
᾿ ΤΕΧΤΙΙΙ ΑΓ ΕἸΡΕΝ ΟΟΡΙΟΌΝ ΕΤ ΘΒΑΕΟΟΕΒΌΝ ΕΤ 
ΠΠςς ΒΑΨΙΧΌΝΌΝ, ΠΧΕΡΙΤΌΚΌΝ ΘΟΡΙᾺ ἸΝΒΙΟΝΙΟΝ, 

ΑΡΜΠΝΗΣ ῬΕΛΕΝΈΑΧΤΙΒΒΙΝΙ ΒΡΙΠΙΟΝΙΒΙΒ, 

ΒΕΟΘΕΝΒΙΠΤ ΑΤΟΌΕ ΔΡΟ Σ μ 

: ΧοτΙδ ΤΙ ΙΒΎΒΑΥΙΤ, ΥΕΒΒΙΟΝΕ ΤΑΤΊΝΑ ῬΑΞΞῚΜ ΘΟΒΒΕΟΤΑ; 

ἊΝ  ῬΕΟΒΕΘΟΜΕΧΙΒ, ΙΝΘΙΟΙΒΌΞ 

ΛΟΟΘΕΘΙῈ 

ΠΝ ἬΒΕΜΑΕ ΡΑΘΊΤΟΙΝ. ὑτας 
ἶν Σὐναιὶ ῬΕΛΟΜΈΝΤΙΒ ὉΠΑΒΟΙΒ ΓΙΡΒΙΕΝΒΙΒΌΒ, ; 

δα 

ΟἸΝΒΡΙΤΌΤΑ, φυλβδιιοχε θΕ ΥΈΒΞΚΟ ΕΠῸΝ ΤΕΧΤΌΒ. ἉΟ ΝΙΝ, ᾿ 

ΠΑ ΟΤΟΕΕ , 

ἀπ ν καΝ ΤΙΒΟΗΕΝΦΟΒΕ. 

7. ὙΠ ΒΙΒΙΠΟΡΟΤΙΑ,. 

1857. 
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ΡΑΤΕΌΜ ΑΡΟΒΤΟΙΠΙΟΟΒΌΝ 

ΟΡΙΕΒΑ. 

ΤΕΧΤΌΜ Αἡ ΕἸΘΕΜ ΟΟΘΙΟΌΜ ἘΠΤΠ ΑΒΑΒΟΟΒΙΙ͂Ν ΕΤ 
ΠΑΤΙΝΟΒΌΜΝ, ἹΝΕΒΙΤΟΒΌΜ ΟΟΡΙΑ ἹΝΒΞΙΟΝΙΌΝ, 

ΛἈΡΗΓΒΙΤῚΣ ΡΒΛΑΕΟΤΑΝΤΙΒΟΙΝΙΝ ἘΒΙΤΙΟΝΙΒΙΙΝ, 

ΒΕΘΟΈΕΝΒΌΙΤ ΑΤΟΤῈ ἘΜΕΝΘΌΑΥΙΤ, 

ΝΟΤῚΒ ΠΙΓΒΥΠΑΥΙΤ, ὙΕΒΒΙΟΝΕ ΤΑΤΊΝΑ ΡΑΞΞΒΙΜ ΟΟΒΕΕΟΤΑ, 

ΡΒΕΒΟΙΕΘΟΜΈΕΝΙΝ, ΙΝΘΙΟΙΒΤΙΚ 

ΙΝΤΕΟΧΙΤ 

ΑἸΙΒΕΒΤΟΣ ΕὺΡ. ΜΑΧ. ῬΒΈΘΘΕΙ, 

ἈσΟΕΘΙΤ' 

ΗΒΉΜΑΙ ΡΑΒΤΟΗ 
ἘΧ ΕΒΑΟΜΕΝΤΙῚΒΡ ΟΑΒΑΒΟῚΝ ΤΙΡΒΙΕΝΘΙΒΌΝ, 

ΙΝΘΤΙΤΤΌΙ͂ΤΑ ΦΟΠΑΒΒΤΙΟΝΕ Ὲ ΨΕΝΟῸΟ ΕἸὔΝ ΤΕΧΤΤΙΣ ΕΟΝΤῈ, 

ΑΠΟΤΟΕΕΞ 

ΟΟΝΞΤΑΝΤΙΝΟ ΤΙΒΟΗΕΝΏΟΒΕ. 

ΓΠΙΡΒΙΑΙ͂ 

ὅ. Ο. ἨΙΝΕΙΟΗΒ, ΒΙΒΙΙΟΡΟΙΙΑ. 

1857. 



ἢ Α͂ 

-.."͵ »“Ὡ: Ἢ »;ψχ μον ῳ ον 

ἀσλομρο τος, πὰ ϑθερμκαδα 



ΟΎΨΡ 

ΑΠΡΒΆΤΌΒ ΠῚ. ΜΑΧ. ΘΆΒΘΕΙ, 

ΠΕΟΤΌΗΙΒ. 5. Ρ. 

Ραμ ΔΡοβίο! ον Θά {10 (Ο ΘΙ δ ημᾶ ΘΟΠληἱ Τ]ΘΟΙΟΘ ΟΝ 
ἀμ 110 Π 61 Ρ ΔΟβἰη Ι551η)ὰ ἰ5(πι|5οὸ ΠΠ Γαΐ 0 ρου οθηβοίι. δι 
586. ΡΟ. ΠῚ ἸηουΠ{ Ἰαιι θη, οἱ, Του Ῥ  οἴδη] ἃγ 6. οἱ ϑα 5 ἀἸο τ. ΟἹἹ- 
{ΘΟ ΟΟρὶὰ δίζιθ. τιϑῖ1 {πὸ ΘΧΟΘ]ΠΠ. ΟἸΔΡΙ ΡΟ ΤΠ ΠΟΘ 6ϑί, 
(πιο χλ1}}1 δέίθο ρα δηΐαι", ἰοχίπιη ΡΡ. ΔΡρΟΒΙΟΙΟ. άπ [ἢ τππὰ 1{]ἃ 
ΘΠ] 06. ΡΡΔΘΒΘΡ ἢ Ρ61 [ο. (Ἰοροπὶ Γθοορηα [ἃ {πΠ1556. ΟΠ ΒΕΓ ΠΠη, 
αἰ ᾿η 60 ΔΟ(ΙΘΒΟΘΙ 6. ΡΟΒΒΘΠ.115. ΟΡ ΘΗΠΉνΟΙῸ Π00 πϑαπο δία [(ἃ 
6586, ῬΡΆΘΒΘῚΒ. ἀθίαθ. Πδ (1 ΔΙΏΡ]115. 56 η{1{, οἴβι πμ} 1 ΟΡ ρ ΟΥΙΠη. ΔΟνὶ 
Δροϑίο! οὶ ΘΟ ΠΠ10. ἸΔΠΟΡΊΡι5 (Ο ΘΙ ΘΙ ἀἴψαιθ ΟἸ ΘΙ ΤΟΙ ΘΔ ῸΓ ΡοίοΡ.. Ιδ{6- 
ὨΪΠ} 6 ΔΟΟΘΙΠ᾿Δΐ1π|5. ΡΟ’ ΡΟηβα ἴΔ0116 ρράγοί, ἤθη 50] Π ἴῃ ΟΡ 08, 566 
οἰ Δ} [ἢ οχοροίοα θαυ 6. πῸ ἢ Ππ| Θᾶμη τ} 1ν15 Ριἀθβδίανο, «πιο ἴῃ. ΠοῸ 
ΘΘΠΘΙ 6 δ Θχροίαίι, ΟἸΪΡΡ06 51 θᾶ, (πιᾶθ δὶ ᾿ὰπὸ ΠΠᾶπνὸ Τ᾽ ΠΘΟΙορῖδθ 
αἸβορ Πηδιη ϑρθοίδηΐ, νϑυ α 1 ΠὰρῚ5 ΘΟηβοηίδηθα ἋἰΠππ ΠΟ Δ}} «6 ΡΟ ΡΔΗ, 
({π|ᾶπ ὨΪ10 (ἰοί 6] 6111 ραν δἰ 10 ΠΘΡῚ Ροίμ!, (οχίαι5. {πο π|6 50.1- 
Ῥίον ἅ}1ἃ ΠΟΙ ἢ δία γα 06 δ θυ ονὰ {πη διηθηΐα Τογοοδη {15 οΡδΐ. 
Οὐ ἀδοίηλο βορίη0 ἃ. ἀθοίπηο οοἴανο βᾶθοι!ο, οἱ δηΐθα, (ΘΟ Ποι ΤηΔηιΙ 
ΒΟ. ρου ΡΓΔΘϑιἀ1ὰ δά ᾿πηθοθ ἰοχίμμηη ΘΔ] πη} ΘΟΠ {6 υ τη, 11 ΡΓῸ- 
[δοΐο πο ΟἸΠΠΘΙῺ 50 ρίαν νὰῦθίαί θη ΡΥ ΟΡΟΠΘΡΔηΐ, 5641 ΘΠ] [Ὁ ΓΘ (πιὰθ 
ΡΡῸ ἰρβόνιπι. ὁδρίμ Ἐ{1|15 ν ἀνα αι δὰ ΤΘπὶ ἁίαιιθ ἃ ἃ, ΘΙ 15. ΟΠ Ϊ- 
θιι5. ΠΙΒμι6. δι ΓΆΡΟ ΟΡ ΠῚ]. γΔΡΠ15. ἸΘΟΙΠΟΠΠ]115. 5:6 Π{10. ἁίεμιο. ΟΠ] ν]- 
0π6. ἰΐθῦιηη 5ΘΡ. 15. Αἰαιηθη {αδηΐι) [1015 Τηΐθρ ὰ 5.06} 60 0116 οΥἹ- 
{1ὸὰ 051 ἰθχίιιϑ. 1η{6]]6 οί! Δ ΟΡ ̓ Ὶ, ἀαδηΐιη (66 ἃ} 11} ΠΔη ἃ ΡΑΙ]0Π6 
οὐἸοὰ ΑΕ] ἀπιθαί, ἃὸ ἀδθθαΐ, οἸηπθ 8, {π|}0015. Παππ15. ΤῸ ΠΕ ΙΟἰΠ] οϑί, 
Ποά!ϊα ρου ϑυιαβϑιπ μὰ θοηΐ. ΟΥΠΠΙΟΙ Πα Ποῖ} (οχίπι5. ΘΠ Π0Π6 1 δἰ {ΠΠρῚ 
αἴψπιθ. ραίοίδοι!, Ομ (ΟΠ 065. πηδηῖ 5010} δα θ ΡΟ ΠΟηΐ,, 4|08501- 
γιηΐ, γουῦᾶμη Τα πηΐ. 

Οτιὰ6. οἴη ᾿ΐᾷ 511, ΡΠ] ΠΟ ὙἹΡΊΠΠ ΔΠη15. ὁΧχ θθαίο Αιιριδίο Νρδη:- 
ἄγὸ {65 1Υ1, ΘΟ 14 οροῦᾶθ θυ πη μι ἀγοί, 51 Ροϑί, (οί θ!θρῃ οἱ 
ΟἸουιομ. πονὰ ΡΡ. Αροβίο! ον ΘΟ {10 ΔἀΟΙ ΠδΡ ία, οᾶαιι6 ΟΥ̓ ΟΙ5 
Δ ΠΉ ΠΙΟᾺ}15, {πᾶθ ἴῃ ἨοΙηδη15 ΒΙΒΙΠΟΙΠΘΟΙ5. ΓΘοο 1 ἃ Θορηονοιδμη. ἰἃ-- 
{{ὰγ6, Δα αἴθ {π|ῖ|ἃ. Αποίοι ΤΠ] οὐ ἂί Ὑἱν ἸΠΟΟΙΏΡΑΙ [1115 τί [ἃ- 
ΟΘΡΘΙῚ, ΠΠΔΡΠΟΡΘΓΘ. ΟἸΡΙΘΠΒ τ| ΠΟΙ ΟΡΘΙΛΠ), {πᾶ ἃ ΠΟΡῚΒ. ΙΔ Π| βᾶθῃθ 
ΘΧΙΠΪΆΡΘ ΟΟΘΡοΓδηΐ, οΟρῖα ἄθηιο ἤθΙῸΙ. 564 ΘΙ 46ηὴ θΡΌΡΟΒΙ 0 ΟἸΠ]ΘΙ πηι 
ΙΔοΟ ϑΘηι5. ἴῃ ΑΠρΊ]α, ἴῃ (ἀϑυτηδηΐϊᾶ (Δ Ὸ]5. 1. ΗΘ δ! 185. ΔΗ] 1] 6061} 
(ΘΙ ΡΟ ΡῈ ΔαΙΘοογαηΐ, ΤΠ 616 ΡΓΔΘνθηθηΐ. Αϑί 16, {πᾶμην 15. Ορι5. 6Θ61- 
ἀδγις ΡΓΟΡΙΪὰ ΡΟΡΟρΡ πᾶ π|6 ΘΡἸΠ0η6 ΓΘ ΘΠ, δ( Ῥδιθ05 50] πΠ 10 (0 
ΔΘ Υ] ΑΡΟΒίο! οἱ ΒΟ Ρίο 5. γοϑροχιί: 10 1ἢ ΡΓΠηἃ ΘΕ ΠΟ η6. γΟΐῚ5 ΔΙ Ε1ΠῚ 
ῬΘΒΡΟΠΠ. [ΙᾺΔΟΙΓΟΟ με Ἰδίϊηιπη ΟΟΠΒ1]Ππιπὴ ΠΟ Ἃἰ6}} {θη 111} ΡΠ ΔΥΠΠΉ118, 
ΠΘΕΠΙ6. ΟΠ ΘΙ ΘΠ ΔΊΟΥ Θ5. ΠΟΛ ἀπ] ΟΥ. 110}} ροϑίθα θ ΡΟ Ἰ55θηΐ. 
Νἅμπη {86 6ΘΧ 1ῃ6Π}}} 818 Παοιβάιι6 ἰρηοίβ ρ6ι τη] 058 Δηπ08, τὶ 



ΥΙ ΡΒΛΑΕΒΡΑΤΙΟ. 

Ἰοι, ΟἸοι ἢ 5511 ΒΟΙΙΒΒΟΙ ΠῚ ΠΘΡῚΒ. ΒΠΡΘΠΠ]Ὸ Δ 11 ΠῸΒ5 ῬΓΙῺΪ 
ΘΙ ΘΓΆΙΏ15, μαι αἰ} ]16 ΘΙ ΠΒΠΊΟΑῚ οὐαηΐ 0} πονιδίρθιη Ροπαάπιβαπιο, αἱ 
«μοι οι ΠΠῚῚ5 ῬΌΒΠΟΙ ἰδοϊοπάα νἱάθγθηιν, Τάθθο ΓΟ (ἃ, 
{π|6 ἃ]}) 1115. ἸΠ 16 ]ΠΠ0Ὶ τ] 1 πη, (πὰ ἃ τη6 610]. 

ΕἸΑΒΟΓΑΥΙ ΙΡΊ 1 ΘαΠοποπὶ ἰοχία αθὶνῖ5. δά ΘΡΓ ον. (ἀ Ποῖ 
{46 πὶ ΟΥἹ16ὰ οἰ ΘΟΉΒΟΙ ΘΠ ἃ Ομ ΒΕ π|0, Π56π|6, {πᾶ5 ΘρΡΟΠηδί 056. 1η- 
γ6Π], γά}115. ΙΘΟΠΟΉΙΡιι5. δον παίο. (πᾶθ ΠΙῸ 1110 ἴῃ ΠΡΡῚΒ5. ΠΡΙ 5515 
ἰηνθηΐδθ οιᾶηΐ, οὰβ ΘΧχ ρᾶΡΐθ γϑρθίουθ ΠΟ], ἀπ|ὰ ΠᾺ65. ἸρϑαΓ ἢ ΠΟ 
ἘΠΙν15 οογία νἱἀοθαίι. ΔΑ τη παι ᾿ποοηβι!ῖο 14 ἴδοιββθ, 0 δου 
ἀοΡι1556,. τπθομππη ἰαίθ }", ἀπ Θχ ΠΟΙΙ5. ἰη(6]] χοῦ, {πο 65. οἰ ἸᾶΠη 
{π|ὰ5. ΠΟΥΊΒΒΙΙΟ ΟἸΠΠἼ00 ἀδθοιηι5 (Ο Ἰοι ἸΘοί]ΟΠ65 πηθὰ ΟἸΡἃ 66 η- 
ἀαπάδθ {πῸ}]ηΐ. ΑΟ 5Ά6ρ1Π15. Ργοΐδοίο ρα ῬΓΊΟΡΟΒ. ΠΟΥ 65. ἴῃ 1Π|ὰ 
ΡᾶΓ 6. Ροϑί ἸὩΘ556}1 ΤΏΘ55010, ροϑβί ἰθοίι ΡΟ θοίο Ορι5. οὐαί. δί 
ἴογίθ «1 ἀϊοαί, ΠῸ5. ἴῃ ΟΡ ἃ ρα 6 ϑᾶ0ο0. 56ΡθηΐθΘ Ὁ{ΠΠ|ὰ ἰπῈ {008 
ΡΘΡΙΠΙ ΒΟ 1556, ΔΙ 16, αἱ ἀἸοἰ(ι}", ΠΠπθὰ 51η86 οἰ ἃ (ἸΒΟΡΙΠΉΪΠΪ5. 508 Π| 
ΘΟΡΙΔ ΠῚ βθοίαίο8. ΘΟΠΥΘΙ 556. ΑΠΐον. νορὸ ἰρΡ856. βϑηίο: {πρΡρ οἰ 8 ΠῚ 
ἐν ἀδιαφόροις το]ρίο5ο. ἔσῃ πη ἁοίον (αἰ θι γθ ΠΟ ΥῚ [8 ἴλϑεμιθ οϑί. 
(15 δυο 1η1{1Π1ὰ θὰ ἋἸΧΘΤ, (πᾶθ τυἰοπηᾳαθ ἃρία Παηΐ δὰ γοϑα!ιθη- 
απιπ| ΘΘΠΕΠ Πα ΠῚ ἰθχίμι ΘΟΙ ΠῚ) ΟΡ ΙΡίΟν ἢ, (] {πιὰ ΠΠ|6 15. ΘΟΠβιβηᾶ- 
ἐπί, ὁχ τῶν αὐτοπτῶν τοῦ “όγου οτὸ Πιαιιβονιη - 

Αο ἢ αι 46πι, οἴμπι [ΘΠ θ115 «ποίπι6 ΟΡΡΟΙ πτηη ΘΟΠΟΘΑΒΙΠΠῚ ΠΉΠΠ] 
[ὉΓ6 ΔΙ ΠΆΓΟΙ (Θχίμ πη ΟΟΠΠ ΘΗ 110. ῬΓΌΡΒΙ15. ΠΟΥ {Πρ Π41. (ΠῚ 
5Ρ6 1 οἴ παῖ! 1Π0Π}6 58 γαϊοί 10, {ππΠπ| ΠηάΧ] Πη6. ΤΟΙ (ΟΠ ΘΒ ΠΟΙ ΠῚ 
Δανου δ ἑαΐθβ ροθϑϑι Ππθϑ 6 [οἰ ]] ον, τὖ' ΓΙ 15. Ρᾶιαίαθ οϑβϑηΐ 
ΘΠ] ΒΒΙΟΠΘΒ, {ΠΠΡῈ15. ΔΙ ΠΉΠ5, [ΠΟΥ ΒΕ ΠΠΠΟΠ6. ΔΙ1π|ὲ ἃ πορο ΤΟΥ ἃ 
᾿Π]ΌΓ ΠΏ] ΤΘ ΠΟ ]ὰ6 ἀαΐα, ἰᾶΧΑΙῚ [Πα ΠΟ ΘΡπι6 ροββοί, δὲ ἰδ Πιβπιοα! 
ΟΡ5. τΐ6 οοπάοπηάιιη. [ἀΟἸΡῸ0 ΥἹΓΌΓΙ ἀθοΟΟΥ ἢ ποίὰ5. 518] ΟἿΠῚ 
ΠΟΒ 115. 5.01 Πππτ|8,. πη ΟΠ 115. ΓῸ5. [ΘΓ Θί1’. ΠΟ 51 ̓ πᾶθ Π8} {85 ἴη- 
ΟΟΡδιι6 γαΐο, {πᾶηὴ Ιηΐ6Ι ἰοχίι5. ΠάθπῚ οἱ ΘΟ θη ΡΟ ΘΟ ΠῚ 
ἀπίδ μᾶς νἱάθΡὸ Γαΐ, ΠΟΒΙΓΟ ΙΔ ΠΟΘ. ΠΟΉΠἢ 1] δνδη, οἷτι5. ΠῸ5. ῬΓοΐδοίο 
ΠΟῚ ΡοΟΘΠ ΘΠ]. 

Νδοὺ ροβϑίιη {π|η οΥαίὰ5. ἀσᾶπη (οηβίδη! ηο ΤΊΙΒΟΠοηάοΡῆο, ΤΠθο- 
Ἰοβογιιηι (οι ηδηϊᾶθ 6001}, {π| ΠῸΠ 80} ΘΟΠ51Π10 πη6 πη] πὶ δά - 
γΔΠ5. ΘΧ 51|8δθ ΦΟΟΓΠ]ΠΔ6. Ρ6ΠῚῚ ϑΠΠηΠηἃ ΟΠ ΒΟΠΘνΟΙθηἑα ἃς ΠΡΘΡαἢ ἰαΐδ 
ΠοσθΘ. Οριιδ Ἰοοιρ]οίαν!, 56 (Δ ΠΥ15. ΠΠΠΘΙἼΡΕ15. 5115. ΠΗ ΠῚ (Δ ἢ ἘΠῚ 
ΟὐΟΠρ 5. οἰϊᾶ πη Π11}} ἴῃ ΡγΟπιονθηα ἰρ8ἃ δα 06 οἰιγᾶθ ΡΘΡΘΙΟΪ. 
ΝΘ πη]: ΟΡτΙ5 ΠΟΒΙΓΕΙΠῚ 15 ἀοοΐθ ἹπαπριΓ αν" 5ΔΟΓΑΥ 16. 

ΒΟΡΙΡΟΡαμ) Ποιηὰθ ρυ 14. (ἃ]. ϑθχί 65. 1800, 



ΨΥΕΆΡ ιν. . 

ΡΕΑΟΠΙΕΟΌΟΜΕΝΑ. 

᾿ 

ΒΛΑΝΝΑΒΑΝ. 

ΑὉποιηοάοοιηαιθ ἀοἤΠηϊθη πη} οὶ (6 διιοίουγο 50 ΠΡ], οαἱ νὸ- 
(ᾳ5. 4ιπαθαπη {ΓΔ 110 ΒΑΓ Παθα6. ΠΟΙ θη. ΡΓΔο χιί, οογίο [ἀ ᾿ρϑιμῃ Ππᾶιά 
ΡΆΡΥΙ πηοΙΠΘ 11 Ποία" Ἰηΐθυ ΟΠ Ιβι]Δη8 6 ἀη {|ΐδ015. ΤΟΙ 15. ὁ νὰ- 
{10Π6Π| (πᾶπ| ἰοποί βδοΓὰθ βου ρίαν Υ. 7. ἀἰπα]οαηάαθ, οἱ Ἰοοπμη ἴῃ 
ἀδἤ πο ἀὰ ΘΘΟΟΠΟΙΪᾶ 5815 6ἱ ΔΒΒΙΡΉΔηΠ. ΜΠ ΑΡροβίο {αρρ6 
ὙἹΔ (ΘΠΘ 5, Π]0 0 υ]{Γ0Ὸ ΡΓΟΡΓΘΟΊΘη5, πιη]0 ΓΟ ΟΡ 5515, Δ ΑἸθχδη- 
ἀμ ΠΟΛ ἢ ΔΙ]ΘΘΟΥΙΟ νου α 15 ΠιδΙ5 1} ΘΧρ] απ δ τη πὴ, δια! {π|6 
ἃ 50] ΠΟΥ ΘΙ (ἀΠΟΒ ΠΟἸΒΙηπη) ΡΓ ΘΟ οί {γδηβϑιίιη. Πιπτι5. νἱὰθ δοίο"}- 
(85. Ρ]Ε}15. οββϑί, 51 1Π0} 10 11 Ῥάᾶλ}1 ΑΡΟΒίο! 50010 Πρ ΓΌ6. οοδαμ- 
ΔΟΡῚ δἰ θθη αμη οϑβϑοί, 41 ἘΡΙΥῚΒ. 5111 1} 15. ἀρρᾶιοραΐ, γοοία πηθηΐθ 
αίψιιθ ᾿η64016 ΘΧχοθ ]θηθ: 14 «πο Ιηΐρα νι ἀθηάι. [ἅΠ} νΓῸ (6 {10 
ἴῃ ρ88 υριβίοϊα δριίι", ἃ ΔοοιΓ Α 15. ῬΘΡΒΟΡΕ ΘΙ). 

1. (ἀπ {15 ΠΠΙΔΡιιΒ 16. διιοίου ΡΑΡΕΡῚ γα] οὁχ 60, 4πο4 ρ856 δο- 
ΘΘΡΟΡ δ, αὐ πάθη δίψιιθ 80 θηξ8π| Πα θθδηΐ ΟΠ ΒΕ] ηίδη), ΒΡ 18 }}}}15 
πη ἀοη15 ἃΡαπμ4θ ἀοηδί] (0. 1). [4 56 ἴδοίιατιιπι 6556. ΠΟΘ 
ἀΟΟΙΟΥῚ5. διιοίον αΐθ ργδοα τ, 5641 τι ΡΟ ΠΟ] θᾶ 165, τί ΠΠΙΠῚ 
ΟΧ ἰρ515: ΠΏΙηΟ 86 περίψημα 6586. βθηθ 80], οαπηθί ᾿ραίγιιπι ἀΠ]6οι10- 
ΠΘΙῚ ΤΠΘΙΌΘΕΙ [ὉΓ6 ϑρογαΐ (0. θΘ. 1). οι ἰοἱι ΘΓ] Π6 ΠῚ 1ἢ 60 
γΟΡ, «πο ὁπ ἤάδθ ρογίδοία δᾶ βοϊθηίαθ, 1. 6. τῆς γνώσεως 
Ομ ρΡοΐίο5. Ποροηΐ. [ΙἀοἰγΓοο [μη 6]Π]ο θη 6586, {π|ὸ Τηρ({0 γνϑίρυθι18, 
Π6οὸ [ἃ ΟΥΑΙ Πδηΐθ, ὩῸἢ ὨΪ5] Υἱΐδθ 5065. ῬΓΟροϑιία {ΠΡ}, Ιρϑιπὶ νἱίδθ 
ΘΧΟΡ πὴ ΡΓ 0 (ΠΓΙΒί1 δάνθηΐι 1 (θυ γ 5, νὙἱΐᾶθ ΘΟΠΒΙΠΠΊΠ]Δ(10. ἴῃ οδ6- 
15. (ο. 2). ἅτ γΓῸ ΡΓΟΡΊΘββιπ) ΑΝ] ηΐτπ5. τη (ΠΡ ἸΒ Δ ]5ήη 0. ἀαίιη 
ΡΒ Πιβάμιθ. ΡΟ ΘΟ ΠΟΘ ΟΒίθηβι 15. οι ΙΠ5 ΠΟ] ἢ 1ἃ νοίθυ 5. [ὉΘΑ ΘΓ 15, 
πονὸ νυἱάθ!οθί, Δα! ρ]6] νοψιθ γΘ 41{|. θοιι8. ϑᾷη6 μὲ Υ. 7. 
Ρνορθίαβ δάδρθυι, 56. ΠΟ ᾿Πά]ρο 6 ΠΡ ΟΟΙ ἃ0 ἰδ ΌΤἢ 588- 
ΟΥΠΟΠ5., ΘΟ ἀἰθβρίοογο ΘΟ ΟΠ ἢ. ἤδο Πιιπηᾶηᾶ ΟΒ]αΐοπθ Πι- 
ἀδθοῦη ᾿οϑί]885. Πα ]ΟΔΡῚ ΔΟΓοραΐίαβ. [ΘΙ] ὙΘΙῚ1ΠῚ Π]ΒΘΙΡΙΟΟΙ Δ ΠῚ 
ΘΓοἃ ΘΡΘΠ05 6556. [ἃ ροδί(ιδιη [)6115 ἀπο 6 μηδ} ϑίδνθυηί, μοι 41- 
Ἰθοίπιπη δάση ἴῃ 51Π]}0]10] 46 νοοδί!5 δΐ 1] ἢ ἰΘρ θη}, π΄ θ᾽ ΌΒΘΙγ 15, 
Πιδιιὰ «αδαιαπ) Δοοθθηάι. 

Αἰψι! ΠΟ ΠΙΟΡΙΏ ΡΕΠ1(ἃ5. ΟΠΊΠΪΠ0 ΟΟἰΘη ἃ, ΟΠ ᾿ἃϊη ἰηϑίοι 
(ΡΠ η115 δανθηΐμῃθ {1} ΠῚ (ὁ. 2 ---4). Υυιπηίδιηθη οἵ, ΘΟ ΒΟΥ ΠῚ 
{πρΊΔγηι15. ἰθρθη ΠμΠ]αΐθηι5 δὰ ΠῸ5 ΡΘΡΠΠΘΓ 6 (ἸΟΘη πη]. 

1) ΑἸοίι.. ΑἸοχ. ϑίγοπι. {4 ὁ. 0. Ρ. 486. 64. Ροίϊ,. 



ὙΠΙ ΡΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ. 

Εοσάϊι5 «πιο {πον ᾶί, Πιἀδθουη ποϑίμιιη) οϑί ἰδοίιη, (ἃ ἰγὰη8-- 
ον Ἰθμο ἴῃ ρΡοΡροίπαμ ροΓ ἀἸἀθιληΐ 1, αιο ΜΌ565 δοοθριί. Τα] νι 
ἴθ ποι ΡῈ Μοβοῃ οοηϊ  δοίαση ΟΡ Ἰ511 (ΠΟΙ !0 6. ΠΟΥ Β511}15. (θπηρο- 
ΥἼθι15. 1 ΡΙΔΘΟΟΡ 15. ΠΟΒ[115. ΘΟΠηβΙρηαΐίπβ. ἤδο ἤονὰ ἰορθ {ππα {15 16- 
βιβίθηιι οδί [πὸ οἰθβάιιθ ἰθηΐαίοη]ι5. Αϑί πὸ ᾿ηΠρθηΐα 5Ρ1}1- 
{ΠῚ ΡῚ (Π|Δ81 θ]6η0 Πιβι Πα], δοὰ ἴῃ {πο γ6 [)61 οἰδίοαϊδηΐ τηδηάαδίὰ. 
[5 ΘΗΪΠ) ΠΟ δοθορία ρϑύβομα, 564 βϑοιηάι ΟροΙὰ ᾿π1οὰϊ. ΕἾΔ 65 
ποϑ ἃ δαϊιναίια ᾿ΠΠ]ΟΓΘ ἃ0 5150 1Π6η{1ἃ: δὶ ΟοΙηριρπδηΐ ρα ΘΗ {18 οἱ 
ὁΟπἐηΘη ἃ (ο. 2), Πάδ5. ον άβαιι6. οοηϊιραίδθ (0. 11). ΥἹΡΊΘΙηι5. οἱ 
"δοίθ 1 }6]Πρηλι15 ἰδηΐα βιρηᾶ ἃ Ρογίθηΐα ἴῃ ΡΟρι]0 Πιἀδοουιιη δοίἃ 
(Θχοιάϊ ΠΙΘΙΟϑΟΙγηδθ. οἱ ΓΘ 414) ἀπ 5101 νϑ]ηΐ. (ὑαγθᾶμηιιβ, π6 
γΘΟΟ ἴα ΟΡαΟΡ 65. Π]Π]]ΟΤΉΙηΙ5. ΡΟ  ΔΠλ1Π᾽, 5101 γοίθυ 5 [ΘΕ ΘΡῚ5 
ΡΟρΡι5. (0. 4). 

Ἐχ «πιὸ 1Π|6]]Πρ1ΐπι’, ἁιοίο "ἢ ΠΡ} 1Π}15 {46 πὶ οοηΐγὰ [πααϊΖδη- 
65. Ἰηΐοι' (ΠΥ ἸΒΠΔΠῸ5 ΙΠΟΠΘΡ6, ἰΘΡῚΒ ΔαΐΘ ΠῚ. ΟἸΠΠΘΥ5 ἀἰΘΒρΘοίο 65. {1 
58 π|6 πὶ δι Τη]η5 ΡΘΡΙΟΠηΐ65. ρΟΓ 5. Ὑ6 15 ΒΙρη Ποᾶ θ. [,ὸχ 
{πἰρρὲ Μοβδιοᾶ οἱ ἰδηΐ οϑί, πὖ ΡΠ Ο515 ἴῃ ἰρϑὰ πονᾶμη ἰθρθη) (νέαν 
ἐντολὴν ο. 9) ἰπἰποαίι. Νόνι5 δαΐθη ΡΟρ 5. οἴη γθυπη Ποῖ ἰθην- 
Ρ᾽ιμὴ 511, ν ἢ (πΟπ|6 5ΔΟΡΙ ΠΟΙ [ἢ ΟΟΓ6 15. 501π|8. οἴου (ὁ. 3). 
[5 ΙΔ} δὶ νϑιὰ νἱΐία {γε ππ (ὁ. 1), ρΡοϑί {ΠρυΠΠ0 65 ἴθ. ἀΠρΊΒ 185 
ΠΜ] 5. ἢ ΓΟΡῊΟ Δίοββιδο (0. 15) πῖνοῦβῸ ππτη0 ἀΟΙΠΙΠδίμιι5. (0. 8). 
{ἃ Θἀ0ο1 ἐ(6 115, {86 ρΓΔΘίθυ ΘΓ, ΠΘΙΠῸ ἰῃ Γοίϊα ἹπουυΡαΐ, 5οά 
ΠΟνῸ ἴὈθάοΓο Γθηδίιβ. ᾿η 6 ]]6οία μ0}1οαῖ. (ἰοριίδηϊ! αἴθ Πηθηο"ὰ Γ6- 
Ροίθηϊ {πιὰ {πϑυιηΐ ἃὸ {π|ὰ6 βηΐ, ΟΠ 511 οχριαΐουα τηονίθ [πἀδθοβ 
6556. Πι4]οαΐοβ, ΠῸ5. διιΐθιη βαϊγαίοβ ἀρράγθθι. [ἀπ 1 ΠΟΡῚ 46 556 
ἰδ ῬΡΟρΠθίδθ, αἰνηδθ Ἰοα 66. οὐρᾶηα, [61 11} ΓΘ. π|6 πη η1ἃ- 
"πηΐ. Εχ ΘΟΓῸ 56Πη851 ΘΙ πὴ Υ. Τ., ΠΡΟ οἱ νοοδπ ΓΕ ΔΙῚ 
ἙΠεΙβίθπη ϑρθοίαν διοΐοι" 5115 ΡΟΥΘ ΘΓ ἰθηΐδη5 (0. ὅ---8), οἰγοιπη- 
ΟἸΒΙΟΠΘ ἢ) ΒΡΙΓΙ ΔΙ ΠΟ ᾿π 6 Προ η ἀπ) δοιθ ἃ πηδηάαία 6 ΟἸθ15, Βὰ- 
Η Ἰδιηιη οἱ ΟΥἸΟΘ ἢ) ἰἅη ἴῃ Υ. Τ᾿. ργδθῆρι ἴδῃ) δία ι6 Δηηιηἐ8[8Π}, 
[οϑιιὰπη (1511 ἰγριιὴ ἀοοοί (ὁ. 9--- 12). Οπδθ εοὐπὴ 1(ἃ 5ἰπί, ΠῚ 
[πἀδ6], 564 (ΠΡ βϑέδηι ΠῚ [ΘΔ ΘΡῚ5. νΟΡῚ Ὠδογθθθ, 56 η81 ἰγρόνιμ Υ, 
Τ. σϑοϊαβο, ἰδ} ΟΟηΒ. {1 ΡΟ Ρδηΐι". [{π46 ἰοϑίαπηθηίιπη, {πο Μοβα5 
ἃ ΠΟΙΏΪΠῸ δοοθριί ΘΟ νΠπι6, δ ΠῸ5. ΡΟΡν θη. Παάδθοβ διιίθιη ΠΟῊ 
6115. Ὠδουθθθ οϑϑθ οἴ) οχ 60 1Π|6]]ΠΠσ]ΐαι", «πιο γϑυι 5 θθαΐα πη ΠΟῺ 
Πιαθθαηΐ, προ ἐθρ]πὶ [)60 δοοθρίμμη, ΠΟ ΗΪΒ1 ἴῃ ΒΡ] ΓΙ [π8}} ἢ Ὀ]- 
λοι! οχϑίδηβ, ἰᾷ δϑί ἴῃ θοοϊθϑῖα Ομ ϑδηδ (0. 19 --- 17). Οαΐβι5 
γνώσεως 5ΡΘΟΙΠΉΪ Π 115 Δα ΠΙΠρΊ ρΑΓΔΟΠ ίϊοα Ρᾶγ5 (0. 19 --- 21) ἀρ 
γ]ὰ [1015 οἱ ἰθημθθγασιη. Ῥθι ΠΠ|ᾶγ 4{| οΥδα αηΐι", ΟΠ Ϊ5. «ΕΠ  ΙΒΟΠ- 
{6 ΟΡΘΙθι5. Ρ6 γνῶσιν ἴδοι! ΟΡ ρ ΘΠ 15. ΒΘΟΟΡΙΒ. Ροίοηάπιβ: ἴῃ ἢ 
ναρδηΐι", 4] ἃ Π60 8]16ηδίϊ νὴ }}5. ΔηΪπηδ ΡΘΡἸἀθρηΐ. [)61 τηδηαία 
Οπβίο θη ἃ : ΟΠΊΠΠ} 115. (165. ΓΘ ΡΒ ΠΟ ΠΪ5. ἀυΐ Ρ ΘΙ ΠΟ Π15 Ἰηδίαί.. 

2. Εχ βϑμ 15 66. δ [Π ΘΡΡΟΪα 15. ΘΙθ θη 15 ΕΡΙ βίο ἢ ἐθὰ- 
Ἰυ11556,. ΠΟ 51π6 ΠΟΙΟῚ δοιπηῖηθ. οἱ διριπθηΐδί]οηθ. ἀἰοοΐα οβίθηθνο 
βίασιμ!, ἤδη. ΟΠ 6]. Ὁ Ἐπιηὶ ὁοη[αίανιηί Ηφίο] ὅ, οἱ βαθε πι5. ἨΠ]- 

2) ὕ6θ6ν ἄθη Βιίοί ἀθ5 Βαγπᾶθᾶβ, οἷῃ 9) Πὰ5 ϑοπάβομγοῖθοη. ἀθ5 Ἀροβίθὶβ 
ΚΥΠΙΒΟΒΟΙ σθαι ἢ ; ΤΗΘΟ]. δια. τι. ΚΠ. ΒΑΡΠαΡὰ5. διῖβ ΝΘ ἀΠίΘυΒοἢΐ, ἀθδογβοῖζί 
1887, Η. 8, 85. θ52---Θθ80. πἀπὰ οὐκιἂσὶ οἷο, Τὰρ. 1840, Ρ. 190 544. 



ΒΑΒΝΑΒΑΞΒ. ΙΧ 

ΒΘη[ο]4. δ᾽ Οἰιοάδὶ ποὸ ΡΕΪρο μὰ οἶτι5 ἰηἰθρ  ἀ8, Π6Ὸ ΘΟΠΙΠιΠ15. 561- 
(ΘΠ 1} 1} ΡΓΟΘ  ΘΒ58115. 1. (πΠ}π1πὶ ὙΟΟΔΙῚ ΡΟΒΒΙΙ, {που μη ἰΔΠ} οϑί, 
Δ «ιοϑηδη [ἸΘ}} Βοριᾶ. ΕὈΡμπ]ὰ ἀρ 06 58] Δ η6] ΠΘΩ6 τπιϑι (ἃ 
Θϑί, π60 ΡΙθΠᾶ. το οἱ ἃ} Ουβοηθ ) ἀαίαν καϑολικὴ ΘΡΠΠΙοίοιι 
(Γέ ἐγραπται δὴ ἔν τῇ Βαρνάβα καϑολικῇ ἐπιστολῇ). Ροίοϑί, 14 νἱχ 
ΡΘΕ ΠΟΡῚ, Πἰδὶ [ΓΘ τηᾶρηιι8. ΑἸΘΧΔΠ ΑΙ ΠΟΥΊΙ ΠΠΔΡΊ 56 οἰΐδιμ ἴῃ ΠΟ 
πνευματικῶς ΟἈΡΙ ΘΠ 15. 6556. νυ] ἀθαίαι. οάθιη Ππ0 6 4 ΘΑ γ15 ΒΟΡΙΡί 1] 
ΠῸΠΟΙρΡΑΡΙ «πθαί ,ΟΔ ΠΟ]]ου μη“, «πο ΟΠ ἰδία μδθ ἀοοίγπᾶ8 ΘΙ ΠΟ 15 
ΠΟ ΡΓΟΙΒ 5. οα οί. Πιιὸ δοοθα!ί, τ 1ἢ Βα ΒΟ ρίΙομ6 (οι) Πη8Π1| 
βου ρίον μι, «ποίψαοί νι ϊμηιι5, [ἃ [ριιδίνα ἀπιαϑυίι" (οἷν. Εν. Βα Πα! )ὰὸ 
μοί. 1. Νθὺ 0} 8]1ἃ ταϊίοπο ἰᾷ ἂν Ονίροπθ ἀϊοίμιμι ΟΡ ΘΑ 46}1Π), 
4πᾶπ| 0} ΘΘΠΘΙἍ]61}) ΙΟΓμΙΘ 41 τηοάϊ, (0 ἁπιοίον: ἱπ βαϊαίαίομο υἱ -- 
{πι’,. Πα] ν] 46] 166. αἰἸβ(Πποίτιη] ΟΘῚ ΤῊΝ Ἰδοίονιιπη. οοθίι 516 }}Π- 
ὁλη8. ω00115, 4ὩἹ δ] ἀΔΘΒ ΠΌΠΟΙ ΒΟ] γΘΠ ἀΔπ| ΟΡΡΟΥ.η6 π΄ ΔΕΧΙ ΠῚ 
γΟΟΔΙῚ μοίοϑβί, Ἰεριαν ἴῃ ὁ. 10: Πρὸ τοῦ ἡμᾶς. πιστεῦσαι τῷ Θεῷ, 
ἣν ἡμῶν τὸ κατοικητήριον τῆς καρδίας φϑαρτὸν καὶ ἀσϑενὲς, ὡς 
ἀληϑῶς “οἰκοδομητὸς ναὸς διὰ χειρός" ὅτι ἦμεν πλήρης εἰδωλολα- 
τρείας͵ οἶκος, καὶ εἰδωλολατρείᾳ ἦμεν οἶκος δαιμονίων, διὰ τὸ ποιεῖν 
ὅσα ὴἡν ἐναντία τῷ Θεῷ. Τ1ιὰ΄ 5ᾶ πο Ιου", 41 ᾿ρ56. ΕἸ Πη!οι5. ἡπ|, 
οἱ δὰ (μεϊϑιίαποβ οχ Εἰμηίοῖς (βοίοϑ. νορρὰ [ἀοὶϊϊ. ῃΘ ΒΠΠΉ1Π|0115. 51Π|}- 
"πὰ ἀἸουπίυι 84 ΟἸοπηθμίθηι ὅ): Ἧ τοῦ Θεοῦ βουλὴ ἐν ἀδήλῳ γέγονε 
κατὰ πολλοὺς τρόπους" τὰ μὲν πρῶτα εἰσαγωγὴ χακή, συντροφία 
πονηρά, συνήϑεια δεινή, ὁμιλία οὐ καλή, πρόληψις οὐκ ὀρϑη" διὰ 
ταῦτα πλάνη, εἶτα ἀφοβία, ἀπιστία, πορνεία, φιλαργυρία, κενοδοξία, 
καὶ ἄλλα τοιαῦτα μυρία καχά, ὥσπερ καπνοῦ πλῆϑος, εἰς ἕνα οἷ- 
κον οἰκοῦντα τὸν κόσμον, τῶν ἔνδοϑεν οἰκούντων ἀνδρῶν ἐπεϑό- 
λωσαν. τὰς ὁράσεις, χαὶ οὐκ εἴασαν ἀναβλέψαντας ἐκ τῆς διαγρα- 
φῆς τὸν δημιουργήσαντα νοῆσαι Θεόν, καὶ τὸ τούτῳ δοκοῦν γνω- 
θίσαι. διὸ τοὺς φιλαλήϑεις ἐσωϑεν χρὴ ἔκ στέρνων βοήσαντας ἐπι- 
χουρίαν προσκαλέσασθαι, φιλαλήϑει λογισμῷ, ἵνα τις ἐντὸς ὧν τοῦ 
οἴκου τοῦ πεπλησμένου χαπνοῦ, προσιὼν ἀνοίξῃ ϑύραν, ὕπως δυ- 
νη δ τὸ μὲν ἐχτὸς τοῦ ἡλίου φῶς εἰσχριϑῆναι τῷ οἴκῳ, ὁ δὲ ἐν- 
τὸς τοῦ πυρὸς ὧν ἐχβληϑῆναι καπνός. (49) Τὸν μὲν οὖν βοηϑὸν 
ἄνδρα τὸν ἀληϑῆ προφήτην λέγω, ὃς μόνος φωτίσαι ψυχὰς ἀν- 
ϑρώπων δύναται, ὥστ᾽ ἂν αὐτοῖς ὀφϑαλμοῖς δυνηϑῆναι ἡμᾶς ἐνι- 
δεῖν τῆς αἰωνίου σωτηρίας τὴν ὁδόν. Ἔο ϑρθοίδί ἤρθαιθη8 11|ἃ 8η- 
{{|Ππ6515 ἡμεῖς οἱ ἐκεῖνοι, ΠΟΘ γ}}". ὃς εἰς τοῦτο ἡτοιμάσϑη, ἵνα 
αὐτὸς φανείς, τὰς ἤδη δεδαπανημένας ἡμῶν καρδίας τῷ ϑανάτῳ 
καὶ παραδεδομένας, τῇ τῆς πλάνης ἀνομίᾳ λυτρωσάμενος ἐκ τοῦ 
σκότους, διάϑηται ἔν ἡμῖν διαϑήκην λόγῳ (ὁ. 14) 46 1115 ᾿π|6]ΠΠΡῚ 
Ροβϑαηί, «πᾶπ| 6 115, (11 ΟἹ ΤΠ ῬΑρ ΔΗ ΒΠΊΠΠΙ Ξϑοίαραπίιν. ΟΡ δέμ5 
φῶς ἐϑνῶν 7) 605 ἹΠυπαἰ πανί, 4] (οπ θυ 15. ΟΡ βοδ!! οναηΐ (0. 14). 
Ου15. {Π4|6πη] 46 [{π8615 ἈΒΒΘΡΠΟΡΙ Γ᾽ ΜοπΙϊονίαμι {Π4 (ἐβῇ...5)... "αἱ 
ΠΟ ἱπΟΙΓ  ΔΠΉΙ5, [Δ ΠΟ ΙΔ) ΡΓΡΟΒΘΙγ, 84 ΠΙονιη. ἰοροιη“ δ ΕΥΠΗΙοΟ- 

4) 16 ἀροβίο! βοῆθη γά(οι, {Ππ|61}51- 5) Οοπίτα (ὑοίδαμῃ 1, θ9. 
ομπηθοη. ἴβον [πΠ|ὰ]} πηὰ ΒΡ ηΡ (6. Θ) ΟἸοιηθηί 5. Βοιη. Ηοπι. 1, 18. 84, 
τπιηΐου ἰἤγοη Νϑιηθη οΥ Πδ]ίθηθη ϑΟἢ [6 η. Π16556]. Ρ. 40. 
4116 1859. ρΡ. 80 544. Ἴ) 58]. 42, 60. 1 οἱ 49, 6. 



Χ ΡΒΕΟΙΕΘΟΜΈΕΝΑ. 

ΟΠ Ἰ5ΠΠ8Π08 βρθοίαί, (οηβίδί. Θ]ΠΊῚ ᾿πίο Οηηθ5, τηιΠ05 οχίνα Ῥα]δθ5}1- 
πᾶπ] ΕἾ ΠΠΙΟΟΒ. ΠΟΠΠΙΠ]ὰ5 ΟΥΑΙ ΠΟ Π65. Μοβαϊοὰϑ ΟὈΒΘΙγΆΒΒΘ, {1 ἐκλε- 
κτικοί. Πυΐιθ οοθίμβ ΠΟΙΏΪΠ65. δηΐθ οὐι]ο5. Παρ ρθαΐ, {π| ΒΟ ρβὶ. ο. 
2. 9 Π05. 51Π|ΠΠ|8} ΘΡγδηΐθβο. Νβὺ τ], (πι0 1 ἀποίον ἀἰαηηδί θ᾿ ΆΘΩΙ6 
ΟΘί υ 15. ἰδ ΙΒ. ΠΙΒΙΠΟΑῚ ΘΠΟΒΘΟΒ ΘΧΘΙΙΡ 5 Ἰυρ βίο πὶ ἴῃ ΔΠΠΘΡῸΝ 5. Θηιι- 
ΟἸθα Πα 5. ΠΟ 51Π6 Δ ΠΠΠΟΙΟ ΤΘίΘΡΟΙ ΓΘ, νοοῖ δὶ ΓΘΙΠῚ ΟΥΙΘΊ ΘΗ, (δ5] 
ΡΘΕ ΠΔΠ 11} ([6]ΠΠ]Π]6 115 ΘΟΒΕΙΘΗΒ. ΠΙπΟ Εἰβρα 5. οὐἵα ἴῃ 415- 
ὁθρίαμ 0 ἃ 5]Πριὰ ΡΟ ΓΔοίδη4ο. ΕἾΠῚ ἀπΐθπι [4 (ΘΙΠΡΟΡῚΒ5 ΒΡΆνΙ5- 
51Πηἃ, Π6. (ἸΟΔ ΠῚ ΠΟ (πο βίο 111, {π] διιοίον {15 οβϑοί υρί θυ ἴο6- 
ἉἀΘΡῚ ἴῃ ΘΥΔΠΡΟΙΟ, ΡοΟϑί πὰ} Ῥαυ]ὸ ἈΡοβίοϊο ρυδαθθιηΐο δι ΘΥΠΡῚ5 
ΔΙ ΡΙΙΠΊΘΠ5. Δ} 0151] [ΟΡ δα ἸπηΠ]Γἀΐθη. Οἰμ5. ἃ ἰθρο ΡΙΟΡἃΠἤδτη. 
Νοβίθυ διιίθη, (ποτ θἰ0 ΠΘΡῚ μοίοϑί, θᾶ ἰΔΠ| ΟΥ̓ 1556. ΟΠ ΓδίΟ- 
ΟἸπΆΠ640 ἀοοοί, ἰὴ ῬΓΟΡΙΪὰ 5ῖιὰ νὰ οϑίθμοιθ οοηαίιη. (δτην 5. Πι- 
ἀἰαίβηηο θ6]Π πὴ ἰηάἴοαιὶ ἴῃ (ΠΡ ΙΒ ΔΗ] βηη πὶ ΒΕΓ Ρ ΕΠ Π{]1, ἀθύμ16. ἴῃ ΔΠ105 
ΔΗΙ Δ ΥΘΡ 1, 504 ΠΟ ὨΪ5] ἰΘΠΪ6 1" ΠΟΙ Δη5., ΠΙΟΠΘΠ5, 5πδάθηβ, ΟΡΪΠΙ- 
θᾶη5, 4] 5011π5 Πάοὶ ἐπιβιΠοδιοπ οἷαι! ΒΟΠΪ5 ΟΡΟΙ͂ τι ΡᾶλΠη γαρᾶ- 
γαηΐ (0. 4), 5ΘΩΌΙΟΡΙΒ. ΠΙΠΉΪΡΙΙΠ) (ἀπ 5 1 ΟἸ 511 ΡΓΔΘΟΙ ΒΟΥ 65. [Π’6Ρ ΠᾶΒ06 
ἀτιὰθ ρα" [65 διοίου ΓΟ ΠῚ 58}1Π18. 56} 18 Π| 5θυ πο η δ οἰΓΔΐ. 

ὃ. Ὅτ ἰδμροῦο ρίβίοϊα βουιρία που, ποη Πποῖ. Υθυμηΐα- 
16) ΠΟΘΙ ΟΒΟΙΥΠΏΔΠ) ΘΥ̓Θ ΒΔ), [ΘΠ] ΠῚ ἀδϑίνποίπιη, Πιἀαθοῦαμ ρΟΡα] 
ἃ ἘΒοπΠΊΔΠ15. ΘΠ ]]αΐτ!! ΠῸ ΔΙΏΡίριιθ 5 θη] Ποαηΐ ὙΠ}. (0. 4): ,Οιμη 
γΠ 6.115 ἰδηΐα βρηὰ οἱ Ἰηοηϑίγα [ἢ ΡΌΡΪῸ [πα θο ΊΠη, οἴ 510 05 
τῶν ΓΘ Βοιηϊηιιθ΄. Νθο, ΔΠ1ὰ ΘΠΔΡ τ} ὁ. 10: Ζιὰ γὰρ τὸ πολε- 
μεῖν αὐτοὺς καϑῃρέϑη ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν" νῦν καὶ αὐτοὶ οἱ τῶν 
ἐχϑρῶν ὑπηρέται ἀνοικοδομήσουσιν αὐτόν. Πάλιν ὡς ἤμελλεν ἡ 
πόλις καὶ ὃ ναὸς καὶ ὃ λαὸς ᾿Ισραὴλ παραδίδοσθαι, ἐφανερώϑη. 
ο5, δ 41|ὸ8 Εριβίοία δία ἔπ, ΟΥΑΥ ΒΒ 115 ΤῸ}, {πὸ ομη1- 
ἢπ5 Πιάἀαθου} ΘΟΡΆΠΙΠ} ἱπιαἸοανί! ΘΟ (16 ΘΧΟΙΠπΠἢ ΘΟΠΊΡΙ ον, [6- 
δίθβ. {Π556,. Οχ τη 0 (ἸΟΘ 1] ο. 4 ΘΟΙΠρΊ τ". (ὑπ ΡΟ ΘΘΟΙ ΟΠ Τη6Ὲ-- 
[10 {Π Ὡμ}1ἃ, ὙΘΡΊΒΙΙΏ116 οϑί, θᾶμ] δηΐθ Ῥ]Ιημπὶ 1η ΒΙΠγηΐὰ Ῥγοοοη- 
5. ]Θ 1 ἔϊ1556. ΟΡ ΠῚ]. 

4. Τιονιθι5 Δ ηο τ ΔΙΟΊΠΠΘΉ 5. τἰπηΐτ, πημη0 1} Π}Ρπ5., «αὶ 
γϑίθυ 5 ὑγδ "015 γὙθϑι σα ῬΓΘΙηΘηΐ65 5) ΒΑΡ θη, ῬάΜ]Π ΑΡΟΒίΟΙ 50- 
(θη, ΕΡΊ βίο δθ διοίουοιη Θ586. υϑ]ηΐ. Τοΐι5. ΘΠ] ἰΓδοία 1 ΟΕ 5 
"5616 ἰρ88ᾶ6 ρεγ Γδοίδίαδθ ΟΟη ἃ 605 Οἰδηδηί. Βα παθαβΒ [,ου] ἃ 
ΟΥΡΡῸ ΟΡ π|5) ἰθρῚ5 Μοβαϊοαθ θ]115. ΘΧΡΘΡ 5. Θ586. ἀἰδρερθαΐί, «πᾶπη ΟΧ 
ὁ. 7 οἱ 8 οἰιοοί. Νϑᾷιθ 46 ϑ'υγῖβ Ι͂ἀθμ γϑη ]αββϑί, οἰ γΓΟΠΟἸ 50 Π6 
605 ε{: 1ἀ «0 ΘΧ 60 ἰθῃροῦο 16} π|5 οορηϊίπη ΠᾶΡΘΡ 6 ἀρ θαί, 
{πὸ ἴρ86. οἵη Ῥαϊ]ο Αροβίοιο Αμ ΟΠ αθ. τηογ δία". 7 ΟδΡίθ ΓΘΡΊΠη, 
41|ἃ58 ἀἸο, βοιθπίαιη «οἰ ΠΔΠΊ116 θ]. ἢ, {π8πΔ ΡΔ 511. δοίου 
ἄθθϑϑο ἰαἰθηάιη. Οποοῖγοᾶ ἰὰμη ἢ, Μηδ τι5. ΡΥ Π15. ὡριβίοϊαθ δα !- 

(ὐοιαμηοηΐ. 8) 1. γοβδίιβ, Νοίδθο δ Βδῦπαθ δὰ 
ἈΡΟΞΙΟΙ Ερί βίο! απ. ὁδί ο] οὰπὶ μ᾿. 910.:; 
1,.. Ε. θιυρίπ, ΒΙΡ]. 465. ἃπίθανβ. ὀΐο. Τ. 1. 
Ρ. 054.;: Ν. Νουγαδ ἴῃ ἀρραγαίι δά 
ΒΙΡ]. τιᾶχ. ΡΡ. 1.1. 155. 8.; (δ! ]δη άπ. 
ΒΙΡ]. νοὶ. Ραίγαμι Τ. [0 ΡΡΟ 65. ΡΟΧΧΙΝ 544.; 
Ηρηκο, ἀθ Ἐρίβίοϊδθ, {86 Βᾶγημαθδθ ἰτὶ- 
Βαϊΐαν,, δι ῃθηϊα, 96η. 1827.; Ἐογάδμῃ), 

ἀθ δι! ῃθηια Ἐρ. Βαγπαθδθ. 
ΗαΓηΐαθ 1825; Εσάηκο ἴθ ποῦῖκα οἱ Ἀιι- 
ἀδΙΡ οι ΖΘ 50} 1 [ἀν [π{Ππ. ΤῊ ΘΟ]. 1540. 
ἴ850..ὄ ὦ. 

9) Αεἰ. 4, 80 56. 
10) Δοῖ. 11..22.. 2501 158;.2 44:68]. 
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ΒΑΝΝΑΒΑΒΝ, ΧΙ 

ἴ0, Δ ΠΟ ΠῚ 1115. 1Π]} ΡΥ} 5), μοί θαπὶ ἤδη. Ῥαρθθυο Πι5 ᾽5), 
Τοηΐζο! 5“), Ναί} 15. ΑἸοχαηάθν “), Ἀθιηὶ (1167), Τρ ρταβ .5), Νο5- 
ΒΘ Πλΐπ5 ̓ 5), Γι ρ  ῖι5 “), Ηπριιϑ “), ὉΠ ηΔηηιι5 35), Νοδηάοιν 3), Νγη- 
βίον “5), ὙΥΊΠον. 5) ΑἹ ἀϊοαᾶβ: Ηδθὰβ {π, ππ46 {ΓΔ ]ΠΠΠ0 {Πὰ ἀρ (16- 
τηθηΐθιῃ ΑἸοχ. δίγομ. Π, ὃ ρ. 445: Π, 7 ρ. 447: ΤΠ, 20 γμ. 489: Υ, 
10 ν. Ὅ89:. Π᾿ 15 ν»Κ. 1601: Τ|, 18 ῥ. 4172: ΟΥ̓ 8 ν. 677, ὉΠ οη δι 
οθηΐγα (1615. 1 ὁ. 635, Βαβοθίιη Η. 4 ΠΙ, 25, ΠΙογοηγιηιμη (6 Υἱ". 
{Ππϑίν. ὁ. 6, ΝΙΘΘΡΒοΡα ἴῃ ΠΟΙ δ "1ὰ (βάθοι!! 5)7 Νοη ἀμ 1ἃ- 
ὙΘΙ, 4Π1Π Θὰ ΙΔΠ| ΡΓ1Ὲ5 ἴῃ ΑἰΘχαΠΓ]ηὰ Θοο βία οχϑί θυ, πο ἃ} 
Οἰοιηθηΐίθ ΑἸοχ. δαὶ ΟΥγιρθηθ ΡΗητἢ}) ἔπ ΡΗΐ ἸηΠ ποία : ΓΟἐ πο τιηΐ, δα [6 ΠῚ, 
{πὰ ἰοίϊπι5 ΕρΙβίο!αθ ᾿ημ0165. παι (ἰἸ 551 1115. οϑϑϑί οἱ, {αὶ οἴπὰ Ῥάι]0 
Δροβίο!ίο ΕὙΠΉΙΟΙ5. Θναπρ ἢ 5818. ἈΠ. ἀνογαΐ, ΤΡ Π ΠΙΟπΘμ ἰρ]- 
ἔπι Ρ16 γϑηῃθγδηΐθβ, ποὺ δ οὐ" ]οσ ΘῈ ΕΠ Πιθν 6 οἷπ5. Θχδιηθη {||4 511-- 
ΘΌΪΑΓΙ Οδμϑα ΘΟΙΏΡΕ51 ΡΟΒίου 5. ἐγ Πἀθυιμηΐ, «ποιηοο οἱ ἀπ] 6 πη [05] 
ἸηγΘΠΘ ἃ ηΐ. 51η 0515. {ΓΔ ΠΠ10}}}5. ΟΥΙΘΊ ΘΠ ἸΠΠΔράΓο. γ6}15, ΑἸ ΘΠ τι 
ΟΡ, Π1Π}1 ΑΡοβίο!ουιμῃ Δαν} Ροΐμ!556. ἰᾶμη ὁ} {Ππ| δοιπιπ ἐοθην!- 
οἴππη τοὺς ἰδίους ᾿“ποστόλους, τοὺς μέλλοντας κηρύσσειν τὸ εὐαγ- 
γέλιον αὐτοῦ, ἐξελέξατο, ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίὰν ἀνομωτέρους 
(ὁ. 5), ῬΓΟΡΙΙΔΘ. ΔιοίΟΓ 5. ΟΡΙΠΙΟΙΪ ἰοΓίθ Θοηβοηπη, πθὺ νου ἰαί!, αἱ- 
Ροίθ ΘοΙπμηθηΐίη. δ᾽ Ὠ]Π]]ΟΠΉΪΠΙ5. ΒΘΙΪΔροβίο θὰ διιοίου 5. Πρ βίοϊλο 
ΠΉΡΓΘσϑὰ Ὑἱοθαΐι", ἃ})0 δᾶ (65 Δ ἢ 1115. Υἱχ 115. {πΠ{8Π} ΠΡῚΝ 
ΟΡΡοΥἑΠο δαοίοι. ΘΙ ΡΡΟΙΙ Ροίαϊ!, ἀιδιη ΒάΡ Πα θα5, ΕΠ οου μη οἱ ἰ0.58 
ἀοοίον, Ροίαϊίη ψευδεπίγραφον δἰϊδηι οχ δὸ {ΠΡ 6. οὔ ρίθ ἃριά 
ΑἸΟχδηΠ05, ἀπο σποβίϊοδθ ΟἸομηθη 15 Πομιᾶπαθ Ομ 6 5) Βαϊ πᾶ- 
θᾶ ΑἸΘχαη 186. ΘΟΠΡΤΘΑΪ οπμ 60 ἰδοϊπηι 

ΑΘ ΠῚ ἀἋ6πὶ {Ππ4 ΠῚ ᾿ΟΥΒ ΤΠΟΙΠΘΠΪΙ 56 ΠΡ] νἰδιιηὶ οϑί, 
{πο ΠᾶΡΡΑίμ ἴῃ Αοί. 15, 97 5(4.- Βαγηδθαθ. ἰρ!ίπ αἰἰββθηβίοπο 00- 
ΟΙΐα ἃ Ῥαϊ]ο ἀἰβοθββὶί, ἀϑϑυμηίοαιθ Ιοὰπηθ Μανοο ἴῃ Ογριῖπι πᾶνὶρὰ- 
Υἱί. δ Ππ|θη6 [οδηηἷβ ΜΆΡΟΙ οδιιθ ΒΔ. Δ Π)85. 4110 ΘΟΡΓΟΧΙΓ, ἃ διπιι 
ἈΠ πὶ ἀοΟἰ]Πηὰ6. νἱᾶτη βθοίαίιιβ ἢ ΠΙΔΙηηθ6, ἴῃ «πιὰ Ποῖος οἴπη ογδήὶ 
γἱἀθηγι5 ΑἹ ΘΠ ΘΙῸ Β.ΠΊΠΊΟΡΟΓΟ ποίαπαμμη νἱά θέαν, οιπάριῃ [0- 
ἃ Πη61) ΜΑΡΟη., 411 ΒαΡ Παρὰ Υἱΐδηη δοίδαίιια. ρΘυ Ι5 1115. ΘΟ. Ρ51556. ὁΓ6- 
ἀν, Ερ᾽βίοϊαθ “οἰ 1ιι5. ΠΘη ΠΌΠΟΙ ἴδοουθ. ηϊ]]ὰπ. (οάοχ γα οδηιι8 
1067, οΧ 40 ῬΑρΘΡΡΌΘΠ 5 5) θὰ δα 1, πο (οάοχ Ραρϑίπιιβ 1470 
40 ΤΊΒΟΠΘΠ ΟΡ ἤΙ5 55) ἀιδ8. οϑί, ἤθάιθ γαίοληιι5 821, {π6 6ρῸ 6χ- 
ΒΟΓΙΡΒΙ, ἴῃ ΠοΟ «]θι νὰ δηΐ. 

ὅ. [Ι͂ὴ ΡΒΠΑΒΙ ΒΥΙΧΊΘη515 ΕΡΊΒΟΟΡΙ Οοάϊοα. «ιοάδιη (Δηΐ6 5860. 

11) ἴῃ Ργδοί. δά. ποβίγαθ Ἐρίβίοϊδβ. 19) Ζε6 50} [ἀν 445. ἘΓΖΡΙΒί μα Πι. 
12) [πῃ Αοί. ϑαποί. τη θη515 Πιη1 ἰοὴθ ἘΕἸοίθαγρ. Εδδο. 2. ρ. 182. Εδβο. 8. Ρ. 

βϑοιηάο, Ρ. 459. 8. ἡ. Απίνεγρ. 1698. 208 546. 
19) Αρυὰ Εδρυῖο. ΒΡ]. θοο!ο5. Ρ. 42. 20) διίααίθη ἃ. Κυπίκοη. Τ.1. Ρ.981. 

Χ. 21) ἘΠΡΟΙδηρό86ῃ. Τ. 1, ὃ. ρΡ. 7933. 
14) Ηἰδί. 60 6165. 886. 1. ὁ. 12. ἃυῖ. δ. 22) ϑπάϊθη ππά - Κυκοη Π, 323. 
16) Ηἰδβίοιγθ βόπόγα! 465. Δι ΘῈ Γ5. οίο, 29) Β101. Ἠρδ]ννδυίογθιιοἢ 5. νυ. Βᾶῖ- 

Τ. 1. Ρ. 498 544. ΠΔ 88. 
16) ἴῃ 56] 6οιἿ5. ὁδρ᾿ Πθι15 βίου δ 606]. 24) ἤοηῃ,. 1, 9. 

ΘΙ ἢ Ὁ. 1... ΖΟ: 25) Αοἰ. δᾶποί., πηθη515 [πη}} [0110 
11) Οοπππιθηΐδν, 46 σοθι5 (ἢ γ]δί. ἁπίο βϑθοιηάο., Απίνοιρ. 1098. ρ. 431---480. 

(οπϑί. Ν. ρΡ. 101. 20) Αοΐα Αροβίο!οσιπῃι ΔΡΟΟΙΎ ΡΠ, [1Ρ- 
18) Ηἰδβίοινϊα {Π60], οὐ {ἰοὰ Τ, 1.Ρ.1560. 586 1851, ρ. θ4 544. 



ΧΗ ΡΒΟΠΕΘΌΜΕΝΑ, 

ΙΧ), 4 6 ῃῃηοηᾶβίθυ!ο (ΟΥ̓ ΡΘΙΘη81 ργονθηθναί, Ππρο ΜΘ ΔΓ ἀτ|8, 
ΟΟΠΡΤ ΟΡ ΙΟΗΪ5. δ. ΜΙΔΡῚ πη ηδ ΟΊ μι5, μοβί ἘΡΊβίοϊαπι ΤΡ] πὶ 46 οἱ- 
θὶ5 ἱπά 1015, Βα Παρὰ. ΠΟΠΪη6. ᾿ηβιρηϊίαθ ρ᾽βίοϊδθ ἀθργοῃθηα! ἰδί!-- 
πᾶπῚ γΟΒίομοπὶ γοίθρομῃ. ἴδ0. ΒΡπομάτι5 ΝοΠαΡῸ ΟΥ̓] σΔΓ 6 θᾶ] 0} 
᾿ΠΠΙ ΠΟΙ ῸΒ ΠᾶΘγΟβ. ΠδΟδΙ Δη1 οΥ θοιμη ΟΡ αΠ1Π ΔΡΟΡΤΑΡΠ πη), 1ηΐ6Ρ 50Π6- 
(5 ΤὌΡΙΙΔΗΙ ΓΟΡΟΓαη, {πὸ δα α{π5 ἰοχίθη οοηϑί που οἱ οιηθηδίμμ. 
ΜΟΙ 5. ΡΓΔθυθηϊ, οἵ ΡῬΓῸ 1050 ἴδοι ΤΠ ποὰ 5 ἢ ΟΠ ΟΓ1ἃ 8, Θ᾽ 5661 ὁ0η- 
ΘΡΘΡΑΙΙΟΠΪΒ5., 4] ΝΘ ΘΠ] Ομ ἃ. 1045 ῬδΙ15115 ἴῃ ᾿π ΘΠ ΘΙ ΙΒ}, 
ϑιᾶ600. ΤΡ ΔΠΪ ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ γνοίθρθ ὙθιΒΊ0η6 (ΟΥ̓ ΒΟΙΘΠ51, οἱ ἰπ46 ἃ ὁ. 
18, πὶ 1Πὰ ἀδβιηϊ, ᾿ρ51ι5 ΜΘμ ΓΙ δαϊθοία. 

Ροϑί ΘΙ ΙΠΟΠΔΠΠΙ 1 {15 Νῖ55.: ΒΙΒΠ οί Πθοαθ γαίοαηδθ, (ἀΓ41-- 
Π8115 ΟοἸηδθ οἱ Απάγοαθ ΟΠ οθδάθιη [ὑρ᾽βίοϊα οΡᾶθ00. 56 016 
ΟΟΠΒΟΙΙΡία «αδΟΡ ἢ 115. 5656. ΟΡ ἑα], Ποῖο ἀποαιι6, αὖ τη ΤΙ ΙΔΗΙ ἃρο- 
ΘΡΆΡΠΟ, οἴη Πρ ϑίοϊα ον}! δά ῬΠΠΠΡΡΘη565, {πᾶρ6 ᾿ δρῖί, οοη- 
᾿πηοί, οὐ ΔοΘρ Ια]. ΟΠ οὐ 1 (ΘᾺ 1015 ΘΓΆΘΟΙ οἱ ὙΘΥΒΙΟΠ8. γΟίθ 5 
ΔΡΟΡΤΑΡΠΙμ ἃ (ΟἸδι]ο δα! μηᾶ510 δοοθρι ᾿βᾶδοιιβ γΌββδῖι5, ἃ0 ποὺ [Δ 6. 
[{55 6 0115. 5. 51618] οἴπσὴ ΕΡΙδί0115. ΙρηΔΠ1 [ἃ οχοπάθηάπμη οἰ αν]ί, 
Οχοηΐ! ἃ. 1049. Οἰπηΐα ἰΔπΊθη [αἶπ|5. ΘΠ ΠΪ5. ΘΧΘΙΙ ΙΓ οαπὶ Παπά 
οχίριια θᾶ} 6. 0518. ΟΡΡΙΔΙ ΙηρΘ 1] ΘΟΠΠαρΓ Δί Οη6. ΟΡ ΘΡαηΐ. [(ἀ(ι6 
οιπὶ ΜΙΘΠΔΡΪ θα Π10. οχ τιη0 ἰδηίιη Οὐάϊοο ΡΡΟάΙββθί ρᾶγιπι ΘΟΡΓΘοίᾶ, 
Εριβίοϊδμη Βδγπαρθὰθ 1. 5. 5115. ΘΠ ΔΙ] ΟΓΘῚ. ΡῈΠ]1ΟΙ [15 (δοῖ! 
Αιηϑίο!οάδιηϊ! ἃ. 1040, ΕἸοΡοηηο, γαίοαηο οἱ ἢοϊηᾶηο ΤἬἼΘΑ ΠΟΙ ΠῚ 
(ΟΟἸ06. τιϑ115, 561 1η]η1π|85 δΟΟαΐθ, ἢ6 ἀἸοπ ΟὈΙΘΡ, τ [056 Ρ] ΕΓ Ι65 
ΟΟΙΠΡΟΓ απ Πᾶ}ι1. Πδὺ θ]π)ὰ ὙΌ5511 ΘΠ Π]Π0 6. ἴῃ ΘΟΠΊ ΘΗ ΑΙ Ὶ15. Ε5115 
βϑιηη. ροιδὰ οϑί ΤΟ Ἰη1 ἃ. 1050. Ῥοβί γοββϑίιπη ΡΓῸ ἰθχία. οιηθη- 
ἀἄαημο τπϑ ΘΓ ηΐ ἸΠΊΡΡ 15 6115 (ΟΧΟΙΙ 1085), (οἰ ΘΙ ΓΙ 5 
([λιιθοῖδθ Ῥαυιϑίουιπη 1672), ΟἸ Γ᾿ 5. (ΛΑπίνουριδθ 1698 οἱ 1700, 
Αἰηϑίο!δοάαμηϊ 1724), Ἀπ556}1π5 (Πμοπά τη] 1746), (4118 ἀ11π|58 
(ΒΙ"!. ει. Ῥαίν. Τομι. 1. γϑηθί!5. 1705). Δά ΠΠορ οἀ4. Πάθπι 
ἨΗοὕθ! 5 οἱ ἢ ΙΓΠ πη Υ "5. 5185. ΟΟΠΟΙΠΠΔΡΙηΐ, (ἸΟΘΙἸΟΙθ5. τηδηῖι 
ΒΟΡΙΡΙ5. πίοι μιθ ἀοϑταίι5. ἂχ Ἠρίθ!]η15 ΒΡ. ΑΡΡ. πηᾶχίπηθ Δ6Π}]- 
θυ πλι15. ΘΠ ΠΟΘ πὶ [ΟΡ], Ρ551 ααδιίαηη. Νοβίγα ΘΠ) Δ ΠῚ 5110 
ΡΙΡΕΪῸ οὐαί, θυ βαπδη 1|ὰ πτιο οβδϑοί δ]]αΐδ. 

Ϊὴ ΠΟΐΙ5. ΠΟΒΙΡΙ5. ΠΟΙ ΠΑΡ α: [,οὐΐουα {{η]νούβα] 6 αἱ ϑὅδη Βδγ- 
ΠᾶΡὰ Αροβίοίο. Τιυδάιχιομθ (ἃ] ἀνθὸ 41 οη (6Ἰο. Βαϊ 518 Δ] }110- 
6101}. [αὶ οηοχὶὰ 1797. 

1: 

ΟΙΈΕΜΈΕΝΞἝ. 

1. ΝΟ διηθιρη ιν", ἃ απ|0 ΡΥ Πηἃ, {86 (]ΘΠΊΘΠ 15. ΠΟΠΏ]Π6 ΟἸΓΟΙΠη- 
[ουαι ΕΡ᾿βίο!α, -πθὸ δ 4105. ἔπ} ἀαΐα, 5ῖνθ ὀχρϑί ἃ"), βῖνθ, αἰ νὸ- 
ΓΒ 1] Ππ|5. Θϑί, ροβίψιδην (ΟΡ ΠΙ ον (55:18 Ἰπποί πο δηΐ, ΒρΟηΐ6 
(ΓΔ ΠΒ:ηΪθ8ἃ. Εχ ἰηἰ {10 αρΡ6. ΟΟΠΠρίμηιι5, Ἀομηᾶηο5 δά (ον π Βοϑ, {ΠῚ 

ΟἸομα. 1) Ταμ) 58] 6} Ιοδ πάν περὶ τῶν ἐξῃτουμένων Ρ. περὶ τῶν ἐπι- 
ζητουμένων (ὁ. 1). 



᾿ 

ΟΙΕΜΕΝΞ. ΧΙ 

ΟΡ πηητ5 ΘΟΟΙ 5] β ΠΟ {ππηι] πὰ θα, ΓΘΟΟΠΟΙ Δ η405 δΔηϊπηη δά- 
γΟΓ 1556, ἰδ π8 (46 η], απ οἱ 1051 (θη ρο πη ΟΔἰδιη 4015 ἴπ6- 
γδηΐ ΔΙ ΙΟΙ. ΙΔΟΙΡΟΟ {65 Ἰοραίο8. 1] Ραηΐ, [6 5. ΡοΡ]αίι"Ὸ5 (0. 59). 

Θά Π10. [ηΐοι" (ΟΡ 105 ΟΡουα ΠΟΙΉΔΗΙΒ. 60 ΤηΔρὶ5 ἀο]οηήἃ νἱάο- 
ἴα, {πὸ ΠΑ͂ΘῚ δὺ υἱρία 15. ΘΟ Θ]ΟΓ Δ Ἐπ ῖν15 αἰνυ!ραίαμη [Ὁ66 15 
οθίμπβοθί, ὨοΙ ΙΠΙ16 (ΠΡ 5 ΔΠΟΤ ΠῚ ἃριἃ 81105 (ΕΓ ΠΠ16005) 511 οοη- 
ἰϑιηρία! (ὁ. 1. 2. 47). ΠΙὰ ψαρρα ἰδπάθ, «ππᾶπὶ ΡΥ1115 Π]ΘΙΙΘΓ ΠΗ ΐ, 
ΠΟΏΠΠ11}1 ἰππηθϑοθηΐθβ, οἱ ἀἰβοονϊα ᾿Πν] ΙΔ π6 ΟΠ ΡΟΙΠἸβοθηΐθα ἴα 
[οοουαηΐ, αὖ ΙΔ ΤΠ]5ΘΓὰ 5110 ΘΟΟΙοϑῖαθ (ΟΡ ΠΟΛ σΟΠ 0. Αἴ γόγὸ 
οἵ ῬΓΊΒΟΟ δὲ ΓΘ ΟΘΠΪ (θη θο "6 πρίαηα ΠΗΡΙΟΓ ἢ ᾿ηγ] ἃ «πδηίιπη ἀ6- 
{6111 Δα(]ΟΥ, Ὀ] 15. ΘΧΘΙΊΡ]15 ῬΓΟΡαίιπ (6. 9.-- 6). [Ιδπὶ γθιῸ 
γ Π15 ΟΟὨ ΘΗ ΠΟΏΙΡΙ15. ΓΘ] 1015, δ ΡοΘηΘης8πὶ οἱ δ4 Πρϑιπη ΘοΟηγογίθη- 
ἄσμη. Εο ϑρθοίδηΐ τα] 10} 1065 ϑουρίαγαθ δα! Π0π65: [ἃ 510Ὶὶ νυ]ΐ 
ΟΠΓΙΒΙΙ 58 ΠΡῚ15 ὈΓῸ ΟἸΏΠΠΙΠ] ΡΘοσδίουμη 586 οἴιϑιιβ (0. 7. 8). 
Πα Ππι5. οἰ Τογιμηΐα᾽, {π| 0 5᾽πρι]ανοπ ΟΡ ΘΟ Ἰθη(ἴΔπὶ ἁΐχιιθ ἢ θη οΡρἃ 
Ῥριπι δχ Ὑϑίδιίθιι5 Δθίθυηὶβ ῬΓΔΘΙΉΙ5. ΑἸΡῊΙ ϑαηΐ ΠΔΡΠῚ (ο. 9 --- 12). 
Ἰἀοῖγοο ἴαβία. βιιρου)διιθ ἀθροβ! 15. ΠῸΒ τηᾶρῖ5 ἰπγαΐ ΟΡΘαοπία οὶ, 
{δ ΔΙΠΓ65. ΡΙΓΔΘΡΘΡΟ 115, 4] Δοιημ]αί!οη6 ἀπο} {15 Τη 65 ΠΠ]5 6116 
ΒΘ ΠΟΙ 115. ῬΓΔθϑιμηΐ. ΟΠ Βέιπι5. ῬΓΔΘΟΙΆΓΙΙΠῚ Πυ}}1{8{15. ΘΧΘΙΏ Ια Τ6- 
᾿ψππ| ᾿πη!δη τ, 4006 4]. ῬΓῸ ῬΘοοδί]5 ΠΟΒ(ΡΙ5. ΘΓ ΑΥΒΒΠηδ {πα Θ 116 
ΡοΡ αἰ] οί. διχηιηὶ Υ. Τ. ὙΠ, {Π| ῥ᾽ οίαίθ οῦρα ἤθη Θχοο] δηΐ, 1{1-- 
ἄθιη Ῥγορῃδίδο, {{| αἰνίπἰτιβ. Πα! ὝἸΡῊΪ ΠΑΡ σηΐ 4] 46 Μοββίᾶ 
ῬΓΔΘαΙοΘΡθηΐ, Παμ]]Πη05 5656. ΘοΡθαηΐ. ΠΑν 15. (πιο 6 ἰΠ5]Ρ 18 ἢπ- 
ΤΠ 1115 ἀοοιμηθηΐία οχϑίδηΐ (6. 19 --- 8). Τοῖ τηοάθϑί! οἵ ϑα θ 1551 
ΔΠΙΠῊΪ ΘΧΘΙΡ]ὰ ᾿Π]ΘΙΉ1, ΡῬΔΟΘΙΉ 16 ΘΔ ΡΆΠη115. [6] ΒΡ] ΘΠ 14ἃ ἀ0Πἃ 
αἴψαθ θοπθίοϊα σοηἑοιηθ]ηΐθβ, Πα] 115. 56. ΟἸθιηθηΐθη ΡΟ θι οὐρὰ ὁ- 
ΤΠ ΠΘ1 ΟΥΘδίΓπ|. ἴρ56. ὨΙΠΊΪΓ1Π Παίπ 6. ΟΡ] Π6Π} {πη ἀἀν1ΐ, Δί ΡΠ] ΒΈΠ16 
ΒΔ] Πν 1 ἸΘΡῚ 5. [ἀπ|6 ΠΟ5., ΤΠΆΧΙΠ15 Π 6 ΘΠΘΙΟΙ 5. ΡῸ ΟΠ βίη 
ἀοηδί! ΟΥΠδί 4116 ΒΟ πὶ Θαβ θη ἰθρθθ Υἱΐδη ἰηϑὑ ππἸδγηι15., {{1}085 
ΒΘ ΠΟἤρσααΘ. ΔΡΠΟΡΓοβοθηΐθθ 501}1 60. πρὸ {πηλιτπ|πὴ ἀπο 1}115. ὁ- 
[ϑηρ ον ἃμάπη. (ΟΠ Ιβί ὙΘΠΘΡ ΘΠ, ΟἸΠΠΙ5. ΒΔΠΘῈΪ5. ΠΓῸ ΠΟΒῚ5. ἀδί18 
Θβί, ῬΥΓΔΘΡΟΒΙ (15. ΠΟ ΟΡ ΒΓ Θροηΐδα, ΠΠΠΙΟΓῸ5. δαὶ μ᾽ οἰδίθη, πη] 16 65. δα 
οαϑι αΐθηη δία θη ρου Δ πὶ ΓΟ ΟΡ αηΐθϑ. [ἃ ΠΟΡ15 δοϊθη τη 50Γ1- 
Ρίια πιροῖ, οἱ Πάθπηὶ ἴῃ (Πγϑίο Πα θθμηι5. (0. 10 --- 22). Οἱ] 51η1- 
ΡΠ τηρηΐθ δά [)ϑι ΡΟΡγΘημΐ, ΡΙΓΔΘηΪὰ ΒΡ] πα 144 115 ΡΓΟΙηΙ51{. 
65 δυιΐθη γΟΥὰχ οϑί, 41] Ρ᾽ΟΙΉΪ5515 βίαθ!. ΝῸ δ! 6 η}118, {86 
ΠΟ ἰδη] Υἱβιιηΐ. ΘΙ ἴῃ ἈΡΒΟΟΠ 15 παΐπᾶθ γθοθϑϑίθι5 Ποὶ 
ΟΠ ΡΟ θη ἴα ̓ ηοἴθβϑ μη οὐθαΐ, (πο ἰἀγ Ππ|5. ἴῃ ἰποθιὴ οι δίπ’, [ἃ 
ποϑιηθί θυ τητ5 : ΡΙθη 0 Θ]ουᾶΘ. ποβίγδθ ΓΟΘΡ ΓΘ ΟΙο. ῬΙΡΉΟΓ δαΐ6 ΠῚ 
ΓΟΘΙΓΓΘΟΙΟΠΙ5 ἃἂὺ γἱίδο {πἰαγᾶθ τηπὰ: (ΠΕ Ιβίι5. ἃ ΠΟΥ [ΠΠ5. ΘΠ 501[Δ{Π5. 
ΑΘ οἱ ποοί!5. νἱοβϑιίο, 5ΟΙΠΘ. 1 ΠΠΠ11ΠῚ (ΘΙ ]5511η|., ῬΠΟΘΗΙΧ ΔΥ]8. 
ΠΟΘ ΘΟ ΠΟΠΪ5. ΡΓΟΙΏΪΒΒΙΟ ἰδηὴ ἴῃ Ὗ. 7. οχϑίαί, Πδης Ἰριίπν Βρθιη ἔϊ-- 
ἴπγαθ υἱΐδο Π)6] νϑυδοιίαᾶθ ΠΟ 51η1| νά πδη) ΤΓΘ(ΔΔῚ αὐΐ ΓΡΡΙ4Ππ| (0. 29 
---27). Ἰίαψαθ οπ Π6ὶ ροίθηςα οἸηηΐα ἐοΙηρ]θοίδίι᾽, Ὠ1Π1] ἴδσοΓο 
ἰθηΐθηη5, «πο οἱ 51{ ΟΠ ΡΛ]. ἴῃ ΘΟΡ5. ΒΠΠἸΡ]1ΟΙαΐ6 δ δῖ 
ΘΟΠΥΘΥΒΙ Ἠ1Π1] ἈΡΆΤΗΠΙ5, ΠΪ51 ἀπο μ]δοθαΐ ῬΑ ΓΙ θϑηΐρηο, {{| ΠΟ5 οἰ ρὶί 
ΡΒ. ΠΟΙ 0 (0. 28 --- 90). αοιηοάο αἰνίπᾶηι θΟΠΘ οἰ Οη θη ὁ0η- 
ΒΘ(ΌΪ ΡΟΒβιΠηι5 ὁ Δί ΔΓ ΠΔ6 ὈΘηθα οἱ 5ιηΐ ΡΡΟΡίο’ ἤΠάθημ, {661} 
"Έρθ5, ΡΙῸΡΠοίδθ, βδοθυοίθβ, δρᾷ 6 {18 Ορὶπϑίαι", ΒΟΠΙΒ ΕΝ 



αν ΡΒΕΟΠΕΘΟΜΕΝΑ. 

ΟἸΏΠΪΩΟ. ΠΟ ΟΡῖ5. 6586. Πημπη0 οἰϊαπ [)οι ᾿Πη] Δ ηΐ6 5. ΟΡΘΡἃ ἐπ 1{186 
ΟΡΘΡΘΙΉΙΝ (6. 91 --- 39). ΜοΡοράθ5. ΠΟΡ5. πο. ἀθϑιπηΐ, πϑάι6 ἀδϑβιηί. 
Νὴ ἅ]1ἃ νὰ (ἢ 65. οἱ Πιβι 186. ορι15) δὶ ΟΠ βίη ΡῸΡ ̓Δποῖί (6. 834--- 
960). Νὸβ ΟΠ ΡἸΒΕ τ} 11 ϑυπηιβ. ΜΠ] ΠῚ Διο ΘΧΘΠΊΡ]0 ΘΟΙΏΡΓΟ- 
βαΐμπ, ΠΟΘ 5011} ΠΘΟΘΘΒΆΡΙΟΒ. 6586. 41] ΠΡ ΡΟΓΘηΐ, 5ο οἰϊδιη {πὶ οΡ6- 
ἀἸθη τ Ρ Δοβίθηί. [!ἋῸ]Ὸ0 ἢ6. ΟΥ̓ ἰορθ ᾿ῃηΐθυΡ πᾶ 5.0 }Π{π8 ΡγῸ 11- 
θιι οοπηηλθίαν αἰ οΟὨἰμαἴπ", ἰἅτη ἴῃ Υ. Τ΄ βδοουοίπμη, [ον α- 
1, ἰΔΙΟΟΥ ΠΏ ΠΠΠΘΓΘ ΔΟΟΙΡΑἰ 15. ἀθ 10 ρΓΟΥ Βι1) {π||. [ἃ ΘΧΘΙΡ] ΠῚ 
ΑΡΟΒ[ΟΙΙ, βδΠο.] 5ρ᾽Γ 5. ΟΥΡΆηδ, 1Π}ΠΔ[] ΤΡ 6 5] Πρ 85. οἰν αΐθϑ θοοΪο- 
5186. ΤΟΡΊΠ]Θ ΡΡΔΘΒΙΠΠΡι15. οἱ ἀἸαοοη!5. (ρα Ἰ θυιηΐ. [5 ΑἸ γΠΪ{π|5. Τη5{1-- 
{15 Βα Ι ΘΟ βηι5. Εβί Ἰριπ ΠΘΟμΠΔ6. ΟΡΕΒ., 608 ἰΙο60 5110 56π|0- 
γΘ ΗΠ] (ο. 957.--- 4θ). 

Τοί5 ΕΡΙβίοίαθ ΒΟΟΡ ΙΒ αἴιιο ΡΓΟΡΟΒ πὶ ΟΡ αί δ] ῬϑΘΘΠῚ ΘΟΙΉΡΟ- 
πθηδη οἱ ορϑαϊθηάμπμ Δα ον αι 0. ΠΙΠῚΒ. ῬΓΟΡΟΒΙ Πη6η5 ΔΠΔῚ π5686- 
απλαι6. ἃρορΐία οϑί. δ θΙΠηΡΊα Δ] 10, ἢ6 (ΟΡ ΟΠ ν᾽ βοδη- 
ἵπι|, {πᾶ Ῥάμ 5 Αροβίο!β. 115. (6. Ἰηΐθβ 115 ἀἸ551115 ΒΟΡΊ ΡΘΕ (ὁ. 47). 
γιρβ. Ὠ1Π1Π ΘΘηβΘη 48," 51 ΠῚ ΔΗΪΠΙ Β0Π0Π115510 Οἱ ΘΟηϊ οί οδί. ἔγρα 
ἔΡαί "65. ΔΠηΟΥ ΠΟΙΏΙΠ65 Π οἱ ΟΠ ΡΙΒΉΠ 46. 51 11}165 τ α1{. (αν θχοροθηδα 
ῬΘΟΟδίομ ἢ ΓΘΠΊ ΘΒΙΟΠΘΙΏ ΤΠΘΡΘΠΙΙ (6. 48 ---ὅ0). ΠΙΒΒΙΔΠ ΡΑΡΠΟΙΡΟΒ, 
ἴῃ ῬΓΙΏΪΒ. Θ115. ΔΠΟίΟ 65. ρΘΟΟδίου ἢ] ὙθηΪδη μοίδηΐ, οἱ ῬΡῸ ν]Ρ}}} ρᾶΡίδ 
8(1 Ρᾶσθιη Γοϑίπρηδπη ΟΟὨἑ Ια ηΐ. [1 ΘΓαΐ Π60 θη Δοοορ {{6. 
ἴρ51 ροΐϊιβ ροθῃᾶιη 5101 οομῃβοϊβοδηΐ, ϑχαϊθηίΐίνο, αἀιπηγηοο πη1{8ἃ5 Γ6- 
ΡΙΙΒΠηθίΡ. Ῥρθοθο {ππἀδηΐ θΡῸ 115. ῃγαΐπα [1ΐ ΔΙ ΠΟ ἢΪ 10. ἢ6. {415 
ΒΡ6 ΟἸ 1511 Ὄχοιδΐ (6. 51 --- 87). 

Ῥοϑβί {γταμη ΟἸΓΟΙ ΟΡ. ρΑΡΊ ΠΑ ἢ ἴῃ (ἰο. ΑἸοχδη νη ᾿δοιμηδιη 86- 
«ππηΐαν {πᾶ δ] ᾿ρΙβίοΙθ. ΘΟΠΟΙ 5] ΟΠΘ ΠῚ βρθοίδηί. 

2. Ἐρίβίοϊα δά (ον! 105. Βουρία οϑί 6 βϑυύβοηδᾶ θοοίθβίδθ Ποιηᾶ- 
Π86. (γυη 15... 411 ΒΡ ρΡΒι., ἀπ8 [ἘΘΡῚΐ ΟΧχ οἷ ῬΥ ΔΘ 15, ΠῸΝ 
ἀαθ 1 8001, {πὰ ὁ. 40 --- 45 μοῃβιου]δίθ μου ]θρουζ, ποὺ (ἢ ΟΠΠΪΠῸ 
πιδθηΐθιη ἢ ΠΡ Β}ΙΔπου τη, {Π|| ΠοΙημδ6 ῬΘΥΘΘΡΙ ΠΑ ΔΗ ἘΠΙΥ15 ΠάΘΙΠ ον οχ- 
ῬΡΟΒΒΘΡ. Ρρίμιπη οἱ Ῥαυΐ Αροβίοϊο τοὺς ἔγγιστα γενομένους 
ἀϑλητὰς ἀἰοῖ!, Πὰς [Διι 1] ι15. ΘΧ ΟΠ] 65, Παἰπ5. ἀοοἰ ΡΠ 6 ὙΠ} ῬΡΘΒΒΙΠ5 
βϑίμιθηβ. Δ6 ϑηΐ ( ἸΠ]ΘΙ {15,5} ΟΟΠβίδη 115,5) Ὑθθθηηα, ΒΟ] Ἰθιπδ πη 
4|Π16116}.. {Π|1 ΘΠ ὁΧχ [5ΓΔ6Π115. Οὐ Ῥι 6 ηΐ, 115. ΠΏ} {ἉΠΠ1. αι 
οΧχ 0. 4. 91. δῦ 1ῃ πϑι δι ΟΟηγΟΡδηΐ. Ὑ ΟΡ ΔΙη6) ΒΡ 8} 
56η811 δ (Πγϑίδηο5. ΡΟΡΠηθηΐ., {πιὰ 10] ἐθ Υ. ΤΌ γοθιβ ῬΘΙΒΟΠΙΒ6116 
Ρὶδ οχρῆθϑβ ἰοριιηΐ, ΠΟΥ] δι θη ΟΡΙΠΪΟ., διοίοΘ  ΘΧ δἰ πᾶ 
[Δ τπ ρᾶγίθ, [ΟΡ 5515. ΟΧ Τηδί 6. 6556 [5ΓΔ 6} {8}, ᾿ΘΥΠΟΥ 115 ΔΡΟΈ ΘΠ 5 
ὨΠΙ βίθοί, {πηι «(πτὰ6 δ η!10π6 ἀἴρπὰ νἀ θαηίι", Μοβαϊοδθ «α!ἀθηὴ Ἰ6ρῚ5 
ΠΟ ΘΧΡΟΙΒ οβί, 56] δἰϊαμη αι] ἸΡΠΔΓΕΒ. την Πο]ορίαθ Οὐ ΘΟΟ ἢ, ΠΟῸ 
ΡΠ 5605 ἃ] βϑἰ Γοποχαᾶ, 1 Δ}1π|5. ΒΟ] οηΠὯ6. ΠΠθνῸ ΠΟΠἰηὶ β6 πὶ ἀϊρηδο 
(0. 06. 20. 26. 55). Ππηπη0 οἰϊδιη Ὑ}}}. ἐπιστάμεθα πολλοὺς ἐν ἡμῖν 
καραδιβράύτας “ἑαυτοὺς εἰς δέσμα κτλ. (0. 55) οἵ Κατανοήσωμεν 
τοὺς στρατευομένονς τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν, πῶς εὐτάκτως, πῶς 
εὐείχτως, πῶς ὑποτεταγμένως ἐπιτελοῦσι τὰ διατασσόμενα. Οὐ 
πάντες εἰσὶν ἔπαρχοι, οὐδὲ χιλίαρχοι, οὐδὲ ἑκατόνταρχοι, οὐδὲ πεν- 

2) Μὸμηοίνοβ. Π. ν. 149. 
3) ἔν. Βϑιω: Ῥοφηΐ. 1. ν. 11. (οἵτ,}. ο,,». 41. 



ΟΈΜΕΝΝ. ΧΥ 

τηχόνταρχοι οὐδὲ τὸ καϑεξῆς" ἀλλ᾽ ξἕχαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι 
τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἡγουμένων ἐπιτελεῖ (ο. 
37) ποῃ ΟὈΒοΡ6. Διί ο 6586 Ποιηδημπη ᾿Πα]ΟΔηΐ. 

Ἐὰ ἔδυ οχ ἰρϑὰ Εριβίοια 46 διιοίουθ οο Π]ριμΐιμν. [τὴ {ΓΔ Δ ΠΟ ΠΘΠῚ 
ΔΙΒΟΙΠΓΘΠΉΙ18. 

γοίογοβ Ῥαΐγοβ Ἐρίβίοίδθ διιοίογο πη 6556. φΟἸθΠἸθηΐθιη,. ΡΟΡΒΙθΘηΐ. 
Νά. Ὑ6ΙῸ 6115. ΠΟΙΊΘη ἴῃ ἵροηΐθ ἴογί, αἱ ῬΙΘΙ ΠΝ ΠΙ8 ἢ, πραὰθ 8]10᾽ 
ἴη ἰοθο 14 τηρπιοῦαί. ΕἸΙΒΘΌΠΙΠῚ Ἐρίβίοιδμι, (τ|ἃ6 ΠΝ δχϑίαί, δηΐθ 
Θοι] 05 Πα 1556, Πᾶθο γ6 1") οχίρα απ θίσιη ΡΟμαηΐ: Τούτου δὴ οὔν 
τοῦ Κλήμεντος “ὁμολογουμένη μία ἐπιστολὴ φέρεται, μεγάλη τε καὶ 
θαυμασία, ἣν ὡς ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας τῇ Κορινθίων διε- 
τυπώσατο, στάσεως τηνικάδε κατὰ τὴν Κόρινϑον γενομένης. Αἱ 
ΘηΪπὶ γΘΡῸ ΒΆΙΒΟΡΙΟ Δη 410. ΗΘΟΟΒΙΡΡΙΙ5. ΘδΙη ΘΟΒΠΟΥΙ. [5 ΘΉΪΠ), π|θ- 
ἸΠΟΓ Δ 5 (ον Ποῖ πὴ ἀἰ55: 4115, πᾶθο βαριπηρι: 5) Καὶ ὅτι γε κατὰ 
τὸν δηλούμενον (Κλήμεντα) τὰ τῶν Κορινϑίων κεχίνητο στάσεως, 
ἀξιόχρεως μάρτυς. ὁ ᾿Ηγήσιππος. Ἀ464485 :") ᾿Ακοῦσαί γέ τοι πάρεστι 
μετά τινα περὶ τῆς “Κλήμεντος πρὸς Κορινϑίους ἐπιστολῆς αὐτῷ (.. 
6. Ηοροβίρρο) εἰρημένα, ἐπιλέγοντος τάδε κτλ. Αἰἰζατηθη οΧχ μβ΄ πο 
Πἰᾳποί.. πὰ ΕΒ 15. ϑαδη] ἃη ΠΟΡΟΒΙΡΡΙ ἀ6 Εριβίοϊαθ διιοίουα (68{1- 
ΠΙΘΉ ἢ ΡΓΟΡΟΠδί,, “ππᾶτην]5 ΠΟΡΟΒΙρΡι5. ἰΘΙΏΡΟΡΘ, {πὸ ΕΡΙβίο!α μ588ἃ 
[|, ΟἸομηθηΐθμη Ἠοιηὰθ ἀ6ρ1556- ἀἰβί!ποίθ. βιρη!ηοοί. 

Τρθδη θα “) οἴ ΠΟΡΟΒΙΡΡΟ ἰ6β615. οϑί, (Ἰθηηθηΐθημ, {π|0 θη} 06 
ΕΡιβίοϊα (ον! τ Ἰηπθὰ {0 (θοχμϊίαμο [προ ίο6), ἨοΙηδθ ΨΙΧΙ556, 
[ἀ φαοιηοίίο παρ Γαίτπ", π05. ἀπ (6. ΠΟ 51η1{4 4] ᾿ρ8δ ΟἸΘμ θη 5 ἃποίο- 
"Πἀ16. δρυά Βοχπιᾶποβ, ΠΟΡαΘΡΙΓ, αἱροΐθ 41] ᾿ΡΒΟΥΠ ΤΟ η 15 ΤΠΘΡΡΓΘ5 
ἴῃ. ΟΟΠΒΟΡΙ ΒΟ ηὰ ΕρΊ βίο α ὀΧϑ ου. 

Πιοηγϑῖι5. (ΟΡΙΠ Ππ5. ΠΟΙ η6 (ΟΡ Ιου ΘΟ! βίο δ Βοιηᾶηοβ 
ΒΟΡΙΡ51 οοἰορηία ἴδιο ΔΠΠη05., ροβίψαδιη Πομηδηὶ [16 88 118. ΤΠ ]ΒΘΡΔΗΐ, 
ΕἸ. γοῦρθὰ ρα Ειβοθιαμη") (ἸΘΠΊΘ ΗΠ απ διιΟίΟΥῚ Ππο ]Θηΐο {Ἰθυηΐ. 

ὅπ ΠΙοηγ 510 ἰάθη Ἀββονηΐ, (Ἰθμ θη 5 ΑἸΘχδηνἸη1155} οἱ ΟΥΙσ 68.) 
ΟἿ] ἐδ 5 ΘΙ ΟΠ5. ΟΥ̓ 6. ΠΟΠΊΔΠΟΙ ΠῚ ΘΡΙΒΟΟΡΟΙΠ ΤΠΘΙΠΟΓ ΔΘ 

ἰγδα!ἀθνηΐ, (Ἰοιηθηΐθη [θο "18 π0 Τορηδηΐίο ἤοιημδθ (60 ͵ 1586. ΘΠ" Δηΐ. 
ον} ΟΠΟΛη. απο} ΠΡ Πδ6ι15,1.) ΟαΠ15. ΠΟΙ 1 ΔΠῚ ᾿ἀπΒ  θ 1115 12) [5115 θχ-- 
ΡΙαπαί. Νϑίμιθ ἃ}0 115. ἀἰβουοραηΐ ΕρΙρμδη5,᾽) ΠΙΘΡΟΉγΙηῖ5 “) οἱ Μὰγ- 
ἰγγΡοΟ]οριη (ΘΠ ΘΗ 15. 

Ηΐ ἄπ (Ἰοπηθηΐίθιη. ρμοϑί Ῥρίγιπη ἀϊοιιηΐ «ιαῦία μη ΠΟΙ ΔΠΟΥ ΠῚ 
ΘΡ βοοριη (5 4] 46 η} βθοιμηάμ5 [1ηπ8 ἢ οἱ (ογπι5. Αηδοϊδίι5) τηᾶ- 
ΘΏΟΡΟΡΟ. Οἰββθηΐ ἃἅ|1ὰ {Ρδ 10 ᾿ὑρ᾽βίοϊαθ ΟἸθι θη 5. δά Ιδοοθιη, (16- 
μη ΘΠ 115 ΠΟΙΉ115 ργδοίχαθ. Εἰθηπη Ροίριβ 1015) ᾿ρβϑιΐη (Ἰοιηθηΐίθη 
5101 ΒΠΟΟΘΘΒΟΡΘΠΊ 501|6 01. ΕἸ ἀββοη πηι" ΤΟΡ ἢ] ΙΔ πῖ5 1) οἱ, ΗΙοΡο- 
ὨΥΠ10 ᾽) ἰοδίθ, 1 πουῖ θ] ΟΡ (Ππιθ. 

 Π Ἑ. ΠΙῚ 6. 11) δον. ΠΠ|, 8. 8 
5) Αρ. ἔυβον. Η. Ε. 1Π, 10. 12} ΗΠ. κὶ ἩΕῚ 15. 

60) Η. ΕΟ ΨΥ, 22. 183) Ηδοι. ΧΧΥ͂ΙΙ, 6.- 
᾿ ἘΝ ἐν ἐπ 14) 6 υἱνγ. 1ΠΠπ8|ν, 15. 

9) ϑίγοιη. 1, 339; ΤΥ, 609 : ΥἹ, 118. 15) ὁ. 2. 19. 
10) θ6 ρυῖπο. ἢ, 3 (1, 82 οἱ. ἰιαοὶ); 10) )6 ῬΡΆΘΒΟΥ. 86}, ὁ. 92, 

ἴῃ ἔζϑοι. ὁ. 8. (Π|, 422.) {Ὁ ς 



ΧΥΙ ΡΕΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

υΊ 6 ἐΡ δ ΠΠΠ0 11 1η ΘΙ  οἴδη] ἁγία ΟΟ ΠΟ ΠΔη 86 Δ} γοίθ8. Ορ6- 
γΆ πᾶνανπηΐ. ΕΡΙΡΠΔηϊ5 5) οἱ Ἀπῆπιιβ [ηπμὴ οἱ Αηδοϊοίπμη Αροϑβίο- 
115. Ρϑίγο οἱ Ῥᾷμ]0 5:10 6 5 {ΠΠ|}||5 ΘοοΙοϑῖδθ Ἀοηηᾶπᾶθ ΓΘρΊ θη αυϊάθμ 
ἰθηι1556, 564 (ἸοΙηθηΐθη) ἃ Ῥθίγο, οἵιπὶ 18 ΠΊΟΡίΘ ΠῚ 51] ΔΡΡΙΟΡΙ ΙΓ 
βοηθοί, ΘΡΙΒοοριπὴ {1586 βιοίππι: »Οὐππ8. ΤῸ] Πδᾶης ΔΟΟΘΡΙΠΏΙΠ58 6586 
ΡΟ Π6 ΠῚ, απο {1Π|15. οἱ ΟἸθίπιβ. [πθυιιηΐ ἀπ] ἀθηι δηΐθ ΟἸθιηθηΐθπι ορὶ- 
Β00ΡῚ ἴθ ἀρρὸ Ποιὰ, 864] 5: ρουβι 6 ΡῬοίΡο, υἱάθιοοί αἱ 111 ορὶ- 
βΟΟΡαίι15. ΟἸΠ ΠῚ σοροροηΐ, ἴρ86. γθΡῸ ἃροβίο]αίιβ Ἱπ 0] 6 Γοί, οἰ Ποίαπι,, 51- 
οὐ ἱπνδηΐίαι" οἰ πη ἃρυά (Δοϑδυ δ) ἴδοῖθδθθ, ἘΠῚ ΟΠ] 1056. οϑϑϑί ρΓ86- 
56η5, ΖδοῃδθιΠη) ἰΔΙηθη ἃ 86. ΟΥ̓ Ϊηδίπη Πᾶθορθαί ορβοοριιη. Εἰ Πος 
τη0Ἃ0 πἰιηαιι6. νομὴ ν᾽ 6 1{π|ι’, αὖ οἱ 11 δηίθ ΟἸοι θη θη] ΠμΠ ΘΓ 6η- 
{π| ΘΡΙΒΟΟΡΙ, οἱ (Ἰθιηθηβ ἰδιηθη ροϑί ομθιίαπη ΡοίρῚ ἀοοθηϊ ϑ θοροῦ 
βϑάριη. 1) Ἐρ. Ἰρῃδί!! δὰ Μαγίδιη (14550}"».55) οἱ διιοίου. θ᾿. ]ου 5 Ροπμῆ- 
απ οδίδ] ΟΡῚ (ἃ. 954) οΥΠΙΠΘΠηῚ [4 οοβίπιπιηΐ: Ροίλιιβ, Ππ|5; (]6- 
"6 η8, Απδοϊθίιβ. [{ἃ Απριβίηι5, 3.) Ορίαίι5. ΜΙ]δν., “5) Οσμβ 0165 
Ἀροϑί. Ὁ Τύχη οἷγοᾶ δηπιπὴ Ο7 ΘοοΙθβίδθ Βοιπδηᾶθ. ΘΠΠῚ ῬΓΔΟΙ.1556 
βία πρηάπιη οϑϑθί. ΑἸΠ5. Δ]Π1Δ 1 ΥἱΔ ΠῚ ἸΠΡΤΘΒΒΙΙΒ οί, 841 Πδῆθθθ αἰβοιο- 
ῬΔΗΓ τη ΘΟΙΠΡΟΠΘΠΔΠ). ΞΘ] ΘΟΠ]ΘΟΙΔΙῚ Ράϊοὰ «Δ ῬΟΒΒΙΠηΐ, ΓΘαΡ 56 
γΟΓΙΒΙ Π}1Π14, ἃ «πάθη παχυμερέστερον,, π10 5οἰθη ἀλιὴ {ππο. ἐθ0η- 
οορία, ᾿Πη]Ἴ0 ἔϊιβα, οἱ νᾶρᾷ, οἱ δ. ΓᾺ}18, (π|8}15 ἸΟΠΡΊ “πὰ ΤΠ ΠΓ15 
ΟΟΙ]ΟΥ ἢ ΔΟΙΘ5. οϑί, θ 61 1ηΐθυ γα] τηθ 1 ΘΔ] Πρ ΔῊ {Π11Π|. 

Αἱ νϑῦοὸ οπὴ 1{Π|41 ἰγδ Ποπθη, (Ἰοιηθηΐθιη Ροϑίγο ϑιιοσοβ 5 1556 
ΠΟ δηίθ, (πᾶηὶ ΠΟΙ 6 ἅτ ΠΘΟΟρΉ ΠΟΘ 5 δγι!ραΐδθ που ϊηΐ, [η ΟῚ 
γοίθγθϑ ΟΠ ΥἸβι δ ἦοβ Θχϑί {1556 50]1415 ΔΓΡῈΠΊΘΗ 5 ἀοΙ ΠΟ ΒΕΓΡῚ «μιρδί, 
ΟΔΥ ΘΠ 111 6 ΔΗ ΟΡ ΘΙ 1181 ἰονιΐοι" ΘΠ πᾶπλ5. Νὴ ἢο- 
ΤΠ ἃπ| ΠΘΟΟΡΉΙ ΟΠ διοίο Ὁ} Πα] 8|18ΠΔ| Γαΐ! ΠΘ ἢ ΘΧ 
(ὑδοϑᾶλθὰ ργΟβαρὶὰ “2) ΟἸοιηθηΐθιη ΠΧ βθ γ᾽ θίπ', {πᾶ} τι, ἰδ ηΐπ8. ΥἹν 
οΥθάδίια" 1η ΡΟ σΟΉΒΟΥΟ ἤπ|5586. (ΘΠ 116 δαΐθηη οϑί, ἴῃ ἘΒΙ1ΠῚ 
5117} ΘΟΉΥΘΙ 1556. ΘΠ ΕἾΔΥ! (ΘΠ ΘΠ 15 (ΟΠ 51}}15. ΠΟΙηΘη, {π6η}] ΠΟΠΊ]- 
{1118 ἸΠ ΓΘ ΘΠ], [ΟΡ [α5515 ΟἿ) ΠΙΠΉ] ΠῚ ΓῸῚ ΟΠ Ἰδαηδο Βα ᾿ππη.᾽ 5) Βῖνο 
6} ΟΧ {ΓΔ ΠἸ10Π6. 5’'γ6. οχ βίου ια πη ΕἸανη (ΘΠ θη 
[556 Π]Πππ ΠΟΙ ΟΘη ΠΘΟΟΡΏΠ ΠΟημη ΘΟΙΙΡΟΡΙΐ, Πᾶσα ΙΘΥῚ ΔΡριμπηθηίὸ 16 
ΘΟΙΠΡΙ ΟΠ δΐ, ΟἸΘΠ ΘΠ ΘΠ) ΘΡΙΒΟΟΡιη ΠΟΙ Δ Π0. ΤορΠδηΐ6 νἱχῖββθ [η60- 
165. διι6 1 οἷπ5., (π|| Πρ βίο!απη δ (ογ Π]05 πομηθ Ἠοιηᾶπδᾶθ Θοο]6- 
5186. 50  ΡΒοΥ, (ἸΘ θη [15. ̓ βίπ5, {πᾶ ] θη {Π| 6 }}5 ΘΥΆΘΟΙΒ. ΘΡΕΑΠπΔ ΒΡΔΓ- 
51 οἱ 1Π!6᾽Ὸ]586. οχ ΠΟΙΉΠΠΒ οἱ ΠΟΘ  ΠἸΟΠΙΠῈ5 ΒΟΙΠἼΠ15. ΡΘΙΡΒΙΠΉ115 
οϑί. [ἃ βᾶπθ ὈΓῚΠ10 ομίιψι νιάἀθία, ΕΓ πἰ ΤΟΙ ομη ἴδηι. δ] θὰ 
ΓΘ ]1586. Βα [Ποϊαΐ, {πιὰ (6 ΔηΙ 1 ̓πη ΠΟΥ Δ} 116 Ἠοιη. 1, 1 544. Υγἱπιᾶ- 
βμαίιν", οἱ ἀπιᾶδ Ἰοριηί ἴῃ Ερ. δὰ ον. ο. 24--- 27. οοίρΙπᾶμ ἀκιο- 
46 ἀἰρο να ῬΡΟΡΟΒΙ Δ] ΟἿ 11, {Π|1 οχ ΕΜ ΠΉΪΟΙΒ. ἔπ ὁχ [δ θ 15 
δ (ΠΡΊΝ ΠΔΠΙΒΠλ11η} γϑηθυΔηΐ, ΔΡΒά 6 ὁοηβοἰδη δ 5ΟΠΙ οἰ π6 ΔΙ ΘΟΙΙ 
ῬΡοίπουιηί. ῬΑ] ΒΊηι15. νἹ 6]]οοὲ οἱ. ῬθιγΙ Πἰβιηι8, 41 ἋἸοΙ τα, 88} 
ῬΥΪΠῚΪ βΆ 60 }}} {ΠΟ ἸΠΔΡΠΟΡΟΙΟ. τη] ΠἸρδίι5. Θχϑί 1, ἈΒΡΟΥ ἀΐ8᾽ ὉΓΡΙΙΒΈΠΙΘ 

18) Ηδεν. ΧΧΥ͂Ι,, 6. 23).1, 40. 
19) Ρτδεί. δά Βοθορη. (απ θη πη οἡ. : δι τς ἯΕ 

( υβοΥΓ, ΠρΡ5ἴδο 1338. Ρ. 2 24) Ἦδθοορ . Υ 8. Ηοιη. Υ. Ι- 

20) ὁ. 4. 20) Οἴν. δυρίοι. Πομἶ. 1ὅ.: (αβϑῖι5 
921) Ερ. 49. εἃ. γοποῖ, {Π1|| 120)}.ὕ Ὀ1ο ἃ}. ΧΡ! Πππηὶ 5. Ζ. 14: Εκ56}. Η. Ε. 
22) Ὦδθ βοἰιβτη. Ὀομδί. 11, ὃ. Π|, 18.: ΝΙσορμον. Η. Ε. π, ὃῦ.; ΠΙ. 18. 

Ύ 



ΟἸΙΈΜΕΝΞ. ΧΥΠ 

ἴη46 ἰδ ΓΘΙΉβ58ἃ δίς Τοαχαίβ. ἨΠΘΓΆΡΟΙΠΙ8Δ 6. ΘΡΘΟΙ 6. 51Π}116 οϑί ἴῃ 
Ερ. δά ᾿δοοθιμὴ ἃ. ἂρ. δ (οΥΙ 105, ἰθιηρο απ] ἀπ] θη ΘΟ] ο πἰῸ- 
θῖν15. αἰβἐ ποίη. 

Εϑι ἴῃ Ἠθυηδθ Ῥαβίογθ Ἰοοιβ. 1ἃ σομποθρίιι5 :. 5) ΒΟΥ ΡῈ οΥρῸ ἄπο8 
1106 1105. οἵ τηἢο5. ἀπ (ΘΙ ΗΠ], οὐ πηϊπ ἀταρίαθ. ΜΠ δέ αίθιη 
ΟἸΘΠΊΘ 5. ἴῃ ΘΧίοἂ5. Οἰν αΐοϑ: 1ΠΠ1 ΘΉ]1 ῬΘΙ 5511) δίς Ας ρὰ υϑρθὰ 
᾿αηοοο ΟἸοιηθηΐθηι, {1 ἃ}0 διιοίου Ερ βίοϊδο δά (ου! Π]105 ἰθιηθοΥ 5 
γδίοηθ Παθιία νἱχ ἰδίαι, [ἘΠ1556. πη] ΟΧ ΘΟΟΙΘϑᾶθ Ρ ΔΘΒΙ 1115. 56 
ῬΓΘΒΡΥ ΘΓ Ὶ5, ΠΟ ΘΡΙΒΟΟΡΙΠῚ 5 ΓἸΟΙΠΟΡῚ γ ΡΌῚ 56ηϑιι, ᾿που]θηΐοι" οϑίθηδιηΐ. 
το «άπ (Ἰοπηθηΐθ ᾿ρ86 Ηρυηαβ, οχ Πα θ᾽ 1 ΠΙΠΊΘΓΟ τἰΠ118., ΠΟ 
ΠΪΠΟΥῚ Εἰρηαΐ6 ᾿π} 115 Δρράγοί, οἰθοίιβ. {ρρ6., πὖ φαὶ ἀἰϊνίπδο γο- 
Ἰυηΐδ! 15. οογαπι ἢ 6] 115 511 ἸΠΘΡ ΓΒ. 

[5 ἰριπν' ΟἸΘΙηΘ 5 ΕΡΙβίοἸ δ 5010 51556. γὙἱ ἀδίπν, δα 511158. ΔΌΒΡ ΘΙ 5 
ΒΟΡΙθοηδ οἰ 556: 14 «ποἀ 1] ΓΟ χημϊίαί. ΕἸῖ586. δι πηι ΟΧ 
ἈΡοϑβίο!ουιμη ἀἸ50101}15, αὖ ΠΘμδθι1557) τ {αϊ, δι Αροβίο!αμι, αἱ 5ογῖ- 
Ρ510 ΟἸδιηθηβ Αἰοχ. 5), δυΐ ἰθβίθ ἨΙΘΓΟηγμηΟ 3“) Αροβίο! οι υἱγτη, 
14 οογίθ πὸ ᾿ἰᾳποί. Εχ 1π4016 ἰρϑίιβ Ἐριβίοιαθ δἰ βοθπιοαϊ ορι Ποία 
1105 Ἠδιιβῖβθθ. ΟΥ̓ ΙΡ116 οϑί, ΟΠ 086. Π.]Π101 οοηϑαθίπα!ηθ Δ] 1Οτμ 15 
ἈΡοβίο!! 56. πβιιη [τ|1556 ἀἸοδί, 56 1155.) δι ἀηηο ἀποάθοϊμηο Ποιη]- 
[ἰΔη0 πη] ΡΟ Γαίου 51γ6 ἃ. 92. ἃθῦδθ οἢΡἸβίαηδθ Αηδο]θίο βιιοθ ϑ51556 ΠΡ Ρδΐ. 

[).6 οἷϊιβ οχ!ι νἱΐαθ, Ὑ6] Ἰηδυ Ύ 10 ) ὑ]Ππ|ὰ οδριία ΕΡΙομ65. 46 
θοϑί5 ΡΘΕῚ νουὰ ΟΠ [8515 118 ῬΟΥΙηΪχία γϑηαιδηΐ, τ ἰδίου ἃ ἴα- 
θ}15 νυἱχάσση αἰβίϊηρι! αἰοαΐ. Ρ]5. Πα οὶ παρθοπάμμι νἱἀθίιν Επβουο 5) 
οἱ ΠΙΘΡοηγηη0,35) ἰογο ΤΑΙ 1 ΠΏ ΘΓ αίου 5. ἃΠη0, οατὰ ΕὐγαΓ ϑίιι5. 580- 
Οθββιβϑϑί, υἱΐα θη 556 ἀδ[πιππηοίαμη ἐγ θη {1}}115. 

ΝΟΠΉΪδὶ Τηθη ΠΟ ηθῖὴ ἴδοΙ18. ΘΟΙ ἢ ΟΡ] ΟΠΪ5, 4 (Ἰδπθηΐθμι 
Ἐοϊηδημη) 6556. ἀἸοηΐ ΠΠππὴ, ἀπθη Ῥαι]5. Αρ. ἴῃ ρ. δᾳ( ῬΆΠΙΡΡ. ἹΥ, 
9. ΙΔ ριι5. οἴου. Οὐ ἀδιη 6586. θᾶ), {π|ᾶ6 ἃ γᾺ1}118 νϑίθυιη Ῥδί γι 
ἰγδάϊία οϑί, οχ ᾿πἰθυρυθίαίοηθ ἰθο] ἰδ δέ! ρᾶγ ἢ δοοσιι δ, Ἰᾶ πη 5815 
ἃ ὙἹ15 ἀοοί]5 ἀομη ΒΓ αΐπη) οϑί. Ῥγοϊηθ (πιὰ 410 4}1158 ἡἸοία βϑηΐὶ 
ΟΠ ἃ 68Π1, 6. ΓΘΡΘίοΓΘ. ΘῈ} Βθθδιημ5 ὅ). 

9. Ἑαοριηΐ ἰάθη [[0. ΤοΪΔηάιι5 5), 5410 35), γοοίμιβ 3), ϑοθννο- 
616. 5), Βαυνῖιβ 3], 4 δας θη τὴ ΕρΙβίο!αθ Δ Δα] ἀ θηΐ, δα! Ποὴ 
θᾶ Πὶ 6586 Ῥαΐαγρηΐ, (πᾶ ἃ γϑίθυ!θι15 ἰαι δίδηη Παθθιηιβ. δοάᾷ ἰϑῇ 
γη81]6 ΟΡΒ. βίπιμη ᾿ΠδιιρῚ ἃ γΓηΐ. ΕἸΘΏ]Π ἰᾶπὶ ῬΟΪγΟΔΙΡΙΙ5. Θὰ τι8115 [1556 
γἱἀθίι,, γοῦρθα ἴῃ Ερ. δὰ ΡΏΠΙΡΡ. ο. 4. 9. 7. 2. 2. 4., εχ Εγ. δά ὅον. 
ο. 1. ὅ. 7. 9. 19. 21. ἰτδηῃβίθγθηβ. [}Ἃὧἃθτὴ ἀϊοοπάμμη οϑί (6 Ιγθηδθ0, 

20) Υἱ8. Π], 4. 
21) δου. 8, 8. 
28) ϑίγοῃ. ΙΥ̓ 17. Ρ». 609. 
29) ἴῃ [5]. 2. 
890) Ἡ. Ε. ΤΠ, 15. 
91) Βαυϊηι5 οἱ Ζοϑὶ Πη5 θυ ΔΡΡΘΙ αηΐ 

Ερ᾿βίοϊα δὰ (ον πί ΐο5. ΡΥ ΊΟΤῈ ἀἰβ αι 5110, 
Τἰρβίδο 1855. Ρ. 167. 

95) (αία!. 10}. Ομνιϑίο οἱ Ἀροϑβίο  ἱβ 
Δα βου ρίοσαπι ὁ. 18. Τ. 1. ΟΡΡ. Ρ. 992. 

960) Π6. ἀἰρίγομϊβ νϑίθυι ἢ ὁ. ὃ. ὃ. 4, 

τηδηγτοη. ((Οἰν. ΤΠ βθδν, Ὠἰβίουϊα {Π60- 
Ἰορίοο- οὐ θα, 1. Ρ. 10.) 

92) ἢ, Ἐ. 11, 84. 
59) (ἐδἴα).. υἱτ; 11}, ς,..1-: 
94) ἵν. αἴθβϑίον ον». ἃ. Κιγομθη- 

50}. 1, 121.. ἀποῦῖκο Ηδηάρ. ἀ. Κὶ. ἃ. 
Ι. 1017.. Τἰρβῖαθβ, ἀ6 (Ἰδηθηί 8 Ἐοχηδηὶ 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

Ρ. 99. Οἵ. ΜοϑΠ οἴμη ἰπβ:1{. πηαίου 65 Ρ. 219. 

91) ϑε]6οῖ. Ὠίβραί. Ρ.1. ». 109, (ἤν, 
αταθο, ϑρίο!θρ. Τ. 1. Ρ. 200. 

88) Νδομαροβίοὶ. Ζοἰ(α! ον, Τ. ΠΡ. 
125 544. 

89) Ὀϊο ἰρηαίίαη, ΒτΙ ἴδ ἃ. 1Π1 μΘΘϑίο 
Κυϊίκον, ΤΡΡ. 1848, Ρ. 127 544. 

Ρ 



ΧΥΠΠ ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

ΟἸομηθπίο ΑἸοχ., Ονθθηθ, Ἐπιβθθῖο, Οὐ] Ηἴον., ρΙρ δηϊο, Ἠ]ΘΡΟΉγΙΟ, 
«πον ΙΟΘΟΚ ᾿Μιβίιιϑ ΟΧΡΙΘΞΒΟΒ Πανεβ ἴῃ ΠΟΙΟῚ Ρνοίορρ. δά ΡΡ, Αρρ. 
ν. ΧΧΙΝ. οα. ΤῊ. Αὐμπθηΐαο αἰ θηβο "68. ἀθβαρον Θχϑί θυ! Βιιηβθηζ"). 
ἨΙ5ΟΠ] 5) οἱ 11. τ ΘΙ ρα νϑίθυοβ Ῥαίγοβ, πἰ ἀριἃ Βαβι {4}. 
ἄθ βριγιιι βαηοίο ο. 290., η. 12. Τ. ΠΙ. ρ. 61. ὁ4. Β. Β. ὁχ ΟἸδμπιθηεβ 
Ερ. τοίου ηΐπν, {π|ὰ6 Ἰοάϊὸ ἀδϑιἀθγδηΐαν, πᾷ ἃ|1ἃ ἀπ] οομίγα δι- 
{Ποη 018 οἷπι8. Θχουία βιη1. 5.64 1] ΠΙΘΙΏΪΠΘΙ ΠΟῚ ῬᾶΡγἂρ ἰϑίπιβ ἰὰ- 
οαηδθ, 4πᾶθ ΕΡρίβίοϊαθ οαριΐί ὅ7. ἰὴ (σά ϊοθ. π]00. Θχοριΐ, ΤΩ] ΠΠΠηΪ θᾶ 
ἴλεϊοί, ῬΓΔΘΒΟΓ ΠῚ ΟἸἸΠ} 11 Ιοο], 41 Ιηηοίποιηΐ δ 11 ΟἸΏΠ68 δὲ 
ἘΕριβίοιαθ. Ππθὴ ΡΘΥ ΠΟΙ 6 νυ] θδη 1}, 

4. φιιᾶο Ηϊοι. ΒΙΡΠΟΉΙΙΒ. ἃ. 1099, εαπἢ ΕρΙβίοία θη ἃ Ραίν. 
Ταηϊο οϑβοί γυϊραία, οοηΐρα ἰηΐθρυ! θη οἷπβ ἀπ ]ὰ μου, οοηϊιίαίἃ 
8} δὰ ἰπϑυιηΐ, ἃ} Πιιρ. ἀνοίο 5). ΕΔ. Βουμαράπβ, οἱ ΟἸΘΡΊοιι5. ἴῃ πίνὰ- 
ψι6 ΡΡ. Αρργ. (οἰ ο]ονίαμα δα. (1095 -ΞΞ1700, οἱ 1724.) ορ᾿παραπέιν, 
ΟἸοιπμθηΐθηη ΑἸθχ. θϑ856. ΔΙΟΙΟΓ ΠῚ ΟΠΠ πὶ {ΠΟΥ ἸοΟΟΥ ἢ, 4] δαί 
ἸΙβάθῃι δαΐ 510 }1}0115. γΘ 15. ΡᾶΒβ ἴῃ ποϑίγα Εριβίοϊα οἱ (πᾶνίο δίγος- 
τηδίαπη ἰρΡῸ οοηΐδοί! οσουνηΐ. Ἠδϑροηάιΐ οἷ8. δ οἰίομιβ 3): ,ΓΡΡΠῚ 
ἰληηθη ϑαηΐ, ΠιΠπ5 οοηδίιι5. ΟἿ Θη πο. τη060 οχ (Ἰοιηθηΐο ΑἸθχδη- 
ΟΓΙΠῸ Ροα, δ} ΘΠ ΠΟ ΡΙΌΡΟ ΠΟΥ, διΐ μη816 Πά6 ἃριί. Εδάθιη 
ΘΏΪΠῚ ΓΑΙ ΟΠΘ δοίπιηι οὐ 6 Δ Π θη ἃ οἱ Πάθ ΘΟΙ ΠΏ ΟΠΊΉΪΙη], 41] ἃ 
ΟἸοιηθηΐθ ΑἸοχδη γ]η0 τβ 48} ΟἸ Δ 1 ΒΟΡΙΡίο τη]. ΝΘιη0 ΘηΪπὶ Ῥαἰ ]η 
ΤΏΔΙΟΥΘ ᾿ΙΟΘη1ἃ 515 Θϑί 1 ΟἸ Δ Π415 Δα ΠΟΥ ΊΠ115, 5176 5ΔΟΡῚ5, 5106 ΘΙ ΠΉΙΟΙΒ: 
ΟΠ] Οἱ 1 ΤΠΟΓῸ 511, ΟΠ ἰηΐθρυα Δι ΠΟΡ ἢ γουΡθᾶ 5ΘΠΠΊΡΘΙ ΓΘοΙίαγο, 566 
ῬΓῸ ΡΠ 10 510. ΠΠΠῸ ΘΟΠ ΔΠΘΓ 6, ΠΠΠΟ 46 5110 ᾿Π56ΓῸΡ 6, ἃ}1ἃ ΟΠ (616, 
4Π1ἃ ὙΑΡ15. Π]ΟΑ 15 Τηϊδ 6.’ 

ΑἸ] τὰ ΠῚ γου ἴα 15. ΒΡΘΟΙΘΠ) ΡΓ86 856 [δυτηΐ, 4π86 1,1’. ΜΟΒΠΘΙηΠι55) 
84 διιηάθιη ἤπθη (ἰἰβ80 1: ΡΟ ἀθοθη οἂριία «πδοάδπι Παρθηΐ 
γΟΒ ρα ΠΠΔΠ15. [ἈΠ18 015, 56 ΠΟ 1(ἃ τη: ΡΘΡΒΘαΕΙ ἃποίον ὁ0Πη- 
βίδηΐοι". ΘΟΠ 511 διιπη. Αἱ οἀριία ΧΙ οἱ ΧΗ δὰ Πάριη οἱ Ποβριία!- 
ἰαΐοπι ΘΟΙΠ ΘΠ ἰδηδηι ΔΟΟΘα Π{, ἴῃ {π|Ὸὸ μΜ|1ἃὰ ρ]αηθ Ἀρρᾶγοί ΘΟ ΠΔο θη ἃ 
ὁπ  ΡΓΔΟΘ θη} 15. Ομ ΟΙΓοὰ Ρᾶλη ἃ) 065ΐ, {1 ἢδθο οδριΐα ΘχΊβ ΠΠΊΘ 
Ἰηΐπϑὰ 6586. ἢ ἃ ᾿πβιΠππἰππὶ (ἸΘθη5. οαριίθ ΧἼΠΙ, οἱ Ἰῃ 60 ροὺ- 
ΟἿ δά ο. ΧΧΠ. Ηος νϑῦὸ σαρ!6 Γορθηΐθ, πμ}1ἃ ᾿ρϑιαπ Γαίίοπθ Ἰηγ!δΔηΐο, 
δ] ΔΓρΙΠη ΘΠ ΙΟηρο Δ] Ππ1 ΡΓΟρΟΓαΐ, ἃ ΓΘΘΙΓΘΟΙΠΟΠΘΠ ΘΟΓΡΟΓΊΙΠῚ 
ἸΠΟΓ ΠΟΤ], ἐδ 4πὰ δ οἀραΐ ἀϑιθ ΧΧΥΠῚ ἀἰββου. (δριίο ΧΧΥΠΙῚ 
Ἰη5. 11 501 ΓΘΟΟΡ ΑΡῚ γι θέ 16. 11}: δίαπιθ μα] π5. ΘΑ ΡΙ 15 1ηϊ{π|πὶ θΘ ΗΘ 
ΘΟΠΟΙηΙΪ ΠΠῚ σἀρ115 ΧΧΙ, ἀπ ΠΟ] η6. σοῦ οὐ οχιίι ἂρ! 15 ΧΧΥΛ 
ἱπΠΡῚ ροίοβϑί. Οπδργορίοι" {πᾶ ἀθ ὁδαδυθιι 1ἰη υἱΐδη) ὑπ ρΡδθοῖ- 
Ραμα 86Χ ΟΡ ΠΠι15, βαθ!θοία νι ἀθηΐι" 6586. ΟἸΘηιθηΐ!.. .᾿. Νϑάιιθ πιο- 
᾿ϊ5. οχβίϊπηο (6 ΡΠ 1} 5 ΧΙ ΧΤΥ οἱ 46 οὰρο ΠΥ] αΐθιιϑ θᾶ ἰ6ρ85, 
4πᾶ6. Ὠ8]}} Ροϊποριηί ἴῃ Π]Θηΐ6 1} ὙΘΠ]6. ὨΪΒῚ ΠΟΙΏΪΗΪ, ΓΟ, (8 Π} ΔΡῚΪ, 
ῬΓΟΥΒΙΙΒ. ᾿ΠΠΠΘΙΏΟΡ 1... (ὑμϊ ΠΘίο πιβ 5): 

α) (Ορρ. ΧΙ οἱ ΧΗ οριβίοϊδθ ποβίγαθ οἰ αὐμδδον παν θθηθὸ 

-" 

ἐς 40) ᾿δηδίϊ8 νυ. Α. ππὰ βοῖπο Ζεϊῖ. ρΡ. 42) ῖν, Ραΐγν ἀρρ. δά. 6] ογῖς. 1124. 
189 54. Τ ἢ 159. 586: 

1 41) Ἐπίβίθμηρ (6. ΔἸ Και Π0]. Κίρομθ. 49) Οοιππιθηί. δὰ 1 Ομ. ὁ. 9 Ξ 44) Τη511{. ἢϊδὲ ΟἾΓ. τη ΔΙ ΟΓΘΒ Ρ.214.564. 
Βοπῃ 1550. Ρ. 282. 45) Ργοϊοσρ. Ρ. ΧΧΧ. 



ΘΟΙΈΜΕΝΞ. ΧΙΧ 

ΟΟΠΔΟΡΘηΐ, 4π|ρ06 40 Θαηθιη Ομ [15 Τηδίρυ απ ἰδοίθηΐ, 
» ᾿ἡγΠ186 “ (ΟΡ Π]ΟΥ ἢ. ΘΧΘΙΊΡ]Ο ., ΠΟ5}1{4}1{ι{15..““ γΡΙοίδι5. οἱ 
ΠᾺ61 ορροηδηΐ, βι τ π] {πὸ ροΘηδᾶ5 ,, 55 ΘΠ 5] 0 η15“ (0. ΧΙ) οϑίθηάδηί. 

β) Νβὸ οἂρὰ ΧΧΠΙ---ΧΧΎ ΤΠ ἃ ΘΟη5110 ΟἸΘμ θη Γ15 γοιηοία βαηί. 
ἈΘΘΌΓΓΘΟΙΟΠ15. Θηΐη (Ἰ]οιηθη5. ἃπΐ 1460 ἸηΘΙΉ]η1 1, α(ἷᾶ., (οδίθ 
ΤοΥν. 1, 12... πομημ}}} (ΟΡ ΕΠ] ΟΡ ΓΟΒΙ ΘΟ ]ΟΠ ΘΙ τηογίμπο- 
ΠῚ πδραθαηί: δαί, 1460, πὶ οἃ, 486 ΝοβίουΡ. Ὁ. 21. οἱ 22. ἀδ 
ΡΟΘΠΪ5. ΠΗΡΙΟΡΟΥη ΕἸχοΡραΐί, ὈΓΟ ΑΓ 11)". 

ψΨ) οὐὐἀριίᾳ ΧΙ,---ΧΙ ἀρορία 14 δρπηΐ, π΄ (ΟΡ Π105. σοηίγα ο]6- 
ΤΠ ΓΟΡΟΙΪηΐθϑ. δ ΘΟΠΟΟΡ ΙΔ οἱ ϑθ] ο ΟΠ θ πὶ γογοράγθηΐ. 
Ορίμηθ ᾿ριπι ΘΟΉΒ1Π10 (ἸΘΠΊ ΘΠ 15 ΓΟΒΡΟΠ Θηΐ, 5] {π|6 ἃΓΟΙ15-- 
5116. ΟἿΠῚ ΟΔΡΙ 15. 9.1 οἱ 98 οομδορθηί. 

δ) οἀρυΐ ἀδηΐχιο ΤΥ Π1] ὨΪΒῚ ΘΧθιηθ]ὰ οἰτι5. ΟΠ [15 ῥγοΐουί, 46 
{πὰ οαρη6 δηςθοθ θη} γο}ραὰ ΠΘΡδηΐ.“ 

8) ΡΟΡΓΡῸ ΠΟΠΉΠ1ἃ οαρ!ἃ, ΜΟΒΠΘΙ10 ἀρ] θη ἃ, ̓ ᾶπ ἃ γί 5 
Ἰδιν δ ηα" οἱ οἰΐαηίιμ", 6. ο.. ὦ. ΠΥ ἃ0 Ογίρθηθ ἴῃ [οδηῃ. [, 29: 
Ο, ΧΧΥ ἃ (110 ΠΙΘΙῸ5. (ὑδίθο}). 18, 8." 

ζ) ΟἸπηΐα οαρια ἴῃ. ἀπ νούαία ᾿ῃ ΔΗ ΠΙΒ51Π10. 10 οΟά 6 
ΑἸΘΧΔΉἼΠ0. ΤΟρΡΟΡΠ ἢ 1". ““ 

ἢ) Οὐ ορίβίοα ΟἸθιηθ[15. ΘῈ} 166. ἴῃ ΘΟΟΪΘΒΙΒ. Ρ ΔΟΙΘΡΟΡ ΘΠ, 
Υἱχ ΠΟΡῚ ροίογαΐ, τ ἃ ΠΟΏΪη6. ΠΡ ΌΡΟ [Ὀθάἀαι οί", 

ἅ)) ΟΘΕΣΙΙ ἃ ΟΡ ΔΙΙΟΠΙ5. ΟἸγο ϑ[α5. ΠΠ]ΠΠ101 ἢ ΘρΊ βίο ]α ποβίγα θϑί γ6ρ6- 
"ΘΠ ἃ.“ 

ὅ. οι(ομι5.) ΡΘΡ 5115 ΟΧΡΙοαΐ, {ὰδ6. ἴῃ ΡΡηἃ ΟἸΘΘη 15 ρι- 
βϑίοία Δροβίο!οο ὙἱΡῸ ΟἸΠΏΪηΟ Εἰρηὰ..Ἰνοηϊδηΐα", οἱ ανοίμι55) οἢνῚ- 
δέ] η86. ΔΗ υϊία 15. νοϑί ρα οἷιι5. ΘχίἹΠΠ. 

0. ριβίο δ) βου ρίδπη ο556. ροϑί ἃ {πᾶ} ΡΟ ΒΘΟ ΠΟ ΠΘΙη, ὁ. 1. 
ἀδοϊαναί, ΙΔ. (οί ! θυ τι5Κ. ΡοΓϑιαϑιιη ΠΔ] ΟΠ )αί, οᾶπη οι ΙΔ η0 γ6- 
Θηδηΐα (πη 90 νο] 97) {|556. τη δϑᾶϊη; ροϑί, ΝΘΡΟΠἰδηᾶιη (ἅηη0 08) 
ΟΥΑΠἾι5, ῬΑρΊΒ, ΟΥΒΙι5, δυο ΓΟ Πτι5, (ἀἈΠ]Δ 18. ΔΙΠπ6,. 0} ΘΙΓΟΠΘΔΠῚ 
{ΠΡΡ6. ΟΡΙΠΙΟΠΘΙΏ, 6586 Ἐ ΡΙβίοΙδθ ἃιοίον μι (ΟἸοπιοηΐοιη Πα], (ο 410 
Β0Γ1η0 Πί ΡΠΠΙΡΡ. ΤΥ, ἢ. ΑἹ ΘΠ] γΟΡῸ γΘΡ]ὰ 11 ὁ. 1. Διὰ τὰς αἰ- 
φνιδίους καὶ ἐπαλλήλους γενομένας ἡμῖν συμφορὰς καὶ περιπτώσεις 
ΡΟ ΒΘΟΙ ΠΟ ἢ15. ἸΠ40]6η ἀδηοίδηϊΐ, 4π86 ροβί ΔΙ 40 Ἰη!Θ ν]]} 1 {6} 1 
ΠΟΥ 556. γιάθίι": 14 φαο] ἢ0η Ομ γΘηΪ, ἴῃ ΝΟΡΟμθδηδη, 564 46 οδ]ά- 
τ (115 ΟΡΡου πη ἀ1οῖ μοί, {πᾶ (ΟΠ Ἰβ( 1815. ΠΟ 18 Π0 ΓΘρηδΔηΐΘ 
ΒΘ ΥΘΠΘ ΙΗ ΐ. 

Τοῖταβ ΕρΙβίοϊαθ θυ πδη ΟΘΟΟΠΟΙ πη ἀοοίθ Θχρ]οᾶνι, ἨΙΟ] 
ΠΙΡδῖθ. ἴῃ Π1Π6}10.. αὶ {ππ|π5, Π6 ΟἸοιμθηί 5 Βοιηδηὶ ρ᾿βίοϊα δὲ 
ΟοΥΙΠΓΠ]Ὸ5. ῬΙΡΊΟΓΟ αἰβαμίβιεῖο, ΤΠ ρβῖδθ 1850. 

1. ἈΔριά ΕΙΒΟ ἴη “ὅ) ΟΣ Ἐν αὐτῇ δὲ ταύτῃ (ὈΙαμγϑι. 
ἃ Ἰλοιηδηο5. ορ βίο) καὶ τῆς Κλήμεντος πρὸς Κορινϑίους μέμνη- 
ται ἐπιστολῆς, δηλῶν ἀνέχκαϑεν ἐξ ἀρχαίου ἔϑους ἐ ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας 
τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῆς ποιεῖσϑαι. ““έγει γοῦν" τὴν σήμερον οὖν 
κυριακὴν ἁγίαν ἡμέραν διηγάγομεν, ἔν ἣ ἀνεγνώκαμεν ὑμῶν τὴν 

ἐξ 

40) Ρτδοί. Ρ. (ΟΥἹ. 
417) Ἐρ. δὰ Βἱσηομίπμπη, ἃρ. (οἰ6]6ν., δᾶ. ΡΡ, Αρρ. (α, 1124.) Τ. 1. ρ. 134. 
48) Ἡ. Ε΄. ΙΥ, 28, 

μ᾽" 



ΧΧ ΡΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 

ἐπιστολήν" ἣν ἕξομεν ἀεί ποτε ἀναγινώσκοντες ψουϑετεῖσϑαι, ὡς 
καὶ τὴν προτέραν ὑμῖν διὰ Κλήμεντος γραφεῖσαν. (λνΘΠ Δ ΠῚ πὸ 
ἉΠΓΟ ἃ ΒΘοιηα, «πιᾶ6 (ΠΟΙ ΟἸΘΠΊΘΠ115 ἘΡΙ βίο] Ποῖ 1η{6]Πραίπν, Ορ- 
Ροηϊίι" {αρρο προτέραν {Ππώ4Φ| «πιο «6 ργῖπιὰ ποϑίνα Εἰ ρ βίο!α ἀϊοίπμη 
οδί 41} οἰ ἀἀπη ΠΕ ΡΙ βίο] 6 (ϑοιοιῖς ΒΠΡΓᾺ Τ]ΘΠ]Ο αἰ] ἢ). Εχ ΟΔΠΟΠΘ 
ΑΡΟΒίο!ΟΥ ΠῚ ὨΙΠΠΘΙῸ 85. 1Π5]ρη10 (ἀΔ]Π]Δη{Ππ|5 1) {πιβίνα οομπαίι5. ϑϑί, 
»Βϑοιηκδο,, {πιὰ γοσαίαι", ((ἸΟμΘη[15 ᾿ρβίο!δθ'. διιοίου  αίθ ἢ θ᾽ ΟΡ ΔΡΆΓΡῸ, 
{ππᾶτ 5Άθο] 0 (θυ 0 ΟΠ π1556. Ρείαί. (ΔηΟΠ ΘΙ ΘηΪπ 1ΠΠπ|π| 586 6.10 
ἀυϊηΐο Θχοιμηΐθ οοη δοίη 6556. 115. ῬΙΌΡΑΡΙΠ6 Πἰ, ἀπᾶὸ ΘΧροϑι! δ. ἐ6 
γον ἴῃ Νοῖιο {Ππἰουϑιοηρθη θοῦ. 16 (Ομ {ΠΟ 0 τππ ΔηΟΠ68 
46οὐ Δροβίθι. Ταβιηρθη 1892. ν. ὅ70. 977. 445. 

0 Δ} ᾿αβ 555) ἀθ θὰ ᾿ἰᾶθο ΤΟΙ: ᾿Ιστέον δὲ, ὡς καὶ 
δευτέρα τι εἴναι λέγεται τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολή᾽ οὐ μὴν ἔξ 
ὁμοίως τῇ προτέρᾳ καὶ ταύτην γνώριμον ἐπιστάμεϑα" ὅτι μηδὲ 
τοὺς ἀρχαίους αὐτῇ κεχρημένους ἴσμεν. ϑΘΟΌΙΟΡῚ (ΘΠ ΡῸ} 6 ΔΠῚ ἀπιο- 
416, ἔπι56 010. ἀπθθ, ΟἸθιη θη θη} Θἰλι5. Διο Θ} ΠΠΟΙραηΐ. (010 ΤηΔ 615 
ΓΔ πη}, «ποὰ ἨΙΘΡΟΠΥ ΠΝ 5 1) ΠΡ οΡ οὐ βθοιιηα οἷπ5. ΠΟΠΉΪ 6. 60]1- 
βίο]α, {πιὰ ἃ γϑίουιθι5. ῬΘΡΓΟ θα τ" οἱ βᾶθο. ΙΧ. ῬΠΟΙ 5 Ῥα ΙΔ. Ὁ] 5) 
Ἢ δὲ λεγομένη δευτέρα πρὸς τοὺς αὐτοὺς ((λογ![Π105) ὡς νόϑος 
ἀποδοκιμάξεται, αἰ ΠνἸΠΔ ΛΈΗΙ. 

(τιοἊ Ῥαίγιιηι ΔΗ |]55 11 (6. θὰ 5116, [ἃ ΠΟΏΠΙ1]}1 Ἡ]Π11 (ΔΉ 1] 
ῬΟΠΕΪΘΙῚΒ. ΡΟΙΡΟΙΔΠ] 6556 ΘΘΠΒΙΘΡΙΠΐ : ΠδΔΙὴ 6. 5116 η{10 ΟΕ 115. ΔΙΟῚΠΏΘΗ- 
ἰδη. (ιιὰθ ΠΙΘΡΟΉγπ5 οἱ ῬΠοίπιβ. γοίθυιιηΐ, θυ ίΘ οἰ Ἰβιη 0 1 βιηΐ, 
(πιὰθ ρᾶιη Γοαἀδηΐ βιιβρθθοΐαμη. Αἀά485, «πο ἤδάπ6 ΘΟΠ ΘΠ 6] 561 Π|0- 
ΠΪ5. ΒΘ, ΘΙ, ΠΟΘ. ΘΟΠΒΘΟΠΙΘηΐΘ ΠῚ ΒΘ Θἢ [18111ΠΔ ΠΘΧΙΙΠ 56 γαΐί. ΘΠΠ]Π]ὰ 
(ἸΘΘΠῚ Τα ΠΟΠ15. ΕἸΒρΑΡ ἢ 85, ΟΡ] 15 29. Ρυηδθ ἴῃ ο. 11 βϑοιηάδο Ερ]- 
ϑίοίαθ ΤΡΘΙΠ10, Βα] 861 [ΟΥτητ]ὰ ἀοβι ον αία, ΠΟΙ] απ ῬΟπ15. (18 Π| 
ἘΡΙβίο!αμη. Οἰοῦο θὰπ ἴδο! 55). Οἱ (οἰ οἸονϊο Ὁ ΡΙΔθοιηΐθ Π]Β]]ΠΟΤΉ 115 
ΟἸδιηΘηΠΙ Θαπι Διο οΥἽ {γΠθυπιηΐ;, ἀΘβι ἀρὰ 1ἱ ῬΟΙΠΙ5, (Δ ΠῚ ΔΓΘΙΙΠΠΘΗΪἃ 
1 ΟΑΠΡῸ Ροβιθλιηί. Οποΐ ἩΠΡΟΙ 1455) ΠΟΠΘΙ,, ΟΡ ΙΡΊΔΙῚ ῬΘΙ ΘᾺ ΠῚ 
πο ἘΡΙΟὨΪ 5, 56 ποβίϊοοβ (ὁ. 9), {π|8168 Μαροο ΑἰμῸΠΪΟ ΠΡΟ Δ Πΐ6 
6(, ΟΠ Ἰβί 8 Π 05 ΡΟ βοαιθηίθ ἴῃ ΟΡ 511 οΥΘρΘΙη ΖΙΖΔΠΪὰ ΒΘ ΠΙ ΠΑΡ Θηΐ, Γθοίο 
1ὰ χηθηΐθιη ΡΓΌΡΟΒΙΠ δον 5. ΔΡΟΡ. 

8. ὕγάχιο Ερβίοία ἃς 05. ῬΘΙΎΘΗΪ, πη]00. ΠΠ00Ὸ Τηᾶπι βου] ρίο 
βου γαία, (Οοχ ἀπ ρρὸ Δη (155 πηπι8, {πθπ (γγΉ] 5. Πιοα 15. ῬΑ ΔΓ ΟΠἃ 
ΡΥ 5. ΑἸΟΧΔΠἼηϊι5, ἱππῃ (ΟΠ5 ΔΗ ΠΠΠΟΡΟΙΔηῖι5. δνῸ]0 1. ἈΠΡΊΟΡΙΙ Τρ 
ἃ. 1028 (010 τηΐ 5.158), Ιηὴ Οἄ]ο6 Ροϑί, Τοδηη15 ΑΡΟΟΔΙγρ51η. ΡΥ Πᾶπη, οἱ 
ΓΡΔΡΙ ΘΠΐμμη βθοιπἦλθ, {πὰρ ἀἸοἰ (αι (ἸΘ Θη 15 Τρ βίο 186 ὀχ ῖθοθί, ἀθίηάο 
ΠΣ ΠΝ Πη6 15 Οὔθβαθ οἱ ἰθιῃρουη 
ἸΠ]Π1ἃ ΙΔΟΘΙ 6. ΘΙ Π]}115. ἴῃ 0018. Πἰαραηΐ. Ῥνοϊπᾶθ ΡΑί  οἷτ5 Πιηϊπ8“ 
Ἰδοιμηὰ8. ὈΓΙΟΡῚΒ ΠΡ Ί5.01Δ6. σοηϊθοίδ πο ΘΧρ]Θν, ΤΩ] Π]0 ΓΙῸ διὰ ποίδη8, 
ΘΔ] ἰδί]Πη6 ὙΘΡΠ{, οὐμη 6 βθοιπάδο ΠΡᾶριηθηΐο ᾿γΐμηιι5. δα 1 Οχομῖὶ 

49) 810]. οἴου. ΡΡ, Τὶ ΤΡ οΙο. Ρ. ΧΥ, 54) [πῃ βἀϊιοη!β ΡΡ. Αρρ. ἃ. 1012. Τ. 
ποτ Ἐ, ἼΠ, 38. Π, Νοίϊ5. Ρ. 104. 
91) (δί8}. Βουρί. Εἰ00]. ὁ... 15, : : 
Ἢ ΒΙΝΙ. ̓ οοα. 118. ν 55) Ὀῖ6 Αροβί. γάϊον ρ. 11554ᾳ. Ἧ 

ὅθ) αὐτ,. ΠΟ... το, ῬΊαδΙε ᾿. ὍΟΥ 60) Οἷν, γοῖάο, Ῥγδοῖ, δα δα] ΟΠ 6 ΠῚ 
Μοιυϊηΐ Ἐχοροῖ!. ΒΙΡΠ16. 1. 1. ο. δ. δ. 9. Οοάϊοῖδ ΑΙοχαπάνίηϊ, Ρ. ΠΙ, ν. 15, οἱ Τὰν, 
ἘΧΟΙΟΙΙ, 9, ἀγα} ΒΡ ΟΡ, Τὶ, 1. Ρ. 208. {Π60], Οπαγ α 5. ΠΠ, 1848. Ρ. ὅ89. 



ΙΑΝΑΤΙΌΒ, ΧΧῚ 

1099. Ροδβί οι 9080}. ΜΔάο 5. Ιδοιη]5. Π|οΡ 5 μη] ππβοι ας Βα ΠῚ 
ἨοΙΙπθϑίδα "1: 1054, ..1ο. Βαρί. (οί Ιου 5. ἰδχίιιπη ἴῃ οαρὶία ἀϊνβι,, πο- 
γδ(Π16 ὙΘΙΒΙ0η6. ἰδίηθ ἀομπανὶΐ οἵ Ππη}} σοηϊ οί 5. πποῖηἰ5 ἀἰβίϊηχι 
[χιΐθοῖαθ ῬΑΡΊΒΙ Ομ 1072. Τοχίπμη ἢϊο ΠΠ1Ὸ ἃ Πππηϊο ρᾶχαμπι ΠΑ 6] 6. 
{ΡΠ ΒΟΡΙρίμ ΘΠ] αν} ΘΟΡΓΡΟΧΙ 46... ΝΥ οἰΐοπιι5, “Κ΄. οιπηψαθ ρα] ον 
(ὐδη θυ Ίρῖὰθ ἃ. 1718. (οαάϊοομλ ΑἸΟχαη Ἰηπ ἄθημπο οοπία! (ἃ. [ἀ- 
ΘΟ ΒΟΠΙΒ,“( οἱ {π|ᾶθ ΠΪΠῸ ΘΠ αγ} ἴῃ δα. Ραίθιη ΑΡροβίο]!]σογιιπι 
». ΟἸοΙ 6 η115 Ἠοιηδηὶ, 5. [6 ηΔ 111, ὅ. ῬΟΙγΟΔΡΡΙ, Ῥαίγιπι ΑΡΟΒ(Ο]ΘΟΓΊΙΠῚ, 
{π|ὲθ βιροῦβιηΐί. Αοοθάπηΐ ΚΜ. ΙρηΔΠΠ1 οἱ ϑ.. Ῥο] γοῦν οὶ δαρίγνια. Αὰ 
Πάθην ΟΟαἸοι ΓΘΟΘηΒαΠ , Δηηο Δί ΟΠ )115. γΑΡΙΟΓΠῚ οἱ 5115. {Ππ|ρ0Γν]ί, 
ΤΠ Ὰ ΠΟ] 115. ἸΠΒΓΓαΧ]“ ΟΧΟΠΙ 1898, Πουιπη 6 1840. μα] οὶ τπγῖ5. [δοϊί. 
ἴρ86. ΘΟΓΙΠῚ ΠΕΠΊΘΙ ΠῚ), 41] ΘΙ} 81 οἱ βθοιη ἤδη), {πᾶ6 νοοδίπι" (Ἰ]οιηθη- 
(15 ἘρΙβίο απ, ἔγ}015. δα ἀθιιηΐ, {5115 Τθοθηϑι, ἴῃ ῬΡΟ]ορο, Ρ. ΠΧ 544. 

ἴῃ ΘΟΙΠΙΠΘΙ 4.10 ΟἸ ΔΙ 115. Π{] 88. ὙΘΙΒΙΟΠ65. ἀπᾶθ5: 1) [,οἰΐίογο εἰ 
5. ΟἸομηθηΐα Ρᾶρὰ 1 ἰγδάοίί 4] ἀνθὸ 6 ἐἃ] ϑιγίαοο ἄὰ ἢ. Εἰο. Βαί- 
{ἰδία (ἀΔ1|ΠΠ0010}}}. [ἡ Ὑρηθζίὰ 1798. --- 2) [,οἰίοσα αἱ 5. (]οιηρηίοθ 
ῬΡΙπο Ῥᾶρᾶὰ 6 ΜΑΡΕ6. ἃἱ (ΟΡ 60] ἰθϑίο ἃ ἤοηΐο. νο]σαυ Ζζαία 6 
ΟΡ αία αἱ ποίθ ΟΡ Π0}16. 6 ΠΠΟΙΟσΊοΙΘ. 6 ἐ1 παπᾶ ἀἰββοῦίαζίοπο ργοο- 
τηϊα 16 ἀ4}} Δραίες Δ. 1,.. ἀναζίδηι. ἢοιπὰ 1892. 

ἘΜ: 

ΙΑΝΑΤΙ ΚΝ, 

Ι͂η ΒΙΒΠΟΙΠθοδθ γαίοδηδθ (οάϊοο ἤθριο 81. (5800. [Χ) οἱ Ῥαϊαΐί πο 
150 (88θο. ΧΙΥ) Ισῃδί! Πρ. γι βίο η6 ΠῚ ἰ[ἀ !ηὰπη ΔΡΟΒΙΓΌΡΠ6. Θχοὶρι 
1 ᾿Ἰηϑουρία: 9 ΠΠΟ]ΡῚ ἰᾶιι8. ΠΥΡΟΏΪΒ5. ΕἸ ΒΟΙΡ.Π Θἰπι5. ἴῃ Θὰ : 48] οἱ 5π6- 
οθδϑουαΐί ἴῃ ρ᾽βοορδίι.“. Ὑουθὰ δαΐοιη Πᾶθο ϑιιηΐ: οὔὐδοοΡ 085. οἱ 45561- 
(0) ΒΔ Ρ᾽ ΘΠ 5511 Π οὶ, Τρ ηδί1, ᾿πημηδοι]αΐα 5ίοϊα ᾿ππ65), ΡΟΡΘΠηὶ [ΟΠ 
βαία  ΐθ, ΟΠ} ΔΠΡῸΙ15. Δι 6 η} οδΠΘη8, ΡΓΪ ΠΟΘ ΘΠ] ΟΟΡ6. ἃΠηῖοθ, ἃ ρθ0- 
ΟδΕ15. ΠΡοΡαίθ, ἃ αἰ 010 βθραγαίο: δροηϊβία οοηϑία{π|5. ἴῃ βίδο νϑι]- 
(αι15., δι] 51511 ΡΟ ΠΟ58Π) βα] αΐθηη, οΟη 1561 ΤΥΔΙ πηι οἱ ϑθηδίμ πη 
Βοιηᾶθ, ὑἀθη δι απο ΠΟ ΠαθοΠίθιη : (ΟἸΘϑ(οι15 ἴδοίιι5. 65. ΟΠ ἰϑίο 
ἴη ἀΠθοίοπο, οὖ) Πά6 οἱ νὰ. Μίθιηου" οϑίο τηθὶ, {11 ἐπὶ Ἡγγροηῖβ, αἱ 
οἱ ορὸ ἀ4θ ἴδὸ υἱΐία θχΐθηβ βδησίθ β8Πη0 115 ΘΟΠΠΠΠΉΊΘΙ 61, οἵ ἀἸρπιηὶ π0- 
ΠΊΘἢ ΠΟΙ ΘΔΙ ΔΑΠρΙ50Ϊ, οἱ, 46 ἰημπιβία βίη απο ἃ Π60 8]|16 πὰ οχίγᾶ- 
ΠΘΙ15. ἰηγθηϊα ὅ). ΤΡ «πδίθριιθ Ὀθαίθ, {π| δ (δ! Ῥουυθηβίῖ, ρᾶί8ν 
Ἰρηδίϊ, ΟΡ ΓῚ5. [5.86] οἱ διιγ ρα) Θ᾽π5: ΘΥΔΒΙΒΓ ΤΟ ἴθ ἔπρίθηο, οἱ 46 
[ΘΡΡῚ5. δὶ οδοθϑίία θυοὶαϑί!, ΘΟ ἤδη (6 ΠΟὰ πὶ Οἵ, ΤηὰρηΔ ΠῚ 6.511, οἱ 

Ιξη. 1) α5568580} ἤθρ. 5) Μϊγοηῖς Ὦορ, 

3) ρει γδλαρι Θ) αΐψιιο αὖἦθοὸ αἰΐοηιι5 ἱηυσηΐαν ΒΘ68. 

4) οἱ ομῃ. Ρδ]. 1) δηιιοδί6᾽ ῬΑ], 



ΧΧΙΙ ΡΒΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ. 

ἴῃ ΔΙΠΔΡΠ1 ΟῚ ἃΡΌΠΘ Υἱοϊϑ. Μθιηθηΐο δἴπ18, ἀπο. ΠΕ 1511, ᾿οαίθ 
τπᾶγίν, οἱ ψυδοδία. ΠΏ} ΘΟΠΟχαΐαμη, 5᾽οι! οἱ 5) ΡΥ Ὶπ5. [Δ 016 |085 “)." 

1. Εχ {Ἰ| 1159}, 41 ἸρηδΕΠ! ΠΟΏΊ]6. ἀρ} 6111 Ρ.Ί5015 ἰθηρο-, 
ΤΙ θιι5. ν᾽ δ βηοι ΐ6 ΘΠ θαηΐ, (6. Θρίβοορο ΑμοοΙ πο [1 ΔρΊ()". 

Ι᾿ηὴ Μδυίγνο ἂρ. ϑυμιθοποη οί θ}. ὁ. 1. οἱ ἰὴ ΜοηδΟΙΒ. ΘΙ ἌΘΟΙΒ 
ἃ0. ΒΟ! τι}. ) {Ρδά τ, Ἰρηδίμιπ [1556 [66 }]}ππ 111}. 416} 51115 
δα Ϊγαΐον Δ Π1}115 οἰαΐπ μη, ΠΡ] ἀΐθιη αἴαιθ ᾿ηἰθου ἰαΐθη ΘΟΙΉΠΠ6- 
ἀἰἀἰαν 5. ΑΡΟΒί0115. Θχ! ιιΘυ 11᾽5). Οὐ. ΠΑΡ ΓΙΌ ΠΙ5. ΟΥΘῸ δίχα μ}1πη- 
Οἰρίαπη ἤπ556. ν᾽ ἀθίαν. ΘΡΓΟπθὰ ΒΟ ΠΘΠ4Ι Ραΐϊο Θρ μοι] Θεόφορος μΓῸ 
Θεοφόρος, «πιοὰ ἴῃ ΕΡΙ5[0115. Βδ ρ 5. ΟΟσαΡ. Εὦ }Ρι5. οἱ «πομπὴ 
Ιοθο οΟΥἾπητπι5. {πΘΥΠς πο οοηϑίαϊ : ππ6 4115. 8|1ἃ οοπιθοίδηο δἃροιι- 
τη] αν] 51η6. ἱπ6Ὶ 0} πΘρΡΟίΙΟ, «αδηην 5. οἴ οι Ἰΐαΐο π{ἃ ἀἴαιι6 ΡΓῸ- 
[απὰ. (οροῦῖβ ΑἸ] Ρ ΠΡ ΑΡῚΠΙ5. οἰ. ΝΕΓ ΔΙ ΘΉΒΘΙΩ “1) ππποιιρδί, 
4064] 46 Νιινὰ ϑαγά]ηἶδο Πηϑι]|αθ, δΐ ἀρρδάοοῖαθ 1 6] Πρη!. ΤΉ]δπιοη- 
{π|5. ΒΎΓΙ ΟΥΙΘῚΠ6. ΡΟΐΠι5, 4πᾶπηὶ ὐάθοιηι 1556. Θαμ μελί. ΑΠ115᾽5) 
1ἃ ποιηθη (6 Ἰρπθ οδρ], ᾿ἰσηδί!α! ᾿ά΄θὶ οὶ ., 10 Πθιι πη“ ἀ]ΟΘΗ8. 

Αποίον Αοσίονιιπ) ΜΑΡΕΥ} ΙΔ] ὁ. 1. 9. (ἃ Βιυϊπαῦῖο ΡΝ ΠηΠ1η 
64.) οἱ Μοίδρ! βϑίθϑ ὁ. 2. ΘΠ ΠΟΠΏ1]}15 νέου") Δάβθυθυδηΐ, ΠΒ.ΠῚ 
Θι} [1556 ΤΟ ΠΠ18 ΑΡΟΒ[ΟΙ Θοηδβιιθί {16 5111} οἴη) ΡΟ] γοαΡρο. ΕΓΔ Π| 
δ ἃ Ρρίτο ἀρ. ρἀοοίιμη 50 }101{ ΥΘΡΌΡΙ5. Μαρηι5.) ΑΠΠΟΟΠΪδΘ 
Δαΐθ] ΠΟΘ ΡΌΡΟΙΙΒ, ὑπ6 ΟΠ ΒΕΔ ΠΟΙΟῚ ΠῈΙΡ6Ι ΘΧοΡ ἢ {ποι δί, 
Ἰσηδί!ι5. ΟΟμ ΒΕ π|ι5 οϑί ῬΓΆΘΒα], πη} ΘΓ 115, ἃ ΒΘΟΌΠΑ 5. Δ1η}}}- 
θίθιπη : ΠΟΩΠ6 Ροίμ5η6. ὯΔ ῬΔΆΠΠ5. δι. ΟΠ ΠΔΡ 11, ῬΓῸ ΟΡ Ο ΔΙ ΘΙΏΙΙ5. 
(οηδιΠοὴ. Αρρ. ὙἼ1, 40 διοίοι Ενοά!ιη ἃ Ρεοίνο ΑμΠ ΘΟ Θηδ0 
ΘΟΟΙθβϑιαθ ριθίδοίι πη 5001: ΗΙΘΡΟΠΥ ΠΕ : 7) ο]σηδί5. ΔΗ ΟΟΙΘηδ6 
ἘοΟΙθβῖδο ἰορίπι5. ροβί Ροίγιπι Αροβίοϊ μη ΕΡΙβοοραβ.. [θη ϑισοθβ510- 
Πἷ5. ΟΥὯ0 ἂρ. ΝΙΘΘΡΠΟν ἢ Ἶ ) οἱ Μοίδρ. ἴῃ Αοί5 Μααν. ὁ. 1 οἱ ἴῃ πο- 
5[015. ὁχ (ο(. γαΐ. 800. 6115. δά Ἰἄθιη Αἰοίον: (ομϑε{π||0πτπη 1. ὁ. 
Ιρπαίϊαμη ἃ θάι]ὺ οἰπβάθηη θοῦ θϑῖδᾶθ ΡΓΔθϑιθπὴ ΘΟμΒΕ αΐπ Θχ οί; 
ἃ Ῥοίνρο 1ὰ [δοίη [1556 οοηίθηα!, (ΟΠ γβοβίογηιιβ.) ϑοοσηάμπῃι ΤΠη6ο- 
ἄν οί 5) ορποπθιη Ιρηδίμι5 οί ϑαοοθϑϑιί. [{Π{|ΡΡΊΟΡΙΒ. ἐγ Π ΠΟ ΠῚ5 
(ἸΒΟΓΘΡδη 8 πὶ ΘΟΠΟΙΙΓοηΐ, Εὐνόα ΠΟΙ1}1 ἃ ΒρίιῸ οοηβί ας μη, 
Ἰρβοιηθὶ υἱνθηΐο μαΐδηΐ που αι 6586. 8δὺ Ιρῃδίμιπ), {{| Ενοαϊο 5ιι0- 
ὁράογοί, ἃ0 ἀροβίο!ο ογαϊ!ηδίιϊιη. ΑΙϊὰ Π1|5 αἰ πηθηαθ γνἱὰἃ ἃ Βᾶ- 
ἸΌΠΙΟ.,3) οἰΐδηη ἃ Ναίδ!! ΑἸθχαμάν οὐ ἧ) ̓ παϊοαίπ:, ἀαἰρρθ απ] ρΓορίρι 

8) οἱομ Ρ. δἴεμ! οἱ Ἀθρ. 
9) 9οἰθθβα5 (δι θη οἰδίμιτη) Καοσίοθας ἤρα, 

συ. Βαγοπΐ πη. δά ἀπηῖ 110. (ΤΠ. 
Π. Ρ. 46. 

10) γρι. Ερ. ᾿Υ̓͂, ὅ. Οδβάγθη. Ηϊβί. 
Οομηροηά. Ρ. 452. δὰ. Χυ]απάτὶ, Βαβι ]θ 86 
1506. Ζοπᾶν. ἀπηδ]. ΠῚ ρ. 130. Ἑάπο 
ΒΑβ51:1686 1557. Οἷν, Βαγοη. Μαγίγγο!οσ. 
δα ἀΐοπη ΘοίοΥ 5 29. 

11) Αοίᾶ 55. Τ. 1. Εθῦγ. δὰ ἀΐθῃ 1. 
12) Μαῖιη. 18, ὃ. 4. 
18) Πγμδβ νη ἰδίου α, Ὠγηφϑί. ὙΠ]. 

Ρ. 119. ᾿ηΐογργοίς Ῥοθοοκίο: [1φηαΐζιηι 
Νιραπῖθηϑθηι, οριδουριηι Ἀπ οοϊιθγίηι, αιιὶ 
οἷ ἰοοηο5 οΟηἩϊθοίιι5, αὖ 115 αἱδοονέιι5 658,. 
αἴ, αταθο. 

14) Οἷν. Ποηζίηροι ἄθον. ἃ. ἀφμιμοὶὶ 
65. ΒΒ σοη Τοχίοβ 46} ᾿σηδί! αἰ ἤ ἢ 
Βιϊοίθ. δ ῦγΖρυνν 1849. ν᾿. 8. 

15) Επιβοθπι5. ἴῃ Οἤγοπ. ἃ αἶνο Ηϊε- 
ΓΟΏΥΠΊΟ ἰδίϊη6 να]σαίο δὰ Α. 11. Τνδίδηϊ. 

10) Ερ. 357. δὰ ἀπαβίαβίππη Αμίὶοο ἢ. 
Ἀρια Γμιπηρόγαμ ἰ. ὁ. Ρ. 246. 

11) Ὅς δοῦρί. Εο0]. ὃ. 106. 

18) ΟΒΡοπόορτάρῃ. δ. 1. ΒΘ σον [πιρα, 
Βαίαν. 1000. ρΡ. 518. 

19) ἤοπμμ. ἰη 8. Ιρηδί. Ναγί. ο. 4. Ρ. 
591: ΠῚ. 

20) Ὠΐδ]ος. [. ρ». 49: Τ. ἸΥ. 
21) Απη. 45, 14εἰ 71, 11. 
22) 860. 1.185. 1 ΠΟ 



ΤΑΝΑΤΙΓ. ΧΧΗΙ 

Ππἀδθογηὶ οἱ Υὐδθοουη ΘΟηΘη Οηθ) Εὐνοά μη Ἰρηα πὸ 5ἰμημ} 
ἈΠΙΙΟΟΠΘηδθ δοοϊοβϑίᾶθ (ΔἸ ουῖμ [π΄] Δ618, Δ] θυ ἘΠΠΠΪο15) ΡΓδοίαββο 
ΟΡΙΠΘηΐα, {πᾶ (ἀπο ηη 5ορι{ἃ Ἰσπαίϊι) Ενοα]ο οθββίβϑθ, ροβίψαθ οΡ]- 
{πη 615. Του], ἰἀπ|6 50] πη ΓΟΧΙ556. 

θ᾽ ΤππΠ6ΓῸ ᾿σηΔ ΕΠ 51ΠΡΊΠΪΔΡῚ ΟΠ οἰ {πποΐτπ] 6556, Αοία δἰ μ5 
ΜΑΡΊΥΡΙΪ 5815. ἀθοαγδη!. 5) Βαάοιη ἰνδάιηΐ, ἃ ΤΊαίδηο ΠΗρΟΓ Δίου" Ὁ 
ΑΥΙΏΘΗΪ5. οἱ, Ῥαγ 15. ΡΟ] ΠΠαΐγο, οασὰ ΑΠΕ ΘΟ ἶΔ6. τποΓΡ ίμι", Ισμῃᾶ- 
ἔπι} 00 Ὠϊμη πὴ (ΠΡ Ι5{1 Ζϑ] πὶ ἃ Π)οϑ 1ὰ5 ἀαηηηδίπη, οἱ δά αἰ ἰτηϊιπὶ 
ΒῈΡΠ στ. 5 θυ τ] ΠΠΟΠ]ΔΠ ΤΠ βϑιιη), Οἴᾶθ ΠᾶΥΪ5. ΜΉ ΠΠΔΡῚ ΟΠ] οἰι- 
βίο Ια. Ἰρδιιη γϑΠορθαΐ, ϑιηγΓηΔη) ΔρΡ.ΠΠ. ἢ] ῬοΪγοαν ρθη Θρ βοοριηι 
Ιοραίοβιιθ ὙἹΟΙ Δ 1 ΘΟΟΙΘΒΙ ΡΠ ΥἸΒΟΙ6. ἃ. 58] ἰὰν6 ΘΟμΠρΙ. Πΐϊης 
ΟΡ Ι5.1 ΠᾺ6]Π}015 ΕΡθβιμη, Μαρηθβίαη), ΤΊ Δ]Π165. οἱ Ποιηδηὶ ΠΠ6Γὰ5. τη ϑ . 

Ιηπ66 Ποιηδηη μοίθηβ ΤΙ Ροδάθη δήνθοίιιβ ὁδί, ἀπο ῬΠΠΙΡΡΘΏΒΙΡΙΙ5, 
ΘΙΏΥΡΠ 615. οἱ Ῥο γοῦν θῸ [Π{6Γὰ5. πη1811. ΑΡαιοΙι" ΝΑρο] μη, ΡΠΠΡΡΟ5, 
οἱ Μδοράοηϊα ρογδργαία Εριἀδιηηϊ (ΠΥγ Δ 0}}}1)} πάνθ ἀβοθηαΠ, οἱ 
Αἀρδίο0. ΠηΔΡῚ ΡΘΓΟΙ80. ἴῃ ΤΎΡΓ ΘΠ ΟΠ οἰβίο ἃ Πρ ΘΒΒ15. οϑί. 
ὑπ ΡῬαίθ0]05. Δάρο]]θΡθηΐ, ᾿ρΡ856. Ππᾶγθπ ἀθΡ ΘΠ Π 6 Γ6., οἱ, Ραμ} Δρο- 
501] ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΔΗ) ) ΠΟΙΠΔ ΠῚ ΡΟΡΡΌΡῈ ἀἰθϑι θυ θαί. ϑ'64 ἰθιηροϑβίαίθ 
ΟΡοΡίἃ [ἢ ΔΙ [1 ΠᾺΡ 15. μ111515. (ἃ Ορρ ἄτη ογαΐ ρυδοί θυ οιιπιπη. [πρ᾽6- 
ἀπ Ῥογίππη ΠΟΙηΔηιΠΙ, 11 [Γαΐ Γο5. Ποιηᾶθ ϑβα]ίίι ΡΟ νομ ΓΔηΐ. 
{π||6 ἃ ομδίο ἢ θι15. ἴῃ {Π 06 ΡοΡ ποίτι5., ἴηι} ἢ θα ο ἃ ἀπ ΟΡιι5 
ἰθομ 15. (Πα η]αίι5. οϑί, ΡΟ αυ86 ἃ Πά 6} 15. οΟἸ] Θεία ἤοπιὰ Δηΐο- 
ΟἸ 4 Π| Ρο]αίδο. 

Βαάθιη δοία ἰνδαπηΐ,"5) ἸΘ Δ ΠΣ ΠΙΔΡ Υ ΘΟΡΟΠἃ ΟΟΙΟΠΔίι1) 6558 
ἀθοῖπηο ἅΠη0 ΤΊΔΙΔΠΙ, 1 οϑέ 20 τηθη. Πϑοθη 15 ἃ. 107. Οιιοα οἰπη 
ΠΉΪΠ115. ΓΟΒΡΟΠ θα, ΠΙ5ΓΟΓ 6. ΠΠΟΠΙΠΠΘΗ 15. ΠΡ5]56 16 ΔΟ 5. ἢ 1Π1|Ὸ ἰπ- 
[ΘΓ ΡΟ] ον 5. πηδηι5. δι ἀ016. γι] ἃ ἰΠΠΠἸΧΘΡ , 4111 Δ] ΙΔ ΘΟΠΟΙΠΔ ΠΑ] 
πηοάτιπι ἰθηΐανηΐ. ὅϑ6 6] Ἠἰ [ἈΠ101,. ΟΡΟΓΔΠῚ οἵ οἰθιη., τ ἁἰππηΐ, ρΘΡ1- 
ἀθύαηί. Ναπ6 οἷ] οοηβίοί, Τναϊδηι [ΠΠΡΟΙ ίΟ θη ἃ. 114 ἴῃ 
ΑΙ {γα 5] 151586, ΔΓ ΟΟηΐΓὰ ΑΡΙΠΘΠΟ5 οἱ ΡαρΠ05 πηοίιηπη, Δη- 
(]ΟΟΠ 6 ΠΙΘΠμᾶ586., ΘΧρθ ΠΟ ΠθιηΉιι6 5. ΒΟ ΘΠ ἅηΠΠη0 ἰΠ]{|8586.,. ἢ] 
ΡΓΙΠ15. ἰὰπη (ἃ. Π]ογάϊι5,"5) Ῥράγϑοηι5., 5) Ῥάρι5,37) Οσάβῖι5,᾽5) ΝουΥὶ- 
515...) 4. ΕΟΚΠ6],32) πυμηἸβιηδί ον τη ἴΔ 0116 ὈΓΙΠ 605. οἱ ππρον Η. 
ἘγΆΠΟΙκ 6,3) βίαίπθυπηί, [σημαία ἃ ΤΊ απο ἃ. 115 ΘΟΠ δι ΠδίμΠ 6556, 
Ιου πὰ ΑΠΠΘΟΪαΘ. ροημθηΐθ. Τιμ ΔΠΠη0 ἀπο ἀΘν]οθϑίηηο {ΠΠΠπ|8 ΠΗΡΘΙΙ 
ΠΠΔΙ ΓΘ ΠΣ ΟΠ 5586. ἀϊοθηάϊπη: ἱμὲ «πο μᾶγιη) ἀιδά ναί δὶ (θιηριι5. ἴῃ 
Δοί5. ἱπαϊοαίπιη). ὁεὶ 115. 46 η) Πα θοπτη ἐθηβθηΐ,, ἀπρ]]}οθῖὴ ΤΙ ΙΔ η] 
ΟΟΠ ἃ ΑΙΙΘη05. οἱ, ῬΑΡΠ 05. χρϑαϊ!οπθιη, 14 ἀπ ἀθη} 5116 ΟΘΡ(15 
ΠΡ ἶδνο ᾿ἰδίου δ (θϑί!θιι5. οὐθαηί. Εχ ΘΟΡΠ ΠΙΙΠΊΘΙῸ ϑ5ιηΐ, 1 Π]ΘΙ 0 η- 

θ᾽... 1: 21) Ραρὶ, ΟΥἸΠ1οὰ ἴῃ Απηδ]65 ΒΑΓΟΠΙΪ, 

ἜΩΗ ΘΒ. θπεν ΚΑ ἑοῖο, το Ί Ὁ Ἰὰϑ ἔλα, 2 ΓΔ 6 ΠΟΘ. Δ 2 Ζ, 25) (ἢν. Οτάρο, ϑρίοιος. Τ. ἢ. Ρ.22. οὶ Νυνί ΕΥ̓ ΤῊ ἐδεξαήης Δ τ, 
20) [π΄ ἀϊδβογίαίοπθ ροβίμιπμα 46 1. ΟΘρρ. οἰπμηίππη, δα. Β4]1ὸν, ρῥ." 927. 

8Πη0. {πὸ 5, [9 πδῖ 5 ἃ ΤΊ ΙΔ πη 0 ΑΠΙΟΟΠΪ Δ 6 30) Ποοίτηα παμηοτπη γοίοσιπι, Ρ. 
Δ ΒοβιαΒ ογὰΐ οοπάθιηπαιιβ. ἀρὰ 11. Υο]. ΥἹἱ. ν. 450 544. γίπαο}. 1790. 
δι Πππη οἱ Δ ορβόπππ (7. 11. Ρ. 824 544. 91) ΕΥάποΚΘ ΖΓ οβοβ ἢ6 ΤΓΔ]8Π8, 
σα 11}. : ι Οαὐβίγον, 1897. Ρ. 299 544. 



ΧΧΙΥ ΡΒΟΙΕΘΟΌΜΕΝΑ. 

{{552) οἱ Ε. (ον βίηιβ,. 5) 4πὸ5. οοηἰαίαν!, ἘΟΙ6] ἴῃ Ποοίνιηα πιπηο- 
Ταπὶ νϑίθιιπη Ρ. 11. 70]. Υ]. ὙιηάοΡ. 1790 ρμ. 448---454. ΜΙΠ αϊ- 
ἄδθιη ΟΡρογ απ ἴῃ Πᾶς (ἸΒΒΘΠΒΙ0Π6. ΡΟ πη} δοί ΡΟΡΙΊΡΟΡῈ. νἱάθη- 
ἰᾳ", πᾶ οχ (οά. γαΐί. 800 μΠῸ ῬΓηππὶ ΘΓᾶθοθ ΘΟ Ἰθριηΐ. 5:10 
διαί ΠῚ ΘΧΟΙ ἀϊπηίαν Ἔν ἔτει πέμπτῳ τῆς βασιλείας Τραϊανοῦ χαίσα- 
9009 καὶ δευτέρῳ ἐ ἔτει ἐνυπατίας ᾿ἀττήκου χαὶ “ΖΣουρβίνου καὶ Μαρ- 
κέλλου Ἰγνάτιος ἐπίσκοπος τῆς ᾿Δντιοχέων τοῦ ϑεοῦ ἐχκλησίας, δεύ- 
τερος μετὰ τοὺς ἀποστόλους γενόμενος --- Εὐόδιον γὰρ διεδέξατο 
μετὰ ἐπιμελεστάτης φρουροφυλαχῆς - ἀπὸ Συρίας ἐπὶ τὴν Ῥω- 
μαίων πόλιν παρεπέμφϑη τῆς εἰς τὸν Χριστὸν ἕνεκα μαρτυρίας. 
Ταοθηΐ ῬΓΟΡΒΙ5 46 ἸΙρηδίϊο, ἃ ΤΊ απο Πηροναΐουα ΑΠΠΟΟἢΪὰθ οοπ46- 
Ἰηηδΐο, ΟΠ ΟΔρ](4]6. ΟἾ1Π15. ᾿Π]ἸΟ ἢ ΟΟΡ ΠῚ ΤΙΔίλη0 οἱ ϑδοπδίι ΠΟπηδθ 
δΔοίαπι) Το Γδηΐ. 

2. Οἱ δριιά νϑίθγοβ θα "5. ΘσοιΡηΐ, Ἰ00] Ἰρηδ ΔΗ] ΟἸ Δί], «πϑιη- 
γ]5. 1661 51η1, ΨΟ]}}15. Βθη θη 516. Πιδιὰ ΓᾺΡῸ πὴ ἴῃ τηοάιϊπῃ (- 
ἴογαηΐ. ὠὰ δά Πο5 ῬΘΓγΘΠΘΡΐ ΠΟΙΏΪΠ6. Οἰπ5 ΕἸ ΡΙβίοϊαθ, 51 {ΠῸ5. 118 
(45 δά Ιοδπποιὴ Αρ., δά Β. ΜαΡΙΔ ΠῚ τη} ΘΧΟΙ μὰ 5. Ἰδ ΠΠ0 56} ΠΟΘ 
οοηΐοοίαβ, ΤΠ 461 ΦΠΪΉ1ι16 ογαθοὰθ (4 ΜδΡΙΔ μη (ΔΒΘΟΡΟΠ θη, ΤΆΓΒΘη- 
5685, ΡΒ ΡΡοηβ65, ΔΒΠΟΟΠΘηΟ5, ΠΘΡΟΏΘΙη), 4186 ΒΙΡΡΟΘΙ ΠΕὰΘ ΠαΡθη- 
{π| ἱμὶ βθρίθιη βρουϑαηΐ δά ΘΒ 6ΠῚ σα! θιη θοῦ θϑιὰθ. ουᾶθοθ ΒΟ ρίδο, 
5641 14 Ἰηΐ6] 56. (ἸΒΟΓΘρδηΐθθ, αὖ ΔΙίογὰθ Δ] ΓΘ ΓἍΡἢ ΔΡΟΠΘίγ ΡΟ ὙἹΑΘΡῚ 
Ροβϑιηί. δ ϑιιηΐ δὲ Ερ]ιθβίοβ, Ναρῃβϑβιοβ, ΤΡ ΠΙΔΠ05, ΠΟΙΠΔΠΟΒ, 
ῬΙΗ]Δ ΘΙ ΡΠ ηΒ65, ΘΙ ΎΡηΔ605, ΡοΟΪγοάΓΡι. ΒΓΘΥΙΟΥῚ ΘΧΘΙΏΡΙΑΡῚ ΡΓ0Ὸ]}1- 
ΧΙΙ5. ΡΟ ΠΑΘΠΠ πη. ΟΥΙΟΪ, ἀπο 5610. ῬΡᾶθΠη6. ΟΠΠΠ65. Γαΐαπι ΠΑΡΘηΐ. 
(τι 6 (ΓΟ 5. ΜΙ 616. 5) ᾿ῃ ΘδΙΏΡιΠ ΘΠ]511, ἀΡοιπηθηΐα, (05. ὈΡΘΥΙΟΡῸΒ 
ΘΡΙ ΟΙηΔίΟΥ 5. ΟΡΙ5. ΘΧ ῬΓΟΙΙΧΙΟΥθι15. ῬΓΟΡδΡοί, ΠῚ 5πηΐ, οἵ ἃ}) 8115 
ἴδηι Γο[ίαία.) δοά (ΠΔΙΉΥΒ ὈΓΘΥΙΟΙ ΘΙ ΡΓΟΙΙΧΙΟΥῚ ΓΘΟΘΠΒΙΟΩΪ ΡΓ86- 
ἴθ μἀὯπ| οἵ ὩΟ5 ΡῈ ΓΘΙΉΙ5, ἸΠΡΘΠΙ6. ἰηθη ΟΟΠΠ ΘΠ}, ΠΌΠΑΙΔΠῚ ΠΟΒ 
ἀα}10 8556, (ΠΠ1 τ} Ὶ 116 ΓΘΟΘΉΒΙΟΙΙ ᾿Π ΘΙ ΡΟ]αΐοι να] πο Γὰ ἰμβιχουῖς. ΠΉῖπΟ 
{0 Υ 5610 ΘΔΙ ΠῚ ΟΟοαρδ, 60 ΠΡΊΏΠΙΒ. ΟΠ] 8115) 14 ΠΟΡῚΒ 
ΡοΡβιιαϑί τὸ ἐντὸς βλέπειν χαὶ φυσιογνωμονεῖν γο5 ἰδὲ ἰγδοίαία5. ἃὸ 
Πη0 615 Θᾶ5. ΡΟ Γδοίδη!. 

Ὁ, Παια ρμϑιιοϊ νϑίθιππ ἰθϑίδηί", Ὀ]Γ65. Ιρηδίμη ΟΡ Ρ 5.556 
Θρ᾿ϑίοίαβ. [Ι͂πἢ τηθάϊιπι ρΓοάθδηί: 

ἃ) ῬοΟΙΪγοΔΤΡι5. δ Ρ]ΝΠρ0. ὁ. 18. (ἀρ. [Εὐ56}ν. Η. Ε΄. ΠΙ, 36): 
Τὰς ἐπιστολὰς Ἰγνατίου τὰς πεμφϑείσας ἡμῖν ὑπ’ αὐτοῦ, 
καὶ ἄλλας, ὅσας εἴχομεν παρ᾽ ἡμῖν, ἐπέμψαμεν ὑμῖν, κα- 
δ)ὼς ἐνετείλασϑε᾽ αἵτινες ὑποτεταγμέναι εἰσὶ τῇ ἐπιστολῇ 

92). ΗΠΙβί, 165 Ἐπήβον. Τ. ΤΠ, Ν. 17, 96) Οἴν), Ηδρίο!α Ργοϊοσρ. ἀθ βϑρίθῃι 
51} ΤΙΑΐδη. [46], ΜΟΙ Γο5. ΡΟ 8561- ἴση. Ερν. (1. 
γι Εἰ. {τ 1 0. 195: δ ΝΟΙ. 10: ». 91) Βοθιῖαι γουβα ἢ ἀδθον ἀϊ6 σοάορ- 
ὅδ9. Ῥ6Π6 Βδοθηβίοη ἀ6᾽ ΒΙϊοίο ἀ65 ᾿σηαίῃδ, 

33) Οδ!]πὰ. ΒΙΒΠΙΟΙη. τ, 1, Ῥγο]ορ. ἴα: Ηοποκο, Μαραχζίη [ἂν ΒΟ ρ. αι. ΡΒΪΠο- 
Ρ. ΠΧῚ 54. ΒΟΡΙΪ6, Τ΄. ΠῚ. Ρ. 91544. Οριηΐϊοπὶ 5πὰθ 

94) Οἴγ, Ταάϊοῖα ἀθ 5. Ἰρηδί! Ἐρ᾿δίο- μη ἀ{{π5 Ρ οβίθα ππηἰτπιπι τ θυ βὶ! (Κίγοῃ, 
115. εχ 1. Ῥραυύβοῆὶ ὙΠ 1015 Ισηδί]π8 (650}. Τ. 1. Ρ. 209 54.), Νεοίζιαβ ἴῃ. {Π- 
ΘΧΟοΡία οἱ ὁ Πιυιβδβοιίδηᾶ ἴῃ δα. ΙᾶθοΡ50- χηδηη, δίπάϊοη ται ΚΙΊΙ. 1885. Ρ. 881 5{{., 
ἰδ ηδ ἰγδηβίαία Τὶ 1. Ρ. ΧΧΥ͂ 544. οἷν. Ηδβθ, ΚΙγομθηροβοι. Ρ. 70. δα. Υ. 

85) [η {ΠΠπηᾶππὶ διπάϊθη παι, Κα ΊΚοη 958) Οἷν. Ρρᾶγβοη. Ὑἱπάϊοῖδ Ρ. 1, ο. ὅ. 
1830, Ρ. 940 544. εἱ ὕδπίποόγη 1. ὁ. Ρ. 210 

τὸν 



") 

4) 

6) 

ΙΌΝΑΤΙΓΣ, ΧΧΥ 

ταύτῃ" ἐξ ὧν μεγάλα ὠφεληϑῆναι δυνήσεσϑε. Περιέχουσι 
γὰρ πίστιν καὶ ὑπομονὴν χαὶ πᾶσαν οἰκοδομὲν τὴν εἰς τὸν 
κύριον ἡμῶν ἀνήκουσαν. 

ΕΠ ἃοία 1η8]" ἽΓ 1 (ρα !Πο15 γαΐ. 800. 51} Πηθῖ ἀββουηΐ: χαὶ 
Πολύχαρπος ὃὲ ὁ ἐπίσκοπος τῆς Σμυρναίων παροικίας τού- 
τῶν (Ι. 6. ἐπιστολῶν) μνημονεύει, λέγων κτλ. Μαρὶϑίγο ἀ1- 
51ποῖπ|85 ἰγδ 141 [’ ΘΠΔΘΙΙΒ Ὑ ΕΣ . ΙΒΗΔΙΙ Εγρ. 84 Βοηι. 0. 4 
[ιᾶθο ΤΘΙΕΙΘΠ5: “ὃς εἶπέ τις τῶν ἡμετέρων διὰ τὴν πρὸς Θεὸν 
μαρτυρίαν καταχρυϑεὶς πρὸς ϑηρία" »ὅτι σαἴτός εἰμι Θεοῦ, 
καὶ δι᾽ ὀδόντων ϑηρίων ἀλήϑομαι, ἵνα καϑαρὸς ἄρτος 
εὑρεϑῶ.““ 
λάθη ἴον δοίἃ ΤΠΔΡ 1] Οοά οἱ γαί. 866: Οἷὖδεν δὲ τὸ 

μαρτύριον αὐτοῦ Εἰρηναῖος ὁ ,“ουγδούνου ἐπίσκοπος, καὶ 
τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ μνημονεύει λέγων οὕτως εἴρηκέ τις 
τῶν ἡμετέρων. διὰ τὴν πρὸς ϑεοῦ μαρτυρίαν παραδοϑεὶς εἰς 
ϑηρία, ὅτι σῖτός εἶμι τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ δι᾿ ὀδόντων ϑη- 
οίων ἀλήϑομαι, ἵνα καϑαρὸς ἄρτος γένωμαι. 
6 ἰρϑὰ ΡοΙγοάνΡ] Ερ. δά ΡΙΗΠΡΡ. Ἰάθιη. [Ρϑπᾶριι5:) Ἔστι 

δὲ καὶ ἐπιστολὴ Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους γεγραμ- 
μένη κτλ. 
Τλιοϊδηι5 ϑαμπηοϑβαίθημϑ, (ΒΕΔ πον π 1116 ΡΡΊ501. [ἢ αἰ] ορῸ 
»6 τηογίρ ῬΟΓΘΡΥ 1“ δι] ΔΉ Ιρι 15. γ6}}}15 Το ηδί πιΠη) ΡΘΡΒ 1 - 
χίβθθ νἱάθίμν.) Ῥογθρυίηι5 ὃ. 1. 42 κακοδαίμων οϑδί, αἱ 
Ἰρηδίη5. ἴῃ Μανί. ὁ. 2. ἘΡΙΒΟΟΡΒ οϑί Ῥουθρυηι5 ὃ. 11, 41- 
5ΠΠποί 5 ὃ. 18: ἐν Συρίᾳ δεθέντα. (ΟΠ ΥἸΒί]ΔΠ08 οἂρίἶνο 5110 
ΒΠρο μὰ τη ]βίββο δαπνιπαί ὃ. 19, 4086 ΠΑΡΡαΐο {Π1η0 Θχουίὰ 
γἱἀθίαν, 4αοα θοο οβίαθ ᾿ρηΔΕ] {που νἱοίπαο Πά6]ο5 ΔΡΙΘρΑ ηΐ, 
61 Ὁ ῬᾶΒΒΙΟΠΘΙ ΘΟΠΡΘ Αἰ] 8. Τλιοῖδηὶ δαΐθπη γορρὰ: φασὶ 
δὲ πάσαις σχεδὸν ταῖς ἐνδόξοις πόλεσιν ἐπιστολὰς διαπέμψαι 
αὐτὸν ... καί τινας ἐπὶ τούτῳ πρεσβευτὰς τῶν ἑταίρων ἐχει- 
ροτόνησε, νεχραγγέλους καὶ ψερτεροδρόμους προσαγορεύσας 
(δ. 41) 6 5οἼρΡίου 5. Οδ]άη0. οχίθ86. νἱ θη", (ἰ ΙσηδΉ}} ΕΡ. 
84 ΒιΩΥΏ. ὁ. 11 οἱ Ῥοΐγο, ὁ. 7 δηίθ θο]08 Πα που. 
ΟΥρθηθθ. (ΡΡοΪορ, τὼ δηΐ. Οδηίοον. 32) οχ Ερ. Ισῃδῇ! δά ἤομη. 
ὁ. 7 ἰγδηβοιρϑιῦ Προ: ΝΜ ΘΙ ΑἸ 16 πὶ β8ποίου ἢ] ἋἸΧΙ556, 
Ἰσῃδίϊη ὨΟΙΪπ6, (6 (ΠνἸδίο: θυ δαΐθη ΔΙΠ01 ΟΥἸΧΙΠ - 
ΧΙΒ οϑί. 
Ευβοριι5 (ΗΠ. Ἐ. ΠΙ. 84)5) ἀ6 Ιρῃδῇ! ΠΠΠΘΡα οἵ νᾶ} 185. δἰ ὰ5 
ἘΡΙβίο! 15. ΑἸ βΘΌΓΘΉ5, Ἔχ 1Π|4 δά Βοιη. ὁ. ὅ. οἱ δά ϑιῆγγῃ. ὁ. ὃ 
ΠΟΠΏΜ]]ὰ ΘΧΒΟΡΙρΒ1}: Ὅ τὲ παρὰ πλείστοις εἰσέτι νῦν διαβόη- 
τος Ἰγνάτιος, τῆς κατ᾽ ᾿Δντιόχειαν Πέτρου διαδοχῆς, δεύ- 
τερος τὴν ἐπισχοπὴν κεχληρωμένος. “Ἵόγος δ᾽ ἔχει, τοῦτον 
ἀπὸ “Συρίας ἐπὶ τὴν᾽Ὦ “Ῥωμαίων πόλιν ἀναπεμφϑέντα, θηρίων 
γενέσθαι βορὰν, τῆς εἰς Χριστὸν μαρτυρίας ἕνεκεν ..... 

99) Αάν. ποι. Υ͂, 28. Αρπὰ Επ56}. 41) Οἵν. Ῥοϑδύβοη. ὙἹπᾶϊο. Ῥ. 1. ο. 2.; 
Ἧ: ΕΣ ΠῚ 80. 1) ἀβίογϊθοκ 1. ὁ. Ρ. 48. 

40) Αάν. ποὺ. ΠῚ, 8. ἀρπὰ Ει56}. 42) Εἴ. Ῥϑάγϑοι. Ὑἱπάϊο. Ρ. 1. ο, 7. 
Ἡ ΕΠ, 14, 48) Οἴν, Ῥϑαύβοη, Ὑἱηάῖο. Ρ. 1. ὁ. 8. 



ΧΧΥΙ 

ὃ 

8) 

ΡΒΟΠΕΘΌΜΕΝΑ. 

Οὕτω δῆτα ἐν “Σμύρνῃ γενόμενος, ἔνϑα ὃ “Πολύκαρπος ἦν, 
μίαν μὲν ἐπιστολὴν τῇ κατὰ τὴν Ἔφεσον ἐχκλησίᾳ γράφει, 
ποιμένος αὐτῆς μνημονεύων ᾿Ονησίμου" ἑτέραν δὲ τῇ ἐν 
“Μαγνησίᾳ τῇ πρὸς "“Μαιάνδρῳ, ἔνϑα πάλιν ἐπισκόπου Ζάμα 
μνήμην πεποίηται" καὶ τῇ ἐν Τράλλεσι δὲ ἄλλην, ἧς ἄρχοντα 
τότε ὄντα Πολύβιον ἱστορεῖ. Πρὸς ταύταις καὶ τῇ Ῥοω- 
μαίων ἐκκλησίᾳ γράφει" ἢ καὶ παράχλησιν προτείνει, ὡς μὴ 
παραιτησάμενοι τοῦ μαρτυρίου, τῆς ποϑουμένης αὐτὸν ἀπο- 
στερήσαιεν ἐλπίδος. ἰδ: Βα, {π|ᾶ6 ὁΔΡΠ ὅ ΕΡΙΒίο!αθ 
δἰ ἤοηι.. ΘΙ ΒΡΘΥΠΟΙῚΒ ΘΧΘΙΉΡΙ ἃ ΔΙΠΙΒΒΙΠῚ , ΓΕΒΡομ θη. 
Ροβί ἃ: Ἤδη δ᾽ ἐπέκεινα τῆς Σμύρνης γενόμενος, ἀπὸ 
Τρωάδος τοῖς τε ἐν Φιλαδελφείᾳ αὐϑις διὰ γραφῆς ὁμιλεῖ, 
χαὶ τῇ “Σμυρναίων ἐχκλησίᾳ, ἰδίως τε τῷ ταύτης προηγου- 
μένῳ Πολυκάρπρφ᾽ ὃν οἷα δὴ ἀποστολικὸν ἄνδρα εὖ μάλα 
γνωρίξων, τὴν κατ᾽ ᾿Αντιόχειαν αὐτῷ ποίμνην, ὡς ἂν γνή- 
δσιος καὶ ἀγαϑὸς ποιμὴν παρατίϑεται, τὴν περὶ αὐτῆς φρον- 
τίδα διὰ σπουδῆς ἔχειν αὐτὸν ἀξιῶν. Οἰήθιι5 Θηιιηοἰα 5. Επι56- 
θ1ι5 ἘΡΙδίοϊδθ δὲ 5᾽ηγ. ὁ. 9 ῬγΟΥΪΟΥΒ ΓΘΟΘΉΒΙΘΠΙ5 ΕἸ Π] ΠῚ 
Δαϊπηρι: ᾿Εγὼ γὰρ ........ καὶ ἐπίστευσαν. 
ΑἰΠΒΑΠαβῖπ5. {αοαιθ (46. βγη. ΑΥἿπ. οἱ ϑθίθιο. π. 47) 34) (θϑι5 
Θδΐ., πιΐροίο «αὶ ἰρηΔ ΕΠ) ΕΡΙ Βίο!αβ δά πηᾶπι8 ΠΔΡΠΘΡΙ. ΝάΠ οχ 
Εν. 86, ἘΡΙΙ68. ο. 7 ποηπμ}}|ὰ ἰὴ [1506 ΘΙ15. δ8ηΐ: Ἰγνάτιος 
ουν, ὃ μετὰ τοὺς ᾿Ἵποστόλους ἐν ᾿Δντιοχείᾳ χατασταϑεὶς 

ἐπίσκοπος, καὶ μάρτυς τοῦ «Χριστοῦ γενόμενος, γράφων 
περὶ τοῦ Κυρίου, εἴρηκεν᾽ »»δὶς ἰατρός ἐστι, σαρκικὸς χαὶ 
πνευματικὸς, γενητὸς καὶ ἀγένητος, ἐν ἀνθρώπῳ Θεὸς, ἐν 
ἁγανάτῳ ζωὴ ἀληϑινὴ, καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ Θεοῦ.“ 
ΗΪ ΘΙ ΟΠΥ ΤΙΣ (Π6. νἱγὶβ {Ππδίν. ὁ. 16) ἄποθ Εαβοθῖο {νδα 10: 
οἸἰθηδία5, ΔΗΠΟΟΠΘηδ6. ϑοο]θϑῖδθ (θυ 5. ρΡοβί Ροίγαμη Ἀροβίο! απ 
ΘΡΙΒΟΟΡΙΙΒ., ΘΟΠΠΊΟνΘηΐθ ΡΟ ΒΘοα ΠΟ Πθῖη ΤΡαίᾶπΠο, ἀδηγηδίῃ5. δὰ 
βοβίαβ, Ἠοιηδηὶ νἱποίπι5 τη {{Π{π|. Οἰππηςπιθ πᾶνίρδηβ ϑιηνΓ- 
ἤδη γΘηϊδϑοί, 101 ΡῬΟΪγΟΔΡΡΙΙΒ., δι Π{01 ΤΟΔΠΠΪ5, ΘΡΊΒΟΟΡΙ5. ογδί, 
ΒΟΓΙ 511 ἀη8Π| ΘΡΙβ Ια δὶ ΕΠ Θ5105, δἰίουαπ δ] ΝΙΑΡΘΒΙΔΠΟΒ, 
[ΘΠ] δ ΤΊ Δ]]Θη565, (πιαρίαηη δὰ Ποιηδηοβ: οἱ ᾿η4θ θργθ- 
ἀἸ6η5. ΒΟΡΊΡ51 δά ῬΠΠΔάΘΙρΠθοβ. οἱ δὰ Βι υγπᾶθο5, οἱ ῬΡΟΡΡΪΘ 
δ(ἰ ῬοΟΪγΟΔΓΡΙΠ., σΟΙΠΠΘΠ8η5 11 ΑΒΓ ΘΟ ΠΘηβθιη θδεοοϊθϑίαμη: ἴῃ 
(ὰ οἱ ἐδ ᾿ἄνδηροιο, 4044 ΠΡΟ ἃ 1η6 {ΓΔ η 5] ἔπ οϑί, ΒῈΡΘΡ 
Ρούβοηὰ (ΠΡ Ι5Γ1 Ροη ΘΠ πη πη, ἀἸ θη 5. (84 ΘγΓη. ο. 3): 
»ΕρῸ νϑῦῸ οἵ ροϑί, ΓοϑαΡΡΘΟΙ ΠΟ ΠΘΠ 1Π ΘΔ Πη6. ΘΕ ΥἹΑ], οἱ ογθάο, 
{ἃ 511. ΕἸ «ππἰᾶη0 νϑηϊέ δα Ρρίνιιηη, οἱ δὲ θο8, 4] Οἵ 
Ροϑίβο οὐδηΐ, Εἰχι οἷδ: σοθ, ρα]ραίθ τηθ, οἱ υἱάθίρ, ψαϊὰ ΠῸὴ 
511| ([ΔΘΙΠΟΉ 1) ἱΠΟΟΙ ΡΟ 6. Εἰ βίαι (οι σοναηΐ θη οἱ 
ΟΥ̓ ἀουΐ.Κς ΠΙΡ τ ιίθη) νἱἀθίι, «ππ|ὰ ἰδ η 11 ΥὙἹΡῚ ἰΘΟΙΠη115 
"ΘΠ ΠΟΘ ΠῚ], οἱ 6 οριβίο!α οπιβ, ἀππᾶτη δ Ἀοιηδηοβ (6. γ.) 
Ὁ ΒΟΓΙ,, Ρᾶιοαὰ ΡΟΠΘΙῸ.“. .)6ὸ ϑγνῖα ἀδ6π6,“ οἷο. οίο ὡθυσμι- 
{06 ᾿ἰᾷὰπ) (ἰἀπηηδίιι5 οϑϑοῖ δὶ ᾿θβίϊαβ, ΡΟ ρᾶ θη ϊ, «αμην 
ΤΠΡΊΘηΐ6 5. Δ ΠΡ  ΙΘΟμθ5., ἃ: ὡδπηθηΐίαπ (ΠΡ Ιδ11 βιῃ, ἀθη- 

44) αἴτ, Ῥϑᾶυβοη, ὙἹπάϊο. Ρ. 1. ὁ. 8. 

,“«ᾳ. 



ΙῈΝΑΤΙῦΞ. ὙΧΥΤΙ 

{015 ΒΟΒΓΠΑΓΊΙ ΠΊ0]ΔΓ, τ ΡΔΠ15. ΠΉΠΠ15. ᾿γ αν. Κ. (ἔχ Εν. 
4([ ἢοιη. ὁ. 1.) ὡΡάβ5115. οϑί ἅπη0Ὸ πη θοῖηηο ΤΊ ΔΙ Δη].“ 

ἤν. ἀθ ἨΪΘΓΟΠΥΠΙΙ οἵ ΒΘ Π]ΟΥ 5. (6 ΠΊΡΟ 5. ΒΟ ΡΙΟΡΙΠ (ΘΘΕΠΠΊ0 115, 
{π|θ ΘΑ ΒΟΠτ5. ΘΟΠροσβιί ἴῃ ὙΙπ41ο. Ρ. 1 ὁ. 2. 9. 

4. Νραϊᾶπι Πρ. [θη Δ ΓΔ ΔΙΊ) ΓΘΟΘΠΒΙΟΠΘΙ ΠΟΪ]}15. ὙΠ 6.1 Ἰπημλιι- 
ΠΘΠῚ., 50 Γὰ (9) ἴΔπὶ ᾿ΠΠ.ΪΠΉΠ5. ΑΥΒ ΟΡ ΠΟὰ [ἢ ΘΙ ΙΒΟΘΠΊΟΑΠ ΓΘ 15. ΠῸῚ 
τοαα εἶ, αὖ ΘΧΡΟΠᾶ5. 5616 41 σΟρίΔ πη, ΠοΘάι6. οθοί ἰδία. ΟΡΙΠΙΟΠΙ5. ρΓὰ6- 
ἀπ θοίδο ΘΠ ΔΡΊ ΟΥ̓ ΟΟΙΏΪΠΙ5. ΘΙ ΒΘ. ΠῚ ΔΕΧΙΠΙη δ γοσδίοι πηι 
ΘΠ. ἰπάϊροῖ γορῸ ΡΓᾶθ οδθίθι 5. ΟΠ} 15 ἃρουΐα ἰθοίου 5. πηθηΐο 
ΠΡΟ 116 ᾿η θυ Γ οί! 0 η6. (πὶ (μιΐ 56οιπὴ δου δὰ ἰσηα Δ ΠΔ 8 
Ἐριβίοϊαβ. Ἰθρϑηάαβ, {1|4165. ρυῦᾶθοθ θχϑίδηΐ, σθηΐθ5 οἴη θέαι" χα θ Γἂμ- 
(18 5]ΠΡΈΠΟΙ ἢ γΘΡθΟ ἢ οἱ τηδιηἰἀίΟὙ 11} ΟἸΠΠΙΒΥ5. ΘΘΠΘΡ 5. δι 4ὰ1- 
ἀθπὶ ΙρηΔΓΠῚ ΠΙΘΠ5 ΟΠ Ἰβ Δ ηδ6 ΟΠΑΡ [15 [ΘΟ Θ. 51Π}}}ΠΠπ|ἃ ΔΡΑΟΙῚ5. 1|-- 
{π|5,. 4Ὰ] Θγάρ ο6. αἸϑιηρτ!, Ῥαι πη) ΑΡοβίο]! μη), οϑί 056. Αϑίδθ {ΠΠΠ|8: 
504. πὸ πίη «66 θὰ, {πᾶ ἃροϑβίοιοαθ ΠΡ ΠΟΙ (8115. ΒΟΡΙΡΙΟΥΙ ΟὈ11- 
ΟἸπΠΐα, ΘΧΟΙΙΒΔΙῚ ΡΟΒΒαΠΐ ΟἸηηἶᾶ. [(ΟἰνῸ0 ἰσηδ}} ΕΡΙΒίο!αβ, {4165 δά 
ΠΟΒί ἃ Β6Ὲ6 ΘΙ ἃ ῬΟΙνΘΠΘΓηΐ, ΥἹΧ ΟἸΠΠΙ ΘΧ ρᾶγίθ ραθάθῃιν β8ηΐ, 
485 ΡΠΠΙΡΡΘΏΒΙΡιι5 ῬΟΪγΟΆΓΡΙΒ. 6. 19. ΘοΙπηθη αἱ. ΤᾺ ]αη Ρ]ΟἰΔ ΠῚ 
Θᾶ5. ΕἸΧΘΙῚΠῚ ΔΗ 5511 ΔΙΟΓΟΙ 8, ΤΠΔΉ 1115. ΠΟ 5ΘΙΏΡΟΙ Ρ115 ΓΘΒΔΡ Δ], 
Ρᾶ551) ΠΟῸΠ ἀΡΒ6 116 ΡΓΟΡΓΪΔΘ. ΠΊΘΗΪ5. ΡΙΟροΟΒιίο : ἃ θη πο δά 
βυϑίθιηδ δρίβοοραϊα ψΡΟΟΡθδηππ). 564 δὶ ογθαίιπη ΘΙ] ΘΠ ΠΔΠΆΠη]. 
[{Π|Ὼ46 Πί, τὖ ἀϊσθ 1 γαΠ10. οἰθαί (αρῖδθ βίγιμ), {πᾶ τηδηεαί, οὐ ΠΔΐ, 
᾿πηρογαΐ --- πον θ᾿ Οἴδοίο ἸΟ4Π6Π6] σθηι5, 40 ἅθνὸ ᾿σηδίΠι5. ΥἹΧ , 
Δ Θοοϊθβϑιαβϑίϊοα αἰ ρ] οπηαία ν 46] 16οΐ, Δ|16Π]1551Π}}11Π]}. 

ὅ. γαγίδηΐ ὙἹ}} ἀοο1] (6 60, ἀαδηία ΘΌΠΙΪΠηΪ, (πιϑηΐπη) 5ῈΠ0}00- 
51} [π΄ 0515. Ἀβϑθιύγθίι", δα] ΠἸᾶβ1ι15, ΒΙΟΙ 611π|5,. Πρ. ]Π}15. [οᾶπ. [)}8]- 
Ιαθιι5 (Π)41116),. νἱ}} πη]Ρὰ βαρδοϊίαίο αἴ {116 ἀοί ίηδο ΘΟΡ ἃ ΡΓΡΔΘΑΠΙ, διι- 
{ΠπΘη 1 ΘΔΡΙΠ) ΓΗ] Δ ἀπ! αν ΐ. [Δ ]] θιι5. ἰριί ἃ. 1606 14 ἴδοι 
ἴῃ προ: ..((6 βου ρί]5. {πῶ 511} ΠΙΘΉΥΒΙΙ ΑΓΘοΟραριίαθ οἱ ᾿θηδί! Δη- 
ΠΟΘΙ ΘΗΪ ΠΟΙ 115. ΟἸΡΟΙΠ Θ τπ{π.“Κ. (ΟΠ ἃ ΒΡ ΓΟχ [8 η. ῬΘΑΓΒΟΠΙΙΒ 
ΟΠ 5.15. ΟΥ̓ 10115 ΤΠ ΔΙ ΔηΪδ΄., (δ ρα 1072, ἴῃ ΟἸοΡΊοἱ δα ά. 
ΡΡ. Αρρ. (ἃ. 1008, 1700, 1724) Τοπι. 566. γθοθρίϊβ, οὐ ππρον ἃ ά. 
Ουτοίοῃ. ΟΧΟΠΙΪ 1852 (2 0]. 8) γΘρΘί 5: οΥἹΠΠοἰαθ ἘρΙβίοϊαγιη 5. 
ἴρηδι!, δαοίογο Ιοᾶπηθ Ῥθᾶγβ0οη ΕΡΊΒΟΟΡΟ (ἰθβ 6 η51. ἘΔΠῸ πονὰ 
ΔΠΠΟΙ ΔΙ] θι15 οἱ ργδοίδί οηθ δ Θ᾿ θυηΔ ΘΟ ΤΟΥ δὰ. βἰδίιι ἃ0- 
ΘΠ ΠΟ δίδ.“ 

δοῦ ῬϑανΒΟΠΙ ΟΥ̓ Ἰοἴδος ΔΡΡ]άιϑιι. ὙΠ τι (ἰοἰονι. πη {0 ]1- 
γὶβ σαιάθραηί. ΠηραΡΠδΡηΐ, οὰ5 Μαἰ{Π|. ΠΡ ΓΟ πᾶ πτι|5, ϑδπη. ΒΑΒΠΔΡΊΙΒ, 
(δϑίτη. Οἰ Πητ5. ΔΙ Ππ16, ΡΟΒΡΟΠ ΘΠ 115. Θχ αἰΐονα ραγίθ ΝΊο. ΝοιΡΡ 575), 
Ἀθη (6116. 5), ΤΏομ. Μ. Μαιηδο 5.7), ΓΛ  ρ . 1155), Ομ η65. [γ86}-- 
(1015. Διο ΟΥ 61} ΕΠ} 111} (δ ηΐππὶ νη δηΐο5, δ ΡΟΓΠ5. θ1 Ὁ 5110 
οἂρίαᾳ ΠΟΙ 1} Οἷι8 βρη ποαίπιη (ΘΠ! θη 65. [1)6 {πἰοθοναίθ ἀπ} ]1ὰ 
ΤΠ ΟΥΘΓΙΐ, οἰϊδη Νοδη οι) οἱ Νοίζιιιβ"). Νοβίγο (θη ρο}Ὲ Βδι 55"), 

45) ἀρρϑγαί. δά ΒΙΒΙΙΟ ΙΝ. πλᾶχ. Δί γ ΠῚ 49) ΚΙΡΟΠ Πρ βομομίο Τὶ 1. Ρ. 114. 
Τ, ΤΡ. 7ϑ984ᾳ. 50) ὕὉΠΠπηδῆπ ϑίπαϊθη πἀπὰ Κυπίκοη 

40) Ηϊδί. φόπουαὶ! Τ. 1. ῥ. 020. 1890. Ρ. 851 544. 
41) ΟΥβθηθ5. οἱ δηΐίᾳ. Ομ γῖβί. ΤΟΙ. 51) 16 βοβοπαπηΐθη Ρβίογ  Βεοίε (. 

Ρ. 917 544. Α. Ραπίπε; Δα 5. ποι ΚΡ ΙβοΝ ἀπ ΓΒ ΐ, 
48) Ηϊδί. {Π60]. οὐἱΐ. Τ.1. Ρ. 260---208.. νοῦ τ. Βαᾶι Ρ. 87. ΑΡρϑῃόιῃϊρίθ Εν- 



ΧΧΥΠΙΙῚ ΡΒΟΙΒΟΟΜΙΝΑ. 

ΤΙ προ η515. Δοδ θηλᾶθ. ΡΟ 5501, ᾿ση Δ Δ Πη85 ΕἸ ΙΒ 0185. ΘάΘ 0 }}}0 ΒΘ η40 
ἃ [Ἀ]ΒΆΓῚῸ ΔΠ|6410 84 ΘρΡΙβοορδίι) Γ᾽ ΔΘΟΙΑ Ὸ ΙΡΉΔΙΠ1 ΠΟΙΉΪΠ6 δίαιιθ διι- 
οἰον 6. οοΙμηηο πη δηάιμ [λοιηᾶθ ΟΠ Οἷα5. με] λαΐ, οἷ ΟΠ νν ΘΟ ΘΡτι5") 
οἱ ἨΠρΡΘη 6115) οαπὶ ἰονὶ ἰδηΐπη (ἸΒΟ 16 Δ 5 Πρια{1 βπηΐ. 

Ῥυδθϑιιηΐ 5 ΠΟΙ] 55), Ιοδη. 1. Ἠπΐπον 55), Και θυ βίογ οι ἢ), 
(ον. ὉΠΙΠοΡη 57) -- ἰδθθο μικρολόγους, 4] πα}10 ΡΟοΠά 66 ᾿πηἰχὶ γογ- 
015 [ππη115 οἱ ἸΔρβαη }ι15 ἀοΠιαΐ, οἰ] ΘΟ ΔΡΡΙΠΠΘηΐἃ θῸΠΘ 
ΟΧΙΒ ΘΠ 1 ΟἹ Πᾶ50], ΠΟ ἴῃ ΡΘΟίουα --- ΓΘΠῚ ἰΘῊΔΙ1 ΠΕΡΘΙ Π]Θ 
ΠΡ ΙοΙΠι5 5) Του ᾿ΘΡ 16 ἀρθΡῈ ἰοηΐαγ. Αἰΐδιηθη Δάν ΒΔ ΟΠ 
ῬΑ Πθι15. ΒΔΘΡΊ5. ΠΟΘΙ [ΠΑ ἸΧΙΐ, «πᾶ ΡΓΟΠΠραν Ἰρ508. Δ ἀἰΔΙΉΙΙΒ 
ΑΠΠρ ΘΠ 181}, ΠΟ ΤΠ] ΔΙ.) 11 {Π011 ΔΟΙΠΘΗ. 

θ. ΠΘΗΡΊοιι5. Ταίίδηι ἃ. 1899 ἴῃ ΝΙΓΓΙᾶ6. ΘΥΓΟΙΊΠῺ ἸηΟΠ βίου ο0- 
ἀἸοθμὰ ᾿ηνθηϊί, δηΐθ βᾶθο. ΥἹ, τἱῷ' οΡΘαΠπι}", βου ρθίιηη, 41] ϑγ]δοᾶπη γο- 
510Π61Ὶὴ ἴθηδί!! ΕΡΙ βίο δὰ Ῥο]γοδῦριιηι ἀββουγαθαί. [|ἢ βθοιηο [{1- 
ΠΟΡῸ {]θι18. ΔΠΠΪΒ. Ροδί ΠΏΠ]ΠΓ05. 1105 ΘΙ ΒΘ ΤΟ Π 5.6 1}11 (ΟΠ065. 861 6 
ΘΟΙΙρΡΑΓν: Ἰηΐ6Ι 605. {{ΠππῚ Ιοηδίϊ ρΙδίο!αυιπὴ δὰ Πρ θ5105, δὰ ἢο- 
Ἰη8η05, δ ῬοΟΪγΟΔΓΡΙΙ γϑίρρθιη ΟὙΓΊΔΟΔ ἢ ὙΘΙΒΙΟΏΘΙη, πἰ [Ὁ ΓΙ ΘΔ ΘΟᾺΠ 
ΥἹΙ νϑὶ] ΥΠ1, ϑιμηι} οὐ θ]ΡΊθι5. ΤΟ Δ ηδιη ΕΡΙ ΒΟ υ ἔγδρῚη ΘΠ 15. 
(16 ]πλ5 (ὑπ οίοη Ἰηΐοι Ιι561 Βυ ΔΠΉ1ΟΙ {{|6 5811} 05 ΘΥΡΙΔοπη ἴγᾶρ- 
Ἰηθηΐπ Αοίουη ἰρηΔΙΠ1 ΜΑΓΓΥ} ἀοίοχουαί. [15 ΟΟΘΙΟΙΡι5. δα πιΐι5 
ῬῈΒΠΙοαν: ..1Τ]6 ἀποϊθηΐ, ϑγγδο γϑύβίοη οἵ {Π6 δριβί]65. οἵ βϑιηΐί ἰσηὰ- 
(π|5 10 δί. ῬοΙγοᾶν», {Π6 Πρ] οϑίδηβ, δη {Π6 ἨοΙηδΔη5: ἰοροίμοι Π ἢ 
δχίγαοίβ [ΡΟ 15. Θρ 5.165, ΘΟ] θοίθα ἤροπὰ {Π6 νυ πηρ5. οἱ ϑδυθγιβ οἵ 
ΑμΠοΟΙ, ΤΙμηοίΠο5. οἵ ΑΙοχδηανα, δηα οἴου 5, δα θα νυ} ὯΔη ΘΠρ] 15} 
{ΓΔ 5]Δί 10, 8η4 ηοίθθ. Αἰδὸ {πὸ ογοοὶς ἰοχί οἵ {Π686 1ῃγ6 6 δρ βί! 68, 
οοΥΓοοίθα δου ϊηρ ἴο {Π6 Δι ΠΟΥ οἵ {Πη6 ὅγγδο γϑυβίοη. Βυ Ὑ1- 
᾿ὰη (πιροίοη, Μ. Α. Πομάοη: Εἰϊνιηρίοηβ. ΒΘ] η: ΑΒΠῸΡ οἱ (οιηρ. 
ΜΟΟΘΌΟΧΙΗΥ." 

(αἴθ 5. ΟἸΠΠΠΘΗ} ἰΔΡ] (θη ΠΟΥ, τ΄ Ὠδηοοδ ΑἸ ὙΓΙΔΟΔΠῚ ὙΘΓΒΙΟΠΘΙῚ 
ὉΠΙῸΘ ΘΘΠΙΠΪΠΔΙη, ΘΔΓΠ6 ΟΙΠΠΪὰ [α]δὰ 6556 ῬΓΟθοί, {πᾶ ἴῃ ὈΡΘΥΙΟΡῚ 
ΘΡδθοᾶ ΓΘΟΘΏΒΙΟΠ6. θὰ ΟΟΟΙΠηΐ. [ρϑιπ οἱ 1105, υἱὐ 14 ΠΡΙΏΪΙ5 
5101 Ρδυβιδθροηΐ, ῬΡθίο 1 0]6 1 ΘΙ ΒΙ 015. 14 αοααθ τηονϊΐ, «ιοά 
Ροϑί 1105 ἀπο8, (ΡΒ. ὈΓΙῚΒ. τπιϑὰ5. ἔπί, (Δ ΙΟΟ5. ἰθΡ Ππι5. ῬΓδθδίο οραΐ, 
ΘΔ Π 6] ὈΓΘΥΘΙΏ ὙΘΙΒΙΟΠΘΠ ΔΥΡΙΔΟΔ] ΘΔ 6η}] {πη ΕΡΙΒίΟἸ ΔΓ ΠῚ 
ΟΠ Πθη5. Ἐπ Π5ῈΡ061 ΘΟΙΪαίο, (ὑπ ΘΙ 15. 111}15. ΡΈΡΠΙΟ6. ἴδοις. ΟΟΡΡῈΒ 
Τρῃδίδηιη : ἃ ΘΟΠΙΡ]οίθ οΟ]]θοίο. οὗ {πὸ ᾿σηδίϊδη δορὶ βί]65, ΘΘΠΙΠΠΘ, 
1Ἰη ο 9 ο]αίθ, δη 4 βρινοιδ; ἰοροίῃοι" ὙΝ1} ΠΠΠΠΘΡΟΙΒ ΟΧίΡΔοῖΒ ἔΡΟΠῚ 
{Π6 πη, ἃ5 σιοίθα ΠΥ ΘΟΟΙΘΒΙ [104] ὙΠΟ 5. ἀοννῃ ἰο {πΠ6 (θη οοηΐανΥ : 
ἴηὴ 5ΥΓΔΟ, ΟΊ ΘΟΚ, δης Ἰαί]η : Δ ΘΠΡ]151} {ΓΔηβ᾽αοη οἵ [Π6 ϑυγίδο ἰθχί, 

ἰάσπηρ, Τὰ}, Ζε βοιν. [ἀν ΤΉ 60]. 1836. 
Ἐλδο, 9. ρ. 190. 6..1558. 856... 9,")}ὲ 
149 544. 16 Ισπᾶΐ. ΒΡΙΟΙΘ τι. 11 ΠΘΙΘΒΓΟΙ 
Καίκου. Τύριηρ. 1848. Οἴν, ΘΟ νν Θσ] 61, 
ἀἃ5. ΠΔΟΠΔΡ Ο5 0] 50 ῃ 6. Ζο ία] ον, Τ΄ 11. γ. 
159---1179. 

52) Π85 πδοιδροβί. Ζο 4! ον. Τὶ Π|. 
ΡῬ. 159 544. 

ὅ9) Π΄ΊΆ6 ἃροϑβί. γάϊον, ΠᾺ}16 1859. 
ὅ4) Ληΐϊδηρθ ἀ6᾽ ΟΠ 511. Κίρομο, ρ. 

115 5644. 

85) Βοίγδοϊίπιησ ἀν νυ] ἰρβίθη Β6- 
ἀθηκθη σόσοη 616 ΑΘΟμ οἱ. ἀον Ισπαίἰὰ-- 
πἰβοιοη Βιϊοίο. δου ἢγ. 19}. ΕΑ. Πα Ποι, 
ἴῃ ΠΙσΘΗΪ ΖΘ} 56 Π [ἂν ἰδίου, ΤΉΘΟΙ. 
Τ. ΧΙ. δθο. Υ. Ρ. 8--18. 

560) Π)Ὲ ᾿ρηδ πα, τ πη ΘΡ 5.0] ΡΠ ἃῖι- 
{Ποη 86 οἷο. (οπηπηρηΐαί!ο. (οἰζίηραθ. 

517) ἴῃ Νιθάμπον Ζο ΒΟ ΕΓ ΓᾺΣ ΠΙβίου, 
ΤῊ]. 1851. Ρ. 2417 544. 

58) ΡΓΟΪοβο. ἀ6 βορίομι ἴβη. ἔργ. (Υ̓ 

544.) 

᾿ 

! 



ΙῈΝΑΤΙΌΞ. ΧΧΙΧ 

οορίοιι5 ποίθβ, δηὰ 1ηἰγΡοάποίίοη, ᾿γῪ ὙΠ δὴ (πΡοίοῃ, Μ. Α. ΚΕ, ἢ. 5. 
ΟΠ ΡΙΔ] ἴῃ ΟΥ̓ ΙΠΔΙῪ ἴο ΠΟΙ Μα)]θϑίν {πὸ θπθθη. Ποπάοη 1849. Βρι- 
᾿π δά. Δη.΄ Ορριρπδὶ διοίοι" ΠΉρΡ 158. Ἠθίδ! πη, 4] ἰὰπ ἴῃ (θυ ἃ 
51 ΡΡ. Αρρ. δαϊοπθ [ἃ οθηβιθραί: (Θέ 8. ΠΟΡῚ5. ΡΟΙ ΒΔ δ ΓΘ 
ΘΟΠδίτ1", ὙΘΡΘΙ ΟΠ 6 ΠῚ {Π|ᾶπ|Δ ΘΥΓΙΔοδ πη ΘΟ Πα] η΄ ἰθχίμ! σηδυᾶΠ 0 ΔοοιΓἃ- 
{155|1|6 ΓΟΘΡΟΠ θυ, οἱ ΟπΊηΪᾶ, {π|86 1 ΠΟΒΙΓῸ Θ᾽'ἅΘΟΟ ἰθχίπ θ] ἃ 1η- 
γΘη Πΐπ1, ἃ} 8115 Δα] 6556 οἱ τηἰροάαοία. Τδηΐιη) γ67Ὸ ἀροβϑί, αἱ 
οἱ δβι ρα θη", αὖ ὙΘΡΒΙΟΠΘΙη ΘΥΡΙ ΘΔ ΠῚ ΠΟ ΠΪ8] Θρ! οιηθη ἰρηδίϊα- 
ΠΑΡ ΟΡ ΒΓΟἸ ΓΙ, ἃ ΠΠΟΠΔΟΠ0 «μιοάδιη ΟΥΡΙΔ6Ο 1η ὈΓΟΡΡΙΟΒ 8115 
Ρῖοβ. οοηΐδοίαμη, ΓΘριΐανο ΡΟΒΒΙΠΉ5., θΡ ΘΒ ἢ απ ΠΠᾺθῃη ΟΟΑΙ665. ἃ 
Ταίίδιηο ἀδίθοι: οἱ 4}1ἃ 9] τὰ ..Θχοου ρίας οχ δρίβιο δ θη ΔΕ! Δη15, Π6Ο 
ΠΟῚ Δ]|105 ΠΠ|06}}05 ἀβοθίίοοθ, αὐ (ποίη ᾿ρ56. ἰαἰθίι", ΘΟ θδηΐ. 
Ῥυδϑίθι θᾶ βΔθρ15 ἰπἶθ ὁχ 60, (πο Πθχιβ. 86 Θἢ ἸΔ}Ὶ1} [ἢ ὙΘΙΒΙΟΠΘ 
ϑΥΡΙΔΟδ ΤΉΪΠΠ5 Θϑί, ἃγοί5, ἀρρᾶγοί, πη Πα {ΠΠπ|π| ΠΟ ἰδπι [[61"- 
ΡΓΘΙ͂5, 4π8η}| ΟΡ ΓΟἸηαΐΟΥ 8. θᾶ 65. οοῖββο. Νράαιο Ἠδίδ! 8. ΟΡ Π]οηὶ 
ΡΥΪα5. οοποορίαο τὖ πιμηςΠππὶ τη {δ Ροΐ, ἢ {πιᾶῦία δια ΡΡ. Αρρ. δα! 06 
115. ΔΓΡ ΘΠ 5 δ ἀτιοίι5. 65.755), {πᾶ οοηΐΓα θη (ποίη (ΟΓΡι5 Ιρμᾶ- 
ἘΠ Π11Π} ἰπβῖι5. ΘΧΡΟΙΙΪ. 

ἅμ (προίομο (5 ἰαηιι5 (δ ο]ι5. [οβἰαθ Βιιηβθη ϑυγδοαθ γο}"- 
510 ΠῚ ΡΑΙΠΔΠ ΡΓΔ6 ΘΓ ΆΘΟΙ5 Ἰοηδίϊδη15 ΕἸΡΙ5[0115. {Ἰ} 110, ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ 5018} 
ἀοοίθ οἱ βαρδοιίθυ,, τι ἀ55016[, Θχρόπθηβ δίςμιθ ἀθίοπθη8.. Ὁ) 

Αὸ πὸβ «πάθῃ, «πο ΟρΙπίοηθιη αἰποί ἃ} Ἠδίθ!ο (ἀπ οίομο 
᾿Ἰ54 6, {1 ὁπ 60 ἰδοιπηΐ ΟΠ Θοίατη, ΠῸ ἢ ῬΟβϑΙΠΉΠ8, 4] ΡΟΠά 5. ἃΓ- 
ΘΕΠΠΘηΓΟΥΙΠ., (πΠ}115 ΠΠΠ , ΡΟ] γ5. 6556. (Ἰοᾶπη5. Νδπηι (αἱ δ6 
ῬΙο8. 5105 8115 ΕΡΙοΙηθη τορι, 414, {πᾶ650, 15. 5101 ἴδοι. οαπ ἴη- 
ἰορτῖβ ΠΡ βίο υιιη 58] 08] [ΟΥΓΉ11115., ΠΟ ὨΪΒ] ἃ 608 βρθοίδῃίς 15, 
4 5. ΒΡ ανΡ. ΕΤΡῸ ᾿ρϑιπι χορ πιπι ΕΡ βίο αν δϑί, νη] ΟΠ 11 
ἴῃ Εριΐοιηθ. Ομ πο 4114 ΠαΠπἸ5Ο 01 ΠῸῚ ΙΘΥ18 Π]ΠΟΙΠΘΗΔ ἃ (πο ΠῸ 
ἰδ πα Ἰοαία"). Νὰ τηι]ία : 51 ΕΡρ! ΓΟ δον νυ β! 0η15 ϑυγᾶσα8 διιοίου 
οϑί;, ΟΠη απ, πἰ ΤΊ}. (ἀγδοο!! γοοάθι!ο ταν, ΡΙΓοΙηδίουιμη Ροϑίγ6- 
ΤῊ 551 Πη1|5. ἀἸοθημπ5. οϑί, αΠΡ06. 41 ΟΡ5. ΘΟΠ ΠΟΥ 5116. δχίθ πᾶ δι 
πίθου πα ἀπ ον αίθ, δῖημθ {10 οογίο αποάδηι ΤηΘΠηΓ15 Θ᾽ ΟΡΟΒΙίο δῖ 
ΒΟΟΡΟ, Δ πδγην 15. Ρ1Ϊ ΡΓΡΟΡΙ 8115 οϑβϑϑηΐ ὈΓΟΡΟΒΙ 1ρ851. γϑᾶ δαίθῃ) 
γαγιθίαβ, θᾶαθ ΤΠ }1ὰ Π]6 ΠΘΡΟΪΘ ΓΘΓΠΠῚ οἰϊδιη ἴῃ ΚΥΓΙΔΟΙ5. ΤΘηΔΠ] 
ἘΡΊΒ(ΟΙΙ5. ΤΠ] ΡΙΡΉι5. δέ ἸΘρῚ5. αἴθ. ΟΠ ΠΟ Π15, (ἃ γΘΓΒ10 ΘΥΡΙΔΟὰ 
[δοία ἰπονη,, Ιοροπὶ ἀἴοο Ερ᾿βίοϊαυιπη. Νϑίμιθ γ6}Ὸ ἴῃ Οἰμ ΘΟ] Ρᾶγίθ5 
ἴγ6 ἴῃ ΔηΪηΟ οϑί. Ναιηια γϑῦϑῖο υτδοα ΘΧΠ]ΠῈ ΡῈ νἱάἀθίμι Θ ΘΠ] Πἃ 
ΒΡ 15. ΡΟΡΠΪχία ἀθάτι6 ἃὸ ΔΡΟΠοίγροη ογυαθοῖπη. {ΠῚ ῬΥΟΡ ἸΟΟιι5. 511 
ὁοποράθηάιιβ, 14 σοῦ ΠΟ (ΘΠ 11 ροΐοϑί, ΠΙΒῚ ΠΟΥΪ ἰθϑίθβ ὉΓῸ [ιᾶ0 
δι!, 11 ρΡᾶρίθ γροΙἸηΐα ΘΟ ΘΓ 115. οἰ Ποδοῖο 5. ΑἸζουιιη δαίθηη 
δἰ βάθη) ϑυγαοαθ ΓΘΟΘη 51 0η15. {τὸ ΕἸΡΙ βίο] τ ΘΧΘΙΉΡΙΔΥ ΠῸῚ ἰδηΐ] 
[οΙ θη τιπι, (π||4 ΘΙ 56 [ἈΠΉ11186, {πᾶπ ἀἸοιηΐ, 6586. ρΡοίοϑί. 

Απποὸ 1849 ΤΠ ρδῖδθ ργο Π{ Ποῦ, αἱ {α]π5: ,,(.. ΙσηΔ 1} ΡΑΙΓῚΒ 
ἈΡοϑίο!οΙ {πᾶ ἰουιηΐα ΕΡΙβίοαθ ἀπὰ οπη} οἰιβάθπι ΜΔ γγ]ο. (]- 
ἰαΐ]5 ρα. ουδθοὶβ γὙϑυβι οπ θβά 6 ϑγγᾶοα, ΑΥΠΘηϊδοᾶ, [1,115 ἀθηιο 

9) Ργοϊορρ. Ρ. {Χ}. Ληιϊοομίοη. Ηογρ βίθ 61 ἀπ 4 γ6 9] οἰ ΟΠ 6 η- 
60) Οἴν. ἰρβίιιβ. Πῖθ ἀγοὶ ἀομίοη ἀπά ἄδν Τοχί τη Ἀπιηθυϊπιησοη, Ηδιηραγε 1847. 

ἀϊ6 Υἱ6. ἀπδομίοη Βυϊοἴς ἀ65 [βηδίϊιι8. γοὴ 61) ΟοΥραβ [ρπδίϊαπιπὶ Ρ. ΙΧ 534. 



ΧΥΣ ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

ΓΘΟΘηβ  ποίαϑαιθ Οὐ 0α5. δά ϊθοῖί ἴπ]. θην, Ῥοίονιαηη.“.. ΟΡ ΠΠ16 15 
ΡΓῸ ΤῸ ΟΥΠΠΟᾶ ΤΡ. θα ΠΝ. ΔΠΊΟΙ ΑΓΒ 6. {16} ΑίπΠ 6, 4186 
οἱ ἴῃ (6}10115. οϑί, ἱπ 6 1015. ΔΟΙΘ ἢ ΟΠ πβοαββο νἱάθίαν. ({ ἰδη}} ἴδοι! 
γΡΙΒΙΟΠΘΙῚ. ΑΥΙΠΘΠΪΔΟΔΠ] {ΓΘ 601} [ρηδῈ} ΕρΙΒίοΙασιπη. ἔα {Π]ΡΡ06 ΠΟ 
1145. βοϊι βορίθιη ΒΡΘΥΙΟΓ ΘΒ, 5661 οἴη 56Χχ ΒΡ ΡΟΒ 5, {πᾶ 41- 
σπμηίι" (Δίαγιδθ (550 00}15. δά ᾿οῃδίϊαμηη, [οηδ 1} ἔρ. δ Μαγίδιη (δ8- 
ΒΟΡΟΠΐθιη, ἴσπδ}}} δ ΤΓΆΓβοηβ68, δ πβά θη] δ ΔηΠΟΟΙΘποβ, δαὶ ἨΘΡΌΠΘΙῚ 
οἱ δὰ ΡΙΗΠΡΡΘη565), ἃ οδί ραβάθιῃ ὀχῃηθοῖ, ἀπ|ᾶ0 γπ]ρὸ ᾿ποΡ ΟἸαίἃ8 
ἈΡΡΟΠ]ΔηΐΪ., ΔΙΒΘΙ Ἰπηπ16. αἰ θθΙ ΡΠ’ Ἴ1Π} 51 Π}}]ΠΠπηὰ5 : 14 αιιο 1 5116 Τ]ΔΘῊ0 
ἸΆΡΟΓΘ. ἀρ ]οί, ἀπ] αἰζθηΐθ ῬΘ.]ΘΘ ν 1, ἀπᾺ 168. πΠῸ5. ὁχ (ρα 4. Πη55. ΘΙηθη- 
(ἰἀἰὰ5. Ἰ8Π| Θνπ]θαηηι5. ΒΘ θυ Δ ΠΠ118. ἸΡῚ τ’ βίαι (0. ΧΧΥῪ : δ 
ο'0 ποβίνα βάθοι!ο μιῆς, ἡ. συϊηίο ΘΧ 111 ΨΘΡΒΙΟΠΘ ΒΥΡΙΔ θᾶ, ΟῈ}18 
ΘΧΘΙΊΡΙΔ (προίοηιβ δα, [αοίαᾳ οϑί. 2) Ὑϑυβιο 11 ΒΥ οἃ ΠΟ {Ὁ 8 
ἰδηϊπιπ], 5641 {Γθάθοῖμη οριβίοίαβ δ. ἰρῃδί!ο Δ βου ρίαβ, ϑάβάιθ ποθὴ εἰ6- 
οὐαί. αὖ τη. ΘΠ Ποη6. 1|4 Ἰδριιηίμν, 564 1ἰὰ οομηραΓαίαβ, αἱ Νοβίου 
θὰ5. ἰδ! ῖ, [0 1110 ΟΠ] οἰ οθαίαν, τὰ τι οχιηθ ἃρραῦθαΐ, ΟΠ] 510- 
65. {π|ὰ5 ΒιμηΒΘΉ 115. ΒΘΟ 11} 1ΠΠ8}} [Ὁ ΟΟΡΙΐ, 5Γ}6. ΠΟ ΡΟ556.. Νοη 
Ραϊανουηι. Ἠροί5 [ΟΡ ίαβϑίβ Π1|6ὸ: 9) ΡΠ ηϊδοᾶ ΥΘΙΒΙΟ ἃ {ΠΠΡΔΡῚΒ 
ΒΘΡΊΟΓΙΡι5. (61 ἰθοίον!θι5), 41 ργαδοῖη ἰοχίμη. ΟΠ Θὰ ΘΟΙΏΡΑΙΡΔΗΐ, 
Ῥάββίπι ᾿πἰθυροϊαία οἱ σου ρία δϑί, αἴάιιο θα ο 65. ΟΥΠΠΠΟΙ 6101} θ]Απ6 
ΘΧρουΐίθϑ Πᾶϑ. [που ΡΟΙ ΠΟ Π65. οἱ ΟΡ ΙΡ 065. ἰοχία! ᾿ΠΒΘΙ ΘΙ πηΐ.“ 

Βιιηβθη 5. ἴῃ ΟΡΟΙΘ: ΠΙΡΡΟΙγ 5. τπἃ βοῖηθ ζο. 1852“ Τ᾿. 1. 
ν. 40 οὐ Τ. Π᾿ ρ. 1 844. Ῥοίθυιηδημῃο γοϑροη 1. [ἢ (πιγοίοηϊ οἱ 
ΒΞ 611 Ρᾶῦί65. Ἰθυηΐ ἨΠ50}} (Π16 Επίβίθμπηρ ἰθὺ δἰ {και Π 0] 1506 ὴ 
Κιροιο, Βομπη 1850, 0. 418. 577 544.) οἱ δ θιββ (ἢ Πριίου 5 ἤθρον- 
(οὐ 1852). (ὑπ Βα] (Π 16 ᾿ρηδι Δ βο θη ΒΡ πη [ἢν Πρι- 
δβϑίθν Κυιπκοῦ), ΕἸπ6 δ ΒΟ} οοροη ἤρρρη Βιιηβθη. ΤᾺΡΙηρ. 1848), 
ἀοοἰβδίτηιβ ΗΠ θη] ἃ (Π16 ἃροβίο!. γάΐου, ΗδΔ}|16 1859 ἡ. 158. 544.) 
{πη} ΘΥΔΘΟΔΙΊ {π|Π} ΒΥΓΙΔΟΔΙ ἢ) ΠΣ ΡΙΒ ΟἸ τ τπ]., ἀππᾶθ ᾿σηδίϊο δα θαι η- 
{π| Δ θη 18} Δ 1{ἱ. 

1. ἔχ Ἐριβίοιβ, {πᾶ Ἰρηδί! οββ6 (Ἰοπηΐι), ΘΙ {05 ΠΠ|86 
Ἰαΐ 6. σοηβουρίαθ (44 Τοδηπθιη Αροϑί. ἄτα οἱ αὐ Β. ΥἹΡΡΊΠΘΠῚ 1118) 
ῬΑΡΊ5115 ἃ. 1495 1η ᾿ἰποοῖὴ Ῥ ΟΕ ΙΘεηΐ. 

ΙὯ0. Βα 6. δίαρι!θηβιβ. ἃ. 1498. {115 1115. ΟΠ 5515... ΠΠΠΘΟΙΠῚ 
4185. 6. γϑυβίοηῦ. ἰαπηα γοίουθ ῬδΡῚ5115. δνασανγί. ΠῖμηΟ ὨΠΠΠΘΙ ΠῚ 
ΦΎΠΙ 9} ΟΥ̓Δ ἢ τι5. ΟἽ ΔΙῚ ΡΟ. 5. Γπιρ πἸ 515. {Ἰθ5. ἃ ΕἌΠΡῸ ΓΘριι- 
ἀἸδι15. δαχὶς, «παρία δά ἀΠ|ἃ δ ΜΡ Δ η (ἈΒΒΟ ΟΠ ΠΘ᾽η, {πᾶ} 15. ὈΓΪΠΏΙΠῚ 
ποίη! ΓΘ ἀ1ἀ1|{. Ομ δοίη Ἰρτίι" ἰσηΔΠΙ ΠΟΙ η6 ΕΡρΙβίοϊαθ {ππ 6ηο- 
{πουδηΐ.. 56 ἰαί1ηθ ἰδηΐιπη., {πιὰ Ροβίθα ΒΑ ΡΠΙ5. ΓΘροί δ. ϑηΐ. Νὼβ 
({] 46} 1151 ΘΠ}115 ἰοχία ΓΆΓΔ6 ἀἴαι16 σΟΡΓοοίδο ΘΠ] 15 γοηρίδο ἃ. 1540. 

χ (οάϊοο ΒΙΡΠΟΙ Ποῦ. Ατιριβίαμαρ ὈΡΠηπ5 δ᾽ ἃ] οπ {1ππ5 Πὰν - 
πὰρ Ετντιἀ (Ρδοδοιι5) ἃ. 1507 ΒΙΗΠηραθ ἀϊπιοάθοιπη ΘΔΡΊΙῚ 
ΘΥΆΘΟΘ. ΡῈ] ον", ΟἸΉΙΒΒΙ5. {Ἴ 15. 115 ἰαΠΠθ ΒΟΡΙΡΙΙΪ5. Αππὸ 1 585 
Ῥδυ 5115. ΓΟ Ἰθηΐ ἀρ αἰ]. ΜΟΡΟΙὴ : ϑδηοῖ! ΜαΡίγγ 5. Ισπαιϊ Αἢ- 
[100] 186 ΔΡΟΠΙΘΡΊΒΟΟΡΙ ᾿ρ βίοϊαθ (ον, οἱ [αἱ.)ἡ. ΜΟΎ ΘΠ 1π|5. ἰθοίου! ἀ1ο 
Ρν. 141: .ΗΔ5. Β. ᾿ΡΠΔΠΠ ΘΡΊΒ[Ο] 5. οὐμπὴ ΒΡ} Πλι5. ἴῃ ἰπθθηὶ ΘΠ ἰΒἰββϑί 
(ἀγδθοὰβ. γ]θη 1η15 δ θοιβ, ΠΟΒἐΊΒΈμι6. ΠοΟιη η 5. νά! 6 ἀβ θυ ΡΘΕ, 
«μοα ΘΧΟΙΡ] Αγ μη} ΟΟΡ]ἃ ΠΟῚ βΠρΟ οββοί, ΥἱΡῈ απ ΡΥ Β. ΟΡ ΠΙ, ἃς 
ΡΠ, αὐ Θὰβ. θυ Ὸ ἢ ἃ Π16 [Δ0116 Προ αν, 4] ἰδ Ῥἱον διι- 



ΙαΝΑΤΙῦΒ. ΧΥΧΙ 

ΟἰΟΥ ἢ {π|ᾶ1 ἢ10 6ϑί, δ] μθιὴ Θχορίθιη, υὖ 111] βργα. [ἰαχιο ΠΡ ετιπ 
(πδι μοίμ! (Πρ ΘΠ Π551Π16 ΓΘ]ΘΟῚ, οἱ οἴπὴ ΘΧΘΙΠΒ]ΔΙιι5. Πα Πηἰ5 ὁ0η- 
(11, αὐ πηθᾶ6 ΠΊ6 ΟΡοΙἂΘ ἤδικὶ ροθηϊίθαί. Νδηι ἰοοὰ {πἀρήδηη θὰ 00]- 
ἰαίίοπο, οἱ ἀοο5511}1 ΠΟΙΏ]15. ΘΟΉΒ1Π10. 18. ΤΏ1Π1 Γοϑα 556. νθον, τί 
ΠΟΘΙ ΘΙ ΔΙ ῬΙΓΓΟΓ ΠΟΙΏΙΠΘΠῚ 6586 ΒΟΠΙΙΠ], (|| 51 γ6 1 ἃθίμι0 ΔΗ ΠηΟ 
᾿ῈΠῚ ΡΟΓΡΟΠάρρο, πᾶ [αἰθδίι" δ] ᾿η16}Π5 6 η 18} ΠῸῚ ρᾶιιοα ΟΟἸ]αΐα 
6586. Απάγοἂβ 5 ΠΟΙ 15. θαβάρθιῃ ἀποάθοϊη ἔρρ. φγᾶθοθ οἰπὴ 
Τοδηη15 ΒΡΠΠΠΘΙῚ [η ΘΙ ἰδί!οηθ ἰαΐ]ηὰ οὁχ (οί Πο6 ΒΙΒΙ οἰ Προ ἀδδρανὶ 
ἃ Νγάργγοϊς ὀχοιθηπαβ οαγᾶν! ΤΊΡαΡΙ 1559, ΡΡΙΠΉΠ15, Ε11 ΙΡ56. ΟρΙΠᾶ- 
᾿ναΐπι, οαπη ΡδοδοῚ ΘΠ ΠΟ Π6Ιη ἸΡΠΟΥ ΑΙ οί. [ὐΓΠΠ}Ὶ βϑρίθιη ἱπίθι Ρο]αίδο 
ἀἸοιιηΐι, 4] Π4π|6 ΒῸρΡΡΟΒ 406. ΕΠ πβ6Πη} ΓΘΟΘΗΒΙΟΠΪΒ. 5η{: ΒΑΠΟΙΙ 
Μαρίγγ5 ΙσηΔ|}} ΔΗΠΟΟ 6. ΑΡΟΠΙΘΡΙΒΟΟΡΙ ὑριβίοϊαθ (ΧΠ) ου. οἱ Ἰαΐ., 
ΑΠίγοΡΙαθ, οὁχ οἰοιηα (ΒΕ ἸΒίορ ΠΟΥ ΡΙδημη1 1500 : --- Βδηοῖ! ΜΑΙ ΥΡῚΒ 
᾿ρηδί!!, ΑΠΠΙΟΟΠΙΔ6. ΑἸ ΟΠΙΘΡΙΒΟΟΡΙ Εριβίοϊαθ Νις ἀδιημπηι ΟΠ 1,8{1Πηἃ 
[πο ΡΥ οἰ! ηθ. 6 ΓΟΡΊΟΙΘ Υ̓ΆΘΟΙ5. ἃρροδβιία, ἴῃ ἰπόθιη θα ϊΐδρ, τθοορη δ 
οἱ Νοί!5. Ππϑίταίδθ. Ρὸ Μαυύ.!α]θὴ Μαρβίγα θα, ΠΟΟίοΓΘΠῚ 
ΤΠΘΟΙορη. Δ} 1515 1008: --- ᾿«. 180. [556 11 ρ΄΄. οἱ 1αΐ. Οχοηιὶ 
1041. Ουΐηᾳιο ὁοηβα, ((. Μ|55., 46 ψα]θι15. 056. 1 Αἀηοίδί ΟΠ 1015 
Ρ. 4. ... Οχοῃίθηϑοβ ἄπο5. 55. (νϑίπιβι ΓΘ] 6 ΔΙ] 515, ΓΘΟΘΠ ΓΟ ΘΙ 
6 Μαράα!θηθηβ815 (ΣΟΠ]60 1 ΒΙΒΙΟΙΠθοὰ μοί} οὐ [1015 6115. 41}1- 
Θοθηΐον οομΐα}}. Ὁ οἰ 1ης6]]ΟχΊββϑι τη ΒΙ0]. ν΄. ΟἹ]. ΑἸοχαη νι Ῥαίδνῃ 
ϑΘηδίου ΙΒ ῬΆ}15., ῬΆΜ8Π1 ΠΠΠ, νϑίπβ 1551} 11} ΘΧΘΙΊΡ]ΔΙ Α|1π4 ΘΟΠΒΟΡΥΔΙῚ: 
αι αυ! 4 οὐ πᾷ οομίηοθαΐί, ἢ Π]5511}} ΟἸαι(. ΘΙ ΓΑΥ Θηδίο τ 8 
τπῶθ πὶ ΑΓ 15. ΘΠ ΘΠ ἢ) 511η} βθοιίιμ5... πο οἱ γϑίθιθμ [ΘΓ ἰδ ΠΟ ἤθη 
ΔΙ ὰ πὴ, πασαβαιθ Ἰηρα Πα πη, πιὰ ἀππου τη) Μ|855. Οοάϊοιιπη οΟἸ]α ΠΟ η6 
ΘΟ 6 ηὶ [δοΐδη} 50] ΙΉΧΙ. 

Ιβᾶδοῖιβ γοβδῖι5. οχ οάϊθθ δίραϊοθο 7 Ρ]ιί. ΠΥῚ 8οχ Ργο- 
γ] ΓΒ. Ιρμδ!}} ΕΡΙβίο!αβ (4 διηγγηδᾶθοβ, ΡΟ] γοάγριη, ΡΠ θβῖοβ, Μὰ- 
ΘΏΘΘΙΟ5, ΡΒΠΔαΘΙ ΡΠ Ο05, ΤΊΔΠ65105) ΡΥ Π15. ογάθοθ ρα" οἴη Ἰηΐ6ν- 
ΡΓΡοίφίοηθ νϑίουα ἰα[ηὰ ΠΟνῸ ἰοχία! γΟΒρΡΟΠ θη], ἀπᾶπη ΙΔ ΘΟΒΙ 5 
ὑ556Γ1π8, ΑΓΟΒΙΘΡΙΒΟΟΡΙΙΒ ΑΓΙΠΔΟΙΠΔΠ5. 6 ἀπο} ι5 Νί88. ἃ. 1044 
ΟΧΟΙΙ ΡῈ] οαγογαί. [ριβίοϊαιη δ Πομίᾶηο8, (τὰ ἴῃ ούᾶθοο (66 
ἀθοναΐ, γοβϑίαβ οχ [[556}1}1 γϑίθιιδ ἰϑί1ηὰ ὙΘΡΒΙΟΠ6. οἱ ῬΓΟΪΧΙΟΥῚ ΘΡδθοᾶ 
ΓΘΟΘΗΒΙΟΠΘ. ἱΠΡΘΉΪΟ ἀτιο6. Γθϑ 6 γ6 ἰρηΐαν, οἱ ἃ. 1046 Απηβίθ! Δ] 
ΘΠ : ΕΡΙβίοϊαθ ρθηιηᾶθ δ. ἰσηλι}} ΔΙΑΡΓΥΡΙΒ., 4ᾶ6. ΠπΠΠΟ. ΡΙΠΊΙΠῚ 
᾿ποθῃ ν᾽ ἀθηΐ οχ ΙΒ] οἰμθοὰ ΕἸΟΓ θη ηἃ. Αἀάπηΐιν δ. Πσηδ61}] Εἰ ρ βίο] Δ6, 
418165 να!ρὸ ΟἸΡΟΙΙ ΘΓ ΐ. Αἀ Πᾶθο 5. Βαρηδθαθ ᾿ριβίοϊα. Αοοθϑϑιῖ 
ὈΠΙΥΘΙ 515. ὑγΓδη 5110 νοίι5..ς. ΑἸΏΡΙΡῸ, αἰ} Θ]οΥα {ΡΠ Θημ4ἃ 511, τὲ ὅο- 
ἀτοὸ6 Μϑαϊοθο ὈΓΘΥΙΟΓ ΘΠ. ΓΘΟΘΠΒΙΟΠΘΠῚ (ἰοίοχιβϑο, [μπιοὸὰθ Ἠο]βίθηϊο, ἃηῃ 
ἴδᾶδοο γοββϑῖο. Π|6 {π|Ρ00Ὲ δηΐίθ νοββιμη ἂμ ἀθβουΊρ51556. υἱ δία, 
οἱ Ἰἰαΐηθ γορῖ. [ἢ ΒΙΒΙΙΟΙ ΠΟ Βα ΟΡ αηα [ἰοιηὰθ Δαορ ΡΠ πη} νἱ-- 
δῦ οδί. ΤΠ θοάονΙοιι5 Ἀπ Π ΔΙ τ5. ἰδηάοπι Ερί βίο δά Βο- 
ΠΠΔΠΟῸΒ ΘΡΆΘΟΘ ἰηγΘη1 ἰαἰηᾶ6 νϑίθυ} Ὑ ΡΒ 01 ΓΟΘΡΟΠθηΐθμμ, ΑΟΙ5. (πι8 
ΒΙΠΟΘΡὰ6. αἰοπηίαν ΙθηΔΠ|] ΜΑΡΙΥΡΙ ᾿ἰπβουίπι, (πὰρ (οὐοχ 1451 Βι- 
ΒΙΠοίῃθοαθ Βορίδθ ΡαρΊβίπὰθ (ργ5 (οα. (ΟΙΡΟΓππι5 460) οοῃίπηοί, 
Θδηπ6 1089 ῬΑΡΙ5115 ἴῃ ,,ΔΟΓ15. Μαγίγυιη 5 Π ΘΓ 5. ῬΓΠητι5. Θα ΙΑ. 

ἴπάοχ δα!!! ὈΡΘΥΙΟΓΙΒ ΓΟΟΘΗΒΙΟΉΙΒ οχϑίαί ἃ}. ἰΔΟΟ ΒΟΠΙΙΠῚ 
(ΡΡ. Αρρ.) ν. ΧΙΧ. Ουδιπι ΡΥ Δοβίδη [0 65. ϑιηΐ, {πᾶ6 ἄπο ΤΠοΠΙᾶ 
Βιη ἢϊο (Οχοηῖ! 1709), ροβὲ οαπι Δἀονπάριηΐ 1. 1,. ΕὐοΥ (Βαβι θα 1741), 



ΧΧΧΠ ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 

Πϊο. ἤϊι5561 (Τοηάϊηὶ 1746), παν, (Δ]] μά πιβ (Ὑηθἢ 5 1765), ἃ. [ἃ- 
ΘΟΡβοη (Οχοηὶὶ 1595. οἱ 1840) οἱ (ἃ. 1. Ηρίθι (ΤΡίηραθ 1855. 1.) 

ΟΥἸΠΠοΙΠἢ ΡΘΗ ΔΟΟΘΡΙΠΊΠ5 ἢ ΟΡΟΡΟ: (ΟΡΡῈΒ ἰρηαῇδηιπη: ἃ οοπι- 
Ρ]οία. Το] δοίη οὗ {π6ὸ Ἰρῃδίίδη δρ δῖ |65, βϑημῖηθ,, Ἰῃ θυ οΪαίοα, δηΐ 
ΒΡΙΜΊΟΙΒ ; ἰοροίΠ  ὙΥ11Π} ΠΠΠΊΘΡΟΙΙΒ ΟΧί οί ἴρο πὴ {61}, ἃ5 «ιοίθα ὮῪ 
ΘΟΟ]οϑἰαϑί!οαὶ τυ οῦβ ἀόυνη (0 {Π6 ἰθηΐ ἢ ΟΘηΐαΡῪ : [ἢ ΒΓΔ, οΡθοῖκ, ἃηὰ 
Ἰαίϊη : δὴ ΘηΡΊ 151). ΓΔΒ]! οη οἱ {Π6 5υγ1ΔῸ ἰοχί, οορίοιιβ ἢοίθβ, δηᾷ 
ἰηἰγοάποίοη, Ὀγ ὙΥΠΠὰη (πιγοείοη, ΝΜ. Α. Ε. Ἤ. δι ΟΠΑρΡ ΔΙ 1 ΟΡ ΪΠΔΡῪ 
ἴο ἴθ’ Μα)]οϑίν ἴπ6ὸ Θπθθη. ΒΒ] η: ΑΒΠῸ δη (ο. Βοργὶηίοα ἢ ῸΠῚ 
1[πΠ6 ΤΠιοπάοῃ οαϊοη, δηα δι {ΠΟΥ ]Ζθὰ ᾿ν 1Π6 ῬΓΟΡΙΊ ΘΟ [Ὁ ΟἸΡΟ] ΔΙ ΤΟ ἢ 
0η {Ππ6 οοηίπθηΐ οηἶγ. 1849. 

Ϊὴ ποβίτα οά. γϑῦβίο ἰδίϊηα Εριβίοϊα δά Βοιηδηοβ 14 θϑί, (δι 
Ἠοΐο!ο ἃ Βυϊπαῦίο πλίιανΐ, ΡΑΒΒΊ 416 ΘΟΙΓΟχΙ ; ΤΟΙ ΦΌαΔΡ ἢ γΓῸ ΕΡΡ. 
{08}15. ρα Ἠρίθ! τ ἃ] πη 46. ρο "ἃ οἵ ἃ} ἴρ80. δῃηηθηάαΐα ρ οϑβίδί. 

ΙΒ ΟΠ65. ἰδ ]1086: [οἰ σθημηθ Εἰ ϑδη ΙσηδΖ10, νϑϑοουο ἀἱ 
Απμοο ἶα, σον οάδίθ ἀθρῚ} δἰ] 46] 5110 ΤὩΔΡ 10, 6 1ὰ [ἰοἰΐουα εἱ ϑδὴ 
ῬοΟ]ΙοαΓΡρο, νϑβθονο Αἱ ϑιηῖγηθ, 6011 ΟἸΡΟΟΪΆΓΟ. 46] 5110 τη }1ὸ. Τιὰ- 
ἀπιχίομο ἦδ] οῦθοο αἰ ἢ. 6ἴο. ΒαϊΠβία (Δ]}Π16010}}}. [ἢ Ὑρηθζὰ 1798. 
-- 1,6 βοίίθ Ἰοίίθυβ. σθημπίηθ ἐδ ὅδ. ἰρηδζίο 6 {π|6}}ὰ αἱ δ. Ῥο]ΟαΡΡΟ 
ΔΡῚ1 ΕΪΘΒΙηΙ (ἰορ. αἱ ΕἸΠΡΡΘ511) ΟΟἹ ΙΟΡΓῸ ΠηΔ} 111]. 6 ἰθϑίο βῦθοὺ ἃ ἰγοηΐθ, 
γο]ραυΖζαίθ 6 οογγράδίθ ἀϊ ἢοΐθ ΟΥΠ ΠΟ Π6. ὁ ΠΙΟΙΟρΊ ΟΠ. 6 αἱ πὰ 415- 
βΘ ΔΖ 0Π6. ΡΓΟΘΙΙα 16 8}} ᾿ ἀΡραΐ Α. 1,. γαζίδηι. Ἠοπὶὰ 1899. 

ΑΟΤᾺ ΜΛΑΛΆΤΥΆΙΪΠΙ ΤΘΝΑΤΙΊΙΙ. 

1) Θιιδθ Ιρῃδί!! Αοία ΜΡ γ "1 Πδοίθηιϊιβ Ἰπποίπθυπηΐ, ἤᾶθο ϑαηΐ: 
84) Αοία ἃ} [Π556 710 6 (οάϊοθ (δῖθηϑὶ ἃ. 1047 ἰἸαίϊπθ βα ίδ. 
Β) ΑἸΐϊὰ Ἰαΐ!πᾶ γυϑ1 0 οχ δΔη α]ββίηηο (οἰἐοηϊδηδο ΒΙΒΙΙΟ Πθοὰθ 

(οάϊοο 1115 δα, θα {π] ἀθπη ΡΟΓ πη} ἰη θυ ροἰαἑαἶ). 
0) Δοίδ διοίονο, τὖ ν᾽ ἀθίαν, ϑντηθοηθ Δοίρῃναβίθ δά ἀϊθιη 20. 

Ποοθιηγῖβ, ἀρὰ (ο ΘΙ γ᾿ πὴ (ἃ. 1072) Ρ. 991. 
. 4) Δοίᾳ διιοίογο «μιοάδηι ΑΥΙΊΘΗΪΟ ἃ) Αι Οἢ 6 Ὁ10 ογασαία (1186 

δαποίονιμη Τ. ΠῚ ρᾶρ. 72 5644.), οἱ ἃ ΡΥ ἢ Δ 0 ̓[ΘΓ ΠῚ 
οχοιβὰ (ὃ. Ιρηδί} Ραί15. ΑΡΟΒίΟΠΙΟΙ 4π86 ἰδυηΐι" ΕΡΙ βίο θ 
ὉΠὰ ΘΠ] ΘΙ 5461] ΠΊΔΙγ}]0. (ἸΟ]]αΓ15 δα. ογᾶθοὶβ γϑὺ- 
Β]0ΠΙ ΙΒ Π16. 5υΡᾶοα, ΔΓ ΠΊΘηΪδοα, ἰΔί] 15 οίο., ΤΠ ρβῖδο 1849. 
ν-. 490 534.4.). ΑἸιο ον 8. ΠΙ πη (αδηΐα θὰ 1ΐὰ θχίο! τ: 
οΝοβίγα ΓΘ ΟΘη510 6 ΠΡΟ {|6 ΘΟρΡΠΟΒΟΙ 1 ἰδ δ [ὉΠ 
οἱ ΘχθῃΊ θα" ΟΠ, {86 Ππισιβαμιθ. ἴῃ ΘΟΘΠΙ ΠΟΏΘΗῚ γ6η6- 
γαηΐ ΤΘΟΘηΒΙ Οπιπη“ (Ροίθυτηδηῃ, 1]. ὁ. Ρ. 4958). 

6) ΑΥΙΠΘηΐδοαᾶ γϑιβῖ0 οἱ ἰαίϊηὰ {4 Ὑ11ἃ δ. Ἰοηδί!, οχ Ὑδίι- 
5[1551115 ΝΙ55. ἰδ Πη15 Ὁ τη ΒΟ] Δ 41 οἱ Η 6 ἢ 5 ΘΠ 611 ΑΟΙβ 

ο΄ 1) ὕχᾶσιθ ἴῃ (οἰ θ] ον ΡΡ. Αρρ. δα. ΟἸθυϊοδηα 1124, Τ. 1. Ρ. 17 544. Εἰ. 
Ἰδοοῦβοη. ΡΡ. Αρρ. οἀϊὶ. Π. Τ. 1]. ν. 529. 



ΑΟΤᾺ ΜΑΆΤΥΒΙΙ ἸΘῈΝΑΤΊῚΙ. ΧΧΧΠΙ 

ϑαηοί. Τὶ 1 ΚΘΡΙ. ρᾶρ, 29. 544., ππΐπι8. δἰ πβἀθη 16 οὐ ρίηἰβ 
6586 ψ]ἀοηΐηγ. ρίουιηδπη ἀπο 14 οθηβοί (]. ο. Ρ. 484. 
900.}): ]1Π{61 {Π}]ΠΟΓ ἴῃ ΝΙΘάπου, Ζο 5. νΠ [{ν Πἰϑίον. 
580]... 1551. 5.201: 

[) [Ιῃ Αρρομάϊοθ δά Αοίᾷ θυΠπηονιπι ΜΑΡίγγιιπι 5 ποογὰ ἀΐ αι 
Βοίροία ΤΠΘοα ΟΥ̓ οιι5 Πα! ηαν 5 ἃ. 1089 Ῥαγίβι 5. 6 
Οοάϊοθ Ἀθριο 1451 (οἸΐπη (ΟΠ πο 400) Αοἰὰ Ἰρηδίϊδηὰ 
4115 ΓΘΟΘΗΒΙΟΠΪΒ. οΙΆΘ06. ΘΠ, ΠοΟνΔηΊΠ16. Ἰδί]πᾶπ| ἰηΐοΓ- 
ΡΙοίδ ποθὴ Δα μηχὶί. (ὑἱ ργᾶθοο ἰθχίιιϊ δηξ πιὰ Ια πὰ 
ΥΘ 510 ΟΟ( 015. (Δ᾽ 6515. ῬΓΟΧΊΙη6. ΑΓ ΠΠ15 οϑί. 

8) ΕἸαβάθμ). ἰὈπ(15. οατὴ ΜδΡρίγυ!ο (ΟαἸοἰ8. ΟΟΙ ΡΟ ἐπὶ οϑί ἤτὰρ- 
ΠΙΘΠΪ ΒΥ ΔΘ] ΘΟ 6) Αοίουιπη ἃ (πο ίομο 
((ον)}». ἰρῃαΐ, μᾶρ. 222 οἱ γ. 252 544.) ριδοβϑηίδίαμι. 

!}) υδο πο5 Αοίᾳ ᾿ρηδίϊαπα οχ (οάϊοθ γαί. 866 ριυϊπμιη 
ΘΡΆΘΟΟ. (ΘΡΓΟΠΊΡΒΙΠλ115, ηἰθι ΡοΪαία «αϊάθπι, 564 γα} ]5. Πϊ- 
βίου 6 ἸΠᾺ10115 ΠΟίΔΡΙ]ΠΟΓα, ᾿ηᾶχὶπηὰ Θχ ρᾶγία δδάθιη βηΐ, 
{πᾶ ἰαί!η6 Ἰεραηία" ἃ0. Βο]]αηάμση οἱ Ἠδηβοῃθηΐπηι (Λοί. 
ϑαηοί. Τ᾿ 1 ΕΘΡΡ. ρᾶρ. 29 544.). 

2) Αοία ᾿ρῃδίϊδμα ἃ Πα παρ ίο ῥυΪ πηι δα α νἱΓουιιπ ἀοοίοΥ ΠῚ ἔδυ 6 
ΘΟΠΒΘΗΒΙΙ 51 ΠΟΘΙ ἃ θα δη (7, ΘΠ} {1115 3) ΡΓῸ ΟΠ 115 Ἰοαπιδίτμ": ,,Αοΐα Πᾶθο, 
{π|ᾶ6 ΓΘΟΙΠΙ ΟροΥ οί, Τ21}}} «θη Θϑημηᾶ οἱ ϑἰποογα μ]Δηθ νἱάἀθηίΐαν: 
᾿θοῖ ἰογίαϑθο, «(πο ἰδηηθη Υἱχ δἰ ΓΔ υ]Π, γϑῦϑι1ι5. ΠΠΘ ΠῚ ΠΡ δΠῚ 
4015 δἀμηϊβίαμη Πα θοδηΐ. Ὑοίιβ διιΐθιη ἴθ 510, {πᾶιῖὴ δα} ἢ. [556 } 15 
ΑΓΠΠΔΟΠΔΠΠ5. 6Χχ ΘΟΩ ΠΟ (δι 6 η81, αὖ ΟΪΥ 15. ΟΧ ᾿ονιιβοι!α οΟἸ]α ΠΟ [80 1]6 
ὁοηβίαγο ροίογιί,, τηάχίμηθ ΘΟηγΘηΪΐ οἴη (ἀγθοῸ ΘΧΘΠ θ] ΑΙ} (ἸΟΙΡΟΓ ηο. 
υἱειαβαιο πη η15, {6 Ρ5511η ΠΊΘΡΒΘΓΘ, 5015, ΘΠ ΠΟ ΘΠ, Δι 
5101 1Πν 106 ΠῚ τη πᾶτη [πόθι [ΘΠ ΓΘ", Ιθηρ6 ἸΠ ΘΡΤΊΟΓΘΙῚ 18} (ΔΠη118. 
Α [Δι] 15 δ. ἸσηΔ.1, 4] ΠΠπὼ ἃ}0 ΑὨϊΟΟΙα ΠοΙηδιὴ τβάπι6 οο- 
μα. σαηΐ, οἱ {Π1π5. αἱ] ς!]τη0 οἱ πηᾶχίμηθ ο]ΟΥ 050. ΔΡΌΙΗΙ ἰηίθυ πο, 46- 
ΒΟΓΡία ἴπ1556., τηι]ία ἴῃ ἴ0515 ΑΟΙ5. τὰ ἰοβία  βϑίπηιμ τοάἀάαηΐ Ἶ, οἱ 
οχίγα οἵηπη6 ἀπ᾽ Ρομιηΐ; οἱ «αι ἤθη ΙΟηρῸ μΡοϑί ἴρ51π5. 60η- 
ΒΔ ΠΟ ΠΘΙη, οἵ ῬΙΌΧΙΠΊ0, τ γΘΙῚΒΙΠ.Π]Π]Πηι ἢ νἱ δι", ΔηΠ0., (τ 168 
θοβίδθ ΟἿἹΠ] ἰΟ 18. Ε{1Π0}}15 ΓΔΙΠΟηΘ. ἴῃ ΤΘΟΘΗΪΙ {6 }1π|5 ΠΟ βου Ίηΐ π|6- 
"0114. [Π|05 διιίΐθη ἔ556. ΡΕΠ]ΠΟΠΘπῚ οἱ Αρδίποροάθη), (ΠΟ 11Π| π|6- 
ΤΏ} Π11 βα ΠΟ 5ϑ! 115 ΜαΡίγν ἴῃ ρΡΙΒ(01}15 δα διηγνπᾶθοβ οἱ δ ῬΠ1]Δ46)- 
ΡΠ θηβ65, ης ΔΗΠΟΟΙΘηαθ, {Ππ|Πὴ γ 1 Ὸ ΓΔ ΒΘ η515. ΕΟΟΙ 6586 ΠΙΔΟΟΠΙΙΠΊ, 
ΥἹΧ ἃ 4ποίπδιη αἰ} 1{ἀ}1 δαί μοίοϑί, ἀπ| ἀοθοί.“ 

Ιάριη δηίθ οἱ ροϑὲ δι) Ππππἢ Θθηβαθιιηΐ [556 1π|58, ΠΟ νν ] 118, 
Βαυϊπανίιι5, νάθιι5, ΤΠ] μοηΐπ5, ῬΘΑΓ ΒΟΉ 5, (οί! 5, ΜΔ ΔΟ 18, 
(Δ! Δ Ἰπ15, Τα ρ . 115. οἱ ῬΡΔΘθα ἢ 1}115. 41115 Ἠθίθ! 5, α} ἀ01ὰ η46 ἃ 
ΠΆ]]ὰ60, Οαάϊπο, Ἠοδιπιᾶπηο, ΗΠΡΘΗ 6] 410), ΠΡ 15. ἃ {Π}]Π ΟΡ ὅ) 
οομΐ ἃ Δι θη πὶ τηοΐα ΘΟ 6. ἈρΡΊΘΒ5115 6815). Αἱ ΘΠΙΠΠγΘΙῸ 8ἃ1"- 
Πη15 οοηίνα {ΠΠ|Πογ πὰ ΠΟΘ ΡΘΙ ΠΟΥ θι15. αἴρῃ, ἰρ8ὶ Ὁοηῃίθηάιιμη 687): 
»Οδίουαμ. ΠῸΠ ΠΘΡΘΙΏ, ΔΡΡΙΠΉΘη15 1115. Δ ΠἸΘη 1 δοίοι τη Δ] ̓ αδηΐα- 

2) ΤΠοιη. ϑιηῖ ἢ. ρΓδοί, ἴη Δοία Ναι- 5) Ιὰ Νιοθάποι, Ζ6 50 ΠΥ }{ [ν᾽ ΠΙβίου., 
νυ. 5. ἴσῃ. ἀρ ΙΔοορβοηῖπὶ δα11.11. Τ. ΤΊΠ60]. 1851]. Ρ. 252 544. 
1. }. 3548, ἐν Τρ] δ πα 5.6. 1. 0) Ρτοϊοσρ. Ρ. 1,ΧΧ. 

4) Ὀὶῖς ἂροβί. γάϊον ῃ. 212. 1 σ᾿ ΈΧΧΙ. 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. ὃ 



ΧΧΧΙΥ ΡΒΟΙΒΟΌΜΕΝΑ. 

τὰχὰ βιβροοίδιη το αϊ, βϑα ἰηΐον Δ ΠἸθη πὶ Βαβρθοίδηη. οἱ. ΘΟΡ ΙΒΒΙ ΠΊΔΠῚ 

νοϑείαν Ρ]υυ πη ἰμίογοβδί.. ΕΓ αθὶ «παβάδμμ [580111 ΟΡ ΘΟΙΠΟΠΘ5 

ΘΠΘΡ γάλα ἰδηίαν!ί, 1[(ὰ σοπο 15): Οὐ γῸ5. [ἃ 56 Πᾶθοαί, ΟὈΙΘΟΙΙΟΗΙ 

{{59 6 }}} πα] Υἱπὶ ἰη6556. [Δ 0116 ΡΟ ΒΡΙΟΙθ5., ἤθίπιθ ἐδ ,Ἰηἰοργ αἴθ“ 

ΔἈοίουιηη ἀαθ 015, Ποο, ον ίαβϑο ραβδί πηα (πδθήδμη, δι: ν10 11- 

ὈΓΑΡΙΟση. ΘΟΥΡαρία, ἃ} πη ΔΉ 115. θΟΒΘΡ ΠΟΥ Δ 41 51η1." ΠΝ 

3) Αὐὸ πὸ8 «ιάθη οχ οὐοΐο ΤΘΟΘΠΒ ΟΠ 5. ΑΘ ἢ ΡΠ ΔΙΙΔΗΙ 
ΜΡ γ ΡΣ ἰοθ 15. Ἰμ θυ ΟΙ Δ ΠΟ ΠΙ 115. ἸΠΠΠηΠ6 Δ ῬΕΓΔΠΉΙΙΒ ὨΜ]]Δη}., Ιάψιι6 
ΠῸΠ ῬΟΙ ἰδίου θ βου ρου, 56 οποία ὑπ΄ ἀσχητῶν τινῶν δὲ 

Ῥίσμι. πϑαπ οΟηΐδοίαθ, ἰάοιΡῸ0 ΡΓῸ ΔΠΠ0, (110 ΠΙΔΡΥΡΟ ΟΡ} ΘΟΙΉριι- 
ἰη 0 Ρᾶγη ΠῚ δίςμιθ Διο ΟΥ δ {18. ᾿ 

γρυβῖ9 ἰαίϊπα Αοίουιη ΜΑΙ ἰγ}}} ἰσηΔι}} ἴῃ ποδία ο. οδί 1 8, 
{πᾶπι Ποίρ! 5. ἃ ΟἸονῖοο οἱ Ἠιυ παι ο τητεαΐπι8. ον αΐ. Π)6. ΨΘΡΒΙΟΙΙΡῚΙΒ 
ΘΟΡη Π(Δ]1015. ΒΡ Αἰχίηλι5, ΠῚ μη θη110 ἴαοία οϑί Π ΔΙ Ο ἢ ἸΠίθΡρΓ6- 
δι Ποπῖ ἰρΏΔΕ1 ᾿ὡρΙ βίο γΠΠ]. 

δΡ 

ΡΟΙΥΘΑΛΆΡΙΝ. 

1) Ιῃ ΒΙ ΠΟ Πθοαὰθ γαίϊοαμαθ (ἰοά. ἤδρὶο 81 ροβὲ ἰδιάθιῃ . ἢδ- 
ΤΟΉΪ5΄“, 5106. ῬΓΔΘΟΔίΙΟΠΘ6ΠῚ ΠΟΙΉ]ΠΔΙ] 6 Ὑ6}15, ΡΟΪ ΟΔΡΡΙ δὲ ΡΙΠΡΡΘΉΒ6Β 
Ἐριβίοια ἰαί!πθ βϑαιμίι. Εδμηη Θχοὶριπηΐ, (πᾶ δ υἱίδῃη ΡΟ γΟΔΡΡΙ 
ΤΌΒ646. ρροϑίαβ βρθοίδηΐ, ΡῸ ΑΠΟΠΥ ΠΏ ΘχΧ [ΡΘηᾶ60 οἱ ΘΓ ΟΠ ΠΟ 
ΘΟΙΠΡΟΒιία. (τᾶ. οἰ] ὉΠ5. 51η{| ΟἸΠΉΠ ΠῚ], 4πᾶ0 46 ῬοΙγ θᾶ ρο ἐγ δα ἃ 
Δ] ΠῸΒ ῬοΥνθηθυηΐ, ΡαβΒ 4116 ἃ νιυΐϊραίο ἰθχίι ΟΡ ΡίΟΡαιη, ἀπιὰ5 ΑἸΧΙ, 
γΓοοθάδηϊΐ, ΠΠΠπηὸὺ θὰ {γΓδηβο 6 γὸ ἰπθοΐ: 

ῬΟΙγΟΔΡΡΙΒ. ᾽), ΙΟΠΔΠη15. ΑΡΟΒΙΟΙ ἀἰβοιραιβ, οἱ ἃ) 60 Β'ιηγ"ηὰθ 
ΘΡΙΒΟΟΡῈΒ. ΟΥ̓ἸΠδίιι5., (ο1Ππ|5 ΑΒ. ῬΡ]ΠΘΘΡ5. ἰπ|, ἀαἰρρθ 4πὶ ποηημ}- 
Ιο5. Ἀροβίο!ουαηι οἱ δουπιη, (1 Ποι]η ν᾽ οΡδηΐ, τηδρΊβί ο5. Πάριιθ- 
ΧΙ ἦ) οἱ νιἀου. ΠΙῸ ῥργορίοι αιδβάδμη 5ιρ6}" αἴθ  Ῥάβομδο «μδθβίϊο- 
68. 511) Πηρογαίουο Αηίοηϊηο ΡΊῸ, δοοϊθβίαμη ἴῃ ἴθ γοροηΐθ Αηι- 
οθίο 5), Ἠομηδηη γϑηϊί, 1} Ρ] αι η05 ΟΡ ἀθηίη, ΜαΡ οἰ ομἾΒ. οἱ γα] ΘΠ ΠΗ] 
ῬΘΙΒι βοὴ 6 ἀδοορίοβ, τάχ δ Πάρθιη. (ἰπηίμιο οἱ ἰουαϊΐο ΟΌΥ 5 
[Ἰ5ϑοῖ Μααν οΙ θη οἱ ἀἸοου οί: ΟΡ ΉΟΒΟΙ5 5) ΠΟΒ ““ Τοβροηάι : ὐρποβοο 
ΡΥ ΟΘ ΘΗ Ἃἴ8 0011. Ροβίοα γϑὴῸ τορηδηΐίρ Μαγοο Απίοηϊηο οἱ 
Τλιοῖο ΑἸαρ 6 ]Π10 (οτημηοίίο, (ρα ροβί ΝΟΡΌΠ ΘΠ 5) ρου βθοιοπθ, ϑιηγι- 
86, ϑβοάίθηίο Ῥυοσοηβι!θ ἴῃ ΔΙΏΡἢ  ΠΘαίΡῸ οἱ ἘΠΊ γΟΒ0. ΔΑνΘΓ ΒΒ. ΘΙΠῚ 
ῬΘΡΒοηδηΐθ, ἰρηϊ ἰγϑά 5 οϑί. ΒΟ ρΒ1 7) δά ΡΠΏΠΙΡΡΘηβ65. να ]Ἂθ αΠΠ] 6}. 
ΕΡΙβίο!ιη, {86 τπβάθ Πού] ἴῃ. Αϑίαθ ὁοηνθηίι ἰθρ! 

8) 1,. ος.. ». ΧΧΗ]. ) ἀἴοηι Ἦθρ. 
: ) αγἹαάοίο Ἀδρ. 

ΡοΪγο. 1) Ἡϊογοπγπὶ. (ἰαία]. 58ουἱρί. Ὁ) ἐοφηοβοο Ὦρα. 
δοο] 5 ο- 11. }) πογοηὶβ Ἦθρ. 

2) μαι Βορ. ) ϑορνὴ ἢθρ. “-“ἸΦ Οὐ ὦ 



ΡΟΠΥΘΑΆΡΙΒ. : ΧΧΥΧΥ 

»οΟποα δαΐθιη ἢ] ΡΟ ΟΔΡΡΙΙ5, 41] τηθιηογ δῇ! 5) Ισπαί! Πάρι ο0]- 
Ἰδυιδηβ ἁἴτμιθ. ΘΟΠΠΓΙηΔ 5. ΡΠ] ΡΡΘΉΒ565. 56 αὶ Πογίδίμ", ἀαοα νου δι 15 
510 (6515. οἱ θᾶ, 4πᾶθ ἃ) Αροβίο!β 1086. ἀἸἀἸοογαΐ, ΒΘ ΡΟ. ΘοοΙ ϑίδθ 
ἰγδαθραΐ, ἈΞ ρα] Δία: ῬΡΔΘΟΙρμι5. (ἸΒΟΙρυ] 115. Οἰ τι Ἰρθηϑοιιβ, ΠΟΠ]155] 86 
(ΑΠΠἸατπμη Τλιράἀπηθηβὶ85 οἰγηα 15. {ΠΠπ|8{018. ΘΡΊΒΟΟΡιΒ. ἰῇ 810 ΠἰργῸ δά- 
ὙΘΥΒΙ15. ΠΔΘΙ 6568) ιᾶθ0 486. 60 βου θοηβ: ΡΟ] οαΡριβό, ἴηι, ἐχαΐ 
ΠΟ 8011Π| ἃ} ΑΡΟΒ(ΟΙ5. ΘΓ 5. οϑί, ΠΘ΄ι16. ΒΟ] ΘΟΠγΘβδίι15. δϑί 
οὐπὶ 15. 4] Πομηΐηαηι υἱἀθιδηΐ, 5641 ἃ] 10515 Αροϑίο! 5. οὐ Ἰηδίιιβ. οϑί 
ΒΙΠΥΡΠΔΘΟΡΙΠΙ ΘΟΟΙΘβΙ86. ΘΡΙΒΟΟΡΊΙΒ., ({Π|6} ΠῸΒ. ἀαΘ16 ἴῃ ΡΥΐηιὰ δοίδίθ 
Ὠοϑίγα ὙἹάΠηιι5. ΠῚ ΘΏΪΠῚ ῬΘΡΠΊΔΗΒΙ γῇ, δ Ἰοηρᾶθνὰ δθίδίθ Ρει- 
ἀπ Π5. ΠΟΡ118 νἱνοηο, 56 το θη (ἰ0 μΟΡ ΠΟ ν ΘΧΓΠΐ, αρρ6 αὶ νἱ- 
ἰδ ΤΠΔΙ ΓΙῸ τον πιϊπαν!. Ποροραΐ δυίθμι ΒΘΠΊΡΘΙ Θἃ, 4πᾶ6 ἃΡ Αρο- 
500115. 1086 ἀἸἀἸοοΡαΐ, οἱ ᾿δθὸ θοοϊθϑίδθ ἰγδοραΐ, (πιὰθ 5018 γϑιρὰ ἀοφοηάα 
5πηΐ. (ἸἸΟΙ ΠῚ ἰθβίθϑ 51η}0 ΟΠΊΠΘ5. ΘΟΟΪΘβΙΔθ, 4π86 1 Α518 σοηβίϊΐαθ 
Βιηΐ: οἱ ὮΙ ΡῈ Ἰάθηι ἰθῃηριι5. οἴϊδπμη ἤτπηο ῬΟΪΥΘΑΓΡΙ ϑιιΟ ΘΒ 06. Ρ61- 
ἀπγαηΐ. Με διιίθπὶ γον οἱ Πάθ ἀἰρηϊοῦ ἢϊῸ δοίοῦ Θοο]οβίδθ οϑί, 
οἱ γϑυ 15 (6515, ἀαᾶπ ὙΑ]θηί᾽ηι15 οἱ Ναγοίοη οἵ οδϑίουὶ Ῥ ύνοβ88 
Π]6η115 ΠΟΙΪη65: (αἱ οἰϊαη 5} Απϊοοίο Ἀομηδη ΡΟΓΓΟΧΙΐ οἱ τ ]108 
ἃ ΒΙΡΥΔαΙΟΓ5. ΠΔΟΡΟΙΠοἷβ ἴῃ Πά6 ἀδοθρίοβ δὶ θοοϊθβίδη Πθὶ σοηνοι, 
᾿ᾶπ0 5012ΠΔ ῬΓΔΘαΙΟΔἢ5. θη θη 6556. νου] ἑαΐθιη, 4 π| ἴ056 βοιΓοῖ 86 
ἃ) ΑΡΟΒ[ΟΙ 85. Β ΒΟ ρΊ556, {πδὴ οἱ ἰγδάθθαΐ δοο!οβίδο. 

“Ἐπ δαΐθη ἰδ ΟΣ θι15. ΘΡΙΒΟΟΡολη Θοοϊοϑίδο ἢοιηδηδο, [ἃ οϑί 
ΟἸοιηθηΐ15, Εναγιϑί1 .)ὺ, ΑἸΟΧΔΠΑΙῚ, ΧΙΒΕΙ, ΤΘΙοβρμονῖ, Ηἰρίηὶ, ῬῚ “) οἱ 
ΑΠδοΘρί!, 50} 410 οἱ ρᾶβϑιιβ οϑί, Υ]. δηπὸ Μαργοὶ Ααρο 5), (πᾶν ΐο ροϑὲ 
Νοιοηΐθ ΡοΡβοοι!!οπθη. Οποά δπίθιη 0 γϑῦῈ ἰγθηδθιθ Δ Ἰο1 {|| 
ἴῃ ῬποΡ Ια οἰπβάθιη ῬΟΙγΟΓΡΙ, ρ56. δά ΕἸονπ «ποηάδηη ΠΔΘΡΘΒΙΔΡ- 
ΟΠΘη. ΟΡ Θη5. ΤΔΠ ὉΒ ΒΒ 6. 51118. ΒΘΙΠΟΠΪ 115. οβίθη ἢ ἀϊοθηβ ᾽)“: 
»ἢδδο ἀορτηδία, ΕἼΟΓΙΠΘ, {π|ὰθ Ἀ556115. (ΟΠ ἀμί 4160) Π01}) ϑιηΐ 58- 
ἢδ6 βρηΐθηϊδο; πᾶθὸ ἀοριηδία ΟΠ 81}, ΘΟμβομᾶ Θοοἰοβιϑίϊοδθ {166 ]. 
δος ἀοριηηδίαᾳ πὸ {ΠῚ αιυϊίθιη. (μι (6 δοοίοϑια ρ δὶ βιιηΐ ΠΔΟΙ ΘΙΙοΙ, 
Ροϊπουιηΐ ΔΙ {πᾶη 0 οΟΙηΙηθη ἦα 6. Πδθὸ ἀορηπαία ᾿Πηρ]οίαίοι ἀοοθηΐ : 
ᾶθο ἀορτηδία βϑποί! 11 ὈΡΘΒΡΥ (ΘΙ. 4] ἃηΐθ Ὡ05 ἔπιθι, ὨΙΠΠ ΕΔ 
Ρουία]ουο : 11, 4πὶ οἱ Αροβίο!οβ νἀ θγδηΐ, 405 οἱ ἔπ ποβί!. ΥἹΟῚ 
ΘηΪ πη ἴθ, ἄμ δά πιο ῬΙΟΙ οὐ άιη, ἴῃ διὰ ἃρι Ῥοϊγοδιριμη, {πη (μι1- 
ἀἰθη ῬΡΆΘΟΙΓΘ ἃρρηΐθμῃ, {πη Δ Π 10 65565. 1Π11Π ἃ μα] ἢ οἱ βίιθυθ5 
ΡΙδσθνρο Ῥοϊγοαυθο. Μι]Πΐὸ οηϊηὶ πηᾶρὶ5 ΤῊΪΠῚ 1}}Ππ|8 ἰθΙρΟ 5. ΓΘΡΌΙ 
δοβίανιιηι ᾿Π δορί Τη ΠΟΥ ἃ, {πᾶ} ΡΥ ΔΘΒΘη 15, τὰ ᾿ᾶθ6ο, 486 ἃ ΡΕΘΙῸ 
ἋἀἸβοῖπηι18, ΟΠ Δη1Π)ἃ ἰρ5ὰ Οἰαγοβοιηΐ οἱ δα που οηΐ οἱ. [[η46. οἰϊδιη ἰὸ- 
ΟΠ ἰρϑῖιη 101 ροβϑιιη ἀἰσθῦθ, ἴῃ 40 βθάθηβ αἰβραίΐίαμαί ᾿ραΐίαβ Ρο- 
Ἰγοᾶρριι5, δὲ ποθ ββιπ {ΠΠπ|8. οἱ νυϊαμη, οἱ ἰοίϊι5. νἱΐᾶθ τηοάπιπι, οἱ 
ἰρβῖιθ. {ππΟΈ16 ΘΟΓΡΟΙ 5. Πα ππ ; 5οά οἱ ἀϊβρυίαι!οπμθβ, {πᾶ8 ΠΑΡ θδΐ 
δ] ροριυίαχη, οἱ ΘΟηγ θυ βα ΠΟ ηθη, 4πᾶ6. που αΐ οἱ οἰ [οᾶΠηη6, ποι 0 
ΠΔΙ ΓΆΡ. ΟΟηϑαθγογαΐ, τ ΘΔΘίθΓΟ τη, 41] ἰρϑιη οι πτπὴ υἱἀ θυ δηΐ, οἱ 
4ποιηοο ΓοοΡ ἀθδίι οὐμηϊὰ ἃ. ΓΘοθηβοθαΐ γορρᾶ, «π|ᾶ6 ἀἰοία ἃ ἢο- 

8) ϑυρτιᾶπθ ἴῃ ἰαπὰθ ᾿ψγοη18 ἢ 11) πὶφὶπὶρὶ Ρ. Πιρϊπὶ, Ρὶὶ Ἀδρ. 
12) ΚΥ] ἀππὸ ηιατοὶ απίοηϊὶ {οὶ αἢ 

3). ἀρυβ»νύθεκ, ᾿Π5Ες ἢν, 18. ἰοπϊλ ατἰνοἰ σοηιηιοάὶ Ἀθρ. 
10) αὐαγὶειἐ Ἀερ. 138) ρα Ἐπθθν. Ἡ. Εἰ. Υ, 19. 

οἴ 



ΧΧΧΥΙ ΡΒΟΙΕΘΟΟΜΕΝΑ. 

ἸΪπ0 ἃ0 1Π15 δι Ἰοραΐ, οἱ ἀθ νυ Π}15. 615. 80. ἀοοίηἃ. [ὐϊΐ ἰδιηθη 
ΟἸΠηἶαὰ Πᾶδο ΘΙ] ΒΟΡΙΡίΠ}15. ΘΟηβοηᾶ ΘΟΙ ΟγΟθαΐ, {πιὰ ἰδ ΘΡῸ Ρ6᾽ 
ΒΥ ΟΟΡ Ἰδη [)6], {πᾶ Π1Π1 ἀοπαᾶγο αἰρηδίι5. οϑί,, αἰψθη 8. οἱ βέι- 
ἀἸοβ 118. Δι] 6 η8. ἀθβον 6 θα πὶ ΠΟ ἴῃ ΟΔΡΙ8, 564 ἴῃ ΘΟ 6 Π͵60, 4{|86- 
4π|6 Ῥ6} ΒΡ ΙΔ 6] [6] ον Ομβίοαἴο, οἱ τηθοιη 086. 5118 ἸπΓουμΐϑ- 
ΒΙ0η6. ιοαδη) ΠΟ 40 11Π}1η0. [)6ι1η 60Ὸ ἰθϑίο}᾽ οἱ 1η ΘΟΉΒρΘΟίαι ἸΠ511|8 
1 ἀἰπνηηο, «πο 51 4υϊἃ ἰα]6 διά ιββοί θθαίιι5. ΔΡΟϑίο οι5. γη ῬοΪγ- 
ΟΔΡΡΊΙΒ. ΘΧΟΙπαββοί. βίαια δὲ ἅπροβ ϑι85. ΟΡ ἐπ βϑοί ἃ, 510π| Τ]ΟΓ]5 
οὐ΄δί οἱ, αἰχιβϑοῖ: Πθθ θΟΠΘ, ἴῃ ἀτὰρ Π|6 [θη ροΟ ἃ 1 ΘΒΘ γαϑί], π΄ Πᾶθο 
ΔΙ ΙΔ] Γ ΠΟΠΠ6 οἰϊδιη Ἰρϑιπ οοηίίηπο Ἰοοι ἔπριϑϑοί. ἴῃ {πὸ βθήθη8 
γ6] βίδηβϑ ἢ] ΙΒΟΘΙΠΟΑῚ γ8}}ὰ δι 5856. Ὁ“ 

Ὁ 06] Οχ δρ βίο β. οἷα5. ᾿ηπιΠ| ιἃ5 ΒΟΡΙΡ5Ι δα νοι 60ο]6- 
᾿ 2 ᾿ Η͂ 23. 5..} 

5185. 60] δ Δ|Π01|05 ΘΧχ ἔγαίυ 15, ΘΟΙΠΠΠΘΠΘΗΒ οἵ ΘΟΠΠΙηΔη8 608 οἵ 
ΟΟΠοΟΥΔη5 δὶ πάθη, ρμοίοβί βϑηΐθηξἃ οἰτι8. ου]ἀθηΐθι ΔΡΊΟΒΟΙ.“, 

»ΠΠ15. ραν ῬΘΡΘΘΟΙ ΟΠ θι15. θνδοίαίι Πθηδθιιβ οἱ Πάθιη ἰρηδΕ] 
ῬοΙγΟΔΙΡιη ΤΠ 65 556. ΘΟΠ ΠΡ α556. οβίθη 1, οἱ 856. ἃ ΠΟ} 6 Οἶτ5 
ἴῃ ῬαΘ Ια [1586 ΟΟΡ ΙΒΒΙ 6. ΘΟΙΏΡΙΟΡαΥ, οἱ ἤθη δοίη δ ΡΠΠΠΡ- 
ῬΘη565, 564 οίϊηη δὰ νἱοὶηᾶ8 ΘοΟ  ϑβ. οἵ [γί ο 5. θα δρ βίο αθ. 50}1- 
Ὀ51556. Ρουθ, {πιὰ οητιπ δ 05 ΡΟ ν ΘΠ ΘΓ ηΐ.“ 

2. Ἐτάδθιη νϑίου 5. (6 δ πρη ἃ ποβίραθ Εριβίοϊαθ ἐγ 1015 (6η- 
αν] ΟΥἽθιι5. ΜΑρα ΘΙ λο.. οἱ ΠΡ 15. [)4|1Δ60 ΡΥ Δθθι 1115 ἴῃ 111} 
γον ΐ 6116 05), Πδβ]ον 15), ΒοΠνν ρ 1605), ΠΠΡΘη 61.) ΝΙΘοΙδι5. [8 
ΝΟΥ) ὁοηΐγα 1105 ᾿ΠϑὙΟΧΙζ, ΔΟΡ ΓΘ. Θᾶμ ἀδἰθηθηβ., οοηΐγα ΠΟ566 
ΗΘ [6}1|5.), ΝΟΙΜῪΙ νοϑί ρα Ῥγθηθη5. [ἢ Θαβάθῃη ῬᾶΡίοΒ Ἰοπιηΐ Ῥρδι- 
80η 32), Μοβιιοίιη 3), Το 35), ὉΠΙΠονη. "5) 

Ὁ. Π4]]1αθῖι5, οἴη ἰοία5. ΕρΙβίοϊαθ ΡΟ γον Ρὶ δα θη 8γῃ Ροίλι5. ἴῃ 
ἀαθιι νούαβϑοί, (ππᾶπη ΠΡ. ΔΡΡΊΠΊΘΗ 5 ΟΟΙΠΡΓΟΡ ββϑί ΘαΒρΘΟίΠ), 
ῬοΟΒίγοιη81, {π|8}15 οχϑίδί, δἴ15. ῬΑ. [6 ΟἸΏΠ]ΠΟ ΒῈΡΡΟΒΙ {18} 6556 μιι- 
ἰ αί, Μογηῖο, Βαμβθηῖο 53) οἱ 4115. [4] 6] θ]δοΙία ἀρΡΡΟ Δ ηΠ}Ρι5. Ηδ- 
[6 ππι5. οοηΐγα τηοποί 55): 

ἃ) οἰδιη ᾿ιβοθ5. (ΠΙβί. δος]. ΠῚ, 36) ροβίο ουθμι ἤᾶης ορίβίο- 
ἴδ ριυΐθιη οἰἷΐδί, αἴχαθ οχ οἂἃ (6. 13), τ ὁχ βυδοοθἀ θη θα5, αδοάδη) 
ῬΟΪγΟΔΡΡΙ σγουρὰ {ΓΔ η550 1051... 55) 

Ὀ) ιβοθιιβ, αὐ θη Ῥϑανβοηϊαβ ἀοορί 37), πθὸ [8}}1, πο (8]16 8 
Ροίιί. γαί δηϊηὴ ἰοία δριβίο!α ΟἹ η1}}115 Θχροβιία: οὐαί ἴῃ ΘΟΟΙΘ65115 
ΑΒΔ 1015 πη (ΘΠ ΟΓΒ., ΟΠ ΒΟ ΡΟΓ οἱ, ΕΒ θῖι5, ΡΌΒΙΠ1Ο6. Ἰθοία ; ποδί 
Θδ πη Η]ΘΥ ΟΠ ΠΙ15, ΟἸΠΠΠ15 ὙΘΙΒΙΟΙΙ, ΠΪΒ1 4115 ΟΟΟμΙραίπδ, ᾿που 586, οἱ 
ἰδη]6η ΕΒ μὰ ἨΙΠᾶΠι ΓΘΟιιβαν. [)6 1Π|ὰ ἸρῚ τ" ρα Πο]α, (δπη 

14) Λὰ Βαυμπηραγίεη, {π|ο βιἤπηρ 21) (οιμημηρηΐ. 46 τ}. Ομ βί. Ρ. 162. 
{Π60]. δίτοιί, Π, 80 5414. 22) (οιμμηρηίαι ἄρον ἀἷθ Βγίθίθ ἀ65 

15) ΒΙΡΙ]ΟΙΠμοκΚ ἃ. Καὶ γάϊον 1, 98 584. Ἐνδηρ. Τοῆδηποθ Ρ. 8. 4. 
10) ἢ) 45. πδοιμδροϑβίοὶ. Ζο ον Τὶ 1]. 23} ἴῃ Νιθάποι, 76 50} [( ὨἰΒίοΓ. 

Ρ. 154 56(. ΤΠ ΘΟΙορῖο 1851. ν. 210 544. 
117) Ὀῖ6 ἃροβίο!. γάϊοι, ΗΔ} 185. 24) Ἰφηδίϊι5. γν. Απίΐοοι. τι. βοῖπο Ζοὶ, 

Ρ. 271 56. 1847. Ρ. 108. 
18) Δρρᾶΐ. δὰ ΒΙ ]1ο ἢ. τπηὰχ. Ραίι, Τ. 1. 25) Ργο]οσρ. Ρ. ΧΧΧ 56{. 
19) Ργοϊοσρ. Ρ. ΕΥ͂ΧΥΠῚ 54ᾳ. 20) Οἷνν. βιιρτα οἱ Νοιυχίμμ. 
20) Υἱπάϊοϊαθ ἰβηαίϊαπᾶς Ρ. Π. ὁ. ὅ. 21) Ὑἱπαῖο. Ἰρηαῖ τς ΤΠ μον. 



ΡΟΠΥΘΑΒΡΌΚ. ΧΧΧΥΠΙ 

ΘΧΒΟΙΙΡΒΙ. ΕΈΒΘΡΙ5, ἀὨΡΠΡῚ ἤθη ροίοϑί, ηἰδὶ δίϊαπι 46 ἰοίᾳ δρἰβίο]ἃ 
51Π}}}} ΔΌΒΕΙΘ. {1 Ταίϊοηθ ἀπ] ΓΘ 115.“ 

»Ουδο 4 ]|18 6115. 6Χχ δρίβίοὶα ἰρβὰ οοηία ἰηἰθουδίθι ργοΐουί, πὰ]- 
1π|8. ΠΠΟΠΊΘΗΐΪΙ 6856, [86 116 ΡΘΥΒΡΙΟΙ 65." 

8) , 6 ΟΘΠ 5518} Θρ᾽βίοϊδθ οἰδιιβι δ) ὁ. 12. ᾿ηνθη, ΓΘ] Ζυᾶ 
ἰριι ροβίθα δαϊθοία 6556, ΘοηίθηΠ γὴν" ΟΡ ἴο5. ὅθ Οἰδιιβα] 5. 6}5-- 
1064} ,,Δηΐθ΄ς Πη6ΠῚ ἰοί 5 δρ᾽ βίο ὥ. Ῥδαλιβ Παοαπ6 οἱ (Ἰ]θηθηβ Βο- 
ΠΔΠΙΙ5. 15] δαηΐ: οἷν. δή Βοιῃ. 1δὅ, 39: δᾶ Εριδβ. 8, 21: 1 6Ἰθι. δά 
(ον. οἂρρ. 20. 58. 45. ὅ0. ὅ8." 

0), Πηροϑίοι;, 51 Πδ]]άθιιπ δι 145, [ἃ ΙΟαι ἔπι, τ ΤΏΔΕ, 40 ᾿ 
ἰθΡΟ ΓΘ. Πᾶθο βου ρία βιηΐ, δάπις ΘΈΡΟΓΘββΘ. βρη Ποοί, .Π 6 ἰρ80“, 
ἴη{ὰΠ| ὁ. 18, ,Ἰρηδίίο, οἱ ἀθ 15, 4] οἰ 60 8ππηΐ, πο ΘΟΓ 5 
ΔΡΠΟΥΘΙ 5, 50 ΗΠ Οαίθ... ῬΡΙΟΥῚΒ. διι[6Π} Δ. 15. δοίον (6. 9) ρου 5- 
51ηὴ6. δἰ ΠΡ τηδί, ᾿ρη Δί!) 18 [ἘΠ1556. την πη. ἘᾺ{Π6 ΠοΟ ΔΙρΡῚ ΘΠ Πη. 
51 ΘΏΠΠ γοῦθὰ 1Π|4 ὁ. 13, τηθηάΔ0 1} δοοιβαία, σγᾶθοᾶ δάμιο ὀχϑίδιθηΐϊ 
(καὶ περὶ ᾿Ιγνατίου καὶ περὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ), ποιπο οογία οοηίοη- 
ἀοΡοΐ, Ιρηδίμπιιπη ἀπο νινιτης 1115. ΒΙρηΙΠΟΔΡῚ δα ᾿Πηπ].΄“΄ 

»ΝΟρΡΟηΘ. ἢν. ΠΤ 56}}} (αἰ Καί. Κιροιο, Βοπη 1850) 4110 πιο- 
ἄο ἂὸ [4 ]]ἀθι15. ΡΠ. [05 Πυι15. ΘΡΙϑίοϊθ ΙοΟΟ5, ΟΧ αἸνθυβὶ5. ΟΡ 0115, 
ΡΥΔΘΒΟΙ ΠῚ 605, (Π| (θ 5. Ἰρηδίο οἱ δἷπιβ δρ βίο} 15. Ἰοψιαπηΐί", [ἴῃ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΠ ἱΠίρ ΡΟ] ΠΟ η15. δ πισοῦο οοπδίμβ οϑί ΠΟ ΡΟ ΘΗ 15," 
5644. ΑΥΡΘΙΓΓΑΡῚ5 ΘΟΠΙ ΘΟ 15. ἸΠϑἰδίθηβ: οἱ θη οἵ οορῖοϑο ΓΟΒρΡΟη- 
αἰ ἢν. ΠοηΖί προ ἴῃ, ΤΡιηρ. {Π60]. ΟἸαΡ ΔΙΒοΠ 1851. ρΡ. 399 
-409.“ 

4, ΡοΪγοαΡΡΙ αἰ ΡΠ ΡΡΘηβ65. Εριβίοϊαηη Παϊὰ ἰίᾳ τηα]ίο μροϑί 
ἀἰδοθϑϑιη) ἰρηΔΙΠ1 5ΟΡΙρίδη) [ἘΠ1556.. ΘΧΟΙΡΕΪΟ ΟἷΠ15. ΟΡ Γ5. 19. Ἰηηπ] νἱάθ- 
ἔτι. ΥΘΙΠῚ ΘΗ] ΥΘΙῸ ΟΠ ἴῃ (ἸΟΘ ΠΟΙ 115. ΤηΔηΠΒΟΓΙΡΕΒ. 1] ὨΪΒ1 ἰνὰρ- 
ΠΘηΐ1}) οΥΆΘΟ6. ἀΒβουγαΐαιη οχϑίοί, ΠῸὴ 8115 Παιδί, αιδίθηιιβ. ἰδ! Πη86 
ΘΟ ὙΘΙΒΙΟΏΙ 116 ἂἃὸ ἀὐᾶθοο ἔπιβοθι (Η. Ε. ΠῚ, 360) Πάδβ. 510 Παὰ- 
Ρεπάα, «πο δἰποί δ αἰ Ἰοδηη ΔΡΟΠΘΙΥΡΙ διυοίογἰαΐθη δίςιθ 
ἰηἱοργ ίοθιη. (118}15 ΠΟ ϊο Πα] οί", ΠΟ ῬΓΟΓΒΙΙ5. [ΓΘ ΓΡΟΪ ΟΡ ΙΒ. ΘΑΙΆΤΩΙ 
ΟΧΡΟΙΒ. ἀρραγοί, [οϑὲ οἰ ΒΟ ΘΠ 01 ΠᾶΘΥΟ5. ΡΟΐΠ5. Ο] ΟΘβοΠηλί 1} γβί σα 
ΘΧΙ ΒΕ ΠΠΔΥΘΙ ἢ, 4πᾶΠ} ΘΧΡΓΘσβδᾶθ ἸΠ ΘΙ ΡΟΪΔ 018. 

ΙΔοοΡ5 ΕΑ ΟῚ (δίαρι!θη515) νϑίθγοιη ἰοίμι5 Εριβίοϊδθ ἰαἱ1- 
ΠᾶᾺΠ ΥΘΡΒΙΟΠΘΙ ῬΔΡῚ5115 ἃ. 1498 θΥΙΠη15. ΘΠ. Τηΐθι ΡΟΒίθυ Ο 65 
ἢπ1π18. ὙΘΡΒΙΟῺΪΒ. ΘΠ ΠΟΠΘΒ. (πὰ ΥἹᾺ], ΘΟΡΡΘΟΙΟΥ οϑί θη 6 [ἃ 1Πἃ ἃ. 
1546 (Εριδβίοϊδθ ἢ. Ἰρῃδί!, ῬΟΙγοαΡΡΙὶ, ΜαΡ14}15, ΑΠΓΟΠΙ ΠΊΔΡΉ]). 

Ε ἘΤΔΠΟΙΒοΙ ΤΌΡΓΙΔΠΙ ἀρΟΡΤΆΡΠΟ, ἃ διριηοηίο ἢ ΔΙ! ΟἾΧΊῸ ὁ0η- 
ὁ6580, 10 ΕΡΙ βίοι ϑιᾶθοθ οἱ ]Ἰαί!ηθ. ῬΡΊΠλ115. ΡῈ] ]οαν" 80] ἃ. 1099, 
[Ι͂.αο. [556 115. ΠΟ 1 ἃ, 1647 ποναιὴ ΘΠ ἤθη δου πᾶν, ΘΠ]6η- 
ἰδ ΠΟΘ, ΠΙΒῚ15 4110 ΘΧΘΙΏΡ]Ο, οχ Ἀπάγοδθ ΘΟ ΠΟΥ ἀροργάρθο ἃ (Ἱ. 
ΒΑ ΠΠΔ510. ΓΟΡΓᾺ 51 τηδηι ἀἰθϑοῦρίο οἱ ἃ) 1050 ἴβδδοο δο5510. ΟΠ 
4}115. ΟΠ 15. ΟΠ] οαΐο, ἰρϑᾶᾳιο Ηδ)]οἰχίδηα δα π!οη6 ΟΟ]]αία. [ἢ 
ο(. ΡΡ. Αρρ. ἃ. 1672 ρ. 1019 (οΥ6 ] 6 "15. θᾶπὶ ΓΘροί νι, πονὰ 1η- 
[ΓΡ  οίδί 9 ηθ ἰαΐϊηα δἀιποία. Ροθί ΤΠ οηδ 6 51 1{Π11 ΘΠ ΟΠ 6Πὶ 
1709, ἃ. ΙΔ ΘΟ 50 ΠΗ 5, ΡῥΓΔθίθι' ποβίλιη γαίοαπαμη 859. οἱ, ΕἾο- 
γοηϊ πη 21. Ρ]αΐ. ὙΠ. (οάϊοο Ῥαγίβϑίπο 937. οπανρίδο. 8860. ΧΥ͂Ι. 
εἰ (οα. 20. ΡΙυί. ΧΧΠΙ. ΒΙ}]. Με4. πηθηηθν. 8860. ΧΥ͂. νΘΓΒΙΘΠΘΙΉ 



ΧΧΧΥΠΙΙ ΡΒΟΙΒΟΌΜΕΝΑ. 

γοίθγοιη ᾿αἰϊηᾶη ΘΧΒΙ 6 τπιϑῖ15, ϑᾶτη ΓΘΡΘΕΥ ἐονγθοίαιη δίαιθ Θηθη- 
ἠἀαίαιη. ΟΧΟΗΙ ἃ. 1898, 1840, 1847. 

Π6 Ῥοϊγοαγρὶ Εγρίβίοίδθ οἱ Αοίουγιπι ΜΑΡ Υ}} γϑυβι ομ 115. Π{8]10]5 
οἵν. βαφγα δά [σὴ ἃ. Ππ1Π|. 

ΑΟΤᾺ ΜΛΆΤΥΜΙΒΙΙ ΡΟΓΥᾺΘΔΛΉΡΙ. 

1. Οιιὰθ 46 Ῥο]γολυρο ΡῈΓ ΑΠΟΠΨΙΙΠ 6χ ᾿ΡΘηᾶ60 οἱ Ἠ]ΘΡΟΏΥΠΟ 
οομροβία ΒΓ ΔΡΡΟΒΙΠΠΠΙ5., ΠΠΔΥΥΓῚΙ Θἰ5. ΠΠΘΗ ΠΟ ἤθη ἴδοιπηί. ϑθά 
ῬΓΔΘΟΙΆΡΙ5. ἰοΒ ΠΟ 1 ἈΒΒΟΥ ναί 1Π’ ΕΡΙΒί0]ἃ ΘΠ γ ΟΠ θὰ ΠΟΙΏΪΠ6 ὅιηγν- 
ποηβίιη ΘΟΟΙοϑίαθ ἀθ ϑαάθιη γ6 850 1ρία. ἘΣ ΒΘΌἢ 15. ΤηΔΡῺΪ θδμ δοϊοθδΐ, 
ΠΠΔΙΟΓ ΘΙ Οἰτι5 Ρᾶυομη. δυὰς Ηϊβίογιαθ ΕΘΟΙ Θϑ᾽ βίο Ἰη56Ρ6η5.) Νδ- 
416 ρΡᾶιοᾶ {ΠΠΠπ8 ΠΠΟΠ.ΠΊΘΗΪΙ Δι 6. ΒΘ ΠΟΥ 15. ΘΠ ΡΟΣ θ5 Ρογβοηδηΐ 
ψΡΟΓαπὶ ἀοοίοιιιη ᾿παἸοἷα, αἱ γ 16511 (ἸΠθ ρΓ οί 15. Εἰι56}}}}) 3), ϑιμ 81} ) 
οἵ ΔΙΠΟΓΆΠη. ᾿ 

2. ϑοιρίδπη θϑμ 6586. ΓΟ 8ΔΠΠη0 ρμοϑί, ΡΟΪ ΟΔΡΡΙ ΔΙ ΥΓΙΠῚ, 0. 
18 πο5 δἀοοοί. [0ὴ᾽ θη ΓΙ Π15 αἸ65. Ναΐδ]}15. ΠΑΡ ΓΥΓῚΒ. ΠῸῚ δηΐθ ὁ6- 
ΙΘθναίιιβ Δρρᾶγοί. ποίου. δἱὰβ 5110 ἤπθιη ὁ. 20 856 6886 Εγδι βίη 
ἀϊοι; ἸΡΙἄθηη Μαροῦβ φυϊάδῃῃ (Δαγδηιϊ5. ἂρ. γοϑίθροιῃ [πΐθΡΡ.) Ἐριβίο- 
Ια δ ΡΟ ΘΙ ΙΘη565. ρου} 1556. ἸηΠ]οαίαν. Οποά [το ηδθιῖβ ἢπ1π85. 6η- 
ΟΥ̓ΟΠΙΟᾶ 6. ΘΧΘΙΏΡ]Ι ϑθοιμη ΠΔΡΘθαί, (ἁῖπ85, ᾿ἀἸδοραϊβ. οἷθβ, τὰ ἀ6- 
ΒΟΓΙρ5ιΐ, ροβίθα ϑοοιαίθβ (ΟΡ Π1π5, οἱ ῬΙΟηΪα5 2) αα! ἄδῃη. 

9. Βριβίοϊδθ ΘΓ ΘΠ 5111Π) ΘΟΟΙΘϑῖδθ ΠΙΙΟΪΘΙΙΠ) 5176. ᾿πίθ ρΟἸ [ΠΟ }15 
Ιαθε οχϑίαρθ, 14 οὐ 115, 4] ἰγδα! 0 Π 6 Π 016 νϑπθγδηΐαι", ἔπτη 1115 
ῬΘΙΓΒ ΔΒ Θϑΐ, 64] ΠΟ ΠΪ8] β8πὰ ΓΙ]0Πη6 ἀΠ106 ἴῃ ΘΙ ΠΒΟΘΙΠΠΟΑΪ ΓΘΡΙΙΒ 
ἀδοἰἀοπ 15. υἱθηάπμη μυίδηΐ. 5) Αὐ ὈΓΟνο5. {πᾶβαδηι) ἰΔΟΙΠΪὰ5., ΠΥ Π}Ϊ5 
ΠᾶΡΡΑἰππουΐδη ἰἤαπι ἀ6 οοἸμη}ρα 5), ροβίθυϊουὶ [ΘΙΏΡΟΓΟ δα πιηοΐαϑ [1558 
Ηδιυχμηδηηο οἱ 8115 νἱϑιιη ὁδί. Νθο Ηθ[6}}17) ΟΡΙΠΙΟΠΘπῚ ΓΘ ΘΟ τη, αὶ 
ἀθ6 ἃ]ῖο ἰοθὸὺ ἰΐὰ οθηβοῖ: ὡἰβαυϊ θη ὉΠ ΠΠηδΠ ΟΔΡ {15 22 ΡΥ ΠΟ Δ], 
46 ἀθ ΡΊοηΙΟ Ιου", ΡῈ} 1Δ πη, ΘΘη860 οἱ 4}} 10 οοηΐοοίδπη, (αὶ 
ΒΠΡΡΟΒΙΠ ἃ ἰδία ὃ. ῬΟΙΥΟΔΓΡΙ δοία, {πᾶ ῬΙΌΠΙΟ [αϊβα δάβου θα ΠΓὮν, 
σΘΠ]ηᾶ6 ΘΙΉΥΓ ΠΆΘΟΙ ΟΡ βίοϊαθ τη] [Γι 6. δα ιηχιί. Ὑ Γ1]5. ΘΠ1ΠῈ 
χκαϑὼς δηλώσω ἐν τῷ καϑεξῆς Ῥβοιαο-ΡΙΟ 5. ἰπάϊοαί, 56 αι ἢ ΠΡ 5“ 
(1. 6. ΑΟἰ5. ΒΡ. 1115. 8616 0.15) 56. ἀδο δι δία Π] 6556, {6 ΡΟ ΟΔΓΡι5. Ρ6Ὶ 
ΓΘ ΥΘ]ΔΙ ΟΠ 1051 τηδη  δϑίανθυ . “ 

4. Το 8. διΉΠ Π115, οἴη} ΙΓ ηδΙη γἱβιίαγ οί, ἀθ6 110 δι ρ ἢ} Πθὰ- 
0. ἘΠῚ ῬΟΪγΟδυΡΕ5. Ἰρηθ δχϑίϊποί8. οϑί, ἀθάαθ' οἰι5. ΒΘρΡΌΪΟΓΟ 11 16- 
(615): .,Α΄Δ Ἰαΐονα ΔΙ 1615. ρΟΡίαθ ἃν ῸΪ5, 4πὰ6 δ ΟΡ θπΐθπι οϑί, δάπιιο 

1),Πὶ ΦΨΥ͂, 19. 5) Ἐδθχῖος, ΒΡ]. στ, οἀ. ΗδΔ1165. Τ. 
2} “λα Ἡ, ΤΥ, 15. ποί. 1. ΨΙΠ ἢ. 1. Οὐ ΝΘΆΠΟΒΙ κι τ 3 11}. 
9) 5610}. ἴῃ Ερ. διάγτη. Εο0]. ν.118. γν. 180 54. ; 
4) Οἴν. ὁ. 22. Ριοηῖϊο Ποία «υδοάδηη θ) α. 18. 

ΡΟ ΟΔΓΡῚ ΜΓ ΥΥ Αοἴὰ ιιοίου {Γι τ, 
Ρ, ΗλΙΠοἰχίας. ἴῃ νἱτβ Ραίσιιπ οὐἹοηία). 1) ΡγοΙοβ8. Ρ. ΧΧΧΙ͂Υ. 
ΤΟΙ], Ῥοβϑί δὶ ΒοΙ]αηάτ5 ἃ βαϊάϊί ἴῃ 8) Νοί!(. δορί. βία δοοὺίθβ. ρ. 104. 
Αοἰϊ5 ϑαποιοσιιπὶ αὦ ἀϊδιη 26 1 Ππ8 1. οἄϊι. Οχοὶ. 1612. 



ΑΟΤᾺ ΜΔΑΕΤΥΆΙΠ ΡΟΠΥΘΛΈΡΙ. ΠΕΕΜΑΞ. ΧΧΧΙΧ 

ΥΒΠΐ}" ἀτιὰ6 Δ61}]86, ΠΟΙ ΔΗ ΟΥΊΠ ἰΠ5]Ρη]α, ἰΔΡο βοι]αθ οἱ Π6}16 «αΐ- 
ἄθηὴ ἀο]ηραίδο. Ἠΐηο ἰηΐοι" ἀθβϑοθποηάιη ΔΉ Ρ] πη ΔΙ ΡΠ οαίσαι. δὰ 
Νοίδρϑιοίθηη, 40 δ. ῬΟΙγΟΔΓΡΙΙ5. ΠΑΡ ΥΤΙΟ ΟὈΡΟΠΔία5. οϑί, ᾿ΠΕ ΓΑ ΠΉ5, 
ΘΡΔΟΙΒΙΙΒ. ΒάΧοὶβ ἃ ΤΌΓΟΙΒ. δ ΟΥ̓Δ 5. ἀθθβ ΠΠ|πῸ σα ]α 5. [ἢ οαΐα5 
ἸΔΓΘΡ ΠΡ .15. ἀτιὰθ ον Ρηδ 6, Π]]}115. οἰ ο δία" ἸΘΟη 65, 510] ἰηγίσθιη ὁρ- 
Ροπιηΐ, ϑΟρυΠ]οΠ 5. ῬΟΙγΟΓΡΙ, {πο 1η Ἰαΐίθυο τηοη 15 ΔΎΟ 5118 
ΕπΓοδαβίνι τη δά]. οοηδβούνψαίι", ΛΘ 416 [δϑίο ἰρ5115 ΤηΘΙΠΟΥ ΔΘ 
ΟΟΠΒΘΟΙΑΐίΟ, ΡΓῸ ἸΏΟΓΘ, 64] ἀρ ἰρΡ505. ΟΠ ηοί. 50] ΘΠ] 16 Ἰην]ϑαηΐ. 
δαπη οϑί 1η (δ Ὧπι ΔΘ οι]α., ΘΟΟΙοϑίαθ [ΓΘ 5866 110. 4}1}, ΡῸΓ 4ι8 ΠῚ 
ΠΠπῸ ἰρϑηβθι πὴ οϑί, οοηίριια, [ἢ ΠΟ ἸποΠιΠηθηΐ0 ἰηβίδιι πᾶ, 5] 
0 ΠΏ ΙΓ ΘΘΒΙ ΟΠ Π115 ἃδΙ5, 51 ἃ ΤΌΡΟΙΒ, 51 ἃ ΟΠ ΙΒ Δ Π15. ΘσΟΙ ἀθη α Π 0 8, 
(πὶ ἐγαρηηθηΐα ΤηΔΙΠΟΓῚΒ (881 οί ΡΟΙ 15. οχιηθ (ΟΠ πηΐ, Ἰαθά δία 
[ΘΙ ΘΓ ἔα 16: ἰδ 44}}}}15 ΠΟΛ ΟΟΙ]Οσαΐμ" ΟΡΟΡὰ, 0118 ΠΟ. «αοίμιθ 
116 ἀρροβιία, 1π {πἸ8Π| (π|5 4116. [Ὁ Ρ6. ΡΓὰ6 γϑηογαί0η6., {πᾶ οὐρὰ τὸν 
“Μεγαλομάρτυρα ρῇο (Π"Ἰδίο ἰηνιοία ΔΗΪΠΪ ΡγΔοβοη ἃ τη0}] 50 5}1Π6η-- 
ἴθ ἴδγα, 1Π1Ὸ ἀππιοῖπ5. ῬΔΙΟΙ]ΟΒ. ἈΒΡΓΟΒ ΘΟΉΠΟΙ, τ ἢ ΟἸΏΠΘ. ΔΘΥΠΠῚ 
ΡΟΓΘηπΠοί.“ 

Ἐχ ποβίγιβ (οηϑί. ΤΙΒΟ μον ἴῃ Αια 50 {ΠπῸΡ 0 ) δᾶ Ρο- 
ἸγοδΡΡῚ βθρυ!ογαπι νη ᾿νἱΐ. [ρ56 ἰοβίαίαν, ο556 14 παι ργοοα 
80 ΟΡΡΙΔΟ ἴῃ ἰδίου τη 15, 4ὰ],. ΜΙβίαβιαυ νοοδία}.. 

ὅ. Ἐριδβίοϊδο ΘΠ ΓΠΘΉΒΙΠΠῚ ΘΟΟΙ ϑῖαθ. θα Π10. ῬΥΙΠΟΘΡ5. στᾶθοθ (Π0η 
Ἰηΐθρ ᾽ν) οἱ ἰαίϊηθ. οδϑί Ρ οίὺΡ: Ἠδ]]ΟΥΧῚ ἴῃ νῇ5 Ραίγιιπη. ΟΥΘΗΪΔΙ. 
ΤΟΙ, Ῥυδοὶ ἃ. 1039. Ε ἀπιάβι5. {πᾶ Βα ρουΓβαηΐ, νϑίθυ! θῈ5. ὙΘΡΒΙΟἢ1- 
5. δ᾽ίθυη ΡΟΡΙ ΡΠ 51 μιΐθ5. [ἃ ὁ. [556 Γ}Ὁ115 Ιηΐορταμη ἂρ. 6η- 
ΟΥ̓]. ΤΠ ἃ. 1047 οχ (οάϊοθ «ποάδπηι Βαγοοοῖᾶμο, ΜΘΠΟΙΟΡΊΙΠΙ 
ΘΡάθο) οΟηἰποηΐθ οαϊα.. (οί! τι 5. δα 0 η1 5186 ΡΡ. Αρρ. ἃ. 
1072. ΤΊ... Ἀπ παν ἴα 5 Δοί5 ΜΡ γι 5] Π0ΟΡ 15 ἃ. 1059, 511- 
{Π1π|5 Θα ΠΟ ΩΙ ΕΡΡ. Ιρπαῖ! οἱ ῬογοαΡῚ ἃ. 1709. Θᾶμη 156 ΠΘΡ ΕΗ ΐ. 
α. ΙΔ. 50 πη τ 5 (οαά. Βανοσοίδηο 2538. [0]. τη 6 Π}}}}., ῬΑΡΊΒΙη0 1452. 
ΤΠ 6 1}. οἱ (ὑλθβαρρο - ΥἸΠἀΟθοποηβὶ ΠῚ. Πϊδί. αὐρθο. 66}. πηθιηθν. 
Ροινθίιδίο οἱ ορίμηδθ ποίδθ Δ πΐπ5. θθη6 (6 ἰθχίι οἶτι5. διηθηἀδη 0 
ΠηΘΡ ἴῃ οα. ΡΡ. Αρρ. ἃ. 1898, οἱ 564. 

Υ͂. 
ΗΒΉΜΝΜΑ 5. 

1. Ουἱ ἰπίοι νϑίθιιθβ ἄθ Ραβίου θ΄ διιοίουθ, [10 ΠΠ10 ΗθΡΙηΔ ΠῚ 86 
ἈΡρ6]]απΐθ, θυ πη] ἰγδα! ἀονιιηΐ, ΟἸθιηθηβ. ΑἸΘχδΠΡἸπῖ8 οἱ ΠρΘηδΘιι5, 6118 

116 ἤπιον, ἤοπ δάἀάιηί. ΟΥΙρ 651) νϑΡῸ δαὶ οομϊθοίαί 6556. ΗΘΙ ΠΊΔΠῚ 
{Ππππὰ, 4] ἃ Ῥάμ]ο ἴῃ Ερίβίοία δὰ Ἀομπιᾶηοβ δία ὁ. 10, 14 οἴμὴ 815 

βαἰαἰαίαι", (ἃ ΒΟΥ θΘη5: ὡΡαΐο ἰδιηθη, αοὰ Ηριηᾶ5 ἰδίθ 511 ΒΟΡΊΡΙΟΓ 

9) Βεοῖβε ἴθ ἄθῃ Οτὶοηί (1846) Τ. Π. ρΡ. 248. 
ἤει. 1) 110. Χ Ἐχρ!οαΐ, ἴῃ ΕρΡ. δά Βοπι. 10, 14. 



ΧΙ, ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ, 

ἸΡ6}}} {ΠΠΠ|Πι5.,. 41 Ῥαβίου ἀρρο!!αίπν, ἀιιδθ ΒΟ ρ αν νὰ] 46 τὶ ὶ α{}}}5 

νι ἀοίαν, οἱ αὐ ραίο ἀϊνίηϊπι5. ᾿πβριγαία, οἱ)... 581 ἰδπηθῃ ΟἿἹ μ]δοβί, 

μυϊιδπιοά!, ΒΟΡΙΡ α} ἍΠῚ ΤΘΟΙΡΘΙῸ ...." Ἷ Ἀρυά, ΕΙΒΘΡΙ απ ὅ) ἴϑγυβ. ϑδάθιη 
ἸορΊ πηι: ᾿Επεὶ ὃ αὐτὸς ̓ Ἵπόστολος ἐν ταῖς ἐπὶ τέλει, προσρήσεσι 

τῆς πρὸς Ῥωμαίους μνήμην πεποίηται μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ᾿Ερμᾶ, 
οὐ φασὶν ὑπάρχειν τὸ τοῦ ποιμένος βιβλίον. ϑοά ΕἸΙΒΟΡΙΙ5. ἃ ΘΙῚ]- 
666 ΓΘΟΘάθΘἢ5. Ρᾶ10 Ροϑβί ΔΟΙΠΠΡῚ: ἸΙστέον, ὡς καὶ τοῦτο πρὸς μὲν 
τινῶν ἀντιλέλεκται, δι’ οὗς οὐκ ἂν ἐν ὁμολογουμένοις τεϑείη. ΠΙ6- 
ΓΟΠΥΤΉΙ5.) ΠΟ Δ]ΠΓΘν' ἃς ΟΥρθηθβ, ᾿ἴὰ ΓΘίΌΓΘη5 : ἢ θυτηδη (Οα1π5 ἀροϑβίο- 
ἴὰ5 Ῥαυϊα5. δά ΠΟΙ ΔΠ05 ΟΡ ΘΠ 5. ΠΙΘΙ]Ϊ : οβα!αίαΐθ ΑϑΥΠΟΡ ἔπ, ΡΠ]6- 
δοηίθηι, ἢριηδιη, ΡαΐνΌ}»αιη, Ηθι θη οἱ κἰ οτπὶ ἰδ ἔγδίγθϑ β}{5) 
ἈΒΒΘΡΙΠΐ ΔΙΟΙΟΓΘΠ) 6556. ΠὈΡΪ, 4] ἀρρο!]αύαν Ραβίου ἢ οἱ ρα αιδβάδηη 
Οναθοϊὰθ ΘΟΟΙ 5] 85. ἰᾶ]η ΟΣ Ιορ! ιν. Βδνθιὰ τ{1Π15 106}, πη Π Π 4118 
ἄθ 60 ϑ0}ρίΟΥΙΠΙ ὙΘίΘΡ ΕΠ} ΠΕ ΡΆν ΘΙ 8. ἰΘϑ 0 Π]ᾶ ; 56 ἃριᾷ [μΑ[1Π05 
Ρᾶθηθ ἱρῃοίιιβ οϑί.Κς. δηλ νϑίρθυιιπη. ΟΡΙ ΠΟ Πθὴ 6 Ῥαβίου δ δαοίογα 
ΒΘΟΙΠΟΙ 1 ἰθΠΡΟΥ ΠῚ ΒΟΡΙρίοο5. ΓΘ ππθηΐ. ΗΠ ὌΠΥΠΗΪ γΘ θὰ δἰ ]ὰ πη 
ΔΙΠΠΔΏΙΘΉ 515. ΘΟ ΘΠ Δί] Ο 15. ρου αίϊα, τ νἱἀοίπν, ἴῃ (οάϊοο αι !θᾶΠ0 
5848. 5άθοιϊο ΧΙΥ Ραβίουὶ ρυδοῆχιί, βαθβουρϑιίψαθ ΒΩ πη] ἀ6- 
ΟἸΠ]86 : 

» ΧΡ ΙΟΙ  ΠΠΡθῸΡ Ῥαβίου "5. ἀἸΒΟΙΡΙΠ θΘδι 1 ρᾶ8}} ΑΡΟΒίΟ] 1.“ 
Εβι δυίΐθπι ἰδίου αθ δου! ϑίϊοαθ τη ημ πη θηΐι ἢ} ΔΠη1, τ οὐ ἀπηΐ, 

[ϑυηθ 170, νι]θὸ ΕρΠθηΐιπι ΜΕ ἰοΥἸδηιπ), ᾿ἴπς {10 Πιᾶ6 0 ΠΑΡΓΔΏΪ: 
»ῬΑΒΙΟΓΘΠῚ γΘ᾽Ὸ ΠΠΡΘΙΙ 6. (ΘΙ ΡΟ 15 ποϑίτῖ5 ἴθ ἀτρὸ Βοιπὰ Ηθνιπὰ 
(1. Ηδυ 85) ΘΟΠΒΟΡΙ 5, βράρηΐθ οαἰποάνγα ὑὐθὶ5 Βομηδθ θοο θϑιᾶθ ΡΙῸ 
ΘΡΊίβδοορο, ἔγαΐίν 6 οἷιβ. Εἰ Ἰ΄6ο ἸθρῚ θη «ἰάρῃι ορονίεί, 56 ρῈ}}}- 
Οδ1}6. ὙΘΙῸ 1ῃ ΘΟΟΪΘΒΙἃ ῬΟρι]0, ΠΘπ6 ἰπίθι ΘΙ ΟΡ Θἰἃ8. ΘΟΠΙΡ]ΘΕΠῚ (Ι. 
ΟΟΠΊΡ]6ΐ05) ΠΙΠΊΘΙῸ, ΠΟΙ ἰηΐθι' Αροβίο!ϊοβ ἴῃ {Ππθη θη ροῦ ρΡο- 
65... 5) 

ΘΠ ῬβοιἋο- ΤΡ ]Π]ὰπιι5 5): 
ἡ] 4π6 ἸοΟὉ ποποὸ οδί ΠοΓ 81] ΒΕ ΒΟΘΘΡ Ἠγρίπιιβ, 
ῬΡοβί πὸ ἀοίηάθ Ριι5, θυ πμᾶ5. οἱ σου η]η6. ἢ Γαΐου, 
ἈΠΡΘΙΙΟΙΙ5. Ρᾶβίου οἷ 7) τα ία νουρθὰ Ἰσοιία5." 

Νβάιθ 4|Π6 ΠῚΡῸΡ ῬοΟΠΓΠΟΑ]Π15: (5. Πτα5. (ΡῈ 1) δριβοοραία 
ἴραΐθν. δι ΘΓ 65. ΠΡ ΒΟΡΙ ΡΒ], ἴῃ 40 πηδηάαίιη ΘΟΠ Ποία, 
{ιοα 6 ΡΓΔθοθρὶΐ δηρο! 5 ΠΟΙΠΉΙηΪ, οἴ ὙϑηϊΓοί δ οὶ ἴῃ ΠΑΡ 
ῬΑΒίΟΥΙΒ, τ βδηοίπη) ῬΆΒΟ ἃ 416 ἀοιηϊηϊοα οο] γι οίιιν. “ 5) 

2. Ἠθριτηδθ, ΟΠ π15. τηθηΐ0 Εἰ ἴῃ Ἐρ. δά οι. ὁ. 16, 14, Ραβίουθιη 
ΥἹΧ ΔΙΟΙΟΙῚ {Υ]}θιι6ῖ., (1 ἰΠίθΡ Δ ΠῚ οἷπ5 ΘΟΠ ΠΟ ἤθμ δία 6 ̓ Δοοί εἰ Πᾶπὶ 
[πον] Ρουβορΐδίαβ. Ἠΐηο ἀγαίχιιιβ :") »ΟΟΠΒΠΠαπι, 40 (οἴη ΠΟ ΟΡ 
οϑΐ ΘΟΠΒΟΡΙ θη, ΗΠ ΘΙ ἃ 6 ΘΟΠΥΘΠΏΪΓ6 ΟΠ]ηἶηο νἱχ ροίοϑί. Ῥϑυνο!αΐο ΠΘΠῚΡ6 

3): ΠΌΤ]. 20 1π πιο] 02.12.58: 1) Τὰ οαπὶ ΜΟΙ Θμηῖο (46 τ θι5 ΟΠ ἰϑί. 
9) Β΄. Ε: ΠῚ 9: δηΐθ (οηδίδηϊη. Ν. Ρ. 1603.) ἰοφοπάμμη, 
4) 6 υἱνῖβ ΠΠπϑίν, ὁ. 10. γα! ρο: φιΐα. - 
5) (Δ|] πα. ΒΙ}]. νοΐ, Ραίγιπη. ΤΌ. ; 

Π. Ρ. 208. ΨΊΘΒΟΙον ἴθ ΤΗΘΟΙ. διθάϊη  κ δ } ΔΡυΐ Βάγοπ. δά ἅπῃη. 159. ἢ 
πη Καυϊκοὴ 1847, Εδβοῖο. ΠΥ. Ρ. 828 54. 9) ΠΙβααίδιιῖο ἴῃ Ῥαβίοσοπι Ἠδγηηδα. 

60) Οοηίγα Μαγοίοη, 1}, ΠΙ. ς, 9, Ραγίϊο. 1, Βοπηδο 1820, τ. 8 εἱ 9. 



ἨΕΒΆΜΑΞΒ. ΧΙ 

ποῦ ἰδγο, πιά ἋΠΠΠ0116 Ῥϑυβριοῖθί ππιιβϑ] 546, δοίογθημ πίον 4]1ἃ 
60 ΠΊΔΧΙΠ6 ΓΘία1586. ϑι1ἃ ΘΟ 5118, αὐ ἰη ΘΟΠ ΓΟΥΟΓβΙα, ὈΓΙΉΠΠῚ 566 .}}0 
ΒΘΟΘΠ40 οΥΐα, ϑίδίιιαί, ἱθ515 ΘΥΑΥΠΟΡΙΡΙ15 ΡΘΟσδίου 5, δὲ τη θ 5. οἵ 
δροϑίδί!β, Γθϑίαιιθ ροθη θη 181}, ΠΙΙΔΠΊΥ 5 ̓ΠΠ]ΟΔΠη]. ΜΙΡιηῚ 58Π6 υἹ δία, 
«ποἀ ἰᾶπὶ ρϑιῖη δ πθῸ ΘΟΙΒΠΠ πη, (π041 ΟἰάΓα ΡΡΟαΙ διοίον, δἰίθη- 
ἀδθαίαν, «ἃ ΟὈΒΘυ ναί οηθ ἄτιθθ δθίαϑ ΒΟΓΙΡ(ΟΙ 5. ἀθίθυιη! δ η ἃ, ἢ8}}ἃ 
Ιαβογαββδοί ἀπ Πουϊίθ. Εχ ᾿ρθὰ ῬΟΙΡῸ γδίοηθ οἱ ἰηϑυ{π]0η6 ΠΕ Ϊτι5 
ΕΠΡΡῚ ἴῃ ΡΓΡΟΙρΡ 6556. ΠΟΡῚ85. Ὑἱάθίιμι., διιοίουθη Ῥαβίου 5 ΜοηΐδημΠ) 
ΘΙ 546. 556 0145. ρϑίθι 6 οοριίδ58θ6. Μοηΐδηο ΘΠ], τ1Πἃ ΟΠ] 5Ο0ΟΙΔΒΙ15 
5115 ῬΡΊΒ6ΠΠ|ἃ οἱ ΜΑχΊ 111, αἰ ν115. ΤΟΥ θΙδί 010 115 Θ᾽ ΟΡ ΙΔ ΠΡι15., (αθ118, 
486 ἴῃ αἰἸβοΙρ! πα ΟΠ ἸδιἸΔηᾶ ΠηάχΊπη6 ἀΘϑ ἀθυδη ἃ νθηϊγθηΐ, ᾿ηβ {6 Ρ8η-- 
ἴπν, δαοίοῦ Ὠοβίθι᾽ 415 γΘυθ]δί! 065. ΕἸ γ]η1π|5. ἀίδϑ ΟΡΡΌΠΟΓΟ τηρα!ἰδίτι5 
εϑί.". Βανοί ἤμπ]ο αἸβ 5110] ΡΡΟΪΟσιι5 (ΟαἸοἰ5. γαΐί. 3848, 0] οβί: 

ΠΡΟ Ρᾶβίου "ιβ ππηξῖϊ ρΡοθηϊίθηΐ ἃ 6. 

(αἱ πᾶπη διΐθη Ἠθυηδ6 Δα ΠΠἸοδητι5. 51( Ῥαβίοι", (4 πὸ5 Ηβθί!Πι5᾽Ὁ) 
Ἐναριηθηίαμι δ ον Ἰδηι οἱ Ἰἰοειιπὶ ἤβθι40 - ΤΡ Δ ηὶ βιιρ νυ ΔοΙ ἰίμι 
ἀοοογ 6 ὁθηϑβοί, ἤθη απ θ᾽ία 5. ἀπ||π 1{ΠΠπ|8 ΠΟΠΊΪΠ15. ἰγαίθυ ΡῈ 1, Ἠοιηδηὶ 
ΘΡ βοορὶ, Πρυμη Ὠοϑίγιμμη ΘΟ ΒΟ ΒΘΡΙ͂. 

θα σγᾶγθ ΔΙΡΊΠΠΘΗΐΠῚ ΘΟΠ Τὰ ΘΔ) ΟΡΙΠΙΘΠΘΠ) ΡΓΟΐαΠΠ (ἀν αίΖιιι8, 
ἱππ}6 5 1.) ..51 ΠΘΠῚΡΘ6 διιοίου. Δα Ἰοίτι5. {π|556ΐ δου θϑίδθ [αἰ ἴπὰο, Ἀοπηδηο-- 
{πὸ ῬΟΒΠΠΟΙ ΘΟρ ΔΙ] Π15. Ὑἱ ποῖ] 0 ΘΟΠΙΠΟίτι5. ΟΘΡ 6 ΠΠ 061 Ἰρϑῖι5. ΠΟΙΪΟΡ 
οχϑί 556. Γαί] 15, δ πὶ ἀὐ 6 5." 

Αἱ ϑηϊη γΘΓῸ : πης6 ΘΟΙΏΡΟΓίπὶ ΠΟ Πλι15, ἰῃ ΕἸΑρτηθηΐο Μαγδίο- 
Υἴδηο οἱ ἰΙοθο οχ ῥβθιάο - ΓοΡα]]Π]ΊΔη0 οἰΐαίο {Ππ βογιρίσμη. ἰηηὰὶ, φαοά 
δά οχϑίδί, ἤθὸ [114 «ποάάήδιη οἰπϑάθιη Ρουθ δΐψιιθ {Π{0}1 
ΝΟΙΊΘἢ ΔΙΟΙΟΓΙΒ. ΠῸἢ [ΟΡ ἑ0 ΡΟΠΘΠά τη), 564. Ἰηΐθ πὰ 4αδάδιη Υἱ δίαιθ 
Γδίϊοπο 110 6}}} ἱπ 0115. 5θιι παίανα: οὐ ϑέσει τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ φύσει. 
Α΄ ποϑ, 4πρι5 οί] 5. ραν ἢ 5.10 0]5, {πᾶπ| ποοθϑϑιίαΐθ, ἢθῸ 
γα!  ἀἸΟΥῚ 115. ΔΡΡΙΠΉΘη 15 Δααιοίι5. ἤλαίν] ΡῚΪ 1. Ραβίογριη δά(θιι 556 
υἱἀθίαν, ποη ἀμβθ διηι5 ἴῃ μαρία ΠΠ ΘΗ 6411 016. [5᾽2) ΘῃΪπ) οΧχ 
οἷα ᾿ἰη4016 ἀϑϑθνοιαΐίθ ἀθἤηϊνο μοί, βου ρίμη 6586. ΠΡΥ ἢ} ἃ ἰαΐθο 
(ποάδηι, [Πι6 8] ΖΑ {πὶ ΡΥ 1118 ἴἀνθηΐθ, (] ἰπϑιηΐθ ᾿βάθοι!ο βθοιηῖο 
πῃ Θοοϊθϑία ὑϑἰου δι οἵ γ6] γθηουδυθί. ροθηϊθηΐ]ἃ μ᾽. ΔΘ ἸοΔ (δ. 

9. Ἠδρηδθ Ραβίοι" 0 δα ΠουΠθι15. ἴῃ {Γ65. ΠΠΡΓῸ5 αἰνίβιβ οϑί. (ο- 
ἀἴ065, 4105. υἱ πγ118, ΕἸ νΊΒ] 06 ΠῚ} 1181} ΠῸΠ ἁρποβοπηΐί. ΕΧΒΙθΘηΐ διθ πὶ 
γΙΒΙΟΠ65, Μαηάαία οἱ ϑ᾽ 1165 ΤΟ 56. ΠΟ ῬΑ ἰδ ΠΙΙΠΠΊΘΡΟ 
ΡᾶΡ {{85. Ι 

4, ΤΑ} 6Π1ὰ5 Ρ ἃ 5 [ΟἿ᾽ ΠΟΙΏΙηδίι5. [556 νἀ θίι", {18 ΔἸ {π|5. ρᾶ- 
ΒΟΥ} γοϑίθ ᾿η πΐι5, Ἡθυμπὶ Δα]Οα θη 5. ἴῃ. Μαπμααί!5. οἱ ΘΙ 1}}-- 
θὰ5 παηΐϊ ροθηϊ (θη 6 ρᾶΡίο5 “ἃρὶύ. ΑἸ οἰπὶ [ΔΟΠηΔ πη) δἰ οϑιη 
ΟΡΈΒΟΙΙΙ πᾳ 0] 6} δΔηϑδηὴ 1}}} [ΟΡ ΙΡΊΙΟΩΙ «64 1556 νο]ηΐ, {ΘΔ ΠΟ  ΠΠῚ 
ἴνο5. Εριβίοίαθ Ῥδ}}} Αροβίο!ὶ πιιποιραΐδο {πθΡ᾿ η΄, ραβίον 68. 

ὅ. )6 Ῥαβίου!β διιοίοναίθ ἴἢ ΤῸ Ρι15 {ΠΘΟ]ΟρΡΊΟΙβ, ἀδαιό οἷα ἢπθ 
ΟΡίϊπη6 ἀἰββουπθυιηΐ ᾿Δομηπδηη: ΠοΡ ΠΙρίθ 465 Ἠριηᾶβ. ΚΟύμπιρθθογρ 
8905 οἱ ΗΠρΘηΐ6]4 : Π16 ἀροϑί. γάξον. ν. 16 "564. 

10) Ργοίορϑ. Ρ. ΧΟΙΥ͂, 544. 12) Ὀῖα δροβίο!. γᾶν. ρ. 161 οἱ 179, 
ΤΟΙΣ οὖν. ὃ: 18) Ποῦ Ηἰνίε 465 Ηδθγπηὰβ Ρ. 28. 



ΧΙ ΡΒΕΟΙΕΘΟΌΜΕΝΑ. 

Θ. Δα ποβίνο8. πβάπ6 4165. οΡΆΘΟΙΒ ῬΑΒ(ΟΥ 5. ἹΠΠΟ ΘΓ! ἰοχίιθ. ΠῚ 
ῃἰδὶ οχ ρᾶγ οι} 15. {πᾶ ἃριἃ ΟἸομηθηΐθηλ ΑἸΘχαπ ρηπη), ΟΥ̓ ΘΘΠΘΙΉ, 
πηᾶχίπηθ ἢ Ποοίηὰ δά ΑΠ ΘΟ απ) ἀπποοιη, ἀρ ᾿πιβοθηαμη, 1πΐο ΑἸΠὰ- 
ΠΔΒ511 ΒῸΡΡΟΒΙΠὰ ἃ ΜΙΟΠΙ ΔΘ Ή]0 θα ΒΡΆΡΒΙ ΠῚ οἱ, ἸηΘΡΟΪδα Ἰηγθηΐᾶ 
δαί. )διηηι (Θἰδηηηοο ΓΘΒΆΓΟΙΥ ὙΟΥΒΙ0 Ὑϑίιιϑ ἰα πὰ ἸηΐθρΡᾶ, 
[6115 οὰ Ὁ]05, 4πᾶπ) Θἰθρᾶηβ, 501 ΔΠ185. ΤΠ] ΘΠ 15. ἃΠ185. ΘΟΡΡΕΙΡ ΟΠ ΡΒ 
βραΐθηβ. ἸσΠΟΥΔΙΠΠ5. ΔΙΟΙΌΓΘΙη. ἰ[ἅπὶ ΤΟΥ Δ] ἅθγὸ ἴῃ Αἰοὰ Ρ6- 
{π|ᾶπι Ποΐδη) ΘΔΠῚ {πΠ|5586. 086. ᾿Π6]ΙΟΆ 6 ν 6 {1|}". 

[Ι͂4ο. Εὰ ΠΡ 6} (ϑίδρι οη515) ΡΙΊηγι15. Ῥαβίουθιη ον !ραν ῬΑΓΙΒ115. ἃ. 
[518 οἱ αυϊάθηη 5815 οογγοοίθ. Νὰ (ἀοΐθ! 6Γ11 δαϊΠ0 ΡΡ. Αργ. 
Ῥαν 5115 ἃ. 1672, οἴϑὶ {01ἃ δ58. 15 σοῃβυ αββοί, ") Πδιιὰ ΓᾺΓῸ ἴῃ ρᾶγίθ οὙἹ- 
{16ὰ ΘΠ ΟἨΪ ΡΥ ΠΟΙΡῚ Ροϑίμαθομα οβί. ἘΠ] οποῖη (οἰ 6] Ἰμἅτη ΘΙ θη- 
ἀἰαϊοῦο. ΡΤ οἴ 5. ἀθα 1 η΄ (Θά. ΔρΡΟΟΙΎΡΟν. πον. ἰθβί. Τ. ΤΠ]. 
δι} ΟῚ ἃ. 1719. 

ΑἸτορ ἢ} ἰαίΠπαγ πἰου ΡΡοἰδί Ομ θ ῬΑΒΓΟΥῚ5, οἵ θη] ᾿πίθρυἃιη, ΠῸ5 
ΡΕΪΠΪ οχ οάϊοο Ῥαϊαίίπο 150. 5ᾶθὸ. ΧΙ Ἰὴ ΠΟΘ] ῬΡΟΙΠΠη115, ἃ να]}- 
σαί {Πὰ ΘΘΠ 165. 1ῃ Π]6]1π|5. 4 ΟΠ ΔΉ ΘΙ, ΔΙ} ΙΒΈπι6. ἴῃ ΟΔΒΙ 8 ἴθ 16 
ΒΘΙΏΡΘΙ" ΡΡΔΘβί Δ ΠΟΥΘΗΙ. 

ὙΘΡΕΙΠ ΔΠ]6 ΟἸΠ τ 8 16 ὙΘΙΒΙῸ ΘΙΠΒΟΘΙΊΟΝΙ 51{,. αἱ πᾶσ ΓΑΙῸ 
βϑηΐθηξἃ οχ ΘΟΡΠΡΙΟΠΘ. ΥἹΧ 58 ηᾶ ΘΠΠΟΙΘΑΡΙ (ἀιθΐ, 5] ΤΉΠῚ Γοϑίδθδί, 
(ἀοβ! ἀουῖπμ ρνᾶθοὶ ἰθχίιϑ ροϑί ἰοῦ ΟΠ ΙΟΠ5. βᾶθοι!α ΓΘροΡ θη ϊ. [4 
Ομ ΘΙ , αἱ οονίο ν᾽ ἀθίαν, ρυδθίο βρθπι. Εἰθηΐηι τὸν ποιμένα ὁχ Ἰηοηΐθ 
ΑΙμὸ ἃ. δι ηο ἢ] 46 5 Πρβίδιη. ΠΌΡΟΥ η6. αἰζα} 1, {αὶ ρᾶῦΐο ροϑί ἴπὶ- 
ΡῬΙΘΒΒΙ15. ἴῃ ᾿ποθ μη Οχ ἢ: Ἡθιηδθ Ῥαβίον ρΡᾶθοθ Ῥυγπηθμῃ δα} ἢ π- 
ἀοΙΡμα5 Απροῖ. Ῥνδοίδ! ϑηθ πὴ) οἱ πα Ποῦ Δ Ἰθο (ἀπ 1}16 } 118 
διηαονῖ. ΤΠ ρβῖδο 1δ50." 

Ιη Ῥυδοίαϊομθ διὰ (ρ. ν. 544.) ἢ. Αῃροῦβ 6 οχίθγυ πα (1 ο 5 
ΘΟ π6 ̓ ᾶθο ΒΟ: ἘΟΠ5. ἀπίθιη, ΘΧχ 4Ὸ ῬΓΟΧΙΙηΘ Πδιιβίμηι5, ἀρ] Χχ 
οϑὲ: {τὰ ΘΟ ΟΙ5. ΠΌΡΟΥ 1η γδθοῖα ΤΘΡΟΡ [Ὁ]Π1ὰ οἱ ΔρΡΟργΆρΠΘη ΡΠ ᾶ- 
ΓΠ οἷ ΘΟΠ ΟΙ5. ρα; 486 ΦΙΠ 6 Πὴ ΟΠΠηΪὰἃ ἃ (1. ϑιηθηϊάδ [..- 
μϑίδηι ρϑυϊαΐα, ροβίψαδμη. δου ἢ465. ΑΘ ΠΟ ΧΡ] ΟΡ ίᾷ θϑί, [ἢ ΠΒ11}} 
ὈΙΙΠοΙΠθοδθ δοδάἀθιμιοδθ ἃ (θυβάουο Υ. ΠΙ. οομηραιαία τ] 46 δά 
Ππᾶπς δα Ποπθπὶ Δάν πη Δπ| {ΠΠ 6} Δ} 1551π|6 ΘΟ ηοοϑβα βαηΐ. 

Ὁ ἷ5 Ἰριταν ΘΟΠ ΠΠΟἴ5. ΠΠΙνΘΡΒι15 ΗΘΔ {06} ΘΟΠ Ι Πϑἴτν πβ6 16 
δ τηϊ πὶ οαρ! 15 ΧΧΧ. ΒΜ 6 1η15. ΓΧῸς πθάιθ ἀδϑιηΐ ργδθίθι ἢΠπΘΠὴ 
Πυΐπ5. ΟΔΡ 15. Ὠ]5ὶ βϑρίθιι. ἐοΠπ5. ΟΡΊΙΒΟΙΠΙ δρᾶ ροβίγοιηᾶ. δι πρι ΔΕ ΠῚ 
{γἴὰ 11 ΘΟ Ἰο15. ᾿ρ51π5. [Ὁ]1ἃ οχϊιπὶ Μη αο τ οἱ τηδίογ θη ΘΙ ΠΏ -- 
ἀἰπιη Ῥᾶυ θη ΘΟΙΠ ]Θοἰιμηίι}", ᾿Ν. 6. 6, 4π|ᾶ8 {γ}}18 Θχρυθϑϑᾶ βϑιιηΐ ἃ ἢ. 
δΊ1. Ἰη. 21. δῇ γῥ. 7ὅ. 1. 29 οἱ ἃ ρΡ. 96. 1. 22. υϑα406 δα ἤποριη. θιιδδ 
51 ΟΠ ΔΙ} π| (ΟΥΠ15. ΠΡΡῚ ΘΟΠ ΘΡΠέπ1, ΘΟΘΙΟΘ ΠῚ ἰηίθρυιη [0}18 ἀθοθῖη 
ΘΟΙΏΡΓ ΘΠ 1556. ἃρρᾶι οί, “δ 0} {π|ὰρ δη θοθάθγθηίΐ [Ὁ}115 ΓΙ ΡΒΙΘΗΒΙ ΒΒ, 

Ἢ Οοἱ. ἴῃ ργδοίαϊοηο: Ῥαβίον Πθυηδ6. οχὶΐ ομηοπ ἀδί] 0} ἃ ἀοἰαθοδΙΟΥ 8 ἐγ} 115 
τη55. Οοαά.: ρυηο ΒΙΡΙ] οἰ θοᾶ 5. ΘΓ Πΐ ΒῈΡΓὰ 1105 γοίουὶ, θοπδθ Πάοὶ τηᾶθπᾶθ- 
416. ἀιιοίου 4115, 56. ΠλΜ1110 : “Βθοη 40. ΓΘΟΘη Οὐ οἵ 11ἃ ἃ {0015 ἸΠΡ 5βὶβ ἀἴνουβο πὶ 
Ἰϑρθηίὶ ᾿ποῖ θυ} ἰδίῃ θο 5. 5Ρ 1010 8}18 πη ΘΟΙΏΡ] οἱ ἃ} ον! ραία ᾿π ΘΓ Το! οη θη: ἀ6}6- 
{πὰ {Π6 ΒΙΡΙΙοΙμθοαθ 85. ὙἹοίουῖβ. Του πὴ. πἢθὺ δάθο βἰμη θη ἘΔΙ Οπὶ ὅὸ ῬΓΙΠΉΠΠῚ, 
ἢδο ἃᾶδθο ἀἰβ5᾽ 6 πὶ αἱ Βδουη θη, 5615 ΟΠ Πα ἀρὰ (δγπιθ! 5 Ἐχοδ οθαΐοβ 
ΘῈΡΌΓΡΙ. - 

ὥμΌΞ ὦ 



ΒΕ ΑΝ. ΧΕΙ 

᾿π θυ ἴα ἀπὸ, ἀπππὴ Ροϑί ὉΠ Ππμὴ [ΟἸπαπὶ [105. ΡΟΒΙαμη, 1 4010 
118, 486 ηῸ ᾿ΔοΠοϊμηί, ΡΟΡΒΟΡΙΡία οϑβϑηΐ, Υἱχ ΠΉΪπ5. 118 ΡδρΊηδΘ 8ρᾶ- 
{ππΔ ὀχοθάθηίδ. 

» ἴδ γ6}Ὸ {ΓἸ1ἃ 1Π|ἃ [Ὁ]1ἃ ({τι86 ,,00 1015 ΓΙ] ΡΒ] ΘΗ 515. γοοάθι}0 Δρρ6}18- 
Ὀῖπηι15) ΟΠαυίδοθα ϑηΐ, [ὈΓΠὰ ΟΟἰΟΠΑΙἃ ΘΔ] 16 Π]ΔΙΟΓῈ Θχϑιαίἃ 8860. 
ΧΥ, ᾿πϑαυηΐθ γ6] τηθαϊο." 

δρᾷ 46 οΥΙΠοο οἰιβάθιη Νίϑ(!. νάϊογο ἃ. ΠΙΠά ΟΡ ἤπ8. ἴῃ δἰίθρα Ῥυδθ- 
[αϊοπο (ρ. ΧΧΥΙ) τία ᾿πα]οαί, τὖὖ 6115 διοίογ 5. ΠΘΟΙΙΔΙ ΙΔ} ΟἸΏΠ]ΡΙΙᾺ 
ΠΌΠΠΘΡΙΒ ἈΡΒΟ]αΐα Παθοη ἃ 511, 51 Ομ ἰΠ ΘΙ ΓΘίδί 06. ἰδί! πᾶ ΟΠ ΘΓ, 
Υ8] Δ]ἔθνἃ Δ] [6 ΓΔ ΤΠΘΗΒΌΓΔΥΘΙ5. «Νά πη (ἰΠ 11} οἴβι ἰθχίιιβ ΟΥ̓ΆΘΟΙΙΒ 
{π|61ΠΔ ΠΙΠ]Ο ῬΙΠΠΠ ΘΟΙΠἼι15. ῬΆ551Π) ἸΠΓΘΘΤΊΟΙ οϑί αιιᾶμη πίοι ρΡοίαί!ο0 
1 αἰϊπδ, ἸΟηρΘ ΔΙῸ ἰδιηθ ΘΟΙῚΠ ΙΟΘΟΙΕΙΠΊ ΠΕΠΏΘΙΙΒ Θϑί, 4] 1ἢ Θά ]66 
Θγᾶθοῦ ὙῈὶ] ΘΟΓΓΟΙΡΙΙ νοὶ ἀοἴθοι! β]ηΐ, 564. πέρι (15 1ιλπὶ ΟΡ6, 4] 
ΘΧΘΠΊΡΙΔΙῚ Ἰᾶθοο τη} {15 (81 ποϑίνειπι. 5ΘΟΙ 5 ΔΗ ΧΖΌΪΟΙ 6. πιϑ115 δϑί, 
ἴῃ ᾿Πηΐθρ ἢ ΓΘϑί{π] ροϑβϑιηί. 

Ηδθο ᾿ριπν ΘΠ ΠΟΠΙ5. ῬΓΙΠΟΙΡΙ5 Πθρηδθ ὐϑθοὶ διιοίου 5. ᾿ΔΠΊΥΘΙῸ 
(. ΤΙΒοποπάονῖ, 46 ῬΓΟΙπονθμο υΡῸ ΠοϑίΡΟ ΟΡΕΠ6 ΠηΘ 5, ΠῚ 
τηθ6ὁ ἰοίαμη ἰθχίμπη ἀΓ ΘΟ. ᾿Ρ5118 ΟΡΟΡὰ οχ [ΠΕΡ Ὲ5 5016 ΠΓ6 1 ΘΡΕΓΌΤῚ 
Τ1,αἴϊη15 (Θχίι 15 ποβίυ 5. δαϊπηροί, 5οα οἰϊαη {14 ἀ6 διιοίογδίθ ἀγᾶθοὶ 
᾿μαἰπ|5 ἰθχίιιβ ἃ ΘΠ μ6 ΓΟΡΘΓῚ βἰαίπθη μη 510, που! 6 ηΐἃ ἀ1 556} 8108 
ἀδιοηβίγὈΙ. 

ΟΥ̓ΡΓΒΙ0 [Γ(α]|1οα: ΠΠ Ῥαβίουθ. ἀϊ ϑδη! Εγπὰ γοθδυ]Ζζαίο (ἃ 
Ὠοη 6ἴο. Βα((ἰϑία (ἀΔ|}16010}}1. [ἡ γοποζὰ 1790. 



ΠΕ ἩΡΆΝΑ ΘΟΒΑΒ(Θ ΠΙΡΘΙΕΝΘΙ. 

(οηδίαί Ιῃΐ6Ρ ὙΠῸ8 ἀοοίοβ, ἀἴι0 ἸΠΡΙ 5. ΘΟ 665. ἃ ΟΠ 148 
ΘΥΙΠΘΗΒΙ [ΠΡ 5146. ΠΠΡΟΙ ῬΓΟΪαίΟβ. Θ556. 411 τη] ΓΟ ΔΕ ΠῚ] ΔΙ] ΠΘ ΠῚ 6χ- 
ΟἸἰδγρηΐ, αἰΐθυιιη [ὐρϑη1} ΡΑ] Πρ ϑθδίιπμη, ἃ]θυπη Ῥαβίου 5 θυ πηᾶθ 41] 
ἀἸοαν. Αἰσαο {Πππὶ «46, ΠῸΠ ΤΘΠΠΟΟΡῚ ΑΥ Πο] 0 1ἃ ΘΟΙρΡΑΓΔΙΠΠῚ 
αἰ ΥἹΡῸΒ ΒΟΡΙΡίθπ δ ἀγάθοδθ ἢ Π]ΘΙΠΓΔΠΙΒ. ΔΗ 551 Π}15 Δα ΠΙ] 86 ἰο- 
ΠΠΌΒ46. ΓΘῚ ῬΑΙΔΘΟΘ ΡΠ] οᾶ 6. Ρ41}}10 ΠΏΡΘΙ ΠΟΓ65. ΔΙ αι τι [ἈΠΠογοί,, αἱ 
ὈΡΓΉ] ΠΟΡῚΒ ὙΠ 66. ΟΠ ρΙΐ, ῬΓῸ [ὉΡΙΪΒ5 ΠΠΠ ΠΘΡΑΓη Τη8]6 ᾿ΠΐΘ᾽ 86 
ἸΪχί 15. Δ0 ΘΠ Πδ0. ΤαΙΠΟη6. ἃ [1Π0}}5 ῬΑ] ΠΡ 56 5115. ΠΙβάπθ δη  ||551-- 
[15 ΠΉΠ [ἢ ΠηραπιΠ αἰγοῦβα 5116. 1} ἀπ 1 α!10Ππ6 [α]βιη 6556. ἀἄ0- 
ΟΠ πη5. Οὐδθ ΤῸ5 ἃ ΠΟΡΙΒ, 41] ΟἸΠΠΙΠ 50}1} ΘΟ Ἰ065. αγᾶθοοβ 8η{1- 
(ΒΒ Π]05. 1 ΠΙ5π|6 ΡΔ]ΠΠρϑθβδίοβ {πὶ βαρ υβιιηΐ Ἰοηρο Ρ]ΘΡΌΒαιΘ ὉΠῚ- 
{π|6 ἔθ ΓΑΙ} ῬΘΙΓΠΙΒΙ ΥΠ15. δὲ οὐπὴ δία ἰγδοίδυ! 15, ΠΠ6 π6 Ρο- 
{πΠ| Φ]46 ΠΘΡῚ. ΠΘΩ6 ΟΡΙΠΟΙ ΠΤ] ΔΡΉΔΠΙ ἰαϊίθηη ἢὰρθοί. [ἴῃ θυ πᾶ 
γΘΟΙῸ ΠΙΔΡΏΙΒ 16 ΠΧ ΘΥΤΊΘΉΒΙ5. 110 [Γαι 15. πη ο {πηοίι5. οϑί. 
Ππιΐπ5. ΘΠ] ΠῚ ἰθχίμ5. {Π1Π} ΤΏ]ΠΟΙ ΘΙ ΔΓ ΐθ {1015 [Ὁ11|5. ΘΠαΡίδοοΙ5 586- 
ΟἸΠ θυ ἀθοῖ }] {ΠᾺΡ} ὁχ Αἰποὸ τηοηΐο δἰ ψα]155θῖ, ΤηΔΙΟΓ ΘΙ 511ἃ ΤηΔ ΠῚ 
δοάριη ἴῃ πιοηΐθ ὀχβουῦρϑιβδοί, αἰράβαιθ ᾿δίαθ ῬΡοΠοϑᾶθ ΠΡΡῚ ργοίϊο- 
5ΙΒΒΠῚῺΙ ΓΘΙΖῸ]Δ5 ἀγᾶθοαβ αἱ γοηάοργοί δἴίμιο δά δἀθηάιη ἐθάθροί τὸ- 
θδίιι5, ΘΟηΒΘη511 ἀυϊἄθη), 564 ΡΓΔΘίου {γ1ὰ 11 δη πὰ [Ὁ]1ἃ πο ἰγἃ- 
ΑἸ, 66 ΘΙΏΡΙΟΙῚ ἢθ6Ὸ ΘΕ ΠΓΟ}1, ΠΒ1 {πὰρ 46 Δροριάρῃο 8110 ἴῃ Αἰδὸ 
τηοπΐθ ὁοηΐδοίο ΕἸ 5115. []ρ5186. [ΠΟΡΘΟῚΡ1 ρου Πα {γα ββου ρβογδί. 
αὐτι5 16 ΤΟΙ (τὰ8 ΤΠΆΧΙΠΠ]Θ Οδιιθ8ᾶ5 ΠΑΡ... ΟἸΠΠ) ΘΠ] Τηδίθ ΓΘ ΠῚ 
{που οὶ ΠΟΥ ΘΟΩ1οἰ5 Ἠθιμηᾶθ ΡΠ ρ 5681 ἤηρθηα!, ἀπθῖη Δα 61 
ΓΟΥΘΡὰ ὈΓΘΥῪΪ Ῥοϑί ΘΟ ΘΆ511 ΡΔΡῚ ἴδ γο δίαιιθ διιίδοϊα [ἢ ποθ πὶ ΡΓΟ ΗΠ: 
πη γΘΡῸ ῬΓΔΘΥ ΘΠ 11} 5101 ρῥιια!αΐ ἢ, {π|ᾶθ ΒΌΒΡΙΟΙο ἢπάο!ρηο Αη- 
56} ὙΠῸ (ΟἰΒΒΙΠη0. ΒῈΠοΥ ΐα ογαΐί, Ονὐᾶθοὰ 511 σΟΟΠΟ5. 6 1 [1η15. οθη- 
γοῦβα ΟΥΘ θρθηΐῦ, ῬΡορίουοα {ΠΟ ΕΠ 5ῈΒΡΙΟΙ ΟΠ ΘΠ ΘΙ Ι5Π10 41 ΘΟΠΗΡ.- 
πηαίπ τ ὙἹ οθαίιπ' ΠΟ ΓΘ. ΘΟΙΓΟΧΙΐ, ΙΟΟῸ5. ἰδπη. ἃ) Δη 1 π||5 ΒοΡΙρίουν!- 
Ρπ5, πί (Ἰοιηθηίθ, αὖ Ογροπθ, τί δοίονο Ποοί ηδθ δ ἈΠΕ ΟΟΠ ΠΗ, 
ἀγδθοθ δ] αΐοβ 118 γοίγαοίαν!, αὖ σα ἰθχίιμη δὰ νϑίθρα ᾿δρχηθηΐδ 
ΟΟΠΓΟΙΠ οἵ, ἰδοιιηᾶὰθ ὐά6 61 ἰθχίιιβ οο]]αΐο 1, [Πη0 ΓΟρΡΟΡ 5. ̓ ρ88 [.ἃ- 
[πὰ νου ΐθη5. δχρίου, ἃ11ἃὰ ἀθηϊθ τημ]α ΤΠ] Γἃ ἰδ θυ ἑαθ ταυτί. 
Οὐ θι5. 6 τ Ριι5, οἱ δά [αἰβιιὴ Ραημὴ οἱ δ Ἠρυμηδιη [α]βαίμμη Ρ6Γ- 
{ΠΠΘ Π 1} 118, ΠΡ Π}15. 4Ὲ] ἰδοίπ 510 π ΘΠ] ἀπάτη ἴαηηοϑὸ ἰδηΐαθ 
(ἈΠ (116 ΠΉΠ10}1015. Γ]]ἀοῖᾶθ Ιοοῖ5. ἀδροίι, {πὴ ἃ ΠΟΡῚΒ ΤΪ]Γὰ ἰη50- 
Ἰοηΐἃ ἰδοθϑϑι 15, ἴπτη ἃ} ΑΙοχαηάνο Τγοιοο, ἱπνοηθ ἀοοίο ορ δα 
5061. ΘΘΙΘΡΘΡΓ ΠῚ ΠΘΡΟΙΪΒ. ΡΙΌΪΘ, 5.15. Θχροβι μη οϑί 4}101). [ρ8ὶ «αὶ- 

1) ΟΥ. Ἐπιίμα! πῆρ ο. θοῦ ἄθη πη η 65 - ΠΙπ οὐ ΞοΠ θη. ΠΓὰπῖοβ. ὥζνγοῖίθ Ζιὶ 
οἴη 6 ΠῚ (ΘΒ ἢ] ΟΠ 54} 155. ἄθον ΒΙπηοη 65, ἄθη Ηριηδβίοχί ἀπ (5. Τ οἰ ρΖὶα- ΒΟΓΠΠῈΓ 
ΡΙ]πηρβοδί δυνγοιἰοσίθ., δόνὶθ τὶ ΒουΟμθ. ἀπ ΡΑΙ ΔΘΟΡΥΔΡ ἢ Βομ θη ΕΤΙ ἀπ! Θυπησ η 

δε σιῶν ἜΣΟΣ,"ς,, αν 



ΕῈ ἨΒΈΆΜΑΚΝ ΚΒ. ΠΙΡ5, ΕΌΝΤΕ. ΧΙΥ͂ 

ἄθιὴ ἰ]ϑι {Ππ ΘΙΤΠΟΉ 15. ἈροΟρ Ρ πη δ ΘΠ ΠΟ Πθ. ΡΥΪΠΟΙρθη δέ- 
θὰ δά ἢϊμηο τιβίπιθ ἀ]6 ΠῚ ΠΟ ὙἹΠ ΠΠη118, τυ π6 0 Ἰρϑιιπλ [Ἀ]ΒΑΡ ΠΤ 
ὈΠ6 ΙΔ ν θυ 6 οΟὨζρΙΐ; [Ὁ]1ἃ ὁχ ΑἰΠῸ 8]1ΐα ᾿γ πηι δηΐθ θαι] 05 Πᾶ- 
ΒΕ] Π5. ΠΊΘ610 ΠΊΘη86 ᾿δημπάνῖο, ΠΡΡῸ ἀπιπηγ οσ ἀΟΟἰἸβϑιηοτιπη Ἐ. 
Απρρι οἱ ἃ. Πιμάον  ἀπάϊιη) ονα]ρδίο. 

Ῥοβίςιδῃ) γ6ΓῸ ΡΟΥΘ ΡΘΟΙΒ. να} 10 ΠΊΟἋ0 ΠΟΙΏΙΠΪΒ. γΟΓΒ ΓΙ 5511 40- 
115. ἰδ }}}}} οανὰ ΡΓΟΒρθοίΐα) οδϑί τ θᾶθ βοῃρθάδθ {5 δ γϑίπϑίμμη 
ΘΟΘΙ θη, 860} δῦ {πᾶῦ}] ἀθοηῖ!, [ἢ ΑἰΠῸ τποηΐθ 116 οἱ οοη- 
ΒΟΙΡβοναί, δ οβίοαϊα ΒΟΓΟΠηΘη51 Πρ 5᾽8πῚ ΡΟΥΘ Γθηΐαι", πηπίαία ΓῸ5 
οθβϑί. [πῇ ΘηΪΠῚ ΠΟ πὶ (6 ΜΙ Π]ΟΠ 15. Π46. ἀπιᾶη (6 διοίοναί6 οο- 
(1615. ἴῃ ΑἴΠ0 πηοηΐθ Ἰηγθηΐ] ἀροθαίι. Απΐθ ΟΠ] ηΪὰ γ6ΓῸ, {ππιπὶ 6αϊ- 
{10 ΠΘη86 ΠΘΟΘΙΠΒΙῚ ΠΩ ΡΓΔΟΙΘυ να!ραία. ράθηθ ἰοία ᾿ππ{1}}1}5 τϑα- 
αἸία οββοί ), ἴρ86. ἰθχίπιβ ἄθῆιο οάἀθπῆμβ οὐαί. (ὑπ5. τοὶ οαγᾶπι αἱ, 

Ργοῖ, ΤΙΒΟΠ ΠΟΥ. ἀπά ΑΠάΘΓΟΡ ψοηθηγίο Αὐἤᾶρο, Ὑοπ ΑἸΘχϑη ον [ὙΚΌΓρΡΟΒ. 
Πιοἰρχὶρ, 1850. ὕταπίμπμη οἱ υἱγιπ οἱ, ΤΠ ορβίαμη χαρά αἰ ποί, οἵ, οδἰϊδηι {16 ΓΑ 5016 5 
Ὁρῃί 8] }]αι1, ΗδΙδιβροροθθη γὸὴ Ζάσποκο, 1850. Νι. 18 οἱ 20. 

"2) ἤος ἱπά]οαν} γϑιη ἂά ρᾶμοα ἤᾶθο ΘΧθιηρ]α ἰθχίιβ ϑιπηοηϊάθὶ ἰῃ 64, Ρ.. 
ΘΧΒΙΡΙΙ, ἰαχία Ροβιίο ἰοχίαθ ἀρορταρΡ ἢ ἴῃ Αἰΐο τηοηίθ ἔδοίϊ, 
ΘηΪπΠ 6 ΠΕΠΠ6ΙῸ [ΟΘΟΙΉΠ [ογ6 {πἰπ ρθη Υ 10 

Εά. γ᾽. 

Ταῦτα σέσωχέ σε, εἰ παραμέγεις τού- 

Ραιοα αἰχὶ. ΖαΡΡΘ 
βο] θοία βδυηΐ, 

Βα. ποβίγα 62 ἀροφγ. 

Ταῦτα σέσωχέ σε, ἐὰν ἐμμεί- 
τοις" ἔασον ἐχείνας" χαὶ πάγτας σωώζειϊγης, χαὶ πάντας σώζει τοὺς τὰ 

τοὺς τὰ τοιαῦτα ἐργαζομένους. Ὅσοι δὲ 

ἐν ἀχαχίᾳ καὶ ἁπλότητι διάγουσι τὸν βίον, 
οὗτοι χατισχύσουσι πάσης πογηρίας καὶ 
παραμεγοῦσιν εἰς ζωὴν αἰώνιον. ακά- 

ρέοι πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν δικαιοσύ- 
γηγν" οὗτοι γὰρ μόνοι φϑορᾷ οὐχ ὑπόκχειν- 
ται. Ἔρεῖς δέ: ἰδοὺ ϑλίψις ἔρχεται με- 

γάλη σφόδρα" καὶ εἰ δοχεῖ σοι, ἀποστρά- 
φηϑι τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐπίστρεψον αὖϑις 

πρὸς χύριον πνεύματι ταπεινώσεως" ἐγγὺς 
ὃ χύριος τοῖς ἐπιστρεφομέγοις, ὡς γέ- 

γραπται ἐν οἷς ἐλάλησε τὸ πνεῦμα χυρίου 
ΜΙωσεῖ δι᾽ ᾿Ελδὰδ χαὶ Μωδὰδ τοῖς προ- 

φητεύσασιν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ. Βα. 
ΡΓ. Ρᾶρ, 9. 

Τράψεις δὴ νῦν βιβλία δύω, καὶ δώσεις 
ὃν Κλήμεντι καὶ ἕν Γραπτῇ. Καὶ Κλήμης 
μὲν πέμψει εἰς τὰς ἔξω πόλεις" ἐχείνῳ 
γὰρ ἐπιγέγραπται" Γραπτὴ δὲ νουϑετήσει 
τὰς χήρας χαὶ τοὺς ὀρφανούς. Σὺ δὲ 
ἀναγγελεῖς τοῖς πρεσβυτέροις τῆς ἐχκλη- 
σίας, καὶ ἀναγνώσεις τοῖς λαοῖς μετὰ τῶν 
προϊσταμένων. Ἐά. μ᾽, Ρᾶρ. 9 54. 

τοιαῦτα ἐργαζομένους. Ὅσοι δὲ 
ἐν ἀκακίᾳ χαὶ ἁπλότητι, οὗτοι 
χκατισχύσουσι πάσης πογηρίας, 
χαὶ παραμέγουσιν εἷς ζωὴν αἰώ- 
γιον. αχάριοι πάντες οἱ ἐργα- 
ζόμενοι τὴν διχαιοσύγην" ἀδι- 
ἄφϑαρτον ἔχουσιν ἕως αἰῶνος. 
Ἐρεῖς δὲ Μαξίμῳ ᾿Ιδοὺ ϑλέψις 

ἔρχεται" ἐάν σοι φαγῇ, πάλιν..." 
ἐγγὺς κύριος τοῖς ἐπιστρεφομέ- 
γοις, γέγραπται ἐν τῷ Ἐλδὰδ 
χαὶ Μωδὴδ τοῖς προφητεύσασιν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ. ΟΙ, ἱπῖνα 
γί5. ἢ, 3. 

Γράψεις οὖν δύο βιβλιϑάρια, 
καὶ πέμψεις ἕν Κλήμεγντι χαὶ ἕν 
Τραπτῇ. Πέμψει οὖν Κλήμης 
εἷς τὰς ἔξω πόλεις" ἐχείνῳ 
γὰρ ἐπιγέγραπται" ΤΓραπτὴ δὲ 
.... τὰς χήρας καὶ τοὺς ὀρφα- 
γούς. Σὺ δὲ ἀναγνώσεις εἰς 
αὐτὴν τὴν πόλιν μετὰ τῶν πρε- 
σβυτέρων τῶν προϊσταμένων τῆς 
ἐχχλησίας. Οἷ, ἰηΐα Υἱβ. 11, 4. 



ΧΕΥΙ ΚΝ ΗΠΒΉΜΑΙΣ αΚ. ΠΡϑ. ΒΌΝΤΕ. 

ῬΓΔΟίο 605. (ΠΟΙ οϑὲ δα] ΠΘΙ ΡΝ] ΠΟΙ ΡΟ ΓΘΒΔΡΟΙΡΟ, οἱ ᾿ρ81 ἴῃ Π08 
ΒΒΟΙΡΟΓΘΠΉΙΒ. απ} 1ῃ Οδιιθθὰ ἤπιον 11, ὈΡΟΥΓ ΘΙ ἀἸορηάιπι οϑί. ᾧαμὶ 
ΘΠ] ΘΟ ηθ Βα] ΑΡΟΒ ΟΠ ονιπῃ, ἃ ΑἸΡοῦίο ὮΓΘ556], υἱγὸ 
ἀοοίβδιιηο ἀθάι8. 5805. ΕΠ 6115. θΘΠ6 Τη6 110, Ἰηγοϑίραη 5 Ἠοιμηδηᾶ- 
ἡ] ΘΙ ΠΟ ΠΟΘ άγιη {{Ἰ65 8118 ἸΘΠΡῸ ΘΧ (ΘΠ ΡΟΓ 6 ΡΓδΔοραι αΐδμη, 1 0]10-- 
ΡοΪδθ ΓΊΡΒΙΘΗΒῚ δοβί μη 1551110 τ {γ015. να]ρ Δ} 5 ΒΟ ροΓ οί, ϑυδά6- 
βηηιι8, Ῥᾶ015. ἃηΐ6 ΟΠ 6 Ρι15. {πᾶ} ῬΓΊΠΟΘΡ5. αγάθοὰ Ἠδγηδο ρα ἰο ργοὸ- 
αἰΠθαΐ, οἰάθιη Πάθμη ἐἰθάιιι ὐδθοιη Ηρ ἸηΔὴ Ποβίγα Ορογὰ ᾿ἰθΓῸ 
ΠΡ 56] η0. ἸΠΒΘΙ μὴ 1. (δὴ Πάθημ 60 1 ΘΗ 118. ΒΘ γαν πηι5, {π|0- 
ὨΪδὴ {πᾶ οἱ ἴῃ {Ἰθι5. ΔΗ {||5 [0115 οἱ ᾿ἢ ΔΡΟΡΙΆΡΠΟ ΠΟΙ (ΙΝ 
Βουρίασαμι οΟ 5 ῬΆΒΒΙ ΠῚ Π0) 8815. ἈΒΒΘΟΙ ΓΙ ἰΘρΘΠΑ] ΑἸ Πα] 85. 6ϑί, 
ὨΟΒ ΥΟΙΒΔΠ415. ΔΗ 15. ΠΠΡ}1Ὶ5 Υ̓ΔΘΟΙΒ. ᾿ἰβέπιθ ᾿π 6 118 ἀββαθίοβ ὅ ὀχοὶ- 
ἰαγιΐ τι ἰοχίπιη] γἱΓ]5 ἀοοΙ5. {ΓΔ ΘΓ ΘΙη115. (πιᾶπ {6} 1551 6 ΘΧΟΙΙΒΘΙΠΠ, 
Ηοο ΘΗΪΠΠΥΘΙῸ ΘΟ Ρ6Ὶ οἂβ ἰθχίιβ ρᾶυῦΐίθθ, αᾶ8. οΧχ [0515 {05 ἴ0- 
115. δη π|5 Δ 10 ᾿ΠΒΡ6 1 ΘΙΠΟΠΙ 15 ΔΡΟΡΓΆΡΠΟ ΠδιρΡο ΠΙΘΘΡδΐ, 
ἴδοίιμη. 6586, αΠΠΠρ θη ὶ ΟΟ]]α θη. Ἰηϑ{Π{π||4 Ι0015. Π}}}{15. που] ηΐ ον ρρο- 
Βαΐμπμη οβί. ἢ) 

βλέπω ἑδώλιον χεέμενον ἐλεφάντιγον,, βλέπω συμψέλλιον χεέμενον 
χαὶ ἐπὶ τοῦ ἑδωλίου προσχεφάλαιον λι- ἐλεφάντινον, καὶ ἐπὶ τοῦ συμ- 
γοῦν, χαὶ ἐπάγω ἔχειτο ἐξηπλωμέγνον λευ- ψελλίου ἔχειτο κερβιχάριον λι- 
κὸν χάρπασον. ἘΔ. ργυ, ρᾶρ. 10. γοῦν, καὶ ἐπάνω λεντέου ἐξηπλω- 

μένον λίνον καρπάσιον. (ἷ, ἰπΐνα 
γἱ5. ΠΙ, 1. 

9) ὕτἋὉ᾽ ρΡγδοίθγθαϊημβ οοάϊοιμη Νονὶ οἱ γί Τοβίδιη θη! δη 55 ΤΠ ἰθχίμ5 
γα] Π]}θτ15. Ππουθὴ ἃ ΠΟΡΪ5. δαϊίοβ, ἴῃ Αοί8 Αρρ. αροονῳρὶι!5ς (1851) οἱ Ευαηροϊης 
αροογμρίι5 (1859) [1061}105 δηίθ ἱπθάϊίοβ [ὉΓἃ5 ἀθάϊπηι5 «δι πογ ἀδοη. Αοοθάπηϊ 
Ρίαγα 4πᾶ6 ΠΡΤΟ ποβίρο Απδοαοίογιηι βαογογιν δ, Ρ᾽υΓαπογην (1855) σοπίηΘηΐαν, 
θη {86 δ( βάθηδαβ Αροσαΐϊψρ8θ8 ἀροῦν ρ᾽ια5 ῬΥΔΟΡΑΓΑΥΪΠηι15, ἰΐθηη ΒΘ] Ϊα Εἰ τὶ 
ΒΟΧΑΡΘΒΙΠΪ ΒΑΘΙ ΠΟ ΠῚ ἀπ οΘ 115 θυ [Ὁ}118. ἃ ΠΟΡῚΒ 6 Αἰ ΠΟΙ πιὸ οοαϊοα ἃ, 1841. 
ἀοβουρία οἱ ἃὴ Π], (ἃ ααὰ. ἔτη. ἨθπηΡδο ἃ. 1850. ΡΆΡΠ1ΟΙ πγ18. [ἀοΐα, ᾿ΐθι 818. 

4) ΡΙοΥΐ 6. οἰ πβπιοαϊ ΘΥΤΌΤΟ5. ΘΠ] Ομἷβ. ΡΥ ποΙρὶβ. Ρᾶσιῃ ἰπί ]]θοῖο Δηι 40 50}1- 
ΡῬΘηΑῚ 040 ΟΥἿΪ διπηΐ. ῬΟΙΟΓΘΒ. [6γ6. Πὶ διηῖ. Βα. ΡΓ. Ρᾶρ. ὅ2. ᾿αθεῖ ἁμαρτίαις, 
'ρ86. οοάοχ ἁμαρτίας: ρμΡᾶρ. ὅ9. οοαοχ ἀϊοϊία ἡτοιμάζων ΒάΡΟΓΘ, 564. Του Πᾶ- 
Ρεῖ ἑτοιμάζων ζϑίηη! τη0410 8 580}0Ρ6 ἴῃ οοα. ΒΟΡΙΡ ΠῚ 651): ρᾶρ. 54. 64. ρνῃ. ἀγαλ- 
λεώμεγος (ἴῃ ἁρροπάϊοθ: -ωμέγως 7). οοή, οἠμπῖπο ἢδβοί ἀγαλλιωμένως οχίνο- 
ΤῊΪΒ {16 15 ΘΟΠΡ ΘΗ 10 ΘΧΡΤΙΘΒΒΙΒ: Ἰρ᾽ άθηὶ 64, τ στ γόμῳ οἱ 6 οομϊΘοἴι ἃ 
τὸν νόμον, ἃἱ ἴῃ ἶρ80. ὁ04. εχ τῷ γόμῳ δογγδοίαπι δβί τὸν γόμον: Ρᾶρ. ὅ0. 
δα. Ρ᾿. Ὁ αὶ εὐχαριστεῖ, οοά. εὐχαριστῶν: 1θ16πὶ οά. ρσ. συνέξει (εοἀ. συν- 
ἤει); αἱ ἴρβ6 οοᾶ. συγνῆχεν Παροί: ἰθιάθηυ ἰοβία δά, ρὲ. οοά. Βαβοῖ συιόνγτες, 
4ποα ΡΟΙ ΘΙΓΟΙΘΙῚ Ρ1ΙῸ συμγιόντες {γρΡ 15. ΘΧΒΟΡΙΡία πὰ γἱἀοίασ; ἰρ86. οοα. γ0}Ὸ σὺυν- 
ιέντες ᾿ιυρίαν: ρμᾶρ. ὅ9. οα. ρνυ. ἀγροὺς, οοὰ. ἀγρὸν: Ρᾶρ. 00. εἀ, μι. συνευ- 
δόχησεν, ᾿οο4. συνηυδόχησεν: Ρᾶβ. 61. οἀ, Ργ. τὰς, 564 οοάεχ σὰς: θ᾽ άθιῃ δά. 
ΡΙ. ἐχ (δὲ) τῶν. ἐο4. καὶ ἐκ τῶγ: Ῥὰβ. θ0. εὐ. Ῥι. ἤχουον αὐτὰς, ἴίοιη σύγνεεξ 
αὐτὰς, οοα. γνοῖὸ ἤχουον αὐτὰ οἱ σύνιε αὐτὰ: γῬᾶρ. θδὅ. 64. ΡΥ. ἀποβάλετε, 
οοἀ. ἀποβάλλετε: ρΡᾶρ. 61. εἀ. ΡΙ. ἔβαλλεν. εοἀ. ἔβαλεν: ρᾶρ. 10. εοα. ρῖ. χε- 
λεύσεις εἱ οχ οἴημθπάαϊίΐομο χελεύσῃς, εο4. οἰμπίηθο χελεύσῃς: ἰθ᾽άθῃ) 6. Ρῃ. 
ϑλίβονται, οοα. ϑλιβήσονται: γὰρ. 11. δα. μγε. δοχεῖ οἱ 6 οοηϊθοίαγα δεῖ, ἰρ88 
γουὸ οοα. δεῖ: οα. ρΡτ. ἐπεδέίδουν, οοἀ. ἐπεδίϑοσαν: Ρᾶρ. 1ὅ, δα. ΡΓ. χαρποὺς, 
οοα. χαρπὸν: ᾿θ᾽άθιη δα. Ρ 1. περίζωσον, ο04. περίζωσαι: Ρᾶρ. 98. 64. ΡΓ. ποι- 
χκίλαι, ἐοὰ, ποιχίλα: Ρᾶρ. 99. δα. ΡΙ. τὸν ϑεὸν, οοἄ. ϑεὸν. 101. δἀ. ΡΥ. (τὸ) 
δγ., 568 'ρβθ. οοά. τὸ ὄγ.: ρμᾶρ. 108. 64. ΡΥ. δεχάτου(οὗ), 564 ἴρ86 οοὐ. δεχάτου 
(αἰ μιὰ 5 Παρὰ οοΙηροπμαΐο οχριθβ88) οὗ ἰΐδμι ρὰρ. 107. 64, ρυ, δωδεχάτου (τοῦ) 



ΠΕ ἨΒΆΜΑΚΝ ἢ. ΠΡἅ. ΡΌΝΤΕ. ΧΗΥΠ 

ἸΔΙΏΥΘΙῸ ἴῃ ΡΟ ΟΘΏΒΘΠ0 ἀγρᾶθοῦ ᾿ἰδίο Πθυύμηδθ αὶ ριιίαίιμη᾽ ἰοχίιι, 
46}, τιὖ ΠΠ]ΔΧΙΙΏΔΠΙ ΘΟ [6 Ρά ΓΘ η] ὁΧχ [Ἀ]βα 15. ΘΙ ΠΟ Π 15. ΒΟ 0615. Πὰ- 
Ἰλ, Θά Το ῬΡΪΠΘΟΡ5. βυμημᾶθ ΔΗ {1 ΟΠ Ι5Ε]Δπὰ6 ὙἱΠΠοδ11Π} 
αἀἰχιῦ οὐπ ΘΟΓμΙΘ τη1}1 ΠΠ{ {0 18. ΟΠ ΙΒ. }15. ΘΡαίμ] 1 5 η1, ΤΠΟΧ ἸΠΥΘΗΙ 
{π|ρι15. γϑθηθηΐου οἰϊρηογοη. Εγδηΐ ΘἰπΒ 101 {τιὰἃ6 ΤΏ1Π]1 ΒΌΒΡΙΟΙΟ- 
ΠΟΙ ΘΟΠΙΠΟΥΘοηΐ, ἀὐᾶθοα ἃ ΘΠπηοηϊ 6. [ΠΟ Γο 114 ἀπ! ἀομὴ ΤΟΡΟ ἃ 
ΠΘάπ6. ἈΠῸ τηθο ἃ} ἰργ80. Ποία (4 «πο π6 ἰοροηο ἀπ! θηι Ο06110] 
Ρᾶν ναί 7) πο ἴδ) ](6ΓῸ ροϑί (1. βάθοι!ο. «πιᾶμι ἃθίαίο τηθ ]ὰ ον [ἃ 
6556, Π6Ο δι πὴ ῬΡΆΘΡΟΥ ἰθχίπμη τππ6 γοίπιβ ἸΠ ΘΙ ῬΓ ΘΒ. ΠΠΠη118. ΠΔΙΙΒΘΙῚ, 
501 {1π|ο ({|5. ἀδρου Πππ (ἀραθοιμη ΘΙ ΡΘΗ Βα ΟΡ Πα 1ηὰ ΘΟΠΥΘΙΊΘΗ8. 

(υὰθ ΔΗ ΠΕ γ ΘΓ, ΡΡῸ ΤΟ {πᾶ ΠΉΜΠ] Ὑἱ θθαίαν Θγανιαΐθ “΄ 
ἴἌθΟγο. ΠΟ Ροίτ «μι αἴιμὰ ΘΟ Πον 6. ΡΥ ΠΟΙρῸ γἱρὸ δ. Ὑ. ΘΟΙΠΙ ΠΟ ᾶ- 
ῬΘ1η, ΠΟ ΡΓΔΘίθυ θη 5. «(μι Ππ|015. φαίη ἃ «πο ϑ 0 ηθηὶ ΔΙ Γοἵ Πογὰ 
(οχίπιθ. ΠΑ ΓΠη1 ΓΘΟΘΉ510. ἃ} ΑΙ}. Π 6556] οχ οὐ. Ῥαϊαί!ηο Ἠοιηδηο Παιιδίδ. 
ΠΙῸ νοι, (πιο δχρ!οανοί ποβοίθηβ, πΠ6 0 ἱρποῦ δ 8 4ιδηίοροΡο ἃ [αἰβαίο 
ΒΟ Π 418. ἀΡΟΘΙ ΡΠ γϑυπὶ αΠΠΠρυΡοἴ, «πιδπη ἀπ θη ΠΟΘ] Θ ΘΠ ἃ μιι- 
ἰᾳθαΐ ἃ 16 ὈΙΠΠ} ΟΡ βου γαΐα, (ΠΟΤ ἃιοίοΥ Πἀύθηη ΤηΔΘΉ ΟΠ ΘΙ 6 ἃιι- 
Βοθδί ἰοῦιιβ ὁχ ᾿ιἰβίουὰ ἔνα 1185. ϑηοηϊ θᾶ ΠΊΡΒΙΘΉΒΙ5. ΙΔΠ} ΠΟΙΙ551- 
ΠΉ115 ᾽), ἰΔΙη6 }) Ἰηθᾶμη ἴῃ ϑθηΐθη πη [δι ΘΟΠΟΘΒΒΙΙ: ὈγθοΡαί ΘΏ]ΠῚ 
«ππππὶ ἃ]1ὰ ἀαράδιη --- τ, ῥᾶξαι Μαηά. Χ, 1. οοΠ|αο ῥῆξαι ἃριυά 
ΑἸομμθηίοιη ΑἸοχδη μὴ ἢ --- ἔπ πὴ (π| ἰπίον (θχίμιπι ἐχ ΑἰΠῸ 
ΠΟ ηΐ6 δὶ π05 δάγροίιπηι. οἱ Οὐδοοα Ποιηὰθ ἢ ριηθηία ἃ Ὑϑίουθιι5 
]]αΐα οϑβοί θρυθρῖη ΘΟΠβΘηβιι. ΟἸἸΠ]Ὲ5 ΟΠρθηΐο. ῬΘΙΡΘΉΒΙ15. 
Πηθα ἢ Πλε16 ἢ 56 θη [ἃ ΠΠΟΥΘΙῚ ΠῸῚ Ροίμ!. (Λιπιπὶ ἁιίθιη, αἰ ΘΧ 
ἰρϑᾶ δ. μι. τηρο Θχβοῦρίμμη. οϑί, «μιδθϑίϊο ἴῃ πηϊνουβᾶ μὰ Οδιδδᾶ 
ΘΓ ΑΥ ΒΒ ηὰ 51} 46 [ὉΠ ΠΠ}115 Πάδαιιθ [Ομ πὴ ἰοχίι5. Υ̓ΆΘΟΙ ἃ ΒΟ ΗΠ 6 
᾿μγθη 1, ΠΟΡίβέμιο Πὰθ ἦὸ ΤῈ Ιοηρο δἰ [οι νἱἀθαίαν ίεμιθ ΘΠ ΟΡῚ ΡΝ ]η- 
Οἷρὶ, «αΐ οαμοϑα ἀἰβουίαιιο ὀρθαί οη6. ΔΗ Πα ββίπηαπη (ἀραθοαιῃ ἰθχ- 
ἴπι5. 1ΠΠπ||5. ΟΥΙΘΊΠΘ 0666 ϑέιαι 5Ι μι. Βα {15. ΒΙΡΟΡπι6 (ρἃρ. ΧΥ. 
ἀθοι 556. υἱάθίι", (ΠΟθιητ5. ὈΡΘνΠον ---- (πο πηο πηι ῬῸ ΟἾΠ1ΠῚ ΠΟ 
ΔΙ ΒΟΥ τη016 ἢτηο ἰρϑῖιπη ΟΠ (157) το {π]} 115. ΘΟ ἸΒΒΙ Π. 1 ΔΙΡΘΙΙΠΊΘη- 
[15 ποβίνα ηϊαίπι" 56 θη [1ἃ. 

ἈΠ ΒΡ  Οἰθη! 1 Δ] ἀρριιθηΐα, (Π|}}115. Ὑἱν ἀΟΟΙΙΒΒΙΠΊΠ5 Δηροι ἰθχίμιμη 

504. ἰρβ6 οοὔ. δωδεχάτου (μι: ἃη[6) τοῦ: ἱπίάθμι δ. ρῃ. ἡμῶν, 6 οοπίβείαγα 
ὑμῶν; 564. ἴρβ6. οοα. ρυΐπι. πιᾶπι ΘΟΥΓΘοίππη ΠᾶΡ οι ὑμῶν. [πῈ0 θὰ 4πᾶ6 ῥεἰπηὶ 
Ιοβίπηιιϑ δὲ ϑ΄η}}}. ΙΧ, 2... ἀδιστάχτως, οαἷι5. Ιοοο 6. ρὲ. ἀ....... παρ οῖ. Αἀάο 
ΒΈΡΙα Ρᾶρ. 14. οα. γΡν. τάγματα, 564. ἴρ80. οοἀ. τάγμα. 

5} ΟἿ, Βπιμα!Π]πηροη ἄρθρου ἄθη ϑποηϊά. Ὠϊπά. {{πὰηΐο5. Ζιυνοῖίθ, γϑυηθῃγίο 
ΑμΠΠ. γοπ ΑΙοχ. ΠΥ] "505, ρᾶρ. ὅ. ποί. 1, ΑΘΡΤΘ [Θγοπάππη οδί ψιοα πὰς ἀθ ΤῸ 
ἴπ ῬΓΟΙΟΘΟΙΊΘΗΪΒ. ο(]. θ᾽. πἰΠ}} ῬΓΟΥΒΙ5. Το αίιπη οδί, “αι απ Π| ἃ ρᾶρ. ἱπάθ ΧΙ. π5- 
{6 ἂἀ ΧΧΠῚ. «ιδοβίῖο ἱραοίαίι" .. π΄ πηϊγοῦθα ἤδὺ οαμ5βθᾶ ΘΤΑΥ 55 11Πηὰ (6 αἰ πὶ [Γἃ- 
βιηθηία ἀτδθοὰ 1 Ρ51Θηβία.  ἰοχίππη. ΘΟ θα! ΘΠ οἰ ρα! οι, ἂμ ΟΧ δηςπὰ ἀδιμππὶ ἰη- 
Του Γι !οπθ ἰα {πὰ ἰπ ΒΟΥ ΠΠΟΠ ΘΙ) Θ᾽ ΔΘΟΙΠ ΘΟΙΥΘΙΒἃ 5]ηΐ ΠΠΟΤῸ ΔΟΥΐ ΡΟἰἰββί πηι τη6- 
ΟἿ (θη ρ ΟΥ θη 5. Πδπα ἱπιιβιίαίο. 

0) Αἱ ἴῃ ΟἸομηθπίθ, {πθπὶ ἃ ἀπάτη) ὁ 65. ρᾶποὶ ποὺ δηι(αἰ 6 ααΐ Βοηὶ- 
ἰαΐ6 ΘΧοΘ!] θη 65. ἃ 111 βυιηΐ, ᾿πΈ ΘΓ’ 5. Ποιηδο ὐάθοι5. δοίαίο τηράϊὰ ἰρϑιμη δάξαι, 
ἃ ΠΙΡΡΆΡΪΒ ΟΠ {ἃ γοο6 ῥῆξαι ρϑιιηπίαίμη., (Δ ο1 16 ἰπνθηΐγο ροίογαί. (δίθυι πη) 
ῥάξαι --- ἀροθηίιβ ἴῃ ΔΡΟΡΓΆΡΠΟ οἱ [0118 σοά οἷβ βᾶθρ οοηίγα ἰθρθῖι ροβιἱ 5απὶ 
-- ορ(π|6 Τϑϑροπάοθί [μας 0.. οἰ οἷαί, ἦς, Δ Π 141. Αρπὰ ϑυϊάδιῃ οϑὶ: δάξαι ἀντὶ 
τοῦ χαταβαλεῖν᾽" οὕτως πολλόδωρος. ΟἿ, οἰΐαπι Βίορ!. ΤῊΘ5. 5} θὰ νοεθ. 

1) ΡγθΙαηὶ ὀχθροθηΐ οαϊο Υ11. ποϑίγα Νονΐ Τοβίδιηθη! οὐἰἴοὰ οἱ γοϊαιποπ ΠΠ. 
Μοματηθηΐουτιπι 5ΔΟΓ ΌΤΙ ἱπ6 ἀἸ [ΟΤΙιΠι. 



ΧΙΥΠΙ ΠΕ ΠΕΆΜΑΕ ΑΚ. ΠΡΞ. ΕΟΝΤΕ. 

ΑΙ ΟΠδίγριη [ΡΒ] ΘΉΒΙθι5 ἢΡΑΡΙ ΘΠ 18. ΒΈΡΟΓΟΘΒ6. ῬΤΟΡΑανΪ, ΠΟῺ 5815 
ὁδί [οί Ὑἱά θέν" «(πιο Ἰηᾶρηᾶ ἃ})} 60 υἱβ {θυ οϑί 115, ααδθ 
ΡΆ551Π Γϑοί 5. 1 Υ̓ΆΘΟΙΒ. (πΠδ]ὴ ἴῃ [,Δ[115 ΘΠ{15. ἸδριηἊ}", ἢ6 6 ΤΠΔΡῚΒ 
{104 “ΠΑΡ 1 Θὰ Οδιιβϑᾶ Π]ΟΒΊΘΗ 1“ (ΠΟΙ (ραρ. ΧΧ].) χαρά Ὠογιβ 
(Υἄθοι8 ἰθχίῃιβ ὨΟΏΠ}]ὰ ΟΠ] 5010 ΘΟᾺ 66 ὨΓΡοβάθηϑι ηΐθ ΠΟΠ ΠῚ 
ΟΟἸ]αίο“ ΘοΙ μὰ Παθοί. Οπ θη (6 ΠΟ 6 «μιδοΡαίι.,, ἈΘΥΙ 
ΡΟ ΙΒΒΙ 1 1661] ἰΘΠΡΟΥθι5. Πδι ᾿πιιϑιδίος (ρᾶρ. ΧΙ.) γνϑίθρα [.ἃ-- 
{1πη8, οἴβι 088 ὁ ὐΆΘΟΙ5. ΟἹ {ΠΧΊ 556 ηΐ, 1 ΒΘ ΠΟ ΠΘΠΗ) (ΓΘ ΟΙἢ) 60Π- 
νΘΡ ΘΠ, ααϊ4 ἰδηάθηη Γοίδορί αἰλῖπ [Πα ηι15 οΟαθχ σΟηΥ θη] Θ 5. ΟΕ 
ἀγάθοο ἰὴ ΟΟἸΪαΐι8. δ᾽ Ὁ ΠΟΒΙΓΙΒ. ἰΘΙΏΡΟΥ 5. προηο ρα 1ἃ ΡῈ 86 
ΟἸΑΓΒΒΙΠ11Π} 68. (ΟΠ οί γθ Ὸ οαἢ] 60 α«οα [1 αἰϊηϊι5. (οχίαβ. Ὀ]ΘΡ τ μ- 
{π|6 ΘαΠπ|8, (θη Υἱ[ΠΟΒΙ 5ΒΙ ΠΏ] 6556. Ἰ0015. Ὀ]Ε 15. ἈρραΓοί, ἴῃ ἃθβί- 
τη η60ἃ (Υᾶθοὶ ἰθχίιιβ ργδθβϑίδηϊα θ] 0.15 Πἔ (π8π Ρᾶ1] οϑί. ὅ8᾽Ὶ θη ΪπΠη 
γ6] χηᾶχὶπη6. ΡΓΟθδίιπη οϑί, ΟΥ̓ θοιη) διπὴ ἰδ {πιὸ ἃρὶίπι" ἰοχίτη ΠΟῚ 
ΡΟΒΒ6. 6 γιυϊραίο ΠοβίῸ [,Α{1Πη0, ΘἰΙ 51 δ] θΟΠΟΒ. ΠΟΠΉΜΠ]]05 ΘΟΟ 0685 
Ῥϑββ1 1 ΘΟΥΓΙΡίτ", ΡοἰΠππ 6556, ἰδιηθη Ράγπὶ ἃ δ ΘΧΘμθ] γα γαϊθί 
γϑίοιἃ [ίηᾶ, {πὰ0 ΠΟΙ ἃρίαι 5. τη ἴαθ θΡαθϑίο [556 ῬΟΠΘΠ ΠῚ 
οϑί. Δα 1Π|ἃΔ ἰδηςιδηλ νυ]ραί 5. τη }}10 ΒΔ] ΟΓἃ ᾿Π4 ΕΓ Θηΐθ πη αἰσοῈ ἀ6- 
θεθᾶηΐ δὰ 'ρ88ἃ {πᾶθ ὃχ θ]. 5 ΘΟΘΙΟΙΡΕ5. πη ΠΟ οἵ οαπὴ 6015 
ΘΟΠΥ̓ΘΗΙΘΗ Οὐ ἱπποίπθυηΐ. Ιη6 γ6ΓῸ, ἴῃ θὰ 486 οϑί (6 [Ὁ ΠΕΠΡιι8 
(πιο ϑ( 1066, ΘΟΠΙΠἸΘΠἰα[10 ΟΥ̓ΔΘΟΙ ἰθχίπβ ἃ [αἴη0 ρΓΡοΐδοία ποθὴ ποθ 0 
Π0Ὴ διιρθίμ ἃ! ΟΠ τ δίπ", 5644 οἰ] ΤΠΔΡΊΉΟΡΟΙ ἰα οἰδοίαί", Ηδθο 
αὖ δηΐθ ΟΠ]ηΪὰ (ἸΟΘΡΘ,, Θὰ (πιᾶη δὶ ᾶης ἀπο πθιὴ βοϊγθηάδιη Πὰ- 
θοΐ ργαγηαβ ἴδοι οὐ οῖ5. Ῥα]αη] ἃ} ΑἸΡΟΡτο ΠΡΘ5561 ΠΡ ΡΡη6 ἀθ- 
111} ΘΧΟΙ581. ΝΠ 1110 5010 Ρθ]Ἴτηἃ δου (πὰρ δά ργδοβίδη- 
{18 ΟΥ̓ΔΘΟΙ ἰθχίιβ ῬγΓὰ6 [,αἴϊη0 ἀθηηο βίη ἃ 6]. ΑΠΡΘΙῸ ΡΓῸ- 
ἰαία βιιηΐ, ὙΠ τοἀἀπηΐι. Ηδθοΐ θηΐμ, τ ΔΙΙ(αϊἃ οογία ΘΧΘΙΙΡΙΟΙΙΙΠΙ 
δἀάδιηιϊβ, 15. Π, 4. {Ρ6 ιν θ΄ (ἀγᾶθοθ διὼ σοῦ), ΟΠ ρου ίος; ὅ1η. 
Ὑ.ὕ0 να ΠΟΙ] δ 6 ΔΙΠ115 ΘΟΥ ἸηοΓ] οί“ (ἀγᾶθοθ δυσκόλως 
δέ τις αὐτῶν ἀποθανεῖται), πιο, ΑΠΠΟ]6. δυιΐθμι τηουθθιπίαγς; Νδηά. 
ΥΙ, 2. ,ΠᾺ6]15΄ (ἄγδθοθ πιστότατος). θη, [6] 1οἰββιπηπβο: οἵ. ῬΥΟΪορΡ. 
ΝῊ ΡΓ. Ρμὰρ. ΧΧΙ. θη δΜίδης. ἡ, 1. ριὸ νυ ]ραίβ: οἷα ἁπΐθπι βθιὴ- 
ῬΘΙ ΤΏΘΠ1Ο] Θϑί0. (0211, ΟἸΏΠΙ] 5. ΠΟΡῚ5, οἱ πα χιδιη ΡΘοφα 15. ΡΒ]. 
ὁοίοχ Πᾶθοί: βο ΘΟΠΪΠΡῚ5. ΒΘΙΠΠΡΘΙ ΠΠ]ΘΠἼΟΙ (πᾶ ΟΔΓΘΌΙΒ5. (ΟΡ [4586 Ρο- 
{{π|8. ΘΔ 5 7) ᾿ς Ρθοοδίιμη“ (ἀνᾶθορ τῆς δὲ σῆς μνημονεύων 
πάντοτε γυναικὸς οὐδέποτε διαμαρτήσεις). Ιίριη 15. Π, 1. ρΓῸ 
γΠ]Θα 115. ,Οἴμπὶ ὙΘΡῸ ΘΡΟΠΟΙΒΟΘΙΘΡ οαπ [}18“ (χαρά ἰρϑιαπι ΑΙΒ. ἢ "6586] 
γδοίθ δάἀθηάιη) ογαγ (ιπ}15.) Παθοί: ,»ὕσαι ἃρυὰ ΓΘΡΊΟΠΘΙΏ (ππιὰ- 
ΠΟΙ ΠῚ ἰΐ6 ἰΔοοΡ θη“ (ἀταθοθ πορευομένου μου εἰς Κώμην. Αηΐθὰ 
εἰς Κωώμας.). Ἰίομα Ὑ]5. ΤΥ, 2. ργο ΡΓΔοϑι ἰδ“ Παρ οὶ » Παρ Πα“ (ἀγᾶθοθ 
μάστιγας). ΟἿ ρῥγοϊδθρο,. οῇ. ΡΙ. Ρὰρ. ΧΧ, Οὐδ δυΐθηι ἴῃ ἢἷβ5. ἐ0ἢ- 
ΒΡ᾽οὰ ὁδί Ῥδἰδί 1 ΘΟ ἸΟῚ5. Ομ Οὐάθο0 ἰθχίμ ΠΟΙ Ὸ ΘΟρηδί10, ΘΔΠῚ 
{Δ} Ὑ010 ΘΓΑΥ θη) 60 1ηΔρῚ8 Πᾶθοί. «ΟΠ ΪΔ ΠῚ Ρᾶβ51Πὶ οἰϊδη ϑηΐ 
4αῖθι5. νυΠραίιι5. ΤΑ ]η15. πηθ]0 ΡΓΌΡΙΠ5. «πᾶτη Ῥα]αΐμηιι8. ἃ ναθοιμη 
ΔορΘα 1: Πΐπο ΘΗΪΠ, ΡΡΔΘΒΘΡ ἢ. {(ππππὶ οοάθχ Ραϊαί 5 Δη αἰ {15 
Ἰαθ. ΤΠ] Π16 Ῥυδοβίοί, ΡΓΟΟΙνο οϑί δά ἰδίθιη οποϊιάθρο. σοάἸοθη ἃ}1- 
4αοΐ 5860 1}}18. ΔΓ Ο ΘΙ, (αἰ {πᾶ6 ἴῃ ΓΘΟΘΗ ΙΟΡΙθι5. ΒΡ Βα ἴηγθ- 
ὨΠαΠΐι" ΟΠ ΙΠΟΐἃ5. ἴῃ 86. διιοίαβεμιθ οΟὨ ΓΙ Ππ 1 Ἰδοίομθ5. [αἰ πὰ5., ἃ} 
ἰηΐουρυ οί ἀγᾶθοοὺ δἰ ιβ θη δοίδί 5. ΘΧΡ 5588. 



ΠῈ ΠΕΆΜΑΕ 6. ΠΡ. ΕΌΝΤΕ. ΧΙΙΧ 

Ηδος ἰριαν οοηίγα ΡγῸΡΑΡΙΠΠἀί θη ΔΙΡΕΠΘηΐΔί]0 15. ἴῃ 6. ΡΓ. 601- 
ἰδ 15. 1ηΐ6} 86. [μΠΠη18 οἱ ὐᾶθοὶβ ργοροβιίδο ἀἰοία βαηί. Τδηθη π6 
ἸΠΠ 115. ΘΒ ΠΠηΔίοΥ 115. ̓ πι8ίο Ὁ] 5. ΑἸΧΊ556 Ὑ] ἀθδμλι", ῬΡΟ])6 ΒΟΙΠη115 ῬΟΒ556 
Θἰϊα πη ἰάθη ἰηἰοΡ ἰδίῃ θιη 1, [Πηὰπ ΘΟρΊ (ΔΙ, (μὰ ΒιΠη1ηἃ Π46 αγδ6- 
απ Τοἀἀαΐ ἀΡΟΠίγριιπι, ἀπ]6 51] (15. (ἰβαθοὰ ΠΟ ΡΥ ΘΙ ροίϊι5. «αδιη 
ΔΙΟΙΟΡΙ (ἰθθῸΓ] οοποαί, πιιρὰθ ἂρ. Νοβίγα γ61Ὸ οδιιθβδᾶ ἸΟΠρῸ 
ΑἸ ΠΓο. ΠΑΡ οί. 

ΝΘΙ6. Υ6]Ὸ πὰρ 15 ΔΟΠΙΪΘΒΟΘΠ ΠῚ ἴῃ 60 ΘΧιίβίη0., «πιο ἰηίου 
Θχοθρρία νοίθρα οἵ (γάθοιπη ἰθχίμη ΠΟΒί1ΠῚ ᾿Π5]ΡῊ15 ἰπνθηίᾶ οδϑί, ὁ0η- 
β6Π510. (ἃ ΘΠ], (8650, οἰ νδία! «ποτ Ππ15. πο ῬΓοἴθηι ἀν ἀθοιπη 
ΤΏ6 61}: ΔΘ] δχοουρία γϑίοιἃ θθη6 Ὥρβθ6. ΘΟ] θοίδιιθ. Πα 1556. βἰαίαα- 
τπ5 Ὁ Κ᾽ ΟἿ 6 ἀΟΟΓ15. Π]ΟΙ ΠῚ [ΘΠ ΟΓ ΠΏ ΠΟΙ θ15. ἴῃ πηθηΐθη γο- 
ΠΟΙ ΠΡ ΗΘΥηδ6. Οχ ϑιπηγτηὰ ΔΗ 6 (ΟΠ ἸβεΙδηὰ οἰαγίπη δά οοπ|- 
ΡΘηβδηδιπη (δρογἸμὰπὶ ΔΡΟΠοίγριια) αἸᾶθοθ ὑθάθρο : (14. τη ΡΠ 58] 
ΘΙ δηΐθ ΟἸΓΟΠΙΉΒΡΘΧΙΒ56. ᾿ΠΥΘΠΙΔΠλ15 αὐᾶθοὶ ΠΠΡῚῚ ἐιδριηθηία Ὁ ἤδης 
ἴῃ ΓῸΠῚ 46 ἃ 6]. ΑΠΡΟΙΡῸ ([. 1. μὰρ. ΧΙ.) βουιρία νἱάθο: ,1ΠΠ100. ΓῸ8 
60. ΘΟΠΠΟΙΐα, «πο, {πη 1|ἃὰ ΒΟ ρία 5᾽ηΐ ἀπ δηίθαπιδιη φΓαθοδθ 
Πα Ππι5. ΠΡΡῚ ῬδΡ Ποιὰ 6 ΟΧχ γϑίθυ ἢ ΟΡΘΡΙ 15. ΟΟἸΠΡῚ οοορίδθ βιηΐ, ἰὰ- 
ΠΘ ἢ ΟΠ 8. ΘΧΟΘΡΡΙ5. ΘΡΤΘΡῚ6. ΘΟΠΒΘη πη“, (ἃ 510Ὶ᾽1᾽ γϑ]]ηΐ ΠΟ 
Β8.15 ΔΒΒΘΟΠΟΥ. ΟΠ Θη]π ἰδηάθιη δὶ ΘΟ] ΘΠ {πᾶ} 1 ἀθο 1 γο], αἱ 
ἴῃ δα. θγ. βίαίαϊμιπι, ΦΌΙΠ11 (ἰΘΟΙΠΙ 5860} ---- τι ΟΠ βοδιηι5. ἴῃ 60- 
(1015. δηξαμαίθ, {πᾶ 086 ᾿ΠέθΡΓῸ5. ΙΟηρῸ ΒῈρΟΓοί ἤθοθββα οϑί -- 
ΓΘΟΘΠ ΟΡ Ο5 ρα Ἰοα] πὶ Ποιηδθ (Οὐ δθοδρη ΟΟ]]ΘοίΟη65. ΡΘἸηθηΐ, 
«παηπἀοφαϊάθιη (ΔΟ 1" Δ (118 ΤὩΘ610. ἅ6Υ0 Θ᾽ 5Π1041 ρΡΑΓΠ]Ο]85. ἢ 
γϑίθυ ἢ ΟΡΘΙ]115 Βα ναίαβ δὰ [πὰ ἀγᾶθοθ νυ ΐθηπα Δ ΠΡΟ Γα ρο- 
(που Ὁ Οἷᾶ δοίαίθ ἢ1Π1] ΓΘ θη 15. [1556 ΒΟΙΠη115. 48Π| ὙΘίθ ἸΠ 
1Π ΡΥ ἰδ! 965. ΘΟ] ΠρογΘ Ἰηἤθα6. οδίθηδθ ΔΙ] ΟΘΈΠῚ6. 51 Π}1165. ΠΡ Ὸ5. οοη- 
ἤ θγα, δδάθη Δ ππθιὴ οιμηαιθ Ἠθγτηδθ πο Γοίδη 41] βἰπμ]οϑιιη 14}00- 
ΓΒ 50] 500 5141 1. 6. ἀγᾶθοᾶ οἰ βάθη ἨθΡηᾶθ ἔγᾶριηθηΐα οχ δΔηί{π0- 
γπὶ ΠΡ ΡῚ5. ΟΟΠ]6Ρ 1556, {π|6Π0 ἰδ 16 1 ΤΠ] ΡΠ Πα οί 

ϑο ρδι}}]0 δοοι δαί ἀἸοθη πη οϑί {π|ᾶρ ΓΟΥΘΓἃ ΟΟΠΒΘΏ510 ἰη- 
γΘηΪδί αν Ἰηΐ61" ἰθχίμηη ΠοΟβίΡιπι οἱ (ἀγᾶθοα γθίθιιη θχοθιρίᾳ. Εδί θη μη 
ΘΙ ΒΙΠΟΑΙ τ ῬΒ51Π| γΘΙ])ὰ ᾿ρϑὰ 5161}, Π6Ὸ ΘΧΟΘΡΙΪ5. ῬΑΡ(ΙΟΙ]15, Θργὸ- 
ο16. σομηγνθηϊδηΐ, ΡΆ551Π) ΥΘΙῸ 88. χὰ ΕΠ Γηΐ. Οπὰ 46 τὸ [ἃ 56η- 
ἰοπάϊμηι πο ὶβ ν᾽ ἀοίμν, Ἰπἰο οί), {πᾶ ἰδι4}}}}} οϑβοί ἀρ θη, 
(γαθοᾶ γΑΡ5. Ι0Ο15. δχορθυῦρία ΠΟ Εἰ πι6 δηΐθροβι 586. 1 δίϊη0 ἰθδχία! 
ἃ 86 γοΡθηο, 51 [ὉΓ6 1|ἃ ῬΓΌΓΒι5. Δ πη (πιΔΡΡ θη. (ἰδ θΓ 
αὖ ἴῃ 4}115 ΠΠ15 18 ἃ πὰ μᾶγ6. ὁ]. ΔΠΡΘΡῚ ΔΡριπηθηΐδί]0 ρΥΑΥ ΘΓ 
Ια θοίοίαία οϑί ὑθοιρουίο γ6 0 ΘΙΙΠΟΠΙ 5. ἈΡΟΡΤΆΡΠΟ: ΠΙΠΙΠ ΙΟΘΟῸ5 
ΡΙθροβάιθ ἀτᾶθοθ ἰΔΠ| ἃριὶ γϑίθγοβ Ἰηγθηΐοβ [ΘΠ] ΘΓ 11ἃ 11ἃ ΘΟ 8 
Ἰηγᾶ 511 ΠΟΘ η ἃ, ἀη46 ἰΔηίοροΡΘ ῬϑηθΠθα! ῬΡΪ ποθ ρ5. Θά 0. [ηβίᾶν ὁ- 
Τ 1} 511 ἸοῦιιΒ. ΥἹβίοηἶβ Π ἰᾶπι. ἃ" ΟΥΊΡΟπΘ 1η ΠΡΡῸ (6 ῬγΪΠΟΙρ115, 
Ἰδηίιμ πο 0 [ΡαρΊ ἢ 15. ΒρουΒ6, ΘΧΒΟΡΙΡΙΠΙ5. Π0Ὶ ἀγᾶθοιιβ ἰθχίμβ 
ΠΕ ἸΡΒΙ θη 515 ΘΧ ΥΕ]Ὸ ΠιδαΙΒα5 ἈΡΟΡΤΆΡΠΟ 510 ΩΣ Γράψεις οὖν δύο 
βιβλιδάρια, καὶ πέμψεις ἕν Κλήμεντι καὶ ἕν Γραπτῇ. πέμψει οὖν 
Κλήμης εἰς τὰς ἔξω πόλεις " ἐκείνῳ γὰρ ἐπιγέγραπται (ΟΡ Γπρίαμη 
γ᾽ ἀθίαν ἰΘνῚ {Π{ {6 ΔΙ] ῬΟΙ Πα ΠΙΟΟ΄ Ἐχ ἐπιτέτραπται)" 1: ̓φῬαπτὴ δὲ 
νουϑετήσει (ϑἰς. [δ γ0) τὰς χήρας καὶ τοὺς ὀρφανούς. σὺ δὲ ἀνα- 
γνώσεις εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν προΐ- 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ, ἀ 



Ι, ὨᾺ ἩΒΕΉΜΑΚ (ἢ. ΠΡ. ΕΌΝΤΕ. 

σταμένων τῆς ἐκχλησίας. (ἀγᾶθ 015. 5.15. Τη]γὰ οϑί οαπὶ 1 δίη0. ἰθχίῃι 
Θοα6. γυϊραίο ΘΟηγ θη θη[1ἃ, ἴῃ 10 {πππππλ Ὠ1}}}} ΡΥ ϑιι5. ΕΠΠΠδγαΐ ργᾶο- 
(6 ἀππππὶ {Ππ4 ΡΓΪ5. οδαίΐθηης, οὐϊὰβ ἰοοὺ ἀτᾶθοθ οὖν ἰδριί", 6Χχ 
δποίογ!αΐθ γαίοδη! ΘΟ ἸΟΙ5. ΘΡΟο“ ΤΘΡΟΠΘηἤη οϑί. ΑΡ βάθη ΥΘΓῸ 
ἀὐᾶθοὶβ 15. {π| ἂρ Οτρθηθηὶ ἰοχίμπιβ δϑί τηϊριπὴ ἴῃ τηοάϊπηῃ ΑΠ οί. 

. - ᾿ ι ’ ΄ ᾿ς 
Π0Ὶ οϑὲ οηΐμι: Γράψεις δύο βιβλία, καὶ δώσεις ἕν Κλήμεντι καὶ ἕν" 

, 

Γραπτῇ. καὶ Γραπτὴ μὲν νουϑετήσει τὰς χήρας καὶ τοὺς ὀρφα- 
νούς, Κλήμης δὲ πέμψει εἰς τὰς ἔξω πόλεις" σὺ δὲ ἀναγγελεῖς τοῖς 
πρεσβυτέροις τῆς ἐκκλησίας. ΑἸ ραν ἀϊοάμπηι5. ΟΥ̓ ΘΠ ΠῚ ΒΟΓΙΡ5 1556 
τηθΓ οΡ ἢ ΜΙ. γ Ὸ : ροβίςμιαμη Θηϊπὶ ἐθ Ῥαβίογθ Ἠργιηδθ, |1- 
θΓῸ ἃ ΠΟΠΠΜΠ}}15 ἀδβροοίο, ἄραι 1050. {πθιὴ 1πΠ46 ἃ]]α 5. οϑί, ’θῸῸ 
Ρίαγα αἰχὶί, πὰποὸ ἴθ τποάσμι ροΡρὶ: ἔστι δὲ ἡ λέξις αὕτη, 516 ΠΙΠοδη5 
δἰ νου τι 56. 51Π1ΠῚ| ΘΧΘΠΊΡ]ΔΙ ΘΧϑου ρθη. ΝΙΠΙ]ΟΙΪηι5. ΡΡῸ ἃροΠ6- 
ἴγρο ἰθχίιη. ποβίθιπη νοηα δ η 1} 8 ΟΡ ἀπ ΤΟΙ αππὶ οϑί οἵδα- 
θα: ΟἸσΘΡΘ θη ᾿ΙΟΘὈὶΐ ---- Ῥάι]ὺ ἃροβίοϊο ἰθϑίθ οχηηΐὰ ᾿ἰοθηΐ βϑά 
ΠΟ ΟἸΠΠΪἃ ἱπιγὰηί, ---- ΟἸγοιβα5. 1556. Θάβ 16 ἀὐαθοδβ 18 Π} (ΘΓ 10 586- 
οα]ο Ῥαβίουιβ Πθυιηδθ ΤΘΟΘηΒΙ0Π685. Οτ04 51 οἷ γι ἀθθιίπ, θα 6} 
γΘΓΘΟΡ Ὧ6. ΟΥΙΡΘΏΪΒ. ΓΘΟΘΏΒΙ0 ΠΠΠΠΠΘΉΒΙΠῚ (πδηΐιη μ᾽ αθβϑίαγθ Ἱπ ΠΟ θ ἴα} 
ΑΙΓΟΓῚ, ΘἰἸΔ 81, «Ζαρα ΓΟΥΘΡἃ ΠΟ Οϑί, γ6] ΠηᾶΧΙ 6. ΟΠ ΟἸΏΠΙΡΙ5. Θ0η- 
γϑηϊδί, {πιὰ ἴῃ ΠΡγΓῸ ᾿ΠΟΘΡ ββϑίηδθ δοίδί 5, 4] ᾿ηβου θα διδασχαλία 
πρὸς ᾿Δντίοχον “]οῦκαν, “) 1ΐθπι ἴῃ ΠΟΙ}115. ΑΠΕΙΟΟ «αὶ βάθοι]ο 56- 
Ρίϊμηο υἱχιΐ, οἵ 4101 οχ Ἠθυτηὰ θχϑογιρία ἰθριιηΐαι. 

8) Λάάδμπηβ. ΟΧθηρ]α ἄπο ἰοχίι8 αγᾶθοὶ ὃχ ἢᾶς ᾿ἰρβὰ Ποοίγίπα ροίϊἃ, ππὰθ 
τηὰ]ο ῬτΟΡθΙΠπ5. Πὲ ἰγαστηθη 5. Γι ρ5᾽ Θηβ1Πτι5. Ἰπ οΡρ τ οίαι᾽οπθπὶ Τ,αἰϊηὶ ἰθχίιβ, [δοίαπι 
1Πᾶπ αυϊάομη ἀμ] 1115. γϑίθσιιπι ΘΧοοΡ Ϊϊ8, 4πᾶπι ἰρβὶιβ Ἠθυτηδθ δηϊααππὶ ἰοχίμμη 
αταδοιπὶ οὐμπίϊηουϊ. Ναπά. ΧΠ, 4. ἃριια ποὸβ 510 Ἰορίίυν. Οἱ δὲ ἐπὶ τοῖς χείλε- 
σιν ἔχοντες τὸν χύριον, τὴν δὲ καρδίαν αὐτῶν πεπωρωμένην, καὶ μαχρὰν 
ὄντες ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἐχείνοις αἱ ἐντολαὶ αὑται σχληραί εἶσι χαὶ δύσβατοι. 
Θέσϑε οὖν ὑμεῖς, οἱ κενοὶ χαὶ ἐλαφροὶ ὄντες ἐν τῇ πίστει. τὸν χύριον 
ὑμῶν εἷς τὴν χαρδίαν, χαὶ γνώσεσϑε ὅτι εἴς. Εδάδιη ἰΐὰ ργδορθεὶ Π οί πᾶ: 
Οἱ δὲ ἐπὶ τὰ χείλη! ἔχοντες τὸν χύριον, τὴν δὲ καρδίαν πεπωρωμέγην, 
χαὶ μαχρὰν ὄντες ἀπὸ τοῦ χυρίου! διὰ τὴν ἑαυτῶν ῥαϑυμίαν,3 ἐχείνοις αἱ 
ἐντολαὶ αὗται σχληραί εἶσιν καὶ δυσχατόρϑωτοι.. Θέσϑε οὖν ὑμεῖς, οἱ ὀλιγό- 
ψυχοιῦ χαὶ ἐλαφροὶδ τῇ! πίστει, τὸν χύριονδΒ ἀδιαλείπτως" εἰς τὰς χκαρ- 
δίας ὑμῶν,11 χαὶ γνώσεσϑε ὅτι εἰς. Παοάθεϊπι 5ππΐ 4πὰθ πο ὈΓοΥΪ Ιοο0 αἰ- 
[ουτιΐ, ἴῃ ἰἰβάθ Ρ᾽ αν ποθὴ ᾿ουΐβ ᾿ποπηθηῖ. χεγοὶ ρῸ ὀλιγόψυχοι εἰ δύσβατοι 
ΡΓῸ δυσχατόρϑωτοι ταῦ!ίο πηᾶοὶβ ἱπίουρ Γοἰδί οι θπι ΤΠ, ΠΟΤ απ ῬΤΟαππΐ ἀπᾶπι γἃ- 
τὶ οἰαίθιη οἰαβάθπι ατγδθοὶ ἰοχίῃβ. Ἕἷ θηὶϊπὶ (8 46Π| ἴῃ ΤηΘηΐ6 ΠῚ ὙΘΗΪΓΟ Ροίογαΐ Α][6- 
ΤΙΠῚ ῬΙῸ ΔΙΐίθυῸ 50 ΠΟ οὗ Τὰπὶ γ60Ὸ ἐπὲ τοῖς χείλεσιν δοουγαίϊιΒ “πᾶ ἐπὶ τὰ 
χείλη 1,αι1η15. .,ἷπ Δ 0115. δα ϊδός σοϑροπάρθηΐί. Ἐδάθιηῃ σαίϊο δϑί γθυθοσι εἰς τὴν χαρ- 
δίαν (1 αἴϊηθ οἷν οογ 6.) ρτὸ εἰς τὰς χαρδίέας ὑμῶν, ἐλαφροὶ ὄντες ἐν τῇ 
({π1 ἸΘγ68. δϑίϊβ ἰῃ ἢ 6.) ργὸ ἐλαφροὶ τῇ, τὴν δὲ χαρδίαν αὐτῶν (.,6ον 1Π|ὸ- 
γα Π|.) ΡΓῸ τὴν δὲ χαρδέαν εἴς. Νοαιο Δἀαϊἀπηθηΐα 11|ἃὰ ἀὰο: διὰ τὴν ἑαυτῶν 
ῥαϑυμίαν εἰ ἀδιαλείπτως ἃ ᾿ἸοΘη 18Π| ΘΧΟΘΡΡ ἢ 15. Τοίογοπάα υἱάθηίαν, ἰπ 1 αἰπ0Ὸ 
γΘΙῸ ἰδχίι ΡΟΣ ἴσιο ᾿ὰ ἀτᾶθοο ΤΠ ρβιθηβδὶ ἀθβαηί. (δίοσιπι Ῥα]αἰϊπιβ οοάθχ ἴκ 
Ἰ. ἀοΠοῖί, ἂὸ Ροββϑαπί [Δ 0}]16 ρᾶποα 11 φάθ ἰονῖα {πᾶ6 ᾿πΐθι αἰ 16 ΤΆ ΘΟΙΙΠῚ 
ἰοχίαμη ᾿ηγῖῖο γνα]σαΐο 1 αἰπὺ σΟηγ θη ηΐ, οχ γαγϊοίαίθ [,αϊπὰ ἀρ Ἰγ ατΐ. 

ΑἸΓΟ τη. ΘΧΘΡ] πὴ Ρτδθρθοί Μαηά. Υ. ΡῈ. ἰοίαχμη ἴογο σἀραΐ βϑουπάϊτη. Ἐχ 115 
{αΐθι5. ΔΙΊῸ ἰθχίαβ ἃ} ]6γὸ ΑἸ σ᾿ Ῥαιοα ἰδηΐίαπη Δἀβουθαιηιβ. Τοχί. Π105. χαὶ 
ἐχ τοῦ μηδενὸς ἡ γυνὴ ἢ ὁ ἀνὴρ ἐν πιχρέᾳ γίνεται ἕνεχεν βιωτιχῶν πρα- 
γμάτων εἴς. Ποοίν. καὶ οὕτως πιχραίνεται ἄνϑρωπος ἕνεχεν βι. πρ. Ταχί. 
[᾿ρ5. ἡ δὲ μαχροϑυμία μεγάλη ἐστὶ καὶ ἰσχυρὰν δύναμιν ἔχουσα καὶ στι- 
βαρὰ καὶ εὐθυνουμέγη ἐν πλατυσμῷ μεγάλῳ, ἱλαρά, ἀγαλλιωμένη, ἀμέ- 

ει“ “ 



ὈῈ ἨΕΒΆΜΑΕΒ ἢ. ΠΙΡΒ,. ΕΌΝΤΕ. ΠῚ 

δοά ἰδπη δ ργδυ βϑι πιὰ βθηΐθηΐαθ ποβίγδο ἀγριπηθηίΐαᾷ ρΡΓΟρΓΘα θη- 
ἀϊμη οϑί, {πᾶ {πὰ 80 ἘΠΊ ΟΓβἃ ΒΘΙΙΠΟΠΙΒ ἴῃ ἀγροῦ ἰθχίι Δ 110] 
ΓΔΙΙΟΠΘ, ἔπη} ἃ 51ηρ01}}15 (Π ιιβάδπη ροηάθηΐ, ΦΠΟΙΠῚ Οδιι58ὰ ΠῸΠ Ρ0- 
ἰθϑί ΠΟ 6Χχ [,Δ[1η15 ΤΘροί!. 

Αο ἠδ 1|0 «πάθη, 46 ππίνουϑο Ηθιπηᾶ6 (ΓΘ 0] ΒΘΡΠΊΘΠΘ, ἰδ Πη 
ἢ. ΑΠρὸὺ οἱ (ἃ. διπάου Υἱ"ὴ! ἀοΟ ΒΒ} [ἢ ῬΓΟΪΘΡΟΙΏΘηΪβΒ. ΘΟ ΠΟ ἢ 5 
ΡΓΙΠΟΙΡΙ5. ἀἰχθρηΐ. Οἴι05. 51 ΔΙ Π118, ᾿ ΒΘ. η0 οϑί Π6]] ΘΠ βί1οιι5, {88}15 
ῬΓΙΠῚ5. ΡΟ Ἰββιτησ ἀπ }}115. Ρ. (ἢν. ἢ. βΆ ΘΟ .}}15, Ρδιο1]5. ἰδηΐαη) Ιη(6Γ- 
ΠῊΪΧΕΪ5. ΔΘΥΪ ΒΘΙΙΟΓῚΒ [ΌΡΙΏΪΒ., [5416 ῬΓΟΡΙοΓ ᾿ρ58Ππ| ἤδηο γάρ ἰαίθηῃ 11- 
ὈΓΆΓῚ5. ΡΟΐ5. 4 π|8Π| ΒΟΓΙΡΙΟΡΙ δἰ 6 415... Οποά ΤΠ] οἰ ΤΠΑΧΙ Δ ΠῚ 
ΟΟΡί6 ρᾶγίθιη ἃ ἰδβϑαίο ΠΟ ἢ] 15 ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ Ροροη ἶθθθ πη ΟΠ] 1ν]- 
Βοθηάπμη δϑὲ: {Ππ| ΘΠ [ἢ ἰαΙβαη 9 [106 110 ἸΠΡΡῚΠ15 ΡΙΟΡοβιίαμη ογαΐ 
ΘΠ Πα], δάπαίο 11} «απ «ΟΡ Πὰ ΘΟΠΒΠΠ]Ο,μι6. ΠΟΙ η15. [πη ρὰ- 
Εἶτα. 86 ΠΡΆΘΟΘ ἀοο.1. ὈΡΘΟῚ δηΐθ ἀοίθοίαμη Γαι θ πη ΘΠ ΟΠ] ἀθαὴ γἱΐαᾶ 
ἀδἤπποί!, αὐ {86 ἸΏΪ 15 γΓϑοίθ γθ] βᾶυῦβθᾶγθ βου ρία ᾿ηγνθηϊββοί, δὰ μπη6- 
Ἰογὰ Γουοοδγοί. ΝΟΌΡΙΒ γθῦὺ (6 ἱποουηιρία ΘΟΡΡΟΙῚ5. (ἰ6]]1ο1 ἢΠθο οϑί 
ΟΟΎ 1015 ΒΑΡΡαΤ 6 ἀἰοθπάιι οϑί: ὈΑΡΡΑΡΙΘΙ ΘΠ ΠΟΙΠΘ ΠΟ ΡΟΒΒΙΙΠῚ 
{π]η (Θηθαιη. (γιὰ ἴῃ 6 ΠΟῸῚ ἴἀ ΔΡΊΠλ5, τ (πιΔΘΟΙ 116 γ6] ἴῃ ἃρο- 
ΒΡΆΡΠΟ Υγ6] ἴῃ {0115 ΔΗ 15 [0118 ῬΟΡΡΟΓΔΙη 80} ρία βιιηΐ --- βυηΐ 
δαΐθη ΟΡ 8 5) --- ᾿ρ51] {ΓΙ ΡιιΔτηι15. ΠΡΡῚ διοίουἽ, πορ]θοία ΒΟΘΟΓἾδ6 
θη δέ Βα ι6. ΠΠΡΓΔΡ Ομ Τα 0 η6., (δ 18} ΥἹ]οϑὰ Ὑ6] θᾶγ θᾶ βδΐ 
πη] ἃ 5ιηΐ, πιὰ ὙἹ Δ ΘΠ τπ} δϑί μ6 ὨΪΠΉ10 β(π10. ἃν: ΡΓΔΘΙΠἀἸοαΐδ Ορ]- 
ΠΪΟΠΘ ᾿ρ81 ΒΟΡΙΡΙΟΡῚ ποθ μία, ἘΟΡ ΠῚ) ΘΧ ΘΘΠΘΙ, 46. (ΠΟΙ ΕΠῚ οΥἹ- 
Β1η6 ἀα 1 ὍΓῸ ΡΟΒ515, ᾶθὸ ϑιηΐ: ϑυγατέραν, γυναῖκαν, τέσσερα, ἐπ᾽ 
ὑδάτων, πρεσβύτης ΡΓῸ πρεσβῦτις, ὑπένεγκαν (015), ἐχατάχρινας, 
ἐπερώτησα, ἀπεδώκασι, ἐρρίπτουν, ῳφκοδομούμενον, οἰκοδομημένον, 
παραγεγόνει, ἐλάβατε, ἔφεραν, ἐδοχοῦσαν, μὴ διψυχήσεις (Ἰβίομθ 
ΙΥ. οᾶρ. 1. 18 ἰερ!τα0), "μὴ ῥαϑυμήσεις, ἐὰν ἔχει, ἐὰν ἀνέβη. 
ἐὰν ϑελήσετε, κἂν ἐπιμείνῃ χαὶ μὴ μετανοήσει, ὅσοι ἂν ἐργά- 
σονται, ὅσα ἂν ἀκούσονται, ἵνα συντελεῖται, ἵνα γίνονται καὶ γι- 
νώσκουσι, ἵνα μετανοήσωσι χαὶ ξήσωνται, κατορϑώσωνται, ἐχτεί- 
νας ἑαυτὸν καὶ προέβαλλε, ἐὰν λαβὼν καὶ ἐπιχέῃς, τὸ ϑηρίον 

ριμγος οὖσα, δοξάζουσα ... παραμένουσα διὰ παντὸς πραεῖα χαὶ ἡσύχιος" 
αὕτη οὖν ἡ μακροϑ. χατοιχεῖ μετὰ τῶν τῆς πίστεως ἐχόντων ὁλόκληρον. 
Ἢ δὲ ὀξυχολία πρῶτον μὲν “μωρά ἔστιν ἐλαφρά τε χαὶ ἄφρων. Ἠοοίν. ἡ 
δὲ μαχροῦ. μεγάλη ἐστὶ χαὶ ὀχυρά, ἔχουσα τὴν ϑύναμιν ἰσχυρὰν χαὶ καϑη- 
μένην ἐν πλατυσμῷ μεγάλῳ" ἱλαρά, ἀγαλλιωμένη χαὶ ἀμέριμνος οὖσα .δο- 
ξάζει ... παραμέγουσα. διὰ παντὸς [2»] πραύτητι χαὶ ἡσυχίᾳ. Αὕτη οὖν ἡ 
μαχροϑ. χατοιχεῖ μετὰ τῶν πίστιν ἐχόντων ὁλόχληρος. Ἢ δὲ ὀξυχ. πρῶτ. 
μὲν μωρίᾳ ἐστὶν καὶ ἐλαφρία φρενῶν. Τοχί. [|08. βλέπε οὖν μήποτε πα- 
θεγϑυμηϑῆς τὴν ἐντολὴν ταὐύτηγ᾽ ἐὰν γὰρ ταύτης τῆς ἐντολῆς χυριεύσης, 
χαὶ τὰς λοιπὰς ἐντολὰς δυνήσῃ φυλάξαι, ἅς σοι μέλλω ἐντέλλεσϑαι. Πού. 
βλέπε οὖν μὴ παραλογήσῃ τὴν ἐντολὴν ταύτην᾽ ἐὰν γὰρ ταύτην φυλάξης, 
δυνήσῃ καὶ τὰς λοιπὰς τηθῆσαι, 

9) 1ἴὰ ῬΡᾶρ. 1. αὐτὴν ΡΙῸΟ, αὐτὸν, ἢ γτο εἶ, ἀπερρωγὸς ΡΙῸ ἀπερρωγὼς, 
Ρᾶξ. 3. χαλεύεται ΡΓῸ βουλεύεται, γῆν ἐρῶντες ΡΓῸ γαυριῶντες (ἢ), ὅλον τὸν 
οἶχον ῬΓΔΘΡΙ6Β80 βΘηΪἶν0 ΡΓῸ ὅλου τοῦ οἴχου, ἀστομάχητος Ῥτο ἀστονάχητος 
οἷο, ΕἸμαβιηοαϊ νυἱίϊᾶ ΡΙ ΘΙ ΠΏ 48, 564. ποη ἀΡΙ {8 -- οομδβίδης δηΐπη ἢθῸ Ροίεγαΐ 
ΠΟΥ] προ ἃρίᾶ γ᾽ ἀοθαίιτ -- ἴῃ οἀϊίοπο ποβίτα σΟΡΓΟχίμητι5. Τηθηίοπα ἰρϑῖτβ οἰ ο5 
-- δ0 ηδρὶβ ἴ6γ86. ΔΡΟΡΤΆΡΕΪ -α ΒΟΙΡία 6. ΠῸΒΖαΔΙη πορἰδοία. 

ἴω 
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ῥύζων, τὸ κτῆνος ἐκτείνας ἑαυτὸν, ἃ] 6π|6 5] τ }1ὰ ππι1ἃ. ΝΟΠΠμΠ]ἃ 
Θχ ἶβ. 60 ΤηΪη15. Οἰοηάθυο ἀθθοηΐ, ἀπ ὁχ Π10}15. ΝΟΥ Γ᾿ ΘΒ ΔΙ ΘΠΙΙ, 
οαΠ{|5. 1115. θη δ (θβίθβ γοί αι ΒΒ ΠΠΟΒ, οχ ΠΧΧΟ νίρονιιπι ἰπΐον- 
ΡΓοίδιοηθ, ΡΙἸαβαιιθ ῬΡ]ΟΥ ἢ (ΟΡ ΓΘῚ (ΠΡ. 1Δ1Π18 6 ΒΔΘΟΙΠΟΙ ΠῚ 
ΠΠΡΡῚ5. ΘρΓΘρΙΘ ἰοβίαία 5]η1. (πο ἸΠΡΓΙ15. ναοί 6 ἢΪ5. {πὰρ ε]. (ι. 
ΠΙΠἀοΡο τπάϊοθ (οἴ, ρνοίορο, Ρᾶρ. ΧΧΧῸ ΥἹΧ ἀΠΡ ΠΑ Ὶ Ροίεϑβί {απ 11- 
ῬΡΑΡῚΪ οὐρὰ πὰπς Ἰοραηίαῦ : ὅταν ἐπάτασσεν, ὅταν ἐτέϑησαν. Αἱ 
ἰϑία, τ Νον Τοβίαμηρηίιη), ΠΧΧ, ΡδίΓ65 ἈΡΟΒΙΟΙΙΟΟ5 Ῥ ΔΘ ΘΔΠῚ, 
ἀρ ΠΊΕ ΡΙΜΙΟΠ ΘΙ. β8 606 Ἰορυυηίαι: ἨΝ ε(. Μαηρ. 1. 109. ὅταν 
φησίν Ι, 120. ὅταν φησίν Π, 112. ὅταν εἰς ἔννοιαν ἤλϑε 11, 252. 
ὅταν ἐγίνεσϑε ΠΠ, 84. ὅταν εἶδε. ΕἸαδιη0 1 ἰριαι οἰ Δ ΠῚ Ἠδπιᾶς 
ϑα γᾷ ΒΘΟΙΠΑΙ ΒΔΘΟᾺΠ δποίον ἰαΐθ ἃ οὐγάαΐο. ΟΥἸΠΠ6Ὸ ᾿ΒΟΡΙρβῖββο ΟΥΑΙ ρο- 
(651. ΑἸτὰ γ Ὸ ἃ})0 δουππ δηλ (θη θΟΥ ἢ τι811 [Δ] ΔΘ ηᾶἃ ϑιιηΐ τί θὰ 
ἰδίαι ορίϊο ἀδίαν, αἰγὶ ΠΟΙηῸ ΠΊΘ(Π] ΔΘΥΪ ΒΟ ΡΒΘΡΙ 8ῃ Ροϑβί ἰθχίαι 
᾿π α] ΡῚπὶ. ΠΡΡΑΡ: δὲ ΗΘΡΙΠΔμ) ΘΗΪΠῚ Π110 τη060 ΡΘΙΘΡΙῚ Ροϑϑιηΐ. 
᾿5{Ππβπηο 1 ἔογο βιιιΐ ἀπὸ τὸν οἶκον, ἀπὸ στάδιον, ξως ὥραν δευτέραν, 
εὔχρηστοι ἦσϑε ({Π|65 οϑίοίος 604. ΡᾺ1.), ἀφίνουσι, ἡ ϑυγατέρα, 
ἡ ἁπλότητά σου, τιϑῶ τὰ γόνατα, ἐπιϑῶ τὰ γόνατα. Τΐίοιη ἃ} 
Ἠδυπιὰθ ἀθίαίο νἱ δηίαν ἈΡΒΟΙ ΓΟΙῸ ᾿αὐϑέντης (ΘΙ πο Ὠ 168 οἴη ἀπ 6 
5110. οαπίθ ΤΘρΟΒαθΓὰΐ κύριος) τοῦ πύργου, ἐνεργεσία, (Θιπηομ! 68 
ἐνέργειαν), ἀντιλαμβάνετε (ϑίηι. - βάνεσϑε) ἀλλήλων, ἐμελάνωσαν (δίῖπι. 
ἐμελαίνοντο). ῬΟΡΡῸ οὔνίὰ ϑιηΐ συμψέλλιον ῬΘΙβΒΔΘΡ6 (ὅπη. ἀθῖ πιο 
ἑδώλιον), κερβικάριον (ϑιπι. προσκεφάλαιον), ἰστατῶν: «πογιπη 51- 
τ]ὰ (υἱ ἐξεμπλάριον ἴῃ ΙΘΉΔΕΠ Θρίβί 115. 186 ὈΡΘΥΪΟΡῚΡ15) (Δ ΠῚ 
(π|8Π| [ΘΠ ΡΟ 115. ΔΡΟΒΙΟ]ΙΟΙ5. ἀἴ 6. Ροβίθα ράββιπι Δα 118 6586. 58{1-- 
ὁοηῃβίαϊ, ἰδηθη «πιδου ππ| 8Δη ΗΘΡΠὰ5. δ ἰδιηδυ ον  γΟ θ 5. ἰδ ΠΡ ΓΔΒ. 
(σπίραι ἴἅπι Τα ομθπὶ Βα θοΐ νὸχ ὠμόλινον ὅπη. ὙΠ], 4. [Ρἱ ἴῃ 1.ἃ- 
{1η15. ΘΟΘΙΟΙθΙΙΒ. ΟἸΠΉΙΡΙ5. οϑί »ϑ8θδηυ τη“ (.5σοϊηρος, Ρναθοίηρος, οἰη- 
Οἴηρο (6 5Δ}08 0“): (18Π| γΟΘΘΠῚ ΥἹΧ ΟΡ ΘΑ Π116 οϑί δὰ ᾿π θΡρ οΐθηη 1μἃ- 
{Πηπ1ΠΔ ἰΓΔΏΒΙ ΓΔ ΠῚ [Ἐ1556, ὨΪ51 15. [ἢ Υ̓ΘΟΙΒ σάβανον ᾿πγϑηϊβδοί, [8η}-- 
γ6Ὸ (1 1, 01Πὰἃ ΤΠ 5115 ὕγδθοθ γοὶ [οραί, ὠμόλινον 50} 106 16. τηδ]οραί. 

Ομ νοῦ ἀθ Ἰοοι ΠΟ] 115 ΠῚ5 ΠΕ Πορευομένου μου εἰς 
Κώμας ἐδόξαζον, “Πορευομένου μου εἰς Κώμην ἀνεμνήσϑην, Ταῦτα 
μου συμβουλευομένου καὶ διαλογιξομένου ἐν τῇ καρδίᾳ βλέπω, Τί 
ἔχω διψυχῆσαι, οὕτω τεϑεμελιωμένου [μου] 3") [(6πὶ εἰ ἰ5: χαὶ 
ἐπιϑῶ τὰ γόνατά μου καὶ ἠρξάμην προσεύχεσϑαι (οοὐ. Ρα!. «οἱ ρο- 
5 ΘΘΠμἃ Πηθᾶ οἱ οΟΘρὶ ΟἹ" 65), τιϑῶ τὰ γόνατα καὶ ἠρξάμην προσ- 
εύχεσϑαι. (ὁοά. Ῥᾷ]. “ροβαὶ ροηϊᾶ οἱ Θοθρὶ οὐᾶνθ), πεσὼν δὲ αὐτῇ 
πρὸς τοὺς πόδας (νιιρ. ΟΡΓΟΟΙάθη5. 11 δά ρράθβϑ) ῦ πο [1 δίη6 
Ροίΐπιβ πᾶ) (ἀὐᾶθοθ. ἀἸοιηΐι  ΒοΡιρίδηθ νἱἀθηΐία ἃ Ηρθυιηὰ ἃῃ ἃ 
ἀγάθοο «ποάδᾶιη [,11}1 ἰοχίτιβ. ΤΡ ρΡοίο Ὁ 

[6 ᾿ΠίΘΓΡΓΘΒ,. ΟΡΙΠΟΙ, ΘΟΠΒΡΙ ΟΠ 56. ΡΙΔΘΡοὶ, 6ὸ 4ποά 5ο]οΐ 
ἴανίϊο ὐᾶθθο ἀϑι1 ΘΟΠΙΙΠΙΟ ΟΠ  νι15 ἈΡΒΕΠΘΙῸ, αιιοι μα] γ5. Κα ὕὕ1; 
᾿ᾶθ 5686 ΘΧΟΙρ πη: Μετὰ πολλὰ ἔτη ταύτην [ἐθεασάμην οἱ Μετὰ 
χρόνους πολλοὺς αὐτὴν εἶδον, ἴθ) “Πετὰ χθόνον τινὰ πορευομέ- 
ψου μου οἱ Περιπατῶν. ἀφύπνωσα, ἴίομι ᾿“ποκριϑεὶς αὐτῇ λέγω οἱ 

10) ΤΟΙΟΓ ΔΒ] ΟΤὰ 1}}15. ἤᾶθοὸ ϑπηΐ: ὡσεὶ φρίκη μοι προσῆλϑε, μόνου. μου 
ὄντος, εἱ ϑέλοντός μου εἰς τὰ δεξιὰ μέρη καϑίσαι οὐκ εἴασέ με. 
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Γελάσασά μοι λέγει. Ἑδάριη Υἱδ. οὰΡ. 9. φαιδίίποι, πᾶ 856. ΘΧοΙρ πηι: 
“Μετὰ τὸ παυϑῆναι λέγει μοι, “έγω κἀγὼ, “ἕγει μοι, Ἤκουσα Μμε- 
γάλας. Τΐοη Ὑ15. ΠῚ, 10. ΘΧΟΙΡ μη 56. {γ1ἃ Πιᾶθο: ᾿Αποκριϑεὶς αὐτῷ 
λέγω, ᾿Αποχριϑείς μοι λέγει, ᾿Δποκριϑεὶς αὐτῷ πάλιν εἶπον. Θηΐ- 
Ἰἴα ἱπνθηϊιηία" βδθρἰ βδίπηθ, ΟἾῸ ΟΠ πὶ ΓῸ5 ἀἸΓογὰθ ἀπᾶθ ΘΟ ΔΓ θη: 
5115. ΠΡΘΟΠΙΘ ἢ ἸΙΒΒΠΉΠ5. ὙΘΡῸΪ φησίν δ ΘΠ ΡΓΟΓΒΙΙ5. τηοάτπ ἀπὸ [,ἃ- 
{Ππ| ροπαηΐ παι...) οὐ νου θον 5 ΠΡΈΠΟΙ] ΟΟ]]ΟΟΔί]0 1 Αἰ 1Πηἃ τηᾶ- 
615. 4πᾶπ (ἀν 608. 

ῬΟΡΡῸ [ΔΠ]η6. ΤηΔ0 15. (Π|Δ1} αγᾶθοθ ἀἸοία ν᾽ ἀθηί" παρὸ: τῶν δὲ 
μὴ ἐχόντων ἐδέσματα, λυμαίνεται ἡ σὰρξ αὐτῶν. (βει!Ποοί δα Πὸ- 
ΒΡΔΙΒΠΊΟΒ αγδθοᾶθ ἀἸο Π0 18 ΠοΙηδ6 ΥἹΧ ΘΟΠΟΙμ 616 Π|061.)} Ποπη ὥμοδε 
γὰρ ὃ κύριος, τοὺς ἀρνησαμένους τὸν κύριον αὐτῶν ἀπεγνωρίσϑαι 
ἀπὸ τῆς ξωῆς αὐτῶν" τοὺς δὲ πρότερον ἀρνησαμένους, διὰ τὴν 
πολλὴν αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν ἵλεως ἐγένετο αὐτοῖς. Ἧϊιο δοοῤοάιϊιηί 
Ι06] ῬΠΙΡΘΒ. 4], ΠΙΒῚ Δ ΠῚ Π1 15. ἸΘΟΙ ΟΠ ι18. ΓΔΙΙΪΒ 5686 αἰ ν] ἀθίπι" 
ὙΠ ΠΟΒ15, ΥἹΧ «ππθιιη! ἸΠΓΟΠ]ΘΡῚ. [ἃ Ὑ15..1, 2, Ιορῖαῦ: Ἢ δὲ εἶπε Τί 
στυγνὸς ὁ μακρόϑυμος .. . τί οὕτω κατηφὴς τῇ ἰδέᾳ καὶ οὐχ ἵλα- 
ϑός: Καὶ εἶπον αὐτῇ πὸ τινος γυναικὸς ἀγαϑωτάτης λεγούσης 
μοι ὅτι εἰς. Ἐδάοθμι τη οὐ. Ῥαϊαΐί. 515 παβθοηΐ: ΟΕ αἰχη! τ πῖ: Οὐά 
{5115 68 πρὸ ἸΟΠ ΡΠ Π15΄... ἡ] 5160 να]ίπι {ΓΒ {15΄ 5 (510) ,,Δ 8. οἵ ποθὴ 
Πὰν 1ς (510) (ΕΓ δρὸ αἰχὶ οἱ: Α ἰδιηίπα θοπᾶ ἀἰοθηΐθ Τ21}}} ἀποα“ 
οἴο. Πδθὺ [αἰϊηθ ὁθῦίθ οἱ Ἃἴοὶ ἀιθιπί οἱ 1Τη[ΘΠ]θριπηΐα, ΠΟ 161 
ἀταθοθ γυραΐο γθγοὸ ἰθχίι θχίγοιηᾶ 510 θχβιβροηίο: ᾿Βοιηϊηα, οοπίιι- 
ΤΉ] 1ὰ ΠΉΪ ΠῚ ΟΠ οἴ οϑί ἃ ἴδ] ηδ΄ οίο., ῬΡΌΡΑθ1]6 Πἰ ἰοχπη Ῥα]α ΠΠπ1η 
ὙΠῸ ἰΔΠΟΥ ΓΘ Θού6 οἰ} ἃ}} Ἰμ οεΡγοίο ανᾶθοο ΘΧΡΡΌ580. ΚΠΏΠῚ τὰ- 
ἤοπθ πΠ|πιΡ Ἰοοι5. ὅπη. ΙΧ. 14. [Ὁ] γᾶθοθ ἰοριίαν: Νῦν, φημ, κύ- 
ΠΣ δήλωσόν μοι διὰ τί ἐ ὃ πύργος χαμαὶ οὐκ φκοδόμηται ... Ἔτι, 
φησίν, ἄφρων εἰ καὶ ἀσύνετος. ᾿ἀνάγκην ἔχω, φημί, κύριε πάντα 
ἐπερωτᾶν, διότι οἴἰς. Ἔτι, «ιοά ἴῃ ἈΡΟΘΓΆΡΠΟ οϑί, διηπῖη0 ἃ} ἴπη- 
ῬΓΟΡὰ ΘΟ ΠΑ ΟΠ ῬΡΟΪδοίππη δδ ἀπΐτι5. ὁχ (βου "ΟΠ ΙΡιιβ ΡΓῸ ὅτι: 
ἴσο αἱ οχ 1 μ(Πη15. ΘΟΩ ΠΟΙ 5, [ἃ ΘΧ ΟΥΔΙΟΠΪ5. ΘΟΠ ΔΙ Π0Π6. ΡΟΡΒρΡΙ- 
αἴθ ἢ, πη. οΔΠ| ἢο0Ο βοαιϊίαιν, ἴῃ Τιδίπο ἰοχίπι νυ !ραίο γθοίθ δ- 
ἀϊιπηι οθ86. οἷάθο ΤΠ ΘΡΡΟΘΆΒ." Οιιοά δαά!ίαμηοηΐιμη ἴῃ ΘΟ Ποο ΡαΪὰ- 
{{ηῸ ἀοϑιἀδυαίαι", ῬΑ ΘΡαΘ. ἴῃ {Γαρ ἢ 15 ΥΆΘΟΙ5 τόν ἐεττη τη 4868 
ἃ 5111} ΘΟ ἴθ 1 ἀ[1η0 ρΡΘΡΟμ 1556. ρου αδπη ΡΓΟΒΆΌ1]6 οϑί. 1 ργδο- 
(Θυθάπη Υ15. ΠῚ, 1. “υπῇ “Ερμᾶ, 5] ΠΗ ΠΔππὸ 8118, πηθιηογαίιι αἸρ μη οϑί, 
ΓΘΟΙΡΟΓδίΟ γ6ΓῸ ΘΙ ΠΠΟΠΠ 15. ΔΡΟΘΤΆΡΠΟ οἰϊαπη {Ππ ΡΟ. 1556. ΥΆΘο] ἰθχ- 

11) Νοίαία ἀΐσηιπι οβϑί, Ἰοοὶβ Πθυτηδο αἰΐψαοί Ποοίείπαθ δά Απίΐοοι. θαο. ἰπ- 
56 7115. λέγω νεὶ λέγει μα θη, ἅυϊριι5 ᾿ἰδάθιη. ἰοχίπι5 ατᾶθοιβ {ΠΡ 5]θηβὶβ. φησὺὲν Ρο- 
παῦΣ Οἵ. ὅπη. ΥἹ, 8: Βοοῖν. ἀἃ Απίίοοι. Καὶ λέγει μοι Οὑτός ἔστιν οἵ ἰοχί, 
αι. 105. Οὗτος, φησίν, ἐστίν. Τθϊάοιη Ὠοοίν, δὰ Ἀπ ΟΝ. «“έγω αὐτῷ ἪἫϑε- 
λον γνῶναι, κύριε οἱ ἰοχί. αν. 105. Ἤϑελον, φημί, χύριε, γγνῶγαι. Τίοπι ΟἿ: 
Μαπά. ΥἹ, 1. 101 Ποοίτ, δά Απί. 50 Βαβι: ᾿ἘἘγετειλάμην σοι ἐν τῇ πρώτῃ ἐγ-- 
τολῇ ἵνα φυλάξῃς τὴν πίστιν καὶ τὸν φόβον, καὶ ἐγκρατεύσῃ. ““πεχρέϑην 
Ναΐ, χύριε, οὕτως ἐστίν. «Τέγει “λλὰ νῦν͵ ̓ ϑέλω σοι δηλῶσαι καὶ τὰς δυ- 

γάμεις αὐτῶν, ἵνα νοήσῃς τὴν δύναμιν ἣν ἔχουσι καὶ ἐνέργειαν. Τεχίῃδ 
Ὑ6ΓῸ 6Τδθο. [1ρ05.: ᾿Ενετειλάμην σοι, φησίν, ἐν τῇ πρ. ἐντ. ἕνα φυλ. τὴν 
πίστιν καὶ τὸν φόβον καὶ τὴν ἐγκράτειαν. Ναί, φημί, κύριε. “λλὰ νῦν 
ϑέλω σοι, φησίν, δηλῶσαι καὶ τὰς ϑυγάμεις αὐτῶν, ἵἕγα γνοήσῃς τίς αὐτῶν 
τίνα δύναμιν ἔχει χαὶ ἐνέργειαν. 
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ἴπι8. ΟΥ̓ ΠΑΠΊ ΘΗ 11 γ15. ΤΥ. οἂρ. 8. ἱηγοπίππι : ποίῳ τρόπῳ, αιυοὰ 1.ἃ- 
1] τρόπου εἱ τόπου νοραβευΐα οομβιπάοηίο5. γοίδαμηί »(ποὸ Ἰοοος νοὶ 
»ἥπθαι ἴῃ ἰοοιπ... ΡΘΗ, ἸηπᾶΠ}: 6Χ ὁ0α166 ΘηΪΠ 8110 ἴῃ ΑἰΠῸ 
τηοηΐθ Βπηοη 65. ἢ4611 τηᾶπ Πιδιϑιί ποίῳ τόπῳ. Οιοά νἱχ ἀπθ᾽ῖο 
ααΐπ Ογάρο5. οοάθχ οἴπῃ ἰοΐ 1118. 6 Τ,αἴϊπο ἀββιπηβουῖς : πἰδὶ ψαοὰ 
ΟΥΙΡῸ [ΑΓ ἢαπ5. ὙἹΠΠ1 ἴῃ γϑίπβ ΠΥ} 115 ΥΆΘ 015. (δου ἃ οϑί. 

ΠΘηΪ 4116 γΘΡῸ 51 (πἰ ΤηοΙ 6 ηΓ] ΓΡῚΙΠΊ ΘΗ 15 ΠΟΒ[Ὶ8. ἄθοββα υἱήθ- 
Ῥιαν, Τὰ οπηηθ ΘΟΙηΡΘηβδηΐί ἸΘο] ἄϊιο, {π]}0115 «πιὰ 'η ἀνδθοιμη ἰδΘχίιι 
ὙΠ {ἃ ἰγϑηβΙο ΓΘ, ΠΟ Ροϑϑιιηΐ ΠΟ Θχ [,Ἀ{1Πη15 ἀθυναρ. ΑἸΓΘΙ, ΘΟ ΙΒ 
ἴδτη ΒΡ} ἃ ἀπθῃι0 ἰηἰθοία οϑί, παροίαν Ὑ15. ΠῚ, 8. πανοῦργος εἶ περὶ 
τὰς γραφάς, «ποά, «πὴ 46 {νι ΘΒ πι6 ΤΑ] ΟΠ θι15 56Γ 0 51, 
᾿ΠΘΡ Ιβϑηιη οϑί. ΕἸΕχιΓ γορὸ ἰπ4θ6 «πιο μ]πγ 65. [ΕΠ] ΘΟΑΙΟ665, τὰ 
σαθιι5. οὐϊαπ αίοδηιβ οϑί ΠΙΘ556111, ΠΟῚ ἴΐθιη ῬΑ] αἰ ΠΠι|8, ῬυΔοΡθηΐ 
»ΥοΥβιη ἴθ 6556. ΟΡ ΒΟΡΙΡ 8“, ΘΟΉΪ 515. σαΡΡῈ. νου θ]85 ,ΟἰΓΟὰ 
βίγποίαν θ΄. --- 46. 51 ΠρῚ 15. ΔΘ ΠΠἸοδηἀ6 {ΠΡ 115. ΓΤ ΙΠΟΠΙ 115. ΔΟΡῚ, (μι ΠῈ 
ἴῃ ΤῸπὶ οἰκοδομαί γ8] 5:πη116 {πὰ ἃ}0 διιοίουθ 50.101 ροίοναί --- οἱ 

ΠφΟΙΓΟὰ ΒΟΡΙΡίαγα5.. ἴθ ΘΟηἤιδ0 τὖἢ ἴῃ [δ[]η15. [ΔΘ] πη6 μοίοΓαί, 
ΠΘΡῚ, 18 1ῃ ἀΛᾶθοὶβ ΠΟΡῚ ΘΡΟΡΒΙ5. ΠΟΘ )αΐ, ὨΪΒῚ 51 415 [μαΠΠΠηὰἃ αγᾶθοθ 
γϑῦίογρί. ᾿ 

ΡΙὰ5. οἰΐδπι, -81 ΠΟΡῚ θοίοϑί, 101 Ιθοι15. να]θί. ΥἹΒ. Π, 8. ἀγᾶθοθ 
Βουρίση οϑί: Ἐρεῖς δὲ Μαξίμῳ ᾿Ιδοὺ ϑλίψις ἔρχεται. Αἱ «μἱάὰ 
ἰδ θη Μαχίπηι5. ἰδΐ6. 5101 νυ], {ππππὴ Ρ6. ἰού. ΠΠυπ Π1}}}} Μάχίηιο 
Ιοσβ 510 Οὐ τοὶ δϑβϑί, πο [δίμπ586. υἱάοία ΘΟ ΠΙ 46 πὶ, νοὶ ρο- 
ει ἀοοίμππι Βἰπιοη! 415 ΔΙ ΟΓ τὶ ΕἸΡΒΙΘΏΒΘΠῚ : ΘΟΙῚΙΠῚ δηΪπὶ ΟΡ "ἃ 
ΓΘΡΟΒιίπη δία Ροϑβί οἰϊδιη οαϊίαμη οδί: ᾿Ερεῖς δέ" ἰδοὺ ϑλίψις ἔρ- 
χεται μεγάλη σφόδρα, «πὸ ὁοορῃϊίο δή Μαχιπηιηη Θχρ]!]οδηάιη) ΠΘῺ 
ΟΡ. οϑί Θθάϊρο. Ὑιυ!ραίιβ ἰοχίιιβ Γιδἰἴπι5. πᾶροι: »θΙΟΘ5. δαΐθιῃ : ἔδοθ 
τηᾶρηὰ (γαΐ. οο. Μαρμᾶ 6006) {θυ ]αί 10 νϑηϊζ.Κ. [ΙηΔ6 «πᾶ ἀγᾶθοδθ 
Ἰθοίοηὶ ἰὰχ αὔι!σοί, θαι} }]0 ΟΠ ΊΟΒΙΙ5. ΠΩ ΠΙΡΘΗΓΙ ἰᾶΠὶ 58.15 ο. Νἕ 
ἰδ (πο ᾶπὶ δ οχρ]δηδη δπ) ΤῸ οἱ δ ρϑυβϑιδάθηιμη ἰΡ515 
ἸΠΟΡΘΟΠ]Π15. ΠΟΒῚ5 ἀοβι, Ῥᾳ]. οοάθχ --- Ἰά «μιοά ἰᾶπη δηΐθ 05 ἄτι [8 ΓΘ 
ΤΏΘη565 οπ ἢ. ΑΠΡῸΙ ΥἹΡῸ (ΟΟΓΒ5Ι1η0 ΘΟΙΠΠΙΠΙΟΔΥΙ --ο ΠΟ τηθ060 
»Μαχιτηᾶ θοσθ ργδοθθί, 5οα ἰρϑύση υἱζαπη ἀγᾶθοὶ ἰθχίαϑ, ἰθϑίθ ΑἸΒθυίο 
ἈὮΓ6556], ΔΟΟΙΙ 15 πηθ. ΡΡ ΘΙΐ ἤπηο ἴῃ τηθάϊπιηη: ..Π 1015. δ θη ΤΠ ΔΧΙΏΟ. 
Εοοθ {θυ αί!ο βιρορυθηϊ. “ 

Ουδθ «απ [ἃ 51η14 ΠᾺΠ]Π5. ἀἸθ] 10 ἀ4αΐπ δπηοη 4615. ἤρθη 15 
ἀγᾶθοιιη ἰθχίμπη ἢδΟΐΪ 51 Π}115. ΘΊΙΠΉ, 40 {115 δϑίαίθ τηθάϊᾶ υθυίθηβ 1.ἃ- 
{πὰ ἀθροναϊιπὶ Ογδθοιη. Ἰρ5 118. 4] θυ" Η ΘΙ μὰ 8 ΟΟΙΏρΘΠΒΔ1}8. βίαι- 
ἀπου . ἕο 46 1ηΐογργοίθ ἰδπλ 5.0 {Π|π|85 νἹἀθυὶηΐ 411. Νοὴ ἀθθριηΐ 
φιάθιη (αΪ φεϊὰπὶ (οί ΔΙΘΕΠΙΘΠ ΟΡ. ΘΟΠΙΙΠΟΙΟΡΙΙΠ, Ὑἱπη ΒΕ ον ι- 
δἰδηΐ : ὨΠΉΪ ἢ δῃ} 4] ΡΓΟΡΑΒΗΠ 115 ΟΡ 46. ΒΘηβι ἃϊΐ Ὠδίμρα 
ΠΟῚ Πα θη! ἃυ: 50.115. ἈΠ 56. ππΐ, (αΐ 416 γνθυιμηι ἰδηιλπὶ Δάν 58} ἸΠ}1Ὶ 
τη] πη} ΘΟΠΥ ΠΟΘΙ 6. Π|8}} ᾿ΠίθριῸ ΔηΪπι0 ἰηνθηΐϊγθ. Ροίθυπῃί ἢ] δοηΪ}- 
ΟΘΡ6 ἰθχί! [ρΑρτ ΘΠ ΟΡΙΠῚ Γρβιθηβίιμη, Δη  Ἰββίτηι5. {ππππὴ 5ιζ, οχ 
ἘΔ 15, 1. 6. ᾿πορ ]5ϑίπηθ Π|4{18 ΙΝ ΤΠ Ὧρ6- 
15. Ὑ]{Π15,. ΒΕ 1 Π 46. Θ556. ΘΟ ρί), Ομ ΘΟ] ΘΟἰ ΠΙᾺ ΠῚ ΟἸΠΠ 516} 1} 015 
ΟΠ 1158. ΘΟΠΟΘ ΔΠη115 8115. ΝΟΡΙ5. νοῦ ἦ6 ἰρϑὰ γθ, ἀαθηδα πο πὴ 
ΘΧΡΟΒΙΠ 5, ἰδηίοροῦ 6. ΒΟ ϑιιαϑιιη οϑί, αὖ ΡΟ ΘΠ ΟΡ ΠῚ θ]115 ΑΙ ΥΓΘ 
ΒΡ βθάθδηηι5. [ἡνϑηϊθηΐ μ᾿] ἃ «1 Ραϊαίηιὴ οοάϊοθῃ, μαι ἰθγ 



ΒΕ ΗΕΒΉΜΑΕ Ἃἢ. ΠΡ, ΕΟΝΤΕ. ΠΥ 

οαἀΠἸοη15. ῬΡ, ΑΑ. ΠΡΘββϑ]]δηδθ ΟἹ ΠΔΠΊ ΘΠ 1, Π60 ΠΘΡ]Θοίἶ5. 115. {86 
ΡΓδθίορθα ὃχ [,[1η15 ΘΟ οἰ θιι5 Ῥγοϊαία ϑηΐ ΓΟ ΘΠ ΠΡ Ππι6. ΟἸΙΠῚ 
ατγδθοο ἰθχίι ΤΠ ΡΒΙΘη51 ΘΟΠ ΘΓ Ἰηΐ. .5)"» Οσθπ ἰθχίιμη 5] {4185 (016 1. 
ἸΠΔΡῚΟ (4110 γΆ]6 6 Ὑ] 6 θαΐπ} ΠΌΠΟΙ 6 ἸπΟΠἸθηΐοίπιο ἀοϑι αΐπιπη, «μπιδηγ- 
ΥἹΒ 1Π 511051115. ΠῚῚ Ἠθντηᾶθ ΟΥ̓ 1015. ΠῸΠ τ] Ππη0 Ιο60 ΡοΟπΠοΠάιι5. 516, 
ΘΠ ΠΠΘΙΠΟΓ ΘΠ] 6586 Ὑ6]11Πη, Πἢ ΓΘ ὨᾺ}}8 ΠΙΔΙην5 ἀοοία ἃὰΐ οΓΑΥ (πϊο- 
(πη Ὑοι αίθ ΠΟΒΠΠΠ5 6586. δ} Τηλ]15. ΟἾΔ ΠῚ [ἢ ΟΠΊΠΙ ΙΔ ΠΟ 6 480- 
ΠΏ] 115 ΔΙ ΘΔΙηΙ5 5] 05] 5511η6, ΠΟ Προ 404, αἰ ἴῃ γοίθυὶ οϑί 
ΡΓΟΥΘΡΒΙΟ οἵ ᾿ρ51 88015 ΘΟ ΡΘΕ ΛΠ] τιϑ11 ΠΠΘ 115, νου [5 Οὐ απ ρα. 

ΒΟΡΙΡΟΡαπι Γι Ἰρ5186 ἃ. 20. χη. {ι]. 1856. 

Οομϑίδηϊξ, ΤΙΒΟ ΘΙ ΔΟΥΕ. 

12) Ηππο ᾿ἰρϑιιπὶ ῥ55:πὶ δχ αγᾶθοο ἰθχίι ποϑίγο ΟΟΥΤΙρὶ ρΌ556. ΠΟΙ ΠΗΪΓῈΠῚ δϑί. 
ΕΥ̓ ΘΟΙ5. ΘΠΪΠῚ ἰΠίΘΡΡΓΟΒ. {αππι ΘΟαο6 πὶ ΘΠ ἄθαπι --- ἃ ααοά ἰρβα υἱζίογιμ, αιι- 
Ῥι5 {τὰ [Ὁ]1ὰ βάθοι!! ΧΙΥ͂, ᾿ΙΔΡογαηΐ, [γοιμπιοπία ἀοοοί --- {ππἢ οοαϊοοιη ῬΑ] δἰ πὶ 
δοίαίθ δηΐοϊί, (ΟΥΓΘΟΙ Οπβ5 (8 }15 ΘΧΘΙΏΡ πὶ δ Υ͵5. ΠῚ, 9. οΘυδηο οὐθῸ ΟροΓὰβ 
τη 5. ΘΑΙΊΠῚ ΒΘΡΥΔΥΘΙΙΒ., ΟΙΏΠΘΒ ΡΟΐΟΙΪ5. Ὑἱάογο.ς. ΒΟΥ θοπ πη οϑί οοηβα 5 ὅτδο- 
ΟἾΒ: - - ΒΟΥΥΔΥΘΥΪΒ ΟἸΏΠΟΒ, ΡΟΙΘΓΪ5. ΥἹΥΘΓΙΘ. 

Ἑδπάθιῃ ἰπ ΤῸ] Πᾶπὰ 8010 ἃπ 6δἃ (ΠΟΩ6 ΘΟΠΥΘΥ (θδηΐ {πᾶ ἰρτὸ Ρὰ- 
βίου Ηθυμηὰθ ἴῃ οοάϊοθ ἱπάθαιθ οἰϊὰπὶ ἴῃ ΘΙ πη] 415. ἈΡΟΘΤΆΡΠΟ Ρρυδοροβίία Ιοσπη- 
ἴα, ΤΠ ρππίαν 11 4! ἀθ πὶ ΤῊΪΓ ΠῚ ἴῃ Τη0 τ1Π| ΘΟΥΓΙρία: «θα ΠΠΔσΠ ΠῚ οογίΘ Ρὰγ- 
ἴθ πη 6Χ ἱπηρ θυ ὰ ἤπιχὶ ΘΙ πη 18. ἰῃ ΙΘβ ΘΠ 15. ῬΓΙΠῚΪ5. τη χὶπηθ οοά οἷ δὶ [0]115. ρογ- 
58606 ἰᾶρ51. (ἰδίθσιπη ἃ} 60 ἰθχίι, {16 πὶ ΘἀἸΓ01 ΡΡΙΉΘΘΡ5. 6Χχ [αἰβαΐο δ πη οη ἀἰ5. ἃρο- 
ΘΓΆΡΟ ἢδιδὶΐ οἱ ἴῃ ΤΟΙ Θθοιηθηἶβ ρᾶρ. ΙΧ. οοπαίμπβ. ὁδί γϑϑ που, ΤΠᾶρΠΟΡΟΓο αἰ{- 
ἴογρί ὑ τη ΔΡΟΘΥΔΡἢ μή. ΝΙΒΙΠΟΙΪΠιι5, πιὸ ἰᾶπη Υἱαϊΐ ΘΟἸΟΥ ΡΥΪΠΟΘΡ5., οἰδγπὶ οὶ 
1Ππ4, οοάϊοῖὶβ ποίαιη γνϑὶ μοί ῬΓΟΪΟΘῚΠῚ Υ6] ΠἸαχίΠη6. Δ 60 ΡΘηάοτα [060 Πἰδί. 
606]. ΕΒ6Ρ1 (ΠΠ|, 5.),. 101 Ραβίου!β Πθυμηὰθ τηθηϊ]0 ἢΐ. 1ΠΠ|8ἃ Ὑ6ΓῸ γϑυθὰ ἱπίρυρ 85 
1 αἴπὶ ἰοχίι5. ἃ 5:5 Ποαπ ἀπ ΠΡ1Ὶ ἃ 858 ἀτᾶθοθ ὑδυίθπαϊ δης αἰ 6 πλ ρογαν! αἰοτη-- 
416 δριϊβϑίπηθ ἰδ θΟΥΪ 5110 ῬΓΔΘΡΟΏΘΙΘ ΡοίεΓαΐ. 

Ουδθ ΘρΓὰ Ὧ6 ἀτδϑοϊίαία Ἠθυπηᾶθ [,|ρ5] 6 η515 ΑἸΧΙΤηΠ5., Υἱπη] 518Π| ΙηΪηΪΠΊ6 
60 διηϊπηΐ ααο ἃ πηπτὴ γ6] ΔΙ (6 ΓῚΠ 6Χ 1185 Ππᾶθ... 1, ἰὴ ΡΟ 5. {πὶ ατδθοὰ 6550“: 
5 Θ.ΙΠΟΔΥΪΠΊ15. ΔΡ ἃ Υάθ 005 ποη ἰηδααϊίιη οϑί. Ηρο θηϊπ] δἱ δϑϑοί, ππηᾶθ ἰδη- 
ἄθιη Βαθογοί ἀνάθοιβ Ἠθυπηδθ [,Α[1ηἰ ἱπίθυ Ρ 65. ΒΟΥ ΠΟ ΠἾ5. ΡΔΙΓΙΪ ΠΟῚ ἰρηδγιϑ Ὁ Π(ὰ, αἰ 
ἀς συμψέλλιον ἰπ Βίορ!β. ΤΏ 65. Πἰπρ, αγαθο. ἰγδοίαίο ἰδ θα πηι8, γοοΐβ χερβικάριον 
᾿π6 Γ ὈΔΥΒΑΓΙ5ΠΊ05 ᾿ἰἃΠ| ΗΠ ΓΟ πιι5. 46. 5ο] οθοίβιη. πηθης πο πὶ [6οἰΐ. [{ἃ οἰϊαπὶ οχριη- 
ΡΙὰ δαπί ΘΗ  ἸγΟσ πη ΔΡΒΟ] α ΟΥ ΠῚ οἰ πβ θη ἴα γα ---- Π6 ᾿πδίο Ρ] 15 ἀϊοδηημ5 ---- ΟἸἶπ5 
ΤΟΡΙΘΠΘΠαΐπηιι5 τηοαϊ, αἰ ἰῃ Νον. Τοβί. πππιπ] οοΡΓΘ ΦΙΔΙΠ π8Π| Υἱχ δ ποβίγα οοιη- 
ΡΆΓΔΒ11]6 ἱμνοηϊίαν ΜΑΙ}. 1, 18. μνηστευϑείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας 
τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέϑη ἐν γαστρὶ ἔχουσα. Οπδμ ἴη 
Το οἵ, ήη. ἀταημη. ἃ. Ν. Τί, ΒΡγδομα. ρᾶρ. 187. ΝΙΒΙΠ ΟΠ ππ5. ἴῃ θὰ ϑίδηήπτῃ 
οϑί βϑηΐθηί, ᾿οοα 0 η65 ἰα]65. ἰοΐ Θοπἰποΐα5. τηλ]0 τηᾶρὶ5 ατδθοιπ 1, που ιπὶ ἰη- 
ἰθγΡ ΓΘ ί 6 ΠΊ ΘΙΠΊ6. ΔΟΥΪ τη 6 41} δηϊ {πὰ γαθοϊίαίθ τη Δί οΓθὴ ἴῃ τηοαττη [αἰ ἰβοθηΐα ἰη51-- 
δηἾ5. 48πΠ| Η ΘΙ ΠΊΔ ΠῚ 50 ]ΡΙΌΓΘ ΠῚ Αἰ ΓΘ 8. ΔΘΥῪΪ ΠΟΙ Π 15 ΠῚ ἰΠΘΊΟΥ ΠῚ ΡΤοάθσο, θιὰβ 
δα Ἰοουί 0 η65 51 «υϊὰ δοοθαϊ οἰπβηηο αὶ 40 ΔΙ1Π6Υ π Ροβϑὶΐ σαϊάθηη ηἰδὶ οχ ἰηΐο- 
ΡΓΘίδη 415. 1, 1185. ΘΧΡ ΙΟδΥΪ, Οὐἶπ8. σΘΠΘΥ 5. δαηΐ Υἱέϊα 1, {1Π18. οΟ αἰ οἶθ5. ΡΙᾶπ6 ργορτία 
ἀγᾶθοθ γϑῦϑᾶ, 58ηϊ ΟΡΙΠΟΥ ἱπάϊοἱϊ οϑί ΠῸῚ ΔΙΊ] Ϊ5. ΠΔΘΙΌΓΘ ἴῃ ἀπ 115. δαΐ ἱπίου ογθ- 
ἀἸθ1Π14 Πιοίπαγο, 564 οοπἤ θηΐο ἤπηϊϊογχαθ ΘΟΡ απ 5648]. 

Ν. Β. Εχ οἀ. Ρ17. ΠΟΠΠΠΪὰ ἰηγίίο ΔΡΟΡΥΆΡΠΟ 1816 ἴῃ ΠΟΒίΓΔΠῚ {ΓΔ η5᾽ ΘΓ πηΐ. 
Ηΐπο ἀθ]6 δὅ14, 15. ταῦτα ὅ8ῦ, 11. ἐν 592. 11. 1. καὶ 593. 1. 2. μετὰ δ94, 18. 
δὲ. Τρ ὅ12, θΘ. ΔΡΟΘΓ. μᾶθεί ὡς ρΙὸ ὅτι ὅθ, 2ὅ, γνωσθήσεται 518, 33 5{. 
μοι λέγει δ81, 2. ροίπ5 μγείαν ρτο μνήμην εἱ 27. δὲ ἐπ᾽ ὅ80, 22. δουλεύ- 
σεται ((οΥρῈ - τε) ὅ95, 12. χαὺὶ ρῖοὸ ἀπὸ ἰογῖο 598. εα΄.-2. χαϑέδραν 621, 
14. τὸ δὲ δεύτ. εἰ 40. λαμπιδόνε (οοιτῖρο - πη -). Ρυδθίοσοα ὅ78, ὃ. Δροβι. 
Ροίίι5 αὐτῆς φυᾶπι αὐτῇ Παρθεί 588, 7. ἀπόλλουσαν 590. ΠΙ. 4. τῶν προτέρων. 



ΝΟΤΙΤΙΑ ΟΘΒΙΟΌΝ. 

6 Βοπιἃπὶ5 Ραίγιπι Αροβίο!Π ΘΟ [ἰυγ015 αἰ! ΘΧΑΡΑ 5. ΟἸΠῚ 
6} ἴθ ἃηΐθμαὸ ἰῃμποίμπογ ἢ, ΘΟΥαπὶ 4105 νἱἀϊ ἁΐψιιθ. Θχοιιβϑὶ ΠΟ. 50{Π|Π| 
ὨΠΠΠΘΓΕΠῚ ΘΧΙΘΓΠΔΠΊ416 5ρθοίθη), 564. δποίουν (ἀΐθιη οἰϊαπι Ῥᾶ11015. 1πἀ 08}. 

ἃ. Οὐαά. θιθιϊοιίοοαο Ψαίοαπαθ. 

1. (οά. γαίίοαμι5 859, ΟΠ ΓΔΠΘι5, [ὉΠΠΌΤ (πα ΘΓΠΔΡΙΟΤΓΊΙΠ ΠηΔ]. 
285, 5860. ΧΙ ϑΓᾶροᾶ ἃ ἀοοία τηᾶηιι βου ρίι5. [Ιἡϑαηΐ ᾿ηΐοΓ ἃ|1ἃὰ ΔΙ ΓΟΤ Τὴ 
ΘρΡ. Ὑπόμνημα εἰς ἅγιον ἀπόστολον Φίλιππον: ΙΜεϑωδίου πάτρων 
τοῦ σοφωτάτου εἰς τὸν ἔσχατον καιρὸν" Διονυσίου ᾿Δρεοπαγίτου περὶ 
τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας, περὶ μυστικῆς ϑεολογίας, περὶ ϑείων ὀνομά- 
τῶν, τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῶν “ἐρωτικῶν ὕμνων, περὶ ἐκκλησιαστιρῆς ἱεραρχίας, 
ἐπιστολαὶ διάφοροι" ““όγοι ᾿Ιακώβου ἀδελφοῦ τοῦ κυρίου καὶ ἀρχιεπι- 
σκόπου Ἱεροσολύμων᾽ Γρηγορίου Ναζιανζήνου λόγος εἰς τὸ γενέϑλιον 
τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. δοσαπηίαν ΒΟΓΠΙΟΠ68 ΒαΒ1Π|ι, ΟἿ ΓΥβοϑβίομηι 
οἱ ἴῃ [0]. 255. πίστις τῶν ἁγίων τιη΄ τῶν ἐν Νικαίᾳ καὶ διδασκαλία, 
4πᾶη] δχεϊριαηΐ 4111 ΕΒΘΌΙ, ΕΡΙΡΠΔΗΙ οἱ ΟΠ ΡΥ βΟβίο μη ΒΘΡΙΠΟη65. [ἢ [0]. 
151 ---195. Ισηδῖ11 Ιοσπηΐαν Ἐρίβίοϊαθ ΓΙ ΧΙΟΓο5 ποΟ οΓάΪπ6: δὰ ΤΊαὶ- 
᾿Ἰὰπο5 (ἀθαβί ᾿πἰ{{ππ|}, Μασῃθβιοβ, ΤΆΡΒΘηβθ5, ΡΠ ΠΡ ΡΘη565, ΡΒ Δ ΘΙ ρΡΉΘη5685, 
ΒΙΏΥΓΡΉΔ6Ο5, ΡΟΪγΟΑΓΡΠῚ, Απἰο ΟΠ θη05, ΗΘΓΟΠΘη,, ΡΠ 65105, ἈθΙηᾶΠπ05. ϑ'6απί- 
ἴὰν (ΕΡ. ΡοΟΙγοαΓΡὶ δα ΡΒΠΙΡΡΘη 565. ([0]. 198 .---Ἴ 95), 4υδοιπὶ Θὰ ΘΟὨΪΠΟἰἴπη 
(198 ---211) οχίαί 4π1ἃ6 ΟΒαγπαραθί. πομΪπ6 οἰγοαμοσαγ. (οάθχ οβί 
ορΡίϊπηᾶ6 ποίδθ, 506 ηἀϊ 4α! ἀ6η) Ταΐϊο ΠΟΒίΓΟΤ ΠῚ Υ̓ΔΘ ΟΥ̓, ἰάἀοῖΓοῸ οὉ 
{4 0] 5} η νορᾶϊθ5 ἂἃὸ Εἰρ ἢ ΠΟ σος5. διὰ ΓὰΓῸ ΡΘΡΙητ Δ η5, [Π5ΟΓΙΡ ΟΠ 65 
ΓΆΡΓΔ6. ΝΊουβοβ 16 (Ποαχθηβὶθ, 4] 6] ΟΙΠΠη ροβϑδιἀθθαΐ, [ἢ οᾶ]606 
Ερ᾿βϑίοϊδεα Βαγπαθαθ ποίη] 8} 5ΘΡΙΠΟΠ6. ΑΥΙΠΘηΪΔ60 ΔάβοΡΙ 511. 

Οὰϊ οαπὶ ἃηπὸ 1178 ομίογι:, ἴδοι 6 ἀρρᾶγοῖ Απροαμη αι], οἰ 
ΙΔοοῦβοπο (Ραΐγος Αροβί. δά. σύ. ρ. δ.) Οοάϊοομη., βᾶθοιϊο [ογβίίαη ΧΠΙῚ 
ἀϑϑισηδγοί, ἴῃ ΠΟ 4Π04116 ΘΡΓᾶ556. ϑΙσηδνὶ [|. Κ. 

2. (οἀ. Οἰ(ο]νοπίαπιι 948, οαγίδοθιιβ, [ΟΠ ΟΓαπῚ (πα ΘΥΠΔΓΙΟΓΊΙΠῚ 
ΙΏ1ῃ.. ᾿ΠΘΌΠ 5. ΒΆΘΟΠΠ ΧΙΥ, Ι͂ἢ βϑοιηἊο [Ὁ]10: (Ἰοπαί! οἱ ῬΟΙγΟαΓΡῚ ΠΔΓ- 
ἰγγαη ᾿Ὀοαίονη Ἐριβίο!θ σγαθοδρ. 

Ἔχ ΟΟΙΟΙΠ115. ΙοΔπ 5. ΑΠΡ6Ι1 ποῖ. ἃ}} ΑἸ Δθιηρϑ.ὅ 
Ἰηβαηΐ δαυΐθη) ([0]. 2---68)ὺ πηάθοίϊμη Ισηδί! ΕΡΡ. ΓΘοθηβίοπὶ5. Ἰοπρίο- 

Γἰ5, ῬΓΙπὰ διΪ Τγα!]Πᾶη 95. Δοοραἰα αἱ ἴῃ αί., Θοἀθηη46. ἃ {Π10Ὸ ΟΡ ΪΠ6. 
δα ΒΘ αν ((0]. θ8---84) ΡοΪγοαΓρὶ δὰ ΡΠ ρροπβοβ Ερ., ἀπᾶηι ἴγᾶσ- 
τηθηίαπι Κρ. Βαγηδθαθί ἀρ5αιθ ἀϊβιποίϊοπθ Θχοῖρι. ΟὈΠΙρΡ ἢ 15 βουρίας 
δϑδί πιὰ ΓᾶΓῸ Δι σι. Αἀβιιηΐ ἴῃ τηᾶγσῖηθ. 50 Π0}1ἃ, δαἀποίαις[ [ΟΠ 65, ΟΟΓ- 
ΓΘΟΙΟΠ65. ἃ σοῃίθοίαμαθ ἢδιὰ οοηίθιηηθηἀδθ. ΤΙ! ταθῦ]. Εχ ἀπῸ 
ἴοπίθ οὰπὶ γαίσαηο Πυχίβ5α νἱἀθίαγ, δίσπανι 0. 

᾿ 

εἶ 
» 

. 

ε 
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9. (04. Βορίι5. 90., ΤΠ] ΠΓΔΠΘΙΙΘ., [Ὁ]}115 ΟΟἰΟΠΑΡΙΪ5, 5846 0.}}} ΧΙ 
ἸΠΘι1η15. [Ιηϑππὲ ΟΡΡ. Π]Οηγ51:1 Αγοορασιίαο, οαπὶ ο]0 5515 παι ᾿Π 400118, 
ΠΘΟμΟη δὰ ,[οᾶηπθη) ἀροϑβίοϊαμη βρθοίδηίι (1 --- 160). Ροξί δὰ ἴτὰρ- 
Ἰηθηΐπ Πρ βίοίαθ  Ισπαΐ! δά ἘΡ]ΠΙΘ5ῖο5΄. Οχ] θ αῦ. ἴῃ 56Χχ [Ὁ]1Π15. ΟΕ] 
ἀπ! 410. γαγᾶ6 δαΐθη), {85 ἰᾶΓ ΟΊ 5. 65[, ΘΟ ΟΠ 65 ἰη ῬΥΘίΙΟ δαπί Πᾶ06η- 
ἄδ6, Ηἰο (οἄδχ ΠΟΡῚ5 οδί ἢ. 

4. (οά. γαιίοδηϊι5 8195, οΠαρίδοθι5, [Ὁ]]ΟΛ απ (πᾶ ΠΥ Οσαη 321, 
ἄϊο 28 Νονθηθν. ἃππὶ 1975. Ρ61 ΔΙΠΔΠΙΙΘΠΉ 561 ΔΡ50]{π|8. [51 ΜΘΠΟΙοΟσίαμη 
(, ΜοίΔρ]ιΡαβία8 Π]ΘΠ515 ΠΘΟΘΙΗΒΡ. ἃ ΙΝ ἀϑαπὸ ἃά ΧΧ΄), ουἱϊ ρῥγᾶθυία5 
πίναξ ἄριστος τοῦ παρόντος βιβλίου. Ἶη [0]. 2904---812. παθ65 ἸθαΤΙ- 

Γαι ἰσηδί!!.. (οάδχ 58{15. σΟΡΓΘΟί55 ἴῃ Οὐ 8 ΟΔ]66: Εἴληφε τέλος ἡ 
βίβλος αὕτη ἐν μηνὴ. νοεμβρίω ΚΙ' τοῦ ἔτους "ὕω" οη΄. τῆς νῦν τρε- 
χούσης ἰνδίκτου ὀγδόης. Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ παντοχράτορος : μέμνη- 
ὅϑε πατρός μου τοῦ ᾿Ϊγνατίου. Νοιηθη οἱ ἴδοὶ ΠΥ. 

ὅ. (οά, γαιίοαηιις 815, ΠΙΘΙΏΓΔΠΘΙ5., 5860 }}} ΧΙΝ ᾿πθπη{15, [Ὁ]10- 
γα 194 Φυιδίο ΓΠΔΡΙ ΟΥΊΙΠῚ ΠηΔ]... ἴῃ ΟἾΪ5. ῬΡΙΠΊΟ ἰοβίταν ᾿ΜοιΔρΗγαδίδο 
Πηθη5815 Βθοθι γῖ5,΄ οἱ Σιμοξι σύνϑωκος ταύτης τῆς βίβλου. [πίον 
ϑδποίογαη υἱΐᾶς ἢ) 65. ιηδλγίγγ τη σ᾽ πδ (11. [0]. 41---51. ἀποίογο ΒΠΠΘΟΠ6 
Μοίαρἢ., ἀΠισθηΐον αυϊάθιη οΟηβοῦρίαη. ὕοάοχ οὐ Ν, 

0. (ὐοά. δαίίοαηι!5 866, ΤηΘ ΡΠ 615, [Ὁ}1Π1|5 Αἰ π{14{15 859, 9601} 
Χ, Εχ 60 ((ο]. 188 --- 188) ,οία Ισπᾶς}} τηὰγίγυ β΄. ἀδργομιρϑὶ ἰποά!ίἃ: 
ΑΠτὰ Ἰηϑαπηΐ Π]ΔΡ Υ ΙΔ, Ῥλτ οι ΘΔΠΟΙΟΓΌΙΙ 5ἰ ΠΝ Πα {16 Δ πο ράχη) οορσηϊία. 
δίρηανι Καί. 

7. (νά. Περί δῖ, ΡΟΙΡΑΠΊΘΠ.15, [0115 97 ΟΟἰΟΠΔΡ5, ᾿Π4016 δίχα 
δρίαίθ πΟίδ 1115, οαπὶ δοοοάδΐ 84 5460. ΙΧ. [ποδί ([0]. 18---88) κννρίιι5 

Ἰαπὰἃ γ Γβῖ9 ἀποάθοίϊμη Ερρ. ἴβηδί! ΠΟ γΙ5. Πα! ἀθη]. ΓᾺΌΥΙ5. ἰΠ50ΓΙρίἃ- 
ΤΠ, 564. ΔΌΒ4ΙΙΘ τη (6115 οἱ δοορί θη 5. ΠΟΙΏΪηΠ6. ϑοαιαν , ΠΙΓΟΗΪ5 
[μδ5 ἰσηδί!!, νϑίαϑ ἰαι[ηἃ γουβϑ10 ΒΡ. ΡοΪγοαγρὶ δά ΡἈΠΡΡΘη565 (89---95), 
γἱία ῬοΙγοάγρι΄ (θ9ὅ---97), {πὰ ΔΡ5ΟΠα ἃ ΔΙΠΔΠΙΙΘ 515. ΠΟ5606 ΨΟΓΒΙΙ5. ΓΕΡΓΟΒ 
ΔΡΡροϑει: 

Ηπΐ5. Ορτι5. 5ουῖρίϊ ΠπαΠ ον ΘΧρ οἷ 5116. 
ΗΟ ΠΡῸΡ [σῃδί}} γδάιαιαν ἀορπηιαΐθ 5 ἃποίὶ 
Ηπῖο .51 415 πΠο(πδπη βᾶποίο 5. ΓΆΧΟΡΙΓ ἸΠ(Ι8ΠῚ, 
Δὰ Πηριῃ νἱίδα θαγδίΠΡΙ ΟΥΙΟΙ ΘΓ [ἢ ἸΡΉΘ. 

ΤΙΡΓη ΟἸϊπη Ροϑϑιάθθαΐ Τογ5 (γι ]ογ. Νοιηθη ἀθάϊ ἔθ. 

8. (ὐοά. Ραϊαίπιι5 150, ΤηΘΙΠ} ΓΔ ΠΘ115, [0]115 (Δί ΘΡΠΑΓ 5 ΙὨ]η., 
584 60.}} ΧΙ, Ι͂ῃ ἰγοῃΐίθ οϑί τπδητ ΓΘΟ. 9δίαηοίι 127. Τιμῃ ἴηδητι νϑίογ: 

Ιηὴ ποὺ νοϊαμτηϊπα ᾿δθο Οραβοιία ΘΟ ΘΗ αΡ [411 ΟΓάΪΠ6. 
Ῥγιμηπ) δαρ βίο ΧΙ ᾿θαΐ! ᾿φηδ.}} ΙΗ ΥΡΙ5. 4πᾶ6 511} ἢἰδ ἰΠ5011- 

ῬίΟΠΙτι5. σΟμ ΘΗ. 
15 δὰ Νίαγίδιη ο550}) {8 81. 
95 ἃᾳ ΤΥΔΙΠ]Π1ᾶΠο05. 

ΠΠ. δὰ Μαρῃηρϑβίδηοϑ. 
1Π|. 44 ΤΆΓΒΘΠ585. 

Υ, δὰ ΡΙΗΠρΡΡΘη565. 
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ΥΙ. δὰ ΡῃηδάθΙρῃΘη5685. 
ὙΠ. δά δι) ΓΠ ΘΠ 568. 
ὙΠ. δά Ῥο]οαγρα μι ΘΡΙΒΟΟΡΊΠΗ. 
ὙΠΠΠ|. δὰ Απιιοθο!θη568. 

Χ, δὰ ἨγυγΟηΘ) ἀἸΔΟΟΠΠΠ 5110 6550 ΓΘ ΠῚ) 51Π11). 
ΧΙ, δά Αθρίνθβι08. 
ΧΙ. δὰ Ἀοιηᾶπμοβ. [15 ᾿ἰσπαί). Ἐριβίοϊα βϑαΐ Ρο]οΔΡΡῚ 

αἰ πο ρα} 108 Πη15 Θνδησο βία δ ΡΠ] ΡΡΘΠ 568. 
Εριβίοϊδ ὙΠ Βραΐ Απίοη!] 8}0} 8115. δά ἀϊνουβα ᾿ηοηδδίουα Π6ὶ σγαίία 

ΠΟΙ Ῥαβίουβ. ἀἰβοῖρο  . Ρδ.} δροβίο!!. Φαθὴ Ρ.]Ὲ5 Π]ΘΠΉ 1. 1 ΘρΡ 5.018. 
δἀ ΓΟΠΙΔΠΟΒ. 

Ορυβοῦ!απι 5. ΧΙβίὶ ΡΗΠΔΘΌΤΙΟΙ ΡΒΠΟΒΟΡΉΙ. 
Ιποϑὲ ἰσίταν  Ισηδί! οἱ ΡοΙγοαγρὶ ΕΡ  βίο!αγιιπὶ νοΐ Ἰα πᾶ γ βίο, 

{πᾶ ]6 Δ Θχμ θα. ποβίον Οοἀ, θο. ἢ 1 4016 6ἰπι5 οἴτ. πὰ. 10, δίρηαν! Ῥαί. 

9, (νά. γαίϊοδηιις 9848 ἴῃ 45 τηᾶ]., Π] ΘΠ ΓΔΠ6Ι15, [ἢ [0]. 1 --- 40. 
. Πδγιηδθ Ῥαβίογθι ἡ δχῃὶθοῖ βουὶρίαμη. Ἐχαγδίιιβ οϑί δχϑιηΐθ 8860. ΧΙΥ͂, 
ΝΌΠ]Δ6 οδρὶζππ 560. Ἰ0η65: [6 Γὰ6 5] ΠΟ ΔΓ ἢ) ὙἸΒΙΟΠΙΠῚ 5.011 ΟΕΪΠΒΥ 5 
Μδη δίογιμη 80 δ Π} Πα! ππιπ ἰΠ1{14165 ἀδριοίδθ ; {11} τη] Π10 ῬΓΔΟΒΟΓ ρί!. 
ἴῃ [ἋῸ]0 ΡῬΓΪΠΙΟ: 

ΙΝΟΙΡΙΤ ΡΗΒΟΠΟΟῸΒΝ ΜΠΒΕῚ ΡΑΘΤΟΙΙΒ.. 

ΙΝ ΗΘ ΟΟΕΆΡΟΒΕ ΟΟΝΤΙΝΕΤΌΆΒ. 

ΠΡῸΓ. 4ΦᾺῚ ἀρροι!αΐαν ραβίουιβ {π6η ϑαποίιι5 ΠΙΘΡΟΠΙΠΙ5 ΡΓΘΒΘΙΘΡ [ἢ 
οί] οσῸ 1ΠΠπ|5.ὙΠπππ ὙἱΓΟΓαΏ. πίον ΘΟΟΙ ΘΒ βίο 5 ΒΟΡΙΡΙΟΓῈ5. ᾿ἰἃ Π]ΘΙΠΙΠΙΐ ἡ 
ἀϊοθηβ᾽ Ἠργηδη Οἰἶπ5 δροβίο!ς Ῥδιπ5 δὰ ΠΟΙΏΔΠΟ5 50Γ0 65 ΙΠΘΠΉΗϊΐ 
βα]αυΐαία ΠΠΘσοηΐδπ) ΠΘΙΙΏΘ ΡΔίΓΟ θη ΠΟΡΙΔη οἱ 4π| ΟΠ 615 δηΐ [ΓαΐΓ 6 5 
οἱ 5βουιηΐ ΔΟίΟΓΘΙΏ 6556 ΠὈΡῚ 411 ΔρρΘ Πα ρῥαβίουῦ οἱ ἂρ {5 ΔΠῈ 
σγαθοῖδθ ΘΟΟΙ Ια ΡΆΒΠΟ6. ἰΘριίι ΓΟνοΡὰ {15 ΡῈ. Τα] 46 (6. 60 
ΒΟΓΙΡΙΟΓΙΙΠΙ ὙΘίθ ΠΣ ὈΒΌΓΡΆΥΘΓΘ [δβιΠηοπὶὰ 564 ἀρὰ ᾿αἴϊπο5. Ρ6Π6 ἰὅπο- 
ἰὰ5 651, 

ΠΙΒΕΕ ΡΑΒΤΟΒΙΒ. 

ΠΙΡΟΡ ρᾶϑβίου!ιβ π.ΠΠῚ ρϑηϊθηῖ6. Δίδηἀαία ἃ. διμ Πα ἀ]η 65. οἱπ5 
{05 Δρράᾶγαϊξ οἱ Ἰοοαΐ5. οὶ Ποη6. (πὶ οἰϊδη) [ἢ ὈΓΙΠΟΙΡΙΟ ἂρρᾶγαϊΐ 
ΘΟΟΙΘϑἰὰ [ἢ νΑΓΠ 5 ΠΡΌΓΙ5. δαηΐ ΘΓΘῸ Υἱβίοη 65 ΘΟΟΪΘ518 ὨΠΠΠΘΙῸ (δίϊΠΟ0Γ 
Ραϑίου 5. ΠΌΠΠΠῚ ΡΘΗ ΘΗ 6. νἱβι ΟΠ ΠΙΠΊΘΙΙ5. Παϊπααθ τηδηἀαΐα Θ᾽ 1861} 
ΠΠΠΊΘΡῸ ἀποάθο!μ) 5:Π}}} {4} 65 ΡΒ 115. ΠΌΠΙΒΡΟ ἄἀ6ΟΒΠ). 

γΊΒΙΟΠΘ5. ἴῃ (δά, Τόν οχίδης [Π|ἃ6 ααδίίποῦ : «αϊθ5 ΘΧρ θ 5. 1ἢ- 
ΒΟΓΙΡΙΙΟ Ἰοριίαγ: γι βο αυϊηΐα ἀ6 τηδηάαί15.. ϑοααπηΐαῦ δαΐθπ) ᾿ρϑὰ τηδη- 
ἀαία, 486 ΠΠΡΓΆΓΙΟ ΠΟΒίΓΟ δηΐ ΟὙἸβίο ααϊηΐα.,.. 1 ἢΠ6. ΘΟΓῈΠῚ: 

»ΕΧρΙΙοίπηΐ τηδηάαία 

Ιποϊριαηΐ 51} 4165 Ῥυγίμηὰ 5: {πᾶ .ἡ 

δι] Π πο ,5οχία' ἴῃ (οάϊοθ ᾿ποῖριῖ: (Οὐἰάδιη οἴη Ὠδθογοῖ {ππηάϊι 

(δια ὅ, 2); 5δρίιμηδο ὀχογάϊη : Ροβί ἀἰθ5 ἀθίηάθ ποὴ τη ]ο5 (δ Π|. 
ὅ, 2. 50} Πηθιη): οοἰανδθ ἐπ {Ππ|π| [46 6ϑὲ ἃο βθχίδθ [ἢ 110}. Πρ ΓΘ 555. ὅδ1η]- 
πἰαάίηὶ (ἴὰ Εἀ4. «5θριπιὰ 6.) βϑααθηῖ ἀδοϑί {{{π]π|86, ἃρρᾶγοὶ ἰδ ἸΟΟῈΒ 
οἱ ρροῃθηάο ἃρδγίαβ; δι πη] π0 «ποηδ΄ ἰπ Εἀά. οβϑί ,οοἴανᾶ; ποηδ' Βἀά. 

ἴῃ (οά. γαΐ. ἱπδουῦδἰϊαγ ΘΙ ἀο, Χ. ΙΡἰάθῃ (ο. 18 Εαά4.) ᾿ἰἴὰ ἀϊνίβι πὶ 
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δβΐ, υὐ νοοῦ., ΗΕῈ οηὶπὶ υἱγρίποβ ροίοϑίαίθβ βαηΐ,, 000 ᾿πΠ5ΟΓΙΡΊ ΟΠ] 
ΔΡροπθηάδα ργᾶθνίο γοιϊοίο οἱ {π||- Η φο]ονγθ5 ογπαία, πονᾶπι ϑ.Π|}}}- 
ἰπἀϊπθπὶ ἰπάμποογα νἱάθδηΐίασ. {[{Πππηὰ (1100. ἰπὴρΡ. ,ἀθοίιηδ) {{πἠ ΠῚ ἴῃ 
ἰγοηΐθ θυ πα] πὶ, ΕΠ γα ἰάθη ἰΠ}{18}}5. Ρ᾽ ΘΟΙΟΓΘ οᾶθγα]θο ἀθρίοία 68. 

ἘρΙργαρΠο: 

Εχρ!ὶοῖς ΠΡΟῚ Ῥᾶβίογι5. ἀἰβοῖρα! 611 ρᾶ0}] 

ἈΡροϑβίοιὶ ".᾿ 60 φγαί!α8. 

(οά. γαὰΐ. οχ δοάθῃῃ ἰοπίθ ρϑυνθηϊ, 410 11, 4Π]}}15 ΟΟἰθΙ ΘΓ 5. οἵ 
ΒΘΠ]ὰ5 αὶ βδαηΐ; ῬΓΟΡΙῸ5 ἰάπηθ δοοθάϊ! δά Νί5. [αηθοίπαησιη. ἢδυά 
ΓΆΤΟ ΠΟΟΙ ΘΟ 5ΟΡΙΡί 5. δϑί, ἢΪῸ οἵ 1Π10Ὸ τηᾶπι ἀοοία ΘΟΥΓΘΟΐα5, ΒΟΠᾺΒ 
Ιδοίοηθ5 Χμ θθη5 [διὰ ρδιιοῖδ ρΓᾶν'8. ΘΟΙΠΠΪχίᾶ8. ΝΟΠΠΠΠαλη 5011- 
θιαγ: ἐΡαθι 5, 5000ᾶ5, [{ΠΠ|Π Θὰ, ΟΧΌΓΘΒΟΓηΐ, σΘΟηβιμηδίᾶ, ΘΧΔΓΟΘ)ἃ- 
γΘΡΙΠΐ, ἱπηραΓ 6, οχιίαηΐ, δχθρίϊθ, ἄρρθυ 5.1, ΑἸ ΠΠΠΙΡΙ, ἸπααΘΒΙ ΘΡαηΐ, 
ΘΧΟΪΘΠΟ Θϑἰμη, 51Π|Π|0 5, (5ΥΠ ἘΠ 6511), ,56[, ρδηδίαν![, ἀϊβοιρανογαηΐ, 
ἀἰΒοΘη5Ι 065: 5ΟΓΆΡΓΙ, ΘΟΓῸ5, Γδάϊοοίαν, οοἰἀϊα πὰ. δίσπᾶνι Καί. 

10. (οἀ. Ραϊαίίηιι 150, ΠηΘΙΠΠ ΓΆΠΘΙ15, [ὈΥπΠἃ6 8886, 4] ἰῃ [0]. 
94 --- 180 Ῥᾳβίογοιη Ἠθυπιαθ βογρίαπι Πα ῖ, δχαγαίιι ὁδί 5860. ΧΙΥ͂, 
Να]Δ6 οἀρίϊαμη 5θοίϊοηθ5; ἀδρίοίαθ ϑαηΐ Ἰβιοηαη, Νίδηἀδίογιμη., 511|}}1- 

τἀ! ππὶ [η1{18]65 ΠΠΠ 6 Γᾶ6. [ῃ5ΟΓΊΡΙΪΟ : 
Ἰποῖριι ΠΡ ]Π5. βαᾶποί! ραβίοτιβ. [ποῖριΐ νἱβίο ρσὶ πιὰ {μι νἹ 1 ΠΟΓΠΙἃ. 

γΙΒΙΟΠΘ ἢ 4πᾶγίαμη ΘΧΟΙΡΙ  ᾿Π5ΟΓΙΡΙΙΟ : 
Εχρ!ο. νιϑίο {Π] ᾳιᾶὰ νι ἀϊ ἀ6 φοοΙ 65]. 
Ἰποιριπ  ρᾶβίογι5 τηδηαία ἀπο θοΙη,. 

Τιία! Μδηά. ΥἹ. Υ11. ὙΠΠ. ΙΧ, ΧΙ]. ποὴ δάβοῦρι! δαμΐ; ράᾶίθί δι ΐθιη 
Ιοσὰ5. 115. ργδο θη 5. 

Ιη ἤπθ Μαπέάδίοσπι: ΜΈΝ. Ἐχρ]ϊοίαπί πηδηαΐα ῬάΒίοΟΥ 5. ΠΙΠΊΘΓΡΟ 
ἀποάθοϊμη “"." - 

ΙΝΟΙΡΙΥ͂ΝΤ. ΒΙΜΙΠΙΤΝΏΙΝΕΒ. ΒΕΟΒΜ ΟΥΑΒ 
ΜΕΟΥ ΠΟΟΥΥΤΥΒ: Ε5Τ.. ΒΙΜΠΠΙΤΥΒΟ 
ΡΗΙΜΑ : -. 

δι Πα η 65. Υ, ὙΠ. ΧΟ οαγοηΐ, {{π|0,. πΠοημ ἰάπηθη ἰ060 6ἱ δΔβ0}1}- 
Βοπᾶο. [π ἤπθ ϑίπ. ποῃμᾶθ: ᾿ΔΜΗΝ, ροβί ἀδείπιᾶπι : ἀμὴν. 

Ηϊς οάθχ ππᾶρηὶ ἰδοίθπάμβ οϑί, ααΐρρα αἱ πουμένος ]αἰ᾿πᾶπὶ [ἅΓ- 
σἰαία ὙΘΓΒΙΟΠΘ ΠῚ, 4π86 Πδοίθημ ΠᾺ]Π01ὶ ἱπποίαου!. θπὰ0 «αϊάθπι ὙΘΡΒ10 
ΟΠ ἴῃ ὙΊΒΙΟΠΙ 15 ΠΟ Ῥιοιη ἀϊβογοροὶ ἃ} θὰ, πᾶ ἴῃ ΠΡ γ15. Θ 115 
Θνα] σαίδπ) ἰΘσίπηι5, πο 1ΠΠ|ὸ ἴθ Νίδηἀαί58. οἱ δι πη πἀἸπ] 5 [ΟΥᾶ556. 4115 
ἰθχίι5. σΡΆΘΟΙ απ 111 ᾿ηἰθγργθίαϊίο 6ϑῖ. ῬγῸ δηχίθίαίθ ϑιἃ ΠᾺΠΠ5. ὙΘΓ- 
510} 18. ΔΙΟΟΥΓ ῬΓΔΟρΡΟΒΙΠΟΠ θ115. 1{{π|5 5 Ρ 5. τηθ 40 γάθοογ ΠῚ {Π{πῚ, [ἢ 
ΓΘΙΙ4α15. 4046 ΟΠ 51:Π6 ἰ[αἰϊη {15 Ἰη αΓΙἃ σγᾶθοᾶ Ρ]15 4υΔΠ) ῬΔΓ 6ϑ8ῖ, 
δάθο φγδιηπη)ίϊ 00 σθηθγθ πρρ]θοίο, γράάϊῖ, Πίψαθ 1ηΠ 6115. ΟἿ ΠΙΠη]ΔΠῈ Υ6Γ- 
ἰθ ἀϊ 501Π 0] πά4]η 6 δίψα ἢΠάδΙΠδίθη δα 16 γᾶ. Μ]Π1ὰ5 ΑΝ. ἀοοίογαπι 
σΟΠΪΘΟἰΓᾶ5. ΘΟΠΗΓδί, μιά ρᾶμποοβ Ι0005 Αἰ ΠΟ. {018 ΟὈδίγαοίοβ. 6[6- 
δδη1ι 5θηΐθη Γ ΠΏ ΟΟΠ ΓΟ ΠΙΔίΙΟη6. ἸΠΡΘΠ1086. {Ππϑίγαί. Υοοθβ ὉΠΟΙΠΪ5. [ἢ- 
οἰππᾶ. Θαυϊ θη) δά ἀϊἀϊ. ΓΙ ρᾶ551η|: ὁδοί! 05, δοραϊαία5,. ἃθ666- 
Γαηΐ, 5864, ΠΔΘΓθ6, ΔαΔοΓῸ]6, οχίθρδηΐ, ᾿᾿χουοϑὶ5, ΡΟΡΟΪ,, αἰ ρ5: πᾶ, 
οχοθάθγυηί, ἰπίθ! ]θρθγα, θη  {5΄ς. (Θπη 15), φΟΠ ΓΟ Πα π, 5. πη] Δ ΟΠ, ΠΥ- 
ΘΙΏΡ5, ἰδπηρίαγθ, ἀοθραϊαΐαιῃ, 510 500]|556[, θιηπιδηοίρίουδί, 511, ὮΙ], 



ωχΧ ΘΟΟΠΙΟΌΝ ΝΟΤΙΤΊΑ. 

ΡῬΔΙΏΡΥΠΟΒ, οχίπαγ θη" (οχϑίἈγ θη), ϑἀϑο απ], ἈΒΡΓῚ, ΟΡΒΟυΪαν!, ῬΘΓΟΟΘΡΙ, 

6 ΠΟΠ πὰ, οδηδδίϊ, ΡΟΘπ Θ΄ (ρ86Π6), «6 μη 015. ᾿ΔηΡΊΗΙ.ἡ ίρπανὶ Ραίϊ. 

Ὁ. (Ὀαϊοος αἰϊαγην θὲ οι οοαγιι. 

. οπΠ,)80. 

11. (οά. Δηρο]τοιι5. .Β. 2. 4,, τηο ΡΥ δηθιι5, [Ὁ]Π15. ἀΠ1 4115, σαθοι]ο 
ΧΙ πἰ46 ἀἰΠρΘηίο {πι6 βου ρίπ5. [ΙΠἴ6Υ ἃ}185 ΒὩΠΟίΟΥ ΠῚ] Υἱΐᾶς οχίαϊ ([0]. 
Θθ1 -- 68) πμᾶνίγγι ᾿σηδίι,, ΘΠ οηΪ5. Μοίαρηῃ. ὐάθχ ρᾶββιμη θη ἀδίτ5 
ο5. πηᾶηὰ βθοιπάα, (τπὰπη μαΐο 6556. 5ᾶ6 0} ΧΠ. δίρμπανὶ Α. 

12. Νί. Βαγθβουίηπη 7. οαἶϊπ5 δθοιπο [0110 [πιοὰ5 ΠΟΙ βίθηπ5. [η- 

ΒΟΙΡΡ51: 
δ. ῬοΟΙγΟΔΓΡῚ ΕΡΊΒΟΟΡΙ οἱ 3 ΔΙΑΡΙΥΥΙΒ Βρ᾿βίοια δά ῬἈΠΡΡΘη5685.ὅ 
Ὁ, Βαγηάῦ 86. ΑΡΟϑίο]] ἀχκέφαλος. Εχ ίοίο. ΒΙΒΠ οἰ ΠΘοὰ6 5, ΒΘ Πνοβίγὶ 

1 Οὐϊτίπα!! ΟΟἸ]αΐα οαπὶ Μίϑίο. νοιπιβίίοσο γαῖϊο. Ἀ1}].ἡ 
Πυΐασααθ Ερ. Δροργάρηπη ΠΟΪβίθη!! οβί; ἰοχίαϑ ἁπίθηη 6Χ ΟΡ Π]0 

[οπΐα ργονθηϊ. (οάθχ ἴρ86 πηοπδβίουι! 5. ΒΙΠνΘΒΙΡΙ [π΄ ΟΌΙΡΙΠΔΙΠ πη 58- 
Ρογβίθβ δέ, πϑίαθ 116 ΒΡ. ΤΠθαίί που, 4πθη ΘΟὨΓᾺΠ 1. νοβδίαθ. Ν5. 
γαϊοαπιπὶ ἃ ΠΟΙβίθηϊο αἰ]θσαίαμι οϑί ποβίοῦ (οά. γαΐ. 859, ρᾶϑ51Π| 
ἰδηαπηπηοάο ἃ) 60 ἰπβρθοίι5. δίρπᾶνὶ Β. 

18. Μ5. Βαγθογίπιιῃ 0δ: 
δ. ΙσῃδΠ} Μαγίγυῖβ ΕΡίβίοαθ σγᾶθοᾶθ ὃχ (οάϊοθ γαίίοαπο 428 ἃ 

Π6ο πα ΑἸ]αΐΙο ογαίδο.ἡ 
(οι. γαϊοδπιβ ἀοβουρία5. {γπδίνα (που, οαπὶ 116 Ππηθγο 428 

᾿η5σηϊ 5. ̓ Θη δί απ ΠῸἢ ΘΟ Π6αϊ, ΠΘτι6 ἃ γαιοᾶηπιη 8059. ἃπΐ ΟΙΟΒο- 
πἰδπιπη 948 Π6 6Χ ᾿ΟΠΡΊΠΖ.0 αἀαϊάθπι ἀοοοάδί, [ΘΟ ΙΟη65 ργᾶθθοῖ μπᾶ 
οοπίοιηηθη δ. ἔχ (σα. Δίθα!66 0 ΠΓΘν ΓΘ ᾿σηΔίΠ ΕΡΡ. ΓΘΟΘΠΒΙΟΠΘΙῚ 6Χ- 
ΠΙθοηΐθ νᾶ} 5 ᾿ΘΟΙΙΟΠ65. ΠΠΔΡΘΊΩΙ ΑἸ] Ππι5. ἀρροϑαϊ, Πα ΤὰΓῸ ἰδη] 6 5115 
οοπϊδοίαγΓ5. ΡΓῸ ΠΡΡῚ 50ΓΠΡῚ1 ΘΟ Οη 15. ἰδοιθ. νϑηάιίδη5. [ἢ «υδγίο Μβι!. 
[0]. ΙΘριαν: 

Τοῦ ἐν “Ἵγίοις Ἱερομάρτυρος ᾿Ιγνατίου ᾿Αρχιεπισκόπου 
᾿Αντιοχείας ᾿Επιστολαί : ., οἵ ἴπ ρᾶρ. 5 56 πρὶ: 

Ἔλεγχος τῶν τοῦ ᾿Ιγνατίου 
1Β ᾿Επιστολῶν. 

; Πρὸς Μαρίαν Κασσοβολίτην. 
: Πρὸς Τραλλησίους. 
Πρὸς "Μαγνησίους. 

Πρὸς τοὺς ἐν Τάρσῳ. 
Πρὸς Φιλιππισίους, περὶ βαπτίσματος. 

͵ Πρὸς ὐμρβνλον 
Πρὸς “Σμυρναίους. 
Πρὸς “Πολύκαρπον ἐπίσκοπον Σμύρνης. 
Πρὸς ᾿Δντιοχεῖς. 
Πρὸς Ἥρωνα διάκονον ᾿Δντιοχείας. 
Πρὸς ᾿Εφεσίους. 

ιβ. Πρὸς Ῥωμαίους. ϑιρπανὶ Ὁ. 
14. ΜΕ. πε ἤθε, 501. [Ιπ [0]. ὅ ΠοΙπίθηϊι5. ποίαν: 
5. Ιρηλ{Π| ΕΡ βίο!αθ. σθπαίηδθ οἵ δροϑβίο!οδθ 5ἰ Πρ] οἰ δ{15.ἡ 
Εχ ἈΠΕ Ζαϊβϑο οάϊος Δ5ίο. ὈΙΒΙ οἰ μθοὰθ Μθάϊοθδθ [πιο ἨοΪϊβίε- 

ηἶὰ5. ἀοβου δὶς οἱ γουβίοπθπι ἰαϊπὰπη δά 1. δίρπανὶ 8). 

-- Ξς Ξ Ω . Θὸξ ΟΡ 



ΘσΟΙΙΟΌΝ ΝΟΤΊΤΙΑ. ΠΚΧῚ 

1. (οἀ. (ἐαϑαηδίθηβἰ5 (. Υ. 14, οπαγίδοθιιβ, [ὉΠ ΠΟΥ τη ΟΟἰΟΠΔΙΙΟΓΆΠΊ, 
ΠΟ πηἃ ΘΔἀΘΙΠΠ116 ἸΠΔΠῚῈ 50 ἸρΡίιι5, βᾶθοι! ΧΥ. Μδπιβ 546 0}} ΧΥΠῚ ἴη- 
ἀϊσα!αμη ΡΥδοιηἰϑιΐ, 4πθπὴ δηΐθ Π05 4α]η ἀθοῖμη ἅΠΠ05 ἃ ΘΟΠΟΘρ ἢ [ΠΥΘΗΪ: 

δι ΡῈ ΟΝ. ΒΟΡΠΓΟΠΙ ΑΓΟΒ6Ρ. ἨΙΘΓΟΒΟΙ ΤΠ 8Π1 ΠΟΙ ργῸὺ 5.5. ῬΘΙΓΟ 
ε ΘΕ Ῥάθ]ο ἀἷθ {πᾶγία παίδ! 1]. 

(δριία πονθπ], {πᾶθ ἰιηὰ οὐὰϊ,, [οδηποπὶ [{}π|πῈ ΡΠ Π]ΟΒΟΡ] ΠῚ 51105 

δαἀιίογο5 ἀοοοῦο, ἃ ϑὅδογα ϑυηοάο ἀδιηπαία [ηἀ]οίΙοπ6 1. 
Πιάγμ!- οοηίγα ΔΙ] ΟΠ 1805. 
Ὠιάγιμα5. μϊς [1 ραίγια ΑἸΘχαπσῖπ5. ἀίᾳιθ ἃ) ἅΠ10 ὨΙάγπιο ΑἸθχδη- 

ἀτπὸ (γδηιπηαῖο0 5ΘΠΙΟΓΘ ἀἰδιϊπρασηάι5, πος οἰϊδηλ οΟπἰ πη θη τι5. οαπη 
Ὀιάγμιο Μοπμδο ΠΟ ΑΘσΥρίΪο. 

Ολίθηα (γδθοοῦη Ρδίγ μη 1η ὕνδησθ! π}) [μπ686. 
5. ΑΙΠαᾶΠδ511 ΑΥ ΟΠ ρ βοορὶ ΑἸοχαπά γί ἃ Απίθο τη ῬτΙποίρθμ 56 

Πιοθπὶ ἀθ Ῥ]ῈΓΙΠ15. γΑ ΓΙ 54π6 (δ 5.10} 1015 Ἀοβροηβίοπος ΟΧΧΧΥ ομηηί- 
Ριι5 ΟἸΓΙΒ Δ η15. 5οῖ(α π|111551Π186. 

5. Ισῃδί! ΜαΡίγΓΙ5. Εριβίοϊαθ δ ϑιηίγηδθοβ, δὰ Ροϊγοάγριμι, δά 
Ἐρ]ιοϑίοβ, δά Μαρηθβίδποβ, δὶ ῬἢΠΔ ΘΙ ρ ἢ] Θη565, δὰ ΤΊΔΙᾶποβ, δὰ Μαγίδπι 
(ἄτιαθ βαρ ροϑβιε{186), δὰ ΤΆΡΒΘΠ5868. 

5, ΓΟΡΘΌΓΙ ΤΠδαμπηδίπγοσιὶ, ποη ΤΠ ΘΟΙοσὶ ἀἰοι], Νοοολοβαγθὰθ Εριβοορὶ 
ΜοίΔρἢγαβὶ5. ἴῃ ΕΟ] οἰ αβίθη. 

ῬΏΟΝΙ ορίβίοϊαα ἀπᾶθ: ργηὰ δά Νιοοϊδυμη 1], αἰΐθσα δὶ ΜΠΟΠ ΔΘ] ΘΙ 
Βα σαγι ῬΥΙΠΟΙΡΘΠΙ. 

5, ῬαΓΓῚ5. ΠΟΒΊΓΙ ΘΠΏΘΟἢ15 ΠπΠ] ΟΥἹ5. ΤΠ ΘοΪοσὶ 46 {ΓἸΠΡΊ1ΟΙ ΡΥ ΘοδιΙΟἢ15. π]040. 
δι. ΟΥ̓ ΑΛΟΠΙΘΡ. ΑἸΟχαπἀγηὶ ἀθ τηγϑίϊοα οοθηᾶ οἱ ἀθ Δθ]α 1016. 
5. Ποτοίμοι Εριβοορὶ ΤΎΣΙ οἱ Μαγίγυῖβ ἀθ ποιηίηῖθιι5 ΑΡΟΒίοΙ]ΟΓ ΠῚ 

δἰ ΘΟΓᾺΠῚ ΡγΑΘ ΙΟΔ ΙΟηΪ5., ΤηΟΥἕΪ5. οἱ βϑραϊίαγαο ἰθ00. 
5. ΡΟΙγΟΑΓΡΙ ΘΓ πᾶροῦ Εριβοορὶ οἱ Μαγίγνὶβ Εριβίοία δὰ Ρῃ]- 

ΠΡΡΘη565.“ 

Ουὰθ «πάθη ΟΡ}. ἴπΠ ἰρ80 (θάϊοθ βθααπηΐί ἅ}10 οΓάϊπηθ. ΝΠ 
οαΐθηδιη [1ΠΠ4ΠπΠΔ0 ΘΟΥΔΘΟΟΙΙ) Ῥαίγιιη ἴῃ ον, [πιοᾶθ ὀχοϊρίαηΐ «πονϑιῃ (ρο- 
(π|5 οοἴο) Ισῃᾶίϊ Ερρ.΄ ἴῃ 48. [Ὁ}Π15. απ ἀἰϊπηλἰϊο ἢ 1486. Ξουρίαθ. ὅδαηΐ 
διιΐοη Θαρίθπ), (τ|ἃ5 ἱ, νΌΒΒΙ5 ΘΧ ΡΓΘίίοβο 10 (οάϊοο Μίράϊοθο 7 Ρ]ι- 
ἰοὶ ΠΥῪΤῚ ῬγΙπλι5. δνασαν!. ΑΟ μΠΠ| «αϊάθηι γι (ἀβδηαίθ 56 ΠῚ Ρ6}- 
[πϑίγαηί!, Μράϊοθιβ οἱ ἴοῃβ δίαιιθ θχθηθ]ν [πἰδθθ ἦϊπι νἱϑιι8 οί. {{ 
ἰϊὰ ΟΡΙ ΠΆΓΟΙ, οὕ ἰΠ 0165 αἰγίπβααθ, ἴαπὶ τἰτπηὰ6 Ερίβίοϊαα (πρὸς τοὺς 
ἐν Ταρσῷ) οχίουπα αἰγοθἱνί5 Π18 τηονἱξ 5ρθοῖθ58. (δϑαπαίθηβίβ {αΐρρ6 
Θοάδθπ) πο ἀδβίηϊ {τὸ Μαάϊοθιιβ, 60 ἴδιηθῃ ἀἰβορηη8.,, ᾳαοὰ ΠΠΠ1ὸ 
ΒΘααπηΐαν «ααίίαον [Ο]1ὰ οαπὴ ἀἰπι ἀϊ0 108. δ6ά 14 «αϊάθη) ἃἰαπάθ 6χ- 
ΡΠ ϊοαηάππ νἱἀθίαγ. Νά π΄ οἸηηϊηι ΠΟΥΘαῚ (γ6] οοΐο) Ερρ. ἱπβουι ρ [ΟΠ 61 
ἅ]ΠΔ4πὸ Πα αβοθιηθάϊ θ᾽αγὰ ΟἸΗΪ 8], ΟΘΧ ΟΟΙΙΡΑΓΔΙΙθη6. ΔΠΠΟΓΠῚ 58. 
ἀΟΟΙΓ Δ 5. ἰπΐ6Ρ 56. Ἰηϑ{{{πίὰ ἀρρᾶγοί ποίδ 101 ΘΟ ΘΠ ἀἰ5οΓ ρδηΐα. (γ6- 
Ὕ101}16 ἰδιηθη οβϑί, αἰσιηαιιθ (Οἀ. οΧ δοάθιῃ νϑίμβ.]551η10 ΔΙΟΠΟίγ ΡΟ, Ρ6᾽ 
Δ ᾶσ 65 4αϊ 61], ΘΙηΔη88586. {ΠπῈ4 ΙΒ Γιπὶ ρ᾿βίο!η δ ΤἌΓΘΘη865 [η- 
ἰοσγάη Πᾶρορθαί. ϑυιυπηΐδιηθη οᾶδιι 4ποάδηι ἰδοίιιμη 6556 νἱάθίαν, αἰ 
γὰρ 5 Οοάϊοῖ5 (δδαπαίθηϑὶβ θᾶμ] {ΠΠ1ΠπῸ ΠΟ ἰγδηβ5ο ΓΘ ροίαοε, 

(4 αδΔΙΏνΙ5. ὈΓΠ5. ΟὈΒΟΥγαΐδ 1] 80 τΤηθηβιγαίαῃη, ΘΟ α16 ϑραίπιμη᾽ οἱ [πίθογὰθ 
ἀββουθοπάδθ το] αθυῖ. Οπᾶγα ἐγαριημθπίθπι ἰδηίαπηηοάο οχ δίθάϊοθο 
{ΓΔΠΒΒΟΥΡ5ι1. Ἠϊπὸ (αδαπδίθηβιβ οἱ Μίθαϊοθαβ, ααοὰ δά ἰοχίαμη Ἐρίβίοαθ 



{Χ1 ΟσΟΟΒΙΟΌΜ ΝΟΤΙΤΊΑ, 

δα ΤΆΓΒΘΠ565 αἰτποῖ, ρἷὰθ 50] οοθαηΐ,. ὅπ οὐπὶ ἰΐὰ 5ἰηΐ, (δβαηᾶὰ- 
ἰθη8ὶ ἴῃ πα] 5 ἸΟΟΙ5. Ρ]5. δαοίογιαι15 {ἸθαΘπάϊπη ραΐο, ἀυᾶ Μβάϊοθο. 

[ποδὶ ἀυοαιθ ΡΟΪγοαγρὶ Ερ. δὰ ῬἈΠΙΡΡΘηβο5.. ὅππῃ θὰ οοπίθχίϊπι 
οχίαί ἴῃ 22 [0115 οὰπὶ ἀἰϊπηϊάϊο ,Ερ. Βᾶγηδθθᾶθ ,( 4ιδηι] αι θη ῬΓΆΘΥΠ5 
116 ᾿πἀϊοαϊας. ἰσηογαί. [πὰ Θϑάθιη 116 ΙΏΔΠ15 ἰΓΔΠΊΔ6 5ΟΓΙρ511 5866. 
ΧΥ, ἀϊνογβὰ αἰ ἀθπὶ ἃ0 6ἃ, πᾶ ἰπ Ερρ. ᾿ρῃᾶΐϊ νἱάϊπηιι5. Ηἰς (σά. 
οὶ Ο. 

β. ΨΙονθηίϊαθ. 

10. Οοἀ. Μροάϊοοθιβ. (ΡΙαΐ. ΤΠ] παμῃ. 7) τηθΠ Γᾶ Θιι5, ἴῃ 49 τηᾶὶ., 
᾿αἀϊος Βαπάϊηϊο 5866 }}} ΧΙ ((δί8]. οοἀ ἀ. σν. ΒΙΒΠ]ΙΟΙΠΘοδα [Δ ΓΘ Π 86. ἰοΠη. 
Πρ. 3547, ΕἸογθηίίδ 1708.). Εβί τῃ]βοο! ]δηθι5. Ροβί ἃ]1ὰ ἱπνθηϊπηΐαῦ 
ἴσηδί! ΕΡΡ. ποόνθιῃ,( 4π8165 δα θεῖ (οἀ. (ἀδαπαίβθηβ᾽5. - Π6βουιρίαβ. [αἱ 
ῬΘΙ δϑαϊνιηῖαπι ἴῃ ἀϑ1π| ΑἸάΡΙΟὮΙ οἱ ἃ} Ἠοϊβίθηϊο, Ρ]ΌΓΙ65. ἰπ46 40 1. 
γοββίο ἀϑᾳ6ὰ6 δὰ ᾿Ιδοουβοπιπι ΟΟ]]αΐι5. ΝΘαΘ 650 Δ θΟΓὶ ρΘΡΘΓοὶ, ΠΘ 68 

ΡΓῸ τη ὦ. Τιβδοποηάοτνί, Τῆι. Ηδγβθ, Ρ. ἀ6] Ῥατία, βαυϊάθηη οἰϊδπη ροϑί 
]ΠΟΥ ΠῚ ΟΕ Δ ΠῚ ἀἰΠφϑπείαπιαίο ΡῬΓΟΡαΐδηι ργαθοὶριιὰ ἰοοᾶ ἄθημο τ] σὶο 56 
σΟΠἑα πητι5. ϑιρηᾶν ἤ),. 

17. (οἀ. Μοάϊοθιι (ΡΙαΐ. ὙΠ πὰ. 21) οἰιαγίδοριια, 5866. ΧΥ͂ ἴῃ 
40 γηΐη. [πϑπηΐἰ (οἷν, Βαμπάϊπίαβ 1. ὁ. ἴοι. 1 ρΡ. 2609) ,Πινὶ Ἰρπαί! Ερίβίο- 

Ιὰθ ἰῃἰγροϊαίδα ΧΙ, ῬοΙγοαγρὶ ἀπᾶ, οἱ ΗΙρροΙγίὶ ἀθ οοῃϑυμημηδίϊοπ Μαπάϊ, 
οἱ Αμιοηγιδίο, οἱ ἀθ βρουπάο δάνβηίι ἢ. Ν. [δὰ ΟἸγΠ ογαῖϊο..ς (ὰη] 
Ερ. Ῥοϊγοαγρὶ οοπίπποία οχίαί Βάγηᾶραθ Ἐρί βίο], χαρὰ Βαπάϊπιππι οἴδιι- 
δι, ππηο ΄υοααθ (οάϊσθιηῃ σοὺ οἱ ἅμπηϊοὶ ΡΓῸ Π]6 ἴῃ ΟἸΠΠΪθι15 ἰοοἷ5, (σαὶ 
ΔΙ ΠΟ 5. ἸΠΟΙΠΘΗΪ νἱ δ θδηΐαῦ, ροϑὶ ἅ1105 {6 ΓΠΠΔῚ [ΘΓ Ι6 ᾿ΠΒΡΘΧΙΠΊΙ5. 
διρηᾶνὶ Κ᾽ 

Ου] ῥγδοίθ ἤοθοθ ἴῃ (ΟΙμΙηΘηΐΑΡ 5 (ΟάΠ 665 Ρ8551Π2] ΠΟΠΙΪ ΠΑ ῸΓ, 
ΘΟΙῚΠῚ ΠΟΙ ΡΘΓ 8]|105 ΡΡ, Αροβίοὶ. βα!ογο5 ἰᾶπη ἀσάθμπη ΡᾺΘ]ἰοἱ ἰαΓῚΣ 
ἰδοία οϑί. [ΙᾺἋΟἸ]ΡΟῸ ποϑίγα ὩΠΠπϑί γαῖ! ηθ ΠΟ ΙΠἀΐρσογο νἱἀθθαπίαγ, (ΟΠ ΐου 
ὙΘΓῸ 418 ΒΈΡΓᾶ ἴῃ Γοθηβθηϊα βἰπρα]ογιπι Ραΐγιμη αἰ οη θι15 πο ἴῃ 
ΓῸΠῚ ἃ ΠΟΡΪ5 ἀϊοία 5αηΐ. 

[πάρχ ἰἈθε!α 6 ̓Δρ αἱ ἱποῖβᾶθ, 

. (ρα. ὕδδβδη. Ερ. 8. ἴρῃ. δά ϑδώγτγη. [(] 

(οά. γαΐ. 860. ΕΟ]. 1860. ἃ. [γ41.] 

(οἀ. γαῖ. 818. ΕΟ]. 805. ἃ. [Ε] 

(οά. γαΐ. 815. Εο]. 41. ἃ. [Ν] 

(οἁ. γαί. 859. Εο]. 1617. ἃ. [Υ] 

(οἄ, ὕδβαη, ΕἸηἷβ ΕΡ. 85. ΡοΪγο. δά ΡὮ1]), οὰπὶ Ερ. 5. Βαγη. οοπὶπποί. [(] 

(οα, Οἰον». 848. 90]. θ4. ἃ. [0] 

. (σά. Βορ. 80. 0]. 161. Ρ. [Ἀ] 

Οοά. Ραϊαὶ. 160. ΕῸ]. 184. ". [ΡᾺ].1} 

. (α, γαὶ. 8848. Εο]. 9. ἃ. [γ4ϊὶ.] 

. (ὁἀ. Βορ. 81. Ε0]. 89. «. [Β66.] ΞΘ ὦ τἰ δ σιν φο  κα »ὁ μὰ 



ΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΕΠΙΣΤΌΛΗ.. 

ΒΑΒΝΑΒΑΒ ΑΡΟΘΤΟΙΠ] ἘΡΙΘΤΟΙΙ. 

Ι. Ροβὶ ϑβαϊιίαιἰοηθην δΟΥΡίΟΥ 8686 οἵην [γαΐγίθυι θὰ 60 αἰϊᾳιιϊαᾷ οοηι- 

πυμηϊοαίγην απηυιηίϊαί, χιιοά ἦρ86 ἀσοθρογί. 

Ανρίο," 1" ἱ. ΠΙΪὰ6, ἴθ ποιηηῖμθ Πομιΐηὶ ποβίγὶ [658 (Πρ βιϊ, {αὶ ΠῸ5 
ἀΠοχι, ἴῃ Ρᾶθθ. Μαρηάγιη οἱ ΠΟΠΘΒἰΔ ΓΙ Π6ὶ δϑαιίαιαμηἦ ἃ ἀλη ἰὰπὶ 
ΒΟΙΘΗ5. 6556 1 ΨΟΒ]5, δι ργὰ πιοάσπι ΘΧἢμ γον θα [15 οἱ ῬγΘοΙα 5. 5ρ 11- 
{05 νϑβίγιβ, «πο 516 Βα ΤΆ] Θιη " σΡΔΙΙΔΠ) ὩΘΟΘΡΙΒ015.. ΡΓΟΡΙΘΡ. ἀυορά 
ΡΙαγΙ σράϊα!ον 1 }Ϊ, ΒΡΟΓΔΠ57 ΠΡΘΓΑΤῚ, ἀπ νοΓῈ νἰάθο ἴῃ νοὶ 5 ἰπ- 
[ἀϑπη 5ρ᾿ γα. ἃ ποποβίοῦ [Οπΐο Ποῖ, οὐ) ΡΟΥΒΙΙΔΒΊΩΙ ΤΩ} 5ἰζ μος, οἱ 

1) [πβουὶρίϊοποα. {Πὰπ| 1 ΦΕΡΟ- 
ΜΕΝΗ ΤΟῪ 4ΓΙΟΥ Δ4ΡΝ 48 41} 
“ΠῸΣ ΘΟΘΥῪ ἘΠΙΣΤΌΟΜΖΗ͂. Κ24- 
ΘΟΑΙΙΚΗ͂ ἴὰ οαϊίοπο (ρυϊποῖρ 6) Ημρ. 
ΜοπΓϊ ΡΓδθυϊδη), {τ βου! ρίατη Βαγηαθἃ 
ΔΟΘΡ μα απ ον! ραλαηΐ μοϑί ΘΠ, ὙΠῸ 
την  πηΐ, Ἀρυὰ Επ56}. Η. Ε. ἸΠ, 2ὅ. 
οϑ. ἡ φερομένη Βαρνάβα ἐπιστολή. 
ΟΥβθηθ5. ααϊάθμη το χα: Τέγραπται 
δὴ ἐν τῇ Βαρνάβα χκαϑολικῇ ἐπιστολῇ 
οοηΐτα (615. ἷ, 08. Τοιι. ΧΥΊΠ. Ρ. Ι. Ρ. 
116. εἀ. (. Η. Ἐ. ΤιοτμμηδίΖβο!, ΒΓ] ΪΗΪ 
1891---1848. ΕἸαμη51 ΟΡ 6 ἰαηίππη ἃ}1-- 
{π|5 ἱπά 115 αἰψιθ ἰπροη! [ΠϊἸποδπηθηίᾶ 
πῖπ|5 Ἐρίβίοίαο φυσεογνωμμονεῖν γΟἸ ΘΙ, 
θᾶπ| ἃ ργορηζην (οἰ ηλαιι6 ἰδοίογιμην, 
ὁοθίμην, πθὸ ἃ τὐνυονδαίθηι ἀαίδηη [1||556, 
[Δ 61}6. 5101 ρΡϑυβι  6 011. Ὑ γ ἃΠπηθ ἢ ΡΟ556 
Θὰ ΡΓῸ οαρίι ΟΥ̓ ΒΘ η15. δοάριη πρὸ ἐώ- 
{ποϊΐσαηι ἀθημ τη πᾶ γΓΘ, {π|Ὸ ΟἸ ΠΙΒΥΪ5. Α11π|8 
ΑΙΟΧΔΙ αν] ΒΟ. Ρίαπ), ΠΘΠ10 ΘΟΥ 6 ̓ μ[ {15 
101. (Οοάϊοοβ ΒΙΒΙΠΙΟΙἢ. Βαγοι πᾶθ, (ὰ- 
βδηδίθηβίβ, ΕἸ οὐ θη πδο, Ο(ἰοἸ οπίάηδο, Υ 4{1- 
οηδθ, 4πὸ5 ΘΟὨΐαΠ1, ΘΡΙΠοίοπ {Ππ|4 [ἢ 
5. ΒΟ ΡΟ μΘ. ποὸη ἃρποϑοιηί. Νο5 4υ]ϊ- 
ἄθῃ ἄποο (οά. γαίσαπο {{{π᾿ππὶ ΟΧρ Γ65- 
διηπθ. ὉΠ Ἰπΐτα: ς,. 21. ποίς. 12. 

2) γείμβ Ερίβίοϊαθ. ἱπίθγργοίαίιο [ἃ- 
{ἰπᾶἃ, δἃ «πἰάθιη τηθπαϊβ ἃραπάδη5. οἵ 
Ἰηᾶποᾶ δχίδί ἴθ (οάϊοθ (οΥθοίθηβὶ, (] 
δηΐθ 8860. ΙΧ. οχαγαίιι8 αἰοϊίαγσ. ΠΙΐηΟ 
ἀαδίζαον. ῥυϊπιὰ οαρὶία οἱ ἀἰτηϊἀϊππὶ ἀαϊηί], 

ΡΑΤΆΕΒ ΑΡΟΒΤ, 

οατὴ ῬΊᾶ666 ᾿ἀ651ηΐ, Τηπ πᾶν] ΠΉ118. 
αὐιθ ἰοιηπηαία ποβίγα ϑπηΐ. 

9) ΕἸᾺ 6165. Θυδηθ6}10 ΤΘσΘη ΓΑ[ ἃρ- 
ΡΘΙ μίαν ἢ}, ραίγ6 5 δυιΐθηη ἈΡοβίοι!, 4] 
605 ΒΡ ΓαΔΠ6. σοπποιιπί. Οὗ, 1. 7οὁδη. 
2.25: ον ἃς ΤΟΣ 0... ἘΠ (81: 2..19. 

4) [ἃ γοβδίαιβ ΟΟΥΓΟΧΙΐ (σα. ἸηοηΠ| 
αοηιίαίο. ὙεΙον ππ5 Ερ. [πίορρτοιὶ 
δικαίωμα Θϑί τϑοίο ξαοίνηι, τοοξο, 5688 

οἰϊαπη 8ἐαἰιίμην, ἐδ} 6 ΡῪ αξὐθρίμιην. Ρηον 
515 1Π 0 {10 μἷο, ΔΙΙΟΓὰ ΤΘΡΟΥ Τα ἴῃ 564. 
οᾶρΡ. Οἴν, ᾿πίνα ο. 10. 10. 21. Βοιι. ὅ, 18. 
δ ο  Ο οπ 1:..32. 2.90. 

5) ΕἾΝ Ἔ 
0) ει. [Ιηΐ. ἰηΐνὰ ὁ. 9. τὴν ἔμφυ- 

τον δωρεὰν ὙΘΡΠΙ παΐι αἰ ἀοηιηι. {Ππ16 
Νίϑη. θη ᾿οῖϊὸ ἔμφυτον [ἰορῖ5586, τϑοίο 
οοηΐϊθοῖς δἀποίαηβ: Ναίι αὶ φγαΐΐα 68. 
ἤνγηνα, αἰξῖι5 γαΐιοαία, ὕ6η.6 ἐπδίία, οἱ ρίαη-- 
ἰαίαᾳ ὅν απηνα ἐπι. Ἐοά6Π 56 ηϑι ἴῃ οχ- 
οΓἄϊο ἘΡ. [ὃ5πᾶι11 δὰ ἘΡΠοβῖοβ ποδεξά- 
μεγος ἐν Θεῷ τὸ πολυαγάπητόν σου 
ὄνομα, ὃ χέχτησϑε φύσει δικαίᾳ. 

1)... δ. Βροταπ5. ἜΟΓο, αἵ Ρογΐοα 5 
᾿πηΠ Π ΘΠ 115 ΘΧΡ ΘἀἸαμηΐη!. Ον, ᾿η[1ἃ ο. 2. 
ἰηὰτἢ. ΕΟΥβΔη 50} 6 η ἀπ ΘρΟΥαΠ5 υ08 
ἰἰυοναγὶ, 50. ἦη, ΟἸιδίο τς γοαϊηιὶ. 

8) Βογίθ ογαΐὶ ἐξ ἀξιολόγου πηγῆς 
ϑεοῦ. (ἀαΠ]Π 1 ΘΟ 0}}1 νου: οἰδοομὸ γθα0 
γοΡδοθιηθηΐθ ἰγαϑίι5ο ἰῇ νοὶ ἰὸ βρ 10 
44}}᾿ δαυίΐογθυοὶ οπίθ αἰϊνίηο. 

9) Νρη, δοββ. οὖ 8111 τηδὶουν ἰηΐθι- 
1 

(δρ απ 



Ἄ ΒΑΝΝΑΒΑΕ ἘΡΙΒΤΟΙ,Α. 1. 

ΠΟ ΠΕΝΝ 
ἴῃ νὰ ἁρααίίαι 5. Ποιη η].᾿ ἢ 

5018Π|, 4π|ἃ, ἀπ δά νοβ Δα] 017, τηα]ΐα τ1Π1 θοηᾶ 5 σΟΘββοσηΐ 

460. [γα Γ 65, δ οΓ 6ρὸ οορίίο ἀρ ογΓ6 γῸ5. 51 
ῬΘΙ ΔΗΪΠΠΔΠῚ ΠΊΘΔΠ : (πἰὰ πηᾶρηϊ πο δὶ οἱ ἀἰ]θοιϊο Πα ταὶ ἴῃ 1Π|0.,᾿ὅ οἱ 
5065. νἱΐδθ {ΠΠ|π|5.ἢ 
γ ΟΡ 5ΟΊΙΠῚ ῬΑΓ δ 
ἀφ᾽ οὗ ὑπο ΠΕΘΟΤΕΣ «τὰ τς 

(οριίλη5 ΟΓΡΟ, 

ἐσπούδασα κατὰ 
μικρὸν ὑμῖν πέμψαι, ἵνα μετὰ τῆς 
πίστεως ὑμῶν τελείαν -ἔχητε καὶ 

τὴν γνῶσιν. 
ΤΙΘ5. βιιηΐ ΟΥΘῸ ΘΟΠΒΕ αἰ ΟΠ 5᾽ ἢ 
πηδίϊο. Ῥχγοραϊαν 

οἱ ]{π|5 ἀοοράουο δ" ἃ ΔΓΔΠῚ 
5044 ἸΠῸ5 6Χ γΌΠ]5, 
ΤῸ 5. 51{15. 

ΡΕΠΟΙΟΠΪ5. ΒΙρηο δηΐο εἰν αἰβιϊηρππηΐ, 
4πᾶ6. ΘΟΠδΔΟΙΘηΐ πηα]ο αἰβί δ ῃθηΐοβ. Ργο- 
ὨΟΙηΘη ἤοὺ δ ϑθπιθη8 ΤΠΘΙΠΡΤΙΠὶ μῖα 
5646. ΒΡΘοΙδί. 

10) [ὴ δΓΆΘ00 [υ͵5886 νἱἀθία ὅτε πε- 
πεισμέγος χαὶ πλήρης εἰμὶ εἰδὼς, 
γε] πεπεισμέγος χαὶ πληροφορηϑεὶς 
(Άοιη. 4. 21.).. Ῥγοροπαηὶ ρίοηῖι5 Μέρη. 
Υ088. Ἐον αβϑῖβ ρίαπο. 

11) 1. 6. μα! πτὴ ῬΟΓΟΘΡῚ ΒΡ 1  π|8] ΘΙ 
[ποῖ ΠΔ 6Χχ ουδηρο ]10 ̓ Πΐ6᾽ γ05 ὈΓδοαϊοαίο, 
{αΡΡ0Ὸ 40 ἴῃ Τϑοίατη. βοιηϊπη ΡΟΙ πο] 
[που 18. 

12) οα΄. 0175, 51] Νοπᾶῦο 465 Ππὰ- 
Ὀρηἦα, ἰοῦ ΘΟ! ΟΠ15 τη Πβίσπὶ ῬΓΟΟαΪ 
ἀπ] ΟΧ πιϑι{α βϑῖπηο 1110 51910 [7.8 
[᾽ αἰγὸ8 ΟΥ̓ 6556. ἴᾷπὶ ΥὙἱ 411 Ὑ ΟΒ511Π8. 

13) 1.6. ἴῃ δᾶστο, ἰῃ δο, 41160- 
{0 Π6. ῬΤΟΧΙΠῚΪ γο ἃ σΟΠβ 511 6 οἴἴο, γογὰ 
Π465 οἱ ἢρπὰ 5065. ΑἸΠῸΡ ἃ}}} ἤπηὸ 
ἸοοΙΠΊ ᾿Π ΟΥ ΡΤ ἰδ ηπ 1. ΟΠ] ΖΟΓ5. γΘ}Ρὰ 
Ἴη, 1110 ἃ δηίθοθάθηΐςα ἐη{}81}, δρ1» 1 ἐιην 
γοίονί, πὰς ΒρΡΙΡ τ ᾿Πἀβ πὶ [Ομ 6 πὶ 41-- 
Ιϑοιοπὶβ, Πάοὶ οἱ βροὶ οϑ86ὲ. ἃ[ ΠΡ Δ η8. 
ἴηι 1110 ::ΞΞ: ἦν ᾿) οηιῖπιο 6550, Πρϑησῖοο ἤΠοά 6 
ΡΙαοοῖ. Ποίοϊο. ἤθοίο (Δ! ]Π]}16 01 0}}}: ΡῸΓ 
(ποδία ΤΑΡΊΟΠ 6, ὁ [Γᾶ 06}}1. 10. ΔΙ1Γ 681 τἱοο- 
ΠΟΒΟΟ ΘΒΒΟΓΘ Πλϊὰ ΟΡ] ΙσαΖίοπμ6 [0 ΔΠΊΔΡΥΪ 
Ῥποομὸ 1ὰ τηϊὰ νἱΐα τηθοβτηα : ἴῃ 4π6510 
οοηβίϑίθηο ἰὰ δι} }1ὰ 4611ὰ θ6. [ἃ 
(αν, 6 1Ιὰ ϑ'ρογδηζᾷ αἱ γίνου σ0 6580. 

14) Μομαλο ἡ π|6 Ἰάθπη οδὶ ἃς αο- 
[ογηα0. 

15) ἰδ αἸτο0 105. ἱπ6 ἃ Μομαλ 0 πβάτι6 
α(α ΠοΥΙΒβι τη πτὴ ΘΟΙ ἢ ΠΟΙ απ Ὑ}}}. φιαξὶ 
οὐ. ηιδὶ ὕμογὴ!, τ υοὐϊϑδοιην ραν] 1α} 
ὁῳ 60, γιοῦ αὐοορὶ τι οἷ8. 56. ΤΟΙ οΘη[ὰ 6 
ΒΘ 5. ἃ ΤΟΙ π|15. ΒΟΡΤ ΡΠ 5 ΘΠ.) 0}- 

ΠΟΙΏΙΗΙ : 

ΟὨΪπ] ΠΟΙΏΪΠμ5. Ρ6Γ ῬΓΟΡΙΙΘα5. (πιὰο ἢ 
αἱ ἰαϊατονια ἀθά!δ ΠΟΡῚ5. 1Πἰ1|8 501Γ6. 

1115. 
ἀδηηοηβίγαῦο ρᾶποᾶ, 

Ποοἷἢ «ποθι οὐσδο πιϊῃὶ {ποῦ ϊῖ, αἱ 

6Χ 60 “πο δοοθρὶ, {ἐπίασαμη ΤΩ]Π]. 
[1105 ϑριγιία. βορνίθηι, ἢ μος ἴῃ 
Ἰηογοθ 6, δΔργορογαν 7 ρᾶιιοᾶ γ 9 ἷ5 
τηϊἰογο, αἱ Πάθηη ΘΟΠΒΙΠηΠηΐδ ΠῚ Πᾶ- 
6 αἴϊ5. οἱ ΒΟΙΘ ἢ [181]. 

1ηἸ{π|ηΔ οἵ ΘΟΠ511Π)- 
ῬΥΔΘίοΥΙ νηΐ, 

δΙσαΐ ΘΥΡῸ ἰοσαίι5. 65, ΠΟΙ ϑἔπι5 
Ερο διιΐίθη) ΠῸ0 ἰδησαδη ἀἰθοΐοΓ, 

ΡΟ ἡ πὰ ἴῃ ῥ] τ πιῖ5. ἰδϑιϊο- 

νἱΐδθ 5065, 

[βοάν ηΐ. ὙΘΡΙΠ Δ ΠΊ 6 ἰθ6 πο ΔΡαηααί. 
αἰ Μομαγο ν᾽ ἀοθαίαν; βρθοίδί δηΐπὶ δὰ 
ΒΘΎ]ΠΘη5. ΤὨΘΠΊΒΙΠΊ.. ΟἸΔΡΤΟΡΙΟΙ δηΐο 

ΘΟΙηΠγαί6 ἀἰβίϊηχὶ. - ΟΟα 1 οἾ5. 16εἰ. φιαβὲ πϊ- 
ἈΠ οβδί; ἀθὰϊ φιοάβὶ. ϑϑηβιβ: Οοριίδηί 
ΟΙΡῸ ΤΏ] οαγᾶθ «αοάαιημηοάο ἢος [π|ΐ, 
πἰ γΟ ΒΟ ΡΔΓΙ οχ 60 {πο δΔοοορὶ, 
ῬΟΙΒιᾶθι15. ΠῸΡΡΘ. [Ογ6 πὶ ἴῃ τηρᾶμπ ἱρ- 
5] Π5]ηοΐ, τηθ οθ θ τοαπηάοί, 51. ΔΠΙΠῚ15 
γΟΒΓ115. ῬΥΔΘΒΙΟΪΘΓΙ, 

160) 8ρίντειι5 δογυϊοηίο 5 Μθη., (πὶ οοηΐ. 
ϑρΊ)){π| βογνυϊθηΐο5. Τοσα βρίγιι βογυϊθηίὶ 
ΘαΠ Π]ᾶΡΟ. ΟἸΘΥΙοΙ. Γὲ}16γὰ 5 ἴῃ (οα. ροῖ- 
ΡΘΙᾺΠῚ Α[Παΐὰ οὐαί συοοὶ βρίγι, ὃχ θὰ 
{τᾶ ΘῈ ΒΘ απ}, 

117) Τὰ βου θοηάππι (Ἰουῖοο πιοπρϑηΐρ 
εχ. ΤΠ Τη. 4: 9.21. ΤῊ. 9. 9:: πῆρτο- 
ρίαυϊ οα. Μοη. 

18) ἀταθοα Παθοθ ἴῃ ΟἸομθη[15. ΑἸοχ. 
δίχοπΊ. Π| ο. θ. Ρ. 445. δα. Ῥοίίεγ. 

19) Εονίς διατάξεις. 
20) ϑ'ϑηβιβ: Τάϊοπι συ δ ΠΟ 6 πὴ Π 615 

ὉΠ] ΡΟῸΙ ῬΙΟΡΠοία5. ἱπαϊοαν. ΗἸ θηϊτη 
ἃ) ῬΙΔΘΟἸοαθαηΐ ΒΡ 6 η Υἱΐαθ, ῬΡΟΡδίδη- 
65, {πδ6 Β) παπο ουθποηηίΐ (1 {{ππὶ Υἱΐὰ 6). 
οἱ 4πᾶ6. 6) [πἰατὰ 5πηΐ (ΘΟ ΘΙ ΠΊΠ ἃ 1 ΟΠ ΘΙ 
γ1186}. Ἢ: 

21) Πὰ δα. Οχοη. οὐ Γοχὶΐ φηεὶ ἀριι Νίθη. 

22) Δ Ἰοσὰβ αὐοοίαϊία ῬτΟΡοπδηίθ 
Μοη., ἃπί 5010 6 ἐία Ποποϑίϊι5 οἱ αἰζϊιι5 
αοοοθίίογα αὐ αγαηι {ἰἰι|8 πος ορογίοι. ΕἸο- 
αὐἴϊο αὐ αγάηὶ Ἰ)οηληϊ αἀὐοοεογο αὐ 
υθληι (1 δριν{ιι οἱ υοναί0} Π) οἱ αι ιηι 
αϑοοπάογο. ΕΟἴν. Ηρῦν. 18. 10. Ἐσοάοιῃῃ 
5651 ἴῃ ἢοιμηδο αβί. 51η|. 8, 2. πιιη5 
Ἰ)οΙΪηὶ (ἰοὐ 1: ογ0 608 5.00} αὐαηι ργοῦαῦο. 

25) Οἰν. 1276ὁδη. 1, 4. 
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Π. Νουα ΟἸιυδιὶ ἰδὰ βἴηιδ ἔνιφο πιθοθϑϑιίαἴδ; ἀπο βαονίβεῖα Πιδαθογίνηι 
απ πυαοσυια διηί γοαάϊία. 

τη 5ἰηΐ ΘΡοῸ (65. ΠΘ( 55:11] ,ἦ 
ΡΟ(Θϑβἰδίθῃ ; 

Τῆς" μὲν οὖν πίστεως ἡμῶν 
εἰσὶν οἱ συλλήπτορες φόβος καὶ 
ὑπομονή" τὰ δὲ “συμμαχοῦντα ἡμῖν 
μαχθο ϑυμία καὶ ἐγκράτεια. Τούτων 
οὖν, τὰ πρὸς τὸν Κύριον, μενόντων 
ἁγνῶς, »συνευφραίνονται αὐτοῖς σο- 
φία, σύνεσις, ἐπιστήμη, γνῶσις. 

οἱ σομῃίγαγι5 Ππαρῦοαΐ παϊαβ 5860 Ὲ]}} 

ἀοθ πηι δάἀἰθηἰθηΐθ5. 4 ΠΙΓ6 ΓΘ. ἀδααίίαιο 5 ΠΟΙΏΪΗΪ. 

ΕἸΔΟΙ οὐρῸ ποβίγαθ δάϊαίου οϑί 
{ΠΠῚΟΤ οἱ ϑιιβίιπθηΐϊα; 4πᾶ6 Δαίθιη 
ΠΟΡΙΒοιΠ μΡαρσηδηΐ, ρα[οηςα οί οἱ 
ΟΠ ΙΠΘη ἃ. Ηδθο οἴμὴ ἃριά ἢο- 
ΤΠ] ΡΘΡΠΔηΘηΐ οαϑία,ἦ σοηϊαρίδη- 

ἴὰν 1115 βαρίθηΐα οἵ Ἰη(6]}] 6 οἰιι5. 

ΑἀΔΡΟΥΙΠ ΘΠ] ΠΟΡ15. ΡΟΙ ΟΙΠΠ65 ΡΓΟΡΙΘἰάθ, {πἰὰ π0 αἰ {π| Ποβίτ5 ΠΟ- 
51Π|5, ΠΘ6 6. ὙἹΟ 15, ΠΘ΄π6 ΘΟ] Ομ 15, 

410} οἰ ητι8. 
οδαβίοιη [115 ἃν οίπη οἱ ΡΙΠΡΊΔΙΗΔΠΙ115 ἀΡΊΉΟΓΙΠΗ : 

γρηϊαίϊ5. νἱ ον 
(α! αγ6 8111 ΔΠ0| Π]68Π]Ὶ ΠΟ ΔΩ ΠΟΙ Θ 5. 

{{π4 16} 5ΔΟΡῚ ΠΟΙ ΟΤ ἢ νΘΒ ΓΟΓΠ ὦ 

ΘΟΥ οἱ ἰδυγΟ ἢ ΠΟΪΟ ; Π60 5] 
{α]5ιν 1} ἤδθο ἀθ τῃηδη }}115 νοϑίγι5 1 
δῚ Δα(αΙΘΡΙ 5. Π1Π1 5] ΠΟ  Π6Π), 
651. 

γἰὰ5 οἱ ἄϊθ5 ἰβϑοίος. νοϑίγοβς οὐϊδ δηϊπηὰ τηθΔ.ὗ 

Ι͂οϑα ΟΠ γιβιι, 

Πιοιΐ ΠΟ ΏΙΠ15 

ον ἰοχ ἢοΙΏΙΙ ΠΟΒΙΓῚ 

Βυπμηδηδιηἷ Παροαΐ ΟὈ]α ΟΠ ΘΠ]. 

ΥΔΠΙΙΠῚ : 
ΝΘοΟΙΠΘηΪἃ 5" νοβίγὰ5. οἱ ἀἴ6 01 ΠΑΡ ΉΙΠ ΠΟῚ 511|5{1Π60; ἰδ πΠπϊ απ οἱ [6- 

᾿ιᾶθο ἀϊοθηβ : φΘαοΐῦ πὶ χηὰ]}- 
ΡΙΘηιι5. 81 ΠΟ]ο0- 
οἱ 5ΔΠΘΊΠΠ6 ἢ]Γ- 

Ώ1ῃ1. (τ 6ΠΙΠΊ 6Χ- 

ΒῸΡΡΙ Ομ Θ ἢ ΘΧΘΟΓαΙ0 1 Πὶ 

Ηδθο οὐρῸ νὰσιὰᾶ ἰροϊΐ, αἱ 
4πὰθ. 5'η6 ἴπρσοῦ προρββίίαί 5. δϑί, 

ἰοσ) δά 1105: ,Νιπηᾳυ 5 
ΘΡῸ ΡΓΔΘΟΘΡΙ ΡΓΘΗ 115. νΟΒ Ὁ 15, οὐ ΘΧΙΘτπΐ ἐ6 ἰογτὰ Ασρυρίϊ, αἱ οἵου- 
ΓΘηΐ ΤὩ1Π1 Ποϑίϊα5 οἱ νἱοϊπηὰ5 ὁ δά ΠΟ ΡῥΓΆΘΟΘΡΙ 1ΠΠ15 ἀἰσΘη5: 

γΘΒίΓΠ ΔάνΘΙΒῚ15 ΡΓΟΧΙΠΏΠΠ ΠῸΠ Πα] γθαΐ ΠΑ] 18 π|, 
[π.6]Πσογθ ΘΓΡῸ «ΘΠ 6 18, 

ΠΠΊΟΝ 
τη ἀππ)ἷ  ποη δπιορί. 

ὅδΡ. 11. 1) Πὰ Ραυὶα5 δα ΕρΠ68. ὅ,(16.) 
φιοπῖαηιν αἀἶο 5 ηἠϊαἰὶ δι. ΝΑ} ἀπ ΐα 165 
ΟΡ ποαυίαπη ΠΟΠΙΪ πη, ἴῃ πα] θ 15. Τορηδί 
Ροοοδίπμπη. ΗΐΪὸ δἁπίθπι ᾿πο]Ρ 1} Ρ.]Πηἃ ΡΔΓΒ 
ἢπ1π|5 Θρ βίοϊδθ : οἱ ρ Ϊπη0 ΡΓΟΡ ἢ, {πᾶ168 
βιηΐ Π6Ὶ ᾿πϑιΠοαῖ! 065. οἱ πηαπάαία “Ἰη6π||- 
το ηάᾶ: ἔπτη Γοοθηβοί νἱρ πί658, {α] 05 Π 465 
ποϑβίγα [ποθ η ἦα 510: (ἀπ ἀοιηπι6 οβίθηα , 
4υδπὶ γαπηὶ [ποῦὶηΐ Πιάαθὶ, {αὶ τ] ν ΓΒ 1 
15 {18 ἴῃ 5115 5ΔΟΡΙΠΟΙ5. οἱ σδοῦθηηο- 
ὨΪ5. ἰΘρά] }π5. ΡΟϑἰίαπὶ 6556. ΘΟΠΒΙΘΙΙΗΐ, 
οβίθηαϊίιιθ. οἰπιβηιο ἀϊ 5ΔΟΓΟ ΠῚ ΠΡΟ ]Π110- 
πο. ἤδροη. Οἴτν. 1 Ρείγ. ὅ, 8. (δ! Π1ο610}Π1: 
Νὰ ρογοϊιὸ {1651} 50η0 ἱ (6π|01 500! 6Γὰ- 
5511], 6 ϑαίδηα ἢὰ ἰὰ βίσπουῖα αἱ αιοβδίο 
56 0.10, ΠΟ Ὀαηο θη ἃἰ(οηζίοπθ ΘΟΠΒ11- 
(γ6 ἰ6 Ιοσοὶ 46] ϑίρμουο. 

2) ατᾶθοᾶ οχ (Ἰθ. Αἰαχ. |. 1. 
9) Οπα!ονὰ απθβϑίθ δίοπο {ΠΠ0αίο ἱποϊὸ 

ΟΠ 6 ΤΊριᾶνα 1] ΘΙρΠΟΓΘ, ἴῃ τη ΟΠ 6586 
Θ᾽ ΟΙβοοπο βϑαρίθηζα, ἰηίο! !οἰἴο, βοίθηζᾷ 6 
οΟϑπΖίοπθ. ἃ. δοιθηῖ.ἃ {π]ΡΡ6 δίηο 6 
οὐ βίηθ υἱγίπ θιι5. οἱ οομπϊπηοί5. ἰηῇαί. 
ἴᾶτη βοαυϊίπ: ΔΟΟΙΓΔΙΙΟΣ δικαιωμάτων 
ἰδ φαϊβιιῖο. ρᾶα]ο ἃπία οΟΙΠΠΙ ΘΠ ἀαδίδ. 

4) ἴβαϊ. 1, 11---14. 

ἘΠ 15 6[1115- 
οἵ 10 ΔΙ] ΘΠ] 

ΟΠ] ΠΟΙ ΞΙ]ΠΠ5 51Πη6 

5) οὐδ᾽ ἂν ἔρχησϑε ὀφϑῆναί μοι 
ΠΧΧ, ἀπάδ θη. σοΙτοχὶί (οά. ΘΟ, ΟΠ 61 
υἱάογο. 

0) Οἴν, ΟἸοπηοηί 5. ἤοπηι. ἤοῃῃ. ΧΙΧ, 
ΟΣ 22. Ρν. 392. οα. Π.γ65561. Ἔνϑεν γοῦν 
τὶς ἐν τῆς Πωῦσέως παραϑόσεως με- 
μαϑηχὼς, αἰτιώμενος τὸν λαὸν ἐπὶ 
ἁμαρτίας, υἱοὺς γεομηγιῶν τῶν χατὰ 
σελήνην χαὶ σαββάτων ἀπεχάλει. Υἱά. 
{ιβίϊη. ΑΡο]. 1. η. 87. 

Ὧ (δ ᾿σαϊπτθ. 
8) 1. 6. Οὔ] αίο ἰρϑ1π5. Ποιμΐηἶδ γα- 

(6 γ15 [ΟΘἀΟΥῚ5. 5ΔΟΡΙΠΟἾ8. ἰᾶπ δέ δα θ511- 
{ποηάὰ. 

9} Το οη: 7,..22. 39. 
10). 7.8 δι. 8,17 
11) ὕανθ ᾿ιᾶθὸ τηπίθϑ. οπ Νθηδγ 0 

οἱ ΟΧΟΠΙΘΉΒΙΡι5. ἰῃ ἡιοηάας; οϑί θη ΐπη 
ῬΙΙβοὰ νοχ ]αἰΐηα, αἱ ἀοοοί (Παγϑίαβ [,1}.1.: 
Μοπάπιην ἔν ηιοη ναοὶ 51 πῇ οί οη6 ἀϊοϊίι" ; 
φιοηία ἴη, οἶρα Ο}6715 ατιὖ ΘΟΥΡοΟΥ5. Ἠϊηο 
[οί πἡιοηπάα,. Οἰογίοιι5. Οἴν, Δ, (6}}1 
᾿ῦσί. δος. ΚΠ δ᾽ οὐ ΧΧΙ ΘΙ 1ῈῈ 

12) μαῦοὶ Ν8., παϑοαΐ οοηϊ. ίρη., 
[οτίο αηϊοί γ6] μαῦοαΐ (οἰ! ΟΥΙ5 ἴῃ ΠΠ]ΔΓΡ. 
ΜΙΠῚ «αϊάοπι ἴῃ ἰοχίι ον. ἔχέτω τ: ᾿α- 

1: 
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1η16]]6 οι, ΘΟΠΒΠΠ 1 ΠΘΠΙ ρα 115. ῬΔΓΓῚ5. ΠΟΒΙΡΙ ; 4αὰ ΠΟ 15. ἀἰο1, γνο θη 
ΠῸ5. 51Π]Π0Υ ΟΥ̓ 5᾽ ἢ ΠΌΔΟΓΟΓΟ, (ποιηδάιηοάιμη ἃ {ΠΠπ|ηϊ ἃοορ Δ Πη18. 
ΝΟΡ15. δαί ἀἰοϊ.: ΟΒΔουΠοϊπηἶ Π6Ὸ ΘΓ ΘΟ ΓΙ α]αίιη, οἱ Πα] αί τη 
οι. ΠῸη ἀδβριοι. . (Οογ5. ΘΥΡῸ ἹΠ4ᾺΙΓΘΓῸ δ θιηι5, [γΓαίγο5, ἀθ ποϑίγα 
Βα ]πἰ6,. ἃἱ πὸ «ιᾶηάο Παροα ἢ ἰπιΓοϊιπὶ ἴῃ ΠΟ}}158, οἱ ἀγρία ἡ ἢῸ05 ἃ 
για ποϑίχἃ. 

Π|. Αἰζα ρει ἰοϊμπίνην Τιἀαοογηι, Ονϊδίαπογην αἰϊιυα. 

ὈΙοΙς οΥΡῸ ἰ(ογιπὶ 46 1115. δ 1105: οὐ φαϊὰ τΐπὶ ἰοἰα παι 5, αἰ Ποάϊο 
ἁπά!αία ΝῸΧ Ἰγδϑι τα ἴῃ Οἰαιηογο  ΝΟη ἰα]6. ἰΘιαη πὶ οἰθ οὶ, ἀτοι. ΠΟ ΙΠ 15, 
αἰ {15 ΠΙΠ.]Π16ἱ ΔΗ Π]Δ) 5118} 51η6 Οαιιδὰἃ. ΝΘΙΠΘ 51 ΟΟναΥΘΥΪ5 Διὰ 8] 
ΟἸΓΟ σα] 1 ΘΟ] ἰπππ, οἱ βαθόιηι (6 ΟἸΓΟΙΠΠ] ἀΘ 6 Ὑ15, οἱ ΟἸΠΘΙΓΘΠῚ ΒΓΑ ΘΓΙΒ: 

Π66 516. ΘΟ]6θΓΆ}015. θη πὶ δοσορίπμπι.. ΑΔ πο5. ἁπίθιῃ 56 ἀϊοῖ! : (Οὐ 
Ἰο ππ νου 15, 50] ν 6. ΟΙΏΠΟΠῚ ΠΟάτπὶ ἰπἰπιϑΕ{{186,. οἰ ΟἸΠΠ6 ΠῚ ΘΟΠΒΙ ΡΠ Δ ΙΟΠΟΠῚ 
᾿π! {πὰ} ἄ616 ; ΤΌβοῖνο Βα Πα Ι0π 65 ἱπηρο  Θη πη ἦ ΘΟΙΙΠΘΓΟΙ ΟΡ, ἀἰπη {6 
(ππαβ8αῖο5. [ἢ ΤΠ 55] ΟΠΘΙῺ, Θ᾽ ΟἸΙΏΠΘΠῚ ΘΔ. ΟΠ ΘΠ] 18] Δ ΠῚ (|5510ἃ. ἘΓαΠ 
ΘΘῸΡΙΘΩΪ ΡΠ ΘΠ) ἔππιη, οὗ ΘΟΌΠΟ5. 51η6 ἰθοίο ἱπάαο ἴῃ ἀοιησμῃ ἔπᾶμ]. (ἀπ 
γί ἀθγ 15. πῃ, 
ΘΥΠΡ ΘΙ, ἰομροΓαποιμη 

οἵ ῬΓΔΘΙΡΙ δηΐθ ἴα ἰπ5Ε{|1ὰ, 
ΠηΔ5 .ἡ 

ὑοίο 50 ρίιη [τ|5586 ν᾽ ἀθίμ Ξε οὐ. ἐμ- 
γαηιοπίμην οἷλι5 ηιον μην πον μαροίο. (ν. 

Ουῖο. οοπίνα (6]5. ΔΗ, ΠΡ ΠΣ ΧΟ ΧΥ ΤΟ. 1: 
ρα. Τ,οΙηπλαίΖϑ οἷ ἵγ᾽ ̓ ἐξολοϑρευϑέν-- 
των αὐτῶν, οἱ πάντες περισπασμοῦ 
ἀπολυϑέντες εἴπωσι τὸ «ἑξῆς ἐχείγῳ, 
τό" ἑκουσίως ϑύσω σοι" λογικὴν καὶ 
ἄχαπγον ϑυσίαν προσφέροντες τῷ 
ϑεῷ τῶν ὅλωνγ. ΜΆ] υίοιη ἀοτο- 
Ιϊοιὰ λογιχὴν χαὶ ἄχαπγον ϑυσίαν, 
{πᾶ [)6115. ΠΟΒίο ΠῸΠ (ΒΡ 1οἱ(, οἱ οἵ- 
[Ὁ ΓῸ ῬΟΒΒΙΙΠΊΠ8. 

13) 511 τη ΠῸΒ5. ΘΙ Γδηΐο5. ΟἸΙΠῚ 
γΘΙΟΡῚ5. ΓΟ ΘΟΡῚ5. ΡΌΡαΪΟ ἰ. 6. ποὸ5. ἱπάαϊ- 
Ζδηί65. ΠΘΘΡΙΟΙ δτημ} ἱπ|6]] δ οἴπ5 Ῥ] 6 η1- 
τὰ] ποθὴ (51 πολ ((ο]. 2, 2.) οἱ 
6 115 ὁθ οἰ Γίοιῃ Παἀθοχιμ (11 (ον, 9,.14.). 

14) Ῥ5. ὅ0, 19. 
15) Μεομαγο νἱἀοίμ ἀθοθθο νου. 86- 

απ, ΜῈ] ΟΊ αν ιι5.. Ὑ6] 51116 ἁἰ αἰ. 
ΕΟΥ ἀ5515. πθψιαηὶ 0}} ἁπ οοο θη πππη 511η1- 
Πιιἀϊποῖὴ ποηηαλίο ἃγηδηιθηδὶ Θχοὶ αἰ. 
Ἰοά θη τη040 ἸΘρ π1 ἰηΠΓὰ ο. 4. "6 φιιαπάο 
αιυνοϑοθη 05 Ἰωηι υούαΐϊὶ αὐἰάογηιϊὶαηλι5 ἴηι, 
Ῥοοοαίἰ8 ποϑίγὶ5, οἱ Νοχιαηι ἀροἰρίθη 5 Υ](. 

10) [τὰ ΝΙΝ Ν3. ὀνογία!. (γ᾿. 
ἴδιαι. δά ΕΡἢ. ὁ. 17.: μὴ αἰχμαλω- 
τίσῃ ὑμᾶς δὴνς τοῦ προχειμέγου ζῆγ. 
ἢ. ᾿ποα!! οπιοπἀαιίοπο. υἱχ ΟΡι5 οί: 
δ ΠῚ ἰθπὶ ΟΠΊηἶπῸ ΥὙ}}}ν. ουθ)ογ}6 οἱ αὐ0᾽- 
ογ0 ἢδιι ΤῸ 5 η  οαη!. Οὗ, ἨουὰΘ 
Ῥαβὶ, δίπη. 6: 2.: οἱ ανονϊ (ὀνογ ἡ ῆιι6 

νΟΒΙ1, οἱ ἀομηθϑβίϊοοβ 5601} 1Π15 ἴα] ΠΟῚ ἀθΒΡ[0168. 

[πη θ ἢ {ππ|η}. 
οἱ οἰαγας. Π6Ὶ ΟἸΡΟΘ 401} (6. 

οἱ οι5. οχδιιάϊθι (6; ὁπ δά ϊιιιο ἸΟΠΠΙ6115, 
Δία] ον 5. ἃ [6 ποάπμη οἱ ϑβιδάο]αιην 

Τα 

οἱ νϑϑίπηθηία" (πὰ οἰΐο οὐ αμίαν :ἢ 

Τιηο ΘΧΟΪα- 

ἀϊορί: δοο6 δάβιη, 51] 

1] οΥη, οἱ νου θυ] ΠΠΠΓΙΠΠΓΓΙΟΠΙ5, 

(οὐ, Ρα]αιηι5) οὖς α υογϊίαίο. ἴδῃ (ἀἃ]- 
ἸΙΘΟΙ 0}: δοοϊοοὸ 11 τηδγαροὶο πὴ Πιαὶ 
(γὙ0}] δάϊίο ἴῃ ποῖ, 6 π6 ἃϊ!ομπίδηι ἐδ] 
ΠΟΒΙΓῸ ἰηδίμιο ΑἹ νἱίδ. 

ὅδρ. ΠΠ. 170 Ἀδρτοθαΐ Ἐβαϊὰβ. ἰθ  α ΠΠ1Π| 
ΤΠ ἀἀθοχ., ἀπο οὐ [ἀϑίπι δαί, οἱ 1- 
5Π|1ὰ αἰΓδοίαία ἃ οβίθηίαί οπϑίη, {π|ᾶ}6 οβί 
δα πὶ ΠΥ ΟΟΥ ἀν τη Ναί (ἢ. Θ.. οἱ ΟΠ Ι5 
ΟΡΟΙΡιι5. νἀοιπι πὶ Π] Δ] 5 4π|6 Ρ]Θηπη. ἤοη. 
58]. ὅ8, 4. ὅ. 

2) ΝΠ ᾿Εὰν νηστεύης. 
0 -- 10. 

8) γοοο. οἱ οἠιηθηῆν οοη δὶ αἰ οηθηι 
ἐπϊψιαηι ἀοἰ6 ΟΧ ΤΡ ΡΊΠ6 ΠΡ ΟΡ 5556, ΘΟΓΠ16 
Το οσαη ἃ 6556. γὙἱ 1| (ΘΙ ΘΙ 6 Ππ5.. οαπὶ 5ἰηΐ 
ΠΟΤ γΟΙΒΙῸ. νου ΟΣ πᾶσαν συγγρα- 
φὴν ἄδικον διάσπα, 4πὰ8 ἰηΐτα 5ἰὸ 
Το ἀπ ηίη}: δὲ οηιθην οαϊἐϊοηθηι 506. 

4) Τηιροίοηβ αἰ 101 ἐποοθη θη, 1η- 
δοίθηδ. ΟΠ θη αίιι5., το] θη θη}5ς, Ἰηιραίοη5, 
δὲ πο ροίθη8. ὅδ᾽΄᾽ο, (ἷο. ΤΥ. διη. 9. 
γιοίουα. οἰϊαιηδὶ δ ΤΠ] 1005 γὙϑηϊΐ, ἰδιηθη 
6085 ἰρβθοβ [ὉΓΟΟΙΟΤΟΒ. ΠΠΡΟΙΘμ ΟΡ ΘΒ 16 
τρααιι. 

5) πρωΐμον Ἰ,ΧΧ, 1. 6. παι πμπη. 
Μοη. ϑδϑῆβιβ: ΟἸουίαπι ἀρ θη {ἰ}ὶ 
Δα Γ68 εἴρδύπαι (ἃ τη ρη Πα πάο. 

0) ἐάματα Τ|ΧΧ, Ἰ. ὃ. βδη αἴθ 5., Ρ]Ὸ 
{πὸ αιϊάδπι Ιορουιί ἑμάτεα. ἤρη. 

1) ογοηίιι) Ἰδβοπάμπη ῃηοπῖ Νίοη. 
8) φωοίαηιαὶς 50 ΓΡῚ νὰ] Νίοη. 
9) χειροτογίᾳν ΤΧΧ., Νοίπῃη οβὶ 

[58]. δ8. 
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οἱ ἀδάθυι5. ΘΘΠΡΙΘ ἢ ΡΔΠΘΠῚ ΘΧ ΔΗ η0.. ἶῃ πος ΘΙΡῸ, ἰγᾶίγοβ, Ρουθ ῃ5 
οϑι οἱ ΠΙΒΟΡΊΟΟΓΒ. ἤριιβ, 4π|ὰ ἢ 51Π|}]1οαῖ6. ΟΓΘα Ρ5. οϑϑοί. ΡΟΡΕΪ 5, 
(0 ἢ] ΘΟΙΏΡαΓαΥ ΑΘ οἴο 510, ἀἰ{π|ὸ ἃπίθ οβίθηϊξ ΟἸη1]}}115 ΠΟ Ἶ5.. πὶ ΠΟ 
᾿ΠΟῸΓ ΓΔ Π.115, ἰδ ΠῚ ΡΓΟΒΟΙγί, δα ΠΟΛ ΙΘΘΌΠη. 

ΙΝ, ΕὝΥΟΥ μιῖι5 ἰθηιροΥὶς [ισίοηάνι5, ϑβἰηυμίψιθ ἑαην πυοσαίἷ5 οαυθηάιηι, 

6 ἰορὶδ οοπίθηιρίυ, ἰαπψιαηι τι αὶ δι ρον ϑίαηί. 

Θροτίοι οὐροὸ (6 ἰπβίδηςθιι5᾽ πη] 1} βογι 65. ΒΟΡθοΓῸ, {τὰ πο5 
ΡΟΒδιηΐ βᾶπαγο. Εἰ ΘΙ Πη15 ἃ} ΟΠἼΠΪ ΟΡΟΓΟ [ΠΙπ|{ὰ{15, οἱ οὐϊο Πα ΘΔ Π}15 
ΘΥΤΌΓΘΙΗἷ Παΐ5. (ΘΠ ρΡΟΥΪ5, αἱ [πἰαγὸ Αἰ σαιηιν.. ΝῸΠ ἀθιηϊ5 ἀπίπιδοῦ 
ΠΟΒίΓὰΘ. ΒΡ ΔΙΠΠΠῚ, τ ΡΟ551} ΠάΡΘΓΘ ροίοϑβίαίθιη ἀἰβοιγγο μἀϊ σα ΠΘα αἰ 551- 
115 οἱ Ῥϑορδίουιθιιβ, π6 4πὰπο 511 }1||6 Ππ|5 115. (ΟΠ αΐα 6ΠΪΠῚ [6Π- 
ἰαίϊο, δἱοαί βογιρίθμ δϑί, [61] βίοαι. Πδηῖο] ἢ ἀϊοῖ!, Δαρτγορίπαᾳιανι. Ρτορ: 
[6 ποὺ ΘηΪηῚ ΠΟμηΐητι5. ᾿πίογο αἰ ἰοπηροτὰ οἱ ἄϊθ5, αἱ δοοοίογοί Αι] δοίτιϑ 
1Ππ|5 δά ΠοΡοα θην ϑιιᾶπι. ιοΙζ 510 ργορΠμοία: ορμαΐ ἴῃ ἰουγὶ5 ἄθοθηι 
Γοσπαθιηΐ; οἱ γοϑιγσοί ΓΘίΓΟ ΡῈ 51Ππ|5,᾿ 5 4πἰὶ ἀορομοὶ ἰγΓῸ5. ἴῃ πηϊηι. Π6 
ΓΘΘΪ5. 5: ΠΗΠΠον. 6 ᾿ο0 ᾿ἰρβοὐ" ἀἰοῖ. τογαπι Παηῖ 61: (Εἰ ἢ ναὶ 4ααγίαμι 
᾿θβίϊαμη, ποάαιδῃ οἱ [ὈΡίΘη}, οἱ βου] 0 Οδθίο ΙΒ 65.115 ΤΡ ηΪ8, οἱ ἂρ- 
ΡάΡαθΡαηΐ 1Π1 ἀθοθηη ΘΟΡΠμὰ : οἱ ἀβοθηά!ν ἃἰππἃ ΘΟ ὈΓΘνΘ ἴῃ τῃθάϊο 
ΠΟΥ π], οἱ ἀθιθοιῦ ΟΟΥΠπἃ ἰγΓἃ 46 ΤΠ Δ]ΟΥῚ τι5. ΘΟΓΠΙΡτι5. 
ΑΘ Ιη118. 

{Ππι4 ἀϊφίίο ἰοηιΐ, αἰ ΘΟΠΊΡΙΙΟΙ 5ἰσηΐποο- 
ἴπν ααϊὰ ἀἰοαΐί φαϊάνε ἰδοθαΐ, οτπὶ ἴῃ π6- 
Θ0 0115. ποῖ Ια πἶβ, ἔπτη ΘΟΥΔΤ πα ΟἿ 118. 
σε ΡΥ ὉἹ 12. 19. 

ὕδρ. ΤΥ. 1) Μοπαγάϊι5 ἐπβίαηεϊθι5 ἴᾺΓΘ 
που]! απ οοηϊ. Ρ. (οἀ. ἠϊδέαηίθιι8, Υ 058. 
μὶς ἑαϊλθις5, (οἱ. "ἷδ ἐαπΐϊς, γ6 1 ἱπϑίαηειι8. 
Ιη ἰθχία ρυᾶθοο [586 ΤῊΪΠῚ νἱἀοίπν Ζίεῖ 
οὖν περὶ τῶν ἐνεστώτων κτλ. --Ξ 46 
Ζαῖθ5. πη 4ιδου αγ, Εὰ ἀπίθῃῃ ἰπί6]- 
ΠΡῚϊ, 4πᾶ6 ᾿ηϑ1α Ιορο δά υθίθυϊβ οἱ πουὶ 
[Ὁ 6.15. ΟΠ ΟΠ θη. ἰηυΐοθη ΡΟΡΓΪΠΘηΐ. 
(ἵν. μα; ο..}1. 

2) πον Ν8. 
9) Οπαμηοπηαι ἃ [6515 ΠδίΠ7 815 Τ οί 

5Θῃηἶ 8 ΔΡΘΥΓ 10 Π 61), ῬΓΔΘΒΘΓ π| οἰ Πη100 - 
τα ἱπίθ Πρὸ οΥΌτοιη (τὴν τῶν ἔϑγων 
ἀνομίαν), «πο {Ππ||4 [ΘΙ τι5. γ6] ΠηαΧΙΠη6 
δοργοίαθαί. Ορθῖα ἱπ|{π|{ἀ{15 Γπρὶθη ἃ 
ἰάθη 4ποά ΘΟηβου ππὴ οἰ ΠΟΘ ἢ 58 606 
ἴῃ ΡΡ, Αροβίο!. 56 Ρ 115. 5101 νο]πηί. 

4) {ιίια αὐ γαηυι5 160. οοηδοί δίθη. 
Ὁ) ἀρροίϊο. (. 
δ). ὙΠ ΞΡ 1ὺ.: 22. 29. 
τ 9.2}. 20:27. ὐρα!α" "οἴ 

ἜΧΟΙ ἀ1556. υἱ οίασ. ΔΑΔ14Ὶ θαμῃ δηΐθ δἱομί 
Ραηϊοὶ. ; 

8) [ὰ Ἰοσοηάπιπι πιοηθί θη. ἴῃ 118]- 
σῖπο, ᾿πχίᾳ {Ππ| Π Δ η16 115 δορί μαρίπία Ποὺ-- 
ἀοηιαάαο αὐῦγουϊαίαο ἐπηΐ. ([ν. Μ αι... 24, 22, 

9) ἤδη. 7, 24. Εἰαα ΤΧΧ βασι- 
λεῖαι. αυϊσαία γουβῖὶο δοσιγαί 5. ΟΠ 
ἰοχία πορχαϊοο ἤορ65. 

[π|6]ΠἸρο οἰ ἡ οΥρῸ 
Δαμιοἷἧ οἵ γορῸ γνῸ5 ἰδη1ᾶΠ| [115 ΟΧ ΨΟΠΪ5, ΟἸΏΠΘΒ. ΔΠΙΔΠ5 

10) ΑἸΠΡ ἰπ ναϊραία οἀϊίοπο: Εἰ 
αἰλιι8. ΘΟΉ δι} 06, ροδέ 6058, οἱ ἴρ56 ροίθη- 
ἔϊ01 οΥΐ, τιί ἴῃ ἰθχίι σγᾶθοο οἱ, ΒΠθγαΐοο. 
γον ΑΡΟοβίο!ϑ νοῦθα πο τ 141, 564 
5ΘΠΒ11Π), Αἰ πιά θηβ δα {Ππ|} Ρ γα] τ] ΘΟΓΠῚ, 
ἀπο ἀδ πιράϊο ἄθοθπι ΟΥ̓ ΠΠΠΠ {πᾶ} 86 
Ποβίϊαθ. ΟΥ̓ ΠῚ {γἃ 46. ΘΟΥΠΙθΙ15 ΡΤΙΠΊΪ5, 
ἢοο δϑί {65 Τϑσθβ ΘΟΠΓΙν 1. ΠῚῸ οΙρῸ 
ΓΟΧ, ἀὶ ἀἰοί αν σδοίθ 85 Ροίθη ον, ἃ} 
ἈΡοϑίο!ο Δρρο αν Ῥ 518, (πὰ ΡΘΓ 
{Ππ4 ρᾶγνιπι ΟΟΓΠῖ 55 ηἰ Ποαίπν. Πίρη. 

11) ϑαθαπαὶ ἀϊοοη τη 65}: {πᾶ6 ΠΘΠΊΡῸ 
ΟἸΙΠ] 5115. ΓΟΡΊΡΙ5. Ὁ 1ΠΠ0 Ροίθμπίονο [πη-- 
αἰτπ5. ονουίθηξιν, ἤδη. 

12}1:. ὅδ 6 πὰδ ἰρ8ἃ 16. 
δα πιηΐ ριδλϊο τας Ἀπ ον Ἰϑίο. 

19) Ῥγοίουτι ἤᾶθο οχΧ 56η8ι1 ΡοίΠι8, 
{πᾶπ| ΟΧ 5Δ010 (οὐΐϊοο, δαιηοηοί Νοη. 
ΘΙ: 3 5: 1..7..8: 

14) ϑοηβιβ: Οπίάπαμῃ {Ππ| ΘοΡΊρια- 
Ρὰ6 5151 Π| 661. ΠΟΡῚΒ. οδί ΡοΥΒΟ ἀπ πη. 
-- Εἰοηΐπη ἀδιηοπβίγαυο Διο ΟΥῚ ἴῃ ΔΗΪΠῚῸ 
οϑί, [οοάπβ οαπὶ Π 60 [Πἰ{π|πηῚ Ὁ ἰ5γΔ 615 
ΡΟΙΠ απ. [π|5586 Δ πὶ Β᾿]αΐπιμη, ἰδΔΠΊ4 116 
Τοπογίπιπη. οππὶ ΝΟΥΘΠΠ15. ἴῃ ἢ6, (ομ- 
τηθπΐα ἁπίοη ἨΘΡΓΔΘΟΥ ΠῚ Τηγϑίϊοα δά 
γ0}. οηϊῆο οογπι, ἰδγαοὶ ΤὭγοη. 2, 8. 4ο- 
οοηΐ: Οἐοία {[μογλιρνέ ἀαία ἴηι οαρὶίο 1ϑγαθοὶ ; 
οιηηηιιο μοροαυογη!, αὐίαία δύ, αὐ 615, 
οἱ ἀαία 5ιη φορηεϊθιι5 βδοομϊ. ΕἸ Πο0 681, 
χιιοά βογιρέιην οδἐ ἴηι Παπίοια 1, Ἴ.: ΕὉ00 
νοϑίϊα οἷο. 

15) 1. 6. Πέρας γέ τοι. 

ΑἸ 51}- 



θ ΒΑΝΝΑΒΑΕ ΕΡΙΒΤΟΙΑ. ἹΥ. 

ΒΊΡΟΙ ΔΠΙΠΙῚΔΠῚ ἸΠ68 1, τι δἰ(οη αι 15 γΟΡΙ5, δ᾽ ΠΟ 51}Ή116{15. ΟΙ5., 4Ὁ] Ρ60- 
οαἰα᾽ ἡ διὰ ΘΟηρογαμΐ, οἱ ἀϊοιηΐ: «αϊὰ ἰΘϑἰαιηοηΐαμη. {ΠΟΥ τη, ποηἷἷ οἱ πο- 
βίγαμι 8. Νοβίγιπη " δυΐθιῃ, ἀαΐὰ ΠῚ ἴῃ ρογροίππιι ρμογάϊογαπί Πα, 
{πο Μογβο5 δοοορὶί. Ὀῖοῖς θηΐπη ϑουρίαγα: (Εἰ [αἰ ΜΟΥ 565. ἴῃ ᾿ποηΐθ 
Ιθπηᾶη5 ΧΙ, ἀΐοθτ5 οἱ ΧΙ, ποσί θυ: οἱ δοοορὶς ἰθβίδηηθηΐίαμ) ἃ ὨΟΙΏΪΠΟ, 

ἰἀΠυ}}ὰ5 ἰδρι 465, 5ΟΥΙρία5. τηᾶηπι Πρ]. δοά σΟηνΟΓΒΙ ἴῃ Ἰάο]α ρογάἀϊάθγαηΐ 
1Ππ4. Ιοὶς οηΐμη Ποιπίμι5 Μογϑδὶ: ΟΝογβ65," 5 ἀδβοθηάθ ΘΟ] ΟΡ 5, 4αϊὰ 
ΡΓΔΘίου Ιασθπ ΡΟΡαΪ5 ἴππι5, {π0 Οαπχῖϑι] ἀθ ἰογγὰ Αοσυρί!... Εἰ 
ΡΓΟΙΘΟΙΓ Μογϑθ5. ἰἀθ}ὰ5. Ἰαρ! 645 (6 "ΔΉ 1115 51:18, δἱ σοῃίγδοίπηι οϑί ἰ6- 
ἰδ Θ ΠΓ11ΠΔ ΘΟΡΠ, αὐ ΟΠ]ΠΘΟΙ0 [65τπ ΟΠ ϑΙρΠΘίΠ} [ἢ ΡΥΔΟΟΟΓΑ 5. νΘϑΓῚ5. [ἢ 
5Ρ6πὰ. Πάρι {ΠΠ||5. ῬτΟρίου αποὰ δαἀϊοπάδη)5 ΠΟΥ 551Π||5. ἀἴθθιι5. ΝΠ 
ΘΠἾπι ῬΓΟΔΟΡΙΐ ΠΟΙΪ5. ΟἸΠΠ6. ἰδΠΙρι5 Υἱΐὰθ ποβίγαθ οἱ ἢάδὶ, 58ὶ ποῃ οὐϊοῦ" 
π᾿] {πππππὴ «οἱ {πἰπγὰβ θη αι! 0 Π 65 Πα Θᾶμημ5, 5ιοις ἀ1ο1Ὁ ΠΙΠπι5. Π6 1: «ἢ ϑιβίδ- 

23 ΤῊ 15. ΟΙΏΩΙ ἰπἰ αἰ [{1, οἱ οαΐϊο ΠΑ Ολμητι5. 6 ΔΠ1.ὗ 
Νοη βδρᾶγαί!η 6] 615. ΒΘ ἀπ 0 ΓῸ πιδ]Δο ἢ νῖδο. 

5604 [ἢ ἸΠῚ1ΠῚ ΟΟΠνΘηΪΘηΐ6 5. ΠΠ ἘΠ ΡΙΐο, 
οἱ ργοϑβιί. ὨΙοΙΐ θηϊῃ δΟΙρίανα: 

3 »-» 

Οὐαὶ" οἱ συνετοὶ παρ᾽ ἕαυτοῖς, 
’ - 

καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες. 
Πνευματικοὶ γενώμεϑα, ναὸς τέ- 

10) 1. 6. ΟΡοΓὰ ἰπ  Ζαϊία! 15. οἱ ΘΓ ΟΤΘΙΏ, 
46 {αϊθὰ5. βργὰ ἀἰϊχογαί. 

11) ἃ ἀθα] εχ οοπίοοισα. Αρπά 
ΜοπδΡτππὶ ἢΠὰθ0 65. φιΐα ἰδϑίαηιοηίμη, 1{{0-- 
γιΐν, οἱ ποδίγιηιν 65. ἀαδιῃ ἰθοΐ. δα ΠΟ 65 
ΕΣ, ΠΟΙ ΠΙΠΔΥΤ δχοθρίο τ ρϑίοσηΐ. [5 
ΘηΪ φιΐα ἰδδἰαηϊθη 2), 01 η1., οἱ Ἴ0Ή, 
ποϑίγιηη, 68 Θυυ]! ραν, ἈΘΒΟΓΘῊΒ. ἰΐὰ ΘΧία 6 
ἴη (οά. 5. Νοβοῖο, δὴ Πάθβ. Πα θοπάᾶδ. 
ἴὰτπη ἀ6 Ιου ραγίθ {ΠΠ1π|8 6᾽70715 ἀἰβοθρίαί, 
4πθῃὴ ἰπ ΘΔΡΙ 15. 110 Γπρὶοπ πη [Γαΐ 1- 
Ρθὴ5 ἱπιἰπηᾶγογαΐ, 1. 6, 46 ἰοίπιβ [6615 
Μογϑαϊοαθ σοηίθιηρίι 6Χχ ϑΡ1Γ1π18}} 51- 
ΡοΙΡα. πο ϑρθοίαπί, {πᾶ6 τποχ ἰθριη- 
ἴα: Νοη βοραγαίϊηι ἀουοί5 8οαἰμοογ τὸ 
ἑαγπιχιιαην ἐιδιΠοα ἢ 544. Οπἱ οατὴ Νο- 
ΠᾶΡάο ἰορυπί φιΐα ἰοςίαηιοη μην 11]0Ίηὶ 
οἱ ποβδίγιιην 6581, 1ὰ φαϊάριη δά Πιάαἰβίαβ 
ΤΟΙ θη 5., 5Θη θη Γ1Δ}}1Π} ῬΤΟΘΤΘΒ51Ππ) ἰη- 
ἰογοϊἀπηΐ οοπί πη πη 46. 

18) ϑ'ϑηβιιβ: [ἴδ ΠΟΒΙΓΙΠ) ῬΓ͵Οΐδοίο 
οϑί {Ππ4 Γοϑάπι5 ἀϊνίπιμη, ἀπἰὰ γ144. Οἰτ, 
ἰηἶνα ὁ. 18 οἱ 14. 

19) Εχοά. 51, 18. 84, 28. 
20): Εχοά.:82..7. ἢ οι. 9. 12. 

21) Οϑβίθπαϊ, φαοιιοάο νοίπ5. (οϑία- 
γηθηΐϊη 510 οἰϊᾶη (ΓΒ ΠΟΤῚ ΠΊ. ΟἸΠῚ 
γἹ ἀδ!τοοΐ τορααϊαία ἰοσο ἃ [πάδοῖ5, σιοά 
4υϊάθμη 5᾽ση  ΠοδΠΓ ΡῸΙ [γδοίπαγαμπη (δ θι- 
ἸΔΓΠ], ΠΟΥᾺ ἰθχ ἀαίᾷ οϑί βουρία, πο 
ἴῃ ἰάθι}15. Ἰρ  ἀοῖβ, δοα ἴῃ {4 θ}}}}5 ΘΟΡ Ϊδ, 
οαπη 1115. ἃ 60 Τρ ϊα 15 ΟΠ νἰβυϊδηὶ {6-- 
στὰιηΐ δάορίαί! ἴῃ πον ΡΟΡα απ, τὶ ἰη- 
ἃ 4Ἃὸ οδάθπη (δ)! τ ΘΟΠ ΓΔΟΙΙ ΟΠ 6 

ἔγσο οομηϑιἀογαΐθ Ορογὰ 
γ05 ἰΔητ8Π] πι5.Π 08] : 

{πο ΘΟΙΠΙ τ ΕΠ] ΘΟ. 15. Θοηνοηϊαΐ 

2ὅ 

αρ 11Π15,. 41] 5101 5015. 1π|0]]Πρτιηΐ, 
οἱ ἀρὰ 56. ἀθοῖ! νι θηίαν... ΒΤ. 5 
ΒΡ᾿ 4165, 5. Π|π5 (ΘΙ Ια Ἷ ΘΟΠΒ.Πη- 

ἀΘΘΠ5 ΤΘοίΘ ἀοοοὶ 5. Βαρπάθαβ., δορσορίο 
ἰοβδίδτηθηίο ἃ Πιάδοῖὶβ ῬῸῚ [40] Ο] ΓΙᾺ ΠῚ 
ἁθιθοίο. πο «πο πι ἰοϑίαπηθηΐαμπ 1η- 
(6 Πρ] ἰδηίπθη (6 ἀθοαϊοσο, 4πὶ ἴῃ 
ἀπαθιι5 {αθ1}}15. Π 61 αἰριίο 50. ]Ρ. 15. οἱ ἃ 
Μογ56 ΓΡδο 5. ΘΟ πο θαπιν, ΟΥΙσ 6 Π65 ΠΡΤῸ 
ῬΓῸ οοΟηΐΓα (Ἰβαπη ΡΥ πη 5. ἰάθ}}} 85. 41- 
Οἷζ 6556. Ἰθρ6ΠῈ ἴῃ ΟΡ ΠΠΡι5 ΠΟΙ πα τὴ 501 10-- 
ἰδ, {πᾶ ΘΠ ΒῈΡΟΙ ΓΒ Οη6. ΡΘΟΘΔ[ΟΓΕΠῚ 
οβϑοί 00] 18. 6 ππὴ Π) 6ῖ5 46 611 ΒΟΥ] τη 
ἴπ ΘΧΟΪβὶβ ΡῈ Μοβθὴ (1115 ᾿ΔρῚ 4οἷ5, πἰ- 
ΠΉΪΠΠΠ ΡΙΌΡ ΠΟ ΪΟΟ ΒΘΙΙΠΟΠΘ ΡΓΔΟΡαΡἃηΐ6 
ΔΗ ηλτη Ροϑὶ Ρυηπ) ροϑοοδίμμη δά 56- 
πη 45. Π)61 ΠΠ6γὰ5. ἤοη. 

22) Νί8. ηϊοῦο. 

29) ΝΌΠΠ τὸ ΝΟ πἰλεο (πιο ὶ 
γ70ὰ ἰοριπίαν. πᾶ ἃὰΐ ἃ ποθι 
οἰπ5. ΠΙΒΟΙΡ]Ο ἀπο ΘΠ δὰ δι ἶ556. δαί 
ΟΧ ΥΑΙ115 511} 1ΠΠ}0π15 [0615 (48. 4, 1. ΠΤΙΗΙ. 
2. 19. εἱ Ρ5.. 119; 105.) 580. ΘΟΠ ΒΤ δ 
᾿ρϑᾶτη βϑηΐθη 18 Π] ΟΟΠ Πα ΠῚ] 6556. δίδία- 
δηάπμη νἱάἀοίαν. Οὗ, ἀϊοίαπη. {Ππ4 88- 
γα ΟΣ 5 1Ἰἢ΄ Αδι: 0 95: 

24) δ ᾿πιοῖβ οἱ [ΘΠ ΓΆΡΙΤῺ Υἱᾶ ΡΠ αγἃ 
πίττα ὁ. ὅ.. 20. 

25) 1. 6. 5. ἈΠ Γ΄, πἰβὶ ουίο βου ]- 
Ῥοη άπ ἀπ ογ πεε φογονο. Οἶν, θυ, 10,25. 
Τῆι), 50. 

20) [58]. ὅ, 21. ἄταθοα [6ρ. ἴῃ (]6πι. 
ΑΙοχ. δίγοπι. Π. ο. 7. Ρ. 441. Υοοο. ρἃ- 
ΤΟΠΓ 651 ΠΟ] 1515. γνοίπϑ ποβίσα [αἰπᾶ γουβὶο 
ΠΟ οηγθηΪϊί. 

27) δ], 6, 1. 1 δε 9. ΘΝ 



ΒΛΑΆΝΑΒΑΙΣ ΕΡΙΒΤΌΙΝΑ. 

λειος τῷ Θεῷ. ᾿Εφ᾽ ὅσον ἐστὶν 
κι »" “Ὁ 

ἐφ᾽ ἡμῖν, μελετῶμεν τὸν φόβον 

Ιν. ν. 7 

Πηλίππὶ Π)60 ; 1. 4αδηίι) 65. 1ἢ Π0- 
θ15, τῃθαϊοιηι " (Ππογοιὴ Πρὶ, οἱ 

τοῦ Θεοῦ, καὶ φυλάσσειν ἀγωνιζώ- οπδβίοάϊαμηι5. τπὰηἀαΐα {Π|π5. 
μεϑα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ (ἵνα ἐν τοῖς 
δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανϑῶμεν). 
ΠοΙαἰ 5 ἢ ΠΟῚ δοοορία ροιβοπὰ [παἀϊοαΐ πηι πἀππη ; ππα Βα 5416 ΒΘ ΟΙ ἀπ 
(86 ἴχοιΕ ἀΘοΙρΙθῖ, 5Ὶ {πΟΡῚῚ Οπῖι5, ΒΟΠ 5. ΟΠ Δηΐθοοα  ; 51 ΠΘΕΠΔΠ; 
ἸΏΘ 065. ΠΘΩ 86. ΘΠ] βοααί Ὁ Αἀίοπάϊίθ, πὸ “πᾶπ40 4αϊοβοθηΐοο 
1ὰΠ) γΟΘΔΓ Δι ΟΥ̓ ΔΙ15. 1ἢη ΡΘΟΟΔ(Ι5. ΠΟΒΙΓΙ5, οἱ Νρααδηῃ) ΔΟΟΙρίθη5. ρΡοίθ- 
βίαίθιη. ποϑίγαιη ἢ ϑιιβοι (οί, ἢ οἱ [π05] οχοϊαάαὶ ἃ τοσπο Ποιηΐηϊ. Αὐἄπιο 
οὐ ΠΠπ4 ἰπι6}}Π Πρ ῖϊ6, οἴη] ν᾽ ἀου 15 ἰδπϊὰ βἰσπὰ οἱ τηοηβίγα ἴῃ ΡΌΡαΪΟ [{- 
ἀδθοῦιη., οἱ 510 105 ἀν Πα ΠοΙηΐηι5. ΔΑἀοηάαιηιι5. ΟΥΘῸ, π6 [ὈΓ|6, 

βίοι! βοῦίρίαπι οϑῖ, μα] 15 νοσας!, ρᾶιιοὶ δ᾽ θοι ἡ ἸπνΘ ἢ ἸΔΠᾺΓ. 

Υ. (ἰδ ηιουίθ πο8 βαϊυαί, Πιἀαοὶ {ὐαϊοαίί. 

Ργορίον. ποὺ ΟΠ 115. 50 5}Πηπ|0 ΓΓΔάΘΓΘ. ΘΟΓΡῚΙΒ 5111} ἴῃ ΘΧΙΘΡΙΏΪΠ 1), 
πὶ ΓΘΙΠΠΙΒΒΙΟΠ6 ΡΘΟΟΘΔΙΟΓΏ 58} ΟΕ ΠΟΘΙ τ, {πιο ο5ὲ ΒΡΆΓΒΙΟΠΘ. ΒΔΠΡΊΆΠΠΙ5. 1]- 
Πππ|5. ϑοΡίρίαμ δ θηΐπι ἀρ 110, φαδοάδμη δὰ ροραϊαπι Πιάδθογιιπ), 4πι86- 
ἄτη ἃ 05. οἰ δου" δἷο: οΟΥΪΠποΡαίιι5 οϑὲ ργορίον. ἰμἰ 4υϊ αἴθ 5. πο- 
ΒίΓᾶ85, οἱ νϑχαίιβ οϑί ῬΓΟΡίου ρθοοᾶίαᾶ πολ; 5ΔΠΡΊ 6. {ΠΠ1π5 58 η {1 511- 
115. ΤαηΠλη ΟΥ5. ἃ νἱοιπηδῃ) ἁἀάποίι5 οϑ; οἱ διοί ἄσηϊ5 ΘΟΙΓΆΙη 
ἰοπάθηΐο 8586, 510 ΠΟ ΔρΡΟΓ ΙΓ 05. 51π|η. ΝΡΟΓΟΓΔΙΠΑΡῚ οΥσῸ (ΘΠ ΘΠΠΙΙ5 
Π)ΟΙΏΪΠ0., 4τἃ οἱ ργδοίουα ΠΟΡ15. Οβίοθμ, οἱ βαριοηΐος. [6οὉ, οἱ 46 ἢι- 
[ΠῚῚ5. ΠΟ ΒἘΠΗ157 5:π6 πο !]οοἴα. ιοὶΕ πίοι: (ΝΟΩ ἰηἰπδία ἰοππηίπι" 
γοίϊα ἀνιθι5.“ Πος ἀϊεῖί, «αἰὰ ἰπ8ί6. μόνοι ποιηθ ΠᾶθΘἢ5. νἱδη νου 4{15, 
5ΟΙ ΘΠ ἃ Π|, οἱ 56. ἃ νἱὰ ἰθποῦγοδα ποη οομίποὶ δάθιο,. Εἰ ἀᾷ ποοῦ Ποιηῖ- 

ΠῈ5 515 ΠΠῈ1} θᾶ1] ΡΓῸ ΔΗΙΠηὰ ΠοΟϑίτὰ, Οὐ 510 ΟΥΪΒ. (ΘΥΓΑΓ ΠῚ] [)ΟΠΊ]Π118, 

οαἱ αἰχιι ἀϊθ ἀπο οΟηβ ΠΟ ἢ 6 πὰ βᾶθοι! : Εἰ οϊατητϑ" ΠΟΙ πο) δά ἱπ|ᾶ- 
ΘΊΠ6 1). οἵ 5 πἀ!πθ ἢ] ποβίγαμι... Οπομηο 0. ΟΥΘῸ 515{1ηπ|{, σπ ἃ) Πο- 
1.1 Π1}}115 ΠΟῸ Ραίογοίιν, ἀϊβοιίο, ῬγορΠθίδθ, ἃ) ἰρ050. Παϊγθπίο5. ἀοηπη], [ἢ 
1Π᾿απ ῬΓΟΡΠοἰανουιηΐ ; {Π6 δαΐθιῃ, τὶ νδοσᾶμπη [ἀσΘΓ οί τηοτθ πὶ οἱ 46. ΠΠῸΥ- 

98} (τ; εἰϑαὶ. 88,..18: 
δΟ. ἶ 1 Ῥοία. 1, 17. 

[δ ..3.0 8.1 
90}. -Οὕὐν. 156].. 58, 8. 
91) Οὐδ. Ναί. 2ὅ, ὅ.. 544. 
92) βορῖὰ αἱ ποῖ. (. 
859) [τὰ ἐοπὶ. δίρη., βιδοίίοί (οἀ. [Ιη 

πἰροαια ἀθοϑί [Π05]. 
94) ΠΙΟΓΟΒΟΙΪ ΤΠ] 1}}0}8 1Δπ| αἰ αἰὰ οΓαί 

(Ἰηἴνὰ ὁ. 10.)}; πηά6 υἱέογλἰ5. πο {π{π}] 
ΘΧδοί!, 56 ἃ ῬοΥ Οἵ ΘΠ} ΟΥ5. [ΟἹηΔ. 
θα Π":.20.5.10...22....}4:. τΥδος. 

δον βογίρίιην ὁ5. σα] οββαπη οἰ θηί. 
ἀν 1 Ρε  ἃ 
ϑὴ δοῦν ῆοθ; {τ 58.595. δε: 1. 
9) [πῃ γϑίθυιὶ (οάϊοθ. οχ 410 Νίέβη. 

Πδηθ ΥΟΙΒΙΟΠΘΠ ΘΥμ!ραν, 510. οΓα : Εἰ 
αἰ Γιἰ 18. 101. 51ηιι8., ϑιηνι5. 8116 ἐπίοί-- 
ἰοοίι. 8.64 ΘΧραπρΘη ἀΠΠ| 6556. δ,ηηι5. Δ ΠῚ 
116 ᾿πίθ! !}οχὶ, δοηβιβ: Παπά Ἰρπαῦὶ 58- 
Τη15 ΘΟΙΌΙ, 486 γὙΘηΐι1Γἃ Βιιηΐ, 

δα 2» οθὶ 
4) ΡΙου. 1. 17. ϑϑηϑιθ: ΟὐΔΙΏΥΙ5 

ΟΡ» πἰπηϊατη ΠΟΤ Ϊ πὶ ΠΤ 5 ΘΓ ΟΟΤ 8 Π| 580 16η- 
[65 ΤΟΙ Δ ΠῚ ποὴ 5᾽Πη1|5 δῖπο. (6 ] 6 οῖπι, οᾶ- 
γοη πη ἰἁηθη ΠΟΡΪ5. οδί, π6 ἴῃ Τοία πἰὶ 
Υ̓Ὸ5. ᾿ποϊ ἀδ]ηπ5. [ἢ Υἱᾷ [ΘΠΘΌΓΆΤΠῚ Ρ6- 
Τοιπίο5. Οἴν. Δ. ΠΙΙΡοηΓ ἃ : 16 ἀροβίο- 
ΠΙΒΌΒοη γάϊονυ. ἤδ]|1|6 1858. Ρ. 10. 

5) Μοιίο γοββίπβ Μοπᾶγϊ ἱπηργοθδί 
ΟΟΙΤΘΟΙΟπθ. ρον! Ρ». ρογλ1οί., οππῃ ΠΟη 
Ποὺ ΤΪΠτ5 Π4π|8Π] ΔΙ ΓΘ} 11ΠῚ ἴῃ πιϑὰ [πΟΡΪΐ 
ἃ6γ0 ΡοΒίουϊουὶ. [{ὰ οἱ 1101 Τη:θγ1οί, δφῖοὶ 
οἱ τραπδῖοί, οἰϊατα ἀρ ΤΊΡΆΠ ΠῚ 1, 4, 27. 
σἰν. Βαοποιηδπη δά [1 οίδηϊ. ΤΥ, 18, 24. 

60) Ε ἰποιίγο 1! ϑίβπουο οοῃρογίὸ 
Ρᾶΐνο. ὦ. Εοιίε πέρας γε. 

1) ὅς. ρᾶίοῦ. Μοη. 
8) ἀδπ. 1, 20. 
9) Οοηβίι. : ΠΙῸ δαίθιη ---- Ταῖᾶ ἴῃ ὁ} Π6 

ΟΡΟΡίοαί οιπὶ ΔάράΓΟΓΘ., πἰ ναοιᾶπι [ἃ-- 
οοΡοί πποῦ οι οἱ (6 τηουίτ]5. ΓΘΒΌΓΓΘΟΙΟ- 
ποηὶ οβίθηδογοί --τ βιιβίϊ πα (1. 6, ΡΔΓΙ 
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ἴα]5 ΓΘΒΟΓΡΓΟΟΙΟΠΘΠ) Οβίθηάογοί, 4π|ἃ ἴῃ ΟᾶΓΠη6. ΟΡΟΡίΘθαΐ οὰπὶ ΔάρΡΆΓΘΓΟ, 
5: 5.1π|0, αὐ ΡΓΟΙἰ5ϑιπῃ ΡάΓΡΘμ 15 τοἀάογοῖ, οἱ ἴρβα 51:01 

Α Ἁ Ἁ Ἁ 11 

τὸν λαὸν τὸν καινὸν 

ἀνάστασιν αὐτὸς “ποιήσας, κρινεῖ." 
ἑτοιμάζων ἐπιδείξῃ" " ἐπὶ «τῆς γῆς ὧν, ὅτι τὴν 

Πέρας γέ τοι ̓ διδάσκων τὸν ᾿Ισραὴλ, 
καὶ τήλιρδῦ τα τέρατα καὶ σημεῖα ποιῶν, ἐκήρυξε, καὶ ὑπερηγάπησεν 
αὐτόν." . 

ἀνομωτέρους τος ἵνα δείξῃ, ὅτι" 

Ὅγε. δὲ τοὺς ἰδίους ᾿Αποστόλους, 
σειν τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῦ, ἐξελέξατο, ὄντας" 

τοὺς" μέλλοντας κηρύσ- 
ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίαν 

οὐκ ἦλϑε "καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ 
ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν' -- τότε ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν υἱὸν Θεοῦ εἶναι. 
Εἰ γὰρ μὴ ἦλϑεν ἐν σαρκὶ, πῶς ἂν ἐσώϑησαν οἵ ἄνϑρωποι, 
ποντες"" 

τοφϑαλμῆσαι. Οὐκοῦν" 

τοὺς προφήτας αὐτοῦ. 
Θεός" τὴν πληγὴν" 

πρόβατα τῆς ποίμνης." 

ματα ὃ: 

γΙ. 

ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰςν 
ἵνα τὸ τέλειον τῶν ἁμαρτιῶν κεφαλαιώσῃ"" 

Οὐκοῦν εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν. "Ὁ 
τῆς σαρχὸς αὐτοῦ ΡΟΣ ἐξ αὐτῶν," 

προφητής]" ΠΡ ὅταν πατάξω τὸν ποιμένα, 
«Αὐτὸς ἠϑέλησεν οὕτω" 

ἵνα ἐπὶ ξύλου πάϑη. “Ἵἔγει γὰρ ὁ προφητεύων ἐπ᾿ 
μου τῆς ψυχῆς ἀπὸ ῥομφαίας, καϑήλωσόν"" 
νηρευομένων συναγωγαὶ ἐπανέστησάν μοι." Καὶ πάλιν λέγει" 
τέϑεικά μου τὸν γῶτον εἰς μάστιγας, καὶ τὰς “σιαγόναφ"" 

τὸ δὲ πρόσωπόν μου ἔϑηκα ὡς στερεὰν 

βλέ- 
αὐτόν; ὅτι τὸν μέλλοντα μὴ ΓΕ ἥλιον, ἔργον χειρῶν αὖ- 

τοῦ ὑπάρχοντα, βλέποντες οὐκ ἰσχύουσιν" ὼς ὁ ᾿ εἰς τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ ἀν- 
τοῦτο ἦλϑεν. ἐν σαρπὶ, 

τοῖς διώξασιν ἐν ϑανάτῳ 
Ζἔγει γὰρ δ 

κ 

[καὶ ἄλλος 
τότε σχορπισϑήσεται τὰ 

παϑεῖν" ἔδει γὰρ 
αὐτῷ" γφεῖσαί"" 

μου τὰς σάρκας, ὅτι πο- 
ἰδοὺ 

εἰς ῥδαπίο- 
πέτραν." 

Ργίηια αἰφυιο βοοιπᾶα ογθαίϊο ραϑδδίοπο (μνὶδίὶ αν α ΡΥορίνοίὶ5 

απηιιηίϊαία. 

“Ὅτε οὖν ἐποίησεν ἐντολὴν, 
᾿Αντιστήτω μοι. 

Ροίαϊ οἱ ρᾶβϑιβ οϑί), π΄ ῬΓΟΠΊβϑατη Ρᾶ- 
ΤΘΠ ΡΒ γοἀ ἀογοῖ, οἰ Ρορααι πον οἷο. Η. 

10) χὰ (οαά. τηδπιβο}ρι15. ἀαοίκιοί 
811 οἵ ποϑιηθί 051 ΘΧΟΙΒΒΙ 115, ϑΓαΘοᾶ 
παοιβάιθ ἀοϑι ἀθυδηΐαυ. πᾶ 5 θ5ο απη- 
ἴαγ, οαπὶ Ερ. ΡΟ ΟΑΓΡΙ δὰ ΡΙΜΠΡΡΘΠΒ68 
ὉΒ1ν]5. σοηϊπποία οχίδηί: ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀποϑανόντα. καὶ δι᾽ ἡμᾶς ὑπὸ. 
τὸν λαὸν Β, ἀποϑαγόντα. Καὶ δι᾿ 
ἡμᾶς ὑπὸ τὸν λαὸν (ΟΥ̓, οὐ γὰρ 
τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶγα, ᾿ἀλλὰ τὸν 
ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντα χαὶ δι᾽ 
ἡμᾶς ὑπὸ τὸν λαὸν Ε΄. [πἰογρτοίδίϊο 
δαΐοπ ἰ[ἰαἰϊπἃ. {π86 ὙΘΙΒΙΟΠΘΙῚ ΥΘίθγ ἢ 

ΔΌΠΐηΟ ὀχοϊρίΐ, (οἰ ΘΙ ΟΣ οδί, 0 Ἠθίθ!ο 
Ταϊά θη) 1ΔΠ Τοἴτιβα οἱ ἃ ΠΟΡῚ5 Ρ551ΠῚ 0 Γ- 
Τροία αἴπιιθ οδδιϊραία, 

11) χαιγὸν ὁοοπὶ. Νοη., 
ἴῃ ἰοχία υἱ ΒΕ ΟΥ: 
ριυηι ραγαη5 [ηΐ. νοΐ. 

12) ἐπιδείξῃ γο585., ἐπείδειξει (510) 
, ἐπιδείξει ΒῈ0 Μέη. . 4υἱ Ἰορὶ νὰ] 
ἐπέδειξε. Ιη Ο ἐπὶ δείξει. 

19) χριγνεῖ τϑοῖθ. οοηΐ. Μβη., χρίγει 

ἰάθη χεγὸν 
οἱ ἴρ56 εἰδὲ ρο- 

τί λέγει : 
Ἢ τίς ὁ δικαζόμενός" μοι: 

Ξ.] π " ’ ’ 

 Τῖς 0 Ἀρινομενος μοι; 
᾿Ἐγγισάτω τῷ παιδὶ κυ- 

ΒΟΕΟΥ͂ οαπῃ οἀ. ρῃ. Ομ ειβίαβ τὰ ἱπα]- 
οἴπτη να} ΤΟΥ 05. Δ 1Ρ50 ΓΟΒΠΒΟΙ αἴ 08. 

14) πέρας δ᾽ ἔτι Β εἱ νὰν. Ἰ6οἷ. 0. 055. 
156) ηοη ογοαϊαογί, πθὸ αἰϊοαογιηΐ 

ἐϊηὶ νοὶ. ἴηι. 
10) τοὺς τοδί{{πὶ ο. Μοη. ΒΟΟΥ͂; ἀδοβὶ 

'ἰη ἘΦ Ιῃ πηᾶγσ. (οά. ( τηᾶη. 566.: ποέοι 
οἱ ἀπόστολοι πρὸ τῆς ἐχλογῆς αὐτῶν. 

171) ἤππο ᾿Ιοοτη ΟΙσοπο5 ἀρίθπαϊ 
οοηίΐτα (65.1.08. Τοῦ. ΧΥΠΙ. Ρ. 1. Ρ. 110 
64. Τ,ωοτηπηδίζϑβοῃ. 

18) Μαίιἢ. 9. 18. 
19) Οοπίθηρο πδθο ΟΠ] ὙΘΥ} 5 δη- 

ἰοορά.: ἡ σαΥἢ6 ορογίοθαΐ ον ΡΡΑΥΘΥΟ. 
Ἐδηάθηῃι θη θη 18 Π| ΤΓΟΡΘΙΪΘ5. ἴῃ ΟΥΔΟΙ 5 
ΘΙ ΡΥ ΠΙπΐ5, Ργόοομ. Υ, 10--[ὅ. ΟΔΙΠ]πά. 
ΒΙΒΙΙοία, Τ. 1΄ Ἢ. 

20) ἐσώϑησαν οἱ ἄι ϑρωποι, βλέ- 
ποντες Βουρδὶ ο. ΕΟΥ, ἐσώϑημεν οἱ 
ἄνϑρωποι βλέποντες Β Ο, ἐσώϑημεν 
(Ι. ἐσώϑησαν) ἄνϑρωποι; βλέποντες 
Μοη., ἐσώϑησαν ἄνϑρωποι οἱ βλεπόν- 
τὲς δο58.. Ζαδηῃ ᾿δοίοπ θαι δου 5. δὰ 
ΠΟΥ 5βἰ ΠΠῸΠὶ 5 4πὸ ΡΓῸ ἰπθῖο νϑυῖᾶγο Ρ]ἃ- 
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ΡΟΡΆΪΙΠ ΠΟΝΠ] ῬΡΔΠ5, (ἀπ ἰὴ ἰουγ5 ἄθοϊ,, οβίοπάογοί, αποά ἰδοία 
ΓΘΒΠΡΓΘΟΙΙΟΠ6. 056 αϑϑοί οἱ πιἀϊοαίαγιι5. ῬΟΡΡῸ, ἀἄοοοηθ ἰϑγδῦϊοιη, δί- 

{πὸ πὶ πηᾶρπὰ ργοάϊσία οἱ βἴσπα [ο΄ 6η 5, ργδοάϊοαν, ἂὸ ΠΠπ|π| [5Γὅ- 
ἸοιῺ} βύπηηο ἀἰ!οχὶ!. Οπδπᾶο ἁπίοιη. Αροϑβίοϊος. 5105, 4] ἰρβίι5 ἔνδηρο- 
᾿τὰπἢ ο5ϑθηΐ ργδοά!οαίαγὶ, δορὶ, ΠΟΙ ΪΠ65. ΟΠηΐ Ροοοαΐο ἰΠΙ {π] 005 --- πἰ 
οβϑίθηδογοί, 4ὰοἃ ΠΟΙ νθηϊΐ φνοοᾶγθ Ππι5ῖί05 56 4ἈἌῳ Ροοσαίογοβ δὰ ροθῃ]θη- 
{{8π|᾿ ---- ἰὰπὸ ράϊαιη ἰθοϊΐ, 56. 6586 ΠΙὰπὶ Ποῖ. ΝΊΒὶ γγῸ [ἢ ΟΔΡΩ6 γ- 
πἰβϑοί, 4αοπηοάο ΒΟ γνα  } [Ἐ|556η} ΠΟΠΊΪηΠ65, ΟΠ ΘΠ] ν᾽ ἀθγοης ἐ ἀπᾶη40- 
ἀαϊἄθμι 11, {π| 5016π0 ἔπη ΔΙΙ]Ππᾶπ 10 (651 {ΠῚ ῚΠ., ΟΡῸΒ ΤΠ ΔΠΙΠῚΠῚ ΘΙ118, 
ἀϑριοἰαπί, ΠΟ να οηΐ ΓΔάϊΟ5. 1ΠΠΠπ|5 ΟὈΐμογ]. ΡΌΓΓΟ ἰριίαν ΠΠΠ5. Π6Ὶ ἰά60 
ἴῃ ΘΑΓΠΘ γὙΘηϊΐ, τ ΘΌΠΠΠΙΔΠῚ ᾿ΠΠΡΟΠΟΙ οί ρΘΟοδί5. ΘΟΙΙΠῚ, 4π| δὶ ΤΟ Ρίριη 
ΡΟΥΒΘΟΙ δηΐ ΡΓΟΡ᾿ΙΘἰα5. ᾿ρ5ῖι5. ΟΡ Ποὺ ᾿ρι μι ράβϑιι5 οϑί. ἈΠΙΟΙΓ ΘΏ1ΠῚ] 
Π 615. Ρ]αρδΠ) ΟΔΓΠΪ5. Θ᾽115. 0 1ΠΠ18 6556΄, οἵ 4115 ῬγορΠοία: φοτπὶ ΡΘΓΟΙ- 
[181 Ῥϑίογοιη, πο ΟἸΒΡΟΥσΘ ἢ" ΟΥ̓. οΥερί8.. ρ56. δυΐίθηι. .510΄ ραί! 
νοὶ; ορογίοθαΐϊ {ΠΡ}, τἰὖ ἴῃ ΠσποῸ ραίΐογοίαν, ἈΠΙοΙΐ θη, {πὶ ἀθ 10 
ΡΓΟΡΠΘίαν[: ΦΡΆΓΟΘ ΔηΙΠηΔ8 ΠΙ6Δ6 ἃ σαί ίο:; οἷανὶ5 ΟΟηΠρο ΟΔΡΠΘ5. Π]6Δ8, 
{πὰ ΘΟΠΟΙΠ ἃ Τη Δ] 1 Δ 11} ἰΠ5ῈΡΓΟΧΘΙΠΐ [ἴῃ πη6.. Εἰ ΓΕΓΒΙ5. ἃ: 6066 
ΡΟΒ11 ἀΟΥΒὨ} τπθιη δἰ [{ἀ 6611, οἱ σοηᾶς διὶ αἰαρᾷβ; ἰδοίθιη 6} ΠΊΘΔΙῚ 
Ροϑαΐ 5ιοαΐ 501148Ππ} ΡΘίΓ ΔῊ.“ 

ΥΙ. ῥγΐηνα αἰφιιο δθοπάα οὐθαίίο ραβδίοπθ (Ἰν"δίὶ ἴάην α ργορ]νοί ἐς 

απηηίϊαία. 

ὅπ δαΐθιη ἴδοι, «τοὰ ργΓδθοθρίμ 6ἱ [πογαΐ, αὐ αἰ} (Θ τι15. οδί, 
{πὶ Π|ροῖ τηθοιη ἐ ρβιδίαι Π1Π]. 

οὐ. γοίαθ {πὰ ο4π6 [ηΐ. : Ομοηιοάο ρ05-- 
δἵηΐ Πιοηνλο5 δαπατῖ. 

21) ᾿σχύσουσιν ΟΥ̓. διιθίπάο. δἀ- 
ἀἰάϊ τὰς ἃπίο ἀχτῖνας οε. ΒΟΕΟΥ. 

22) Ῥτγοίοσί, [ἂμ οδιιδᾶπι) Δανθηίι5 
ΟΠ 511, πὶ ΘΟ πη ΓΘη αι Ροοοδία Πι86- 
οὔπη δάάϊία ΟΠγΙδίΪ τηουῦίθ. ἤθη. ἄν, 
Ναί. 29, 91. 544. 

28) δ ῖροὸ εἰς ὁ. ΒΟΟΥ, ἐς Μοη. 
οἱ 44. 

24) χεφαλαιώσει Υ͂. 
25) ὑπέμεινεν 5ογϊρϑὶ ὁ. ( ΟΥ̓́, ὑπέ- 

μειγνε Β Νοη. οἱ 1144. 
20) πληγὴν ἴερο ὁ. ΒΟΥ͂, πηγὴν 

Ο Μεη., «πὶ διιοίογο γοί. Τηΐ. [6 σ θη τι} 
ΡΓΟΡοηΪϊ: τῇ πληγῆ τῆς σαρχὸς αὐτοῦ 
ἡμεῖς ἰάϑημεν, γίαφα δαγηῖς (60}}01}5 
Τηΐ. νοΐ.) δ 11π|85. ΟἸλη6 5 δαλαϊὶ διηιι5. ΥἹὰ. 
154]. ὅ9., 8. Ζδοιαν. 138, 0. αἱ [φοίϊο- 
ἤθη (οα. (. πηγὴν Τοίϊπογο γ6}}}, [Θραί 
ἰδ: τὴν πηγὴν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 
ὅτι ἐξ αὐτῶν (ἰ. ε. προφητῶν ἐγένετο), 
ὅταν πατάξω χτλ., ἴίὰ αἱ ἄπο5 ἰοοο5 
οἰΐαίοβ ΔιΟίο ἴῃ ἘΠῚΠῚ ΟΟΠ ΘΧΙΟΥΙΙ. 

21) [καὶ ἄλλος προφητὴς τοβί{πὶ 
6Χχ [ηΐ. νοί.. 481 [6ϑ]}: ΕἾ αἰΐιι5 ργορ]ιοία. 
ΘΘὨ ΘΠ ΙΓ ΠΘΧΙΒ: ΠΟΠΉΪηΠ5 ΡῈ’ ΡΓῸ0- 
ΡΠρίαβ ργαραϊχιί, [οσ 6 πὶ Πιάδοὶ (Π ἰϑίπ πὶ 

ΥΩ] {15 οϑί, πὶ ππάιοίπη ποδί δά- 

οΟΟΙἀογοπί, πἀπάθ ρ515 ἰηΐθυ5. ΟἿ. 
Ζδοθν. 18, 7. Ναί. 20,51. Μαγο. 14,21. 

28) οὕτως 0. 1. 6. ογποὶ δἀῆχαδ. 
20} ΡΒ 21. 215 
90) 5. 418.02.0 
9.1) Ὀ05:5.271.5 1: 
2.) 135ἀκοθ. ΘΠ: 

ἰδ. 1 ἢ 98ι 
99) σιαγῶγας ΒΥ. 
94) ῥαπισμόν Β οἱ νὰν. ἰδοί. ἃρ. 088. 
95) 1. 6. ἱπηΠΊ|0}}}}}5. ΡΘΙΙΠΔηΒΙ. 
ὕδρ. ΥἹ. 1) 8.. ὁ γόμος. 
2) 158: θη ϑιὼνθ. , 
8) ὕοοο. ἀντιστήτω μοι ἀδϑιμπί ἴῃ 

( οἱ ἃρ. θη. [|π Β ογὔάο υϑ}. ἰ(ἰὰ ρτο- 
ὁ641: τές ὁ κριγόμεγός μοι; ἢ, πές 
δικαζόμεγός μοι; Αντιστήτω μοι ἐγ- 
γισάτω τῷ παιδὶ χυρίου. ἈΑρπά γο5- 
δίππη. ΠᾶΠ65 τίς ὁ χρινόμεγός μοι, ἂν- 
τιστήτω μοι; ἢ τίς ὁ διχαζόμεγνός 
μοι, ἐγγισάτω τῷ παιδὶ χυρίου; κτλ. 
Εὐγαί, Ηοϊβίθηϊβ, δοβϑη οχ ΝίθαΙ060 
οἱ Ὁοάϊοθ. γαί. οχῃίθοῦθ 550 65. τὺς 
ὁ κριγόμενός μοι; ἀντιστήτω μοι. 
ἢ τις ὁ διχαζόμενός μοι, ἐγγισάτω 
τῷ π. κ. 

4) μὲς αθηιαϊ5 [ι{υηι8. 65 ὲ ην ὶ 
εἰχασόμεγος 166. γεί. [π|. 

Οἴν. [πϑίϊη, ἀρο- 
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θίου. Οὐαὶ ὑμῖν" 
σὴς" καταφάγεται ὑμᾶς." 
λίϑος ἰσχυρὸς ἐτέϑη εἰς συντριβήν᾽" 
λίϑον πολυτελῆ, ἐκλεκτὸν, ἀκρογωνιαῖον, ἔντιμον. 
χὰ ἐλπίσει ἐπ᾽ αὐτὸν, ξήσεται εἰς τὸν αἰῶνα." 

ἐν ἰσχύει ἔϑηκε τὴν σάρκα 
Εἰ ἔς 

ἡ ἐλπίς; Μὴ γένοιτο" ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
ὁ κύριος. 
δὲ πάλιν ὁ προφήτης" ,λίϑον"" 
οὗτος ἐγενήϑη εἰς κεφαλὴν γωνίας." 

«Δ έγει γὰρ᾽ »"καὶ ἔϑηκέ 

ὅτι πάντες ὑμεῖς παλαιωϑήσεσϑε ὡς ἱμάτιον, καὶ 

Καὶ πάλιν λέγει ὁ πφοφήτης᾽ νἐπεὶ" ὡς 
ἰδοὺ ἐμβαλῶν εἰς τά ϑεμέλια Σιὼν 

Εἶτα τί λέγει; »Καὶ 
᾿Επὶ λίϑον" οὖν ἡμῶν 

αὐτοῦ 
μὲ ὡς στερεὰν “πέτραν. Λέγει 

ὃν ἀπεδοκίμασαν οἵ οἰκοδομοῦντες, 
Καὶ πάλιν λέγει" αὕτη" ἐστὶν 

ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη καὶ ϑαυμαστὴ, ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος." ““πλούστερον 
ὑμῖν": γράφω, ἵνα συννῆτε" 
οὖν λέγει πάλιν ὁ προφήτης: »Περιέσχε"" 

με ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον, 
Ἔν σαρκὶ οὐν αὐτοῦ μέλλοντος φανεροῦσϑαν καὶ 

τὸ πάϑος. 

ὅτι βεβούλευνται" 
»δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος" ἡμῖν 

ἐκύκλωσαν" 
ἔβαλον κλῆρον. “ 
πάσχειν, προεφανεροῦτο"" 
᾿Ισραήλ᾽ οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, 
καϑ' ἑαυτῶν. εἰπόντες" 
ἐστίν." “Ἵἔγει" 
εἰσέλϑετε"" 

γάλα καὶ μέλι." 

ἐγὼ περίψημα" 

δὲ καὶ “Μωσῆς αὐτοῖς 
εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαϑὴν, 

καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ, καὶ “ατακληρονομήσατε" 
Τί λέγει ἡ γνῶσις," 

τῆς ἀγάπης ὑμῶν. Τί 
{8 συναγωγὴ πονηρευομένων, 

1 καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου 

“Πξἔγει γὰρ ὁ προφήτης ἐπὶ τὸν 
βουλὴν πονηρὰν 

ἰδοὺ"! τάδε λέγειν κύριος ὁ Θεός" 
ἣν ὥμοσε κύριος τῷ ᾿Δβραὰμ 

“Ἔ αὐτὴν » γῆν ῥέουσαν 
μάϑετε. ᾿Ελπίσατε [φησὶν,,}" 5 2 

ἐπὶ τὸν ἐν σαρχὶ μέλλοντα φανεροῦσϑαι ὑμῖν ̓ Ιησοῦν. ᾿ἄνϑρωπος [γὰρ] 
γῆ ἐστι πάσχουσα" 
ἐγένετο. Τί" οὖν λέγει" 

ἀπὸ προσώπου “γὰρ τῆς γῆς ἡ πλάσις τοῦ ᾿Αδὰμ 
εἰ εἰς] τὴν γῆν τὴν ἀγαϑὴν, τὴν ῥέουσαν 

γάλα καὶ μέλι'; ς Ἑῤλογητὸς ὁ κύριος ἡμῶν, ὁ σοφίαν καὶ νοῦν ϑέ- 
μένος ἐν ἡμῖν τῶν κρυφίων αὐτοῦ. 
βολὴν" 
κύριον αὐτοῦ ;. 
τιῶν, ἐποίησεν ἡμᾶς ἄλλον τύπον, 

5) σῆς 0, τηᾶη. 560. ΘΟΥΓΘΟίπΠ ἴῃ σής. 
0) Εδἃ. 8, (14.) Ρούϊιι5. πιχία 5ΘηΒΊΠΗ, 

{πᾶτη γορθα, ἀαοιηδἀπηοάπμη Ῥάμ]5. δὰ 
Βοπιᾶποβ: δίο βεγρίμην οδ[. ἔσοθ ροηο 
ἦν δου, Ἰαρίάοην ΟΠ δ᾽ 0.15 οἱ }ο6!}6Ήὶ 
ϑοαπ αἰ. ΑΡιὰ Ἐβαϊδη) ΘηΪπὶ δῖ. ΠᾶΡὸ- 
ἰὰῦ : Πὶ ἰαρϊάοην ατίθην ΟΠ η510η185 οἱ 
ροίγαην βοαπαάαϊὶ ἀπαὐιι5 ἀἰοηλῖνιι5 15 γαοὶ 
ἰαχία (οχίππη ἢ ΘΠ ΔΙ ΟΙΠ]. ΠΟῊ ἰπχία 56}0- 
ὑπᾶρὶηΐα 1 ΟΡ ΡΙοίο5, 4] ποραίοηοπὶ ἃΡ- 
ῬΡομπαηΐί. 

ὁᾶΡ. 2. ΕἸ ἰαρὶ5 οΠοπϑὶοηΐβ, οἱ γμοίγα 
δοαπάαϊλ Πνἰ5, αιυὶ οΟΠοη αι! υογῦο, πθῸ 
ἐγοάιιί. ΠΙῸ θὰ ἰΔΡῚ5 ΡΟΒιίπ5. οϑί ἴῃ 
ΔΙ ΠΟ ΙΟπθπὰ οἱ ΟΠ ΓΙ ΟΠΟΠ. ΘΟΙΙΠῚ νΥἱ- 
ἀο!]οοῖ. {πὶ πὸὴ ογθάρηϊ, πιχία. [ΘΟ] 
Ῥοίγὶ οἰϊαίιπη. δι οἰϊαπη ἰἅ}}15. Οἰθη510- 
πἶβ οἱ ρεϑίγα βοαμα 8 }} ῬΓΟΡΙΟΙ ἰση ΟΠ  ΠΪΔΠῚ 
ΟΙΟἾδ, ΟΧ 4πᾶ ΠΉΠ{1. πον 1} Ὑἱ ἀο]]οοὶ, 
50Δη 4} ]Ζαθιηίτ". ἤθη. 

1) ἐμβάλλω Μοι. εἰ οὰπὶ 8}1|5 Η6- 
[6] π|5. σοπία ποίου αίομη οὐ. ΒΟΡΟΥ 
οἱ [πΐ, νοῖ., φιογιῃ ἰθοῖ. ἐμιβαλῶ τορο- 

Ταηπρὶί Ἰοοσιπὶ Ροίσιιβ δρ βί. 1.. 

“Ἵἔγει γὰρ ὁ προφήτης" »πταρα- 
εἶ 

κυρίου τίς νοήσει, εἰ μὴ εὐνάς: καὶ ἐπιστήμων καὶ ἀγαπῶν τὸν 
᾿Επεὶ οὖν ἀνακαινίσας"" ἡμᾶς ἐν τῇ ἀφέσει τῶν ἁμαρ- 

ὡς παιδίων" ἔχειν τὴν ψυχὴν, ὡς 

51. Ὁ]Θ6α] ὁ 28. 0: ΠΕ ποτα 9 χθϑν 
ΤΡΕΙ Σ 90. 

8) ὡς Νίοη. 
9) λέϑου γο55. Ὠοίη Ο δὰ οἴάᾶπι: [6- 

οἱἐ γροίογπείαην 1. ὑγαο 0 διι0. 
10) σὰρξ Ομ ργορίον ἐσχὺν ἃ 

ΡΓΟΡΠοία λέϑος γνοοαίαν, Η. 
11) Πὰ ποβ} Οοἀά. ομποβ, ἔϑηχα 

ΕΧΧ δ 1581} 0... 
12)85. ΠΆΩ: 
18) Ρ5. 1117, 24. Τιοαψαϊ ἀ6 δὰ 

ἀ16, {πὰ ᾿αρ15. ΤΟΡΡΟΒΡαΐ5. [δοτι5. οδί ἴῃ 
ὁὰραΐ ΔΠΡΊΠΙ. "ἢ 

14) ὑμῖν Β ΟΟΥ̓ νεῖ. ΥΟΙΒΙῸ ἰδΐ. οἱ 
ΕἸ 6πι. ΗΝ γϑοίρ, ἡμῖν Μη. γο55. Τ 
συγιεῖτε Υ Ὁ, δ οπΐ8. ΟΥἂΠῚ ΠΊ. 5860. 
συγιῆτε. Αἴηδηαθηδὶβ (οά. ἃ Πῖο δνο!]- 
γοπάπιπι τηοποί ΟἸοιη. ΑἸοχ. δίγοιῃ, Υ. πθὶ 
ΙΘοῖ5. οχίδί ἴῃ οὰρ. 10. 

16). αἴτς Τύοσ. 4.12. 15. .οἱ 6π 8 
ΡΒ δι 

0) 5: ΙΝ 
1) ΠΣ 12 

“ὡκὐνς τ  λιά ικι δῶ. , 
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γΘΡΒ 6 ὁ ΑΡΡΓΟΡΙΠαποΐ ρΘΓΟ ΒοΙΏΪη]. νὰ γ00 15, 4]ἃ ΟἸΠΠΘ5 νῸ5 
γϑίογϑοθίϊ5 4τιᾶϑ] νϑϑιϊπηθηΐιηη, οἱ, ἰἰη68 ἀθνογαθι νοβ! Ὁ. Εἰ τἰογπι ἀἰο 
ΡΓΟΡΠΘία : μ(αοη δ) διαὶ ἰἅρ15 [ὉΓΕ5. ῬΟΒΙΓ5. δῇ ἢ ΘΟΕ ΟΠΘΙῚ ; 6066 
᾿πητη {τ ἴπ [πη ἀδηηθηΐα δ᾽ 0 ἢ 15. ἰδρι ἀπ ΡΓο ΙΟϑιη, οἰθοίπη), ἃη σα Δ} 61, 
ΒΟΠΟΙ ΡΠ] οη... Ποϊπάθ αυϊἃ Ιου (ΕἸ {πὶ Θρογανουιῦ ἴῃ ΠΠππηϊ, νἱνοὶ 
ἴῃ ἀρίουπιμι.ς. [ἢ (]αρ᾿ (ο΄ οΥΘῸ 5065 ποδίνα ἡ ΑἸ 5, 564 «ἀπ ΠΟΙ Πιι5 
ἴπ [ον ὰἀϊ]η6 Ροϑα ΘΟΥΡΙ5. διθιη. ΑΙ ΠδηΠπὸ: ,6Γ ΡΟΒΙΠ ΠΟ βοΐ 50- 
᾿τἀᾶπι ρδίγαιη... Αὐπας ἁπίθηι ἀἰο ΡῬΓΟΡοία: (]αρ᾽ θη ἀ{πθπὶ ΓΘΡΓΟθ)ἃ- 
γογαηΐ ΔΟαΙΠοαηί65, π10 ἰδοίι5. οϑί ἴῃ οᾶρτ ἀΠ0}}}}- ΕἸ ᾿[οτῖπὴ αἰΐ : {(πᾶθ0 
οδὲ ἀἴθ5. τηᾶσπὰ οἱ τ ΓᾺ 115, ἀυδιη ἰθοῖΐ Ποιηίηιι5.. ΒΘ ΠΙρ] 1 5. ν ὈῚ5 
ΒΟΡΙΠΟ, αἱ [π|6]ΠΠσα{15.. 650, ΡΕΓΡαΙΠΘ ἢ ΠῚ νοβίγαθ οΠαυ 15. Οαϊ νΘΓῸ 
ΡΟΓΙῸ ἀϊοῖ! ργορμοίας οΟΡβθάϊε τη ΘΟΠΟΙ πὴ πη] σηαηζιηι, οἰγοιιη 6 46- 
ΓᾺΠί τη6 5ἰοιί ἃρ65 ἴαναμι,, οἱ 25001 ναβίθη) Ιη68) ΠΙβ6 πὶ 5016}. 
ὕσπη σι ἢ ΟΔΡΠΘ. οϑϑοΐ ἀρΡΑΡΓΠ15. Οἱ ῬΑΒΒΙΠ5, ῬΓΔΟΙΠΟΠ ΒΓ ἃ οδί 
ἰρϑίαβ. ρᾶᾷ5810. Νᾷιη [ἢ [βιὰ δ] 0} (1010 ΡΓΟρΡΠοἴδ : ονὰρ ΔΗΪηΔ6 ΘΟΥΠῚ, (πὰ 
ΡΘβϑιμη ἢ ΘΟΠΒ.ΠΠιΠὴ ᾿πἰουηΐ ἀάνουβιι5. ΒΘ 0805, Αἰσοηΐοβ.: Δ]ΠΠ0ΌΠη118 
᾿πδίμη), 4 ἢ ΠῚ ΤΟ] Θ5ἴπι5. ΠΟ158. 65... δά οἱ οβοβ ἀϊοις δὰ 105: ,66 60 
Ια αἱ ΠοΙηΪπτι5 Ποιι5: [πἰγαΐϊθ [ἢ [ΘΡΓΔΠ ΟΠ], ({18Π}| ΤΠ ΔΙΊΘη[0 Ρ7Ὸ- 
τηἶδὶί ΠοΟμλη5 Αθναθὰθ οἱ ἰϑᾶλο οἱ [ἴΔ00}}: οἵ αἰ πογρα αΐθη ροβϑιἀθίο 
θᾶ, ἰογγαη {πθηΐθηὶ ἰὰοίο οἵ π|0}}6.. Οὰ ἀϊοαί οοσῃῖο, ἀβοιία : 

ϑΡο Γαΐ," ἰῃ ||, .1η ΙΘϑατη, 4] π΄ ΘΑΡΠΟ πηΔη 654 ηἀπ|5. οϑ. γ 0} 15... ΗΌΉῸ 
ΘΠ) οϑΐ ἰθργᾶ, 486 Ὀδίπ0; 6Χ 5 )5.Δη{1{ἃΔ ΘΗ] ἰορΡὰθ ἰὈΥΙη[115 651 
Αάδιῃ. Ουϊά ογρὸ ἀἰεῖ!: ἴῃς «(ΟΡΓὰ. θΟΠδΠ], ἰδοίθ ἃὺ 1η60116 {Ππιρηΐθηι (“ἢ 
Βοπθάϊοίιια. δι. ΠΟΙΠΙΠ115 ΠΟΒΙΟΓ, 41| ϑΔρΙ θη πη} οἱ [Π|6]ΠΡ ΘΠ Ἐπ ΟΟ68}- 
ΤΟΙ ΟΡ. ΡΟϑαϊΐ [ἢ Π0}}15. ΠΟΙ ΘΗ ΡΥΟΡ ἢ Θία : ΦΡΡ ΔΙ) πὶ Π)ΟΙΏ]ΗῚ 
415. [6 ]Πσοΐ,. ὨΪδῚ ΒΔΡΙ6 5. οἱ ρου τι5. οἱ ἋἸΠρῸΠ 5. ΠΟΙ Ππὰ 5πππ ς Ὁ] 
σι ΠῸ5. ΓΟΠΟναν ζ ΡΘῚ ΓΘΠΊ 55] ΠΘΠῚ ΘΘΟΟΔίΟΤΠ), Δ}1Π11} ΠῸ5 ἴθ ΟἿΣ (ὙΡῈΠ), 
{πὸ ἰδ πᾶπη ΡΈΘΙΟΓΙΠ ἃ Π] ἃ} Πα 6. 6 Πη115, (ΠΟΘΙ ΠΟ ἀπ] ΠΟϑΠΘ᾽ 08] 

18) χυρέον 5807. (, 
ἘΘ} ἘῚ 21 19. 

ε 98 
20) προσεφαγεροῦτο ἃ. Οὗ 1Τι- 

τηοίπ, 8, 10. 
21) βεβούλευνται Β Ὁ τπᾶῃ. 566. οἱ 

Μοπ. ῥτὸ οοπϊθοί. ἱπ τηᾶγ6., βεβούλευται 
ΟΥ̓ Ο ρὑγ. πιᾶπ. οἱ ϑη. ἴῃ. ἰθχίαᾳ. [58]. 
9. 1». Ὁ Τὐθίη. 1, ]οῦ. 
οασῃὴ ΤΙΎΡΠΟΠπΟ ἢ. 17. 

22) δύσχριστος (. Πεΐπ 5ογρδ8ὶ ἐστίν 
ὁ. ΟΥ̓́, ἐστί Β ( εἱ δα. 

28) ΑΡ. ΟἸοιη. ΑἸοχ. ΒΊτοπι. Υ,10.}. 089. 
24} χοῦ, 90. .1. 
25) εἰσέλϑατε Β ΟΥ̓ Τα ὠὦμοσεν 0. 
260) Τ,ον. 20, 24. 
21) 1. 6. ργο[ιμιάϊον Υοίογ}15 Τ65ί. οἱ 

απἰίιιαθ οδοοποηιῖαο αἸυΐπαθ οορηϊο --- 
μοηυϊὶ ὁ μΥ δ ίϊαηο τοοίι8α. Οἴν. Νοδη- 
ἀν. κι 1. 215... Ἢ κ΄ (δα: Ο δὰ 
ΟΙΆΠΙ: ἢϊὸ 65. οἶδιι5 5οἰϊάτι5, χιοην Γαλι- 
ἰι5 ἀϊοὶΐ ἴθ, ορὶδί. αὐ Ηρϑγαθο5 ὁ. ὅ, 
(12 --- 14... 

28) γοοο. [φησὶν] [γὰρ] [εἰς], 486 

αἴνς, Πιβίϊπ, ΔΡΟΪ. 
οἰϊαπ ΜΘ ΡΠ Γαβίοβ Βάγηα θᾶ. γοίτβ. [ΘοἹ, 
ἰοχίαὶ! τἀ ἀθηάα 6556. ὁχ ΟἸθη. ΑἸθχ, 1ΔΠη 
ὙΠ ΠΥ 515. 

29) Ηοῖο ἱποῖριί βοοπηάα [ἰοοἱ ὈΙΡΠ1ΟΙ 
Ἐχοΐ. 899, 1. 1πἰοΡργοίαο ΔΙ] ΘΟ Ιοὰ 56ιὶ 
Βηοβίίοα, Τογὼ ἐἰΐπ 1) ῬγΠηπη [π|Π]ἃ- 
δὴ (1511 παίιλαην ἀοποίαθαί, ππιπὸ 2) 
ΟἸινϊδίϊαηο8 00. ϑαϊυαίογοην τολαίο 8 
ῬΌΘΓΟΒ. 61 ἰππιῖῖ. Η. 

90) ἤδδθο γϑῦβθὰ ἴῃ 580} }5 ΠῚ} 15. {ππ|8- 
{Γἃ {ΔΘ Ρ ΘΓ. 5ΘΠΉΠ|.α ΟΟΟαμηΐ ΕΔ]. 
40, 18. Ργον. 10. Ερο]65. 1, 10. Ροίί6- 
2115 1.,) ΟἸοηι. Αἰοω. 

91) ἀναχαινίσαι Ὁ. ἴῃ τπὰγρ. ἔσως 
ἀναχαινίσας. Νοη ταἰὶ ἀρ! οοτοί ἰηΐ, 
ἀνακαιγνέσαι, 5ῖ ἃροάοβὶβ ροβί ἐσεεὺὶ βίπθ 
ἰδούπινα ἅθ6556. Ροβϑοί. (ηπιηοί 0 ἢΪῸ 
αἰ διρτὰ (ἐπεὶ ὡς λέϑος χτλ.) οοτίο 
Δ πααί. 

82) παιδίων πί 50. ΊΡΌΓΘμα, ΠὩΪΠ] [ἃ-- 
ΟἾ6. Ρουϑαϑιί 10. ΕἼΔηΖ, ΟἸΠῚ δηΐθ ἢ 08 
(αϊπάθοίη. ἃππ085 ΒογΟΪ πὶ 46 ἰοοο ἰπχι- 
Ταΐίο τηθο ἢ ΘΟΠΙΠΠΙοδΙ οί, οἱ ἰἰὰ νἱάθο 
ἃ Ηφίο!ο Ροβίρα δἀϊίπμι; παιδίον ΒΟΟΝΥ 
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ἂν δὲ ἀναπλασσομένους αὐτοὺς ἡμᾶς. “Ζ“ἔγει γὰρ ἡ γραφὴ περὶ ἡμῶν, 

ὡς λέγει τῷ υἱῷ" ποιήσωμεν" κατ᾽ εἰκόνα καὶ καϑ' ὁμοίωσιν ἡμῶν 
τὸν ἄνϑρωπον, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ϑηρίων τῆς γῆς; καὶ τῶν πετεινῶν 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν ἰχϑύων τῆς “ϑαλάσσης." Καὶ εἶπε κύριος, ἰδὼν 
τὸ καλὸν “πλάσμα, ἀνϑρωπον᾽ »αὐξάνεσϑε,"" καὶ πληϑύνεσϑε, καὶ πλη- 
φώσατε, τὴν γῆν." 
πρὸς ἡμᾶς δευτέραν πλάσιν ἐπ᾽ 

Ταῦτα πρὸς τὸν υἱόν. 
ἐσχάτων ἐποίησεν." 

Παλιν σοι ἐπιδείξω ἘΞ πῶς 
“ἔγει κύριος" 

ἰδοὺ πονήσω τὰ ἔσχατα ὡς τὰ πρῶτα." Εἰς" τοῦτο οὖν ἐκήρυξεν δ 

προφή ΤΙ͂ΒᾺ 
αὐτῆς. ἣ 

»εἰσέλϑετεν" εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ κατακυριεύσατε 
Ἄ΄ ν 

δεῖ οὖν ἡμεῖς ἀναπεπλάσμεϑα, καϑὼς πάλιν ἐν ἑτέρῳ προ- 
φήτῃ λέγει" ἰδοὺ, ὰ λέγει κύριος, ἐξελῶ τούτων, τουτέστιν ὧν προέβλεπε 
τὸ πνεῦμα κυρίου, τὰς λιϑίνας καρδίας, καὶ βαλῶ σαρκίνας αὐτοῖς " 
ὅτι ἤμελλεν": ἐν σαρκὶ φανεροῦσϑαι, καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν. Ναὺὸς 
γὰρ ἅγιος, ἀδελφοί μου, τῷ κυρίῳ τὸ κατοικητήριον ἡμῶν τῆς καρ- 
δίας. Ζέγει γὰρ πάλιν κύριος 
Θεῷ" μου, καὶ δοξασϑήσομαι ;" 

τὸ γάλα καὶ μέλι; 
σοιεῖται" οὕτως" 
ξωοποιούμενοι ζήσομεν"" 
ὅτι αὐξανέσϑωσαν, 

λ45 καὶ ἐν τίνι ὀφϑήσομαι τῷ κυρίῳ 
““έγει" 

κλησίᾳ ἐν μέσῳ ἀδελφῶν μου, χαὶ ψαλῶ σοι 
Οὐκοῦν ἡμεῖς ἔσμεν,. οὺς εἰσήγαγεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαϑήν. - 

Ὅτι πρῶτον τὸ παιδίον μέλιτι, εἶτα γάλακτι ἕωο- 
καί ἡμεῖς τῇ πίστει τῆς ἐπαγγελίας καὶ τῷ λόγῳ 

κατακυριεύοντες τῆς γῆς. Προείρηκε δὲ ἐ ἐπάνω, 
καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχϑύων. ' 

νος νῦν ἄρχειν ϑηρίων, ἐ ἰχϑύων, 
νεσϑαι γὰρ ὀφείλομεν, ὅτι τὸ ἄρχειν ἐξουσία ἐστὶν, 
κυριεύσῃ." Εἰδ' οὖν οὐ γίνεται τοῦτο" νῦν, ἄρα ἡμῖν" 

ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἐκ- 
ἀναμέσον. ἐκκλησίας ἁγίων." 

Τί οὖν 

Τίς οὐν"" ὁ δυνάμε. 
ἢ πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ; “Δἰσϑά.- 

ἵνα τὸ ἐπιτάξας 

εἴρηκεν. 
Πότε; Ὅταν καὶ αὐτοὶ τελειωϑῶμεν κληρονόμοι τῆς διαϑήκης κυρίου 
γενέσϑαι. 

ὙΠ. 7οϊυηῖνην ἔψριυι5 οἱ ᾿ἴγουι ϑηνβϑαγῖις βφιγα 165 ραβδί. 

Οὐκοῦν νοεῖτε ,᾿ τέκνα εὐφροσύνης, ὅτι πᾶντα ὁ καλὸς κύριος 

προεφανέρωσεν ἡμῖν, ἵνα γνῶμεν, ῷ κατὰ πάντα εὐχαριστοῦντες ὀφεί- 

γα, παιδίου Πᾶν. Νίδὶ οἰοϊαηιίηὶ ςε1- 
οὐ Ραγυτ (ἃ δὰ οτἵᾶιη. θείη ἀοαὶ 
ὡς ἂν δὲ ἀναπλασσομέγους αὐτοὺς 
ἡμᾶς δε 0 ̓"; ὡς ἂν χαὶ ἀναπλασ- 
σομέγους αὐτὸς ἡμᾶς Β ( εἱ Νεη,, σιὶ 
(α! οι οοηΪ. ἀναπλασσόμεγος ἘΠῚ 

1,δοἴϊοπο (σα  εἰβ. Ο ἀἀπιῖββα, ΠΣ Π1Π] 
Παα ἃ οὐ, ἀπο ποηι. αὐτὸς ἰπππ1. 
γοσδρα πὶ πνεύματι δηίο ἀγαπλ. οχ 
Ιηΐ. 1αΐ. γτοβίϊιϊ σὰ] ἘΔ6Ι1]ὰ5: αἱ τη η[ 
σαϊάθιη. πιο Θ ἃηΘ ἢ Πη} 6556. ὙἹάοίμ, 
Ργοῖρο ἀγαπλασσομέγους 588115. 51- 
ΡΟΓΖΙΘ. ᾿Δ ΠῚ ΘΧΡΙΘΒΒΊΠΠ. 

99) 6ἀοη. 1, 20. ΟΙν. Ὀιοία Β. ΑἸΡΙηὶ 
1 να (γ61] Ῥοίτιβ. ΑἸΟΙ 1) βαρ {Ππᾶ 
ἀοηθβθοβ αοϊαηλι5 Ποηιηθηι αὐἱ Ἰηιαρἱη οι 
οἱ 5ἱην ἐμ δὴν 110 51 αΉ1. 

84) 6εοη. 1, 28. 
85) ἐπιδείξω 5ονῖρδὶ ἀπ ΒΟΕΡΟΥ 

οἴ γὰγ. ἰθοῖ, ἃΡ. ο55., 4πὶ ἴῃ ἰθχία ο. 

Μεη. ἐνδείξω. ἴῃ ΟΥ̓ νοοο. πρὸς ἡμᾶς 
ΓΟΡΘ πΠ 11} ἃηῖ6 ἐπ᾿ ἐσχάτων. 

90) 51. 561, (ρα. πΠΟΒΙΓΙ ΟΠΊΠ685, 
ἐποίησε νυῖο. 

91) Μοῦ, «ἀπο Ηρίοϊθ {ποθ οἱ 
ἨΠΠ ΡΘΗ 6] ἃ 1. ο. Ρ. 4θ. δηιθίσιηΐ, νοὶ Ρρὸ- 
{118 ἱρποσδαηΐ, δὲ {πᾶ 85. ϑουΡίαγδθ 
Θ]οοα 10Π6 ΠῚ ἤᾶθὺ γοῦΡθὰ 5'πί τοί π ἃ. 
Ἐγοϊνὰηΐ ΠῚ (ον. ὅ., 17. θᾶ 76 διμᾶ- 
ΠΟ η515. δα τηᾶγρ. (οάϊοῖβ Ο τϑοΐθ ποίαι: 
Νοίογα Ραπ 1,1, ὁ006 Γαὐία διιέ οηϊηῖα 
φουα.- ΟἿ. 165..48.:18. ΠΡ ΑΡὴν. ἘΦ 0. 

98)1. 6. τοβροοίπ. βϑθοιηάδθ ἢμΐι5 
ΟΥΑΙ ΟΠἶΒ (ΤΟσοηοΓ Το πἶβ ΟΠ Ιδι18η86)} 
ΡΓΔΟΟΙοαΥ ῬΥΟΡ δία: ἐπίγαίο οἷο., ἱ, 6, 
γοπαϑβοϊηνι. Η. 

99) εἰσέλθατε ΒΟΥ. 

40) ϑευῖρβὶ Ἴδε (αιος Ζ1δὲ) ο. 
ΠσΈΟΥ, ᾿δοὺ Μερη. οἱ γτἱψᾳ. δάϊιι, 
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ἄθμιιο ἢοἱϊ [ΘΓ ηλι5. Νάὰηι (6 ΠΟΡῚ5. 5ουρίαγα ἀἰοι., ἸΙο(πιθηίθ ρᾶΐρα δά 
ΠΠ᾿π πὴ : ,[ἀοΙ πγιι5. ΟΠ] πο ἃ ἸΠΠΔΡΊΠ6 ἢ οἱ δὰ 511}}ΠΠ{π  ΠΠπ ἢ ποβίγἃη : οἱ 
ῬΓδρϑίηΐ θ 65.115. ἴουγᾶθ, οἱ γ ]α 115. 0611, οἱ ῬΊΒΟΙθ8. τηᾶγὶ5. Τὰμῃ ἢο- 
ἸΏ] η115. ν᾽ θη 5. ΠΟΙ Π 61), ΡῈ] ΟΠ για [σΙ ἢ δαπμη, δ11: φΟΓΘΒοΐα. οἱ 1}}}}- 
ΕΡΙϊοαπιηϊ, οἱ Τροία ἰογγαιη.. δος δά ἤ]πηι. Πἰουυτὰ δαΐθιη {01 οβίθη- 

ἄδη, 4πὸ πιοάο (πολ 05. ]{π|18 [ΘΙΏρΟΥ 115. ΒΘ ΟιμΠ 181 ΓΘ ΟΠ ΘΙ Ρ6- 
Θσου. Ὠϊοὶλ οηΐμη ΠοΙηΐητ5: .Φ6066 6 ἰλοίαπη ΠΟΥ βϑι πη [ἀπ 4τιᾶπ| ΡΓΙΟΓὰ ἡ 
ἤος Γοϑρίοῖθη5. ργδοάϊοανι ΡΓΟρΡ ἢ οἰὰ: (Γαΐ 6 ἴῃ ἰοΡγᾶπ ἰὰοίθ οἱ 116}16 
ΠΠποηΐθηι, οἱ ἀμ! ΔΙῚ οἱ... σοθ ἰριαῦ, πῸ05 ἄδθπιιο [ὈΡΠΙαΓ 51Πη18 ; 
(πιο ἀπο ἀπ ΓΕΓΒ5. 1} 110 ΡΓΟΡοΙὰ ἀϊοι.: {60606.,( ᾿η4α1{ ΠΟΠΙΪΠ18, 
“ἃ π 6 ΡΠ. ἃ) 615,, ΠΟ οδί ἃ} 65. 4τ|05 5ρι|γ{{π8 ΠΟμΉΩΙ ργδουιοθαΐ, οοτ ἀὰ 
Ιαρ᾽ θα, οἱ ἱπηιηἰ (τ 11}15 σου ἦα οαρπθᾶ:  απἰὰ ἴῃ ΘΓΠ6. νΟ] αἰ { ΔΡΡΆΓΘΙῸ, 
οἱ ΠαθΙαΓ6 [ἢ ΠΟΡ]5. ΤΟΙΡ ἢ ΘΠ ϑαποίιμη, [Γαΐγο 5. 116], ΠΟΙΏΪη0 651 
Πα] "ΐ10. ΘΟΥἀΪ5. ποῖ. Εἰθηη [{6γππΔ δἰΐ ΠΟΠΜΙητι5 : ΦΡΙη 8} ΔΡΡΆΓΘΟ 
ΟΡ ΠΟΠΏΪΠ0 Π60Ὸ 1160, οἱ β᾽ουι ποθοῦν ἢ. ΑΙΐ: , ΟΠ ΠΙΘθΟΥ ΠῚ ἴῃ 66- 
ΟἸ65)ἃ, ἴῃ πηράϊο [ΓΙ Γη ΠΠΘΟΡῚ, οἱ οαμίαθο {01 ἴῃ πιθάο ΘΟΟ]6βἰδ6 
βδηοίοτ τη. [Δ 16 ΠΟΘ 51ΠΠ|115, 4π05 ἰπίγοάιιχις ἴῃ ἰθγρᾶπ ὈΟηᾶπ. ὃδ64 
{πᾶγ6 ἰὰρ οἱ τη0 1] ὁ (πο ]Δη}] ἰπἴΔη5 ΡΥ. 16}16, ἴπηο ἰδοία υἱνιβοιί : 
ἴα οἱ ποβ, Πάθ, «πηι ΠΙᾺ ΘΠ115 ΡῬΓΟΙΠΪ5515 6], οἵ γοῦθῸ ΡΓΔΟΑ ΙΔ ΙΟ 18 
ὙἸνΙΠ Οα 1, ὙΙΝΘΙΏΠ5 ἰθ γᾶ π ροϑϑιἀθηΐοβ. δι ρΟΥ5. ΨΘΓῸ ΡΓΔΘαΙΧΙ : οΓοβοδηΐ 
οἱ Ργδοϑίηΐ ρἰβοῖθα5.. Οἰ5 ροίοϑί ππῸ ῬγΆΘΘ5586. Π65{115,. Υ6] Ρ 50 θι5, 
Υ6] 0611 γόοιο υ θιι5 Ὁ ϑΟΙΓῈ. Θη]πὶ ἀ6 6 1115, ΦρΓΔΘ6556΄ ροἰοβίαίθιη ἀθ515- 
ΠᾶΓΟ, τὶ 4π|5 πΠηρογοῖ ἃἂὸ ἀοιηϊποίι., ΕΕἾδιὶ 14 ἤππὸ π0ῃ σΟὨζηραΐ, ΡΓῸ- 
δι} 1 βᾶπ0 π0}}158. πᾶπάο Ποῖ (ὑπ οἱ ἰρ81 δίθο ρουίθοι! ου η118, 
αἰ ΠΟΘ 65. 511}ι15 ἰαβίαμηθη!! ΠΟΠΏΙΗΙ. 

11. 7οζυπΐμην ἵψρι5 δ ᾿ὔἴγουιδ Θηιίδϑαγῖυδ ἤφυγα ἴθϑυ, ραϑβϑιγ1. 

[Ὠ.6]ΠΠρ]Ὶ6 οὐρο, ΠΕ ἀΠ]ΘΟΙΠΟΠ15 ἃ ἰΔοιΠ{|{ἃ6, {ποὰ ΟΠιι5 ΠΟΙΏΪΠι5 
ΟἸΠΪὰ ΠΟΡ15 ῬΓΔΘΙ ΟΠ 5 Γαν 1, τα ΟΡ ΟΒΟΘΙΟΠ.115, ΟἿ [ἢ ΟΙΏΠ 115 ΘΓ αἰἃ5 ΡΘΓΘ 

49) Νος5 ϑιώηιι5, 4ι08 ἐπίγοάιῖ ἐπ Δ} δον 11.».19:. 86. 20... ὦ δὰ 
ΟΥΆΠῚ οἱ ἀαὐοὸ (01 (ΟΥ̓. 

42) ϑουῖρο ἤμελλεν ε. ΒΕ ΟΥ͂ οἱ 
ἰοχίιι φΤᾶΘ 00 Νοπαραϊ ἴῃ ΠΟΙΪ85, {π| 4αϊ- 
ἄθιη 64. ἔμελλεν, αἱ Πᾶ]})68. ἴῃ ὦ, Νε- 
παι ἄπτη 56 οα} 1 ϑπηΐ 1164. 

48) Οἵ. Ι͂οδη. 1, 14. 
44) γοοθη χύριος, {πᾶπ| Π66 γϑθίιιϑ 

Ἰοϑῖς ἸπίουΡ 65. πὶ τη] 6 Δα ἀΠ πὶ ριί68, 
ἃιΐ πο δὰ οιηι, 564 δὰ Ρργοριοίαηι 
(Πανὶ 4) τοίοια8, --- Νοίοβ. ἀθίηθ, ἢΐδβοο 
γΟΥΡῚΒ. ἐογ λαγν ἸΟοὶ 11ΠΠπ|5. ὈΙΡΠ1ΟΙ Θχρ!]οᾶ- 
(ἰοπο ΔΙ] ΟΣ οδ 861 φ9ηοβίϊοαιη ἱποὶ- 
ΡῬ6ΓῸ, 4πᾶθ ἐθγγαην ἐϊαην ἀ6 οὐοίοδῖα οἰγῖ- 
βίαια ἰηἰογρ Γαΐ, ἢ. 

45) Ρ58. 41, 8. 
40) τῷ χυρίῳ τῷ ϑεῷ Β ( Νεη. 
41) ἐξομολογήσομαί σοι Β (, ἔξο- 

μολογήσωμαι σοι Ὁ Υ. Ὠδοβί Ρτγοῃ. 
0 ἀρ. Μίδη.. Ρ5." 21. 28, 

48) σοι Τϑροϑαϊ οχ Β (μὰ 9.) ΕΟΥ͂ 
οἱ, Ὑ6 15... νοΐ. 16]. ΒΤ ΠΣ Ρ5..21., 29. 
ὑμνήσω σε Ἰ,ΧΧ. 

(ογγαηι ἰαοίο οἱ ηνοὶ 6 ἠϊαπαπίοην (Σ ἃ ΟΥ̓Δ. 
50) [ἰὰ οχ ΒΕ ΟΥ̓͂, οὕτω ( Νεη. 
51) ζήσωμεν ΟΥ. οι μας ἰοῦγα 11-- 

ἰιὰ. Βοαιϊὶ ηνί05, χιιοπῖαηι ἰρδὶ ροβ5ϊ46- 
θυ ἰοἸγωηι, (4 65,4 (ἀοηινηνα μι" ἰθΥΎα 6 
φιαπάο (ἃ δ ογᾶπι. 

52) τίς οὖν ΟὟ, τίς νῦν εοπϊ. Νεη., 
τί οὖν Β ( Νεη. ἴῃ ἰοχία, α}}] ἀθεϑί 54. 
νῦν. Ὑοράραϊα τί οὖν ὁ δυνάμεγος 
γῦν ἄρχειν ϑηρέων, ἢ ἰχϑύων ἴῃ ἰοχία 
(οά. ΒΒ. ΡΙΓδρίθυ Πηθθὰ ρ51|8. ΤΠΔΙΡΊηΪ 
Δἀβουρία οχίδηϊ. 

58) χηριεύσῃ 561. (. 
54) ϑ6ηβιι5: ἥν ργαθβϑθηί φιΐάθηι Τη1- 

φογίμηι ἐπι την νοϊιογο5 οἷς. ἤοη ἰθη6- 
ἤνιι5, 8604] ργοηιυϑδαηι παῆο ἀοηλη αἰ οΉ 61} 
αἰϊφιιαπαο τϑοιρογαὐίηι5. Η. 

00) τοῦτον || ἴῃ Β. 
560) ὑμῖν ( οἱ Ν6η., ἴῃ. ποιὶ8 ἡμῖν 

ῬΙΟΡοπθπ5. ρίηῃ εἴρηκε Β (Ο, νὰ]. 

(ἀρ. ΥἼΠ1. 1) νοῆτε ΟΥ̓, 
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λομὲν αἰνεῖν. Εἰ οὖν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὧν πύριος, καὶ μέλλων κρίνειν 
ζῶντας καὶ νεκροὺς, ἔπαϑεν ," ἵνα ἡ πληγὴ αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς" 
πιστεύσωμεν, ὅτι ὁ" υἱὸς τοῦ Θεοῦ οὐκ ἠδύνατο παϑεῖν, εἰ μὴ δι᾽ 
ἡμᾶς. ᾿Αλλὰ χαὶ σταυρωϑεὶς ἐποτίξετο ὄξει καὶ χολῇ." »ΖΦπούδατε; πῶς 
περὶ τούτου πεφανέρωκαν" οἵ ἱερεῖς τοῦ λαοῦ.ἷ 
αὐτοῦ, ὃς ἂν" μὴ “νηστεύσῃ τὴν νηστείαν, ϑανάτῳ ἐξολοϑρευϑήσεται, 
ἐνετείλατο κύριος, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἤμελλε" 
τὸ σχεῦος τοῦ πνεύματος προσφέρειν ϑυσίαν᾽ ἵνα καὶ ὁ τύπος ὁ γενό- 
μένος ἐπὶ ᾿Ισαὰκ, τοῦ προσενεχϑέντος ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον, τελεσϑῇ."" 
Τί οὖν λέγει ἐν τῷ προφήτῃ: ,Καὶ φαγέτωσαν"" ἐκ τοῦ τράγου, τοῦ 
προσφερομένου τῇ νηστείᾳ ὑπὲρ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν." Προσέχετε ἀκ- 
ριβῶς" »καὶ φαγέτωσαν' ΜΒ "οἴ ἱερεῖς μόνοι πᾶντες τὸ ἔντερον ἄπλυτον μετὰ 
ὄξους." “Πρὸς ἐΐ: ᾿Ἐπειδὴ ἐμὲ, εἶπεν ,᾿ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν μέλλοντα τοῦ 
λαοῦ τοῦ καιγοῦ προσφέρειν, τὴν σάρκα μου, μέλλετε"" ποτίξειν χολὴν 
μετὰ ὄξους" φάγετε ὑμεῖς μόνοι, τοῦ λαοῦ νηστεύοντος καὶ κοπτομένου 
ἐπὶ σάκκῳ" καὶ σποδῶ. Ἵνα δείξῃ," ὅτι δεῖ αὐτὸν παϑεῖν ὑπὲρ αὐὖ- 
τῶν. Πῶς οὖν ἐνετείλατο ; προσέχετε, »1ἀβετεῖ δύο τράγους “καλοὺς 
καὶ ὁμοίους, τῶν...) «προσενέγκατε" καὶ λαβέτω ὁ ἱερεὺς" 9 τὸν ἕνα εἰς 
ὁλοκαύτωμα ὑπὲρ ἁμαρτιῶν." Τὸν δὲ ἕνα τί ποιήσουσιν ; ᾿Επικατά- 
ρατος, "ὁ φησὶν, : Προσέχετε, πῶς ὁ τύπος τοῦ Ἰησοῦ φενεθου. 

πάντες, καὶ καταχεντήσατε, καὶ περιϑεῖτε" " τὸ 
ὁ εἷς." 

ται. Καὶ" ,ἐμπτύσατε"" 
ἔριον τὸ κόκκινον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ οὕτως εἰς ἔρημον βλη- 
ϑήτω." Καὶ ὅταν γένηται οὕτως, ἄγει ὁ βαστάξων τὸν τράγον εἰς τὴν" 
ἔρημον, καὶ “ἀφαιρεῖ τὸ ἔριον, καὶ ἐπιτίϑησιν ἐπὶ φρύγανον τὸ λεγό- 

Γεγραμμένης ἐντολῆς Ἄ 

μενον δαχίη,"" 

2) Ὁ υἱὸς ϑεοῦ ἔπαϑεν, ᾿ᾶδο ῬΘΙ 
σοηϊηλϊο αἰϊοηοην ταϊοηιαίπιηι αἰοΐα 5πηΐ 
Οὔ. Ἐγάποκο ἴῃ: Ζ6 50} [ἀν [μ1}}. 
ΤΠ ΘΟ]. δα. Ἀπάθ!θαο ἢ οἱ ἀποιῖκο. 1840. 
Εαβο. Π. ρ. 81. Η. Νοχ ζωοποιήσει Υ. 

9) Διο 5. ἀθοϑί ἂρ. Μη. 
4) ἴπ 5. οἱ 4115. υϑυθὶθ ΠΠΟΤ5 ΟΠ ΙΒ 

νἱοαγῖα ἃ Βᾶγπαθα ἀοοοίαν. (Ἕν. ΕΤΆΠΟΚΟ, 
᾿ς, ῬῚ 80.. Πὲ ϑούθοιθενο!εβ ΠΕ ΟὟ, 
διὰ οἀϊ. Μοπαγάμπη 56 οα|]. 

5) ᾿Οἴτο 98. τὍϑι, 122. ΜΝ αὐ. 5» 48. 
Νᾶτγο. 15,28. 

0) πεφαγνέρωχαν Β (ΟΥ̓ εο. ΜΝΜερι., 
{αὶ ᾿ΠΠ]6 1110. 5.1 θ5{1{{π| γα]ΐ Γοὐτηᾶπὶ [0ἢ- 
ΒΊΟΓοα περαγερώχασι. (ἷν, ΜΥΪΠΟΣ 
ταμηηα }ς ἃ. ποιίοβί, ΘΡΥΔΟΠΙ ἀἸοΙη5. Ρ. 
λ. Ῥα, ΤΥ. 

1) Μοη. ἰην5 Οοάά. γαοῦ γραίαί 
Ἰοβοπάμμη. οἱ ἱερεῖς --- Ξξ- Νογβεβ οἱ Αγοη. 

8) ὡς Ρ. ὃς ἂν Νεη. μον]. 25... 9. 
9) ἔμελλε (. διρβοχιθηβ τὸ ἀρροϑιεὶ 

ΟΣ Ὁ {π|γο.) ΕΟΥ͂, ΟὈδΟΙνΑΙ Η: ΤΟ Ὁ. 
ΘΟΥ̓Ριι5 διμιηι. ϑΟηβι5. οί: ηϊαηάαίο (6 
ἐοϊιιῖο )οηιιι5. ἔριν ΡαϑϑδῖοηϊἘ ϑιι0 
φγαονονο υοϊεϊί. 81 45 ἤππὸ δρ βίο 
ποϑβίγαρ Ἰοοῖπὶ 50π|Π}| 5} ΘοίαΓο!, ΒΆΡΗ ἃ ΠῚ 
ΝοβιΟ Δ ηἰβιηὶ δΟΟβασο Ροβϑοί, {αΡΡ6 
«αὶ μιηπαπαην ἰαηΐαιη (ΠΡ ϑιϊ παίαγ Πη 

οὗ καὶ τοὺς βλαστοὺς εἰώϑαμεν τρώγειν ἐν τῇ χώρα 

(τὸ σκεῦος) Ρᾶββδπι 6556 ἀοοι θυ. ΟἸμΠη 
αι 6 πὶ] ΒΑΓ Πα θὰ5. ΒΈρΡΤα, ἴῃ ἢθο ἴρ50 οᾶ- 
ΡΙ(6. ἤίλιιην Π)οὶ Ῥάββιιη] 6856 αἸχθυϊί, 
ΟΙΑΓ 6. ΔρΡΡαγοῖ, ἀοοίγ πᾶτη οἷσι ΟΠ ΟΥ- 
τΠοάοχα 46 σοποογάανθ. Ραββᾶ δβί θη Ϊ πη 
ἴῃ ΟαἸ06. ἢιπηδπὰ (ἢ ]1511 παίασα οαπη α1- 
γἷμα ὩΓΟΙ βίη, βοᾷ ἀσυγχύτως εἴα. 
οοπϊπηοία: {πὸ Πί, πἰ᾿ Ρ61 ΘΟΙΠΠϊ οδἴ10-- 
ΘΠ] ἸἀϊΟΠ αΐτΠ τἰγη π6ὸ αἸοὶ ΡΟΒΒΙ: 
4) ἢίλις οὶ ραβϑι5 οϑί, οἱ β) Ομυϊβίαβ 
ὁΟΥΡῖι5 ϑαθιη ἴῃ ἢοβίϊδιη ΟΒ ΕΠ. 

10) τελέσϑη εηῃ. 

11) Νοὴ ὃχ βδοῦὰ ϑουρίασα ἁποίου 
γοίορι ; {δ ΠΟ Π05 Ροΐ 85, (πᾶ ΙΠΪ6Γ 
ΡΙΠΊΔογο5 (ΟΠ ΡΙβί ἃ πο5 ἰηγαϊποσπηΐ ἀ6 
Πιάαρογιμη ΕἸ ΓΠΡτ5. 1π Γοϑίο οχρίδίοσίο ο6- 
ΙΟ γα 5. Τοβρίοοσο υἱάθίαυ. ἵν. Νατη. 
19. 1. 1 Ταξὶ. 9.18... Ὁ. Ὑπὸ 
Τοσί}}. δᾶν. Πι4. ο. 24. δάγν. Μαγο. ΠΙ. ἡ 

12) Υἱοβδηι Ἰοοἰ. 5ὰη φευγέτωσαν, 
{πᾶ ΡΥΙΠΒ [πἰ{ οἰἴαπὶ ἴῃ Β. ἴρ86 ρη. 
Ἰπα!ανἡ ἴῃ φαγέτωσαν. Τὰπι τὸ ἔγ- 
τερον Υ, τὸν ἕτερον ΒΟ, τὸν ἔντερον 0. 
Οδηυπᾶμη Ἰοοί. 1Δ ΠῚ νἱαῖι Μοι., οἰβὶ οἂά, 
τὸν ἔτερον (510). 

18) εἶπεν (8.. ὁ χύριος) οοπὶ. Πᾶν. 
εἶδον ΒΟ ΟΥ̓ Μερῃ. 
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80 ἰαιι465 ΟΕ ΓΘ ἀθθθδμηιι8. 51 δὐρὸ ἢδὶ {Π1π|8, 4αἱ 68. Ποιηπιι5. οἱ ᾿π6|- 
ΟΔΙΠΓ5 Θ5Γ ΥἹῸΝ ἃ0 ΤΠΟΡΟΒ, ρά581:|5 δϑί, υὐ μ]ᾶσα ᾿ἰρϑίι8 υἱν! 05. ΠῸ8 
γράάογοῖ; οὐ ἀδηγ15, ΠΟ ροΐα556. Π] πὴ Π6ὶ ραΐ! πἰδὶ ργορίου ᾿πο5. ὕτγαοὶ 
ὙΟ7Ὸ ἃἰπχαβ δοοίο ἃ. [6116 ροία!γλαίιιν, Απάϊίθ, ψφαοιηοάο 46 πᾶ τ ᾿πάϊοἰὰ 
ἀφάθγιπί ϑδοογάοίθϑ ΡΟΡΪΠ πάλι]. δουιρίο ργδθοθρίο, τ, {πὶ ᾿ΘΙΠΠ 1ΠῚ 
ΟΠ ἰο πᾶ γ οί, που 8. ΟΧ[ο ΓΙ ΠΔ Θἴα}, ὈΓΔΘΟΘρΙΐ ΠΟΠΉ]Πι15, 4ἰὰ οἱ [0886 ΡΓῸ 
ΡῬΘοσαί5. ΠΟΘ(ΓΙ5. νὰ5 ΒρΡΙΓΙΓα5. ΟὈΪα αῦ 5. οΡαΐ 1 ΠΟϑ[]ἅτη ; αὖ οἱ ΠΡ] ογθίαυ 
Πσαγὰ ἰδοία τῃ ἰβδᾶλο, (πἰ 5ΠΡΟΙ ἃ] [πἰλ ΟΡ]αία5. Ὁ ᾿ριίαν ἀἰϊοιί 
ἃρι ΡΓΟρΡΠοίαιῃ ὁ (ΕἸ τηὰπάποθηξ (6 ΠΟ, {π| ἴῃ ἀ16 ΘΙ οἰονίαν 
ΡῬΓῸ ΟΠ 5 ρΘοοαί15. Αἰξοπά 6 ἀΠΠΠσοηΐον : «οἵ τηδπάπιοθηΐ 5011 ἃ ΟἸΏΠ65 
βδρογάοίο 5. ̓π θ 5} 1 ΠῸΠ ἰοίπμη, οἴπη ἃροίο.“ ΔΑάἀ «αυἀξ Οποη απ 1η6, 
᾿Π1{4, ΡΓῸ ΠΟΥΪ ῬΟΡῸΪ «ΠΟ 15. ΟΠ] αἰ ΓΠἢ ΘΓ Π6 ΠῚ Π]Θαη, ΡοΟΐδία ΓΙ] 5.5 
[6116 οαπὶ δορίο ; ἰάθο οοιηθάϊί6. γὸ5. 5011, ἄπιη ροΟραΪπ5. ἰθίπαπαί οἱ ρ]δησὶί 
1η 58000 οἷ Οἴποῦθ. Παθο τί οβίθηάογοί, «(πο4 οροτίογοί. ἰρϑῖη ΤΟΙ 
ΡΓῸ 115. Θαοιηοάο ᾿ριϊαγ ργαθοθριι ὁ Αἰἰθηάϊί6. οΘυπηϊία ,( ἰηαπ|ῖ, «ἀπο 
ΠΙΡΟΟΒ ΠΟΠΟῸΒ οὗ 51Π21165, οἱ οἴδεγίαε θοβ; οἵ δοοιρίαί βδοοῦοθ ὉὈΠῚῚΠῚ ἴῃ 
ΠοΙοσδιιβίαμη ΡΓῸ ροοραί5.. Π6 ἃ᾽ίθυο νθῦὸ «(υἱ4 ἰαοϊαπί ἐ ,Μα]οάϊοίιι5," 
Ἰηαα1{, ἀππι5.. Αἰἰοηἀἰ6, ἀπὸ ρᾶοίο ἤσαγα [681 τηδη 6 ϑἰοίαγ. (ΕἾ σοη- 
ΒΡαΪΓ6. 1{Ππ|Π| ΟΠἼΠ65, δὺ ἰδηοίηδίθ: οἱ πηροηϊία ἰηδηη ΘΟΟΟΙΠΘᾶΠπη ΟἰΓΟὰ 
οᾶριΐ οἰα5: οἱ δἱὺ ἴῃ ἀδθϑογίιηι οι αὐπτ.. ΕἾ οἴπὰ ἰἰᾳ [ἀοίαμη {πρ0.Ὶΐ, 
41 ρογίαϊ Πιροιπη, Δ ἀπο} ΘΠ ἴῃ ΘΡΘΠ,μΠ], οἱ δαί ἃ]) 110 ἰαπᾶπη, οἱ 
ῬΟΠΙΐ ΘΔ ΠῚ ΘΌΡΟΙ ἔγα ΟΠ], 4π| νοσδίι" ΤΡ15, ΟαΠ5. ΘΘΙΙΏΪΠἃ [ἢ ΔΟΥῚ5 
ΓΟΡΟΡία 50]ΘΠΏ 115 ἸηΔΠ ἀπο Γ6 : οἱ Ππ]Π85 5015 ΥΘΡΙΙΒ. [τπιοῖα5. ἀπ] 065. ϑαηΐ. 

14) μέλλεται (ἃ Νοη. ἴῃ ἰοχία, 146 1η 
ἔἕλλετε ἴῃ τηᾶρ. 

15) σάχχου Ο Υ. 
160) δείξει Υ. 
11}. Οἷν. Β46Π.  “ Βγ". 11, 0719. Η, 

Πμον. 10. 7. 544. 
18) οἵμοιως δἴϑαιιο. δοοθηία (. 
19) ἱρεὺς Ο. Τα νοοο. ὑπὲρ ἅμαρ- 

τιῶν 50 ᾽πηχὶ οχ Ε ΟΥἨ τηᾶγρ. (1015 
Β οἵ νοΐ. [ηΐ. 

20) -Ξ διδεῖ Οἵ. ΒΔ6}}]. ὁ. Ρ.668. ΗΠ. 
21) δθο 88πθ6 ποίαπεῆα, εἴπ ργ1ἃ- 

ῬΠῖοΘ Θχρυπηδηΐ (ἢ ΓΙ5(1 Ραββί ἤθη, {π|86 
οἴδπ ΟΡβοΡγαὶ ΤΟΥ Πα πιι5. 110 1. σΟη Τὰ 
Ἰπάδρθοβ, οἱ 10. ὃ. οοπίτα ΝΑΓΟΪ ΟΠ ΠῚ: 
ἴδνιι5 ατΐοην Θογη,, οἱ οιηϊἀαἴιι5 ΟΟοοῖηο 
ηιαϊοαϊοίιι5 οἱ ἐοτϑριίαίι5 οἱ εοπηυτι δι 
οἱ (θη ριοι5 ὦ ρΡοριϊο οχίγα οἰυϊία- 
θην αὐϊλοϊοὺ αἴλη" τη, γΡογαϊοπόηι, ηϊαηῖ-- 
[ε5ι15 ποίαίιι8 Ἰηδίρηϊνιι5 (ΟἸη ει ρα5- 
810η18., ιιὶ ὁοοοίποω οἱγοιἰαΐιι5 υοεΐο, οἱ 
σοη ϑριίαΐιι5 Οἱ ΟἩνδιι5 οΟἸ οἰ 5 αΓῇ- 
Ποίπι5. οαίγα οἰυϊίαίθηι ογοἰθαιι5 οε1. πᾶ 
σα ἀθηὴ ΟἸΓΟΙΠ ἰδ 86. ἃ ΒΑΓΠαΡὰ ποίαϊδο 
οἰδὶ ποὴ ἴηι ἴῃ ϑοιρίασα, ἰάπηθη. Ρ6Ι 
{ΡΠ} Ο πο πὶ ἱπποίποτιιη! τὖ ἃ11ἃ Ρ] Γᾶ, 
{πᾶ ἰπ ἢδο δρίβίοϊα οομῃεϊποηία, «ποὰ 
ἹπηΡ Δ ΘΒ ΘΠ 1 ΔΤΠῚ Οβίθ 610 ΟΡ ΟΓΔ6 ὈΓΟΙΠΠΠῚ 
ἀπχί. Απιϊχαὶ ἰρίίαν ΠΘΡγαοὶ ργδθίου. [6- 
δεῖη 50 ρίαιη. Ππαθοθαπίὶ πιαβάδπι ἰτγδάϊ- 

[10η685 ΠΟῸῚ 50} ]ρίαβ, πὶ ποίπμη οϑί οχ ΡΠ 1- 
Ιοπθ [πάδρ0 [1}0. 46 εἰγοιπηοϊδίοπο: ταῦτα 
οὖν εἰς ἀχοὰς ἦλϑε τὰς ἡμετέρας ἀρ- 
χαιολογούμενα παρὰ ϑεσπεσίοις ἄν- 
δράσιν, οἱ τὰ Μωσέως οὐ παρέργως 
διηρμήνευσαν. Μοη. 

22) [ἰὰ ο. ΒΟΥ γοββ., ἐχπτύσατε 
( Τηϊ. νοῖ. Μη. 

28) περιϑῆτε ΟΥ̓. 
24) τὸν δοβδ5. ἴπ ΠΠΔΙΡΙΠ6. ΤῸ ΥΑΓ, 

ἰοοῖ. Τὰ ἀφερεῖ (. 
26) ῥαχίηλ Μοῃ., 4υὶ 166. Ραΐαί ῥα- 

χόν. Ὑοββῖο ἁποίουε ἀθάϊπηιβ δαχίη. 
ηῃ ΒΟΟΥ͂ εἰ τπᾶρξ. γοβϑβὶὶ ῥδαχίλ. Τὰπὶ 
βλαστοὺς ΒΟΥ ς. γοβδῖο, βαστοὺς (, 
βατοὺς επ., 4υὶ ἴῃ ποίϊβ βου: {1π 
ἰοχίῃ ατάᾶθοο οὗ τοὺς βατοὺς ΟΟΥΤΙΡία 

Ιοβὶα1 ; πᾶπι βατὸς ΟΧγίΟΠΟ δι ρογυΐιι5, 
οἱ βάτος δγανίίοπο γμϑι5. Ιορο ἰρί (αν 
οὗ χαὶ τὰ βάτινα᾽ εδ5ι Θηἷπι βάτιγον 
[νοΐ Τὰ]. (Οδ᾽θπι5 2 ἀ6 δἰ ̓ πη θη {15 
τῶν βάτων χαρπὸν ὀνομάζουσιν οἱ 
παρ᾽ ἡμῖν ἄνθρωποι βάτινον" ἰὰ εϑί, 
ΤῈ ΟΥ̓ ἔπ οἴπιη] ΠΟΙ Ϊπδηΐ ΠΟΠΊΪμ65. π0- 
51 βάτιγον." Μοιηϊπὶ, ΒἈοπιὰθ 5ΔΘρ τι 
116 νἱάϊδθα ἀἴθ ἴοϑίο 5. Δπάγθαθ ἀρο- 
510} (80 τηθπ. Νουθπ}}5} ἀπο (θΙΉΡ ΠπΠ| 
ἴρ8ὶ ἀθαϊοδίιπη (58η1 Απάτοα 4611 γ4116) 
ῬΌΡαΪΟ Τἄμηο5 γοπαϊ οὐπὶ «ποῖ Ππποίτι 
([ρὴοὸ ἀὶ δαῃι᾽ Απάροα 86 ἰθρῆο β8ηΐο 



10 ΒΑΒΝΑΒΑΒ ΕΡΙΒΤΟΙΑ. Υ1]. ὙΠ]. 

εὑρίσκοντες " 
οὖν καὶ τοῦτο; Προσέχετε" 
δὲ ἕνα ἐπικατάρατον, καὶ ὅτι" 
δὲ" ὄψονται αὐτὸν τότε τῇ ἡμέρα, 
περὶ τὴν σάρκα, καὶ ἐροῦσιν" 
φώσαμεν ἐξουϑενήσαντες,"" 

ταύτης μόνης τῆς ῥάχουν᾽ 
τὸν μὲν ἕνα ἐπὶ τὸ" 
" τὸν ἐ ἐπικατάρατον ἐστεφανωμένον; ᾿Επεὶ 

Ἵ τὸν ποδήρη ἔχοντα τὸν κόχπινον 
οὐχ οὗτός ἐστιν͵ 

καὶ κατακεντήσαντες, καὶ ἐμπαίξαντες ; ̓Ἄλη- 

οἵ “παρποὶ γλυκεῖς εἰσίν." Τί 
" ϑυσιαστήριον, τὸν 

τῷ στοτὲ ἡμεῖς ἐσταυ- 

ϑῶς οὗτος ἣν, ὃ τότε λέγων ἑαυτὸν υἱὸν Θεοῦ εἶναι. Πῶς γὰρ ὁ ομοίως 
καὶ τί τοῦτο, ὁμοίους τοὺς τράγους καλοὺς καὶ ἴσους: 
σιν αὐτὸν τότε ἐρχόμενον, ἐκπλαγήσονται" 

τὸν τύπον τοῦ μέλλοντος πάσχειν ᾿Ιησοῦ. 
μέσον τῶν ἀχανϑῶν τιϑέασιν; Τύπος ἐστὶ τοῦ Ἴη- 

γου. Οὐχοῦν ἴδε" 
ὅτι τὸ ἔριον εἰς 
σοὺ τῇ ἐκκλησίᾳ, κείμενος, ἵνα, ὃς" 

αὐτὸν πολλὰ ,παϑεῖν, διὰ τὸ εἶναι φοβερὰν τὴν ἄκανϑαν, Κινον, δεῖ δ 

καὶ ϑλιβένται κυριεῦσαι." Οὕτω," 

τ Ἵν᾽ ὅταν ἴδω- 
ἐπὶ τῇ ὁμοιότητι τοῦ τρά- 

Τί δὲ, 

ἐὰν ϑέλῃ τὸ ἔριον ἄραι, τὸ κόκ- 

“ φησὶν, οἵ ϑέλοντές μὲ ἰδεῖν, καὶ 
ἄψασϑαί μου" τῆς βασιλείας, ὀφείλουσι ϑλιβέντες καὶ παϑόντες λαβεῖν με. 

ὙΠ. Πυυθπέαθ γεῦναθ βαονὶβοίιην ἰψριυι5 (ΟἸυν δὶ οἰυιδἀθηιψιιθ γὙθφηΐ. 

Τίνα δὲ δοκεῖτε τύπον εἶναι, ὅτι ἐντέλλεται τῷ ̓ Ισραὴλ προσφέρειν 
δάμαλιν τοὺς ἄνδρας, ἐν οἷς ἀμαρτίαι τέλειαι, καὶ σφάξαντας κατα- 

, 

καίειν" καὶ αἴρειν τοτὲ τὴν σποδὸν παιδία ,ἢ καὶ βάλλειν εἰς ἄγγη, καὶ 
περιτιϑέναι τὸ ἔριον τὸ κύχκινον ἐπὶ ξύλον, καὶ τὸν ὕσσωπον" καὶ 

οὕτω ,ϑαντίζειν τὰ παιδία καϑ᾽ ἕνα τὸν λαόν᾽ 
πῶς ἁπλότητι λέγει ὑμῖν. τῶν ἁμαρτιῶν; Νοεῖτε͵ 

ἵνα ἀγνίξωνται" ἀπο 
Ὁ μόσχος οὐν" 

ἐστὶν ὁ ̓Ιησοῦς᾽ οἱ 'προσφέροντε ς ἄνδρες ἁμαρτωλοὶ, οἱ προσενέγκαντες 
αὐτὸν" ἐπὶ σφαγήν. Εἶτα οὐκέτι ἄνδρες [ὡμαρτωλοὶ], οὐκέτι ἁμαρτωλῶν 
ἢ δόξα." Οἱ δὲ δαντίζοντες παῖδες, εὐαγγελιζόμενοι ἡμῖν τὴν ἄφεσιν 

'. 6. αἸΟΘΡΉγ05. ἰοἵιι8), 405 ἢἰο [ὉΓία556 
ἱπί 6} Προη ἀ05. 6556. Ρ.Ππ5. Ραΐαθαη. 566 
ῬΙΌΘᾺΙ ἀπθ]ο ΠΟΤ ΨἹ] πα] οδηΐι1}, 

20) ταύτης μόνης τῆς ῥάχον οοηϊ. 
γοβ5. πᾶθο δὐηοίδηβ: Νία] 6. ἃ[1π|85. ΔΙῸ 
οηθηήαν. Ῥάμ]ο Ροβί ἰθρθ: χαὶ ὅ, τι 
τὸν ἐπικατάρατον ἐστεφανωμένον. 
Τιδῖ. ἸΠῖγἃ τς, ΟἹ. το κθδν ΣῸ ἔριον ἐπὶ τὸ 
ξύλον. Οποιποάο ραμϊοιία ὅτε οἱ ἷπ 
ἢδο δορί βίοϊα, οἱ ἀριιὰ 1105 ἁπίουοϑ 586- 
Ῥίββίτηθ. ΔΟΟΙρΡ Ια]. Μα]6 ᾿ΐααι ὙΠ] ἀοοιὶ 
᾿ᾶθο ΘΟΥΤ σι. οὕτω μόγης τῆς ὁα- 
χοὺς } Ο ὁ. Νέιῃ.. ἀεὶ 5ΟΓΙΡῚ νὰ] τού- 
του ῥαχοῦ ΘΧΡΆΠΟΙ5. {|}Ὲ5 ἘΡυϊπη8. νο- 
Θά ΒΡ}15; οὕτως μόγης τῆς δαχοῦς ΟΥ̓ 
οἱ Ὑοθβδ. ἴῃ ἰδχία. 

21) Τὰ οϑίὶ ἰη ΚΟΥ͂, ἐεσέ Β ( οἱ οἀά. 
28) τὸ οἵη. Νϑρη. 
29) ὅτι --- οιμ", 5ἰοιίὶ ς, 8. Ὅτι δὲ 

τὸ ἔριον, ο. 10. Ὅτι δὲ Ιωσῆς, εἰ 
4110]. Υόος. χαὶ ὅτι τὸν ἐπιχατάρα- 
τον ἀοϑι ἀθυδηίαν ἴῃ Β (ἃ οἱ ἂρ. Μοπαράππι. 

90) δὴ Β. Τιπὴ αὐτὸν τότε. τῇ ἰπ- 
(οτραμπριπί ΟΥ̓. Ροβί αὐτὸν ρμάᾶχιμι τοῖο 
οΟΙηΠαί6 ἀἰδιϊησιαηί δίοη. γο588. οἱ ΔΠΠ}. 

᾿)αν 5ῖι5. Ἰθβῖι: ἐπειδὴ ὄψονται αὐτὸν, 
ταύτῃ χτλ. 

8) ὃς, Ομεϊβίαμη ἴῃ ἀΐδ ἐπα ϊοἰ!. ἤθη. 
Π)οΐη τοῦ ποδήρη Ρ. τὸν ποδήρη . 

92) ἐξουϑυγήσαντες ε. 
99) 64] πῶς γὰρ ὁμοίως χαΣ “τέ 

τοῦτο, ὁμοίους τοὺς τράγους χαλοὺς 
χαὶ ἴσους; νογρθοὸ λέγειν βιραπάϊίο. [}η 
(οα4. ΒΟ ΟΥ͂ οἱ γᾶν. [δϑοί. ἃΡ. 558. 
εδί πῶς γὰρ ὁμοίως εἰς τοῦτο χτλ., 
ῬΙΔΘΙΘΤΠ 588 [τη θ σοριΪα καὶ δηΐο ἔσους 
ἴθ ΕΥ̓͂. Νοπάγαιβ ἴῃ ἰοχία πῶς γὰρ 
ὁμοίως καὶ τοῦτον, 5ο δὐἀποίαιϊ : [Ιὴ 
ἰθχίαι Θ᾽, πῶς γὰρ ὁμοίως, πὶ τη 16; ἰθθθ 
ὡς οὖν ὅμοιος. δ᾽. ἴῃ ἰδχία σ᾽. χαὶ 
τοῦτον" 1. οὕτως. ϑοηδιιβ Ποιππὶ δβί: 
ΙΟΙ οὐρὸ (ΠΡΙβίιιβ Β᾽ 115. οδὲ ἀπ οθι5 
115. ΒΙΓΟΙ5. ἴῃ. ἀ16 ἰθιιη] δὶ ΡΟΡᾺΪ δχρὶᾶ- 
(ἰοπθ πὴ ΟἸ] αἰ15. 510 5.11 65 ΙΓ οΟΒ οἱ δοαιᾶ- 
᾿οϑ σθαι θα 1: ΟἸΟΥΤῚ ρ ΓΘ οορὶ Μονβ65. ἀραα 
(οι. δἰ Τηᾶ. ΡΓῸ οοηϊθοίανα ὡς γοῦν 
ὅμοιος, χατὰ τοῦτο ὁμοίους. αν βὶιβ 
ΡΙΡΟΡοΝ πῶς γὰρ ὅμοιος; εἰς τοῦτο 
ὁμοίους. 

84) ἐχπλαγίσονται Ο Υ, 
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ὑπ νθρὸ οἱ ποοΐ Αἰἰθπά!θ: ψὰπτπὴ (61 ΘῈΡ ΘΙ ἀἰΐαγθ, ΔΙ [ΘΓ ΠῚ ΨΘΙΊΓῚ 
τη] ἀϊοίιμη.. Εἰ ἀπᾶγο (αἱ τηδ]θϊοία5. οϑὲ οογοπαίαν ὁ Θαΐὰ νἱάθθαπί 
Θὰ 1Π|4 ἀϊ6 Πα θη θη} ΕἰΓοὰ ΘΟΟΓΡΡΙΙ5 αἰγὶ σΟΟΟΙπθᾶπ), οἱ ἀϊοθηΐ : ΠΟΉΠΟ 
πο δϑΐ, 46ΠῚ ΠῸ5. ΔΙ{π|ᾶηο ἀδβρθοίιιμη, σοιμηριποίιμη ἃο {ΠΠππ|δῖ οΥπΟἰ- 
ἤχίμηιιβ ὁ ἴογο 16 οϑί, (πὶ ἴᾳπο 56. ἀϊοοθαΐ 6556. ΠΠπη Π 6]. θιοιηοίο 
ΒΙΠΠΠΟΡ οἵ οαΡ ΠΟΟΟΘ. ,51Π}1165 ΠΙΓΟΟΒ. ΡΠ ΠΟΠΓῸ5. οἱ ἀθήτα]65 ἐς. ὉΐΓ, πη 
νι ἀθγιηΐ ΘΠ ἰππο νοη]θηΐοθη., ΡΘΓΟΘΙΪΔηΐ «6 ΠΙΓΟῚ 5. Π}ΠΠ{πά4]η6. Ὑ146 
σιν Πραγᾶμ [6511 ρᾶβϑι1. (τη) 0) ΓΘΠῚ ὙΘΙῸ ΙΔ ηΔη) [πῃ ΙηΘ 10 50}1- 
ΠΆΛΙ) Ρομπηΐ ἐ 1ἃ οϑὲ ἤρινα [6814 Θοοϊοϑίὰθ ργοροβιία. Ῥομιηΐ διίθηι 
ἰδ ΠῚ ἴῃ 5Ρ1Π15, αἰ, {πὶ νο ποι! ᾿δηδπη σΟΟΟΙΠΘ Δ ΠῚ ΔαΪΌΡΓΟ, 60 (πιο Ξρὶπὰ 
[ΟΥΠΉ 48}}}}15 511, ἀοθθαΐ Ρ] ΓΙ πὰ πα ΠΠἜΓΓΘ, οἱ δῇ Ποἰαίτ5. ΡΟΌΡΙ 1Π1π|8. ΒΟ, 
᾿π{πἰ|, ἀπ. γοΪππΐ τὴ6 νὙἱάθγο οἱ δ γθρΉΠ ΠΠΘῈΠῚ ΡΘΥΥΘΠΙΓΘ, ἀδθοηΐ Ρ6Υ 
Αἰ ΠΟΘ Π65. οἱ ἰογπηθηΐα ΡΟβ5᾽ 46 6 1η6. 

ὙΠ. Ζ1ευθηῆοαθ γιῦναθ βαογὶβοΐμηι ἔψριι5 Ονϊδίὶ οἰιδἀθηιψιιθ γὙϑφηΐ. 

Ουδη) διι(6Π)] [σι Γᾶ] Ριδ[15 6556, 4ποἃἀ ρΓΔΘΟΙρΙαΡ. [5γαῦ], αἰ Πο- 
ΤΏ Π65 ΘΟΠΒΙΠηΠΙαΐδθ. ΠΘΕ {186 ᾿πνθ πο] ἁἰϊογαπί, οἵ Θὰπ| τηδοίαί) ΘΟΠ]- 
Ρυγαμῖ: αἴψιθ ἔπη ΡιΘΡῚ [Ο]]ὰηΐ ΟἰΠΘΓΘ ἢ οἱ ἴῃ νᾶβϑὰ τη Δηΐ ; ροβίθα Βᾶ- 
οα]ο9 Δ]Πρσοηΐ ἰδηᾶπη ΘΟΟΟΙ θᾶ) ἢ] ΠΥ550ΡΟ; οἱ 50 ροραϊαπι 5 ρα] αἰ} 
ῬαΘΓΙ ἀβρογραηΐ, αἱ ἃ ρϑοοδί5 ραυγοοίαν ἐ Αϑριοιθ, αοιηοο ἴῃ 5] ΠΡ} 1οἰα[6 
ΠΟ 15. ἰοφαδίαν. Ποπηῖπιι5. ὙΠ] 15 ἰβίθ ἰθϑιβ δὲ; ΠΟΙΏΪΠ65 ΠΟΘΙ] (αἰ 
Αἰογαηΐ, δαηΐ 1ἱ 41 Ποπιίπιη ἃἀὰ προθηὶ ΟΡ γιιηῖ. 84 ἤππς ΠπΟὴ 
ἈΠ] 5. διιπί ΥἹΓῚ ΠΟ]ΙΔΙη, Π6 6. ΔΙΏΡ]ΠΙ5. ΡΓῸ ΡΘΟΟΔΙΟΡΙθι5 Πα θοηΐαν, ΡαΘΙῚ 
Υ67Ὸ ἀβρουσθηΐθ5. δὴ} {πὶ παη ἀνθ ηΐ ΠΟΡ}15. ΓΘΙΠΙΒΒΙΟΠΘΙ ΡΘΟΟΘΔΙΟΓΊΠΙ, 

ΤΟ ἐδ [ηϊ-. γαῖ: 

ἢ15 ΡΒ Ν85. 1ίὰ βοηδί: 
85) ἔδετε Ἰορὶ νὰ}! θη. Οἵν, Γυβίίη. Τοίμπβ. ἀπίθπι [0 οι15. ἴῃ 

115 ον ΤΥ ΠΗ τ. 111. 
96) χαὺὶ Νϑη., εἰς Ἰάδπη σΟηΪ. ἴῃ ΤΏΔ7Β.. 

αἱ οδὲ 'ὰθ Β6ΟΘΟΨ . Αὐἰ απ τῶν πίε 
ἀχανϑῶν οἴη. ἥθρη. Τὰ τεϑέασι Β ( 
ὁ. 664. 

ὃν Ο Νίοη, ἴῃ ἰοχίι. ὃς ἰάθιη ἴῃ 
Τὰ ἄραι ΒΟ ΟΥ̓ Νεη. Υ085. 
ἕνα ὁ. ἱπάϊο. ΡΓᾶ65. Πα) 65. δἰϊα πη 

Ι Οοτγ. 4, 6. 6Δ]. 4. 17. Υἱάοπάπμπ ἰαὰ- 
Πη6η, ἃπ ἢΐς οἱ 11Ὸ πο Ροί᾽π5. 58}0511- 
[θη ἀὰ 511 ἴοσπα δῇ ΟὉ [Πιδείδιπιιπη, γοὸ- 
οΔ] 6 ΠῚ ἢ ῬΡΙ͵ΓΟΠΊίβοιθ ἴῃ 50} ΘΠ 40. π|811"- 
Ῥδηΐθπι ρΓῸ ἀρ ίμοπρο δε Θοἀθιηπ6 τη 060 
ΡῬΓΟΠΙΠΟἰΔηΐθτη. 

99) χυριεῦσαι (οἀά. ποΒ[] ΟἸΠΠΒΒ, 
χυριῶσαι εηῃ. 

40) οὕτως ΟὟ. 
41) «ψασϑέ μου Ὑ( 

ἄθιη τηπίαίαπι ἴῃ ἅψασϑέ οὐ ἴα ὦ. 
Νεϑη. ἄνασθϑαί μου. Ῥείη ὀφείλουσιν 
ΟΥ̓. Βοβρίοογε υἱάθίαν δα Μαίίῃ. 10, 24. 
6 ὝΠΕ 1) ἐντέλεταν ὦ (Σ 

ΝΈΠΙ. 19, 2 544. ρθνι. 18, 11]. 
2) χαὶ δχοῖ ας οαποπὶ Νίοη. αι θη 46 

σφάξαντες ΒἍ(ΟΟΥ. χατὰ χαΐίειν 5.γ. Υ. 
89) παιδεία Υὶ οἱ ρχυ. πιαη. 0. 
4γ ὕοεος. ἐπὶ ξύλον ἀοσοοϑϑοσππΐ οΧ 

ΡΑΤΠΚΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

ἴη δος «{ἰ- 

χαὶ περιτι- 
ϑέγαι τὸ ἔριον τὸ χόχχιγον ἐπὶ ξύλον. 
ἴδε πάλιν ὁ τοῦ σταυροῦ. τὸ ἔριον͵ 
τὸ χόχχιγον. χαὶ τὸν ὕσσωπον κτλ. 
Πόοθβ τῷ ξύλῳ Παια τηὰ]6. βιιβρίοαία5 
οβὲ Νοη. 

5) οὕτως ΟΥ̓. )είη παιδεία ν. 
παιδία 561. Υ οἱ γι. τιᾶπ. 0. 

0) ἁγνίζονται ΟΣ ποῦ φυάθιι 
δῃηθη αίιπὶ ἴῃ «ἁγνίζωνται. Τιπὶ ἀπὸ 
ς. θανίβϑίο Ρ. ὑπὸ ΒΕΟΥ͂ Μδη.. 

1) Οππὶ νοΐ. [ηἴ. Μοπαράιιβ ΒΟΡΙΡ] 
γα] ὁμοιότητι. 

8) Βοροϑαὶ οὖν εχ ΒΟΒΟΥ͂, οὗτος 
δα. 5θοι!! Μοη., 4] γνΟΟΘΠῚ ἀο δεῖ τηᾶ- 
[που], οαπὶ ἀθϑὶΐ ἀρ. [πΐ. νοίθγοιῃ. ΗΙοτο- 
ΠΥΠΉ5. ἴῃ 6. 49. ΕΖΘΟΠ 615, ἀθὶ δα ἰλαἴπι8 
Ἐρίἰβίοϊδο διιοϊου [αΐθιη ρυονοοαί: Κὐέείηυ 
ατίοηι, αιιὶ ΡὴῸ ποὺϊβ ἱηιηιοίαίιι5 65:, οἵ 
μεμα 5ογὶρίι αγλιην ἰοθοα, δἰ ργαθοΐριιο 
Βαγηαῦαο οριδίοία, φάθ παθοίμ πίον 
δογρίνα 8 αροΟἸ Ια 5, ποηιϊπαΐ. 

9) προσεγεγχόγτες αὐτῶν νΡ. προ- 
σεγέγκαντες αὐτὸν ν 

10) εἶτα οὐχέτε ἄνδοες, οὐχέτι 
ἁμαρτωλῶν ἧ δόξα ΡΟ ῸΝΥ Μεη. Ὁ 4] 
ΡΓοροϑεῖι: εἶτα οὐχέτι ἄνδρες ἁμαρ- 

Ω 
- 
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τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὸν ἁγνισμὸν τῆς καρδίας" 

ΒΑΒΝΑΒΑΙΒ ΕΡΙΒΤΌΙΑ. ΝΠ]. ΙΧ. 

οἷς ἔδωκε τοῦ εὐαγ- 
γελίου τὴν ἐξουσίαν --- οὖσι δεκαδύο εἰς μαρτύριον τῶν φυλῶν, ὅτι 
δεκαδύο αἵ φυλαὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ --- εἰς τὸ κηρύσσειν." 
τρεῖς σαῖδες οἵ ϑαντίζοντες Εἰς μαρτύριον ᾿Αβφαὰμ καὶ 
᾿Ιακὼβ, ὅτι οὗτοι μεγάλοι, τῷ Θεῷ. 
Ὧι ἡ βασιλεία τοῦ 
αὐτὸν" ζήσοντοι εἰς τὸν αἰῶνα. 

᾿Ιησοῦ ἐπὶ ξύλω᾽ 

Διὰ τί δὲ 
᾿Ισαὰκ καὶ 

Ὅτι. δὲ δι: τὸ ἔριον ἐπὶ τὸ ξύλον; 
διότι οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾽ 

Διὰ τί δὲ ἅμα τὸ ἔριον καὶ τὸν" 
ὕσσωπον; "Ὅτι ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἡμέραν [ ἔσονται πονηραὶ καὶ ῥυπα- 
αὶ, ἐν αἷς!" ἡμεῖς ,σωϑησόμεϑα᾽ 
ῥύπου τοῦ ὑσσώπου ἰᾶται. 
ἐστι"" 

Καὶ διὰ τοῦτο οὕτω"" 
9 

φανερὰ, ἐχείνοις δὲ σκοτεινά᾽ ὅτι οὐκ ἤκουσαν φωνῆς κυρίου." 

διὰ τοῦ 
γενόμενα ἡμῖν μέν 

ὅτι καὶ ἀλγῶν σάρκα" 

ΙΧ, ΟἸγοιυηηοῖϊδῖο υθιοΥὶδ χα: δρὶνἱναἰίον ἐπίοἰἰφοπάα. 

“Ζἐγει γὰρ πάλιν περὶ τῶν ὠτίων, ' 
καρδίαν. ,Ἴἕγει ὁ κύριος ἐν τῷ προφήτῃ" 

“"Ὃ -"» Ἁ 

πῶς περιέτεμεν ἡμῶν καὶ τὴν 
3 ΄ 

εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήχου- 
σάν" μου. Καὶ πάλιν λέγει" ἀκοῇ; ἀκούσονται, οἵ: πόῤῥωϑεν, ἃ ἐποίησα 
γνώσονται." 

Καὶ πάλιν λέγει" 

σου. 

Καὶ »περιτμηϑήσεσϑε," λέγει κύριος, τὰς καρδίας ὑμῶν." 
, ἄκουε ᾿Ισραὴλ, 

Καὶ πάλιν τὸ πνεῦμα κυρίου προφητεύει" 
ὅτι τάδε λέγει κύριος" ὁ Θεός 

τίς ἐστινῖ ὁ ϑέλων 
ζῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα: ἧς ̓ Δχοῇ ἀκουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδός μοῦ: 

Καὶ πὰλιν λέγει" 
ἐλάλησε." Ταῦτα εἰς" 

τ΄ 

ἐφ᾽ ἡ πεποίϑασιν, κατήργηται. 

τωλοὶ, οὐχέτι ἁμαρτιῶν ἡ δόξα. Το- 
ἴαπι πἸοιηθγιπη. ἂρ νοΐ. [ηϊ. πο ἀΡηΪ πὴ 
᾿) αν ϑῖπβ. ὁθηδοί ἀοϊοηήιπη. 50 ἢ] τηῖι- 
(05. ΘΘΏΒΙΒ: ΥἹΡ σΟΠΒΙΠ]ηγαΐ 6. ΠΟΙ([αἸ{186 
ΤΠ ΘΠ ΠῚ ΔἸ ΘΓ θη 65. ἈΒΡΟΥΒΙΟΠΟ Ροϑίθα 
ΡΟΟΟΔΓ5. ἢ ἰοίο. ΡΌΡαΪΟ ῬῈγΡ 1] 5πηΐῖ. 

[1 ΠΟΒΙΠΟΙ ἸΡ51 ΤΘΠοΘΙΏΡΓΟ ΠΟ. ΡῸΙ [Ο511ΠῚ 
(ἸυἸδίιΠ) Δ Π] ΟΠ 5Π|η15 ΡΘΟσαίΟ 65. πὶ 
ῬΗΠ5. 504. [ῬαΙΓῸ5. Ἰρϑίτ5 Ποιὸ ΠΠῚ], 
ΟἸΠπ5. π5{Π186 (ΠΡ Ι5[π5. ΡΆΒΒΙΟΠΟ. διὰ ἃ 
ΠΟΤ. ΟΧΡ αἰ ΟΥ]ὰ ΡΓῸ ΠΟΠ5 ΒΔΓ 5 [6 01}. 
ΠΟΙ Ῥς, 191. ἊΣ 
12) χαὶ οῃ. ΟΥ̓. 
19) ὅτε δὲν ΟὟ 8, 

ΠοΙβίθη 5. τηοποῖ 
δὲ ᾿ηογΓοσαίνο. 
οἵη. δίθη. 

14) τοῦ οἴῃ. Ὁ Υ. Πεῖηάε ὁ. ΒΟΕΟΥ͂ 
ΟΧΟΪΙΒΙ τῷ δηίο ξύλῳ, «το ἃποίοτο 
ΜΟΠαΤ 0 ΤΘΡΟΓ ΟΡ Θ({{{1. (1 Π ΠΠΠΠῚ ΟΠΊΠΟΒ. 

15) Τ᾽] ἐλπέζοντες ἐπ᾽ αὐτὸν ο. 
ΒΝ ΟἿ οἱ νὰῦ. Ἰδοῖ. ἂρ. γοβϑ, ἔλπ: 
ζονγτες εἷς αὐτὸν νι]. 

0 τὸν ΒΕ ΟΎ. 
11) ἐν αἷς ΞΞ- ἃ}}. ᾿πβί1., οΐ σοβροπίοι 

ῬΓΔΟΡ. δεὰ ᾿πβϑαποη! 5. πη Π}}}}}. ΟἿ, 
ΒΠρΡΤὰ ο. 7. ἴῃ {πὸ οὗ ϑέλοντές με ἰδεῖν, 

ἴῃ ΟἸΠΠ|5. ΤΠΔ 
Ιοϑοπάππ ἔτι 
ΘΟ ἢ τὸ ἃηῖο ἔριο} 

οἄκουε οὐρανὲ, καὶ ἐνωτίζου γῆ," 
μαρτύριον. Καὶ πάλιν λέγει" 

κυρίου ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου." 
τέχνα, τῆς φωνῆς βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ." 
τὰς ἀκοὰς, ἵνα ἀκούσαντες λόγον πιστεύσωμεν " 

γο] τί 

ὅτι κύριος" 
νἀκούσατε" λόγον 

Καὶ πάλιν λέγει" "ἀκούσατε, 
Οὐκοῦν περιέτεμεν ἡμῶν 

ἡ γὰρ" περιτομὴ, 
Περιτομὴν γὰρ εἴρηκεν οὐ σαρχὸς γε: 

καὶ ἄινασϑαί μου τῆς βασιλείας, ὀφεί- 
λουσι ϑλιβέντες καὶ παϑόντες λαβεῖν 
με. Ὑἱά, οἱ ἴηγὰ ὁ. 15. ποηπμ]} ΟΠ} 
Οοαά. Ἰοοοηθη. οἱ νι]. ἁγιάσεις αὐ- 
τὴν ἐν χερσὶ κτλ. 

18) ἡμέραις Μοη., ἴῃ ποίὶβ ἡμεῖς 
πὶ Β(: ΟΥ̓ γο55. 

19) ψα]9. γί. τὴν δηίθ σάρκα, ΡῸΙ 
86. ΖΕ οΙη ΡΓΟΡΆΡΙ]6ΠῚ, οἰηἶβὶ ο. ΒΟΕΟΥ͂ 
ΓΟΒΕ πὸ σα 6 ΘΟ Ομ ΟΧχ ΠΠ0Ϊ5 
{ιαιιιον ὁ 4. οἱ τοχίπ Μοπαρ αὶ δεὰ τοῦ 
ὁύπου τοῦ ὑσσώπου Ρ. (Οἰο! ον οοη- 
Ἰδοίατα τοῦ ῥύπου διὰ τοῦ ὑσσώπου. 
ΟοΓΟ]οΥίπ5. ἀπίθηη. οἱ {π|| ΘῚ1ΠῚ ΒΘ 5η1 
ἨοΙο]ο. πο οχοορίο, αὐ δύστος πεῖς 
515 ΗΠΠἸ6 οἱ, ῬΔΓΙΙΠῚ ΟΡ Ώ. οβοομ ας δηΐπὶ 
ὁχ δύω (δύομαι) εἰ δέω. ϑοηβιιβ: 51- 
ΠῚ ΔΟΡΓοἰα 65. αι} 5101 πηρ 6 η {1} 
ΠΥΒΒΟΡῚ πο ΘΧραΓσαηΐθ, ἰἰἃ ΠῸ5. 58 παι] 
ΒΠΠΊΙ5. [ἄγ ΔΟΤῸ οἱ ἈΡΒΙΘΓΒΙ ΟΠ ΒΔ ΠΡΊΠΗΪΒ 
ΟΠΡΊ5Π]. γοςο. δεὰ τοῦ ῥύπου οἱ ἃπίο- 
ὁοά. ἡμέρα... . δυπαραὶ ΑἸ Θ ΓΟ 5650 
1 ΟΣ Ῥ ΤΟΙ ἃΠΐα". θὰ Πνββορὶ υἱθαο ἃ}}- 
Βιο σοηἹ ΟΥροηοβ. ἤομῃ. οοίαγα ἴῃ [,ον.Ψ 
ὁ. 10. Του. ΙΧ. ρν. 990. δα. 1, οπμηδίΖϑο 
ἀ1ο: Τπηρῖταν ἰαπηθη. ἃ οηοη 100 ΠῚ 
ΙΘΟΡΡὰ ἢπαὶπι5. οἰ πη ΘΟΘΟΙΒ. ἰοτίιδ, Βοοὶὰ- 
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οἱ Ῥυγ Πα πο ΟΟΡΪ5, {αϊθιι5. ἀθα1 δνδηρο}}} ργθά !οπάϊ μοί(οβίαίθῃ : 
Τα 4ι6. διιπΐ ἀποάσοίη, ἴῃ ὑπ] πη] ἰθϑ ΠΟ πὴ, 4πἰὰἃ ἃρι4 [5861 5 
ἀποάδοϊμη οὐδηΐ {ῦτι5. Αἱ ΟἿΓ [Γ6 5. ῬΌΘΓΙ ἀδρογθοπίο5 ΝοΡῈ ἴῃ ἴο- 
5 Πηοη πὶ ΑὈΓΑΠΙΔΤΩΙ οἱ ᾿βᾶδοὶ οἱ Ισοθὶ; «ἀπο 1 τπᾶσῃὶ [που ϊηΐ ΘΟΓᾶΠῚ 
Π60. (ἰὑζγ γνογῸ ᾿ἅπὰ ἴῃ Ἰΐσπὸ [Ρᾶοα]0} ὁ θὰ ἴῃ Ἧπ ἴοι ἀομ  Π τπιΠη 
Βα ππη ἰθη6ί, Οἱ π5 οδιι88, 4π| [ἢ 11Ππ|Π| Βρ6γδηΐ, νἱνθηΐ [ἢ ἃθίθ υΠ11Π. ΟἸΔΓΘ 
Δα 6 ΠῚ 5.111} ᾿δηδιὴ οἱ Πυββορῖπ] ὁ ΟἸΟΠΪΔΠ ἰῃ ΓΘΟΠΟ 1{ΠΠπ ογαηΐ ἀἰ6ς 
1η8}} ἃ 5Β0ΡΑ 1], 4ΌΠθ115. ΠῸ5. 5410] ΘΓη5: (αδη ἀοΟ π] ἀθὴ 4πἰ ΘΟΥ̓ΡΟΓΒ 
δοστοίαί, οιηπσηδηΐθ ΠΥΞΒΟΡΙ 8000 0 οαγαίπγ. Εἰ ΡΙΟρΡίο πος 4π|ᾶ6 (ἃ 

58. Πα θηΐ, Π0]}0}15 Ἰηδηϊοϑἰα διηΐ, 1ΠΠ|5 [Πιᾷδθ6 15} ἁυΐομ) ΟὈβοσγα, 4πἰὰ ΠΟΠ 
Δα ΙΓ αηΐ νΟΟΘ ΠῚ ΠΟΠΊΙΗΙ. 

ΙΧ. Οἰνοιηιοῖϊδῖο ᾽υϑίογῖδ ἰοδίαηιθηίὶ δρὶγϊ(υναϊ ον τηοἰΠἰοηπᾶα. 

ΠοΟΦαΠ αΡ. ΡΟΓΓῸ δοῦρίαγα ἀθ ΔΓ 5. ΠΟΚίΓΙ5, ΦιΘῃΟο 6ἃ5 οἱ ΟΣ 
ποϑβίγιμη ΟἸΓΟΠ]οΙ ἀογΐ Βοιη]ηι5. 

ἀϊΐα 0115 ΟΡοά!ογαηΐ γ1}].ὅ 

ἀρδαηῖ ; {86 [66], βοϊθηΐ. . Εἰ: 
Εἰ τυγοὰς δὶ : ,απ6] [5Γ86], 

ΒΡ 5. ΠΟΙΏΪΠΙ ργοροίαϊ: 
ἀποπο δαάϊαΐ νοσθι {Π1Π τη61.ὗ 

Ἀυγββα4ι6. αἱ: 
πὰς : 

Αἴξ Βοιηῖππς ἃριιά ΡΥΟρΠδίδμ : 
Εἰ τἰόγαπὶ ἀἰοι: 

ΟἸγουπμηο ἀ1Π16. οοΓἀἃ γα ϑΓὰ,ΐ 
αθο (τοι Ὠοιηϊπιι5 Πο5. {π|ι5.΄ 

15. Θ5ῖ, ΧᾺΪ νᾺ]} νιν θ ἴῃ ΡογΡοίπαπι ἐ Ατι- 
Ετ τἰορυτ ἀἰοὶί: 

Ῥὰ5 ΡΘΙΓΟΙΡΟ ἰοῦ, 4υἰὰ ἀοῃηπιι5 Ἰοσαΐι5 ο51.. 
δια τ6. ν ρθη ὨΟΙΏΪΗΙ ΡΓΙΠΟΙΡ 5 ΡῬΟΡΟΪ μαἰτι5.“ 

»δαα 6. ΠῚ νοσῦθη οἰ πη 15 ἢ (ἰαϑοΓίο. ἡ 

1 Δ11- 
«ἀπά Ππ δαάϊθηΐ, 4πὶ Ιοησ6 

αἰΐ ΠΟΙΉΪΠΙ18. 
Π γι πη 4116 

8 Π6Ὶ ΘΟΘΙαΠΊ, οἱ ΔΕΠ- 
δος 1ῃ ἰΘϑἐ ΟΠ ΠΗ. 

Εἰ 46- 

Εγρο ΕἸΡΟΙΠηΟΙ ΑΙ ΔυΓ65 

ποϑίγαβ, αἱ πα 0. γογθ0Ὸ οΥΘἀοΓΘη5 ; ΟἸΓΟΙΠΙοἰβίο Θηΐπη, ἴῃ 4υἃ 1111 ο0Π- 
ΠάρΡαμ!, ἀργοραία οϑί, Ῥγδθοθρὶΐ Θη1ΠῚ )ΠΟΙΏΙΠ15., ΟἸΡΟΙΠ ΟἸΒΙΟ ΘΠ ΠΟΠ 

ΟΑΓ 5. 6556. [ΔΟΙΘῊ ἀΔ1ὴ : 11 δυο ΡΥΔΟΘΟΘρίιΠ| ΠΟ ἰγᾶηβσγο551 δαηΐ, 4 ἃ 

ἰὰ οἱ ἤγϑϑοριβ. (σοι. ἰοΥι5. ΠριΓΆΠῚ 
5ΔΟΙῚ 58 ηρ 15. ΘΟὨ ηδί, 4πὶ ἀ6 οἰπιβ [ἃ- 
(66. Ρ61 ἰᾶποθᾶθ γα] ηπ85 ΘΧΟΤίι5 οϑί. {Εἰ 
Πγβϑϑοραβ.. ἢοο βϑθῆηβ ΠΕΡ 6 ΠαίαΓΔΠῚ 
Πα ΘΓ τηθα οὶ [ουπηΐ, αἰ αἰ! παΐοὶ ΟΧΡῈΓ- 
σοῖ, 51 4πᾶ6 186 Ῥϑοίου! ΠοιηϊΠ]ὴ 50Γ- 
465. εχ ΘΟΡΓΙΡΙΪΟΠ6. ΠΟΧῚΪ ΠΙΠΉΟΥ5 ἴη56-- 
ἀουπί. [{π48ὸ οἱ πθοθββαῦο ἴῃ ΘΧρασρα- 
[ο6 Ρϑοσαίοναπι Πα] πΙ5 ΘΠ] 0 4] ΘΥΔΙΠΪΠΪ5 
ἤραγᾶ διιδοθρία οϑβί. --- ΒΟ Ιρβοσῖπι ἐγ 
αἷς ἡμεῖς σωθησόμεϑα, χαὶ ὅτι ἀλ- 
γῶν κτλ. 

20) οὕτως Ο Υ. 
21) ἐστιν ΟΥ̓. ἱ 
22) Ατί. τοῦ Ἰ6οΙΙοη15. γα]ρ, δηΐο χυ- 

οέου ομϊδὶ ὁ. ΒΟΕΟΥ͂. 

ἀρ. ΙΧ. 1) αἰτέων Νει. Τιμη ἡμῶν 
οἰϊατα Ὁ Ἰη ἰοχία, ψιοά ΔΙ ΔΗ ΘΠη515 δά 
οΥΆΠῚ πηΐαν! 'η ὑμῶν. Οἴν. Πϑαΐ. 21,12. 
1,ονἱϊ. 19, 28. Ἐρ. δᾶ Ὀιορηοῖ. ο. 4. 

2) ὑπήχουσε Ἰοσοηάπη ρτοροπὶί Νίθη. 
6. ΧΧ Ρ5. 117, 44. 

9) ἰϑαϊὶ 939, 19. Οὁ6}}} οἰ 50πῸ ἀᾶἃ 
ἸπρῊ Ρ ον ο τη θπίθ ᾿μ θη ἀθυᾶπηο ; ο0π0- 
ΒΟΘΡΔΏΠΟ 4π8}} 0056 0 Δ 18 δΔάοροτγδίο. (. 

4) χαὶ οἱ Ρ. οἱ Μεη. 
δ) περιτμηϑήσεται ΟΥ̓, ἴῃ Πος δὶς 

ἀοτὴ περιτμηϑήσεσϑε 84 ὀΓΔη. [61. 4, 4. 
0) α!Ρ. ὃ δηΐβ κύριος ΟΙἸΉΪΒῚ ο Β6 

ΕΟΥ͂ εἱ 1 ΥΧ ἴ[ογ. 1, Ἂ 
1) [ἴὰ ποϑίϊ φυδίίπον (οἀά., 

Μοπ. οἱ 1144. 5. 88, 18. 
8) ϑδοΙῖρ81 γῇ Ρ. γι]. ἡ γῆ . Β6 

ΕΘΝ ΧΧ [58]. 1; 2 
9) Πεάϊ χύριος ο. ΒΟΕΟΥ͂ ΙΧ, 

γοΐ. [ηΐ. γ7οβ5., ὁ ϑεὸς Μρη. οἱ 81]. 
10) δ... οἰγοιιηηδιδῖοηΒ απ [) 60 

αὐθορίαθ. ἢ. ΜαΙποΥ πὶ ἐλάλησε ταῦτα 
εἷς μαρτύριον ο. ρη. πὶ 510: Ποιηίπι8 
Πδθο ἰοοαίαβ οϑί, ΘΟ] απὶ οἱ ἰθυγᾶμη ἴῃ 
ἰθ5{ΠΠ] ΟΠ 1Π1Π| ((6ϑι65) δαγοοδηβ. 

{1 1581. 1: {0:- 
12) να! ραν ἀχούσατε οχ ΒὝΟΕΟΥ͂, 

ἀχούετε ἥεη. γο55. οἱ 41}. Ποῖμ βου ρβὶ 
βοῶντες Ρ. βοώσης ο. Β (παρ) ΕΟΥ͂ 
ΧΧ, βοώσης Β (ἰοχία5) ( νυ]. [54]. 40,8. 

13) ἙαΙαϊ πιστεύσωμεν 6χ ΒΡΟΥ͂ 
οἱ πᾶ. γο588.. πιστεύσωμην (5190) (, 
πιστεύωμεν ΠΝ 

14) εἰ γὰρ ν". 
ποίϑασι Β ( ς. να]ρ. 

ἔστι 

ἡ γὰρ ΟΥ. εἴη σε- 

Ὁ: 



20 ΒΑΝΝΑΒΑΕ ΕΡΙΒΤΟΙΑ. ΙΧ. Χ. 

νηϑῆναι "Ὁ ἀλλὰ “παρέβησαν, ὅτι ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφιξεν"» αὐτούς. 
“«Πέγει πρὸς αὐτούς" τάδε λέγει κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν“ --- ὅδεῖϊ εὑρίσκω 
[νέαν] ἐντολὴν --- "μὴ σπείρητε ἐπὶ ἀκάνϑας ," περιτμήϑητε"" τῷ 
κυρίῳ ὑμῶν." Καὶ τί λέγει ; 

ὑμῶν, καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ μὴ σκληρύνητε. 
πάντα τὰ ἔϑνη ἀπερίτμητα, 

᾽4λλ᾽"" ἐρεῖς καὶ μὴν περιτέμνεται ὁ λαὸς 
λέγει κύριος" 
οὗτος ἀπερίτμητος καρδίᾳ." 
εἰς σφραγίδα."" ᾿Αλλὰ καὶ πᾶς Σύρος, 

περιτμήϑητε τὸ σχληρὸν τῆς καρδίας 
ἌΣ ΤῸ δὴ πάλιν" ἰδοὺ 

ἀκρόβυστα" ὁ δὲ λαὸς 

“5. καὶ Ἄραψ, καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς 
τῶν εἰδώλων. ᾿Δφαΐ οὖν κἀκεῖνοι ἐκ τῶν διαϑηπῶν αὐτῶν εἰσίν; ᾿Αλλὰ 
καὶ οἵ" Αἰγύπτιοι ἐν περιτομῇ εἰσίν. άϑετε οὖν, τέκνα, περὶ πάν- 
τῶν πλουσίως, ὅτι ̓ Αβραὰμ, δ πρῶτος περιτομὴν δοὺς, ἐν “πνεύματι 
προβλέψας εἰς τὸν ̓ Ιησοῦν" 5 
ματα. Ζέγει γάρ᾽ ὑπαὶ ν 
ὅρας δέκα καὶ ὀκτὼ καὶ τριακοσίους." 

περιέτεμεν, λαβὼν τριῶν γραμμάτων δόγ- 
περιέτεμεν ᾿Ἵβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἄἂν- 

31 Τίς οὖν ἐν " δοϑεῖσα τούτῳ 
γνῶσις; ; [Μάϑετε τοὺς δεκαοκτὼ πρώτους, εἶτα τοὺς τριακοσίους. Τὸ 

δὲ δεκαοκτὼ" ἰῶτα δέκα, ἤτον" ὀκτώ. Ἔχεις ᾿Ιησοῦν. Ἔτι δὲ ὁ 
σταυρὸς" ἐν τῷ Ταῦ ἤμελλεν: ἔχειν τὴν χάριν, δ λέγει καὶδ' τοὺς τρια- 
κοσίους. Δηλοῖ οὖν τὸν ὃ μὲν Ἰησοῦν ἐν τοῖς δυσὶν γράμμασιν, καὶ 
ἐν ἑνὶ τὸν σταυρόν. Οἶδεν ὁ τὴν ἔμφυτον" " δωρεὰν τῆς διδαχῆς αὐτοῦ 
ϑέμενος ἐν ἡμῖν. Οὐδεὶς γνησιώτερον ἔμαθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ λόγον“ ἀλλ᾽" 
οἶδα, ὅτι ἄξιοί ἐστε ὑμεῖς. 

Χ, ῥταο οδο5 (6 δϑοὶβ ρυαθοθρῖί, ϑδρὶγϊαἰϊίον οαρίοπᾶα, φιοηναάηιο- 

ἀπῆν αν α θαυΐϊάο [αοίνην 6586 υἱάθηλι. 

Ὅτι δὲ "Μωσῆς" εἴρηκεν" οὐ" 
οὐδὲ χόραχα, ΟΣ πάντα ἰχϑῦν, ὃς" οὐκ ἔχει λεπίδα ἐν ὀξύπτερον, 

15) γενηϑῆναι Β, γεγννηϑῆναι (ΟΥ̓ 
Μρη. γ0085. 

,.16) 1τὰ ποβίν! «αδίίπον (οαά. οἱ Κ᾽, 
ἐσόφισεν νυ]. ἐ 

11) ΒοΠρϑὶ δδε 1. 6. ἔγωγε ν. ὧδε, 
«πο ὁοηϊ. Μοη. νυϊβοίπιθ ΘΠ] ΟΓ65. οχ- 
ΡΙΘΒΒΘΙΙΠΐ ΤΠ ΟΡ ΡΥ θίομη γί. βϑοι, ὁ δὲ 
ἰάθη ἰπ ἰοχία, ὁ δὲ ΒΟ Ε Ὁ, ὁδέ (οἰ) ν᾿ 
πηᾶπ. Ρ1.. τππιΐαίπτη ἴῃ δε. Βοἰπάθ [γέαν) 
ΒΡ] ον γα ἢ θη. δποίογο [ηἰ. γοῖ. ΤᾺΠῚ 
σπείρηται Ρ. σπείρητε Μοη. ἴον. 4, 8. 

18) 6! “ἐπὶ ἀζάνϑας ἘΠ ΠΕ ἐπὶ 
ἀκάνϑαν Ὁ, ἐπὶ ἀκάνϑανΒ, ἐπ᾽ ἄκανϑαν 
(5: ΟἽ οι. ἐπ’ ἀχάνγ 9.κις 058. οἴ] 44... ΧΧ. 

19) δοβ5 δὲ μΡοβὶ περιτμήϑητε 
ΟΠἶδὶ ὁ. ΒΟΤΟΥ͂ ΤΧΧ Μϑη. Ὑοοάθι] ἃ 
χαὶ τί λέγει; καὶ περιτμήϑητε τὸ 
σχληρὸν τῆς χαρϑίας ὑμῶν ἀοβί ἀογδη- 
{ὰ ἴῃ (Σ Β, Οὐἶα5 ἀα! ἀθγὴ τη ϑὶηὶ αὐϑοιῖ- 
θα Πίμ}", Ι6Ὶ. 20. 

20) [{8 ἐκ ΠΡ ΒΟΚΟΥ. σχληρύ- 

γετε σνιυ!ρ. 
21) χαὶ ἄδοβι ἴῃ ΟΥ. 
22) Ἐχοϊτβὶ νὰ]ν. ἃχί. ὁ 

ΟΘΌΘΟΥ ΧΕ 9, ον ῳ0, 
δηίθ χύριος 

φάγεσϑε χοῖρον, οὐδὲ ἀετὸν, οὐδὲ 

235) 81. 6. ποβίυ]β. ΄αδίίπου (οαά, οἱ 
Ε ρ. «“22λὰ ναϊ]δ. 

24) Ἀειϊπ! σφραγίδα ὁ. ΒΕΟΥ͂ 
γοβ5., (σφαγιεδα 5βῖπε. δοοθηΐα (), ἀιδπι- 
ΥἹ5 ΡΟΣ ΘΡ ΘΟ (1 ἈΟΟΘΡΙΪΩΝ [υἰββοὶ 

ῬΓΟΡΘΙ ΒΡ οιηθποη; σφράγιδα Μοη. Ηαὶς 
γϑί "5 [06 6.15. 5ῖσποὸ βίην 1Ππ ΠῚ] 
ἢ εὶ {(βαριἰϑιη115) τοβροπάθί, {πὸ βἰβηβεὶ 
οἰϊαπη (4 τηοτίμϊ ογᾶπί ἴῃ Τοβηππὶ Π 6ἱ 
τηἰγαγουπηΐ, Οἶπσ, Πϑυτηδθ Ραβί. ὅῖπὶ. 9. 16. 

25) Αάδὰβ (οίθ! ουϊαπὶ ἢ. 1. οοΙημηθη- 
ἰδ 6]. - 

20) ἄρα ΒΟΥ͂. Πείπ 5ουρβὶ αὐτῶν 
(.. ὁ. Ἰουδαίων) ε. ΒΟ Ε ΟὟ, αὐτοῦ νυ!Ε. 

21) Ατί. οἱ ροβί γοββίπιπη τ βίϊ πὶ α.Ψ 
ΕΟΥ͂, ἀροϑρὲ ἴθ Β( οι. Τιυ εἶσι 
Β (ἱ νυ]δ. 

28) ᾿Ιησοῦν ἃιποίοτε, γεΐ. 1πηΐ. δοηὶ. 
Ὠᾶν. 5} σα η!θπ5. παης ΟΥ̓́, υἱὸν ΒΟΕ 
Μη. οἱ ῥ᾽ ουῖ ιιο 11}}}. ἱΠΊΡΤ 655. ΕΧ ΒΟ 
ΕΟΥ ᾿ηορρυηχὶ ροβί περιέτεμεν ((ΕῸ 
περιἕτεμε) ΟΠ] ΡαΪ5 Ροβί Ἰησοῦν 
(υἱὸν) δομημηαίο αἰβυϊηβ  ΘΓοίαν. ΝΘ 
Οοαά. Ἰδοιϊοπεπι υἱὸν ῬΓΟΓΞΙΙ5. οαπὶ ποη- 
ὨΜ}}15. ΘΟΠ ΘΙ ΡΒΟΙη. ΝΠ 16 [Θβι5. αϑβὶ 

συνόδων 



»»" 

ΒΑΒΝΑΒΑΕ ΠΡΙΒΤΌΙΙΛ. 

ΠΤ }ΠΠ5 ΔΘ Ο] 5. ἀ006})α!, {Π|05. 

ΟἸΙΓΟΙ ΠΟΙ {111 ΠΟΙΏΪη0 γοϑίγο.ἥ 

ΟἸΓοοΙ ἀι6.,( ἋἸοΙ, 
ἀπγοι 5... Αἰχαθ Πορι : 6666, 

ΑΙ δά 605: 
βίο γ΄ (Θα! ἀθ πὶ πονᾶμι Ποῖ ΙΟΡῸΠῚ ἰΠγ6Π10): 

Ελ «αἰ νὰ} 5:01 ΠΟΙ Πτι5. Πἰδθθ. νου} 5 
ἀπ  ΠΠὰ ΘΟΥΙ5. νΟΒ.}}, 

(101: οΙΙη1ι5, 

ΧΟ Χ. 21 

60 ἀ1ο1{ ἀομηίηιι5. θοιι5. νο- 
ΠΟΠΘ. ΒΘΥΌΡΟ 5106} ΒΡΙΠᾶ5 ; 

οἱ ΘΟΥνΙΟΘηΙ γο ΘΓ ΠΟ [ἢ- 

ΟΙἸΠΠΟ5. σΘηΐΟ 5. ΠΟΙ ΡΟ.ΠῚ- 
Οἰδὰθ. ϑ1ηΐ, ἃ0 ΡΓΔΘρείιη) Πα ΘΗ; ἰδίθ. γογῸ ΡΟριι5΄ {Πι4αρουνιπ} «οογ 6 
αδὲ ἸΠΟΙΓΟ ΠΟΙ 5115.. ΑἹ [ΠΠ4Π|65: 
ΟἸΡΟΙΠΟΙ 4Π{π|;, 
ΠῸ5 5δοουοἱας. ΤΠΟ]ΟΥ ΠΙη. 

βίαμηθηΐη ὁ οὶ οὐ ΑΘΡΎΡΙΠ ΟἸΡΟΙΠΟἸΒΙ ΟΠΘ ΠῚ Ἐ5ῈΓΡΔΗΪ. 
ἀπο ΑΡ ΓΔ ΠΠΔΉ.15, 

ἴη 5ΡΓΡΙΓ ΡΓΡΟΒΡΙ ΟΠ 5. [ἢ ΙΘ5 6} ΟἸΓΟΠΠΊΟΙΑΙ, 
ΝαΡΡαὶ 

ἈΡΓΆ Πάμηι5. 6 ἄομιο 5πὰ ΟΟΧΥ ΠῚ νἱροϑ.ἡ 
ΟΟΘΏΙ ΠΟ ὁ ΠΙΒο 6. θγμ]0 ἀθοθηὶ οἱ οοίο, 
οἱ οοἴο ΘΧΡΙΠΠζπ, ΡῸΡ 1 ἀδοθη, ΡῈ. ἢ οεἴο. 

ΑἀΠπΟ γΟΓῸ ΟΥ̓Χ ἴῃ ἤσαγὰ {Π|ογὰρ Τ' στα ἀπ) ΓΘ ΘΙ Ρ(ΠΟΠΙ5. ποβίλ 

{Π|, 46 ομληῖθτις5. ἀριπάο, 
ΒΙ0Π611, 
[ΟΓαΓ απ (ἰοοἰΓηᾶ Δ} 65. 

651. 

οΓὰΐ δἰσηδίαγα; ΠΠΔΡΓΟΡΙΟΙ ἂἰ «ἰΡΘοΘπ(ο5.ὗ 

0. πος, 4π| ρΓοίπ πη ἀπι5. ἀοπιπὶ ἀο0- 
ΝΟΙΠΟ 1] Ρ]5. ΠΟΙ Π]ΔΠ11) ἃ ΠΠ6 ΔΟΘΟρΡΙΐ 561- 

θ15. ΠῚ Ον15.,. οἱ ΟΡ Θ 6) ἴῃ ἰοΥ ἃ. 
{ΓῚΠ86. 51ὰδ ΒΟϑΕ1{ [ἢ ΠΟ} 185. 
Ὠ]ΟΠΘΩ] ; 864] 5010, Υ05 ἀἸ5Πη05 6556. 

Χ, φῥναθ ἴοδο5 46 οβοῖξ ργαθοορίί, 

Οἱ γΟΡῸ 1Π|6 ΡΟΡ 5. [ἢ βρηιπὶ [Ὁ 615 
γϑριμὴ οἱ ΟἸΓΟΙΠΠΟΙ ΔἸ 1111 ΒΘ ὙΡΙ ΟΠἼΠ65, ἃ ΑΓΆΠ 05, ἃ. 0η1- 

Πϊηο ΟΓΡῸ ΡΟ ΠΘηΐ 111 ἀπο π6 αἰ θοσγῖπι (6- 
ΠΙβοιία. ἰριίαγ, 

(ΠῚ ΡΥ ηπ5. ἀθ ΠῚ ΟἸΓΟπΠηοΙ- 
ΡΟ ΠΔ ΠῚ {ΠΠ τὴ {|- 

ΘΠ} 50 ρΡίαΡα : .6[ ΟἸΡΟΙΠΏΟΙ ΑΙ 
Οτὰθ οΡρῸ Π1 ἴῃ ποὺ ἀαία οδί 
ἄθιη ἰγθοοηΐοβ. 6 οθιη ἁπίθη) 

Πα] 65. {110} ΠΟΠΊΠΠ15 

Οϑίθπα τ τᾷ [θϑιιπη [ἢ ἀκι- 

δρ1»1Ἰ(υναἰίον" σαρίοηάα,, φινοηναάηιο- 

ἄνιην αν α αυϊάθ [αοίυνην 6556 υἱάθηνι5. 

τᾶν ἀπίθη ΜΙ οΞ 65 αἰχί:, ΠΟ ΤΠ 4 π08 }}{15. 5.161 ΠΟΘ. 16 Δ] ΊΠ| Δ} ΠΟΉ 16 
ΔΟΟΙΡΙ ΘΠ ΠΘΕΠ6. ΘΟΥν ἢ Π6Ὸ ἘΠ} ΡΊ5 061, 61] ΠΟΙ Πα] θα 56ΠπΔ1ηΔ 1} (ἢ 

ἡ 5 ΑΙ Πη15.. 00 ΡΙΓΟΙΪββΙ οη6 ΠῚ ἰἀο- 
(ἀτη, ΒΟ ΠΟ] οἴπι μη [1] ΟΠ] 65 σοη 05. ἴῃ [0515 
Β6ΠΙ1]Π6. 

29) Βεοίον μὰ νυ οπίαν αἰ ἄθη. 17, 
20. 217.. οὗ“ (ἀξ 1..12: 

90) ἡ οἵη. θη. 
91) τοῦτο ΒΒ (.- Μοπ.. τούτο ΟὟ, 

αὐτῷ οϑ85. ΠΣ μηϊαβοοπιοαὶ γνώσεως 
σόηοῦο Ν᾿ ἀἰδραίαν! ἴῃ ΠΡΤῸ : [)8ὰ5 δοπά- 
ϑφφτοίθοη 465. Αρ. Βαγπᾶθ θὰ. ". 89 56. 

82) δουρὶ δεχαοχεὼ ὁ. ΟΥ̓ οχ ἃπᾶ- 
Ιορία δηϊοοοάἀομίπιπι, δέχ χαὶ ὀχτώ 
Β( ς. [πἴ. γοΐ. οἱ νυϊα. Υοχ δέχα οχ- 
οἷάϊ! ἂρ. Μοη. [ἢ Β' οχίδγ ΠΠΠῚ ἅ55611- 
(ἃς τὸ δέχα ὀχτὼ, Ἰῶτα. ἧτα κτλ. 
ἴσ. (Ἰ]οῖη. ΑἸοχ. δίγοιῃ. ΥἹ. ο, 11. Ρ. 182. 
ΡΡυ ΘΠ ἴῃ ΡΈγο ΘΟΠΊΔΟΠΙ Τὴ ῬΓΔΟΪ. Υ. 90 564{. 

99) εἶτα (0. ἴῃ ποὸ «πάοιη τηιίἃ- 
{πη} ἴῃ ἥτα. 

91) ΒΘΟΘΡῚ ἔτε δὲ ὃ σταυρὸς ΟΧ 
ΒΟΥ οὐ γατ᾽ ΙΘοΕ ἂρ. γοϑε., σεὲ δὲ 
ὁ σταυρὸς , ὅτι δὲ σταυρός Νει. 
οἱ 1144. 

90) ταῦ ἤμελλεν ΕΟ ἤμελ- 
λὲν ΒΟ. ΜΝοπαιάϊ ἤμελλεν ἴδιαι ἴῃ Ο]6- 
Υἱοὶ δα. ἃ. 1098 ἰδοίππι εβὶ ἔμελλεν, 
ααοά τοροίπι Ἠεΐ, 

90) ΑΙΠΔίον (Δ! ]Π1 010}: Νὰ Ρογοὸ 1ὰ 
ΟΤΌΟΘ Π6|1ἃ 1 ἀογοόνα ἄν} 1] θ6] τη 6610, 
6106. 6 {Ρθοοπίο. 

91) χαὺ Β (πὰ ἰοχία) ἃ Ο Υ᾽ [ηἰ. 
Μεη., γὰρ Β ἴῃ τηᾶγ9. 85. 

.38) τὸ ( Μοι. οῖη δυσὶ γράμ- 
μασι Β ( ο. νι]. 

99) ἔωφοιτον Υ̓ Ὁ, εἴ 4πίθπι οο1- 
τθοίππι ἴῃ ἔμφυτον. (τ. διρτὰ ὁ. 1. 
πα" οἱ ηι τεξΞ ΞΞ- πα Ὁ ἐπ 5] υηι. 

40)) 1. ὁ. ᾧ ἐμοὶ ἔϑος ἐστὶν, πρὸς 
τοὺς γνησιωτέρους λέγεσϑαι. 1η 00] Πρ 
γνῶσιν. Ιἰάριη γνησιώτεροι 51}: ἃς ἴῃ 
ἴρηα!} Ερ. δὰ ἔριν. ο. 12. συμμύσται. 
αἰν, ΟἸοπι. ἤομι. ἤοιῃ. ΧΙΧ, 25. 64. ΠΥ 6580]. 

41) ἀλλὰ να!ρ. 
(ρ. Χ. 1) Τμορο5. Μοβαϊοαθ. Τἰ μπᾶ 65 

ΔΙ] ΘσΌΤΙο6. ΘΧΡΙΙΟαπΐπι, ΠΟΙ Δ] π|π ἃ} 
ΟΥΊθοπο. ἃ Π|54π ΑἸΘΧΔΠ ἢ η15. Γἀοίπατη οἱ 
αὐ τηο Π|Π} ΔΘΥΠΠ π56π|6 Π1Ὸ {ΠΠῸ 50] Π|1|5 
ΟΟΠ πε δίπΠη. 

2) 1,ονἱΐ. 11. Ὠδαί. 14. ΤΠ οοι5. ἃ (]6ηι. 
ΑΙΟχ. ᾿δπα δίιιβ ἽΕ ΤΠ ὁ. 15. » 04: 
ΟΝ. ὦ 8. ΡΟ 

9) οὔτε πᾶν ̓ Ιχϑὺν δ Υ οἱ 9, ἴῃ 
{πιὸ «πάρι οὔτε πάντα ἰχϑὲν ὃ ὃς Ιιᾶ- 
ΡῸ5 τηᾶπ, 560.. οὔτε πάντα ᾿χϑὺν, ὃς Β6 

γοΙ. 



22 ΒΑΒΝΑΒΑΕ ἘΡΙΒΤΟΙΑ. Χ. 

πν ἕ αὐτῷ , Τρία ἔλαβεν ἐν τῇ συνέσει δόγματα. Πέρας γέ τοι λέγει, αὖ- 
΄ 

τοῖς ἦν τῷ “4ευτερονομίῳ "καὶ διαϑήσομαι" πρὸς δὸν. λαὸν τοῦτον τὰ 
δικαιώματά μου." ᾿Ἵρα; οὐκ ἔστιν ἐντολὴ Θεοῦ τὸ μὴ τρώγειν: Μω- 
σῆς δὲ ἐν πνεύματι ἐλάλησεν." Τὸ οὖν χοιρίον" πρὸς τοῦτο εἴρηκεν" 
οὐ μὴ κολληϑήσῃ, φησίν, ἀνϑρώποις τοιούτοις, οἵτινες ὅμοιοί εἶσι 
χοίφοις. “Ὅταν γὰρ σπαταλῶσιν, ἐπιλανϑάνονται τοῦ κυρίου ἑαυτῶν᾽ 
ὅταν δὲ ὑστερηϑῶσιν, ἐπιγινώσκουσι τὸν κύριον. Καὶ δ᾽ χοῖρος, ὅταν 
τρώγῃ, οὐκ οἷδε τὸν κύριον" ὕταν δέ πεινάξῃ ," πραυγάξει" καὶ λαβὼν 
πάλιν"" σιωπᾷ. Οὐδὲ μὴ φάγῃς," φησὶν, τὸν ἀετὸν, οὐδὲ τὸν ὀξύπτε.- 
θον, οὐδὲ τὸν ἰχκτῖνα, οὐδὲ τὸν κόρακα." Οὐ μὴ, φησὶν," κολληϑήσῃ" 
ἀνϑρώποις τοιούτοις, οἵτινες οὐκ οἴδασι διὰ κόπου χαὶ ἱδρῶτος πο- 
ρίζειν ἑαυτοῖς τὴν τροφὴν, ἀλλ᾽ Ἦ ἁρπάξουσι τὰ ἀλλότρια ἐν ἀνομίᾳ 
αὐτῶν" καὶ ἐπιτηροῦσιν, ὡς ἐν ἀκεραιοσύνῃ περιπατοῦντες.“ “Καὶ 
καϑήμενα ἀργὰ ταῦτα ἐχξητεῖ, πῶς ἀλλοτρίας σάρχας καταφάγῃ, ὄντα 
λοιμὰ τῇ πονηρίᾳ αὐτῶν. Καὶ οὐ μὴ φάγῃς, φησὶ, σμύραιναν, οὐδὲ 
πολύποδα, οὐδὲ σηπίαν., Οὐ μὴ; φησὶν, ὁμοιωϑήσῃ κολλώμενος ἀν- 
ϑρώποις τοιούτοις, οἵτινες εἰς τέλος εἰσὶν ἀσεβεῖς, καὶ κεκριμένοι ἡ τῷ 

ϑανάτῳ᾽ ὡς καὶ ταῦτα τὰ ἰχϑύδια μόνα ἐπικατάρατα ἐν τῷ βύϑῳ νήχε- 
ται, μὴ κολυμβῶντα," ὁ ὡς τὰ λοιπὰ, ἀλλ᾽ ἐξ ξν  ἢ γῇ κάτω τοῦ βυϑοῦ 
κατοικεῖ. ᾿Αλλὰ καὶ τὸν δασύποδα οὐ φάγῃ; φησίν. Ἴ Πρὸς τί; Οὐ 
μὴ γένῃ" ὅ παιδοφϑύρος, οὐδὲ ὁμοιωϑήσῃ τοῖς τοιούτοις" ὅτι ὁ λαγωὸς 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ τὴ ν ἀφόδευσιν. Ὅσα" γὰρ ἔτη ζῇ, τοσαύτας 
ἔχει τρύπας. ᾿4λλ᾽ " οὐδὲ τὴν ὕαιναν φάγῃ. Ἔ Οὐ μὴν, φησὶν," γένῃ 
μοιχὸς, οὐδὲ φϑορεὺς, οὐδὲ ὁμοιωϑήσῃ τοῖς τοιούτοις. Πρὸς τίν Τὶ οὕτο"" 

γὰρ τὸ ζῶον παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἀλλάσσειν τὴν φύσιν, καί ποτε μὲν ἄῤῥεν, 
ποτὲ δὲ ϑῆλυ γίνεται. ᾿Αλλὰ καὶ τὴν γαλῆν" ἐμίσησε: καλῶς. Οὐ μὴ 
γὰρ, φησὶν, ὁμοιωϑήσῃ τοῖς τοιούτοις, οἵους ἀκούομεν ἀνομίαν ποιοῦν- 

4) τοῖς (ϑϊπθ δοοθηία) λόγοις Ρ. τοι 
λέγει (. Ροβὶ λέγει ει. δά. λόγοις. 

ὅ) διαϑήσονται ( εἱ Β Μέρη. ἴῃ ἰοχία, 
διαϑήσομαι πἰογαιθ ἴῃ ΤΠΓΡ.. αἰ ΘΧΠ. 
ΘῪ: 6. 4..ἦϊ 

0) ἄρα ΒΟΟΥ͂. 
1) τὸ ΠΟΒΙῚ ΟἸηΠ65. ΜαΓΡΙΠἰ ἰδ 6η 

Οὐ. Β Ἡοϊβίθηϊαβ ΓαΡΓΟ Δύο ρ51 τοῦ, 
4 'ρ50 ρμροβίθα οθΠ ΘΓ ΠῚ. 

8) ἐλάλησε ( ὁ. νυ]. 
9) Π 64] τὸ οὖν χοιρίον ὁ. ΒΟΕΟΥ, 

τὸ (Ἰ6ᾳ. τὸν) οὖν χοῖρον Νεη., τὸ οὖν 
χοέριον δ 55. 

Ἴ0) ὁ οἵη. θη. Τιμ τρώγει Υ Ὁ, 
610. ἀαϊάοπὶ οΟΡΡΘοίππι ἰῃ τρώγῃ. 

11) πεινάσῃ ΒΩ ΟΥ͂. 
12) Οο44. δὶ ΟΕ ροβί λαβὼν ἀϊοιϊπ- 

διαπιηΐ ὁοΙηΠηαο, {πο Μρη. οἱ γ088. Ρο- 
ΒΠΘΓΙηΐ Ροϑί πάλιν. 

19) ἴῃ τηὰγρ. Β ΤᾺΡΓῸ ΒοΙΙρίππι. οι 
φάγει ΠΠπΘοΪὰ μοβίθα ἱπάποία, ἴῃ ἰθχίι 
φάγῃς οὕλη ΤΊ 46. ΤΊΠῚ φησὶ Β (ἃ νι!ρ. 

[4) φησὶ Β (ἃ νὰυ!ρ. 
15) Ιηΐορτὰ ἰθοίο ἃρ. (Ἰοπι. ΑἸοχ. οἱ 

γοί. [π|. οχίαι οὐδὲ ὁμοιωϑήση. 

10) ἀλλὰ Ἑ Ο νὰ]ς. Τιπη αὐτῶν οἵη. ἥβη. 
11) ΠλΡΘμΓΟΥ ΟΡΟΒΟΡΙΡΒΘΥΊΙΗ : ἐπιτη- 

ροῦσι τοὺς ἐν ἀχεραιοσύγῃ περιπα- 
τοῦντας" χαὶ γὰρ χκαϑήμενα ἀργὰ 
ταῦτα. Υἱάε ΤῊ ΘΟΡ ΙΠαμη ἈΠΙΙΟΟ ΙΘΠΙΙΠῚ 
10. Π. Ρ. 110. Π)᾽ὲ ιῖβοβ. ῬοΙΤῸ [Θσῖρθι5 
5. ΠΉ1ΠΠ6ν ἀλληγορεῖ Ατὶβίοθαβ ἀραὰ Εἰι56- 
πῇ Ῥσᾶθρ. βνδηρ. π᾿}  ΎΠΙ. 69. γυ:. 
θ20.; 8110 ΥὙ610 πιοάο. πΠ6 Ρίπτο5 τηθπιῦ- 
ΤΘιη, Οὑνη]]} 5. ἴῃ ΠιΠἀπππὶ Ρ. 811. οἱ 5644. 
ΝΘΟ ΤὨΪΓΠΠΊ, ΟΠ] 56Π515. ΑΙ ΠΘΘΌΓΙ ΟἿ5. ΠΟᾺ 
ἴῃ 1ρ88 ΓΤ 511 βἰίπι8, 564 ἃ ΒΟ Ρ ΟΤῚ5 ρθα- 
ἀδαΐ ἰηρθηϊο. αν. Οἴν. Ρ5. 609, ὃ---Ἰ. 

18) ἴῃ γϑί. ψνϑύβίοπο ἰαΐ. ΔἸ} εἴο 
αὐο8 ἰδία σοἰαο δἰθὶ π0Ὴ αὐηιῖγοηΐος οβοαηι. 

19) χεχρυμμένοι ( Β. ποῖος αυΐάθηη 
χεχριμέγοι τὰν δὰ τηᾶγο. {Ππ4 τηὰ- 
γα} (ἀ] 1 ο10}}}.. «αὶ νου: Νοὴ 1ἰ 85- 
ΒΟΠΉΪ ΘΙ ΘΡαΙ. ΔΟΘΟΡΡ ΠΟΥ οοὴ ἰοΓὸ, ἃ 
ἀπ 6 }}} ᾿4π8}} [πα] μηδ 50η0. ΘΠΡ]., 6. 8ὶ 
ΟΟΟμΠ ὅπ0 Ῥ61 Ἰηοίίογ ἰγπ ἃ ΠΠΟΓΙίο. 
ΛΔαποίαϊ δαίθη: (Ἰὸ τηθϑ]ῖ]ο [ὰ ἂἱ ρῥγο- 
ΡΟΒΙίο, βαρ ομ051 ὁπ [6 Βθρρῖδ ΒΡΆΤΡΟΠΟ 
ἱ ἸΟΙῸ δἰγαιηθηΐίο, 6 ἷἱ ῬΟΙΡὶ ποῦ 80 
41] πΠΊΟΓΟ. ΟΠ6. πὸὴ ἰΐ ἰαβοῖὰ αἰβιίϊη- 
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Τινῖὰ ἀοριηᾶία ἴῃ ἰπἰ6]]}6 οι! ΘΟΙΏΡΓΟ θη. ῬΟΓΓῸΟ ἃ 1Π15 ΟΜ ΠΝ 
16. ἀθα Θ Ο ΠΟΠΉΪΟ : οἱ ἀϊἰβροπαιη δὶ ρΟραϊαμ ᾿πππὸ ργδθοορία τη6ὰ.. ΝΌΠΗΘ 
ΘΡΡῸ τηδηφαίμη) [)61 οϑί, πὸ ᾿ηδηἀποθη ὁ δι; 5061 Μοβθ5. [ἢ 50ι|π|πὶ 
Ιοσι5 οϑί. ΟπΔρΡΓΟΡίρο 510 , 51.161“ ἃἰΐ, 418] ἀϊσογοῖ : ποθ Δ 86- 
ΓῸΡ15. ΠΟΙ ΠΠ 115. (Δ ΠΠ|Π0π15.,. 4 51Π}1165 δππ1 ΡΟΓΟΪ5. Νὰ Οὐ [ἢ (6]10115 
γιναηΐ, ΠΟ ΠΪ 511 ΟΠ ν 15 ΟΠ {1 ; ΟΠ} ἁπίθιη ἀ 65. {{π||Π|πῚ ΠΘΟΘΒΒΆΓ 5, Π0- 
"πῇ ἃρηοβοιηΐί. ΕΓ «αϊάθηη ΡΟΓΟΙ5, {παρ οοΙηθά!, (ΟΠΊΠ11ΠῚ ΠΟΙ 
πονι: {πάη 0 δἁπίθη Θ5.}11, Οἰδιηαΐ ; οἵ δοοορία [6 Υ11 650ἃ ἰδοοί, ΟΝβθὺ 

Ἰ Δ Πα 0 0 15.,΄ Π{π|04 «Δ Π|8Π},. ΠΘα 116. ΔΟΟΙΡΙΓΘΙη., ΠΟ α6 ΤΠ] νι, ΠΘΉΠ0 
ὁοΥναη.. ΝΟη Δα ΠΔΘΓΟΡΙ5, ἀἰοΙ(, 115. ΠΟΙ ΜΙ θ5., 4] ποβοῖαηΐ 5101 ΙἅΠΟΓΟ 
ἃ0 5Π6ῸΓΘ ΡΑΓΆΓΘ νἱοίαη), 5041 Δ]16 πὰ ΤΔΡΙ ΠΗ ᾿ΠΙ 46: οἱ οπμῃ νι ἀθδηΐα! 

[η 51Π]0|10Πὰ6 ΔΉ] Γ6., ἰδηθ  Δ}115 [Π5141ἃπἰπν. ΕΓ ἄνοβ ἰδίδθ, ἄπ 
οἰϊοβὰρ βϑάθηίΐ, αιδθυιηΐ, «πο πη 0. ΔΙ ΠΟ Πᾶ5. σᾶ Πη65 ἀδνογθηΐ, δαηίαθ. ἴῃ 
Π1Δ ΠΠ|ὰ δ1τπη1ὰ ΡΟ 5[Π0γ06. ΟΝ ΤηΔη 08} 15.. Π41Π|4 πη ΘΠ η), Ποάπ6. Ρο- 
Ιγραμῃ, ποθ βορίαιη.. ΝΌη,, ἱπ{π||, Δ ΒΔ ΘΓΘΡ δ, Π6Ὸ 511}1}}5. 6.15. ΠαΪτ5- 
"2041 ΠΟΙ θτ15, {πὶ ἴῃ ΡΟΡρΘίαπη ᾿ΠΡ11 διιηΐ, οἱ δά τηουίθπ ϑππΐ| δάπι- 
ἀἸοας ; «αθμδ πη π1Π} 1501 ῬΊΒΟΙ ΟΠ], 5011 τη] ἀϊοῖ!, ἴῃ ργοίαμ ὁ νο]αίδη- 
ἴα, π6 6 τ ΤΘΙΓαΙ ΡΊ5065 ΘΠ Υσηΐ, 564 1 ἰθΡΓὰ, 4π|ὰ8 1η ῬΥΟΪ 0 Π]Δ 115 
οϑί, ἀδριιηί. δοά οἱ ἡ]βρογθιη,, ἱπάα|{, «π0η οομηθάο5.. Οπδοθγο ὁ [ἃ 
οϑ, ΠΟ ΘΡἾ5. ῬῈΘΡΟΡΙΠῚ ΘΟΡΓΠΙΡΙΟΓ, Π6Ὸ 51Π|||61ὴ ἴα 4} 1115. Οἰ ΠΟἸ65.; 4π|0- 
ΠΏ ἰΘΡτΙ5. ΔΠ}15 51} 6 1}}}5 ΒΡΈΌΓΟΙΠ ΘᾺ 1]6 τη} Π0]16 αἱ. Οποί ΘΠ] ΔΠΠ05 ὙἹΙΝΪ, 
ἴοι Πια]γοὲ [ὉΓάιηΪπὰ. «50 πθ6 Πγδθηδιη τη πο ᾶ}} 15... ΝῸΠ ΡῬγοΐδοίο 6.18; 
᾿π{π|1, Δα] 6, ΠΟ 6. ΘΟΡΓΕΙΡΙΟΡ ῬΌΘΡΟΙΠ., ΠΘΩπ6. [Π|}0115 5511} 0618. 
ταν ὁ Οτΐα ἰδία ΔηΙτη] ΔΠΠτδι[Π1Ὶ 56 ΧιΠ τηπἰὰΐ. οἱ πηοάο ΠῚ τηὰ5, 040 

[ομηϊπὰ. δ64 οἱ τηιβίθαμι ἰα510 οὐϊο ργοϑθοιίι5 οϑῖ, ἢ 55: Π]6ιη, Πα 1Π|, 
[6 ῬΓΔΘΡΘΡΙΒ. ΥἹΡῚΒ. 1Π15, 405. ἁ ἸΠητ|5. ΟΥΘ. ᾿ΠΠΡῈΓῸ ΠΘΟ ΙΔ Π θα ΓᾺΡ; Π6Ὸ 

ΘΊΊΟΓΘ (Δἃ] 511010 ἴῃ σα 50η0: φοίίαηο Ρ0Ϊ 
Ι6 Ιοῦὸ ίγθοθο, ὁ ΠἀρῸ}}} ᾿πίονπο ἰ6 [Ὁ Γ- 
οὶ 6 φᾶπηῦ6. θ᾽ ΟΔΠΟΙΙ 6 511}}}} οΓῸ- 
βίαροὶ, 6. 600] ἰοτὸ βϑέθο [Ὀγαπάοπο ἰὰ 
θα οοῖα, 11 ἀἰγογᾶπο. 

20) χολυμβόντα (, τηᾶη. 566. ὦ 5018. 
21) 81. (οαᾷ. ποβιίτὶ οἴηποβ, ἀλλὰ 

γι]ρ. Ποΐπάθ βου ρδίιηπβ χάτω ὁ. ΒΟ Υ͂, 
χατὰ Β ΟΣ οἱ ΠΡΡῚ ΠΏΡῚ. 

22) Δριὰ γοβ8. ῬΟΡΡΟΓᾶμῚ ᾿Ἰορδὶ ὁ 
δηΐθ φησίν. 

29) γένηταν ΒΟΥ. 

24) πλεονεχτῆ ΟΥ̓́. Πεῖπ. ἀφόδευ- 
σιν ΠΟΥ Β, πἷἶὸ ταρτοὸ δά τηὰνΡρ. ἀφό- 
θξευσιν. θοία Παΐτ5. ἸΙΘοἱ πιο ΡΡΓθίδί 10 
Ροπάοί ἃ 1ΠΠὰ γοοῖβ σεαιδοφϑόρος, {πὰ 
ΡΓΔΘοΘα, ΝΟ οϑί ῥμο)) 071, ΟΟΥ 1) {01᾽, 

αἰ πᾳ ρου ο0. Βα ΒΟ π 6 11, π6Ὸ 60. ἀἸοΙ πα 
5681, πὸ Νοάοα παιδοφϑόρος, 564 
ἀοποίαι!,, «πὶ ἴῃ ὀχοϊ ἀϊπιπη. ΤΟΙ ([0Π16- 
510} 1ΠΔ ΡΙΌΠΙΙ5 Οἰβρο βίο [οὐ πηδ6 
αἴθ αἰδβὶραίϊοπθ [ἀπ ]Π18 6 στ ηδη) ἰη- 
(γ᾿ πτη {π|6 ἀοοοΙ οσαι. Ἰἄθοσιιθ ΠΠ105. ῬΟΡ ΤΙ. 
Δὸ {Πππ4 σα]! ἀθῖὴ. ὁ ΥΘΠΘΓΟΙΏ, ΟαἾπ5. ππ- 
Θ᾽ Οϑἃ5. 506! πη 085. ΠἰΠηΪδ ἰΓοαιιοηίαι : δά 
οἃ5 τὴν ἀφόδευσιν Α]]Θδοτίοο. ΓΟ[ῸΓ 88. 

ΤΠαθο ἀπ0Π}] ΥΟΧ 5ἰθηῖΠ οαΐς ϑρι οιην οἱι- 
ὑΐ16. ψιοά ἡ λεβηρὶς (σππίοι!ι5) βίνο ἡ 
λέπορις αιιοίδη 5. ΠΟΥ ΠῚ πλα} 1111]. αἱ 
ἰπΐ6 1 ΟΠΠΠ65. τοὶ γοπαίίοαθ 40 4ὯΠ| πη060 
ΡΟΙΙΓΟΒ 58 {15 οοπβίαι. Πμορὰῖ5 φαϊάοπι τρύ- 
πᾶς ππαιαμ [οαϊ{. οἱ απᾶθ Πὰθροί οα- 
θΠ1ὰ χαϑ' ἡμέραν Ροίϊιβ5. Τοποναΐ, ΠῸῚ 
χατ ἐγιαυτόν. θιᾶλο (ΟἰΘΙ ΘΓ γ ΘΒ] 0 
40 ἨΟΓΟΙΟ τορι α φιοηαηι ἰΘριι8 ΟἸΝν}8 
8 γι 15. αλνιηη, ἡνΠ 1 α!, ἃν ἁιοἴ ΟΥἿ5 πη θη16 
ΡΓΟΥΒΙ5. ἅΠ]ΙΘ πὰ 6556 νἱ ἀο:. ροίϊα5. νοΐ. 
ἴπΐ. φιΐα ἰθριι5 5ἰμοι 5 αἸῖ8. [αοὶΐ αὐ 
αἰ οἰϊαπάιην αἰμριία ἤογαηιῖνα. (αν. 1ΠΠ 
οἰχοφϑόροι Ἐν. ἴδ. δά ΕΡ!.. ὁ. 10. 

25) ΥἹἱά. ΟἸομι. ΑΙοχ. Ρράδρ. Π, ο. 10. 
ΡυὩ0. 91. 1220. 

20) ἀλλὰ Ὁ «. νυ]. 
217) θυμὸ οὐ μὴν, φησὶν ὁ. ΒΟΥ, 

οὐ μὴ, φησὶ Β (ἃ νιῖδ. : 
28) Οἰγ. 6Ἰοπι. ΑἸοχ. 1. 1. (οίο!. ἴπ 

ποϑίχ, ἰοο. οἱ 564. 
29) ἀλλάσση Ὁ Υ͂. Μοχ 68. γένε- 

ται ὁ. ποβίυῖϊβ οὐηπΐ θα, οοάϊοο Ε ΠΟ 

οχοορίο, γίγνεται να}. ᾿ 

90) γάλην Β Υ, γαλὴν ἃ 0.. δαβίπάο 

ἐμίσησεν ΟΥ̓. 
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, , 

τὰς τῷ στόματι δε “ἢ ἀκαϑαρσίαν οὐδὲ κολληϑήσῃ"" 

ταῖς τὴν ἀνομίαν ποιούσαις τῷ στόματι. 

ΒΑΆΝΑΒΔΕ ΕΡΙΒΤΟΙΑ, Χ. ΧΙ, 

ταῖς ἀκαϑάρτοις, 

ὙΠὸ γὰρ ζῶον τοῦτο τῷ στό- 

ματι κύει. Περὶ τῶν βρωμάτων μὲν οὖν “Μωσῆς τρία δόγματα ἐν 
πνεύματι ἐλάλησεν" 
τῶν κεταδέξαντο. "Ὁ 
λέγει. ὁμοίως" 

“Παμβάνει"" 

τωλῶν οὐκ «ἔστη ,( 
τάνουσιν ὡς ὁ χοῖρος 

ρυκώμενον. ἑ Τί λέγει ; 

βλέπων τὴν ἐντολήν. Τί οὖν λέγει; 
τὸν κύριον, μετὰ τῶν μελετώντων, 

οἵ δὲ κατ ἐπιϑυμίαν τῆς σαρκὸς ὡς περὶ βρωμά.- 
δὲ τριῶν δογμάτων 

"μακάριος ἀνὴρ, ὃς οὐκ ἐπορεύϑη"" 
καϑὼς οἱ ἰχϑύες πορεύονται. ἐν σκότει εἰς τὰ βαϑη᾽ 

γνῶσιν Ζαβὶδ, καὶ 
ἐν βουλῇ ἀσεβῶν," 
καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρ- 

καϑὼς οἱ δοκοῦντες φοβεῖσϑαι τὸν κύριον, ἀμαρ- 
"καὶ ἐπὶ κα αϑέδρα 

χαϑὼς τὰ πετεινὰ τὰ καϑήμενα εἰς ἁρπαγήν. 

τῆς γνώσεως. ΡΜ ἸΘΟΤΕ Μωσῆς" »φάγ εσϑεὲε πᾶν διχηλοῦν“ 

ἐβ λοιμῶν οὐκ ἐκάϑισεν," 
Ἔχετε τελείως καὶ περὶ 

καὶ μα- 
Ὅ" τὴν τροφὴν λαμβάνων οἶδε τὸν τρέφοντα 

αὐτὸν, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ ἀναπαυόμενος εὐφραίνεσϑαι δοκεῖ. Καλῶς εἶπε" 

«Κολλᾶσϑαι μετὰ τῶν φοβουμένων 
ὃ ἔλαβον, διάσταλμα ῥήματος ἐν 

τῇ καρδίᾳ, μετὰ τῶν λαλούντων τὰ δικαιώματα κυρίου καὶ τηρούντων, 
μετὰ τῶν εἰδότων, 
ρυχωμένων τὸν λόγον κυρίου. 

ὅτι ἡ μελέτη ἔργον ἐστὶν" 
Τί δὲ τὸ διχηλοῦν; " 

ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ περιπατεῖ, καὶ τὸν ἅγιον" 
στετε, πῶς ἐνομοϑέτησε "Μωσῆς καλῶς. 

εὐφροσύνης, καὶ μα- 
Ὅτι καὶ ὁ δίκαιος 

ὁ αἰῶνα ἐχδέχεται. Βλέ- 
᾿Αλλὰ πόϑεν ἐκείνοις" ταῦτα 

νοῆσαν ἢ συνιέναι: Ἡμεῖς οὖν δικαίως νοήσαντες τὰς ἐντολὰς, λαλοῦ- 
μὲν, ὡς ἠϑέλησε κύριος. 

τὰς καρδίας, ἵνα συνίωμεν ταῦτα. 

ΧΙ, 

Διὰ τοῦτο περιέτεμε τὰς ἀχοὰς ἡμῶν καὶ 

Βαριίδηνυδ οἰ οὐ ἴπ Κ. Τ. ργαοβααιγαία. 

Ζητήσωμεν δὲ, εἰ ἠμέλησε' τῷ κυρίῳ 1 προφανερῶσαι περὶ τοῦ ὕδα- 
τος καὶ τοῦ σταυροῦ. Περὶ μὲν τοῦ ὕδατος γέγραπται. ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ, 
πῶς τὸ βάπτισμα, τὸ φέρον εἰς ἄφεσιν" ἁμαρτιῶν, οὐ μὴ προσδέξων- 
ται ὁ ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν." ““ἔγει οὖν ὁ προφήτης᾽ ἔκστηϑιν 
οὐρανὲ, καὶ ἐπὶ τούτω φριξάτω ἡ γῆ, ὅτι δύο μεγάλα καὶ πονηρὰ 
ἐποίησεν ὁ λαὸς οὗτος" 

ὥρυξαν λάκκους συντετριμμένους." 

91} Βι6 Ὁ: 
διὰ νυ]α. 

92) χολληϑήσι ΟΥ̓. 
99) Βουρδὶ χατεδέξανγτο ὁ. Β (, 

απο δοοιΡαίϊπ5. ΓΟΒΡΟΠ θὲ, ὙΘΓΒΙΟηΙ Ὑοί. 
Ρθγοορογιηΐ ; προσεδέξαντο ΕΟ ο. 
γο55. οἱ το] 15. Ἐχοάϊ ἢθο νΘΥΡῈΠῚ 
ἰοχί! Μοηαγ]. ΟἿτ, ἰἀηθη ο. 11. 1Π1110 
οὐ μὴ προσδέξωνται. 

94) Οἵ. ΟἸοια. ΑἸοχ. Βίγοιμι. Π᾿ Ὁ. 15. 
Ρ. 464. 

90) ἐπορεύϑη (, βοὰ δὰ οὔὰπι Βοα- 
ἐμ υἷνῦ, φιὶ πθΉ αὐϊίι δέος  ΡΕΥ Ἴ: 
ΤῊΠ χαϑῶς Β. 

90) χαϑέδραν Υ΄, οἰΐαπι Β. ὈΡ. πιδη. 
91) ἐχάϑισε ΒΟ ο. νυ]ρ. 
38) Πὰ ΒΟΕΟΥ͂ Νερη., εὐ ᾳιϊάοπη 

ποϑίν 5 (οὐ. ΟΠ θΠ5,. 

ἐμὲ ἐγκατέλιπον ,ἷ πηγὴν ζῶσαν, καὶ ξαυτοῖς 
Μὴ" πέτρα ἔρημός ἐστι τὸ ὄρος τὸ 

σΡδθοα ΘΟΥΙρΡία οἱ ἄποο νοί. [ηϊ. ἴῃ πππὸ 
[66 τηοάτιπ οαδίϊσαὰ 6556. ν᾽ θηία: 
ἔχετε τελείαν περὶ τῆς βοώσεως γνῶσιν. 

99) “λλὰ νυῖ!ᾳ. [οοπ5. ἰδ αἴ. ἃΡ. 
ΟἸοη. ΑἸοχ. ϑδίγομι. Υ. ὃ. 8. ρ. 611. οἱ 
Ῥαρῦαν. ||: 6.11. 9.985: 

40) δίχηλον Με. Τὰ μαουχώμε- 
γον ο. ΒΟΥ͂ Μεη., «ιᾶπιὶ [ὈΡΠΙδ ΠῚ ἀο- 
Τοᾶθ. αἸδΙ οοἴτι5 ΟΌΠῚ τϑ [ον μηρυχώ- 
μένον, ἄϊ οδί ἴῃ Ε, ῃἷο οἱ Ἰη[Γὰ ΡΟΓΠ- 
[76 ΠΟῚ ΔΙΙΒΟΙΙΠΊ : μαρυχόμεγον . 
ΤΥ Τ11. 8: 

4Ὁ ὁ ἃροοββδὶϊ οχ ΒῈ ΟΥ̓ εἰ [π|. νεῖ. 
γ}». τὴν τροφὴν λαμβάνων --- τὶ οὖν 
λέγει οη οχίδηί ἰπ (. Εἷἴγ. ἴτϑη. Υ͂, 8. 

42) εἶπεν ΟΥ̓. 
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ΔΒ ΟΓΘΠ5. ἹΠῚΡῚ 15. 5115. [6 Π1η15,. 4πᾶ6 Ἰη!]Δη 1} ἰδ ΟΙΠ118. ΟΥΘ ΡΟΓΡοίΓΔηΐ, 
ΑΠ μη] ΘΠ {Ππ4 ΟΥΘ ΘΟΠΟΙΡΙ.. Ιοϑ65 ἰριαῦ (6. 65015 Ἰοπ6η5 τὰ ἀ6- 
οΥΓοία ἰοοτίι5. 651 [ἢ 5ΡΙΡα : 1Π1 νογῸ, τπχία ΟΔΓΡΠΪ5. ΟΡ αἴθ, (881 
ὧδ οϑοὶβ 5ΠΉΡ]ΙΟΙ[Ο. ορίϑδοῖ, δοσορογιηῖ. Ὠανιὰ Ὑ6γῸ ΠΟΓΕΠῚ {τ ΙηΔη- 
ἀδίογιι 5 ΘΠΒ11ΠῚ ΒΡΙΡΙΓΠΔ]ΟῚ. ΘΟΙΠΡΙ ΠΟ, οἱ αἰΐ' ΒΙΠΠΠ6Ρ: οοαίτ5. ὙΠ, 

{π| πο 1 ἴῃ ΘΟΠΟΙΠΟ ἱπ]ρΡΊΟΥΠ1,, 5101 11 ῬΊ5 665. ΔΉ} ] Δ ἴῃ (ΠΟ ΡΥ 5 
ἃ Τ]ΔΡῚ5. ΡὈΓΟΪΌΠαΟ:; ,οἴ ἴῃ νἱὰ ρθούδίουι) ΠΟ 5(θ 1, 5ιοα! 1ἱ 4] ν᾽ ἄθη- 
αν {6 γα Ποιηίπαμη, οἰ σγο]α! 1 5115 ροοοδηΐ; ,οἱ 10 ΟΔΙΠΘΓὰ ἸΓΓΙΒΟΓΈΠῚ 
ποὸη 5661{., φαριηδάπηοαη ἅνθ8 πὰ δά ΓΔρΡΙΠᾶΠ 5θἄθηΐ. ΟΠΠΠπΪ ΠΟ 56Π 5115 
ΒΡΙΓΙ 1115. ΘΟΘΠΠΙΟΩΙ ἃἀίθηαιι5. Αἱ Μοβο5. ΡΟΙΓῸ ἀϊχι!: πηδη ποα 15 
ΟΙἼΠ6 ΠΠΠ ππὶ ἃς ΤΠ η5. Οπὰ αἰζ ΠΠΠΠΠΔΠ5 65 5, (ἱ δοοορίὰ 
Θϑ0ᾶ ΤΠΘΙΠΪΠΪ Πα ΤΊ ΘΗ 15, οὐ βαϊίαί5. 46. 60. [π|0Ἰ10Γ6] ἰαθίαίι5 σοηβριοϊίαν. 
Ἀφοίς ἀἰχιί ΜΙο565, ΓΘΒΡΙΟΙΘη5 δὶ τηδηαίπιη. Ομ ΘΓΘῸ αἰ ὁ ἈΠ ΔοΡοηππη] 
6556 δέ 605, 4] [Πη16ηΐ ΠΟΙΏΪΠ11Πὶ, 411 [ἢ ΟΟΥ6. τηράἀ δηῖπ’, «πο4 Δο- 
ὀΘρογαηΐ ργδθοθρίαπη, (αἱ ΙοΟααπηἋ ἃς βογνᾶηΐ τηδηάαίᾷ ΠΟΙΏΪηΙ, 64] 
Β0Ιαηΐ, Τη0 Π [10 6} ΟῚ 6556. ἰδοϑί 146, οἱ ΠΟΙΏΙΠΙ ΒΘΓΙΏΟΠΘΠῚ ΤΠ ΠΔΗΐ. 
Ουϊά νοΓῸ 5101 νυ] δ ἀππι ὁ θιιοά οἱ ᾿πϑίπι5 'μ ΠΟῸ τπππᾷο Διμθιαΐ, οἱ 
βᾶηοίη Θχβρθοίαϊ βδθοα!πη), Ὑιάρίο, {πᾶη] ρΈ]ΟΠΓΟ 5δΔηχουῖ Μο565. θά 
ἀπ θηὰμῃ) {15 Πᾶθο ἰπ(6]Προγο ἃς ΘΟΙΠρΡΓΟπομἤονο ὁ ΝῸΒ γ6γῸ ἰμπδί τηλῃ- 
ἀαία 1π|6]Πσϑη!θ 5. ἰΟα πη, {πο ῃ]0 0 ΠΟΙ Π115. 15115. ΡΥ ΘΟ 15. 5101 νο]αϊί. 
ΡΓΟΡίθΓ θᾶ Θ}1ΠῈ ΔΠΓ65 ΠΟϑίΓα5 οἱ οορα ΟἸΓΟΘΠΙ ΠΟΙ Αἰ, αἰ βία ΔΙ] Δ ἀν Δ Πη115. 

ΧΙ. Βαρίἴϑηνι8 οἱ οὐ ἴηι, Κ. Τ΄ ργαοβσιγαία. 

ΟἸΔΟΥΔΠΉ15 ὙΘΓῸ, ἃ ὨΟΙΏΪΠΟ ΟἸΓΔΘ [ἘΟΡΪΐ, ΡΥΔΟΙΠΟΠΟΓΟ ἦα πιὰ οἱ 

ἀθ οὔοθ. ΕΓ «αυϊάθηη 46 ἁσιιὰ 50ΓρΡίαπι 681 [ἢ ᾿βγδᾶ! 8, {πὸ πηοάο 
Βδρἐ σα, 4π| ἃἰΐογί ρϑοοα(ΟΥ ΠῚ ΤΟΙ 5510} 61), ΠΟ 5ἰηΐ Τοοορίαγὶ, 564 
ΔΙ Π1Π 5101: ρᾶΡαί1. ὨΙΟΙ Ἰίδαα6. ργορῃθία: «οθβίθροαθ ΘΟΘ] πη, οἵ ΒῸΡῸΓ 
Π0Ο ἱπμῃογγοαΐ ἴθγγα, (αϊὰἃ ἀπὸ τηΔρπὰ οἱ τη]ὰ [θοῖῦ ῬοΟραΪΐα5. πἰο: τη6 ἀ46- 
ΤΟΙ ΦαΘΡαηΐ, [Ὀπηΐθη) Υἱνιη], οἱ [Ὁ θγιηΐ 5101 Οἰπίθγηα5. σομίγ 5. Νιιηι- 
4υ14 ρμροίγα 5.6} }Π15΄ [ΔΓ ΘΧΡΘΙΒ] «65 ΠΟΠΒ 5 ΠΟΙΠ5. ΠΠΘ5. ϑίοη τ 

43) διάσταλμα ποὸ δριιὰ 50} ρίοΓο5 
ΟἸΔ551005. πθ0 ἴῃ Υ. οἱ Ν. Τ΄, πὸ ἂριά 
πὰ (δηρῖππ) ΤΘΡΟΙΪαΓ. Π)οΥΙναπάπιπιὶ ὁδί 
ἃ διαστέλλομαι, Ἰπιρθγανο, ργ᾽αθοίροτο. ἢ. 
γοχ διάσταλμα οοουνεῖ ἀρ. ΟἸ πη. ΑἸοχ. 
Ι. 6. Ριὸ διάσταλμα Μοη. Ιορὶ νἱὴι 
διάγαλμα, 4αᾶπι γθ06Πὶ 650 4υϊάοπι πθὴ 
ὁοβποβοο. Εογίαββα διάγγελμα. 

44) 5160 501. «ποδί 6] (σα 4., ἐστὶ νπ]ρ. 
45) χαὶ ὁ δίχαιος 6(14] ταίοπο Πὰ- 

μι Οοαά. Ε ΟΥ, δ᾽ ὁδί ὁ δίχαιος. καὶ 
ἂν, ἴῃ Β (ὁ νυ]ρ. ὁ δίέξαιος ἕν. 

40) ἄλλον ναγ. Ἰϑοΐ. ἀρ. γοββίιπι. Μδι- 
δἰηὶ Β δαβουρίαππι οϑί ἔσ. ἄλλον, ρμοβίοα 
ΟΡ ΘΓ αίπΠη. 

41) 1. 6. Ππιάδοιβ. ἤρη. 

(δρ. ΧΙ. 1) ἠμέλησε 5ογῖρὸ ὁ. (ΟὕΚ 
Μοη. γο55., ἠμέλησεν ΟΥ̓́, ἐμέλησε Β. 

2) εἴσφερον ἄφεσιν 166. ραίαί Μίρη. 
Οἴν, ἘΤάποῖα 1. ο. Ρ. 87 564. 

8) προσδέξονται 0 Υ. 
4) ΝΟ ΠΘΟΘβΘΠΠ 6586. ρπίο. τ ΟἸΙΠῚ 

γΟΞ510 οἱ (οί. Γθροπᾶπηιβ οἰχογομήσουσι; 
πᾶπη τῷ οἰχοδομεῖν ἐπεί οη αὶ ν6] [ἀ- 
οἰομαϊ νἱβδ ἴη6556. ρμοίοϑδί, ἀπ οία ἃ) δοαϊ- 
{10115 τηοίαρ μο ἃ. ἢ αν. [η{6}Π|01| ΒΑΓΠ Πα 5 
ΟΡΘΌσα οἱ βπρογβι 058 Πιἀαθογη Ρᾶρ- 
(ἰβιηαία, Ποη. ϑουῖθο οἰχοδομήσουσιν 
ὁ. ΟΥ̓, οἰχοδομήσουσι Β (Σ νι]. Οἴν. 
Ναγο. 1, 4. 

ὅ) ἔχστηϑι Β(ΟΥ͂, ἔχστητι Νεηῃ., 
ἔχσταϑι Θ᾽ ο5θ5. 16γ. 2, 12. 18. 

0) ἡ ἴῃ ( τηδη. ΡΓ. 5Βργ δα απ 65. 
1) ἐγκατέλειπον Ο Υ. [Ιπ τπᾶγρ. (. : 

Μς ἀογοἰϊηιοτι ἐοηίοην υἱυιηι. [)6 ὑαρ- 
ἐἴδηιο. λάχους 561. 0. 

8) ΕοΙία556. ἢϊῈ οἱ ἂρ ΓΧΧ Ιοϑϑη- 
ἄππ οϑί συντετρημέγους (συντετραίγω) 
Ξξξ ἤδβαβ, ρουζογαίαβ, τἰὖ τη6 ΤΑΙ πα Υ.Ὁ. 
πηοποί. Η. 

9} ἴΞαϊ. 10... 2. 
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ἅγιον μου Σιών ᾿" ἜἜσεσϑε γὰρ ὡς πετεινοῦ γοσσοὶ , ἀνιπτάμενοι γνοσ- 

σιᾶς" ἀφῃρημένης." Καὶ πάλιν λέγει ὁ προφήτης" ,ἐγὼ" πορεύσομαι 
ξμωπροσϑέν σου, καὶ ὄρη ὁμαλιῶ, καὶ ϑύρας χαλκᾶς συντρίψω, καὶ μο- 
γλοὺς σιδηροῦς συνϑλάσω, 15. καὶ δώσω σοι ϑησαυροὺς σκοτεινοὺς, ἀπο- 
κρύφους, ἀοράτους, ἵνα γνῶσιν" ὅτι κύριος δ Θεός." Καὶ" ,κατοι- 
κήσει δ ᾿; ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυρᾶς." Εἶτα τί λέγει ἐν τῷ υἱῷ; 
»Τὸν" ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν" βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσϑε, καὶ ἡ ψυχὴ 
ὑμῶν μελετήσει φόβον κυρίου." Καὶ πάλιν ἐν Ἑλλῳ προφήτῃ λέγει" 
“ἔσταν ὁ ταῦτα ποιῶν ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον" παρὰ τὰς διε- 
ξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν “καιρῷ, αὐτοῦ" καὶ 
τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται, καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδω- 
ϑήσεται. Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἡ ὡσεὶ χνοῦς, ὃν 
ἐχρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ" προσώπου τῆς γῆς. Διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστή- 
σονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, ᾿οὐδὲ ἁμαρτωλοὺ ἐν βουλῇ δικαίων ὅτι γι- 
νώσκει, κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν. ἀπολεῖται. "59 “Αἰσϑάνεσϑε, 
πῶς τὸ ὕδωρ καὶ τὸν ᾿ σταυρὸν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὥρισεν." Τοῦτο γὰρ λέγει" 
μακάριοι, οἷ, 55 ἐπὶ τὸν σταυρὸν ἐλπίσαντες, κατέβησαν εἰς τὸ ὕδωρ, 
ὅτι τὸν μὲν μισϑὸν, λέγει͵ δ ἐν χαιρῶ αὐτοῦ" τότε, φησὶν, ἀποδϑϑω. 
Νῦν δὲ λέγει" τὸ φύλλα. οὐκ ἀποῤῥυήσεται." “Ἔ Τοῦτο λέγει" ὅτι πᾶν 
ῥῆμα, ὃ ἐὰν ἐξέλϑῃ ἐξ ὑμῶν διὰ τοῦ στόματος ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, 
ἔσται" εἰς ἐπιστροφὴν καὶ ἐλπίδα" πολλοῖς. Πάλιν ἕτερος προφήτης 
λέγει πηι" ἦν ἡ γῆ τοῦ ᾿Ιακὼβ ἐπαινυυμένη παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν." 
Τοῦτο" " λέγει τὸ σκεῦος" τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, ὅ δοξάσει." Εἶτα τί 
λέγει; Καὶ" ἣν ποταμὸς ἕλκων ἐκ δεξιῶν, ὃν ἡ οἱ ἀνέβαινεν ἐξ αὐτοῦ 
δένδρα ὡραῖα" καὶ ὃς ἐὰν φάγῃ ἐξ αὐτῶν, ξήσεται εἰς τὸν αἰῶνα." 
Τοῦτο λέγει, ὅτι ἡμεῖς μὲν καταβαίνομεν εἰς τὸ ὕδωρ γέμοντες ἅμαρ- 
τιῶν καὶ ῥύπου, 58. χαὶ ἀναβαίνομεν καρποφοροῦντες ἐν τῇ “καρδίᾳ τὸν 
φόβον καὶ τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν " ἔχοντες ἐν τῷ πνεύματι. ᾿Καὶ 
ὃςο᾽ ἐὰν φάγῃ ἀπὸ τούτων; ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα." Τοῦτο λέγει, ὃς 
ἂν, φησὶν, ἀκούσῃ τούτων λαλουμένων, καὶ πιστεύσῃ, ζήσεται εἰς 
τὸν αἰῶνα. 

10) Σιὼν ἸΤΧΧ, Σινᾶ ΟΘΟΥ̓͂ νυ]. 165) ἰβα]. 88, 106. Βθηβιιϑ: ΟἸιν δέ 
Ιῃ Β αἴτιόν μου σιν. δ ΟΥ̓ ΔΠῚ ἅγιόν. 65, αηια ΡΟΥΘΉΊΪ5, 1) ΟαΟι 16 ὨϊΟΉ 5 

11) νοσσοὶ --- νοσσιᾶς ΒΟΥΙΡΒΪ ὁ. γὸο, μοίοην παὐοη5. Η. χατοιχήσης Ο Υ. 
ἴηι {πιῸ φαϊίοιη. ροβίπας γεοσσοὺὶ [ἀοίπμη 10) ἰβαϊ. 88, 10.---18. ϑθηῆβϑιβ: [ἢ 
οδί ; γεοσσοὺὶ --- νοσσιᾶς Β ( Ε΄ γνεοσ- ρογγροίην ονλαίΐα (Ἰη"δίϊ υοὐϊδ αὐβαῖ! ; 
σοὶ ---- νεοσσιᾶς νι]ο. Αριὰ ΠᾺΝΧ χπὸ- αἰϊφιαγο ὑογὸ υἱαου 5 διὴι ἴηι ἡναϊο5έαίο, 
(πι6 δα]. 10. 2. οοουτῖ [ΟΡ οΟμΓοία οἱ γορίονϊηνηὶ τουθγοηίία. Η. 
γοσσός. Ιη.  Νοη. ἀνιστάμεγοι Ρ. 11) ὡς τὸ ξύλον τ περυτευμένον 
ἀνιπτάμεγοι, Β᾽ ἴῃ τ16Χὰ ἀνιστάμενοι, Β (ῃ ἰοχιυ) ἙΟσΟΥ͂, ὡς τὸ ξύλον περυ- 

δὰ οὐὰπι ἀγιπτάμεγοι. ϑθηβιβ: πο τευμέγον Νοη., ὥσπερ ξύλον τὸ πε- 
116. ΘΙ Γ5. 5101 ΡῈ} πἰο ῬΥῖναι!. φυτευμέγον Β α πιὰ}. γοῖξ δ Ὁ 

12) ἴβαϊ. 45, 2. ὃ. Βϑηβιβ: ΓΟ Κ7Ὸ- ἃ ογὰμα: Πρὶξ ἑαηιψιαην ἰἰφημηι, πιο 
Ρ)οίαην (Ἰμηἰϑίιι5 (6 86. πιμμα!: ἔσο πστ΄ ρίαπίαϊιηι 68: 86015 (ἰδομγδιι5 ἀημαΊ ΜΉΝ. 
ἤοην5 υἵνιι5 (πὶ ΒΡ 1) -- ὑοαῦο υο8.. ἢ. ἢ 6 ϑαμέϊδηιο οἱ ομιοο. Οἴν. Ρβ. 1, 3--0. 

18) συνϑλάσω Β ( ο. νυῖα., σύν- 18) ἤ δαάϊδι ἢ 7 Κ᾿ 
χλασω (51.) Υ, συνχλάσω Ὁ. οπὶ [ἀγνοὶ Ἐς ὙΌῊ 

συγκλάσω Χ. συγκλᾶν μοχλοὺς νἱχ 19) Ἐσίῦ γὸ 8. Ἰηᾶ 6. ; 

αἰεὶ ροίοβι. 20) ἀπόλειται οογθοίαμι ἴῃ ἄπο- 
14) γνώσῃ --Ξ εἴας, οἱ ο΄. λεῖται 0. 
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ΕΤῚΓ 5. Θηΐ πὶ νο τ! ἃνὶ5 ΡΠ] ἀνο απ 65, 140. Δ ]αίο.ἡ 
Θ6Ὸ ἰῃ0 ἃπίθ ἴθ, οἵ πηοηΐοϑ ΘΟ] ΠΆΠ0Ὸ, οἱ ῬΟΥ 5. ΔΘ ηθὰ5. ΟΠ ΘΓΆΠΙ, οἱ 
γθοίθα [ὉΓΓΘῸ5. ΘΟΠ ησᾶπι; οἱ ἀἄα}}0 {{0Ὶ {Π᾿65ϑπγοῸ5. ΟΟΟΌΪ05, ΔΡΒΟΟΠΑΙΟΒ5, 
ἱπν 1165... τ βοϊδηί {πὰ ὁρῸ Ποπηίπιι5 Ποιι5.. ΕἾ: {ΠΡ 01} 1ῃ Θχοοἰβὰ 
Βρ6 πο ροίγαθ [ΟΥ ἐἰβϑιηδο.. Ποϊπάθ αυ14 αἱν (6 ΕἸἼΠΟ ὁ (Αψαὰ 1Πππ||5 Π46- 
115΄ [ΡΟΥΘ ΠΠΪ5] ; ΓΘΘΘΠῚ οἴη σ]ΟΓὰ ν᾽ 6} 1115, οἱ ἃπἰπηὰ νοϑίγα ΘΠ Ὁ Π|} 
{πηότὸπὶ Ποιηΐηϊ.. Εἰ [ἰΘγπὶ ἴῃ 4110 ΡγΓΟρΠοία ἀϊοι[: (6Υ ἀπ Ππᾶθο [6- 
ὁοΥ , (ἀπ πὰπ ΠΙρπππι {ποἃ Ρ]δηϊαίππ) οϑύ 566 15 ἀθο. 5115 ΔΟΠΔΤΙΠΙ, (0 ἃ 
(γιοῦ δααθθη ἀλθ 1 ἴῃ ἰΘΙΏΡΟΥΘ 510: οἵ [Ὁ] ἢ οἰ5. πὸη ἀθήποι, οἱ ὁη- 
πἶὰ, «πᾶροσηάιθ [ἀοϊθί, ρΓΟΘρογα θην. ΝῸΠ 510 ΠΠΠρΡ11, ΠῸΠ 510: 864 
[ἀπ 4πὯπ| Ρᾶ]6α, 4πᾶπ| γΘΠΐ5. ἀἰ506}} ἃ ἴΔ016 ἴογγὰθ. [460 ΠοῸη 5ἰαθιηὶ 
πηΡ11 ἴῃ ᾿πάϊοῖο, πθάθ ρΘοοδίου 5 [ἢ ΘΟΉΒ1Π10 ΠΙΒ(ΟΤΠῚ ; (ΠΟΠΪὰ πη. ΠΟΥΙῚ 
Ποιηΐμι5. Ὑἱᾶπ ἰπιβίογαμι, οἵ ᾿(6 Ὁ ̓ Π]ΡΙΟΥ ΠῚ ῬΟΓΙ 11. ΑπΙπιαάἀνου6., 4π0- 
᾿ηθἀ0 ἁφιδη οἵ ΟΥΙΘΘ ΠῚ 51Π|1] ἀθβουρ5ι. ΠΙᾺ δηΐμὶ 5]ρη ΠοαΓ: ΠΘΔΙ!, 
4αϊ, οὕ ΒΡΘΓβϑθηΐ ἴπ ΟΥΙ06Π), ἀσβοθη ἀθγαπΐ [ἢ Δατδπ; 4Ἃτ|ἃ ΤΠ ΘΓΟΘΆθΘΠ), 

πα}, ἴῃ ἰθΙΠΡΟΓΘ 5110 Προ απί, ἃ δϑί, ἴὰπὸ γον θιᾶ πη. Ναηο ν6ΓῸ δι: 

Εἰ ΤΡ 5115 1 ΡΡΟΡΠ Θὰ: 

ἡἴ011ὰ πὸ ἀθ!Πποηί. ἡ 

5Π| 4115 ῬΓΟΡΠοία ἀϊοιί : 
ΓΔΠῚ.ἡ 
ἀἰοι 
ΠῚ ΟΠ ΣΌΣ 

Πος 5ιρῃιῇοαί: 
οχίθυῖἑ ἴῃ 5086 οἱ οαγίαίθ, οὐδ ἴῃ ΘΟΠΨΟΙΒΙΟΠΘΠ ἃ 5061) 2118. 

ΘΓ ογδί, (θυγὰ [0001 ἰδ αΐᾶ 5. Ρ6 } ΟἸΠΠΘΙΏ ἰθ᾽- 
Πᾶθο 5ἰσηϊ Ποδηΐ νὰβ ΒΡΙΓΙ5. 68, {πο ο]οΥ ΠΟ θ 1. 
Εἰ ογαΐ αν ἃ ἀοχίγα {{π6Π5., 

οὐ «ποιὸ ὁχ 1ΠΠ15 πη πα πον Υ, 

ΟΧ ΟΥΌ γνοϑίγο 

Βι- 

ΟΠΊΠΪΒ. Β6ΡΠ0, {{| 

Ποῖπάς αυϊ4 
οἵ 6χ 60 ΘΠ ΡΡ ΘΟ απ ΔΓΠΟΓΘΒ5 

γίγοῖ ἴῃ δοίογππιη.. ἤος 

αἰ, ααοὰ πο5 ἀοβοοπάϊμηιι5 σα άθηι ἴῃς ἀΠ4πᾶηι Ρ]Θ ΠῚ ρΘΟΟδ 5. ἃ0. 5ΟΡΑΪΡῈΒ ;: 
ἱπᾶθ ἃιιίθ πη ΘΙΠΘΡΡΊ 15. ἰγιοίιμη ἃ θηΐθ 5, ἴῃς ΟΟΥ6. {ΠΟΤ οἵ [ἢ 58Ρ1- 
γζαι ΡΟ 1ῃ Ιθϑῖιη Δ] ηΐ65. 
[π΄ ΘΙΘΡ ΠΈΠ].ἡ 
ἀογιῖ, νυἱνοί 1 ῬϑΡΡοίμιμ. 

21) ὧρ ἐσὲ Β (ὁ να!ρ. 
22) οὗ οι. (ἱ Νίαῃ. 
28) ἢν. 68. Ρυϊδι ἕξει. 
24) Ποάϊ ἀποῤδυήσεται σ. Βκον 

γ8 1}, ἰδοΐ ἃ. ὕ 058, ἀποῤῥυηϑήσεται νι. 
20) ἐστὲ Υ ὖ, ἴῃ Ποὺ «6 πη) τηϊία- 

{ππ ἴῃ σπ]ρ. 
260) ἐπιστρορὴν δὲ καὶ ἐλπίδα 

Β( Νεη. 
21) ϑόρβοη. 8, 19. 
28) ΟἸοιη. ΑΙδχ: δίγοιι. ΠΙ, 12. .».. ὅ50. 

χαὶ ἦν ἡ γῆ τοῦ ᾿Ιαχὼβ ἐπαινουμένη 
π. π. τ. 7.» φησὶν ὁ προιήτης, τὸ 
σχεῦος πνεύματος αὐτὸς δοξάζων -Ξ-: 
ἦρ86 ἰωμάαης οΟΥριι5 ἰμιηναμιίηι. ΑΓ ἃ 5 
αἰχὶ!: Παρο υορῦα οἱ φηϊῇοαηί οογριι5 (15εἰ, 
χιιοά ργορίιοία ἰαιαϊθιι5 ὁΠ167}]1. 
γῆν Ἰακὼβ δ πουο ροριιίο 1)οὶ 56ῖι1 46 
ἐοοίαι. ΟΠ ΙΒ] πο πη ἰπίο ΡΤ οἰαί8. 561. 
Οἰν. ΠΡΟΙΠπη τη : )5. ϑοη ἀβο!  Ί ἢ 
ἄδ65. Αρ. Βαυπαθαβ. Ταριηρ. 1840. ρ. 98. Η. 

29) Υος. σχεῦος δ] ον Ποαίππη. ΟΠ 511 
ΟΟΡΡῸ5. ἃ 5δουῦ! Ποπηλ ἴῃ ΟΥπιο6. ΟΡ] αἰ πη 

ΑΙΪὰ5 τὴν. 

ἘΠ᾿ φιαΙοαπατιθ. οχ 1115. τηδῃ ἀποᾶνου, νιν 
[4 ἀϊοῖί : φαϊοιμηιι6. 605 πάθει ργορΠοίδηΐο5., οἱ ΟΥΘα!- 

γοΒρίοονο (ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν 
ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἤμελλε τὸ σχεῦος 
τοῦ πνεύματος προσφέρειν ϑυσίαν 
δα τὴν ΝΣ οὐ αἸ Δονίπι ; ορδίαι οαΐπη γον- 
Ῥυιη.. 5ῖγθ [6 ο]5 δυξώξες, οἷν δοξάζει. 
ΠΟ οτ15. Ροία5. δά 1ά ΡΤοβρ οἷ! [0] Ρ 118. 
{πὸ (με ἰβίαβ. οαπῃ ο] οσῖα αὐ τπππάπιπι. ἱπ- 
ἀϊοαπάπιη Δαράγ ΟΡ ΙΙ. 

80) Ενυϊρανὶ δοξάσει ὁ. ( Ε ΟΥ̓ οἱ 
Νοη. οχ οοπίθοίατα, δοξάζει Β Νεη. ἰῃ 
ἰοχί οἱ Γαΐ. σοί. 

91) ΕΖροι. 47, 12. 
92) δεξειῶν ὐ. 
99) δύπους Ιορὶ να] Μοη. Μα]ο. 
94). εἰς, ἘΟΥ λιν, ἐΥΟΒΒΙΣ ὐαγ.. 6 οὐ. 

υἱὸν ν. ᾿Ιησοῦν ὃχ ΘΥΡΟΠΘὰ ἰπί ΓΡΡοίδ- 
[ἰοπο 519}1 ἐν Ρ. ὃν (ησοῦν ρΡ. υἱὸν) 
ΟΥΐα 6586. γἱ θέ πυ. 

95) ὡς Μεη. 
80) ἀχούσει ΟΥὍ. Βεΐπ 5ου]ρδὶ λα- 

λουμένων ὁ. Β (πιᾶγ5.) Ε Ο Υ᾽ ναϊ. [θοἵ. 
ἃ. Ὑ058., καλουμένων Β ((οχι.) ( νυΐϊξδ. 
Τιιη πιστεύσει ν. πιστεύση ΒΟ Υ. 
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ΧΙ]. 

Ὁμοίως πάλιν περὶ τοῦ σταυροῦ ὁρίξει͵ ἐν ἄλλῳ προφήτῃ λέγοντι" 
παν πότε πατμΝ συντελεσϑήσεται;; “Ἵἐγει: κύριος" ὅταν ξύλον κλιϑῇ καὶ 
ἀναστῇ καὶ ὅταν ἐκ ξύλου αἷμα στάξῃ." [Ἔχεις πάλιν ἐπὶ σταυροῦ, καὶ τοῦ 
σταυροῦσϑαι “μέλλοντος. “έγει δὲ πάλιν ἐν τῷ Μωσῇ, πολεμουμένου 
τοῦ ᾿Ισραὴλ ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων." Καὶ ἵνα ὑπομνήσῃ αὐτοὺς πολεμου- 
μένους, ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόϑησαν εἰς ϑάνατον, λέγει 

εἰς" τὴν καρδίαν. Μωσῇ τὸ πνεῦμα, ἵνα πομήσῃ τύπον σταυροῦ, καὶ 
τοῦ μέλλοντος πάσχειν᾽ ὅτι, ἐὰν μὴ ἐλπίσωσιν ἐπ᾽ αὐτῷ, εἰς τὸν αἰ- 
ὥνα πολεμηϑήσονται." Τίϑησιν' οὖν ηωσῆς ἕν ἐφ᾽ ἕν ὅπλον ἐν 
μέσῳ τῆς πήγης." καὶ σταϑεὶς ὑψηλότερος πάντων ἐξέτεινε τὰς χεῖρας," 
καὶ οὕτω" πάλιν ἐνίκα ὁ ᾿Ισραήλ. Εἶτα, ὁπόταν πάλιν καϑεῖλε, πά- 
λιν" ἐϑανατοῦντο. Πρὸς τί; Ἵνα γνῶσιν, ὅτι οὐ δύνανται σωθῆναι, 
ἐὰν μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ" ἐλπίσωσιν. Καὶ ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει" ὅλην" 
τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειϑοῦντα καὶ ἀν- 
τιλέγοντα ὁδῷ δικαίᾳ μου. Καὶ πάλιν Μωσῆς ποιεῖν" τύπον τοῦ γε, 

ΑἸϊθὲ φιιοφιθ ἔπ, Κ᾽. 7. ογιυιοῖδ οἱ (]υ"ϊδίὶ ηιθηίϊο (μρίεα. 

σοῦ (ὅτι δεῖ αὐτὸν παϑεῖν, καὶ αὐτὸν ξωοπουῆσαι 
λωλεκέναι ἐν σημείῳ), 1 πίπτοντος τοῦ ᾿Ισραήλ. ᾿Εποίησε" 
ὄφιν δάκνειν αὐτοὺς, καὶ ᾿ἀπέϑνησκον ,' τ 

ἵνα ἐλέγξῃ αὐτοὺς, ὅτι διὰ τὴν παράβασιν 
αὐτῶν ἐν ϑλίψει ϑανάτου παφαδοϑήσονται. 

ὑμῖν οὔτε γλυπτὸν, 
ποιεῖ, ἵνα τύπον τοῦ ᾿Ιησοῦ δείξῃ. Ποιεῖ οὖν Μωσῆς 
καὶ τίϑησιν ἐν δοκῷ, 

᾿Ελϑόντες οὖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἐδέοντο Μωσέως, ἵνα ὑπὲρ" 

ὄφεως ἐν Εὔᾳ γέγονεν" 

σῆς ἐντειλάμενος, οὐκ ἔσται"" 
Θεὸν ὑμῖν ,, 
χαλκοῦν ὄφιν, 

16. ὃν δόξωσιν ἀπο- 
γὰρ πάντα 

ἐπειδὴ ἡ παράβασις διὰ τοῦ 

Πέρας γέ τοι αὐτὸς Μω- 
οὔτε χωνευτὸν εἰς 

πεν 7.} κηρύγματι καλεῖ τὸν λαόν. 
αὐτῶν ἀνε- 

νέγκῃ δεόμενος περὶ τῆς ἰάσεως αὐτῶν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς Μωσῆς" 

(δρ.. ΧΙ. 1) Εχ ΠΡΙῸ ΔΡΟΟΎΡΠΟ. 
ΟΠ, Τρ. μἰδί. 600]. Ρ. 151. 54. Η. Θποιη- 
αὐτηοάπηι [σπα{1π|5. 51105 Πα θυ} πίον ο]ἃ- 
[οΓ65, 41 {ΠΠππ| ΘΟΥ ΠΡ ΟΡ ἰ: 1[ἃ π6 686. 46- 
[αἰ|4 4α] 1 Ἰρϑῖπὶ Ζα Ο41|6 ἴῃ ΒΑΡ) ᾿Ι06ΓῸ 
4101 οτοά! ἀου 1. [ἢ ΔΙ6 10 οηΐη ΠοΙηᾶΠῸ 
οοὐϊοο Πᾶθο βΒοη4ποθαπίαυ : χαὶ πότε 
ταῦτα τῶν ἡρώων ἐτύγχανε, τῶν 
τέχνων τοὺ Σὴμ, χαὶ αὐτὸς πρῶτος 
ἐβασίλευσεν ἐπὶ τῆς γῆς. τῷ δὲ ἑἕπτα- 
κοσιοστῷ ἔτει τῆς τρίτης χιλιάδος 
ἐχτίσϑη ᾿Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐβα- 
σίλευσεν ἕν αὐτῇ Νεμρῶϑ, καὶ μετὰ 
ταῦτα ἐποίησαν ἑαυτοῖς υἱοὶ Χὰμ 
βασιλέα, οὗ τὸ ὄνομα Πούτιππος, καὶ 
τῷ ἑπταχοσιοστῷ ἐνενηχοστῷ ἐννάτῳ 
ἔτει τῆς γ΄ χιλιάδος, ἔτει δὲ τρίτῳ 
τῆς βασιλείας Νεμρὼϑ, ἔπεμψεν αγ-- 
δρας, δυνατοὺς ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Ιαφὲϑ 
σοφοὺς πάνυ τεχνίτας καὶ ἀρχιτέ- 

κτογαᾶς, χαὶ κατῆλθον ἐπὶ τὴν ἑῶαν 
πρὸς Μηονήτονα υἱὸν Νῶε, καὶ ᾧχο- 
δομησαν αὐτῷ πόλιν, καὶ ἐπωνόμα- 
σαν αὐτὴν Μιονήτονα χατὰ τὴν προ- 
σηγορίαν αὐτοῦ. δε ᾿ᾶθο 5815. δὲ 
βαβίθμῃη. Ρ]ΏΓΟ5. ΘΠΪΠῚ Ρ Θ᾽ Πὰἃ5. Πι8 15. 5115 

ἸΠΡ]ΟΓ αὶ πη ριΘη1551Πη118 ἰδία. ὭΘΡΏ]ο. 
γοϑβϑῖι8. ἴῃ Οοα. ΒΑΥΡοσπο νόθοι ταῦτα 
Θά θὴ ΘΧοΙΡπηΐ, απ|ᾶθ ΘΧΒΟΥΙ 511 Ὑ Ο5511|5. 
15. [ἀπο ϑαθἰπποἰἰ5. χαὶ εἸρήγη πολλὴ 
γέγονεν ἐπὶ τῆς βασιλείας γεβρὼϑ 
καὶ μονήτονος ἄχρι τῆς σήμερον, ἐπὶ 
δὲ τῆς βασιλείας νεβρὼϑ' χαὶ που- 
τίππου υἱοῦ χὰμ οὐκ ἦν. Ἠοϊβίοηϊιβ 
οὺ Δα ἀπηθηΐο πο] 15. ἴποί 50. ἴα 16 
ΟΠ ΟΡαΐο ΠΑΡ ἸΠΒΟΤΊΡ51 1: [Ππ|6 οοίο 
ἤοίϊα ὁ ποβοῖο αι αἰϊὸ ΟΡΟΥ6 ἴ)7Ὸρ50- 
γωηἱ, δογρίονις γοροη 55ϊην οἱ πηραοὶδ- 
δ] 11}. Ηΐϊπὸ βαβρίοον, Ἠοἰβίθηϊ ἀροργὰ- 
Ῥ ΠῚ Ρ᾽Ὸ 556. οχ (οά. ΡΡ, ΤΗθα ΟΡ] 
ἃ γο5810. συ 6πὶ πη τη νο 566] Ἠοιηδθ πὴ 
18} 5 ΡΟΙΒ.116. 

2) δθ4ϊ] “έγει ὁ. ΒΟ ἘΟΥ Νθα:, 
καὶ λέγει νοῖ, Τηϊ. οἱ 055... οἱ δά!ιδθ- 
γϑηΐ (οἱ. οἱ 4] Θαπὶ ΤΡ Ιοσπηΐ. 

9) Ἔχ. ΠΥ. πα 88. ἡ ὩΣ 

4) Τη16}Προητι5. Ατηδϊθο. "χοῦ. ..117. 
18 544. Μομπαρίτ5. το οσί δὰ Ππιβίϊη. Πϊα]. 
ον. ἡ. 111. 0 5. υ ἡ τί, Ἰθδν: 
᾿υ0 Ὁ 10. δᾶγέ- Νδιο. ΠΝ 15: 

ὅ) χαὶ εἰς Ρ. εἷς Νεη. Τὰ μω- 
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ΧΙ. Αἰϊδὲ φιοφιο ἐν Κ. 1΄. εγυιοὶβ οἱ ΟἸυνὶδίς πιθηῖο ἰψρίοα. 

δΙΠΗΠ οι οἱ ΟγιθΘ μι). 55 η 1 Πσαΐ ᾿ῃ 110 ΡΙῸΡΠΘία ἀϊοθηίθ: ,αἱ (πᾶπ0 
Πᾶθὸ σοπϑιδηιηαθιηίαν ἡ ΠΟΙ Ποιηΐπτι5 : οὕππ ΠΙσηππι ἱπο!ηαίαπ΄ [5110 οἰ βαπη} 
νἄδηπιο ογθοίιπη οοηβίίοει, οἱ ὁπ ἀα σὴ 5δηρσι8 5{Π|ᾶνου 1. ἨΔ|065 
ἰοσὰ ἀθ οὐιοθ, οἱ ἀθ 60, {π| δγαΐ οὐποὶ αἰ ροηάιιβ., ργαθϑασί, ΔΑ6- 
ἤπο γθῸ πᾶς ἦἄθ τὸ ἀϊοιί ἴῃ Μίοβθ, «πᾶηο [5γ86] πηριρηαθδίι 81} ἃ}]- 
Θηΐροηΐ5. Εἰ πἰ] ΘοΟΙμπΠΟΠοἰδοογοΐ 605, 404 ΡΓΟΡΙΘΡ ρθοθαίὰ 5πὰ ἰγδΐθ- 
ΓΘηΐαν δὰ τηογίθμη, δὰ ΟΟΥ Δίοβ:5 ἀἰοιῦ 5ριυπ5..,. τὖ [ἀοῖαΐ ΠΟΤ ΠῚ) ΟΥΙΟΙΒ 
οἱ 6π|5, {π| δγαΐ βαββιχιδ; 4ἃ, 51 ἴῃ ἤπηῦ ΠΟ βροΓΑνΟΓΙηΐ, [ἢ Ρ6ΓΡ6- 
ἵπιπὶ νἱποθηΐαν. Ροβιῃΐ ἰΐδαιιθ ΝΟΒ65 ΔΙἃ 5006) ΔΙηἃ ἴῃ Ιηθ]0 ἃρ- 
ΘΟΓΒ, Θ΄ ΟΠΊΠΘ5 ΒΠΡΟΓΘΙΙΠΘΠ5. ΙΠᾶπιι5 Θχίθηα!, 510 116 ΓΓΒΙΙ5. [ΒΡ] [86 

ΠΟΘ θη. (πμη ἃπΐθπι ἴθι τηδηϊι5 ἀθη {6 }0)αΐ, ᾿ἰοσιὰμ ΟΟΟΙἀΘ ΔΗ ΙΓ. 
(αν ποοΐ [Ὁ οορπηοβοογοηΐ, απο ΠῸΠ ροϑϑοηΐ 56 ΥΔΓΙ, ΠΙΒῚ ΡΘΙ 5061) ἰῃ 
ἽΠαπι. ΕΓ ἴῃ ἅ]10 Ργορίιοία ἀἰοῖε: οἴοίὰ 4186. ΘΧρᾶηάϊ τηδητι5 πιθᾶ5. δά ρο- 
Ραϊαπι ἱπογθάμ!μη οἱ οοη ΓΔ οθηΐθμ νἱὰθ [πϑίδρ ηθᾶ6.. Εἰ του Νο- 
565 ἴδοι! ἤσυγαιμῃ [681 ({ποὰ ῬάΒΒ.Π5 6556, οἵ νἱαπη ῬΓΔΘΟΙΓΕΡΙΙ5. 056, 
4πθ1 ρας θαπί πθοᾶ556 [ἢ 5510 ΟΓΙ1Ο18) οδἀθηΐθ [5γ86]1. ΟἸΟΠΪδΔ πη ΘΏΪΠῚ ρ60- 
ὁδί ΡΘΙ ϑ56ΓΡΘηίθιη ἴῃ Ἐνὰ οοπίϊριί, οἰἴΐβοι! ἤθιιβ, αὐ οαποῖϊ 5ογροηίθϑ 
ποτ ἀθγοηΐ 605; δὲ τηουἹ]Θθδηΐα, αὖ ἃγσιογοῖ 605, απο ΡΓΟΡίοΡ ρθοοδίᾶ 
51ἃ ἴῃ ΔηΡιδίϊα5 ΙΠΟΡΪ86 οϑϑοηΐ ἰγδάθη!. ὨθηΙαθ 0565, ἀπ ΡΓᾶΘ06- 
ΡοΓαΐ : (Π0η ΘΓ ζ ν } 15 ΠΟ6 6 56] 116, πθάιι6 ὁΟΠ Πα. 6. ἴῃ Πθιιπ να βίγιιπη," 

ἰρ56 ἰά (δοιΐ, αὐ οβίοπααί ἤσιγᾶπι ἴθϑι. Εἶδος οὐρὸ Μοόβθβ βογρθῃηίθιῃ 
ΔΘΠΘΙΙῚ, ἃ ΟΟ]]ΟΟδΐ ἴῃ {γᾶ 6, δίιι6. ΡῸΓ ΡΥάθοΟηθ ὁοθηγνοῦᾶΐ ΡΟρα]ηι. 
ἀοπργοραῖ ᾿σιταν ογαθαηί Δίοβθη, τ ΡΓῸ 10515 580" ΠοαΓοῖ, ἀθρυθοδη 5. ΡΓῸ 
5ΔηΔΙΠΟΠ6. ΘΟΓΊΠΠ. 

σέως ΟΥ̓́, μωσέα Β εἱ [οὐβᾶη (ἃ, τ] 
ΒΕ Ιη ἀ6 τῷ πγεῦμα. 

0) {πὶ ψθγροίμμμηι υἱπιοθΉ. ιν, ἰΐα πἰ πιπι- 
πᾶ] ΥἹΟΓΟΤΙΙΠῚ ΠΠΡῚΠῚ ΘΧΟΙ 66. ῬΟΒΒΙηΐ; 

πᾶπ ἤᾶθο 6ϑί ἰπίθγάαπι Υἱβ γ Ὁ] πολε- 
μοῦμαι. (Ἰον. 

4) τέϑησι Β. 
8) πήγης Β, πηγμῆς (, ἰἄδηη 6ϑί 

ποιγμῆς ἴῃ 0 Υ, πηγῆς ὀοΥΓΘοίππι ἴῃ 
πηγμῆς Μει., ᾿ψμἱ σαϊάοπι δαποίαί : 
[000 τῆς πηγμῆς ἰοϑεοπάππι ριίο τοῦ 
πήγματος, 4ιοα Ποο Ἰοοο θ8. 9961; ᾿μ 
ἕο ἰρΡΙΟρΙΪθ. Νά ΡΓΟρΡΙΘ πῆγμ 
561 ΡῬοριηὰ οϑί πηδοῃϊηα ἰΐρηθᾶ 86 οθη- 
{ἰρηαῖϊο ἰπϑίαν. ΡοΟπ 5, ἴῃ {πὲ {115 5[αἱ, 
τ΄ 4115 ΘΒ ΠΘη5. ἃ} ΟΙΠΠΙθ5. γἱἀ δία, 
1185. ριείρίξιην, οαἰαδία, Ῥυπάθηςπι8 ἰὴ 
βᾶποίο Ποιηᾶηο. Αἱ γοββίαβ : γοΓὰ οἵη- 
πἷπο δϑί Ἰροίϊο πήγης. 1Π7ήγὴ γε] πάγη; 
αἰ ἀρὰ Ἠδβγομπιπι, [ΟΟπῚ ΘΧΟΘΙ511ΠῚ 
ΒΙρηΠοδί. 

9) [ἃ ὉΤῸΧ οἰ ΠοΤθαίαν, 
10) οὕτω ε. Β6 Ν6ῃ., οὕτως ΒΕΟΥ͂ 

γοβ5. οἱ αἱᾳ(. δα. 
11) ἀριὰ Νϑη.λέγει αὐ αἰίιν πίε ἐνέκα. 
12) ἀοάϊοὶ (ἃ οἱ ρα. θη, νοοο. χα- 

ϑεῖλε, πάλιν οχοϊἀογιηί. 

Ὀιχις απίθιη Νίοϑοβ δά 05: οαχη,( Π{{||, ,4Π|4π|5. 6Χχ 

13) ἐπὶ σταυρῷ Ῥαυῖς. γεοίιβ. [αί.: 
ἤν οἸι06 (ινϊδίϊ. ϑαθίπάθ. ἐλπέίσωσι 
Β (ἃ σνὰυ!ρ. 

14) 15]. θὅ, 2. Οἷν. [Ιᾳυϑπ, ΔΡοΟΙ. 1, 
᾿, 96 1] σοι ΤΥΡΙ τς 97. 

15) ποιεῖν (. 
10) Πα ἢὰν., ζωοποιήσουσι ΟΥ̓ Νοη., 

(αἰ ἐοηϊ. χαὺ ὅτε αὐτὸς ἐζωοποίησε 
Ϊ. 6... οἵ «αἷἰαᾶ ἴρ86. Υἱνιῇοαν!, ΠΘΙῚΡ6 
ΒΘΠι5. ΠΕΙΠΔΠΏΠῊ : ζωοποιήσουσιν Βα. 
Τὰ) δόξουσιν Ἰ. δόξωσιν ΟΥ̓. δ8ι0- 
Βῖπάα ἀπολωχέναι ν». ἀπολωλεχέναι (. 

11) 50. τοῦ σταυροῦ. Οἴν, Πιδίϊη. 14]. ο. 
ΤΎΥΠ π ) πὶ ΟἹ 

18) Νιιη. 21. 6 ἡψ Ι͂οδη. 8, 14. 
. 19) ἀπέϑνησχαν Β (δαρτα) ΟΥ̓. 
20) οὐχ ἐστὲ (510) Ρ. οὐκ ἔσται Υ͂, 

οὐ χεστὲ τηιίαίππι ἴθ οὐχ ἐσταὶ (ἰὼ) 
0.. θοῦ! 2710: 

21) ἐν δοχῷ 6Δ!)!., 
Μ6η. οἱ ρίθυψιιθ δα. 
αἰ Μϑη. 

22) ὑπὲρ Β (ἰοχίιι5) (ἃ ο. νυ]ρ., περὶ 
Β (πὰνᾳ.} ΟὟ ΥΆΓ. Ιοοΐ. ἃρΡ. Ἶο585. 586- 
Ρἷιβ. ῬΓδθρ βίο ὑπὲρ ἴῃ ἀοἀά. ἃ |ἰρνὰ- 
7115. Πη|8]6 Ροιτηπίαία οϑί ὁ. σεερί. 

ἐνδόξως ΒΟΟΥ 
Ββθοίΐμιη. ἴδηι νἱ- 
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ὅταν, φησὶν ,᾿" δὴχ ϑῇ [75 ὑμῶν, ἐλϑέτω ἐπὶ τὸν ὔφιν τὸν ἐπὶ τοῦ 
ξὔλου ἐπικείμενον, καὶ ἐλπισάτω “πιστεύσας, ὅτι νεκρὸς ὧν δύναται 
ξωοποιῆ αν καὶ “παραχρῆμα σωϑήσεται." Καὶ οὕτως ἐποίουν. "Ἔχεις 
καὶ ἐν τούτῳ τὴν δόξαν τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι ἐν" αὐτῷ πάντῶ, καὶ εἰς 
αὐτόν. Τί λέγει πάλιν Μωσῆς τῷ" " ᾿Ιησοῦ, τῷ τοῦ ̓ Ναυῆ" υἱῷ, ἐπι- 
ϑεὶς αὐτῷ τοῦτο" “,ὄνομα, ὄντι προφήτῃ, ἵνα μόνον" ἀκούσῃ πᾶς ὁ 
λαὸς, ὅτι πάντα ὁ πατὴρ φανεροῖ περὶ τοῦ υἱοῦ [αὐτοῦ] "Ὁ Ἰησοῦ υἱῷ 
Ναυῆ; Καὶ ἐπιϑεὶς τοῦτο ὄνομα, ὁπότε ἔπεμψε κατάσκοπον τῆς γῆς, 
ΠΣΡΕ Ὧι λάβεν" βιβλίον εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ γράψον ὃ λέγει κύ- 
οιος΄ ὅτι ἐκ ῥιξῶν ἐκκόψει πάντα τὸν οἶχον τοῦ ᾿Αμαλὴκ ὁ υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ ἐπ᾽ ἐσχάτων"" τῶν ἡμερῶν. δὲ, ̓: πάλιν ᾿Ιησοῦς οὐχ υἱὸς 
ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ υἱὸς τοῦ Θεοῦ" τύπω καὶ ἔν σαρκὶ φανερωϑείς. 
᾿Επεὶ οὖν μέλλουσι λέγειν, εν" ὦ Χριστὸς υἱός ἐστι Δαβὶδ, φοβού- 
μένος καὶ συνιὼν τὴν πλάνην τῶν ἁμαρτωλῶν λέγει" εἶπεν ὁ κύριος 
τῷ κυρίῳ μου" κάϑου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν δῷ τοὺς ἐχϑοούς σου 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν" σου. Καὶ πάλιν λέγει οὕτως" ᾿Ησαΐας" εἶπε 
κύριος τῷ Χριστῷ μου πυρίῳ, 40. οὗ ἐκράτησα τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ͵ ἐπα- 
χοῦσαι ἔμπροσϑεν αὐτοῦ ἔϑνη, καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαῤῥήξω." ΣΝ 
πῶς λέγει Δαβὶδ αὐτὸν κύριον καὶ υἱὸν Θεοῦ. 

ΧΠΠ. 206 ροριυΐο ᾿αργθᾶθ. 

᾽4λλ ἴδωμεν, εἰ οὗτος ὁ ὁ λαὸς κληρονόμος, ἢ δ᾽ πρῶτος, καὶ εἰ ἡ 
διαϑήκη εἰς ἡμᾶς, 4) εἰς ἐκείνους." ᾿Ἄχούσατε νῦν περὶ τοῦ λαοῦ, τί 

λέγει ἡ γραφή. ᾿Εδεῖτο δὲ ᾿Ισαὰκ περὶ Ῥεβέκκας" τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, 
ὅτι στεῖρα ἣν" καὶ συνέλαβεν εἶτα. Καὶ" ἐξῆλϑε Ῥεβέκκα πυϑέσϑαι 
παρὰ κυρίου, καὶ εἶπε κύριος πρὸς αὐτήν" “δύο ἔϑνη ἐν τῇ γαστρί 
σου, καὶ δύο λαοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ σου, καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει, καὶ ὁ 
μείζων, δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι." ᾿Αἰσϑάνεσϑαι᾽ ὀφείλετε, τίς ὁ ̓Ισαὰκ, 
τίς ἡ Ῥεβέκκα, καὶ ἐπὶ τίνων δέδειχεν, ὅτι “μείζων. ὃ λαὸς οὗτος, ἢ 
ἐχεῖνος. Καὶ ἐν ἄλλῃ προφητείᾳ λέγει φανερώτερον ὁ ̓ Ιακὼβ πρὸς τὸν 
᾿Ιωσὴφ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων" ἰδοὺ ,᾿ οὐκ ἐστέρησέ μὲ κύριος τοῦ 
προσώπου σου" προσάγαγέ πὴ τοὺς υἱούς οου. ἵνα ξὐλογησω αὐτὴ 

Καὶ προσήγαγεν ᾿Εφραὶμ καὶ τὸν Μανασσῆ, ϑέλων ἵνα εὐλογηϑῇ, ὅ 

1.20) φησὶ νυῖρ. οἱ Β Ος « 5ι}ῖπ46 
", δειχϑῆ τις τι δαϊάοταί Νϑη. 6. 180- 

“Πὰς «υϊ πη. ππὰρρῖμα}} δηχϑῆ. Νίμη. 
91 Βα. 

24) δὲ Μοιη. 
25) "Ὁ]055.11:; 10... ΠΟΙ ΟΣ 32. 

ΕἸη5. ἰορὶα. οἱ ῬΙΟΡ Ποίαν ΟΠ βία. 
20) ἐν τῷ Ρ. τῷ Β δἀ οἴη. 
21) ναβὴ 8. 
θ) 0 ἶνν Νυϊῖ. 48. 1. Ιὐπης, 918]. 

ο. ΤΎΥΡΗ: τς 119. 
29) Β δα οἵδιϊη ΠοΙβιοηὶὶ πᾶ ππι: ἃ 

Ιερ. μογογνοῦ. [λεϊπἀο ὁ «141 ἀηῖο 
λαὸς ὃ. ΒΟΊΒΘΥ. 

890) [αὐτοῦ] τοβιαι| 161]. ἁποίογο 
[η|. νοὶ. Τὰπιὶ υἱῶν Υ. [χὰ Β βου !ρίαηι 
εβϑί υἱῷ “ναβῆ. 

91) {εὖ28] ο  ΕΣ  Ὑε 
99). Ἐχοῦὲ 1 1 
99) ἐπ᾽ αἰσχάτων Ὁ Υ. 
94) (οἀά. ΒΑΟΟΥ͂ εἶδὲ Ιάδηη γαϊοί 

ἃς ἴδε. υἱ (οἱ. α. [πΐ. Ὑοῖ. γΤϑοῖδ οϑῃὶ. 
ΡΓῸ οἱ δὲ νευ]ρ. ' 

95) Αγ οαΪπ ὁ ἃπίο υἱὸς ἄνϑ.. οἱ 
υἱὸς τ. ὃ... ἀπ] ὁ5ι ἰὴ Β Ο νυ]ρ.., οτηϊβὶ 
ὁ. ΟΥ̓ 5ιθ}]αία ᾿πιουριποίίοπθ ἀπίο τύπῳ 
ἴπ ΡΙοσΊβαιιο οὐ. ορνὰ. Εο τηοάο γυοῖ- 
ΒΟΌΣ ΘΙ Ρ 515. Θ᾽] ασπη οἰ ογαίασ, Ἐχ 
ΒΕ μλ]μ] ποίαϊι οὐχ ὁ. υἱὸς ἀνϑ.. ἀλλ᾽ 
υἱὸς τ. ὃ. 

306) Ποίίποο χαὶ Ἂ. Β (ἃ δι. ρ. δὲ 
ΟΥ̓ [ηἰ. νοι. οββ. οαἢ] ΠΓΘΓΡΙ ΠΟΙ ἸΟ 6 
δη16 τύπῳ. (ν᾽ 1 τῆ. 9. 18. 

91) Ιοϑ ποὴ οὶ, βοᾷ ΠΙϊιπ ᾿ὅββ 

-Ἔ αδᾶνεε τ ϑϑοῪ οξ ὦ 
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γΟΠΙ5. ἸΠΟΥϑτι5. που, 

ἁίαιιΘ βρογρί, «ποά, 
[θϑίπη βϑυναθιίαν 

γϑηϊαΐὶ ἃ Βογρθηΐθηι ἢ ἰἰθη0 Ροϑβιίιμη), 
Πὸθὺ 116 ἤθη γἱναΐ, ροίθϑί υἱίᾶη) Ῥγδθβίαγο: οἱ 60η- 

Αἰψιιθ τὰ [Δ] θα ηΐ. 

οἱ ογράαϊΐ 

Πάρος. οἰϊᾶηι ἴῃ Ποὺ φ]ογίδη 
ἴθβιι; ἀποά ἴῃ ἰρ80. 81η0 ΟΠ οἱ ἴῃ ἰρϑῖπη. (υϊ4 ἰἰογτιπὴ (1010 Δο565 
δ Ι͂οϑτι6, ΠΠπππὶ Νάνδο, 
᾿ΠἸΡΟΠΘΓΘ, 1460 50|1Π}}, 

Ρᾶγιμ. 

οαηλ {Π1, ΡΓΟΡΠοίδθ, 
τ ΟἸΠΠΪΒ. ΡΟρπΪ5. 1η 6 ΠΠρογοί, Ῥαίγοιη ἀθ {Π10Ὸ 

510 [6ϑτ οποία τηδη! 6 5ἰαββδο ΠΠ1ὸ Νάνδο τ 
4πᾶπάο. τηϊβὶς ϑαπὶ ἴῃ ΘΧρ ΓΟ Θηι ἰογγὰθ [(ἀηδδη], ἀἰχι: 
ἴΠ ΙηΔΠ15 [τὰ Ν, οἱ 560 Γ06 4πᾶ6 ἀἰο11 ΠΟΙΏΙΠ15 : 
ΠΠπππὶ ΠῚ ἴῃ ΠΟΥ 5511}15. αἴθ θ5. ΟΙΠΠη6ηῚ ἀοηλη ΑΠΙΑΪθοὶ , ἡ 
ΠΟῚ ἢΠπι8 ΠΟΙ ΠΙ5, 5604. 61 Π|ππ||5 [6515 

[ἃ ποιηῖη15. [[05116 Ξε [65115] 

ΠηρΟΒΙο ἰριταγ. 60. ΠΟΙΏΪΠΘ, 
00 106. ΠΡγιμ 

ΤΔΘΠΙΟΙ115. ΘΧΒΟΙ ΒΒ ΠῚ 6588 
ἔσοθ ΓᾺΓΒΊΠ : 

4 ἴῃ [ἰραγὰ οἱ ἴῃ ΟΡ Π6 ἃρ- 
ΟἸομ!αη 6 17Ὸ ἀἸοία1Ι ογδηΐ, (μγιβίιηι 6556. ΠΠππὴ αν 415, ΓΘ ῸΓ- 

πη] ἀδη5 οἱ ᾿ηΐ6] ΠΟ 05 ΘΥΓΟΓΘΠῚ 50 ΘΙ ΘΓ ΟΡ, 11 Πανιἃ: «(101 ΠΟΠΊΙΠτ5 
ΠΟΙΉΪΠΟ ΠΙ6Ὸ: 5646 ἃ ἋδΧίρΙ5. ΠῚ615, ἀ0η6 0. ΡΟΠΔ1 ἱΠΠΠ]005. ἔππο5. ΒΟ ΘΠ] 
Ρϑάμπμι {πουιμ.ὅ 
160 )ΟΙΏΙΠΟ, 
αὐ] 6 πὶ ΓΘρῖ αἰἰβυι ΠΏ 1. 
οἱ 61 ΠΙπιμ,. 

ΕΓ ἰβαϊᾶὰ5 ῬΟΥΓῸ τὰ Ιοχαίαν: 
Οαπι|5. ἀΡΡΙΘΠΘη4Ι ἀθχίογαι, τι ΟὐΘαϊαηΐ οἱ ρϑηΐθβ, οἱ [ὉΥ- 

Βοθθ, «ποπιοάο Πᾶν θύῃ Πομη πηι γοσοί 

Ἰχ οιηπι5 (γι βίο 

ΧΠΙ. 6 ροριυῖο παργθᾶθ. 

δρᾷ νἱάθαιηιιβ, πἰγ ΠΟ ΡΟΡαΪ5. ΠδΘΓῸ5. 511, ἃἂῇ ΥὙΘΙῸ ὈΓΟΡ; οἱ 
τσὴ ἰαϑίαμηοηΐίπη δα ΠπΠΟΒ, 

ΒΟΡΡίαΡὰ ἀϊοαΐ ἀθ ροριίο. 
(ποὰ οβϑοί βίθυη!β ; 

ἃη δά ΠΠ05 Ρογιηθαί. 
ΟΓαϊαΐ ἰϑαδοιις ἈΘΡθοοΟδΘ. ἸΧΟΓΙΙΒ 511ἃ6. Οδιι58; 

οὐ 1ΠΠὰ ροβίμας οομποθριίί. 
αἰ τηἰογγοσαηάιϊπι Ποιϊηϊπιπη, οἱ αἰχιὶ ΠΟΒΉΙηῖϊι5. δά {Π|Δ 1}: 

Αὐάϊίθ πὰηθ, «αὰ 

Αἱ Ἀδθθοοὰ οριθϑϑὰ οϑί 
»«ἄ(ἀᾶο σοηίθ5. ἴῃ 

αΐθγο ἴποὸ διιηΐ, ἃ0 ἄτιοὸ ΡΟΡΌΪ [ἢ Ὑθηΐγα πιο, ἃἴαπιθ ππητ|5 ΡΟΡαΪ5. [ΓΘ τὴ 
ΒαρΡΟΓΆθΪ, οἱ τηδίον [πδί] ΞΟ υἱοί τη] Π0 11." 
Ιβάδοιιθ, {πὰ6 Πα θθοοᾶ, 
510 ΤΉΔΙΟΥ ἀπᾶπ 1116. 
αἰ Πα ϑιππὴ [ΟΒΘΡ] πη, 6 6η5 : 

οἱ Μδηαβϑβθῃ, 

Πανὶ, Πιάδοὶ οἱ οἰιηὶ 115 Ππι αἰχαηίο5. 416- 
(}} οὐδηΐ, 58. 109, 1. Ναί. 22, 48- --15. 

98) ἕψα νᾶν. Ἰθοΐ. ἂρ. 0885. 
99) οὗτος Υ᾽ Ὁ, ἴῃ ποὺ 4 4οη οἴπθη- 

«ἀαὐππι, πὶ ᾿ᾶπ 511 οὕτως. Ιη Β οἴαΐ ἡ 
βασιλείας Ῥ. ᾿Ησαΐας. 581]. 45...Ἴ, 

40) ἴῃ Β χύρῳ, 5ιρ1ὰἃ ἐὼ 5'πὸ δο- 
οθηίπι οἱ ἰοία ΞΙΒΒΟΤρίο. ΤΧΧ «ποάιο 
Κύρῳ, ὕψγτο. Ἰίὰ [οτίθ. οχ ρᾶγοπομηαβία. 

41) δειαῤῥήξω Με. Υοβ5. (οἱϊ., 
διαῤδήξω ΟἸδΣ, ... αὐ Ἔχ θοηὶ Β ἃ ΟΥ. 

ἀρ. ΧΠῚ. 1) ὃ 844. (οἱ. ; οχίαί ἀπο- 
φᾳιο ΟὟ: 

2) αἴ. ϑυρτα ο..-5 οἱ 6. 

9) [πο περὶ οἱ “Ῥεβέχχας τοροίιη- 
ἴα ἴῃ Β γνοοοῦ. τοῦ λαοῦ, ροβίοα οχ- 
Ραποίδο. ἄρα, 2, 21, ἤομ, 9, 10---12. 

ΟΠΡΙΘη 5. τι θοπράϊοογοίι", (ἀἰὰἃ οΓᾶΐ ἢαίι ΤΏΔΙΟΓ. 

ΠΘθοίϊ5. [η 6 ΠΡΌ ΓΘ, 4π|5 51} 
οἱ ἐθ {πιῆ ἀθοΙαγανουδ, σπαο ρΡοΟραΐ5. ἢϊο 

Εἰ ἸΏ αΠτϊὰ ΡΓΟΡΠΟΙΙα τηδηϊθϑίμας. ᾿οαϊπι" ΙΔΘΟΒ 5 
6666, ΠοΙΏΙητ5. ΠΟῸῚ θ᾿ Ίναν" Π16 ἴδοὶθ 

(πὸ; ἀπο ΤΠ] ΠΙΙῸ5. ἰτο5, πὶ θαηΘά! αι οἱ. Ετ δάάπχι ΡΠ πλπιη} 
Τὰ {π|6 

4) Τὰ Ἰπίο ρα ηχὶ οχ Β (ἃ 0, οὰπὶ εἶτα, 
Ι. 6. ἔπειτα, ῬΥΠῚ5 {γα που οίαι δα πιοιη- 
θυ βθπθη5; συγέλαβεν" εἶτα καὶ 
Υ, συνέλαβεν" εἶτα, καὶ ἴῃ Ε' ἀϊδιϊηρα 
αἃ τη Τοἰαίπιπι οϑί 

5) θη. 25, 29. 
0) αἰσϑάνεσϑεν, ρυῖιι8. οἰΐαμῃ ἴῃ 0. 
ἡγιθθε. 48;,11. 9. 

8) Πεαϊ χαὶ προσήγαγεν. ̓ Ἔφραϊα 
χαὶ τὸν ΜΙαγνασσῆ, ϑέλων ἵνα εὐλο- 
γηϑῇ ἄποο (σά. Υ, ἴῃ {πὸ ΠΆΡθ65 χὶ αὶ οα} 
ῬΆΠΟΙΪΒ οἱ τὸν δ 6 " μανασσῆ. ῃ ΒΟΕΟ 
καὶ προσήγαγεν ἐφραΐμ τὸν μανασσῆ" 
ϑέλων ἵνα εὐλογηϑῆῇ: αἰ ἀδαϊ Μοη., 
ΟΟΠΙ οἰ Θἢ5 «αϊάθιη χαὶ προσήγαγε τὸν 
Ἰ͵]ανασσῆ, καὶ Ἐφραίμ" ϑέλων δὲ 
“Ἡαγασσῆ, αἱ ο5[ ἂρ. [ηἴ. γοί, 
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πρεσβύτερος ἦν" ὁ γὰρ ᾿Ιωσὴφ προσήγαγεν. εἰς τὴν δεξιὰν χεῖρα τοῦ 
πατρὸς ᾿Ιακώβ. Εἶδε δὲ ᾿Ιακὼβ τύπον τῷ" πνεύματι, τοῦ λαοῦ τοῦ 
μεταξύ. Καὶ τί λέγει: Καὶ ἐποίησεν Ἰακὼβ ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, 
καὶ ἐπέϑηκεν"" ἱτὴν δεξιὰν) ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ᾿Εφραὶμ τοῦ δευτέρου 
καὶ νεωτέρου, καὶ ηὐλόγησεν αὐτόν. Καὶ εἶπεν" ᾿Ιωσὴφ πρὸς ᾿Ιακώβ' 
»μετάϑερ᾽" σου τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ, ὅτι πρωτότοκός 
μου ἐστὶν υἱός. Καὶ εἶπεν ᾿Ιακὼβ πρὸς ᾿Ιωσήφ᾽ οἶδα," τέκνον, οἶδα" 
ἀλλ᾽ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, "καὶ οὗτος δὲ εὐλογηϑήσεται." 
Βλέπετε, ἐπὶ τίνων τέϑεικε, τὸν λαὸν εἶναι τοῦτον πρῶτον, καὶ τῆς 
διαϑήκης κληρονόμον. Εἰ οὖν ἔτι καὶ διὰ τοῦ ᾿Ἵβφραὰμ ἐμνήσϑη," 
ἀπείχομεν τὸ τέλειον τῆς γνώσεως ἡμῶν. Τί οὖν λέγει τῷ ᾿Αβραάμ, 
ὅτε" πιστεύσας ἐτέϑη εἰς δικαιοσύνην ; ; ἰδοὺ τέϑεικά σε πατέρα ἐϑνῶν 
τῶν πιστευόντων δι᾿“ ἀκροβυστίας τῷ κυρίῳ." 

ΧΙΥ. Τοβίαηπιθηίιηιν, χψιοά Μἴοδος αρρορὶΐ, ροξίθαγιιΘ, οοπίγίυϊί, ])οηνΐηλι5 

ῬΡο} ἴοδιην (δίνην ἴαην γοπουαυτί. 

Ναί. ᾿Αλλὰ τὴν διαϑήκην, ἣν ὥμοσε τοῖς πατράσι δοῦναι τῷ 
λαῶ, εἰ δέδωκεν ," ζητοῦμεν. 4έδωκεν" αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐγένοντο ἄξιοι 
λαβεῖν διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἵξγει γὰρ ὁ προφήτης" καὶ" ἂν “ίω- 
σῆς νηστεύων ἐν ρει Σινᾶ, τοῦ λαβεῖν τὴν διαϑήκην κυρίου πρὸς 
τὸν λαὸν, ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύχτας τεσσαράκοντα. ““ Καὶ “ἔλαβε 
παρὰ κυρίου τὰς δύο πλάκας γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τῆς χειρὸς κυ- 
οίου ἔν πνεύματι καὶ λαβὼν Μωσῆς κατέφερε πρὸς τὸν λαὸν δοῦναι. 
Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Μωσῆν" » Μωσῆ, Μωσῆ, κατάβηϑι, τὸ τάχος, 
ὅτι ἠνόμησαν ὁ λαός σου, οὺς ἐξήγαγες ἐχ γῆς Αἰγύπτου." Καὶ συν- 
ἢκε Μωσῆς, ὅτι ἐποίησαν πάλιν χωνεύματα," καὶ ἔῤῥιψεν ἐκ τῶν 
χειρῶν τὰς πλάκας, καὶ συνετρίβησαν αἵ πλάκες τῆς διαϑήκης κυρίου. 

Μωσῆς μὲν γὰρ ἔλαβεν, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐγένοντο ἄξιοι. “Πῶς δὲν ἡμε εἴς 
ἐλάβομεν, μάϑετε. ἸΠωσῆς ϑεράπων"" ὧν ἔλαβεν, αὐτὸς δὲ ὃ κύριος 
ἡμῖν ἔδωκεν, [εἶναι}" εἰς λαὸν χληρ φονομίας, δι᾽ ἡμᾶς" ὑπομείνας. 
᾿Εφανερώϑη δὲ, ἵνα κἀκεῖνοι τελειωθῶσι τοῖς ἁμαρτήμασι, καὶ ἡμεῖς 
δι᾿ αὐτοῦ κληρονομοῦντες διαϑήκην κυρίου ᾿Ιησοῦ" λάβωμεν, ὃς" εἰς 
τοῦτο ἡτοιμάσϑη, ἵνα αὐτὸς φανεὶς, τὰς ἤδη δεδαπανημένας ἡμῶν 
καρδίας" τῷ ϑανάτῳ καὶ παραδεδομένας" τῇ τῆς πλάνης ἀνομίᾳ 

9) τῷ ἃ (λ]]αηάϊο οἱ Ποίθ!1ο ρου ρ6- 
ΤΠ) ΟἸΠΪ {1{π.. ΑἸἱ. τοῦ απίο λαοῦ οἱ 
μεταξὺ ἀοδί ἀοναϊαν ἃρ. Νοι.; Δ Δ 5 
οδϑί ἰὴ Β δά οΥάμη ἃηίθ μεταξὺ, {}] ἴῃ 
(Ο ποη οχίαί, Ἐοάομ βθηδι Αοί. 19, 42. 
τὸ μεταξὺ σάββατον ΞΞΞ Θδθθᾶϊο 1η- 

Βθαυθη. (Ἕἀἰν. ΕἸΙοη. οι. 1. ἘρΡ. δὰ 
(ον. ο. 44. 

10) [τὰ 16ρ. ο. ΟΥ̓͂, ἐϑεϑήχεν (510) 
Ε, ἔϑηχεν Β (Σ νυ]... Γραπδίμ! ταὶ. νοὶ, 
δ η6. ΒΡ ] ον] [τὴν δεξιὰν] οχ [ηϊ. νοΐ. 

11) 516. σον. σα. ποβίυϊ, εἶστε νυ]ρ. 
12) ἄφθη. 48, 18. 
138) ἀθη. 48, 19. 
14) ἐλάττονι ΟΥ̓. 
15) ἐϑνήσϑη Β (4 οτὰ) ΟὟ, 

10) δ ρβὶ ὅτε. ἃ. Τηϊ νεῖ -Υ̓ Θ, "δ 
ουΐπ8 ΟΥ̓ ὅτι, ΒΟΕ γι} 8. Θυθίπα 
(οαά. ἐπίστευσας τητΐαν! ἴῃ ῬΑΣ ΟΡ ππὶ 
ΠΟΙ͂ΟΙ τί οὖν λέγει τῷ Ἡβοαίμ; “Ὅτι 
ἐπίστευσας., ἐτέϑη εἰς διχαιοσύνηνγ᾽ 
ἰδοὺ τέϑεικά σὲ πατέρα ἐϑνῶν τῶν 
πιστευόντων διὰ ἀχροβυστίας τῷ ;υ- 
οέῳ΄“ βοηπῖπο ποι οΥ 5 Βθηϑιΐ ΠῚ Τὸ- 
ἐροηεί. γουὴ ἴᾷπὶ Υἱαϊέ (οἰ! Ο.Ἶι5. 
αὐῆ. 15. 0. 17, 58. Ἰλοῖη: ἊΣ 8. ΤΙ 568. 

11) τέϑηχά σε ΟΥ̓. 
18) δε ὁ, (οαά, ποβίυῖβ, δεὰ να]. 

ἂρ. ΧΙΝ. 1) οὐ συν 
Ραποίπμη ΡΌΠπῸ Ροβὶ δαὶ, «ιοὰ βρθοίαϊ 
«ὦ ρΡαθο θη Π18. ΘΠ Οἰ ἃ 105. ἤπθηη. [ἢ 
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ΙΟ5ΘρΊπι5. δ άπχιί οὶ δά πιᾶηϊηὶ ἀδχίθγαμη ρα ΓΙ 5. 581 [Δ 600} 1. ὙΙΑΙΕ ἃὰ- 
ἴθι Βριγπ ΙΔ Οθι5 ἤσιγᾶιη ΡΟΡΙΪ νθηΐαγ. ΕΔ 4ὰΠπ| πᾶργὰΐ βουρίαγα 
Εἰ οομμχηπίαν! ΙΔ οτ18. Ἰηλητ5 5185, οἱ [ἀθχίθραμ] ροϑι δ ΘΌΡ 6. οἀραΐ 
ἘΡΠΡδίμηΐ, ΤΠ] ΠΟΥ5 ἃ ΠΠΠΙΟΥῚΒ, οἱ θϑποάϊχιε 111. ὨΙχιίᾳαθ. ΙΟβορι5. δά 
Ιοοθ : ,ἰγαηβίογ. ἀοχίθυιη {πᾶπ| ΒῸΡΟΙ ὁαραΐ Μαηδ5515, {π|ὰ ΡΡΙ ΠΕ ντ5 
ΠΠΠπι5. τρια οδϑί... Εἰ τϑϑροπά!ς ΙΔΟΟθθῖι5. [Ο5ΘΡ᾽ΙΟ: ,8010, ΠΠΙ, 5010; 564 

ἸΠΔΪΟΙ βουνοί τηϊποῦὶ ; Ὀοπραϊοοίαν διιίθιη οἰϊᾶπι 116... Αϑριοιίθ, 4 «α]- 
Ῥθαβηδη γο] γι ζ, 6556. πππῸ ΡΓΙΠΙἢ ΡΟραΪ οἱ ἰθϑίδιηθη!! ἢ ΓΘ θηη. 
δ᾽ ΘΥΓρῸ δάϊιιο οἵ ΡῈ" Αθγα μη. ρΟΡαΪ 15. 116 ΘΟΙΠΠΙΘΙ ΠΟ  ἃΐτπι5. 65ΐ, ἔππὸ 
ΒοΙθη [ἃ ποβίτα δὶ μϑυ[θοι πο οϑἱ γράδοίᾷ. πὰ ἰσιαῦ ἀἰο} ΠΘι5 
ΑΡγᾶπᾶιηο, οἴμὴ [1465 ἴῃ ᾿π5{Π{|81}. 61 δἰ(γα ἃ [ποῦ ἄσοθ. ροϑβὰὶ [6 
Ῥαΐγριη σϑηϊμη, 4πᾶ6 ἴῃ ρῬΓΔΘριίο ογοάπηι Ποιηῖηο." 

ΧΙΥ, Τοβίαπιοηίμηι, χιοὰ οδε5 αὐοοορὶΐ, ροδίοαφιυιο, οοπίγιυϊ!, 1) οηιΐτιι 8 

ῬΟΥ ]1οϑυην ΟἸυνγὶδίννην ἑαην γϑηουαυτί. 

[1 588η6. δαὶ ἀπδογίηι5, ἃη ἀθάογιί Ποιηϊηῖι5 ἰθϑίδιηοπίιμη, αποά 
Ῥαίγι θα ᾿πρᾶν 56. ρΡΟΌρα]Ο ἀαίαχιμ. 6410 «θη: γογτη 1ΠΠ]1 ΡΓΟΡίου 
ΡΘοοαία 518 ἱπάϊρηι ἰπογαπί 41 ἃοοίρογθηΐῖ. ΒΙοΙδ Θηΐμ ΡΓΟΡΠοία: οἱ 
Μοβ65 ἴπ πιοηΐθ ὅδ᾽ ηὰἃ ἰθἰπηᾶνι (υδάγασ!ηΐα ἀἴθθιι5. οἱ αδάνγδοιηἃ ποοί!- 
"5, αἱ ἰοβίαιηρπίμμη Πομϊπὶ δὰ ροραϊαμπι δοοίρογοι. Εἰ δοσοριί ἃ Ποιηΐη0 
ἀϊιὰ5. (ἀ] 15 ΒΟΥ ρία5. ἀἰσιίο ᾿ηδη115 ΠΟΙΊΙΠΪ, [ἢ ΒΡΙΓΠὰ ; βιμηΐίαβαιθ Νο565 
ἀοίογαραιί δά ρορυίαμι αἰ ἰγδάογοί. Εἰ ἀϊχι Πομηῖπα5 δὦ Μόοβοι: ,}10565, 
Μοβο5, ἀθβοθηἊθ ΘΘἰθυιιθ ; ἱπΠΙπ6 ΘΗ 856 σαϑ8ι{ ΡΟΡαΪ 5. ἴππι5, {1161} 
46 ἰογγὰ Αδρυρίὶ θάχίβίι... [ηἰο]]οχιίαθθ Μυβο5 ἀπο [ἰογὰπὶ [θοθγαηξ 
πη ρίη65, δὲ φγοϊθοιί ἐδ πηδηῖθιι5. ἰδ} 115, ΟΟὨ ΓΙ ΔΘ πι6. δαηΐ ἰάθ 86 (6- 
βίδιῃθηϊ ἀοτη]η1ο1. Αοοθριὶΐ ἰίδαια Μοβ65 ἰθβίδιηθηίαηι : Ρ581 γ6 70 ἀϊρηὶ 
ποῸοη ἰπογαηΐ. Οπομηοάο ἁιίθμπι πΠ05 ἰὦ ΔΟΟΘΡΘΙΡΙΠ.ι5, ἀἰ50116. Δο565, Οατῃ 
οϑϑθῖ [απ 5, ΠΠπ4 ἀοοοριῖ ; ΠΟΡ15 ἁαίθη) 0856 ΠΟΠΊΠ115 {{Π0|{, 6556 1ῃ 
Ροραϊαπι Πδογ αι 15, ΡγῸ πο 5 ρᾶβϑιι5. Ἀρρᾶγαϊ γογο, αὐ ἱππὶ 11 [Π- 
ἀἄ61] ἴῃ ρθοῦαί5. ΘΟΠΒΕΠΙΠΙΓΘΏ 1, {πΠ| ΠῸ5. Ρ6Γ ᾿ἰρϑαιη ὨάθΡο 65. ἴδοί! 
Ποιηΐπὶ [658 ἰθϑίδιηθηΐιπ) ἀΘΟΙρΟΓΘ 5, (πὶ ἀθδβιιηαί5 ογαΐ, αὶ 1ρ56. 1η [6 Γ- 
ΤΙΝ. ΡρᾶΓΘἢ5 ΡγΔΘΟΟΓἰὰ πΠοϑίγᾶ, ἰδ1 ἃ ΠΙΟΥί6 ἀβϑιπηία οἱ ἰγδά 1 ΘΥΓΟΥΙΙ5. 1η- 

Ν8. Ε νἱγραία ἰθί θη ἀϊδίϊηρι! τΉ1Π] 10)» ἕἢ, ΠΕΡΙ 8. ὅ. 
ΔΒΒΘΙΠΗΐΪ. 

2) δέδωχε Β Ο ο. νυ. ϑ'αδάοηίο 
ἴο. ΕΤδΔηΖ τοίϊπυΐ ζητοῦμεν ὁ. ΒΟΒΟΥ͂ 
Μέρη. οἱ 7οβ5., ζητῶμεν )ᾶν. οχ [ηἰ. υοΐ. 

5) Εχδα. 24. 18, Ὑἱὰ. βυρτᾶ ὁ. 4. 
4) μ΄ Β (ΐο οἱ τποχ ἴῃ (οχίι) ὦ Νβη. 
8.) Ἐχοὰ; 51, 18. 
6) πνεύματι ἀοβίἀογαιαν ἂρ. Μη. 

οὐ ἴῃ (ὦν ΠῚ ἰαπηοι ᾿δοιιηᾶΠ) Δ ΠῚ Δ ΠΠΘΠ515 
δἀποίαγνις [ἢ ΤηΔΓΡ. 

1) Πμοροὸ ἠνόμησαν ο. ( γο885., ἡνό- 
μῆησεν ΒΕΟΥ͂ ὁ. ΠΧΧ οἱ νυὶρ. δοίη 
τῆς ῬΙῸ γῆς Β. Ἐχοά. 82, 1. Πδαί. 9,12. 

8) χονεύματα Β ΟΥ̓́, «υοά ἴῃ (ἃ 
πηᾶη. 560. τηπίαν!! ἴῃ χογεύματι 

9) δὲ ς..Β (]ἙΟΥΎ ὙΥγοβδβ.; ἀθοϑί ἃρ. 
Νϑη. οἱ 1108. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΊ. 

11) [εἶναι ϑιρριονι ἢν. 
12) δι ἡμᾶς Β( Ε Ὁ. Εοάοπι 5ρ66- 

ἰαΐ δὲ Η ὑμᾶς (510) ἴῃ Υ, δεὰ ἡμᾶς να]. 
13) Πὰ πιᾶγρο (οἱ., ἡμεῖς διὰ τοῦ 

χληρογομοῦντος διαϑήκην κυρίου ἴη- 
σοῦ ( ΟΥ̓́ΜΝΜεη., δεὰ τοῦ χληρονομοῦν- 
τος τὴν (Δα οἵδ) διαϑήχην χυρίου 
᾿ησοῦ Β. ϑυθίηάο λάβομεν Υ͂. 

14) σϊο ἴῃ Νί58. οἱ ΚΑΙ Ομ θτι5. Π1ὰ 16 
{πὰ π5Ρ οϑἰία ᾿ϑσιπίαν, {86 1ηἴτὰ πιποῖ5. () 
πο] α8ὰ οἱ ἃ ποῖ, ἀπο γϑίθυὶ Ἰη ΘΓ Γίβθ, 
Ιοθο 81:0 τοϑαία βαπί. (Ἕἷρ. ΠΡΘΙατ 
Π]θῖιπ]: 45 ΘΘμἀβοῃ  Ίθ6η. 465 ΑρΡ. Βὰτγ- 
πᾶρα5, Ρ. 100. Η. 

15) χαρδέας οχ [πΐ. νοΐ. ρ᾽αθοογάϊα. 
χαχίας Β (ΟΥ̓ Μοη. γο85. 

10) παραϑεδωμένας Β (ϑαρι8) ΟΥ̓́, 

9 
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τρωσάμενος ἐκ τοῦ σκότους, διάϑηται ἐν ἡμῖν διαϑήκην λόγῳ. Γέ. 
γθαπται γὰρ, πῶς αὐτῷ ὁ πατὴρ ἐντέλλεται, λυτρωσάμενος ἡμᾶς ἐκ 
τοῦ σκότους, ἑτοιμάσαι ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον. “έγει οὖν ὁ προφήτης" 
ἐγὼ" κύριος, ὁ Θεός σου, ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ » καὶ Ἀρατήσω 
τῆς χειρός σου, καὶ ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωκά σε εἰς διαϑήκην γένους, 
εἰς φῶς ἐϑυΐεν; ἀνοῖξαι ὀφϑαλμοὺς τυφλῶν, καὶ ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν 
πεπεδημένους, ἐξ οἴχου φυλακῆς καϑημένους ἐν σκότει." Γϊινώσκετε 
οὖν, πόϑεν ἐλυτρώϑημεν. (Καὶ πάλιν ὁ προφήτης λέγει" ἰδοὺ, γέ:- 
ϑεικὰά σεῖδ εἰς φῶς «ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς, λέγει κύριος ὁ ἡ λυτρωσάμενός σε Θεός. 2 Καὶ πάλιν ὁ προφήτης 
λέγει" πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, οὐ εἵνεκεν" ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασϑαι 
ταπεινοῖς χάριν" ἀπέσταλχέ μὲ ἰάσασϑαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρ- 
δίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, καὶ καλέσαι 
ἐνιαυτὸν κυρίου" δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἐνεγροθ ον ον παρακαλέσαι πᾶν- 
τας τοὺς πενϑοῦντας." 

ΧΥ, ὲ {κἰ80 ο( ὙὍτηόνο ϑαθϑαίο. 

Ἔτι καὶ περὶ τοῦ σαββάτου γέγραπται ἐν τοῖς δέκα λόγοις, ἐν 
οἷς “ἐλάλησεν ἐν τῷ ὕρει Σινᾶ πρὸς Μ]ωσὴν κατὰ πρόσωπον᾽ «καὶ 
ἁγιάσατε τὸ σάββατον “πυρίου χερσὶ καϑαραῖς καὶ καρδίᾳ καϑαρᾷ. 
Καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει" ἐὰν φυλάξωσιν" οὗ υἷοί μου τὸ σάββατον, ΈΣΟΤΕ 
ἐπιϑήσω τὸ ἔλεός μου ἐπ᾽ αὐτούς." Τὸ σάββατον λέγει ἐν ἀρχῇ τῆς 
κτίσεως " "καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἐν ἕξ ἡμέραις τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ, καὶ συνετέλεσεν ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ ἑβδόμῃ," καὶ κατέπαυσεν ἐν 
αὐτῇ," καὶ ἡγίασεν αὐτήν." Προσέχετε, τέχνα, τί λέγει τὸ ,συνετέλεσεν 
ἐν δξ ἡμέραις." ΓΝ λέγει, ὅτι συντελεῖ" κύριος ἐν ἑξακισχιλίοις 

ἔτεσι τὰ πάντα᾽ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὐτῷ χίλια ἔτη. «Αὐτὸς δὲ μαρ- 
τυρεῖ, λέγων᾽ ἰδοὺ," σήμερον ἡμέρα ἔσται ὡς χίλια ἔτη." Οὐκοῦν, τέκνα, 
ἐν ἕξ ἡμέραις, ἐν τοῖς ἑξακισχιλίοις ἔτεσι, συντελεσϑήσεται" τὰ πάντα. 
“Καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ." Τοῦτο λέγει" ὅταν ἐλϑὼν ὁ 
υἱὸς αὐτοῦ καὶ καταργήσει τὸν καιρὸν ἀνόμου," καὶ κρινεῖ τοὺς ἄσε- 
βεῖς, καὶ ἀλλάξει τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, τότε," 
καλῶς καταπαύσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ. Πέρας γέ τοι λέγει" 
,ὁγιάσεις αὐτὴν χερσὶ “" καϑαραῖς καὶ καρδίᾳ ,»αϑαρᾷ, Εἰ οὖν, 
ἣν ὁ" Θεὸς ἡμέραν. ἡγίακεν, νῦν τις δύναται ὁγιάσαι, εἰ μὴ καϑαρὸς 
ὧν τῇ καρδίᾳ ἐν πᾶσιν, πεπλανήμεϑα. δ᾽ οὐὖν' ἄρα τότε καλῶς 

11) διάϑητε Υ' Ο, Ἰιοῖς. «αϊοπι οο- ἂρ. ΧΥ. 1ὴ χοῦ. 30, 8. Πδμῖ: 5. 12. 
τοίη) ἴῃ γὰ]ο. τ φυλάξ ωσι Μη. 701. 11. 24 514. 

1} ἼΞᾶν Ἅ41.2. Ὁ, 1. 9) ἈΘΟΘΡΙ. τὸ σάββατον ον ΒΟΕΟΥ͂ 
19) τέϑηχα οεὲ ΤΟΥ, κα]. 30. Ὁ: [ηἰ- τοῖ.. τὰ σάββατα γα] 8. οἰπάς 
20) 5.θὸ εἵγεχεν ὁ. ΟΟΥ̓ ΤΙΧΧ, ἐπιϑή τὸ Ρ. ἐπιϑήσω τὸ ἣ 

ἥνεχεγ Ε, ἕνεχεν Β σιν. ϑηθρίηάο (ἃ 4) ἔστη. 1ΧᾺ. (δὴν ΧΦ, 
ἔχρισέ με (εἴχρισέ μὲ οι.) Ρ. ἔχρισέ ὅ) ἐπ᾿ αὐτῇ Νοεη. 
με. Ιπ 0 ἴχρησέ με, δὰ ογὰηι ἔχρισέ 6) συγτελεῖ οδϑὲ [αἰπ}} Αἰ οὶ, [πᾶὸ 
ἔξω 1511. Ὁ] 1. 9. ΒΡ ΟΣ Πα ΤΟ ΠΣ Μοπαρῆὶ ΟΟΠἸ ΘΟ ἃ 

1} 51 ἀυδή, ΠΟΒΙΡΙ ΟἸΠΠΘΒ, κυρίῳ συντελέσει. ὕοςς. ὁ ϑεὸς ΒΒ ἃΡ. 
Μοη. οἱ νὰν, ἰθοΐ. ἃρ. 7οβ85. Ταπ] ἀντα- νοῖ. [ηἰ. οἱ Νίοῃ. δηΐο χύριος ονῖὰ ΟἸΏΪ5Ϊ 
ποδόσεως ΒΟΟΥ͂ ΧΧ. ἀναποδόσεως ε«. ΕΟ 5ιδάοηίο ΕγδηΖ. Οπϊ, οἱ χύ- 
Νίοη, οἱ 4111. Ἃἴσ, 158]. 45 4. ρίος ὃ ϑεὸς 666 }}5 
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αι}, γ ἀΠ 6 η5. 6 (66 }}}18, ΝΟΥ 510 ἀἰϑροπαΐ ἴῃ ΠΟΡΪ5. ἐθϑίδιηθηίιη. 
δουρίαμη {αὶρρα οβϑί, «αοιηοάο Ῥαίθυ, τϑάθηηρίατι5. ΠῸ5 ἃ θη ΌΓ5, {Π| 
Ἰη Δ Π ἀν ΡΣ αὐ 5101] ρᾶγᾶγοί ῬοΟρα απ βᾶποίαμη. ΠΙοὶΐ ἰριαγ. Ῥγορποία: 
000 ΠΟΠΊΪΠιι5, Πθιι5 ἴπτπι5, γοσᾶν] ἴθ ἰπ Ππιϑ{ 18, οἱ ἰθηθ 0) 0. ΤηΔΠΠΠῚ {π8Π]|, 
οἴ ΘΟΙΓΟΒΟΓΆΠ)Ο ἰ6: οἱ ἀθάϊ [6 ἴῃ ἰθβίδιηθηΐη σΘΠΘΓ5, ἴῃς [061 ΟΠ ΠῚ, 
δ ἀρθγιθη άπ ΟΟἸ]05 ΘΔΘΟΟΙΙΠ], οἱ δ οὐποθπάϊηι (6. ν᾽ ποι} }5 ΠΠΙσαίοϑ, 
ἀθ ἀἄθῖηο ΟΔΡΟΟ 5. 5θάθηΐοα [ἢ (θη 15. Αρποβοίία οὐσο, πηᾳ6 5115 
γρά θη. (Εἰ ἰΐθυ πὶ ΡΓΡΟΡΙΠοία ἀἰοϊ : (6006. μοβιΐ (6 ἴῃ [6 πὶ σΘΠΓΠΠΠη, 
τὶ 515 ἴῃ 58}1|6Π| τι π|6 δὶ δχίγοιημ) ἰοΙγᾶ6 ; πᾶθ0 ἀἰο1 ΠΟΠΙπτι5 Γ6- 
ἀθιηίον ἰππ|5..) Ἀπγβ5. ΡΡΟΡΠοἴα ἀἸοἰΓ: ,ΒΡΙΓΓπ5. ΠΟΙΉΪΠΪ ΒΊΡΟΥ Π16, ΡΓΟΡίαοΡ 
ααοά πηχιΐ τη6, δυδηρ ΘΠ ΪΖᾶγ6 ΠΏ ]ΠΠ}115 ; ΤΠ ]5 11 ΤΠ6 ΒΔ ΠΡ 6 ΘΟὨ 05 ΟΟΓ6, 
ΡΓΔΘάΙΟᾶΓΘ ΟΔρίϊν 15. ΤΟΙ 55: 0 Π6 1 οὐ ΘΔΘΟΙ5. Υἰβ11, οἱ ππηςᾶγα ἀηηπ ἢ0- 
τηΐηἱ δοοορίπμη οἱ αἴθ ΓΘίΡ Ια ΠΟ Π15, ΘΟΠΒΟΪΑΓΙ ΟἸΏΠ65 ᾿προηΐθ8. 

ΧΥ, μὲ {[αἰ80 οἱ τὍηόγο ϑαθθϑαίο. 

Αάϊμπιο οἱ ἀ βϑαθβθαίο βουγίρίιπη. οδί ἴῃ ἀθοδίορο 56 ἄβοθη νογθὶς, 
4πᾶ6 ΠΟΙΉΪΠΙ5. ἰπ τηθηΐθ ϑ᾽ηὰ ᾿οοσπίι5 οϑί δ Μοβθη, οὁ5 δὰ ο5: ,αἱ βαποί!- 

Ποαΐίθ δ᾽] αίππη Ποιηϊπὶ πα η 115 πηιη 5 οἵ ΡΠῸ οογάο. ΚΝ. ΕΓ Δ]1}ὶ ἀϊ- 
οἷ: ,5ἱ σαβίοα!ογπΐ ΠΠῚΠ τη] δα) ])αΐπιτη, ἔπΠΠῸ ΡΟΠΔΠῚ Π]ΒΘΙΊΘΟΤ ἀ1 Δ] ΠΟΘ ΔΙῚ 

ΒΡ 1105... ϑα})0αΓ1 τη θμ Ὁ δου ρίαγα [π΄ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ΟΡ δι οἶδ: φ οἰ π6 
Π)οι5. ἴῃ 86Χ αἴθ 15 ΟΡΟΙἃ ΤΠΔΠΠΙΠῚ 51Ά 711}, οἱ 65 αἴθ βθρίϊμηα, οἱ 
6ἃ ΤΟ(α ον, οἱ βαποί Πάν! θαι. Αἀνογί6. ΠΠΠ, ἀαϊἃὰ ἀϊοαί : ςοΟΠβιτη- 
μηνὶ ἴῃ 56χ ἀἰθτ5.. [ἃ ἃ: ΟΠ ΘΟΠΒΙΠ 11 ΠΟΙΏΙητ5 [ἢ 56Χ 1η1]- 
Επ0τ15 ΔΠΠΟΓΠῚ ; ΠᾺΠῚ ἃριἀ ΠΠππὴ ἀϊ65. ΘΟ Πρ αΡαΐπι" Π21}16 ἃπηἰ5. [ρβοιηθί 
ΘΠΙΠῚ ἰρδίαί", ἀἰσθη5: ,6066. ΠΟΘΙΘΡητΙ5 ἀἴ65. ΘΥΙΓ ἰἀηπᾶτη Τ21}16 ἃπη ἡ 
Πἀ4π|6, ΠῚ, ἴῃ 5ὸχ ἀΐοθιβ, πο. 65., ἴῃ 560Χ ΔΠΠΟΡΙΠ ΤΏ]ΠΠ101τι5 ΘΟΠΒΙΠΏΠηΔ- 
θαηΐαν πηϊνοῦβᾶ. Εἰ γοααίονι αἴθ βαρίμηα.. Πος αἰΐ: {πᾶπ0 νϑηΐϊθῃ 5 
οἰ. ΕἾΠΠΙ5. (ΘΠ ριι5. ̓ ΠῚ{π| ἃ) 016 11, ἃ6. ππἀΙοα 11 ̓ πηρῖο5., οἱ τη} 5016 1 
Ὧ0 ΠιηδΠῚ 5.6]] 5116 ; ἴὰπὸ Ρα] ἢ 6 τοαπίοβοοῖ ἀἄϊθ βορίϊπηα. Ποηίπθ αἰΐ: 
58 0 {ΠΠ 0 }}15 ΘΔ ΠῚ ἸΠΔΗ θ 115. τη 615. οἱ οοΡἄθ ριγο.. ὅδ᾽ ΘΓΘῸ {πᾶπὶ ἀϊθιη 
Π)θι1ι5 βδ ποι ἢ αν, ΔΠ1π|5 πη ροΐοϑί ΒΔ ΠΟ ΠΌΤ, Πἰδὶ δἰξ ΡΟ ΟΙηηἰἃ 
Ἰηπητ5 ΟΟΓά6, ΟΥΓΆν 5. Ὑιάθ οΓρο: ΟοΥίΘ ἵπηο ΡΆΪΟΠΓΘ. (6566 ῃ5 

ΛΟ ΟΡ "8. 8: ΡΙΔ6Ρ. ἐν «. ΟΥ̓́ [ηἰ. γεοίδσο. (ἴν, 
8) Ρο5. 89, 4. 6., 715: 1π1}. 

9ὴ) δυρεολοσϑήσονται Β6α. τὸ ὁ Θ με νῆς ̓  εἰς ύνΣ βου ρΒί τι 
: : 0. δάοη οἱ Νρη, γοβ8. (ὁ ἡγίαχεν Ρ. 

ς ἐνὶ καὶ [π|. “: ἘὙΡ τὰ ὑὐνδᾷ ἡγίαχε Πεῖ. οὶπάς τέ ρΡ. τὶς (, τές 
ἀν οτν ἐβένου, 1 “ΒΟΥ. Εἰ Μεη. οα. τέ (ἴῃ ΔΕΙ͂Ν Ι6ρ. 

πος καταργήσει. τίς), τίς οδ5.. πίογαιιθ οππὶ [ηΐ. γοί. 
11) ἀνομίας οοπὶ. Μοπ., ἀγόμου ἱῃιογγοραπαὶ 5Ι5η0. Εἰβι]ηρτιθη5 ροϑί σεᾶσι, 

ΒΩ]. ἼΊῺΩ Οοάά. ΒΟΟΥ͂ οἱ ἰοχία ρη. ῬΓῸ 4π0 βειῖμβὶ πῶσιν ο. ΟΥ̓. 

αὐτοῦ. Ἰ)εΐῃ ἀλλάξη ΟΥ̓. Απίοοοάθηβ 15) Εχ (οαά. ΒΟΟΥ͂ Ιροἰΐοπο εἰ δὲ 
καὶ ποη οβί ἴῃ Β. [6116 οἰ Ποίαν ἦδέ, αἱ οοηϊ. Παν.; εἰ δ᾽ 

12) 1. 6. τορι βαὐθαίιην ὦ 5θοιη!ο Μοι., ἀπ ὁ. [ηΐ. γϑί. Ἰθρὶ να]! ᾿εἴϑεις. 
ἀοηνη, ογίξι ΟἹ 1δι1 αὐνοηίιι. 6 ἝΟἸ]- [Ιά6πὶ συ θίπάθ οοηϊ. οὖν Ρ. οὐδ᾽, αιοά 
᾿ϊᾶϑηο Βαγπᾶρθᾶθ υἱάθ [106 }]1ΠΔ τηθι: ΘχΒ οηΐ δι ΠΟΒ(ΡῚ αιαίίαον (οἀα. 
ΒΘ Πἀβοῃγοι θη 465. Αρ. Βάγη. Ρ. 119 544. 10) ὅτι Ροδβίυ!αί Νθη. Τὰμ ἁγεάζη 
ΘΠ ΟΙζΟ, 1... ρυ 89.854. . ἢ. 0 γ, ἡγίακε ρυοροηῖ θη. Νοχ δυγη- 

18) ἐν χερσὶ Β( Ε νυὶϊρ. Ομηϊθὶ σωμεῦα 0. ) ἐν χερ ὃ Ἢ ει 



. 
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᾿καταπαυόμενος ἁγιάξει αὐτὴν , ὅτε δυνησόμεϑα αὐτοὶ δίκαια "ἡ ἀπολα- 
βόντες τὴν ἐπαγγελίαν, οὐκέτι οὔσης ἀνομίας, γεγονότων δὲ καινῶν 
πάντων ὑπὸ χυρίου. Τύτε δυνησόμεϑα" αὐτὴν ἁγιάσαι, αὐτοὶ ἁγια- 
σϑέντες πρῶτον. , Πέρας. γέ τοι λέγει αὐτοῖς" "τὰς" νεομηνίας ὑμῶν 
καὶ τὰ σάββατα ὑμῶν οὐκ ἀνέχομαι." Ὁρᾶτε, πῶς λέγει" οὐ τὰ νῦν 
σάββατα ἐμοὶ δεκτὰ, ἀλλ᾽ ὃ: πεποίηκα, ἐν ᾧ, καταπαύσας τὰ πάντα, 
ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδόης" ποιήσω, ΠΡ ἐστὶ ἄλλου κόσμου ἀρχήν. Διὸ 
καὶ ἄγομεν" τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδόην εἰς εὐφροσύνην, ἐν ῇ καὶ ὁ Ἴ- 
σοῦς ἀνέστη ἔκ νεχρῶν. Καὶ φανερωϑεὶς ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς." 

ΧΥΙ. Ζοριρίνην δρὶγίψαἰθ Π)ονυΐτιο ἑαηι οοηδίγιοἰιιην. 

Ἔτι καὶ περὶ τοῦ ναοῦ ἐρῶ ὑμῖν, πῶς. πλανώμενοι οἱ ταλαίπωροι 
ἐπὶ τὴν ὁδὸν' ἤλπισαν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεὸν αὐτὸν τὸν ποιήσαντα 
αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ὡς ὄντα οἶκον Θεοῦ. Σχεδὸν γὰρ, ὡς τὰ ἔϑνη, ἀφιέρω- 
σαν αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. ᾿Αλλὰ πῶς λέγει κύριος, καταργῶν αὐτὸν, μά- 
Ἔλεμε" τῆς ἐμέτρησε τὸν οὐρανὸν σπυϑαμῇ, ἢ" τίς τὴν γὴν δρακί; Οὐκ 
ἐγώ; ,.“έγει κύριος" δ᾽ οὐρανός μοι ϑρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν ΜΟΝ ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ' μου, ῆ τίς τόπος τῆς καταπαύ- 
σεώς μου; Γνῶτε ὅτι ματαία ἥ ἐλπὶς αὐτῶν.ὅ “Πέρας γοῦν πάλιν 
λέγει" ἰδοὺ, οἵ καϑελόντες τὸν ναὸν τοῦτον, αὐτοὶ αὐτὸν οἰχοδομή- 
σουσιν.“ Γί ἵνεται." 4ιὰ γὰρ τὸ πολεμεῖν αὐτοὺς καϑῃρέϑη ὑπὸ τῶν 
ἐχϑρῶν᾽ νῦν καὶ αὐτοὶ οἵ τῶν ἐχϑρῶν ὑπηρέται ἀνοικοδομήσουσιν᾽ αὖ- 
τόν. Πάλιν ὡς ἤμελλεν ἡ πόλις καὶ ὁ να χαὶ ὁ λαὸς ᾿Ισραὴλ; πα- 
ραδίδοσϑαι, ἐφανερώϑη. 4ἔγει γὰρ ἡ 7ραφή᾽ 

παραδώσει κύριος τὰ πρύβατα τῆς νομῆς καὶ τὴν μαᾶν- 
ὅραν καὶ τὸν πύργον αὐτῶν εἰς καταφϑοράν.: 

Ζητήσωμεν οὐν, εἰ ἔσει 
αὐτὸς λέγει ποιεῖν καὶ καταρτίζειν. 
ἑβδομάδος σὐντεβουμενψς οἰκοδομηϑήσεται 

των" ἡμερῶν, 

ἐλάλησε κύριος. 

11) δέίκαιαν ἰὸρ. ποίαί, Νίϑη. 
18) Ηἰο ᾿ἴᾶπὶ Νίεπαγάπιβ οἱ Ὑββ51ι8 

Ραποίο ἀἰβιχορη!, «πο ἃ (οἰο!ουῖο 
(θα. ἃ. 1672.), ΟἸογῖοο. οἱ 4115. ἴῃ οοιη- 
ΠηΔ (15. ΘΙ ΘΉΠΠ τη8]6 ΘΟΠΥΘΙΒΙΠῚ {{||. 

19) ϑυνησώμεϑα Β, σο δὰ οὔ ἅπι. 
20) 58]. 18. 
21) ὃ ἯΙ ΒΟ ΟΥ ὙΠ 
22) {Π|Δ 56Χ τ} }Π1ἃ ἀηπο πὶ ἀοϑἰπαηΐ, 

ἀ16 αἰ (. Βθρ.η8)} αἰ{Ππηὰ6 Π6- 
Βάομηδάδο, ἘγθοῸ ΠΟΥΙΠῚ ἈΘΥΆΠῚ, 61 τὸ- 
ΘΏΠΙΠ, ΒΘ 401) οοΐανα ἀ16 ποῖ ρὶι. Η. 

28) πονήσω ΟΥ̓́, ποιήσων ρΡΙ0ρο- 
ηἶΐ γοβ8. Εὰαὰ [6010 ἃ Ὑοβδίο 6Χ ᾿π!ὉΡΙΟΥῚ 
Μοη. πηᾶΡοῖηθ ἢπιῸ τη] 6 {ΓΔ η3Ρ ΟΒἰία 6586 
ν᾽ ἀθίν. Ποῖπάθ ἔστε νὰ]. ἴῃ Ὁ 91. 
ἴηᾶη, ΘΧαΓαγοΡαί, ὁ ἐστὴν. ἀλλ᾽ οὐ χό- 
σμου ἀρχήν. 

24) ἄγωμεν ΟΥ̓ ϑοϊδιηηδ βου ῖρίο- 
Τὶβ. ΟἸ6Ὶ ἀοΙηϊ θᾶ ΒΕΔ ΘΥΟ [ΠΡΟ 60- 
Ἰοθναίαθ (Θβ ΠΠ ΟΠ ΠῚ. 

25) Δὰϊ Ροϑὶ γνεχρῶν μιυποίιμπι Ρ0- 

»καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχά- 

“Καὶ ἐγένετο καϑ' ἃ" 
ναὸς “Θεοῦ. Ἔστιν" ὕπου 

Γέ ἔγραπται γάρ᾽ καὶ ἔσται, τῆς 
ἐπὶ ναὸς Θεοῦ ἐνδόξως 

πομπὴ οδὶ, δαΐ ἀϊοθη τη), 50} ]ΡΊΟΓΘΠῚ 
᾿οῖο Ἑμνϊβίθιη ἀομληϊοα ἀἴ6 ἴῃ ΟΟΘἰ πὴ 
ΔΒΟΘ 1556. ἀθοογ 6 οππὶ Νίατο. 10, 14 5644. 
[μπι0. 24, 61 οοηίτα Ναί. 28, 10 544. 
Δεῖ. 1, 8. (οαϊοοθ5. οἰϊαπι ἴῃ ἤοο 5θπθη- 
ἄππη ἀπχὶ. Νὰιμῃ Β οχῃ. ἀνέστη ἐκ γε- 
“οῶν, καὶ φαγερωϑεὶς χτλ. Ο ἀνέστη 
ἐχ γεχρῶγ᾽ χαὶ φανερωϑεὶς κτλ. Ρἰα- 
εἰυ5 ΟὟ ἀγέστη ἐχ γεχρῶν. καὶ φα- 
γερωϑεὶς χτλ. ΠΡ} πηρν. ἃπί ἐν ὴ 
χαὶ ὃ Ἰησοῦς ἀνέστη ἔχ γεχρῶγ, καὶ 
φανερωϑεὶς ἀνέβη εἰς τοὺς οὐραγούς, 
|| ἸΠ ΟΡ ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΟὨ]ηΪηῸ πο ΘΠ ἴριηί. 

ἂρ. ΧΥ͂. 1) Βοίίϊπθοο τὴν ὁδὸν «6. 
ΒΟΕΟΥ͂ νι!]ρ., οἱ ἀδ νἱὰ (αἴν. Αοί. 19, 
28. οἵ 22, 4.) Ιορ]ὶ5 Μοβαϊοαᾶθ δὰ ἰθη- 
ΠῚ Βοιηϊηΐ ἀποθηί ἿΝ Ρείο. Θιᾶθ 
ΡΓΡΟΡΙΟΣ Ιοοιοπθπὶ νι. τὸν ϑεὸν αὖ- 
τὸν τοροίοπάτπι οθηβιὶ ὁ. Β (ΟΣ ρῖὸ τὸν 
ϑεὸν αὐτῶν, πὶ 6οβι ἴῃ ΒΟΥ, ϑδοιπάο 
οᾶδιι ἃ 580. ΤΟΙ οί ἀη Πθβὶβ., [Τηΐογ- 
ΡΙῸΒ. νοΐ. αοάθηι ᾿Θοὶῖ, πηὰθ τὸν οἶχον 
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58 ΠΟ ΠΟ 115 ΘΠ, ΟΠ] ΡΟΙΘΓΙΠ15. ἰρ5ὶ ἰδία [06 6, ἀοοθρία ΡΓΟΙΗΪ8- 
510η6, ἀ6Ιοία ᾿Ἰπ]ατῖ6, ΠΟνα 5 ὙΘΓῸ ΟἸΠΟΙΙ5Β ἃ Ποιηΐηο. Τιιπο ΡΟ(ΘΓΙΠηιΙ5 
αἴθ 1118Π} ΒΔ ΠΟΙ ΠΟΓΘ.,) 851 ΠῸ5. ἰρ51 ῬΓΠΙ5 [ΟΡ ητι5. βαηο Ποα!!., Ὠριμθμη 
115 ἀ1ο1: φπον]αη1ὰἃ νϑϑίγα οἱ Βα θ}αΓ νϑϑίγα πῸη [Ὁγο... (δγηϊ 6, 4π0- 
"00 Ιοαιαίαν; ΠΟ ΠΏ δεοορία βϑιη0 ργδθβθηία βαρ θαία, 564 {πὰ 
ααοά 650 ἴδοι ; 4πᾶπο 5016 6΄,) ὉΠΙΥΟΥ 58. ΠΠΘΠ) ΠΠΡΟΠΘη5., Οοίανὶ ἀϊοὶ 
ἴαοιαμη [Π{Ππ|τὴ, 0 651, τπηἰ{Πππ Δ|16 Υ1π5 πη]. [ἀοἰγοο οἱ ἀϊθιη οοἰανι) 
ἴῃ ΔΘ ΔΘΊΠ5, 4110 οἱ [6818 ΓΘΒΌΡΤΟΧΙ ἃ ΠΠΟΥΐ]5. ΕΓ οὰπὶ Δρρὰ- 
Γι 556, ἀϑοθηπ δά ὁ06|05. 

ΧΥ͂Ι, Τοπιρίιην βρὶνγίμαἰο Ποννΐνιο ἰαην οοηϑίγιιοίιην. 

Αὐϊπιο οἱ 46 ἰθηρ]ο ἀϊοᾶπη ν θ}]5, «ποιηοο ουγδηΐθα ΠΠ5Θ ΓΙ ΠΟῊ 
ἴῃ Ἰρϑῖμὴ 6 ιιη, ΟΥ̓ Θα[ΟΓΘΙ ἸΡΒΟΓΠῚ, 5061) ΠΑΡ ΘΙΙηΐ, 5864 ἴῃ ν]ᾶμη, Πιιαβὶ 
ἀοπηιβ ΠῚ 65561. Νὰ [866 15. σϑη ππΠῈ {ΠΠ1Π} ἰῃ (ΘΙ }0}]0 νϑπο γί ϑιιηί. 
50 4αοιηοο ΠΟΙ πι5 ἰο(παΐπι", [ΘΠ] ΠΠΊπ16 ὑγὶ ἢ ἰδοῖαΐ., ἁπὶπιδά- 
γΘΡ ΠΟ: 0{π|5 ΠΠΘΠΒ15 ΘΓ ΘΟΘ] 1} ΒΡ. ΠᾶπΠ|ὰ, ἅπΐ {π|5 [ΘΥΓᾶη ΡΔ]Πηὰ ὗ 
Νοηπθ 6ρο ὁ [)}1ο1 Πογη ητι5: ΟΟΘΙπ τη] πὶ {ΠΡΟΠ115 658Γ, [ογγὰ δπίθηη 50ἃ- 
6 Πὰ ΡΘάτιη) ΠΠΘΟΥη]. θη] Π1Π] ἀοηηιη ἃ6 41 Π 40 1{15,. ἃπ| {{15 ἸΟΟὰ5 
ΓΟΘ(αϊΘ 5 τηθὰθ ἐς (ρηοβοῖίθ, 4π04 γὰπὰ 68 5065 {ΠΠ]Οῦ. ΕΓ (ΔΠ461) 
ΓΌΓΒΙΙΒ. αἰΐ: 26606, 4 ἀΘ5Γ ΧΟΡ Πΐ [ΘΙ τ ἰι0 0, [6051 ῬΠπᾺ Δοα !ΠοΔΠ 1." 
Ιάψιθ δυθηϊ. Νὰ {τ|ὰ Π6}}πΠ}) σΟΒΒΘΡη .., ἃ) ΠΟΒί 115 ἀδβίγιοία μη 68. 
[ΘΙ] ; πη οἱ ἰρ81 ᾿οβίμπση Π]Πἰ 51 τ οαθ Π σαπὶ 1Ππ4. [Πουτπη, «πιοὰ 
ἰγδάθηὰ θϑ5θῖ Οοἰν 8. πη ΟἿ [ΘΠΊ01]0 οἱ οὰπὶ ΡΟΡαΪΟ ᾿βγα δ! 60, 68. 
ἀσοΙ Γ 1]. 

ΠΟΙ ΠΙ5. ΟΥ̓ΩΒ Ρᾶβοι! οἱ Οὐ] οἱ {π Υ]ΠῈ ΘΟΥΊΠῚ [ἢ ΘΧἰ Πιτη.ὗ 
τριΐ, αι δ πο πη ἸΟοαία5. οϑί ΠΟΙΠ]Π118. 

Εχιβι!, ἀθὶ ρϑοιηοΐ 56. Π|π4 ἴδοουθ ἂο Ῥϑιῇσ γα 
ΘΟΡΙΡίΠΠΙ ΘΠΠη οϑί: ,οἱ οΡ, ποθ ἀομηδάα σοΙηρ! οί, ἃ ΠΟ 1 

δά πιο [ΘΠ ρΡ] πὶ ΠΕ]. 
ἰθβίαία!, 

οοπὶ, Μοη., τὸν δόμον φγοροϑι! (οΙ., 
τὸν οὐδὸν 5ογδὶ γοϊα! Νάζοο!. ΕοΥ- 
(5515. βου θοπάπιη: ἐπὶ τὴν ὁδὸν (νε] 
ϑύραν) αὐτῶν ἤλπισαν, καὶ οὐχ ἐπὶ 
τὸν ϑεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτοὺς κτλ. 

2) Ἐναϊρανὶ ἢ οχ ΒΟΙΟΥ͂ Ἰηΐ, νοί., 
χαὺὶ γναὶϊρ. ΠΧΧ 158]. 40, 12. 

9) ὃ ϑιαρναδά αι ἴῃ (. 
4) πὰ ΒΟΥ ΙΙΧΧ, οἰχοδομήσατε ( 

Νεη. ἴῃ Υ̓ νοῦ. οἶχον τηδῃ. 860. 510 Γ8- 
ἁἀάϊα1. [586]. Θ0, 1. 

5) Τ᾿ 6. φϑηίθβ [5ν Δ 6} Π{Ἀ}Ὲ1Π. 
θ) οἰκοδομήσουσι Β ( ο. 

Βα ΟΣ: 
1) ϑΡ᾿Γ Π|6υ, αἰ πηοχ ν᾽ ἀθ θ᾽ ιν. ἤθη. 

Εδάοιῃ (ἀ4]Π}16610}}} δα (θη! ΠῚ 5'Δ] ΟΠ ΠΪ5 
ΤΟΓοΣῚ ΟὈΒΟΙνη5: γ᾽ Ραμ ηΐθ (ἰπ]ᾶ πὸ 
ἀροβίαία οΥαϊπὸ. ὁΠ6. 911 ΕΡτγοὶ τὶ θα!ϊῇ- 
ΟΆΒΒ6ΤῸ ἃ] ΤΟΙΡΙο, 1] ὁΠ6. πο Υἴπδοὶ ΡΟ 
Ι6 ἢΠαιηπηθ ὁΠ6 τιϑδοίναηο 441ἃ ἰοῦσα. Νὰ 
{ποϑίο οϑβϑθμάο δούδάπίο οἶγοᾶ [᾿ἅΠη0 
4611} Ετὰ συοϊρᾶγο 970, ποὴ μιιὸ 41] 65- 
56Γ6 ἱπάϊοαίο ἀὰ 5. Βαγπᾶθα. ΝάβῃΖδι- 
ἄδη ἀσπααθ σοπογαϊα αἱ ΝΑ ΟΟ ἀΟΠΟΒΟΓ 

γα], 

ΑΙΓ {π|ρΡῈ 5ουρίαμα ; «οἱ ΟΥ̓ 1 ΠΟΥ55ΠῺ15 ἀἰθτι5., ἰγαάοί 
Αἴ Θ0η- 

Οὐ δογϑιηι15 ᾿ἰᾶαπ6, ἃη οχϑβίαρί 

6 αἱ ΒΑΡ] ΟΠ] ἃ, ΡΓ656. 6 ἱποθηαϊὸ ἀο6γ0- 
50] ΠπΠηὰἃ 00] Τορίο, 4 ἢθρ. ΧΧΥ, Πορο 
ΓΧΧ ἃηηὶ 4 βομίανιὺ, Οἶγο τὸ 4] Ρουθ 
ΡΕῈΙ οὔαϊπο αἱ Πο τῇ τοὺ 11 ΤΘΡΪΟ, 
2 Ρᾶταὶ]ὶ. ΧΧΧΥ͂Ι, 22. 29. Εἰ |ὸ τοϊαϊῆ- 
ΟΔΙΌΠΟ 9511 ΕΡΓΟΙ τη δ 6 51} ἃ 
αἰνο, 1 βάν. 1 6 Π. (ἋἷἸὸ ργοοϊβαιηθηΐθ 
{αὶ ἀἴοθ. 5. Βαυ πα, ἀνυθυΐθπο ᾿ἰΠΒΊΘΠη6, 
ὁΠ6 (πἰ0 νου Ποοβϑὶ ἃ ΡαΠΙΠο. 

8) ἀγνοιχοδομήσουσι Β Μεηῃ. 
9) γοοο. χαὶ ὃ ναὸς οχοϊογπηΐ, ΔΡ. 

γο58. οἵ 8108. 
10) ἤαθο, ργοιΐ πο ΠαθΘη 1, ΠῸΠ 

Βιπηΐ ἰπ ἰοία ϑουρίανα. ἤθη. Οἶ. [58], 
οὐ ἘΠ ΘΠ ΟἿ 15. οὐ! 25. ΜΟΙ ὃ, 4, 

11) ἐπαισχάτῶν (510) Υ. 
12) χαϑὰ Β, χατὰ ν. χαϑ᾽ ἃ Νεη. 
13) [ἅτ ἀοβίγαοίο (θηρ!ο ΠΪ6Γ050]. 

{αδου, ἃη ΔΙ [ΘΓ ΠΏ [ΘΠ 11ΠῈ 5110 ΘΒΒΙΠΊΠΠΙ 
51. ἤθη. ἐστὶ ΟΥ̓. 

14) Ἠδη. 9, 24. 25. 27. Αρραᾶ6. 2, 10. 

15) οἰκοδομηϑήσονταν ( Νεη. 
10) ϑειίρϑιὶ ἐνδόξως ο. Ὁ Υ᾽ [π|. γο- 

(τα ΟἸοιη, ΑΙοχ., ἔνδοξος Β ( Ε' νυ!δ. 
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τῷ ὀνόματι κυρίου: Εύρίσκω οὖν ὅτι ἔστι ναός. Πῶς οὖν" οἶχο- 
δομηϑήσεται ἐν ὀνόματι κυρίου: μάϑετε, Πρὸ" τοῦ ἡμᾶς πιστεῦσαι 
τῷ Θεῷ ἣν ἡμῶν τὸ κατοικητήριον τῆς καρδίας φϑαρτὸν καὶ ἀσϑε- 
γὲς, ὡς ἀληϑῶς οἰκοδομητὸς ναὸς διὰ «χειρός: ὅτι ἦμεν πλήρεις εἰδω- 
λολατρείας οἶκος, καὶ εἰδωλολατρείᾳ ἣμεν οἶκος δαιμονίων ,᾿" διὰ τὸ 
ποιεῖν" ὅσα ἣν ἐναντία τῷ “Θεῷ. Οἰκοδομηϑήσεται δὲ ἐπὶ τῷ" ὀνό- 
ματι κυρίου, προσέχετε, ἵνα ὁ ναὸς κυρίου ἐνδόξως" οἰκοδομηϑῇ. “Πῶς; 
μάϑετε. ““αβόντες τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ ἐλπίσαντες ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι κυρίου ἐγενόμεϑα"" καινοὶ, πάλιν ἐξ ἀρχῆς κτιξόμενοι. Διὸ 
ἐν τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληϑῶς ὁ Θεὸς κατοιχεῖ ἐν ἡμῖν. Πῶς; 
Ὅ λόγος αὐτοῦ τῆς πίστεως, ἣν κλῆσις αὐτοῦ τῆς ἐπαγγελίας, ἢ σοφία 
τῶν δικαιωμάτων, αἷ ἐντολαὶ τῆς διδαχῆς, αὐτὸς ἐν ἡμῖν προφητεύων, 
αὐτὸς ἐν ἡμῖν κατοικῶν" τοὺς τῷ ϑανάτῳ δεδουλωμένους" Ὁ ἀνοίγων 
ἡμῖν ϑύραν τοῦ ναοῦ, ὃ ἐστι στόμα," μετάνοιαν διδοὺς ἡμῖν, εἰσάγει 
εἰς τὸν ἄφϑαρτον γαόν. Ὁ γὰρ" ποϑῶν σωϑῆναι βλέπει οὐκ εἰς 
τὸν ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ἐν αὐτῷ ἐνοιχοῦντα καὶ λαλοῦντα, ἐν" 
αὐτῷ, 

ἀκηκοέναι ἐκ τοῦ" 

Τουτέστιἣ" 

ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῷ μηδέποτε, μήτε τοῦ λέγοντος τὰ ῥήματα 
στόματος, μήτε αὐτόν ποτε ἐπιτεϑυμηκέναι ἀκούειν. 

πνευματικὸς ναὸς οἰκοδομούμενος τῷ κυρίω. 

ΧΥ. ρρίογὶς Εριδίοίαθ ραγιδ σοποίιιδῖο. 

Ἔφ᾽ ὅσον ἦν ἐν δυνατῷ καὶ ἁπλότητι, δηλῶσαι ὑ ὑμῖν," ἐλπίζει μου 
δ 

ὑμῖν" εἰς σωτηρίαν, ἐνεστώτων. 
ὑμῖν, οὐ μὴ νοήσητε, διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς κεῖσϑαι. 

ΧΥΠΙ. 

μέν ἐστι" 
τῆς ἀνομίας. 

11) ἔστιν ,ἿὟ, 
18) οὖν οἵη. Β (ἰπ ἰοχία) ἃ Νρη. 
19) τ-ΟἸἹρῖα. ΑἸρα, Βμέοημεν ἢ. ἐν. .20. Φ. 

490. Βαγηαθὰ5. ἢἰῈ {γί θη ΠΟΙΉΪηἶ5. 5ἰδ- 
ἴππὶ ἃπία δανοηίππι (ἢ 511 ἀοβ ον θ 1. (ἤν. 
ΕΤΆΠΟΙΚΟ, 1.᾿ ος Ρ. 88. 54. ἢ. 

20) Βοηρεὶ ὅτι ἦμεν πλήρεις εἴἷ- 
δωλολ ατρείας οἶχος, καὶ εἴδωλ ολατρείᾳ 
ἦμεν. οἶχος δαιμογίων 6Χ ΘΟΠΙΘΟΙμ1ἃ, 
ὅτι ἦν πλήρης μὲν εἰδωλολατρείας 
οἶχος εἰδωλολατρεία ἣν οἶχος δαιμω- 
γνίέων Β (ἴῃ (οχία, ἡ εἰδωλολατρεία, ΘΠ 
αὐ. δα ΟΓΠ) ΘΕΟΥ͂ ει ΡΙουί χα 11}. 
᾿ΠΠΡΙΓΟ581 ὁ. Μθη., φιῖα γμἱοηὶ ογαηνι5 αὐο- 
γαϊοη δι ἐἀοϊονιμῇ,, οἱ ογαί ἀοηλι5 (ἰω0- 
ηιοπϊογιηι [ηΐ. νοὶ. οἱ ἝἸο. Αἰοχ. Ηο]- 
Β΄ θη 5. Δ] ΟΥΔΠῚ (οἱ. Β ποίαϊ, γοσάθι]ὰ 
[εἰδωλολατρεία ἣν οἶχος] ΝΥ ἴρ80 ππῸ 8 
πο] πι8ἃ, γἱ Δου] ΘΧΡΟαΠΡοπάα, 

Αἰίονγα Ερϊϑίοίαο Ρανγ5. 

Μιεταβῶμεν δὲ χαὶ ἐπὶ ἑτέραν γνῶσιν καὶ διδαχήν. 
εἰσὶ διδαχῆς καὶ ἐξουσίας, ἥ τε τοῦ φῶτος, καί ἢ" τοῦ σκότους. 
αφορὰ δὲ πολλὴ" τῶν δύο ὁδῶν. 
φωταγωγοὶ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾽ ἧς δὲ ἄγγελοι" τοῦ σατανᾶ. 

κύριος ἀπ᾽ αἰώνων καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, ὁ δὲ ἄρχων καιροῦ 

η ψυχὴ, τῇ ἐπιϑυμίᾳ μου μὴ παραλελοιπέναι. μέ τι τῶν ἀνηκόντων 
᾿Εὰν γὰρ περὶ τῶν μελλόντων γράφω 

Ταῦτα μὲν οὕτως." 

226 ἀιιαῦθιι5 υἱᾶδ. 

“Οδοὶ δύο 
4ι- 

ἜΕφ’ ἧς μὲν γάρ εἰσι τεταγμένοι 
Καὶ ὁ 

21) ποιῆν Υ. 
29) τὸ δὲ: πῆδη, (ἢ. 
238) ἐνδόξως ΟὟ [ηἰ. 

ΑΙοχ., ἔνδοξος Β ( Μϑη. 
24) πὰ Β 6, ἐπὶ τῷ ὄνομα. ἐγε- 

γνγώμεϑα Ρ. ἐπὶ τῷ ὀνόματι χυρίου 
ἐγενόμεθα Υ͂, ἐπὶ τῷ ὀνόματι. ἐγε- 
γώμεϑα δογΓδοίαπι. ἐμ ἐγενόμεϑα 0. 
Ιη Ε νορο. τοῦ χυρίου ἀφδ6556, 564 π1}}}} 
Αἰϊα ἃ 5οῖο. Δηίθ κυρίου γα]. αἀά. τοῦ. 

20) Βοβουρϑὶ τοὺς τῷ ϑανάτῳ δε- 
δουλωμέγους ὁ. ΒΟΕ ΟὟ οι. ὕοβ5., 
{ιοά ἈΠ ῬΟΓΡΟΤὰπ) τηπίαγιιπΐ ἴῃ τοῖς 
τῷ ϑανάτῳ δεδουλωμέγοις. Δροπδὰ- 
{νι Ροπά οί οχ γοθὸ εἰσάγει. Τὰ Θπὶπὶ 
Ιοφοηάπμι ραΐο ὁ. Β Ε ΟΥ̓ Ρ. εἰσάγαγε 
(Σ Μοη. (ἴῃ τοχιὰ) 085. εἰσήγαγε Μέρη. 
ἴῃ ΠΟΙ]5. 

20) Οἷν. ἤοιῃ. 10, 10. χαρδέᾳ γὰρ 

γοί. οἱ ΟἸθ. 
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ΡΓΑΘΟΙΪΆΓΘ. [ΘΠ] 1 Π 6], ἴῃ πΟπλΪηΠ6 ΠΟΙ ηΪ.. [ηνϑηΐο ἰρί (αν «ποὰ (ΘΙ ρ]ιιηὶ 
Θχίβίιί, πὰ Τας]0Π6. ΘΓΘῸ ΔΘΑ ΠΟ ΔθΙαν ἢ ποιηΐηο ΠΟμιηΐ, ἀἰδοϊίθ. Απίο- 
(πὰπὶ Π60 ΟΥ̓ ΘΘΡΘΙΉ5, οΓαΐ ΟΟΡ 5 ΠΟΒΙΡΙ ἀοηη]ΟἾΠΠιπ ΘΟΥΓῸΡ ΪΟΗΪ 0}- 
ΠΟΧΙῚ Οἱ 16 01116, δὶ Πηοά τὴ [6 Ώ}}0}1} νΘΓΘ ΡΘΓ ΙΔ ηπ5. ΔΘΑ αἴ ; γοίογία 51- 
ἀαϊάθιη δ ἃιητι5 [0] οΪ αἰ ἀομηι5 οἵ ἸΔο]οσὴ. οὐ ἀδοιηομηιη ἀομηϊ- 
ΟΠ πὶ, {π1ἃ ἔδοίμητι5 πα θοιμη πα Π60. ΟΠ ΓΑΓὰ 5πη[. ΔΘΑ ΠΑ ΒΡ Γ διι- 
θη, ἁἰ(θ 116, [ἢ ΠΟΉΪΠ6 ΠΟΙΉΪηΪ, τί (ΘΙΏΡ] πη ΠΟΙ τηᾶρη 66 Δ64|- 
ὀθίι, Θποιηοίο ὁ Ὠίβοῖίθ. Ασοορία ΓΟΙΙ5810Πη6. ρΘΟοδίου ἢ) οἱ 506 Πᾶ- 
θ1ζα ἴῃ ΠΟΘ η ΠΟΙΪΠΪ, ἴδοί! 5.115 ΠΟΥΪ, [6 Γι ἃ} ἸΠίοσγο ογθαί,. [ἀθ60 
[ῃ ΠΟΡΙ5, 1 (ἀΟΙΏΙΟΙΠΟ ποβίρο., γογ Ποῖα Παρ. πο τηοάο ὁ γευθαιη 
οἰα5 Πάθὶ, νοθᾶί!ο Θ᾽1Π15 ῬΓΟΙΏ 55 0Π15., ΒΔΡΙΘηΓ1ἃ ΠΙΔΠΔίΟΓΠΙ, ρῥγδθοθρίᾶ 
ἀοοίγιηᾶθ, [Π|0 0586 ἴπ ΠΟΡῚ5. ΡΓΟρΡΠΘίαϊ., ΙρΡ856 ἴῃ ΠΟΡῚ5. ᾿πΠαθιίαϊ ; ππογ 
δάἀάϊοίο5, ρογία (ΘΏ0}1} ἃροῦία, [ἃ δέ οκ. δὲ ροθῃϊιθηίἃ οΟποθβϑἃ, ΠῸ5. ἰῃ 
Τρ] ἰπἰγοά ποι, «πο ἀθβίγι! ΠΟ μοίθβί. [5 Θη1Π {π| ΟἸΡῚΓ 6558 
ΒΆΪΝΠ5, ΠΟ [ἢ ΠΟΠΊΙΠΘΙῚ ΓΟΒΡΙΟΙΐ, 564 ἴῃ ΘΠ {π| ἴῃ ΠΟμΪπΠ6 Παβιίαΐ, δἱ- 
4π6 ἴῃ 60 ἰοῦ; Δα ΠΓΔη5. 40 πη ]π|ᾶη}] ΠΘΉ 6 Διά ΘΠ] (ἃ Π1ἃ 
γ θὰ ΟΥΟΘ {ιἰηάἀθηΐθη, ΠΟΘ ΙΡ56 ἰδ!ιὰ ἁιάϊγθ 65] ΘΓ Υ ΘΕ. Ηοος οδί 

[ΘΙ Ρ].Π) ΒΡΙΓΙπ1 6 Ποτηη0 ΘΟη ΒΓ ΟΊ. 

ΧΥΙ͂]. Ρνϊογῖβς Ερίβίοίαο ρμαγί5 οοποίιδῖο. 

Οπδπίτ) ροία!(. οἱ δῖηθ ορβουγαίθ ροί γΟῚ5. ΠΟΙ ΒΙΓΑΓΙ,) 5065 
[ΠῚ οδ΄, ῬΥῸ 5Β[ιι10. Τη60 Π16 ὨΠ1] ΟἸΉΪ51556. ΘΟΓ {τ|ὰ6 ἃ νοβίγαιη 5ἃ- 
αἴθ βρθοίδηϊ, {πάρ πὸ 5πηΐ ΡΥΔΟΒΘηἰἃ. 

γΟ 15. ΠΟ [Π|6]}ΠΠσϑϊ5: “ΟΠ ἴῃ ἀΡΒοοη 0 ροβιίαμη 68ῖ. 
σαϊάριη αὐ πππο τηοάτηη. 

ΧΥΙΙ. Αἰίονα Ερϊδίοίαο ραγ5. 

δῚ Θηΐη (ἰ6 ἔπ{π|015 ΒΟΓΙΡΒΘΙῸ 
ΕΓ πᾶθε 

2) 6 ἀιναῦις υἱΐξ. 

ΤΙΥΔη ΒΘ Π1Ι5. ἁπίοιη οἱ ἃ [6 ΓΔ} ΘΟΡΉ ἢ ΠΟΠ ΘΙ δίαᾳπο ἀοοίγηᾶη. ἢιιὰθ 
5πηΐ νἱᾶθ ἀοοίγιηὰθ ἃς ροίοϑβίαςβ : ππἃ [1015, ΔΙΘΓὰ [ΘΠΘΌΓΑΙΊΠΠ. 

{{πΠ| 5:44 60} ΡΥ ΘΡΟΒΙ διπ| ΔΠΡΘ]] γρῃὰ γ6ΓῸ ππ|0ςἃ {πΑΓῚ ΠῚ ΥὙἹΔΓΊΠΗ. 

δὶ ᾿ποθ πῃ ΡΓΔΘίθ "65, ΔΠΓΘΓῚ γΘΓῸ ΔΠΡ6]1 ϑαίδηδθο, 

Π{6- 

ΑΟ 16 «υϊάθπι ἢο- 
ΠΪΠ5 δδ΄ ἃ 560 1}}15 οἱ ἴῃ 560]; ἢ] Δπΐ6 η} ὈΥΓΙΠΟΘΡ5. ἰΘΙΏΡΟΙ5. [Π1{|. 

πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι 
δὲ ὁμολογεῖται εἷς σωτηοίαν. οἰπάο 
ϑύραν ἀράϊ ο. Υ̓ [πϊ. νοί., ϑύρας ΒΟΕῸ 
γα, ὙοΓΠΊ ἰᾶτη Υἱ41| Νίθη. ἴῃ ποι] 85. 

21) δροϑυῖ! γὰρ ὁ. ΒΟΙΡΟΥ͂ Ἰηϊ. 
γδῖ. οἵ Ὑὰ. ἰδοῖ. ἂρ. (ἰοί., χαὶ γα]σ, 
Νοχ νοῦς. εἰς τὸν ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ 
ὙΌΒ5ΠΙΒ5. ῬΓΔΘίθΡΙηἰ51{. 

28) ἐν θαν. ὁ. [π|. νοΐ., ἐπ᾿ ΒΟΟΥ͂ 
δίϑη. οἱ ρθυῖ αι δά. 

20) αὐτοῦ Ρ. ἔχ τοῦ Β (ἰμ ἰοχίι) 
 Νϑη. δεὶη αὐτόν ο. ἢλν., αὐτὸς 
ΒΟΑΕΟΥ͂ Μοη. οἱ ρ]θυῖψαθ οαἀϊ. Ταμπ 
ἐπιϑυμηχέναι ν. ἐπιτεϑυμηκέναι (. 

90) τουτέστιν ΟΥ̓. 
(ὰρ. ΧΥΠ. 1) ὑμῖν. ΒΟΤ ΟΥ̓ νὰγ. 

Ιθοΐ. ἃρ. (οἱ., ἡμῖν σι]. οἱ π΄. νοίῃμϑ. 
ϑαθίη46 ἐλσείζη Υ Ὁ, 564 ἴπ Ποὺ τηᾶῃ. 

566. τῃηπίδί!Π] ἴῃ σα]. 

2) ἡμῖν οονγθοίπμ ἰη ὑμεῖν 0. 
9) 1. 6. 46. φιῖθιι5. ππιπο ἀἸβοορίδίαν, 

6. 8. ΠῚ ΠΟΥΠΙΠῚ [615 γὙοί6}} 51} ΡΓδ6- 
[ΘΓ Θπἀππι, ἡπτὴ δά. γα] θὰπί ΡΓδθοθρία 
ἰπΔαῖοα οἷο. ἢ. ἐνεστότων ΟΥ̓ Νεη.,, 
{πὶ ρᾶμ]0 ἃηίθ ἀγνοιχόντων αἱ (. 

4) εὶς ἀοδβίηϊ νοΐ ἰαϊϊηᾶ ὙΟΙΒ10Ὸ 
ἴη (οα. ΟοΥ δ θηδὶ βαρ βίθϑ. 

(ἀρ. ΧΥΙΠ. 1) 6 ἀπᾶβθιυβ γἱ15 ἰἶν, 
(οηϑδί. Αροϑί. Υ11], 1 546. 

Ὧ}» Εόδο χων ἢ εἴ ΒΟ. ἢ τὲ 
γα, [Ιοο5 ἰᾶπά. ἃ0 ΟΥρ. 46. Ρ1ΪΠοΟ. 
ΠΕ ΟΣ πὸ Δ 11 ἸΤοιὴ. ἸΧΧΙ. οα, 
Τ,οτππηδίζβοῃ, οἱ ἤοῃῃ. θὅ. ἴῃ [πι6. Ρ. 1δ. 
αἴν. Ἠοτηδο Ραβί. Μαπά. ΥἹ, 1. 2. 

9) πολὺ 586Γ. ΒΟ. 
4 ΟΡ ΠΟΥ Ι 2 η: 
ὅ) ἐστὴν ΟΥ. Τυχὶ τϑροϑιιϊΐ χαὶ ὃχ 

ΒΟΡΟΥ. 
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ΧΙΧ. 6 υἱα [ἰιοῖὶξδ. 

Ἡ οὖν ὁδὸς τοῦ φωτός ἐστιν αὕτη. ᾽᾿Εάν τις ϑέλων' ὁδὸν ὁδεύειν 
ἐπὶ τὸν ὡρισμένον. τόπον, σπεύσει τοῖς ἔργοις, αὐτοῦ. 

ἡμῖν γνῶσις τοῦ περιπατεῖν ἐν αὐτῇ 
τόν σε ποιήσαντα, δοξάσεις τόν σὲ λυτρωσάμενον ἐχ ϑανάτου. 

καὶ πλούσιος τῷ πνεύματι. 
τῶν πορευομένων ἐν ὁδῷ 'ϑανάτου. 

δοϑεῖσα" 

ἁπλοῦς τῇ καρδίᾳ, 

τῷ Θεῷ, μισήσεις πᾶσαν ὑπόκρισιν. 
Οὐχ ὑψώσεις σεαυτὸν, 

τῇ ψυχῇ ϑράσος. 
Οὐ μή σου" ὃ λόγος ὃ τοῦ Θεοῦ ἐξέλϑη ἐν ἀκαϑαρσίᾳ τινῶν. 
λήψῃ" πρόσωπον, ἐλέγξαι τινὰ ἐπὶ παραπτώματι." 

Ἔσῃ" τρέμων τοὺς λόγους οὺς ἤκουσας. 
Οὐ μὴ διψυχήσῃς, 

" μὴ λάβῃς ἐπὶ ματαίῳ ὄνομα κυρίου." 

ἡσύχιος. 
τῷ ἀὸ ἑλφῶ σου. 

σου εἄδ ἢ τὴν ψυχήν σου. 
λιν ,γεννηϑὲν ἀνελεῖς. 

ἔσῃ δὲ ταπεινόφρων. 
δόξαν. Οὐ λήψῃ" βουλὴν πονηρὰν κατὰ τὸν πλησίον σου. 

Ἔστιν οὖν ἡ 
᾿4Δγαπήσεις 

Ἔσῃ 
Οὐ -πολληϑήσῃ μετὰ 

"Μισήσεις πᾶν" ὃ οὐκ ἀρεστὸν 
Οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃς" ἐντολὰς κυρίου. 

Οὐχ ἀρεῖς ἐπὶ σεαυτὸν 
Οὐ δώσεις 

τοιαύτη. 

Οὐ πορνεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφϑορήσεις.᾿ 
Οὐ 

Ἔσῃ πραῦς, ἔσῃ 
Οὐ μὴ πνησινα: 

πότερον ἔσται ,, 4 ἢ οὐ. 
᾿Ἵγαπήσεις τὸν πλησίον 

19 

Οὐ φονεύσεις τέχνον ἐν φϑορᾷ, οὐδὲ πά- 
Οὐ μὴ ἄρῃς" 

ι 

τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ υἱοῦ σου 
ἢ ἀπὸ τῆς ϑυγατρός σου; ἀλλ᾽ ἀπὸ νεότητος διδάξεις φόβον κυρίου. 
Οὐ μὴ γένῃ ἐπιϑυμῶν τὰ τοῦ πλησίον σου, οὐδὲ μὴ γένῃ πλεονέκτης. 
Οὐδὲ κολληϑήσῃ ἐκ ψυχῆς σου μετὰ ὑψηλῶν, ἀλλὰ μετὰ δικαίων καὶ 
ταπεινῶν ἀναστραφήσῃ." Τὰ συμβαίνοντά σοι ἐνεργήματα," ὡς ἀγαϑὰ 
πρόσδεξαι. Οὐχ" ἔσῃ δίγνωμος, οὐδὲ δίγλωσσος" παγὶς γὰρ ϑανάτου 
ἐστὶν ἡ διγλωσσία. Ὑποταγήσῃ κυρίῳ, κυρίοις" ὁ ὡς τύπῳ Θεοῦ, ἐν 
αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ. Οὐ μὴ ἐπιτάξῃς παιδίσκῃ 1 ἢ δούλῳ" σου ἐν πικρίᾳ, 
τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἐλπίζουσι, μή ποτὲ οὐ φοβηϑήσῃ τὸν ἐπ᾽ ̓ἀμφοτέ- 
θοις. Θεόν" ὅτι ἦλϑεν οὐ κατὰ" πρόσωπον καλέσαι, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οὃς το 
πνεῦμα ἡτοίμασεν. ῃ- Κοινωνήσεις"" 
ἴδια" 
φϑαρτοῖς: Οὐκ ἔσῃ πρόγλωσσος" 
δύνασαι, περὶ 

.29 

ὕδρ. ΧΙΧ. 1) Ῥαρ οῖρίπη δι ΤΆΓῸ 
Ιοθο ὙΘΙΌΙ Πη1ΠῚ ἀρὰ βουρίουοβ θοοὶο- 
5] ΑΒΊ1 005 οἱ ΡῈ ΊΟΥΙΒ. ΠΠησιιαθ ΟΟΟΙ ΡΠ. ΥἹᾺ. 
Α. Μαίῃϊαθ Ααβί  μυ]Π 6. στ. (ΤδΙητ δ 1 ]ς 
δ... 566. δ: 550. ᾿ποίδο᾽ 1 δἰ 2... 55ῃ56- 
4πθη5 ὁδὸν ἰοχίαϊ ἰπβοῖὸ ὁ. ΒΟ ΕΟΥ͂. 
Εοιίο ταύτην τὴν ὁδόγ' 

2) δοϑῆσα Υ οἱ ργ. πιαη. 0. 
8) Ενυϊραν! πᾶν οθὅ.ἁ ΒΟΑΟΕΟΥ͂ ρ’ 

ποιεῖν νὰ. (οῆβί. Ἀροβί. ὙΠ], 14. 
4) ἐγκαταλίπη γο85. 
5) (οπβί. Αροϑβί. ΥἹ], 8. 
60) λήψει Υ εἴ ρΓ. πιᾶη. Ὁ. δοίη 

τοῦ πλησίον ν. τὸν πλησίον Ο Υ. 
1) Τὰ ἀραὶ εχ ΒΟ ΕΟΥΎ οἱ Οοπβί. 

Ἀροβί. ὙἹ1, 2 ν. παιδοφϑορεύσεις νυ]8., 
4πᾶθ ΥΟΧ οϑί ἱπῇμηδθ οΡ ΘΟ 15. 

θ) χουν ΒΟΠΠΒι ὦ Εἰ ὍΣ ἰσον Β Ὁ 
γα]σ. Τιμὴ δάἀαϊαϊ ὃ ἃπίς τοῦ ϑεοῦ ο. 

εἰ γὰρ ἐν τοῖς ἀφϑάρτοις κοινῶνοί ἐστε, 
παγὶς γὰρ στόμα ἡ 

1 τὴν ψυχήν σου ἁγνεύσεις. 

ἐν πᾶσι τῷ πλησίον σου, οὐκ ἐρεῖς 
πόσῳ μᾶλλον ἐν τοῖς 

ϑανάτου. "Ὅσον 
Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸν" 

ΕΘΎῪ γοββ., ἀθαβί ἴῃ Β (ἃ ἂρ. ἥβη. οἱ 
{1 δὰπὶ βθααπηΐαγ. (ἝἿτι ΟἸοη. ἤοπι. 
Ερ. δὰ Δδροοβιπηὶ ὁ. 1. ἀνεπίληπτον, 
πολύπειρόν τὲ χαὶ δῆλον τὸν ΟἾΩΙ 
χοῦντα εἶναι δεῖ. 

9) λήμψη γΥ 0. πεῖς φυϊάρθιη βηηθη- 
ἀαίπμι ἴῃ λήιμη, ἀριὰ Μοη. λέινῃ. Τὰμ 
ἀ64] ἐλέγξαι ο. Β ( ΚΕ ΟΥ̓͂ νᾶγ. Ἰδοῖ. ΔΡ. 
γΌ55.}. γι}6. ἐλέγξας. 1,δοἰίοποπι ἐλέγξαι 
ΤΟΡΟΙΪΟ οἰϊὰπὶ ἴῃ ἀποΡῖ5 ορίϊπιὶβ ΗΠ. 
(οάά. (οπδιΠοπππὶ ἀροβί. ὙΠ, 10. 
ΝονᾶΠ ΘΑΓ ΠῚ ΘΙ ΠΟΠΘΠ)] ΡΓΔΟΡΆΓΑΥΪ 5 
Πηὰχίθηο δΝί55. δά πηι. 

10) πὰ ΒΙΟΥ͂ οἱ (οπβί. Ἀροϑί. 1. ὃ 
παραπτώματα ( νὰ]ς. 

11}.155]: 6, ὧι Οἴτ. ΡΗΪ]. Ὁ. 12, 
12) μνησικακήσεις αν, ΘΟΙΓΘΟΐ.ΠῚ 

ἴῃ. γα] σία. 
13) δεινήσης Β (ἴῃ ἰοχίι) Ο Μρῃ, οἱ 
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ΧΙΧ. ὴε υἱα ἰιυοὶδ. 

γΙὰ Ἰριτα} [πο]ὶ5 Πᾶδο οϑί. 81 4π|5 σαριῦ ἃ νἱὰ ῬΘΡΥΘΏΙ 6 δά θΓΔ6- 
Πππαπὶ ΙΟΘΙΠι, 515 ΟΡΟΡΙθιι5. 14 ΘΟΠ56 8] βιπάθαί. (Ὀρη0 τἀ 6 ΠΟΡῚ5 
ἀαΐα 1η ἢὰο νἱὰ Δη )] Πα] οἰαϑιοϊ δῖ. ΠΟ 65. οΡΘδίογοιῃ ἴπππὶ, Θ᾽ ΟΥ ἃ 
ΑΓ ΠΟΙΘ5. πὶ 4] τϑάριηϊί (6 ἃ ᾿πηοτίθ. ΕΓΒ. ΟΟΥ̓ά6 5ΠΉΡΙῸχ οἱ βριγα. - 
ν05. ΝΟ ΔΟΠΔΟΡΘΡΙ5 δ 605 4{|. ᾿ποθἀππΐ [ἢ νἱὰ τη0 1115. Θάϊο Πα 6} 15 
«ποάουμηψαθ 60 ἀἰβρι!οοί, οὐϊο Πα! )θὰ8. ΟἸΠΠΘΠ 5] [0 π6 1. Νὰ ἀ6- 
ΓΘ 1ὰ5. τηδηἀαΐὰ ΠΠΟΙΪη1. Τ6 ᾿ρϑιπὴ ΠΟῚ ΘΧΑΙ (4015, ΘΓῚ5. ἁπίθιη ΠΏ} |5. 
ΝΟ Ἀ5Β.Π65. {01 σ᾽] οΥαη. ΝῸΠ ΟΔΡ165 ΠΙΔΙ ΠῚ ΘΟΠΒ.ΠΠΠΠὴ Δάν Γβ15. ὈΓΌΧΙ- 
11Π| ἔππη. ΝῸΠ ἀΔ0Ὶ15 ΔηΠηὰ6. 1Π50]6 η 181. ΝΟ [ΓΙ ΟΔΌΘΓΙ5, πο 841|]- 
ἴβγπιπὶ ἴδ 165, ῬΌΘΓΟΒ ΠΟ ΟΟΥΡΠΠΡ658. ΝῸΠ 6χ (86 γνϑυθππη) ἢδὶ ἴῃ 40- 
Γαπάδπη) ἸΠΠΡΕΓαΐθ χοᾶ. ΝῸΠ ΔΟΟΙΡΙ65. ῬΟΥβοηᾶπι δά ᾿ἀρ51πῚ ΟΕ Ι5Ρ ΙΔ ΠῚ 
ΓΘ Πα]. ΕΓΒ ΠΙΔηΒΙΟἴ115, 6Γ15. Πα θία5. (ΟΠ ΓΘ 5665 δ νογθὰ 46 
ΔΙ Ἰν1511. ΕἾΓΑΙΓΙ ἰὰ0 ἰσηοϑοθ8. ΝῸΠ Δ σἃ5, ΠῚ πὶ {ἘΠ ᾺΡΙΙ 511, ΠΘΟΠ6. 
ΝΘ ἈΒ5.Π|85 1Π ὙΔΠΊΠῚ ΠΟΠΊΘῚ ΠΟΙ. Πρ 5. ῬΓΟχίπλπι ἔπ Ρ]ὰ5 4πλπ| 
ΔΗ Δ ΠῚ ἴπᾶϊη. ΝΟΠ Ἰπΐο 0165 [ὈΘίμπὶ ἴῃ ΔΡΟΥΟΠη6, πΠ6Ὸ Θἰϊᾶπ) ᾿Π[ΘΓΙΠ]65 
Ροϑί πδίινιἀΐθη. Ν δι ογὰ5. ἸΠΔηΙΠὴ {πᾶ ἃ ΠΙΙῸ 0 νοὶ] ἃ ἢ|1ἃ ἰ{ᾶἃ, 
504 ἃ ΡΘΙΙ Ια ἀο06 6015 605 {ΠΌΤ 6 πὶ ΠΟΙΏΙΠΙ. 

Νραμθ οχ δηϊτηᾶ πὰ Δ ΠΔΘΓΘΠ5. ΒΈΡΘΓΡΙΒ ὶ ΟΟΠΟΙΡΙΒ50685, Π60. ΘΓΒ ΔΥΔΡΊΙ8. 
5064 ΟὟ [π8{15. δίψπιθ Παμη  Π10115 ΡΓΟΙΟἸΒΟΔΓΙ5. 
νΟΧΔίΙΟΠ65., ἰδ 8Π|] 0Πὰ Δαπη(6. 
Ιλ αθι15. ΘΠ ΤηΟΓ[ἰ5. δι, Πησαὰ ἀπρίοχ. 

ἴῃ νΘΡΘΟΙΠἄΪὰ οἱ {ΠΠΟΓ8. 
41 ἴῃ απ θη) βρογδηΐ:; 

ὨΪ5. ΥΘΡῸ, υἱ ΘΙ ΠηδρΊΗΙ, 
ΠΠΡΘΓΕ5. ΔΠΟΙΠὰΘ ἃπΐ 56 ΥνῸ ἴμο, 
{{π|δὰἃ8 Π ΘΠ, 6ἰ ΘῈΡΟΓ αἰλιηαπ6 65ϊ, 
απ ΡΘΓΒΟΠᾶΙΏ, 564. βϑουηάπῃ 14 {05 ϑΡΙΓΙ5. ΡΡΔΟρΡΑΓΑΥ ΘΕ. 

Βοπᾶ ΡῬΓΟΧΙΩΪ ἰπὶ ΠΟ 

τα6 {}0ὶ - ὁοπεπρπηΐ 
ΝΟ ΘΓ15 ἱποοηβίδηβ π6Ὸ ΒΠΠΠΡ]Β : 

ΘῈ ΒΙΟΙΘΓΙ5. Πομηηο 60, ἐοπῖ- 
Ν ἴῃ πη} 41 η8 

η6 ἴογία. ποὴ 
(ΠΟ Δ ΠΟ γΘηϊΐ νΟοᾶγ 6 56- 

(οιη- 
ἸΏ ΠΏ 108 15. [ἢ ΟΙΏΠΙ 15. ΟΙΠῚ ΡΓΟΧΙΠΟ ἴπο, π6 6. Ζαϊάααδμ ἀϊθθ5. ΡΓΟΡΤΙΠ ; 
51. ΘΠ ἢ ἸΠΟΟΡΓΠΙΡΙΪΒ ΘΟηΒΟΡίο5. Θϑ[15.) ἥαδηΐο πηᾶρὶθ ἴῃ 

ΝΟὴ οΥὶ5 Πἰπρτιὰ ὈΓΔΘΟΘΡΒ; 05 ΘΠ1ΠῚ ἰΔΠπθι15 δϑὲ Π]ΟΡ5. 
ΝΟΙΪῚ ῬΟΥΡΙΘΌΓΡΟ ΤηδΠ115 ἰπᾶ5 84 Δ00]- 

Γμηραπίαν 
Ουδηίπμη ροίθ5, οδϑίιιβ 518. ΔηΙΠηΔ. 

γ8 1. ἰϑοΐ. ἃρ. ο85., ἀπο ααΐη ἴῃ ἰθχία 
ΤΘΡΟΠΟΘΙΘΠῚ Υἱχ ΠῚ6 ἰθῃθσθ ροίι!. [ἀδιὴ 
οϑί 80 517{}80 46 γϑῃθιηθηίον ἀΘ5] ἀογᾶπ 40, 
(δσῆθί. Αὐνοβίς ὙΠ. 11. ὉΠ Ἐρ. 1. ἋΟἸθμι. 
ἃ ΟΣ ΤΙ δῦ 29. 186. 1.8. 

14) ΥὙἹάο]1οοί, φαοὰ Πθιι5. ΡῈ. δου ρ- 
ἔπ Ρᾶὰ5. ῬΓΟΙΉΪΒΙΓ 5611 ῬΥΔΟαΪχιί 6556. νθη- 
{ Π... ΠΘΙῚΡ6 ἱπα!οίπτη., Τη0 ΓΟ 65. βᾶποίο- 
ΤΠ οἱ ΠΊΔΙ ΟΤῚΠῚ ΘαΡΡ 1οᾶ. ἤροη. 

15) Οὐ οχοϊάϊ ἃρ. Νρη. 
10) Τὰ ΒΟΥ, ἐπὲὶ ματαίῳ εὶς ὄνομα 

χυρέου (ἃ εη. γοβ85. (οί, ΡυΔΘρΟΒ 1Ὸ 
εὶς Δρυπηάαί. 

11) ἀγαπήσηςΥ, ἀγαπήσαις ταμία- 
ἴατη ἴῃ ἀγαπήσεις Ο. Εἷν. 1ο8η. 18, 18. 

18) (οπϑί. Αροϑί. ὙΠ 9. 
19) οὐκ ἀρεῖς (οηβί. Αροϑί. ΥἹ], 12. 

αἴν. Ἔρῃ. 6, 4. 
20) ουδ᾽ (δ'μπθ βρίτἰὰ) οὐ μὴ Ρ. 

οὐδὲ μὴ Υ. ἀοπβί, Αροβί. ΥἹΙ, 4. 

115. 4πὰ6. 60Γ- 

21) δορὶ ἀναστραιςήσῃ (υ67.50}}5) 
ὁ. ΒΟΈΟΥ͂, ἀναγραφήσῃ νι]5. [ἅάθπῃ 
{}} ἀναστρέφειν 8δὺ συμπορεύειν. 

22) πάϑη (ἀοπβϑί. Αροϑί. ΥἹΙ, 8. 
28) (οπϑί. ἀροϑί. 1], 6. Υἱ1, 4, 
24) Οἶν. Εριθ5. 0, 5. 
25) δούλῃ Μει., 1. δούλῳ ἴῃ τηᾶγρ. 

(οηϑί. ἀροϑί. Υ11, 18. 

20) Βοροϑὰὶ οὐ κατὰ ο, ΒΟΡΈΟΥ, 
οὐκ ἐπὶ νὰϊα. Οἴν. Ερᾷῃ. 6, 9, 

217) ἡτοίμασε Β(6 εἰ ρ]ουῖψιο δά μι., 
ἑτοίμασε Νοη, Εἴ. οι. 8, 29. 80. 

28) Εἶτ. Αοἱ, 4, 52. (οηϑθί. ἈΡοϑί. Υ11,12. 

29) πρόγνωσσος ( Μεϑη., ἰῃ ποίϊβ 
Ιοσ, πρόγλωσσος. 

90) στόμα ἀοβ᾽ ἀθ γα ἵπν (ς 
91) Πίὰ Πᾶν, ὑπὲρ ΒΟΟΥ͂ Νεη. 085. 
92) τοῦ Β ((η ἰοχίπ), ὦ, Εἷτ, Ε601], 

4, 51, (ν. 86 νπ]ρ.)} (οηβί, Αροϑί, ὙΠ], 11. 
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λαβεῖν ἐχτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναν συσπῶν. ᾿Δγαπήσεις, 
ὡς “κόρην ὀφϑαλμοῦ σου, πᾶντα τὸν λαλοῦντά σοι τὸν" ἡ λόγον 
κυρίου. Μνησϑήσῃ"" ἡμέρας χρίσεως, ἡμέρας χαὶ νυκτός. ᾿Εκζητή- 
σεις καϑ' ἑκάστην ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, η 5 διὰ λόγου σχο- 
πῶν καὶ πορευόμενος εἰς τὸ παρακχαλέσαι, καὶ μελετῶν εἰς τὸ σῶσαι 
ψυχὴν τῷ λόγῳ" ἢ διὰ τῶν χειρῶν σου ἐργάσῃ εἰς λύτρωσιν τῶν 
ἁμαρτιῶν σου. Οὐ διστάσεις δοῦναι,᾽ οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις. Παντὶ" 
αἰτοῦντί σε, δίδου“ γνώσῃ δὲ τίς ὁ τοῦ μισϑοῦ καλὸς ἀνταποδύτης. 
Φυλάξεις δ παρέλαβες, μήτε προστιϑεὶς ,"Ὁ μήτε ἀφαιρῶν. Εἰς τέλος 
μισήσεις τὸν πονηρόν. Κρινεῖς"" δικαίως. Οὐ ποιήσεις σχίσμα," εἰς 
φηνεύσεις δὲ μαχομένους συνάγων. ᾿Εξομολογήσῃ"" ἐπὶ ἁμαρτίαις σου. 
Οὐχ" ἥξεις ἐν προσευχῇ σου ἐν συνειδήσει πονηρᾷ. Αὕτη ἐστὶν ἡ 
ὁδὸς τοῦ φωτός. 

ΧΧ, 06 υἱὰ ἰοποῦγαγιηι. 

Ἢ δὲ τοῦ μέλανος ὁδός" ἐστι σκολιὰ καὶ κατάρας μεστή. Ἔστι 
γὰρ ὁδὸς ϑανάτου" αἰωνίου μετὰ τιμωρίας » ἐν ἢ ἐστὶ τὰ ἀπολοῦντα" 
τὴν ψυχὴν αὐτῶν" εἰδωλολατρεία ," ϑρασύτης, ὕψος δυνάμεως, ὑπό- 
Ἀρισις, διπλοκαρδία, μοιχεία," φόνος, ἁρπαγὴ, ὑπερηφανία," παράβασις, 
δόλος, κακία, αὐϑάδεια, φαρμακεία, μαγεία, πλεονεξία, ἀφοβία Θεοῦ. 
“4ιώκται" τῶν ἀγαϑῶν, μισοῦντες τὴν" ἀλήϑειαν, [τὸ ψεῦδος ἀγαπῶν- 
τες, οὐ γινώσκοντες μισϑὸν δικαιοσύνης, οὐ κολλώμενοι ἀγαθῷ, οὐ 
“κρίσει δικαίᾳ χήρᾳ καὶ ὀρφανῶ" προσέχοντες, ἀγρυπνοῦντες οὐκ εἰς 
φόβον Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πονηρὸν. ὧν μακρὰν καὶ πόῤῥω πραὕτης 
καὶ ὑπομονὴ, ἀγαπῶντες" μάταια; διώκοντες “ἀνταπόδομα, οὐκ ἐλεοῦν- 
τες πτωχὸν, οὐ πονοῦντες ἐπὶ καταπονουμένῳ ἯΡ εὐχερεῖς ἐν κατα- 
λαλιᾷ, οὐ γινώσκοντες τὸν ποιήσαντα αὐτοὺς, φονεῖς τέκνων," φϑορεῖς 
πλάσματος Θεοῦ, ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδεόμενον, καταπονοῦντες τὸν 
ϑλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, πενήτων ἄνομοι κριταὶ, πανταμάρτητοι. 

ΧΧΙ, ρίϊοσιιδ οαϊονίαίογιιϑ. 

Καλὸν οὖν ἐστὶ, μαϑόντα τὰ δικαιώματα κυρίου, ὅσα προγέγραπται, 
ἐν τούτοις περιπατεῖν. Ὃ γὰρ ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ 

99) τὸν δοοθϑβϑὶί οὃχ Β (ηᾶ.) ΟΥ̓. διὰ τῶν χειρῶν δομηπμίανϊ ἴῃ ἢ, ἰπίον- 
εἴη Ἂ6. Θχοϊϑὶ τοῦ δηΐθ χυρίου ὁ. Β μῥιποίίΐοπθ [(οἴϊιβ Θηπποϊα 1015 5δηδίδ, 
((6χιὰ) Ο ΟΥ̓ Μοη. Αρπά Υοβ5. λογὸν Πιϑοομο! σχοπῶν οχῖ. Β γοβ8., σχο- 
τοῦ χυρίου, ἴῃ Ε τὸν λόγον τοῦ κυρίου. πιῶν (ξ Νεη., χοπιῶν ΟΥ̓. Εοτίε δεὰ 

84) Ργόμ. αὐτὸν, ἄποᾶ Ροϑβί μνη- λόγου χοπιῶν ἱ. 6. ἰπδιΠποπᾶάο οἱ οάο- 
σϑήση οχῃ. Β6 γα]ρ., ΟἸΪΒΙ ὁ. ΕΟΥ. ὀοπάο Ορολᾶμ) πᾶγὰπηβ (δι δπη5). Οἴν, 1 
ΦουθῈ βαϊίοπὶ αὐτοῦ. Υοοο. ἡμέρας Τίπι. ὅ, 117. Τυμ μελετοῖς Β. 
κρίσεως ὑοη ἰΘϑππίι ἴῃ .. ϑαθίπάο 90) ἐργάσει ΟὟ; ἴπ πίτοχιρ ἄθοϑι 
[ΓΔΠΒΡ αὶ ἡμέρας χαὺ νυκτὸς ὁ ἃ, τῶν ϑδηΐδ ἁμαρτιῶν. Ιη Β δι απ τη 
γυχτὸς χαὶ ἡμέρας ΕΟΥ͂ νὰ]9. Ἃ6- 560. ΤηΔη. ΟΝ όταν. (ἤν 1 (ον. ΦΡΡΡΆ, 
παππᾶ [ἀπ ἰθοίο ἴῃ (οὐ. Β Ἰαΐονο νἱ- Οὐμπβί., Ἀροβί. ΥἹΙ,, 12. 
ἀθίαν, ἘΠῚ ΒΔ] )65 μνησϑήση αὐτὸν χαὶ 91) διαστάσεις Β. 
ἡμέρας χαὶ γυχτός. ἈΘοΙΐι5 Οομβί. 39) Μαϊίζῃ. ὅ,. 2 πὴ ς; 6. 90. 
ΔΡοϑιί. ὙΠΟ. μνησϑήσῃ δὲ αὐτοῦ 99) προτιϑεὶς Β, αιιοά [οΥὐβἂη ΡΓὰθ- 
ἡμέρας " χαὶ γυχτός. βία. Οοηβί. ἀροβί. 11, 14. 

90) ἢ ἀδάϊ ο. ΒΟ ΕΟΎΥ, καὶ ναυ]ρ. 40) "ϊ4. Ὑ11. 10. 
ἸΙβάθμι «αίΐπαιο Νί55, πίδιι5 χαὶ γα]. δηΐο 41) Πὰ ΒΟ Υ͂, σχήμα ἃ, σχῆμα 
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Ρἰοπάϊμη, δἀ ἀδηάπηι νΘΓῸ ΘΟΠΓΔ ΘΓ. 
ΟἸΠΠΘΙῚ {π| {{0ὶ Ἰοφαθίαγ. νουθυχῃ [)ΟΙΏΙΗ]. 

ἘΧ4αΙΡὰ5. Φαοί 16. να] 5. βδῃ οί, οἱ 
οἱ δά οχῃογίδηπιπὶ ᾿πΠΟΘ 6η5, 

4αοιηθο ΔΗ Π]ΔΠῚ ὙΘΡΠῸ ἴᾳ0 56 ΆΓῈ. ΡΟΒ818: 
δ τράἀθιηἐ ποθὴ ρΘΟραίΟΓΙΠ, {πΌ ΓΈ]. 

ΘΙηηὶ ροίθηϊ (6 {τι α6 :“ 

ἴπαπιθ ΓΟνΟΟΔ 15. ᾿π616}} ΑἸ6Π]. 
ἴῃ ΒΘΓΠΊΟΠΘ 608 ΡοΙΒοΡαΐδηβ, 

ΠΤ 15, ΟΠ] (85. 
θΟΠΙ5 ΠΟ ΓΟΘ 5. ΓΘ ΡΙ θα ΟΥ. 

ἀθιηθηβ. δία! οὐϊοϑιδ {01 

ἴδοΙ65. αἰ 551 Ππ 1 ; 
(οπἤίο 5 ρϑοοδία ἰ{ἃ. 
τη]Δ, Πδθο οϑί νἱὰ [0]. 

ϑΟΓναθ5. 4πᾶ6 ΔΟΘΘρΡΙΒίϊ, η60 δάάθη5, 
ΘΥΙΓ ἰη ΡοΓΡοίαπμη. 

5664 Ῥ8ΟΘ:) ΘΟΠΟΙ 15. ἰπΐ6ν οομοηἠθηΐθ5, 605 ἀΘΘΟΟΙΔΉ5. 
Νοη δοοθίθα. δ ογαίομθη πᾶ} 10 ΟΟΠΒΟΙΘΗ ἃ 
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Προ 5. αὐ ΡαΡΙΠΠΪ δηλ. ΘΟ] ἰὶ 
πῃ ΤηθηοΥ ᾶη ἰπᾶπη 416 πΠΟ6- 

οἱ τηθα δ η5 
αἱ τηδηΐθιιθ {πἰ5 ΟΡΘΓΑΠΘΓΙ5 

Νοη ἀπ 14|015. ἄγ, ΠΘ6π6 128]- 
ΘΟΡΏΟ5665. δαίθΠ) 415. 511 

Π66 
Ι͂αϑ.6 ᾿π 10 8}0᾽15.. Νοῆ 

ΧΧ, ὲ υἷα ἰθποϑγαγίην. 

γα δαΐθπι ἰθμ Ὀγγιηι ΟΠ πιὰ 6ϑὲ ΡΙ θη {6 τη] 6 ἀϊοί!οη15. δι ΘΠ 
γἱᾶἃ ΙΠΟΓ5 ἃθίθΓηδ6 ΟἸΠ ΒΈΡΡΙΙΟΙΟ, 
ΠΟΙ ΠΠΠῚ : [ἀΟ] Ο]αίτΙα, θη Γἃ5., 
Ρίοχ, Δα] θυ απ), ΠοιηοΙ ἀ πη, 

ΘΙ α[10. ΟΡ Ροϊθπίϊδηι, 51Π|18{10, 
ΓᾺΡΙΠᾶ, Προ Ρθῖα, 

{Ππ|8, ΔΡΓΟσδηΐἃ, νϑηθῇΠοίαμη, τηὰρίᾶ, 

ἴπ 4πὰ 5πηΐ ἀὰ86 ΘΓ πη! ΔΗ ΪΠ]ΔΠ) 
ΟΟΥ ἀιτι- 

{ΓΑ 5 ΓΘ 5510, Ἃ0]115, Πιὰ- 

ΔΥΔΡΙΓα, ΠᾺ 115 Π61 ΠΠη0Γ. [|ῃ 4πἃ 
Βπ| ὈΟΠΟΙ ΡΟΥΒΘΟΙΟΥ 65, ΟΒΟΓ65 νΟΡΙ δ 15, Δηγδίο "65. πη 8011, ΠΟ 60- 
ΘηΟϑΟΘηΐ6 5. ΤΠΘΙ ὍΘ 461) 5.186, πῸη ΔΙ ΠΟΙ] δά θοπαμ, νἱάπδθ. δὲ ΡΈΡ1Π0 
ΠΟῸΠ αἰίοηἀθηΐίθ5 οχ ἰπιδίο ἱπάϊοϊο, υἱρι!]ηΐθ5. πῸη δ {πη Γ6πὶ Π6ὶ, 564 δά 

ΤΠ} Π{1ᾶπ|., ἃ (ἀαϊθτ5 Ιοπρο ἂς Ῥγοοα! πη πηηϑαθίπο οἱ ρδίίθη ἃ, 648] 
ἀΠσαπί νὰηᾶ, οΟηβθοίδηξ" ΓΘΠΙΙΠΟΓ ΔΙ ΟΠΘΙῺ, ΠΟῸῚ ΠΠΙΒΘΡΘΗΓΟΓ ἸΠΟΡΪΒ, 

ΙΆΠΟΓΟ ἃς ΔΟΙΠΠΠΙ5 ΟΟΠίΘΟΙΙ, 
ῬΓΟΙΗΡΙΙ, ΠῸΠ ΘΟρΠΟϑΟΘηΐα 5. ΟΥΓΘΑΓΟΓΘΙΏ 51Π1Π|. 

Ιἀθογηΐ 1 οΓαί Δ ΠῚ 
101} 

δὰ ΟὈ ΓΘΟἰδ ΟΠ 6 ΠῚ 
ΠΡΘΡΟΤΠῚ ᾿Π ΘΓ ΘΙ ΡίοΟΓΒ8, 

ἴπ ΔΡΟΡΠΟΠΘ. ΘΟΓΓΙΠΡΘηΐΘ 5. Π6Ὶ ΟΓΘαἰ ΡΠ, ΔΥΘΙ ΒΔ Πΐ65. ΘΟΘΠΈΠ, ΟΡΡΓΙΠΘΠ- 
ἴθ5. δἰ ΠΙοίαπη, ἀἰνιππὶ δάνοοαί!, ρδαρογαη ἰπί4πιὶ ἰμἀἸ6 65: ΡΘΡ ΟἸΠΠΪἃ 

ῬὈΘΟσΔίΟΓΒ5. 

ΧΧΙ. 

Αρααππὶ ἰρι} δϑί, αἰ ΠΟΠΙῸ 
ῬΓΠῚ5. ΒΟΡΙρία δη, ἴῃ 615. ΔΉ]. 

Μϑη. θείη μαχομένους ΒΟΟΥ͂, μαχο- 
μένοις επ. γο55. (οηβί. ἀροϑί. Υ], 10. 

42) (οπϑί. Ἀροϑί. ΥἹ], 11. 
43) Π.8. ΥἹΙ, 11. 
ν΄ 1) (ὐπ8ι. Αμοϑί. ΥἿΣ. 8. 
2) σχολιᾶ ΟΥ. 
8) Ὑα]ρ. τοῦ πίε ϑαγνάτου οτηϊδὶ ὁ. 

ΒΟΕΟΥ. δοίη ἐστιν ΟΥ̓. 
4) ἀποτελοῦντα (, ἀπολλοῦντα ξδγ, 

ἀπολλύντα (510) 0. 
ὅ) εἰδωλολατρεία ΒΟΥ ὅὁοἱ., ᾿δω- 

λολατρία εη., εἰδωλολατρία ( Ὑοε5. 
0) μοιχία ΟΥ̓. 
Τὴ ὑπερηφανεία ΟΥ̓. Ροίη αὐὖϑα- 

. φαρμαχία μαγία ΟΥ̓. 
8) Βα απ ἀϊοπ ἀαπ| 6558. ΕΡ ἡ εἰσί 

δηίο διῶκται ἰᾶται Νίοη. δηϊπιδνου. 
9) τὴν Δάαϊάϊ ο. Β, δὰ οὐἶπ5 ΤηᾶΓρ. 

Ἠοἰβίομπίιβ σθοίθ ποίδί, ΒΡ] ΘΠ τιΠΔ 6586 

δία Υ 

οἀοοίιις τηαηαΐα ΠΟΙΏΙΗΙ. 

Ερτίϊοσιιϑ οαπογίαίογῖι8. 

ἀποίΐᾳιοί 

Οὐ Θηη ἃ ΡΟ ΠΟΙ, ἴῃ ΓΌΘΠΟ [)6] 

τὸ 'ψνεῦδος δία ἀγαπῶντες, 4ποἀ ἴῃ 
Π1}|10 ποβίγοσιιπ Ὁ πδίΠ0 Νί55. δχίαί, 
πος οϑὲ ἴῃ Ε. ὕϑγαπι ἰθοιοπθη Νίοη. 
απ ᾿πα] αν} ΟὔΒουν δ η5: [696 ἀγαπῶγ- 
τας πος τηοάο: μισοῦντες ἀλήϑειαν 

ἀγαπῶντας ἱ. 6. οἀἴο Ππαρθηΐοβ. νου α- 
(15 ἀπηχαίογοβ; δπί οοΡίο νυἱάθίαι: ἀ6 6556 
ΠΟΠΊΘΗ ψεῦδος ἰ. 6. πηθπάδοίϊπμη, 00 
πιοάο: ἀγαπῶντες τγεῦδος 1. 6. ἃπηδη- 
(65. πηοηάδοίπη. (Ἕἷτ. Οοπϑί. Ἀροϑί. 1. ο.Ψ 

10) ὀφανῷ Β. 
11) ἀγαπόντες Ε οἱ Ὁ ἰῃ ἰεχία, 

ἀγαπῶντες ἴπ τηᾶρρ. Ὠοὶη ἀγταπο- 
δωμα 56. Ο Υ. 

12) Ὑυ]ο: τῷ δηΐθ χαταπογουμένῳ 
ΘΧΟΙΒ1 6. ΒΟΚΟΥ͂. ϑυρίπαο εὐχερεῖς 
ΒΎΟΟΥ, εὐχειρεῖς Νρη. 

18) τέχγοιν Υ. 
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δοξασϑήσεται" ὁ ἐκεῖνα" ἐκλεγόμενος μετὰ τῶν ἔργων αὐτοῦ συναπολεῖται. 
Ζιὰ τοῦτο ἀνάστασις, διὰ τοῦτο ἀνταπόδοσις. ᾿Ερωτῶ τοὺς ὑπερέχον- 
τας, εἴ τινά μου γνώμης ἀγαϑῆς λαμβάνετε συμβουλίαν" ἔχετε, εἰς οὺς 
ἐργάσασϑε," »,᾿ μεϑ᾽ ἑαυτῶν" μὴ ἐγκαταλείπητε. ὃ , Ἐγγὺς γὰρ ἊἋ ἡμέρα, 
ἐν ἢ συναπολεῖται, πάντα τῷ «πονηρῷ. ᾿Εγγὺς ὁ κύριος καὶ ὁ μισϑὸς 
αὐτοῦ. Ἔτι καὶ ἔτι ἐρωτῶ ὑμᾶς" ἑαυτῶν γίνεσϑε νομοϑέται ἀγαϑοὶ, 
ἑαυτῶν μένετε σύμβουλοι πιστοὶ , ἄρατε, ἐξ ὑμῶν πᾶσαν ὑπόκρισιν. 
Ὁ δὲ Θεὸς, ὁ παντὸς τοῦ κόσμου κυριεύων, δώῃ ὑμῖν σοφίαν, ἐπι- 
στήμην, σύνεσιν, γνῶσιν τῶν δικαιωμάτων. αὐτοῦ, ἐν “ὑπομονῇ. Γίνεσϑε 
δὲ ϑεοδίδαητοι, ἐκζητοῦντες, τί ζητεῖ κύριος ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ ποιεῖτε, 
ἵνα σωϑῆτε ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως. Εἰ δέ τίς ἐστιν ἀγαϑοῦ μνεία, μνη- 
μονεύετέ μου, μελετῶντες ταῦτα, ἵνα καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ η͵ ἀγρυπνία 
εἴς τι ἀγαϑὸν χωρήσῃ. ᾿Ερωτῶ ὑμᾶς, χάριν αἰτούμενος. “ὃς ἐ ἔτι τὸ 
καλὸν σκεῦός" ἐστι μεϑ᾽ ὑμῶν, μὴ ἐλλείπητε μηδενὶ αὐτῶν, ἀλλὰ συν- 
ἐχῶς ἐκζητεῖτε: Ταῦτα, καὶ ἀναπληροῦτε πᾶσαν ἐντολήν" "ἔστι γὰρ ταῦτα 
ἄξια. Διὸ καὶ μᾶλλον ἐσπούδασα γράψαι, ἀφ᾽ ὧν ἠδυνήϑην, εἰς τὸ" 
εὐφράναι, ὑμᾶς. Σώζεσϑε," ἀγάπης τέχνα καὶ εἰρήνης. Ὅ κύριος τῆς 
δόξης καὶ πάσης χάριτος μετὰ τοῦ πνεύζϊιατος ὑμῶν. ᾿Δμήν."" 

ὕδρ. ΧΧΙ. 1) ἐναντία οοπίθοϊ Μοη. 89) ἐγχκαταλείπητε ἀρδάϊ εχ ΒΕΟΥ͂, 
δα ἃ ΤΟίουθηβ, {886 5 ρΓὰ [πϑγδηΐ οχρο- ἐγχαταλίπητε ( νὰ!ρ. 
5118. (ὁ. 20). 4) Λάβουρ5ὶ ἢ ΙΒ ΕΟΥ. 

2) ἐργάσασϑε ὁ. ΟΕ ΟΥ̓ Νοι.. γ085. 5) Ιμοοῖ5. οἷ(. ἃ ΟἸοιη. Αἰοχ. δίγομηι. ἢ. 
ὅοι., εὐεργάσασϑε ἃ]. Ἐογα5515. εἰργά- ὁ. 18. ». 412. 
σασϑε, ΑροΙρο 46 ἰάθοΓ ἴῃ υἱπθὰ ΠΟΙΆ] ηΪ. 60) τὸ Νεη. 
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ΘΙ οΥα ΟἸΠ] ΔΙ ; 4αϊ ὙΘΡῸ 8118 οἰθσο τ, 5112] ΟΠ 5115 ΟΡΟΡΙθτι5. ΡΘΓΙ- 
δ, Ῥγορίθγθα γθϑΓΘΟΙΙΟ, ργορίογοα γί θαῖο. ΒΟρΡῸ γ05, ῬΓΌΘΘΓ65, 
51 Βοπᾶθ γο]ηΐας 8 πη6 86. ΘΟΠ 51] 11 ΔΟΟΙΡΟΓΘ Ὑ6}1{15: Πα θα 15. ὙΟ ΟΊ ΒΟΊΙΠ,, 
ῬΓῸ {αἰθιι5 ἰΔΠΠογᾶβίῖ5:; Π6. 605 ἀθγο ΠΠ{π|ᾶῖ158. ΡΓΌΡΘ ΘηΠὴ 65ΐ ἀϊ65, ἴῃ 
(ἃ Οἷα ΟΠ Ιη8]10 ρου θηΐ. ΡΓΟΡΘ οϑί ΠΟΉΙΠ5 οἱ ΙΠΘΓΟΘ5. 6ΙΠ8. 
Εἰᾶπι ἁἴαι16 οἰϊδΠ] ΓΟΘῸ γνΟ8: δϑίοίθ νοῦ ]5 ΟΠ] ἰΘρΊ 5] Δίου, υ 15 τηὰηοίρ 
ΟΟΠΒΙ ΠΑΡ Πάδ]ο5, (ΟΠΠΠ6. οΧχ νΟ 15. ΟἸΠΠΘΙ ΠΥΡΟΟΙ51Π). ἢ θιι5. δαίθιῃ, «αὶ 
ἘΠΙΥΘΓΒΟ ΙὩπΠ40 ἀομμπαίαγ, «δ΄ ν0}}15 516 ἅτ, 5ΟΙ ΘΠ 18Π|, ἰπη.6}}} 6  [18Π|, 
ΘΟΘΉ ΟΠ ΘΠ. Π]Δη ἃ ΟΥΙΙ] 5110], ΟΠ] ΡΟΥΒΘν ΓΔ η 1ἃ. ΕἸΠΟἰδΙηϊηὶ ἁπίθιη 
ἀοοίὶ ἃ ἢθο, οχααγθηΐο5. {πὰ ἃ νοθὶ5 τοααγαΐ Ποιηϊπαϑ; οἱ οἰοιίθ αἱ 
ΒΑ ]ν1 5115. ἴῃ 416. 106 101]. δ᾽ 4ἃ ν6ΓῸ οϑὲ 'π νοθὶβ θ0ηΪ τϑοογάδίο, τη6- 
τηθηΐοίθ 126], ᾶθ0 νοῦ) πιθὰ 1ηθ4ΠἰΔηϊ65, πὶ οἱ ἀθϑι ἀουαπ οἱ νἱρι]αηίὰ 
τηθ6ἃ ἴῃ ΔΙΙ{πο4 Βομιπὴ ονδάδί. ἤοσο νοβ, ογαίίδηι ροβία]δη5. ὅππῃ ἃά- 
πὸ ἴῃ πος ΡΌΪΟΠΓΟ νᾶϑ6 Θ5115, 1 ΠᾺ}|0 μΟΙτΠῚ πηδηἠδίογιιμι ἀσἤοϊίθ, θὰ 
1Π 465] ΠΘηΐ6 1 ἤδθοὺ ΘΧ(αΡΙίθ, οἱ δά π ρ] 6 6. οἵηη6 πηδηδἴμπη ἢ Πᾶ6 6 ΠΔΙΠ(18 
ἀἰρμᾶ βιηῖ. (τὰγθ Ὑ6] πηᾶχίπ!6 ἰἀ Οροιᾶϊῃ ἀἄθάῖ, «αδηίμμη ἰπ τη6. ἱαϊΐ, 
αἰ 5ΟΡΙΠΘΓΘΙ ΥΟΠῚ5 610 ΟΧΙΠ] ΓΆΓΘ] γο58. ϑϑαϊνοία, {ΠΠ ἀΠΘοίΙοἢΪ5 οἱ 
ΡᾶοΙ5. ΒΟΙΏΙη15 σουᾶθ. οἵ ΟΠΊΠΪ5. σγδίϊαθ 51 απ 5ρΙΓἰ{π νοϑίγο ̓  ΑἸΏΘΠ, 

1) σχεῦος ΞΞ ΟΊ. ϑαρ Γᾶ αἱ 1. 10) τὰ Μεη. 
46 ΘΟΥΡοτΘ ΟΠ τι] : ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς 11) σώζεσϑαι Β. 
ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν ἤμελλε 
τὸ σχεῦος τοῦ πνεύματος προσφέρειν 
ϑυσίαν. Οἴτ. 1 ΤῊΔ688. 4, 4. 

8) ἐστιν Ο Υ. Ποΐπάο ΒΟ ρΡ5ὶ ἐλ- 
λείπητε᾽ ο. ΒΟΡΟΟΥ, ἐχλεέίπητε νιϊρ. 

9) χαὶ ἰῃ ἰθχία ροϑιΐϊ οΧχ τηᾶ 7. Β, 

.12) ἘΡΙΒΡΔΡἢΘ ᾿ΕἘπιστολὴ Βαρνάβου 
τοῦ ἀποστόλου συγεχδήμου Παύλου 
τοῦ ἁγέου ἀποστόλου 65 ἱπ Β, ἐπι-- 
στολὴ Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου συν- 
ἐχδήμου Παύλου τοῦ ἁγίου ἀποστό- 
λου ἴῃ Υ; πα! ]ὰπ οχῃὶθοηί (ἃ ΕῸ., 



ΚΛΉΜΕΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἙΕΠΙΣΤΟΛΗ Α.! 

Ι. ϑαίϊιωίαίο. 1,αὐτις (ογϊηπιμίογιηι απίθ ογίανην, βοϊδηια. 

[Ἡ ἐχχλη]σία τοῦ Θεοῦ, ἡ παροικοῦσα" [Ρώμην], τῇ ἐκκλησίᾳ 
τοῦ Θεοῦ, τῇ πα[ροικού]σῃ Κόρινϑον, κλητοῖς, ἡγιζασμέν]οις ἐν ϑελή- 
ματι Θεοῦ, διὰ τοῦ [κυρίου ἡμ]ῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. [Χάρις ὑ]ωῖν καὶ 
εἰρήνη ἀπὸ παντο[χράτ]ορος Θεοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πληϑυνϑείη. 
[Ζιὰ τὰς] αἰφνιδίους καὶ ἐπαλλήλους ἰγενομ]ένας ἡμῖν συμφορὰς καὶ 
ἱπερ πτώσεις," ἀδελφοὶ, βράδιον ἱνομ]ΐξομεν' ἐπιστροφὴν πεποιηϊκέν]αι 
περὶ τῶν ἐπιξητουμένων ἱπα] ̓  ὑμῖν πραγμάτων ἀγαπητοὶ, τῆς τε 
ἀλλοτρίας καὶ ξένης" τοῖς ἐχλεκτοῖς τοῦ Θεοῦ, μιαρᾶς καὶ ἀνοσίου 

στάσεως, ἣν ὀλίγα πρόσωπα, “προπετῆ καὶ αὐϑάδη ὑπάρχοντα, εἰς το- 
σοῦτον ἀπονοίας ἐξέκαυσαν, ὥστε τὸ σεμνὸν καὶ περιβόητον καὶ πᾶσιν 
ἀνϑρώποις ἀξιαγάπητον ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφημηϑῆναι. Τίς" 
γὰρ, παρεπιδημήσας πρὸς ὑμᾶς, τὴν πανάρετον καὶ βεβαίαν ὑμῶν πί- 
στιν οὐκ ἐδοκίμασεν ; τήν τε σώφρονα καὶ ἐπιεικῆ ἐν Χριστῷ εὐσέ- 
βειαν οὐκ ἐθαύμασεν; καὶ τὸ μεγαλοπρεπὲς τῆς φιλοξενίας ὑμῶν ἦϑος 
οὐκ ἐκήρυξεν ; καὶ τὴν τελείαν καὶ ἀσφαλῆ γνῶσιν" οὐκ ἐμακάρισεν ; 
“Απροσωπολήπτως γὰρ πάντα ἐποιεῖτε, καὶ τοῖς νομίμοις" τοῦ Θεοῦ 
ἐπορεύεσϑε, ὑποτασσόμενοι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ τιμὴν τὴν κα- 

2) παροιχεῖν τ Ῥϑυορυϊπασὶ, πἰ ἴῃ 
ΘΧΟΙΡΪῸ Ερ. ΡΟΪγ ΟῚ δα ΡΙΠΡΡΟΉΒ65, 
οἱ 8110]. 

9) ΟἸομμοηΕ15 ΕΡΊΒΓΟΙ πη [ΟΡ θηΐ 6 Ρ6}- 
ΒΘΟ 0 η 0. ΠΟΙ] 50] Ρ απ [πἰ556. ΠΘῸ 
{π|Ὸ [6 ΠΊΡΟΓΟ ΡΙΌΘ611ἃ ΝΌΓΟΠΘ ΠΡ ΟΥ̓ ΟΓΘ 
ἴῃ ΟΠ ΡΙβ 05. ῬΤΟΙηπ5. ΘΧΒΘΙ ΟΡ, οὐ 
4115 Ῥουβιαϑιπη ἢ... ΝΑΊ πὸ φεδίίαο 
ἡ] 6 αὐ ἰπυϊοοην δἰθὶ διοοούοηίος οαἰαηιῖ- 

1) χὰ πο} Ἰ]ΡΊ10. δὲ 10 η]5. ΡΥ. Ιηοἷ- 
Ρὶ5. (Ραι. {πιη}1 ἃ. 1099). [ἡ (οά. ΑἸ οχδη- 
ἀγῖπο, 4{ὶ πη] οῖ5. ῬΤΙΟΤΟΠῚ (ἸοΙηΘη 15. ΕΡ. 
ΘΠ Δ] ΓΟΥΠπῚ5. ΠΤ ρτηθηΐο ΘΧ ἢ θο!. ΡῬΙΔΟΙοΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ 4. 11} ἰὼ [Ροηία ἃρ- 
ῬΆΓΟΙ ; Θα6 ΠῚ ἀπο ΟΡΙΘΓΆΡ ἢ Ο. ἴῃ ἸΡ51Π5 
ἘΡΊ βίο! αο ὁ] 6 βιιθίοοία οχίαί. ὐὁπαᾶβ δἠ!- 
ἴΟΓΟ5. ἃ ΓΙῸ ἀκ Ϊ πα] {ΠΠλ11}}} πιδύπιθ, τὶ (ὁ-- 
ἋἸο15. ἰαθππὰβ. ΘΧρΡΙ ΘΓ, ῬΓΟΡΟΒΘΙηΐ 
ΘΟΠΙΘΟΙ ΠΤ 5.. ΠῸ5. ΠΠΟ πὸ Θὰ 5. ΠΠΟΙΠ5. 1η- 
ΟἸπβ 5. [ἢ ᾿ρ51ὶ5 διπίοπι ᾿ΔΟἾ5 1η- 
ἀϊοαπ 15. ΤΡ “Πα ΠῚ ΘΙ ΠΘΉ ΓΟΤ 1, {π|- 
θῈ5 (ΟΠ ΟΠ ἰπϑΡὶοογο οοη ρος, ΟΠ 1 
ἀἸΒΟΓ ΟΡ η11ἃ, 11 τι δὰ ΟΥ̓ ΠἸΟὰ 0. ΡΒ. ΟἰΪα 1 
ῬοΒί ΤΟΙ ΓΟΓ Δ ΠῚ ΠΟΘ ΒΘΠ ΠΙΟΒΒΟΓΘ ᾿ΠῈ ΠΘῸΓ6 
νι ἀοαίαν. Ὑογϑο [αἰϊπὰ (ΠΟΙ Ο] ΟΣ οβί, ἃἢ 
ἨΙΟΠ1ο ποθ βααο ῃἰς ΠΠ1ὸ οπηθηαίὰ ; [6 η]- 
τη έτη 56} 105, 4π|8}15 ὁχ ἀἀ]] πη αἴ οοποίη- 
παᾶία ἃν. ΠοΙο απ ρΓοϑίαί. 

ἰα[6 5 δὰ ΠΟΠΙ Ἰὰ πὶ Ροί 5. {πιᾶπὶ δά Νὸ- 
ΤΌΠΙΒ. ΠΡ ΟΓ πὶ ἀπδάγαμί. Εανθηΐ (ο511- 
Ἰηοηϊα πιο Η. Ε. Π|. 18 --- 117. δοοὰ- 
ῬΑ 5. ἸΠΓΟΓ 56. ΘΟΠΙρΡαΓαίὰ. Πα ΕΡ. 
ἂρ. ὅ. ΒΡΠ ἅποίοῦ δ ΝΟΙΟΠΪΒ (ΘΠΠἸΡ ΟΓὰ 
ΤΟΒΡ οἷ, πα ΠΠΠπ|5. ΠΟ δὶ δ ΠΟΞΙΓΙΠῚ 
ΘΟ ΠῚ ἀΠ 161 ᾿π οΥΡΓοἰα πάη. 

4) Λὰ ϑιρρ!οηάδμη ἤδη ο ἰδοιηδπὶ {π- 
Ὠἶπ5. ΡΤ} γομείζομεν δα ΒΕ}: ἰοῸῸ 
[ἀπ 6 ἰΟ ἢ ἰπβρθοῖο, ΤΟΡΟπθη ἢ} ἱρ8ὶ 



ΟΙΈΜΕΝΤΙ5 

ΕΡΙΘΤΟΙΑ ΑΙ ἙΟΟΚΙΝΤΗΙΟΒ Ι. 

Ι. ϑαϊἰιωίαίο. [,αὐ|1ὲ Οογὶηιϊογην απίο οὐίην βοϊίδηνα. 

ΕΘΟΙοοα Π6ὶ, 4τ8ὰ6 Ποιηὰθ ρϑγοοῦηδίι", ἘφοΙοβϑίαα οὶ, ἀ{πᾶ6 (ο- 
ΤΙΠΓΠΙ ρΡογορυὶπαΐαν, νορας5, σδηοί αἰ 5. νο]πηϊαίθ ἀϊνίηα,, Ρ 6 ΠΟΙ ΠΠῚ 
ποϑίγι πη [Θϑυη (ἢ γΙβία μη. (ταί ν 0} 15 οἱ Ρὰχ ἃ} οἰπηπίροίθπία ἢ60 Ρ6} 
Ιϑϑση (ἢ Γιβίπη). τη} Π}Ρ|1οοΐαγ. ΡΓΟΡΙΟΡ 5101{45 80. 5101 [Ὠν]66 ΠῚ 5π068- 
ἀθηΐοθβ σα] μη 65. οἱ οᾶβϑιι5. Δάνουϑοβ, {π| ΠΟ. 15. δοοιἀθυπηΐ, ἰαΡάϊπι5, [Γᾶ- 
{Γ65., ΠΟΒΙΠΘ᾽ ἰρ805 ΘΟΠΥΘΓΙΪ556. ΟΧΙΒ [Π]ΔΠ}115 δ θὰ {πᾶ [πργαηΐ (δ 681ἃ 
ἃ ΨΟΡΙ5., ἋΠἸ6οι1, οἱ δ 5ϑά! ο πο ΠηρΙᾶπη ἃς ἀοίοβίαηἀπι, 61 οἰθοί 5 

ΡΟΥΘ ΠῚ οἱ Δ]16ΘηΔΠ), (πὰ) ῬΆΠΟΙ ΠΙΟΙΏΪΠ65 ἰΘΙΠΘΓΑΓΙ οἱ διιίδοο5. ἰη 
ἰδηΐπ πὰ ἸΠ50] 6 ηΐ6. ἀσοοηάοιιηΐ, τ ΠΟΠΟΥΙ ΠΟαπὶ οἱ 1ΠΠπ|5ΐΓ6 ΠΟΙ ΘῊ ΥΘΘΓΓΠΠΠΠ, 
οὐ ἃ ΟΠ 115 ΔΠΠΔΓῚ ἀἰσηΠ1Πη, ὙΟΙ ΘΙ ΘΟ θ᾽] ΔΘ ΠΟΙ ΓΘίπγ. Ο15. ΘΗΪΠῚ, 
ρα νοβ ἀἰϊνουβαίιβ, οπμηΐ ΥἱγίαΐΘ. Ρ]οπᾶμη ΠΡΙΠΔΠΊτπι6 ἃς 5(8 }}}} 6 ἤΠάθηη 
γΟϑίγ ἢ ΠΟ ῥΓΟΡαν ὁ ΒΟ ΓΙ 4π6 οἱ τηοἀθγαίαῃ [ἢ (ἢ γὶδίο ῥ᾽ θἰδίθη 
ΠΟΙ 68 δαιπηϊγαίι5 οἱ ρθη 1105. δὸ ἢ 6 8165 ΠΟΒΡ ἢ {15 νοβίγἂθ ΠΟΤῈ 5 
ΠῸΠ ΡΓδοάϊοαν ὁ οἱ ρου οἴδτη σοΡ ΔΊ π16 σΟσΉΠ ΠΟΠ ΘΠ νΘ βγη ΠΟ ᾿)θᾶ- 
ἴαπι Οχ βίην! ὁ ΟμΠΪὰ ΘΠ]Π] 51Π6 ῬΟΥΒΟΠΔΡ ΠΏ ᾿Π{π|{π ἃ νΟὈ15 [οία βυηΐ, 
οἱ ἴῃ δὶ ἰθοιθιιθ Δ] 15.115... ῬΓΔΘΡΟΒΙ 5. νΘΒΙΡΙΒ. ΒῈ 0411, οἱ ῬΥΘΒΡΥίΘΓΟ5, 

γἱἀοθαίαν δυσοίζομεγν. ΠΙπὰὰ ΤΡ δ ἰθττιηί 
ΤΊΔΤ ΡΟ (οἰοἰ τ (1012), (ΟἹ ομη 5 πι5(1094), 
γγοίζοπαβ. ΔΠῚ γνωρίζομεν ΔΡΒ4π6 Πιϑία 
οδπι8ἃ ΡῬΙΟΡΟΠαΠηΐ. 

δ) ἔχ ποὺ ἀϊοθηϊ τηοάο ποηπα}}1} 
σΟΠΠσπηΐ, ΟΠΡ βδηοθ., 41 ΟΟΡΙ 1 ἀ6- 
ϑογοπΐ, [10 }}]5 ἃ Ποηηαπὰ δοο βία οχρο- 
{1556.. τὖὸἋ] δα ΡΟ αἰἰβδι {1 6. ΤΠ ΠΟΘ 
ΘΟΟΙΘβΙαβοο βράδησα ποίου! 5πὰ 1π- 
ἰογοθάθγοί. απ Ροίπ8 6 (ΟΡ Π Π10- 
71Π} 56 ΠΠ|0π6 Βοιηδιὴ Ρουθ 0556 νἱ- 
ἀρίασ. (Οἷν. ἰπἴνλα ὁ. 47 οἱ ἩΠ;Ροη(οΙ ἃ ὦ. 
Αροϑί. γαρίον μ. 84 τοί. 2. 

6) Οοά. ΑἸοχ. ξέγοις, «πιο ἃ} διπηὰ- 
Πιιθηβὶ, αἸΡ ΠΟ ΠσῸ5. οὐ, δε, ἡ 0} ἰίδοϊβ- 
ΤΠ] ΡΓῸ [ΠΡ ᾽{π Ρογτ τα πηΐθ. ῬΓΟΟα] ἀτι- 
Βῖο Ῥοβιίαμη {πΐ τὸ δάϊθοί. ξένης ι{1- 
ἄθη ϑοηδηΐθ. Ιάοϊσοο ἀρ αὐυοηὶς 1η 
ἰοΥγὼ πῸπ οοσ᾽δη τη. 

1) 51Π}}}1 τηοάο ἰηΐγα ο. 47. τὸ σε- 
μνὸν τῆς περιβοήτου. φιλαδελφίας 
ὑμῶν ἐμείωσαν. 

8) Τίς γὰρ --- Θεοῦ ἐπορεύεσϑε 
Ιοοι5 οἰΐαίιβ. ἃ (ΟἸοιηθπίθ ΑἸ χη Γη0 
δ γον 17. ΡῈ 619: δ ΡΟΙΝ 

9) Οἴν. Ερ. Βαγπᾶθαᾶρ ο. 0. 

10) ἤδπο 6556. βθημ]Π8ΠΊ [ΘΟ [ΟΠ ΠῚ. 
(ΟἸ οπηθβϑίπθ. ΟΟΙ] 6911 οχ 860ῖ. 8. οἱ 40 οἱ 
ΟἸοπι. ΑΙοχ. 1. 1... οαπῃ Ν5. ΘΧ θαι νόμοις. 

11) Ρναοϑίάο5 (ἡγούμενοι) πο 11 46ΠῚ 
5π1ηΐ ἂὺ ργοδυψίονί. [1115 ΦΌΪΡΡῈ ΟἸΏΠΟβ 
Δα ΠΙΙΠΊΘΥ ΔΓ), 64Π] ΘΟ  ϑῖδθ Τοσοηδο 
ἃ 0 σα ΟΡ Π 86 σΟηΒ{{{π|1| σαηΐ, ΟΠ Ρ165- 
ΒΥ ΓΘΓΟΙΠΠ ΠΟΙΉΪΠ6 ἃ ΡΓΪΠΊΔ ον 5. (ἢ ]ϑ(1ἃ- 
ΠΪδ5. ἈΡΡΘΙΠ ΓΘ ηΐπ" [ΓαίΓ05. πΠῸπ 501ππη| οἵ- 
ΠΟΙΪ οατι5α, 564 οἰΐαπι ὁ Ποπογοη. (ΟἿ, 
1 ρδαβ, ἀὸ (Ἰδιηθη 5. Βοιηδηὶ Ἐρί βίο! ἃ 
αα Οὐ πίῃϊοβ. ρυΐοσθ αἰβααϊβιο Ρ. 28, 



48 Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ ΔΑἢ ΟὉᾺ. 1. 11. ΠΙ. 

ϑήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς παρ᾽ ὑμῖν πρεσβυτέροις. Νέοις τὲ μέτρια 
καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε ᾿" γυναιξίν τε ἐν ἀμώμῳ καὶ «δεμνῇ καὶ 
ἀγνῇ συνειδήσει πάντα ἐπιτελεῖν παρηγγέλλετε, στεργούσας"" καϑηκόν- 
τως τοὺς ἄνδρας ἑαυτῶν ἔν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς" " ὑπαρχούσας, 
τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ σωφρονούσας. 

Π. (Οἰογϊιαί,ο ἰανατὶδ ργὶογὶς (ὐοΥρυϊογυηι. 

Πάντες τε ἐταπεινοφρονεῖτε, μηδὲν ἀλαζονευόμενοι, ὑποτασσόμενοι 
μᾶλλον ἢ ὑποτάσσοντας,᾿" ἥδιον διδόντες ἢ λαμβάνοντες." Τοῖς ἐφοδίοις" 
τοῦ Θεοῦ ἀρχούμενοι, καὶ προσέχοντες τοὺς λόγους" αὐτοῦ ἐπιμελῶς, 
ἐστερνισμένοι" ἢτε τοῖς σπλάγχνοις, καὶ τὰ παϑήματα αὐτοῦ ἦν “πρὸ 
ὀφϑαλμῶν ὑμῶν." Οὕτως εἰρήνη βαϑεῖα καὶ λιπαρὰ ἐδέδοτο πᾶσιν, 
καὶ ἀκόρεστος, πόϑος εἰς ἀγαϑοποιΐαν, καὶ Ἐν πνεύματος ἁγίου 
ἔχχυσις ἐπὶ πάντας ἐγίνετο" μεστοί τε ὁσίας βουλῆς, ἐν ἀγαϑῇ προ- 
ϑυμίᾳ μετ᾽ εὐσεβοῦς πεπουϑήσεως ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρὸς 
τὸν παντοχράτορα Θεὸν, ἱκετεύοντες αὐτὸν ἱλέως" γενέσϑαι, εἶ, τι ἄκον- 
τες ἡμάρτετε. 
ἀδελφότητος ," εἰς τὸ σώξεσϑαι μετ᾽ ἐλέους καὶ συνειδήσεως 

Εἰλικρινεῖς καὶ ἀκέραιοι ἦτε, καὶ ἀμνησί- 
Πᾶσα στάσις καὶ πᾶν σχίσμα: βδελυκτὸν ὑμῖν᾽ 

᾿ πλησίον ἐπενϑεῖτε᾽" 
᾿Αμεταμέλητοι ἢτε ἐπὶ πάσῃ ἀγαϑοποιΐχ, ἕτοιμοι" 

ϑμὸν τῶν ἐκλεχτῶν αὐτοῦ. 
κακοι εἶς ἀλλήλους. 

ἐπὶ τοῖς παραπτώμασι τῶν᾽ 
ἴδια ἐκρίνετε. 

᾿Ἵγὼν ἣν ὑμῖν ἡμέρας τε καὶ νυχτὸς ὑπὲρ πάσης τῆς 
8 3 
τὸν ΒῈΡΕ 

τὰ ὑστερήματα αὐτῶν 
εἰς 

πᾶν ἔργον ἀγαϑόν., Τῇ “παναρέτῳ καὶ σεβασμίῳ, πολιτείᾳ κεχοσμημένοι, 
πάντα ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ ἐπετελεῖτε " 

τὰ πλάτη τῆς καρδίας ὑμῶν ἐγέγραπτο. ματὰ τοῦ χυρίου ἐπὶ 

ΠΙ. 

τὰ προστάγματα καὶ τὰ δικαιώ- 

Τγϊϑιὶς (ον αοαθ δοοϊοδίαθ ϑίαίιδ ροδί δϑαϊοηθην θα ἱπυϊάϊα οἱ 

αθηυιίαίοηο οϑογίαηι. 

Πᾶσα δόξα καὶ πλατυσμὸς"' ἐδόϑη ὑμῖν, καὶ ἐπετελέσϑη τὸ .7γεὲ- 
γραμμένον" 
λάκτισεν" ὁ ἠγαπημένος." 
στάσις, διωγμὸς καὶ ἀκαταστασία, πόλεμος καὶ αἰχμαλωσία. 

Τρ5ίαθ 1855. μ᾽ άθμη οοηίγα ΒΟ ΠῚ 
οἱ αἰϊοβ. ϑαίϊ5 ἀοθιηοηβίγαϊπιηη οδϑί, ἝἸ6- 
τη η {15 ΕΡΊ βίο! πὴ π1}}}} ἀἸ5ΟΥ ΠῚ 15. [ὍΘ ΘΓΘ 
πο ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ. οἱ Ῥιυοβθγίουοϑ. ΓΟ ΠῚ 
ἰδ ηΐπιπὶ ΘΟ Ο] 65] β οοσπὶ πὰ ρΊβ Ρίππτη α1- 
5{Ππο0ῖ1ο0 ἴῃ δὰ ΟΠ α1 : ΘΡΊΒΟΟΡΟΓΊΠῚ 561 
ῬΓΟΒΡΥ ΓΘΓΟΤΠΙ, οἱ ἀἸαΟΟΙ ΟΠ. 

12) Θπ8θ ἴῃ Ερ. ΡοΙγοαΡ1 δά ΡΠ ]- 
ΠΡΡ. ὁ. 4. οσοινγπηΐ 51Π}}}1ἃ. τι}. θ1"- 
ἴ[0η0 ἃ (Ἰ]οπηοηΐθ πηα(ιαΐα νὐἀθηίιι}, 

18) Θ᾽ ΠΥ ἰηγὰ 6. 7. τῆς πλη- 
σεως χαγόνα, ὁ. 14. τῆς λειτουργίας 
χαγόγα. ἝΟἷν. 6]. 0, 10. 

ἀρ. πὸ} ρει. ὅ, 21. Ῥοίενῦ, ὅ. 
2) Δοί. 20, 98. 
9) 1 6. ΘΟΠΙΠ ΘΔ ΙΠ15. Οἱ ΔΒ Ρ Δί15, ἀπϊ- 

ΡθῈ5 ΟΡι5. δδί ἰπ τη  }{ἰὰ ποϑβίτα ΟΠ Ιβι 1 ηὰ. 
Ἰγοιί. Υἱαίοα ᾿οῖο ροίϊα8. ἃ 6558. ΟἵῸ- 

ἔφαγεν" καὶ ἔπιεν, καὶ ἐπλατύνϑη καὶ ἐπαχύνϑη, καὶ ἀπε- 
Ἔκ τούτου ζῆλος καὶ φϑόνος καὶ ἔρις καὶ 

Οὕτως 

ἀἸ Δονη.. Χαΐθι5 ἴῃ. ἢ ΡΘΓΟΘ Πα] Π6 
84 νἱοίαπι ποι ἀϊαηῖπ ΟἸσΙβιῖ ἢ 61 1}015 
ΟΡΙ5. δέ: 14 ψἀθηὶ 90 ργαθοθάθηζία, 
αἰ... .1 Τὰ ὃς .-8.ἬΠΔΙ:: 1.0.5 δ ὙΠΠδῖ 
ΘΧΡ ηΪ (ἀΔ} ΠΟ 1 0}}1 : οοπίθη!ὶ ἀ6}1ὰ ρσου- 
ν᾽ άθηζα ὁπ ΠΪῸ Υἱ οοποθάονδ. 

4) Δρὰ ΠΧΧ βᾶθρ6 οοπἰπηρὶ τ" γ6}- 
θη σροσέχειν ἐὰ δοοιιθ. (δ γ. 

5) Δριιὰ δυϊάαμπ οἱ Ηθβυομίαηι στερ- 
γίζομαι τις ἐνστερνέζομαι ἐοηιρίθοίον, 
ΠῚ δοπιρθοίὲ ῃι Ροοίο τα ΟΠ ηβΘη60. 
Ηΐπο β6ηδι ἐδ ροοίιι8 αὐἰηλίίο 58 ΘΡ᾽π5 
ἘΒΕΠΡΔΓΕ] ἃ 50 ἸρτονΙΡι8 ΟΠ δι αηἷ5. Ροϑί 
ἦτε ϑ:} νυ ἴὰ5 αὐτούς. αἴν. (οπβί. ἀροϑι. 
Ρνοοοιη. ἴῃ [1|}0. 1. 

6) Οἴν. (α]. 8, 1. ΡΑββΙ θη 65 ΟμΡΊσιὶ 
ΡΟΙ ἐοπαπιαηἰ οα πο πὶ Ἰάϊουηαίππ τὰ σι ας 
ϑήματα τοῦ ϑεοῦ νοοδηία!, οἵ. ΜῸΕ- 



Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ ΑὮἢ (ὉΝ. 1. 11. ΠΙ. 49 

41] βαπΐ ᾿μΐῸΓ νο8, ἀθθι0 ΠΟΠΟΓΘ ΡΓΟΒΘπθηΐ65, [ἀνθηΐ} 5, αἱ Ἰηοάογαία 
οἱ Πποπροϑία ϑθοίδυ θη 1}, ΤηΔη 4515; ΤΠ] }] ΘΓ ΠΡτ15. [ἢ ΠΟ ΠΡ}, Ποποϑία οἱ 
οαδία ΟΟΠΒΟΙΘΏ ἃ ΟΙΠΠΪᾶ ΡΘΙΆΘΘΙΘ ἰ1|5518{15, ΟΠ η 65. ΤὩΔΡ05 5105, ῬΓοαΐ 
οἰποίιαη ροβίαϊαί, οἱ ἴῃ ΟΡ αἀϊθη 86 ΟΔΠΟΠ6 586 ΘΟΠΙΠΘηΐ65, Γ65 ἀοΙηθ511- 
5. ΘΠ) ογανιίαίθ ΔΙ] ηἰβίγαγα «ΟΠ 5.15, ΟἸΊΠΪΠΟ Ποηθδίθ 886 σοι θηΐθ8. 

ΤΙ. 

ΟἸμηθ5. ΠΠ1Π}1}1 ΔΏΙΠηΟ ΘΡαἰϊ5, 1ἢ ΠῈ}]ἃ ΓΘ ἰηΔη1 σ]οΥαἰοηὶ ἀθᾺ1{1, 8}115 
ΒΈΡΙΘΟΙΙ ΡΟΐΠ5, 4πᾶιη ἅ]105 νΟΡΙΣ ΒῈΒΠΟΙΘηΐ65, ᾿ἀρθηΐπι5 ἀδηΐθβ, {π8Π| 
ΔΟΟΙρΡΙΘηΐ65. δὶ νἱδί!60 ὁοπίθηΐ!, οἱ δά νϑῦρὰ οἷμμϑ ἀπ] σθηΐον αἰ(θηἀθηΐθ5, 
16 ΓΘΟΟΠα ἃ [ἢ Υ]ΒΟΘΡΡ5 56 γα) 15 γΘΓΡΠἃ 6115, ΘΙΠ56π6 Ρ 55 0Π65 
γΟὈῚ5. ΡΓᾶΘ ΟΟἾ]}5 οΡαηΐ. δῖ. ἃ]ία οἱ ΔΡΌ"ἀΔη5 ρᾶχ ΟἿ ἱΠΘΧΡΙΘΌΙ θ6- 
ῃΘἴδοΙθ μα! ἀθβ᾽ ἀθυ] 0 ΟἸΠΠΙΡιι5 ἀαία ἔπ; Ρ᾽θηᾶ ΘἰΪᾶΠ) ΒῈΡΘΓ ΟἸΏΠ65 5Ρ171- 
ἰᾳ5 5δηοί! οἰϊαιβίο [δοία οϑί; βαηοίδαιιθ νοϊαπίαϊ Ρ]6η1, 5] ΠΟΘ ἃ ΔΗΪῺΪ 8]ἃ- 
ΟΡΙἰαΐ6, οὐ ρα ΘΟηΠἀθη1ἃ, ἸηΔΠῈ15 γνοβϑίγραβ δὰ Πϑιπ ΟἸΠΠΙρΟίΘη 6 ἢ 6Χ- 
ἰθ πη Ἰβι15, ΒῸΡΡΙΟΔηΐ6 5. δἱ, αὐ οββϑοΐ οὐρὰ νῸ5 ΔΏΪΠΠΟ ῬΓΟΡΙ(ΪΟ, 51 (αἃ ἰη- 
ὙΠ ρθοσδϑβοίϊβ. Ὀῖὰ ποοίαι6 5011101}} ΟΥΑΙ. ΡΓῸ ππίνογβᾶ [Γαίου πηι δίθ, 
αὖ ΠΌΠΊΘΥΙ5. Θ]Θοίουιπὶ 6] 15] ΟοΓἄαὰ οἱ θοπᾶ ΘΟΠΒΟΙΘηΐἃ 5 ΓΘ Γ. 
ΒΙΠΟΟΡῚ οἱ 5ΠΠΏῊΡ]1065 ΘΓ 8, ἀἰ 16 ἸὨ] ΓΙ ΔΓ ἸΠΥ ΘΠ] ἸΠΠΠ]ΘΠΊΟΓΘ5. δ6- 
ΑΠ{10 ΟΠ. οἱ βοιβϑαγα νΟ 5 ΟΠ ΔΙ ΙΟΩΐ ογαΐ : ῬΓΟΧΠΠΟΓπὶ ἀα] οἴὰ [π- 
σοθαΐ5 : ΠΠΠΟγὰμ ἀαἰθοίιι5 νοϑίγοβ οθηβοθαί58. Βρηρίδοι! ΠᾺ]}Π5 ΡΟΘπΙοθαΐ 
γοβ; δά οἵηηθ ὈΟηπ Οριι5 ρᾶγδί!. ΟΓηαΐ! νυ αὔτη ρ]6 πὰ οἵ νηθ νη ἃ 
νιᾶ6 γαί0η6., ΟἸΏΠΙἃ ἰῃ {ΠΠ]ῸΓ6 615 ΡΟΥΘ Δ 5; τηδηάαίΐα οἱ ργδθοθρίᾶ 
Ποτηΐηὶ ἴῃ ἰαἰ 1] Πη6 ΟΟΡΪ5 νϑϑίγὶ βουρία δγδηΐ. 

ΠΙ. 

Οοπϊηναίϊο ἰαινιαὶς ργιογὶδ (οΥηυϊογιιηι. 

Τυϊδίῖϊς ΟὐΥγηίμίαοαθ θοοίοδῖαθ ίαίιι5 ροϑδί δθαιἰϊοηθην θαῳ ἰπυϊαϊΐα 

6 αθηιιαίοη!θ οϑογίαην. 

Οιηηὶα ΠΟΠΟΡ οἱ ἀἰ]αίαίο νῸ 15 ἀαία δϑβί, οἱ βογι ρίαν. ΠΠπιὰ ᾿πηρ]δίαμη 
65: ,ο(ἀ1, 1011, ἀΠαϊδίας οἱ ἱπογαβϑαίας οδί, οἵ υϑοδ] οι γᾶν ἀΠ]θοία5.ἡ 
ΑΡ ἰοὺ ἰοπΐ6 26 ]|15 οἱ ᾿ἡνιἀϊὰ οἱ οοηΐθηίο οἱ ἰδοίίοηθθ, Ῥουβθοιί9 οἱ 
56 π|0, ὈΘΙΙὰ οἱ οαριϊν[ἃ5 Ἰηδηδιιηῖ. δ᾽ῸἋ Ὑ1165 Θοηΐγὰ ᾿ΟηΟΥΓδίοϑβ, 

Ἰ6γ, Αἰπᾶπᾶβ. 1. ρᾶρ. 6. οἱ ΤμιπΊρ 61. Ὠ]181. 
[60]. οΥ. 1. ν. θὅ. Η. 6α. ΙΥ. 

σὶῖ, οἰἱθοίοβ βαϊνοβ το. Ἕν, ΠΠ Τίπι. 
2, 19. ἘοΥΙίαϑϑὶβ ᾿ἴὰ ἰγαηθΡ ΟΠΘΗ ΔΆ : 

1) [πμπἰπι5, Ε6}]., Οοίε]., (ο]ομῃ., Πρ. 
οἱ Οοιϑβί. πτπᾶπηΐ ἕλεων. ΝΒ] δαΐθιη 
τηπίο; ἑλέως οηΐπι, αἰ ροϑί ΝΥ οἰΐοη. νἱ αἱ 
(Δ Π]πάπ5, Δάν θυ] } 161 πβι 1} ίπτη, ρτο- 
γι 6 γ6] απίηιο ργορίο, 58115 ΘΟΉΒΟΠΙΙΠΊ 
εϑί τῷ γενέσϑαι. Ιαο. Οἷν. Π. ΜδΟΠΔΡ. 
ἘΠ Ν. ΠΟ 95. 12. 

8) τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε. 1 
Βοῦ: 2, 

9) Εογίαββο Ἰοροπάμπι δὲ συναισϑή- 
σεως -εε οοηιηυϊδογαίίοηρ, Μιίγο ἢ}; 568: 
συναιτήσεως, οοηιηνμηὶ ογαίϊοηο. Ἀἰιοάθ. 
Συνδέσεως, οοποογτάϊα. {τπἰ. Συνευδο- 
χήσεως, Πανγηιοπῖα απϊηι. ἢαυ. Τ,ΘοἴΪο 
Νίβιῖ ραςοί (δι!) πα ]ο νϑυΐθηί 1: τηπαπην 
ἙΟΉ80Ή,5ι,, αἱ ἰηἴτα ο. 84. Π. Ἐρο ααἱ- 
ἄθπι γοοο. μετ᾽ ἐλέους καὶ συνειδήσεως 
(1. 6. βοἰθηί14) δὰ 1ΠΠππὶ Τοίοσο, αὶ 616- 

ῬΑΤΒΕΘ ΑΡΟΒΤ. 

εἷς τὸ σώζεσθαι τὸν ἀριϑμὸν τῶν 
ἐχλεχτῶν μετ᾽ ἐλέους καὶ συνειδή- 
σεως αὐτοῦ. 

10) Πὰ οοπὶ. Πιηΐπβ, ροβίψαιδιη α. 
Ν5. οαὐϊάοναὶ ἀναμνησίκακοι. Πίΐπο Βἰν- 
τα παγαμγησίχακοι, ῬΤΟΡΟΠΗΪ. 

11) ἃ ργοροβεῖί ᾿ὰπῖπ5 Ρ. Μίϑ8ιϊ τοῖς, 
(οί ! 5. οἱ (ο] οηθβϑι8 τη Δ]|]6ηΐ τῶν, 
γε] πλησίων, Βοίδῖο ρῥίαοροὶ τοῖς τῶν 
πλησίον. 

12). Το Ὅν. 
13) γον: 7... 

δᾶρ. ΠΠ. 1) 1. 6. αηιριάο. (Οἶτ. 
Ἠοιηδε Ραβί. Μαπά. ὅ, 1. 

2) θουί. 852, 15. 
3) [ἰὰ Ταπΐαβ. σοΥτ ρθη ἀδηὴ οοηϑοί Νίβι] 

Ιϑοιϊοποι ἀπεγαλάκτισεν. 
4 



ὅ0 1. ΟΒΕΜΕΝΤΙΝ Αἢ ΟΟΝ. Π|. [Γ΄ Υ. 

ἐπηγέρϑησαν οἵ ἄτιμοι: ἐπὶ τοὺς ἐντίμους, οἱ ἄδοξοι ἐ ἐπὶ τοὺς ἐνδόξους, 
οἵ ἄφρονες ἐπὶ τοὺς φρονίμους, οἵ γέοι ἐπὶ τοὺς πρεσβυτέρους. “4ιὰ 
τοῦτο πόῤῥω ἄπεστιν ἡ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη, ἐν τῷ ἀπολείπειν ἕκα- 
στον τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ ἀμβλυωπῆσαι, μηδὲ 
ἐν τοῖς νομίμοις τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ πορεύεσϑοαι, μηδὲ πολιτεύε- 
σϑαι κατὰ τὸ καϑῆκον τῷ Χριστῷ," ἀλλὰ ἕκαστον βαδίζειν κατὰ τὰς 
ἐπυϑυμίας αὐτοῦ τὰς πονηρὰς, ζῆλον ἄδικον καὶ ἀσεβῆ ἀνειληφύτας," 
δι᾿ οὐ χαὶ ϑάνατος εἰσῆλϑεν εἰς τὸν κόσμον. 

Ιν, Μιυίία πιαΐα θὰ ἴοὺ [οηίθ ἑαην απίὶηυδ ἰθηιρογῖδιι5 ργο αι αθγιηί. 

Γέ ἐγραπται γὰρ οὕτως" καὶ ἐγένετο μεϑ᾽ ἡμέρας ," ἤνεγκεν Καϊν 
ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ϑυσίαν τῷ Θεῷ, καὶ .4βε ἤνεγκεν καὶ 
αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων,. καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων 
αὐτῶν. Καὶ ἐπεῖδεν" ὁ Θεὸς ἐπὶ ᾿4βελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ" 

ἐπὶ δὲ Καϊν καὶ ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν. Καὶ ἐλυπήϑη 
Κάϊν λίαν, καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν. ὁ Θεὸς 
πρὸς Καϊν" ἵνα τί περίλυπος ἐγένου ; καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ ,πρόσω- 

πόν σου; οὐκ ἐὰν" ὀρϑῶς προσενέγκῃς, ὀρϑῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; 
Ἡσύχασον᾽ πρός σεῦ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ" ἄρξεις αὐτοῦ. Καὶ 
εἶπε Κάϊν πρὸς ΄4βελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ" διέλϑωμεν εἰς τὸ πεδίον. 
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ, ἀνέστη Καὶν ἐπὶ Ἴ4βελ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν." Ὁρᾶτε, ἀδελφοὶ, ζῆλος καὶ 
φϑόνος ἀδελφοκτονίαν κατειργάσατο." Διὰ ζῆλος" ὃ πατὴρ ἡμῶν ̓ Ιακὼβ 
ἀπέδρα ἀπὸ προσώπου Ἠσαῦ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. Ζῆλος" ἐποίησεν 
Ἰωσὴφ μέχρι ϑανάτου διωχϑῆναι, καὶ μέχρι δουλείας εἰσελϑεῖν. Ζῆλος 
φυγεῖν"" ἠνάγκασε ηωῦσῆν ἀπὸ προσώπου Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου, 
ἐν τῷ ἀκοῦσαι. αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὁμοφύλου " ἐτέδ δὲ δατέστησεν κριτὴν 
ἢ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν μὲ σὺ ϑέλεις, ὃν τρόπον ἀνεῖλες 
ἐχϑὲς τὸν Αἰγύπτιον ;. Ζιὰ ζῆλος" ᾿Δαρὼν καὶ Μαριὰμ ἔξω τῆς πα- 
φεμβολῆς ηὐλίσϑησαν. Ζῆλος"" “Ἰαϑὰν καὶ ̓ Δβειρὼν ζῶντας κατήγαγεν 
εἰς ὥδου, διὰ τὸ στασιάσαι αὐτοὺς πρὸς τὸν ϑεράποντα, τοῦ Θεοῦ 
Μαωΐσῆν. Διὰ ζῆλος" 4αβὶδ φϑόνον ἔσχεν οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀλ- 
λοφύλων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ Σαοὺλ βασιλέως ᾿Ισραὴλ ἐδιώχϑη. 

ν. Δοη πμιΐϊπογα πουϊβδϊηιὶα ἰθηιρογῖθιι5 πᾶ ογία βυιηΐ πιαΐα. Ῥοίγὶ οἱ 

Ῥαιίὶ πιανγίμγΥἱυηνν. 

᾿Αλλ’ ἵνα τῶν ἀρχαίων ὑποδειγμάτων παυσώμεϑα, ἔλθωμεν ἐπὶ 
τοὺς ἔγγιστα γενομένους ἀϑλητάς. «“Πάβωμεν τῆς γενεᾶς, ἡμῶν τὰ γεν- 
γαῖα ὑποδείγματα. Διὰ ζῆλον καὶ φϑόνον [οἵ μέγιστοι καὶ δικαιότα- 

ἢ) 1581. 9. δ: Δ δ... 19 Ἐπῇ: 
5) χριστιανῷ οοηΐ. Τπμΐπ8, τῷ ἐν 

χροιστῷ θανγῖ5Β. 564. τοοίθ 4860. σοηϊγἃ 
πο ηθ., δΔΙΟΙΟΤ ΘΙ. τηθιοηγτηΐοθ ἰοαπΐ, αἱ 

Ρασι ἃρ..1| ὅτ... 1: 2. ἜΠΡΕΣ 5.20. 
οἱ 10}... δὶ νὸχ Χριστὸς ΟΠ ΙΒ [Δ η Δ] 
απ ἢ 6π), (ἀπ ΡΙΓάχίη ΘΟΠΊΡ ΘΟ {π|1. 

0) ὁ" ὨΠΙΠΠΘΙ ΠῚ Ῥίαν,, οὗν, Ερ. Βαν- 
πάρ ὁ. 14. ὅτε ἠνόμησαν ὃ λαός σου. 

1) ΒΆΡΤΩΣ ,4. 

(ἀρ. ΙΝ. 1) ἀθη. 4, 8ὃ--8. 
2) [τὰ ΠΧΧ, ἃ ἤπιε ἀϊογιηι ἰθχίτι5. 6 ΡΥ, 

ροβί νος αἰε5 συϊο. ἱἰηίοιργοίαϊϊο. 
(Δ ]]Π] οἰ 111: Αννθηῆθ ἃἱ ἰθυμηϊπὰ} 646}}6 
βίαρτ οηΐ. 

8) ἐπιδὲν 5601. (οά. ΑΙοχ. 
4) ϑ'ϑηϑιιβ. τ ἰᾶτὴ ᾿τϑηᾶθιβ ΠΥ, 84, 

ἀοοσοί, 15 δὲ : δϑοιιάιην αιοΐ υἱα οί, 
γροίθ οἱ ἰοριίηιθ οὐ διϊ ἡμονα ἵμα. 
φιοαΐὰ αἰΐθην αὐϊηιαηι ἔαηι, πον γϑοίθ --- 



Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ. Δἢ ΟΟΝ. 1Π. 1ν. Υ.Ψ δ1 

ἰΠΡΊΟΡΙΪ οΟμίγα σ]ΟΓΊ 0505, ᾿Π5] 16 ηΐο5. Ομ Γᾶ 5ΔΡΙΘΠί65, ἸῸΝ ΘΠ 5. ΘΠ Γὰ 56- 
ὨΪΟΥΘΒ. [ΠΒΠΠΡΟΧΘΙηΐ. Ἠδηο ΟΡ Οδιιβᾶη ΡΓΟΘᾺΪ ἀρϑαηΐ ᾿πϑ{{{|Δ οἱ ΡᾶΧ, 
οἴ ὉΠῈ5ΠαΪβαα6 Π6ὶ {πη ΓΘ πὶ ἄθβοιαί,, οἱ ἴῃ ἢὰάθ ο15 ὀαδοι{αΐ., ΠΘ6 8 
ἴῃ ἰηϑι{{π|15 ῬΓΔΘΟΘΡίΟΓΙΠῚ οἰ. Δ θι16ΐ, αὶ νιΐατη ΟΠ γΙβίο ἀϊρηδιη ἀδραΐ, 
564. 5ΒΘΟΙΠ ΠΏ ρΓᾶγὰ5. ᾿ρ51π5 ΘΟΠΟΙΡΙ 5ΟΘ ἢ 45 ποδί, ᾿ΠΙ4π8Π| οἱ ΠΡ 1 
᾿ην 1 ἀἸᾶπὶ ΓΘΒΙΠΊΘ 40, Ρ61 “8 ΙΠΟΥ5. [ἢ ΤΠ ᾿Π[ΓΑΥ]ΐ. 

Ιν. μΜευία πιαΐα 6α ᾿ος ζοπΐ6 ἰαην απίᾳυι δ ἰθηιρογίθυ5 ργο ιυαογιηί. 

516. Θηΐπὶ 50 ρΡίαμι οβί: 6. [ἀοίυτη οϑί ροϑί ἀϊθβ, οδίιι!, (ἰαΐη οχ 
[ρα ΟΡ Ὲ15 ἰοΡγᾶ6. ΒΔ ΟΡ ΠΟΙ ΠΟΙΉΪΠΟ ; ΑΠ}61 πίοι ΟΠ α]1 οἱ ἴρ56 46 ρτί- 
ΠΟ ΘΠ 15. ΟΥ̓ 50ΔΙΡ ἢ οἱ 6 ΔαΙρΡΊθιι5 θᾶγμ. Εἰ τοβροχιί Πθιι5. 5ῈΡΘΙ 
ΑΒ6] οἱ βρον τηππθγὰ Θἰπ5: ΒΌΡΟΙ (ὐλ]η διιίθη οἵ 5ῈΡΘΙ 5ΔΟΡῚ Ποἷὰ 6115 
ΠΟ δΔάνογι, Εἰ οοπίγιϑίαϊ 5 681 (η να]46, οἱ οοποιαϊ γα] 50. Εἰ 
Αἰχι 65 δὰ (ὑαΐη: {ὑᾶ76 {γ5115. ἰαοίι5. 65, δἱ {πᾶσ σΟΠΟΙ αἰ να 5 (ππ|8 Ὁ 
ΝΌΠΠΘ, 81 γθοίθ οἰδγαβ, ποη΄ ἃαΐίθηη γΓθοία αἰνι 485, ρϑοσαϑί! ἐ Οπ]6566, αὐ 
(6 ΤΘΥΟΡΕῸΓ ἀ0Π1ΠῚ ἰπιιη), οἱ ἰδ ΘΓ οὐὶΐ μοίοβίαίι 5. Εἰ ἀϊχι (αϊη 
ὦ ΑΒ6] ἔγαΐγθηη 5011: {ΓΔ ἢ 56 ΔΠ}115. [ἢ οΔηραη. Εἰ ἰοίαμη οϑί, ἀππη 688- 
Β0ηΐ [ἢ ΟΔΙΏΡΟ, 50ΓΓΟχὶΐ (δὴ 5ῈΡ6Γ ΑΜ] [Γαΐγθηι 51) οἱ ΟσοΙ 1 φιμη}.ἡ 
γιάθει5, ἰγαΐγθβ, ῬΡΟΡίοΥ σοι οἱ ἰπν!ἀἸᾶτ [γί γΓ ΟΙ ἀπιπὴ ΘΟΙΪ551η|, ῬΓῸ- 
Ρίου ΖΘ πὴ ρᾶΐοῦ ΠΟΒίοΡ [860 0}} ἃ ἴχοιθ ἔγαί "15. 5π| ἔβαι. δαίσι. 2618 
οἰἴδοιῖ, αὐ ἸΟΒ6Ρἢ δά τηουΐθη) ἀ54π6 Θχαριαγοίαν, οἵ ἀ564π6. δά βϑγνιπίθη] 
δορράογοί, Ζρίι5 Μοόβοῃ ἃ ἴδοι ῬΏΔΡΔΟΠΙ5. ΓΟΡῚ5. ΑΘΡΎΡΙΙ [ἀΡΘΡΘ ΘΟΙΏΡΕ- 
{π|,. οαπὶ ΡΟΡΌΪάΓΘ. δα ἀϊοθηΐθιῃ ἁπάϊγοι : {{π|5 6. σΟηΒΕ{π|| Δ. ΠΠἸΠῺ 
ἃ Πα 60 ΒΌΡΟΓ πο Νιμπηάυϊά ἰτϊ νὶβ τη6 ΟΟΟΙ 6 ΡῈ, (ΘΙ Δ ΠΟ τ 
ΟΟΟΙ ἀϊδί: ΠοΡῚ Αδργρίϊπιῃ ἐς ΡΓΟΡΙΟΥ 26] πὶ ΑΔΡῸΠ οἱ Ναγίδπιη οχίγὰ οαβ Γὰ 
βία θα Ϊαί! σηΐ. Ζθ]ι5 Ὠαΐίπαη οἱ ΑΡΊΓΟη. νἱνοβ δ ᾿η!6γ05 ἀδίγαβιί, ααοά 
οαὴ Νίοβα Ποῖ [διηι]ο 56 {1056 οοπίοπάθυθηί. Ῥγορίον. ζοίππι αν ἃ ἤθη 
ἰδηΐα ἢ) Δ|1Θ ΗΘ Π ΔΙ ἰην 18 Π| 5ιιβι1ηπ11, 564 ΓΟΡΘΙ οἰΐδη δᾶ] Ρ6156- 
ΘαςΟΓ 6 ΘΟΧρΡΟΡί5. 651. 

γ, Νὸοὴ πΐπογα πουϊδϑῖηνὶ5 ἰθηιρογίθι5 πάρ οὐία ϑδιιπί μιαία. είν οἱ 

αν πιαγίψγίυηι. 

δεά τ νοίογα ΘΧΘῃ}]ὰ ΓΟΙ Πα πΔη}115, δ ΡΓΟΧΙΠΠΟ5. Δ Π]ο ἃ. ν ΘΠ] Π]15. 
ΘΟΙΪΝ ΠΟΒΙΓΡΙ ΘΘΠΘΓΟϑὰ ΘΧΘρ]ὰ ΡΙΟΡΟΠἁΠη5, ΡΙορίοι Ζο οἱ ᾿ην! ἀ]8 1], 
4αϊ πηᾶχὶπηᾶθ. οἱ {π|5{1551η86 ΘΟΟ]65146 ΘΟἸΠηη86 ΘΓΔηΐ, ΡΘΓΒΘΟΙ ΟΠ ΘΠ Ρᾶ 551 

ρθοίογο αϊυϊδο, αὐϑῆιιο δἰηυριἸοϊίαίο οοΥ 15. 8) ἄρῃ. 27, 41 5344ᾳ. Μί8. ἴῃ θδβιθι5 
ΝοΙίθ (ἴπὰ ϑομοίποι οἷο. Ζθ 5 ἢν [γ 
καί. ΤΊ60]. ἴ. ὟἹ, 1. Ρ. 119.) σοπίϊοΐ 16- 
Βοπάμπι 6556: ὀρϑῶς δὲ μὴ διαϑῆς 
86, τὸ προσφερόμενον ἷἰ. 6. 51 βα0)1- 
ἤεῖιην πο, τοοῖο αἰυϊδδ 1, ΟΡ ἰΠπηᾶ πὶ ΡΥ- 
(6 πλ {1Π0Ὶ Τοιἰητ15{1.. ΠΗ. οἀ. ΙΥ. 

5) 1. 6. α πιὸ ποῆ γϑοϊρίι" ἀΟἸη, ἐπι]. 
ΝΟ]: πρὸς σοῦ ἡ ἀποστροφὴ αὐ- 
τοῦ ἷ. 6. α 6 ογίιμη 658, οὐϊιηι {{{1ι|8. 

6) ΝοΙ!ία οομ οἰ: χαὶ σὺ ἀφέξεις 
αὐτοῦ Ἰ. 6. ἀο5,δία5 Θιηι μογ8θηιὶ. Π. 6(.1Υ. 

Τὴ χατειργάσατο 64. ρΡτ.. 4ιοά ἰπ- 
Υἱίο Ν8. ποππα}}} πηπίαγιιηί ἴῃ χατειρ- 
γάσαντο. 

ΟΠ 4α15. Ρ᾽ ση πὸ δα! θοί ζῆλος πουίτα- 
ἱππγ  υἿ. ὙΗΣ 40 ΤΙΣΙ: ὃ. Α. 
τὸ γὰρ ζῆλος χτλ. Εἴαιη τὸ ὕσσωπον 
Βαθ 65 ἴῃ (οαά, Νί58. Ερ. Βαγηαθαθ ὁ. 8. 
ποί. 10. 

9) ἄἀεη. 317. 
10) Εχοά. 2, 14. 
1} Νὰ. 12. 14: 15. 
12) Νπμῃ. 10, 99. 

18) 1 Βερ. 18,8544. «Ῥϑόγον ἔχειγεεε 
ἐηνογὶ, ΡΠ Γα5 185. θη. ογυᾶθοα. (6). 

(δρ. ἡ. 1) 81. [δ6. ϑιρρ ᾽ν, βρᾶιιο 
Ιδσαπδο ἀοουγαίϊα5 ἀϊπηθηβο. Ἕν. 6]. 2,9. 
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2 Ι. ΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ (ΟΝ. Υ. ΥἹ. 

τοι στύλ[οι ἐδιώ]χϑησαν, καὶ ἕως ϑανάτυυ ἦλϑον]. “ Μάβωμεν πρὸ ὀφ- 
ϑαλμῶ]ν ἡμῶν) τοὺς ἀγαϑοὺς" ᾿Ἵποστόλουϊς. 

ἀλλὰ “πλείονας ὑπίήνεγκεν) πόνους, χαὶ ἄδικον" οὐχ [ἕνα, οὐ)δὲ δύο, 
Ὅ Πέτρ]ος. διὰ ξῆλον 

οὕτω μαρτυρήσας] ἐπορεύϑη. εἰς τὸν ὀφειλ[όμενον) τόπον" τῆς δόξης. 
Διὰ ζῆλον [καὶ ὁ] Παῦλος ὑπομονῆς βραβεῖον" ὑϊπέσχ]εν, ἑπτάκις 
δεσμὰ φορέσας, φίυγα]δευϑεὶς ΕΣ λιϑασϑείς " 

τὸ γενναῖον τῆς πίστεως αὐτοῦ κλέος 
δικαιοσύνην διδάξας ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς 

μαρτυρήσας ἐπὶ τῶν ἡγουμένων. 

τῇ ἀνατολῇ καὶ ἐν [τῇ] δύσει, 
ἔλαβεν, 
δύσεως" ἐλϑὼν, καὶ 

γι 

Κῆρυξ γίενόμενος ἐ ἔν τε 

11 Οὕτως ἀπηλ- 
λάγη τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὸν ἅγιον τόπον ἐπορεύϑη, ὑπομονῆς γενό- 
μενος μέγιστος ὑπογραμμός. 

ΥΙ. (Οὐοπηιαίϊο. Ριίυγο5 αἰϊὲ ηιαγίψγο5. 

Τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ὁσίως" πολιτευσαμένοις σννηϑροίσϑη πολὺ 
πλῆϑος ἐκλεχτῶν, 
ϑόντες, ὑπόδειγμα κάλλιστον ἐγένοντο ἐν ἡμῖν. 

οἵτινες πολλὰς αἰκίας καὶ βασάνους" διὰ ζῆλον πα- 
Διὰ ζῆλος διωχϑεῖσαι 

γυναῖκες, “αναΐδες καὶ Δίρκαι," αἰκίσματα δεινὰ καὶ ἀνόσια παϑοῦσαι, 
ἐπὶ τὸν τῆς σι Πστεως βέβαιον δρόμον κατήντησαν], καὶ ἔλαβον γέρας 
γενναῖον αἱ ἀσϑενεῖς τῷ σώματι. 
καὶ ἠλλοίωσεν τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿δαμ᾽ 
ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου; καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου.“ 

Ζῆλος ἀπηλλοτρίωσεν γαμετὰς ἀνδρῶν, 
τοῦτ ο]" γῦν 

Ζῆλος καὶ 
ἔρις πόλεις μεγάλας νοήμων»: καὶ ἔϑνη μεγάλα ἐξεῤῥίξωσεν. 

2) ἕως ϑανάτο[υ ἠλϑο»γ] ΝΥ οἰϊοηϊ! 
οοηϊδοίατα οδί, ἕως ϑανάτοϊυ δειγοῦ] 
οα. μι. Οὗν. βιιργὰ ὁ. 4. ᾿Ιωσὴφ μέχρι 
ϑαγνάτου διωχϑῆγαι. 

3 ἀγαστοὺς (γιῖγα"}}65) ὁοηϊ. ΠΑν]8. 
ΝοΙίο; ἀγέους γε] πρώτους 60η]. [π- 
ΠΪΠ5, ΠΕ ϑείους, οδὲ 4πὶ οαπὶ δοίη 
Τπηϊὸ χορῃκραίους ΡΓῸΡ οΠδί, οΠπΐη0 ο0Π- 
{Γἃ 51Π1Ρ|106Π| δἃ6 οαβίπμη δ οἴ 0} 15. ΠΤ] 0 πὴ 
ἀἸοθη 1. [Ἂ}ἢ Ἐρ. δὰ Ιδοόβθυτη ἀροβί. ὃ. 1. 
(ν. 10. οἀ. ὈΓ6586) Ρϑίγιιβ ΟἸ οηθηΐ 1 οϑὶ 
ὃ χαλὸς χαὶ ϑόχιμος μαϑητής. 

4) διὰ τὴν ἄμετρον πρὸς ἀνϑρώ- 
πους στοργὴν τοῦ νῦν βίου 
βιαίως τὸ ζὴν μετήλλαξεν (Ἰειη. Βοπι. ].ο. 

Ἂ ἈΠ Η » τω 

5) οι 1... 25. ἨΡ᾿ ΡΟΝ Ο ἀα 
ΡΆΠΡΡ. ἐς. 9. 

60) Οἶν, 1 οὐ. Ὁ 24. ἩδβγΟΙΙ " τη- 
1 ΓΡΤ ἰδ θη 6 πη Ὑοοἶβ βραβεῖον (Δ Π1Δη Π{π|5 
ΡΑΡΙΤῚ 5ΔΡΊΘἢ5 γΟΡΕΓ: ραϊοηίαο φοΥ[αἨϊΘΊ,, 
διιδίϊημι!. 

1) Ραυ! απ 56 Ρί165. ἴῃ νἱποιϊα οοηΐθ- 
Οἴπ ἢ) 6556 πη4δ ΘΟσ ΠΟΥ ΘΙ Ο] τη θη5 δα]- 
ἄδθη πο 8815 Ρουϑρίοϊο. Δοίαᾳ θηϊμη 
ἈΡΟΒίο! σὴ. {πππ [6 ἢὰς Τὸ ἰδοθδηί, 
ΔΙ ΘΓ ΠῚ 5ἰαί πο ἀππ οδί : ἅπ! οχ 6ο- 
ΟἸοβίαθ. {Γ 0 η6 ΤῸ ΠῚ Πδιϑὶΐ 1ΠῸ6. ἃπί 
ΘΟΟΠΙ ΘΟ πη ἴροὶΐ οχ ἰοοο 2 (ον. ΧΙ, 24. 
01 ψαππὶ Δα 165 56. ΘΔΡΕ ΓΤ [ἰ|5856 
Ῥδα]τ5. ΡΓΟΠ δία", ΟἸομθηΒ [ΟΥία556. 51- 
7211} Τηθιηἰ ηἶΐ οἀρ ὶν] {185 {ππᾶπ| ἃΡ ΟΒί0] 8 

οἱ δοβᾶῦθᾶθ οἱ Ἠοιηδθ ρᾶβϑιιβ οϑί. (τ, 
Ζ61|160, ΤΉ]. 94 ῃγ}., 1848, Ρ. ὅ80. (ε- 
(6. 1Π} οἃ 4ΠΟ4πὸ {πᾶ6 ΡΆ.]10 ρμοϑβί ἀ6 
Ῥδ1}1 τη ΠΑΙΓΔΠΐΠ1 ΠΟ ἰδ ὁχ ἀθ- 
(15. ΑΡΟϑἴο! ΟΥ πὶ {π|ᾶπ ΘΧ ἃ|10 {πὸ [Ὀπίθ 
Ροίϊα 6556. ΠΡΙΏῸ 1η]ΓΑΡ ΐ. ἀπ Δοίαᾶ 
ΟΠΊΠΪηΠΟ ΠΪΠ1] (6 οχίγοη]β ἃροβίο!! [{15 
(γᾶ θγο ΡοΡρ μου. Νοίπια ἰαπηθη (π16- 
418Π| ΘΟΙῚΠῚ {πᾶ6 (ἸΘμθη5Β ἀθ Ρᾷῖιο 
ΘΟΙΠΠΘΙΠΠΟΤαΐ ΟἰΠΔ|. ΔΟίΟΙ τη ΠΑΡΓΑ ΟΠ Ἶ 115 
Ρυρηδί: ᾿ἰ4π ΟΟΠ]ΠΡῚ παπαῖ, Αοία (16- 
ΠΘη 15. ἀρίαίθ πΟμπη] [6715 τηδη δία 
6886, Πήρϑῖις ν. 128. 1. ο. ἩδΡΓΑΙβιητ5 
οϑ᾽ --. πολλάχες, ρ[ι}165. 

8) Δοί. 18,50. 14,6. Π (ογ. 11, 22544. 
9} 0" 12. Ὁ. 10: 
10) Παϊΐαηι, ἴῃ 5ρ6οῖθ ἤοηϊαηι, ἢϊβ 

ΥΟΥΡῚ5. ποίαϊδηη Ριυαηί ΟΙΠΠμ65. ἀπ ἀπ- 
ΡΙΙοΘ. Ρδμ}} οἀρ(ν!αΐοτη Ἠοιηὰθ ποϑδηί, 
6. 5. Βαᾶιν, (Τὐβίηρ. ΖοΙίβοιν. 1891. ΙΓ. 
ι 1580. ῬΑβίογα! θυ οἴ ἃ. Α. Ῥαῦΐμβ, 1885. 
Ρ. 09 544.) οἱ ϑομθηκοὶ (διά. τι. Κι. 
1541. 11: 10.), {αθιι5 τὸ τέρμα τῆς 
δύσεως --- τὸ τέρμα ἑαυτοῦ, ὃ ἐν 
τῇ δύσει. ΠῚΒ δοροάπηΐ Ναί 5. (Ετ- 
κί. ἃ. Ῥαβίογαι!θγίοίς 1810. ρ. 1860.), 
οἱ τέρμα τ. δ᾽. ΞΞΞ πιοία, οθηίγιηι Οοοὶ- " 
ἀδηΐ5, οὐρὸ ἤοηῖα, οἱ ΘΟΒΤαΔοΥ (ἃ, Αροϑβί. 
Ραυϊαϑ 1, Ρ. 984), οαἱϊ τέρμα τ. δ΄. ει 
Πη]5 Οοοϊἀθη 5 υδγδιι5 Θγοηίοηι, ΟΥΘῸ 
114}1ὰ, Ἐσοηίτα ἀο Πίδραπῖα (Άοπι. 15,24.) 



Ι. ΟἸΠΕΜΈΝΤΙΒ. Αἢ ΟὉΝ. Υ. ΥἹ. ὅ9 

δηΐ, οἴ νΘ ΠΟΥ Πΐ Π56Π|6: Δ ΤΠΟΓίΘη. ΡΟΏΔΠηΙ5 ΠΟ 5 Δη[6. ΟΟΙ]05 ὈΟΠῸ5 
ἈΡΟϑίο]ο5. Ργορίον Ζϑ πη ἰηἰψπππὴ ΡΘίΓις. ΠΟ πΠ|Π| δι Δ] θη, 564 
ΡΙΌΓΟ5. ἰΔΠΟΓΘ5. 558, ἀἴαιιθ [ἃ ΤΠΔΓΓΥ ΤΠ ρᾶβϑιι5. ἴῃ ἀδθ απ ρ]οΥ 6 
Ἰοσιπη ἀἰδοθϑϑιί. ΡΓΟΡίΘυ Ζοὶιπμῃ οἱ Ῥαι]τ8 ρα θη [Δ 6 ΡΓΔΘΙη πὶ ΓΘροΓίδη- 
ἀπηλ 5.511 π1{, 56 ρίϊ65. ἴῃ νἱποι!α οΟηΪΘΟίι8, ἰπραίτι5, Ιαρ᾿ἀαίι5. [πὶ ΟΥΙΘηΐ6 
ἃ0 ΟΟΟΙἀΘηΐθ. ΥΘΡΌῚ ΡΓᾶΘ00 ἰδοίιι5, {Ππ|5ίγϑηὶ Ποῖ δὰθ [ἃ] ΒΟΥ 5 
ο5, [ἢ ΠΙΘΕΠ1ὰ τη {1} ἘΠΙΥΘΙΒΊΙΠ [Π5 ΓΘ 5. οἱ δα ΟσΟΙἀΘη 15 (ΘΓ ΠῸ5 
ΘΠΙΘηΒ, οἱ 81) ΡΓΔΘίΘΟἴ5. ΠΠΔΡΙΥΡΙΠ) 5.0} 16η8. 5Ί᾽6 6 πη 60 τηϊργᾶνιί, 
δὲ 1ἢ ΘΟ 5Δηοία πη) Δ}, ΡΔΙΙΘη [186 51] ΠΊ11Π) ΘΧΘΙΠΡΙΔΓ Θχἰβίθηβ. 

ΥἹ. 

ὙΙΡΙΒ. 5615. βᾶηοίθ νἱΐδη) [Π5{Π{|0}{Π0τ15 ᾿πᾶρηὰ οἰθοίουιη τη] πάο 
ἀρργοραία 6ϑΐ, {|| ΒΡ] 1ΟΙὰ πηαΠ1ἃ οἱ [ΟΡΠΘη ἃ ῬΓΟΡΙΘΡ ΖΘ ]πΠ μᾶδ5ϑὶ, Θχθηη- 
ΡΙΑΓ ΟΡ᾿λη ἱπίο Ρ ΠῸ5 ΘΧιοσιηΐ. ΡΓΟΡίδυ' ΖΘ] 111) ΠΉΠ]Π16Γ6 5. ΡΘΡΒΘΟΙΪΟ- 
ΠΘΠ) Ρρᾶβ8886, Παηδίδθ οἱ ἢίγοᾶθ, ροβίψιδμη σγανίὰ οἱ ποίαπ ἃ βιρρ!οἰα 
ΒΒΗΙΠΠΙΘΓαηΐ, δὰ Πγηιὴ [461] ΟἸΓΒΙ ρΡΘΡΓΙροσηϊ, οἱ ἀ6}}1165 ΘΟΓΡΟΓΘ 
Π0Β116. ῬΥΔΟΙΉΠπ ΔΟΟΘρΡΘΙΙΠΐ. Ζθ] 15 ἸΧΟΓΊΙΠ ΔΠΙΠΊΟ5. ἃ ΠΠΔΓΙ (15. Δ] ΙΘηδνὶΐ, 
οἱ ἀϊοίαμη ῬδΙΓῚ5 πΟϑιΓῚ Αὐδηιΐ παπᾶν! : 9 Π0 0 ἰᾶπι Ο5 ΘΧ ΟΒΒΙ 15 Τη615, οἵ 
ΟΑΓΟ ΘΧ ΟΑΓΠΘ πιρὰ.ζ Ζ6]1π|8 οἱ σΟΠίΘΠ 0 ὈΓΡῸ5 Ἰηᾶρηᾶθ ΘΥΘΓ , οἱ ρϑηίοβ 

(οηίϊηιαίο. Ρίμγο5 αἰϊὲ Ἡναγ 65. 

ΠΙΠΘΓΟϑὰ5 [πηάιῖπς ἀσ]ανῖ. 

μ. 1. οχροπιπί Ῥραῦβοημβ, Νϑᾶπάοι (Κ. 
α. 1. ν. 19. οἱ ἄθβϑοῃ. ἀἃ. Ρῆδηζαηρ 1. 
Ρ.-. 2θῦ.), ἀπεῖῖκα (Βοεἰϊϊγᾶσο ρ. 122.) 
πυσ (ΕΠῚ]|. ΠΠ.- νυ..822.}. οἱ ΟἸΒδαβθη 
(ϑιπα. τ. Ἰέτι!. 1838. ΚΓ΄. Ῥ. 953 --- 957... 
Ηϊδραπῖαο δαί, 8111 ἐ677 6 γοηϊοίογὶ ἴἀνθηί 
Βομοῖ. (Εγοότγίθυιιηρ ΟΠ ΌΠΟ]. Ρπηκίε 1892. 
Ρ.1.25.)61 ΝΥ ΟΠ (Τὰ ΒΡ. ΟΡ] 5 ἢ γ{1δ8δ90. 
ΙΥ, 0206 544.)}. Ρτο βδηαιϊα ἀθηῖ{π6, 
ἰοϑία ΤΖδοοῦβθοπο, οοπίρησδιιηί ἴἴββουπι5 
(Βε11. πο]. ᾿ΑΠΠ4. ὁ. 1.) οἱ Πρ Πθοί, 
πη δτ τ, 1. ἢ 1 Ἔρ. (Ἰδ. Πόπι. 
84 ΤΔοοΡαπι ὁ. 1. ἷο ΘοΙηΠ Πα 5: τὸν 
ἐσόμενον ἀγαϑὸν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μη- 
νῦσαι βασιλέα, μέχρις ἐνταῦϑα τῇ 
Ῥώμῃ γενόμενος, ϑεοβουλήτῳ διδα- 
σχαλίᾳ σώζων ἀνϑοώπους, αὐτὸς τοῦ 
γῦν βέου βιαίως τὸ ζῆν μετήλλαξεν. 

11) διεὺ Τιφοιἑνο οἱ Νυῳηιρ αϊο δώ- 
δίηο., αἱψπη|ὸ ΝΟΓΟΠΪΒ ἃἅππη0ὺ ἨἘοιηδ 4ο0- 
τηϊπδη 5. Πὺρ (ΕἸἰη]. Π. ρ. 928). ΑΙΠ 
ἢ. 1. ἀ6 ἀποθιιβ ΠΠΡΟΡΠ5. οἱ διηϊοῖὶβ Νοσο- 
ηἶ5, Ποιίο Οποϑδαγίαπο οἱ Ροϊψοϊοίο οΧρ]]- 
οδηΐ, 4 ΝΟΙΌΠΘ ἴῃ ΟΓδοοία ἀδροηίθ 
Α. ΟΤ οἸηηΐα σι θο  πδυιιηΐ. ϑοΠοίί. (]. ο. 
Ρ. 129.) οἱ Νρᾶπάον (ἄθβοι. ἃ. Ρῆδηζ. 
1. 205.) ἢ. 1. 11 οΧρ]οαηΐ : σογαην ηνα- 
οἱ "αὐ ιι5. οἱ γγϊποὶρΊνυ5 ἰθγγα6 υο»] αἱ θηὶ 
οἰμνδίϊαπαην ΡγῸΓ[688ι:5 68:. ἢ. 

(αρ. ΥἹ. 1) [πη δά. ϑεέως, δὰ 
ΤΠ. γΘΥᾶπ Νίδι! ἰθοΐ. ὁσίως Δάροπθρηβ. 

2) [ἃ οἀϊίογοβ. (οα. ἰοοῖ. πολλαῖς 
αἰκίαις καὶ βασάγοις οοττϊσοπάδπι ρα- 
ἰᾶγαηΐ, (πηϊθοίανθυϊ μη: οὕτενες ἐν αἷ- 

χίαις καὶ βασάνοις πολλὰ παϑόντες, 
διὰ ζῆλον ὑπόδειγμα κάλλιστον ἐγέ- 
γογτο ὃν ἡμῖν. Ζο᾽ὰβ {αΐρρθ ΘΟΙΙΠῚ 
πρὸς ζῆλον χαὶ μίμησιν τῶν εἰς οὐ- 
ράγιον τρίβον ὁδεύειν ϑελόντων χαὶ 
ἐλπίδας ἐχόντων βασιλείας οὐρανῶν 
ἀπολαύειν διὰ ϑλέψεων καὶ πόνων 
πολλῶν, οἷον τὰς τῶν μαρτύρων πα- 
λαίστρας καὶ ἀγῶνας. ΕΟἴν. ἘρΙΡΗ. 
ΜοπΔΟΙΪ οἱ ΡῬΓΘ50. δά, ὮγΌ5561 Ρ. 45. 

9) ΠΠὰ Οοα. ΑΙοχ. ἰθϑία 1ΔοΌθβοπο. 
ΒαΙἀοΓαΐ Ταπΐπ5 [Ζ΄ αναΐδες καὶ 4ίρκη], 
4{πᾶ6 ἰροίο 5Ροηΐθ 5656. δομηπηοηάαίΐ. (ο- 
16] 6. Ἶπ5. Βα 5. Π πο πάππι τηοποί Ζσ ανάη τὲ 
χαὶ “]ίρχη, (Οο]οηθϑίο [ἀθΘπΐ ον ἃ556η- 
(1οη6. Ὁζταηπ ΝΟγοπθ Πρ. Π46 1{1π- 
5.65 [ΔΘ Π]Πη85 [π1556,. 1116 ΟΡ παΐπν, {π8Π|- 
γἱβ οἱ ἰγδάϊ1ο0 οἱ μἰβίουϊα 46 δἷβ 5116508ῖ. 
Βοίδιιι5 εὐσεβεῖς χαὺὶ πισταὶ 5011}1 να] }, 
ἁγναί τε καὶ δίκαιαι Πανιϑῖαθ. [ἢ ΑΥΙΘ 
οΥἿ. ΟἸουοαβ. οοηὶ. ἄγευ αἰδοῦς καὶ 
δίκης, 5ἴηιδ γουργοηίϊα οἱ μη, ἢ. 6. ᾿γΥ6- 
γΘΙΘΗΓΟΙ ΠᾶΡΙΔΟ 5όχὰ ᾿ΠΙ ΤΠ ΟΓΘ, οἱ ΘΟΠ Γἃ 
5. 61 145. ἔπ Αοί; 17. Ὁ. ο6 9). 90. 
Ζάμαρις καὶ Ζορχὰς τοδί πϑπάππη υἱ- 
ἀοῖν. ϑΌβο 0. (τη Βιϊπαγίο [800}- 
Β0ΠΠ5 ἃ ΥΟΓΡΠὰ 6556 β] οβϑϑηᾶ ΟΡ ᾿Πδίμ 
1η Τοχίπτη 1Π 1 ΒΈΤΗ. 

4) ἀεη. 2, 238. 
Ὁ) 51 υ705 ΠΙΘΓΟΒΟΙγπΊ86 ἰ8Π [5861 

αἰναία, ΟἸθμθ 5. που βϑηστη οἱ σορουνῖ- 
ΤΠΠΠ| ἤῸ. ΘΧΘΠΊΡΙ μη ΥἱἹΧ 5116 η{10 ΡΓδ86- 
(ογ 5561. Οἷς. ὙΥΠἀΙβομπηδπη, νἱπάϊο. Ρ6- 
{τἴη. Ρᾶρ. ὅ4. 



4 Ι.. ΠΙΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ (ΘΒ. ΥἹ]. Ὑ1Π. 

Υ1. Αἀβογίαίϊο αὦ ρορηϊί(οηίζαηι. 

Ταῦτα, ἀγαπητοὶ, οὐ μόνον. ὑμᾶς νουϑετοῦντες ἐπιστέλλομεν, ἀλλὰ 
καὶ ἑαυτοὺς ὑπομιμνήσκοντες] “ ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ ἐσμὲν σκάμμαϊτι], 
καὶ ὁ αὐτὸς ἡμῖν ἀγὼν. ἐπίκει[ται]. 4ιδ' ἀπολείπωμεν τὰς κενὰς [καὶ] 
ματαίας φροντίδας, καὶ ἔλϑω! μεν] ἐπὶ τὸν εὐκλεῆ καὶ σεμνὸν τ[ ἧς 
ἁγίας κλη]σεως ἡμῶν κανόνα. ἢ [Βλέπω]μεν, τί καλὸν, καὶ τί περπνὸν 
[καὶ προ]σδεκτὸν" ἐνώπιον τοῦ ποιζήσαντἼος ἡμᾶς. [[4τενίσ]ωμεν εἰς 
τὸ αἷμα, τοῦ Χριστοῦ, [καὶ ἰδίωμεν ὡς ἔστιν τίμιον τῷ Θεῷ [πατρὶ]" 
αὐτοῦ ὅ τι διὸ τὴν ἡμετέραν [σωτ]ηρίαν ἐκχυϑὲν παντὶ τῷ κό[σμ]ω 
μετανοίας χάριν ὑπήνεγκεν. [Δνέλϑ]ωμεν εἰς τὰς γενεὰς πάσας, [καὶ 

κα]ταμάϑωμεν ὅτι ἐν γενεᾷ [καὶ] γενεᾷ μετανοίας τύπον ἔδω[χ]εν ὃ 
δεσπότης τοῖς βουλομένοις ἐπιστραφῆναι ἐπ᾿ αὐτόν. ΝΝῶεϊ ἐκήρυξεν 
μετάνοιαν, καὶ οἵ ὑπακούσαντες ἐσώϑησαν. ᾿Ιωνᾶς" Νινευΐταις κατα- 
στροφὴν ἐκήρυξεν. οἵ δὲ μετανοήσαντες ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν 
ἐξιλάσαντο τὸν Θεὸν ἱχκετεύσαντες, καὶ ἔλαβον σωτηρίαν, καίπερ ἀλλό- 
τριον τοῦ Θεοῦ ῦντες. 

γΠ1. (τπηίϊηιαίϊο. 

Οἱ λειτουργοὶ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ διὰ πνεύματος ἁγίου περὶ 
μετανοίας ἐλάλησαν, καὶ αὐτὸς δὲ δ δεσπότης τῶν ἁπάντων περὶ με- 
τανοίας ἐλάλησεν μεϑ' ὕρχου᾽ νξῶ" γὰρ ἐγὼ, λέγει κύριος, οὐ βούλομαι 
τὸν ϑάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὴν μετάνοιαν "' προστιϑεὶς καὶ γνώμην 
ἀγαϑήν" »μετανοήσατε, " οἴκος ᾿Ισραὴλ, ἀπὸ τῆς ἀνομίας ὑμῶν. Εἶπον" 
τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου" ἐὰν' ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐὰν ὦσιν πυῤῥότεραι κύχκου καὶ μελανώτεραιν 
σάκκου, καὶ ἐπιστραφῆτε" πρός με ἐξ ὕλης τῆς καρδίας, καὶ εἴπητε 
Πάτερ᾽ ἐπακούσομαι ὑμῶν ὡς λαοῦ ἁγίου. Καὶ ἐν ἐτέρω τόπῳ λέγει 
οὕτως" "λούσασϑε" καὶ καϑαροὶ γένεσϑε, ἀφέλεσϑε τὰς πονηρίας ἀπὸ 
τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν μου" παύσασϑε ἀπὸ τῶν 
πονηριῶν ὑμῶν, μάϑετε καλὸν ποιεῖν, ἐκξητήσατε κρίσιν, ῥύσασϑε ἀδι- 
κούμενον, κρίνατε ὀρφανῷ, [κ]αὶ δικαιώσατε χήρᾳ" καὶ δεῦτε καὶ 
[διϊελεγχϑῶμεν, λέγει. Καὶ ἐὰν ὦσιν [αἴ] ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, 
[ὡς] χιόνα λευκανῶ᾽" ἐὼν δὲ ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡς ἔριον λευκανῶ. 
Καὶ ἐὰν ᾿ϑέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς φάγεσϑε" 
ἐὰν δὲ μὴ ϑέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται" τὸ 
γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα. Πάντας οὖν τοὺς ἀγαπητοὺς αὐτοῦ 
βουλόμενος μετανοίας μετασχεῖν, ἐστήριξε τῷ παντοχρατορικῷ βουλήματι 
αὐτοῦ." 

ὕδρ. ΥἹ1:. 1) Πιηΐδ οχ 8. ὑπο- 9) Τὰ ΒΡ] ον Πιηΐπι5, τ[ελεεώ ] σεως 
μνήσχογ|τες], «ιοὰ (]οιηθβίιβ ἰδοῖίο ΜΗΠΪῸ5., τὰ χαϊάοη. δ βαρ βπλιπι τοίο- 
την} ἴῃ ὑτομεμνήσκογ[ τες]. 8οά ΓΘΗΒ 5. οαΐπ5. χάγων 86ι. γόϑαϊα χεγῶν 
14 φποάας συδθοιηῖ ὁδί. Οἷς θὰ νῸΧ καὶ ματαίων, 46 σαῖθιι5 μϊς 50 ΓΠ10, (ρον- 
ἃΡ. Ῥαββουν ἰπ ΤΠ οχίοο σ᾽. οἵ ΟΡΡἢ. ἤγπῆη. τέδων, τοπαη αι μὴ} ἱπρυὶμἷϊβ Ρὸ- 
11, 0. οἀ. Ποιη. Ρ. 845. βἰα!αγοί. 

Ὁ ἀρ: ῬΟΙΪγΟΣ οὐ 7. 4) ΟἸγσ. ἀα ήειί6 δὰ 1ΠΠ οΣ. 10, 18. 

ΐ 



1. ΟΙΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ Ο0ΆΒ. ΥἹ1]|. ὙΠ]. 00 

Υ1. Αἀϊιογίαίϊο αα ροθηϊίθηίίαηι. 

Ηδθο, ΟΠ ΔΡΊ551Ὼ1, ΠΟ ἰδηΐμιη, τί γὺ5 Οἰ ΠΟΙ νοϑίγὶ Δ ΠΟ ΘΔΙΠ15, 
ΒΟΓΙΒΊΙηΙ5, 564. οἰϊᾶτη., τ ΠῸ5 ἰρ505 ΘΟΠΠΠΟΠΘ ΔΟΙΔΤΏΙ5: π΄ ΘΔ θη) ΘΠ 
ΓΘἢἃ ΥΘΡΒΔΙΏ1Π,, οἱ σοΡί 6 η [61 ΠΟ ΠηΡΟΒιΐππη 651. ΟἸΔΓΘ. ΠΔΠη685 

οἱ νᾶπηδβ ΟἰΓὰ5 ΤΟΙ ΠΟ ΠΔΠ}15, οἱ δ σου Οϑᾶη οἱ νὰπογδηδη) ϑβαποίαθ 
νοσαιοηἷ5. Ποδίγαθ ΠΠπΠθ6ὰπ| [πηθίλι] νϑηϊᾶπη85. Ὁ ρα! οἤ γι, «4 ἢ- 
οὐπάππ οἱ δοσθρίμμ ΘΟΓᾶμ ΟΡ 66 ΠΟΒίΓΟ 511, νι θᾶμηιι5. ϑαηριΠ6 1 (ΠΡ ΙΒ. 
ἰηΐθη 15. ΟΟἾ 5. 1Π|Π6 ἈΠ}, πὶ {πιᾶπ ῬΓΘ(ΙΟ5115 51:1 Π6 0. ΔΓ, ΘΟΠΒΙἀΘΓΘΙΉΙΙ5, 
41 ΡΓΟΡίθ ποϑίγαηι. 58]πίθη) ΘΟ 5115 ἰο(1 ππιημο ροθηϊΘηἰὰ6 σΡδί 1 
ΟΡία!Π. ΒΘΟΙΡΓΆΙητΙ5 ἃ ΟἸΏΠ65 ΤΠ 4] δρίαίθβ, οἱ ἀἸβοδᾶιηι5, απο [ἢ ΟἸΏΠΙ 
ΒΘΠΘΡΑΙΠΟΠ6., γΟΪΘΠ 115. ἀὰ Ἰρϑ1π ΟΟΠΥΘΥΙΙ, ΠΟΙηητι5 ΡΟΘΠΙ θη 86. ἸΟΟΙΙΠ 
ΘΟΠΟΟΒ5οΥ. ΝΟΘ ρΡοθη θη} 6 ῬγᾶΘ 00 ἔπ|ῖ, οἱ 41π| δἱ οὔ θη ργαγιηΐ, 58]- 
να 1 ϑιιη:. [ΙοΠὰ5 ΝΊΠΙΝ "15. Θχοι άπ ρΓΔΘαΙΟαν" ; 11 ἁπίθπη, ΡΘΟΟΔΙΟΓΙΠῚ 
ΡοΟΘη θη ἂπΠ| ἁσθηΐθ5, ΡΓΘΟΙθι5 θθιπὶ Ρἰδοάγιηΐ, οἱ δα πΐθηι ΟΠ 5ΘΟΙΙ 
58πηΐ, ΙοΘὲ Π16ὴ1 ἃ Π6ὺ 6556ηΐ. 

Υ1ΠΠ. Οοπίϊηιαίϊο. 

Ὀινπὰθ σγαίίδθ ΤῊ] ΠΙ5ΊΓῚ ΡΙΓΙΓ. δδηΐο ΔΠΠαΓ (6 ροθηιΘηι1ἃ ΙΟαιμ 
5ιη1. [Ρ5868. οἰϊαπη ΓΘΓΠΙΠῚ ΟΠΠ ΠῚ [ΟΠ Π1Ι5. ΟἸΠ ΠΡ ΔΘ 0 (6 ΡΟΘΠΙ ΘΠ [ἃ 
Ιοαυίι5 οϑί: υῖνο, ᾿Π4π|{ ΠΟΙ Π5, ΠΟΙῸ Το Π) ὈΘΟΟΔΙΟΓΙΒ, 516 π| Ρ06- 
πἰζοηςαπ: δά Θη5. ἸΠΒΠΡΟΙ ἀϊσίιηι Θογοσι : «ΓΘΒΙΡΙΒΟΙ6, ἀομηι5. [5ΓΔ6], 
ἃ ἱπ {αϊαΐ6 νοϑίγα, Ὠ1Ὸ {ΠΠ5 ΡΟΡΊΠ Π|61: 51 ρθοοδίὰ γθϑίγα ἃ ἰθῦγὰ δά 
ΘΟΘΙ ἢ πἀϑάπ6 ρΡοΡΠησαηΐ, 51 ΘΟ600 ΤᾺΡΓΙΟΓὰ οἱ ΟἸΠΟΪ0 ΠΙΡΤΊΟΓα {πΘΥΙηΐ, 
οἱ δά π|6 οχ ἰοΐο οογίίθ σΟΉΨΟΥΒῚ {ἘΘΓΙΓ5 οἱ ἀἸχ 5, Ῥαΐου : ἰδη ΙΔ 1 
ΡΌΡαΪΟ βᾶποίο ἃ 6} γΟΠ5. ρΡΓΔΘΡ6 00. Εἰ ἴῃ 4110 Ι000 5810 ἀϊο11: ,]ὰνὰ- 
τΪηὶ οἱ τη ἀδιηϊηϊ, διιίογίθ πὰϊὰ ΟΧχ ΔΠΙΠΊ 115 ὙΘΒίΡΙ5, ἃ0 ΟΟἸΠῚ5 Τη6|8, 
(υϊθϑοῖία ἃ πη} {15 νοϑίγ5, ἀἰβοιίθ ἴάσθγο θΟΠτμ, 4αδοΡ 6. ΤΘοίτηι, 1108- 
γὰϊθ ΟρρΓΘβϑίπῃ, ἱπἀοαΐθ ρα Ρ1}0, οἱ ᾿πϑ:Πο0ᾶῖ6 ν᾽ ἀπᾶμη; οἱ νθηϊίθ οἱ ἀἱ- 
ΒΡ ΐΘ 5, ἀἰοι Ποιηΐπιι5. Εἰ 5 [πϑυϊηΐ ρθοσαία νϑϑίγα {Π|851 ΡΟ ΘΠΙΟΙΠΠ, 
δἰοαΐ πἴνθιῃ ἄθα] })})00, 51 ἁιιΐθπι {πϑυπΐ τι σΟΟΟΙΠΙΠ1, 5] οὶ Ἰαηδιὴ ἀ68]08}}0. 
ΕΓ 51 νοϊπθυι 5. οἵ δἰ ΡΙΠ5. π|6, θοηᾶὰ ἰδθυγᾶθ οοΙηθ δ 15: 51 δπίθ πὶ Π0- 
[πο 15, ΠΕ 46 ΘχδιἀἸ νου 15. π]6, οἰδάπ5 ἀθνογαθ!} νο5; 05. ΘΗΪΠῚ ΠΟΠΉΪΠΙ 
Ιοουίιπη οδί πᾶθο. Δ ΌΪΘη5. σι}, ΟΠΠ685. ΔΠ]Θοἴο5. 51105 ροΟΘὨ θη 6. ΠΘΡῚ 
ΡάΓΠΟΙΡ65, οἰϊαίπη. {Ππ4 οἸππ!ροίθηϊ σὰ νοϊαπίαϊθ. γΟΡΟΓΑν!ΐ. 

5). ΟἿ 1 απ. 2, ὃ. 5.5. { οῷ: ἴδε: 9: 22, 19: 

6) [πατρὺ] 680 ὁ. ΒΙεδκῖο, [αὐμα] Ἴ) δῖ. 6]. ΑΙ. Ραβᾶαρ. 1. 1. ὁ. 10. 
"|0. πρῃ. Οἵ, ἘΡ. 1 Ρϑίι. 1, 19. ἘΠῚ απ] {Ππ|ἃ ἰδία 510 ἘΖΘΟΠ 6115 ΠΟΙΠΪη6 

1) Ον. θη. 7. ΓΡ ῖν. Ὁ, 20. Π, 2, δ. Ἰαμάαι, οὐϊιβ οἰΐαπι νἱ ἀθηΐι 6558. 51- 
γἱ4. ἱπῆγα ὁ. 9. Ροιοσᾶ. Ηίης ἰΐαψιιθ ἢτγιηδίπγ. ὁ]. (ο- 

8) 10η. 9. [6] 6.1} οοπϊθοίατα. ὕὑοἰοηι. ἘΠ. ΡΥΪΠΟΘΡ5 
αὐ ὙΠ|:-..1} ἔΖοοῖ. -89. 14. λαῷ ἁγίῳ ς. βίο. 

π΄ τρο. 8) [5]. 1, 16--20. 
9) χθοι. 92, 12. ὃ ἕν τῇ 

4) (ἵν. Ρ5. 102, 11. 15αἱ. 1, 18. 9) [διἸελεχϑῶμεν Νβ. ἃρ. γοΙ!. 
5) 51. Μ5. Ηδπο [ουπηδιη Π8|}65 886- οι 680. ; - 

Ρἷὰβ ἀρὰ ΧΧ οἱ ἀρὰ δίγαθοποῃ ΧΥ͂Ι, 10) 80. νοϊαηίδίθ αἴψιιθ ΟΟη51110. 605 

42. ὕπο. τοα!πη6Π4]. 



ὅ0 1. ΟΙΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ (ὉΝ. ΙΧ. Χ. 

ΙΧ. Εαοηιρία ϑαποείογυηι, χιυὶ βά6 οἱ οὐθαϊοηίϊα εἰς. σγαίίαην 1) οὶ διηί 

οοηϑοομί. Εποοῖν οἰ Νοο. 

Διὸ ὑπακούσωμεν τῇ μεγαλοπρεπεῖ καὶ ἐνδόξῳ βουλήσει αὐτοῦ, 
καὶ ἱκέται γενόμενοι τοῦ ἐλέους καὶ τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, προσπέσω- 
μὲν καὶ ἐπιστρέψωμεν ἐπὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ, ἀπολιπόντες τὴν μα- 
ταιοπονίαν," τήν τε ἔριν, καὶ τὸ εἰς ϑάνατον ἄγον ζῆλος. ᾿Δτενίσωμεν" 
εἰς τοὺς τελείως λειτουργήσαντας τῇ μεγαλοπρεπεῖ, δόξῃ αὐτοῦ. ““ά- 
βωμενὅ ᾿Ενὼχ, ὃς ἐν ὑπακοῇ δίκαιος εὐρεϑεὶς μετετέϑη, καὶ οὐχ εὐρέϑη 
αὐτοῦ ϑάνατος. Νῶε πιστὸς εὐρεϑεὶς, διὰ τῆς λειτουγρίας αὐτοῦ 
παλιγγενεσίαν κόσμῳ ἐκήρυξεν, καὶ διέσωσεν δι’ αὐτοῦ ὁ δεσπότης τὰ 
εἰσελϑόντα ἐν ὁμονοίᾳ ζῶα εἰς τὴν κιβωτόν. 

Χ, (ὐοπίνιαίϊο. Αγαΐιαηι. 

᾿Αβραὰμ, ὁ φίλος" προσαγορευϑεὶς, πιστὸς εὐρέϑη, ἐν τῷ αὐτὸν 
ὑπήκοον γενέσϑαι τοῖς ῥήμασι τοῦ Θεοῦ. Οὗτος δι᾽ ὑπακοῆς ἐξῆλ- 
ϑὲν ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας αὐτοῦ, καὶ ἐκ τοῦ οἴχου 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅπως γῆν ὀλίγην, καὶ συγγένειαν ἀσϑενῆ, καὶ οἶκον 
μικρὸν καταλιπὼν, κληρονομήσῃ τὰς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ. Ζέγει γὰρ 
αὐτῷ᾽ ἄπελϑε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ ἐκ 
τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω" καὶ ποιήσω 
σε εἰς ἔϑνος μέγα, καὶ “εὐλογήσω σε, καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ 
ἔσῃ εὐλογημένος" καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε, καὶ καταράσομαι 
τοὺς καταρωμένους σε, καὶ εὐλογηϑήσονται ἔν σοι πᾶσαι αἵ φυλαὶ τῆς 
γῆς." Καὶ πάλιν ἐν τῷ διαχωρισϑῆναι αὐτὸν ἀπὸ “Τὼτ᾽ εἶπεν αὐτῷ 
ὁ Θεός" "ἀναβλέψας" τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου, ἴδε ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ νῦν 
σὺ εἶ, πρὸς βοῤῥᾶν καὶ λίβα" καὶ ἀνατολὰς καὶ ϑάλασσαν᾽" ὅτι πᾶ- 
σαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾷς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου, ἕως 
αἰῶνος. Καὶ πονήσω τὸ σπέρμα σου ὡς τὴν ἄμμον τῆς γῆς εἰ δύνα- 
ταί τις ἐξαρυϑμῆσαι τὴν ἄμμον τῆς γῆς, καὶ τὸ σπέρμα σου ἐξαριϑμη- 
ϑήσεται.: Καὶ πάλιν λέγει" ἐξήγαγεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αβραὰμ, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ᾽ ἀνάβλεψον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίϑμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ 
δυνήσῃ ἐξαρυϑμῆσαι αὐτούς" οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου. ᾿Επίστευσενἷ 
δὲ ᾿“βραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην." Διὰ πίστιν" 
καὶ φιλοξενίαν ἐδόϑη αὐτῷ υἱὸς ἐν γήρᾳ, καὶ δι᾽ ὑπακοῆς" προσήνεγ- 
κεν αὐτὸν ϑυσίαν τῷ Θεῷ πρὸς ἕν τῶν ὀρέων ὧν ἔδειξεν αὐτῷ. 

(δρ. ΙΧ. 1) ἴῃ β'πη}}} Ιοοο Ερ. ΡοΪγο. Αἰϊοχζαηάγῖηο αγηιξ, αἰ οιώπι ἤθη Ῥγοδο 
ὁ. 2. εδϑΐ ματαιολογίαν, ἀπᾶπη ἰδεῖ. πουΐϊξ, ατλπιαία ἤάο αρὶί. Βαάθην Θηΐηι 
Ὑγοῖι. Ποῖος Φιο16 ΤΘΡΟΠΘπἃπη οθηβοί. σαίϊΐοηθ αοίιηι ογ. ὁ απποηία οἱ ἢά6 

2) τενίζωμεν (οἸ]οπι., ἰθδί6 780 0}0- δογιην ΟἸἩλν νι, αι α ΟἸοηιθηίο Αἰ64:. τι5- 
80η0. ἴῃ πηθὰ 4166 Π| (οΙοπμοϑὶΐ δὰ. ἃ. φιιαηι οἰαπίιν, ϑβογὶρίογιθη. Νόηιο θηϊηι 
1094 οϑἱ τεγνέσωμεν. ἘΔ. Βοιπᾶγιβ Ραΐγιηι ἡιαΐοῦο ἰϊοθηΐϊα τἰϑιι85. δ5ΐ ἵν οἷ- 
μη ἸΟοαπὶ 6χ ΟἸ6πὶ. ΑἸΘΧ. ΒΊΤΌτη. ΙΝ, 10. [απαὶς αἰἰογὶιι5. δἴυθ βαογὶδ, 8ῖυο οἰπηῖ- 
Ρ-. 610. ἱπίονρ οαίπηι οοηίθη 11. δὐκέώι εἰ ; οηι οἱ ἴηι ἨιΟΥῸ 81ϊ, ποθὴ ἐπίθηγτα αἰι- 
4πθῖη γ οἰΐοπιιβ : 1) γἱ{ὶ διε, πα], ἡμεῖιι5 ἰογιν ὑοῦθα 5ΘΉΡΟΥ γτϑοϊίαγο, 804 ΡγῸ αγ- 
οοπαίιι5. Ομιὶ οηΐηι ἢ. ἢιοάο ὁ ΟἸοηιθηΐο ὑἱΐγὶο διι0 πιιῖο σΟΉ αἰογο, πιθῖς 6 δι 



παπππππππ δ οοττδὺοὸοντυ τ ϑὈρΦῦΆΘ ΝΣ ὙΦ ΝΝΣΝΝΝΘΦΘΝ ΝΘ" 

1. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ (ΟΝ. ΙΧ. Χ. 57 

ΙΧ, Ἐσορρία ϑαποείογινην, χυὶ βά6 οἱ οδοαϊοηία 66. φγαίΐαην 1)6ὲὶ ϑδιυνηί 

οοηϑδθοιί. Κποοῖν οἱ ΝοΘο. 

Ουᾶγ6 τηΔρηϊ Πο86 6115 οἱ φ᾽ουίοϑδθ νο αηΐδί! Οὔ ΒΘ δ}, οἱ 5ῈΡ}}1- 
ΟἸΘΙ ΤΟ ΓΙ ΟΟΓ ἴδ οἱ ᾿οηϊρη!ἀϊ6) Θἷπ5. ΠΩΡΙΟΓΔηϊ65, ΓΘΙΟΓ5. νᾶ η15. 0Ρ6- 
ΓΙ θ5, σΟΠ θη 06 οἱ δθημ δί!9η6, {πᾶ6 δά πηουγΐίθιῃ ἀπο}, δ Π]ΒΘ [ΟΠ Θ ΠῚ 
οἰπ5. δάνο να} οἱ σοηνΥ τη1}. ΕἾΧΙΒ. ΟΟἾΠ5 1Π{ΠἸΘΔΤΉΠ 605, 4] τηδρη!- 
Πόὰθ. οἰτ5. σ]ογίαθ ρογίθοιθ ᾿βουνθυαηΐ. διπηδηλι5 ΕπΟΟΠιη, 4αἰὶ [ἢ 0Ἀ06- 
ἀϊθηίἃ ᾿πδίιι5 ΓΘρογία5. ἰγδηβιαίιβ. [1|, ΠΘ6 6 ΠΠΟΓΒ. 6115 ἱηγνθηίἃ 65ί. ΝῸΘ 
ἢ ἀ6115. Ἰηνθηΐ5. ΡΘΓΡ ΤΙ βίΘΥΠΠΠ} 51Π1Π) τηππ0 ΓΟΡΘΠΘΡΔΙΟΠ6 ΠῚ ρΓΔΘ Πᾶν ΐ ; 
Οἱ ΡῈΓΡ Θὺπὴ ΔΗΪΠΔ]1ἃ, (πᾶὰδ 1Π ΟΟΠΟΟΡΪὰἃ ΔΓΟΔΠῚ 5ηΐ ἰπσγΓο58ἃ, βϑρυδυΐ 
ΒΟΓΠΏΙΠΙ15. 

Χ, (Οὐοηίϊηιιαϊϊο. Αϑγαβδαην. 

ΑΡΓΔΠΔΠηι15, Δηΐοιι5 γνοσδίιι5, Π46115 ἱπνθηΐιϑ οϑί, 60 πο νΟΓΌ15 6] 
ΟΡ θη ρογαγοί. Ηϊο ρὲ ΟΡ θά πη 6 ἰθγγὰ διὰ, 6. σορηδίίοηθ 81ἃ οἱ 
ἄοπιο ρδίγβ 5111 δογ 8115 δϑί, αἱ δχίσιᾶ ἰθργᾶ, οοσηδίίοηθ ἀ6}}Π οἵ ἀοπιο 
Ρᾶγνᾷ ἀδγο "οἷα, ῬΓΟΙΠ 5510Π65 Π6] ροβϑιάθγοί. Ὠ1ΟΙΐ ΘΙ 61: .(6Χὶ 46 ἰθγγΓὰ 
ἴᾳἃ, οἱ ἀθ σορῃδίίοηρ πὰ, οἱ ἀθ ἀοιηο ρδίγ15 πὶ, οἱ νὰἀθ 1ῃ ἰθΥΓΔΠῚ 
4πὰπ {0Ὶ1Ὶ ἀδιμοηβίγαθο; οἱ ἰδοίὰπη ἰ6 ἴῃ φϑηίθπὶ Τηὰρηδηι, οἱ θΟΒΘΑΙΟΔ ΠῚ 
101, οἵ τηᾶὰρη! Ποὺ πομθη ἰπππ, οἵ οΥὶβ θοποαϊοίιβ ; οἵ θθπθάϊοδιη θ6- 
πραΙοΘ μη 5. 01, οἱ τηδ] οἀϊοαμη τηδ] οἰ ἢ }τι5 1101, οἱ θΘπΘσθη α [ἢ 
6. ΟἸΠΠ65 {γἰθτι5 ἰογγὰθ... Εἰ ΤαΓβιι5, οὐπὶ ἃ ωοΐ βθοθάογοί, ἀἰχιΐ οἱ Π 65: 
ΓΌΒΡΙΟΘ. ΟΟΙΠ 5. ἴπ|5, οἱ νἱὰθ ἃ ἰοῦ, ἰὴ 4π1Ὸὺ ππΠῸ ἰϊ 65, δά Δ4ΌΠ]ΟΠΘΙ οἷ 
ἁἰγιοιη οἱ ΟΥΙΘηΐθΙη οἱ ᾿ηᾶγ: 4πἰὰ ΟΠΊΠΘΙῚ ἰουγὰ ἢ} (απ ἰὰ νι ἀ65, {Π0Ὶ 
ἄαθο ΘΠ) οἵ 561}1Π1 ἴμ0 5416 ἴῃ βθααίαη. Εἰ ἰδοϊαμη 560 {π|1Π| 51- 
Οὐδ ΔΡΓΘΠἃΠ) ἴογγδθ; 851 ροίθυιΐ 1115 ΑἸ ΠῚ] ΘΓΆΓΘ ΓΘΠΔΠῚ ἴθ Γ88, οἱ 5ΘΙΏΘῃ 
ὕἀππὴ ἀἰπυμηθγα αν. Εἰ τυγϑὰβ ἀϊο1}: «οἄἀπχι Ποι5 ΑΡΓΔΠμ πὶ ἰογᾶ5, οἵ 
ἀϊχιξ οἱ: γϑϑρίθα 'π ΘΟθίππ οἱ πιμηθγὰ 56} 5, 81 ροίθβ ἀἰπι μη ΓΆΓῈ ἃ ; 
510. ΘΓΙᾧ 5616 η ἱππη. Εἰ ογθάϊα! ΑΡΓα άτηιι5 Π60, οἱ ἀδραίαϊιμη οὶ 6] 
δἃ Πιδι{Πᾶπη.. ῬΓΟΡΙΟΡ ἤΠάθηη οἱ Πποϑρ (δ! αΐθη) ἀαίιι5. δϑί οἱ ΠΙΐπ5. ἴῃ 58- 
πθοίαΐθ, οἱ ΡῈ Ο᾿ΘαΙ θη πη ΟὈ αΠ 1 Θιιπλ [ἢ 5ΔΟ ΠΟ πη Π 60, [ἢ 11Π0 ΠΊ0Π- 

{Πἀπἢ, 416} 6ἱ οβίθηεγαί. 

18676 76, αἷλα οην6γ0, αἰΐα υαγί͵ὶιϊδ ηνοΐὶς 
ηνμέαγα. 

8) ἀεη. ὅ, 24. ΗθΡγ. 11, ὅ. 

4} πη Ὁ .8. 7 1. ΗΝ 11. 1. 
ΤΠ ΒΕ  σ {ΠΡ Θαργα τ 7. ΝΟδ 
θη 510}. 1, 135. οἱ ΤΠΘΟΡΠΙΙ. 
ΑἈπίϊοοι. δὰ Απίοὶ]. ΠΠ, 19. Ρ. 129, δηίο- 
{81 ἴῃ ΔΡΟΔΙῚ ἰπίγαγοΐῖ, πΟΥᾶπι Ππηη 60 
ΒΘ ΠΘΡ ΔΙ ΟΠ ΘΙ νδίϊοϊ παίτπι5. δϑί, ἃ (ΘΠ ΡΟΥῚ5 
ΒΟΙΉΪΠ65 δα Ρορηϊθη 18 Ππ| ΤΟΥ ΟΟΔΠ8. 

(αν. Χ. 1) ΟἿ. 15α]. 41, .8:..ὄ 1 Ρὰ- 
τλῖ 2055 ἡ. Τὰ]: .8...19. 180 ..2..29. 
Ἀρυὰ ΟἸοη. ΑΙδχ., φαΐ Ιοοαπι τϑοῖϊίαί ορὶ- 

(οπηδίαμη. οϑὲ φίλος Θεοῦ --- προση- 
γορεύϑη. 

2) ἄρῃ. 12, 1---9. 
8) Αἀ ἄρῃ. 18, 11. γτοβριοῖθηβ ΝΟ 6 

ὁοηϊ. ἐν τῷ διαχωρισϑῆναι “Ζὼτ ἀπ’ 
αὐτοῦ. Η. 64. 1Υ. 

4) ἄεη. 18, 14---10. 
5) 1. 6. Τη0}]016ΠΔ| ὙΟΓΒΙ5: ἰΐὰ ἀοίη 

γοῦ. ϑάλασσαν οὐοἰάοηῃ!5. 861} ρ] ασᾶπι 
ποίδί. 

6) ἀδη. 1, ὅ. 0. 
1) οι. 4, ὃ. 

τ8).(ἀδη:.} 2 1.29. 
ΘΗ ΟἼΗ: 



8 1. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ. ΑὮἢ (ὉΝ. ΧΙ. ΧΙ. 

ΧΙ. Οοπίηναίίζο. [ιοί. Ῥοοπα ἀἰδδοηδὶοηϊο. 

Διὰ φιλοξενίαν᾽ καὶ εὐσέβειαν ““ὼτ ̓ ἐσώϑη ἐκ Σοδόμων, τῆς πε- 
ριχώρου πάσης κρυϑείσης" διὰ πυρὸς καὶ ϑείου, πρόδηλον ποιήσας ὁ 
δεσπότης," .3. ὅτι τοὺς ἐλπίξοντας ἐπὶ αὐτὸν οὐκ, ἐγκαταλείπει, τοὺς δὲ 
ἑτεροπλινεῖς ὑπάρχοντας εἰς κόλασιν καὶ αἰκισμὸν τίϑησι, Συνεξελϑού- 
σης γὰρ αὐτῷ τῆς γυναικὸς ἑτερογνώμονος ὑπαρχούσης καὶ οὐκ ἐν 
ὑμονοίᾳ, εἰς τοῦτο κϑημεῖον ἐτέϑη͵ ὥστε γενέσϑαι αὐτὴν στήλην ἁλὸς 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης" εἰς τὸ γνωστὸν εἶναι πᾶσιν, ὅτι οἵ δίψυχοι" 
καὶ οἵ διστάξοντες περὶ τῆς. τοῦ Θεοῦ δυνάμεως, βᾺ κρίμα καὶ εἰς 
σημείωσιν πάσαις ταῖς γενεαῖς γίνονται. 

ΧΠ. Ργαθηιΐα βαοὶ οἱ Ποερι(αἰαἰϊ6. Βαϊιαῦ. 
Διὰ πίστιν' καὶ φιλοξενίαν ἐσώϑη Ῥαὰβ ἡ πόρνη. ᾿Εχπεμφϑέν- 

τῶν γὰρ. ὑπὸ ᾿Ιησοῦ τοῦ τοῦ Ναυῆ κατασκόπων, εἰς τὴν Ἱεριχὼ, ἔγνω 
ὁ βασιλεὺς τῆς γῆς, ὅτι ἤπασι κατασκοπεῦσαι τὴν χώραν αὐτῶν ," καὶ 
ἐξέπεμψεν ἄνδρας τοὺς συλληψομένους αὐτοὺς, ὅπως συλληφϑέντες 

ϑανατωϑῶσιν. Ἢ οὖν φιλόξενος “Ῥαὰβ εἰσδεξαμένη αὐτοὺς ἔκρυψεν 
εἰς τὸ ὑπερῷον ὑπὸ τὴν λινοκαλάμην. ᾿Επισταϑέντων δὲ τῶν παρὰ τοῦ 
βασιλέως καὶ λεγόντων᾽ [ἄνδρες πρός σε ἤλ]ϑον οἵ κατάσκοποι τῆς [γῆς 
ἡμῶν), ἐξάγαγε αὐτοὺς, ὁ γὰρ βα[σιλεὺς οὕτως κελεύει" ἡ δὲ ἀπεκρίϑη᾽ 
εἰσῆλϑὸν [οἵ δύο ἄν]δρες, οὺς ξητεῖτε, πρός μὲ, [ἀλλὰ ταχέ]ως ἀπῆλ- 
ϑον, καὶ πορεύοϊνται" οὐχ] ὑποδεικνύουσα αὐτοῖς ἐ[κείνους]. Καὶ εἶπεν 
πρὸς τοὺς ἄνδρας" ἰγινώ]σκουσα γινώσκω ἐγὼ, ὅτι [κύριος ὃ Θεὸς] ὑ υμῶν 
παραδίδωσιν ὑμῖν [τὴν πό]λιν ταύτην, ὁ γὰρ φόβος καὶ [τρόΪμος ὑμῶν 
ἐπέπεσεν τοῖς κἰατοιϊκοῦσιν αὐτήν. ὃς ἐὰν' οὖν γέϊνηται] λαβεῖν αὖ- 
τὴν ὑμᾶς, διασώσαϊτέ] με, καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός μο[υ]. Καὶ εἶπαν 
αὐτῇ᾽ ἔσται οὕτως, ὡς ἐλάλησας ἡμῖν. “ὃς ἐὰν οὖν γνῷ! ςἿ παραγινο- 
μένους ἡμᾶς, “συνάξεις πάντας τοὺς σοὺς ὑπὸ τὸ στέγος σου, καὶ δια- 
σωϑήσονται" ὅσοι γὰρ ἐὰν εὑρεϑῶσιν ἔξω τῆς οἰκίας, ἀπολοῦνται. Καὶ 
προσέϑεντο αὐτῇ δοῦναιξ σημεῖον, ὅπως κρεμάσῃ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς 
κόκκινον" πρόδηλον ποιοῦντες," ὅτι διὰ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου λύτρω- 
σις ἔσται πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν καὶ ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸν Θεόν. Ὃρᾶτε, 
ἀγαπητοὶ, οὐ μόνον πίστις, ἀλλὰ προφητεία ἐν τῇ γυναικὶ γέγονεν. 

πα τ. - "Ὁ ΠΟΥ τς απο ΘΟΟΒΟΡΒΒΝΟΒΒΌΝΟΝ 

ἀρ. ΧΙ. 1) ὅδη. 19. ΠΡΡείν. 2,6.7. πἰαπὶ δεδυνημέγος Ρ. δεδύνημαι ἃ 
ὙΥ οἰζοηιι5. - οχἰϑιϊπηαΐ, 5. Ῥδίγθιη. ργοοι τη6 ποίδίδη). 
ἀπ 10 τοϑρίοοσο δὰ 11 Ρείγν. 2, 0.; [π- 4) Ομδπην5 τ}11 γοίθυιη] ῬΔίσΙΙΠῚ 
ΘΟ] ἢ Π| 58η6 ἰθϑ ΠΟ ηΐπ]η, ϑθοιηάδη (6. ο. [τϑηᾶθιιβ Δάν. Π86Γ. ᾿Υ͂, 81.) ἰδη- 
θθαί! ΘΙ δορί βίο μη 40 ἰπἰ0 πἀ54π6ὸ 4π8Π| Δ΄ 0 ΤηΔΉ ΘΗ 15. Παΐπ5 βίαπιδθ τηθη- 
ΟΔΠΟΏΪΟΔΙῚ [1556 αἴ 6 4}}0 Θοο! οδῖα ἤο- (οπθπ ἰροθυϊηΐ, οἱ ΙΟβορ8Β ΕἸ ἾΠ8, 
πηᾶηἃ δΔοοορίδπ). 60. οἰπβάθιῃ οππὶ (Ἰθιηθηΐθ δορί 5 (Ἀππία. 1. 

2) κρέγειν -- μιυιῖνο: Τροαθπδ ἱπ ΠΡ. 11, 4.).. ποπημ] }  {π6 το πο τ ΘᾺ 15 

ΝΠ ρα, εἰνηϊδοῦι Ὁ. Οὐ, Ἰσάπηι 18.81.5. ὅπ πη το ΟΒΟΡΌΘΒΗΡ  φδν [Ἄρα ]ᾶπι ΜΠ 
δὴ :2 12 ; ὙΠ ΎΎ ΠΤ ΤΏΡ 6856, 6ἱ πρδοῖὶο 4υϊὰ 0 δΔ600]15 

ἜΣ 51)- 
ΒΡΘοίδίοΤ ἢ ΟΟ}15 Βα οούπιπι ἔπϊ556, σαοά 

9) Νοιηηδίίνιι5 ΡΒ ΟΠ 15. ΒΟΡΙΡΊΟΣΙ 5. {1ΠΠ1 δἰαιπιᾶμη ἤδη 6586 ΠΙΡΑΡδηΐαΓ, ἢϊΐ 
Π6]Π ΘΠ Β11015. ἰδηλ} 1715 οδί. ΟἿν. ΠΟ, ἸΠΠΡΙ ΔΘ ηΙΟΥ οὐθάορθαηΐ.. ἰδπ. [χὰ] 6 ]5 
Οταιητη. 465 ποϑιίοβί. ΚΡΥΔΟΒΙ ἀἸοτη5 Ρ. 108. ΔΘ ἢ 15. ἀπ οηβί Γαΐ πη δϑί, ἔγοῃ. 
οαϊ,. ἡ. Η. Υἱᾶ. φαοᾳις ἝἸοπ.. Βοηι. ὅ) Εοάοιη β5θ6ηϑιι ἴπταἃ ὁ. 28. Εἶν. 
Ηοπι. 1. ἰπηἰΐ. Ἰθϑοίϊοποπι (οαϊοἰβ Οἰΐοθο- Ιδ.. 1, 8. Ηδημδθ Ραβί. ΥὙ15. 1, 1. 4, 1. 
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ΧΙ, (Οοηπίηναίζος 1,οἱ. Ῥορπα αἰδϑοηϑδιοηδ. 

Ῥγορίου ποϑβρι (δ! θη οἱ ριθίαίθπι οἱ 6 δοάοιηδ βδνι5 δγαϑιΐ, 41} 
ἰοίὰ τοσίο ἴῃ ΟἸΓΟαΪ αι ἰσπθ οἵ βι]ραΓ6 Ραμ Γοίαν ; ΠΟΙ Ϊη0 ρα ἰδ ΔοΙ ΘΠΐθ, 
«πο ποη ἀθγο]ηπᾶί Ξρογδηΐθ5. ἴῃ ρθη, ΘΟ Υ6ΥῸ, (Πἱ ἃ τηδηςΔ[}5 
οἰ5 ἀθο!πδηΐ, ΒῈΡΡΙΟΙ 5. οἱ [οΥΘ ἢΓ15. Ραπϊαί. ὔχὺΡ ΘΠ1Π Θοἰτι8, 4πιὰ8 τππἃ 
ΟἿΠῚ 60 Θργοϑϑὰ δϑί, ΟἿ ἃ) 60 (556 η γοῖ Π6 0 ἴῃ ΟΟΠΟΟΓάΪὰ ροΓβίβίθ- 
ΓΘί, 1Π 5, ΡΓΟρΡίογθα ροϑίία, οἱ 54}15 βίαϊπϑ 5416 ἴῃ ΠΟᾺΙΘΡπιΙΠῚ 61} 
[ἰαοΐα οϑί; πἰ ΟΙηπθ 5 ἰηποίοβοογοί, «πο δηΐμη0 ἀ{0}1 οἱ ἀθ ροίθηϊίϊἃ 
ἀἰνίηᾶ ᾿ιδθϑιΔηΐ65 [ἢ πο οἱ 5|5}11ΠῚ ΟΠΊΠΙΡΙ15 σΘΠΘΓΑ ΟΉΙ 115 ΡΓΟ- 
ΡΟηδηΐΕΓΡ. 

ΧΙ. Ρναθηια βαοὶ οἱ μοϑρι(αἰα!8. Παϊιαῦ. 

ΡΓΟΡίοωυ Πἀάθιη οἱ Ποϑβρι(]αΐθιη ἈΔἢ Δ) ΤΠΘΓΘΙΡΙΧ ᾿ΠΟΘΟΙΠη15 ϑθΡρναία 
αϑί, ΜΙ5ϑῚ5 6Θῃη1π ἃ Φοόβιιθ ΠΠ|Ὸ Νάναθ δὰ πγθθπὶ [ΘΓ Π0 ΞΡΘΟΙΪΔΙΟΓΙΡΙΙ5, 
ΓΘΒΟΙΝΙ (ΘΓΓὰΘ ΤΟΧ, 4ποἀ ΓΘΟΙΘΠΘΠ) ΘΟΓῚΠῚ ΘΧΡΙΟΓΑΙΕΣῚ γθη β5θηΐ, οἵ ὙΓΡῸΣ 
ΘΙΩἰβ1ζ, ΓΦ] 605 ΘΟΙΠΡΓΘΠ ΘΠ ἰδγδηΐ, τ ΘΟΙΙΡΓΘΙΘῊ51 ΠΘΟΔΓΘΗΪΓ. Εο5. ΘΙ 
Ποϑρ 4 }15. ΒΔΠὰΡ 5.5 ΡΊ ΘΠ 5, [π 50] αγ10 (ἀΟΠ115 511} Πἰη1 βίραϊα οοου]ίανι. 
ΘΌΡ ΘΓ ΘΙ ΘΏ 0115 δυιίθιη ΥἱΓΙΒ ἃ ΓΕΡΘ 1η55815. ἃ0 (ἀ]ΟΘΉ 115: ΥἹΓῚ δά ἴθ ἴη- 
Θ͵ΓΘ551 ΒΠηΓ ΓΘΟΡΊΟΠΙΒ ΠΟΒίΓΔΘ ΘΧΡΙΟΓΑίΟΓΟΒ, δάθπο 605, 810 ΘΠ1ΠῚ ΠηροΓδΐ 
ΓΟΧ; 1ΠΠ4 Δυυΐο πη ΓΟΒΡΟΠΑΙ : ἰηρτοϑδὶ δαπί ἀπὸ ΥἹΠ ἃ τη6, 4105 (ΔΟΓΙΓ5,. 
564 οοηΐρβίϊπι ἀθιουηΐ οἱ ναάπηΐ: ΠῸΠ Οϑίθηάθηβ οἷβ 1105. Εἰ ἀἰϊχὶ δά 
ΥΓΟΒ: 5065 5010, 4ποἀ Πομηίηι5 ΠΘι15 νοϑίογ ἀΓΡΘΠῚ ΠὰΠ6 γ0}} 15. ἰγδα!: 
{ΠΠῚῸΤ ΘΗΪΠ οἵ ρΡᾶΥΟΥ ὙΘϑίγὶ ἱποθϑϑὶΐ ᾿ΠΟΟ]ὰ5. οἷ5. διπηαίαο ᾿ΘἸ Πα} ΟΑΡΘΓῸ 
1Π| πὶ γ ΟΠ ]5 ΘΟΠίροΥ, ᾿ΠΟΟ] 6 Π16 βουνᾶίθ οἱ ἀοιηιπὶ Ραΐγ 5. πηθὶ. Εἰ 
ἀἰχογαπὶ 61: 510 δυϊζ, αὐ Ἰοααιϊία 65. ΠΟΡῚ5. ϑηθ] 80 ̓ ΘΊΓΓ ΠΟ. ΔΡΡΙΌΡΙΠ- 
4πδηΐθ5. ΘΟΡΠΟΥΘΥΪΒ, σορπαίοβ (05 ΟἸΠΠ65 510 ἰθοίο ἴπ0 ΘΟΠΡΥΘΘΔθ15, οἱ 
ΒΟΡΥΔΒΙΠίαΓ; ἀυοίψαοι νΟΓῸ οχίγα ἀμ {πᾶ} ἱπνθ ἢ θη, ΡΘΡΙθηΐ. 
Ργαθίθγθα οἱ βίσῃαμη ἀθάθγπηΐ, π΄ ΠΘΙΏΡ6. {πΠ]Οα] ΠῚ ΟΟΟΟΙ ΘΙ. 6 ἄοιη0 
διὰ ἀθιη{6Γϑΐ, τηδηϊ βίη ἰδοϊθηΐθβ, {πο Ομ θτ5, 41 οΓθαάπηΐ οἱ 5Ρ6- 
γαηΐ ἴῃ ΘΠ], ΡΘΙΡ 5Δησι 6 ΠΟΙΏΪηὶ ΓΘἀοιη0 {πἰαγὰ 511, ὙΥἹάοίθ, ἀϊ- 
Ιθοῖ!, ποη 501ὰπὶ [Ἰ465, 564 οἰϊδηὶ ργΟρ μοί [ἴῃ τη] ]Π6 γα ἔα. 

ὅαρ. ΧΙ. 1) 1ο5. 2. δι. 11, 31. ϑρϑοι]αίονος μὰ} βίρπυμῃ ἀδάοηιηί. Υ6- 
ΟἸοπι. Αἰοχ. αἱ 5ο]οῖ, [ἸβίοσοῚ ποϑίγὶ τυπηίαπιθη ἀυΐὰ οὐ μόνον πίστις, ἀλλὰ 
ΠΑΓΡΓΔίΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΔΡΌΓΟν αν 1]. ὁ. προφητεία ἐν τῇ γυναικὶ γέγονεν, 

2) αὑτῶν Ν΄3. 51. νογϊ οἰΐδηη Ππηΐ115. 
Πού δἀϊάονιὶ αὐτοῦ, φαοά τοροί νον- 
{{{π6 ΟΟ] ομηοβῖαβ (1094), οἱ 811] Ροδί διιπη. 

8) Τοῖς χατοιχοῦσιν αὐτήν. 1,6- 
οἴαπη ΟΥΡῸ (Ἰδπθ ἢ ΟΟΙηΠηἃ ΥΘΙΒΙΘΜΙ 9. 
ὁΔΡ. 2. Ιοϑιιὰθ, «πο ἃ τη} {15. ΘαΠ Ἰοηϊ- 
θὰ αϑοβί, ἴῃ (οιηρ  αΐθηϑὶ συ γὸ ἰΐὰ οἴ τ - 
ἰὰγ: χαὶ χατέπτησσον πάντες οἱ κα- 
τοικοῦντες τὴν γῆν ἀφ᾽ ὑμῶν Ὅοιεὶ. 

4) Ὡς ἐὰν-- ὡς ἂν (ΊποΙ, ατάπμημη. 
64. ΙΥ. Ρ. 285 54.) ΞξΞ δἰπηυϊδο. Ἠρυτη. 
δά Ὑἱρ. 948 54. Η. 

5) προσέϑεντο δοῦναι --- ἔδωκαν 
εχ Ἠθργαίβιηο. (Ο] οΙηθϑίαβ: ΕἸ τ βἰφηλην 
ἀαγοῖ αὐάϊταογιη!, αὖ} ἃπίθ γϑυίοσππί Πι- 
πἰπ5 οἱ (οίθ! οσῖ5. σοπίτα Πἰβίουϊαθ Πά θη). 
Νοῦ. πη ἘΔ })8}) βρθου]δίουιθι5., 568 

ΒΔΠᾺ} ΘΧρ! ογἃίουθι5. ϑίσπππῃ {Ππ4 ἰη61- 
ὁᾶ586, ἱπάϊοαίπη 0 ρΡ515 δΔΟΟΘρΡί5856, 
ΒΟΥ ΡίοΤ πη. ΟΥΘ  ἀ1556. ΑἸ {π|5 ΡαἰΔΥΘΕΙ͂. 

6) ΔΙΠΟσουοᾶθ μαϊὸ ἱπίοργοίδί!οπὶ 
Ρίατοθ. γοῖί. δαβιρ! δηίαν. ΟἿ. Ταβίϊη. 
14]. ὁ. Τ γῆ. π. 111. Ισϑρη. δᾶν. ἢδ6Γ. 
ΙΥ, 20. η. 12. 6εἀ. Ναβϑαοί. οἱ 811]. 

1) Ηδθο γϑῦρβὰ πο 8|18π| ἱπίουρΓοίᾶ- 
(ἰοπθπι Ραἰππΐπ1 πἰδὶ πᾶηο, 4186 ῬΓΟΧΙΠΊΘ 
αὐ Ῥᾷι]} ἀοοίτπδιη δοοθαϊί. ἢ ̓ βθυῖθ 
ΘηΪπλ ἀϊοιπίαν πηοῦίθ (ΠΥ δ οχρίαία 6556 
Ρδοοδία Θουππ], {πὶ 5Ρ6 πὶ οἱ Παποίαπι ἴῃ 
Πδ6ο ρΡοϑιουῖπί. Νϑᾷιθ ἰἃ ΘΟΠίΓΑΡΙΙΠῚ 
οϑί Ῥα! παρ ἀοοίτηδο, σαοά ἤαοίο5 ἰδῃ- 
απ Ρδοοαίοσαμη γϑηΐδιη (δι Ϊ πηοτί8 
δοοίροσο ἀϊοαπίαν, [ρϑῖι8 Ρ. 82. 1. ὁ. 
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ΧΙ, 

Ταπεινοφρονήσωμζεν] οὖν, ἀδελφοὶ, ἀποϑέμενοι᾽ πᾶσ[αν] ἀλαζο- 
νείαν καὶ τύφος" καὶ ἀφρ[ο]σύνην καὶ ,ὐργάς" καὶ ποιήσωμεν) τὸ γε- 
γραμμένον (λέγει γὰρ τὸ πνεῦμα τὸ ὃ ἅγιον᾽ μὴ καυχ[ά]σϑω" ὁ σοφὸς 
ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, μηδὲ ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτίοὔ), μηδὲ ὁ πλού- 
σιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ᾽ ἀλλ᾽ ἢ ὁ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσϑω, 
τοῦ ἐκξητεῖν αὐτὸν, καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ «δικαιοσύν[ην}")} μάλιστα με- 
μνημένοι τῶν λόγων τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ, οὺς ἐλάλησεν διδάσκω[ν] ἐπιεί- 
κειαν καὶ μακροϑυμίαν. [Οὔ] Ἰτως γὰρ εἶπεν" ἐλεεῖτε," ἵνα κι ον 
ἀφίετε, ἵνα ἀφεϑῇ ὑμῖν" ὡϊς] ποιεῖτε, οὕτω ποιηϑήσεται ὑμ[ἢ»" 
δίδοτε, οὕτως δοϑήσεται [ὑμῖν] ὡς κρίνετε, οὕτως κπριϑήσετίαι ὑμῖν" 
ὡς χρη]στεύεσϑε, οὕτως χρη[στευϑή]σεται ὑμῖν" ᾧ μέτρῳ με[τρεῖτε), ἐν 
αὐτῷ μετρηϑήσεται ὑμῖν. [Ταύτῃ τ] ἐντολῇ καὶ τοῖς παραγγέλ[μασι) 
τούτοις στηρίξωμεν ἑαυϊτοὺς πρὸς" τὸ πορεύεσϑαι ὑπηκόους [ἡμᾶϊς 
τοῖς ἁγιοπρεπέσι "λόγοις αὐ[τοῦ], ταπεινοφρονοῦντες. [Φησ]ὲν γὰρ ὁ 
ἅγιος λόγος" ἐπὶ τίνα [ἐπιϊβλέψω, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν πραὺν καὶ [ἡσύ]- 
χιον καὶ τρέμοντά μου τὰ λόγια ;" 

Ααϊονγίαίϊο αα Ἰυυιηυϊαἰθηι. 

ΧΙΝ. Μασ, [60 οὐοαϊθηάιυηιν 65ΐ, χιαηι αὐιοίογῖθιι5 86 αϊἸοΉ 8. 

[4{]καιον οὖν καὶ ὅσιον, ἄνδρες ἀδελίφ οὶ, ὑπηκόους ἡμᾶς μᾶλλον 
γενέ[σ σ]ϑαι τῷ Θεῷ, ἢ τοῖς ἐν ἀλαζονείᾳ καὶ ἀκαταστασίᾳ μυσαροῦ ζή- 
λους ἀρχηγοῖς ἐξακολουϑεῖν. Βλάβην γὰρ οὐ τὴν τυχοῦσαν, μᾶλλον δὲ 
κίνδυνον ὑποίσομεν μέγαν͵ ἐὰν διψοκινδύνως ἐπιδῶμεν ἑαυτοὺς τοῖς 
ϑελήμασι τῶν ἀνϑρώπων, οἵτινες ἐξακοντίζουσιν' εἰς ἔριν καὶ στάσεις, 
εἰς τὸ ἀπαλλοτριῶσαι ἡμᾶς τοῦ καλῶς ἔ ἔχοντος. Χρηστευσώμεϑα αὐτοῖς" 
κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν καὶ γλυκύτητα τοῦ πονήσαντος ἡμᾶς. Γέγραπται 
γὰρ᾽ χρηστοὶ" ἔσονται οἰκήτορες γῆς, ἄκακοι δὲ ὑπολειφϑήσονται ἐπ᾽ 
αὐτῆς " οἱ δὲ παρανομοῦντες ἐξολεϑρευϑήσονται ἀ ἀπὶ αὐτῆς." Καὶ πάλιν 
λέγει" » εἶδον᾽ ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους 
τοῦ “ιβάνου᾽ καὶ παρῆλϑον, καὶ ἰδοὺ, οὐκ ἦν, καὶ ἐξεξήτησα τὸν τό- 
πον αὐτοῦ, καὶ οὐχ εὗρον. Φύλασσε ἀκακίαν, καὶ ἴδε εὐθύτητα, ὅτι 
ἐστὶν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ." " 

ΧΥ, Ααϊαοργοηπάνην 68 ἐϊδ φυὶ ραοθην οοἰμηί, πον ἐϊδ χυὶ θαηι 

οοἴθγθ ϑδἱηυμίαηί. 

Τοίνυν κολληθϑῶμεν τοῖς μετ᾽ , εὐσεβείας εἰρηνεύουσιν, ᾿ καὶ μὴ τοῖς 
μεϑ᾽ ὑποκρίσεως βουλομένοις, εἰρήνην. ““έγει γάρ που" οοὗτος" ὁ λαὸς 

5) Ηδϑθο νϑῦθὰ πο Ἐνδηρθ!ο Ναί. ἕν. ἘΠῚ ἢ) Ὁ ΡΕῖν. 9. 
2) θπϑγθ ΠΘΕΠ1. πἰ ἰῃ ΟΟπ0}}. ΕΡΠ65. 

ὕδηοη. 8. ἐξουσίας τύφος κοσμικῆς 
ἃΡ. Βοιίῃ. ΒΡ ί. Ε60168. θραβο. Ρ. 995. 
ἢὰ βυῤτῖὰ ο. 4. εἴ θ. τὸ ζῆλος. ἘΛΙὶ 
δηΐς 18ς. τύφον οοπίγα Πάἀοπὶ ΝϑιΪ. 

9) Ῥαγθηϊμοϑίη θῇ. ΟΡΡΟΓίιΠΘ Ἰηί6γ- 
Ροϑα. 

Δ) ε1ὲῖ 9΄. [23:.24. γον» "1.91. οἱ 
ὅοΣ. 10, 17. 

6, 12---15. 7, 1. 2, ποοὸ Ἴκιο. 6, 86--98. 
ΟΠΊΠΪΠΟ σύμφωνα 561. 

6) Ργᾶθρ. πρὸς δάϊοοϊς 180. . 6ῈΠῚ 
βδρίθιῃ ὑο] ϑοίο Πππδυάσιιπη Ἰδοιὴα ἰῃ Ν5. 
ΘΧοΙρίαὶ {γθ5. 115. ξαὺυ. 

1) 5]. 66, 2. 
ὕδρ. ΧΙ. 1) Βοϊδίαβ βῃρρὶοι λό- 

γους γε] ῥήματα. 564 8181} ἀἀ ἀδη άπ ; 
ΥΌῸΧ δηϊπ ἐξαχογντίζω 5δορὶα5 Ιοσίταν 
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ΧΙΠ. Ααβογίαίίο αὦ “νην αἰθην. 

ἨΏ}1Π15 ΟΡ ΘῸ πη ηΐ6 5ἰπηι18, [Γαΐ 65, [βία ΠΊ ΟἸΠΠΘΙΏ, 5. ΡΘΙ ΙΔ, 8Δ1]6Π- 
(ἰὰπὶ οἱ ἰγὰβ ἀθροπθηίθβ ; οἱ «ποἀ βου ρίμπιη οϑί, ἰαοίδιηιιβ (ἀ1οῖ δηΐμη 
ΘΡΙΡΙΓ5 βαποίαβ: 9200 Θ]ΟΓΙ ΘΓ 5ΔΡΊΘ ΠΝ [ἢ 5ΔρΙ θη ἃ 51ᾶ, δἵ ΠΟ0η φ]οΥ θα 
[ὉΓΕ5 ἴῃ [ΟΥΓ Γαΐ Π6. διὰ, οἱ ΠῸΠ σ]ονθία ἀϊνθβ ἴῃ Αἰν 115. 5815; 564. (αἱ 
Θ]ονιαίπαι", ἴῃ ΠοΟΙΏΪπ0 φ]ογιθίαν, ἴῃ Φαδογθηο {Πππ||, οἱ ἰδοίθηο ἰτι5. οἱ 
ἐπι5{{{Π81|.} ἸΠΘΙΠΟΤὰἃ ῬΓδοοΙριθ ΓΘΟΟΙΘηΪ65. ΒΘΓΙΠΟΠ65 ΠΟΙΙΪηΐ ἴθϑιι, (1108 
ἀοαυ [θη οἱ Ἰοηρδηϊ πη) αίοιη ἀοοθη5 ἰοαααίιβ οϑί. 510. βηΐῃ ἀαἰχιί: 
"Ἰ ΒΘ ΘΙ1η], τ Π]]56 110 ΟΥ ἸΔτη ΘΟΠΒΘΟ ΠΠΙΔΙΏΙΗ1: (ἰἰπ {Π16. αὐ νΟΡῚ5. Αἰπ{ἃ- 
ἴα ; Ῥγοῦΐ [Δ 0115, [ἃ νο 15 Ποῖ: διοαΐί ἀδίι5, 11ὰ νοθὶς ΓΘ δία ; διοαΐ 
πα] {15, [ἃ ππἀἰ ΟΠ θ μη]; 5ιοιΐ θθηϊρηὶ 6ϑ.15, ᾿ἴὰ ὈΘπΙρηϊαΐθ μη ΘΧΡΘΥΙΘ- 
ΠΉΪηἰ ; 4πἃ ΠΠΘηΒΠΡἃ πηθἰϊ 1 ηἰ, δα γ0}}15 ΤΏ ΠΒ ΡΠ αγ.( Ποο ργδθοθρίο 
δὲ ΠΙ5. τηδη [15 5. }}ΠΠτη115 ΠῸ5 0505, τ 1π Ο"θάϊθηϊα βδποίογαμῃ 6[0- 
(που. Θ᾽18 ΟΌΠῚ ΟΙΠΙ Πα 16 5ΘΙΏΡΘΙ 8Ιη])}|6πηι58. Ἀ1ΟΙΓ ΘΗ]Πὶ 
γΘΓΒΙΠῚ 58 ΠΟΙΙΠΙ: Ὑ5ῸΡ6Ρ ΔΘ ΠῚ ΓΟΒΡΙ ΟἾΔ ΠῚ, ΠΙδὶ ΒΌΡΘΙ Πα ΠΉΠ]Θ μη οἵ (Πα! θη 
οἱ {γθιηθηίθ ΒΘ ΙΠΟΠ65. 1608 ζ΄ 

ΧΙΝ. Μαρὶς 60 οὐθάϊοηνηιν 6εί, χιαην αποίογίθιιδ 56 ἰἸοτ8. 

[αϑίσπῃ ρίζα" οἱ ριπμη οϑί, ΥἹΓῚ γα Γθβ, 60 ροί 5 ΟΡθάϊθηΐα 5. Π05 
6586, 4ᾶπ| ἴῃ 5ῈΡΟΥθῖα οἱ ἰπγ]  η.1ἃ ἀδίοϑἰαπαθ ἃθιη μα 015 ἀπι6 65. οἵ 
ΔΙΟΙΟΓ 65. 564π|. Ποίγ πη ἢ} ΘμΪπὶ ΠῸΠ ἰΘΥ6, ἱπΠ]1η0 ΥὙΘΙῸ σγᾶη6 ΡΘΓΡΙ ΘΟ] ΠῚ 
ΘΌΒΕΠΠ ΘΙ ΠΉΠ5., 51 ΡΓΔΘΟΙρ ἰΔηΐ6  νο απίδ! 115 ΠΟΙ ΪΠΠ Π05 ἰγὰ] ἀΘ ΓΙ ΠΠ115 
{πὶ δὰ οοπίθηῃϊ μοι οἱ 56 Π}|0Π65 ΘΟ] Ππθαπϊ, αὐ ΠῸ5. ἃ) 60, 4π0α Γϑοίμμη 
ΘΓ Ροπαπὶ δϑί, ἃθα!]  πθηΐ. Βαπίρηὶ οὐρὰ ἾΡ505 51Π|18, ΘΟ η ἀπ ΤΠ 561 1- 
ΟΟΡΙαη. οἱ ἀμ] οθάϊπμθη) ΟΥΘαίουΙΒ ποβίσι. δοῦιρίιη οϑὶ ΘΠ: ΦὈΘΠΙΡΗΙΪ 
Ἰη6οΪα6. ΘΡαἢΐ ἰθγΓᾶ6, ᾿πποοΘη 65 ΓΘ ΠΘηΐαΡ ἴῃ 6α: ᾿ΠΙ4] γ6ΓῸ ΘΧίρυτη]- 

Δ απΐα ἃ) 14. Εἰ τυγϑιιβ 4101: (νἱἀϊ ᾿πηρίπαπη δ ρογοχαι δίππη οἱ 6]6- 
ναί 5ι6πί οοάνος [0 4η1: οἱ ἔγᾶηϑιν!, δἱ 6606, ΠΟ δΓγαΐ; οἵ (ΔΕΒ, 1 

Ιοοιτη. 1{ΠΠΠπ|, οἱ ΠΟ ἰπνθ 1. (βίο! ᾿πποσθηίζίιη, οἱ νἱάθ δϑαυμδίαπι, 
4αση δ 5πηΐ ΤΟΙ {πἰὰ6 ΠΟΠΊΪπὶ ρῥδΟΙ 60. 

ΧΥ, ἀδαογοπάνην 68, ἐΐδ χιὶΐὶ ραύθην οοἴμηί, ποη ἐΐδ χυνὲὶ Θαηι 

οοἶθγ6 ϑἱηυυζαηί. 

ΑΑΠΔΘΡοδηλ15. [ἰδ {π|6 115, {πὶ οαπὶ ρῥίοίαϊθ ρᾶσθῃ ΟΟΙπηΐ, ΠΟ Διιΐθ 
115, 4] Θαμ 5᾿ πη] 0 π6 ρᾶσθπη νοϊαηΐ. ὨοὶΓ ΘηἿ ΠῚ Δ]ΊΟῸ}] : ΦΡΟΡΆΪ5. πο 

ΘΓ. ΠΟΘ πη. Ῥγοίί. Ὑογ (4|116- 5) Ροι ἐγχατάλειμμα ταρχηογῖαπι ἴπ- 
ΟἸΟΠΠΣ 1 4π4}1} ἄγᾶημο ἃἱ ἀϊβϑιαῖο, δάπο- 
ἴδ π5 : ἰδοι! ΔΗ 111 Ξε ΘΟἸ]]Πϑδηΐ Ξε ΠᾶπΠῸ 
ΑἸ τηΐγᾶ. 

2) [πηΐπι5, ὉΠ Πι5. οἱ (ΘΟ! ΟἹ 6518 τηᾶ- 
Ιαπὶ ἀλλήλοις Ξε ηνίος οὔ ἢ05 Ἰπυϊοθηὶ 
βίϊπιι5. Βονίθ Ἰοροπάμπηι οϑὲ ἑαυτοῖς, 
{πο 58ορ ββίπηθ τὸ ἀλλήλοις ἀϑιῦρᾶ- 
11. 70: 

εὐ Ῥτον..2. 21. 22. 
4) Ρ5. 96, 8 --7. [Ιοοὰ5 ΔΡΠΪπΟ 

δά ο. 10. ἀβάια τϑοϊζαίαν ἃ ΟἸθιη. Αἰδχ. 
ϑιπήταν ᾿Υ̓͂͵- 5... 577. 

16}Π|Πὸ]1 ΕΓ γηΐι5; {πᾶ6 ἀαΡΠ1Ο1 τηοάο 
ΘΟΠΒΟΙΥαΠ, Ὑ6] ΘΙ ῬΓΟΪΘΙῚ, γν6] ΡΘΓ 
θοπᾶ ΟΡθΓἃ. [πρϑη]Οϑἰβϑιπη8. 670 ΕδΙ- 
τὰπάπβ Ἰοοη ἤὰπὸ ἰίὰ παραφράζει" 
Εγλὲ ἰοηυριι5 ιιο ἴπδομί Ποηιΐϊ Ὡ16768 
οοπηγόη5 γοροη οί. Ὀΐογααο δά Ἡγιηπο- 
ΘΤΆΡΗΪ πηθηΐθμμ. ὕὐοἰοήι. 

αρ. ΧΥ. 1) λαλουμένοις ταᾶνα!! 
Ὀδν. βουλευομένοις Ξε. βυδάθηςθι5 

οοηϊ. ΕἋἸογ. 

2) 15αἱ. 29, 19. Νάτο. 7, 0. ΜαίΠ. 15,9: 



602 Ι. ΠΕΝΕΝΤΙΒ. Αἢ ἝΟΟΚ. ΧΥ͂. ΧΥ͂Ι. 

τοῖς χείλεσίν μὲ τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἄπεστιν ἀπ’ ἐμοῦ. 
Καὶ πάλιν" ,ιτῷ στόματι" αὐτῶν εὐλογοῦσαν," τῇ δὲ καρδίᾳ αὐτῶν [χα]- 
τηρῶντο." [Καὶ πάλιν λέγει" , ἠγάπησαν" αὐτὸν τῷ στόματι αὐτῶν, 
καὶ τῇ γλώσσῃ αὐΪτ Ἰῶν. ἐψεύσαντο αὐτόν᾽ ἡ δὲ καρδία [αἸὐτῶν οὐκ 
εὐθεῖα μετ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐπιστώϑησαν ἐν τῇ διαϑήκῃ αὐτοῦ. ᾿Δλαλα" 
γενηϑήτω τὰ χείλη τὰ δόλια, [καὶ' ἐξολεϑρεύσαι. κύριος πάντα τὰ χείλη 
τὰ δόλια καὶ] γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα, τοὺς εἰπόντας" τὴν γλῶσσαν 
ἡμῶν μεγαλύνωμεν," - τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐστί" τίς ἡμῶν κύριός 
ἐστιν ; ᾿Ζπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν 
πενήτων νῦν ἀναστήσομαι, λέγει κύριος, ϑήσομαι ἐν σωτηρίᾳ, παῤῥη- 
σιάσομαι ἐν αὐτῷ.“ 

ΧΥΙ. ΟἸυνδίυιξ θα θηιρίμην ἰνυηυϊ ἡ αἰ8. 

Ταπεινοφρονούντων γάρ ἐστιν ὁ Χριστὸς, οὐκ ἐπαιρομένων ἐπὶ 
τὸ ποίμνιον αὐτοῦ. Τὸ σχῆπτρον' τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, ὁ κύ- 
θιος ἡμῶν Χριστὸς Ἰησοῦς͵ οὐκ ἦλϑεν ἐν κόμπῳ ἀλαζονείας οὐδὲ 
ὑπερηφανίας, καίπερ" “δυνάμενος᾽ ἀλλὰ ταπεινοφρονῶν, καϑὼς τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον. περὶ αὐτοῦ ἐλάλησεν. Φησὶ γάρ᾽ νκύριε," τίς ἐπίστευσε τῇ 
ἀκοῇ ἡμῶν ; καὶ δ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφϑη; ᾿Ανηγγείλαμεν" 
ἐναντίον αὐτοῦ" ὡς παιδίον, ὡς ῥίξα ἐν γῇ δυψώσῃ, οὐκ ἔστιν" εἶδος 
αὐτῷ οὐδὲ δόξα" καὶ εἴδομεν αὐτὸν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, 
ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, ἐκλεῖπον παρὰ τὸ εἶδος τῶν ἀνϑρώπων᾽ 
ἄνϑρωπος ἐν πληγῇ ὧν καὶ πόνῳ, καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι 
ἀπέστραπται" τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, “ἠτιμάσϑη καὶ οὐκ ἐλογίσϑη. Οὗτος 
τὰς ἁμαρτίας, ἡμῶν φέρει͵ καὶ “περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισά- 
μξϑα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν κακώσει «Αὐτὸς δὲ ἐ ἑτραυ- 
ματίσϑη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν. 
Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ’ αὐτόν“ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάϑημεν. 
Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήϑημεν, ἄνϑρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήϑη" καὶ 
κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, καὶ αὐτὸς διὰ τὸ ζεκα- 
κῶσϑαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα. Ὡς πρόβατον ἐ ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη, καὶ ὡς ἀμ- 
γὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος φῶνος, οὕτως οὔκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 
Ἔν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρϑη.“ Τὴν γενεὰν" ὁ αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 
ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὑτοῦ. ᾿Ζ“πὸ τῶν “ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ 
μου ἥκει εἰς ϑάνατον. Καὶ δώσω τοὺς “πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὖ- 
τοῦ, καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ᾽ ὅτι ἀνομίαν οὐκ 

ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέϑη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. Καὶ κύριος βού- 

3). ῬΕ;, 6]. 8. λεϑρεύσαι --- τὰ δόλια καὶ πποὶβ ἰη- 
4) [ἰὰ Νίβ., ΡῖοῸ 4ᾶ. ἰθοῖ. [πηΐπ8, Οἰπβα τ ϑΕ{π|| Ν᾽ οἰζοπι5. ὁχ ΤΧΧ, ΓΊΡνὰ- 

(οι... ΟοἸομι. οἱ ἃ} οχμίθοηΐ [ουηᾶ μη γἷπ5., ἃ Ρῥυίοσ δόλια οει!οβ. 505. δὲ 
εὐλόγουν Ὁ ΤΙΧΧ Ἰμ οι θθι5. πηπᾶ- 
(αὼ. Ἡπϊαβηηο ϊ Π) ΟΥἸβηηπ5 ΟΠ θη 6.6. ΠΟῸῚ 
ἀοΡθοθαί, οαπ [ΓΘ πΘη5. 51} ἃΡ. ΒΟΠ ΡΟ 685 
ΑἸοχαπάγίποβ αἰϊοβαιο. Οἷν, δίανζιβ. 6 
ἀἸαϊοοίο Μαρορά. οἱ Αἰοχ. ὁ. 9. μου, 

αταμηπι. ἦο5 ποιυίοϑί. ΘΡΎΔΟΠ  ἀϊομ5. Ρ. 19. 
οἃ. ἹΥ. εἱ Βαϊπῃ. ἀταιητη. ὃ. 99. ΥὟ, 1. 
ΕΞ ΤῊ, σῦ: ΘΊ. 
60) Ρ5. 80, 19. 
Ἢ Ρβ. 11, 4---6. γᾶ καὶ ἐξο- 

γλῶσσαν γμοϑί αἰΐουιαι δόλεα ἐοηγοῖ- 
θη, τηδποι ΓΘ ἀϊ 41 ἢππο ἰοσῖη. ΤΠ οί. 

8) ΡΝ ΤΗΝ ΧΧ εἱ Ὕ(ἰδῃ 
ΑΙΘΧΤ . 

9) ὅ.. τῷ πτωχῷ οἷο. Β᾽ηρ. 8715 
ΘΟἸ]Θοἴϊν ΡΓῸ Ρ]αγα . ἢ. 

(ἀρ. ΧΥΙ. 1) ΤΠ οοῖ5. ἰαπα. ἃἢ Ηϊονο- 
ὨΥΠΊΟ ἰη 58]. 52, 18. Οἴν. Ηθργ. 1. 8.8.1. 

2) ΠΙογοη. ἰθρῖββθ υἱάθίυν: χαΐπερ 



Ι. ΟΕΜΕΝΤΙΣ. Αἢ (ΟΆ. ΧΥ, ΧΥ͂Ι. 09 

ΙΔ} 115 1268 Ποποῦί, ΟΟΓ δαΐθπι ΘΟΙ πὶ Ιοησ6 68 ἃ τη6.. ΕἾ ΤΌΓΒΙΙ5: .0ΓῸ 
510 Βοπράϊοουδηΐ, οἱ οογάθ βιιο πη] οθθδηΐ.. Εἰ Γαγϑιι5. 4Ἰο: ,41|6χθ- 
ΓᾺηΐ ΘΠ ἴῃ ΟΥΙῈ 510, οἱ ᾿ἰηριιᾶ 5 ΠΘΠΪ|) δηΐ 6]; 6ΟΙ ἀαΐθηη ΘΟΓΙῚ 
ΟΠ ΓΘΟΐιΠ) ΟΠ 60, π60 ἢ 6]6 5. ΠᾺΡ] ϑαηΐῦ ἴῃ ἰθϑίδιηθηίο 6115. Μαϊὰ 
Πδηΐ ἰα θὰ ἀ01058, οἱ ἀἰϊβρογάδί Πομηπι5. πμίνογβα [Δ}}1ὰ ἀ010588 οἱ 1 ηρΊΙΔ]η 
ΤΠ ΔΡΉ ΠΟ 18 Π], 605 4 ἀϊχογαηί: ΠΠΠριιᾶπη ΠΟΒΙΓΔΠῚ ΤηΔρΠ ΟΘΙη15, [Δ 1ἃ 
Ποϑίγα ἀρ ΠῸ5 5ιηΐ:; 415 ΠΟΒΙΘΙ ἀΟΙΉΪΠΙΙ5 οδ ὁ ῬΥΟΡΙΘΙ ΤΙ ΒΘΓΙΔΠῚ ἰΠ0- 
Ραμ οἱ σθῃ 1 Π} ῬΔΙΡΟΓΙΠῚ ΠΟ ΘΧΘΙΡΡαη, ἋἸΟἱ{ ΠΟΙ Πιι5; ρΡΟΠΔΠῚ 608 
ἴῃ 5] αἴασὶ, ΘοηΠ ἀθηΐον ἁσᾶπι οὐπη 1{Π|5.ἡ 

ΧΥΙ, ΟἰιυίδίυιΒ. ϑαθηυρίνι [νυηυϊ 5. 

(Ἰιριβίπιθ. ΘΠ ΘΟΓΙΙΏ οδ {πὶ Πιμη]6 Γ 46. 56 βοἤιίαπΐ, ΠΟΠ ΘΟΓΕΠῚ 

{|| 5ΈΡΓᾶ ΘΊΘΡΘΙΏ Οἰτ15 5686 οἰΐογηῖ. δΟΘΡίΓΙΠη πηδΘ5[αι15 Π6ὶ, ΠΟΙ 5 
ποϑίον [θϑ115 ΟΠ γιβίαθ, ΠῸΠ γΘηδ ἴῃ ἰδοίδηϊἃ 5ῈΡΟΙΡθΙΔ6 οἱ ΔΡΓΟρδη[Δ6, 
{πᾶ]ηγ15 ρΡοίπθγιί; 56 τη Πιπη1Π|ὰἰ6, Ργοαὺΐ ϑριγ 5 ϑαηοίαβ. ἀθ 60 |0- 
{ππἴπ5 651, ὨιοΙΐ θη; ΠΟΙ] η6, 45. ΟΥ̓ ἰἀ1 ππηῖϊο ποϑβίγο ὁ Εἰ Ὀγὰ- 
Ομ ΠΟΠΉΪΗΙ οα] Γανο]αίπι οϑί ὁ ΑΠΠΠΙΠΟΙΙΠΠ15 ΟΟΥΔΠῚ Ρ050: ({|ᾶ5] ρ8Γ- 
γᾺΠΠ|5 65ΐ, διοαΐ γδάϊχ [ἢ ἰοΡΓὰ 516 η{|; ΠΟ 6ϑὲ 5ΡΘΟΙ65. 6] 6616 φ]ο ᾶ :; 
οὐ ν᾽ ΔΙ Π}115 Θ.ΠῚ, οἵ ΠῸΠ Πα οΙ)αΐ ΒΡΘΟΙΘΙῚ, ΠΘΩᾺΘ ἀθοοῦθη; 564 5ΡΘΟΙΘ5 
Θἰ5. δΡαΐ ᾿ῃΠποπογαία, «δῇ οἰ η5. ργᾶθ ἢΠ]115 ΠοΟΙηϊηπη. ΠοΙηῸ 68ΐ, ἴῃ ρ]αρὰ 
αἱ τηο]θϑ᾽ἃ ροϑβιίιβ, οἱ 80:6 ῃη5 [ὉΓΓΘ ἀΟΙΟΓΘΙῚ ; 4α]ὰ ἅνογβᾶ οϑί [Δ 0165. 1118, 
ἀρβρθοία οἱ ῬγῸ 1|}}|0 ταριίαία. βία ρθοοδία ποϑίγὰ ροῦίαί, οἱ ῬΓῸ ΠΟΡῚ5 
ἀοἸοῖ; οἵ πῸ5 Τρ ΑΝ ΠΏ115. ΘΠ 6586 Π]ΘΙ10 ἴῃ ἰΔΠΟΓ6 οἱ ἴῃ ρ]ασὰ εἰ ἴῃ 
ΔΙ ΠΟ Ιθη6. ρ56. δαΐθη ὙΠ γαίι5 οϑὶ ΡΓΟΡΙοΟΥ ποβίγα ρϑοοδία, οἱ ἃ οἴτι5 
ΡΓΟΡίου ποβίγαβ π᾿ {π||65, ΡΆΠΙΜΟ ἃ ΠΟΒΓ.ΠῚ ΡᾶΘΘΠ) ΒῈΡΘΓ ΘΠ γθη]ΐ : 
᾿ΙνΟΓΘ. Ο5 ΠῸ5 58Πη8[1 51Π|15. ΟἸΠΠ65 (|ᾶϑὶ ΟΥ̓ΘΒ ΘΓΓΔΥΠΏΙ5, ΠΟΙΊΟ 
ἴῃ νἱὰ δἃ ΘΡγᾶνι; οἱ ΠΟΠΏΠι5. {ΓΔ 1410 ΘΠ ΡΓΟΡΙΘΙ ᾿πΙ 465 ΠΟΒίΓΔ5, 
οἱ 1ρ56, ΔΑΙΠΟίιι5. ᾿ἰοοΐ, ΠΟ ΔΡΟΡΙΐ ὁ5. δίοαΐ οΟΥ5 δά υἱοί τηᾶπη ἀποίτιβ5 
Θϑί, οἱ διοαί ἄρηι5 ΘΟΡΔ ἰοπάδηΐα τηπιι5, 510 ΠΟ ΔΡΘΙΪ, 05. 5. ἴ[ῃ 
[Πα ΐ6 στιὰ ἰἁηίοη [ΠΟ Γαί5. οί ἃ ροθπᾶ. (ἀθῃθγαί!ο ηθ 1 Θ15. (5 
ΘΠΔΡΡΔΙζ, οὐπὰ (6 ἰοΡγὰ [ΟΠ]. νιΐα οἰ ὁ ΑΙ ἸΠΙ(αΙ αί 115. ΡΟΡᾺΪΙ τη6ὶ 
ἀποία5. οϑὲ δά τηουίθιη. Εἰ ΠΠΡΘΡθΠῸ ᾿ΠΡ105. 0} 5Θρα !οπσαπη οἷα, οἱ ἀἱ- 
γ]65. 0} πηουθη οἷπι5: 64{|8 ἰηἰ {π|{ΐθτη π0 ἢ ἴδοι, πθᾷαα ἀο] 5 ̓ πνϑηΐιι8 
Θϑὲ [ἴῃ ΟΥΒ οἷα. Βί Ποιηίηιι8. να]ς τη ἀγ6 Θαπ ἃ Ρ]ασᾶ. δ᾽ ΟΡ ΠΟΥ 5 

πάντα δυνάμενος; γΕΡΠ 0 ΘΠΪΠῚ: ΟἸμη, 
ροϑδῖ! οηηῖα. Βιιγίοη. 

8) ἰβαἱ. ο. ὅ9, 1 544. 
4) ἀνετείλαμεν, 6ΦΟΥ φιιιι8. [Ιία 

6]. 15. γοββίιβ. 81. δ. 42, 9. ὑγὸ ἀγναγ- 
γεῖλαι, Ἰοσοπάιπη ἀνατεῖλαι. 516. δηΐπὶ 
Οοάρχ Αἰοχ. οἱ δη  αϊββίμηι 5 Εβαΐδθ ΠΠ} 67, 
{πο ῬΙΟΘΟΡΙΟ 8.10 Ῥγδρίχιίὶ [ΟΠ ΗΠ 658 
Οὐγίου 5. ΟοἱοΉι. 

ὅ) ὅτε οὐκ ἔστιν [Ιπηΐὰβ οἱ αὶ 
ΘΠ 56 0.11 ϑιηΐ, 564. οοπίρα Πάρμῃ Νϑι] 
ἰοδί6 ΙΔ 5000. 

0) γίβιμη ρῖᾶθ ριάονα δυο γα] 
ΔΡΒΟΟΠΑΙ. 

1) ΝΟ5 {146 Π| ΟΡ Π Δ) Π1111, ΘΙΙΠῚ 6556 
ἱπηπηπιη ἀπιτ δἰν {ἢ}, ἀοἰογο (1,ΧΧ), ραίψα8 
ῬΓΟΡΙΘΙ 8πῶ ἰρϑίιβ ρϑοῦδία ἃ 60 ρ61- 
ΟἸΒΘΌΠ, 

8) ΡυμΙ ΠΟ Ππ6 1, 4πᾶθ ΠΟΡ]5 ἀθθ6}8- 
ἴα. αὐ Ρᾶσ6. [ΠΠἸΙΘΓΘΙΏΠΣ, ἰρ86 ἴῃ 8586 [Γ6- 
ΟΡ... Οὐοἰοην. 

9) 1. 6. τηᾶχίπηα ἀθηΐψαθ πηϊβουὶᾶ (1πη 
ΟΥ106) ΡΟΘΏδ6 οἱ ἰομηθηΐα οἷτιβ ΘΟ ηβατη- 
τη) απία!, οἱ ἤποϑιη δἰ ρογαηΐ. ἢ. 

10) ΟΡ 6ἃ, 4πᾶ6 5.5 αιπιηίιν, (Δ]- 
ΠΙοοοΠ}1π|8 τὴν γενεὰν ποὴ 46 τηγϑίϊοᾶ 
απ ΠΟ ΠΔΡΤΑ 11 σΘΠΘΥ 0 Πη6. ὙοΓὶ δοο]- 
Ρ᾽θπάμμ, 564. δά [Π|ογᾶτὴ 46 ργαυ δία 1]-- 
[18 (ΘΙ ΡΟΥ5. ΠοΙηΐπππὶ Ριίαΐ 6556. ἰη{6]- 
᾿Ισοηάσπη: ,ἀ6558 ὁ ρογὸ [θἰ θυ δἰ θηΐθ 
τη’ ΘΒΟΙΔΙ]ΔΖΙΟΠ6 6] δίπροτο 46] Ργοϊοία, 
1] {1816 Ἰη610ἃ ἰδηΐα 6556 16 βίαία [ἃ ρΓγᾶ- 
γἱὰ ἀ601}1 ΟΠ δἱ ἰθηρὶ 46] ϑαϊνᾶ- 
[016. 6 πο ἢδ ροββίθ116 ἀ6βουίνυ]ᾶ, 
Ο ἱπηηδρίηδη!]δ. ἴ,0 ἴδπηο β5θηΐ γα τηδηϊ- 
ἰοϑίαμηθπίθ 16 ΡᾶΓΟ]6 οἢ6 βθϑίιοηο. ἡ 



64 1. ΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ (ΌΒ. ΧΥ͂Ι. ΧΥΠ!. ΧΥΠΠ, 

λεται καϑαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς." ᾿Εὰν δῶτε" περὶ ἁμαρτίας, ἡ 
ψυχὴ ὑμῶν. ὄψεται σπέρμα μακρύβιον. Καὶ κύριος βούλεται ἀφελεῖν 
ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ͵ δεῖξαι αὐτῷ φῶς, καὶ πλάσαι τῇ 
συνέσει," 19 δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς" 4. αἱ τὰς ἁμαρτίας 
αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει. Διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς, καὶ τῶν 
ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, ἀνϑ' ὧν παρεδόϑη εἰς ϑάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, 
καὶ τοῖς ἀνόμοις ἐλυγίσϑη᾽ καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ̓ ἀνήνεγκεν, καὶ 
διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόϑη." Καὶ πάλιν αὐτός" φησιν᾽ ἐγὼ" 
δέ εἰμι σκώληξ, καὶ οὐκ ἄνϑρωπος᾽ ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ ἐξουϑένημα 
λαοῦ. Πάντες οἵ ϑεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με, ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, 
ἐκίνησαν κεφαλήν: ,ἤλπισεν ἐπὶ κύριον, ῥυσάσϑω αὐτὸν͵ σωσάτω αὖ- 
τὸν, ὅτι ϑέλει αὐτόν." Ὁρᾶτε, ἄνδρες ἀγαπητοὶ, τίς ὁ ὑπογραμμὸς ὁ 
δεδομένος ἡμῖν" εἰ γὰρ ὁ κύριος οὕτως ἐταπεινοφρόνησεν, τί ποιήσο- 
μὲν ἡμεῖς͵ οἱ ὑπὸ τὸν ξυγὸν τῆς χάριτος αὐτοῦ δι᾿ αὐτοῦ ἐλϑόντες :" 

ΧΥΠ. ϑαποίδ, ργαθοΐριια Αὐγαΐναηι, 1οῦ οἱ ἴο868, θαθηιρία ἐμιηυϊαἰῖ8. 

Μιμηταὶ γενώμεϑα κἀκείνων, οἵτινες' ἐν δέρμασιν αἰγείοις καὶ 
μηλωταῖς περιεπάτησαν, κηρύσσοντες τὴν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ" λέγομεν 
δὲ ᾿Ηλίαν καὶ ̓ Ελισσαῖον ," » ἔτι δὲ καὶ ᾿Ιεξεκιὴλ," τοὺς προφήτας᾽ πρὸς 
τούτοις καὶ τοὺς μεμαρτυρημένους. ᾿Εμαρτυρήϑη μεγάλως ᾿Αβραὰμ, 
καὶ φίλος" προσηγορεύϑη τοῦ Θεοῦ, καὶ λέγει, ἀτενίζων εἰς τὴν δόξαν 
τοῦ Θεοῦ, ταπεινοφρονῶν᾽ ἐγὼ" δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός." Ἔτι δὲ καὶ 
περὶ ᾿Ιὼβ οὕτω γέγραπται" ,Ἰὼβ᾽ ἦν δίκαιος καὶ ἄμεμπτος, ἀληϑινὸς, 
ϑεοσεβὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ." ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς ἑαυτοῦ κατη- 
γίορῶν εἶπεν]" οὐδεὶς καϑαρὸς ἀπὸ δύπ[ου, ἐὰν καὶ] μιᾶς ἡμέρας ἡ ζωὴ 
αὐτοί. Μωῦσῆς πιστὸς" ἐν ὅλῳ [τῷ οἴκῳ) αὐτοῦ ἐκλήϑη, καὶ διὰ 
τῆς [ὑπηρε]σίας" αὐτοῦ ἔχρινεν ὃ Θεὸς [4ἴγυπτον]" διὰ τῶν μαστίγων 
καὶ τῶν [αἰκι)σμάτων αὐτῶν ἀλλὰ κἀκεζῖνος) δοξασϑεὶς μεγάλως. οὐκ 
ἐμ[εγα)λοῤῥημόνησεν, ἀλλ᾽ εἶπεν, ἐκ τῆς] βάτου χρηματισμοῦ αὐτῷ δι- 
δο! μέϊνου " τίς," εἶμι ἐγὼ, ὅτι μὲ πέμπεις}; ᾿Εγὼ δέ εἰμι: ἰσχνόφωνος 
καὶ βρο[α]δύγλωσσος.. Καὶ πάλιν λέγει" ,ἐγὼ"" δέ εἰμι ἀτμὶς ἀπὸ κύϑρας." 

ΧΥΠΙ, βαυϊὰ ἘΡΟΙΕΣΗΙΝ μην αἰ8. 

Τί δὲ εἴπωμεν ἐπὶ τῷ μεμαρτυρημένῳ 4αβίδ; προς ὃν εἶπεν ὁ 
Θεός᾽ »εῦρον' ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, 4αβὶδ τὸν τοῦ ᾿Ιεσσαὶ, 
ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἔχρισα αὐτόν." ᾿Αλλὰ καὶ αὐτὸς λέγει πρὸς τὸν Θεόν᾽" 
"ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ βέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆϑος 
τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. ᾿Επὶ πλεῖον πλῦνόν 
μὲ ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καϑάρισόν με᾿ 

11) ταῖς τιληγαῖς ἴᾳη. Οο]ομ., 4] λρ. ΧΥΠ.. 1) Πποϑερ το.» 18. 15:87 
(σα οῖ8 Ἰθοϊϊοπο τῆς πληγῆς τρᾶλρῖηὶ (ἝἸοιη. Αἰθχ. δίγομ. ΕΥ̓, 117. ρ. 610 54... 
ῬΓῸ οοηϊθοίιγα ΔΡΡοηΪ. αὶ Δα χαὶ τριχῶν χαμηλείων 

12) Πὰ δα. ρυΐποορβ, δῶται οοπὶ. πλέγμασιν. 
Οο]ομ.. 864. (οαϊοὶθ ἰοοῖϊο θθηθ 5ίαϊ. 

13) (ΔΠΠ]}Θο10}}1: τὶθρίου!ο αἾἸη[6]- 
᾿Ιροηχζὰ Ξξξξ. σλῆσαι. 

14) 1. ὁ. πᾶσιν. Ἑοάοθπι 5θηϑιι ἈοΙη. 
ὅ, 1ὅ. 19. θη. 12, 2: 60}]. Ιοδηη. ὅ, 28. 

15) 1. 6. ἴρ56 Ομ ιηβίιϑ. 
10) Ρ5. 21, 1---Ὁ. ἤδφρθτ, 
11) ἐλϑόντος ΝΜ. 

41.581: 

2) [τὰ πη. α. ΕἸ. Αἰοχ., ᾿Ελεσαιὲ Ν5. 
9) καὶ Ἰωάννην αἁἀάϊ! ΟἸθμι. ΑἸδχ. 
4) Εἴ. βιρτὰ ὃ. 10. 
58) ἀδη. 18, 21. 
6) Φο"..1. {: 
1) 10}. 14, 4. ὅ. 
8) ϑεράπων δἀάϊι ΟἸδιη. ΑἸδχ. 1. ο. 

σσΝυ. 12, 1. θοῦ. 8, 2--ὅ. 



Ι. ΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ (0Ὰ. ΧΥ͂Ι. ΧΥΠ. ΧΥΠ]. θῦ 

ΡΓῸ Ρθοσδίι5, δηϊπηὰ νοϑίγαὰ νυ 6 }1{ 566 ἸΙοησάθνιπη. Εἰ νὰ]ΐ ΠΟΙ Πτι5 
ΘΠ ΔΙΪΟΙΓΘ 6 ἋΟΙΌΓΘ ΔΠΠΙη86, Οβἰθηίθγα οἱ ἰπ66πὴ, οἱ [ὈΡΠΔΓ6 ᾿π.6]]ΠΠ|σ6η- 
(1ἃ, 15} ΠΟ γ6. τιβίαπη, ΠΘΠ6 5ΘΥνΙΘὨ ΘΙ 1Ώ1}{15: οἱ ρθοοαΐα ΘΟΙΠῚ ἰΡ086 
ΡοΟΡίαθ. Ῥγορίθγθα 056. ροϑβϑίἀθθις ππ]ΐο5, οἱ ἰογίμιῃ. ἀϊνιἀθὲ 500]}1ἃ, 
ῬΓῸ 60 4υ0ἀ ἰγαάιία οϑὲ δά τη ΟΓΐ6 ΠῚ ΔηΪΠηἃ 6115, οἱ ἴῃ 1ΠΙπ|5 ΓΟραΐδίτ8 
αϑ, οἵ 1ρΡ56 ρϑοραίὰᾶ πη! ΟὙ1πὶ ἰα}1|, οἱ ΡΓΟΡίου Ἰηἰ {π|ΐ6 5 ΘοΡμ ἰγδά {π|5 
ο5[.. Εἰ Ταϊϑιι5 116 ἀἰοι : (660 ἃπίθη] 51.1Π} ὙΘΥΠΪ5 οἱ ΠΟ [ΙΟΠΠ0, ΟΡΡΙῸ- 
ὈΓΠΙΠῚ ΠΟΙΏΪΠ11πὶ οἱ Δ) 16 Ο.10 Ρ]6 015. Οἴμηθ5 ν᾽ ἀθηΐθ5 6 ἀθυ βουηΐ Π16, 
Ιοσαίὶ ϑαηΐ [Δ]|0115.. ΤΟ ΟΓαηΐ σαριί, ἀἸοΘηΐθ5: ροῦν ἴῃ ΠΟΙΏΪη0, ΘΓΙρΡΙαί 
6.1}, 88] ν τη ἴδοιαΐ οτιη, «πο τη να]ΐ οιπη.. ὙΙΔο15, ὙἱΡῚ ἋἀΠ]6οἱ1, {πὰ}6 
ΠΟΡ15. ΘΧΘΙΏΡΙΔΥ 510 ΡΓΟΡΟϑ[αΠη ; 51 θη) ΠΟΙΏΙΠ15 1[ἰἃ 56. Πυμη]]}νΐ, «αϊάὰ 
ΔΟΙΘΙη118 Π05, 4] 511} ΠΡ σγϑίϊαθ. οἰα5. Θ᾽ ᾿Ρ511ὴ ὙΘΏΪΠΉΙΒ ζ 

ΧΥΠ. ϑαποίϊ, ργαθοΐριθ Αὐγαΐναηι, 1οῦ οἱ Μοβθβ, οαθηιρία Ἰνυηιὶ αι. 

ἸπηΠ}΄0Γ6 8. 51Π|115 Οἰϊα!η ΘΟΙῚΠ πὶ ἴῃ ΟΔΡΓΙΠΙΒ. οἱ ΟΥΠἾ8Β ΡΟ] 15 
ἀνοηίαπμη ΟΠ ΓΙ511 ρΥδοἀ!οδηΐθ5. ΟἸΓΟυ ΘΓ αηΐ, ΕΠ]ΔΠ) ἀϊοίπηι5 οἱ Ε]ΙΒΔΘΌΙΏ 
οἱ Ἐχθο θη ῬΓΟΡΙΘίᾶβ ; οἱ Οτιπὶ [5 605 41 ἴῃ ΒΟ ΡΤ ἃ ῬΓΔΘΟΪΑΓΊΙΩΙ 
[65 ΠΟ Π ΠΏ ΘΟΠΒΘΟΙΪΙ 5πη1. δίαρηο ἰδβί πη 10 ΟΥΠδπ5. δὲ ΑΡγᾶἤδηι, οἱ 
61 ΔΉ] Ο15 ΔΡΡΘΙ ΐπι5 οϑί; οἵ 1ρ856 σἱογίαπη δὶ ᾿ηἰθηΐθ ΓΟΒΡΙΟΙΘἢη5. [ἢ ἢπ- 
τη}Π16 Αἰχιέ: (ΘρῸ διιίθιη 511πΔ (θυ τὰ οἱ οἷπὶβ... Ρυγδοίογθα οἱ ἀθ ἴ0}} 516 
ΒΟΙΡίπη οϑΐ: 9100 ογαΐ ᾿πϑίιι5 οἱ 81η6 Οὔ] Π6, νοΡᾶχ, ΘΟΙθη5 ἤθιμη, Δἃ})- 
ΒΕ Π6 8. ἃ ΟΙΉΠΙ πηὰ]0.. 64 56 ἰρϑ1) δοοιιϑᾶΠ5 ΑἸΧΙΓ: ΦΠΘΙΩῸ ΤΠ ΠΠ 415 ἃ 
Β0Γά6, οἰδϑὶ ὉΠῚῚ5 4161] 510 γιὰ οἷι5. Δίοβοϑβ. ἴῃ ἰοίΐὰ ἢθὶ ἄοιηο Πάδ]15 
ΔΡΡΟΙἸαίι5 οϑί, οἵ ῬΟΥ 6115 τη] Π]5ίθ νη ἤθιι5. θουρίαμῃ πιήἀϊοαν! Ρ]ΔρῚΒ 
αἱ νϑχδίιοηιθιιβ. δοά 16, ΠΟΠΟΤῈ πιᾶσῃο αἰΐθοίι5, γα ἀϊὰ ΠῸη 651 ἰοθειι- 
ἴι5, 564. οἴ ΘΧ ΓᾺΡ Ὸ ΟΓΟΔΟΙΪ ας αν οἱ ἀδγθίαν, Αἰχιῦ  , 4π|5. 501 
650, πί. Π16 τη{{ἃ5 ὁ ἀΥΔΟΙ νοοθ οἱ ἰαγάα ᾿ἰησιιὰ βυιη.. ΕἾ ΤΓβι5. ἀἰοϊ: 
6650 ἁπίθηι) 511ΠῚ Ο1]Δ6 νὰρΟΓ.ἡ ι 

ΧΥΠΠ. Ῥαυϊᾷ οαθηιρίνηι Ἰυιηυϊ αἰ. 

Ουϊὰ δυίΐίοιη 6 Πανιἃ, ἀπ| οστοριπμ ἰΘ 5. ΠΟ ἢ Π} ΟΠ 11, ἀΠΟΘ 5 ὅ 
Αἀ «πρὶ Ἰοαιίι5 οϑὲ ΠΘ5: ἤν ΘΙ ΠΟΠΊΙΠΘΠῚ ΘΘΟΙΠ( 11 ΘΟΙ ΤΠΘῈΠ), ἨὨᾶ- 
ν᾽, [6556 ΠΠΠΠῚ : ἴῃ ΤὨΙΒΟΙΊΘΟΓ ἀΪὰ 56 ΠΙΡΊ ΘΓ πὰ ππχὶ δα... Αἰ(αι 1Π|6 οἰϊδμη 
ἀἰοῖῖ δὰ ρθη: «ἸἸΒΟΓΘΓΟ. Π16], ΠΘι5., ΘΟ ΠΠ ΠΠΔρηΔΙη ΤΙ ΒΟΡΙΟΟΓ ΙΔ ΠῚ 
[πᾶπ|; οἱ ΒΘ ἀπ τη] Π{ππ 4] 6 1 τη 56 αἰ! ὑπ ηὴ ἀ616 ᾿Ἰπι(αἰ[αί 6} 
168 Π). ΑΠΊΡΠΠ8 ἰανὰ 116 ἃ} 1] 4αϊαῖ6 τηθᾶἃ, οἱ ἃ ρϑοθαίο π|860 μη [ἃ 

9) Τὰ. (ΟἹ ομλθϑίιβ δὰ οὐᾶμη, [προ- 11) Τὰ Ν8. ἃρ. “ππίππι, ποι δε δὸ- 
στα]σίας ο. Τχηΐο ἴῃ (οχία. μένου, αὐ οχὶι. ΟΟ] 6Πη. 

12). Εχσατ 9. 11:.0.2. 10: 
19) Ιὰῃ Ροηίαίθι ομο οἰπϑηηοϊ γουθὰ 

Μοβῖ5. ΠῸῚ ΤΟΡΟΙ68. 

10) Πὰ βαρ! εν δ οίίοπι5, [δῦσαι 
, ᾽ Α . Α εἰ - 

τὸν ᾿Ισραὴλ)] [πηΐὰ58, [λαὸν αὐτοῦ 
᾿Ισραὴλ] 0. οχ τηθηΐίθ ΜΙΠ}Π. αἰοναιιο 
δα {ΠΡ Δί! η 65. 14 ΤοίθΓθη5, 4πᾶ5 ἴῃ 41- ΠΡ. ΧΎΠΙ Ὁ) Ῥ5.58;.21.. Νοἱ..13,.22, 
560 ΒΓ! 86. ῬΟΡΡ 6551 δαηΐ, Οἷς, ΟἸ 6πι. 2) Ρ5. 50, 8ὃ--19. 
Ἀοτῃ. ἤοτῃ. 19, 22. ἴῃ ἤπε ρ. 392. δὰ. 9) [ἰὰ Ν5., εὐθὺ Πιηῖι8. Π|Ὶἃ ΠΘΌΠΓ. 
ὈΓ6556Ι. [οὐπηᾶ οβδὶ ἂρ. ᾺΧ οἰΐδιῃ 1 ὅδιη. 19, 18. 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΘΤ. ὃ 



00 Ι. ΙΕΜΕΝΤΙΒ. ΔΑ ΟΟᾺ. ΧΥΠΙΙῚ. ΧΙΧ. ΧΧ, 

ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν “μού 
ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐ ἐνώπιόν σου ἐποί- 
ησα᾿ ὅπως ἂν δικαιωϑῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρί- 
νεσϑαί σξ. ᾿Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφϑην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίο- 
σησέ μὲ ἡ μήτηρ μου. ᾿Ιδοὺ γὰρ, ἀλήϑειαν ἠγάπησας. Τὰ ἄδηλα 
καὶ τὰ χρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. “Ραντιεῖς μὲ ὑσσώπῳ, 
καὶ καϑαρισϑήσομαι" πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανϑήσομαι. 
᾿Δκουτιεῖς μὲ ἀγαλλίασιν. καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστᾶ τετα- 
πεινωμένα. ᾿Ἵπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, 
καὶ] πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον]. Καρδίαν καϑαρὰν κτίσον ἐν 
ἐμο ἡ], ὁ Θεὸς, καὶ πνεῦμα εὐδὲς" ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 
Μὴ ἀπο[ὀδίγψης μὲ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, [καὶ τὸ πνεῦ)μα τὸ 
ἅγιόν σου μὴ ἀντανέϊλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. ᾿Ἵπόδος μοι τὴν ἀγαλίλίασιν 
τ]οῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι [η )γεμο]νικῷ στήρισόν με. 4ιδάϊξω 
ἀνό]μους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπιστρέψουσιν ἐπί σε. ΓΡῦσαί] 
μὲ ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς ἰσωτ]ηρίας μου. [4γαλλ)ιάσεται 
ἡ γλῶσσά μου τὴν [δικ]αιοσύνην σου. Κύριε, τὸ στόμα μου [ἀν]οίξεις, 
καὶ τὰ χείλη μου ἀναγ[γ]ελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. ὍΟτι εἰ ἠ[ϑ]έλησας ϑυ- 
σίαν, ἔδωκα ἄν᾽ ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα 
συντετριμμένον᾽ καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουϑενώσει." 

ΧΙΧ, Παρὸ ἰήμμν ᾿ν Ἰηνϊατί68 ὍΘΕΝ ΦΟΔΡΥΘΝΗΝ) 

Τῶν τοσούτων οὖν καὶ τοιούτων οὕτως μεμαρτυρημένων τὸ τα- 
πεινόφρον" καὶ τὸ ὑποδεὲς" διὰ τῆς ὑπακοῆς, οὐ μόνον ἡμᾶς, ἀλλὰ 
καὶ τὰς πρὸ ἡμῶν γενεὰς βελτίους ἐποίησεν, τούς τὲ καταδεξαμένους" 
τὰ λόγια αὐτοῦ" ἐν φόβῳ καὶ ἀληϑείᾳ. Πολλῶν" οὖν καὶ μεγάλων καὶ 
ἐνδόξων μετειληφότες" πράξεων, ἐπαναδράμωμεν ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς πα- 
ραδεδομένον ἡμῖν τῆς εἰρήνης σκοπὸν, καὶ ἀτενίσωμεν εἰς τὸν πατέρα 
καὶ χτιστὴν τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ ταῖς μεγαλοπρεπέσι καὶ ὑπερ- 
βαλλούσαις αὐτοῦ “δωρεαῖς τῆς εἰρήνης εὐεργεσίαις, τε κολληϑῶμεν 
Ἴδωμεν αὐτὸν κατὰ διάνοιαν, καὶ ἐμβλέψωμεν τοῖς ὄμμασι τῆς «Ψυχῆς 
εἰς᾿ τὸ μακρόϑυμον αὐτοῦ βούλημα. νοήσωμεν, πῶς ἀόργητος" ὑπάρχει 
πρὸς πᾶσαν τὴν κτίσιν αὐτοῦ. 

ΧΧ, Ραροτὰ οἱ οοποογαϊαην α [260 απιαγὶ, παγγηιοπῖα πυιπαὶ δὲ οὐᾶο 

παίμγαθ ἀθηιοηϑδίγαί; ἀπᾶθ ἡνία ποὺὶδ αὐ ιν δοηβοῖα. 

Οἱ οὐρανοὶ τῇ διοικήσει αὐτοῦ σαλευόμενοι ἐν εἰρήνῃ ὑποτάσσον- 
ται αὐτῷ᾽ ἡμέρα τε καὶ νὺξ τὸν τεταγμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ δρόμον δια- 
γύουσιν, μηδὲν ἀλλήλοις ἐμποδί! ἕίοντα. “Ἡλιός τε καὶ σελήνη, ἀστέρ]ων 
τε χοροὶ κατὰ τὴν διαταγὴν [αἸὐτοῦ ἐν ὁμονοίᾳ δίχα πάσης [π]αρεχ- 
βάσεως ἐξελίσσουσιν [το]ὺς ἐπιτεταγμένους αὐτοῖς ὁρισμούς. Γῇ πυοφο.- 
ροῦσα, κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ τοῖς ἰδίοις καιροῖς, τὴν παμπληϑῆ᾽ 
ἀνϑρώποις τε καὶ ϑηρσὶν καὶ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐπ αὐτὴν ζώοις ἀνατέλλει 

(δρ. ΧΙΧ. 1) Τππΐπ8 ἰίᾳ οουτοχὶ! 5811. Ὑποδεὴς τε: ἑηζονῖον., βιιάτίι5. δεαραμία. 
Ιοοΐ. ταπειγόςφρογνον ἃ ᾿οοῦβοπο ου1}- 9) 1. χαταδεξομέγους ἴῃ [ὑΐαῸ ; 
δαϊαϊη., ΟἿΓ. ΒΌΡΓΑ΄ οἱ, 11. ἴα οἱ ΒΕΡΟΙΊΟΓΟΒ. οἱ Ῥγαθβθηΐοβ οἱ ροβίο- 

2) Ὑποδέομαι ὁηθο, ἐνιιηι ο} γ090. 108, τι|ὖὶ Ρὰ"} 6βί, πιθιηογαί. θ)αὺ. 

ὰ δα. 
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16: (ποηΐδπη ᾿Π] ΦυϊαΐΘη Π]68Π| Θ5Ὸ ΟΟσΠΟ560, οἱ ρΘΟΟδίΠῚ ΠΊΘΊΠ ΟΟΥ̓ΔΠῚ 
16 Θϑὲ 5606 Γ. ΤΊΡΙ 5011 ρθοῦᾶνι, οἱ π]8}11Π| ΟΟΡΔΠ] 6 ἴβοὶ, αἱ {ιϑ5{Π{- 

ΟΟΥΒ. ἴῃ ΒΘΙΙΠΟΏΙΙ5 (π|5, οἱ νἱποᾶϑ, ΟΠ {πά] 0718. Εσοθ ΘΏ1Π), ἴῃ [ηἰ- 

ἀαϊαι 5 σοποορίμ5. 5Π|, οἱ 11 ρΘΟοδί5. ΘΟΠΟΘΡΙΐ Πη6 Ἰηδίο' πηθ68. Εοοθ 
ΘΏΠ, γοΡαίθιη ΑἸ] οχιϑί!. [πσογία οἱ οοου]α ϑαριθη 86 ἴπδα τηδηϊ[6 55. 
τ]. ΑΒΡΟΓΟΘ 116 ΠΠΟ ΠΥΞΒΟΡΟ, οἱ πη πη ἀἀ 0 0 ; ἰᾶνὰ 116, οἷ ΒΈΠΡ6Ι ΠΙΥΘΠῚ 
ἀθά!θαθογ. Απαάϊίαὶ τη60ὺ (ἃ σαπάϊαμῃη οἱ ἰδϑί απ, οἱ χα! θηΐ ο558 τηθᾶ 
πη ]Ἰΐα. Ανογία [δοῖθη) ἰπᾶπΠη ἃ ρθοοδίϊ5 1η618, οἱ ΟἸηη65 ἱπἰ {υ]αΐ65 
685 ἄθίθ, (οὐ τηππππ| ΟΥΓΘᾶ ἴῃ 1η6, ἤθιι5, οἱ βρί γι πὴ τΘοΐα Π] ̓ ΠηΟνἃ 
ἴῃ ΥἹΒΟΘΡΙ 5 Πη615. ΝᾺ ΡῬΓΟΙΙΟΙὰΒ Τη6 ἃ ἴδοϊθ ἰπᾶ, οἱ βριγι τὴ ἰπππὶ 58η- 
Οοἴππι Π6 διιΐογὰβ ἃ π|6. ἢθάάἀθ τ1Πὶ ΔΘ ΠΠπ| 58] αἰ Γ 15. ἰπὰ], οἱ βριγιΐα, ααὶ 
ΘΑΡΏΪ ΠηροΓᾶΐ, ΘΟ ΠΙΙηὰ Π16. ἈἨΟΘΘΡΟ ᾿ΠΙ (1105 νἱὰβ ἰπ85, οἱ ΠηρΡῚΪ δά ἴδ 
οοΟπνουίθηϊ. ΓΙΡΟΓὰ τη6 ἄθ ϑΔηρ. 0.5, Πθα5, Πθι5. βα {15 τηθᾶ6. ἢ6- 
οδηΐδ 1 Πἰηστᾶ Τη68 ἰπϑ.{1{8ἃΠ| ἔπᾶπη. ΠΟΙΏΪη6, Ο5 ΠΊΘΕΠ] ΔΡΘΙΊ65, οἱ Δ }}1ἃ 
τηθᾷ δΔηπιηί αθιιπί ἰαάθηη ἰπᾶμη. (ἸΙΟΠΪΔΠῚ, 51 γ 8565 5ΔΟΡΠΟΙαπΊ, 46- 
ἀἰ556η}) π{|6: 564 ΠΟΙΟΟδιι5ι15 Π0η ἀοΙΘοίαΓ 5. δον Ποία Π60Ὸ 5ρι|01{π5 
ΘΟΠ ΓΙ ]αΐτι5 ἢ 60 ΘΟΠἰΡΙπτὴ οἱ ΠυπηΠ]ΐππὶ ΠΘι15. πῸη ἀδϑβριοἱοί. ἡ 

ΧΙΧ. Πᾶαρο οαθηιρία τηιϊίαγίοδ ρασθηι ψιιαθναηιι8. 

Ταϊαπη ᾿ριαν οἵ ἰδηίογαπι, (πὶ ἰᾶπὶ Οἰδυιπ ο]οσίαπη ΘΟηΒΘΟα ϑαηΐ, 
Πα 1ἃ5 οἵ ΡΟ ΟΡΘαΙ ἢ 81 51} 6 οἴ10 ΠΟη ἰδηΐιη) Π05, 564 οἱ 56η6- 
ΡΑΙΟΠ65. δηΐθ ΠῸ5 Π]Θ ΠΟΥ 5 ΓΘ ΑΙ ἀΠ{, 605 ΠΟΠΡ6 41] ἴῃ {ΠΠἸῸΓΘ οἱ νψϑυ- 
ἰαΐα ϑαβοθρογαμηΐ οἰοααϊα οἰ5. Ομᾶγ6 ΜΠ] ΟΥΠῚ ΤΠΔΡΉ ΟΡ π|6 οἱ 111π- 
βγη} σΘΟΒΟΥ ΠῚ ΡΔΡΙΙΟΙΡ65. ἰδοί! ΓΘΟΌΓΓΔΠΙΙ5 δ ΡΔΟ]5 ΒΟΟΡῸ ΠΟΡῚ5. ἃ} 
ἴηἰ{0 ἰγδάϊ μη, οἵ ἰοίϊ5. πη ηϊ ρᾶγθηΐθη οἱ οὐθδίουοιη Πρ θη ἱπίϊι6- 
ΔΠΉ11, δία. 1ΠΠπ|5 τη 015. οἵ ΘΧϑι ρου θι15 ἀοπῖ5 ῬδΟῖὶ5 οἱ θϑηρίδοίβ 
Πγτηϊίον δου θάπηι5. (οριαί!οηΠ 6. ΘΟὨ ΘΠ] ΘΠ Θιιπ]., οἱ τηθη 15. ΘΟΕ 15 
ΙΟΠση  Π 8 ΠῚ) 6115 νοΐ [ἢ πραγ. ΥὙΠἀθδΠ}5, “Δ ΟΡ ΘΓ ΟἰΘΙ6η- 
ἴθ) 56 ΡΓΔΘθΘδΐ οΥσᾶ ΟἸΙΏΠΘΠΊ ΟΥΘ [ΠΓΔΠῚ 5.181. 

ΧΧ, Ραῦρῆν οέ Ἂοποουγάϊαην α 60 απιαγὶ, Μμαγηιοηῖα ἡιιπαὶ οἱ οὐγᾶο 

παΐιγαο ἀοηιοηϑδίγαί; ἀπᾶθ ηυιίϊία ποδὶ ααἀξυνηί ϑοποβοῖα. 

(0611, συθρυηδίίοηθ. οἷτι5 ΘΟΙΏΙΟΐΐ, ἴῃ Ρᾷ66 6ἱ 5001 πηι}; 4165 
οἰϊδη οἱ ποχ ΠΕΠ|0 51:01 ἰηνίοθι ΠηρΘαϊπηθηΐο οοηβιιπίιπ ἃ) 60. ΟΌΓΒΙΠῚ 
ΔΡΘΟΙνηΐ. 80] οἱ ᾿ᾷπὰ οἱ βάθη ΟΠΟΥΙ ϑθοπηιη) 6᾽π15 ΤηΔη Δ [ΠῚ 
5.Π6. 1110 ΘΥΓΟΓΘ ἴῃ ΟΟΠΟΟΡΪὰ 5101 οοηδίι 85 ἀἰΒΡΟΒ ΟΠ 6 5. Θνοϊ νηΐ. 
Τοῦγὰ σγᾶνι ἃ 5ΘΟΙΠ 11) Οἰτ5. νοὶ πἰαί θη 51115 [ΘΙ ΡΟΥ θτ15 ΠΟΙΆ ΠῚΠ}}115, [6 ΥῚ5 
οἱ ΟΠΊΏΙ 5 Πτιὰἃ6 ΒῈΡΟΙ ΘᾶΠ) 51:ηΐ ΔΗΙΏΔΗ 15 ΔΙ] Θηΐ πὶ ἴῃ Δ" ἀδη- 

4) Λὰά ποι. γθβρὶ οἷ᾽ ρυδοοθ θη {15 Ὑ 6 }}] 
ἐποίησεν, υὶ οϑἱ Θεός. 

5) [πη ν] υἱἀθίπι. διιοίογοπι Ερ. δά 
Ηδθθν. 12, 1. 

6) Ῥαγίϊοῖροβ πράξεων ϑ5ι1ηι85, (ἃ 
ΘΑΡΈΤΩ ΤΠΘΠΠΟΤ πη ΠΟΡΪ5 ΡΤΟαΪΐ 5. δουῖρ- 
γᾶ. ἢ αυ. 

1) Τοπθᾶϊηιβ Ῥδοθὴ ἃθ64π6 ἢΡΙΠΔΠΊ, 
Ὧἃ0 68 ἴῃ ΤΟΙΠῚ παίπγα ἰθηθία. Η. 

8) Ηδιηοπίαπη τηππα] (6. 20.) ᾿π5{1- 
{π6Π5.,. Οἰθιηθηΐθη 856 ῬΓΔΟΡοί Πθι5. δυθᾶ 
ΟΠΊΠ6ΠῚ ὁγθδίμταπι). ἢ. 

ὕδρ. ΧΧ. 1) Ν5. θαβεὶ πανπληϑῆ. 
Ἀρυὰ ΠΧΧ οἱ δου ρίογοβ ΑἸ οχδηάσηο05 » 
58606 ποη ΘΟ] {π65ο1{, 564 τοί ποίμτ. ψαο. 
Εδάθπ βου 6 παὶ ταίϊο πᾶ τᾶγο ἰπ οαά. 
1 ΔυΓοηϊ8πο οἱ (ἰαβαπαίθηβὶ, {1 ΓΘ Ύ ΟΤ ΠῚ 
ἘρΡ. ᾿ρῃδι! σϑοθηβι ποθι ΘΧμἰθθηΐ. 

ἮΈ 
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τροφὴν; μὴ διχοστατοῦσα, μηδὲ ἀλλοιοῦσά τι τῶν δεδογματισμένων 
ὑπ᾽ αὐτοῦ. ᾿Αβύσσων τε ἀνεξιχνίαστα καὶ νερτέρων ἀνεκδιήγητα πρί- 
ματα" τοῖς αὐτοῖς" συνέχεται προστάγμασιν. Τὸ κύτος" τῆς ἀπείρου 
ϑαλάσσης, κατὰ τὴν δημιουργίαν αὐτοῦ συσταϑὲν εἰς τὰς συναγωγὰς, 
οὐ παρελβαίνει τὰ περιτεϑειμένα" αὐτῇ κλεῖϑρα, ἀλλὰ καϑὼς διέταξεν 
αὐτῇ, οὕτως ποιεῖ. Εἶπεν γάρ᾽ ἕως" ὧδε ἥξεις, καὶ τὰ κύματά σου 
ἔν σοι συντριβήσεται. ἑ ᾿δλκεανὸς" ἀνθρώποις ἀπέραντος, καὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτὸν κόσμοι ταῖς αὐταῖς ταγαῖς" τοῦ δεσπότου διευϑύνονται, Καιροὶ 
ἐαρινοὶ, καὶ ϑερινοὶ, καὶ μετοπωρινοὶ; καὶ χειμερινοὶ ἐν εἰρήνῃ μετα- 
παραδιδόασιν ἀλλήλοις. ᾿ἡνέμων σταϑμοὶ κατὰ τὸν ἴδιον καιρὸν τὴν 
λειτουργίαν αὐτῶν ἀπροσχύπως ἐπιτελοῦσιν" ἀέναοί τε πηγαὶ πρὸς ἀπό- 
λαυσιν καὶ ὑγίειαν δημιουργηϑεῖσαι, δίχα ἐλλείψεως “παρέχονται τοὺς 
πρὸς ζωῆς ἀνϑρώποις μαξούς" τά τε ἐλάχιστα τῶν ζώων τὰς συνελεύ- 
σεις αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ποιοῦνται. Ταῦτα πάντα ὁ μέγας 
δημιουργὸς καὶ δεσπότης τῶν ἁπώντων ἐν ὁμονοίᾳ καὶ εἰρήνῃ προσέ-- 
ταξεὲν εἶναι; εὐεργετῶν τὰ πάντα, ὑπερεχπερισσῶς δὲ ἡμᾶς τοὺς προσ- 
πεφευγότας τοῖς οἰκτιρμοῖς τ ταν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ̓ Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ ἡ μεγαλωσύνη εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήν. 

ΧΧΙ. Οδιθηιρουύθηνιβ 260, ποῆὶ δϑαϊίοηῖδ αποίογθιυιδ, π6 Τπηιηιογα ἐἰ {15 

θοηοβοῖα ποδὶ ἦν, οοπαθηιπαίίοποην, οοααηί. Ααϊογία(ἱοη 68. 

Ὁρᾶτε, ἀγαπητοὶ. μὴ αἵ εὐεργεσίαι αὐτοῦ αἱ πολλαὶ γένωνται εἰς 
κρίμα πᾶσιν ἡμῖν, ἐὰν μὴ. ἀξίως αὐτοῦ πολιτευόμενοι τὰ καλὰ καὶ 
εὐάρεστα ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῶμεν μεϑ' ὁμονοίας. “Ἵἔγει γάρ που" »πνεῦμα' 
κυρίου λύχνος ἐρευνῶν τὰ ταμιεῖα τῆς γαστρός. Ἴδωμεν, πῶς ἐγγύς 
ἐστιν, καὶ ὅτι οὐδὲν λέληϑεν αὐτὸν τῶν ἐννοιῶν ἡμῶν͵ οὐδὲ τῶν δια- 
λογισμῶν ὧν ποιούμεϑα. Δίκαιον οὖν ἐστὶν, μὴ λειποτακτεῖν ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ. “Μᾶλλον ἀνϑρώποις ἄφροσι καὶ ἀνοήτοις 
καὶ ἐπαιρομένοις καὶ ἐγκαυχωμένοις ἐν ἀλαζονείᾳ τοῦ λόγου αὐτῶν 
προσχόψωμεν, ἢ τῷ Θεῷ. Τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, οὗ τὸ αἷμα 
ὑπὲρ ἡμῶν ἐδόϑη, ἐντραπῶμεν, τοὺς προηγουμένους" ἡμῶν αἰδεσϑῶμεν, 
τοὺς πρεσβυτέρους ἡμῶν τιμήσωμεν, τοὺς νέους παιδεύσωμεν τὴν σται- 
δείαν τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, τὰς γυναῖκας ἡμῶν ἐπὶ τὸ ἀγαϑὸν διορ-" 
ϑωσώμεϑα." Τὸ ἀξιαγάπητον τῆς ἁγνείας ἢϑος ἐνδειξάσϑωσαν, τὸ ἀπκέ- 
θαιον τῆς πραὕτητος αὐτῶν βούλημα ἀποδειξάτωσαν : τὸ ἐπιεικὲς τῆς 
γλώσσης αὐτῶν διὰ τῆς φωνῆς" φανερὸν ποιησάτωσαν, τὴν ἀγάπην αὖ- 
τῶν μὴ κατὰ πφοσχλίσεις͵" ἀλλὰ πᾶσι τοῖς φοβουμένοις τὸν Θεὸν ὁσίως, 
ἴσην παρεχέτωσαν. Τὰ τέκνα ὑμῶν τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας μεταλαμ- 
βανέτωσαν μαϑέτωσαν τί ταπεινοφροσύνη παρὰ Θεῷ ἰσχύει, τί ἀγάπη 

2) Κρίματα -Ξ οἰχονομίαι ϑιῖάας. ματα. Δῃιαϊββίιηα {18 ΟΡ οοσιπι ἱτὰ- 
ΕΤΡῸ Ξξξ γαϊϊοτιο8, αἴϑρο 51{101108. γγοιϊζομο αΑἰ{|0 46 [6715 ἰΓὯη5 Θοδαᾶπμαμη 5115 ροὸ- 
Ρ] δορί χλίματα, ἐγασίιι5. 5ῖνο γθρίοη08. ϑ8ιίθἃ ῬΠΠ]ΟΡθιι5. ΡῸῚ ῬΠΗοθηΐοθβ, (αν παρὶ- 
ΒΙΥΥΙῸ5 οΧΙβίτηαΐ, 5. Ραίγοπι ΒΟΙΡΒΙΒθθ. Πίθηβοβ οἱ (δαϊίΐαηοβ ππάϊαιιθ ΒΡ ΓΒῚΞ 
χρύμματα, οδδηΐαο νογαρίηοςβ (νοχ ατᾶο- οομηγπαία οϑί, Οἷς, ΑἸοχ. υ. Πιπηβρο αι 
Οἷ5Β ᾿Π8016η85}). [πηΐ8 οἱ 41 τηᾶϊπΐ Κα! ἴβομθ που ππρθὴ. θοῦ ἃ. ἰβί. 
κύματα, τπάαο. ΠΗ. (αΙ]1οΟἸ011]10 ἢ. 1. Ἐπίν. ἀον σϑορν, Κοπηίπίββο νοι ἃ. Νϑαθη 
χρέματα ἰάδηη διηΐ ἀιοά χοίσεις Ξξξε οἱ οἷο. ἄθθιβ. νυ. ὅ. 1.. 16] 6ν, Βϑυ]η 
ϑθραγαί 1165, 5οηγθρφαίοη65. Ῥγαρβίαὶ χλί- 1885. ΥὙο]. 1. Ρ. 111 5ᾳ. ϑῈΡ.ΠΠ8. ΓΘ ΠῚ 
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ι1ὰ ΡΓΟΪΌΡΙ, ΠῸΠ Πδοβιίδη5, Πρ6΄Π6. τηπ8η5 ΠΕ {τι ΘΟΥΙΠῚ {πὰ6 ἃ" 
10 ἀδεογοία 5ππη|. ΑΠΡΥΒΒΟΤ Πα, ἱπνοβ σα} ἃ, δἱ Ῥγοίαπἀϊ ἰποη δ 1] 6 5 
ἰῃ8{Π{ππ|10Π 65. οἰβάάθῃῃ. ἸΘρΊ 5. ΘΟΠΠΠΘηΐ. ΜΟΪ]6 5. ἰΠἸΠΊΘΠ5Ϊ] ΠὩΔΓ5, ΘΓ ΟἹ- 
ἀἸη Δ ΠΟ 61] ΘΙΠ15. π΄ ΘἸΠΊ.]05 οοδριηθηίαία, οἰ ΟΠ ρΟϑἰία 5101 οἰδαβίγα ΠΟΙ 
{ΓΔ ΠΒΘΥ ΘΙ}, 504. ΡγΟὰ οἱ ργάθοθρίί, ᾿ἰὰ [αοῖζ. ὈΙχὶΓ οηΐπ : {Ππὸ τιβάτι6 
γΘΠ165, οἱ ἴῃ ἰ6 ἰρ80 οοπίθυθηία {Πποίτι5. (ὰ].. Οοθάππια ΠΟΙ ΠΙ15 [π|- 
ΡΘΓΙΘΆΒΙΠ5, οἱ αὶ ἰγᾶη 5. Ἰρϑ) δππηΐ τηπη], οἰβάθῃῃ ΠοιηΪπὶ ἀἰπρο51{10- 
ΠΙθ5. σα ΘΓ ΠδηΐΓ. ΥΌΡΠΔΘ, δοδίϊναθ, δ{ πη] 65. οἱ ΠΥΘΙΠΔ]685 (ΟΙΠΡ6- 
βίαίοϑ. 1ὴ Ῥᾷδθ ἃ]18ἃ8 Δ}118 βιιοοθάπμηί. ΥΘηζουἢ). δαί !0Πη 65 Ρ ΘΟ] ΑΓ 5110 
ἰΘΙΏΡΟΓΘ ΤΠΙΠΠῚ15. 51Π1Π| 5176 ΟΠ ΘΠ ἀἸοα]0 ΟΠ Θιιηΐ ; [Ὀηΐ65. Θἰ [Δ ῬΘΓΘΏΠΘΒ, 
Δ πι511ηῚ οἱ βαηιαίθιῃ ἰαοί!, ὉΡΟγὰ σἰπο ἀδίβοία δἀ νἱΐᾶπ) ΠΟΙ ΠΠΠ] 51ι- 

βίθηϊδη ἀλπ| ΡΥΔΟθΘηΐ ; οἱ ΔΏΠΉΔΙΙὰ ΠΗ] Π]ἃ ἴῃ Ρᾶ06. οἱ οοποογάϊα δοοίιιϑ 
5105. ἰδοίπηΐ. Πᾶθο ΟἸΠΠΪὰ Ιηᾶσηπ85 ΟΡ ΪῈχ οἱ ομηΐπη ΠΟΙ 115 ἰπΠς 60η- 
ΟΟΡΪὰ οἱ Ῥᾷσθ ΠῚ ἰπι581{, ΘΠ ΘΙ οἰ Θ 5. ΟΠΊΠ 115, 5 ρΡοΓΔθαπἀδηῖον ἁπίθηι 
ΠΟΡΪ5., 4ἱ ἃ τη ]56Γ [1065 Οἰτι5. ΘΟΠ ΘΊΠη15, ΡῈῚ Πομπιίπιπι [6ϑιπὶ ΟΠ τὶ- 
δίιπη, Οἷἱ φ᾽ουία οἱ τηδ!οϑίαβ ἢ 56 0114 ΘΟ] ΌΤΙ. ΑἸΠΘΗ. 

ΧΧΙ. Οδιοηιρουθηνιβ 60, ποι 866 Ἰοτὶδ αὐοίογῖθυιδ, π6 ἐηηηνθνα ἐἰ{ἶυι5 

ὑοηποβεῖα ποῦς. ἵν, ἐοπαἀθηνπαίϊοηπθην, οοἄαηί. Αα]ιογία(ἱοη 65. 

γιάοία,.. ἀΠ6οῖ 1, π6 ΒαΠΘΙ οἴ 6115. {πᾶ6. τπη{ἃ βϑηΐ, ΠΟΡ15. ΟΠΊΠ 15 

ἴῃ. ΟΟΠ θη Δί η6 πὶ σοάδηΐ, ἰδ ἀἰσηθ 110 νἱνθηΐθα θοηὰ οἱ δοοορία ἴῃ 
ΟΟΠΒΡΘΟία Θἷ5 απ ΘΟΠΟΟΡΪὰἃ [ΘΟΘΥηι5. ΒΊΟΙΣ ΘηΪπΠη ἈΠΟ: .5ΡΙΓ1{π|5 
ΠΟΙ πὶ ἰππςοῦ ἃ ΒΟΡ αἴ η5. ΟαΥΘΤΠμᾶ8. γΘηΓΓΙ5.. (ΟΠ ΒΙΔΘΓΘΙ,Ι5, {18Π] ΡΓῸΡΘ 
511, οἵ «ποι σορ!ίδί!οηιη. ποβίγαγη οἱ ΟΟΙ]Ο Π]ΟΡαΙη, αὰὯ6 ΠΑ )ΘΠΊ18, 
Ὠ1Π1] ἰρϑιπῃ ἰαΐθαί. Αθαιιη οϑι ἰρΊδ, αὖ ΠΟ 511ηπ5 ἰγΓᾶηδίισαθ ἃ γο- 
Ιπηΐαΐθ οἰ5. ἢομηηθ5 βία]05 οἵ ᾿Π5]ΡΙΘηΐ65., ο]αίοβ οἵ ᾿ἴῃ ΒΘΥΙΠΟΠΙΒ. 58] 
ἰδοίαηϊἃ ο᾽ΟΥ 65. ροίϊι5 4πᾶπ|Δ} ἢθαπη οἰ θη ἁτηιι5. ἢΠοΙΪ πη] [6511 
ΟΠγΙϑίπμη,, ΟἾΠΙ5 5Δ ΠΟ 15 ῬΙῸ ΠΟΠ15 ἀδίι5 ο5΄, ΡῚ6 νΘΠΘΓΘΙΏΠΙ, ΡΓΔΘΡΟΒΙ- 
ἴο5. Ποβίγοβ ΓΘΥΘΓ ΔΙ, 5ΘΠΙΟΓῈΘ. ΠΟΒίΓΟΒ. ΠΟΠΟΙΘΙΠΏΠΙ5., ΠΥΘΠ65 1Π Ὧ1501- 
ῬΙπὰ {ΠΟ ]5. Π 61 ΘΡἀΙἅΠηι15., ὈΧΟΤῸ5 ΠοΟβίγαβ δά 1ὰ «ποὰ ΒοΠπη οϑί ἀ}- 

ΓΙ σΔΠ115. ΑἸΏΔΒΙ]65. ΟαϑἐΠ{8{15 ΙΠΟΓῸΒ Οβίθηδηΐ, ΡαΓΔΙ οἵ 5᾽ ΠΟΘ ΓΠ Π]ΔΠ- 
516 1 Π1Π15. 586. νο]αηίαίθπη ἀθιη δ ΓΘ ηΐ, ΠΠηστιὰθ. 5186 ΤΠ 6 Ρ ΔΙ ΪΟ ΘΙ γ0 06 
π]Δ 16 ϑίδη) [Δοϊδηΐ, ΟΠ αΡΙἰαἴ6 ΠῚ 5118 ΠῚ 5116 ῬΟΙΓΒΟΠΔΙΙΠ ΔΟΘΘΡΙΟΠ6. ΟΙἸΠΠΪ- 
μιι5 ἢριμὴ 5ᾶποία {Ππ 6 {|Π0τ15 ΔΘΟ 4]6η) ΘΧἢθΘᾶπηί. ΠΙΡΘΥῚ Ὑοϑί! ἀ1501Ρ}1- 
πὰ (ΠγΙϑιϊ ΡΥ ΠΟΙρ6 5. δἰπί; ἀϊβοαπί, «ιαπίσμη. ΠαΪΉΠ11ὰἃ5 ἃρια Πθιπ) νὰ- 
Ιοαί, φυϊὰ δαβία οΠαΡα5. ἀραιὰ Ποιαη Ροϑδι1, ἀαθπδ 0 411ΠΔ {1Π|0} 6115 

αἰϊααίοανί! 1ι|ρ5᾽ὰ5 μΡ. 1061. ποί. 8. οἰϊδη ἱπ ἢοὺ ἱπιίδίπιν. Ἀομι. 11, 350. 
Ι. τὧὦ (τ. ΑἸροο. 1. 6: 

9) ΝοΟΙία οοηϊ. αὐτοῦ 50. ϑεοῦ (ὰΡ- ΧΧΙ. 1) Ρχγόν. 20:27: δχ Ἰη6- 
Ἡ. εα. ἸΥ. ΠΟΥ ΡΙΟΪΔίιμη. Πδθο οἱ 546. τ564110 

4) θη. 1, 9. ; δ ἤποιη ὁ. 22. ἰθγ] ὁπ (ἸΒΟΓΘΡ Δη[1ἃ 
9} 00. 98.. 10. Ὀ»Ἐδ. 105, ὃ. ΤΘοΙΔηΐπ 1 ἃ (Ἰοη. ΑΙοχ. δίγοιῃ. [Υ, 17. 
0) 01. 558,11." Ρ- ΟἹ]. 
1) ΟἸοη. ΑΙοχ. δίγομ. Υ, 12. ρ. 098. 9) ὑπ πὐρβίαθ 10.0.Ἐ}Ρ»ὥϑ. 
8) 1,.. ἐπιταγαῖς νὸ] διαταγαῖς 9) 1. Ερ. ΡΟΪΝΟΑΡΡΙ. δα ΡΠ). Ὁ. 4, 

Ιπη. 61]. 4) Ῥγδοβίαγο νυἱάθίαν Ο]θιη. ΔΙοχ. διὰ 
9) Ραμ] ΑΡ. ποη 50] πτῃ ἴῃ {π6η}], τῆς σιγῆς. ΟὈοἸηροϑοδηΐί ΠἸπριιᾶπη 5118Π| 

50 ἴῃ δχογάϊπιη ἂς τηθαπιπὶ ἘΡΡ. 81:ιἃ- τη 1668. } ᾿ 
τη δοξολογίαν ἱπίγΓοἀποθηΐίθη, ποϑίεουι 5} ΟΠ Τα: ὅ; 21. 



10 Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ ΟΝ. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. ΧΧΗΙΙ. 

ἁγνὴ παρὰ τῷ Θεῷ δύναται, πῶς ὁ φόβος αὐτοῦ καλὸς καὶ μέγας καὶ 
σώζων πάντας τοὺς ἐν αὐτῷ ὁσίως ἀναστρεφομένους. ἐν ̓καϑαρᾷ διανοίᾳ. 
᾿Ερευνητὴς" γάρ, ἐστιν ἐννοιῶν καὶ ἐνθυμήσεων " οὗ ἡ πνοὴ αὐτοῦ ἐν 
ἡμῖν ἐστὶν, καὶ ὅταν ϑέλῃ, ἀνελεῖ αὐτήν. 

ΧΧΠΠ. Ααἀδογίαίϊονοβ αθ γτοϑογαμπίαν ἢ46 οἰυγϊδίϊαπα, χψυαθ ηυϊδογίαην 

ροοσαίογιην ρΡ»αθαϊοαί. 

Ταῦτα δὲ πάντα «βεβαιοῖ ἡ ἐν Χριστῷ πίστις" καὶ γὰρ αὐτὸς δια 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὕτως προσχαλεῖται ἡμᾶς" νδεῦτε,3 τέκνα, 
ἀκούσατέ μου, φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς. Τίς ἐστιν ἄνϑρωπος ὁ ϑέ. 
λων ζωὴν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαϑάς; Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου 
ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη τοῦ" μὴ λαλῆσαι δόλον. "Εκκλινον ἀπὸ κακοῦ, 
καὶ ποίησον ἀγαϑόν. Ζήτησον εἰρήνην, καὶ δίωξον αὐτήν. ᾿Οφϑαλμοὶ 
κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ πρὸς δέησιν αὐτῶν" π[ρόσωπον 
δὲ] κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κανζὰ, τοῦ ἐξολε!ϑρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημ[ό- 
συνον!] αὐτῶν. ᾿Εκέκραξεν' ὁ δ! καιος], καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτ[οῦ, 
καὶ ἐκ] πασῶν τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ ἐῤῥύ]σατο αὐτόν. Πολλαὶ αἵ 
μάσ[τιγες] τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τοὺς δὲ ἐ[λπίζον]τας ἐπὶ κύριον ἔλεος 
κυκλώσεϊ ι]." 

ΧΧΠΠ. Ἀϑίοίο υυνηυῖϊος. Ογοαϊΐία ΟἸυγϊὶδίυιην 6556 υοηίμγυην. 

Ὃ οἰκτίρμων κατὰ πάντα Ἀ[ αἱ εὐερ]γετικὸς πατὴρ ἔχεν σπλάγχνα 
ἐπὶ] φοβουμένους αὐτὸν, ἠπίως [τε] καὶ προσηνῶς τὰς χάριτας αὖ- 
τοῦ] ἀποδιδοῖ τοῖς προσεργομένοι[ς «αὐτῷ ἁπλῇ διανοίᾳ. Διὸ μὴ δι- 
ψυχῶμεν, μηδὲ ἰνδαλλέσϑω" ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἐπὶ ταῖς ὑπερβαλλούσαις : καὶ 
ἐνδόξοις δωρεαῖς αὐτοῦ. Πόῤῥω ,γενέσϑω ἀφ᾽ ἡμῶν ἡ γραφὴ αὕτη, 
ὅπου λέγει" “ταλαίπωροί εἰσιν οἵ δίψυχοι, οἱ διστάξοντες τὴν ψυχὴν, 
οἷ λέγοντες᾽" ταῦτα ἠκούσαμεν καὶ ἐπὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ἰδοὺ 
γεγηράκαμεν, καὶ οὐδὲν ἡμῖν τούτων συμβέβηκεν. 4) ἀνόητοι ,ὅ συμ- 
βάλετε ἑαυτοὺς ξύλῳ" λάβετε ἄμπελον. Πρῶτον μὲν φυλλοῤῥοεῖ, εἶτα 
βλαστὸς γίνεται, εἶτα φύλλον, εἶτα ἄνϑος, καὶ μετὰ ταῦτα ὕμφαξ, 
εἶτα σταφυλὴ παρεστηκυῖα. Ὁρᾶτε ὅτι ἐν καιρῷ ὀλίγῳ εἰς πέπειρον κα- 
ταντᾷ" ὁ καρπὸς τοῦ ξύλου. Ἐπ ἀληϑείας ταχὺ καὶ ἐξαίφνης φελειο- 

ϑήσεται τὸ βούλημα αὐτοῦ, συνεπιμαρτυρούσης καὶ τῆς γραφῆς" ὅτι 
ταχὺ ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ, καὶ ἐξαίφνης ἥξει ὁ κύριος εἰς τὸν ναὸν 
αὐτοῦ, καὶ ὁ ἅγιος," ὃν ὑμεῖς προσδοκᾶτε." 

0)» ΟΠ δι. ἄν 12. ΘΟΒΠ] ΘΙ ΙΒΠΘΙῚ Ποχίοοη ἴῃ ΤΧΧ, Ιθ1ἀ. νοῦ. 

“) ἀνελεῖ οοπὶθοίαγα οδϑί Πανῖ8} Ρ. Ζέχρθαγω. 
ἀνέλει, (οά. Νί8. (656. Ἰδοορβοπο), οἱ 5) ΡΒ 91, 10. 
ΟἸοα. ΑἸἰοχ. ΕΣ: , 

ὕαρ. ΧΧΙΠ. 1) ἵν. ἐνδάλλεσϑαι 

ὰρ. ΧΧΠ. 1) Υἱά. ΟΙοια. ΑΙοχ. 1. 1. ἔθ|10 ἐπμόβεμίος ἀ ΘΕ ΒΝ ΗΝ, Ἠλὰ 
ΓΆΤΟ ΟΟΟΙ ἂρ. Ἠοιηοσμμ. (τ. φυ- 

Ἐπεὶ θθμ Ὁ Το. ἀν ὁ π ὑγροῦ: - μ 
9) σοῦ πιάνο (Ο(6!6.}} οἱ (Ο] Ομη 6511 2) Πιηΐπ5 ΠηΔ|1ὁἱ λέγεται. δοδο γουθὰ 

ο. ΧΧ οἱ ΟἸθιη.. ΑἸοχ. 6Χ ΑΡΟΟΎΡΙὰ σαδάδμι Βουϊρίαγα ἀδβυμπία 
4) γαγίδηί ΧΧ οἱ ΟἸοιη. ΑἸοχ. Αἀθὰβ [586 οθηβοπί (οἰ θυ οἱ γαβίμβ, 

β 



Ι, ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ (ΟΝ. ΧΧΙ. ΧΧΙΙ. ΧΧΙΠ. 

θΟΠι5. οδί οἱ ἸὩΔΡΉΙΙ5, 
ΡιΓὰ Πηθηῖ6. 

ΒΟΙΎΔΠ5. ΟΠΊΠΘ65. 61 ἴῃ 
δι θηΐμ οΟρι δ] οἱ ΘΟΠΒΙΠΟΥΙΙΠ ΠΗ 15 ΒΟΓαΐΔΙΟΓ, Εἰι- 

γα 

050 βδηοίθ νϑύβαη(} 11} 

ἴπ15. ΒΡΙΓΙΓ5. οϑὲ ἢ ΟΡ: οἵ {ασμη νοοῖ, δαίογοί οι. 

ΧΧΙΙ. Αἀ]ιοναἰΐοηθα ἤαθ υοϑογαμίμν 46 οἰυγιδίϊαπα, χιαθ ηυϊδουίανη 

ρῬϑοσαίογην ργαθαϊοαί. 

ἤδθο δυΐθη ΟἸηΪὰἃ ΟΟΠΠΙΙηαΐ Πά65, {πᾶ δὲ τη (Πγϊβίο. 
ΡΟΡ ϑδριγιίαμι β5δηοίαη) [ἃ Π05 ΘΟΙρΡΟΙΪδί: 

Οις 651 ΠΟΠΊΟ, ΙΠΟΓΘΠῚ ΠΟΙΏΙΩΙ ἐἰοσοῦο νοϑ. 

[ρ56. δῇ πη 
ὙΘηΙ16 ΠΠΠΙ, ἀπάτα τη6:; [1- 

41 νὰ]ξ νἱΐδιη, Αἰ] 65 
ἀ165 νάθγα θΟποβ ὁ ΡΓΌΠΙΠ)6. ΠΠΠρτιᾶτη ἰπᾶπ| ἃ 1810, οἱ ἰἅ}}]1ἃ, πα ἰο4αδη- 
[ὰν ἀοϊπμη. ἢ ΘΟΙηἃ ἃ πη8]0᾽, 
4ᾳ 66 681]. 

οἱ ἴας. ΒΟΠΊΙΠ. 
ΘΟ] ΠΟΠΉΪΗΪ 5ῈΡΟΙ ἰπβίο8, οἱ ΔΙΓΘ5. ΘἰΠ15. ἴῃ ῬΓΘΟΘΒ. ΘΟΓΊΠ: 

Ουᾶογο Ῥᾶθθῃι, δ ρθι86- 

ΕΠ 15. διιΐθιη ΠΟΙΏΪΠΙ 5Π061 ἰΔοϊθηΐθ5. πηᾶΐα, τἰὖ ρογάαΐ 46 (ΘΓΓὰ ᾿ΠΘΙΠΟΓΙΔ]ὴ 
ΘΟΥ. (Ἰαιηᾶνιΐ Ππιβίπι5, 

θα] ΠΟ] 115. Ο᾽15. ΠΡ Θγαν ΘΠ]. 

οἱ ΠΟΙΏΙΠτΙ5 
ΜΠ ϑαηΐ [ἀρ }1ὰ ροοοδίου 5, 5Ρ6ΓΔΠ- 

Θχαπ νι ΘΠ], οἱ ΘΧ ΟἸΠΠΠ 15 {{Ἰ- 

θη δἰΐθηη ἴῃ ΠΟΙΏΙΠΟ ΠΟΥ ΟΡ Ια οἰγουπη θ᾿. 

ΧΧΙΠΠ. Ἐδίοίο Πιιιην 68. (Ογοαίίο (Ἰυνίςίνην 6556 υθηζυγυη. 

ΜΙΒΘΥΙΟΟΓΒ. ἢ ΟἸΊΠΙ 15 οἱ ΠΘηΪΡΉΛ5 ραΐον ν βοθῦὰ δρᾶ {ΠπΠ6 ηΐ6 5. ΘΙΙΩ] 
Βαθοί, 
5ΠΏΡΙΙΟΙ τηρηΐο Δοοθάπηί. 

ἈΠ 511 δοΡιρίαγα πᾶθο, πθὴῚὶ]Ά ἀϊοΙαΓ: 
οἱ ἄμπθιι:, ἀϊοθηίθα: 
οἱ 6606, ΘΟΠΒΘΠΠΙΠΉΙΒ, 

Γαΐθ γνοϑ ΔΡΓΏΟΥΙ ; ΥἹΐθ }] 51Πη106. 
Ροβίθα Πί, [ΟἹ ἀοθιπθ οἱ 05, 
Ἐνγὰ Πηδί!Γἃ. 

ταν αΐοθτη ΡΟΡ ΠΟΙ, 
οἰοίαν :; 

510, πράὰθ ἀγάλι, 
Βδ ΠΟ ἴτ5, {Π6Ὶ ν05 Θχϑρθοίδι! 5. 

5ΡΙΟΙ!. 1. 205. (τιᾶμη 5θη (θη 1ἀγ {πι6(1ι}" 
ΟΥ̓ Π5., ἴῃ δ! θοία. Ραίσιμη ἘΣ ΟΙ Θϑῖδθ 
λριθ5 δἀ ᾿Εξήγησιν ΡΥ ποπ θι8, 
Τυχιοἱ, 
Θοπ οἷ Ιοςὰ 5. [800}. Ἵ, 8. οἴ Π 5. ΡοΙγ. 
9, ὃ. 4. ἱπίοσ. 56 οο]]αία ἴῃ δηΐπηο (16- 
ΤΠ] 6 115. [πἴ556. ϑθηίθη 8 «ποὰ Δα ποί, 
Ἰάθιὴ ΘΟΙΏΡ ΓΑΙ, Βαγ πᾶ) Ἐρίδι. τὺ: 
Οὐ μὴ διψυχήσῃς πότερον ἔσται, ἢ 
οὐ, εἱ Ηοτηδα Υ᾽5. 8, 4, 5ἰοαί ἃ {16- 
τηθηΐα ΑἸοχαπτῖηο οἰϊαίαν, δίγοιῃ. . 
Θείως τοίνυν ἡ δύναμίς ἡ τῷ ἝἙρμᾷ 
χατὰ ἀποχάλυψιν λαλοῦσα τὰ ὁρά- 
ματα σὶ, χαὶ τὰ ἀποχαλύμματα διὰ 
τοὐοἡβθρύχους, τοὺς διαλογιζομέγους 

5ΟΡΡίαΓἃ οἰϊδηη ἰθ 5 ΠΟ πη ΡΟΙΠΙΡοηΐθ, 
οἱ 5ἰδί! πη νοηϊθί ΠΟΙ η115 [ἢ [ΘΠ] ΠῚ ϑπππιη], οἵ 

1830. (Οοηίτα δαίοιη ὙΥ οἴομαι’ 

ΘΡΔ 5416 διὰ ΠΘΠΙΡῚΘ οἱ διανοοῦ ἰΔΡΟΙ ΠΡ 115 4πὶ δά ἰρϑι1ὴ 
ΟὐᾶγΘ ΔΠΠΠη0 ΕαΡΙΙΟΙ ΠΘ6 5ΠΠΠ15, 

ΘΧΙΠΉ5 Οἱ ΠΟΠΟΥΙΠΟΙΒ. ἀΟΠ18. 6115 Οἰογαί 1 Δη]Πηἃ ΠΟΒ γᾶ. 
ΠΏΙΒΘΙῚ 

δος πάν η5 Οἰϊδη ἰθΠΊΡΟΓΘ ΡἰΓ ΠΟΒΙΓΟΓΊΠῚ, 
οὐ 1Π1] ΠΟΡΠῚ ΠΟΡ15. ΔΟΟΙ Ὁ 

ῬγΙπὴ (πΠ 46 ηὶ [Ὁ}115 ἡπἀίπ}, ΘΘΓΠΊΘΗ 
Ροβίπαθο πνὰ ΔΟΘΡθᾶ, 

γάρ «ποὰ ἴῃ Οχίριιο ἰθηροΓ ἰγποίαβ. ΥΡΟΥῚ5 δ τηὰ- 
Ιἡ νογιαίθ, γον! οἱ ϑιθ]0 νο]ηΐᾶ5 615. ΡΘΓΙ- 

ΠΟΘ. ΒΈΡΟΓ 
Ποηρο ἃ ΠΟΡῚ5 

51ηΐ, 4α] ΔΏΪΠΙῸ 5π8ηΐ ἀρ |16 65 

Ὁ ἰαία!, οοΙηρἃ- 

[Δ η 46} ἀθη 1 

πο 5ἰαιπη ὙΘηΓαΓῚ5 

ἐν ταῖς ζαρδέαις, εἰ ἄρα ἔστι ταῦτα, 
ἢ οὐχ ἔστιν. Οιι08 Ιοθὺ5 ἰᾶπὶ ἱπάϊοῦ- 
γριαΐί (οίθ! σι 5. 4ᾳ60. ᾿ 

9) τ 24 9. Υύδα 2 
ἀνόητοι -- ξύλου ἊΝ οαάθιη ἰθρ. ἴῃ 
γαδιη, ἼΠῸ ἜΡ. Π. δὰ Οὐογϊπίῃ. ὁ..1]1, 
ουΐπϑ ἃιοίοῦ ΟἸοιηθη5 ΒΟΠΊΔΠΙΙ5 6556 
γα ϊσο ἀἰΕἰ{πΓ. 
Ν γοΥΡαπ πος Νουὶ Ἐοράουὶβ δου]- 

Ῥίον θιι5. πιϑὶ (αἰ πη πη. οϑί. Οὔ", Αο!. 20, 
1 99: μῦν 20.0.4 ίοις ΤΠ} 11. 
141-305». .080. 

5) Ἤσλρασ..2....8. Μαϊδοῦ. ὃς 1. Οἷν, 
Ποργ. 10, 81. 

6) Ζγγελος ἸΙΧΧ. 



72 Ι. ΟἸΙΕΜΕΝΤΙΒ ΑὮἢ 6ΟΒ, ΧΧΙΥ͂, ΧΧΥ. ΧΧΥΙ. ΧΧΥΙ͂Ι.. 

ΧΧΙΥ. ιίμγαην γοϑιγγυθοίζουοην ἴοι οοηίιθ ποὺὲβ ἴηι παίμγα οϑίοπαϊῇ. 

Κατανοήσωμεν, ἀγαπητοὶ, πῶς ὁ δεσπότης ἐπιδείκνυται διηνεκῶς 
ἡμῖν τὴν μέλλουσαν ἀνάστασιν ἔσεσθαι, ἧς τὴν ἀπαρχὴν] ἐποιήσατο 
τὸν κύριον ᾿]Ιησοῦν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν] ἀναστήσας. Ἴδωμεν, ἀγαπητοὶ, 
τὴν κατὰ καιζρὸν) γινομένην ἀνάστασιν. Ἡμέρ[α καὶ] νὺξ ἀνάστασιν 
ἡμῖν δηλοῦσιν]: κοιμᾶται" ἡ νὺξ, ἀνίσταται ἡ[μέρα]" ἡ ἡμέρα ἄπει- 
σιν, γὺξ ἐπέρχεται. Βλέπωμ]εν τοὺς καρπούς" ὁ σπόρος [κόκκου] τίνα 
τρόπον γίνεται ; ᾿Εξηλ[ ϑεν" ὁ σἸπείρων καὶ ἔβαλεν. εἰς τὴν γῆν, [καὶ 
βληϑέϊντων σπερμάτων, ἅτινα πέϊπτωκεν) εἰς τὴν γῆν ξηρὰ καὶ “γυμνὰ, 
δι[αλύεται]. Εἶτ ἐκ τῆς διαλύσεως ἡ ̓μεγαλειότ]ης τῆς προνοίας τοῦ 
δεσπότου ἰἀνίσ]τησιν αὐτὰ, καὶ ἐκ τοῦ ἑνὸς πλείονα] αὔξει » καὶ ἐκ- 
φέρειν καρπόν. 

ΧΧΥ, Ρμοθηῖὶα γὙϑϑυνυθοίοηδ ποϑίγαθ Ἰηναφο. 

: Ἰδω]μεν τὸ παράδοξον σημεῖον ; τὸ [γινόμενον ἐν τοῖς ἀνατολι- 
κοῖς [τόἸποις, τουτέστιν τοῖς περὶ τὴν ᾿Αραβίαν. Ὄρρνεον γάρ ἐστιν, ὃ 
προσονομάξεται Φοῖνιξ." Τοῦτο μονογενὲς ὑπάρχον ἑῇ ἔτη πεντακόσια" 
γενόμενόν τε ἤδη πρὸς ἀπόλυσιν τοῦ ἀποϑανεῖν αὐτὸ, σηκὸν ἑαυτῷ 
ποιεῖ ἐκ λιβάνου καὶ σμύρνης καὶ τῶν λοιπῶν ἀρωμάτων, εἰς ὃν πλῆ- 
φωϑέντος τοῦ χρόνου εἰσέρχεται, καὶ τελευτᾷ. Σηπομένης δὲ τῆς σαρκὸς 
σκώληξ τις γεννᾶται, ὃς ἐκ τῆς ἰκμάδος τοῦ τετελευτηκότος ζώου ἀνα- 

τρεφόμενος πτεροφυεῖ. Εἶτα γενναῖος γενόμενος αἴρει τὸν σηκὸν ἐκεῖ- 
γον ὅπου τὰ ὀστᾶ τοῦ προγεγονότος ἐστὶν, καὶ ταῦτα βαστάζων δια- 
νύει" ἀπὸ τῆς ᾿Δραβικῆς χώρας ἕως τῆς «Αἰγύπτου εἰς τὴν λεγομένην 
Ἡλιούπολιν. Καὶ ἡμέρας, βλεπόντων πάντων, ἐπιπτὰς, ἐπὶ τὸν τοῦ 

ἡλίου βωμὸν τίϑησιν αὐτὰ, καὶ οὕτως εἰς τοὐπίσω ᾿ἀφορμᾷ. Οἱ οὖν 
ἱερεῖς ἐπισχκέπτονται τὰς ἀναγραφὰς τῶν χρόνων, καὶ εὑρίσκουσιν αὐὖὐ- 
τὸν πεντακοσιοστοῦ ἔτους πεπληρωμένου ἐληλυϑέναι. 

ΧΧΥΙ. Πρβινθηνι ἸΜΩΣ, φιοὰ εἰ 85. ϑογίρίνα ἰοδίαίμυν. 

Μέγα καὶ ϑαυμαστὸν οὖν νομίζομεν εἶναι, εἰ ὁ δημιουργὸς τῶν 
ἁπάντων ἀνάστασιν πονήσεται τῶν ὁσίως αὐτῷ ̓ δουλευσάντων ἑ ἐν στέποοι- 
ϑήσει πίστεως ἀγαθῆς, ὅπου καὶ δι᾽ ὀρνέου δείκνυσιν ἡμῖν τὸ μεγα- 
λεῖον τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ; [4ἐγει) γάρ που" καὶ ἐξαναστήσεις με, 
καὶ ἐξομολογήσομαί: σοι.“ [χ]αί " »ἐκοιμήϑην" καὶ ὕπνωσα, ἐξη γ)έρϑην, 
ὅτι σὺ μετ᾽ ἐμοῦ ΠᾺ [Καὶ] πάλιν ᾿Ιὼβ λέγει" “καὶ ἀναστήσεις [τὴ]ν 
σάρκα μου ταύτην, τὴν ἀναντλήσασαν ταῦτα πάντα." 

ΧΧΥΠ. ϑρ6. γϑϑιρυθοίοηῖΐβ αὐἀπιαθγθαηνις 260, οηνπὶροίοηἑ οἱ οπιηϊδοϊθηίὶ. 

Ταύτῃ οὖν τῇ ἐλπίδι -προσδεδέσϑωσαν αἱ ψυχαὶ ἡμῶν τῷ πιστῷ 
ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις καὶ τῷ δικαίω ἐν τοῖς κρίμασιν. Ὃ παραγγείλας 

δ}: ΧΧΙΥ. 1) 1 Οὕδὲ.15..20.. 28. ιἀποοζαῖο 9. 84. Ὅρρ. ΤΌΠΙ Ν Ρ 55. ἢ: 
Θ9. ἼΘΙ Ἅ. “10: Ροίαν. 50. Τυδομῖη. 94. 

2) Το Δ ητ5 46 ΓΟ ΓΙ, δ. 12. ἤππὸ 9). Μαῖ. 15, νυ. 
Ιοοπη οἰορδηῖον ΤΟ ΑἸ 41. ΟἸΟΙΠΘΠ 6ΠῚ (ὰρ. ΧΧΥ. 1) Ιιοοὰ5 τοοϊίδίι 5 ΔΡ. 
Ἀοπ. ἴῃ πος οὰρ. οἱ 56 π0η{] Παπ ἀπ} 16 Ογγ! απ Ηΐον. ὕαίοον. 18, 8, ἀν. 
δηΐθ οοὰ!οβ Παθαϊ, πὶ πΐογιθ ἁππὸὶ Ἠοτγοάοί. 2, 78. οο]. ΛΟΒΠΠΠ]. Τὰ 25. 
βαηάθιη δαοίοσθπι. ἝΟἷἶτ, ΕΡΙΡΠδηϊ5Β ἴῃ Ταοῖϊΐ. Αηη. 6, 28. [πιοῖᾶπ. ἃ Ρρυ. 
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ΧΧΙΥ, Τλγαην γοϑυγγθοίίζοηθην, Ποι5 οοπί6 ποϑὶς ἵν παίμγα οβίοηατί. 

(Ο5] ἀΘΓΘΊηι5., ἋΠ]6 οἵ], «ποθι ἀπο άτιπι ΠΟΠΪΠτι5 [απ Γᾶ) ΓΘΒΕΡΓΘΟΙ!- 
ΟΠΘΙῚ ΘΟΠ ΠΟ ΠΟΡ15. Οβίθηάαΐ, Οὐπ|8. ΡΥ 15. ΠΟΙ Π ἢ} [6 ϑιιη (ΓΙ 5.11} 
ἴδοι, βιβοι δ η 5. ΘῸ1Π ἃ ΠΠΟΡΠ|5. [ηἰπθαχηπν, ἀΠ|6 611, ΓΟΘΌΡΓΘΟ ΠΟ ηθιη, 4186 
ΟἸΠΠΪ θροῦν ἢΐ. ἢϊῸ5 οἱ πὸχ ΓΟΘΙΡΓΘΟΙΠΟΠ6 ΠῚ ΠΟ Ὶ5 οβἰθηήιηΐ; ΠΟΧ 
οαδαΐ, ΘΧΟΡΡΙΓ ἀἰο5: 401 4165, ΠΟΧ ἰπσγι! οἵ ᾿ἰπΠ5Θἀ{π|0. [μη ΘΔ Π 

[γιρ6 5; 5601} 8{10 σΓαΠῚ ποι] 40 [ἰὰἃϊ. ἘρΤΟΒ5ι5. οϑὲ ΒΘ] Πλ[ο }, οἱ 5616 ῃ 
1η ἰδυγᾶμ ἰ6ο011, οἵ ᾿ἸδΟίΙ5. 5611} 15 (πιὰ πα οἱ ἃγ1Ἂὰ ἴῃ [θυ ΓᾶΠῚ 66- 
οἰάθγαηΐ ἀἰ55 0 να, ἢ οη6. οχ αἰ 55  Π0π6 Ἰηᾶσηὰ ἀϊνηδθ ργονιἀθη- 
[1ἃ6 Ροίθηςἃ Θὰ Γαϑιιβοιίαί, ἃ0 ΟΧ πηῸ0 μ]πρὰ Παπί, οἱ ἰγαοίπηι ργοάποπηί. 

ΧΧΥ, Ρμοθηΐα τϑϑβιγυθοίοηῖβ ποϑίγαθ ἴηιαφο. 

(ΟΠ ΘΙ] ΘΠ] 5] ΘΠ ΤΡ Π}116, «πιο ἰῃ ΡΑΡΓ 15. ΟΥΙΘμ15, 5016. 
ἴῃ Αγᾶθιᾶὰ οἱ Ὑἱο 115, ἢ. Ανἱβ δ 4πὰθὸ ῬΠΟΘΩΪχ νοοδίγ. Πδθο ΠΗΙΡΟΠδ 
ΟΧχίβίθ 5. ΔΏΠ05 (Πρ ΘηΐΟ5. ΥἹνΐ, ΦΙΠΠΊΔΠ6. ἰδ τηογῖθ ἀἰββοϊνοηἊδ οϑΐ, 6 
{πὰγΓ6., ΠΡ Πὰ οἱ ΤΟΙ 15. ἀΓΟΙΉ Δί 115. ἸΟΟα] πη 5101 5ίγαμ, 46 ΠῚ ΟΟΠΙρ]οίο 
ΔΠΠΟΙΙΏ 5ρ8[10 Πρ Τα Ππ|ν, οἱ γιὰ] ἀοροηϊ, Εχ ΘΔΓΠΘ ὙΘΓῸ 6115 Ρᾳίγ6- 
ἴαοΐα ὙΘΓΠῚΙ5 (απ ΠᾶΒΟΙ(αΓ, 4π| ΔΗΪΠΊ8|15 ἀθίμιποι! Πιπηογα πα Ρ [5 
ΡΙ6 5011. Αἰιοῖῖδ ροβίθα νι] ρι5. Ἰἰοοι πὴ (011, ἴῃ 4πῸὸ ο588ἃ ρΆΓΘΠΓ5 
ΓΘΟΟΠαΠ ἃ ϑηΐ, Θᾶ4ι16 ΡΟΡίΔΠ5 [6 Γ ΘΧ ΑΓΆΡΙΟὰ ΓΟΡΊΟΠΘ. ἴῃ Αδργυρίιπη οἱ 
Γθ θη], 4πᾶ0 ΠΟΙΙΟΡΟΪ5 ἀϊοιπγ, ΡΟΡΠοΙ. ΑὉ ΒρΡΘοϊδη 0115 ΟἸΏΠ1}}115 ἀπ ΓΠῸ 
[ΘΠἼΡΟΓΘ ἃάνοϊδη5, 5ῈΡΟΥ ΙΓ. 50115. 1Πὰ σΟ]]οσαΐ, δίψα ἰἰᾳ, ἀπὰ6 νο- 
ὨρΡδΐ, ΤοσΓΘαἸΓ. σου οίοα. ΘΟΠΠ ΘΠ ΔΓΟ5 ἰοΙΠΡοΥ τὴ Αἰ σΘπί6 [η5Ρ1- 
οἰἴπηΐ, οἱ ἱπηρ]οῖο ἅΠΠη0 4 Πρ θη 5110. ΓΘᾺ 1556. {Πᾶτὸ ΘΟΠΡΟΓΠΙΗΪ. 

ΧΧΥΙ. 

Αἢ ΠΠΔΡΉΠΙΠΙ ἰΡῚα οἵ ΔΙ ΓΔ116 ΡΠ ΓΑΙ, 51 ΓΘΙῚΠῚ ΟΠ ΠῚ 
ΟΡΙΪῈΧ ΓΘΒΊΓΡΟΙΟ 605 ἰδοϊαί, 4πὶ ἴῃ θοπᾶθ ἤΠέάθὶ οοηῇάθηϊ ἃ ΓΘΙρΊοβα. 11] 
ἸΠ5ΘΓΥΙΘΓΠΐ, ΟἸΠΠ ΡΘΙ ὙΟΪΙΟΓΘΙῚ ΡΓΟΙΏΪ 55.015. 5.186 ΤΠ]. ΠΟΘ τη ἀθπη 46 
ΠΟΡῚ5. Ραίοίδοια ὁ ὨΙΟΙΓ οηΐ πὴ 4|10 01: «5050 }}15. τη6, οἵ ΘΟΠ ΠΟΘ ΟΥ {01 ἢ 
οἵ: ,ἀΟΡΙΏΪΝΙ οἱ ΒΟρΟΓΔΙι15. 51; ΒΕΡΓΟΧΙ, 4 (ὰ πηθοπη 65. Εἰ τὰ- 
5115 [00 ἀἰοι: ,οἵ ΘΑΡΠ6 ΠῚ ἤδη ΠΊΘΔ]) ΚΘ Β15014015, (τᾶ ΟΙΠΠΙὰ ἰᾶ60 
Ῥᾶϑϑα δϑί. 

ΧΧΥΙΠΙ. 

Ηδο ἰριίαν 506. ΔΠΠῺΙ ΠΟΒΙΡῚ δά 611ΠῚ ἀβί"]Πρσαηΐ, 4 ΠᾺ6|15 οδι 
1Π ῬΓΟΠΊΒ5ΙΟΠΙ15, Οἱ Πιδί 5. [ἢ ΠΙ4ΙΟ0115. ΟἿ ἸΠΘΠηΓῚ νοΐπι, πλπ]0 1]]- 

Ποβυγοηυυιδ ἰσίίυ. χυιοὰ οἱ 85. ϑογίρίγα ἰθδίαία». 

506 γοϑιγυθοίἑοτδ αὐἀϊιαογθαηνιδ ἴ)60, οηιηϊροίοη οἱ οηνυϊδοϊοηίὶ. 

7 ΠΙ δ: Ὑ Αρλϑε 9. ὙχοίΖ. (Ἅ]], 
ὅς σον, πη; 0} }1π...}..( Ὁ. 10ς. 23. τᾷ. 
Νει: 14.992 “5514. -ΡοΡ. Μ6].»8., 8. 
δίαί. δ11ν. 2, 4. 80. --- Βοοματιί. ΗΊΘΓΟΖ. 
Τοῦ. ΠΙ. ρ. 809. γοτηϑ ΟΣ. Ῥοσί. Ν. 
Τ. 8.. ρ. 290. Υἱά. οἰϊδῃ (ΤΘΙΖΟΙ, ΘΠ}. 
εἴ ΜΥΓΟ]ορ. δα]. 1]. Τ. Π- ν. 1608, οἱ 
Ἦ. 1. Ε. Ηδηλοιβοη, ἀθ ΡῃοΘΘηΪο5. [1 ἃ 
ἃριια ατᾶθοοβ, ΠΟΙ ΔΠῸ05 οἱ ρΟΡα 05. οἵἱἱ- 
Θηΐα] 65. γί! ] οἱ ΠΠ, Ἠανηΐϊδο 1820 
εἱ 1827. ΡΙροι. ΜυΠο]οοῖο ἀθν οἢγ βι- 
ΠΠομθη Καπϑί ( δἰτηὰν 1847). 1, 440 544. 
αυπάονί, 26 50} [ἅτ ΠαΐΠ ον. ΤΗΘοΙ ορὶο 

(1854). ν. 451 544. ΗΠΡΘΗ 614 1. ὁ. Ρ. 
θ4. ποί. 18. 

2) 1ἴὰ οοηϊ. (Ἰον., δεαγεύει Ν5. 

(ἂρ. ΧΧΥΙ. 1) Οοἰίο] ον. οἱ (ο]ο0- 
ΠΠ651|5 ἤᾶθο ἀδργοιηρία ογοάπηΐ οχ Ρ5. 21 
(28.). 7, 41] 6 Β0Ἰρίο {πο Ὧπ| ΔΡΌΟΡΥΡΠΟ. 

2) {{Ὸ᾿ Βα Ὁ: 
3) 100. 195 29..20.  ἩΙΟσοπ τα. 06 

Ποῦ ἰΙοοὺ : Φπ1|}}π5. (ἅτ Δροσία ρμοϑί Ομνὶ- 
ϑίιιη, 64πᾶΠ| ἰδία δηίθ (μγιδίπιη 46 τ6- 
ΒΙΓΓΘΟΙΟπ6 ἸΟαα αν... Ορρ. Τ. 1. ". 
488. 64. γ4|]15. 



14 Ι. ΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ ΟΟΚ. ΧΧΥΠΪΙ. ΧΧΥΤΠ. ΧΧΙΧ. 

μὴ ψεύδεσϑαι, πολλῷ μᾶλλον. αὐτὸς οὐ ψεύσεται" οὐδὲν γὰρ ἀδύνατον 
παρὰ τῷ Θεῷ, εἰ μὴ τὸ ψεύσασϑαι. ᾿Αναξωπυρησάτω οὖν ἡ πίστις 
αὐτοῦ ἐν ἡμῖν, καὶ “νοήσωμεν ὅτι πᾶντα ἐγγὺς αὐτῷ ἐστὶν. ᾿Εν λόγῳ 
τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ συνεστήσατο τὰ πάντα, καὶ ἐν λόγῳ δύναται 
αὐτὰ καταστρέψαι. » Τίς" ἐρεῖ αὐτῷ᾽ τί ἐποίησας: ἢ τίς ἀντιστήσεται 
τῷ πράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ;. Ὅτε ϑέλει, καὶ ὡς ϑέλει, ποιήσει πάντα, 
καὶ οὐδὲν μὴ παρέλϑῃ: τῶν δεδογματισμένων. ὑπ᾽ αὐτοῦ. Πάντα ἐ ἐνώ- 
πιον αὐτοῦ εἰσὶ, καὶ οὐδὲν λέληϑεν τὴν βουλὴν αὐτοῦ. Εἰ οἵ οὐρανοὶ 
διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέ ἔλλει τὸ στε- 
φέωμα. Ἢ ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει 
αν νὰ καὶ οὐκ εἰσὶ λόγοι οὐδὲ λαλιαὶ, ὧν οὐχὶ ἀκούονται" αἵ φωναὶ 
αὐτῶν." 

ΠΣ ]θιι5 οηιπῖα υἱοί, οΥ̓σο {ιίαηιιδ ρϑορσαία. 

Πάντων οὖν βλεπομένων καὶ ἀκουομένων," ,φοβηϑῶμεν αὐτὸν, καὶ 
ἀπολείπωμεν φαύλων ἔργων μιαρὰς ἐπιϑυμίας, ἵνα τῷ ἐλέει αὐτοῦ σκε- 
πασϑῶμεν ἀπὸ τῶν μελλόντων. κριμάτων. Ποῦ γάρ τις ἡμῶν δύναται 
φυγεῖν ἀπὸ τῆς κραταιᾶς χειρὸς αὐτοῦ; Ποῖος δὲ “κόσμος δέξεταί τινα 
τῶν αὐτομολούντων ἀπὶ αὐτοῦ; ““Ἵέγει γάρ που τὸ γφαφεῖον "" , ποῦ" 
ἀφήξω, καὶ ποῦ «ἀρυβήσομαι, ἀπδ τὸν προσώπου σου. ᾿Εὰν ἀναβῶ εἰς 
τὸν οὐρανὸν, σὺ εἶ ἐκεῖ" ἐὰν ἀπέλϑω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς γῆς, ἐκεῖ ἡ 
δεξιά σου" ἐὰν καταστρώσω" εἰς τὰς ἀβύσσους, ἐχεῖ τὸ πνεῦμά σου." 
Ποῖ" οὖν τις ἀπέλϑη, ἢ ποῦ ἀποδράσῃ ἀπὸ τοῦ τὰ πᾶντα ἐμπεριέ- 
χοντος: 

ΧΧΙΧ, ΕἸ αοοραάαηιις ααὦ οι ἐπ βαποίϊαίο οογαϊξ. 

Προσέλϑωμεν. οὖν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, ἁγνὰς" καὶ ἀμιάντους 
χεῖρας αἴροντες “πρὸς αὐτὸν, ἀγαπῶντες τὸν ἐπιεικῆ καὶ εὔσπλαγχνον 
ἘΠ Ὸν ἡμῶν, ὃς ἐκλογῆς" μέρος ἐποίησεν ἑαυτῷ. Οὕτω γὰρ γέγραπται" 

Ε διεμέριξεν ὁ ὕψιστος ἔϑνη; ὡς διέσπειρεν υἱοὺς ᾿Αδὰμ, ἔστησεν 
ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριϑμὸν ἀγγέλων Θεοῦ. ᾿Εγενήϑη μερὶς κυρίου λαὸς 
αὐτοῦ ᾿Ιακὼβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐν ἑτέρῳ 
τόπῳ λέγει" ἰδοὺ ,' ,ἦ κύριος “λαμβάνει ἑαυτῷ ἔϑνος ἐκ μέσου ἐθνῶν, 
ὥσπερ λαμβάνει ἄνϑρωπος τὴν ἀπαρχὴν αὐτοῦ τῆς ἅλω" καὶ ἕξελεύσε- 
ται ἔκ τοῦ ἔϑνους ἐκείνου ἅγια ἁγίων." 

(αΡ: ΧΧΎΙ. 1. ἜΡΓ. 0; 18. Ὑ1|..1.2. 6) 1. 6. 41 ποὴ διαϊδηίαγ, διαὶ 

5) δ ,“43,.5.}11. 22. 0 ῬΘΙΟΙ ΙΔ. 

8) ΜΑΙ. 24, 96. (ἀρ. ΧΧΥ͂ΠΙ. 1) ϑυϑαυά. ὑπ᾽ αὐ- 
4) οίίοηιβ Εδ]]ὸ οἱ (ἰομῃηθϑῖὶο χτρῦ. Βοὶς. 

55 ΘΗ Π{π|. ΤΟΒΕ πη 0ι5 παρῆλϑε, πὶ 2) Τμροιοποαὶ γραφεῖον ποηπα]]ῖς 
[οΥίθ ἰπβουΆμη5 ὥστε, οἱ ἰθβᾶπηιβ, ὥστε ΒΒ ΘοΙα ΔΠ1Π1 ΥὙἹῈ ἀοοίὶ ἱπθηΐαν. Ηἰϊβ 
καὶ οὐδὲν μὴ παρέλθῃ. 7α.. ϑεά ον. ἀροράαι ϑιμπηοηΐιβ, πιὰ δαπάθηῃ {{ΠΠπδίγαὶ 
Μαί. 24, 94 56. ἴῃ ΒΙΡ}]. Οοΐϊβ. 1, 218. οἱ ἴῃ Οὐϊᾳ. ἀθ 

Ὁ) "8. 18; 2. 9. 4. Ιὰ ΒΙ1}]. θαρίη 8. 10. τορι ἤδο 46 

-“ὉΟο Δ, αὐ - 



1. ΟΙΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ (ὉΒ. ΧΧΥΠΙ. ΧΧΥΤΙ. ΧΧΙΧΣ, 70 

5 ΙΡ86 τῃηθηςΘπῦ: Π1Π11] οηη 60 ἱπ]|ΡΟῸ551}}}16 ῬΓΔοίογ τι ΠῚ ΤΠ ΘΗΓΙΓῚ. 
Εχϑβαβοιοίαν ἰδ 6. [ἢ ΠΟΡῚ5. Πάθ5 οἷα5, οἱ ἀπο οἸηπὶᾶ ἰρ81] ργορ μὰ 
51η1, ΘΟΠΒΙΔΘΓΒΠΊΙ5. 

5110 ρΡοίΐοϑί 1 θυθγίογο. 
ἀ1Π15 Θ᾽15. ΓΟΒΟΓΙ τγαϑιϑίθί ζ΄ 

οΥθΟ τηδιο βίας σὰθ σοηϑδίμϊα! ΟΠΊΠΙἃ, 

νΟα5. ἀϊοαί 6: 
Ουδπάο νι]ῖ, οἱ ψιοιιοάο να], ομηηϊδᾶ ἰδοϊθῖ; 

πθ4π 4 Δαλπη ἃ) 60 561η6} ἀθογοίαμη ΡΓΔΘίοΓ 11. 
διιηΐ, πΙΠΠ| απὸ ΘΟΠΒΙΠΠ ΠΏ 6115 ἰαίιη!. 
ΟΡτ5. ΠΙΔΗΙΠΙΠῚ Θἰ115 ΔΗΠΙηἱΐ ΠΤ] ΔΠΊΘΉ 1]. 

οἵ νϑῦρο 
(υἃ [Θοϊϑιι ὁ 6] 415. [οὐ ὰ- 

Ομληϊὰ ΟΟΡΔΠῚ |ρ50 
.5 1 ΘΟΘΙΙ ΘΠΔΡΡΔηΐ σου πη Π6Ι: 

Π1Ὸ5. 4161 οὐ ποίας νογθαμῃι, οἱ 

ὨΟΧ ΠΟΟΙΐ ἱπάϊοαΐ βοιθηϊαη:; οἱ πΠῸη ϑ8ηΐ ΙΟαιΘΙΪὰθ ΠΟΘ ΒΘΙΙΠΟΠΒΒ, 
ΠΟΤ ΠῸΠ ΔΙ ΙΔηΐ γοο68.ἡ 

ΧΧΥΠΠ, οι οπιπῖα υἱάοί, 6γ4ᾳ0 {ιφίαπιις ρεοοσαία. 

(ὑπ ΟἸΠΠΪὰ ἰρῚῸΓ Θ᾽π5. ΟΟἸ] 15. οἱ ΔΌΣ 15 ραΐθδηϊ, ΠηΘ Δ Π115 ΘΊΠΏ, 
οἵ ΠηρΡιΓὰ5. ΟΡ ἀΙαΐθ5. ῬΓΔΥΟΤΊΠΏ ΟΡΘΙΓΙΠῚ ἀΘβΘΡἍΠη115., τπὖ ἃ {πίαγοὸ Ππ]Ίο 10 
65. ΤΠ ΒΘΡΙΟΟΥϊὰ ΘΟ ΆΤΏΙΙ, ΟτοπὰΠ) ΘΠΙΠ 4π|5 ΠπΠοβίλπη ἃ ροΐθηΐθ 6115 
ΠηΔΠῈ1 [ΠΡΘΓῈ μοί ἡ (5 τη ἀτπ|5 ΠΟΘΙ ΙΔΠὶ ἃ) 60 ἰΓδηβίπραπ ΓΘΕΙρΡΙ οἱ 
ΠΙΟΙΕ Θηΐπη] ΔΙΙΘῸΙ δοΙΙρίαγα: (4πὸ [Ρ0, οἱ ὺπῦ᾽ ἃ ἴδοια πὰ οσοα θοΥ 

δ᾽ ἀΒΟΘΠΙΘΓΟ ἴῃ ΘΟΘΙ.ΠῚ, ἴα 1ΠΠ16 65; 51 δά ἰδῦγὰθ θχίγθιηᾶ ἈΠ ΊΘΓΟ, ἀθχίγα 
πὰ ΠΠ|Ὸ; 51 βἰγαίιμη ΡΟΒΘΊΘΓΟ ἰπ ἅΡγ5850, {Π|0 65[ βρίγιαβ ἔππ5.. ΟαῸ 
ἰριΐαν ΔΡΙΡ10 «αϊβρίδιη, ν6] {πὸ δυίαρίοι. 4}}0 60, 4] οπηηϊᾶ ΘΟΙΩΡΙΘΟἰ αν 

ΧΧΙΧ, ΕἸ αοοράαπιις αὐ ουην ἴη, βαποίαἴο οοΥ̓α ἴδ. 

Ἀσοθάδιημ5 ΘΥσῸ δ Θὰ ἴῃ 5δποί[ΐ6 δηΐπια8., οᾶϑδίδθ οἵ ΠΗΡΟ] ΐὰ5 
ΤηΔητι5 οἰθνδηΐθα δὰ {Πππὴ, ἀΠΠΠροηΐθς ὈΘηϊσηππι οἱ τ] ΒΘ ΓΙ θη. ΡΔίγθιη 
ΠΟΒΙΓΙΠΙ, {πὶ ΠῸ5 5101 6051 δ᾽ δοί!οηὶβ ραγίθιη ἰθοιϊί, 510. Θῃη ΒΟΡΡίιπη 
δϑ: (ἀαδηίο αἰν! 46] )αϊ Δ}0|551η15 σοηίθβ, 4πᾶπο ἀἰββθιηϊπανΐ {Π105 Λάδθ, 
οοηβ {πὰ ΓΘΡΙΏΪΠῸΒ ΦΘηΓ 1} 5ΘΟΙ ἄτη] ΠΙΠΏΠΘΤΙΠῚ ΑΠΘΘΙΟΥ ΠῚ. [6]. 
οἴ. δϑ ρᾶγβ Ποιηΐηὶ [Δ00}}, [απ ου]!π5 Πα ΟΡ [αι 15. οἰπι5 [5Γ86].᾿ 

6066. ΒΟΙΏΪΠΙ5 [0] 5101 σϑηίθιη 6 ᾿πθάϊοὸ φθηίαπ), Ρῥτοαΐ 
οἱ 6οχ ρσρηΐβ |ὰ βδηοίἃ βδποί ΟῚ 

Ιοοο ἀἰοιί: 
ὨΟΠΟ ῬΥΙΩΙ ἃ5 ἀγθᾶθ 886 (ΟΠ; 
Θσγθἀ!θηταν ἡ 

76 ἃρὶί Ρ. 8389. Βδβροῆβ. δά Ὑ ββ]η, 
4] πη ουο οχὶ βίην νοοοη γραφεῖον 
840 ΑΔ} [5586 οοη[οίαιη. (αἰ απ. 

8) Ρρ. 188, 1---10. 
4) 1ΧΧ χαταβῶ νἱπὶ ἰοχίπι5. Π Ρ ΓΙ οὶ 

ΠΉΪΠπ5 δοοιγαία τα], ἀπᾶπι (ΘΙ ἢ 15 
οι. γουβίο. 

δ) ἤδπο (οα. Νίβ. ᾿θοίϊϊοηθπ οἰϊδΠ) 
ΟἸΟ Ιο5. ΧΡ  ϑϑιΐ τη θα. ἃ. 1098, ἰάθη 
Ποῦ ἴπ 64. ἃ. 1124. τήἡθηάο086. 

ΘᾺ. ΧΧΙΧ 1) ΕΠ.» 8: 
9) [πηΐπ|8, ἘΦΠΠ5, (ο] οι. εἱ Οοίε!. 

τη ]]οηΐ ὃς ἡμᾶς ἐχλογῆς, ΒοϊδίαβΒ. ὃς 
ἡμᾶς, γε] τὰ ἔϑνη, φαοά φῬτοραὶ ὙΥοί- 
ἴ0ηῈ5 ῬΓΟΡΙΟΙ θὰ 4186 5ϑαθηΐα οἰΐαία 

Εἰ [ἃ- 

ΕΓ τῇ 8110 

6 Βουϊονοποιηῖο. οὗς ἐκλογῆς Ροϊίπ5 
ΡΘΒΟΡΙ ΒΘ ἀμ 6586 Ραίαί Πανίϑίιβ, αἱ δά 
γοῦθὴ ἡμῶν τοίογαίαγ. Ῥανίβἰαπι 56- 
ἀαπηίαν (Πα ἴπ|5 οἵ ΘΟ ΠΟΘ ΘΠ ΔΠΠΙΙΒ. Ἶτο- 
ὨᾶΘΙΒ 1, 0, 4. Ρ. 91. ρα. Μαβδβαβί. ἑαυ- 
τοὺς δὲ ὑπερυψοῦσι, τελείους ἀπο- 
χαλοῦντες καὶ σπέρματα ἐκλογῆς. 27αυ. 

9) γδαι. 9... 8. 9 

4) Πδοΐα ορβογνανὶί ΕΤΘγ πι5, ἤπης 10- 
ὁππ| ΟἸΘΠηθηΐθ πη οἰ ο πᾶ556. {ππὶ οχ ΝΌΠΗ. 
15..237. Τὰ ὅπ ΠΕ Ράραϊ: 9.1..14. υ5δῃ- 
5115 510: Πθιι5. 5' δὶ δχ τ ] 45. ΒΟΙΉΙ ΠΡ 5 
ΒΘραγανΪ, η05, οἱ [6οἷς ἐκλογῆς μέρος, 
1 Οχὺ (ἀγδα ἀθοθρρ τ ἡ ἀπαρχὴ )60 
βᾶογα, {ι86 ἢΐ ἅγεα ἁγέων. (ἰαἰ!απά. 



70 Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ ΑὮἢ ΟΟΝ. ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙϊ. 

ΧΧΧ, Μαοίαηνιδβ χιιαθ ρμίαοθηί, [ιρφίαηνις φιαθ αἰδριϊοθη! 1) 60, υἱ 

ὑοηοαϊοαηνιν. 

“Ἅγίου οὖν μερὶς ὑπάρχοντες ποιήσωμεν τὰ τοῦ ἁγιασμοῦ πάντα, 
φεύγοντες καταλαλιὰς, μιαράς, τε καὶ ἀνάγνους" συμπλοκὰς, μέϑας Ἧι 
καὶ νεωτερισμοὺς καὶ βδελυχτὰς ἐπιϑυμίας, μυσαρὰν μοιχείαν, βδελυ- 
χτὴν ὑπερηφανίαν. »Θεὸρ" γὰρ, φησὶν, ὑπερηφόνοις ἀντιτάσσεται » τα- 
πεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν." Κολληϑῶμεν οὖν “ἐκείνοις, οἷς ἡ χάρις ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ δέδοται. ᾿Ενδυσώμεϑα τὴν ὁμόνοιαν, ταπεινοφρονοῦντες͵ 
ἐγκρατευόμενοι, ἀπὸ παντὸς ψυϑυρισμοῦ καὶ καταλαλιᾶς πόῤῥω ἑαυτοὺς 
ποιοῦντες, ἔργοις δικαιούμενοι ὃ καὶ μὴ λόγοις. “4 ἔγει γάρ᾽ ,Ἅὁ τὰ πολλὰ 
λέγων" καὶ ἀντακούσεται" ἢ ὁ εὔλαλος οἴεται είναι δίκαιος; ; ,Ἐύλογη- 
μένος γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος. Μὴ πολὺς ἐν δήμασιν γίνου." Ὅ 
ἔπαινος ἡμῶν" ἔστω ἐν Θεῷ, καὶ μὴ ἐξ αὐτῶν᾽ αὐτεπαινέτους γὰρ μισεῖ 
ὁ Θεός. τ μαρτυρία τῆς ἀγαϑῆς πράξεως ἡμῶν διδόσϑω ὑπ ἄλλων, 
καϑὼς ἐδόϑη τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς δικαίοις. ᾿Θράσος καὶ αὐϑάδεια 
καὶ τόλμα τοῖς κατηραμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ" ἐπιείκεια καὶ ταπεινο- 
φροσύνη καὶ πραὔτης παρὰ τοῖς εὐλογημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. 

ΧΧΧΙ. Ψψι]αθαηυι8 υα γαίΐοηιο ϑοηθαϊοιοηοηι αϊυϊηαην ΘΟ, θυ αΉΥ. 

Κολληϑῶμεν οὖν τῇ εὐλογίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἴδωμεν τίνες αἱ ὁδοὶ 
τῆς εὐλογίας. ᾿λνατυλίξωμεν τὰ ἀπὶ ἀρχῆς γενόμενα. Τίνος χάριν᾽ ηὐ- 
λογήϑη δ πατὴρ ἡμῶν ᾿4βο ραάμ; ; Οὐχὶ δικαιοσύνην καὶ ἀλήϑειαν διὰ 
πίστεως ποιήσας; ᾿Ισαὰκ" μετὰ πεποιϑήσίεως, γινώ)σκων" τὸ μέλλον, 
ἡδέϊως ἐγένετο ϑυσία. ᾿Ιακὼβ' μετὰ ταπεινοφρ[οσύνης] ἐξεχώρησεν τῆς 
γῆς αὐτοῦ δί ἀδελ]φὸν," καὶ ἐπορεύϑη πρὸς [““αβὰν], καὶ ἐδούλευσεν " 
καὶ ἐδόϑ[η αὐτῷ] τὸ δωδεκάσκηπτρον" τοῦ [᾿Ισραήλ]. 

ΧΧΧΙ. ΔΝῸΗ ῥ᾽ ἨῸ5 ἴρδο8 60 Ῥ6Υ ΟΡΘΥα ποϑδίγα, 8604 ΡῈῪ ἢάθηι 

ἐυδί Π αηνιν. 

[ΕἸ] τις καϑ' ἕν ἕχαστον εἰλικρινῶς] κατανοήσῃ, ἐπιγνώσεται [τὰ 
μεγαλεῖα τῶν ὑπ αὐτοῦ δεδομένων] δωρεῶν. ᾿Εξ αὐτοῦ" γὰρ ἱερεῖς] 
καὶ λευΐται πάντες οἵ λειτουργ[οὖν] τες τῷ ϑυσιαστηρίῳ τοῦ Θεοῦ" ἐξ 
αὐτοῦ ὁ κύριος Ἰησοῦς τὸ κατὰ σάρχα᾽ ἐξ αὐτοῦ" βασιλεῖς καὶ ἄρχον- 
τὲς καὶ ἡγούμενοι, κατὰ τὸν ᾿Ιούδαν᾽ τὰ δὲ λοιπὰ ᾿σχῆπτρα αὐτοῦ οὐκ 
ἔν μικρᾷ" δόξῃ ὑπάρχουσιν, ὡς ἐπαγγειλαμένου τοῦ Θεοῦ᾽ ,ὅτιἑ ἔσται 
τὸ σπέρμα σου ὡς οἵ ἀστέρες. τοῦ οὐρανοῦ. Πάντες οὖν ἐδοξάσϑησαν 
καὶ ἐμεγαλύνϑησαν, οὐ δι᾿ αὑτῶν, ἢ τῶν ἔργων αὐτῶν, ἢ τῆς δικαιο- 
πραγίας, ἧς κατειργάσαντο, ἀλλὰ διὰ τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ. Καὶ ἡμεῖς 

(ἂρ. ΧΧΧ, 1) ἀγνάγνους Ῥτοροβιίί ροβίία υἱάθηίαν οὁχ οι. 2, 29. 1 ὕον. 
Τπη 18, λάγγνους εχ ἈδγοΓΘημ ΡΑΓΘΙΐ65 4, ὅ.. ΤΠ οΥ- 10; 41τ. 18. τον Ὁ 
οΟἸϊοοίασα ᾿ἰοϑὶ γὰ]} (ΟΠ ΟΠ 5ἴπι5, ἁγνοὺς 
οδὲ τὴ (οά. ΝΞ. ὕρΡ.-ΧΧΧΙ 1) ὍΝ ΤΌ Ὁ. 2}. 

2) ῬτΟῦν. 3,91. 146..4. 6. ΓΡΕΙ͂Σ, 5,8. 2) ἤδδθο στϑρυρπᾶν δ ΥἹ θη 5ΔΟΙῚ5 
9) Οὐ 1ρβίυβ.]. ο. 8. 8. 6 ἐιιε-ὀ 16 7}5 θη. 22. 7 ὁ44. Ουῦπι" ἰδηδη 

Πεωίίοηο οἱ ἤα6. ἢ ϑοηῖξς ορουῖνηι5. Ιβδδοιβ Π6. ΠΙΪΠΪΠ]Δ ἀπ θη] ΟΡ  ΘΟοἶββο 
ΦΌΙΟΒΣ Ἴ. .2. 8. ΤΘΙΠΟΓΔΠ1, δι} γ6] ΘῈ ΒΡΊΓ ΠῚ δ {ΠΟΤ Θ᾽ ἃ ΠῚ 
5) Ηδθο οἱ ΡῬγοχίπηθ. βθ]πθηϊ ἃ 60Π1- ΟἸΉΪ5Ἶ556 ἰοσδίιν, ἢδιιἃ ἰπθρίθ ΘΟ πο οἸ ΑἸ ΠῚ, 



Ι, ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ (ΟᾺ. ΧΧΧ, ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΙ. 11 

ΧΧΧ, Ψαοϊαηιιδ χιαθ ρίασοηί, βιφίαηιιβ χιαθ αϊδρίϊοθηί 1)60, «ἱ 

; θοηθαϊοαηνν. ' 

ὅπη ἰριϊαν ῬΟΥΙΟ ϑ'8 πο. 5 Πηπ|5, ἰ[ΔΟΙΔΠη115. ΟἸΠΠΙἃ {πὰρ ἃ4 5δποί- 
ἴθ Ροντποηΐ, Ομ γθοίδί!ο 65 ἀθνιαηΐθ5., ΠΠΠΡΕΓΟΒ ἃ πρἀϊοο5. ΘΟΙΠΙΡ]6- 

Χδ, ΘὈγχιοίαιθ5, ΠΟΥΔΡΙΩΏ ΤΟΙ 5ἰπ41ἃ, ΟΟΠΟΙΡΙΒΟΘη 185 Δ ΟΙΠΙΠΔ (85, 
ἀοἰοβίδη πη Δα] 6. Π1Π], ΘΧΒΘΟΓΡΆΪ)]6η) ΘΠΡΟΥΒΙ Δ). 0615 ΘΠΪΠῚ, ἱπαπ|, 
ΞΌΡΘΙΙ5. ΤΟ βἰϑ{1{, ΠΌΠΉΠΠΠ}}115. ἃυιΐθπὶ ἀἄδί σταίη. ΔΑἀο] ΓΙ ΠΘΙηπ1 ἰρὶαγ [ἰ5, 
4αἰθιι5 σγαίία ἃ 60 ΟΟποθϑϑὰ 6ϑΐ. [παπᾶμηι5 ΘΟΠΟΟΓ ἰάτη, Πιμη}}]65, 00Π- 
{ἰποηΐ6 5, ἃ) ΟἸΏΠΙ ΒΠΒΌΡΓΟ οἱ. ΟΡ Θοἰδί!οπ6 Ργθοαὶ Τοοράθηίο5, ΟΡΟΙΊΡι5, 
ΠΟ δυΐθ) ὙΘΙΠ15. ΠῸ5 ΠΙΒΕΙΠ οΔηΐ65. ἈΙΟΙΓ Θηΐη: (αὶ τππ]ὰ ἀϊοι, οἱ 
γἹΟΙ551π ἁπαοΐ : δαΐ ὙἹ ὙΘΓΡΟΚι15 ρμαΐαί 56. 6556 πιβδίπιῃ ὁ Βρηράϊείι5. πᾶ- 
5 ΠΙᾺΪ]ΠΘΓ5, ὈΓΘΥΒ Υἱΐδα : π6 Τη{||π|5 515 ἴῃ γο 15. διΐ ἰὰπ5 ποβίγα ἴῃ 
60, οἵ ποὸῆ ἃ ΠΟΡῚ5 ᾿μ515; Οὐἱξ θη Πριιθ 605 41| 567 ηρθί1|ρ505 ἰδ ἀδηΐ. 
Τ 5 ΠΟ Πα ΠῚ] ὈΟΠΔΙΏ ΠΟΒΙΓΑΓΙΠῚ δΔΟίΙΟΠΙΠῚ 8ἃ}}0 411|85. ΠΟΡΙ5 ΘΧΠΙθΘδίαΓ, 
516 ΡΑΙΡΙΡ5. ΠΟϑίΓΙ5., (ὉἹ π8{1 ογδηΐ, δχμιθιίαμη 6ϑῖ. Το ΓΙ 85, ἃΓΓΟ- 
βαπίια οἵ διιήίδοια πη!  ἀ1ο115 ἃ Π60:; πηοάδγαῖ!ο νγῸ, ΠυΠΉ1}1Π1ἃ5 οἱ τηΔη- 
διαθίαἋο 1115 41 ἃ 60 ᾿οηθά!οί! 5πηΐ, 

ΧΧΧΙ. Ψψιάοαηιιδ, χα γαϊΐοηθ δοηοαϊοίίομιοην αἰυΐϊπαηι σΟηδοχιιαηλιν. 

Εἰα5 ἰσιίαν Θη ΘΙ οίΙΟη1 ΠΡ Ιΐο Δ ΠΟ ΔΙη115, οἱ 486 Π 81] 5ἰηΐ θ6- 
ΠΘΑ4ΙΟΙΙΟΠ5. γἱᾶ6, Ὑ] ἀθᾶμηι5. ΑΠΠΠηΟ γΟρΘίδιημ5, {πᾶ8 ἃ}0 1π|{10 ἰαοία ϑπηί. 
(ἰ5 σγαίία ΑΡΓΔΠἂΠῚ ρα ΠΟϑίου θΘπθάϊοίι5 ἔα ΝΌΠηΘ, {π|ὰ Πι5{1- 
{1 οἱ νου δίθηη ΡῸΓ ἤΠάθμῃι Ορογαΐπβ οδίἐ ἰβᾶδο ΠῚ] ΟΟΠ ἢ θη, 45] 
[αϊαγαη ΘΟρΠΟΒ66η5, ἰΠΠΘηΐοι ἰδοίι5 οϑὲ 5ΔΟΥ ΠΟ. ΙΔ6 00 ἴῃ Πα] αΐ6 
ΟΡ [γαίγθηι βϑορθϑϑιί 6 ἰθυγὰ ϑιιἃ, οἱ ργοίθοίιι5 δὶ δά [κᾶθᾶη, οἱ βουνῖνι: 
οἱ ἀαΐία ϑαηΐ 6 ἀποάθοιϊμι βοθρίγα [5ΓΔ86]15. 

ΧΧΧΠ, ΔΝοη ρθ᾽ Ἠ05 ἴρδ8058 ΘΟ }07᾽ Ορθῦα ποβδίγα, 864 ρθν βάθηι 

ἐυιδί αηνι7.. 

δ᾽ 415. ΔΏΪΠ]Ο 5Π0ΘΓῸ 51Π61ἃ ΡΘΡΡΘημἄθεΐ, ἀοηο , 4πὰ6 ἃ ἢ60 
{Ἰθαΐα βαηΐ,, τηδρη ΠΟΘ 18ΠΔ 1η16]Πσοῖ. ΑΙ ΠΠ0 οπϊπὴ ΟΥΪ δπηΐ βδοογίο- 
(65 ΟΠΠ65 οἱ [μουιδθ, 4] Δ|Δ}1 ΠῚ Ἰηϑουναηΐ: ἃ0 1Π|Π0 ΠοιΙηΐηι5 [6 5115 
ΒΘΟΙΠ ΠῚ ΟΔΥΠΘΙῺ ; ἃ) 10 ΤΈΡΘ5, ΡῬΓΊΠΟΙΡΟΒ. οἱ ἄποθ5. Ρ6 1 [ἈΠ] ]η [π- 

ἄλθ6. Νρο ΓΘ πὰρ ΟἷΠ5. {ΓΠ0 8 1 ρᾶϊνο ΠΟΠΟΓΟ 58ηΐ, ῬΓΟΙ Θηΐ6 50|}1- 
οοὲ Ποιηῖπο: 9601} 5616 {πππὶ ἰδη πη] 5.06|1ἃ6 606]1.. ΠΠ ΘΓΡῸ ΟἸΠΠ65 
δου πη οἱ Δηρ πἀ] Πθιὴ ΘΟΠΒΘΟΙΪ ϑπηϊ, ΠΟ ΡῸΓ 86 |ρ505, ἁπΐ Ορογὰ 
5ι1ἃ, ἃιιΐ ἰπϑἰ5 ΔΟΙΟΠ65, 48 ἰΘοθυιηΐ, 564. ΡῈ νοϊιηίαίθμ) οἷα. Εἰ 

φγοηιίο ραγαίοχιιθ απΐηιο γοϊπηίαι! ἢ οἱ 58 Βαπη απ θα, 11. 51 (95).. Τ1ὼ- 
ΒΌΡΙΘοἾ556. γον. 

9) ὡς γινώσχων ἰοδὶ γα} ὙΥΟΟΠΙΟΥ 8. 
4) ἀδῃ...28,..29. 
ὅ) ΕΔ4. οχμίροπὶ αὐτοῦ φεύγων 

ἀδελ]φόν. ϑρρ!ομηθηίαπι 501Π16οἱ {γ6- 
ἀθοῖπι [Π{ογᾶση. Αἱ ἰδοιηᾶ ἤᾶθο ΤΏΪΠΟΙ" 
οδϑί “αδὴ 6ἃ (16 ΡΙΓΟΧΙΠΊ6 δηίθοθαϊί, 
ΠῚ 56χ ἰδηΐπιη) ἀοβι ἀθυδηΐί}, {60. 

60) Τὸ δωδεχάσχηπτρογ-ετὸ δω- 
δεχάφυλον, σκῆπτρον επΐπη ῥγὸ φυλῇ 

ηϊιι5. 
ἂρ. ΧΧΧΙ. 1) Τὰ μεγαλεῖα τῶν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ δεδομένων] δωρεῶν ποῃ 
46 ἀοπὶδ πο ΠἸσοη ἃ ϑπηΐ ἃ ἢ6ο ἴθ 0} 0 
{Ἰ θτ115, 564. 46 ΡῬϑηθῇο 5. ἃ Ιᾶ00}00 1ὴ 
ποὺς ΟΟ]] οΟα[15. [ρει 1. ὁ. Ρ. ὅδ. ποί. 2. 

2) δαραπά. ᾿Ἰαχώβ. 1,6οἴἴο (οά. Μ5. 
αὐτῶν τοίοτομάα ἃ δωρεῶν. 

9). οι. .9.:-: 
4) ἀρη, 22, 17. 28, 4. 
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οὖν διὰ ϑελήματος αὐτοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ κληϑέντες͵ ἢ οὐ" δι’ ἕαυ- 
τῶν δικαιούμεϑα,, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας ἢ συνέσεως ἢ εὖσε- 
βείας ἢ ἔργων, ὧν κατειργασάμεϑα ἐν ὁσιότητι καρδίας, ἀλλὰ διὰ τῆς 

πίστ[ε]ως, δι᾿ ἧς πάντας τοῦ" ἀπ’ αἰῶνος ὁ παντοχράτωρ Θεὸς ἐδι- 
᾿ 

καίωσεν᾽ ᾧ ἔστω ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήν. 

ΧΧΧΙΠ. ΜΝ ἀογοϊζηγιαηνιδ ὑθῦὸ ὕοπα ορογα οἱ οἰιαγίαίοηι. Ορθγιηι 

δοπογηι θιι5 ἴρ586 ποϑὲδ Θαθηιρίτιηι. 

Τί; οὖν ποιήσωμεν, ἀδελφοί; ᾿“ργήσωμεν ἀπὸ τῆς ἀγαϑοποιΐαῖς], 
καὶ ἐγκαταλείπωμεν τὴν ἀγάπη[ν]; "Μηϑαμῶς" τοῦτο ἐάσαι ὁ δεδπότ[ης] 
ἐφ᾽ ἡμῖν γὲ γενηϑῆναι;,". - ἀλλὰ σπεύσωμεν μετὰ ἐχτενεία[ ς] καὶ προϑυ- 
μίας πᾶν ἔργον ἀγαϑ[ὸν] ἐπιτελεῖν. Αὐτὸς" “γὰρ ὁ δημιουργὸς καὶ δ ε- 
σπό]της τῶν ἁπάντων ἐπὶ τοῖς ἔρ[γοις] αὐτοῦ ἀγαλλιᾶται. Τῷ γὰρ 
παμμεγεϑεστάτῳ αὐτοῦ] κράτει οὐρανους ἐστήρισε[ν], καὶ τῇ ἀκατα- 
λήπτῳ αὐτοῦ συνέσει διεκόσμησεν αὐτούς᾽ γῆν τε [διεχώρισεν ἀπὸ 
τοῦ περιέχονϊτος αὐτ]ὴν ὕδατος, καὶ ἥδρασεν [ἐπὶ τὸ]ν ἀσφαλῆ τοῦ 
ἰδίου βουϊλήμα]τος ϑεμέλιον" τά τε ἐν αὐϊτῇ ξ]ῶα φοιτῶντα τῇ ἑαυτοῦ 
[προστάϊξει ἐκέλευσεν εἶναι" ,ϑαλασίσάν τε κ]αὶ τὰ ἐν αὐτῇ ξῶα προδη- 
μιζουργή]σας ἐνέχλεισεν τῇ ξαυτοῦ [δυ]νάμει. ᾿Επὶ πᾶσι τὸ ἐξοχώτατον 
[κα]ὶ παμμέγεθες. κατὰ διάνοιαν [ἄϊνϑρωπον, ταῖς ἱεραῖς καὶ ἀμώμοις 
χερσὶν ἔπλασεν τῆς ἑαυτοῦ εἰκόνος" χαραχτῆρα. Οὕτως γάρ φησιν ὁ 
Θεός" ποιήσωμεν" ἄνϑρωπον κατ᾽ εἰκόνα καὶ καϑ' ὁμοίωσιν ἡμετέ- 
θαν᾿ καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνϑρωπον, ἄρσεν καὶ ϑῆλυ ἐποίησεν 
αὐτούς. “ Ταῦτα οὖν πάντα τελειώσας ἐπήνεσεν αὐτὰ καὶ ηὐλόγησεν 
καὶ εἶπεν" »αὐξάνεσϑε' καὶ πληϑύνεσϑε.. ᾿Ιδωμεν ὅτι τε" ἐν ἔργοις 

ἀγαϑοῖς πάντες ἐκοσμήϑησαν οἱ δίκαιοι" καὶ αὐτὸς οὖν ὁ κύριος, ἔρ- 
γοις ἑαυτὸν κοσμήσας, ἐχάρη. Ἔχοντες οὖν τοῦτον τὸν , ὑπογραμμὸν,"" 
ἀόκνως προσέλϑωμεν τῷ ϑελήματι αὐτοῦ" ἐξ'" ὅλης ἰσχύος ἡμῶν ἐργα- 
σώμεϑα ἔργον δικαιοσύνης. 

ΧΧΧΙΝ, Μοηῖβ ορογίθιιβ πιαγπα αρινὦ 1)θιῆν Ἠλθγο65. (ὐποογάϊα ἐιυποίς 

Ῥγθοθην" οαην α [)οηνΐηο. 

Ὃ ἀγαϑὸς ἐργάτης μετὰ παῤῥησίας λαμβάνει τὸν ἄρτον τοῦ ἔργου 
αὐτοῦ, ὁ νωϑρὸς καὶ παρειμένος οὐκ ἀντοφϑαλμεῖ τῷ ἐργοπαρέχτῃ 
αὐτοῦ. Ζξἕον οὖν ἐστὶν, προϑύμους ἡμᾶς εἶναι εἰς ἀγαϑοποιΐαν" ἐξ 
αὐτοῦ' γάρ ἐστι τὰ πάντα. Προλέγει, γὰρ ἡμῖν" ἰδοὺ" ὁ κύριος, καὶ 
ὁ μισϑὸς αὐτοῦ πρὸ προσώπου αὐτοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὸ ἔρ- 
γον αὐτοῦ." Προτρέπεται οὖν ἡμᾶς ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἐπὶ αὐτῷ, 

δ) Ουὰο αιυϊάθηη γοθα!0. ἤΟΠ 501} 
Ῥον Ομ δίνη, 56 ἃ οἰϊδηὶ τη) (]}"͵5ίο [ἀοίὰ 
6556 “Ἰοιίαν : οδϑί ραν ΟΠ δία. ΠΟ ἢ ἰδιη 
Ἰπ5 1 ΠῚ Θ ἢ 1] {τὰ ἸΡΘ1π τι ᾿ἰὰ αἰ] ΔΙ 
ῬΓΪποϊρίπμη γοοαι]οηἶθ. {]ρϑῖι8. Ρ. 14. 1.0. 

6) Υ᾽ά. βιρτα ὁ. 80. ποί. ὃ. 
1) Τὰ Ν8., τοὺς ὁ. Τπηϊο (Ο] ΟΠ 5115 

οἱ 8}1]. 
ὕὰρ. ΧΧΧΙΠ. 1) Ραγίθμι ᾿νπιϊ 18. οαρ]- 

ιἰ5. Απροὶαβ. Μαῖι5 ἴῃ Οοάϊοο. αιοάδπι ΒΙ- 

Β]ΙοΙΠοοδο αίϊοαπαθ οχίαιο ἀββουὶ ΒΟ. ρί. 
γι. πονὰ (οἰ! οἰΐοη. Τ. ὙΠ. Ρ. 84. Με- 
[ππ|8 ΡῬγοίθοίο [τἰϑϑϑΐ, 51. ἱρϑαμη ἸΟΘΟΙΙῚ 
ΟΧΒΟΙΙΡ515561, ἃπὶ Μ511 πατη σπτη ἰπ 41 οαββοΐ, 
ἀπο 4}1 νῦν. ἰθοίί. ἴῃ ΡῈ] τι5. 1 
γοΓ θη. (οάϊοοη δάδπιο 4ιΔ ΘΟ. 

2) Πἰὰ Μ58., ποὴ μηδαμῶς, αὶ ἴῃ Ἰ1- 
ὈΡῚΒ ΠΡ 5515 ἀπία [ΔΟΟΡΒΟΠΊΠΙ. «[ξηδῖῖτ8 
ΒΡ Ρἢ: δά Μαρη. ο. 7. (ποῖ. ὅ.) οὗ ἄμει- 
γον οὐϑέν ἐστιν. 

ϑϑϑϑον-. 

᾿ 7 νᾶ. 

»Ὑ" 

ἘΝ Ν . ἃ... - 
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ΠΟῸ5 Ιρἱταν, 6χ νοϊπηΐαίθ οἰ ἴῃ ΟΠ γιδίο ἴθϑιι νοοδίϊ, ΠΟ ῬΘΓ ΠΟΘ 0805 
511 Π ΟΠ}, ΠΘ6Π6 ΡΟΥ ϑ5δριθηἰ πη ποβίγδμῃι ἃὰϊ ἰπί9}Πσοη πη ἃὰΐ Ρἰθίὰ- 
ἴθι ἃ ορορᾶ, 486 ἴῃ ΟΟΥΐ5 βαποίΐ6 ΟΡΟΓΑΪ 5ΌΠη115, 564 ΡῈ. ἤΠάθῃη, 
ΡΘΙ 4πδιη οΟἸηπὶροίθηβ Πθιι5. ἃ} ἰηἰΐ0 ΟΠΊΠ65 ἰπϑ{Πρᾶνι;: οαἱ 51} οἹουῦία 
ἴῃ βθοῦϊα 56. ] ΟΠ]. ἈΠΊΘΗ. 

ΧΧΧΙΠ, Νὰ ἀογοιίζηφυναηννδ Ὁθῦὸ ὕοπα ορθγα οἱ οἰαγίίαίθηι. ρθη 
δοπογην 1)6ὺ5 ἦρ8δ6 ποϑὶδ Θαθηιρίιην. 

Ουϊά ρίαν ἰδοίθιηιιβ, ἰγαίγο ἡ (θββαθ πη5 ἃ ὈΟΠΪ5. ΟΡΟΥΡιι5, οἱ 
ΘΠαυαΐθη ἀογ  Ππθτητ5 ὁ Νουζ απ Π0Ὸ ἀρ ΠῸ5 [6] ρϑυαι Πο- 
ΒΠΪΠτι5, 564 οὐ ΑἀΠΠρΘηϊ ἃ οἱ ΔηΪΠηΪ ἃἰδουῦ 6 ΟἸἼη6 ΟΡ85 θοδαμι ρθ1ἃ- 
ΘΘΓ6 [οϑἐ!πθΠηι15. ρ86. ΘΠ1ΠῚ ΟρΙΐοχ οἵ ΠΟΙ Π115. ΟΠ [π΄ ΟΡΟΓΙθιι8. 5115 
οχυ δαί. (6105 ΘΠΪΠῚ ΒῈΡΓΘΙἃ 81 οἱ πιαχίπηα ροίθηϊα 5.4 Ὀ}]Πγ11, 11105- 
{πὸ ᾿ΠΟΟΙΠΡΓΘΠΘΏ51011 5ἃ βαρ ΟΥ̓Παν; ἰθγγιη οἰϊδπὶ ἃ) Δτιἃ, {1|ὰ6 
1Π8ΠΔ ΔΉ}, βορᾶγανδ, οἱ 5ΌΡΟΥ ἱπηΠ] 0 }1}16 ΡΓΟΡΓὰ6 νο]απίδί!5 ἐπ ἰδιηθη- 
ἴὰπὶ Πγιηδνιῖ; οἷ Δ Πη8118ἃ, 4τιὰθ ἰη {114 νοΡβδ 1, [5811 510 ΡΓΔΘΟΘρΙΐ 
6586: ἸΏΔΓΘ ΟΘἰϊδη, οἱ {π46 ἴῃ 1110 νἱνιιηΐ ΔΗΪΠη4]18., ΟΠ ὈΓΠῚ5 ΟΓΘαββθί, 
Ῥοίΐθηια δὰ [Π6]π|51]1. Αἀ ᾶθο δηϊπηδὶ] οχοο θη 155] 1ππ|πὶ οἱ ἰη6]]6 οἴπι5 
αἰρσηιίαίθ ΘΟ] 5.551], ΠΟΙ ΠΟΙ, ἱΠΊΔΡΊΠΪΒ. 5186 ΟΠΔΓΔΟΐίΘΓΘΠῚ, 580 }15 οἱ 
1ηἰδΙ [15 ΠΊΔΉ10τι5 ἰΟΥ Πᾶν. 510 Θη1πὶ ἀ1ο11 Ὠσιιθ: ,[Δο] Πητ15. ΠΟΙ ΠΘΙῚ 
δ ΠΠ]ΔΡΊΠ6ΠῚ οἱ 51}}}ΠΠ{π4]ΠΠ 6 πὶ ποβίγαμη ; οἱ ογθᾶνιξ θα ΠΟΙΏΪΠΘΠῚ , [ηᾶ- 
Βοα απ οἵ [ὈΘΠηΔπ| ογθαν!ΐ 605. Πὰαθο ἰριτα ΟΙηηΪὰ ΟΠ ΡΘΡίθοἰββϑί, 
Ιαάαν!ς δὰ οἱ βοπϑάϊχιί, ἀϊχιίψαθ : φογθβοῖία οἵ τημ] ΠΡ] 1 ἀτη1η1. ΥἹ ΘΔ Πη115 
Ππιδίοβ ΟἸΠΠ65 ὈΟΠΪ5. ΟΡΘΙΙΡ15. ΟΥηδίο5. ἔἰ556 : [ρ056. οἰϊδη ΠΟΙΏΪΠ115, ΟΡΟΡΪ- 
115 5ΟΙΡΒ.1Π)] ΟΥΏΔΏ5, αν θι1ι5 οϑί, Παθθηίοβ ᾿ἰΔ6πι6ὸ ΠοῸ ΘΧΘΙΏΡΪΆΡ, δ 
νΟ απ ἴθ ΠῚ] 6115 ΠΏΡΙΘΤῈ οοράδηη5, οἱ ἰοίϊ5. ΠΟΒΙΓΙΒ. ὙΠΠΡῈ5. ΟΡῸ5. [π8[]- 
ἰἰἃ6 ΟΡΘΓΘΠΊΌΓ. 

ΧΧΧΙΥ, βορῖὶξ ορογίθιι5 πιαφσηα αρια ])οιν ὨλοΥοθ5. (ΟὉποογαΐα ἱιποίὶ 

ΡΥ θοῦ θαην α ])οηνῖηο. 

ΒοΟΠΙ5. ΟΡΟΓΆΡΙ5. ΠΟΠῸ ΔηΪΠΠΟ ῬΠΘΠῚ ΟΡΘΙ5. 51 δΔοοὶρ[ ; 560. 15. ΨΘΙῸ 
οἵ ΤΟΙΉΪ55115 ᾿ΟΟδίοΓ ΘΠ 5111] ΠῸΠ διιοί ᾿ηἴπογ]. Ορογίοί οὐοοὸ πὸ5 δή 
θοΠι μη ἰἀοϊθμ ἀππὴ ῬΓΟΙΏΐΟ ΔΗΪΠ10 6556: ἃ 60 ΘΠΪΠ| ΟἸΏΠΪὰ ΡΟΡΓΙ ΟΊ 11. 
Ῥγδϑάϊοϊς θη ΠΟΡ15: .6606 ΠΟΙΉΪΠΙ5, οἵ ΠΊΘΓΟΘΘ ΘΙΠ15 ΟΟΡΔΙΏ ἰρ80, πἰ 
γϑάάαιὶ πηϊοαίᾳ6 5θοιηάπμη] ΟΡιι5. 58ππ|.. []Ιίααπι6 ΔἀΠοΟΥίπ40 πος δά 
Ἰρϑμη ΘΟηνοΥί ἰοΐο οοΥγάθ, Π6 βθρῆθβ οἱ ἀδβιθ5. 5: Πη15 δ ΟἸΏΠΘ. ΟΡῚ5 

9) [ἴὰ Ππηπ|5; δἱ 1] «α! ἀθ πη δουῖ- 6) ὅεη. 1, 206. 27. 
βίῃβ ἰῇ Ποὺ ἰοθ0 ΔΡΙΪΟΙ 6556. υἱ δίῃν. Ἰγσδη, 1.28. 
ΘΟ ΠΟΘ ΠΟΙ ΔΠΠτ5. Πορθοὶ ἐφ᾽ ἡμῖν γενη- 8) εἶ ἴδομεν τηᾶναἶι [πηἰπ5. 
ϑῆγναι. ἙΔΙίΟΓΟ5. ὙΟΥῸ οδοίουὶ οχῃὶθοηίΐ 9) τὲ ἐοηϊ. ΒΙΡΓΠΙΒ, τὸ Μ5. 
γεγενηϑῆναι, ἀπαϑὶ ῥγδοίουϊ απ γεγε- Το) ὁ ρεα  ο: ὅ. ὑπομονῆς γε- 
γῆσϑαι ἀοϑιἀογαηΐθ5. {Ψα60. γόμενος μέγιστος ὑπογραμμός. 

4) Ἀροϊίαία ἢἶὸ Ιοο5. ἃρΡ. [ΙΟδηη. 11) καὶ ἐξ ἸερῚ γα ΒοΙβ᾽ι5., ἃ {πὸ 
Ὠδιηᾶ80., ὅ'δοαθ ΡΆγ8]]. [4}..1. ἃ. δ. Ὑ11. ποη ἀἰββϑηί οί Πα8. 
Τοιη. 1]. Ρ. 810. οα. 1,6 Θυΐδῃ. 

ὅ) Ετρὸ οχ (ΟἸθιηθηί 5 βϑηΐθηα Ὠ οὶ ὅαρ. ΧΧΧΙΨ. 1) 1. 6. τοῦ ἐργοπαρ- 
ἴῃ ΠΟΡῚΒ ἰπηᾶρῸ 6β5ἴ, ΠῸῚ ΟΥἿΒ 510ΠΠ||145, ἕχτου, 5.1]. τοῦ Θεοῦ. Βοῖεῖιι8. 
564 τηθης15. οοἰδίϊπἀο. Βοΐδ. Ἢ Ι5αἱ, 40, 10. 62, 11. ἀροο. 22,12. 
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μὴ, ἀργοὺς μήτε “παρειμένους εἶναι ἐπὶ πᾶν ἔργον ἀγαϑόν. Τὸ 
καύχημα ἡμῶν καὶ ἡ παῤῥησία. ἔστω ἔν αὐτῶ" ὑποτασσώμεϑα τῷ ϑε- 
λήματι αὐτοῦ᾽" κατανοήσωμεν τὸ πᾶν πλῆϑος τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, πῶς 
τῷ ϑελήματι αὐτοῦ λειτουργοῦσιν παρεστῶτες. “έγει γὰρ ἡ γραφή᾽ 
ευύριαι᾽ μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ͵ καὶ χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν 
αὐτῷ, καὶ ἐκέχραγον" ὅ ἅγιος, ὃ ἅγιος». ὕγιος κύριος σαβαὼϑ, πλήρης πᾶσα 
ἡ κτίσις τῆς δόξης αὐτοῦ. " «Καὶ ἡμεῖς οὖν ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
συναχϑέντες, τῇ συνειδήσει, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος βοήσωμεν πρὸς αὐτὸν 
ἐκτενῶς, εἰς τὸ μετόχους ἡμᾶς γενέσϑαι τῶν μεγάλων καὶ ἐνδόξων ἐπ- 
αγγελιῶν αὐτοῦ. “έγει γάρ᾽ ,ὀφϑαλμὸς" οὐκ εἶδεν, αὶ οὖς οὐκ ἤκου- 
σεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν τοῖς ὑπο- 
μένουσιν αὐτόν." 

ΧΧΧΥ, Ζηηιηδα 68, αθὸ Ἠλοῦοθ58. Οιοηιοίο αϑδϑοηιθηνν ἐϊίαηι Ὁ 

Ὡς μακάρια καὶ ϑαυμαστὰ τὰ δῶῥα τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί. Ζωὴ 
ἐν ἀϑανασίᾳ, λαμπρότης ἐν δικαιοσύνῃ, ἀλήϑεια ἐν παῤῥησίᾳ, πίστις 
ἐν πεποιϑήσει; ἐγκράτεια ἐν ἁγιασμῷ" καὶ ταῦτα' ὑπέπιπτεν πάντα 
ὑπὸ τὴν διάνοιαν ἡμῶν, Τίνα οὖν ἄρα ἐστὶν τὰ ἑτοιμαξόμενα τοῖς ὑπο- 
μένουσιν ; Ὃ δὴ Ἱμιουργὸς καὶ πατὴρ τῶν αἰώνων, ὃ πανάγιος, αὐτὸς 
γινώσκει τὴν ποσότητα καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν. Ἡμεῖς οὖν ἀγωνισώ- 
μεϑα εὐρεϑῆναι ἐν τῷ ἀριϑμῷ τῶν ὑπομενόντων αὐτὸν, ὅπως μεταλά- 
βωμεν τῶν ἐπηγγελμένων δωρεῶν. Πῶς δὲ ἐ ἔσται τοῦτο, ἀγαπητοῦ; ᾽Εὰν 
ἐστηριγμένη ἡ ἡ διάνοια ἡμῶν πίστεως" πρὸς τὸν Θεὸν. ἐὰν , ἐκξητῶ- 
μὲν τὰ εὐάρεστα καὶ εὐπρόσδεχτα αὐτῷ, ἐὰν ἐπιτελέσωμεν τὰ ἀνήκοντα 
τῇ ἀμώμῳ βουλήσει, αὐτοῦ, καὶ ἀκολουϑήσωμεν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληϑείας, 
ἀποῤῥίψαντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν" καὶ ἀνομίαν, πλεονεξίαν, 
ἔρεις, κακοηϑείας τε καὶ δόλους, ψιϑυρισμούς τε καὶ καταλαλιὰς, 
ϑεοστυγίαν, ὑπερηφανίαν, τε καὶ ἀλαζονείαν, κενοδοξίαν" τε καὶ ἀφι- 
λοξενίαν" ἐν. ἰατροὶ γὰρ οἵ πράσσοντες στυγητοὶ τῷ Θεῷ ὑπάρχουσιν" 
οὐ μόνον" δὲ οἵ πράσσοντες αὐτὰ, ἀλλὰ καὶ οἵ συνευδοκοῦντες αὐτοῖς. 
““έγει γὰρ ἡ γραφή᾽ τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ" εἶπεν ὁ Θεός" ἵνα τί σὺ 
διηγῇ τὰ δικαιώματά μου, καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαϑήκην. μου ἐπὶ 
στόματός σου; Σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν, καὶ ἐξέβαλες" τοὺς λόγους 
μου εἰς τὰ ὀπίσω. Εἰ ἐθεώρεις κλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ", καὶ μετὰ 
μοίχων τὴν μερίδα σου ἐτίϑεις. Τὸ στόμα. σου ἐπλεόνασε κακίαν, καὶ 
ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκεν δολιότητα. Κ[αϑΊήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ 
σου κατελάλεις, καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίϑεις σχάνδαλον. 
Τα[ὕ]τα ἐποίησας καὶ ἐσίγησα᾽ ὑπέλαβες, ἄνομε, ὅτι ἔσομαί σον ὅμοιος. 

9) Ῥανίβίπιβ. Ὑ}}: προτρέπεται οὖν Ιεΐ, τ [611 ἨΙΟΙΟΠγΠλ5, Ερίβί. 101. 
ἡμᾶς ἐξ ὅλης τῆς χαρϑίας ἐπὶ τὸ μὴ (51. 666. Ὑεῖῖς; ἘΡῸ δ. δ᾿. Ὁ ον δ. 
ἀργοὺς, μηδὲ παρειμένους εἶγαι. Ιαγ5; Ερ. 39. οα. Βεπβα.) τοἱ δὰ ϑαϊδθ 

4) λα, "1, 10. οἂρ. 64. (Ορρ. ἰοχῃ. ΙΥ. ρΡ. 7600. 64. γ4|- 
5) πρὶ: Ὁ ὁ: 1875). Ὑά6 ο]. 1. Α. ἘαΡχϊοίαμαη, (οά. 
θ) Πδθς ἰαμπηπιαη. α ΒΙῚ}}115 ἤροια Ρβοιά, Υ. Τ΄ ν. 1012. Βαυϊξ. 

Ἰαάαι οἰϊαπι Ραι}ι5. ΑἹ πομΉ.}Π) νοίθ- ὅαρ. ΧΧΧΥ, 1) δι ορροβίίϊο ἱπίου 
765 (6. 95. Οιίσοη. Τιυδοῖ. 85. δ. 117. ἴῺ θὰ Ῥοπὰ (τᾶ ἴῃ ἢδο νἱΐα οχ οὶ βγαίϊὰ 
ιϑ' -»“5 ΄᾿ ᾿ . . . 

δι, αι.) δὰ ἐκ τῶν ᾿Πλία ἀποχρύφων οοηβοααίμη, οἱ θὰ ἀπὰθ ἴῃ αἰίογὰ υἱίὰ 
ἀοβιυμηία βἰαίπονιηΐ ; 4π105. ΔΟΡῚ ΓΘ}, τὶ 50- Ὄχϑρθοίδηηιβ. 81η}}15 δῆσις {Π1] ἀϊοῖο 
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βοηαμη. (ἸΟΓΙαίΙΟ ποϑίγα οἱ Πάμοϊα ἴῃ ἰρ850 511; νοϊαηίαί! οἷ 50} 1- 
ΠΩ}, οἵ τ] Π{ππ||ΠΠ 61} ἘΠ] ν ΘΓ 58 ΠῚ) ΔΠΘΘΙΟΤΠ οἷ15. ΑἀΠΠ σθηίθ ΘΟΠ 5 4676- 
ἴη8, 4ποπιοάο ἃἠβίαηϊο5. νο]ηἰαίθη οἷπ8 χθαπδηίαγῦ. ὨοΙῦ ΘηΪπΠῚ δ011- 
Ρίαγα: ,ἀοηᾶ 1111} ἀθηϊμ Π]Π]Π ἢ ἃβ5ἰβίθ θαηΐ οἱ, οὐ 1211}16 τΏ1}}Π|ὰ ἀ656Γ- 
γἹΘΡαηΐ 6ἱ οἵ Οἰδιηαθαηί: ϑαηοίῃ8, δαποίιβ, ϑαηοίι5 Ποιηΐηιι5 ϑΑὈΔΟΙ ἢ : 
ΡὈίομα δϑί ΟΠΪ5. οΥθαίαΓὰ ο]ΟΥα οἰτπι5.. ΕΓ ΠῸ5. ΟΥΡῸ ΟΟπηβοϊθηα ἀποί!, 
ἴῃ ΘΟΠΟΟΓΪὰ 1 ἸΠῈΠ σΟηρΓΘραί!, ἰΔη (πᾶ ΘΧ ἨἸΠῸ ΟΥῈ δ ᾿ἰρϑιη ΟΪδ- 
ΤΏΘΙΏ115, τὖ ΤΠ ΔΙΊΙΠ) οἱ σ᾽ΟΥΙΟΘΔΓΠῚ ΘΠ} ΟΠ 5510 Π11 6.115 ΡΆΓΓΟΙΡ6 5 ΠΔΠΊ15. 
ὈΙΟΙ ΘΠ: φΟΟᾺ] 15 ΠΟ ΥἹΑΙ, Π6Ὸ ΔΓ διιάϊν, ΠΟ ἴῃ ΘΟΓ ΠΟΙ 8 
ἀβοθηά!, «(αδηΐα ΡΓΔΘΡρΑΓαν Θχϑροοίδη! τι5. δια Π1. 

ΧΧΧΥ͂, Πηηιθηδα 68, ἤαθο Ἠνογοθ8. Οποηπιοῦο αϑϑοαιθηνιν" ἐϊίαηι 

Οιυᾶϊῃ μθαία, ΑΠ]6οἴϊ, οἵ τ] ΓΆ}}Π1ὰ σαπΐ ἄοπα 61! ιϊὰ 1Π ἱΠ]Π10Υ- 
ἰ4]Π4ἰ6., ΒΡΙΘΠΔΟΥ [π΄ ᾿π5.1{{18Δ, νογ 5. 1η ΠΙΡογίαία, Πάθς ἴῃ ΘοηἢΠἀθη[]ὰ, 
ΘΙ ΡΟΓΔηἰ ἃ 1 5ΔηΟ 16; δ[[ΔΠ]6 0 ΠὰθΟ ΟΠηΪὰ 511} ἰηἰ6]] οἴη ΠΟΒΙΓΕΠῚ 
οδάπηϊ. Οτδοηᾶ πη ᾿ἸΟΙΠΡ δαηΐ, (6 ΘΧΒρΘοίΔη 115. ΘΠ ῬΓΔΟΡΑΥδηΐαΡ 
ΘΔΠ Οὐ 551Π1115 ΟΡΙΪῸΧ οἱ βθο ]ΟΥΠ| ρᾶΐον 5015 4πδη ΐθη οἱ ρα] ΟΠ γΠ4}- 
ΘΠ ΘΟΙ ΠΟΥΪΐ. ΝΟ5 ᾿Ιρι(αγ., παἰ ΡΓΟΙΙΒΒΟΓΙΙΠῚ ἀοΠΟΓᾺ θΑΥ ΟΙΡ65 ἢᾶ- 
Π5., ἴῃ ΠΕΙΠΘΡΟ ΘΧΒΡΘΟίδΔη ΠῚ) ΘῈ] ΓΘΟΡΘΡΙΓῚ 5ΠΉΠ10 50 οοηίρηᾶ- 
115. Οποιηο 0 διυίοιη πος [ΐ, 4Π|6 οι} ὁ 81 ΠᾺ6Ὶ τη Πθαμπ σΟσΉ 10 ΠοϑἰΓὰ 
Βα ]ΠΠὰ [ἀΘΓΙΓ, 51 σγαΐα 11 οἱ δοοθρία ἀΠ]Πρσθηΐον ἀπ 5Ι ΘΓ Πη115, 5] 486 
δα ᾿που!ραΐαμη οἷὰ5. νο]αηϊαίοιη ϑρθοίδηϊΐ [ΘΟΘΓΙΠΊ15, οἱ νἱᾶπὶ νου 18. 56- 
{ππ|ι ΓΘ ΥΙμητ15., ΠΟΘ ηΐ6 5. ἃ ΠΟΡΪ5. ΟΠΊΠΘΠῚ ἰΠΠπ|5{{{14Π}., ᾿Π|(1{δίοηη, ἃνὰ- 
Υ{π|, ΘΟΠίΘη ΟΠ 65., 1ηΔ}1{15 οἱ ἰγαπάθϑ, 5507 ΓΔΊ]0η 65 οἱ οἰ Θοἰδί! 065, 
οἀϊαη Π δὶ, ΒῸΡΘΡ ΙΔ ἢ], ἰαβίμμη, ναηδηη σ᾽ΟΓΙἃη οἱ ἰῃΠΟϑρ Δ] θη; «{ὶ 
ΘΠ πᾶθο ἰδοϊαηΐ, ἢ60 Οὐϊο διηΐ, πϑάπιθ 11 5οη 41 ᾶ60 ἰδοιπηΐ, 
564 οἱ «πὶ 6ἰ8. σοηβθηίπιηΐ, ὨΙΟΙΓ θη] δΟΡΙΡ Ια : φρΡΘΟσδΙΟΤΙ δυίθῃ ἀϊ- 
χὶς Πραπ: 4πᾶγ6 ἴὰ ΘΠΔΡΓᾺ5. Π5{{{15 Τηθᾶ5, Οἱ Ἀ5ΒΈΠῚ15 [65 ΔΙΊ Θ ἢ {11ΠῚ ΠΊΘΙΙΠῚ 
ΡΟΓ 05 πη ὁ Τιι 6}1}) Οὐϊδί! ΑἸ ΒΟ ΡΠ] πη] οἱ ῬΡΟΙΘΟΙΒΙΙ 5ΘΡΠΊΟΠ65. ΠΠΘῸΚ 
ΓΘίΓΟΥ ΘΠ]. δὶ ν᾽ 6085 [ΓΘ], ΟΟΥΓΟθἂ5. Οὰπ 60, οἱ ΟἸΠῚ Δ] 6715 ΡΟΓ- 
[0Π6 1} 8} ΡΟΠΘ)88. (5 ππη ἀθπαηάαν!ς ΤηΔ}1{|Δ, οἱ Πἰηρτὰ ἰπὰ 60η- 
ΟΠ αὶ ἀ0105. ϑδθάθηβ δάνθιβιιβ [ΓίΓΘ ΠῚ {π|Π| ΙΟΦΙΘΡΑΓΙΒ., οἱ ΠΙΪῸ τηᾶ- 
{18 ἴπ86 ΡΟΠοΡθᾶ5 ἰδαιθηη. ΠΠδᾶρθο [βοϊβὶὶ οἱ ἴδοι; θχιβιπηᾶϑίϊ, [Ω]6116, 

5. Ιοδπη. Ἐρ. 1. ὃ, 23.: νῦν τέχνα Θεοῦ 
ἐσμὲν, καὶ οὔπω ἐφανερώϑη, τί ἐσό- 
μεϑα. Εγου. 

2) Νοῆ οριβ δϑί, αἱ βου ῖθαιηιβ δεὰ 
πίστεως, αυοά ρἰδοοὶ Πιηϊο, Βοἶβίο, 
6110, (ὑὐοίο! οσϊο, (Ο]οπηθβϑῖο οἱ 4115. δπί 
ο. δυοίίοπο ἰοσδιηι5 πέστει. 

9) Βοηι. 1, 29---92. 
4) χαινοδοξίαν -ΞΞ 5ἰπαϊιπι). ΓΘΠΠΠῚ 

ΠΟΥΔΤΠῚ ΒΙΓΓΙ 5. ΔΙ ΟἰΟΥ ΠῚ 50} 10 51556. ορὶ- 
ηδίμ!. ϑ'ΔΟΡΙΒΒΙΠ]6 58π6 ὃ ἢ. αὐ ἴῃ Νί88. 
Ροβίίαπι. (Ἕἴτ. Ερ. Βᾶγμᾶ. ο. ὅ. ποί. 11. 
τὸν λαὸν τὸν χαιγὸν, αὉϊ (οαά. ποδί] 
ΟἸΏΠ65. ΘΧΠΪθοπί τὸν λαὸν τὸν χεγὸν. 

5) 81. βου θοπάυτμη οοηβοηΐ ΥΥ οἰζοπι5 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΞΤ. 

οἱ ΜΙΠΔ5, φιλοτιμίαν ταδϊαηΐ Πιηΐπ5 
οἱ 6}Πι5, φιλοδοξίαν Βινγα5, φιελο- 
χεγνίαν (ἰοίο!οσ5, (ΟΙοπηθβίιβ οἱ 81] 
ΤΠΓΡΊΠἰ ΔΡΡοπαηΐ. ἴῃ Ν8. δϑί φιλοξεγνέαν. 

0) ἔχ πος [0600 οοῃϑβίαιθ ροίεοϑβί, (6- 
γηθηΐθπὶ [6 ρῖβ86 ἤοπμι. 1, 832.: οὐ μόγον 
δὲ οἱ ποιοῦντες, ἀλλὰ χαὶ οἱ συνευ- 
δοχοῦντες τοῖς πράσσουσιν. Ἠᾶπο 
556. ΥΘΙΓΔΠ] 80 ΘΘΠΠΪΠ8ΔΠΊ [ΘΟ ΟΠ 6], 0Ρ- 
{πὸ ἴᾳτα οοηίθπαϊ ΜΙΠ1ι5. Ἡ οί. 

ἡ) Ρ5. 49, 10---23. 
8) 51. [πηἰτ5 ὁ. ΧΧ, ἐξάβαλλες 

Ν5., ἐξέβαλλες ὙΝ οἰζοπιι5. οἱ 81]. 
9) Ργοηοίηθη οο δχίαί ἴῃ Νί8., υἱὶ 

ΜΙΠ1ὰ5 ἰᾶται ἀπάστῃ ἰθδβίδίιιβ οϑί. 266. 

0 
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᾿Ελέγξω σε, καὶ παραστήσω σε κατὰ πρόσωπόν σου. Σύνετε δὴ ταῦτα, 
οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ Θεοῦ, μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων", χαὶ μὴ ἡ 
ὃ “ϑυόμενος. Θυσία αἰνέσεως ᾿δοξάσει μι. καὶ ἐκεῖ δὺς; ἣν" δείξω 
αὐτῷ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ." 

ΧΧΧΥΙ. 

Αὕτη ἡ ὁδὸς , ἀγαπητοὶ, ἐν ἣ εὕρομεν τὸ σωτήριον ἡμῶν, ᾿Ἴη- 
σοῦν Χριστὸν, τὸν ἀρχιερέα" τῶν προσφορῶν ἡμῶν, τὸν προστάτην καὶ 
βοηϑὸν τῆς ἀσϑενείας ἡμῶν. Διὰ τούτου ἀτενίξομεν" εἰς τὰ ὕψη τῶν 
οὐρανῶν, διὰ τούτου ἐνοπτριξύμεϑα τὴν ἄμωμον καὶ ὑπερτάτην ὄὕψιν 
αὐτοῦ, διὰ τούτου ἠνεώχϑησαν ἡμῶν οἵ ὀφϑαλμοὶ τῆς καρδίας" ; διὰ 
τούτου" ἡ ἀσύνετος καὶ ἐσχοτωμένη διάνοια ἡμῶν ἀναϑάλλει εἰς τὸ 
ϑαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς, διὰ τούτου , ᾿ϑέλησεν ὁ δεσπότης τῆς ἀϑανά- 
του γνώσεως ἡμᾶς γεύσασϑαι, ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ, τοσούτῳ μείζων ἐστὶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον͵ ὄνομα κε- 
κληρονόμηκεν. Τἔγραπται γὰρ οὕτως" "ὁ ποιῶν" τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ 
πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα." ᾿Επὶ δὲ τῷ 
υἱῷ" αὐτοῦ οὕτως εἶπεν ὁ δεσπότης᾽ υἱός μου" εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε" αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔϑνη τὴν κλήθονο- 
μίαν σου, κ[αὶ τὴν κατά]σχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς]. Καὶ πάλιν 
λέγει, πρὸς αὐϊτόν᾽ » κάϑου " ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν [ϑῶ τοὺς] ἐχ- 
ϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν πο]δῶν σου. Τίνες οὖν οἵ [ἐχϑροί)"; 
Οἱ φαῦλον καὶ ἀντιτασσ] μενοι] τῷ ϑελήματι τοῦ Θεοῦ] ". 

(ὐηυπὶξ θθαίἐ 40 ποῦῖς ρ6ν ΟἸιγἱδίννην (γἱθειίίιιν. 

ΧΧΧΥΠ, ΟἸυρίβίιια ἄτα ποϑίου, ἢ05 τυ 05 οἴ ; 

οί 5ἰαίἑοηοην ϑδυιαην οὔϑογυοί, μἱ ηιθηιῦΥα ΟΟΥΡΟΥ8. 

φυϊίὶν οί, δινυιηι, ΟΥ̓ ἀἸγιθηι 

Στρατευσώμεϑα' οὖν, ἄνδρες ἀδελ]φοὶ, μετὰ πάσης ἐκτενεί[ας ἐν 
τοῖς] ἀμώμοις προστάγμασιν [αὐτοῦ]. 
μένους τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν], πῶς εὐτάχτως͵ πῶς εὐείκτω ς]", 

10) γοος. ὡς λέων πο ἰ65. ἃρΡ. υΧΧ. 
11) ἣν ἰποπίαν ΟΠ γβοβίομηιβ, ΠΙο- 

ΓΟΠΥΠΊΙΒ., ΤΠΘΟΘΔΟΥοίι5. οἱ 111, ΕΠ γτηΐο 
χαϑ' ἣν οχροποηΐο; ἡ 1,ΧΧ. 

(ᾶρ. ΧΧΧΥ. 1) Ηἰο νυἱάθίι. 6556 
ἩΠῚ15. ΘΧ 15. Ἰοοἷβ, {πᾶ ῬΠοΙΪο ἀἸβρ]1οπ6- 
τηΐ, 4 οἂρ. 120. ΒΙΡ]ἸοΙΠθοαθ Πᾶθο 
μάθοι: αἰτιάσαιτο δὲ ἄν τις αὐτὸν 
ἐν ταύταις" καὶ τρίτον, ὅτι 

ἱ ἀρχιερέα χαὶ προστάτην τὸν Κύριον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χοιστὸν ᾿ἐξονομάξζων, 
οὐδὲ τὰς ϑεοπρεπεῖς καὶ ὑψηλοτέρας 
ἀφῆχε περὶ αὐτοῦ φωγάς. Θιιοὰ 5ὶ 
ἰἅπίο Οἱ ἶδο αἸΒΡΙΤοιου. {πο [Ιοϑιτὴ 
γοῦᾶΐ ΟἸοηθη5 Φ“ρχιερέα, γον. δαμῃ 
γΟΘΟΠῚ οΧ ὃ. Ραμ]ο,. ΠώΡ. 4, .15. («488 
2, 11..8. 1. ὅ, 10). Νοχᾷθδ ἃ} οἷιι8. υϑιὶ 
ΡΠ οὶ ἢ. Ἰρηαίϊιβ, ριδί. δα Ρ]ΗΪἸδῇ. 
(ε. 2). Μαΐθηι ἰρῖίαν ΟἸοιη ἢ. ΠΙοοηἰὰ 
σοποράαί!", ΡΓΔῸ5 56. ἀἅπηπὶ ὃ. Ῥίον 
4110] ἀρῃοβοῖί τὰ παϑήματα τοῦ Χοι- 
σιοῦ ε5885 τὰ παϑήματα τοῦ Θεοῦ, 

ἈΞ 

Κατανοήσωμεν τοὺς στρατ[ ευο]- 
πῶς 

ΘΙ 6888 τὸ σχῆπτρον τῆς μεγαλω- 
σύνης τοῦ Θεοῦ" ποὸ ποη ἀἰδάπρηϊ πὰ- 
Δ ηδη ἃ ἢὨἰνὶπᾶ Πδ μα, ΟἸΠΠῚ ἀϊοῖ ὁ 
Κύριος ᾿Ιησοῦς τὸ χατὰ σάρχαί(αο. 952.): 
οἴψαθ {ἱθι δόξαν καὶ μεγαλωσύγην 
(ε. 20.). {πιὰ 5011 ΒΡ ΓοιηΟ 6 ἄδΡθη- 
(1, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
[651τ|5 ἃπίθ 1, ΟἸΠἢ 511 ΠΠΪΟῚΒ ΟἸινἸβιϊαπὰο 
ΡΤΟΙΓΘΘΒΙ ἢ 85 ἀρχειρεὺς, ἀἸο π} ἀρχιερεὺς 
τῶν προσφορῶν ἡμῶν, πὰ ΟἸΏΠ 68 
ΠΟΒΙΡἂΘ προσφορεὴ βῖγθ ΘΒ] αἰϊοπθ5. ΠῸΠ 
ΑΠΠῸΡ ἃ Π60 δοοὶρί πη} οἴαπθ ϑΓγαίδθ 
51ηΐ, (8 Π| ΘΧ ᾿ΠΙΟΓΟΟΘϑΙ 0 η6. Βα ηπ)ϊ ΡΟη- 
ἀποῖς. ποβινὶ [68 ΟἸι δὶ τοῦ μεγάλου, 
διεληλυϑότος ἐτῶν ἔνι πὸ τ γι τοῦ υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ. --- ἡ"οί 

2) [ἃ ἀράϊ οἴη ᾿Ἱαπίο; ΕΦ]1ο, Οοἰο- 
πηοβῖο, Προ, ἔσογίο, ΝΥ οίίοπο οἱ ϑομοῦ- 
πομᾶππο. (οα. Ν5. οχμροὶ ἀτενίσω- 
μεν. θοΐϊβιπιβ, (οἰ ουῖαβ. (οπβίδη Π|5. 
Ἀι55 6115. ἩΟΥΠΘΠΊΔΠητ5 πιὰ] }ο πὶ ἀτεγέ- 
σωμεὲν .... ἐγνοπτρισώμεϑα. 1αε. 
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4αοὰ 6ΓῸ {{0] 5|π|}|5. ΑΥριιᾶπι (6, οἱ βίαίμδπι (6 οοπίγα ἴδοίθ πὶ (81). 
πὲ 6 ]Πρ]ῖ6 αὐ ἢᾶθ6, 41 ΟΠ ν ΙΒ ΟΠ] ϊ ΠΘΙΠ," Π6 (πᾶπἋ0 Γαρὶδί γ05 
ἰηπ8η] ἰ60., οἱ Ποη 581} 4π| ογιριαί, δου ποιη ἰδιάϊδ ΠΟΠΟΙ ΘΔ 
16, δὲ Π1Ὸ 116 Ρ, 4πὸ οβίθηάδπι 1} βα]αΐθηι Προ]. 

ΧΧΧΥΙ. 

ἤδθο οϑί νὰ, Αἰ" 6οῖ1, ἴῃ 4π|ὲ 58] πᾶγθ ΠΟΒΙΓΠ) ΠΥ ΘΠ Πη115, [6511] 

(ΠΡ βίη, Ο]α ΟΠ ΠΟΘ ΓΤ ΠῚ ΡΟΠ ΠΟ Θη, ΤΠ ΠΡΠΠ 8115 ΠΟϑίΓἂ6 ρα ΓΟΠΊΙΠῚ 
οἱ δυχι !αΐογ θη). ΡΘ ἤπηθ ΘΟΘΙΟΓΙΙΠῚ Αἰ {πά]η 6} ΔΒΡΙΟΙΠλ5:; ΡῸΓ ἤπΠῸ 
γα π1Π} 6115 ᾿πη δου πη] οἱ ΘΧΟΘ 511η}1 50 ΘΟΙΠΔΠ.Γ; ΡῸΓ πη ΟΟΕΪ ΟΟΥ- 
ἀἰ5 ποϑβίγὶ ΔΡΘΡῚ βαηΐ; ΡῈ. ΠΠΟ ᾿Π5]ΡΙ6Πη5 οἵ ομβοιγαία ΙΠ6ὴ5 ποϑβίγᾶ ἰῇ 
ΔαΠΏ ΓΑΒ ]6 ΠῚ δἷτπι5 ποθ] ΓΟ ΟΓΘΒΟΙ ἢ; ΡῸΓ ἤὰπο γοϊαϊ ΠΟΙ Ϊηι5 ΠῸ5 [Π|- 
ΠΟ δ! θη) ΘΟΡΘΏΪ ΠΟΙ ΘΠ σἸιβίαγο: ΡΘΓ ἤθη, 4{|ὶ πηδϊο5ἰαί5 ΠῚ 5ΡΙΘΠΔΟΥ 
Θχἰβίθηβ, ἰδηΐο ΤηΔΙΟΓ οϑί Δησ6}15, {πδηΐο ΘΧοθ!]Θη 115 ΠΟΙΏΘη ΒΟΥ {π|5 65ϊ. 
ϑοιρίαμη Θηΐπὶ οϑὲ: {1 ἴδοι! ἀηρ6]05 5105 5ρ Γ[5, οἱ τη βίγοβ 5105 
ἰθη15. Παιημηδιη.. 6 {Π10 Δαΐθηι 8110 510 αἰχι Πομπιι5: 2 {ΠΠ|8 ΠΠΘΙ15. 65 
ἴι, 6ρΡῸ Ποάϊα σϑπὰὶ 6: ροβίιϊα ἃ Π186, οἱ ἀδῦο {{0 σϑηΐθβ Ὠδογθάϊίἃ- 
ἰθ πὴ ἰπᾶμη, οἵ ΡΟβ56 55:0 Π6}} (πᾶ [ΘΓ ΠΏ Π05 ἰουγᾶθ.. Εἰ τἰοτμη ἀἰοι δά 
ΘΠ: ,8646 ἃ (ἀοχίγ 5 126 15, ἀἄοῃθο ῬΟΠΔΠ ᾿Π]ΠΊΪ005 ἴπ05 50ΔὈ 6] ]} ἢ Ρ6- 
ἄυμῃ (που. ἡ. ΘΟ πᾶμη διίθη σαπί ἰηἰμηϊοὶ ἐ ΠΟΠΊΙΠ65 ΡΟΓΥΘΓΒὶ, οἵ ααὶ 

ἀϊνίπδθ νοϊαηίαί! τοβιβίπηί. 

Οηιηὶς δοαίίιιο ποδὶδ ρον ΟἸγϊδίνην (γἱθαιίίιιν. 

ΧΧΧΥΠΙ. (ΟἸυγίδίυιιβ ἀνα ποϑίθυ, πὸ5 ηυϊιίο5 οἷμβ; συϊθοί δὴν ΟΥ̓ ἀϊη θη 

οἰ βἰαίοηθην δαην οὔδογυθί, εἴ ηιθηνθῦγα ΘΟΥ̓ΡΟΥ5. 

ΜΠ ΘΙ τ5. ̓ ρι ταῦ, ΥἹΡῚ ἰγαίγαβ, ΟἹ 115. ὙΠ Ὲ5. 51} ΤΠ ΟῈ] ρα [15 ΘΙ τ15 
ΡΓΔΘΟΘρίΪ5. (ομβι ἀθγθιηι5 1165, {αὶ 58} ἀποὶθι5 ΠΟΒΙΓΙ5Β ΤηΘΓΘΗΪϊ, 
(πᾶ ΟΓΑϊπδΐθ, «πὰ ΟὔΘάϊΘηΐ6, (πᾶ 510 1η1586 Πηρογαΐα ΘΧΘΟ(4ΙΔΗἰΕΓ. 

9) Ἑαπάβθῃῃ ἰϑομ 0 η6 ΠῚ πϑιγραΐ Β. 
Ραμὶιβ Ερμ65. 1, 18. 180. 

4) Ὑἱάοίαν 5. Ραΐου Δ] αν 6 δὰ ἤομ. 
1:.-.2 1. Ὁ} Βριν 2:0. Ἡζοΐ. [,οούδ᾽ Τ6- 
οἰϊαίαβ. ἃ ΟἸ θη). ΑἸοχ. δίγοιῃ. γ΄, 117 ρ. 018. 

5) Ποῖ. 1... 4. 
0} ΡῈ: 109. Ἔ ἨοΙα. 1. . 

5108 ἜΣ δ... 91, 
1) ἐπὶ δὲ τοῦ υἱοῦ εοηϊ. Βοί8. 
8). 8. 2...,7..:8.. ΠΟΌτΣ .1..ὅ. 
9} ΡῈ: τ 1, ἩρΡτΣ ἡ 13, 
10) Πιηΐτ5 ἀδάογαί οἱ ἐχϑροὶ αὐτοῦ, 

γγοιοπὰ5. τοροϑβυῖ ἔχϑροὶ χυρίου. Ἠϊα- 
ἴὰ5 δπΐθπη ΠΟῸῚ οδί Ῥ] ΌΤΙ ΠΠῚ Ππ|8Π|] 56Χ 
ΠΟΤ. 460. 

11) [π΄ δοὺ ἰοοοὸ δ οἰζοπιιπὶ 5θοιἴτ5 
5.7, (Πἰ ΘΟΥΠΟΓΘ Ροίογδί ἰὴ (οα. Μϑίο. 
τοῦ Θεοῦ, «τᾶἃ6 νοςθ5 Ποάϊα {46} 
ΠΟ δχϑίαηί. [,Θρη8 διΐίθιη δάππς 
ΑἸ ΑΕΓ ΣΣ τος ΤΩΘΕΖΗΜΟΑ͂ΤΙ 
ΤΩΘΕΜΖΜΗΜΑΩ ... 1... Ἰασαπὰ ροϑί 
ΑΝΤΙΓΑ͂ΣΕΖ κοι οαρ᾿οηΐο ΡΠ] ΓΘ 5. {π|ᾶπὶ 
4αϊηπ6 γ6] 56 Χ ΠἰΠ6γὰ58. 1,θοίϊο οὐρο 1}1ἃ, 
4αδὴ ἀθ 510 ἰδοῖϊίθ ἀράογαΐ Πιηϊπ8, αδ1ὴ 

αἰν. 1ρ- 

ΘΧΙρΡοηΐ ἘάΔά. οὔποθ ἃηίθ γ οἰ[οΠΠ1Π], 
πο ποὴ Βαββ6 5 οἱ ΗΓ ποι δηπη5, ἀγ-- 
τιτασσόμεγοι τοῦ Θεοῦ] τῷ ϑελή- 
ματι τὸ ϑέλημα ἴδιον, Μϑιϊ {Δ 6] ποι 
τ Ϊ 115. 4181 ΒΘ. ΠΟ ἢΪΒ π511 ΓΘΡ ρηδί. (60. 

ἂρ. ΧΧΧΥΠΙ. 1) Ομυϊβϑίίαπα Ἐο]ρῖο 
βδθρίιβ. ΘΟΙΠΡ Γαΐ} ΠΏ} 1186 ΡΓΟΡίου ἰὰ- 
θΟΓΟ5 ἰμαἀοίθθθοβ οἱ Ῥϑυοϊα, ἀππὶ ΘἾπι5 
οἴ εἰα τἰΐθ Ῥυασάπηι5, Βα θΘη4ἃ. ἨἩπιΐτ5 
τΉ}} 1146 ΟΠ Ἰβίπβ ἀὐιχ οδί, 4αθ ορογίεί 
ΒΘ]ΠΔΙΏΠΙ οἱ ψϑβι165115 οἷα. ᾿πϑἰβίδιημβ, τ 
ἃ 60 πιουοθάθῃ δοοὶραημβ. Ἠΐϊπο 8. 
Ιϑπαίβ (Ερ. δὰ Ροϊγοῦγριιὴ ο. 0.) 
Ἀρέσχετε ᾧ στρατεύεσϑε, ἀφ᾽ οὗ 
χαὶ τὰ ὀψώγια χομίζεσϑε. Υἱά. Π 
ΤΠ 2. Ὁ. ἫΝ ἸΌΝ 

2) κδρϑο Ἰθοῖΐϊο, ἃ ΝΊΠ1Ο ἰδπηάπ 1] 
ῬΓΟΡδία, {πᾶ τηαγρὶηὶ δαροπαηΐ [πη}18, 
Ε6ΙΠ5. οἱ (Ο] οαμοβίθβ, {αὶ γ γὰ 511 6 ααΐ- 
ἄθπῃ, πα} ]π5. ἀπ ὶΐο ; ΠΘσίπη8. δηΐμῃ ἴῃ (ο- 
ἀϊεοα Νϑίο ΕὙΕΙΚΊΤΩ. Ρεγραπιθηδθ 
ΤΟΙ 4αἴαθ Ιδοθγᾶθ {Π 6 Γὰπὶ αἰ {ἰπηᾶπη «ἃ ἴδη- 
ἴὰπι πὸ ἰπίθρτγαμη δάμπας οχμὶθθηίΐ : ἰΪ- 
ῬΓΆΤΙ5, αἱ νἱἀθίαγ, ΡΓῸ Ὑ βου ρβογαί 2, 

Θ᾽ 



84 Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ ΟΟἙ. ΧΧΧΥΠΙ. ΧΧΧΥΠΙ. ΧΧΧΙΧΣ, 

ὑποτεταγμένως ἐπιτελ[ οὔ]σι, τὰ διατασσόμενα. Οὐ πάντ[ ες] εἰσὶν ἔπαρ- 
χοι, οὐδὲ χιλίαρχοι, οὐδὲ ὃ ἑκατόνταρχοι, οὐδὲ πεντηκόνταργοι, οὐδὲ το 
καϑεξῆς" ἀλλ᾽ ἕχαστος" ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπὸ τοῦ 
βασιλέως καὶ τῶν ἡγουμένων ἐπιτελεῖ. Οἱ μεγάλοι δίχα τῶν μικρῶν 
οὐ δύνανται εἶναι, οὔτε οὗ μικροὶ δίχα τῶν μεγάλων" σύγκρασίς τίς 
ἐστιν ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τούτοις χρῆσις. “άβωμεν τὸ σῶμα ἡμῶν. 
Ἢ κεφαλὴ δίχα. τῶν ποδῶν οὐδέν ἐστιν, οὕτως οὐδὲ οὗ πόδες δίχα 
τῆς κεφαλῆς" τὰ δὲ ἐλάχιστα μέλη τοῦ σώματος ἡμῶν ἀναγκαῖα καὶ 
εὔχρηστά εἰσιν ὅλῳ τῷ σώματι. ᾿Αλλὰ! πάντα συμπνεῖ, καὶ ὑπο[τα])γῆ 
μιᾷ χρῆται εἰς τὸ σώζεσϑαι ὅλον τὸ σῶμα. 

ΧΧΧΥΠΠ. δϑιυῤίϊοιαπί 56. πιοηιῦγα δοοϊοδίαθ, οἱ Ἠθηιο 86 θαϊοίία!; παῆι 

οἠυπῖα θοπα αϊυϊηίίιι5 αἀὐοοθρίηιιι5. 

Σωζέσϑω οὖν ἡμῶν ὄλ[ον] τὸ σῶμα ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. καὶ ὑπο- 
τασσέσϑ! ο7' ἕκαστος τῷ πλησίον. αὐτοῦ, καϑῶϊς]} καὶ ἐτέϑη ἐν τῷ 
χαρίσματι αὐτοῦ. Ὃ ἰσχυρὸς μὴ ἀτημελείτω" τὸν ἀσϑενῆ, ὁ δὲ ἀσ- 
ϑενὴς ἐντρεπέτω τὸν ἰσχυρόν" ὁ πλούσιος ἐπιχορηγείτω τῷ “πτωχῷ, ὁ 
δὲ πτωχὸς εὐχαριστείτω τῷ Θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ δι’ οὗ ἀναπλη: 
ρωϑῇ αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα. Ὅ σοφὸς" ἐνδειενύσϑ[] τὴν σοφίαν αὖ- 
τοῦ μὴ ἐν λόγοιςζ, ἀλλ᾽ ἐν , ἔργοις, ἀγαϑοῖς" ὁ ταπεινοφρονῶν μὴ 
ἑαυτῷ" ᾿μαρτυρείτίω], ἀλλ᾽ ἐάτω ὑφ᾽ ἑτέρου ἑαυτὸν μ[ αρ]τυρεῖσϑαι. 
Θ ἀγνὸς" ἐν τῇ σαρκὶ ... .Ἷ καὶ μὴ ἀλαξονευέσϑω, γινώσκων ὅτι 
ἕτ]ερός ἔστιν ὁ ἐπιχορηγῶν [αὐτῷ] τὴν ἐγκράτειαν. ᾿Δναλογι[σώμ]εϑα 
οὖν. ἀδελφοὶ, ἐκ ποίας [ὕλης] ἐγενήϑημεν, ποῖοι καὶ τίϊνες εἰ]σήλ- 
ϑομεν εἰς τὸν κόσμον, [ὡς" ἐκ τ]οῦ τάφου καὶ σχότους. [Ὁ ποιή]- 
σας ἡμᾶς καὶ δημιουργήσας [εἰσή ]γαγεν εἰς τὸν κόσμον αὐτοῦ, ἱπρο]ε- 
τοιμάσας τὰς εὐεργεσίας [αὐτ]οῦ, πρὶν ἡμᾶς γεννηϑῆναι. [Ταῦ]τα 
οὖν πάντα ἐξ αὐτοῦ ἔχοντες [ὀἸφείλομεν" κατὰ πάντα εὐχαριστεῖν [αὐ]- 
τῶ᾽ ὧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήν. 

ΧΧΧΙΝΧ, ΔΝῸΝ 68, χιο οα(οἰ!απιιν. 

[ἄφρονες καὶ ἀσύνετοι καὶ μωροὶ καὶ ἀπαίδευτοι χλευάξουσιν 
ἡμᾶς καὶ μυκχτηρίξουσιν, ἑαυτοὺς βουλόμενοι ἐπαίρεσϑαι. ταῖς διανοίαις 
αὐτῶν. Τί γὰρ δύναται ϑνητός:; ἢ τίς ἰσχὺς ,γηγενοῦς ; Γέ ἔγραπται 
γάφ' οὐχ' ἦν μορφὴ πρὸ ὀφθαλμῶν. μου, ἀλλ᾽ ἢ αὔραν καὶ φωνὴν 
ἤκουον᾽ τί γάρ; μὴ καϑαρὸς ἔσται βροτὸς ἔναντι, κυρίου ; : τῇ ἀπὸ 
τῶν ἔργων αὐτοῦ ἄμιεμτῦτος ἀνὴρ, εἰ κατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πιστεύει, 
κατὰ δὲ , ἀγγέλων αὐτοῦ σκολιόν τι ἐπενόησεν: Οὐρανὸς" δὲ οὐ χαϑα- 
φὸς ἐνώπιον αὐτοῦ" ἔα" δὲ, οἵ κατοικοῦντες οἰκίας, πηλίνας, ἐξ ὧν 
καὶ αὐτοὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμέν. ἜἜπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον, 
καὶ ἀπὸ πρωΐϑεν ἕως ἑσπέρας οὐκ ἔτι εἰσίν" παρὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 
αὐτοὺς ἑαυτοῖς βοηϑῆσαι ἀπώλοντο. ᾿Ενεφύσησεν αὐτοῖς, καὶ ἐτελεύ- 
τησαν, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν. ᾿Επικάλεσαι" δὲ, εἴ τίς σοι 

5.11 8}0ἃ ῬΓΟΧΙΠΊΟ ΒΘ αιθηίο ΕΠ οἷπβ ΤΏΘΗΠ δἔγθημθ, {πᾶ γοσΘπῚ ἘΦΙ]5. {αὶ ἴρ56 
ΟΡ γοΡβδηΐο ; οἱ [ἰουἅτη 7 οχ Ἰπουγ]ὰ ργ86- Νίδία μη ἤθη ἸΠΒΡΘΧΗ͂, βίη ἱποίσ. ΒΙΓ- 
1ΘΥΤἰ ΒΒ ΒΈΡΓα [[π08Π| Ροβίοα δἀρίηχὶ!. Τἰμ5 ΓΘΡΟηΪ γ6] εὐειχτιχῶς ν6] ἀδηΐζιο 
Εάά. οἴηπθθ, {πηΐϊππ| 56ου1, ΡῬΥΓΔΘΡθΘηΐ 5] τηδυῖβ εὐεχϑυμῶς. {αε. 

Ε] - ᾽ ᾿ - ὩΣ 

εὐεχτιχῶς, (ΟΥ̓ΡΟΥΘ ἤθη ᾿αὐῖίο, Ἰηιρὶ 6, 8) Υἱά, ἰηἴτὰ ὃ. 41. οἱ 1 ου. 18, 28. 



1, ΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ ΟΟΚ. ΧΧΧΥΙΙ. ΧΧΧΥΠΙΠ. ΧΧΧΙΧ, 80 

ΝΟΙ ΟἸΠΠ65 58ηΐ ρΥδοίθοί, ΒΘ 16 ΟΠ ΠΡΟ] 6, ΠΘ6Ὲ16 ΘΘη ΓΙ 0η 65, ΠΘ4116 4α]η- 
{πὰρ ΠΡ], οἱ 510 ἀθΙ ΠΟ 608: ΠΠΕΒ(ΠΙ 5.6. γΘΓῸ [ἢ 510 ΟΥἄΪΠ6 οἱ 5ἰδί! 96, 
4πῶ0 ἃ ΤῈ66 οἱ ἀπιοῖθιι8 {ΠΡΟ ΓΔηΪαΙ, ῬΘΓΑΘΙΙ. Μᾶδηϊ 51π6. ρᾶγν 5, οἱ ρᾶγνὶ 
5116. ΠΙΔΘΉΙ5. ΘΟΠΒΙ56 γ6. ΠΘΕΠΙΘΙΠΐ ; ΤῊΙΧΕΙ 5111 ΟἸἼΠ65, οἱ Ἰη46 πι5115. χθιη- 

ΡΙΟ ΠΟΡῚ5. 511 ΘΟΓριι. ποβίγιπη, ὕδρας 5π6. ρΘάΠθι5. Β1}}} 65ῖ, ργοαΐ πΘ 18 
ΡΘά65. 8η6. οδριία : τ ηἰ πὰ ἅιι[6 } ΟΟΡΡΟΡΙΒ. ΠΟΒΙΡΙ ΤΟΙ Γ ΠΠΙΥΘΥΒΟ 6ΟΥ- 
ῬΟΓῚ ΠΘΟΘββαΓΙὰ δἰ Ὁ{Π1|ἃ δηΐ. [π|0Ὸ οποία ΘΟΠΒΡΙΓΔηΐ, οἱ ὑπᾶ ρδάρῃ- 
{π6 δι θιθοιοπθ δά ΘΟΠΥΘΙ Βα 0 Π 6} ἰΟἰΠ5 ΟΟΙΡΟΙῚ5. αὐπηίαν, 

ΧΧΧΥΠΙ. δϑιυρῤφιϊοϊαηί 56 ἠιοηιῦγα Θοοϊοδίαθ, οἱ ἤθῆνο 56 θαίοίίαί ; παηι 

οπυΐα ϑοπα αυϊηϊίυ5 ἀὐσοορίηνιιϑ. 

ϑοΡν θέα" ᾿ἰ4π6 ΘΟΡΡΙΙΒ. ΠΟΒΙΓΙΠ] ἴῃ ΟΠ γδίο 651, οἱ ππιιβααίβ 16 
ΡΓΌΧΙΠΠΟ 5110 5110}10]{π} ππχίᾶ ΟΥΪΠΘΠ], [ἢ (Π0Ὸ ΡῈ’ σγαί [8] Οἰτπ15. ΡΟΒΙ{115 
651. ΕὌΡΕ5 π6 ποοὶσαΐ ΠῊ ΘΟ, ]ΘΙῚ., [Π}}}601}}18 [ΟΤίΘ ἢ) Γονογοαίαγ; ἀἶνα5 
ΡδΌΡΟΓΙ ἰατροί", ρᾶπροι ἤθαμ ἰδιιἀθί, απο οἱ ἀθάθυϊ! ΡῈ 4π 610 δἰμ5 
ἱπορ᾽ἃ ϑῈρΡΡ ον. ϑαρίθη5. ΠΟ ἴΠ γΟΙθὶ5, 564 ἴῃ ΒΟΠΪβ. ΟΡΟΓΙΡΙΙ5. 58 Ρ161- 
[1Π| 5118} ΠηΔηΠ}65ίο ; [115 ΠῸΠ 5101 (ΘΒ ΠΟ ἢ ἰογαΐ, 564 ἃ} Δ]6 ΓῸ 
5101 ΙΘΓΡΡῚ δἰπαί. (τὶ ΟΡΠ6 Οαβίιι5. 65, Π6 Ἰπϑο]οϑοδί, οὐπὴ 50]δί Δ[ΠπΠΠῈ 
6556, {π| ΘΟ ΠΘηΓ46 ἀΟΠπ 'ρΡ56. {ρα . (ΟΟΠΒΙἀΘΓΘΙΠΙ5. ΘΓΘΟ, [γαίγ 65, 
6Χ (πιὰ τηδίογια [ΟΠ] 51Π}115,. {π| δ (πᾶ ]65 τη] ἀπ} ἸΠΡΤΌΒ51 5115, ἰδη- 
48] ΘΧ 5ΘΡΌΪΟΠΓΟ οἱ ἰθηθῃν 5. ΟἿ πΠῸ5 ἴβοιξ οἵ σοπάϊάϊς, ργδθράγδίῖα 
ΡΓΠῚ5. θοηοίδοι ΙΒ 5115, δΔηΐθ 81 ΠΔΘΟΘΙ ΘΙ, [ἢ ΠΊΠΠΑΠΠῚ 5111Π| ΠΟΘ ἰΠ- 

ἰγοάαχιί. ἤδθο σιν ΟΙηΠΙα ΟΠ ἃ}} 60 [Δ] ) ΘΔ Πη115, ἴῃ ΟΙΠΠΙ 115 σγαί!ἃ5 
ἰρ8ὶ ἄρόγο ἀθθοπη5, Οἱ οϑὲ σου 1η 560 ]ἃ ΒΘ ΘΙ] ΟΡ. ΑἸΏΘΗ. 

ΧΧΧΙΧ, Δὸν 68, φυὸο ραϊοίίαηνιν. 

δΙΆΠΙ πη]θ6. οἱ ᾿ηϑ]ριθηΐθ5, οἱ [αΐαὶ οἱ προ ἀου! 46 ηΐ Π05 80 51}}- 
βδῃηδηΐ, απ} ΟΟΡΊ Δ ΠΟ Π1}}115 5115. 586. ΘΧΙΟΠΘΓΘ. σπριπηΐ. Ουϊὰ ΘηΪπὶ ρΡοίαϑί 
ΠΙΟΓΐ4}15, ἁπΐ᾿ {πα} 6 ΓΟΡῸΓ ἰθΥΡΊ Θη80 ὁ δΟΡΙρΡίαΠπΙ ΘΠΪΠῚ 65: .Π0η ογαΐί 
ἤραγὰ δηΐθ οὐ! 05 Ιη6058, 56 ΔιΓΔΠῚ οἱ νοθθῖη Δ 6 08π| ἀϊσθηΐθιῃ : α(υἱἀ 
θη ὁ πιπηαι4 010 ΟΟΓΔΠῚ ΠΟ Π]Π0 ΤΠ 4115 ΘΡ], ν6] 46 ΟρΡΘΡΙθτ5 5815 
ἱποα ρα} }}}15. ὙἹΓ, 51 ΒΘΡΒ 5115 ΠΟῚ ΘΟΠΠΑΙ, οἱ ἴῃ ΔΠηρΡΘ 15. 8515 ῬΓᾶνἃ 
δηϊηδάνουι 1 (ἀοο!πη] {πού 416 ΠῸΠ Θ5ὲ πηιη άπ δηΐ6. ΘἸΙΠῚ ; ΤΏ]00 ΠΏ 15 
ΠαθιΔηΐ65 ἀοιηο5 ᾿πἰθᾶ5, 6χ 4π|θ 15. οἱ 1ρ051 ἀθ θοάθῃν [αἴο 5ιιπηιι5. Π6νο- 
γᾶν 105 ἰδη πᾶπ| {1η6ἃ, οἱ ἃ ΠΙΔΠ6 πΘ6π6 δ ν ΘΡΟΓἂ ΠῚ ΠΡ ΠΟῊ 51Πΐ :; 
60, 4ιο ΠΟ ΡΟΒΒηΐ 5101 [0515 ΘΈῸ ΥΘΠΙΓ6, ΡΘΡΓΙΘΓπηΐ. 
ΘΙ ΘΓ απ, {πὰ Π0Π ἢ} 6) ηΐ 5ΔΡΙΘΉΓ[Δ1η. 

4) 1. 6. φιμη, οἴϊωηι, χιν ροίζιι5, αἰ 
βδθρίαβ. ἃρ. 5} ρί. 600]. πάτο νυ 511} 
οοηϊθοίατα ἅμα ποῃ ἰπα 18 6 ΠΉ118. 

ἀρ. ΧΧΧΥΠΙΠ. 1) Ερ!ι. 5. 21.1}Ὀείγ. 5,5. 
2) 81. οίί(. ἴπ Νβ. τὠμελείτω, 

ΜΙΠΠ5 Μ͵|ηήτε ἀμελείτω. 
9) Πόσοι οἰίαίπβ ἃ ΟἸθ. ΑἸ οχ. ΒΊγΓΟμη. 

ΓΝ. 17: χὦ.. 015: 
4) μὴ λόγοις μόνον (]Ἰοπι. ΑἸοχ. 
π Ρτον, τήν ὼ. 
6) Οἶἶτ. Ιρπαΐ. δά Ροῖγο. ο. ὅ. Του. 

46 υἱτρρ. υδὶ. ο. 19. ἴπὰ ποὺ ἰοοὸ Οο- 
16] ΘΓ 5. ̓5101 υἱϑιιβ δϑί υἱᾷθγα ὉΠῸΠῚ 6Χ 
115, ἴῃ φαϊθιβ ΟἸθιηθηβ, ἰπχία τ] αἰ ΟΠ θη 

[η51{{Π| ων} 615, οἱ 
Ιηνοοᾶ διιίθη, 51 415. 0] 

ἘΡΙΡΠΔηΐ (μον. 80, 15.) οἱ ἨΙΘΓΟΠΥΠΙΙ 
(οοπίγα Τογϊηΐδη. 14}. 1. ὁ. 12. Ορρ. Τ. 
1. ρν. 258. δα. γ4|18415.}. ργοὸ ὙΥἹγρίηϊαΐθ 
ΟΡ δρίβίοϊβ 5185. ᾿οοσίπβ [πογαΐ. 060. 

1) Μοπθγᾶηδ ἰδοογὰ βρδίϊιπι [οΥβ ΐδη 
{πὶ ἃαΐ ααδίποι [Π{ τι Ροϑί σαρχὺ 
Ππηααϊ (..α6.}. φιοὰ Νοϊία ρὲ σιγάτω 
ΘΧρΙ οπάτπη ρείαί. (Η. εα. 1.) 

8) Ρ5. 198, 15. 
9)1 ΤΙ655. ὅ, 18. 
ὕδρ. ΧΧΧΙΧ. 1) [ο0}. 4, 10--18. 
2) ἴον. 15, 15. 
9) [0}. 4, 19---21. 
4) [ο0}. ὅ, 1---ῦ. 



80 Ι. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ ΘΟΕ, ΧΧΧΙΧ. ΧΙ, ΧΙ, ΧΠ]!]. 

ὑπακούσεται, ἢ εἴ τινα ἁγίων ἀγγέλων ὄψῃ καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ 
ὀργὴ : πεπλανημένον δὲ ϑανατοῖ ζῆλος. ᾿Εγὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας δί- 
ζας βαλόντας, ἀλλ᾽ εὐϑέως ἐβρώϑη αὐτῶν ἡ δίαιτα. Πόῤῥω ἕνοιντο 
οὗ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας" κολαβρισϑείησαν ἐπὶ ϑύραις ἡσσόνων, 
καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐξαιρούμενος" δ γὰρ ἐκείνοις ἡτοίμασται, δίκαιον 
ἔδονται, αὐτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὐκ ἐξαίρετον ἔσονται." 

ΧΙ. ϑογυδηιι5 ογαϊποην ἴην οοοϊοδία α Ποοὸ ἱπείἰυνην. 

Προδήλων' οὖν ἡμῖν ὄντων τούτων, καὶ ἐγκεκυφότες εἰς τὰ βάϑη" 
τῆς ϑείας γνώσεως, πάνταΣ τάξει ποιεῖν ὀφείλομεν, ὅσα ὁ δεσπότης 
ἐπιτελεῖν ἐ[κέλ]ευ[σε]ν κατὰ καιροὺς τεταγμένους. Τάς τε προσφορὰς 
καὶ λειτουργίας ἐπιτελεῖσθαι, καὶ οὐκ εἰκῆ ἢ ἀτάκτως ἐκέλευσεν γί. 
νεσϑαι, ἀλλ᾽ ὡρισμένοις καιροῖς καὶ ὥραις. Ποὺ τε καὶ διὰ τίνων 

ἐπιτελεῖσϑαι ϑέλει, ,αὐτὸς ὥρισεν τῇ ὑπερτάτῃ αὐτοῦ βουλήσει, ἵ ἵν᾽ 
ὁσίως πάντα τὰ γινόμενα ἐν εὐδοκήσει εὐπρόσδεχτα εἴη τῷ ϑελήματι 
αὐτοῦ. Οἱ οὖν τοῖς πφοστεταγμένοις καιροῖς ποιοῦντες τὰς προσφορὰς 
αὐτῶν, εὐπρόσδεκτοί τε καὶ μακάριοι᾽ τοῖς γὰρ νομίμοις τοῦ δεσπότου 
ἀκολουϑοῦντες οὐ διαμαρτάνουσιν. Τῷ γὰρ ἀρχιερεῖ ἴδιαι λειτουργίαι 
δεδομέναι εἰσὶν, καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τόπος" προστέτακται, καὶ 
λευΐταις ἴδιαν διακονίαι ἐπίκεινται" ὁ λαϊκὸς ἄνϑοωπος τοῖς λαϊκοῖς 
προστάγμασιν δέδεται.. 

ΧΙ]. 

Ἕκαστος ὑμῶν, ἀδελφοὶ, ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι εὐχαριστείτω Θεῷ, 
ἐν ἀγαϑῇ συνειδήσει ὑπάρχων, μὴ παρεχκβαίνων τὸν ὡρισμένον τῆς 
λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα, ἐν σεμνότητι. Οὐ πανταχοῦ, ἀδελφοὶ, προσ- 
φέρονται. ϑυσίαι ἐνδελεχισμοῦ ἢ εὐχῶν ἢ περὶ ἁμαρτίας καὶ πλημ- 
μελίας, ἀλλ᾽ ἢ ἐν Ιερουσαλημ μόνῃ" κἀκεῖ δὲ οὐκ ἐν παντὶ τόπῳ προσ- 
φέρεται, ἀλλ᾽ ἔμπροσϑεν τοῦ ναοῦ “πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον, μῶμο- 
σκοπηϑὲν τὸ προσφερόμενον διὰ τοῦ ἀρχιερέως" καὶ τῶν προειρημένων 
λειτουργῶν. Οἱ οὖν παρὰ τὸ καϑῆκον τῆς βουλήσεως αὐτοῦ ποιοῦν- 
τές τι, ϑάνατον τὸ πρόστιμον ἔχουσιν. Ὁρᾶτε," ἀδελφοὶ, ὅσω πλείονος 
πὰς ἠξιώθηβεν γνώσεως, τοσούτῳ μᾶλλον ὑποκχείμεϑα κινδύνῳ. 

ΧΠΠ. 

(οπίϊπιαίϊο. 

Ονἄο πυϊηϊξίγογιιην ἴῃ, Θοοϊοδῖα α (Ἰυγῖδίο σοηϑίϊίίις ; Ερϊδοορὶ οἱ 

᾿ὲιαοοπὶ αὖ Αροϑίοἰἷ5 οΥαἀϊπαίὶ. 

Οἱ ἀπόστολοι ἡμῖν εὐηγγελίσϑησαν' ἀπὸ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστὸς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. ᾿Εξεπέμφϑη ὁ Χριστὸς οὖν 

, ᾽ τ ᾿ Ὕ 

5) ὄιψει Γαπΐτπι5. οἱ ἃ]. Νοη ἰσηοῦο, σαοπηοο ΒΓ σι ΠῚ 4π8η- 
ὅαρ. ΧΙ. 1) Οἴν. ΟἹ. Αἰοχ. 1. 1. ἀδπὶ φσγαπηπηα ᾶπι., δαἀάποιῖβ αὶ θυ ἀπ 

Ρ. 013. ΘΧΟΙΏΡΠ5. (6. ο. ΙΟΒ6Ρἢ. Απίᾳ. ΠΠ|. 10. 
2) Βοπι. 1], 93. ΘΟΠΘηΐαΤ ἰδίι ει οἰ θυ ΥἹῈ} φαϊάαπη ἀοοἰὶ 
9),.1 ὍΣ." 14... 40. ([ὰγπον), πὶ «ὦ ΠοιηἸδηὶ απὶ ΤΓαϊδηὶ 
4) 1. 6. ὁΓὁ 580 }} πη Ἰ βία, αἰ ἰπ[Γὰ 

ὃ, 44. οἷ, δρια Ἰρπαΐ. δα Ῥοϊγο." ο. 1- 
84 δηγγη. ὁ. θ. ΟΓτι ΡοΙγο. δά ΡΠ ρΡΡ. 

ἱπῈ} ΟΡ ἢ ΠΔ δία! 6 ΠῚ ἔπΠ1π|5 ΘΡΙβίο  αθ ΓΤΟΙΌΡΓΟ 
πα! ηΐ. δογαιη, πὶ ἴα! Ποῦ, ΠΟΙ ἃ ΠῚ 
5πΠπ| 5᾽Π1Π18 ἃ 1115. ἀΠ Πα Θχϑιηθ]ὰ ππϊς 

ὁ. 11. 24α0. Ἐχ Πος οἀρίΐο οἱ βοιιθηίὶ 
ΘΟΠΠρ αν, ἘΡΊ βίο ἢ ποϑίγαπ) βίαηίο ἂδὐ- 
ἔπ ἰΘΠῈ}0}0 Ἠ]ΘΓΟΒΟΪΥ Πι [80 5ΟΥῚΡ [πὶ 6556. 

(ἅπὶ 5 ΠΡ] 1οἱ οἱ μἰβίουϊοαο ΟἸοιημθπ β δήσει. 
ἔγοῃ. Νοὴ πορᾶγο Ροββϑαπὶ, Υ. Το μϊ6- 
ΤΑΤΟΒΪ ΠῚ 4πᾶ6 γοσαίαν ἢ. 1. δὰ (Πρ βίϊα- 

ἄἔἜἌ»ΐν..... 
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ΓΟΒΡΟΠ δαί, ν6] 51 {161 ϑΔ ΠΟΙΟῚ ΔΠΡΘΙΟΤΊΠ ΒΡ Οἰα5: Θἰθη]η 1Π5]Ρ1Θ Πρ 
ΡΘΥΙΠΙΙΐ ἰγὰ, δία! μα} ἁιιίθη οὐοΙ αι Ζο 5. ἔσο δαΐθηι ν4] βία! ο5, γδάϊοὺς 
Πηϊ {6 η165; 564 βίαι ἀρδιμηία δ ΠΟΥῖπΔ ΠΡ αι 10. Ποησα Πἀπί ΠΠΠ 
ΘΟΓΙΠῚ ἃ 5 ]αίθ, οἱ ΘΟη ΟΠ ΔΠἴΠ1 ἃΠ6 ἰΔηϊ1ἃ 5. ΤΠ] ΠΟΙΊΠ, οἱ ΠΟ ΟἿ 4πὶ 

ΘΡΙΡΙαΐ. (γτιὰθ θη 11Π|85 ρᾶγαία διιηΐ, [811 σοιηθάἀθηΐ: ΙΡ51 ν67Ὸ (6 [η8}5 
ΠΟῸη Πρ γα πη .π|.ἡ 

ΧΙ... ϑογυρηνα ογαΐποην ἦν οοοίοδία α [)60 ἐπδίυι. 

ὕτπι ἱστία πὰθ ΠΟΡῚ5. 51π| ἸηΔη] 6818 οἱ ἴῃ ῬΓΟ πη ἃ ἀϊνίηλ6. οΟρΏΪ- 
{0118 ΠΟῸ5 ΠΡΟ Ρ Οἰάιηι5, οπποία ΟΥΪΠ6. (ΘΠ ΘΠ}15 [Δ 6 Γ6, {πᾶ6 πο5 Πο- 
ΠΉΪΠ115. δίαί 15. ἰΘΙΏΡΟΥΙΡΙ5. ΡΟΡΆΘΟΓΘ {ι|5581{. Ο]Δί ΟΠ 65 5016 6. οἱ οἰ οἰὰ 
Βϑογὰ ῬΘΡΠΟΙ, ΠΟΘᾺ6 ἰθΙΠ6 Γ6 γ6] πον ἰηᾶίθ ΠοΡῚ ΡΥδοοθριί, 564, βἰαία 5 
[ΘΠ ΡΟΓ 115 οἱ Πουῦῖ5. ὕθῚ1Ὶ οἰϊδη οἱ ἃ 4π|01τ5 ΟΘΙΘΓΑΓΙ να], ἴρ0586. ΘΧΟΕΙ- 
5 55)ηἃ δ11ἃ νο]ηΐαίθ ἀθἤηϊνι.., τι ΓΟ] σΊο56. ΟἸΠΠΪἃ 560. ἀπ} 615. Π6Π6- 
Ρἰδοϊαμ δά ηρ]οία ἀοοορία 6558ηΐ νο ιπίαί! 615. ΟΠ ΘΓΘῸ ἀ55ΙσηΔ[15 (6 1η- 
ΡΟΓΙΡιι5. ΟΠ] 0 05. 5085. [δοιαΐ, δοσορίϊ οἱ 6411 διιηΐ: ΠΟΙΏΠΠΙ ΘΗΪΠῚ [Δ Π- 
εἰαία 5θ θη 65. ΠῸῚ ἀΡΟΓΓΔηΐ. ΒΙΠΏΠΟ {π|ρ}06 5ΔοογοἱἹ 81ὰ τη πο γὰ {{ἰ- 
Βυΐία διπηΐ, 5Δοογο 115 ΙΟΟΠ5. ΡΓΟΡΥΠΙ5. ἀ5ϑιρηδίπι5 65., οἱ [ον "15. 50ἃ 
ΠΝ  Πἰ βίο για ᾿πΟ]τηῖ. ΠΟΠΊΟ ἰδῖοι15. ΡΡΔΘΟΘΡΙΪ5. 181015. ΘΟΠΒΙΡΙΠΡΊα. 

ΧΗ]. 

ὕππ5π|5 416 γϑϑίγιι), ἰγαΐγοθ, [ἢ 5110 ΟΥ̓ΠΪΠ6, [ἢ θΟΠὰ ΟΟΠΞΟΙΘηἰἃ, 
ΡΓΔΟΒΟΙ ἴδ ΤΠ ΠἸΒΙΟΓΙΪ 511 ΤΓΟΘΊΪΔΠῚ ΠΟ ἰΓΔη ΒΓ 65, ἴῃ Ποποβίαϊα ἢ60 
σΡα 5. ἃσαΐ, ΝῸΠ ἴῃ ΟΠ ἰ060, [γαΐγο5, ΟΠ ΘΓ ΠῚ 5Δ ΟΡ Π οἷὰ ΡοΓρΘίπα 
γ6] νοϊϊνα νῸ] ῬΓῸ ρΡοοραί5. οἵ ἀ6] 1015, 564. ΠΙΘΓΟΒΟΙΎ 18. ἰδηίΠ ; ΠΟΩΤ8 
1Π1ὸ ἴῃ «ον Ιο00 ἢ ΟὈ]αίο, 56 ἃ ἴῃ ἰγῖο [ΘΙῊ}} δά ἅ|1Γ6, ἀιΠΠ ρθη 6 Γ 
ΡΓΪᾺΒ. ἰΠΒΡΘΟΙΟ 5ΔΟΡΙ ΠΟ ἃ 5:Πη11ὴ0 βου οἱθ οἱ ΡΥ ΔΘ ΟἿ 15. ΠΤ] Π]β(γ15. ΟἹ] 
σῖτα. ῥγδθίον. ἃ, {πο νοϊπηΐαί! οἷπ158. ΘΟηΒΘΠΠΘΙΠ 681. ἀΠΓπ14 [οι πππΐ, 
ἸΠΟΓΓ5. ΒῈΙΡΡΙΠΟΙο ραπίπηίαν. ὙΠ46 115, ἔγαίγοβ, {10 ΠΠΔΙΟΡῚ ΟΟρη ΠΟ π6 ἀἰρηϊ 
ΒΈΠη15 ΠΡ], 60. σΓΆνΙΟΥῚ ΡΟΡΊΟΙΪΟ ΟΡΠΟΧῚΪ 5ΠΏ18. 

(οπἰγιναίϊο. 

Ονο πυϊηϊξίγογιιην ἵπι δοοϊοδῖα ἃ ΟἸννίδίο δοπϑί ει; Ερίδοορὶ 

οί ίασοηϊ αὖ Αροϑβίοϊἐ5 ογαἀϊπαίὶ. 

ΔΡοϑβίοιὶ π0}} 18. ἰαβδι ΠοιηΪηΐ [681 (ΠΥ Ιϑι1 Θνὰ ΡΟ! Ζανοηΐ, [6515 
ΟἸΠν βία τπθϑι Ποῖ. Μίββιιβ οδί ἰσίιι ΟΠ βίι5. ἃ Π60, οἱ Αροϑίο!: ἃ (ἢ γῖ- 

ΧΠ]]. 

8) ἃ ΡΙΪΠηΔΘΥ 5. ΟΡ ΡΊΟΣΙθιι5. ΟΠ ἰβιᾶηο- 
ΤΠ γΟΟρη λαϊχὸς ΔαΠθ14πΠ| 6556. δά 
βρη Ποδηδιτη οαη, 4 5Δ0ΓῸ ΠᾺΠ|Ὸ τηϊ- 
ηἰβίουϊο [ππροθαίι, (61. 

ὕαρ. ΧΙ]. 1) ϑδοογάοί πη Ροίϊπι5 
Ἰη!ον οὐ 5. οὐ ἀϊηἰ5. (τῶν ἑερέωγ) οἰ οἴπτη 
αὐταί τοῦ μωμοσχοπεῖν τὰς ϑυσίας, 
αὐδίδηϊο (816 5ΠΠΊΠ10 βδοογοίθ. ὕοοο. 

ΠΟΙ] 80οἰοίαίθ πη δοοοΙηΠη 0 87}; ἰρϑἃ 
γερὰ τόπος οἱ διαχονία «υΐθι5. τιϑ115 
οδί (Ἰοιηθηβ ἀδθηημοηβίγαηΐ, {Ππ4 δά ργ685- 
Ὀγίοσοβ ((ἰγ. ὁ. 44.: 4πὸ τοῦ ἑἱδρυ- 
μένου αὐτοῖς τόπου), ᾿οο δά ἀϊδοοπο8 
Τοίουτὶ. δ64 βιπηχηι5. ΡΟΠΙΓΟΧ ποθὴ 6} 15- 
ΘΟΡ5. οδί, 864. Ομυϊβίαβ. ἝΟἴσ, ο. 96.: 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν, τὸν ἀρχιερέα τῶν 
προσφορῶν ἡμῶν, ε. ὅδ.: διὰ τοῦ 
ἀρχιερέως χαὶ προστάτου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ. [ἡρϑῖι5 ν. 25. 1. 6. 

δ) ΟΥϑα 6 οϑί, νοοθιὴ λαϊχὸς τι5118- 
ἴδηι ἃραὰ Ηο]]ΘηἸδίαϑ [5565 τ βιρηϊῇ- 
ΘΑΓΘίαΣ Δ᾽ 16 ηπ5 ἃ ἰγἰθι [1,6 ν]15, ἀπΐ Θἰϊδηη 
ῬΓοΟΒαρία ΑΔΓΟΠΪ8. ΟαΡιι5. ψνΘΙΙΒΙΠ116 Πί, 

διὰ τοῦ ἀρχιερέως κτλ. οὐπὶ προσφέ- 
ὕεται... - πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον ἴοτγίε 
ὁοπϊππροηα ρΡραίαΐ. ΕἾΘΥ. 

2). (Ἰοῖα. ΚΑἰδα. 11. Ὁ, 615: 
(ἀρ. ΧΙ. 1) Εοτίε ρτὸ εὐηγγελέ- 

σαντο. οίί. (Οἴτ. Ιοαπη. 17, 18. 20,21. 

[ρϑίαβ. πιοποί 1. ο. Ρ. 119.: Υ͂Ρ, εὖὐ- 
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ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ" ἐγένοντο οὖν ἀμ- 

φότερα εὐτάκτως ἐκ ϑελήματος Θεοῦ. Παραγγελίας οὖν λαβόντες, καὶ 
πληφοφορηϑέντες" διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, καὶ πιστωϑέντες" ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, μετὰ πληροφορίας πνεύ- 
ματος ἁγίου" ἐξῆλϑον, εὐαγγελιξόμενοι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μέλλειν 
ἔρχεσϑαι. Κατὰ χώρας οὖν καὶ πόλεις κηρύσσοντες καϑίστανον" τὰς 
ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους" καὶ διακό- 
νους τῶν μελλόντων πιστεύειν. ᾿Καὶ τοῦτο οὐ καινῶς" ἐκ γὰρ δὴ πολ- 
λῶν χρόνων ἐγέγραπτο περὶ ἐπισκόπων καὶ διακόνων. Οὕτως γάρ που 
λέγει ἡ γραφή" "καταστήσω" τοὺς ἐπισκόπους αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ, 
καὶ τοὺς διακόνους αὐτῶν ἐν πίστει." 

ΧΙΠΠΠ. [ἴοδθ8 οἰΐην εοπίθηοηοην ἀ6 βασογαοίαϊἑ αἰφηϊίαίο ογίαην βοααυϊί. 

Καὶ τί ϑαυμαστὸν, εἰ οἱ ἐν Χριστῷ πιστευϑέντες" παρὰ Θεοῦ 
ἔργον. τοιοῦτο, κατέστησαν τοὺς προειρημένους ; ὅπου καὶ ὁ μακάριος, 
“πιστὸς “ϑεράπων" ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ, Μωύσῆς" τὰ διατεταγμένα αὐτῷ 
πάντα ἐσημειώσατο ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις, ᾧ καὶ ἐπηκολούϑησαν οἵ 

2 
λοιποὶ προφῆται, συνεπιμαρτυροῦντες τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ νενομοϑετημένοις. 
᾿Εκεῖνος γὰρ, ξήλου ἐμπεσόντος περὶ τῆς ἱερωσύνης, καὶ στασιαζουσῶν 
τῶν φυλῶν, ὁποία αὐτῶν εἴη τῷ ἐνδόξῳ ὀνόματι κεκοσμημένη, ἐκέλευ- 
σεν" τοὺς δώδεκα φυλάρχους προσενεγκεῖν αὐτῷ ῥάβδους, ἐπιγεγραμ- 
μένας ἑκάστης φυλῆς κατ’ ὄνομα. Καὶ λαβὼν αὐτὰς ἔδησεν, καὶ , ἐσφρά- 
γισεν" τοῖς δακτυλίοις τῶν φυλάρχων, καὶ ἀπέϑετο αὐτὰς εἰς τὴν σκη- 

νὴν τοῦ μαρτυρίου ἐπὶ τὴν' τράπεζαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ κλείσας τὴν σκη- 
νὴν ἐσφράγισεν τὰς κλεῖδας, ὡσαύτως καὶ τὰς δάβδους, καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς" ἄνδρες ἀδελφοὶ, ἧς ἂν φυλῆς ἡ ῥάβδος βλαστήσῃ, ταύτην ἐκ- 
λέλεκται ὁ Θεὸς εἰς τὸ ἱερατεύειν καὶ “λειτουργεῖν αὐτῷ. Πρωΐας δὲ 
γενομένης, συνεκάλεσεν πάντα τὸν ᾿Ισραὴλ, τὰς ἑξακοσίας χιλιάδας τῶν 
ἀνδρῶϊν, καὶ ἐπε]δείξατο τοῖς φυλάρχοις [τὰς σφρα]γῖδας, καὶ ἤνοιξεν 
τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ προσ[ήνεγκεν] ῥάβδους. Καὶ εὐρέϑη 
ἡ ῥ[αβδος] ᾿Δαρῶν οὐ μόνον βεβλαϊ στηκυῖα], ἀλλὰ καὶ καρπὸν ἔχουσα. 
Τί δοκεῖτε, ἀγαπητοί: Οὐ πρ[οέγνω]) Μωῦυσῆς τοῦτο μέλλειν [ἔσεσϑαι]; 
Μάλιστα ἤδει" ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀκζαταστα]σία γένηται ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ, 
οὕτω! ς" ἐποίηησεν, εἰς" τὸ δοξασϑῆναν τ[ὸ ὄνομα »γτοῦ ἀληϑινοῦ καὶ 
μόνου [Θεοῦ], ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώμων. ᾿Αμήν. 

ῳ 

ηγγελίσϑησαν Ὀδιὰ ἀπθῖο. βθηβι ρᾳ5- ἱστάνω, 6. 8. χαϑιστάνω. δοαρμα. 
δυο δοοὶρ θη άτιπ) οί; ἡμῖν οϑί ἀαιίΐνυβ ΟἿ. ΒΟΒποι ἀουὶ Π,οχ. ον. 5.ν. χαϑεστάνω. 
ΠῚ νοοϑίιν οοϊμϊηοάϊ. οί: ἀροβϑίο! Ν8. χαϑέσταγνον, τηα]ὸ. ἢ. 
ΘΥΔηβ ΘΙ ΠΟΡΪ5. ΡΓδραϊοδη άπ ἃ (υἰδίο 6) (ἵν. χαδ8 δηποιάγαηι δὰ Ν. 1. ὕδοΐ 

δοθερ θαι, (οιιοί. οἱ Ποίμιο (Λαίἄπρο Ρ. 201). Η. Ηἰς 
2) Βομῃ. 4, 21. Ιοσβ Ροίπι5 ἂρ ΟἸοπηθηΐθηι {ΠΠΟΤΊ ΠῚ 
3). 1  ΦΠπ...9. Σ: ἘΠῚ15 οϑί, ἴῃ (αΐθιι5. ΘΡΊΒΟΟΡΟΥΙΠ ΠΟΠΊΘΗ 
4}}1 ΤΙο55. 1, ὅ. «ἃ ΡῬΓΟΒΡΥΓΘΓΟΒ ΡΟΓΪΠΘΓΘ. ἀρρδγοί. 

5) ἴῃ (οιμῃροβί(ἰῖβ βδθρίαβ. ΠΒῸΓΡ ΙΓ 1) βαϊ. 00, 11. 
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δίο ; οἱ [δοίη 68. αἰγαμη 6 ΟΥἀἰηδί[π ὁχ γοϊαπίαία ἢ 6]. Τίαπ6 ΔΟΟΘΡΙΙ5 
᾿ηδη αι 15, οἱ ΡῸΓ ΓΘΘΌΓΓΘΟΙΟΠΘΙ) ΠΟΙΏΪΩΙ ΠΟΒΙΓΙ [651 (ΠΡ Ι511 Ῥ]Θ πὰ ΘΟ - 
πάη πηθρ{1, ΠΘΙ4α6. γογθ 0 ΘΟΙἢΠΡΙη 1, οτ οογία Θριγ 5. ϑᾶποί! Πά πο 
ΟΡΤΟΒΒῚ 51η{, ΔΠΗηΠΠΟΙΔηΐο 5. ΤΘΡῺΙ οὶ δάνθηίιη. ῬΟΙ ΤΘΡΊΟΠΘ5. σαν οἱ 
ἈΓΡ65. γ θα ΡΓΔΟαΙΟΔηΐ65, ΓΙ ἰὰ5 ΘΑΓ], ΒΡ ΓΠΠπ οἴπὴ ΡΓΟΡ55θηΐ, 
ΟΟηΒΠ ΘΓ ηΐ ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ5 οἱ ἀϊᾶοοηοβ. ΘΟΓπῚ {πὶ ΟΓΘαΙαΡῚ ογᾶηΐ. Νϑαπ6 
ἰοῦ «αϊάθιῃ πονππὶ ᾿η5{{{ππππὶ ἔα: Τα} Π|5. ΘΠ] ΓΟΙῸ 560} 15. ἀ6 δρί500- 
ΡΙδ5 οἱ ἀϊδοοηΐβ βουιρίαμι οϑὲ. 10 θη ΔΙ ΙΟ}1 ἀἰοι 5 ρίαγα; «οοπηϑί1- 
[8η} ΘΡΊίβΟΟΡΟΘ. ΘΟΓΙ ἰῃ 1518, οἱ ἀϊδοοηοβ ΟΡ ἴῃ ἢ ἀ6.ἡ 

ΧΠΠΠ. ,ῆἴοϑδο5 οἰΐην οοπίοηοηιθην 46 δαοον ἀοίαϊξ αἀἰφηϊίαίθ ογίατν βθααυτί. 

Ετ συ! τ] γῖιπ], 51, 4 15 τη ΟΠ γΙδίο ἃ Π60 ποὺ ΤΠ ΠῚ15 ΟΟΙΏΙΏ 5511 
ἰα, ργαθάϊοίοβς. οοπϑίποῦιηῦ ὁ φαδηοαα! θη Ὀθαίιι5 Μίογϑβοβ, .Π|46}15 5681- 
γ5 ἴῃ πηϊγοῦβᾶ (Ο1Π0.,΄ ΟΙΠΠΪᾶ, 4πᾶ86 ᾿ρ8ὶ τηληδαΐα ΘΥδηΐ, [ἢ 5Δ 0115. ΠΡΓῚΝ 

ποίαγογιἑ ἢ 4060 ΠῈ Οδοίοθυὶ ῬΥΟΡΘίδθ. ΒΘ α011 βιηΐ, 115 4πᾶρ ἃ) 1050 58η- 
οἰΐα σιιηΐ (Θϑ πη ἢ ΡΑΓΙΐΘ. ΡΟΡΒΙθΘηΐθ5. [6 θη τη, οὐτὴ Δθιη[αἴ10 ΡΓῸ 
5ΔΟΘΡ Οἱο ποι 1556, οὐ {ὙἸθῈ18 [Πΐ6 Ὁ 56. ἀἰββθητγοηΐ 4πᾶθηδηὶ {ΠΥ ο]0- 
Γο50. {Π0 ΠΟΙΉΙΠ6 ΟΥΠδΔηἀὰ 6556, ἰπ551{ ἀποάθομη {ΡΙ θ ῬΓΙΠΟΙΡ 65 ΔΙΌΓΓΘ 
5101 νγσᾶθ, 46. πη} 50 5 π6 {1} 5. ΠΟΘ ἢ ἰῃ5ΟΥΙρί απ ΠΔΡθ ΘΓ θη. (5 
οππὶ ΔΟΟΘρΙββθί, ἴῃ [ἀβοσα πὴ [ἰρανὶῖ, οἱ ΔΠΠ1]15 ὈΓΙΠΟΙΡ ΠῚ {ΡΠ] απιπ 5] 5 Πηἃ- 
γἱΐ, οὐ ἴῃ [ΔθΟ Δ Οι}0 ΘΒ. ΠΟ ΒῈΡΘΓ Π]Θηδᾶτη ΠῚ ἀδροϑα 685. (Ϊδιι- 
5Β04π6 (ἀθογη Δ α ] 0 ΟἸάνΘ 5. 51Π}}Π||6Γ οἱ νἱγοὰβ βδίρῃᾶνι, οἱ Αἰχις οἷ: νἹΡΙ 
[γαΐγθβ5, ΟΠ Π5. {ὙΠ} 115 νΓσᾶ ΘΟΓΙΙΔνΟΥΪζ, Πᾶπο οἰοοὶί Π 6.5, {πᾶ 081] 580 Γὰ 
[δοῖαΐὶ οἱ τηἰηἰδίγοί. δΝίαπθ δαΐθηι ἴδοΐο οοπογθρᾶνι πΠΙν Γϑπη. ΡΟρΡαΪαΠη 
ἴϑγδθὶ, βοχοθηίᾷ Π}}}Π1ἃ Ὑ ΓΟΛ ΠῚ, οἵ {ΓΠππὲ ΡΡΙΠΟΙΡΙ 5. 5151} οβίθηα!, 

(ΔΒ υπδ οι] απ (ΘΒ 011 ἀροΓαΐ, οἱ νι ρὰβ ργοία!, ΕἸ Ἰηνοηΐα δὶ υἱγρὰ 
ΑΔΓΟΠΙ5. ΠΟΙ ἰδηίιηι ΘΘΡΙΏΪΠᾶ556, 8564 οἱ ἰγαοπη [ΓΘ η5. θΘαϊ4, ἀΠΘΟῚ,, 
γΟθ15 νἀθίαγ ἐ Απ 00 [Ἐξιγῖπὶ ΠΟ ΡΓδοβοινουαΐ Μογϑοα Μάχ!η6. πονθ- 
Γαΐ ; γΘΓΙΠΏ Π6 56 6ΠΠ10 [ἢ ΡΟΡΌΪΟ ἴβγαθὶ οὐ Ροίπν, [ἃ 56. σοβϑιί, τι ΠΟΙΏΘΝ 

Υ̓ΘΡΙ οἱ 5011π5 Π6] “ “]οΥ  ΠοαγοίαΡ, οἱ 510 οἱουῖα [ἢ 56 0118 5ΘΟΙΪΟΓΆΙΗ. 
Απιθῃ ! 

(ᾶρ. ΧΙ1Π. 1) πιστεύοντες δ. 
Τὰ η1π|5, σουηδηᾶ (0 61615 Ιοοἴϊοπο πεστευ- 
ϑέγντες ῬγῸ οοπϊθοίαγα δα οΥδπὶ Το θοίδ. 
(νι 1 ὁ. 

ΘΠ Ό 5.9. 2: δ. Ναμΐι. 12. 7. 

9) Οοιμμηαία ποῖο ἀἰδιπριπηί (οἱ., Οο- 
Ιοτη. οἵ 4|.. βαρ] θπίψια ὅς. 

4) Βοίθγθηο υὙἱρράγαπι βίου τη (ΝΈΠΙ. 
ο. 17.) ". ΟἸοιηθηβ δα οἱ} ποηπμ 185. οἱν- 
οαπμηβίδηϊ145 δΔατηο ἀπ] ὙΘΓΙ51 1165, ἀίαπ6 
αἰ ν᾽ ἀοίαν ἀθϑαμηΐαβ οχ ΠΡ ΘΟΓαΙη ἰΓᾶἃ- 
αἰ Ποπῖρθα5. ὅππῃ γογὸ ἀποάθοϊπη Υἱγραβ 
Ρομϊΐ, δϑάθπιὶ ἴῃ ϑθηίθηϊἃ ψὙϑυβαί!" 80 
ΡΪο Τμάαθις 10. 1Π. ἀθ Υἱία Νοβὶβ 

(Ορρ. οἀά. δηρου, Τ. Π. ρ. 162.), Δυ- 
δαδίϊηπΒ (ϑση. 2456. Ἀρροπά. Τὶ. Υ. δὰ. 
Βεπρά.). Οἱ. 

5) )Πὲ πος 5116ηΓ ῬΓΟΓΙΒΙ5. 58 0Γὰ6 [1- 
(6Τᾶ6 ; οθηβθηάιη ἰριαΡ οϑί, Ῥ ΕΠ ΠΠῈ 
[1556 6χ ἱπααθ]αία ΔΙ11πᾶ (γα ἀ!οπθ. Ἡοί . 

6) ΡΙΓα ἴῃ ὅΡΙ10116ρ. δ] θβῃ. 1. Ρ. 
293. Ιοσοηάπι οοηϊ. ἐνόησεν, 4αϊᾶ ἴῃ 
[Ραριηθηΐίο γοίθυῖβ ὙΘ ΒΊ 015. [ἰϊπᾶθ ἃ 5. 
Ραμ] Νοίαπο αἱ ραίαί οχαγαΐίδθ [θϑ  (ΠΓ 
δύσι. Σ ΠΔ. 66. ΤΥ. 

1) ἴῃ [τᾶριηθηίο ἃρπὰ ΡΙιΓαπ ἰ. . 
Ιοριίαιν : μὲ ποπονανὶ 5 Ααγοη {πυθΉ1} 6 [μ΄ 

8) Ιοᾶπη. 17, ὃ. 
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ΧΗ, Αροδίοίογυν ἐηϑδίϊυο, π6 ἀ6 ηυμῆθῦο βασογἀοίαϊδ ἐοπίοηο βαί. 

1οφιὶηιθ οἰθοίοδ αὁ γΥϑοῖ6 υἱυθηίο5 (δ ἨνμΘΥΘ 810 96 πθίαϑ ἀοϊθοϊϑδίδ. 

Καὶ οἱ ἀπόστολοι ἡμῶν ἔγνωσαν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, ὅτι ἔρις ἔσται ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισχοπῆς." “ιὰ ταύτην 
οὖν τὴν αἰτίαν πρόγνωσιν εἰληφότες τελείαν κατέστησαν τοὺς προειρη- 
μένους,“ καὶ μεταξὺ" ἐπινομὴν" δεδώκασιν, ὦ ὅπως, ἐὰν κοιμηϑῶσιν, δια- 
δέξωνται ὃ ἕτεροι ὃ ἐδοκιμασμένοι ἄνδρες τὴν λειτουργίαν αὐτῶν. Τοὺς 
οὖν κατασταϑέντας" ὑπ᾽ ἐκείνων, ἢ μεταξὺ ὑφ᾽ ἑτέρων ἐλλογίμων 
ἀνδρῶν, συνευδοχησάσης" τῆς ἐκκλησίας πάσης, καὶ λειτουργήσαντας 
ἀμέμπτως τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μετὰ ταπεινοφροσύνης, ἡσύχως καὶ 
ἀβαναύσως, μεμαρτυρημένους τὲ πολλοῖς χρόνοις ὑπὸ πάντων, τούτους 
οὐ δικαίως νομίξομεν ἀποβαλέσϑαι τῆς λειτουργίας. “Ἁμαρτία γὰρ οὐ 
μικρὰ ἡμῖν ἔσται, ἐὰν τοὺς ἀμέμπτως καὶ ὁσίως προσενεγκόντας τὰ 
δῶρα" τῆς ἐπισκοπῆς ἀποβάλωμεν. Μακάριοι οὗ προοδοιπορήσαντες 
πρεσβύτεροι, οἵτινες ἔγκαρπον. καὶ τελείαν ἔσχον τὴν ἀνάλυσιν. οὐ 
γὰρ εὐλαβοῦνται, μή τις αὐτοὺς μεταστήσῃ ἀπὸ τοῦ ἱδρυμένου αὐτοῖς 
τόπου. ᾿Ορῶμεν γὰρ, ὅτι ἐνίους ὑμεῖς μεταγάγετε "παλῶρ πολιτευομέ- 
νους] ἐκ τῆς ἀμέμπτως αὐτοῖς τετιμημένης λειτουργίας." 

ΟΡ. ΧΠΝΣ 1): 1ὐ᾿ Ν5.: 5 συ ΧῪ 
ΞξΞ:. Χριστοῦ. 

2) ᾿ 6... ἀπ 60 αϊγηΐίαί ορὶδοοραϊϊ, 
πὶ ὄγομα ΒΙση!Ποοί ἀξίωμα; ἁπί 46 76 

ἦρ8α, δάδοχιο ἀθ ποηιυῖθ ΤΟΙ ᾿ρ88Π| (6- 
ηοίαηίθ. Παηιηιολ]. 

9) ἤος οβι, Ερίβοοροβ οἱ ΙΔ ο ΟΠ 08. 
ἈΡΟΒΙΟΙ οΟμΠΒ ποτα ηΐ ᾿μ5Ρ Θοίο 5. οἱ τη]- 
Πἰδίγοβ 118 41] ΟΥΘ ἸΕΣῚ ΓΔ ηΐ.. ἀθίμι6 Ἰη 
Ἐ ΟΠ 65115 Ποιηδηὰ οἱ (ΓΙ Πα ἂὸ ἴῃ 8115. 
Οπᾶ ἴῃ ΤῸ ΟὈΙΓΘΙΡ ΟΡΒΟΡγ η΄ ππ), Ροίτὶ ρὰγ- 
ἴ65. αἴθ Διο ΟΥ [6 Π} ΠῸἢ ΡἾτ15. γ]} 1556 
{πᾶ ΔΙΙΟΥ ΠῚ; ΟἸΟΠΊΘη5. ΘΠΪΠῚ Τα ΞΥΪ5 
ΘΟΠΠΠΘΠΊΟΡδΙ ἀποστόλους, δίψιθ ἀπο- 
στόλους ἡμῶν νοραϊ. Ομ. Βιμίοη. Ον. 
ΒΙΡΙἃ ὁ. 42). 

4) μεταξὺ :ΞΞ μετέπειτα, τυἱὶ μοϑι- 
πη04ο, οἱ Αοἰ. 18, 42. Ερ. Βᾶγπᾶ}. ο. 18. 
ποί. 9. οἱ 410]. 

ὅ) Ἐπιγομὴ, ἃ νέμω ἀογίναίμπμῃ, 
ρα ἀπίϊψιιοβ. ἀ6 ἴπ16 ραβοοηαϊὶ ἰη αἰΐοηο 
οἱ ἀθὸ ἀοραβίϊοηο ᾿γηὶς [ϑίθρμαηὶ ΤῊ 65.] 
ἘΒΕΓΡαί. 564 ΥῸΧ ἰδία [ὉΓία556. δἰ] Ἁ]ὴ 
ἃ γόμος ἀουναν! ροίοβί, ἴα αἰ ργαθοο- 
γΡίτωη, οὐϊη αἰ οη οηι 51 5 αΠΠΠοοἱ. ΗΟ 15 
οἱ νγοι(οπτ|5 νου ίοτη  : 56) 10 ηι, Ὥϊ0 τὶ 
ϑει0οθ 5501, 00 ἰπηἶχὶ, ασαοὰ γὸχ ἐπι- 
γέμω αἰϊψιιδηάο οἰρηίποοὶ χαταλέγειγ, 
ἱ. 6. οαἰαίοηο αὐξογίθογο, Ποβγομὶο ἐσπί- 
γομος εϑὶ τ χληρονόμος, ὅπὸ [ὈΠ|π|5 
Ἀοίπα (Λπίδηρ. Ρ. 914 54.) τά: ἐοβία- 
ηιοη αγίδοίο ΚογΓιιῃ, ἀπὰ5] ἈΡΟΒίΟΙΪ υἱ 

[οςίαηιοη ΟΥ̓ Παβϑθηΐ, ρ515 (Λροϑβιο 15) 
ἀο πη ο15. (ἐὰν χοιμηϑῶσιν) ἸΡΒΟΙΠῚ 
(ΔΡ βίο! οὐ τη) τηπητ5 (τὴν λειτουργίαν 
αὐτῶν), ῬΓΟΒΌγ(ΘΓΟΒ οἱ, ἀ΄αοοποβ (ἔστε- 
σκοτπτὴ ϑ5θηϑιι [Δ{10}1} οἰ ἰσθηαὶ, δ Α]|105 
ῬΙΟΡαΐοβ. οἱ δα! 105. ΥἱγΓῸ5. (1. 6. ρῖβοο- 
}Ὸ08 ὨΟΒΙΓΟ 56η811) ΓΔ ηΒ ΙΓ ἄοθογο. ἢοίπο 
ΘΗ ἁπζμηαί, ὑγουὶ ἰαηΐπη ἃπίθ ΠΟΤ 6 ΠῚ 
5π81 Αροβίο! ο5. οὐ ἀϊηοιη ΕΡβοοραίῃβ. ἴη- 
5Ε1{π|556,. {ππ|πὶ ἀπίθα ΠΟ Πἰδὶ ΡῬΡΟΒΌΥ ΟΣ 
(«πι| οἱ Ἐρίβοορὶ νοοαθαηία}) οἱ Ὠδοοηὶ 
οχίβίουθηί. ϑ5'64 νυἱτὸ ἀοοίο δοοθάθυα πο- 
ῬῚ5. ποη [π|ροῖ. ταὶ 6Χ ΠποϑίΓἃ Ὑθυβίθη6. ἰἃ- 
{1ηὰ οἰτιοοί. Νο]ία οοηϊ. (]. 1, Ρ. 228.) 
ἔτι νόμον δεδώχασιν. ἴῃ ἴγαρτη. υϑί. 
γ6}5. 1αΐ. ἀρια ΡΙΓατη 1. 1. Ἰεσία : ἤαπο 
ΓοΥἢιαηι. θη θη 68. ἐπινομὴ ΞΘ ΠΟ ΗΣ ΞΞΞ 
ῬΙδοοορίαμη. ἢ. οα. 17. Ἐοίμῖ ορίπὶο- 
ΗΒ. ΟΟΙΠΠΘηΐα Θχρ οϑὶὶ Πρβῖπβ 1. ὁ. Ρ. 
10. 544... ἰΐὰ Ἰοοῖπ] ΘΧρ᾿ ̓ οαηβ: ΟἸ ΘΙ ἢ 5 
ΡΓΟΒΡγίοΓΟΒ οἱ ἀϊᾶσοποβ ἃ ΔΡΟΒΙΟΙΒ βία- 
{1 πιὸ 11 ρυπὰ Θοο βίδα [πη ἀδιηθηΐα 
Ῥοβιονιηΐ οΟηΒ Ππ|ο05 6556. παρΡαΐ ; ἀοιπ δ 
γ6 70 ΠΘ ἰηίοϑίηδθ. σΟμ ΘΙ Οη65 ἦ6 τὸ- 
ΘΠ ΠΙΠΘΙ 6. ΟΥΓΘΗ απ, δοβάθμῃ ἀροβίο- 
Ι05 Ργδοοορίαιη ἃ  ἀἴββο, αἰ 5 ΡΥ ΒΡθγ- 
(6.15 οἱ (Ἰδοοηῖὶβ Αἰ Υἱνῖ ΡΟ αϊ 8πὸ- 
ὁοάογοηι. Εχ Ποο Ρ50 δηΐμη, {πιο τη Πτ5 
ΘΟΟΙ ΘΒ  ἀΒΈ ΠΟ Π} ἃ} ΔΡΟΒΙΟ 5. ΟΥΘΊΠΘπ ἰγὰ- 
᾿οροῖ, πο ἢ 6 ἀΡΡΆΓΘΓΟ ποίαβ Θ556, δὶ 
4115. 605. {πὶ νὸ] ἃν ἰρβὶβ ἃροβίο!ἱβ υοὶ 
ἃ) Δ|115. ΥἿΓῚ5. ΡΤ 15. ἀΡ ΟΒ[ΟΙ ΟΥΙΠῚ ἰπι551ι 
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ΧΗΙΨ, Αρορίοϊογινην ἐπϑί(υἶο, π6 6 ηυθηθγα βαρογαοίαϊἑ ὁοπίθηίο βαί. 

Τιορίϊηνθ οἰθοίοδ αὐ Ὑὑϑοίθ υἱυθηίο5 416 ἨυνιΉΘΥΘ 810 6 ἡθία8 αοϊθοϊδί8. 

ἈΡοϑβίοι᾽ απὸ ποβίγι ρου Ιθϑιπὶ ΟΠγϊδίπη ΠΟΠΙΪπιη) ΠΟϑίΓΠ 00- 
σῃπονθγιηΐ, Ομ θη ΟΠ ΘΠ (6 ΠΟΠΙΪη6 Πρ βοορᾶίτ5 ΟΟΥ ΓΡᾺΠῚ : 01} Θἃ ΠῚ ΘΓΘῸ 
ὁδιι58π), ΡΟ δοία ργδοβοϊ θη ργὰ 11, σΟμ δ πογιιπΐ Ῥγδράϊοίοβ, ἂὸ ἀἄθιη- 
0605 ΟΥΑΙ Πα ΟΠ θη ἀθάουιηΐ, τι, ππιπ 111 ἀΘ 06 551556Πΐ, ΤΠ] ΠΊ5ΓΘΓΠΠΠῚ ΘΟΓΊΙΩΙ 
4Π1Π Ὑἱρὶ ῬγΟ θα  Θχοίρογοηί. ἀοηβίιο5. τᾶ 4π6 ἃ 1115, ν6] ἀθίποθρϑβ ἃ} 
Π115. ΥἹΓῚ5. ΘΧΙΠΠ5 ΘΟΠΒΘΠ Θηΐ6 τιηΐνοῦβα ΘΟΟΙοϑἃ, ΤΌ 6. ̓ ποι!ρᾶίθ. ΘΓΟΘῚ 
ΟΠ ΥἸβῖϊ ἀθβθυνιθγηΐ οατὴ Πα ΠΠα[6, {πιο ίθ, ἢ6 0 1ΠΠ0 6 ΓΑ] ον, οὗ ΙοηρῸ [θιη- 
ΡΟΓΘ 8ἃ})0 ΟἸΠΪθι15 ἰοϑ[ ΠΟ ΠῚ ὈΓΔΘΟΪΆΤ ἢ ΤΘΡΟΥΔΓΙΐ, ΠῸ5 ΡυΓΆΠηῈ5 
ΤΏΠΠΘΓΘ 5110 ΠΟ [πιδί6 ἄθιϊοῖ. ΝΟ 6η1ηὶ ἴον ουὶζ ρϑοοδίμη) ΠΟϑίγιηι, δὶ 
605, 4π| 5δηοία. οἱ 51Πη6 ΓΟρΡΓΘΠΘΉΒΙΟΠ6 τηπηθγὰ ΟὈ α]οσππΐ, δρ βοορᾶίιι 61101- 
τη1ι5. Βοδί! ῬΓΘΒΌΥΓΟΡΙ, νἱᾶη] ΘΡΠΠ5. ΟΙΠΘη51, 64] ἰγαοίοϑδηη ΡΟΥΘ ΟἰΔΙη 6116 
ἀἸββο! α! 0 6 1 ΘΟΠΒΘΠΖιπα 1 δι; ΠΟ ΘΠΪΠῚ γΟΓΘΠΐΠΡ Π6 Ππ|5 605 [ΓΔ η5[8- 
γὰΐ ἀθ Ιοθὺ ἰρ5ὶ5. οοῃϑίίπιο., ὙΠΔΟΠαιι5. ΘηΪπ, ἀπο ἃ νῸ5. ΠΟΠΠΜΠ]05 ΠΟΠΘΒ(8 
γίνθπίθ5. ἃ) ΟἰΠο᾽ο, «ποᾳ ᾿ποι!ραίο οἱ οαπη ΠΟΠΟΡΟ ΘΧΘΠΙΘΙ ΔΗ 111, ΑἸ ΠΠΟΥΘΙΙ8. 

δα ΘοΟΙ 651 8π| σὶ ΒΘ ΠΔ ἢ 48Π| σΟ 5 .{{{π|1 Θ556ηΐ, 
Ὧἀθ ἰοθθ ἀθιῖοοῦα οοΠπδΙοίασ, ΝΟΠΊΟ ΠΟῚ 
ἰπ.6 151} 605 4πὶ ἰὰπὶ ἕτεροι ἐλλόγιμοι 
ἄνδρες ΔΡΡΟΙΙΔηΐα.. αἀἰνοιβοβ 6556. ἃ} 
115. 4πὶ ΡρᾶμΠ|}0 ἃηίθ 1566 Π| [Ὁ16 ὙΘΙΌῚ5 
γοῦδίὶ δππὶ ἕτεροι ὁδεδοχιμασμέγοι 
2 Ω 

ἄνδρες. Νὰπ) ὉΓΡΙ4Ι6. ΟΧ ῬΓΘΒΡΥ ΘΓ ΟΙΊΙΠῚ 
«πάθη οἱ ἀἰδο ΟΠ ΟἹ ΠῚ ὨΠΠΊΘΙῸ 5πηΐ: 5664 
1 ἀθ {αῖθιιβ δηΐθα 561 1η0 οΓαΐ, διιηΐ δπ0- 
ΟΘΘΘΟΓΟΒ. ΘΟΙῚΠῚ ῬΙΓΘΒΡΥΓΘΙΟΤΙΠ {11 ἃ} 
ΔΡΟΒίΟΠ5. οἰπη οοηβίία ογᾶηΐ. Ροβίοα 
γ670 ἕγερονι ἐλλόγιμοι ἄγνδοες ἰρ515 
ΔΡΟΒίοΠ5. ΟΡΡΟΠαΠίμ, [ἃ τπἰ 5ἰαί τη ἃρ-. 
ΡᾶΓθαΐ, ΘΟΡΏ ΡΙΓΟΒΌΥΓΟΓΟΤ {(π| ἃ} 
ἈΡΟΒ(Ο115 ΠΘΩ 16 γ6ΓῸ ἃ “4 ΟΟΒΒΟΡ 115 ΘΟΓΊΙΠῚ 
ΟΓΑΪΠ ΑΙ 5ϊηΐ ΤὩΘΠΠ]ΟΠΘΙη [610]. ΑΡ ἰᾶς 
πο ΓΡ ἰδ! ομ6. δἰϊαπι 11 ράγιπὶ ἀἸβοθ πηΐ. 
{πἰ ΠΌΡΟΥ γοοοπ] ἐπιγομὴν τηιδηἀδτη 
6586. ΟΡΠΒΙΘΙΙηί. Εχ 4110 ΠΙΠΊΘΙΟ [ὑἰΐ 
Βιιηθθη., 4] ἴῃ ΠΠΡγΡο. ᾿ϑπαίίπϑ ν. Απίο- 
ΟΠΐΘη τι. 5σθῖηθ Ζο, Ρ. 98 544., ΤΡ ΠΟΙ] 
(αρα }55ϑγπὴ 46. ΘΡΡ. ἴϑη. δ. 18.) 56- 
οαΐι5. ἐπιγομὴν ἴῃ ἐπιμογὴν ΘΟΥΤΕΧΙΙ, 
οἱ ΒΙ50}} (αΠ καὶ. Κίρομο, Ρ. 311.) «αἱ 
ἐπιστολὴν ἸοσΘηάτπιπι 6558 οθηϑιῖ, Νοαίτα 
ἰδηη 6 ΘΠ] ἀδί!Οη 6. ΟΡτΙ5. 651." 

6) ΤΠ οοτ5. Πἶς, 51 415. ἅ[1Ππ|8,. ΔΡΌΤΙΠΙΘ 
π{1}15. δά ᾿π 6 }ΠΠσ πη ππη, ἀπ|ᾶ6 [που ϊηΐ ρΓ- 
ἰ65. ΟἸοΥῚ οἱ ΡΙ ΘΒ. ἴῃ ΕΡΙΒΟΟΡΟΥΠὶ ΟἿ" 
αἰπαίίομθ. ἈΑατάστασις «δ ἈΑροδίο!οβ 
οἱ Ερίβοοροβ, συγευδόκησις κα ΡΙΟΠοΠι 
ΒΡ οίαθαί. ἤθη ορίϊπηθ {Ππ5ΐταπί ". Ογ- 
Ῥυΐαηῖ5. ἂρ. θ8. 6. Βοποά. (01 δά. 61.) 
οἱ Οτγίρομθθ, ἤοπὶ.. ὃ. ἴῃ [,ονἱ1. (Ορργ. 
ΤΟ 1. Ρ. 210. 64. Βεπρ4.). Εοὶ!. 

1) ἃ Τιίο, Τποῖμθο οἱ. 4115. οοδά- 
ἱπίου! 5 ΑΡΟβίο! οση, {ΕΠ 15. ΠΠΠΠΠ15 
ΕΡίβοοροβ, ΡΓΟΒθγίοΓοβ. οἱ ΠΙ ΘΟ η05. ἰπ- 
5{Ππιοη 1 οομημηΐδϑιπι. ογαΐ. Η. 

8) ΜοΙΆΠ 6. ΟΡΡῸ ΡΟΡαΪ 5. δἀδιβίοθαί 
οἱ ΤῸ 18}} δορορίαϊοπ6. ΡΌΡΕΠ ΟἸ ΘΓ ΟΙ5 
γἱίο ΘΙ Θοῖβ. Οραβ οὐαί. ΟἿ. γρηίαη. Ἐρ. 
δῦ». 825. Ἡρρι ῦθυ 115. ἘΠῚ ΠΌποῖ 
1120: δβαῤοτάος γίιοῦο μι) α68θηί6 51 
οηιηλιηι Οοιι 5 (ἰοἰἐφαίιι)", οἱ αἴσγηιι5 αἰηινο 
ἑἀοηοιι5. μεθ ϊεο ἐἀοῖο αὐ [65 {1Πποηο0 οὐΏι- 
φγοῦθίι,, «ΜΠ ρίοθε γγαθϑθηίο υοἱ ἐθ- 
(οφαγπίι ηἠταϊογην οΥηιῖπα., υοἱ ΟΠ ΟΊ Ήι 
ηιογλία γΡ᾽αοαἰϊἸοθη 1)". 

9) Νίπη5. δι ἀδοίου ΡΓοπα πη αὶ βου πᾶν- 
ἀπ8 ΠΘΠΙΪΠ6ΠῚ γοίθσιπ ἰΐἰὰ δἰηθ δάϊθοίο 
5ΠΗΡΊΤΟΙἰου Ἰοοταπ| 6556. ᾿ρπαίπιβ πῃ Ερ. 
αα ϑιηγγη. ο. ἡ. Ἐπομανβίϊαιη νοοδΐ τὴν 
δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, οἱ ἴῃ (οπδί. ἈΡοϑί. 
8, 12. Ἰορίτπιβ οἱ διάχονοι προσαγέ- 
τωσαν τὰ δῶρα τῷ ἐπισχόπῳ πρὸς 
τὸ ϑυσιαστήριον. ῬΙαΤα ΘΧΘΙΙΡΙἃ Πλ]τι5 
5 ση 1 Π Δ ΠΟ Π185. 6 ΒΟ Ρ(ΟΥΡ5. ΠΟ ἰδ η[1Π|ΠῚ 
νοίμπβίαι 5. Πα θη 1115. ὁοησοββ1 (οἴ ! ΟὙΠ|5, 
4π| ποία! οἰΐαπι Ἐπ ἢ. Ἰβι]ἅτὴ ἃ} ΑΘΙΠ1ο- 
ΡΙΡα5. Οὐγϑαη ἀρΡοΠΠ1αν. 1. 6. δῶρον. 
Ματο. 1. 11. ἵν. ΘΙ ΟΌΥ ἼΠ65. Εδο]. Ὑοῦο. 
δωρεὰ εἰ δῶρον. Ια0. ἘοΙεγθη δι 
τὴν ἐπισχοπὴν 6586 δα ΡΙΟΒΡΥίΘΡΟΒ. 
ΒΡΟηΐΘ. ΔΡΡδΓοί. 

10) Οἱ ΤΠ τ: 4. 0: 
11) πιη 5θάπ]ᾶπι οἰ πῃ 115 ῬΓΔΟΒίΔΓΘ 

5011ΠῚ οἴπηιβ, {πᾶ ἴῃ ΠΌΠΟΙ ἃ0 ΡΙΘΙΙΟ 

ΒαΡοιηιβ, λειτουργίαν τιμᾷν ἀϊοιιηα:, 

{πὶ ππππογὰ 818 ἀΠΠἸσ θη 61 ΟΒΘιηΐ. Ρανῖξ. 
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ΧΙΝ. Πηργοϑογινην 68,, ἐυιδίοβ πὉϑάαῦθ οἱ ἀρίϊοογθ. 

Φιλόνεικ[ οἵ] ἐστε, ἀδελφοὶ, καὶ ζηλωταὶ περὶ [μὴ] ἀνηκόντων εἰς 
σωτηρίαν." ᾿Ἐν[κύπτετε]" εἰς τὰς γραφὰς, τὰς ἀληϑεῖς [δήσεις] πνεύ- 
ματος τοῦ ἁγίου. ᾿Ἐπίστασϑε" [ὅτι οὐδ᾽]ὲν ἄδικον, οὐδὲ παραπε[πονημένον 
γέγφατιται ἐν αὐταῖς. [Οὐ γὰρ εἸύρήσετε δικαίους ἀποβε[βλημένους 
ἀπὸ ὁσίων ἀνδρῶν. ,Γ[Ἐδιώ]χϑησαν δίκαιοι, ἀλλ᾽ ὑπὸ ̓ἀνόϊμων]" ἐφυ- 
λακίσϑησαν ," ἀλλ᾽ ὑπὸ [ἀνο]σίων᾽ ἐλυϑάσϑησαν ὑπὸ παϊραν]όμων᾽ 
ἀπεκτάνϑησαν [ὑπ]ὸ τῶν μιαρῶν καὶ ἄδικον δῆλον [ἀἸνειληφότων. 
Ταῦτα «πάσχοντες [εἸὐκλεῶς ἤνεγκαν. [711 γ]ὰρ εἴπωμεν, ἀδελφοί ; Ζ4α- 
νυὴλ ὑπὸ τῶν φοβουμένων τὸν Θεὸν [ἐϊβλήϑη εἰς λάκκον λεόντων; 
[Ἢ 7) ̓Δνανίας καὶ ᾿Δζαρίας καὶ Μισαὴλ ὑπὸ τῶν ϑρησκευόντων τὴν 
μεγαλοπρεπῆ καὶ ἔνδοξον ϑρησκχείαν τοῦ ὑψίστου κατείρχϑησαν εἰς κα- 
μινον πυρός; Μηϑαμῶς τοῦτο γένοιτο. Τίνες οὖν οἵ ταῦτα δράσαν- 
τες: Οἱ στυγητοὶ καὶ πάσης κακίας πλήρεις εἰς τοσοῦτο ἐξήρισαν᾽ ϑυ- 
μοῦ, ὥστε τοὺς ἐν ὁσίᾳ καὶ ἀμώμῳ προϑέσει δουλεύοντας τῷ Θεῷ εἰς 
αἰκίαν περιβαλεῖν, μὴ εἰδότες ὅτι ὁ ὕψιστος ὑπέρμαχος καὶ ὑπερα- 
σπιστής ἐστιν τῶν ἐν καϑαρᾷ συνειδήσει. λατρευόντων τῷ [πα]ναρέτῳ 
ὀνόματι αὐτοῦ᾽ ὡ ἡ δόξ[α εἰς] τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Α]μήν. 
[ΟἹ᾽ δὲ ὑπομένοντες ἐν πεπουϑήσει δόξαν καὶ τιμὴν ἐκληρονόμησαν, 
ἐπήρϑησάν τῈ γι ὶ ἐπαφρόδιτοι ἐγένοντο ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ μνημο- 
σύνω αὐτῶν, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήν. 

ΧΙΥ. Ααϊιαργραηιιδ ἐυϑδί18. [}͵δδθηδῖο υοϑδίγα ρονηϊοΐοδα 68ί. 

Τοιούτοις οὖν ὑποδείγμασι “ολληϑῆναι καὶ ἡμᾶς δεῖ, ἀδελφοί. 
Τέ ἔγραπται γάρ᾽ "κολλᾷσϑε' τοῖς ἁγίοις, ὅτι οἵ κολλώμενοι αὐτοῖς ἁγια- 
σϑήσονται.. Καὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ τόπῳ λέγει" “μετὰ ἀνδρὸς ἀϑώου 
ἀϑῶος ἔσῃ," καὶ μετ᾽ ἐκλεχτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ, καὶ μετὰ στρεβλοῦ δια- 
στρέψεις." “Κολληϑῶμεν οὖν τοῖς ἀϑώοις καὶ δικαίοις" εἰσὶν δὲ οὗτοι 
ἐχλεχτοὶ τοῦ Θεοῦ. ἽΝ[α]" τί ἔρεις, καὶ ϑυμοὶ, καὶ διχοστασίαι, καὶ 
σχίσματα, πόλεμός τε ἐν ὑμῖν; Ν ὁ τ οὐχὶ ἕνα Θεὸν ἔχομεν καὶ ἕνα 

Χριστόν: καὶ ἕν πνεῦμα τῆς χάριτος τὸ ἐχχυϑὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ μία 
κλῆσις ἐν Χριστῷ ; Ἵνα τί διέλκομεν καὶ διασπῶμεν τὰ μέλη τοῦ Χρι- 
στρῦ. καὶ στασιάζομεν πρὸς τὸ σῶμα τὸ ἶδιον, καὶ εἰς τοσαύτην ἀπό- 
γοιανῇ ἐρχόμεϑα , ὥστε ἐπιλαϑέσϑαι ἡμᾶς ; ὅτι μέλη ἐσμὲν ἀλλήλων ; 
ΜΜμνήσϑητε τῶν λόγων Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. Εἶπε γὰρ᾽ οὐαὶ τῷ 
ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ" καλὸν ἣν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήϑη, ἢ) ἕνα τῶν ἔκλεχ- 
τῶν μου σκανδαλίσαι " κρεῖττον ἣν αὐτῷ, περιτεϑῆναι μύλον καὶ κα- 
ταποντισϑῆναι εἰς τὴν ϑάλασσαν͵ ἢ ἕνα ἐπὶ μικρῶν μου σκανδαλίσαι." 
Τὸ σχίσμα ὑμῶν πολλοὺς διέστρεψεν, πολλοὺς εἰς ἀϑυμίαν ἔβαλεν, πολ- 
λοὺς εἰς δισταγμὸν, τοὺς πάντας ἡμᾶς εἰς λύπην" καὶ ἐπίμονος ὑμῶν 
ἐστὶν ἡ στάσις. 

(ἀρ. ΧΙΥ. 1) ΟΥἾ {Ππὰ τε τῶν . 4) ἐφυλαχίσϑησαν ἵπ Μίβ. ἱπνόπε- 
ἀνηχόντων ὑμῖν εἷς σωτηρίαν ο. 11. γαπὶ ΜΉΠΠΙ5 οἱ ΙΔοοθΞοπι5, ἐρυλάχϑησαν 
Ἐρ. ΒΑγηδ}. ον] σαχιηΐ Πιηΐι5, (ΟἹ Ομ βῖπι5. οἱ 81]. 

μ 2) [τὰ Ν3. πὰ μ ντὰ ἐἶόνο 8) θαπ. 6, 16. 

χεχυφότες εὶς τὰ βάϑη τῆς ϑείας ἶ 
ἀρ δ 6) ἢαη. 8, 20. 

85) ἐπίστασϑαι Νβ. 1) Ναϊθ πομηλ}}} ἰοχίππι ἱπηηγ 8 6 
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ΧΙ. Πηργοθουγιῆν θ8ῖ, ζυδίοβ πὍὉηϑαανδ οἰ ἀθίϊοοΥ6. 

(οπίθηςοϑὶ οϑίϊβ, [γαίγθβ, οἵ ἴῃ ὑθθ5, {πᾶ6 δά 54] 61 ΤΏ] Π]Π]6. Ρ61- 
{Ππποηΐ, ΔΟΘΘΉ5] 2610. ϑοιιρίιπγαβ ἀΠΠσθηΟΥ ἸΠ5ρ1οἰί6, 4π86 ϑΡΙΡΙΓ5. 58 ΠΟ] 
γογἃ διηΐ ογδοια. Αἰοηαϊῖο, ἴῃ 1115. Π1Π11} ᾿ηΠπιβί πη ΠΘ(6 ΡΟΓΥΘΓΒΌΙΩ 50ΓΊ- 
Ῥίθμη 6556. ΝΟΠ ΘΠΪΠῚ ἃ ΥἹΓῚ5. 58 Π 0115. ΠΟΘ] ΘΙΙ5. 1505 ΓΕΙΘοἴο5. ῬΘΡΒΘΟΙΙΟ- 
ΠΘΠῚ Ῥᾶ551 5η1 ἰπ511, 564 40 1] 6115: [ἢ ΟΥ̓ ΘΘΓΘΠῚ 58η1 ΘΟὨΙΘΟΙΙ, 564 Δ} 1Π|- 
ῬΙ5; ἰαρι 41 απηΐ, 5864. ἃ ΠοίαΡΙΪ5.; ΟΟΟΙΒῚ ϑπηΐ, 5641 ἃ 506]65[15 οἵ ἸηΠιβίο 
2610 ἈΡΓΘΡίΙ5. ἤδθο ραί!οηί6 5. σ]ΟΥΟ56. ἰα]οληῖ. Οὐ Θηϊη, ἰγαίγθ 5, ἀ1- 
ΟρΙηπ5 9 ὨΔη16] ἴῃ ΞΡ] Π6ὰπΠ| ᾿ΘΟηΛ ἃ) οἷ5 4π| ἤθη] {πηοθδηΐ 60η- 
ἰθοίι8 δὲ ὁ Αἢ Απδηϊᾶ5, Αζαγῖᾶβ οἱ ΜΙβ861] ΘΟΠΟΙΠ51 51ηΐ [ἢ [ὉΓΏΔΟΘΙη ΙΡῊΪ5 
ἃ 6ἷ5 {πὶ τηᾶρη ! Ποιη) οἱ σ᾽] οι) ΔΙ {1551} ΟἸΠ τὰ Οὔ ΞΘ νηΐ ὁ ΑἸ511 
ΡΓΟΓΒΙΒ! Οαϊηδπι ἰσιίπ" Πᾶθο ραϊγαγιπΐ ὁ ΑΒΟΙΙ Πα Πἀϊ οἱ ομηηὶ τη} {ἃ 
ῬΙΘΗΙ 60 [ὈΓΟΓῚΒ ΓΙΧϑΙ! σαηΐ, τὶ 605, 4] 1η βαποίᾷ οἱ ἱπου!ραία νοϊαηΐαίθ 
60 56 υν ΘΓ ηΐ, ἰΟΥΙΏΘΏΐ 15 1] ΘΟΘΥΙΗΐ, Ἰσπο  Δηΐ6 5, ΑΠΠἸ55Ι ΠΏ 1ΠΔ ΡΓΟΡΟΡΠ Δίου ἢ 
οἱ ἀθίθηβουο πη ΘΟΙΠῚ 6556, {Ππ| ἴῃ ῬᾳΓα ΘΟΠΒΟΙΘηΐ ἃ ΠΟΘ 61115 ΥἹΓ πα 
ῬΙΘη απ ΟΟἰΙαηΐ, οἷ 511 σου ἴῃ 560} ἃ ΒΘΟΙΪΟΥΠῚ, Απηθη } [{Πὲ1 νθΓῸ, ἴῃ 
Πάμποϊα ρας θηίον: ἰυ]ογδηΐθϑ, ο᾽ου6 οἱ ΠΟΠΟΥΒ ᾿δογθάθβ [ἀοὶϊ βαηΐ, οἱ ἃ 
Ὦθο δχαϊίαίὶ οἱ σγδίίοϑὶ δαηΐ οἰδθοί! [ἢ ΠΠΘΙΠΟΤΙἃ ἸΡΒΟΡΙΙΏ,, [Π 5661 56- 
ΟἸ]ΟΓ απ], ΑἸηΘη ! 

ΧΕΥ͂Ι!. 

ΤΆΠΠιι5. ἰσιἰα ΘΧΟΙΏΡΙΙ5. οἱ π08 δάἀμάθγογα ΟΡΟΓΐΘί, [γαΐγθ5. ΟΡ ΡΣ 
ΘΏΪ ΠῚ Θ8[ : ϑΆΠΟ ΙΒ. νῸ5. δάϊπηριίθ, «αϊα, 411 115 Δα Πογθηΐ, 5δηο ΠΟ θτιη- 
τ. ΕἸ ΤΌΓΒΙ5. ἴθ ἃ]10 000: «οὐ ὙΠῸ ἱπηοοθηΐθ ἸΠΠΟΟΘΠ5. 6715) 6ἱ ΟἸΠῺ 
οἰθοίο δἱθοίιιϑ. δγῖβ, δὲ οἴη ΡΟΥΨΘΥΒῸ ΡΘΡνΟΓ ΘΓ 5. Οπᾶγθ ἱπποο θη θα 5. οἱ 
15 015. ̓ ΠΠ σΠ.Π5 ΠΟΘ; 1 {ΠΙΡΡ6 δπηΐ 6ἰθοι! Π 6]. (τ ᾿Π.6᾽ νῸὺ5 βϑπηΐ 60η- 
[ΘΠ ΠΟΠ65, Γᾶ6, (Ἰ586ΏΒΙ0Π65, Β0Π|ϑηηδία οἱ 6] ὁ ΝΟΠΠ6. τπιητιπ Π ΘΙ] 
οἵ ππππὶ (ΕἸ βέιιπ) Πα] θιηι5 ὁ ΝΌΠΠΘ πηϊ15 δϑί ϑρΙΓΙ5. σγαίᾶθ, 6Π|| ΒῈΡΘΓ 
Π05 οἰιιδιιβ οϑί, οἱ ππὰ νοοδί] 1η (Πγιϑίοἑ (ὑν αν ! ]τητι5 οἱ ἀ 5 οοΓρὶ- 
Π15 ΤΟΙ Γὰ (ἢ γΙ5ι1, οἱ σοηΐΓὰ ῬΓΡΟΡΓΙΙΠῚ ΘΟΡΡΙ5 564 ΠΠΠΟΏ ΘΠ ΠΙΟΥΘΙΏΙΙΒ, 
ΘΟ6πὸ νοϑδηΐϊᾶθ (ἰΘΥΘΠΙΠΉ115., τιΐ Δ1105 ΔΙΙΟΓῚΠῚ ΤΠ Τα 6556. ΟΠ] ν]ΒΟΔΠΊΕΙ 
ἘἈΘΟΟΓἀΔΠΊ1ΠΙ γΘΥΠΟΤΠ [68τπ| ΠΟΙΏΪΗΙ ποϑβίσ!. ΠΙχὶ δ θη: φνὰ6 Ποιηϊπηὶ 1{Π|! 
Βοηθτη ογαΐ οἱ 81 πδίιι5 ΠΟῚ [ἰ|556ΐ, {πᾶ τπὖ ΠΠῚ1ΠῚ 6Χ 6] ΘΟ 5. Πη615 568Π- 
ἀΔ]σαγοῖ ; Π]6]1Ππ|5. οὶ τ 6ἱ πη0]ὰ ΟἸΡΟῸΠΙΡΟΠΘΓΘί οἱ ἀθηηθγσογθίαι [ἢ 
ΠΠΔΓΘ, (0810 τἰὖ τπιητπ 6 Ρ1151}}15 Πη6 15 5οδη Ἀ]Ζαγοί.ς. ΟΠ ΙβΙηᾶ νΘΒΙΓΠῚ 
Πλ]105 ΡΟΥν ΟΡ , τη] 05 ἢ ΔΠΙΠΙ ἀδΙΘοί ΟΠ 6, π]Π105 ἴῃ ὙΔΟΙ]Π] Δί [ΟΠ ΘΙ, 
ΟΠΊΠ65 ΠΟΘ [ἴῃ {γΙϑ{Π{18Π| ΘΟΠΙΘΟΙΐ, ΠΟῸ5 ΟἸΠΠΘ65 ΠΙΟΘΙΌΓΘ αἴΐροιί; οἱ δήππο 
56 Π1ὸὺ νϑϑίγα ΡΘΥΒΙ ΚΕ. 

Ααϊναογοαηιυδ ἐιιδίϊδ.  βδθηδίο υϑϑδίνγα ρογηϊοΐοδα 6ϑί. 

γοποσπηΐ. ἢ γοοθ ἐξερέζω ν. ϑίθρ!. ΣΕΥ ΠΣ 20: 27. 
τὰς ἶνες: εἰν οἱ εὐ ἡολρη πτῸ 8) Ιδο. 4, 1. 

ἷσ πο8 Ιθρθηάπμη ραΐδιηι5. Μϑ8. ἴρῃ 
μᾶρεῖ ἔπαφρον ἱ. 6. 4ποά βρυμπὰ ο0}- 4) ἘΡἢ. εἰΐρς τπρὰ Ἢ 

ἀποίπηιλ τοηϊάθί οἱ 8|0 6501. αν δῖιθ. 5) Ὑ1ἃ. Βιρτα ὁ. 1. εἰς τοσοῦτον 
οοπίϊοῖ! ἐπαιϑέριοι, Βοϊδίαβ ἐλαφροὶ, Φπογοίας. 
δοἰιιϊ5 υἱποι δ, νοὶ] ἀνέπαφοι, ἱπίαοίὶ 
ἀσ  ἐπηότν ἩΒΔΥΥ. 

ἂρ: ΧΕΙ. ἢ Πδλος ψορᾶ ἴῃ 5. 
ΒοΟΥρίαγα [ραβδία {αδοσιηΐιν, Ἕν. ΟἸ 6η.. 
ἈΠΟ. ΘΙ ΡΟ ΥὟ, 8. 0 617: 

60) Θιοά δης4πὶ5. πο ἰη8016η5. ἔπ||, 
τη] ἃ ἰΘ5 Ἰπηοπα (ΘΠ 5. ἰπ πηπτὴ 60Π- 
ἱπηρὶι: πορθ Μαίῃ. 20, 24. [μπὸ. 
11:: 2. ΝΜ α 185 Ὁ: Μάγοι 9, 12: οί: 
σῇ. ΟἸοπι. Αἰοχ. δίγοιῃ. {Π| 18. Ρ. ὅ6]. 
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ΧΙ. Πίδοογαϊα υθϑίγα ὙΘΟΘΉ5 ῬΙΟΥ 68, γγϊογὶ, χιαθ Ῥαιυϊὲ ἰθηιρογὶ- 

θυι5 {μ||. 

᾿Δναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν" τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ ἀποστόλου. 
Τί πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου" ἔγραψεν: ἼΣΟΝ ὁ ἡ ἀληϑείας 
πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν, περὶ αὐτοῦ τε καὶ Κηφᾶ τὲ καὶ ̓“πόλλω, 
διὰ τὸ καὶ τότε προσπλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσϑαι. ᾿4λλ᾽ ἡ πρόσχλισις 
ἐκείνη ἥττονα" ἁμαρτίαν ὑμῖν προσήνεγκεν" προσεκλίϑητε γὰρ ἀποστό- 
λοις μεμαρτυρημένοις καὶ ἀνδρὶ δεδοκιμασμένῳ παρ᾽ αὐτοῖς. Νυνὶ 
δὲ χατανοήσατε, τίνες ὑμᾶς διέστρεψαν καὶ τὸ σεμνὸν" τῆς περιβοή- 
του φιλαδελφίας. ὑμῶν ἐμείωσαν. Αἰσχρὰ, ἀγαπητοὶ, καὶ λίαν αἰσχρὰ, 
καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς, ἀκούεσϑαι", τὴν βεβαιοτάτην καὶ 
ἀρχαίαν" Κορινϑίων ἐχκλησίαν δι᾿ ἕν ἢ δύο πρόσωπα στασιάξειν πρὸς 
τοὺς πρεσβυτέρους. Καὶ αὕτη ἡ ἀκοὴ οὐ μόνον εἰς ἡμᾶς ἐχώρησεν, 
ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἑτεροχλινεῖς" ὑπάρχοντας ἀφ’ ἡμῶν. ὥστε καὶ βλα. 
σφημίας ἐπιφέρεσϑαι τῷ ὀνόματι κυρίου διὰ τὴν ὑμετέραν ἀφροσύνην, 
ἑαυτοῖς δὲ κίνδυνον ἐπεξεργάξεσϑαι. 

ΧΏΥΠΙ, Πραραίὶ5 αὐ [γαίογηὶ αὐπουὶς δἰ ζιηι. 

᾿Εξάρωμεν οὖν τοῦτο ἐν τάχει, καὶ προσπέσωμεν τῷ δεσπότῃ, καὶ 
’ 

κλαύσωμεν ἱκετεύοντες αὐτὸν, ὅπως ἵλεως ὙμομΕΗΘΟ, ἐπικαταλλαγῇ ἡ ἡμῖν, 
2 

καὶ ἐπὶ τὴν «σεμνὴν τῆς φιλαδελφίας ἡμῶν [καὐ]" ἁγνὴν ἀγωγὴν ἄπο-. 
καταστήσῃ ἡμᾶς. Πύλη γὰρ δικαιοσύνης ἀνεωγυῖοι εἰς ξωὴν αὕτη, 
καϑὼς γέγραπται" "ἀνοίξατέ μοιῦ πύλας δικαιοσύνης. εἰσελϑὼν ἐν 
αὐταῖς ἐξομολογήσομαι" τῷ κυρίῳ" αὕτη ἢ πύλη τοῦ χυρίου" δίκαιοι 
εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ., Πολλῶν" οὖν πυλῶν ἀνεωγυιῶν, «ἢ ἐν δικαιο- 
σύνῃ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐν Χριστῷ", ἐν ἧ μακάριοι πάντες οἱ εἰσελϑόντες, 
καὶ κατευϑύνοντες τὴν πορείαν αὐτῶν ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, 
ἀταράχως πάντα ἐπιτελοῦντες. Ἤτω τις πιστὸς, ἤτω δυνατὸς γνῶσιν 
ἐξειπεῖν, ἤτω σοφὸς ἐν διακρίσει λόγων, ἤτω ἁγνὸς ἐν ἔργοις το- 
σούτῳ" γὰρ μᾶλλον ταπεινοφρονεῖν ὀφείλει, ὅσω δοκεῖ μᾶλλον μείζων 
εἶναι, καὶ ξητεῖν τὸ κοινωφελὲς πᾶσιν, καὶ μὴ τὸ ἕαυτοῦ. 

ΧΙΙΧ. (Ἰιαγί αἰ Θηοογαϊυηι. 

ὑϑ, ἔχων ἀγάπην ἐν Χριστῷ, τηρησάτω τὰ τοῦ Χριστοῦ παραγγέλ- 
ματα. Τὸν δεσμὸν' τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τίς δύναται ἐξηγήσασϑαι : 
Τὸ μεγαλεῖον τῆς καλλονῆς αὐτοῦ τίς ἀρκεῖ, ὡς ἔδει, εἰπεῖν; Τὸ 

σάρο ΧΙ, 101 (01..3: 19 5504: ΠΠΠ] [ΟΠ ἰὰπ] ἃπΐί ΤΙ͵αϊδηϊ 50} Ρ(ΔηῚ 
9) 1. 6. ἵπ' ΡΥππορ 5 ονυδηροιίοαθ [888 Πιδη 6. ΘΡ᾿ 501}, ΟΠ) (ΘΠ Ρ ΡῈ Νὲ- 

Ρ Δ ϊοαιϊοηίς, ΤΟΙ. απἰψια ὨΘΖΕΙνΟΡ ΔΡΡΟΙ αὶ 6ο- 
Οἰοβῖα. γον. 

1) ΕΙΠηϊοοΒ παιὰ ἀπθὶθ ἰπίθ! Πρ], 
ῬΟΒΡ οἷ Θη5 δὰ ἱΠππὰ ἴῃ ρ. δά Βοιη. 2, 24. 

4) ΟἿ. Βιργὰ ὁ. 1. Νέοις τὲ μέτρια τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ δι᾽ ὑμᾶς 
χαὶ σεμνὰ γνοεῖν ἐπετρέπετε. βλασφημεῖτος ἐν τοῖς ἔϑγεσιν. (ἴν. 

5) Τ,ὸρ. ἀχούεται, τ΄ τποπϑηΐ Παπῖπ5, 1 Τίμ. ὑ, 1. 
Βοϊδβίτι5. ΒΦ }15, (Ο] μη βῖβ. οἱ ἃ]. 

60) 1. 6. ἦν Ἵρεῖὶ5 Ευαηπρφοιλ γμγληιον 8 ὕὰρ. ΧΠΥΠΠ. 1) Καὶ ᾿πίου Ομ Θ ἢ πη} 
ἠινάαια. Νοαπαιαμ) 501146. ὁχ ἢοο δρὶ- οχ ΟἸοαι. Αἰοχ. Βίγομι. ΤΥ, 17». 018, υἱ 
{ποῖο ἰπίουπί υἱνὶ ἀοοίϊ, ἰθηροῦο 46- νἱάϊι γ᾽ οἰίοηιιβ Ροβί οἱ. οἱ (οί ηι. 

9) ἥττονα φῬιοροϑευὶΐ ἢᾶν.; ἴῃ Ν8. 
ἧττον. (ἴν. Ιοὰηη. 19, 11. 

αὐ". Δ ἕἔὐὐνπ Νὰ 
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ΧΙ. ᾿ιδοογάϊα υδϑίγα γϑΟΘΉ.5 ῬΘΙΟΥ 68ΐ ργϊουὶ, χιαθ ᾿αιῖὶ (θηι- 

φρογῖϑιυι5 [1. 

Ἐριβίο!αμη. Ὀθαΐ! Ῥᾶὰ}} ΑΡΟΒΙΟΙ: ἴῃ ΠΠΔη115. ϑαΠη116, Ομ ΡΓΙΠΊΙΠῚ γο- 
Ἀ15. ἴῃ ΡΡΪποίρῖο Ενδησο}} 5οΡρϑι  ἐ Οδγίθ αἰνὰ 5. ̓ ηϑρΙ γα π5. 46. 56|080, 
46 ὕδριιὰ οἱ Αρο]ὸ δά νος {ἰ6γὰ5. ἀ6 411, αυ1ὰ οἰϊᾶπι (πη ΘΙ ν05. ἴδοί!ο- 
65 δἱ ραγίϊιη βία ϊα ἐπογαπί. δοαά ἰδοίϊο δία τη πτι5 νΟ}15 Ἰη{}}} ΡΟ οἃ- 
πηι; ῬΓΟΡΘΠ 6115. ΘΠ] ἴῃ Δροβίοϊοβ ῬΓΆΘΟΙΓῸ ἰθβί 0 η10 ΟΘΙΘΌΓ65, οἱ 
ἴπ ὙἹΡΙΙΠῚ ἃ 115 ΡγοΟθαίιμη. ΝαΠπΟ νΘῸ, (ἰ 51η{ 4] νῸ5 ΡΘΡΥ ΘΓ ΟΥΙηΐ, 
οἱ ΠΟΙ Δί 1551 ΔΠΊΟΡΙ5 ΥνΟΘΙΓΙ [Γαΐου] ἀθοιι5 ΠΟΘΙ, γι ΒΟ 

ΡοΙΡρομάϊθ. Τιυρρία, [γαΐγοβ, ἰαρρὰ νὰ] οἱ ΟΠ βιὰ ηἃ Ὑἱν Πα] Γαί]0Π6 
᾿ηἀϊσηα ἁπά ΡῈ «6 6 ηλ18, {{ΓΠ15511η 81) 501 Ποοὲ οἱ Δηϊπιᾶτη (ΟΡ  ΠΙΟΥΊΙΠῚ 
ΘΟΟΙΘ βίη ῬΓΟΡίΘΙ ἀπατὴ ἃ Δ [6 Υ11ΠΔ ΠΟΙΏΪΠΘΩ1 ΟΟΠΙ ἃ ΡΥΘΒΌγίΘΓῸ5. 5641- 
ΠἸΟΠΘΙῚ ὩΟνΘΡθ. Εἰ ἴὸ (υϊ 6 ΓΠΠΊΟΙ ΠΟ ἰδηΐαπηι δ 05, 564 δά 605 
Θἰϊαη, αἰ ἃ ΠΟΡῚΒ Δ]16Ὲ1 5πηΐ, Ἰηδηδνῖ ; τὰ τ ΡΓΟΡΙΘΟΙ νϑϑίγαη ΔΙ]6η- 
(ἰὰτ Ὀ]ΔΞΡΠ ΘΙ 6 ΠΟΙΏΪΠΙ ΠΟΙΏΙΠΙ ἰηἰ γῆ, οἱ νΟΡθὴῚ5. 0515 ΡῬΘΙΙΘΌΪΙΠῚ 
ΟΥΓΘΘίαΓ, 

ΧΕΥΠΙ. 

Απΐδλαηη18. ἰσίππ Π0 6. ΟΘΙΘΓΙ ΘΓ; ρϑάϊθι5 ΠΟΙ δάνο νη}, οἱ [86η- 
[65 ΒῈΡΡΙΙΟΙΓΟΥ ΠΏ ΡΙΟΓΘΙΉΙ15. ΘΠ, τ ΡΓΟΡΙ 5. ἰδοίι5. ΠΟΡ15. ΓΘΟΘΟΠΟΙΠ Οἵα, 
οἱ Ὀγϊβίίηαθ ποϑίγᾶθ ἀθοογὰθ οἱ οαβίδο ἔγαίθγηὶ ΔΠΊΟΡῚ5 ΘΟΠΥΘΓΒΔΙΙΟΩΙ ΠῸΒ 
γαϑε ταδί. Πᾶθο θη νἱΐᾶ ρορία ἰπιδίϊ{186 ο8ι δὰ νἱζᾶπη ἃρουία, δ᾽ ουΐ 5011- 
Ρίπμπη δὲ: ψἀρΡΘΡ 6. τὴ ῃὶ ΡΟΡ 5. 15{Π{|188 ; ἸΠΡΥ ΘΒΘΊΙ5. ἴῃ 65. ΘΟὨΠίΘΡΟΡ ἢο- 
Ἰηἷἶπο; πᾶρο ρουῦία Ποιηϊηΐ, ἰπ801 1π γα πηΐ ἴῃ θα. ὁ. (ἀμ ἰριαγ τημ]ΐαθ 
ΡοΓΐαθ ἀρουῦίδθ βἰηΐ, δἃ {πᾶ6 δϑὶ [ιϑι1{{Δ6, δα θη οἱ ἴῃ (ἢ γδίο οϑί; ᾿θαῖὶ 

ΟἸΏΠ65, {π| ἴῃ Θὰ] ἰΠἰΓΓηΐ, οἵ Ι[6 1 5.1 [ἢ 5δηοίαΐ6 οἱ ᾿π5{Π18 ἀ1Γ6- 
χορηΐ, ΟΠ ηἰὰ ΠΠΡΟΥαΡ]  6 ρογασθηΐθβ. διΐ Δ] 15 ΠᾺ6|15, 510 ροΐθη5 ἰὴ 
ΘμᾶγΡα πὰ ΘΟΡΉΪ ΠΟΠ6 51} ΠΠ]ΟΥΪ, 510 ΒΡ η5. 1 ΒΘΓΠΠΘΠΠΠπῚ Αἰ! οα[Ι0Π6, 
5:1 οαβίαϑ. ἴῃ ΟΡΘΡΙΡῖ5; ἰδηΐο [ΠΏ ΠΠΟΓ 6556 ἀ6})6 1, (υδηῖο ΠΊΔΙΟΥ 6556 
νι θέαν, οἵ {πάρα ἀ6]))} 61 αιοά οἸηη ιι5. αἰ}}86 δῖ, ΠῸῚ 501ππ| 5|0}]. 

Πραραί5 αὦ [γαίογηυὶ αηιογὶδ δι υηι. 

ΧΙΙΧ, (ἡνίαι οηποοηιΐυι. 

τυ] οἰαγιαίθη ἴῃ ΟΠ γΙδίο [χα] )6ΐ, βουνοί ΟΠ ΓΙ511 τηδηαίᾶ, ΥὙἹΠΟΆ] ΠῚ 
ΟΠαΡΙ (115 ΠῚ {π||5 μοίδϑί Θηαγγᾶγ ὁ ΟὉ15 ρα] ΟΡ ἀ] 15. οἷπ5. ΤπΔρ } Π 66η- 
{18Π|», ΡΓΟὰΐ μὰ δϑί, οἱοάαὶ ναϊο ὁ Αἰτπάο., δὰ {πᾶ ον, ΟΠ (ἃ 5 

19. 205. ἸΟΙΒ᾽ πχίάϊ 9. 12. «Ρογία; γοῦο. Εὐϊνιθ, θ 6} 65: , ψιυὲ 
ἃ. ΟἸϑιη. Αἰοχ. δίγοιῃ. 1, 1. ρ. 898. 8599. 

9) Μ8. ἐξομολογήσωμιαι. ΥΟΟΔΪ 68 
ὦ 6ἱ ὁ οἴϊδηη πη ΔΗ {4551 1η15 Οοἀ 4, Παπὰ 
ΤΆΤΟ ἃ [ΠὈῚΔ}115 σΟηΓ ἀπ {11}. 

4) ΑἸἰϊαηίαν πᾶθο ἃ (Ἰθπ]. ΑΙοχ. ΒΊΓΟΠΙ. 
ΥἹ, 8 Ρ. 112, ἰαπηψπᾶη οΧχ ὃ. Βδνρπδθᾶ, 
Ἰαρϑιι τηριηογῖδθ, γ6] ἰθνὶ ᾿πουγῖᾶ δπΐ 6Γ- 
ΤΟΓΘ; ϑιρΓὰ Θηΐπὶ (δίγοιῃ. 1, 7. Ρ. 999.) 
ΟἸοιπθπί . αὖ Π]Πὶ γἱἀοίαγ, δὰ {}ἸΡῈ]1. 
Φαο. Μαῖίῃ. 1, 18. 14. 

5) Οἵν, ἴσπαΐ. δά ΡῬ}]δά. ο. 9. αὐὖ- 
τὸς ὧν ϑύρα τοῦ πατρὸς, δι᾽ ἧς 
εἰσέρχονται κτλ. Ἠδιηᾶθ Ραβί. 511). 

δοίιι5 08 αὐοοδϑις5 αὐ ]) οι. 
0) Μαίιῃ. 29, 11. 
1)}1 ον. 10, 33. Αρπὰ ΟἸβῃ. Αἰοχ. 

δι οι, 18.. Ὁ. 6018. 

(ἂρ. ΧΙΙΧ, 1) (ο1085..8, 14. Ηἴο- 
ΤΟηγτη5 (ΟΘρρ. Τ. ΥἹΙ|. ν. 606. 64. γ4|- 
1875) ἴῃ Ερ!ῃ. 4, 1. δαποίαί : «Ροίοβί οἱ 
ἰῃ ΟἸΡΙΒ1Ὶ υἱηοι} 15. οἱ ἢ σΑΓΟΘΙ 6 ΡΓῸ Π18]- 
ἴγυϊο οοπϑίϊϊαίιβ. πᾶ. ΒΟΡΊΡΘΓΘ: ΠΠ6]1Π|8 
ἀπίθιη οβί, δὶ νἱηοίπση ἴῃ ΟΠ Ἰ5.1 ΟΠ υ δί6 
ἀἸοᾶμηι5. (τἴϊπ5 τοὶ οἱ ΟἸθπηθηβ δὰ ὅο- 
Τἰ πη Πϊο5 ἰθϑιῖϊβ οδϑί, δουθθηθ Κιοι 
οἰναγὶ αἰ οὶ χιιὶα ροίογἽΐ θην 1} 7’ 
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ὕψος" » εἰς ὃ ἀνάγει ἡ ἀγάπη, ἀνεκδιήγητόν. ἐστιν. ᾿Δγάπη κολλᾷ ἡμᾶς 
τῷ Θεῷ ἀγάπη" καλύπτει πλῆϑος ἁμαρτιῶν" ἀγάπη πάντα ἀνέχεται, 
πάντα ᾿μακροϑυμεῖ" οὐδὲν βάναυσον ἐν ἀγάπῃ, οὐδὲν ὑπερήφανον 
ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει, ἀγάπη οὐ στασιάζει, ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν 
ὁμονοίᾳ" ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώϑησαν πάντες οἵ ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ" 
δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν τῷ Θεῷ. Ἔν ἀγάπῃ προσελάβετο 
ἡμᾶς ὁ δεσπότης" διὰ τὴν ἀγάπην, ἣν ἔσχεν πρὸς “μᾶς, τὸ αἷμα! 
αὐτοῦ ἔδωχεν ὑπὲρ ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, ὁ κύριος ἡμῶν, ἐν ϑελή- 
ματι Θεοῦ, καὶ τὴν σάρκα" ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Ι. Ογοηιιδ, τἱ ἀϊσηὶ Ναθοαπυμ" οἰναγϊαίθ. 

Ὁρᾶτε, ἀγαπητοὶ, πῶς μέγα καὶ ϑαυμαστόν ἐστιν ἡ ἀγάπη, καὶ 
τῆς τελειότητος αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἐξήγησις. Τίς ἱκανὸς ἐν «αὐτῇ εὔρ[ε- 
ϑήναι, εἰ μὴ οὺς ἂν καταξιώσῃ [ὁ Θεός; Ἵ Εὐχώμε]ϑα οὖν καὶ αἰτώ- 
μέϑα ἀπὸ τοῦ ἐλέ]ους" αὐτοῦ, ἵνα ἐν ἀγάπῃ [ζῶμεν], δίχα προσαλί- 
σεῶς ἀνϑροωζπίνης], ἄμωμοι. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι [ἀπὸ ᾿4δὰμ])" ἕως τῆςδε 
ἡμέρας παρῆ[λϑον], ἀλλ᾽ οἵ ἐν ἀγάπῃ τελειωϑέντες], κατὰ τὴν τοῦ 
Θεοῦ χάριν͵ ἔχου[ συν] χῶρον εὐσεβῶν. οἱ φανερ[ οὔν]ταιν ἐν τῇ ἐπι- 
σκοπῇ τῆς βασιλ[είας] τοῦ Χριστοῦ. ΓΙέ ἔγραπται γάρ᾽  εἴσελ[ 8] εἰς 
τὰ ταμεῖα' μικρὸν ὅσον ὅσο[ν]" : ἕως οὗ παρέλϑῃ ἡ ὀργὴ καὶ ϑ[υμός! 
μου, καὶ" μνησϑήσομαι ἡμέρ[ας] ἀγαϑῆς, καὶ ἀναστήσω ὑμᾶς [ἐκ] 
τῶν ϑηκῶν ὑμῶν." Μακάριοί ἐσμεν, ἀγαπητοὶ, εἰ τὰ [προστάγματα 
τοῦ Θεοῦ ἐποιοῦμεν ἐϊν ὁμονοίᾳ ἀγάπης, εἰς τὸ ἀφεϑῆϊνα!] ἡμῖν 
δι᾿ ἀγάπης τὰς ἁμαρτίας [ἡμῶν". 
[ἀφέϊϑησαν αἵ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκ[ αλύ]φϑησαν αἱ ἁμαρτίαι. 

μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν 
Οὗτος ὁ μακαρισμὸς ἐ[γέϊνετο ἐπὶ τοὺς 

κάριος ἀνὴρ], οὐ οὐ" 
τῷ στόματι αὐτί οὔ] δόλος." 

ὧν 

'Μα. 

Γέ ἔγραπται γάρ' »μακάριοιδ, 

εν ν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμ[ῶν], 
ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώ[ν]ας τῶν αἰ[ὠἸνων. 

2) ὕοοο. τὸ ὕνος --- χαταξιώση ὁ 
Θεὸς εὰρ. 564. ἂρ. ΟἸοιη. ΑΙοχ. ϑιΓοπι. 
ΙΝ, 18. Ρ. 618. οχίδηϊ τη] {4716 ναυϊαίδ. 

9) ΡΟ. «4. 8. 1 (. 15..1. 568: 
ἴασ, ὃ; 20: 

ΙΝ 
4. 39. 10. 

5) Ραθηθ ραάθῃῃ ᾿αθθηΐ}" ἃ Β. [τὸ- 
ὯδΔ60 [ὈΥβᾶη. ΓΟΒΡΙ οἱ οπίο ἴπης ἰοομΠ: 
Τῷ ἰδίῳ οὖν αἵματι λυτρωσαμέγου 
ἡμᾶς τοῦ Κυρίου, χαὶ δόντος τὴν 
"ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων. ᾿υχῶν, 
χαὶ τὴν σάρχα τὴν ἑαυτοῦ ἀντὶ τῶν 
ἡμετέρων σαρκῶν. [. 1, 1. ρΡ. 292, 
ο(. Μαββϑιοί.]. Εχ ϑϑηίθηια Ἡόρα αἰ- 
5416 Ῥδινὶβ. [6515 ΟΠ γιβίι 5 ΠΟΠΒΪΠῚΙ8 η0- 
βίου. 4οα τὴν ννυχὴν καὶ σάρχα, ἑαυ- 
τοῦ ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς καὶ τῆς 

4. Ἰοᾶηη. ὃ, 10. 1 ΙοδπΠη. 

᾿Δμήν. 

σαρχὸς ἡμῶν, ἀποά ρ᾽απθ δθυϑρϊΐ ἱπὶ- 
Ρίππι δοοῖηὶ ἀορτηα, [Θϑιπὶ ΟΠ γ βία πη ΠΟῊ 
ΡΙΔΟΒ 1556. 5 5] 6ο ποῖ Ρ] θη οἱ υἱ- 
ΘΓ ΔΙῚ : Π6Ὸ ΠΟ ΑΡΟΠΠ] 15. ἀορπια, ΘΕ 
ΠΟη ΠΡ ἶ556. ΔηΪηδΙὴ γαϊϊ 8} 6 ΠῚ. ΟΠΠ1ΠῚ 
Ἰοοιμὴ οἷπϑ ΒΡ] νοεῖ ὁ λόγος : πὶ ΘηἾ πη 
ΔηΪπΊᾶ5 ΠοϑίγΓἃ5. Τα πηργοΐ, ἀθα 1} ΔΠΪΠΊΔΠῚ 
5181, . 6. ΒΙΠΊΔΠΔΤη ; ΠΕ ΠῚ Αἰ 16} ΠΟὴ 
[εἰδϑοῖ. ῬΤΟΡΓ απ 5ΔΟυ ΠΟ πὶ ΡΓῸ ΔηΪϊπιὰ 
μαπηαηᾶ. Τοίί. Παᾶθο οηΐϊμη ποη 5ἰρηϊῇ-ς 
ΟὍΤΟ Ῥοϑϑιηΐ : ΟΠ Ἰδίπιβ. ὀσηθὴ ἀ6 41} 5118 ΠῚ 
αἰ ΠΟΒί ΠῚ) ΘΑΤΠ6ΠῚ θοαίδπι το ογοῖ: 564 
ἢ] πἰδὶ μος: (ΟΠ Ἰβίπιβ στ ηθη ἀ661| 5118} 
αἰ Π6 ΠΟΒίΓὰ ΘΑΤῸ ἰπίθυ νοΐ, ἀϑίθυ ἰβ. Ρ06- 
ηἷ5 αἴἴοοία. 1 ἡρϑὲιιδ ἡ. 82 ]. ὁ 

(δρ. 1... 1) Ηδπο ΜΙΠΠΠ1Π οοηϊ οἴ ἈΠ], 
ΡῬΙδοοηίθ (δ ]ηϊο., δἀμ} 51. ΤΟ ΟΡ ΒΟΠΙΙΒ 
Ρ͵ΓῸ Ἰθοίΐομο [πηϊὰπὰ αἰτώμεϑα [εἶναι 
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᾿ΠΘΠΔΡΓΆΒ1}15 65. ΟΠ αγἃ5. π05 60 δορὶ αἰηδί : ΟΠΙΙᾶ5. ῬΘΟΟΔίΟΓΙΙΙ τηα{ἰ- 
ταἀϊηθηὶ ἰθρὶΐ ; ΠΥ ἃ5. ΟἸΠΠἰὰ ϑδιβίϊηθί, ΟἸηΠηΪὰ ρα θη. 6 1. ἰοἰογαΐ : ἢ} 1] 
50 ΓΠ ἀπ ἴῃ ΟΠΑΓΙἰαΐΘ., Π1}}}} 5. ρΡΘΥΠ ; ΟΠ ΓΙ ἃ5. ΒΟ ἰβηὰ π0η Πδροί: 
ΟΠ ΓΙ ἃ5. 566 ΠΟ ΠΟΙ ΠΟΙ Ἰηογοῖ; ΟΠαΥ 5. ΟΠΠΪἃ ἴῃ ΟΟΠΟΟΓάΪὰ [οὶ ; ἰῃ 
ΟΠαΡ 6 ΟΠΠ65 Π6Ὶ οἰθοίΐ ρογίθοι δαμΐ ἴδοι}; 5176 ὁΠπαγιίαΐα ἢ1Π}1] Προ 
ἃ Οὐθρίυμπι 651. ἴῃ εν αίθ Π05 ΠΟΙΏΪΠ 15. 51}}Ὶ ΒΒ Πη511 ; ῬΓΟΡΙΟΓ Παρ (ἃ- 
ἴθ, 41πΠ| ΘΙ Π08 [Δ] }11, ΠΟΙ ΪΠ5. ΠΟβίοι' [6518 (ΓΙ βίιι5. νο]πηίαία αἰ- 
νη 5ΔΠΡΊΪΠΘΠ) 51ΠΠῚ ΡΓῸ ΠΟΙ γαῖ, οἵ ΘΔΓΠΘΠῚ ΡΓῸ ΟΑΓΏ6 ποϑιί[ἃ, 
οἱ ΔηΪΠηΔΠῚ ΡΓῸ ΔΗΪΏΔΌ 115 ΠΟΒίΓΙ8. 

Ι. Ογοηιιδ οἱ ἀϊσιηὶ μαϑοαηυν οἰναγίίαίο. 

γιάθιῖ5, ἀμΠ6οῖ1, «πᾶπῃ τηᾶρπὰ οἱ δάμη] γαη ἃ 511 σμαγιία8, οἱ ΄ιυοά 
ΡΟΡΐθοίο οἰ5. πθαιθὰϊ ΘηΑΓΓΑΡΙ. ΟῈ]5. Θ8΄ ἸάθΠ6015, τἰ ἴῃ ἰρβᾶ ἱηνθηϊαίαν, 
ΡΓΔΟίοΓ 608, 4π|08 608. ἀἰση05. 6586. νΟ]ΠΘΡ ΙΓ ὁ ΟΥΘΠΊΙ5. ἰσὶ οἱ ροίδηηι5 
8}0 ΠΠΠπ|5 ΤΩ] ΒΟ ΙΓ ἀΪὰ., τ ἴῃ ΘΠΔΙ [6 νἱ Δ ΠΊ115, 51Π6 ῬΓΟΡΘηΒΙΟΠ6. ἃ] {πὰ 
᾿ναπηᾶΠἃ, δ ἱποι]ρᾶιϊ. (ἀμ ΓΙΌ Π68. ΟἸΠΠ65 ἃ} Αἀδ) πβάπ8 ἰπ ΠΟάϊΪθΓ- 
ΠὰΠὶ ἀἰθη ῬΓΔΟ ΘΓ ΘΓ ; 41] ΥΘΓῸ ΡΘΙ 6] σγδίίαη) ἴῃ οΠδγιίαία σιιηΐ σοη- 
ΒΌΠΏΠη Δ 1, ἸΟΟΠῚ ΡΙΟΓΠη ΟὈ ΙΠΘηΐ, Θ᾽ 1η νἱβι ἰδίϊο πη γορηὶ ΟΠ ΓΙ πηδη [6 5ἰα- 

θυπίαγ. ϑουρίαμη. ΘμΪΠ) δ᾽: 9 ἸΠρΡΘάθγθ [ῃ ΟἸΡΙΟα]ὰ ραμ] πη «αδηία- 
᾿πηοη4π6, ἀοηθοὸ ἰΓἃ πιθὰ δἱ [ἸΓῸΡ βδγίγδηβθαΐ ; οἵ γθοουἄλθο. ἀϊδὶ θοηὶ, 

αἵ ϑυβοιίαθο γῸ5 6 5ΘΡΆΠΟΠΡΙ5. νοϑίγιβ.. Βθαιϊ σαμηῖ5, ΑἸ] 6οἰϊ, οἱ ΡΓρορρίαᾶ 

Πομιΐηὶ ἴῃ ΟΠΡ {15 ΟΟΠΟΟΥἀΪὰἃ [ΠΡ] ΘΥΘΙΊΠ115, π΄, ΡΘῚ ΟΠαΡ (ἀΐθ πη ΡΘοοδία 

ποδίγᾶ ΠΟΡῚ5. ΓΘΠ Δ ηΐπ1. ΒΟΡΙΡίΙΠη ΘΠ} 6581: (Πθαι 1, 4 ΠΟΡΙΠῚ ΓΟΙΠΪ5586 
5ηΐ ἸΠ] 465, οἱ 4αογαμη ἰθοία δυηΐ ρθύθαίᾷ. Βραίιιβ. νἱγ, οαἶπ5. Ρ60- 
οαΐαμη ΠΟΙΏΙΠΙ5. ΠῚ ἱπηρι 11, ΠΘ4ι6 οϑί ἴῃ ΟΓΘ οἷι5 ἀοἰιι5.. Πδρο ἢ 6ἃ- 
{115 ργΓαρθάϊοαίο δὰ 605 Ῥϑυί ποῖ, 4] Ρ6Γ [Ι6βιπὶ (τ βία μη ΠοΙμηί πηι 

ποϑίγαμῃη ἃ 60 διηΐ οἰθοίϊ, ΟἿ 511 Ιου 1ἢ 56 οι ἃ 5Θο] τη. ΑἸηθη. 

ἀξίους. ϑυθῖπ46 Ρ. αὐτοῦ [πηϊπ8, ΕδΙ- 
88. (ο] οπηθϑίβ οἱ 8111} πη] ]οηΐ αὐτῆς 
50. ἀγάπης. 

2) Νυ!]ὰη. ἰδοιιηᾶπ ἱπαϊοδηΐ [πη.; 
(α]]απά., Ἀϊι556].. ΒΟΠοθπριηᾶπη. οἱ 8]1]. 
ϑρδίϊαμη δυίθπι ἴῃ Νί5. οουίθ οχίαί. 

8) φαγερ[ωὠϑήσογἼται ἴπη., (Ο] πα. 
(Δ|18η4. οἱ 8111 ϑαρρὶ θη οχ (]θη. ΑἸοχ. 

4) 58]. 20, 20. ϑθηβϑιιβ δύ : αἰϊηιιοί 
ἰοηιρουὶβ 86ρι οἰ οὐ! ἰθοίί. ἔμιο γ6- 
δισοηί. Η. 

5) Ὅσον ξοτηϊπδίμπη Πα })65 οἰΐαιη ΗΘΡΓ, 
105 915. Τά: 

0) 51πὴ}]6 πΟΠΉΙ] ᾿ὰθ65 ἴῃ ΠΠΡΓῸ 
ΔΡΟΟΎΡΒΟ ΙΥ̓ Εδβαν. 2, 106. Οὐοίοηι. Ἐδ- 
ΒΡ Οχίβϑα ἃποίοσοιη δὰ ἔζϑθοῃ. 97, 12. 13. 
Ραίΐαί (Δ |]ᾶπά. 

1) Απἰπιαάνογία ϊὸ ΟἸοιηθηίθπη. 6δΠ]-- 
ἄἀρτη ρ΄ᾶπθ νἱπὶ (Πρ αι] δ ΤΟΙ ΒΒΙ ΟΠ ΘΠῚ 
Ῥϑοσδίουα μη 561 [π501Π 0 1066 Π| ΟΟη5Θ 4π6η- 
ἀἀπὴ {ΓΘ γῸ, {πᾶηὲ ἰγρα} ΕἸά 6 ἀρο- 
βίο! αβ Ρδα]π5, οαϊπ5 ἰδιηθη Τηθηΐ6Π] ἰθπο- 

ῬΑΤΠΕΒ ΑΡΟΒΤ, 

ΓΆΓ6 ἃπί ἃ) δὰ ἀοθοίον ποπ ροίι (]6- 
ἸΏΘη5: ᾿ππΠὴ0 Θα΄θη ρ΄ᾶπ6 αἰ {π] [ὈΥΤηἃ 
Ιοαιιθηάϊ, Οὗτος ὁ μακαρισμὸς ἐγένετο 
ἐπὶ χτλ. “ἀυαὰ Ραμ] δά οι. 4, 9. 
Ὁ μαχαρισμὸς οὖν οὗτος κτλ. ἰαπάοπι- 
{6 ἰἀ6πὶ 1)Αν 1415. ἰθϑι]πηοηΐαπη Δα ἢ οί 
Δ σΟΠΠΡΠΊαἰΙ ΟΠ 6 ΠῚ ἢπΐπ8 ἀοοίπα6 ἀ6 
ΟΠ α(15. οἰ Ποδοῖὰ δα Πι5{ΠΠοα 1οηθιη, οχ 
40 ΕἼΔΕΙ γἱπὶ δἰπθ Ορορθ5 ἀοοπο,αί 
Ραμ 5, ἤομι. 4, 6--- 8. αἱ Ιοηρα ο]αγ5- 
Β᾽ ΠΏ 511. ΠΙΠΕ ΙΔΠῚ ϑαποίοβ ΠῸ5. ΥἱΓῸ5 
ἰδ πη 51}. 1} 6 ποίϊοηθπ ΕἸ 46 δηϊπιο ο0η- 
ΟΘΡί556, {86 58πο[Πδίθπι (Πᾶν (αἰθιη 4π6 
Δ δᾶἃ Τοιηονογοί. Ραίοθι, οἰϊδιη 4αοπηο 0 
ἰπ{6 Προ πᾶ ππη), {πο4 ο. 32. ἱπου! οαγαί. ΕΤΘῃ. 

8) 510 644. πθ4π6 δὰ δ οἰίοπιμῃ, οἱ 
ΓΘοία 4υ!ἀ6π), αἱ ΙΔΟΟ ΒΘ οπιι5 οοηΐγα {ΠΠπ1Π| 
ποίδί. 

λα ΟΡ θο άδο Το 
10) [4 56. Πα!βῃεί (οἀ. Μ5., γαΐ. ὕο- 

Ἃοχ ΤΧΧ ἱπίορρ. δχμῖθοί ᾧ. 81. 5. Ρδπ- 
[ἰὰ8 δά ἤοιῃ, 4, 8. Ἡγοί. 

{ 
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11. μ δε αϊὲ ρανγιϊοῖρο5, ργαθδουϊην απιοίογοδ, σοηβίθαπίι" ρμθοσαίιι. 

ἐρϑδογηι. 

“Ὅσα [οὖ]ν παρέβη [μεν διά τινος τῶν [τοῦ] ἀντικε[μέ]νου", 
ἀξιώσωμεν [συγγνώμην]. καὶ ἐκεῖνοι δὲ, οἵτινες ἀρχηγ] οἱ τῆς] στάσεως 
καὶ διχοστασίας ἐγεν[ἡϑΊησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σχο- 
πεῖν. Οἱ γὰρ μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης πολιτευόμενον ἑαυτοὺς ϑέλου- 
σιν μᾶλλον αἰκίαις" περιστίττειν, ἢ τοὺς πλησίον᾽ μᾶλλον δὲ ξαυτῶν 
κατ ἀγνωσιν φέρουσιν, ἢ τῆς “παραδεδομένης ἡμῖν] καλῶς καὶ δικαίως] 
ὁμοφωνίας. Καλὸν γ[ὰρ] ἀνθρώπῳ ἐξομολογεῖσϑαι περὶ τ[ῶν] πα- 
φαπτωμ! ἄ]των, ἢ σχληρῦναι τὴν καρδίαν αὐτὶ οὔ], καϑὼς ἐσκληρύνϑη 
ἡ καρδία τῶν στασιαζόντων" πρὸς τὸν ϑεράποντα τοῦ Θεοῦ ΜΜΗωυσῆν᾽ 
ὧν τὸ [χρί]μα πρόδηλον ἐγενήϑη. Κατέβ[ η]σὰν γὰρ εἰς ἄδου ζώ[ν]τες, 
καὶ ϑάϊνατος κατέπιεν αὐ]τούς. Φαραὼ: καὶ ἡ στρα[τιὰ αὐτ]οῦ, καὶ 
πάντες οὗ ἡγούμενοι Αἰγ]ύπτου͵ τά τὲ ἅρματα, καὶ οἵ [ἀναβά]ται αὐὖ- 
τῶν οὐ δι᾽ ἄλλην τινὰ [αἰτία "ν ̓ ἰβυϑίσϑησαν εἰς ϑάλασσαν [ἐρυϑρ]ὰν 
καὶ ἀπώλοντο, ἀλλὰ διὰ [τὸ σπλη Ἰρυνϑῆναι αὐτῶν τὰς ἀσυ[νέτου]ς 
καρδίας, μετὰ τὸ γενέσϑαι [τὰ ̓ σημ]εῖα [καὶ] τὰ τέρατα ἐν γῇ «Δ ἰγύ- 
[πτου] διὰ [τοῦ ϑΊ)]εράποντος τοῦ Θεοῦ |Ἡ]|ωύσέως. 

11. Ζ7αϊ5 ὁοη ο5810 1260 ρμίαροιί. 

᾿“προσδεὴς" ἣ ἀδελφοὶ, [Ὁ] δεσπότης ὑπάρχει τῶν ἁπάντων᾽ [οὐ]δὲν 
οὐδενὸς χρήζει, εἰ μὴ τὸ [ἐξ]ομολογεῖσϑαι αὐτῷ. Φησὶ γὰρ [6] ἐκλε- 
κτὸς 4αβίδ᾽ ἐξομολογήσο μ] αι" τῷ κυρίῳ, καὶ ἀρέσει αὐτῷ ὑπὲρ [α]όσχον 
νέον, κέρατα ἐχφέροντα καὶ ὅπλάς" ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανϑήτω- 
θαιςς ΚΙ αἱ πά]λιν λέγει" “ϑῦσον" τῷ Θεῷ ϑυσίαν αἰνέσεως, καὶ 
ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχᾶς σου᾽ καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ ϑλί- 
ψεώς σου, καὶ ἐξελοῦμαι σε, καὶ δοξάσεις με. Θυσία' γὰρ τῷ Θεῷ 
πνεῦμα συντετριμμένον." 

Π1Π|:. “οϑὶβ οἰναγίία8 ογφα ροριυιίιην ϑδιυμίην. 

᾿Επίστασϑε γὰρ, καὶ καλῶς ἐπίστασϑ[ε τὰ]ς ἱερὰς γραφὰς, ἀγα- 
πητοὶ, [καὶ ἐγκεϊκύφατε εἰς τὰ λόγια τοῦ [Θεοῦ. Εἰς ἀἸνάμνησιν. οὖν 
ταῦτα [λάβετε!. ἹἱΜωῦσέως γὰρ ἀναβάϊντος εἰ]ςἶ τὸ ὄρος, καὶ ποιήσαν- 
[τος τεσσαρ]άκοντα ἡμέρας καὶ τεσ] σαράκοντ]α νύκτας ἐν νηστείᾳ [καὶ 
ταπειν]ώσει, εἶπεν πρὸς αὐτὸν [δ κύριος" » Μωυ]σῆ" ῥ Μωῦσή ν κα- 
τάβηϑι [τὸ τάχος] ἐντεῦϑεν, ὅτι ἠνόμησεν [ὁ λαός σἸου, οὺς ἐξήγαγες 
ἐκ γῆς [.«4ϊἰγύπτο]υ" παρέβησαν ταχὺ ἐκ [τῆς ὁδο]ῦ, ἧς ἐνετείλω αὑτοῖς, 
[ἐποίησα]!ν ἑαυτοῖς χωνευματα." [Καὶ εἶπε]ν κύριος πρὸς αὐτόν" ,λε- 
λάληζκα" πρός] σε ἅπαξ καὶ δὶς, λέγων" [ἑώρακα] τὸν λαὸν τοῦτον, 
καὶ ἰδοὺ, λαὸς [σ]κληροτράχηλος᾿" ἔασόν [μὲ ἐξολ]εϑρεῦσαι αὐτοὺς, καὶ 
ἐξαλείψω τὸ] ὄνομα αὐτῶν ὑποκα[τωϑεν] τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσω 
[σε εἰς ἔϑ]νος μέγα καὶ ϑαυμαστὸν [καὶ πολ]ὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο." 
[Εἶπε δὲ ΜΜωῦσῆς" μμηϑαμῶς", κύριε" [ἄφες τὴν ἀϊμαρτίαν τῷ λαῷ 
τούτῳ, ἢ κἀμὲ ἐξάλενψον ἐκ βίβλου ξώντων. ἰῷ, μεγάλης ἀγάπης, ὦ 

(ἀρ. 1.1. 1) ὅς. δόλων νοὶ] ἐνεδροῶν. 2) Οοά. ΝΞ. οἰχέαις. 
Ἡγοι(. ἝΟἴν. ἘρΡ. Βᾶγπᾶρ. ὁ. 2. ὕτωη βἱηίΐ 3) Ναπι. 18 
ΟΥ̓Ω0 αἶἷος ποηιιδϑῖην, οἱ ὁοηΓαγῖιι5 παὐθαί ἜΟΥ 
ἠιυιῖιι5 δαθοιὶ μοί δία! θΉι. 4) Ἐχοά. 14. 
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1. ϊβϑιαϊὶ ραν οΐροθ8, ργαρδουίην ατιοίογοθ5, σΟΉ βίθανίιν ρμοοςσαίινηι 

ἐρϑουυιι. 

Ουδοοῦπαπιιθ ἱρὰ ΡΘΓΡ Δ] πιὰ5 Δάν υβαγΪ 5 σοΘβί 065 (ἀ 6] {ΠΠ|Π115, 
γΘΠΪΔΠῚ οἱ ᾿πα] θη 8} [ΠΡ] ΟΓΘΠΊΙΙΒ: 11 γογῸ, 4] 56 0015. οἱ 1556 }510- 

ὨΪδ5. ΡΓΙΠΟΙΡΟ5. Θχβί γι ηΐ, ΘΟΙΏΠΠΠΘ ΠῚ 5061) σΟὨΓ ΘΙ ΡΪατὶ ἀθθθηΐ. ΟἿ ΘΗ ΪΠῚ 
1Π {ΠΟΤῈ οἱ Παριίαίθ νυἱίαη ἀσριηΐ, 56 ἴρ505 Ροί5 48Π| ΡΤΓΟΧΙΠΊΟ5. ἴῃ 
ΟΥ̓ 5. ἸποΙάθγα νόιηΐ, οἱ 56 1ρ505 ΡοίΠα5. 4π8η} ρι!ΠΟΠγ6. οἱ πιβίθ {γὰ- 
απ ΠΟΡΪ5 ΘΟΠΞΘΙΠΒΙΟΠΘΠῚ 5Ὲ01Γ6 ὙΠ ΘΓ ΟΠ 6 ηῚ νου ιηΐ. Μο]Ππ5 ΘηΪπη 
αϑὲ ΠΟΙΉΙΩΪ, ρθοοαϊᾶ 5πἃ ΘΟΠΠίθΙΪ, (18Π| ᾿Πἀ ΓΆΡ. ΟΟΥ 5111}; ὈΓΟΣΐ ᾿η4τι- 

ΓᾶΐΠΠ) Θ5΄ ΘΟ 601, 4Π| σοηΐγα ΜΟΥ56 ΠῚ [δηλ] ΠΟΙΊΪΩΙ 5641 ΠΟ 6 ΠῚ 
ΘΟΠΟΙ Γαΐ, ΠΟΤ ΟΟΠἀ ΘΠ Δῖ10 τηδΔη 165 {π||. Ποβϑοθπάθγιηΐ θη ἰὴ 
ἸΠΓΘΓΏΠΙΠῚ ΥἹΝΪ, οἵ ἸΠΟΓΒ 605 ΔΒΟΓΡΘΙί. ῬΠΑΓΔΟ ππὰ ΟΠ Θχογοϊία σι, οἱ 
ΟΠΠ65 ΡΓΔΟίδοί! Αοθογρίϊ, ΟΠΡΓΙΙΒ ΘἰΙ8Π] οἱ σομβιϑίθηΐθα ἴῃ Οἷβ. ΠΟῚ 8[1ΔΠ| 
ΟΌ Οδιι58Π) ΓᾺΡΤῚ ΤΏΔΡῚ5 ῬΓΟΪΈΠΟ ἱΠΠΠΠΘΓΒῚ βπηΐ οἱ ρου θυ αηΐ, 4πᾶπὶ «ποὰ 
βία] α ΘΟΙΡΠ οΟΥάΔ, ροϑί ἰοΐ βίσῃᾶ οἵ 1] Γ οι] οβίθηβα Ρ6 1 ἰδιηπ!αμη οὶ 
Μογϑοη ἴῃ ἰθγγὰ Αδσυρίϊ, ᾿πάπραΐα {ΠΘΡΙηΐ. 

111. Ταϊϊξ σΟΉ [5510 1260 ρίαοοί. 

ΝΌΠ 5. ΓΟὶ, [γαΐγθβ, [πα] σιι5 δέ ΠΟΙΏΪΠ1Ι5. ΟἸΠΠΠΠΠ : 81] ἃ ΤΙΟ( Δ ΠῚ 
ἀδϑιἀογαΐ, Ῥγδθίθυ {810 τιὶ ἰρ51 ἢδΐ σοηΐοβϑιο. Ὠιοΐ θημη οἰθοία5 Πανὶ: 
ΟΠ ΠΘΡΟΥ ΠοΙηϊπο, οἱ ρἰδοθθιῖ οἱ 5 ΡΟΙ υἱζα πη} ΠΟΥ ΘΙ], ΟΟΓΠΙΙἃ ΡΓῸ- 
ἀποθηΐθηιμ οἱ ὑηρι ας; νἱἀάθαηΐ ῬΔΊΡΟΓῸ5. οἱ ἰαοίθηϊιγ. ἡ. Εἰ ΤαΓΒ5. ἀϊοϊ{: 
τη 014 ἢ60 5Δου} ΠΟ πιη ἰδπιάϊβ, οἱ γοάάἊθ ΑἰἸΕ[5ϑπη0 νοΐα (πᾶ. Εἰ ᾿ηγνοοᾶ 
6 ἴῃ ἀϊθ6 {ΓἸΠ]α ΤΟ Πἰδ ἰᾳδ6, οἵ ϑυιιᾶμη ἴθ, οἱ ο ογ ΠΟ 015 πη6. 5'ΔΟΥ ΠΟΙΠΠῚ 
Θηἶπὶ 60 5ριΡ5 σΟΠ ΓΙ] αίπ5.ἡ 

{Π|. Μοϑὶς εἰναγίία5 οὐφα ροριυιζιυην ϑυνυη]. 

Νοβίι5. ἁιιίθμ, ΑΙ] οἵ!, οἱ ΓΟ ΠΟΒ(Ι5. 5Δογᾶ5. ϑΟΡΙρίαΓαβ, οἱ ρθη Π|5 
ἴῃ ἀϊνπᾶ ΘΟ πα ᾿ΠἰΓΟΒρΡΟχίϑιῖ5. [Π|ὰ στ] 1ἢ ΤΠΘΙΠΟΤ ἃ) Γανοοαΐθ. (η 
Μογ565 ἰπ τηοηΐθιη ἃϑοθηςββοί, οἱ ἀαυδάγδσιηϊα ἀϊθ5 ποοίθϑιπιθ {Δ Γὰ- 
Β᾽ηΐα τῃ ἰθππ]0 οἱ Βαμα ΐ6 ἰΓαπβοριβϑοί, ἀἰχις ἃ θὰπὶ Ποιηϊημ5: «Νογ- 
565, Μογ565, ἀδβοθπθ νϑ] οι’ Ὠ]η0, 48 1Π1π|{ΐθπ ἴδοις ΡΟραΪ5. ἔππ|5, 
{π05 Θαἀπχιβϑίϊ ἀ6 ἰθργὰ ἀθσυρίι!; ἰγᾶηβογοϑϑὶ ϑπηΐ Οἷἴ0 ἀ6 νἱᾶ, {{π|ᾶ1 ΙηΔΠ- 
ἀδϑὶ! οἷβ, οἱ [δοαγαηΐ 5.01 ἔπ51ἃ. Εἰ ἀϊχιΐ Ποιηϊηι5 δά ΠΠππὴ: Ἰοσαίι5 

51 δά (6 5616] οἱ [θυ η), ἀἰσθη5: ὙΠ61Ὶ Ρορα!αη ἤπιπο, οἱ 6666, ρΡορα- 
Ιὰ5 ἀπγα ΟΟΡΥΙΟ6 οϑί; 51Π6 116 ΟΧίρυ 6. 605, οἱ ἄ6 16} 0 ΠΟΙΊΘΠ ΘΟΓΙΠῚ 
5} 6Ο6]0: οἱ ἰδοϊδιη ἴθ ἴῃ ϑϑηΐθιη Πρ ΔΠῚ δὲ 1] ΓΔ ΠἅΠ|, οἱ ἢδ6 ΠΕΠΊ6- 
ΓΟΒΙΟΓΘΙ.( Πἰχὶὶ δαΐθιη ΜΟγ5685: «ΘῈ Π πὰ π| θ᾽ ΟΠΉΪΠ6 : ΤΟΙ 6. ἰναἰ6 ΡΟΡΆ]Ὸ 
ΡΘοοδίιπη, ν6] οἰϊᾶπι τη6 ἄ61]6. ἐ6 {{ῦγ0 νἱνθηίπηη.. Ὁ οΠαγιἰίθη] ΠΟ ΔΠ ! 

ΠΡ 1 1γ0π. Λε 17: 25.. οἱ αρ. 1Π1|. 1) ἀγαβαίΐζνοντος εἷς 
ΕρΡ. δά Ὠίΐορῃ. ο. ὃ. οδαἀ4. δηΐθ Ιδοο ΒΟΠΠΠΙ. ἕ 

2) ποιεῖν χρόνον --:- διατρίβειν. 
Ὁ. 08, 81---ϑ8. ΟἸεπι. ΑΙΟΧ. 1. ὁ... (ρν Αοὶ, 15, 35. 18, 238. 20, 8. ἢ] (ον. 

Εν 11..ὄ 95. [δς. 4. 13. 
3) 1765; 40.14.18, 8) Εχοά. 82, 7 544. θοαΐ. 9, 12 544. 

4ὃὺ (ῇν. ΟἸδπι. ΑἸοχ. ϑίγομι. ΠΥ, 19.}.617. 
4) Ρ5. 50, 19. 5) Εχοᾶ, 32, 82. 

1: 
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τελειότητος ἀνυπερβλήτου ! Παῤῥησιάξεται ϑεράπων πρὸς κύριον, αἰτεῖ- 
ται ἄφεσιν τῷ πλήϑει, ἢ καὶ ἑαυτὸν ἐξαλειφϑῆναι μετ’ αὐτῶν ἀξιοῖ. 

11... υἱὲ οἰναγιίαία ρίθηυδ 65ΐ, οὔθ ἀαηιπιηι διὺϊ!, ἀμηιηιοάο ρα 

Θεοἰοδίαθ γοϑίϊίιιαίιιγ. 

Τίς οὖν ἐν ὑμῖν γενναῖος, τίς εὔσπλαγχνος, τίδ πεπληροφορημέ- 
γος ἀγάπης: Εἰπάτω"" Εἰ ὃὲ ἐμέ στάσις καὶ ἔρις καὶ σχίσματα, ἔχχω- 
ρῶ, ἄπειμι, οὗ ἐὰν βούλησϑε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα υπὸ τοῦ 
πλήϑους" μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ «Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καϑε- 
σταμένων πρεσβυτέρων." Τοῦτο ὃ ποιήσας ἑαυτῷ μέγα χλέος ἐν οὐ 
ρίῳ περιποιήσεται, καὶ πᾶς τόπος δέξεται αὐτόν. Τοῦ γὰρ κυρίου" 
ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς." Ταῦτα οἱ πολιτευόμενοι τὴν ἀμεταμέ- 
λητον πολιτείαν τοῦ Θεοῦ ἐποίησαν καὶ ποιήσουσιν. 

,. Ποῖνδ οἰναγίαἰ8 οαρηιρία. 

“ἽΝνα' δὲ καὶ ὑποδείγματα ἐθνῶν ἐνέγκωμεν᾽ πολλοὶ βασιλεῖς καὶ 
ἡγούμενοι, λοιμικοῦ τινὸς ἐνστάντος καιροῦ, χρησμοδοτηϑέντες, παρέ- 
δωχαν ἑαυτοὺς εἰς ϑάνατον, ἵνα ῥύσωνται διὰ τοῦ ἑαυτῶν αἵματος 
τοὺς πολίτας. Πολλοὶ ἐξεχώρησαν ἰδίων πόλεων, ἵνα μὴ στασιάξωσιν 
ἐπὶ πλεῖον. ᾿Επιστάμεϑα πολλοὺς ἐν ἡμῖν παραδεδωκότας" ἑαυτοὺς εἰς 
δεσμὰ, ὅπως ἑτέρους λυτρώσονταις. Πολλοὶ ἑαυτοὺς παρέδωκαν εἰς 

δουλείαν, καὶ λαβόντες τὰς τιμὰς αὐτῶν, ἑτέρους ἐψώμισαν' . “Πολλαὶ 
γυναῖκες ᾿ἐνδυναμωϑεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἐπετελέσαντο πολλὰ 
ἀνδρεῖα. ᾿Ιουδὴϑ' ἡ μακαρία, ἐν συγπλεισμῷ οὔσης τῆς πόλεως, ἠτή- 
σατο παρὰ τῶν πρεσβυτέρων, ἐαϑῆναι αὐτὴν. ἐξελϑεῖν εἰς τὴν παρεμ- 
βολὴν τῶν ἀλλοφύλων᾽ παραδοῦσα οὖν ἑαυτὴν τῷ κινδύνῳ, ἐξῆλϑεν 
δι᾿ ἀγάπην τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ ὄντος ἐν συγκλεισμῷ᾽ χαὶ 
παρέδωκεν, κύριος ᾿Ολοφέρνην ἐν χειρὶ ϑηλείας. Οὐχ ἥττονι" καὶ ἡ 
τελεία κατὰ πίστιν ᾿Εσϑὴρ κινδύνῳ ἑαυτὴν παρέβαλεν, ἵνα τὸ δωδεκά- 
φυλον τοῦ ᾿Ισραὴλ, μέλλον ἀπολέσϑαι, ῤὀύσηται. Διὰ γὰρ τῆς νη- 
στείας καὶ τῆς ταπεινώσεως αὐτῆς ἠξίωσεν τὸν παντεπόπτην δεσπό- 
τὴν, Θεὸν τῶν αἰώνων᾽ ὃς ἰδὼν τὸ ταπεινὸν τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἐῤῥύ- 
σατο τὸν λαὸν, ὧν χάριν ἐκινδύνευσεν. 

7.1. Ααἀπιοπθαηιις οἱ οΟΟΥ̓Υ ραν πῸ05 ἱπυϊέθηυ; πυὶ ἰαίοην, οαϑίφα- 

{οπθην ποτ γϑηῖ, θην ναϑοί ργοίθοίογ θην. 

Καὶ ἡμεῖς οὖν ἐντύχωμεν' περὶ τῶν ἔν τινι παραπτώματι" ὕπαρ- 
χόντων, ὅπως δοϑῇ αὐτοῖς ἐπιείκεια καὶ ταπεινοφροσύνη, εἰς τὸ εἶξαι 
αὐτοὺς μὴ ἡμῖν, ἀλλὰ τῷ ϑελήματι. τοῦ Θεοῦ. Οὕτως γὰρ ἔσται αὐ- 
τοῖς ἔγκαρπος. καὶ τελεία ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἁγίους μετ᾽ οἰ- 
κτιρμῶν μνεία". ᾿Αναλάβωμεν παιδείαν, ἐφ᾽’ ἡ οὐδεὶς ὀφείλει ἀγανα- 

(δᾶρ. 1}. 1) Τοοτ5 ΓϑοϊίαίΓ. ἃΡ. 2) ἢ. ἤοπι. 10 4: ῬΗΝΠΡΡ Χ, 98 
ΕΡΙΡΙΗ. δδδι.. 21, 6. 9) λυτρώσωνται ΡΙδοοὶ ΤΕ 

0 5....9. ΑἹ: πᾶ ηπη0. Π|Ὶπὶ 5ογυοὸβ )οὶ οῷ πορρϑϑίίαϊο 
(ὰρ. ΠΥ. 1) Ηπο τοίοιοπάα, Χπιᾶθ γράΐηιοῦο (ΗΠ ουη. Ραβί. Ναπαᾶ. 8.). ἃ [ὰ- 

ἂΡ. Οτροποπὶ ἰθρ. ἴῃ ἔν. Ι͂οᾶη. Τοῖη. οοΡβοηο οἰζαίαπη), ἤὸ πῸ βρϑοίαδϊ. 
ΝΠ 90 τυ ΡΟ ΡΟΌΣ: οὐ 10.  ΌΠη. 4) Ἐδάθηι δ] οοπίϊο ἂρ. Ῥασαῃ ἈΡοϑβί. 
ΧΧΥΠΙ, 14. ρΡ. 855. 6ἀ. Ἰ,ομηδΐζϑβοῃ. ΓΙ. 110. 9. 
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Ὁ ᾿π5ῈΡ ΘΓ} } 6 ΡΘΓ δ Οπ θη! Εδπλ] 5 Ποιπίπιιπὶ ΠΠ 6 Γ6 ΔΙ] οα αἰ αν, ΡΓῸ 
ΡΙοθ6. ΓΘΙ 55] 0 Π 01 ΡΟβίμαΐ, γ6] 5θΊρ5 1) ππᾶἃ ΟἸπὶ οἷ ἀ6]6 Ὁ] ρΘι. 

ΕΙΝ. μὲ ομαγίίαίο ρθη οδί, οηνηθ ἀαηιηην βιυδίΐ,, ἀιηιπιοάο ρας 

θοοἰοδίαθ τοδί ναί. 
(15. ἰρῚ Τα ἰηῖ0 νΟῸ5 ΘΘΠΘΓΟΒΙΙ5., 415 ΠΠΙΒΘΡΊΘΟΡΒ, {π|5 ΟΠαγιίαίρ 

ΡΙθηυδἐ Πιοαΐ : , 5] Ῥγορίον π6 βϑάμιο οἱ ἀἰβοογάϊα οἱ βοῃϊβιηαία οὐίαᾶ 
5 ηΐ, ἀϊδοθίο, ἀῦ60, Φποοιη 116 γΟ] 6.115, οἱ {πᾶ6 τη] πὲ 40 ̓ π 556 γιΐ, [ἃ- 
ΟἷΟ ; 501ππὴ ΟἸΓΙΒΕΪ ΘΟΡΘΧ ἴῃ Ρᾶθθ. ἄθραΐ οτπὶ σΟηΒ(1{π|15 ΡΓΟΒΌγίθγιβ.,. Οαϊ 
ποῦ ἔδοουι, τη ρη 1) 5101 ο]ΟΓΔΠ) ἴῃ ΠΟΠΏΪΠῸ ΘΟΠΟΙ 11. οἱ Ομ [ΟΟτι5 
ΘΠ ΘΧοΙρὶ οί. ΠΟΠΪΠΙ ΘηΪ Θϑί ἰθυγὰ οἱ ρ]θηιαἰο οἰα5.. Πᾶθο ἰδοιπηΐ 
οἱ ἰδοϊοπΐ, {πὶ αἰν!η), ΟἴμΠπ|5. ΠΠ ΠῚ ΡΟΘΠΙ οί, νι υἱναηΐ. 

.ν. Ηπῖιι5 εἰναγιαἰ8 οα θηρία. 

ὕἐ δυίθιη οἰϊδηι Θχθη θὰ σθης ΠῚ ΡΓΟΪ ΘΓ ΔΠΙΒ: ΤῈΠ}ΠῚ Γαρθ5. οἱ ρι- 
βοΥΠᾶίογο5.., ΡΘϑ{ {60 ἰθΙηΡΟΓΘ βᾶθυ!θηΐθ., ΟἸἸΠῚ ΟΥΔΘαΪΟ Θϑϑθηΐ Δαμη ΟΠ], 

ΠΟΤ 56. 0505 ἰγδαϊἰθγαηΐ, τ 5110 5ΔΠΘΊΠΠ6. ΟἾνΘ 5. ΠΡΘΡαΓΘηΪ. ΜΆ), η6 
ἀϊαΐπι5 56 Π{1Ὸὺ ἀπγαγοὶ., ἃ οἰνιαἰ 15. 5115 βΘο βϑοσπηῖ. ΜΆΪΟΝ. ἸΠΙΘΡ ΠΟῸΒ 
ΟΟΘΠΟΥΏΠ5., (πἰ| 56. 0805 ἴῃ ΠΟΙ] ΘΟΠΙΘΟΘΡΙηΐ, τπἰ ἅΠ105 ΓΘΑΙΠΠΘΓΘΗΪ. 
ΜΆ ἴῃ θυ 61 56. ἰρ505 δάάϊχουιηΐ, οἱ δοοορίο ργΘί]0 511 1105 οἱ- 
βᾶγαηΐ. ΜαΪΔ6 τ 1 16 Γ65, ογαία ἀϊνιπᾶ ΘΟΥΓΟΟΓαΐδθ, υὙἱ ἃ τη] σ᾿ ββϑυαηΐ. 
Βοαία πῶ}, Οαπη Π1}08. ΟἸΓΟΙΙ 86 588 θϑϑϑί, Γοραν ΒΘΠΙΟΓΘΒ. πἰ 5101 [166- 
Γοί ἰπ ΔΠΙΘηἰ σοπᾶγαμ Οαβίγα ΘΧΙΡ ; οἱ Ῥουίοα]0 58 ΟὈΙ οἰ ΘΠ 5, ΡΓΟΡίου ἅπ|0- 
ΓΘ ΡαϊΓαθ. ΡΟΡΆΠ ΖΘ ΟΡ 5θ551 θογοβϑδὰ οβί; δἱ ἰγδά! 1 Πθὰ5. ΟΙΟΡΏΘΓΠΘΠΙ 
ἴῃ ΠΏ ΠῚ5. ΙΠΠ]16 158. ΝῸΠ ΤὨΪΠΟΡῚ ρΘΡΊΟ]0 οἰϊαπὶ ρογίθοία ἴῃ Ἂς ἘβίΠ6Γ, 
αἱ ἀποάδοϊηι {γ115 ἴϑγδοὶ ἃ}0 ᾿πϑίδηι οχιίῖο ΠΡΘΡαΓ οὶ, 56. ᾿ρ5ᾶιη ΟὈΙΘΟΙΐ. 
Νδπη ἴῃ ἰθίπιηΐο δὲ Ππη}}Π αι 0 π6 ργΘοδίᾶ οϑί ΓΘΡΏ ΟΠΙΠΪ ΠῚ ᾿ΠΒΡΘΟΙΟΓΘΠῚ 
ΠΟΙΉΪ ΠῚ, 5ΘΟΙΠ]ΟΤΙπῚ ΠΘιΠῚ ; 64] ΔΗΪΠΙΪ [15 Πα 6 η} ΘΟΓΠΘ 5. ΡΟΡα- 
[ππὸ ΠΡ ΟΓαν"ῖ, οὐ] 15 σγαία 14 ΡΘΓΙΟ ΠῚ ΞΟ ΓΔί. 

ΠΥ͂Ι. Αἀπιοηδαηνιδ οἱ οοὐγὶρίαηνυδ 08 Ἰπυΐοθηι ; χιὶ ἰαἰθηι οαϑί αϊοηθην 

ποτ γί, ])ουην ναοί ργοίθοίοΥ θην. 

ΟΓΘΙΔ8. ἰσΊ οἵ ΠῸ5 ΡΓῸ 6ἷ5. 4] 1 Δ Π4π04 ρΘοσδίτιηι ἰἅΡ51 58ηΐ, 
αἱ ᾿ηοάδγαίίο οἱ Πυμη}}ἃ5 οἷ5 σοηοράαϊαγ, αἱ ΠῸΠ ΠΟΡΙΒ, 564 νοϊαῃηίαί! 
ἀἰνίπαθ οσθήδηϊ. 51. ΘΠΪΠῚ ΤΠ ΒΘΓΙΟΟΥ5. ΤΠΘΠἴ]0. ΘΟΡ δραα Πθιμη οἱ βᾶποίοβ 
[γποίποβα δτὶΐ, οἱ ἤπθη ϑιπὴ ΘΟΠΒΘ ΠΘίμ, ΑΒΒΕΙΏΔΙΉ15, ΕἸ] 6 οἵ], ἀΙ5010}1- 
ΠΔ 1, ῬΓΟΡίρου {π18Π| ΠΘΙΠῸ ἰΡᾶ50 1 ἀθ})6ῖ. Αὐπηομ!ίιο, «ἃ 4} 1105 ΘΟΙΏΠΠΟΠΘ- 

ΑἸ ΠΠ ΟΠ μὰ ἰπίορρυθίαίαι. ἴθ, αἱ τοὺς 
ἁγίους «ἃ δοο!οβίαπη Τοίογαϊ: .016 [ἄτ- 
ΒΡ 6 ἀπὰ ἀϊθ τυὰὶθἀθγδπίπαῃπηθ (6 Ρ σοίδ!- 
Ιθπθη ΙΓ ΠΟΟ δὴ (οίέ ππὰ Ὧἂῃ ἀἷ6 
ΒΘ ρθη, 4150 δῃ 16 σοιηθίηαθ βουσί." 

᾿} ΤΠ: 8..30. ««ΟἸδα, ΑΙ6κ. 1. .1. 
ΡΕ ΟΙ 7. 

6) [τὰ [αὖ. ἴπ αἰίθγὰ 6δἀ., ἴῃ ῬΓΙΟΓῚ ΟΠ 
ΤΟΙ44. οἀ4. οὐχ ἧττον αὖ, Μ8. ΗΤΤΟ- 
ΝΕΙ͂. Ἐδίμον. 7 οἱ 8. 

ὕρ. 1.01. 1) ἐντυγχάνειν --Ξ οὐγὰ- Ουοά ἢΠοιΐ πϑααϊί. θδργθοδί!ο οπίπι 1Π|ἃ 
ἴἰοπο ἰπίογοθ 618. (ἢ μετ᾽ οἱχτιρμῶν μνεία) ὀοτμμηηθ 

2) 6Δ!. 6, 1. οϑί ἰοϊϊαβ δορὶ θβϑίδθ οἰ οίπθπιη. ΕΤΘῸ 81 

8) μνεία. νοχ Ραιυ]ηπα, Βοιῃ. 1, 9. νϑγὰ οββοί ἨΠΘθη[6} ἀϊ ἱπίθγργείαίο, εο- 
Ουδο ἨΠροηΐοΙ 4 (416 ἀροβί. γρίθυ) μ. 90, 

ποί. ὅ. (δββϑθηϊθηία ἀππάογί, Ζ6} 50 ῃΓ. 
ΓΓ Ἰαΐποσ. ΤῊΘΟ]. 1854, 479.)}, γϑῖρἃ 

οΟἸοβϑία βοιηθί ἰρβᾶπι ἱπηρ ] Οὐ ἃν 556ΐ. 
4παπη ἰΐα 5ἰπί, ποὸὴ ΡοΟββαπι8. ΠῸΠ (6 

Βδηοίοσιπη ἱπγοοδίϊοπα 486 νοοϑίαν ὁ0- 



102 Ι. ΕΜΕΝΤΙΒ ΑΒ ΟΟΒ. ΠΥ͂Ι. ΕΥ17]. 

κτεῖν, ἀγαπητοί. Ἢ νουϑέτησις, ἣν ποιούμεϑα εἰς ἀλλήλους, καλή 
ἐστιν καὶ “ὑπεράγαν ὠφέλιμος" κολλᾷ γὰρ ἡμᾶς τῷ ϑελήματι τοῦ Θεοῦ. 
Οὕτως. γάρ φησιν ὁ ἅγιος λόγος" “παιδεύων' ἐπαίδευσέν με ὁ κύριος, 
καὶ τῷ ϑανάτῳ οὐ παρέδωκέν με ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος, παιδεύει͵ 
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν, ὃν παραδέχεται." ,“Παιδεύσει" με γὰρ, 
φησὶν ,,δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον" δὲ ἁμαρτωλῶν μὴ 
λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου. Καὶ πάλιν λέγει" »μακάριοςἶ ἄνϑρωπος, 
ὃν ἤλεγξεν ὁ κύριος" νουϑέτημα δὲ παντοκράτορος μ μὴ ἀπαναίνου, 
αὐτὸς “γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, καὶ πάλιν ἀποκαϑίστησιν᾽ ἔπαισεν, καὶ αἵ χεῖ- 
θὲς αὐτοῦ ἰάσαντο. Ἑξάκις ἐξ ἀναγκῶν ἐξελεῖταί σε, ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ 
οὐχ ἅψεταί" σου κακόν. ᾽Εν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ ϑανάτου, ἐν πολέμῳ 
δὲ ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε, καὶ ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε κρύψει, 
καὶ οὐ μὴ φοβηϑήσῃ ᾿ κακῶν ᾿ἐπερχομένων. ᾿“δίκων καὶ ἀνόμων χα- 
ταγελάσῃ, ἀπὸ δὲ ϑηρίων ἀγρίων οὐ μὴ φοβηϑῆς" ϑῆρες γὰρ ἄγριοι 
εἰρηνεύσουσίν σοι. Εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος, ἡ δὲ 
δίαιτα τῆς σχηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ. Γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ [τὸ σπέρμα 
σου], τὰ δὲ τέκνα σου ὥσπερ [τὸ παμβό]τανον τοῦ ἀγροῦ. ᾿Ελεύσ[ῃ 
δὲ ἐν τά]φω, ὥσπερ σῖτος ὥριμος, κατὰ και]ρὸν ϑεριξόμενος, ἢ 
ὥσπερ ϑημω]νία ἅλωνος, καϑ' ὥραν συ[γκομι]σϑεῖσα." Βλέπετε, 
ἀγαπητοὶ, ὅτι] ὑπερασπισμός ἐστιν τοῖς παιδευομένοις ὑπὸ τοῦ 
[δ]εσπόϊτου" καὶ γὰρ] ἀγαϑὸς ὧν παιδε[ύει ὁ Θεὸς], εἰς τὸ νουϑε- 
τ]ηϑῆναν ἡμᾶς διὰ τῆς ὁσίας [παι]δείας αὐτοῦ. 

1Ὺ1]. 

Ὑμεῖς οὖν, οἵ τὴν καταβολὴν [τῆς] στάσεως ποιήσαντες, ὑποτ| ἄγη ]τε 
τοῖς πρεσβυτέροις", καὶ παιϊδεύ]ϑητε εἰς μετάνοιαν, κάμψαντες] τὰ 
γόνατα τῆς καρδίας ὑμῶν". ΙΜάϑετε ὑποτάσσεσϑαι, ἀποϑέμενοι τὴν 
ἀλαξόνα καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης ὑμῶν αὐϑάδ᾽ ειαν7᾽ ἄμεινον γάρ 
ἐστιν ὑμῖν, {ἐν} τῷ ποιμνίῳ τοῦ Χριστοῦ μικροὺς καὶ ᾿ἐλλογίμους 
εὐρεϑῆναι, ἢ καϑ᾽ ὑπεροχὴν δοκοῦντας ἐκριφῆναι ἐκ τῆς ἐλπίδος 
αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ λέγει ἡ πανάρετος σοφία" : ἰδοὺ, προήσομ[αι 
ὑμῖ]ν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν, διδάξω [δὲ ὑμᾶς] τὸν ἐμὸν λόγον. ᾿Επί[ειδὴ 
ἐχάλουν], καὶ οὐχ ὑπηκούσατε, καὶ ἐξέτει]νον λόγους, καὶ οὐ [προσ- 

ϑοαιίογιὶβ ατιοίογο5 ῬγοδθυοΥὶ5 5656 βιδϊϊεϊαηί, τ [)θιι5 605 ρογααί. 

δπΐοιη ἴῃ οχίγοιηο ἱπάϊοϊο ᾿πάϊοσαμη γὙἱοθ 
[πποίπΓο8 6556. 4ῈΠῚ γπϊσο τί νυἱάθίαν 

δἰίαγθ. (ομραγᾶπαᾶ βιηΐ 4188 ἰΘβι ἴα 
5.0 ἤποϑη οἂρ. 45δ.: [ΟἹὲ δὲ ὑπομέ- 
γοντὲς ἐν πεποιϑήσει δόξαν καὶ τι- 
μὴν ἐχληρογνόμησαν, ἐπήρϑησάν τὲ χαὶ 
ἔπαρφοι ἐγένοντο ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἐν 
τῷ μνημοσύνῳ αὐτῶν εὶς τοὺς αἴῶ- 
νας τῶν αἰώνων. ἀμήν. ΘυΐριΒ 5[Δ{1π| 
Δἀάδαπίι ἤδοςο (6. 40): τοιούτοις οὖν 
ὑποδείγμασι χολληϑῆναι χαὶ ἡμᾶς 
δεῖ, ἀδελφοί. Γέγραπται γὰρ" ,χολ- 
λᾶσϑε τοῖς ἁγίοις, ὅτι οἱ χολλώμενοι 
αὐτοῖς ἁγιασϑήσονται." ΒΔ ΠΟΙ ἸΘΊΓῸΓ 
ΔΡΡΘΙ]δηΐαῦ ἢ 4πὶ 0)» ΠοΙηρη Βοπιϊηὶ 
{πο οοηβίδη ΤῸ ΠΟ θη απ ΟΥΟἿ 1115 
ἃ τηογίθ ἃ 11 5πηΐ: ἀὸ υὙἹἀθίι" 5οη θη ἃ 
ὙΘΓΒΟΙΙΠΣ ΡΙῸΡΘ δοοθάύοσο δή δὰ, “πὰ 
ἴῃ ἈΑΡΟΟδΙγρϑὶ Τοδῆηθα δ 50 τηΠ| 5 8δ8η- 
οἴοτιη ΠΟΠΟΥΡῚ5 ΡΥΔΟαϊ δ ηίασ, ϑαποίοβ 

ΟΠ ἸβιΊΔη1 5101 ΡοΓβαβιββοηΐ (εἴν. 1 (ΟΥ. 
60, 2: ρος. 20, 4.)}, πΠοῃ ΡῬΓΌΓΒΙ5. ἰποΓ6- 
ὝἸΡ116 οβϑί, ἰὰπὶ (Ἰθηθη 5. (ΘΙΡΟΓΟ 1ΠΠ05 
ΟΓΑίο5. 6556. αὖ ΠΊΟΓΙΪΒ ΒῈΡΡΙΙοἰππ ἃ} 
ΠΟΙ ΪηἾθτ15 {πα ἴῃ Ρϑοσαΐππη ἱποὶ ἰββϑηΐ 
ΔΥΘΓΘΓΘηΐ ΘΟΒ΄Θ. ΔΈΧΙΠΟ 580 Δα γα Γθηΐ, 
Ομ ΟΕ] Ροίοϑί οἰϊαπη [Θοὰδ ΑἸ {15 φαΐ 
ἃραἃ ΡΒ] ΟΠ ΘΠ ΤΡ αΣ ΟρρΡ. δά. Μδῃβ.; 
Π, 490: Ζευτέρῳ δὲ (δο. παραχλήτῳ 
τῶν πρὸς τὸν πατέρα καταλλαγῶν, 
40 Βοιμΐπο5 αὐπιπῖαν),. τῇ τῶν ἄρχη- 
γετῶν τοῦ ἔϑγνους ὁσιότητι" ὅτι ταῖς 
ἀφειμέναις σωμάτων ι"νυχαῖς ἄπλα- 
στον χαὶ γυμνὴν ἐπιδὲ ειχγυμέναις 
πρὸς τὸν ἄρχοντα ϑεραπείαν τὰς 

ὑπὲρ υἱῶν χαὶ ϑυγατέρων ἱκετείας 
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[ἀοίπηι5, ὈΟηὰ 68. οἵ ΔΡΡΥΪΠῚ8. α{}}15, νο αηΐδίϊ Θηἷπὶ ἀἰ νη 8. Π05 σρ] αἰ ηδ]. 
Β10. ΘΗΠῚ Ἃἰο᾽Ὁ 5ΔΟΟΙ ΒΟΙἼηΟ; .Οαϑι σᾶ 5. Οαϑι ραν! τη6. ΠΟΙ ΪΠ 15, δἰ ΤΟΥ 
ΠῸΠ ἰγδα!ἀ] πη86: 46) ΘΗΪΠ ΑΠΠ]οὴ Ὁ ΠΟΙΪπι15, ἁγραϊ; ἢΠἀρ6}1ὰΓ Δυί6 1 
ΟἸΏΠΘΙ ἢΠ]Π 11, 4116} 5115 010 1{, ΟΟΓΓΙΡΙ οἱ θη μη, ἡ αἰΐ, 2η16 Ππιβίπι5. [ἢ Τ]ΒΟΓΘΟΓ- 
ἀϊα, δἵ Ἰπο ΘΡΆ}1} 1η6 ; ΟἸΘι) ἃπίθ1:η ΡΘΟΟλίΟΓ ἢ Π0η ἰπηρίποτοί οἀραΐ 
τηθι., Εἰ Τα Βι5. (101: 9 θαΐι5 ΠοΙη0, {π|6 1 ΓΘ ΠΟΙ ΠῸ5 ; ΤΠΟΠ ΙΟΠΘΙῚ 
γΘΙῸ ΟΙηπηΙρΡοΟίθη 5. Π6 ΤΘΠΙΔΒ: ἰρΡ56. ΘΠ (0]6Γ6 [ἀοἱ!, οἱ σαγϑα5 γοϑεζαι; 
ΡΘΟΓΙΓΟΙΙΒ51 δ, Οἱ, ΤΠΔΠ115. ΘἰΠ5 ΒΔΠΔνΘΓΙηΐ, δοχίθ5. (6 πρΟΘββ [Δ {{}}|15 οὐποί ἴθ, 
οἱ ἴῃ βθρίϊμηο ποη ἰἁπροί [6 τᾶ]. [ἢ ἴαμηθ [Ρουθ (6 ἃ τηοτίθ, ἴῃ 
ΡΓΆΘΙΙΟ ΥΘΓῸ (6 Πηᾶπι [ὉΓΡῚ 50]νοί (6, ἃ {56 }}0 ᾿Ιηστιὰθ ἃρβοοπάοὶ 6, οἱ 
ΠΟΙ {{ΠΠ|6 015 ἃ Π18}15 γϑῃ! θη 0115. [ΠΠπ|δίο5. δἰ [Π]4π|05 ἀν! 46}}15, οἱ ἰθ ΓΟ ο5 
οϑίϊᾶ5. ΠΟ {{Π16}}15; Ὀθϑίϊδ6. θη] ἴογαθ ροαίδα δυιηΐ {{01. Ποὶη6 50168, 
4ποὰ ἴῃ ΡῬᾶρθ δὐὶΐ ἀοιητβ ἰπᾶ, ΠΑ) 010 ἁπίοπι [ἀπο] ἴα πῸπ 46- 
ΠοΙοί, δοῖθβ. δαΐθιη, 4αθα τη] {πὴ 566 ἔππιπὶ, οἱ ΠΡΘΥῚ {πὶ ογαπὶ 88] 
ΟἸΏΠΪ5. ΠΟΘ.) οδπι|ρῖ. ΕΓ νθῃ]65. [ἢ 56ρΡ.] ΟΠ γη, ἰδητὰλη ἔΡιιΠ]Θ ἢ πὶ τηδίτι- 
ΤΠ, {πο 1 ἰθῃΡΟΥΘ ΠΠΘΒΒΙΘΡΙΗΪ, ν6] ΒΟ ΔΟΘΓνΕ5. 1686, 1η [ἰΘΠΊΡΟΓΟ 
ὁομηρογίαίιι5.. ΜΙάΔΘίΙ5, ἀἸ]Θ οἵ], ΡΓοΟίθοὶ 605, 4π| ἃ ΠΟμΠΪΠ0 Οδβ σα ΠΕ ; 
ΟΠ ΘΠΪΠῚ ΠΟΠῚ15 511, οαϑίσαΐ Π05 Πθιι5, τί βδηοία 615. ἀἸ5 0 0] 1ηἃ ΟΟΙη- 
ΠΙΟΠΘΠ ΔΠΊ115. 

ΠΥῚΤῚ. ϑοαϊογιῖδ ατιοίογθ5 ργοδδψίογ 8 5656 διυθιϊοϊαηί, Ἠ6 1265 608 ρογαάαί. 

γο5 Ιριτ}, 4] 5ΘἀΠ 1015. [ἀπά απῃηθηΐα 6 0]5115.,. 1ἢ ΟΠ ΘΙ ἃ 5] 1{| 

δϑίοίθ ῬγΒ Υ ΟΥ 5, οἵ ΘΟΙΤΘΟΙΠΟΠΘΠῚ 5150 10 116 ἴῃ ΡΟΘΗΙ ΘΗ ἅΠη, σΘηπἃ 601- 
ἀππιη νϑϑίγογιπι ΠΠθοίθηΐθ5. ιβοία. ΘΈΡΠ101, ἀΘροπμθηΐθ5. ρ]ουΟϑᾶπι οἱ 51- 
ῬΘΥΡμὴ ᾿ἰπσιιὰθ γΘϑίΓᾺ6. ἈΡΓΓΟΘΔΗΉ ΓΔ : ΙΠ6]}ΠΠ18 ΘΠ] 651 1ηὴ σγθρα (ἢ ΓΙ} 
Ρᾶγνοβ. δἱ βοόπδο ἰλιηᾶθ ΓΘΡΘΓΙΓΙ, 4118 Π| ΠΪΠῚ15 ΒΡ] 6 ἀθη 65 506 1ΠΠ|Ππ8 [(ΠγΊ5{1] 
[1]. δ᾽ Θη1ΠῚ ἋἸΟἸ ΒΔΡΙΘη ἃ ΟΠΊΠΘΠῚ ΥἹΡ 6} ΘΟΙΠΡΙΘΟἴθη 5: ,6666, ΡΓῸ- 
[ογᾶτη ὑΟθὶ8 Π6Ὶ ΒΡΙΓ 5. ἀϊο ΟΠ θιη, ἀ066}}0ὺ ἁΐθη ΥῸ5 ΠΊΘΙΙ] ΒΘΓΠΊΟΠΘΙΏ. 
Οποπίδπη γοσδαιη, οἱ ΠῸη ΟΠ ΘΕ 5115. οἱ, οχίοπθθᾶμ) νο θὰ, οἱ πο δἰίθη- 

δΙο5 ΚΟΨΕΤΑ͂Ι, ἀπὰς ΜΗΠΔ5 ἀαί 
οὐκ ὄινεται, 4{π0 56ηϑ81: Θ4πἰ 46 Π| ῬΤΟΥΒΙ5 
ποϑοῖο. ἀριὰ ΤΧΧ [η{{. Ἰορίτηι5 560. (4. 

οὐκ ἀτελεῖς εἰώϑασι ποιεῖσϑαι" γέρας 
αὐτοῖς παρέχοντος τοῦ πατρὸς τὸ 
ἐπήκοον ἐν εὐχαῖς. Ιθὶ «απ Υ. Τ. 
ΘΔΠηΟΙ ΡΓῸ ΠΙΟΡ ΟΠ ΔηΪη Δ }}115. ἰη(6"- 
οράογο ἀϊοαηίασ, πἰί ΠΘ5. ῬΘΠΘΥΟΪΘ. Θὰβ 
δοοϊρίαί, παι Ῥγοοι! ἅ06588 υἱάθίι" 
ΡΏΪΟ ἃν ἰρϑᾶἃ ϑαποίουιιη ἰηνοοδί! 6. 
Θίαίπογο ἰρὶ αν ῬΟΘΒΠ.15., ϑαπάρθη ἀ060- 
{{|πᾶπ| οἰΐαπι ἃ (οηΘ ἢ 15. 56 ηϑιι ΠΟ 8116- 
πᾶϊη [πἰ556θ. Οποά ἰἀπηθη ΠΟη ἰδ Πη8ἃ- 
πἰ[οϑίπμη οϑί, αἰ οπηηθῖη τὴ 6 ἀπ] 1110} 6Π| 
ἀἸβιοοἶβϑθ οὶ βπθη. ΟἸΔΠΟΌΓΘΙΏ 51 {|5 
1Ππ4 καὶ τοὺς ἁγίους ἸῃίογΡοΙαίου! 4] οἱ 
Δ βου 66 γη8}1|4 δα πὶ ἄθτη ποπ ΟὈΒίγθριιο- 
τἶπι. [0515 Ρ». 44 1. «ἐ. 

ἢ) ΡΞ 7..48. Ῥηον: 9:12. ΠοΡΥ. 12,0. 
5) Ρ5. 140, ὅ. 
6) 1. 6, Τϑίϊοῖο σϑιαϊα ἃ ῬΘΟΟΔίΟΥΙ15 

τη] ρᾶγαία. ἢ. 
1) 0}. 5, 11----20. 
8) 51. Ἐπ4. οἴηπθβ. (οαθχ δίϑδίαιβ 
ΧΙ θοὲ ΟὟ ἴῃ ἢπο [᾿π686. δἱ ἴῃ ἰηϊο 

ΑΙοχ. οὐχ ἅψηται, 560. (ο4. γαῖ. οὐ 
μὴ ἅψηται. [αο. 

(ἀρ. 101. 1) πρεσβύτεροι --Ξ 6ο- 
ΟἸοβίαθ ΡΓ θϑ 465 ἀθΒ 416 π|18 ἀἸΒ πο] 016, 
60 “υϊάοθτη 56 η581:., {10 5δθρίι5. ΟΟΟΙΓΓΙηΐ 
ἴη Ποηιηδο Ραβί. 

2) ἤδθο ρῃγαβὶβ ἰῃ Ραίγθ5. οἱ οη- 
ΟἾΠΠ15. ἔροᾳαθηβ, ἀδβιπηρία ν᾽ ἀθπι οχ ΟΡἃ- 
(ἰοπ6 Νίηδϑβίβ, (πᾶ απᾶράδηη ΒΙΠ]1ἃ 
ΘοΙΩΡ] οἰ ππίπν, ψαδηαια τοίοσιιπί, (οη511- 
{α{|οπ65 ΑΡοβίο!οδο ΠὉ. 2. οαρ. 22. ΜῈ!- 
ἰᾳ5. ΥΘΙΓῸ 51Π|1185 ἴπ ϑΟΓΙΡΙΟΡΙ 85. 580. 15 
οἱ ΟΟΙ ΘΒ ἀβί 1015. ̓ πυθηθθ, (οί. 

9) Ργον. 1, 28---1. ΤῆΡσγὰμ ΡΤονθι- 
ῬΙΟΓΙΠπῚ οἰΐϊαπὶ (Ἰ]οηθ 5. Αἰθχ. δίγοπμι [Π, 
22. Ρ. ὅ01. πανάρετον σοφέαν ἂρρε!- 
Ιαΐ. τοι Ηδροϑίρριιβ, [τϑηᾶρι5 οἵο. 
δΔριαᾶ Επ56}, Η, Ε. 1, 22. ὍΟοί. 



104 Ι. ΙΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ Ο0Ά. 1{0011. 011. ΠΙΧ, 

είχετε], ἀλλ᾽ ἀκύρους ἐποι[ ἴτε ἐμὰς} βουλὰς, τοῖς δὲ ἐμ[οῖς ἐλέγχοις] 
ἠπειϑήσατε" τοιγαροῦν κἀγὼ] τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλεί[ᾳ ἐπιγελάσο]μαι" 
καταχαροῦμαι δὲ, [ἡνίκα ἂν] ἔρχηται ὑμῖν ὄλεϑροϊς, καὶ ὡς ἂν ἀΪ]φί- 
κηται ὑμῖν ἄφνω ϑ[όρυβος, ἡ δὲ] καταστροφὴ ὁμοία χ[ αταιγίδι πα]ρῇ, 
ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμ[ν ϑλίψις! καὶ πολιορκία. Ἔσται γ[ὰρ, ὅταν ἐπι]- 
καλέσησϑέ με; ἐγὼ δὲ [οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν᾽ ξητ[ἡσουσίν] με κακοὶ, 
καὶ οὐχ εὐρή σουσιν]. ᾿Εμίσησαν γὰρ σοφίαν, [τὸν δὲ φό]βον τοῦ 
κυρίου οὐ προείλαϊντο, οὐδὲ] ἤϑελον ἐμαῖς προσέχ[ ιν βουλαῖς" ἐμυ- 
κτήριξον δὲ “ἐμοὺς ἐλέγχους]. Τοιγαροῦν ἔδονται τῆς [ἑαυτῶν] ὁδοῦ 
τοὺς καρποὺς, [καὶ τῆς ἑαυτῶν] ἀσεβείας πλησϑήσον[ται] γΛΡΎΛΛΛτ τ" 

ἘΚΕΝΕῚ ἘΕἘΕΟΣ, γον 

ΠΥΠ|. Πθιι5 οπιηῖδιυι5 ἔρδιην ἱπυοσαηίϊθιις ὕοπα 8ρϊτι(αϊΐα (νἱϑιιαί. 

Ὁ παντεπόπτης Θεὸς [καὶ] δεσπότης τῶν πνευμάτων καὶ κύριος 
[πά]σης. σαρκὸς, δ ἐκλεξάμενος [τὸ]ν κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, καὶ 
ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ [εἰς λαὸν περιούσιον", δώη πάσῃ [ψ]υχῇ ἐπικεκλημένῃ 
τὸ μεγαλο[π]ρεπὲς καὶ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ, [π]ίστιν, φόβον, εἰρήνην, 
ὑπομονὴν, μακροϑυμίαν, ἐγκράτειαν, ἁγνείαν καὶ σωφροσύνην, εἰς 
εὐαρέστησιν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, διὰ τοῦ ἀρχιερέως καὶ προστάτου ἡμῶν" 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" δι᾿ οὐ αὐτῷ ἀδξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος, τιμὴ, καὶ 
νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήν. 

Π1Χ. Οἰὐογΐημυῖι" ηυῖδδος α ΟἸἰδηιθηίθ. οἷίΐο γϑηναηί,, γοϑουϊθαπίψιιθ 6 

σοποογάϊα γοϑίϊαία. Βοηοαϊοίϊο. 

Τοὺς δὲ ἀπεσταλμένους ἀφ᾽ ἡμῶν Κλαύδιον᾽ Ἔφηβον καὶ Οὐαλέ- 
ριον Βίτωνα, σὺν καὶ Φορτουνάτῳ" ΩΣ εἰρήνῃ μετὰ χαρᾶς ἐν τάχει 
ἀναπέμψατε πρὸς ἡμᾶς, ὅπως ϑᾶττον τὴν εὐκταίαν καὶ ἐπιποϑήτην" 
ἡμῖν εἰρήνην κ καὶ ὁμόνοιαν ἀπαγγέλλωσιν" εἰς τὸ τάχιον καὶ ἡμᾶς χα- 
ρῆναι “περὶ τῆς εὐσταϑείας ὑμῶν. Ἢ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ μεϑ’ ὑμῶν, καὶ μετὰ πάντων πανταχῇ τῶν κεκλημένων ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ καὶ δι᾽ αὐτοῦ᾽ δι᾿ οὗ αὐτῷ δόξα, τιμὴ, ἀράτος καὶ μεγα- 
λωσύνη, ϑρόνος αἰώνιος, ἀπὸ τῶν αἰώνων εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
νῶν. ᾿Δμήν. 

Κλήμεντος πρὸς Κορινϑίους ἐπιστολὴ α΄. 

4) [πηΐϊ15, οαἱ ΓΟγία οΟἀϊοθηι Ομ ἰῃ ΕΡρίβίοΙα ποβϑίσα πο ἰθρσιιηΐ}, ὨΠΠῚ5 
οοηίριί, ΡΤ ΒΖ πὶ ἃ ὈΙΡΙΙΟΡΘσῸ ΔΉΡΊΙΟΟ 
ῬΙΔΟΒΟΙΒΒ1.15 Γπογᾶΐ οἱ ἴῃ ΟΟΥΟ ΟΟΙΏΡΔΟΙι8, 
ἀϊβοῦίθ βίδίαϊ, [οἰ ατη ᾿πίθσσιισα. ἢ. Ι0600 
ΘΧΟΙ 1556. 1α0. Ἐογίαββθ ΠΟΠΠΜΠ1ἃ, 4186, 
40 δη([4π15 6 (Ἰοιηθηίθ Ἀομπίᾶπὸ οἰίδία, 

Ιδοιηᾶθ βραίιπι ΟἹ Ἰπὴ οχρ  σηΐ. ἢ. 
(δρ. {ΠΥ ΠῚ- 1) [πιϊαίὰῦ Ρασίαπη δὰ 

Τιι. 2, 14. Αἱ Ραιυὰβ 6 ΧΧ ἢδης ἰο- 
Ταπίοπθιη πηπίπαν!.. Π)αυ.. 

2) Ηἴο, βιβριοαγὶ ᾿Ἰοθῖ, ἀΠ5. οϑί ὃΧχ 

- 4 δα» Σ᾿ κσ τνα 



Ι. ΟΠΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ ΟΟἢ. Π011. ΠὙ1Π|. ΠΧ, 10ὅ 

ἀἰδ.15, 56 ἸΡΓΙὰ [θοἰβίϊ5 πηθὰ σΟη51}1ἃ, οἵ τηοὶς ἱΠΟΓΘρΡΑ ΟΠ 115. Γ6}}61165 
[αἰβίϊθ: άσιθ οἱ δρὸὼ νοβίγσα ρϑγαϊτοπα το θο, σασάθθο δαΐθηι, οπη 
γϑποῦΐ νοθὶ5 ἰηίθγ 5, οἱ «ποία δάνθηθυιἑ Ὑ0015 5.0 110 ἰυπη] 115, 
ΘΥΘΓΒΙΟ 116} 51}}1}15 ῬΓΟΘΘΙΪΔ6 [6 Ι1, ν6}] οὰπ Ὑϑηθῦῖ σὑο 85 {ΓΠ0ἃ- 
[10 οἵ ΟΡΡγθϑϑίο. ΕΤΙ ΘηΪπῚ, ΟΠ ᾿πν Δ 15 Π16., 650 Δυΐθ ἢ ΠΟ ΘΧδα- 
ἀϊδηη νο5: (ΙΔΟΥΘηΐ 116 1ηΔ]1, οἱ πο ἰπνθηϊθηΐί. Θά θγιηΐ ΘΗΪΠ] 5ΔρΙΘη- 
{ἰἅπ, {ΠΠΠΌΤΘΙΏ διιΐθη ΠΟΙΪηΪ ΠΟῸῚ 8 551ΠΊΘΘΓηΐ, ΠΘ΄]16 γοΪοθαηΐ τηθὶ5 
αἰζοη ἄθ γα ΘΟΠ51Π15: 55 η ΠΡ ηΐ δαΐθιη τηθὰ5 ΓΘ ΔΓ 0η65. ΕΡΘῸ ΟΟΠΊΘ6- 
ἀἄθηΐ νἷαθ βιιὰθ [γαοίι5, οἵ δὰ ἰρβοῦιπΠΊ Πρ] οἴαία. βαίαγα θιπίαν ἢ Κ ἘἘΡ " 
ΨΥ 

ΠῪΠῚ- θυ οπιηῖδιι ἔρϑυιην ἱπυοσαηίίθυς δοηα ερὶγἱαϊία (γϊθιιαί. 

[Π5ΡΘΟΙΟΡ. ΟἸΠΠ πὴ 6115, οἱ ΠΟΙΏΪΠΙ15 5Ρ Γὰπππὶ οἱ ΠΟΥ 5. πΠίνΟΓβδ6 
ΘΓ ΠἾ5, Δα] 66 οι. Ομ Ϊπτιπὶ [Θϑυπη (ΠΡ βίιπη, οἱ ΠῸ5. ῬΘΓ ΘῈΠῚ ἴῃ ΡΟρι- 
ἴὰπι ΡΘΟΙΜΠ ΓΘΙη, ἀθὶ ΟἸΠΠΙ ΔηΪΠηΔ6, (τπᾶὰθ ο]ογοϑαπι οἱ βἀποία πη ΠΟΙΠΊΘΗ 
οἰ ᾿ηνοοδυου, ἢΠάθιη, {ΠΟΤ ΘΙη, ῬΔΟΘμ, ραί!θηἰ ἃ π|, ΘΔ ἴθ), 60η- 
{ΠΠΘη |Π|, οδϑ[Πΐθιη οἱ ρα! οἰ (ἰὰπ, αἱ ΠΟΙΏΪΠΙ οἰ γθοίβ ρ]αοθαΐῖ, Ρ6Γ 
ΒΌΠΉΠΠΙΠῚ ϑδοογάἀοίθπη οἱ ραίγοητπ ποϑίγιιπι [Θϑιπη (ἰδία πηι, ΡῸΓ 4Π16ΠῈ 
ΠῚ οἱογία, τηδιθϑίαβ, ροίθϑίαβ, ΠΟΠΟΡ, δἱ πππὸὺ οἱ ἰπ βθοιϊὰ 56 Ο.ΪΟΓ ΙΗ. 
Αμηθῃ! 

ΠΙΧ, ΟογϊηιιϊὶηὲζΔἝ ηνῖδδο5 α ΟἸἰθηνθηίο οἷο γϑηνίαηί., γοδογὶδαπίφιιο 6 

οὁοποογάϊα γοϑίϊία. Μοηραϊοίϊο. 

5505 δαΐθη ἃ ΠΟΡΪ5 Οἰδα απ ἘΡΠΘθτιὰ. οἱ γαϊθῦίαηι ΒΙΓΟΠ 6 ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
Βογίαπαίο ἴῃ Ρᾶ06. Ομπὶ σάμαἋϊ0 ἃ ΠΟΘ ὈΓΟΥΪ ΓΘΙΩ 6, αἰ οΟἰΠπι5 ΟρίΔὈ Θ᾽ 
ΠΟΡΊΒ46 ἀ651: 6 Γ[155}1η8Π| ΡΟ οἱ ΘΟΠΟΟΓΪΔΙὴ Δηπηπηΐ θηΐ, τ οἵ Π05 
ἀθ βἰαίαῃς νθβίγο γϑοΐθ ογὔάϊπαίο οἰ{πι5 σαιάθδιηιιβ. ἀγαίϊα ΠΟΠΏΪηΩΪ ποϑίγὶ 
ἴοϑια ΟΠ γιϑι! 5:0 νοθίβοιμη οἵ Οἴπὶ ΟΠΠΠΙ 115 ἩΡΙ 46 νοσαίῖϊ5 ἃ Π60 δἵ ῥμδγ 
ἸΡ51Π|; ΘΓ 4 ΘΙ 11 σ᾽ΟΥ, ΠΟΠΟΥ, ροίΐθηςα, τηδιθϑίαβ οἱ ἀοῃηηδίο0 56Π]- 
ΡἰΐορΡηᾶ, ἃ 560 }}}5 [ἢ 5θοι ἃ ΘΟ] ΟΥη. ΑΠΊΘη! 

ΟἸομμΘ ἢ 15 δά (ΟΓΙΓΠ105 Ερ βίο] 1. 

115. Ἰοοἷβ 4πι86 Ρηοίΐο ἀἰβρ!!]σπογπί, Β᾽- (οὶ βϑιηΐ ἀδία 518 ῥυδοποιηΐηᾶ. βθαῦ. 
ΒΙΙοίμ. 120. Αἱ δοάθιῃ τη040 5. ΡῬαιὶαη γἐμναΐιι5 Ἰάθηι 6556 υἱάθίαγ, «αὶ ἃ 1. 
εἱ Β. Ισπαίϊπιπη ἀθ ΟΠ γῖβίο Ἰοοιίο5 6556 Ρᾶμ]0 ΠηΘΠΟΓδία 1 (ον. 16, 17. γοίί. 
ἀοιηοπϑίταϊ ΝΥ οἰίΐοπυβ. Υἱάθ βιργὰ ὁ. 90. 2) Νοη εβϑί, ψιοὰ δὰ (οάϊοὶβ [ΟΥ πη 
Ια. Οἴν. ΗἩθῦγ. 4, 1ὅ. 2, 117. 8, 1. 10. οὕπη ΠΟΠΠ.}]15 γὰ]ρ. τππϊθιημβ ἰη ἔπι- 

πόϑητον. 
(ᾶρ. ΠΧ. 1) Εοτβᾶπ Ἰοσοπάϊπη σὺν 8) γοίίοπο οἱ Ιδσοθβοπο ἰοϑίϊθιι5. [ἃ 

Γαΐῳ «Ῥορτουνάτῳ; πᾶπῃ ΕΡΠΕΡΟ εἰ γ]- βαθβου δἰ Γαγ ἴῃ Ν5. 



ΚΛΉΜΕΝΤΟΣ 

ἘΠΊΣΤΟΛΗ Β.: 

Ι. Μαρηίβεοθ ἀ6 (Ἰινῖβίο, φιιὶ αὦ ξαϊυίοηι πο8 τυοσαυϊί, ϑ5θηπίϊοηάνηι 6ϑί. 

᾿Δδελφοὶ, οὕτως δεῖ ὑμᾶς φρονεῖν περὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὡς περὶ 
Θεοῦ, ὡς περὶ κριτοῦ" ζώντων καὶ νεκρῶν" καὶ οὐ δεῖ ἡμᾶς μικρὰ 
φρονεῖν. περὶ τῆς σωτηρίας" ἡμῶν" ἐν τῷ γὰρ φρονεῖν ἡμᾶς μικρὰ 
στερὶ αὐτοῦ μικραὶ καὶ ἐλπίξομεν λαβεῖν. “Καὶ οἵ ἀκούοντες, ὥσπερ 
μικρῶν:, ἁμαρτάνομεν, οὐκ εἰδότες, πόϑεν ἐκλήϑημεν, καὶ ὑπὸ τίνος, 
καὶ εἰς ὃν τόπον, καὶ ὅσα ὑπέμεινεν ᾿]Ἰησοῦς Χριστὸς παϑεῖν ἕνεχα 
ἡμῶν. Τίνα οὖν ἡμεῖς αὐτῷ δώσομεν ἀντιμισϑίαν, ἢ τίνα καρπὸν 
ἄξιον, οὗ ἡμῖν. αὐτὸς ἔδωκεν ; Τόσα δὲ αὐτῷ ὀφείλομεν ὅσιαῦ ᾽ Τὸ 
φῶς γὰρ ἡμῖν ἐχαρίσατο᾽ ὡς πατὴρ υἱοὺς ἡμᾶς προσηγόφευσεν᾽ ἀπολ- 
λυμένους ἡμᾶς ἔσωσεν. Ποῖον οὖν αἶνον αὐτῷ δώσομεν, ἢ μισϑὸν" 
ἀντιμισϑίας ὧν ἐλάβομεν ; πηροὶ ὄντες τῇ διανοίᾳ, προσκυνοῦντες λί- 
ϑους καὶ ξύλα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ χαλκὸν, ἔργα ἀνϑρώπων᾽ 
καὶ ὁ βίος ἡμῶν ὅλος ἄλλο οὐδὲν ἦν, εἰ μὴ ϑάνατος. ᾿Δμαύρωσιν 
οὖν περικείμενοι, καὶ τοιαύτης ἀχλύος γέμοντες ἐν τῇ ὁράσει ̓ ἀνεβλέ- 
ψαμεν͵ ἀποϑέμενοι ἐκεῖνο, ὃ περικείμεϑα, νέφος τῇ αὐτοῦ ϑελήσει. 
Ἠλέησεν γὰρ ἡμᾶς, καὶ σπλαγχνισϑεὶς ἔσωσεν, ϑεασάμενος ἐν ἡμῖν 
πολλὴν πλάνην καὶ ἀπώλειαν, καὶ μηδεμίαν ἐλπίδα ἔχοντας σωτηρίας, 
εἰ μὴ τὴν παρ᾽ αὐτοῦ. ᾿Εκαλεσενΐ γὰρ ἡμᾶς οὐκ ὄντας, καὶ ἠϑέλη- 
σεν ἐκ μὴ ὄντος εἶναι ἡμᾶς. 

1. οοϊοδία, ργὴι5 βίου, υοσαίοηο, σοηίζυην ηιῖγ 6 [οθοιηᾶα. 

»Εὐφράνϑητι'͵ στεῖρα, ἡ οὐ τίχτουσα᾽ δῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ 
ὠδίνουσα, ὅτι, πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου, μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν 
ἄνδρα." δ εἶπεν. »εὐφράνϑηχι, στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα," ἡμᾶς εἶπεν᾽ 
στεῖρα γὰρ ὴν ἡ ἐκκλησία ἡμῶν πρὸ τοῦ δοϑῆναι αὐτῇ τέκνα. Ὃ δὲ 
εἶπεν. «βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα, τοῦτο λέγει, τὰς προσευχὰς ἡμῶν 

1) ΑἸπι5. αἰ ᾿ππ|5. Ἐρ βίο {{π|- τηρίας, υἱ Τπἀδοὶ, Μοββίθ ΤΌρηπΠῚ ἴῃ 
᾿Ἰὰπ ἀθ 510 δνα σαν, οαπὶ ἴῃ (οάϊοο 5. {67718 ΒΟΙΠΠΙ Δ 65. Τογιϊπυϑ Θηθπδί περὶ 
Θχίοί πὰ}]π5. ΡΙΡΙΠλπ ἰδμηθὴ γουϑπὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς σωτηρίας ἡμῶν. 
᾿δελφοὶ οὕτως δεῖ ὑμᾶς φρονεῖν 11- Τάρπι! ΔΒ Γαΐ (ΟἸΘΙθηΐθ πὶ. ἴῃ ΔΠΪΠη0 
165. ΤηΪηἾα 15. 1] ἀπ ἢ 065. ΘΧαγαίμΠ. Πα θ556. ἘΡΙοπᾶθοβ. [αο. 

ϑὴν» Ἰοδῆη. δ. 2.2.7." ΔΛοῖ, -10.. 42. 4) δοηίοηίία πο ἀυΒο ἴα 6556 υἱάθ- 
17.:.31. ἴνημαν 4. Ἶ. 

8) Μιχρὰ φρογεῖν περὶ τῆς σω- 
ἴα}, Φαᾶγ 6. ἰᾶπὶ Πιη.. (ο] οπ.., οἱ 4} ρσο- 
Ροϑιθιιηί ἄαΐ τοι ἀχούοντες ὡς περὶ 

Ὡ.. .».- ---- 



ΟΙΕΝΕΝΤΙϑ 
ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ {]. 

Ι. Μαρηῖβοο ἀθ Ο)ιυϊβίο, χυὶ αὦ 5αϊυίοην ποὸ5 υοσαυϊί, 56η{ἰθη νην 68. 

ΕΤαΐγο5, ἰἰὰ 56 ηΈ|Γ6 γῸ5 ορογίοί ἀθ ἴϑϑὰὶ (Πγῖδίο, ἰδηάιδιη 46 ἢ 60, 
ἰδη αι ἀθ ἰπάϊο6 υἱγογαπὶ οἱ τηοΥ ὙΠ ; π6 0. ἀθοθί Π05 ΠΌΠΉΠΠ1ἃ 56 ΠΏ ΓΟ 
Ὧἀ6 54]υῖ6 ποβίγα ; ἄππη ΘὨΪΠῚ ΠΌΠΜ ΠΟΥ 5 ΘΗ Ππηπ5 6 110, ρᾶγνὰ Θ[18Π| ΠΟΒ 
ΔΟσΘΡίαΓΟ5. ΒΡοΓαιηιι58. Οπΐψι6 πΘο] σθηΐοΡ ἤᾶθο ἁπάϊπηι5, 45] ἰθηθ]ἃ 
51ηΐ, ρΘοθδπηι5, ποϑοϊθηίθα, ἀπἀθ γοσᾶίϊ 51 Πηπ|5 οἱ ἃ {0 οἱ ἴῃ 4πθπὶ ἰο- 
απ, οἱ «αδηία 5115{{Ππ|6Γ}Π0 [6515 ΟΡ βίτιβ. μὰ ! ῬΓΟΡίο π05. Οιτιᾶμη ᾿ΘΊ(ΕΓ 
ΠΟ5. 6ἱ ἀδὈΙΠη115 ΓΘΙΠΠΙΠ ΘΓ ΔἰΙΟ ἤθη, ἃπΐ {πη ἔγιοίππη ἀϊρηττη ΘΟΥΠῚ, 410 
ΠΟΡΪ5. ἰρ86 ἀράϊ ὁ Ομδηΐία νογὸ οἱ ἀθθθιηιβ θοποἤοϊα ὁ Νὰπι [06] Π0}}15 
ἰαγριτα5. θϑῖ : ἰδηπᾶπ| ρᾶΐο. Π]Π105 Π05 Δρρδ]]ανι : ροΓοιπί65. ΠῸ5. 5 γναυ!. 
(δ ] θη 1051 ἰαάθπη {γῚ ΟΊ τ15, δι ἸηΘΓοθάθιη., 4πὰἃ ΘΟΙΠΡΘΠΒΘΙΏΙ5 60 
ΔΟΟΘρίμη5 ὃ {αὶ τηθηΐθ ΘΡᾶμηι5. (6}}}165, δΔάογαηίο8. ἰαρίἀθ5. οἱ ΠΙσπὰ οἱ 
ΔΌΡΙΠΙ οἱ ἀΓσθηΐιη) οἱ 65, ΠΟΙΗΪΠτΠ ΟρΟΓὰ; οἱ ἰοίὰ νυἱΐὰ ποϑίγα Π1}}]} 
Δ]πἃ οΓαΐ, 4 τηογ85. ΟΠ βοιγιίαίθ σιτία ΟἸΡΟυηαἰ1, οἱ νἰϑιπὴ [Δ] 
ΟΠ ]σῖπ6 ΡΙθησμη Πα θΘηΐ65, ΟΟΙ]05 ΓΘΟῸΡ ΓΑ Πη115, Θᾶπι ΠΘΡιΪᾶπ, (ἃ ΟἸΠ- 
ΘΟ Πα, {ΠΠ{π|5 νοϊαπίαία ἀθροπθηίθθβ. Νὰπι τηϊβογαίιι5 οϑὶ Π05, δἰ Ὑἱβοθ- 
ΓΙθτι5. ΟΟΠΊΠΠΟἴμι5 5ά]γ05 ἴθοῖἱ, οὑπη ϑρθοίαβϑοί ἴῃς ΠΟΡῚ5. ΤΠ] 11ΠΔ ΘΡΓΟΙΘΙῚ 
ἀίψαθ ἰηίογιαμη, ἢ66 1|18πΠΔ| ΠῸ5 ΠᾶΡΘΓΘ 5061 58 π|18, πἰδὶ θᾶ, {6 ἃ}) 
ἶρ80 68. Ὑοοᾶν!( θηΐη ΠΟ05, 4] ΠΟΙ ΘΓΆΠη115; οἱ γο]α Ὁ 6 ὨΠ110 6558. Π08. 

Π, ΠΕ οοϊοδῖα, ρΥῖνδ βίου δ, υοοαίοηθ σοηίζυνην πυῖΐγθ [οθουπαα. 

ἡ Θίαγ 6 5.6 15, {86 ΠΟ ΡΔΡΙΒ; ΘΡΕΠΠΙΡΘ οἱ οἰδπηᾶ, {τ|ὰθ ΠῸῚ ΡΔΙ"- 
ἴαγ 15 : Φαοη πὴ τυ Π}}] ἀθβογίαθ, τηᾶρὶβ 4υδπ 6΄τι5, {πᾶ6 Πα λοΐ νἱ Γι ΠῚ. ἡ 
Ουοὰ ἀϊχιί : ̓]αοίαγο 5.6 γ}}15, {4πᾶ86 ΠΟ ΡΓΙ5,, ΠῸ5 πΠἀϊοδί ; 5.618. ΘΠ1ΠῚ 
αΓαΐ δεο]θϑίἃ ποϑίγα, δηίθιαιη οἱ ἀαΐ] οβϑϑθηΐ ἢ]. Οποά νογὸ ἀἰχιί: 
»ΟἸαπηα, 488. ΠΟῸῚ ρΑΙαΓΙ5,, πο ἀἰοὶζ : ΡΓΘΟ65 ποϑίγαβ ρίδη6 δὰ Πθι Γοίο- 

- 
μικρῶν, Βοίδβιιι5. Καὶ εἰ ἀχούομεν τῶν 6) Ὅσια-ε: νοποβοῖα, αἱ 5αθρῖπ8 ἀρπα 
χερὶ Χριστοῦ, ὥσπερ ιχρῶν, οι- ἘΧΧ ἢ ΡΟΝ Β ΞΞ ἡμέ τας ἡνὰν- 
ἴοι Καὶ ἡμεῖς οἱ ἀχούοντες τούτων, πα, ἤμνα, οτηπίπο ἰά ααοα ἰηγν!0[8}1}}6 
ὥσπερ μιχρῶν, Βίγγι5. Καὶ οὗ παρα- δ αἴχιιδ βδποίιμη. 
κούοντες, ὠσπερ μιχρῶν, Οαἶτι5 ΠΝ ποτα ΩΣ ὺ 
γΟΡΒΙῸ Ια ϊηἃ τοάα!. Νοϊ]ία οοηϊ. ζχαὶ 1) Βοπι. 4, 11. 0566 2, 29. Άοπ. 9,25. 

ὧν ἀκούοντες. ᾿ (ἀρ. Π. 1) ἰβαἱ. 564, 1. 64]. 4, 27, 



108 Π. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ. Δ (ΟΝ. 1]. ΠΠ. [ν΄ Υ΄. 

ἁπλῶς ἀναφέρειν πρὸς τὸν Θεὸν, μὴ ὡς αἱ ὠδίνουσαι ἐκκακῶμεν". 
Ὃ δὲ εἶπεν" ὅτι πολλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐρήμου, μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης 
τὸν ἄνδρα“" ἐπεὶ ἔρημος ἐδόκει εἶναι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ λαὸς ἡμῶν, 
νυνὶ δὲ πιστεύσαντες πλείονες" ἐγενόμεϑα τῶν δοκούντων ἔχειν Θεόν. 
Καὶ ἑτέρα δὲ γραφὴ λέγει" γὅτι' οὐκ ἦλϑον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ 
ἁμαρτωλούς.“ Τοῦτο λέγει, ὅτι δεῖ τοὺς “ἀπολλυμένους σώζειν. ᾿Εκεῖνο 
γάρ ἐστιν μέγα καὶ ϑαυμαστὸν, οὐ τὰ ἑστῶτα στηρίζειν, ἀλλὰ τὰ πί- 
πτοντα. Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς ἠϑέλησεν σῶσαι τὰ ἀπολλύμενα, καὶ 
ἔσωσεν πολλοὺς, ἐλϑὼν «καὶ καλέσας ἡμᾶς ἤδη ἀπολλυμένους. 

ΠΙ|. Οοηβίθαηνιν ΟἸυγδίνιην, [αοϊθηίος ἡπαπάαία οἶιι8., οἱ δὰ; οοΥἄθ θυηι 

Ποπογαηίθ5. 

«Τοσοῦτον οὖν ἔλεος ποιήσαντος αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς, πρῶτον μὲν 
ὅτι ἡμεῖς, οἵ ζῶντες, τοῖς γνεχροῖς ϑεοῖς οὐ ϑύομεν, καὶ οὐ προσχυ- 
νοῦμεν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἔγνωμεν δι᾽ αὐτοῦ τὸν πατέρα τῆς ἀληϑείας" 
τίς ἡ γνῶσις ἡ πρὸς αὐτὸν, ἢ τὸ μὴ ἀρνεῖσϑαι, δι᾿ οὗ ἔγνωμεν αὐτόν; 
“4έγει δὲ καὶ αὐτός "τὸν ὁμολογήσαντά ὭΣ ἐνώπιον τῶν ἀνϑρώπων, 
ὁμολογήσω αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ πατρός μου." Οὗτος οὖν ἐστὶν ὁ μι- 
σϑὸς ἡμῶν, ἐὰν αὐτὸν" ὁμολογήσωμεν, δι᾿ οὗ ἐσώϑημεν. Ἔν τίνι δὲ 
αὐτὸν ὁμολογοῦμεν; Ἔν τῷ ποιεῖν ἃ λέγει, καὶ μὴ παραχούειν αὐτοῦ 
τῶν ἐντολῶν, καὶ μὴ μόνον χείλεσιν αὐτὸν τιμᾶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὅλης, καρ- 
δίας" καὶ ἐξ ὕλης τῆς διανοίας. “ἔγει δὲ καὶ ἐν τῷ ̓ Ησαΐᾳ" ὁ λαὸς 
οὗτος’ τοῖς χείλεσίν μὲ τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἄπεστιν ἀπ᾽ 
ἐμοῦ." 

ΙΝ, υἷς ὝΟἸυνὶδίυνην ὑθῦθ σοηβίθαίι»". 

Μὴ μόνον οὖν αὐτὸν καλῶμεν κύριον. οὐ γὰρ τοῦτο σώσει ἡμᾶς. 
“Ἵέγει γάφ' οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι. κύριε, κύριε ; σωϑήσεται, ἀλλὰ ὁ 
ποιῶν τὴν δικαιοσύνην.“ “στε οὖν, ἀδελφοὶ, ἐν τοῖς ἔργοις αὐτὸν 
ὁμολογῶμεν, ἐν τῷ ἀγαπᾶν ἑαυτοὺς", ἐν τῷ μὴ μοιχᾶσϑαι, μηδὲ κα- 
ταλαλεῖν ἀλλήλων, μηδὲ ξηλοῦν, ἀλλ᾽ ἐγκρατεῖς εἶναι, ἐλεήμονας, ἀγα- 
ϑούς" καὶ συμπάσχειν ἀλλήλοις ὀφείλομεν}, καὶ μὴ φιλαργυρεῖν. 
Ἔν τ[ού]τοις ἔργοις ὁμολογῶμεν [αὐτὸν]" , καὶ μὴ ἐν τοῖς ἐναντίοις" 
καὶ οὐ δεῖ ἡμᾶς φοβεῖσϑαι το ὑς] ἀνθρώπους μᾶλλον, ἀλλὰ τὸν Θεόν. 
47ιὰ] τοῦτο, ταῦτα ἡμῶν. πρασσόντων], εἶπεν δ κύριος" ἐὰν ἦτε 
μετ᾽ ἐμο[] συνηγμένοι, ἐν τῷ κόλπῳ μου], καὶ μὴ ποιῆτε τὰς ἔντο- 
λᾶς μοίυ!, ἀποβαλῶ ὑμᾶς, καὶ ἐρῶ ὑμῖν' ὑπάγετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οὐκ 
οἶδα ὑμᾶς, πόϑεν ἐστὲ, ἐργάται ἀνομίας." 

γ. (Οὐπίθηνπαηυιδ ηυιηάινηι, οἱ οοπίθη αηιι5 αὐ αἰίογῖιυ υἱίαθ [εἰλοϊξαί θην. 

“Ὅϑεν, ἀδελφοὶ, καταλείψαντες τὴν παροικίαν τοῦ κόσμου τούτου, 
ποιήσωμεν τὸ ϑέλημα τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς, καὶ μὴ φοβηϑῶμεν ἐξελ. 
Ἔξ ὌΝ 

2) 81. οοπίθοϊ (οί θ! οσῖπιβ. 1 ,θο μοὶ ἀοϊονὶ δὶ ρανίο, νὰ] βἰση  οαγο ὁἢ 6 ποὶ 

ΨΥ, 

Μ8ι1 ἐγκακῶμεν τοίϊποι. Ἰδοοθβ ηι8. 6. 
γοίίοπο γϑγίθας: «αὐ ῬΓΘΟΘΘ. ΠΟΒίΓἃ8 
ΘΠ] ΟΡ. δὰ ΠοιΠ ΡΟΥΓΘΓΤΉ15. ΠΘΩ6, 
αἰ ΡΑΓ ΓΙ Θπί 65, υ οἰ [ΘΓ θα}. ον (ἃ]- 
ΠΙοΟΪο}}1: Οἰνέα τὼ οἷθ ποῖ ργουαυὶ ἐ 

ΟἸαπιο ἰΘ ποΟϑί6 ΡΤΘΘΉΙΘΓΟ ἃ ὮΪῸ 56 ηΖὰ 
[8114]. σοῖο ἴαππο [6 Ῥδυ συ  Θητ]. 

9) Τὰ Ἰοσιιθηβ 586. (θη! θη ἰηάϊοδί, 
πο [πάδοιτη. (οιιδίαηί. 

4) Νίδιι. 9, 18. ἵἴχτς. 5. 92: 
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ΓΔΠ,118, ΠΟῚ --- ρα ΓΙ ΘΗ 1] ἰΠ51 --- ἀθῇοϊθηίθ5. Οποά ἁμπίθπ) ἀἰχίί : 
“4αϊα πη] ΠΕ ἀθβογίαθ, τπὰρὶβ {πᾶπι οἰ, 486. Παθϑὶ νἱγμι: ́  [4 ἀἰϊχίί, 
ΤΖαοπίαπη ΡΟΡαΪ5 ποβίθυ ἀθβουίθ. 6588 ν᾽ θθαίαν οἵ 60. οὔθᾶΐιβ, ΠΟ 
Υ67Ὸ, Οπὶ οΓΘάϊπηι5, ΡΙΠΓΘ5. [ΔΕ βυαπηι15. 115, αὶ Ποῦ Πᾶθ 6 "6 ΟΘη56})8η- 
ἴὰν. ΑἸϊὰ Φιοαπ8 δουιρίαγα ἃἰΐ: 0 νΘπὶ γοοᾶγα ἰπδίοβ, 5864. ρθορδίογαβ. ἡ 
Ηος ἀϊοῖϊ, φιοἀ ἀδθθαΐὶ ρϑγθιιηίθβ βουνά γθ. [ἃ Θη1Π| τηᾶρητΠπ οἱ ΔΑΓ ἃ- 
Β16 οϑὲ: {ὈΠῸΓΘ, ΠῸΠ 4ὰ86 5ἰδπί, 564 πὰρ οδάμηΐϊ, δ᾽Ά᾽. οἱ (μγιβία5 
ΒΘΡγᾶΓΟ γο]αϊΐ ῬΟΓΘιιπἰἃ, οἱ τη] ῖ05 βουγανΐ, ὙΘΠ]ΘῺ5 γὙΟΟΔΉ5486. ΠῸ5 ἰϑΙὴ 
ΡΟΓΘαΠίθ5. 

71Π.- (Οὐοηβίοαηυυν (Ἰυγ δίνην, [αοϊθηίθ5 πιαπαία οἷν, οἱ θὰ σον δ θυ 

μοπογαπίθ8. 

ὕυμ ᾿ριΐπ ἰδη δ η} Τ]5ΘΓΊΟΟΥ 1 Π| ΟΥσἃ ΠῸ5 ρ8568 [δου : ὈΓΙΠΊΟ 4]- 
ἄδηι, {πο πο05, αὶ ΙΝ ΊΠη115, ΑἾ15. ἸΠΟΓ(Π5. ΠῸΠ 5ΔΟΓΙΠΟἍΤηι15, Π6 0 ΔάΟΓἃ- 
Ιη15 608, 8604 Ρ6Γ ἰρβϑιιη ΘΟΡΠΟΥΏ15 Ρδίγοθη νου αι 15: 4αδθηδπ) 6βΐ 
ΘΟΡΉΪ ΠΟ δά οἵη ΡΟΡἀπ θη 5, ΗΒ αἰ ΠΟ ΠΘΡΘΘΙΉΙ5. {ΠΠπ|Π|, ΡΘΓ ΘΙ θυ 
ΘΟΡΠΟΥΠηϊ5 ὁ Αἰΐ νΘΓῸ δἰϊδιη ἰρ86: ,ω411 τὴη6 ΘΟ ΐθ 5515. [ΠΘΓΙῚ ΟΡ Π0- 
τη 115, ΘΟΠΠΙΘΡΟΥ οι ΟΟΓᾺΠ) ρᾶΐγο τηθ0.. ἢδρο 68ι ἰΐδαιιθ ΠΠΘΓΟΘ5 
ΠοΟϑίγἃ, 81 ΘΠ] ΟΟΠ ΘΠ}, ΡΘ᾽ 4161 56 ΓΝ 41] 51.118. [ἢ ἀΌΟΠᾶΠ) Δαίθ 1) 
{Πὰτὰ Ομ Πίθ θηΡ ὁ ΕΒ δοϊθπάο {πὰρ ἀἰοϊ:, εἵ τηληκαία 1ΠΠΠπ8 ΠΟ 5061- 
ΠΘΠηο, π60 501ππὶ [Δ}}}15 Θὰ] ΠΟποταηο, 564 6Χχ ἰοίο οογάθ οἱ δχ ἰοἱὰἃ 
τηθηῖ6. ὨΙΟΙ . ΘΠ ἴῃ ϑαϊα : ΦΡΟΡΌΪ5. ἰδίθ [ἅ}}}15. 1ὴ6 Ποποῖαΐ ; ΘΟΙ Δαίθιη 
θοῦ ἰοησο αθβί ἃ πη0. 

Ιν, ες Οἰυνιδίννην Ὁθγ86 σοηβιίθαίων. 

ΝΟ 80 πππ ἰριίαν ρϑα]ὴ νΟΟθιηι5 Ποιηϊπιμ; ἃ ΘΗ] ΠΟῺ 84] να }1ΐ 
Π05. ἈΙΟΙΕ ΘΗ : ΦΠῸΠ ΟἸΏΠΪ5. 4{| ἀἰοιὉ 1Π1: ΠομλΪη6, ΠοΙηΐη6, αἰ να αΓ, 
564 4{|ὶ ἴδοι τι. 1{᾿4π|.. [Ιἰᾳὰ6, [ΓαΐγΓθ5, ἢ ΟΡΘΡΙθι15. ρϑαπὶ ΘΟΠ ἢ ΘΔΙαΓ, 
ἴῃ ἀμ ρθη άο Δ}}1 ἅ1105, ἴῃ ΠῸῚ Δαυ]ογαηπο, πάτα ΟΠ ΓΘ οί 0 ᾿ῃν 661, 
ΠΘ4α6 Δοπημἰδηο, 56 νινθηο 1ῃ ΘΟΠ ΙΠΘῊ 1, ΤΙ ΓΙΟΟΡ ἄϊα, ὈοπΙαΐα : οἱ 

ΘΟΙΏΡΒ5Ι0Π6 Τηπίπὰ ἄπποὶ ἀθθΘηλι15., ΠῸἢ ρΘΟηΪὰθ ΟἸΡΙΑΙαΐ6. [Ι͂ῃ 508 
ΟΡΘΡΡ5. ΟΟμΠίθδιηι Θυη, ΠΟ διιΐθη) ἴῃ ΘΟ ΓΑΡΙΪΒ:; Π66 {Πη6 41 ΠΟΡῚ5 
58πη} ΠΟΙΉΙΠ65, 564 ἤθιιθ. [ἀ40]ΓΟῸῸ ΠΟΡῚ5 Ππᾶθο ἰἀοι θη 5 αἰχιί Ποιηὶπα8 : 
»851. Γ[ἉΘΡΠῚ5. ἸηΘ ΟΠ ΘΟΠΡΤΟσαΙΙ [ἢ 51Π1| 1160, δ ΠΟῊ [6 ΟΡ (15 μηδ ἀδίἃ Πη688, 
ΔΡΙΙΟΙΔ ΠῚ ν05, οἱ ἀϊοᾶιη ν θ]5: ἀϊδοοάϊία ἃ Π|6, Π65010 νο8, ππάρ 51{|8, 
ΟΡΘΓΔΓΙ ἱπι4υΔ{15. 

Υ, Οοπίοηυπαηνδ ἡμιάνηι, οἱ οοπίοηαηιις αα αἰίογῖι5 υἱίαθ ἐο[ἱοϊαίθηι. 

Ιάοιγοο, [γαΐγο5, ἀθυ 6 Ιοἰα ΡΟΥΘ ΤΙ Πδί!οη6. τηππάδηᾶ, ἰδοϊιηι5. γ ]αη- 
ἰαΐθη 6115, 4] νοσᾶν! ΠΟ05, οἱ οχ ᾿Ππ40 ἴ06. ΘΧΙΓΘ. ΠΟ {ἰπηθᾶπηι5. Αἰΐ 

δ) Ναί. 1δ...}.ν1. 
ἀδΡ- ΠΙ. 1 Μά: 10, 52. 
2) Πἰὰ γοίί. Ν5. οὖν, τιᾶ]6. ΝΙΜΙ] 

τηπίαί ΒίγΓ 5 ἢ πᾶτη οὖν --- τοίγυν. Θαϊ!. 
9) Μαι. 22. 7. 
4} 1581: 29, 18. 
ΘΝ. 2 ΜΔ ΗΣ. 7... 21. 
2) 1ίὰ Ν5. 1. 6. ἀλλήλους. Οἴἶν. ἰηῇτα 

ὑπ ΡΠ 1 αἱ 14.  ὙΒ6. Ἰπιρὴ. αὐ- 
τοὺς, οαἷι5 ἰοοο αὐτὸν ἱ. 6. τὸν Κύ- 

Θιον,, 505 {ππ|πὶ| Παηἢπ8, (Ο] ΟΠ] 51π5 οἱ 
γγοίίοπι5. 1αὐ0. 

9) Μβ8. ᾿πϑιηργᾶπᾶ ἤθὶο ἰδοογαία, οί 
ἰοϑίθ ΙΔΘΟθΒΟπῸ ἃ ὈΙΡΙΊΟΡΟσῸ δηρ]]οᾶη0 
ἰμΠ αΠηδ 6. ἃΡ5οἶθδᾶ. π4|6 41 Θεὸν 
Βα 5 πη, γ6] ργαθοαηίθ [ππἰὸ τὸν 
Θεὸν, νοὶ] αὐτὸν ἁποίοτε Βοίμϊο. 

4) Νοη εβί ἰπ 85. ϑουρίασα. Ἐο βὶ- 
ἴδῃ ὁχ Ενδηρο!ῖο βθοπηάαη Αοσγρίϊοβ. Ἡγοί . 

5) Ναί. 7, 28. αο..18, 21. 
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ϑεῖν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. “4 ἔγει γὰρ ὁ κύριος" »ἔσεσϑε' ὡς ἀρνία 
ἐν μέσῳ λύκων." ᾿Ἵποκριϑεὶο" δὲ ὁ “Πέτρος αὐτῷ λέγει" ἐὰν" οὖν 
διασπαράξωσιν οἱ λύκοι τὰ ἀρνία; “ Εἶπεν. ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ" μὴ 
φοβείσϑωσαν' τὰ ἀρνία τοὺς λύκους μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν αὐτὼ, καὶ 
ὑμεῖς μὴ φοβεῖσϑε τοὺς ἀποκτείνοντας ὑμᾶς, καὶ μηδὲν ὑμῖν δυναμέ- 
νους ποιεῖν᾽ ἀλλὰ φοβεῖσϑε τὸν μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν ὑμᾶς ἔχοντα ἐξου- 
σίαν ψυχῆς καὶ “σώματος, τοῦ βαλεῖν εἰς γεένναν πυρός." Καὶ γινώσ- 
κετξε, , ἀδελφοὶ, ὃ ὅτι ἡ ἐπιδημία ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῆς σαρχὸς ταύτης 
μικρά ἐστιν καὶ ὀλιγοχ ἰθόνιος, ἢ δὲ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ μεγάλη καὶ 
ϑαυμαστή ἐστιν. καὶ ἀνάπαυσις τῆς μελλούσης βασιλείας, καὶ ζωῆς 
αἰωνίου, Τί οὖν ἐστὶν ποιήσαντας ἐπιτυχεῖν αὐτῶν, εἶ μὴ τὸ ὁσίως 
καὶ δικαίως, ἀναστρέφεσϑαι, καὶ τὰ κοσμικὰ ταῦτα ὡς ἀλλότρια ἡγεῖ- 
σϑαι, καὶ μὴ ἐπυιϑυμεῖν αὐτῶν; Ἐν γὰρ τῷ ἐπιϑυμεῖν ἡμᾶς κτήσασϑαι 
ταῦτα ἀποπίπτομ[εν] τῆς ὅδοῦ τῆς δικαίας. 

Υ]. ϑεουίηιν ΡΥ αΘδθΉ.5 οἱ {μυγην ἄτι ἐηϊηνὶοὶ. ϑργυοίο {ϊΐο, ἕο αἱἰϊῖ- 
φαηνι8. Αἰδίον τυίία βαἰιὶ5 8ρ68. 

“4ἔγει δὲ ὁ κύριος" οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δου- 
λεύε[ εν]. ᾿Εὰν ἡμεῖς ϑέλωμεν καὶ Θεῷ δ[ουλ]εύειν καὶ μαμωνᾷ, ἀσύμ.- 
φο[ο]ον ἡμῖν ἐστίν. Τί" γὰρ τὸ ὄφελος, ἐάν τις τὸν ὅλον κόσμον 
κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν ξημιωϑῇ τ" Ἔστιν δὲ οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὁ μέλ- 
λῶν δύο ἐχϑροί. Οὗτος λέγει μοιχείαν καὶ φϑορὰν καὶ. φιλαργυρίαν 
καὶ ἀπάτην" ἐκεῖνος δὲ τούτοις ἀποτάσσεται. Οὐ δυνάμεϑα οὖν τῶν 
δύο φίλοι εἶναι" δεῖ δὲ ἡμᾶς τούτῳ ἀποταξαμένους ἐκείνῳ χρᾶσϑαι". 
Οἰώμεϑα", ὅτι βέλτιόν ἐστιν τὰ ἐνθάδε μισῆσαι, ὅτι μικρὰ καὶ ὀλιγο- 
χρόνια καὶ φϑαρτά" ἐκεῖνα δὲ ἀγαπῆσαι, τὰ ἀγαϑὰ καὶ ἄφϑαρτα. 
Ποιοῦντες γὰρ τὸ ϑέλημα τοῦ «ἀριστοῦ, εὑρήσομεν ἀνάπαυσιν᾽ εἰ δὲ 
μήγε, οὐδὲν ἡμᾶς δύσεται ἐκ τῆς αἰωνίου κολάσεως, ἐὰν παρακούσω- 
μὲν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ. “Δέγει δὲ καὶ ἡ γραφὴ ἐν τῷ ̓ Ιεξεκιήλ' οὅτι" 
ἐὰν ἀναστῇ Νῶε καὶ ᾿Ιὼβ καὶ “Δανιὴλ, οὐ ῥύσονται τὰ τέκνα αὐτῶν 
ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ." Εἰ δὲ καὶ οἵ τοιοῦτοι δίκαιοι οὐ δύνανται ταῖς 
αὐτῶν δικαιοσύναις ῥύσασϑαι τὰ τέχνα αὐτῶν, ἡμεῖς, ἐὰν μὴ τηρή- 
σωμὲεν τὸ βάπτισμα ἁγνὸν καὶ ἀμίαντον, ποίᾳ πεποιϑήσει εἰσελευσό- 
μεϑα εἰς τὸ βασίλειον τοῦ Θεοῦ; Ἢ τίς ἡμῶν παράκλητος ἔσται, ἐὰν 
μὴ εὑρεϑῶμεν ἔργα ἔχοντες ὅσια καὶ δίκαια; 

ὙΠ. (ὐὀγίαπάιην 68. ποδὶ, τ ΘΟΥΟΉΘΉΝΑΥ. 

“Ὥστε οὖν͵ ἀδελφοί μου, ἀγωνισώμεϑα, εἰδότες ὅτι ἐν χερσὶν ὁ 
ἀιὼν', καὶ ὅτι ᾿εἰς τοὺς φϑαρτοὺς ἀγῶνας καταπλέουσιν" πολλοὶ, ἀλλ᾽ 
οὐ πάντες στεφανοῦνται, εἶ μὴ οἵ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ καλῶς, ἀγω- 
νισάμενοι. Ἡμεῖς οὖν ἀγωνισώμεϑα͵ ἵνα πάντες στεφανωϑῶμεν. “Ὥστε 
ϑῶμεν" τὴν ὁδὸν τὴν εὐθϑείαν, ἀγῶνα τὸν ἄφϑαρτον, καὶ πολλοὶ εἰς 

(ὰρ. ἡ. 1) Μαίιῃ. 10, 10. θ» Ύπ|ο, 10; 5: 
2) 6 ἀϊοίο ΟΠ χῖδίὶ ἸΙοροὸ ἵμιο. 10, ὃ ; 4) Ἐπιβίσα ἱπ 85. Θουρίασα {ΙΔ ΟΥ (ΠΣ, 

αἱ ἄδ 411} οΟ]]Οα]ο ΟἸΠΥΙδιῖ οὐπτὴ Ῥοίσο, [!ΙΦΟΟῚ5. ΘΥΒῸ ᾿ΠΘΡΡ οἰ ίι8. 
{π|416. ἢΐο ΘΟΠΊΠΠΘΙΠΟΤἰ11, ΤΘΡΘΡΙΟ ΗΪΠ1]. 5) ΜΆΠΝ. 10, 28. 1πι. 12, 4. ὅ. 
Ἐογίαββο ϑιμηΐα δηΐ 6χ ΔΡΟΟΓΥΡ ἃ ΔΙ 1 αιιὰ 60) Οιηπΐπο Ἰόφδπάππι ἀιώνιος: δῆς 
Ἠϊδβίουνία. βΒοΐ5. δπἶπὶ ΟΡΡομϊΐ ἐπιδημίᾳ τὴ ἐν χόσμῳ 
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Θηἶπ ΠΟΙ π5: 96 Γ|5. νο]αΐ ἀρηὶ ἴῃ πηθάϊο ᾿προτιπη. ἈΘΘρΡΟΠ θη 5. δπίθπι 

Ῥοίγιιβ. οἱ αἷΐ: ,51 διΐθηι Παρὶ ἄρπο5 ἀἰβοουρβουϊη ἐς Βοβροπάϊὶ [6815 Ροίρο: 

6 {ππθδηΐ ἃσπὶ ροϑί τηουΐθπι 5181) ἰπρ05, οἱ ν05. ΠΟ] 16 {{Π|6Γ6 605, 48] 

οσοἰάπηΐ νο5, οἵ ἀδίπθ ἢ1}}} νοὶ ροβϑαμί [ΙΔθοΓα; 5θ {πηθί8. θιῃ, 48] 

Ροβίψαιαπι τποῦίαὶ {πο} 115, Πα] οἱ ροί(οβίαίθπι ἃπίμηὰ6. δὲ ΘΟΡΡΟΓΙ5, αἱ τη δὶ 

ἴῃ σομθηηδπιὶ ἰρηϊβ.. Εἰ βοἰίοία, ἰγαΐγθβ, ἃ ΡΥ ρ ΓΙ ΠΔι10. ΘΑΡΠΪΒ. Πα μ8 

ἴθ πος ππο Ὀγονὶ8 δϑί ἃθ ρᾶγνὶ ἰθῃροῦῖβ; ΡΓΟΙΏΪ5510. δαΐθαιμ ΟΠΓΙΒ1 
τηᾶρῃᾶ οἱ Δάπη γα }}}}5 δϑ΄, αἴθ γοαΐο5. Γαΐ} ΓΘΘΏΙ ἃ νἱΐδθ δρίρθι Π86. 
Ουϊὰ ἰρίμιν λοίθπο δὰ Θοηβοάαὶ ρΡΟίΘΡΙηπ15, ΠΪδ1 ϑ8ηοίθ. ᾿ϑίθ 416 γν θη 0 
80 Ορογᾶπάο, οἱ πππηἀδπὰ πὰρ ἰδ ιηι ἃ] 6 ηὰ ραΐαπο, πθὸ 14 ΘΟΠποι- 
Ρἰβοθπίο ὁ Ῥαμπη ΘηΪη] 6ἃ ΡΟβ5᾽ 40 γ6. ΘΟΠΟΙΡΙΒΟΙΠΊ115, ΘΧΟΙ ΑἸ πηι15. ἃ νἱὰ ᾿α5ἴδ, 

ΥΙ. δϑοοιζυηι ρυαθβϑθηβ οἱ [μζωαγιην ἄν ζηϊηιϊοῖ. ϑρυθίο {ἰΐο ἤος αἰἰὲ- 

φαηυιδ. Αἰΐον τα 8αἰυνἰ5 δρ68. 

Ὠιοῖῦ δαίθηη ΠΟΙ ΪΠτι5 : 9 Π1}1π|5 ΒΟ Ρνι5. ροίαϑί ἀποθιι5 ἀΟΙΏΪ 5. 56 ΓΓΘ. 
δῚ ΠΟῸ5 νΟΪΠηι15 οἱ ἢ60 56ΥΎΓΘ οἱ τη Πη 6, ᾿ΠΟΟΠΠΟ πὴ ΠΟΡΪ5 68. 
Νά (πᾶ86 Ὁ{Π|{85, 51 415 ΠΠΙΨΘΡΒΙΠῚ ΤΠ Π} [ΠΟΓΟἴ 1, ΔΗ] ΠΠἃΠ| ἃπίθ 1 
ἀοιγπηθηΐο αἰ Ποῖαί ἐς. ῬΟΓΓΟ ποὺ βοοιπιη οἱ [αἰασιη. ϑαηΐ ἀπι0 ᾿ΠΙΠΏΙΟΪ. 
ΠΠῚι 4 ργαθά ταί Δ] 6 }}11Π|, ΟΟΥΓρίΘ πη, ἀναγ 1 οἱ [Ραθ ; ΠΟ ὙΘΓῸ 
1515. γοηπηα.. ΝῸΠ ΟΥΡῸ ΡΟΒΒΊΠΗ115 ΔΙ ΟΤΊΠΠῚ ΔΠΏ1ΟΙ 6556: ΟρΟΙίΟΐ ἀΐ6Π), 
αἰ {Π1 να! οἀϊσοηίος. Πο6 αἰδιηιγ. Ριίοιηιι8 Π]6 1115 6556, 4πᾶ0 ΠΙΟ ϑ5πηΐ 
Οὐἶ586, 418 ρᾶγνὰ οἱ οχίσι! (ΘΠ ΡΟΥΙ5. οἱ ΘΟΥΡΙΡΙΟΩΙ ΟὈποχίᾶ δαηΐ: ἃ 
ἁιΐθ ΠΠ|σθγθ, πἰροία θοπὰ οἱ ἱποοῦγιρία. ΕδΟΙΘ 65. Θη1Π) νΟΪηΐαί 6 ΠῚ 
ΟΠ βί!, ΓΘ( Πα ΘΠ ΠΥ ΘΠ ΘΠ; 511 ΤΏΪΠ15, ὨΪΠ1] ΠῸ5 ἃ})} ἀθίθυ ημ ΞῈΡΡΙΙΟΙΟ 
ΟΥΙΡΙ δῖ, 51 τηδηάαία {ΠΠπ5 ΘΟ ΘΠ] Πἅχητπι5. ἈΠ ΟῚ Θ ἢ] ΒΟΓΙρίατα ἴῃ ΕΖΘΟΒΙΕΙ6: 
δ᾽ ΝΟ οἱ 100 οἱ Πδῃίθὶ γοϑιγραηΐ, ΠῸΠ ΘΥΘηΐ ΠΠΠΘΓῸ5 5105, (αἱ 5πηΐ 
π΄ οδρ[ἰνιίαι6.. Θποάδβι ἰΔηίορ ΓΟ ἰ511 ΥἹΡῚ ΠΟ ΡΟϑϑαηΐ Π5{{{Π18 51.115 ΘΓΆΘΓΒ 
ΠΡΘΡΟΒ 51.108, ΠΟ5, Π|51 Παρ 5ηἃ ΡαΓΡΠ) οἱ Ππηπ]δοι αἰ ΒΘ αν ΘΓ Π115, ἃ 

Ομ ἢ ἀθηΐἃ 1 ΓΔ] Π115 [ἢ ΓΟοᾶπ) ἢοὶ ὁ Απὑἰ ατἰ5 δάἀνοσδίιι8 Ποβίθν. οὐ], 
51 ΠΟ [ΠΥΘΠΪΔΠ11 ΟΡΟΡἃ μὰ οἱ ᾿πϑίὰ Πα ΘΗ (65 

ΥΙ1. (ὑγίαπάνην οδί ποϑὲδ, υἱἱ σΟΥ̓ΟΉ ΘΗΝ. 

Οποογοα, ἰγαίγοϑ 16], σοΡίθιηι5., 5016 ηΐθ5. {π|ἃ 58θο αὶ Π1]Π1{1ἃ 68, 
οἱ φυΐὰ δά ΘΟΡΓΙΡ(}}}1ὰ σοΥδιη!ηα Π}}}Π1 δάρθ!!αηΐ, 564 ΠΟ ΟἸΠΠ65 ΘΟΓῸ- 
ΠΔΉ ΕΙΣ ΠΙΒῚ (τ Ρ] ΓΙ} ἰΔΡΟΓΑνΘυΙηΐ οἱ ῬγΘΟΪΡ οοΡαγηΐ, ΝΟ5 ἰρΊ 1 
ΘΟΓΙΘμΉΠ5, τ ΘΠ]Π65 ΘΟΓΟΠΘΠΊΙΡ. ΕΤΡῸ ΟἸΓΔΙΉ115 νἱᾶη ΓΘΟΐδηη, ΠΟΥ ΔΠΊΘη 

ἸΠΟΟΡΓΙΡ 116, οἱ τηπ]1 δά ᾿ρϑπι ΠΥ ΘΏΙ5 δίᾳι6 ΟΘΥΐθη15, αἱ οἱ 

τούτῳ, ἥτᾶπι μικρὰν οἱ ὀλιγοχρόγιον 
αἰχιί. θαυ. 

(δρ. ΥἹ. 1) Μαί(ῃ. 0. 24. 1,.πο. 16, 18. 
2) Μαί(ῃ. 10: 26. 
9) Τὰ ΜΝ8., χρῆσϑαι Ταπ., (ΟΙ] τη. οἱ 

ΔΠ1 γὰ]ρ. 
4) Ν8. οἰόμεϑα, |{π| ὁ οἱ ο είς 

{πο π|6 ΡοΡΠἰα[18. 
5} ΕΧΘΟΙ...14. 14; 29. 
(δρ. ὙΠ. 1) Πα Ν5., ἀγὼν τιαϊπηί 

Ε6]]., Οοἱο!., Οουβί., ΟΟ]οη,., {πὸ ὅθ ῃο6- 
ποΙηδπηπ5 ΘΧΠΪ οί ἴῃ οοηίοχίι. ΝΙ] τηι- 
(65. Νὰπι ἐν χερσὺν εἶναι τΞΞ: ριιθηναγ ; 
ἤν ηναηλθιι5 1η6 7 {606} ηΐ τΞΞΞ τπηΐ6᾽ ριι- 
σηπαπάϊηη. Οἷἶν. 10}. 7, 0. 

2) Ε. χαταπαλαίουσιν, ἱιοία υἱη-- 
οί. γοί. ΝΙΠΠ τηπΐαπί ΒΙΡΓ 85. οἵ 
ΕΤΟγ5., 4αῖθιι5. οἰ θσαπβ νἱἀθίαν δἰ ρη!- 
οαἴϊο παυϊφαίίοτς δα 5ἰίατη (οὐ πι 1, ἀ}ὶ 
106] [5 Ππηΐοὶ 6] γα θδηΐαν, σΘαίί. 
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αὐτὸν καταπλεύσωμεν καὶ ἀγωνισώμεϑα, ἵνα [»]αὺ στεφανωϑῶμεν. Καὶ 
εἰ [μ]ὴ δυνάμεϑα ἅπαντες στεφαϊν)ωϑῆναι, κἂν ἐγγὺς τοῦ στεφάνου 
γενώμεϑα. Εἰδέναι ἡμᾶς δεῖ, ὅτι ὁ τὸν φϑαρτὸν “ἀγῶνα ἀγωνιξόμε- 
γος, ἐὰν εὑρεϑῇ φϑείρων, μαστιγωθεὶς" αἴρεται, καὶ ἔξω βάλλεται τοῦ 
σταδίου. Τί δοκεῖτε; Ὃ τὸν τῆς ἀφϑαρσίας ἀγῶνα φϑείρας, τί πα- 
ϑεῖται ; Τῶν γὰρ μὴ τηρησάντων, φησὶν͵ τὴν σφραγῖδα" "ὁ σκώληξ᾽ 
αὐτῶν οὐ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσϑήσεται, καὶ ἔσονται 
εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί. 

γ1|. Ομαπιᾶϊι ἦν ος πο ϑυῆνιδ, ροθηϊίοηίίαην αἀφαπυιδ οἱ σαγθηι 

οαδίαηι δθγυθηνι8. 

Ὡς οὖν ἐσμὲν ἐπὶ γῆς», μετανοήσωμεν" πηλὸς γάρ ἐσμεν εἰς τὴν 
χεῖρα τοῦ τεχνίτου. Ὃν τρόπον γὰρ ὁ κεραμεὺς, ἐὰν ποιῇ σχεῦος͵ 
καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ διαστραφῇ ῇ συντριβῇ, πάλιν αὐτὸ ἀναπλάσ- 
σει᾿ ἐὰν δὲ προφϑάσῃ εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς αὐτὸ βαλεῖν, οὐκέτι 
βοηϑήσει αὐτῷ" οὕτως καὶ ἡμεῖς, ἕως ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ἐν 
τῇ σαρκὶ ἃ ἐπράξαμεν πονηρὰ, μετανοήσωμεν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, 
ἵνα σωϑῶμεν ὑπὸ τοῦ κυρίου, ἕως ἔχομεν καιρὸν μετανοίας. Μετὰ 
γὰρ τὸ ἐξελϑεῖν ἡμᾶς ἐκ τοῦ μὴ οὐκέτι δυνάμεϑα ἐχεῖ ἐξομολο- 
γήσασϑαι ἢ μετανοεῖν ἔτι. δῶστε, ἀδελφοὶ, ποιήσαντες τὸ ϑέλημα 
τοῦ πατρὸς, καὶ τὴν σάρκα ἁγνὴν τηρήσαντες, καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ 
κυρίου φυλάξαντες, ληψόμεϑα ξωὴν αἰώνιον. τἽξγει γὰρ δ; κύριος ἐν 
τῷ εὐαγγελίῳ" »εἰ τὸ μικρὸν, οὐκ ἐτηρήσατε, τὸ μέγα τίς ὑμῖν δώσει: 
᾿“Δέγω γὰρ ὑμῖν" ὅτι ὁ πιστὸς ἐν , ἐλαχίστῳ καὶ «ἐν στολλῷ πιστός ἐστιν." 
"ρα οὖν τυῦτο λέγει" γτηρήσατε" τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν σφραγῖδα 
ἄσπιλον, ἵνα τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀπολάβητε.“" 

ΙΧ. 17 εαγῆθ ἐυαϊοαθίηυι"; οΥ̓φῸ ργαθραγθηνιδ π08 ἴηι ἰΘηΊΡΟΥ. 

Καὶ μὴ λεγέτω τις ὑμῶν, ὅτι αὕτη ἢ σὰρξ οὐ κρίνεται, οὐδὲ 
ἀνίσταται. Γνῶτε, ἐν τίνι ἐσώϑητε, ἐν τίνι ἀνεβλέψατε, εἰ μὴ ἐν τῇ 
σαρκὶ ταύτῃ ὄντες. Δεῖ" οὖν ἡμᾶς ὡς ναὸν Θεοῦ φυλάσσειν τὴν 
σάρκα. Ὃν τρόπον γὰρ ἐν τῇ σαρκὶ ἐκλήϑητε, καὶ ἐν τῇ σαρπὶ ἐλεύ- 
σεσϑε. “ἀρ" Χριστὸς ὁ κύριος, ὁ σώσας ἡμᾶς, ὧν μὲν τὸ πρῶτον 
πνεῦμα: ᾿ ἐγένετο σὰρξ , καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν" οὕτως καὶ ἡμεῖς 
ἐν ταύτῃ τῇ σαρκὶ ἀποληψόμεϑα τὸν μισϑόν. ᾿ἡγαπῶμεν οὖν ἀλλή- 
λους, ὅπως ἔλϑωμεν πάντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ὡς" ἔχομεν 
καιρὸν τοῦ ἰαϑῆναι, ἐπιδῶμεν ἑαυτοὺς τῷ ϑεραπεύοντι Θεῷ, ἀντιμι- 
σϑίαν αὐτῷ διδόντες. Ποίαν; Τὸ μετανοῆσαι ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας. 
Προγνώστης γάρ ἐστιν τῶν πάντων, καὶ εἰδὼς ἡμῶν τὰ ἐν καρδίᾳ. 

9) τρέχωμεν πᾶν! Πππ., ϑέωμεν 4) ΝοΙθ. οουϊ. δέρεται, τυογϑογ αι, 
(οἱ. οἱ (οΙοπι. ΡΓῸ ὁοπίθοίαγα ἴῃ Ἰηᾶγρ. ΟΟΠ]]αΐο 6Ρ. ἰβρῃηᾶΐ. δά Ροϊγεο. ο. ὃ. 
510. Δ}Π] γα]. γγοἰἰοπιϑ 65. Ρυϊαὶ Ὥστε 5) Βαρί δηνίηι ᾿π1 6 }}Πσὰ5. Οἷς, ΕΡ. Βὰγ- 
ϑῶμεν τὴν ὁδὸν τὴν εὐθϑείαν εἰς πᾶρᾶθ ο. 9. ποί. 24. 
ἀγῶνα χτὰλ. αν 5. πηα]1οἱ βῶμεν. Βὲν- 0) ἶδαϊ. 600, 24. 
τἷαϑ: ϑῶμεν το] παιο 18. ΟἸ μη 1, Ὑ ΘΙ ΠῚ (ἀρ. ὙΠ1. 1) Νο!ίθ τᾶν! ἕως. [ἃ 
ἃ τίϑημι παΐππι: ροηαην 5. υοἱ ργοροια- Ποῖ. φαΐ ἴῃ δά. ΤΥ. 
ηιι5 υἱαην τοοίαηι Ρ᾽Ὸ Ομγγὶοιίο ποὺὶϑ 1. 6. 2) ὃ ἃτί. δήοίί. γϑβιϊαϊ: ἐν Ν 5. (ἵν. 
γίαιη Υἱγία 5, {πο ἃ ἱποουηρίμμ οονία- ἵμιο, 10, 10--- 12. Αρπὰ ἰγϑης 1{Π. 04. 
6} ἰπίοΓΡ ἰδέ}. (91. ν. 109. οἀ, Μαββιιοί.) Ἰοοῖβ γθοϊίὰ- 
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ΘΟΓΟΠΘΙΠΊΙΓ. Εἰδὶ ΠΟῸῚ ΡΟΒΒΊΠη115 ΟΠΊΠ65. ΘΟΓΟΠΔΓΙ, 546] ΡΓΟΡΘ ΘΟΓΟΠΔΠῚ 
ΒΙΠ115. ΒΟΙΓΘ νῸ5 Οροτίοί, πο, {π| σΟΡίη6η. ΟΟΥΓΙΡ 116 οογίαί, 5ὶ 
Ἰπν ΘΠ Δἔ 1 ΘΟΥΓΙΠΏΡΘΙΒ οἱ ρθοοδηβ, {ἀσρ] }ίπ5. δα ογίαῦ. οἱ οχίγα βίδα πῃ 
ΡΓΟΙΙοαν. Οαϊά νοῦ 5. νιἀθίαν ἐ Οαϊ ἸΠΟΟΡΓῸΡ ΓΙ Οἢἶ5 ΟΟΓ[ΔΙ6 ἢ ΘΟΥΓΕΡΟΙΙ, 
ἀαϊἃ ραίοίαγ ὁ Π6 115 ΘηΪΠῚ, 4] 516] 1 ΠΟ ΒΟΥ νυ ηΐ, αἰΐ : ΟὙΘΙΊΩΪΒ 
ΘΟΓῚΠῚ ΠΟ ΙΠΟΓΙΘΙΕΙ, οἱ ἰρη]5. ΘΟΓΙΠ ΠΟῚ ΟΧἰησιοίαν; οἵ ΘΡαπΐ [ἢ γἱβῖο- 
ΘΠ ΟΠ ΟΔΓΉ].ἡ 

ΥΠ|. Οπναρπιάϊζι, ἴηι θο ἡυιηᾶο ϑυηνιδ, ροθηϊ(οηίίαην ἀφαηλιδ οἱ σαγηθηι 

οαϑίαην ϑδργυθηλιιϑ. 

Ομ ἀϊὰ ΘΓΘῸ ἴῃ (ΘΥΓῚ5 ἀθΘΊ Πη18, ΡΟΘὨ ΘΠ ΕΔ ΠῚ ΔΡΆΠΊ5 : [{ππὶ 4 α]ρ 06 
Β.ΠΏΠ5 1Π Ιηδητ ΔΓ οἷ5. ΟπθηηδΠ10 ἄτη Θηΐὴ ἤσα]ι5, 851 νὰ5 [6οογι, 
Πα ἀαπ|6 1π τηΔη}}15 οἰπ8 ἀϊβίογ τῇ πους ἃὰΐ οοπίγ πὴ, ταῦϑιι5. {Ππᾶ 
ΓΟ ηριῖ; 510 γΘΓῸ ΠΠπ4 ἴῃ [ὉΓΠΔΟΘΠῚ ἰρη 5. τη 6 γ6 ρΥΔΟἢ νου, πΠΟἢ 8Π]- 
ΡΙ᾿α5 οἱ βασοιγγαί; τᾷ οἱ π05, {ιδηηάἠπι ἴῃ ΠΟΟ ΤΠ 40 5ιπη1|5, ΡΘΟΟΔίΟΓΙΠΊ, 
488 ἴῃ ΟΔΓΠΘ ΘΘ5511η15, 6Χ ἰοίο οογάθ ροθη [ΘΔ ΠῚ ἃσᾶμηι5, τί ἃ ΠΟΙΉΪΠΟ 
5 ΙΥΘΠΠ, ἀαΠη ΡΟΠ (ΘΓ 6 ἰΘΙΏΡῚ15 ΠΑ] 6115. ΡΟΒ τι Π| ΘΠ]ΠῚ 6 ΠΠπΠ 0 6χί- 
Υ]ΠΉ15, ΠΟ ΔΙΏΡ]Π15 ΡΟΒΒΈΠΠ115 10] ΘΟΠΠ ΘΡΙ, ἁαΐ ΡΟΘη ΘΠ 18Π| ἃσθ γθ. ΟἸΔΓΘ, 
ἰγαίγθβ, νοϊπηΐδίθιη Ραίγ 5 ἰοΙ οηΐο 5 οἵ ΘΓ 6 ΠῚ οδϑίδιη βουναηΐθα οἱ τηδηάαὶδ 
Πομληΐ οπδίοαϊ!οηΐθ 5 ΘΟΠΒΘΟ ΘΠ. νἱΐᾶπη ἃριθυ πᾶσ. ἢ 1ΟΙζ ΘηΪπῚ ΠΟΙΏΪΠΙ5 
ἴῃ Ἐνδησθ!ϊο: ,51 ῬΆΓΝΙΠῚ ΠΟ 50 Γναϑ[15, (5. Τηᾶση! 1 γΟΡ15 ἀλθ  ὨΪ6Ὸ 
ΘΠ ΨΟὈΙ5: 4] ἢ 4615 οϑί [ἢ μΪπἴμ0, οἱ ἴῃ τη ΟΣ] ἢ 46}15 δ... Ηοο δΓρῸ 
ἀἸοῖδ : (5θργαΐθ ΘΓ ΠΘ ἢ σαβίαιη, οἱ 5] 5. πὴ πη ο] ίπα], τπὖ ΓΘΟΙΡ (15. νἱ- 
[8Π) ἃΘίθΓΠΔΗ1. 

ΙΧ. 7π| σαγΉ6 ἐιυαϊοαθίηνυν; οΥ̓Ὸ ῬΥαΘραΥΘΉιι5 05 ἴηι ἰΘηΊΡΟΥΘ. 

4ὰοἀ [ἰᾶθς οἄγῸ πὸ ἰπἀϊοαίαγ, ΠπΘΩ8 
ΒοΡγαΐ δϑί1ι5, ἴῃ 641ὸῸὸ νἱ᾽ϑῦιη ΓΘΟΘΡΙΒ(15, 

Ὠἰδὶ ἀσπὴ ἰῃ Πὰς ΘΑΓΠΘ Υἱν [5. ΝῸΒ ΘΓσῸ ἀδοθί ΘΓ Π6Π) 5161 (ΘΠΙρΡ] Τὴ 
δὶ ουβίοα!Γοθ. Οποιηδήιηοάιμ ΘΠΪΠῚ ἴῃ ΟΑΓΠΘ νοσαί! Θ5(15, ἰἰὰἃ 1 ΟΔΓΠΒ 
γϑηϊοίϊ5. Οπροιηαι!ιηηοάμμι ΟΠ ΓΙ βίιι5. ΠΟ ητι8, 4] ΠῸ5. ΒΘ γᾶν, ΘῈΠ)Ὶ ΡΓ]- 
ἸΏ1Π| Θ5ϑθί ϑρ 5, ΘὰΡῸ ἰδοίιι5. οϑί, ἁΐᾳιιθ βίο νοσᾶν! ΠΟΒ: [ἃ οἔϊδη 
ΠῸ5 ἴῃ ἰᾶς σᾶγπα τπϑγοθάθμ ΓΟ ρίθηιι5. Π ΠΡ ΠΊ5. ᾿ΘῚ ΠΡ ΠΟΒ ΠΝ 661, 
αἰ νϑηἰϑΙη15. ΟΠΊΠ65 ἴῃ ΓΘΘΠΙΠ) Π 6]. ΠΟΠΘῸ ἰθιηρι8 ΠΔΡΘΠΙ8, ἰὴ 480 
ΒΆΠΘΙΏΠΙ, ἀοάδημι5 Π05 πιράϊοο ἢθο, γϑιμΠ6 [06 ΠῚ ἰρϑὶ {πιο ηΐθ85, 
Θά ὁ Ῥοθηϊ(οη Δ} οχ βἰποθῸ οογάθ. Ναηιι6. ῬΥΔΘΒΟΙΠ8. ΟΠ ΠΙΠῚ 68, 

Εἰ πρῖηὺ γνϑϑίγαπι ἀϊοδί, 
ΓΟΒΙΓΟσ.. Αρῃοϑβοῖίθ, ἴῃ 40 

ἰατηί, ἰη ἀπολάβητε. Νορίβοιπι [δοὶΐ 
Ηεῖ,. 66. Ὁ. 

(ὔνΡ.. ΤΧ. 1} (οὐ, 15:12. 
2) Τυ ον. ϑὲν 10... 0. 9: 

ἰὰ}: δὲ ἐπ πιοάϊοο βάο᾽ος5 ποη, [ἰδ [18, φιιοά 
ηιαρηληι 65:, φιιὶδ ἀαὐὶί υοὐὔϊς Ὁ Οταθ τ5 
Πᾶθο δχ Ενδησ. βϑοιπάππ), Αρυρίϊο5 ΡΓῸ- 
ἀ556. 5 ΒΡ  ΟδίαΣ, 

9) Μοάιτι5 ἀϊοσομαϊ οἰπιβηη 1 οδί, αἱ 
οαπὶ Υοίίοπο 5ἰαίπθηάιπη νυἱἀθαία"", ἤθη 
6586 .ἢδ6. αἰϊγθοίαιη Εναησο}}} ΟΥ̓ ΟΠ ΘΠ, 
564. ροίϊι5 ΟἸδμηθη 15. δπίθοθαοηίπιπ) ἰη- 
ἱογΡΓοἰδιηθηΐπμη, Ταοιηοο [ΓΘ ΘΗΙΟΓ οὐ- 

Θαγγ ἴῃ ΕΡ. Βαρηαθ δα. 
4) ἀπολάβωμεν ἴῃ Νβ8. 651. [ἀ6πὶ 

ἀοίοηα!ς Νοῖία οο!]αΐο οι. 1, 4. Εαϊ- 
ἸΟΤΘ5. Υ6Γ7Ὸ Ρ]ου χα ργδοθαηΐθ Πιηΐὸ Π1π- 

ΡΑΤΒΕΘ ΑΡΟΒΤ. 

8) Τὰ ο. ΜΊΠ1Ο 16ρ. νἱἀθθδηΐ ΠὨΑυ 8.115, 
ΕΤΟγ 5, ΘΟ ΠΟΘ πο ΠΠιι5. οἱ }}} ΟΡ 8ρΡ0- 
ἄἀοβίη, εἰς Μϑ. 

4) Πνεῦμα τὸ ϑεῖον ἐν Χρι- 
στῷ, υἱ ἀρὰ Ραβίογοπι Ηϑιιηδᾶ 11}. ΠΙ. 

ϑη. ὅ. ὅ. Βαιπηραγίοη - ΟΥιβῖπ5, [26}}}}}. 

ἃ. Ποριηθηροβοῖ. Π. Ρ. 1052. Η. (τ, 

ΓΡοίν. 1. 11. ΤΙΘΟΡΙΙΙ. δὰ Ααίοϊγο. 2, 14. 

ὅ) 6ἋΔ]. 0, 10. 
8 



114 Π. ΟἸΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ ἝΟΟΝ. ΙΧ. Χ. ΧΙ. ΧΙ]. 

4ῶμεν οὖν αὐτῷ αἵνον", μὴ ἀπὸ «στόματος μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ καρ- 
δίας, ἵνα ἡμᾶς προσδέξηται ὡς υἱούς. Καὶ γὰρ. εἶπεν ὄ κύριος" »ἀδελ.- 
φοί μουΐ οὗτοί εἰσιν οἱ ποιοῦντες τὸ ϑέλημα τοῦ πατρός μου." 

Χ, γιο γνοϊϊοίο υἱγίίθην ρογϑοχιαην, οἱ θοπα φργοηνῖίδδα πυμπααηῖδ 

γγαθροπαηνι5 ἀοἰϊοῖϊδ. 

ἵβῶστε, ἀδελφοί μου, ποιήσωμεν τὸ ϑέλημα τοῦ πατρὸς, τοῦ κα- 
λέσαντος ἡμᾶς ἵνα ζήσωμεν, καὶ διώξωμεν μᾶλλον τὴν ἀρετὴν, τὴν 
δὲ χακίαν καταλείψωμεν, ὡς προοδοίπορον τῶν ἁμαρτιῶν" ἡμῶν, καὶ 
φύγωμεν τὴν ἀσέβειαν, μὴ ἡμᾶς καταλάβῃ κακά. ᾿Εὰν γὰρ σπουδά- 
σῶμεν ἀγαϑοποιεῖν, διώξεται ἡμᾶς εἰρήνη. Διὰ ταύτην γὰρ τὴν αἰτίαν 
οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἄνϑρωπον" : οἵτινες παράγουσι φύβους ἀνϑρωπίνους, 
προῃρημένοι μᾶλλον τὴν ἐνθάδε ἀπόλαυσιν, ἢ τὴν μέλλουσαν ἐπαγγε- 
λίαν. ᾿Ἥγνοοῦσιν γὰρ, ἡλίκην ἔχεν βάσανον ἡ ἐνθάδε “ἀπόλαυσις, καὶ 
οἵαν τρυφὴν ἔχει, ἡ μέλλουσα ἐπαγγελία. Καὶ εἰ μὲν αὐτοὶ μόνοι ταῦτα 
ἔπρασσον, ἀνεκτὸν ἦν᾽ νῦν δὲ ,ἐπιμένουσιν κακοδιδασκαλοῦντες τὰς 
ἀναιτίους" ψυχὰς, οὐκ εἰδότες ὅτι δισσὴν ἕξουσιν τὴν κρίσιν, αὐτοί 
τε καὶ οἵ ἀκούοντες αὐτῶν. 

ΧΙ. μὲέζυϊιηϊξ. ργοηιϊδδὶδ βάθην ᾿ιαθϑηίοβ ϑδογυϊαηιιβ 1260, οἱ ογὶί ποϑὶδ 

ὑθαίο αθίθγηα. 

Ἡμεῖς οὖν ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ δουλεύσωμεν τῷ Θεῷ, καὶ ἐσόμεϑα 
δίχαιοι᾽ ἐὰν δὲ μὴ δουλεύσωμεν, 'διὰ τοῦ μὴ πιστεύειν ἡμᾶς [τῇ] ἐπαγ- 
γελίᾳ τοῦ Θεοῦ, ταλαίπως [οι] ,ἐσόμεϑα. “Ἵέγει γὰρ καὶ ὁ προ[φη]τικὸς 
λόγος᾽ “ταλαίπωροί' εἰσί ιν" οἱ δίψυχον, οἱ διστάζοντες τῇ! καρδίᾳ, οὗ 
λέγοντες " ταῦτα πάντα] ἠκούσαμεν καὶ ἐπὶ τῶν πατ[ ρων ἡμῶν, ἡμεῖς 
δὲ" ἡμέραν ἐξ ἡμέρας “προσδεχόμενοι ουδὲν τούτων ἑωράκαμεν". ᾿Δνόη- 
τοι. συμβάλετε ἑαυτοὺς ξύλῳ" λάβετε ἄμπε ελον. Πρῶτον μὲν φυλλοῤ- 
δοεῖ, εἶτα βλαστὸς γίνεται, μετὰ ταῦτα ὄμφαξ »εϑῦτα σταφυλὴ ἘσΌ οτη- 

κυῖα. Οὕτως καὶ ὁ λαός μου ἀκαταστασίας καὶ ϑλίψεις ἔσχεν" ἕπειτα 

ἀπολήψεται τὰ ἀγαϑά.. “κῶστε, ἀδελφοί μου, μὴ διψυχῶμεν, ἀλλὰ 
ἐλπίσαντες ὑπομείνωμεν, ἵνα καὶ τὸν μισϑὸν κομισώμεϑα. Πιστὸς 

γάρ ἐστιν ὁ ἐπαγγειλάμενος. τὰς ἀντιμισϑίας ἀποδιδόναι ἑκάστῳ τῶν 
ἔργων αὐτοῦ. ᾿Βὰν οὖν ποιήσωμεν τὴν δικαιοσύνην ἐναντίον τοῦ ᾿Θεοῦ, 
εἰσήξομεν εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ληψόμεϑα τὰς ἐπαγγελίας, ἃς 
τ ἢ οὐκ ἤκουσεν, οὐδὲ ὀφϑαλμὸς ἴδεν, οὐδὲ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου 
ἀνέβη. 

ΧΙ. Μαδρθοίθηνιϑδ φιιοίἰἀϊο γοφηνηιν ἐ}οὶ. 

᾿Εκδεχώμεϑα οὖν καϑ' ὥραν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀγάπῃ 
καὶ δικαιοσύνῃ, ἐπειδὴ οὐκ οἴδαμεν τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας τοῦ 

6) [ἃ 61]. οἱ 811. Μβ8. ἀεώγιον. Ἰ᾿ἰδηάϊο διοίου. δᾶ {Ππ Ἰδοοθὶ 1. 15. ἡ 
ΒΙΡΡΪ5. ἰΠΡπαΐ, 50] ρ5ῖββο ΟἹ Ιη Π 6ΠῚ ἐπιϑυμία συλλαβοῦσα τίχτει ἁμαρ- 
αἶνον αἰώνιον. Οαϊ!. τίχν γὙοϑροχίβδο υἱἀθίιτ, 

1) Μαίμι. 12, 50. 2) Μ5. πᾶβοῖ 4ΝΌΝ. ἱ. ὁ. ἄνϑρω- 
ὕὰρ. Χ. 1) τιμωριῶν [πο ἐοηΐθο- πον, [ὉΓ6 ρῸ ΑΝΘΔ, ἰ. 6. ἂν Θεόν. 

ἰδη{6 ἴῃ πὰ 6. ΘΧΠΙ ΘΙ! (οἱ... ΟΟ]οΙη. ἃΠ1|- πὰ γήοιι., ἀεὶ Ιοροπάϊμιη οϑβθ ρηίαι : 
486, Βοίδίτπιβ τηάν}! τῆς ἀπωλείας. ὅα]- οὐκ ἔστιν (αὐτοῖς) εὑρεῖν ἂν Θεὸν 



Π. ΟἸΕΝΜΕΝΤΙΒ. Αἢ Ἕ(ῸΝ. ΙΧ. Χ, ΧΙ. ΧΙ]. 11ὅ 

οἱ 46 ἴῃ ΟΟΓἊ6 ΠΟΒίγο νϑυβαπίι πον. ΠθΙηι5 ἰΐίδαθπι 1ΠὶῚ δι 6), 
ἼΟΠ ἃ ΟΥΘ 501πΠ|, 564 Θἰϊδη 6Χχ ΟΟΓ46, υὖ 05 ἰδηιδη) ἢ]105 5150] Δί. 
Εἰθη μη ἀοιηΐηῖ5 Αἰχὶι : ,ΓΓαΐ ΓΟ 5. Τη6ὶ ϑπηΐ 11, {πὶ [ἀοἰαπί νο]αηίαίθπι ρᾶίγ 5 
1η6].ἡ 

Χ, γμὶο τοϊϊείο υἱγίμίθην ρου ϑοφυαηνν, οἱ δοπα ργοηυΐδϑα ηυιηαηῖς 

φγαθροπαηινις ἀοἰϊοϊῖ8. 

ΕΤΓΡΟ, ἰγαίγθς Π16ὶ, [δοϊδμηηι5 νο πηΐαίθη}) θᾶ 15, 6 νοσᾶνὶΐ π05, πὶ 
γΙνΔΠΊ115: Θὲ ΡΘΓΒΘΟ ΔΙ ΡΟΐΠ5. ὙΠ ππ 6, ὙἹΓΠπ|Π ἃιι.6 πὴ (6 6] 1 π1Δ 1118, 
ν 6] 1 ΡΓΔΘΟΌΓΒΟΓΘΠΙ 506] ΘΓ ΠΟΒΙΓΟΙΙ ; οἱ [ἘΡΊΔΙηΙ5 ἱπηρ] Θἰαΐθηη, Π6 
Π05 Ιη8]ἃ ΘΟΙΠΡΓΘ θη ἀληΐ. Νὰ) 851 θ6Πη6 ἅρθγθ 566 Υ]Π}15, ΘΟΠ5Θοίδ θα 
ΠῸ5 Ρᾶχ. Ηᾶπο 0}} Οαιι88π) ΘἅΠ) [ρᾷσθη}] ΠῸΠ ΤΘΡΟΙΪΘηΐ Πομηΐπ65, 4] 
᾿πτηδη 5. {ΠΟ Ἴ]} 118. ἀπποτιηΐ1}, ΡΓΔΘΡΟΠΘηΐΘ 5. νο] ρίδίθη ΡΓΔΘβΘπί8 ΠῚ ΓΘΡΙΟ- 
ΤΠ 551 0ΠῚ ἰαίαγᾶθ. ἰσηογδηΐ ΘΙ «πδηΐπη ἢᾶθθδί ἰΟΥΠΙΘΠ 1 ἢτι1π|5 56 6 1} 1 
νοϊαρίαβ, οἱ {ᾶ]65 Πᾶ])θαὶ ἀ6]10185 Γαἰπγὰ ῬΓΟΙΉΪ55ῖ0. Δ 4αϊ θη), 5] ᾿ρ5] 5011 
ἰδία ἰδοογθηΐ, (Ο]ΘΡΆ1}16 6556[: ΔΠ] ΥΘΡῸ Ρδβθυθιδηΐ, ᾿ηϑοηΐθ5. ΔΗΪΠηΔ5 
ΡΓᾶνΙ5 ἀΟΟΙΓΙΠΙ5. ΠΏΡΙΘΓΘ, Ποϑοθηΐθ5. ἀπο ἀπρ]ϊοθπὶ ΠΑΡ ΟΠ πηΐ οοπάθιμη- 
ὨδίΙΟΠΘΗ, οἱ ἰρ81, οἱ {πὶ διαάπιηΐ 605. 

ΧΙ. διυϊηῖϊδ ργοηιυδϑὶς βάθηι ᾿ναθθηίο58 βορυϊαηιι5 1260, οἱ ογὶΐ ποῦῖς 

ὑοαίο αρίογηα. 

ΝῸ5 ΘΥΡῸ ἴῃ οοΥάθ ΡιΓῸ 60 56 Υν Δ Πη115, Οἱ ΘΓΙΙΏΙ5 ἰπ511;: «αοάδϑὶ 
6) ΠΟ 5ΘΡΥΙΘΓΙ 115, ΠῸΠ ΟΥΘἀθη40 ΡΓΟΙΏΪ5515 0], 1156 Γὶ Θυη15. ΒΙοΙΐ 
ΘηΪπὶ οἱ ΞΘΡΓΠΊΟ ΡΙΟΡΠΘΙΙΟΙΙΒ : 2]567Ὶ δηΐ, 4Π1 ΔΗΪΠ10 ἀπ] 1665 οἱ οογ 8 
ἀα}}}} βαηΐ, 41 ἀϊοσιηΐ: πᾶ ΟΠΙΠΪὰ δι ἰν 1 Π115. ΟἰΪ ΠῚ ἰθΙΏΡΟΓ 6 ΡδίΓΠη 
ΠΟΒΙΓΟΓΊΠΏ ; Π05 ΥὙΘΙῸ ἀἸ61ὴ ἀθ ἀἷθ οχβϑρθοίδηϊθβ ὩΪΠ1}1] Πουη νἱάϊπηιι5. 0 
[αία!, ΘΟΙραΓαΐΘ γὺ5. ΔΡΓΒΟΥΪ ; Υἱΐθη] βιιμη1[6. ῬΥΙΏΠ) {π|ᾷ θη [0115 ππιἀαἴαγ, 
ΘΘΙΏΘ ἢ Ροβίθᾶ ἢΐ, ροβίῃδθο ᾿ἰνἃ σου, ἀπά θη ἀἰθηηιη ἀνὰ τηᾶίαγἃ. [ἃ 
οὐ ΡΟΡΌΪ5 Πηθιι5 δρι αι] 0η65 Οἱ ῬΓΟΒΘΙΓἃ5. (}1{: ἀριπάθ θομπὰ θχοιρίθί. ἡ 
Τά 4π|6, ἔγαΐΓ 65. ΠΊΘῚ, ΔΏΪΠΟ Π6 ἀὨΡ]1065 51Π|118,9 564 ΒΡΟΓΔΠ6 5. 5115{1Π 6 Δ Π}118, 
αἰ οἱ τηργοθάθιῃ γρουίθιηιι5. ΕἸᾺΔ6]15 θηΐη] οϑί 4π ΡΟΙΠΟΙ5. οϑἴ, 56 
ἈΠΙΘ46 τϑἀ ἀἰαγιπὰ 5Θοαπ 1 Π ΟΡΘΓὰ οἷιι58. δ᾽ 650 [θοου Π115 {|5{{{|1 81 
ΟΠ 60, ἰῇ ΤΟΡΏΠΙΏ {ΠΠ1π|5 ἸΠΡΤΘΑΙΘΉ, οἱ ΔΟΟΙΡΙΘΠΊΙ5 ὈΓΟΙΠΙΒΒΙΟΠ65, 
Πὰς ΔΌΓΙΒ ΠΟ. Δδιιάϊν:, Π6Ὸ ΟΟἸΪΠ5 νἱαϊ, Φαᾶθ 16 ἴῃ ΘΟΥ ΠΟΙΏΪΠΙ8. ΠΟῚ 
ἀϑοθῃαογαηίΐ. 

ΧΙ. Καβρθοίοηνυιβ χιοίϊο γοφηύην 1) θὲ. 

στα 1ὼ ἸοΥὰς ΓΟρηη Πθὶ Θχϑρθοίθηηι5 ἴῃ ΟΠαγαία οἱ {ι5{{{18, 
{αδηἀοαι! 46} ἢ ΘΒΟΙπητι5. ἀἰθ πὶ δάνρηίι5 ἢ 61. ΙηΐοΥγοραίτι5 ΘηΪηῚ ἃ {0 ἀΔΠ} 

χτλ. Ἐοχίο Ἰοροπάϊιμη: οὐκ ἔστιν εὑ- 
ρεῖν [αὐτὴν 56. τὴν εἰρήνην] ἄνϑρω- 
πον ἴρτοὸ ἀνθρώπους] κτλ. Η. [{ Ἰὰπι 
Δ} 1Π16 6 10}}} Ιοοππ ἰπχαχὶαίππ τοϑίπ1|1, 
Ρυμποίο, χαρά νὰ]ρ. Ροβϑί ἄγϑρωπον [6- 
δοθαΐαγ, ἴῃ ὙἱΓσα ] πὴ τηαΐο. ΝοΙίΘ 46- 
ἰεῖο ἄνϑρωπον Ἰεορὶ νι] αὐτήν. 

8) Οἷ". Ιφῃ. δά Ερ!ν. ο. 10. 

ὕαρ. ΧΙ. 1) Ἑδάθιη ἰθρὶπη5. 5ῈΡ7ᾶ 
πη Ο]οτη. 1. Ερ. δὰ ὅοτ.. 6. 29. 

2) ὕοο. υἱοὶ δΥοί(ί. ργδδροβίεσε ἢἷὸ 
Ἰηϑ γα, ΠΠοτῖβ 4αϊθαπάδιῃη Νίϑι1 ἰηί6}}1- 

ΠΘΔΙΊ 115 Ρᾶτιπ 1η61] 6 0118. 
8) γοίίοπαβ δοάθπὶ ΘΙΤΌΓΘ 56 ἀποίι5 

Ἰπίουροη ἔτι. 
4) Οἤἶ". 15αἱ, 04, 4. 1 ον. 2, 9. 

9 



118 Π. ΟἸΙΕΜΕΝΤΙΒ Αἢ (ὉἘ. ΧΙ]. 

Θεοῦ. ᾿Επερωτηϑεὶς γὰρ αὐτὸς ὁ κύριος ὑπό τινος" : πότε ἥξει αὐτοῦ 

ἡ βασιλεία, εἶπεν" ὅταν ἔσται τὰ δύο ἃ ἕν, καὶ τὸ ἔξω ὡς τὸ ἔσω, καὶ 

τὸ ἄρσεν μετὰ τῆς ϑηλείας, οὔτε ἄρσεν οὔτε ϑῆλυ., Τὰ δύο δὲ ἕν 

ἐστιν; ὅταν λαλῶμεν αὑτοῖς" ἀλήϑειαν, καὶ ἐν δυσὶ σώμασιν ἀνυπο- 

κχρίτως εἴη μία ψυχή. Καὶ τὸ ἔξω ὡς τὸ ἔσω, τοῦτο λέγει" τὴν ψυ- 

χὴν λέγει τὸ ἔσω. τὸ δὲ ἔξω] τὸ σῶμα λέγει. Ὃν τρόπον οὖν σου 
τὸ σῶμα φαίνεται, οὕτως καὶ ἡ ψυχή σου δήλη" ἕ ἔστω ἐν [τοῖς] κα- 
λοῖς ἔργοις. Καὶ τὸ ἄρσεν μετὰ τῆς ϑηλείας οὔτε ἄρσεν, οὔτε ϑῆλυ, 
τοῦτ[ο]" ἐν ΓΕ ρει στον 

(Δ. ΧΙ. 1) Πῳυνϑανομένης τῆς ἴῃ Ἐνδηθ6]10 5θοιη τι) Αορυρίϊο5. ΠΑΡ ΤΙ, 

Σαλώμης ἃΡ. ΟἸοῃι. ΑΙοχ. Βίγοπι. ΠΠ|13.. Ἰά6πὶ ΟἸεπι. ΑἸθχ. οχἰβιϊπιαὶ (|. 1. ὃ. 9.) 
Ρ. 58. Οὐδὲ δὰ ϑαίομιθη ἀϊεία βαηΐ. 

| 
᾿ 

νον 



Π. ΟΙΕΜΕΝΤΙΒ. Αἢ (ΟΠ. ΧΙ]. {17 

1056. Πομηηι5, 4πᾶηἀο νηΐ μη 6556 1 ΓΘΡΏΉΙΠΙ ἰρ8115., Αἰχη: (ο} ἀπ0 
ΘΡαηΐ ππιιπ, οἱ (πο [ὉΓῚ5. τι 14 «ποά ἰηἰπ|5,. οἱ τηα βου π|Π| οἴ} [61 1Πἃ, 
ΠΘ46. τηὰ5. ΠΟΙ 6. [θη ηἃ. ,})}λο΄ ἀπ η} 510 2 πΠπΠΠ|,΄ 4πᾶη0 ἅ]ον. δά 
Αἰ ΘΓ ΙΟΘ ΘΠ} νον αΐθηη, οἱ ἴῃ (πο 15. ΘΟΥΡΟΡΙ 15 5 ΠΟΘ οἱ ΔΡ56π|0 
5ΠΉ ΕΠ] Δ] 0Πη6. 61 τιηὰ Δ. Οἱ πο [ὉΓΡΙ5 οβϑί, πὶ ΄αρά ᾿ηἰπ5,΄ Ποὺ 

αἰΐ: ἀπίπηὰ ἢ) νοσαΐ, {πο ᾿η{π|5:΄ οἵ ΘΟΥΡΡΙ5, (φαοα [Ὁ1}15..Ὁ Οπομηο 0 ΙρῚ- 
(ὰ} ΟΟΓΡῚΙ5 {πΠ|Π}] ΟΟΠΒΡΙΟαΠηΙ 65[, (ἃ οἱ ἃΠΙΠ|]ὰ [πᾶ 1 Δη} 65 1ἃ 511 ἴὴ 
θΟΠΙ5. ΟΡΘΓΙθιι5. «Εἰ τηβομ!α) Οοὑπὴ ἴθ ]ηὰ, ΠΘΩ6 158. πο πι6 ἴθ! η8,΄ 
ἽΝ ἘΚ ἘΚ Ἐκ ἈΚ Ἂ 

3} ΟΝ ἀλχήλοις. 16 γα Ὁ. 4. 4) ΒοΙΪψπἃ ἴῃ (οάϊοθ ἀθϑι ἀθγυδηίγ. 
δοί. 2. Ηπΐπ5. διΐθη [ἰΟοἱ ϑιρΡ]οπἸθηΐπη ροίδ5 

8) δῆλος Μϑ5. 6Χ ΟἸθπι. Αἰοχ. ϑίγοιη. Π]. ὁ.» 9. 



ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΝΑΤΊΟΥ 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ ΓΝΔΤΊΟΣ.: 

᾿Ιγνάτιος , ὃ καὶ Θεοφύρος" , τῇ εὐλογημένῃ ἐν μεγέϑει' Θεοῦ πα- 
τρὸς πληρώματι", 

Ἁ 

τῇ προωρισμένῃ" προ αἰώνων, 
παντὸς εἰς δόξαν παράμονον, ἄτρεπτον, 

εἶναι" διὰ 
ἡνωμένην" καὶ ἔκλε- 

λεγμένην ἐν πάϑει ἀληϑινῷ, ἐν ϑελήματι τοῦ πατρὸς καὶ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἀξιομακαρί- 
στῳ, τῇ οὔσῃ ἐν ̓ Εφέσῳ πῆς. ̓“οίας", πλεῖστα ἐν ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στῷ καὶ ἐν ἀμώμῳ χάριτι" 

1) ΤΙ] ἄοθ65 Οσαϊοὶ [Δ ΓΘ Δ Π0 
Νεάϊοθο), 411 φαϊάοη α΄ τοῦ ἁγίου ἰγ- 
γατίου ἐπιστολαὶ σμυργναίοις ἴῃ [τΟηΐ6 
[ενὶ ποίδιιμη:; τοῦ ἁγίου ᾿Ιγνατίου ἐπι- 
σχόπου σμυρναίοις: --- α΄ ᾿ἱπβοι]ριῖο 6ϑὶ 
(οα. (ὑαδδηδίθηβὶ5. ΤΊ] πὴ ομΐ πὰ ἴῃ αἰ70- 
486 Μ5. δχοῖριί Ερίβίο!α δὰ ΒΙΏΥΓΠᾶΘΟΒ. 
Ταὶὰ διηΐ, {πᾶ Ισπα 1 ΕΡΙβίο!αθ, δἱ οχ- 
ΟἸΡΙἃ8 ΠΠᾺπὶ Δ Βοιηᾶηοβ ἀδίαπι, ριδε- 
Οἴραθ βΒρθοίδηίΐ. [ἀοῖγοο Β6|}1|Π| ἱπάϊουπί 
τοῖς σαββατέζουσι --Ξ Τυἀαἰχαπίθι5. ἴῃ 
ΟΠ 511 ὀνάηρο} 10, ΠΟ ΠΑΓΟΠΪ ορ βοορᾶ- 
[61 Θομππιδπδηΐ, ααΐα ἴῃ οΟποογαϊὰ δἵ- 
416 ΠΠΙΌΠΘ ΟἸΠῚ ΘΟΟ] οβδθ ΡΓΔ ΘΒ  αἸθιι5 
ἘΠΙΟΘ. 581|5. 511, ππ46 4αθαπ6, «αΐοιπ- 
46 αἱρέσεις ζμυίβι Β͵ΙΘΟῚ ἰπΈο.γ6. (δ6η- 
ἰθηΐ, ΤΟΙ ΟΙΘ Πα] 5ἰπί ΟἸΊΠ68. 

2) 1ΐὰ ᾿ηϑουῖθο 6. ΟἹ, οἱ Ἠοϊβίθη] 
ἈΡΟΒΙΆΡΙΟ, ὉΠ] εϑι πρὸς ἐφεσίους ὶγ- 
γάτιος: --- Λα ΟΥ̓ΔΠῚ πιΠηο 5 1". Εἰϊαπη 
(οά. (δΐθη. ἰρφηπαίζι8 Ερ]οςῖϊδ. Ἠοοβί 
πο. ΤΖΤΡΝΑ͂ΤΙΟΣ ἴθ νουβίοπμθ ΑΥΠΊΘη. 
οὐ 110}». ᾿ρτ. ὕππὶ Ἰσπαίϊιβ Απιϊοομΐα 
γἱηοίιι5 ΒΟ ΠῚ ῬΘΙ ΘΓ ἴα, δΙΠΥΓΠΆΤΩ 
ΔΡΡΠΠ, 1 ΡΟ αΓΡι5. [πῚ ΘΡΊΒΟΟΡΙΒ. 
ἘΡΠΟΒΙΙ 60 Θῃθβίμημπ) ΟΡ ΒΟΟΡΙΠῚ ΟἸΙΠῚ 
ἀἴδοοπο ΒΟ, ὕτοοο, ΕπρΡ]ο, ΕΤΟΠίοπΟ 
τη βοσππΐ δὰ δὰη Βα! αἰ π άπ. πᾶ [5πὰ- 

χαίρειν. 

({|8 ΟΟΟΑΒΙΟΠΟΙΏ Οδρὶΐ οΑΡ 415. ΘΟΙΏΙΏ 
ΘΘ]ργαηἦδα (ο. 1. 21. 2). Νοῃοὶ 605 
ἀοίη 6, αὖ ΟἸΠΠ65. ΠῚ ἴῃ ΘΟΟΙϑῖὰθ 415- 
ΟἸΡΙΠ ἃ ΡΟΓΒΘυυΔηΐ65. ΘΡΊβοΟΡρΟ δἱ Ῥγθδ- 
Ὀγίουιο ομϑάϊαδηί (ς. 9 ---- θ.), οαγδαηίαπι8 
ἃ [αΐπ]5. αἴαιι6. ΡΓανῚ5. ἀοοίσΙηἰ5 (6. 1---10.). 
ΘΟ Ζαϊίαν ΕΡΊβίο 6 Ρᾶγ5 Δα] ΟΠ] ΟΥ], {π|88 
ἴῃ 51ΠΡ1}Δ1Π1Π}] ΓΟΙῚΠῚ 60 ϑΡΘοίδη [1 
ΑἸβ 511 0η6 6 115 γϑυβαίαν (ο. 11----20.). 
- ΡΓΟΟΘΟΠΉ ΤῺ οἱ ΡΓΙ πη πὶ ἢπῖπι5 ἘΡ βίο 6 
οαραΐ, πΟΠΠ}Π15 ῬΆΤΥΪ ΤηοΙηΘ η1] Θχοθρί 5, 
ΟΥΓῚΒ (80. (υγοίοη) γογ. Εχ 60 “οἱ 
ΑΤΠΊΘη10 (ἀρ. Ῥοίου ΠΠΔΠ ἢ 1), 4πιᾶθ Πη810-- 
Τ5. ΡΟΠΑΘΙῚΒ 6556. ὙἹ θθδηΐαν, ᾿ΘΟΙΙ0Π65 
δαἀηοίαγνί. 

9) Οἴνς Υουπβάου, 46 Ιβπαίϊο Θεο- 
(φόρῳ, ἴπ οἰιβάθπι Μοιηοσία (ἡ. ΤΙ οὶ 
6161}, ΠεΙιηβί. 1188. 4. ΥὙΘΔθα Τὴ 
Θεοφόρος ἴῃ οἸπηΐθι5 δρ βίο} 15. ̓ηδιϊα- 
ΠΪδ ἃ ἃἰῖο {ιοάδιῃ δα αϊίαπὶ ρμαίαΐ Ὠ ἄβίου.- 
ἀἴθοκ, ἀο Ιφπαΐ. ορὶϑδί. αἰοπία. (οἰηρ. 
1843. νΡ. 89. ἢ. βίο θο κι ΠΡτυτὴ 
Π16 ΠΟη νἱάϊββδο 4160. 
511 ἸρΡ5ῖπ5. ΟΠ ΓΔ οοσο πιοδοβίϊδο. αἴθ 
Βα αι (Ερ. δὰ Μάρη. ο. 11. 12 οἱ 14.) 
[Δ ο1}6 ἀἸ 4158. ΓΘ 4.1 Π1π|85,. ααὶ Ρ] ΓΙ 65 
(ἰμγτὰ ὃ. 8. οἵ 1101} ἰηΐγτα ὃ. 8. ϑβϑιηρί 
Ἰρϑιιπὶ ἃάθο περίψημα αἰιιηθί. ΠΙπὰα 

ΘΠ] 6 ᾿Ἰδπ 61 ἐ 



Ισηδίμι5, 

ΘΑΝΑΟΤΙΊΙΘΟΝΑΤΙΙ 

ΚΡΙΒΤΘΙ ΑΕ, 

ΑΕ ΡΉΗ ΕΒ 5. 

41 οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΓΙ5, ΘοοΙοβίᾶθ Π]ΘΥ0 ᾿θαίδθ, ἀτὰρ Θ5ί 
ΕΡΠΙ651 ἴῃ Αϑἰᾶ -- βϑηθαϊοίαθ Π 61 ρᾶίγῚ5. τηΔρη 1 Π 6 οἴπὴ Ρ]ΘΏ1- 
ἱπάϊη6, ΡΓΔΘ θϑἰηδίδθ δηΐθ βϑοι ἃ, τ 1 ΡΟΓΠΒΊΔΏΘΠ ΘΠ) οἱ ΠΠΏΠ}1|- 
[Δ 1]6η} ΘἸΟΥ ΠῚ 5ΘΙΏΡΟΙ 6556. πη], οἱ νϑγὰ ρᾶβ85:0η6, Ρ6Γ νο]η- 
ἰαΐθιη Ρα 15. οἱ [681 (ἢ ΡΙδι1, Π6Ὶ ΠΟΒΙΡΙ, αδἰθοία ---- θ᾽ 81 ἴῃ 
ἴΙοϑαὰ (ἢγιϑίο δὲ ἴῃ σγαίία ρογίθοία δ] (θη). 

ἈΠ ΡΠ ἘΠ ΝΟΕΙ͂, 0 5: 

ἘἸρηδίϊις, {αὶ οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΥ 5, θΘπϑαϊοίδθ. ἴῃ πιᾶρηϊπἀϊπα Ποὶ Ῥαιγὶς 
οαπὶ Ρ]ΘηΙ 1 η6, ργδριθϑιϊπαίδθ δηΐθ «56 οα]ἃ, αὖ 51{ ΒΘΙΏΡΟΙ ἴῃ 
ΒΙοΥΙα ἀπ 0 1}15,. 1 ΘΟΙ ΓΔ 118, ἀπἰἃ οἱ οἰθοία, [ἢ νυ Γὰ ΡΆ55Ι0η6, 
1π νοϊαηίαίθ ἢ61 ῬαίΓΙ5. οἱ [65τπ| (Π ΓΙβί! ΠῸῚ ἠοδίγι ; ΕΘΟΙΘϑΙ8 6. Τ]Θ ΓΙῸ 
ΘΔ 55] Πη86, (πὰρ οϑί Ερῇῃοβὶ ἴῃ Αβια, δ] ΕΓ πὰ ἴῃ [651 ΟΠ γἸδίο 
οἱ σγαΐα ΠῚ ΘΡΓΘΙΘΗ5101} 54] Έ61η. 

Σαῦλος ὃ χαὶ Παῦλος (Λεῖ. 18, 9.) 
ῬΆΓΙΠ ΘΟΙΏΠΠΟ 6. ΟΟΙΠΡ Γαΐ. ΟἴΠ| ρΓῸ- 
Ῥίοι. δα! θα Ποηθῖη, 4πᾶπ ἀϊοπηΐ, ΥἹχ 
οᾶϑιι οἰδοίαπη, ἵππ ΟὉ 4} ΘΟ Υ τη τ} 1π|5- 
46 γοοὶβ ῬΓΟΡΙΙΟ 5 θη Ποία] ἰῃ51{8Π|. 
Ἐιυῖ556. ἰᾶπηθη ἰσπαίϊππι ἔχ τῶν ϑεοφό- 
ρων ἀνδρῶν ὑπῖπ, ΠΘΠ10 οοΡ6 ΠΘΘΑΡΒΙΐ. 
ΑΙΠ Φποαπ6 ἰοηρθ 60 ᾿π|Θ ΠΟΤ 5 ἭΠα 
5101 δρι(Ποίοη ἀρὰ αἰλο 8 ται πουπηΐ. ΕΟ, 
ΕΡΙΡΠ ΔΗ τποπδοῃ! οἱ ῬΓΟΒθγίοὶ αἰ ἃ 
εἰ ποία οὐτὰ Α. ὈΓΌ5561 Ρ. 45. ἔδοξε 
κἀμοὶ ποϑοῦντι χαὶ ζητοῦντι ὧδε 
κἀκεῖσε, ἐρευνῆσαι χαὶ ἐχλέξασϑαι 
παρὰ αὐτοπτῶν χαὶ ϑεοφόρων ἀν- 
δοῶν τὰ περὶ τούτων, ἀπό τε Κλή- 
μέντος Ῥώμης καὶ Εὐαγρίου Σικελοῦ 
χαὶ ᾿Επιφανίου τῆς Κύπρου. 
ἀπ ΠΡ 1:..19..1 ὁο᾽. 2, ὅ. 
ὅ) Καὶ πληρώματι [πἰϑῃρο δίον γα ]ρ., 

ΘΥΙΒ. οἱ νοί. [ηΐ. 1αΐ. ΕχοΙαβΊπηι5. ΡΡΠ]- 
ΟΪᾶπη ὁ. (οαα. (1,, 5[σα} ὁ. ΠΟΒΙΓΙ5 
Τ606η5. ῬΓΟΠ ΧΙ οσ5 ΒΙΟΘΆΥ οἱ Αὐηθηΐο, 
ἰὰ «πάθη ἀθβπι6 ϑθηΐθη 1} 1Π| ΠΟΧΙῚΙΒ 
1, Εν. Ἔρῃη. ὃ, 19. 

60) ὧν {1η|.Ὁ 5 9. 11. 
1) εἶναι, ἃ οβδίο οἸηίβϑαπι, οὁχ (Τ,: 

Ιοοασ Φιοαπι6 ἂρ. [πΐογΡο]. οἱ ἴῃ νοῦς 
510 1608. 

8) Οὗ. Ερῃ. 4, ὃ. 5644. 
9) οος. τῆς “2σίας ἃ ΑΙἸΏΘηΪΟ 

{ΓΔ η5}Ρ 0511, ϑ'γσιβ πο [ἰ68. 
10}. δα ΤΥ )ασᾷ : πα ἜΣ ΤΠ|6 1: 

ΡΟΪΔ ΙΟΓΟ. οἱ ὙΘυΒΙ ΟΠ θι5 ὅγτ, οἱ Αστη. Γ6- 
5ΠῚποη πη 6ϑ51.ἡ 

ἘἜ) ΑἸ ΓΟΓα ὙΘΙΒΙ0 ΠΑΡ] ἴβη. δρίβίο- 
Ια ἀορθοίαν Ἡοϊδίθηϊο. Π᾿ 5.1 ΧΙ Πη115 
πὸ ρτδθῆχα 506|Ππ|ἃΔ. Ρυδοίογθα οἵ. 
Ργοίορο, 



120 

Ι. 1αλΆς5 Εριιοδίονυνην οὐ ἰθφαίοπθην ἐρδὶ ηυϊδϑϑαηι. 

᾿Ζποὃ ἐξάμενος" 
φύσει δικαίᾳ, κατὰ πίστιν καὶ ἀγάπην ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, 

Μιμηταὶ ὄντες Θεοῦ, ἀναξωπυρήσαντες"" ἡμῶν. 
τὸ “συγγενικὸν ἔργον τελείως ἀπηρτίσατε. 
ἀπὸ Συρίας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐλπίδος", 
προσευχῇ ὑμῶν ἐπιτυχεῖν ἐν Ῥώμῃ ϑηριομαχῆσαι, 
φίου ἐπιτυχεῖν δυνηϑῶ μαϑητὴς εἶναι τοῦ 
κόντος Θεῷ προσφορὰν καὶ ϑυσίαν. 

ΙΑΝΑΤῚ ΕΡΙΘΤΌΙΑ Αἢ ΕΡΗΒΒΙΟΝ. 1: 

1,ατὋ Οποϑιηιϊ. 

ἐν Θεῷ τὸ πολυαγάπητόν σου ὄνομα", ὃ κέκτησϑε 
τῷ σωτῆρι" 

ἐν αἵματι Θεοῦ", 
᾿Ακούσαντες γὰρ δεδεμένον 

ἐλπίζοντα τῇ 
ὕλας, διὰ τοῦ μαρτυ- 

ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτὸν ἀνενεγ- 
᾿Επεὶ" οὖν τὴν πολυπληϑίαν 

“Ἐ6 

ὑμῶν ἐν ὀνόματι. Θεοῦ ἀπείληφα ἐν ̓ Ονησίμῳ, τῷ ἐν ἀγάπῃ ἀδιηγήτῳ, 
ὑμῶν δὲ ἐν σαρκὶ" ἐπισκόπῳ" 

΄ 

ἀγαπᾶν ̓  καὶ πάντας ὑμᾶς αὐτῷ ἐν ὁμοιότητι εἶναι. 

Ἁ ε 

ὃν εὔχομαι κατὰ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ὑμᾶς 
Εὐλογητὸς γὰρ 

ὃ χαρισάμενος ὑμῖν ἀξίοις οὖσι τοιοῦτον ἐπίσκοπον κεκτῆσϑαι. 

ΠΠ. δαυδ γοϊιογινην ἰορφαίογιίηι. αβογίαίο αὐ οϑοαϊοηίαηιν θα 

θρίδοοριην οἰ ργοδθη(ογ μην. 

Περὶ δὲ τοῦ συνδούλου μου Βούῤῥου", τοῦ κατὰ Θεὸν διακόνου 
ὑμῶν ἐν πᾶσιν 
ὑμῶν καὶ τοῦ ἐπισκόπου. 

εὐλογημένου, εὔχομαι παραμεῖναι αὐτὸν εἰς τιμὴν 
Καὶ Κρόκος δὲ, ὁ Θεοῦ ἄξιος καὶ ὑμῶν, 

ὃν ἐξεμπλάριον τῆς ἀφ’ ὑμῶν ἀγάπης ἀπέλαβον, κατὰ πᾶντα με ἀνέ, 

11) γοοο. ἀποδεξάμενος -- ἡμῶν 
ἰΓΔηΒΘα 40. ᾿ΠΒΟΥνπηΐ οχ ΡΙΟΟοΙηΪο δά 

᾿ρϑᾶπι Ἐρ᾿ βίο! πη, 5πηΐπι6 ᾿πηροη ἃ ΟἸΠῚ 
χαίέρειν 50. λέγει. ΟΙἴχ, 1η[Γὰ δὰ ΘΙΏΎΓΉ. 
ὁ. 1. Ζοξάζων οἱ Ἰδοἴϊοποιη (οά. ΟἸἷίο- 
Βοπίδηϊ! δεδυνημένος νυ. δεδύγνημαι ἴῃ 
ΒΙΠΊΠΊΟ ὁ. 1. Ηοπ. 1 (]οπηθης15. δὰ ἤοιη. 
οἄ. Α. ὈΓ6556|. 

12) 1. 6. υδϑίγιιηι ἩΟΉϊΘΉ, τας υ05. 6 
040. ἸΙοχιθπαϊ νἱά. (α]. ὁ, 1. Νοίμμηῃ 
4πο4π6 δϑί 1Ππ4 ηοη1θΉ, {αἰ ἱγμμμηι --τ: Ἡλι 6 5 
Βοηναηὶ ἴῃ Α. (6}Π11 Νοοί. Αἰΐο. 1, 2. 
ΒΘηΒι5: ἴῃ ΘΠΘΒΙΠη0 (ν᾽ 4. ρᾶμ] 0 ἰη!Γὰ 
ο. 2.) ΘΡΊίβοορο νϑϑίγο νοϑιηθί 'ρ505 Ερμο- 
5105. ΒΒΟΘΡῚ ΡΙδοβοπίθβ. Εχ ἱπίουροϊα- 
ἴΟΤΘ οἱ Ὑθυβί οηΐ θ5 ϑγγ. οἱ ΑΥπ. Γοϑίϊ- 
ἱπθηάππι θϑὲ ὑμῶν. Η. 6ἀ. ἹΥ. 

19)". δούς» ΟΝ πῶ ΠΣ Ὁ: 
δ6α Ροίϊιβ 56 η81 ἰη γΓαηβιἶγο Ἰπί 6 Π ρα, 
πἰ ΟἸειη. οι. δά ον. Τὴ: «ἄναζω- 
πυρησάτω οὐν ἡ πίστις αὐτοῦ ἐν 
ἡμῖν οἱ ΤΙΧΧ ἄρῃ. 45, 21. 

14) 1. 6. 58] {ΠΠ{τὰ ΟΠ γ βι ΡΑΒ50η6 
80 Τ]0716. [πὶ βϑηϊθηϊΐὰθ ἢπ6 ἀπηρτί- 
σατε γΟΒ5118 6Χ [ΠΊΘΓΡΟΙ., ἀπαντίσατε 
τηπἰαίππ ἴῃ ἀπαγντήσατε (, ἀπαρτίσατε 
1,.. ἀταχίδηϊ : ἅγοίθ ΡοΓΓοἰἀπιθηΐο Θοηη- 
ΡῬ᾽Κὰ ὰἢ ΟΡΟΙὰ ἃ γοὶ σΟΠΠΔ ΙΓ]. Εφαὶ- 
ἄθπ δάν}. τελείως (ταχέως Ιορίβδο υἱ- 
ἀοία 5γ1115) 46 ΠῚ δἰσηϊ οᾶγο ΑἸΧΘΙΊΠΩ, 

αιοα πρὸς τὸ τέλος. Τυμ] [ὈΓ(4 5515 
Ιοβοπάθμη. δὸ ἀἰδι]πριιθη ἀπ Μηιμηταὺὶ 
ὄντες ϑεοῦ, ἀναζωπυρήσαντες ἐν 
αἵματι ϑεοῦ τὸ συγγενικὸν ἔργον, 
τελείως ἀπηντήσατε. 

158) Ποῖος ἃροάοβὶβ ἰδεῖν ἐσπουδά- 
σατὲ 6Χ Ὑυδῖ. Ϊηΐ. οἱ 5ΥΓῸ ᾿πϑογοπαδ. 
(Ππϑ σα 1οχία] ἢ. οἀ. Δ) Ἑογία ϑουὶ- 
Ροπάπη ἀκούσαντες γάρ με (ο. ΚΥΓΟ) 
δεδεμένον, ἀπὸ Συρίας ὑπὲρ τοῦ 
χοιγοῦ ὀνόματος χαὶ ἐλπίδος, χαὶ 
ἐλπίζοντα τῇ προσευχῇ ὑμῶν ..... "ὃ 
ϑυσίαν, ἰδεῖν ἐσπουδάσατε. 

10) Θεοῦ ΥΓΙΒ,, Ὑο00. 56. ὑπὲρ 
ἡμῶν ἑαυτὸν ἀνεγνεγχόντος Θεῷ προσ- 
φορὰν χαὶ ϑυσίαν οτηἰ (618. 

11) (οππποιϊοηΐβ ἐσσεὶ νογὰ Υἱβ εἴ- 
[αρὶ 1105... {π| 1] ἰδ] ΡΑΡΙΪοα] 6 οὖν 
5] θη} Π Οδ Οἱ Θᾶπὶ Δριηθηΐ 486 ἰΠΒΘΡΥΪΓΘ 
ΟΡ᾿πϑηΐα}. ΡΓοίαδὶ ΘηΪΠῚ, ἀπιὰπι ἰῃἀπιοί, 
ΠΟ ἀοοδβὶ ΔΡοΔοβίϑ: ἱποὶρὶ} ΦαρΡα γοοο. 
πρέπον οὖν ἐστὶν ΟΡ. 354. εϊπάθ 
πολυπληϑίαν ὦ, «πο πἀπῖοθ. τϑοίπηι; 
πολυτσιληρίαν 1, Ἰδοοθβοπο τηΐππι5. ἀοοῖ- 
Γαΐθ Ἀββϑυθηίθ. Νᾷμῃη οχ θοάριῃ Νβ. Ηο]- 
5.6 ΠΠπ|5. Ῥ 5, οἱ Ροβί πι8 οἰϊδηὶ ΤῊ. Ηον- 
5115. ΓΔΒ ρ51 σοολυπληϑίέαν. 

18) ΤΠ ΘΓ ΡΟ δου τπἃ ΟἸΠῚ 570 οἵ 
ΑΥΠΘηἷο νοοῦ. ἐν σαρχὶ ποὴ ἰθρ. (ῖν. 
Ϊ Βοῖνι 2, 295, 
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Ι. αὶ Ερϊιοβίονιν, οὐ ἰθρφαίοπθην ἰρδὶ ηυΐϑϑαηι. [}(ατι8 Θποδίηιϊ. 

ΌΒΟΘΡΙ νοϑίγαηι ἴῃ Π60 γναϊάθ ἀπ οοίσπη ποιηθη, ἀποὰ ν0}}15 ΟΟΠρἃ- 
ΓΑΒ(15. ᾿Π4016 ΡῬγοΡὰ βϑοιπάιμη Πάίθιη. οἱ ον θη) ἴῃ ἴθϑιι (ἢ γιβίο, 
βαἰναίογα ποβίσο. τη ᾿πηϊΠ 0 γ6 5. 5115 Π 6], δὰ νἱΐδηη Γονοοδί] 61 ἘΔησῈΪ- 
Προ Ποΐ, ΟΡτι5 ἰγαίθγηϊδι15. ρου ίθοΐθ ΔΌ50 ν 5.15. Ροβίψιδμ) ΘΙ ΠῚ πα 5.15, 

π6. γἱ ποίη) 6 ϑΥΓΪὰ ῬΓῸ ΘΟΙΠΠΙΠΙΪ ΠΟΠΠ6 οἱ 506, [ν᾽ 6 γ6 [6 5{1Π85115} ΠΙΘ 
ΒΡδγδηίθιῃ, απο γΘϑΓῚ5. ΡΓΘΟΙθ5. ΟΟΠΒΘ΄πᾶΡ, αὐ Ἀομηᾶθ δάνουβϑιιβ "6515 
Ρ Ρη6Π), τ ΡΘΓ ΤΠΔΡΙΥΓΙ.Ι) Δα! ρΊ5 01] ΡΟ551}} (ἸΒΟΙρΠ 5. 6556. ΠΠ|π5, 4] 58 
ἰρβιη ΡΓῸ πΠΟΡῖ5 ΟΡίμ] ἢ6Ὸὺ ΟὈ]αϊ] οι οἱ Ποϑίϊαη. ϑβοθρὶ οὐρὸ ἰὴ 
ΠΟΙΏΪΠ6 61 τη] {ΠῚ 6 ἢ ν βίη ἰπῃ ΘΠ Θ511η0, [ΠΟΘ ΠΔΡΓΆΡ1Π5 ΟΠΡΙΓαΓ[15. ΥἹΓῸ, 
γΘϑίγο δαΐθιη ἴῃ ΟΔΓΏΘ ΘΡΙΒΟΟΡΟ: 6486) [πχία [65ππΔῈ (ἢ ΓΙδίπη] ἃ ὙΟ15 
ΔΙΏΔΡΙ, ΟἸΪ6. 51Π2116ς 05 ΟΠΠ65 ΠΟΡῚ ορίο. Βαηθάϊοίιια. 6η1Π), {π| σγαί!α 
διιἃ γ05 ἰ8]6Π) Θρ᾿βοΟριιηὶ ροϑϑι θυ αἀἰσηδίι5 οϑβί, 

ἘῚ, βαβοθρὶ γνϑϑίγαπι ἴῃ Π60 Θχορίδ 55: Ππ1πὶ ΠΟΠΊ6Π, ἀπο ροβϑιἀθιἰ5 
πδίαγα [π5ἴἃ, Βοοαηπτη ἤάθιη οἱ οαγιἰαΐθιη ἴῃ ἰθσα (γιϑίο δαϊναίουθ π0- 
βίγο. ὕὑπὶ πη ἀΐογΓθ5 51{15 Π 6], Θχοι[ἃηΐο5. ἢ βδησιηθ (ΠΡ Ϊ σΟσηδίμ 
ΟΡα5. ρογίδείαπη οἵ Δβοϊαΐαπη γϑ ἀ ἀ] 5115: ἴα], ΟἸΠῚ Δι 1556 15 Π]8 ΘΧ 
ϑΥΓΙὰ ΥὙἹΠΟΙΊΠΣ ῬΓῸ ΟΟΙΏΙΠΙΠΙ ΠΟΙΏΪΠ86 οἱ 806 δάξιιοϊ, Ξρδγδηΐθι) νΘΒ[115 
ΡΓΘΟΙθιι5. πη6 ΘΟΠΒΘΟΙ ΡΠ, πὶ Ποηϊὰ6 δὰ ᾿οβίϊα5 ῬΈρΠΘΠ),, 410 Ρ6Ι Π]Δ1- 
{ΓΙ ΘΟΉΒΘ6.Ϊ ΡΟΒ51Π|, αὖ 6115 51Π| (ἸΒΟΙΡΆΠΙ5, (αἱ β6πηθΐ ᾿ρϑ11 ΡΓῸ 
ΠΟΡΪ5. ΟὈία] Πἢ6ο ΟΠ] δι Ιοπθὴ οἱ Πποϑβίϊδιη. Ροβίψιδηη ἰβρΊ (1 ΠΙΠΠΘΓΟΒΔη 
γΘϑί γα ἸΠῈΠ Ἰ Π ἀἸ ΠΟΙ ἴῃ ΠΟΠΪΠ6 Π6ὶ ΘΧΟΘΡῚ ἴῃ Θμηθϑίμηο, [Π6{{8}}}}18 σΔΓΙ- 
ἰδ.15 ὙἹΓῸ, νοϑίγο διιίθιη 56 ΟΊ 11Π}Ὲ ΟΔΥ ΘΙ ΡΊΒΟΟΡΟ, 416ΠῚ νΟῸ5 ΟΠΊΠ65 56- 
οαπάππι [Θϑὰμη (ἢ γι ϑαμη ἀΠΠσῸ ΓΘ, Θ᾽ ἀθιη 116 πΠΙνΟΓΘῸ5. 51Πη1165 6586. Ορίο. 
Βαπράϊοίμ5. θη ἢ, (π] γ0 0} 15 ΡΓῸ γϑϑίγο τη το ἰ8]|6 ηῚ πὰ 6 γα ἀθά! ΕΡΊΒΟΟρΡαΠι. 

Π. 1αυ8 γοϊψιογυην ἰοφαίογιιηι. Εαϊονίαϊο αὦ οδοαϊοηίίαην οΥσα 

Θρ᾽δοοριην δἰ ργοϑυψίογίηι. 

6 σΟΉΒΟΓνΟ δαΐθιη Τη60 βΒιυγΠΟ, ϑβθοπηάπμῃ ἤθιπη ἀΐδοοηο γϑβίγο, 
ἴῃ ΟἸΠΠΙθ5 θοηράϊοίο, ΟΓῸ, πὖ 5ΘΠΊΡΘΟΙ ΨΟΡῚ5 οἱ ΘΡΙΒΟΟΡΟ 511 ΠοποΡΙ. δ6ἀ4 
αἱ ὕὑγοουβ, οἱ ἢθοὸ οἱ υὺδθὶβ αἰρηι5, ΠΟΙ ΘΧΘΠΊΡΙΔΙ γοϑίγᾶθ οπαγ δι 5 
ΔΟΟΘΡΙ, ΡΘΙ ΟΠΠΠΙὰ Πη6 ΤΘΟΡΘαΥΪΐ, Χαοιηθο οἱ ἰρϑιπ ΓΘ σογοί ραᾶίου [658 

ἘΠ. ὲ Βυγγῃο δυίΐίθιη ΘΟη56ΓΥΟ ΠΟβίγΟ, νοϑίγο βοοπηάμπη Ποιπι ΠΙΔ- 
60Πη0 ἴῃ ΟΠΊΠΙθ115 θΘηθάϊοίο ΟΓῸ, πί ρογιηδηθαί δά γοβϑίγιη οἱ Ερίβοορὶ 
ΠΟΠΟΡΘΏ. (ΓΟΟι5. οἰϊᾶη Π60 γοθίβπ6 ἀἰρσηι5, 46] ΘΧΘΙΏΡΙΔΓ νθϑίγαθ 
σΑΡΙἰαἰ15. ΔΟΟΘΡΙ, Ρ6᾽ ΟΠΊΠΪᾶ τη6 ΓΘΟΓΘαν: Πποπιοο οἱ ἰρϑιπὴ Το ΓΙ σογοί 

δρ. Π. 1) ἴῃ υϑῖβ. ϑυγίαοα ἤδθο οἱ ἄπ]0 δὴ ΘΟ] ]Θρ 5586. (δὰ θὰ Ρρίβ 
56 ααθηΐα ἀθϑαπί 546 δὰ Τηθ α]πτἢ ΟΡ. ΤΠΔΠΠΠ5 ΘΧΟΙ 1556. Ραΐαΐ, οππὶ οχίθηΐ 0. 
ἰοΓίαπη. ἈΠ Ιθ]10 Ῥ᾽π15. 1116 ΠΟ Δ ἢ τι5, {πὶ Αὐμηθηΐπη. ΥἹΧ ΟΓΘΟΙ Δ ΟΥ]Π]. 
ὙΘΓΒΙΟΠΘΙΏ ΘΥΓΙΔ ΘΔ ΟΙΔΡΟΓΑν, ΟἸΠΠΪἃ 
ΘΙ 51556. γἹ ἀδίι}, 486 ρ51 οἵ τι} 580 
ΔΒΟΘΙΙΟΟ ΤῊΪΠΠ5 ΟΟΠΡΤΙᾶ ΤΠΪΠΊΙΒΥΘ προθ5- 
Βα Ρυΐαθαί. Ρδγδθηθίϊοοβ υϑτὸ Ερἰβίο- 
Ἰάγαπη ἰσηδίϊδ Δ} 1ΠΔ ἰΟ6Ὸ05. ΟἸΠΠΘΒ4π6 δά 
Υἱΐατη θθη6 ἰηϑιΠποηἀδπη Θχμογίδ [0η 685 56- 8) πᾶσιν (1,, πᾶσι γο85, 

2) Μα]6 ἴπ Ρῥβοιδοϊρπαίίο Βίῤῥου: 
Π]8]6 ἴῃ Ὑϑίουὶ ὑϑυϑίοη6 ΒΟΙΓΟ. Β.ΓΓΠΙΒ 
δϑί ποιηθη Βοιηδημπμη 5815. γὙπ! στο: ΠΟῊ 
ἀπίοπι ΒΙΤΓ 5, ΒΥΓΓΙ5, ἃπί, ΒΟΡΤΙ5. 0 8518, 
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παυσεν᾽, ὡς καὶ αὐτὸν ὁ πατὴρ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀναψύξαι" , ἅμα ᾽Ονη- 
ῇ 

σίμῳ καὶ Βούῤῥῳ καὶ Εὔπλῳ καὶ Φρόντωνι", δι᾽ 
᾿Οναίμην᾽ ὑμῶν διὰ παντὸς, ἐάνπερ ἄξιος ὦ. 

κατὰ πάντα τρόπον δοξάξειν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν 
κατὰ ἀγάπην εἶδον. 
Πρέπον οὖν ἐστὶν", 

ὧν ΤΕΡΟΝ ὑμᾶς 

δοξάσαντα ὑμᾶς, ἵνα ἐν μιᾷ ὑποταγῇ ἥτε κατηρτισμένοι τῷ αὐτῷ" 
3 Υ͂ 

νοὶ καὶ τῇ αὐτῇ γνώμῃ, καὶ τὸ αὐτὸ λέγητε πᾶντες περὶ τοῦ αὐτοῦ, 
ἵνα ὑποτασσόμενοι" 
ἦτε ἡγιασμένοι. 

ΠῚ. 

Οὐ διατάσσομαι ὑμῖν“ 

᾿Εμὲ γὰρ ἔδει ὑφ᾽ 
μακφοϑυμίᾳ. ᾿4λλ᾽ 

ὡς ὦν τις. 
ὀνόματι" , οὔπω ἀπήρτισμαι ἐν ᾿Ιησοῦ “Χριστῷ. 
τοῦ μαϑητεύεσϑαι ; καὶ προσλαλῶ ὑμῖν 

ὑμῶν ὑπαλειφϑῆναι" 
ἐπεὶ ἡ ἀγάπη οὐκ ἐᾷ 

τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίω κατὰ πάντα 

ϑίηιθ οἠιηΐ ϑδιιρογϑῖα ---- ΠΟΥ ἀυιοίτι5 --- υ05 σα οΥοΥ αα υἱηϊίαίθηι. 

Εἰ γὰρ καὶ δέδεμαι, ἐν τῷ 
Νῦν γὰρ ἀρχὴν ἔχω 

ὡς συνδιδασκαλίταις" μου. 
σίστει, νουϑεσίᾳ, ὑπομονῇ, 
με σιωπᾶν περὶ ὑμῶν, διὰδ 

τοῦτο προέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς, ὅπως συντρέχητε, τῇ γνώμῃ τοῦ 
Θεοῦ. 

τρὸςἷ ἡ γνώμη, ὡς καὶ οἱ ἐπίσκοποι, 
ἐν ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ γνώμῃ εἰσίν. 

Γν. 

Καὶ γὰρ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, τὸ ἀδιάκριτον ἡμῶν" ἑῆν , τοῦ πα- 
Α 

οἵ κατὰ τὰ πέρατα" ὁρισϑέντες, 

Ργοβθμίογῖϊ εὐἰ αἰθην οὐνῆν θρίβοορο τηυϊίθηυϊηΐ. 

“Ὅϑεν' πρέπει ὑμῖν συντρέχειν τῇ τοῦ ἐπισκόπου γνώμῃ, ὅπερ 
καὶ ποιεῖτε. 

4) Υοχ Ρδι] πα; ἴον. 10, 18 οἱ 20. 1αο. 
5) Τίὰ ΟἿ, νοΐ. [πΐ., ἀναινύξει 055. 

(οί. 1. ο. [πίρορρο]. βιΠασαπίο Ατ-- 
Ἰηθηῖ0ο. Ριδοβίαί [π|.. δι αὶ θη} γδίϊοϊ-- 
ὨΔη 5 πιο. ΠΠ Τα, 1.10: ΑΌΐ. Ὁ...19. 

0) φρόντογι Ι, Ο, ἴῃ Ποὺ 4υϊ] θη) 
ΟΟΥΓΘΟΙΙΠῚ ἴῃ ρόγντωγι. 

1) ΡΠΓαϑῖη πᾶης Αροβίο!ϊοαηι, ἃ ἢ. 
ῬδᾺ}} ἘΡΊβίοα δα ῬΠΊ] οτη. αἱ νἀ οίαν ἀ6- 
ΒΠΠΡ ΠῚ. 5ΔΟΡίτι5. πβιγραΐ ἰσηδί]π5. [1α0.Ψ 
ὠναίμην 56. (1. 

8) ἔστι ἴας. οἱ ἅ1| 611ΠῚ ΤΘΡ ΘΙ ηΐ, 
ἴην 115 Οοαά. Ο1,. 

9) δούς. τῷ αὐτῷ γοῚ χαὶ τῇ αὐτῇ 
γγώμῃ, καὶ τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες 
περὶ τοῦ αὐτοῦ ἃ νοῖ. [πΐ. οἱ ΑΥΠΊΘΗΪΟ 
ΟἸηἶβθᾶ.. ΠΟΠΠΜΠ115. Τηὰ]6 ᾿πβο υἷα 6556. γἱ- 
Ποϊν ὃχ 1 (ΟἿ. 1. 10. Εἰχίαπί, ἀπΐδηη 
ἴθ αἰτοῦσι Νῖ5. Νοάιο νἱάθο, ΟΠ [15 
ΠΙΘΙΠΠΟΤΪ 6. σι 6. ἸΠΠΧῚ5 ΓΘ ηα 5. Ῥ͵ΤῸ 511Π}1}}] 
ἤπο ποὴ ἀπ αἰ Ροίπον. (δηί]θ5. πἰ- 
τΪΓ ἢ ἰπίορταβ Ν. Το βϑηίθηςαθ. 5118 
Ομ βοοϊαίαθ ῬΓΟΠΙβοθ. ῬΓΟΓοτί. 

10) ἐπιτασσόμεγοι (Ὁ 7 ΟΥΟϑΒ. Ἰλο. 
ὑποτασσόμεγοι πίον]. Τηΐ. νοΐ. οἱ 
Ατιηθηΐπ5. ΔἸΟΙΟΙ πΟΒίο Υ". ὑποτάσ- 
σεσϑαι απ σρη. οοηϊπηρὶ οἱ ἀαί. Εἴ. 
Ἰηἴτα ο. ΕΠ. δ τᾳ}}.. 0..2: 

Τὸ γὰρ ἀξιονόμαστον ὑμῶν πρεσβυτέριον, τοῦ Θεοῦ 

(ἂρ. Π|. 1) Ε οαρίία ἰογ]0 ΒΥΓΤΙΒ 
ἈΠ πἰδὶ πηΐοδπι 56 π ἢ 18Π| Ζ4λλ᾽ ἐπεὶ 
ἡ ἀγάπη οὐκ ἐᾷ μὲ σιωπᾶν περὶ 
ὑμῶν, διὰ τοῦτο προέλαβον παρακα- 
λεῖν ὑμᾶς, ὅπως συγτρέχητε τῇ γνώμη 
τοῦ Θεοῦ ἴῃ τι8118 51105 σΟΠΥ ΤΙ , δᾶ 1η- 
{πὸ ὁπ} [π6 ΟΔΡῚ 5. ὈΤΙΠΪ πιᾶ]8 ο0η- 
᾿πηχὶῖ. Μα]ο ἀρίπιβ. ἤᾶθο βθηΐθηα ΟΠ] 
ΥΘΙΡῚΒ. ῬΓΌΧΙΙΘ. Θδϊη δηΐθοθά θη 8 (υ08 
ῬΥαρυθρίογ 5 Ἠϊδὶ 65{18) ΟΠ δΕΓΘΕΐ. Η. 

2) τὸ ὄγομα ΑΡΒοΙαΐθ. Ροβἰθαπι ΠΔΡ65 
Ἰητᾶ ὁ. 1 6 ἴθ ἘΡ. 81 ῬηΠ. οἱ Τῦ: 
]1αο. ΜΙΝ φαΐ θη οΟμ ἢ  Θηΐ61 ΒΤ βϑὰ 
γἱἀθηΐ νοοο. Ἰησοῦ Χριστοῦ, ααυϊὰ 
ἀδἰποθρ5. οᾶϑιι τηπίαίο Θχρυπηθη ἃ ογδηΐ. 

8) Ογαζίδηϊ : 6 ῬΆΡ]Ὸ ἃ γοΪ Θ0Π186 ἃ 
ΠΟ ΘΟ] 5 ἢ πὸ] πμηδρίβίοσο. ΕΡἢθβίοβ 
ἀοοίουο5 6556. ΔΘ 616 ἃὺ 5616. ᾿ρϑῖπη. (Ἰο], 
οἱ οαπὰ Ρᾶι]0 δηΐθ ἀἸβοῖρ! 1 ηὰ 56 ᾿π1 {1 τὴ 
ΑΙ ΠΡ Π]α556ΐ, Δ ΠῚ ταὶ ἃ) 10515. ἘΡΠ65115 ΡΓδ6- 
ΘΘΡΙΟΣΡι5. ἴῃ {46 ΘΟὨ ΡΠ Θἴα1, ΤΠ ΘΓ Ί ΓΟ 16 
ἀοβι ἀθγαί, 

4) 1. 6. τὶ, Θφοϊανὶ, 
ἐογἱαηιθη, ΡΥ αΘραγαν. δα 801). 

8) ἸΔοοῦβθοπο ᾿ϑηδί 5. ΤΟ ΡΟΧίβϑο. υἱ- 
ἀοία Εν. δα ΡΒΊ]Θ. νυ. 8. 9. 

θ) ἡμῶν γοθ5. ὁ. [πΐ. νοῖ. βτὰ- 
Βαηΐο ΑΥπι. οἱ Ερ. δὰ Τιυλ]}. ο. 1, ὑμῶν 
ΟΙ. Οἷ Ἰὐδπῆ. 5: 9. ΟΙΌΒΒ. Ἔ, 4. 

ἐπδίγιῖ, αὐ 
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ΟΡ βιῖ, πἀπὰ οὑπὶ ΘΠΘΒΙΠη0 οἱ Βαγο οἱ Επρ]ο οἱ ΒΊΟοηΐοπθ, ΡῈΓ 4105 
γ05 ΟΠΙΠ65 ἥποδά οἰ ΔΓ ΐθπι νἱἀϊ. ΕἾΤΙΔΡ γΟὈ15 ρογροίιο, 51 ἀἰρητι5 [ὍΘΓΟ. 
Πδεοὶ ἰΐααιιθ ν05 ΟἸΠΠΙ 115 πηο 5. σ]ΟΥΙ Ποᾶγα [Θϑὰπὶ (Πγιβίππι, 4π| ρ]οτ- 
ααγιΐ νο5, τ ἴῃ Οὔ Θαϊθηςα τιπὰἃ 51{15 ρϑυθοι, οαάθιῃ πηθηΐθ., ΘΔ θη 8 
βϑηίθηΐα, ᾿ἀθιηψιθ ἀϊοαίὶ5 ἀθ δοάθῃη ΟΠΠ65, αἴ 5ῈΡΙΘΟΙ ΘΡΊΒΟΟΡΟῸ οἵ 
ῬΓΘΒΡΥΓΘΡΙΟ ῬΘΙ ΟΠὨἸΠΪὰ βᾶποί!Ποα{1 5115. 

Ῥδίου ἴθϑδιι (γι ππὰ οὐπη Ομηθϑιηο, ΒΌΣΓΠΟ, Επρ]ο οἱ ΕΤΟπΐοη6, ΘΓ 
405 ΥΟΘ ΟΠΊΠΘ5 ἴῃ Οδγαΐθ Υἱάϊ: [ἃ ΡΘΡΡΘίιι0Ο νΟΡ]5 ἔγιαδι, 81 ΙΠΘΥΠΘΡΟ. 
(οηνθηϊ ΘΡΘῸ ΟἸΙΏΠΙΡιι5. Π]0 415 ο]ΟΥΙ ΠΟᾶΓΟ [Θ51π| ΟΠ ΓΙδίη], {{π| φ]ονΠ οαΐ 
Υ08, πἴῷ 1η τπιπὰἃ ΟΠ ΘαΙΘΗ[1ἃ 51{15 ΡΟΥΘ Οἵ], οα΄ θη ᾿ηθηΐθ, οδ θη ιι6 5θηΐθηίἃ, 
ἀρ π6 ἀϊοαῖ15. 6 Θοάθ πη] ΟἸἼΠ65, τ 50} 1601 ΕΡΙΒΟΟΡΟ οἱ ΡΥ ΥίΘΓΙΟ 
ῬΟΡ ΟἸΠΠΪὰ 51{15 58 η  Π0αί!. 

Π|. ϑδίηα οηνηὶ ϑδιιρουϑῖα --- αἸΛΟΥΘ ἀιιοίυιδ ---- υο5 αὐἀϊιονίον αὦ υνπϊίαίθηι. 

ΝΟΠ ΡΓΔΘΟΙΡΙΟ νΟθ 15, απιᾶϑ] 51Ππ| Δ] 1{π|5. ΟἸΔΠνΙ5. ΘΗ] ΥἹΠΟΐ.15. 5111} 
ΡΙΟΡίΟΡ. ποπιθη ΟΠΥΙΒΓ1, ΠΟΙ πΠῚ ἰλμηθη ΡΟΓΘοἴ5. ϑιὴ ἴῃ [6581 (ΠΓΙβίο. 
Ναπο ΘΠΪΠῚ πο ῖρΡ]0 ἀἸβοιρι 85 6556, οἱ ΔΙ ΟΡ γῸ5 αἱ ΘΟΠΟΟίΟΓΘ5 Τη605- 
Νὰπη ΟΡοΙΓίο αὶ πη6 ἃ γΟ 15 ΘΟΠΠΠΙΔΡῚ Π6, Δαἀμηοη0π6, Ῥαϊ!οηἴ1ἃ, δΔραιᾶ- 
πηϊϊαίθ. Αἱ οπη ΟἰΓΙ 5. ΠΟΙ 5ἰπᾶΐ π16 ἴδοογο 46 ν 58, ῬΓΟρΡίθΓθἃ δη- 
ἰθυθυ νὸβ ΔαΙΠΟΠΟΓΟ,, τ ΠΠΙΔΙΏΙΗΙ ἴῃ ϑοηίοηία δὶ. Εἰθηϊμη [6515 ΟἬΓΙ- 

5.5, ἱΠ5ΘΡΑΓΡΔΒ11}15 ηοϑίγα υἱία, βϑηΐθηςἃ Ῥαΐγιβ οϑί, πἰ οἱ Θριβοορὶ, ΡῈΓ 

ἰγτδοίιι5 ἴοσγαθ οοηβί 1, ᾿η 5οηΐθη!ἃ [65 (ΓΙ. 58ηῖ. 

ἘΠῚ. Νὴ ῬΓΆΘΟΙΡΙΟ ΟΡ ]5, «ᾶβὶ 51Π| Δ] 1π||5; ΠΙΔΤΩΥ5. ΘΠΪΠῚ ὙΠΟ 5 
51 Ποὺ ΠΟΙΠΊΪΠ6, ΠΟΠάππῚ ἰδη]6η ΡΟ Θοἴ5. σὴ [ἢ [68π (ἢ γιϑίο. Νιιηο 
ΘΠΪΠῚ ἱποΙρὶο0 ἀΙΒοΙ ρα] 5. 6556, οἱ ΔΙ] 0} νῸ5 τι ΘΟΠ 50 ΙΡι105 τη605. Μα 
ΘΠΪπῚ ΟΡΟΓίΘ ας ἃ νΟ 15 50} 1Πη5{{{ππ|Ὶ Π46. Δαϊηοη!!θη6., μας Θης1ἃ, Ιοηρδη!- 
πηϊαίο : 504 φαδηἊ οι 46) Οἰ ΓΙ (ἃ5. ΠΟ 51η10 τη6 ἴάσογο 46 ν 15, ΡΙΟρίοΓθὰ 
δηΐου νῸ 5 ΔαΠΊΟΠΟΙΘ, τ ΘΟΠΟΌΓΓΑΙ5. οαπὶ νοϊηΐαίθ Πἢ6]. Νὰμπ οἱ [6515 
Ομγι δι. νὰ νϑϑίγα ΡΔΙΡῚ5 οϑί νοἱπηΐαθ: 5διοιί οἱ Εριβοορὶ 818. 4ΠΠ486 
Ιοοῖ5 οοηβίι αι ἴῃ [65 (ΠΡ νοϊαηίαία βπηΐ. 

ΙΝ, Ργοβυψίογῖὶ υνηϊίαίθην οὐνην Θρίβϑοορο ἰηυϊοηνηΐ. 

ὕπο ἀδοθί νὸβ 'ἴῃ ΘΡΙΒΟΟΡΙ 56 ηίθη 181 ΘΟΠΟΊΓΓΘΓΘ, (πο οἱ ἴδοι 18. 
ΝΑΠΙ ΤΠΘΙΏΟΓΔΌ1]16 γὙϑϑίγαιη ΡΥΘΒΟΥ ΘΓ], ἀϊρηαμη 60, 18 οοδρίαϊιπ) 651 

ἜΝ, ὕπ46 οἱ νοβ ἀδοοΐ ἀοοθάθγο βϑηΐθηιαθ Ερ 56 0}1, «αθιηδάπη0 τι 
οἱ δοῖ [15 : πᾶ ΤΠ ΘΟ ΓΆ}}116 ΠΠπ6 νοβίγιηι ΓΘ 5 ΥΓΘΓΟΥ μη ΘΟ] Θοἴππηι ἀϊσηπμ 60 

1) γιά. Ιοαπη. 14, 9. Μαίιμ. 11, 21. 
8) Εουβιίαη τὴν χάριτα. (Ἕἴν. Εν. 

ὑι5 βηῖνιι5 οὐγϑὶδ (617606. ἴσῃ. ἔρ. δά 
’ 9' 

οι. ὁ. 2. οχίν. εἰς δύσιν ἀπὸ ἀνα- 
δ] Μᾶρη. ο. 3. Μαγἠιαπ. Αἱ 5ὶ ἴδ Ραπ- 
πὰ Αρ. ἀἴοοσθ ροίιμ, ἰῃ ΟἸΠΠ6ΠῚ [ΘΓ ΔΙῚ 
ΘΧ 556. ΒΟΠΠΠῚ Ενδηρ  ] 5ίασιπι οἱ ἴῃ {65 
ΟΥ5. ἴοσταθ, (ἃ τηϊτῖη, {πο [ρηδί]π5 
ἀθ ΕΡβοορίβ. αὐὶνὶ5. ΘΟμΒΕΠπ|15. Γοαυΐαν 7 
Οἴν. Ηοδτπηδο Ραβί. 51π|. 8, 8. Παὲε αιἰοηι 
ἰοφθ Εἰ 5 οὶ ργαθαϊοαίι!5 68, 1, οἩγῖ- 

τολῆς.. 
9) [ἰὰ ΟΠ1,.. Ναρὶβ. οχ ΠΠΟΓΡΘ Αιοί 115 

οβϑοῖ ὁ. γί. [η[. γνώμη, ΡΓΔΘΡΟβί 9 πὸ 
ἐν δχο θᾶ. 

ἀρ. αΥ. 3) 1ἢ νὴ. 9 γ: οὗ 4: 165 
ΒΙ ΠΥ δία, « 
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ἄξιον, οὕτως ,συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ, ὡς χορδαὶ κιϑάρᾳ". Διὰ 
τοῦτο ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν καὶ συμφώνῳ ἀγάπῃ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ᾷδε- 
ταῖ. Καὶ οἵ κατ᾽ ἄνδρα δὲ χορὸς ,“γίνεσϑε,. ἵνα σύμφωνοι, ὄντες ἐν 
ὁμονοίᾳ, χρῶμα Θεοῦ λαβόντες ἐν ἑνότητι, ἄδητε" ἐν φωνῇ μὲν διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ πατρὶ, ἵνα ὑμῶν καὶ ἀχούσῃ, καὶ ἐπιγινώσχῃ" ; δι᾿ 
ὧν εὖ πράσσετε, μέλη ὄντας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Χρήσιμον οὖν ἐστὶν, 
ὑμᾶς ἐν ἀμώμῳ ἑνότητι εἶναι, ἵνα καὶ Θεοῦ πάντοτε μετέχητε. 

Υ, δλαιδ οἱ εἱἱβίας [ιυιῖιι5 τπϊίαί5. 

Εὖ γὰρ ἐγὼ ἐν μικρῷ χρόνῳ τοιαύτην συνήϑειαν ἔσχον πρὸς τὸν 
ἐπίσκοπον ὑμῶν, οὐκ ἀνϑρωπίνην᾽ οὖσαν, ἀλλὰ πνευματικὴν, πόσῳ 
μᾶλλον ὑμᾶς μακαρίζω, τοὺς ἐνκεκραμένους" αὐτῷ" ὡς ἡ ἐκκλησία Ἴη- 
σοῦ Χριστῷ, καὶ ὡς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τῷ πατρὶ, ἵνα πάντα ἐν ἕνό- 

τὴτι σύμφωνα ῃ. "Μηδεὶς πλανάσϑω᾽ ἐὰν μή τις ῇ ἐντὸς τοῦ ϑυσια- 
στηρίου, ὑστερείται᾽ τοῦ ἄρτου τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου 
προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει, πόσῳ μᾶλλον ἣ τὲ τοῦ ἐπισχόπου καὶ 
πάσης τῆς" ἐκκλησίας : Ὃ οὖν μὴ ἐρχόμενος ἐπὶ τὸ αὐτὸ, οὗτος ἤδη 
ὑπερηφανεῖ, καὶ ἑαυτὸν διέκρινεν. Γέγραπται γάρ᾽ »ὑπερηφάνοις" ὁ 
Θεὸς ἀντιτάσσεται." Σπουδάσωμεν οὖν μὴ ἀντιτάσσεσϑαι τῷ ἐπι- 
σκόπῳ, ἵνα ὦμεν Θεοῦ" ὑποτασσόμενοι. 

ΥΙ. οβριοϊα!5 ορίδοοριην τ ΟἸνῖδίννην, ἔρδθι. Οηθϑίηυις ἢας ἴηι γὸ 

τοϑ ἰανααί. 

Καὶ ὅσον' βλέπει τις σιγῶντα" ἐπίσκοπον, πλειόνως αὐτὸν" φο- 
βείσϑω᾽ πάντα' γὰρ ὃν πέμπει ὁ οἰκοδεσπότης, εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν, 

(ἀρ. ἡ. 1) 5718 ἱΠίο ΡΤ 65. Δα πίμπηη 
4ποαπ6. οδραί ΠΘΒΊ οΧΪ . 
2) Ξξξ. σαρκιχήν. 

2) Εδίομη 5: Π}}}1{π|4]η 6 ευ1{π} [18 ΠῚ 
ἴη ΕΡ. δα ΡΠ, ὁ. 1. 46 Ἐρίβοορο 
ἸΡΒΟΓΙΠῚ γΘΥΠὰ [Δ ο΄θη8. ἰἴ550᾽. ἘΤΘΩΖΙΘῊΒ 
Δοσθρίππη {π| δβδί υθίθυθπβ ΟΠ 5018 15 5γ0Π|- 
ΒΟΪα οἰ Πᾶγαθ ΘΠ ΟΤ 15. ἰηοηΐαθ. ΤΠ ΧΙΠΊΘ 
η΄ σοιηπηϊα. (Ἕἷν. ΟἸ μη. ΑΙοχ. Ραράαροσ. 
1Π, 11. αἱ δὲ σφραγῖδες ἡμῖν ἔστων 
πελειὰς, ἢ ἰχϑὺς, ἢ ναῦς οὐρανοδρο- 
μοῦσα ἀν οὐροδρομοῦσα), ἢ λύρα 
μουσικὴ, ἡ κέχρηται Πολυκράτης" 
ἢ ἄγκυρα ναυτικὴ, ἣν Σέλευχος ἐνεχα- 
ράττετο τῇ γλυφῆῇ κτλ. 

8) ἄδετε (1. αἰ δα ἤποηὶ βθοι[οηΪ5 
μετέχετε, ἴῃ (ὁ φυϊάοτη πιᾶπ. 566. Πημ18{{Π1} 
τὴ μετέχητε. ΠῚ Δ τορϑίπ! γο55. οη- 
ἱπποίο ἕγα ἴῃ Ν. Τ. φιοάιθ οαπηὶ ἰη- 
ἀϊοαίίνο Οὐσι. [ΙοΥ. 4. 6 οἱ 6Ὁδ!. 
4,11. Οἴν. ΥΊΠΟῚ τγαμηη. 6. 486. Ρ. 200. 

4) ϑα!νίηϊο ῬΓδθοιηΐθ βου ρϑὶ ἐσ χγι- 
γωσχῃ ὁ. νεῖ. [πΐ. οἱ Αγιηθηΐο, π 
1116 ΙοθοΡαι: χαὶ ἐπιγινώσχῃ, διε 
εὖ πράσσετε. [Ι͂Ὶ ΟΝ ὧοά. Ἔν 
ἐπιγινώσχων. ϑυλῖπάο δε᾿ ὧν εὖ πράσ- 
σετε Ο1,, δι᾿ ὧν ἐπράσσετε γο55. 
Δάν». εὖ ΒαΒΡΘοίμμη ΕΣ ἰδ 0] οσἿ 81 
{αρΡ6 δάμππηθγδί. 

9) ἐγχεχραμένους Ι, Ο, ἴῃ πος αιϊ- 
ἄθη γ᾽ 866. Ἰηδη. 5078, ἐγκεχραμέγνους 
οα4. ΡΥδοίοι [ΔΟΟΡΒΟΠΙ ΔΗΔΠῚ. 

4) Οοηϊοοοτᾶμη αὐτῷ, 4ποά παης ἃ 
Ροίθυ Δ ΠΠ0 ΘΧ ΑΥΤΊΘηΪΟ ΓΘΡ ΟΒΠΠΠῚ γἱάθο; 
οὕτως ( 1.. ἸπίοΡΡΟΪ [0 τοὺς ἀναχρε- 
μαμέγνους αὐτῷ --Ξ: «αὶ ρομπάθιϊβ δα θη. 

5) ὃ ἁποίογο γοβδίο (ο δ! οτίαβ, ΟἹδι., 
ἤμπι556]., ΗΟΙ ΠΟΘΙ ΠΠΙ5 οἷ. {αὶ γοσοίπηι 
τορϑιἰογπηΐ, ὡς ; ὡς ὃ τιᾶ]6 Ρῥτγοία! 
ἸΔΟΟΡΘΟΠΙΒ ΟΧ ἵν, ἴῃ {πὸ οἰϊαπὶ ΤΊΒοθη- 
ἀοΥο τ] ἀββογθηΐθ ὀχαγαίππη οβδί ὡς 
51Π6 ὁ, 510 {1 ᾿Θο τα} ἴῃ Η οἰβί θη] ἈΡΟΒΤΆΡΒΟ. 

) ὑστερεῖτε οἱ 50} ἤἥποιηὴ οἂρ. ἀγ- 
τιτάσσεσϑε 1, Ὁ, ἱπ ᾿ιος σαϊάριῃ αἱρο- 
θῖνὶ5. αὐ τῆδη. 860. ΒΈΡΓα ποίδίο. 

Π)ὴ) τῆς ΟἸ,.. Αγἤοα!αη) οὐπὶ γοββῖο 
ΟΠ ΒΘΡηΐ δα ΠΟ 65. ΟἸΠΠ65. π56πθ δὲ [ὰἃ- 
ΘΟ ΞΟΠ, οἱ Ροβί οατὴ ἢοῖ. ἴῃ Ῥῃ. δα. 

8) ΟἸΡΓοΥ. 5,94. ἴδο. 4,0. 1 ΡοΙν. 8.5. 
9) γοοο. ἀντιτάσσεται. σπουδάσω- 

μὲν οὖν μὴ ἴῃ ἰοχιι (οαϊοὶς Ο ρτδο- 
(ΘΓ Ϊσδἃ ΠΥΡΊ 8 ΒΟΥ Ρ511 ΠΊΔΠῚ5. 560. 
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ΘΡΙΒΟΟΡΟ, αὐ οπογάδα ΟἸΠᾶγὰθ. ΡΓΟΡίου 0 ἴῃ ΘΟΏΒΘη51ι ΥνΘΒίΓῸ οἱ 00η- 
ΟΟΓΪ οΠατιίαία [6515 ΟΠ γιβία5. ὁδηϊαγ. 564. οἱ νῸ5 5|Π6Ὲ}}] ΟΠΟΙ5. Θβίοίθ, 
αἰ ΘΟΠΒΟΠΙ ΡῈΓ ΘΟΟΠΟΟΙ ἰδ), π|6 105 Π61] τροὶρ Θπΐ6 5. 1 πηϊΐαΐα, οσδηΐθί!5 
γο086. πηὰἃ Ρ6 ἰθϑιη (Πνιβίιμη Ῥαΐγὶ: ἀὰ0ὺ οἱ νὸβ ἃπάϊαΐ, οἱ ἀσῃοβοᾶΐ οχ 
5. 486 Ὀ6Π6 ΟΡΘΓΔΙΠΪηΪ, ἸΠΘΙΠὈΓἃ 6586. Υ05 ΒῚΠῚ ἰρϑῖα58. {Π|6 ἰΐδαπθ 
σ5, ἴῃ ᾿πημηδοι αἴ τιηϊΐαί6 νὺ8 6556, αὐ οἱ 5ΘΙΏΡΘΙ ρΡΑΡ ΠΟΙ ροίϊς. Π 60. 

ἰΐα οοορίδίππι ὁδί σομβθηί απ Ερίβοορο, αἱ οΠμογάδθ ᾿ρ81 οἰπὰγᾶθ. ῬΓορ- 
ἴογθᾷ ἴῃ νϑϑίγο σοηβθηϑβιι οἱ, ΘΟΠΟΟΡΙ σΠαγιίαΐθ [θ5τ5 ΟΠ γΙβία5. οδημαν, οἵ 
ΒΙΠΘῚΪ ἀπ {16 ΠΠῚ 5112] ΠΟΤ ΘΟμ ΒΕ {π|ΐ6, τ ΘΟΙΏΠΠΙΠΙ ΔΗΪΠΊΟΓΙΠῚ 
ΘΟΠοΘη ΘΟη50Πη0 ΟΠ γΙδί ΟΠ Ομ 10 πΠΙ|Ϊα 6. ΔΟΟΙΡΙΘηΐ6 5 σδηδίϊ5 πη νΟΟ8 
Ρ6Γ ἴοϑιῃ ΟΠ εἸϑίπθπι Ραϊγὶ. Ῥγοϊπάθ αἰ116 οϑί, νο5. 12 πΠΙΌΠ6. ἱπηηδοῦ ]αίᾶ 
6586, αὐ δὶ ὉΡΙΦΘ. 5115 ΡΔΡΟΙΡΘ5. 

γ. [αι οἱ εμἵἱὐἰίας ᾿υΐιι5 πα (ὶδ. 

δὶ ΘΠΪΠ] ΘΡῸ ὈΓΟΝῚ ἰΘΙΏΡΟΙΙΒ. 5ρ8{10 ἰα]θη οοηϑαθίπαάϊηθπι ΘΟΠ ΧΙ 
ΟἸΠ ΘΡΙΒΟΟΡΟ νρϑίγο, {πᾶθ6 πΠ0) ἢιπηδηᾶ, 5641 5ρ|{1{π8}15. 651: σαδηΐίο ΥὙ08 
ῬΘΔΙΙΟΓΘ5. ᾿πᾳ4160., ΟΠ Ποίο5. οἱ 510 {1 δοοϊοϑῖα [65 (μΡιβϑίῖ, οἱ βίοις [6- 
515 ΟΠ γΙβία5. Ραΐγὶ ἢ αἰ ΟἸΠΠηΪᾶ Ρ6Ρ πηϊίαΐθη ΘΟμβΘη Δηΐ. Νϑῖηο ΘΓ οί : 
ὨΪδὶ 45 ᾿ηΐγὰ Αἰ 6 511, ρυιναίαν ρᾶη6 6]. δ᾽ 6η1ΠΔ ἀπΠ|πὰ5 ἁΐχιθ ἃ[{6- 
γἰὰ5 ΡγΘοδίο ἰδηΐαβ ὙἹΓῸ5 Παροῖ: ἀπδηΐο Ιηᾶρ]5 18, ἀπᾶθ ΘΡΙΒΟΟΡῚ δῖ 
οἱ ἰοἴϊι5. ΘοοΙ 6586. (τὶ ᾿ρι αν ἴῃ ΘΟΠγθηΐαΠη ΠῸΠ γϑηϊΐ, ΠϊῸ ἰδπη ΒῈΡΘΓΙᾶ 
οἰαίι5 δϑί, οἵ βθιρβϑη βθραγαν δίψιθ ᾿πάἀϊοανί, ϑδογιρίαπι 6ϑὶ ΘΏΙΠ: 
ῬΒΈΡΘΓΡΙ5. ἤθιι5 γθϑίϑιι. . ΘΠ ΘΔ Π)115 ΙΡῚΠΡ ΘΡΊΒΟΟΡΟ ΠῸΠ ΓοβιβίθνΡα,, αἵ 
δὶ βίτηι5 5. ΘΟ. 

ἜΨ, Βι1 6ῃ1Π 66Ὸ ὈΓΟΥΪ (ΘΙΊΡΟΙΙ5. ϑρᾶΐῖ0 ἴδ] 61) ΟΠ ϑ Θ πη 6} 60η- 
ΠΠΠΧῚ ΟΠ γΘϑίσο ΕΡΙ5ΟΟΡΟ, 486 ΠΟ Παπιᾶηᾶ, 564 5Ρ|Γ1{π4}15 65ΐ, γ08 
Ὀθαίίογ 5 ̓πάἄϊοο [ἃ οἰάθιη δάπηϊχίος. οχ τη}}{15, τι ΕΘΟΙ65818 [685πὲ ΟΠ Ἰβῖο, 
οἱ πἰ [65τπ5 Ομγιβίπια ΡδίγΙ, τὖ ΟΠ ἴῃ πηϊΐαία οΟηϑθηςηΐ. ΝαπΊ0 ογγοΐ; 

Ηἰδὶ {π|5 ἰηΐγὰ αἰΐαγα 511, ργϊναίιῦ ρᾶη6 Π6Ϊ. ὅδ᾽ θη] πΠΪ 5 οἵ ΔΙ [ΘΓ 15 
ΟΓαΐΙ0 ἰδηΐαμπη υἱμὰ Παροΐ, «αδηΐο πηὰρὶβ ΕΡΙΒΟΟΡΙ οἱ (οί 5 ἘΘΟΙ65ῖ86. Θαὶ 
ΘΥΘῸ πῃ ἈΠῸΠῚ ΠΟΙ (ΘΟηγΘηΪΐ, πὸ ἰᾶᾷπιὶ ἀθϑρίοιΐ ἃ|105, οἱ 56 ᾿ἰρϑιιὴ 
βοριθραν!, δου ρίαμη οϑὲ ΘΗΪΠ): ΒΌρΡΟΥ15. ΠΘ5. Το ϑβίϑε, δίπἀθαμπη85. ΘΓΡῸ 
ΠΟΠ ΓΘϑιϊβίουα ΕΡΊΒΟΟΡΟ, αἱ 511ητ5 Π6ὶ ϑῈθΙθοί!. 

ΥΙ. οϑρὶοϊαί5 Θρίδοορυην οἱ (ἸυρἸδίυμν ἔρδιιηι. Οποϑίηυυιδ αο ἴπ γ6 

τυοϑ ἰατπααί. 

Ελτ «αδηηάμι {{|5 ΘΡΙβοοριμη ἰδοθηΐθμῃ νιἀοί, ἰδηΐο ΠηΔΡῚ5. ΘῈΠῚ ΓΘΥΘ- 
γθαίαΓ ; (ΠΘΙΠΟΙΠ6 116 ΘΗ Ρδίθ Δ Π}}}1ἃ5. τϊ{Π| δὰ σα ΓΔ ηἀᾶπη [ΔΠ}1}18}} 

ἘΨΙ. Εἰ 4.0 τηδρὶβ. ἰδοιίαπὶ απ|5 νἱἀοὲ ἘΡΙΒΟΟΡ, 60 Τηᾶρὶ5 ΘΙΠῚ 
γονογθᾶίπν. ΟΠ ΘΠ 416 ΘΏ]ΠῚ ΤΠ {{{{ ριον Δ }}1|ἃ5 ἃὰ Γ65 5185 Δ ΠΏ]ΠΙ- 

10) ϑεοῦ Ο1,, ϑεῷ οοηϊ. ϑαϊνίη, ὅσῳ ὁ. γοβδίο (οἰ θιουῖαβ, οἱ απ ΘΠ 
Λπίοηίπ5. ἴῃ ΝΟ ἰσβὰ 110. Π. οᾶρ. 3. 56Γπι. βϑαιπιπίαγ. ὕδραΐ βοχίμμηι ΦΎΓΕΙ ΠΟ ΥΘΥ 1. 
118. ἵπιπὸ Ἰθοιμπ Ιαπιάαὶ οἷο: σπουδά- 
σατε μὴ ἀντιτάσσεσϑαι τῷ ἐπισχόπῳ, ἔ Ἵ ; 
γΩ ἦτε ϑεῷ ὑποτασσόμενοι. 9) σαυτοῦ οΓαΐ 1η ( σιλειονωσαυ- 

ΟΡ. 1) σὸν ΟἿ, εἱ Δπίοπίας τὸν ϑβογρίαμι ΠΙᾺ 65 ἴῃ Π. 

Ἰ᾿ ὁ... νοῖ. [ηΐ. χιυοηίμην, Αὐτὴ. φιαῖάο, 4) Εν. Ναί. 24, 26. 

2) 1. 6. 5116 ῃ{{Ὸ- 5110. ἱπηρΡ ΤΟ δ ΐΘΙη. 
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οὕτως δεῖ ἡμᾶς αὐτὸν δέχεσϑαι, ὡς αὐτὸν τὸν" πέμψαντα. 
ἐπίσκοπον δηλονότι" ὡς αὐτὸν τὸν κύριον. δεῖ προσβλέπειν' ς 

᾿Ονήσιμος ὑπερεπαινεῖ ὑμῶν τὴν ἐν Θεῷ εὐταξίαν, ὅτι πάντες, οὖν 

ΙΔΝΑΤΙ ἘΕΡΙΘΤΌΙΑ ΑὮ ΕΡΗΒΒΙΟΝ. ΥἹ. ΥἹΙ. ὙΠ]. 

Τὸν οὖν 
Αὐτὸς μὲν 

κατὰ ἀλήϑειαν ζῇτε, καὶ ὅτι ἐν ὑμῖν οὐ δὲ μία" αἵρεσις κατοικεῖ" ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ἀκούετέ τινος πλέον, ἤπερ" 

ΥΙ]. 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ λαλοῦντος ἐν ἀληϑείαᾳ. 

(αυοίο αὖ παργοίεϊς ; (Ἰυνἰϑδίυ,5 ---- ϑεάνϑρωπος -- ιὖὖἋ8ὁ ηιθαϊοι 6ϑί. 

Εἰώϑασι γάρ τινὲς δόλῳ πονηρῷ τὸ ὄνομα" περιφέρειν, ἄλλα τινὰ 
πράσσοντες ἀνάξια Θεοῦ" 
γὰρ κύνες λυσσῶντες, λαϑροδῆκται"" 
δυσϑεραπεύτους“. 

οὺς δεῖ ὑμᾶς ὡς ϑηρία ἐκκλίνειν. Εἰσὶν 
οὺς δεῖ ὑμᾶς φυλάσσεσϑαι, ὄντας 

Εἷς ἰατρός ἐστιν, σαρ ρπικός τε καὶ πνευματικὸς, γε- 

νητὸς καὶ ἀγένητος" , ἐν σαρκὶ γενόμενος Θεὸς, ἀϑάνατος ἐν ζωῇ ἀλη- 
ϑινῇ" , παὶ ἐπ Μαρίας καὶ ἐκ Θεοῦ, “πρῶτον παϑητὸς καὶ τότε ἀπα- 
ϑὴς,, ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, ὁ κύριος ἡμῶν" : 

ΥΠ|. Νὸ βδοκιοσαηυϊηὶ. Κο5 οδίϊ5δ πιαρηὶ οἱ ϑριγαίθ5., ο0ὸ ηνϊηϊηνι. 

Μὴ οὖν τις ὑμᾶς ἐξαπατάτω, ὥσπερ οὐδὲ ἐξαπατᾶσϑε, ὅλοι ὄντες 
Θεοῦ. 

σανίσαι, ἄρα" κατὰ Θεὸν ζῆτε. 
“Ὅταν γὰρ “βηδεμία ἐ ἐνείρισταιν ἔρις ἐν ὑμῖν͵ ἡ δυναμένη ὑμᾶς βα- 

Περίψημα" ὑμῶν, καὶ ἁγνίζωμαι" [ὑφ᾽] 
ὑμῶν ᾿Εφεσίων ἐκχλησίας. τῆς διαβοήτου τοῖς αἰῶσιν. Οἱ σαρκικοὶ 

τὰ πνευματικὰ πράσσειν οὐ δύνανται, οὐδὲ οἵ πνευματικοὶ τὰ σαρκικά᾽ 

5) τὸν ἰπ πιᾶγρῖὶπθ (οά, (ὐ δάάϊίν 
τηδη. 5686. 

6) ϑευῖρεὶ δηλονότι ὁ. Ο1,, δῆλον 
ὅτι, νυ ]ρ. 

Ἢ) 1ἰὰ εἀ4. γοθ5. ἴῃ (οαά.. ( 1, οἱ 
ἨοἸβί θη ἀρ ΟΒΓΆΡΗ. ΠΕ 

8) οὐ δὲ μία (1,, οὐδεμέα εαϊιι, 
9) εἴπερ (1, ΞΞ- ἤπερ, αἱ 64: ἴΔ6. 

ἀρ. ὟἼῊ. 1) 14. βιρτὰ ὁ. 8. Πθοϑί 
ΟΔΡ [5 5ΘΡ ΠΠΗΪ γΘΥΒΙ0 ΒΓ δ. 

2) ἄλλα τινὰ Μαγκιαπα., ἀλλὰ τινὰ 
γοθ5. ϑιῇτγαραηία (, ΕΥΡΕ τινα [|, 
[ἀνθηΐ [ηΐ. νοί. ΕἾ. Ἐρ. ἃ Βιηγτη. ο. 4. 

9) γοββὶϊ στον λαϑροδήχται ἴῃ ΡΥ 
4ποαπθ οἄ. Ηφ. ὁσουν. 

4) ϑ'ϑηϑιβ: ἴῃ βιπηηο Ρδιίοα]ο δἱ- 
{16 δρίθι πᾶθ 58 }π|15 8:ι8ἃ68 ἊἸΒΟΓΠΪΠ6 
ϑαηΐ. 04 {(π|5 605 βᾶποι Ὁ Νοη Βοιηϊ- 
65, 504. ῳ ΟΠ γἰδίαβ : ρ51 ϑιηΐ ΓΘ] ΤΠ ΘΠ]. 
6 ΠΟΙ 6, Δηΐ. Ὁ. 101: ἢ. 

5) Πα 50 Ρ51 ΤΟ ΉΪ 5. ΒΟΠΟΪΟ Ππιᾶῃ. 
560. ΟΥἵΔ (ὐάϊοῖὶθ Ο ἀρροβίίο: ἀναγνω- 
στέον ἀγένητος τοῦτ᾽ ἔστι μὴ στοι- 
ηϑείς. ἴΙὰ ἈΓΡΟΖΙΟ Οοά. γεννητὸς καὶ 
ἀγέννητος, ουἱϊ 5ο.!ρίαγαθ. ἰὰμη [Δ60}050- 
ΠῚ15 ΠΟΤ 510 5{{{π||. ΟἸΠῚ ἴῃ Ρ]ΌΤΙΡι5 
Μ55. Διμαηαβὶὶ (46 Θγποα 5) Ιοοὴ πο- 
δίσαιη οἰϊδηςτ5. (ἃ Βουρίατη {πο  ΐ. 

6) Ἐαϊάϊ ἀϑάνατος ἐν ζωῇ ἀληϑινὴ 
ἄχος Νίβ8. (αβαπαίθηδὶ, «{ποὰ ὀχιῖθοι ἐν 

ἀϑανάτω (ϑῖπε ἰοία 51.050.) ζωῇ ἀλη- 
ϑιγνῆ, ἴὰ 1, ἐν ἀϑανάτω ζωῆ ἀληϑινῆ 
ἈΡ54π6 ἰοία βιῦ5ο:., ἐν ἀϑαγνάτω ζωῇ 
ἀληϑινῇ Υο85. οι. ἀϑάνατος ἐν ζωῇ 
ἀληϑινὴ ΡΙΓΔοάϊοαππ 5ππηΐ δὰ ῥ7ᾶθ6. 
Θεὸς. Ἰιδοῖϊο οχ Αἰμαπαβίο, Τιθοδογοίο 
οἱ ἀο]αβῖο ἃ δα! τουῖθι5 τοοθρία ἐν ϑα- 
γνάτῳ ζωὴ ἀληϑιγνὴ 56ΥΠΟΠΪ5 ῬΓΟΡΤΟΒΒΗΠΙ 
αγ}αΐ οἱ τη816 αἰ Πηα11. Ἡ οἸβίθπιβ (οαά. 
Ἰδοϊ πη Τοίϊηοί νυ πὸ: ἔπι 65, ἢϊ6- 
εἰϊοιι5 ΟΟΥ̓ΡΟΥαἰϊ58 οἱ 8ριγ)1{ἰαἰ18, φοηῖίιι8. οἱ 
ἐηφοηῖίιι5, [αοίιι5 ἴηι οαγη0, |)61|8. πη υϑγα 
Ἰηιηιον αὶ νἱία οἱ ὁῷ Μαρία οἱ 6; [)6ο. 

1) Οἴν. Ερ. δὰ Ροΐγο. ὁ. ὃ. (γϑίαβ 
ΟἸΏΠ65. ΘΟ} ΠΪ5. ΠΡ 465. ίπιθ αἰδοίῃ 
Ροϑβί ὑΘϑα ΘΟ ΠθΙὴ δχιιογδΐ. 

8) γοςο. Ἰησοῦς Χριστὸς, ὃ κύριος 
ἡμῶν οχ Τμοδοἀογοίο, (οἰαβὶο οἱ υϑρί. 
[Π οΓΡΓοίθ δα] τ ῖ Υ 055. Εανοί ΑΥΤΘηΪ 8. 

ὑδρ. ὙΠ|. 1) [πἰζϊατη ᾿αΐπβ σΔΡ 5: 
(Μὴ οὖν ... ὅλοι ὄντες Θεοῦ) ϑυτιβ 
ΟΠ ζ, οἱ ἃ, 4πᾶ8 Βϑααπηίαν, ἱπητηθαἀϊαίθ 
οαπι απῖοα {Π|ἃ βοηϊθηίίϊα., 481 6 οαρὶΐα 
(ΘΓ Ί10 πηαἰππᾶίτι5. ὁδί, οοηϊπηχὶ : ποθὴ ἰηθρίθ. 
ΜΙ Ι 5. Ὑ67Ὸ 6ἃ, {π86 Βα Ζαϊίαν, δχμουίδίϊο 
δα πηϊίαΐοιη οὐπὶ ἀρ 5 4 ---ὃ οο- 
Πιδογοί. 1. 

2) ἀρα ΟἿ, εἱ εἀὰ., αυοα ἴδο. ἴῃ 
οἃ. 5βοοιμάὰ Ρουτηπίαν! ΜΝ ἄρα. 9 

9). τ. ἰηΐσα α. 18.. 6} 1 Ὁοις 4, 13. 



ΙΘΝΑΤΙΙ ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ Δἢ ἘΕΡΗΒΒΙΟΒ, ΥἹ. ΥἹ|. ΥἹΗ͂. [2 

518], ἤππῸ ἰΐα ἀοοίρονα ἀθθθιηι5, αὐ ΠΠΠπππὶ ἰρϑῖιπὶ 4αὶ τη {{{|. ΜαΠΙ Θβίαμι 

ἰριίαι οϑί, ψαυᾷ Θρ βοοριμι γοβρίοθγο οροτίθαί τ ἰρϑῖπῃ Πομηίηιιηι. Εἰ 1086 
«αϊάοθπι Θμοβίπηβ βαρτὰ τηθάππι ἰαπιάαϊ γοβίσιμη. ἀθοθηΐίθπμ (αἰ νῚΠΠΊ116 

οΓἀϊπθιη, {πο ΟἸΠΠ6 5 βοοιηάππ) νΡ αίοιη νἱναῖῖ5, οἱ ἀπο Ἰπΐ6 1. γ08 ΟΤ- 

ΠἶπῸ ΠᾺ]1ὰ ΠᾶρΓοβὶ5 ἀο! 65οαΐ ; 564 πρᾷὰαρ ἀπά 15. ἀΙ 4161 ΔΙΏΡ] 15, (8 1η 
Ιϑϑππη (Πρ βπιμ, 4πἰὶ Ἰοχαϊαι ἴῃ νογἰαίθ. 

οἰγαπᾶδς, οι νῸὸ5 ἰἰὰἃὰ 50 ΒΟΙροΓα οροτῦίοι, τῷ Πππ ἰρϑὰ ἀπ] ταπ{{. 
ὕπᾺ6 οογίο ἃρρᾶτεῖ, Ερίβδοορίμι 1 αὐ ΡΓΟΡΓΙαΠῚ ΠΟΙΏΪΠτΠῚ 5150] Ρ16 Πηὶ 
6556, Ριγοϊπάθ ἴρ56 Θμπδβίπη5 ἰδιιάαί νϑϑίλι ἴῃ ἢ60 ὈΘη6. ΟΟΙΠΡΟΒΙ ΠῚ 
ΟΥἄϊπθιη, 4ποὰ οἴηπο5 βθοιηάμπι νου ἀΐθ γἱναί 5, οἱ {πο π}}ἃ ᾿η16Ρ 
γο5 ἀο!65οαὶ ΠδοΡοββ, ΠΟ(6 Δ {15 ΘΙ π|ιὰπ ΡΓδοίοπᾶπὶ [6ϑαηι (ἢ ΓῚ- 
βίπιμη. ἰοαπιθηΐθ) 1 νου αίθ. 

Υ11. Οαυοίε αὖ Πιαοργοίϊοῖς ; ΟἸινϊδίυι ---- ϑεάνϑρωπος ---- ὐτιιδ ηιθαϊοιι5 68. 

ΒΟΪΘΗΐ Θηΐπι ΠΟΠΠᾺΠΪ τη8]0 4010 ποιηθη αἰάθηη ΟἸΓΟυ Ὁ Γ6., ἃ[1ἃ 
4πδοάδιη ραϊγαπίθ5, ἱπάϊσπα 60; 4105 οροτίοι νοβ τί ἴδγαβ δυο. δυμηί 
ΘΠἾ ΠῚ ΟᾶΠ65 ΓᾺΡ ΑΙ, οἰδη ἸηοΡἀθπία5 ; {π05 ἃ γ0}015 Υἱ αγὶ ορογίθί, πὖ πο γ0Ὸ 
ΑΠΠΟαΪ 6. σα }} Ιαθονᾶηίθ5. δίράϊοιι5. ἁίθιη πππι5 οϑί, οἵ σα η8}15. οἱ 
ΒΡ᾿ ΠΙᾺ }15, [ἀοία5. οἱ ποη ἰαοίιι5, ἴῃ ΠΟΙΪΠ8 Θχἰϑίθηβ Πθιι5, ἱπηηη οὙἽ8}15. ἴῃ 
γἱία νοῦ, οἱ οχ δίαγία οἱ δχ Π60, Ῥυϊπη ΡΆ55101115. οἵ ὕππὸ [ΠΡ 8551}}}}18, 
ἴθϑαβ ἙΠγιδίπιβ, Ποιηῖηιι5 ΠΟϑίρυ. 

ΘΟΙΘΠΐ ΘΠ] ΠΟΠΠΜΠ| 4010. τη8]0 ΠΟΙΊΘΠη ΟἸΓΟΙΠΏΪΌΓΓΟ, 568 (πᾶ6- 
ἄδηη ἱπάϊσημα Π60 μουροίγδηΐ, (πὸ οροῦίοί η05 ἰαηάιδπι! ἰογαβ ΘΥἅ}6 ; 
5πηΐ ΘΏΪΠῚ Θὰ Π65 ΓΆΡ ὁχΧ ΠΏΡΓΟΥΒΟ τηογάἀθηΐθβ: 4105 ΟάγΟΓΟ νῸ5 ΟΡΟΥ- 
[6ἴ, σαπὶ ΓΟ ϊα {ΠΠ1Φ ΟΡΡΟΠοΤο Αἰ ΠΟ116 511. ὕπιι5 οϑὲ τηθάϊοιιβ. ΘΟΥΡΟΓΆ 5 
οἱ 5ρ "Ππ|ὰ}15, σοη 5. οἱ Ἰηρϑηϊί5, [ἀοίπ5. ἴῃ ΟΑΓΠ6, ΠΘ15. 1η γο ἃ ̓Π]1Π10]- 
(4}1} νἱΐᾶ, οχ δίανια οἱ οχ 60, ῬυΠΠη]ὴ Ρ8551}1}15, οἱ {ἀπ 1Π]ρ8551}115. 

ἘΥΙΕ 

ὙΠ. 

Ν6 {15 ἰριαν νὺ5. βϑάιπιοδί, βοΐ πθὺ ΒΘ ἀπο 11; (οἴ! ΠΔΙΉ4116 65115 
(πη ΘΠΪ πὴ Π.Π1ὰ [16 1Π]Ρ] ΠΟΘΙ], {πὰ νῸ 5. ἀἰβΟΓ ΠΟΙ. ΡΟΒ511, θὈΓῸ- 

[δοίο βοοπηάθμη ἢ Θιη ΥἹν 5. ΡῈΓΟΔΙ ΘΠ ΥΘΒΓῚ 511η1, οἵ βγη 15. ἃ 
γοβινα ΡΒ ΘΒΙΟΥ ΘΟΟΙα51ἃ, ΘΘΙ ΘΠ ΟΡ ΓΙ πηὰ ἴῃ 56601115. (ΔΡΠΔ8165. 5ΡΙΓ 8}1ἃ 
ΘΧΘΙΡΌΘΡΘ ΠΟΕπΘιηΐ, ΠΟΙ Π6 ΒΡΙΡΙπᾶ]65. ΟΡ ΠΑ] ; 5ιοαΐ π60 Πά65, 4πᾶθ 1Π- 

Νδ 8οαιοαηυῖί. Κὸ5 θϑ(ὶ8 ηναφτὶ οἱ βρὶγἱιαῖο5, θ4Ὸ ηυϊηϊηιιιϑ. 

Π6Ι. 

ἘΥΠΙ. Νὰ «υἱ5 ἰρι τ νὸς βοάποαϊ, 5ἰοαΐ πρὸ 56 ἀπο μηϊη], οἴη (οἰ 
51{|5 Π6]. (ὑπ ΘηΪΠ ΠᾺ}Πἃ ἰῃ νΟ 5 οϑί οοηίθηίο, (τᾶ6 ν08 [ΟΥ̓ ΘΓ 
ῬΟΒ511, αὔΠπ βθοππάπιη ἢοιη νἱνι115. Ερο Το γΙπηθηΐπη] γοϑίγη οἱ Ρ]ἃ- 
ΟἸΪΡΙ5. νἱοίπηὰ γοϑίθᾶθ ἘρΠθβίπαθ ΕοΙθθδθ ΟΘΙ θυ η86 Ρ6 560 ]ᾶ. 
(λυ Π8 165 ΒΡΙΡΙ 18 Π1ἃ ΘΧΘΓΟΘΓΟ ποαπθαηΐ; 5ιοΐ π60 Πάδς 6ἃ, 486 ϑπηΐ 

ΎΓΙΒ. ΥΟΡΪΐ, 80 5] ἰοβἰ5ϑοί τέρπομαι 5. νγὰ5 ἸΠΙ διιθυγου οί, (ἃ5. Ιδί5. 110} υδϑ 
(τέρψομαι) ὑμῶν χαὶ δέομαι (δεήσο- 
μαι) ὑπὲρ ὑμῶν. δϑ΄πη} Ἰη040. ΑΥπιο- 
πἶπδ. Βιιήβθη (ΠΙρροιγιί. Π. Ρ. ΧΙΥ 544.) 
[οβ θη τιμὴ 6556 ΘΟὨΪΘΟΙΙ: περίψημα ὑμῶν 
καὶ ἅγνισμα ὑμῶν ᾿Εφεσίων (τῆς) 
ἐχκλησίας τῆς διαβοήτου ΞΞε τὰν ΒομτηῖΖ 

δα οἢ ΠοΙΠροί, ἄθηη ἀατο ἢ 416 6 Ρον ]η- 
ἄσπρ ἀθββοιθοῦ. τνουάοί ἴῃ ΤΘΙΠΟῚ πηὰ 
Βίάσκου ἱ, 6. ΟἤΠ6. τηδ] πὴ ΡΓΟΙ οἰ ΘΠί65 
[ΓΙ ΟΓ 65 οἱ βαπο οί 65 δ] οἰτηϊηὶ. (Η. δα.1}.) 

4) ἀγνέζομαι Ο, οἱ ΤΙΒοΠοπάογΠο Ροϑί 
τη6 δαποίδηίο [., ποῦ ἁγγνέζομαι υἱ 5011- 
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ὥσπερ οὐδὲ ἡ πίστις" τὰ τῆς ἀπιστίας, οὐδὲ ἡ ἀπιστία τὰ τῆς πίστεως. 
κι 4 δὲ χαὶ κατὰ σάρκα πράσσετε, ταῦτα πνευματικά ἐστιν" ἐν ᾿Ιησοῦ 
γὰρ Χριστῷ πάντα πράσσετε. 

ΙΧ. Μαἰίξὶς ἀοοίονίνυι πον ρΥαθθυιδιὶδ αὐγθ5, Ὁ05., (θηρία 1)6ϊ. 

"Ἔγνων' δὲ παροδεύσαντάς τινας ἐκεῖϑεν", ἔχοντας κακὴν διδαχήν᾽ 
οὺς οὐκ εἰάσατε σπεῖραι εἰς ὑμᾶς, βύσαντες, τὰ ὦτα, εἰς τὸ μὴ παρα- 
δέξασϑαι τὰ σπειρόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, ὡς ὄντες λίϑοι ναοῦ πατρὸς", 
ἡτοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν Θεοῦ πατρὸς, ἀναφερόμενοι εἰς τὰ ὕψη 
διὰ τῆς μηχανῆς Ἰησοῦ «ἀριστοῦ͵ ὅς! ἐστιν σταυρὸς, σχοινίῳ χρώμενοι 
τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ" ἡ δὲ πίστις ὑμῶν ἀναγωγεὺς ὑμῶν, ἡ δὲ ἀγάπη 
ὅδὸς ἡ ἀναφέρουσα εἰς Θεόν. ᾿Εστὲ" οὖν καὶ σύνοδοι πᾶντες, ϑεοφό- 
οοι καὶ ναοφύροι", χριστοφύροι, ἁγιοφόροιϊ, κατὰ πάντα “εκοσμημένοι 
ἐντολαῖς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: οἷς καὶ ἀγαλλιῶμαι, ὅτι ἠξιώϑην, δι᾿ ὧν 
γράφω. προσομιλῆσαι ὑμῖν καὶ συγχαρῆναι, ὅτι κατ᾽ ἄλλον βίον" 
οὐδὲν ἀγαπᾶτε εἰ μὴ μόνον τὸν Θεόν. 

Χ. Ογαίε ρῦύο αἰϊὲδ, 51{185 ηυΐίος., ᾿ιιηνΐϊος οίο. 

Καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρώπων ἀδιαλείπτως προσεύχεσϑε". 
Ἔστιν “γὰρ ἐν αὐτοῖς ἐλπὶς μετανοίας, ἵνα Θεοῦ τύχωσιν. ᾿Επιτρέψατε 
οὖν αὐτοῖς κἂν ἐκ τῶν ἔργων ὑμῖν μαϑητευϑῆναι. Πρὸς" τὰς ὀργὰς 
αὐτῶν ὑμεῖς πραεῖς, πρὸς τὰς μεγαλοῤῥημοσύνας" αὐτῶν ὑμεῖς ταπει- 
νόφρονες, πρὸς τὰς βλασφημίας αὐτῶν ὑμεῖς τὰς προσευχὰς, πρὸς τὴν 
πλάνην αὐτῶν ὑμεῖς ἑδραῖον τῇ πίστει, πρὸς τὸ ὦ ἄγριον αὐτῶν ὑμεῖς 
ἥμεροι. [Μὴ σπουδάζοντες ἀντιμιμήσασϑαι αὐτοὺς, ἀδελφοὶ αὐτῶν 

Ἀὲ1 ΙΔοορβοηιβ. Ργδθροβιίίο [ὑφ᾽] ἰη 
αἰσοάπο (οα. ἀοβ᾽ ἀογαίασ, 564. Δ ἀμ 
6556 νἱ οί οχ [ηΐ. γϑί.. ἢἰβὶ ΔαΠΆΙ 616 
γ6}15 γ᾽ Ο5511 ΟΠ Ἰ ΘΟ ΠΓΆΠῚ περίψημα ὑμῶν 
τ καὶ ἅγνισμα ὑμῶν ᾿Εφεσίων κτλ. 

5) ἴῃ τπᾶγρ. (Σ Ἰηδη. 566. 65. ἨΟΊ 
ροίοβί, [αὐογο, χιιαθ ϑιηι, ἐμ οἰ αἰ5. 

ὕδρ. ΙΧ. 1) ἔχ ποῦ οϑρίΐϊθ ΘΥ708 
ἈΪ] ἰδ γοῦρὰ ἡτοιμασμένοι... ἄνα- 
φέρουσα εἷς Θεόν ἴιν ϑιιᾶπη νΘΙΒΙ ΟΠ ΘΠ 
ἰσδηβίαμι, ΘΑ 4π. ΘΠ {ἴπ6 ΟΔΡῚ 15. Οοίαν] 
οοπίπηχὶί. ΑΤοίϊιβ. νοῸ ἡτοιμασμέγοι 
χ. τ. λ. οαπὶ νου} ]5. ΡΓΟχη6. ἀπίοοράθη- 
ἰἰρ5 ὡς ὄντες λέϑοι φοἸδοΓρηί. Η. 

2) Τπ 6] Προ ἄα ν᾽ οί ΘΙΉΥΤ ΔΘ ΟΠ] 
οἰνια5, αὶ ΤΠ) ΟΟΘἰΑΓι ΠῚ 56 οί [ἃ (ΘΠ ΡΟΙ 8 
τη} 105 56 πὰ 005. ΠΑ] ΝΟ] αΐ : ἩΪΒῚ οὐ. ὁὉ- 
δίαί ἐχεῖϑεν, 4πᾶθ συϊάθπη νὸχ πθὸ ἀρὰ 
Τμίο.}Ρ 0}. ποὺ δριι ΑΥΠΘ ΠΠ. ἃ 4πὸ αὐ 
νος9 δἀάϊπιν. Επονηΐ οἰϊαπὴ (π|4 6 ΕΡΠ650 
ἀϊοίαμη. ραίατοπί, 564 οἷν, ο. ὃ. ἐν ὑμῖν 
οὐδεμία αἵρεσις κατοιχεῖ. 

8) πρό Τ, ἰο516 ΤΙΒΟΒΘΠ ΟΡ, Ὡοι 

σρος φαομηοᾶο δάποίανϊι ΙΔΟΟΡΒΟΠΙΙΒ. 

4) ὃς ΟἹ,, ὅ οβ5. ὕπο ἰθηὰ- 
(ἰΔηπΠ| οϑί. γα. Ερ. δὰ Μᾶρῃ. ο. 10 εἰ 15. 

5) Ἐστὲ οὖν χ.τ.λ. ἀϑάπ6. δά ἤπϑῃ 
Πυπἶπ|5 ΟΡ 1115. ἀρτα ϑγσιηι ἀθϑαπηί, 4π| πᾶ πὸ 
Βϑηΐθη 8 η} 1ἀ6 0. ΟἸΉΪ51558 νἰάοίαν, {α]ρΡ8 
{π|ᾶθ ἰρϑὶ τηΐπιιβ Γπουὶν Ρογβρίοπα. Η. 

6) ΝΙΒΙΙ μἶὸ οϑὲ παπίδη πη. Ὑίιιβ 
Ἰμ ΘΟ ΡΓ65. ὙΘΡΠ οι] ον ϊ. Τΐ6}}16 ὁπ άππὶ 
απίοπι ἰδία ποὴ 46 τηδίοεϊαΐο ἰθιηρΡ]0, 
564 46 βρίεἰΐπα!, φαοά ἴῃ ΡΘοίουῖθιβ πο- 
5015 ΘΡΙΒΘΙῸ ἀοθθ ηα8. 7098. 

1) ἁγιοφόροι (,, ἁγνοφόροι γο85. 
δι ἴῃ 1, οχίαι ἁγιο(όροι Ἠδγϑῖο τ] Πὶ 
αἰ Πειηδηΐο, βουρίασα «αϊάθηι ἁιῃῖθαα οἱ 

ΡΙΓΟΠΙΡ (ἃ δ ότι. πᾶς ΗΓ α5. ἴῃ 

πο .15. Θιημθη ἀδη 118. 

5) Βοσπηάδη νἱΐαπι Πᾶπὸ ΟΠ ΓΙ ΒΕ 1818 ΠῚ 

{π|ᾶς ἃ11ἃ οδϑί ἃ παίμπγα!!. δηλ. 
(ἀρ. Χ. 1) προσεύχεσϑαι ΕΟἿ,. 
2) ϑγγι5. οἱ Ανδηΐι85. ΠῸΠῸ Ιοοιὴ 

ΠΡ ΡῸ νου θυ πηΐ. 
9) μεγαλορημοσύνας 50. Ο1.. Δλὰ 

ΔΡΒΟΙν ὁπ ἀδπιὶ βγηίαχίη ΘΠ 15. 6Χχ [πίο᾽- 
ΡΟ]. οομηπιοπᾶαί ἀντετάξατε. Οἷν. ὕο- 
[050 ἡ. 29. 
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ΟΡΘ 1015 σαπΐ, Π66 ἸΠΟΓΘ ΟΠ Π45, {πᾶ Πἀ6]. Οπδθ γ6ΓῸ οἱ 56 ΟΠ ἀΠ1ΠῚ ΟΔ1- 
ΘΠ ΔΡΊ 15, 6ἃ 5Ρ11{π4}1ἃ ϑηΐ: ἴῃ ἰθϑδὰ ΟΠ γΙδίο ΘὨΪΠ ΟἸηΪὰ ἃοΊ 5. 

᾿ποΓΘ αἰ 8{15,. 66 Ἰπογ 185, {πᾶ βαηΐ Πάθ. Οπᾶθ διίΐθμι οἰ η) 56- 
ΘΠ ἀπ ΟΑΓΠΘΙῚ [ΔΟΙ (15, Θὰ 5ριΓΙ8}1ἃὰ βαπΐ ; ΟἸΠΪὰ ΘΠ ἴῃ (Πγὶδίο [658 
[οι {15. .» 

ΙΧ, Μαϊδὶ5 ἀοοίογίθιιδ πον ργαθθιιδί15 αὐιγ88, υο8, ἰθηιρία Ποῖ. 

ΝΟΥΪ δαΐθηη, ΠΟΠΠ1Π]05 1ΠΠ10 {ΓΔ 5115856, 41 ΠΑΡΘηΐ ΡΘΥΎ ΘΓ 58π| ἀοοίΓΙ- 
ΔΙ; 405 ΠΟΠ ΡΘΙΙΠΙ515115 ΘΠ ΠΡΟ Ἰηΐ6Ρ Υ05, οἱ ομίπγαϑίῖβ ΔΌΓΟΘ, Π6 
ΓΘΟΙΡΘΟΓΘΙΪ5 4086 φ» 0515. ϑιηΐ ἀἰ5βθιηϊηδία, τ 4] ἰᾶρ᾽ 465 5115 [θηη0] 1} 
ΡΑΙΓΙ5, ῬΓΔΘΡαΓαί τη Πδὶ Ῥαίγῖ5. ΔΘ 1 Π ΟἸ 1 ΠῈ., 5.011 ἴῃ ]1ἃ ΡΘΙ ἸηΔΟΠ] ΠΔ ΠῚ 
Ιαϑ (ἢ γῖδίι, {πᾶ οϑί ΟΥχ, ϑριγιι βδηοίο ΡΓῸ [ἀπθ6 τπἰρηΐθα : Πά65 ἀπίθ πη) 
γοϑίγα γῸὺ5 51.511ΠῈ ἰγαῃΐ, ΟΠδΓΙία5. Ὑ670 γνἱὰ ἀδάποθηβ δά ἢοριπη. ϑίϊ5 

ἰσιαν οἱ νἱᾶθ Ομ 65 ΟἸἼ65, Πο ἴθ οἱ Τρ ογι, ΟΠ γι Π6 Ὁ], ϑδπο 61], 
ΡΘΙ ΟἸΠΪᾶ ΟΥΠΔΙΙ ρΓδθοθρίϊβ ἴθϑιι ΟΠ ΓΙβι ἢ ΡΓΟΡΙΘΡ {πιο οχαίο, «ποά 
αἰρηι5 ΔΙ 5 511}, ΡῈΡ 6ἃ, (τ|ᾶ6 ΒΟΙῚΠῸ, ΟΟΙΟΤαὶ γνοθίβοιμη, οἱ βιπηὰ] 
σϑιάογα; 4αἰα, Ταΐϊοπα Δίου 5. υἱΐαθ ΠαΡἰὰ, πἰ ΠῚ ἀΠΠΠσ 115. ῬΓαθίο 5Ο]υ1η 
Ὠθαπι. 

ἘΊΧ, Νονὶ δυΐθη) ΠΟΏΉΠΠ05 ΟΡΙΓΟΡ ἰβίμϊο ἀἰϊνουίοπίθς, 4 ΠαΡθοηὶ 
ἀοο ΓΙ δ ῬΟΥνΘΓβᾶη. (ἸΔΠῚ αὖ ΠΟΘΙ γῸ5 ἀἸ5ϑο πο ηΐ, ΠΘΟΠΔ(ΙΔΠῚ Ρ6Γ- 
τηϊ 6, ΟὈἰαΓΔηΐ6 5. ΔΠ165, Π6. 8ἃ[)0 0515 ἀἰββϑιηϊηδία γθοϊρίδηΐ ; ἀπ ρΡ6 «αὶ 
οϑί15. ἰαρίἀθ5 ἴθῃρ! Ῥδίγιβ Ῥγδθρᾶγαῖ δά Δρα ΠΠοαίοποπι Π δὶ Ῥαΐγ 5, 5.081] 
ἰπ ΑΙ ΠῚ ΡῸΓ ΤηΔΟΠΙΠἃμπη ἴθ65 (ΠΓΙ5ι1, {86 οϑὲ ΟΥΧ, ῬΓῸ ἰππίοα]ο πίθη- 
(65 5ριγία βαποίΐο. ΕἾΔ65 δυΐθη) νϑϑίγα οϑΐ, 486 γὺβ οἰθναΐ: ἢ δυ ἃ 5 
Διο Υἱὰ 5Ὲ ΓΒ) δὰ ἤθη ρογάμποθηα. Εβιϊ5. ΘΙ ΟἸΏΠη65 ὨΘΙοΡῚ οἱ 
[ΠΡ] 6 γῚ ΟΠ ΒΕ 61 οἱ βαηο 6 γἱ, ΡΘῈΡ ΟἸηηΪὰ ΟΥΠδΙΐ ρΓΔΘΟΘρίΙ5. [651 
(γι βιῖ. ΕΓ σαπάθο, «πο ΡῈΓ ᾿ᾶθο, 486 50ΓΠ00Ὸ, ν05 ΔΙ106 1 ΤΠΘΡΙΘΓΙΠ, 
οἱ οοῃραπάρθγο, απο ἴῃ ΤΟΙΙΦὰὰἃ Υἱΐα πΠ1}1} (ΠΟ Ὶ 15. ῬΓδθίου 501ππὶ ΠΘΌΠΙ. 

Χ, Ογαίθ ρῦῸο αἰΐὲδ, 51{5 ηνῖ65, ἰνιηυΐΐ65 θίο. 

ϑεά οἱ ῬΓῸ 81115 ΠΟΙΏΪΠΙθῈ15. ᾿ηΠ 465: ΠΟ ηΐ6Γ ογᾶΐθ. Ἐβί Θη]ΠῚ ᾿ρ515 5068 
Ροθηϊοηΐαθ, αἱ ἢδὰπη πδηοιβοδηία. ΡΤ 6 Δ πι6 ἰΡ0505, 5816 η] 6χ 
ΟΡΘΡΙθ5, ἃ γ0}}15 ΘΓ ΠΑΙΡΙ. 1115 νῸ5 Δάν βι 5 γᾶ ΘΟΡΙΠῚ ΤηΪΐ65, δΔάνοΙ- 
5115. ΙΠΔΟΏΠΠΟ( ΘΗ 185 ΘΟΓΙΠῚ ΠΠ1]65, ΘΟΡΊΠῚ ΤΠ Δ]Θἀ[οἴ15 ΟΡΡΟΠΙΐ6 γῸ5 ΡΓδ- 
665, ΔΟΥΘΙΒΊΙΒ ΘΓΓΟΓΘΠῚ ΘΟΙΠῚ γ08 ΠΡΠῚΪ ΡΘΡΠΙἃποίθ ἴῃ ἢά6, δάνογϑβιις 
ΟἰἴοΓΟ5. ΤΏΟΓ65. {ΠΟΤ γῸ5 ΠΙΔΗΒΊΘΙΙ 51{|5, ΝῸΠ ρΡ805 ΟΟηΐΓὰ Πηϊ(Γὶ 

ἘΧ, Εἰ ΡῥΓῸ ἃἅ}1Π|5. Ποιμ η θ15. 1Π 65 ΠΘηΐοΓ ΟΥΑΙ 5, Εβί ΘΩΪΠῚ ἴῃ 0515 
ΒΡ65 ΡοΘηϊίθηΐ6, ἀποά Ποιη] ΠΔΠΟΙΒΟΘηΐα., ῬαγΙη ἰα{15, ΤΟΘῸ, 615, πἱ 
Οἰϊᾶπη δΧχ ΟΡΘΡΙΡ5. ἀἰΒΟΙΡα νοϑίγι ἤδηΐ, ΑἀνΘΥΒΙΙ5. ΓΒ. ΘΟΙΓῚΠῚ νΟ5 ΙηΔη- 
56 11, δάνθυϑιιβ ἰδοίδης ἃ ΘΟΙΠ) Υ05 ΠΙΠΏ1]65 οβϑίοίθ. (Οπίγα Ὁ] ΒΡ ἢ ΘΠ 1ἃ5 
ρου γ05 ΟΓΑΙΟΠ65 ΟΡΡΟΙΠΪΐΘ ; ΘΟΠίΓᾶὰ ΘΓΓΟΓΘ5. ᾿ρϑΌ ΠῚ Υ05. 5[}1165. 1η 
ἢ 46, οοπίνα ΠΠΟγπὶ [τ ἰαΐθ ἢ νῸ5 Τηδηϑιιοῖϊ, ΠΘΩαδα ΠῚ 605 ΟΟΠΐΓὰ [Π|]- 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 9 
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εὐὑρηϑῶμεν τῇ ἐπιεικείᾳ" μιμηταὶ δὲ τοῦ κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι, 
κἂν τις πλέον ἀδικηϑῇ χαὶ ἀποστερηϑῇ καὶ ἀϑετηϑῇ, ἵναῦ μὴ τοῦ 
διαβόλου βοτάνη" 
φροσύνῃ μένετε ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, 

ΧΙ, ΔουῤδὙίηια ἴα δ (θἸηρογα ; 

Ἔσχατοι καιροί" 
μίαν τοῦ Θεοῦ, 
σαν ὀργὴν φοβηϑῶμεν, ἢ 
δύο." Μόνον" ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
Χωρὶς τούτου μηδὲν ὑμῖν 

(πιθαηιι5 [)οηιϊηηι ; 

ἵνα μὴ ἡμῖν εἰς κρίμα γένηται. 
τὴν ἐνεστῶσαν χάριν ἀγαπήσωμεν᾽ ἕν τῶν 

πρεπέτω, 

τις εὐρεϑῇ ἐν ὑμῖν᾽ ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ καὶ σω- 
σαρκικῶς καὶ πνευματικῶς." 

ΟΥ̓αΐΘ ῬΥῸ Ἠ16. 

' λοιπὸν αἰσχυνϑῶμεν, φοβηϑῶμεν. τὴν μακροϑυ- 
ἯΙ γὰρ τὴν μέλλου- 

εὑρεϑῆναι, εἰς τὸ ἀληϑινὸν ζῆν. 
ἐν ᾧ' τὰ “δεσμὰ περιφέρω, τοὺς 

πνευματικοὺς μαργαρίτας, ἐν οἷς γένοιτό μον ἀναστῆναι. τῇ προσευχῇ 
2 

ὑμῶν, ὴς γένοιτό μοι ἀεὶ 
σόϑη τῶν χριστιανῶν, οἷ 
υνάμει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ΧΙ]. 

Οἶδα τίς εἶμι καὶ τίσιν γράφω. 
μένοι " ἐγὼ ὑπὸ κίνδῳνον. 
εἰς Θεὸν ἀναιρουμένων" 

4) {ΠΠ] ΠΤ : [)85 Ὑ ΟΡ ἃ Π1η155. ἀον ΚαΡΖ. 
ΒΘ. Ἀθοθηβ. ἀν ἴσῃ. Β.. ΖῈ} ΒΓ. 
ὕ 0615. Ρ. 40. Ἰορὶ νὰ: μὴ σπου- 
δάζοντες ᾿“ἀγτιμιμήσασϑαι αὐτοὺς 
ἀδελφοὶ αὐτῶν εὑρεϑῶμεν. τῇ ἐπιει- 
χείᾳς δὲ μιμηταὶ τοῦ. 

5) ΕΑ. Ῥεΐποορβ: τίς πλέον ἀδὲ- 
κηϑῇ, τίς ἀποστερηϑῆ, τίς ἀϑετηϑηῆ, 
γι. χτλ. (πὶ Ιϑοϊουϊ πἰπηῖ5 Ιδπρπιθητὶ 
ΜΑΥκΚΙδηπ5. ἃἰϊατὴ 5. 5. {πθὴ 81 ΟΘΉΒΙΠ, 
ΘἉΙΏΠΠ16. ῬΑΥΘΗΙΠΘΕὶ ΒΘ βαηἀΔΠ): εἶναι, 
(τίς σιλέον ἠδιχήϑη; ; τές ἀπεστερήϑη; 
φίς ἠϑετήϑη; ) ἕνα κτλ. ῬΘΆΓΒΟΠΙΙΒ 
Ἰοσαμη ἰΐα τοϑίϊα: οὗ τίς πλέον ἀδιει- 

χηϑῆῇ χτλ. Ἰπίουγοθαίίνο. Ἠθίθ 5. Μαν- 
Ιαπᾶΐ γοβιϊρία ῬΙΓΘΙΏΘη5: εἶναι (τίς σιλέογ 
ἀδιχηϑεὶς, τίς ἀποστερηϑεὶς, τίς ἀϑε- 
τηϑείς). ἵνα. Μοπιρτιπη. πα} }]0 ποθ 60 
44 ΟΠ βίαπι βρθοίαί (θββοῖ ΘΠΪΠῚ ῬΤΟΥΒΙΙΒ 
ἀσύνδετον ἴῃ 56ηζθη 11} ΡΓΟΘΤΘΒΒῚ 
5] οββαπη]ιθ ΤΘΔΟ]ογο), δοά. πηϊθθ αὐ 
ΟἸΥἾ511 ᾿πη] αἴ Ὑ 65 εϑὶ Γοίογθηάιπη. (οὐ. 
(1, οχμιθοηΐ: εἶγαι" τίς πλέον ἀδιει- 
χηϑεῖ᾽ τίς ἀποστερηϑεῖ" τίς ἀϑε- 
τηϑεῖ" Ἐροίΐηθο παης ᾿δο ΟΠ 6 ΠῚ οἱ Ἰϑυὶ 
τηὰ αἰ! 5ορὸ: εἶναι, χᾶν τις πλέον 
ἀδικηϑὴ χαὶ ἀποστερηϑῆ χαὶ ἀϑε- 
τηϑῆ, ἵνα. ΝΊΒΙΗ ἴῃ πἰγοχιο Μ5. ἴτο- 
4 πθη{1π|8, {πιᾶηὶ ΡΟΙΤηπίδι10 ἀἰρ ΙΗ]. ει οἱ 
η. πε σε ἢ Ὑρυδ: μη 5. τς 
ὀφϑήσονται 510 ἤηθη ὁ. 14. ΞΘ ΥΓ05 
ΠΟ ὙΘΡΕΙ. 

60) Εδάθιη. μοίρῃ ἃ ἰηἴτὰ Ερ. δά 
ΡὨ]Δά6ΙρΡ.. ὁ. 8. εἱ δὰ ΤΙᾺ]], ο. θ. 

“Παύλου συμμύσται ,ἣ 

μέτοχον. εἶναι, ἵνα ἐνῇ ἡδήρῳ Ἐφεσίων εὑ- 
καὶ τοῖς ΠΡ ΤΣ σπιάντοτε συνήνεσαν ἐν 

[1μὐ|ς Ερ!ιοδίογιιθι. Μανίψνζιην ἰηδίατ. 

᾿γὼ ατάκριτος͵ ὑμεῖς ἠλεη.- 
ὑμεῖς ἐστηριγμένοι. Πάροδός" ἐστε τῶν 

τοῦ τοῦ ἡγιασμένου ἢ 

1) ὅσ υἱοςιε (ο4. γοϑιιαϊ μένετε 
ἃ} [ΔΟΟΌΒΟΠΟ 51η6 οαιιδὰ {ΓΔ ΗΒΓ ΟΠ ἃ [11Π| 
ἰη μένητε. Μρηρηιπ οππὶ ἀλλ᾽ ἐν 
ΘΧΟΡΙΘη5. Ροηοὶ ἃ ργδθοθά. ἕγψα πο 
ΠἾΒῚ Ὑἱ ΤΟ ΟΡ. 

8) Ἐχίγοιηα οδρ 5. γοῦρθα ἀθ Επομᾶ- 
Τὶβίϊα ᾿πί6 1] σα] πη Θ η515 (Οα οἰ (. 

(δρ. ΧΙ. 1) ΝΆΠ. ἀϊδιϊποίῖο ἴῃ Οοαά. 
Ο1,. ὅπὑπὶ [πἰθΡ ΡΟ] αίοσθ ποππ}}} ἰηΐθ}- 
ΡῬαηριπΐ ροϑί λοιπόν. δ Ραμ] Αρ. 
Ια π6 πα] πϑι85 (1 ον. 1, 29.) ϑ5ιιδάοί. 
πὶ ἰΓΘΡΡΌΠΘ ΘΠ 5 βηνη απΐ6 ῬΟΠΔίαΙ. 

2) Μαϊουὶ ἱπίθυριποίίοπθ αἀἰβιϊηχὶ Ροβί 
ΟΣ ΟΝ τὸχ 410 ΤΊΒΟΒ ΘΠ ἀΟΥ 5 ΠῚ 
ΘΧΒΟΡΙΡΒΙΕ: ἀγαπήσωμεν" ἕν τῶν δύο" 
μόγον, αἵϊ ὁδὶ 'π Ὁ. Επρὶὶ ἤοοοθ ο8- 
5Ππ1|πὶ οἱ ᾿δοοθβοπιη. Ἠθοίπι5. 4Π11 οαϊ- 
[0165 ΘΟΠΙΠὰ ΥὙ6] μπποίμμη Ροϑβί δύο ρο- 

516 Γ6. Νοίαί (ἋΔ}}.: [Ι͂ῃὰ Ῥάᾶγδ}}6}15 ἢδ- 
πη βοΘη οἷ Ἀπρο πο [αἴ πῖ5. οχίαϊ [ΡβΠΘη- 
ἴππ|, απο ᾿πμο ᾿Θομη 510 ΘΠ θοι: ἀγα- 
πήσωμεν ἐν τῷ νῦν βίῳ, μόνον ἐν 
Χοιστῷ ᾿Ιησοῦ ᾿εὑρεϑῶμεν. 

9) ΘαΡΡΙομτιπὶ ὡς. 81. ἸΠηϊ1. εὑρε- 
θῆναι Παϊλοῖ, πιπ6 ΡΘηάθδί. 

4) 1,θοιἰοπθπη τῷ (οδα. (Ἱ, ἰδοῖι 
ΘΟΥΓΟΧΙ 7055. ΒΟΓΙ θη άππὶ ΓΟΓα556 τούτῳ. 
Ραμποίο Ροϑὶ πρεπέἕτω Ροβίίο. Εἶν. ΡοΪγο. 
δ ΡΒΠΙΡΡ. ὁ. 1. 

δ) 51. οβ5. 6. [πο ΓΡ0]. οἱ [πί. υοί., 
ἑνὶ ΟἿ, οἱ Ἠοϊβίθηϊὶ ἈΡΟΒΤΆΡ Βα. Θον- 
βϑημάπη [ον ἀββὶβ ἐν ἐγὲ χλήρῳ. 

ὑὰρ. ΧΙ. 1) ἠλεημέγοι Ο1,. ἐλε- 
ημένοι 11}}}}. ΠΡ 1. ἃ ἴδο. ἀμριοτοῦ ΟΒΒΙΟ,. 
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ΟΟηΔΙΪ, ἰγαΐγ 8. ΘΟΡῚΠῚ ἰΠν ΘΠ ἈΠ] ΡῸΡ ΘΙ ἢ] αἴθ π), ἱπη ἰδίου 65. δαΐθιῃ Πο- 
ΤΩΪΠὶ βἰπάθαμηι5 6558, Οἱ πηϑὶ (5. Ρ]ΆΡΟ5. ἸΠ] ΓΙ ἃ5. ρᾶβϑι15. [Ὁ6}}}, ΘΠ ΌΓῈ8 
ΡΘΓΙΠΠ 5.ΔΙΡΊΠ ἰδοίΠΓᾶ5., ΤΠΔΙΟΓΘ5. ΘΟΠἰΘΙρίι15, Π6. ΠΟΙ )ἃ ΔΙ[{πᾶ ἀϊά}} 0}1 1 
γ0}} 15. ἱπυθηϊαία; 564 ἴῃ ομηηὶ ρα αΐα οἱ ἰοιη ρου Δηςἃ τηδηθδί]5., ἴῃ [651 
(νἰϑίο, σαγηΔ 67 οἱ βρ ΓΔ }Π{6Γ. 

ἰαγὶ βίπἀθηΐθβ. ΕἼΓαΐΓΘΘ. ΘΟΓΕΠῚ ἱπυθηἸη 1" θΘηϊσηϊαία : ̓ ΠΐοὙ6 5 διιίθ 
Ποιηΐπὶ 6556 [πα θαμηι5 (4115. ΡΠ] ῈΓῈ5. ᾿Π] ΠΡ] 85, {15 ΓΘΓΠῚ ΒΌΔΙΠῚ ἰδοίτι- 
ΓΆΠ), {π|5. σοΟΠίθιηΐ πη ρΡΟΡογαΐ ὁ), πὸ απο ἀ|4}}011 σΘΥΙΠΘ ἢ. ἴῃ γΟὈ15. ἰηνο- 
Ὠἰαίαν; 5θαἃ ἴῃ ΟἸΠΠΙ ΡυΓαΐθ οἱ ἰθιηρογαμίϊα ρογμδηθίθ ἴῃ [651 (ΠΥ Ἰ5ίο 
οἱ ΘΟΙΡΟΓΔΙ 6’ οἱ βριγἀ8}1{6Γ, 

- 

ΧΙ. Δουϊδϑίηια ἐάν ϑιυνί ἰθηύρονῦα ; {ϊηιθαηιι5 Ποηυϊηι; ΟΥ̓αΐΘ ῬΥῸ Ἠ16. 

Τοιηροῦᾶ 5ιπηΐ ΠΟν 551 Πηἃ ; ΟοίθυαΠμ ΡΟΘηΙΘηΐ86 νδοδηΐθϑ {{Π]6 Δ Π}115 
δῖ Ἰοῃρδη!η δίθιη, Ὧ6. ἴῃ τἀ] οπ Π0015 οοαί. Αὑΐὖ Θηϊπν [αἰαγᾶη {Ππη6ἃ- 
ΠῚ115 1ΓΔΠ], δαὶ ργδοβθηΐθιη φαίη) (ΠΠΠσΠη115: ἀπ 6Χ ἄπορθιβ. Μοάο 
ἴῃ Ομ γιϑίο [Θ51 ᾿πν θη Π}} ἃ ὙΘΓΆΠ Υἱίδη}] Υἱνθη ἄδη). ϑ΄η6. ἰρ80 Ὠ1Π|] 
γοὺ5 ἀθοθαΐ, ἴῃ 4τπ|Ὸὸ νἱποι!α ΟἸΓΟΙ ΓΟ ϑΡΙΓΙ8]65 Π]ΔΥσΑΥ 5, [ἢ ΤΠ 5 
ΓΘΘΌΡΘΘΓΡΘ ΤΏ1ΠῚ ΘΟΠΓΠΠσαΐ, ΟΥ̓ΔΙΟΠ6 γοϑίγα, Οὐ π5 6 Ορίο ΒΘΙΏΡΟΓ ΠΕΙΪ 
ΡΑΓΓΟΙΡΘ ἢ, αὖ ΠΥ ΘΏΪΙ [ἢ βουία ΡΠ Θϑιογ μη (ἢ ΙΒ. Δηοση, 41] οἱ ἀροϑβίο- 
15. ΒΘΙΏΡΘΙ ΟΟΠΒΘηΒΘΡηΐ [ἢ νἱγίπιί6. [651τ ΟΠ ΓΙ 511. 

ἘΧ, Οβίθγιμη ἰθιηρογὰ σπΐ ΠΟΥ 551Π|ὰ ; ΓΟΥΘΡΘΔΙΠΠ] οἱ {ἰπ|6ἅΠητι5 ΠῚ 
Ἰοηρσδη! τη θη, Π6 ΠΟΡ15 ἢαΐ ἴῃ ᾿πἀϊοίιη. Αὐἰὐ ΘηἸτὴ {πἰαγᾶμπη {{ΠΠ|6}}11}118 
ἸΓᾶη., ἅπΐ ῬΓΔΟβθηΐθη σΓαίΔ Π} ΔΙ Δ Πη115. ὕπιμη ἀπμηϊαχαΐ ὁχ ἄποθιι, 
αἰ ἴῃ [65 (Πγιδίο δὶ γογᾶϊη νἱΐδῃλ ΟΠ ΘΠ ἐπ ἰῃν ΘΠ}. 8116. 1050 
πἰ}}}} ἀθοραὶ. Ι͂ῃ 410 νἱποι!α ΟἰΓΟΙ ΠΏ 6ΓῸ 50 1}1{4165 ΠΥ σαγ 5. [Ιἢ 641|- 
θ15. ΤΏ] Πϊ ΓΘΒΌΓσΟΓΘ σΟηἰ σαί νοϑίγ 5. ΡΡΘΟΙΡΙ5, (ΠᾺΡ ΠῚ Τ1Π] 5ΘΠΊΡΘΙ ΡᾺΓ- 
{ΠΟΙ ΘΙ, 6586 ᾿Ισθᾶΐ, τ ᾿πν μὰ ἢ 50 τὶ ἘΡΠΘ5Ι ΠΟΛ. ΟΠ ΓΙΒ[ΔΠΟΓΡΊΙΠῚ : 611 
οἱ ᾿8Π|] ΑΡΟϑίο! ἱβ. ΒΘ Ρ6. ῬΓΔΟΡΠΙΘΡΙηΐ 55 ΘΠ 511 ἴῃ ΥἹΡ 6 [681 ΟΠ ΓΙ 511. 

ΧΙ]. 

5010, 415. βίπη οἱ 4} 115. ΒΟ θᾶ. ἔρο οομάἀθιηηαίιι5, ΥῸ5 ΤΠΪ56}1- 
ΘΟΓ ἰᾶ) 556 οι; ΘΡῸ ΡΘΡΊΟΪΟ ΟὈΠΟΧΙΙ5, νῸ5 ΘΟΠΠΡΙηΔ(1. ΤΊΔηΒι(π|5. 65{15 
ΘΟΙΠῚ, 4πὶ 114 πίον Πα ηπ|1, αἰ ἃ Ποῖ νοηῃϊδηΐ; Ῥά1}1 5γιημηγβίδθ, (] 

ΧΙ]. δεῖο 4{|5 51π|, οἱ {π|}τ5. βοῦῖρθο. Ερο πηουτὶ ἁἀάϊοία5., νῸ8 
ΤΠ ΒΟΥ ἸΘΟΡ Δ ΠῚ ΘΟΠΒΘΟΙ: ΘΡῸ ΡΟΡΙΟΪΟ ΟΡΠΟΧΙ5, Ὑ08. ἢγηδί! : ΤΎΔΗΒΙ115 
δ Ποῦ [ἀΡΓΘρΡί 15] ραΐοι [ΡῈ νοβ,] Ῥᾷ}}} ΒΥ βίᾶ5., 411 58 ΠΟ) οα(τ18 

1αὐ5 Εριοδίογι. Μανγίψγίμην ᾿η δία 5. 

2) αἱ δηίθα παροδεύσαντας, οἱ ἴῃ 
Ερ᾿ϑιί. δ ἤοπι, γΟ βι15. ἤποπ), (ὁ. 9.) οὐχ 
ὡς παροδεύονται. ΠοβγομίιΒ: Ζ77άρο- 
δος" διάβασις. ἘΡΙ]Πιόδαμη Ροίθραηί, (αὶ 
6χ ΟτἹθηίθ 161 γ  ϑτ15 ΠΟΙΏ ΔΙ 1Π5{{π|0 0 ηἱ. 
δος ποῖ ἰπίθ! οχις ΠιΐουΡ οΙαίου ; ᾿ΐααιιο 
νά α141 παραδοϑείς γε ἐγὼ, ἀλλὰ 
τῶν διὰ Χριστὸν ἀναιρουμένων [ἐλά- 
χιστος"] ϑ56ηϑ8ι ρΐδηθ ππ}1|0. ἴῃ δί8. 
Απρ]οδηο παραδοϑείς γε τῶν, οἱ ἴῃ Μ511 
ἸηΔΥΡμ6 περίοδός ἐστε τῶν. 5:84 γοίτι5 
(οάεοχ τϑοίθ οχθὶροί στάροδος, ΘΆΠΠΠ 16 
γΟΟΘΠῚ ἰπίθιΡΓῸ5. ἃρηοϑοὶί. ὅϑ6η5115 6ϑ8ΐ, 

γο8 ἵν Εγρίιοβδο, Ρ0᾽ φιαηι ('απϑοιν 1{{1, 
φιιὶ τὰ Θνοηίο οοπαἀοηιναί Ποηιαην τιϊ{-- 
{ὠχίιιν. Ροαγδοη. ΠΙς Ιἰοοι8. ΘΧρ]]ΟΔη 4118 
ε5. οχ Αοί. Αροβί. 20, 106. Μαγμιαπά. 
Ἐοιβίίαη ΠΖάρεδροι. Τοιρ. Οἷἴν. 1 ον. 
10,1. Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν 
παρόδῳ ἰδεῖν. 

8) Οὐἱ μαι οἶρο5. [ἀο(ἱ 6515. Μυβίθυ 
δι δα], ἃ Ποιηΐπο ἱπηπηρἸαίθ ΓΤ ουο δι], 
οἱ δἀ Ερμοβίοβ Ῥγδθοῖριιθ ὀχρ]ϊοαί, αἱ 
ἰρ856. Θχρι!οαίὶ Ερο5. 8, 4. ΡραγβοΉ. 

4) ἁγιασμέγου ΟἿ,. 
95 
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μεμαρτυρημένου, ἀξιομακαρίστου, οὗ ,γένοιτό μοι ὑπὸ τὰ ἴχνη εὑρεϑῆ- 
ναι, ὅτ᾽ ἂν Θεοῦ ἐπιτύχω, ὃς ἐν πάσῃ" ἐπιστολῇ μνημονεύει ὑμῶν ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

. ΧΙΠ., ΟὈπυθηϊία βαρρῖιδ αὐ ουἰίμηι Ποῖ. 

“Σπουδάξετε οὖν πυκνότερον' συνέρχεσϑαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ 
καὶ εἰς δόξαν. “Οτανῇ γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσϑε, καϑαιροῦν- 
ται αἱ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ, καὶ λύεται δ ὄλεϑρος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁμο- 
νοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως. Οὐδὲν ἐστιν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν ἧ πᾶς πό- 
λεμος καταργεῖται, ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων. 

. 

ΧΙΥ, Τρηραίϊς βάθη οἱ οἰναγ(αίθηι, οἱ ορονῖθιι8 υο5 ΟἸυγδίϊατιοβ ργαθθθαίῖϑ. 

Ων" οὐδὲν λανϑάνει ὑμᾶς, ἐὰν τελείως εἰς ̓ Ιησοῦν Χριστὸν. ἔχητε 
τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ ζωῆς καὶ τέλος. ᾿Αρχὴ" 
μὲν πίστις, τέλος" δὲ ἀγάπη. Τὰ δὲ δύο, ἐν ἑνότητι γενόμενα, Θεοῦ 
ἐστίν τὰ δὲ ἄλλα πάντα εἰς “αλοκἀγαϑίαν ἀκόλουϑά ἐστιν. Οὐδεὶς 

σίστιν ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει; οὐδὲ ἀγάπην κεκτημένος μισεῖ. 
Φανερὸν" το δένδρον. ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ" οὕτως οἵ ἐπαγγελ- 
λόμενοι Χριστιανοὶ εἶναι, δι᾽ ὧν πράσσουσιν ὀφϑήσονται. Οὐ γὰρ 
νῦν ἐπαγγελίας" τὸ ἔργον, ἀλλ᾽ ἐν δυνάμει πίστεως ἐάν τις εὐρεϑῇ εἰς 
τέλος. 

ΧΥ, Νοη ἰοφιθηίος βοίνιηι, 804 οἱ βἰϊθηίος Ἰοηυΐμαιην ῬγῸ ίθαηλιιν. 

᾿Δμεινόν' ἔστιν σιωπᾶν" καὶ εἶναι, ἢ, λαλοῦντα μὴ εἶναι. Καλὸν" 
τὸ διδάσκειν, ἐὰν ὁ λέγων ποιῇ. Εἷς οὖν διδάσκαλος, ὃς εἶπεν, καὶ 

δ) Νοῖ ἴῃ πηδαιδάιθ, 56 ἴῃ πηὰἃ ἰοίᾶ 
Ἰρβιπ5. Ερίβίοϊα. 

(δΔΡ. ΧΠῚ. 4) ὉΠ 8 ῬῬΟΙΥ ΟΣ Ὅ] 
πυχγνότερον ΡΘΔΥΒΟΠῖ5. (6 ἐοπίενεἷβ. οἱ 
ΡΙ]επΐβ, ΠΟ ἦθ ΟΥΘΌ5. ΘΟΠΥΘη Πι5. 6χ- 
ῬοπΙΐ. πὰρ {πα θη ΘΧΡ ΟΒΙ 110. ΓῈΠῚ ᾿Ρ5Δ 1 
ΠῸΠ πηπίαϊ. ἴῃ Ἐρ. ΟἸθ. οη]. δά [ὰ- 
ΘΟΡαπὶ ὁ. 17, Ρ. 22. 6. ὮΓΟΒ56] οὗ εἵ- 
γεχεν πειρᾶσϑε, κατὰ πάσας συνόδους 
ἔρχεσϑαι. ἈΑτπδπιθηβὶβ (οἀ. Ο. ογὰθ δά- 
ΒΟΙΠἼρ051: περὶ τῆς εὐχαριστίας. ΔΑς 
τ] «αἰ θη 511} ΟΔΡῚ{15 ποθὴ 46 Αϑδρὶβ 
ΦΟα6 5ΘΓΠ0 6586 Ὑἱά οἴμγ, 

2) [π|0]Προπ πη] [ΟΥΐαθθ6 ἀθ ο] ουὶ- 
Ποαπάο ἢθοὸ γα δοίΐομθ οἱ ἢγ- 
ΤΉ 5. ΟΔΏΘΠ (5. (οἴ, ΘΌΡΙα ὁ. 4. Ἐρ. δὰ 
ἜΠΣΤΗ. ὦ. ἡ, δ ῬρΊγο. ὃ..3.)6  ΜΑρΡῚΒ 
ἰδηθῃ Ρ]δοθί ΒοίΠϊ οοπϊθοίμηγτα εἰς δο- 
χὴν, {πᾶ γοὺχ ἃρΡ. υΧΧ [Πὲς ΘΡΡΓ 5. 8586- 
Ρἰὰ5 εδί, ΟΟΏΥ ΠΗ. 

8) ὅταν (, ὃτ᾽ ἂν], γο35. οἱ 1144. 
δάμι. 

4) χαταργεῖτε (4, ἴῃ ΤπᾶΓ8. ται. 

ΟΡ. ΧΙΝ. 1) ΝῚ] δὶ ἢηὶβ οἂρ (5 
14. (Οὐχ ὅτι ἐπαγγελία τὸ ἔργον, 

ἀλλ᾽ ἐν δυγάμει πίστεως εὑρεϑῇ τις 
ἂν εἰς τέλος) ἃρΡ. 5ΥΎΠΠ,. 

9) δὶ δι 119 
Θ),ΟΓΣ 1 Ὕπη. Ἵ: ὅ. 
4) ἀταζίαηϊ: θποβδίθ ἄπο οο86. Ροὶ 

ἰΠ5Ι 6.8. πηΪ16. Β0η0 ὁρέτα αἱ Π]Ϊο. γοὶ. 
[ηΐ. οἱ Αὐτη. ἰ65. ϑεός ἔστιν, 4αοιηοάο 
Παμηαβοοηὶ Ἐχοουρία ἀθ ἢάθ ἂὸ ρίβίαϊβ 
ἴῃ ἤθαμῃ, ἘΠῚ ἰοίαπι οδραΐ τοοϊ(αίθγ, 

5) Μαίῃ. 12, 88. [πὰ (ἃ .δά ογϑϊη 
Πη]Δη. 8560, ἠιαμ[οδίαᾳ αὐϑὸν ὦ ἤιοῖιι. 

60) Ριαθοθάθῃηβ γῦν 5071. οἱ Αγιη. ποθὴ 
ἃϑποβομηΐί, ἢθοίθ (δ]]} 160 10}}1}: Ρογομὸ 
1] {αἰ ποὴ ΘΟΠβιϑίθ πο π6}}]ἃ ῬΓΟΐθ5- 
510Π6, πᾶ Ὠ611ἃ υἱρίὰ ἀ6}} [6ἀθ, 58. η0 
Υἱ ΡΟΙβθυθτὶ πὸ Αἃἰ]ὰ πθ. Οἷ, ἴδο, 
2, 20..20. αἱ- ὅ; ὃς 

(ἂρ. ΧΥ. 1) ΘΎΓΙ5. Πα 5 Θὰ Ρ. 86ῃ- 
θη {18 ΠῈ Ζμεινόν ἔστιν σιωπᾶν καὶ 
εἶναί (τι), ἢ λαλοῦντα μὴ εἶναι, ἵγα 
δι᾿ ὧν λαλεῖ πράσσῃ, καὶ δι᾿ ὧν 
σιγᾷ γινώσκχηται ἀμ ο Ρ ἰδίαν, [66] 
βίου! Ατγπηθηΐϊβ χαὶ εἶναί τι ἢ. χαὶ 
εἶναι. Ιῃ Ὑ618. 507, βοζαρηῖία ἀο5146- 
γδηΐαν ἀβαια δὰ ο. 18. 
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58 ΠΟ ΠΠοαΐι5, ΤΠΔΥ ΕΥΤΙΠ ΟΟΠΒΘΟαΐμ5, οἱ ἀἰρηθ Ὀθαίι5. οϑί, δα οἰ π5. νοϑι οί 
ΟΟΠ σαί ΤΠ αἰ ἸΠΥΘΏΪΔΙ, (ἀαδηίο ἢοὶ ρῬΑΥΟΘΡ5 ἢο, (αἱ ἰοία ορίβίο ἃ 
ἸΏΘΙΠΟΙ γΟϑΙΥῚ οδϑί ἴῃ (Πγιδίο [681 

οἵ [θη πη ΘΟΠΒΘΟΙ 5 Ο5ΐ, Π]ΘΡΙ!ᾺΟ 6 ΘΑ 551 Π}115 ὈΓΔ6 ἀἰ Οδ(111, ΟἸΠ5 
ἴῃ ὙΘΒΕ 6115. ἘΔ] ΘΡῸ ᾿ΠΥΘΗΪΔ, οἴπη Ὠθι ἡδοίι5 [ΓΟ «πὶ 1Π ΟἸΠΠΗΪ- 
θτι5 ΟΡ βίο "5. 5115 ν βίγ1Π} ΤΙ 11 ἴῃ ΟΠ γΙδίο [651. 

ΧΠΠ, Οὐοηυθηϊίθ βαθρῖνδβ αὦ ουϊίνηιν Π)θϊ. 

Παΐθ ἰίαψιιθ οροιύᾶμη, τ ΟΥΘΌΡΙ5 ΟΟΠΡΤΟΡΘΙΏΪΠΙ δά σγαία5 Π60 ἅ56}- 
ἀᾶ5, οἱ δά διπὶ ἰδυιἀδη πη. ὐΟπδη 40 ΘΠ] ΔΘ Ρ᾽5 ἴῃ ΘΠ 6η) ΙΟΟΙΙΠῚ 
ΘΟΠΥΘΙΙ 15, Δα αοίδη π νγΓῸ5 ϑαίδηδο, οἱ οοηοογάϊα γρϑίγαθ Πάοὶ ϑο]νιπν 
οχ πη, ἀαοὰ 1116 την. ΝΠ ργδοβίδηςι5. ρᾷθα οϑί, ζαὰ Δ 0] ΘΠ} ΟἸΏΠΘ 
θ6ΠΠὰπ ΟΟΘΙ βίη οἱ [ΘΥΓΘΠΟΥΊΠΗΉ. 

ἜΧΠΙ. Παΐθ ἰδία ΟΡ ἅμ, τὖ ΟΥΘΌΡΠ15 ΘΟΠΡΙ σοι ηὶ δά ἔπι ΠΥ 5181 
δ᾽ογίδιηαιιθ 6]. Ουδηάο Θηϊη [ΓΘΟΠΘΉΓΘΙ 1 ἘΠῈΠΔ ΘΟΠγ ΘΠ 15, Δ) 6 ἀοίδη- 
[Γ ΥἱΓῸ5 ϑαίδηδθ, οἱ δχι ἢ ἃῸ ΡΟΥΠΙΟΪΘ5. 615 γοϑίΡΟ ἴῃ Πάθ ΘΟΉΒΘΉΒΙΙ 
ἀἸβϑο ναγ, ΝΙΠΠ ργαθβίδη 18 οϑὲ Ρᾶ00, αἃ οἴηηθ Ὀ6]]ὰπ} ΟΠΟ]ΘίαΡ ὁ06- 
Ἰοβίϊαμη οἱ θυ ΘΒ ΓΠΠ1η. 

ΧΙΥ. Τοηθαί8 βάδην οἰ οἰναγἱαίθηι, οἱ ορογῖθυι8 υο5 ΟἸυυ]δίϊαηνοβ ργαοθ δαί 8. 

πον. Π1Π}} νοβ ἰαίοί, 51 ρουίθοία ΠδθιθΥ 5. ἴῃ [ΙΘϑη (ΟΠ ΓΙβί τη 
Πάριῃ οἱ οπαριαΐθηη, 4πᾶ6 1] {{π|π| νἱΐδα οἱ ΠηΪβ. πη. ῬΥΙΠΟΙΡΙῸμ 4  ἄθ τὴ 
Πά65, ΠΠ1Ὶ5 ὙΘΙῸ ΟΠαγίᾶ5. Πδαο ἁπίθιη ἀπὸ πῃ πη ΟΟΘΙΙΠΐ ἃ ἃ ἢ60 
Β.ηΐ ; ΟΠΊΠΪὰ Υ67Ὸ 8114 ἂί Ργοθ θη σοηϑοοίδηθα ϑδ1η1. ΝΆΠ]π5. Πά 61] 
ΡΓΟΙΓΘη5. ροοοαΐ, ἤθαπ6 Παρ δίθιη ροβϑι θη οὐ. Μδη  6ϑία οϑί ἌΡΡΟΥ 
6Χ ἰγαοίι 5110: 511Π}}{Π{ 61, 4] ρΓγοΠίθηϊαν 56. ΟΠ ΙΒ ΙΔ ΠῸ5 6586, ΘΧ 115, {πᾶ 
δοιαηΐ, ΘΘΡΠΘηαΡ. ΝῸΠ ΘΠ ΠΠΠΟ ΡΓΟΪΘΘ5ΙΟΠ6. ΟῚ 6ϑί, 564 51 4{|5 
πη νἱρία 6 ΠΠἀ6ὶ ᾿πνθη] δία" πϑάπιι6 δά ΠΠΘΠ]. 

ἜΧΙΥ. Οπογὴ. ΗΠ] νὸ5 ἰαίθί, 581 ρϑυίβοίαμη ἴῃ [Θϑππη (ΒΓ βίη 
πιὰ] οῖ15. Πάδιη οἱ οαγιίδίθπημ, {πᾶ [Π]{{ππ| νἱΐᾶθ οϑί οἵ Πηϊ58. [π|{{πππ| 4]- 
ἄθιη 465, ἢπη15 ἁπίθπι ΟΡ: 0 Διι6Π| δία (ποΐ165 ἴῃ πππτὴ ΟΟΘαηΐ, 
δὶ διηΐ, οθίθγα διιΐθημ οἰηηϊα δ ργΟ θη οοηϑοπίαποα ϑδιηΐ:. Νθιη0 
Πάδιη ργοΐθβϑιιβ ρθοοαΐ ; π66 οι ἰαίθ μη ροϑϑιἄθη5. οὐαί. ΠΙσΏΟΒΟΙ [ΠΡ ἈΓΌΟΓΥ 
6Χ [τοί 580: 516 41] 8586 (ΠΡ ΙΒ Δ Π05 6586. ῬΓΟΠίθηϊαΡ, 6Χ 115, 4πᾶ6 [ἃ- 
οἰππΐ, ΡΟ Βροἰπηΐαγ, ἤδ5. ΠΟ ἰ8Π| ἴῃ ῬΓΟΐΘΒΒΙΟ 6. ΘΟ 5.1, 504 51 45 
ἴῃ νἱραΐθ Πάδὶ ᾿πγθηϊδίι" πβ4π6 8Δ4 ἤηρΙη. 

ΧΥ, Νοη ἰοηιυινηίος δοίνν, δοὦ οἱ ϑἰἰθηΐίθβ Ἰ)οηυΐθνην ρυο βίθαηναν. 

6 1ππ|5 οδί, ἰᾶσθυο οἱ 6586, 48Π| ΙΟΘ ΘΠ ΐ6 ΠῚ ΠῸΠ 6586. ΒΟΠῈΠῚ 651 
ἀοοθγθ, 81, 4] ἀϊοιῖ, [δοϊαΐ. [{πι5 ἰσιαν ἀοοίοι;, 4] αἰϊχιέ, οἱ [οίπηι 

ἜΧΥ. Ργδββίαί ἴδοθγθ οἱ 6556, (ᾶΠ| ΟΠ η0 πο 6556. ΡΆΪΟΠΓΙΠΙ 
αϑὲ ἀσοθῦθ, 851 4 ἀϊοιΓ, Ιάἄθμ ἴδοϊαί. {{π||8. οΟΥρῸ τηδριϑίον , 4] αἰχίί, 

2) ϑϑηίθηϊα ΟΠ δΟΡοί, ΟΠ ΘΧίΓΘΙη0 6886 (Πγ1δἰϊαγιην 81η6 58ἰγθρέίι, Ὁ6 7} ΟΥ̓) 
ο. 14. Ἰάοῖτοο πο 56Πη81 ζβϑηθγα } } οαΠ] ἰπίουρυθίδπαδ. 
Τ|4}15. Ἰπ|6}Πσοη ἃ. 5Β6ἃ Βηλ πο πιοηθηΐθ 9) Οἷν. Βοπι. 2, 21. 
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ἐγένετο" καὶ δ σιγῶν δὲ πεποίηκεν, ἄξια τοῦ πατρός ἐστιν. Ὅ λόγον 
᾿Ιησοῦ κεκτημένος ἀληϑῶς δύναται καὶ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἀκούειν, ἵνα 

τέλειος ἡ, ἵνα δι’ ὧν λαλεῖ πράσσῃ" : καὶ δι᾿ ὧν σιγᾷ γινώσκηται. 
Οὐδὲν λανϑάνει τὸν κύριον, ἀλλὰ καὶ τὰ κρυπτὰ ἡμῶν ἐγγὺς αὐτῷ 
ἐστίν. 
αὐτοῦ ναοὶ, 
φανήσεται πρὸ προσώπου ἡμῶν᾽ 

Πάντα οὖν ποιῶμεν, ὡς αὐτοῦ ἐν ἡμῖν κατοικοῦντος, ἵνα ὦμεν 
καὶ αὐτὸς ῃ͵ ἐν ἡμῖν «Θεὸς ἡμῶν" ὅπερ καὶ ἔστιν" καὶ 

ἐξ ὧν δικαίως ἀγαπῶμεν αὐτόν. 

ΧΥΙ. Οὐ βάθην [αἰδὶς ἀοοίνϊηϊδ οΟΥ̓Λιιπιριηΐ, ἔπι ἴφηθην αθίογηιην ἐθιηί. 

Μὴ πλανᾶσϑε, ἀδελφοί μου. 
Εἰ οὖν οἱ κατὰ σάρκα ταῦτα πράσσοντες ἀπέ- 
ἐάν [τις }᾿ πίστιν Θεοῦ ἐν κακῇ διδασκαλίᾳ 

οὐ κληρονομήσουσιν. 
ϑανον, πόσῳ μᾶλλον, 

Οἱ οἰκοφϑόροι᾽ βασιλείαν Θεοῦ 

φϑείρῃ, ὑπὲρ ἧς ̓Ιησοῦς Χριστὸς ἐσταυρώϑη ; Ὅ τοιοῦτος, ,ϑυπαρὸς 
γενόμενος, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον χωρήσει, ὁμοίως καὶ ὁ ἀκούων 
αὐτοῦ. 

ΧΥΠΙ, (ανείο α [αἰδὶ8 παθγοίϊοογιην ἀοοίγἸηϊ8. 
δ 

Διὰ τοῦτο μύρον ἔλαβεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ" ὁ κύριος, ἵνα 
πνέῃ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφϑαρσίαν. Μὴ ἀλείφεσϑε δυσωδίαν τῆς διδασκα- 
λίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου" μὴ αἰχμαλωτίσῃ ὑμᾶς ἐκ τοῦ 
προχειμένου ζῆν. Διὰ τί δὲ οὐ πάντες φρόνιμοι, γινόμεϑα, λαβόντες 
Θεοῦ γνῶσιν, ὅ ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός; Τί μωρῶς ἀπολλύμεϑα, ἀγνοοῦν- 
τες τὸ χάρισμα, ὃ πέπομφεν ἀληϑῶς ὁ κύριος; 

ΧΥΠΙΠ, Οἰογῖα ογιιοῖδ. ΟἸυνϊϑιὶ παί(υϊία5 οἱ θαρίἰδηιιι8. 

Περίψημα' τὸ ἐμὸν πνεῦμα τοῦ σταυροῦ, ὅ ἐστιν σκάνδαλον" 
τοῖς ἀπιστοῦσιν, ἡμῖν" δὲ σωτηρία καὶ ζωὴ αἰώνιος. 

4) Ῥαγίϊο. καὶ ᾿ΔοΟ Β ΟΠ 5. ΘΒ ΕΠ αἰ} ὃχ 
1,.. Ἀρῃμοβοαηΐ οἂῃ (οἄ. (ἃ Ιηϊ. γνϑΐ. οἱ 
Ατπι. ϑιηῖτμπδ: ΟΠ γΙβίπβ. 58ὶ ᾿ρϑῖπβ ϑ᾽ ουἱὰθ 
ΡΟΓ ΠΥ ΓΒ ΔΠῚ ΥἸ Ά τη, ἴδ η}] {πᾶ π 4.0 ΤηαΧὶΠ}6 
τηἶσὰ οἱ αἰϊνίπα πλϊββίο ηΠθ ῬΓΟΥΒΙΒ αἰρηᾶ 
ΡΙΔΟΒ  ἰββοῖ, ποι ὙΠ ΠΠἸοαϊα5. οδί, πἰροίθ 
Δ οπιηὶ οϑβίθηϊδί! 6. ὙδΟΊΠ5. 

5) [τὰ δα. γοββίιβ, λαλῆ πράσσει (Τ,. 
0) (Οἷν. 1 ἀοῦλῃ. 9). ὧν 
(ἀρ. ΧΥ. 1) ΕΓ ὙόΔ6Ι115. πε ΓΞ 

γηϊϊϊαγιιν. ΟΟΥρίοτο 5. (ἰοπίγα ἨΠΙΘ ΘΗ [6 11] 
ΟΡ᾿ὨΪΟΠΘΠῚ (4. ἃροϑίοὶ. γάϊου ρ. 19}.), 
αρὶ ἢ. 1. ἀδ [αἰπαγιτη «οἰ ΓΙ ΠΑΤΊ ΠῚ ΡΓῸ- 
Ραρδίου 5, 4αοτ ΠῚ ΟΡ οὶ ἀομηιι5 
Ροϑϑιπιάθίμν, ἰοίαβ. οἰαμηαί 56 η ΘΗ 11 Ὶ1ΠῚ 
ἤθχι8. ἢ ΡοΙϊι5 4} ᾿βπαῖῖο ἀδποίδηςαι, 
ἴῃ 4.08 βου ρίπη οδί ἴῃ ἤρθυπηαθ Ῥαβϑίουο 
(διπι. 5,17.) : «Ετ᾿ ΘοΓρα5 πο ὑππαπη οἰίο αἱ 
τη ἀπ 1 αἰ α6 Ῥαχαπ, τ ΒΡ᾿ΡΙτὰ5 1116, 
«πὶ ἱπμδὈ νου ὶζ ἴῃ 60. (ΘΒ ΕΠ Πΐαπ ΓῸ- 
[γὰΐϊ 1}, οἱ ἰθοσχῃ [υἰδδὸ ᾿πα σον, Αἱ- 
{0 οἰΐδπη τἱάθ, τ Ζιᾶη40 ΡοΥβα δ θαίαν 
Εἰ]. Ἰμ ΟΥΓ6. ΘΟΡΡῚ5. ποὺ, οἱ θυ} ]θ. 60 
ἴῃ. ΠΡ Ι ἀπ ΔἸ 18. 5Ὶ ΘΗΪΠῚ ΘΟΓΡῚΒ. {ππΠ| 
τηδ οι! ἀγοτῖβ, τηδ οι ἃ} 15. οἰϊδμι δο ἄθηι (6 η}- 

ῬΟΙΘ οἱ ϑριν τὴ βαποίμη ; 

Ποῦ σοφός" 

οἱ 51 τηδοὺ- 
Ιγ 6.15 ϑριγπΠΔ ϑαποίαμη. ΠΟ Υἱγθ58.ἡ 
αὐ. ΠΟ οτ Ὁ,..9.,10. 

2) [τες] οχ [ηϊ. νϑί. ᾿πϑϑυθη τη 6586 
ἰᾶπιὶ πιοηπὶΐ (οἱ., ἄδοβὶ ἴῃ (Ο1,. 

9) ὃ ἃν. ἃ} δαϊζουῖθιιβ ΡΤ θ ΘΠ 5ΒΈ 1 
ἰπβου ἴΙᾷο. οχ ἴ,, βυγαρδηΐο (.. 

(ᾶρ. ΧΥΠ. 1) αὑτοῦ Ἠεῖ., αὐτοῦ 
(1, οΓ Ὑ]αᾳ. οὐἰ ἰδ. Τοῦπη, 19. 

ὕδρ. ΧΥΙΠ. 1) ὅ'γγιβ, σαὶ ἤᾶπο 56η- 
ἰΘη18π| τα]. ἤᾶθο παρθοῖ: ΑαοΓαΐ 
ΒΡΙΓΠ ΓΒ. ΤΠΘῚ5 ΟἸἸΠἸΟΘ ἤᾶηθ,. 486 οϑβί 
ΒΟ Πἤδ] ηΠ ἰἰδ. ἀπ πο οΥθάπηΐ, γοὈὶ5 
γ6ΓῸ ἴῃ 58 |π|6η}] οἱ ἴῃ υἱΐᾶπη δοίθυ ἰδ 15. 
ΒΘ ααᾶ ᾿πΐπ8. ΘΑ ΡῚ 115. ἰῃ ἢδο Υ6 785. ἀ6- 
5] ἀοδηἴα}, 564 ΒΡ] θη 1} 6Χ Αἰϊὰ ὙΘ 5] 0η6, 
οὐ π5. [παστηθηίπη ἀράϊΐ (πτοίοη |. Ι. 
ΡΡ. 44. 45. Ροϊογριαθηη. ἘΒαηβθη ᾿. |. 
ΡῬΓῸ περίψημα ἰερὶ νὰ] προσχύγημια, 
αἰ ΘΧρ]Ἰοοίι προσκυγεῖ τὸ ἐμὸν πνεῦμα 
τὸν προ μὰ Αββθητθηΐο πὴ πᾶ ὶ ΝΟΙΙῸ 
1.1 ν. 59). 
Ὶ Οἶν. 1 (ον. 6.48: 
9) ὑμῖν νοῦν ΑΥπιδηΐα5. ὁ. 570. 

ἡ ΗΠ 1 σε, Ἔ :20. 

-» “ΝΣ 
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οδί; 5604 οἱ {6 5116 η5 ἴδοι, ἀϊρῃα Ῥαίγα διηΐ. Οαϊ νου [651 ροβϑι 6, 
γ6ΓῈ Ῥοίΐθϑί οἱ β)!]θηΐιη) ἰρδῖι5. δάϊνο, πἰ ρογίθοίι5. 511, ἅΓ ΡῸΡ θὰ, 41ἃ0 
Ιοφυϊίαν, ορογοίαν, οἱ Ρ6} 5:16 η απ 5ατη οορποϑβοαίαν. ΝΙΠῚ ἰαΐθι Ποιηϊ- 
Ὠϊη, 5604 οἱ ἃοᾶπα ποβίμᾶ ῬΓΟΡΘ ἰρ50Π| διη1. Ομηηϊὰ ἰΐδαιι6 [ΔΟΙ Δ Π1115, 
(πᾶϑὶ 580 ἰπ ΠΟΡΪ5. Πα)ϊαηία ; αὖ {ΠΠπ|85 5 πη18 ἰθιηρὶα, οἵ 1086. 510 ἢ] 
ΠΟθὶ5 Πθιι5 ποβίοι" ; «πομιοᾶο οἱ οϑί οἱ Δρράγθθις ἀηΐθ ἰδοίθη) ΠΟϑίΓΔΠῚ : 
Ιάθο ἰπϑίθ Αἰ] ρΊτητι5. ΠΡ 5111). 

οἱ ἰχοίᾳ βαηΐ. Εἰ 4πᾶ6 ἰΔοθηάο ἰδοϊί, ἀϊρπα δπηΐ ΡαΐγΓθ. Οἱ 5ΘΙἸΠΟΘΠΘΩ] 
ἴοϑιι ροβϑιἀθί, γτϑυογὰ ροίθδί οἰϊδη) 5116 {111} 6115. ΔΙΔΙΡΘ, τ ΡΟ Θοία5 
511, αἰ ΡῈ. 6ἃ, 4ὰδθ Ιοααϊπι, ἀραΐ, οἱ Ἰπίου μη, ἄτη 5116[,. ΘΟρΉ Οϑοδίμ. 
ΝΊΠΙΙ Ιαΐοὶ ΟΠ ΠΠῚ, οὰπὶ οἱ ἃν οδηἃ ΠΟϑίγἃ 1051 ὙἹΟηὰ ρϑίθης, θιτηηϊὰ 
ρίαν. 4085] ΙΡ50. ἴπ ΠΟΡῚ5. Παρθιίαηίο ἰδοϊαπητι5, τ ΠΟΒ 1ΠΠΠ5 (θη ]ἃ 5.118, 
οἱ Ιρ886 51Ὁ ἴῃ Π0}15 θθ5 ποβίου ; (αυθιηδάπηπηοάμμ οἱ οϑί, δ Δρράγθθι. 
ἃηΐθ [016] ΠοΟβίγδΠΙ; πηὼᾺ6 οἵ [06 ἸΡ511ΠῚ ΔΙΠΔΙΏΙΙ5. 

ΧΥ. Οὐ βάρηιν [αἰδὶς ἀοοίγιγυιϊδ ΟΟΥ̓Τιπρυναί, ηι ἰφηθθὶ αθίθγηλην ἐθιηί. 

ΝΘ οὑγοίϊ5, ἔγαίγοϑ π61. ἈΠ ΠΥ η1 ῬΟΥΓαΡθαίΟΓ 65. ΓΟΡΊΉ ἢ] 6] ΠῸἢ 
ΠΟΡΘαΙΠἀθτηΐ. 851 δαΐθιη ἰἱ, 411 56οΠἀπΠΠ ΟΑΡΠ6Π) Πᾶ6ὺ ΟΡΘΓαΪὶ πη ΐ, 
᾿ηογΐθ ϑαηΐ δἰΐβοι! : «πδηῖο τηὰρ]5, δῖ {|5 Πάθιῃ 6] ργᾶνὰ ἀθοίγηα οοΥ- 
ἐππηρᾶΐ, ΡΓῸ {πὰ [6515 (ΠΡ βίιι5. Οὐ ἶχαβ. δὲ ὁ ΤᾺ]}15, Πα Παΐιι5. [δοίτι5, 
ἴῃ ἰσΠΘΙ ἱΠΟΧ ΙΓ ησ.  ]]6 τὴ 1011: 5:0 οἱ ἀπ Δ} ΙΡ511Π. 

ἜΧΥΓ Νὰἕὰ οὔγοίϊβ, ἰγαΐγοβ 6. (ΟΥΡΙΡίΟΓ 65. [δι ΠΡ πὶ Γαρηιμη ἢ οὶ 
ΠῸΠ ΠΔοΡο ἀθαηΐ. δὲ ἰριίαῦ. βθοιηάιη ΘΓ Π6 ΠῚ ᾶθ ἰἀοϊθηΐθ5. ἸΠΟΡ αὶ 
8πηΐ, {παᾶηῖο Π]Δ 5. 51 48 Πάθη Π6ὶ πιὰϊὰ ἀθοίΓΙηἃ ΘΟΥΡΙΠΙρΐ, ΡΓῸ (πὰ 
Ι͂6βι5 (μγιϑίιις γα ἥχιιβ δι: οἰπϑηηθἀϊ ἤθη0 5Ο0Γά θτι5 ΘΟΠ ΔΗ 118 
ἴῃ ἰρῆθπι ἱποχιπρα  Ὀ1} 6 τὴ {10 : 51 Ώ 161 Οἱ 15, 48] ᾿ρϑιπὴ ΔΙΑ . 

ΧΥΙ, (ἰμυθρίο α [αἰδὶ5 ᾿ναογοἰϊοογη, ἀοοίνγ5. 

ΟΡ ἰὰ Πομηΐπιιβ ἴῃ οἀρὶία. 5110 ἀσοθριί ἀπριθηίαμη, τι ΘΟΟΙΘ 586 5ρ Γοὶ 
ἱποοΡΓ ΠΡ ΙΟηθ. ΝᾺ πΠρΡΆΤΏΪΗΙ (οἰ ΓῸ Οὐογο ἀθο ΓΙ ΠΔ 6 ΓΙ ΠΟΙΡΙ5. πὰ π|5. ΒΘΟΙΠ] : 
Π6 ὁδρίϊνοθ νῸὸ5 ἁράποαϊ ἃ ρῬγοροβίία υἱΐα.. (ὑ ὙΟΤῸ ΠΟῚ ΟἸΏΠ65 θΓΠάθη- 
[65 51Π|15, δοσορία Ποὶ οορηϊοπο, απο οϑί [6515 (ἢν δίαβ ἡ Ὁα1 ἰαίαο 
ῬΘΡΙΠ.15, ΠΟ ἃρηῃοβοθηΐθα ἀΟπιη, απι0 γ6 6. τηΐ5ι} ΟΠ ΠῚΙ5 ὁ 

ἜΧΥΠ, Ιἄδο πηριοηίπμι ἴῃ ΟαρὶΓ6. 5110 Δοσθριί, τ΄ ἘροΙΘϑίᾶθ ἸΠ601- 
ΓᾺΡΟΟΙ ΘΙ, ἀϑριγαγοί. ΝΟ ππρδιηϊηὶ ἰοίγο οὐογα ἀοοίΓΙΠᾶ8 ῬΓΙΠΟΙΡῚΒ. Πα]τ5 
560}. Νὰ νὸ5 οἀρίἱγαῖ, τί οΧχ οἰ15 ΡΙΟΡΟΒΙ(Ο νἱναῖ5. ΟΡ ΟΠ ΠΟ 
ΟἸΠΠΘ5. Β8ἘΠΠῚ15 ΡΓπάθηΐθ5, ΟἿ ΔΟΟΘρΡΟΙΠηι15 οορ 0 Π 6) Π 6], (πὶ 68. 
[6515 Ομγιϑίιβ ὁ Οὐ δία! 6. ῬΟΥΙΠ.τ5, ἱρηογαπίοβ ἀΠὉΠππη], (πο ΓΟνΘΓἃ 
ΠΟΠΉΪΠ115. τ ]51{7 

ΧΥΙΠ. Ἃαἰογία ονιοῖδ. (ΟἸυγδίλ παϊυϊίαβ οι θαρί δηνιιϑ. 

ῬιΓρδΙ ΘΗ ΠῚ ΤΠΘι15 ΒΡΙΡ 15. οδὲ ΟΥΠΟΪ5, ὅπᾶθ6 ἹΠΟΡΘ 115. 50 Δ} 1η, 
ΠΟΡῚ5. ΥΟΓῸ 5811|5 δϑί οἱ νυἱΐα ἁθίθγσμπα. ἴθ] βαρίθηβ ἡ {ΠῚ ἀϊβριιίαίον ὁ 0] 

ἜΧΥΠΠΙ. ϑριγαβ ποθ Γο  ππθηΐαπι οϑἱ οὐ οἶδ, 4πᾶ6 1Π 0} 61}}15 508 }- 

ἀαϊαμη οβί, ΠΟΡῚ5 ἁπίθπη 5815 οἵ υἱΐα δϑίθσμᾶ. ὕ0]᾽ βαρίθηβ ἡ δὶ δοη- 
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Ποῦ συξητητής: Ποῦ καύχησις τῶν λεγομένων συνετῶν ; 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦς ὁ Χριστὸς ἐκυοφορήϑη ὑπὸ "Μαρίας κατ᾽ ἢ 
Θεοῦ, ἐκ σπέρματος μὲν “αβὶδ, πνεύματος δὲ ἁγίου" 

ΙΘΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΕΡΗΒΒΙΟΞΚ. ΧΥΠΙ. ΧΙΧ, ΧΧ, 

Ὁ γὰρ Θεὸς 
οἰκονομίαν 

ὃς ἐγεννήϑη 
καὶ ἐβαπτίσϑη " ἵνα τῷ πάϑει τὸ ὕδωρ καϑαρίσῃ. 

ΧΙΧ. γγα Ἠιμδίογῖα οἰαηιογ5. 

“Καὶ ἔλαϑεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρϑενία "Μαρίας 
καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ ϑάνατος τοῦ κυρίου" 
θια χαραυγῆς," ἅτινα ἔν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχϑη. 

τρία μυστή- 
Πῶς" οὖν ἐφανερώϑη 

τοῖς αἰῶσιν; ᾿Δοτὴρ ἐν οὐρανῶ ἔλαμψεν ὑπὲρ' πάντας τοὺς ἀστέρας, 
καὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἀνεκλάλητον ἦν, καὶ ξενισμὸν παρεῖχεν ἡ καινότης 
αὐτοῦ. Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἄστρα, ἅμα ἡλίῳ καὶ σελήνῃ; χορὸς" ,ἐγέ- 
νεξτο τῷ ἀστέρι" αὐτὸς" δὲ ἦν ὑπερβάλλων. τὸ φῶς αὐτόῦ ὑπὲρ πάντα. 
Ταραχή τε ἦν, 
πᾶσα μαγεία, 

πόϑεν ἡ καινότης ἡ ἀνόμοιος, αὐτοῖς. 
καὶ πᾶς δεσμὸς ἠφανίξετο κακίας" ἄγνοια καϑῃρεῖτο," 

“Ὀϑενἷ ἐλύετο 

παλαιὰ βασιλεία διεφϑείρετο͵ Θεοῦ ἀνθρωπίνως φανερουμένου εἰς και- 
γότητα ἀϊδίου ζωῆς. 
νον.Ἶ 
κατάλυσιν. 

ΧΧ. 

᾿Δρχὴν δὲ ἐλάμβανεν τὸν παρὰ Θεῷ ἀπηρτισμέ- 
Ἔνϑεν τὰ πᾶντα συνεκινεῖτο, τ διὰ τὸ μελετῶσϑαι ϑανάτου 

Πογν υοϑὲς βογίθαηι. 

᾿Εάν. με καταξιώσῃ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν, καὶ 
ϑέλημα, ῃ; ἐν τῷ δευτέρῳ, βιβλιδίῳ, ὃ μέλλω γράφειν ὑμῖν, προσδη- 
λώσω ὑμῖν, ἧς ἠρξάμην οἰκονομίας εἰς τὸν καινὸν ἄνϑρωπον ᾿Ιησοῦν 
Χριστὸν, ̓  

δ) ΕΥΜΠΙΡΝΣ ΕΧ ἸΟΓῈ Ρδ.] ΑρΡ. ΥἹἱά. 
ΟΌ]085. 1. 25: ΗΠ εἷς ΟἹ: 

0) Ο αἀ οτὰμη βάπτισμα. 
(δρ. ΧΙΧ. 1) Εχογάϊπιῃ ο. 19. 5 Υγ5 

νου, τη δ η5 ἰΔΠ]6 η οἱ ἀΡΌΓΟυΪη5. ἴ,0- 
οἰ οἰϊαί5. ἃ0 Οτὶρ. ἤοιη. 0. ἴῃ Τμπσᾶϊη 
(Ορρ. Τοπι. Υ. Ρ. 104. 64. 1,ομημηδίΖ56}}.), 
ἃ Βα51Π1ὺ ἤομι. 25. ἐθ βαποία (151 
παίϊνιαίο (Ορρ. 1. Ρ. ὅ01. Ὠ. οἀ. Μοιε].), 
Η]οΡοηγ πο δὲ αίἢ. οαρ. 1. (Ορρ. ὙΠ. 
Ρ- 12. οἀ. γ811815.}, Ιουἱο Νοπδοῆο ἐν 
οἷχονομιχῆ πραγματείᾳ 11}. 1]. οἀρ.91. 
ἃρα 4 Ῥμῃοίπιη, ΒΙΒΙΙοΙη. ἀοα, 222... ἃρπά 
Ἐπβοθίαμη δα 5ίθρμδπιπι, θΟιδοβί. 1. ἃ 
Μαῖϊο οὐἀϊίπη (ἴπ ϑοΙρΡίοσιπι Υοί. ΝοΥ. 
(ΟἸ]6οῖ. ἰοπι. ἴ. Ρ. 3.), πθὸ ποὴ ἃριᾶ 
ἈΑπάγραιη ἨϊΘΓΟΒΟΙΥ Δ ΠΠΠη. 
ΑΤΟΠΙΘΡΊΒΟΟΡαΠ,, ἴῃ παι ἰν! αΐοηη Β. ὙἹΡΡΊΠ 5 
Ηοπι. 2., {πᾶ ἱπίο" (οὐ. ἀγᾶθοοβ Ν88. 
Οχοηϊθηβδὶβ Δοδά, ΒΙΒΙΠΙοίῃ. Ρ}}]. ἃ ἢ. 
Ηρηγ. ϑυ}1ο ἀοπαίοβ. Πα ίαΓ. 

2) ατγαχζίδηϊ : ἰγθ τηϊβίουὶ βίγορ [081]. 
Εἶτ. βιρτὰ ο. 15. 

9) Ηδθο οἱ βειιιθη1ὰ, {πιὰ Κι, ᾿σηδί᾽ι5 
ἀθ 5101] Μάροσπ ΡΓΟΐοΡῚ, ἃ ὅγ0Γ0 ἃὈ- 
Ὀγουϊαία, οἱ ἰΐα οὐπὶ ἀπίθοο ἀθηιθι5 Θεοῦ 
ἐπράχϑη ὁοηϊπποία ϑπΐ. αἰ ΠΗ] Παβθδΐ 
ὨΪΒῚ ΠοΟ: ῥΡ61 (οἰ αηι. ΓᾺ 

Ογοίθηβί 

ἐν τῇ αὐτοῦ πίστει καὶ ἐν τῇ αὐτοῦ ἀγάπῃ, ἐν πάϑει αὐτοῦ 

4) 51.}1}1ἃ ᾿οσπηα} ἴῃ ῬΓΟΐθυδησ 6] 10 
ΙΔ0Ὸ}1 δ. 21. 1αο. 

5) χωρὸς (,, 5ἴπε ᾿ἰϊαγα οἰίαπι Γ, (οβ5ί6 
ΤΙΞΟΠΘη ΟΣ... (οΥγῖρο ἴᾶο. ἴῃ ποίΪ8. 

6) ὕοες. αὐτὸς. . . . ἀγόμοιος αὐ- 
τοῖς ϑγπ5 ποὴ ἰορὶί. 

1) 5 Γι5. Ἰθρί5β6. υἱάθίυν ὅϑεν τοῦ 
υἱοῦ φανερουμέγου ἠφαγίζετο μαγεία, 
χαὶ πᾶς δεσμὸς χκαϑηρεῖτο, χαὶ πα- 
λαιὰ βασιλεία χαὶ ἄγνοια κακίας 
διεφϑείρετο, οἸηϊ5515. γοοῖριβ. εἰς χκαὶ- 
γότητα ἀϊδίου ζωῆς. 

8) χαϑηῃρῆτο ΕἹ,. 

9) 1. 6. ευβθαμη οᾶγῸ ἰδοίαπι) 6ϑί. 

10) ουβῖο ϑυυίδοα πυϊὰβ ΕΡρίβίοϊ δ 
ἀδβίηϊ! ἰη ν 0}. παρὰ Θεῷ ἀπηρτισμέγον. 

11) Η. 6. ἴῃ τόϑῃο ϑαίδπδο, 60 υοὰ 
1η8}} ϑΡ᾿ΡΙ5. 5101 πηθίπθυθ ἱποθρουϊηί ; 
αιοά ἴδ ΟΠ Γἰβίιβ, ΘΓ ββατηρία, 1Π01- 
[61 ἰρ58π| γοὶ] τηουϊθπο ἀἰββοϊνοσθ οϑϑοὶ 
ῬΓΟΡοβίαγιβ. δηλ. 

ἂρ. ΧΧ. 1) 1. 6. ὀδοοποη) απ) 861 
αἸΒΡ Θηβδι ΟΠ θῃὴ 54} 115. δα Τϑβὰπὶ ΟΠ ἰδία πὶ 
Βρϑοίδηϊθιη, 46 {πὰ ἴῃ Ῥχϊπηὰ μὰς Ἐρὶ- 
5[01ἃ ἀθοΓὸ ΘΟΘρΡὶ, ΡΒ. ἴῃ αἰΐοσα το- 
ΒῚ5. Ῥαίο[δοῖδη). 
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Θ]ονγιδίιο θοῦ, 4αὶ ἀϊοιηίαν ρυἀθηΐοβ ἐ Πθιι5 ΘὨΪΠ] πΠοϑίρι [6515 (Πτὶ- 
βίιθ 'ῃ πΐογῸ σοϑίαίπβ οϑί ἃ Νίαγία, {πιχίᾶ ἀἰβροη βίο πθ πη) Π6ὶ, ΟΧ 561ΏΠ6 
ἀαϊάθμη Πᾶν ἀϊ5, ϑΡΙΓΙτα. ἃαΐθιη βᾶποῖο ; αἰ παίιι5 6581, οἱ Ὀαρι(ἰζαίτι5. 6ϑί, 
αὖ Ρᾶ5510η8 Δ΄ΙΔΠ) ΡΕΓΙΓΠ οᾶΡοί. 

ααϊδιίου ἐ ὉΡῚ ο]ογιίιο δοῦαμι, (ἀἱὶ ἀϊοσμίαν [π|6]Πσοηΐοβ ἡ ἤρις ΘΠΪΠῚ 
ΠΟΒίροΓ [65115 ΟΠ βί 5. [ἢ πΐοθγοὸ φοβίαϊιβ οϑί ἃ δαγίἃ ᾿πχία ἀἰβρΘηβαί ΟΠ 6 Πὴ 
Π)6], οχ βϑιηϊπθ αιυίάθιῃ ἢδνιά, ἀθ βριγιία. ἁπίθηι βαηποίο. πὶ παΐπ5 οϑί 
οἱ ΒὈὰρί([Ζϑίτι5, πἰ Βα ΠΠὉ ΓΘ 0 ἃαιᾶμη τηπΠ ἀγοί, 

ΧΙΧ, Τγία πυμδίογία οἰαηιουῖϑβ. 

Εἰ Ῥγϊποίρθιη ΠαΪ5. τηπη4] Ἰαίαϊ Μανία 6. υἱγριη! 5. οἵ ραγία5 ἰρβίαϑ, 
5] ῸΥ δ ΤΟΥ 5. ΠΟΙηΪηΪ ; [Γἰὰ Τηγϑίουϊἃ ΟἰΔΠΠΟΥ5, 4πᾶ6 ἰῃ 5]6ηΐϊ0 οὶ 
Ραίγαία βιιηΐ. (ποιηο0 ᾿ἰρι(αι τηδη ϊ 6ϑἰδίιι5. δϑΐ βθο]5ὲ 6611 ἴῃ 60610 
51}, 5ΡΙΘΠᾺΟΓΘ ΘΧΘΙΡΟΓΔΠ5 ΟἸΠΠ65 516|1ἃ5, οἱ [πχ {ΠΠπ|8 ἱπ6 {0115 ογαΐ, 
οἵ 5ίπρογοη ἰποιι551} ρ51|5 ΠΟΥ 5. ΟἸηηΐὰ διιίθη ΓΘ] πιὰ ἃβίγα, τὰ 
ΟΠ 5016 οἱ ἰπηᾶ, ΟΠΟΓΙΙΒ [ἼΘΓΘ 5.61}186:; ἰρ8ἃ γ6ΓῸ ᾿ππ]6  βιπιπὶ οχίθπάδθαί 
ΒΈΌΡΘΡ ΟΠηἷᾶ. Εἰ ρϑυίαγθαίο οραΐ, ὑπᾶ4θ ργοάϊγοί πονιᾶ5 115 αἰ 55: Π}}}|5. 
Οὐάγο 80] ἃ 68 ΟΠΊΠΙ5 πιᾶρὶᾶ, δ ΟΠἼΠ6 ὙἹΠΟΊΠῈΠῚ [Δ] {1886 65: Δ Ο] πη : 
Ἰρπογδηί ἀθβίγποία οϑί, υϑίι5 Γορηιπη 68 Ἰαμοἰδοίαί μη, Π6Ὸ Παυμηδη 5 
τηΔη 1 οϑίαίο, ἴῃ που] ίθπι υἱΐδθ ἃθίθυ πδθ. [ΤΠΠ{{π1ΠΔ| ΨΘΓῸ ΠΠῸ 5ιπη5ιί, ζαρά 
40 1π]Π|ΠῸ ἀρὰ Πθαπὶ ρᾶγαίιμη ογαΐ. [η46 ΟἸηηΪὰ ΘΟΠΙΠΠΟΥΘ Δι, αίᾶ 
116 τον 8. ἃ ΟΠ ΠΟ Π 6 ἢ πηθα δ] )αίαγ. 

ἘΧΙΧ, Εἰ Ιαἰαἱί ρυϊποίρομι Πυΐτ5. τηπηϊ Μαρία θ υἱγρι ηἰ[ἃ5. οἱ ραγίι5 
Ρ515, ΒΗΘ οἱ ΜΟΥΒ ΠΟμΪηϊ. ΤΙΐὰ Τηγ βίου α ΟἰΔΙΉΟΓ 5, {πᾶ6 [ἢ 51|6ῃ- 
[10 Π 61 ραίγαία βϑιιηῖ. Οποιηοάο ἰριιαν τηδηϊ ϑίαία δαηΐ 5660 }}15 δί611ἃ 
ἴῃ Θ0610 {510 ΞῸΡΟΙ ΟΠἼΠ65 5[61185, οἵ ᾿ππ]θ οἷπ8 δΡαΐ ᾿Π6[{4}116,. οἱ οία- 
ῬΟΓΘΙῚ που 16 )8Γ Θἰι5. που 85. ΟΙηηϊὰ δα 6 ΠῚ ΓΘΙ {πὰ ἃ5[Γἃ τηΠἃ ΟἸΠῚ 5016 
Θ᾽ Ιὰπὰ ΟΠΟΓΠΙ Δρουδηΐ ἢπ|ο 5166: ρ88 ἃΐθη) 166 ΞΙΡΟΓαθδΐ ΟΙΠΠ65 
ΘΓαίι6. ΡΘΡΌΓΔΙΟ., ἀπά πᾶθο (ἰ551121}18. ΠΟΥ 5. ρ515 ργοάϊγοί, [{π46 
ἀἰββ ιν θαία. ΟΠΊΠΪΒ Ἰηᾶρ]ἃ δἰ ΟΠ]ΠΘ ΥἹΠΟΆΪΙΠπῚ ΠΔ] 1186 Θγδηϊ. Ι9Π0- 
Γδηΐα εἰθδίγιιοία οϑί, νϑίιιβ ΓΘΡΉΠΙΠῚ Δ Ο]Ι ΠΗ, 101 Πθιι5 ΠΙΠΏΔΠΟ ΠΠΟΓΒ 

πδηΠ} 6 βίαι οϑί δά πον![ἀ{6Π) Υἱΐδθ δθίθυ πᾶ. ΡυΙποΙρ πὶ νογῸ ἀρορρίί 
Ρουθοίαμη. ἩΠπὰ οἱ ἃ βοϊαΐαμη οὶ Οραβ: ἀπὰ6. ΟΠ] Π]ὰ ΟΟΙΠΠΙΟΥΘὈΔηΐ, 60 
αποά τηθ ἀγα. ΠΟΥ 5. ΔΟΠ ΟΠΘΙη. 

ΧΧ, Πογῆν υοὐῦὶς δογίϑαπι. 

δ᾽Ὶ τη6ὲ αἀϊρηδίιι5. [6 Υ}Γ [6515 (ΠΡ βία. ΡΓΟΡΙΟΥ ΟΥΑΙ ΟΠ6 ΠῚ νοϑίγαμη, οἱ 
γοΪηΐὰ5. 511. ἴῃ ϑθοιηο0 [{061}10, {π6ῃ ΒΟΥ ΡίαΓ 5. 511Π| γΟθ]5, ἀθοϊαγαθο 
γ0 15, 418 Π| ̓ ΠΟΘΡΘΓΔΠῚ [ὈΓΠΔΙ!ΟΠ ΘΠ 1Π ΠΟΥ ΠΟΙ ΘΠ [651ππὶ (ΓΙ 5[ΠΠΠ|, 
ΡῈ βάθπι {π οιπὶ οἱ ΡῈ ἰρϑίιι5 ἀἰ]θοίίο πο, ΡῈΓ ῥᾶββίοπθη οἱ Γββ11- 

ἘΧΧ, Βὲ τὸ ἀϊρπδθιίαν [6515 ΟΠ βία ΡῸΥ ΟΓΔΓΙΟΠΘΠῚ να βίγδπὶ οἱ 
γΟΠ ἢ ἃ5. Οἰπ5. 510, ἴῃ βθοσηἦο [106}10 4116η] νΟ}15 5ΟΓΙΡΠΓΙΙ5. 51, ΠΟ 
ΘἰἸᾶτη ΡΓΔΘ Ἰ04})0 νΟ}} 158, 48Π| ΘΟΘρΡΘΙΠῚ αἰβρθηβαίθ 6 ΠῚ} πῃ πονιπὶ ΠΟΙΙΪ- 
ΘΙ ἰΘϑαπὶ (ΠΡΙβίιη, ἰπθ Πἀθ οἷιβ, οἵ [ἴῃ οἰιι5 οαγιίαΐθ, ἴῃ Ῥᾶ5ΒΙ0Π6. 6115 
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καὶ ἀναστάσει" μάλιστα" ἐὰν ὁ κύριός μον ἀποκαλύψῃ, ὅτι" οἱ κατ᾽ 
ἄνδρα κοινῇ πάντες ἐν χάριτι ἐξ ὀνόματος συνέρχεσϑε ἐν μιᾷ πίστει 
καὶ ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ ,, τῷ λατὰ σάρκα, ἐκ γένους Δαβὶδ, τῷ υἱῷ ἀν- 
ϑρώπου καὶ υἱῷ Θεοῦ, εἰς τὸ ὑπακούειν ὑμᾶς τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ 
πρεσβυτερίῳ ἀπερισπάστῳ διανοίᾳ. ἕνα ἄρτον κλῶντες . ῦς ἐστιν φάρ- 
μαχοὸν ἀϑανασίας , ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν ᾿Ιησοῦ 

Χριστῷ διὰ παντός. 

ΧΧΙ., Ογαίο ργῸ τι οἱ υαἰθίθ. 

᾿Δντίψυχον' ὑμῶν ἐγὼ, 
ἬΝ ΤῊΣ 

χαν ον ἐπέμψατε εἰς Θεοῦ τιμὴν εἰς 
Σμύρναν, ὅϑεν καὶ γράφω ὑμῖν, εὐχαριστῶν τῷ κυρίῳ, ἀγαπῶν 1ο- 

Ο 
λύκαρπον ὡς καὶ ὑμᾶς. Μνημονεύετέ μου, ὡς καὶ ὑμῶν ̓ Ιησοῦς Χοι- 
στός. Προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῆς ἐκχλησίας τῆς ἐν Συρίᾳ, ὅϑεν δεδεμένος 
εἰς Ῥώμην ἀπάγομαι, ἔσχατος ὧν τῶν ἐκεῖ πιστῶν, 

᾿Εῤῥωσϑε' εἰς τιμὴν Θεοῦ εὐρεϑῆναι. 
Χριστῷ, τῇ κοινῇ ἐλπίδι ἡμῶν." 

2) Νο!ία οαῇ θοῦ ἤΠοῇ. δα. ἹΥ, 
προδηλώσω. 

9) 50. ΡΠ γΟ 5, ΡΥΔΟΒΘΓ ΠῚ 51 Π 60 
[ἀνϑηΐθ Πα Π{1π|5. ΤΏ1}1 ΘΟ ΠΡ ΟΥΙ, γ05 Ρ6}- 
ΒΘΥΘΙΆΓΘ ἴῃ πηϊΐαΐθ ΟΠ ορίβϑοορο. ΑΠΕ 
(6. 5. ὙΟΟΠΘΡΒ. 'π γουβίοπθ ἘΡΙ5[Ο] ΓΙ Τη 
5. Ἰσηδῖ}} βΟΥΠΔη108) Ροϑί ἀποχαλύνῃ 
ριμνοίμιηι Ροπαηΐ, οἱ ἂρ οἀοβίῃ αὐ ὅτι οἷο. 
1Π1{10 ΟΑΡῚΠ5. 566 {15 ΦαΔΟΙηΐ ΞπΞ σία 
γὺ5 «ἰἸἰ! οδ[18, ο' Θὰ 16 ἢϊ0 γοῦγθαί5, --- 
ἰάθο0 οἰ 6η0 τυ7ὸῸς Τροϊθθηι. ἢ. Ροβὶ ἀπο- 
καλύψῃ ἴῃ (1, οἱ ἄρορυ. Ποϊβίθηϊ ἀ1- 
51ποῖϊο οἸηπΐπ Π.|]ἃ, Ἀθοί αι ΟΡ ΟΧ 
ΠΠΟΓῸ 5ΟΓΡΊΟΥ5. ΤΟΙ ὅτε οἱ χατ᾽ 
ἄνδρα ἃ δηίθοοάοπιϊα (γα τι. Βιιηβθὴ 
Ροβί. ἀποκαλύινῃ ΘΟΙ]0Π. ῬΟΠΘΗΒ. ΠΟΥΔΠῚ 

4αδη απ ΓῸΥ ΘΙ αἰϊο πη ἃ 50} ]ρΡίοΣ 6 ὀχβροο- 
(αἰδπι με αΐ. (οπίγα αἰχ! {Π}]Π τ 1.1. Ρ. 51. 

4) ἴη Ν᾿ ΟΥδΔΘ Δ ἀβον ρίιπι »ταράνει (9) 
ταύτην τὴν μαρτυρίαν ὃ Θεοδώρητος. 
ΡΡΔΘΙΟΡ Τηθοάογοί ΠΑ]. 1. οχίαί ἴῃ ὅο- 
4511 10). ἀθ θιδ)ι5 Ναίαν 5, οχ 4πῸὸ ἰοὸ- 

ὥσπερ' ἠξιώϑην 
ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ ἐν ᾿Ιησοῦ 

ΟἾΠῚ ΠΊΔΠΟΙΠΙ ὙΟΘΒ1Π5. (ἃ ΓΒΕ] να}: 
χοινῇ οὖν πάντες ἐν χάριτι ἐξ ὀνό- 
ματος συνέρχεσϑε ἕν μιᾷ, πίστει, καὶ 
ἑγὶ Ιησοῦ Χοιστῷ τῷ χατὰ σάρκα γτλ. 
50 ΠΟῚ ΟΡΤΙΒ μᾶς οἰμθηἀαίϊο πο δραί, 5] 
γοββ. (οάϊοοπη {, ΔΟΟα ἃ [15 ὀΧΟιβϑἐβθδῖ, 
{πρ0Ρ6 4πὶ δἰοαί (ΣΟ οχαραίιπη ἢαθοδί, 
αἰ ᾿ΠῚΡΤ ΒΒ. οδί. ΠΙῸ δὐίοιη οά. συγ- 
τρέχεσϑε ν. συνέρχεσϑε, νο0ο. ἐν μιᾷ 
πίστει. χαὶ ΡΡΔΘΙΘΡΙ 5515. 

5) Οταχζίδηϊ : ΟΠ 6. Οϑητιη0 αἱ γοὶ 6 {π|{1 
ἴῃ ΘΟμλΠη6 ον ἰαίθν οἰ πηθηΐθ Υἱ ΨἰΠηΪΐ6 
ΡΟΙ ΠΟΘ ἰπ ππὰ πιο θβίμχα [θ6., 6 ποὶ 
5010 ἄδδι (Οτἰϑίο. ἝΟἴν. Ερ. δᾶ Ρο]γο. 
δι 4. δὲ δ ΘΙ Ὁ: 19: 

0) χλῶντες δοβ8., χλῶγτος [, (, ἴῃ 
Οαἶπ5. ΤηᾶΓ 6. περὶ εὐχαριστίας. 

(ἀρ. ΧΧΙ. 1) ΜΙΓο ναγίδηΐ Υἱ}} ἀο οἱ ἰὴ 
μᾶθ γνοὺθ πο ργοίαηἃ. θοίς Ἠοϊβίο- 
ηἶπ5. ΚῸ5 ἤϊθὰ ηνὶὶ ατΐηνα οαγίογος παῦθο. 

2) ὧν νοὶ] οὖς οοπίοοϊ! (οὐ θ] ουΐαϑ ; 
564 Πἢ] τππίε5: τὸ χαὶ αὐτοῦ, ὃν ἱ. 6. 
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ΓΘΟΓΟΠΟΠ ᾿Ρ.51π|5; ΠΠΔΧΙΠΘ, 51 ΒΟΙΏΙΠΙ5. ΠΝ πὶ ΓΟυ αν ῦ!, αἀ04 νὸ5 ἃς 
ἘΠῚ1ΠῚ ΟὨΠ65 ΠΟΠΊΪ [1 ΡΘΙ ΘΓ [ΙΔ Π) ΘΟΠΥΘΉΪ 5. [ἢ ἀπὰἃ Π46 οἵ ἴῃ τη0 
ἴϑϑιι (ἢ γιβίο --- {π|, βϑοιη μη ΘΓ ΠΘ ΠῚ ΘΧχ ΘΘΠΘΙῈ θᾶνι, ΠΠΠπ5. 680 ΠΟΙῊΪ- 
Ηἶ5 οἱ ἢΠϊ5. Προ] ---- τ ΟΡ  ἀἴ115 Θρίβοορο οἱ ργθβγίθσιο τηθηΐθ ἰπα να |58, 
[απο ηΐ6 5. ῬΔΠ6ΠῚ ΠΠΠΠΊ, 4π| ΡΠ ΔΡΠΠΔΟΙΠῚ ΠΟΥ Α}1{{15 65, ΠΕ ΔΟἴμΠ), Π6 
ΠΟΤ ΔΙ}, 56 ὙἹΥΔΙΠΙ5. 5ΘΙΏΡΟΙ ἴῃ [681π0 (Πγιδίο. 

οἵ ΓΘΒΙΓΓΘΟΙΟΠ6. ΡΓΔΘϑΟΡ[ΠΔ 51 ΠΟΙΉΪΠα5. ΠῚ ΓΘΥΘΙ αν, {πιο ΟἸΏΠ65 
γ ΓΙ ἃ0 ΠΟΙΏΪΠΔΙΙΠ ἰῃ ΘΟΙΏΠΊΙΩΙ σΡᾶίία ΘΟΠΡΤΘΘΔΙΪΩΙ ἴῃ τπὰἃ ἢάθ οἱ 
ἴθ ἴθϑα ΟΠ γίβίο, Οὐ πη 40 5ΘΟυΠά ΠΠῚ ΟΔΓΠΘΠ) ΘΧ ΘΘΠΘΓΘ Πᾶν, ΠΟ ΠΟΠΊΪ- 
ὨΪ5 οἱ ΠΠΟ ΠῚ, αὖ Οὔ Θαϊαί5. νὸ5 ΕΡΙΒΟΟΡΟ οἱ ῬΡθβυ ΘΓΟΓΙΏ ΟΟ]]ΘΡΊΟ, 
1ηθη.6 Πα] νι }58ἃ ὑπτπὶ ΡΠ ἰγᾶησθηΐθθ, 64] οϑί ἸηΘα] ΟΔΠ]Θἢ [11 ἱΠΉ1Π0}- 
[! 015. δηιἀοίη], Ω6 ΠΊΟΓΙΔΠΙ, 8564 αὐ Ρογροίαο νἱνϑπηι8 ἴῃ [681| 
(Πρ βίο. 

ΧΧΙ, 

γο5 πηθὰ ΤΠ] ΔΠΪπΊὰ ΟΑΓΊΟΓΟ5. Πᾶ060, αἱ οἵ ΠΠππΏ, {π6}} δἰ ΠΟΠΟΓΘΙΙ 
Π 61 μη δ 5.15. ΘΙΔΥΓΏΔΗ, πη6 οἱ 5000 νοῦ 5, οΡϑ[Ιἃ5 δσθη5 ΠΟΙηΪη0, ἀ{|}- 
θ6η5 ΡοΪγοάγριιη, αἰ οἱ νοϑ. δι! ΠΟΥ 15. τη61, βίσα!ί οἵ νϑϑίγι [θϑ5 (Πτὶ- 
βίι5. ΟΓαΐΘ. ῬΓῸ ΘΟΟΙΘβἰὰ, 4πῶ6 δϑὲ ἴῃ δυγία, πηάθ νἱηοία5 Ἀοιηᾶμη ἃ) άιι- 
ΟΟΡ, ΠΟΥ 551 Πηπ|5 ἢ 6] πη} ΘΟΥΏ {|| ἰδ 5αηΐ, οὐ αἰρηθ. 511 ΠΑΡΙτ5 
ἸΠΥΘΗΪῚ δ ΠΟΠΟΙΓΘΠῚ 6]. γαϊθίθ ἰῃ 60 ρᾶίγε δἱ ἴῃ [681 (ἢν ]δίο, 60Π|- 
ΤΏΠΠ1 506 ποϑδίγᾶ. 

Ογαΐθ ΡΥῸ ηϊ6 οἱ υαἰοίο. 

ἘΧΧΙ. Υὸοβ πηθὰ τ] ΔηΪ πη ΘΑΡΙΟΓΘ5. ΠᾶΡ 60, αἱ οἱ {Ππ|ῃ, {ποπὶ δὰ 
ΠΟΠΟΓΘΙ [)6ὶ Π]515{15 ΙΏΥΓΠΔΠ), τπηἃ6. οἱ 5010 γΟὈ15, ογαία5 ἄρθηβ Π0- 

Π1Π0, οἱ ἀΠΠσθηὴ5 ΡΟΪΚΟΔΓΡΙη., δος οἱ νοϑ. Δριηοο5. θϑίοίθ 1τηθὶ, σαί 
οἵ νϑϑίρι [6585 Οἢγιβίι5. Ογαίθ θΓῸ ἘροΙοβια, 4πᾶ6 οδὲ ἴῃ ϑγια, ππὰθ 
νἱποί5 ΒΟΙηΔΙὴ Δ Ἰ001, ΠΟΥ 551 Πη15 ΠάΘΙαπι, 4| 101 διηΐ, {{8}15 δά 
ΠΟΠΟΙΘΙ Ὦ6Ὶ ᾿ΠΥΘΗΪΓῚ ΠΠΘΙ]. γαϊοία ἴῃ ἢθοὺ Ραΐγο οἱ [6ϑτ (με ῖβίο, οθμ- 
ΤΠ 8506 Πποϑδίγ. 

Ομ Θϑἰ πη ΘΡΊΒΟΟΡΙΏ), ἴῃ {πὸ ἰοία ρΠ6- (Ταζίαηϊ. ϑ6 Προ}, αὐ πιοποί Ποῖ., οοπ- 
5ΙΟΥΉΠῚ Θοο δῖα 4ποἄδιη πη0400 ἀριιἃ [σπὰ- ἱπηροηάπη ΟΡ] οαπθ δηΐθοθάθηίθ ὁδὲ- 
{πηι ῬΓάΘΘθη5. δαοΡδί. δεμέγος. 

9) χαὺὶ ρτδοίθυηϊδιί Η οἵ, ἰην}5 Οοαά. 
4) ὅσπερ ἴμίουρο!., φμαϊὶ8 αὐ ᾿οπο- 

γοην Ποῖ ἐπυθηῖνὶ ηιογὶ Ἡ οἰβίθη., ϑἰσοοηϊο 

5) ἔρδωσϑεν (. 
ΟῚ) [ἡ δὰ. γοβϑίδηδ 5 50 αν ΠΡΟΣ 

ἘΦΕΣΊΙΟΎῪΣ. ΝῚ ία16 φαα ἴῃ (οἀά. ΟἹ,. 



ΜΑΓΝΗΣΙΕΎΥΣΙΝ ΓΝΑΤΊΙΟΣ.:: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῇ εὐλογημένῃ ἐν χάριτι Θεοῦ πατρὸς, 
ἐν ᾿Ιησοῦ «Χριστῷ τῷ σωτῆρι ἡμῶν͵, ἐν ῷ 

Ω ἀσπάζομαι τὴν ἐκ- 
΄ 

κλησίαν τὴν οὖσαν ἐν Μαγνησίᾳ τῇ πρὸς "Μαιάνδρῳ," καὶ εὔχο- 
μαν ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ πλεῖστα χαίρειν. 

1. Οατδα ορϊδίοἰαθ οἰ ρῖα τνοία. 

Γνοὺς ὑμῶν τὸ πολυεύτακτον τῆς κατὰ Θεὸν ἀγάπης, ἀγαλλιώ- 
μενος προειλόμην! ἐν πίστει ᾿Ιησοῦ ,“Χριστοῦ προσλαλῆσαι ὑμῖν. Κα- 
ταξιωϑεὶς γὰρ ὀνόματος" ϑεοπρεπεστάτου, ἐν οἷς περιφέρω δεσμοῖς ὃ ἄδω 
τὰς ἐκκλησίας, ἐν αἷς ἕνωσιν δὔχομαι σαρκὸς καὶ πνεύματος ᾿Ιησοῦ Ζρι- 

στοῦ, 

προκέκριται, 

τὴν πᾶσαν ἐπήρειαν τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου Χαι 

Θεοῦ τευξόμεϑα.“ 

τοῦ διαπαντὸς ἡμῶν" ζῆν, πίστεώς τεῖ καὶ ἀγάπης, ἧς οὐδὲν 
τὸ δὲ κυριώτερον ᾿Ιησοῦ καὶ πατρός" ἐν ᾧ ὑπομένοντες 

διαφυγόντες 
΄ 
κ 

1. ὝΟἰανᾶθο ἰογαί5 υϑϑίγ 18. 

᾿Επεὶ" οὖν ἠξιώϑην ἰδεῖν ὑμᾶς διὰ 4άμα τοῦ ἀξιοϑέου ὑμῶν ἐπι- 
σχόπου, καὶ πρεσβυτέρων ἀξίων Βάσσου καὶ ᾿“πολλωνίου.," 

1) ΤΡΓΝΑ͂ΤΤΙΟΣ [σον βοηῖιβ5 Δ ἀβου!ρ5ι. 
ΕΧ Τ,:; (Σ φαοαπθ ΠΟΙ ΔσηΟΒοΙΐ, ἃ ἡ ΟΒ510 
οἵ 144. δα. πορὶθοίη. Αἱ ΟΡτ5. 60 
οϑί ἴῃ γοπίθ οἰ 5} }0 61 ΕΡΙΒίοΙ 6. 1[ὰ ἰη- 
βου ρίδθ, πἰροΐο {ιὰθ πιὸ {ΠΠποΥ 6 ΠηΪβδθἃ 
[61 ΟΠ ἈΡΒ4π6 τη [6115 ΠΟΙΪπ8. ὅὃγ- 
γ5 πᾶποοο Ερ βίο απ) ΠΟ πίοι οἰ αίτι5 
οϑί. Δάθαβ ἰἀπηθη (πγοίοπαμ (ΡΡ. 29. 47.) 
ἀδ Ἰοοΐβ ἃ βου !ρίουθι5. 507. 6Χ θᾶ ΡῬΒΒ1ΠῚ 
Ἰαυιἀαι5. Ἐχίαϊ δἰ5. ὙΘΥ510 ΑἸηθη. ἰη- 
ἴοργᾶ. ---- ἘΡΠΘΒΙ ΟἿ ΘΧΘΙΉΡ ] 0 Ναρη Θ5186 
ῬΓΙΟΡΟ Νίαθδηάγαμ ἴῃ Τοηΐὰ 5118 6 οἷν ο5. (ΠΥ ]- 
5118 π| ΒΙΏΥΓΠΔΠῚ ἀρ] οραγιηΐ Παιηδπ δρὶ- 
ΒΟΟΡῸΠΙ ΟἸΠ ΡΓΟΒΡγ ο 115 Βᾶ550 οἱ ἀροὶ- 
Ἰοπΐο ἂὸ δοίϊομθ ἀϊδοοπο δα ᾿ρηῃδίιπ) 
υἱβοηάπμη ΘΟπβΟΪη πηι (ὁ. 2. 15). 
ΤάἀοἶΓοο ΟΠ 15. ΘΟΙΈΠῚ ᾿Δπ 8{11 ῬῸΙ ΟΡ᾽5- 
ΟΟΡαΠ οορηϊία., Οὐπ8 ἢ6. 45 οοηΐο- 
γηηδί ἱπνοηία πη δάἀπηοποὶ (6. 1. 8ὃ---ἴ). 
Ῥγονϊάθ [πρίοπαὶ, αὶ Ιοροη Μοβδίοαμη 
δα] οὐαὴ (ΟΠ 511] ονδηροὶο ΟὈΒουνδηὶΐ 
(ο. 8--- 11). ϑδοχαίίαν Ἐρίβίοϊαθ ΔΒ 
Θχπογίαίουϊα (ο. 12---15). ῬγδθοΙαγὰ Πθῖο 
ΒΟ] ρΡίουΙΒ. οἀπηίι ἀοοαμηθηΐα [11 1{8 15: 
56 Μαρη6511 4π06π|6, Φαδηην 5. δἰηΐ χρε- 
στοφόροι εἰ ϑεοῦ δοιπδηΐ (ὁ. 14.)}, πὸ 
ἰηΠοηΐα} ἃΙΓοΟσδηΐ ἃ οδγθδηΐ, Βαχη ἘΠ {α{ὶ 

καὶ τοῦ 

βίπάοδηϊ ἃς ἴῃ ῬΙΘΟΙΡΙΒ ΤΠΘΙΊΟΤῸΒ. 51η| 
Ιρηδί!! οἱ ϑγίαθ δοο θβίδθ. 

2) τῷ ανἱ. (1, ἱπθηΐαν οοηίΓ Υ οϑϑίαμι. 

9) πρὸς μεάνδρῳ (, προσμεάγδρων 
(510) 501. ἴ. 

4) Ογαζίδηϊ ἢ Υἱ ΠῸ ΡῬΥΘυθπΐο ἰῃ τγᾶ- 
ΘΊΟΠΑΙ ΘΟ γοὶ π60|1ἃ [646 αἱ ἀφβὰ Οτὶβίο. 
Οπὰθ ΘΧρ]]οαῖ]ο. ΥἱΧ Βαβι 1Π0}} ροίοδί. Μο- 
᾿ἰπ5: οἰοσὶ υο8, φεῖδι [ἰἡ{ἰογα5 ηιὶ ἐοΥθηι. 

5) ΆΡΟΙ Β[αρα! Θηδῖ5. Ραΐαΐ, ΠΟΠΊΘη 
ἢοο 6588 (ΠυἸβίαηθμη; 411 αγίηγδ δαί 
(η[6550715. ΜΙΠῚ νἱάθί 6556. ΠΟΙΊΘη, 
σαοα 11 ἃ μη θῖ5 {γ] θαΐαπ) οβί, 80. 
Θεοφόρος. ΟὉΉ [6550}185. ΠοΙηθΘη ἃ60 ἃη- 
{πὲ 6556. τηϊηΐπτ6 νἱἀθίαν ; ἤανί τοι 
106] ΠῚ ΙΔ] 86 ἄΡΡΘΙ]ὰὶ [ϑπδιϊιϑ. Εἰ 
οἰππῖπο {Πὰ ἐν οἷς περιφέρω δεσμοῖς, 
ΡΟ 5. Βοααθηθι5 ἄδω τὰς ᾿Εκκλησίας 
Δαϊπηροη ἃ ΥἹ θη αΓ. Ρραγϑοη. [πίργρο!. 
ἀξιωϑεὶς γὰρ ὀνόματος ϑείου καὶ 
ποϑειγοῦ. ὙΥ ΘΟ]ΙΘΓΊΙΒ αἰφηϊίαίοηι ἰπί6}- 
Πρ, {πΠ|ὺ ΒΘΗΒῚΙ ὄνομα ΘΧΡοπαηΐ ἴῃ ΕΡ. 

ἈΠ). 2. 9..ἕ Ταῦ: 

0) ἡμῶν Ι, ἰοβίς χαοαιθ ΤΊβομθη- 
ἀονίο, ὑμῶν (. 

1) τε οἵη. γοββ. οἱ γ14. οαϊί(, δηΐθ 



ΑΔ ΜΑΘΟΝΕ 510 5. 

Ιρῃηδίπιβ, (ὰἱ οἱ ΤΏΘΟΡΟΓ5, θοποάϊοίαθ ογϑίϊα Πθὶ ρδίγι5 ἴῃ ἴθϑιι 
ΟἸΓιβίο βαϊναίουθ ποβίγο, ἴπΠ 4110 58]πΐο 600] 6 β᾽δηη, 4πᾶ86 Ναρη 588 
οβὲ δά Μαθδηάγιμι, ορίοαπιθ ἴῃ Π60 ρᾶΐίγα δἱ ἴῃ ἴθϑι (Πγιβίο ρῥ]α- 
ΓἸΠ8η 58] 61]. 

ΙΑΝΑΤΙΒ ΜΑΘΝΈΕΒΙ115. 

Ἰρπαίϊα5, 4πὶ οἱ ΤΠΘΟΡΒοῦι5, θθηθάϊοίδα. ΡῈ φγαϊίδηη Ποὶ Ῥαίγὶβ. ἴῃ 
ἴθϑὰ (Πγβίο, δαϊνδίογα ποβίγο, ἴῃ πὸ βαϊαίο ΕΟ Θβίϑιη, 4π|ᾶθ δϑί 
Μαρηῃθβῖδθ ἃ Μίδοδημάγιπ), ορίοσαθ ἴῃ ἢ6οὺ Ραίγ οἱ ἴῃ [681 (γϊβίο 
ΡΙαγί μη σαθάθ 16, 

Ι. Οαυδα οριϑίοἰαθ οἱ ρία ντυοία. 

ὕυπι ΟΠ αγΙἰίθ γθ βγη) ΓΘ] ρΊοβαπι ῬΟΥΌΘη6 ΟΥΑΙ ηδίδπι ΘΟΡΘΉΟΥ556Π1, 
ΘΧΒΕΪΔΠη5 γ05 ἰὼ Πά6 ἴθϑ (ΥΙϑί! 80 πὶ ἄθογουι. ΟἸπαΐ5 ΘηΪπὶ ΠΟΠΟ- 
ΤΙ ΠΟΘΏ ΙΒΒΙΠ10 ΠΟΙΏΪΠ6. Π6ὶ, [ῃ ὙἹΠΟΙΪ5, (πι8δ6 ΟἸΓΟΙΙ ΐθΓῸ, ᾿ἁπο0 ΘΟ0Ο0]6 5185, 
αϊθ8 ὉΠΙΟΠΘΙῺ Ορίο οἴ ΟἌΓΠ6 οἱ βρι γα [681 (ΠΓΙϑίῖ, {πὶ ΞΘ Πρ (6 Γ πᾶ 
οϑὲ νἱΐα ποϑίγᾶ, οἱ ὉΠΙΌΠΘΠΙ ἴῃ 6 οἱ οΠαγιΐαΐθ, οἱ 11] ΡΓΔΘΙ ΓΘ ἀἼΠῚ : 
Ἰη ΧΙ ΠῚΘ ΥΘΓῸ ἘΠΙΟΠΘΠ ΟΠ [θ81ι οἱ Ραΐγθ, ἴῃ 40, ΟἸΠΠΘΠΙ ΡΥ ΠΟΙΡ 5. Πα π5 
ΒΘΟᾺΪ Ὑἱπ ΒΒ ΠΠΘηΐ65 οἱ ανδάθηϊΐθϑ, Π60 ῬΟ[ΙΘΙΩΌΓ. 

Ἔ1. Οὐχ Θοσπονυθυῖμι οαγ ἰαΐα πὶ γοϑίγαμι βθοιπάμππι Πθαμπὶ ΟΡ ΪΠ]6. ΟΥ- 
αἀἰπαΐαπη, Θχυ! δ η 5. ΔΠΪΠ10 ΡΓΟΡΟΒι, ἴῃ 46 [651 ΟΠ ΓΙϑί1 γὸ5 ἅΠ04π|. (τη 
ΘΠΙΠῚ ΠΟΙΊΘΠ ΔΠσΊΙ5{1551Π] 1 Ἃἰγηἃ αἰἰση Δί!0 6. ΠΟΘΙ ΘΠ 1 ΠΙ5. ὙΙΠΟΠ]15, 
4{πᾶ6 οἰγοιπηογο, ἰδ ἀ1θ115 οἰ γῸ ΕΘΟΙ6 5185, 10. (αἰθ115 Ορίο, 5ΘΙΏΡΘΙ Υἱν ΓΘ 
ἘΠΙΟΠΘΙ ΘΔ οἱ 5ρΡ1ΠΠπ5 [651 ΟΠ ΓΙΒ(1 ϑαϊναίου 5 ΠΟΒΙΓΙ, Πάδὶ ΦΠΟ6(16 
οἱ ον (15, (πιὰ 181] ργδοβίδηϊιβ., οἱ αποὰ τηᾶῖπ5 δϑΐ, [θϑιι οἱ Ρδίγ5, 
ἴῃ 40 5:|5{1πΠ6ηἴ65 ΟἸΏΠΘ5. ἰΠ50}{π85 ὙἹΟ]ΘηΐΟ5. ἢπϊα5. 560 }}} οἱ οἰϊαριθηίθϑ, 
Ὀοαμη ΘΟΠΒΘΕΙΘΠΊΙΓ, 

Π. ἋΟἰαυΐοο ἰοφαίϊβ υδϑίγὶξ. 

μη ἰἴδαπι6 ἀἰρηϊι5 5᾽πὶ ΠΔ 15, νἱἀθ γ6 γῸ85 ΡΘΓ ΠΔΠΔΠ) ΘΡΙΒΟΟΡΙΠΙ 
γοϑίσιη Π6Ὸ0 αἰρημπι, οἱ ΡῈ’ ἀϊρῃοβ ΡΥ γίοΓΟ5. βάβϑιη οἱ Αρο]] οί], 

ἘΠ. Ουοπίδπη ΟΥΡῸ ἀϊσημπβ ἔπὶ, υἱάθρα γῸ5 Ρ61 Πδιηᾶμη, ϑ5δηοίιηι 
ἘΕΡΙΒοοραμη νοϑίσιμη, ἀϊρηοθαιιθ ῬΓΘΒθγίογο Βᾶββδιμη οἱ Αρο]ομίι οἱ 

δι; δάοοί ἰη Οοάἀά, Ο1.. [1,66- ΤΠ δυγοηϊίδηο οάθχ Ο «ποι ᾿οχῃϊθοὶ 
τἰοπΐβ τὲ γϑβιϊρίαμη ΡΘΑΓΒΟΠιΒ Γροοβπουϊ τευξόμεϑα. 
ἴῃ γοϑῖ. [πί., χαΐ 165. τό. ὕδρ. ΠΠ. 1) Ρεοίαβίη πίπο ἱποῃ οί ΠῚ 

8) Επρὶΐ Ὑοβ511 δοίθμι ἰθοίΐο τευξό- 50. ρίον ἰΐοσαμη ἱπάποϊς ο. ὁ, ἰθίψαθ 4}0- 
μεϑα ἴπ 1,, οὐπὶ ἱπηρυ πο ηππὶ οατᾶ- 501ν1. (δ. Ερ. δά Ερι. ο. 1. ᾿Επεὶ 
γον φευξόμεϑα, ᾿Ππ4 φυΐϊάθιη 46. οοη- οὖν χτλ. 
ἰροίατα ποίϊβ Δάβουθθηθ8. ὅπ [ἰΡ1Ὸ 2) ἀπολογίου Ο1,, 
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συνδούλου μου διακόνου Σωτίωνος," οὗ ἐγὼ ὀναίμην," ὅτι ὑποτάσσεται τῷ 
ἐπισκόπῳ ὡς χάριτι Θεοῦ," καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ ὡς νόμῳ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Π. Ποπογαίθ ἐιυυθηΐίθην ορίδοοριην υθϑίγυηι. 

Καὶ ὑμῖν δὲ πρέπει μὴ συγχρᾶσϑαι' τῇ ἡλικίᾳ τοῦ ἐπισχύπου, 
ἀλλὰ κατὰ δύναμιν" Θεοῦ πατρὸς πᾶσαν ἐντροπὴν αὐτῷ ἀπονέμειν, 
καϑὼς “ἔγνων καὶ τοὺς ἁγίους. πρεσβυτέρους, οὐ πφοσειληφότα" τὴν 
φαινομένην νεωτερικὴν τάξιν ," 
τὰς αὐτῷ" 
ἐπισκόπῳ. 

ἀλλ᾽ ὡς φρονίμους ἐν Θεῷ συγχωροῦν- 
οὐκ αὐτῷ δὲ, ἀλλὰ τῷ πατρὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τῷ πάντων 
Εἰς τιμὴν οὖν ἐκείνου τοῦ ϑελήσαντος,, ἡμᾶς πρέπον ἐστὶν 

ἐπακούειν κατὰ μηδεμίαν ὑπόκρισιν" ἐπεὶ οὐχ᾽ ὅτι" τὸν ἐπίσκοπον τοῦ- 
τον τὸν βλεπόμενον πλανᾷ ἘιδῚ ἀλλὰ τὸν ἀόρατον παραλογίξεται. Τὸ 
δὲ τοιοῦτον οὐ πρὸς σάρκαΣ ὁ λόγος, ἀλλὰ πρὸς Θεὸν, 
φια εἰδότα. 

τὸν τὰ κρύ- 

ΙΝ. ΜἝὰαῖο πομηυϊὴὶἝ δἴηι6 θρίβοορο αφριιηί. 

Πρέπον οὖν ἐστὶν, μὴ μόνον καλεῖσϑαι Χριστιανοὺς, ἀλλὰ καὶ 
εἶναν᾽ ὥσπερ καί τινες ἐπίσκοπον μὲν καλοῦσιν, χωρὶς δὲ αὐτοῦ πάντα 
πράσσουσιν. Οἱ τοιοῦτον δὲ «οὐκ εὐσυνείδητοί μοι εἶναι φαίνονται, 
διὰ τὸ μὴ βεβαίως" κατ᾽ ἐντολὴν συναϑροίζεσθϑαι.ὃ 

γ. Ζ7Ταίϊϊθιυι5 ργοροδίία 65ὲ Ὡϊοῦ8, 

ἀγάπην, ποη Ναθθηί, 

. " . . ᾿ 

φυῖα επαγαοίογοην (ἰἰυἰδίϊαπιογιίηι., τὴν 

οἱ ουρταϊαιυ5 διιὶ5 πον νον τι)". 

᾿Επεὶ οὖν τέλος τὰ πράγματα ἔχει, καὶ ἐπίκειται τὰ δύο ὁμοῦ, 
ὅ τε ϑάνατος καὶ ἡ ζωὴ, καὶ ἕκαστος εἰς τὸν ἴδιον τόπον" μέλλει χω- 

9) ζωτίωγος ( 1.. 
4) ἃ. ᾿δἃ ἘΡὨ. ὁ. 2. 
5) 1. 6. μαυογὶ οἱ ϑοηϊρφηϊίαίὶ αἸυΐϊηα 6 

ἢΠὰτὴ ἴῃ ἰδία ὀχοθὶβα αἰρηαί Ομ ΒΕ Γι θη]: 
γ6} Γογίαββο χάρες πἰο Ρομίαν υἱοο τοῦ ά- 
οισμα., ΔΠΠΟΣ ΙΘσοθαί ἸΙΘΡΡΟΙ ΤΟΥ ἴπη- 
οἴη χάριτι Θεοῦ ἐν νόμῳ ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ. δηη11ι. 

ἀρ. 1Π. 1) (οι νοῖ. Ἰηϊ., χατα- 
χρᾶσϑαι αὐ Τα ἶτι5 οἱ Ηοἰβιθηΐι5. γον 
τγαζίαπὶ : Νία οζίαπαϊο ἃ Ὑοὶ ΘΟΏΥΪΘΠΘ, 
ὁΠ6. ποὰ ΡγοίἊ[αἴὸ 4161} οἰὰ σ᾽ονδηῖ]ο 
46] γε βοονο. 

2) (ΠΟΘ Ο10}}} ὀχρ]οαί : 
οο υοὐὴἘ Ἰπδῖία. Ἐοτγίο: 
ἦν ο0 ζαοιϊαίοηι αἰυϊπαηι. 

8) Πὰ Ο 1,, προειληφότας 5.) 5{{{π|| 
Πιηΐα5, ἀφορῶντας Ξετοϑρι οἱ θη{65 ΠΠΊΘΡΡΟΙ. 

δ ηϊηια υἱ ἃ 

ἑὁοη δι ογαηίος 

4) ἃ ΜΝ85. Νοίαί Ποίοιπιβ: ὅἀδον- 
τηδηΐοο 5 Ποῖ Πιρϑη ΠΠ ἢ]κοῖς. ΑἸϊὰ 
τηοηοί ΒοΙμο, Δηΐ. γ. 450-44], ΟἿ] 
(ραινομέγη γεωτεριχὴ τάξις τΞΞ ογάο 
ορ᾽βυορα δ, αἰ ᾿π8 16 Ὑἱ ἀοία, Ἠ11)61" «ΘΔ 11), 
ἐποι5. Οἷα. 1. Αμπάᾶν, ΒοΒΙῖ ἘχοΊοΙί, 
αὐ Ἰοοιπι [ρας ϊ, ἀπὸ νἱνῖ ἀοοἱ! ααϊάδηι 

Ῥιυϊίανιηί, Ερίβοορὶ τ η}π|5. ΒῈΡΤἃ ΡΤΈΒΡυ- 
[6105 δηιϊποης πὶ γοσατὶ ψεωτεριχὴν 
τάξιν, Βοδὶὶ Οριιβο. μἰδί, ρ. 477, 

ὅ) 1. 6. {π| πὸ8 ἃιηδί. ἢ. Ὑουίαβ φεὶ 
ἡΐα γ6] ριῆν υοἰκῖξ, ΘοτηπΊαίθ αἰ β Ἰηριιθ 5 
Ροβδί ϑελήσαντος. Ῥοίουηᾶπηῖ5 ὁ. (οἵ,, 
ΘΙΉ11Π., ΑΡΙΏΘΗΪΟ, [μΐοτρο]. Ιθβϑ ππδ] αι 
ϑελήσαντος ὑμᾶς πρέπον, ᾿ἰοθὶ Βὶ ἴη- 
(ΟΡ ΡΓοίθΘ γ ΘΟ ΘΠ] ὑμᾶς ποη δή ϑελήσαγ- 
τος, 584 δά πρέπον γείοΡαηί. 

60) “αἷν. Π Ιτη. ΔάγΊρ. Ρ. 190. η. 258. Η. 
1) τοιοῦτον (11,, τοιοῦτο Η. 
8) (ΔΙΠΠ ΟΊ 011: πᾶ οοβὰ ἴα! 6 ποθὴ ὁ 

σοηΐο, ὁΠ6 ἀθῦθθα τη ἀθυϑὶ 5 }1 ΠΟΙ] ηΪ. 
(δΡ. 1Υ. 1) 1. 6. ᾿πϑία δποίογ!αΐα 

σοΟηδίαππΔ [αἰ οη απ] ; 110 ἰάθη ἰποοη- 
5810 ΟΠληἶὰ ἁσιηΐ. δηλ. 

2) 1. 6. 4πιοα ποὴ ἤγηια ἀθ. ἤθάτι 
δίαυ! οτάϊηο, ἱἰπχία ρ»αοοορίιηι ΟΕ 51] 
οἱ ΑΡοϑίο! σι ἃ 980 105 οοοίαβ 86 
ὁοηἰογαηΐ, δηλ. ὕἋ ἴῃ Ερ. Βδυπαθδθ 
ὁ. 0, 51. πεῖς ψαοαιο ἐντολὴν ἃθρβοϊαίο 
Ροηϊία" Ρ. ἐντολὴν Χοιστοῦ. 
ὦ ἃ (Ο1,: συναϑροίσεσϑαι γοκβὶὶ 

οα. ρμυ. (16040.), συναϑροίσασϑαι ε(. 
τῆς 

ὕδρ. ἡ. 1) ψαὺὶ ἀπδηυτι δὲ ἢν τοὶ. 
Ιηϊ., χαὶ πρόχειται ΤπίεΓΡο ]. 

2) 8160... 66 |υ88. δοῖ, 1 ᾿ (ἱἱ. 
ΟἸοι. ἤομι. 1. δὰ (ον. ο. ὅ. Ροϊγο. δὰ 
ΡΆΠΡΡ. ο. 9. 
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οἱ ΡῈ ΘΟΠΒΘΥΨΌΠ ἸΠΘΙΠ ϑΟ(ΟΠ6πι ἀἰϊδοοηιμ, 410 υἱηδιηὴ ἔππιᾶϊ, «αϊᾶ 
ΔΒ αἰτα5. οί Θρίβοορο τἰ Ὀοηϊρηίαί δὶ, οἱ ῬγΘβΡΥίθυΟ αἰ ἸορῚ [658 
(ΠΥ 811, 

ΘΟΏΒΘΡΨΙ ΠΠΘΊΠῚ δΟ ΟΠ 6 ΠΙΔΟΟΠΙΠ, 6Χ 40 11 θ6η6 5ϊΐ, {αἰ ΟΡδαιΐ 
ρίβοορο πί σγαίίδα δὶ οἱ Ῥυθβ γί ἰἁπαιᾶπι ἰοοὶ [69 (ἢ γΊ5ι1. 

ΠΠ. Ποποναίε ἐωιυθηῖίθην Θρίδοορυῆν υθϑίγυνηι. 

ϑρά οἱ νὸβ ἀθοθί, ποῃ [ἈΠ] ΠΡ 115. τι] ἀθίαί 6 ΘρΙΞοΟρὶ, 564 γοϑρθοία 
Ροίθηίίδ6 δὶ ραϊγῖβ ΟἸΏΠΘΙ ΠΠΡΘΥΡῚ ΠῚ ΤΟΥΘΓΘΗ ΓΙ 8ΠῚ, (ΘΙ Ιη0 ἀτ]ὴ 
ΟΟΘΠΟΥΪ βδποίοβ [ΔθΘ ΓΘ ῬΓΘΘΌΥΘΙῸΒ, 4πἰὶ ΠῸΠ Θχοϊριπηΐ δάνθυβιιβ ΘΟ Βρὶ- 
Οαδη {{ΠΠ|{π|8 ΘΟΠ ΑΙ ΠΟ Π 6 η ᾿πνθη]]6η], 564 αὖ ρῥγἀθηίθα ἴῃ Π60 οἱ οδάπηϊ; 
ἼΟΠ 6ἱ ἃπίθιη, 86 ραΐγι ἴθϑιι ΟΠ ΓΙ5Ε1, ΟἸΏΠΙΠΠῚ ΘΡΙΒΟΟΡΟ. ἴῃ ΠΟΠΟΙΘΙῚ 
ἰρσιταν 1Π1π8, 41 οαπὶ νοὶ, π05 ἀθοθί ΟΡΘάῖγΓ6 βἰηθ }1ὰ ΠΥΡΟΟΙΒΙ ; {πὰ 
ΠΟΠ 5011Π| ΘΡΙΒοορυμη ἔπη ΥἹΒΙ 1161 (15 [Δ}}Π|{, 56 ἃ ̓ ην]β: 1} ]6 πὰ ἀθοῖρο ΓΘ 
οοπδία. Τα]6 ἰδοίηιια πο δ ΟΔΙΡΠΘΙὴ τοίη πη οϑί, βοα δά Πρ), 
(πὶ ἁρβοοπάϊία οορπῃοϑβοιί. 

ἘΠῚ. Υοβ δυίΐθμι ποῖ ἃ ἀθοοί δρίαϊ Ερίβοορὶ, 564 βϑοιηάιπη) 
γΡίαΐοιη ἢοὶ Ῥδίγι5. ΟἸΏΠΘ ἢ ΓΘΥΘΓΘηἰΔη] Θ᾽ 46 ΠῚ ΘΧΠΙΡΟΓΘ: ἀποά οἱ βαποίοϑβ 
ῬΓΟΒ ΥΐίογοΟΘ δου ΠΟΥ, ΠΟ ΘχΟΙρΙΘπΐθ5, {πο γΘοΘηζ ΟΣ 1Π|6 οΓάο νἱ ἀθἃ- 
ἴα, 564 πί ργαάθηΐος ἴῃ 60 δαυπμάθμι Δαιπηϊ θηΐο5:; 864 ΠΟ ἴδῃ) ἰρ 5111), 
4πᾶπὶ Ραΐγριη ἴθϑιι (ἢ γὶβί! πῃ νου βου ΕΡΙΒοοραη. Οποοὶγοα δά Ποπο- 
ΓῸΠῚ {{1π|5, 4] 18 νοὶ], ἀθοθῖ πῸ5 ΟΡΘαΙΓα 51η6. 1|1ἃ βι πη] ί! 06, {τι8Π- 
ἀοαι οι ΠΟΙ ΙΒ 116 πὶ πη ΕΡΙΒΟΟΡαΠῚ {15 411, 564 ᾿ηγ] 5. }]6ῃ ἀθοἰ- 
Ρἰ(. αίο διιΐθηη οἰπϑιηθαϊ ΤῸ] ΠῸῚ δὰ ΟΔΙΏΘΠῚ ϑρθοίδί, 504 δὰ Πριπη, 
4ὰϊ Δσοοπα α πονυῖΐ. 

ΙΥ, Μαῖς πορρηιυ πε δἴηι6 ϑρίδοορο ασυηί. 

Προρί τι ΠΟ 00 νοοδ}} ( γἸβέϊδη05, 564. οἰ) 6556; ({{6}]- 
δἀιηοάμπηι ΠΟΏΠᾺΠΙ ορίβοοριπὶ ααϊ θη ποπηηδηΐ, 5648. ΟΠ 51Π6 60 
[δοϊαηΐί. Τα]65 γ6Ὸ ΠῸΠ ὈΟηἃ ΘΟΠΒΟΙΘη ἃ 1] ΡΓΔΘΑΠΙ 6556. ν᾽ ἀθη(, 
4αἰὰ ΠῸΠ ΠτΙἰ6. 5Θοι πη ἀπ] ΡΓδθοθρίιη ΘΟΠΡΙ ΘσΔΗΪΌΓ, 

ἜΙΥ. (ὐοπνθηϊξ ογρο, ποὸ5 (γι βίϊδηοϑ πθη ἰδηίππι νοσῶν, 564 οἱ 
6556. 1011 ΘΠ1ΠῚ ΠΟΠΠ1}1 ΠΟΠΪη6 «υ] 46 πὶ ΕΡΊΒΟΟΡὶ πἰαηΐαν, 56 51Π6 
60 ΟΙηηϊὰ [δοϊπηΐ. Τα ]65. δυιΐοιη παι αιδαιδη) ΠΟ πἃ ΘΟΠΒΟΙΘἢἰ ἃ ΠΉ1Π1 ρΓ86- 
ἀπ ν᾽ ἀθηΐίαν, {πὰ πῸπ 5011 Πγμαΐα βοθοιηάμ ργδθοθρίαηι ΟΟΠΡ6- 
ΘΠ {11}. 

. . . ἀπ δὼ Α 
Υ. Ταϊϊϑιι ργοροϑβίία 65. πιοῦδ, χα οπαγαοίογοην (νϊδίἑαπογάι, τὴν 

3 “ .7- . - “ 

ἄγαπην, πον ᾿ναθϑηί, ουμρϊαϊία(θιι5 δυι8. ποτν ἨνοΥζυν}. 

Ουϊα ἃπΐθιη Γ65 ἤπριη Παϊροηΐ, οἰϊᾶπ) ἀπὸ ἤᾶθὸὺ 5ἰπ}}} ἰηϑίδηΐ, 1Π015 
οἱ νὰ, οἵ πππβηπίβαιιθ. ἴῃ ΡΓΟΡΓΙαΠΙ ἸΟσΙη ᾿{πγτ|5 6ϑί. ΟπθιηδΠη0 1|Π} 

ἜΨΥ, Ουδηδοφαίάδη ἰριίπι" γ65. ἤπθη Πα θηϊ, δἰϊαπὶ ἄτιοὸ Πᾶθο 5|π|} 
ΠΏΤΏΪΠΘΗΐ, ἸΩΟΥ̓Β οἱ υἱία, δὲ ππαβ αἰ βαιιθ. 'πΠ ΡΓΟΡΓαπὶ ἸΘοιπὶ ΔΙ 115. 68, 



" - Ἢ 
: ΡΚ, Τὴ Ἴ 
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ρεῖν. “Ὡσπερ γάρ ἐστιν νομίσματα δύο, ὃ μὲν Θεοῦ, ὃ δὲν κόσμου, 
καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἴδιον χαραντῆρα ἐπικείμενον ἔχει" οἵ ἄπιστοι τοῦ 
κόσμου τούτου, οἵ δὲ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ χαρακτῆρα Θεοῦ πατρὸς διὰ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐὰν μὴ αὐθαιρέτως. ἔχωμεν: τὸ ἀποϑανεῖν εἰς 
τὸ αὐτοῦ πάϑος, τὸ ζῆν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

γΙ. Τρηοίο οοποογαϊαγη. 

᾿Επεὶ οὖν ἐν τοῖς προγεγραμμένοις προσώποις τὸ πᾶν πλῆϑος 
ἐϑεώρησα ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, παραινῶ, ἐν ὁμονοίᾳ. Θεοῦ σπουδά- 
ξετε" πάντα πράσσειν, προκαϑημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τόπον Θεοῦ, 
χαὶ τῶν πρεσβυτέρων εἰς τόπον συνεδρίου τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν 
διακόνων, τῶν ἐμοὶ γλυκυτάτων, πεπιστευμένων διακονίαν ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, ὃς πρὸ αἰώνων παρὰ πατρὶ ἦν, καὶ ἐν τέλει ἐφάνη. Πάντες 
οὖν, ὁμοήϑειαν Θεοῦ λαβόντες, ἐντρέπεσϑε ἀλλήλοις," καὶ μηδεὶς κατὰ 
σάρκα βλεπέτω" τὸ πλησίον, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Ιησοῦ «Χριστῷ ἀλλήλους διαπαν- 
τὸς ἀγαπᾶτε. 
ἑνώϑητε τῷ ἐπισκόπῳ" καὶ τοῖς προκαϑημένοις, εἰς τύπον 
δαχὴν ἀφϑαρσίας. 

Μηδὲν ἔστω ἐν ὑμῖν, ὃ δυνήσεται ὑμᾶς μερίσαι, ἀλλ᾽ 
6 καὶ δι- 

ΥΠ. Ασίίο ηἱϑυῖϊ δἴηιθ ορίδοορο οἱ ρυθδθψίογίβ; {18 υὐητιηι ΠΣ εϊ. 

“κῶσπερ οὖν ὁ κύριος ἄνευ τοῦ πατρὸς οὐδὲν ἐποίησεν, ̓  ἡνωμένος 
ὦν, οὔτε δι᾿ ἑαυτοῦ, οὔτε διὰ τῶν ἀποστόλων᾽ οὕτως “μηδὲ ὑμεῖς ἄνευ 
τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν πρεσβυτέρων μηδὲν πράσσετε." 
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Μηδὲ πειρά- 
σητὲε εὔλογόν τι φαίνεσϑαι ἰδίᾳ" ὑμῖν. ᾿4λλ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ μία 
προσευχὴ, μία δέησις, εἷς νοῦς, μία ἐλπὶς, ἐν ἀγάπῃ, ἐν τῇ χαρᾷ τῇ 
ἀμώμῳ" Εἷς" ἐστὶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, οὗ ἄμεινον οὐϑέν" ἐστιν. ἄν- 

9) 11 βου θοπάμπμη ἀπο (οὐ. [, ἰδτὴ 
Ὑ]α ἘΔΘΟΡΒΟΠΙΒ. Ργδθθθηΐ δαίθμῃ ( 1, 
ὁ μὲν --- ὁ δὲ, ααοὰ γοββῖπ8 ἰδοῖϊίθ. τηπ- 
(αν ἴῃ τὸ μὲν --- τὸ δὲ, ἰάψιο 1]. 
δα... οχοθρίο ΑΙ ομίο ΤΡ θυ πηΐ. 

ΕΘΗ ΜΠ 6886 5αβρ᾽οδίι5. οβί ἀγάπῃ, ὑμᾶς 
σαραιγῶ. 

2) ἴῃ ( ργ. τπιδη. σπουδάζεται, τηδη. 
560. ε 50 Γᾶ. 

9) Βυπδοη: Β]16 9. δομίθηῃ δίς. πηδᾶν]! 
Ἠδίθ! 5 Οοαϊοὶα Νο. ἰδοϊοπο οχ ἴἃ-Ἤ ἀλλήλους. 
ΘΟΌΒΟΠΟ ΠΉΪΠΠ15 δΟοιΓαΐθ ἴῃ ΠΟ Ϊ8 ἀ650}1}- 4) Τὰ Ο 1.. Ὑοββϑίαβ ἱπ οὐοπίοχίϊι 
Ῥ511. Ασ 1 α] 8. δπΐίθη ΠῸῚ 50] ππὶ ἴῃ Ν. Τι χλεπτέτω, ἴῃ ποίϊ5 (οἀά. 50 ρ ΟΠ θη 
(οι. 9, 21. Ναί. 21, 88. Αοἱ. 27, 44. ΘῈ θη 46 

πηάθ 

[ἀη] {π|8Π} ΟΟΠΪ ΘΟἴ ΠΤ ΠῚ ῬΓΟΡ ΟΠΘΠΗ8. 
Ι ον. 11, 21.). 5864 οἰΐαπη) ἃ 50} Πρίου]- 
Ρὰβ5 ορίμηδθ ποίδθ ΡΙῸ ΓΘ] αίνο ΡΟΙΪίαΤ. 
Οἴν. Τππογά. 8, 60, οὖς μὲν ἐν χερσὶν 
ἀπεχτείγνατε χτλ. 

4) 1141,, ἔχομεν Οο55. Τὰμι ἐπι- 
ϑαγνεῖν οχ ἱυροίῃμοίαθ, ορίῃοι, ἱποιγ]ᾶ 
ἃΡ. γ088. 

ὕὰρ. 7. 1) ἃ οοηϊθοῖϊί Ὑοββίιϑ, 
ἠγάπησα ΟἿ, οἱ ΤπἰοΓΡο]αίον ἴῃ Οοαά. 
ΒΕ, 5ἰοὰαΐ ἴῃ δα! οπΙθι5. ῬΡαοδοὶ οἱ γ6- 
4611}; ἡγάπησα 501. Ο Υ. (δίογοαΐη 
γοβδίιβ. οἱ Ἠοίο!β Μ8. Μοά. ἀγάπησα 
ῬΙΔΘΡΘΓΘ ῬΆΓΙΠ ΤΘοίθ ἈΒβϑυηΐ. Θ'ΘηΒ 5: 
Πάριη οἱ οπδυι 6 ΠῚ [Οὐἰπι5. [46 }15. Μαρπο- 
5ΙΟΤΣ ΡΟΡᾺΪ ἴῃ 1}Π15 ῬΓδοβθηΐθη ὁ0η- 
ἰοΠρ]αίαβ θη, ΝΟΙία 1.1. Ρ. 291. 16- 

οδί ἴῃ (οἀά. ΟἸ, τῷ πλησίον, 
ἀ6] τὸ πλησίον. (Οἷν. Ερ. Βαγηᾶθὰθ 
ὁ. 19. Τπ|οῃΡοΙαίον τὸν πλησίον. 

5) ἴῃ (ἃ τηδη. 8560, οΥὐδἂδ πῃοη ΟΥ ΠΠἢ 
δἀβουίρβιι: ἑνώϑητε τῷ ἐπισχόπῳ. 

0) τόπον δχβ θοῦ γ᾽ οβδίμπη ΡΆΓΙΠῚ 
ΔοσαΓαΐ6 ΒΟ θηΐ ᾿ΔΟΟθΒοπι5. οἱ Ρρίο- 
τη Πη115. Ποία] απ 1{1Ππ|5 οἱ οοηἰοχίπη) Ρ6.- 
τ Ἰδοοηΐ65. 

ὕδρ. Υ11. 1) ἐποίησεν οβ5. μά μέρα. 
2) πράσσεται (. 
9) φαένεσϑε Ο, αὐ ϑιργὰ. 
4) 1. 6. οχίγα ΘΟΙΠΠααΠἰ ΟΠΘΙΩ ΕΡ βοορὶ 

οἱ ῬΓΟΒΌΥ ΘΙ ΟΤΊΙΠῚ, ἴῃ ΘΟΠΥΘΠ οι Ἶ8. δηλ ι. 
5) ΡΙὸ Εὶς Ἰμθουρε, γοίιβ ὃς [ἰορὶὶ 

ῬΙΟΡαηΐίο Βαηδοηΐο 1. 1. Ρ. 132. 
6) οὐδὲν 5εῖ. ( ι 
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ΘηἸ ϑ0ηΐ ΠυμἸϑηία ἄπι0, ΔΙ (ο γὼ ἀπ 6 πὶ ΠΘὶ, Δ] (6 Γπ ἀπίθηη τηππα , 
οἵ ἀπ ποάαιθ ρῬΓοΟρυ ἢ ΟΠαγδοίθγθη ἢαραΐ ἱπηροβίίιπι: ἰίαὰ ἰπῇ 6165 
ἸΏ 4] Παΐ5, Πά6165 ἁυΐίθπι ἴῃ ΟΠδιαία ΟΠΓΔοίθγοη δὶ Ραϊγὶβ ΡῈ} [6- 
56 (ΟΠ γιβίθιη Παροηΐ, ΡΟΓ (ΘΙ ἢἶδὶ ΡΓΟΡΘηδ8ἃ ΠΟΡῚ5 6ϑί γοϊαηίαβ ποτὶ 
τχία ᾿ρ515 ῬᾶΒ5ΙΟΠ6Π), Π6Ὸ Υἱΐᾶ ᾿ρ5118 [ἴῃ ΠΟΒῚ5. 68. 

δαηΐ Θηΐη νο]αΐ ἀπὸ πιμμημηὶ, Αἰ Π6ὶ, αἰΐον τηππάϊ, ααοῦη πο ΓΈΠ16 

ΓΟΡΓΆ ποΐδη) ΠΠρΡΓΘ588πη Πᾶροί: [ἢ Ὰ6]65 ᾿α}π|8 τηπηαϊ, ἢάθ]6 5. δπΐθπη 
ἴῃ ομαγιίαί6 ἤραγαπ) Π οὶ ΡαίγῚ5. ΡῈ Γ [Θϑιιπη (ΓΙ βίαπη, ΡΘῚ 4.0 ΠῚ πἰδὶ βροηΐθ 
ΟΡ ΘΙ 15 ἴῃ ΘΒ ΟΠΘΠ 6118) Υἱᾶ Θἰτι5. ΠΟ Θϑ5[ ἴῃ ΠΟΡΙ5. 

ΥΙ. Τομοίο ςοποογαϊαηι. 

ὑπ ᾿ἰλ6 ἴῃ ΡΘΙΒΟΠΪ5. ΘῈΡΓὰ ἀἰοὐ15. ΟἸΠΠΘμΙ τ {Πππάϊ πο ἴῃ ἢᾺ6 
οἱ οἰιαγιίαίθ ΘΟΠΒΡΟΧΙΒ56Π), ΠΟΡΙΟΡ αὐ ἴῃ ΘΟΠΟΟΓάΪὰ ΟἸηηἰᾶ ΡΘΓΑΡΘΓΘ 5{[1.- 
ἀθα.15, ΘΡΙϑοορο ργδθϑιἀθηί [000 [)6], οἱ Ῥγθβ θυ 5. 060 βαπδίῃ5 ἃροβίο- 
1101, οἱ ἀἰδΟο 15, ΤΏ1Π] 5ιιν 5511ὴ15, ΟΘΟΠΟΓΘαΙπ. Πα η 15 τ] 1516 ΠῚ 
[οϑὰὰ ΟΠ Ιβίῖ, ἀαὶ δηΐ Θβθοι!α ἀριιἃ ρδίγοιη ογαΐ, οἱ ἴῃ π᾿ ἀρρᾶγιι![. Ομη65 
ἰσι αν, δοσθρί5. ΠΙ5 6 ἀἰν 115. ΠΟΤῚ 115, γῸ5. Πηπΐα0 ΓΟΥΘΡΘΔΙΏΙηΙΪ, οἱ ΠΘΠ]Ο 
ΒΘΟΌΠπΠ ΘΟΑΓΠ6Π) βρθοίθί ΡῬΓΟΧΙΠηη, 564. ῳ ἰη ἴθϑιι (γϑίο γὺ5 ᾿ΠΥ] 66 ΠῚ 
ΒΘΙΏΡΟΙ ΑἰΠΠΠραΐ15. ΝΙΠΙ 5 τ ν θ]5, απο Ρο5511 γ05 ἀἰγη6 ΓΘ, 564 τηΪ]ἃ- 
ΏΪΠΙ ΘΡΊβΟΟΡΟ οἱ ργδοϑι θη 115, [ἢ ἰγραπὶ οἱ ἀθιηοηβίγα 06 ΠῚ ἱΠἸΠ]ΟΓ- 
[Δ] 1815. 

ἘΨ!. θυδηδοφαίάθπι ἰίδι6 ἰῃ ΡΘΙΒΟΠΪθ. ΒΕΡΓΔΟΟΙΠΙΠΠΘΠΙΟΥ[15 ἰοΐδη 
τ πα! ποῖ νἱὰϊ ἴῃ Πα οἱ Ἂἰἰθχὶ ; ΠΟΥΙΟΥ πἴ ἴῃ οσοποογάϊα Παὶ οἤηηϊᾶ 

ΡΘΡΘ βίι θαι 5, ἘΡΊβοορο ργδθϑιἀθηΐα ἰοθῸ θἢεὶ, οἱ Ῥγαβθγίογι5 ἰοθο 60]- 
ἰορὶϊ Αροϑίο!μοὶ, οἵ ΒΙΔΘΟΪ5. Π1Π1 5 αν 551115, (αΐθιι5 σΟποΡοαϊππι οϑὲ 
τ βίοι τὴ [θ8ῖι ΟΠΓΙΒίϊ, {αὶ δΐθ βθοι!α ογαΐ ἃριιὰ Ῥαίΐίγθῃμ, οἱ ἴῃ ἔπ 
Δρραγιιὶϊΐ. ΟἸΠ65 ΘΡΡῸ ΘΟΠΟΟΡ απ Π6ὶ δοΟΙρίΘηΐ65. ΤΟΥ ΓΘ μη γ05 ἰην- 
06Π|, δὲ ὨΘΏΟ 560.) ΟΔΡΠΘΙΏ βρθοίθί ῬΓΟΧΙΠΠ], 564 ἴῃ ἴθϑ (ἢ τί- 
βίο νῸ8 [ΠΥ] ΘΟ 5ΘΙΏΡΟΙ ΑΠΠΠρ6. ΝΊΠΙ] 510 ἴῃ νοθὶ5, 4ποἀ νὸ5 ἀἰϊνί ἀθ γ 
Ροϑϑίϊ : 864. ἈΠΔΙΏΙΩΙ ΕρΡίβοορο οἱ 115, {πὶ δά [ὉΓηΔηὶ οἱ ἀοοίγπᾶπ) [Π- 
ΘΟΡΓῸΙΡ ΗΠ 4{15. γ 15 ργδοβιἀθηΐ. 

Ι]. Ασίϊο τἰδῖϊ δἴηιθ ορίδοορο οἱ ργυοδυψίονῖδ: {15 την ἰθηιρίνην οὶ. 

Οτιοιηδτηο απ ἰριαΓ ΠΟΙΏΙΠΙΙΒ. 81η6 Ῥαΐγθ, ἱρ8ὶ ὑπ]π|8,. Π1Π1] [δοι, 
ΠΘΩῸΘ ΡΘΡ 86 ἸΡΒ1Π), ΠΘ΄Π6 Ρ6Ι ἃροΟΒίοίοβ ; [ἰἃ ΠΘΠ116 γ08 8116. ΘΡΙίβ0000 
οἱ ῬΓΟΒ ΡΥ ΘΡΙ5. ααϊἀ μη ρογᾶσαί5. Νάι6 ρογθάϊδηη 1, αἰ {ΕΠ απ] ἃ 
γΟΡ15 βθραγαί!η ἰδοίπηι ἀθοθη5 Δρρᾶγοθαί. δ84 ἴῃ πὰ ΘΟΠΥΘΙΪΘΠΠ18 
ἘΠὰ 511 ΟΓΔΙΙ0, ππὰ ΡΓΘΟδίΪΟ0, ἃ ΙΏΘΠη5, ηἃ 5065, [ἢ Ομδηιίαΐθ, ἴῃ σαι 10 
βδηοίο. ἴπιι5 οϑί [ϑβϑ5 (ἢ γιβίιβ, 410 181] ργδρϑίδηςπι5 οϑί, ΟἸΏΠ68 

ἘΨΤΠ). θΟυριπμδαπιοάμπ) οὐρὸ ΠοΙηΪπι5 51η6 Ραΐγα 11] ΠΘ(6. ΡΘΡ 
56, ΠΡ4Ὲ6 Ρ6Γ Αροβίοϊοβ ἰδοιθδαΐ, {18 081 πηϊΐα5 δγᾶΐ, [ἃ π66. νῸ5 
βῖη6 Ἐρίβοορο οἱ Ῥυβθυίοῖβ (υϊοαι!ἃ αριία; ἢθὸ ἰθηίαΐϊθ αὐ ΡΓΙν ΠῚ 
«αἰὰ τϑοίαμη νοὶ νἱἀθαίαῦ; 564 ἴῃ ΘΟΙΙΏΠΠΟ ἀπἃ ΟΥΔίΪΟ, τππᾶἃ 510}}!- 
Οδ]0, πΠὰ ΙΏΘΠ5, ππἃ 5065 ἰῃ Οἢαγιίαΐα, ἴῃ σαιάϊο ἱπου!ραΐο ; 5160} 11Π1|8 
οϑὲ Ιϑϑὰβ (Πυιβίιβ, {π0 πῖ}}} ργδοβίδῃίπι8 οϑί. ΟΠπη65 ἰβιταῦ δ Ιη5{ἈὉ 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 10 
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τες οὖν ὡς εἰς [ἕνα] ναὸν συντρέχετε" Θεοῦ, ὡς ἐπὶ" ἕν ϑυσιαστήριον, 

ὡς ἐπὶ ἕνα ̓ Ιησοῦν Χριστὸν, τὸν ἀφ᾽ 
εἰς ἕνα ῦντα καὶ χωρήσαντα." 

ΨΠΠ. 

ἑνὸς πατρὸς προελϑόντα, καὶ 

(αυοίο α [αἰδὶς ἀοοίγίηὶς Πι]αϊκαρίζυηι. 

Μὴ πλανᾶσϑε' ταῖς ἑτεροδοξίαις" μηδὲ μυϑεύμασιν" τοῖς παλαιοῖς, 
ἀνωφελέσιν οὖσιν. 
μεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι. 

Διὰ τοῦτο καὶ ἐδιώχϑησαν, 
εἰς τὸ πληροφορηϑῆναι τοὺς ἀπειϑοῦν- 

ὁ ̓φανερώσας ἑαυτὸν διὰ ̓ Ιησοῦ “Ἀριστοῦ τοῦ 
ὃς ἐστιν αὐτοῦ “4όγος ἀΐδιος, οὐκ ἀπὸ Σιγῆς" προελϑὼν, 

κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν ἔξησαν." 
γψοι ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτοῦ, 
τας, ὅτι εἷς Θεός ἐστιν, 
υἱοῦ αὐτοῦ, 

Εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ [νόμον]’ ᾿Ιουδαϊσμὸν ξῶ- 
Οἱ γὰρ ϑειότατοι προφῆται 

ἐνπνεόμε- 

» ἜΡΟΝ ἃ 

ὃς κατὰ πάντα εὐηρέστησεν τῷ πέμψαντι αὑτὸν. 

ΙΧ. υαγιις ον ΟἸγϑβίο. 

Εἰ οὖν οἵ ἐν παλαιοῖς πράγμασιν' 
μηκέτι σαββατίζοντες, ἐλπίδος ἦλϑον ,ἢ 

Τὴ) [ἴὰ ἸοοΠ 58 η8 76. γοϊπηΐ 5511, 
Τουρίι5. οἱ ΔΘ βοηΠ5. ὁχ τοί. [π|.. οπὶ 
ἴανοί Αὐπη. Π 6651 [ἕνα] ἴω (1... Ναϊποίπη: 
Πάντες οὖν ὡς εἷς ἐπὶ ναὸν συνγ- 
τρέχετε Θεοῦ, πἰ γον Ἠοἰβίθηϊιϑ: 
ΟἸη6 5 Ἰρίίι" αα Ἰηδίαν αιῖιι5. 1) ἱΘΉριιη)ι 
[)οὶ ἐοπ 6. Τὰ 5101 να]}} ΤΠ ΡΟ] αίο 1. 

1) [ἰὰ γο55. ὁ. 1,,. ΔΡΡτοΡαηΐθ ππης 
εἴα ἃ; συγνέρχεϑε ϑαϊνίπη5, 4] δά 
ΟΠ Τοροηϊΐ συγέρχεσϑε. θεπο. Οἴτ, 
ἘΡ- αὐ ἘΡΉ. Ὁ 8: οἱ “1: 

9) ἐπεὶ ὦ, Ἰάθπι Πογϑῖο υἱἀθθδιι7 
Θχίαγο ἴῃ 1,; ἐπὶ μὴν χρυνπμκο ΠΟΙ] θη]. 

10) χωρήσαντα 1 “9 χωρίσαντα (. 
Ι. 6. 51} οπ 60 γοιβαηίθηῃ οἱ οοηβὶ- 
ϑίβηίοη. Ἕἤν. Ἠοηὰθ Ῥαβί. πὰ 0})}- 
ΤΠ11Π| ἃ ΠΟΡῚ5 οὐ ὅη. ὃ, ὃ. Βιη- 
561} οοηϊδοία ἃ οδϑί χαὶ εἰς ἕνα ἀνα- 
χωρήσαντα. 

ὕδρΡ. 11. 1) πλαγνᾶσϑαι (Α1,. 
2) Πᾶδθο 68. βϑοπηῆα ἢππῖπ|8 ἘΡΙ βίο ἂο 

ῬΆΙΒ. “πὰ 605. ΠΠΊΔΧΙη6. ῬΤΔΟΠΊΙηΪ, ΘΟΟὨ Τὰ 
Ἠδουθίϊοοβ, 605 ῬΓδθοῖριιθ, {π|. Πι( Ἰ ΒΗ Π]Ὴ 
ἰηίγο ποθ 6. ΘΟΠΑΡΔηΐΠ}". ΘΟ ἃ {Π08 
ΟἸΑΓ 6. οἱ ΧΡ οβ56. ἀἰβριίαι. γαμί ἁπίθιη 
Θὰ ἰθιηροβίαίθ ἰϊ, (πὶ Ὀ᾿νίπαιη (1511 
πᾶ Π] Ποραθ θη. τἴ ΕΠΡΙομΙ 86. (ρεϊη- 
1Π18η], ΝαΖαγδοὶ, οἱ ΠοΙχαϊίαθ ὙΥἱά. γἱη- 
ἀἸοἰὰ8 Ιρπαΐ. Ρ. ὅ5. (Ρ. 2.) Ρβοαγβοη. Εἶν. 
Ὀ βίου ϊοοκ, 46 ᾿σηαιαπαγπι ΠΡ 5... ἃπ- 
1πθηϊὰ Ρ. ὅδ. 566. 
ρα πη τ ἀτλο τ  Ἴ1.Δ4. 
4) Τιοοὶῖ ΤΠ ΟΡ χατὰ ᾿Ιουδαΐ- 

σμόν. Εἰ οονο ᾿ὰθο Ἰδοῖῖο [Ὁ Ρ}Ϊ ΡΟΙ6ΒΙ. 
Ουοά 5 τὸ γψόμον ἃ) ̓ϊοορο πο] Ϊβ, 16- 

ἀναστραφέντες εἰς καινότητα 
ἀλλὰ κατὰ χυριακὴν ξῶντες, 

ϑοηάιπι οβϑοί, ᾿Ιουδαϊχὸν., νο] 
χατὰ νόμον ᾿Ιουδαϊσμοῦ Σῶμεν. δρᾷ 
ΘΠ Ρυῖο. Οπηηΐηο ΥΘΠΠΠῚ οϑί ᾿ρηδί 1 

ΒΟ. ρ5ῖ5β6 χατὰ γόμον ζῶμεν. Νόμος 
ΒΡ ΘΟΙΔΠΠ 6. ἴῃ Ὑϑίθυπι (ΠΡ β ΙΔ που [1-- 
"115 δοοίρι ΡΓῸ ἰοσο Μοβὶβ. θεοῦ 
ΟΠ ΠΘΒΟΙΓΘΗΐ 511 Π]αρΊβιν], {| Το ἰ {1 1Ὲ 
ἀοΡΤ νηΐ, ΔΙ ΓΘ ΡΠ ΤῸ α]οββὰ δ ἀἸ ογ6. 
γοδϑῖιι5. Οὗ, Ἰηΐνα ο. 10, ἘΠῚ οὶ χατὰ 
χριστιαγισμὸν ζῆν. ἴὰ υἱός ΜΝ. 
χατὰ γόμον Ἰουδαϊσμὸν ζῶμεν. 

5) Αἀ οἵαπη (Οοαϊεῖὶβ (ὁ ἴδῃ. 860. 
κατὰ χριστὸν οἱ προφῆται ἔζησαν. 

0) ἐνπγεόμεγοι 80γν. Ο 1,. ΕΔ 4. ἐμεπγ. 
) Ιφηδιαπο - Πιαβ ἶσ 65 ΠΝ 

[ΠΟ}] ἘΞ ΠῚ ΘΗ ΟΠ ΘΠ Σεγνῆς ΕΝ 

(ἀποβίϊοῖ, οἱ πο ἀΡΡΆΓΟΙΘ, ορίβιίο! τη 
ΠΟΘΙ ΠΟ ἃ Ισηδίίο 0556. θχδγαίδΠ). 
Βοβροπάθηί (οίοὶ. (ἃ ἢ. 1.) Ρδανβοηις 
(ὑἹπάϊςο, Ρ. Π. ο. 4. 344.) δι Ποίμο (Ληΐ, 
Ρ. 120.) Ιρῃαίπη αἰχίββο: (ΟΠ γ βίβ οϑί 
γα [)61 δοίθρηππι {πο πο ἰμηβίδν 
ἢ] Π] 56 05. ΡΟΒί οδἱἠοη ἱηὶ 5. 6. δ - 
ἰοηο ῬΥΟΘΓ ΘΠ π|.. ΠΟ πηι 5. Θϑί 5] Ποὴ- 
{{ππη|, 564 αοἰογηιηι. Θ᾽ ΠΉ}]1 τη 0 ̓ ΐ ἃ ΠῚ 
[Ὰ6 00]. πη ᾿Ιοοππὶ ΘΧΡΙ Το. 86ᾳ ἴῃ 
[πη 080 ΠΠ}0}0 ΠῚΡΡΟΙγ ππρον ἀοίθοίο, φιοὰ 
[αἰ Οὐ οηῖβ ΡΙΠΠΟΒΟΡ μηδ πὰ ἰηβουθὶ- 
ἴα} (θχοι. 1851.}.. ΓΡΑΒΙΠΘη ΗΠ οχ τῇ 
ἡποφάσει μεγάλῃ δἰπιοηίϑ ΜαρΡῚ βουνὰ- 
{ππ| δϑί (Ρ. 119.) ὁ πὸ [πὸὸ ΟἸ ΑΓ Ιτα ΡοΥ- 
ΒΡ] Οἴπηι5 ΒΙΠΊΟΠΘΠῚ ἴῃ ϑγβιθηηαίο 510 5η0- 

5160. Ρυϊαι. Ιοοιπ. ἀθάϊεβο τὴ Σιγῆ, 
{πᾶ πὶ ύϑῳ γα]θημ πὶ οουἠραναμηζα 
651. Πιορίπηιβ. ἰδ] ν. 1713. λέγει γὰρ Σί- 
μων διαῤῥήδην περὶ τούτου ὃν τῇ 

ΡΟΙ 5 
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᾿ἀ4π6 νο]αΐ ἴῃ ἀμ ἰθιρ πὶ θὲ σΟΠΟαΡΓΙί6, νϑ]αΐ δα ππππὶ ἃ] 4 γ6, γϑ]αὶ 
δ ἘΠῈ} [6511 (ἢ ΓΙ Βίπιηη, {π| ἃ) ᾿ΠῸ Ραΐγθ ΡΓΟΘΘΑΙ, οἱ δά ππππὶ ΓΟΥΘΙ"- 
55 685, οἱ ΟΠ ὉΠῸ ΡΟΥΒΘυογδί. 

ἘΠῚΠ5. ἴῃ θη ρ ππὶ Πδὶ σΟΠΟΙΓΡΙΪ6., αἱ δ πη ἃἰίαγθ, αἱ δὰ ππιπὴ [6- 
ϑ (ΠΓΙβίπη), ἃ}0 πὸ Ῥαΐγο ργοοθάθηίΐθηι οἱ οχίιοπίοιη 'η π0, οἱ [6- 
ἀθαπίθμι δὰ ἘΠΈΠ]. 

ΥΠ|. (ἰαὐοίο α {αἰδὶ5 ἀοοίνῖηὶς Πιααϊκαηίζιηι. 

ΝΘ βϑάπιοδμ!ηὶ ἃ] 1615. ἀΘΟΙΓΙΗΪ5, ΠΘ4Π6. γΘίθυΊτ5. [ἀ}1}}15, {πᾶ σπηΐ 
᾿πα{1165. 51. οηΐπὴ δάδθιο τιχίᾳ [Προ] [ἃ ἰ5γητ} γἱν 5, ΘΟ Π ΘΠ, ΠῸΒ 
ΘΓαἰΙἃΠ ΠῸΠ ΔΟΟΘρΙ556. ἢ ΝΠ 55111 ΠΔΙΠΠΠ6 ΡΓΟΡΙΘίδθ ἰαχία ΙΘϑππ (ΠΥ Ϊ- 
βίαπη Ὑἱχθυηΐ. Ὁ}} ΠῸῸ οἱ Ῥβιβθου 06} Ρᾶ5581 5πηΐ, σγδίίἃ ἰρβἰπ5. ἰΠ5ρ]- 
Γαΐ, αἱ, 4ὰϊ ογδηΐ πο Ρ 11, οοΡῚ τἀ ἀθυθηΐα ἀποὰ ἀπτ|5 51} Πθιι5, 4 αὶ 
ΘΙ 5.1 Π]ΔΗ 65 αν ΡῸΡ [Θϑιπὴ (ΠΡ βίαι ἢ] ϑιπιτη, 4πὶ 65 Ὑ Υθι 1 
6115. ΔΘίθ ΡΠ, ΠΟ 6 δίσο ῬγΟΡΤ θη 5, {ΠῚ {16 [ἢ ΟἸΠΠΙθ115 δἰ, 4π|| ᾿ρ511ΠῚ 
Τηϊδογᾶΐ, σΟΙΡΙδοαίί,. 

ἘΎΠῚ. Νὰ βϑαμποδιηπὶ [1515 ΟΡΙΠΙ ΟΠ θιι5., ΠΘΩπι6 [Ἀ}1}}15 δηί 415; 
{πᾶ ΠᾺΠῚ ᾿οπᾶ ϑ5ιηΐ. 81 θηϊπη δάππο πιχία ἰθροὴ [πἀᾶϊ6 0 ΙΠΟΓ6 Υἱνὶ- 
ΠΉ115, [αί ΘΠ" ΠΟΘ. ΠῸΠ ΔΟΟΘΡΙ556. σΡαίίαιη. ΕΙΘΗΙ αν 5511 ΡΡΟΡ]Θίδθ 
βοοππάππη ΟΠ ΓΙβίπμη [Θϑηὶ νιχθυιηΐ, ἰἀΘΟα 16 ΡΟΡΘΘΟΙ ΟΠ ρᾶ551] 5ηΐ, 
σραϊα οἷπ5. ἱπβρ γα 1, πὶ 0. οὐοάθηΐθα ρθπμὰ Πάθ ογθάογθηΐ, {πο τπΠ15 
615 οϑί, 4πὶ τηδηϊδϑίαν θη Πρ 511}} ΡῈ. ἰἴθϑῃ (Πεϊβίσιη Π]ΠαΙὴ 
51], (πὶ 681 νΘΥθῈΠ ἰρ8115. ἀθίθ"ΠΙΠ1. ΠῸῚ ΘΧ 5|16η{ἰ0 ρΡΓΟσΘ 65, (αὶ 
ΡΘΡ οἸηηϊᾷ θ6η6 Ρδοι! οἱ, {1π|| τη} Ἰρβαμη. 

ΙΧ. ιυαηιι οὐ (Ἰυρδίο. 

δ᾽ ᾿σι ταῦ, 61 ἰη νοίουὶ ΤΟΥ ΟΥἄΪπηΠ6 ἀδσουηΐ, δὶ ἼΟΥΔΠ] 5061] 
ῬΘΡνΘΠΘΙΐ, ΠῸἢ ΔΙΏΡ ἢ Π5. Βα θαίιπι ΟΟἰΘηΐο65, 5θ Πιχία ἀοἸη] ] ΟΠ νἱνθη- 

ΙΧ, Β1 δΡρῸ ἰΐ, 4{π| ἴῃ νϑίμβιϊβ ΓΘ 5. γ Ρβα δηΐα, δ πον (αΐθη 
5Ρ6Ὶ Ῥδυνθηθυηΐ, ΠΟ ΔΙΏΡΠΠ5. 54} α ἃ ΟΟΙΘηΐ65, 56 Ρ6 5 αἴθ (οι ηΙ- 

“ποφάσει οὕτως" Ὑμῖν οὖν λέγω εἪἝ ἫΣ Θὲ Ὗ. ἘΠΠΊ ἸηΔΠΠ18. ΤΘΟΘῺΒ. ΟΓ 6 δύ- 
λέγω, καὶ γράφω ἃ γράφω. τὸ γράμμα ΒΟΙΙΒΒΙ.: Ἔν ἀντιγράφῳ τετυπωμέγῳ" 
τοῦτο δύο εἰσὶ παραιυάδες τῶν ὃς ἐστιν αὐτοῦ λόγος οὐ δητὸς ἀλλ᾽ 
ὅλων αἰώγων, μήτε ἀρχὴν μήτε πέ- οὐσιώδης. οὐ γάρ ἔστι λαλιᾶς ἐνάο- 
ρας ἔχουσαι, ἀπὸ μιᾶς δίζης, ἥτις ϑοου φώγημα ἀλλ᾽ ἐγεργείας ϑειχῆς 
ἐστὶ δύναμις, σιγή. ἀόρατος, ἀκατά- οὐσία γεγνητή. ὃς πάντα. 
ληπτος, ... ἥτις ἐστὶ “μεγάλη δύνα- 
μις. Ιϑπαιϊαπι ἴῃ Ιοοο ἰβδίο δὰ ἤδης 51- (ἂρ. ΙΧ. 1) Βοχγβίίδη δόγμασιν. 
ΤΠ 0 ῊΪ5 Σιγὴν ΓΟΒΡΊΘΟΤ 6 οΟπ ΘΠ ο.πηΐ 1)6η- Ἠαγμίαπ. [πιο Ρο]αο γράμμασιν. 
κίηφον (Τα ριηρ. {Π60]. Οταγί βοῦν, [882, ὕὔθββουιιβ Ππιάαθοβ δα (ΠΥ 51] 5ηηπ πὴ 60η- 
Ρ. 442 54. οἱ Βαπβοη (ΠΠΡΡο]. 1.γ». 44 54.) γΘΙΒ05. Ἰη6}}Π|611. Ῥοαγβοπι5. σοηΐοτί Ερ]- 
4πδηλγῖ5 ἢΐο ορἰβί. ποβί ΠῚ 501} 1. Πὶ Ρ[ο[. ΡΠΙΔΠἑΠΤη ὁθη ἃ ΕΡΙΟΠΘΙῚ αἰβρα δηΐθιη, 
(οπίναὐϊοῖ ἩΠΘοπΓοΙ ἃ: αἴθ ἀροβί. γὰι. ὅτε οὐ χρὴ βαπτισμοῖς χρῆσϑαι καὶ 
Ρ. 2952. ϑ5πηοηἷβ Ναρὶ [γὰρτηθηίαπι ἰδίπἃ ἔϑεσιν ἀνωφελέσιν. δεν. ΧΧΧ, ς. 21. 
ὉΒΙΠοσπο Ι. 1. Ρ. 299. Ἰρῃηοίπαπη οὐαί, {ιὸ Ορρ. 1. ν. 145. οα. Ρείαν. [αο. 
[αοίπαπη αἰ ΡΟΥΘ ΟΠΪ βοηξοηίίαο δοσοάογοί 2) ἦλθον ΕἿἹ,, ἤλυϑον. γο585. 
οι Ὠρηζίηροι! Ρ.ΊΟΡοΏ [ἰΡ6] πὴ (16 8) χυριαχὴν ζωὴν ζῶντες ( 1,. 
Αθομιμοῖς 465 Βιβπουίσοη Τοχίοβ ἀν Ργδθθιηΐθ Ροίθυιπαπηο Θχοϑὶ ζωὴν 6. 
ἴθ. Βιυϊθίε 1849.} ἰηϊιβία υἱτπρογασοί. Ὑϑί, [πὶ, οἱ ΑΥ̓ΤῚ. 

10ὺ" 
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ἐν καὶ ἢ ζωὴ ἡμῶν ἀνέτειλεν δι᾿ αὐτοῦ καὶ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ -- 

ὅν τινες" ἀρνοῦνται, δι οὗ μυστηρίου ἐλάβομεν τὸ πιστεύειν, καὶ 
διὰ τοῦτο ὑπομένομεν. ̓  ἄνα εὑρεϑῶμεν μαϑηταὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
μόνου διδασκάλου ἡμῶν -- πῶς ἡμεῖς δυνησόμεϑα ἕῇσαι χωρὶς αὐτοῦ, 
οὗ καὶ οὗ προφῆται μαϑηταὶ ὄντες τῷ πνεύματι ὡς διδάσκαλον, αὐτὸν 
προσεδύκουν;: Καὶ διὰ τοῦτο, ὃν δικαίως ἀνέμενον, παρὼν" ἤγειρεν 
αὐτοὺς ἐκ νεκρῶν. 

Χ, Νοίϊι ἐμααϊξαγο. 

Μὴ οὖν ἀναισϑητῶμεν τῆς χφηστότητος" αὐτοῦ. ᾿ν γὰρ ἡμᾶς 
μιμήσηται ," καϑὰ πράσσομεν, οὐκ ἔτι ἐσμέν. Διὰ τοῦτο, μαϑηταὶ 
αὐτοῦ γενόμενοι, μάϑωμεν. κατὰ Χριστιανισμὸν ζῆν. Ὃς γὰρ ἄλλῳ 
ὀνόματι καλεῖται πλέον τούτου ," οὐκ ἔστιν τοῦ Θεοῦ. Ὑπέρϑεσϑε' 
οὖν τὴν “κακὴν ζύμην, τὴν παλαιωϑεῖσαν καὶ ἐνοξίσασαν, καὶ ̓ μεταβά- 
λεσϑὲ εἰς νέαν ζύμην, ῦ ἐστιν ᾿]Ιησοῦς “Χριστός. “Ἵλίσϑητε ἐν αὐτῷ, 
ἵνα μὴ διαφϑαρῇ τις ἐν ὑμῖν, ἐπεὶ ἀπὸ τῆς ὀσμῆς ἐλεγχϑήσεσϑε ἡ 
"Δτοπόν ἐστιν, Χριστὸν ᾿Ιησοῦν λαλεῖν “ καὶ ἰουδαΐξειν. Ὅ γὰρ Χρι- 
στιανισμὸς οὐκ εἰς ᾿Ιουδαϊσμὸν ἐπίστευσεν, ἀλλ᾽" ᾿Ιουδαϊσμὸς εἰς Χρι- 
στιανισμὸν, ὡς" πᾶσα γλῶσσα πιστεύσασα εἰς Θεὸν συνήχϑη." 

ΧΙ. ΔΝοη οαδίίψαηδ, 86 τὉὸβ ργαθηνιηῖθηδ αθο δογῖθο. 

Ταῦτα δὲ, ἀγαπητοί μου, οὐκ ἐπεὶ ἔγνων τινὰς ἐξ ὑμῶν οὕτως 
ἔχοντας ,' ἀλλ᾽ ὡς μικρότερος ὑμῶν ϑέλω προφυλάσσεσϑαι" ὑμᾶς, μὴ 
ἐμπεσεῖν εἰς τὰ ἄγκιστρα τῆς κενοδοξίας, ἀλλὰ πεπληφοφορήῆσϑαι" ἐν 
τῇ γεννήσει καὶ τῷ πάϑει καὶ τῇ ἀναστάσει τῇ γενομένῃ ἐν καιρῷ τῆς 

4) ὃν τινὲς οβ85., οἵτινες ( 1. 
ὅ) ὑπομένωμεν Ο1,.. ὁ ἰδΘοίΙ0η6 

Τορορία ριποίο ροβί πιστεύειν ἀϊ- 
51ΠηρΡ1188. - 

0) παρ᾽ ὧν ᾧ, παρ᾽ ὧν ἐῶ οἱ 
ΠΤ ΠῚ αϊάθμ) 1. Μαίῃ. 27, 53 

(ᾶρ. Χ. 1) χριστότητος δἰ: ἢε- 
ΒΡ οοΓοὙἹἀοίαν ν. 4. ο. 2. Ὦ. Ρδ!}} Ἐρ. 
ἃ Ἀοη!. 

2) μιμήσηται ΟΠ] Απριβίαηο ἃ Ρὰ- 
860 6α0 οἱ ΠΟΒΙῚΒ (τοὐδπεϊομῖϑ Ρ͵ΙΓο- 
᾿ἰχΧ) ΒΟΥ, μιμήσεται Ι,, μιμήσϑαι (, 
τιμήσεται οοπὶ. γοδβ8. οἱ 81. Τυμ 
πράσσωμεν ΟἿ, ὕοξβ5, πράσσομεν [η- 
16 ΠΡΟ]. οἱ Τηϊ. γεΐ. οἶς. Ρ5. 180, “. 

8) [ῃ ( νόου. ὃς γὰρ ἄλλῳ ὀνόματι 
χαλεῖται πλέον τούτου ταᾶι. 566. δὰ 
ΟΥΆΠΙ ΤΡ οἰππίυν, ἀνα ζίδηὶ: αἸδοομὸ οὨϊπη- 
{πὸ 0 Δ]|170 ΟΠ ΟἸϊδαδὶ, πον αἱ 
«ποβίος ποῖ ὁ αἱ Ὀϊο. 

4) Ὑπέρϑεσϑε Ο1,, οἱ ᾿ΐὰ ο. Αυ- 
Βαυβίαηο οἱ Αηθ]Ἰοδ 0 ποϑίὶ σοαά. ΒΕΟΥ͂ 
ΓΘΟΘΏΒ. ΡΓΟΙΪκΙουβ ἀπόϑεσϑε Ἰυΐουρο- 
Ἰαΐον Ὑ}8... [η1. γοῖ. (“οροηῖ6)} οἱ ΑΥΊῊ. 
ον ον 9, 

5) ταν ἩΦΜΡΩΝ ΑΠΟΙΟΥ ΡΘΙΒΟΠΟΪαΓ, 

αἰ δοἰοί ἢ π8Π| 6Χ ρα ΓΘ Ϊπ6 ἸηΔ }π|8. ΟὍΟΓ, 
Ρραγβοη. Οοά. Μίαοίιβ δχῃὶροί ὁρμῆς. 
Οδυ ἰ5β] Δ η] 5511 ΘΟΓΓΘΟΙΟΠΘΩ ροϑβί 
ἴὕββοσ., Ρϑαγβόη. οἱ δι ἢ. ἴῃ ἰδχίππ δά- 
τηδὶ. ὝΟἴν. Ερ. δὰ Ερῃ. ο. 17. δυσω- 
δέαν τῆς διδασχαλίας. ἐλεγχϑήσεσϑε 
{ποῖπι6 γ᾽ οββῖι5 αὐ οιηθη αἰ ο θη ΡΤΟίοΓί ; 
5664. ᾿ίὰ τούοσὰ ἰθοὶὶ (οάοχ Μράϊΐοθαβ, 
ὨΘΠ ἐλεγχϑήσετε. ας. Οοὰ. ( {ΠΟ 416 
ὁρμῆς ἐλεγχϑήσεσϑε. 

6) λαλεῖν ΟΤ,, ποη χαλεῖν τἰ γοββίο 
διοίογ 6 δά. (οί. 

1) Τὰ βουῦῖρϑὶ ὁ. Ο1,, ἀλλὰ γοβ5. οἱ 
γ] 44. δά. 

8) ΡΥῸ ὡς Βιαμηβοπίο ]. 1]. ρΡ. 182. 
ΒΟ. πάτπη ν᾽ ἀθθαίαν ᾧ. ἰάχιθ τϑοθρὶϊ 
Η δε. ἸΥ. 

9) Οἰνν. Τοαπη. 10, 10. (Οὐπηϊθοίαν πὶ 
συνηχηϑῆ (συνηχέω) ΒΘΉΒ: ΠΘΑΪ ἱπ|1. 
Οὐ, ὅόρι. Θεϑάρ. Οο]. 1500. 

(ἂρ. ΧΙ. 1) 1. 6. ποὴ {ιοὰ οοϑπο- 
γΘΡ ἢ Αἰ {πὸβ γϑϑίγαη Πιἀαϊβιηη 56- 
οἴαχ!. [αε. 

2) προφυλάσσεσϑε ( 1.. 
8) πεπληροφορεῖσϑαι (, εἰ Ἠεγϑῖο 

ποίδηίθ οἰϊδηη 1,, 
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(65, ἰῃ πὰ οἱ νἱίὰ ποβίγα δχογία δϑί ΡῈ. ἰρϑιπη οἱ Π]ΟΡί6 ΠῚ ἰρβῖτ5 ({πᾶπ| 
(υϊάληη πορᾶηΐ, ΡῸΓ 4πο0ἀ τηγδίορυ πη {46 η| ΔΟΟΘΡΙΠηι5, οἵ ῬΓΟΡίου οῸ 
55 ΓΠΠΘΠ}115., τὖ ἰην ΘΗ Π.11 ἀἸ5ΟΙΡᾺΠ [651 ΟἸΡΙΒΕ1, 501π|5 ἀοοίοῦι5. πΟϑ(11), 
«πομηθο ΠῸ5 ΡΟΐΘΡΊΠΏΙ5. ΥἹΝΘΙΘ. 5116 ρΡ80, 46} Θἰϊδη ΡΓΟΡ]Θίδθ, ΟἿ] 
Θ586ηΐ ΒρΙΓΙΓΓῚ. ἀἸΒΟΙΡι}} δἰπι5, αἰ ἀθοίογομη οχϑρθοίαθαηι ὁ Εἰ ργορίου μ00 
15, 461 ἰπ5[6 ῬΓΔΟΒΟΙθδηΐ}, δάἀνοη! θη 5 ϑιι501{ν1} 0505 6Χ ΠΟΡα]5. 

ΟΔ] Υἱΐδη νἱνθηΐθ5., 1ἢ (τἰὰἃ οἱ νἱΐᾶ ποβίγαἃ ΡῸΓ ᾿ρΡ51Π1 ΠΊΟΓ ΘΙ 116 ΘΙ 5" 
οχογία 6δΐ:; 416Π}] ΠΟΠΠ1ΠΠ} πορᾶηΐ: ῬΟΓ 4Ὰ61} Ἰηγ βίου πη ΟΡ 6 η41] Δ066- 
Ρίμη5, ΙἀΘο4 6. 51|5{{Π6Π}}15., τι ᾿πν ΘΠ] ΠΊΠ ΕἸ 5 ΟΡ} [651 ΟΠ ΓΙδιΪ, ἸΠΙΟΙ 
ΠΠΔΡΊΒΙΓΙ ΠΟΙ: («Ομ Ο 0 ΠῸ5 ΡΟΪΘΓΙΠΊΙ5 ὙΙΥΘΓΘ 51Πη6 ἰρ50., ΟἸΠπ|5. ΘἰϊΔη} 
Ργορϑίδρ ἀἰβοῖρι}}. Ομ Θ5ϑθηΐ ΒΡΙΓΙΓα, αὖ τηδοὶβίγαΠ] ΘΠ ΘΧρθοίαυδηι 
Ιάθοψιθ Φαθ πιδίθ οχρθοίαγιιηϊ, 16 ῬΓᾶΘΒ6Π5 Θχοιίαν! 605 ἃ ΙΠΟΡ[|5. 

Χ, Νοίδιο ἐμάἀαΐξαγο. 

Α5ιι οὐρὸ ἃ ΠΟΡΪ5, ΠΟῚ ΙΠΟΥΘΙΡῚ ᾿Θηϊσηϊίαία 615. 51 ΘὨΪΠ Π05 
116 ΒΘ ΟΠΠ ΠῚ ἃ {π|ὰ6 [ΔΟΙΠ115, ἰᾶπη ΡΘΓΙΪΠ15. ΡΓΟρίογα, ἀἸ5ΟΙΡῚΠ 
οἰιι5. οἴΐοοί!, ἀἰβοδηλι5 βοοππάμπμη (ΓΙ 511 Δ 15} Ὑἱνογ6. ΟἿ 6Π1ΠῚ Δ4|10 
ΠΟΙΏΙΠ6 γοοδίμ" ΡὈΓΔΘίονΡ 06, ΠΟ. οϑί Ποῖ. Αθιοῖίθ Ἰριταῦ τη πηι [Ὁ Γ- 
τηθηΐμπμη, ἱπνοίογαίμπ) οἱ ΔΟΙΠΊΠ1η, οἱ ΓΔ πη ΔΠ1ΠΙ 1Π ΠΟΥ θυ ἢ [1], 

΄υοά οϑὶ [ϑϑ15 ΟΠ γι βίιιθ. ϑΠΠΔΙ 1 1ἢ ρΡ50, αὖ ΠΟ ΟΟΥΓΙΠΏΡ Ια ΔΙ161|18 
6 νΟΡ15, “ΟΠ ἃ}0 ΟὐοΓ6 ΓΘἀδΔΡρΊΘΙΏΪη]. ΑΡϑιΡάθπμ 5, ΟΠ γἸβίσπη [Θ511Π| 
ΡΓΟΐΆΓΙ, οἱ ππἀαῖζᾶρο. (ΠΡ ΒΕΔ Π]Β1η115 ΘΠΪΠ) ΠῸμ ἴῃ [πἀἀα]ϑηηπηὶ ΟΥΘΑΙΑΙ͂, 
564. ᾿πάἀαϊϑιηιι5 ἴῃ (ΠΡ Ι ΒΓ] Π15ΠΊΠ1., τι ΟΠηΪ8 σὰ ογοάθηβ ἃά Πθιπ 
ΘΟΠΡΤΘΡΑΓΟΙΠΙ, 

ἘΧ, ΝῸΠ ΟΡΡῸ 5ἰπριᾳ0 ἃπίη!ο πο] ρϑιη5 ΘΠ] ίθ Οἷι8. δὶ 
ΘΠΪΠ ΠΟϑ [Ὁ ΠῸ5. ΘΧΟΙΊΡΪΟ οδοίϊσανοῦ! βοοσπηάππ) (πο ἀΡΊΤηΙ15, ΠΟΙ. ἃΠ- 
ΡΠ 5. 555 μηιι5. ΟποοίΓοὰ ἀἸ5ΟΠΡ.Π}) οἷτι5. ο ἴθ οι} ἀἰδοάπηι5. ΟΠ σύ ὰ Π 0. ΓΙ 
γίνθυο, ὁτιὶ ΘΠ] 110 ΠΟΙΏΪΠ6 νοσαίαν ργδοίογ πη πος, 16 ΠΟ 65 
Ποῖ. ΑΡΠοῖίθ οὐθῸ τηᾶϊπὶ 00 ἰδγιηθηΐαη, ΟΠ βο]οίαη οἱ δοίάυμῃ, οἱ 
{ΓΔΒ ΘΠ ΠῚ πῃ ΠΟΥΤΠῚ ἰδ ΡΠ Θηΐπ), «πο οϑἱ [6515 (Πρ δίιβ. 8416. οοη- 
ΒΡΟΓΘΊΠΗΪΠΙ ἴῃ ΙΡ80, Π6 (1||8 ΘΟΙΠρΡΓοβοαΐ ἴῃ νΟΡΪ5, 4υϊᾶ [ΘΥνΟΤΙ5. [Π]ΡῸ- 
ἴὰ5 γο5. ἃγσιιθί. ΑΡβαγάϊηι οϑί (ΠΡ βίππι [θϑιτη γοοᾶΓο, οἱ ἰπἀαίζᾶγο. Νῶ- 
{πὸ οπΐπη (ΠΡ 518] 5η}τ8. ἴῃ Πιἀαἰβημιπι ΟΥΘ 41 {, 5θὰ Πιάαίδιηιι5 'π ΟΠ - 
501} 15Π}1|π|: 5101 ΟἸΉΠΪΒ. Πρ ΟΓΘἄθη5 ἴῃ Ποῦ δάπηαία οδί. 

ν 

ΧΙ. Νοη εαϑίϊφαηδ, δ6ὦ πτὉῸ8 ργαθηνηῖθη8 ἤαθὸ 8ογῖθο. 

Ηδθο διιίθιη 80 Ὑ100, ΑΘ ο.1 τηθὶ, ποῃ 4ποἀ ΘΟΘΠΟΝΟΥΙ, ΔΠ]161105 
νοϑίγΠ ΠΟΟ ΔΠΙΠ10 αἰΐδοίοβς 6556, 86(1, ΤΏΠΟΡ νΟἨ]5, Οϑιι αι νΟὈ]5 ΘΌΡΙΟ, 

Π6 ἱποίαἰ5 'ῃ ΠᾶΠ]Ο5 ἰπᾶηῖ5 ἀοοίπΔ6, 564 τπιί ρθη οουΐ γοἀἀδιη!η! 46 
παἰνιΐ6 οἵ ράββίοῃμβ οἱ γθϑαγγθοίίοηθ, 4πᾶ6 οΟμ ρΙς ἰΘΙΏ ΡΟ ΡΓΔο[θοί γᾶ 0 

ἘΧΙ. Πᾷάαθο ἁπίομη 5000, «6 οι} τηθὶ, ἤθη «ποἃ 5οϊάτη, ΔΠ||64π05 νὸ- 

ΒΡ. ΠῚ δ αἰΐβοίοβ 6556, 8584 τ ΠῊΠΟΡ γΘϑίγ ΟἸΡΙΟ ΡΓΔΘΒΘΡ ΓΘ νΟ8, 

πθ ἱποίᾷαϊ[5. π΄ πᾶπιο5. ἰπᾶηίππι Ορίπίοηιμη, 5θἀ αἱ ΡΙθπᾶπι Παποίδιη Πᾶ- 

θαι 5. ἴθ παϊινιαΐθ, οἱ ρᾶββίοπθ, δἱ ὑϑϑαγγθοίίοηθ, 4π886 ΟΟὨ ΘΙ. ἰθπι- 



150 ΙΟΝΆΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ Δ ΜΑΟΘΝΈΒΙΟΣ. ΧΙ. ΧΠ. ΧΙΠ. ΧΙΝ. 

ἡγεμονίας Ποντίου Πιλαάτου᾽ πραχϑέντα' ἀληϑῶς καὶ βεβαίως ὑπο 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος. ἡμῶν, ἧς ἐκτραπῆναι μηδενὶ ὑμῶν 
γένοιτο. 

ΧΙ]. Κὸς θηΐην Ἠνοίϊογοβ ἢϊ6 οϑίϊ8. 

᾽Οναίμην ὑμῶν κατὰ πάντα, ἐάνπερ, ἄξιος ὦ δ᾽... γὰρ καὶ δέδε- 
μαι, πρὸς ἕνα τῶν λελυμένων ὑμῶν. οὔκ εἶμι. Οἶδα ὅτι οὐ πον. 
οὔσϑε" ᾿Ἰησοῦν γὰρ Χριστὸν ἔχετε ἐν ξαυτοῖς. Καὶ μδλλον, ὅταν' 
ἐπαινῶ ὑμᾶς, οἶδα ὅτι ἐντρέπεσϑε, ὡς γέγραπται, ὅτιΣ ,ὁ δίκαιος 
ἑαυτοῦ κατήγορος." 

ΧΠΠ. (Οὐηβυγηνθηνηὶ ἴῃ, [16 οἱ τἰπϊοΉ6. 

Σπουδάξετε οὖν βεβαιωϑῆναι ἐν τοῖς δόγμασιν τοῦ κυρίου καὶ 
τῶν ἀποστόλων, ἵνα πάντα, ὅσα ποιῆτε, κατευοδωϑῆτε σαρκὶ καὶ 
πνεύματι, πίστει καὶ ἀγάπῃ, ἐν' υἱῷ καὶ πατρὶ καὶ ἐν πνεύματι, ἐν 
ἀρχῇ καὶ ἐν τέλει, μετὰ τοῦ ἀξιοπρεπεστάτου ἐπισκόπου ὑμῶν, καὶ 
ἀξιοπλόκου πνευματικοῦ στεφάνου τοῦ πρεσβυτερίου ὑμῶν, καὶ τῶν 
κατὰ Θεὸν διακόνων. Ὑποτάγητε τῷ ἐπισκόπῳ καὶ ἀλλήλοις, ὡς ᾽1η- 
σοῦς Χριστὸς τῷ πατρὶ κατὰ σάρκα καὶ οἵ. ἀπόστολοι τῷ Χριστῷ 
καὶ τὴ πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι" ἵνα ἕνωσις ἦ σαρκική τὲ καὶ πνευ- 
ματική." 

ΧΙΝ, Ογαίο ΡΥῸ Ἴϊ6 οί γγΥγῸ0 θοοϊοδῖα ϑυγίαθ. 

Εἰδὼς ὅτι Θεοῦ γέμετε .' συντόμως παρεκέλευσα ὑμᾶς. νημο- 
νεύετέ μου ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν, ἵνα Θεοῦ ἐπιτύχω, καὶ τῆς ἐν 
Συρίᾳ ἐκκλησίας Ε: ὅϑεν οὐκ ἄξιός εἶμι καλεῖσϑαι" ἐπιδέομαι γὰρ 
τῆς ἡνωμένης ὑμῶν ἐν Θεῷ προσευχῆς καὶ ἀγάπης -- εἰς τὸ ἀξιωϑῆ- 
ναν τὴν ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίαν διὰ τῆς ἐκκλησίας ὑμῶν δροσισϑῆναι. 

4) Ομ] ἃ ἐπράχϑησαν, νοὶ] σοπίτηρθ δη  αϊ{4{15 βἰραιπ μαΐαὶ. ΟἿν. Πάβίον- 
ΟαΠὴ ΡΙΔΘΟΘ θη 1 θι5. οίοι. Ῥυᾶθροπο ἅς ἀἶθοκ 1. ο. ρΡ. 21. Η. 
εἶσι, ῬΤΟΡίοΙ τδιηηγδί! ὁὰ 6 Τα ΟΠ 6ΠῚ ; 1] 
Πάρθοι Ὑοῖ. [ηἰ. χαθ βαοία βιθιί. ϑηιὶηι. 
ϑαρτγὰ Ερ. δὰ Ερ!ι. ο.9. ἅτενα ἐπράχϑη.Ἰαο. 

ὅαρ. ΧΙ. 
γοδ585., [δο. 

2) ον: 185, 11. 

Τ Ὅτ ΟἹ ΟΤ᾽ τῶν Ὁ 

ὕδρ. ΧΙΗ. 1) Ιϑηπαίπι5. ΕἼΤ πὶ ἀη6 
Ῥαίγοιη ποιηϊηαί (πι| Αροβίο!πι 1 (οΥ. 
18, 18.)., φιοὰ ἤδθμηγν (61 ΠΠ|6ὸ (Πιβίοί 
δόπόγα!ϊα Τ. 1. ρ. 022.) γνοϊιβιιββὶμηὰθ 

2) χαὶ ἀθοβί ἴῃ (Ὁ. 
8) Ομ Ἴδιπι5 "οι (κατὰ σάορχα), 

ποη ΟΠ νἸβίπ5. ὁ λόγος Ὦδο Ραδίυὶ ϑαι τπ5 
80 Ἰσῃαίο αἰ] οἰ. 

4) Οἴν. ἔρ!ι. 4,4. ἕν σῶμα χαὶ ἕν 
πνεῦμα ΞΞΞ οοποοῦΐϊα οἱ τπιηϊΐὰ οχ γᾶ 
ΘΟΟΙοβἰδη) 510 {1 ἴῃ δὰ ἰρϑβὰ. 

(ἀρ. ΧΙΥ. 1) Ἠεὶῖς οἱ ρ]π5 ἴῃ Γθοθη5. 
ἸΟΠΘΊΟΥΡῚ ἰπηϊ α{{ Βα]. ΑΡ. δὰ Βοπι. 15. 14. 

2) ὼ (Οἱ ὅπὶ χαλεῖσϑαι, φιοὰ τὰ- 
(αἴπη} δὲ ἴῃ χαλεῖσϑε, διργα ᾿ς τι (ε. 
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ΡΟΒΓΙ ΡΠ]αι1; {86 ν6γ6 οἱ ἱπάἀπ δηῖ6᾽ σοϑία βαπΐ ἃ [6581 ΟΠ γδίο, 806 
Πθϑίγἃ, ἃ 4τιὰἃ ΚΟΥ ΠΟΙΏΪΠΙ νοϑίμιπὶ δοοιααί, 

ΡΟΥΘ ρῥΓδθϑιἀαίιβ ῬΟΠΓῚ ΡΠ δι, {πᾶ6 νοΡῈ ΠΡ ΘΓ] α6 ἰδοία δὴ ἃ (ν]- 
5ί0 [6511, 80,6 ΠΟΒΙΡα, ἃ (πὰ ΘΧΟΥθ ΔΓ 6. (ΠΟΙ πὰ Π| γ ΘΒ ΓΙ] Π6 5ἰπαΐ Πρι5. 

ΧΙ. Κος5 οηΐην ηιοίϊουοα ἢ οϑίϊϑδ. 

ῬΡΙΔΙ ὙΟ]5. 1 ΟΠΊΠἾ 115, 54 46} αἰ ρητ5 811π|. Εἰδὶ ΘΠΪΠῚ Ἰἰραίτιϑ 
5117} ΡΓῸ (ΟΠ ΡΙβίο, ΟΟΠΙρΡΑΓΔΠἄπ5. ἰΔΠΊ6 ἢ ΠΟ 511Π| ὉΠῚ ΥΘΒΙΓΙΠΙ, (πὶ ἸΙραίὶ 
ΠΟ 65{|5. ΝΟΥ, αἀποά ἰὰὸ ἰδιιίθ ΠῸΠ 5ῈΡ6.} 115: [6ϑιὴ. θη (ΓΙ βίη 
Πα 015. ἴῃ γ 0} }]5. Εἰ πηᾶρὶβ, απ ἰδιο γ05, 5610 {πο ΘΥαθ 50 {|5, δἰσαί 
ΒΟΡΙΡίαηι 650: ,Ππ51Π|8. 511 οϑί δοσιβᾶίοτ. ἡ 

ἘΧΠ. ὕηδηι ἔγραᾶν γ 18. ΡΘΓ ΟἸΙηηΪᾶ, τηθάο ἀἰρητ5. βἰπι. ΕρῸ 6ΗΪΠι 
"06 ΓΕ νἱποίμιβ., ΠᾺΠΠ1 ὙΘΒ 71 50] ΠΟΥ ΟΟΙΡ ἈΠ 15. 5πη)|. ὅδοῖο, 4ποά 
ΠΟ [ΠΠΘΙΠη1 ; ηδιη ἰθϑιη (ΠΡ βίη ΠΟ .ἰϊ5 ἴῃ νοἰϑηηθ ρ51ι5. θείη 
Ροΐπι5 οὐτὴ ἰαο ν05, 8010 Υ05 ΤΠΡΟΓΟ 5|{πη4], 5] οαΐ βουιρίαμη οϑβί: 
ἰδία. 511 δοοιιβαίον δϑ5(. 

ΧΠΠ. (Οὐηβνηνθηνηὶ ἴηι [6 οἱ υποΉ6. 

δίαάοίο, ἰριίαν ΘΟΠΠΡΙΠΓὶ ἴῃ ἀοΟΙΓΙΏ5. ΠΟΙΏΪΩΙ οἱ Αροβίοίοσιιμῃ, τί 
ΟἸΠηΪᾶ, απᾶ6 [Δο15, ῬΓΌΒΡΘΟΙΘ ΨΟΒ15 βιισορδηϊ, ΟᾶΡΠ6 οἱ βριγπ, Πά6 οἱ 
Οαγαίο, ἴῃ ΕἾΠΟ οἱ Ῥαίγε οἱ ϑριγα., ἢ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ οἱ ἰπ πο, απ ἀϊ- 
δΠΙ55Ι 10 ΘΡΊΒΟΟΡΟ γϑϑβίγο, οἱ ἀἴσηθ οοηίοχία βρ γ ΠΔῊ ΘΟΓΟΠὰ ΡΓΘΒΟΥ (ΟΕ 
γΘδίρι, οἱ οὐπὴ ἀϊδοομῖβ, Π60 μ]δοθηΐιι5, δαθΙΘ οἵ οϑίοίθ δρίβοορο οἱ 
γΌΡ15 πηι, τ Ι65π|5 ΟΠ νιβίι5 ῬΔΙΓῚ 5ΘΟΙΠ 1] ΟΔΡΠΘΠ, οἵ ἈΑροϑίο!ὶ 
Ομνιδίο οἱ Ῥαίγὶ οἵ ϑριριίαϊ ; αὐ ἀΠ10 511 οἱ ΘΑΓΠΔ]Π18. οἵ βρ 815. 

ἘΧΠΙ. θαΐίθ οὐσὸ Ορϑιπ) τὖ ΘΟΠΠΡΙΙΘΙΏΪΠΙ ἴῃ ἀορτηδί 5 ΠΟΙ ἰηὶ 
οἱ Αροϑβίοίογιη, τὖ ΟἸηηϊᾶ, (τᾶρ ἴδοιεῖ5, γοοίΐὰ ργοοθάδηϊξ νἱᾶ, οᾶγΠ6 
Βριγίαιιθ, Πάθ οἱ οαγαίθ, ἴῃ ΠΠΟ οἱ Ῥαΐγε οἵ ἴῃ βριγιζα, [ἢ ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ 
οἱ 1ῃ ἤπθ; οὐ εἰρη ϊββη0 ΕΡΊΒΟΟΡΟ γοβίγο, οἱ οἴπὴ θ6πη6 οοηίθχία 50}- 
ΓΙ} ΘΟΡΟΠἃ ῬΓΘΒΌΥΓΘΓΙΟ νϑϑίρο, οἱ Π6ὶ τη]! 5.Ὁ15 ΒΙΔΘΟηΪ5. δΈΡΙΘΟΙΪ οϑίοίο 
ἘΡΊβοορο οἱ νοθὶβ τππίπιο,, βιοαΐ [6515 ΟΠΡΙβία5 Ραΐγι, 5ΘΟΌΠἀ11Π} ΟΔΓΠΏΘΙΏ, 
οἱ Ἀροϑβίοι! (μγιβίο οἱ Ῥδίγι οἱ βριγια!, αὖ ΠΠῚῸ 510 ΟΔΡΠΔ]15 5.π}1}} οἱ 
ΒΡ ΓΙ (4}15. 

ΧΙΥ, Ογαίο ΡΥῸ ἢϊ6 οἱ ρΡ7Ὸ θοοίοδῖα ϑυγῖαθ. 

ἀὐμη 50 νὸ5 Π60 ΡΙ6Π05 6556, ὈγΟν 5 νῸ5 ΟΟΠΟΡίδίΠ5. 511η]. 
Μοιηογο5. οϑίοία πιθὶ πὶ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙΡ115 νοβίγιβ, αὖ ΠΟ Δ556 {πᾶ}, δἰ ΘΟΟΙΘβίδο, 
4πᾶ6 ἴῃ ϑυγῖα οϑί ---- ἀπ846 ΠΟῚ 51πῈ αἰρηϊ5 γοοᾶγὶ, ἱπάϊσθ 0. ΘΠΪΠῚ ὉΠ ἃ 
γοϑίγα ἴῃ Π60 ογαϊίοπθ οἱ οἢῃαγιίαία ---- αἱ ΘΟΟΪΘ518, 4πᾶ6 ἴῃ ΒΥΓΙα 65ΐ, 
᾿ηογθαΐα ΡΟΙ ΘΟΟΙΘβΙδπ γΘϑίΓἂ ΠῚ ἸΓΓΡΟΓΔΓΙ. 

ἘἜΧΙΝ. ὕὑμπι 5οίδηι, νῸ5 δὶ ρΙ9πῸ5 6586, ὈΓΡΘΥΪΘΡ γ05 ΟΟΠΟΡίδίτ5 
5.1, ΔΙΘΙΠΟΓΟΒ Θδϑίοίθ τη6ὶ ἴῃ ΟΡΔΙΙΟΠΙ 115 νοϑίγιβ, τ ΠΟΘΙ] ΘΟΠΒΘΩΠΙΔΓ, 
οἱ ΠροΪοβίαθ, 4πᾶ6 ἴῃ ϑυγία δϑί (θα. ΘΡῸ ΠΙΘΙΙΌΓΙΠῚ νΟΟΔΓΪ ΠΟ 511 
ἀϊσπαβ᾽ ΟΡ5 Θηΐπὶ ΠὩΪΠϊ οδϑὲ ππὶία ἴῃ 60 οΓαίίοπμθ νοϑίγα οἱ οδυ (δ! 6), 
αἰ Ἐσοϊοβία ϑυγᾶθ πη Γθαία ΡΘῸΓ γοϑίγαπι ΕΟ οβ᾽ᾶπὶ ΓΘ ΓΙΡΟΓΔΓΡΙ. 
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ΧΥ, δαϊιίαηί υο5 Ερϊνοδὶλ οἱ οθίογαθ θοοϊοδίαθ. 

᾿Δσπάζονται ὑμᾶς ᾿Εφέσιοι' ἀπὸ Σμύρνης, ῦϑεν καὶ γράφω ὑμῖν, 
παρόντες εἰς δόξαν Θεοῦ, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς, οἱ κατὰ πάντα μὲ ἐμέ. 
παυσαν, ἅμα Πολυκάρπῳ͵ ἐπισκόπῳ “Σμυρναίων. 
ἐκκλησίαι ἐν τιμῇ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἀσπάξονται ὑμᾶς. 

Καὶ αἵ λοιπαὶ δὲ 
Ἔῤῥωσϑε ἐν 

ὁμονοίᾳ Θεοῦ, κεκτημένοι ἀδιάκριτον" πνεῦμα, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. 

ΤΡΑΛΛΙΑΝΟΙ͂Σ ΓΝΑΤΊΙΟΣ.:: 

Ἰγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἦ ἠγαπημένῃ Θεῷ, πατρὶ ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, ἐκχλησίᾳ ἁγίᾳ, τῇ οὔσῃ ἐν Τράλλεσιν᾽ τῆς ̓ Ασίας, ἐκλε- 
κτῇ καὶ ἀξιοϑέῳ, εἰρηνευούσῃ ἐν σαρκὶ καὶ αἵματι [καὶ]" τῷ 
πάϑει Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν ἐν τῇ εἰς αὐτὸν 

ἀναστάσει" ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν τῷ πληρώματι ," ἐν ἀποστο- 

λικῷ" χαραχτῆρι, καὶ εὔχομαι πλεῖστα χαίρειν. 

Ι. αι υθϑίγα ρ6ν Ῥοϊψθίνην πυϊυὶ ἱπηνοίμ!. 

"ἥμωμον διάνοιαν καὶ ἀδιάκριτονΐ ἐν ὑπομονῇ ἔγνων ὑμᾶς ἔχον- 
τὰρ, οὐ κατὰ χρῆσιν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ," καϑὼς ἐδήλωσέν μοι Πολύ- 
βιος, ὁ ἐπίσκοπος ὑμῶν, ὃς παρεγένετο ϑελήματι Θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ ἐν Σμύρνῃ, καὶ οὕτως μοι συνεχάρη ΘΕΡΕΡΙΤΗ ἐν ᾿Ιησοῦ 

(ᾶρ. ΧΥ. 1) Νοη ἘΡΠ 6511, 4πὶ πθρο- 
ΟἸΔΠΑῚ οδιι5ἃ ΒΙΏΥΤΠΔΘ ἀδροθδηΐ, 564 1], 
αὶ οὐπὶ ΘΠ ΘΒ1Π10 Θρίβοορο ΡΠ 650 [βπᾶ- 
ἀπππ 60 ΘΠ’ Δηΐ 58] 1. 

2) Τὰ 6. [6 ΓΡΟ]. ὙΟβ51π5., ἴῃ ΟΕΪΠΠῚ5 
ἰοχία δεάχριτον, αἱ οχ!. 1. Οἷνι δά 
ΕΝ ΘΔ. ΤΙΝ ὁ ΠΠ, 

1) δ1᾽6. ᾿ἰπϑουθαυηΐ (ὁ ],.. -- Αθααᾶ 6 
Δ]1α πη οΟἰν]αία πη ΟΠαγ ίαΐθ. ̓ πηρ}5], (αὶ 
ΤΙΔ]]65 ᾿ΠΠ Δ] ΔΡαηΐ, [Γαίγοθ ΡΟ ΙΒ] ΠΠῚ 
ΘΡΙΒΟΟΡ ΘΙ ΓηΔΠ αἰ] οσαγθυιηΐ (6. 1. 
12.).. πὶ ΤἸσηδί!ο ΟΡ νἱποι]α ΘΟΠρΡΤ αἰ α] 6 πα. 
15. πδίμιγ}} ΤΥῪΔΙ Δ ΟΤΊΙΠῚ ΠΊΘΠ 15. ΟΔΠΔΟΤΘ 
αἴσαθ 46 οχ ἴρ50 δρίβοορο οορηΐίδ, ἰδ 46 
605 ΟΟἸΘΡ Γαΐ, 90 ΟΦ] ΘΗ [18Π| ΟΥσἃ ἰΡ511ΠῚ, 
ῬΓΘΒΡΥΓΟΓΟΒ. οἱ ἀΐδοοπηοβ Δάαπ6 ΠηΠ ΠῚ 
ΔΙΠΟΓΘΠῚ δίαιιθ πηϊ(αίθιη, τί ἀ5βο]ϑί, οο- 
πογίδίαν (ὁ. 2. 8.).. ἨσυμΠ} αἴθ 510] ΟΡιβ 
6556 (0. 4.}; «πδιην8 οοοΙ δία ἰγϑάουο 
Ῥοββοί Ῥιδθοορία, ἀἰβοὶραϊη 856. 6586 
Αἰ Πστηαΐὶ (0. ὅ.). ΑΡ οὐ σοποὶς ἀοοΙΓἢΪ5 
οπδίοαϊ!ο. νο85., ΡΥ ΔΟβΟΡπ ἃ Ποοοίϊβ, ἴά 
σαϊάοιη τηδηϑιιθίπϊπο, Πάθ οἱ ομαγὶ[αίο 
οΟἰοπα (ὁ. 0---11.). ϑαϊαίο γὸβ πηἃ 
οὐ ἰοραί5. ΘΘΟΙ ΘΒ] Δ} ΠῚ ΘΓ Πᾶ6. ΡΓΔ6- 
ΒΘ ΠΠΡι5; τηδηθίθ ἴῃ [ἰἀ6 οἱ ὁῃαυαΐο, οἱ 
πῃ ΟΓΑΙΙΟΠἾι15. ὙΘβίΓ5. ΠῚ οἱ ϑ'γυϊδθ δο- 
ΟἸοβίδθ ΤΠΘΠΊΟΓῸΒ. οβίοί (ς, 12, 18.). 

γευβῖο ϑυγᾶοα ἃ (πγοίοηο οαϊία Ερὶ- 
βίοϊδα δά ΤΊγδΙΠ]ᾶΠ085 οᾶρ. 4. οἱ ὅ. ἰΐᾶ 
ΘΧΠΙ οί, αἰ θα δπηθοίαί 1ΠΠ15, {πᾶὰ6 οχ Ερ. 
δ ἨἈοπηᾶηο8 ἀδϑιμηρία ΡγΟΐοσί {Π{1π|8. 
ΓΘ ΘηΐΠ ΠῚ 58Π6. ἘΠῚ ΠΒπι6 ΟΡ 115. ΟὉ 
᾿π 0] οὴ οἱ ἢἰο οἱ 1Π1Ὸ Ἰοοπη ΠΆΡΟΓΟ 
Ροίοβί, αδηγ πὴ ΘΠ [Δ 01} 15. {ποίαν ἴῃ 
[φηδίϊο φγᾶθοο. (ὑπγοίομαϑβ ὑ6ΓῸ αἰγαμη- 
46 οἂρ. Εριβίοϊαο δὰ οι. δαϊιάϊοδί, 
Θᾶπ| δ ΤΥΔΙΠΪΔη05 ἀθηοίδηβ. 55} ΘοίδΠ,. 
ΑΤΤΊΘΗΪ ἸηἰοΥΡΥοία Ομ οη ἃ0Ρ. Ῥοίθυμηδη- 
ΠἘΠῚ ΘΥΟΪγ 85. 

2) ἐν τράλεσιν 61. 
8) [καὶ] δχ [ηΐϊ. νοΐ. Ἰπβθνὶ νὰ} Υ088.: 

ἀροϑί ἴη ΟἿ. Μ|ΙΠῚ ααϊάριηῃ ἀθαπάαγο 
νἱάθίαν, 4αἷἰϊὰ τῷ πάϑει ἂρροβί[ϊο οβὶ 
ΡΙΔΘοΘ θη πη). ΓΒ ΑΥἸΉ. ἃ ἰθχίιι οΓ. 
Υγ6] πηᾶχίμηθ ἀἰβογοραΐ. 

4) χαὶ ραν οι] πη ἃ οβδῖῸ ΡΓδοίου- 
τ βϑᾶτη ΡῬΓΔΟΡοηΐ (ἃ 1,. 

ὅ) 1. 6. οαἶπβ δοοϊοδίδθ οἵηηΐᾶ 58ἃ- 
᾿πἴοὸ Τθ γα. δηιληι. 

6) {Π| ἢΐς 5101 (Θρβοορο), ἰΐὰ ἰη[τὰ 
ὁ. 2. ῬΓΟΒΌγ οΓ5. {πόαιο ἘοοΙοβίδθ ΤΥδὶ- 
᾿Ιᾶπᾶθ διοίου Γαΐ θη) «πὰ ἀδτη ΡΟ ϑίΟ δ Πη 
{Ἰ θὰ ᾿ρπαίπιβ. 166. ΒΜ. π5 βαϊαἰδη αὶ 
[ΟΥΠ]αΠ, {πιὰ ΑΡΟΒΙΟΪΙ αἰ θαηΐαν, ἰπ{6}}}1-- 
δῖ1, Ἠοϊβίθηϊιβ : Αροβίοἰϊοο ἤϊοτο, ἀτγὰ- 

ἐν 
Ἧ 
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ΧΥ, δαϊιίαπί »ο5 Ερϊιοδὶλ οἱ οθίουαθ θοοϊοϑὶαθ. 

ϑααίδηΐ νὸ5 ἘΡΠ6511 6 ϑιηγγπᾶ, ππὰᾺ6 Πᾶθο 50ΓΡ00Ὸ γ 0} 18, 4αὶ ΡΓΔ6- 
Βθ0η.05 δάϑιυηί ἴῃ Ποὶ ο]ογίαιη, υὐ οἱ νοβ, 4] 126 τπἃ ΟΠ ΡΟΪΥΟΔΓΡΟ 
ΘΡίβοορο ΒΥ ΠΔΘΟΡΠΙΙΏ ἴῃ ΟἸΊΠ 115. ΓΘΟΓΘαμηΐ. Εἰ σρίθγαθ βαρ θϑίᾶθ ἴῃ 
ΠΟΠΟΓΘΙῺ ἴθϑιι ἀμ γ ϑ(1ϊ νὸ5 5] αἰδηΐ. γαϊθίθ, 60 πη], 5ρ᾿ γα ροβϑι ἀθηΐθ8 
᾿Π5ΘΡΑΓΔΌ 6), {πὶ 68ὲ [6515 (ΠΥ βίιι8. 

ἜΧΥ, Βαϊαίδηΐ νο5 ΕΡΙΙΟ511 οχ ϑΉΥΓΠᾶ, ἀπᾶθ οἱ βου 0 γ θὶ5, δὶ 
ΡῬΓδοϑθηΐθ5 δάϑδιηί δὰ σ]ογίδιη Ποῖ, βίο οἵ νοϑ, {π| ΡῈ Ομμηϊὰ Π16 ΓΘίο- 
ΟἸΠαγαμς ὑπ ΟΠ ΡῬΟΪΥΟΔΓΡΟ ϑΠΠΥΓΠΘηδίιη ΕΡΙΒΟΟρΡΟ. (ἰδίθγαδθ Δπ0 416 
ΕΘ ΟΙοβῖαθ ἴῃ ΠΟΠΟΓΡῈ [651 ΟΠ γΙδί] νὸβ βαϊαίδηϊ. Ὑγαϊθῖθ ἴῃ οοποογάϊα ἢ οὶ, 
Πα Ἰ να ]δὰπ ροϑϑιἀθηΐθβ ΒΡ ΓΙ απ, 4] οϑί [6515 (γι βίι5. 

Δ ΤΑΙ ΡΙΑΝ ὁ 5: 

Ισπδίπιβ, 41 οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΥ5, αἰθοίδθ ἃ Ὦθ0, ρᾶΐγαε ἴθϑιι ΟΠ γι, 
ΘΟΟΙοβΙΔ6 βᾶποίΐδθ, {τιὰἃ8 οϑδϑί ΤΊΆΠΠ 5. Αβῖᾶθ, οἱθοίδθ οἱ 60 ἐϊξηδο, 
ΡῬᾶρθιη ΠᾶΡΘηΪ [ἢ ΟΔΓΠΘ οἱ 5δηριη6 οἵ ρβϑι9η6 ἴθϑιι (ΠΡ 511, 
ΒΡΟΙ ποβίγᾶθ, ἀιδηἋο ΓΘΒΈΓΘΘΙηΙ5 δά ΘΠ; 4πᾶ1| οἱ ϑ8}πί0 ἰὴ 
ῬΙΘπΙαἀἸη6., Ιῃ ἂροβίοιθο ομδγδοίογθ, οὐ 4αθ6 θ] ΠΡ ΠΙηΔπ ορίο 
58] αΐ 6 Πη. 

ἜΘΟΝΑΤΙΌΒ ΤἈΑΛΙΙΑΝΙ δ. 

ἐἸρηδίϊιβ, {αὶ οἱ ΤΠΘΟρογιιβ, ἀἰ!θοίαα Π60 Ραΐγὶ [ϑϑὰ (μγιδίο Εο- 
Οἰοβίδθ βηοίδθ, {τᾶ δὶ ΤΎΔΠΠθ15 Αβίᾶθ, οἱθοίδο οἱ Π60 ἀΐρῃηδο, 
ῬᾶΟΘΠῚ ὨΔΡΘΗΪ [ἢ ΟΔΓΠΘ οἱ 5ΔηΡΊ 6. ΡΘΓ ρᾶβϑ᾽ ΟηΘῚὴ [ἴθϑιι (ἢ ΓΙ511, 
ΒΡΘῚ ποδίγαθ, δἰ ΓΘΒῸΓΓΘΟΙΟΠΘΠ [ἢ ΙΡ51Π|, ἀπ] ἴῃ Ρ]Θη ἀπ 
ἈΡΟΒίο!60 ΠΏΟΓ6 βαϊαίο,, οἱ ῥ᾽ αγ ηπ βαίνογα ορίο. 

1. }αυδ τυοϑίγα ρον Ῥοϊψθίνην ηυϊυὶ ἐπηηοί. 

Οοηδίδηΐον ἱπου!ραίδμηη οἵ 1Π5 6 ΡΆΡ ΡΠ 61 [ἢ 5. 15{1Π6 {18 πηθηΐ6 1 οΟσηονὶ 
γῸ05 ΠᾶΡΘΓΘ, ΠΟ 1181 501πη|, 564 Ιη64016, 4θιηδαμηο απ [ἃ ΤΠ] ΘΡΙΒΟΟΡῚΙ5 
γοϑίου ῬΟΙΥΡῖι5. ᾿παϊοᾶνι, {πὶ διηγγηδα δάϊι! ΡῸ. νοϊαπίδίθιῃ. ἢ οὶ οἱ [681 
ΟΠ γιβίῖ, Ζαϊ4π6 τ 11 νἱηοΐο ἴῃ ἴθϑιι ΟΠ γιβίο τὰ ΘοηρΡ δία! αίτι5. 651, πα ΟἸΠΠΒΠῚ 

Ἐ1. Ιπου!ραίλῃι οἱ ποη {οἴδιη πηθηΐθηι ἰῃ ρα ἢ ἃ γνὺ5 ΠΆΡΘΓῈ 60- 
ΘΏΟΥΙ, Ιῴἅ4ὰ6 ΠΟῚ 811, 564.Ἅῳ πδίμγαθ ὈΘηθἤοιο, ἀπθιηδάπηο πη} 516 η 1 Πᾶν! 
"181 ῬΟΙΥθ 5 ΕΡΙΒΟΟΡ5. νοϑίθρ, 41 διῆγγηδθ δάϊα! Ρ6 1 νο]ιπηίδίθιη 6] 
οὐ ἴϑϑῖι ΟἸΥΙ511, τ] 416 νἱηοίο ἴῃ [6581 ΟΠ γιϑίο [1 ΘΟΠρταία]δίιι5 Οϑί, 

Ζίηϊ ΥΟΥΒΙΟΩΪ [(ἀ] 1086 χαὶ ἰπδουϊί: ἰἃ 5. ΘΟΓΠΠῚ ΘΧΘΙΟΙ 5. οἱ ΠΟΠΪ5. ΟΡΟΙΡῈΒ ; 
{πᾶ1|6 10 58] 0 οχίδπϊο π6}1ἃ ρίθηθΖΖζα, 564 οἰϊδπη! οχ πϑίμιυ 8] 1 ΘΟΙ ἢ] ΒΟηϊίδίθ. 
6. 611 δΔροβίο!θο οδγδίίο το. Τὰ οπΐπ δοοίρίθπάα πᾶθο ᾿βηδίϊ νογΒδ, 

1) Εἶτ. βαρτᾶ. Ερ. δὰ Ερ!ν. ο. ὃ. αἴψιιθ 81 βου ρβίββοί οὐ χατὰ χρῆσιν 
8) ΤΡΔΙΠΔπουιη Πάθιηῃ οἱ οοηδίδηϊη μόγον, ἀλλὰ χατὰ φύσιν, ἰάχιιο, 5818 

ΠΟ ῬΟΒ56 ἰπίππι ΟΟΡΠΟΒΟΪ οΧχ 4αοίἸὰ-ὀ {γἰο ΙΟψαθ πα βΘΠΘΓΘ. 
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Χοιστῷ, ὥστε μὲ τὸ πᾶν τυλῆϑος ὑμῶν ἐν αὐτῷ ϑεωρεῖσϑαι." “πο- 

δεξάμενος οὖν τὴν κατὰ Θεὸν εὔνοιαν δι’ αὐτοῦ, ἔδοξα εὑρεῖν" ὑμᾶς, 
ὡς ἔγνων" μιμητὰς ὄντας Θεοῦ. 

Π. ϑδίοίο ϑιυνίοοίἑ ορίβοορο, πον οἱ ἀϊαοοηῖϑ. 

“Οταν; γὰρ τῷ ἐπισκόπῳ ὑποτάσσησϑε" ὡς ̓ Ιησοῦ Χριστῷ, φαί- 
νεσϑέ μον οὐ κατὰ ἄνϑρωπον" ζῶντες, ἀλλὰ κατὰ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, 
τὸν δι᾿ ἡμᾶς" ἀποθανόντα, ἵνα πιστεύσαντες εἰς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ, 
τὸ ἀποϑανεῖν ἐκφύγητε. ᾿Ἀναγκαῖον οὖν ἐστὶν, ὥσπερ ποιεῖτε, ἄνευ 
τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν πράσσειν ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὑποτάσσεσϑε καὶ τῷ ,πρεσ- 
ἐείον ὡς τοῖς ἀποστόλοις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, ἐν 
ᾧ διάγοντες εὑρεϑησώμεϑα." Ζεῖ" δὲ καὶ τοὺς διακόνους, ὄντας μυ- 
στηρίου" ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, κατὰ πάντα τρόπον πᾶσιν ἀρέσκειν. Οὐ γὰρ 
βρωμάτων καὶ ποτῶν εἰσὶν διάκονοι, ἀλλ᾽ ἐχκλησίας Θεοῦ ὑπηρέται. 
Ζέον οὖν αὐτοὺς φυλάσσεσϑαι τὰ ἐγκλήματα ὡς πῦρ. 

Π], Ποπογαίο αϊαοοηος, ορίδοοριηιν οἱ ργοδυψίογοϑ. 
16) , ’ 2 , Χ ΄ δ 3 ᾿ 3 - 
μοίως πᾶντες ἐντρεπέσϑωσαν τους διακόνους ὡς ἐντολὴν Ἰησοῦ 

δολ 

Χριστοῦ, καὶ τὸν ἐπίσκοπον ὡς ̓ Ιησοῦν Χριστὸν, ὄντα υἱὸν τοῦ πα- 
τρὸς ,1 τοὺς δὲ πρεσβυτέρους ὡς συνέδριον Θεοῦ. καὶ ὡς σύνδεσμον" 
ἀποστόλων. Χωρὶς τούτων ἐχκλησία οὐ καλεῖται. “Περὶ ὧν πέπεισμαι 
ὑμᾶς οὕτως ἔχειν. Τὸ γὰρ ἐξεμπλάριον τῆς ἀγάπης ὑμῶν ἔλαβον, 
καὶ ἔχω μεϑ᾽ ξαυτοῦ ἐν τῷ ἐπισκύπῳ ὑμῶν, οὗ αὐτὸ τὸ κατάστημα 

9) [Παπἰγπιβίμια (ο(. [6 οΠ10 ϑεωρῆσϑε ϑγΆΡΙ πη οἱ γο58., Ἰηυοηϊαην" νοὶ. [ηἴον- 
ΧΡ] οὶ, οἱ 5θηϑιι Τ]6 61] ἸΠ 16} Πρὶ Ροίοβί; ΡΓ65.. [ἢ ἴ, οἱ ἂρ. [πὲ θ}Ρ ο]αίογοιη εὑρε- 
ϑεωρῆσαι οὁΧ [πἰοΡΡοΙίονο οἱ νοΐ. [ηἰ. ϑησόμεϑα, 4|10 ῬΓΟΥΒΙΙΒ. 56η51,. 
γοβδῖιθ, {θη 564. δα. ὀχοορίο [ἃ- 1) το, ποὰ ἀθθο 6 6556. {ΘΙ (181, 
ΘΟΌΒΟΠΟ οἱ {π| δἵ1πὶ ΓΟΡ ΘΙ Θυηΐ. ΘΘΉ515. ΟἿΪ ΠΟῚ ῬΙδοθαηί ΟἸΔΉἾ 115 πη0 15. ἀϊδοοηί. 
ΡῬΓΡοίδθοίο δοίϊνὶ τηοαϊ ῬΙδοβίδί. γο585. 

10) ἐδόξα εὑρὼν (ΟἽ, οἱ ἀπ τα 8) ἈδΟΟΡΙ 6 τηᾶγρ. (οαϊοὶβ. (Ο Ἰθοίίο- 
εὑρεῖν ν. εὑρὼν, ΡῬΙΟΡΟϑι Ὑ088 [η΄ πο μυστηρίου ἀοοία τηᾶηιι ἃ 50} }Ρ 81] : 
ΤΟΡΙῸ5. γοΐ. οἱ Αὐπη. 166. ἐδόξασα εὑρών. ἴῃ ἰοχίι ο5ι μυστήριον, πἰ 80}. 10: μὺυ- 

11) ἔγνω (ἃ, τηᾶῃ. Ρ1. Π|ι ν ροβίθα στηρίων Ἰῃϊ. νοΐ. οἱ ΡΑΓΑΡΙΠΓΑβίοβ, υ- 
Δ ἰβουρία, {{π|8Π} [ΘΟ ΟΠ ΘΙ ΘΟΙΠΘη δἱ Ὑ οββῖπ5, ἤᾶθο 

͵ "- Ρ 
ὕαρ. Π. 1) ὅταν (, ὁτ᾽ ἂν 1, αὐάοηβ: ϑθηϑιΠπη,. ΠῸῚ ῬΘΙΌΘΡΟΙΘ ἰπίρι- 

γο55. ἴδο. ῬΓΟίο5, 4π| (απο 5815. δὲ οἰασιβ. ὨΙοϊΐ 
1) Ποῖ! ὑποτάσσησϑε «ο.(11,.. Νἅπι! οηΐμη, πο (ΘΠ 616. 6556. “ΘΙ πιᾶπι, οἱ 

ἴη ποὺ {πόα (οὐ. ΤΙΒΟΠ ΠΟΥ π5. τὰ ποὸὰ. θ᾽ οθαηΐ ΟΠ θ5. Τη0 15. αἰδοοηΪ. 
ΒΟΓΙΡΙΠΠ 6556. ΘΟΡΠΟΤ ΘΙ ΠῚ6 [61 σοηΐτα 05 ΘΗΪΠῚ ΠῸΠ 6586 ΤΗΪΠΪΒΙΓΟΒ. ΘΒ ΟΠ 6η-- 
ἸΔοο ϑοπιη, 4 ὑποτάσσεσϑε αἱ γο58- ἰουιπὶ οἱ ῬΟΟΙ ΠΟΥ ἢ 5644 ΠΠΪΠΙΒΓῸΚ 
5185. οἱ 0}. ΠΏΡΓ. ΠΥ ΘΡΊ Οὐ πὶ [)6]., 5ῖγθ 5'ΔΟΓ ΔΙ] ΓΟΤΊΠΗ. 

9) Π  Θ  Ες {πιο ἴῃ ἀνϑρώπιγον ΑΙΔ τἰάαιθ. ἀϊδοοποβ 4υϊἀθηη ἱπηΠΊ1Π 65 
ῬΘΓΥΟΡ (1 γοββίιβ, χατὰ τὸ ἀνϑρώπιγογ 6556. ἀοΡΟΓΟ ἃ) ΟΠηΙ Ροοραίο ; οἱ πὶ 'ρ508 
8116 ΠΟΟΘββ [αἴθ ῬΓΟΡΌΠΘΩ5. ἴῃ ποίϊ5. {Ππ0|- ἀδοοί, υἱίανθ ΟΥἸΠ]μἃ. [ΔΙ 8 Π| ̓ ΘΊΘΠῚ : 
ἸΒ4Π16. ΠΟΒΠ1 (ΟΠ ο]5 ἸΘΟΙ]Ο ΟΟΟΠΥΤΙΐ ἃ0. 105 Ὑ6 100 ἀδθογ ἰα] 65. ἀθλία του υ θη ἃ 
[πὲ6 00]. Οὗ, 1 ον. 15, 832. ἀΔ]. 8,15. ργοβθίιῖ. ΜΙΡΟΓΡ διιίΐθιῃ Απίϊοομιι., «αὶ 

4) Ἰηΐϊ. νοΐ. υ05. ΒΟΙΙΊΠΟΠΘ 124, πᾶθο Ισηδι}} οἰΐαί, 16 111ἃ 
δ) ὑποτάσσεσϑε 5ου]ρ58ὶ ο. Ο 1, οἱ. τηπίαθβο, τί ἰά, σαοὰ ἀθ6 ἀϊδοοπὶβ Ηἰἷς 

ΑΥΠΘἶο. οββίτιδ ΠΟ π|6 ΘἀΠῚ ΘΟ Ομ θη (ΤΟΙ, ΡΤ ΟΒΡγ ΟΡ 5. ΔἸ 1 : τηοο ἀρὰ 
γ ΘΠ] Θ 8) ὁθηβοῖ ἴθ ΠΟΙΪΒ., οἰδὶ 'ρδθ {Ππ|| ἰ0Οτ5. 511 ἸηΐοθῸ... πθ6ὸ αἰπιὰ οχοὶ- 
Θγα]βαν ὑποτάσσεσϑαι ὁ. γοῖ. [π|., ἀθνίηΐ γου]νὰ, τ ΑΡΠΙΘΗἶπ5. Ἰοβ͵558 υἱάθίιν 
ἈπΙΙ001). 5611. 124. οἱ 8}115. 4π|0ὸ5 566. συμμύστας. 
ΒΙΏΙ ἢ. οἱ ἴδο. 9) φυλάσσεσϑε 1,, φυλάσσεσϑε ( 

6) εὑρεϑησώμεϑα (ὁ ἨοΙδίθμ! ἃρο- αε βιργὰ. 
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τατΠἀἸ μθ νϑϑίγᾶπι ἴῃ 60. ΘΟΠἐΘΠΙΡ]αἴτι5. 511, ΕΧΟΙΡΊ ΘΠ 5. ΘΗΪΠῚ ΡΘΙ [Ρ 511} 

γοβίγϑιη, 4πᾶ6 5θοιπάμπιῃ ἤθιμ οϑί, θη θυ] [ἅΠ, νῸ5 0808, 4105 ΘΟΘΊΤΟΥΙ! 

Πηϊαίογος 6], ᾿πγθη1556. υἱ ἀθ Πὰν. 

αἰ ππίνουϑᾶμι τη] Εἰ πα! 6 ηὶ νοβίγδιη ἴῃ 60. ΟΟΠΙΘΙΡ]αΐ5. 511. ΑΟΘΟΙΡΙΘΠ5 
ΘΡΡῸ ΡῥγΟθδηβ6π6 ἰβίαμι βϑοιπάϊπη Π οὶ ΒΘΠΘυΟ]Θ ἢ [8Π|, Υἰβι15. 511Π| ΤΉ]ΠῚ 
ῬΘΓ ἰρϑπη ἀθργθῃ θη 5856. γ05 ᾿Π]ἀΓΟΓῸ5. 6586. [)6]. 

Π. Εϑίοίο ευινδίθοιϊἑ ορίβϑοορο, ργοδυμίονῖβ οἱ αἱαςσοΉϊδ. 

αὐ ΘΠΪη} ΘΡίβοορο ϑαθθοῖϊ 5115. αἰ ἴθ ΟΠ γιβίο, ν᾽ ἀθηηϊηὶ ΠΏ1}]; 
ΠῸΠ 5θοιπάμπμηη ΠΟΙΏΪΠ6Ιη, 56 βϑοιπάπηι [οΘϑῖπη (Πτιβίθηη νίνοῦο, (πὶ 
ῬΓΟΡίροι" ΠῸ5 ΠηΟΡἴιπ|5 δϑί, τὖ οΡθἀθηΐθβ. ἸΠ ΠΠ]ΟΤ ΘΠ ᾿ρ51115 τη 61 ΘΠ ΠΡ Δ115. 
ΝΘΟΘϑβαγη) ἰἰδαπθ οϑί, «ποιηδαιηοάπμηι Δο {15,. τὖ 5᾽η6. ΘρΡΊβοΟΡΟῸ ΠΠ}} 
ἀσαί5, 564 οἱ ργοβθγίουιο ΒῈ} Δ 1{Ὶ 5.115, τ ΑΡΟΒ(Ο] 15. [681 ΟΠ ΡΙΒ(1, 5Ρ6] 
Ποϑίγᾶθ, ἴῃ 40 ΘΟΠΥΘ βΔη65. ἱπυθηϊδηηι. Θρογίθί δπΐθιῃ οἱ ἀϊδοθη08, 61] 
51Π| ΤΠ ΠΙΒΕΓῚ τη βίου! [651 ΟΠ 1δι1, ΟΠ τη 0 ΟἸΏΠΙΡῈ8 ΡΙάθογο. Νοη 
Θπἰπὶ Οἰθοῦαπ οἱ ροίτπιπι. Π]]ἰδίγὶ ϑιηΐ, 5θἃ φοοϊθϑίᾶθ Π6Ὶ ΠΠ]ΠΙΒ(ΓΙ. 
Οροτίοί ἰριταν, αὐ 5101] σαγοαηΐ ἃ ΟΥ̓ ΠΙθ115 ἰδ ηΠᾶΠἢ ἃ}) 16Ώ6. 

ἘΠ. Ουδηάο ομἠΐπ Ἐρίβοορο 50} ]6 οἱ 65115. αὖ Ι68ι ΟΠ βίο, ν᾽ θη! ηὶ 
ΤΠ} ΠῸΠ ϑθοπηάιη ΠΟΙΠΙ ΘΙ Υἰγογο, 56 βϑοπηάμπῃι [Θϑππὶ (ΠῚ. 11), 

41| ῬΓΟΡίο ΠῸ5 πιουίιπι5 οϑῖ, αἰ ογοάθηϊοβ ἴῃ ΠΟΘ] Θἰ115., Π]ΟΤίθ ἢ εἴ- 
ἰπρσίαι5. ΝΘοθβ886 ᾿ἰἴδαιι οϑί, 4πθιηδαιηοάι) [ΟΠ Ε15.,. Δ1Π1] νῸ85. 5160 ἔμ!- 
Β00ΡῸ ἅρθγθ, ϑθά οἱ ῬυθϑθυίουΙΟ 5. 6 ο(1 οβίοιθ, αὐ Αροβίο!β [681 ΟΠῚ- 
511, 4] 5065 Ποϑίνα δϑί, ἴπΏ 4110 νυἱνϑηΐθα ᾿πυ θη μη". Θρονίοι οἱ ΠιΔ6ο- 
ΠΟΒ, ΠΥΘἰΘΓ ΟΠ (ΠΤ Ιδ{1 ΤΩ] Β[ΓῸ5., ΟἸΠΠΙ πη0 0 ΟἸΠΟΙΙ5. ΡΙάθοΓο: ΠΘάι0 
ΘΗ Οἰθογαπι οἵ ροίππμι τηϊπἰϑίγὶ βαηΐ, 5641 ΕΘΟΙοδ᾽ὰ6 ΠῚ 5} 5ΘΡΎΠΙΗΪ, 
Πθοθί οῦρὸ 605 5101 Θάγθυα ἃ ΟΥ̓ Π1}}115. ἰδ 18] ἃ} ἸΡΉΒ. 

Π|. Ποπογαίο ἀϊασοποδ, ορίδοοριην οἱ ργθϑυψίογοϑ. 

Οὐ οἵ! 51} 1Π|6Γ τ υθυοδηΐα ἀϊαοοπο5. αἱ τηδπάδίαπη [6581 (ΠΡΙ5.1, οἱ 
ορίδοοράιῃ αὐ ΙΘϑπὶ (ΠγἸβίπηι,, Πα) ΡΔΙΓΙΒ., οἱ ῬΓΡΘΒΌΥΓΘΓΟΒ. τι 5ΘΠΔΙ1Π) 
61 οἱ Θοποι πὶ ΑΡροβίο!ουιη. ὅδ΄᾽ηθ. ἢἰ8 ΘΟΟΙοϑίᾶ ΠῸῚ νοθδίιῦ., 86. ΠΙ5 
γ05 ἰΐὰ 56 ῃ0|Γ6 ΡΟΡΒιιάϑιΠ) μΔῦ60, ΕΧΘΙΏΡ ΙΔ ΘηΐΠη ΟΠ ΡΠ ἅ{15 γθϑίγαθ ΔΘΟΘΡΙ 
οἱ τηθοὰπὶ Πᾶ060 1} ΘΡίβοΟΡῸ νϑϑίγο ; Οὐ π5. ̓ Ρ56 ΠΑΡΙπ5 τηᾶσηα ἀΙΒΟΙ ΡΠ 1Πηἃ.. 

ἘΠῚ. δι 6. 4α0π|86 ΟΠΠΠ 65 ΓΟΥΘΓΘΔηΐΡ ΠίΔΟΟΠ05 τἰ [65ππὶ (ΠΥἸ- 
βίαμη, 5οαΐ οἱ Ερίβοοριαι {πὶ Ῥαίγ5 ἰγραμι βοΥ, ῬΓΘΒΌΥΎΓΘΓΟΒ. ἁιιίθιῃ τι 
οοπβοϑϑίπῃ Ποὶ οἵ ΘΟ ]δρίππη Ἀροβίοϊοσιιμμ. δίηθ. ΠῚ5. π0η γοοδίι ἔροΙ6- 

δὰ, 6 4υἰθι5 οἱ γνὸβ ἰΐὰ βθῃΈγα, Ρογβιιάϑι} ἢ) 60. ἘΧΘΙΏΡΙΔΓ ΘΗ} 

ΟΡ ἰδ 115 νϑϑίγαᾶθ δοοθρὶ οἱ τπθοσῃ πᾶ 60 ἴῃ ΕΡΊΒΟΟΡΟ Ὑϑϑίγο,, ΟἾΠπ|8. ᾿ρ8ἃ 

ἂρ. 1Π. 1) ἴἰὰ ϑιμηπι5. ΓΟ ΒΕ {81} 8) μεϑ᾽ ἑαυτοῦ (1,, «ιοά Υγο85. 
δΧχ [πί. νοὶ. [ὦ 55. ( [, τοὺς διαχό- ἰδοῖία πηπΐαν! ἴῃ μετ᾽ ἐμαυτοῦ ὁ. [π- 

γους, ὡς Ἰησοῦν χριστὸν. ὡς καὶ ἰογροϊαίογο. Νοίιι5. οδί φυδθοίβιηιϑ. 116, 
τὸν ἐπίσχοπον ὄντα υἱὸν τοῦ πατρὸς. ἀπὸ ἑκυτοῦ ἴῃ οἸπΠ 15. ΘΑ ΒΙΠ 115. ῬΘΡΠΠ ΔΙῚ 

Οἶν. ἰηἴγα ο. 13. Ερ. δά ϑιηγιη. ὁ. 8. ροίοβί οἵπὶ ἐμαυτοῦ εἰ σεαυτοῦ. Υἱά. 

Ἶ Βαιααπη ταμι. δα. ππάοοίπιαο Ρὰρ. 901. 

2) σύνδεσμον τοροποπάπιη πιομι Νοι. ὅ. Ιοάππ, ΕΤΔΗΖίτι5. ἰάπηιθι (ο. 
ἡ Υ0885.., σύγδεσμος (1... βου ρίαταρ ποθὴ Ομ Π ἀοπτιπι 6556. μεθ δί. 



150 ΙΘΌΝΑΤῚ ΕΡΙΒΤΌΙΑ Δ0 ΤἈΛΑΠΠΙΑΝΟΒ. 1Π. 1... ΥἹ. 

μεγάλη μαϑητεία, ἡ δὲ πραότης αὐτοῦ δύναμις" δν' λογίξομαι καὶ τοὺς 
ἀϑέους ἐντρέπεσ ϑαι, ἀγαπῶντας, ὡς οὐ φείδομαι ἑαυτοῦ. Πότερον 

ῇ 

δυνάμενος γράφειν ὑπὲρ τούτου εἰς τοῦτο ὠήϑην, ἵνα ὧν κατάκριτος 
ὡς ἀπόστολος ὑμῖν διατάσσωμαι :ὅ 

Ιγ. Ἡνηνίαίο οι ηνανιδιιοίυἀἶγιθ ηυϊιὶ ἪΝ 66ί. 

Πολλὰ φρονῶ ἐν Θεῷ" ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν μετρῶ,᾽ 
Νῦν γάρ μὲ δεῖ πλέον φοβεῖσϑαι, ἀπόλωμαι. 

φυσιοῦσίν με. Οἱ γὰρ λέγοντές" 
γὰρ τὸ παϑεῖν" ἀλλ᾽ οὐκ οἶδα, εἰ ἄξιός εἰμι. 

ἐμὲ δὲ πλέον πολεμεῖ. μὲν οὐ φαίνεται, 

ἵνα μὴ ἐν ,παυχήσει 
καὶ μὴ προσέχειν τοῖς 

μον μαστιγοῦσίν με. ᾿Δγαπῶ μὲν 
Τὸ" γὰρ ξῆλος πολλοῖς 

τ Χρήξω οὖν πραότητος, ἐν ἢ 
καταλύεται ὃ ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου. 

γ. Δ οη ϑϑιυϑίζηνος ἀοοίγίπας υοϑὲδ (γαάαηι. 

Μὴ οὐ δύναμαι" τὰ ἐπουράνια γράψαι: ἜΜ φοβοῦμαι, μὴ 
νηπίοις οὖσιν ὑμῖν βλάβην παραϑῶ." 
οὐ δυνηϑέντες χωρῆσαι, στραγγαλωϑῆτε. 

καὶ δυνάμενος [νοεῖν]}" τὰ ἐπουράνια, καὶ τὰς τοποϑεσίας" δέδεμαι, 

Καὶ συγγνωμονεῖτέ μοι, μήποτε, 
1 Καὶ γὰρ ἐγὼ, οὐ καϑ᾽ ὅ,τιῦ 

Ἁ 

τὸς ἀγγελικὰς, καὶ τὰς συστάσεις τὰς ἀρχοντικὰς, ὁρατά τ καὶ ἀόρατα. 

Παρὰ τοῦτο ἤδη" καὶ μαϑητής εἰμι" 
Θεοῦ μὴ λειπώμεϑα." 

ΕΣ: 

πολλὰ γὰρ ἡμῖν" λείπει, ἵνα 

Ανείμποίθ α υϑῆθῆὸ παργοίϊοογαηι. 

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς , οὐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἡ ἀγάπη ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
μόνῃ τῇ χριστιανῇ τροφῇ χρῆσϑαι, ἀλλοτρίας δὲ βοτάνης, ἀπέχεσϑαι, 

4) Ἠυΐπβ 00] ΘΟΥΙΡ ΘΙ πη 8}1π|5. 4110 
πιθάο ΒΔ ΠΔΙῚ Ὑ]0, Εχαϊάθπη ἸΘ ΟῚ : 
ὃν λογίζομαι καὶ τοὺς ἀϑέους ἐντρέ- 
πεέσϑαι, [οὐ μόνον. ὑμᾶς, οὃς ἀγαπῶ, 
ἀγαπῶντας, ὡς οὐ φείδομαι ἑαυτοῦ. 
Πότερον δυνάμεγος κτλ. Οἷἶν. Ερ. δὰ 
ΡΒ Δάθ6]Ρη. ὁ. ὅ. ἰπαη. [πῃ Νί55. ΟΤ, 
ἑαυτὸν Ρ.-. ἑαυτοῦ. Ποίο! 5. ἴῃς γ 00 
ὌΨ' 

φηϑὴν τοὐἀάοπάο ῬΘΑΥΒΟΠΠΙΠῚ 560. 15 
γορ: Νν, φιμηη ας δ γὸ βογίθογο 
πὶ ὶ ̓Ἰοιιονὶ!, ἐπ, ἰαπίαηι ηιοὶ οαὶϑβἐϊηνα 0. 0Ήι, 
αἀουθοηῖ, «ἰ φιαηλυῖδ οοπαθημιαί5, το 
Αγροϑβίοϊιι5 υοὐῖ5 ἀρὰ 

5) διατάσσομαι ( 1:. 

(δρ. ΤΥ. 1) μετρῷ ὁππ Ἰοίᾶ 5, ΡΒ0Γ. 
(. ϑθη(θη ΔΙῚ ΠΟΧΙΒ ἢ ΠΟῸῚ ἰδηΐ, 1η6 
6556. ΟΡΙΠΟΙ, αἰ ν 0} 15 ΘΟ πᾶ, 510 11 
Ἀροβίο!πβ. Μα]πὶ φαϊάοτῃ ἴῃ 60 βϑηίὶο; 
566] ΠΊΘΙΟΙ ΠΠ6 ἴρ86, 6 ῬΘΓθδιη δ] οὐϊδηάο. 

2) ΝΟΙ ΠΔΎα] 1 οἱ χαλὰ λέγοντες. 
5) τὸ Φ1ν. οὐ Ἰδο δ᾽ “δ. γΌΒΒ.:- οἱ 

ΟΠ 60 744. π54πὸ δά ἸΔοο βοπιαπι. 
στ ἰδ. ΠΟ 1. Ερ; δᾶ (ὐγ. ὁ. 4. 
Ὀ οἰΐ δυΐθηη τη ΤΙ ἀοϑ ἀθυ πη, 5 Ὀἰπγοὶ 
᾿ρδὶ ρ᾽πιβ, Ζαδπ 4115. ΘΟΘΉΪ ΠΏ]. 

(δρ. Υ. 1) [πίργρο]., γνϑί, [ηἱ., ΒΘ Ὑ"Ὲ15 

οἱ ΑΥ̓ΤΊ ΘΗἾ 15 ἸΠΒ γα η! ΡΓΌη. ὑμῖν. 56 Θη5 
ΠΟΙ] ΠΠῈ 14 ΒΡ ΡΠ τα αϊί. 

2) ὩΣ ΓΟ ΟΣ ΤΣ 
9) ΝοΙίθ. οἴμὴ [ΓΘ ΓΡΟ]. ἰϑοὶ νὰ] σπα- 

ραϑῶμαι. 
4) [ἃ 6χ ΤὨίθΓΡο]. γοββίυβ, στράγ- 

γαλον ϑῆτε 501. ΕΟ... 
5) χαϑ᾽ ὃ: τὸ βου ρὲ ον 9. 

ότι 5611 Βρ εἶτα Ι, δυβῖο τ] ] ποίδηίο, 
χαϑότι |10}». ἱπ]ρῪ. 

Θ) ἃ τηοποηΐθ γοβϑίο ϑρΡ᾽ θη πη 
6χΧ [π|. νοΐ. οἱ [ηἰθυροϊαίοσο. Εδγυθηί 
ὙΘΙΒ. ΝΥΓ. οἱ ΑΥΠΙ. 
Δ ὦ: οἤήοῖϊα οἱ αἰφηϊίαίοες, αἱ δὰ 

ΒΙΊΥΓΙΉ. 6. 0.: 
Οἷς δἴϊαμη δα ΡοΪϊγο. ο. 1. 

8}. εὐ 'ϑη ΟἿΆ 

9) ἶ. 1 οΥ. 18, 9. ΠΟ π 5 εἴ δὲ- 
Π]Θηἶπ5. ἢ. 1. Ῥᾶι]ο ΠΙΠΡΟΥα5. γ θυ ΘΓ πη . 
ἘΤΑΡΤΗΘΗ ΠῚ (ΔΊ 6 ὅνυ. Βϑυϑυὶ ἈΠ ΙΟ ΟΠ Θηὶ 
(αν. Οπτοίθῃς 1. 6. Ῥ μι 4. 100.) δ 
ἰοχίμ! δ ΔΠηι551ΠῚ ΓΟΒΡ οί. 

10) ἡμῖν ΟἿ,, αυοά ἴῃ ἰοχία Ὑο5- 
58 Π 0. ῬΘΙΥΘΙΒΙΙΠῚ οδί ἰὴ ὑμῖν. (δηπϊηδ πη 
γ67Ὸ ᾿ἰδοίϊο πο 055. ἴῃ ποίϊ5 ᾿παϊοδί, 

11) (ΔΙ Π ΘΟ ΟΠ} 1: ἴῃ φαδηΐο ἃ αιθδίο 

τόπος μηδένα φυσιούτω. 
Ῥραν 80Ή. 
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Θ8ΐ, τηδηϑιιθίπ 0 Ὑ6ΓῸ δἷτι5 ροίθηςἃ ; 4π61η, αἰ οχἰ βίη, οἵ ΠΡ Ϊ ̓Ρ51 Γθ- 
γογΘηΐα", {πἰθτι5. οἰίᾶμη Ρ]δοοί ααο4 650 ᾿1Πὶ ΠΟ ρᾶιοᾶπ). ΝΠ, ΟἸΙΠῚ 
Πὰς ἀὸ στὸ βοῦίθογ τῇϊπὶ [σπου ς, ἴῃ ἰδηΐδη) τηοὶ οχἰϑἐ πα ΟΠ θΙὴ ἀΘΥΘΗΪ, 
αἰ, 4πᾶηηνὶ5 Ομ ἀθιηηδίι5, νοΐ Αροβίο 5. γΟ 015 ῬΓΔΘΟΙΡΘΓΘΙῚ ἔ 

ΔΉ ηΪ γα 54 116 ΔΘ τι} {85 τηᾶρηϊπ) (ΟΠ ΘΗ 1 ; ΟἸπ|5. πηδηϑαθίι (0. Υἱ- 
(αἴθ ρΓδθίοσί, αὖ ᾿Ρ505 406 ᾿π]ρῖ08. ΘΠ ΓΘΥΘΓΘΡῚ ΘΧΙΒ 61. ΝΟ 
ΘΟΠΔΠ60Ὸ Π|6, 4αἰὰ ἀἰΠρῸ νΟ5, 4 ΔΙΏΝΙ5 ΔΟΡ5 ἢδὺ ἄθ ΤῈ 8006 Γ6. Ρο8- 
56η1: ἰἄ60. 5016 6[, 4π|ὰ ἰᾶπ δά Ἰοίι5. ἰδηπὰπη ΑΡοϑβίο!τι5. νὴ ΡΥ ΔΘΟΙΡΙΟ. 

Ιν. Ηυριυϊιαίο οἱ πιαπϑδιυιθίι αἴθ την ορινδ 69. 

ΜΠ. 5ᾶρῖο ἴῃ ἢθο: 564Ὰ.ῳε Πἰ ἰρ81 ᾿ηοάσιη ἃ ἢ 060, η6 ο]ου πο 
ΡΟΓΘδη. Νιηο. ΘΠ1Π) Ρ]15. ΠΏ] {Ππηθη τπιπη| 68, 60 ΔΠΓ65. 115 ϑπΐ ΡΓδ6- 
θοπάδθ, 4π| τὴ6 ἰπ!αηϊ. 1 οηΐπ ἢ16 ἰαπἀδηΐ, 6 πὶ 6. Νᾷμη ΕΠΠρσῸ 
(αϊάθη ρδί!; 504 Ππθβοῖο ἃη αἰρηι5. 51Π|. ὙΠΟ θη ἃ ΘΗΪΠῚ Π]θἃ ΠΠ1}}{15 
΄αϊάθημ ΠῸΠ Δρρᾶγθῖ, Π186 ν617Ὸ ΔΟΡΙΙ5. Πηριρηδί. Οριι5 [(ἀ4π16 ΤΏ]Π1 ἸηΔη- 
βιοἰπάϊπ6, {πᾶ ῬΓΙΠΟΘΡ5. 5660 }} ἢππ|π|5 6 γα 61. 

ΙΝ. Μαρπὰ βθηῖ10 ἴῃ ἢθο; 564 6 ἰβϑ511}} ΠΙΘΙΙΟΙ, Π6 9]ογίαπάο 
ΡῬΘΓθᾶμ. Νίιηο ΘΠ Πηᾶρὶβ πὶ {Ππηθη πη Θ5., Π60 αἰίοηάϊ, 4] τη6 ἰῃ- 
ἤαηΐ. [πάδληίθ5 ΘΗ] πιὸ [ἀρ] ]Δηῖ. Νὰπη οὔρὶ0 αυμίθπι ρᾶΐ!; 568 
ΠΒ5010 αΐγιιη ἀἰσηι5. 51. Νά ΔΘη [10 (ἸΠ] 1101} πα} |5 ἀαϊἀθη ΠΌη 
ἀρρᾶγοί, 56 πι|6 νϑ]θῃθηζ 5. ΟΡΡαρσηαί. Οποεῖγοὰ πηδηβιιθί μη 6. Π]ΠῚ 
ΟΡιι5 6ϑί, {πᾶ δυθυἊ{π| ῬΥΙΠΟΘΡ5. Ππππ|5 5601}. 

ν, Δ οη ϑιϑίϊζηιος ἀοοίγίπαςβ υοϑὲς ἰγαάσαηι. 

ΝΟΏΠΘ ΡΟΒ56ΠῚ ΟΟΘΙθ6βία 80 θογοΐ Αἱ, 6 ῥᾶΓνᾺ]15 γΟΡ15 ἀδΙηΠ ΠῚ 
᾿ηθγᾶμ, τηθῖαο. ΑΟ τὶ ἱρποϑοιία; π6. ἰδία σᾶρο ΓΘ. ΠΟ να]θηΐθ5, βίγδη- 
δα!ομηηϊ. Νά οἱ δσοὸ, π0ὴ ἰᾷ60 (το νἱποίτ 11, οἱ οοΟΘ] θβίϊα ᾿πί6 06 ΓΘ 
ΡΟΒΒ0Π), οἱ ἰΙΟ005 ΔηρσΘΙΟΤη), οἱ οοθίι5. ΘΟΠ {Πα ΟΠ ΘΒ 6 ΡΓΙΠΟΙρίμαΠ], 
ν ΙΒ] }}1ἃ οἱ ἰην 51 }}}|ἃ. Ἀθβρθοίι πᾶσι. τοραπὶ δά. ἀἰδορα 5. 58; 
τη ἃ Θη]ΠῚ ΠΟΡ5 ἀθϑβιιηΐ, 6 ἃ 60 Δ 5.Π|115. 

ἮΥ, Νομηθ Ροββθ ἄθ ὑθθιι5 ΘΟΘΙοϑίίθιι5. βου θορο ὁ 564 γΘΓΘΟΙ, Π6 
γ0}015 δάδιιο ρα 5 ΟΠ βίη, οἵ ᾿ρῃοϑοῖίθ Π]Π], Π6., ΟἸΠῚ ΘᾶρΘΓ6 ἰιδιιά 
ΡΟΒ5 1115, 5 ΓΔ ρ. ΘΠ ηΪ. ΕΘΗ 600, ΠΟ ({ἰᾶἃ νἱποίι5. β1Πὴ, οἱ ΓῸ58. 6006- 
ἰοϑίθβ, 560 1656 6 Δῃρϑίοσ) οἵ ΟΥἀΐη6 5 ΡΡΙΠοΙρδίιη, ν᾽ 5:0 }}1 ἃ οἰϊαμ οἱ 
᾿ην 1510} ἰπέθ] Πρ γα ροβϑιη, ἰάθο ἰἅπὶ ἀἰβοιρα!ι5 4αΟάτι6. 88πη|: μη} {ἃ 
ΘΠ] ἀθϑιιηΐ ΠΟΡ5, Π6 ἃ ἢδο ἀθρϑβιιπᾶηηπγ. 

Υ]Π. Αὐδϑίϊηοίο ᾳ πτὉϑηρηοὸ Ἰναογοίοογιηι. 

ΟΡΒΘΟΓΟ ᾿ΐδαιιθ νῸ5, ΠΟ 690, 564] ΘΟΠδΥἃ5. [6581 ΟΠΓΙΒ(1, 5010 ΟΠΓΙ- 
518 Π0. Δ] Π]Θηΐ0 αἰ], 810 ἃ] Ι6 πὰ δυίθηΐ Πουθὰ ἀθβίϊπογθ, 4πᾶ6 6ϑὲ ΠΡ 5185. 

ἘἜΨ]. Οποοίγοα ΟΡΒΘΟΡΟ νο5, ΠΟῚ 4αϊάθιη αρο, βϑὰ οαγιΐὰ5 [θϑὰ (ἢτΙ- 

511, αἱ 5010 (γΙβίίδηο πα πηθηΐο τιἰαμηηϊηὶ, δϑιϊηθαί5 ἁπίθη. 80 ΠδΡ θᾶ 

ΒΌΠῸ ΔΠΟΟΤὰ ἀἴβοθροϊο: ἱππρο οϊοοο πὸ ἀἰνίπθ, ΡῈῚ Ροΐδον αἴγθ, Οἢ86. 6586. Π0ἢ 
ἸηΟΪ16. ο086. οἱ τηϑποᾶηο, δοοϊοομὸ ὨΐΪο οἷ τΤηδηοϑῃο). 
ΠΟῚ οἱ πηᾶποῆϊ ((Ἰοὺ, 5ϊάπηο ἃποοῖᾶ ἰη- ὕλρ. Υ"... Ὦ (δ. δὦ, μια, ς..ὃ.; 
αἰθίγο 88] π6}1ὰ οορηϊζίομθ 461}186 οοβαῈ δὰ ΕρΠδ68. ο. 10. 

μάλ νι. 
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ἥτις ἐστὶν αἵρεσις. Οἱ καὶ ἰοῖς παρεμπλέχουσιν" ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, κα- 
ταξιοπιστευόμενοι "ἶ ὥσπερ ϑανάσιμον φάρμαπον διδόντες μετὰ οἰνομέ- 
λιτος, ὅπερ ὁ ἀγνοῶν ἡδέως λαμβάνει, ἐν ἡδονῇ κακῇ τὸ ἀποϑανεῖν. 

ΝΠ. Οἰμδίοάἑί6 το5 αὖ Παογοίϊεῖδ. 

Φυλάττεσϑε οὖν τοὺς τοιούτους. Τοῦτο δὲ ἔσται ἡμῖν μὴ φυ. 
σιουμένοις ᾽ καὶ οὖσιν ἀχωρίστοις Θεοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἐπι- 
σχύπου, καὶ τῶν διαταγμάτων τῶν “ἀποστόλων. Ὃ ἐντὸς ϑυσιαστηρίου 
ὧν καϑαρός ἐστιν" [ὁ δὲ ἐχτὸς ὧν οὐ καϑαρός ἐστιν]}" "2 τοῦτ᾽ ἔστιν, 

ὁ “χωρὶς ἐπισκόπου καὶ πρεσβυτερίου καὶ διακόνου" πράσσων τι," οὗτος 
οὐ χαϑαρύς ἐστιν τῇ συνειδήσει. 

ΝΠ. ὐοπίνα ἀϊαθοῖδ ἰηδίαἴα8 ηυιηϊαμιηὶ πιαηϑδιοίι ἴηι, ἢ416 οἱ οἰναγαίο. 

Οὐκ ἐπεὶ ἔγνων τοιοῦτόν τι 
ὄντας μου ἀγαπητοὺς, προορῶν" 

Χ 

οὖν τὴν πραὐπάϑειαν" 
ὁ" ἐστιν σὰρξ τοῦ κυρίου, καὶ 

ἐν ὑμῖν, ἀλλὰ προφυλάσσω ὑμᾶς 
τὰς ἐνέδρας τοῦ διαβόλου. Ὑμεῖς 

ἀναλαβόντες ἀνακτίσασϑε ἑαυτοὺς ἐν πίστει, 
ἐν ἀγάπῃ, ὅ ἐστιν αἷμα ᾿Ιησοῦ Χρι- 

στοῦ. “Μηδεὶς ὑμῶν ἀεμκ δοῦκα πλησίου" ἐχέτω. Μὴ ἀφορμὰς δίδοτε 
τοῖς ἔϑνεσιν, ἵνα μὴ δι᾿ ὀλίγους ἄφρονας τὸ ἐν Θεῶ ,“πλῆϑος βλασφη- 
μῆται." 
βλασφημεῖται. 

2) δὶς εχ γοΐ. Π ουΡ 6 οἱ οχ [π|6}- 
ῬοΪαίονο γοϑι 1} Υ οβϑίβ. Νί5. οὗ χαιροὶ 
παρεμσλ.; ἴη816. Οἱ καὶ δυπαροῖς 
(οι ᾿Οἱὲ Ἂιαροὶ σΉΠη. Οἱ χαὶ αἷρε- 
τιχοὶ Ῥθᾶ8. Θ᾽ ΠΊΡΠ1ΟἾ 6 καὶ παρεμ- 
πλέχουσιγ Ιοοὶ! Ιοᾶηπο5 ᾿)αηδβο. ἢ. 
οἱ χαιροὶ παρεμπλέχουσιν, ΤΣ» 
Ανππθη τι ϑ Ἰορίββο νἱἀθίαν ἃ! οἱ χαὶ ἑαυ- 

τοὺς παρεμπλέχουσιν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, 
απ! οὐ χαὶ ἑαυτοῖς παρεμπλέχουσιν 
᾿Ιησοῦν Χριστόγ. 

3) Ν5. χατ᾽ ἀξίαν πιστευόμεγοι. 
ρα δχ Ιο. Παγηάβοοηο τοί πο χαταξιο- 

πιστευόμεγοι. ἔβι δὐΐοηι ἰο516 δεαρηία 
χαταξιοπιστεύομαιν ἀρὰ ϑυϊάαμι τ 
αἰἶἰοο αὐυογϑι8 αἰϊχιιοηι, ἡπαο [6 Τπαϊγηα 
δτη|. Τιδοιοπθηὶ Νίδιϊ (τ ο] ου5. ἰη!ο}- 
ῬΓΘίαίαν : γαϊοπο αἰϊφηίαἰὶς (1001) φιαηι 
οδηποη!., ἤάοηι αὐορι. ΔΝ ΘΟ ΘΟ 5 : {10 
χιιοάαηι 1185 οὐ ίι", χαῖρρο χιῖὶ βαθιι] 5 
515 πυογα φιιαοάίαηι οἱ δηνθηῖα, οἰ] 5.16} 5 
ἨΘΉΙΡΟ «οἰ γα 3 α(ἰηιϊξοοαηί. Π. χατ᾽ 
ἀξίαν πιστευόμεγνοι ἴῃ (ἃ «πόα οχᾶ- 
Τα ΐ 1 65. 

4) χακῇ ὁ. Ἰχϊ. Ὑϑι. οἱ ἴο. Παιηᾶβο. 
χἀχεῖ ΟἽ, ᾿Ἰρ!Η ποηβο ει οἱ νοολ] ἡ αἱ 
5δορίπβ ῬΟΥΠ 8 {18. 

“Οὐαὶ! γὰρ, δι’ οὐ ἐπὶ ματαιότητι τὸ ὄνομά μου ἐπί τινῶν 

(δρ. Π. 1) ἴἰὰ [πἰορροϊαΐοι:, τοῖς 
τοιούτοις (Σ Τ, ἰηνίία (ΤΑΙ ϊοα, 4π|ᾶ6 
ἀΟΟΙΒ ὙΠ] ΤΘΠΖΕΪΡΙ. 

2) δος δἠάορηάα βιηΐ οχ υοί. [ηϊ. οἱ 
ΤΡ ΟΙίοΓο. Κ055. Ὑ]ἀοηάππη, ἃἢ ΠΟῊ 
ῬΙαθϑίοι ἱπ| ΘΙ ϊο ΑἸ] ΘΗΪ, 4 [6- 
δῖδβδο υἱάθίιν ὁ ἐντὸς ϑυσιαστηρίου 
ὧν χαϑαρός ἐστιν, ὁ δὲ χωρὶς ἐπι- 
σχόπου χαὶ πρὲ σβυτερίου πράσσων 
τι 1... 

ΣῈ εὦ 
διαχόνωνγ. 

4) ἴῃ Ο ρῖ. τιᾶη. πράσσοντι,, τηδῃ. 
8660, ὦ 80 Γ. 

ὁπ [πο ΡΡ 0]. Ἰορὶϊ 

(ἀρ. ΥΠ|. 1) πρὸ ὁρῶν 56;. (1. 

2) Πἰὰ Ο οἱ 1,9. ἰὴ 410 ᾳφιϊάρθῃι τὴν 
ὁ ἃγΐ. Ὁ7. ΠΊΔη. ΒΕ ΡΙΆΒΟΡΙΡ[α5 ΡΡᾶγοί. ἴῃ 

οἷ.  οββίαμπα Θχοιβαμη: ὑμεῖς οὐν πραεῖαν 
εὐπάϑειαγν, {(πιοηὶ ἰΡ ΟΡ ΘΙΓΟΓΌΙΉ, 
Ὁ ἸΡ50 γοββίο ἱπ ΦΟπΙπΙ ηϊ γος Π0- 
(απ. τὰ] ΤΡ ΟΊ Θηη ἢϊπ8. ΝΌΙ ΘΟ Ἰ. 1. 
Ρν. 282. οοπίθοι σιγεύματος εὐπάϑειαν. 

3) ΡΓῸ εἰνιβάαο (οἀ. Ἰοοῖ, ὃς ἰδοῖίο 
γΌΞΒΠΙΒ. ἱΠΠΡΙ ΘΒ δι ἃ οἱ. οἱ ἃ μ]ογῖε- 
{π|ὸ 4ΠΠ|5. τορθί πηι; ἥ οοηὶ. ΘΙ ν]Π 5. 

4) χαὶ οχ 1, ς ἴῃ ἀπὸ ἂν Ρ͵Δ0Ρ. 

το δον ἀν 5 " δέν, συν 

-“. “«“ἀισάν να να 
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ἴβιϊ δἰϊαπὶ νη ὶβ 585. [Θϑπὶ ΟΠ γϊβίαμη. τηϊβοθηΐ, ἰοαιθηίθ5, ἀπᾶ6 [146 
5111 ἰπάϊσηα: 51Π||}18 115, 4π| πη ον Γ στ Ῥ ΠΑΡ ΠΙΔΟΠῚ απ ὙΠῸ πι}}]50 
ἀἄδηΐ, «ποὰ «πὶ ἱρπογαί, ΠΠΛΘπΐοι, πῃ νοϊαρίαϊο ποχία το θη, ΔΟΟΙΡΙΙ. 

ΙΙΘηἃ, {π|ὰρ οϑί Πιδογοϑίβ. Π6. οσοαβίοπθ ΟΡ ΓΟ Πηρ]1οδηΐ ΙΘϑυπη ΟΠ Ι5(Π1Ὶ, 
{αθι5 ἀϊρηϊας. Πάθιῃ. οΟποΙΠαΐ, 4πᾶ51 1οίαϊα. νθηθηθπὶ ἀλπίθ 5. ΟἸἹΠῚ ΠΉ11|50, 
«πο ἰρηαγι5. ΠΠΡΘη 5. ἰδθίπϑαι6 ἀοοὶριΐ, ἀἰααθ Π]Ὸ ΠΟΙ 5. 5068. 

ΝΠ. (μοιοαϊίο τος αὖ Ϊναογοίϊοϊξ. 

Α (ἀΠΠ|0|5. σι τα γὸ5. οιπίοάϊο. ΠΟ ἁτπίθηι ἢ 6[, 51 π86 ἰπῆδιϊ ἢ60 
γΪ5ὶ [ΠΘ.1|5 ἃ Π60 [651 ΟΠ γ ϑίο οἱ ορίβοορο δἱ Ῥυδθοορ 5 ἈΡΟΒιΟ]ΟΥτπη. 
Ουΐ ἰπίλα ᾽ν οϑί, τηππάϊι5 δ [{π|| γο1Ὸ οχίγὰ οϑί, ΠῸῚ δϑ πηπΠ 415]; 
Ποὺ ο8ῖ, {π| 5116 ΘρΡίβοορο οἱ ριθβθγίουιο οἱ ἀἰδοοηὶθ «αϊἀρ᾽αμη ΔρῚ, 
Ϊ8. ΠΟ Θϑ[ ΤΠ {π5 ἴῃ ΘΟΠΒΟΙΘΠΓΔ. 

ἘΨΠ):. (ἀνοίᾳ ἰσιίαι (4165. Οποΐ «αίάοιη (ἀο  οι15, 5ἱ 0 [ΠΤ ΤΏ ηὶ, 
οἱ ᾿ΠΒΘΡΑΓ ΑΒ Π οΥ Δ μδορ αι 5 Π60 ἴδοι (ἡ Ρδίο οἱ Ερίβοορο οἱ ριᾶθοθ- 
Ρ(15. Αροβίοϊουιιμι. Οπὶ ἰπίγὰ [λα οϑί, τηπηάπι5 δι, ΠῸῸ 6ϑΐ, {|| 518 
ΕΡΊΒΟΟΡΟ οἱ Ῥυθβθγίουο οἱ Πίασομο ἁἰ {π| [ἀοῖ!,. Π1Ὸ ΘΠ Δ} ΡΕΠῚ5 
Θϑ. σΟηΒΟΙΘη[ ἃ. 

ΥΠΠ. Οὐπίνα αϊανοῖ! ἡπδὶ ας ταιηϊαηυϊὶ ἡναηϑιοίἀἴηιθ, β46 οἱ οἰναγίαίθ. 

ΝΟ (πο ΠΟΥΘΡΙΠῚ (16 (4 ᾿Π[61 γ05, ἰτᾶ6 0 501100 ; 564 ῬΓΔΘΠΊΙΠΙ18 
γ01]0 γ05, π| ΠΙΪΟΣ. Π]605. ΟἸἸΔΙ55Πη05., ΡΓΟΒΡΙΟΙΘἢ5. [51 185. ἀ18}}011. ΥῸ5 
ἰΐα 16, πη 516 {π4]Π 6} 556 Π[65, ΓΕΘ ΠΡ 6. γΟϑιηθί ἰρ505 ἴῃ Π46, (1186 
Θϑὲ οᾶγο Ποιηΐηὶ, οἱ ἴῃ οΠαγἰαίθ, (πᾶ α8[ βᾶηρα!α [681 ΟΠ ͵18{1. ΝΘηηΟ 
γϑϑί γι νου ϑιις. ΡΓΟχί πηι «αϊ ἀ{πᾶπὶ Παροαί. Νἧ δηϑᾶηι (6.15. ΘΘΠΓΠ15, 
Π6 ῬΙΟΡίδοι' ρᾶμιοο5. ἰπϑἰρίθηίθα. τ] π4 0, {πὰ 65. ἴῃ 60, Π]ΔΒΡΠΘΙΠΘ ΕΓ, 
, Ἶθ. δηΐπι οἱ, Ρ61 Ππ|6ΠῚ ἴῃ ναηίίαΐ6. ΠΟΘ ΠΟΙ] ἃρι ΔΠΠΓ(1105 Π]88- 
ΣΤ ΠΤΝΝ 

ἜΨΠΙ. Νοὴ «πο ἁρπουίηι ἰα]6. «πα ἴῃ γο]}}15, 56 αἰ ΡΥ ΔΘΒΟΡΥΘΙΉ γῸ5 
Τὶ ΑἸ] Θοἴος, ργδρνι ἄθης. ἰηβ. {185 ἀϊᾺ}00}}. ΥοΒ. ἰΐδιιθ τηΔηβιθ {1 Π 61 
ἈΒΒΠΠΠΘηΐ65, ΓΘίοΙ6. νοϑιηθίϊθ5ο05 ἴῃ ἢΠάθ, {π|ὰ6 οϑί οᾶγο ΠοιηΪηϊ, οἱ ἴῃ 
Αἰ θοοηΘ, {πὰρ ὁδί βᾶηρη!β [ἴθ5 ΟΠ διῖ, Νοῖηο νϑβίγλι πη ΟΟη ἃ ΡΓῸ- 
χίπηαπι (ἰἀαιαπη Παροαὶ. ΝΟΙΙΓΟ Θοοαβίοηθα ἀἀγρο σΘΠΓ 15.) π| ΡΓΟΡίον 
Ῥᾶποοϑβ ἱπϑἰρ᾽οηΐο 5. τη] π0 ἢῃ. Π 60 οΟπἰπ ποία 1] 5] }6 1611. ο,86. ΘΠ1Π| 
111, ῬΡΘΡ {π|θὴ ΡΓΟΡίοΡ. νδηϊαΐθη ΠΟΠΊΘῚ ἸΏΘΙΠ ἃν ΙΓ ᾺΠ]τι5. Π]Δ5}}16- 
Ἰηδία ἡ 

Ἰηᾶη. 560. ΒΕΡΓΔΒΟΙΙΡία ΔρΡΡαΤοί. Πδοθί βου ρϑί πλησίον. 8516 ἰοβϑίθα “πόα 
χαὶ ἴπ δα. ρυϊποῖρο; «ἀάοηάαῃι ἰὰ 6556 ΤΙβοΠ θη ον ο ἴῃ Νί5. Μϑαάϊοθο δχδγα ΠῚ 
(οχ [π|6}}0}.} ἰᾷὰπὶ πιοηϑί, (οἱ. ἴῃ π]ᾶῦσ. 6ϑί: Ἕἤ’, Μαί. ὅ, 25. ϑυβθίηάε τι δά- 
οὐ ΕΡ.; ο.. 14ς: δὰ διηγἕῆ. α. θὲ ἀπππι ἴῃ Ράγ}}. Πδιηᾶ8ο. ἢπρϑοί, 

5) Ἠδβία] πλησίου ὁ. (ἃ, γοββῖο 0) βλασφημεῖται (1,, 
οἱ τἱ44. δα. ἀβαθ αὐ Τὰς 5 οπτη, {| 1) ἰβαϊ. ὅ2, ὅ, 
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ΙΧ, ΔΝοίϊίο αὐαϊῖνθ 608, φιυὶ 8ἴηπ6 (μι γδίο ἰοφιιηίιν. Ἡϊοίουία Ομ Υϊϑβίϊ. 

“Κωφώϑητε οὖν, ὅταν ὑμῖν χωρὶς ̓ Ιησοῦ Χριστοῦ λαλῇ τις, τοῦ 
ἐκ “γένους Δαβὶδ, τοῦ ἐκ Μαρίας, ὃς ἀληϑῶς ἐγεννήϑη, ἔφαγέν τε 
καὶ ἔπιεν, ἀληϑῶς ἐδιώχϑη ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ἀληϑῶς ἐσταυρώϑη 
καὶ ἀπέϑανεν ᾽ βλεπόντων τῶν “ἐπουρανίων καὶ" ἐπιγείων καὶ ὑποχϑο- 
νίων᾽ ὃς καὶ ἀληϑῶς ἠγέρϑη ἀπὸ νεχρῶν, ἐγείραντος αὐτὸν τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ, ὡς" καὶ κατὰ τὸ ὁμοίωμα ἡμᾶς, τοὺς πιστεύοντας αὐτῷ, 
οὕτως ἐγερεῖ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, οὗ“ χωρὶς τὸ ἀλήϑινον 
ζῆν οὐκ ἔχομεν. 

Χ,, δὲ ΟἸιγἰδίιιδ ἸθΉ, ὉΘΥΘ ραδδιι5 65,, [ηιδίγα 600 υἱποιία [δγο. 

Εἰ δὲ, ὥσπερ τινὲς ἄϑεοι ὄντες, τουτέστιν ἄπιστοι, “λέγουσιν, τὸ 
δοκεῖν πεπονϑέναι αὐτὸν, αὐτοὶ ὄντες τὸ δοκεῖν, ἐγὼ τί ϑέδεμαι, τί 
δὲ εὔχομαι ϑηριομαχῆσαι; 
ψεύδομαι τοῦ κυρίου ; 

ΧΙ. 

Δωρεὰν οὖν ἀποϑνήσκω᾽ ἄρα' οὐ κατα- 

Βιυρφίίο πον ςογα8 Ἰ)οςοίαγυηι ρίαπίαίϊοηθ5. 

͵, Φεύγετε οὖν τὰς ,"ακὰς παραφυάδας, τὰς γεννώσας καρπὸν ϑανα- 
3 

τηφόρον, οὗ ἐὰν γεύσηταί' 
οὔκ εἰσιν φυτεία" πατρός. 

τις, παρ᾽ αὐτὰ ἀποϑνήσπει. 
Εἰ γὰρ ἤσαν, 

Οὗτοι γὰρ 
ἐφαίνοντο, ἂν κλάδοι τοῦ 

σταυροῦ, καὶ ἣν ἂν ὄ καρπὸς αὐτῶν ἄφϑαρτος" δι’ οὐ ἐν τῷ πάϑει 
αὐτοῦ προσκαλεῖται ὑμᾶς, ὄντας μέλη αὐτοῦ. Οὐ δύναται οὖν κε- 

φαλὴ χωρὶς “γεννηθῆναι ἄνευ μελῶν, τοῦ Θεοῦ ἕνωσιν ἐπαγγελλομένου, 
ῦς" ἐστιν αὐτός. 

ἀρ. ΙΧ..... ὡς ΟΣ; εχ .ἵ,. Πργϑ5 
τὶ τρία! ὃς οὐπ ὁ ΘΠ ΒΠΩ ίριιο. Ι,0- 
οἰ. ἰδιιἀδίιβ ἃ Τηθοάοχοι. Ὀ 14]. ἴ. ῥ. 51. 
αἴγ. Ερ. δὰ ϑιήγγη. ὁ. 1. 

2) χαὶ ἴας. δδα. οχ 1,.. πὰπὸ ἅρρῖο- 
Ῥδηΐε (. 

3) [τὰ ὁΟῃἸ ΘΟ δΜ Πἶὰ8 ἄπ6 γοί. 
ἸῃΊοΓΡΙθίο ; χατὰ τὸ ὁμοίωμα᾽ ὃς χαὶ 
ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας Ο1,.. Αρυά 
γοβ8. ἢ 065 ὡς Ρ. ὃς οσπηϊ θοάδθπιὶ υϑυῦ}. 
ΟΥΪη6. Εξο ΟἸΠῚ ΜαγκΙάπ 0 Θχραηροηθαᾶ 
Ραϊο γ0Ρὰ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ, εἰ Ἰοοο ΡΓΟΠΟΙηἶ5. τησΐαιο 01Π| 

ῬΘΙΘΣΙΠΔΏΠΟ ΒΟ Β πάιιπη: ὃς χαὶ χατὰ 
τὸ ὁμοίωμα ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας 
αὐτῷ οὕτως ἐγερεῖ, οὗ χωρὶς τὸ ἀλη- 
ϑινὸν ζῆν οὐκ ἔχομεν. Οἴν. 1 ον. 10, 49. 
Βαηπβθηΐο ΒΟΥ ΒΟ πτὶ Ὑ] ἀθθαίην ὃς καὶ 
- - οὕτως ἐγερεῖ [ὁ πατὴρ αὐτοῦ] 
ἐν Χριστῷ. 

4) ἔν. Ιϑδηη. 8,306. ὅ, 40. 14,0. 20,91. 
(δ. Χ,. 1) πὰ 0 ΜᾺ ρα Ἡεϊ,, 4υὶ 

ΠΟΙ ΓΙ ΠῚ ἃηΐΘοΘ θη ἱπιουγοξαιγο Β.ΠΗΪ. 
-- Υοββίαθ ἰθνὶ πηπίαίΐοηο οηθηδαὶ (ἀρὰ 

οὖν). 864 1,6οἴἶο ΟοάϊοὶΞ Μοάϊοοὶ, {ιιδᾶπι 
γοίι5. [ΠΊΘΓΡΤΘ5. ΒΘααϊηγ, Το πθηἊα νἱ- 
ἀδίαγ : οἱ τηθῦϊο ααϊάθπ), 5ὶ γϑῦθὰ ἰηΐθν- 
γΓοβαίϊν δοοὶρίδηίαγ : Νόπηο, δὶ Ομ βέμβ, 
αἰ ἰρ5ὶ Β] ΒΡ μοιηδηΐ, ρυίαίν βοϊατη ρα5- 
δι.5. 811. ἴρ586 ηιορίθηαο 1) οπυϊπιίηι ΟὨγ βία μη 
ΒΡΙ παῖ ἢοο ηιοηαοῖο ἐγασποαηι ἢ δηνίίηι. 
ΤΠ ΘΙ ΡΟ αῖοῦ. Παθοὶ δωρεὰν οὖν ἀπο- 
ϑνήσχω" ἀἄραχαταψεύδομαι τοῦ σταυ- 
ροῦ τοῦ Κυρίου. ΑἸΡΙ Ομ α5, 46 πὶ 56- 
Χαΐίαν ΗΟΥ ΟΠ ΠΠαιΒ, Ραποία ἰπίουτο- 
βΒαι[οπἰβ δὰ ἀποϑνήσχω Ροβίίππι τᾶν]: 
ὁογ6 (6 Π)οηιῖπο πιοηαοῖηι πον ἢπῃο. 
ἨἈποΠδίτ5 νοσι: ΟἾδβί ἄοπο ᾿πε{Πϑπηθηΐ 
46. [6 Πηθι18. 96 Π]Θὴ5 ἀ0π6 6ῃ [ΔΥΘΕΣ 
ἀπ δοῖσηθιν, ΘΟ  τΒ : ΑἰΙΒῸ βίουθα ἴθ ἢ 
γΟΓΘΟΡΠ ΟΝ Ὁ ΑἸ5οὸ τοάθ ἴθ 50θὰ ὙΟΙῚ 
Ηφυτη [ἄροηῃαῖ Ὁ ΟΠογΑΠ Π ὙΥ̓ΑΚΙ ΠῚ 
Βϑοιίαβ: ΤΠθη ἀο0 1 ἀϊθ ἴῃ ναΐη. Ὑϑυοὶν 
ΙἸἰ6 ποί ἁραϊηβὶ {η6 Τιογ. Ι͂αὉ. Πηϊία- 
τὰν Ραμιὶαπὶ ἈΡρ. ἀθ ΟἸ ῖϑιὶ γϑϑιὙδο 0.16 
ἀἰββογθηίθ 1. 

ΟΡ. ΧΙ. 1) γεύσηταί Ο, γεύσητε 
ΒΓ αὐ ΡΤ. τηδη. [,.; γεύσεται γο88. 
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ΙΧ, Νοίδιο αὐαῖγο 605, φιυῖὶ 8ἴηι6 (γῖδίο ἰοφινυίαν. Ηἱϊδίογία ΟἸυγϊϑίὶ. 

ΟΡαγαΐίθ. σι ἃ Γ6 5. νϑϑίγᾶβ, ΟΠ νΟΠῚ5. (πἰβρ᾽ τη ἸΟ αἰ 51η6 [651 
Ομγιβίο, 4 οΧχ φΌποΡα αν 415, (αἰ οχ Ναιία, 4π| γϑῦθ παίιι5 οδί, δαάϊέ 
οἱ 1010, νοΓῸ ῬΘΙΒΘΟΙ ΟΠ ΘΠ Ρᾶ55115 Θδ 51} Ροηΐο ῬΙ]αΓΟ, νΟΓ6 ΟΥΙΟΙΠΧΙΙΒ 
οἱ τπουΐπιι οϑὲ, νἱάἀθηίθιι5 οΟ6] 6 δία τι15 οἱ [ΘΡΡΘ ΒΡ 5. οἵ ΘῈ ΘΥΡΔΠ6185 : 
4] οἱ νύ ΓΟΘΌΡΓΟΧΙΐ ἃ ἸηοΥί5, ΓΘϑβοι(ηῖ6. ρθη ρᾶΐγ6 ᾿ρ51π5, 4π61|- 
δαπηοάμμη δὰ 6ἰ115. 5|Π}}ΠΠΠπ4|ΠΠθ οἱ Π05, Οἱ ΓΘ ἀθηΐθβ, ρδίθυ ἰι5 [ἃ γ6- 

5. ΒΟ ΑΙ τη Ι68π (ΠΡ βίο, 51Π6. 4110 νϑγᾶμη ΥἱἱᾶΠ) ΠΟ [ΔΙ )6Πη 118. 

ἘΊΧ. ΟΡϑβιυγάθβοιϊία ἰσιΐαν, οαπὶ {18 ὙΟΡ15. 51π6 [681 (ἢ γίϑίο Ιο{αϊ- 
ἴα, 41 ἀθ ρόποῦ Πᾶν ἃ οχ δΝίαυ!α νθγῈ παίιι5. 65, οἵ τηδηἀαοᾶν ἃο 
θ1011, 4αὶ ν γ6 ΡΥ βθΟ ΠΟΘΙ Ρᾶ55115 58}} Ροηίίο ΡΙαΐο, νογ6 ΟΓΠΟΙΠΧΙΙΒ 
οἱ τηογίιπιβ οϑΐ, σνιάθηιθι5. ΟΟΘΙ ΘΠ θ5. οἱ [ΘΡΡΘΒ ΓΙ 5. οὐ [ΠΠὉ115; ({] 
οἴη νΟΓῸ Γθϑιιβοιίαίι5 οο ἃ Π]ΟΓ15, οχοιίαηΐα 1Πππη|Ὶ Ραΐγθ Θ5 τχίᾶ 

δ ἀπο, ἀπο οἱ πὸ5 ογθάθηΐϊθα ἰρ51 δοάθῃῃ τποὺ θχοϊίαθιΐ Ῥαΐον 
ΘΙΠ5 ἴῃ (Πγιϑίο ἴθϑιι., 51η6 {π|ΟόΗ ΥὙΘΓ ΠῚ νἱΐᾶη) ΠῸῚ ΠΑΡΘΙΏ115. 

Χ, δὲ ΟἸυγίδίυιξ Ἠοτν Ὁ6 78 ραϑϑιι8 68, [ρυιιδίγα θη0 υἱπουία ἔ670. 

81 ν6ΓῸ, αἱ 4υϊἀδη) δἴπθὶ, ποὺ οϑί ᾿πΠ 6165, διαηΐ, θὰ ΒΘΟΙΠΑ ΠῚ 
ἈΡΡΑΓΘη ἃ 6886. ῬᾶΒΒ11Π).) 081 βθοιιη πὴ ΔΡΡΑΓΘΗ 8 Π| ἰδηίτπη Θχιβίθη( 88, 
δ «υἱὰ 660 Υἱποίιιβ 5111, ΟἿ Ορίο οἴμῃ θ6511|8 ἀδραρπαγοἐ ΕΓαβιΓὰ 
Ἰἰλπ6. ΠΙΟΓΙΟΓ. ΝΌΠΠΘ 650 ἴαϊδα ἀθ Ὠοιηϊη0 ΙΟΔΌΟΥ ὅ 

ἘΧ, δίῃ δυΐθηη, αἱ 4πἰἀδηη ἃίΠ6ὶ, Π06. 6ϑΓ ᾿ποῦθα]}, αἰπηΐ, 1088 
ΟΡΙπίοπο ἰδηΐμτη ρΡᾶ851:15 δϑί, ΟΠ ἰρ5ὶ Ἰηθγὰ 51ηΐ Ορίπῖο, δρὸ αυϊἃ νἱποίιι5 
βαθιΐ Ουϊά ορίο, [ΘΡῚ5 ΟὈΙΟΙ ὁ ΒΓΙβίγα σα} Ἰπου]οῦ ἡ Εἰ 150. ᾿σΊ{} 
Ποιπίηθμη ρΓΔΘάϊ00. 

ΧΙ, "ισίίθ πιονί λας ])οοοίαγινην ρίαμίαίοη 68. 

Επιριῖθ ΘΓΡῸ τη ]ὰἃ8 ῬΓΟΡΑΘΙΠ65, 486 οἰβηππηΐί ΤΟΥ ΘΒ ΓιΠ] [ΠΟ 11], 
4π|6η1 δὶ 415. ρυβίαγις, βία! ΤΟΥ. [511 ΘΠ ΠῸΠ 88πηΐ ρ]Δηϊαί!ο ΡΔΙΓ 185. 
ΔΙῚ Θηΐηὶ Θϑϑθηΐ, ἀρράγοΡΘηΐ {16 ΓᾺΠῚΪ ΟΥΙΟΙΒ, οἱ οϑϑδϑῖ αΠΠ64ὰ8 ἰγαοίαϑ 
1ΠΟΥῖιπὰ ἰπ ΘΟ Ρ. 1015. ΡῸΡ ΠπᾶπῸ ΟΠ ΘΘ ἢ ΟΠ Ἰδίαθ. ἴῃ ῬΆΒΒΙ0Π6 58ἃ ἰην]ἰδΐ 
νΟ5, {πὶ οϑίϊβ πηθιη γὰ 615. ΝῸΠ ροίθϑί ᾿β 1} σᾶριΐ 5ΘΟΙΒΊΙΠῚ Π8501] 5116 
ΠΠΘΠ Γ]5, ΠΠΙΟΠ ΘΙ ΡΓΟΠΘηΐΘ ἢ 60, 41 681 1086. 

ἘΧΙ. Βαριῖθ οὐσῸ τηδῖθ5. [0] 0Π65, 4] [πποίππι σίρππηί ΘΕ {6 ΓῈΠῚ: 
{πηι 8ῖ 4{|5. σιιδίανουι!, βἰδιη. ππουϊθίι. ΠῚ Θηΐπὶ ΠῸῚ 5ιμιΐ ρμ]απίδί!ο 
Ραΐνῖβ. Νδηι 51 δϑϑϑηΐ, ἃρράγγθῃηϊ {1616 ΓΆΙΩΪ ΟΥΟΙ5, Θϑϑθίαι6. [ΠπΟἴτι5 
ΘΟΓΡΙΠΙ ἰποου ΓᾺΡ }}}}}18. Ὁποῖα 1ἢ ΡάΒΒΙ0η86. δἃ ἱποιίαΐ ν05, Π]ΘΙΓὰ 
58. Νοη μοίθϑί τἰΐψιιθ οαραΐ 5ΘΟΥΒΙΠῚ Πᾶϑ0Ϊ 81Π6. Π]ΘΙΠΠ118, ΟπῚ Π 615 
ἘΠΙΟΠΘΙῚ ΡΓΟΙΏΪ ἰαΐ, 41 Θϑὲ 1058. 

Ὁ.) δ νς Ναί: 15, 1. Εἰαᾶπὶ ἴθ οάϊοο (ἃ ὅς, ἰάψιθ οΡ αἰ(γἃ- 
3) Τίὰ Ν8., (δϑΠπηοπίπτη ἀοοίσπαθ ἀθ οἰϊοπθη. Νὸη ἀδ ἀϊνίπα (ΟΠ ΓΙΒι1 παίατἃ 

αἰγιηϊαΐα ΟἸΒγβιὶ ὀχμίθοηβ. Υοῖ. [πΐογ- ἀρίται, 584. 46 απίΐοπο Πδὶ ἃ ἴρ580 ποῇ 

ῬΓθδ: φιοά; 564 ποὴ δϑί, {04 οἵπὶ ἡ οβϑῖο ἀϊβοῦθρᾶηίθ. ΕὈΡίαΒ56 : ὡς. ἀἴν. Ερῇ.- 

Ἰηυΐοθιηι5 ὅ, νοὶ εἴπῃ ΑἸ ανοΐο ἥ. Η. ὅ, 80. 1 ον. 6, 18. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 11 
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ΧΙ]. ΜἝααποίο ἴπ τϊίαίο οἱ επαγίίαίο. 

᾿Δσπάξομαι ὑμᾶς ἀπὸ Σμύρνης, ἅμα ταῖς συμπαρούσαις μοι 

ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ, οἷ᾽ κατὰ πάντα μὲ ἀνέπαυσαν σαρκί τὲ καὶ 
πνεύματι. Παρακαλεῖ ὑμᾶς τὰ δεσμά μου, ἃ ἕνεχεν Ἰησοῦ “Χριστοῦ 
περιφέρω, αἰτούμενος Θεοῦ ἐπιτυχεῖν" διαμένετε ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν 
καὶ τῇ μετ ἀλλήλων προσευχῇ. Πρέπει γὰ ὑμῖν τοῖς καϑ' ἕνα, 
ἐξαιρέτως καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, ἀναψύχειν τὸν ἐπίσκοπον εἰς τιμὴν 
πατρὸς, ᾿]Ιησοῦ “Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων. «Εὔχομαι ὑμᾶς ἐν ἀγάπῃ 
ἀκοῦσαί μου, ἵνα μὴ εἰς μαρτύριον" ὦ" ἐν ὑμῖν γράψας. Καὶ περὶ 
ἐμοῦ δὲ προσεύχεσϑε, τῆς ἀφ᾽ ὑμῶν. ἀγάπης χρίϊξοντος ἐν τῷ ἐλέει 
τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωϑῆναί, μὲ τοῦ χλήρου, οὗ περίκειμαιἷ ᾿ἐπιτυ- 
χεῖν, ἵνα μὴ ἀδόκιμος εὑρεϑῶ." 

ΧΠῚ. ΒΨαϊοίο, ογαίθ γὺῸ δοοίοθϑδῖα ϑῳγῖαθ, θίο. 

᾿Δσπάζξεται ὑμᾶς ἡ ἀγάπη. Σμυρναίων καὶ ᾿Εφεσίων. 'Μνημονεύετε 
ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν. τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας" ὅϑεν καὶ οὐκ 
ἄξιός εἶμι λέγεσϑαι, ὧν ἔσχατος ἐκείνων. Ἔῤῥωσϑε ἐν ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στῶ, ὑποτασσόμενοι τῷ ἐπισκόπῳ ὡς τῇ ἐντολῇ, ὁμοίως καὶ τῷ" πρεσ- 
βυτερίῳ. Καὶ οἵ κατ᾽ ἄνδρα ἀλλήλους ἀγαπᾶτε ἐν ἀμερίστω καρδίᾳ. 
᾿“ἡγνίζεται" [ὑφ ὑμῶν τὸ ἐμὸν πνεῦμα, οὐ μόνον γῦν, ἀλλὰ καὶ ὅταν 
Θεοῦ ἐπιτύχω. [Ἔτι γὰρ ὑπὸ κίνδυνόν εἰμι" ἀλλὰ πιστὸς ὃ πατὴρ ἐν 
᾿Ιησοῦ Χριστῷ, πληρῶσαί μου τὴν αἴτησιν καὶ ὑμῶν" ἐν ᾧ εὐρεϑείητε 
ἄμωμοι. 

ὕδρ. ΧΙ. 1) 1ίὰ τϑοίθ [πίθΡ οΪαίου [᾿ὰ5 Ἰθρὶὶ παράκειμαι, ἱ. 8. ῥγῈρίη φιμις 
οἱ Ἰηΐ. νοΐ., μου ΟἿ, Υγο85. ϑιμήι Ξ-- φιιαῆι Ργορθάϊοηι ὁοπβθαίαῦ; ϑτηὶ- 

2) 51 4015 δὰ ΟΥΑΠΊΠ]Δἰ[ 668. ὁδηοπᾶ8 {Π|05: ὑπόχειμαι, ομὶ βιδίασθο. ας. ἴῃ 
ΤΘΘ ΓΙ ΡΌΓΘ ἰδία Ὑδ]ϊ}, Ἰοροπάππι [ποτὶ (Ὁ 4ιοαιο περέχει μαι. 
αἱ κατὰ πάντα. ο6ἀ τοιἱποπᾶα δδί Πᾶθο 8) εὑρεϑῷ Ο, εὑρεϑῶ: (510) 1, ἀπο- 
ἰἸθοῖϊο, {πᾶ οἰϊδηι Υ οἰ 5 [ΓΘ ΡΤ 65 ἀθηοϑοὶί. 15. Ῥιποί18 : ποϑοῖϊ Ηδογβίαβ, {πὸ οδ8ι1,. 
Ἐσοϊοςξῖα Θηΐτὴ ΡΤῸ 1115, Τα Εοοϊοβίαο ογδπὶ ἂν. ΧΙΠ. Ἢ ἴὴ ὃ τῆ τὸ ἤπο08 
ηιοηιῦτα. Νοὰ ΔαΠΡΠΠΔΤΟΠ] ᾿ᾶθ0, πἰδὶ πΊᾶη. 566, πηιίαγίἑ ἴῃ τῷ. (ἀἴγ. βιργὰ 
τοϊϊο5. υἱ ἀθσθῖ ἴῃ ἰσηδίϊο ἰϑίαπι οι ὁ. 9.; δα Μαρῃ. ο. 2. 
ΤΟΥ] Δ ΟΟΟΙΠΤΟΙΘ. Κοδϑῆι8.. Ιηΐοτρο- 2) Βοάϊ ἁγνίζεται οχ (, ἴῃ 480 4εϊ- 
Ιδίουῦ τηδίου δ ΘΧρ]!οδί!Οἢ8 οαιιβᾶ, πὶ ἀοΙὴ ἀἰρμιμοηβὸ αἵ, Ο᾽ 88 Ππδη. 8560. 50Γ]- 
ΘΟΠϑίγοἴϊο ἰη46 βαϊνὰ ἤοροὶ, εἷ χυϊάθηη γϑ51 ἁγγίζετε. ῬΥΙΟΙ Ιθοἴϊο αηΐοθ φαδάγαί 
θη ἰηπῇοοίο, ὧν οὗ ἡγούμεγοι. ϑηι". (4 γὉ»." οὐ μόγον γῦν χτλ. οβδίιιϑ 

9) Οὐ, Ἐρμ. 0, 20. ἀοἴοββ. 4, ὃ. ( οοηϊ. ἅγνισμα) ε΄. ἁγγίζετε τῷ 
4) χαὶ ἐξαιρέτως ἱπγογιὶ νὰ] Ιᾶὰ6. «πο τρροίϊ ΙΔΟΟΡΒΟηΙΙ5. ἁγνίζηται 
8) Οὗ. δᾳ ΡΠ. ο. 0. ΡΙΟΡοϑιθσαηΐ (οἱ. οἱ αἰϊ. ϑαυθίηάε 
6) ἴὰ ὧν, ᾿ἰϊοτα ν ροβίθα οῖᾶϑᾶά. δαϊπηχὶ [ὑφ᾽ 1 πονίδηίς Εγδηχίο. Οἰγ. 
7) Τὰ Νί. Νοππ}}} τηαίδγιηῖ. γ646- Ερ, δα ἔρ!. ὃ. 8. 



ΙΌΝΑΤΙΙ ἘΕΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΤἈΑΙΙΆΝΟΒ. ΧΙ. ΧΙ. 105 

ΧΙ. Μμεαποίο ἐπ, υἱπϊίαίο οἱ οἰαγϊίαίο. 

δα ]ηΐο. νῸ5 6 ΙΏΥΓΠΔ, Ἰ1Πη8ἃ ΘΠ] ΘΟΟ]65115 Ποῖ, 486 Τῃ60ῈΠ| δαηΐ, 486 
ἴῃ ΟΠ 115 Π16 ΓΘΟΡΘαΓηΐ (πολ ΘΟΓΡΙΙΒ οἱ βριριατη. ΜΊποι ἃ τη68, 486 
ῬΓΟΡίρου [ϑϑη ΟΠ ΓΙβίπιηη [6 γῸ, νῸ5 ΟΡϑθογδηΐ: Ρουπηδηθίθ ἴῃ ΘΟΠΟΟΓΪἃ 
γοϑίγα οἵ ογδίίοπθ πηπἴπὰ. Προθί ΘΠ1ΠῈ} 5] ΠΡ Ὸ]05. ὙΘΒ. Γι), οἱ ῬΓΔΘΟΙΡΙΘ ΡΓΘ8- 
Ὀγίρογοβ., ΓΘΟΓΘᾶΓ 6 ΘΡΙΒΟΟΡΙΙῺ ἱῃ ΠΟΠΟΓΡΟΠῚ ΡΔίγ15, ἰθ5ὰ Οἢγιβίὶ οἱ Αροβίο- 
ἰοῦ. Ορίο αὖ ἴῃ ΟΠαγιἰαίθ τὴ6 δια αί!5., Π6 ἢᾶθο 50,6 Πη5. ἴῃ ἰθβίηη0- 
Πἰ.ΠῚ ΟΟηΐΓὰ γ05 811. δοά οἱ ογὔδίθ ῥγΓῸ ἴΏ6, 4πὶ ἰὴ ἢ δὶ τη ἰβθυοογα ἃ 
ΟΠαρίαίθ νϑϑίγα ἱπάϊσθο, υἱ ἀἰσηιβ ἤδπὶ 4 ἀββθ πᾶ 5οΥῦίθη Τὶ ἰη- 
βίδηΐθιη, Π6 ΤΌΡΓΡΟΒΙΙ5. ᾿ΠΥΘΗΪΔΙ. 

ἘἜΧΠ. ϑαϊαΐο γοὸ8 6 ΒΠΥΓΠα τΠἃ ΟἸΠῚ ἘΘΟΙοϑιϊα Ποῖ, {πιὰ ἸΠΘΟΙΙΏ 
Β1ηΐ, {αὶ ΡΘΙ ΟἸηπἰὰ τη6 ΓΕΙΟΟΙΠΔηΐ οἱ οᾶγπ οἵ βρίγία. ΟΡβθογᾶηΐ νὸβ5 
γἱπουϊα πιθᾶ, 4πᾶ6 ΡΓΟΡίου [θϑιη (ΠΡΙβίθη ΟἸΓΟΙΉΪΘΓΟ, ΟΥΔΠ5. αἱ δὶ 
ΘΟΙΡΟ5 ἤδη. Ῥουιηδηθίθ ἴῃ τη ΘΟΠΟΟΡΪᾶ, οἱ ἴῃ οοηϊπποίᾶ ΟΓΔΙΙΟΠΘ. 
Πδοθί θῃὶπ γῸ 5 5: Π90105, οἱ ργδθοίριθ Ρ.ΘΒΌγίογοβ, ΓΟ ΓΙ οΓγθ ΕΡΙΒΟΟΡῈΠῚ 
ἴῃ ΒΟΠΟΡΘπΙ ῬαίγῚ5. [651τπ ΟΠ} 1511 οἱ Αροβίοϊοσιπη. ἤορο ὑοβ, τι ἴῃ ΟΔΙ1- 
ἰαί6 π|6 διά αι 15, Π6 ἴΠ ἰΘϑ ΠΟ ἢ ὙΟῚ5 511, 4πἰ πᾶθο 50 1100. θΓαίθ 
Θ 81 ΡΓῸ Π16, (πὶ ον αία νϑβίρα ᾿Ἰηἀἰσθ 0 [ἢ π 56 ΓΙ ογἴὰ Π 6], αἰ 6115 ἀ!βη8- 
[10π6 βογίθιη {Π|Π4π| δἰ ρίϑοὶ ἸΠΘΓΘΔΡ, {π|ᾶΠ|] ἀββθαὶ οοηΐθηἋο, Π6. ΓΘΡΓΟΒΙΙΒ 
ἸΠΥΘΠ]ΔΙ. 

ΧΗ. γαϊοίο, ογαίθ ρῦῸ θοοίοδῖα ϑῳγίαθ, θίο. 

ϑαϊαίαί νῸ5. ΠΡ [ἃ5. ΘΙΠΥΓΠΔΘΟΓΩ οἱ ΡΠ ΘΒΙΟση. ΔΙΘΙΠΟΓΟ5. οϑίοίθ 
πῃ ΟΊ  τ15. ΟΥ̓ ΙΟΠ θ15. νοϑι 5. ΘΟΟΙθϑίᾶθ, 486 οϑὲ ἴῃ ϑγγία; ἀθ 4υἃ οἱ 
ΠῚ 51πὶ ἀἰσηι8, 411 ἀἰοαγ, 4{| 5ἴπη δου ὉΠ ἤητι5. γ᾽ αΙθίθ ἴῃ [6 5ὰ ΟΠ γΙβῖο, 
ΘῈ 6 οἱ δρίβοορο τί Π6ὶ ργδθοθρίο, οἱ 5:1} }Π| 6} ῬΡ ΘΒ ΓΟ. ΑΟ 51η61}1{1Π| 
ΟΠΊΠ6 5 ΔΙΓΘΡ Αἰ ΓΘγτιπὶ Ασα οογάθ ᾿ηάϊνιϊϑο. [μιβίγίαῦ ἃ νΟὈ]5 ΒΡ 5 
ΠΊΘ115, ΠΟ 5010 ΠπΠ0, 564. ῳ οἱ «{πᾶηἋο Πριμ ἢδοίπ5 ἴπογος Αἀθιιο ΘΗ] 
ἴῃ ῬΘΡΙΟΪΟ ὙΘΓΒΟΙ: 564. 6115 οϑὲ Ῥαίθυ. ἰπ [ἰθϑὰ (ἢγιϑίο, αὐ πηρ]θδΐ 
ΡΘΕ ΠΟ Π6 ΠῚ Πηθᾶπ) οἱ νοι γα: ἰὴ {π|0 Ορίο τὖ] ᾿πΠνΘΠΙΔΙΏΪΠΪ 5116. πηδοιᾶ. 

ὙΧΠΙῚ. ϑαϊαίαί νὸ5. θαγΙἃ5. ΒΠΙΥΓΠΔΘΟΡη οἱ ΕΡΠ ΘΒ ΟΡ. ΔΙΘΠΊΟΓΘΒ 
οϑίοίθ ἴῃ ΟΥ̓ΔΙ ΟΠ 115 νοϑίγιβ ΕΘΟΙθϑίᾶθ, 4πᾶ6 οϑί ἴῃ 5υγὰ, ΟἾΠ|5. 690 
ΠΟΘΙ ΤΠ γΟΘΔΡΙ ΠΟΙ 511} Οἰσητι5, ΟἸΠῚ 511 ὉΠ ΠΠη115. Ἰρϑοῦη. δα]θίθ 1η 
Ι͂οϑιι (μγϊβίο βαθιθοῖὶ Ερίβοορο, ἰἁπαπδηι ΡΥΓδθοθρίο, 5ΠΉ}Π6 οἱ ΡΓΘΒΌΥ- 
6γο. Εἰ 5:61} {1π| νο5 ἰηνίσθπ αἰ σ᾽. τη ἀϊνιϊδο οογάθ. αι σαΐθ νοξ 
Π]ΘΌΠ 5ΡΙΓΙΓΠΠ ΠῸΠΝ τηθ0 πππηθ, 564 οἰϊὰπ οἴ δι Πδοίιι5. [Ἐ6ΓῸ ; 
οἰθηὶμη δάμαο ἰπ Ρϑυΐοι]Ο γΘΓΒῸΡ; 564 Πἀ6115 οϑί Ῥδίοῦ. ἴῃ [68π ΟΠ Ιβίο 
Δα ΠΡΙΟΓΘ. ΡΘΕ ΟΠ ΘΙ πθ8η) οἱ γθβίγΠ}], 1Π 610 51:Π6 ΤηΔ 00} ἃ ἸΠΥΘΗΪΔΙΏ]Η]. 

1" 



104 ΙΌΝΑΤΙ ΕΡΙΒΤΌΚΜΑ Αἢ ΒΟΜΆΝΟΞ. 1. 

ΠΡΌΣ ῬΌ ΥΈΕ ἜΣ" 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφύόρος, τῇ ἠλεημένῃ ἐν μεγαλειότητι πατρὸς 

ὑψίστου καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου υἱοῦ αὑτοῦ ἐκκλησίᾳ 

ἠγαπημένῃ καὶ πεφωτισμένῃ ἐν ϑελήματι τοῦ ϑελήσαντος τὰ 

πάντα, ἅ ἐστιν κατὰ ἀγάπην Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 
ἥτις καὶ προχάϑηται, ἐν τόπῳ" χωρίου Ῥωμαίων͵ ἀξιόϑεος," 

ἀξιοπρεπὴς, ἀξιομακάριστος, ἀξιέπαινος, ἀξιεπίτευκτος, ἀξία- 
γνος καὶ προχαϑημένη τῆς “ἀγάπης ὁ" χριστώνυμος ,“ πατρώνυ- 

μος, ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ πα- 

τρός᾽ κατὰ σάρκα καὶ πνεῦμα ἠνωμένοις πάσῃ ἐντολῇ αὐτοῦ, 

πεπληρωμένοις χάριτος Θεοῦ ἀδιακρίτως, καὶ ἀποδιὐλισμένοις 
ἀπὸ παντὸς ἀλλοτρίου χρώματος, πλεῖστα ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῶ, 
τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἀμώμως" χαίρειν. 

Ι. ϑροῦὸ τὉὸβ υἱποίιιδ υἱάθγο. 

᾿Ἐπευξάμενος" Θεῷ ἐπέτυχον ἰδεῖν ὑμῶν τὰ ἀξιόϑεα πρόσωπα, ὡς 
καὶ πλέον ἠτούμην λαβεῖν᾽ δεδεμένος [γὰρ }" ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐλπίζω 
ὑμᾶς ἀσπάσασϑαι, ἐάν περ ϑέλημα τοῦ Θεοῦ ῃ τοῦ ἀξιωϑῆναί μὲ εἰς 
τέλος εἶναι. 

γὰρ τὴν ὑμῶν ἀγάπην, μὴ αὐτή 
ἐστιν, ὃ ϑέλετε ποιῆσαι" ἐμοὶ δὲ 
ἐάν περ ὑμεῖς φείσησϑέ" μου. 

1) Ερ᾿βίοϊαιη δὲ ἢοιηᾶποβ, {815 
ΠΟΙῸ ΤορῚ 1. ΟΠ] ἰρϑὶπθ ΤΙ] 46- 
Πνοιηι5. Ἀυϊπανίο, 4π1 ὁχ (οα. (ΟΡ ηῸ 
1.151 (ρυῖπι5 400) ἃ. 1089 αἰνιπηᾳιι δα 1611. 
Ιῖη Οοαά. (ϑδηδίθηϑδὶ οἱ [ιἀυ θη 8 Π 0 Θὰ 
ἀοϑι ἀουαίαν, ΠιΐρΙοχ γϑυβίοηἶβ Β γα 
οἱ Ανπηθηϊαοᾶθ ἢπῖπι5 ΕΡΊ βίο] 6 ΤΘΟΘΉΒΙ0 
οχίαί. ΒυΓΠΔοὰ5. ἢᾶθ65. ἂρ. (ΓΘ ΟΠ 
Ρ. 10544. οἱ Ρ. 08 544., πᾶπς (τ Ὰ 6] 
ΤηΔΠΟΔ ΠῚ: ΑΙΠΠΘΗΪ ΔΘ ΤΠ Δ1Π6Π} Δ] [ΘΓ ΠῚ 
ΤΘΡΟΡΙΘ5. ἴῃ οα. Ερρ. Οοηβί. ρ. 85 544.; 
ΔΙΓΘΓΆΤΩ ἴῃ ΤΠΔΡ ΓΟ ἰρηδί], ἀπποὰ οχ ]- 
Βδίι ἴῃ Ὑ1{15 ϑαποίοσιπι (Υοηοί. 1810--- 
14 ΧΙ]. 01]. 8.) τοιη. Χ. ρΡ. 95 5{4. --- 
ἴηι 56 αι θη! η5. Θα5., Πὰ6. 560} 51ΠῚ ΘΠ δ6 
ΒΠΐ, ὙΘΙΒΙΟΠ65. 7. οἱ ΑΥἸΉ. ΠΙΠΊΘΡΟ 1. 
1115 ν6 10, (πᾶ ἴῃ Αοἰϊβ 5. Ιρῃδῃ!} 16- 
ϑυιηΐιχ, πιπη 6 00 2. ρΓαθοιηΐο ῬΘΙΟΙΠΠΔΠΠ0 
(ἰοϑιρ {1}, 

ΡυΠΙΒ απ ΓΘ] πο Γοἱ δ᾽ηγ Πα), [σηὰ- 
(π|5 [γΓὰ 5. ἴῃ 06 ἀοροη θιι5. 5011- 
Ῥεηάπμη ἀπχιῖ. ἤθη αιΐάθηι ἴῃ ΘΡΊΒΟΟΡΟ 
γ0} Ἰοραι 5. ΡῬΥΔΟΒΘΏ ΙΒ, 50] αν (ἀ{15 
γίπο] 0 ἁἰτιιθ ΒΡῚΡ (5. τπιηϊαΐθ ἃροίο 510] 
οοπϊπ ποῖ 5. {6 γὰ5 ἰάοῖτοο ταϊ{{{{ ΡῸΡ 
ἘρΡΠοβῖοβ, 4] οπηὰ πη ΘυΠ Ρ.᾽ ΔΘ ΘΒβϑυηΐ 
(ὁ. 10). ΕΤαίΡο5. «αι θη ἴῃ ΟΥ̓ αἰ 51}}] 
ἰδ πη ρα ἶδβο; 564 [ὉΓ6 ΒΡ6Ρ δῖ, αἰ ᾿Ρ508 
ἴῃ ὕτθε βαϊαίαγοι (ὁ. 1). ὙοΥῖία5. ἰαπηθῃ, 

Ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ εὐοικονόμητός ἐστιν, 
ἐπιτύχω, εἰς τὸ τὸν πλῆρόν. μου ἀνεμποδίστως ἀπολαβεῖν. 

ἐάν" περ χάριτος 
Φοβοῦμαι 

μὲ ἀδικήσῃ. Ὑμῖν γὰρ εὐχερές" 
δύσκολόν ἐστι τοῦ Θεοῦ ἐπιτυχεῖν, 

6. 0} πἰπηϊαπη ΟΠΙΪηἾΪ5 ΔΙΏΟΓΘΙΏ ἰη[61’- 
ὁράδηϊΐ ἂς ΤΠ} ΥΤΙΪ ΟΟΤΌΠΔΙ 510] ἰπίοι- 
οἱρίαηΐί, 16 πη 1 ΠΠ 4116 605 οθί[οβίαίαι 
φοϑαίαιο, πἰ Ραί θη] ἀΘβ᾽ ἀθυ 10 ᾿ΠΟΘΉΒΙΠῚ 
οἸμπΐη0 Δαναοί, φιιο ΟΠ 51 ἢαὶ (ς.2----Θ). 

2) Εχ ΠΙΘΠΙθΓῸ καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἐννιοςν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ϑγγιι5 1. 50- 
᾿υππηο 0 νοοοη ἐχχλησίᾳ γον. 

9) [π|0]Πρὸ θη οἱ ἃρυιπηὶ Ἠοηϊᾶ- 
ΠῚ οἱ ΡΙΟχηπη. Νἅμῃη ἰπΐθι ΟἸΏΠΟΒ5 
ὁοηδίαί, Ὑ}]ὰ5 οἴπη ἰοησὶβ ΔΙ. ΔΟΓῚΒ 
ΒρΡΙοηἀἸ ἀπ δοα Ποῖα ΤΡ] ὰ ἱπθ ἃ 
ΘΟΙΠ 5. Τβοι Δ η]5. ἀπ ὦ ΤΊΡΟΙ5 
1η51118Π} ΒΔ απ ΡΓΟΟΘᾺ] ἃ} ΒΓ ΟΤΙΠῚ 
οἰν!ατ6 (οΥ γᾶ ἢοπηδθ Δ ΙΔ ΟΘ 6 ΒΡ͵556 
11 ΘῈ Ρ ΟΝ 15. Οὐοπρ 556. [ΩΡ] οἰΐδηι ἢ ]- 
5ΠΠΔ 05. 51 γ6 6105. 5ΙΥ6 ΒΟΙΎΠῚ σΟΠἀ 06 
ἀορῖβϑο, αι πόροι ἢ Εγγαΐ ἀπίθη, αὶ 
γΘΙΘΡΊθι15. ΠΟΥΔΠῚ ΤΠ 506 η5. ἢν |. γοϑβίρία 
ΘΡΙΒοΟΡ αἰ αι. 51} ] ΤΙ ΟΤ ἢ ἰηγθηϊαΐ, 
405. ᾿ἰοιηδηὶ Ομ ΠΟ 65. ΒΘ αϊοσὶ [ΘΙ ΡΟΓΟ 
ΤΈΒΟΙΠ, ΑἸΡ αὶ. ὙΠ {π|5. Οβίϊαθ εἴς. 1π- 
ΒΕ πι υ τη, 

4) Δὸ [|| φαϊμθπι, απ. ᾿τιπο [ΟΟῚΠῚ 
[οὐδ᾽ ΘΟΥ ΡΠ Ρυ 1} 6 Π| 0} ηἰμηϊὰ δρὶ- 
{ποῖα οογίαιηΔ ὀοπροβία. 56 ἴὰπη ἰἰ6 
Π6 οὐδάουο [ἀοπηΐ Ὑουβίοημοβ ὅν. οἱ 
ΑΥη. [616 ρα θηὶ ΘΧ ἢ ΒΘ ηΐ68. 

δ) Ρα οδτὰ ἀγταγάκλασις, οἱ ἃ ποβίτο 
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“1 ΉΕΟΝΠἊᾺΝ  ᾿-: 

[ρῃδίππι5, {αὶ οἱ ΤΙ ΘΟΡΠΟΥιΙ5, ΘΟ] βῖαθ ΠἸ βου σΟΥ ἀπ] οοηβοοαίαο. ἴῃ 
Δ ἢ ΠΟΘ ἢ ΒαίΓ 5. ἀἰ Εἰββιπηΐ οἵ Ι͂Θ9ι (Πγιϑεϊ, ΠΠΠ οἷπϑ ππϊοὶ; 
ΘΟΟΙοϑίδθ. (ἢ οοἴδθ. οἱ Πππϊηαίαθ. νυ]πηίαία. οἷπ5, ἢπὶ νὰ] ΟμηηΪὰ, 
48. 5 ηΓ 560 ΠῚ ΟΠ ΑΓ ἰἀ 6 πη [681 ΟΠΡϑιΪ, ΠῚ ποϑίγὶ ἢ {πᾶ6 
Οὐδ ΡΡᾶθϑίθι ἴῃ Ι000 ΓΟΘΙΟΗΪ5 ΠΟΠΙΔΠΟΡΙ, ἀἰσπὰ Π60, ἀϊρπὰ 
ἄθοογθ, ἀΐϊσπα {πὰρ ᾿)θᾶ[ἃ ργΔΘ Ἰοοίι", ἀἰσηα ἰάπά 6, ἀϊρηα ἀπὰ0 
ΝΟ ΘΟΙῚΡΟΒ ἢαΐ, ἀἰβηθ οαβίᾶ, ΠΠηΪνΘΥ80 ΘΟθίπὶ ΟΠαΡ (15 ρΓδθϑὶ- 
ἄθη5, ΟἸγΙβι! οἱ Ῥαίγι5 ΠΟΤΪΠ6. ἰΠ5]ΘΉ ἃ, {πᾶ οἱ βα] 0 ἴῃ Π0- 
11Π6 ἴθϑιι ΟΠ ΓΙ5ι1, ΠΠῚ Ῥαϊ15: 115, 41 5ΘΟΙΠ ΠΏ ΟΔΓΠΘΠῚ οἱ 5}1- 
ΥΙΓΠΤὴ ΟΕΙΪΝΙΒ. ΠΡ51|8 ῬΡΔΘΟΘΡίΟ ϑπη δάμπηδί!, σγαία ΠῚ ἰηβθρᾶγὰ- 
ὈΠΠ ΟΡ ΤΘΡΙΘΙΪ οἱ ἃ} ΟΠΊΩΪ ἅΠΠ6Π0 ΘΟ] 6. 51ηὲΐ Θχριγραί!, Ῥ]ΕΓΙΠΊΔΠῚ 
ἴπ [651 (ἢ γιβίο, 60 ΠΟΒίΓΟῸ, οἱ ἰπίδηη! παΐδη ορίο 58] [61]. 

ΤΙ, ϑρθγῸ τὉὸϑ8 υἱποίυιι5 υἱάθγε. 

Ὠθιὴ ΡΓΘΟΔίι5. ΠΠρΟΙΓαν!, τ ἤ60 ἐϊρηο5. να] 5 νΟϑίγΓοΟ5. ΘΟΓΠΟΓΙΘΙῚ, 
οἱ Ρἷπι5, (πᾶπ| ρδίθ μη, δΔΟΟΙΡ ΓΘ ; υἱηοίι5 ΘΠ ἴῃ [681 (ΠγΙβίο νὸβ 
5 ΠπΠΓ6. ΒΡΘΙῸ, 5᾽ {π] 61 γο 5 Π 6] 511, αὐ ἀἸρητ5 Πα Θαν, 4π|ὶ δ ΠΠ6ΠῚ 
Ρογνθηΐϊᾶπ), ἤθοίθ ΘηΪπ ἀἰ5 0051 π|η| 6ϑὲ ΘΓ ΟΡ), 51 σγαί]8 Π)] ΘΟΠΒΟ( ΔΓ, 
5016] ΠῚΘΔΠῚ 5116 ΠΗΡΘΟΠΠηΘηΐΟ ΔΟΟΙΡΙΘΠάΙ. 

ΟΒΙ5. Θῃΐη] [460 116 6ϑι, απο να] 15 άσοΓΘ ; ἰαΐθιη, 6 θὰ 11}1 ποορθδί. 
ΤΊΠΠ60 ΘΠΪΠ) γοϑίγα ΟΠ ΑΓῚ- 

ΤΠ γ ΡῸ ΕΠ 0116 οϑί, Π60 ῬΟΙΓΙ, 51 νῸ 5 ΠῚ ρᾶΓΟΘΓΘ 5ἰπά 618. 

ΒΔΘΡΙΙ5. πϑιρραία, Ὠίχοιαί, ἥτις προ- 
χάϑηται ἐν τόπῳ, γιιαθ ἴη, ἰοθ0 Υηᾶὰ ΧΙ Πη6 
φταθοιαοῦθαΐ; πη Θαπάθη) {η) οἰναγϊξαίο 
οἴϊᾶπῈ Ρ᾽ΩΘΘΉϊ 676 ἸΣ 00] 65 πη ΟΒίΘ Πα]; οἱ 
ἰπίον. ΤΟΙ πὰ ΟΡ Ποία 5ᾶη6 Ῥ͵ΔΘΟΙΑΓΡἃ 
ἢᾶ5 οἰϊατη ᾿ἰᾶπι 65. 156 111, {πο ἰηΐο 1 γ6- 
ΠΠ4πᾶ5 ἘοΙ οβίαϑ Ποιηαηᾶ ἴῃ ΟΡΘΡΡιι5. τηϊ- 
Βϑυοογἶδθ οἱ Παρ [185 οηϊηοθαί. [ἃ 
γΟΓῸ ποὸ85 ἀοοοί, ΠΙΟηγ 515. (ΟΡ ΠΕ ΠΙ ΟΥ ΤΠ Πη 
ἘΡΊΒΟΟΡΙΒ. ἴῃ Ἐριβί. δὰ Ἠοϊηδηῆοβ, 80. 
Ροϑί, ἤᾶπο ἅπηοὸ βουρία, ἀρ πβ6}), Η. 
Ε. ΙΝ. 28. Υἱάδᾳ 101 ρΡ!υ1ἃ. βρανβ0Ώ. 

6) γοββίιβ οἱ μροϑί οι ΘΠ ΠΪπ5 
οοτμηπιθηάδηΐ χριστόγνομος ὁ. νεῖ. Τηΐ. εξ 
(μνῖδὶ μαϑοηβ8 ἰοφοηῆι. ᾿ς ἰΐίὰ νορίοσιηί 
ϑγγ. οἵ Αὐτὴ. ᾿πίουργοίοβ, 56 αιιθη ἃ Ὑ6}Ὸ 
πη ηΐ65. δίψα ΡΤ ουἸΔη(68. 

1) [Ιπηΐϊ. ποϑίου. αὐϑίγαοίς ΛΘ 141; γ6- 
(5 γαϊσαίπι8 αὐϊιίϊ5 - “ΝΟΤΘΙΙῚΒ τηδρὶβ 
ῬΓΟΡΙΙΘ οφριγηαἰ5 ἃὸ ἀοΓαθοα 8 ΟΧΡ Οϑι1. 
Νοίπτη οηἰπὶ οϑί οχ Νίδίἢ. 28, 24. «υϊά 
5. δευλίζειν τὴν χώνωπα. [1556γ. Οἰτ, 
δὰ ΡῃΠΔδά. ὁ. ὃ. 

8) ϑγγι 1. ἀρ. Οπροίοη. Ροϑί ἀμώμως 
ΘΟΙΠΠδίθ ᾿ ΘΓΡαΠρΙ. 

9) [τὰ αἀΐργααδ γοϑί. [ηΐ. οἱ γδ}ὺ}] (σα. 
ΘΠ Θοηἶ5 ΜΝ ίδρἢ., ἰάθτη οοηίθοῖϊί ἡ οβ51|5: 
ἐπεὶ εὐξάμενος Μίϑ., οὐπηαθ [πίον οἰἃ- 
ἴογ6. ποϑί! (οαά. ΒΕΟΥ͂, ϑγγι5 2. οἱ 
ὈΓΟΡΤαΘ. Αττη. ὅγτιιβ 1. πάλαι, ν6] πρῶ- 
τον Υ8] ἰα]6 ΄υϊά ρΡ. ἐπεὶ 16ρῖ5586 νἱ46- 

{ι:, γοοο. ὡς χαὶ πλέον ἠτούμην λα- 
βεῖν οὐη 5515. 

10) [γὰρ] εχ υἱάσι γϑῦβίοπθ. γοΐ. 
Ιατηὰἃ οἱ ΤπἰουΡ οΪαίουθ δάάθηαιπ) 6586, 
ἰᾶτηὴ υἱαϊ Ὑοβθιβ. Αἀθδί “πο π|ὸ ἴη 
Οοάά. ΒΟΥ͂ οἱ ἃρ. Αγ. 2.;: χαὶ γῦν 
δεδεμένος Αττη. 1., νῦν δὲ δεδεμέγος 
5ΥΓ. 1.; ἀἰδογοραί 5γχ. 2. 

11) Οπγοίοπο ὅγν. 1. 16ρῖ5586. νἱ ἀδίαν 
ἐάνπερ ἐπιτύχω τὸν χλῆρόν μου εἰς 
πέρας ἀνεμποδίστως ἀπολαβεῖν. Ἑπτὰ 
γΘΡ 556. πέρατος ἰοοο χάριτος ρΡαίαί 
ῬΘΙΘΥΙΊ ΔΉ. 

12) Μαγίγυῖ! ἀοϑι ἀθυ]ο ἤαρτδηβ Β. Ιρηδ-, 
({π|5. γΘ ΓΘ θαΐα, π6 Ἠοϊηδηὶ γν6] ῬΓΘΟΙΡιι5 
δα οι οἱ ΠΟΙ η65, Ὑ6] Ῥϑοιπηΐα, ϑδαΐ 
ῬΟΙ ΥἱΠ] ΘΠ] ἃ ΠΡΌ 1ΟΪ0 ΟΧΙ ΘΓ Θηΐ, 
Νο5 συρρα οὐαί (ΠΥ 50] ΠΟΥ], (δ η {|Π| 
ἀαδηΐπμῃ) Ροΐοναηΐ ΗΠ], τὖ ἔγαίΓο5. ῬΓΟΡίου 
Π ΔΘ οαρίοβ οἱ ἀδπηηδίοβ ΠΡ ΡΟΓΆΓΘηΐ: 
΄ιοα ἀϊδοίμημιβ οχ (οπβί. ἀροβί. Υ. 8.9. 
γ, 88. 1, 2. οχ [πιοῖδηὶ Ρογθουίπο (8. 12.) 
οἱ οχ Ἐπβοθο Η. Ε. ΥἹ. 40. Οπδιηνῖβ5 
διιΐοηι 14 ἃ Βοιηδηῖϊβ οἱϊοὶ ἩΘΧαΙΨ ΘΙ, 
ΔΙΠΟΤΙ5. οϑί, ὨἾΠ1]10 τηΐητι8. οπηηΐα ἰπία {1- 
ἸΏΘΓΘ, ὕοίοϊ. ϑγιηθοη Μοίαρῃ. παβοί 
ποιῆσαι ὃ ϑέλετε. 

19) ΤηΐοΡΡ οἰίοι,, νοὶ. ἰδί. ᾿Ἰη  ΓΡΓ ί685, 
5γΓ. 1. οἱ Αγπὶ. 1. ἐάνπερ ὑμεῖς μὴ 
φείσησϑέ μου, 4πἃ6 ἰθοίϊο 56 Π511ΠῚ ΠῸΠ 
Τηιϊδΐ. 
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ΤΙ. 

ΙΘΝΑΤῚ ΕΡΙΒΤΌΠΑ Αἢ ΒΟΜΑΝΟΝ. ἢ]. ΠῚ ἸΥ. 

Νοίϊίο ἤιθ πιανίψνϊο θυΐρουο. 

Οὐ γὰρ ϑέλω ὑμᾶς" ἀνϑρωπαρεσκῆσαι, ἀλλὰ Θεῷ ἀρέσαι, ὥσπερ 
καὶ ἀρέσκετε. 
οὔτε ὑμεῖς, ἐὰν “σιωπήσητε, κρείττονι ἔργῳ ἔχετε ἐπιγραφῆναι. 
γὰρ" σιωπήσητε ἀπ ἐμοῦ, ἐγὼ γενήσομαι Θεοῦ" 

πάλιν ἔσομαι τρέχων.ἢ 
Θεῶ, ὡς ἔτι ϑυσιαστήριον ἕτοιμόν ἐστιν᾿ 

σαρκός μου, 
σπονδισϑῆναι" 

Οὐ γὰρ ἐγώ ποτε ἕξω καιρὸν τοιοῦτον Θεοῦ ἐπιτυχεῖν" 
᾿Εὰν 

ἐὰν δὲ ἐρασϑῆτε τῆς 
Πλέον μοι μὴ παράσχησϑε τοῦ 

ἵνα ἐν ἀγάπῃ 
χορὺς γενόμενοι ᾷἄσητε τῷ πατρὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι" τὸν ἐπίσκοπον 
Συρίας ὃ Θεὸς κατηξίωσεν εὐρεϑῆναι εἰς δύσιν ἀπὸ ἀνατολῆς μετα- 
πεμψάμενος 

ἀνατείλω. 

ΠΙ. 

Οὐδέποτε ἐβασκάνατε οὐδένα" 
ἵνα κἀκεῖνα βέβαια ἦ, ἃ μαϑητεύοντες ἐντέλλεσϑε." 

ἔσωϑέν τε καὶ ἔξωϑεν, 
ἵνα μὴ μόνον λέγωμαι χριστιανὸς, 

ναμιν αἰτεῖσϑε 
καὶ ϑέλω, 
Εὰν γὰρ ̓εὑρεϑῶ ,' 
κόσμῳ μὴ φαίνωμαι. 
μενα πρόσκαιρα" 

Καλὸν τὸ δῦναι ἀπὸ κόσμου πρὸς Θεὸν, ἵνα εἰς αὐτὸν 

Ποφαίο ροίϊιι5 1) οην, αἱ αα πιαγίψγϊνην πυϊιὶ υἷνθ8 διρρθαϊίοί. 

ἄλλους ἐδιδάξατε.᾽ ᾿Εγὼ δὲ ϑέλω, 
Μόνον μοι δύ- 

ἵνα μὴ μόνον λέγω, ἀλλὰ 
ἀλλὰ καὶ εὕρει ϑῶ. 

καὶ λέγεσϑαι δύναμαι, καὶ τότε πιστὸς εἶναι, ὅταν 
Οὐδὲν φαινόμενον ἀγαϑόν." 

τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια." 
]ησοῦς Χριστὸς ἐν πατρὶ ὧν «μᾶλλον φαίνεται. 

"Τὰ γὰρ βλεπό- 
, γὰρ Θεὸς ἡμῶν 

ὁ Οὐ σιωπῆς μόνον τὸ 
ἔργον, ἀλλὰ μεγέϑους ἐστὶν ὁ Χριστιανισμός." 

"ν: ϑίηϊίθ πὸ [γαγιην ἀθηδιυι5 πιοϊδ, εἱ ραπῖδ ΟἸυρδίϊ ἐπυθηῖαγ. 

Εγὼ γράφω ταῖς ἐκκλησίαις, καὶ ἐντέλλομαι πᾶσιν, ὅτι ἐγὼ ἑκὼν 
υπὲρ Θεοῦ ἀποϑνήσκω, ἐάν περ ὑμεῖς μὴ κωλύσητε.. 

ὕδρ. Π. 1) ὑμᾶς ὁ. 85. ΒῈ (ἴῃ 
4ιο ὑμᾶς ἀνθρωποπαρεσχῆσαι) ΟΥ̓, 
ΤὨΓΘΓΡΟΙ., γοί. ΤἸηΐ.., 5γγγυ. 2., ΑΤΤη, 1. οἱ 
εὐ ὑμῖν (οΙν. οοῦ. Οὐ γὰρ ϑέλω 

. ἀρέσχετε ἃΡ. 501. 1. ἀδβ᾽ ἀθγΔΠ ΓΤ. 
2) οὖν τορουῖο ἰη (οάα. ΑΠΒΘΠ1οο (Ἀ.). 

Οταζίδηϊ: [ΠΡΟ Ο ΘΟ 856 γοὶ (ογγοίθ 51- 
Ἰθῆζίο ἱπίουπο ἃ τη6. ((ἀΔ|Π]ΟΟ] 0}}}: 56 
ῬΟΙ π|6 ἰδοθίθ) ἴὸ ἀϊνουγὸ αἱ Ὠϊο. 

8) 5γ7υ. 1. Ἰερῖ5θθ υἱάθίαν ἐγὼ ἈΜΝ 
σομαι λόγος Θεοῦ. ϑ᾽μΆ  Π 6 5 γγυ. 2., 
Π6Ο ΠΟῊ Υ67855. ΑΙΤῊ. ᾽ 

4) φωνὴ Ῥτοροβιιὴί γοββίιβ ὁ. νϑί. 
Ιηΐ. Τὰ 5.71. 1. οἱ 2., 41] σϑιϊψαα ᾿αϊὰ5 
Ἐρίβίο!αθ. βοὴ υϑυ. ᾿Αρυά Αγ. 1. τρέ- 
χων, Αγ. 2. φωνή. (Οἴτ. ἰαιηθη 1 (ΟΝ. 
9, 24. ΛΑΡοΪγο. ο. 7. ϑ'θηβιι5: [θ᾽ Ή ΠῚ 
ΜῊΝ ΘΓ ηἀπτὴ ΟΡ (6 ΘΟ ΓΔΙΏΪηἾ5. ΡΓᾶ6- 
τηϊο ΟΡ 6 η 60 ; Π{6ὙἸ1Π| 6ΓῸ ᾿οΟΠίδητ5 ἃ Πηοίἃ, 

5) Οἷν. ΠΕ ΤΊ. 4, 6. ΡΠρΡ. 2, 17. 
6) ὅγτι. 1. ἰορίϑϑθ υἱάθίυν. ὅτε τὸν 

ἐπίσχοπογ χατηξίωσεν εἶναι (εὺρε- 

Παρακαλῶ ὑμᾶς, 

ϑῆγναι) ϑεοῦ, ἀπὸ ἀνατολῆς εἰς δύ- 
σιν ᾳὐτὸν χαλῶν. 

1) Ροϑβίζιδηι ὁχ Ογθηΐθ οι δνοοᾶ- 
Υἱ γ6] δ θβϑιυ, ἝΟἷτι ΧΟΡ. ἈΠ}. 
Ι, 1. Αὔρον δὲ μεταπέμπεται. 

(ἂρ. ΠῚ. 1) δης β᾽ ουϊδπη τη γα] 
ῬΓῸ Ομγϊδίο πριηϊηὶ δάϊπιο ἰην ἀ βεῖβ : 
γ05, ἰπ4πα1η, {π| 8|105 ΘΧΘΙΏΡΙῸ οἱ Που- 
[ΔΕ 1}Ὀ115. δα ΤΠΔΓΙΥΤΙ ΠῚ ΡΤῸ ποηλΐηθ ΟΠ ἰϑιὶ 
ΒΘ. ἢ 411ΠΔ ΔηΪΠΊΆΓΟ. 5011 [Ὁ]5{15, δηλ. 

2) Μορνι ᾿Εγὼ .... ἐντέλλεσϑε 
ἃΡ. 50. 1. οἱ Αἰτὴῆ. 1. βοὴ ΟΟΘΟΙΤΪ, 
Βα] ΟΠ 6. 56η81ι ἄθοββο «ροίοϑί. 

35) χαὶὺ εὑρεϑῶ Μβ8. ἘχοΙαδὶ χαὶ 
ῬΑΡ Ο] 8 Π} ὁ. γοί. 1ηΐ.. [πίρΡΡρο]. (ἀθεβί 
οἰϊδη ἴῃ “Οοἀά. ΒΕ ΟΥ̓), ὅγχι. 1.., Ασιη. 
1 οἱ 2. 

4) [ἃ γοῖ, [ηϊ., [τὰρτηθηΐι πη ΒΥΓ. 
ΤΙ μοὶ ΑἸοχ. ἃρ. (πτθίοπ. Ρ. 42. ππὰ 
ΟΠ 50Γ. 1... Αἰ. 1 οἱ 2.; αἰώγιεον 
Μ58. (ο!θοῦί. οἱ Του ρο]. (δίϊαπη (οάἀά, 
ΒΕΟΝ.. 



ΙΌΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΒΟΜΑΝΟΒ, 11. ΠῚ. ΙΓ. 1607 

Π. Νοϊξδίθ ἤιθ πιανίῳγο ογΐρουθ. 

ΝΟΙΪΟ Θμΐπ) γ05 ΠΟΙΏΪΠἰθι5. ΡΙΔΟ ΓΘ, 564 ρίδοθγ Π60, ψιθιηδάπιοάμμη 
οἱ νοὸ5. οἱ ρΡίδεβι!8. 
Αἰτηρ 81 : 6 ΥΟ5, 81 5|Ππ0Γ}18,. ΠΠΘΠΟΓῚ ΟΡΘΓΪ ποτὶ ροίογ 5. 

51. Δ ΘΙ ΘΑΓΏΘΙΏ ΤΠΘ8}) ΔΠΊΔΥΘΥ 5, ἄἀθ τη βιΠπ6γ}|5, 6ΡῸ Ποὶ ἤδη: 

Νθο Θηΐπ] 660 πηςαδπι ἰα]6 ἰθηριι5 Ποὺ ροίἰοηάϊ 
δ᾽ 6Π1Π) 

ἄδθηπο 
1 ΘΓ οπγγθη πη]. ΝΟ] 6. Ρ]τι5. ΤΠ ΡΓΆΘΌΘΓΘ, Δ} τι ΠΟ] 6. Π6Ο, 
ἄσμη δάϊπιο αἰΐαγο ρᾶγαίππ οί; αὐ ᾿θ΄ οΠαγιίαίΐα οἤοτς οἵροίι Οδηδί!5 

Ραιρὶ ἴῃ ΟΠ γΙβίο ἰθ8ι, αι Πθι5. Θρ βοοραμη ϑγγίαθ ἸῃνΘηΪὶ ἀϊσηδίιι5. 6ϑΐ, 
ἃ0 Ογιθηΐθ ἴῃ Θοοιἀθηΐθη ΘΠ] ΓΟ Θ556Π8. 
84 ἤθαμπ. τὰ ἴῃ ἰρ50 ΟΥΙΆΓ, 

ΠΙ. 

ΝᾺΠ: ππέπᾶμ ἰην 5015: ἅ}105 ἀΟΟΙ 5115. 
6586 γ010, {πᾶ6 ἀοοθί!5. Οἱ ῬΓΔΘΟΙΡΙ8. 

ΒΟΠΙΙΠ] δ5ΐ, ἃ τησπάο οοοίάργο 

ἤοφαίο ροίζἴιι5 1θιηι, μἱ αὐ πιαγίψγίνην ηυϊυὶ υἷνθ5 βιιρροαϊίοί. 

ἔρο νϑῦοὸ 114 {πράτ ἢΓηιὰ 
ὙΙγΓ65. ἰδηίπμη τὶ οἱ ἰπΐθυηὰβ οἱ 

Θχίθγηαβ ρϑίϊ6, αὐ ΠΟ 50] πὴ Ἰοαυδν, 56 οἱ γϑίπη ; αὐ ΠΟ 50] 11 ἀϊοὰΓ 
ΟΠ γιβδητ5, θὰ οἱ ᾿ην θη] . 
ΟΠ γι βίϊδηιβ, οἱ απὸ Πά 6] 15. 6556. γᾷῖοθο, 

ΝΙΠΠ, ααοὰ ἀρραγοῖ, θοηπμ 68ἴ. 
{πὰρ ν6γῸ ποη υἱἀθηίαγ, δθίου πα βαηί.ὅ 

[ϑϑ5 (ΠΡ βίπιβ {6 ΓΙ ἴῃ ΡᾶΐίΓα. Οχιβίθηβ Πηᾶσὶβ ΙηΔηΠ6 5 δία, 

τϑθο. 

58η : 

51 ΘΠΪΠῚ ἱπυθηΐτ5 ἴμοίο, Θἔ!α πη ἀἴ01 ρΡοΐθγο 
ΘΕΠῚ ΠΏΠΠ10 ΔΙΏΡΙΠΙ5 ΠΟ ΔΡΡᾶ- 
τπαθ Θη]π νι Θηΐ11", (ΘΙ ΡΟ ΓΑ ἃ 

ΝΑΙΠΦῈ6 ἰρ56 ἤθιι5 ΠΟΒίβργ 
ΝΟΠ 51{6Π|Π| 

ἰδηΐπμη, 564. τηΔρΉ 115 ΟΡτι5. δϑὲ ΟΠ ΙΒ Π8Π|5Π115. 

ΙΝ. ϑὐνθ πὰθ ἐδγανιίηι ἀθηῖθυι5 πιοίϊ, μἱ ραπῖὶς Ομγὶδίὶ ἱπυθηῖαν. 

ἔρο δοοίθϑιβ ΒΟΡΙΡΟ, ΟΠΙΙ 5416 τηᾶπ4ο, «πο0ἀ ᾿᾿ΡΘη5 ρΓῸ ἢ 60 
ΙΠΟΓΊᾶΡ, 5ἰ αυ ἴθ νῸ5. Τη6. ΠΟῚ ΠΡΟ Ἰα{15. ΟΡΌΒΘΟΓΟ ν05, 6 ᾿πἰθιηρ 5{ἰνᾺΠ| 

ὅ) Ποο5. ὁχ ΠΠ (ον. 4, 18. {.8η5]Δ.15 
ἀθοϑί ἂρ. υϑί. [ηΐ., ϑυγαπι 1., ἴῃ [γάᾶρτη. 
5χει.., τῆν 1, οἵ..2... ΗΠ. δα, Ν᾿, τποϊηΐβ 
πο} 511. 

6) Ομ ἰβίιβ οχ {πιὸ ἃα ραίγοιι γ6 αΠΠ|, 
ΠΟΥΔ6 οΥθδίασαθ 5ΡΙΓΙ 5110 ΠΊΔΗΪ [65.101 
ἢΐ, σ᾽] ον οβθάπθ ἀΡραγοί ΟΡ ΙΔ Π60. 

1) Τὰ (οά. (}}. εὐπ|5., 51 ΟἸ θυ Θὰ ΠῚ 
δ 185. ϑθηίθηϊα δϑί, ΟΠ 5] δηλ ΓΟ Ϊ- 
βἰομθη ΠΟ 6886 40 {πη140. 51} 6 η{10 
ῬΓΘΠΪ ἀοθοαΐί, βοἀ «ἴδ μεγαληγορία 
(φιοά νυῖϊ [ξπαιίπς γ066 μεγέϑους) 
οΟΙΩ οἴ ΠΘΟθ556. δϑί, {π8| 61] ἴῃ δηΐθοθ- 
ἀδηίθα5. οἱ ΞΘ α θη ἴΡθαι8 γΈΓΡ1Ὶ5 δηϊπηδά- 
γΟΥίοΓα οϑί. Μϑι ᾿θοϊ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΠ 5510 
ἴα τοϊησπηίΐί ϑιη  π|85. οἱ Ἀπομδίαβ οχ [ηΐ. 
νεί.: Οὐ πεισμογῆς τὸ ἔργον, ἀλλὰ 
μεγέϑους ἐστὶν ὁ Χριστιανός, μά- 
λιστα ὅταν μισῆται ὑπὸ κόσμου. 
ΒΥΠΊΘΟῊ Μοίδρην. μαροί: Οὐ πεισμογῆς 
τὸ ἔργον, ἀλλὰ μεγέϑους ἐστὶν ὁ 
“Χριστιαγός" ὅταν μισῆται ὑπὸ κόσμου, 
φιλεῖται παρὰ Θεοῦ. ΝίπηϊβΒ διιάδοίου 
Π60 διηθη [6] ΤΟ [ΟῚ δπηθη δαί Τουρίμ5, αὶ 
δ ΤηΔΥΡΙΠ6 ΠῚ) ΘΧΘΙΊΡ ΔΥΪ5 Βαϊ; (650 οὐχ 

ἕδρας ἔργον, οὐδ᾽ ἀμιβολᾶς, αἱ τε- 
ΒΡΟΧΘΗ͂ ΒΑΘΟΒΣ Πα. οἱ [ηΐ. γεῖ, [ογϑιΐίδη 
δοϑϑίοηῖδ. Οπαπὶ {αἰ άδιη ᾿οοα ΟΠ θη ἰδι:-- 
ἀαΐδιη Πᾶθ65 ἃ ΠΙοηγβῖο Ηδ]ϊο. ἴῃ ΠΠΡΓῸ 
Περὶ Συνϑέσεως Ὀνομάτων: Ρ. 294. 
οα. Ὑριίοι., ῃ66 ποὸη ΚΡ Αἰβοπᾶθο ΧΙΥ. 
90. Υ. 289. ϑοθνοῖση. Μίγο γακίαβ: ἃ 
ΟΝτίβεϊαπ ἰ5 ποί ἃ μοὶ οἵ ορίπΐομ, Βυΐ’ 
Οἵ φγθαίμθβϑβ οἵ πη, (θβρθοί!} γ 6 η 
Π6 15 δαίθορα Ὀγ {πΠ6 μοῦ] ά.}) ΘΟ ΘΓ 
ΡΙδοβίαί : ΝΟ: Ὀ]Ὸ5. ἴῃ ΒΨ Π|}οβογη Ρ6- 
βίθῃθί ἀἃ5 (ἢ βίη, τη, ΘΟ Πά ΘΓ ἴῃ ἀ6Γ 
(ξοἰβ: 1868) αγνῦϑ56. []αο. [ΠίΘΓΡΟΙΔΙΟΓ οὐ 
σπεεισμογῆς τὸ ἔργον, ἀλλὰ μεγέϑους 
ἐστὶν ὁ Χριστιαγός. ΜΘ ΔΡΗγαβίοβ δῆς 
ΒΘηΓΘη18Π0| ἴῃ ΠΟΒ 5 σαϊάοῃῃ (οἀ 4. ΕΝ 
ΟἸΉΪ51{. [ὨΊΘΡΡΙΘΒ γοί., ὅ'.υ7γσ. 1. οἱ ΑΤΤΩ. 2. 
Ι6ρ. νἱάοπίαν Οὐ πεισμογῆς τὸ ἔργον, 
ἀλλὰ μεγέϑους ἐστὶν ὁ Χριστιανι- 
σμὸς, ὅταν μισῆται ὑπὸ χόσμου. ἴῃ 
Τηποίῃοὶ ἰὔγὺ οοπηίγα Θοπ0}}]. ΟΠαϊοθά. 
(εἶτ. (πγείοη 1]. 1. Ρ. 42.) νονὰτ: Νὸπ 
68: οριιβ ᾿ος γμεογϑβμαβίοηῖδ, 864. πιαρηῖίι- 
ἀϊυὶς 65: ΟἸιηϊδίϊαπιιδ, φμαπάο οὐΐο μαϑο- 
{1} α ηνμπάο. 
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μὴ εὔνοια ἄκαιρος, γένησϑέ μοι. 

ὧν ἔνεστιν Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. 

ΙΘΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΒΟΜΑΝΟΒ. ἸΝῸΥ 

᾿ἡφετέ μὲ ϑηρίων εἶναι βορὰν, δὲ 
Σῖτός' εἰμι Θεοῦ, καὶ δι᾽ 

ρίων ἀλήϑωμαι, ἕνα καϑαρὸς ἄρτος εὑρεϑῶ τοῦ Χριστοῦ. 
ὀδόντων ϑη- 

"Μᾶλλον" 
κολακεύσατε τὰ ϑηρία, ἵνα μοι τάφος γένωνται, καὶ μηδὲν καταλίπωσι 
τοῦ σώματός μου, ἵνα μὴ κοιμηϑεὶς βαρύς τινι γένωμαι. Τότε ἔσομαι 
μαϑητὴς ἀληϑῶς τοῦ Χριστοῦ, ὅτε οὐδὲ τὸ σῶμά μου ὁ “κόσμος ὄψε- 
ται. 
των ϑυσία εὑρεϑῶ. 
᾿Εκεῖνοι ἀπόστολοι, 
νῦν δοῦλος. 
ἐν αὐτῷ ἐλεύϑερος. 

“Διτανεύσατε τὸν Χριστὸν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα διὰ τῶν ὀργάνων τού- 
Οὐχ ὡς Πέτρος καὶ Παῦλος" διατάσσομαι ὑμῖν. 

ἐγὼ κατάκριτος" 
᾿Αλλ᾽ ἐὰν πάϑω, ἀπελεύϑερος" Ἰησοῦ, 

ἐκεῖνοι ἐλεύϑεροι ," ἐγὼ δὲ μέχρι 
καὶ ἀναστήσομαι 

Νῦν μανϑάνω δεδεμένος μηδὲν ἐπιϑυμεῖν.ἷ 

γ, Μονὶ οιρῖο. 

᾿Απὸ Συρίας" μέχοι Ῥώμης ϑηριομαχῶ," διὰ γῆς καὶ ϑαλόσσης, 
νυκτὸς καὶ ἡμέρας, δεδεμένος δέκα λεοπάρδοις 

χείρους γίνονται. τάγμα᾽ οἷ καὶ εὐεργετούμενοι" 
σιν αὐτῶν μᾶλλον μαϑητεύομαι, 
᾿Οναίμην" 
μοι εὑρεϑῆναιν" ἃ καὶ κολακεύσω, 
τινῶν δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο. 
ἐγὼ προσβιάσομαι.᾿ Συγγνώμην 
γινώσκω. Νῦν ἄρχομαι μαϑητὴς 

ὅ ἐστι “στρατιωτῶν 
Ἔν δὲ τοῖς ἀδικήμα- 

ἀλλ᾽" οὐ παρὰ τοῦτο ,δεδικαίωμαι." 
τῶν ϑηρίων τῶν ἐμοὶ ἡτοιμασμένων, καὶ εὔχομαι ἕτοιμά 

συντόμως μὲ καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ 
Κὰἂν αὐτὰ δὲ ἄκοντα μὴ ϑελήσῃ, 
μοι ἔχετε" 
εἶναι 

τῶν καὶ ἀοράτων, ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. 
ϑηρίων τε συστάσεις, ἀνατομαὶ, διαιρέσεις, 

τί μοι συμφέρει, ἐγὼ 
Μηδέν μὲ ξηλώσῃ τῶν ὁρα- 

Πῦρ καὶ σταυρὸς, 
" σκορπισμοὶ ὀστέων, συγ- 

κοπὴ μελῶν, ἀλησμοὶ ὅλου τοῦ σώματος, κακαὶ κολάσεις τοῦ ῥιαβόϊου 
“Ὁ 
[7 

(ᾶρ. 1Υ. 1) Ργδθοϊγῦδθ ϑϑηίθῃ 186 
ἃ Ἰσπαίο ΒΟ Ρίαγ8 6 ἤπης οἱ ἴῃ ΡΌῸΠΘ 
Ῥοϑίοθα οὔῈ δαϊίδθ νϑὺϊα5. ᾿ἰθοίοη65., ἃ}05- 
{πὸ 56η51:15 αἰνουβιίαίθ, ΟΠ] ]Πσο5. οχ [ηἰοτ- 
ΡοΪαίογθ, [π ΡΥ Ρ5, Αοίβ Ἰσηδί!, 0 
ἽἍΘηδΔ6ο (Υ̓ΔΘΟΟΙΙΙΏ, Π6Ὸ ΠΟῚ 6ΘΧ Ιἴτθῆ860 
ν. 28. Ευβοθίο, Η. Ἐ. ΠῚ. 806. Βαῆπο 
᾿θ1 θη. Ἡ]ΘΓΟ Π5: «ΟππΠΊπι6 ἰδ ἀἃ- 
τηηδίι5 οϑϑοί δα θοβϑίϊδθ, ΔΡΓάοσα ρδίϊθηα], 
ΟαΠ Τιρίηΐο5. Δ αἸγοῖ ἰθοη65, αἷΐ: ἔσπ- 
τηθηΐ πὶ (ΓΒ 11 σαπὶ, ἀθη 115 ΘΒ Γ1ΔΓῚ1ΠῚ 
ΤΉ 018}. πιὶ Ρ8η15. πηπη 15 ἰηγθηΐϊαῦ... (Π6 
ὙΠ  ΠΙΠΒ.: 6. 10... ΟΡΡῚ 8498} 8: 
γ411415.} (ὐοἰοὶ. 

2) μᾶλλον δὲ (οά. Απρο]ίςι5. (Δ). 
9) (δ! ]Π] οἴ Ο1}}: ΘΙ [411 τηρΖΖὶ. (τᾶ- 

χίδηΐ : ῬΘΙ Τη62Ζ0 αἱ 465} βἰγοιηρηιὶ. 
4) Ἰσπαίϊπβ Ρϑίῦὶ οἱ Ῥαμὶὶ ἰάοΐγΓοο 

τη θη  ηἶΐ, 4αιοα ἸΠΊ6Ι οἵηηθ5 (νἰϑιὶ ἀἰβοὶ- 
ΡῬα]ο5. οἱ βϑοίδίουοθβ ἱρ81 δυδῆϑο!ίο ΡΓ86- 
ἀϊοαηάο οἱ ἀοοθηάο ομηϊποθδηΐ, ᾿άἄθοαιο 
διοίου αΐθ «ιδάδηη ἰηβίσηϊ! τοὶ! α]β 
ῬΙΔοβϑία θη. ὕΠπᾷ46 ΠΪΓΟῦ, «ποά ΙΔ 00}- 

ἐμὲ ἐρχέσϑωσαν, μόνον ἵνα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. 

ΒΟΠΠΒ. ΘΟ ἴση 8.111ΠῚ ΠΟΤ 556. ΞΡ], 
{α]ΡΡῈ 4 οχ β58ηο 15 ΑΡΟϑίο 5 50115 (ἢν ]- 
5[18η15 ΠΕ ΟΠΊΔηΪ5. 1Π ΟΡ ΠΙΘΤΊΗΪ. 

5) 1. 6. 5466 }1 1πΠΡΙ απ Ὑἱη θα} }5 
ΧΡ ΟΠ]. 

0) 0 ΤΟΥ 29. 
τὴ ἐσθ τοῖν ὐσμθα ἢ μάταιον 

Νί5. ΟΡ ον. οἱ ΤαΈΘ ΡΟ]. (οἰϊαπὶ Οοἀά. 
ΒΕΟΥ͂). ὕοοο. χοσμιχὸν ἢ μάταιον 
Θχοϊπ ἀθηάδ ν᾽ ἀο θδηΐ ο. νοΐ. Τηΐ.. ϑὅγυ. 1... 
Ατη. 1 οἱ 2. Ἀθοίμππι ἰὰπὶ Υἱαϊΐ Ὑ οββ 15. 
Ρ. 800. 

(δρ. Υ. 1) Οἰϊαίαν Ἰηΐοστα πᾶθο 5610 
ἃ0 ΕἜΒΟΡΙο, Η. Ε. ΠῚ, 36. οἱ ΗἸθοηγτηο 
ἰη δορί. Ερο]. (δίαϊοσο: 6δχ οαἶι5 
{δ η5] αίϊοπθ ΤΠ, αἰηὰ ον Π] αὐ Θ ΟΠ} 60Π- 
οἰπηαν ἰΠίοΡΡΙο5. ἰρϑθ ΒΟΡΠΓΡΟΏΪΙΒ. 
Ργοάποιηίη ἰδία ἃ Ἕἰἀὰ 4ποααθ, ἴῃ 
Ἐρ᾿βίοια {πὰ οαβίϊραί ΟἸουη ΒΡ ἃ πηΐδθ, 
508 οχ ἈυΠηΐϊαηὰ ἘπΒΘΌΪ γϑυβίοηθ, {556}, 
Ππηϊ αΐτι8. δὲ ᾿πιπο ᾿Οοι ἃποίοῦ ἴῃ Θχογάϊο 
1115 ἘΡ βίο! αθ, {π4}15. 5} ἰση δῖ ΠΟΙΪΠ6 
αὦ Ταυβοηβοβ βου ]ρία ΟἰΓΟ ΓΘ [1 



ΙΌΝΑΤΗ ἘΕΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΠΟΜΑΝΟΞ. 

11 ΟΠ ΘνΟΙ ἢ 18Ππ| ΘΧ ἢ 6 α{15. 

ΤΥ δὶ 109 

διηϊ6. 126 [ΘΡΆΓ ΠῚ Οἰ ἢ 6586, ΡΘΓ (ἃ5 
Ποιπ σοηΒο αὶ Πἰοο΄. ΕΡυπμηΘηΐπὶ 511π ἢ 6], οἵ Ῥ6Γ ἰβυαγη ἀθηΐο5 Π]0] ΔΓ, 
αὖ ΡΌΓΕ5. ΡᾶΠ15. ΟἸΓΙ5ΕῚ ΤΠν ΘΠ ΔΓ, ΕΟΡΙΒ. ροίίι5. ΘΙ ΠΑ Ἰμπ], τ΄ 11 56Ρ1}- 
σμραπὶ Πδηΐ, ΠῚ ΒΠΠ46. πη6ὶ ΟΟΓΡΟΡΙ5. ΓΟ Πα πδηΐ: Π65 Ροβίαδη) ΟΡ ἀΟΥΉΪΘΡΟ, 
δ Γαν 5. Δ]|16ὰ] ἤδη). 
ΤΠ 6 11ΠῚ Τηππἦπ5 ν᾽ 611. 

γα ρηΐᾷ ποδία ΠΥΘΠΙΔΓ. 

51 ρδί[Γ, 
ἀἰδοθ 21] ΘΟΠΟᾺΡΙΒΟΘΓΒ. 

Τυπο νοῦ Οἢγιϑί! ἀἰβορα 5. ΘΓῸ, οὕ ΠΘΕ6. ΘΟΥΡΙΙΒ 
ΟΠΡ βίαπη ΡΓῸ Ἰη6 ΒΡΡΙΟαΐθ, πα ΡῈΓ ἢᾶθ0 [ῃ- 

Νοὴ τπί Ῥρίγιιβ οἱ Ραμ 5 γΟὈ]5. ΡΓΔΘΟΙΡΙΟ. 
ΠῚ ἀροβίο!ῖ, δρὸ οοπάριηηδίιϑ : {Π1 ΠΠΡΘΥῚ, 650 546 ΠΟ 5ΘΥΨΊΙΒ. 

ΠΡ γί ἴθϑιι ΓΟ, οἱ ἰῇ ἰρ80 ΓΘβ ΡΠ [Π06Γ.Ψ 
δρᾷ 

Ναπο νἱποίπ 5 

Υ, Μονὶ οιῖο. 

Α δγγὶα Βοιηδη) π56π|6 οἴη. Ὀ 65.115 ΡΠ, ἰδρτὰ ΠΑΡ (6, ποοίιι οἱ 
τηἰοράππι, Πσαίπς δά ἀθοθπ ἰΘοραγάο5. 
οἰ) Ὀθηρῆοϊο δοοθρίο ρθουν 65. ϑ1ηΐ. 
ΘΡΙἴ0Ρ,. ,564 ΡΓΟΡΙΟΡ ΠὺῸ πὸη {πι5{1Π ῖπι5. 5ππη. 

{πὰρ 6580 τη π| ἰαγηὰ : (8] 
ΠΙΟΡαὴ διυίΐθηη ἱπ|Ὸ}} 15 Π]ΔΟῚ 5 

{{πηᾶπΔ ἔγιαν 65.115 
ὨΔΠ1 ΡΓΔΟρΑΓδΐ5, {π|ᾶ8 οἱ ορίο τηϊῃϊ ῬΓΟΙ 5. ἸΠυΘΉΙΓΙ ; {ΠῚ 115. οἱ ὈΙΔΠ ἀ1ΔΓΡ 
αὖ οἰἴο τη6 ἀθνογθηΐ, Π0η τι «αοϑδιη νου ϊίαθ Π0η ἰθί ρ γιηΐ. 
1186 Γοραρπηδηΐθβ πο] θυ ϊηΐ, 
Τα ΤΠ] Ργοϑιΐ, δ0Ὸ ΠΟΥ͂Ϊ. 
ὈΠΠαῚ οἵ [ΠΥ 151} }} πππὶ τη} ἰπνιἀθαΐ, 

δ᾽ Δπίθ 
ΘΒΡῸ 685 Υἱ ΠΗΡΘΙ]αη. δ θῃϊαμη τη πὶ ἀδίθ ; 
Ναπο ἱποῖρῖ0 ἀϊβοιρα!ι5 6556. ΝΟΙΠΟ νἱβ]- 

αἰ [Θϑππ ΟΠ ΓΙδία ἀββθ πὰ. [ΘῊ]5 
οὐ ΟΓΙΧ, ἔδγαγαπι οαΐογνδθ, ἰδοογαίίοηθβ, ἀἰβί γα 0 Π 65, αἰ  ΠΠ ΟΙΠΟΠ 6 5. Ο55111Π), 
ΟΟΠΟΙ510 ΠΠ]ΘΕΓΟΓΊΙΏ., ἰοἰϊ5. ΘΟΡΡΟΙΙ5 ΟΟΠ ΙΒ Οη 65, 
1 Π16 νϑῃϊδηΐ: 

2) Οἴγ. 1 (ΟΥ. 15, 82, υ}1] 4αοχαθ 
ἐϑηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ ἀε οογίαί!οπο 
ΟΠ ΠΟΙ θ5 θ6Ι]Π 1 η15 ΘΧΡΙΙΟΔΠ ΔΠ1ΠῈ 
ο5ῖ. [α0. 

3) γοοο λεόπαρδος οἴεπάογαπιί Βα- 
5ΠηΔρΊι5, ΒΔΠΓ5. οἱ 4}11, γοοδθα! πὶ {Ππ4 
δηΐθ (οηϑβίδηςηϊ ἀθίδί θη ΟΕ ΠπΪ5586. η6- 
δϑηΐίοβ. ϑ5θ4 ἰϑῖηὴ Ῥϑδγβοηι8 (ΥἹΠᾺΙοΙδΔ6 
Ἰσηδίϊδηδθ ΠΠ. Ρ. 92.) ΟΙατθ ἀθιηοηβίγανϊί, 
δηΐθ (οηϑίδη! πη] (θη ρ ουἃ ΠΟ. γΟΟΔΡ ΠῚ 
ΠΟ 801π|Ὶ δριά [,αἰΐη05, 564 οἰϊδηη ἀρτπὰ 
Ογδθοοβ. ἴῃ π|81 [π|556. ΑΓΟΙΟΥ ῬΤΟΥ]η-- 
Οἰδγι πη ΒΟΠΊΔΗΪ ΠΡ ΟΥΪΪ ποχαβ οἤθοϊΐ, αἰ 
τη] γοσϑθ]4 [αἰΐϊπα 8 Οτδθοὶβ τθοῖρο- 
τϑηΐαγ. (τ. Ισπαΐ. δά Ροϊγο. ο. θ. Ηπ- 
{Πο6ῦ,. ἀ16 ψ]ορϑίθη Βοάθηκοη σθσθῃ 
αἴθ Αθοβίῃθ: ἀ6 Γ᾽ Ιρπαίϊδη. Βγίθία ἴῃ Π|- 
Θ6η1 1: ΖΘ 5 ἢ γ "Ὁ Πὰν ἰδίου. ΤΉ ΘΟ]. Τ.ΧΙ. 
Ρ. ΤΥ. γ. 84 544ᾳ. οἱ Ὀϑιογαΐθοῖς 1. 6. 
Ρ-. 60. ὝΟἷἶν. δίβθριῃ. 1Π65. 1. σι. 64. Ηδ588 
5. Υ΄Ψ λεόπαρδος. Η: ῬΙατα ἢ. 1... δοη- 
σ6 551 Οοἰο!ονίας. δα γόθθπὶ {Π8πὶ Ισῃδίϊο 
νἱηἀϊοδη ἀδηη. 

4) Τηΐ6]Προπάα 5ιηΐ, 51] ὙΥΘΟΠΟΙΊΠῚ 
δα 4185, θοποἤοεϊα τα  Π }τι5. οο] ]αΐα ἃ (Πν]- 

ἀγα ἀἴα 0) 0}} ἰοΥπηθη ἃ 
ΒΟ] πη 40 πὶ [Θϑππὴ (ΣΠΓΙβ1Π} ΘΟΏΒΘΟΠΔΙ,. 

5.18 15, {αἰ 605 ΤΠ ΔΙ ΘΙΠΟΥ 65 ΟΥθ ἃ ̓ Θη Δί ΠΠΠη 
ΡΟΙΓ ΠπΠοΡὰ Το άθτο ρου θηΐ. 160. 

δ) Βοβριοἰπηΐί πδθς δὰ 1 (ον. 4, 4. 
6) ΟΠ υϑοβίοιημιβ ἴῃ Ιρηδ[]} πΟΒίυΙ 

ἘΠΟΘΟΙΉΪΟ (ο. ὅ. θρ. ΠΡ Ρ. 599. οα. Βεη.): 
᾿ἀχούσας ὅτι οὗτος αὐτὸν τῆς τιμω- 
θέας ὁ τρόπος μένει, ᾿Εγὼ τῶν 'ϑη- 
ρέων ἐχείνων ὀναίμην, ἔλεγεν. Ἠϊε- 
τὐπγπιιβ ἴπ νἱία οἰαβάθαι: ὉΠ ΠηδΠ| [8 Γ 
65.115... {[5560. ΑΠΠΘΥ ῬΘΑΙΒΟΠΙΒ ΡΟΙΔΓ 
[6γ]5 ροίζι5. φιαην ᾿ἶβ ἸΘορ γα Ϊ5. 

7) Νοη ἀϊβρ!οοἱ παραβήσομαι, χποά 
ἰηγθηϊο ἰῃ (σά. Ε. 

8) ὕοοο. Συγγνώμην μοι ἔχετε 
οἴη. ΑΥπ]. 1. 

9) ὕοος. Νῦν ἄρχομαι μαϑητὴς 
εἶναι ϑνγ5 ΠΟ ἰθρ, 

10) ὕοοο. ἀνατομαὶ, διαιρέσεις 8. 
Ἐπδοθίαη οἱ Η]θγοηγγηη. ἤππῸ ἰοΘΟΠΠη 
Ιδιιἀδηΐθθ ποθὴ δχίδηΐ, ἤθάιθ ἃ 50Γ0 ἴ. 
νου ππΐαγ. ποο ἃ γϑί. [ηΐ. ἰαΐ. Ργδθθθηίΐ 
6ἃ ΟἸΠΠ65 ποϑίτὶ (οα. ΓΘΟθη5. ΡΓΟΠΧΙΟΥΙ5, 
Δτπι. 2.; διαίρεσις ΑΥτη. 1. 5βῖπο ῬΓ8ΘΟ. 
ἀνατομαί. 



ι:τὸ ΙΟΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ ΔΡ0 ΒΟΜΑΝΟΒ. ΥἹ. Υ͂Ι!. 

1. ΜἝονιε τπθα υϑγαηὶ υἱίαπι αϑϑοηιαν. 

Οὐδέν μοι ὠφελήσει τὰ πέρατα' τοῦ κόσμου, 
τοῦ αἰῶνος τούτου. 
βασιλεύειν τῶν “περάτων τῆς γῆς. 
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, 

στάντ α. 

οὐδὲ αἵ βασιλεῖαι 
Μᾶλλον" μοι ἀποϑανεῖν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ἢ 

ον γὰρ ὠφελεῖται ἄνϑρωπος, ἐὰν 
τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ξημιωϑῇ ᾿Εκεῖνον 

ζητῶ, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποϑανόντα᾽ ἐκεῖνον ϑέλω, τὸν δι᾽ 
Ὃ δὲ τοκετός" μοι ἐπίκειται. 

ἡμᾶς ἀνα- 
᾿Σύγγνωτέ μοι; ἀδελφοί: μὴ 

ἐμποδίσητέ μον ζῆσαι, μὴ ϑελήσητέ με' ἀποϑανεῖν, τὸν τοῦ Θεοῦ ϑέ- 
5 

λονταὰ είναι, 
2 

κόσμῳ μὴ χαρίσησϑε." 

εἶναι τοῦ πάϑους τοῦ Θεοῦ μου. 
ἐκεῖ παραγενόμενος ἄνϑρωπος Θεοῦ ἔσομαι. 

᾿Ἵφετέ μὲ καϑαρὸν φῶς λαβεῖν" 
,᾿Ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν 

Εἴ τις αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει, νοη- 
σάτω ὃ ϑέλω, καὶ συμπαϑείτω μοι, εἰδὼς τὰ συνέχοντά με. 

Η. Μονὶ ἀοδίθνυο, παῆν απλον ἤλθιιδ οὐ μοϊβαυιδ 68ί. 

Ὃ ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου διαρπάσαι. μὲ βούλεται, καὶ τὴν 
εἰς “Θεόν μου γνώμην διαφϑεῖραι. 
βοηϑείτω αὐτῷ" μᾶλλον ἐμοῦ γίνεσϑε," τουτέστιν τοῦ Θεοῦ. 
λεῖτε Ἰησοῦν Χριστὸν, κόσμον δὲ ἐπιϑυμεῖτε. 
κατοικείτω. Μηδ’ 

ὑμῖν, ἐρῶν τοῦ ἀποϑανεῖν. 
ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόῦλον " 
λέγον᾽ δεῦρο πρὸς τὸν πατέρα. 
ἡδοναῖς τοῦ βίου τούτου. 

ἹΜηδεὶς οὖν τῶν παρόντων ὑμῶν 
Μὴ λα- 

Βασχανία ἐν ὑμῖν μὴ 
ἂν ἐγὼ παρὼν παρακαλῶ ὑμᾶς, πείσϑητέ μοι 

τούτοις δὲ μᾶλλον πείσϑητε, οἷς γράφω ὑμῖν. Ζῶν [γὰρ] γράφω 
Ὃ ἐμὸς ἔρως" ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν 

ὕδωρ" δὲ ξῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοὶ, ἔσωϑέν βου 
Οὐχ ἥδομαι Τροφῇ φϑορᾶς, οὐδὲ 

"ἄρτον, Θεοῦ ϑέλω, ἄρτον οὐράνιον, ἄρτον 
ζωῆς, ὅς ἐστιν σὰρξ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ γενομένου 
ἐν ὑστέρῳ ἐκ σπέρματος 4αβὶδ καὶ ᾿Αβραάμ" καὶ πόμα Θεοῦ" ϑέλω, 
τὸ αἷμα αὐτοῦ͵ ὅ ἐστιν ἀγάπη ἄφϑαρτος, καὶ ἀένναος ξωή. 

--...:.}.΄ὕβ........-...Ξ-.-.-ς-- 

(0.10.1) ἴα Ὁ: ΤΠΈΘΤΡΟΙ., ναί, [αϊ., 
Ασπι. 1 οἱ 2.; τερπνὰ (οά. (ΟΙΒοιί. οἱ 
Νοίδρἢ. Οἴτ. δὰ ΕΡΗ. ὁ. 9. ϑβ'γγυβ Ί. 
6Χχ Ποὺ ὁαρίϊα. αἰ! πἰϑδὶ γοοο. ὁ δὲ τοχε- 
τός μοι ἐπίχειται ΥΕΥΙ, ἈΠΠΘΟΙ 6 
115. ΡΘΡΡΌ ἢν ὁ ἐμὸς ἔρως “ἐσταύ- 
ὠται χτλ. (ὯΡ. 56. 

2) Ἐναΐ δηίθα χαλὸν, οἱ ἴῃ Ὑθυβ! 0Π6 
δοηαη, φαοὰ δϑί ΙΟα θη] σθηῖ5. ὁχ ἢδ- 
Βγδῖοᾶ ᾿ἰπρπα ἀθϑαϊηρίαμη, Π60 ἴῃ ΘΠ Π6Π8. 
δρᾷ ἀτᾶθοα βθαμ! βυπηῖβ, οἱ μᾶλλον 
Γ6ΠῚ τη ΟΥἿ5 Πη ΟΠ] ΘΓ ἱπ ΘΡρ δίαιταν. (ον. 
Βαγοΐ Αὐἴη. 2. Αἰϊδπηθη. ΟἸΠΊ ΥΘΙΒΙΟΠΘ 
γοί. 1αἰϊπὰ, ΟΠ ἢ] 5 ποϑίν 5 Οὐ ἃ. ΓΘΟΘΉ5. 
Ἰη!οΥΡοΙαίδθ, Μοίδρ!., [τδθτηθηΐο ἃβρ. 
Τί οἰΠδιιπλ ΑἸΟΧ., χυοὰ μᾶθο: οἱ ῬΓΟΧΙΠΊΘ 
ΒΘ ας ἃ ἀβαι6. ἃὰ ΟΔΡ᾿ 15. Πποπὶ Ξγτῖδο 8 
δχῃϊθοί, οἱ ἁσῃ. 1. Ῥγδοίογοπάπμ νἱ46- 
τὰν χαλόν. 

8) Ηἰς Ἰοοιβ ὃχ ἔν. Μδῖ". 10, 20. 
ἸΓΔΉΒΟΓΙΡ 5. ΠΘ6] 6 ἂρ. γοί. [ηἰ.. προ ἴη 
ἔγαϑιη. ΤΊ πη οἱ 6], Π6 0 ἴῃ ὙΘΓΒ, ΑΥτῆ, Ἰορίίαν. 

4) Οἴν, ΡὨΙ. 1, 21. ϑδορίββϑίπηθ το- 
χετὸς ῬΓῸ {070 ϑ5υτηϊαν, Τοὰρὶο εἱ 
ὙΥΘΟΠΟΓΟ οϑί τοχετὸς -ξΞ ραγίιιδ. [α(. 
( Δ] ΠΟ ο}}1}: Οποβδίο ὁ [Ἰπίθγοϑβθ, 6ἢ6 
μὴϊ ΡΙθη]6. ἀταχζίδηϊ: Οποβία ὁ 1 ἀΒΠΓἃ 
Οἢ6. τηἱ αἰΐθηαθ. 

5) μοι (οά. (ΟΟἸΒοΡπ5, ἀαᾶπι [6- 
οἴοηθῖη [ὰς. ΤΡ ΘΗ. [ἅτ γο58. οἱ (οί. 
ὁ. γοί. ΤἸηΐ., [πίρτρο]. οἱ Μείαρῃ. ἀδ- 
ἀδγπηΐ με8. 

6) χαρέσησϑε οἴπηθθ ποϑίν! (σά. 
Τα Ρ Οἱαιουίδ. ΒΟΡΡίαγα Μ8. (010. χα- 
ρήσησϑε ἰάοιη ναϊοί ὁ Πδοϊβυμιη. Ἐδ- 
γϑηΐ γϑυ85. ὅ 01. οἱ Αὐτὴ. ἴη γυϑίθγο [ἴηΐ. 
Ιαΐ. οἱ ἄστη. 2. βϑχαϊιν δά αἰ απηθη αι : 
πθαιθ Ρ61" ἠιαίογίαηι δοαιιοαϊδ. 

ὅδρ. Υἱ1. 1) Οἷ. Ἐγ. Ἰοᾶπη, 10. 41. 
2) Ἑογίο οχοϊαὶϊ βοηϑοί. ΟἸον. ϑιπηιν- 

Ρ]Ιοῖα5. ΟΠ] οἰ 111: Ῥιαίοβίο βἰαίθ μϊϑῖ: 
γοΘ ο ἀἶγο ἀϊ Ὠϊο. 

8) [γὰρ] εχ γεί. Τηϊ. δἀ ἀδπάπην πηοποὶ 
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ΝΠ τϊπὶ ργοάογπηΐ ἰθυτηϊηὶ τη ϊ, ΠΘά6 ᾿ππΠπ|5 560} τορμᾶ. 
Ῥγαθϑίαϊ τη1ῃ]ϊ, ἴῃ ἴθϑιι ἢ ]5ίο. τηοΥ, 4π|ᾶπὶ ΠΏ 115 ἰοΡΓὰ 6. πη ρογᾶγ. Ουἱά 
ΘΠ) ΡῬΓΟάΘϑί ΠΟΠΉΪηΪ, 51 ἘΠ᾿ ΘΓ ΒῚΠ) ΠΉΠ 1ΠΔ [ΠΟ ΓΟ 1, ΔΙ Π]Δ6. ὙΘΓῸ 5.186 
ἀοιγιηθηΐπ ἢ ραϊαίαν ἐς ΠΙΠῚ ἀΔ6 0, 4 ΡΓῸ ΠΟ}18. τηοΡίπ15. Θδΐ : {Ππ|Π| 
γ010, 41 ΡΓΟΡΙΟΙ ΠῸ5 ΤΟΒΙΡΓΟΧΙς, ἤοο Π1Π| [ποῦ πὶ πηροηάθί. Ἰσποβοιία 
τ], [γαίγοβ Νὰ πῈ6 ΥὙἱνο να ἱπηρ6 ἀα{15: πΠ6. ὙΘΙΠΠΙΝ. 6. ΤΠΟΤῚ ἢ Π16 Π6ὶ 6558 
ΟΠΡΙΘηΐθη τη 0 π6 ἰΓδάαι15. δ᾽η116 6 ῬΌΠΕΠΠῚ [6 }} ῬΘΙΟΙΡΟΓΟ; πὶ 
{ΠπῸ ἃάνοποιο, πόθο δὶ 6γοὸ. (οποθάϊί Τ]Π1 ἱπη!ἰἀίο ΘΠ) 6856. ΡΑΒΒΊ ΟΠ 5 
Π)εὶ τηθὶ. δὶ 4π|5 {Ππ|ὴ ἴῃ 56 1080. Ππαρρί, Ἰη|6]Πρὰϊ 4αϊἃ νθ] τη, οἱ σομηπηϊ- 
ΒΘΓΘΔΙαΡ Ιη6], 5005 (86 1η6 ΟΟΔΙΟΙΘΗΙ, 

Μονίθ ἤϊθα υθγανν υἱίαηι ἀϑϑοηιυαγ. 

ὙΠ, ΜἝὩονγὶ ἀοϑίάογο, παῆὶ αἸΟΥ Ἠιθι8 Οὐ οὶ βαιι5 65. 

ῬΡΙΠΟΘΡ5. Παΐϊ5. 560.}1} ΓΆΡΘΙΘ τη6 ΕΠ], Ἰηθαιηατι6 οὐ θὰ Ὠθιμὴ νΟ]η- 
(αἴθ) ΘΟΡΓΙΠΏΡΘΓΘ. ΝΘΙΠΟ ΘΓΡῸ νρβίχιηῃ, 411 δά δ5.15, {Πππη| δά πινοῖ: τη6ὶ 
Ροΐϊα5, [ἃ οϑί Ποῖ, οἰ Ποϊδιηηϊ. Νοὴ ΙΟααίπΐπὶ [Θϑτπ ΟΠ γΙβίππι, πη άπ 
οΟΠΟπρ βοθηΐθβ. [νὰ ἴῃ νΟ}]5 π6 ἢαθιοῖ. ΝοΩαθ, 581 Θ0Ὸ ῥΓΆΘΒΘΠ5 
γῸ5 ΟΥΔΡΕΠΊ, ΟΥΘΔ[15 ΤΏ]ΠῚ : Π5 ΡΟία5, {πᾶ46 γΟ Ὁ 15 5000, οΓΘἀδί15. ὙΊνΘἢ 5 
ΘΏΪ ΒΟΡΙΒΟῸ γΟ015, ΠΊΟΥῚ ἀθ 5] ἀθγᾶΠ5. ΑἸΔΟΙ͂ ΠΠΘ115 ΟΥΠΟΙΙΧιι5. οϑί, Π60 οϑδΐ 
ἴῃ ΠῚ 5115 Πηδίρουϊδθ ΔηΔη5: 864 νἱνθὴ8 δ ἰθα 65 διπιὰ ἴῃ ΠΙ6 68ί, 
ἸΏ} ΠῚ] ἸΠίρυ 5. ἀἸ θη 5: Υ6η1 δὲ Ραίγοπι. ΝῸη ἐδ] θοίου Δ] π]θ 10 ΘΟΡΓΕΡίΙ- 
ΠῚ, πα αὰ6 γ Ια ΔΕΙΡτι5 παϊπ5. πμπηαϊ. Ρᾶποπὶ Ποὶ γ010, ρᾶποπι ΘΟΘ] Θβίθμῃ), 
Ῥᾶπριη υἱΐδθ, {π|1 δϑί οᾶγο [6ϑὰ (Πγιβί!, ΠῚ Π6], 4] Ροβίθυιουὶ ἰθη ΡΟ ΓΘ 
6Χ 56101η6 αν οἱ Αργαῇδῃι ἰδοί5. οϑΐ; οἱ ρΡοΐχιη [6] γοΐο, ϑδηρα ΘΠ) 
Ρ5115, 4} δϑί οαυ 5. ἸΠΟΟΡΓΙΡΕ 0115. οἱ νἱΐα ῬΘΥΘΠΠΙδ. 

δι ΐπ5. ΡΑγίϊοι8π {ποηΐα} οἰϊδηὶ (οαά. 
ΒΕ Ο Υ͂ τϑοθηβ. ᾿μίογρ οἰδίδθ. 

4) Ἐχμὶθοηΐ ππης ἸΟοι ΠῚ 501. 1... Π60 
Ὡ0Ὸη ἰταρτηθπίιπη 501. ΠΙοηγ 511 ΑΓθορᾶ- 
σἰίαθ ἀθ αἰνίηϊβ ποι! πἰθιι5. 1.1}. ΠῚ. ο. 4. 
ἃΡ. (υτγοίοη. 1,δπάἀδίμι πο α6 ἃ})} ΘΙ Β 66 
πῃ ὕδηί. (δηϊοογαῃ ΡγοΪορ. Τοπι. ΧΙΥ. 
Ρ, 1. ρν..302, 64. Τ,οπηπηδίΖϑοβ. 

δ) Πὰ πᾶροΐ οοάθχ (Ιου πιι8. ΟΠ] 
ΒγΙΏΠΘΟ0Π6 ΝΡ γαβία οἱ ΜΙ θμδρ 5 συδθοΪδ8. 
Τί ΡοΙδίου δχῃϊθεί φιλοῦν τι, οπὶ 
ΤΟϑΡοπαοί, γϑίμ8 ἰπιθρρυθίαί!ο ᾿δίϊηᾶ: Π0Ή, 
68. π᾿ πιὸ Ἰηπὶβ αηϊαπ8 αἰΐφιαην αριιαηι, 
(Αχιιαην δαίθιη ρου πο ἃἂά βθααθηίΔ). 
Ηἰ5 ἀποῖθιι5 ΡΘΔΙΒΟΠΙ5, ΘΠ π8. οἱ [ἃ- 
ΘΟΡΒΟΠΙ5. ἰθροη ΠΏ 6886 ϑυδάύθηί : φε- 
λοῦντι ἐρῶντι, ἵπ ἢ6 αἀπιαηΐο Ἰ01) 
65, ἰρηῖδ, 8064. αητῷ εἴθ. Ξ'γγι5. ΥὙΘΙΠ: 
ηθ0 65, ἴπ 6 Ἰφη15 1η, αἰϊο ἀἸΟΥ6 ; 60 
ἢ, αἱ Ουτοίοηπι5 (Ρ. 99. π. 94.) θυτὴ 
Φιο4π6 φιλοῦντι, [6 ρΊ556 ρυίοί, ἢ. Ναγρο 
(οά. Ο(05}. φιλόῦλον. 

6) ΕΤΟΠΙΠΔΠπα5Β ἴῃ ΡΓΟΪ βίο δκ( 

----ὦ 

ππὸ ἸΙοοαπ] σΟηβορία ((ΟΡυγσὶ 1758) 
οἱ ΟΠ 60 ϑρΡΓΘΠσΟΤ5 (ΤΠ θβασν. οὶ 
Ραίγιϑί. 1, 470.) Ισπαίϊιπη δὰ (Ἕ γΙϑίὶ 
γορα ἴῃ ἔν. [οᾶπη. 7. 38. γθβροχὶβ56 
Ραίδη!. [π|6ΠΠσππί δαίοιῃ ὕδωρ λαλοῦν 
ἀρ ϑριγιία ϑαποίο το] γ6., {{| ᾿σηδίϊο 
ΤΠ ΟΓίθιη Π] Δ. Γο Βα θη ἀπ) ΤΟΥ ΘΙ ἀν οί. 

1) ἤππο ᾿Ιοσατη (γα 5. οἱ ὙΥ̓ΘΟΠ ΙΒ 
ἀθ ϑ'δογρδιηθηίο ΕπΟΠαΡβαθ οχρ]!οδηί : 
Ὧ6 Ἰρϑίπβ Π 61 (τπἠτοπ6 ἴῃ ο0610, 56 46 
ϑοίθυ μηδ υἱβίοηὶβ Π 61 θϑαί{πάϊηθ, [{556 Ὑ}Ὲ5 
οἱ Ηδι]οἰχιβ. [1α0.Ψὕ Οἰν. Ι͂οᾶπη. 06, 52. 
45. 51. ΚΥΡΙΒ Ιοφὶι: ἄρτον Θεοῦ ϑέλω, 
ὅς ἔστιν σὰρξ Χριστοῦ, καὶ τὸ αἷμα 
αὐτοῦ. πόμα ϑέλω, ὅ ἐστιν ἀγάπη 
ἄφϑαρτος. ΑΠΠ5. Ιριΐα ΒΎΓΕΙΒ ΠΙ5115. δ 
56 η15 ἰπ ΘΓΡ ΠΟΙ ΙΟΠΪ5, 60 ποῆ ομηϊδίί 

ἄρτον οὐράνιον, ἄρτον ζωῆς, εἰ τοῦ 
υἱοῦ --- βραάμ. Π. 

8) Θεοῦ ποῆ ἃρποβοῖ μιν Ὁ [πίρθτρο!. 
γοί. [ηἴ., Κ5'γΥγ70 1. ΑΤ. 1 εἱ 2. οϑυπί 
{πο απ6 γορῦ. χαὶ ἀένναος ζωὴ ἴπ γνοῖ- 
βίοπρ νϑί. ἰδαΐ. οἱ ὅ5γγ. 
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ΥΠΙ. 

Οὐκέτι ϑέλω κατὰ ἀνθρώπους ζῆν." 
Θελήσατε, ἵ ἵνα καὶ ὑμεῖς ϑεληϑῆτε. ϑελή σητε." 

των αἰτοῦμαν ὑμᾶς" πιστεύσατέ βοι. 

τὸ ἀψευδὲς στόμα, ἐν 
Αἰτήσασϑε περὶ ἐμοῦ, 

ὑμῖν ἔγραψα, ἀλλὰ κατὰ γνώμην Θεοῦ. 

φανερώσει" Μ“ ἀληϑῶς λέγω᾽ 
λησεν ἀληϑῶς. 

ἀποδοκιμασϑῶ," ἐμισήσατε. 

ΙΧ, Ογαίθ ρῦὸ δοοίοδῖα ϑιυγίαθ. 

ΙΟΝΑΤΙΙ ἘΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΒΟΜΑΝΟΒ. ὙΠ]. ΙΧ. Χ. 

Ταυθδαί5 ταϊβιῖ. 

Τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν ὑμεῖς 
ἦν ὀλίγων ᾿γραμμά.- 

᾿Ιησοῦς δὲ Χριστὸς ὑμῖν ταῦτα 
ᾧ ὁ πατὴρ ἐλά- 

ἵνα ἐπιτύχω. Οὐ κατὰ σάρκα 
᾿Εὰν πάϑω, ἠϑελήσατε᾽ ἐὰν 

ϑαϊἰιίαίϊο. 

Μνημονεύετε ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας, ἡ ἥτις 
ἀντὶ ἐμοῦ ποιμένι τῷ Θεῷ χρῆται... 

᾿Εγὼ δὲ αἰσχύνομαι, ἐξ αὐτῶν λέ- ἐπισκοπήσει, καὶ ἡ ὑμῶν ἀγάπη. 
γεσϑαι" οὐδὲ γὰρ 
ἠλέημαί τις εἶναι, 
καὶ ἡ ἀγάπη τῶν 
στοῦ, οὐχ, ὡς παροδεύοντα. 

ἄξιός εἶμι, ὧν" ἔσχατος αὐτῶν καὶ ἔκτρωμα. 
ἐὰν Θεοῦ ἐ ἐπιτύχω. 
ἐκκλησιῶν τῶν δεξαμένων με εἰς ὄνομα ᾿Ιησοῦ Χρι- 

Καὶ γὰρ αἵ μὴ προσήκουσαϊί" 

1 Μόνος αὐτὴν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 

᾽4λλ᾽ 
᾿φσπάζεται" ὑμᾶς τὸ ἐμὸν πνεῦμα 

μοι τῇ 
ὁδῶ, τῇ κατὰ σάρκα, κατὰ πόλιν μὲ προῆγον. 

Χ, (Ὁπμοίιιϑϊο. 

Γράφο' δὲ ὑμῖν ταῦτα ἀπὸ Σμύρνης δι’ ᾿Εφεσίων τῶν ἀξιομακα.- 
ρίστων. 

ϑητόν μον ὄνομα. 
εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ, πιστεύω ὑμᾶς ἐπεγνωκέναι, 

Πάντες γάρ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ καὶ ὑμῶν" ἐγγύς μὲ ὄντα. 
᾿ 

πρέπον ὑμῖν ἐστὶν κατα πάντα ἀναπαῦσαι. 

Ἔστιν δὲ καὶ ἅμα ἐμοὶ σὺν ἄλλοις πολλοῖς Κρόκος," 
Περὶ τῶν προελϑόντων με ἀπὸ Συρίας εἰς Ῥώμην 

τὸ σο- 

οἷς καὶ δηλώσατε 
οὃς 

Ἔγραψα. δὲ ὑμῖν ταῦτα 
τῇ πρὸ ἐννέα καλανδῶν Σεπτεμβρίων [τουτέστιν «Αὐγούστου εἰκάδι 
τρίτῃ]. ν 

(δρ. ΥΠ|. 1) (δρ. οοἰδαγιη οἱ ΠἸδΙ ΟΥ̓ ΘΠ 
ΠΟῺΪ ΡᾶΡοΙη ΒΎΓΙΒ ΠΟ ὙΘΡΠΪ. 

2) Τιοααοπαϊ τηοάπ5 Ῥᾶι!0 ἀροβίοϊο 
ΡΘΓΙΔΓΏ1 1115. Οἶν, Πομῃ. 8, ὅ. 1 ΟοΥ. 9, 8. 
6δ]. 8, 1. 

9) γοίιιβ Ἰαΐ. [ηΐϊ., Μεοίαρῃ., (οάά. 
ΒΈΕΈΟΥ͂ τϑοθηβ. ἰηἰογροἰαίδο ϑέλητε. 80- 
ΤῈ ΠῚ ΠΟ 10. ἴῃ τη ΓΒ. ΟΙ10)» ομϊδηὶ ϑελήση- 
ται, την δίιπι. ἴῃ ϑελήσητε. ϑελήσατε 
οὖν ἵνα χαὶ ὑμεῖς ϑεληϑῆϑε. 

4) Οἷν. Ἃα]. θ, 11. Ερ. δὰ ΡοΪγο. 
οὐ ἔνα Ξιθβθααδηΐδ αἰτοῦμαι. Ιξπὰ- 
{{ππΔ ΡΓΟΟᾺ] ἀπθῖο παραχαλῶ 80} ]ρ5,556 
οθηβοί γοββίμβ. 

5) Οοά. Α φαγερώσει ϑ5ιρτὰ οι. 
Ορίδηαιϊ τηοάπ5 ργδοβίαί. 

6) δὲ γοργοῦιις οἤῇβοϊαν, δὲ τὙϑριαϊον, 
Νίᾶγο. 8, 81. Ρραγβϑοη. δὶ ἃ τηοῦίθ |1- 
ῬΟΙΆΡΟΥ, 4 ιιδϑβὶ Γοἰθοίδηθιβ, οἱ ἤ0. ΠΟΠΟΙῸ 

Ἔῤῥωσϑε εἰς τέλος, ἐν ὑπομονῇ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾿Δμήν." 

(ΠΟ ἰδη:0 ΔΗΪΠΪ ΟΠ [ὈΡΥΟΤΘ ΔΙΏΒ1Ὸ 
ῬΓΟΡΒΙΠῚ ἰησηι5. δηλ. 

(εῤ. 1Χ. Ἢ 1. ἢ], ΠΕ ΟΕ πὸ κ 
᾿ΠΊΠ 6 ἀἸαΓ 6 ΒΘ ΘΓ} 115. οἰ Ιββίτηθ Ποῖ. 
Ια] ΕΥΒ0 Πα οί [ΠΙΘΓΡΟΙΔΙΟΥ : τῷ Κυρίῳ, 
τῷ εἰπόγτι, ἐγώ εἶμι ὃ ποιμὴν ὁ 
χαλός. ας ομΐπη ΒΡ ΟΡ Πα ΘΧΡ᾿Ιοδί 0 η6 
ΘηΘΡγαΐ (ΘΒ ΠΟ ΠΠ], ἀποὰ ἀθῖχιιθ ἴῃ 
}]5. ἘΡΊ βίο" 15. ἱπρονὶ 5. Ἰσηαίπιβ, ἀ6 ἢϊ- 
νἱηϊίαί ΟἸγΙβιῖ. ϑηϑιῃ. Ὑορηΐ αγαζίδηϊ : 
ὙἹ βονύθρηα Π6|1ἃ γοβίσα τ σῃΐογα 4618 
Ομΐοθᾶ. 66 ὁ πο||ὰ ϑ5ιγὰ, ἰὰ χιᾶϊα ογὰ 
᾿ὰ ἴῃ Τηἰὰ γνθο Τἀἀϊο ΡῈ. ρᾶϑίοσγο. 

2) ΡΠ 515 Ραα] πὰ. Οἴτ. 1 ον. 15, 8.9. 
9) Πίης νϑυβῖο ϑυγίοα 1. ἄθππο ἴη- 

ΟἾΡῚΓ χη αἰ ἀγ π|6 βάτο δα ΘΔ Ρ 115 ΠΠ6ΠῚ. 
4) 1. 6. ποῦν ἰαηηιαην αὐυοηαηιν 60- 

οἰοδίας ἀϊΠα5 ἴηι τἰηονο Κοδίϊηο ΡΥ αθίοΥ 0 ΥῈ- 
αϊοηίθηι, 804 ἰαηίο οἰ αἸΊΟΥΟ οἱ τοῖο, 
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ὙΠ]. 

ΝΟΪΟ Δ ΡΠ 5. ΒΟ πη ΟΠ 5. νἰνοῦθ. [ἃ δαυΐοθιῃ ἢοί, 81 νὸ 5 νὸ- 
ἸπθΡ 15. 6115. ῬΎΘΘΟΥ, αἰ οἵ νὸβ θΘΠΘνο θη [Ὧπ| ἱπνθηϊδίϊβ. Ῥᾶιιοἱ5 ΠῚ {ΘΓ Ὶ5 
Ρϑίο ἃ νόοθὶβ: ογϑαϊίθ πῃ]. [Ι6βτ5 ΟΠγιβία5. γοθ]5 πᾶθο ραίοίαοϊοί, «ποά 
γορΡὰ ἰοαπᾶ ; ἰρ856. 05 ΥΘΓᾶχ, ἰπΠ (0 Ῥαίον νϑῖθ Ἰοουίι5 6ϑί. Ῥρί6. ΡΓῸ 
16, πἰ ΘΟμβθ πᾶν, ΝῸΠ 5ΘΟσπάϊ) ΘΔΡΠΘη,, 564 βϑουπάϊμη τηθηΐθιῃ ἢοὶ 
γΟ 15. ΒΟΡΙρ5ὶ. δ᾽ ρϑίϊαν, θ6 πη τηϊῃὶ ν αἰ 5015: 511 ΤΘΙΠΟΙΔΡ, Οὐ 5.15. 

αυραίϊδ ηυᾶὶ. 

ΙΧ. Ογαίθ ργῸ θοοίοδία ϑυγίαθ. ϑαϊιιίαίϊο. 

ΜΘΙΠΟΓΟ5. οϑίοίθ ἴῃ ΡΓΘΟΙ 115 νΘ 5.15 ΘΟΟΙοβίδθ υγίᾶθ, 4πᾶ6 Τη6] ἰ060 
Ὦθο ρᾶβίουθ αἰπ. ὅδ01π|5 [6815 (ΠΡ βίιι5. 1Π8π| Ὑἱ0 6 ΘΡΙΒΟΟΡΙ Γγοϑϑί, δία 
γοϑίγα ομδΡρἰἃ5. Ερο διιΐίΐθη) ΘΡΆΡ 6500, ΘΧ ΘΟΓΠΠΏ ὨΠΠΏΠΘΙῸ ἀἰἰοῖ; ΠΟῚ ΘΗΪΠῚ 
5} ἀἰρηιι5, πἰροίθ {πὶ 511 αἰ [1η}118 ΘΟΙἢ οἱ θοῦ νι ι8. ΘΓ ΠΉΪΒΘΓΙΙ- 
ΟΟΓ Δ ΘΟΠΒΘΟΙΐΙ5. 51.Π|, τ 65561) Δ]1π|5, 851 Πθαμπι ΘΟηΒΘ πᾶν, δϑαἰαίαί 
ΥΟ5 ΤΏΘ115 ΒΡΙΓΙΠΙ5. οἱ ΟΠΡΙ[ἃ5. ΘΟΟΙΘΒΙΔΓΠ), 4π|86 Πη6 ΘΧΟΘΡΟΙΙΠΐ [ἢ ΠΟΙΏΪΠ6 
ἴϑϑαα ΟΠ ΡΙβι1, ποη πἰ ἰΓὰηβθαηίθη. Εἰθηϊπη ΘΟΟ]65186, {πᾶ6 Π1}}} δά 1ὴ6 
ΡΟΓ πο θαηΐ ἴῃ Υἱᾶ, {πὰρ 5ΘΟΌΠ 1] ΟΔΡΠΘΙΏ Θϑΐ, 26 ΡΘΙ Οἰγ αΐ6 5. ΟΟΙΪ- 
ἰὰ θη. 

Χ, (Οὐοποϊζιυῖο. 

ΒΌΓΙΠΟ δαί ᾶθο ΥΟΡ1Β 6 ϑιΠΥΓΠὰ ΡΘΓ Ἐρ]ιθ5105 αἀἰρη!551Π|05, (αὶ 
δαί! ργδρα!οθηίαγ, Δίθοιμη οἰϊὰπι δὶ ΟΠ ἃ}115 Π {15 ὕτγοοιβ, ἀθϑι 6 γἃ- 
πη ΤΉ] ΠΟΘ. 6 ἢΪ8, 4 π|6ὸ 6 ϑυγία ΒΟΙΠΔΠῚ π516 ῬΓΔΘΟΘΒΒΘΓΙΗΪΐ 
δἰ ο]ογίδηη 61, οὔθ 0, νὺ5. 605 ΘΟΡΊΟΥΪΒΒ6 ; ΗΠ αΐΘ. ΠΟΘ 115, [16 
ῬΓΟΡΟ 6586. ΟΙηη65 6η1η} Π60 οἵ γνθὶβ ἀἰρηϊ ϑαηΐ, οἵ 605 ἴῃ ΟἸΏΠΙ 115 Γ6- 
ΟΥ̓ΘΆΓΘ γο5 ἀθοοί, 
[ποὺ οϑὲ νἱοθϑίπιᾶ ἰθγίϊα Απριιβ{1]. 
ΠΘηΐθ5 ΡΓῸ ἴθϑιι (ἢγὶβίο. ΑΠπΊΘη. 

αὐ 81 θβ8θήι ἱἐἰαγιὴν ορίϑοοριι5. δηλ}. 
γοοο. Οὐχ ὡς παροδεύοντα ϑὅγ11ι5 1. 
ΠΟ ὙΘΡ ; Ἰοραηίαν ἴῃ Ανη. 1 οἱ 2. 

5) ΡΘΑΓΒΟΠΙΙΒ ΘΟΟΙοϑῖὰΒ ἃ} [Ιρηδί] 
᾿αν βαἀϊοοηθ ρϑπάθηΐθβ 106 }Π|611. (ἝΔ|- 
ἸΙοοῖ0}}}. Φποαιι6 νου: 16 4π4}|} ἃ 1η6 
ΠΟ ἀρρᾶγίθηροπο ἴῃ γΥἱὰ οᾶγηαϊθ. ἢδ- 
οἴϊπι8. ἰοοῖϊ5. Θχρ οί! (6. 600 65115 ἃ Υἱᾶ, 
ῬΘΙ 4πᾶτη ΡγΟἢΠοἰβοθθδηί, τοπιοίί5. [ἃ 
Αγαζίδηϊ Θχρυι πη : ΝΘηΐ 6 {π|6}16, 66 ποθη 
ΘΓΆΠΟ ΘΟΠίϊσιι6 ἃ Π16 Π6|]ἃ γἱὰ, Εἢ6 10 
ἴασοθνα βθοοπμάο ἰὰ οᾶληθ., [1 ΔΟΟΟΠΙρᾶ- 
ΘΗΔΙΌΠΟ 4 οἰζία46 ἴῃ οἰ 46. γοοθβ 
τῇ κατὰ σάρχα [ἰθγαν} ἃ Πἀπηοπίτιη 
6856. στὴ Ἀπομαΐο ποὴ οὐ ἀοη. θρ- 
ῬΟΒΙ ΟΠ ΡΟπ5 ᾿πβου πὶ υἱαθ 86 Οι} τι 
θην 56 δορὶ αἰ, ἴοι τὰ βλεπό- 
μενα εἱ τὰ ἀόρατα 536 ἰηνίοοιη. ΟΡρο- 
Πυπίηγ.  Τυρηΐϊῦ 65 ὅγ7σι. 1. οἱ Δσιη. 2: 
ϑδθρίαβ. προάγειν -- προπέμπειν, αἱ 
οϑὲ 1ἴὴ Ἐρ. δά ΤίΙϊ, ὃ, 19. 

Παθοὺ 5ουρϑὶ γ0}15 δηΐίθ ἄϊθιη ΙΧ (θη δ5 ΘΟρίθι 15 
γαϊοίθ, ἰογίθϑ ἀβάὰαθ ἴῃ ΠΠΘη), 51ι|5{1- 

ὕδρ. Χ. 1) ϑγύιμη οᾶρ. «αδγίαπι οἱ 
σαϊηίαμη Ἐρίβίοϊαθ δὰ ΤΥΔΙΠ]ΙΔΠη05 δηΐθοθ- 
ἀθηι 5 ποπὺ δὰ ΒΟΙΔΠΟΒ ΔΠΠΟΧΙ556, 580 
Ιοεο ἀϊχίπηιιβ. Ῥοβϑί οὰ ϑ'γυϊαοᾶ ὙΘΊΒΪῸ 
οασ τ{Ππ|ὰ ἀθοίμηΐ ἂρ. ϑθηΐθηίία ἰΐᾶ 
ἢπι: ἔῤδωσθε εἰς τέλος ἐν ὑπο- 
μονῇ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ [τοῦ Θεοῦ ὑμῶν]. 

2) Ομεβιαπὶ ΕΡΙθ50. ουνίαμη (Τοοαπη 
τηἸβοραπί ἰσηδίϊο βαϊπαίδπο., ΟΠ] ΘΟΓΠῚ 
ΠηΪΡιι5 Δαργοριπαπαγοί. Οἷς. δὰ Ερῃ. ε. 2. 

8) [τουτέστιν Αὐγούστου εἰκάδι 
τοίτῃ]} το ἃ γνϑί. [ηΐ. πθὺ ἃ} [ὨίβΓρο!. 
ἀϑποβοϊίασ, δι δαΐθῃ σ᾽ οβϑᾶ Θχρϑὶ !] θη. 
ἘΠπιβο αὶ ἱπίουργθίαιηθηίο δά Ἠοιηδηοβ 
ΒΟΡΙΡΘΗΪ Υἱχ Οριι5 διδί. Ἀθρουαν «αϊ- 
ἄθπη ἂρ. Ατη). 1. (22 Απρ.) οἱ Αγ. 2. 
(24 ΔΑυρ.). 

4) οχ “μὴν οχ Ιβπᾶ{1] σα] απο οοτί 8 
ΠΟ ΟΧΙΪ  : πᾺ}}1π5 ΓΘΟΘΠ5. ὈΓΘΥΙΟΓ5 Ερὶ- 
βίο! αθ. ἢἤπὶ δρροβίίαμη. ΤΘρΡΟΥϊα. ΟἸΔΓΘ 
ΑΙ Ιθηδ 6 τπηᾶπι5 Δα] Δημθηί πὶ 6556 ΑἸ ΧΟ ΠΏ, 
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ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΎΣΙΝ ἹΓΝΑΤΊΙΟΣ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐκχλησίᾳ Θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τῇ οὔσῃ ἐν Φιλαδελφίᾳ τῆς ᾿Δσίας ," ἠλεημένῃ 

3 καὶ ἡδρασμένῃ ἐν ὁμονοίᾳ Θεοῦ, καὶ ἀγαλλιωμένῃ ἐν τῷ πά- Σ 
ϑει τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀδιακρίτως ,"' καὶ ἐν τῇ ἀναστάσει αὐτοῦ 
πεπληροφορημένῃ ἐν παντὶ ἐλέει" ἣν ἀσπάζομαι, ἐν αἵματι" Ἴη- 
σοῦ Χριστοῦ" ἥτις ἐστὶν χαρὰ αἰώνιος καὶ παράμονος, μάλιστα 
ἐὰν ἐν ἑνὶ ὦσιν σὺν τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ πρεσβυ- 
τέροις καὶ διακόνοις, ᾿ἀποδεδειγμένοις ἐν γνώμῃ" ᾿Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, οὺς κατὰ τὸ ἴδιον ϑέλημα ἐστήριξεν ἐν βεβαιωσύνῃ, τῷ 
ἁγίῳ αὐτοῦ πνεύματι. 

Ι, 1αῖ5 θριδοορὶ. 

Ὃν" ἐπίσκοπον ἔγνων, 
κεκτῆσϑαι τὴν διακονίαν, τὴν 

οὐκ" ἀφ᾽ 
εἰς τὸ 

»" - ἑαυτοῦ, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων 
᾿ 9 ’ ᾽ 

κοινὸν ἀνήχουσαν, οὐδὲ κατὰ 
κενοδοξίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ πατρὸς "αἱ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" 
οὗ καταπέπληγμαι τὴν ἐπιείκειαν, ὃς σιγῶν"" πλείονα δύναται τῶν μά- 
ταια λαλούντων. Συνευρύϑμισται"" 
ϑάρα. 
γνοὺς ἐνάρετον καὶ τέλειον" 

γὰρ ταῖς ἐντολαῖς, ὡς χορδαῖς κι- 
Διὸ μαχαρίξει, μου ἡ ψυχὴ τὴν εἰς Θεὸν αὐτοῦ γνώμην, ἐπι- 

οὖσαν, τὸ ἀκίνητον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀόργητον 
αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἐπιεικείᾳ Θεοῦ ζῶντος. 

1) Νοιηθῃ ΤΓΝΩΑ͂ΤΙΟΣ τὰ Οοἀά. Ἱ, 
ΡΓΔΘΥΪΏΠΗ. ὕτογιιο δαΐθμι β’βηαὶ μαγγη- 
σιεῦσιν φιλαδελφεῦσιγ. Τγνάτιος: 
--- (υἷπβ ᾿πϑουὶρίϊοπὶβ ῬΥΙΠΊΔΠ] ὈΔΓΙΘΠῚ 
ΘΡΙβγΡ θη. 6856. Ερβίοιαθ ργαθοθ θη} 15, 
ΠΟ]0 πο ΥἹΑΪΙ. ΒοΙΙοία ϑιηΥΤηὰ 
Ἰρηδίίπ5. ΤΥοδ θη ἀρΡΡα 1, ππἀθ 50} 0511 
ΡἈΠ Δ οΙρΡμΘμβῖθιβ. Νγβίαθ, σαν πὶ ΟΡ» Ϊ- 
ἄππὶ ἴῃ ἰἰϊποῦθ ΡΟΙ συ νοραίΐ (0. 11. 8. 
θ. 17). Πα 15 Θχ(ο ἢ ΠΠΠ1 ΘΟΤΊΠῚ Θρ 56 0- 
Ραθ. οαἱ παβαπαιη ποθὴ ΟΡΟἀϊοηάτιπι, ἰ11- 
ἀθῆηψιιθ ἀἰβδιαϊα ονϊίαημάα (ὁ. 1 ---)}. 
Ῥοορηϊίοηίθβ. τοὶ ρι θη ϊ, πηἰϊΐαβ Π δὲ οαΠπ 
ΟΡβοσνδηάα, [πε αϊϑιηιβ οναησοὶ ο ποθὴ 
ῬΘΥΙηΪο μά 8, ΟἿ ἸΠΠ115. ΒΌΠΉΙΉ15. ΒΡ ΟὨ ΕἾ ΓῸΧ 
511 [6ϑ15 Ομυϊβίαβ. (ο. 9--.-9). Βοραὶ ΡΠὶ- 
ἸΔ 46] θηβ65, αἰ ἰθραίαση ἈΠ! τ Πϊαπη πἰ(- 
ἰδηΐ, ῬΓῸ ΠΟΠΠΙΠΠ5 ΠΟΙ ΠῚ 115. αν 15 
ἈΘΘῊΒ ἢ 48. [11). 

2)1. 6. 1,γἀ 186. Ἢ Ω͂ ΘΟΟΙ οϑῖδρ 
πιθηιΐο ἢϊ Αροο, 1, 11. 8, 

8) ἠλεημένῃ καὶ ἐδ ὁ μὰν (ὁ. 5Ρ. 
Ἰοηῖ) ὦ, οἱ δυβῖο ΘΟη ἃ [ΘΟ ΒΒΟΠΙΠῚ 
ἈΒΘΘΓΘηΐΘ οἰΐϊαη 1, ΔῦΒ4π6 ἰδηθὴ ἰοία 

δι ρβουρίο,ἐλεημένῃ καὶ ἑδρασμένῃν ο88. 

4) αἴγ. βῖρτα δά Ερῇ. ο. ὃ. Μᾶρη. 
ο. 15. ΤΙΔ]]. ο. 1. Βοπι. ἴῃ ἰηβουῖρί. 6δ]- 
ΠΙ ΟΊ 9}}}: βθηζὰ οοπίθηζιοηϊ. (αζίηϊ: 
6. 06. οϑα!ία π6}}]1ὰ ραβϑίοπθ ἐδ] 5ΙΊρθΟΣ 
ΠΟΒΙΓΟ ἰμβ ρ ΡΠ] 6 ηί6. 

5) 1. ἐχ 1, 
Ῥδηίο (. 

6) 1. 6. ἴπ Ομιεϊβίο, {ὰϊ Ρᾶββίοπθ 5 
80 ΠΙΟΡΘ. Π05 Γράοιηἶϊΐ, τϑάἀθιηρίοβ ἃ ]]- 
ἰα115. σἱποι!]ο ΟΟἸ σαν]. 

7) Οἴ. βυριὰ δὰ Ναρι. ὁ. 15. ἐν 
τιμῇ. Αὐπιθηΐαβ: ϑοϊμηέαίο; ἩοΟἸπίθηϊα8 : 
ἡπία Ἰπθη ον; Οταζίδηϊ: (ο] ῬΆΓΟΙΘ. 

8) ὃν Ο οἱ ἀρορι. Ἠοϊβίθαϊ : ΙΔ 0} 
50π0. οἸἰΐπι ἴῃ πιδηΐοπι νοποταΐ Ὧν 88- 
ΒΘΙΘΉΓ τ ΝΘΠι6 ΒΡ ̓ πὶ θά ι6. ΔΟοσΘηΐαΠη 
μαρθοὶ πᾶρο νὸχ ἴῃ Νίβίο, πθὶ γοῦδ]θβ ὁ 
οἱ ὦ 5δορ ββίμηθ ρογμδηϊαν, ἡ Αϑί Ρ ΙΓ 5 
46] Επτὰ δὲν ἴῃ 1, ἀοϑιϊημοίθ οχίαγο σομ γα 
ΙΔοοθΒοπα πη τὶ (6515 δ, ΝΒ ἰσὶταν 
πα ἄπ). βρεῖς ορβοοριθμ. Ρδαϊο 
αηΐο ἰηαϊοαίπμη. [πβου]Ρ 1 ἢἶθ ἃ ὈΥΪΠΊΟ 
οαΡΙ 6 βθρδγαίϊο Πἰμ γα π΄ Δ ΟΘΥΆΡΠΟ 
δέ 1}. 

το ἀμ δν ὃ 
δαϊπηχὶὶ χαὲὶ, ἅρρτο- 
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ἰριηαίίι5, αὶ οἱ ΤΠΟΟΡΒΟΥ5, δοοϊοβίαθ Πδὶ Ῥαίγιβ οἱ Βομηηὶ [658 
ΟἸγῖβιῖ, {πᾶ6 6ϑὶ ΡΠ] Δ ΘΙρἢΪα6. ἴῃ Αἰ, τη] 56 ΠΟΥ ἀἰὰπὶ ΘΟΠΒΘΟΙΐ86, 
οἱ ἢιιηδίαθ ἰῃ οοποογάϊα οὐπῃ ἢ6ο, οἱ δχυϊίδηϊ ρᾶββϑίοπθ Ὠοιηϊπὶ 
ὨΟΒΙΡῚ ἰΠ5ΘΡΑΓ ΑΙ 61, ἃ. ΡΘΙ ΡΘΒΌΓΓΡΘΟ ΟΠ ΘΙ. Θ᾽18. Ρ]8Π6 Ἰηδβίγποίδθ 
ἀα οἵμηὶ τηϊβουϊοογάϊα ἢ ἀ4πὰπη ϑα]αίο ἴῃ βδηρίηθ [ἰθ5ῖ1 (ΠΡ 5ι1 : 
{πᾶ δου βία δϑί σϑιμ 1ΠῈ ΠΟΘΙ 5ΘΙΠΡ ΓΘ ΡΠ οἱ 5[4}}}}6, ΠΠΔΧΙΠΊΘ, 
5ῖ ὉΠΠῚ σηΐ ΟΠ ΘΡΙΒΟΟΡΟ οἰ- Ῥγοβθγ θυ 5. ο15. οἱ ἀϊδοοη δ, ̓ πχίᾶ 
βϑηἑοη [πὶ ΟΠ ἶ5.1 ἀο 5 σηα 15, 4105 ΒΘΟΈΠΑ ΠῚ ΡΓΟΡΤΙδΙη νο]πΐδίθ 
51:18 Π| ἢγηηᾶνὶζ ἴῃ 5ἰ Δ} } 86, Ρ6᾽ βδποίιη. δαστη δ ΡΙΓΙ Τὴ. 

ἜΊΑΟΝΤΑΙΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΑὮἢ ΡΗΠΙΑΒΕΙΡΉΕΝΒΕΒ. 

φπαίϊαβ, 4υἱ οἱ ΤΠΘΟρΡΠΟΥι5, Εοϊοβίαθ Πδὶ Ῥαίγι5 οἱ ΠΟΠΉΙΠΙ [658 
ΟΠ γῖβίῖ, 4ὰὰ6 οδί ῬΠΔ ΘΙ ρῃϊὰ 6. ἴῃ Αϑἰᾶ, τη] ΒΘ ΓΙ ΟΟΡ δ ΠῚ ΘΟ ΘΟ ΐδ8 
οἱ ἢγημαίδα ἴῃ οοποογάϊα Πδὶ, οἱ οχυ!δηϊ ἢ Ρᾶβ5:0η 6. ΠΟΙΊΙΠΙ 
ποβίγὶ βίπο πδοϑιϊαίϊοηθ, οἱ ἴῃ ΓΘΒῸΡΓΘΟΙΙΟΠ6. οἰπϑ θη ΠΡτΪ 6. ΟΓ6- 
ἀθηΐϊ ἴῃ οημπὶ Π5θ γον ἀϊὰ ; ἀπὰπη 5α]αίο [ἢ βϑησιίπο ἴθσὰ (ΠΡ 511, 
4αοά οβὲ σαιάπιμη. 56 ΠΡ ΘΓ Παη - οἱ 5.80 116, ΤηΔΧΙΠ6 81 ππππὶ 51ηΐ 
οὐπὴ ΕΡίβοορο οἱ δάϊπιποιὶβ ᾿Ρ051 ΓΘ ΘΓῚ5. οἱ ΠΙΔΟΟΠΪ5. ἀΘ5ΙσΉ [15 
᾿αχίᾳ τηθηΐομι ἴθϑιι (ἢ γϑίϊ, {05 βθοιπηάπ) ΡΓΟΡΓΙΔ ΠῚ νοι πηαί θη 
Πγτηδηΐ ᾿π 5.0 }}Πῖ6 βδηοίο 500 Βρ|{1{π. 

Ι. Ζαυδ ορϊιβοορὶ. 

Ηϊιηο ΘρΙΒΟΟΡῸΠΙ ΟΟΡΊΟΥ, ΠΟ ἃ 856 |080, ΠΘΙΙ6. Ρ6Γ ΠΟΙΏΪΠ65, ΠΘᾺΘ 
ΟὉ ἰπᾶποπὶ φἱοτγίαπι, 564 οἢαγιίαία Ῥαίγ 5. οἱ Ποιηῖηὶ [658 ΟΠ γι ΟΠ Ἰηπ1556 
τηϊηἰβίθυϊ τη τοροηάϊ οοθίιπ]. δα] ἀθ Δα πηγαΐι5. ϑιτὴ 6115 το ἀθ βίη, 41] 
56 η40 Ροίθηίοῦ Θβί, {πᾶμπη αὶ νὰπᾶ ἰοααπηίαν. ΟΟΏΒΟΉ 5. ΘΠ1ΠῚ Θϑὲ ΠΊΔη- 
ἀαί]5, αὐ ΟἸπΠᾶγὰ μον ἀΪ8. ΟπδρΓορίοῦ. θθαίΐπη) ργαθάϊοο πηθηΐοπ] 6115 
Ῥίαπη, δᾶπὶ ΥἹΓἕα 115. ΟΥμδΐαμη οἱ ρου βοίδη) 5016 5, οἱ 1π]Π10}}} {46} 6115 
Ὧ0. ἰθη!αίθηι ἰηϑ [δ᾽ τηδηβιθί 1 η15 Π 6] ΥἹΥΪ. 

ἜΤ. θπθιη Εριβοοραπι ΘΟΡΠΟΥΪ ΠΟ ἃ 56ΠΊ6Π 080 ΠΘΩΘ Ρ6] ΠΟΙΏΪ- 
Ἴ65 δάδρίιπη) 6558 ΠΟ ἴῃ ΘΟΙΠΊΠΙΠ6 ΡΘΡ ΠΘΠ5. ΤΠ ΒΘ ΙΠΠΠ, ΠΘ6Π6. ΡΘΓ 
νη Π) σ᾽), 564 ἴῃ οαγαΐο Π6ὶ Ῥαΐγβ οἱ Ποπηηὶ [651 ΟΠ ΓΙβ61. ΟαΠπ|5 
οὈϑίαρται! ᾿ηοἀθβίϊαμ : {πὶ ἰδοιί5. Ρ]115 Ροΐοϑί, ἀπδιὴ Δ}11 νᾶπᾶ ἰοααθηίθ5. 
Εϑί δηΐηι ἰπβίγαοίιι5. τηδη {15 ΕἸΝΊΠ15., αὖ ΟΠᾶγὰ ΠάΙΡα5. ΟπδρΙΟΡίου ὁχ 
Δηΐη0 ᾿θαΐη) οἰ ἀἴἰ6 0. 0}} ἰϑίδηι ἴῃ Ποιιπὶ βοηίθη πὶ, ἀπδιη Υἱγία 115 
ἀοάϊίαπι ρου θοίδιη {ι6 πονὶ, πἰ οἵ ᾿πηηὈ1}Παΐθηι οἱ θη αΐθη 615, 64] 
ν᾿ οἸηηὶ τηδϑηϑιθίπαϊηο Π 6]. 

96 ἢ: 1. [δου 1558. νἱβι5. δϑί, ἰϑίῃοο ἰδηθῃ 5116 {10 
10) Τὰ ο. ΤἸηΐουρο]., ο55. οἱ 1144. ροίθηίίον, ροίδββίαίθ δρίβοορδι!ὶ οοπηπιοάο 

εὐ τὸν ΟἿ: τηδϊουΐ οαπὰ ἔππιοία ἀϑασι5. δηνδ. 
11) Οἷγ. βῦρτα δὰ Ερμθβ. ὁ. θ οἱ 1. Ὶ 

Ἦϊο 1{Π}π|8 ΟΡ βοορὶ τηοάοϑίϊδηι ᾿ἰδιάδὶ οἱ 12) Οἴη. βαργὰ δὰ ἘΡΙν. ο. 4. , 
δατηϊσαίαν 85. ἰϑηδίϊιθ, (π|ϊ 56. χηϊΐ6η} 80 13) τέλειον ΟἿ,, τελείαν αϊ, 
ἸηδΔηβ ΘΠ ΟΥΡ ΤΟΙ ΘΘΓῸΒ σοδϑιῖ, οἱ δηίΐίθ ἴδο. 
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Π. Τ7εηοίθ απϊοηθην Οὐην Θρίβϑοορο, οἱ {ιφὶῖ6 ργαυας ἀοοίγίηαδ. 

Τέκνα οὖν φωτὸς καὶ! ἀληϑείας, φεύγετε τὸν «μερισμὸν καὶ" τὰς 
κακοδιδασκαλίας" ὅπου μὲν" ὁ ποιμήν ἐστιν, ἐκεῖ ὡς πρόβατα ἀκολου- 
ϑεῖτε. 
τοὺς ϑεοδρόμους 

ΠΙ. 

᾿Ἵπέχεσϑε τῶν κακῶν βοτανῶν ,; 
στὸς, διὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτοὺς" φυτείαν πατρός. 

ἀλλ᾽ ἀποδιύλισμόν." μερισμὸν εὗρον,᾿ 

Πολλοὶ γὰρ λύκοι" ἀξιόπιστοι" ἡδονῇ κακῇ αἰχμαλωτίζουσιν" 
ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἑνότητι ὑμῶν οὐχ ἕξουσιν τύπον. 

ἐμ σίία βοϊυϊδηναί,οο58. 

ἅστινας οὐ γεωργεῖ Ἰησοῦς Χρι- 

Οὐχ ὅτι παρ᾽ ὑμῖν 
“Ὅσοι γὰρ Θεοῦ εἰσὶν καὶ ̓Ιησοῦ 

Χριστοῦ, οὗτοι μετὰ τοῦ ἐπισκόπου εἰσίν" καὶ ὅσοι ἂν μετανοήσαντες 
ἔλϑωσιν ἐπὶ τὴν ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας, καὶ οὗτοι Θεοῦ ἔσονται, ἵνα 
ὦσιν κατὰ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ζῶντες. γ Μὴ πλανᾶσϑε, ἀδελφοί μου" εἶ 
τις σχίξοντι ἀκολουϑεῖ, βασιλείαν. Θεοῦ οὐ κληφονομεῖ- εἴ τις ἐν ἀλλο- 
τρία" γνώμῃ περιπατεῖ, οὗτος τῷ πάϑει οὐ συγκατατίϑεται. ἢ 

ΙΝ. ψΨιαπιηὶ πα Ἐμοβαγί δια. 

Σπουδάσατε"' οὖν μιᾷ εὐχαριστίᾳ" ἡμῆθονε μία γὰρ σὰρξ τοῦ κυ- 
φίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἕν ποτήριον εἰς ἕνωσιν τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ, ἕν ϑυσιαστήριον, ὡς εἷς ἐπίσκοπος, ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ 
διακόνοις, τοῖς συνδούλοις μου" ἵνα, ὃ ἐὰν πράσσητε, 
πράσσητε. 

ὑλρ. ΗΠ. 1) Απίθ τέχγα ΝοΙίῖο 1. Ι. 
Ρ. 294. νἱἀββθαίυγ ὡς ἸΠ5ΘΓΘΏ ΠΗ, ΡΓΔ6- 
δαηίθ [ἰοΡΡ ΟΪαΐοσθ. χαὶ ᾿πΒθ πὴ ΘΧχ 
ναοί. Τη ο ρΓοίθ, ἰαΐ. οἱ ἁσῃ. Ὕἴν, Ιοᾶπη. 
12, 80. 1788. ὅ, ὅ. 

2) χαὺ ΘΧΟΙ αι οἅ. γοϑβίαπᾶθ. 
8) δ υῖρβὶ ὅπου μὲν ο. (, ὅπου δὲ 

Ι, ἰοβίθ οἰϊδιη ΤΙΒΟΠμοΡο, {ποὰ ΟἸΠῚ 
γοβ5ῖ0 Οχρυθϑβουπηΐ δα, ΟΠΊη68. 

4) Οὐν  Δοἱ- 20:29: 
δ) οχ ἀξιόπιστοι ΠΟ ἰδηΐππι) ἃο- 

οἱρίιαν ἀ6 1118, 411 {146 ἀϊβηὶ βυπῖί; 564 
οἴϊατη 46 118. αὶ ἴα] 65 γἱ ἀβπίυν. Τρθ5. 
τ Ὁ ὙὝΤΆ11. Ὁ. ὁ: Ὧ6 ῬΟΙΝΟ; ἴα: 9. 

0) αἰχμαλωτίζουσιν ΑἹ,, αἴχμα- 
λωτέζουσι Ἠεΐ. ὁχ οἱ. Εἶν, 1ἰ Τίπι. ὃ. 0. 

“) Οἷν. 1. Οοητ. ΒοῆννανΖ, ΟΡΒθυῦ. ὧδ 
ϑεοδρόμοις ἴβπαί!, ἴῃ ΝΙ56611. 1105. 
πον. Ἰ. 229. Ἢ, 

στην ΠΠ: -1) τὰς: 
ο. 0. Μαίιῃ. 15, 19. 

2) αὐτοὺς (Οἱ 1, τπρίλρ!οῖα Παιά 
ἰηαβιίαία Ρ. αὐτὰς, αἱ Ὑοββίιβ [6ρ. οθη- 
βοῖ ὁ. [μἰϑῃροϊαΐουθ. (οάοχ Ατρ. ἰου- 
51 ΟΣ. ΤΘΟΘη5., 4ΈΟΩΙ6 560. Ραύδθιμ ἢὰ- 
δὰϊι αὐτοὺς, ἰάθη ἰ ποϑίυ 5 Οοά, ΒΟΥ. 
δυθίηάο φυτέαν ΟἿ, Π οΟἰδίθηϊϊ ἃΡΟΒΤ,; ΥΌΞ5. 

ΒΌΡΤα δ ΤΙΔ]]. 

κατὰ Θεὸν 

9) ἔχ ποὺ ἰοθο, 5101} 6 οΡΡ. ἴ 
οἱ 8. ὙΥμιβίοπιιβ γθοίθ οὐ! ]Πρι, ᾿σηδίϊα μη 
Διο ἰθιηροιῖβ ΡΒ Δα ΘΙΡΐἷαθ δα αἴ556. 
(οηΐγα 4πᾶπΔ| οἴ ἢπι8. γϑ 5: Π]} 18 6556 
ΟΡΙπαία, ᾿Θσαίοβ ἰαπίπη ΡὮ Δ 6] ΒΘ βία τὴ 
δα Ἰρβύτη Τυοδάθ ἀθρθηίθιῃ υθηΐββθ. ΝΙΟΓΘ 
8510 Ροίϊιβ Ποῖος Ιρπαίϊιπι ἰο4πὶ, ἃὸ 5] 
ἴη [6 ρδ.15 ἰοἰαπὶ δ ο  οβίδμῃ Ρ. Δ 6] ΡΠ ΘΠΒ6ΠῚ 
ὁΟηβροχίβδοί. Αϑί ἰοὺ] δα ἤδης δχρ]ϊοᾶ- 
{0 Π6 ΠῚ 55 {Ππθῃ ἀἀπὶ Οἰζαι! ΕΡ. δά ΤΙΔ]]. 
ὁ. 8. οἱ Μᾶρη. 11. π181} οἸηηΐη0 ΡΓΟΡ δῆ; 
δ) Αἰ οβι γιγγώσχειν, αἰϊιὰ εὕρειν. 

4) [ἃ οοηϊ. Ὑοβϑίιϑ Ρ. αὐτί ιβ 48 
(οά. ἰΙοοίίϊοπα ἀποδεῦλισμένον. Ἐβο 
ααϊάριη ἀπάαθι5 ρΡ ΓΙ ΟἾΡῚΪ ΠΠ{{6}}5 ΡΓΔ6- 

Ροβιοηὶ ἔν οοηῇαίαθ δαϊιηχονῖμι χῷ, 
18 πιίὶ Πα 6 ἃ 8 ἀποδιὐλισμὸν ἐν Χριστῷ. 
51 σα. δου ρίασαμη Τοίϊπθ5, ΒΌΡΡΙΘ 
μερισμόν. Οἴτ, ἱπβουριῖο Ερ. δὰ Βομι. 

ὅ) χαὶ γοββίιβ ὃχ [μΐθυρο]. ἰθχίαϊ 
᾿πβουθηάι) ἀοοοῖ. Αἄδβδί δαΐθπ) Ρᾶνϊ- 
οὐϊὰ ἰῃ (οἀά. Ο εἱ 1,, ἃ γοββίο μοὶο 
{ποάιιθ τηΐπιι5 ἀοοιγαίθ ἀθβουϊρίο. 

60) Οὗ. βιιργὰ Ἐρ. ὦ ΤιΔ]]}, ὃ. 0. 
ἀλλοτρίας βοτάνης ἀπέχεσϑαι, ἥτις 
ἐστὶν αἵρεσις. ἘΡ. δὰ Ἀσπι, ἴπβον, ἀλ- 
λοτρίου χοώματος. 
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11. Τοηθίθ ᾿ηϊομθην οὐῆν Θρίδοορο, οἱ [μσὶΐθ ργαυας ἀοείγϊπα. 

ΕἸΠῚ ἰίαψαθ ᾿αοἰβ οἱ νϑγιία]5, [αρὶ6 ἀϊνιβϑίοηθη οἱ ργᾶναβ ἀοοί]Πηᾶ5 ; 
δὶ αυϊάθιη ράβίου δϑί, θοίθῃι αἱ ονθ5. βϑααδιηῖη!. ΜΆ] δηΐπὶ ᾿αρὶ, [46 
ἀἰσηὶ 4111, ΡΘΡΠΙ οἰ Ο515. νοὶ] ρ δι! ιι5 605 οἀρίαηΐ, (αἰ δὰ Πθυμπὶ οανγιηΐ; 
5Β6α ἴῃ νϑϑίγα οοηοοῦϊα ποὸπ Παροθπηΐ ΙΟΟΙΠ]. 

1]. Ουοοίγοα ΠΠ1Π ᾿ποὶς γον ἰαϊ 5 [αρὶα ἀἰπδιἀϊαπὶ οἱ ρουνο βᾶβ 
(ἰοοίγιπᾶ5. 01] ν γῸ ραβίου. δϑί, {Ππὸ οἱ ονθβ βϑααϊηϊηὶ. Ναὶ οηὶπὶ 
ἰπρὶ 5ρθειοϑὶ 608, πὶ ἴῃ Πεὶ βίδα! οαγγιπί ρϑγηϊοίοβαθ νο]αρίαί 5. ΠΠΠ|Οἱο 
Οδρίϊνο5 ΘΟΙΡΓΘ πη πηΐ: 564 ἴῃ νοϑίγα ΟΟΠΟΟΓἄἀϊὰ πα }}πι5 ἰρ515 ἀαθ (αν 
ἰοοιι5. 

ΠῚ. Μιφίίο 8ουϊδηιαί,6058. 

ΑΒϑιηοίθ ἃ})ὺ ΠΟΡΡῚ5. ΠΟχΙΪβ5, 485 [6515 ΟΠ ΓΙδί5. θη ΘΟ], 4αἰᾶ ΟῚ 
διηΐ Ρἰδηΐαί!ο Ραΐγῖ5. ΝΟῸ {πο ἂρ νο5 αἰνιβίο πο ἱπνθηθυῖπ), θὰ ἀ6- 
[δθοδίοπθη. Θποίαιοι Θπΐμ Π6ὶ οἱ [6ϑὰ (ἢ γιβιὶ ϑαηΐ, πὶ δηλ οὐ 6ρ]- 
Β00ΡΟ:; οἱ «υοίψαοί ρΡορμμθηία ἀπο! τράϊθυιηΐ δὰ πηϊ θη) ΘΟΟ] 5186, οἱ 
ἢϊ δὶ ογαηΐ, αἱ βδθοιηάϊμμι [οϑὰπὶ (με Ιϑίπιη νιναηί. ΝᾺ δγγϑίϊβ, ἰγαίγθβ 
ἴη6]. δὴ 4115 50} 15π|8 ἰδοϊθηΐθιη βθοίΐαί αν, Τορηὶ Αἰγη1 ΠδρΡἀἸΐθη ΠΟη 
ΘΟΠΒΘ4ΕΙᾺΙ ; 51 415 ἀπ] αΐ 1 4] 16 ηἃ ἀοΟίΡΙ Πα, 15 ΟῚ 556 η{{{π| ΡΆ5510Η]. 

ἘΠῚ. Αμβιϊπθίθ ἃ} ποχὶϊβ ΠΟΥ 5, 4πᾶ5. ΟΠ ΘΧΟΟΙΙ [655 ΟΠγ βία, 
(πὰ πῸῃ δ8πηΐ μἰδηίαί!ο Ραΐτῖ5Β. Νοη αιοά ἀἰδδιάϊατη δριὰ νῸ 5 ἸΠΥΘΠΘΓΙΠῚΊ, 
561 ΔΠΙΠΉἢ} ριγπ οἱ ἀδίδθοαίϊη. θαοίχψιοιί πη Πθὶ ϑαπηΐ οἱ ἴδϑα 
(γι βίϊ, Ὦΐ οὐπὴ ἘΡίβοορο ϑιπΐ, οἱ ααοίαιοι ροθηϊθηία ἀποὶϊ τράϊθνιηΐ 
αἰ πηϊίαίθη Εοοϊοβίαθ, ἢἰ οὶ ογαπὶ, αἱ γιναηΐ βϑοσηάιμι [68ππὶῚ (ΠΓ]- 
βϑίαθιη. Νὰ δργοί!β, ἔγαίγββ ᾿Ἴ68], δ8ὲῚ 415. ἀἰβϑι 11 διιοίογθιη βθοίαίαγ, ΓΘ- 
σησμῃ Πδὶ ποη Πογοαίαί. δ᾽ 415 ἴῃ ἴα!δα ΟΡΙΠΙΟμ6. Δ] αΐ, 16 Ρ55Ι10Πὶ 
γο ρα, 

ΙΝ. Γ{Ππαηυϊὶ πα Εποϊαγίϑδία. 

διαάθαι5 ρίαν. ἀμὰ ὑπο Πμαγιβίϊα αἰ: ἀπὰ ΘηΪη] Θϑὲ ΟᾶΓῸ ΠΟΙΏΪΠὶ 
ὨΟΒιΡῚ ἴθϑα ΠΡ ϑι, οὐ πηι ΟΠ ΙΧ ἴῃ πιηἰἰαίθη ϑΑ Πρ 5. ἰρ515, ἘΠ ἃ]- 
ἰᾶγ6, δἰσαΐ ὉΠῚ15 ΘΡΙΒΟΟρ5, ΟΠ ΡΡΘΒΟΥίΘγΙΟ οἱ ἀϊδοοπ]5, ΟΟΠΒΘΓΨΙΒ ΠΠ6]5: 

αἰ, φαοά ἰδοϊαί5, βϑθοιπάαηι Πθαῃ ἴδοι 5. 

ἘἜΤΥ, Ουοοίγτοα οροῦᾶπη ἐδίθ, αὐ τὰ ΕἸΙΟΙ ΔΓ β[1ἃ τὐἰδη! 1: πηὰ 
ΘηΪπ] οϑὲ οᾶγο Ποιηϊηὶ ποϑίγὶ [658 ΟΠΓΙϑι1, οἱ ἀπιιθ ΟΔΙχ [ἢ ἘΠΙΟΠΘΙῚ 
ΒΔ ΠΡ ΪΠἾ5. Θ᾽Π5., ὈΠῸΠῚ ἃ]ἰᾶγ6, ιοας ἀπηπ8 ΕΡΙΒΘΟρΡ5. οὐπ ῬΓΘΒΡΥΙΘΡΙΟ οἱ 
ΠίΔΟΟΙΪ5. ΟΟΠΒΘΥΙ5 πηθὶβ: αἱ, (αϊοααϊά ἴδοι 5, βαουπάμππῃ Πθιπὶ [ἀοί αἴ 15. 

1) 1. 6. ποῖ σομβθηί ᾿πϊο γϑυ  δί!, 2) 1. 6. οοθπα Βοηυηὶ, αἱ 6 βϑααθηί- 
Ομτἰβίαπι βαηριίηθ 5110 [ἀπ 8556 ΘοΟ  οβἰᾶπ), Βὲ15 γι σὰρξ τοῦ κυρίου εἱ ποτήριον 
4 50 ἰδιηδΐθ θυθυ θυ σοπαίαγ, ϑδηιν. δἰποοί. Εἰαπὶ ἃ 8. [ιβίϊπο (ἈΡ0].1, θθ.) 

ὁοοοηᾶ Πομηἰπὶ εὐχαριστέα νοοσαίιν. Ον, 
ὕαρ. 1Υ. 1) [ἃ Ο],, Σπουδάζετε δὰ πὰπὸ ἰού Ἀοίπδ, Ἀπ, Ρ. 470, οἱ 

ὁ. γοβδβίο οαϊίί. δπίθ ἴδο.0. Ι͂ὴ (. πῖᾶη. Ιο. Ε. Ρίοϊ ον, ἀθ ᾿φπαίϊο, (ΟΠ ]0Ὲ] 

580. ΟΥδδ δΔάβουίρβιι: εὐχαριστία. Ἐτᾶπ- ργϊναίδο. δάνοιβο. Εγίδηρ. 1704. 4. Η. 

Ζἰαβ αυϊάοη ἰδοίϊοποι σπουδάσατε (ἰταζίαηὶ: Ῥοποίθ ογὰ ἄππαιθ ἀϊ [ὯΓ 
ΠΪ 1} ρα αθαί. 80 ἀ᾽τπα τηρἀοϑίηηα ΕἸιοδγ β[ἰἃ. 

ῬΑΥΤΠΕΒ ΑΡΟΒΤ. 12 
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Υ, Ογαίθ ρῆὴο πιθ, φυὶ ἑσοηβισὶο αα Ἑυαηροίζυην οἱ Αροϑβίοίοϑθ.0 Ἠοηο- 

γαίθ οἰΐαηι ργορ]ιθία5 Κ΄, 7. 

᾿Αδελφοί «βου, λίαν ἐχχέχυμαι ἀγαπῶν ὑμᾶς, καὶ ὑπεραγαλλόμενος 
ἀσφαλίξομαι ὑμᾶς" οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ᾽ ᾿Ιησοῦς “Χριστὸς, ἐν ᾧ δεδεμένος 
φοβοῦμαι μᾶλλον, ὡς ἔτι ὧν ἀνάρπαστος. ᾽4λλ᾽ ἡ προσευχὴ ὑμῶν 
εἰς Θεόν μὲ ἀπαρτίσει, ἵνα, ἐν ὦ κλήρῳ ἠλεήϑην, ἐπιτύχω, προσφυ- 
γὼν τῷ εὐαγγελίῳ ὡς σαρπὶ ᾿Ιησοῦ, καὶ τοῖς ἀποστόλοις ὡς πρεσβυτε- 
οίῳ ἐκκλησίας." Καὶ τοὺς προφήτας δὲ ἀγαπῶμεν, διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς 
εἰς τὸ εὐαγγέλιον κατηγγελκέναι, καὶ εἰς αὐτὸν ἐλπίζειν," καὶ αὐτὸν 
ἀναμένειν. ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσώϑησαν, ἔν ἑνότητι ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, ὄντες ἀξιαγαπητοὶ καὶ ἀξιοϑαύμαστοι ἅγιοι; ὑπὸ ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ μεμαρτυρημένοι, καὶ συνηριϑμημένοι ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τῆς κοινῆς 
ἐλπίδος. 

Ν: 

᾿Εὰν δέ τις ᾿Ιουδαϊσμὸν ἑρμηνεύῃ ὑμῖν," μὴ ἀκούετε αὐτοῦ. "άμει- 
γῸν γάρ ἐστιν παρὰ ἀνδρὸς περιτομὴν ἔχοντος Χριστιανισμὸν" ἀκούειν, 
ἢ παρὰ ἀκροβύστου ᾿Ιουδαϊσμόν ὃ ᾿Εὰν δὲ ἀμφότεροι περὶ σοῦ Ζρι: 
στοῦ μὴ λαλῶσιν͵ οὗτοι ἐμοὶ στῆλαί εἰσιν καὶ τάφοι νεκρῶν," ἐφ᾽ οἷς 
γέγραπται μόνον ὀνόματα ἀνθρώπων. Φεύγετε οὖν τὰς κακοτεχνίας 
καὶ ἐνέδρας τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου, μήποτε ϑλιβέντες τῇ 
γνώμῃ αὐτοῦ ἐξασϑενήσετε" ἐν τῇ ἀγάπῃ. Ν πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

Νεὸ ἰαηῖοη, “ἀαϊδηνιης ααἀην 6. 

γίνεσϑε ἐν ἀμερίστῳ καρδίᾳ. 

ὅδ. Υ. 1) ὥς ἐστι ν. ὡς ἔτι (. Ποίη 
ἀνάρπαστος «. (1,, ἀγαπάρτιστος --Ξ 
ἐηιρον Γδοίιι5 ΤΠ ΟΓΡΟΙ., ̓Ιηϊιγϑί. οἱ Αὐτι, » {π|ᾶθ 
ἀυϊάθπι. [Θοῖϊο [οἰ [6 6Χ 86. ἀπαρτίσει 
ΟΥΙΡῚ Ῥοίαϊ. δόσε ἀγάρπαστος ἴσπδιῖο 
βδ 15. ΘΟΠΥΘΗΪΟ, Ὑοβδίιβ. οἱ ῬΘΔΙΒΟΠΙΙΒ 
οβίοπδογιηί. Ὑδίθμοβ δυίθιη ἀγναρπά- 
στοὺς ὈΠΠΟΙΡΔΤΗΠΐ, ἀπ οχ ῬΓΟΥΪΠΟΙΪΞ 
γοσδῖ! ΠΟΠ 51η6 Υἱ ἃ ρδίγϊα 5υίβηιθ. ἃ}}- 
ἀπο οθδηΐπ, 8516. [ΟΡ ἢτ5 Απίϊᾳ. Πιὰ. 
ΧΙΥ 8,4. Ρ. 6022. ο(: Ἠπάβοι. Ζικαίως 
δὲ ἔλεγεν “Πριστόβουλον μὲν εἷς ᾽Ρώ- 
μην ἀνάρπαστον γεγονέναι. (8}Π|6ὁ- 
ΟἾ0111: [610 ΤΠ Θ᾽ ΟΥ]Θηΐ6, ΘΟΠῚ6 88 ΠΟῚ 
ΔΏΘΟΙΆ ἴο551 βἰγαβοϊηδίο υἱᾶ. Εογίθ ΟἾΠη 
(οἄ. (ἀϑαπαίθηϑὶ ΒΟ Βθμ πη: ὡς ἐστι 
ὧν ἀνάρπαστος -- ὡς ἔχει ἀνάρ- 
παστος. 

2) Η. Α. ΝΙοηθν ον ἰῃ Εγὶοβ οἱ Βομγοο 
16} ΟΡΡΟΒ ΠΟμ5β ΓΕ 1, 2. ν. 14. πῆς 
Ἰοσιπιὶ ἰΐᾷ οΧρ ἰοδί: εὐαγγέλιον. εϑὲ τς 
βιθηηϊα, υἱίαο οἐ αὐοΐογηην ἰοδι; ἀπόστο- 
λοι Ξ-ξ παγγαϊζοηο 8 Αροϑίοϊονιωι 4 (μι ]5ίο. 
ΘΘΉΒΙΒ: ΔαΠΔΘΙΘΟ ἰΪ8, πᾶ ΟΠ νἰβίι8 ΡΡδ6- 
ἀἰοσανὶ οἱ [θοϊΐ, αιαϑὶ δάθας ἴρβο γίναί : 
ἀμ ΘΓ ΘΟ πι6 ΠαΣΓΑ ΙΟὨΪθιΙΒ ἈΡΟΒΓΟ] ΟἹ, 
αιαϑβὶ ἰρ8ὶ δὔδπς πἰ ἀιοη δ) ΡὈΓΘΑΡΥ- 
(θυ ϊππὶ ΘοοΙ οϑίᾶθ οοηβιϊ πη. 864 οἱ 

Εὐχαριστῶ δὲ τῷ Θεῷ μου, ὅτι εὐσυν- 

ΡΙΟΡΙΠ δία Κ. Τ. γϑοῖρῖο, ααρρο αὶ 
[Θβ5τ1 ΔΠΠ ἐν ϊηΐ. Οἴνς φποαιιο Βοίἢ 6 
Αηΐ, ». 182. οἱ Οἰβθβϑίθν, ὕϑυβιο ΠΟΙ 
«4. Ἐπίβίθπιηρ ἀν ΞοΡ ΠΟ μθη Ἐγδη- 
ΘΘΠΘὴ Ρ. 157, {πὶ δηΐθ ΝΙΘΙΉΘΥΘΓΙΠῚ 1η0- 
πιογαί, εὐαγγέλιον ποϑίσὶ ἰοοὶ ποὸὴ ἐδ 
δογρίο οναπθοῖο 6556 δΔοοὶρΙ θη πη. [,65- 
βηραθ (ΟρΡ. δα. [μδομιηᾶπη. Ὁ. ΧΙ. 
Ρ. 01.) [ἴΐἰὰ βου θοπάιππηι 6588. Ρευίαί: 
προσφυγὼν τῷ ἐπισχόπῳ ὡς σαρχὶ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαὶ τοῖς πρεσβυ- 
τέροις ἐχχλησίας ὡς ἀποστόλοις. ἈΠΕ 
εὐαγγέλιον Ὧ6. βουῖριβ Ενδηρο!ἶβ, ἀπό- 
στολοι (6 50}]Ρ[18 ΑΡΟΒίο! οσιπι, σπρο- 
φῆται ἀδ 50 Ρρι15. ΡΓΡΟΡθίυτη. 56 6 
γ, Τ. δοοίριιηῖ. Μία! ΕἸΘΒΒΟΤἶπ5 ἠδ 
ΡΓΟΡΠΘΙΙΒ πουὶ [ὈΘά 6.15. 56 ἀοΙΟΥθῈ5 
ΟΕ Β 1815 Ξομηηΐαί. ἢ. 

8) ει. [πἰ. νυ: οἱ ἐπ ΟἸιυβἐιη 
ΒΡΘΊαΥΟ. 

ὅδρ.}. Ε ἡμῖν ΟἿ, ῬτῸ ἀπῸ 088. 
γθοίς ἀθάϊ! ὑμεῖν. 

2) Οιδορὸ, ἃη πἰ ΔΗ ΟΟμΐδθ ῬΓΪΠΊΟ 
ΠΟΠΊΘη Χριστιαγὸς, ἴα ἃν Ἰ᾿ρῃηδίϊο, 
ΛΠ ΟΟἰἶαθ ΘΡίβοορο, ΡΥ ΙΠηλι. ἀιϑῈ} [ἃ 
ΥῸΧ Χριστιαγισμός δαν δ 01). 

3) (ἴῃ τηᾶγ. "Ἴδῃ, ΓΘΟΘΗΓΟΤΟ: 
ἔγα Βανῖηο5. 

ὕρη- 
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Υ, Ογαίθ ρῦο ἤϊθ, χιὶ οοηζμφῖο αὐ Ευαηπροίζινην οἱ Αροξβίοϊοδ. Ἠοπογαίε 

οἴΐαην ργορ]ιοίας Γ΄. Τ. 

ἘΓΑίΓΘ5. 116], γα] ἀθ6. Οἰ 5115. 5.111 [ἢ ΔΙΠΟΓΘΙῚ γ65{}1, οἱ γα] Ἂ6 ᾿δοίδίιϑ 
ΓΟΠΟΓΟ ΥΟῸ5: ΠῸΠ 650 Υ61Ὸ, 5604 [6518 (ἢ γιδίι5, ΟΠ π5. σγαία νἱποίμι5 Ρ]115 
{{Π|60.,. ΟΠ δά πιο ἴῃ ἴτ15. ΘΥΡΙΡΙαΡ, θα ΟΥΑΙ γοϑίγα δά ἤθη Π6 Ρ61- 
Ποιοῖ, αἱ βοῦίθ Ρ6 7 τη 56" ΟΡ 8 η} ΤΏ] ἀϑϑισηδία ροίϊα, ΟΟΠΪΙΡΊΘη5. δά 
Ἐνδηρ πὶ ἰδη {τ|8ὴ] δ ΘΟΥΡΟΓΑΠ ον ργδθϑαπίθμῃι (ἢν βίη), οἱ δὰ Αροβίοϊοβ 
ἰη πᾶ) ἃ ρΓ 6565 ΘΟΟΙΘ5 6. ΡΓΘΒὈγίθυαη. δρᾷ οἱ Ῥγορῃοίας ἀΠΠσἃ- 
115, 4πἰὰ οἱ ἰρ51 ᾿νδησθι πη Δη Πα νου ηΐ, οἱ 1ὼ ΟΠγ βίη ΡΟ ἀν Ιηΐ, 
οἱ ἰρϑιη οχβρθοίανουηξ: μΡ6 {πρὶ οἱ οὔθ θηΐος. βα!αίθηι ΘΟμΒΘΟαΓ 5αηΐ, 

[Ιοδϑὰ! (μγῖδίο ΠΗ]; ΟΠ] Θβϑθηΐ β8ποῖϊ, ΔΙΏΟΡΘ οἱ Δ] αίοη6 ἀἰρηϊ, ἃ 
ἰοϑα (Πγιϑίο ἰθβιϊοηιηι δάθρί!, οἱ ΘΟΠΠΈΠΠΘΓΑΓ ἴῃ Ενᾶησο] 10 5Ρ6Ὶ ΘΟΠ]- 

ΠΏ Π1η18. 

ἘΝ ΒΡγαίγοβ πιϑὶ, ΠἰΠΙ15 ΘΟ Πι5115 511 ΔΙΏΟΤΘ γοϑισὶ, οἱ βιρογοχα- 
ἰδ η5 σϑιιϊο ῬΓΔΟΙΠΠΠΪΟ νῸ5: ΠΟ ἁιιίθη 650, 56ἃ [6515 (ἢ ΓΙδίαβ, η΄ {πῸ 
νηοί 5. Ρ᾽α5. ἔπη60., τ ροβίθα δάθιιο ἱπιρουίθοίαβ: 564 ὈΓδΘοδί0 γοϑίγα 
δὰ Ποιμὶ 6 θυ οί, π΄, ἴῃ {πᾶ βοῦίθ νοοδίμβ 51Πη, Θ8Π] ΘΟΠΒΘΕΩΠΔΙ, 
ΟΠ ρΊΘη5 δὰ νδηρθ! α}, ἰδ πᾶ ἃ ΟΑΡΠΘΙ [θ681, οἱ δά Ἀροβίο!οϑ, 
νοΐ δὰ Ῥγοβργίογιπμη ΕΟ! ϑίαθ, ὅδθα οἱ ῬγΟρ ιθίαβ ἀοΠσίμηιι5, 60 4ποά 
οὐ 1081 ἴῃ νδηρθι απ) ΘΠ ἀν ιηΐ, οἵ ἴῃ ΙΡ5.0ΠῚ [6511 ΒΡΘΙΡΑΓΙηΐ ΘΙΠΏ(ΙΘ 
Θχροοίδγαηϊ: [ἴῃ 4π|ὸ οἰϊαιη ογθάθηϊθϑ βα] ἴθ ΘΟΉΒΘΟΙΝ δαηΐ, ἴῃ πηϊίαΐθ 
ἴοϑι ΟΠ ρϑίϊ, ΥἹΓ} 5δηοί!; αἰσηϊ, {π|ὸβ διηθιηιιβ οἱ ΔΙ ΓΘΏΔ, ἃ [651] 
ΟΠ νιβίο ἰθϑ πη πῖαπὶ δάθρίϊ, οἱ ΘΟΠΠΙΠΊΘΓΑΪ ἴῃ νη 610. 506] ΘΟΙΠΊΙΏΙΠΪ85. 

ΥἹΙ: 

δ᾽ 415. δαίθηι ν θὶ5 Πιάαϊβιηιπ) Ρ ΔΘαϊοθί, η6. δι 1 15. ουπη. Μ6]1π|5 
Θ5ὲ ΘΠ, ἃ ΥὙἹΓῸ ΟΙΡΟΙΠΠΟἶδ0ὺ (ΠΤ ΙΒ Δ ΠΙ ΘΠ) Δ ΙΡΟ, (πᾶ ἃ0 Πᾶθοηΐθ 
ΡΓΔΟρΡαΐαπι [πα] 5 πη. δ᾽ δαί αἰ {π6 ἀ6 ἴθϑι (ΠΡΟ ΠῸῚ ΙΟΟΠΔΗΪΕΓ, 
1511 τ] ΘΟΙαΠηη86. 5ΘΡ.] ΟΡ 165. οἱ ΤΟΥ ΓΟ 5ηΐ ΠΠΟΠΙΠΊΘηΪὰ, (1015 
ΠΟΙ ΠΟΙΠΙΪΠδ΄ ἀυπηίαχαΐ ᾿Π50"]ρία σαηΐ. Παρ ἸρΊ 1 τη ]ὰ5. 1165. οἱ 
1Π514185 ὈΓΙΠΟΙΡΙῚΒ 5661} ἢπα1π|8, π6 4πδηἋ0 ρῥυιἀθη[1ἃ 615 ΟΡΡΓΘ551 ἰη ΟΠ ἃ- 
γαία ἰδηριιθαίῖ5. δ'οἃ ΟΠΊΠ65. ΠΗΪ1 5115. ᾿π ἀν 180. ΟΟγΓ486. (ὐγαϊ!ἃ5. Δα (6 1 
ἃΡῸ 60 π|800, 4ποἀ ατοδά νο5 Ὀοπὰ σαπάθδηιθ ΘΟΠΒΟΙΘηΪ ἃ, Π60 Ροβϑϑιῖ 

Νεδὺ ἰαριθη, “Ψιααῖϊδηνηιν αὐἀην{{{{6. 

ἘΨ]. 81 415 δαίοιῃ [πᾶ δἰ ϑηηιπη ν0 15 ἰπ οΓρ ἰδίαν, {Πππὰ πο ἀπά 6 : 
ΤΠ 6 1115. ΘΠ Θϑὲ ἃ}} ΠΙΟΙΏΪΠ6 ΟἰΓΟΌΠΊΟΙ50 (ΠΥ 518 1511 ΔΙΙΑΙΓΘ, ἀΠ8Π| ἃ 
Ἴ0Π ΟΙΓΟΙΠΊΟἾ80 [πἀαϊϑιηιη. ὅδ᾽ ν6ΓῸ αἰ4π6 46 [658 σμείβῖο ΠΟ0η ἰο- 
{πδηΐ}, ΠῚ 121Π}] ΟΙΡΡΙ ΒΘΡΌΪΟΡα]65. οἱ ᾿πομιμηθηία 5ιπΐ ΤΠΟΡ ΠΟ πη, ({]- 
θ5. ΠΟ ΠΟΙμΪπἃ ἀαϊηΐαχαΐ ᾿Π5οΥρίἃ δυηῖ. Εαριίθ. ΘΓΘῸ πηδϊὰς Δνία5, 
οὐ ἰΠ514185 ΡΡΙΠΟΙΡΙΒ ΠαΐπΠ5. 560 .}1, π6 4ιδη40 5βθηΐθηςἃ οἷπ5. [ΠΟΙ [ἢ 
οαΡΙΐ6 ΠΗ ΡΙΠΘΙΏΪΗΪ: 564 ΟὨΠΘ5. ἴῃ ὉΠῸΠ ΘΟΠΒΡ Γαΐ οΟΡ6 ἰπάϊνι50. 
αΥαιΙὰ5. διιΐθη) ἃσο ἢ60 π|60, 40 Π6η6 ΘΟΠΒΟΙ5. ΤΠ 51πὶ ἀθ ν } ]8, 

4) Ἠοϊδβίθηϊαβ : ̓εὲ ην οἱρρὶ 86ριι--ὀ (Οὐοάϊοὶδ 1, ἐξασϑενήσεται, φιοά ἴη:- 
Οὐ αἶος οἱ ηϊοπιρηοηία οι, ἨιΟΥ̓ ΟΥ̓ Ή]. 

5) ἐξασϑεγνήσετε ἀοάϊ ο. ὦ, ἴῃ 4π0 
ἐξασϑεγήσεται ϑιρτὰ ε. [Ιἄθπι ναοί 

ΡΓΘ551 055. οοπίϊοίθηβ ἐξασϑεγήσετε. 
Αριιά Ιῃ(οΡΡ0]. Πα 65 ἐξασϑενήσητε, 
404 ἜΧργθβϑὶὶ [ᾶ0.,. πἱροίθ ΒΥ ΔΙ 1686 
ΘαΠΟΠἾ 115. 18 515. ΘΟΠΥΘΙΪΘΗΒ. 

12" 
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εἰδητός εἰμι ἐν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἔχει τις καυχήσασϑαι, οὔτε λάϑρα, οὔτε 
φανερῶς, ὅτι ἐβάρησά" τινὰ ἐν μικρῷ ἢ ἐν “μεγάλῳ. Καὶ πᾶσι δὲ, ἐν 
οἷς ἐλάλησα, εὔχομαι, ἵνα μὴ εἰς μαρτύριον αὐτὸ κτήσωνται." 

ὙΠ) (Ὁ ΕΝ πὰ τὸ αὐ αὐπϊίαίογυ, αὐἀἰϊιογίαίιι5 δινηι. 

Εἰ γὰρ καὶ κατὰ σάρκα μέ τινες ἠϑέλησαν πλανῆσαι, ἀλλὰ τὸ 
πνεῦμα οὐ πλανᾶται, ἀπὸ Θεοῦ ὄν. Οἶδεν᾽ γὰρ, πόϑεν ἔρχεται, καὶ 
ποῦ ὑπάγει, καὶ τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει. ᾿Εκραύγασα μεταξὺ ὧν, ἐλάλουν 
μεγάλῃ φωνῇ "" τῷ ἐπισκόπῳ προσέχετε καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ δια- 
κόνοις, Οἱ δὲ ὑποπτεύσαντές; με; ὡς προειδότα τὸν μερισμόν τινῶν, 
λέγειν ταῦτα. Μάρτυς δέ μοι; ἐν ᾧ δέδεμαι͵ ὅτι ἀπὸ σαρκὸς ἀνϑρω- 
πίνης οὐκ ἔγνων. Τὸ δὲ πνεῦμα ἐκήρυσσεν, λέγον" τάδε" χωρὶς τοῦ 
ἐπισκόπου μηδὲν ποιεῖτε, τὴν σάρκα ὑμῶν ὡς ναὸν Θεοῦ τηρεῖτε," τὴν 
ἕνωσιν ἀγαπᾶτε, τοὺς μερισμοὺς φεύγετε, μιμηταὶ γίνεσϑε ᾿Ιησοῦ Χοι- 
στοῦ, ὡς καὶ ὅ 1: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

ΥΠΙ. διυνάθίο μηϊαίὶ. (μνϊδίυι5 ἰοοο ἀοοσιηιοηίογην 68. 

᾿Εγὼ μὲν οὖν τὸ ἴδιον ἐποίουν, ὡς ἄνϑρωπος εἰς ἕνωσιν κατηρ- 
τισμένος. Οὗ δὲ μερισμός ἐστιν 'καὶ ὀργὴ, Θεὸς οὐ κατοικεῖ. Πᾶσιν 

οὖν μετανοοῦσιν ἀφίει ὁ «κύριος, ἐὰν μετανοήσωσιν. εἰς ἑνότητα Θεοῦ 
καὶ συνέδριον τοῦ ἐπισκόπου. 
λύσει ἀφ᾽ ὑμῶν πάντα δεσμόν." 
ϑείαν πράσσειν ," 

᾿ 
γόντων, ὅτι, ἐὰν “ ἐν τοῖς ἀρχαίοις 

ἀλλὰ κατὰ χριστομαϑίαν. 

Πιστεύῶ τῇ χάριτι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς 
Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, μηδὲν κατ᾽ ἐρι- 

᾿Επεὶ “ἤκουσά τινῶν λε- 
ὃ εὕρω, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ οὐ πι- 

στεύω᾽ καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς͵ ὅτι γέγραπται, ἀπεκρίϑησάν μοι; ὅτι 
πρόκειται." 

60) 1. 6. ΠΘΠΉΪΗΙ ἰπριὴ [πα αῖβι} ἱπη- 
ῬΌΠΘΓ βίι ἀπ. Εἴ. φαοαιο ἢ} (ον. 12.19.1. 

1) Οἷν, δά ΤΊΆΙ]. ο. 12. 
8) χτήσωνται (, χτίσωνται 1,. 
Ρ. Ὑ{Πι0 5) (δ΄. Ιοᾶπη. 9, 8. ΟΥδθ 

(σα ϊοἰδ. Ο.. ππδη. 860. Δα βου ρϑῖι: τὸ 
πγεῦμα ἀπὸ ϑεοῦ ὃν οἶδεν, πόϑεν 
ἔρχεται χαὶ ποῦ ὑπάγει. 

2) Πιοοιίιι5 81 ἩΙΠΩΊα 
οὶ νοῖ. Τη!. 

9) Πὰ ΙΠίΘ ΡΟΙ ΔΙ᾽, πτέσαγτες ΑἹ, 
γοββ5.; ὑπωπτευσαν γ6] ὑπωπτεύσαντο 

ϑιδρίοαιὶ δι: ἀρ. νοὶ. 1ηΐ. οοηϊ. (οἱ. 
ΝΟΙίΘ οοπὶ. πιεέσαγτες τες ἃἰΠυιηδιηί. 

4) λέγων Ο,. 
οὴ τηῤήτε 1} } ΟΝ Ἴ ον ον Ἐ0.05|0 
(ἂρ. ὙΠ. 1) [ἰὰἃ οιἰΐδηη ΑΓΠΊΘΏΪΙ8. 

Ἀρυά ᾿πίουρο]. δἀάϊιαν ἀδιεκέας. 
.) ΠΡ. ερ. δ ῬΕΙ͂. 2..9. 
9) ἴῃ ῥυϊου οὐ. πιθὰ οππ γ᾽ οββ5ῖ0 ἴῃ 

ὩΟ(Ϊ56. Βοίμο (Ληίάησο ἃ. οἢν. ΚΙροθο 
Ρ. 999.) οἱ Αὐπάϊιο (ἴῃ ὉΠ]πηαμηὶ διπάϊθη 
ἂ, Κα. 1599. 1....182.} [π|ΓΡΟ] Ιο ΓΘ 
ΒΟ 5 Ἰδοι σθαι ὁ ]οἰ5. π5. ἀρχαίοις 
Ἴη ἀρχείοις (αγολιἱυὶς τ: -- ἀοριιηιοη 5) γη11-- 
ἰᾶν]. Νηο ψγ6]Ὸ 18 ̓  χρο]ϊαϑ ΡΟΙΡθηϑὰ 
Ἰδοιϊομθῖμ οΟὐ οἶδ. {πᾶπηὶ Ογθ π 6 Ὁ τᾷ 
Ι,15.), Νιθιηθγοῦ (ΟΡ ΒΟ 55 ΟΠ ΠΕ], 2, 

νοῦρ., υοθ0ύ 

᾿Εμοὶ δὲ ἀρχαῖα" ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, τὰ ἄϑικτα ἀρχαῖϊαῦ 

Ρ-. 21.), βίον αΐθοῖς (46 Ισπδ δυιμὴ Θρ βί. 
Δα Πθηΐ1ὰ οἷο. ρ. 0. ποί.)} οἱ ΙΔοο Β ΟΠ 
ἀοΙοηάπηΐ, «4πᾶθ 6 ἃ γϑίου! [πίορρυοίθ 
Ἰαΐηο ἀρηϊία 6δί, σοι πθη δι ρΡαΐο. ἰθπᾶ- 
{15 ὁοπίγα Πιαἀαϊταηίο5 γΟΥΡθὰ ἴδοϊί, «(αὶ 
ΟἸ ΙΒ 11 δάἀγνθηΐϊιη] οἱ ραββίοηθη ἴῃ ὑ6- 
ἰογίϑιιΣ υαἰϊοϊηϊὶς (ἂν τοῖς ἀρχαίοις) 
ΡΙΔΟπιποἰαίαμη ποραρδηΐ. ἢ. [ ΘΟ ΠΟ ΏΘ1η 
ἀρχαίοις ὁομἤιτηαι οἰΐϊαπη (σα. (καβὰ- 
πδίθ 515. 

4) 1. 6. ποὺ ἰρϑιπὶ ΡῬΙΟρΡομϊί 46- 
ἸΠ0ηϑι δηπη). Αγπά!. Βομθ Ἠποπδίῃβ : 
Οο᾽οδί 661 {π|ὶ οδί δὴ (ιθβίϊοη. ΑΠΠ [6- 
βΒοηάσμη ρμιίαη!: οὐ πρόχειται, ποῖ ἰϊφιιοί. 
Π. Ἑσοάδφιῃ τηοο (ἀγα ζίδηὶ : τηΪ ΤἼΒΡΌΒΘΓΟ, 
ὁΠ6. αιοβία ὁ 1ἰὰ Ἑοπ ρου βίἃ. ((Π|1Π[6ὸ- 
ΟἸΟΠΠ1: Θιθβίο ὁ εἷὸ οἢ6. 8ὶ οϑῦοα). ΑΙ]- 
[61 Ποἰϊβίθηϊια: Ἀμαϊυὶ οηΐην φιοϑβααηι 
αἰοοηίο5.. πἰδὶ τη ατοϊιὶυϊδ, θὰ 65, ἴῃ 
Ευαιφοϊῖο ἰπυθηογο, ἸῸΝ οΥθῆο; Θὲ οιιὴὶ 
αϊοολ θην ἰρϑδῖδ, χιοι ἐπ δουρί" παδοί ιν, 
γΟϑΡοη ἰθγαη! ηἱ ὶ, 1 οἠιῖθιι5 ραίογο. 

ὃ) Μβ. πᾶθοι ἀρχεῖα. Ουΐ νϑῖὸ 
ΒρΡΙα ΘΟ οπθὴϊ οὐ οῖ5 Π]5. ἀρχαίοις 
Γοιΐποι. ἶο οἱ Ρρᾶϊ!ο ἰπίογιβ ἀρχαῖα 
ἰεϑαί ὁροχίοί. ἢ. Ἐτίδηι (οά. Ο ς. [η- 
(6}Ρ0]. ἰη Μβ5. ΒΕΟΥ. ἀρχεῖα. 

0) ἄϑηχτα ἀρχεῖα ( 1,. 
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454 πη ΘΙΟΓΙ ΓΙ, ν6} βθοῦθίο ν6] ρα, ἃ 116 (ΘΠ {|| σ ἀνία} 6556 
ἃ 1ἢ ΡΆΡΨΟ, 81} [ἢ Π]ᾶση0. ΕἸ ΟΠληΐθιι5, δ 41105 ἸΟΟτἔιι5 5π1π|, Ορίο, ΠΘ 
'} ἰθϑιηοπί ἰᾳ4 οοάαΐ σΟη Γὰ ἰρ508. 

πθ0 ιᾶθαΐ «ιίβαιδη), ἀπο Θ᾽οΥ Θίαγ., ν6] βθοβοίο ν6] ρα]ὰπ), π|6 ρΓγὰ- 
γᾷ58686 (ΠΙΘΙΠΔΙΔΠ, γ6] ἴῃ ΡᾶΓΥΟ Ψν6] ἴῃ πηᾶσῃο. Εἰ ΟἸΠΠΘ5 ΟΥΌ, ἰπ|6Γ 
{105 Ἰοουί5. δὰ, π6 ΠΠπ4 ἴῃ (Θ5Ε ΠΟ ἢ] τ} Π1 ΘΟΠΒΘΥΥθηΐ. 

ΥΠ. 5. ϑρίνίυι ἱπιροί θεία υο8 αὐ υπϊίαίοηι ααἀϊιονίαίυι 5 βιιηι. 

Οὐδ] 1181} 61} ΠΟΠΉ1}}1 5 ΘΟ. ἀπ] ΟΔΙ ΘΠ] τη6 θοροῦ νο ΘΥἸηΐ, 
βΒρ᾿ ΓΙ 5. [Δ ΠΊ6 ΠΟΙ 601} 111, ἃ Π60. οΥτ5. Νονὶξ θη μη, ππᾷ6 νϑηϊδί, οἱ {π|Ὸ 
νδάδί, οἱ βθογϑία οδγρι. (ΟἸΔηηανΐ, ΟἿ ῬΓΔΘΒΘἢ5. 65561), ἰΟΟΙμ{π|5 5111 ΙΠΔρ ἢ ἃ 
νΟ08: ΘΡίϑοορο ΟΠθάϊί6 οἱ ρυθβθγίθγιο οἱ ἀἸδοοηϊβ. Οα ἰδ 16} ϑπιϑρίοδιῖ 
Βιηΐ, Π16., πιὸ ΡΓΔΘΒΟΙΙη 50] Π18 {15 ΠΠΟΡΙΠ ἀπ, 60 Αἰχί5586. ΤΟ β(15. ἃϊι- 
ἰ6Π}1 Π]ΠῚ 5 6ϑῖ, ῬΓῸ 6410 υἱποίιι5 ϑῖπη, ἀ4ποὰ ἃ ὀᾶγῃηθ Παμδηἃ ἰὦ ΠΟ0ὴ 

ΟΟΡΠΟΥΘη. ϑ'64 ΒρΙΓΙΓ5. ΔΗΠΙ ἐν", ἀἰΟΘΠ5: 51η6. ΘΡΙΒΟΟΡΟ π1}}}} [δοῖίο, 
ΑΓ Π6ΠῚ γαϑίγαιη τὶ Π6ὶ (ΘΠ ἢ αἰιϑίοα 6, ἀπ! οη 6 ἃιηὰίθ, αἰ 55: 41ἃ [πρὶ(6, 
πη] Δίου 5 οϑίθ ἴθϑι (ΠΡ Ι5ι1, βίος οἵ ἰρ56. ρᾶίγ!5. 51|. 

ἘΠ. θυαιηπιᾶπη) ΘΠΪΠῚ ΠΟΠΠΜΠῈΠ 56 ΘΙ ἀ11} ΟΑΥΠΘΠῚ 6 βθάμοογα 
νοϊπουιηΐ: 564 5ριΓπδ ἃ ἢ60 φγοίθοίβϑ πΠ0ὴ ἀθοΙριπιῦ. ὅδοιΓ ΘΠΙῺΙ, 
πηθ νοηϊΐ, οἱ {πὸ νδάϊξ, οἱ βϑογθία φοδγρι. Ἐχοϊδιηανὶ νοθθ Ἰηδρηὰ 
ἰπίθυ 605, 4π]ΡθῈ5 ἸΟΊΘΡΑΓ: ἘΡΊΒΟΟΡΟ αἰΐθπάϊίθ, οἱ Ῥγθβθγίθγιο.. οἱ ἢιὰ- 
ΘΟηἶδ: αἱ 1] ΘΌΒΡΙΟΑ Δ ΕΣ, 6 Πᾶθο ΠἸΟΘΓΘ, 64π|ᾶ81 ἀἰβδι τη ΠΟΠΠ.Π]]Ὸ- 
ΓΙ ῬΡΔΘϑοΙνοηΏ. ΜΙΠῚ δυΐθηι ἰθϑ115 δϑί 1Π|6. ἴῃ 4π|0ὸ νἱποίιϑ 511, αοά 
ἃ ΟὟΓΠΘ 8 η8ἃ ΠΟ ΘΟΡΠΟΥΘΙΠ : 5641 5ΡΙΓΓΠ5. Δηπιηἰα)αΐ, 510 ἀϊσΘη5 : 

51η6 ἘΡΊβοορο π1Π1} ἴδοϊίθ. (δνηθηη νϑϑίγαπι τ. ἰριηρὶππι ΠῚ οἰβίοαϊίθ. 
Γπ4ΐ6} Πρ 6: αἰπδιἀϊα [ἀρῚ6: ᾿πηΠ ἀοΟγ65 (ΠΥ Ἰδὲ1 οϑίοίθ, δοαὶ οἵ 086 
ἔα} ῬαίΡῚ5. 51], 

ΥΠ1|:. ϑιμάοίο μηϊίαιϊ. (ΟἸυνιδίυι5. ἴοοο ἀοοσιυηιθηίογηιν 65ῖ. 

Ερὸ ἴΐαχιο, φὰοἀ μηθαμ οΓδΐ, ἴθοὶ, αἱ ΠΟ δ πῃ] ηθη ἀΘ5{ηδίιι5. 
ὕθι δαίΐθιη ἀἰνίβ᾽9 δϑί οἱ ἰγᾶ, 101] Π 615. π0 Παβιαΐ, ΟἸηη 15 ᾿ρι ΡΟ6- 
ΠΙ ΘΗ Δ} τι5. ΓΘΗΠ ΕΠ Πθιι5, 51 856. οηνογίδηΐ δ ἀπὶθη θη) οἰ 60 οἱ δὰ 
ΘΟΙΠΉΠΠΠΠΙΟΠΘΠῚ ΟΠ] ΘΡίβοορο. ὕγθάο ρσγαίίδθ ἴθϑιι (ἢ γιβιῖ, «01 5οἰνϑί ἃ 
νΟΠ15. ΟΠΘ ΥἹΠΟΆΪΙΠη. ΟΡΘΘΟΡΟ ἃιιίθιη νο8, πἰ Π1Π1] ΟΠ ΘΗ 056. ἀρδί!5, 

564 ᾿αχία (ΠΥ Ἰδίι ἀοοίγηδη. (ὑαηὶ ἀπά! Γοὴ «ποϑάδη) ἀϊοΘ 65: πἰδὶ ἰηνο- 
ΠΘΙῸ ἴῃ ΔΗ 45. ναί! 115, Ενδηρθ!!]ο ΠΟῸῚ ΟΥΘά0, οἵ ἀϊοθηΐίθ τηὴ6 ἰρ515: 
5ογιρίπμη οί, ΓΟΒΡΟΠἀθγπηΐ Π1Πὶ|: ἢ00 ἀθηηοηβίγη ἀππ 65.. ἍΠΗῚ γ6ΓῸ ἰσοο 

ΔΗ Ια (15. οϑί [695 Οἢγιβίαβ, ἱποογγιρία οἱ ἀπέ ἀορστηδία τὶ 58η| 

ἜΨΠΠ. Ερο ἰΐδαφιθ, χαρά πηθὰπὶ ογδί, ἴθοὶ, π΄ ἤοπῖο δὰ πη δίθηι 
ὁοιηροϑιίαβ8. 0] δαΐθιη ἀἰβϑιἀπιπὶ δὶ οἱ γᾶ, 101 Πθι15 ΠῸῃ ΠΑΡ΄. ΟἸΊΗΙ- 
μὰ5 Ροθμ θη θι15. τϑι{{ Προ. 51 ροθῃϊθηία γϑἀποδηΐαν ἃᾳ πη δίθη] 
Π6ὶ οἵ δὰ δοιμηπηϊοηθη Ερίβοορὶ. ὕγθάο ργαίίδθ [51 (γΙβι1, ἀα] 50]- 
γοί ἃ Ὑ0015 ΟΙΏΠΘ. νἱΠου 1 η). ΟΌΒΘΟΡΟ Δαΐθπ) νο5, ἢ Π1Π1] Ρ6Ρ ΟΟηΐθη- 
{0 π 6 ἃραί!5, 504. οἸηπία ἰπχί ΟΠ ΓΙδίϊ ἀἸβοΙρ! πᾶπι. ἀαάϊν! θηΐπὶ ἀαοϑβάδηι 
ἀϊοθηΐθβ: πἰδὶ ἴῃ ΔΡΟΠΪνΙ5, ΠΟ οϑί, ἴῃ Ενδησ6]10 ἰΠνΘΠ6ΓῸ, Π0η ΟΓΘάΟ, 6ἱ 
Οὐ ἀἴσογθπι ἰρ515, (ποα ἴῃ βου ρίαγί5 Παθοίαγ, Γοϑροπάσγιμί Π]Πὶ, 1ὰ 
ΟΠ Πἶ 5. Ραΐθγο, ΜΙΠῚ δυΐθη ΡΓῸ γον οϑί [6515 ΟΠγιβίαβ: {ΠΡ 8ῖἃ 
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ὁ στὰ αυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ ϑάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις 
ἡ δι᾽ αὐτοῦ" ἐν οἷς ϑέλω ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν δικαιωϑῆνοι. 

ΙΧ. Βοπιυην ο8, Υ. 1., πυρί Νουνῆν Εοοάιι. 

Καλοὶ καὶ οἵ ἱερεῖς" , Ἀρεῖσσον δὲ ὁ ἀρχιερεὺς, ὁ πεπιστευμένος 
τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὃς μόνος πεπίστευται τὰ κρυπτὰ τοῦ Θεοῦ "2 
αὐτὸς ὧν" ϑύρα τοῦ πατρὸς, δι᾿ ἧς εἰσέρχονται Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ 
καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ οἵ προφῆται καὶ οἵ ἀπόστολοι καὶ ῇ ἐκχλησία, Πάντα! 
ταῦτα εἰς ἑνότητα Θεοῦ. ᾿Εξαίφετον δέ τι ἔχει, τὸ εὐαγγέλιον, τὴν 
παφουσίαν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ," τὸ πάϑος ᾿ αὐτοῦ καὶ 
τὴν ἀνάστασιν. Οἱ γὰρ ἀγαπητοὶ προφῆται κατήγγειλαν εἰς αὐτόν" τὸ 
δὲ εὐαγγέλιον ἀπάρτισμά: ἐστιν ἀφϑαρσίας. Παάνταϊ ὁμοῦ καλά ἐστιν, 
ἐὰν ἐν ἀγάπῃ πιστεύητε." 

Χ, Οὐοπργαιι θην ΑἸ οοϊνοιιὶδ (6 βη6 μεν ϑθονιἱοηΐδ. 

Ἐπειδὴ" κατὰ τὴν προσευχὴν ὑμῶν καὶ κατὰ τὰ σπλάγχνα, ἃ 
ἔχετε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἀπηγγέλη μοι, εἰρηνεύειν" τὴν ἐκκλησίαν τὴν 
ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τῆς Συρίας" πρέπον ἐστὶν ὑμῖν, ὡς ἐκκλησίᾳ Θεοῦ, χει- 
φοτονῆσαι διάκονον εἰς τὸ “πρεσβεῦσαι ἐκεῖ Θεοῦ πρεσβείαν, εἰς τὸ 
συγχαρῆναι αὐτοῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γενομένοις, καὶ δοξάσαι τὸ ὄνομα. ΜΜα- 
κάριος ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, ὃς καταξιωϑήσεται τῆς τοιαύτης διακονίας" 
καὶ ὑμεῖς δοξασϑήσεσϑε. Θέλουσιν δὲ ὑμῖν οὐκ ἔστιν ἀδύνατον, ὑπὲρ 
ὀνόματος Θεοῦ" ὡς καὶ αἵ ἔγγιστα ἐκπλησίαι ἔπεμψαν ἐπισκόπους, αἵ 
δὲ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους. 

(δ... 1Χ: .1)μοὗ ἱε ΟΕ Σς ἘΞ ϑαρογ 0.65 θ) 1. 6. Ενδηροο ἣ βασιλεία τοῦ 
ἡμααϊοὶ τες υθίιι5 οδοοποηια; ἀρχιερεὺς Θεοῦ οἱ νἱΐα ἵπ ΠοῸ ΤΟ5πῸ δϑίθυπα ἷπ- 
Ξε (ιν ἔς τες πουιην, [οοάιιϑ8. ἌΠΠΟΣ Βοίῃθ, (πὰ οβί. ΑἸΠΘΡ ἢ. 1]. οχρ!οαί Ἡογηρίαδ: 
Δηΐ. Ρ. 7391 54.. {αὶ ἱερεῖς ἀθ Ομ βιϊδηΐβ Ρογοοία ἀοείνηα, {πᾶ 5ΘΠΊΡΟΙ ΤΔηΘΪ, 
ΘοοΙ βαρ ΡΒ Δ ΘΙ ΡΠ Θη515. δοοὶρὶς, οἱ ἴΐὰ Ροβί «πηι Ὠ1}1] ΔΉ Ρ}1π|5 ΤΥ  θ  αν. ἰαο. 
ΘΧΡΙΙοαί : ργθῦθ5 αιΐάοηι υδϑίγαθ 070 ἢ ἴῃ ἸΠΔΓΡ. Ο. τηδη. 560. ΤΈΒΟΡΙ ΡΒ βθηΐθιη- 
δοπαθ βιμηΐ., Ἡμιϊο ὑ67}0 ἨιοΙϊογ 65 ΡΊ6665 ἰἴᾶϊη τὸ εὐαγγέλιον ἀπάρτισμά ἔστιν 
ΟἸν"ϊδιὶ. Η. θη θη Δ} 1} ποχὶ5 ΒΟΙΠΪ ἀφϑαρσίας. 
ΘΧΡΙΙΟαἰ οἱ ἤθη ἴανθί. ϑαθῖη46 χρείσ- 1) (8110 ο10}}}: Τιῖία ἰπβίθμηθ απιοβίο 
σὼν ἃν. [πίρΓΡ0]. 

2} Αἰπαϊ! δά βαηοία ϑ'δ ποίου ΠῚ [ΘΠ] 
ΨΟΘΙΡΕΙΒ. (Ὁ. ΗΘ. 2, 11... 9. 235. 

8) ὧν Ο 1... γοβδὶὶ ἂν πιθπάπμῃ ραίο. 
πναβη. ἢ ἢ-.8. 

4) Ὑοίου!5. οἱ Νονὶ Τοβίδηηθ!! οθοο- 
ποιηΐϊὰ δα τα! που ΟΠ θη ΟΠ ΠἾδ ΟἸΠΠῚ 
Π 60 8ρθοίαί. 

δ) σωτῆρος Ρ. κυρίου πίον ροϊαίον ; 
αἰ πὸ γα] νοί. [ηϊ. ρ»αθδοηίϊαηι 
δϑαϊυαίονὶς ]) οηνὶ ποδί Ι]Ιο81ι (Ἰιρϊδἰὶ; 
ΑΓπι. Αἱ ργαθοο ϊονίϊα οαϊϑίϊ! ἐπ ουαλροίϊο, 
αὐυθηίι5 ϑαϊυαίογὶδ ])οηνϊὶ ποϑίνὶ 165}, 
Ομ εἰ, 

056. 50π0 θ6|16, 56 ἴῃ οαγἰὰ [6 ογθαϊαΐο, 
8) Τίὰ ΟἽ; πιστεύετε Τηϊ. γοί, ψιιοά 

ΘΧΡΓΟΒΒΘΓπηΐ 058. οἱ ἀπ|ῖ δὰπι γϑρ ο ἰθραηΐ. 

(ἂρ. Χ. 1) ἐπειδὴ ΕΟἿΙ,, ἐπεὶ δὲ 
διιοί, γοββίο (οἰ! ουῖπβ, Θὰ 5. οἱ 4}1}. 
Ῥχγοχίηγιπι χαὶ Δα 11 ἴᾷο. ὁχ ἴ,, Βα τα- 
ϑδηΐθ παπο (ἃ. Αγ ϊοαϊ 5 τὰ ἀπ σπλάγχνα 
ΘΧοΙ αἱ} οεαπ (ον ἴδ 6 οἱ φιιᾶγίδο θα, Η οί 1ὰ-- 
Π86. 

2) Ἰρηῃδίῖο ἀπο απαϊη Αϑἰδη ΓΘ Ἰη ΘΓοῖ, 
ῬοΙΒΘΟ ΠΟΘ ΟΟη ἃ ΟἢΓ βίη 05. Απίϊο- 
Οἶαθ οχοϊίαίαμη οοβδίδβ ἱπηοίαϊ:. [ἀ 
οἰποοί οχ ἢ). 1. οἱ οχ ἔρ. δά ϑγγη. ο. 11. 
(εἴ δά ΠΡΌ ο. 70). 
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ΟΓΙΧ Θἰ5. οἵ ΤΠΟΓ5. οἵ ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΪΟ οἷτ5. οἱ 465, 4186 Ρ6Γ ΙΡ5101}: 48|}}115 
{5 {ΠΟ ΔΡῚ ν0]0 ΡΘΙ ΡΓΘΟΘ5. νοϑίΓ 88. 

ἁΡΟ νὰ δηΐ ΟΓΕΧ Οἷμ5. οἵ ΠΟΓΒ, Οἱ ΓΘΘΌΤΓΘΟΙΟ {Π1π8, οἱ ἢ 5. ΡῸΓ Ιρβῖμη: 
ἴῃ ἀπ θ5. ΘαΡΙΟ ΡΘῚ ΟΥΑΙ ΟΠ ΘΠ ὙΘϑ Γ ΠῚ {|5{Π| ΔΓ}. 

ΙΧ, Βοπιηι 68, Κ΄. Τ΄., πιοίϊλι5 Νουνν ΕὈρΘαᾶι5. 

ΒΟΙΙ 4αϊ ἀθηι ϑιηΐ βΔοοΡάοἴθ5., ρΡδθϑίδη 10} Δ 6 ΠῚ ΘϑΓ ΒΕΠΉΠ115 ΡῸΠ- 
{ΠῸχ, οαἱ ογοαϊία σπηΐ βδηοία 5ΔΠΟΙΟΥΠ, ΟἹ 5011 βθογθίᾳ ἢ δὶ βιαμί {Γὰ- 
αἶα; 4ἰ ἰρΡ8568 68[ ἰδητπιὰ Ῥαίυ5, ΡῸΓ αι ἸηρΓΘἀϊιηίι ΑΡΓΔΠ πη οἱ ἴβδδ 
οἱ ἴδ00}}, οἵ ργρορῃθίαθ οἱ ἃροϑίοίἱ οἵ θοοίθϑία, θτηπῖὶα ἤᾶθ δὶ ΠΠΙΟΠΘΠῚ 
οι ἢ60. ἘΕχίπηιηι δαίοιη 4 ἀ4πιᾶμη Πα οῖ νδηρθ! πη, ΠΙΠΙΓτη δάνθῃ- 
ἰὰ ΠΟΙ ΠΟΤῚ ἰθϑ8ὰ (ΠΓΙΒ(1, ΡΑΒΒΙΟΠΘΠῚ ᾿ρ5115 ἃ0 ΓΘΒΕΙΡΓΘΟΙΌΠΘΩΙ. 
ΗΘ οἱ. πᾶιηᾳπ6 ρΓΟΡΠΘίδθ Δηπ ἀνθ ναπὶ θα; ΕναηροῚ ἢ ὙΘΙῸ 658. Ρ61- 
ἴδοίο νιΐδα δρίθγυσπδθ. μη 51π|1] Ὀοπὰ σαηΐ, τη ἴῃ ΟΠαγιΐαία ογοάδί (5. 

ἜΙΊΧ, Βοπὶ υἱ{π| 5ηΐ 5δοογάοίοβ ἢ ΙΠΘ]10Γ δαΐο πὶ 68. Β1ΠΠΊ1115 58ἃ- 
ὁογἄοβ, αἱ ογθάϊία διη1 5δηοία 5ΔΠΟΓΟΤΙΠΙ : 6411 5015 51:01 ΘΟΙΠΠ 55ἃ 
μα οὶ βϑογοία ἢθ]. ἢϊὸ δδϑί ρογία δά Ῥδίγθηι, Ρ6Γ 418Π|] ἹΠρΥΘ απ} 
Αθγᾶπδη οἱ ἴϑᾶδο οἱ ἴδοοῸ}; ἰΐθιη Ῥγοριμοίαδθ οἱ Αροϑβίοιὶ, οἱ Ἐρο βίδα : 
οἷ πᾶθο δά τιηἰαΐοιη θ6]. Εχιμηϊ δαίθηι {14 Πᾶθοί νη ρο! Πα, ἢΪ- 
Β πὼ ἃἀνοηίαπι ΠΟΠΉΪΠΙ πΟϑίΓῚ [651 ΟΠ ΙΒ. ΡΑΒΒΊ ΟΠΘΙΊΓΠ6. Θἰτι5. οἵ ΓΘ51- 
ΓΟ Ιοπθη, θη ἀΠἰ6ο 1 ῬΓΟΡΠΘίδθ πηι Πανουηΐ 46 ΙρΡ50: ὕνδηρο- 
᾿ππἢ ὙΘΡῸ ρΘΡίθοιο δὲ ᾿ΠΟΟΡΓΠΡ ΗΠ αἰ15. ΟἸηηϊὰ 5ἰτη! θοπὰ 5απηΐ, 51 
ἴῃ οαγἰαΐθ ΟΥΘΑΠ5. 

Χ, (ὐοηφναίυ θην ΑἸ οοΪυθηὶδ ἀθ ἤπ|6 Ρ6᾽ 5θουοη8. 

ὅτι τ] πιηἰίπιι 511, ΡῸῚ ΟΥΔΙΙΟΠ ΘΙ ὙΘ 5. 81) Οἱ ΘΟΙΏΠΏ5ΘΓ Δί Π ΘΠ], 
408 τηογθιηίπὶ ἴῃ ΟΠ γἰδίο, θοο!οβίδπὶ Δμ ΙΟΟΠ θη) ἴῃ ΘΥΤὰ Ρϑοθπὶ ΟΡ ΙΙ- 
παΐπ56:; ἀδοοΐ νοβ, αἱ Ποὶ ϑοοϊθϑίαπι, δἰ σοῦ ἀϊδοοηπηι, {πὶ ΟΠ Θδί ἰ}] [6- 
σαϊομθηι Π6ὶ, 4] οαπὶ {ΠΠ|5,. ἴῃ ππππ ΘΟΉΡΓΘΘΔΙ5, 5π|1} σαϊιἀθαϊ, οἱ 510- 
γἰΠοοὶ ποιηθη. Βοαίπβ 1{Π6 ἴῃ [651 (ΠΡιβίο, 41] ἀἰβηῖι5. Παθιΐι5 [ΠΟΥ Θ11|5- 
ΠΟ 41 πιἰπἰδίουιο; οἱ νὸ5. {ὰ04π6 φ]οΥ ΠΑΡ Ιμἶπὶ. ὙΟΙΘΗ 5. δαΐθ) ν 5 
ο ΠΟΙ 65} {ΠπΠΡΟ5510116, ρῬΓῸ ποιηῖπο Ποῖ, αὐ οἱ φυδθαπι ΡΓΟΧΙμηδ6. 600]6- 
5'ὰ6. ΠΥ} ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ, ΠΟΠΠΌΠ]ὰ6 ΡΓΘΒΌΥΓΘΡΟΒ. οἱ ἀϊΔ00 08. 

ἜΧ, Οιιομίδηι γῈΓῸ ΡΘ᾽ ΟΥΔΙΙΘΠΘΙ) ΘΒ ΡΠ] δ᾽ ΡΘΙ Υἱβοθῦᾶ, 6ιιὰθ 

Πα] 6.15. ἴθ ΟΠγβίο [6511, παμπίϊαΐπιη 65. ΠΉΠ], ἘΘΟΙΘϑίλπη ΑΒΓΓΟΘΠΘΠ Δ [ἢ 
ϑγγία ῥδοδίδιη 6556, ἀδοοί νο5, πί Πρὶ Εροθβίᾶμι, δἰίσθγθ Ὠίδοομιπ ἃ 

οθοαπάδπι ἰϑίπϊο Π6ὶ ἰθραίοπθηι, τ ἴῃ ἀπ ΘΟΠΠαΠΟΙ σϑιάθδι 8. 105185, 

οἱ φ᾽ονριποθίϊβ ποιηθη Ποῖ. Βοαία Π16 ἰπ [681 (μγιβίο, φαΐ πη βίθγιο 

ἰδίο ἐππρὶ τ ΓΘ θαυ : οἱ νοὸ5 {πο π6 Θ]ΟΥ ΠΟ ΡΙ μη]. ὙΟΙΘΠ Π|}115 πο ΠῚ 

γ ΟΠ ]5. ποὸη οϑὲ Αἰ ΠΟ]. ρρὸ ποιηῖηθ Πδὶ, βίοι! οἵ νἱοίπᾶθ Εροϊθβίᾶθ ῬΡΊΙηὶ 
ἘΡίβοοροβ πηϊβθγαπΐ, ρᾶγίη ΓΘ ίΟΓΟ5. οἵ ΒΙΔΟΟΠΟ5. 
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ΧΙ. Δγαίϊας υοϑὶς αφο, φιοὰ εοηυΐίθ5 πιθο5 δθηθυοίθ ϑβιιδοθρίϑδίϊδ, 

ϑαϊιαπί το [γαΐγο5 ἐν ΤΥοαάθ. 

Περὶ δέ Φίλωνος" τοῦ διακόνου ἀπὸ Κιλικίας, ,ἀνδρος μεμαρτυ- 

φημένου, ὃς καὶ νῦν ἐν “λόγῳ Θεοῦ ὑπηρετεῖ μον ἅμα Ῥέῳ ᾿4γαϑό- 

ποδι," ἀνδρὶ ἐκλεκτῷ, ὃς ἀπὸ Συρίας μοι ἀκολουϑεῖ, ἀποταξάμενος 

τῷ 

δ 

ίῳ, οἱ καὶ μαρτυροῦσιν ὑμῖν, 
, 

ὑμῶν, ὅτι ἐδέξασϑε αὐτοὺς, ὡς καὶ ὑμᾶς ὁ κύριος. 

σαντες αὐτοὺς λυτρωϑείησαν ἐν τῇ χάριτι, τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

κἀγὼ τῷ Θεῷ εὐχαριστῶ ὑπὲρ 
Οἱ δὲ ἀτιμά- 

᾿4σ- 

πάζεται ὑμᾶς ῇ ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐν Τρωάδι" ὅϑεν καὶ γράφω 

ὑμῖν διὰ Βούῤῥου͵; 
εἰς λόγον τιμῆς. 
ἐλπίζουσιν σαρπὶ, ψυχῇ, πίστει, 

πεμφϑέντος ὅμα ἐμοὶ ἀπὸ ᾿Εφεσίων καὶ Σμυρναίων 
Τιμήσει αὐτοὺς ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, εἰς ὃν 

ἀγάπῃ, 
στῷ ᾿Ιησοῦ, τῇ κοινῇ ἐλπίδι ὙΤΟᾺς 

ὁμονοίᾳ. Ἔῤῥωσϑε ἐν Χρι- 

ΣΜΎΥΡΝΑΙΟΙ͂Σ ΓΝΑΤΊΙΟΣ.:: 

᾿Ιγνάτιος; ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐκκλησίᾳ Θεοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἠγα- 
πημένου ̓ Ιησοῦ Χριστοῦ ᾽ ἠλεημένῃ ἐν παντὶ χαρίσματι, πεπλη- 
ρωμένῃ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, ἀνυστερήτῳ οὔσῃ παντὸς χαρίσμα- 
τος, ϑεοπρεπεστάτῃ" καὶ ἁγιοφόρῳ, ἵ τῇ οὔσῃ ἐν Σμύρνῃ τῆς 
᾿Ασίας, ἐν ἀμώμῳ πνεύματι καὶ λόγῳ Θεοῦ, πλεῖστα χαίρειν. 

Ι. Θἰονίβοο Πϑυπὶ ρυορίου βάδην υθείγαηι.. 

4οξάξων" ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Θεὸν, τὸν οὕτως ὑμᾶς σοφίσαντα" 
ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καϑηλω- 

(δρ. ΧΙ. 1) ΡϑοιἊο-Ἰσπαίϊαβ. 114 ἤδθὸ 
ΔΟΟΘΡ 556. γἱ ἀθίαν., ἰδ πη 51 ΡΉΪ]Ο ἰ6- 
Β.πηοηϊση ἃ ΟΠ Ρ5 οοπβθοιίι5. {6}. 
ρα 51 ὙΘΓῈΠῚ 511, ΄αοὰ ᾿ἰοσίίαν ἴῃ Ἐρ]- 
οἴοία δὰ Ταιβθηβοβ, {Ππ| [π|556 ΤΑ ϑὶ 
Πδοοπαμ; πο ἀπθϊῖο, «αΐη {Ππ4 ἀπὸ 
Κιλικίας τοῖογοπαμπ) 51 δα ργδθοθάθῃβ, 
ΠΟῸη διίΐίθηη δὰ ἰὰά «ιοά 564 αν, Κο8 81:5. 
Νιδηϊοβίυπη οϑί ΡΠ] Οπμθὴ 6 ΟΠ Ἰοἷα οὐἹ- 
πηι, πο ἴῃ ΟἸΠ]οἷᾶ., 564 οαπὴ Ισηδίϊο 
ἴη Ττιοδάθ, αἱ ΡοΥΒΙθοηΐ, [π5586.. ΖΙ]η 
ᾶπο ΕΡ᾿βίο! απ δχαγαγοῖ: ἰΐὰα ἤθρν. 13,24. 
οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας Βοτπΐπ65. βαηΐ [{4]], 
60 ΙΡ50 ἰθροῦο 410 Ερίβίοίϊα δά ἢε- 
ὈΓᾶΘΟ5. ΘΟΠΒΟΡΙΡία [αἰΐ, οχίγα Π{84}18Π| ΟἸμΠ 
ἰδέ Ερ βίοι αθ Θουρίου ἈΠ101, {πὸ ἴῃ 
Ιοσο ποὴῆ ἰϊψιθί, γὙϑιβᾶηΐθβ. ἝΟἤ, 5. 
ΜΠ: ἀπ ν΄ 1. ἩΜΗΙΟΣ ἢ, 1.) Δοῖ. 11..1: 
Οτο γι. 

2) ἴὰ  ῥέῳ: ἀγαϑόποδι. ἘἙοάριη 
π]0 40. ̓ Π ΘΓΡΙ ΠΟί ΠῚ 6586. ἴῃ 1, ΘΟΡΟΓΘΙῚ 
τη6 [6οἷΐ ΤΙΒΟΒοπ ον ι5. ὕπα6 πῖον ἄτι 
ΠΟΙ ΪΠἃ χαὶ οΟραϊαπη Θχοϊ ἀἶβδβθ Δ] 1115 
ΒΈΒΡΙΟΑΙΙ {αθαΐ. Οἷν, ἰδηθη δά ΒΙΏΥΓΗ. 
ο. 10. Αὐπιθηΐπβ: ομῆν ἰοὺ β'αίγ οἱ 
Αφαϊποροῦο. 

8) ἤν. δά διηγτη.ο.12., δὰ ΕρΠ65. ο. 12. 
1) 1ἰὰ 166. "Εἴ ἈρΟΒΤΆΡ απ Ηοἰβίθηϊ! : 

σμυρναίοις 51η8 ᾿Ιγνάτιος  ν ρὲ ἰδ 
Ρρίγο 46] Επγῖὰ οἰϊαπὶ [,. --- Εχ Ττοδάθ 
Ισηδίπιβ ΒΟΣΓΠπῚ απ [16 715 τη Ϊδὶ 1 ϑηηγτ- 
πᾶπ| (0. 12.). ΕἸχτηᾶ δι ΥΤΠΔΘογτη ἢ 46 
ἴῃ ΟἸΓΙΒῚ παι νι [6 Π| ἃ ΡΑΒΒΊ ΟΠ ΘΠ [δι-- 
ἀαΐα, 1105 ἱπιριισηαΐ (ο. 2---ἴ.), φὰ ἢ ο- 
ΟΘἰΔΙΕΠῚ ΤΠΟΓ6 [6511Π| ΟΠ ἸΒί ΠΏ Ὑ 6 ΓΘ Υἰχῖββ6, 
ΡῬάβϑιη 6556, διιΐ ΓΟΒΌΣΤΘΧΙ556. πρϑρηΐ, οἱ 
ῬΓΙΟΡίογθα νοὶ βἰηΐ τϑοία ἢἀθ6 δίς πι8 
ον αίθ. ΟΡ᾿Θρ ογδη ἀπιη Θοο] οδῖδθ ρῬΓδ6- 
5165. σΟΠἰ ΠΟ Π] 416 ΘαΠ 15. ἴδῃ ἀΠ1Πὶ 
(ο. 8. 9). Ογαιῖα5. ἀρὶΐ, ϑγυῖαθ δοο 6ϑἰ ἃ ΠῚ 
ΘΟΙΠ]Θηαΐ, Ποτηϊηδίϊ πη βαϊεἰδί (ο. 10----13}.. 

2) Βρβρίοογε υἱάθίυν 1 (ον. 1, 7. Οἴν. 
δ ῬοΙγο. ο.. 2. 

9) ϑεοπρεπεστάτης (ας. Υἱάο ἰηΐτᾶ 
ΟΡ: 11: 12. 

4) 1. 6. 4188 586 115 τοίοσία δβί, δοβ- 
{16 «πᾶϑ] ῬΆγοΓ νἱάθίαν. δθαγβοι. (δ|- 
ΠΟΘΙ Οἢ 1: ὁ6. ὁ ἀορηϊβδιηᾶ αἱ Ὀΐο, ὁ 
[ογδοο αἱ βδηίὰ. 

5) χαὶ ἰοχίῃ! γοββίαηο δχοϊ ἀογδί. 
60) θεοὶ “οξάζων ἄἀποε (οά. (ἀ- 

βαηδίθηβὶ, θὶ ΠᾶΡ65 «]1οξάζων, [{{{6γὰ 
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ΧΙ. γαίας υοὐὶδ ἀφο, φιοά ὁοπυΐϊίο 5 πιθο5 ϑθηθυοῖθ βυιδοθρίδίϊ5. ϑαίυίαη 

νὸβ [γαΐγθ5 ἴθι ΤΥγοαῦο. 

Ουοά ἃπίθηι ῬΏΙΟη θη ΟἸΠΟο πὶ αἰ οΟμιη] αἰἰπ6ῖ, νἱγπὶ ἰδ ἀδίι1Π), 
4π| οἱ παπὸ Ποῖ οδιιδὰ τη] τηἰπἰβίγαΐ, ἀπὰ απ ἤΠ6Ὸ Αραϊποροάθ, Υἱ"Ὸ 
οἰθοίο, 4αἰὶ ἃ ϑυγῖα τη6 σομηἰ απ, νὰ ΓΘΠ ΒΓΔ Π5, 4αϊ {6 νΟ]5. θΟΠᾺΠῚ 
(5.0 Πἰππὶ ρΘΡΠΙθΘηΐ: οἱ οσῸὺ Π60 σγαϊ!ὰ5 ἃρῸ ῬΓῸ γ0}}18, 4αϊὰ 1ΠΠ05 
ΒΙΒΌΘΡ 5.15, δίοαΐ οἵ νὺ5 ΠΟΙ Πι15. [15 6 ΓῸ {πὶ 1Π105 ᾿ϑποιηηϊᾶ ἃ ΠΘΘΘΡΙΠΗΪ, 
ὁοπάοηποί σΡαίία (ἢγισιῖ. ϑα!αίαΐ νὸ5 ον 5. ἰγαΐγαπι ἴῃ Τγολάθ, ἀπάθ 
οὐ ΒΟΡΙΠΟ ν 5 ΡΟ ΒυΡΓΠη, 4ὰὶ τηΐ58115 οδί τηθοσῃ) ἃ) ΕΡἢ65115 οἵ 
ΘΙΏΥΓΠΔΟΙ5, ΠΟΠΟΙΙΒ. ὁαι5ἃ. ΠΟπογοΐ 605 ΠΟΠΙΪππ5 ἴθ5ι5 ΟΠ γι βία5, [ἢ 4161} 
ΒΡΟΓδηΐ ΘΑΓΠ6, ΔηΠηᾶἃ, 46, ΟΠ ΓΙ ἰἃΐ6, οοηοογάϊα, γδ᾽αϊθίθ ἴῃ Ομγιδίο [65, 
ΘΟΠΊΠΙΠΪ 8506 ΠΟΒ[[ἃ. 

ἘΧΙ. (δίοσαμη ἀθ ΡΙΠομα Πίδοομο οχ (ἸΠοἷὰ., Ὑἱγοὸ ἰδβΕ πη ΟΠ 111} 
Βαθθηΐθ, 4ὰϊ παηο οἰϊᾶμη ἴῃ 5ΘΓΙΠ0η6 Π6ὶ τη] πη ἰβίγαί, ἀη0 οπὶ ἈΠΘῸ 
οἵ Αραίμοροάθ, υἱγὸ δἱθοίο, 4πὶ ἰηάθ ἃ ϑ'υγια τη ἐοΙη  δίιπ,. απ νδ6 
5186 ΓΟΠΌΜ ΑΓ, «πιο ἰΘϑυϊ πο πη γ0}}15 ρου θΘηΐ : οἱ ἰρδ Π60 φγὰ- 
(15 ἃΡῸ ῬΓῸ γΟΡ 15, 4ποἀ 5ιιβοορίβιϊβ ἴρ505, βιουας οἱ νὸβ Ποιηίηι8. ΠῚ 
δαΐθηι, 4π| ΘΟΠἰΠ]6]1ἃ 605 ἃ θοθιιηΐ, ΠΡ μΐαν 6. οΓαἰίαπι [651 ΟΠ νΙ- 
5:1, ϑαϊαίαί νὸ5 ὀρ α5 ἰγαΐγαμη,, {πὶ δαηΐ ἴῃ Τροδάθ, τπάθ οἵ 50 Ὑ100Ὸ 
γΟ 5. ΡῸΓ ΒΓ, ἃ} ἘΡ]ΙΘ5115 51Π|}} οἱ ϑδιμγΓΠΘΠΒ1 0115. ΠΟΠΟΥῚΒ Οδιι5ἃ 
δ π|6 τηϊβϑιη. ἘΘΙ ΠΠΟΓΔθζ 605 ΠΟΙ ητι5 [6585 ΟΠ γἸδίιδ, [Πὰς 4.61 5Ρ6- 
γΓδηΐ ΟΑΓΏΘ, ἃπίιηα, Πάσδ, οδγιίαίθ οἱ οοποουάϊα, γαϊοίθ ἴῃ (Πγιδίο [688, 
ΟΟΠΏΠΊΠΙΠΙ 506. ποϑίΓ. 

Ἀ  ΒΝΟΥ ἘΝ ΔΡΕ Ὁ 5. 

Ιρῃδίϊα5, 4] οἱ ΤἬΘΟΡ]ΙΟΥΙΙ5, δοοϊθϑίᾶθ Π6ὶ μαΐίγι5 οἱ αἰ] θοῖ [651 
ΟΠγ βίϊ, Ομ Π6. ἀοηιηὶ ΡΘΙ ΠΙΒΟΡΙΟΟΓ ἀἰδπι σοηϑθοιίδθ, ΓΘ] θίδο 46 
οἱ οἰιαγιίαΐο, μ1}1ἃ σγαία ἀθϑυπἰΔ6, Π60 ΑΘ ΟἰἸββιμηδθ οἱ βδδηοί!- 
ἴθγδθ, {86 δϑί δι ΎΓηΔ8 ἴῃ Αβὶᾶ, ἴῃ βᾶποίο βριπ΄ οἱ [ἢ ὙΘΓΡῸ 
61 Ρ] ΓΙ 58} π|6 1. 

ΙΑΝΑΤΙΒ ΒΜΥΒΝΕΝΒΙΒυ 5. 

ἘἸΙσπαίία5, «αἱ οἱ ΤΠΘΟΡΠΟγιβ, Ἐρθοϊοβίδθ Ποὶ Ῥαίνῖ5. δἰ ἀπο. [651 
ΟὨΓΙΒ.1, ΙὩΙΒΘΙΊΘΟΡ Δ σΟΠΒΘοιδ6. [ἢ ΟἸΠΩΙ ἄ0π0, ΡΙ6η6 ἰπ5{Γ1|- 
οἴδθ ἴῃ ἤἀ6 οἱ οδιιίαίθ, ΠΠ]Π 15. σαί οχροῦί!, 60. αἰ η!551ΠηΔ6, 
αἱ βδογοβαηοίαθ, (πὰρ 6ϑὲ ΒΙΏΥΓΠΔΘ ἴῃ Αϑἰὰ, ἴῃ Πηιηδοι!αΐο 5Ρ1- 
για οὐ ορθο 61, βδ]αίθηη Ῥ] ΓΙ μΠὰ 1]. 

Ι. ὟΑἰογίβοο 1)θιην ρυορίον βάθην υθϑίγαηι. 

ΑἸοΡΙ ὁ [6ϑῃ ΟΠ γιϑίαιη θη, 4 νὸ5 δάθο βᾶρίθηΐθβ γθάαϊαἷ : 
ΟἸΒΘΡΝΑΨΙ ΘηΪΠ], ΡοΓίβοίοβ νῸ5 6588 15 Πρ ᾿πηΠ]0}}}}}, αὖ Οἰανὶ5 ΔΓ ΧΟΝ 

ἘΠ. ΟἸονοο [6ϑὰπὶ (ιν βίθμη θθὰμι, «αὶ ἰ1ὰ νοὸ5. δυάϊνι ; οορπονὶ 
ΘΠ) νῸ5 050] 16 Ρογίδοίοβ ἴπ 6 ΠΟ Π}}Π1, πἰροίθ πἀπὰ ἃ{Πχὺ5 οὐπιοὶ 

4υϊάθη ν πιᾶη. 860. ἀπᾶθι8 [{Π600}15 ἰηϊ πη. [πίϑυΡοΙδίοι., γοί. [η[., ἐγαριηθη- 
Βυθηοίαία : “οξάζων 1, 5ἴπ6 ἅ1}10 οἴηθη-. ἵππὶ ϑγγίδοιμῃ ((πτοίοη. Ρ. 32.) οἱ ΑΓΠῚ, 
ἀδίϊοηϊβ γοϑιϊσῖο. (ἝΟἷγ. Ερ. δά. ἔρμη. ΖἊοξαζω. 
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μένους" ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, σαρκί τε καὶ πνεύ- 
ματι," καὶ ἡδρασμένους" ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἵματι, Χριστοῦ, πεπληροφο- 
ρημένους"" εἰς τὸν κύριον ἡμῶν, ἀληϑῶς ὄντα ἐκ γένους 4αβὶδ κατὰ 
σάρκα, υἱὸν Θεοῦ κατὰ ϑέλημα" καὶ δύναμιν Θεοῦ, γεγενημένον ἀλη- 
ϑῶς ἐκ “παρϑένου, βεβαπτισμένον ὑπὸ ᾿Ιωάννου, ἵνα!" πληρωϑῇ πᾶσα 
δικαιοσύνη ὑπ’ αὐτοῦ, ἀληϑῶς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ Ἡρώδου 
τετράρχου καϑηλωμένον" ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκί. ᾿4φ᾽ οὗ καρποῦ" 
ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ ϑεομακαρίτου"" αὐτοῦ πάϑους, ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς 
τοὺς αἰῶνας διὰ τῆς ἀναστάσεως εἰς τοὺς ἁγίους καὶ πιστοὺς αὑτοῦ, 
εἴτε ἐν ᾿Ιουδαίοις, εἴτε ἐν ἔϑνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι τῆς ἐκκλησίας 
αὐτοῦ. 

160 

Π. ΟἸυγήδίυιδ Ὁθῦ6 ἴηι ΘαΥ̓Ή6 ραδδιι8 6ὁ56[. (οηίγα )οὐθίαξ. 

Ταῦτα' γὰρ πάντα ἔπαϑεν δι’ ἡμᾶς, ἵνα σωϑῶμεν. Καὶ ἀλη- 
ϑῶς ἔπαϑεν, ὡς καὶ ἀληϑῶς ἀνέστησεν ἑαυτὸν ᾽ οὐχ᾽ ὥσπερ ἄπιστοί 
τινες λέγουσιν, τὸ δοκεῖν αὐτὸν πεπονϑέναι͵ αὐτοὶ τὸ δοκεῖν" ὄντες" 
καὶ καϑὼς φρονοῦσιν καὶ συμβήσεται αὐτοῖς, οὖσιν ἀσωμάτοις καὶ 
δαιμονιποῖς. 

7) [0] ΠΠῖ οὶ οἱ ἢΠυτηϊδίθηι {οἱ 
ΠΟΛ {ΠΠπιίγα!;. ἀππη 605 δάθοὸ 5[4}}1}65 
ΡΙΟΠιποὶαί, ἃ0 51 οἰαν5 Δα θη) Πχὶ 
ἐ556 0 ΟΥΙΟΪ Ομνῖϑ. Χοιστῷ συγε- 
σταύρωμαι. δ]. 2. 20...“ Οἴρος 14. 
[π Δεῖ. Ρί οί χαϑηλώσεις ἹΠι5 Ναι- 
{γγ15. ΤΠ ΓΔ μΐ}, αἱ γα! Ἐπ56 ΒΠ18. 
(Η. Ε. 1Υ, 15.) ΕΠΕρδΗΐΟΙ ᾶθὺ δχρτί- 
γππηΐπ ἃ (ἸΘη]. ΑἸδχ. Ραράδσ, ΠΙ|, 12. 
(Ρ. 303. εἀ. Ροιί6:.) ατθ8. Ναξ. 210. Δ. 
(Του. 1. δα. Νοτο].) γιά οἰϊαὰπ ΤΊθο- 
ἀοίμη ΑΠουτᾶμιη, Ρ. 29.) πῶς ὁ Κύ- 
θριος τῆς ϑόξης ἐσταύρωται, εἰ μὴ 
ἄρα ἕγωσιν πρὸς τὸν καϑηλωϑέντα 
ἐχτήσατο; Ρ5, 119, 121. Καϑήλωσον 
τὰς σαρχάς μου ἀς Ομνίβίο ΔΙΊ} ἴη- 
τοΡΡΓοί αι διηΐ, αἱ ΒΑΙΠΆΡα5 Ρ. 219. (64. 
γο55. ο. 4). ῥραγϑοη. 

8) 1. 6. 
Γροΐα. δηλ. 

9) ἡδρασμέγους Ο1,, ἑδρασμένους 
γο55. οἱ δάϊι. δηΐο Ἰδοοθβοόπιπη. Βαγίϊ- 
ὁπ] πη χαὺ δηίθορθηίθιη ἄθθββο ἃρ. 058. 
(οἱ. ΟἸον.., ἴἄθιη τηΐπτβ ΔΟΟ Γα 6. 5ΟΡΡΙΠ. 

10) Τμοοὰ5 ἰαπάαίιι5 ἃ ΤΠΟΟΘΟΡΟΙΟ 
614]. 1. Τ. ΙΝ. ν. 49. οἀ. 856)ν11Ζα. 

11) ϑεότητα 166. ΤΠποοάογοίιβ, φύ- 

σιν ΑΥη. 

12) αἷν. Μαί. 8, 15. 

13) Καϑηλωμένον Ο1., {116 φαϊάθηι 

ΟΧ ἰῃίορσο 80 51η6 1}}0 ἀ6- 

- 

υ 5Π0178. ΕἸ ΔΠῚ ἴῃ ποβίῖ5 (οαά. 
(6 ΤΡ ΑΙ ἰϊ5. ΟΥ̓ Βᾶθὲ5 χαϑηλωμένου. 

14) 86. Πρηὶ; ΟΠ γβίαβ. ροηάθηῃβ ἴῃ 
᾿ρη 0, {4851 [ΠΟ 15. ΘἰΠ5 Ἰπι6ΠἸρίταν. σ΄. 
δ. 1781}. .511. ρα. 

16) ϑεομακαρίτου ἀεαϊ εχ (. Νξὲ 
πὰ αυϊάχιδιη. ἴῃ (οά. Μοά. ἀρρᾶγεί, 
{ππᾶηην 15. ἴᾶ0, ἸΠΓΘΙ Τιιρα5 {ΠῚπ8 ἤοο [0600 
ΓΘΡΙΙοδία5. ς Ρ. τ [0 Π]1πὸ Ἰαίθυθ ΡΟ558 
ΟΡΙπϑίι, [πἰοΡοΪαίονῦ ϑεομαχαρίστου, 
{«ποὰ τορϑιϊθραηΐὶ δαϊι. οχοθρίο γοββίο. 
(αἰ απ) ᾿πηρ᾽ οβϑὶὶ ϑεομακαρίου. 

16) 588], ὅ,. 20. 49, 22. 

11) ἔντε --- ἔντε 1, (, ἱπ ποὺ 4αϊ- 
ἄδιη ϑηιθη αἴ πη) π]Δη. 560. ἴῃ εἴἔτε-- εἴτε. 

1η- 

(δρ. 11. 1) Ομηπηΐὰ αδηάδιη Ρᾶ5510- 
ΠΘῚ πο] πἀθ θδηΐ ; πηι] ΘΠ 5. 5{1ππ|} 
ῬΓΔΘΙΟΡ ΟΥθ6π. Ζ1.ι͵ ἡμᾶς, ῬΠΓΑΒ15 
ῬΓάΘοΙριθ ποίδηα: δὴ ἰθθ0 ποϑβίγὶῇ αἱ 
ἄπο ἀϊοαΐ, ἃη Ρ}7᾽Ὸ ποδῖδ, ἃῃ Ῥ᾽ῸΡ 6 ἢ 08 ἢ 
ποτ: ἃς 95. 1 τ. 8:11: 1Ὸ κε. 8,9. 
ΙΤηρ55. ὅ, 10. 1 Ροίγ. 1. 20. ΕἸπΐδ Ρ85- 
βΒίομππι (1511 ἵνα σωθῶμεν" γἰᾶπο 
ἈΡοβίο!θθ. Οἷν, Ροϊγοανρ. δά ῬΒΠΡΡ. 
ο. 8. Ρραγβδοι. οίουνί Ποῖ, δὰ [Ιοδηηὶβ 
ἀοοίγηδη θ᾽ σἄγπθ Ἕ(ΠγΙβιΪ, 1 Ιοᾶπῃ. 
ἄπ ΤΟΣ 

9) ἔχ. ΝΠ  ῷ. ΤΣ 
τῆρος ἡμῶν... .. ἣν ὃ "πατὴρ ἤγει- 
ρεν. Ἐρ. δὰ Τιλ]}. ο. 9. [Ιοᾶπη. 10, 11. 
ΕΡ. δὰ οιῃῃ, 4. 24. 

σάρχα τοῦ σω- 
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ΟΥΟΙ ΠΟΙΏΪηΐ ἴθϑα (ἢ ΓΙ511, «παρὰ ΟΔΡ ΘΙ οἱ δηϊπηδηι, οἱ Πγηαΐο5. 1ῃ ΟΠνὰ- 
γι αΐθ ΡΘῈΡ 5δηριη6η) (ΠΡ 5(1, ῬΟΥϑιιἃ 5 551]. 1} Πα) Θηΐ65, ΠΟΙ Π1ΠῚ ΓΘΥΘΓᾺ 
6586. ΘΧ ΘΌΠΟΙΡΕ αν βϑοπηάπη) οάγπθηι, {ΠΠ πη ἢ δὶ βϑοιπάϊμῃ νο]ιιηἰ 6 ΠῚ 
οἱ ροίθηϊμη [61], πίη) ὙΘΓΘ 6Χ ΥἱΓΡη6, Ὀαρ(ϊχαίμη ἃ ΙΟΔΠΠη6, αἱ 11η- 
ΡΙΟΓΘίμ 0 60. ΟἸΠΠΪΒ {ι5{{{|{8, νΘΓ6 51} Ῥομίο ῬιΪαίο οἱ ἤθγοάθ ἰθίγαγο ἃ 
ΟΙαν 5. ΘΟΠΉΧΙΠΙ ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 ἴῃ ΘαΓΠ06. Ἐκ ποὺ ἰγιοί. ΠῸ5. 5.Π.15. ΡΘΓ ἡϊ- 
γ1η6. Ὀθδίδη) Ρ 5ΒΙ ΟΠ ΘΠ 6115, αἰ Ρ6᾽ ΓΘΒΙΓΓΘΟΙΟΠΘΠῚ 5118] ἰῃ 56 οι ἃ ο]θνθί 
νΘΧΙΠ]ΠΠ) ΡΓῸ 5δηοί5. οἵ Πα ιι5. 5.15, 5ῖν6 ΄ῃ ΠιάΔ6 15, 5ῖγ6 ἴῃ σοηίθιι5, 
1 ὉΠῸ ΟΟΡΡΟΓΘ ΘοοΙίθϑίδθ. 51186. 

Ποιηἶηὶ ἴθϑιι ΟΠ γΙδί!, ἰἅπ| ΟΡ, 6π|8Π} ἘΡΙΡΙπι, οἱ 5[}} 105 1ῃ σανιδία 
ἴῃ 58. π6 ΟΠ γΙδίϊ, ρ᾽θπὰ ἤγιηάχια {146 ογθάθηίθϑ ᾿ῃ ΠΟΙ Πτ ΠΟ ΓΙΠῚ 
γ6Γ6 ΟΥ̓ Ἃπ|ΠΔ ΘΧ ΘΘΠΘγ6 Πᾶν ἃ βθοιπ πη) ΘαΓΡΠ 6, {Π᾿ππὶ Π6ὶ ΘΟ τπὴ 
γο]ηϊαίθιη οἱ νυ 61} Π6ὶ, ὙΟγ6 ΠδίμΠη οχ ὙἸΓΟΊΠ6, Ὀᾶρ{ϊΖαί 1 ἃ ΙΟΔηΠ6, 
αὖ ᾿πΠΡΙ ΘΓ ἃ) [050 ΟἸΠΠΪΒ [π5{ΠΠ|4: 58} Ῥομπίο ΡιΪαΐο οἱ ρθυοάθ ἰο- 
ἰγάγο μὰ ὙΘΓΘ ΟΓΟΙ ΔΙ ΧιΠ] ΡΓῸ ΠΟΌ5 1Π ΟΔΓΠ6: (6 πὸ ἰγαοίαι. ΠῸ5. 581: 
Π15. ΡΟ ἀϊνιηᾶπι θΘαίδη {16 Θἰ115 ΡΑΒ5ΙΟΙΘΏΙ, τ (ΟἸ]ΘΡΟ βρη ἴῃ 58- 
οὐ ΡῬΘΙ ΓΘΘΌΓΓΘΟΙΟΠΘΩ 58 Ποί 15. οἱ ΠᾺ6ΙΠ}}115 51.}15, 5ινγ6 ἰὴ [πάδρθ|5, δῖν 
ἴθ σρηδθιι5 ἰΘΡΙη ἢ η0 ΟΟΡΡΟΙ ἘΟΟΙΘβ᾽ 6. 51|86. 

Π,|. Ομνϊδίυιδ ὑθῦθ ἥν ΘαΥ̓6 ραδϑυιδ θὁ8{. Οοηίνα )οορθίαϑ. 

Θιηηϊὰ δυΐθη ᾿ᾶθὺ ᾿ᾶ551:15. 65[ ῬΙΟΡίροι π05, τ βαἰ αι θη) ΘΟΠΒΘΘΠΠΘΓ8- 
1, Εἰ τον ρᾶ55.5 δϑδί, αἱ οἱ Του βϑίρϑβιιη γοϑοιβοιίαν! : η0}, αἱ 
αυϊάδπι 1π|46165 ἀϊοαηΐ, βθοι 1} ΔΡΡΔΓΘΉ ΙΔ ΘΙ1ΠῚ Ῥᾶ55.1Π) 6556, ἰἱρϑὶ 
ΒΘΟΙΠἀππ| ΔρΡρΑΓΘΠ πὶ ΘχΙϑίθηί65 : οἱ ααδοη) 0 11πΔ 5ΔΡ Πηΐ, 510 οἱ 601- 
{προΐ οἷβ, σαὶρρα 4ὰ1] ρ]δηϊαβίϊοὶ βδἰηΐ οἵ ἀϊα 0] 16]. 

ἘΠ. ἢδθο δῃΐη) ΟΠΪἃ ᾿ά551:15. δ ῬΓΟΡΙΟΙ Π05, π| αἰ ΑΓΘΠΊΙΓ ; 
οἱ 68 μᾶ58:15 δ, ἀποιηδ θά π) οἱ νογθ ΓΘϑιβοιίν ΒΘΙΠΘΙΓρΡΒΊΠΗ. 
Νοπ αἱ «υϊάδηι ἰπΘΡ ΠῚ ΘΠ] 5018 ΟΡ ΠΟ ΠΘ. ράβϑαμι Δ ΠΡΙηΔηΐ, ἰρ81 5ο]ὰ 
ΟΡ ποθ. οχϑίθηΐθθ, δὲ πὶ βϑηϊπι, [ἃ 4π04ι6 ονθηϊοί ἰρ515, 4 ὁ01- 
ΡΟΓῈ Ο551 οἱ ἀδθιηοηΐϊδοὶ 5.ῖ, 

8) ὕπά46 μὲ Ἡδογοίιοὶ σοκηταί. Ἐο- 
ΓΠΠῚ ΟΙΪΡΟ ἃ δίιποπο Νᾶρο. ἢΪ5. δαίθῃι 
πηδχίτηθ πῃ ΕΡρβοορδίιι ἰπίοϑίιθ οϑί 5. 
Ιρηδίϊπ5. Νὰμπι Νοπαηάθν, ἀϊβοίρα!ι5 51- 
τηοπἶβ. οἱ Ποοθία, ᾿ϑηδί! 0 ΒΥ ΠΟ ΡΟ Π5. {π||. 
Π6 60 [πϑιϊππ8 ΜΑΡΙΥΥ Ῥᾶπ οἶδ ἃπηΐ5 μοϑι 
ἴρπδι! Νανίγείαπι: Μένανδρον... ἐν 
Ἀντιοχείᾳ γενόμεγον, πολλοὺς ἔξα- 
πατῆσαι διὰ μαγικῆς τέχνης οἴδαμεν. 
(Δ50]..1. .6;..36. Ὅρρ. Ῥ.- .59.. 64. Βε).) 
Μϑηδηανὶ ἀϊδοῖρα!θ οὐαί βίαν 5, αἰ 

ἰν8} Ιχϑηϑθιβ, 1, 22. (24. 2. ρ. 100. 
οα, Μαβϑιιοί.) οἱ. ροβί θὰ ΕΡΙΡΗΔΗΒΒ  ; 
411 οἰΐδιη ἀοοι 5 ΔΙ νίου πὶ ρίζα υο υἱ-- 
διην Ποηιΐπόηι, οἱ τὰ πάντα ἐν τῷ 
δοχεῖν πεποιηχέναι. Ρραγΐϑοι. (Ἕἴτν, δά 
ἀτΆ 4.6... 10: 

4) ΕἸπβιηοϊ ΡΔΙΟΠΟΠΊϑᾶθ 5ΔΘΡ ΙΒ 
ρα ᾿ρηδίϊαμη ἰθριιηία, 6. ο. ἴῃ ἰπ50γ1- 
Ρίϊοπμο ορίβίοϊδαε δά Ρο!γοάγραμπι, ἰῃ ΕΡ. 
ἃ. ΒΩ ὁ. δὲ. δ΄ ΤΤΑΙΚερ. ὥ,, Ἢ, 
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Π. ΟἸινιϑδίυιδ. οἱ ροϑδί γϑδαν οι ἱοηθην ἴηι σαγηθ ἐμ. 

᾿Εγὼ" γὰρ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν σαρκὶ αὐτὸν οἶδα καὶ πιστεύω 
ὄντα. Καὶ ὅτε πρὸς τοὺς περὶ" Πέτρον. ἦλθεν, ἔφη αὐτοῖς" .λάβετε,; 
ψηλαφήσατέ' με, καὶ ἴδετε, ὅτι οὐκ εἰμὶ δαιμόνιον, ἀσώματον." Καὶ 
εὐϑὺς αὐτοῦ ἥψαντο, καὶ ἐπίστευσαν, κραϑέντες" τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ 
τῷ πνεύματι. Διὰ τοῦτο καὶ 'ϑανάτου κατεφρόνησαν, ηὐρέϑησαν δὲ 
ὑπὲρ ϑάνατον. Μετὰ δὲ τὴν ἀνάστασιν συνέφαγεν αὐτοῖς καὶ συν- 
ἐπιὲεν ὡς σαρκικὸς, καίπερ πνευματικῶς ἡνωμένος τῷ πατρί. 

ιν, (αὐτοί υοὐῖδ αὖ παθγοίϊοϊς ἰδιϊ5. Νίδὶ (υγίβίιιβ ὑθῦοὸ ραδϑιι8 6586, 

60 660 ῬαίογΥθγ. 

Ταῦτα δὲ παραινῶ ὑμῖν Ν ἀγαπητοὶ, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑμεῖς οὕτως 
ἔχετε. Προφυλάσσω δὲ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ϑηρίων τῶν ἀνϑρωπομόρφων, 
οὺς οὐ μόνον δεῖ ὑμᾶς μὴ παραδέχεσϑαι, ἀλλ᾽ εἰ δυνατόν ἐστι μηδὲ 
συναντᾶν, μόνον δὲ προσεύχεσϑαι ὑπὲρ αὐτῶν, ἐάν πως μετανοήσωσιν, 
ὅπερ δύσκολον. Τούτου δὲ ἐ ἔχει ἐξουσίαν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, τὸ ἀληϑι- 
νὸν ἡμῶν ζῆν. Εἰ γὰρ τὸ δοκεῖν ταῦτα ἐπρόχϑη ὑπὸ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν, κἀγὼ τὸ" δοκεῖν δέδεμαι. Τί δὲ χαὶ ἑαυτὸν" ἔκδοτον δέδωκα 
τῷ ϑανάτῳ, πρὸς πῦρ, πρὸς μάχαιραν, πρὸς ϑηρία; : ᾿4λλ᾽ ἐγγυς 
μαχαίρας ἐγγὺς Θεοῦ, μεταξὺ ϑηρίων μεταξὺ Θεοῦ" μόνον ἐν τῷ ὀνό- 
ματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Εἰς τὸ συμπαϑεῖν" αὐτῷ πάντα ὑπομένω, αὐτοῦ 
μὲ ἐνδυναμοῦντος τοῦ τελείου ἀνθρώπου γενομένου. 

γ,. ρρρογϊομίιην ογγογὶς [)οσοίαγιηι. 

Ὅν τινὲς ἀγνοοῦντες ἀρνοῦνται, μᾶλλον δὲ ἠρνήϑησαν! ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
ὄντες συνήγοροι τοῦ ϑανάτου μᾶλλον, ἢ τῆς ἀληϑείας " οὺς οὐκ ἔπει- 

.ἍἌ 

ὕδρ. Π. 1) 1.διάδηϊ 1ν. 1. Ευβ6}. σαρχὶ χαὶ τῷ αἵματι αὐτοῦ. Νο!ιὶιξ 
Η. Ἐ. 1Π|, 80. οἱ Τηῃδοάἀογοί. Ὅ18]. 11. 1. ὃ. 1,1. τηλ] οθϑΐ ἀναχραϑέντες. 
ν..121. Βο[εγί Ηεῖ. δα (Οὐ. ΥΥ. Ετ. Ὑγ81 0}: 6) Οἴν. Αοἰ. 10. 41. 5. Απρπβίιη! ΕΡ.49. 
παν Ἰφπαίλι5 ΟΠ γὶδίηι ρο0 8: γ6 51} Ὑ 0 10 θὴι (ὰρ. ΠΥ. 1) ἤν. Τηοοδοτοί. Ῥΐα]. 1 
ἴη Οα6 υἱάονῖί. ῬΙΥΟΡΤΔΙηἃ ΡΆ56}. ὭΣ: 50 

Ὶ 11 {π - : 
ἀσπῖηξ: ες: 2) τὸ (1,, τῷ ΤΠηδοάογοίι5. Ὠϊδ]. 1. 

2) περὶ ἴῃ ΟΣ τηδῃ. Ρ1. 5:10 δα ἀπ]. ἘΞ ΦΕΝΣΣ  ΟΌΣΞΣ : Ρ. ὅ0. γοβδίηβ οἱ 411. δά αππὶ {Ππᾶὰ 
Αὰ ογᾶϊμῃ: οὗ περὶ Π7ῆέτρον. ι : 

ΠΟ ΠΠΪΠῚ5. ΘΡΔΘΟΊΠῚ 511, Φαᾶπι Πο6, ὕο- 
9) (ὑπ οἰπιβιηοϊ δ᾽ οουτο. ἀραα η8}- 

ἀἸοαμη Δποίον [6] οἱϊαιη ἐν ἀϑιαιόροις 
Ιὰπ {ααίίπον Ευδησο] 15[817}1ΠῈ Ἔχίει, ἰδ ΠῚ 

. . ᾿ ΤῸΠ]ΘΊ 056. βοααπδηη., Οὗ, Ἐρ. δὰ ΤΓΑ]]. 
ΕΒ ΙΒ Η- Ἢ Ι. ὁ. ΦαΔΟΙΙ οὐκ οἶδα, Εν τ 
πόϑεν τοῖς δητοῖς χέχρηται. Ἠϊε- ς ςς ΚὴΣ ν : 

ὁπὸ ς δητοῖς χέχρη : 8) ἑαυτὸν ΟἿ, Ξξξ ἐμαυτὸν, αἱ 10}. ΓΟΠΥΠΙΒ ἰη οί. 5ΟΠΡίΟσΠ] 6001. δχ. εψρι; Ἔ 
στη Ὥρα" ΠΡ. οβϑιαπη. 5601 ἃπίθ ἸΔΟΟ ΒΟΠΙΙΠ,. 

οὐδ σ 6] 10 ΝΑΖΑΡΔΘΟΙΠ ΘΔΠῚ ῬΙΟΥΘΗἾΒΒΘ. κα 
ον αι ΑΙ  οὐῦθὶ 

Ριιϊαί, ῬΘΆΓΒΟΠΟ ἰδηθηὴ 6Χχ {γα [106 5 ἘροΘ ι Ξ ᾿ 
ἀοβαπιρία νἱἀθίαν. οαπὶ θά! 5. οοη- υ0 8) Ἔγγυς παέως Θεοῦ ΜΗ ΔΒΑ; 
ἰϑπᾶαϊ, οοπῇαίαπι Γαΐθθ6 ΘᾶΠ] δΧχ δΥδηρ ΟὔΥΡμὰ ΠοοΙρηα ΡΘΕ διπηῖᾶ ΥἹ ἀθη αν. 
Ἔσο ἢ 48.-.40 : ᾿͵ ΟἿ Ὀοησηροῦ 1. ο, ν. Ὁ Σ ΠΥ. 

τ 4 

4) ψηλαφήσετέ Ο, τηδη. 560. α ΒΙρΓᾶ. 
5) Ἀδοορὶ χραϑέντες οχ ΕἸ, φο πηΐοο 

5) Οὔ". Βομι. 8, 17. εἴπερ συμπά- 
σχομεν, ἵνα χαὶ συνδοξασϑῶμεν. 

ΘΘΠΕΪΠΙΠῚ 56 η511Π)Ὶ δηΐοοοἀθηί πὶ γΓοά ἄοι: (ἂρ. δ. .1) 5] 6 ὴ ἐπανόρϑωσιν 
χρατηϑέντες διιοίογο ἡ οβδῖο οἀϊι(. ομηηθθ, ΡῬΘΔΥΒΟΙΙΙΒ ἰἀῖοαι. ἰὴ ἰηβοῦρί. Ερ. δὰ 
ΤῊΪΠ5. 6Χ ἰπᾺ016 ᾿ἰηριδθ σγᾶθοᾶθ. ἢοὶπ Ροϊγο. ἐπισχόπῳ --- μᾶλλον ἐπεσχο- 
τὸ πγεύματι (, τιδη. 8566. τῷ ϑβιιρτὰ. πημένῳ (νγι}8.). Οἷν. Μαῖΐ. 10, 38. 
ΑΙΙΘΗΪα5. 168. Υἱάρίαν οὗ χραϑέντες τῇ ἴἵκιο, 12, 9. 
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Π|. Οἰυγίβίυις δὶ ροβί γϑϑυιγγθοίζομιθην ἔπη σαγηιθ Κμ. 

Ερο 6ηὶπὶ 8010, οἱ ροϑβί γθϑα ΓΘ ΟΙἸθΠ 61 ΘΠ) ἰπ ΘΔΓΠ6 [11556, Θἱ ΟΓΘ 0 
Θ.ἢὶ δι ἴῃ ΟΔΡΠΘ 6556. Εὶ 4υδηἋο ἃά Ῥοίγιμη οἱ 500105 οἰΐι5. Ὑϑῃ]ῖ, 
οἷβ. αἰχὶ! : ἀρΡρΡ θη ά 6, ραϊραΐθ τη69, οἱ νἱάθίθ, αιοὰ ποη 51πὶ ἀδθηη ἢ ΠῚ 
ἸποοΓρο ἃ] 6.. Εἰ σοηἰδβίϊπι ἰρϑιι (ουσογαηΐ οἱ ογθαϊἀθγιηΐ, τηϊχῖϊ οἰτιβ 
ΟΔΓΗΪ οἱ ϑριυαϊ. Ργορίορ. ποο οἰϊδιῃ πηορίθηι ΘΟμἰθΙηβοτιιηΐ, οἱ ΠΊΟΓΒ 
5 ηΐ ἰηγθηΐ! νἱοΐογθβ. Ῥοβί γθϑα ΓΟ Π6 ἢ) ἃίθη οὑπὶ 1118 οοτηθάϊί οἱ 
θ1011, αὐ ΘΓΠ 8115, ΤΠ αΔΠΊνῚ5. ΒΡ ΓΔ ΠΠ6Ὶ πηϊΐπ5 6586 ῖ ΡαΙτΙ. 

ἘΠῚ. Ἐρο δηὶμπὶ οἰϊδηι ροϑί ΓΘΘΌΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ] [ἢ ΟΔΡΠΘ ᾿ρ5ῈΠῚ ΠΟΥ͂Ϊ, 
οἱ 6588 ΟΥ640: οίθη μη ἀπᾶπάο δά Ῥρίγαπ) 5ΟΟΙΟ5 116 Οἰτι5. νηΐ, αἰΐ [Ρ515: 
ἈΘΟΙΡΙΙΘ, ραϊραία τη6, οἱ νἱάθίθ, «ποἀ ποη 811 ἀδθ ΟΠ ἱπ00Γ- 
ΡοΓθιη.. Εἰ 5ἰαίπὶ οὰπὶ οοπίΓΘοίανιιηΐ οἱ οὐρά! ἀθυιηΐ, τηϊχίϊ Θ᾽ 5. ΟΔΡΏΪ 
οἱ βρι "αὶ. ΟἸΔρΡΓΟΡίογ οἵ τηοῦΐθη ΘΟΠ(ΘΙΠρβοΡαηΐ ; ΠΔΠ ΠΟΥ ΒῈΡΘΙ- 
ΟΙῈ5. ἰπυθηϊ ἰπϑγιηΐ. Ροβί ΓΘΒΌΓΓΘΟΙΙΌΠΘΠΙ ΥΘΓῸ ΟἸΠ 0515 ΘΟ αἰ ΐ οἱ 
ὈΠΡ1Ὶ ἰδ αδη) ΘᾶΡΠ8}15, [ἰο6ΐ 5ρ ΓΙ [π8}15 ππϊΐιι5. οϑδοί ὁπ ΡΑίγθ. 

ΙΝ. Οαυθίο υοὐἱδ αὖ Μαργοίζοϊδ ἐδι158. Νὲδὲ ΟἸυγίδίυιδ ὉὉΥ6 ραϑϑι,.5 6856, 

60 640 ρΡαΐθγθγ. 

6 [ὶ5. δπίθιη δάμη ηθ60 γ05, ΟΠΔΥΙ551Π})1, ΟΔΠν15. γ05 Ἰάἀ6 ΠῚ 5ΘΠ[18 
50] 1η. ϑ'6ᾳἃ ΡΥΔΟΙΠΠΠ1Ο 05 ΘΟΠίΡἃ ἴογᾶ5, Πυμηλπᾶ ΒΡΘΟΙ6 ἱπάπιΐα5, 4005 
ΠΟῚ 50] 01 ΟροΟΥΐοὶ γῸ8 ΠΟ ΤΘΟΙΡΟΓΘ, 8564, 51 ΡΟΒ510116 6ϑΐ, ποάᾳθ ΟὈΥΪΔΠῚ 
615 ΠΟΙ, 5011Π| ὙΘΓῸ ΡΓῸ 68 ΟΥ̓ΓΘ, ΠΌΠῚ ΔΙ [πη] ρΟΘΠΙ ΘΟ ἢς8η| ἃρδηΐ, 
4αοὰ δἀιηοάϊμη Αἰ ΠΠ 0116 6ϑὲ. Παυῖι8. ἁιίθιη ροίαβίαίθ πη πᾶθροΐ [6515 ΟΠΙ]- 
βί115, (1] νὰ δὶ υἱΐα ποβίγᾶ. δῚ᾽ῚᾺ δυίΐίθηι {Ππ4ἰ ἃ Δρρᾶγθηι πη) ἰδηΐαη] ἃ 
ΠοΙηη0 ΠΟΒίγΟ ρϑιδοίαπη οϑί, οἱ ορὸ δὲ Δρρδγθῃίδηη ἰδηΐιμη νΠΟἴτ15 501]. 
(τ ν ΓῸ οἱ τηρθίρϑιιπι γᾶ α! αὶ πον], 84 ἰσῆθιη, δά σἠδάϊιπι, δά ᾿)65.185 
γϑγαπι, 4π| ΡΓΌΡΘ φἰδάϊιμη, ρῸρ6 Ὠθαμ δϑἴ, 4] οὐπμη Β 68.115, οαπὴ 60 
οϑὲ: ἀϊιηηθο 50 ἰπ ποιηΐηθ ἴθϑα (γί. Ὁ β'πη! οαπὶ 110 Ρᾶί 1, 
ΟΠΊΠΪὰ 511501Π60, ἰρΡ50 ΤΟΒΟΥΤἃΠίθ τη6, {π| ρου θοίιι5 μοι ἰαοίι5. 6ϑ8ί. 

ΙΝ. 6 [8 διιίθηι ΘΟΙΠΙΏΟΠΘΟ νΟ8, ΟΔΓΙΒ51Π|1, 5016 η5. δἱ υ085 [(ἃ 
ΒΘ ΠΕΓΘ: 56 ΡΓΔΘΙΏΙΠΪΟ γῸ05 ΘΟΠΙΓὰ [δ 5. ΠΕ ΠΊΔηΔη) [ΟΓΏΔΠΙ ΡΓἃ06 86 ἴθ- 
Γϑηΐθ5, 4ὰἃ58 νΟ5 ΠΟ 100 ΠΟ 515ΟΙΡΘΓΘ, 5604. ΟΟΟΙΡΒΙΠῚ 4ΠΟ(6. ΘΔΙΏΙ, 
δὶ ΠΕΡῚ ροίεβί, νἱίαγθ ἀθοθί ; β0] μη 6 ῬΓῸ 118 ΟΥΆΡΘ, 851 (4υδηἋο ρΟΘη]- 
ἰοηϊϊα ἀποδηΐαν, «πο αἰ 0116 εϑί. ΠΙὰὰ νορο ἴῃ βιὰ ροϊβϑίαίθ 50{1Π|Ὶ 
μᾶθοὶ 168118 (γιδίιιθ, νοῦ ποβίγὰ νἱἱᾶ. ὅ8Ὶ1Ὶ ΘΠ1Π| 5014 ΟρίπΙοΠ6 ἰδία ἰαοίὰ 

[ΓΘ ἃ ὨΟΠΪΠΟ ΠΟΒΙΡΟ, οἱ 6θ0Ὸ ΟΡΙΠΙΟμ6. 501πηῚ νἱποίι5. 5112. Ἕὑ ΥΘΙῸ 
ΤΠ ΘΙ 811 ΠΟΤ ΟἸία]1, δά ἰσποπὶ, δά οἰδάϊαμη, δ ἰογαβ δ6ὰ υἱοί 5 
Β΄δά 10, νἱοίπιια ἢ60:; ϑθρίιι5 [6 γ18, βϑρίιι Π60: ἰδηΐιμη 1 ΠΟΙΠΪΠ6 [651] 
(ΠΡ βέῖ, αὐ ᾿Ρ51 ΘΟ ρδίαν. θπηηΐα 508{1Π60., 'Ρ0Ρ80 τὴ6 οοῃίονίδηία, 4] 
ΡοΓδοίι8 ΠΟΠ]Ο ἡδίιι5. 6ϑβ. 

γ. ΡΡρογίουίωην ογγογὶβ Π)οσρίαγμηι. 

νη δία} 1 «αἰάδηη ἁρθηθρδηΐ, ροίι8 δυιΐθηι ἃ0 60 ἃρπορδηίαν, ρᾶ- 
ΓΟ πὶ ἸΠΟΓΙ5 Τηᾶρ]5, Π8Π| ὙΘΡΙ (15: ΔΕ] θ5. πο. ΡΓΟΡΙ ΘΙ ΡΘΥΒιιΆ 5676, 

ἘΥ θθηη ΠΟΠΠᾺΠΙ ἱρημογᾶπίθ5 ἠθρᾶηΐ, ν6] ροί πι8 ποραίΐ βϑηΐ 8} 
ρ80, ὁ 5ἰπί ρδίγοηὶ του 5 ροΟίϊα5, ἀαιᾶμη νορ [ϊ 15, 4105 π60 ΡΙΟΡΙΙΘ- 
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σαν αἱ προφητεῖαι, οὐδ᾽ ὁ νόμος Μωσέως," ἀλλ᾽ οὐδὲ μέχρι νῦν τὸ 
εὐαγγέλιον, οὐδὲ τὰ ἡμέτερα τῶν κατ᾽ ἄνδρα παϑήματα. Καὶ γὰρ 
περὶ ἡμῶν τὸ αὐτὸ φρονοῦσιν." Τί γάρ με ὠφελεῖ τιδ, ἕξ ἐμὲ ἐπαινεῖ, 
τὸν δὲ κύριόν μου βλασφημεῖ, μὴν ὁμολογῶν αὐτὸν σαρχοφόρον ; Ὃ 
δὲ τοῦτο μὴ λέγων τελείως αὐτὸν ἀπήρνηται͵ ὧν" νεκροφόρος. Τα 
δὲ ὀνόματα, αὐτῶν, ὄντα ἄπιστα, οὐκ ἔδοξέν ̓ μοιΐ ἐγγράψαι. 'άλλα 
μηδὲ γένοιτό μοι αὐτῶν μνημονεύειν » μέχρις οὗ μετανοήσωσιν" εἰς τὸ 
πάϑος, ὅ ἐστιν ἡμῶν ἀνάστασις. 

Υ1. ιὲ ποῆ ογοαϊί ἐπ βαπφιίποην (Ἰυνἰδίὶ, ἐναϊοανίίμν, οἰδὲ αηροίλτιϑ 

ρο5586{- Ηαργοίϊοϊς ἰδί15 οἴζαῃι, υἱγίι 65 ἀρδιηί. 

Μηδεὶς πλανάσϑω. Καὶ τὰ ἐπουράνια, καὶ ἡ δόξα τῶν ἀγγέ. 
λων; καὶ οἵ ἄρχοντες ὁρατοί τὲ καὶ ἀόρατοι, ἐὰν μὴ πιστεύσωσιν" 
εἰς τὸ αἷμα Χριστοῦ ," κἀκείνοις κρίσις ἐστίν. "Οἱ χωρῶν χωρείτω.. 
Τύπος μηδένα φυσιούτω" τὸ γὰρ ὅλον ἐστὶν πίστις καὶ ἀγάπη, ὧν 
οὐδὲν προχέκριται. Καταμάϑετε δὲ τοὺς ἑτεροδοξοῦντας εἰς τὴν χάριν 
᾿Ιησοῦ “Χριστοῦ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐλϑοῦσαν, πῶς ἐναντίοι εἰσὶν τῇ γνώμῃ 
τοῦ Θεοῦ. “Περὶ ἀγάπης οὐ μέλειν αὐτοῖς, οὐ περὶ χήρας, οὐ περὶ 
ὀρφανοῦ, οὐ περὶ ϑλιβομένου, οὐ περὶ δεδεμένου ἢ λελυμένου, οὐ 
περὶ πεινῶντος" ἢ διψῶντος. 

ΥἹΙ. 

πθγωπίθδ5. 

Ηαογοίοὶ ἰδ αϑεοίποη! αὖ Εποϊανγιϑδίϊα, 

Προοοάαηιιδ αὖ 18. 

ἑἐαγηῆθηι (Ἰγὶδίὶ ραν 6556 

Ἐὐχαριστίας καὶ προσευχῆς ἀπέχονται ,' διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν, τὴν 
εὐχαριστίαν σάρχα εἶναι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

Γ 

τὴν ὑπὲρ 
τῶν" ἁμαρτιῶν ἡμῶν παϑοῦσαν., ἣν τῇ χρηστύτητι ὁ πατὴρ ἤγειρεν. 

2} ΟἿ. 16. 24, 44. 
3)1.. 6. ὄ π ἱποάγηδί! πο π (Ο]}151] 

᾿ραρπδηΐ, 11 ΠΠΊΎ ΟΥΒῸΒ ΠΟΙΏΪΠ 85 ΘΥ ΘΓ πη, 
ΘΟΙῚΠῚ ΓΘ ΟΠ ΘΠ Ρ61 ΤΠΟΤί6η Ομεῖϑιὶ 
Ὠρραμίδβ. ὅθι: ἀπ ἀϊοιηί, (τ βίμτη 
χατὰ τὸ δοχεῖν (δηίιπι| 6556 ΡΒΒΊ1Π, 
Ἷ πὸ5 {ποιὸ χατὰ τὸ δοχεῖν (. 
ἴη γϑπππ|) Ρᾶ1] οοπίοηάδηΐ ἤθοθβ86. 68. 
Η. ΑἸἰϊίοῦ (Δ ΠΠ1}6610}}} δἀποίαηβ: Νοὴ 
οἰὰ 6. οΟβίουο ῬΘηΒΆΒΒΟΓΟ ΠΟ ΠᾺΡ] 
Ῥαι πο η11 [ἀμ  βι 101 6 ἴῃ ἈΡΡΆΓΘηΖᾶ, ΟΟΠῚ6 
Ροηβανᾶπο αἱ (ὐιδίο; ππὰ 1] βᾶπίο ὁδγὰ 
οἷὸ οοηθ 1ΠΠαχίομο. ὅ51121}} Ἰηδηΐϊονα ἔπ 
6] οὰροὸ δμπίθοραθηίθ. 

4) Ἑαάοθη ἢᾶῦθ58 ἃν, ΤΠθΘοάοΙΟοΙ. 
16]. 11. τ. δύ. 

5) Οἷν. 1ΠἸοᾶπη. 4, 2. 8. ΟΠ γ]βίι5 
ἀἸοῖταν σαρχο(όρος, Τειιαιῖπιε ϑεοφόρος, 
ἰβ αὶ, ῃρσὰΐ ᾿ποδινη δ οηθῖη (ἢ γΪδ 1 ψγε- 
χροφόρος,]Ϊ ἷ. 6. φιεὶ υἱυοηβ ρονίαί [ιμηιι5 
διμιη1. 1. 6. 4] 056 πηουίιπβ οβί, ἢ. Ῥὰν- 
(ἰοῦ ]απὶ μὴ ἴῃ ἰοχία (ο ἀϊο5 (ὐ.. ΘΙ ΒΒΔΠῚ 
Ἰηᾶη. 560. Οὐδ ΔάΒΟΡρΒΙ,. 

60) ὧν ἃ, πιᾶῃ. 860. ὧν ἴῃ ΔΒ. 
τ) ἔδοξέν μοι Ο1,, ἔδοξέ μοι οάϊι. 
8) 1. 6. ἀρμιδο τοδὶ πολι, οἱ Ονἰβίθμη 

ΓΘΆΡ56 ΤΟΥ ΠΙΠ 6586. δἱ 6. ΤΟ 15 16- 
ΒΕΤΟΧΙΒ56. ογθάδηϊ. θ6 τηοᾶο ΙΟαιθπαὶ 
οἴρ, ἰηῇρα ο. 9. εἧς Θεὸν μεταγοεῖν εἰ 
Ερ. δὰ ΡΠ. ο. 8. ἐὰν μεταγοήσωσιν 
εἰς ἑνότητα Θεοῦ. 
ἀρ. αν 08]. 1.8. ΕΡΙδ5. 1 21. 
2) πιστεύσωσιν τϑοῖο 5 5ε1{π|{ Υ 055. 

πιστεύσωμεν ΟἿ. : 
9) Ἀριὰ Ουγοίοη. Ρ. 42. Τιμοί οὶ 

ΔΙΟΧα Πα Ἰηὶ ΓΑ Ρ ΤΙ ΘΠ ΠῚ ΒΥ Δοιπη Ροβί 
Χριστοῦ ἐμ μοὶ ὅ ἔστι Θεοῦ, ἴῃ Π1ΟΓῸ 
[Ραστηθηΐο Ρ. 48. εθἱ ὃς ἔστι Θεός. 

4) Ὑἱά. Μαιίι. 19, 12. 
5) ἐστὶν εχ (1,, ἐστὶ θάμ. Ιὴ ηᾶγρ. 

( χηδῃ. 860. οὔτε πίστις ἀγάπης προ- 
χέχριται, οὔτε ἀγάπη πίστεως. (ἴι. 
Ερ. δά Μᾶβῃη. ὁ. 1. 

0) πειγνόντος (:, πιᾶη. 866. ὠ (ϑ5ἰ6) 
ἴῃ ΠΡ. ἸΔΟΟΡΒΟΠΙΠ5 ἴῃ αἰτάσιο δα. ρου ϊο- 
ΠΌΤ ϑα 6 αιδηΐθαι ἰγαχὶΐ δὰ ο. θ. ἃ υ6}- 
μὶ8 Οἱ οὖν Ξοριἰππππὶ χουν 65. 

(ἃν. Υ11. 1) γουρὰ Εὐχαριστίας χαὶ 
προσευχῆς ἀπέχονται ἀοδαπὶ ἴῃ ῬΞοιάο- 
Ἰρηδίϊο, οἴη [ἀπ ἢ οἰ ΘΏ 1} ἃ ΤΘοἀογοῖο, 
Πα]. Π|. πος 060: Εὐχαριστίας Νν ἅ 
προσφορὰς οὐκ ἀποδέχονται. (ΝΥ, 
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Ἴ60 Μοϑὶ5 ἰοχ, 5884 πθὸ Ενδηροὶαηι ἴῃ πη 566 ἀἴθη), ΠΘ4Ὰ8 ΠΟΒίΓ86 
5 ΠΡΈΪΟΓ ΠῚ Ρᾶϑ5'0η65. Νὰ) οἱ ἀθ ποθρὶβ ᾿ἄθιη βϑηίαπί, Οὐ Θηΐπ μ 11} 
ῬΓΟάΘϑῖ, 51 4π|5 τη ἰδιιάθί, Ποιηϊηιη δίθπι τηθιιπὶ Ὀ]ΔΘΡΠΘΙηθί, ΘΠ Ο81- 
ὨΘΙ ἃ 551Πη51556 Πρρᾶηδ (πὶ γ0Ὸ [ὦ ποῃ ῥγο[ίθίμν, 15. ῬΓΟΓΒΙ5. ΘΌΠῚ 
ὨθρΑΥΙ, 056 ἴπππι5 ρΡογΐδη5. ΝΟΙΏΪΙΠἃ ΨΘΓῸ ΘΟΙΠ], ΟΠ 51ηΐ [ηΠ46]18, 
ὩΟΠ ΥἱΒῈΠῚ Τ1Πἰ οϑί ΟΊ θθγΓο. Εἰ ἃ[)51} ἃ 126, αὖ ΘΟΓΕΙῚ ΒΘ ΟΠ ΘΙ [Δ Ο]8Π|, 
ἀοηθο ὑθυουίδηία δ ραβδί οηθηι (ΟΠ Ι5.1, {πὰρ οϑὲ ποϑί ἃ γΘΒΙ ΓΘΟΙΙΟ. 

[188 ΡΘΓΒιιΆΒ6ΓΘ, ΠΘ6ι6 ἰοθχ Μοϑβαϊοᾶ, πθᾷι6 ἰρϑῖιπὶ Ἐνδηρο πὶ Πδοίθημ8, 
ὨΘ4α6 ποϑίγὶ, 4085 5]ΠΡῚ} ΡΘΡΟΓΙΠΠ5, ΟΥπΟΙδίπ5: πᾶ οἱ 46 ΠΟΡ]5 
ἰάθη. βϑηΐαπί. Οὐ οπΐπι τὶ ργοάθϑι, 51 415 πιὸ ἰαπάοί, ΠΟΙ ΠΠὴ 
ἁπΐθη ΠΘ11ΠῚ Ὀ]ΔΘΡ ΘΙ 6ἴ, πῸπ ΟΟμἢΠίθη5. ᾿ρϑ11ὴ ΘάΓη6 ᾿πΠἀπίππη ὁ Οπϊ νΟΓῸ 
Ιά πὸὰ ἀἰοϊΐ, ρῥΓΟΥβιι5 Ιρϑαμι Πρρᾶν, οδάανο ΟἸΓΟΙΠ ΓΟ ΓΘη5. (ΘίρΠη 
ΠΟΙΪηἃ ΘΟΙΙΏ., ΟἸπὶ 51ηΐ [ΠΠ 4 6]14΄, 15. ΠΠΘΡΙΘ. ΙΏΒΘΡΟΤ6. ποι ΠἰΡθαϊ.- 564 
Δρ511 ἃ 16. ἱ ΘΟΙΠ) ΤΙ Θη ΓΙ ΟΠΘΙὴ ἰδοίαμι, ἄθηθο Γοϑιρίβοδηΐ δὰ ρᾷ5510- 
ΘΙ, 486 ο5[ ποϑίγᾶ γΘΒΌΓΓΘΟΙΙΟ. 

ΥΙ. εἱὲ πον, ογδαϊί πν βαπφιυΐηθην ΟἸυν δίς, ἐυαϊοαθίίυ", οἰδὲὶ απ ροῖνι8 

θ586{.- Παογοίϊοϊα ἐδ[5 οἴζαγ, υἱγίι 65 ἀοδιηΐ. 

ΝΘῆηΟ οὐαί. ΕἸ 51 οορίθϑίθβ, οἱ οἱουᾶ ΔησΘ]Ο ἢ, οἱ ῬΓΙΠΟΙΡ65. Υἱ- 
5101165 οἵ 1ην 510 1165. Π0η ογθάδηΐ ἴῃ βαηραίπθηὶ ΟἸΡΙϑίϊ, οὐ ἰρδὶ ἱπάϊοᾶ- 
Βαπίαν. ,Οαϊ Θάρα ροίοβί, οδρίαί. ΠΟΟ15 ΠΘΙΠΪΠΘ πὶ αἴΐδγαί : ἰοίπμη 
ΘΠΪΠῚ οϑἱ ΠΠἀθ5 οἵ οΠαΡ 85, ἀαΙθ15. Π1Π}] ργδοβίδηϊςπι8. (οηβιἀθγαΐθ γ6ΓῸ 
605. αὶ ἀ6 φσγαίϊα ἴθϑιι (ΠΥ ]δί1ϊ, αἀἀᾶθ δὰ π05 νϑηϊΐ, 8|16η8Π} ΟΡΙΠΙ ΟΠ ΘΠ 
[ἀθηΐα}, «πομηο 0 ΘΟΠίΓΑΡΙΪ 5ιηΐ ἀϊνίπαθ νοϊιηΐαί!. ΝΟ ΟΠ ΔΡΙΪ85 6ἷ5. ΘΓ 86 
Θϑΐ, Π0ἢ Υἱάτπια, ΠΟ ΡΈῈΡ1Π8, ΠῚ ΟΡΡΙΓΘ55115, ΠῸΠ νἱΠΟί5 Υ6] 50] αἴπι5, ΠΟῚ 
ΘΒΙΓΊΘΗ5. Ὑ6] 51{16}5. 

ΨΥ. Νριῆο δγγοί, δἱ δορί βϑίϊα,, οἱ οουγία Αῃρϑίουιη, οἱ ῬΥΪΠΟΙΡ65 
Ὑ 510 1165. οἱ ᾿Πν.51}1165, δ᾽Ὶ ΠΟ. ΟΥΘΑΪΠΙΙ5 ἴῃ 5ΔηΡΊΠ6 1 (ΠΡ βί1, Θ 18Π| 
1115. πα ἀ!οἴσπη οϑί. 0πὶ οδριΐ, οἀρίαΐ - ἸΟΟΙ5. ΠΘΙΠΙΠ6ΠῚ ᾿η{161: ἰοΟἴμΠη Π811- 
46 οἱ ργδθοιριη οδὲ ἢ Ὰ65, οἱ οδριἰᾶβ, 4 θι15. Π1Π1] ργδοϑίδηϊςι5 οϑί. 
(οπδἀθγαΐθ δυΐθη 605, ({ἰ ἃἰθηὰ 5ϑηϊπηΐ ἀθ σγαίία [681 (ΠΡ βι1, 4186 
[ΠῚ ΠΟ5 Ρογυθηϊ,, «πομηοίο δάνογβθηΐαῦ ϑϑηίθηίθρ ΠΘῚ οἰγοὰ ἀπ ΘΟ ΠΟ ΠΘΙῚ: 
ὨΜΠ1ὰ ἰρ515 ογὰ δ ποία 46 νἱάσα, ποθ 46 ρΌΡΠΠ0, πθαπθ ἀθ Αἰ Π]οίο, 
ΠΟΘ ἀθ νἱποίο:;: πρᾷιθ 46 [ἰῃϑγᾶίο, πθᾷιθ ἐδ θϑυθηίθ δαΐ 5:16 ηῖ6. 

ΝΠ. Παογοίϊοὶ ἐείὶ αὐοίζηοηξ αὖ Ειοϊναγδίϊα, οαγηθην (υνὶδί θαηι 6556 

ηθφαρμίθ5. Πἰδοοάαηινιδ αὖ 18. 

ΑΡ ΕΟ βία οἱ ΟΡΑΙ0Πη6 Δ 5 πθηΐ, 60 ἀποά ποη ΟΟΠΠΙΘΔηί1}", 

ἘΠΙΟ ΠΑΡ 5[18Π| ΘΓ ΘΠ) 6586. ΒΔ ναίΟΥ5. ΠΟΘΙ [651 (ΠΤ 511, {886 Ρ1Ὸ ρ666ᾶ- 
(15 ΠΟΒίΡΙ5. ρᾶβ8ἃ οϑί, {υδη 16 Ραΐοι Βοηϊρσηϊ δία. σὰ σαβοιίαν!. Ομ ΘΓΡῸ 

Ἐ ὙΠ. Ἐπομαγ βιὰ οἱ ογαίίομθ ἃρβίίποηΐ, 60 4ποὰ ποη δομ θη" 
ΕΟ ΠΑΡ 5118Π} ΟΔΥΠΘΠῚ 6586 ϑαἰναίου5 πΠοϑίρὶ [658 (ΠΥ ιβιΪ, (πιᾶθ ΡΓῸ ρθ66- 
αἰ 85 ΠΟΒΙΓΙ5 ρᾶθϑϑἃ δῖ, (τἰὰηὶ 8:ἃ Ὀθηϊση!αία Ρϑίοῦ Γαϑιιβοιίαν!, 

Ρ. 291. οα. ϑ018|Ζ6). Νοβίγαπι (δήθ 2) τῶν ἴδο. τοοορὶΐ οχ ἴ,, ΔΡρυ ο δηΐ6 
ἰθοίϊομθῖι οἰϊᾶτη ἃσποβοὶί ΑἸΤΠΔομδηΐ γῶ- ππηὸ (ἃ, ἴῃ Οὐἶπ5. ΠΠΔΓΡ. τηᾶη. 560. 7Ζτερὶ 
ἴᾳ5 γουβίο. Κοβϑῖι8. (σα. (1, τηθιηθτιιη τῆς εὐχαριστίας. Υἱά. ϑργὰ ὁ. 2. εἱ 
ΘΧΠΙ θοαὶ ἰπίθογιῃι, βἰ σαί νοΐ, [ηΐ, οἱ Αὐτὴ, Ερ, δὰ ΤΙΊΔ]], ο. 9, 
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Οἱ οὖν ἀντιλέγοντες τῇ δωρεᾷ τοῦ Θεοῦ συζητοῖντες ἀποϑνήσκουσιν ὃ 
Συνέφερε' δὲ αὐτοῖς ἀγαπᾶν , ἵνα καὶ ἀναστῶσιν. Πρέπον οὖν ἐστὶν 
ἀπέχεσϑαι τῶν τοιούτων, καὶ μήτε κατ᾽ ἰδίαν περὶ αὐτῶν λαλεῖν, μήτε 
κοινῇ᾽ προσέχειν" δὲ τοῖς προφήταις, ἐξαιρέτως δὲ τῷ εὐαγγελίῳ, ἐν 
ᾧ τὸ πάϑος ἡμῖν δεδήλωται, καὶ ἡ ἀνάστασις τετελείωται. Τοὺς δὲ 
μερισμοὺς φεύγετε, ὡς ἀρχὴν καχῶν ἡ 

Υ1Π. Νοὶ βἴηιθ θρίβοορο ρογαφαίιν. 

Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουϑεῖτε, ὡς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τῷ πατρί" 

καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ, ὡς τοῖς ἀποστόλοις" τοὺς δὲ διακόνους ἐντρέπεσϑε, 
ὡς Θεοῦ ἐντολήν." Μηδεὶς χωρὶς" τοῦ ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν 
ἀνηκόντων εἰς τὴν ἐκκλησίαν. ̓  ᾿Εκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσϑω, ἡ 
ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα, ἢ ᾧ ἂν αὐτὸς ἐπὶτρέψῃ.ὃ Ὅπου ἂν φανῇ 
ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆϑος ἔστω" ὥσπερ, ὅπου ἂν ἢ, Χριστὸς Ἴη: 
σοῦς, ἐκεῖ ἡ καϑολικὴ" ἐκκλησία. Οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπισκό- 
που οὔτε βαπτίζειν, οὔτε ἀγάπην ποιεῖν" ἀλλ᾽ ὃ ἂν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, 
τοῦτο καὶ τῷ Θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλὲς" ἡ καὶ βέβαιον πᾶν ὃ 
πράσσεται. 

ΙΧ. Ποπογαίο ορίδοοριηι. Μδ ἴηι οηιηῖθιι γϑογθαϑίϊ5. 

Ἐὔλογόν ἐστιν λοιπὸν' ἀνανῆψαι, καὶ, ὡς ἔτι καιρὸν" ἔχομεν, 
εἰς Θεὸν μετανοεῖν. Καλῶς ἔχει, Θεὸν καὶ ἐπίσκοπον εἰδέναι. Ὃ τι- 
μῶν ἐπίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται" δ λάϑρα ἐπισκόπου τι πράσσων 
τῷ διαβόλῳ λατρεύει. -- Πάντα οὖν ὑμῖν ἐν χάριτι περισσευέτω᾽ 
ἄξιοι γὰρ ἐστε. Κατὰ πάντα με ἀνεπαύσατε, καὶ ὑμᾶς ̓ Ιησοῦς Χρι- 
στός. ᾿ἡπόντα μὲ καὶ παρόντα ἠγαπήσατε. ᾿Αμείβοι" ὑμῖν Θεὸς, δι᾽ 
ὃν πάντα ὑπομένοντες αὐτοῦ τεύξεσϑε. 

9) Τὰ Ὁ Ἴ;,; ἀποϑνήσχουσι δοββΒ. ἤοδῖίο οϑί, ἀθὶ ᾿οο0 ΡΓΔΘΡΟ ΒΓ οπἰ5 Ροηὶ- 
οἱ 8}Π|. ᾳγ. 46 Οαίακ. Μβε. Ρρῃ. 2. ὃ. (Ορρ. 

4) Συνέφερε οὐ Ο, Συγέφερεν αὐ. 410. 411.) αὶ ὃχ ἰοθὸο Χοπορμοη- 
ιἰ5 δος ορίϊπηθ Θχρ] ]οαηίι, 5.10. 15. δ. 
χωρὶς ἐμοῦ, «ἃ «ιθπὶ Ἰοουμη υἱάς Β6- 

Ι, οἱ συ]. 
δ) αγαζίαηΐ, {π| νου: ΘΆΓΘ 6. μοὶ 

116 ῬῈΡ ΙΟΓῸ Η᾿Δοαιοίαγβο πος ἦἄδ 411|1- ζΖᾶπι. δαγβΟΉ. 
βοηαῖβ 115, 48] ΑἸ ̓ ἴῃ Πὰς ΤῸ 56η{1πηΐ, 9) ἐπιστρέιμη (ΟἽ ἰὴ ἰδχίῃ, ἐπιτρέψη 

πος (6 Ἀραρὶϑ ΘΧΡΙΙοαΐ, βοὰ ἄθ οοθπὰ δά ΟΠ. 
4) ἢ ἴῃ Ο ππᾶῃ. 8860. βιργαδαἀϊίαπι. 
9) (ἈΠ ΘΟ δαποίαϊ : ΟἸοὸ, 4] 

ὁδοῖο, οΥα ὁ (τίβίο, ἀθῦθα ἀϊ οοτίο οοη- 
[Ὀββαυϑὶ ΘΒΒΘΡ 6 ππὰ ΡΟΡΖίοπθ. ἄ6}}]ἃὰ ΟΠ ἶθϑὰ 
ἀϊ 14 (αἰ(ο116ἃ. 

Πουαϊηαὶ οο γδη ἃ. 
60) προσέχει , ν τηᾶῃ. 560. δ ίυμη. 
1) Οταζίδηϊ : 6 ἴπ οἱ ἰεβ 8, πη0 ΘΞΒΟΙΘ 

οἰαία σοηβιπαία [ἃ ΤἸΒΙΓΘΖΙ ΟΠ. 
8) Αἀ ογδπι (οάϊοῖὶς Ο: μερισμὸς 

ἀρχὴ χαχῶνγ. Ηδθὺ αἰ πιὰ ἂρ. 56η- 

ἰοηῖϊὰ ΔΡ. ΙΔοοΡβ μη ὀχογάϊαμη οδί 58}- 

ΒΘΓΙΘΏ 5. 

ὅδρ. Υ11. 1) Υἱά. Ἐρ. δὰ ΤΙΡΔΙ]. ο. 13, 

2) ὕει. Τ1ηϊ. βδίπο Ἐρίϑοορο,, μὰ οϑί 

ἄνευ, ὯῸΠ 5815 ΡΙδπθ. δοραγαίη αὖ 

Ερίδοορο. υοὶ βθογδῖνι. Χωρὶς ππὸ αἱ 

ἁἀὐνογθίαμη, παπο αἰ ΡΓΔΟρΡοβιίΐο αΥδθοΙβ 

πἀϑαχραίαν. Π0] δάνθυθίμπι δϑι, οἰ Γο 86- 

ρῬαναϊϊοποηι ἱπάϊοαί 564 οἱ ὀδάθηι βρη ϊ- 

ω,.,» θ) ἕνα ἀσφαλὲς ( Υοβ5., ἕν᾽ ἀσφα- 
λὲς ἴδο. 6. 1. 

(δΡ. ΙΧ. 1) Οἷν. ΕΡ. δὰ Ερῃ. ο, 11. 
2) ἵν. 6]. 6, 10. 
9) μὲν Ο.. Ἰιοροπάππι [ογίαββα χατὰ 

πάντα μὲν ἀνεπαύσατέ με. 
4) [ἃ ἀἰρ ΙΒ ο με ὶΒ ἀρᾷ η ΒΡ Οϑ τὶς ΘΧΡ] - 

ὁὀδηὰ οβί βουῖρίῖο ἀμοίβει ἴῃ πΪΓΟΓΠΙδ 

(οα. οὐνῖα, Φμείβη οὐτῃ γοββῖο δά. 
δηΐθ ΙΔΟΟΒΞΟΠΈΠΗ. 
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οΟπἰγδάϊοιηΐ πὸ ἄοηο ἢθὶ, αἰ ογοδηΐθϑ ᾿ποσαπΐν. {{π|6 δυΐθη 6556 
115. ἀρ γα, πὶ οἱ Γοϑαγσογθηΐ. Πθοοὶ ἰδ ἃ 5. Π6Γ6. ἃ (4|10115, οἱ π6Ὸ 
ἴθ ὈΓΙναίο ἢ60 ἴῃ ΘΟΙΠἢὶ ΟΟΙ]Ο 0 6 {ΠΠ|ΠΦ γορρθὰ ἰἴδοογο; αἰΐθηογα 
ἀπΐ6 η} ΡΓΟΡΙ ΘΟ ϊ5, ῬΓΆΘΟΙΡα. διιίθηι ἔνδηρθ }10, ἴῃ 410 ρᾶϑ5810 ΠΟΡῚ5 οβίθηβᾶ, 
οἱ ΤΘΒΌΓΓΘΟΙΪΟ ΡοΥ οί ἀδηηοῃβίγαία 681, Π ΝΒ 065. ἁτιίθπι [πριίθ, αἰ ρ.1- 
ΟἸΡ μη. πιὰ ΟΥ̓]. 

Ουϊουμηιι6 ἰριϊαν πη 6 ΓΙ ἀϊνίη0 σΟΠ ΓΔ σαηΐ, ἀἸ5 4 ΓΘ 0 ἡπου πηΐν, (0η- 

ἀποογοὶ δυΐθιη ἰρ515 οαγ 5, αἱ οἵ Γοϑαγρουθηΐ, Ὠροοϑί ἰριαγ ἃ 5. Π6 Γ6 ἃ} 
ΘΙ αϑη 01, π6 0 ῬΥ ναί] Π6 0 ΡΆΡΠΙΟΟ (6. 1}Π15 ΙΟ1|; αἰοπάθγα ἁιίθηι ΡΓΟ- 
ΡΙΙΘι15, οἱ ΟΙΠΠἰΠῚ Ὠ]ᾶχίΠ]6 Ἐνλη 6} 10, ἴῃ 40 ΠΟΙ ρᾶβ81:0 0]} ΟΟ.105 
Ροϑβίία, οἱ ΓΘΒΈΡΓΘΟΙΪΟ Ρογίθοί θχρ!ϊοαΐα 681. δθραγαίοπθηὶ δπίθιῃ [Ὀρὶ(6, 
αἰ] [ΟηΐΘ ἢ Π]ΔΙΟΥ ΠΏ. 

ὙΠ. ΝΗ βἴηθ ορίβοορο ροναφαίιιν. 

ΟΙΠΠ65. ΘΡΙΒΟΟΡΟ Ο)ἰθιη ρογαΐθ, αὐ Ι6ϑ5 (ἢ γι βίιι ῬΑ ; οἵ ργβυγίο- 
ΓΟ αἱ ἀροϑίο!!β ; ἀϊδοθηο5 πίοι ΓουθΡδμηἰηὶ τἰἱ Π6ὶ ᾿πδηἀδΐίαπ). ϑ6ραγαί! πη 
ἃ ΘΡίβοορο πρθιη0 (αἰ ἀατιᾶμη ἰδοϊαί δουιπ], 4ὰ86 δά ΘρΟΙΘβίαμη βρθοίδηί. 
γα] ὰὰ ΕΟ β ἰὰ Πα θοαΐαν 11, 4πιὰθ 5110 ΘΡΊΒΟΟΡΟ ΡΘΓΑΡΙ(Π, γ6] 50} 
60, Θαϊ ΙΡ88 ΘΟΠΟΘ556 011. [Π0Ὶ ΘΟΠΙρΑΓΙΘΡΙΐ ΘΡ βΟοριι5, ἰδὲ οὐ πη] 40 
50; ἀαθιηδαπηοάιμμῃ α0]Ά [ποΡὶΐ ΟΠ γἰβίαβ [65115., [δὶ δι ο] Ια οϑι βοοϊ βία, 
Νοη Ἰϊοθί 51Πη6. ΘΡΙΒΟΟΡῸ ΠΘΩ6 ὈδριΖᾶΓα, πΘ64π6 ἀράρθη ΘΘΙοθγᾶγα; 86 
φαοάοαπααθ 116 ργοθανουϊί, ποὺ οἱ 60 δὶ βεπθρίδοιίιμῃ, αἱ Πτιηαμη οἱ 
ναϊϊάσμη 51} οἴῆηθ αποὰ ρδγαριαΓ. 

ἘΎΠΠ. Οἰηπθ5 Ερίβοοραπι 5οααϊπηΐ, αἱ [6585 ΟΠ τἰβίπ5. Ραίγθμι, οἱ 
ΡΡΘΒΡΥΓΘΓΟΤη ΘΟΙ]Θσ απ, Πα 8πι ΑΡΟβίοϊοβ: Πίδοομο5. ἃπίθπη ΓΘΥΘΘἃ- 
ἸηΪπϊ, πὶ ΡγδΘΟΘρίμ πη) ἀϊνίηπη. ὅϑ΄᾽η6 ἘΡΊΒΟΟΡΟ ποῖ (πἰοααδη ἰδοίαί 
ΘΟΓΕΠῚ, 4836 5ρθοοίδηΐ δὰ Ερο]Θβίαη. Εὰ Και μα γ ϑ(1ἃ γαία δ θαία!, {π|88 
51} Ερίβοορο [πθῦὶξ γ6] οὰΐ 1086 ΘΟΠΟΘϑβου. {01 ΘΟΙΠρᾶΓ ΘΓ ΕΡΊΒΟΟΡΙΙΒ, 
δὶ οἱ πρθαϊίαο 51: ααθιηδάπηοάμμ πὶ οϑὲ ΟΠ γιβίαβ, 101 ΕΟ! ϑῖα οαίΠο- 

1108. Νοη ᾿ἰσοῦ 5'η6 ΕΡΊίβοορο βϑᾷαθ ᾿αρίϊχαγθ, ἤθάιι6 ἃσάρθη ΘΘΙΘΌΓΆΓ:; 
504 φαϊοααϊα 16 ργορανοριί, ποὺ οἱ ἢθ0 φγαίιιπι οὐὶΐ, πἰ Πυτηαη γδίμηη- 
416 511, φυϊοαυϊά ἁριίαγ. 

ΙΧ, Ποπογαίε ορίϑδοοριι. ΜῊ ἔπ οηυῖθυ5 γϑογθαϑίϊ8. 

Ἠδίϊοηὶ οοίογαμη ΘΟηνοηϊ, 16} ΠΔ ΒΟΌΓΙΟΒ [67], οἱ ἀϊπη δύο ἴθηι- 
Ρι5. ΠᾶΡΘμηι5, δὰ ἤθι Ρ6Γ ΡΟΘηΙΘηἰᾶπ| ΓΘάΪΡθ. Βομιμη 6ϑἱ, ἤθη οἱ 
ΘΡίβοορη ΠΟΠΟΡαΡ6. πὶ ΠΟποΙαΐ Θρβοοριη, ἃ 60 Ποπογᾶϊι5 6βί; 
πὶ ΟΠ ΘΡίβοΟρο ἃ 41ἃ ἃρὶξ, ἀϊάθο]ο βθυνιῖ. ---- ΟἸηηϊὰ πη ἅθπη- 
ἀδηΐοι ν 0} }]5 ογαίϊα ᾿ᾶγσίαίαν ; Αἰσηϊ ΘΠ1ΠῚ 6515: ΟἸΠΠΪ ΙΠ0ὯΔ0 Ππ|6 [Ὁ- 
ΟΥΘαΒ115, οἱ νὸβ [6515 (Πγϑίαβ. ΑΡβθηΐθη) τη6 οἱ ργδθβθηΐθηι (ἢ χί 5.15. 
Ἀοιγ ταὶ ν 0} 18 Π 6115, ῬΓΟΡίου {π|6Π}Ὶ ΟἸηηΐὰ 50 51Π6ηΐ65 ᾿Ρ5.Π| Δα] ΡΙΒΟΘΙΏΙΗΙ. 

ἘἸΧ. (οπβοπίαποιμη οϑί ἀθίποθρβ ἰᾶπι ΓΒ ρίβοονθ, οἱ ἀππὶ Δύο 
ἰθιηριι5 Πᾶθθηι5, δά Πθιμ ΡῸΓ ΡοΘηϊ θην 8πι ΘΟηγοΓῖ. ΒΟΠιΠ 6581, Π 6.1 
οἱ ΕρΙβοοριπι ἁσπόϑοοσο. πὶ Πποποὰΐ ΕΡΙβοορι, ΠΟπΟΙΙ ἃ Π60, 
«αἱ οἰαπμ ἘΕΡίβοοραμ ἀἰ {πὰ ἴἀοῖῖ, ἀἰαθ 010 οΡὈβθααίαμη ργδοϑίαί. ΘμΊη]ὰ 
ἰσι (αν νοὶ οὐπὴ φγαίὰ ἤδηΐ;: εἰἰρηϊ Θηϊη] 6515. ΘΙ ΟΠ Π16 ΓΘΟΓΘἃ- 
5.15: ἰἰὰ οἱ νὸβ γδογϑοί [Ι͂6ϑι5 (μγβίαβ. ΑΡΒΘΏΓΘΠῚ πη6 οἵ ργΔοβθη ἴθ) α116- 
χίβι σα ἢ γ ιν ταὶ νο]}15. ΠΘι5, ῬΓΟΡΙΟΓ 4Π 61] ΟἸΠἢΪὰ 5115 1π6 165 ἴ080. ΡΟΓΙΘΠΉΪΗΙ 

ῬΑΤΕΕΒ ΑΡΟΒΤ, 19 
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Χχι. (ὐοπιῖίος ἤιθο5 ϑοηθυοῖο ϑδιιϑοθρίδίϊδ; ποῆ ἀθογὶί υοῦὲδ ἨιθΥ 065. 

Φίλωνα καὶ Ῥέον' ᾿Ἵγαϑόπουν, οἵ ἐπηκολούϑησάν μοι εἰς λόγον 
Θεοῦ, καλῶς ἐπονήσατε ὑποδεξάμενοι ὡς διακόνους Χριστοῦ Θεοῦ" 

οὲ καὶ εὐχαριστοῦσιν τῷ κυρίῳ ὑπὲρ ὑμῶν τ ΡῈ; αὐτοὺς ἀνεπαύσατε 
κατὰ πάντα τρόπον. Οὐδὲν ὑμῖν οὐ “μὴ ἀπολεῖται." ᾿Αντίψυχον ὑμῶν 
τὸ πνεῦμα μου καὶ τὰ δεσμά μου ," ἃ οὐχ ὑπερηφανήσατε, ὅ οὐδὲ ἐπῃ- 
σχύνϑητε. Οὐδὲ ὑμᾶς ἐπαισχυνϑήσεται ἡ τελεία πίστις, Ἰησοῦς Χριστός 5 

ΧΙ. 

Η προσευχὴ ὑμῶν ἀπῆλϑεν᾽ ἐπὶ τὴν ἐκχλησίαν τὴν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 
τῆς Συρίας" ὅϑεν δεδεμένος ϑεοπρεπεστάτοις δεσμοῖς, πάντας ἀσπάζο- 
μαι οὐκ ὧν ἄξιος ἐκεῖϑεν είναι, ἔσχατος αὐτῶν, ὧν κατὰ ϑέλημα" 
δὲ [Θεοῦ] κατηξιώϑην, οὐκ ἐκ συνειδότος," ἀλλ᾽ ἐκ χάριτος Θεοῦ, ἣν 
εὔχομαι τελείαν μοι δοϑῆναι, ἵνα ἔϊ ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν Θεοῦ ἐπιτύχω. 
Ἵνα οὖν τέλειον ὑμῶν γένηται τὸ ἔργον καὶ ἐπὶ γῆς «καὶ ἐν οὐρανῷ, 
πρέπει εἰς τιμὴν Θεοῦ χειροτονῆσαι" τὴν ἐκκλησίαν ὑμῶν ϑεοπρεσβύ- 
την", εἰς τὸ γενόμενον ἕως Συρίας συγχαρῆναι αὐτοῖς, ὅτι εἰρηνεύου- 
σιν, καὶ ἀπέλαβον τὸ ἴδιον «μέγεϑος, καὶ ἀπεκατεστάϑη αὐτοῖς τὸ ἔδιον 
σωματεῖον ᾿Εφάνη μου οὐν" ἄξιον πρᾶγμα, πέμψαι τινὰ τῶν ὑμετέ- 
ρων μετ᾽ ἐπιστολῆς, ἵνα συνδοξάσῃ τὴν κατὰ Θεὸν αὐτοῖς γενομένην 

Μιίο ἰοφαίνηι αὦ Απἰϊοοϊιθηοβ οὐ ρασθηι γοϑίϊαηι. 

(αρ. Χ. 1) δέων ἱπ πἰγοάιθ Ν5. 

ΟΡβουγαΐ γοββϑίιβ: ,1|690 ἹῬέον. ἘθῸ 

Ἀρδιποροαϊ ογὰΐ ποιῆθη ῬΟΠῸ ἰμιϊὸ ΥἹΓῸ, 

{ποι ἰαπἀαἱ Ιαπαί5. Νά] 6. ἁαίοπι ἰη 46 

ἄπο ποιηΐπᾶ οἰουτηδγιηΐ ἱπίορ τ οίθβ. Νο- 

{πὸ σοπίθηι ΠΟῸ ΘΙΓΟΤΘ, ΡΓῸ ἤδο 81}- 
δἀαοσαπὶ Οαΐμν οἱ Θαυΐη. ϑ64 οἱ 
Αραίμορ οὐΐβ ποιηθῖ (πᾶπι ναγὶθ ΟΟΙ- 

Ρίπμῃ. {πουῖ!, νἱ ἀθϑὶβ ἀριιἃ ΑΥΤΩΔΟΙΠ Δ ΠΈΠῚ. 

[{π|τὴ ἰἃ 6586. ποιῆθη, Δἀραγοῖ ΟΠ ΘΧ 

Ποὺ ἴοοο, πη οἰϊὰπι ΤηΔΡῚ5. 6Χ ορ᾿βίο᾽α 

αὦ ΡΠ] Δ ΘΙ Ρ ΘΟ ηΒ65 (ο. 11.: ὑπηρετεῖ 

μοι ἅμα “Ῥέῳ ̓ γαϑόποδι ἀνδοὶ ἐχ- 
λεχτῷ, ὃς ἀπὸ Συρίας κτλ. Ηϊς οϑί, 

Ραΐο, ἾΠ8 Ἀρδίμοριβ, δὰ {π6Πὶ ΠΉΤῚ 
γα] θηιπιι5 Πδογοίϊοιιβ ἀρὰ ΕἸ θηΐοιη 
Στρων. 1. Οὐαλεντῖνος δὲ ἐν τῆ 
πρὸς γαϑόποδα ἐπιστολῇ, κτλ. [Ιὰ 
ἰπβ ον! ρ ϊομΐΡιιβ ΠΟΠΊΘη ἀρ ΔΙ ΠΟΡιιβ5 ΒΑΘΡ ΙΒ 
Οοου.. ὕπά46 ἸὨΪ1ῸΙ;, “ψιοὰ ΡοβιἱῬέον 
ἴῃ οα. γοββίαπα χαὺ οοριία ἰηβουία οϑί, 

2) ἡμῶν ΟἿ,. 
9) ἀζαχζίδηϊ: 

ΡΟ ἀπο. 
4) 1,ουϊι} ᾿ΔΠ 18 Π| ἹΠΔ ΡΥ], γ] ΠῚ 

ΝΠ ΡῈ’ νοὶ δὰ 

518 ΘΟΙῚΠῚ Ι000 ροβίίασιιβ; ἰάθοσιθ 
αὐάϊ! χαὶὺ τὰ δεσμά μου. Ρραγϑδολι. 
ἔπ ἄρ. μὰ ρα. ὃς,,21:. δὲ ῬοΙΪγΟ, 
ὃ. ὦ, δῖ, θι 

5) ὑπεριφαγήσατε 1, ὕ, ἴῃ πος ααὶ- 
ἄδιη πηᾶη. 566. ἡ δά οἵάπι. Τὰπι ἐπαι- 
σχύνϑητε Υ088. οἱ ( ἴῃ ἰοχίπι, ἢ ἃᾷ ΟΥΔΠῚ, 

60) [Ιοϑὰ8 Ομγιβίιβ Πά οἱ δποίου οἱ οοη- 
ΒΠηΐοῦ. Ἦθθχ. 12, 2. 

(αρ. ΧΙ. 1) Λη ἴαμηᾶ βοϊμπ), ἂῃ ἰΪ- 
[6118, ἃη αἰδοῖα ἢ ΕΠ δοία, ρσόει! ἀπο. 
ἴας. (δ. δᾷ Ῥμαα.ο. 10. 6 ον, 
ΟΝ 

2) ἔσχατος αὐτῶν, ὧν κατὰ ΨῈ- 
λημα ἀδάϊ εχ (, ἔσχατος αὐτῶν ὧν, 
χατὰ ϑέλημα 055. οἱ 6144. δά. γοὶ " 
οα΄θπι γὸ] Ρ᾽θηϊοσὶ ἰμίουραποίΐοπο Ροϑί 
ὧν ἀἰϊδιϊπρπιθηίοβ. Ραγίϊοα! α δὲ ΡΥ Ι Πα ἶνο 
850 Ι060 ἃ [1 ΡᾺ}}15 τοί 6886 υἱάθ- 
[π},. αἰροΐα. 46 τηΐϊηπ5. νὰ! ϑαΐαθ ᾿Θοί ΤΟ ηΪ 
ΓΟΒΡοποαί. ΥἹΧ π6 ἴθηθσα ροίαὶϊ, (αὶῃ 
Ροβί ὧν θᾶπι οΟ! ΓΘ, ἃπὶ οαπὶ {1015 
ΠΊΘῖβ. ΓΟΟΘΉΒΙΟΠἶ5. ΙΟΠΡΊΟΥ 5 Οοα ἃ. ΡΓΟΥΙΒΙ5 
δχο πα ἄθγοιη. [οἴη ΠΟΏΠ1}}1 Γοροπαηΐ ϑεοῦ 
Ροβϑὶ δὲ ὁ. νὰ]ρ. [πὲ] αἴονῖβ ἰθχίιι. 
δοᾷ ἴῃ (οαά. ΒΟΥ 1. ο. ἀθοβί τοῦ ϑεοῦ, 
ἴα αἰ ϑέλημα ΔΡΒο]αῖ οἀρ᾽οπάπηῃ 511, 
Οἰν. ἘΡ. ΡοΙγοαγΡὶ δὰ ΡΠ ΡΡ. ὁ. 1. ὅο]ἃ 
[ανοῖ γθυβῖ0. Ὑθίι5 ἰαΐ. ΑΡπιθηΐιβ [68. Υἱ- 
ἀοία χατὰ οὖν ϑέλημά μου. 

9) Νοη φιιοὰ ηνιϊηιοὶ ἐρϑὲ υοἱ ηυϊηγηιίηι 
βίην σοηδοῖι 5, χιιαδὶ 056 ηιογι δ 5οηι. ϑην ἢ, 
συνειδότως (Σ, ος ϑιρ1ὰ πιᾶη. 566. ἴη 
Οοά. ΜΝροά. ἰοβίε Τιβοβοπάουῆο συγεει- 
δότως. 

4) ἴῃ ( τοῦ. ἐπετύχω ναυὶδ τηιίαίμπ 
ΠΡΟ ἰ {π6 ἰδ 6 ΠῚ ΔΡΡΟΒἰ( ΠῚ} οϑβί. 

5) Οἷν. ΠΟ ΟΣ. 8, 19. ΕΡ. αἂ Ρῃῖ- 
ἰδ 05.110. 
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Χ, Οοηιῖίο5 ἤϊθο8 ὑθηθυοῖθ ϑβιιδοοριδίϊδ ; ποη ἀθογῖί υοὐϊδ᾽ ἨΙΘΥῸΘ8. 

ΡΒΠΟπΘ οἱ Ἀποαμη Αραϊποροάθιῃ, 4 π6 560} βδαηΐ Π61 Οδιι88, 
αὐ τηϊηβίγοβ (ἢ βίὶ ΠῚ βιιβοιριθηΐθβ, θη [βοϊβίϊβ. Π αοάαθ ΠΟμΪη0 
σΡαΙἃ5. ἃσιηΐ ΡΙΟΡίΟΙ νοὸ5, (πο οἸηηῖθι5 τη αἰ5 1ΠΠ05 γοίθοου 5. ΝΙ] 
ΠΟΙ γΟ 15 ΘΥΓΙΐ ἁιηϊβϑη. ὙΠΟ β βίη ΓΘΟΡΘΘηΐ γῸ05 ΒΡ ΓΙ [5 ΤηΘτ15 οἱ υἱη- 
οὐΪὰ τηθᾶ, 4τιὰδ ΠῸΠ ΟΟὨ ΘΠ 5, 5.15, ΦΠΟΓ 416. γ05 ΠΟ ραάπ(. Νρο νο- 
βίγαμι. ραάθθι ρου οί) Πάθμ, [6ϑτπὶ (ΠΥ βίιμῃ, 

ἘΧ, Ρμίοπθηι, Ἀπθυμη οἱ Αραίμοριιπι, ΟΟμ 65 605 δ ψουθιη 
δὶ, «πο οχοθριβίῖβ, θθπα ἰθοιβιϊβ, ἰΔη ππᾶΠ] ΠῚ] Ἰβίγο5. ΟΠ γι] Ποῖ: «αὶ 
Θἰϊαπη σγαίίας ΠΟΙΉΪηΟ ΡΓῸ γΟΠ15 ἁσπηΐ, 404 ΟΠ θι15 τπο 5 ἴρΡ8505 ΓΟ- 
[Ὁ6}}15115. ΝΊΠΙ νοθὶ5 (6 θομοῇοίο ροΥΐ ἢ ΠπᾶΠ] ΘΘῸ ΥἱοΙ551ΠῚ ΡΓῸ ΔΗΪηΙᾶ 
γβϑίγα ΠΡΟ ἄοΓ6. ρᾶΓαΐμ5 511Π| ΒΡ ΓΠ{ππὶ ΤΠ οἱ νίποι!α πηθὰ, 46 ΠΟ 
ἀδϑροχιβίϊ5, πο 0}}) δἃ ΘΙ 5115. Οπᾶγο ἢ66 (6 νοθὴβ ΘΓ ΘΟ ϑοοί ΘΟ Β1Πη- 
πηδία ΠΠἀ65 ποβίγα [6815 ΟΠ ΓΙ βίι8. 

ΧΙ, 

Ογαιϊο νϑϑίγα βουνοὶ δὰ βοοϊοϑίαμη, {π86 δϑί ΑμίοοΙ ἶαθ ἴῃ ΒΥΤίᾶ ; 
ππ46. Ὑἱ πο} 5 Π60 τηᾶχίπηδ ρ]ΔοΘη 15. Πἰσαίτι5. [ἃ ἀπιοίτι5}, ΟἸΠ 65. 580, 
110 δρ᾿βοοραία. ἱππρὶ ποη ἐϊρσηι5, πἰροία ΠΠΠΟγιπ ἰπΠ πη 5, δχ {αῖθι5 [Π61] 
γοϊαπΐα5 τη6 αἰρπαΐα 65, Π0}) {ιχία ΘΟ ΠΟΙ Θ ἢ ΠῚ τη ᾶπ), 564 6χ διαίία [)6], 
{πᾶτὴ ΡοΓδοίαπη ΤΠ} ἀἀΡῚ ορίο, αὐ ΡῸΓ ΟΓδἰΟ θη νοϑίγαμη ΠΘιπῚ ὁ0η- 
βθα|ιαν, {Ὁ ἤππὸ Οριι5 νϑϑίγιη. ἃρβο αἴ πη αὐ οογᾶπ Πθ 60 οἵ ΠΟΙΏΙΠ 15, 
ἀδοοὶ δὰ ἢθὶ ΠΟπΌγθιὴ, τ 6οο θὰ νρϑϑίγα οἱσαΐ 5δΌΡ ἰΘΘαία], (Π|, 
οὐπὴ δ ΚΑ ὙΓΙΔΙ Ἰ5641|6 νΘ ΠΟΥ, σοηργαί]οίαν 115, {πο ἃ ρᾶσθηη ΘΟΠΒΘΟΙΠΙ 
5ἰηΐ, οἵ βιὰ ΓΘΟΘρΘΡΙηΐ πηαρηϊ τἀ! 61, ἃ. ΓΟβἐαἰαμη 511 1115. 5.1 π 6001- 
Ρυ5. Βίρπὰ ἰρίίαν, τ]Πϊ ΓῸ5 δϑί υἱδὰ, τ ΔΙ 461 ὙΘϑίΓ1Π) Πλ{{15 ΟἸΙΠῚ 
δρ βίοα, 4πὶ ππὰ οαπὶ 1115 σ]ογ Ποῖ {γδη 4} }ΠΠ αΐοιη, (ἀὰπὶ ἐπχία Π6ὶ νοὸ- 

Μιιο Ἰοφαίνν αὐ Αποονθηος οὔ ρασθηι γϑϑίζυαηι. 

ἘΧΙ. Οτγαῖο νϑβϑίγα ροῦνθηϊς ἃά Εροϊθβίδη ΑΒΓ ΟΟΠΘ μὰ, ἀτιὰ6 αβὶ 
ἰη ϑγγῖα, τπ4θ 650 νἱηοίιια. νυ ηοα} 15 Π60 Αἰ ρ ἢ 551Π}18. ΟἸΏΠ65. 8 1π|0: (6 
Οὐ 5. ΠΌΠΊΘΓΟ ΠαΠΟΡΙ ἀἰρηι5. ΠΟῸῚ 511: αἱροίθ ΠΟΥ 551ΠΏ15 ΘΟΙΊΠῚ» 61 0- 
ΓᾺΠῚ 6Χ γοϊιηίαία ἀἰρπι5 ΠΔΡΙ 8. αἰ: ΠΟ ΘΧ Ιηθὰ ΟοηδοίΘηἰἃ, 564 6Χχ 
σγαίία Πδὶ : {πιᾶτ ΡΘΓ δ οίδπι πὶ οοποθάϊ ορίο, αὖ ΡῈ νΟϑι ΠῚ ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΙῊ 
Πϑιιηὶ ἀϑβθαπᾶγ. {Π{᾿σὶίαν μοΡθοίαιη 5ιὉ Ορ5. νοϑίγιηι οἱ ἴῃ θὰ οἱ ἴῃ 
00610, ἀδοοίὶ δά Ποὶ πόπόγοπι, αἱ ΒοΟΙ65ια νϑϑίγα οἰϊραΐ ἰΘσαίιΠΊ 5ΔΟΡΙ1Π)» 
{αὶ ἴῃ ϑυγίᾶπη ργοίθοίι5 σαί] οί 0515, ἀπο Ρᾶοθη Ομ βθοα. [ἘΘΡΙηΐ, 
οἱ ϑι8πΠ) ΓΘΟΘΡΟΥΪηΐ τηδρη πα! Πθιη, οἱ γοϑεϊαἰπιπὶ 51} 115. 5ΘῸΠῚ ΘΟΓΡΊΙΒΟΙΙ- 
ἴυτη. Ορθγὰθ ἰριίαγ ργθίϊαμη. πὶ νἰϑασῃ {{ἰ{, αὐ ΔΙ Ι4π6 πὶ νϑϑίγιη] πη ἃ- 
{15 οὑπὶ Θρίϑίοϊα, αὐ τπὰ οαπὶ 1Π|5 θοιπὶ οἱουοοΐ 0}} ἰγη}}Π{ΐ 61], 

0) Πὰ Ο1,; ϑεοπρεπεστάτην Υο8- 
58, 5. Δ 6 η5 τινὰ, γ6] τινὰ πρεσ- 
βεύσοντα. 

1) Θυδοῖο, π᾿ ᾿πί6 Προ ππιπι 511 601}- 
Ῥαβοιϊαμη. 56ῖ ΟΟ]] Θσ τὴ ῬΥΘΒΌΥ [ΘΓΟΙΏΠΏ; 

Δ ἰρβὰ ΟΠ β [ἃ ΠΟΥ ΠῚ ΘΓ ῸΧ ῬΘΙΒΘΟΠ ΓΟΠΪΒ 
ῬΙΟΘΘΙ]ὰ αἰββιρδία. 

8) οὖν οπι. γοβϑβίτιβ ἰην 5. Οοάα, 
9) ὑμετέρων (1, ΤπίογΡ0}]. γδῖ. [Ὡϊ. 

Μαρὶβ ρίδοοί ἡμετέρων,, υἱ ἰπνθηϊο ἴῃ 
Ρτηὰ οαϊί, Η 6 [ς6}1], 

18" 
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εὐδίαν, καὶ ὅτι λιμένος ἤδη ἐτύγχανεν" 
ὄντες, τέλεια καὶ φρονεῖτε. 
μος εἰς τὸ παρασχεῖν. 

ΧΙ]. 

ΙΌΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΑὮἢ ΒΜΥΒΝΑΆΕΟΞΒ, ΧΙ. ΧΗ. ΧΗ]. 

τῇ προσευχῇ ὑμῶν. Τέλειοι 
Θέλουσιν' γὰρ ὑμῖν εὐπράσσειν Θεὸς ἕτοι- 

ϑαϊζιυί(α(ἰοηι65. 

᾿Δσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τῶν ἔν Τρωάδι, ὅϑεν 
καὶ γράφω ὑμῖν διὰ Βούῤῥου .' 
σίοις, τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν, 

, ο 
ων αὐτὸν ἡ χαρις κατὰ πάντα. 

καὶ ϑεοπρεπέστατον πρεσβυτέριον, 
3 

καὶ τοὺς κατ 
καὶ τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ τῷ αἵματι, 
τὲ καὶ πνευματικῇ, ἐν ὀνόματι ,ῃ ἐν ἑνότητι Θεοῦ καὶ" ὑμῶν. 

δ 

ὃν ἀπεστείλατε μετ᾽ 
ὃς" κατὰ πάντα με ἀνέπαυσεν. 

λον" πάντες αὐτὸν ἐμιμοῦντο, ὄντα ἐξεμπλάριον Θεοῦ διακονίας. 

ἐμοῦ ἅμα Ἔφε- 
Καὶ ὦφε- 

᾿Δμεί- 
᾿Δσπάζομαι τὸν ἀξιόϑεον ἐπίσκοπον, 
τοὺς συνδούλους" μου διακόνους, 
’ 

ἄνδρα καὶ κοινῇ πᾶντας, ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
πάϑει τε χαὶ ἀναστάσει, σαρπικῇ 

Χάρις 
ὑμῖν, ἔλεος, εἰρήνη, ὑπομονὴ διὰ παντός. 

ΧΠΙ. ϑαϊιυίαϊοη 65. 

᾿Δοπάξομαι τοὺς οἴκους τῶν ἀδελφῶν μου σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις͵ 

καὶ τὰς παρϑένους, τὰς λεγομένας χήρας. ̓ 
᾿Δσπάζξεται ὑμᾶς Φίλων ,ὅ πνεύματος." 

᾿Εῤῥωσϑέ μοι ἐν δυνάμει 
συν ἐμοὶ ὦν. ᾿Δσπάξομαι τὸν 

οἶκον Ταουΐας, ἣν εὔχομαι ἐδρᾶσϑαι ᾿πίστει καὶ ἀγάπῃ σαρκικῇ τε καὶ 
πνευματικῇ. ᾿Δσπάξομαι ᾿Ἄλκην," 

ἐν χάριτι Θεοῦ." 

10) Βουία Ἰοροπάμππι ἐσύγχαγον οαπὶ 
γϑυβίοπθ Αὐτηθηΐδοα. ἢ. θα, ἸΥ̓. 

11) Ἦππο ἰοοη 6 Πρ 6] ἃρ Δ 511} 
ΒιΒΡοία πη) ἰιαρθοΐ Βδιυχηραγίθη -- (5115, 
Π 6 }..ἃ.. θόριη. ας 1, 1107. 

ἂρ. ΧΙ. 1) βύῤῥδου ΟἿ,.. Οἶγ. δὰ 
Πρ τς. 2: δὰ ΡμΠδα, ο. 11. 

9) ὃς ἐ Ι., φιοά δχργοβϑὶΐ διϊαπὶ [ηϊ. 
γοί, οἱ Αὐπη., ὅτε 088. 

9) ὥφελον ἀραὶ εχ ἃ, 'ἴπ {πὸ εϑβὶ 
ὄφελον, ὦ Β ρα Πηδη. 566. ἙΑΙΓΟΡ 65 
γοβδίαιη βϑοιιὶ ἀράογππηί ἰθοϊ ρθη (οὐ. 

Ι, ὄφελον. 

4) καὶ δηία τοὺς συνδούλους ἴπ- 
Βϑυπηΐ ϑη1 ἢ. (οἱ. ἤπι556]. οἴη νοΐ. Ἰη- 
ΘΙ ῬΙοίΘ σοπίΓα πἰτπιβιθ (οαἸοῖβ ἀποίο- 
Υἱαΐοιη. Εἰ ὰη] ΑἸ. οἱ ἀϊασοηῖὶς 5οοϊῖξ. 

8) ἴὰπὶ Ῥγὰθοοββὶί ἐν ὀνόματι [Τησοῦ 
Χριστοῦ]. Ἰίααιι ΠΟἢ ΟΡῚΒ 68. Τρ ίθτα 
118 νορα, 4πᾶθ ἶς ΘΟ). πο ΠΔΡΘηΪ. 
ΠοΙθηάα ργοϊηάθ οἱ ᾿ρρορίΠ ἃ, γ6] οχ 5]- 
τὶ ἢ π ἀΐπο ΒΘ α θη πη γῸ] Γϑρο οη6 μη ]- 
ΟΥΠ]. Κοβϑῖιι5. Ἀρυὰ ΤΠ ΘΠ ΡΟ] ΔΙ ΟΓῸΠῚ 

’ 

Οοα. βυσημηο οοηβθηβι; σάϑει τὲ χαὶ 
ἀναστάσει." σαρκιχῇ τὲ καὶ πγευμα- 
τιχῇ ἑνότητι Θεοῦ χαὶ ὑμῶν. [ας. 

τὸ ποϑητόν μου ὄνομα, 
νον τὸν ἀσύγκριτον, καὶ Εὔτεκνον καὶ πάντας κατ᾽ ὄνομα. 

καὶ Ζἀφ- 
Ἔῤῥωσϑε 

60) [Ιη (ὁ χαὶ τῆδη. 866. ἰδχίιι 5006 1}- 
Δα ὰτη. 

δρ. ΧΙΠ. 1) [ἴὰ οἰΐδπη νυϑί. [ηΐ. οἱ 
Αὐτὴ. Ββδοίμππ ἢ ΠΟΥ Ὑἱ ἀθιὰΡ [ὨΓΘΓΡΟΙΔΙΟΥ 
χαὶ ἀειπαρϑέγους, καὶ τὰς χήρας. 

2} Ἢ: ἡ. ΤΥ. πατρός ΟΠΠ1 γοί. ΓΘ ΤΡ. 
οἱ γϑυύβίοηθ Αὐτηθηϊδοᾶ. 

8) Υἱά. βιρτα Ἂ. 10. 
4) ἅλχην ἃ. Ἑοάδμη πιοάο ἰὰ πο- 

Π]Θἢ ΒΟΙΊ Ι 1π., ἰθδί6 ΤΙβομθηάογῆο. 
Ποΐη τὸ ποϑητόν μου ὄνομα (1,, τὸ 
ποϑητόν μοι ὄνομα γο55. οι. γος. 
καὶ “άφνον τὸν ἀσύγχριτον. χαὶ 
Εὔτεχγον καὶ πάντας χατ᾿ ὄνομα 
γοβϑίπβ (οαϊοὶ ΤΠ απ ϑη απο ΠΡ ΓΑ} οαἰρὰ 
ΘΧΟΙ 586. [150 ἀββουϊ. Αὐἀϑιηΐ δηΐμπ ἴῃ 
Ι, οἱ Ος ἃρῃμοβοιηία 6. ἃ ΤΠ ΡΡ οΪ οι 
οἱ [ηΐ. νοοῖ. δι π|5 οχ Βοη. 16, 14. 
ΒΟ. η άπ ρμείαὶ ἀσύγχριτον. 

5) ΗΒ. νϑυθὶβ Βα οἰ ν ἴῃ (οὐ. Μο- 
ἄϊοοο ΣΜΎΥΡΝ.ΑΙΟΙΣ 4Π0 ΤΡΩ- 
«402. Νοχη δϊίθη ποη δβί σαοά ἴῃ 
πΟΙΪ5 δ ἢππὸ ΘΟ ἀββουὶϊ ΒΒ π5, 
ΟἸΠΉΪ ΡῈ 5 ΕΡΊβίο 15. ἀ 1 δὰ {πι|05 βίηϊ ρΡογ- 
ΒΟ. Ρίαο, Αἀ ἤποιη Ερρ. δὰ ΡΟ γα ΡΌΠη 
οἱ δἰ Μαρηπθβίδηοβ {4 6ΠῚ (ἃ } 15. ΘΡΊ σα Ρ ἢ Ὸ 
Ιοσιίαν ; σδοίθ δ ἁπίθη ἀδοβὶ. ας. ἴὰ ( 
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{πη} δπη} ΘΟηΒΘΟΙ, οἱ 404 ΘΟοΙοβία {Δ ΡῈ. ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 ΠῚ νοϑίγἂ ΠῚ 
ΡΟΡΐΙ 18} 511 ΡΟ ἃ. ὕὐμ ΡΘΡ ΘΟΕ 5115). οἰϊᾶμ ρογίθοία οχοοσί(οι 5. (ἱι- 
ΡΙΘΗΔ] 115. ΘΗΪΠ ὙΟ 5. ΠΘΠ6 ἄρθῦθ ἤθι5 δὰ ᾿Δγριθηήϊιηι ραγαίιι5. 6ϑί. 

ἀᾶπι ἷἰπ 60 ΟΟμϑΘΟΙ ϑδιηΐ, οἱ (04 νϑϑίγαθ οί !0η15. θΘΠΘ οἷο ρΡΟΥ- 
ἴὰπὶ ἰἃπη ΟΕ πΘΓη!. (πὶ ΡΟΡΘΟΙ 5115.) ρουίθοία 4ποαπ6 βθηί6. γὸο- 
θ15. ΘηΪπῚ θΘΠΘΙίΔΘΘΓ 6. ΟΡ ΘΠ} 5 Π 65. ἃ θομπη ἰανσ᾽οη τη ρᾶγαίτι5. 68. 

ΧΙ]. ϑαϊἰωί(αίοη65. 

δαϊαίαί νὸ5 ΠΑΡ ἃ5. [Γαι τη, 4π| ΤΤΟΔ 46. σαηΐ, ππᾶδ οἱ βοῦθο νοθὶς 
ΡΟΙ ΒΕΡΙΙΠ., 401 ΠΠΘΟΙΠ) ΤΠ] 515{15 πηἃ ΟἸΠ ΕΡΠΙ6 5115, ἐγ ὙΠ 115 νοϑίγὶ δ, 
(ΦᾺΙ ΟΠ π|040 π|6 ΓΘΟΓΘαν δ. Αἰ υ[ἱηλ} ΟἸΠ65 {ΠΠπ|π ἰπη ΓΘ ηίαν, 
ΟἾΠῚ 510 ΘΧΘΙΊΡΙΔΤ ΑΝ 11] 1] Β[6 11. ΒΘΠΉΠΙΠΘΓΘΙΣ ἰρϑ πὶ σγαία ΡΟῚ ΟΙΠΗΪΔ. 
ϑα!αίο Θρίβοοραμι Π60 ἀἴρηιμ, οἱ ἤ6Ὸ «6 οἰ 55 πηπη ΡΓΟΒθγ ΟΓπ], ο0π- 
ΒΟΓΝΟΒ ΙΠ605 (ἸΔΟΟΠΟΒ, 51Π 61} {ΠΠ| 4116 ἃῸ [ἢ ΠΠΙΝΘΙΒΊΙΠῚ ΟἸΏΠ65, ἴῃ ΠΟΠΙΪΠ6 
ἴθϑιι ΟἸγΙδίι, οἱ ἴῃ ΟἌΓΠΘ ΘΠ15 οἱ 5ΔΗΡΊΠΘ, Ρᾶββίοηθ οἱ ΓΘΘΌΡΓΘΟΙΟΙΘ 
ΘΟΡΡΟΓΆΪΙ 5111} οἱ 5ΡΙΡΙ18}1, [π΄ ΠΟΙΏΪΠ6, ἰπΠ πηΐοπθ οὶ νοθίβοιηι. (ἀγαία 
γΟὈΙ5, ΠΒΟΓΙΘΟΓ ἴα, ΡᾶΧχ, ρα[ θη 1ἃ 511 56ΙΏΡΘΓ, 

ἘΧΙΙ. βαϊαίαί νοὸ5 οαγ 5. [Γαΐ τ, {πᾶς οϑί Τγοδάθ: ππη46 οἱ 50 Γ100 
νΟΡΙ5. ΡΘΓ ΒΥΡΓΠΠΠ, 46 ΠῚ ΠΗ 515 115. ἸΠΘΟΙΠῚ πηἃ ΟμΠ| ΕΡΙΙ6 5115 [γα γι ι15 
γΘδίγ 5... 4π]ὰ ΡῸΡ ΟἸΠΠΪὰ π16 ΓΘΙΌΘΙΠαν, ΕΓ π{|π8η} ΟΠΠΠ65 ΙρΡϑ1π| ἰπηἰ{ἃ- 
ΓΘΠ ΠΡ, ΟΠ 510 ΘΧΘΙΏΡΙΑΡ ἸνΊΠῚ τηἰΠ βίου. Ἐο γι θυαΐαΡ. 111 σγαιὰ ΡΥ 
οἸηηἶᾶ. ϑαίαίο ἢθῸὺ ἀϊβρηθπη ΕΡΙβοοριη, οἱ ἀϊνη]5 οχουπαίπι (οἰ θιτι5 
ῬγΟΒΡΥ  ΘΥΙ., Θ᾽ ΘΟΉΒΘΓΥΟΒ ΠΠ605 ΠΙΔΘΟΠΟΒ, Οἵ ἘΠΠΙΠΠΊ ΠΟΘΙ 16 51Π 61} {{Π|, 
οἱ ἴῃ ἘΠΙΝΘΥΒΊΙ ΟΠΠΠΘ65, [ἢ ΠΟΙΉΪΠ6 ἴθϑιι (ΠΡΙ511, οἱ ἴῃ σᾶγη6 οἰτια οἱ 
ΒΔΠΡΉΪΠΘ: Ι[0Π| [ἢ ῬΆΒΒΙ0Π6 ΘΙΠ15. οἷ ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΟΠΘ. ΘΑΡΠΔ] οἱ ΒΡ ΓΙ [18}1}: ἰῃ 
ΠΟΠΊΪΠ6 οἱ 1ἢ πηιἰᾶΐ6 ΠῚ οἱ νβϑϑίγα. ἀγα νοῦ ]5, τηἰϑορ οογάϊα, ρὰχ οἱ 
Ρα(οη ἃ 511 5ΘΙΏΡΘΓ. 

ΧΙΠ. ϑαϊζωίαίἰοη 68. 

Θά Πα 0 [ΔΠῚ}Π15 [ΓδίΓ ἸΠΘΟΓΠ ΟΠ ἸΧΟΥΙΡτ5. οἱ ΠΠΠ6Ρ15., οἱ νἱρρὶ- 
Π65, νοραία5 νἱάτιᾶ5. ΒΌΓ(Θ5. 5115 ἴῃ νἱγίπία ϑριγίι5. ϑα!αίαί γος ῬΉΙ]Ο, 
(| τηθοὰπὶ οϑί. δα αῖο αν! οἱ ἀπ Οἰ115, {πἅ1| ΟρΡίο ΠΡ ἢ 
οἱ οἰιαρ [δ᾽ 6 ΘΟΥΡΟΓΆΪ οἱ βριγιπι8}1. δα!αΐο ΑἸΙΟΘη, ἀ6 51 46 ΓΆ}}}}6 ΤΏ] Π1} ΠΟΠΊΘΠ, 
οἱ Παρ ἢ πη ΠΟΘΙ ΡΥ ΔΒΊ]οΙη, οἱ πα θ οητη, ΟἸΏΠ 6546 ΠΟΙηΪηδίη. Ὑγα]οίο 
1. φσγαία [)6]. 

ἘΧΠΠ. ϑαίαίο ἰδ! 5 [ΓαίΓΠ1] ΠΠΘΟΡΙΠῚ ΟἸΠ] ΠΧΟΡΙΡῈ5. οἱ ΠΡΟΡΙ5 
οἱ νἱρρῖηθ5, 486 ΔρΡΘΙ]Δηΐα" νι ἀπᾶθ. ἰποΟ] ]η65 ΤΠ] οϑίοίθ ἴῃ νἱγίιθ 
Βριγιία5. ϑα!αίαί νὸβ ΡΙ]Ο, 41 πθοιη] 65ῖ. ϑά]πίο [Δ }18π| Τανίδο, 
4π8η| Ορίο 50 141 ἢἀ6 οἱ οαγιίαίθ σΟΥΡΟΓΑΪ οἱ βριγιῖ4}1. ϑα!αίο ΑἸΘΘη, 
ἀοϑι ἀθγαθ}}]6. πὶ ΠΟΙΠΘΗ., οἱ ᾿ΠΟΟΙΠΡΑΡΆΠ]6 ΠῚ. 1ΠΠπ|ιὴ ΠΑΡ ἢ ΠΠ... ΟΡ ΠΟΤ ΠῚ 
{ΠΟΛ η ΡΔΡΘΠΐΘΙ., οἵ ΟΠΠ65 ΠΟΙΗΪηΔίϊη). γα!]οΐθ ᾿ῃ σγαία Π6]. 

ἢαία δ ϑιηυγΏθη565 οὁΧχ ΤΙΟΔα6. 

σμυρναίοις ἀπὸ Τρωάδος πρὸς 110- χ1ῃϊ ποίαν! Β' σμυρναίοις ἀπὸ Τρωά- 

λυχαρποῦ ᾿Ιγγνάτιος: --- δὸς πρὸς Πολύκαρπον ᾿Ιγγάτιος. 
β β (510). ΕχΊ, Ρρίνιβ 46] ΕἸιγὶᾶ 
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ΠΡῸΣ ΠΟΛΎΚΑΡΡΙΟΝ ἹΓΝΑΤΊΟΣ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, Πολυκάρπῳ ἐπισκόπῳ ἐκκλησίας Σμυρ- 
»-"Ὗ Ἁ - 

ναίων,2 μᾶλλον ἐπισκοπημένω" ὑπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, πλεῖστα χαίρειν. 

Ι. 1αῖ5 οἱ αἀϊογίαίϊο. 

᾿Δποδεχόμενός σου τὴν ἐν Θεῷ γνώμην," ἡδρασμένην ὡς ἐπὶ πέ: 
χ ’ - ’ -" 

τραν ἀκίνητον, ὑπερδοξαζω ὅ χαταξιωϑεὶς τοῦ προσώπου" σου τοῦ 
3 Γ ἘῸ’᾽Ἀ , 1. 2 ν -" 2 , 8, ἘΠῚ" , 

ἀμώμου, οὗ ὀναίμην, ἐν Θεῷ. Παρακαλῶ σὲ ἕν χάριτι." ἢ ἐνδέδυ- 
»" - , 4 » ΄ 

σαι," προσϑεῖναι" τῷ δρόμῳ σου, καὶ πάντας παρακαλεῖν, ἵνα σωζων- 
Ἁ ’ ’ -" 

ται. ᾿Εχδίκει' σου τὸν τόπον ἐν πάσῃ ἐπιμελείᾳ σαρκικῇ τε καὶ πνευ- 
»-» ν , [ἐ {3 

ματικῇ. Τῆς ἑνώσεως φρόντιζε, ἧς οὐδὲν ἄμεινον. Πάντας βάσταζξε, 
Ὁ ͵ , ͵ 2 

ὡς καὶ σὲ ὁ κύριος. Πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπῃ, ὥσπερ καὶ ποιεῖς. 
»" 4 » τ 

Προσευχαῖς σχόλαζε ἀδιαλείπτοις." ΑΑἰτοῦ"" σύνεσιν πλείονα ἧς ἔχεις. 
Γρηγόρει, ἀκοίμητον πνεῦμα" κεχτημένος. Τοῖς κατ᾽ ἄνδρα κατὰ 

4 15 - ’ ΄ Α , ΄ ΄ ’ 3 

βοήϑειαν'" Θεοῦ λάλει. Πάντων τὰς νόσους βασταζε, ὡς τέλειος ἀϑλη- 
τής. Ὅπου πλείων' κόπος, πολὺ κέρδος. 

1) Εὰ ἱπϑουρίίο οχ Ο1, οἱ δΔΡΟβυ. 

ΗοἰἸβίθηϊ. ----- Ἰρπαῖίο 6 Τγοδάθ τϑρθηΐθ 

ΡΙοΠοϊδοοηάππι οὐαὶ ΝΘαρΟΙ πὶ ἴῃ Νδοο- 

ἀομΐα βἰίαιη (0. 8.). ῬΓΙΒ4αΔΠῚ 60. ΡΘΓ- 

δογοί, ΡΟΪγΟΑΓΡΟῸ ΒΠΙΥΓΠΑΘΟΓΙΠῚ ΘΡΊΒΟΟΡΟ 

βου ρϑὶ! Ἐρ᾿βίοϊαμη, 4πᾶθ ἃ δχογάϊο δά 

ἤποπὶ ἀβάπθ ΡῬᾶβίογα δ ΘχΠουίαι 0 6ϑί. 

Επβὶπ5 Ζαΐρρε ἀἰββουῖ ἀ6 115, {πᾶ6 δρίβοο- 

Ρὰπ οἰπβάιθ οτοσοπὶ ἀθοθδηΐ ΘΧΟΙ ΒΘ (6. 

ϑαπῖ, 41 πᾶπο ἘΡί βίο! ἀπ ἴῃ ἀπ ᾽πὶ 

γοσοπί 60 πιαχίπηθ πηοὶϊ, ααοα ᾿ϑηδί1π5 

Ροβί ΒιΏγΓηΔ605 δα ΘΟΙΠῚ 4 0616 ΘΡ͵500- 

Ρυμα, ἰάαιιθ 5ΘΟΓΒὶ ΠῚ 50 ΡΒΘυῖ!. ΟΡδβίδῃηϊ 

απΐοιη Επιβοθπ5, ααὶ ἴῃ ΗΙβί. 660}. Π, 90. 

6Χ ἰρβίαβ Ροϊγοαγρὶ Ερίβίοϊα δὰ ΡΠΒΙΠΡ- 
ΡΘη565. ἰθϑιϊπιοπίππι ἴον : ̓Εγράψατέ 
μοι καὶ ὑμεῖς καὶ Ιγνάτιος χτλ. ΟΡ- 
οἰδηΐ ΗΙΟΓοηγτηι5, ΟΠγγβοβίοτημβ, Απῃίϊο- 
ομ5, 10. Παμηάβοθπι8 οἱ 81] ΒΟΡΙΡΊΟΓῸΒ 
γϑίθυΠ], ΠαρΡῈ 4αΐ δορί βοοριπὶ Απίϊο- 
ΘΠ θπππ ΕΡΙ βίο! απ δ ΡΟΪν οάτραπι ἀθ 1588 
Οἷαγο. τοὶ ψαοτῖπί. Νοβίσα δοίαίο ἀπ}]ἃ 
116 πηαχίπι οοπίαίατιί ΗΠ Θσι5 (ἴῃ 
ΠΙΡΟΠΙ Ζο βοῦν. Γὰν. Πἰδίου. ΤΟ]. Τ. ΧΙ. 
Ρ. 02 544.) οἱ Ὀυδβιογαϊθοκίαβ, (6 ἰσπα- 
ἐἰαπαγιιην Εριβίοἰαγιην απ οηίΐα οἴο. Ρ. 
42 54Πᾳ. γοιβίο ϑγυίϊαοαὰ Ἐρίβίοίδθ ἴῃ 
ἄπορα Οοαϊοῖθι5. οχίαί, «που Α]06} 
5860. δοχίο, οοἴᾶγο ΔΙ[6  ΘΧΑΓ [5 6586 

ἀϊοϊίαν. Εχ νοίμπβιϊου απ) (ΓΟ ΟΠΙΙΒ 
δα αι, νὰν] 5 ΓΘ ΟΠ θι15. 6. ΓΘΟΘη ἰουἹ ἃ]- 
Ιαἰἰ5 ἰοχίαπη. 1ΠΠπ|8ι8πη5. ὕΠπϊιβαιθ Ν8. 
Θγγίδοὶ νουβῖο πβάπθ δὰ ἤπθηὴ ΟΔΡΊΠΞ 
βοχίΐ οχιοπαϊ αν, σγᾶθοο ἰοχίαὶ! ἀιαδὶ δά 
ΔΠΜΙ55ἰ πὶ ΓΟΒΡΟΠθη5. ΝῚ! ηἰβὶ ἀπιὰθ 561-- 

ἰΘη 86 οΧ ΤΟΙ {πὰ ρᾶγῦίθ ἀοϑιυμηρίαθ {ΠΠ|Ὸ 
δΔαΙ Πρ ηΐαΓ, 

2) Πολυχάρπῳ ἐπισχόπῳ Σμύρ- 
γῆς ϑγτιβ, Πολυχάρπῳ ἐπισχόπῳ ἐκ- 
χλησίας Σμύρνης πόλεως Ατιηθηΐμ5. 

8) ῬΆΪΟΝΤα Θρδπου μοϑῖβΒ οἱ μἰδπθ 
Αροβίο!οςᾶ. (δ]. 4, 9. Ρεαγβοη. Ὑαὶγ- 
Ιομῖπ5., αἱ τοάἀάογοί φαδηίΐίμππι [Ιοο θα Ρᾶ- 
ΤΟΠΟΙΠδβἰδὴ Πᾶπηοοθ, ἀθαϊ ἴῃ ὙΘΥΒΙΟη8 
Βι1ἃ, ἐπϑροοίοτί, ἰηιῆιο πὶ 1ηϑρθοίιι5 651 
α ἴδθο. δοΥΡΟΓΙΠῚ ᾿π8115. ἢ}. ἰσηαΐ. δά 
ΤΙΔ]]. σρν. ὅ. 10., δὰ Βοπι. 8.. δ΄ ΒνΤη. 
οἂΡῃ. 2. ὅ. 10., δά ΡοΪγο. ο. 8... ἃ 401} 115 
γηϊηἶη6 ΔΌΠΟΥΤΙΘΙΐ ΒΟΥ ΡίΟΓΟΒ 5 ΔΟΙΪ, 
6. 5. Ραυ]ὰβ δὰ ΡΙηο. 11, 20. [αο. 
ὅππῃ πίγοσιο Νί5. σϑϑίϊπιὶ ἐσισχοπημένῳ, 
{υοἃ ἰᾶπὶ ΟΧΡΓοβϑιὶ γοββῖβ. Ἐδῃ [6- 
οἴϊοποῖη [ΔΟΟΡΒΟηι5. ππίαγι! ἴῃ ἐπεσχο- 
πημένῳ διιοίογο, π| 5001, (οἰ θ] ου1ο. 
50 πράπ6 ΡαποῸΡ5 ΟΟ ΘΙ ΟΡ δάϊίϊο, πο- 
4π6 βδοιηάα δυΐ ἰογ τα ΟἸ ΘυΙοἱ ἀπ ἃ ὁχῇ., 
4πᾶπὶ μᾶλλον [δὲ] ἐπισχοπημέγνῳ. 

4) γον (ἀΑ]]Π 1 Ο10}}}: ΑΡΡΓονᾶπάο 1 
(ποἱ αἰνὶηὶ βθη πηθηῖ 1. [ἃ 5101 να] ΠΠπὰὼ 
αἰ Βομι. ο.7. τὴν εἷς Θεόν μου γνώμην. 

5) ὑπερδοξάζω [Θεὸν] ὅγε. οἱ ΑΓηι. 
ἴαπὶ ΠοΙβίοημπιβ : διηιηλὶδ Ἰλοιηι ἰαιαῖϑιις 
ουοὴϊο. 

60) τη οἀρίϊγιιβ ΘΠ Γᾶ 6. Θ55ΘΠῚ, 
1) Τιοααθηαϊ πηοάπβ ᾿βηδί]ο ῬΘΡ [ΔΤ Ϊ-- 

Π1ᾶγ5. Εἴγ. Ερ. δὰ Ερῃ. ο.2., δὰ Μᾶρῃ. 
ο. 3: οἱ 1 ΠΟΙ ἐν 

8) ΘΠ ῖπ|5 οοηίγα αἰσίαβααο (ὁ ἀ, οἐ [η-- 
6} Ο᾽ ον ΙΒ δι οἰ οΥ αΐοηι ἁ 1 ϑεοῦ οχ [Ὡἰ. 
γοί. Νοο 5 .σι ΘΠ 6 ΑὙΠἢ. Θὰ ΠῚ ΥΟΟΘΠῚ {πΘ Ὠ[ῈΓ.. 



ΙΟΝΑΤῚ ΕΡΙΒΤΌΠΑ Δἢ) ΡΟΠΥΘΑΆΡΌΜΝ, 1.. 199 

ΑΓ ΡΟΥΘ ΑΊΡΟΟ Γ.: 

Ισηδίμι5., {ἀπ οἱ ΤΠΘΟρΡΠ ΟΣ, ῬΟΙγΟάΓρΡΟ, ΘΡίβοορο ΘΟΟΪ βίο. ὅιηγγ- 
ΠΔΘΟΙΠΏ, {π|| ρ56. Ροί 5. δριβοοριιμ παροὶ Πθιη ρδίγομι οἱ ἢο- 
ΠλΪΠππὶ [68ππ| (ΓΙ βίη, Ρ] ΓΙ Ππ 58] [61]. 

ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ ΙΘΝΑΤῚΙ Αἢ ΡΟΠΥΘΟΛΆΡΌΝ. 

ἘἸσπαίαθ, 4] οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΓΙ5, ῬΟΪγΟάΓρΡΟ ΟΙοδίαθ ΒΙΏΥΓΠΘΠδἐ5 
ἘΡΊΒΟΟΡΟ, γ6] ροίϊιβ 80} Ερίβοορο 00 Ραΐγε οἱ ἤοιμῖπο [681| 
Ομγιδίο, 58] 6} Ῥ] ΓΙ ΠΠ]Δ ΠῚ. 

Ι. 1αὐὉ65 οἱ αὐδογίαίϊιο. 

ΡΙΔη) Π]Θ 6 {πᾶ}, γ6]ΐ 5Ὲ 01 ΡΘίΓα ΠῚ) ΠΟ] [απ δία), ΘΟΙη- 
ΡΓΟΡΔΠ5, Β51ΠΉ1Π}158 ΘΥΘ ΠΟ Δι 1115, (04 ἀΐρηϊι5 δ Παθ1ΐπ5. βᾶποία (πὰ 
ἴδοιθ, {πᾶ πη) 56ΙΠΡῸΡ ἔγιΐϊ ρΡΟ5511 ἴῃ ἢ60. ΟΡΒΘΟΓῸ ἴθ ΡῸΓ σ Δί ΙΔ], 
(πὰ ἱπάπίι5. 65, αὐ Διισοθᾶθ ΟἹ ΒΊΠ {{Π1η], ΟἸΠΠΘ5 46. ΔάΠΟΡΘΓΙ5, αἱ 581- 
γοηΐαν. Ποίθηθ ἸΘΟΙΠῚ {πππ} 1Π ΟἸΠΠΪ ΟΠ ὰ ΟΔΡΏΔ]Π οἱ ΒΡ 811, {{π|{8{{5 
ΟἾΔ] ΠΔΡ 6, 4ὰ ὨΠΠ1} Π16 1118. ΟἸηπΠ65 ΡΟΓΐΘΡ, αἱ οἱ (6. ρογίονι ΠΟΙ Πτι5. 
ΟμηΠ65 (Ο]ογὰ ἴῃ οΠαγιίαΐθ, ἰοαΐ οἱ ἴδοῖβ. Ῥγθοθ5 νᾶθὰ ροΡροίμ]5. Ροϑία!ἃ 
5 Ι ΘΠ ΙΔ ΠῚ ΤΙ ΟΓ ΘΠ {π|8Π}] Πᾶ0)65. ΥΊρΊ]ἃ., ἰπΒΟΙΠ6 ΠῚ ΒΡΙΓΪ πὶ ροββι 68. 
δΙΏΘ.Ϊ 5. ΙΟΊΘΓΟ, τ ρμοΐθ5 Π60 δἀϊιναηίθ. (πποίογαιη δου οἰδί!0 65 ΡΟΓίδ, 
δίσα! ρου θοί5. ΔΙ Π]οία. [{0Ὶ Ρ]115 ΙΔ ΒΟΥΙ5, 101 Τηᾶση ἢ) [ΠΟΡΙΙΠῚ, 

ἘἜ1. Ργοβθᾶπβ δηϊμηιηι ἰπππὶ ἴῃ Π60 Πριηδίμμη,, να] αΐ ΒΡ 6. Ρδίγδιῃ 
ΠΟ 1] 6}, 5.15. ΠΘιπ) ἰδ θτι5. ουθῃο, «ποὰ ἰπᾶτη ἱποι!ραΐαμπι [Δ ΟΙΘ ΠῚ 
ὙἹΘΓΘ ΠΠΘΙΙΘΡΙΠῚ, 4πὰ πἰπηᾶπῃ ἴῃ Π60 ἔγιιᾶγ, ΟὈΒΘΟΓΟ ἴθ ΡΥ Θ,δί 8], 
(ἃ ᾿πάἀπ{πι5 65, αὐ ΟΌΓΒΙΠ {πΠ|ΠΔ ΡΓΟΠΊΟΥΘᾶΒ, ΟἸΠΠΘΒΠΙΘ ΠΟΓΙΙΟΓΙΒ..) ἱἱ 
βανθηΐαγ, ὙΙΠηάἸοὰ οἱ ἴπθγα ἸΟΘπ ἰπππὶ ΟΠ]. ΟΙΠΠΙ ΑΠΠσΘη1 1 ἴδη Ο01- 
ΡΟΓΆΙ, {πηι ΘΡ ΓΙ}. {{π|{4{15. σα Γᾶ ΠῚ ἃ} 6, ἀπιὰ ὨΪΠ1] 1Π61115. ΟἸΠΠ65 
Ρογΐία, «αριηδαπηοάιϊπι 6 ΠΟΙΙΪΠμ5; ΟΠΊΠ65 ἰοῦ ἴῃ Οαγἰαΐ6, 5ιοαί οἱ 
[αοἰΒ. Ῥυθοίθιι5 νὰθὰ 51Π6 ἱπίθγ πη βϑῖθη6. Ροβία!α ἰπ 6] !Π6οἴτμ) ΔΙΏΡΙΙΟΓΘΙῚ, 
4πᾶπ| Πᾶ}65. ρα, 5ρ᾽γἰΓὰπὶ ᾿ΠΒΟΠΊΠΘΩ Πᾶθ6Π5. ϑ|Π6Ὶ}15. 5ΘΟΙΠΑΙΙΠῚ 
δαϊαίογίαμη οὶ ΟΦ Γθ. θπηπίππη ἱπΠΓΙηΐ6 5 ΡΟΥΙῸΡ, αἱ ἃ] οἴὰ ΡΟΓ[6- 
οἴιι5. δὴ᾽ Ρ]5. ἸΔΠΟΥΙΒ., 10] Ρ]Ὲ5. ΘΟ] 6 1]. 

9) [πηϊΐαίαν 5. Ραι! απ, {πὶ νοοθ ἐγ- 
δύω εἰ ἐνδύομαι ἴοο 56ηδιι 586 06 υ- 
ἴα, 6. 5. Ερ!ι. 0, 14. (ο]. 8, 12. Ρραγ8. 

10) Οοπί, πληροῦν τὸν δρόμογ᾽ 
Αοί. 18, 256. τελειοῦν τὸν δρόμον, Κοϊ. 
“Ὁ. ἹΤΩ: ἀπ" Ῥρω βῆ: 1 Ὁ 
προσϑῆγαι. 

11) 1. 6. υδιάϊοα,, ἔμμθ76. ΑΤΓΑΖΙΔΗΪ : 
Οπδίοα!οἱ ((ΔΠΠ1 ο 0111: 85. 05116η1} 1} τὸ 
Ροϑίο. Ροίθυμμδπηι8 (δου, ὅ8ὅ 00. οἱ 
Ασπι. ἃ ᾿θρουίηί τὸ πρέπον Ρ. τὸν τόπον. 

12) ἀδιαλείπτοις οτι. ὅγ1. οἵ ΑὙΠ]. 

138) ΝῚῚ] παρεοί πἴο ἰοοβ Ταβι οἰ {8 {15 
5611 ΔΥΓΟσδης86., αἰ Π4]|18 615 σοπίθη 6 δί. 
ἘΤαίθυμο ἰϑηΐπη ἃΠΊΟΓῈ ἀποίιι5 Ὀθδίι5 
Τρηδίϊπι5. ΡΟΪγΟΔΡΡπῚ ϑπππὶ 84 600] 6518Π) 

βία ἀϊο56 [Οὐ θη 48Π| ἃ. Ρ͵Θ065. 5518 [πη- 
ἀδη85 Πογίδίιι5 οϑί. ιθϑίογ αϊθοίς. 

14) Αρπὰ Παιηδβοθπαμη, (αὶ ἢππὸ [ο- 
ὁππη οἰϊαί, Ιοσίν ἀχοίμητον ὄμμα, 
{πο ἰάοῖη οδί; ἰμίο Πρ οηΐη ὄμμα 
τῆς ψυχῆς. Ροαγδ. [πιο ο]αίον, [ηϊ. 
γοί., 5.01. οἱ Ασὐτη. ἱποηίι πνεῦμα. [|π 
Ερ. ΟἸοιμθηῖ 5. ἤοπι. δά ᾿δοοριμη. ὁ. 12. 
Οἱ μὲν οὖν τῆς ἐχχλησίας διάχογοι 
τοῦ ἐπισχόπου συνετῶς ῥδεμβόμενοι 
ἔστωσαν οἱ ὀφϑαλμοί. 

15) ὁμοήϑειαν [πίρΓΡ0]., νοΐ. [η]. 
[,6οἴ10 οοΥρία ἐχ βοήϑειαν, αποά οχ- 
μἰθοπί Ο1,.. Αριά ὅγι. οἱ Ατπ. χαζὰ 
ϑέλημα 86ι βουλὴν Θεοῦ. 

10) πλεῖον ( 1,.. ϑυΓιι5 ἃΡ. (πγοίοη. 
οαπὶ ἀπιϊοομίο ὅπου [γὰρ] πλεέων χοὸ- 
πος, πολὺ [καὶ] κέρδος. 
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“Ἱ]. 

Καλοὺς μαϑητὰς ἐὰν φιλῇς ,' χάρις σοι" 

λοιμοτέρους" ἐν πραότητι ὑπότασσε. 
στρῷ ϑεραπεύεται. 

σαρκικὸς εἰ καὶ πνευματικὸς, 
κολαχεύῃς" τὰ δὲ ἀόρατα" αἴτει, 
λείπῃ, καὶ παντὸς χαρίσματος περισσεύῃς. 

ΙΌΝΑΤΙΗ ἘΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΡΟΠΥΘΛΆΡΟΝ. 

Τοὺς παροξυσμοὺς: ἐμβο ροχαῖς" παῦε. 
γίνου ὡς ὦ ὕφις ἐν ἅπασιν, καὶ ἀκέραιος ὡς ἡ᾿ περιστερά. 

ἵνα τὰ φαινόμενά σου εἰς πρόσωπον 
ἵνα σοι φανερωϑῇ, ὅπως μηδενὸς 

ΠΠΠΥΥ̓. 

(οππιαίΐο ααἰνογίαἰἱοπιίηι. 

οὐκ ἔστιν" μᾶλλον τοὺς 
Οὐ πᾶν οὐ τίς τ τῇ αὐτῇ ἐμπλα- 

Φρόνιμος" 
Διὰ τοῦτο 

γ 3 

Ο καιρὸς ἀπαιτεῖ σε, ὡς 
κυβερνῆται ἀνέμους," καὶ ὡς χειμαζόμενος λιμένα, εἰς τὸ Θεοῦ ἐπιτυ- 
χεῖν. 
περὶ ἧς καὶ σὺ πέπεισαι. 
δεσμά μου, ἃ ἠγάπησας. 

Π: 

Οἱ δοκοῦντες ἀξιόπιστοι εἶναι “αὶ ἑτεροδιδασκαλοῦντες ," 
Στῆϑι ἑδραῖος ὡς ἄκμων" καταπλησσέτωσαν. 

ἐστὶν ἀϑλητοῦ τὸ δέρεσϑαι καὶ νικᾶν. 

εἶνηφε ὡς Θεοῦ ἀϑλητῆς᾽ τὸ ϑέμα ἀφϑαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιος, 
Κατὰ πάντα σου ἀντίψυχον"" ἐγὼ καὶ τὰ 

(ὐοπίηιαίϊο. 

μὴ σε 
τυπτόμενος. Μεγάλου 

Μάλιστα δὲ ἕνεκεν Θεοῦ πάντα 
ὑπομένειν ἡμᾶς δεῖ, ἱ ἵνα καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὑπομείνῃ. Πλέον" σπουδαῖος 
γίνου. οὗ εἰ, 

τὸν ἄχρονον ,. τὸν ἀόρατον, 
Τοὺς καιρους καταμάνϑανε. 

τὸν δι᾽ 
Τὸν ὑπὲρ καιρὸν" προσδόκα, 

ἡμᾶς ὁρατὸν, τὸν ἀψηλάφηγτον, 
τὸν ἀπαϑῆ, τὸν δι’ ἡμᾶς παϑητὸν, τὸν κατὰ πάντα τρόπον δι’ ἡμᾶς 
ὑπομείναντα. 

Ιν, (οπιϊηαίϊο. 

Χῆραν μὴ ἀμελείσϑωσαν. 
στὴς ἔσο. 
[γνώμης }" τι πρᾶσσε" 

ὕδρ. Π. 1) φιλῇς [μόνον] ογ ἀρ. 
(πτοίοη. 

2) χάρισσοι [{| ἴῃ Ὁ. 
9) (τ. Ἀεὶ. 23, 8. 
4) ΘΎΓΉΙΏ, “6 ΠῚ ΑΥΠΊΘηἶπ5 ΓΘΡ ΘΕ, δαὶ 

παρόξυσμα, δαῖΐ ΡΓΌΓΒιι5 ΑΙ1πᾶ γΟοα ΡΠ τη 
Ἰορίββϑ, δππΐ ἸΟΟΙΠῚ ΡΤ ΠῚ ἰπί6 ] οχῖββα (π- 
ΤΘίοπι5. ΟΘηΒθοΙ. 

5) ἐν βροχαῖς ΟἽ,. 
6) Οἴν. Μαίιῃ. 10, 10. 
1) Πεάϊ ὡς ἡ οαπὶ Ο1,, ὥσεὶ ἴη- 

ΡΓΟΒΒΘΙ τη ὙΟ551Π5. οἱ ο 60 1164. 661- 
ἴογθβ. ΡΧΟΪΙΧΙΟΓ 5. δηΐ ἢπΠπ5 βθηίθηίςδ8 
Υ6155. 507. οἱ ΑΓ]. 

8) 1. 6. Δ᾽ δ ηὰ Υἱ{1ἃ “ΠΟΤΕ ΠῚ ἀ8Π). [1]. 
ΑΓοδηἃ Πιγβίοσία ἢ) οἱ, αὐ: 4αὰ6 ἴῃ {τ- 
ἴπγο οὐθηϊθηΐ, δημηι. 

9) ναῦν Ἰοςρ. ϑγΓ15. 
10) Ργο απίηια ἔα (ἰπϊ νἱο 6) 857. 

ρούβοηα ἤϊθα εἰΐ (611) υἱσο ρουβοηαθ {πα 
Ατσηι. Εἶν. δὰ ΕΡΉ. ο. 21... δὰ ϑιῆγνη. ο. 10. 

ὕδρ. 1Π. 1) εἶναί τι Ρ. ἀξιόπιστοι 
εἶναι ὅγγ. οἱ ἄτη. Οἵ, 6]. 6, 8. Ιδῃ. 
ἘΡ. δὰ Τ815. ο. 9: 

ἹΜετα' 
“Μηδὲν ἄνευ γνώμης σου γινέσϑω, 

ὅπερ οὐδὲ πράσσεις, εὐσταϑής.ἢ 

}] Ἁ » τὸν κύριον σὺ αὐτῶν φροντι- 
μηδὲ σὺ ἄνευ Θεοῦ 

΄ 

Πυκνοτερον᾿ 

2) Ὁ. πὴ; 4. 3. ΠῚ ΘΣΈῈΝ 
9) ἀϑλητὴς 85. 1., υἱν [ογιὶς ΑΥ̓ΤῚ. 
4) ὕοοο. πλέον σπουδαῖος χτλ. 

Ἰ56π δ οΑΡΙΓ5 ποθὴ ϑγγίδοθ δἰϊα πὶ 
οχίδηΐ ἂρ. ϑΘΥΘΓΠ., ΡΔΙΓΙ ΤΟ 8 πη Ἀπίϊο- 
ΟΠ οπαη. {[ν. (πγοίοη. 1. 1. 

5) Πὰ Ο οἱ ἀρ ΘΙ. ΗοΙβιθηἱ! βοιιποι πη, 
ὑπερχαιρὸν ΡοίγιιΒ 46] Επτὶὰ οοπίγα 
ΙΔΟΟΡΒΟΠΠῚ τΪ ἢ [ΓΔ ΒΟΥ Ρ 511 χ Τ,, ἀάφψαο 
δῖ ἴῃ 6ἀ. ΡΥΪΠΟΙΡ6. ΒΟΣΡθ6 58] .6πὶ ὑπέρ-- 
χαιρον. 110 4 θη 5θηβιι τῆς ηϊριῖς 
ηιαϊι 8. 

ὕδρ. ἡ. 1) δεὰ ϑγγ; νοϑο. ίᾶετὰ 
τὸν κύριον οπι. ΑΓΠΙ. 

9᾽ [γνώμης], φιο ἄθοβὶ ἰη (1,, 
ΟΧ ΤὨΊΘΙΡΟ]. ᾿πβ στ Ὑοββῖιδὶ δάδβί 4ι0- 
16 ἃΡ. 501... τη. οἱ ἴῃ ΠΟΙ Πα ἀθ 
ἘΠΐθῸ αἰγϊπβᾳιο Τοβίαμηθηι [165] 5] αἴ, 
5. ΟἹ ΥΒΟΒΙΟΠΊΟ Δπ τρία. 

9) ὅπερ οὐδὲ πράσσεις. Εὐστά- 
ει ΒΥΓῸ5 Ὃ. ἸμίονροΙ: οἵ [6Γ6 ΑΤΠῚ. 

4) Πυχνότερον ῬΘαΓΒΟΠιΒ ἀθ ἐθη- 
[ΟΡ 15. οἱ Ρ]ΘηΪβ, ποθὴ ἄδ ΟΥΘΌΓΪ5 σοπγθη- 
{015 1Π06}}Π|61. ΟἿν, δὰ Ἐρμ. ο. 18. 



ΙΌΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΠΑ Δ ΡΟΠΥΘΛΆΡΌΝ. 1. ΠΠ|. 1Ν.Ψ 201] 

1. (Οτοπίζηιαίϊο ααϊνογίαἰογνην. 

ΒοΠΟΒ. ἀἰβοιρι!οβ. δὶ ἃιηᾶνουὶθ, Π.]14π ἰπ6 ΠΠΘΓΟΡΙ5. ΘΟ ΑΓΔ}; ΡΟΙΠ 15 
ΡΘΒ{ΠΠ6 ΠΟΤ 65. ἰπ τηδηϑαθίπαϊ 6. 5 1166. ΝῸΠ οτπηθ να] ηπ5 ΘΟ 6 ΘΠ ΔΒ ΓῸ 
οαραΐαν, Πηρθίι5. [6 ὈΓ11]65. ΒῈ ΡΥ [β! ο θ5 5648. Ρυπάθηβ οβίο, βι0αΐ 56Γ- 
ΡΟΠ5, ἴῃ ΟἸΠΠἾθι15, οἱ 5 ΡΙοχ αἱ ΘΟ ἃ. [ἀοῖγοῸ ΘΟΡΡΟΓΡΆΪΠ5. 65. οἱ ϑ8ρὶ- 
Εἰ α}15, τὖ {86 ΟΟΓα ἰ6 ἀρρᾶγοηΐ, ρ᾽δοιάθ ἰγδοίθϑ ; ̓ΠΥ 1510} ἀπίθ 
ΡΘίδς αἱ τπδηϊ οϑίθηίαν {Π0|, π6 {ΠῚ ααϊά απ) ἀ6581{ οἱ οἵηηὶ ἄθη0 ἅβθιη- 
65. Τοηριι5 Θχροί (6, αὐ σα ΟΡ ΠΟΥ νϑηΐοβ, οἵ αἰ ἰθιηροϑίαία ἰδοίδίιιβ 
Ρογίαμι, τὖ οἴ ἰπἰ5 ΠΘΌΠ ἀ5ϑο 715. 15. ΒΟΌΤΙΠΙ5. αἱ Ποὶ Δ{ΠΠ6ἷὰ ; ΡΓὰθ- 
τ πὶ ΡΓΟΡΟϑίζα) δϑΐ ἱπηποΥ Δ }1{ἃ5 οἱ νἱία δρίογπα, ἀθ «πὰ οἵ {01 ρου ϑιιὰ- 
51 Οϑΐ. [ἢ ΟἸΠΠΙ 115 Υ]ΟΙ551ΠῚ ΓΘΟΓΘΘΙΡῚΝ Π16 οἷ νΙΠΟΌΪ 5. Π1615, {86 ΑἸΟχΙ5ι1. 

ἘΠ. Βοποβ ἀἰβοιρα!ο5. 51 ἃιηᾶβ, Π1}1ὰ Ε{0Ὶ ἀρ] οία σι αι ἃ. οί 
ἀοίου!ογο5. τηδηϑιιθίπϊ πο δά ΟΠ ϑοααίιη οορ6. ΝῸπ οἴηηθ ναΐηιι5. ΘΟ 6ΠῚ 
ΘΠΙΡΙἀϑίγο ουγαίαγ. ΕΧΔΟΘΡθΔΙΙΟΓῸ5. ἀΟΟΘ55|0Π65. ΡΟΓΓΙΒΙ ΟΠ 15 564ἃ. Βχι- 
ἄθηβ δϑίο ἴῃ ΟἸΠΏΪθῈ15 τι ΘΘΓΡΘη5, οἱ ϑιΡ]6χ πὶ ΘΟἸ πη ρα. [460 ΘΔΓΠΔΙ 15 
65 οἱ 5ριτἰϊπα}15, αἱ 6, 4πᾶ6 {{0ὶ δ οουϊαπι ἀρρᾶγοηΐ, Ὀδηἀ6. τη0}ΠΠ|6- 
4π6 ἰγαοίθβ. θτὰθ ἁπίθπη ποη νἱἀθηΐα, ροϑβία!α,, ταὶ Θἃ {{}] τη 1656 - 

ἴα, π6 ἡπϊοααᾶπι {ΠῚ ἀθ5ι1, οἱ ομηπὶ σγαίία ἀθιιη 465. ΠΟῸ (θηρι5 [6 
Παριίαι, 5ιοαΐ σα ΟΡ Πδίογο νοηΐοβ, οἱ ἰθιηροϑίδίθ νοχᾶ 5 ΡΟΓίιη], αἱ 
Ποῖ 8556 158. ϑΟΡΓ5. Θϑίο, αἱ αἰ μ]οία Ποῖ. ῬΥΔΟΙΉ ΠΣ ΡΓΟΡΟΒΙΜ1ΠῚ 
ἱποοΡΡΙΡίΪο δῖ, οἵ νἱῖα δρίοσπαᾶ, 4 {πὰ οἱ ἰμ ΟΠΊΠΪΠΟ 65 ΡΘΙϑι145115. 
ΠΡΟηΐο ορῸ ΡΓῸ [6 ἱπηρομάδηι οἱ δηίϊμημη, οἱ υἱπου!ὰ 60, {186 ΔΙ]Δ8|1. 

Π|, (ΟὈπίιαίϊο. 

Ουϊ νἱάθηιΡ. ΠᾺ6 ἀἰρηϊ 6556, οἱ [θη ἀοοθηΐ, (6 ΠῸΠ ΡΘΡΘΡΓΘΙἃ- 
οἰδηϊ. δία ἤριηι5. αἱ ἰποὰβ, 4π86 ραγοα{πν, Ναρῃι ἁἰῃ]οίαθ οϑί, οἁθαϊ οἱ 
γΙΠ06 16. ΜαχΙ μη ΥΘΓῸ ΡΓΟΡίο ΠΘῈΠ ΟἸΠΪᾶ 5115{1Π0Γ6 ΠῸ5 Ορογίθί, αἰ οἱ 
086. π05 ϑδιιϑίϊηθαί. δ! Ο5 100 ἢ 5, 4 65. ΤοΙροΓὰ ροΡροπάθ. ἔμ, 
({| υἱΐίγα (ΘΠ ρ5 δϑί, δχβρθοία, ᾿ῃ ΘΠ ΟΥ̓ ἍΪΘΙη., [ΠΥ ΒΙΠΙ]ΘΙῚ, ΡΓΟΡΙΘΙ ΠΟ 
Υ]ΒΙ 1], [Πρ] Ι] 6, ἱπη ρα 0 }]01ὴ., ῬΓΟΡΙΟΓ ΠῸ5. ῬΔΙΙ]6ηΙ, 61 ΟΠΠΗΙ 
ἸΠ040 ΡΓΟΡΙΟΡ ΠΟ5. 51:|5{1Πηπ|{. 

ἘΠῚ. 1, «αὶ Πάδιη τπϑγοῦὶ νἱἀθηΐαν, οἱ ἃ] Ιθηᾷ ἀοοθηΐί, Π0η [6 ρ61- 
(ογΓοἰδοϊδηί, δία ἤγιημ5, νοΐ ἰποι8, 486 ροΓοα ἀν, ΜαρηΙ ἃ[Π]6 ἴδ 6 
δι, οαθαϊ, οἱ νίηθογθ. Μαχίμηθ διιίθιη Ῥγορίον ΠΘαΠῚ ΟἸΠΠηΪὰ ΠΟ] 51|8{1- 
ποηδὰ βυηί, αἱ αἱ 'ρ86 Π05 διβίϊηραί. Μίδοιβ (6 βϑάπίαιμι οἱ Πρ πί6 ΠῚ 
ΟΧΠΪΠΘ, 48Π| 65: ἰθιηρΟΥ 5 ΟΟΟΑΒΙ0Π65 ἀἰδοθ: ΘΠ], 64] 5Πρ0Γὰ ἰΘΠΙΡΙ5 
65, οχρθοίᾶ, ΘΔΓΘηΐΘ ἢ [ΘΙΏΡΟΓΘ, ἰην Β: }] 6 οἱ ῬΓΟΡίρωυ ΠῸ5. νΙΒΊθ16Π), 
᾿π Ρ] 1] 6, ᾿πρ5510116η, οἱ ῬγΟΡίου Π05. ρ 55: Π61ὴ., οἱ πα] πὺῃ 
Ρδι(οπ 86. ΠΤ] 1 ῬΓΟΡίρι ΠῸ05 ΘΧΘΓ ΘΠ ίθΙη. 

ΙΝ. (Οὐοπμίζηναίο. 

γιάπΔ6 π6 ποο!σαηΐαν, Ροβί ΠΟΙ ΪΠτπ [τ ΘΑΓΙΠῚ ΟἸΙΡΑΙΟΙ 515. ΝΙΠΙ] 
51η6 [πἃ νοϊιηίαία ἢαΐ, πϑάιιθ ἰὰ ἀυϊἀατιᾶη 51πη6 6] νοϊαηΐαίθ ἃρὰϑ ; 
{πο πο ἴδοϊβ, οἴ 515 οοηβίδηβ. ΟγΟΌΓ 5. οοπνθηίια. ἤδηΐ. ΝΟ (1ΠῚ 

ΙΝ, Υἱάμαθ ποη προ] σἁηίιγ. Ροβί Ποιηίπιπι. (1 ΘΑΓΙΠῚ ΟἸΓΑΙΟΥ 
οϑίο. ΝΊΒΠ 5ἰμθ ἴπο ἀνθ το ἃραίι, πόα ἰὰ 5ἰπθ Π60 ἀυίϊοαιιᾶμη ἴἃ- 
Οἰΐο, βίσαξ ἤθς ἴδοὶβ ὁθμβίδηβ οἱ θ6Π6 οοπιροβίίι58. ΟΥΘΌΡΙΟΓΟ5. ΘΘΙΘΌΓΘΙ- 
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συναγωγαὶ γινέσϑωσαν. Ἔξ ὀνόματος πάντας ζήτει. Δούλους" καὶ 
δούλας μὴ ὑπερηφάνει" ἀλλὰ μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσϑωσαν, ἀλλ᾽ εἰς δό- 
ξαν Θεοῦ πλέον δουλευέτωσαν, ἵνα κρείττονος ἐλευϑερίας ἀπὸ Θεοῦ 

τύχωσιν. Μὴ ἐράτωσαν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐλευϑεροῦσϑαι, ἵνα μὴ δοῦ- 
λον εὑρεϑῶσιν ἐπυιϑυμίας." 

γ, ιυὰ οοηΐιηοδ, οοοἰΐθοδ, 8ρ0Ή.805 πιοπθαί ορίδοοριιδ. 

Τὰς κακοτεχνίας" φεῦγε" μᾶλλον δὲ περὶ τούτων ὁμιλίαν ποιοῦ." 
Ταῖς ἀδελφαῖς βου προσλάλει Ἶ ἀγαπᾶν τὸν κύριον, καὶ τοῖς συμβίοις 
ἀρκεῖσϑαι σαρηὶ καὶ πνεύματι. Ὁμοίως. καὶ τοῖς ἀδελφοῖς βου παράγ- 
γελλε ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπᾶν τὰς συμβίους" ὡς ὁ πύριος 
τὴν ἐκκλησίαν. Εἴ τις δύναται ἐν ἁγνείᾳ μένειν εἰς τιμὴν τοῦ κυρίου" 
τῆς σαρκὸς, ἐν ἀκαυχησίᾳ μενέτω. ᾿Εὰν καυχήσηται, ἀπώλετο᾽ καὶ 
ἐὰν γνωσϑῇ πλέον τοῦ ἐπισκόπου, ἔφϑαρται. Πρέπει δὲ τοῖς γαμοῦσι 
καὶ ταῖς γαμουμέναις, μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὴν ἕνωσιν ποιεῖ- 
σϑαι, ἵνα ὁ γάμος ἢ κατὰ Θεὸν, καὶ μὴ κατ᾽ ἐπιϑυμίαν. Πάντα" εἰς 
τιμὴν Θεοῦ γινέσϑω. 

ΥἹ. ὀδένοῳ σγορὶς οἰυνϊδίϊαηΐ. 

Τῷ ἐπισκόπῳ προσέχετε,. ἵνα καὶ ὁ Θεὸς ὑμῖν. ᾿ΔντίψυχονΣ" 
ἐγὼ τῶν ὑποτασσομένων τῷ ἐπισχόπῳ ᾽ πρεσβυτέροις, διακόνοις" καὶ 
μετ᾽ αὐτῶν μοι τὸ μέρος γένοιτο σχεῖν ἐν Θεῷ. Συγκοπιᾶτε ἀλλήλοις, 

4) 1. 6. οἷ, 4] ΘΟΙΡΟΤᾶ ποβίγα 
γοβιβοιίαί, οἱ οὐἶπ8 ΠΊΘΙΠΠ ἃ ΟΟΓΡΟΓᾺ 
ῃρϑίγα οὐπὶ. ΞΟ. 1 Οὖτ. δ. 14:18. 160. 
Ἠοἰβίθηϊα5 [πἰοΡΡ οίθηὶ γοί, 564 θηὴ5. οὐ 
ποπονλοην οηῖηὶ οαγηῖὶδ, 5ἴϊοι! γνορι 
(Δ ]ΠΠ16010}}1: ἃ ΟΠΟΙ 46] δίρμπογθ 6 |]ἃ 
οᾶγπ6. ΑἸΠΟΡ ἀγαχίδηϊ: δ ΟΠΟΙ ἀ6|1ἃ 
οᾶγπθ 46] ΘΙ ΕΠΟΓΘ. δλέις ααοχιιθ εἰ 
Δ. εἰς τιμὴν τῆς σαρχὸς τοῦ κυρίου. 

5) 1. 6. ππίνοῦβ05. ΠΟΙ δ 1 δ οοη- 
ΘΡΘΒΒ515. 5ΔΟΓῸΒ ΟΟΠγΟΟᾶ. [αὉ. ΥῊΠ 
Οταχίδηϊ : ΒΙοοροὰ 4 ἱπ{ {1 ΠΟΙ] Πα διηθηΐο. 
ΑΙΠΟ (ἀΔ|}Π}6 0 10}}}: ΟΠϊαπηᾶ {π|{] ἃ ΠΟΠΊΟ, 
ΑΡ5αγ 6 αἠποίδηβ: Οἱ] [6 ΓΘ ΔΖ 50Π0 
{π61}16 ὁἢ6. αἰ υἱπηθηΐθ 5] ἀΐοοπο δ᾽ηα5ϑ8ῖ. 
γράθ51 δῖηο ἀα] ῬΥΪΠΊΟ 560010 [80 αἱ 
ΟΠ ΔΑΓ ἃ ΠΟΙ ἱ ΘΟΠΟΟΓΙΓΡΘΗΪ, ΡΟ] 58- 
ῬΘΙΘ ΟΠ] ΘΟΠΥΘηἶ556, 0. ΠΟ. 

6) Οἷν. Νοδηᾶάθν, ΚΙγΡομθηροβ ἢ. . 5) γιάοαίαν Νοδηάθ, ἰ. ὁ. Ρ. 321. Η. 
». 900:: Η: θ) ἔν, 1 ὑοτ. 10, 31. 

1) Δυΐ ἀθὸ οομηηληϊ (ΠΡ 5.18 ΟΤῚΙΠῚ Θαρί. ὟΙ. (ὦ) Πὶὸ 6βί Ἰοοῖι5 (υβαιιο 
ΔΟΙΆΤΙΟ, ἃπί (6 ἰρβόυιμ ΟΟΙΏΠηἰἰα 6 ὦ ἐν τῇ ἀναστάσει ὑμῶν παϑητήν. 
δἴφαθ τιηἰζαίθ 116 }Π16 6 η πππη. ὁ. 1.), 4π|0 Ἰηᾶχίηθ δυθυΐίοσο οθηδίϊ ϑιιηί 

8) ΒΔ ἀπίθ ΙΔοο βοπππὶ τῆς ἐπι- αυϊάαπι (ϑοι!οίῃβ, Ὑ  άο] 8, [ββθυ 5) 
ϑυμίας δχτιοῖ. γοδδῖο. ΑὙ Ομ] 5. ἴῃ αἰγο- Ππἶπ8 ΕΡΊΒίΟ] 6 ἀπο οΥ  αίθπι. ᾿ραυϊά ΘΠΪΠΏ, 
{6 (οά. ἀθοβί. ἱπαιαϊπηΐ, ἰΐαηθ 581 ΘΒ] 5. [1 Ἰσηδίϊιδ, 

δρ. ἡ. 1) Νοὴ οἴμὴ Ἠοίο!ο ηναϊας τπἰ ποϑοῖγοί, 586 δὰ Ἐρίβοοριπι βου βου Ὁ 
ἀοοίγίηαβ οἱ Πιαθγ0868., 584] ᾿μιἶτπι5 βαοομϊ ΝΟ ΟΟΓίο : ̓Ρ51 υἱ ἀθηΐαν ΟΠ ΠῚ 6556 ΡΓᾶθ- 
αν βεῖα ἰμ 6} } οχουῖμη. Οταχίδηϊ : Επροὶ ᾿ἰῸ οοαἀθη ΠῚ ὙΘΥΒΟΤΙΠῚ., 4αΐ ἤδδο σαΓΡΕΗΪ. 
πη816 Δ}1] Ξε σ᾽ Ἰπραηηὶ, [6 [ΣΡ ΟΣ Ϊο, (]- ΒΌΡΓα οηἶπὶ αἰχιῖ ᾿βηαίπβ, σεροςλάλει, 
ΠΙΟΟἴ 0111}: ΕἸΡΘῚ 511 ἀβία!! ἃΡΠΠΖΙ. παράγγελλε, οἷο. Νοη ἰΐαψιο Ρο]ν- 

2) ὁμιλίαν μὴ ποιοῦ ο. Ἰηΐοῦρο- οᾶρρο 50 011. τἱ ΕΡΊβοορο οΡϑαϊαί; 5ϑὰ 
Ιαίογο δοββίιβ, (ἰο 5, Θια ἢ ἶπ5. οἱ 
4}11 ἰηγῖο πἰτοαιο Οοά., νοΐ. ᾿ηϊ., ὅ'γυ. 
οἱ Αγ. ἢροβί μὴ οἰίαπι ἴῃ Ν88. ΒΟΥ 
ΤΘΟΘη5. ΡΓΟΪΙΧΙΟΤ ΘΠ. ΧὨ ΘΗ ΠΠΡ115. 

8) ὕοοο. τὰς συμβίέους, 4ιᾶ6 οΧχ 
γι ρ. οἱ Ἰηΐ. νοί.  οβϑῖτ5 ΘῈ ΡΡ] ἐπ ἃ τηοηοί, 
ΤΘᾶρ586. οχίδἰγαηΐί ἴῃ 1,, διιηίψιιθ ἴῃ (ἃ, Οἵ, 
Ερῃ. ὅ, 25. : 

Τοραΐ ΘῈ]. ἀϊ πουίοίαν ΘΙΠΥΓΠΔ6Ὸ5. ἤᾶθο 
[ΔΘΘΓΘ. ΟΠΟΓΒΙΠῚ ΘΗΪΠῚ ἃἰΪὰ8 ΟἸΠΐἃ ἰδία, 
{πᾶ6 βοαιπηίιν, συγχοπιᾶτε, συντρέ: 
χετε, ἀρέσχετε, οἷς... {πᾶ πο πηὶ 
ἀϊοιπίιν ΔρΡάᾶγοι ΟΙΒῸ, 6586. Ποί ΟΠ ΠῚ 
ΡΘΙβοπᾶθ ῬοΙγοαγΡὶ, ΘΠΠΎΓμᾶ608. ΒΟΡίΔη- 
15. γοβϑῖι5. Οὐΐὰ δὰ ϑιγνυπαθ ἘΡΙΒΟΟΡΙΙΠΙ 
ἀδδιϊπαία Ερίβίοαἃ οχ τηογ δηΐιο [6- 
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ΟΠΠ65 ΠΌΔΟΓΘ. ϑοΥνΟ5. οἱ ΔηΟΙ 5. Π6 ΟΟΠ(ΘΙΠΠΔ5 ; 5644 Π60 ἰρδὶ βιιρουθίδηΐ, 
γ γα δα οἱογίαμμ Π δὶ θ]1ι5 βουῦνίδηΐ, τ΄ μοί ογθιῃ ΠΟΥ δίθη ἃ 60 60η- 
βθα]αδηίιγ. Νοη ἀθβιἀθγθηΐ ΘΟΙΏΠΠΠΙ 115 50ΠῈΡ 105 6. δον 6 ΓΘΑΙΠΙΙ, 
Π6 Β6ΓΥΪ ᾿ΠνΘΠΪΔη ΠΡ ΟἸΡΙἀϊ (15. 

ἴᾳ Οοηγνθηΐ58. ΝΟΙΏΙ ΔΙ] ΟἸΏΠ65 ἱΠΠ|Γ6. ϑοῦνοβ οἱ 8015 6 (65ρ1- 
οἶαδθ: 5606] Π60 ἰρ51] 1πΠΟηΐαν, 5οα δά ρ]ογίδιη Ποὶ οἰ οϊοβίι5. βουνίδηΐ,, αἱ 
ΠΏ Θ ΠΟΥ ἢ ΠΟΥ αΐθιη ἃ ἢ60 Ομ ΒΘ ]πδηΐ". Ναιθ ΘΟΙηΠηπὶ ἱηρθηδϑὰ τηὰ- 
ΠΌΠΠ ( νο]]ηΐ, Π6. 5ΘΓῪΪ ἱπν ΘΔ ΘΟΠΟῚΡΙ ΒΟ (86. 

Υ. Ουᾷ οοπῖνοδ, οοοἴζθο5, 5ΡΟΉ 805 πιοηθαί θρίβδοοριιδ. 

Ναϊὰς ἃγίθϑ [πρ6: πηδρὶβ ἃπίθπι ἦ6 {ΠΠ15 ΟΟΓΆΠῚ ΡΟΡᾺΪΟ ΙΟαπιθΓθ, 80- 
ΓΟΓΙθῚ15. Πη615 ἀἸοΙίο, αἱ Ποιηίπ αὶ ἃμηθηΐ, οἵ ΠΡ 15 σοηίθηΐδθ 5ἰηΐ ΟΔΓΠΘ 
80 Βρ᾽"ὰ. ΒΠΏΠΠΟΥ οἱ ἔγαίγι 5 Πη6 15. ̓ ηᾶπἀὰ ἴῃ ποπῖπηο ἴοϑιι (γι ϑ1ὶ, 
αι ἀΠΠραπί οοπίπροβ βιὰ βίοι! Ποιηΐηι5 ΘΟ θϑίδιη. 81 45 ροίοβί ἴῃ 
ὀδϑ {16 τἸηᾶηθΓο, δ ΠΟΠΟΓΟΠῚ 6.115, {πὶ ΠΟΙ ΐΠιι5 Θϑ΄ ΘαΓΠΪ5, ἢ απ Π αΐθ 
Ιηδηθᾶΐ, δ᾽ φ]ογίοἴιγ, ΡΟΥΪ; οἵ 51 56. ΤΠ ΔΙΟΥῸΠῚ ΘΡΙίΒ6ΟΡῸ οσμηβθδί, ἰπίο {. 
Ὠροθῖ νθῦο, υἱ Βροηῃϑὶ οἵ βροηβᾶθ (6 βϑθηίθηϊψἃ δρίβοορι οοππρίαμῃ ἴδοὶ- 
δηΐ, π΄ πυρίϊδ6 ϑβθοιπηάμη) ΠΟΠΊΪΠΙη 5:πΐ, ΠῸῚ 5θοιππηάϊμῃη οπρΙ Αἰ αίθμη. 
Οιμηϊὰ δά. ΠΟμοΌγθη οὶ ἤδηί. 

ἮΝ, Μαϊὰβ ἃγίο ἴπρθ; ἱπ|ὸ 4 ἰδ π66 νϑυθὰ [ἀοἰ0. ϑΟΓΟΥΙΡΙ5 
615. ἀἴοιο, πἰ Ποιηίπιιπι ἃπιθηΐ, οἵ ΘΟΠΙΠΡΊθι15. σπὶ5 ΟΟμ ΘηΐΔ6 5ἰπί οἱ 
ΟἾΓΠ6 οἵ ϑριγπ. δι ΠΟΓ οἱ [Γϑίγι 15. ΠΠ6 15 ῬΓΆΘΟΙΡΘ. ἴῃ ΠΟΙΉΪΠ6 [681 
(ἢν δίϊ, αὐ ΘΟΠΠΙσῸ5. 5115 διηθηΐ, 5ιοαί ΠΟΠΊΪππι5 ΕΘΟ]αβἰδηι. 81 45. ἴῃ 
Οδϑ [86 ΡΘΙΡΙΠΔΠΘΓΕ ροίθϑί δὲ ΠΟΠΟΥΘΠῚ ΠΟΠΊΪΠΪ ΟΔΓΠΪ5, 51Π6 Ιδοίδης ἃ 
ΡογΓμδηθᾶΐ: Β8Ὶ σ]ογίαίιι5 [ἀΘΡΙΪ, ρΟΥΠ, οἱ δὲ οὐ πᾶπη ποίπ8. 510 ῬΓΔΟίαου 
ἘΡβοορῦμι, ΡΘΡΠ οἱ οδϑί[ἃ5. Ξροηβ05 διιίθ 5ΡΟΠβᾶΒΠ16. ΟΠ 556Π81) 
ἘΡΙβοορὶ ΘομΠισαγ! ἀδοοί, αἰ πΠπαρίϊΔ6 5ἰηΐ βθοιπάμσπι ΠΘ], ΠῸῚ 5601Πη- 
ἀὔπη ΘΟΠΟΙΡ Βοοπ8η]. θτηπὶὰ δά ΠΟΠοΟΥρη ἢοὶ ἢδηί, 

ΥΙ. Οἤῇοϊα φγογὶβ οἰνιβίϊαηὶ. 

ἘΡΙΒΟΟΡΟ αἰίθηάϊίθ, αὖ οἱ ἤθιιβ νοθ ]5 αἰίθηάαί, {{{|Ππᾶπ| 650 υἱοί 55 1πὶ 
ΓΘΟΡΘΑΓΘ ΡΟϑ51ΠῚ 605, 4 50} {1 ϑηΐ ΘΡίβοΟροῸ, ρῥΓΘΒθγίογβ, ἀἰδοοηῖ5 ; 

οἱ αἰ πᾶπι Π1Π1 οΟπἰηρσαΐ, οὐ {ΠΠ15 ρᾶγίθπι ΒΆΡΘΓΘ ἰῃ Π60. (ΟἸ]αογαΐ 6 

ἘΥ]. Ἐρίβοορο αἰΐοπάϊί, αἱ οἱ Πθιι5 νο 8. Εοθ αἰ ῬΓΟΡΓΪᾶΠι 
ἃΠΙΠΠΔ ΠῚ ΑἰΠρῸ, (αἱ Ρᾶγοπΐ Ερίβοορο, ΓΘ γίουῖι5 οἱ Πίδοοηῖβ, οἱ Θηὶ 
ἸρΡ5ὶ58. σομῃίπραΐ τη1Πὶ ρᾶγίθμη Πάθογο ἴῃ ῃ60. (ΟΠ θοΓαίθ ἤν! 6 ΠῚ, τη 

ϑοπάα οἰϊδηη οὐδί ϑΙΠΥΓΠΘΉΒΙθι15. ἰάθ0ὺ [ἸρΡΡθη55 [ταἰγἱ δ᾽ΐοαΐ οχίμηϊο 560 Γ51Π| 
58 ΠΟ 55, Πη115 ΜΑΓΙΥΤ ᾿ΠπἰοΥτηΪβοοί ργδθοθρία βου. ΘΙ ΠΪπ5. ΘΟηΓοτὶ ἱπθοΐ ροιβοπᾶ- 
δὰ ΡΟΡΆαΪΙΠ: ΕΧΘΙΡΙΟ ΑΡΟΒΙΟΙΪ, 4] ἴθ τὰπὶ ἱπηϊ(ἀι]0Π 65, {τι45 ᾿ορίπηι5. ἀροο. 2, 
Ι δὰ Τίπι. τηὰ]ΐα ῬΓΔΘΟΙΡΙΐ οτηπΐθιβ ἢθὶ- 10. Κι οοπβοί ἤδη Ερί᾿ βίο! τη Ροἔϊ5 
ῬαΒ]Ιοᾶθ (υἰϑίδπδθ ΟΥ̓ ΠΙΡ5; δἰΐψιθ ἰπβου θη ἀδπη 6556 δά Ροϊψοανριήη οἱ Ρν08-- 
βίοι! μἷο (ΤΥ. 12.}): Νόηῖο αὐοϊοφοθηίίαην ὑμίονζμηι. 1αο. Υ᾽ὰ. Ἐρ. δα ϑιηγτη. ὁ. 18. 
ἡμμαηι οοποηιπαί; οἱ ΤΙ,. 2, 15. Νόηιο ἰῈὸ Νοί. 4. 
σοηϊοηιπαί. Οοίοὶ. 51. Β. Ραπὶι5 δα Ρἢϊ- 2). αν. ὁ ται ο: 2... αὐ ϑαγτη: οὐὔθο 
᾿ρρ. 4, 8. Ἐρίβοορο βἰνθ' Εοοϊ βϑδίδο ΡῃΪ-. δᾷ Ἐρμ65. ο. 21. 
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συναϑλεῖτε συντρέχετε, συμπάσχετε, συγκοιμᾶσϑε, συνεγείρεσϑε, ὡς 
Θεοῦ οἰκονόμοι καὶ πάρεδροι καὶ ὑπηρέται. ᾿Δρέσκετε ῷ στρατεύεσϑε, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ τὰ ὀψώνια! ,"ομίζεσϑε. Μη τις ὑμῶν. δεσέρτωρ᾽ εὑρεϑῇ. 
Τὸ βάπτισμα ὑμῶν μενέτω" ὡς ὅπλα, ἡ πίστις ὡς περικεφαλαία 3 ἡ 
ἀγάπῃ ὡς δόρυ, 

ὑμῶν διὰ παντός. 

ἢ , ὑπομονὴ, ὡς πανοπλία. 
ἔργα ὑμῶν, ἵνα τὰ ἄκκεπτα ὑμῶν ἄξια κομίσησϑε." 
οὖν μετ᾽ ἀλλήλων ἐν πραύτητι, ὡς ὁ Θεὸς [μεϑ᾽]" ὑμῶν, 

Τὰ δεπόσιταϊ ὑμῶν τὰ 
, Μακροϑυμήσατε 

᾿᾽Οναίμην" 

Υ11. Μη Ἰοφαίυην ααὦ ΑἨοοϊθηος οὐ ρασθην γοϑίἱιυαηι. 

᾿Επειδὴ ἡ ἐκκλησία ἡ ἐν ᾿Αντιοχείῳ τῆς Συρίας εἰρηνεύει,, ὡς 
ἐδηλώϑη μοι, διὰ τὴν προσευχὴν ὑμῶν, κἀγὼ εὐϑυμότερος ἐγενόμην 
ἐν ἀμεριμνίᾳ Θεοῦ, ἐάν περ διὰ τοῦ παϑεῖν Θεοῦ ἐπιτύχω, εἰς τὸ 
εὐρεϑῆναί μὲ ἐν τῇ ἀναστάσει" ὑμῶν μαϑητήν." Πρέπει," “Πολύκαρπε 
ϑεομακαριστότατε, συμβούλιον ἀγαγεῖν ϑεοπρεπέστατον, καὶ χειροτονῆ- 

2 
σαί τινα, ὃν ἀγαπητὸν λίαν ἔχετε καὶ ἄοκνον, ὃς ̓ δυνήσεται ϑεόδρο- 
μος. καλεῖσϑαι" τοῦτον καταξιῶσαι " ἵνα πορευϑεὶς εἰς Συρίαν δοξάσῃ 
ὑμῶν τὴν ἄοκνον ἀγάπην εἰς δόξαν Χριστοῦ. Χριστιανὸς ἕ ἑαυτοῦ ἔξου. 
σίαν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ Θεῷ σχολάζει. 

3 

ὑμῶν, ὅταν αὐτῷ ἀπαρτίσητε. 

3) συναϑλῆτε 586. (1, γο85. 
4) Εἰ οχ Ποὺ οἵ δχ ϑβθαιθηἝ }ι85 

Ιοοἷβ νοϊαθυιηΐ οβίθη θυ υἱνὴ ἀοοί!, 
ορ᾿ βίο δηὶ ἤᾶηο ΠΟ 6558 ἴρπδι}}, γο] 581- 
[6 πᾶης ΡδΙίοπ ; {πο ἴῃ δὰ ἰοἱ Τ,α1πΠὰἃ 
γοοᾶ θα] ὰ ΟΟΟΙΓΤΟΓΟηΐ. Νάὰπι, ἰπααϊιηί, 
ἰΐδηθ σ1615 [πἰΐ ᾿σηαΐπιβ Πἰηστιὰθ αΓὰο- 
ὁδ6. πὖ] ποϑοιροί, αἰ ἠοροϑβίίιηιν, «υϊά 
αὐοοΐρονο, αὐϊἃ ἀοδογ γὴν 56 0 αὐ ΘΟΙΙ5 
γοροῖ ἡ Ἐδίθ! 1, αἰ Ραΐο, υἱνο5. ἀοοΙ551- 
1205 ἱπα]ο τη. 511. ΟΠΊηΪὰἃ ΘηΪΠῚ ἢᾶθο 
γοῦρα ἀοβιπία διη1 οχ ΤῊ] ΠΠ{ἰἃὰ οἱ 16 
Ἠοιηᾶπο; πρᾷιθ (ΔΘ ΟΙΒ ΤΠΪΠΠ85 ποίᾶ, 
4πᾶπ| Ποιηδηΐβ: ἱπ|Ὸ οἰϊδη] ὙΘΙΠΔΟΙΠ 5 
ΠΟίΟοΓᾶ. Ομβ5 οδί, 4] πρϑϑβοϊαΐ, οἸηηϊὰ 
τ ἀγα γοσαθ α οἰϊᾶπη ἃρπὰ ἀτᾶθοοβ 
ΟΡ Ιητ1558 7 Ποὸς (ἀπἰ ἱρποῖδΐ, ΠΠΠ Δ 1Ὶ 
Ταοίϊοοβ ἰΘοῖ; 6 {α]} 15 ἀΙΒΟΘΓΟ. οϑί, ΠῸη 
ἰδηΐατη οἴ οἰὰ, ΡΔΓ65. ΘΧϑγοἰ(π|5.. Τα} ΠΠ{π|1Π 
ΘΧΟΓΙΟΙΪα,, 51 Π}}ΠΔ π|6, 564 οἰἶδπ [6965 τη ]- 
ΠΠΠᾶγ65 ΤΠ αι] πη6 {π|556. βου ρίαβ. οἱ γϑοϊ(αίαβ. 
Εδάθη {ιθάτ6 οϑὲ σαι] ἴῃ ἴπγ ἀγᾶθοο- 
Βοιπᾶπο ΟΠΠ|5. ἸΠΠΠΠΊΘΓὰ γὙοοδΔθιΪα, πηᾶ 
ΟΠ] ἱπΡ ΓΟ. ἴῃ (Ἰδοοϊδ πη] ἤπογΘ {Γ8η5- 
Ιαίϊαβ. Ἦἤοθο. ποβ Πθβοῖθ. πη ραίϊιη- 
[1 γϑίθυιιΠ] [1 ΒΟ ΠΒ. ΠΟΤ πὶ ΠΡ 1]. ΝΟ 
᾿ΐα {16 ΤῊ ΓΔ 11Π|, 51 ΠΟΙΊΟΤ ἃ [ὉΓΘηΐ γα] 60 
γοοᾶθυ]ὰ ἰδία, ὀινώγιον ΡΓῸ δι] Ρ θη ]ο 
"ὨΠΠΠὰτὶ, δεσέρτωρ, δεπόσιτα, ἄκκε- 
πτα, {πᾶ 1||ἃ. 4τὰἃ6 Δη  ΦαΪΟΤῚ θῚ5 
ατδθοὶβ ἴπ ἀ81 [ΘΓ Πΐ. [ἢ δοι1ῖ5. 51 }- 
ἢᾶρὰθ ἘΘΟΙοβίὰθ 46 Ῥοϊγοαγρο δᾶ )65 
χομφέχτωρ, οἱ βοχοθηΐία ἃ[10ὶ [ἃ σΘημ8, 
οἰϊδπ ἰπ ΠΠΡῚΪΒ. ΠΟΥΪ ΤΟΘ 65. ΜΊΓΟΙ διι- 

Τοῦτο τὸ ἔργον Θεοῦ ἐστὶν καὶ 
Πιστεύω γὰρ τῇ χάριτι, ὅτι" ἕτοιμοί 

ἰθὴ., (πὰ γϑίοὺὶ ἸΠ ΘΡΡΓΘΙΙ ἴῃ ΤΠΘΠίθ ΠῚ 
ὙΠΟ, πὶ ΡΓῸ “65 } 076 σα θὲ πογοΐ οοΐο- 
δίηι. ΟἾ15 ΘηΪ ἢ ΠΟβΟΙζ 1π τ] {1 ἀ656Γ1- 
[0165 γΟ δ] λειποταχτοῦντας Ὁ Ροβίοιϊον 
δοίαβ ΠΟ 605 ἰδηίιμπ), 564 οἱ σϑθρ] } 685 
οἱ Ῥγοάϊογοβ τὰ Δάρ6}1αΐ. Κο55. 

5) ΡΥ αδπῚ. δἰ οσδηίον δεσέρτωρ οἱ 
μεγέἕτω ΟΡΡΟΒΈΠΓΕΙ : πος ἰηβοῖίθ 50}- 
᾿πΠ 91} ϑεπόσιτα, οαἱ γνοοὶ Γοβροηάοί 
ποΙηθη ἄχχεπτα. Οοίοϊ. Μιγαΐαν. Ὑοββὶιβ 
ἀαϊἃ [ηΐ. γε. ἴῃ τηθηίθιη ὑπο υ πὶ ΡΓῸ 
αἰ ογΓΟΥῸ 5. 51 Π{π6}Ὶ}} ΘΙ Οϑ1Π. (οά. Μβιι5 
δάμπαο Θχθροὶ γοοθπ ἀργός τηᾶΓρὶπὶ μος 
τη0 0 Δαπουρίδη ; αἴθ ἢος σ᾽ Οββϑιη 
ἐπι 51 {10}}8 ϑεσέρτωρ (γἀπβία ι [ηΐ. νοὶ. 
Ιαο. ἴπ ἰοχίῃ (οὐϊοῖ ἃ δεσέρτωρ. οἱ 
γοχ ἀργός τῆᾶῃ. ἃ]1ὰἃ ᾿πᾶγρίηὶ δάβοιρία 
ΟἸΠῚ 5'σποὺ. γ΄ ΓΟΒΡΟΠαδρί. 

0) [ἃ νοσάθα] 0 αἰϊίπ: Ισηδίϊαβ, (αϊἃ 
ἀΘΒΘΡΓΟΓΟ5. ἈΓΠΊὰ ΔΡΙΙΟΙΘθηΐ. Ρδαγ 5. 

1) διπόσητα (1... 
8) ῆος (ὁ 1, ΙπἴρΓΡο]., 

αοΐ. γο5510 δα. δηΐθ ἴδο. 
9) ΡΓΔΟρΡΟοΒΙο, 4πᾶθ. Θχοὶ αἱ αἰ 4116 

Ν8., 65. ἃΡ. [πίρ6γ}Ρ0]., 8501. οἱ ἰηὴ [τὰρ- 
Τη6 η{15 Πδιηαβοθηϊοὶβ ἈΠ οἰ οα] αἰ ἰ5. 

10) Οἶ  Βυρτὰ ο. 1. ΕΡ. δὰ ΕΡΕ. ε. 2. 
ὅᾶρ. ὙΠ. 1) ̓ Επειδὴ 1ἴδ6. ο. ἴ,, Ὀοη- 

Πυπαηΐε ἀππὸ ὦ; Ἐπεὶ δὲ γοβδίιβ, οἱ 
σαὶ οὐ 60 ἴδοϊηΐ. ϑυσιβ ΘΧχ ἢ. σᾶρ. 
[0 ἢἶδὶ ἀϊοίαμι Χριστιαγὸς ἐξουσίαν 
ἑαυτοῦ οὐκ ἔχει, ἀλλὰ Θεῷ σχολάζει 
γο θη ἄο 510] ΘΙ οαῖι. γΥἱά. βιρτὰ Ερ. δὰ 
ΘΙΏΥΓΗ. ὦ. 11. “δὰ ΡῃΙΠδά. ο, 10. 

χομέζησϑε 

ΝΥ τ οαρπ ἡ ΦΕΨοὁοἕΨνεἔὁουωοἔσ “α 
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γοθὶ5 τηπΐπο; τπὰἃ οοΓίδίθ, ἀηὰἃ ΟΟΥΓΙΐΘ., ΘΟΙΠρ Αἰ 1 ηϊ, τπὰ (οΥἶ6, ἀΠὰ 

ΘΧβαγριία, αἱ Ποὶ δάμη! πΙβ  Γ[Ο 65, [Π}}Π1Γ65. οἱ τη] Π]51Ὁ1. ΡΙδοθία 11, σαὶ 

γα Πα 15, ἃ 410 οἱ βιι!ροπάϊα ἰθρι]5. ΝΟ νϑβίγιιπι ἀἰθβουῖοῦ ἱπνθη δέ. 
Βαριἰβίηιι8 νθϑίρι' τηληθᾶΐὶ υϑ]αΐ ἃγπιᾶ, ἤάθ5 τ σα]θᾶ, οἰ γ ἃ5. αἱ Πᾶϑίᾶ, 
Ραἰοπΐϊα αἱ ἰοὰ ἁτιηδίαγα. ΠΘροβιία νθϑίγα βηΐ ορϑγὰ νϑϑίγα, αἱ οοορία 
γρϑίγα ἀἰρπθ γορογίθιῖϊβΒ. ΠΟηρΔΠΙη65 ᾿ΘΙλ Θϑίοίθ ἃ]6 1 δὰ δ] Γ6 απ ἰῃ 
τηδηϑβιιοίπἀϊηθ, αἱ οἱ Πθιιβ οὐρὰ νοβ. {{Ππᾶϊη γᾶν γ 015 ρϑγρθίαο. 

οογίαίθ, πη] ΟαΡΓΙΘ., ΘΟΙΏρ Αἰ 11 ἰν 61), 5112} ἀπ] 680 16,. 5Ιπη1}} ΘΧΕῈΓ- 
οἷο, αἱ Ποῖ ἀἰβρθηβαίο"θ 5, 556 5850 68. οἱ ΠὩΠ15{}1. Ρ]δοθίθ 1Π1, οαϊ τη ]- 
Ἰϊλ{15, ἃ πὸ οἱ βἔρθπαϊα γΘΟΙΡ 15: ΠΘΠ]Ὸ νΘΒΙΓΙΠῚ ἀθβουοῦ ἱηνθηϊδίαγ. 
Βαρί(ἴ5πιι5 τηὰπραΐ γοἰαΐ γᾶ, 465 αἰ σα]θᾶ, ΟΔΡΙἃ5. αἱ Παδία, ραι!6π|1ἃ 
αἰ ἃγιηδίπιγα (οί ΟΟΡΡΙ5. ΡΓΟίθρθηβ. Ὠθροβιία νϑϑίγα βιηΐ Ορογὰ νϑϑίγᾶ, 
αἱ δοορορία νοϑίγα ἀϊσηὰ ΓΘΡΟΡίΘι15. ΠΟΠρΡΔΠΙΠη65 ΘΡΘῸ Θϑίοίθ [ΠΥ Ο6ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
τηδηϑαρίπαϊ πα, δἱοαὶ οἱ θθι5. ΟΠὶ ΥΟ} 15. ΘΘΠΊΡΟΙ γΟὈ]5 ἔγααϊ ΟἼΡΘΓΘΙΙ. 

ΥΠ. Μεθ ἰοφαίμην αὐ Αποοϊνθηοβ οὗ ρασθην γϑϑίίαηι. 

Ουΐϊὰ γ61Ὸ ΘΟΟΙθ5ῖα, 4τιὰἃρ 658. Απίὶοο δ ἴῃ γα, αὖ τ] ΓΘ] ἔα 
δδί, ρΡᾶρθ. ἔα! ΡΟΓ ΡΓΘΟΘ5 νοϑίγαβ; οἱ Θ0ΡῸ ΠῸΠῸ {ΓΔη ΠΆΠΠΟΥ ΔΠΪΠηΟ 
51 ἴῃ ΒθουγίαίΘ Π 6]; 51 00 ΡΘΓ ῥᾶβϑΙΟΠ6 ἢ ἢ θη ἀ5ΒΘ πᾶ, τι [ῃ 
ΓΟΒΟΓΓΘΟΙΟη6. αἰ βοιρυ 5 νϑϑίθν νην, δορί, ΡΟΙΥΟΑΓΡΘ, ἴῃ θ60 ᾿θδ[ἰ5- 
51η6., ΘΟΠΟΙ απ οορθνα Π60 ἀθοθη 551 11, Οἱ ΘΙΙσοΡα. ΔΙΊ Π16 ΠῚ], {161} 
γΆ] 46 ΟΠαΓΠῚ ἢ )Θ 115 οἵ ᾿ΠΠΡΙΡ τπ, 4πἰ Ροίθνη αἰνίητι5. ΟΌΓΒΟΙ ἀρ] ΔΓ] ; 
πη 4ὰ6 60 αἀἰρηᾶγὶ ΠΟΠΟΓΘ, αἰ ἰπ ϑυγίδπη ργοίδοἴιι5. ᾿πηρΊρυᾶπι ΠΥ α 6 1η 
γοϑίγαιῃ δά 6] οἱουγίᾶπι οο] γί. (ἢ γιβ ϊδηι5 581 ροίαϑίαίθπι πθη ἢᾶθθί, 
56 60 γαρᾶΐί. Ηοο δϑί ορὰβ δὶ οἱ νβϑίγιπη, 4πδηἊο ἰἀ ἴῃ 1ΠΠπ|8 ΠΠ0Π0- 
ΓΘ ΠῚ ΡΟΓΘΟΟΡΙΙ5. ΟὀοπἤἊο ομ]π σΓαί6, γ05 ρᾶιΐος 6586 δὰ Ορι18 00 

ἘἜΨΠ. Ροβίφαιδιῃη ΕἰοοΙοϑῖὰ ΑΠΓ ΘΟ μὰ ϑυγίᾶθ ρϑοαία αϑΐ, οι 5ἰ- 
σι ποαίαπη 680 ΤΏ]Π], ΘΙ ΟΥΔΙΙΟΠΘΙ ΥὙρϑίγδη, οἱ 690 {γδη Ἀ} ΠΟ] 5111 

ΔΠΙΠΟ ἴῃ ϑθουγίαία Πρὶ: 51 [ὉΓ6. ΡῸΙ ρββίοηθη ΠΘῸΠῚ 556 πᾶ, αἱ ἰη 
ΓΟΒΌΡΓΘΟΙΟΠΘ αἰβο ρα 5. νοϑίοθῦ. ἰηνθηϊα, Θροτχίοί ἴ6, θα[ἰ55π|6 ΡΟ]γ- 
ΘᾶΓΡΘ, ΘΟΠΟΙΠ ΠῚ ΒΔΟΓΟβδη οἴη] ἄροῦθ, οἱ δἰ σθγα ΔΙ {6 πὶ γ0 0} 15 ΟϑΡΙ 58- 
ΤΠ οἵ ἱΠΊΡΙΘΡΙΠΙ, αἱ ΘΌΓΒΟΥ αἀἰνίη15 ΔΡΡΘΙΙΑΙῚ ροβϑδιΐ, οἱ ἀθοθυποῦα, τί 
116 ἴῃ ϑυγᾶπη ργοίθοία5 ργδθάϊοοί Πηριργᾶμη οδΡ [δίθη νϑϑίγδηι δά σἷο- 
γα (ΠΡ. (ΟΠ γ βι δ δαὶ ροίθϑίαίθμη πθη Πᾶθοί, 564 60 ναορδί. 
Ηος δϑὲ ορὰβ "οὶ οἱ νϑϑίγιμι; (υᾶηο ἰὰ ἰρϑαμη ΡΘΡΘο ΓΙ 15. ΟγθᾺ0 
ΘηΪπΠ βγαίὰθ, πο ρᾶγαϊ! 6815 δά ργδθβίδη ἃ Ποηὰ Ορογὰ Π60 ΘΟΠΡΤΘη- 

2) [ἰὰ Ο1,, οἱ οχ Νίβθ. ποϑίυ!θ ΓΘΌΘη5. 
Ἰοπρίουϊβ Β, αἰτήσει ΤΠ ΘΡΡΟΙ] ἴοι ο. γοί. 
[ηϊ.. ἀπά (οἱ. οοπἰοοἰί ἀναιτήσει. Αττη- 
ὨΪα5 : ργθοῖθιι5 υδϑιγ18 οἱ αϊδοίρείι5 υο5[6} 
ζηυθΉ 101. 

89) παϑητὴν οὐμη 4115 ΙΔοΟΡΒ 5 
οχ Νίβ. ἴὋπ4|6 ΡΘΑΙΒΟΠΙΒ: Οτιᾶθγθ, ἃη πἰ 
ἃμαϑεῖν μαϑητὴς, ἰἴία ἃ παϑεῖν πα- 
ϑητής. ϑεὰ Οοάοχ (ὁ ἀἰδίηοία. ον! 
μαϑητὴν, οἱ ἰΐαὰ οδί ἴῃ ΠοΙβίθηϊ ἃρο- 
στάρι ο (οαϊοἰβ Ν᾽ α., π6 6 ἤθη ἃ}. γ᾽ οβ511Π|. 
[14 οἰΐδη γοΐ. ἴηΐ. οἱ Αση. Μραϊοοὶ (ο- 
αἰοἶβ Βου]ρίαναπι σταϑητὴν τηθηάππι ριίο, 

4) Ηδδο τοίοσί 5, ΡΟ γοαΓΡι5. ἰῃ ΕΡ. 
δὰ ΡΊΩΙ “ς. 19.5. Βδαγς. 

5} 18 (1., ὡς Ὕο055. Κ΄ εὖ ααἱ ὀππι 
ΤΟΟΙ ΔΓ ηΐ. 

6) 81. γοββ. τϑοίθ, χαταξιῶσε (Τ,. 

Τὴ [ὰ 1, Ο, ἴῃ 410 «αϊάοπι ργα5 [αἱ 
αὐτῷ ἀπαρτήσητε. Αριυά γο85. αὐτὸ 
ἀπαρτίσητε, «ποὰ [10}. ἱπηρι. πι561| 
δὰ [Ιὰο. πη81]6 Τϑροίϊουπηί. 

8) ΤΙλπθροπθ γὑρρὰ: ὅτε τῇ χάριτι 
. 6, διὰ τῆς χάριτος. δ»). 
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ἐστε εἰς εὐποιΐαν Θεῷ ἀνήκουσαν. 

ΙΘΝΑΤΙ ἘΕΡΙΒΤΌΙΑ Δἢ ΡΟΠΥΘΛΆΡΌΜ. ὙΠ. ΥἹΗ, 

Εἰδὼς οὖν ὑμῶν τὸ σύντονον τῆς 

ἀληϑείας, δι᾿ ὀλίγων ὑμᾶς γραμμάτων παρεκάλεσα. 

ὙΠ]. Εἰ αἰἴΐαθ δοοίοδῖαθ ἰοφαίος υοἱ ορίδίοία5 Απίϊοοϊυϊαηιν ηυϊίαηί. 

ϑαϊζιί(αίϊοηθ5. 

Ἐπεὶ πάσαις ταῖς ἐκχλησίαις οὐκ ἠδυνήϑην" γράψαι, διὰ τὸ 
ἐξαίφνης πλεῖν μὲ ἀπὸ Τρωάδος εἰς Νεάπολιν, ὡς τὸ ϑέλημα" προσ- 
τάσσει" γφάψεις ταῖς ἔμπροσϑεν ἐκκλησίαις, ὡς Θεοῦ γνώμην κεκτη- 

3 

μένος, εἰς τὸ καὶ αὐτοὺς τὸ αὐτὸ ποιῆσαι, οἵ μὲν δυνάμενοι πεζοὺς 
πέμψαι, οἵ δὲ ἐπιστολὰς διὼ τῶν ὑπό σου πεμπομένων᾽ ἵνα δοξασϑῆτε' 
αἰωνίῳ ἔργῳ, ὡς ἄξιος ὦν. 
τοῦ ᾿Ἐπιτρύόπου σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων. 

᾿Δσπάξομαι τὸν μέλλοντα καταξιοῦσϑαι 
Ἔσται ἡ χάρις μετ᾽ 

άτταλον τὸν ἀγαπητόν μου. 
τοῦ εἰς Συρίαν πορεύεσϑαι. 
καὶ τοῦ πέμποντος αὐτὸν Πολυκάρπου. 

εὔχομαι ̓  ἐν ῷ ἐν Θεῷ ἡμῶν ᾿ησοῦ Χριστῷ" 
Θεοῦ καὶ ἐπισκοπῇ" 
᾿Ἔῤῥωσϑε ἐν κυρίῳ. 

(ἀρ. ΥΠ1|. 1) 5.105 πιηδηὴ 56 η ΘΠ {18 Π| 
ΟΧ ὁᾶΡ. Οὐοἴανο θὰ Ζα!άθμη Γδίϊοη6 Τροῖ- 
ἰαΐ, ἃ. 51] 166 ͵ 5861: σπάζομαι τὸν χα- 
ταξιούμενον τοῦ εἰς ΑἈντιοχείαν πο- 
ρεύεσθαι ἀντὶ ἐμοῦ, χαϑὼς ἔνετει- 
λάμην σοι. {Π᾿πιὰ γὉ»ν. ἀντὶ ἐμοῦ, 
χαϑῶς ἐνετειλάμην σοι, τιθο ἃ} ΑΥΠι6- 
ηἷἶοὸ ἁρηϊία, ΔΠΙΘ πᾶ πιᾶπὰβ Δἀαἰἀπηθηΐαη 
6586. νἱ ἀθηΐαν. 

2) ἠδυνήϑη 6. 
3) 1. 6. τηδηααίμμη ἱπηρ ἃ ΟΥ 5. 561 

τα  Π τπιτα.. ἀπ Ιρπαιϊαπι ἀποοθαηΐ, 56 γο- 
᾿Ιυπία5 Ποῖ. . Θέλημμια ἈΡΒο 6. ῬΟΠΪΙΠ 
ΕΡ. δὰ βγη. ο. 11. 1α(. 

᾿Αὐπάζομαι ΄Ἄλκην , 

᾿Δσπάζομαι πάντας ἐξ “ὀνόματος, ἀαὶ τὴν 

᾿Δσπάζομαι 

αὐτοῦ διὰ παντὸς, 
᾿Εῤῥῶσϑαι ὑμᾶς διὰ παντὸς" 

Ο ,διαμείνητε' ἐν ἑνότητι 
τὸ ποϑητόν μου ὄνομα. 

4) {0 οἱονίβεονὶς νεῖ. [ηΐ. ϑ64 [Θβ ΘΟ Ἶ τη 
Ροιι5 ἕνα δοξασϑῆτε αἰωνίῳ ἔργῳ, 
ὡς ἄξιον. 

ὅ) ὕοος. χαὶ τοῦ πέμποντος αὖ- 
τὸν πολυχάρπου. ᾿Εῤῥδῶσϑαι ὑμᾶς 
διὰ παντὸς ἃ γοβδῖο ΡΓΔΘ ΘΙ ἶδβὰ τὸς 
βίΠ{π|1 ἴΔ0. οχ 1,.. Ἐχίδηϊ ρὰ οἰϊαπη ἰπ ὦ. 

0) χυ ΟΙ,, 1. 6. χρεστοῦ. 
1) διαμείνηται (, ε ϑιρΓᾶ. 
8) Τμ656 ἐπισκόπου, αἰ Πα θηΐ οοα!- 

668 Αὐρυβίαπιις οἱ 1, Ι ΟΘβ ΓΘ η515 (Θρ βίο  δθ 
ἸηΐοΡΡ οἰ αία6). ϑδηϑίι, ΜΙΝ φαϊάθιῃ ἰθοιϊο 
ἐπισχοπῇ 564 10 }} δϑίαίθ πῸΠς ἀΡ ΒΩ 
ΘΟΠ51Π10 [οί 6586. νἱάθί" οὃχ ΡΟΝ 
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θομῖη, δά ἤδαπὶ ρου π6η5. (πη) ἰδ 16 50] ΓΘ ὙΘΠΘΠΘ 5 ὙΘϑίΓΠ ΟΓ ρα 
γουαΐθιη σἰπἀϊπιπη, ὈγΟνὶ οριβίοϊα νῸ 5 δΔαϊιογίαίι 5. 511Π|. 

ἰΔ. ὕππη ἰριτ} ΠΟΥΘΡΙΠΙ ἰπίθ 511) ὙΘϑίγιπὶ Ὑϑυ  αί 15, ὈΓΟΥ 115. ΠΟΥ 8. ὙῸ5 
οΟΠουαίιι5. 511. 

ὙΠ. ΕἸ αἴΐαο Θοοϊοδῖαθ ἰοφαίος υϑὶ θρδίοίας ΑἸίοοἰνίατν πυϊαηί. 

ϑαϊιυίαίοηι68. 

ὅση. ΟἸΉΠ 115 ΘΟΟΙΘ5115 ΒΟΡΠΘΓΟ ΠῸΠ ΡΟΐΠΘΙη, (πο04 γαρθηΐθ ἃ 
Τγολάθ ΝραρΟΙη, ἰπ581 ἰἰὰ ρμοβίμ!δηΐθ, Πᾶν] βν Ρη ἢ (1, 4] βοηίθηίίαα 
Π)6ὶ 515 “ΘΟΙΏΡΟΒ., 50 1065. ὙἹΟΙΏΪΒ. ΘΟΟΪ65115, αὐ οἱ ἰγ81 ᾿ἄθμηι [ἀοίαηϊ, «αὶ 
Ροβϑιηΐ, ρα 65. πη Δηΐ, Δ} ὙΘΓῸ ΟΡ βίο. ῬΡῸΓ 605, (ἱ ἃ (6 τη οηΐαν : 
αἱ σΙΟΥΙ ΠΘΘΙῚ5. δοίθυηο ΟΡῸΡῈ, («πριηδάπηοάμη ἀἰρηι5 65. ϑα 9 ΟΠ]Π65 
ποιηϊηδίϊπη, οἱ ΕΡΠΓΟΡΙῚ ὈΧΟΥΘΙῚ οὐ ἰοΐᾶἃ ἀ01η0 51τὰ οἱ [06 115. δα]αίο 
Αἰἰα! πη τ} ομᾶγαμη. δϑαϊαΐο οαπη, (αἱ ρΓοίδοίίοηθ ἴῃ ϑυΓᾶπι ἀἰρηι5 
μάθοι αν. ἀτγαίία ἴῃ Ρογρθίπαη. οπὶ 10 οΥΐ οἱ οὰπὶ τη (6 ηΐα {ΠΠ1Π| 
ῬοΪγοᾶΡρο. Ορίο νὸ8 5Θ1ΏρΡῸΡ νά] ἴῃ 60 ποβίιῸ [δϑ1 (Πγϊβίο, ΡῈ. 
{πθῖ ἴῃ ἀπίοηθ οὐ Π)60 οἱ Θρ᾿βοοραίι ροΙ πὰ ποα 18. ϑα!αΐο ΑΙΘΘη, ἀ65]1- 
ἀθγαθ}}] 6. Τὶ ΠΟΙΠΘη. Ὑαϊοία ἴῃ ΒΟΙΏΪΠΟ. 

ἘΥΠΠ. θΘπομίαμη οἴμοι 5 ΕΟ 65 115. ΒΟΥΙθΘΓΘ. ΠῸῚ Ροίαὶ, 4π04 ΓΟΡΘηίθ 
ἃ Ττολάθ ΝρΔΡΟΙΙη) Πᾶν] ρᾶγ6 ΟΟρΔΓ, ΔΙΙΟΓἢ νοΪηΐαία [ἃ ᾿πθ6πΐθ, 501]- 
65 Θθίθυῖβ ΡΟΓΓΟ ἘΘΟΙΘ5115, αὖ 4αὶ Π6ὶ νο]πίδίοπι ἰθηθᾶ8, 410 οἱ ἰρϑὶ 
ἰάθη [αοϊαηΐ. ΕἸ 4] ροβϑιιμΐ ροάϊία5. τη Δηΐ; 4111 γΘΓῸ ΠΠ6Γ5 Ρ6Γ 6058, 
(αἰ ἃ [6 τη απΐπν, αἰ ΟΡΟΓΘ ΠΟῸ δδίοθυ πο σ᾽ ΟΥΠΠ ΟΘμΪηΙ, βἰοαΐ ΠΠΘΓΟΓΙ5. 
δά α 0. ΟἸΠΠ65. ΠΟΙΗΪΠΔίϊη, οἵ ἀΧΟΥΘΠῚ ΕΡΊΒΟΟΡΙ οπῃ ἰοΐὰ [ΔΠ}1}1ἃ 5πὰ οἱ 11- 
65. ϑα!αΐο ἀϊ]οίπιπι τὰ] μὶ Αἰζα!απι : βαϊαΐο ἀδβισηδπάθπη ἃ (6 ἴῃ 
ϑυγαη. ΕΥΙΓ οαπὶ 10 σγδίϊα 56ΙΏΡ6 1, οἵ ὁὰη] 60, {πὶ ταϊ{ ΠΠὰπὶ, Ρο- 
Ιγοᾶγρο. θΘρίο, νοβ 56ΏΡΟΙ νοῦ ἴῃ Π60 ποβίγο ἴθϑιι (Πγιϑίο, ἴῃ 400 
ΡΟ ηδηοίθ [η΄ πηϊΐαία οἱ ἱἰπίο]α Π6]. ϑαϊαίο Αἰσθιη, ἀβθϑι ἀγα }}}6 τΏ1Π| 
ΠΟΙΊ6η., Ὑαϊοίδ ᾿ῃ ΠΟΙΏΪΠΟ. 

ἐπισχόπου. ἴῃ (οἅ. Β τοοθη5. ᾿οηρΊοΥ 8 9) ἄλχην (Ἰ,. Οἷν. Ερ. δά ϑηγτη. ο. 13. 
ἱπγοηΐο ἐπισχόπου, τηᾶη. 8566, ἢ 5ἷπ8 ὁ Ιη (ἃ ἀδοβϑὶ δρίργαριο ΠΡῸΣ πο- 
Βα ϑουρίο βαρτα. Εἰίαπη ΑἸτη. ἐπισχό- ΑὙΥΚΑ͂ΡΠΟΝ, «άπ γοββίῃ5. βιιθίθοὶΐ 
που. : ΕΧ Τὰ 
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ΜΑΡΤΎΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤἹἸΕΡΟΜΑΡΤΎΡΟΣ 
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ. 

Ι. ᾿σπαίὶ οὐγα ραξβίοναἰϊδ οἱ πιαγίψτειϊὶ ἀοδιἀογίυηι. 

᾿Ἵρτι' διαδεξαμένου τὴν “Ρωμαίων ἀρχὴν Τραϊανοῦ, ᾿Ιγνάτιος, ὁ 
τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιωάννου μαϑητὴς," ἀνὴρ ἠνἣ τοῖς πᾶσιν ἀποστολικὸς, 
καὶ ἐκυβέρνα τὴν ἐκκλησίαν ᾿Αντιοχέων ἐπιμελῶς ,} τοὺς" πάλαι χειμῶ- 
νας μόλις παραγαγὼν τῶν πολλῶν ἐπὶ 4Ζομετιανοῦ διωγμῶν, καϑάπερ 
κυβερνήτης ἀγαϑὸς, τῷ οἴακι τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας, καὶ 
τῇ συνεχείᾳ τῆς διδασκαλίας, τῷ τόνῳ τῷ πνευματικῷ ," πρὸς τὴν ξά- 
λὴην τὴν ἀντικειμένην ἀντεῖχεν" δεδοικὼς μή τινα τῶν ὀλιγοψύχων ῃ 
ἀκεραιοτέρων ἀποβάλῃ. Τοιγαροῦν ηὐφραίνετο μὲν ἐπὶ τῷ τῆς ἐκχλη- 
σίας ἀσαλεύτῳ, λωφήσαντος πρὸς ὀλίγον τοῦ διωγμοῦ" ἤσχαλλεν δὲ 
καϑ᾽ ἑαυτὸν, ὡς μήπω τῆς ὄντως εἰς Χριστὸν ἀγάπης ἐφαψάμενος, 
μηδὲ τῆς τελείας τοῦ μαϑητοῦ τάξεως. ᾿Ἔνενόει γὰρ τὴν διὰ μαρτυ- 
ιϑίου γινομένην ὁμολογίαν πλεῖον αὐτὸν προσοικειοῦσαν τῷ κυρίῳ. 
“Ὅϑεν ἔτεσιν ὀλίγοις ἔτι παραμένων τῇ ἐκχλησίᾳ, καὶ λύχνου δίκην 
ϑεϊχοῦ τὴν ἑκάστου φωτίζων διάνοιαν διὰ τῆς τῶν [ϑείων]" γραφῶν 
ἐξηγήσεως, ἐπετύγχανεν τῶν κατ᾽ εὐχήν. 

Π, ᾿φηπαίζι5 α Ἰγαΐαπο οοπαθηιπαίν. 

Τραϊανοῦ γὰρ μετὰ ταῦτα ἐννάτῳ᾽ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας, ἐπαο- 
ϑέντος ἐπὶ τῇ νίκῃ τῇ κατὰ Σκυϑῶν καὶ 4ακῶν" καὶ ἑτέρων πολλῶν 
ἐθνῶν, καὶ νομίσαντος ἔτι λείπειν αὐτῷ πρὸς πᾶσαν ὑποταγὴν τὸ τῶν 
χριστιανῶν ϑεοσεβὲς σύστημα, καὶ εἰ μὴ τὴν τῶν δαιμόνων" ἕλοιτο 
λατρείαν μετὰ πάντων͵ ὑπεισιέναι τῶν ἐϑνῶν, διωγμὸν ὑπομένειν ἀπει- 
λήσαντος, πάντας" τοὺς εὐσεβῶς ζῶντας ἢ ϑύειν ἢ τελευτᾶν κατηνόγ- 
καΐζεν. Τότε τοίνυν φοβηϑεὶς ὑπὲρ τῆς ̓Δντιοχέων. ἐκκλησίας ὁ γεν- 
ναῖος τοῦ Χριστοῦ “στρατιώτης; ἑκουσίως" ἤγετο πρὸς Τραϊανὸν, δια- 
γονταὰ μὲν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν κατὰ τὴν ̓ Αντιόχειαν, σπουδάζοντα 
δὲ ἐπὶ ᾿Δρμενίαν καὶ Πάρϑους. (δὸς δὲ κατὰ πρόσωπον ἔστη Τραΐα- 

ὅδρ. 1. 1) Νοίμιη εβί, ΤΊαϊδημηη ἃ. ἀππ υἱάθίαν", ᾿θηδίϊαπη [1556 Δα] ΓΟ  ΘΙῚ 
95 Ρ. μι. ἢ. Νοῦναθ Πηρυ ΟΣ ϑιιοοθδ- 
5586. 5ῖγθ διίοπι ᾿ϑηαίίπ8. 5ΘΟΙΠ(ΠΠῚ 
[556 ππὲ οἱ Βαροπαιη ἃ. 107 τη ὙΠ] 
ΒῈΡΠΙ, βῖνο ἃ. 112 βϑοιηάμμη 4|108. 51γΥ6 
ἃ. 11δ, αἱἱ νἱἀοίαν αὐ θϑυνθ! !]ο, βῖνα ορὶ- 
ΔΗ θι15 ῬΘΆΣΒΟΠΟ οἱ ΟἸοσῖοο ἃ. 110. νῸΧχ 
ζάρτι ποὴ ἀθ [προ ογ6 ὨΠΡΘΙ ἴδοίο ἰπί6]- 
Ἰϊρὶ Ῥοίοβί, βοὰ ἀθ πόύθ!]ο οϑί οαρίθηάᾶ. 

2) 6 ἀϊδβεϊρα!αία. 5. ᾿βηδι} 51} ΟἸΓὰ 
οἱ Ἰηβιτας1|ὸπη6 5. ΤΟΔΠΠΪ5 Ἀροβίοι! Δ] πὶ 
Β:Ποηΐ ΒΟ ρΡίουοβ ἘΟΟΙ Θβ  ἀβι]οἱ ; ΦΕΟΤΙΙΏ 
ΡΟΣ {π|6 ΟΠΊΠ65, ἰπ ΘΠΔΓΓΔΠ 15. ΘΔ ΠΟΙΟΙΠῚ 
Μανίν 5 οσοιραίϊ, ραγθηίαπη, Ραΐγϊδθ, 
Πδ(ΠΠΠ] 1} ΠΙΘΙ]ΟΥ ΠῚ, οἱ πϊγ  υβ8πὶ 1ΠΠ0-- 
ΤΠ Υἱΐὰθ ΡΓαθορα θη 5 ῬΓΙΟΠΘΙη, ἰπϑίππι- 
11}. ΓΘΙ αιάϑ 116 περιστάσεις [{{{6}}8 
τη η ἀγ 6. ΡΟΒΙΘΙ 5616 ΤΟΝ ποο]χουἱηΐ. 
Τπς 6} ]πΔ Θχ ΠΟΙ ΠῚ ΔΟΙΟΡΙΙΠῚ ἢἀ6 βἰαίποη- 

δι. Ἰοδπηἶβ, Ποο ἀθ θροῦν οἱ ἰοοο, 
Βῖγ6 ἴῃ Ραϊ]δθϑίϊηδ, δ'νθ ἴῃ ϑυγ8, 58 
Ῥοΐτα5. ππᾶὰ οππὶ 5. ΡοΟΪγοάγρο (40 85- 
ΒΟΥ ο. 9.) ἴῃ Αβίὰ ΜΙποΥὶ, ΠΟΠΑΙΠῚ 
ὁοηβίοί. δηινληι. 

8) Πρὸ ἐν ργὸ ἦν, φιοὰ ἴῃ Οοάϊεθ 
510 Π0η ΒΑΡοΡδί νοὶ. [ηΐ.. ραγίϊοα! ἃ καὶ, 
{πᾶ 564. 1, ἀο]οία, ϑηνδλι. 

4) ος. ἐπιμελῶς, {πᾶ Γ᾿ ΘΡΡ οί 65 
γος. δχοϊπάπηΐ, ΡΘίθυηδη πη. 56. 1π|5. νυἱά6- 
1 δά. [ἃ φγᾶθοο ΘΧΟΠΡ]Γ], 60 
5115 Θδὲ ΑΥηθηΐπ5, 5. 1 πη 6 {[π|556 Ὑἱ ἀθίαυ 
τοὺς πολλοὺς χειμῶνας “«ἸΤομετιαγοῦ 
τοῦ βασιλέως παραγαγὼν χκαϑάπερ κτλ. 
ἕν ὃς δηία τοὺς ἰπδοῦῖί Οτγαθῖιβ α. 

. [ηϊ. (δίοη. 
"δὴ Ν5. τῷ πνεύματι, μὰ] 6. 1ορρη- 

ἄσπι ἃ τοῦ πγεύματος, ἃαὶ τῷ πγευ- 
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ΜΑΒΤΥΆΙΌΜ ΒΑΝΟΤῚ ΗΙΕΒΟΜΑΒΤΥΕΙ͂Β ΙΟΝΑΤΙΙ ΤΗΕΟΡΗΟΆΙ. 

Ι. ᾿φηαίίὴ οὐνα ραϑδίογαἰδα οἱ πιαγίψγεϊ ἀθδὶ ἀοΥιυη. 

ὕπμὶ ΠΟῸῚ ἰΐὰ ργἀθη ἱπηρο πη ΒοΙηΔΠΟΥη Θχοθριϑδοί ΤΡ Δι, 
Ἰρηδίλιι8, ἈΡΟΒ(ΟΙΪ Ιοᾶπη15. αἰ βο ρα 5, νἱν οὐαΐ [ἢ ΟἸΊΠθ 115 ΔροΟβίο ο5, οἱ 
ΘΟοΙθβίδιη ΑΠ(ΟΟΠΘΠΟΤ ΠΏ 5 Ππτηἃ Οοἰγἃ γρσθραΐ, οὐ Ὑρίρυοα ῬγΟΟΘ Ἰὰς 
ΠΜ ΠΑΡ π 511} ΠΟΠ Δ Π 0 ΡΘΡΒΘΟΙ ΟΠ] δθστθ ΡῥΙΔΘίρ 556 ῖ; 4α]ρΡ6 «αὶ 
ἰηϑίαν θΟμὶ ΘῈ ΘΓ Πα ΟΙ5. ΘᾺ ΘΓΠΔΟΙ]0 ΡΥΘΟΠΏ δἃὺ ἰθίπμηϊ!, οἱ δβϑι ἀπ αΐθ 
ἀοσθηάϊ, οἱ ρογρθίια σοπίθη!η6 5Ρ ΓΙ5., ἰθπηροϑίαϊ! ΟΟΠ γΡΔ 6. ΡΘΕ; 
ΘΙ 5, 86. (6 ΠῚ {ΠπἸ ἀἰογιιη ἃὰΐ 51Π|0]10]Ογππὶ δημ 6161. ΟπΔΙΠΟΡΓΘΙὴ 

βαπάοῦαί 4α ἀθπὴ ΘΟΟΙοβίὰθ ἰγᾶηΠΠΠ{4ἰ6, «αϊοβοθηία δὰ ὈΓΟγΘ ἰθμΠρι8 
ΡΘΡΒΘΟΙ ΟΠ ; ἀ016)αΐ δαίθηη ἃΠΙπη0., {πο ποπάϊη νου οὐρὰ (ΠΡ ἔμ 
ΘΠαρ αΐθμ, πΘπ16 ρογθοἴιπι αἰ ο ρα] ογά! πο 6ϑϑθὲ ἀϑϑθοῦία8. 
ΘΗΙΠῚ ΔΗΪΠηΟ. 

ἤοτγοὶ (τι βίο. 

Βαραίαθαί 
ΟΟΠΙ655Ί0η6, 488 Ρ61 τηδιυϊγγίαιη ἢ, [ΌΓ6, αἰ ᾿056. 5ΠΏ]Π|0} 

ὕπᾶ46 ρᾶιιοῖὶβ ΔΠη15 δάμπιιο ἴῃ ΘΟΟΙοβἰὰ Ἰηογαΐι5., οἱ ἀἰν]- 
πᾶ ἰῃηϑίαγ [ποθ υπὰθ ἰῃ(6]6οίαπη οαΐαβαι6 ἰπιογργθίδ!ο πα [ἀν μάγιμ}} 5ογ]- 
Ρίπγασιη ΜΠΠππϑίγᾶη 5, γὙΟΐοΓΠ] 5ΌΟΤΠῚ ΟΟΙΏΡΟΒ ἰδοί8. 681. 

1]. ᾿Ιφηπαϊυις α Τναΐαπο οοπαθηνπαίν. 

Ῥοβίμαθο δῃηϊπὶ 'ΤΓδίδημ15, ΠΟΠῸ ᾿Π]ΡΟΙῚΪ 58πὶ ἃΠη0, νἱοίουα ἀ(6 ϑόυ 15 
οἱ Πδοὶβ Δ] 1Ἰ|5 16 τ} {15 σϑη 115 γορουίαία οἰαίιι5, δι 5] ΘΟΙΠΟΠ ΘΠ ΟΠ ΠῚ 
510᾽1΄ δάπαο ρίαπι ΟΠ ΙΒ Δ ΠΟΥ πὶ οΟΘίπηι) ἀθθ6586 γαΐ5., ΡΘΥΒΘΟΙ ΓΙ ΟΠΘΙΏΓΠΙΘ, 
ἢἶδὶ ἀδοιηοηπηη ΟΕ] 1Πη} ΟΠ] ΟΠ 115 σΘη 1015 Δ] οἰθΓοηΐαν, 
ΟἸΏΠ65 ΓΘ Ιρίο56. Ὑἱνθηΐθθ δι 5ΔΟΡ ΠΟΆΓ ἃὰΐ ΙΠΟΥῚ ΟΟρθρδί, 

ΤΙ] ηδίμ18, 
ΤΠ) γΘΓῸ 

ΡΓῸ Αι οομθηᾶ Θοοϊοβία ΡΟΥΘ ΘΟΘ 5 ΘΘΠΘΙΌΘΙΙ5 ΟΠΓΙΒΓ1 τ1165 ϑροηίθ 
ἀποίαβ. οϑί δὰ Τγδιαηιη, 

ματιχῷ. Ῥοβίθυ! οὐ δ] θη ἀδ{10 ΡΥ δου θη 4ἃ 
Θϑ[ ; ΠΔΠῚ ὉΓΘΙΓ6 γϑίμβ. [ΠΙΘΡΡΓ68. [ΔΕ {Π|18 
ΒαΙνοι: ϑριν ἡ ἰαἰϊ. ΟἸΘΡῖοο ῥ]δοοὶ τῷ ἐν- 
τόνῳ πνεύματι, ἤγηιο  οοπδίαηιϊ » 
ΤΟ πόνῳ πγευματιχῷ. [αὐ. ΒγΓῈ5 
Ιοβ͵586. γἱ ἀθιον γηστείας τῆς συγεχοῦς 
χαὶ τῇ διδασχαλίᾳ τῶν πόνων τῶν 
πνευματικῶν, δαὶ ἨΘΒΙ ΘΟ 5 ῬΆΠΟΙΙ5 ΒΙ- 
θὰ τοῦ πόγου τοῦ πγευματιχοῦ νοὶ 
πνεύματος. Αὐηθηΐι5 τῇ διδασχαλίᾳ 
χαὶ τῷ πόνῳ τῷ πργευματικῷ γο] 
τοῦ πνεύματος. 

1) Οἴν. Ιοᾶπη. ὅ, 85. 

8) [ϑεέων] ἃ} πίτοχια [ηΐ. νοΐ. 01.; 
ὨΘΩΘ ἃ 5010 ἃρῃοβοῖμιι ; τῶν ἁγίων 
γραφῶν [ορῖ558. υἱά δία. ΑΥΤΊΘΉΪΠ8. 

αρ. 1. 1) ὕββουϊιβ οἱ ϑιη Π|π8 
Ἰθοί. φιαγίιη, ἃ. γεί. Ιηΐ. (οἰἱο πηι 
τηπίδηΐ ἴῃ ποηῖι. αταθὶα5 ἴῃ ἰοχίι σΥᾶ 600 
ιϑ' τΞ δεκάτῳ ἐγγνάτῳ ἔτει 5ογρίαπι 
[5568 βιιβρίοαίαν, 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

4ὰὶ 60 [ΘΙΏΡΟΓα ΑπιΟΟμἶὰθ Τα θη τη γδ (111, 
564 οοηΐγα ΑΠΩΠΘηΪΔ οἱ ῬΑΡΠ05 ΡῈ [65{Ππα} Δί. υΛὶ νοῸ ἴῃ οΟμβρθοία 

2) Ῥυπηθμ οοηΐα Πδοο5. Β6]] ΠῚ ρ6- 
βίπιη οϑὲ ἀπανῦίο Τταϊδηὶ οοηβα]αίι, 60- 
4π6 οοπίδοίιπη. 564. ἰο ἀβ βϑθοιηάο 
ραν, 4πὸ 466 }1]ΐο ΠΟΘ α 5. Γὸχ δἰ} ὶ 
'ρ856. τηογΐθιη οοηϑοίνιῖ, οἱ οο]οηΐαθ ἴῃ 
Ὠδοῖαη Ἠομηδηδθ τηϊβδδᾶθ διηΐ. Ηΐηὸ 
Ττδίδηιιβ ἀθποιηϊηδίιβ οϑί Ὠδοῖιβ, αυἱὶ 
Ι6ρ τα ἴῃ ΘΟἰαΠηηᾶἃ οἷτι5. {ΠΡ 8]1, {86 
Πομηᾶθ ϑ:}Ρο βίθβ δϑί. 

9) Η. ο(. ΤΥ. τϑοορὶς ἕλοιντο, 5υ8ἃ- 
ἀθηίο Νο]ίο 1]. ο. Ρ. 295. ρΡΓΟΡίου ποπηθη 
πληϑυγντιχὸν ( ΥἸϑι]Δηοτιπ οοοίι5. 5γ- 
Γ5: ἱἱ ἀαθηνοηθς5 οοἰονοηΐί. Οἶν, Ῥοίον- 
τηδηη, ἴσῃ. Ερρ. Ρ- 458 54. 

4) Ἣ- 1ηϑουϊ ὁ φόβος δηία πάντας, 
. ἰηνιο [ἀπο πΐγοάπ6 νοΐ. [ηΐ. οἱ 50Γ0. 

5) Ιρῃαίϊη8 ϑροηΐθ. 586. οοηία!! δέ 
ΤΙΑΙδηιη, αὖ ΘαΠπὶ Ρ]Δοδγοί ΘΧρΟβ᾽ [016 
ἀοοίγπαθ. ΟΠ Ἰβί]8η86, δαί 51 τη] η118. ΘΙ1ΠῚ 
ΡΙθαγΘ. Ροϑϑβθί, ἰοίδιῃ ἴγᾶτη οἷ ἴ088 
ΘΧχοϊρογοῖ, δοοϊοϑίδιηααθ Ἀπ ΟΠ ΘμᾶπΠ 510 
χηθίαᾳ ΠΡ γαγοῖ, ΟἾ6}. 

14 
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νοῦ τοῦ βασιλέως" τίς εἶ, κακόδαιμον, τὰς ἡμετέρας σπουδάζων. διατά- 
᾿᾿ ὑπερβαύμεμις μετὰ τὸ καὶ ἑτέρους ἀναπείϑειν, ἵνα κακῶς ἀπολῶν- 
τα “Ἰγνάτιος εἶπεν" «οὐδεὶς Θεοφύρον ἀποκαλεῖ ἐξ ψ᾿ «ἀφεστή- 
κασι γὰρ ἀπὸ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ τὰ δαιμόνια. ὁ, ὅτι τού- 
τοις ἐπαχϑής εἶμι, καὶ κακόν μὲ πρὸς τοὺς πῆλμα ἐΓΑυδ συν- 
ομολογῶ. Χριστὸν γὰρ ἔχων ἐπουράνιον. βασιλέα, τὰς τούτων κατα- 
λύω ἐπιβουλάς. Τραϊανὸς εἰτσεν" καὶ τίς ἔστιν Θεοφόρος " ̓Ιγνάτιος 
ἀπεκρίνατο᾽ "ὃ Χριστὸν ἔχων ἐν στέρνοις." Τραϊανὸς εἶπεν᾽ οἡμεῖς 
οὖν σοι δοκοῦμεν κατὰ νοῦν μὴ ἔχειν Θεοὺς, οἷς καὶ χρώμεϑα συμ- 
μάχοις πρὸς τοὺς πολεμίους -' ᾿Ιγνάτιος εἶπεν. »"τὰ δαιμόνια τῶν ἐθνῶν 
Θεοὺς προσαγορεύεις πλανώμενος" εἰς γὰρ ἔστιν Θεὸς, ὁ ποιήσας 
τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν ϑάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς" 
καὶ εἰς Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ μονογενὴς, οὗ τῆς βασι- 
λείας ὀναίμην." Τραϊανὸς εἶπεν" τὸν σταυρωϑέντα λέγεις ἐπὶ 1|ον- 

τίου Πιλάτου :" ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" τὸν ἀνασταυρώσαντα τὴν ἐμὴν ἅμαρ- 
τίαν μετὰ τοῦ ταύτης εὐρετοῦ, καὶ πᾶσαν καταδικάσαντα δαιμονικὴν 
πλάνην καὶ κακίαν ὑπὸ τοὺς “πόδας τῶν αὐτὸν ἐν καρδίᾳ φορούντων .“ 
Τραϊανὸς εἶπεν᾽ σὺ οὖν ἐν ἑαυτῷ φέρεις τὸν σταυρωϑέντα ;" ᾿Ιγνάτιος 
εἶπεν" κναί ᾿ γέγραπται γάρ᾽ ,γένοικήσωΣ" ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐμπεριπατήσω.“ 
Τραϊανὸς ἀπεφήνατο᾽ ὑ]γνάτιον προσετάξαμεν, τὸν ἐν ἑαυτῷ λέγοντα 
περιφέρειν τὸν ἐσταυρωμένον, δέσμιον ὑπὸ στρατιωτῶν γενόμενον ἄγε- 
σϑαι παρὰ τὴν μεγάλην Ῥώμην, βρῶμα" γενησόμενον ϑηρίων εἰς τέρ- 
ψιν τοῦ δήμου." Ταύτης ὁ ἅγιος μάρτυς ἐπακούσας τῆς ἀποφάσεως, 
μετὰ χαρᾶς ἐβόησεν᾽ »εὐχαριστῶ σοι, δέσποτα, ὅτι μὲ τελείᾳ τῇ πρός 
σε ἀγάπῃ τιμῆσαι κατηξίωσας, τῷ ἀποστόλῳ νν “Παύλῳ δεσμοῖς συν- 
δήσας σιδηροῖς." Ταῦτα εἰπὼν, καὶ μετ᾽ εὐφροσύνης περιϑέμενος τὰ 
δεσμὰ, ἐπευξάμενος πρότερον τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ ταύτην παραϑέμενος 
μετὰ δακρύων τῷ κυρίῳ, ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος, ἀγέλης καλῆς ἡγού- 
μένος, ὑπὸ ϑηριώδους στρατιωτι"ῆς δεινότητος συνηρπάξετο, ϑηρίοις 
αἵἱμοβόροις ἐπὶ τὴν Ῥῴμην ἀπαχϑησόμενος πρὸς βορᾶν. 

Π|. “᾿σπαίϊις. ϑδηιψηπαην παυϊφαί. 

Μετὰ πολλῆς τοίνυν προϑυμίας καὶ χαρᾶς, ἐπιϑυμίᾳ τοῦ πάϑους 

κατελϑὼν ἀπὸ ᾿Αντιοχείας εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐχκεῖϑεν εἴχετο τοῦ πλούς" 
χαὶ “προσχὼν μετὰ πολὺν κάματον" τῇ “Σμυρναίων πόλει, σὺν πολλῇ 
χαρᾷ καταβὰς τῆς νηὸς, ἔσπευδε τὸν ἅγιον Πολύκαρπον, τὸν Σμυρ.- 
ναίων ἐπίσχοπον, τὸν συνακροατὴν, ϑεάσασϑαι᾽ ἐγεγόνεισαν γὰρ πάλαι 
μαϑηταὶ τοῦ ἁγίου" ἀποστόλου ᾿Ιωάννου᾽ παρ᾽ ὡ καταχϑεὶς, καὶ σνευ- 
ματικῶν αὐτῷ κοινωνήσας χαρισμάτων, καὶ τοῖς ᾿δεσμοῖς ἐγκαυχώμενος, 
παρεχάλει συναϑλεῖν" τῇ αὐτοῦ προϑέσει, μάλιστα͵ μὲν κοινῇ πᾶσαν 
ἐχχλησίαν (ἐδεξιοῦντο γὰρ τὸν ἅγιον διὰ τῶν ἐπισχύπων καὶ πρεσβυ- 
τέρων καὶ διακόνων αἵ τῆς ᾿Τσίας πόλεις καὶ ἐκκλησίαι, πάντων ἐπει- 

γομένων πρὸς αὐτὸν, εἴ πως μέρος" χαρίσματος λάβωσι πνευματικοῦ)" 

0) τοῦ τάν! Θ τ 1 {Π1π|8. Ὁ) Ιρ86 Ἰρηδίπιβ δ ἤοιῃ. ο. ὃ Ξον]- 
1) καὶ ἁθιυμάαγο νυἱάδίμ" ϑηη 0. ρΡ51: “φετέ μὲ ϑηρίων εἶναι βοράν. 

ΘΥΤῚΒ οἱ αὐυογϑιι5 801} 1{ι|5 Ἰηληλ 105. δι. ΟἿ, 56}, Π, Ε. ὙΠ], 19. 
8) Ὁ Του, 20. πὰς ΠῚ (ἰόχς τῦ,. 10. ἀρ. Π|. 1) Ετγαὶ ϑεϊοιοῖα (ϑοϊοιιοῖα 

νυ 
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ΤΙΔΙΔΠΙ ΠΟΥ ΔίΟΥΙ5. βίθι: (4πἰ5 65,. ᾿πΠαπἰ{,.0 ὁδοοάδριη0η, {ὰἱ Ποϑίἃ 

Ἰηδηαία ἰΓΔΠΘοΤΘΪϊ ΟΠΙΓΟΓΪ5., 5ΠΉΠΙ 6. 4118. διιδίίθα, τ πη816 ρογθδηί. 
᾿σηδίττιι5 ΓΟΒΡΟΠἶ : (ηθη10 ΤΠΘΟΡΠοΙι νοσαΐ σοΟ  ἀἀΘΙΠΟΠΘΠῚ ; ΔΡΘΟΟ5βοΡαηΐ 
ΘΗ ἀἀρηΟηΪᾶ ἃ 5015 Π 6]. ὅϑ΄Ίη Υ6ΓῸ, (|ὰἃ 115. 1Π}6 5.15 511Π|, Τη6 οἴϊδηη 
ΤΠ }Π1Π| 1Π (ἰΔΘ ΠΟ Πἃ5 γΟρΘᾶ5, ἀβ80η 100. (τ Θηϊ Παρρθαη (γιβίη 
ΘΟΘΙΘβίθη ΓΘΡΘΠ), ᾿Π5141ἃ5 ΠΟΛ ἀἸββοϊνο.. Αἱ ΤΓαϊδπι5, ,{{|5 οϑί,, αἱ, 
ΤΠ ΠΘΟΡΠΟτ5 ἐς Ἰσηδίτ5. ΤΘΒΡΟΠΑΙ : 15, 4π| Παθροῖ Ομγϊβίαπη ἴῃ ρϑοίογο." 
Τὶ ΤΑΙ ΠΠ15, «Δ ΠΠῸΠ νἱἀθηηι {Π0],Γ ᾿ππ|{, .6 Ὁ ΠΟΘ ἴῃ ΔΙ Πη0 σοβίαγα Π605 

ΠΟΒΙΡΟΒ, ΤᾺ] 115. δάνουϑιιβ Ποβίθβ. Δα πιΓο 115. αἰ Γππν ζ΄ ̓ σηδί!π5. ΓΟΒΡΟΠΑΙΙ : 
ἀἀθιηοη]ὰ ΘσΘη ἢ ΘΟΥΓΔΠ5 γΟΟὰ5 605: 681 ΘΗΪΠῚ ὉΠ Πθιι5, {π| ΘΟΘΙ ΠῚ 

οἱ (ογγᾶμ οὗ τη} 6 οἱ οἵηπία, (π|ὰ8 βιηΐ [η΄ 115, ἴθοιί; οἵ πἀπὰ5 (ΠΝ γ βίαβ 
[6ϑ15, ΠΠΙῸ5. ΠῚ πη! ρθη 15, ΟἸΠπ|5. ΤΌΡΉΟ πἰηὰ1 ἔγαὰν ". ΤΡαϊάπιι5 αἰχι: 
Παπὴ ἀἰοῖβ, 4] 58} Ῥοηίο ῬΙ]αΐο ογαοχαβ οϑί ἐς. Ισηδίπιβ ΓΟϑρομα  : 
0 1Π|, 4ἰ ἴῃ ΟΥΟΘΙ 5π5.1 ΡΟΟΟδίΠη)] ΠΊΘΙΙΠ) ΟΠ] ΟΠ15 ἱπγθηίογα, οἱ 
ΟἸΠΠΘΠ ΘΙΓΟΓΘΙΙ (ἰΔΘΙ ΟΠ ΔΟΊΠ., ΟἸΏΠΘΙΗΠ.6. Π]Δ}1{18Π0| ἀδιηηλη5 50 6ο 
ΡΘάθιι5. ΘΟΤ, {π|| ἰρϑππη ἰπ οογάθ σοραηΐ, Αἱ Τγαϊδηιι5, (Γρο,, δἱΐ, 
ΒΘ Γ15. ἴῃ (6. οΥποΙἤχαμη ἢ Ιοηαί!Π5 ΓΟΒΡΟΠΑΙ : 9(1η10.; ΒΟΥ Ρίαμη ΘΗΪΠπὶ 68: 
Πα Ια) οἱ δ} 00 ἰπίοΡ 6085. ΤΓδίδηι5 5Θηίθη 1 {π|Π0: οσηδί!Π), 
(πὶ 1 56 050 ΟἸΓΟΙΠΏ ΟΡ. ΟΓΙΟΙ χη ΘΟηΐΘηἴ, [π|551η}π|8 ἢ ὙἱΠΟυΪὰ ἃ 
ΠΠΠΠΠ1}5. ΟΠ οίτιη) ἃ άτιοἱ ΟΠ Τηᾶρηδη, αἰ 51} ραᾳβίαθ ἰθγασπη δά 
ἀοΙοοία ΟΠ 6 ΡΟΡ]].. δοηίθη απ) ΠᾶπῸ ΟἿ 58 ΠΟΙΤ5 ΤΠ Δι ἰ5561, 
ῬΓῸ σδιιά]ο Θχοϊαιηδνιῖ : «σραῖ!ὰ5. 01. ἃσοὸ, Βομΐη6, {π|ὰἃ π16 ρΡογίθοία δρᾶ 
6 Ομαγιίαίθ ΠΟΠΟΓΆΓΘ ἀϊρσηδίι5. 65, 4πἰ τη6 οαμη Αροβίοϊο τὸ Ραῦϊο ἴῃ 
[γγθὰ σἱποῖα σΘΟηϊΘοοΥ5.. Ηδθο οὐπὴ ἀἰϊχίϑϑοί, οἱ ΠΙΆ δηπηο γιηο ἃ 
Βιβοθριδδοί, ΘΠ ΠΠ6 ῬΓΠῚΒ ΟΥσϑοὶ ῬΓῸ δοοίθϑίᾶ, οἵ θᾶ] ΟἿ ᾿ΔΟΡΊΠΪ5 
ΟΠ ΠΟ ΘΟΙΏΠΊΘη ἀἀ556ΐ, ἰηϑἰαν ΔΡΙΘ 15. 1Π516 115, {π| ΘΡΤΘσ ΠῚ ΘΓΘΡΘΠῚ ἀποὶΐ, 
[θγηᾶ οἱ τ {7} ΔΟΟΓΒΙαΐΘ ΘΟΓΡΟΡαΒ 651, ἃραποσπάτι5 ἈΟΠηᾶΠπὶ ἃ Ρᾶ5(1Π| 
ΟΥΙΘΗ ΔΓ) [ΘΓ ΔΓ]. 

ΠῚ. ᾿γπαίϊι5. διιψυπαηι. παυΐφαί. 

(πὴ πλπ]ὰ ΟΥΟῸ αἰδογιίαίο οἱ δι {{ἀ, ραιθηἀϊ οπριαἰαΐ6., ΑΠΕΙΟΟἢ Ια 
ϑο]θαοίαμη ἀδϑοοηάϊί, οἱ {Π|πῸ πᾶνὶ νϑοίι5. οϑί : οὐπη 6 ρμοβί τηα]05. 14}00- 
Γ05 δ ΒΙΠΥΓΠΘηΒΙΠη. ΠΡΡΘΩ Δ ρ.Π1556ῖ, τ]ὰ οὶ ἰΔοιΠ{ἰ 6 πᾶν ἀ6- 
Β0ρηΠ, 8 βαποίππηι ΡΟΪγ οδΡΡιτη, δ᾽ ΘΠ 51 πη) ΟΡ Βοορῖη, 40 η ἀλη Θ0η- 
ἀἰσοιρα τὴ 50π|Π|, νιάογο [δϑιηᾶν. ΕΘΡἢηΐ ΘηΪ ΠῚ ΟΪΓ ΠῚ] 58 Π0 11 ΔΡΟΒΙΟ]] 
Το ηη5 ἀἰβοῖρα!!. Αγρπά {ποῖ αἀϊνογβαίιιβ, ΟΠ ΘΠ ΒΡ πὰ] τ ΟΠΔΓΙ- 
δηδίαμη ΡΟΓ ΟΡ ἰδοϊβϑοῖ, 8115. οἰϊδη συἱηο} }5. οϑϑοί σἱογιαίαβ, ΟΡ δὶ 
ΘῈ1Π1, τὶ γϑ]]οΓ ργοροβιίιμη ᾿ρ5115 δάἀϊπιναγ ; οἱ τηὰχηθ. ἀαἄθηι ποθ Γοραθδΐ 
ἰοΐαπη ΘΟΟΙΘϑίδη (Θχοθρουδηΐ θη βαποίαμπι. {Ππ|ὴ ὙἱΓι Οἰναΐθ5. ἀίαιο 
ΘΟΟΙοβίᾶθ Αϑιὰθ Ρ6Γ ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ οἱ ῬγΟΒγίογοα οἱ ἀϊδοοποβ, ΟΠ ΟΠΠΠ65 δὲ 
ΘῈΠῚ [5 ἰπαγθηΐ, 51 [Ουἵθ ραγίθπι ΟΠ ΔΓ 5Π1α {15 ΞΡ ΓΙ [π8}15. ἃ) 60 ΔΟΟΙροΓΘηΙ) : 

ΠΘΙΏΡ6 Ρὶογα 6} τ}}}8 ταν πὰ, 180. 5ἰὰ- 9) Αάϊοοῖ. ἁγέου οχοϊαά αν ἃ [ηἰ. 
αἰϊ5. 805 Απίοοίία ἀἰπδιία, αἱ ἴῃ Ρουβίοο- γεί. (ὑδΐθη, οἱ ὅγγο, πὸπ ἴῃ (οά, Οοϊίοη. 
τη [ἰ0. 2, ἀοοοί Ργοοορίαβ. (ρ. 62. . 4) 1. 6. Ῥγδοῖθαβ. ἃ Π60 ρθίοτθ, αἱ 
15. οἀ. Ηο650}6].)}; ὁχ 48, αἱ ῬάιΠπ5. οἱ 
Βαγπᾶθαβ (Λοῖ. ΧΠῚ, 4.)}. ἴα πππηὸ {6} 
Β.ΠῚΠῚ ΤΥ Εἰ πηππὶ ἰηἶ{ Ισηδίϊπ5. {1556}. 

7 εἰ- ἣν. αα ᾿ΒοΙ. 6. ὃ, 5) Ρῃγαβὶβ Ραυϊίμα, Οἶν. Βοιη. 1, 11. 
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ἐξαιρέτως δὲ τὸν ἅγιον Πολύκαρπον, ἵνα, διὰ τῶν ϑηρίων ϑᾶττον 
ἀφανὴς τῷ κόσμῳ γενόμενος, ἐμφανισϑῇ τῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ. 

᾿ ΙΝ. ΠΙφηαίζιδ βογὶθι οοοϊοδῖϊδ, ργαθβουηι Ἐοηιαπαθ. 

Καὶ ταῦτα οὕτως ἔλεγεν, καὶ οὕτως διεμαρτύρατο, τοσοῦτον ἐπεκ- 
τείνων τὴν πρὸς Χριστὸν ἀγάπην, ὡς οὐρανοῦ μέλλων' ἐπιλαμβάνε- 
σϑαι διὰ τῆς καλῆς ὁμολογίας καὶ τῆς τῶν συνευχομένων ὑπὲρ τῆς 
ἀϑλήσεως σπουδῆς, ἀποδοῦναι δὲ τὸν μισϑὸν ταῖς ἐκκλησίαις ταῖς 
ὑπαντησάσαις αὐτῷ διὰ τῶν ἡγουμένων, γραμμάτων εὐχαριστῶν" ἐχπεμ- 
φϑέντων πρὸς αὐτὰς, πνευματικὴν μετ᾽ εὐχῆς καὶ παραινέσεως ἀπο- 
σταζόντων" χάριν. Τοιγαροῦν τοὺς πάντας ὁρῶν εὐνοϊκῶς διακειμέ- 
γους περὶ αὐτὸν, “φοβηϑεὶς μή ποτε ἡ τῆς ἀδελφότητος στοργὴ τὴν 
πρὸς κύριον αὐτοῦ σπουδὴν ἐκκόψῃ,' καλῆς ἀνεῳχϑείσης αὐτῷ ϑύρας 
τοῦ μαρτυρίου, οἷα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἐπιστέλλει Ῥωμαίων, ὑποτέ- 
ΤταῊΊΤΑΟΙ. 

[οσίίι" ἶς Εριδίοία 58. Ιφπαιϊὶ αὐ Ποηιαποβ. Υἱά6 βδιργα ρΡ. 104 54ῃ. 

Υ, Ἰφηαίϊιβ α ϑδηνπα ποηιαηι ἀιιοϊίιν. 

Καταρτίσας" τοίνυν, ὡς ἠβούλετο, τοὺς ἐν Ῥώμῃ τῶν ἀδελφῶν 
ἄκοντας διὰ τῆς ἐπιστολῆς, οὕτως ἀναχϑεὶς ἀπὸ τῆς Σμύρνης (χατε- 
πείγετο γὰρ ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ὁ Χριστοφόρος" φϑάσαι τὰς φιλοτι- 
μίας" ἐν τῇ μεγάλῃ Ῥώμῃ," ἵνα ἐπ᾽ ὄψεσι. τοῦ δήμου Ῥωμαίων ϑηο- 
σὶν ἀγρίοις παραδοϑεὶς, τοῦ στεφάνου τῆς ἀϑλήσεως ἐπιτύχῃ) πρό- 
σεῦχε τῇν Τρωάδι. Εἶτα ἐκεῖϑεν καταχϑεὶς ἐπὶ τὴν Νεάπολιν, διὰ 
Φιλίππων παρώδευεν Μακεδονίαν, περὶ καὶ τὴν Ἤπειρον, τὴν ̓πρὸς 
᾿Επίδαμνον ," ἐν τοῖς παραϑαλαττίοις νηὸς ἐπιτυχὼν, ἔπλει τὸ ᾿4δρια- 
τικὸν πέλαγος, κἀκεῖϑεν ἐπιβὰς τοῦ Τυῤῥηνικοῦ, καὶ παραμείβων νή- 
σους τε καὶ πόλεις, “ὑποδειχϑέντων τῷ ἁγίῳ Ποτιόλων, αὐτὸς μὲν 

ἐξελϑεῖν ἔσπευδεν, κατ᾽ ἴχνος βαδίζειν ἐϑέλων τοῦ ἀποστόλου" Παύλου. 
“ὡς δὲ ἐπιπεσὸν βίαιον πνεῦμα οὐ συνεχώρει; τῆς νηὸς ἔκ πρύμνης 
ἐπειγομένης, μακαρίσας τὴν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ τῶν ἀδελφῶν. ἀγάπην, 
οὕτω σιαρέπλει. Τοιγαροῦν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ τῇ αὐτῇ οὐρίοις 
ἀνέμοις προσχρησάμενοι, ἡμεῖς μὲν ̓ἄκοντες ἀπηγόμεϑα, στένοντες ἐπὶ 
τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν μέλλοντι χωρισμῷ τοῦ δικαίου γίνεσϑαι. Τῷ δὲ κατ᾽ 
εὐχὴν «ἀπέβαινεν σπεύδοντι ϑᾶττον ἀναχωρῆσαι τοῦ κόσμου, ἵνα φϑάσῃ 
πρὸς ὃν ἠγάπησεν κύριον. Καταπλεύσας γοῦν εἰς τοὺς λιμένας Ῥω- 
μαίων, “μελλούσης λήγειν τῆς ἀκαϑάρτου φιλοτιμίας, οἵ μὲν στρατιῶ- 
ται ὑπὲρ τῆς βροιθμνῆψος ἤσχαλλον, ὁ δὲ ἐπίσκοπος χαίρων κατεπεί- 
θεῶν ὑπήκουσεν. 

ἀρ. ἡ. 1) μέλλων γν. (οα οἰ Ἰθοῖ. ἱπηρ οί Γοη! ἢ 4αοα 5ἱ Γἀοίπηι [π586.. οογδ- 
μέλλειν γϑροιὶ γα} ΙΔΟΟ ΒΟ 5 ο. ΤΟΠΡ10. οἰᾶπη ΟΟςαβί Ομ ΠῚ οοηβίδηἰ 6 5πᾶ6 ἢδῸ 

2) εὐχαριστιχῶν ΡῬΓΟΡοηΪ (ὑᾺ})».. οἱ Ποιηἰηἶθι5 Ρτοθαημάδο ἁιηϊ ον οῖ. (16-- 
εὐχαρίτων Τουρ. γίοιιδ. 

9) ΕόΓα Ἰά6πὶ 510] νὰ] δροσισϑῆγαι (ὰρ. ἡ. 1) 1. 6. ΟΠ ΡΟΉΘΥΟ αἩϊηϊ0 5 
ἴη ἴρη, ΕΡ. δά Ναᾶρῃη. ο. 14. 

4) Τίμα! πθρΡ6, πὸ Ἐροϊοβῖα ἢο- 
Ἰηδ πᾶ, Θ᾽Π8. ΔΙΠΟΙΌ ΡΘΓΠΊΟίἃ, ἃμηΐοο5. δ - 
Βθογοῖ ἀρ ἃ Τ͵Υαϊαηιπη, ἤθη ἰπῸ] ΘΠ] Θ ἢ [6 ΠῚ 
οαθίθοαϊ ΡΥΪποίροιη, αἱ νοηϊαμη 510] 

αἰϊιογ ξοηθη ἱηι, οοδιο αὐ τὰ ργοῦαη- 
ἄτη, φιιοά ἦρ86 εἰρίοναί, αὐάιοογο. (ἰθν. 
) ̓Ομτϑάδαὶ Ἐρ]ιοβίπὶ οραπὶ (ΕΡ. δὰ 

ΕρΡ. ὁ. 9.}: ναοφόροι, χριστοφόροι, 
ἁγιοφ τῆν 
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ἃ0 Ρὰ6. ΟΘίΘΓΙ5. βδηοίατη ῬΟΪΥΟΔΡΡΙΙ, τι ΟἰΠπ5. ΡΟ [ὉΓᾶ5., ἱπΟΟΠΒΡΙΟΙΠΙΒ 
ἰὼ τηὰπο [δοίιι5, σοῦ (Δ γιδίο σοΙηραΓοΓοί. 

[νι ᾿σπαίζι5 βονὶδιί θοοἰ 515, ργαθϑονίζηι Ποηιαπαθ. 

Αἰχαθ ᾿ᾶθο 5 ἀϊοθῃδί οἱ 510 οοηῃίοβίαθαίαν, πβιθ ἀάθο οχίθπάθης 
ΔΙΟΤΘΙῚ ἴῃ ΟΠ γιβίσμη, πὶ ΡῸ. ῬΌ]ΟΠ ΓΙ ΘΟἨ 655 ΟΠ θὴ οἱ 5[{4{π|ΠΔ| ΘΟΓΊΙΠΊ, 
{π| ΡΓῸ οἷτιβ Θϑ [16 51|1η1} ΠΘτη] ΟΥ̓ δηΐ, ΘΟΘΙ ἢ 6556} ΔΟΘΘΡΙΠΡΙ5, τἰ- 
{πὸ 6606 5115, (πὰρ 081 ΡῈ. ΓΘΟΐΟΓΟΚ. 5105 ΟΟΟΌΓΡΟΓΔηΐ,, ΠΡΟ θη Γοά- 
ἀογοί, δ. [88 ΔΘ Θἢ5. ΠΠΠΘΥῚ5. ἃ ΘὰΒ ΠΪ5518, 6 4 115. Θ Τα Τὰ ΒΡ ΙΓ [4118 Οἴει 
γοίϊ5 οἱ δάπογία! 0 Π1}0115 5{Π|8]}} ἃ. (ἰὴ ΟΓσῸ ΟἸΠΠΟ5 οὐρὰ 856 6 ΠΘνΟΪΘ 
αἰδοίος. σου πογοί, υϑυ5 δαί, η6 ἔΡΑίΓ ΠῚ ΟΝ βία απ οὶ δα Ποιιη 

ποιάν οῖ, ἄστη Ῥα ΟΠ ἰρ81 οϑϑοῖ ἃροῦία ΤΡ ΎΤΙΪ ἴηι. πᾶ ἃά 66- 
ΟἸοϑιαπη ΠΟΙΠΔΠΟΙΙΠ 50ΓΙΡ 511, σα! οἵα 5ιμηΐ, 

Πιοηίξι" ᾿ς Ἐρὶιδίοία 85, Ισπαϊὶ αὐ Ποηιαπος. Υἱάο ορτα Ρ. 1θ4 54η. 

Υ. ᾿φηαίζι5 α ϑηθιψνηα Ποηιαην ἀιιοϊίιν". 

Ῥοβίαιδμη οσο, πί νο]οραί, δρίβίοϊα βιὰ γϑραυρμηδηΐοβ γαΐγοα Πομηᾶ- 
05 ΘΟΙΠΙΡΟΒἰβϑοῖ, ἃ ϑΙΏΥΓΠὰ 801 6Π5 (προ αν ΘΗΪπι “ἃ ΙὨ] ἘΠ ΠΠ1ι5 ΟΠ γΙβίο- 
ΡΠΟΡΙ5, αὐ δά ΡΆΡ]Π1οὰ ϑρθοίδοι!α Ἰηᾶσῃᾶρ ἨἢοΙηΔΘ ῬΓΟΡΟΓαΓοῖ, (Π10Ὸ ΡΓᾶθΘ 
ΟΟΠ5. ΡΟΡᾺΪ ΒΟΙΠΔΠΙ [ὉΓῚ5 6 5115 {γ 1{π|5 ΘΟΥΟΠΔΠ ΟΘΟΡ(ΔΠΏΪ 15. ΘΟΠΒΘ6Π6- 
γοίαν) δάρα!! Ττγοδάθμη. ἢρίηάθ ΠΠπὸ ΝΟΑΡΟΠη ἀπείιιβ, Ρ6Ρ ΡΠΙΠΡΡΟΚ5 
Ρογαργαν! ΜαροΟηΪὰπη οἱ δὲ δἅτη ΕΡΙΡῚ ρᾶγίθιη, 4πᾶ80 ἃ ΕρΙἀΔΙΠτ 
51ἃ 65ι, [ἢ ΠΡ ΠΠ}15 [0015 πᾶνὶ ἰπγθηΐᾶ, ΡῸΓ ΑΕΓ ΟΠ ᾿ηᾶΓ6 παγιραν!; 
᾿πὰθ ΤΎΡΓ ΠΏ ΠΟΤ 5515, ΤΠ5185. οἱ οἰν [αἴ 5 {γα η 511; ΟΒΘΠΒΙΒ6Π6 βᾶποίο 
γΓῸ Ῥαίοο} 15, ̓ ρΡ56. 4α! ἀ6ηὶ οσγοάϊ οΠρ 6] )αΐ, οἴ νοοῖ Ρ6. νϑϑίρια ῬΔᾺΠ 
ἈΡΟΒίοιι ἱποθίθγθ (ὑπ γΘΓῸ [ΓΓΊΘΠ5 ΥΘΠΓΙ5 ΥὙΘΙΘΙΏΘΠΓΟΥ [ἃ ΠΟ ρᾶίθ- 
ΓΘίαχ, πᾶν ἃ ΡΌΡΡΙ πηρι|58, θοαΐδηι ργαθάϊοαν!! οΠαγ [αἴθ [Γαΐγιιη {ΠΠΠπ|5 
Ιοοὶ, οἵ 516 ργδοίθρηδνίσανιί, [σαν ἀπὸ ἀϊἰ6 οἱ ποοίθ ϑαάθῃ) 560. 15 
γΘΠΓΙ5. 51 ΡΠ ΘΟ] Δ, ΠῸ5 (πἰ 6} [ΠΥ], σοιηθηΐο5 ΟὉ 5ΘΡΔΓΔίΙ ΟΠ ΘΙ 

[51 1ΠΠ|5 ἃ ΠΟΡῚ5 πΊΟΧχ {πἰπῦᾶμη. Αἱ οἱ οχ νοΐο σὑ5. οοηῃξησοθαί, [θβε!- 
ΠΔΗΪ 6 τησπ0 ἀἰδοθάθγο Οπᾶγ 6 ΟἸΠῚ Πᾶν] σα η 40 ΡΘΥνΘἶβδοῖ ἴῃς ΡΟΥΙ5 
ἘΟΙΠΔΠΟΥΙΠῚ., {{Π|5 116 ἸΠΠΠΠΠΑΙ 5ρΘοίδου! ᾿ηΠΪπΠογοῖ, ΠΉ}ΠΠ{65 [ἀγα πη 
ἅΘΟΤῸ (ΘΓΘ δηΐ : ἃ΄ ΘΡΙΒΟΟΡι5. σαιάθη5. ΠΡΟ ΘΠ 05 ΡαΓΘ)αΐ. 

9) ΡοΡ Βᾶβοθ. φιλοτιμίας ἰηίθ Πρὸ (ΞΞΞ υ]{1ἃ, ἀνθ} ἢΐπ815)} ΡγῸ περί, δά- 
᾿πἀοβ5 50] ΘΠΠη65. ΠΠΔΡΉΟ 5ππΠρίι ἃὸ 51- αἀἰΐα πᾶς ποία: ογοτὰ ἴσῃ. ΠΟ ΡΘΓ 
ἀἴο ἃ τη πο πὶ ΡῈ] ΟΟΥ ΠῚ τηδο δία πι- Δαν οπ τηᾶτο Ερ᾿ἀαιηπαμι (ἘΡΙ ΡΠ), 
{4160 οδπαϊ!ἀαι5. {πὶ ἱπάθ σγαίίϊδπη οἱ 5864. ἃ" Εριἄδιηπο δά Ααγίδί οι ΤΠΔΓΘ 
ΔΡΡΙδαβη. Ρ]6 015 Βοιηδηδθ οἀρίδθαηί, ρδιυθηϊ, ὉὈΕΙΠοση (Ζο ἴβοην, [ἀν ΠΙ5[ΟΥ. 
ῬΙῸ ΠΊΟΤΘ ΘΧΠΙ ΠΟΥ 5011{05. ϑδημέ. ΤΊ0]. 1851. Ρ. 268.) Ργὸ περί ἰθρὶ γα ί 

4) [πὶ πιάφπα οἰυϊία! νεῖ. [πΐϊ. Οαΐοη. πεζῇ, Δ} γουϑίοπθ υθίοσ ὩΣ οοπίΓᾶ 
ὅ) Δάάθ πεζῇ. υἱ Ἰοσερθαί γϑί. [ηΐ, ἰρϑῖπ (οαϊοἰθ [ΘΟ ΠΌΠΘΙῚ ἀοίδπαϊι Νο!ία 

ϑηη. Οἴν. Αοι. 10, 11. 12. Ιφηδίία5 νὰ Ζοιίβοην. [ἀν Καίμο]. ΤΙΘο]. ὙΙοπ 1854. 
Ἐρηδίϊα, ΤΠΟΒϑΔΙ ΟΠ  οδτη ΘΠ] Ῥγεγδοιίο ΡῈ 290. ΝΠ. ὁ. ΤΥ. “ 
(ΞΞΞ Ερ ἀδτηηοὸ}) ᾿ἱππρθηΐ τιϑιι5 οϑί. Οἷτ, 1) 1. 6. Ἐρίτιιβ. πονὰ (βθρίθπί 915} 
Ταῖρὶ, Ἐριβίοϊ α σγδία! ίουϊα δά πππίγουβὶ- 
ἰαΐοιη ἀοἰ(ίπρ. 1891. Ρῃ. 8. 15., οἱ Π15- 
βουί, ἀθ νἱὰ Ερηδίία Ταθίπρ. 1541. ν. 10. 
5644. Η. 

60) περὺ καὶ ἰγδηϑροπὶΐ (ἝἸθΡ οιι5, 
4πθῖὰ ΡῬοβίψαδμη ἴῃ δα ἃ. Ῥυ ΟΣ Ριι5. Θἰ 18 ΠῚ 
Ηοΐῖ, βθοιίιϑ οϑϑθί, ΠΌΡΟΙ τϑοθρὶΐ πέρα 

561 ΠΙγΥΪ5. σγᾶθοα, ἀἰβιηστιθπά δ ἃ} ΕΡΙΓΟ 
γοίθγο (πιουϊ ἀϊοπα}}). Η.. 64. 17. 

8) 1. 6. 06] ΕΡ᾿ ἀδπηηὶ γ8] ἈΡΟ]ΠοηΪδ6; 
6Χ πἰγᾶζι6 πΓΡ6 νἱὰ Ερηδίϊα πὶ {πη ὁ6- 
νἱξ. ΟἿ. Ταῖοὶ 1. 1 ἀϊθ5. 1. Ῥ.. 2 οἱ ὃ. 
ΤΙ ὁ: 1. 

9) ΥἹἱά, Αοί, 28, 18. 14, 
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ΥΙ. ᾿γπαίζυιβ Ποηιαθ α ὑο5 18 ἀουογαίμων. 

᾿Εκεῖϑεν οὖν ἐώσϑησαν ἀπὸ τοῦ καλουμένου Πόρτου' (διεπεφή.- 
μιστο γὰρ ἤδη τὰ χατὰ τὸν ἅγιον μάρτυρα)" συναντῶμεν" τοῖς ἀδελ- 
φοῖς φόβῳ καὶ χαρᾷ πεπληρωμένοις » χαίρουσιν μὲν ἐφ᾽. οἷς ἠξιῶντο 
τῆς τοῦ Θεοφόρου συντυχίας, φοβουμένοις δὲ, διότι περ ἐπὶ ϑάνατον" 
ὁ τοιοῦτος ἤγετο. Τισὶ δὲ καὶ παρήγγελλεν ἡσυχάξειν, ζέουσι καὶ λέ- 
γουσι. καταπαύειν τὸν δῆμον πρὸς τὸ μὴ ἐπιζητεῖν ἀπολέσϑαι τὸν ὁί- 
καιον᾽ ὃς εὐθὺς γνοὺς τῷ πνεύματι, καὶ πάντας ἀσπασάμενος, αἰτή.- 
σὰς τὲ παρ᾽ αὐτῶν τὴν ἀληϑινὴν ἀγάπην, πλείονά τε τῶν ἐν τῇ ἐπι- 
στολῇ. διαλεχϑεὶς, καὶ πείσας μὴ ,“φϑονῆσαι τῷ σπεύδοντι πρὸς τὸν 
κύριον, οὕτω μετὰ γονυλλισίας πάντων τῶν ἀδελφῶν, παρακαλέσας 
τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῶν ἐκκλησιῶν, ὑπὲρ τῆς τοῦ διωγμοῦ κατα- 
παύσεως, ὑπὲρ τῆς τῶν ἀδελφῶν. εἰς ἀλλήλους ἀγάπης, ἀπήχϑη μετὰ 
σπουδῆς εἰς τὸ ἀμφιϑέατρον. Εἶτα εὐθὺς ἐμβληϑεὶς κατὰ τὸ πάλαι 
πρόσταγμα τοῦ Καίσαρος, μελλουσῶν καταπαύειν τῶν φιλοτιμιῶν (ἦν 
γὰρ ἐπιφανὴς " ὡς ἐδόκουν, ἡ λεγομένη τῇ Ῥωμαϊκῇ φωνῇ τρισκαι- 
δεκάτη ,᾿ καϑ᾽ ἣν σπουδαίως συνήεσαν), οὕτως ϑηρσὶν ὠμοῖς παρὰ 
τῷ ναῷ" παρεβάλλετο, ὡς παρ᾽ αὐτὰ τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Ιγνατίου 
πληφοῦσϑαι τὴν ἐπιϑυμίαν, κατὰ τὸ γεγραμμένον ν»ἐπιϑυμία" δικαίου 
δεκτή " ἵνα μηδενὶ τῶν ἀδελφῶν ἐπαχϑὴς διὰ τῆς συλλογῆς τοῦ λει- 
ψάνου γένηται, καϑὼς φϑάσας ἐν τῇ ἐπιστολῇ τὴν ἰδίαν ἐπεϑύμει 
γενέσϑαι τελείωσιν. Μόνα γὰρ τὰ τραχύτερα τῶν ἁγίων αὐτοῦ λευψά- 
νῶν περιελείφϑη, ἅτινα εἰς τὴν ̓ Αντιόχειαν ἀπεκομίσϑη, καὶ ἐν λίνῳ" 
κατετέϑη, ϑησαυρὸς ἀτίμητος, Ὁπὸ τῆς ἐν τῷ μάρτυρι χάριτος τῇ ἁγίᾳ 
ἐχαλησίᾳ καταλειφϑέντα." 

ὙΠ. ᾿γηαίζυιδ. πιονίνιυι ααραγοί ἀογηυϊθηίθιι8. 

᾿Ἐγένετο δὲ ταῦτα τῇ πρὸ δεκατριῶν' καλανδῶν ᾿Ιαννουαρίων, 
τουτέστιν “εκεμβρίῳ εἰκάδι, ὑπατευόντων παρὰ Ῥωμαίοις Σύρα καὶ 
Σενεκίου τὸ δεύτερον." Τούτων αὐτόπται γενόμενοι, μετὰ δακρύων 
κατ᾽ οἶκόν τε παννυχίσαντες, καὶ πολλὰ μετὰ γονυκλισίας καὶ δεήσεως 
παρακαλέσαντες τὸν χύριον πληροφορῆσαι" τοὺς ἀσϑενεῖς ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς- 

ὕδρ. ΥἹ. 1) [πέρ Πρὸ Ῥογίαπι ἃ (Ἰατ--ὀ ἀπῖα ἀπίθ. Ἰ ποΐ ΤΏΘη565 56 η θη 18 Π| Ρ1Ὸ- 
ἄϊο Πρ. δοαιῇοδίμιηι, ρμοβίθα ἃ Τ͵αϊᾶπο πιηι Γαΐ, ΤΙαϊαππβ. (6). 
Δ Ρ]αίπτῃ οἱ οἰν ἰαΐο δοίη. [ἅτ ὨΪΠ1] 6) Νορε ἑορτή. Εο ἀΐθ εἱ 5346. 
Αἰϊα ας ϑαρογοδί {Π|ι85 ἱποὶγίαθ οἰνὶ α!15, ΘΙ ΟΡ θα ηῖαν διὲρήαγία ; ἀθ ἀαΐθιι5. νἱάθ 
ἀπδη ἴῃ ῬΑ] 115. τη 6 611} ἃονϊ Ρα]αίαη [Γι ἰρβίππη, ϑαίανηαὶ. 1. 4. (Π05ὰ ϑαίανπα- 
56} ἸΓτππ.. οἱ ποιηθη ΕΡΙΒΟΟΡ ἃίι5. 581-ὄ [ἃ οοπβίαθθαπι ἀἴοθι5. ααΐπαο; αἱ 5151- 
᾿Ρ αν ΓΟΡΓῸ ΑΓ χυπὶ οδί, Ἰασῖα., πὰ 5.1 56 πα ηῖπν, ὈΙἢἰ5..) (16- 

2) ἴίὰ ἴδὸ.. ΤΘΒΠαΠ οαὐπὶ (οα, Ραν]- γίοιιδ. διρι]αγία ΕΠ5ΒΘ ΓΙ 5. ἰΐ6 πὶ ἰμ|6 }}18 1}. 
βίον, χ 410 Ππϊπαν 5. οἀϊάογαί - σὺν «ποχιπ δα πη] 1115. «ἀἀϊθοία 6] ΘΟ υ ὰ5." 
αὐτῷ μέν. ΙΠπ|| οἰἴδιη νοὶ. Τη1. Ἰθρῖδβθ τ΄ πὰρ 1 ΜΔΟΡΟΡΙ 5. “(ϑαίαγη.) 1. 10. ἃ" 
ἴὰὰ πηοηῖ ΘΙΏ 1. [55ουὸ ἱπαϊοαίαβ, «ἷη 5ορίοιῃ αἶθθ ἀΪ5- 

9) (οπ᾿θοίαΓα- ΤΟΙΡΙ 68 διότι τὴν ΟΕ ΘΠ). ΡῈ] οἱ ᾿δοι ἰὰπὶ ΓΙ ἰστο 5 
ἐπὶ ϑάνατον, εἰ μοβίοα ἡσυχάζειν, σί- οχίοπα!!.. Ἠπΐὶς βο]οηηϊται ποθὴ ἃθο ΒΘπὸ 
ζουσι. ΘΟΙ ΘΠ 6 φρελοτεμίας ππποιρ δ ΟΠ 1 

4) [Ι͂Ὶ Ἐρ. δἰ ἤοηι. ὁ. Τ. Βασχαγία ἃν Γαΐ ϑιη 5. ΤΟΙΏΡΟΥ ΙΗ, διι[6Π] 
ἐν ὑμῖν μὴ κατοιχείτω δι Γαι 0 ἴῃ ΜΆΡΙΥΓΟΪ ΟῚ 15 ἱποο  ἰββίηα οϑί. 

) 51.0. Ιοαυῖϊαν ΜΑΡΙΥΪ βουρίον, Υἱά. Ῥοάγβου, Ορρ. Ροβίμ. ρ. 20. [αε. 
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Υ]. ᾿φηαίζις Ποηναθ α 6518 ἀθυογαίιν. 

ΠῚ οὐροὸ ΡΙοσαηΐ ἃ} 60, {πὶ ἀϊοιπι ῬΟΥί5. (18Π| νΟΓῸ ϑράᾶγϑᾷ ογαΐ 
βά ΠΟ. χη Ρ 5 [ἀπηἃ): ΟὈν μη 5. [Γαΐ θτ15. ποία οὐ ραιάϊο ΓΘΡΙΟ 5, σᾶι- 
ἀθμ! 5. ΦαΠἀοη, ἀπο οοηργοβϑι ΤΠΘΟΡΠΟΡΙ ΠΘῈ5. ἰρ505. δϑϑαῖ ἀϊρηδίι, 
{πιο 015 ἁπίθιη, {πο (415. Ὑἱν δά πηογίοιῃ ἀποογοίαν, θποβάαιη οἰϊδη] 

πο Ππ , πὶ 4] 5 οοΡ ηΐ, {π| ἰογνθαηΐ ΔΘ θη 16, 56. ΡΟΡαΪαΠῚ 6556 564ἃ- 
{ΓῸ5., Π6 ΨΕΠΙΠ) ἰδίῃ δὰ ΠΘΟΘΙ (πἸΔΘΥΟΓοῖ. ὁπ Ομ ΟΟἢ 6 5{11Π ΓῸΠῚ 
Βρ ρα οοσηονιϑδοί οἱ ΟΙΠΠ65 58] 4586[, Οἱ 810 115 ΥΟΥΙΙΠ) ΔΙΠΟΓΡΌΠ Ρ]11- 
5 ὙΘΓΡΙ5, 4αδη ἴῃ Θρ 501, ρο 5561, 5616 ΡοΙβιιβι556[, η6. 5101 ἰη- 
γι ἀθγοηΐ δὰ ΠΟΙ πΠ) ἰΘϑηδη11, ππηῦ, ροβίχψαιδιη οἰποῖ! [Ραγο 5. σοημὰ 

Ποχίβϑοηΐ, ἰρβοζιθ {ΠΠαμη Π6ὶ ῬΥῸ ΘΟΟΙ65 115. οἱ ΡΓῸ Οοϑβα! 06. ΡΟΙΡΒΘΟΙΙ- 
ΟὨΪΒ. οὐ ΓΙῸ ᾿π{π0 ἔΡαίΓ ἢ ἸΠΓΟΡ 56. ΔΙΏΟΓΘ ῬΓΘΟΔίμ5 6586[, ἃραάποίι5. οβΐ 
ΘΟΠ 6501} [ἢ ΔΙΏΡἢΙΠ ΠΘαΐγμη, ἢ 6ῖη. 1Π|00 ἴῃ ἰἀ ΙΠΠ 5818 ὁχ πηδηάαϊο 
(λοϑαγ 5. ΡΙΔοη. ἀαΐίο, Πη6 5ρθοίδοι οι ᾿πη]Π θη 6. (οΓαΐ ΘΠ]ΠῚ 5Ο]ΘΠΊΠΪ5, 
αὖ μα θαη!, ἀ165. 411 ἀἰοιανΡ Ἀοιηδπὰ ᾿Ιηρπὰ ἰοΥ 5. ἀθοη5, 40 5[π4}- 
056. ΘΟΠΥΘΠΘΡΔΠ ), 510. ΟΥ̓ 6} Π}015 ἴουῖὶβ ἰπχία (θη ρΊ απ. οδι ΟΡ Θοίιι5,, τί 

1ΠΠ|60 58 ποι ΤΥ ΓΙ. ᾿ΘΉΔΠ1 ΠΡ] ΟΓ αν ἀΘϑ θυ απ, ΡὈΓΟὰΐ ΟΡ ρθη 651: 
»ἀοΒ᾽ ἀθγπτη ΠΙΒΓῚ 51 Δοσορίθμ τ΄ πὶ ΠΘΡ6 ΠᾺΠ| ἰγαίγιιπὶ σ αν 5. Π6Γοὶ ὁ} 
ΒΈ ΔΓ ΠῚ ΤΟΙ ΠΡ ΘΟ] ΘΟΙΠΟΠ ΘΠ, «ποι δ ἀπ} ὈΓΓΠ5. ἴῃ ΘΡΙ5(01ἃ ορίδ- 
γούαί, 518] ΟΟΠΒΙΠΊΠΔΙΙΟΠΘΙη. ΠΥ]. ὅδ0186. ΘΠ1ΠΔ ΠΟΤ. ΒΔ ΠΟ ΔΓΕ] ΘΙΤΙ5 
ΓΘΙ Γαι ρᾶγίο5. γοΠ οἴαθ οἱ Αι ΘΟ πη Δ] αΐὰ 6 δαηΐ, ἁΐαιιθ [ἢ ᾿ηΐ60 
ἀδροβιίαθ, αἰ {ΠΟ 5 Γ115. ᾿ΠπΔ 0 5{1Π|8}}}}18, 010 ΠΑΡ ΥΤ 5. ΟΡ 8} σᾶ ποίλθ. 600]6- 
5186. γα οΐδθ. 

ὙΠ. 

(οη  σο τη! νογῸ πὰρ ἃ. 4. ΧΠῚ (α]οη ἀὰ5 [Δη1ὰ5, 00 65., ἢ6 
ΘΟ ΡΒ. ΡΟ ΘΠ], (ΟΠ 5ΠΠΡ115. ἃριἃ Βοιηδηο5. ἰἰθγιη διὰ οἱ ΘΘΠΘΟΙΟΠΘ. 
Ηογιμ ΠῸ5 ἰρ81 βρθοίαίογθϑ [οι], οὐπὰ [ἢ ἰΔΟΙΠ 15. ἰΟίδη) ΠΟΟΐίΘ) ΘΧΘΡῚ5- 
ΒΘΙΏ15, δἰ σΘΏθι15 ΠΟ ΧῚ5. Τη Δ π|6 ΟΥαΙΙΟη6. ΠΟΙ Π111., τ ΠΟΒ {Π|ΠἸΠῸ5 

᾿Ιγηπαίϊυι5. ἠνογίμι5 ααρανοί ἀογηυθηθιινδ. 

(δρ. ΝῊ. 1) Ισπδ! [δϑίπμη ΟΥδθοὶ 
γἱϑοϑτηδ αἴ6 Τη6η515 ΠΘΟΘΠ 115. ΟΟΙΘ Γδηΐ, 
{ἃ ᾿Ρ5ππ| ῬΔ5511ΠῚ [π|556 Αοία (θ5 Δ η Π}: 
ΤΠ αὐτὶ νθγῸ ἀἷθ Ραμα ΕΘΡΓΔΡ ; δῃ 00 

1) 80. ἃπίθ (ὑδ᾽θη δ [Δηιιανῦῖᾶ5., αἰ 
ΕΧ ὁ. 7. ἀρραιεί: ἐγένετο δὲ ταῦτα τῆ 
πρὸ δεχατριῶν Καλανθϑῶν Ἰαγνουα- 
ρέων. Ὀϊ6 1110 σΟΙ γα θαπία ὈΙηῖς. ἀἸΘθ 5 
δὶρὶαγία, δαϊοοία δαίμηαίνι5. ΗΠ. 

8) Εγαί ΑἸρΡΠΠΠΘαίσιιη ἀπὶ [οΥἱ 1,8- 
ι(ἰΑν], δὰϊ δίγοίο, οἱ Ῥίδηδθ 5ΔΟ ΠῚ), 
{αδΙ  ΟὈΤ ΘΠ ΤῊΪΓ 1} ΠΟ 65[., ἢΐο (6 Π}0Ρ}} 
᾿]Θη ΠΟ πθὰ [160]. (60. Ὑοίιι5 [ΠΙΘΡΡΤ ΘΒ 
Π0η ἰορὶ τῷ γναῷ, παρθοὶ θηΐτη: αὐ ἴηι- 
Ρὲϊδ., ἴογίαβθο ἰοροηβ: παρὰ τῶν ἀγο- 
σίων 5ῖνα ἀνόμων. δηηι. 

9) Ρτου. 10, 24. 
10) γοῖ. γθύβίο : οἱ τη) ὁαρδω τοροΞίία ; 

ἴάθο ἢν. Νοίίθ ρτὸ λένῳ Ιορϑπάϊπῃ μείαί 
λίχνῳ -Ξ πῃ βρογία. Π. 6. 1. 

11). 04. Επθοῦ: Ἢ. ΒΚ ΨΥ. 15: Αἷν. 
ΟΠ γγβοϑί. οὐαί. ἰῃ 5. Ισηαΐ, ο. ὅ. 
ΤΟ ΤΕ ἡ. 000. εα. Νοηίί. 

θρνῃ. 

ΑΙ 4π|8 }} ΘΔ ΟΡ ΑΙΕΙΠῚ Θ᾽115 ΓΙ Γαϊ ΡΠ ἰΓἃ Π5- 
Ια ο πο Ὁ ΡΙΠΓῸ5. ΘηΪπὶ [τπ|5886 οοηβίδί, 
πμΐπαν. 

2) 1. 6. 4ππ|| ΔΠ1|}00 οοηϊπποί! πηᾶ- 
απ 5θαππη ὁ (οηδβι 65 θβϑϑηΐ, ΡΥη0 {ΠΠ] 
πηδϑοθ!η ΘΟΏΒ1| 65 ογᾶηί ἅππὸ (ἘΠ ΡΙ511 102, 
οἱ 4] ἀοθη ϑθπηθοῖο ΠῚ, δαγὰ Π. ϑθοῦπαάδ 
γἱο8 11 ἱπηοῖ} τηπηο 6. {πΠΡ ΟΡ Π 1 8ΠΠῸ 
ΟΠ Ἰ511 107, δι φαϊάθμι ϑθηθοῖο ΠΥ, δ Γἃ 
11. Υἱάοαίαν Ῥαρὶ, ΟΥοα δα δηη. 102 
εἰ ΤΠ 7... Ἡ. 

8) 1. 6. κὖ Π05 ΘΟ 0165 [ΔΟΘ οί, ΠΠῚ 
᾿σπδι!! τηλΡίγτη 60 65561 δοοθρίθμῃ. 
(ἸοΥγ. 



210 ΜΑΒΤΎΒΙΌΝ 5. ΙΔΝΑΤΙ]. ΥὟἹΙ. 

προγεγονόσιν, μικρὸν ἀφυπνώσαντες, οἵ μὲν ἐξαίφνης ἐπιστάντα καὶ 
περιπτυσσόμενον ἡμᾶς ἐβλέπομεν, οἵ δὲ πάλιν ἐπευχόμενον ἡμῖν ἑωρῶ- 
μὲν τὸν μακάριον ᾿Ιγνάτιον, ἄλλοι δὲ σταζόμενον ὑφ᾽ ἱδρῶτος ὡς ἐκ 
καμάτου πολλοῦ παραγενόμενον, καὶ παρεστῶτα τῷ κυρίῳ. Μετὰ 
πολλῆς τοίνυν χαρᾶς ταῦτα ἰδόντες, καὶ συμβαλόντες τὰς ὄψεις τῶν 
ὀνειράτων, ὑμνήσαντες τὸν Θεὸν, τὸν δοτῆρα τῶν ἀγαθῶν, καὶ μα- 
καρίσαντες τὸν ἅγιον, ἐφανερώσαμεν ὑμῖν καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τὸν χρό- 
νον, ἵνα κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μαρτυρίου συναγόμενοι, κοινωνῶμεν 
τῷ ἀϑλητῇ καὶ γενναίῳ μάρτυρι Χριστοῦ : καταπατήσαντι τὸν διάβο- 
λον, καὶ τὸν τῆς φιλοχρίστου αὐτοῦ ἐπιϑυμίας τελειώσαντι δρόμον, 
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ “μῶν, δι᾽ οὗ καὶ μεϑ' οὗ τῷ πατρὶ ἡ 
δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι" εἰς αἰῶνας. ᾽Δμήν. 

4) 1. 6. τὰ γενέϑλια 58 πο} ΤηΔὺ 5 ἴῃ 85. ᾿σηδίϊι πη) ΡΟ βρ οἴπηι5. 146. Οἢνγ- 
ΘΟ Ργθηι5. Εὰ (ΠΡ υβοβίοιῃηι δάδηο ἰθη- 8οβί. Ορρ. δά. Μοιῖί. Τ. Π. ρ. 600 
ΡΟΓΙθΙι5 6588 ΟΘΙΘΟΓαΐία, ΟΧ 56. ΏΘη6. οἷπ5. 5644. Η. 
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ἀἄθ 115, 480 [ἀοίὰ [πΘγἃηΐ, οΟΥίΟ5. ἰδθογοῖ, ΟββΘ 115. ΡΓΘΟΔΙ, ἃὺ ῬΔΕΠα τη 
ΟΡ ΔΟΓΙΏ 556,15; Δ}Π1 δία! πὴ ἃ ἀβία 6) οι ΠΟΒΙΙ6 ΘΟΙΠΡΙΘΟἰΘ ἢ 6 ΠῚ νἀ πηιι5, 
ἅΠΠ ΓΌΓΒῚΙ5. ΡΓῸ ΠΟΡῚ5. ΟΥ̓ΔΠίθΘ ἢ θ᾽ Θαίτιη [ρ] ἃ Ππ1Π| ΘΟ ΠΡ ΟΧΙΠη115, ἃΠΠ1 Ὑ6ΡῸ 5660 Γ8 
5{ΠΠ|8Π|61Π|, ἰδ τι] ἃ Π]10 ΙΔ θΠογα ἃάἀνθηϊθηΐθη αἴ6ὸ ἀἀδίαη!θπι ΠΟΠΊΪΠΟ. 
(πὶ ΟΓΡῸ 100 ὑπ σαιϊο ἰδία ν᾽ [556 1115, δἵ ΒΟΠΙΠΙΟΓΙΩ Υἱδᾶ ΘΟΠΓι- 
ΠΙ556Πη5, Ὠριὴ ἀαΐογθη ὈΟΠΟΓΙΙΠῚ ἰδ {ἀν} Πη115, ϑαποίππι νἱγι τη θ᾽ Θαίιιηη 
ΡΓΑΘΑ ΟΝ Πη115, Ὑ0}}18. οἱ αἴθ οἵ (θη ρ115. 515} ΠΟ αν 115, αἰ (6 ΠΠΡΟΓΘ ΠΠΔΓ- 
{ὙΓῚ} Θἴπι5. ΘΟ ν ΘηΙΘἢΐ6 5. ΘΟΙΠΠΠΙΠΙΟΠΘΙ ΠΟϑίγΓΠ) (θ5 ΕΠ θη οαπὶ δἰ! οἰἃ 
οἱ ΘΘΠΘΓΟΒΟ ΙΔ (ΠΥ ΙΒ1, 4αὶ ΘΟηοαοαν ἀἸα! Ο πὰ οἱ ἀθϑι θυ 5], 
Χ ἃΙΠΟΓ6 (ἢ γιϑι1 μγοΐθοί, οὐγβιπ ΘΧρΙ ον, 1η ΟΠ γιβίο ἴαϑιι, ΠΟΙΏΪΠῸ 
ΠΟΒΙΓΟῸ., ΡΘ᾽ 4.6) οἵ Οἴπὶ 4110 ΡῬΑΙΡΙ 511 σουία οἱ ροΐθηϊὰ οὑπὶ ϑρ γι 
58 Πη0ί0, 1 56011ἃ. Αἱηθη! 

5) Υγοίιδ.. [π|. (δίθη. σιρη ϑρ "ιν. ομ]οΊ μι. ΑἸϊὸὴ --- ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ 
ϑαποίο, ἴη, βδαηοία Εοοίοδία ἦν δοοία 85.- εὶς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
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ΙΓΝΑΤΙΩ ΜΑΡΙΑ ἘΚ 
ΚΑΣΣΟΒΗΛΩΝ. 

Μαρία προσήλυτος ᾿Ιησοῦ Χοι- 
στοῦ, ̓ Ιγνατίῳ Θεοφόρῳ μακα- 
φιωτάτῳ;, ἐπισκόπῳ ἐκκλησίας 
ἀποστολικῆς τῆς κατὰ ᾿Αντιό- 

χειαν, ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ" 
᾿Ιησοῦ ἠγαπημένῳ χαίρειν καὶ 
5 Ὁ 

ἑῤῥῶσϑθϑαι. 

ΜΑΒΙΛΕῈ ΡΒΟΘΈΠΥΤΑΕ (ΠΗΑΒΒΑΘΒΟΙ.Ο- 

ἈῸΝ Αἢ ΙΘΝΑΤΙΌΜ ἘΡΙΒΟΟΡῸΝ ΑΝ- 

ΤΙΟΘΗΙΑΕ ἘΕΡΙΒΤΟΙ,Α. ᾿ 

Μᾶγὰ Ργοβϑίγία ἴοβιι (πτίβιὶ, 
ἰσηᾶῖο ΤΠ ΘΟΡΟΓΟ ΒΘ ας 5βίμη0 
Βρίβοορο Ἐθοϊοθβίδο Ἀροβίο!οδο 
6115, 486 βροπηδαπ ΑΠΙο- 
δ οδν» πη ἢδο Ραίγ οἱ [681| 
ἀΠΘοίο σιάθγα οἱ νά] 6 Γ6. 

ἘΙΟΝΑΤΙῸ ΜΑΒΙᾺ ἘΧ ΘΑΘΒΟΒΕΙ15. 

ἘΜ ανίὰ ργοβοϊγία [65 (ΠΥ 511 [σπαϊο ΤΠΟΟρΙοΡο, βοαι πβίπιο Ἐρὶ5- 
0000 ΚοοΙοβίδο Ἀροβίο!οδο, 
οἱ [Ιθϑὰ (Πγιδίο ἀπ] θοίο, 

46. οδϑ᾽ ΑΒ ΟΟΠΙδΟ, 
δα ϊαι οἱ βα]αΐθη). 

Ιη ἢθο Ραίγθρ 

(Ἰομ πὰ {101 1ἢ 

050. ἰδθι 1 μ δ 5δηϊ [6 }) ΡΓΘΟΔΙΏΠΓ. 

Ι. Παντοτέ σοι εὐχόμεϑα τὴν 
ἐν αὐτῷ χαράν τε καὶ ὑγείαν. 
᾿Επειδὴ, ϑαυμάσιε, καὶ παρ ἡμῖν 
ὃ Χριστὸς ἐγνωρίσϑη υἱὸς εἶναι 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, καὶ ἐν ὑστέ- 
φοις καιροῖς" ἐνηνθρωπηκέναι διὰ 
παρϑένου. Μαρίας, καὶ “σπέρματος 
Δαβὶδ καὶ ̓ Αβφαὰμ, κατὰ τὰς περὶ 
αὐτοῦ ὑπ’ αὐτοῦ προῤῥηϑείσας φω- 
νὰς παρὰ τοῦ τῶν προφητῶν χοροῦ᾽ 
τούτου ἕνεχεν παρακαλοῦμεν ἀξιοῦν- 
τὲς ἀποσταλῆναι ἡμῖν παρὰ τῆς σῆς 
συνέσεως ἹΜάριν τὸν ἑταῖρον ὑμῶν, 
ἐπίσκοπον τῆς ᾿Ημελάπης Νέας 
πόλεως, τῆς πρὸς τῷ Ζαρβῷ, καὶ 

1. ΒΘΏΡΟΡ {01 ΟΥΔΠ.Ι5. 5Θ01- 
ἄσμ Ππ4, «πιο τη ΙΡ50, σαπάϊιπῃ οἱ 
βαηταίθη. (πὰ ΤΠ] ΔΘᾺΠ5 οἱ ἀριά 
Π05 (δνιβίαβ. σορῃϊ5 οδί ΕἾΠ 5 
6586. Π 61 ν᾽νΘηΓ15, δὲ ἴῃ ῬΟΒ ΘΡΊΟΓΙΡῚΙ5 
[ΘΙΏΡΟΥΙ 115. ἹΠΠΙΠηΔη Δί] 6556 ΡΘΓ 
ΥἹΡΟΊ ΘΙ ΜΑΡΙ Δ) οὁχ 56 }}1η6 Πᾶν 
οἱ ΑΒ ΡαΠατη; 56 ΟΠ Ἢ11η}] 6ἃ5, {886 (6 
'Ρ50. ἃ) ΙΡ50 ργδράϊοίΐδα βαηΐ, νΟ 068 
ἃ ῬΓΟΡΠΘΙΔΓΠ) ΟἸΟΓῸ: : πὰ π|5 σΡαἰ ἃ 
ἀδρυθοδιηι", αἀἰρη "Πα πἴ65. ΒΜ {1 πο- 
Ὀ15 ἃ ἴπο ἰηίβ!! δοῖι ΝαΡ ΠῚ ΔΙ ΟΙΠῚ 
ΠΟΒίΡἢ, ΕΡΙΒοοραμ ἘπηθΙὰρ65 Νοᾶ- 
ῬΟΪΘῸ5. οἷπιβ, {πὰ6 δὰ Ζαγθο,᾿ οἱ Επ]ο- 

1. Οπαπάοᾳαϊάθη), ον" δ μηϊγαπ 6, οἰϊα πη ΠῸ5 ἁρΠΟΒΟΙμηι5, ΟΠ ἰδέ} 

6550. ΠῚ ΠῚ νἱνθη 5, ΟΠ [16 ΘΧΙΓΘΠ5. (ΘΙ ΡΟΣ 115. ΠΕ] Δ ΠῚ ἃ 5511))- 
Ῥ5 1556. Πᾶ[ΠΓΠ| ὁχ δίαγα γγοῖηθ, οἱ βϑηληθ αν οἱ ΑΡΡᾶ ἤδη), βϑοιπά τι 
νΟΟ05 46 ᾿γ80 Ρ6᾽ ἰρβῖηη ἃ ΡΙΟΡΠΘίαγη ΟΠΟΓΟ ῥΓαράϊοίᾶς ; δὰ ΡΓΟΡΙΘΥ 
[6 ΤΌΡΔΉ15, 

νΘΒΕΠ, 

1) 1 Οοἀ. (δαπαίθηβὶ ἤδθο Ερ βί. Νιιηι. 
ζ΄ οχίαι ᾿πβί θα. πὰ 6 ἀρράᾶγοί, ΠΡ Τὴ 
ΡυΪΓα556.. 56 1716. ΠῸῚ ἰπίου ρα ΘΔ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
ΡΓΔΘΟΘ ΘΠ ΠῚ 6586. ΘΠ σ ΘΠ ὯΠ]. 

2) χαὶ ( ; ὀχοίϊι εἀ. γοββίδμηδο. 
9) Τ,δοίϊοποιη (οἀά. ἃ ἢ πάντοτέ 

σοι ῬΙῸ οοπίοοία ἃ Ὑ Οβϑῖι5. ΟΟμΙΠΙΘΠαδὶ 

αἱ ἃ {πὰ ρυἀθηιἃ δ ΠῸ5. 1} 1 μοίϊμηιι5 ΜαΡΙΝ, 
Κρ βοορηι ποβίγαθ οἰνι{15 ΝΟΔΡΟΙ5. δὰ Ζαγθαμ, 

ΔΠΊΠΟΙΓΠῚ 

οἱ ΕΘ τη 

ΟΧ [ηἰ. γϑί.. ΟΠ ΓΒ ΔΟΟΙΓαΐ6. ΘΥὰ}- 
5861 παντὲς τέ σοι. 

4) ϑαυμάσιε χαὶ ὅς), ϑαυμασίως 

γ 055. 

5) χαιροῖς ( ἢ), χρόγοις Υο858. 

1) 1. Ζαγϑιμη. (ιν. 

«“͵οαο δι αὐ θδκα ὑσδαι, δ... κἀδίν Σ.} 

αι, 



ΜΑΒΙΑΙ ΘΑΛΒΒΟΒΟΙΗΤΑΙΣ ΕΡΙΒΤΌΠΑ ΑΒ ΙΟΝΆΤΙΌΝ. 

Εὐλόγιον, Κασσόβηλον" πρεσβύτε- 
ρον, ὅπως μὴ ὦμεν ἔρημον τῶν προ- 
στατῶν τοῦ ϑείου λόγου" καϑάπουϊ 
καὶ Μωσῆς λέγει" ᾿Επισκεψάσϑω 
Κύριος ὁ Θεὸς ἄνϑρωπον, ὃς ὁδη- 
γήσει τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ οὐκ 
ἔσται ἡ συναγωγὴ Κυρίου ὡσεὶ 
πρόβατα οἷς οὐκ ἐστὶ" ποιμήν. 

(550 6] πὶ ῬΓΘΒθγίθυιιηι, 
οἱ Μοβο5 «ποάδπ ἰο60 ΕΟ : 

Π6. ἀΘ5.({{πᾶτηπ νΟΡΌΪ ἀἰνίη! ΡγΔΘ θ οἰ 5, 
ῬΙ͵ΟνΙοαΓ ΠοΙηηῖι5. Π 65. ΟΠ Π61, {π| ἀποδί 

ΒΗ 29 

σἴθπῃ, οἱ ϑορθθίαιη ῬΓΘΒ (ΘΛ), ἃ 
ΟΠ 51Π}|15 6 5014{1 ΡΤ ΘΡΟΒ1 15. ΑἸ ΝΤΗΙ 
γΘΡΡ] : ἀποιηδἀπιοάϊιμη. οἱ Μογβθ5 ἀἰ- 
οἰυ φΡγονιἄοαὶ Ποιηϊητ5 Ποῖι5. ΠΟΙ Ϊ- 
Π6ΠῚ, 4π| ἀπιοαΐ ροραϊαῃ ἵμπιπο; οἱ 
ΠῸΠ ΟΝ ϑγηαροσὰ ΠΟΙΏΪΩΙ τι ΟΥ̓Θ5; 
4αΠ]}15. ΠῸη 68. ρᾶβί01.. 

5101 

Ροραΐην ᾿ππο; οἵ ΠΟΙ ΟΥἿἱ ϑγηᾶροσὰ ΠΟΙΏΪΗΪ 5ἰθι! ΟΥ65, {{ἰρῖ5. ΠῸὴ 
681 ρᾶβίοιυν. 

Π. Ὑπὲρ δὲ τοὺς νέους εἶναι 
τοὺς προγεγραμμένους, δείσεις" ,Βη- 
δὲν, ὦ μακάριε. Γινώσκειν γάρ, σε 
ϑέλω ̓ ὡς ὑπερφρονοῦσι" σαρκὸς, 
καὶ τῶν ταύτης ποϑῶν ἀλογοῦσιν, 
αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς," προσφάτῳ νεότητι 
ἱερωσύνης ἀστράπτοντες πολιάν. 
᾿ἀνάσκαλον δὲ τῶν λογισμῶν σου 
διὰ τοῦ δοϑέντος σοι παρὰ τοῦ 
Θεοῦ διὰ Χριστοῦ Πνεύματος αὐὖ- 
τοῦ, καὶ γνώσῃ «ὡς Σαμουὴλ μι- 
κρὸν παιδάριον" ὁ βλέπων ἐκλήϑη, 
καὶ τῷ χορῷ τῶν προφητῶν ἐγκα- 
τελεχϑεὶς, τὸν πρεσβύτην ᾿Ηλεὶ πα- 
ρανομίας ἐξελέγχει, ὅτι παραπλῆγας 

Π. Ρῖὸ 60 διΐθῃι, σιοὰ πἰνο- 
Π05. 811πη| ΡῬΓΔΟΒΟΡΙΡΙΙ, [ον ἀθ 5. ΒΠΠ]], 
ο "Ῥεοαίθ. (ορῃοβόθυθ ΘΗ] ἴα νΟΪΟὶ 
«οὰ ϑδρίτπιμΐ ΒΌΡΟΡ ΟΑΡΠΘΙ, οἱ 
Ἰρϑῖτπ5. ῬάΒ51: 0165. ΠῸἢ 56 η.π|η} 081 [ἢ 
56 |ρ515, Γϑοθηΐ ᾿πνϑηΐπΐθ 5ΔΟΘΡ ΘΓ] 
γα αἰ σοηΐο5 ΟΔΉΠ16. ῬοΓΒΟΓ ΓΘ 
δαΐθιη οορί [αἰ ΟΠ πὴ [πᾶπ| Ρ6. ἀ- 
{ππη {{0Ὶ ἃ 60 Ροὺ (δγιβίπμη ΒΡ Γ- 
{πῇ ἰρ81|5., οἵ οορῃοϑβοθα ααοά 8ἃ- 
Π}116],7 ράᾶγνιδ Ρπογαἶπ5, γι 46 η5. νο- 
ὀαΐιι5. 68: οἵ. οποῦο ΡΓΟΡΙ ΘΙ ΔΓ ΠῚ 
ΟΟΠΠΙΠΠ ΘΓ αΐα5, ΓΘ Ὀγ θη ΕἸῚ ΓὯΠ5- 
ΟΥΘΒΒΙΟΠΙ5. ΓΟααΓΘΙΠ,, ΔἀΙΟΠ τη ἰη58- 

ἘΠ. ποά δυΐοιῃ 1Π|, 46 «|| 15 ἰδπ 500 51, ΠΙνΘΠ65. 5ἰηΐ, 46. 60 
Π11}}} πηθίπιᾶ8, ὁ θθᾶΐθ. (τπρίο ομΐπὶ (6. 50 116, αιοα ὀγΠΘ πὴ ἀΘϑριοιπηΐ, 
Π0Ὸ ΡΑΒΒΊ ΟΠ ΠῚ Οἰπ5. {Π|4πὸ ταίϊοπθι Βα 6 ηΐ, ἀπ [ἢ ἸρΒΘΟΓῚ. ὙἸΡΓΔΪ ᾿πνθη- 
ἴαϊ6 5δοογἀο 5. ΟΔΠΠ 6 ΓΟΒρΡΙοπἀθηΐ. ἤθνοῖνο οορ δι! 065. [πὰ8 ΡΘΓ 5Ρ|ΓΙ- 
ἴα, «πὶ {{0Ὶ ἀδίιι5. οσ᾽ ἃ 60 ρον (γιβίθμηι, οἱ 560105, 4ποιηθἀο ϑδιημ6!, 
Ρᾶγναϊι5. Δ Ππ6 ΡΟ, νοοδία5. [ΠΟΥ ὙἹ 465: οἱ ΟΟΡῸ ῬΓΟΡΠ ΘΔ πὶ 60η- 
ΠΠΊΘΡ 5. 56Π6Π| Ε]δὶ ἰπἰ 4 {15 ἀΓσιθε, ἀποὰ ἢΠϊῸο5. νθοογάθβ 60 

0) Πεοὰϊ Κασσόβηλον οχ ἢ ρΡ. χαὶ 
Σόβηλον, ἀυοά 68. ἰπ (, ἂρ. 055. οἱ 
[ηἰ. νοί. ΕοΥία556 50] θπάπιπ ἐχ Κασσο- 
βήλων. Αττηθηΐπ5 βαὐθολοίοην Οαβραίοιῖξ. 

1) χαϑάπου ( Ὦ, χαϑάπερ γο85. 
8) ἐστὶ (, ἐστὶν Ὁ σνι]ρ. 

ὅδρ. 1. 
560, δεέσεις. 

2) ὑπερφρονοῦσι ἢ, ὑπερφρογοῦ- 

σιν ( γο55. γοβϑὶὶ τὲ ροβϑί σαρχὸς ποῃ 
68. ἵπ (6. 

3) αὐτοῖς (δ, ἃ (510) τηλη. Γ60. ΒιρΓᾶ. 
4) ὧν ἴπδϑυῖῖ γ055. ἰπν|5. Οοἀά. 

8) ἤε Ὁ 

2) Νυμ. 27, 

(δρ. 1|. 
2) 1 ϑ8απι. 8, 20. 9, 

10 5{. 

1) 8]. οουμηϊἰοτιθΉι. 
ὃ). 89. 

1) δεέσης Ὁ, ἀὰ ογᾶπηι τηδη. 
(ὐν, 



220 

υἱεῖς Θεοῦ τῶν" πάντων αἰτίου προ- 
τετιμήκει;, καὶ παίξοντας" εἰς τὴν 
ἱερωσύνην καὶ εἰς τὸν λαὸν ἀσελ- 
γαίνοντας εἴασεν ἀτιμωρήτους. 

ΜΑΙ ΟΘΑΒΒΟΒΟΙΠΙ͂ΤΑΕ ἘΡΙΒΤΟΙΑ Α ΛΟΙΝΑΤΙΌΝ. ΤΠ 1. 

ὨΙΘΗ 65. {Π1|05 60 ΟἸΠΠΪ ἢ Οδιιδδθ 
ΡΓΔΟΠΟΠογανΐ, οἱ Ππἀθηΐθ 5. ἴῃ 5800 1- 
ἀοίμπη. οἱ ἴῃ ροριΐίαη [πχαγίδηίος 
ἀπ] 51} Πρ ηἸ05. 

ΟἸΏΠῚΠ) ΔΙΟΪΟΙῚ ΡΓΔΘΙΠ]ΟΥ, οἱ βου ἀοίϊμιπη Ππἀ Πγῖο Πα θΘηΐ65, ρορα!οηιι 
ΠΘΩΙ ΘΟ ᾿Π5 ΕΠ] Δ ηΐ6 5. ̓ποαβισαίος. ΓΘΙ ΠΙΘΓΙΙ. 

ΠΙ. “ανιὴλ᾿ δὲ ὁ σοφὸς, νέος 
ὦν, ἔκρινεν' ὠμογέροντάς τινας, 
δείξως ἐξώλεις αὐτοὺς καὶ οὐ πρεσ- 
βυτέρους εἶναι, καὶ τῷ γένει Ἴου- 
δαίους ὄ ὄντας, τῷ τρόπῳ Χαναναίους 
ὑπάρχειν. Καὶ ̓ Ιερεμίας, διὰ τὸ" 
γέον παραιτούμενος τὴν ἐγχειριξομέ- 
νην αὐτῷ πρὸς τοῦ Θεοῦ προφητεί- 
αν, ἀκούει" Μὴ λέγε, Ψεώτερος εἰμί" 
διότι πρὸς πάντας, οὺς ἐὰν ἐξαπο- 
στελῶ σε, πορεύσῃ, καὶ κατὰ πάντα, 
ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, λαλήσεις,“ 
ὅτι μετὰ σοῦ ἐγώ εἶμι. Σολομῶν 
δὲ ὁ σοφός, δυοκαίδεκα τυγχάνων 
ἐτῶν, συνῆκε τὸ μέγα τῆς ἀγνωσίας 
τῶν γυναικῶν ἐπὶ τοῖς σφετέροις τέ- 
ἄνοις ζήτημα, ὡς! πάντα τὸν λαὸν ἐχ- 
στῆναι ἐπὶ τῇ τοσαύτῃ τοῦ παιδὸς 
σοφίᾳ, καὶ φοβηϑῆναι οὐχ ὡς μει- 
ράκιον, ἀλλ᾽ ὡς τέλειον ἄνδρα. Τὰ 

ἡ 1.8 
56η65 ΠΙΑΙΟαθ δαί, 

Δ ΠΥΙ5 ΘΘΠΘΡΘ [πήδθ6085, 

1ΠΠ. Πδηῖο]ἦ δαΐοπ βδρίθη5, ἤπινθ- 
Π15. ΟχΙβίθηβ, Πιἀιοαγιί ΟΡ ἀθ[6 5 ΞΟΠ 65 
ἀποβάλλῃ, οβίθηθη5 Δ] 6 ΓῸ5 [Ρ505, 
αἱ ΠΟ ΒΘΠΙΟΙῈ5 6586, οἱ σΘΠΘΓΘ 
[πάαθοὸβ οχιϑίθηΐοβ, τηο 0 (Πδηδηδ6- 

05 Θχίβίογο. Εἰ ἸΘΡοΙηΪᾶ5," ῬΓΟΡΙοΥ 
᾿πνοηζα 6} ΓΘΠΠΙΘ 5 {τι Π| Ρ51 ἃ 
Π 60 ΡῬυγΟΡ οί), δι: ΟΝΌΠ ἀ]085, 
(ΠΟ ΪΔ1 [ΠΟΤ 51Πὴ, {π|ἃ ἃ ΟἸΏΠΘ65 
ἀπ 5 ΟΠ π|6 μη ἀ ἴθ, 1015. οἵ 56- 
ΟΠ 111} ΟΠΊη1ᾶ, “ΔΘ ΟΠ π6 τηᾶηο 
{Π01, ἸΟΦΊΘΥ 5, {18 (ΘΟ ΘΘῸ 5111.ἡ 
δα]ομΟ ἢ ἁπΐθη βαρίθη5, ἀπο θοίμη 
ΟΧἰβίθη5. ΔΗΠΟΓΊΠΏ, ᾿η16]16χ|ΐ ἸΠΔΘΉ ΔΙῚ 
Ἰσπογη 6. ΤΠ] 6 Υπὶ 46. βἰβ ΠΠ15 
({ππθ 5010 Π 61, τι ΟΠ. ΡΟΡΆΪ 5. 0}- 
βίπροβοογοί ἀθ ἰδηΐᾶ ΡΊΘΓΙ 5ΔΡΙΘΉΓ18, 
οἱ {ππ|6γοῖ ἢῸΠ τπἰ ΡΌΘΙΠ, 5 πἰί 
ΡογΪ οί. νη. ΑΘηϊριηδία διι 6 1 

ΘΑΡΙΘΩ5. δαΐίομ) 1116 ΠΔη16] δάμπιο ΔΘ] ΘΟ 6 ἢ 5. ΟΥ405 “ΠΟ 5Δ ΠῚ 
οβίθη θη 5. 605 ρογάϊο5. ΠΘΡ]ΟΠ65, 

ΠΟΤ 115 ΟΠδηδηδ6 05 Θχί βίο. 
0. ΒΘΡ5 55. ἜΣ 

ΕΓ [ΘΓΘΙΏΪΔ8, 
ΡΓΟΡΙΘΙ ᾿πνθη 6) ΘΟΠΊΠ5511Π| 5101 ἃ 60 ΡΓΟΡΠΘίαθ. τηπηϊι5 ἀοίΡθοίδη 8, 
Δα: ΝΟΙΪΙ ἀἸΘΘΓΟ: ῬΌΘΙ 501}: ΠΠΟΠΪΔ ΠῚ ἃ( ΟἸΠηΪὰ, 4ιιὰ6. χη 8π ἴ6, 1015, 

οὐ ὉΠΙν 58, ΠΙΔΘΟΙΠΠΙ16 ἸηΔη ἀνθ γῸ {Π0]1, ἸΟΘΌΘΡΙΒ ; (αΐα ἴθ Θ9Ὸ 511Π|.ὅ 
ΒΑΙΟΙΏΟΠ δι6η1] 1116 ΒΔ ΡΊ6η5, οπὶ ἀποάθοϊηι ΠΔΙΡΘΡοΐ ΔΠΠΟΒ, 1η06]]6χὶΐ 

ἸΠΔ ΟΠ) 118} ΤΠ] ΘΓ ΠῚ 5105 ΠΠΡΠΘΡῸΒ ΠΟ ἁρῃοβοθηἑ πη (Δ ΘΒ. ]ΟΠΘΗῚ : 
{ἃ αὐ ἘΠΊ νΘΥ5Ὲ15. ΡΟΡΌΪ5. οΟΡδίπροβοογοῖ δά ἰδηΐδηη ΡΈΘΙΙ 5ΔΡ᾽ ΘΠ Ἰἅ 1, ΘΙΠΠῚ- 
46 0 τι ριΘγη., βοά τι νι γα ΡΟ Θούη {πο Γθῖ. 

6) δουρὶ τῶν ο. Ὦ, τοῦ (ἃ γοϑ85. 
1) ὰ ἃ ἢ. πέζοντας (ἰγοίοηιϑ 

((ογριιβ. ᾿Ιρηδιίδηιπ), Βου} πη 1849). 
8) χαὺ (; ἀθοβί ἴῃ ἢ Υγοβ8. 

(ἂρ. ΠῚ. 1) ἴῃ Ο οῬ) οί] 6ϑί 
καὶ δηΐθ ἔχριγεγ. 

2) τὸν (ὐ, δά ογᾶμι τὸ πιᾶη. 60. 

Αθῃηϊρτηδία διι6 } 

9) λαλήσης (, 
λαλήσης Ὦ γο58. 

4) 51. Ο ἢ, ὥσπερ Ουτείοη. 

ΒΡ ξὸ Τδη. ΓΘΟ., 

(δρ. 1. 1) ἢδη. 1. 

δὺ ΨῸγ Ἵ; ἧς 

8) 1 Βερ. 8 οἱ 10. 



ΜΑΒΙΔῈ ΘΑΒΒΟΒΟΙΤΑΕΚ ἘΕΡΙΒΤΌΙΑ Δ ΙΘῈΝΑΤΙΓΝ. 

δὲ αἰνίγματα τῆς Αἰϑιόπων βασι- 
λίδος, φορὰν ἔχοντα ὥσπερ τὰ τοῦ 
Νείλου ῥεύματα, οὕτως ἐπελύσατο, 
ὡς ἔξω ἑαυτῆς γενέσϑαι τὴν οὕτως 
σοφήν. 

Βορίπδθ ΑΘ Οραπι, 4πὰ6 ἱπιρθίι ἰΔΓΡῸ βίο! ΝῊΠ Παθηΐα τηὰπαβᾶπί, 

ΠΕῚΊΝ. ἜΣ 

Αριπιοριιη Βορίηδο, ἰαιο ποῖ Πα 6η- 
(ἰὰ φαιριηδαπιοάϊπι ΝΠ {ΠπΘης18, 510 
50|ν11, αἱ οχίγα βαίρβᾶιη Πθγοί ἰρϑἃ 
510 ΒΔΡΙΘΠ5. 

τί 

ἀϊοϑονία, αὐ ΤΠ ]ΠΘΓΘ ἰάτη ϑρΙΘηΐοιη ΘχίρυΓογοί Δα ΡΔ10. 

ΙΥν. ᾿Ιωσίας δὲ δ ϑεοφιλὴς, 
ἄναρϑρα σχεδὸν ἔτι φϑεγγόμενος, 
ἐλέγχει τοὺς τῷ πονηρῷ πνεύματι 
κατόχους, ὡς Ψευδολόγοι καὶ λαο- 
πλάνοι τυγχάνουσιν, δαιμόνων. τὲ ἐχ- 
καλύπτει τὴν ἀπάτην, καὶ τοὺς οὐκ 
ὄντας ,ϑεοὺς παραδειγματίξει͵ καὶ 
τοὺς ἱερωμένους αὐτοῖς, νήπιος. ὧν, 
κατασφάζξει, βωμούς τε αὐτῶν ἀνα- 
τρέπει, καὶ ϑυσιαστήρια νεκροῖς λει- 
ψάνοις μιαίνει, τεμένη τε καϑαιρεῖ, 
καὶ τὰ ἄλσηϊ ἐκκόπτει, καὶ τὰς 
στήλας συντρίβει, καὶ τοὺς τῶν 
ἀσεβῶν τάφους ἀνορύττει, ἵνα μηδὲ 
σημεῖον ἔτι τῶν πονηρῶν ὑπάρχῃ᾽ 
οὕτω τις ξηλωτὴς ἣν τῆς εὐσεβείας 
καὶ τῶν ἀσεβῶν τιμωρὸς, ἔτι ψελ- 
λίζων ,τῇ γλώσσῃ." “4αβὶδ δὲ, ὁ ," 
προφήτης ὁμοῦ καὶ βασιλεὺς, ἡ τοῦ 
σωτηρίου κατὰ σάρκα ῥίζα, μει- 
θάκιον χρίεται ὑπὸ Σαμουὴλ εἰς βα- 
σιλέα" φησὶν γάρ που αὐτός" Ὅτι 
μικρὸς ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου 
καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πα- 
τρός μου. 

ἘΝ. 

Ιν, [Ιοϑἰὰβ ἁιίθπη Ποὶ διηδίου, 
πα Γ ]αΐ6 ἴδθγα δάμπιο Ἰοαπθη5, Γ6- 
ἀἀγοι τᾶ 10 “8ριγι ἀδίθηΐοβ, {αοά 
[Ἀ]5}] πὶ οἱ ῬΟρΡαΪ βθάποίογοβ θχί- 
βίογθηϊ, ἀδθιηο πη 4116 Γανοἰαΐ ἀἄ666- 
Ρίϊομ θη, οἱ 605 Π0η Θχἰβίθηϊθα (605 
ἀομηοηβίγαΐ, οἱ βδογαίοβ ᾿ρ515, ΡΈΘΙ 

οχίβίθηβ, ἰμίογ Ποῖ, ἀρ γᾶ 6 |ρ50- 
ΤΠ νου, οἱ αἰΐαῦια τηογία 5. Γ6- 
Π{π||15. ᾿π απ! ηδΐ, (θη ρΙ πι6 ἀο]6ί, οἱ 
58] {π|5. 5. Ια, οἱ σοἸπηηΠὰ5 οΟπηίθ- 
ΤΙ, οἱ ΠΗΡΙΟΓΙΠῚ 5ΘρΌαΪοΓὰ 5. Ὁ}, 
τὶ ΠΘΕΠ6. 5] ΘΠ ΠΠ ΔΙΏΡΓΠΠ5 ΠΠΔΙΟΓΊΙΠῚ 
οχιβίαϊ, 810 «αυϊάθιη ζοὶοΐθ5 δγαΐ Γ6- 
ΠΡΊΟΠΙ5. οἱ ΠΏΡΙΟΓΙΠῚ Ριῃϊίογ, δά- 
πὸ ΒΑΠ 16 Π5 Πησιιὰ, Πᾶν διιίθιη, 
Ργορμοία βδημὶ! οἱ ἤθχ, ϑαϊνδίου!β 
56 α πὰ ΘΑΓΠΘΙΏ ΓΔΑΙΧ, ΡΈΘΙ πηρῚ- 
ἴ ἃ ϑδαιηποῖὶθ ἰπ Γοσθη. Αἰΐ Θῃ]Πὴ 
ΔΙΠΟῸ1 086: (ἰὴ ΡΆΡν 5. ΘΓΆ]η ἰῃ 6. 
[γᾶ 65. 1605 οἱ ᾿πΠΠ]ῸΡ ἴῃ ἄοΙη0 ρᾶ- 
{Γ15. τη6 1. 

Ιοϑιας γογὸὺ {ΠῸ6 6 διηδη 555 υἱχάππη αὐ οπ]αία νοοθ [0- 

{πἸΘ 5. ΔΓΡΊΠΐ ΠηΔ] 00 5Ρ1Π{π ἀθίθηΐο5. ἰδηπ|ᾶΠπ] τηρηἀδοθ5 οἱ βϑάποίουοβ 
ΡΟΡΕΪΙ, 
5Βδορυἀοίθϑ ΘΟυΠἢ ΡῈΘΡ δάθιιο ΟΟΟΙΑΙ, 
ἰ4 11 ΠΟΥ ΠΟΤ ΓΘΙΓ( 1115. σΟΠπίδμηδΐ, 

ΒΘΡΌΪΟ γα ἀπά 16 ᾿πηρ σι 541, 
π᾿ ἰδηίι5 ογἂΐ ριθίδίιβ χϑίαίου οἵ [πη- 

566 ΘΟ ΓΙηρΊΐ, 
55 α]η 506] ΓΔΙΟΓ ΠῚ ΒῈΡΘΓΟββθί. 
Ρίοση νἱπάθχ, ἀπ ἰἰπσὰὰ δάππαο θα! θα. 6 θδί. 
Β'πηα] οἱ ἤθχ, ϑαϊναίογι5 56 ΟΠ ἀπ Π}] ΘαΡΠΘΙη Γδάϊχ, 

Ιρ856. ΘΠ ΔΙΊΘῸῚ αἱΐ: 616 ἴῃ ἤδρθηι ἱππ δΊ{Π|0, 

ἀδθιηοηιηάπ|6 ᾿πηροϑίμπγαμη ἀθίαρι!, οἱ ἄθοβ Ποίἰο5 δχρίοάϊ, οἱ 
ΔΡΆΒΠ6. ἸΡΒΟΤαΠ Βα νοΥ τ, οἱ δ]- 
ἴαμα αἶγα! οἱ Ἰὰ605 Θχοιαϊΐ, βίδία- 

π6 ὉΠ ΡΟΓΙῸ 

ἢανιἃ διυίοη Ριοροία 
ΔἀΟ]οσοθηΐα! 5 ἃ δἃ- 
α]ἃ ΡῬᾶγνι5. ΘΓ 8ΠῚ 

ἰπίοι [γαίγοθ. ΤΠ608, οἵ ἱπΠ]ῸΓ ἴῃ ἀοιη0 μδίγ 15. τηθ] 

ἐπ νὴ σλοὴ ὦ 
2) δῖ. (Ὁ, γλώττῃ να]. 

9) δὲ δχοϊαϊ. ἂρ. 085. 



τε 

222 

γ. Καὶ ἐπιλείψει μὲ ὁ χρόνος, 
εἰ πάντας ἀνιχνεύειν βουλοίμην 
τοὺς νεότητι εὐαρεστήσαντας" Θεῷ, 
προφητείαν τὲ καὶ ἱερωσύνην καὶ 
βασιλείαν ὑπὸ Θεοῦ  ἐγχειρισϑέντας. 
“Ὑπομνή σεως δὲ ἕνεχα αὐτάρκη 
χαὶ τὰ εἰρημένα. ᾿Αλλά σε ἀντιβο- 
λῶ, μή σοί τις" περιττὸς εἶναι δόξω 
καὶ φανητιῶσα᾽ οὐ γὰρ διδάσκουσά 
ἌΝ ὑπομιμνήσχουσα τὸν ἐμὸν 

ἐν Θεῷ πατέρα, τούτους παρεϑέ- 
μὴν τοὺς λόγους" γινώσκω γὰρ τὰ 
ἑαυτῆς μέτρα, καὶ οὐ συμπαρεχ- 
τείνω ξαυτὴν" τοῖς τηλικούτοις ὑμῖν. 
᾿Δοσπάξομαί σου τὸν ἅγιον κλῆρον, ἦ 
τὸν ὑπὸ τὴν σὴν κηδεμονίαν ποιμαι- 
νόμενον. Πάντες οἵ παρ᾽ ἡμῖν σι- 

στοὶ προσαγορεύουσίν" ὅε. . γγιαί- 
νειν μὲ κατὰ Θεὸν προσεύχου, μα- 
κάριε ποιμήν. 

ΜΑΒΙΑΕ ΘΑΘΒΟΒΟΙΙΤΑΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΙΘΝΑΤΙΌΝ. Υ. 

Υ. Εἰ ἀοῇἤεϊοι τὶ ἰθηηριιβ, 5] 
ΟἸΠ65 ἸΠνΘΒΓΡΑΓΘ. ὙΟ]ΠΘΡῸ, {πὶ [ἢ 
᾿πνθηΐαίθ. θ6η6 ρῥ᾽δοποιιηὶ Π60, ΡΓῸ- 
Ρἢθιὰ οἱ βδοθρἀοίιο οἱ Γθοπο ἃ ἢ 60 
ἰομδι1. ἈΘΠΠΘΙΠΟΓΔΙΙΟἢ15 ἁπΐοιη σγᾶ- 
(ἰὰ 5 Ποιαηΐ οἱ ἤᾶθο ἀϊοίᾶ. ϑ6ά [6 
ἀθργθ Ο}, Π6. ἘΠῚ 4ιδοάδη) ΞΡ ΟΓΡθᾶ 
6556 γ] ΘΔ οἱ οβίθηϊαίγχ. ΝῸΠ ΘΠ]ΠῚ 
ἀοοθης ἴθ, 564. ΞΡ ΘΠΊΟΓΔΠ5. ΠΠΘΙ1ΠῚ 

᾿η. 60 ῥΡᾶίγοιη ΠῸ5 Δρροβῖιί 5611η0- 
Π65. ὐορηΟΒΟΟ ΘΠ] ΠΙΘὶ ᾿Ρ51Π5 1Π]6η- 
ΒΌΓα5, Οἱ ΠῸἢ ΟΟΘχίθηο ΠΊΘΙΡ5 81 
ἰδη 15 γ ΟΠ} 15. δαϊαίο πππὶ βποίαμη 
ΟἸογτιη, 51} (πὰ σα ρᾶβίπμι. ΟΙΏΠ65 
ἀρὰ πὸ5 Πάρ]65. βαϊπίδηΐ ἴθ. 8ἃ- 
ΠΔΠ] 16 6586 βθοππηάήιημη ΠΘῈΠῚ ΟΓἃ, 

᾿Ποᾶία Ῥαβίονυ. 

ἘΝ, Εἰ ἰοριιβ π6 ἀδἤοθγοί, 51 ΟἸΠΠ65. 108 ΟΡ β  σαγ 6 γϑ] μι, (α 
ἴῃ ἱπνθηΐαίς ἢ 60 μ]δοποιιηΐ, 

6ἃ, 4πᾶ6 αἰχὶ, 5 Ποϊπηΐ. 
απ οβίθηΐαί "015. Οαρ᾽ἀἃ νἹά ραν. 

ΘΠΪΠῚ] Π]ΘῖΠ} ΠΟ} ΠΠΠῈ, 

ἤΠά6165 6 ΘΟμΠΡ ΙΔ. Ρ͵ΓΟΒΡΘΓΔΙῚ 
ΡΓΘΟΙΡ5. Θχοτᾶ, Ὀθαΐθ Ῥᾶβίογ. 

ὕδρ. Υ. 1) τὰ (, εὐαριστήσαντας 
Ὦ νι!]ο. 

2) μή τίς σὲ οα. Ουγείοι ἰην 15 
(οαά. (. ἢ. 

8) ἑαυτῆς --- ἑαυτὴν (Ὁ, ἐμαυτῆς 
- ἐμαυτὴν δο85. 

Π60 ΙΠΘΙΡ 581 ΥΟΠῚ5 ἰδη{15. ΥἹΓῚΒ. ΘΧΔΘ ΠΟ. 
ΒΔ ΠΟΙ ΠΠῚ {ππ|η} ΟἸΘΓΙΠῺ, 6] 510 ἰπἃ ΟἸΤὰ ρΆΒΟΙ[Ὲ]. 

οἱ 4π|} 15 ῬΥΟΡΠΘ οι ππππητι5 οἱ 5δοθγθο- 
{{πππὶ ἃς ΓΟΡΉΠΠῚ ἃ ἢ60 ΘΟΠΊΙ551 πὴ {{||. Μοιηοτῖᾶα αἰΐθη] Γοποναπάδθ 

δορά τορὸ ἴθ, π6 {πᾶ {ΠῸ0Ὶ αἰ ρα τηοάππηὶ ἰοαπὰχ 
ΝΘααο ΘΠ πὶ ἰ6 ἀοοθδη), 564 πιί| ΤΠ ΘῈΠῚ 

ἴθ Π 60 Ῥαΐγθηι 6 ἢἰ5 σοΙη πη ἴδοθδιη, 0506 ΞΘΓΠΊΟΠ 65. ΡΓΟΙΠΠ. (ορηοβοο 
δα] αῖ0 

Οιηπο5 ἃρι ΠῸ5 
11 να]θί ἀπ 6} ἰπἰ5 ἂρ ΠΘΊΙΠῚ 

4) γόββῖβ. Ποῖο ᾿πβουῖ νοεο. καὶ τὸν 
’ ’ Ν Ω 

(ιλόχριστον σου λαὸν ἃ ποπίτο (οἀϊοθ, 
ἤθς ἃ [ηΐἰ. νϑί. ἀρῃηϊία. 

5) Πὰ ( ἢ, προσαγορεύουσί γα]. 



ΙΟΝΑΤΙ ΒΡΙΒΤΌΠΑ ΑὮ ΜΑΒΤΑΝ ΘΑΘΘΟΒΟΙΙ͂ΤΑΝ. . 

'ΠΡῸΣ ΜΑΡΙΑΝ ΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙ͂Ν 
ΤῊΝ: ΠΡῸΣ ΤῺ ΖΑΡΒΩ 

ΙΓΝΑΤΊΟΣ. 

᾿Ιγνάτιος, ὁ χαὶ Θεοφόρος͵, τῇ 
ἠλεημένῃ ὑπὸ Θεοῦ Πατρὸς 
ὑψίστου, καὶ «Κυρίου ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ ὑπὲρ ἡμῶν ἀπο- 
ϑανόντος͵, πιστοτάτῃ, ἀξιοϑέω, 
χριστοφόρῳ ϑυγατρὶ "Μαρίᾳ 
πλεῖστα ἐν Θεῷ χαίρειν. 

229 

ΙΌΝΑΤΙ ἈΝΤΙΟΟΗΕΝΑΕ ἘΘΟΙΕΒΙΔΕ 

ΕΡΙΒΟΟΡΙ ΕΤ ΜΛΆΤΥΕΙΣ ἘΕΡΙΒΤΌΙΑ 

Δὴ ΜΑΒΙΑΝ ΟΑΘΘΟΒΟΙΙΤΑΝ.: 

[ϑηδίπι5, 41 οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΤΥΊΙ5, ΠηΪ- 
ΒΟ Ι ΘΟ ἴλη οομπΘοτ 57 οἱ ργὰ- 
{{4ΠΔ| 61] ῬδίγΙ5. ΔΙ ΓΙ55111, οἱ 
οι ηΙ ποϑίνὶ [Θϑτιὶ ΟΠ γιδί!, «αὶ 
ῬΓῸ ΠΟΡῚ5. ΤηοΥΐπτι5. ο58., Π|46115- 
5Πη86, 60. ἄἀϊσηδο, ΟΠ Ἰ5{Π|6 Γὰ6 
{Π᾿ὰ οὗ Δέανταθ. θ] απ ηῖ ἴῃ Ὠ60 
ΘΑ] αἴ 6}]. 

ἘΝΑΒΙΑΚ ὨΒΟΕΝΤΙ ΝΕΑΡΟΙῚ ΑὉ ΖΛΗΒΕΝ ἸΘΝΑΤΙΓ5. 

ἘἸσπαΐμι5, 4π| οἱ ΤΠ ΘΟΡΙΟΤΙΙΒ, ΤΠ ἸΒΘΡΙΟΟΓ ἀἰᾶπη Ομ οἃ 6. Ρ6 1} σΡα[ δ η 
Π6Ὶ Ραίγιβ ΔΙ {5511}, οἱ ΠΟΙΏΪΗΙ ἰθϑ ΟΠΓΙΒΙ ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 ΠΙΟΡαΙ, 
{46} 15βηᾶ6., 
ΤΙΠΊΔΙὴ 1[π 60 βαϊαΐοηη. 

Ι. «Κρεῖττον μὲν γράμματος 
ὄψις, ὅσῳ περ μέρος οὖσα τοῦ 
χοροῦ τῶν αἰσϑήσεων, οὐ μόνον 
οἷς μεταδιδοῖ" τὰ φιλικὰ, τιμῷ τὸν 
λαμβάνοντα, ἀλλὰ καὶ οἷς ἀντιδέ- 
χεταν τὸν ἐπὶ τοῖς, κρείττοσι πόϑον 
πλουτεῖ" πλὴν δεύτερος, φασὴν ," 
λιμὴν καὶ ὁ τῶν γραμμάτων τρόπος, 
ὃν ὥσπερ ἀγαϑὸν ὦ ὅρμον δεδέγμεϑα" 
παρὰ τῆς σῆς πίστεως πόῤῥωθεν, 

ἜἼ 
ΟΠΟΥΙ 5ΘηΒΠη, 
ΠοποΙδί, 
ἄθνῖο ἀιί(αϑοι. 
Ρδίιο0, 

νοῦ 5ΘΟ ΘΠ 615, 

1) κδο ᾿πϑοῦῖρίϊο ἴθ Ο ἢ εἰ ἀρυὰ 
γοβ85. [ἡ ΘΧΘΙΏΡ τ Βαρβονῖπο τοῦ ἁγίου 
Ἱερομάρτυρος ᾿Ιγνατίου Ἀιρχιεπισχό- 
που Θεουπόλεως «Αγτιοχείας Ἔπι- 
στολαί: 

Ποὸς Μαρίαν, 
᾿Ἐπιστολή ΠΝΩΕ 

Εχ 4π|Ὸ ἃ]1π8. ἃ! πππὶ {{{π||π|π| ΟΟΠΒΔΤ οἰ Πᾶ- 

γὙἱ(. [ἡ (αἱ πιθοῦ ΠῚ ἴῃ [Ροηΐθ [ορί. 

2) τὴν Ὦ ἃ (πὰ πος οἵαί τῆς) (οί., 
τῆς Υδο585. 

8) Βουιρβὶ ὑπὸ ε. Β, χάριτε ὁ ἢ 

Π60 ἀΐρῃᾶθ, (ΠΥ ΕΠ γὰρ ΜᾶρΙᾶ6. Π]ΠΙὰ6 ΜΙαγΔ6., 0]1|- 

Ι. Ορίμηια ἀπἰάθιη Πριγαίο 11- 
ἴογὰθ, νϑὶΐ ρᾶΓ5. ΟΠΟΤῚ 56 η 8115 ΘΟΗΪ]- 
ΠΘΉΒ: ΠΟῚ 801ππ| [ἰ5, {π|}} 115 1Π]Ρ6Γ- 
{| αἰΓδοίσμη, Ποπογαΐ ἃσοΙρΙΘπί6Π), 564 
Θ᾽ Ιῃ ᾿Ρ515, 411 5 ΒΟ ΙΡΙπηΐ, ΔΗΊΡ 15 
ἁπσοί ἀρ ἀθγπη. Εἰ φαομηοίίο πᾶ- 
γ]Ρ η 115. 1η ἰΘηροβίαίθ ογαΐι5 δ 
Ρογίαβ, [ἃ οἱ ΠΟ 15. ΠῚ ΘΓ ΠῚ {ΓΈ 
ΔΟΟΘΡίδ 115 δὲ τηθάτι5, 4π6η] ἰδη- 
(πᾶτη ἰπ{ 1551 Πγτι1 50] αἰ πὴ ἃ πὰ Π46- 
᾿Ιβϑ πὰ πηθηΐθ ἄθ ᾿οπρίμ0 511566- 

Εο «απ ἀθηι ἸΏΘΙΙΟΥ {ΠΟ Γ5. οί ἀδρθοίαβ, 40 ΟἿ 510 θᾶ 15. τιηἃ 
ΠΟῚ 5011Π| Διη!οΙ{[8ἃ6. Οὐ οἷα ΘΟΙΠΠλ] οαπ 0 ΔρΟΙρ  Θη θη 

56 6.18} 115, {πᾶ6 ν᾽ Οἰ551Π) ΤΘΟΙΡΙΐ, ΤΟΥ ΡΓΔΟΒίΔη ΠΟΥ ([681- 

ποι δἰπηΐ, 
{πᾶπὶ νοὶαΐ οοιηπιοάδιη 5ἰδίομθη) ἃ Πάδ [ἃ ΔΟΟΘΘΡΙΠΊΙΒ, 

ΡΟΡῸ5. οδὲ οἱ ΠἔΘΓΑΓΡΊΙΏῚ 
πί {8| 

Μοά. (ἀρ. Πιϑοπθμι ἈΠ] 111}, {πιὸ βρΘοίαπί 
γοί. [ηΐ. οἱ ΑΥΙη, 

4) μεταδιδεῖ ( Ὁ. 
ὅ) [ἃ ΒΟ}, φασὶ να]ρ. 
0) δεδείγμεϑα Ὠ. 
1) Πιοϊρτιΐ ορὶδίοϊο ὑϑαίὶ ἱφηαίὶ ορῖ- 

ϑ0ορὶ απ οο θη 515. οἱ Ἠλα} 715. αἰγιι6 41- 
δοϊριιἰὶ. δοαίὶ. Το] αηηι5. ουαηφοίϊείο. αὐ ηια- 
γίαηι αι 50θοἰϊέαηι. ργίηια. Ῥὰ].: Πηοὶρτιηΐ 
ορίδίοίαο βαποίὶ Ιφηπαΐίλ 11 αΥ]}}}18. ἨΔ Π167.0 
ΔΠ]. Ιπεῖρὶ! ργίθια. Ἀθρ. 

2) ἴ. οομϑδοόμίαθ. (αν. 
9) Μιίίαο ποὴ οϑί ἴῃ ἢθ6. 
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ὥσπερ δι᾽ αὐτῶν ἰδόντες" τὸ ἔν σοι 
καλόν. Αἱ γὰρ τῶν ἀγαϑῶν, ὦ 
πάνσοφε, γύναι, ψυχαὶ ταῖς καϑα- 
ρωτέραις" ἐοίκασι πηγαῖς " ἐκεῖναί 
τὲ γὰρ τοὺς παριόντας, κἂν μὴ 
διψῶσιν, αὐτῷ τῷ εἴδει ἐφέλκονται 
αὐτοὺς ἀρύσασϑαι τοῦ πότου" ἥ τε 
σὴ" σύνεσις παρεγγυῷ, μετασχεῖν 
ἡμᾶς παρακελευομένη τῶν ἐν τῇ ψυ- 
χῇ σου βλυξόντων ϑείων πομάτων." 

ΤΙΌΝΑΤΙῚ! ΕΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΜΑΒΙΑΝ ΘΑΒΘΒΟΒΟΙΙΤΑΝ. 1. 1. 

ῬΙΠ.15, ΘΟΠΒΡΙΟΙΘηΐ65 ἴῃ 60 {Ππά, 
ααοὰ ἴῃ ἴθ 6581 ῬΟμπιπ. θΙΠηΪΠΗῚ 
ΠΔΙΉΓΠ6 ΒΟΠΟΙΊΠΏ, Ὁ ϑ5ΔΡΙ ΘΠ Ι551Πηἃ 
ΠΜΜΠ]ΘΓ ΠῚ], [πᾶ ΔΏΪΠ]Δ ΠῚ ΡΠ Ὶ551Π}15 
[ὉΠπΕ1}0 115. 4551] Π}115, 1115 νἹ 46] οοΐ, 
4] ἰγΓδηβθιηΐθ5. οἰϊδΠ} ΠῸΠ δ51{16ηΐ65 
γί βίοηθ βαϊἤ ἰ(γαμπΐ ροΐαπι ὨΔΌΓΙΓΘ. 
Τὰ οἱ ἱπᾶθ ρυπἀθηίδθ ΡΟ] οἰ αί᾽ο οοη- 
Β ΓΠΠΡῚΓ ΠΟ5, ΠΠΡ6η5. 6 1{Π|15 5δηο 15 
Ππογῖθιι5, 4π| ἴῃ δηϊπηᾶ ἰπὰ Γϑάπη- 
ἀδηΐ, " Παιϊιβίιπι 5ΙΠΊΘΓΟ, 

ΘΓ 6ἃ5. νϑπι 6. Ἰοπρίμαι10. μι} 0 Π}Γὰ5 ΔηΪπιϊ ἰπ ἀοίθβ. ΡΘΓΒΡΘΧΘΙΙΏΙ8. 
ΝΠ) ΔηΠΠηΔ6. ΠΟΠΟΓΊΙΠΊ ; 

Ῥ᾽ ΑΙ 551 Π}15. [ὉΠΕΠ|0115. 
ΟἹ ἀϊη6. ἃ ρΡοίαμη ᾿δυγιθπὰπὶ ΡΘΕ ΓΑ] ηΐ : 

Ο [ΔΘ ΠΡ ρΓαΘβ Δ 15511η8., 51Π11165 5ιιηΐ [{π|- 
ΗΙ φημ ἰγΓᾶηβοιηΐίθα, οἰ Δ η81 ΠΟῸΠ 51{ἰδΔηΐ, 518 ΡᾺ]- 

οἱ ἰᾳἃ ργιάθηϊα δα ἀϊνί- 
ΠΟΡῚΠ] {ΘΠ ΟΊ 1η Δηϊηὰ [πὰ 5οα ΓΙ ΘΠ Ππ1πῈ ΡΑΓΡ ΟΡ ΟΠ 6 πῸ5 ἱποί[δΐ. 

Ι. Ἐγὼ δὲ, ὦ μακαρία, οὐκ 
ἐμαυτοῦ" νῦν τοσοῦτον, ὅσον" ἄλλων 
γενόμενος, ταῖς πολλῶν" τῶν ἔναν- 
τίων “γνώμαις ἐλαύνομαι, τὰ μὲν 
φυγαῖς, τὰ δὲ φρουραῖς, τὰ δὲ 
δεσμοῖς" ἀλλ᾿ οὐδενὸς τούτων ἐπι- 
στρέφομαι" ἐν δὲ τοῖς ἀδικήμασιν 
αὐτῶν μᾶλλον μαϑητεύομαι, ἵνα Ἴη- 
σοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. ᾽Οναίμην 
τῶν δεινῶν τῶν ἐμοὶ ἡτοιμασμένων, 
ἐπειδὴ οὐκ ἄξια, τὰ παϑήματα τοῦ 
νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν 
δόξαν ἀποκαλύπτεσϑαι εἰς ἡμᾶς." 

ΠΗ: 
βίαία οΟηβίμπις, 
ῬΑΡη ΟἸιβίο 115, ΡΑΓΕ ἢ ν] ΠΟ. 15. 
1ΠἰαΓ 115. πη ρῚ5. ΘΡΠΠΙΟΥ, τ [65 ΟΠ ΡΙ5.1 ΘΟ ΡῸ5. ἤδη,. 

{πᾶηο «αἰ θη Π0η 5πηΐ σΟΠἀϊβηὰθ ΡᾶΒ5ΙΟΠ6 5. ΠΕΠῚ5 
{πᾶ6 ΤΟΥΘΙ Δ Δ} 1] 08. 

ΡΠεἰὰ ΡγδορᾶΓαίδ, 
[ΘΠ ΡΟΙ 5. δ {πα ρᾶπ) ΘΙ] ΟΥΙΠΙ, 

1) δ υρδὶ δε αὐτῶν ἰδόντες ο. 
ἢ, δι ἑαυτῶν εἰδότες Β, δι᾽ ἑἕαυ- 
αἰδῦ ἰδόντες γο85. 

8) χαϑαρωτάταις Β, Μοά. ἂρ. ΑἸ]ὰ- 
ἴα, γνϑίμ5. γτ]}0. ὙΟΙΒΙΟ. 

9) διψῶσιν, αὐτῷ τῷ εἴδει ( Ὁ, 
διινῶσι, τῷ εἴδει Β Ὑοδ8, 

10) σὴ οἴῃ. Β. 
11) ναμάτων Β. 
ὕδρ. ΠΡ ἐμαυτὸν (ἰ; ἰάοπι ΡΥ 

ἴη Ὦ. 
2) ὅσων . 

Π. Ερο δυΐοθμ), ὁ θθαία,᾽ ΠΟῸῚ 
1615 ἰδη 1} Π1Πη 0, ΘΔ ΠῚ} Δ]ΤΟΤΊΙΠῚ 
ΡΙαΣ ΠΟΥ τ" ΘΟ ΓΑΓΙ5 56 Π 6 Π{15 6Χ- 
ἉΡΊΙΟΓ, 4π86 4υϊάριη διηΐ [ἀρὰ οἵ 
ΟΔΓΟΘΙῈ5. 80 νἱηοι, ὅδ'6ἃ ΠΙ6}} Πο- 
Τα ἀθο]]η0. [ἢ [Π|π5{1{Π|15 Δαΐθηη 
ΘΟΓΙΠῚ Π]ΔΡῚ5 ΘἀΟΟΘΟΥ͂, τ ἰΘ 5.1 Τη6- 
ΓΘΔΙ δα ρίδεὶ. [μποροῦν Θηϊμηἶ ρου} 5 
ΠΏ1Π1 ῬΓΔΟραΓ 115, {ἃ ΠΟῚ 50η1 60η- 
ἀἰρηδθ ρᾶβϑ0ηΠ 65. Ὠα]π5 ἔθ ΡΟΥΙ5 δά 
[αἰαγᾶηι ο]ΟΓΙ ἃ, 46 ΓΘΥΘΙΔὨΙΡ 
ἴῃ ποθ ὶ5.ἦ 

Ἐρο νϑῦο, ὁ θεία, ΠΟ ἰδ πΠιθἃ ἤμΠῸ (π8Π0| ΔΘ ηἃ ἰῃ ρΡροίθ- 
νΔΓΙΠ 5 ΔἀνΟΓΒΔΡΙΟΓΠ 56 Πη.Θ6Ή 15 ΘΧΔΡΟΊΓΟΙ , ΡΡ ἢ ΘΧ 15, 

δορά ΠΠΠ1] ᾿Β[ΟΥ ἢ ΟΕΓῸ., 5644. ΘΟΡΕΠῚ 
Ργοβιη 11 51- 

8) πολλῶν Β (ὁ εἱ πίονααδ [ηΐ. νοί.., 
σπολλαῖς 1). [ΓοΥὐΐαββθ. Αὐη., 088. 

4) εἷς ἡμᾶς οἴῃ. Β. 

4) ει οἱ Ρᾳ]. Βορ. 
δια γα]. ἂρ. Οπγοίοη. 

δ) χιὶ ἥν απίηια σιιδίιην ἰα γϑάιη- 
ἰαη! Ἀρο. 

ὕδρ. Π. 1) οὐίαηι Ρ. ὁ ὑδαία ῬᾺ]. 
2) ρ!ϊοατιονηι Ῥα]. 
9) ὁο Ῥα!. 
4) ἤομ. 8, 18. 

οἷ. γεμποία 1540. 



ΤΑΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ ΑὉἢ ΜΑΒΙΑΜΝ ΟΑΒΒΟΒΟΙΠΙΤΑΜ. ΠΙ.ἸΥ. 

Π. Τὰ δὲ ὑπὸ σοῦ διὰ τῆς 
ἐπιστολῆς κελευσϑέντα" ἀσμένως 
ἐπλήρωσα" ἐν οὐδενὶ ἀμφιβάλλων, 
ὧν αὐτὴ" »μαλῶς ἐ ἔχειν δεδοκίμακας. 
Ἔγνων γάρ σε κρίσει" Θεοῦ τὴν 
᾿μαρτυρίαν τοῖν; ἀνδροῖν πεποιῆ- 
σϑαι, ἀλλ᾽ οὐ χάριτι σαρκιῇ᾿" πάνυ 
δέ με ἐπῆσαν" καὶ αἵ συνεχεῖς σου 
τῶν γραφικῶν χωρίων μνῆμαι" ἃς 
ἀναγνοὺς, οὐδὲ μέχρις ἐννοίας ἔνε- 
δοίασα 
εἶχόν τισιν ὀφθαλμοῖς ἐχδραμεῖν, 
ὧν εἶχον ἀναντίῤ ῤῥητον ὑπὸ σοῦ τὴν 
ἀπόδειξιν. ᾿Αντίψυχόν, σου γενοί- 
μὴν ἐγὼ, ὅτι φιλεῖς ᾿Ιησοῦν τὸν 
υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος" διὸ 
καὶ αὐτὸς ἐρεῖ σοι" ᾿Εγὼ τοὺς ἐμὲ 
φιλοῦντας ἀγαπῶ" οἵ δὲ ἐμὲ ζη- 
τοῦντες εὑρήσουσιν εἰρήνην. 

ἜΠ 

περὶ τὸ πρᾶγμα᾽ οὐ γὰρ. 
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1Π. ῥὕδ6 διΐθπι ρΡ6 Ερίβίο πη 
ἃ ἴθ τηἰἸπηὰία 5αηΐ, Ργοιηρία δά ηι- 
Ῥίον! : ἀθ ππ|}0 Θουπηὶ ἀπ ἴδ η5, 405 
ἰὰ Ῥθπ6 ΠᾶθῈγ6. ΡΓΟΡαβί. ἀσῃηονὶ 
ΘΠΪΠ], ἰο᾽ πιάϊοῖο οὶ (δϑιϊπηοῃϊ α]η 
ΠΠΘΙΠΟΓ Δ 15. ΥἹΓῚ5. ΡΟΓΒΙΡ 1556, οἱ ΠῸἢ 
σγδίἃ ΘαΓΠ8}1. ΝΟ να]ὰθ ἃαίθῃ ἃ5- 
β᾽ἀπὰ [ἀΘγπηΐ 5ραιϊα, ἴῃ ἀπ 115 (πὰ 
ΒΟΥ ρία ΡΟΓΘΘΘΟΓΘΠῚ ; ΠΘΩΙ6 δάίπις Π6- 
δοίαπ Ἰηθηΐθ ΡΘΙΌΘΡΟΓΔηΙ ἢ ΠρῸ 

Θηἶπ] Πα (ΙΟΙΟ0 ΟΟμ15 ΡΘΓΟΙΓ- 
ΓΘΓΘΙῚ ΠΠᾺπἢ [Π6 [01] 61 ἔπ 5θηίθη- 
ἰἰὰ6 ΓοΙα ΙΟΠθη. ΡΓῸ Δηϊπηὰ (πᾶ Θ9Ὸ 
οἰ Ποῖα, «αομίδπη «Πρ 15 ΠΟΙ ΠῚ 
ἰθϑισῃ {Π!ὰτὴ Π δὶ νἰνὶ. Ῥγορίον {π04 
οὐ ἰρϑὶ {0ὶ ἀϊεῖι ὃ Ερο 605, {αὶ πη6 
ἀΠΙσαπί, ἀπ ρο; οἱ 4π|ὶ {αδθιιηΐ τη6 
ἰηνθηΐθπί ρᾶοθιῃ.ἦ 

Οτδθ γ ΓῸ Ρ61 Θρ βίο! πὶ ἴπ|}65, [065 ρουίθοὶ, 11] Δ} 1 ρ 6 5 
(6 115 46 ἰρβἃ τοί 56 ΠᾶΌΘΓΘ ΡΓΟΡΑΥΘΓ 5. 5010 6111], ἴα ἀΐνιηο πιάϊοϊο 
ἰΘβ ΠΟ Ππμὶ ΡΘΡΠΙ 1556 ἀ(ο ἀπο θθι18 5115. ΥἹΓῚ5.7). ΠΟ ΟΔΓΠΔ]Π ΠΟΠΘνο] θη ἃ. 
Λἀπιοάμπη. ὙΘΓῸ τη6 ἀδἰθοίανογαηΐ ΟΥΘΌΓΙ 1] 4}0}5 (6 ΘΟΠΠ]ΘΠΙΟΓΑΓ 5εἰρία- 
Ταγαιη ἰοοὶ: 

ΠῚ ϑαθογῦία οϑί. 

αϊθι5. [Θοἰ5. η6. ουριίαί!ο «απ ἄθιη 1114 δι ισοπμαϊ πᾶς ἀθ Τὸ 
Νοάιο Θηἢ ΠΡΟ, Ταριι5. ΟΟα}15. 5. ΟΡ ὈΡΌΓΟΙῚ 

θἃ, 4 πΟΥηὶ ἰρΓΟΙΓΔΠΡΊ]6 ἢ ἃ ἴθ νἱάθ πη ἀθιηοηβίγ αἰ οπθὴ δι ἀπποίδῃ). 
ΑΠΙΠ]ὰΠ) ΠΊΘδΙη [65 ΡΓῸ 6 ΠΗΡΘΠᾺΘΓΘΠ,, 4π|ὰ [σαι δ] πη Π6ὶ νἱνθηςὶ5 
αΠΠρῚ5. Ουᾶγα οἱ ἰρ856 {ΠῚ ἀϊεῖ: 
(αδουυηΐ, ΡϑΟθΙὴ ἱπν ῃ]Θ.ἡ 

ἸΝ. ᾿Επέρχεται δέ μοι λέγειν, 
ὅτι ἀληϑινὸς ὁ λόγος, ὃν ἤκουον 
περὶ σοῦ, ἔτι οὔσης σοῦ ἐν τῇ Ῥώμῃ 
παρὰ τῷ μαχαρίῳ πάπᾳ λίνῳ, 

ΕΝ: 

Ἔρθο ΑἸΠρρηΐο5. τη6 ἀΠΠΠρο; οἱ {αὶ πη8 

ΙΝ, ΟΡνθϑηῖ ᾿ΐααψιια πὶ ἀΐσογο, 
(41 ΨΟΓΙΒ Θ΄ 56 ΓΠ10, {π6Π} διιάϊνὶ 
ἀρ 6, οαιιβαηίο᾽ Βοιηᾶθ ἂρ Π)θ6ὰ- 
απ Ῥαρδιῃ Απδοϊοίπμ," οὐἱ 5ιοορ 5511 

ΝΙ6δο διίθῃ ἃηϊμη0 ΟΟΟΕΡΙΐ, τιῖὶ ἀΙοδτη ΘΙ [1556 ΒΘΓΙΠΟΉΘΙΏ, 

(αθὴ ἀθ ἰθ διά νουᾶμη, οαπῃ δάϊιιο Ποϊηὰθ 65565 ἃριιά θαίιιηη Ῥὰρᾶϊῃ 

ὕαρ. Π|. 1) χελευσϑέντα ( ἢ, κχκε- 
λευϑέντα ΒΒ Υο85. 

2) αὐτὴ 5ῖπ6 ἰοία (, 
Τθο, αὐτὴ. 

8) χρέσως Ὁ), ἃ ΟΥ̓ΔΠῚ Πη81), γ60. χρέσει. 
4) τοῖς (5ἰο) - 
5) 64] ἐπῆσαν οὐμῃ ἸΠΔΓ. Οοάϊοἰβ 

Ο, ἈΒὶ 6ϑὲ πιᾶῃ. στθο. ἔσ ἔπεισαν (51 ; 
ἦσαν ἰοχία5. Ο ἢ οἱ γ7οβ8, ἦσαν ἃ]. 81.}- 
ΒΘ΄πθη5 χαὶ ἀδοϑί ἴῃ ἢ γοΞδ. 

0) ἐνεδύασα Β. 
(ἂρ. 1ἡ. 1) “ένῳ Μοά. ἂρ. ΑΙ]ὰ- 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

δ ΟΥΔΠῚ ΠΊΔη. 

(ἴα, λήνῳ ἢ, «ναγχλήτῳ ἈΡΒ41ι6 80. 
Β. ἴῃ ἸΠΔΓΒ. Ο τηᾶῃ, τοῦ, Ἀλήμης διά- 
δόοχος λήνου. 

ὅδρ. 1Π. 1) ασπουὶ 6 ονἴηι ἱλν ον Ρὰ], 
2) πόηιια αὐ ηιθηΐθ πθροίζιηη ρ01- 

ὁορογώην Ρ]. 
8) ἀϊοὶξ ο. Ῥα]. Β6ρ. δά. γοηρία 1540. 

ἀϊωὶξ νὰ]ο. ἂρ. Οὐχοίοῃ. 
ΦγαρτοΥ. 5... 17- 
δ. ἸΥ. 1) οαμδαπίοηι ἈΘρ. 
2) οἰοίμην ἰαἰθα5. 11, ἀπίο οὐ αϑὶβ ΡᾺ].; 

αποηιοϊοίιμη, 66. 

1ὅ 
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ὃν διεδέξατο τὰ νῦν ὁ ἀξιομακάρι- 
στος “Κλήμης, ὁ Πέτρου καὶ Παύ- 
λου ἀκουστής. Καὶ νῦν προσέϑη- 
κας ἐπ᾽ αὐτῷ ἑκατονταπλασίως, καὶ 
προσϑείης" γε ἔτι, ὦ αὕτη. Σφόδρα 
ἐπεϑύμουν ἐλϑεῖν" πρὸς ὑμᾶς, ὥστε 
συναναπαύσασϑαι ὑμῖν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ 
ἐν ἀνθρώπῳ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ. ᾿Επέ- 
χει γάρ μου τὴν πρόϑεσιν, οὐ συγ- 
χωροῦσα εἰς πέρας" ἐλϑεῖν, ἡ στρα- 
τιοτικὴ φρουρά" ἀλλ᾽ οὔτε ἐν οἷς 
εἰμὶ, δρᾶν τι ἢ παϑεῖν οἷός τε ἐγώ. 
Ζιὸ δεύτερον τῆς ἐν φίλοις παρα- 
μυϑίας" τὸ γράμμα λογιζόμενος, 
κατασπάξομαι τὴν ἱεράν σου ψυ- 
χὴν, , παρακαλῶν" προσϑῆναι τῷ 
τόνο».ἦ ὋὉ γὰρ παρὼν πόνος ὀλίγος, 
ὃ δὲ προσδοκώμενος μισϑὸς πολύς. 

ΠΏ], ΟἿΪ ΠΠΠΠῸ ΒΟ ο 5511 6 δ 551 Π}1ι|5 (ἸΘΙΊΘΠ5, 

Ετ πὰπηὸὺ ΔάϊθοΙϑι1 16 ΘΟ ΠΡ ΏῚ, 
ΥΘΠΠΓ6 ἃὰ γνο5, πὶ πηἃ νο] δοιη ΓΘ ΘΘΓΟΙῊ : ὙΠ οηηθηΐο «65 ἄογανὶ}, 

ὝὝΘΓΙΠΙ ΠΟ 68: ἴῃ [ΟΠ Π15 ροίαϑιαίο υἱὰ οἰμβ.ἡ 
Π]Θ11ΠῚ, ὭΘ46 δά ἤθη ΡΟΥΘ. ΡΟΙΙΏΙ 1 11} }15. σπβίοαϊα ; 

πὖ πθ0 ἴδοογθ, π60 Δ 66 4ΠΟ π8Π| ΡΟΒ511). ΤῸΓΠῺ ἸΠΘΑΓΙΠ δ αίι15., 

Οαοοίγοα βϑοπηάμμη οὐ 116 ΔΙηΪ005 [Ιἰ6γὰ5 6556 Γαΐμ8. 

ἸΟΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ ΑΓ ΜΑΒΙΑΝ ΘΑΒΒΟΒΟΙΗΤΑΝ. ΕΥ̓ Υ. 

θα ἀϊπ6 ἀἰσπθα ΟἸθιηθι5, Βοίεὶ 
οἱ ῬΆᾺΠ διάτίοῦ. Εἰ ππηο δάϊθοίβιὶ 
ΒΠΡΟΙ ΘΠ) ΘΟΠ Πρ] οἰου ἢ΄ οἱ δάϊπς 
Δα οἷ65. (πι ἰρ5ἃ. Υα]ά6 δηΐμπη ἀ651- 
ἀγα θΠ ὙΘΠΙΓ6 ἃὰ γνο8, οἱ ΘΟΙΓΘΠαΪ- 
ΘΘΟΘΓΟ νΟ βοὴ; 564 π0η ΤΠ] {πἰΐ 
ΟρΡρογίαπαμι." Ῥγδθρθάϊ ναὶ ΘηΪπὶ ρΓο- 
ΡΟΒΙ[ἀΠῚ ΠΠΘ1111, ΠΟ 51Π6Π5 110 Ρ61- 
σοῦ; 11ΠΠ{8}18. Οὐδίοα !α : {π|ὰ ΜᾺ} }π|5 
ἴα Π1ἃ ΡΟΥΘ οΙζ ν6] ρΡᾶβϑιιβ Θϑί, 4π8}1ἃ 
650. ΟπᾶριΟρίοι" βοοπηΐα σοηβοΪὰ- 
[10 5. ἰπί6Γ ἃτηΐ 08, ΘΟΠΒΟΓΙρ 5 58 
᾿γ]ΘΘΙὴ ΓΘΙαν 0. δά!αίο 5δογα 1 551- 
Π]ΔΠ)] Δ] Π1Δ 1] {8 Π], ΓΟΘΔΠ5 5 ροΓδ- 
ΠΟΘΓΘ δά ΡγοΟροβιίιπη ἴᾳαπη. Ργδ86- 
565. ΘΏΪ ἰᾶΠ01 ΡάΓν5 6ϑ΄; [16 }- 
ΟΟ5 ΨΘΓῸ, {πὰρ 5ροΡαίαν, πα] 1ἃ 6581. 

ΡΟ οἱ Ῥδμ]Π δι Ἰ0ν. 
οἱ Ρ]ῸΓἃ ᾿ΠΒΊΡΟΡ Δ ΠΠΟ]ὰ5, 0. ΔαΓΙἃ. 

Προ ΘΗΪΏῚ ΡΓΟΡΟΒΙ ΠῚ 
566 6 651 

δα]αΐο 

ΒΔΟΓΔΙΏ {Π8}} ΔΗΪΠΊΔΠ), ΠΟΙ 85 ἰ6, τι Πηὰρ 5 Π]ΔΡΊΒΠΙΘ. ὙἹΓῸΒ 6115 ἰπἰ6 88. 

ῬγΔΘΒΘΩΒ ΘΗ ἰΔΠΠΟΓ ΟΧΙ ΘΊΠΙΒ ; ΠΠΘΡΟΘΒ5 δι6Πη, {πᾶθ Θχρθοίαία, πηᾶσηὰ Θδΐ. 

γ. Φευγετεὶ τοὺς ἀρνονμένους 
τὸ πάϑος Χριστοῦ καὶ τὴν κατὰ 
σάρκα, γέννησιν᾽ πολλοὶ δέ εἰσιν 
ἄρτι οἱ ταύτην νοσοῦντες τὴν ἀῤῥω- 
στίαν. Τὰ δὲ ἄλλα σοι παραινεῖν 
εὔηϑες, κατηρτισμένῃ μὲν παντὶ 

γ, Βυρο 605, {πὶ πορδηΐ ρᾶϑ- 
ΒΙ0Π6}) (ΠΓΙΒ11 οἱ παίιν αι θη 6115 

56 ἀπ} ΘΓΠΘη. ΜΠ νογῸ 5απΐ 

πηοο," {πὶ πᾶπο 5π αἴθ [ἢ Π ΓΙ ΤῸ 
σοηδηΐαν. δοά ἴὰ οοπίγα ἢ πιβιη αὶ 

ΘΟΠΒΊΙΘ566 ΘΓ Π| Δ|105 ἸΠΟΠ6Γ6,ἢ 4πῖα 

Υ, Ραρίία 605, 41 ρᾶβϑίοηθηι ΟΠ ΙΒ{1 οἱ δεν! αἴθ} οἷτι5 ΞΘ ΟΠ Απ1ΠῚ 
ΟΑΥ 0) ἡθδδηΐ. ΜᾺ] αὐΐαπλ απ δηΐ ᾿ΟὉ ΠΟΤ Δ οΟΓΔηΐθ65. 6. ορίουις 

ΥΘΓῸ ἴα ΔΙΠΟΠΟΓΟ 5. πΠ{π|ὴ| οσ8οῖ, {πᾶ οἱ ΟΠΠΙ5. ΟΡΘΙῚΒ ἃ0 ΒΘΓΠΊΟΠΙ5. ὈΟΩΪ 

2) [Ιἰὰ Μεά. ἂρ. Αἰ]αίϊη, γο85.; 
προσϑείη Ὁ οἱ 860. πῖᾶη. (Σ, ἴῃ {0 
[586 νἱάοί πρόσϑες, αἰ οχμίροὶ Β. 
γρίαβ [ηἰ. ποϑινὶ Οοά οἰ. Ρὰ]. 165. νἱά6- 
(αν χαὶὺ προσϑεῖσά γε ἔτι σαυτήν. 

8) Υοχ ἐλϑεῖν ἀἀὰ. ΠΊ8η. 160. ἃ(1 ὉΥΔΠῚ 
(. Τυαι χαὶ Ρ. ὥστε δ, νι}. νοῖ. γουβίο. 

4) τέλος Μοά., ἡαεδὶώ [556 11}. 
9) παραμυϑείας ;η. 
0) παρακαλῶ Β. 
1) ἴἰὰ Ιορο ο. ΒΟ ἢ (ροϑονὶ νοΐ. 1ηϊ. 

ἃΡ. [{5561.}, πόνῳ οχμίθονο ἀϊοίαν (οά. 
ΝΥ ἄρτι οἰ ἃ Π18. 

(δρ. Υ. 1) Πὰ Ο Ὁ Νοεά., φεύγεΒ. 

9) οομἐιηιρίϊοῖίον Ῥὰ]. ἤδο, 
4) αὐϊοϊοης (ὁ ἴρξδαηι Ῥαὶ. 
Ὁ) ἴδ, 1, .29: 
ΘΟ) Ρργορίον φιοΐ Ἀδρ. 
1) ϑ8ογῖὶριὶ6 Ῥὰ]. Ἀρρ. 

1) μιηϊρίίοος Ῥα]. (ὰΡ.. ΒΟΡΡΘη- 
ἀπηὶ ἤιιῖο 605. 

2) Μιιὶ δι οπΐηι Ῥὰ]., Μιὶ σι 
οπῖὴλ ἠιοάο θα, 

9) ηιουέγο Ἀὰ]. 
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ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαϑῷ, δυναμένῃ 
δὲ καὶ ἄλλους νουϑετεῖν ἐν Χριστῷ. 
[ἤσπασαι πάντας τοὺς ὁμοίους σου," 

ἀντεχομένους τῆς ἑαυτῶν σωτηφρί- 
ας ἐν ,“Χριστῷ. ᾿Ασπάξονταί σε οἱ 
πρεσβύτεροι, καὶ οἵ" διάκονοι, καὶ 
πρὸ" πάντων ὁ ἱερὸς Ἥρων. ᾿Ἄσπά- 
ἕεταί δε Κασσιανὸς" Ο ξένος μου, 
καὶ ἣ ἀδελφή μου Ἧ" γαμετὴ αὐτοῦ, 

2217 

ἴῃ ΟἸΠΏΪ ΟΡΘΡῈ οἱ γυθῦθοὸ ΒΟΠῸ ρ61- 
[οοίὰ 65: Ροίδθηβ οἰϊὰπη 1105 ΘΓῈ- 
ἄἰγθ ἴθ Ποπηηο. ϑαϊυίδηϊς (6 ῬΓΘ5- 
υγίουι οἱ Πίδοοηὶ ἢ ργᾶθ ΟΠ ΡιΙ5 
γ0ΓῸ βδηῃοίιι Πγγοη. ϑαϊπίαηΐ (6 
(λΒβ Π115 ΠΟΒΡῸΒ ΠΊΘΙΙ5, οἱ 5ΟΓῸΓ 
θὰ ΘΟΠΠΙΧ Θ᾽π|5, οἱ ἀπ] οἰ ββίπη ΠΙ 
ΘΟΙ. [ΠΟΘ] ΠΟΘ 6 ΟΔΡΏΔ] οἱ 
5ΡΙΠΙΓ4}1 δά! ΠΟΙ ἾΠτ5 βαποιῆοοιὶ 

καὶ τὰ φίλτατα αὐτῶν τέκνα ᾿Ἐῤ- ΒΘΙΡΟΙ, οἵ νἱάθδῃη ἰ6 ἴῃ Ποιηΐη0 
δωμένην σε σαρκὶ καὶ πνεύματι ΟΟΠΒΘΟι Δ Π) ΘΟΙΌΠδΙη. 
ὑγείαν" ὁ Κύριος ἀγιάσειδ ἀεὶ, καὶ 
ἴδοιμί σε ἐν Χριστῷ τυγχάνουσαν᾽ 
τοῦ στεφάνου.᾽" 

ΡΘΡΙΘΟΙΙΟΠΘ ΠῚ οΟηϑοοιία 65, οἱ Δ]105 ἴῃ (Πγῖβίο δχπουῦίαγὶ ροίθβ. ϑα]αία 
ΟἸΠΘ5. {1 5|1Π}1|65,, 

ὈγΥΐΘΡῚ οἱ Πίάθοῖ, οἱ ἃηΐίθ ΟἸΠΠ65. 5866} ἢδΓΟ, 
ΒΡ65 ΤΏ6115 οἱ ΒΟΓΟΡ Π|6ᾶ, ΘΙ1Π5 ἸΧΟΥΙ, 

βαίασοηίοβ. ϑιὰθ ἴῃ (Πγ]510. βδ]αί 5. δαϊαίαηί (6 Ργρ5- 
δααίαϊ [6 (ὑδοοίαηις. ΠΟ- 

οἱ ΘΑΓΊΞΒΙΙ ΘΟΓ [6]. Τὰ ο0᾽- 

ΡΟΥΙ5. 5ρ᾿ραβααὸ Ἰῃ ΟΟἸ απ! 6 σαι! Θμΐθ μη ΠΟΙΉΪΠτΙ5. ΒΘΙΠΡΟΙ βποιΠοοί, οἱ 
ΘΡῸ ἴθ ΘΟΤΟΠδΙ ἴῃ (]ιγ]δίο ἀϑϑθομπίαμη νι 681]. 

2) τοὺς ὁμοίως σοι (ἃ Ὦ, τοὺς 
ὁμοίους σοι ἢ. 

9) οὗ ΟΠ. Γ᾽. 
4) πρὸς (. 
5) κασιαγὸς (9. 
6) καὶ ἡ νοεῖ. ΤΙηΐ. 

ἀϊίαιη οχίαί χαὶ ἴῃ ἢ. 
1) τέχνα οι. (ύ, ΤΙηΐ. [1556 71]. 
5) θὰ] Ἑῤῥωμένην σε σαρχὶ χαὶ 

πγεύματι ὑγείαν εχ ὌΝ ᾿Εῤῥωμένην 
σε σαρχικὴν χαὶ πν ευματικὴν ὑγείαν 
Ναεά., ᾿Εῤῥωμέγην σαρχιχὴν χαὶ πγευ- 
ματιχὴν ὑγείαν ( Ὦ γο858. 

ὕθββουη  βαρτδαῦ- 

ΜΓ οχ Απίιοοῃϊα, 

9) ἁγιάσει Μεά. Β, ἴῃ {πιο ἀεὶ ἀδοβί: 
ἁγιάσει (δ οΥπι ἁγιάσοι, ἃς Ἰιὰ 
ἰῃ ἢ. 

10) τὰ (ὁ ἢ, τυχοῦσαν Β. 
11) Ροβί στεφάνου (οἀ4. (ἢ Μεά. 

θα) ΠΑΡΙ ΠΟ ΝΤΙΘΧΕΤΑΣ. 

᾿ 4) ἀϊασοηος Ῥαὶ. 

5) [(ὰ Ρᾳ]., μίγοη Ἀδρ. 
.0) Βεααίίαν 5. βουρίο Εαριϊοῖς αὐ 

Ἰπαγίαηι ὁα580 )ο]] απαηὶ ἴῃ Ῥα]., Εαριίϊοῖ! 
ρηια ἴῃ ἤθρ. 
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ἸΟῪ ΑΥ̓ΤΟῪ ἘΠΙΣΤΌΛΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΛΛΗΣΙΟΥΣ.:: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῇ ἠγαπημένῃ παρὰ Θεοῦ "Πατρὸς 
καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐχκχλησίᾳ ἁγίᾳ, τῇ οὔσῃ ἐν Τράλλεσιν," 
ἐχλεκτῇ καὶ ἀξιοϑέῳ, εἰρηνευούσῃ, ἐν" σαρκὶ καὶ πνεύματι, Ἴη: 
σοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, ἐν πάϑει τῷ διὰ σταυροῦ καὶ 
ϑανάτου καὶ ἀναστάσει" ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν τῷ πληρώματι, 
ἐν ἀπυστολικῷ χαρακτῆρι, καὶ εὔχομαν πλεῖστα χαίρειν. 

᾿ ᾿ἥμωμον διάνοιαν καὶ ἀνυπόκριτον" ἐν ὑπομονῇ ἔγνων ὑμᾶς 
ἔχοντας, οὐ χατὰ χρῆσιν, ἀλλὰ κατὰ “"τῆσιν, “ἢ καϑὼς ἐδήλωσε" Πολύ- 
βιος ὁ ἐπίσκοπος ὑμῶν, ὃς παρεγένετο ϑελήματι Θεοῦ Πατρὸς καὶ 
Κυρίου ᾿Ιησοῦ :Χἀριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, συνεργείᾳ Πνεύματος, ἐν 
Σμύρνῃ, καὶ οὕτως βοι συνεχάρηἶ δεδεμένω ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὥστε 
μὲ τὸ σπᾶν πλῆϑος ὑμῶν ἐν αὐτῷ ϑεωρῆσαι. Ἵποδεξάμενος οὖν τὴν 
κατὰ Θεὸν ὑμῶν εὔνοιαν δι᾽ αὐτοῦ, ἔδοξα εὐρὼν ὑμᾶς" μιμητὰς ὄντας 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος. 

Ι. Τῷ ἐπισκόπῳ ὑποτάσσεσϑε ὡς τῷ Κυρίῳ " αὐτὸς γὰρ ἀγρυ- 

πνεῖ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσων Θεῷ. Διὸ καὶ φαί- 
νεσϑέ μοι οὐ κατὰ ἄνϑρωπον ζῶντες, ἀλλὰ χατὰ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, τὸν 

δι’ ἡμᾶς ἀποϑανόντα, ἵνα πιστεύοντες εἰς τὸν ϑάνατον αὐτοῦ διὰ τοῦ 
βαπτίσματος. κοινωνοὶ, τῆς ἀναστάσεως, αὐτοῦ γένησϑε." “Ἀναγκαῖον 
οὖν ἐστὶν, ὅσαπερ" ποιεῖτε, ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν πράττειν ὑμᾶς. 
᾽4λλ᾽ ὑποτάσσεσϑε" καὶ τῷ πρεσβυτερίω, ὡς ἀποστόλοις ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, ἐν ᾧ διάγοντες ἐν αὐτῷ εὑρεϑησόμεϑα. “Ἵεῖ 
δὲ καὶ τοὺς διακόνους, ὄντας μυστηρίων Χριστοῦ ̓ Ιησοῦ, κατὰ πάντα 
τρόπον" ἀρέσκειν" οὐ γὰρ βρωτῶν" καὶ ποτῶν εἰσὶ διάκονοι, ἀλλ᾽ ἐκ- 
κλησίας Θεοῦ ὑπηρέται" δέον οὖν αὐτῶν τὰ ἐγκλήματα φυλάττεσϑαι,ἷ 
ὡς πῦρ φλέγον. Αὐτοὶ μὲν οὖν ἔστωσαν τοιοῦτοι. 

Π|. Ὑμεῖς δὲ ἐντρέπεσϑε αὐτοὺς ὡς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, οὗ φύλα- 
κές εἰσι τοῦ τόπου" ὡς καὶ ὁ ,ἐπίσκοπος τοῦ Πατρὸς τῶν ὅλων τύπος 
ὑπάρχει" οἱ δὲ πρεσβύτεροι, ὡς συνέδριον Θεοῦ καὶ σύνδεσμος ἀπο- 

Δα ΤΊ] ]Πδηο05 Ερ βίο! ἴῃ Οοαά. ΚΕ ὁ 1 
ΔΟΘΡΠ Ια ]ὰ οχίαί. Νοία]α ἴῃ Ὁ τηομποὶ: Πρὸς 
τραλλησίους ἐπιστολὴ δευτερ:--- λεί- 
πει ἡ ἀρχὴ τῆς πρὸς τραλλησίους 
ἐπιστολῆς. τῆς δὲ πρώτης τὸ πᾶν. 
ΑἸ Ομ. ΡΥ ΘΠ ἰββὶβ, ἴῃς ααϊπία Ραρίπα Ἐρὶ- 
5ί0 [ἃ ΠΟϑΙΡὰ ἰτὰ ΧΟΡ ἶτπα, 5[ ὁ) ἴῃ Ἐς: 
ὡς ἡ χατ᾽ αὐτὰ οὖν τ ἐν ἡ 
καταλύεται ὁ ἄρχων (ὁ. 4.). 5πη}} 
τηοάο (οὐ. Υ, αὐἰπ|8 ἸΠ ΔΓΕ Ἰηὶ ἸΠΔΠῚ5. ΤΘΟ, 
ἰπβουῖρβιι: ἐντεῦϑεν ἐ ἄρχεται ἢ δευτέρα 
ἐπιστολὴ. 7 ἤγουν τὸ “κείμεγογ' λείπει 
δὲ ὅμως. ἡ ἀρχή. τὸ ἄνωϑεν δὲ οὐχ 
ἐστὶ τοῦ ἰγνατίου. ὁ ἀπογραφεὺς 
ἡμάρτανεν, σύγχεων φυρτὴν ἀμφο- 
τέρανγ. 

1) πρὸς τραλλησίους β΄ Β, ἴῃ ουΐπ8 
Ἰηδγρίπο; Νοά. β' τραλλήνους. 

2) Τράλλεσιν τῆς σίας Με. 
8) ἐν οἵη. γοββ. Τὶ αἵματι τῷ 

πάϑει Ῥ. πνεύματι Μεά, 
4) ἀδιάκριτον Νεά. 
5) φύσιν Μεά. 
θ) ἐδήλωσεν Β Νεά, ἘΠῚ βαθἱηάς 166. 

μοι Πολύβιος. 
τὴ) οὗτός μοι “συνεχάρει Β. 
8) ὑμᾶς ὡς ἔγν ων Νεά. 
αρ. Π. 1) ὅταν .γὰρ τῷ ἐπι- 

σχόπῳ ὑποτάσσεσϑε ὡς Ἰησοῦ Χρι- 
στῷ Νοὰ. δὰ ΒΘΠΒΙΠῚ, ΠΟ ἰΔΠΊΘὴ "κα 
γΟΡ Πι. 

2) τὸ ἀποϑαγεῖν ἐχφύγητε ν. διὰ 
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ΘΘΟΒΙΡΤΑ ΕΧ ΞΝΥΒΝΑ.: 

4αὶ οἱ ΤΠ ΘΟΡΠΟΓιι5, ἀπθοίδο ἃ ἢθὺ Ραΐγε οἵ Ποιηϊη0 [681 
4πὰ6 6ϑὲ ᾿η ΤΊΔΠΠ5, οἱθοίαδθο οἱ 60 

ῬδοιΠοαίδθ ἴθ ὁᾶγη6 οἱ δριγία. ἴθϑὰ ΟΠ ΓΒΕ, 5061 Πο- 
βίγαθ, 11 ῬΒΒΙ0Π6 ΡΟΙ ΟΥΙΟΘ ἢ οἱ το ἴθ δἰ ΓΘΘΙΓΓΘΟΙΟΠΘΙῊ : 
{πᾶ οἱ βα]αίο ἴῃ ΡΙοπἸἀϊπο Ἀροβίο!οδθ [Ὀγηδθ, οἱ ορίο ρ!{{Ὶ- 
1Ώ1|Π| ἴῃ Π60 ρσαιάογο.ἦ 

ΤΙ. μη] ΔΟ. [1 ΔΗΪΠΠΠ οἱ 5116 4010 1 ΡΟΓΘΟγ ΡΔη [ἃ ΟΟσΠΟΥΪ νῸ5 
ΠΆΡΘΓΘ, ΠΟΙ 1Π τ51{8{10Π6Π|, 504. ἴῃ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΙΏ, 

- . - . . 3 : 

σηἰΠοαν τΠ1ϊ ῬΟΪΥ 5" ἘΡΙΒΟΟΡΙΙ5. να βίου, 
Ραίγι5. οἱ [Ι͂θϑὰ (ΠΡ Ιβι ΕἾΠΙ οἷπι5, σοορογδίϊίοηθ δ ριγίίπ5, 
516 ΤΏ}1ΠῚ σοηργαίι!αἴπι5. οϑὲ νιποίο τπ (ἢ γιϑίο [68τ|, 
{πἀ]Π 60 1 γΟϑίγδιη ἢ 1050 ΘΟΠΒΡΙΟΘΓΘΗ,. 

βϑοιηάπη ἀπο 5|- 
{1 ρογνθηϊ νοϊπηίαία ἢ οἱ 

αἰ διηγγηδη, οἵ 
[ἃ πὶ ΟΠ Π6 ΠῚ Ρ]6ΠΗΪ- 

ΘΊΒΟΙΡΙΘΠ5. ΟΥΘῸ ΘΠ] 5ΘΟΙΠΠΠΠῚ 
θοαπι, γα ϑίγᾶμ ΒΟΠΘνΟΙΘ ΗΓ ΔΙἤ ΡῸΓ ἰρ511ΠῚ ἁρπονὶ, ᾿Π ΘΠ 65. Υ05 πη ΔΟΓ65 
οῦ56 ἴοδσὰ (γι δα να ΟΣ. ΠΟΒΕΓῚ. 

Π. ΕΡΊΒΟΟΡΟ β0ΡΙΘ οἷ! οβίοίθ διοαΐ ΠΟΙΏ]ΠΟ. 
ΔΗ Π }}115 νοϑίγῖ5 ἀπ πδηι ταί ποι γοἀἀἰασιι5 Π60.ἷ 
ἀθυλῖηϊ ΤΠ] ΠῸΠ 56 ΟΠ πὶ ΠΟΙ ΠΟΘΙ ΥἹΥΘΓΘ, 
βίῃ ,ἢ 

ΘΏΙΠ, 

4ὰ0 ρουβθνογαπίθβ, 

ῬΓδΔοοθρία ΘΟΓΠ ΟὈΒΟΡνΆΓΕ, ἢ 

ΠΙ. 
«ΟΠ ΙΔ ΠῚ 
ΟἸΠΏΠΙΤΙῊ ; 

οὐδίοἊος. ϑιιηΐ ΙΟΟ0] οἰπ5: 

τοῦ βαπτίσ ατος χοιγωγοὶ τῆς ἀνα- 
στάσεως αὐτοῦ γένησϑε Νεά. 

9) ὥσπερ Νεά. 
4) ὑποτάσσεσϑαι Β. 
5) τρόπον πάσιν Μερα. 
0) βρωμάτων Νοά. 
1) αὐτοὺς φυλάττεσϑαι Ρ. αὐτῶν 

τὰ οτος τὴς τ ἀξ Μ6α. 
ὕδρ. ΠΙ. οίως πάντες ἔντρε-- 

πέσϑωσαν. Χ, ὌΥ Ἀν ὡς Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ὡς καὶ τὸν ἐπίσκοπον ὦ ὄντα 
ὑιὸν τοῦ πατρὸς. τοὺς δὲ πρεσβυτέ- 
ρους, ὡς συνέδριον ϑεοῦ χαὶ ὡς σύγ- 
δεσμον ἀποστόλων ν. φλέγον. «Αὐτοὶ 
μὲν οὖν ἔστωσαν τοιοῦτοι" ὑμεῖς δὲ 
ἐντρέπεσϑε αὐτοὺς ὡς Χριστὸν Ἴη- 
σοῦν, οὗ φύλακες εἰσὶ τοῦ τόπου Νοα. 

ΥῸ8 ΠΙΟΠΙ] ΡΓδοίον ΕΡΙΒΟΟρΡαΠπ ἴδοογα, πΘά6 ἈΠ 414 ἀρεγθ. 
οἱ ῬΓΘΒΡΥΓΟΥΙ5. ΒΌΡ ΠΙ οϑίοίο, αὐ Αροϑβίο!β [681 ΟΠΡΙΒ.1, 

ΙΠ 050 ᾿πνΘΠΙΔΙΏΙ. 
5πί ἴῃ πη Πἰ βίου τη Ι651π ΟΠ ΓΙδι1, ἢ ΟΠ πη ἄο Ρ] Δ 6 8. 
ΟΙΡΟ οἱ ροίαᾳ ϑαηΐ ΙΒ. 01, 56 Π]ΠΙΒΙΓΙ ΒοοΙ σᾶ Ὠ6]. 

5108 ἸΏ 61 ΔΙ ΘΠ ἴθ 1]. 

ἴβρ56. 6ῃ1Π| νἱρι]αΐ ΡΓῸ 
Ῥγορίονς. «υορά νἱ- 

56 βϑουηάϊμμῃ [στη ΟΠ ΥἸ- 
481 ΡΓῸ ΠΟΡῚ5. το ΐατ|5 οϑί, πἰ ΓΘ ἀθηΐοβ ἢ ΙΠΟΥΐΘ. οἷτι5. ΡΟ. Ρᾶ- 

ΡἐΙβη πη ΘΟΙΠΠΠ ΠΟ ηΐ6 5. ΓΘΒΠΡΓΘΟΙΙΟΠ5. 6115. Οἱ ΠΟΙ ΙΓ, ΝρΟΘβϑαν]η 68 
δοά 

ΒΡ6Ὶ ποβίγδθ, [ἢ 
Ορογίοι ογρὸ οἱ διδοοηῖ5, 48] 

ΝΟΠ ΘΏΪΠ 1ἢ 
Οροτίοί ΘΓρῸ 

ἴρ51 ν6ΓῸ 5ἰηΐ (4165. 

Ἧο5. διιῖ6Π) ΓΘΥΟΡΘΠΉΪΩΪ 605 ἰηπᾶπι ΠΟΙΙΪ Ππιπἢ [6ϑτπ (ΓΙ ἔπ, 
δίουΐϊ ἘΡΙΒΟΟρΡιΒ. ἰουηᾶ οϑίὶ ΡαίγΙΒ 

ῬΓΘΒΡΥ ΟῚ Ὑ6ΓῸ 5ἰοαΐ ΘΟμ56 5515" Π6ὶ οἱ σομ πη οί οὗ ΑΡΟΒΙΟΙΟΓΊΙΗΙ 

1) Ιποϊρὶ! οἰπιδάοηι αὐ (Ραἰϊίαηο5 Ῥαὶ., 
Ἰηοὶρὶ! βοοιμιία Ἐθδ. 

2) οἱ οὗΐο [6 ρμἰιηνιην ἢ, (ἀΟΉ 10 
σαιάονο Ἀθ6. 

9) ροϊιδύϊλι8 Ῥαϊὶ. Ἀθ6. 
4) συϑϑίγαην ὑδηϊυοϊοηίλαηι Β8].: 

υοἱοηίίαηιν νοϑίγαην Ἀθ6. 
ὑοη1- 

(Ρ.9 1 ὐν 1} Ηδδ. γ19. 11: 
2) [ἰὰ Βδρ. οἄ. γεμποία 1540 ο. ἰθχία 

ογ., ΟἸινδίννν. 16 8ιην Ῥα]. να]. 
8) ηιυϊηϊεδίνὶ Ρ. ἐπι ηυϊηϊδίογίην ῬΑ]. 
4) ργαοοορία οὔδθγυανθ ΘΟ) πηι, ᾿Ν 68. 

ὕᾶρ. ΠΠ. 1) ἀοπιΐνμιηι ποϑέγμηι ΒΔ]. 
2) ἐοη860η818 ΡΆ]. 
8} οοηυϊηιοίο 6588. νἱάθίαν ἴῃ ΒΔ], 
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στόλων Χριστοῦ. Χωρὶς τούτων ἐκαλησία ἐκλεκτὴ οὐκ ἔστιν," οὐ συν- 
ἀϑροοισμα ἁγίων ὃ οὐ συναγωγὴ ὁσίων" πέπεισμαι δὲ χαὶ ὑμᾶς οὕτω 
διακεῖσθαι. Τὸ γὰρ ἐξεμπλάριον τῆς ἀγάπης" ἔλαβον καὶ ἔχω μετ᾽ 
ἐμαυτοῦ ἐν τῷ ἐπισκόπῳ ὑμῶν, οὗ αὐτὸ τὸ κατάστημα βεγάλη μαϑη- 
τεία, ἡ δὲ πραότης αὐτοῦ δύναμις, ἣν" λογίξομαι καὶ τοὺς ἀϑέους 
ἐντρέπεσϑαι. ᾿Δγαπῶν ὑμᾶς, φείδομαι συντονώτερον ἐπιστεῖλαι, ἵνα μὴ 
δόξω τισὶν εἶναι προσάντης ,5" ἢ ἐπιδεής. Ζ4έδεμαι μὲν διὰ “Χριστὸν, 
ἀλλ᾽ οὐδέπω Χριστοῦ ἄξιός εἰμι" ἐὰν δὲ τελειωϑῶ, τάχα Ῥθέμορτα. 

ΙΝ. Οὐχ ὡς ἀπόστολος διατάσσομαι;" ἀλλ᾽ ἐμαυτὸν μετρῶ, ἵνα μη 
ἐν καυχήσει. ἀπόλωμαι. Καλὸν δὲ τὸ ἐν Κυρίῳ καυχᾶσϑαι. “Κἂν ἐῤῥω- 
μένος ὦ τὰ κατὰ Θεὸν, πλεῖόν μὲ δεῖ φοβεῖσϑαι, καὶ μὴ προσέχειν 
τοῖς εἰκῆ φυσιοῦσί με’ οἵ γάρ μὲ ἐπαινοῦντες μαστιγοῦσιν " ᾽4λλ᾽ 
οὐκ οἶδα, εἰ ἄξιός εἰμι᾽ ὁ γὰρ ζῆλος τοῦ ἐχϑροῦ πολλοῖς μὲν οὐ φαί- 
νεται, ἐμὲ δὲν πολεμεῖ. Χρήζω οὖν πραότητος. ἐν ἡ καταλύεται ὁ 
ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου ὁ διάβολος. 

Υ. Μὴ γὰρ οὐκ ἐβουλόμην ὑμῖν μυστικώτερα γρ ἅψαι τ' ἀλλὰ 
φοβοῦμαι, μὴ νηπίοις οὖσιν ὑμῖν βλάβην παραϑῶμαιν" καὶ σύγγνωτέ" 
μοι; μὴ" οὐ δυνηϑέντες χωρῆσαι τὴν ἐνέργειαν στραγγαλωϑῆτε. Καὶ 
γὰρ ἐγὼ, οὐ καϑ᾽ ὅτι δέδεμαι, "αἱ δύναμαι γοεῖν τὰ ἐπουράνια, καὶ 
τὰς ἀγγελικὰς" τάξεις, καὶ τὰς τῶν ἀγγέλων καὶ στρατειῶν" ἐξαλλαγὰς, 

δυνάμεών τε χαὶ κυριοτήτων διαφορὰς, ϑρόνων τε καὶ ἐξουσιῶν πα- 
φαλλαγὰς, αἰώνων τεῦ μεγαλότητας, τῶν τὲ Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ' 
τὰς ὑπεροχὰς, τ οὔ τὲ Πνεύματος. τὴν ὑψηλότητα, καὶ τοῦ Κυρίου τὴν 
βασιλείαν, καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸ τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ" ἀπαράϑετον. 
Ταῦτα γινώσχων ἐγὼ, οὐ πάντως ἤδη τετελείωμαι,, ἢ μαϑητής εἶμι 
οἷος Παῦλος καὶ Πέτρος ὃ πολλὰ γάρ μοι λείπει, ἵνα Θεοῦ μὴ απο- 

λειφϑῶ. 

ΥἹ. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, οὐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ἡ ἀγάπη ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε' πάντες, καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν σχίσματα" ἦτε 
δὲ κατηρτισμένοι τῇ αὐτῇ γνώμῃ καὶ τῷ αὐτῷ νοΐ. Εἰσὶ γάρ, τινες 
ματαιολόγοι καὶ φρεναπάᾶται, οὐ Χριστιανοὶ, ἀλλὰ χριστέμποροι, ἀπάτῃ 
περιφέροντες τὸ ὄνομα, τοῦ" Χριστοῦ, καὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ 
εὐαγγελίου, καὶ τὸν ἰὸν προσπλέκοντες τῆς πλάνης τῇ γλυκείᾳ" προ- 
σηγορίᾳ, ὥσπερ οἰνομέλιτι κώνειον" κεραννύντες, ἵνα ὁ πίνων, τῇ γλυ- 
κυτάτῃ" κλαπεὶς ποιότητι τὴν γευστικὴν αἴσϑησιν͵ ἀφυλάκτως τῷ ϑα- 

2) οὐ χαλεῖται ν. ἐκλεχτὴ οὐχ 2) συγγνωμενεῖτε Με. 
ἔστιν Νεά. 8) μή ποτε Μεὰ. 

9) ἁγίον Β. 4) εὐαγγελικὰς Ἐ. 
4) ἀγάπης ὑμῶν Μεὰ. δ) στρατιῶν ἘΟΥ͂. 
8) Πὰ ΒΕ ΟΥ͂, ὃν τϑοθηβίο ὈΓῸΥ. θ) δὲ Β. 
0) προσαίτης Ναεὰ. 
(Δ}. ΙΥ̓. 1) ὡς πόστολος ὑμῖν δια- 

τάσσομαι πολλὰ φρογῶν ἐν ϑεῷ Νοὰ. 
2) Μοά. δάάϊ! ἀγαπῶμεν γὰρ τὸ 

1) χερουβὶν χαὶ σεραφὶν ΟΥ, χε- 
ρουβὶμ καὶ νῦν σεραφὶμ Ἐ. 

8) πᾶσιν, τὸ τοῦ ΠΠαντοχράτορος 
παϑεῖν. 

9) δὲ πλέον Με. 
(ἂρ. Υ. 1) μὴ οὐ δύναμαι τὰ 

ἐπουράνια γράψαι Μεά. 

ϑεοῦ Β. 

9) ταῦτα γινώσχων ἐγὼ, οὐ πάν- 
τος ἤδη τετελείομαι, ἢ μαϑητής εἶμι, 
οἷος Παῦλος, χαὶ ἸΤέτρος Β: παρὰ 
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Ομριβιῖ. 8116. ἰρβ5. δηΐηι ΘοοΙ βία οἱοοίαἢ πῸη 65, ποάια ΘΟ] !Θοἴΐο 58 η- 
ΟἰΟΓΙΙΠΙ, ΠΟ] π6. ΘΟΠσΤοσα 0. βαποία. 5 (ΟμΠο ομΐπ οἵ νῸ5 816 ΘΟμΒΙβί6 ΓΘ. 
Εχριρ]ὰ ἁιΐθιη οαν {15 ν ϑίγαθ ἀροορὶ, οἱ ΠᾶΠ6 0 Ρ6Π65 τηθίρϑι ἴῃ Ερι- 
Β0ΟΡΟ νϑβίγο, {πο δ] ᾿Ρ 5115 [Πη8{{{π|10 τηᾶσηὰ ἀοοίγηα 6581. Νά οἱ πηδη- 
Βαθία (0. 6115. ὙἹΓίΠ5. δὲ, ἀπ) ΔΓ ΓΓΟΓ οἰϊδῃ) 1105, 4πὶ 5᾽πη6 60 58Πη|, 
ΓΟΥΘΓΟσ. θεία ἁπίθιῃ. αἰ] σῸ νῸ5, Ρᾶγοο {ΓΘ πΘμ π5. νΟθὴ5. ΒΟ ΘΓ, ἢ ἢ 
νἱ ἀθὰν ΙΓ 15. ΟΟὨΓΑΡΙ5. ἅπὶ [Θά ]Οσιι5 6586. ΜΙΠΟί5. 511} ΘΏΙ ΡΓῸ 
Ομειβδίο, 8864 ποηάππιὶ (ΠΡΙϑίο ἀἰσηι5 δ. 8᾽Ὶ Δπίθη) ΟΘΟΠΒΙΠΙΠΊΔΥΘΙῸ, 
[οὐδ απ 6ΓῸ. 

Ιγ, Νοη βιοιί Αροβίο! 5. ῬΥΆΘΟΙρΡΙΟ, 564. ΠΠΘΙΙΟΙ ΠΟΙ ΡΒ. ΠῚ: Π6 ἴῃ 91]0- 
ΤΙ 0 Π6 τπηθὰ Ρ6Ιθᾶη. Βοπαμ 65. ΘηΪη] ἴῃ ΠΟΙΠΪη0 ο]οΥαγ!.ἢ ΕἸ 5ὶ 58]- 
γαΐ5 ἴἼΘΡΟ ἃριιὶ ἤρθη, μ]15 ἢ16 ορουῦίοί {Πππ6γ6, οἵ 01 δἰίοπάογο δά 
605 4ὶ πιᾶρῃϊβοδπὶ τη6. ΠῚ νογοὸ 4 τη6 ἰαπάδηΐ, μοίίι5. [156 }|Δη1. 
ΕἸΙρο οπίπηΐ ραι1: 564. ποβοίο δὶ ἀἰρημβ 5ἰπι.ζ ΖΘ] 5 ΘΠ1ΠῚ ἰΠΠΠ21ΟΪ 185 
ΠῸΠ Ὑἱἀθίμν : Π|6 ἁπίθιη Πρ ηδί. 6060 ΘΓΘῸ 6586 1ηΔη 516 .15, τ ἀἰ5- 
50] γαίτ" ῬΓΙΠΟΟΡ5. Παΐι5. 566 117 ΠΙΔΡΟΪιι5. 

γ, Νυμαιιἃ ΠῸῚ Ροίογη Ὑ0}}15 ΒΘ Οτὰ 50 ΡΡΟΓο ὗ 50 {Ππ60 ΠΘ 
ῬΆΓνΠ5. γ0 015 ΘΟὨΒΕΠ{π||15 ΔΘ ΒΙΟΠΘ ΠῚ ᾿ΠΠΡΟΠδη. Εἰ Ἰρηοβοιίθ. ΒΔ: ἀυϊὰ 
ΠΟῺ ΥΑΙΘΪ5. [ὉΡΓΘ ΟΠΘΓὰ ΥἹΠΟΙΠΟΓΠΙ, (ΘΙ ΔΙ απ ΘΡῸ Υἱποίιι5. 51ΠῺ, 
Εὲ ροβϑιπὴ «αϊά θη ᾿πΐθ ΠΡ Ὸ ΓΘ οδοίθβίϊα : ΑΠΡΘΙΟΓαΠΙ 56 1Π166ὲ ἀί{π6 ΑΥΟἢ- 
ἈΠΘΘΙΟΓΙΠΙ ΟΥ̓ ΪΠ65, ΕΠ ΛΓ απ ἀἰνογβ [αΐο5, Ὑἱγαί απ) οἱ ΠΟ" Πα[ ΓΟ ΠΠΠΠῚ 
ἀΠΠ ΘΓ π ὰ5, δϑάϊπμη ἀΐψπ Ῥοβιίθϑίαίπιη ἀἰβίδη 145, ΑΘἰθΓ που πηᾶση  ῇ Θ6η- 
(185, ΟΠογαθῖη. οἱ λα ρ ἢ η ΘΧΟΘΙ]Θη[.ἃ5, ΘΡΙΓΙΓ5. 5.11 61, ΠΟΙΤΏΙΠΙ 

ΓΘΘΊΙΠΙ, Οἵ ΒΟ. Πᾶθ 6 ΟΠ ηἶὰ ΟἸΠΠΙρΟἰΘ ΠΕ 15᾽ θοἱ ἸΠΟΟΠΙρΡ ΡΒ αίθπι. ἤαθο 
ἰρίταν ΘρῸ σΟρηυΒΟΘη5, ΠΟΙ ΟἸΠΠΪΠΟ ΡΟ οί 5᾽ 01, ἃπΐ ἀἰβοίρα! 5. 6586 
ΡοΟϑϑιπι ἀπιὰ} 15 Ῥαυ] 5. δαΐ Ῥοίτιβ. ΜυΠ οπΐπι τη 1 τοβίαϊ, π ἃ Π60 
ἀθΓ ἢ πᾶ Υ. 

ΥἹ. Βορὸ ἁμίθμῃ γο5, Ποῖ 6950, 564 (6.10 [65ὰ ΟΠ 511,7 αὐ ἰἀ]- 
ρϑππὶ ἀἰοα 5 ΟΠΊΠ6 5, οἱ ΠΟ 51 [ἢ γΟ} 15. 50} 5πηὰἃ τ᾿ 5115 δῖ θ μι. ΡΟ Ρθοι 
ἴῃ δοάθιη 56η8ι, οἱ ἰπ δαάθηιν βοίθηια. ἢ ὅδαηΐ οηΐπὶ ἀαϊάδιη. νδη]] αὶ οἱ 
Ιη6 115 56 ποίοσοβ, ποη (γι ϑιαηὶ, 564. (ΠγΙβίππι τ᾿πηθγοαπίθ5, 56 ἀπ 06 
ΟἸΡΟΙΙΘγθηΐο 5. ΠΟΘ (ΠΥ 1511, οἵ σα ροηδηΐθ5. γουθυη νδηρ 6 }}1, οἱ νθη6- 
ὨΠΠῚ ΘΓΡΓΟΙ5. ΟΟΠΠἰβοοηΐθ 5 ἀα1|01 ]α πα πη ηΐο, διοσαΐ ΟΘΠΟΙΠΊ6}} νἱγι15. δ6- 

τηἰδοθηΐθϑ, πὶ {πὶ ὈΙ 6 γΓ ΠΠΠπ|5 ροΐα5. σαί] 0 5θηϑυιη, ἀπ] άϊηθ. οἃ- 

τοῦτο χαὶ μαϑητὴς εἴμι Μοά. ΠΕΟΥ͂ 
γοΟΟ. {γαηβροβίο: πέτρος χαὶ παῦλος. 

10) ἡμῖν Μοεὰ. 
(δρ. ΥἹ. 1) λέγετε ΟΥ̓́, 1Π1|ὸ ἡ βαριἃ. 
2} τοῦ. οι ΒῈ ΟὟ. 
9) ἕνα χαὶ ΒΕΟΥ͂. 
4) γλυχίᾳ Ο Υ. 
5) χώγιον ΒΟΥ. 
60) γλυχυτάτου Β. 

Ἀγ οἰοοία οὐοἰοβῖα {γμ5 ρου ἢθο. 
6) πόφιιθ ὁοπηγογαίίο βανοία Ἡρᾳ 

οοἰϊοοίλο βαποίογλιην οὐ ἀϊπαηΐ Ρὰ]. Βορ. 
0) ᾿ιοφιιοηίζι5 5ογῦογο υοὐῖὶς 66. 
ΘΕ ᾿ν τὸ 1}1 ὅοΥ. 1.9}; 

2) μὲ Ἀθο. 
9) φιΐάοηι Ρα]. 
4) 1ίὰ οχ Ρᾷ]., βίην ἢδρ. γι ρ. 
5) τοίην Ἀθρ. 
0) ργίνοθρε 8θοιὶ ἰμμΐι5 ΤᾺ]. Ἀθρ. 

(δρΡ. ἡ. 1) 51. οχ Βα]. Ρ. οημηνίθηνοη-- 
{15 ἢδρ. σνπ]ρ, 

2) ργοζοοίιι5 Ῥαᾶ!. 
9) ηνιξίηην ηυλη φηΐηι Ῥαὶ. 

ὅδρ. ΥἹ. - 1) [{ὰ ῥα]. ἢθρ. 964, γεποία 
1540 ο. ἰοχία σι, Ομγὶβιὶ [651 ΟΠ ΘΙ ΟΠ 5 

ὁ. τυ]ς. 
2) βοἠπαία Ῥαᾳ]. Βοσ. 
5}.1 βθπειηιν τ» 
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νάτῳ περιπαρῇ. ΤΙαραινεῖ τις τῶν παλαιῶν" 

γέσϑω, κακῷ τὸ ἀγαϑὸν κεραννύς. ““έγουσι, γὰρ Χριστὸν, οὐχ ἵνα 
Χριστὸν κηρύξωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα Χριστὸν ἀϑετήσωσιν᾽ ἵν καὶ οὐ νόμον" 
συστήσουσιν, ἀλλ᾽ ἵνα ἀνομίαν “παταγγείλωσιν."" Τὸν μὲν γὰρ οἶρι- 
στὸν ἀλλοτριοῦσι τοῦ Πατρὸς" τὸν δὲ νόμον" τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἐκ 
Παρϑένου γέννησιν διαβάλλουσιν" ἐπαισχυνόμενοι τὸν σταυρὸν, τὸ πά- 
ϑος ἀρνοῦνται ; καὶ τὴν ἀνάστασιν οὐ πιστεύουσιν "“ τὸν Θεὸν ἄγνω- 
στον εἰσηγοῦνται" τὸν Χριστὸν ἀγέννητον νομίζουσιν "ἑ τὸ δὲ Πνεῦμα, 
οὐδὲ ὅτι ἔστιν, ὁμολογοῦσιν." Τινὲς δὲ" αὐτῶν τὸν μὲν Υἱὸν ψιλὸν 
ἄνϑρωπον εἶναι λέγουσι" ταὐτὸν" δὲ εἶναι Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ 
Πνεῦμα “Ἅγιον᾽ καὶ τὴν χτίσιν, ἔργον" Θεοῦ οὐ διὰ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ 
ἑτέρου τινὸς ἀλλοτρίας δυνάμεως. 

"Μηδεὶς ἀγαϑὸς" λε- 

ΥΠ. ᾿᾿σφαλίξεσϑε, οὖν τοὺς" τοιούτους, ἵνα μὴ λάβητε βρόχον ταῖς 
ἑαυτῶν ψυχαῖς. Καὶ τὸν βίον ὑμῶν ἀπρόσκοπον τίϑεσϑε" πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις, ἵνα μὴ γένησϑε" “παγὶς τῇ σκοπιᾷ, καὶ ὡς δίκτυον ἐκτετα- 
μένον. Ὃ μὴ ἰώμενος .γὰρ ἑαυτὸν ἐν τοῖς ἔργοις ἑαυτοῦ, ἀδελφός 
ἐστι τοῦ λυμαινομένου ἑαυτόν. ᾿Εὰν οὖν καὶ ὑμεῖς ἀποϑῆσϑε φυ- 
σίωσιν, ἀλαζονείαν," τύφον, ὑπεροψίαν, δυνατὸν ὑμῖν ἐστὶν" μία ἀχω- 
φίστοις᾽" Θεοῦ. ᾿Εγγὺς γάρ ἐστι" τοῖς φοβουμένοις αὐτόν᾽ καὶ, ᾿Επὶ 
τίνα, φησίν, ἐπιβλέψω, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡἠσύχον, καὶ 
τρέμοντά μου τοὺς λόγους: : «ἰδεῖσϑε δὲ καὶ τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν, ὡς 
Χριστὸν, καϑ᾽ δ᾽ ὑμῖν οἵ μακάριοι διετάξαντο" ἡ ἀπόστολοι. Ὅ ἐντὸς 
τοῦ ϑυσιαστηρίου ὧν ἢ καϑαρός ἐστιν᾿ ̓ διὸ καὶ ὑπακούει τῷ ἐπι- 
σκόπῳ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις" ὁ δὲ ἐκτὸς ὧν, οὗτός ἐστιν ὃ “χωρὶς 
τοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν διακόνων τι πράσσων 
ὁ "τοιοῦτος “μεμίανται τῇ συνειδήσει, καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων." Τί 
γάρ ἐστιν ἐπίσκοπος: ἀλλ᾽ 3) πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐπέκεινα πάν- 
τῶν κρατῶν, ὡς οἷόν τε ἄνϑρωπον κρατεῖν μιμητὴν γινόμενον" κατὰ 
δύναμιν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Τί δὲ πρεσβυτέριον ; ἀλλ᾽ ἢ σύστημα 
ἱερὸν, σύμβουλοι καὶ συνεδρευταὶ τοῦ ἐπισκόπου. Τί δὲ διάκονοι; 
ἀλλ᾽ ἢ μιμηταὶ τῶν , ἀγγελικῶν δυνάμεων, λειτουργοῦντες αὐτῷ λειτουρ- 
γίαν καϑαρὰν καὶ ἄμωμον" ὡς Στέφανος ὁ ἅγιος ᾿Ιακώβῳ τῷ μακὰ- 

1) ἀγαϑῶς ΟΥ, 1Π10Ὸ σΟΥΓΘΟίΠΠ,. 
8) ἀϑετήσωσιν ΒΕ ΟΥ̓, ἀϑετήσωσι 

γα]ρ. 
“) μόγον ΒΟΥ͂. 
10) χαταγγείλωσιν ΒΟΥ͂, χαταγ- 

γείλωσι Ἐ γα]. 
11) τὸν μὲν νόμον Ἐ. ϑοάαθηβ χαὶ 

οἴη. ΒΟΥ. 
12) πιστεύουσιν ΒΒ, 

ΕΟΥ͂ νυϊξ. 
18) νομίζουσιν Β, γομίζουσι ΒΟΥ 

γα]. 
4) ὁμολογοῦσιν ΒΟΥ, ὁμολογοῦσι 

Ε σνὰ]ς. 
15) δ᾽ ΕἸΟῪ: 
10) τ᾽ αὐτὸν 50. 
17) ἔργων Β. 
(Ρ. Υἱ]. 4) τοὺς πὶ... Ὁ: 

πιστεύουσι 

ΒΟΥ: 

2) τέϑεσϑαι ΟΥ̓́, ε ἴῃ πίΓΟ (6 ΒΕΓ. 
8) γένητε 8. 
4) τῆς χοπιᾶς ὁ. σ᾽ Βιρτδδααϊίο Υ͂, 

ἴῃ ΟἾΪῚ5 ΤΠᾶΤ5. τῇ σχοπιᾷ τπᾶη. ΘουΤο- 
οἴου; τῆς σχοπιᾶς Ὁ, τῇ σκχοπιᾷ 
Ιηδη. 560, δ ΟΥΙΔΠι. [8 οἰϊδη Εἰ, 564 γὰ 7. 
Ιθοΐ, ΠΥΡΊ }15. ῬΓ. ΤΠ ΠῚ. 

5) ἐμαυτὸν Υ. Τυμ αὐτοῦ ν. ἑαυ- 
τοῦ ἘΟ. 

60) ἔστιν. Μοχ λυμαινομαίνου ΟΥ. 
τ) ἀπόϑεσϑε 0 ὕ,. ἡ ἴπ {ΠῸ0 β:Ρ Γᾶ. 
8) ἀλαζωγνίαν ΟΥΨ 
9) δυνατόν ἐστιν ὑμῖν Ἐ; ἔσται 

Μοά. 
10) ἀχωρίστους ΕΟΥ, ἀχορέστους Β. 
11) ξσξεευσηι. Ε Υ. ΘῈ ΡΒΘΟΊΘΗΒ 

τοῖς ΤΘΡΟϑὰΪ ὁ. ΒΕΟΥ͂ (οί,, ἀδεδί ἂρ. 
γοβ5. οἱ 108. 
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Ρία5 ἱπο ϑουυδηῈ  ΤηΟΥἹἱ δάἀάϊοαί αν, Μοποί δαΐθμη (αὐ ἀλπι| ἀπ ΙΓ ΦΌΟΤιη, αἰ 
ΠΟΙΠΟ ΒΟπι5 ἀϊοαίαγ, {πὶ πηᾶ]απὶ θ0η0 Δα ΒΟ ι6γ 1, Νοιηϊπδηΐ Θη]π (ἩΓΙ- 
βίαι, πΠ0} πἰ ΟΠ τ βίθμη. ργδράϊοοηΐ, 564 πὶ ΟΠγιβίθιη βρουηδηῖ; οἱ 65 6ΠῚ 
ΡΓοίδγαπΐ, π0η τπιί ἸΘροΙ βἰαίπδηϊ, 564 αἱ ᾿ΘοῚ ΘΟΠ ΓαΓΙἃ ἀπ ηπποΙ θη. (ἨγΙ- 
βίιμη ΘηΪΠῚ: ΔΙΙΘπᾶπί ἃ Ραΐγο: [ρθη νογῸ (δ γιϑιϊ οἱ ηδιἰνηἀΐθη οχ ΥἹΓ- 
Θἷπθ ΡΠ Οαηΐ, ΘΓ ΘΟ ΘΡΙΡΟβοθηΐθ5, οἱ ΡΆΒΒΙΟΠΘΠῚ Πθοδηΐθ5, δ΄ ΓΘΒΙΣΓΘ- 
οἰϊοηὶ ποη ὁγθάθηίθ5. θοῦ ἱποορπηίίαπι ρΓΟΠιΘηΐαν ; ΟἸγΙ βίη. ἰμ ΘΙ [ΠΠὶ 
Ρυΐαπί ἢ οἱ πθάᾷπθ απἰὰ οἱ ϑριίγι(πι5. βϑαποίαδ, οοηΠ θη". ἀλη γΘΓΡῸ 
ΘΟΥπῚ ΕἼ] ΠΟΤ ΠΘ ΠῚ ῬΌΓΙΩΙ 6556 αἰ : 8111 δι 6 ΠῚ ̓ Ρϑππη ἀϊοιηΐ 6558 
Ῥαΐγθπι, ἰρϑαμῃ ΕἸ ατη, ᾿ρϑιμπηαιοῦ ϑρίν μη ϑᾶποίμπῃ ; 6, ΟΓΘαἰαΓ ΠῚ ΠῚ 
Ορογὰ" οὶ 6856 ΡῈ} (Πμγίβίαιῃ ἀϊοιηΐ, 564 δ] 6 Γ}118 ΟἸΠ 5 ἀπ Θχίγᾶ 686 
γΡ[Ο 15, ῪΞ 

ΥΙΙ. (δνδίθ ογρὸ ἃ [Ἀ|1Π|0ι5, Π6 5:Πη8{15 ΙΔ 605 ΔΗΪΠΊΔ 115. νΘΒΕΓΙΒ: 
οἵ νι πὶ γθϑίγδηη ΠΘΧΡΙΟΓ ΘΙ ΔΡΡΟΙΪΐ6 ΟΠΊΠΙ115 ΠΟΙ 15, π6. 6[Πο]- 
ΔΠΉΪΏΪ ΠΠΠΒΟΙΡαΪὰ ΘΧΡΙΟΓΔΙΙΟΠἾ5, οἱ βίοαί γοίϊα οχίθηβα. ἢ Οπὶ ΘΠ]ΠῚ 5101 ΠΟῸΠ 
ΡᾶγοΙς ἴῃ ΟρΟΓΙθιι5 5115, [Γαΐου δὶ ῬΟΠ Ππ ΘΠ Ε15 βϑμηθιρϑιπι.ἤ 51 ΘΓΡῸ οἱ νὸ8 
ἀδροπα 15. Πδίμ 6 5ῈΡ ΘΙ θ᾽ άτη, [ἢ {140 Π|6 1 οἱ ἰπτη! ἄτη οχίοἢ Θηςἅ πη, ΡΟ 551- 
Ὀ1ΠῸ οὐὶΐ γ Οθ]5, [ΠΒΘΡΔΡΆΠ]65 6588 ἃ ἢ60. ΡΓΟΡῸ οϑί 6η1πὶ ΠΟΙΏ]η15 [ἰ- 
τη (5 οατηΐ ἢ οἵ, .1π αρπιί, ἱπααϊ,᾽  Γοβρι οἴᾶπι, πἰδὶ ἰπ Πα ΠΉ]6πη, οἱ 
(υϊθίπμη, οἵ ἰγοιηθηίοιη νοῦθὰ πιθὰ ς ΥΠΟΓΙΏΪΗΙ πίοι οἱ ΕΡΊΒΟΟραΠι 
γϑϑίγατη βιουΐ (ἢ γ βίαι, βοουπάπηι 4αοἀ νοθὴ]5 6411 Ἀροϑβίο!! Ῥγάθοθρ6- 
γΓυπί. τὶ ΘΠΪΠῚ [ΠἰΓὰ Δ] ίαγα οϑί οομπϑίϊπἰπ8., ἸπΠτπ|5 65: ῬΓΟΡίο ἀ4ποά 
ομθάϊία Ερίβοορο γνϑϑίγο οἱ Ῥγδβθγίοσιβ. Οἱ νϑγοῦ οχίγα δ]ίᾶγθ δϑί ο0η- 
δι Ππίὰ5., Θχίγα ΕΡΙΒΟΟρΡιη] οδϑὲ οἱ ΡΥ βθυίογοβ οἱ ΠιᾶθοΠ05 ΔΙ] ἃ ΔΡΘΉΒ: 
{πὶ 115. Τπογῖϊ, ΡΟΙΠαΐπ5. δϑὺ οοηβοίθη ἃ ,7 οἱ οϑί ἀθίθυιου ᾿ηΠ 4611. ὁπ ἃ 
δϑί δηΐπι Ἐρίβοοαιιβ, πἰϑὶ ΟΠΊΠ6 ΠῚ) ΡΓΪποΙραίιπη. οἱ ροϊοβίαίθιη" ΠΠΟΤιμ 
ΟΠ ἴθμθη5., (ποιηδατηοάσμη ἀθοθὰΐ ΠΟΙΏ]ΠΘη1 ἴθπμογα, Πηϊδίογοιῃ Ὠ οὶ 
[ἀοίαμη" βϑοσπάμππι νἱγίαίθπι ὁ Ουϊά οδί Ῥγβθυ οΥ πὶ ἦ ηἶδὶ ΘΟΠΒΕ ΓΟ 
βᾶποία., ΘΟΠΒΙΠΑΡΪ οἱ σοΟηΐθϑβουοβ ΕΡιβοορὶ ἐ θυ  διίαμη Πίδοοηΐ, ῃἰϑὶ 

[πη ίοΓο 5. ΟΠ ΓΙ δ(1, τη ϑίγαπίθ 5 ΕΡΊΒΟΟΡΟ διοαί (Πγβίβ ῬαΙΡΙ, οἵ ὀρογδηΐθϑ 
111 ΟρΘΓ ΟΠ 6 η) τη πάλη) οἱ πη] οι ῖδη| ὁ 4 ΠΟΙΠΟ 0 5Δποίι5 ϑίθρ ΠΔη 15 

12) χαϑὰν. χαϑ' δὃΒΕΟΥ͂. ϑυλθίπάο 
ἡμῖν ν. ὑμῖν Β. 

13) ἐτάξαντο Ἐ, 50}1{0ὰ δὲ ϑιρΓᾶ- 
δαάϊία, 5ρ τἰΐααθ ἀθ]οίο. [ΠΥ πίε ἀπό- 
στολοι. ατί. οὗ, 4] ἴῃ Ὁ ᾿ἰπθοΪα ἰηάπ- 
οἴ 68, 

14) ὧν (512) Υ; 516. οἱ ρᾶι!ο ροϑβί. 
15) 1ὰ ΒΟ, ἔστι Ἐ νυ]ς. 
10) χεῖρον Ὁ Υ̓, ἴῃ τῃηᾶτρ. {ΠΠ1π|5 

ΟΟΥΓΘΟΐμΠη. 

117) γενόμεγον ΟΥ̓, 

4) ἀοπιΐπι, Ἀθο. 
5) Μοιηα ἱποοφηίίιηι ρείαηί 0». Π) διμηι 

ἡποο φηῖίιγη, ργ ΟΠ θη". (ἸἸδέμιην ἐσ ο,1-- 
μην ρμίαηΐ Ῥα]. 

60) ἡρϑιην Ρα]. " 
1) ορογαὰ ποη, ἴην. Ρα!]. 
Θαρ. ὟΣ. 1). 195..-.5: 1. 

2) Ρνον. 19..9. 
9) Ρ5 δῦ, 9: 
4) ἤν χιϊά 561. ἢδθρ. Ργδοίογθα υἱάθβ 

Εδβἃ. θ6, 2. 
5) Πηιοηίοηι, Ἀθο, ν 
60) οσπῖην θο. ἴη (οάϊοθ Ρᾷ]. θεΐ 

οηΐην οαίνα αἰίαγε ο8. 1056 «ἰἴψιι6 οὐΐτα 
ορΊϑοοριιην 658. 

1) 68. ροϊϊμιις5 οοηϑοϊοηίϊα δς. Ῥγδθ- 
ἰοεδα ΙΕ ΤΙΩ. δ ὃ 

8) ροίοϑείαίιηι Ρα]. [ἄθπι 5 θΊη 46 1110- 
γῆι ἰοηθΉ,.5 οἸηΐμην, ἢ θο. ΟἩλ ιγ)ν, 11 01" 1), 
[θη θη. . 

0) σἱοιίὶ ἀοδοί Ποηυζηι (6 δί ΟἩλ μι 
ἴπ 66.) ἐοθγο ἸηιϊίαίοΥ Γαοίιι5 (οἱ. Ῥᾳ]. Ἀθρ. 

10) φιϊά ργοβυμίογὶ οχίασθ υἱάθίμν 

ἴη ἢθρ. 
11) Θεὲ Ρα]., Θεὲ Ἀθρ. 



294 ΙΘΝΑΤῚ ΡΙΒΤΟΒΑ ΔΑ ΤἈΛΒΒΙΆΝΟΒ, ὙΠ. ΥἹΗ. ΙΧ. 

2 καὶ ᾿Δνάπλητος᾽"" καὶ “Κλήμης 
παρακούων, ἄϑεος πόμπαν εἴη ἂν, χαὶ 

ἀϑετῶν Χριστὸν, καὶ τὴν αὐτοῦ διάταξιν σμικρύνων. 

ρίῳ, καὶ Τιμόϑεος καὶ “ἵνος Παύλῳ, 
Πέτρῳ. Ὁ τοίνυν τούτων" 
δυσσεβὴς, καὶ 

ΥῊ]. ᾿Εγὼ δὲ ταῦτα ὑμῖν ἐπιστέλλω, οὐχ ὅτι ἔγνων τοιούτους. 
τινὰς ἐν ὑμῖν" ἀλλὰ μὴ δὲ συγχωρήσειέν ποτὲ ὁ Θεὸς τοιοῦτον εἰς 
ἀκοὰς ἐλϑεῖν τὰς ἐμὰς," ὁ μὴ φεισάμενος" τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ διὰ τὴν 
ἁγίαν ἐκκλησίαν ἀλλὰ προορῶν τὰς ἐνέδρας τοῦ πονηροῦ, ταῖς πα- 
ραγγελίαις προασφαλίζομαι ὑμᾶς, ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ καὶ πιστὰ 
ἐν Χριστῷ, προποτίζων ὑμᾶς τὰ φυλακτικὰ τῆς λοιμικῆς" τῶν ἀνυ- 
ποτάκτων νόσου, ἧς ὑμεῖς ἀποφεύγετε τὴν νόσον εὐδοκίᾳ Χριστοῦ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν. Ὑμεῖς οὖν ἀναλαβόντες πρᾳότητα, γίνεσϑε" μιμη- 
ταὶ παϑημάτων ᾿Ιησοῦ “Χριστοῦ καὶ ἀγάπης αὐτοῦ, ἣν γάπησεν. ἡμᾶς, 
δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν λύτρον, ἵνα τῷ αἵματι αὑτοῦ αϑαρίσῃ" ἡμᾶς 
παλαιᾶς δυσσεβείας, καὶ ξωὴν ἡμῖν παράσχηται, " μέλλοντας ὃ ὅσον οὐδέπω 
ἀπόλλυσϑαν ὑπὸ τῆς ἐν ἡμῖν" κακίας. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν" τὶ κατὰ 
τοῦ πλησίον ἐχέτω" ᾿ἥφετε γὰρ, φησὶν ὁ Κύριος ἡμῶν, αν...) ἀφεϑή- 
σεται ὑμῖν. Μὴ ἀφορ μὰς" δίδοτε τοῖς ἔϑνεσιν, ἵνα μὴ ὀλίγων τινῶν 
ἀφρόνων εἵνεκεν ὁ λόγος καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. «Οὐαὶ ,γὰρ, 
φησὶν ὁ Προφήτης ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ, δι᾽ οὗ τὸ ὄνομά 
μου βλασφημεῖται" ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. 

ΙΧ, Κωφώϑητε οὖν, ὅταν ὑμῖν χωρὶς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ λαλῇ τις, 
τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ Δαβὶδ,' τοῦ" ἐκ Μαρίας" ὃς 
ἀληϑῶς ἐγεννήϑη καὶ ἐκ Θεοῦ καὶ ἐκ παρϑένου, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως" 
οὐδὲ γὰρ ταὐτὸ ,, Θεὸς καὶ ἄνϑρωπος" ἀληϑῶς «ἀνέλαβε" σῶμα Ὃ 
“4όγος γὰρ" «σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐπολιτεύσατο ἄνευ ἁμαρτίας. Τίς γὰρ, 
φησὶν, ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; ἔφαγε" καὶ ἔπιεν ἀληϑῶς" 
ἰσταυρώϑη καὶ ἀπέϑανεν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου" ἀληϑῶς δὲ, καὶ οὐ 
δοκήσει, ἐσταυρώϑη καὶ ἀπέϑανεν," βλεπόντων. οὐρανίων ξ καὶ ἐπι- 

γείων, καὶ καταχϑονίων. οὐρανίων μὲν ὡς τῶν ἀσωμάτων φύσεων" 
ἐπιγείων δὲ," ᾿Ιουδαίων καὶ Ῥωμαίων καὶ τῶν παρόντων κατ᾽ ἐκείνου 
καιροῦ ἀνθρώπων, σταυρουμένου τοῦ Κυρίου" καταχϑονίων" δὲ ὡς 
τοῦ πλήϑους τοῦ συναναστάντος τῷ Κυρίῳ. Πολλὰ γὰρ, φησὶν," σώ- 
ματὰ τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρϑη, τῶν μνημείων ἀνεῳχϑέντων᾽" 
καὶ κατῆλϑεν εἰς ἄδην᾽" μόνος, ἀνῆλϑε δὲ μετὰ πλήϑους" καὶ ἔσχισε" 

18) ἴίιὰ ΒΕ οἱ ἴῃ πιᾶρρ. 0, ἀγέγ- 
κλητος Ο ἴῃ ἰοχίι οἱ Υ. Ἡδθο αι! 6}) 
ΒΟΓΙΡΘΠΙ Γαϊ0 ΔΗΠ  ΌΪΟΙ 6556. ν᾽ ἀθίῃν. 

19) τοῦτον Ὁ Υ͂, {Π|ὲ τούτων δὰ 
ΟΓΆΠῚ. 

20) χαὶ ο. ΕΟΥ. 

(ἀρ. 11. 1) μηδὲ 56:. Ε 
2) ἐμᾶς Ἐ. 
8) φησάμεγος ΟΥ̓́, φεισάμενος 

1Π1|Ὸ δα ΟΥ̓ η]. 
4) Οτάϊπο ἱηνουβο Εχκλησίαν ἁγίαν. 
ὅ) λυμικῆς ΒΟΥ. 
6) γένεσϑαι Ὁ, 5ιιργὰ ξ. 
7) [τὰ Ἰοουτη τοδί! οχ σοάα. Ε ΟΥ, 

(ΠΟΤ 56 ΟΠ τπ|5. οχἢ. εὖ ἀηΐο καὶ, Ρυἱ- 
Πη15. οἱ (ΟΡ π5. χῦ. γοίαβ. Τηΐ. (5, αἱ 
Μοὰ.:; γίνεσϑε μιμηταὶ παϑημάτων 
χαὶ ἀγάπης αὐτοῦ Β οἱ γυ]ς. 

8) χαϑαρίσῃ Ἐ, ν᾿ ΘΟΡΓΘΟΐ. 6Χ ἡ. 
9) παράσχειται ΟὟ, 1Π1ὸ ἡ δά ΟΥ̓Δ]. 
10) ὑμῖν ΕΟΥ͂, βδὐπηάτ5 ἴῃ ΠΤ. 

ἴσως ἡμῖν. 
11) ὑμῶν ο ΕΥ̓ οἱ, 

ἡμῶν Β γοββ. οἵ ]Π}. 
12) ἡμῶν ὁ. Ε ΟΥ̓ Οοι., ὑμῶν Β 

γοδ5. οἱ 8}1]. 
18) ἀΦΟ ΜΕΥ. 
14) ὃς Β 
15) βλασφημῆται ΕΟΥ͂, ἴθ εἴ δὰ 

ϑυρίηάε δίδωτε Ε΄. 
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θϑαςἰ5ϑίπηο ΙΔ 6000, οἱ ΤΙ οΙΠθιι5. οἱ Ππτι5 Ῥαϊ!ο, οἱ Αηδοίθίι5. οἱ ΟἸομ 65 

Ροίγο. θεαὶ ρίαν ἰδεῖ. ἱποθοϊθη5 [ποῦὶϊ,. Πἰο βἰπο θ60 οἴμπῖπο οὶ, ̓ ἢ 
οἱ ἰπηρίτι5, οἱ σομῃίθιηρηθ 5 ΟΠ ἰδίαπι, οἱ ΟΥἀἸπδι! ΟΠ ΘΙ ἰρϑιπ5. ΤΠΙΠΟΡΔΠΒ. 

ὙΠΠ. ἔβο γὙθ}Ὸ ἰιᾶθο γΟΠ 5. ΙΔ Π40,} Π0η απο ἅΠΠ4105 ἰπίο. γῸ5 
ἴα]6 5. ΔσΠΟΥΘΓΙΏ ; Π60 ῬΘΡΜΝ ΑΙ θθι5 αἰϊηυδοᾶο Δἰϊααϊά Πα ΠπΙ5 1101 ἴῃ Διι- 
Τίθιι5. πηϑὶβ ἱπίγοϊγο, αι ΒΊΠΟ. 510. Π0. ΡΘρΡΟΓΟ ἢ ργορίου βαποίαιη. ἘΘΟ]6- 
βἰλπι ; 564 ργαθν  ἄθη5. 56 {|0Π65. [πΠἰπ|, ῬΓΔΘΙΠΟΒ ΠΟ Π6. ΘΟΙΪΟΓΙΟ νῸ8. 5]οί 
ΠΠΟ5. πη6 05 ΘΑΥβ5Πη05 οἱ ΠάοΙ65. ᾿ῃ ΠΟΒΉΪΠ0, ΡΓΔΘρΟΐδΔη5. νῸ5 ΓΘ ΟΔΙηΪη0 
ῬΓΔΘμμ θη ΐ οοηΐγὰ ἱπηΠ}] ΠΘ η 6} ΡΘΒΓΠ|6η{1ἅΠ|, ἀπ π| Οὐ] ΠῚ νῸ5 ἰΔη (118 ΠῚ 
ΠΏΟΥΡιπὶ ποῖα, ΠΘΠΘΡΙΔΟΙ ἴθ (Πνϑίο θοιηΐπο ποδί. ΥῸ5 ΘΡΡῸ ϑ810- 
οἰποίϊ τηληϑαθίπάϊηθ,, ἱπηϊ ΐογο οϑίοία ραβϑίοηθῃι ΟΠ ΓΙΒΙΪ οἱ ΑΘ ΟΙ ΠΟΙ 5 
Θ1118, 4υὰ ἀΠοχὶς πο5, ἀδη5 56 πη ρα πηἧ ΡΓῸ ΠΟ 15. ΓΘἀδμρ !0Π6πι, τ ΠῸ5 
ΒΔΠΡΊΪΠ6. 510 τηπηάαγοί, δης {πᾶ ἱπιριοἰαί!5, οὐ νηᾶπη ΠΟΡῚ5 Ῥεϑεβίῃξοί, [η- 
Οἰρ᾿ Θπ Π5 ἰᾶπι ΡΟΓΓΟ ΡΓῸ πια]ἰἃ, {πᾶθ Γαΐ ἴῃ ποΡ 5." ΝΘ ΘΓΡῸ 
γΘ ΓΙ) ΔάΥΘΥΒ115. ΡΓΟΧΙΙηππὶ ΔΙ Γ4π1ἀ ἢ α]γθαΐ, ἀϊοΘηΐθ ΠΟΙΏΪΠῸ : 9.16, οἱ 
ἀἰπηϊ θέαν νοθὶβ5.. ΝΟΙΙ͂6 ΟΟΟαΒΙΟΠ6 ΠῚ ἄγ ΘΘΠΓ 115, Π6 ῬΓΟΡΙΘΙ ΔΙΓ 105 
Ρᾶμιοο5. ἰπϑὶριθηΐοβ᾽ νου θπαὶ ΠΟΠΙΙηΐ οἱ ἀθοίγιπα Ὁ] ΔΘ ΡΠ ΘΙ θα, Π6 ἴῃ Ὑ0}}15 
ΘΟΠΙΡΙΘαίαν, 4αοὰ ρΓΟρ θα ὁχ ρουβοπὰ ἢοὶ δά ΠυΠπϑιη 01 ἀ101: Ὁ ΟΠΙ 81] 
ῬΘΙ γ05 ΠΟΠΊΘΠ ΤΠΘ611Π| Ὁ] ΔΒΡΠΘΠΠδίτ" 1ῃ ΘΘΉ Ριι5.΄ 

ΙΧ. ΟΡίιγαία οὐρο ἃμγο5 ΥγοϑίΓα5, “πᾶη0. γ0}}15 (415. 5116. [681 
ΟΠ γιβίο ΒΊΠΟ οὶ Ἰοχαϊίαν : «αἱ [ἀοἴ5. 68. 6χ βθιηῖηθ Πᾶν ἃ ρον δαγίαμ ; 
{αὶ γε πᾶίιι5 δὲ οχ ἢ60 οἵ οχ ΙΡρΡΙπο: (ἃ Ποὺ Ιρϑῖπὶ 6β' 4ποά οἱ 
Πθ6ι15. ΒΟ ΘΡΙ ΘΠΪΠῚ ὙΘΓΘ ΘΟΟΓΡῈΒ: ὙΘΥ],, ᾿πΠαϊ, (ΘΓ ἰδοίαπι 6ϑ8ΐ, Πὰ- 
Ὀιανι βίηθ ρϑοοδίο ἴῃ πο} 15. ,Ο5. οηΐμη,, παῖ ,7 ,(6χ ΝΟ 15. ἀγριιθί 1η6 
ἀθ ρϑοοαίο . Νδηδιιοαν οηΐπὶ γογα οἱ θΙθ11; οἵ ον ἴχιιθ 65, δὲ ΤΠ0}- 
ἴππ8. 51} Ῥοπίίο Ρι]αΐο. 564 οἱ βϑοιπάμμῃ ρ]δοιϊίηι νο! πηι 18. 5118 6 6 Γ6 
ΟΥΙΟΙἤχιι5. οϑέ, οἱ γϑῦο τηογίαιιβ, υἱἀθη! 115 ΘΔ] 6 ϑί 0 τι5. οἱ [οΡΓΘϑίγτι5. οἱ 
ἴῃ ΓΘ ΓΠΐ5 : οΔΘ  Θϑ 5. {αϊάοπι [Δητιᾶπ| ἱποο ΟΡ  τι5 ΠαίαΡ 5: ἰΘΓΡΘΒΙΓΙΡΙ5 
Υ6ΓῸ πί [4615 οἱ ΒΟΠΊΔηΪ5. οἱ οδοίθυῖβ ΠΟΙΏΪ 1115, 4π| πη Θοάθη) (6Π]- 
ΡΟΓΘ Ρῥ͵δοϑίο δγδηΐ, 4πᾶηἋ0 οΥΙΟΙ ἤχιβ οί ΠΟΙΏΙητ5: [Π!ῸΡΠ5 ἁαΐθη τ 
τη] Εἰ ἀπ 6. Θογμη, {αὶ απ ΠΟΙΪΠῸ ΓΘΘῸΡΡΟχογαηΐ : Δα] α, ἡ πα, 60 1- 
ΡοΓὰ βδποίουτιιπι ἀουμ ΘΗ ἾπΠπ ΓΟΒΙΡΓΟΧΟΡΙΠΙ (6 ἸΠΟὨΠΠΙΏΘΗΓ[ 5 ραίοίδοί!5. “ὅ 
Ποϑοθηά! ΘΠ) ἴῃ [πο πα 5011|5: ἀϑοθηάι γοῦὸ οὐτὴ Π}Π Π πᾺ1π6: οἱ 

12) ἀϊςον! Ῥα]., ἀθβογὶ Ἀθρ. ΟΥΆΠῚ οἱ ποίμ]α: ϑεοδόρητος ἐν διαλόγῳ. 
ὕδᾶρ. ὙΠ. 1) πιαπάαμι8 αὶ]. ἤθρ. Τυ ἔϑνεσιν ΒΕ ΟΥ, ἔϑγεσι να]ο. 

ὕδρ. ΙΧ. 1) ἐχ γένους “1αβὶδ “Μοα. 2) ῸΠΕ 8, 9.2. 
2) τοῦ οἴῃ. ΚΕ΄. 9) σπ"υηοξί)ο5 Ῥαὶ. 
9) ὡς Μοά. 4) 8οηιοί 5, οτη. Ρα]., 86. ἐρϑδιμη 
4) τ᾽ αὐτὸν ΒΥ͂, ταυτὸν Ε 0. ΒΡΕΘΟΙ 
9) ἀνέλαβεν ΒΟΥ͂. οἱ Ραὶ]. 
0) γὰρ οι. ΕΟΥ͂. 

ὅ) ΕχοΙ 51 σνα]ο. ποὐὺὶς μΡοϑί 
ἡποϊριοη 5 ὁ. Ἀθρ, 

ως ἔφαγεν Β. 0) Οἷν. δὰ μᾶθο οἱ 544. Μί. 6, 14. 
8. εἰ έϑνεν ὁ. ΒΊΟΥ; ἀπέϑανε. ΝΟ 125. πὸ 0; 31. Τὴ, 2, δ: ΓΤίπι. 

γι]ρ. ΘΕ ΞαΣ ον Ὁ. ΠΕΖΌΝ 961 929; 
τὲ ΒΊΟΥ Ὁ. ὙΟ55: 
10) ὑποχϑογίων ΝΜοά. 
11) φησὶν Β ΟΥ̓́, φησὶ Ε' νυ]. 
12) ὥδου Ἐ, «ποά ρταρβίαί. 

ἀνῆλθεν 8. 
13) ἔσχισεν Β. 

ΤῊΠΊ 

1) [πίον γοοο. ἐπδρί θη! 5 οἱ υογϑηηι 
Ιδοιιηὰθ βίρηππ ἴῃ ἢθρ. 

(λΡ.1Χ. 1) Ουάιταο απιίθηι, ΡᾺ]. Ἀθ6. 
2) ΟΠ: 1.4.8, 40: 
9) μιφιΐε 01]. Βδρ. 
4) Ναί. 27, 52. 
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τὸν ἀπ᾽ αἰῶνος φραγμὸν, καὶ τὸ μεσότοιχον αὐτοῦ ἔλυσεν" καὶ ἀνέ- 
στη διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἐγείραντος αὐτὸν τοῦ Πατρὸς" καὶ τεσσαρά- 
κοντὰ ἡμέρας συνδιατρίψας τοῖς ᾿Ἵποστόλοις, “ἀνελήφϑη “πρὸς τὸν Πα- 
τέρα" καὶ ἐκάϑισεν"" ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, περιμένων ἕως ἂν τεθῶσιν οἱ 
ἐχϑροὶ αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Τῇ οὖν παρασκευῇ τρίτῃ ὥρα" " 
ἀπόφασιν ἐδέξατο παρὰ τοῦ Πιλάτου, συγχωρήσαντος τοῦ ΤΙατρος᾿ 
ἕχτῃ ὥρᾳ ἐσταυρώϑη" ἐννάτῃ ἀπέπνευσεν " πρὸ ἡλίου δύσεως ἐτάφη" 
τὸ “Σάββατον ὑπὸ γῆν μένει ἐν τῷ μνημείῳ, ᾧ ἀπέϑετο αὐτὸν ᾿Ιωσὴφ 
ὃ ἀπὸ ᾿Δφιμαϑίας" ὼ ̓ ἐπιφωσκούσης κυριακῆς ἀνέστη ἐκ᾿ τῶν νεκρῶν 
κατὰ τὸ εἰρημένον" ὑπ᾽ αὐτοῦ" “βέσπερ ἦν ̓ Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ 
κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. Πε- 
ριέχειν οὖν ἡ μὲν παρασχευὴ τὸ πάϑος" τὸ Σάββατον τὴν ταφὴν᾽ ἡ 
κυριακὴ τὴν ἀνάστασιν. 

Χ. Εἰ δὲ, ὥσπερ τινὲς ἄϑεοι ὄντες, τουτέστιν ἄπιστοι, λέγουσι, 
τῷ" δοκήσει γεγενῆσϑαι αὐτὸν ἄνϑρωπον, οὐκ ἀληϑῶς ἀνειληφέναι 
σῶμα, καὶ τῷ" δοκεῖν ,Τεϑνηπέναι, πεπονϑέναι οὐ τῷ ὄντι" τίνος ἕνε- 
κενΐ ἐγὼ δέδεμαι, καὶ εὔχομαι ϑηρίομαχῆσαι ; δωρεὰν οὖν ἀποϑνή- 
σχῶ" ἄρα" “καταψεύδομαι τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου. Καὶ περιττὸς ὃ 
προφήτης" ρψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
ὡς ἐπὶ ἀγαπητῷ. Οὐκοῦν ἄπιστοι αὐτοὶ 4 οὐχ ἧττον τῶν σταυρωσάν- 
τῶν αὐτόν. ᾿Εγὼ δὲ οὐ τῷ" δοκεῖν ἔχω τὰς ἐλπίδας ἐπὶ τῷ ὑπὲρ 
ἐμοῦ ἀποϑανοντι, ἀλλα τῷ ὄντι" ἀληϑείας γὰρ ἀλλότριον τὸ ψεῦδος. 
᾿ἡληϑῶς τοίνυν ἐγέννησε “Μαρία σῶμα, Θεὸν ἔνοικον ἔχον “ χαὶ ἀλη- 
ϑῶς ἐγεννήϑη ὁ Θεὸς “4όγος ἐκ τῆς παρϑένου, σῶμα ὁμοιοπαϑὲς ἡμῖν 
ἠμφιεσμένος" ἀληϑῶς γέγονεν ἐν μήτρῳ, δ πάντας ἀνθρώπους ἐν μή- 
τροῦ διαπλάττων᾽ καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ σῶμα ἐκ τῶν τῆς παρϑένου 
σπερμάτων, τ πλὴν ὅσον ἄνευ ὁμιλίας" ἀνδρός" ἐκυοφορήϑη, ὡς καὶ 
ἡμεῖς ," χρόνων" " περιόδοις" καὶ" ἀληϑῶς ἐτέχϑη, ὡς καὶ ἡμεῖς" καὶ 
ἀληϑῶς ἐγαλακχτοτροφήϑη, καὶ τροφῆς κοινῆς καὶ πότου μετέσχεν, ὡς 
καὶ ἡμεῖς" καὶ τρεῖς δεκάδας ἐτῶν πολιτευσάμενος, ἐβαπτίσϑη ὑπὸ 
᾿Ιωάννου ἀληϑῶς, καὶ οὐ δοκήσει" καὶ τρεῖς ἐνιαυτοὺς κηρύξας τὸ 
εὐαγγέλιον, καὶ ποιήσας σημεῖα καὶ τέρατα, ὑπὸ τῶν ψευδοϊουδαίων 

14) ἔλυσεν ΟΥ̓, ἔλυσσεν Β, ἔλυσε ἔσϑιε τὸν ἄρτον σου εὐχαριστήσασα 
Ε νυ]ρ. τῷ ϑεῷ ἐπὶ τῆς τραπέζης σου. 

15) ἐχάϑησεν Τ. 117) πὰ ΒΕΟΎΥ, ἀπέπγευσε γναυϊδ. 
10) οά. Ὁ ἴῃ τηᾶῖρ. δῆς 9] Ο558Π) 18) ᾿ριμαϑείας ΒΕΟΥ. 

566. Τήη8η. ῬΙΔΟΡ οί: ᾿ϑανάσιος ἐν τῷ 19) ἀπὸ 
περὶ παρϑενίας λόγῳ: μετὰ τρίτην 20) ἐμ ν δ Β. 
ὥραν συνάξεις ἐπιτέλει, ὅτι ταύτη (ἀρ. Χ. .1) τον: 
τῇ ὥρᾳ ἐπάγη τὸ ξύλον. τοῦ σταυροῦ. 2) γεγενεῖσϑαι ΟΥ̓. 
ἕχτῃ ὥρᾳ ἐπιτέλει τὰς προσευχὰς ΚΘ.) τῦ.8. 
μετὰ χλαυϑμοῦ χαὶ ψαλμῶν καὶ δεή- 4) τί ν. τίνος ἕνεχεν Νεά. 
σεως, ὅτι ἐν αὐτὴ τὴ ὥρᾳ ἐχρεμάσϑη δ) τί δὲ Νεὰ. 
ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. 0) ἄρα οὐ Μεά. 
ἐννάτῃ ὥρᾳ πάλιν ἐν ὕμνοις καὶ δο- Τὴ οὕτω ν. οὐ τῷ Υ. 
ξολογίαις᾽ μετὰ δαχρύων ἱχέτευε, ὅτι 8) ἔχων ΟΥ̓́, ἴῃ {ΠΠ0 δὰ ΟΥΔΠῚ 00Γ- 
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ κύριος χρεμάμεγος ΤΘοίτιη]. 
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἀπέδωχε τὸ πνεῦμα. 9) ὕοοο. ὁ πάντας ἀγϑρώπους ἐν 
χαὺ μετὰ τὴν σύναξιν τῆς ἐγνάτης μήτρᾳ ποη ϑυπηϊ ἴῃ Εὶ ΟΥ̓. 
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ἀϊγαρις τηδοθυίδιη, 486 Γαΐ ἃ 5θοι]ο, οἱ τηθάϊαπι ραγοίθπι οἰϊιβ΄ 4550]- 
νἱΐ ; οἱ σϑϑιυγοχι [ον ὰ ἀ16, γοϑαβϑοιίαηίθ. οαπη Ῥαΐγα; οἱ ροβϑί ἀ165, {057 
οΟμγο βαΐι5 Θ᾽ απ ΑΡΟΒίο 5, ἃϑϑαμρίαβ οϑὲ δά Ῥαίγοηι : οἱ 5641 δά 
ἀρχίθυαιη δῖ115, οχρθοίδηβ ἀοηθ 0 ΡΟΠΔΉΪΙ" ΟἸΏΠ65 ᾿Πἰ ΠΟ οἰα5 58} ρθ4!- 
5 ἰρβϑίαϑ. 16 οὔρὸ Ῥαγᾶβοανα ἰογίία πογὰ δοσθριὶ βαηίθης τη ἃ ΡΙ]αίο, 
Ρουμοηΐθ Ῥαίγο ; βοχία ΥΘ]Ὸ ΟΥΠΟΙἤ χιι5 Θδἴ ; ΠΟπᾶ δαΐθ ΠῚ οἰ ., Θρ ΓΙ απ: 
δηΐα 50115 γ6ΓῸ Οσοαϑιμηὅ ἀδροβίίι5. δϑί ἀα οὔθ οἱ βΘΡ.ΠΓὰ5 ΄Ϊη η0πι- 
Ιηθηΐ0 πόνο. δ ῃθαίο νΘΡῸ ΠΔη511 51} (ΘΓΓὰ ἴῃ ΒΘρΌΪΟΙΓΟ, ἴῃ 4πὸ ροϑαΐ 
ΘΠ [Ο560}1 ἃ} ΑΓΔ Π1ὰ. Ὠοιηϊηϊοα ἁαΐρπι αἴθ γοϑαγγοχὶΓ ἃ τηοτίαϑ, 
βθοιπάππηι ἀποἀ ἀϊοίαπι 6ϑὲ ἃ} 60: 5ἰοαί [{π|{ Ι0η85 ἴῃ νρηΐγα οοίϊ {γι θι5 
αἰ θτι5. οἱ {Ἰπ5. ΠΟΘΙ θι15, 510 οἱ ΕἾ]. ΠΟΤ] η5. ἴῃ οογία ἴογγδο {γθπ5 
ἀἰθθ5. οἵ {ἢ θιι5. ποοίθι5.} Οοπίίποὶ οὐρο ἡ ἀἴ65 Ραγάβοθυθ ραββίοηθΠη 
Θἰα5, δα αΐαηι ν6γῸ 5Θρα γᾶ οἱ γοααίθη, Ποιηϊηϊοᾶ δἃπίθηι ΓΘΞΌΓΓΕ- 
ΟἸΙΟΠΘΙΏ. 

Χ, Ουϊάδηι ἁμίθη) ἰδ Πα τιᾶπι 51π6 Π60 ἱποῦθά 1 οἱ ἰπΠ 46165 ἀϊοπηί, 
ΘΠ Ῥαζαίνο ἰδηίτιπη {ἰ||586. ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ, οἱ ΠΟῚ ΥΘΓΙΠῚ ΘΟΙΡΙΙΒ 5.506 ρῖ5858, 
αἰαα6 Ραίδίνα ρᾶβϑιιπη οἱ τηογίαιμη. Εἔρο ΥὙ6ΓῸ ΡΓῸ ρᾶββίοβ δἱ τηοτία 

ΠοΙηϊηὶ πηθὶ νἱποίιβ᾽ 5ιπῃ, οἱ ορίο δ 5 {1ἃ5 Ραρηᾶγθ. 8᾽Ὶ δηΐῃ ραἰαίίνα 
οἱ ΠΟῚ ΥΘΥΘ Ρά551:15. 651 αἰφαοῦ ἡγμογίιι5., ΘΥΡῸ Θ0Ὸ φσ,δίΙ5. ΠΟΙ ΓΒ. 50ΠῚ 

τηθη δοιὰ ἀα οὐο6 ΠΟΙΪΏΙ ΟΟὨ Πρ 6 η5. δ6ά οἱ Ῥιορἢοία ΒῈΡΘΓπα ἀἰχιι ὃ 
ὙἹἀοθαμῦ ἴῃ 4πθπὶ ΘΟΙΠρΠΧΘιμηΐ,, οἱ Ρ]απροηΐ βαρ .ἤ 561ρ505 ἰΔη4αὰπ) 
ΒΈΌΡΟΙ Αἰ!Θοίιμ, οἱ ἀο]θ!απΐ ἄο]ογα ἰδη τι πὴ 5066} ΡΓΠπΟσθηϊίπη.. ΕΤΡῸ 
ἴῃ Π 6165. 1Π1 οὐ ᾿πογθ 1} ΠῸΠ τηἰπ115 50ηΐ, ἀπάτῃ 1Π1|,| {αἱ οὰπη ΟΡ ΠΟΙ χο- 
γαηΐ. Ερο διίθμι" 86 ἀθνονΐ 506πὶ) ΠᾶΠΘΓΘ. ἴῃ ΘΠ], “πὶ ΡΓῸ ΠΙ6 Υ6ΙῸ 
ΠΟΥ 5 Θ5ΐ, ααἰὰ Δ]1Θη1 6851 ἃ}) 60 πιθηάδοίιιη!. ΥΓΘ. δίθηϊπη ρδρουῖὶ 
Μαρία οογριιβ,, Π60 ἰπ 60 Πιαθιαπίο ; οἱ νθῦθ παίπβ οϑί ἤθιι5 ο θυ 6Χ 
ΥἹΡΡΊΠ6, ΘΟΡΡΙΙΒ. 51Π}1ΠΠ{61 ΠΟ 5. Ρά551:}0116. 51πη6 ρθοραίο ἱπάμπιθη9. δδγθ 60η- 
ΟΘΡίιι5. δὲ ἴῃ πίορο, οἱ ἰδοίιι οδί ἰηὖ γαϊνὰ; [ὈΓΠὰΠ5. οἱ [ἀοίθῃβ βἱθὶ 
ΟΟΡΡῚΒ ΟΧ ΥἹΓΡΙΠΘ, 51Π6 561}116 5006 1 οἱ ΘΟ] ΠΟ η6. ΥἹΡῚ : ρογ [αι π8 
ἴῃ πίθῦῸ, 5ἰοαί οἱ η05 ἰθΙΏΡΟΓΟ ΡΟΙΐδι! ϑυηῖ5: οἱ γογθ ἰδοίαίιι5 οϑί, οἱ 
Πα πι5, δια! οἱ πο5," οἱ οἷθοὸ οἱ ροίιι, 5ἰθαι οἱ πο8, 8115 δϑί; οἱ {{ἰ- 
δίπία ἃΠη08 ἅρθη5 Πδρι(ἰΖαΐι5. οδ' ἃ" ΙΟΠΔΠπ6 ἴῃ νοΐ οἱ πο ἰῃ ῥἢδη- 
ἰαϑιηδίθ : οἱ {{Π}16 ΔΠΠ15. ργδοάϊοαν! Ἐνδη ΘΟ], οἱ [οἱ βίσπὰ οἱ ργ0- 

10) αἱμάτων Β. ἴπ Νεοά. ἐχ τῆς 10) αὖ ανϊηιαγϊηιαίϊα ῬΑ]. 
παρϑένγου. 11) ὕοῦο. 810 ογῖξ ΕἸ 5 Πιοηυϊηῖ5 ἐμ 

ἽΠ) ὁμηλίας ΟΥ̓, ὁμιλίας 1Π|0 ὦ οογάο ἰογγα6 ἰγῖθιι5 ἀϊοῦιι5 οἱ ἰγίψιις ποοίῖ-- 
ΟΥ̓ ΠῚ. διι5 ποη ἰὸρ, ἴῃ Ρὰ], ἢθρ. Ργαρίοσρα οἵ, 

12) Οτάο νοῦὺ. ἀνδρός" ὡς καὶ Μαίί(ῃ. 12, 40. ε 
ἡμεῖς ἐχυοφορήϑη πὰς ἐδ εμάκι ἸΟῪ, 12) ὡμίοην Ιλ68. 

18) χρόγον Υ, ἰάθη [5586 νἱ οί: 
ἴῃ 0. ὕδᾶρ. Χ. 1) υἱοίιι5 Β6ρ. 

14) καὶ 5:0Γἀβου ρθη ἴῃ Ε, 2) αὐ ΡαᾺ]., οἱ ἢθρ. 
9), Ζαοῖι. 12. 10. 

5) αἀἠημρὶ, ηιαίολίαην Ῥα]., ἀἀϊδριρὶϊ 4) Ἰπίογ Ρα]. ἢθρ. 
ηιοωϊονλαηι 60. 5) σμίοην οἵη. ἴἰορ. 

0) οἵιι8. οπη. Ρα!]. 6) ὁογριι5 ηιαγῖα ρθρογῖέ ἰγδηβρΡ. Ραὶ. 
1) δῖ. οχ Ρὰ]. ἤθρ., φιυήϑιι5. νυ]ρ. 1) Ιἀρπὰ ἴῃ ἤδρ, ἰηΐου ἦν οἱ υμΐυα. 
8) 5666, Ρα]. Ργδοίογθα οἵ, Η6}. ᾿ 18. 8) 5ἱοιεὶ ὁ πὸ5 οχ Ρὰᾷ]. ἢθρ. (δέοι 

10, 12 54. οἱ η05 6(. γεπρία 1540) ρῥ. δἱοιί πος συπ]ρ. 
9) απίς 8018 οὐσαϑβιηη, υ67}0 Ἦθρ. 9} ἀδ'΄ Ἐὰ]. (εἰοπηι οἷ. πο. 8; 29. 
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καὶ Πιλάτου τοῦ ἡγεμόνος γνῶ κριτὴς ἐκρίϑη, ἐμαστιγώϑη ,᾿ὅ ἐπὶ κόῤ- 
δης" ἐῤῥαπίσϑη, ἐνεπτύσϑη, ἀχκάνϑινον στέφανον καὶ πορφυροῦν ἱμά- 
τιον ἐφόφησεν, ἐ κατεκρίϑη, ἐσταυρώϑη ἀληθῶς, οὐ δοκήσει, οὐν 
φαντασίᾳ, οὐκ ἀπάτῃ. ἀπέϑανεν ἀληϑῶς, καὶ ἐτάφη, καὶ ἠγέρϑη ἐκ" 
τῶν νεκρῶν, καϑώς" που προσηύχετο λέγων, Σὺ δὲ Κύριε ἀνάστη- 
σόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς᾽ καὶ ὁ πάντοτε ἐπακούων αὐτῷ 1Π|ᾳα- 
τῇ 9 ἀποκρυϑεὶς λέγει" ᾿Ανάστα ὁ Θεὸς, κρῖνον" τὴν γῆν, ὅτι σὺ μα- 
τακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν. Ὃ τοίνυν ἀναστήσας αὐτὸν 
Πατὴρ, καὶ ἡμᾶς δι᾿ αὐτοῦ ἐγερεῖ, οὗ χωρὶς τὸ ἀληϑινῶς ζῆν οὐχ 
ἕξει τις" λέγει γὰρ, ὅτι ᾿Εγώ εἶμι ἡ ζωή" ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, χἂν 
ἀποϑάνῃ. ξησεται" καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀπο- 
ϑάνῃ ,"" ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Φεύγετε οὐν"" τὰς ἀϑέους αἱρέσεις " 
τοῦ διαβόλου γάρ εἰσιν ἐφευρέσεις, τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, τοῦ διὰ 
τῆς γυναικὸς ἀπατήσαντος ᾿Αδὰμ τὸν πατέρα τοῦ γένους ἡμῶν. 

ΧΙ. Φεύγετε δὲ αὐτοῦ καὶ τὰς κακὰς παραφυάδας. Σίμωνα τὸν 
πρωτότοκον αὐτοῦ υἱὸν, καὶ Μένανδρον, καὶ Βασιλίδην, καὶ ὅλον 
αὐτοῦ τὸν ὀρυγμαδὸν τῆς καχίας, τοὺς ἀνϑρωπολάτρας, οὺς καὶ ἐπι- 
καταράτους λέγει ̓Ιερεμίας" ὁ προφήτης. Φεύγετε καὶ τοὺς ἀκαϑάρτους 
Νικολαΐτας, τοὺς “Ψψευδωνύμους, τοὺς φιληδόνους, τοὺς συκοφάντας." 
Οὐ γὰρ ἣν τοιοῦτος ὁ τῶν ἀποστόλων Νικόλαος. Φεύγετε καὶ τὰ" 
τοῦ πονηροῦ ἔγγονα, Θεόδοτον καὶ Κλεόβουλον, τὰ γεννῶντα καρπὸν 
ϑανατηφύρον, οὗ ἐάν τις γεύσηται, παραυτίκα ἀποϑνήσκει, οὐ τὸν 
πρόσκαιρον ϑανατον, ἀλλὰ τὸν αἰώνιον. Οὗτοι οὐκ. «εἰσὶ φυτεία Πα- 
τρὸς," ἀλὲ ἔγγονα κατηραμένα. Πᾶσα δὲ, φησὶν ὁ Κύριος, φυτεία ἣν 
οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος, ἐκριξωϑήτω. εἰ γὰρ ἦσαν 
τοῦ Πατρὸς κλάδοι, οὐκ ἂν ἦσαν ἐχϑροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ͵ 
ἀλλὰ" τῶν ἀποκχτεινάντων τὸν τῆς δόξης Κύριον᾽ νῦν δὲ τὸν σταυρὸν 
ἀρνούμενοι καὶ τὸ πάϑος ἐπαισχυνόμενοι καλύπτουσι τὴν ̓Ιουδαίὼν πα- 
φανομίαν, τῶν ϑεομάχων, τῶν κυριοχτόνων᾽ μικρὸν γὰρ εἰπεῖν, προφη- 
τοχτύόνων. Ὑμᾶς δὲ πεαραρολεῖ Χριστὸς εἰς τὴν αὐτοῦ ἀφϑαρσίαν, 
διὰ τοῦ πάϑους αὐτοῦ" καὶ τῆς ἀναστάσεως, ὄντας μέλη αὐτοῦ. 

ΧΙ]. ᾿Δσπάζομαι ὑμᾶς ἀπὸ Σμύρνης ἅμα ταῖς συμπαρούσαις μοι 
ἐχκλησίαις τοῦ Θεοῦ, ὧν οἵ ἡγούμενοί μὲ κατὰ πᾶν ἀνέπαυσαν, σαρκί 

15) ἐμαστηγώϑη ΟΥ̓́, 1Π1Ὸ ὁ βιργᾶ. Ὑοί. [ηϊ. π΄. τοχία Ροϑυὶ. Ε΄ η ἰοχία οἱ 0 δὰ 
10) χόρης Β, χάρης ΕΟΥ͂. Ὁ] επ! οτάπι: καὶ γὰρ ἦν τοιοῦτος ὁ τῶν 

ἄπο 501. ἐραπίσϑη. ἀποστόλων γιχόλαος. Ὠ)οδαπί δὰ ἴῃ Β 
11) 1ὰ ΕΟΥ̓͂, ἐφόρησε Β νι]8. γα]. 
18) οὐδὲ Ε. 8) τὸν ΟΥ̓, τὰ ᾿Π|ς δᾶ οτϑπι. 
19) ἀπὸ Ε. 4) φυτεία τοῦ πατρὸς ἘΟΥ͂. 
20) χαϑῶς Ἐ. δ) οὐράγιος ΕΟΥ͂. 
21) κρένον ΕΥ̓͂. 0) ἀρὰ πιθηάοβο Υ 085. 
22) γόος. ζήσεται" χαὶ πᾶς ὁ ζῶν Τὴ) Β γοξ8. αὑτοῦ. 

-- ἀποϑάγῃ οἰϊοϊοπα νἱἀθηίαν; ἀθϑαηί ὕδρ. ΧΠ. ἢ μου τ ν 
ΤΘΔΡ56 ἴῃ Ε ΟὟΝ νοι. [ϊ. οἱ Εν. Τοᾶπ, 11. 30, 

28) οὖν οῃι. Β. 107 εὐπαολιιαίιδιο ἢ». οοπαοηϊηαίιι 
ἀρ. ΧΙ. 1) ἱερεμέας Ῥ. οεἱ Ἀδρ. 
“) νΌρ0. φεύγετε καὶ τοὺς ἀχα- 11) γαπίαδια ποηιο Καϊαοὶα Ῥαϊ., [απ- 

ϑάρτους --- τοὺς συχοφάντας ΟἸΏ. ". (αδῖ0 ποηιο γαϊαοὶο λοσ. ὁ ᾿Πτ γα ἘΓΓΟΒΙΥΙΒ 
Θαθπἀθ. νοοοῦ. οὐ γὰρ ν τοιοῦτος ὃ ϑιβποίαία. 
τῶν ἀποστόλων γιχόλαος ε. ΟΥ̓ οἱ 12) οἱ οχ ἢδξ. οἀ. γοηρία 1546. 
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ἀἰσία ΟΟΥΔΠ] [α[ 515 Πιάδοὶβ: οἱ ἃ Ῥι]αῖο ργδοϑιάθ Πιᾶρχ ᾿πάϊοαίιι5. ο5,, [1ἃ- 
Θ6Π]αἰπ5. ο5., ΘΟΙΔΡ 5. Οα6 5115 651, ΘΟΠΒΡΙ ΙΒ. ο5ί., Βρ᾿ ποθ] ΘΟΓΟΠΔΠῚ Ρ1- 
ΡαΓΘαΙ 116 γοβίθηη ρογίαν!, σΟΠπἀοιηπαίιι5. ο5ἱ,᾿ 5 ΟΥΠΟΙ ἴχιβ Θ5Γ Υ6 16, γ0- 

Τὰ αγ 6. ΘΟ] Δ Θη5, ΠΟῚ Ρ]δηἰ51106; Π66πι6 [ἈΠ] Δο (6 ΥἾ ἸηοΟΥ5. οβί, 564 
γ6Γ; Οἰἦ ἢ ΒΘΡΌΪ 5 οϑί, οἱ σοϑαγγοχιῦ ἃ πηοΡία15, βισαί 056. Δ]10 01 ΟΥ̓Δ 5 
Ῥαίγριῃ ἀἰοοθαι: (Τὰ ἁπίθιη, ΠΟ Π6, Γοϑιδοϊία τη6, οἱ τοάἊάδμι 1115’: οἱ 
Ῥαΐοῦ, {π| θιππη ΒΘ ρΡΟΥ ἡ οχαθ!ς, γΤοϑροηάθϑ αἰΐ: ἔχϑαγρα ἤριιβ, ἱπά!οᾶ 
ἰΘΡΓᾶμπ, {ππΟΠἰᾶπη ἰπ ΠΟΙ ΘΑ 410 15. ἴῃς ΟἸΏΠΙΡτι5. σθη 5. Ομ ΘΡρῸ Γ6511- 
σοΙΐαν! οαπὶ Ῥαίον, 056. οἰ ΠῚ] ΠῸ5. ΡΟ] Θ11Π| ΓΘΒΙΒΟΙ α ΠΥ Ὶ5. Θϑ, ΟῚ 51Π6 
νοῦ νἱΐα, οἷ δ᾽ ΠΟῸῚ 5'η6 ρ50, 4πὶ αἰΐ: (Προ 56πὴ νἱία : αἰ οὐ ά ἐς ἴῃ 
Π16, ᾿ἰσ6ὲ πηογίαίπΡ, νἱνοῖ :ἶ7 οἱ ΟἸΠηΪ5. 4π| νἱνῖ, οἱ οὐρα ἴῃ τη6,} 5 ποη 
ΠΟΙ Θίαν ἴῃ ἀρίογπιπη.. Επρίία. ἁπίρηλἶ {Π|Π5 56. Π00 ᾿ᾶρ νυ 6565: ΒιᾶΒθΟ] 
ΘΏΠΠ δ8πηΐ δ Ἰην η10, 5ΘΓΡΘΠ 5. ΔΙΟΙΟΙῚ5. ἸΔΊΟΥ, 4π| ΡΘΙ ΤΩ Π] 1616 ΠῚ 56- 
ἀπχὶξ Αἀδιὴ ρᾶΐγθη) σΘΠΘΙ 5. ΠΟΒΕΓῚ. 

ΧΙ. Επιρ6 νθγὸ οἱ τηα]αϑ᾽ 50})}0165 οἰιι5: δ πιΌΠθ1 4160, ΡΥ ΟσΘηΪ- 
ἴππ ΘΘΠΘΓ5. ἰρϑίιβ, οἱ Μθηδηάγιμη," οἱ Βαβ Πἀ6π), οἱ ἰοίΐδηη. ΟΟΙ]ΘΟἰΙΟΠ 61Ὶ 

τ] }Π 1 ση {15 Ἰρ5115.,. οἱ 1105 Ποιμίηἶβ" οὐ] ογ65. ΠΟΙ οἰ ἃ5,7 4105 πηὰ] 6 ]- 
Οἴο5. 6586. [ΘΓΘΙΠΪὰ5. ῬΓΟΡΠοΙᾶ 550 Υπ|, Επιριίθ 4ποάπ6 οἵ 1105 ἰπηηλιη 4 15- 
51Π105. [51 ΠΟΙΉΪ 5 ΝΙΟΟΙ αἰίαβ,᾽ αηδίογοα ΠΡ ἀ]Π15., τμὰ]05. ΘΑ] Δί ΟΥ65:; 
ΠΟΙ Θηΐπι (8115. [αἰΐΓ ΑρΟβ(ο!Οστιπὶ τηϊπἰδίον ΝΊοο]αι5." ΕἸισιία οἰϊπὶ ἰρβῖτ5 
Νεααϑβηηϊ ποροίΐθϑ, ΤΠποοάοίιῃη 50 ]]Π1οοὐ οἱ ΟἸθομθυη,7 «αὶ ροπογαπί {τι- 
Οοἴπιπη ΤΠ ΟΡ γπιη]; ἀ(θ {10 5ἱ 418 ἀδριιβίανουιἑ, ἰδίῃ τη ΟΤ ἴα", ΠΟΠ ΤΠΟΓ6 
[ΘΙΏΡΟΓΑΪ, 564. δρίουμα. ΠΙἑ ἀυΐθπὶ ΟΙΏΠΟ5. ΠΟ 58πηΐ ρῥἰαηίαίο Πεὶ Ραίγ 5, 
5684 ργορθηΐθ5 δα] ά οἰ !. (Ομη 5. ἁπίοπι ρῥ]αηίαί 0,“ ἰπααί! Ποιι5, {απ ΠῸἢ 
ΡΙαμίαν! Ῥαΐον. π]θιι5. ὁ 6] 65.115, δγδάϊ αν, Οποά 51 [υἰδββθηΐ σάτηὶ Ρὰ- 
{γ5.,. ΠΟ ὉΠ 6 οϑϑθηΐ ΠΟΙ ΟΥΙΟἷς ΟΠ γι: 56 βυπΐ ΠΙΟΡῚ {πὶ 00- 
οἰἀογαμΐ Ποιηΐπιπὶ φ]ονίδ θ᾿ Νιηο. διίθη. ΟἸΙΟΘΙ ΠΟσδηΐ5 οἱ ρᾶ5510- 
ΠΘΠῚ ΘΙ ΘΟ ηί65, Ορου πη 7 ΠιάδθοΥτπὶ ἰπ! απ αΐ65., {ΠΟΡ ἢ 5016 6ὲ, «αὶ 
οἱ 60 ΤΌΡ6]165 οχίουιιηΐ, οἱ Ποιηίπιαμ οὐοἰάογαηί.  Ῥᾶγιπη οϑὶ θη τη 
608 αἴσθγθ ΡΓΟΡΠΘἰαΓΠ 6556. ΠΟΥ ΘΟίΟΓ.58. ΥΟ5. ΘΥΡῸ ἰηνιἱ (Πν βίιι5 
4" βιιΠ) ἰΠΟΟΙΙ ΠΡΈΠΟΙ, ΡῸΙ ΡΑΒΒΊ ΟΠ ΠῚ 518Π| οἱ ΓΘΒΙΓΓΘΟ ΟΠ, 4] 
ΟΒ.18. ΠΟΙ" ΘΙ1|8. 

ΧΗ, δαϊαίΐο νὸβ. (δ ϑΙΏΥΓηἃ τιηΠἃ ΟἸ ΘΟ Δ Θ5ΘΠΓ θτι5΄ 18] Ἐπ 0]6- 
5115. Π61, 4πᾶ6, οἱ ριδοβί ἀθηίοβ," π|6 ΤΟ ΘγΘυαηΐ ἴῃ ΟΙΠΠΙθ115, οᾶγπα οἱ 

18) ῥϑαΐη. 41, 10. 6) ηἱοϊοίαιι5 ῬᾺ]. ἢθο. 
14) ἴ5. οὐὔο νοῦὺ. θο., 56}}))61" Θ μι 7) οἰἱοοθοίιηι Ῥα]. ἢ 66, 

Ῥᾳ]. να]. Οδίογιμῃ οἵ. [ο}.. 11, 42. 8) λϊὶ δα. 
15) ΡῬβαΐϊιη 832, 8. 9) γοοο. οὶ Ραΐνὶδ ; 80 ΡγΗορθηΐος 
10) φιΐ μος Ῥαϊ. Μαϊοάϊοιὶ. Οημνὶς ατιίοηι ρ]απίαίο ποη ϑιιπί 
17) λυ θα. οἰογαπη οἱ ΟΝ. 11, ἴπ ΒᾺ]. (δίονσπ οἷ, Μαίἢ. 15, 13. 

2Ὁ 56. 10} ῈῈ: 9: 1.8... 1 ον..2; 8. 
18) ΕἾ οηιηὶδ αι οὐ, οἱ υἱυΐϊί πῃ 11) οἱ ορογιμηί Ἰλθρ, 

ἢ16 (γᾶ η5}0. ἢδρ. 12) 1 }1|659...2.. 1: 
19) ατίοηι οπι. ἢορ. 19) Τηΐο} αὐ οἱ διίαηι ΡΥ να] Δ η1 [δ οι-- 
ὕΔρ. ΧΙ. 1) πηιαϊος Ῥαὶ]. Δ) 6Χἢ). Ἀθ6. 
2) ηιοαη ἄγη, Ῥὰ]. Β6ρ. 14) 5ταην ἃ4 ἃ. Ραὶ]. 
9) Πορηῖηῖς οἵη. ΡΔ!]. (ᾶρ. ΧΠ. 1) ργαοεϊάθηίο Ἀθδ. 
4) Τὰ 561. Ραᾷ!]. Πρ. 2) φιιαο οἱ ρῃαροράοηΐο5 Ῥα]., χιαθ (ἱ 
5) ποιοί αἰίας5 Ἀορ. ΠΊΔη. 8566. 5108) οἱ ργαθϑβοηίο Ἀθρ. 
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τε καὶ πνεύματι. Παρακαλεῖ ὑμᾶς τὰ δεσμά μου, ἃ ἕνεκεν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ περιφέρω, αἰτούμενος Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. ΖΔιαμένετε, ἐν τῇ ὁμο- 
γνοίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους καὶ τῇ προσευχῇ. Πρέπει γὰρ ὑμῖν τοῖς καϑ' 
ἕνα, ἐξαιρέτως καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, ἀναψύχειν τὸν ἐπίσκοπον, εἰς 
τιμὴν “Πατρὸς, καὶ εἰς τιμὴν ᾿Ιησοῦ “Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων. 
Εὔχομαι ὑμᾶς ἐν ἀγάπῃ ἀκοῦσαί μου, ἵνα μὴ εἰς μαρτύριον ὦ ὑμῖν 
γράψας. Καὶ περὶ ἐμοῦ δὲ προσεύχεσϑε, τῆς ἀφ᾽ ὑμῶν ἀγάπης χρή- 
ζοντος' ἐν τῷ ἐλέει τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωϑῆναί μὲ τοῦ κλήρου, 
οὗ περίκειμαι, ἐπιτυχεῖν, ἵνα μὴ ἀδόκιμος εὑρεϑῶ. 

ΧΗ. ᾿Δσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἀγάπη Σμυρναίων' καὶ ᾿Εφεσίων. Τνημο- 
νεύετε ἡμῶν" τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας, ὅϑεν οὐκ ἄξιός εἶμι λέγεσϑαι, 
ὧν ἔσχατος τῶν ἐκεῖ. Ἔῤῥωσϑε ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, ὑποτασσό- 
μενοι τῷ ἐπισκόπῳ," ὁμοίως καὶ τοῖς πρεσβυτέροις" καὶ τοῖς διακόνοις" 
καὶ οἱ κατὰ ἄνδρα, ἀλλήλους ἀγαπᾶτε ἐν ἀμερίστῳ καρδίᾳ. ᾿Γσπάζξε- 
ταιῦ ὑμᾶς τὸ ἐμὸν πνεῦμα, οὐ μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ ὅταν Θεοῦ ἐπι- 
τύχω. Ἔτι γὰρ ἐπικίνδυνος" εἰμί" ἀλλὰ πιστὸς ὁ Πατὴρ ᾿Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ πληρῶσαί μου τὴν αἴτησιν καὶ ὑμῶν, ἐν ᾧ εὑρεϑείημεν᾽ ἄμωμοι. 
᾽Οναίμην" ὑμῶν ἐν ΓΟ ἃ ν 

2) υϊὶρ. τοῦ δπίς πατρὸς οΟἸΪβὶ ο. 5) ἀγνίζεται Μεά. 
ΒιΕυ, .θ) ἐπιχκινδυνὸν Ε ΟΥ̓, ὑπὸ χιγνδυ- 

8) χρέζοντος Ὁ Υ, 1Π|Ὸ ἡ βαρτᾶ. γὸν Μοά. 
“) εὑρεϑείητε Μοεα. : 

ἀρ. ΧΗ. 1) σμυρνέων ἙΟΥ͂. 8) ὁγνέμειν (510) ΟΥ̓́, ὀναίμην 1Π|- 
2) ὑμῶν ΟΥ̓, ἐν ταῖς προσευχαῖς δ οΥδηι. 

ὑμῶν Νεά. ᾿ Ιῃ Υ̓ 5. ΡΒΟΙ τὰ τοῦ ἁγίου ἰγνα- 
8) ὡς τῇ ἐντολῇ «ἀά. Νεά. τίου ἱερομάρτυρος ἐπιστολὴ β΄ πρὸς 
4) τῷ πρεσβυτερίῳ Νεα. τραλλησίους. 
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Βριγα. Ροβίαϊδηϊ νῸ5 νι ποι] τη6ἃ, {86 ργορίθι [θϑαηὶ ΟΠγ ϑίαπι ροτίο, 
γΓορᾶη5. ἤΠθιιπ|, τ ΠΟ ΡΘΔΙΏΪΠΪ 1Π ΘΟΠΒΘη51: οἱ ΟΥ̓ΔΙΙΟη6 Ἰην] 61 ΘΙ ΠΔΠΘΓΡΘ. 
Πδοοῖ ΘΠΪΠῚ ἈΠΙῈΠΊΠΙΘΙΠ416. νοϑίγα μη θ6η6 ἀθβουυ γα ΡΥΘΘὈγίογιβ; Ἐρίβοο- 
Ρυμηἷ οἱ ἴῃ Ποποῦθπὶ Π)οὶ Ῥαΐίτὶβ οἱ ἴῃ ΠΟΠΟΓΘΙῚ [681 ΟΠ γἰδιϊ ἴφια Αρο- 
Β[ΟΙΟΥ ἢ νθηθΓα!. ΠΘΡΥΘΟΟΡ γνῸ5 οΧχ αἰϊΐθοίαᾳ διιάϊγο τη6., τ ποη 5811 ἰὴ 
(65 {Ἰπποη τη, ἀπο νΟ}}15 ΒΟΥ 0581. Εἰ ογαΐθ ῬΓῸ 1η6, ἱπάϊσθηΐθ τ 56 7100 1- 
ἀϊα δὶ ἃς νϑϑίγα οἀγιἰαΐθ, τπὖ ἸΠΘΓΟΔ ΘΟΠΒΘ6ΠΙ βογίθιη, Οἱ θᾶ 60, Π6 
ΓΘΡΓΟΒΙΙ5. ἱπνΘ ΠἸΔΓ. 

ΧΠΙῚ. ϑαίαίαί νὸβ ἀμ] οί!ο ΘΙ ΓΠΔΘΟΥη οἱ ΕρΠΘβίοσαπ). Νριηον 
οϑί γϑϑίσὶ ἘΘοϊθϑὰ απᾶρ δῇ ἴῃ ϑυγῖᾶ, ἀπὲ ΠῸΠ ϑ1π1ὴ ἀἄϊσηθβ ἀϊοὶ {{]- 
[Π5 ΘΟΙΙΠῚ 4πὶ 10] ϑ81:1η1. [ποΟ] 165 οϑίοίθ ἴῃ (Ἠγιβίο [651, δα οί 
ἘΡίβοορο, 51:15} αἱ ΡΓΘΒΟγίΟΡΙ5. δίψα ΠΙδοΟπἶ8. ΟΠπ65 ἰηνίοθπι ἀ{]1- 
δἰτο᾽ οογάθ ἰηβΘρᾶγΆ}}}}. (δι! οὶ νὸ5 βριυ 5. ππθιβ,7 ΠΟῚ 50] ππιη6, 
584 οἱἦ φιδηάο Πθιιπὴ ΙΠΘΓΙΘΤΟ Δα! ρ᾽5οι. Αὐππς Θηΐπὶ ἴῃ ΡΟΥΘ α]Ο απ: 
56 [6115 δ Ῥαΐθυ [651 ΟΠ γί, δά ρ] 6 γ ΡΘΕ ΟΠ 61 π]θᾶπὶ οἱ νϑϑίγᾶπη, 
ἴῃ 4πἃ ἱπνυθηϊδηη ἱπηπη δου 11 οἱ ΔΟ 4. 511 ἴῃ ΠοΙηἷπ0. ΑἸηθη.ἦ 

8) ορὶϑοορογη Ῥαὶ. Ἀθρ., ἴῃ 40 81- ο. ἰοχίᾳ ρ.., ἀ65. ἴῃη Ρα]. οἱ ἂρ. (υ- 
Βίπἀα οἱ οπι. γβίοῃ. 

4) αὐφιιϊδῖυὶ υος5 ἴηι ἀοηνΐηο Ὁ. οἱ αὐ- 
ὕὰρ. ΧΠΠ. 1) αἰϊοιίο ἀδ5. ἴηι, μθθ. σσιιδη τη οηιῖο. Αηιθη, Ῥᾳ]. Ἀθρ. 116 
2) βαποίιις Ἀθρ. Βθπἀ6: Καριοὶί αὐ [Ταϊϊΐαπος, πἰς Εα- 
9) εἰ ἱπθηίαν Βδρ. βά. γεμηοία 1540 ρίϊοϊ! βοοιμιάα. 

ΡΑΤΒΕΘ ΑΡΟΞΤ. 10 
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ΤΟΥ ΑὙΥΤΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΗΊ ΠΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥΣ. 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφύρος, τῇ εὐλογημένῃ" ἐν χάριτι Θεοῦ Πατρὸς 
ἐν Χριστῷ ᾿]Ιησοῦ τῷ σωτῆρι ," ἐν ᾧ ἀσπάξομαι τὴν ἐκκλησίαν 
τὴν οὖσαν ἐν Μαγνησίᾳ, τῇ" πρὸς ̓ Μαιάνδρῳ, καὶ εὔχομαι ἐν 
Θεῷ Πατρὶ καὶ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν" ἐν ᾧ πλεῖστα 
χαίρειν ὑμᾶς εἴη. 

Ι, 1 νοὺς ὑμῶν τὸ πολυεύταχτον τῆς κατα Θεὸν" ἀγάπης, ἀγαλλιώ- 
μβνΟς προειλόμην" ἐν πίστει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ προσλαλῆσαι ὑμῖν. ᾿ΖΔξιω- 
ϑεὶς" γὰρ ὀνόματος ϑείου καὶ ποϑεινοῦ, ἐν οἷς περιφέρω δεσμοῖς, ἄδω 
τὰς ἐκκλησίας, ἐν αἷς ἕνωσιν εὔχομαι σαρκὸς καὶ πνεύματος ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ" ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα δὲ πιστῶν" οὐ" 
τῷ αἵματι ἐλυτρώϑητε"' δι᾿ οὗ ἔγνωτε Θεὸν, μᾶλλον δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ἐγνώσϑητε᾽ ἐν ᾧ ὑπομένοντες, τὴν πᾶσαν ἐπήρειαν" " τοῦ αἰῶνος τούτου 
διαφεύξεσϑε. Πιστὸς γὰρ, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασϑῆναι ὑπὲρ 
ὃ δύνασϑε. 

Ι. ᾿Επεὶ οὖν ἠξιώϑην ἰδεῖν ὑμᾶς" διὰ Δαμᾶ τοῦ ἀξιοϑέου ὑμῶν 
ἜΝ ὅκ καὶ πρεσβυτέρων Θεοῦ ἀξίων, Βάσσου καὶ ᾿Απολλωνίου, 
χαὶ τοῦ συμβιωτοῦ μου διακόνου Ζωτίωνος, οὗ ἐγὼ ὀναίμην, ὅτι 
ὑποτάσσεται" τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ, χάριτι Θεοῦ ἐν νόμῳ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

ΠΙ. Καὶ ὑμῖν δὲ πρέπει μὴ καταφρονεῖν τῆς ἡλικίας τοῦ ἐπισκό- 
που, ἀλλὰ κατὰ γνώμην Θεοῦ Πατρὸς πᾶσαν ἐντροπὴν αὐτῷ ἀπονέ- 
μειν, καϑὼς ἔγνων καὶ τοὺς ἁγίους πρεσβυτέρους οὐ" “πρὸς τὴν φαινο- 
μένην ἀφορῶντας νεότητα; ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐν Θεῷ φρόνησιν. ᾿Επείπερ 
οὐχ οἵ πολυχρόνιοί εἰσι σοφοὶ, οὐδὲ οἵ γέροντες ἐπίστανται σύνεσιν " 
ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν βροτοῖς. “ανιὴλ μὲν γὰρ ὁ σοφὸς δωδεκαετὴς 
γέγονε κάτοχος τῷ ϑείῳ πνεύματι, καὶ τοὺς μάτην τὴν πολιὰν φέρον- 
τας πρεσβύτας, συκοφάντας καὶ ἐπιϑυμητὰς ἀλλοτρίου κάλλους ἀπήλεγξεν." 
Σαμουὴλ δὲ παιδάριον ὁ ὃν μικρὸν, τὸν ἐνενηκονταετῆ. ᾿Ηλεὶ διελέγχει, 
τοῦ Θεοῦ προτετιμηκότα τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας. “ἐσαύτως καὶ Ἱερεμίας 
ἀκούει πρὸς τοῦ Θεοῦ" Μὴ λέγε, ὅτι νεώτερός εἶμι. Σολομῶν δὲ καὶ 

1) Νιοάπη, ΠῚ δ. Ὁ Τοῦ 11) ὑπο 5΄ἴπο δοοοηία Β. 
Αυτοῦ Πρὸς Μαγγησίους Β. 192) ἐπηρεῖαν ΒῸ γοϑβ5.. ἐπηρείαν 

ψὴ εὐλογομένῃ Β. γ. δ. ΒΘ α ταν ἄρχοντος ΠῚ Με. 
9) ἡμῶν αἀά. Νοά. εἰ νεῖ. [ηϊ., ἀδεβί 18) ὡς ΟΥ̓, Π|ὸ δὰ οτᾶπη ὅς. Ταπ] 

θ᾿ ΒΡΟΥ. ἐάση ΟΥ̓. 
4) τῆς (512) Β. Τὰμη μεάγδρῳ ΟΥ̓. 
δ) θοῦ Β. ὰρ. Π. 1) ὑμᾶς οἴῃ. ΟΥ̓. ϑερίηαο 
0) προειλάμην ΟὟ. διαδαγμα (5ι6) ρΡ. δεὰ “Ιαμᾷ Υ, διὰ- 
{) χαταξιωϑ εὶς Νοά., φιοὰ ρνδοβίαι. δαγάα Ὁ, δὰ ογὰηῃ διὰ δάμε (5ἰο). 

Νοχ χαὶ ἀθοβὶ ἴθ ΒΟΥ; ϑεοπρεπεστέ- διὰ “άμα Β. 
του Ρ. ϑείου χαὶ ποϑειγοῦ Μοί. 2) ὑποτάσσετε ΟΥ̓ . {Π1|ὸ ἄε βιρ 7. 

7) ἐν οἵη. 088. 
9) ἐστιν Ἀ. ὕδρ. ΠΙ. 1) οὃς ΟΥ̓ {ΠΠ1|ὸ δά ογὰπι οὐ. 
10) οὗ ἀδοβι ἰπ β. ταδὶ οχίαγο γοὶὰ- 2) οὐδὲ οἱ γέροντες, οἱ ἐπίστανται 

ιἰνὰπὶ ἴῃ Μροά. ποίαϊ ΑΙ. σύνεσιν ἰοεσὶς (οὰ. ποβίοι ἢρο. ([αι.) 
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ΕἸΠΘΡΕΝ ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΑΔΑΡ ΜΑΟΝΕΘΙΑΝΟΘ. ΘΟΆΙΡΤΑ ΕΧ ΒΝΥΒΝΑ. 1 

Ισηδίϊ5, 4πὶ οἱ ΤΠΘΟΡΠοΥι5, θοποάϊοίαο οο] βία" σγαία Ποὶ Ῥαίν 5 
ἴῃ ΟΠγΙϑίο [6581 βαϊναίουθ ΠΟΒΙΓΟ ; ἴῃ {πὸ 8α[πἰο ΒΟ] 518), ατιὰ6 
658. ἴῃ Ναρσποβία ἰαχία Μαθδπάσιμη,ἤ, οἱ ΟΓῸ ἴῃ Πεοῦ Ραίΐγα οἱ (τ ἰϑίο 

Ι6ϑα" Ποπιΐμο ΠΟΒίγο:: ἴῃ 40 Ρ] Γαι γ05 σαπάογο ορίο. 

Ι. (ορποβοθηβ νοϑίγαπι 5θοιπάπιηι Π αμη θ6π6 ἀἰδροβίίαπι ἀ{Π6 οἴ] ΟΠ 61, 
ΘΧΒΕΪ Δ Π5 ἈΒΘΙΠΙρΡ5Ι ἰῃ ἤ6 [651 ΟΠ 511 ΔΠ]Ο αὶ νο5. Ὠιρηὰ5 οἰδοίιι5. βδηοί! 
αἴθ ἀοϑἰ ἀγα 5511 ΠΟΙΪΠ15, ἴῃ Πἰ8 4ὰᾶ6 ραβίο υἱῃμοι}}8, οὰποῦ ΕΘο]6- 
5ἰᾶ5, ἴῃ 4αϊθι5 ἰαπάαγθ ορίο οάγηθ οἱ βριγιία [651 ΟΠ βι1,7 αὶ δὲ 58]- 
γί ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΠΟΙΆ Π1ι1, Τηᾶχῖπ6 ἢ 6] 1111: Οἴαπ|5. 5αησιηθ ΓΘ θιηρίϊ 65115, 
ΡΟ 4ὰθηὶ οΟρπονίβι15. ΠΘιμη, ἱπη0 ΘΟ 65{15 ἃ} 60: ἴῃ 400 5ι5{1π6ῃ- 
(65, 5601] Πα]π5 Γοιηρ(ἁι]οπ 6 οἰιριίο. ΕἾ.46115. ἁαίθμι δϑί,᾿ Ὁ 4αὶ ποη Ρ61- 
ποι} ἰομμρίαγὶ γ05 5006. 4, φιοά ροίοβιϊ5. Βα Ἂγγο ἢ 

Π. Οπομῃίδιη ΘΓΡῸ ΘΓ Ὑἱάθγο νῸ8 Ρ61 Π60 ἀϊσηθμ ΕΡΙΒΟΟΡΌΠΙ 
γοϑίγιιη Πδιηδιηΐ οἱ Π60 ἀϊσῃοβ ΡΓΘΒΌΥΙΘΓΟΒ, Βαβϑιιη 5066 ὲ οἱ ΑΡΟ]10- 
ηἴσιη, δὲ οοην νᾶπι τηθιη ΖΟΓΟΠΘΙη, {π|6ΠΔ| ΘΡῸ παΐγὶν!, (πο η!] τ 51} 1{π|5 
οϑί Ερίβοορο οἱ Ῥγοβθυίθυιβ ἰῃ ογαίὰ Π61 οἱ ἰθσα [681 (ἢ ΓΊ8ι1. 

Π|. Εἰ νοβ. ορουίοί πορ ΘΟΠ(ΘΙΙ ΡΠ Ρο δρίαίθι) Ερ βοορὶ, 564] βθοιη- 
ἀππιΐ οΥἀϊπαϊ ποθι Ποὶ Ῥαίγῖ5. ΟΠ ΥΟΠΟΓΔΙΙΟΠ6ΠῚ οἱ ΘΧΠ 66, 566 πη- 
ἀϊπη αποὰ οορπονὶ οἰϊδηιὶ ϑδηοίος. ῬΓΟΒΟΌΥΓΟΓΟΒ. Οἱ ἀθο ΓΘ, ΠῸΠ ΡΙΌΡΙΘΥ 
τινϑηϊαί θη}, 486 1 60 ν᾽ ἀμ, ΔΓ Γᾶ ηΐ65. θαπὶ ΟΟΠἰΘΙηπο πάη, 564 ἰηἢ 
βαρ θηςία Ποἱ οἱ οθϑάϊγθ, θΟποπίαμι" «αϊἄθιη ΠΟ ἸΟΠσὶ (θη ρΟΥ5. σαηΐ 58 0]- 
δηΐθ5, πΠράι6. 56η65, 41} 5οίπηΐϊ ρθη πη : 564 ΡΙΓΠ 5. 6ϑὲ ἴῃ ΠΟΙΉΪ- 
πἶθι5. Προηΐψαο Παηῖ6} βαρ ἢ ἰ5βίπηι5, ἀποάθοίπιἦ ἀπΠΟΤη οἰ θοίι5, 5 - 
γα ϑαποίο γορ]θίιις δϑί, οἱ 1Π05. ΒΘ ΠΙΟΤῸ 5., ΟΔΉ 601 νη ᾶπ) Πα ΘηΐΘ65, Οἃ- 
᾿υππηἰαίογο 5. οἵ Δ]ΙΘηδ ρα ΠΟΥ ΓΠπ Δ ἢ15. ἀρρο.Ογ65 6556 τηδη βίαν, ϑηηι6]7 
Οἰϊδιη, Οἴμπι 6556 1 ΡΌΘΙ ΡΒ1ΠΠι|5, ποπᾶσοηδιίαμῃ Η6}1" 5ἀοογοίθ πὶ ΡῈ ἰη- 
ΟΓΘΡΙΙΟΠΘῚ γΘάαγοι, (πο ΠΠΙῸ5. 5105 ΠΟΠΟΡΙΠοαγοῖ ΘΌΡΟΓ Ποῦη. δ - 
γ ον οἱ ΗΙΟγοιηἰ 5 δι ἃ Ποιηίηο: ΝΟΪῚ ἀΐοογα, (πὰ ᾿πΎΘἢ18. 511 

8) ἀπήλεγξεν ΟΥ̓ Μεά., ἀπήλεγξε 
Ἐ νυ]ρ.; ἀπέδειξεν Β. 

4) ὃν, μιχρὸν τὸν ἐνεγήχογτα 
ἔτη 801. ΟΥ̓. Πάδπι ἠλὲ ρ. ᾿Ηλεί. 

1) Τποὶρὶ! αὐ Μαρηοϑίαμος βογὶρία 62 
ϑηι γὼ Ῥαὶ., ]ηοὶρὶ! ἰονα Ἀθρ. 

2) Εοοϊοδίαο οἵη. ΡᾺ]., οταΐο ἡ. Εὸ- 
οἰοδῖαθ ογαίία οὶ 66. 

9) ηιοαπαηηη, 6. 
4) ἀοηιῖνο Ἰλ6. 
ὅ) 8516 οχ ΡᾺ]. Βθρ. 

ΒΥ. 165, ΟἸ"͵δίο νι]. 
0) οαπο5 ΡῬα!. 
1) οἰιγ δέ ἰθδι, ΟΥΪηαί Ἀὸρ. 
8). ἍΤ: 4, 10. 

οοηϑοηίδηία ἰοχία 

9) 65{ὶ5 οἵη. δο, (ὐδίουιμη οἰ. 4]. 4,9. 
10) [ἰὰ ἢθρ., 658 αμίοην ῬᾺ]. να]ο. 
11) ρογην Ραᾳ]. Ἀθρ. 
11 Οοὲ. 10..,.18: 
(δρ. 11..1) ἀἀηναῖν. ΒᾺ]. 
(δρ. ΠΙ. 1) 8οἀ (εἰ ἐὰ τηᾶη, ΡΥ. 5018) 

δροιηάιην ἤθο, 
29} τὸ οἵας 8]. 
9)» 1οῦ: ὅν δέδια. 
4) φιιΐ δἀδιμηρδὶ εχ Πορ. 
5) θη. 1. 
0) ΧΙ] ἘΘρρ. 
1) 1 ϑατ. ὃ. 
8) [4 5.1. Ραᾳ]. Βδρ. 
9) (ἰγοηνὶαϑ 561. Ρᾳ], Οδίθηιπι οἱ, 1,7. 
10) ατπαϊίο Ἐδρ. 
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᾿Ιωσίας᾽ ὁ μὲν δωδεκαετὴς βασιλεύσας τὴν φοβερὰν ἐκείνην καὶ δυσερ- 

μήνευτον ἐπὶ ταῖς γυναιξὶ" κρίσιν ἕνεχα τῶν παιδίων ἐποιήσατο" ὁ 

δὲ ὀκταετὴς ἄρξας τοὺς βωμοὺς καὶ τὰ τεμένη" κατέῤῥιπτε,' καὶ τὰ 
ἄλση κατεπίμπρα " δαίμοσι, γὰρ ἦν, ἀλλ᾿ οὐ Θεῷ ἀνακείμενα᾽ καὶ τοὺς 
ψευδιερεῖς κατέσφαττεν," ὡς ἂν φϑορέας καὶ ἀπατεῶνας"" ἀνϑρώπων, 
ἀλλ᾽ οὐ ϑειότητος "λατρευτάς. Τοιγαροῦν οὐ τὸ" νέον εὐκαταφρόνητον, 
ὅταν," Θεῷ ἀνακείμενον ἢ" ἀλλ ὁ τὴν γνώμην μοχϑηρὸς, κἂν πεπα- 
λαιωμένος ἢ ἦ ἡμερῶν κακῶν. Νέος ἦν ὁ Χριστοφόρος Τιμόϑεος" ἀλλ 
ἀκούσατε, οἷα γράφει αὐτῷ ὁ διδάσκαλος" Μηδείς σου τῆς νεότητος 
καταφρονείτω, τὰ ἀλλὰ. τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν "λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ. 
Πρέπον οὖν ἐστὶ καὶ ὑμᾶς ὑπακούειν τῷ ἐπισκόπῳ ὑμῶν, καὶ κατὰ 
μηδὲν αὐτῷ ἀντιλέγειν" φοβερὸν γάρ ἐστι τῷ τοιούτῳ ἀντιλέγειν" οὐ 
γὰρ τουτονὶ τὸν βλεπόμενον πλανᾷ τις, ἀλλὰ τὸν ἀόρατον παραλογίζεται, 
τὸν μὴ δυνάμενον παρά τινος παραλογισϑῆναι" τὸ δὲ τοιοῦτο οὐ πρὸς 
ἄνϑρωπον, ἀλλὰ πρὸς Θεὸν ἔχει τὴν ἀναφοράν. Τῷ γὰρ Σαμουὴλ 
λέγει ὁ Θεός" Οὐ σὲ παρελογίσαντο, " ἀλλ ἐμέ. Καὶ ὁ Μωσῆς φησίν" 
Οὐ γὰρ καϑ᾽ ἡμῶν" ὁ γογγυσμὸς, ἀλλὰ κατὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ. Οὐ- 
δεὶς ἔμεινεν ἀτιμώρητος, ἐπαρϑεὶς κατὰ τῶν κρειττόνων" οὔτε γὰρ τῷ 
νόμῳ Ζαϑὰν καὶ ᾿4βειρῶν"" ἀντεῖπαν,᾽" ἀλλὰ “Μωσεῖ" καὶ ζῶντες εἰς 
ὅδου κατηνέχϑησαν. Κορὲ δὲ χαὶ οἵ συμφρονήσαντες αὐτῷ κατὰ 
"Δαρὼν διακόσιοι πεντήκοντα, πυρίφλεκτοι γεγόνασιν. ᾿Δβεσσολὼμ᾽" 
πατραλοίας γενόμενος, ἐκκρεμὴς"" ἐν φυτῷ γέγονε καὶ ἀκῖσιν ἐβλήϑη 
τὴν κακόβουλον καρδίαν. ᾿4βεδδαδὰν"" ὡσαύτως τῆς κεφαλῆς ἁ ἀφαιρεῖ- 
ται δι᾽ ὁμοίαν αἰτίαν. ᾽Οζίας λεπροῦται, κατατολμήσας ἱερέων καὶ 
ἱερωσύνης. Σαοὺλ ἀτιμοῦται, μὴ περιμείνας τὸν ἀρχιερέα Σαμουήλ. 
Χρὴ οὖν καὶ ὑμᾶς αἰδεῖσϑαι τοὺς κρείττονας. 

τ. Καὶ πρέπον ἐστὶ “μὴ μόνον. καλεῖσθαι Χριστιανοὺς, ἀλλὰ καὶ 
εἶναι" οὐ γὰρ τὸ λέγεσϑαι ᾿ ἀλλὰ τὸ εἶναι μακάριον ποιεῖ. Εἰ τινὲς 
ἐπίσκοπον μὲν λέγουσι͵ χωρὶς δὲ αὐτοῦ; πάντα ποιοῦσι, τοῖς τοιούτοις 
ἐρεῖ καὶ αὐτὸς, δοῦ χαὶ ὁ ἀληϑινὸς καὶ πρῶτος ἐπίσκοπος καὶ μόνος 
φύσει ἀρχιερεύς᾽ Τί μὲ καλεῖτε Κύριε Κύριε," χαὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω ; 

5) γυναιξὶν Β. 
0) τεμέν ει ΟὟ, ἴῃ 1Π|0 ΠΟΥ ΘΟ μη. 
τ) εὐπρόρο χα ἢ ΟΥ̓, ᾿Π|ς χατεῤῥί- 

πτοῦυ τιᾶῃ. 860 
8) χατεμπίπρα ΟΥΤυμὴ οὐ ρφτιλόρ 
9) κατασφάττει. ΟὟ, 1Π1Ὸ τηᾶη. 566 

πλΓ ἰῃ χατεσφάττει. 
10) ἀπαταιῶνας ΟΥ̓. 
11) τὸν Ο, τὸ αὐ ΟΥ̓, 
12) 18 ἘΥ τ᾽ ἂν ΒΟ νυ]. 
19) μοχϑηρὰν, χἂν σπεεπ αλαιωμέ- 

γον ΒΟΥ. Βογίαβϑ ΒΟ Θ μά πιπῚ ἀλλὰ 
τὸ τὴν γνώμην μοχϑηρὸν, κἂν πεπα- 
λαιωμέγονγ. 

14) καταφρογείτο ΟΥ̓, 
ἀδίατη. 

11 Θπγοη- 

15) ἐστὶν ΒΟΥ. ᾿ 

10) παρελογήσαντο ΟΥ. 
117) ἡμῶν ΒΕΟΥ͂ ΠΧΧ 6ἰοι., ὑμῶν 

γο55. οἱ }}}. 
1 ἀβιρῶν 950. 
19) ἀντεῖπαν ο. ΒΕΟΥ͂, ἀγτεῖπον 

γη]ο. Μὸχ μωσῆ ϑ:. ΡΥ. 
0) ἀβεσαλὼν ΟΥ̓. ϑαυβίηπαο πσατρο- 

λύας ΟὟ, {Π1|ὸ πηδη. 560. ΘΟΥΓΘΟίΠη]. 
21) ἐχχρεμγῆς ΟΥ. 
22) χὰβ χαὶ Ναδΐζᾶν ν. Αβεῦδα- 

δὰν Μοά. 
(ἂν. Υ. 1) αὐτῷ 5. 
2} ΟὝ: 
9) ϑθουηάπῃ Αύρεε Θχοϊ αἰ ἃΡ. γ 088. 

11) ὅ1. ἤδρ., ἀιιοάδείηιο ἀππὸ αοἰ αἰὶς 
δίαο Ῥαϊ. νὰν. (δίοσαιπι οἴ, ΠῚ Ηρ. 8. 
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ορο. βΙΟΠΟΣ (πὐᾳπ6 οἱ Ἰοϑἰᾶβ ἴῃ ἰπνθηίαίθ τηἰ οὶ οἱ ϑδρίθηΐθ5. ἴῃ 
ΟΡΟΡΙ 5. 5115 ΔρραΡ θη. δαϊοιηοη «αἰ άθη ἀποάθοϊμηο δοίαί 5 σὰ 
ΔΠΠΟἾ  ΓΟΘΉΔΓΡΘ ἰπο ρί6η5, ἃΓἀπιᾶπ οἱ ἰπἰ ΠίορΓ Δ ΠΟ μηὐ ἢ τη] υππὶ ΡΓῸ ΡᾶΙ- 
γῈ} 15 Φιιδο βίο πὶ ἰοΡ ΓΙ] ᾿πάϊοῖο ἀἰββο νι. [Ιοβίαβ᾽ ἡ γΘΓῸ Οοΐο ΔΗΠΟΓΊΙΠΙ 
ΟΧχἰβίθηβ, ἃΓὰ5. οἱ ΤΟ ΠΙΠηΘηΐἃ 5. ΟΡίΘΓα. οΟΘρὶΐ, ᾿π005 Θχοίάογο οἱ [60 ]ἃ 
ἀρίίοοσο, {πὰθ ποὸη ἢ60, 5861 ἀδοιηοη θη [ἀγα οοηβοογαία, Νὰπι οἱ 
Ῥϑθαᾷο - Βασοράοίοβ ᾿π οΡ ἴθ οἵ, αἰ ΘΟΡΓΙΡΙΟΓΟ5. οἱ βοάποίογοβ ΠΟΙ ΠΠΠη, ΠΟΠ 
ἀϊνι πα, 56 (Πα) 010 βουνιθηΐίθ5. ῬΓΟΡίου απο ποθὴ οϑί δοηἰθιηρηθηα 
ἱπνοηΐαβ, οαπὴ Π 60 Δα ϊδοιου, θα 1Πὰ ἀρίαβ, {6 5οϑηΐθηίίαα ποοοΐ, οἰϊδη ἢ 
51 ἰηνοίογαία {που} Αἰ ΘΓ Π] πη] ΟΠ). [ἀνθ ἢ 5 [αἰ οἱ (ΠΡ βίο γ᾽ ΤΙμη0- 
{π6 5: 564 διά!ίθ, 4 }Π1ἃ οἱ 50] ρ511 τηδρι βίου, Νριηο, ᾿μ4αϊΐ, ᾿πνϑηςαΐθῃη 
[πὰ ΟΟΠΐΘμρηδί : 56 [ὈΡηὰ οϑίο Πα 6] 1 [ἢ ὙΘΓ0Ὸ, ἴῃ ΟΟΠΥΘΓΒαΙΟΠ6. 
Ὀισηθμη οδϑὲ ΘΓΡῸ νὸβ ΟὔθάϊΓα ΕΡΙΒΟΟΡΟ νρϑίτο, οἱ ἴῃ πα}}]}0 οἱ οοπίγᾶ- 
ἀἴσογο. ΤοΡγΡΡ 6 οϑὲ ΗΠ (1 ΟΟΠ ΓΔ θθρο, ΝΟ δηΐμη ἰβίθμιη νἱβ1}}}1- 
[61 415. 5ρογηϊ; 564 {Πππηἷἦ ἰην βι ὈΠ]6 πὶ ἴῃ 60. οΟΠίθιηρηΪ, {πὶ ΠῸΠ Ρ0- 
ἰοϑὲ ἃ]} ἁἰψπὸ οΟηΐθμΡηΙ. Ἦϊο διΐθη ΠῸΠ ἃ}0 ΠΟμηἶπ6, 584 ἃ ἢ60 Ππαβοί 
ῬΓΟΙΠΟἰοπθ. ἢ οῖΐ οηΐπι Πθιι5 ϑαπμι 6} 7 46. οοΙηἰοιηρίουθιι5 οἷὰβ: Νοη 
ἴθ Βργθυβιπηΐ, 564 ἴηὴ0. Νὰμῃη οἱ Μογβθβ βρΡορῦϊο δάνθυβιβ 56 ΠΠΠΓΠΙΡΔΗΓΙ 
αἰἱ ἢ ΝΟῚ Θηΐμη ἁάἄνθιϑιιβ ΠΟῸΝ ΠΙΠΙΓ ΠΕ 5[15, 56 ἢ" δάνογϑιιβ Πομηίππιπι ὨΘῈΠΙ. 
ΝΘ ΠΟ ΘΩΪΠ ἱπαΪ{π|5 ΓΘΙηΔη511, (τ 56. ΟΟΠΙΓὰ ΡΟΙΌΓΟΝ Οοχία!. ΠΘηΪΧπ6 
ἴπ Ιαρα, Παϊμαηδ οἱ ΑΡΙγοη ἡ Μογϑὶ Γγοβιβίθηΐθβ, υἱνὶ δ ἰηίθγος ἀθροϑιῖ 
διιηΐ. δορά οἱ ποῦ οἵ {ὰὶ ΘΟηΒΡΙΓανθαπΐ ΟΠ 60 Δάνθγϑιι8Β ΑΔΓΟΠ ἀἰι- 
ὁθης «αϊηιαρίπία "5 ἰρηθ σοηϑαμϊ σαηΐ. ΑΒβδῖοη. οἰϊαμη, ἢ ρᾶγγιοἰ (ἃ 
οχίβίθηϑ, αἀἰνίηο ΠΠᾺ 1010 ἉΓΡΟΙῚ ΔΡΡΘΉΒ15 οδ΄; βοὰ οἱ ΘῸΓ οἷιι8, 4ποἀ τηδ]ἃ 
οορίίανοταῖ, βασι 5 ἱπῆχιμη οϑί. Νὰ οἱ Ασμα "ἢ οἱ Παάδη πο ΐπτι5 
ΡΓΟΡίρυι 5 π]Π6 1 Οδιιβδιη ἢ σἀρὶῖθ. Ρ]ΘχιΒ 68ῖ. Οπίδβ" " ἀποαιι8 ἰΘΡΓΟβιι5 
[φοία5. δϑί, {πὶ οομίγα βδοογοίθϑβ 58 υ ἀο [1 ΠῈ ΔΓΓΙΡΘΓΘ διι5115 65.1.7 0 5 
ἴδ πη 5Δ ΟΡ ΠΟΛ. ΡΓΔΟΒΙΙΠ]Θη5, ΓΘΡᾺΠ ἀἰϊρη!αΐθ ἀθῃοπογᾶΐίι5. Θϑΐ, ΠΟ ΘΧρΘΟ- 
οἴδηβ ὈΓΙΠΟΙΡΘ ἢ 5δοοράἀοίιηι δαιηπθίθη, θρονγίοὶ οΓρῸ οἵ Π05 Γύγου 
ΡΟΙΙΟΓΕ5. 

ΙΥ, Εἰ ἀϊρῃηιη δὲ ΠΟ 501Π| νΟΟΔΙῚ Π05 ΟΠ ΓΙ Δ Π05, 564 ΟἰΔ ΠῚ 6556. 
Νοη οηΐπὶ ἀἰοὶ,᾿ 564 6556. ἴδοὶῦ θϑαίππι." Οαϊάδιη πίοι Ἐρίβοοραι «αϊ- 
ἄδπι νοοδηΐ, οἱ ργδθίθι. ἰρϑίπῃ οἰμηΐὰ ἰαοϊαηΐ. ΤΆ] θι5. οΡροῦ οἰϊδηη ἰρ56 
Ομγιδίαβ. αἴθ, {αὶ οἱ νϑῦβ οἱ ῬΓ 5 οϑί ΕΡΊΒΟΟρΡιιδ οἵ 5015 πα Γὰ 
Ῥοπίοχ: θά τη6 νοσϑί!5 Π)ομηΐπ6, ΠΟΠΊΪΠ6, δ ΠῸΠ ἴδοι 4ὰὰ6 ἀἶοο ἢ 

12) Ἰπϊηίονργοίαὐλϊοην ο. Ῥα]. ἤθρ. οἱ 20) ἀαίαηι Ῥα]. (ὐδίονπμ οἵ. Νιπι, 10. 
γεποία 1540, ἐπίογργοίαὐίίοην δ οϑβίιβ, οἱ 21) Ἐὰ βουρίαγα ἴῃ Ρᾷ], ἢθρ. 
ὁ. 8118. να]ρο. οἱ. ΟπροίΠι18. 22) ΟΟἸ [πὰ Βρρ. 

,. 18) ΙΚ Βες. 29. 29) ΠῚ ὅδ. 18. 
14) εἱ οἰΐαηι ὈᾺ}. δίνη οἰ. )8η.19,52. 24) ααὖ Ῥα]., αἰαῦ Ἐδρ. 
15) γεῖέ οἰΐαηι (ιν 5ίοζονιι5 Ὁ]... τ 25) οαιιδαην οτη. Ραὶ. 

οἰΐαην ΟἸἰδίἤονιι5 Ἀθρ. Οδίογιμῃ οἵ, 1 Τίμη. 20) 2 Οβγοη. 20. 
Αι 12. 217) αἰιϑι8 65, αὐγίρογο ὮθΕ. 

16) ἐμά ταὶ ἴῃ Ραὶ], 28) 1 ϑᾶπι. 1. 
1}. 1 Βάμῃ.. 8,1. (δρ. ΙΥ. 1) Ἀθοθρὶ αἀϊοὶ οχ Βθρ. ἴα- 
18) Εχοά. 10, 8. γοηΐθ ἰθχίι 51.. ἀΐοθγο Ῥᾷ]. ναΐδ. 
19) οῦο. 56. πηι αη αἷί: Νολι 2) νοαίος Ῥα]. 

ΘἸἴην αὐνθλδηι5 ἢ05 Ἡυ}Ήν} ωδί15, 86044ᾳ ΟΝ 8) ἰφίξι; Ῥα]., ἀθοϑδί 6700 ἴῃ Ἀθβ. 
165. ἴῃ Ραὶ]. 4) ἵ[κιο. ὑ, 460. 
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οἱ γὰρ τοιοῦτοι οὐκ εὐσυνείδητοι, ἀλλ΄ εἰρωνές τινες καὶ μόρφωνες 
εἶναί μοι φαίνονται. 

ν. ᾿Επεὶ οὖν τέλος τὰ πράγματα ἔχει, καὶ πρόκειται ξωὴ ἡ ἐκ 
φυλαπῆς, καὶ ̓ ϑάνατος ὁ ἐκ παρακοῆς, καὶ ἕκαστος τῶν ἡρημένων' εἰς 
τὸν τόπον τοῦ εὑρεϑέντος μέλλει χωρεῖν, φύγωμεν τὸν ϑάνατον, καὶ 
ἐχλεξώμεϑα τὴν ζωήν. 4ύο γὰρ λέγω χαρακτῆρας ἐν ἀνϑρώποις εὐ- 
οίσκεσϑαι᾽ καὶ τὸν μὲν νομίσματος, τὸν δὲ παραχαράγματος. Ὅ ϑεοσεβὴς 
ἄνϑρωπος νόμισμά ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ χαραχϑέν᾽ ὁ ἀσεβὴς ψευδώνυμον 
νόμισμα, κίβδηλον, γύϑον, παραχάραγμα, οὐχ ὑπὸ Θεοῦ, ἀλλ ὑπὸ δια- 
βόλου ἐνεργηϑέν. Οὐ; δύο φύσεις ἀνϑροώπων λέγω, ἀλλὰ τὸν ἕνα ἄν- 
ϑρωπον, ποτὲ" μὲν Θεοῦ, ποτὲ δὲ διαβόλου γίνεσϑαι" ἐὰν εὐσεβῆ τις, 
ἄνϑρωπος Θεοῦ ἐστὶν, ἐὰν δὲ ἀσεβῇ τις, ἄνϑρωπος τοῦ διαβόλου, οὐκ 
ἀπὸ τῆς φύσεως, ἀλλ ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης γινόμενος. Οἱ ἄπιστοι 
εἰκόνα ἔχουσι τοῦ ἄρχοντος τῆς “πονηρίας, οὗ δὲ πιστοὶ εἰκόνα" ἔχουσι 
τοῦ ἄρχοντος Θεοῦ , Πατρὸς καὶ ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ" δἰ οὐ ἐὰν" μη αὖϑαι- 
ρέτως ἔχωμεν τὸ ὑπὲρ ἀληϑείας ἀποθανεῖν εἰς τὸ αὐτοῦ πάϑος, τὸ 
ζῆν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 

. ᾿Επεὶ οὖν ἐν τοῖς προγεγραμμένοις προσώποις τὸ πᾶν πλῆϑος 
{νων ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, παραινῷ, ἐν ὁμονοίᾳ Θεοῦ σπουδάσατε" 
πᾶντα πράττειν, προκαϑημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τόπον Θεοῦ, καὶ 
τῶν πρεσβυτέρων εἰς τόπον συνεδρίου τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν δια- 
κόνων͵ τῶν ἐμοὶ γλυκυτάτων, πεπιστευμένων διακονίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
ὃς πρὸ αἰῶνος" παρὰ τῷ Πατρὶ γεννηϑεὶς, ἦν λόγος Θεὸς,’ μονογενὴς 
υἱός" καὶ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων ὃ αὐτὸς διαμένει" τῆς γὰρ βασιλείας 
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος, “φησὶ “ανιὴλ ὃ προφήτης. Πάντες οὖν ἐν 
ὁμονοίᾳ ἀλλήλους ἀγαπήσωμεν, καὶ μηδεὶς κατὰ σάρκα βλεπέτω" τὸν 
πλησίον, ἀλλ᾿ ἐν “Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Μηδὲν ἔστω ἐν ὑμῖν, ὃ δυνήσεται 
ὑμᾶς “Μερίσαι, ἀλλ ἑνώϑητε τῷ ἐπισκόπῳ, ὑποτασσόμενοι τῷ Θεῷ δὶ 
αὐτοῦ ἐν Χριστῷ. 

Ι. “ζδσπερ οὖν ὁ Κύριος ἄνευ τοῦ Πατρὸς οὐδὲν πονεῖ " Οὐ 
ἡδδοϊιι γὰρ, φησὶ, ποιεῖν ἀπὸ ἐμαυτοῦ" οὐδέν" οὕτω καὶ ὑμεῖς ἄνευ 
τοῦ ἐπισκόπου, μηδὲ πρεσβύτερος, μηδὲ διάκονος, μηδὲ λαϊκός ὃ μηδέ 
τι φαινέσϑω ὑμῖν" εὔλογον παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην᾽ τὸ γὰρ τοιοῦτον 
παράνομον καὶ Θεοῦ ἐχϑρόν. Πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ προσευχῇ 
ἅμα συνέρχεσϑε"“ μία δέησις ἔστω κοινὴ, εἷς νοῦς, μία ἐλπὶς ἐν ἀγάπῃ, 

4) ἀλλὰ Β. 4) παρὰ πατρὶ ἦν καὶ ἐν τέλει 
ὕδρ. Υ. 1) εἸρημιένων ΟΥ̓. ἐφάγη Μεὰ., γ| 44. ἀπὸ δὰ Πάγτες 
2) οὐ αἀάϊαϊ ΜοΟΓΟΙ 5. οχ σὑα]σ. ἴπΐ. οὖν διάεεῖε.. 

Λάοϑί πορ. πὶ ΒΕΟΥ. Μα]ὸ θᾶμπη ΡΓγδο- 5) φησὶν ΟΥ̓. 
(ογ ἰδ]. 05. 0) έτος Β. Γογίαβδο βλέπῃ. 

53) τῦτ ΟὟ. ὕδρ. ΥἹ|. 1) ἐποίησεν οὔτε δι’ 
4) δὲ Δὐἀά!αϊ οχ Β. ἑαυτοῦ, οὔτε διὰ τῶν “ποστόλων Ρ. 
9) χαραχτῆρα Μοί. ποιεῖ Με. 
6) ἄν ΟΝ. Π᾿άθπι ππὸχ ἔχομεν. 2) ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ΟΥ̓́, {Π|ὸ πηιίαίαπι 
(δΡ. Υ1. 1) ἡγάπησα ν. ἀγάπῃ ἴῃ γὰ6: 

ΟΥ̓, ἠγάπησα ΒΤ. 9) μὴ διάκογος, μὴ λαϊχός ΒΟΥ. 
3) σπουδάζετε Νοά. χ Μοά. εἔτε προ. εἴτε διάκ. εἴτε λαΐξ. 
8) αἰώνων Νοά. ποίαί ΑἸ] ἢπ5, 
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(165 ΘΗ ΠΟῚ ΠΟΠδ86 50 ηίί6, 564 ἀΟΥΊΒΟ 65. οἱ βἰ πη] αίο 5. ΤΠ οϑϑοῦ 
γι θη, 

Υ. Οποπίαμη νογοὐ ποροίία Πηθηὶ ΠαΡΘηΐ, οἱ δάϊασοί ψαϊάθη Υἱΐα ὃχ 
ΟὈΒΘΙγΙΟΠ6, ΠΊΟΥΒ ΥΟΙῸ 6Χ ἹΠΟ Θά Ἰθηζα, οἱ ΠΘΟΘ556 651 π΄ ΠΠΙΒ(ΠΙ 5116 
ἴῃ Ἰοοῦμη, 4πθπὶ 5101 ἀθ ργαθα οὐ5. οἰ σον, ἴῃ {πἰαγῸ 6556" Ῥγαθοὶρ αἴθ, 
[πρΊἁτη 115. Δ 16. το ΐοΙη, οἱ Θ᾽ Πρ Π}15 νἱᾶη, 105 ΘΗ ΟΠ ΔΓΔΟίοΓο 5. (160 
π᾿ ΠΟΙ 115. ̓ ΠΥΘΠΪΡΙ  ὉΠῈΠῚ (πιο. γ ΟΡ ΠΙΟΠΘίδΘ. Ξἰρη ΟΊ] Π), ΔΠΠ111} 
γ6Ὸ ΔαμΠ οΥἸπιπη. ΡῬίτ5. ΘηΪπὶ ΠΟΠΊΟ οἱ γθ]ρίοϑιιβ γογὰ τηοπϑίὰ θϑί, {πᾶ0 
ἃ 60 [ὈΓιηαΐα γ6] οχργθοβαΐ ὁδί. [ρΡ᾿π5 γ6γῸ οἱ ἰγγ ] ρίοβιια [α]5ἃ πιο βία 
α5:, ποχίᾶ, ἁαυίΐίογα, ργᾶνα,, {πᾶ6 Π0Ὸη ἃ Π60, 564 ἃ ΠΙΆθΟ]0 [δοία 6ϑί. 
Ηδθο ἁίθιη ἈΒΒΟΓΘΠ5. ΠῸῚ ἀπ|ᾶ5) Παΐα 5. ΠΟΙΏΪΠΙΠ 6586 ἀἶδο, 564 ἘΠῚ 
ΘΠ ΘΗ 16 ΠΟΙ ΘΙ, ({π|| ΔΙ Φπᾶπ 0 φαϊἄθη Ποῖ, ἃἰ ψππὰπο πίοι Πϊἃ- 
ΒΟ]. οἰποίίαν, 81 4π|5 ᾿ἰρίίπ ρῖπς. {ποῦὶῖ, Ποπῖο Ποὶ οϑί; 8 45. νογοῦ 
ΠΡ 115. Οχ ον, ὨΤῸΣ οϑί, ΠῸΠ ὁχ 51ὰ βϑηΐθηϊα [δοί5. [πΠᾺ16]65. ΘΏΪΠ} 
᾿π]ᾶρΊ πο ὨΔΡΘηΐ ῬΡΙΠΟΙΡῚ5. ΠΟαα 6: [46] 65. ἃπΐθι [ὈΓΠἅ Παρ Θηΐ ἃιι- 
ΟΙΟΓΙ5. ΟΠ Ποὶ ῬαΓΡῚ5. οὐ ΟΠ ΡΙΒΕ [65πὶ ΠΠΠ 5, ῬΓΟΡίου {πιο 51 ἤθη 
ΘΙΘΡΟΥ ΠΠΠ15 ΡΓῸ νου αι 6 ΠΟΣῚ ἴῃ Ῥά55Ι0Π6 ἰρ51π5,, νἱὰ οἴπ5. ΠῸΠ οδὲ ἰῃ ΠΟΡἰ5. 

ΥΙ. ΕἸ «ποηϊαη] ἴῃ ΡΥ ΘΒΟΡΙΡ 5. ΡΟΡΒΟΠΪ5. ΤΠ Πα ΔΙ Π6 ἢ ὙΘΘΓΡΙ 60Π}- 
ἰο  αΐτι5. 8ῖ1ὴ1 ἰῃ Πάο οἱ ἀπ] δθοίίοημθ, ἸΠ0Π60 πὶ πΠΔΗΪΠΊ65 [ἢ Π60 ΟἸΪὰ 
ἴδον ο [650 Π6 115, ἀϑϑιἀθηΐο ΕΡΊΒΟΟΡΟ ἴῃ ἰθὺ αἱ, οἱ Ῥγθβθυίθυιβ [ἢ Ι000 
ΘΟΠΒΙ ΒΊΟΥ ΑΡΟΒΓΟΙΟΡΙη, οἱ ΠΙ ΘΟ ΠΪ5. ΟΠ ΟἸΒΒΙΠῚ15. ΠΏ Π1, Τα 5. ΟΥΘΑ ΙΓ 
οδὲ τηἰ ἰδίου πῃ [ο5π (ΠΡ 511,7 {αὶ δηίο θοῦ σοηϊπι5 οϑὲ ἃ Ῥαίγθ, Πθι5 
νου αμπη, πὶ σΘ ἢ τπ5 ΕἼ ΠΠ|5.: οἱἦ ἴῃ ΘΟΠϑΠΠ Δί [0Π6 5ΘΟΙΠ]ΟΤΊΗΙ ἴρ56. ΡΘΓηδΔηθί. 
Βεοσπὶ Θηΐ ἢ οἷ᾽ ποη οὐ Πηΐ5, ἰπ{π|{ ΠΔπῖ6] ργορ ποία. Οἰηηθ8ῇ [ἢ 60Π- 
οοΥἄϊὰ ἰηνίσομ Αἰ] σαημι5., οἱ ΠΘη0 5ΘΟΙΠ τ ΘΑΓΠΘΙῺ“ ΘΟ ΒΙ ἄοτοὲ ρῬγοχί- 
ΠῚΠΠῚ 51Π1η}, 564 5θοππάμππι) ΟΠ Ἰβίπιη [σα]. ΝΊΟΙ 510 [ἢ γ 0 15, 4ποά 
γῸ5 ροϑϑβὶΐ βϑρᾶγαγο, οἱ δἀπιηδηλὶηὶ ΕΡΊΒΟΟΡΟ, 5ῈΡΊΘΟΙΪ Ρ6} Ἰρϑπῃ 60 ἰῃ 
ΟΠ γι βίο. 

ΥΠ. διοαι ΟΡ σῸ ΠΟΙ ΏΙη15 5118 ΡΑίγο Π]ΟΠ1] [οι : ΝΟ ΘΏΪΏ) ΡΟΒ5111), 
πα π|1, ἃ Π6 ἰρ856 ἴδοοσθ (υϊοᾷαδῃι: 516. οἰίδηλ οἱ νὸβ δίπθ Ερίβοορο; 
βῖίνα ΡγοϑὈγίογ, βίνοῦ Πίδοοηι5, δίνο Πδίοι5. ΝῸΠ ΘΡρῸ ΔΙ 4α] ἃ γα ΠΟ μαθ 116 
νΟθὶβ. υἱἀθαίι οχίσα ἰρβὶι5. βϑη θη πὶ; [ἃ |6. οἰθηΐμ ἱπἰ {ασπιἷ 651 οἱ Π6Ὸ 
1π| τη ο. ὐἸηη65 ἴῃ ἃ ἰρϑιη δὰ ΟΥΔΙΙΟΠΘη) 511} οΟπνοηϊθ. [πὰ ̓  
ἀδργθοδίϊο 511 ΘΟΠΙΠΉΠΠΪ5, ΠΠῚῚ5. ΔΗ ΠΉΠ15, ΠΠἃ 5065, ἀΠ]ΘοΙ1ο ᾿πηπηδου!αΐα ἢ 

4) ὑμεῖν οογτοοίιμη οχ ὑμεῖς 0. 9) οἷτι8. Ρᾷ].. πθῚ1Ὶ ϑαθῖηἋ6 ἦ68, γο60. 
5) συνέρχεσθαι ΟΥ̓́, 1Π|Ὸ δοΥ ΘΠ. υἱΐα οἶιι8. ; 

(δρ. ΥἹ. 1) [ἃ Ρα]. Βορ. 6ἀ. γοηοία 
1640 ο. ἰοχία οι. Οἠγὶβίλ 165, σνπ]ρ. 

2) φιιὶ αἂπν απίθ Ἀθρ. 
(δρ. Υ. 1) ογο Ρα]. 9) 6ἐ νϑγϑιῆη, οὐαὶ ἴῃ ἤθθ.. 
2) 6556 ἀ65. ἴῃ ΡαΔ]. 4) ἴρ56 ρονηινωμοί οἱ γορτυὶ Θἴι8 6ΧΗ. 
8) ᾿αὐἀμπίθνιηι Ῥα]. 65 Ρᾳ]. (δίοσιπη οἷ. Πδη. 2, 44. οἱ 7, 14.271. 

ἐν 5) οπιηΐω Ῥδ]. 

6) 6586 ΘΥαβι ΠῚ ἴῃ ἢθρ. 

εὐὐω θεν βεων ἐμρ 6) 15 ογάο συοοῦ. ἴῃ ῥα], Ἀ66.. 860 μν- 
5) ραγαοραγαφῖηα (- οἰ) Ῥαᾶ]. ἤθρ. ἤμην φαγηθην πθηϊο να ]ς. 
6) ποῦ, ἀπα8 ὦ58676)18 ἴῃγ, ἢθ5. ὅ8.- ἀρ. ὙΠ. 1) αἷἱέ Βορ. Οδίογαμι οἵ. 

Β᾽πἀ6. ποηλίιην, τα τ α5 ῬΑ]. Ιοι. ὅ, 30. 

1) απίοην, οη]. Ἀθρ. 2) 86. Ῥαᾳ!. Ἀθρ. 
8) 8ὲ νὙ6070 ηιιὶ5 Ῥαὶ. Ἀθ6. 8) οἰοηῖην οἱ ἐπίφιμην Ῥ ΔΙ. ὄ 
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ἐν πίστει τῇ ἀμώμῳ, τῇ εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, οὗ ἄμεινον οὐδέν ἐστιν. 
Πάντες ὡς εἷς εἰς τὸν 'γαὸν. Θεοῦ συντρέχετε, ὡς ἐπὶ ἕν ϑυσιαστήριον, 
ἐπὶ ἕνα ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, τὸν ἀρχιερέα τοῦ ἀγεννήτου Θεοῦ. 

ὙΠ. Μὴ πλανᾶσϑε ταῖς ἑτεροδοξίαις, μηδὲ μύϑοις ἐνέχετε, καὶ 
γενεαλογίαις ἀπεράντοις, καὶ ᾿Ιουδαϊκοῖς τύφοις᾽ Τὰ ἀρχαῖα παρῆλϑεν, 
ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πᾶντα. Εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ νόμον ᾿Ιουδαϊκὸν 
καὶ περιτομὴν σαρκὸς ζῶμεν, ἀρνούμεϑα τὴν χάριν εἰληφέναι. Οἱ γὰρ 
ϑειότατοι προφῆται κατὰ Ἰησοῦν Χριστὸν ἔξησαν. Διὰ τοῦτο καὶ 
ἐδιώχϑησαν͵ ἐμπνεόμενοι. ἀπὸ τῆς χάριτος, εἰς τὸ πληροφορηϑῆναι 
τοὺς ἀπειϑοῦντας," ὅτι εἷς Θεός ἐστιν ὁ παντοκράτωρ, ὃ φανερώσας 
ἑαυτὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ" τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅς ἐστιν αὐτοῦ λόγος," οὐ 

ῥητὸς, ἀλλ οὐσιώδης" οὐ γάρ, ἐστι" λαλιᾶς ἐνάρϑρου φώνημα, ἀλλ᾽ 
ἐνεργείας ϑεϊχῆς οὐσία γεννητή" ὃς πάντα κατευαρέστησε τῷ πέμψαντι 
αὕτον. 

ΙΧ. Εἰ οὖν οἱ ἐν παλαιοῖς" γράμμασιν ἀναστραφέντες εἰς καινότητα 
ἐλπίδος ἦλϑον ἐκδεχόμενοι͵ Χριστὸν, ὡς ὁ Κύριος διδάσκει λέγων" Εἰ 
ἐπιστεύετε ΜΜωσεῖ," ἐπιστεύσατε ἂν ἐμοί" περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος «ἔγφα- 
ψεν “ καὶ, ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο, ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν 
τὴν ἐμὴν, καὶ εἶδεν, καὶ ἐχάρη" πρὶν «γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐγώ εἶμι" πῶς 
ἡμεῖς δυνησόμεϑα" ᾿ξῆσαι χωρὶς αὐτοῦ; οὗ καὶ οἵ προφῆται ὄντες δοῦλοι, 
τῷ πνεύματι προεώρων αὐτὸν, καὶ ὡς διδάσκαλον ἀνέμενον, ᾿ καὶ προσε- 
δόκων ὡς «Κύριον καὶ σωτῆρα λέγοντες" Αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. 
“Μηκέτι οὖν σαββατίζωμεν" ᾿Ιουδαϊκῶς, καὶ ἀργίαιςἷ χαίροντες. Ὃ μὴ 
ἐργαζόμενος, “γὰρ μὴ ἐσϑιέτω. ᾿Εν ἱδρῶτι" γὰρ τοῦ προσώπου σου 
φάγῃ" τὸν ἄρτον σου, φασὶ τὰ λόγια. 2}. ἕκαστος ὑμῶν σαββα- 
τιζέτω πνευματικῶς, μελέτῃ νόμου"" χαίρων »» οὗ σώματος ἀνέσει, δη- 
μιουργίαν Θεοῦ ϑαυμάζξων, οὐκ ἔωλα" ἐσθίων, καὶ χλιαρὰ πίνων, καὶ 
μεμετρημένα' " βαδίζων, καὶ ὀρχήσει" καὶ κρότοις νοῦν οὐκ ἔχουσι χαίρων᾽ 
καὶ μετὰ" τὸ σαββατίσαι ἑορταζέτω πᾶς φιλόχριστος τὴν κυριακὴν, 
τὴν ἀναστάσιμον, τὴν βασίλιδαι, ὁ τὴν ὕπατον πασῶν τῶν ἡμερῶν, Υ ἣν 
περιμένων ὁ προφήτης ἔλεγεν" Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ἐν ἡ 
καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνέτειλεν, 1" καὶ τοῦ ϑανάτου γέγονε" νίκη ἐν Χριστῷ" 

Ἁ 

ὃν" τὰ τέκνα τῆς ἀπωλείας ἀρνοῦνται, οἵ ἐχϑροὶ τοῦ σωτῆρος, ὧν ὃ -“ 

6) ἐστι ΒΕ νυ!]ρ. 
1) ὡς ἐπὶ Ρ. ἐπὶ ΟΥ̓ γοί. [ηἱ. 
Οδρ. ΥΠ|. 1) μύϑους ἀνέχετε ΟΥ̓, 

4) ἴδεν ΟΥ̓. 
ὅ) δυνησώμεϑα ΟΥ̓. 
0) σαββατίζομεν ΟΥ̓, ἴῃ ΠΠ|Ὸ ὦ 84 

μύϑοις ἀνέχετε Β. 
2) ἀπιστοῦντας Β γϑῖ. [ηΐ. 
9) χριστὸν (519) Β. 
4) λόγος ἀΐδιος Μοά. 
5) ἐστιν ὍΥ. 
0) ἐν πᾶσιν εὐάρεστος τῷ ὑποστή- 

σαντι Ῥ. ὃς πάντα χατευαρέστησε τῷ 
πέμψαντι αὐτὸν ΟΥ̓ Μοά. [πῃ Β χα- 
τευαρέστησενγ. 

ὕδρ. ΙΧ. 1) ἐν παλαιοῖς ε. Μοά,, 
ἀθοϑδί Ῥσᾶθρ. ἴῃ ΒΕΟΥ͂. 

2) ἐπιστεύσατε μωσῆ ΟΥ̓. 
8) 1ἰὰ ΒΟΥ͂, ἔγραψε Ε' νυ]. 

ΟΓᾺΠῚ. 
Τὴ [ἃ ΕΟΎ, ἀργεέαις Β Υο85. 
8) ἱδρώτητι ΟὟ. 
9) φαγὴ (ρει5Ρ.) Ὁ Υ. 
10) νόμων ΟΥ̓. Τιμῃ οὐ σώματος 

ἀνέστει Ο, Πηδπ. 860. ἀνέσει δὰ οΥᾶπΠΙ. 
11) οὐχ ἕολα ΟΥ̓́, ἴπ {Π|π8 τηᾶΓρ. 

οὐκ ἔωλα. 
μγν μεμετριμένα Υ͂. 
19) ὀρχίσει. ΟὟ, ἴῃ 10 ἡ δὰ οτδμι. 
14) μετὰ ΒΟΥ, χατὰ Υο85. 
15) τὴν βασιλίδα ΒΕΟΥ͂; ἀδεβι 

ἃΡ. 85. 
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{{46 Ομγ βιὶ [ο5τι,0 φαὰῦ π 0 }}} ἁἰππιὰ πη 6] 15. 5... Ομπιηο5. δάπιπαί δά ἰοιη- 
Ραμ Π6Ὶ ΘΟΠΟΌΡΓΙ6, 5ἰοα! δὰ ππππὶ ΙΓ 6, δ᾽οι δά ἀπππὴ [6 ϑαμη (ΠΡ  5ἔ{|Π|, 
Ροπιοοιη ἱπσϑηϊ 7 Παὶ δι 85. 

11. ΝοΙΙ͂Θ ΟΥΓΆΡΘ. ἴῃ Δ]16ηἃ οἱοῦα; πθάαθ ἰπ θη αί!5 [}}}}18. οἱ 
σΘΠΘΔΙΟσΙ 5 ἰΠ ΓΟ ΓΠΪ 015. οἱ Πάλι οἱ 5. ἴῃ ΠΠ 010 1015 : γοίογα θηΐμι {ΓΔ 5: ΘΓαηΐ, 
οἱ 606 ἰδοία βιιπΐ ομμηΐὰ πονἃ." 81 ΘΠΪπὶ ΠπιπῸ πϑ4π6΄ 5θοππάπμπι ΙΘΡῸ 1 
[αἀαϊοαιη οἵ Οἰ ΓΟ ΟἰΒΙ ΟΠ ΘΠ ΟΔΓΡΠΪΒ5. ὙΙΨΔΙΏΙ5, ΠΟΡΆΙΠΙ5. ΠῸ5 φσ,δίϊαμηἧ ἃρ66- 
Ρἶ558. ϑᾶποίϊ δηΐπὶ ῬΕΟΡΠ δία βθοιπάτμ [Θϑιμηῦ ΟΠ τ ἰβίσθμη νἰχϑγιιηΐ ; ̓άθοατι8 
οἵ ΡΘΓΒΘΟΙ ΟΠ Θἢ) ρᾶ551] ϑιηΐ, [ΠΒΡΙΓαΪ σγαίία δ τηδη][65[ 06} ἱπογο- 
ἀυ}18, «αΐα πππι8 οί Ποιι8. ΟΠΠΠΙρΟΐθη5, 4ἰ πηδη  6βίανις βοἰρϑι Ρ6Γ 
[Ι͂ϑῃ ΟΠ γβίαπη ΕἸ] 8ππ, αἋαἱ 6817  οΥθη ἰρβίαβ, πο ῬΓΟΪαἰίνιιπι 
ΒΟ Ποῖ, 564 51}}5(ἀπ|18]16.,ὅ πο ἸοσαίΟ ΔΡΓΟ]αΐλ8 νοοὶβ, 564 ορογαῖ!ο 
Πρ (αι15: 5 θβίαμίϊα 56 Π|οοὲ σοηϊία, [π΄ ΟἸΠΏ 115 ὈΘη6. ΘΟΙΠΙΡΙΔΟΘΠ5. 5105{- 
[α!οΥἹ. 

ΙΧ. 581 6ΥσῸ 6Χ δΔηΓ 15 ΒΟΥ ΡίαΓΙ5. ΘΟην δὶ δ νδΟ Δ ΠῚ 5Ρ6ΠῚ γΘηοΓηΐ 
δχρθοίδηΐθ5. ΟΠ ΓΙ βίσμη, δ᾽οα! ᾿ρ56. Ποιηΐπιι5 ἀοοοί ἀἐϊοθηβ: 8 ογθάογοίϊβ 
ΜοΥϑὶ, Ογθάθγοί!5 ἀΠ4Ὰ6 οἵ τὩ]Πϊ: (6 τη6 ΘὨΪΠΏ 16 50 Πρ51. Ναᾷῃ οἱ 
ΑΡγά απ), ᾿Π {1}, Ῥαΐον νϑβίου δχυ]Ἕαν!, πἰ νυ ἀθγοί ἀϊθιη πηθιμ ; οἱ νἱαϊξ, 

οἱ σαν !ϑ5 65: Απηίθ ΑὈΓΑ ΔΙ ΘΗΪΠῚ, Π4π|{, ΘΡῸ δὴ: ΟΠ 40 πος 
ΡΟἰοΓ τι νἴνοτθ βδἰπθ ἰρβοΐῦ οἱ οἱ Ῥγορμθίαθ βϑυνὶ {ιθυιιηΐ, βρ τι 
ΡΓΔου ἀθηΐθ5. θα, οἱ ἰληπᾶπι τηὰρὶϑ Γ1ΠΔ] ΘχΧρθοία)πί, οἵ βρογαθαηΐ αἰ 
Ποτηἰμπὶ οἵ δα] ναίογΓοῚ ἀἰοθηΐθ5 ; [ρ56 γϑηϊοί οἵ βϑ να} πο5. ΝῸΠ ΕΥΡῸ 
5 ὈΡ ΔΓ ΙΖΘ 5 Πα ἀδῖοθ, αἰ ον 5. σαπἀθηΐθ5. Οἱ ΘηΪπ) πο Θρογαΐαν,, ἰη 4, 
ΠῸΠ πηδηάιοοί. ΕΠ ᾿ἰοριπ ἢ Ι͂ῃ ϑαάονθ θηϊΐπιῖ νυ]ίις [πὶ τηὰπάπολθ 5 
Ρᾶποπι ἔαπμη, ἀϊοιηΐ ΕἸο.αϊὰ. δ ππυβααίβαιιθ νϑβίσιμη " ϑα θαι χοῖ βρίγὶ- 
ἔπ} {6}, τηθἀϊίαϊίοη! ΠιΘ οὶ σΟηραι θη 5, ΠΟ ΘΟΡΡΟΥΙΒ Αἰπηϊβϑίοηθ [ΓΙ οὰ- 
ΠΟ ΠΘὴ 61 δάμη γᾶ 5. νϑ]α! [48 6115, ΠῸῚ ΟΙΠηΪὰ ΟΟΙηΘἤθη5, οἱ ἰθρίτιπη 
θΊθΘη5, οἵ τηθηϑιγαΐθ Δ Δ η5, οἱ βίο η 65. αἰιι6. Θ]ΔΙ511Π) ΤΏ ΔΠΠΠΙΠῚ 
ΠαΠΟ ΠΡ 6Πη58. ϑ64 ρΓῸ 5) α{ἰζδιοη ο΄ ἀϊθηη [Θβίσμη ο6] 6 θυ δέ οπηηΐ5 ΟΠ τ βιϊ- 
ἅΠ115 ΟΠ ΠΟ ΠῚ ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΟΠΘΙΏ, ΓΘ ΡΆΪ6ΠῚ, ΘΙ Π ΘΠ Ε1551Π}8 ΠῚ ΟΠΊΠἾΠΠῚ ἀἰΒΓΊ1ΠῚ, 
ἀθ 4υὰ ΡγΟρΠΘίὰ οχρθοίδηβ ἀϊοοθαί: [Ιἢη ἤπθπι, ΡΓῸ Οὐοΐαγα: ἴῃ (τ᾽ ἀΪ6 
οἱ νἱΐα ποϑβίγα δχοῦία οϑί, οἵ τη 8 ἴῃ Ομ γῖδίο [ἀοἰα νἱοΐονια, «πθιη ΠΠΠ 
ΡΟΓΑ ΠΟ ἢ5 πορδηΐ,, ἰπἰ μοὶ 5 ΠἸοοὲ ναί ου 5, ΦΠΟΓ ἀθιι5 γοηΐον οϑί: 

16) Πὰ Β ΟΥ̓́, ἀνέτειλε Ἐ νὰ}. 7) 68, 465. ἰπ Βθρ. 
11) γέγονεν Β. 8) οιεθςίαηίϊα ῬΑ]. 
18) ὧν ΟΥ̓͂, Π|ὸ ἣν δα οτᾶτι. [Ιῃ ἀρ. ΤᾺ. 51. Ἰοῖν. 5.40. 

ἰεχίι (οά. Β ὃν, ἴῃ τθᾶτο. ἣν Ναά. 2) 10}. 8, Ὅ0. 8. 
9) φμοὸ πιοάο ροίογίηιδ 05 ἤθρ. 

4) ἰοϑδι, οἰμἱδ! ὁ ἰγᾶπθρ. Ρᾷ]. ἢθρ. 4) οἱ 8αἰυο8 πὺ5 [αὐῖοί Ῥᾳ]. (ἰθίθγιιπη 
δ) ομι5 ῬᾺ]., οἱ ἌΘΡ. οἵ, Ἐβᾶἃ. 85, 4. 
0) δε, οἵη. Ραϑ!]. 5) ΤΙ ΤΊο55. ὃ, 10. 
1) ἐπαογῖίιη, Ῥᾳ]. 60). δῆς 9.19. 
(αρ: ΠΕ 1) Τίτα 1.5} 1) θηῖηι δαϊαηχὶ οχ Ἀθρ.: ἰδρ,ώ 4πο- 
2) πουα᾽ οηινΐα ἴγᾶηβρ. Ρᾷ]. (δίθυιπι. {16 ἴῃ ἰθχίι οΥ. 

6Ε. ἸΡ ον. ὅ. .17. 8) ποβίγμην Ρὰᾷ]. Βορ. 
9) Υοῦο. πιὸ δῴιθ πο} δπηΐ ἴῃ ΡᾺ!], 9) βαὐναίίπανο Ῥᾷ]. ἢθρ. 
4) φεαίΐίαην οἴη. Ρ!ὶ. 10) φιο Ρα]. ἢθο. (δίθγιμη οἵ, Ῥβ8|π|. 
Ὁ) Ι͂οϑην οἵη. θα. 0 οἱ 11 ᾿πβουιρί. 
0) Ῥδιι5 οπι. Ρδὶ]. : 1} ῬΙΙΙ, 9. 19. 



200 ΤΟΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΜΑΘΝΕΞΒΊΙΑΝΟΒ. ΙΧ. Χ. ΧΙ. 

ϑεὸς ἡ κοιλία, οἵ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες " οἱ ΐ φιλήδονοι καὶ οὐ φιλόϑεοι͵ 
μόρφωσιν εὐσεβείας ἐ ἔχοντες, τὴν δὲ δύναμιν. αὐτῆς ἠρνημένοι" οἵ χρι- 
στέμποροι," τὸν λόγον καπηλεύοντες καὶ τὸν Ἰησοῦν πωλοῦντες" οἵ 
τῶν γυναικῶν φϑορεῖς καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμηταὶ, οὗ χρηματολαί- 
λαπες""" ὧν ῥυσϑείητε ἐλέει Θεοῦ διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Ἶ, Μὴ οὖν ἀναίσϑητοι͵ ὦμεν τῆς χρηστότητος αὐτοῦ. ᾿Εὰν μιμή- 
σηται" ἡμᾶς, καϑὰ καὶ" πράσσομεν, οὐκ ἔτι ἐσμέν, ᾿Εὰν γὰρ ἀνομίας 
παρατηρήσῃς, Κύριε͵ Κύριε," τίς ὑποστήσεται; Γενώμεϑα οὖν ἄξιοι 
τῆς ἐπωνυμίας ἧς εἰλήφαμεν. Ὃς γὰρ ἂν ἄλλῳ ὀνόματι καλεῖταν 

. πλεῖον τούτου, οὗτος οὐκ ἔστι" τοῦ Θεοῦ᾽ οὐ γὰρῦ, δέδεκται τὴν προ- 
φητείαν τὴν λέγουσαν, περὶ ἡμῶν, ὅτι ηληϑήσεται, ὀνόματι. καινῷ, ᾧ 
ὃ Κύριος ὀνομάσει αὐτὸν, καὶ ἔσται λαὸς ἅγιος. “Ὅπερ καὶ πεπλήρω- 
ται πρώτως" ἐν Συρίᾳ" ἐν ᾿Δντιοχείᾳ γὰρ ἐχρηματισαν οἵ μαϑηταὶ ζρι- 
στιανοὶ, Παύλου καὶ Πέτρου Π τὐμ νῶν τὴν ἐκκλησίαν. “Ὑπέρϑε- 
σϑεῖ οὖν τὴν καχὴν ξύμην͵ τὴν παλαιωϑεῖσαν, τὴν “σεσηπυῖαν᾽ καὶ με- 
ταβάλλεσϑε εἰς νέαν ξύμην χάριτος." “Αὐλίσϑητε ἐν Χριστῷ, ἵνα μὴ 
ὁ ἀλλότριος ὑμῶν κυριεύσῃ. ᾿τοπόν ἐστιν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν λαλεῖν ἐπὶ 
γλώσσης, καὶ τὸν παυσϑέντα ᾿Ιουδαϊσμὸν ἐπὶ διανοίας ἔχειν" οὗ γὰρ 
Χριστιανισμὸς, οὐκ ἔστιν ᾿Ιουδαϊσμός ἐμὴν: 13 γάρ ἐστιν ὁ Χριστὸς, εἰς 
ὃν πᾶν ἔϑνος πιρυευσον καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογησαμένη εἰς Θεὸν 
συνήχϑη" καὶ γέγοναν"" οἵ λιϑώδεις τῇ καρδίᾳ τέχνα τοῦ Θεοῦ, φίλοι 
᾿Αβραάμ' καὶ ἐν τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐνευλογήϑησαν᾽" πάντες οἵ τεταγ- 
μένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ. 

ΧΙ, Ταῦτα. δὲ, ἀγαπητοί μου, οὐκ ἐπέγνων τινὰς ἐξ ὑμῶν. οὕτως 
ἔχοντας ἀλλ᾽ ὡς μιπρύτερος ὑμῶν ϑέλω προφυλάσσεσϑαι ὑμᾶς, μὴ 
ἐμπεσεῖ νεὶς τὰ ἄγκιστρα, τῆς κενοδοξίας, ἀλλὰ πληφοφορεῖσϑαι' ἐν Χρι- 
στῷ, τῷ πρὸ πάντων μὲν αἰώνων γεννηϑέντι παρὰ τοῦ Πατρός, γεν- 
νωμένῳΣ "δὲ ὕστερον ἐκ Μαρίας τῆς παρϑένου δίχα ὁμιλίας" ἀνδρός" 
καὶ πολιτευσαμένω" ὁσίως, καὶ πᾶσαν νόσον χαὶ μαλακίαν ϑεραπεύ- 
σαντι ἐν τῷ λαῷ, καὶ σημεῖα καὶ τέρατα ποιήσαντι, ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ 
ἀνθρώπων" καὶ τοῖς ἐξοκείλασιν᾽ εἰς πολυϑείαν τὸν ἕνα καὶ μόνον 

ἼἜΣΑΡ 
{{70-- 19) χρηστέμποροι ΟΥ̓́, 116 σοΥ6- 

θη τηπία γΟ0551:1 τοῦ ἴῃ τὸγ. 
110 

ΟΠΠ1Π|. 
20) χρηματολέλαπως ΟΥ̓́, ἴῃ 

δ ΒΌΡΓΑ αἱ. ᾿ 

(λρ. Ν, 44 Δ)μεμήσηται. ο..Βι0 Ύ, 
μιμήσηται Ἐ ὁ. εὲ 5ιρΓὰ, μωμήσηται 
γο55. ΟἿ. 

2) χαὶ δάϊοοῖϊ εχ ΚΟΥ͂ Νοά., 
ἴῃ Β νυ]. 

8} ΔΙτοσππι χύρεξ ΟἹ. 
4) ἔστιν Β᾽ 
5) χὰρ οι. 0 Υ. 
8)}} ὡν οι Ὗ, 8.8. μὰ]. 
1) πρῶτος ὁ γ, 111. πρώτως πιὰῃ. 

500, 

(ἀοοδι 

γοϑ8. 
" 

8) ὑπέρϑεσϑε ὁ. ΒΡΟΥ͂, 
ϑεσϑε γοβ5. ΟἸ6ν. 

9) χαίριτος “ 
10) οὐ γὰρ χριστιαγισμὸς εὶς ῶ 

δαϊσμὸν, ἀλλὰ ἰουδαϊσμὸς εἰς χρι- 
στιαγισμὸν Ρ-. οὗ γὰρ χριστιαγίισμος, 
οὐχ ἔστιν ἸΙουδαισμὸς Μοὰ. 

11) γέγοναν ὁ. ΒΕ ΟΥ̓, γεγόνασιν 
θοῖπο ὕπατον Ρ. λιϑώδεις Ὁ γ) 

12) ἐνευλογήϑησάν τε ΟΥ̓. 
(8. ΧΙ 1) πεπελπδαροξαῦσαν ΟΥ. 
2) γεννόμε γον ΒΟΥ͂ 
9) ὁμηλίας ΟΥ̓, 1Π|Ὸ Ὰ μη αΐπτη ἴῃ ε. 
4) πολιτευσάμεγον ΒΟΥ. Πάθηι ἴῃ 

ΒΘΠΙΘΗ ΙΒ. ῬΓῸ (ΟΡ ΡΑΡΟἾΡΙΪ οᾶϑι 
ὁοηδβίδ πίον Ζυδυίαπι ὀχ οπὶ : ϑερασεύ-- 

γα}. 
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411 (ΘΡΡΟ πᾶ βδρίπηΐ; δηηδίογ 65. νο]πρίδίπμη, δὲ ποη Ποῖ; ϑρθοίθπὶ (α ἀθηὶ 
Ρἰοίαι 5. Πα Θηΐ65, υἱγία6 πὶ ἁπΐθιη οἷτι5 ΔΡΠΘσδηΐο5 .᾿ (ΠΡ βύπμη πηογοδηΐ65, 
γΘΡθυπΏ δὶ ἴῃ ΡΟ ΠΪ5. ρΓαΘἀἰοδηΐθ5 οἱ Ποιηίπαμη [651πῚ ΟΠ εἰδίθη νθη- 
ἀθηΐθ8, ΤΠ] ΘΓ ΟΟΥΓΙΡΊΟΓΟ5, Δ᾽ Ι6ηἃ ΟΟΠΟΙΡΙΒοΘηΐ 65. δὲ ῬΘΟΙΠ ΔΓ ΔΙ ἃ- 
(065, ἃ 4. 15 ΘΥπὰ πη] ηἰ πη ΒΘ] οογἀϊα Ποῖ ἢ [ἀοϊοηΐα μοῦ ΠΟΙ πτιπὶ ΠΟΒίΓΙῚ 
Ιϑϑὰπὶ (Πγιβίμηι. 

Χ, ΝΟ ΘΠΪΠῚ 5ΘΠ 115. ἘΠῚΠΠ θη 6.118, δὶ Π05 [θΙηρίανου[. ὅϑθοιη- 
ἄσμ ἁπίθμὐ «0 ἀρΊΠηι15, ᾿ᾶ ΠῚ ΠΟῚ ΟΡ Π]118, Πἰδὶ ἴρ56. Π05" τηϊἰβογαίιις [πον]. 
51 Θηΐπὶ ἰπἰ Ταϊαἰοϑ᾽ ΟΡΒΘΥν νου, (ἰ5. 5αβ! π6 0} ΕἸΠΟΙπηαΡ. ΘΡΡῸ ἡἰσηὶ 
ὁΟσπομηθηΐο, ααοα ΔΟοοΘρίμητι5. Οτϊ ΘΏΪΠ 110 ΠΟΙΏΪΠ6. ᾿γᾶρίουν ἰβίπαἦ νοσαίαν, 
[0 ΠῸΠ οβί ἢ. ΝῸμ δηΐπὶ βιβοθρ ἢ Ρτοροίϊδιη ἀϊοοηΐθη 46 πορὶβ: 
ΟποηᾶΠ) γὙΟΟΔἢ] ΠΡ ΠΟΙΠΪΠ6. ΠΟΥῸ, (0 ΠΟΙ πι5 γοοδὈ ἡ Θὰπ], οἱ οὐ 
ΡΟΡυΪα5 βᾶποίι58. Οιοά οἱ σοιῃηρ]οθίιπι δὲ ῬΡΙΟ ἴῃ Δηϊοομία ϑγγίδο, 
01 Δα αϊδίθγιηί, ἀἰβοῖρ.}]} ποπιθη (ΠΡ βιϊαπιιη,, Ῥοίγο οἵ Ῥαμ]ο [ἀπάδη- 
{ἰθιι5" ἘΘοΙοβίαπη. ΑΒΙοἰΓ6. ΘΡΡῸ τη Ππ|πΠ| γοίμι5. ἰουτηθηΐπ, (πο ΘΟΥΓΠΠΙ- 
ΡΙ" οἱ ρυϊτοίδοι!, οἱ ρϑγοϊριίθ πονὰπὶ φσταϊίδα. [ουπθπίαμη. Εχαϊίαίθ ἴῃ 
ΟΠ γιϑίο, αὖ Π0η Δ]1Θ 115 ἀοΙηΪ ποία. γοϑίρὶ. [πρρίπη. δὲ θηΐπι, [6511 
ΟΠΡΙβι απ ῖο Πηστια ἰαπίαπι. ῬΓΟΐΌΓΡΟ, οἱ ΤΠ δἰ βηηιπ) ἴπ ΔΠίπΠΊ0 ΠΡ 66. ΝΟη 
ΘΠ) (ΟΠ ΡΙβἐἀπιίας ἴῃ [πάαϊδηηπη ογοἀ1|, 56 Πιάαϊβιηιιβ ἴῃ (ΠΡ 5 ΙΔ η1{ἃ- 
ἴθ. ΟἸηπ65 ἀθηϊ 6 ΘΘΉΠ|65 ΔΘ ΙΔΙΟΥ ΟΓΘἀΙἀογαπί, οἰἦ Ομηπὶς. ΠΠΠρῚὰ 
Οπγιδίσπη οοηΐοϑϑα δά Ποχηίππμη ΟΟ]]Θοα οβΐ, οἱ ἴδοῦ] βιιπί ἰὰρι δὶ οογάθ 
{ΠῚ ἃμηϊοὶ Πθὶ ΑΡγΔΠᾶθ, οἱ ἴῃ 56 Π1Π6. 6115 ὈΘΠΘάἸΟΙΙ βαηΐ ΟΠΠΠ65., (|| ἴῃ 
γἱΐδη ἀρίθγηᾶπὶ ἀθριίαί! βαπὶ ἴῃ ΟΠ γϊβίο." 

ΧΙ, Ηδρο δυίΐίθῃι, ἀἢ] 6 οὐ 551}}} τη] Πϊ, ἰδ} ΠΠ6 } 5ΟΓΠΘη5, ΠΟ ΘΠΟΥΪ ἃ}}- 
{πόὸ5. 6Χ γΟΠ 5. 510 ΠΔΡΘΓΘ; 564 516 ΤῊ] ΠΙΠΠ1Π15 ὙΘΒἰΓΠηἦ Ὑ0]0 Ὑ05 ΘΟΠ56Γ- 
ναΐοβ. 6556, πὶ πο ἱποιἀαί5. ἴῃ ΠᾶΠ]Ο5΄ ἰπδη}5 ο]οτίδθ, 5ϑἀ οἱ δά θ]ΘΠπΠη 

ἰπϑίγιιοί! 5 εἰ|5 ἴῃ ΟΠγιδίο, 4αὶ δηΐθ βθοιία φϑηϊίιβ δὲ ἃ Ῥαΐγθ, ροβίθα 
δυΐθ ἰδοίι5 ὃχ ΜΆΓΙα νυ" θη 6. 51Ππ6 ΟΟΙΠΟΟΘΙΓΟΠ6. ΥἹΡῚ; οἱ ᾿ΠΠΆΡΙ 8 Π5 5δηοίθ 
οἰἤ βἷπθ 4π6 γα, ΟΠΠ6 ΠῚ [ΠΗ απ ΟΠ] ΠΘΙΠΠ6 ᾿ΔΠΘΊΙΟΓΟΠΙ ΟἸΓΡΑνΙ ἴῃ 
ῬΟρΡυΪο, οἱ βιρῃὰ αἴψπὸ ργοάϊισίϊα ῬΓῸ θ6ΠΘ ΠΟ 5 ΠΟΙηΪηιη ἴθοϊξ, οἱ 1{Π15 
4] Ἰοπρα ογᾶμπί, οἱ οἷβ {πὶ ρῦορθ ἴῃ πιὰ] πα ϊπο,ἤ ἀππιπη οἵ 50]. ΥΘΓΊΙΠῚ 

σαντα --- ποιήσαντα -- αταγγείλαντα 
(καταγγείλοντα Β) -- ὑποστάντα πα 
ὑπομείναντα --- ἀποϑαγόντα --- ἀνα- 
στάντα --- ἀνελϑόντα --- χαϑεσϑέντα 
- ἐρχόμενον. 

5) δλδυλοθιν ΟΥ' 

12) 1| Τίη). ὃ. 4 54. 
13) θεοὶ ἀδ65. ἴῃ ἢθρ. 

(δρ. Χ. 
ἴῃ Ρᾷ]. Βθο.᾿ 

2) "05 οη. Ραᾳ]. ἢθο. 
9) πυϊφιίίαίος Θηΐγν, ἰτη80. Δ]. (ο- 

(6 πὶ οἷ. Ρ5. 180. 8. 
4) ἐβίιηη Ῥὰ]. Ἀθρ. 
6) διδοὶρὶ! ῬΑ]. 

1) απίοῃν ἰο86. Ροβί απίθιιις 

60) υοοαυὶϊί Ἀδο. (δίογαμη οἵ, δᾶ. 62, 
2: Ὁ. 

Τ) Ἀν 11.3.20: 
8) ραμο οἱ γμοῖο {μπαωμεδιι5 Ῥα]. 

ἤρο., ἴῃ 4πὸ 5αθῖπ6. 465. Εροϊοϑςίαηι. 
θὴ. Ε (τ ΔῊ 
10) εἰν 8ίλην Ἰοβιηι ἴῃν. Ἦθ5. 
41) ΟἿ δὰ ίαθο. οἱ 544. Ῥ9Ὼ: 2. 11. 

Μαϊίῃ, 9. ὃ.. 10... 25. ὅδῃς 39: ι18. 
Θαϊ. 9.190. 

ἕὰρ. ΧΠ. 4). νο5έ6). Βα]. 
2) ἡπηιῆν Ρ. ἴη. ᾿αηϊο58 8]... 11) ΟἹ Ἰη10 8 

ἤδρ.ς ΡΓΠῚ5. ἤν αὨι08. 
9) εὔγμιις αὶ. 
4) οἱ οἵη. Ρα]. Βορ. 
5) 1ἰὰ Ρὰα]. Ηθρ. δα. γεμποία 1540., νι 

ηνι ἐἐἰ {τα ηθην να]. 
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ἀληϑινὸν Θεὸν" -καταγγείλαντι, τὸν ἑαυτοῦ πατέρα" καὶ τὸ πάϑος ὑπο- 
στάντι, καὶ πρὸς τῶν χριστοχτόνων ᾿Ιουδαίων͵ ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου 
ἡγεμόνος καὶ Ἡρώδου βασιλέως καὶ σταυρὸν ὑπομείναντι, καὶ ἀπο- 
ϑανόντι" καὶ ἀναστάντι, καὶ ἀνελϑόντι εἰς τοὺς οὐρανοὺς πρὸς τὸν 

ἀποστείλαντα ἢ καὶ καϑεσϑέντι ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ ἐρχομένῳ ἐπὶ συν- 
τελείῳ τῶν αἰώνων μετὰ δόξης πατρικῆς, κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς, 
καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ταῦτα, ὁ γνοὺς ἐν πλη- 
φοφορίᾳ καὶ πιστεύσας, μακάριος" ὥσπερ νῦν' καὶ ὑμεῖς φιλόϑεοι καὶ 
φιλόχριστοί ἐστε ἐν πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν ; ἧς ἐχτραπῆναι μη- 
δενὶ ὑμῶν" γένηται. 

5 

ΧΙΠ. ᾿Οναίμην ὑμῶν κατὰ πάντα, ἐάνπερ ἄξιος ὦ“ εἰ γὰρ καὶ 
δέδεμαι, πρὸς ἕνα τῶν λελυμένων ὑμῶν οὐκ εἰμί. ὁΐα ὅτι οὐ φυ- 
σιοῦσϑε᾽ ᾿Ιησοῦν γὰρ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. Καὶ μᾶλλον ὃ ὅταν ἐπαινῶ ὑμᾶς, 
οἶδα ὅτι ἐντρέπεσϑε , ὡς γέγραπται" Δίκαιος ἑαυτοῦ κατηγόφος" καὶ, 
“Ἵέγε σὺ τὰς ἁμαρτίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωϑῆς " καὶ, “Ὅταν πουή- 
σητὲ πάντα τὰ διατεταγμένα. ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοί ἐσμεν ἀχρεῖοι" 
ὅτι τὸ ἐν ἀνϑρώποις ὑψηλὸν, βδέλυγμα παρὰ Θεῷ" ὁ Θεὸς γάρ, φη- 
σίν, ἱλάσϑητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Διὰ τοῦτο οἵ μεγάλοι ἐκεῖνοι ̓ Δβραὰμ 
καὶ ᾿Ιακὼβ, γῆν καὶ σποδὸν ἔμπροσϑεν τοῦ Θεοῦ ἑαυτοὺς ἴσον" ὠνό- 
μαξον" καὶ ὁ Δαβὶδ, Τίς εἰμι ἐγὼ ἐναντίον σοῦ Κύριε » ὅτι ἐδόξασάς 
μὲ ἕως τούτου : Καὶ Μωσῆς, ὁ παρὰ πάντας ᾿ἀνϑρώπους πραύτατος, 
λέγει πρὸς Θεόν᾽ ᾿Ισχνύφωνος καὶ βοαδύγλωσσός εἶμι. ἐγώ. Ταπεινο- 
φρονεῖτε οὖν καὶ αὐτοὶ," ἵνα ὑψωϑῆτε᾽ Ὃ ταπεινῶν γὰρ᾽ ἑαυτὸν, 
ὑψωϑήσεται, καὶ ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν, ταπεινωϑήσεται. 

ΧΠ|. Σπουδάσατε οὖν βεβαιωϑῆναι ἐν τοῖς δόγμασι τοῦ Κυρίου 
καὶ τῶν ἀποστόλων, ἵνα πάντα, ὅσα ποιεῖτε, κατευοδωϑήσηται' σαρκί 
τὲ καὶ πνεύματι; πίστει καὶ ἀγάπῃ , μετὰ τοῦ ἀξιοπρεπεστάτου ἐπισπό- 

που ὑμῶν, καὶ ἀξιοπλόκου καὶ πνευματικοῦ στεφάνου τοῦ πρεσβυ- 
τερίου" ὑμῶν, καὶ τῶν᾽ κατὰ Θεὸν διακόνων. Ὑποτάγητε τῷ ἐπισκόπῳ 
καὶ ἀλλήλοις, ὡς ὃ Χριστὸς τῷ Πατρὶ, ἵνα ἕνωσις ἢ κατὰ Θεὸν ἐν ὑμῖν. 

ΧΙΥ. Εἰδὼς ὑμᾶς πεπληρωμένους παντὸς ἀγαϑοῦ, συντόμως 
παρεκάλεσα ὑμᾶς ἐν ἀγάπῃ ᾿Ιησοῦ “Χριστοῦ. Τηνημονεύετέ μου ἐν ταῖς 
προσευχαῖς ὑμῶν, ἵνα Θεοῦ ἐπιτύχω, καὶ τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας, ἧς 
οὐκ ἄξιός εἶμι καλεῖσϑαι ἐπίσκοπος. ᾿Επιδέομαι γὰρ τῆς ἡνωμένης" 
ὑμῶν ἐν Θεῷ προσευχῆς καὶ ἀγάπης, εἰς τὸ ἀξιωϑῆναι τὴν ἐν Συρίᾳ 
ἐκκλησίαν, διὰ τῆς εὐταξίας ὑμῶν, ποιμανϑῆναι ἐν Χριστῷ. 

6) ϑεὸν οπι. 088. 
1) οὖν ΒΟΥ. 
8) ᾿ἴὰ ΕΞ οἱ Τθοθη510 

ΒΟΥ͂ δο85. 
οἴ ἈΠ 4) ὧν. 
2) ἔσον 50ΡΡ0Ιονὶ οχ ΒΟΥ οἱ μποι- 

Π}}}15 οὐ... ἀδοϑί ἴῃ Εν ἀρ. ὅοβ5.. ΟἸον. 
9) αὐτοῖς Υ. : 
4) ὁ γὰρ ταπεινῶν 8. 
(δρ. ΣπΠι. ἢ κατευοδοϑήσηται ΟΥ̓. 
2) ἀξιονίχου Β. ὕπάε ἀϊϊιἀϊοο5 [1556- 

ΤΊ ΟΘΠΒΆΡΑΠ) ἴῃ ΜΙΟΓΟΙ Π ΙῚ, 

θγθν., ἡμῶν 

9) στεφάγου τοῦ πρεσβυτερίου ε. 
ΟΥ̓, Στεφάγου τοῦ πρεσβυτέρου ΒῈ 
γο58. ἪΙ ον. 

4) τῶν Ῥιδοίθυηἶβιί 088. 

(84. ΧΙΥ. 
μένης Νοὰ. 

1) ἐνωμένης ΟΥ, ἡγο- 

0) αὐ (ρεποιῖς. Βα θη οὐαί} οεην ῬΑ]. 
1) 8οαϊΐ ἢθρ. 
8) οἦι5 Ἦρο. 
9) υδϑίγαο ΡᾺ]. 
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θθύμη Ῥαίγθη ϑιθπαμπι ἃπηιηοίανὶ! : οἱ ραβδίοπθηι ρα], οἵ ἃ0 ἱπίογ[θοίο- 
ΑἸ] 5. 5115. Πχάδοὶβ 50 Ροπίϊο Ρι]αΐο Ῥγδοϑίάθ οἱ ἤθυοάθ ἤβσθ οὐθη 
55 Πππ|ΐ,. οὐ τηογίαιι5. οϑί αίψαιθ γοβαγγοχίί, οἱ ἴῃ θᾶ 6105 ἀβοθηάὶ δὰ ΠΠπ|Π}, 

{πὶ χἰδιῦ θα, ἢ οἱ εράριϊ διὰ ἀδχίογαπι οἷτιβ, νϑηζι γι β6. οϑὺ ἴῃ ΘΟΠΒΈΠ)- 
τη ]0η86. 5660} ἴῃ ο]ογία ραίου πὰ ἱπἀϊοαγθ νἰγοβ οἱ τηουίιο5, οἱ γθάάθγ6 
ππἰοαίᾳθ. βϑουπάμππι οροιὰ 5πὰ. Ηδθοὸ «αἰ ἴῃ ΡΙθπῸ Θορσπουθυῖΐ οἱ Ο16- 
ἀϊάοευι, Ὀθαί5. δϑί: Φαοιηθο οἱ νῸ5 διηΐοὶ Π6ὶ, οἱ διηδίογοβ (ΠγΙδίϊ 8115 

ἴπ ῥ]θηϊαἀϊπ βροὶ ποβίγαθ," ἃ {πὰ πα}}} νοβίγαμη ἡ" ἀνθεῖ οοηπρί. 

ΧΙ. Αἀᾳαϊβινὶ νῸὺ5 ἰπ ΟἸΠΉΪΡΙΙ5, 5. {] 6 Π] ἀἰρηια ΤῸ. 81 6Π1ΠῚ 
γἱποί5. 511), 584Ά.ῳδ( 501 π{᾿0Π6πιὖ ΟἸΠΠ Ια γ ΘΙ ΓᾺΠ ΠΟῸΠ 511 νἱποίι5. δ0Ί0 
ΘΏΪΠ, (αἷὰ ΠΟῚ ἰπ|Πτηϊηΐ, 4αἷὰ [6511 ἢ 15. [ἢ γ0}15. Εἰ ἸηΔ 6 Ὶ5 ΟἸΠὴ 
ἸλιιἀανοῸ ΥΌ5, 5010, {αἰὰ ΓΟΥΘΓΘΙΗΪΗΪ, δίοα! βου ρίαμη. 65ΐ, φαοηίαπι" [815 
511 ΔΟΘΙΙΒαΙΟΙ 68 ἴῃ ΡΓΠΠΟΓΪΟ 56ΠΏ0Πη15. Εἰ, ΠΙῸ (α,7 ἱπααϊξ, ΡΥΓΙΠΊΙ5 

Ρθοοδία πα, αἰ Ππ5{Π 66 1γ15. Εἰ, σπι [θοο 15, Ἰβααὶι" ΟΠΠΠΪἃ 486 Π1Δ1}- 
ἀαΐα βιαπί γοθὶβ, ἀϊοϊία : ϑοῦνὶ ἱππ{1165. ϑαχηι5. ΟπΟΠΪΔ ΠῚ [ἴῃ ΠΟΙΊΙΠΙθΙΙΒ, 
{πἰ 586. οχδ]ίανουι!, ἀοΠ πάπα δηΐο ἤθιπι. Ὠ1οϊΐ ΘΠΙΠὴ θει5: Ρτοριτπ5 
[οί 5. 511ΠῚ ΡΘοοδίοῦ!. ΡΓΟΡίου αιιοά τηᾶρηὶ 11], Ἀθγδμᾶτα οἵ [0}, (6 ΥΓΔΠῚ 
οἱ ΟἸΠΟΙΘΠῚ 56 Πη6ΐ [0505 δΔηΐ6 ΠΘΌΠ ποχηϊπανθυιηί.ὃ Εἰ Πανιά: Ουϊ5᾽ Β.Π 
650, ἃϊΐ, σοΥᾶτη ἰ6 ΠοΙηΐη6, ΔΙΟΠΪᾶ πη οἱ ΟΡ Πα 51] [16 ἀδ6ι16 παης ἢ ΝΠ] 
οἱ Μογβα5, ΒΌΡΓα ΟΙΠΠ65 ΠΟΙΏΪΠ65 ΠΙΔΗΒιιΘ ἰ5ϑἰτηι5,, ἀἰοὶΕ δὰ ἤθῦμι: ἀτᾶ- 
ΟἾΠ 5. νοῦ οἱ ἰδγάπ5 ᾿ἰπριιὰ βὰπὶ οσο.ἦ Ἠπμ]65 ΘΓρῸ οϑίοίθ οἵ υ05 108]; 
αἰ Θχα] ἐθιηϊηὶ. Οἷα οηΐηὶ 56 Πυμη Πα νουἸ, χα! ἀπ, οἱ {αὶ 586 Θχδ! ἀν ΘΓ, 

᾿π}Π ταν. ̓ ἢ 

ΧΠῚ. διαάοίο ᾿ἰαᾳπι6 ΘΟ ΠΡ Γὶ ἴῃ ἀοριηδίθιια Ομ οἱ Ἀροϑβίο- 
Ιου, τἰ οχ ομμηίθιι5, 4πᾶ6 ἰαοὶ(ἰ5, ἀἰ ΓΙ ραμηϊπὶ ἧπ υἱᾶπη ΓΘοίδπη ΘΠ οἱ 
βριῦῖία, Πἀ6. οἱ ἀμθοίίοηθ, οπ ΠΟΠΟΓῈ ἀἶρηο Ἐρίβοορο υϑϑίγο, οἱ ΘΟΓΟἢἃ 
ἀἰρποὐ ἀίψιιθ. Ξργ Γι 8}} Βίθρμδηο ῬΥΘΒΌΥίΘΓΟ νοϑίγο, δ ΘΟ Δ Ἴ 1 Ποαμ" 
ὈδοοηἶΒ. ΒΌΡΙΘοιΪ οβϑίοίθ Ερίϑοορο οἵ ἰπνίοθπ), «ποθ ο [6515 ῬαΐῚ, οἱ 
ἰὰπ5. 51} [ἢ γ 15 βθοιπάαπι ΠΘΈΠΙ. 

ΧΙΥ, Υἱάθηβ᾽ νὸβ Γορ]οἴοϑ. ΟΠΊΠ 115 ὈΟΠΪ5, ΘΟΠΡΘΠἄϊ056 ΓΟρᾶνὶ νῸ5 
ἴῃ Αἰ!οοίίοπο [65 ΟΠ γβί. Μαομηιθπίοία πηϑὶ ἰπ ογαίιομῖθιι5 νϑϑίγβ, αἷ Πα 
ἸΠΘΓΘᾺΡ Δα ρίβοὶ," οἱ Ἐροϊθβίαθ, {πᾶ δϑί ἴῃ ϑυγία, οαϊ5 ΠῸῚ 811π| ἀἰρηιι5 
γοοαγ! ΕΡίβοοριιβ. Ιπάϊρθο δηΐμι γϑβϑίγα {Π8Δ ἰδ 80} ἴῃ Π60 ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ6 
οἱ ἀϊ!θοίίοπθ, αἱ ἀἰρηι5 5ϊπὶ 1181}, 4πᾶ6 ἴῃ ϑγγία οϑί, ΕΟ βίδη ΡῈ. ΟΠ δΠῚ 
ΟΡ παι᾿οπ μι γοβίγ πη Ράβοογα ἴῃ ΟΠ Γβίο. 

10) ποβίνιηηι αὶ]. θϑ., ἴθ. {πὸ ἀθίπ. φιμθ πῆρῖο ο. Ραᾳ]. Βορ. δά. γεομοία 1540, 
σοη τη ριαΐ. ἀδϑαηΐ ϑαάθηι ἴῃ νὰ]. ἂρ. Οπθίοη. 

9) Νυμπ: 12. 3. 
(ἀρ. ΧΠ. 1) αὐδοϊιϊοπθηι Ρ. αὐ 80- 10) Εχοά. 4, 10. 

{μοηθην ῬΑ]. τ} 1Πιῶ...14:.11...8: 14. 
ΣΆΡΙον" 18, 117. (ᾶρ. ΧΠΠ. 1) ἀΐφπα Ραί. 
9) τ ἰδὲ δα. (δίογαμῃ οἵ, Εϑ8ὶ. 43,9. 2) ἀοο Ῥαὶ. 
ἘΓΈΠΟΕ; 10. 10, 15: (δρ. ΧΙΥ. 1) υἱἀοηίοηι Ῥαϊ. Ἦθρ. 
δὴ Το: 18,19. Οὐδ 5. οάϑιι5. δά ΡΙδοοθά. Ῥϑιιι ΛΘ ΒΡ ΕἸ, 
0) δῖ. 18:21. 16». 80. 19: 2) αὐϊριδοὶ πιθγ θα} ἴῃν. Ἀθ6. 
1) φιϊά Ἄδσ, (δίοσαιῃη οἵ, 1 ΟΠ τοη. 9) αροϑίοϊιι5 Ῥαᾳ]. Βθρ, 

ἘΠ ΌΪΟ. ; 4) ἐἰα Ἰαιααὐὶ υοϑίνα Ἀθρ. 
8) ὕοοο. φιοπίαην αἰονὶβοαςίϊ ἢιο τι5-- ὅ) ορϊπϊοποηι Ἀρ68. 
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ΧΥ, ᾿Δσπάζονται ὑμᾶς ᾿Εφέσιοι ἀπὸ Σμύρνης » ὅϑεν καὶ ,7ράφω 
ὑμῖν, παρόντες εἰς δόξαν Θεοῦ, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς, οἱ κατὰ πάντα μὲ 
ἀνεπαύσατε, ἅμα Πολυκάρπῳ. 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀσπάξονται ὑμᾶς. 

᾿Καὶ αἷ' λοιπαὶ δὲ ἐκκλησίαι ἐμ τιμῇ 
Ἔῤῥωσϑε ἐν ὁμονοίᾳ, πνεῦμα κε-᾿ 

κτημένοι ᾿ἀδιάκριτον ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ ϑελήματος Θεοῦ. 

ΧΥ. 

ΟΔΡΡΟ. 

ΟΟΪΠ 65 Θϑίοίθ ᾿ἢ ὨΠΔΗΙΠΪαΐΘ, 
ΟΠγιϑίο [6ϑῖ Ῥοῦ νο]απίαίοπι ἢ οἱ." 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ἘΝ ΤΆΑΡΣΩ 
ΓΝΑΤΊΟΣ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφύρος, τῇ 
σεσωσμένῃ ἐν Χριστῷ ἐκκλη- 
σίᾳ, ἀξιεπαίνῳ. 5 καὶ ἀξιομνη- 
μονεύτῳ, «καὶ ἀξιαγαπητῷ, τῇ 
οὔσῃ ἐν Ταρσῷ, ἔλεος, εἰρήνη 
ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυ- 
οίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πληϑυν- 
ϑείη διὰ παντός. 

Εῤ οαρίογαρ Βοοϊοβίαθ ἴῃ Ποπογοῖ ἴοσιι (ΓΙ. βαϊαΐαηί γοϑ. 

ϑαϊαΐδη! νὸ5 ἘΡΠ6511 (6 δι ΎΓηᾶ, ἀπ46 50ΓΙΡθῸ νοθὶ5, ΡΓΔΘ56η- 
ἴ65. [ἢ οΙουα 6]; 4ιοιηοο 10 ΟἸΏΠΙ 115 ΓΟ οἰβί 5. ΠΊ6, 511} σππὶ ΡΟΪγ- 

Ιη- 
Ροβϑδιἀθηΐϊθβ ᾿Π5ΘΡΑΓ ΒΘ ΚΡ ΓΙ {πΠΠ}. 11 

ΕἸΌΒΏΕΝ ἘΡΙΒΤΟΙᾺ ΑὮἢ ΤΑΚΘΕΈΝΘΒΕΞ. 

ΟΒΙΡΤΑ ΕΧ ῬΗΙΠΠΡΡΙ5.1 

Ιρηδί5,) 4 οἱ ΤΠΘΟΡΟΤΊΒ, 
58] π|6} ΘΟμβΘοιία6. ἴῃ ΟΠ Γδίο 
ἘοοΙ βαρ, ἰαπάθ ἀϊσηδθ οἱ Π16- 

ΠΟΓΙὰἃ αἰρηδα, οἱ ἀἰ]θοίίοπο 
ἄϊσηδθ, 4πᾶἃ06 οβί ἰὴ ΤῇλΓΟ, 
ΒΟ Ι ΟΟΡ ἃ οἱ ρὰχ ἃ Π60 Ρδίγθ 
οἱ Ποιηΐηο [681 (ΟΠ Ἰβίο. 

ἘΔ ΤΑΒΒΕΝΒΕΚ ἸΌΝΑΤΙ ἘΡΙΒΤΟΙΜΑ. 

Ἐ Ἰσπαίμιβ, ααὶ οἱ ΤΏΘΟΡ]ΙΟΤΙΙΒ, βαϊναίλο ἴῃ (ΠΡΙβίο, 
᾿ χηογδηάδο οἱ δάἀαῃιδηίαρ υοοΙ6βῖδα, 

Ιαπἀαη λα. π16- 

{πὰρ ΤάΓΒι 68ΐ, τη] ΒΘ ΟΡ ἐϊὰ 
οἱ ρὰχ ἃ [60 Ραΐγ δἱ Ὠοιηη0 [681 ΠΡ δίο η ΠΡ] ΟΘίμ} ΒΘΙΊΡΘΙ, 

Ι. ᾿“πὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης 
ϑηριομαχῶ" οὐχ ὑπὸ ἀλόγων ϑη- 

ἡ 

δ. ΧΥι1)υκὲ Ὁ Ἧς Πρ 560, 
ΟΠ] ἃ Βα ρΡ Δ Π{π]Π|. 

αΡΙοἴἴαν ἴῃ Υ τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 
τυρος ᾿Ιγνατίου. πρὸς Παγγνησίους 
ἐπιστολή Γ΄. 

ἀρ. Χὺ: 11 ὧν. ἀομογθῆι Ρὰ]. Πρ. 
2) ϑυρθίπάθ Κωρ ὶοῖ! αὐ ηιαρηοϑίατιο8 

Ρμαϊ., Εωροῖ 111 Ἀοέ. 
1) [τὰ Ο Ὁ οββ., τοῦ αὐτοῦ πρὸς 

Δ ϑγγῖα οι δ τ π|8Ὲ δὰ 65.1ἃ5 ΡιρΠΟ, 

Ι, ϑαίιαίι5. 5 ἴῃ ΟἸΏΏΙθ115. ἃ 

δΥΓΙὰ ἀβπιοὸ δὰ Βομηδηι οὶ θ6 5115 

πὸ «ποὰ ἃ νας 

τοὺς ἐν Γαρσῷ. ᾿Επιστολὴ δ΄ Β, Τοῦ 
αὐτοῦ πρὸς τοὺς ἐν Ταρσῷ ἐπιστο 
τετάρτη ὃ, τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολὴ “" 
πρὸς τοὺς ἐν Ταρσῷ ᾿Ιγγάτιος Υ. 

2) ἀξιεπαινέτῳ Β ΟΥ̓. 
3) χαὶ ὁ. ΒΟΥ͂. ἀξιογαπητῷ 801.8Β. 

᾿ 1) Πποὶρὶ! αὐ ἰανϑοηϑο5 βογὶρία (ἰδ μ}ιὶ- 
ἰϊρρὶς Ῥαϊ., ]ιοὶρὶὶ 1111 Ἰλ68. 



ΙΟΝΑΤῚ ΕΡΙΒΤΌΙΑ 

οίων βιβρωσκόμενος᾽ ταῦτα γὰρ, 
ὡς ἴστε," Θεοῦ ϑελήσαντος, ἐφεί- 
σαντο τοῦ Δανιήλ." ἀλλ᾽ ὑπὸ" ἀν- 
ϑρωπομόρφων, οἷς ὅ᾽ ἀνήμερος 
ϑὴρ ἐμφωλεύων νύττει μὲ ὁσημέ- 
θαιΐ καὶ τιτρώσκει" ἀλλ’ οὐδενὸς 
λόγον ποιοῦμαι τῶν δεινῶν, οὐδὲ 
ἔχω τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ," 

ὡς ἀγαπῶν" αὐτὴν μᾶλλον 7) τὸν 
Κύριον. Διὸ ἕτοιμός εἶμι πρὸς 
πῦρ, πρὸς -ϑηρία, πρὸς ξίφος, πρὸς 
σταυρὸν, μόνον ἵνα Χριστὸν"" ἴδω" 
τὸν σωτῆρά μου καὶ Θεὸν, τὸν 
ὑπὲρ ἐμοῦ ἀποϑανόντα. 'ἽΠαρα- 
καλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος 
Χριστοῦ, ὁ διὰ γῆς καὶ ϑαλάτ- 
της ἐλαυνόμενος" Στήκετε ἐν τῇ 
πίστει ἑδραῖοι, ὦ ὅτι ὁ δίκαιος" ἐκ 
πίστεως ξήσεται" γίνεσϑε ἀχλινεῖς, 
ὅτι Κύριος κατοικίζει μονοτρόπους 
ἐν οἴκῳ. 

Αἢ ΤΑΉΒΈΝΘΕΝ. 1. 200 

ἀρραρηδηβ: ΠῸῚ ἃ} ἰγΓα ΟΠ 115 
501 Π0οΓ ΠΘ5.1Π|5. ΘΟΠΊΘϑίι5 : {{{π6 ΘΗ Πὶ 
γο]απίαί Ποῖ ρορουοοσιηΐ Πδη]ο]! :ἢ 
5064 ΠυμηΔηΠΔΠ) ἰἰριΓᾶμη ΠΑ ΘΉΓ)115, 
ἀπο βαπΐ ἰπηηδῃ65 Ὀοβίίαθ. Ο}81- 
ἄδηΐ οπἷπὶ τη6 ποοία ἃς ἄἶἷο, οἱἤ ἀ6- 
γογᾶπί. ϑδ6ά πα}}1 ἰμἰ Φαογι ἰβίο- 
ΤῸ ἴδοιο ΒΘΓΙΠΟΠΘΠΙ ; ΠΘΙ6. μά 60 
ΔΠΪΠΠΔΠῚ ΤΠ ΘΔ [ἃ ΒΟΠΟΡΑΒ δ πὴ ΤΏ 1Π], 
αἰ Ρ᾽τι5. Θαμη, αᾶπη ΠομΪπππη“ Δ σαμη. 
ΡγορΡίου. απο ρΡᾶγαΐα5 58πηὶ ἃ ἸΡΉΘΙΏ, 
αἱ Ὀοδιιἃ5, δἰ σ᾽αάίοβ, ἃ ΟΥ̓ ΘΘΠῚ, 
ἰαηΐτ αἰ ΟΠ γΙβίπιη ν᾽ ἀθαπὶ βαϊναίο- 
ΓΘ ΙηΘπΠἢ οἱ ἤρθη], 4 ΡΓῸ 1ῃη6 
ποΡπι5 δέ. ΠορσῸ ΘΓΡῸ νὸ5 δροῦ 
γιηοία5. ΟὨΡΙϑι1, {πὶ Ρ6Γ [θΡΓὰ ἢ οἱ 
Ἰ]ᾶΓ6 Θχᾶσίίου: ,5ἰαίθ" ἴῃ Πα οοη- 
Πυτηδί!, ΦαΟΠΪδ ΠῚ Π150115 6Χχ {146 νἱν, 
Εβίοίθ ᾿παθο! 8 }}}}165 οἱ ὉΠΔΠΙΠῚ65 
ἴῃ Πάθ, «ποῃϊαπη ΠΟΙ Ϊπι5 ΠΑ ΓΘ 
[δοϊε πππδη 65. π΄ ἀοιηο. ὃ 

[οΥθ ἀθνόγοῦ (μὰ6 παιηπ6., τ ποϑιϊ5, 60 ἰἰὰ γο]θηία ρδρογοθυιπΐ ἢὰ- 
ΠΪ6 1), 564. ἃ ἴδγιβ. μυμηδηᾶ [ὈΓΠ]ἃ ΡΓΔΟΑΙ 5, 
5:15 ἰα!Θθγὰ5. Πάθθη5, 4αοίἀϊ6 τη6 ρυπρὶΐ οἱ βδποῖαί. 

[η΄ {α]θ15. μη} Π1|5 1Π|ὰ ἴθγὰ 
δοά ΒΙΠΠΠ ἴδοὶο 

(ππδιηοιη 6 ἃἀνογβι (θη, Π6 0 ΤΠ] 681 ΠΊΪΪ ΔΗ]ηΔ1η ρΓΔΘί 58) ΠΔ}060, πὶ 
ΘΠ ΡἾτ5 ΔΠΊΘΠΙ 7, 4πᾶπη ΟΠ ππ|. Οποοίγοᾶ ρᾶγαΐ5. 51π| δὰ ἰρῃριη, δά 
᾿οϑβίιαβ, δὰ ο᾽αάϊιμη, δ οὐιθθπὶ, ἀϊπημηοο ΟΠ βία, δα] ναί ΓΘ ΠῚ ΠΊΘΊΙΠ) 
οἱ Πριη] ῬΓῸ 126 τῃηογίππιη], νἱἀθᾶηη. ΟὈΒΘΟΥΟ ἰριαΡ γῸ8 66Ὸ νἹἱποίιι5 
Ομ βεϊ, {αὶ ἰθγγὰ τηαγίπ6 Θχᾶρί(ουῦ, ,βἰαίθ ἴῃ ἢάδ οοηδίδηϊθ5, «αϊὰ ἐπιβίτι5 

6Χχ Πα νινοί. 

γὶβ ἴῃ ἀοχηο. ἡ 

4) ἔσται Υ Θ, ἷἰπ Ποὺ πηδῃ. 866. ὃ 
ΒΈΡΙΑ, 

5) αλλ ᾧπὸ ΒῈ ΟὟ, ὑπὸ δὲ Ο ἢ 
γοϑ5. 

0) ὡς Ο ἢ. Τὰ ἐμφωλεύει,, ὃς Ρ. 
ἐμφωλεύων ΒΟΥ. [μ6βὲ: ἐν οἷς ὡς 
ἀγήμερος ϑὴρ ἐμφωλεύει, ὃς χτλ. 

1) ὡς ἡμέραι ΒΟΥ. 
8) ἐν αὐτῷ ν. ἐμαυτῷ (ἃ }). 
9) ἀγαπᾶν ΒΟΥ͂. 

Ἔν τὸν χριστὸν (Σ Ὁ γο85. 
Ὁ .Ὁ0ῸΨ . 

ἈΝ εἴδω ΟΥ̓. 

12) τὸν οπι. Ὦ. 

18) γῆς καὶ γῆς ν. γῆς Υ̓ 0, ἴῃ Ποο 

ΟἸ15] 

᾿υβίοία ἱμηηηο 165, 4π|ᾳ ΒΟ Π5. ΠαθΙΐαΓ6 ἴδοι Ε ππη1π|5. Π]0- 

σα ἄοη. ϑιθηοίαημ 0 πηαίππηὶ ἴῃ σπ]σ. 
Νὸχ ϑαλάσσης ( Ὁ. 

14) Πὰ ( ἢ, γένεσϑε ὅτι ὁ δίκαιος 
ΒΟΥ Υγοϑβ5. 

2) θη. 0. 
9) φιιὶ Ῥα]. δο. Αὐἀγουθῖιπι 6556. υἱ- 

ΠΤ 

4) Τὰ Ρα]., αοὁ Υυ]ρ. 

5) πε οἴη. Ραὶ]. 
20, 24. 

5) ἄοιμη, Ἦθρ. 
1) 600 οπϊ. Ραὶ. 

8) ΟἿ. δὰ πᾶθο οἱ 544. 1 ον. 10, 19. 
ΠᾺΡ. 4. Ὁ 8: 11. Ρὰ Ὅ8, Ὁ. 

9) Υοοο, ἐν ἀοηῖο 465. ἴῃ Ρα!. 

(οίονπ εἴς, ΑΕ. 
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Ι΄. Ἔγνων ὅτι τινὲ τῶν 
τοῦ «Σατανᾶ ὑπηρετῶν ἐβουλήϑη- 
σαν ὑμᾶς ταράξαι" οἵ μὲν, ὅτι ̓ η- 
σοῦς δοκήσει ἐγεννήϑη, καὶ δοκή- 
σει ἐσταυρώϑη, καὶ δοκήσει ἀπέ- 
ϑανεν" οἱ δὲ, ὅτι οὐκ ἔστιν υἱὸς 
τοῦ δημιουργοῦ" οἵ δὲ, ὅτι αὐτός 
ἐστιν ὁ ἐπὶ πάντων Θεός" ἄλλοι 
δὲ , ὅτι ψιλὸς ἄνϑρωπός ἐστιν" 
ἕτεροι δὲ, ὅτι ἡ σὰρξ αὕτη οὐκ 
ἐγείρεται, καὶ δεῖ τὸν ἀπολαυστι- 
κὸν βίον ζῆν καὶ" μετιέναι" τοῦτον" 
γὰρ εἶναι πέρας τῶν ἀγαϑῶν τοῖς 
μετ᾽ οὐ πολὺ φϑαρησομένοις. 710- 
σούτων κακῶν ἐσμὸς εἰσεκώμασεν᾽ 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξατε' 
τῇ ὑποταγῇ αὐτῶν. Παύλου γάρ 
ἐστε πολῖται καὶ μαϑηταὶ, τοῦ 
ἀπὸ Ἱεροσολύμων" καὶ κύκλῳ μέχρι 
τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ πεπληρωκότος τὸ 
εὐαγγέλιον, καὶ τὰ στίγματα. τοῦ 
Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκὶ περιφέροντος. 

ΠΗ 

ΙΌΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΤΑΒΒΕΝΒΕΚΝ. Π.0}}]. 

Π. ΑρηΟν! 6ηἾπι, 4αΟη δ (|- 
ἀΔΠη1] 6Χχ ΙΒ γ]5 ϑαίῃδηδθ γο]ὰ- 
ΘΗ νῸ5 ΘΟΠ ΠΓΡΑΓΘ: Δ ΠΟΓΙΠ 4]- 
ἄδπὶ ἀἸσαηΐ, {πὰ [6515 ραϊαΐίνα πδίτι5 
651, οἱ ραίαίνα οὐ πο χα ; 4 ἀΔΠη 
γΘΙῸ, 4ἰἃ ΠῸΠ 6ϑὲ ἢΠ5 65. 4] 
ἴδοις πη πη ; 8111 Δυιΐθιη, 4π1ἃ [0588 
Θϑ: 1116, 4 οϑί ΒΈΡΘΙ οἠημηϊᾶ [)61185:; 
411 “αοαιιθ,, ἀαϊὰ ΠΟΙ]Ο 68. ΡΌΓΙΒ ; 
ἀαϊἀδη) Ὑ6ΓῸ, 4πἷἰᾶἃ ΟΔΡῸ 65. ΠΟ 
ΓΘΒΙΓΓοχὶ!, ἢ οἱ φαϊὰ οροτίοί ἢ] ]- 
6 νἱΐᾶπη ΠΡ 66, ἁίᾳιθ ἤδη 6586 
ἤη θη) ὈΟΠΟΙ, 4ἰ 0 ροβί τηὰ]- 
ἴὰπη ΘΟΥΓ Πρ ταν. ὅ΄ Οαὶ αυϊάθιη 1115 
ΤΩ] ΠΟΤ ΙΙΠῚ ΙΔ] ΟΓ πὶ ἃσροτῦ ουμη δίτι5 
651. δορά νὸβ ΠῸΠ ἰηἰθηδί5 τηδη- 
ἀδι15 δοῦαπι. δ] Θηΐπη 65.15 οἷ- 
γθ9. οἱ ἀἰβορα!, «αὶ ἃ} ἨΪΘΓΟβο- 
᾿γτη5. οἵ ἴῃ οἰγοι τα" ἀ54π6 δά Π]γ- 
ΤΟ ΓΟρΡ ον Ἐνδηροὶο, οἱ 5ι1ρ- 
πηδία (ΠΡ 511 ᾿π ΘΟΥΡΟΓΘ 580 ΡΟΡίαν!. 

Νονὶ, αιοβάδηι τ] ΙΒ ΓΟ ἢ] ϑαίδηδθ. ν ] 5586 νῸ5 ἔθ : 
(ΠΟΥ ἈΠ ἀϑϑθνυουδηΐ [65.1}} ΟΡΙΠΙΟΠ6 ἰδηϊαΠ) Πδίιπι, δ ΟΡ μΪ0Π6. ΟἿ- 
ΟἸΠχαμη: 4} ὙΘΙῸ ΘῈ} {ΠῚ} ΟΥΘδίΟυΙ5. Ποσδηΐ, ΑἸΠ ἸΡΒΌΠΩ ΒΌΡΘΙ ΟἸΠΠΪἃ 
θυ, ἅ}1Π1 ΤΟ. ΠΟΙΏΪΠΘΠῚ 6556 δἰβγιηδηΐ: 411 ΟΔΓΠΘΙῚ ΠᾶΠῸ ΟΠ ΓΘ5ΠῈ- 
86γ86, οἱ νιϊδπ] νΟ]ρ πιἃ}18η} νἱνθη ἀλη) βἰπάϊοιθ ρου βθαπθηάδπι δἰπηί : 
᾿πη0 ΘΗΪΠ ἤηΘΙὴ ὈΟΠΟΙΠ ΠΟΥ ΔΙ 115 ΠΟΧ ΡΥ 115 6586. 
ἸΠΔΙΟΤΊΙΠ ἃΡΊΏΘη 8568. ΡΓΟΐορνο ἰησοβϑιῖ. 
ΟΡ ΘΙ Ρ Ρη ἀπ 11}}15 οοάϊία, ῬΔᾺΠ ΘηΪ ΠῚ Οἶγθ5 οἱ ἀἰβορᾺ}} Θβ[15, 

ΤΔΗΓΟΓΡΙΙΠῚ 
δρᾷ νὸβ π6 δά πογᾶμῃ αι άθηι δά 

{πὶ ἃ} 
ΗΙΘΓΟΒΟΙΥ ΙΒ. οἱ ἴῃ οἰροαα ἀδαι6 δά ΠΙγγίοαη οχρ] εν Ενδησο μη, οἱ 
δι ριηαία ΟΠΓΙΒΕ] [ἢ ΟἌΓΠΘ. 5πᾶ ΟἸΓΟΙΠΊἰαΠ . 

ΠῚ. Οὗ μεμνημένοι πάντως γι- 
νώσκετε, ὅτι ᾿Ιησοῦς ὁ Κύριος" 
ἀληϑῶς ἐγεννήϑη ἐκ Μαρίας, γε- 
ψόμενος ἐκ γυναικὸς, καὶ ἀληϑείᾳ 

ΜΠ. 

1ΠΠ. (ὑπι5 ΤΠΘΙΠΟΓΘ5 δϑίοί Οἢ]- 

ΠΟ 15, οἱ οορποβοῖίθ, 4αϊὰ ΠΟ Ϊ- 
Ππ|5 ἴθϑιις (ἢ γιϑίβ. νῸ 6 ἢδίιι5 δϑβί 
ἀθ Μααχα, ἰἀοίπιϑ 6Χ ΠΏ ΠΟΥ, οἱ γΘΓῸ 

Οὐ πι5. ΟἿ ΠΠΘΙΏΙ ΠΟΘΙ 15, ΟΠ ΘΟΟΡΠΟΒΟΙ 5, απο [655 Π0- 
ΤΏΪΠ5. ΓΘ Παΐι5 οδ οχ Μανία, ἰδοίιιβ ὁχ ΤὩΠ]Π6γ6., οἱ ν γ6 ΟΠΟἰ ἴχι5 

ὅδρ. Π. 1) 51. ( ἢ, ὅτι Ἰησοῦς 
δοχήσει ἐγενγήϑη χαὶ δοχήσει ἐσταυ- 
ρώϑη ΒΟΥ, ὅτε Ἰησοῦς δοκήσει ἐσταυ- 
ρώϑη, χαὶ δοχήσει ἀπέϑανεν γο353. 

2) γοόδο. Κη} χαν Ὁπ. Β ΟὟ. 
9) ΒΟ ρβὶ τοῦτον ὁ. ΠΟ ΟΥ̓, τοῦτο 

Β.Ὶ᾽ γο55. 
4) ἤξατε ΟΥ̓. 
ὅ) ᾿Ιροσολύμων Υ. 

ὕδᾳ. ΠῚ. 1) Χριστὸς Β. 

(ἀρ. ΠΠ. 1) αἰδέφιιο, Ρ. αἰϊὲ φιιοχιιο 
Ρᾳ]. Βδρ. 

2) βιθγθωὶί ἤθρ, ϑαθίη4θ. αἰηιο Ρ. 
οἱ Ῥαὶ]. 

9) φιιῖ πον, ἐογτὶρίξιι" ροβί ηιϊίιηι Ἀθρ. 
4) αρ6} ῥα]. 
5) 5δῖ᾽. ὁ. Ρα]. ἤδρ., πιοηααρὶὶς νὰ]ρ. 

ἰηνιῖο ἰοχίι σγρᾶθοο. (ἰδίου οἴ, (]. 2. δ. 
6) ἐογοϑοϊϊηιὶς οἱ τὰ εἰγοιίηι ΒΘ. 

(δίοσαη οἵ. ἤοιῃ. 15, 19. 
ἢ). Ὅ81. 6.8. 



ΙΟΝΑΤΙ! ἘΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΤΑΒΒΕΝΒΕΒ, 

ἐσταυρώϑη. ᾿Εμοὶ γὰρ, φ φησὶν," μὴ 
γένοιτο, καυχῶσϑαι, εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. καὶ 
ἀληϑείᾳ ἔπαϑε, καὶ ἀπέϑανεν, καὶ 
ἀνέστη᾽ Εἰ παϑητὸς γὰρ, φησὶν, 
ὁ Χριστὸς, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστά- 
σεως νεκρῶν" καὶ, ἍΘ μααρογνα 
τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέϑανεν ἐφάπαξ " 
δὲ ζῇ, τῷ Θεῷ ζῇ.ἷ ᾿Επεὶ οἷξ 
χρεία δεσμῶν, Χριστοῦ μὴ ἀποϑα- 
νόντος -ὃ τίς χρεία “ὑπομονῆς ν᾽ τίς 
χρεία μαστίγων; τί δήποτε," Πέ- 
τρος μὲν ἐσταυροῦτο; Παῦλος δὲ 
καὶ ᾿Ιάκωβος μαχαίρᾳ ἐτέμνοντο:; 
᾿Ιωάννης δὲ ἐφυγαδεύετο ἐν Πά- 
τμῳ; Στέφανος δὲ ἐν λίϑοις ἄνῃ- 
θεῖτο παρὰ" τῶν κυριοκτόνων ου- 
δαίων; ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων εἰκῆ" 
ἀληϑείᾳ γὰρ ἐσταυρώϑη ὁ Κύριος 
ὑπὸ τῶν δυσσεβῶν. 

ο5ῖ. ΟΜ ομη,( ἰπᾳ1{. {051} 
ΕΓ νϑθῦθ πιοῦΐαιι5 οϑβί, 

ΠοΓΐί8 οϑὲ 56116]}: 
γνἱποιίογιη, ΟΠγιβίο ποη τηοτίπο ὅ 

ΟἹΟΓΙΔΡΙ, 
οἱ ΓΘΒΌΓΓΟΧΙΐ, 

81 ΡῬΓΏΙ5. ΘΧ ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΟΠ6. ΠΟΤ ΠΟΤΊΠΩ 
«πο διίθπι νἱνιΐ, 

Ουᾶ6. α{ΠΠΠ85 5 6 θη 

ΠΝ. 201 

ΟΥΠΟΙἤχιι5. οϑ: ἰῃ {πὲ ΟΓΟ6 σ]οΓἰὰ- 
(αὐὖ Ῥααϊα5 ἀϊοθης : «ΜΠΠὶ ἁπίθπι ἃ}- 
511 Θ]ΟΥΑΓΙ, Ηἰδ] ἴῃ εἐὐπθα Πομηϊπὶ 
ποϑίγὶ ἢ Ι65ὰ ΟΠ γι... ΕΠ γογθ Ῥᾶ55115 
οί, ἢ οἱ ππογίπιιβ, οἱ τοϑαγγοχὶί. δι 
ΘΗ ΠῚ ΡΔ 55 1Π|5΄, ᾿η4ὰ{{,| ΟΠ σία, δὶ 
ῬΥΪΠΙΙΒ. ΘΧ ΤΟΥ 5 Γοϑαγγοχί!.. Εἰ, 
Θὰ] ππογίαι8 οϑί ρθοραΐο, [1η0Γ- 

ἴα δ΄ 861η61}; 4πο4 διΐθιη νἱ- 

νἱῦ, νἱν Πθο. [Ιηδροῦ, (δ 
ΠΘΟΘ581ἃ5 νἱποι ον, (ἢ Ιδίο. πο 
τηογιο ὁ πᾶθ προθϑβϑιίαβ ἰο] 6 γδη- 
(1ἃ8., ἃπί 41ἃ0 ῃθοθβϑιίαβ [ἀρ 6]- 
Ιοσπη ὁ Οπϊά, «ποά Ῥοίγι5. οὐπιοὶ- 
{χιι5 οϑί, Ῥαι]β. οἱ ἰδσοθι5 σ᾽δάϊοῦ 
ΟὈίγαποαί! σαηΐ, [ΟΠΔΠΠ65 1η Ραΐμηο5 

ΓΘΙοσαίι5 οβῖ;: 564 οἱ ϑίθρῃδηιβ ἃ 
ΟΠ η] 1πἰθν θοίουιθιι5. Πιάδοίβ. ἰαρὶ- 
ἀἰρὰ5 οχιποία5 οοΐ δά πθ6 ἰὴ 
πος φαϊάθῃῃ 6βἱ νἱοἰονία “66 ΘηΪπι 
ΟΥΙΟΙἾχιι5. οϑὲ ΠΟ ππ5. Δ [ΠΡ 5. 

Ὠἰδὶ ἴῃ ογπθ6. Ποιηηὶ [658.᾿ 
ΑἸ ΘΗ : 51 ΡΆ551}}}}15. ΟΠ γι βία5, 

ΕῤΓ «πο τποῦίμιι5. 6ϑΐ, ρβοοδίο 
νιν 60. πὰρ 6ηὶπ {ΠΠ|{ὰ5 

Οιὰρ αἱὶ- 
{πὰ5 ἤαρτόγαμι ἡ (τιν Ραίγιι5 οὐιιοχιαβ ἡ (αν θά οἱ ἰδοῦ δἰδ 10 
ΡΘΓΟΙ551; 
θὲ15 Ἰπἰθγθιηρίι5 ἃ [πάδοὶς, 
Πού ἰθπογα [δοίμ!η. 

411 

ΙΥ. Καὶ ὃ ὅτι; οὗτος ὁ γεννηϑεὶς 
ἐκ γυναικὸς υἱός ἐστι" τοῦ Θεοῦ" 

ἘΝ, Εἰ πὸ ἰρ86, 4π| οχ ππιϊίογα παίιι5. οϑί, ἢ]Ππ|8 οϑί Ποῖ: 

2) φησὶν ὃ ΟΣ, φησὶ ΒΕ ψων: 
9) τοῦ Β γταυϊδ. ῃΐδ Ἰησοῦ ΟἸη ἰδ] 

φν ΕΒ ΘΩ͂. 
4) ἔπαϑε, καὶ οχμ. ἢ. ϑαθίηαθ 

ἀπέϑανεν ἰάθη, ἀπέϑαγνε Β ΟΥ̓ γο85. 
ὅ) ἀπέϑαγνεν (), ἀπέϑαγε Β ΟΥ̓́. 

γο588. 
θ) ἐφ᾽ ἅπαξ ΟΒΟΥ͂. 
1) ξῇ τῷ ϑεῷ οδῖ ογάο γτοος. ἴῃ ΟΥ̓, 
8) ἀποθανόντος ΒΟ ΒΕΟΥ͂, ἐπι- 

ϑαγόντος Υο85. 
9) ὕοοο. τές χρεία ὑπομογῆς ἀ65. 

ἰπ ΟΥ̓. 
10) δέ ποτε Β. 
11) παρὰ (ὁ νυ!β., πρὸς Β ΟΥ̓́, πρὸς 

παρὰ Ὁ. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

Το ΠΠη65 δαΐθιη 1η Ραίμηητ γΓοορδίιβ οϑί, οἱ δίθρῃδηιβ ἰδρια]- 
Βοιπίμ ἰγιο ἀἀνθγαηὶ ἐ 

ΕτθηΪἢ ΓΟνΘΓὰ ἃ) ΠΡῚΪ5 ΟΡΓΙΟΙ ἴχαβ δὲ ΠΟΙΉΪΠΙΙ5. 
νϑγαμ) π1}}]} 

'ν, Εἰ «υἱὰ ᾿ἰδίθ, 4π| πᾶΐτι5 οϑί 
ΘΧ ΙὩ]]Π16Γγ6, ἢΠα5. οϑί Π 61: οἵ αυὶ 

146η1- 

ΟΑΡΡΊΝΙ 1. δ Ὲ}᾽ οὐ ἸΟΒΣ 
2) ον» ἃ ἢ. 

ἀρ. ΠῚ. 1) φἰονγίαξις ἢδρ. ΡαᾺ].. ἴῃ 
{0 ἀδίῃ εϊοὶξ Ὁ. αϊεθη5. 

2) ηϊοὶ Ῥαὶ. (δίθγιπι οἵ, 6]. 
9) 6εὲ οἵη. Ῥαὶ. 
4) Αςἴ. 26... 29. 
5) Βοῃι. 0. 10. 
6) υἱνὲέ ἀθοβί ἴῃ Ρᾷ!]. 
1) [ἰὰ Ρᾳ]., σἰαάϊὶς Ἀδ5. νὰ]ρ. (οἰο- 

τὰπι 6", α΄ πᾶθο. Δοί, 12, 2.. Ἄρθ6. 1;9. 

θ, 14. 

Αἰρί.. 12 89. ͵ 
8) οςο. 6εέ υἱοίογία ἀδϑαπί ἴῃ ΡᾺ]. 

ὕδρ. 1Υ. 1) βίϊιι5 ἀδὶ 65: Ἀδθβ. 

17 
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καὶ ὁ " σταυρωϑεὶς, πρωτότοκος πά- 
σης κτίσεως, καὶ Θεὸς “όγος" καὶ 
αὐτὸς ἐποίησε τὰ πάντα" λέγει γὰρ 
ὃ ἀπόστολος᾽ Εἷς Θεὸς ὁ Πατὴρ, 
ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ εἷς Κύριος 
᾿Ιησοῦς “Χριστὸς, τῳ οὗ τὰ πάντα. 
Καὶ πάλιν“ Εἷς γὰρ Θεὸς, καὶ 
εἷς μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, 
ἄνϑρωπος ᾿Ιησοῦς Χριστός" καὶ 
Ἔν αὐτῷ ἐκτίσϑη τὰβ πάντα, τὰ" 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς; ὕρατά τεῖ 
καὶ ἀόρατα᾽ καὶ αὐτός ἐστι" πρὸ 
πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ 
συνέστηκεν." 

το 

{π|6 ΟΥ ΠΟΙ χαβ, 
ἴδοι. ΟΠἸΠΪἃ. 

ῬΕΠΟσ ΘΗ 115. ΟἸΠΪ5 

ΘηΠ Π6ιι5, οἱ ἅπιβ τηραϊ]αίουν Ποὶ 
Εἰ ἴῃ ἰρ80 ογθαΐὰἃ βιηΐ ΟμηΪᾶ, 
ἸΠΥ151}}}}ἃ, οἱ ἴρ80 δϑί δηῃίθ οῃηηϊᾶ, 

γ. Καὶ ὅτι οὐκ αὐτός ἐστιν 
ὁ ἐπὶ πάντων Θεὸς καὶ Πατὴρ, 
ἀλλ᾽ υἱὸς ἐκείνου, οὐ" λέγει" ᾿Ἄνα- 
βαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου, καὶ 
Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ 
Θεὸν ὑμῶν" καὶ, "Ὅτε ὑποταγεῖ" 
αὐτῷ τὰ πάντα, τότε" καὶ αὐτὸς 
ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτά- 

δ 

ξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ἦ ὁ 

ΙΌΝΑΤΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ Δ ΤΑΆΒΕΝΒΕΒ. 

οΓΘδίαγαθ, οἱ 615. νϑυθυμη, 
θιοΙΓ. οηΐπὶ Αροϑβίο!αϑ : 

οἱ πηπ5 ΠΟΙ. Π18 ἴθϑι5. (ΠΥ βίμπβ., ΡῈ’ {θη ΟΠΊΠΪἃ.ἡ 
οἱ ΠΟΙΏΙΠΙΠ, 

{{86 

ΝῊ 

ΟΥΟΠΟΙΙΧΙΙ5. 65ΐ, ΡΓΠΟ ΘΗ 115 651 ΟΠ 5 
ογραίαγαθ οἱ Πθι5  υθιμη ; οἱ ἰρβοῦ 
[6 οιἢ ΟΠ ηΪἃ [π5510η6 ΡαΐΡΙ5 : Ἀροβίο- 
[8 σΟΠΤΟΡογαΐὶ ἀϊοθηβ :ἢ (ππ5 Ποιι5 
Ῥαΐθυ, οχ 410 ομηηϊᾶ, οἱ πητι5 ΒΟΙηΪ- 

ὯΠ5 [ἰθϑ8 (ἢγιβίαβ, ΡῈ 461) 
οἰημἰδἃ.΄ Εἰ τἰοτιπὶ -ὦ  Ππ5 δηΐμ Π6ιι5, 
ἘΠῚ15 Οἱ τῃθ4]αῖοῦ 61 οἱ ΠΟΙ ΠΊΙΠῚ, 
Ποπο ἴοϑιις (Πγιβίαβ. ὅς  0Θυἱ οεὶ 
ΠΠηᾶρΡῸ [6] [ΠΥ] 51}}}}15. ῬΡΠΠΟΡΘΗ 15 
ἘΠΙΥΘΡΒΔ6 ΟΥΘΔΙΠΙΓΔΘ.., (ΠΟΠΙ ΔΙ ἰὴ 
050 οὔθαΐᾷ δ η} ΟΙΠΠΪᾶ, 4π|ὰ8 5ηΐ 
1ῃ ΘΔ 610 οἱ 4τιὰ8 5πηΐ [ἢ ἴουγᾶ, Υἱβὶ- 
ὈΗΠὰ οἱ την] 51:8: οἱ 1ρ586 δϑβί δηΐβ 
ΟἸΏΠ65,, οἱ οἸηηϊὰ ἴῃ ἰρ580 οοπβίδηϊ.ἡ 

οὗ 1088 
ἀΠπ|5 Πριι5 Ραΐο, οχ 410 ΟἸΩΠΪΔ : 

ΕΓ σαγβιιῃ : .ἴΐηι5 
ΠΟμΟ ἴθβιιβ (γι βίμβ. 

12 σοο6]ὸ οἱ [ἢ ἴδργα. υἱβιθ}} ἃ οἱ 

οἱ οἸηηϊὰ ἴῃ ἰρΡ850 οοηβίδηϊ. 

Υ. Εἰ «ἃ ΠῸἢ δϑί ἰρ86 1|6, 
{π| 65 5ΈΡΘΥ οηηΐϊα Π 615, 5864] ἢΠππ|ις 
ἰρβῖαβ, 4π| οἱἦ ἀβοθπάθιδ 56. ἃ 611ΠῚ 
ΡΓΟΠίδίαν ἀΐοθηβ :ἢ ψΑβοθηίο δά Ρὰ- 
ἴγθ 1 ΠῚΘῚ1ΠῚ οἱ δ Ῥαΐγοπ ὙΘΒΊΓΠΠῚ, 
δα Ποιὰ τηθῖηὴ οἱ δὲ Ὠθιτη νο- 
βγη... Εἰ, Οὐαπάο οἱ {πϑυῖη! 
ΟἸΠΪὰ 5ῈΠ} 16 οἴα, ἔπη δἱ ἰρ56. 51} 16- 
Οἴπι5. ΘΥΙ 11, {πὶ οἱ βαθάϊα! ομηηϊὰ, 

γ, Τῦμη οἴϊαπι ἀποὰ ἴρδθὸ πὸ 511 ΒΡῈ. ΟἸηπΐα ἢ 6ι5 οἱ Ῥαΐίβι, 
564 ΠΙΪ5 Ιρϑι5, ἀθ {π|ὸ αἱΐ: 
γοϑίλη; οἱ δὰ Ὠθι ΠΙΘΙΙΠΊ, 
ΤΙΣ 11 οπηηϊὰ, 

9) ὁ ποῃ ἴθ. ἰπ ( ἢ. 
4) χαὶ πάλιν ποὴῃ δβϑί ἴῃ ΒΟΥ. 
5) τὸ οἵη. ὃ: 
0) τὰ οἴη. Β. 
1) τὲ ὉΠ ΒῈ ΟὟ, ἡ ὁΕ5. 
8) ἐστιν (ἱ ἢ. 
9) συγέστηχε Β Ε' Ὑο85. 
(δΡ. ἡ. 1) χαὶ πατὴρ ὁ. ΒΕΟΥ͂ 

Ιηι. {{556 1}, ἀθοϑί ἴῃ (Ο Ὁ νοί. ν]ρ. γο}- 
Βίοηρ, 088. 

3) ὃὺ ὁ. ΟΙ, ἀδοδί ἰὼ ΒΟ Υ ΥΦ68. 
8) Τὰ ὦ, ὅτε ὑποταγῆ Ὁ, πηΐο 

οὔἵα υἱάδίαν Ιοοιϊο (οαά, ΒῸ ὅταν ὑπο- 
ταγῆ. 

᾿Αβορηο δὰ Ρδίγο ΠῚ ΠΊΘΊΙΠ], 
οἱ θοῖπὶ νοι μη. 

πη οἱ 056 5:6 οἴ 5. ΘΥΙΓ οἱ, 4π| βαρ θοῖξ 5101 ΟΠΊΠΪΆ, 

οἱ ᾿Ῥαίγθπῃ 

ΕΓ οἴπὴ συθιθοία ἴπ6- 

4) Πὰ ΒΟΕΟΥ͂, ἕνα τόξε᾽ Β δο59. 
Τυηὶ ὁ υἱὸς ὁ. ΒΕΟΥ͂, ἀδοβὲ ἴῃ (ἢ 
γοϑ5. 

2) ἀοιι5 Ἀα!. 
9) 1 δ. Ὁ. Ὁ 
Αἢ ΤΊ ΠΙᾺ Ἣν 
5) οἰινϊδίιι5 ἴθ8ιι5 ἰΓᾶηβΡ. Ῥᾷ!. ἤθρ. 
6) (οἱ. 1. 1 5648. 
1) οἱ ἵρδο ἀπίο 68, οηϊηος Ὦδρ. 

(δρ. Υ.. 1) ὁ ὁ8|. ὅθ αἱ- 
Ὁ) 1ό: 30; 47. 
9) σε. 10. ἍΝ) 



ΙΘῈΝΑΤῚ ΕΡΙΘΤΌΜΑ Αἢ ΤΑΒΒΕΝΒΕΒ. Υὶ, ΥἹ. 

Θεὸς τὰ πάνταΣ ἐν πᾶσιν. Οὐκοῦν 
ἕτερός ἐστιν ὁ ὑποτάξας, καὶ ἮΝ 
ὧν τὰ πάντα, ἐν πᾶσιν" καὶ ἕτερος 
ὡ ὑπετάγη, ὃς, καὶ μέτα πάντων" 
ὑποτάσσεται. 

Γ ο«ἷἱ Ποῖα οἴμπῖα [ἢ ΟΠ Ιθι5.΄ 

Θοί ΟΠΊΠΪᾶ [ἢ ΟἸΠΠΙΠ15 : 

τις σα ΠΟΙ}. 

ΥἹ. Καὶ οὔτε πὰ τὸ ,ἄνϑρω- 
πος, δι᾿ οὐ" καὶ ἐν ᾧ γέγονε τὰ 
πάντα" Πάντα “γὰρ δι᾽ αὐτοῦ ἐγέ- 
γνετο Ἡνίκα ἐποίει τὸν οὐρανὸν, 
συμπαρήμην αὐτῷ, καὶ ἐκεῖ ἤμην 
παρ᾽ αὐτῷ" ἁρμόζουσα, καὶ προ- 
σέχαιρέ" “μον καϑ' ἡμέραν. “Πῶς 
δ᾽ ἀν' ὁ ψιλὸς ἄνϑρωπος ἤκου- 
σεν ὃ Κάθου ἐκ δεξιῶν μου; πῶς 
δὲ χαὶ ἔλεγεν "" Πρὶν ᾿ΔΑβραὰμ γΕ 
νέσϑαι ἐγώ εἰμι; καὶ, ΖΔόξασόν᾽ 
μὲ τῇ “δόξῃ σου ἡ εἶχον πρὸ τοῦ 
τὸν κόσμον εἶναι Ποῖος δὲ ἄν- 
ϑοῶπος ἔλεγεν "ὃ Καταβέβηκα ὁ ἐκ τοῦ 

ἐὐα ἢ ὦ 
ΟἸΠΠΪἃ. 
ἁἄογᾶμη ἰρ51:. οἱ 
4ποιἀ 6.ᾧ 
Θποιηοάο ἁπίθιη ἀιοο)αΐ: 

101 

ΝΟ΄ΙΘ ΠΠΘΠῚ5 ΠΟΙΏῸ 6δΐ, 
Νηι ΟΙΠηΪὰ ΡῸΓ ἰρβιπὶ ἰαοία 5πηΐ τ 

Ὁ] 60 ΘΓ ΘΟΙΠΡΟΠΘΗΒ, 
Ε «ποιηοο ποῦ οι ἁπάϊνι : 

»δηΐοᾶτη ΑὈΓδΠ αι ΠρΡοΐ, 6ρὸ δὴ ζ 
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αἰ 511 Π 65 οἰμηΐα ἰπ Ομ 15... ΕΤΡῸ 
4]1π|5. 6δὲ 116, 4 βυθίθοις ΒἾ]ΠΟ 
ΟἸ Ϊἃ ἴπ ΟΠ 1115 ς οἵ Αἰ τπ|5 ΒῚ]ΠΠι5, ΘᾺ] 
5 6οία σαηΐ ΟἸηπϊα, 4πὶ οἱ ρμοϑβί 
Ππᾶθὸ ομμηϊᾶ 5! θοία5. ΘΓ 111, 48] 
οἱ βθ Πα ομηηϊὰ. 

Εγρο ἃ[Ππ|5 δϑί, 41 βυθιθοι, οἱ αὶ 
οἱ αἰϊπ8, ΟἿ] Βα] οί 51ηΐ, 4] Οἱ Π] ΟἸΙΠῚ ΟἸΏΠΪ- 

ΥΙ. Εἰ ποὴ ϑί [οΠ0 ΡΠῚ 
16, ΡῈΓ ἀπιθπὶ οἱ ἴῃ (π|0 [Δοἴὰ βηὶ 
οἸηηἶᾶ. ,Ομμηΐα δηΐπι," ἰπαα1,ἦ {Ρ6. 
ἰρϑῖπι [δοία βιιηΐ :" βἰοαΐ οἱἦ ἴῃ ΠΡΓῸ 
δΑΡ θη 88. ̓ Ρ86 46 56 1050 Τοίουγι ἀἰ- 
66 η5 “ἢ φυσι [ἀσογοὶ σδοίαμη, Δ θυ ἅμ] 
111. Εἰ τίοσαιαη: (Εροῦ ογᾶπι ἃρπὰ 
ΘΠ) ΟΟΙΠΡΟΠΘΙΒ: οἱ εοηρδιάθθαί 
ΤΠ «αοίἀϊ6.. Οποιηοάο διίθηι 
ΠΟΙη0 ΡαΓ5 ἁπάϊ οι : (ϑθ6. δὰ ἐδχ- 
ἰθγΓᾶπιὶ τηθδη} ἐ“ Αὐἱ αποιημοάο ἀΪο6- 
γοί ἶ Ἀπ οΖαδπι ΑΥΑΠἃπὶ ΘΓ ΘρῸ 
ϑδῖ1ὴ ἐς Υ6 1} ΠΠπ4, ἀπο αἰι: ,(Ἰοτῖ- 
ἢ τη {Π|4 οἱονγία,, 4ὰπη Παβιὶ 
ἃραὰ ἰ6 Ργῖα5, {πηι τη ηάτι5 ΠοΡοὶ δ΄ 
5 δαΐθη) ἤοηΟ ροϑϑοΐὶ ἀἰο6Γ6: 
Ποϑοοηὶ ἀθ οαθ]0, ποη αἰ [σοι ἦ 

ΡΟΙ “πο οἱ ἴῃ 41|ὸ [ἰδοία βιηΐ 
πάη 0. [δοιο! αΐ 606]05, 

οἱ δάσαιιἀο!)αὶ Π}1}ιὶ 
,ϑ666 .ἃ ἀδχίγ!5. 1615 ζ΄ 

Ε{ ,ο[8- 

γΠοὰ τη6 οἰαγίαία πὰ, ἀτιᾶπη [14]}011} ᾿11π|8, 48πὶ τηπη τπ5 6586. ἐς Ομ 8115 
απίοπὶ Ποιμο ἀιϊοοβθαί: 

5) οσο. ἕνα ἦ ὁ ϑεὸς τὰ πάντα 
οι. ΟΥ̓. 

6) ὁ ἀθεβί ἴῃ Β Εὶ ΟΥ̓ Υ085. 
πᾶσι Β γα]. υ 

Τὴ ὑπετάγει ὦ Υ͂, ὑποτάγει ᾧ Β. 
8) πάντα Ουχοίοη. 
ἔαρ. Ε 1.0 0.68 οὗ ΒΕΟΥ͂; 

οἰ 5] ἉΤῚ. ὁ. Ο.-: 
2) αὐτῷ ἀοβιἀογαία! ἴῃ Ὠ). 
9) προσέχαιρέν - 
4) δ᾽ ἄρ᾽ Ουτγείοῃ. 
ὅ) ἤκουσεν (Ὦ ΟΥ̓́, ἤκουσε Β Ε 085. 
θ) ἔλεγε ΒΕ γοϑ8. 
1) δόξασόν ([οδη. τ᾿ δ 5 Ὑαϊς., 

δοξάσεις Β, πΠΉΗΝΣ ΟΥ. Ῥοϊηάε ἀοοϑί 
σου ἴῃ Β ΟΥ̓ 

Τιπ 

θα βοοηι (6 ὁ06|0, πο πί ἰδοθᾶμη. νοΐ 61) 

8) γίνεσθαι ΒΟΥ. 
9) ἔρεξ ". ΟΥ̓. 

(ἀρ. ΥἹ. 1) οὐ ποῖ 68, ριΐ"ις ἰ)οηϊο 
ἡ |6 Ἰλ66. 

δ) τον 1.3. 
9) [ποία ειμιί. Εἰ Ἀθρ. 

4) γον. 8, 21. 80. 
) Ερο οἱ ογδΐ ἴπ Πρ. 
0) ΠΕ 1.19: 

1) Ηδθ}. 8, ὅ8. 
8) οἱ ΡαΔ]. 
9) πιὸ ραΐον Ἀδρ. Οἵ, 10}}, 17, ὅ. 

10) [αεἴαηι Ρα], ἢ6ρ. Οδίθγιμι οἵ. [0]}, 

0, 88. 
͵ Τὰ 
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οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ ϑέλημα 
τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμ- 
ψαντός με; Περὶ ποίου δὲ ἀνϑρώ- 
που ἔλεγεν τὸ" Ἦν τὸ φῶς τὸ 
ἀληϑινὸν, ὃ φωτίξει, πάντα ἄνϑρω- 
πον ἐρχόμενον εἰς τὸν «πόσμον᾽ ἐν 
τῷ κόσμῳ ήν, καὶ ὁ »"πόσμος δι᾽ 
αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ χόσμος αὐτὸν 
οὐκ ἔγνω᾽ εἰς τὰ ἴδια ἡλϑεν͵" 
οἵ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον ; Πῶς 
οὖν ὁ τοιοῦτος ψιλὸς ἄνϑρωπος, 

καὶ ἐκ Μαρίας ἔχων τὴν ἀρχὴν 
τοῦ εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχὶ Θεὸς “Ζόγος, 
καὶ Υἱὸς «μονογενής :ἢ Ἔν ἀρχῇ 
γὰρ ἦν ὁ Ἵόγος, καὶ ὁ “όγος 
ἣν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ὴν 
ὃ ““όγος. Καὶ ἐν ἄλλοι" Κύριος 

ἔκτισέν" " μὲ ἀρχὴν ὁδῶν. αὐτοῦ εἰς 
ἔργα αὑτοῦ᾽ πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθε- 
μελίωσέν"" με᾿ πρὸ δὲ πάντων βου- 
νῶν γεννᾷ με. 

΄ 

Ιηθᾶϊη, 864 γνοϊπηϊαί θη) 6ἰτι5. 
ἀϊοΐπμη δϑί 1πά: γαΐ [ῈΧΣ νϑσᾶ, 
ΠΙΘηΐ6 ΠῚ) 1 ΠΟ ΤΩ ΠΠ ἘΠ]. 
[ἀοίτι5. 6ϑβί, 

ὩῸΠ ΓΘΟΘΡΟΙΓΙΗΪ ζ΄ 
Θ556ηΈ1ἃ6 ΟΘΡΟΥΙΐ Θχογάπιμηι, 
Ὠϊ5 ὁ 

Ὀθι5. ογὰϊ νορθι.. Εἰ 4110}: 

ΙΌΝΑΤῚ ἘΡΙΒΤΌΠΑ Αἢ 

ΤᾺΙΠ5 ΘΡΡῸ «πΠΟΙηΟἀ0 ΠΠΘΡῚ5 ΠΟΙΙΟ, 

ΤΑΚΒΈΝΒΕΝ. ΥἹ. ὙΠ. 

νοΪαηΐαι ΘΠ] Πη6ᾶΠ], 564. νοΪ]πηΐδί θη 

6πι5, 4αὶ μηϊδὶὶ τηθ ς. Υ6] ἀθ 400 
πομῆπθ ἀϊοογοίαν ἦς (Εγαΐ Ἰπηθη 
γοη, απο ΠΠυπηϊηαΐὶ οἸηηθη) ἰιο- 
ΠΊΪΠ ΘΠ] νΘΠηΙΘη 6} [ἢ πη τη 11. 
Ιη Πποοῖ" τπηάο ογαΐ, οἱ τηπηάιι5 
ΡΟ ἰρβίμῃ [ἀοίτ5᾽ οδι; οἱ τηπῃάιι8 
ΘΠ ΠΟ ΘΟσΟΥ. [Ιπ βιὰ νϑηϊΐ, 
οἱ 581 θαι ΠῸΠ ΓΘΟΘρογπηΐ ἐς Οπο- 
00 οὐρῸ [ππϑιηθϊ Πομο οϑί 
Ρυ5,. Ὁ ὁχ Μαῦὰ ἀθαπη ΠΑΡ ΘῊ5 
1πἰζχη, τ ο5ϑϑῖ: οἱ ποη ροίπι5 [6115 
θαι, οἱ ΕΠ πι5. ππὶσοῃϊαβ ἐ ἀθ 

{πὸ ἀϊείαμη. οδὲ ἦς 1π ρυϊπείρίο 
οτγὰΐ ἴθι, οἱ δουθπη ογδἂὶ ἀρὰ 
Ὀθιιη, οἱ ἴθ θιι5 ογαΐ γϑυθιιη, ΟΠ ηΪἃ 

ΡΟ ἰρϑιῃ ἰδοίὰ βαηΐ, οἱ 51Π8 
ΙΡ350 [δοίη οϑὲ πιο}. ΕἸ ρᾶῦ]ο 
Ροβί: ,νΙάϊμηιι5. ΘΟ Ἰἅ τη 6115, Θ]ΟΥ Δ} 
[Δ {πᾶϊ ππὶρ θη} ἃ Ῥαΐγο, ΡΙΘΠΠῚ 
σγα [αἷ οἱ νου! αϊο. ἡ Εἰ τἴθγαμῃ : ,]η]- 
σΘ μη (πι5, 40] οδὲ ἴῃ βίηπ ῬδίγΙ5, Ρ568 
ΘΠΔΡΓαν τ. Οὐ οἱ ΡΘΓ ΒΔ]ΟΠΠΟΠ ΠῚ 
ΓΘίθυί ἀἸοθηβ : «ΠΟΠηπ5 ΟΥΘΑΥ ΠῚ6 
ΡΓΙΠΟΙΡΙῚ ΠῚ ΝΙΔΓΙΠ ΒΔΓ ΠῚ [ἢ ΟΡΘΓὰ 
58 : δηΐθ βϑοῦία [πηάἀανιΐ ΠΊ6; ἃηΐθ 
ΟΠΙΠ 65. ἃιιΐθ) 601165 σϑηα ἶἧ τη6.ἡ 

41 μηδ τη6 ἐς 6. {{8}1 δυιΐθηη ΠΟΠΏΪΠ6 
(τιὰ8 

Ιπὴ τσ ο δαΐομηιμ οναΐ, οἵ τηπητι5. ΡΘΓ ΡΒ. 
οἱ τη 15. Θἴ ΠῸΠ ΟΟΡΠΟΥΪΐ. 

{ΠῸῚ 1 ΟἸΠΠΘΙῚ ΠΟΙΏΙΠΘΠ] γνϑ- 

ἴΙπ ῬΓΟρτῖὰ νηΐ οἱ δ] ΘΙ} 
οἱ 41] οχ Μαγιὰ 

Θ᾽ ΠΟΙ Ροίϊ5 ἴθ 6ῖ15. νϑυ]ππ), οἱ {ΠΠ15. πΠΙΡῸ- 
ΝΠ ἰἢ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ Γαΐ νϑρθιμη, οἱ νυ ογρὰΐ ἃριὰ ἤθη, οἱ 

ἡ ΠΟΠΉΙΠΠ15 ΟΡΘανΐ Π16 1Π1 {111} Ὑ]ΑΓ ΠῚ 5118} 11} 

ἴῃ ΟΡοΓὰ 811, ἃηΐ6 560. } 1} {πππ αν! πη : οἱ ἃη[6. ΟΠ Π65. 6001185 βοποΡαΐ μη6.ἡ 

ΝΠ. Ὅτι δὲ καὶ ἀνίστανται" 
τὰ σώματα ἡμῶν, λέγει. ᾿Αμὴν 

ὌΨΙ. 

10) τὸ οπι. ΒΟ Υ̓ Υο088. 
11) ἦλϑε 8. 
12) Ογὰά. τοῦς. μογογεγὴς υἱὸς ἴῃ 

ΒΕΟΥ͂ γοβ85. 
19) ἔχτισέν (ἰ "). 
14) ἐϑεμελίωσέ Ὁ. 
(ἀρ. ὙΠ. 1) ἀνίστανται ( ἢ, ἀγί- 

σταται ΒΌΥ νοβ5. 

11) 1ὸ. 1, Θ΄ 5.8. 

Θποά ἃυΐθηι ποϑίγὰ 406 ΟΟΡΡΟΓὰ ΓΘϑιμριηΐ, 

Υ. Εἰ ψιοηῃίδηι ΓΘϑιιβο [ἃ 115 
5. ΘΟΥΡΟΙὰ ποβίγὰ, ἀϊοι : ΑἸηθη ἀἴθὺ 

αἰΐ : ΑΘ ἢ 

12) ποὺ ομϊ: Ραὶϊ. 
18) γαοίμηιν Ῥαϊ. 

14) ργοργῖὶα Ἀθρ, 
15) ποηϊο μιῖιι5 658. Ἀφρ. 

160}).10...1,.᾿. θα 45 
11) οἰογῖα Ἀθ5. 

18) Θιίαθ Ρᾷ]. (οίδυιμι οἷ. Ργονυ. 8. 
22 564. 

19) σοπογαί Ἀρρ. 
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λέγω ὑμῖν, ὅτι ἔρχεται ὥρα, ἐν ἢ ΟΡ 15, (αοπίαπὶ γϑη ἶ ΠΟΓᾶ, ἴῃ (ὰ 
πᾶντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, ἀκού- ΟἸΊΠ65, (πὶ ἴῃ ἸΠΟΠΙΠΙΘη5 ϑαηί, 
σονταν τῆς φωνῆς, τοῦ υἱοῦ" τοῦ διάϊοπι νοοοπὶ ΕἾ Πεὶ, οἵ ψαὶ ἀάϊο- 
Θεοῦ, καὶ οἵ ἀκούσαντες ζήσονται. γἸηΐ, νἱνοηΐ. Οποά οἰΐαπι Ἀροϑβίο]ις 
Καὶ ὁ ἀπόστολος" Δεῖ γὰρ τὸ οοπῆνιιαι ἀΐοθηδ: ,Οροτίοι οηἰιηἢ 
φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρ- ΘΟΡΡΙΡΙΙ]6. ᾿οο ἰπάπιοθ ἰΠΟΟΡΓῈῚΡ- 
σίαν, καὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσα- [ἰοποι, οἱ τπουίαϊα πος ἱπάπ6 Γ6 ἰπ]- 
σϑαι ἀϑανάσιαν. Καὶ ὅτι δεῖ σῶω- τηογ(α!  ίθιη.. ΕἸ φαΐα οροτγίοί οαβίθ 
φρόνως ξῆν καὶ δικαίως, καϑὼς ἃς ἰιδίθ νίνογθ, βϑοιπάιπμη ααοά 
Παῦλος πάλιν λέγει" Μὴ πλανᾶ- ἰίογαπι ἀἰοῖ! : (ΝΟ 6 ΘΡΓΆΓΘ: ΠΘΩ6 
σϑε᾿ οὔτε μοιχοὶ, οὔτε ἀρσενοκοῖ- [ὉΓΠΙΘΔΡΙΪ, ἢ ΠΟίμι6 πι0}165, ΠΘ4πι6 τηᾶ- 
ται ," οὔτε πόρνοι, οὔτε λοίδοροι, 50 ]ΟΥιπι ΘΟΠΟΙ ἰἴοΓ65, ΠΘ6. ππδ]6- 
οὔτε μέϑυσοι, οὔτε κλέπται βασι- 4101, ΠΘ4π6 ΘΌΡΙΟδὶ, πθᾶιθ [ἸΓ68, 
λείαν Θεοῦ πληρονομήσουσιν " καὶ, ΠΟ4Π6 τὰρδοο5. ταρηπη οὶ ροϑ8ί- 
Εἰ οἵ νεκροὶ" οὐχ ἐγείρονται, οὐδὲ ἀδθπηί.. Εἰ,ἦ (51 ππουῦίαϊ πο ΓΘ51- 
Χριστὸς ἐγήγερται" κενὸν ἄρα τὸ σιηΐϊ, πϑάιιθ (Πγβίιβ Χο ϑαργοχιί. 
κήρυγμα. ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πί- δοιὰ 6ϑὲ οὐσὸ ργδθάϊοαίο ΠοβίΓᾶ, 
στις ἡμῶν" " ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἅμαρ- γασπὰ οἱ ἢΠάἄθβ ποβίγα, οἱ δάδμις 
τίαις ὑμῶν ὃ ἄρα καὶ οἵ κοιμηϑέν- Θ5{15. ἴὴ φρθοραίῖ5 γϑϑίγιβ. ΕΓΡῸ 
τὲς ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. Εἰ ἐν δ᾽ ΠῚ ἀογιηίουιηΐ ἴθ ΟΠ τιβίο,, Ρ6- 
τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν τιδεπῖ. Θ΄ τ᾿. Πλδ᾽ πνία. ἰδ ἢ 
Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πᾶν- 5Ρ6ΥδΔηΐθ5. 51Π|1|5 ἴῃ (ΓΙ βίο, τη Ϊβο Γὰ- 

τῶν ἀνθρώπων ἐσμέν. Εἰ νεκροὶ ὈΠΠΌΓΟΘ. 5ῈΠΠ5. ΟἸΠΠΙ15 ΠΟΙ ΠΙθ115. 

ἄϊοο νοθὶβ, αυἴὰ νρηϊΐ ΠΟΙ, ἰῃ (τ|ὰ ΟΙΏΠ65., (Ἐἱ [ἢ Ἰ]ΟΠΙΠΏΘΗ[5. 51ηΐ, 

διἀίθηΐ νόσοι ἢοὶ;: οδἱ (αἱ διπάϊοηϊ, γίνοηί. Εἰ Αροδίοϊαβ : «Ορογίοι 
ΘΠ] ΘΟΡΡΠΡΌΙ6 πο. ᾿ΠπΠἸΟΓΘ ᾿πΠΟΟΥΡΙΡ ΙΟΠΘΙΏ., οἱ πηογία]6 ποὺ ᾿πά 6 ΓῈ 
ἐπι] οΥ Δ} ΐθι.. Ταμπὶ 404 5ΟΡ ΓΘ ρίθ 6 νἱνθη άπ, Γαβαα ἀἰοῖ(: .Νὸ- 
16 ΘΓΓΆΓΟ; Π6π6 δά] 6 γ], ΠΟ 6. Π101165, ΠΘΑῚΘ [ὈΓΠΙΟΑΡΙΪ, ΠΘα6 Π|ὰ- 
Ἰοάϊοὶ, πθάιθ ΘὈγΙΟϑὶ, ΠΘ4Π6 [ἀΓ65 τόση ἢΠρὶ ΠδΟΡΘἀἸγ6 ροβϑαηί. ὁ 
θη: (51 πποῦίαὶ 0 ΓΘΒα σαηΐ, πράπιθ ΟΠ ΓΙ βίιθ ΓΘΒΙΡΓΟΧΙ , [ΙΠΔη15 651 
ΘΡΡῸ ρΓδΘαϊ (0 Ποβίγὰ, νᾶηᾶἃ οϑὶ οἱ Πάθβ νϑϑίγᾶ; δάϊιο Θη]Π 6515. ἴῃ 
ΡΘΟΟδΙΙ5 γοϑίτ5. ΕΤΡῸ (πὶ ἀογιηίογαπί ἴῃ ΟΠγδίο, ρουιθγιιηΐ. 851 ἴῃ 
ἰΐὰο να ἰδηΐαπη ἴῃ ΟΠ γἰδίο ΘΡΟΓΔηΐο 5. 5ΙΠῚ115, ΤΠ] ΒΟ ΒΙΠΟΓΟΒ Β.ΠΉ115. ΟἸΏΠΪ- 

2) τοῦ υἱοῦ οπι. ( ἢ γ058. 9) γοοο. ἔτι ἔστε ἐν ταῖς ἅμαρ- 
9) Πὰ ΒΕΟ ΨΥ, σωφρόγως καὶ εὐ- τίαις ὑμῶν οἴη. ΒΕ ΟΥ̓, 

σεβῶς ζῆν, πάλιν λέγει ( ἢ. Δρπὰ Υο85. 

σωφρόνως εὐσεβῶς ζῆν, πάλιν λέγει. ὕδρ. ὙΠ. 1) νυοπῖοί ἢθρο. (δίονιπι οἵ, 
4) Τὰ Β Ε 0, οπι. οὔ. ἀρσ. Ο ΠΎοΒ5. 10, δ, 25. 
5) οὔτε κλέπται οτι. Ὁ Υ͂. ; ; ᾿ , 

2) φιιὴ βιην ἦν, ηιομ θη 5 Ῥᾳ]. Ἦθρ. 
0) κληρονομήσουσιν ὁ. ΟΥ̓͂, οὐ 9} δηΐην οχ ΡᾺ].. ἀθοϑί ἴῃ ἤθρ. νυ]ς. 

χληρογομήσουσι Β Ε εἱ Αἰη. (πὰ ἴῃ ἀκ ες ἶρ νον ας οὗν. ἴδ 53 
Ν. Τ. οα. ΠιΔοβηηδηηϊ, ποο ἴῃ 6ἀ. (γ]65}. ᾿ τα ἐπλςἢ 
εἰ ΤΊβοιι. 1 ον. 6,9. 10); χληρογομῆσαι 4) γούο. 8θοιηνάνηι φιιοά ὙΘΟΘΡῚ εχ 
ϑύνανται Ὅ πες. Ραᾷ]. Βρ., 465. δα άθηη 'ῃ ΠΟΠΠΕΠ 15 γὙπ]9., 

1) καὶ εἰ οἱ νεχροὶ ρα] Ἐς. Ε, χαὶ δΐ ἂρ. Οπγοίοῃ. 
οἱ νεχροὶ ΟΥ̓́, χαὶ᾿ γεχροὺ (, εἰ τὰ 5) γογηϊοσανὶ Ῥα]. ΟἿ, δὰ πδθὸ 1 (ον. 
ΟΥ̓Δ, καὶ, εἰ γεχροὺ Β ἢ γο85. 0. 9 546. 

8) ἡμῶν «ε.Ὁ Ε., ὑμῶν ΒΏΟΥ̓́γο85. 6) Ἐ 10, .19. 868: 
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οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίω- 
μὲν; αὔριον γὰρ ἀποϑνήσκομεν. 
Οὕτω δὲ διακείμενοι, τί διοίσομεν 
ὄνων καὶ κυνῶν," οἵ μηδὲν τοῦ 
μέλλοντος φροντίζοντες ; μόνου" 
τοῦ φαγεῖν φροντίζουσιν, εἰς ὄρε- 
ξιν ἐρχόμενοι καὶ τῶν μετὰ τὸ φα- 
γεῖν: ἀνεπίστατοι" γάρ εἰσι τοῦ 

νοῦ, τοῦ κινοῦντος ἔνδοϑεν. 

Ρὰ5 ΠΟΙΏΪΗΙθιι5. 851 πιουαὶ 
ΟΓἃ5. ΘΠ ΠΟΤ ΘΙΠΠΓ.ὅ 
ΘΔ) 15, 

ΠῚ ἂρροίϊπις ἃάοβί, 
ΘΏΠ {Ππ4, φαρά ἰπίογ 5. τηογοί. 

ὙΠ. ᾿Οναίμην ὑμῶν ἐν Κυρίῳ. 
Νήφετε' πᾶσαν “ἕκαστος κακίαν 
ἀπόϑεσϑε, καὶ τὸν ϑηριώδη ϑυ- 
μὸν, ποταχαλεδ, συκοφαντίαν, αἰσ- 
χρολογίαν, εὐτραπελίαν, ψιϑυρισμὸν, 
φυσίωσιν, μέϑην, λαγνείαν, φιλαρ- 
γυρίαν, φιλοδοξίαν, φϑόνον, καὶ 
πᾶν τὸ τούτοις συνωδόν. ᾽Ενδύσα- 
σϑε δὲ τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 
Χριστὸν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν 
μὴ ποιεῖσϑε' εἰς ἐπιϑυμίας. Οἱ 
πρεσβύτεροι, ὑποτάσσεσϑε τῷ ἐπι- 
σχόπῳ, οἵ διάκονοι, τοῖς πρεσβυτέ- 
θοις᾿ ὁ λαὸς, τοῖς πρεσβυτέροις καὶ 
τοῖς διακόνοις. ᾿Δντίψυχος" ἐγὼ 
τῶν φυλαττόντων ταύτην τὴν εὐτα- 
ξίαν᾽ καὶ ὁ Κύριος εἴη μετ᾽ αὐτῶν 
διηνεκῶς. 

ΙΧ. Οἱ ἄνδρες, στέργετε τὰς 
γαμετὰς ὑμῶν᾽ αἵ γυναῖκες, τοὺς 
ὁμοζύγους᾽ οἵ παῖδες, τοὺς γονεῖς 

10) χαὶ χυνῶν οτι. ΟΥ͂. 
11) μόνου ὁ. (Ὁ, μόνον ΒΕΟΥ͂ 

γι}. Ταπι εἰσὶν ὀρεχτιχοὶ Ρ. φροντί- 
ζουσιν, εἷς ὄρεξιν ἐρχόμενοι ΒῸ Υ. 

12) ἀνεπίστατοι ο. 6 ἢ, ἀνεπί- 
στητοι Β γο85. νῷ ἀνεπιστάτητοι ΠΟΥ. 
Πεῖη εἰσιν τὸν γοῦν Β ΟΥ̓́. Ροβί Ρυὶ- 
Ἰη81) 501] γ 1} χεγοῦντος (χοινοῦνγ-- 
τος Ὁ) Πηϊαπίὶ (οὐ. (Σ ἢ, ἴοι Μοή. 

ὧδᾶρ. 11. 1) ΔΩ ΟὟ: 
2) ἀντίέψυχον 0 

ΙΆΝΑΤΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΤΑΒΒΈΝΘΒΕΒ. ΥἹΙ. 

Π0η ΤΟΘΌΓΡΙΗΐ, 

ϑ1Ί0 διΐοθπ) δἰΐθοι!, χαϊὰ αἰ} ΓΘ 5. ἃ0 ἃ51Π|5 οἱ 
ΖᾺῚ 51Πη6 }1ἃ {πἰΓΟΓ Ια ογὰ 46 οάθηάο ἰδηΐαπη 50] ΠΟ σαπηΐ, 

οἱ ἀθ 115, {86 οἰβθιη 5] 5 απ παν 

ΥΙΠ. 1Χ. 

δ᾽Ὶ τηογίαϊ ΠῸΠ ΓΒ, ΤηΔηιι- 
ΘΟ 57 οἵ ΒΙ Δηλ5; ΟΓαϑίΠἃ ΘΠΪΠῚ 
ΠΟΤ ΘΠΉ ΙΓ... δὶ δΔιι61 510 ΘΟΠ ἢ ΑἸ Π]Π5, 
4ὰ8ἃ6 οβϑὲ αἰ Γθη ἃ Ποιηϊηπ οἱ 
ΘΔ Υ6] ΒΙΠΟΥΙΠΊ, 4ΕῚ ΠΙ6 1] ἀρ 
[αΐαγο σορίίδηΐ : {πὶ σΟΠΙΘΒ.10Π15 ἴδη- 
[πη] 0 ΔΡΡΘ ΙΪΟΓΟ5. ϑπηΐ., οἱ ροϑβίὶ 

ΘΟΙΠΠΘ5.ΠΟΠΘΠ1 [Π501}] 51πΐ, Τα] ἱπίθ ΓΠ5 
λπ λ}} 1 

τη ἀποθηι5 οἱ θΙΡδηηαϑ : 

Ναϑοιαηΐ 

ΥΠ|. Αἀφυϊβινι᾽ νο5 ἰῃ Πομηΐπο. 
ΕἸΑθογαίο" ἀπ 4] 5 {6 ΟΠΊΠ ΘΠ Π18}}1- 
{181 ἀθρόμπογθ, οἱ [ὉΓΟΟΘΠῚ ΔΗ ΠΊΠΠῚ, 
οἱ πη] ΠΟ 4αΐπη},ἦ οἱ σα! απ ηΐδπ), οἱ ἰὰΓ- 
ΡΙ]οααϊαπι, τη] πηἢ ΟΟΠγ ΓΟ ΠΘΙΗ, 
5.ΒΌΡΓΔΙΙΟΠΘΙΏ, [ἢ ἸαΟΠΘ ΠῚ [18] 1- 
ΘΠΔΠῚ, ἀνΔΡΙ ΓΔ ΠῚ, ᾿ΠΔΠ61 σ᾽ ΓΙ ΠῚ, 
᾿ην] ἀπ), δὲ ομηηΐα, “αδοῦ [115 5 Π Π1ἃ 
5ιηῖ. οΙπάπ!ῖ6. ἁπίθιη Ποιηηπ ΠΟ- 
δίγαπη [Θϑπιη} (ΠΤ βίπ πη, οἱ σα Πἰβ ΟἹ- 

γΔ1ηἦ Π6 ἴθοθ 15 ἴῃ ΟΠ ΘΙ 506 μ{15.΄ 
ΡΡΟΒ γί θυ δα} 4111 οβίοίθ ΕΡίβοορο, 
Πίάσοηὶ ΡΓΘΒΌΥ ΘΡ5, ΡΟρΡαΪ5 Πϊὰ- 
6015. ΡΓῸ ΔηΠΠηΔ) 5 δῆς οΟΓἕΐΪ- 
ἢ ΔΙ] Π 61 ΟἸ5 [0 4] 6 ΕΠ }}115 ΘσῸ οἰ ΠΟΙΔΥ: 
αἱ ΠΟΙΏΪΠ15 510 ΟΠ] Οἷ5. ᾿Πἀ 65  ΠΘη ΘΓ. 

ΙΧ. (Οὐομπηθηάο νοθὶβ, 0 ΥἹΓΪ, 

ἀΠΙριῖθ. οοηΐπσοθ νρβίραθ: δἵ νὸβ 
ΤΉ] 161 65, Πρ Ὶ[6. ΘΟΙΡᾶΓ 65. νοϑίγοβ. 

Τὴ ογγοὸ δά. Ραᾳ]. Ἀδρ. 
(δρ. ΥΠ|. 1) Αοφιιδὶ Ῥα!. 
2) οἱ Ἰαϑογαίο Ῥαϊ]. ἢθρ. 
9) πιαϊ]οχιῖα 5. 
4) οἱ ηιαίαηι Ῥα]. 
5) φιὴὶ Ῥα!]. 
6) οἱ οἰ αηὶ οανηἷς δα. ΟἿ, δὰ Πᾶδς 

ἤομ. 13, 14. 
Τὴ δϑίοίο Ῥτοϑυμίογὶ βινα Ῥα]. Ἀορ. 
(ἀρ. ΙΧ. 1) δοηραγος υοξίγος ἀϊιϊ εϊο 

ρος. 



ΙΟΝΑΤΙ ΕΡΙΘΤΌΠΑ Δ0 ΤΑΚΒΕΝΒΕΚ. 

αἰδεῖσϑε " οἵ γονεῖς, τὰ τέχνα ἐκ- 
τρέφετε ἐν παιδείᾳ καὶ νουϑεσίᾳ 
Κυρίου. Τὰς ἐν παρϑενίᾳ᾽ τιμᾶτε, 
ὡς ἱερείας Χριστοῦ᾽ τὰς ἐν σεμνο- 
τητι χήρας, ὡς ϑυσιαστήριον Θεοῦ. 
Οἱ κύριοι, μετὰ φειδοῦς τοῖς δούλοις 
ἐπιτάσσετε" οἵ δοῦλοι, μετὰ φόβου 
τοῖς κυρίοις ἐξυπηρετεῖτε." Μηδεὶς 
ἐν ὑμῖν ἀργὸς ἔστω" μήτηρ γὰρ 
τῆς ἐνδείας ἡ, “ἀργία. Ταῦτα οὐκ 
ἐπιτάττω, ὡς ὦν τι; εἰ καὶ δέδεμαι᾽ 
ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφὸς ὑ ὑπομιμνήσκω. Εἴη 
Κύριος μεϑ᾽ ὑμῶν. 

πὶ ᾿Οναίμην ὑμῶν τῶν προ- 
σευχῶν᾽ προσεύχεσϑε,ἷ ἵνα ̓ Ιησοῦ 
ἐπιτύχω. Παρατίϑεμαι ὑ υμῖν τὴν ἐν 
᾿Αντιοχείᾳ" ἐκκλησίαν. ᾿Δσπάζον- 
ται ὑμᾶς αἵ ἐκκλησίαι Φιλιππησίων, 
ὅϑεν, καὶ γράφω ὑμῖν. ᾿Δσπαζε- 
ται ὑμᾶς Φίλων ὁ διάκονος ὑμῶν, 
ᾧ καὶ ἐγὼ εὐχαριστῶ, σπουδαίως 
ὑπηρετοῦντί, μοι ἐν πᾶσιν. ᾽4σπά- 
ξεται ὑμᾶς ᾿Ἵγαϑόπους ὁ διάκονος, 
ὁ ἐκ Συρίας, ὃς ἀκολουϑεῖ μοι ἐν 
Χριστῷ. ᾿Ασπάσασϑε ἀλλήλους ἐν 
ἁγίῳ φιλήματι. ᾿Δσπάξομαι πάντας 
καὶ πάσας, τοὺς ἐν Χριστῷ. Ἔῤ- 
ῥωσϑὲ σώματι. καὶ ψυχῇ καὶ πνεύ- 
ματι ἑνὶ, καὶ ἐμοῦ μὴ ἐπιλάϑησϑε. 
Ὅ Κύριος μεϑ᾽ ὑμῶν. 

(ἀρ. ΙΧ. 1) αὐνεῖσϑε γο58.. προη- 
γεῖσϑε ΒΟΥ. 

2) παρϑεγνεία 0. 

8) [χὰ Οοὐά. Β ΟΥ̓ ἱπνονεἶιαν οὗ δοῦ- 
λοι --- ἐξυπηρετεῖτε" οἱ κύριοι --- ἐπι- 
τάσσετε, «πιοὰ 64. γοβδίιδβ. Ἀι556} 15. οἱ 
Οὐ οίομιβ, οοπηβοηϊθηΐα [ηϊ. ᾿αΐ. οἱ ΑΓΠῚ., 
πί ΠΟΒ ἴῃ ἰοθχίιι, 

ἕὰρ. Χ. 1) προσεύχετε Β. 
2) ἐν ἀντιοχείαν Ὁ ΚΝ πιοπάο86. 
9) ἔμοι Β. 
Ιπῃ Υ̓ δρίριᾶρμο: τοῦ ἁγίου ἵἱερο- 

ΙΧ, 208 

ΒῚΠΙ, Ποπογαίο ΡάΓΘηΐ65: οἱ ν05 Ρὰ- 
Γοηί65," ΠΙΪο5. παίγιϊα ἴῃ ογπάϊ θη 6 
οἱ ἀἰ οἰ! πὰ Βοιηΐη!. Εδ5,} 486 ἴῃ 
γἹΡΡΊηαἰ6 ϑηΐ, ΠΟπΠοΙαΐίθ, 5οαΐ 58- 
ΟΓᾺ5. ΟΠΓΙ5[1: νἀ πὰ ρἀϊοαβ τι 58- 
ΟΙΆΓΠΙΠ] Π6Ὶ ὙΘΠΘΓΔΠΪηΪϊ. ΠΟΙΏΪΗΙ, 

ΟΠ ΡᾶγοΙίαία οϑίοίθ. ὅ'6 νυ, ΟΠ] 
{πη γ6 ἀοιηϊηϊδῦ ἀρβογνιίθ. ΝΘΠιΟ 
ΟἴἸΟ5118. ἰῃ γος 51. Μαΐου. θῃΪπὶ 
θροϑίαϊ!β δὲ νδοιᾶ5. Ηδθο ἁπίθηι 
ἀἸ θη 5, ΠΟῚ. [ΠΡ ΘΓΟ, (πιδηΐαμη οροτγίεί : 
οἱ 51 4υϊάθῃι νἱηοίι5. 511, ἰδ ΙΔ 1η 
[ΡαΐγῸ8. ΘΟΙΏΙΠΘΙΊΟΓΟ: δ 51 ΠΟΙΏΪΠΙ5 
Θ5: γοθβοῦμῃ 

Χ, Αἀααίβινι γο8. γί }}ῖ15 
γ ΘΒ ΡΙ5. ΠΟΙ 116, αἰ [6511 ἸΠΘΓΘΔΓΡ 
Δ4ΙΡΊ501. (μη  η 40 ν 15 ΕΟ] 6518}, 
4186 οβ ἴῃ ΑΠΠΙΟΟΝΙΔ. δϑαϊαίδηϊ 
γο0 8 οἰοοίαα Προ βίο ΡΠ ΡΡΘΏΒΙΠΠῚ, 
πηα οἱ 50 ῦ0Ὸ νοῦ ]5. ϑα!αίαί νὸ5 
ΡΏΠΟΙ ἀϊδοοηι5 ναϑίθυ, αἱ οἱ 660 
σγαί 5 ἃρο, Ὀ6Π6 ΠῚ 5ΘΥΥΙΘΠΪ [ἢ 
ΟἸΏΠΙ 5. δϑαϊαίαΐς νὸ5 Αρδίποριι5 
ἀϊδοοπι5 ἀ6 ϑυγία, {α]ἷ τη6 56 αἰ 
ἴῃ Ομγιϑίο. ϑαϊίαία ᾿ηνιθθη ἴῃ 
Οϑόι!ο βᾶποίο.5 ϑαίαϊο ππίνουβοϑ οἱ 
ΠΠΙνΟΥβᾶ5, (ἀπ δὴ ἴῃ (ΟΠ γιϑίο. 
[Ππ0Ο]πη65. οϑίοίθ ΘΟΓΡΟΓΘ οἵ δηϊ πιὰ 
οἱ βρίγιία, οἱ τηοϑὶ πρῦ ΟὈ ν βοδ η Π]. 
Εἰ 511 Πδιι5 νοι βοιπ. 

μάρτυρος ᾿Ιγνατίου ἐπιστολὴ “΄ πρὸς 
τοὺς ἕν Ταρσῷ. 

2) Ἐρῃ. 0, 4. 
9) ὁαβηιο ἢθρ. 
4) ἀοηυϊιὶ Ῥαὶ. 
5) Νοηῖο ἥν υοὐῖδ οὐἴοϑιη5 51, ΒᾺ]. 
6) νοδέβοιηη 65, Ἀθδ. 
ΘΗΡ. τ 1) χιυο᾽ Ἰθ6: 
ον» 
8) Τίὰ οχ Βρορ., απΐηιο Ῥα], νὰ]ς. 
4) ποῖ, Βερ. 
5) 0 5ουρίίο : Εριοῖ, αὐ αγ 861,86 8 

ἴθ Ρᾳ]., Εωρι οὶ! φιανία ἴῃ 68. 
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ΤΟῪ ΑΥ̓ΤΟῪ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟῪΣ ΠΕΡῚ ΒΑΠΤΊΣΜΑΤΟΣ 

ἘΠΙΣΤΌΛΗ.!: 

᾿Ιγνάτιος, ὃ καὶ Θεοφόρος, ἐκκλησίᾳ Θεοῦ ἠλεημένῃ ἐν πίστει 
καὶ ὑπομονῇ, καὶ ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, τῇ οὔσῃ ἐν Φιλίπποις, 
ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

᾿ Μεμνημένοι τῆς ἀγάπης ὑμῶν. καὶ τῆς ἐν Χριστῷ σπουδῆς, 
ἧς ἐνεδείξασϑε εἰς ἡμᾶς, πρέπον ἡγησάμεϑα γράψαι πρὸς τὴν φιλά- 
δελφον ὑμῶν κατὰ Θεὸν ψυχικὴν ἀγάπην, ὑπομιμνήσκειν ὑμᾶς τοῦ ἐν 
Χριστῷ ὑμῶν. δρόμου, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, σύμψυχοι, τὸ ἕν 
φρονοῦντες, τῷ αὐτῷ κανόνι τῆς στίστεως στοιχοῦντες, ὡς Παῦλος ὑμᾶς 

ἐνουϑέτει. Εἰ γὰρ εἷς ἐστὶν ὁ τῶν ὅλων Θεὸς, ὁ Πατὴρ τοῦ Ζρι- 
στοῦ, ἐξ οὗ τὰ πάντα" εἷς δὲ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς, ὃ τῶν ὅλων 
Κύριος, δι᾿ οὗ τὰ πάντα" ἕν δὲ καὶ Πνεῦμα “ἥγιον, τὸ ἐνεργῆσαν ἐν 
Μωσῇ͵ καὶ προφήταις καὶ ἀποστόλοις" ἕν δὲ καὶ τὸ βάπτισμα, τὸ εἰς 
τὸν ϑάνατον τοῦ Κυρίου διαδιδόμενον "ἢ μία" καὶ ἡ, ἐκλεκτὴ ᾿Εκκχλησία" 
μία ὀφείλει" εἶναι καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν πίστις. Εἷς γὰρ Κύριος, μία 
πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Θεὸς καὶ Πατὴρ πάντων, καὶ διὰ πάντων, 
καὶ ἐν πᾶσιν. 

Π. Εἷς οὖν Θεὸς καὶ Πατὴρ, καὶ οὐ δύο, οὐδὲ τρεῖς " εἷς ὁ 
ὧν, καὶ οὐκ ἔστι' πλὴν αὐτοῦ ; ὁ μόνος ἀληϑινός" Κύριος γὰρ, φη- 
σὶν, ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστίν." Καὶ πάλιν Οὐχ εἷς Θεὸς ἔκτι- 
σεν ἡμᾶς; οὐχ εἰς Πατὴρ πάντων ἡμῶν; Εἷς δὲ καὶ Υἱὸς, “Μόγος 
Θεός. Ὃ μονογενὴς" γὰρ Ἱ φησὶν, ὁ ὧν εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Πατρός. 
Καὶ πάλιν᾽ Εἷς Κύριος ᾿]Ιησοῦς Χριστός. Καὶ ἐν ἄλλῳ" Τί ὄνομα 
αὐτῷ, ἢ τί ὄνομα τῷ Υἱῷ, ἵνα γνῶμεν ; Εἷς δὲ καὶ ὁ ̓ Παράκλητος. 
Εν γὰρ, φησὶν," καὶ Πνεῦμα, ἐπειδὴ ἐχλήϑημεν ἐν μιᾷ5 ἐλπίδι τῆς 
κλήσεως ἡμῶν. Καὶ πάλιν" Ἕν πνεῦμα ἐποτίσϑημεν᾽ καὶ τὰ ἕξῆς. 
Πάντα δὲ ταῦτα τὰ “χαρίσματα δηλονότιϊ ἐνεργεῖ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα. 
Οὔτε οὖν τρεῖς πατέρες, οὔτε τρεῖς υἱοὶ, οὔτε τρεῖς παράκλητοι" ἀλλ᾽ 
εἷς πατὴρ, καὶ εἷς υἱὸς , καὶ εἷς παράκλητος. ΖΔιὸ καὶ ὁ Κύριος 

ἀποστέλλων τοὺς ἀποστόλους μαϑητεῦσαι πάντα τὰ ἔϑνη,,, ἐνετείλατο 

1) ἐπιστολὴ δοοεϑ5ὶ( ἐχ Β, ὑρὶ πι- 
6115 ε΄. 

2) Πε4ϊ] διαδιδόμενον ο. Ε, διὰ 
διδόμενον ΟΥ̓́, διδόμενον Β γυς. 

3) δ]ρ. δὲ Ῥοϑί μία οχοϊαβὶ ο. {τἰ- 
5 τη61]5. (οὐά. εἱ Ε΄. 

4) ὀφείλη Ὁ Υ, ἴπ Π|Ὸ ὀφείλει 
Πη8η. 8566. 

ὕαρ. {1.1 ἔσχεν ΟὟ. 
2) Πἰὰ ΟΥ̓́, ἐστί Β γο55. 
9) ἔχτισε 0. 
4) ὁμογενὴς ΡῬ. ὃ μονογενὴς Β. 
ὅ) [ὰ 0 ΚΥὶ, τὰ ΒῈ γο85. 
θ) μίέᾳ (εἰ0) Β 

1) 1ὰ ΕΟΥ͂, δῆλον ὅτι Β Υο85. 
8) χαὲὶ οἱ. Β. δι θβθαθηβ ὁ δοοϑββίί 

ἘΣ ὍΥ; 
9) ἔϑγης Υ. 

1) Πποῖρὶϊ οἱιδάοηιν αὐ ρ)]ρ}οη 55 ὁ 
δαρίΐξδηιο ϑονὶρία 46 οηάαηιπο 06} διρια- 
πηι Ῥα].. ποὶρὶ! Υ ΒΡ. 

2)1 Τίμι. 4, 10. 
9) οβίοηαιῖς Βρρ. 
4) ἃ]. ἀδοθης 6586 (ὩΣ. 
5) ποϑβίγὶ Ῥαᾷ]. ἢθρ. 

Σ μς αἱ! Ῥα]. Το οι5 ἰδ δίιι5. οβϑὶ 1 (ΟΣ, 



ΙΟΝΑΤῚΙ ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΑὮἢ ΡΗΠΙΊΙΡΡΕΝΒΕΒ, 1,1, 20 

ἘΡΙΒΤΟΙΑ Δἢ ΡΗΠΙΡΡΕΝΘΕΘ, ΡῈ ΒΑΡΤΊΙΘΝΟ. 

ΡΕΒ ΕΠΡΗΛΝΠΙΝ ΓΤΕΘΟΤΟΒΕΝ ΝΑΥΙΜ ΤΑΝ ΑΘΘΟΕΝΘΌΒΤΙἊΙΝ. 

[σηδίπιβ, 4ὰὶ οἱ ΤΏΘΟΡΠΟΙΙΒ., ΘΧ ΠΉΡΘΓΙΟ Π6Ὶ Ῥαίγα. ΤΠ 56] ΟΟΥ  Ἰὰ τη 
οοηϑθοπίδο, ἰπΠ Πἀ6 οἱ ραίθηΐα οἱ αἰ] θοί Ομ διη8 ἄο]ο, Ερο]οβίδθ, 
{86 οδϑὲ ῬΠΠΠΡΡΙΒ, ΠΙΒΟΡΙΟΟΛἀΙὰἃ οἱ ρὰχ ἃ ἢθο Ραίγρ, οἱ Ὠοιηῖηο 
Ι6ϑσὰ ΟΠ γβίο, {π| δϑ βα] γαίου ΟΠ Πὶ ΠΟΙ ΠΠ1Π], τηᾶχίιηθ ΠΟΙ τη." 

Ι. ΜοπΊΟΥῸ5 ον {15 νοϑίγδο οἱ 50] ΠΟ] |Π15, πᾶ ο5ὲ ἴῃ (ΠΥ βίο, 
4π|ᾶπὶ οϑβίθη ἰ5115ὅ ἴῃς ΠΟ] 5, ἀθοθηιονῦ ΓΘ ΓΓΓ ΘΙ ΠΠΠ15, ΒΟΥ ΘΟ δά ἔγαίοι- 
Π81 ἰῃ ΠΟΙΏΪΠῸ ἘΠ ΔηϊΠη14[15. γοϑίγαθ ἀΠ]ΘΟἰ ΟΠ ΘΙ, ΟΟΙΠΠ]ΘΙΠΟΓΔΠ5 γ05 ΟἹΠ"- 
5115 νϑϑίγι" ἴῃ (Πγιβίο, αἱ τἀ] ρϑῖη ἀΠ Οα {15 ΟΠΠΠ65, ἘΠῚ1ΠῚ 56 η 1665, ἴῃ ΠΟῸΟ 

ἰΡ50 Πάδ᾽ οᾶποπο ἢἶχι, βίου οἱ Ῥαμ 5. ΘΓ η5. νῸὸ5 ἀἰο: Ππτι5 οί 
Θηΐ πη οἸηηΐαπι Ποιι5, Ῥαίοι ΟΠ ΓΙ βιϊ, ὁχ 4π0 οἠπηΐᾶ ; οἱ ᾿πππι5 ΠΟΠΉΪΠ 115 ΠΟΒΙΟΥ 
[68115 ΟΠ γιβίαβ, ΠΙΠπι5. Ποὶ ὉΠΙ ΘΗ Π|5., (ΘΙ ΠΔΙΟΥ ἘΠΙΝΘΥΒΟΡΙΏ, ΡΟ {61 
ΟἸὨΠἶὰ.. ὕΠπ||5 ἁυΐθιη οἰϊᾶπ) ϑρ ΓΙ 5. ϑαποίιβ, 64πὶ ΟροΡαθαία" ἴῃ ΝοΟγ56 
οἱ Ῥγοριθίϊ5 οἵ Ἀροβίοιβ. ὕππιη {πόα οἱ θᾶρίϊϑιηᾶ, «πο ἀδίαν ἴῃ 
τοῦθ ΟΠ γῖϑι. ὕπα ᾿ΐλάιθ οἰϊαιη ΕΟ ο5α" 6588 ἀδθοί, οἱ ἀπὰ Πάθ5, 
αυδ6 οδϑὲ ἴῃ (τιβίο, βθοσηάπηι ἀϊοίαη οἰπιβ θη ΑΡΟΒΙΟΙ. ἀϊοθηί 5: ,[Πητ|5 

Βοιηΐπαβ,, ἀπὰ ἤάθ5, ἀπ Ὀαριἰ5πιᾶ, πητι5 θ 618 οἱ ῬϑίθνῃΡ. οἰπηΐππι, (αἱ 
δϑὲ ΒΊΡΘΙ ΟΙΠΠ65, Θ᾽ Ρ6Γ ΟΠΊΠ65, Θἱ ἰπ ΟἸΏΗΪθι5.. Ὁ 

Π. ὕπιβ ΘΓρῸ εϑι Πθὰβ οἱ Ῥαίογ, οἱ πο ἄππὸ ψ6] {γ65: πη1|5 80]- 
᾿ἰοοί χαὶ οϑί, δὲ ποι δϑίὐ ργδθίθι" ΘαΠ|, 5018 ὙΘΓ15. οΠΟΠΉΪ 15. Θηΐμι, ὃ 
ἰμαϊϊ, (Π 65 ἰαπ85, ΠΟΙ Πτ15. ἀπιι5΄ δίς. ΕῚ ᾿ἰογαηι: ΟΝΟΠΠ6. ὑππι5 Ποιι5 
ὀγθανὶΐ 05: δ ὉΠῚ5 ρᾶῖθν θ8[ ΟἸΠΠΪΠΠῚ Ποϑίγιιμ “ἢ ὕητἰ|5 “Ζπο4α6. οἱ 
ΠΠ]ϊα5, Πθὰ5. δογθη. οΠπίρϑηϊπ5΄, ἱπααὶ!,᾽ (4αὶ 658ι ἰπ βίπα Ραιγὶς..ς. Εἰ 
ΓΌΓΒΙΠΙ :ἶ ({Πππ5 Πομλΐηα5 [6515 (ΠΡ βίαβ.. Εἰ 4101: (Οαοά δ5ι ποιηθη οἰπι5 ; 
αὶ ΄φυοὰ 6ϑὲ ποθὴ ἢΠ1Π οἷς .ς δοϊίοία πΐθηι, 4|ἃ ἀπιι5 δϑί θἰίδιῃ 
ϑρίγιία5. ϑαποίπιϑὃ Ῥαγδοϊθίαβ ; βίοαί ἰάθη Ράμ]5. αἰ. πὰς ϑρινίίπ5, 
βίοαΐ νοοᾶΐ! δϑί15. ἴῃ πὰ 506 ̓ νοσδίϊοηϊς γϑϑίγαο. ΕΓ [ἰθγιπη ἢ (ΟἸηπ65,, 
ἰμαα δ, ,ἰπ ἢ ἀπὸ 5ρ τ ἢ ροίαι! ϑυιηι5.. ΜδηΙ 656. ἁπίθπὶ ΟΠ ἃ᾽ ἢ ἀο0Πὰ 
δΡΔΙΙΔΓΙΙΠΙ ἰρ858. ἀππ5 δίχα ἰάθπι ϑρίγ[α5. ὁρογαίαν. ἢ ΕΥΡΟ πράτ {γ65 
Βηΐ ῬάΙΓΘ5, ΠΟ48 ἰγΓθ5 ΕἾΠΙ, 564 θ΄ {Γ[658 Ῥαγδο] οί! ; βϑεὶ πητι5 Ρδίρυ, 
οἱ ἀππ5 ΕΒἾ]Π5, οἱ πητ15 ῬΑγδοϊθίαβ. ΡΡΟΡίογ {ποα οἱ Ποιηϊηιι5. τη [θης 
ἈΡοϑβίοιοβ ἀθθθυθ ΟΠ]Π65 σϑηΐθϑ, ργάθοθρΙ οἱἰβ,, 7 θαριϊχᾶγο Θὰ5. ἴῃ ΠΟΙΉΪη6 

1) οηΐην δάροϑυϊ οὃχ αὶ]. ἢθρ, δα. 1) ΓΟδρδαδν Ος 
γοποία 1540. 8) Ργον" 80, 4. 

8) Πὰ ΡᾺ]. ἢδρ., Εοοϊοβία οἰΐαην να]ο. 
9) ἄθι5 Ρα]. ἢθρ. (δίθγιιπη οἵ. ΕΡ!. 

4, ὅ 5(. 

9) δαγοίιιδ. οἵη. ἤθρ. {ΠΡ χπ6 (οά. 
οΟηδίδη!οι" ραγαοίϊίι5. 

᾿ : 10) Ερῃ. 4, 4. 
ΔΑ το ΟΝ ΟἸ6 5 οἱ 1) ΟἼ65 Οἱ 1), 1 κοι ἀρέϊν Ρα]: 

δρ. 1. 1) ἴδνιι5 65, ογο ΒΘ. {5 ΕΣ νοὶ π ̓ς 
2) 68. Δ΄ αἸ4Ϊ ο. δ, οἱ δα. γποία 1540. τἰδηξνυσ 
3) Ῥοπιΐηιις ομῖπι φιὰ 651 ἈΘ6. 14) ὕοοο. ἦπ τήν ερὶγῖί, 465. ἴῃ ἤδθρ. 

4) νοῦ Ῥᾷ]. Τοοι5 οϑί Πεαί. 6, 4. 15) οηιθῖα ὙΘΟΘΡῚ εχ Ραὶ]. ἢβθρ. οὐ. 
ὅ) ποϑίγμην οἵη. Ρᾷ]., υδϑίγιηι ἰθρ. Ὑορηρία 1540. 

Ἀδρ. [μοοὰδ οϑί ΝΑ]. 2. 10. 10}... ὕὅ0ὅ1...192..1- 
6) Ιο᾿. 1, 18. 11) Μαῖιμ. 28, 19. 
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αὐτοῖς βαπτίξειν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ" Υἱοῦ καὶ τοῦ 
“Ἅγίου Πνεύματος" οὔτε εἰς ἕνα τριώνυμον, οὔτε εἰς τρεῖς ἐνανθρωπή- 
σαντας,᾿ ἀλλ᾽ εἰς. τρεῖς ὁμοτίμους. 

ΠῚ. Εἷς γὰρ ὁ ἐνανθρωπήσας, οὔτε ὁ ͵ Πατὴρ, οὔτε ὁ ̓ Παράκλη- 
τος; ἀλλὰ μόνος" ὁ Υἱὸς" οὐ δοκήσει, οὐ φαντασίᾳ, ἀλλ᾽ ἀληϑείᾳ. 
Ὅ «Ἵόγος γὰρ" σὰρξ “ἐγένετο. {ει γὰρ σοφία ὠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον. 
Καὶ ἐγεννήϑη ὡς ἄνϑρωπος ὁ Θεὸς “όγος, μετὰ σώματος ἐκ τῆς 

παρϑένου, ἄνευ ὁμιλίας ἀνδρός. Ἢ παρϑένος γὰρ ἐν γαστρὶ λήψεται, 
καὶ τέξεται υἱόν. ᾿ἡληϑῶς οὖν ἐγεννήϑη, “ἀληϑῶς ηὐξήϑη ," ἀληϑῶς 
ἔφαγε" -καὶ ἔπιεν, ἀληϑῶς ἐσταυρώϑη, καὶ ἀπέϑανε, καὶ ἀνέστη. Ὅ 
ταῦτα πιστεύσας , ὡς ἔχει , ὡς γεγένηται, μακάριος᾽ ὁ ταῦτα μὴ πι- 
στεύσας ,᾿ ἐναγὴς, οὐχ ἧττον τῶν τὸν “Κύριον σταυρωσάντων. Ὅ γὰρ 
ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου χαίρει, ὅταν τις ἀρνῆται τὸν σταυρόν. 
᾿Ὄλεϑρον γὰρ ἑαυτοῦ" γινώσκει τὴν ὁμολογίαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο 
γάρ ἐστι τὸ τρόπαιον κατὰ τῆς αὐτοῦ δυνάμεως ὅπερ ὁρῶν φρίττει, 
καὶ ἀκούων φοβεῖται." 

ΙΥ. Καὶ πρὶν μὲν γένηται ὃ σταυρὸς, ἔσπευδε γενέσϑαι τοῦτο ̓  
καὶ ἐνήργει" ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειϑείας, ἐνήργει ἐν ̓Ιούδᾳ, ἐν Φαρι- 
σαίοις, ἐν Σαδδουκαίοις, ἐν πρεσβύταις » ἐν νέοις, ἐν ἱερεῦσιν" . Μᾶ.- 
λοντος δὲ γίνεσϑαι, ϑορυβεῖται ," καὶ “μετάμελον ἐμβάλλει τῷ προδότῃ, 
καὶ βο θόχον αὐτῷ δείκνυσιν " καὶ ἀγχόνην διδάσκει" φοβεῖ “δὲ καὶ τὸ 
γύναιον, ἐν ὀνείροις, αὐτὸ καταταράττων, καὶ παύειν πειρᾶται τὰ κατὰ 
τὸν" σταυρὸν ἯΣ: πάντα κάλων κινῶν εἰς τὴν αὐτοῦ κατασχευήν᾽ οὐ 
μεταγινώσχων ἐπὶ τῷ" τοσούτῳ κακῷ" εἰ γὰρ ἀν οὐ πάντα ἦν πονη- 
οὐς᾽ ἀλλ᾽ ἐπήσϑετο τῆς ἑαυτοῦ ἀπωλείας. ᾿ἤρχη γὰρ αὐτῷ πκαταδί- 
κῆς ὁ τοῦ Χριστοῦ σταυρὸς, ἀρχὴ ϑανάτου, ἀρχὴ ἀπωλείας" διὸ καὶ 
ἔν τισιν ἐνεργεῖ ἀρνεῖσϑαι τὸν σταυρὸν, τὸ πάϑος ἐπαισχύνεσϑαι͵ τὸν 
ϑάνατον “δόκησιν καλεῖν, τὴν ἐκ παρϑένου γέννησιν περικόπτειν, τὴν 
φύσιν αὐτὴν διαβάλλειν᾽ ὡς μυσαράν." ᾿Ιουδαίοις συμμαχεῖ εἰς ἄρνη- 
σιν τοῦ σταυροῦ, “Ἑλλησιν εἰς συκοφαντίαν μαγείας δον αἱρετικοῖς εἰς 
φαντασίαν. Ποικίλος γάρ ἐστιν ὁ τῆς" κακίας στρατηγὸς, κλεψίνους, 
ἄστατος, ἑαυτῷ , ἐναντίος " καὶ ἄλλα μὲν προβαλλόμενος, ὃ ἕτερα δὲ δει- 

κνὺς" σοφὸς γάρ ἐστι τοῦ κακοποιῆσαι, τὸ δὲ καλὸν ὅ τι ποτέ ἐστιν 
ἀγνοεῖ" ἀγνοίας γὰρ" «πεπλήρωται, δι᾿ ἑκούσιον “παράνοιαν. Πῶς γὰρ 
οὐχ ἔστι" τοιοῦτος, ὃς μηδὲ πρὸ ποδῶν τῶν ἑαυτοῦ λόγον βλέπει; 

10) Τ γο58. 9) Πὰ ΟΥ̓́, ἑερεῦσιν ὁ. ΡῬαποίο, 58} 
11) ἐνανϑρωπίσαντας ΟΥ̓. π|. ν Ε, ἱερεῦσι Β γο88. 
ὕαΡ. 1Π. .) μὐγονννς 4) ϑορυβῆται Υ, οἱ ρυίυβ 0. 
2) γὰρ οι. 0. 5) δείχγνυσι Β ΕἾ γοξβ. 
8) ὕοος. ἀληϑῶς ηὐξήϑη ομι. ΟὟ 6) τὸ ΟΥ̓́. 
4) ἔφαγεν ἢ. 
5) πιστεύσας 5ογϊρδὶ ο. ΒΕ ΟΎ, πι- 

στεύων δ ο85. 
60) ἑαυτῶν Υγο85., 

Ιρ 81. 
1) φοβῆται ΟΥ̓, 

ΟΧ ΘΟΙΤΘΟΙ 1 ἃ. 
ΠΡ 1} 51} τόδ ἘΠ ΟΥ τοῦτον 

Β γοβ5Β. ΠΙυὰ αιΐάθπ αἱ δηϊοοράθηβ 
ἀργνεῖσϑαι τὸν σταυρὸν ΤΟΙΟΓΘη πη. 

2) ἐνείργη Υ, ΡΥΐα5. οἰΐαπι 0. 

παι ἀπθὶο σα] ατηὶ 

ἴῃ ἢΠῸὺ φοβεῖται 

1) χαλὸν ΟΥ, ἴῃ {ΠΠ|8 πιᾶγρ. χάλων. 
8) τῷ οι. ΕΟΥ͂. 

9) ΒοΥρΡΒὶ εἰ γὰρ ιἂν (δῈρ}!]. μετέγνω) 
ο. ΕΟ. ἰάθπι οβί ἡ γὰρ ἄν ἰπ ΐ; ἡ γὰρ 
ἂν Β 055. 

10) ἔπαισϑαιτὸ ΟΥ̓́, ἐτήσϑετο Β. 
11) Τὴ ΟὟ Γοὐηὰ ῬΟΞΙΘΥΟΥ μυσεράν. 
132) μαγίας ΟΥ. 
19) τῆς ἰγΡοιμοία ὨΘ ΟΠ σΘη5 Δ}. 058. 

ῬΟΡΥΟΡ ἴῃ τοῦ. 
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Ραίνὶς οἱ ΕἾΠῚ οἱ ϑριγιιπ5. ὅδηοί!, ΠΟἢ ἴῃ ἸΠΠῈΠῚ (π|6 {ἃ} {γῚΠ ΟΥΏΠ1Π), ΠΘ 4116 
[ἢ (Γ6 5. ὉΠΠΠ5. ΘΙ 5 ἀ θη 16 ΠΟΠΟΤΥΪ5. 

Π|. Ουΐα ἀπιι5 οϑὶ ἰδπίαιη, {πὶ Ποπιο ἰδοίιι5. δὲ; 50 Ῥαίρυ. 501]1- 
οθέ, πθάιθ Ῥαγδαοϊδίιιβ. 5ϑἀ 5015. ΕἾΠΠι5: ποη Ραἰαίνα ποθ ἴῃ ΡΠ δηΓἃ5- 
μηᾶίθ, 56 σογ θη νοῦίαϊθ. ΟΥ̓ θα ΘΠ ΟΔΓΟῸ ἴδοιμι οϑί, οἱ Πᾶ}}]- 

(αν! ἴῃ 6. οΑϑαρίθηϊα πάμηαπθ ΔΘ ἢ σαν! Ε1} 1 ἀοιηθμη.. ΕἸ ἰδοίι5. οϑί 
οἰουΐ ποιὸ οι δου. ΟΠ ΘΟΥΡΟΓΘ, αποά ϑυβοθρίί, ΟΧ ΥἹΓΡΊΠ6 : ΠΟῚ 
οχ ΘΟ] οοατοπ6 5 Ποῖ ἁαΐ 5οπηΐ πη 6. νἱρῖ. οΥγσο δηπη," ἰπαα,Ὁ (πη αΐθΡῸ 

οοποὶρίθί, οἱ ραγίϑὶ ἢ] μη... ογα οὐροῦ παΐτ8. δϑῖ, δὲ ὑυθῦθ ογθΥΪ ; ὙΘΓΘ 
τηδπαποδνι," οἱ ὈΙΡ1: νοῦ ΘΓ ἤχιβ δὶ οἱ τηουΐμπι5, οἱ γοϑαγγοχιῖῖ. Θαὶ 
πᾶθο ογὔράϊί, δίοαί Παραῖ, {πὸ τπηοο Ὠδίιι5 οϑὲ, ᾿)θαίιι5 θϑί. ὅὁϊὶ δαίθιῃ 
Πᾶθο ΠΟ ΟΥΘαΪΐ, ΠΟΙ ΠΉΪΠ115 οϑ᾽ 8ἃ}}0 615, 4π| οι ΟΥΠΟΙ χουιιηΐ. ΒΓΙΠ- 
0605. ΘΠΪΠῚ τη] ἴθ πο. βαπάοί, (πᾶ π 0 (15 ΟΥΙΟ6 πὶ πορᾶνογιί. [Ιη[6Γ1- 
ἴα] ΘΠΪΠῚ 5:01] ρ8] 6558 ὁορηῃοβοιί ΘΟΠ Θ5ΒΙΟΠΘΙῺ ΟἸπΟ5. ΠΌΟ 651 ΘΠ1Π) 
(ΟΡ Πἀθαπὶ ΟΟΠ Γὰ 615 νἱγαΐθιη : «0 ἃ ν᾽ 465 Θχρανοϑοίί, οἱ ἃ 1685 {ἰπ|θΐ. 

ΙΥ, Νὰηι οἱ δηίθψυδπι [χοία 6586 ΟΥ̓Χ, [πὰ αὶ ἴδοογα πος, οἱ 
Ορογαν ἴῃ ἢΠ]Π|55 ΑἸ Π ἀθηϊα6. Ορδγαίιιβ οϑὲ δαίθηῃ ἴῃ [πάὰ,ὅ ἴῃ ΡΠν- 
5865, ἰῃ ϑαἀάποδρίβ, ἴῃ 56} } 0 Υ 15, ἴῃ ᾿αγθηΐθι5, οἱ ἰπ΄ ΒΟ Ρο  }}τι5. 
ὕππι ἀπίθπι ρΓΟρογαγοί, αἱ ἤογοῖ, οοπίαν) δία ΄ οἱ ροβίθα ἀθβρογα ΟΠ θη" 
ἱπη Πη 51} ΡΓΟΑΙΓΟΥΊ, οἱ Ἰαᾳαθαμη οἱ οδίθμα!ϊ, οἱ βαβρθπά απ ουπὴ ἀσαα : οἵ 
ΠΉ]ΠΘΤῚ ἱΠη Π} 1511 {ΠΠἸῸΓ ΘΠ] [ἢ ΒΟΙΏηΪ0, ἴΡ086. ΟΠ αΡθΔΠ5. οἵ ΘΟΙΏΡΘΒΟΘΓΘ [6 1η- 
ρΡίδηβ ρί θα! απ) ΟΥ̓ ΟἾδ, ἴ'Ρ088. ΟΠ ΘΥΟΟΔΠ5. Θ᾽ ΠΠΟΥΘΗΒ5. 1Π 5118) ΡΓΔΟΡὰ- 
ΓΑΙ ΠΟΙ; ΠῸΠ ΓΘΟΟΡΠΟΒΟΘΙΒ: [π΄ ἰδη ΠῚ ΘΠΪΠῚ πηΔ] ἃ ΘΡἂΠπΐ ΠΟ ΟἸΠΗΪΔ. 
ΜΠ Ισηπ5. δυΐθηη 56} {16})ὰ1 5ιιᾶτη ΟΡ αἰ οποιη. ἢ [πἰϊαμη δαΐπλ 11 [αἱ δά 
ἀδιηηδίϊοποη) ΟΥχ ΟΠ Ιδι1, ΡΥ ΠΟΙ αΠὴ ΠΟΤΕ 5., π᾿ πππὶ ΡΘΡἀΠΠ0η158. ΡΓΟ- 
ΡίοῦΡ. ψιοὰ ἱπ ΔΙ αἰ 15. απ! ἀπ ΟρΟΓ Δα ΠΟΡΆΓΘ ΟΥΟ6Π:, ῬᾶΒ5ΙΟΠΘΠ) ΘΓῚΙ- 
θΟΒΟΟΓΟ: 4Π] τηογίθπὶ ΡαΔηΐ γοοᾶγο ΥἹΡΡΊΠΐ5. ΘΟ ΘΓ ΔΙ ἢ 6Ώ), ΟἸΓΟΙΠΟΙ (66 
ἰρβᾶπι παίαγαπι, οἱ αἱ Π τη} 6. αιιὰϑὶ οὐϊοβαιη. [πάδθογιπι ΧΙ Παΐον οϑιἣ 
δ πθσαϊο 0 1 ΟΥΙΟἾ5, ῬαράποΓαπ δ ΘΙ ἰδ ᾿Ππὰρίδθ, ΗΔΟΓΘΙ!ΟΟΙΙΠῚ 
δ ρῃαδηίαβίαιη. ΜᾺ] ΟΓΠΙΪ5. Θπΐμπι Θ5.᾽ Ὁ τηλ] ἰ86 ῬΓΙΠΟΘΡ5, [ΓΔ 5. 56Π8118, 
ΘΟ ΓΆΓΡΙ15. ΘΙ ΙΠηθὲ ρ81: οἱ α᾽ϊὰ ψαιάθηι 11 {{6η 5, ἅΠ1ἃ ΥΘΓῸ Οδβίθηϊδη8. 
ϑαρίθηβ οβϑί ἡ  οηΐ ἃἀ πηα]οίδοϊθηαμη; 404 ΒΟπαμ αϑί διιΐθηι, πθ6801 
ΑΙ Φαδη 40. Ιβπογαπίία ΘΠ μη ἢ ΤΟΡΙοἴπ5. δδί ρ6ν ἱπο 6 ἀἸ Θη[[8π}. Οποιηοάο 
ΘΠΪΠῚ ΠΟ 511 (4|15, αὶ πΠῸῚ 51:01] ΡΓΟΡΟΠΙΐ 51 ΒΘΙΡΙΠΟΠΟΙῊ ζ 

14) γὰρ οχι. ΒΟΥ. 8) Θρογαίιι5. 68: ατΐομι Ἰηυϊάϊα ἘΔΙ., 
15) ξτῖν ΟὟ ορογαίιι5. απίογη, ἐηυϊάϊα ἈΘρ. 
10) μήτε ΟΥ̓. 4) ἦν οἵη. ἢθρ. 
11) λόγων ΟΥ̓. 5) εοπίινϑαναίι» Ῥᾳ!. Βθρ. 

6) ἀοβρογαίἑοηοηι οτὰ. Ρα]. ἢθρ. (δ- 
ὑδρ. Π|. 1) ριαίι ῬᾺ!. (οτπ τας οἱ. ΜΙΝ, 27... .19. 
2) ἱπ]πανίίαυϊ! Ῥα]. 66. Τμοοτ5 6510. 

1. 14. Ταῦ βϑααϊίαν Ῥῦονυ. 9, 1. 
8) ἐπᾳιή! ργορ]ιοία ἈθΡ. (ὐϑίονιη οἵ. 

1) ωπέμην ἠιαΐα πηι Ἀθ6. 

8) διεροναην αἰξοηοηι Ὁ. δυιαην γ6γ1- 

ἘδδΣ 1: Ε1- [ἰοἸι Ήϊ] Ἐ68. ϑ) 

4) ογῃο οτι, Βο66. 9) απο αίονος. Ῥ. απωτ]αίο1 65! ΡΔ!]. 
5) τογὸ οἱ πιαημιοαυϊ! Ῥᾳ]. Πορ. Ἀδθρ. δαθίη ὁ αὐηοηαϊϊοηοην 501. ΡΔ!].. 

6) φιιὶ εὐιιοὶ Πατοριμν οι. Ἀορ. αὐηθηαϊίοηθηι Ὁ. αὐ ποραϊίοπθηι Ἀ68. 

ΠΡ ΙΥ- 1). νϑνγ ῬᾺΙ. 10) 681 ἐπΐηι ἴπν. ΡᾺ!]. 
2) οροτανὶ ἴη, Πἰος5 ῬΑ]. ἤθρ. (δἰουιτη 11) 68. οπι. Βορ. ΤΠ, οῖι5. οϑί [61 4,22. 

οἴ: Ἡρπ 2. 12) οἱ οηΐηιν ῬᾺ]. 
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γν. Εἰ γὰρ ψιλὸς ἄνϑρωπος ὁ Κύριος, ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος 
μόνον, τί περικόπτεις τὴν γέννησιν τῆς κοινῆς τῶν ἀνϑρώπων φύσεως; 
τί δὲ, ὡς παράδοξόν τι, ἐπ΄ ἀνθρώπου γενόμενον, τὸ πάϑος δόκησιν 
καλεῖς ; καὶ τὸν ϑάνατον τοῦ ϑνητοῦ δόξαν νομίζεις; Εἰ δὲ Θεὸς 
καὶ ἄνϑρωπος, τί παράνομον καλεῖς τὸν τῆς δόξης Κύριον, τὸν τῇ 
φύσει ἄτρεπτον ; τί παράνομον λέγεις τὸν γομοϑέτην, τὸν ἀνϑρωπείαν' 
ψυχὴν ἔχοντα; Ὅ “Ἴόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ τέλειος ἄνθρωπος, οὐκ ἐν 
ἀνϑρώπῳ κατοικήσας. Πῶς δὲ χαὶ Μάγος οὗτος, ὁ πάλαι μὲν πᾶσαν 
αἰσϑητὴν καὶ νοητὴν φύσιν κατασκευάσας γνώμῃ Πατρός" ἐν δὲ τῇ 
ἐνανθρωπήσει" πᾶσαν νόσον καὶ μαλακίαν ϑεραπεύσας; 

Υ1. Πῶς δὲ οὐχ οὗτος Θεὸς ' ὁ νεκροὺς ἀνιστῶν, χωλοὺς ἀρ- 
τίους ἀποστέλλων, λεπροὺς καϑαρίξων, τυφλοὺς ὀμματῶν, τὰ ὄντα ἢ 
αὔξων ἣ μεταβάλλων, ὡς τοὺς πέντε ἄρτους, καὶ" τοὺς δύο ἰχϑύας, 
καὶ τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον, τὸν δὲ σὸν στρατὸν ῥήματι μόνον φυγαδεύων; 
τί δὲ κακίζεις τὴν φύσιν τῆς παρϑένου, καὶ τὰ μοριὰ ἀποκαλεῖς" 
αἰσχρά; πάλαι ταῦτα πομπεύων, καὶ γυμνοῦσϑαι κελεύων, ἄῤῥενας 
μὲν εἰς ὄψιν θηλειῶν, ϑηλείας" δὲ εἰς ἀκόλαστον ἐπιϑυμίαν ἀῤῥένων. 
Νῦν αἰσχρά σοι ταῦτα νενόμισται, καὶ σεμνὸς εἶναι προσποιῇ," σὺ τὸ 
τῆς πορνείας πνεῦμα, ἀγνοῶν ὅτι τότε γίνεται αἰσχρὸν τι, ὅταν πα- 
ρανομίᾳ ῥυπανϑῇ᾽ ἁμαρτίας δὲ ἀπούσης, οὐδὲν τῶν γενομένων αἰσχρὸν, 
οὐδὲν φαῦλον, ἀλλὰ πάντα καλὰ λίαν " καὶ σὺ μὴ βλέπων, κακίζεις αὐτά; 

ΝΗ: Πῶς δὲ πάλιν οὐκ ἔτι σοι δοκεῖ ὃ Χριστὸς εἶναι ἐκ τῆς 
παρϑένου, ἀλλ᾽ ὁ ἐπὶ πάντων Θεὸς, ὁ ὧν ὁ παντοχράτωρ; τίς οὖν ὁ 
τοῦτον ἀποστείλας, εἰπέ" τίς ὁ τούτου κυριεύων ; γνώμῃ δὲ τίνος 
οὗτος ἐπειϑάρχησεν ;" νόμων δὲ ποίων" ᾿πληρωτὴς γέγονεν, ὁ μήτε 
γνώμῃ τινὸς, “μήτε ἐξουσίᾳ εἴκων ; καὶ τὸν Χριστὸν ἐξαιρῶν τῆς γεν- 
νήσεως, τὸν ἀγέννητον νὐμο ἐκεῖ. ,7γεγεννῆσϑαι, καὶ “σταυρῷ προση- 
λῶσϑαι τὸν ἄναρχον᾽ τίνος συγχωρήσαντος, οὐκ “ἔχω εἰπεῖν" ἀλλὰ γὰρ 
οὐ λέληϑάς με' τοῦ παλιμβόλου᾽ οὐδ᾽ ἀγνοῶ, ὅτι, διὰ λοξὰ καὶ δί- 
ὄυμα βαίνεις " ἀγνοεῖς δὲ σὺ τίς ὁ γεννηϑεὶς, ὁ πᾶν εἰδέναι προσ- 
ποιούμενος. 

ὙΠ]. Πολλὰ γάρ σε λανϑάνει" ἡ παρϑενία' Μαρίας, ὁ παρᾶ- 
δοξος τοχετός᾽ ὅστις ὁ ἐν τῷ σώματι" ὁ ἡγούμενος ἀστὴρ τῶν ἐν ὦ ἄνα- 
τολῇ, τῶν τὰ δῶρα κομιξόντων Μάγων" ᾿Δρχαγγέλου ἀσπασμὸς πρὸς 
παρϑένον" παρϑένου παράδοξος σύλληψις μεμνηστευμένης᾿" παιδὸς προ- 
δρόμου κηρυκεία" ἐπὶ τῷ ἐκ τῆς παρϑένου, καὶ ἐν κοιλία σκίρτησις ἐκ 
τοῦ προϑεωρουμένου " ἀγγέλων ὕμνοι ἐπὶ τῷ τεχϑέντι" ποιμένων εὐαγ- 

(ἀρ. ἡ. 1) ἀνϑρωπίαν ΟὟ. 2) ποίου Β. 
2) ἐνανθρωπίση 561. Ο Υ͂. 9) νομοϑέτης ΟὟ, ἴῃ {10 τηδι...860. 
(δρ. ΥἹ. 1) ϑεὸς ἀοδιἀογαίαν ἴῃ ΟὟ. δά οΤ ΠῚ: οἶμαι γραπτέον" γομοϑετεῖς. 
2) ἡ 5ῖπ6 δοοθηία 0 Υ. 4) λέλ των μεΎ. 
8) ἀποχαλεῖς Οο85., ἀπολαλεῖς ΒΥ. ὅ) οὐδ᾽ ἀγνοῶ διὰ λοξὰ καὶ δί- 
4) ϑηλίων, ϑηλίας Υ, 5ἰχηῖ!6. αἰϊψαϊὰ δυμα βαίνεις Β, οὐδ᾽ ἀγνοῶ διὸ δόξη 

ἴῃ Ὁ πἴᾶη. 866. καὶ δίδυμα βαίνγνεις (βαένεις τηδη. 
5) ΑἸίογα [ογπηὰ στροσποιεῖ ὁδὶ ἴῃ ΟΥ̓, 560.) 0, οὐδ᾽ ἀγγοῶ ὅτι διὸ δόξη καὶ 
δρ. ΥΗ. 1) [ἃ ὍΥ͂, ἐπειϑάρχησε δίδυμα βαίννεις Υ. 

Β γοβ8., ἐπιϑάρχησε Ε΄. ὕδρ. ὙἼΗ. 1) παρϑενεία 0 Υ. 
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Υ. Βὲ Θῃ]1ὴ ΠΟΠΙΟ ΡΌΓ5 δϑί Ποιηίηι8, 6Χ ἃηὶπηὰ οἱ ΘΟΡΡΟΓΘ, αυά 
ΟἸΓΟΙΠΠΟΙ 415. πδίνι [6 ΟΟΙΏΙητ 61 παίαγαθ Ποπιπιπη (πιά, ἰΔη πηι 

Ῥᾶγν τ σ᾽ΟΥ πη ἢ ΠΟΙΠΠ6 δοίη), ρα 5510 61 511Π}1|8[10η6Π}] γοοᾶ5, οἱ 
πιουΐθηι ΠΟ }15 Θ] ΓΔ πὶ Θχίβ ἰπιὰ8 ὁ δὲ Ποῖιβ δϑί οἱ ποιὸ, 44 ἰὨ! {απηὶ 
γοσᾶβ Ποιηίηαμ βου, ̓ἤ {Ππιὴ νἱ 46] οοἱ παίαγαῦ ᾿πππηπ 0116 πὶ ὁ Οαϊά 5[π6 
Ιαρθ ἀἰεὶς Ἰθριβ!αίογθιη, 4 ΠῸΠ Πα ΠΙΔ ΠΔΠῚ ἃπὶπηᾶπι Παϊ λα ΥοΥΡυμηΐ 
ΟΔΓΟ ἰδοίαμη δϑί, Ὑϑγθιμ ΠΟΠ]Ο., 56 ΠῸῚ ἴῃ ΠΟΙΏΪΠ6. Οποιηοάο ᾿σἸλα 

Πηᾶριι5. οϑί 16,7 «τ ἴπ ΡΥΪποίρίο Ομμπθηη 56}81}1}16 πὶ οἱ ἰπί6 1115] }}]6ιη  πᾶ- 
[ὰγᾶμ νοϊπηίαία ΡΔΓΓΙΒ. ΡΥΔΘΡΑΓΑν ὁ (||, ΟΠ 6588 ΐ [ἢ ΟΔΠ 6, ΟἸΙΏΠΘΙ [Π- 
{πη ἰαἰοηηἧ αἴᾳψιια ἰδ σιγὴ οἰγᾶν! 

ΥΙ. θΟυομιοάο ἁπίθιη πο ο58ὲ Ποῖα {||} «πὶ τηοτίαο5. Γοϑαβοϊίανι, 

οἶδ 05 βᾶπαν!, [ΘΟ ΡΓΌ505 πη αν, ο6 005. ΠΠΠἸηαν!, ἀ6 ἀαϊπαθ Ρδη]- 
Βθ1ι5 δἱ ἀποθιιβ ρ οι θ5. οἱ μ}}}Π|ὰ Ποπιίπιπὶ βίαν! ,ἤ ἀ4αλιὴ ἴπ ὙΪΠΙΠ 
ΟΟΠγΘΡΕ, ἰἀππηαιιθ. ΘΧΘΓο πὶ νοῦ) ἰδηΐαμ) [ἀρσαν ὁ Οὐ ΟΥΡῸ Ρ6881- 
Ιηὰ5. Παΐα 1) ΥἸΡΘΊ 5, δἰ ΘΙ Γὰ ἰπ ρα νοοὰβ ὁ Πᾶθ0. ΟΠΪΠῚ ΡΓΔΘΒΘΙΠΙΠΔΠ8, 
οἱ πάδγι τ} 65 ΤΠ 56.105 ἴῃ [οἷο [ΘΙ ΠΔΓ1Π), [ΘΙ] ηἃ5. νΘΡῸ ἴῃ {ΠΠ|0]- 
ἰαχὴ ἀθϑ  ἀθυ πὶ Ἰηδβοι!ογιη. Ναηο οπμηΐα {Π0Ὶ ἱπτρία νι ἀθηΐαν, οἱ ῥαάι- 
οὐπὴ οί ρϑιηι ἴδοϊβ5, ΟΠ ἰὰ 515. [ὉΓΠΙ ΟΔ ΠΟ Π15 ΒΡΙΓΙ 15. Ἰσπογᾶβ, πὰ ἵππῸ 
τ ἃἰφαϊα τὰγρθ, φαᾶπάο ΠΠῚοἰι6. ρογποι 2 Οδοίθγαμη πῖ6}}}} ἱαγρα αϑί, 
αποὰ 5ἰπθ ρθοοαίο σου , π10}}}} ράνιιηι, 5644. ομηϊὰ θοπὰ νᾷ]468: οἱ ἰὰ, 
ΠῸΠ νἱάθη8, Ροϑϑηὰβ οαΐ 

ΝΠ. ιιοιηοάο τ β. ΠῸΠ {ΠῚ νἱἀθίι. 6556 (ΠΡ Ιδίπι5. 6Χ ΥἹΓΡΡΊΠΘ, 
56 116, 41 οϑὲ 5ῈΡΘΓ ΟἸηηϊὰ [)6115, 116 501Π06᾽ ομμηϊᾶ ροΐδηβ ἐ Οαϊ5 ΟΓΡῸ 
οϑί, 411 ἴῃ τηϊδιδ, ἀἸοἸῖο ; {πἰβνθ, 4π| Ὁ ἀοχη δία ; γ6] οτιπ|5. 586η- 
ἰθηςᾶ6. ΘῈ ΙΘΟοἴμ5. {π||, δας οὐΠπι5 ἰθοθιη δΔαΙπηρ] ον Τὺ {π|, ΠᾺΠΠ1π|5 56η- 
(θη 18} γ6] ροίοϑἰαίθμι πᾶ 6 η5,͵ ΟΠ τ βίαπι βαρᾶγὰβ ἃ σϑηθγαίίοηρ, οἱ [,6615- 
ἰδίου μὴ ἱπσ θη 1} 6556 ΡΓΟΠΙΠΟΙα5, οἱ ΟΡ αἰ χα {Ππ|ὴ, 41 οϑὲ 51Π6 
ΡγΪποῖρῖο. ὕπΐπ5 ΟΡΡῸ Ρϑγηἶβϑα. Π00 ἰδοίπη ο5ι,7 πορ Πᾶ}) 60 ἀΐσθΓθ. 
ΝΟῚ ΘΗ Π16 ἰδία 51 ἰ0. Δηΐ110 ΘΟΠΒ1Π|0 : ΠΘ6Π6 ᾿ΘΠΟΓῸ, ΟΠ] Δ ΠῚ ΟΌΡΝΘ 
οἱ Ἰαθγῖοθ ᾿πορἶ58. Τὰ ἁπίθμι ἱρπογὰβ, 45 6ϑὲ {π ηδίιι οϑί, «αϊΐ 
ΟἸΠΠΪᾶ 50 1Γ6 (6 Πηρίβ. 

Υ11. Μιυϊίὰ οηΐηὶ (6 ἰαΐθηΐϊ : υἱγριη! 5. 50 ΠἸοοὲ Μαγίᾶθ, δ] ϑιι5 
Ραγ5, 6. ΟἸΠΠΠ8 ΘΟΥΡΟΓΕ Πθιι5. ῬΓΟΟΘΒ811; 56 || α ΟΥ̓ ἢ 15, {π|46 Δρράγαΐ 
ΙὩπΠ6 ἃ [ΘΓΘΉΝθτ5. Μαρσιβ ; ΑΥΟΠ ΠΡΟ βα]αίαιο δὰ ΥἹγρίηθιη ἰαοία; ΥἹΓΡῚ- 
Ὧἰ5 σ᾽ Οϑὰ οοποδρίϊο, οἱ ἀδθβροηϑαΐδθ ρι6 1186 ργαράϊοαίίο, οἵ ἴῃ αΐθγο 
ΥἹΡΟΊΠ5. Θαϑ( [6 115. ἰπ Δ η{15 ΡΥ ΘΥΪΒΙ0; ΑΠΡΘΙΟΓΠΣ ΠΥΙΏΠΙ5. Θ᾽ΟΓΔ ἢ ἃρθη- 

2) χηρυχεία Β, κηρυκίαΔ ΕΟΥ͂ γοβ5. οἷ, Ναί. 11, ὅ. 1Ιο. 6, 954. 2, 9. {μιο.Ψ 
8, 90. 

οαβννο 1}. δὲ ὁπ. Εἰ6ρ: : 2) οοο. (δ φιΐηφιθ ραπῖθι8 οἱ ἀτι0-- 
2}91 (01.»2, 8: διι5 ρΊδοϊδιι5 οἱ πω ᾿νογηΐημην 5 αἰτ᾽ α-- 
9) παΐϊιμρώηιν ΡᾺ]. υἱέ πο Θχίαπί ἴῃ ἤθρ, 
4) υογϑιίην οηΐην Ῥὰᾳ]. ἢθρ. []},ο6τι5 οϑί 9) αἰϊφιιοά ἘΘρ. 

ἴο. 1.14. (δρ. ὙΠ. 1) μαῦθας Ῥᾳ]. ϑαθίπαάθ 
ὅ) ἐξίε Ῥα]. Ἀθρ. δ6ραγα5 Οἰμδίμηι ἴῃν. Ἀθρ. 
0) 5οηϑδὶὀλϊθην οἱ Ἰηϑοη δ ὀλϊθην {6} }1-- 2) οὐιι5. 6700 ρογηι δι ἰθὺ [αοίιμη 

σίϑηίοην Ὦθρ, 6556 Ρ4]. 
1) τηβγηναίοην, οηληθην ἴπν. Βθρ. 9) φιυὶ Ρα]. Παρ, 
ὑδρ. ΥἹ. 1) ἐβίθ Ρα]. Βθ5. (δίϑψιμι 4) χιΐία Ραὶ, 
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γελία" Ἡρώδου φόβος ἐπὶ ἀφαιρέσει βασιλείας, νηπιοκτόνωνΣ" πρό- 
σταγμα εἰς “Ἄϊγυπτον μετανάστασις᾽ ἐχεῖϑεν ἐπὶ τὰ τῇδε ἐπάνοδος" 
σπάργανα παιδικά" ἀπογραφὴ ἀνϑρωπίνη᾽ γαλακτοτροφία᾽ ὄνομα πατρὸς 
οὐ σπείραντος" φάτναι, διὰ τὸ μὴ εἶναι τόπον᾽ οὐδεμία, παρασκευὴ 
ἀνϑρωπίνη᾽ αὐξήσεως προχοπή᾽ ἀνϑρώπινα δήματα" πεῖνα, δίψα," 
ὁδοιπορία, κόπος" ϑυσιῶν προσκομιδαί" ἔπειτα" καὶ περιτομή᾽ βά. 
πτισμα" φωνὴ Θεοῦ ἐπὶ τῷ βαπτιξομένῳ, ὅστις καὶ πόϑεν, μαρτυρία 
Πνεύματος καὶ Πατρὸς" ὑπεράνωϑεν᾽ φωνὴ ᾿Ιωάννου προφήτου, ση- 
μαίνουσα πάϑος διὰ τῆς τοῦ ἀμνοῦ προσηγορίας᾽ σημείων διαφόρων 
ἐνέργειαι, ἰάσεις ποικίλαι" ἐπιτίμησις δεσποτικὴ, προστάττουσα ϑαλάττῃ 
καὶ ἀνέμοις" πνεύματα πονηρὰ φυγαδευόμενα, σεαυτὸν στρεβλούμενον, 
ἐκ τῆς τοῦ φαινομένου δυνάμεως αἰκιξόμενον, οὐκ ἔχοντα ὅ τι ποιήσῃς. 

ΙΧ. Ταῦϑ᾽ ὁρῶν, ἰλλιγγιᾷς " καὶ ὅτι παρϑένος ἡ τεκοῦσα, ἠγνό- 
εις" ἀλλ᾽ ἐξέπληττέ σε" ἡ τῶν ἀγγέλων ὑμνολογία, ἡ τῶν μάγων προσ- 
κύνησις, ἡ τοῦ ἀστέρος ἐπιτολή. Εἰς ἄγνοιαν σὺ παλινδρομεῖς νὰν Ὁ 
τὰ εὐτελῆ μικρὰ γάρ σοι δοχεῖ σπάργανα, πάϑη, περιτομὴ, .γαλαχτο- 
τροφία᾽ ἀνάξιά σοι ταῦτα κατὰ Θεοῦ κατεφαίνετο. Πάλιν εἶδες" ἄν- 
ϑρωπον, τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ γύχτας ἄγευστον μείναντα τροφῆς 

ἀνϑρωπίνης, ἀγγέλους διακονοῦντας, οὺς καὶ ἔφριττες, ἰδὼν πρῶτον 

ὡς κοινὸν ἄνϑρωπον βαπτιζόμενον, καὶ τὴν αἰτίαν ἀγνοῶν" μετὰ δὲ 
τὴν νηστείαν σπεεινῶντα κατεϑάρσεις πάλιν, καὶ ἐπείραζες ὡς κοινὸν 
ἄνϑρωπον, ἀγνοῶν ὅστις εἴη. ἔλεγες γάρ᾽ Εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ 

ἵνα οἱ λίϑοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. τὸ γὰρ, Εἰ υἱὸς εἶ, ἀγνοίας" ἐστίν᾽ 
εἰ γὰρ ὄντως ᾿ἐγίνωσκες ̓  ἠπίστω" ὅτι δημιουργῷ καὶ τὸ μὴ ὃν -πονῆ- 
σαι, καὶ τὸ ὃν" μεταβαλεῖν, ἐπ᾽ ἴσης, δυνατόν. Καὶ διὰ γαστρὸς πει- 
φάξεις. τὸν τρέφοντα Επρν ας τοὺς τροφῆς δεομένους" καὶ πειράξεις" 
τὸν τῆς δόξης Κύριον͵ ἐπιλαϑόμενος ἐκ κακονοίας, ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ 

μόνῳ ζήσεται ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐχπορευομένῳ διὰ 
στόματος Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἐγίνωσκες. ὅτι υἱὸς Θεοῦ ἦν, " ἐγίνωσκες, 
ὅτι ὁ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις καὶ ἰσαρίϑμοις"" νυξὶν ἀνενδεὲς ποιή- 
σας τὸ σῶμα, καὶ εἰς τὸ “διηνεκὲς ἐδύνατο τοῦτο " ποιῆσαι. Διὰ τί 
οὐν᾽ πεινᾷ; ἵνα δείξῃ, ὃ ὅτι κατ᾽ ἀλήϑειαν ἀνέλαβε" σῶμα ὁμοιοπαϑὲς 
ἀνϑρώποιφ᾽ διὰ μὲν τοῦ πρώτου, ἔδειξεν ὅτι Θεός" διὰ δὲ τοῦ δευ- 
τέρου, ὅτι καὶ ἄνϑρωπος. 

3) νηπιοχτόγον Υ. 0) ἀγνοίᾳ 0, ἀγνοί (510) Υ. 
4) δέίψη 0 Υ. 1) ἐπίστω ΟΥ̓. 
ὅ) ἐπειδὴ ΒΕ ΟΥ̓. [πῃ γοῖ8. ΑἸ]. 8) τὸ μὴ ὧν -- τὸ ὧν ΟΥ̓́, ἰπ 

65. νοῦ. ἑπειταὰ καί. 10 ἀα οτὰμι οιηθηαίαμη. 
θ) ϑεοῦ ΟΥ̓ νοεί. [ηιϊ. 9) ἐφ᾽ ἵσις Ο Υ͂, ἴῃ ΠΠ0 ἐοΥΡΘοίμηι 
ὕρ. ΙΧ. 1) ἡ λιγγιὰς νΡ. ἰλλιγγιᾶς τᾷ ὁγάιη. 

γ. ΠΙυπὰ {πἰΐ ἴῃ Ὁ, ἰδ τηιίαίιη ἴῃ ἦ ᾿ 
λιγγιὰς. 10) πειράζης Υ, δἱ ρυῖπβ Ὁ. 

2) ἐξέπληττέν σε ΟΥ̓. 11) εἴ ΟΥ, δὰ {Π|π|8 ὌΝ ἢν τῆλ. 860 

8) πάλιν δρομεῖς 0, παλιγδρομεῖς 12) ἰσαρίϑμον ΟΥ̓. 
«αὦ ΟΙΔΙη. 19) το ἈΠ 5610 δοροηίῃ Ρ. τοῦτο Υ; 

4) ἴδες Ο Υ. ἀοοβί τοῦτο ἴῃ 0. 

ὅ) χατὰ οβΒ. Τιμὴ πειγῶγτ ΟΟΥ 14) οὐ ΟΥ̓́, ἴῃ {ΠΠΠπ||5 πᾶνε. οὖν. 
(π οίοι. 15) ἔλαβε ΟΥ̓. 
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ἔπη, οἱ ραβίουιη ἃπηπποίαιο ; ΠΡΟ ἀἰ5 {101 ἰπ Θχίο θη ἃ ΓΟσηΐ, ρΓδ6- 
ὁδρίϊο δά ργνι!οῦι πθοθπηι; ἴῃ Αθογρίιμ ἰΓδηβιηργαίο, δίψα οχίη οἷ 
ΓΘΥΘΡΒΙΟ : Θπμα θα] ἰπ!ἀΠ{1Π1ὰ; ἀΘ βου ρίϊο Πυπηᾶπα ; Ιδοίῖ8. πα 10; ΠΟΙΏΘἢ 
Ρᾶϊγ5. ΠΟῚ 561 ΔΗ 5: ΡΓΆΘΒΟΡῈ. ταδὶ ροπβίξιιβ οϑί, δὸ «ιοά ποι {ποΡαίἦ 
Ἰοοτι5 : ΠᾺΠ]Π]ὰ ᾿πππ]ᾶηὰ ΡΓΔΘρΑΓαΙΪΟ ; ΡΓΟνΘΟίι5 ἀρ δ 15: ΟΓΘΙΠΘηΐΠ ΘΟΤΡΟΓΙΒ : 
Πυπιᾶηᾶἃ ΙΟΩ 1618: 564 οἱ {ποὰ Θϑαγ, 5.{{ν|{, [6 Δ} ]αν, ΙΔ οΓαν]ί ; 
5ΔΟΥ ΠΟΙ ΟΥ τ ΟΠ] α 10, ΟἸΓΟαπηοἰβὶο ἢ Βαρ ἰβηλιη, νοὸχ οὶ ἀἄθβιρον δά Ρὰρ- 
{ἰχαΐαμη,,7 415. γ6 1 πἀπάθ {πουὶς (οϑιΠοαιῖο Θριγι 5 οἱ Ποῖ; γὸχ [ὉΠ Πη15 
ῬΡΟΡΠοίαθ βρη Ποαη 157 ΡᾶΒΒΙΌΠΘ ΠῚ ΡῸΙ ἃρπὶ ΔρΡΟΙ]α ΟΠ 6 πὶ; Αἰ νΟΥΒΟΓΊΠῚ 
5 ΘΠΟΓΙΠΙ ΟΡΘΓΔΐϊΟ, νᾶ 186. ΟΠΡΔΙΙΟΠΘΒ ; ΠΡ ΘΥ ΠΟΙ ΠΪ, 4110 πὰ] ἱπηρ6- 
γᾶν, οἱ νϑηΐοβ βϑάανιί, οἱ βριγ 5. ̓ ΠΙ 4108 {πρᾶν : ἰοἰρϑαπι [ΟΥ̓ ΙΘΗ8, 
οἱ ἀ6 τηδηϊ6ϑἰδί!ο ποθ νἱυπ{15. 5ιιὰ6 ἃ ΠΠἸ  Θἢ5. 

ΙΧ. Παθο ομμπίὰ νι ίθη8., ΠΟ Πὰ})65. «(υἱ΄ [ΔοἸᾶ5, ηἰδι ἢ (ΘΠ  ΓΟβᾶβ 
γρυ ρίημθ5. Εἰ «ϊα νἱγροὸ Ρορουϊΐ, ᾿ρηογὰβ : 8564 Ομ μά 6 ΑΠΡΟΙΟΓιμηι 
Ια ἀαΐο, ΜάροΟχιπ διἰογαΐο, 516118ἃ0 ἀρρᾶγῖο. ΙΡΠΟΓΔη ἅπ| ἰσιΐαν ΟἸ]Ἰη 
᾿ΠΟ ΌΤΙ ΡΘΙ σΟὨ ΠΟΙ η. Ρᾶγνα [01 νιἀθηΐαν. οἰ ΠΑ} 1118, Ρᾶ5510Π68;, 
ΟἸΓΟΙΠΟΙ5810, ἰδοῖ5 πα Γ10. [πάϊρηὰ {101 Παθὸ 60 6586 νἀ θηϊαῦ. [ΘΓ ΠΠ]Π8 
νἱ ἀϊδιϊ Ποιμίπθη ἀαιγαρίηΐα ἀἰ6 115. οἱ υδγασίπία ποοί θτι57 πη σαιβία 61 
οχἰβίθηξοπι οἷο Παμηὰπο, οἱ ΠΡΌ 105. οἱἢ τηἰἰβίγδηΐθβ, 405 οἱ ἔπ {πηδαϑι 
γ]θ 5 ΡΓΙΠΊΟ., Ππιᾶ81] ΘΟΙΠΠΠ61ὴ ΠΟΙΏΪΠΘΩΙ., ᾿αρι(ϊΖδίτιπι, οἱ οαιιβᾶπι) ἰση0- 
Γη8. Ροβί ᾿θι αι Π] 1} ὙΘΡῸ ΘΒΕΡΙ ΘΗ [Π514Π]} 15, οἱ ἰθηΐα 5. {π|ᾶ8] ΘΟΠῚ- 
ΤΠ ΘΙ ΠΟΙ Ϊ 81), ᾿ρΟΓΠ5. (ἰ57 6556; ἀϊοθθαβ δηΐηι: ,δ᾽ ΒΊΉΠΙ5 Π6ὶ 65.“ 
Ισπογδηςίαθ ἰἀ“ οι. Νᾷιμη 51 υ8 76 ΘΟσΠΟΒΟΘΓΘΒ, 501Γ65 5116 ἄπ010, ἀαίᾷ 
{πᾶ6 ᾿ΠΠ]ΡΟ 551} νι θηΐαῦ. δὰ [ἀοϊθηιιη, οἱ αΠΠΠ ΟΠ ἃ ΘΟΠν ΓΘ ἢ Π1η], 

[ἀοίοῦὶ ομηπϊᾶ ρΟΒ5 Πα δ0πΐ. Εἰ ῥγΟρίορ νϑηΐθθη ἰθμηρίαϑ᾽ ΘΠ, ({] 
Ῥάᾶβοι᾽ ΟἸΠ65 Θϑοὰ ἱπαϊσθηίθα: οἱ ἃ 465. (θηρία Ποιηϊπππη) ο]ογίδο, 0}}}}- 
[5 ΘΓ ἰπᾶιη ΤΠ} 1{18}}, (4ππ|ὰ ΠΟ ἴῃ Ρᾶπρ 5010 νἱνιΐ Πομηο0, 564 ἴῃ ΟΠΊΗηΪ 
γΈγθ0, ἀπο ργοσθάϊ! οχ οὐ ἢ εἰ. ἢ). Βὲ βοῖτθβ, {π|ἃ ΒΊΠ 5. Ποὶ ογαΐ, 6ο0- 
ΘΠΟΒΟΘΓΘΒ. τἰἰᾳπ|6, «πὰ ἴῃ «δ Γασίηΐα ἀἰθθιι5. οἱ «υδαγαριηΐα ποοί θι5᾽ 
Ἰη1 ἀρ 6 η5 ἴδοῖθη 5. ΘΟΥΓΙΡ 116 ΘΟΡΡιΒ, δἰ πη ἢ ἴῃ οΟμ ηταίοπ6 πο ἴΔΘ6 16 
Ροίογαί. δρᾷ ᾿ἀοίγοῸ ΘϑαΡ, πἰ οβίθηάεογοί, απ|ἃ ὙΟΓ6 5506} 10 ΘΟΥΡῚΒ 
ῬάΒ5Ιθ116., βἰ πη} }]6 Ποιηϊηῖθιι5. Ργορίογοα ἰη ἢ Ῥτηο οβίθμα!, (αἷὰ Πρ: 
ογαΐ : οἱ ἴῃ βϑοιπᾶο, «πἰὰ οἱὐ Πόπιο {π||. 

(δρ. Υ1Π. 1) πίμιπιο οἰονὶο αὐ φοηίϊιηι 4) ΔἸ, ἀϊοῦις5 οἱ ΧΙ], ποοίνις Ἀδρ. 
Ραβίογος απιηαΐο Ἀθ8. 5) 6 ῥα]. 

2) πιά Ῥαὶ. 0) φιὶ ἢθο. 
9} οιμιασμία ῬαΪ. 1) 6586 Ῥᾳ]. ],οοι5 6ϑὲ Μαί. 4, 8. 
4) μιογὶί Ῥὰᾷ]. ἢθρ. Εουία ἰΘβ θη πη] 8) Τὰ οπι. ἢθρ. 

Πᾶὲι. 9) ἑοηιρίαη5 Ῥα]. Παρ. 
5) Ραρίϊείηνιηι Ῥὰ]. δου ρ81 βαθιά 6 10) φιοά ργαφοοάϊε πὶ (ας. μυιποι5. 5ὰ0- 

ψιῖ5 α. Ρα]. Βερ., φιη να]ρ. ΡΟΒ11158) ὁ ο᾽6 οὶ Ραᾷ]. (ἰοίδχιιμῃ. οἴ. 
0) Εὰ Ιθοίῖο αὐᾶθοᾶ δοοιταίς το θη Ναί. 4, 4. 

6Χ ἤθρ.., ἀοὶ υοὦ Ἰοϊιαπηῖς Ργορἠιοίϊα, εἰρηῖ- 11) ἦν ΧΙ, ἀἰοῦνις5. οἱ ΧΙ, ποοίίθιι5 ᾿θ6. 
ἤοαης9 Ῥαϊ., )οὶ πυοῦ ; []οἰναγηιὶδ ργῸΡ] οἴω 12) δῖ. Ρᾷ]. ἢθρ. δά. γεπηθία 1540, 
δσηβεαης συϊο. οί σνα]ο. 

(ἂρ. ΙΧ. 1) φιιοὰ Ἀδρ. 18) 1}π ἀ6ἀ] εχ ἢθρ., δὲ ῥα]. νυ]δ. 
2) πἰϑδὶ οἱ ῥα]. 14) οἱ τϑροϑιῖὶ ο. ἤδρ. οἱ δά. θηρία 
9) 51. οχ ᾿ᾷᾳ]., ἐοηζιναὶ Ἀθρ. νὰ]ρ., 1540. 
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χ, Σὺ οὖν ὁ ἐκπεσὼν ἐκ τῆς ὑψηλοτάτης δόξης, ὡς ἀστραπὴ, 
τολμᾷς λέγειν τῷ Κυρίῳ" Βάλε σεαυτὸν ἐντεῦϑεν κάτω" ῷ τὰ ἐνόντα 
λελόγισται ὡς μὴ ὄντα᾽ καὶ εἰς κενοδοξίαν προκαλέσαι᾽ τὸν οὐκ ἐπι- 
δεικτιῶντα ; καὶ προσποιῇ τὴν γραφὴν ἀναγινώσκειν περὶ αὐτοῦ" Ὅτι 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, 
τοῦ μὴ προσκόψαι πρὸς λίϑον τὸν πόδα σου; Καὶ τὰ λοιπὰ προσποιῇ 
ἀγνοεῖν , Ἀλέπτων ἃ" περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν προπύλων" προεφήτευσεν᾽ 
᾿Επὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ, καὶ καταπατήσεις" λέοντα καὶ 
δράκοντα. 

ΧΙ. Εἰ τοίνυν σὺ πάτημα τῶν ποδῶν τοῦ Κυρίου, πῶς πειρά- 
εις" τὸν ἀπείραστον, ἐπιλαϑόμενος τοῦ γομοϑέτου παρακελευομένου᾽ 
Ὅτι οὐκ “ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου; ᾿Αλλὰ καὶ τολμᾷς, ἐναγέ- 
στατε; τὰ τοῦ Θεοῦ ἔργα οἰκειοῦσϑαι͵ καὶ σοὶ παραδεδόσϑαι λέγειν" 
τὴν τούτων ἀρχήν" καὶ τὴν σὴν πτῶσιν προτείνεις τῷ Κυρίῳ, καὶ δι- 
δόναι τὰ αὐτοῦ αὐτῷ ἐπαγγέλλῃ, ἐὰν πεσὼν ἐπὶ τῆς “γῆς προσκυνήσῃ" 
σοι; καὶ πῶς οὐκ ἔφριξας τοιαύτην φωνὴν κατὰ τοῦ δεσπότου προή- 
χοοίλθει ὦ πάντων “πονηρῶν πνευμάτων πονηρότερον ἐκ κακονοίας 
πὐυῤυας Διὰ γαστρὸς ἡττήϑης, καὶ διὰ κενοδοξίας ἠτιμάσϑης" διὰ 
φιλοχρηματίας καὶ , φιλαρχίας εἰς ἀσέβειαν «ἐφέλκῃ." Σὺ ὁ Βελίαρ," ὁ 
δράκων, ὁ ἀποστάτης, ὁ σκολιὸς ὄφις, ὃ τοῦ Θεοῦ ἀποστὰς, ὁ τοῦ 
Χριστοῦ χωρισϑεὶς, ὁ τοῦ “Ἵγίου Πνεύματος ἀλλοτριωϑεὶς, ὁ τοῦ χο- 
φοῦ τῶν ἀγγέλων ἐξωσϑεὶς, ὁ τῶν νόμων τοῦ Θεοῦ ὑβριστὴς, ὁ τῶν 
νομίμων ἐχϑρὸς, ὁ τοῖς πρωτοπλάστοις" ἐπαναστὰς καὶ τῆς ἐντολῆς 
ἐξώσαςἷ τοὺς οὐδὲν ἀδικήσαντάς, σε, ὁ τῷ ᾿Αβελ ἐπαναστήσας τὸν ἀν- 
ϑρωποκτόνον Καϊν, ὁ τῷ ᾿Ιὼβ ἐπιστρατεύσας, λέγεις τῷ Κυρίῳ᾽ ᾿Εὰν 
πεσὼν προσκυνήσῃς μοι; ,Ὧ2 τῆς τόλμης, ὦ τῆς παραπληξίας. Ζοῦ- 
λος, δραπέτης, δοῦλος μαστιγίας, ἀφηνιᾷς τοῦ καλοῦ δεσπότου. 4ε- 
σπότῃ τηλικούτῳ, Θεῷ πάντων τῶν" νοητῶν καὶ αἰσϑητῶν λέγεις ᾿Εἰὰν 
πεσὼν προσκυνήσῃς μοι; 

ΧΙ. ὋὉ δὲ Κύριος μαχροϑυμεῖ καὶ οὐκ εἰς τὸ μὴ ὃν ἀναιρεῖ 
τὸν ἀπὸ ἀγνοίας τοιαῦτα ϑρασυνόμενον, ἀλλὰ πρῴως ἀποκρίνεται" 
Ὕπαγε Σατανᾶ. Οὐκ εἶπεν" Ὕπαγε. ὀπίσω μου οὐ γὰρ ὑποστρέψαι 
οἷός τε᾿ ἀλλὰ᾽ Ὕπαγε “Σατανᾶ, ἐν οἷς ἐπελέξω" ὕπαγε, ἐν οἷς ἠρεϑί- 
σϑης" ἐκ κακονοίας" ἐγὼ γὰρ, ὅστις εἰμὶ, γινώσκω, καὶ ὑπὸ τίνος 
ἀπέσταλμαι, Κύριον γὰρ τὸν Θεόν 
σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ 

(Δρ.Χ. 1) προχαλεῖσϑαι ΟΥ̓. ΒΟΙΠΙὰ 
1661] ΡΓδΘΒίαΓΘ ΠΟΤ 

3) οὐ ΒΟΥ. 
9) προπολλῶν 501. ΟΥ̓. 
4) χκαταπατήσης νι 

χαταπατήσεις τηδη. 8600. 
(δρ. ΧΙ. 1) πειράζης ΟΥ̓, 

πειράζεις 560. ΟἸΓὰ, 
2) λέγειν ὑββ6}υ 18. γΘρΟβι οχ Νγά- 

Ρσιο. οἱ νϑί, [ηἰ.. ἀοοβί ἴῃ Β ΟΥ̓, ᾿άχιο 
516. ἀδιηηο. 

8) προσχυγήσει Υ, οἱ ΡΥῖι5. 0, 

116 «απ οπὶ 

ἴῃ 110 

χαὶ ὃν χρὴ προσκυνεῖν ἐπίσταμαι. 
λατρεύσεις. Οἶδα τὸν ἕνα, ἐπίστα- 

4) ἐφέλχει ΟΥ̓́, ἴῃ 1Π0Ὸ ἐφέλχη οχ 
ΟΟΙΓΘΟΙ 1 ἃ. 

5) βελίας ΟΥ̓. 
θ) πρωτοπλάσταις ΟΥ̓. 
1) ἡχείσας (ς. ὅν. 858. Θ Ὁ: 
8) τῶν οι. ΟΥ̓. 1ἰάοιη 561. ἐσϑητῶν. 
ὅὰρ. ΧΠ. 1) μαχροϑυμὴ ΟὟ δ 

110 ΘΟΥΓΘοἴππη. 0551 μαχροϑυμοῖ δπῖθα- 
ἀαπάμπμη. 

2) ἠρεϑήσϑης ΟΥ̓. ΠΙΪῸ γοοο. ΡΓᾶθ- 
ὁρἀοηίία ἐπλέξω ὕπαξε ἂν οἷς (516) ἴῃ 
πᾶ. ΒΕΡΡΙ οπίμν, 
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Ν. ὑΤι ΟΡΡΟ, 4π| ἰΔηᾳπδιὴ [αἰσι" ἦ6 5. ] πὶ ρ]ογία σϑοἰ 5.1, ἀπ 468 
ἀΐοονο Ποιηίηο : ἢ" ΜΠ (6 πο ἀδογβιη: οαΐ Θὰ, {πᾶ 5 ηΐ, Δ65{ΠΠ]Δ 1} 

(πᾶϑὶ {πᾶθ ΠΟῚ 51η{: οἱ δὶ ᾿πᾶη6 1) Θ]ΟΓΙἃΠῚ ῬΓΟνΟΟὰ5. ΘΠΊ, 4] ΠΟῚ 6Χ- 
1] ὐτ ὁ ΕἸ Πηρὶβ ἰ6 ϑοριρίυγαβ ἄθ 680 Ἰἰθροῦθ ἐϊδθθηβ: ,οϑδουιρίαμη δϑβί 
ΘηἸη, (ΟΠ) ΑἸ σΘ 15. 5815. τηὰη αν 46. 6, αὖ ἴῃ τηδη 115 [ΟΠ] Δηΐ ἰ6, ὯΘ6 

(πᾶηο οἰϊδη 5. δὰ ἰαρ θη ροάθηι ἱπππὶ ἐς Εἰ Πησὶβ (6 βϑαπθηιία ἰρηο- 
ΓΆΓΘ; [ΓΔΠ5 6ἃ, “πὰρ ἐ6 (6 δὲ πὶ 5 τηϊη!5 715 ΡΓΟΡ Ποίαν! ἀϊσθηβ: ΟΘΌΡΘΓΡ 
ἀ5ΡΙ46 ΠῚ οἱ θα5} 1501 ΠΏ 114 }}15,. οἱ σΟΠ Ομ] 15. Ιθοηθπὶ οἱ ἀγα οη 81) 7ἡ 

ΧΙ. 51 ΘΡσῸ Θοοποι!οαίίο 68 ΡΘά πη) ΒοιηΊηὶ, αοπιοίο ἰθμηρίαβ ἰηίθμη- 
ῬίαθΙΠΘμη, ᾿πηΠ] ΠΟΥ 6 οἰ 5!αίουβ, {αἱ ἀἰχι ἢ ΝΟῚ (θιηρία!5 Ποπιίπιιμη ΠΘα πὴ 
ἴπιπὶ ς΄ Εἰ 465, ἱπιρι θη 1551Π|6, Οροτὰ ΠῸὶ ΒΒΌΠΠ6ΓῈ οἱ ἀἰσθθγα, (αϊᾶ 
{01 ἰγδάϊ 5 οι" ῥΥΪποΙραία5. ΘΟΓΙΠῚ : οἱ οᾶδαιη {ππιπὶ Θχίθηϊβ Ομ Γἃ 
Βοχηϊπιιπηῦ οἱ ργομ{ἰ5, (6. ἄᾶγ6 οἱ, 486 βιιηΐ ᾿ρβίπβ,7 ἀϊσθηβ: ,Ηδθς οἸπηϊὰ 
Π0Ὶ ἀαθο, 51 ὁδάθηβ ἴῃ (θυ ΔαΟγάνΟΥΙ5 τη6 } Οποιηοάο Ποη {{πηπ|5{ὶ] 
ἰ]|6 1 νοοθη) σΟη Γὰ [ΟΠ ΠῚ ΘΠ (6 Γ6, (ἃ (1 ΟἸΏΠΠ ΠῚ 5Ρ1ΡΙ π|ΠΔ Τ Δ] Πρ η0- 
ΓᾺΠῚ" ΤΩ ΠΡ 55. Πη115 65: δἱ ΡΓῸ τη] {17 νϑηίγ6 οἱ ρθοίογα ἰῃ [ουΓᾶ ΓΘΡΘΓΘ ἰπι5- 
5115 65, Οὗ ΡΘ6Ι ΙΠΔΠ 61) Θ᾽ ΟΥΙ Δ] ἰῃ ΠΟΠΟΓ [115 65; 4] Ρ6] ἀγα Γ 81 οἱ ΡΟ σδη- 
{ἰῷ δ ᾿πηρ᾿οἰαΐοιη ἀράμποίιι5 οὐ Το ἸΠΟΘΏ507, ἀὐᾶ00, ἃροβίαία, 56 ΥΡ ἢ 5 
ΡΘΡΡΙΘχβ, ἃ ἢθὺ ἀϊβοθάθηβ, ἃ (μγίβίο βαραγᾶΐια, ἃ ϑαποίο δριγι(αἷ 
ΑΘ πδίιι5, οἱ ἃ ΘΠΟΓΟ ΑΠΘΟΙΟΛ απ ΘχαΪαίτι5.: ἱΠ ΠΕΡΙ αἴον Ἰαρὶβ ἢρὶ, δὲ [ϑρὶ- 
ΤΠΟΓΊΙΠ ἰΠΙΠΠΙΟΙ5; (πὶ ΒΌΡΟΥ ΡΓΟΙΟΡΙ αϑί05. ᾿ΠΒΙΠΥΟΧΙΒΙ1, οἱ ἃ τηδηάαίο ἢ6] 
805 ἀνργ[ϊδι1, {πὶ πϊ0}}}} (6 Ιλθβογιαπί; {π| δάνουϑιιβ 6] Οδίη ἔγαίγ οἰ ἀπ" 
Θχοιίαϑιι : πὶ ἴῃ [00 πηᾶ]ὰ Θχθγοι δέ! : ἃ οΥσῸ Πα ϑη0ἀϊ (1018 ΠΟΙΏΪΠΟ: 
δὲ οδἀθη5᾽ ΔάΟΡΆνΘΓΙ5 τη ἐς Ὁ δπάδοϊα, Ὁ ριπϊθπάθ 5αῦνα {πρὶ ν6, 5ΘΓνΘ 
{Πἀσ 6] ]ὰη 46, οχίθυ πη παίον θΟΠΟΡΓαμ. ΠΟΠΪπΠΟ ἀοιμίπογαμι, ρογίθοίο 60 
ΟἸΏΠ ΠῚ ἰπ| 6} Πρ. 1 ΠΠπππὶ ἀἰ 4116 5651} }ΠΠπ|η} ἀἰο]5: «(51 σα θη 5 ΔἀΟΓΆΥ ΘΒ Τη6 ζ΄ 

ΧΗ. οπηίπιιβ. ἃπίθηι ΙΟΠ Δ Π Π}15 65, 4πὶ ΠΟ ἴῃ ῬΓΔΘ5ΘΗΪ ἰηΐθΓ- 
[6 οἱὉ δῖμὴ, {π|| ΡῸΓ ἱρποῦδηςαηι οἱ ἁπιάἀδοίαιη [ἃ] 1|ὰ ἀἰοὉ ; 504. τηδηβιθίθ 
ΓΟΒΡΟΠάοι ἀϊσθηβ: ,γαίθ ϑαίαμηα. ὅ Νοη ἀἰϊχιι: Ἀοδνογίουα ροϑί π|6; ΠῚ 
ΟὨΪπΙ Θϑΐ ΓΘΨΘΓΒΙΠ 115. ΔΙ (πὰηο :ἢ 564, ναάο, ἰηααῖ, δαίαηδ," ἴῃ θᾶ, 4πὰθ 
{01 ΘΙΘρβίι! ; ναάθ, ἴῃ. ΦΆΠΡι5 ργονοθαίαβ. 65 ἃ πᾶ τη }1{|{Δ, Ερο δυΐθηη 
5610, (ἰ5. 5πὶ,7 οἱ ἃ {{|ὸ 511Π| τηΐϊ55115," οἱἤ βοῖο, {π|6πη] ἀ6 060. ΔάοΓ ΑΓ. 
Ῥθοιμηΐππιη. Θμΐμη, ἡ ̓πααἰ|,  Πούπη ἔπππὶ Δ ον 5, οἱ ᾿ρ51" 5011 56 ν 165. 5010 

ΟΡ Χ Πὰς. Τῦ 15. 9) ἐμν ἰογγαμι ἃἀ 4. Πθ6. 
2) Ναί. 4, 0. 
8) 46 ἰ6 αἰφιο 46 {ι|8 Ῥα].. ἀδ (6 ἀᾶρ- ΧΙ" 1. δὲς ὁπ. Βα]. - ὦ 4υὸ 

αἢ (6 ἐμ Βοο. (οίογαμη εἴ, Ρ5. 91, 18. (65. 5 56 6 5. αι. 
αν. ΧΙ. - 1) εθ' ΡαΆ]. 2) ναῦδ γθἴγο ἤϊ6 βαίωπας Ῥαᾳ]., υαὐθ 
2) θειΐ. 6, 10. γ6ῖ70 βαΐωπις ἤρδο. ([, Μδίῃ. 4. 10. 16, 23. 
9) ἱγαάέίι5 ἐἰδὲ 65! Ῥαὶϊ. 9) αἰϊψιιαηο γθυ 67 81,115 ἴγᾶπ8Ρ. ἤθρ. 
4) ἀοριϊηηνην ἱμιην ἢ ρ. 4) βαίαπας Ῥᾳ]. ἢθρ. 
5) ἡΠΠιι5 Ῥα]. Ῥυδοίογθα οἵ. δι}. 4,9. 5) ὀοφηοδύο φιιὶ 8, ῬᾺ]. ΒΘ6. 
6) πιαϊὶφηνογι, 501} 1{ἀμιηιῖην. Ῥα]. 66. 0) ηνήϑϑι5 ϑιη ἴῃν. ἤθο. 
1) ργο ἔπια ηιαϊα Ἀθρ. [!,Οοτ5. 681 1) ΦΓ ῬΘΟΘρῚ ὁχ ΒΔ]. Βερ.οα. γεποία 1646. 

αρη. 8, 14. 8) δηπῖην οι. Ρᾷ]. [π βθρ. ἀοηιυίηιηι 
8) ὦ 8ρήρίι βαποίο Ῥαὶϊ. ἢθρ. επΐην ἀοιμη, ἑμιώη, Ἰπιιΐ! (Βαρτὰ 84 4.) αὐο- 
9) Πηαϊργἰοἰάαηι οχ Ἀθβ., ρανγϊοϊίαηι ταὐὶς. Οἷ. Μαί. 4, 10. δαί. θ, 18. 

Ρα]. νυ]. 9) ἐρβὲ οχ Ρα]. Ἀθ6.. 1 σνα]ρ. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 18 
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3 δ 

μαν τὸν μόνον, οὗ σὺ ἀποστάτης γέγονας. Οὐκ εἰμὶ ἀντίϑεος, ὁμο- 
᾽ 2 

λογῶ τὴν ὑπεροχήν᾽ ἐπίσταμαι τὸν τῆς ἐμῆς γεννήσεως αἴτιον, τὸν 

Πατέρα. 

ΧΠΕ Ταῦτ, ἀδελφοὶ, ἀπὸ διαϑέσεως τῆς πρὸς ὑμᾶς ἠναγκχά.- 
σϑην ἐπιστεῖλαι, εἰς δόξαν. Θεοῦ παραινῶν, οὐχ ὡς ὦν τι, ἀλλ᾽ ὡς 
ἀδελφός. Ὑποτάσσεσϑε τῷ ἐπισκόπῳ, τοῖς πρεσβυτέροις, τοῖς διακό- 
γοις. ᾿Ἵγαπᾶτε ἀλλήλους ἐν Κυρίῳ, ὡς Θεοῦ ἀγάλματα. Ὁρᾶτε οἵ 
ἄνδρες, ὡς ἴδια μέλη τὰς γαμετὰς στέργετε" αἱ γυναῖκες, ὡς ἕν οὖσαι 
τῇ συναφείᾳ ," στέργετε τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας. Εἴ τις ἁγνεύει ἢ ἐγκρα- 
τεύξεται, μὴ ἐπαιρέσϑω, ἵνα μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισϑόν. Τὰς ἑορτὰς μὴ 
ἀτιμάξετε" τὴν τεσσαραποστὴν μὴ ἐξουϑενεῖτε᾽ μίμησιν γὰρ περιέχει τῆς 
τοῦ Κυρίου πολιτείας μετὰ τὴν τοῦ πάϑους ἑβδομάδα μὴ παρορᾶτε 
τετράδα καὶ παρασκευὴν, νηστεύοντες, πένησιν ἐπιχορηγοῦντες τὴν πε- 
φισσείαν. Εἶ τις κυριακὴν ἢ σάββατον νηστεύει, πλὴν ἑνὸς σαββάτου 
τοῦ Πάσχα," οὗτος χριστοκτόνος" ἐστίν. 

ἘΠῚ “5: προσευχαὶ ὑμῶν ἐκταϑείησαν εἰς τὴν ̓ Δντιοχείας ἐκχλη- 
σίαν, ὅϑεν καὶ δέσμιος ἀπάγομαι εἰς Ῥώμην. ᾿Δσπάξομαι τὸν ἅγιον 
ἐπίσκοπον Πολύχαρπον᾽ ἀσπάζομαι τὸν ἅγιον ἐπίσκοπον Βιτάλιον," καὶ 
τὸ ἱερὸν πρεσβυτέριον, καὶ τοὺς συνδούλους μου τοὺς διακόνους" ὧν 
ἐγὼ ἀντίψυχος" γενοίμην. Ἔτι συντάσσομαι τῷ ἐπισκόπῳ καὶ “τοῖς 
πρεσβυτέροις ἐν Κυρίφ᾽ Εἰ τις μετὰ Ιουδαίων ἐπιτελεῖ τὸ πάσχα, 
Ν τὰ σύμβολα τῆς ἑορτῆς αὐτῶν δέχεται, κοινωνός ἐστι τῶν ἀποκτει- 
νάντων τὸν Κύριον καὶ τοὺς ἀποστόλους αὐτοῦ. 

ΧΥ. ᾿Δοπάζονται ὑμᾶς Φίλων καὶ ̓Δγαϑόπους οἵ διάκονοι. ᾿Δσπά- 
ζἕομαν τὸ σύστημα τῶν παρϑένων, τὸ τάγμα τῶν χηρῶν᾽ ὧν καὶ ὀναί- 
μην. ᾿Δσπάζομαι τὸν λαὸν Κυρίου, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου. ᾽4πέ- 
στειλὰ ὑμῖν ταῦτά μου τὰ γράμματα δι᾿" Εὐφανίου τοῦ ἀναγνώστου, 
ἀνδρὸς ϑεοτιμήτου καὶ πιστοτάτου, “συντυχὼν περὶ Ῥηγειόνα ," ἀναγο- 
μένου ἐν πλοίῳ. Μέμνησϑέ μου τῶν δεσμῶν, ἵνα τελειωϑῶ" ἐν Χρι- 
στῶ. Ἔῤῥωσϑε σαρκὶ, ψυχῇ, πνεύματι, τέλεια φρονοῦντες, ἀποστρε- 
φόμενοι τοὺς ἐργάτας τῆς ἀνομίας, καὶ τοῦ λόγου τῆς ἀληϑείας φϑο- 
ρεῖς, ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χοιστοῦ. 

ἀρ. ΧΠΙ. 1) οὐχ ὧν τι Ρ. οὐχ ὡς 2) ἀντίψυχον Ἐ ΟΥ̓́, ψφιοά ᾿ϑηαίίαηο 
ὧν τὸ ΟὟ. πϑιΐ Ιου αϊ τηὰρὶβ Τοβροπαᾶοί. 

2) τῆς συναφείας ΟΥ̓. 
8) ἀπολέσει ΟΥ̓́, ἀπολέσῃ 11ὲ δὰ ἀρ. ΧΥ. 4) Πα Ε ΟὟ, διὰ Β νυΐξ. 

ΟΥ̓ ἅΠΠ. ὃ 
δα θη. εὐφαγείου ἘῸΥ. 

4) Ἰίὰ οχ Νυάρνιο. ὕδβευ., μόγου Ρ. 2) δηγίονα ΟΥ̓, Ῥηγειύνα. Β. 
σαββάτου τοῦ Πάσχα ΟΥ̓, ᾿δαββάτου 
βῖπο τοῦ Πάσχα Β. 9) τελειωϑῆ ΟΥ̓. 

5) χρηστοχτόνος Υ, οἱ ῥεῖα 0. Ιη Υ Θρ βυάρ!ο: τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 
ὕὰρ. ΧΙΥ. 1) βητάλιον γ0. οὶ. ΖΣῦδος ᾿Ιγνατίου. ἐπιστολὴ πρὸς φι- 

την αι πη} ἦτ βιτάλιον. λιππησίους περὶ βαπτίσματος. 



ΙΘΝΑΤῚΙ ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΔΑ ΡΗΠΠΡΡΕΝΘΕΒ. ΧΠ. ΧΠῚ. ΧΙΥ. ΧΥ. 27 

ΘΠ Θἵ ΠΟΥΝΪ ἘΠῚ 50] 11, Οἱ ΠῸῚ ἀθπμθρῸ ΒΘ 16, ἃ 40 ἰπ ἃροϑίαίἃ 
[οί 65. ΝΟΠ Θηἰπἶ 5110} ΠΕ Π 5, Ποῖ  οϑ[ οοηίγαγ5 Π60, 5 ὁ0η- 
ΠΟΥ ἡ οι ποης αι: οἱ ΠῸῚ ΓΘΟΙ50 ΔἀΟΓΆΓΟ. ΘῈΠῚ, {π6η] πονΐ παι ν ἀ{ἰς 
ἴηθ88. ἃΙΟΙΟΓΘ ΠῚ οἱ ἀομλἰητ 16 ἢ Ἰη6 868 ΡΟΥΒΘν ΛΓ π[6 οπδίοάδιη, (ΕρῸ 
ΘΠ ΪπῚ,( ἱπααῖ!, ἢ νῖνο ῬγΟρίου Ῥαίΐγοῃι. ἡ 

ΧΠΙ. Ἡδθο διίθιη, [Γαΐ 65, ΡῈΓ αἰἰβροβι οπθηὶ Π6ὶ οοδοίι5. 5ΠῚ μ]ΐ- 

(6γ6 δά νΟ5, ΠΠΟΠΘΏΒ «ΥΟ5 δὶ σου) Π 6], ΠΟ {ᾶ8] ΘχίγΔῃ 6115, 564] 8|- 
οαΐ [Γαΐου δαθΙΘΟΙ! οβϑίοία Εριίβοορο οἱ ΡῬυθβῃγίονιβ οἱ Πίδθοηὶβ. 8}}}- 
οἷο ᾿ην θη ἴῃ ΠΒΟΜΉΪη0., 510π| ΠῚ 5] ΔΓ. Ὑιάθίθ οὐροὸ νἱρὶ, Αἰ σιῖο 
ἼΧΟΡΟΒ γΘϑίγαβ. 510 ΡΓΟΡΓΙὰ Π]ΘΠ}Γὰ. ΔΙΆΠΙΘΓΘ 5 νΘΓῸ, διθπ! πη {15 ἰδοία 
γβϑίγοβ Υ]ΓῸ5 ἃιηᾶίοΪ Οἷ] οαβίιι5. αϑΐ, γὙ6] δοῃίίηθηβ, ΠῸ Θχίο ἴα}, Π6 
Ρογάδί τη ΓΟ ἄθι ϑ118ἃΠ|. [165 δϑδίοβ ΠΟ] 16 ἀθῃο ΠΟ 6. Οπδι Γἃρ 5! ΠΠ]8Π} 
γ6ΓῸ ΠΟΙΠ6 ιὰβι" ῬΡΓῸ ΠΙΟΠ]0 ΠᾶΠοτο : πη! οη΄ θη Θη σοπίίποὶ Ποιηὶηὶ 
ΘΟὨνο ϑδί0η15. ΠΟΙ οιηδ ἄλιη οἰϊιη ρ 55:0 ηῖ5. πο] 6 ἀδβρίοθυθ. θπᾶγία 
[ογτῖὰ οἱ ϑθχίαὔἤ ἰθίππαΐο, ρδι ΡΟ Ίτι5. ΓΘ] α]ὰ5. ΡΟΥΓΙροπΐθα. ΟἰΠ οι Πα 116 
Βοιηϊπἰοαπηῦ τ ΒΑΡ θαΐαπι ἰοἰ παπᾶν, Ῥγδοίο πηπμη ΒΑ θδίιπι ῬΆΒΟ] 86, 
056. δϑί (γι ϑιὶ ἱπιογίβοίον. 

ΧΙΥ. Ογδίομθ65 νϑϑίγαθ ργοϊθηἀδηίαι δὰ ΒΟΟΙ βίῃ Ἀπ] Ο 186, ἀπ48 
οἰἦ νἱποίι5 ἀποοῦ ἃ Ἀοιηᾶηη. ϑαίαίο βᾶποίππι Ερίβοοριη ῬΟΙΥΘΔΡΡΊΙΠΙ. 
ϑα]αΐο, βαποίπμι ρίβοοραμι Ὑ (8 ]6 ΠῚ, οἱ βδουοβαποίπμπι ῬΥΘΒΡΥίΘγίαπι," οἱ 
ΟΟΠΒΘΓΥΟΒ 1605 ΠΙΔΟΟΠΟΒ ἡ ΡΓῸ Δ ΠΟΡΠΙ ΔΗΪΠΠΔθιι5. ΘΡῸ οἰβοίαν, Αὐππς 
ἄϊοο ΕΡΙΒΘΟΡΙα. οἱ Ῥγθβρυίορι5. ἴῃ ΠοιηΐηΟ : ΟπἸοη {πιὰ οὐπὴ Πιάδοὶβ ΡΆΒΟΠ ἃ 
οροριῦ, δυΐ 50 [6 ηηϊὰ ἀϊθγιιηὶ [65 ΌΤΙ] ΘΟΙ ΕΠ 5 ΒΟΘΡΘΡΙ, ΘΟΙΠΠΉΙΠΙ5. 651 
οἷβ, (πὶ Ποιηϊηι οἱ ροϑβίοϊοβ δἰτι5 Θσο ἀθγαηΐ. 

ΧΥ͂, ϑαϊαίαπί νὸ5. ΡΒΠΪΌΩ οἱ Αραίποριβ ἀϊδοοηῖ. δαϊαίοἑ σΟΠρτο- 
σ [0161 ὙἱΓρίπιιπι, ᾿ΘρΊ ΟΠ οὶ νἱ ἀπιᾶγιι, ἃ {π|0 115 οἱἦ ἀἀϊαία5. 5ὰπ. ϑα!αΐο 
ΡοΟρΡαϊαηι ΠΟΙΏΪΩΪ, ἃ ΤὨΪΠΪΠ1Ο τι54π6 δὰ τηλχηη. ΤΎΔΗΒΙΪδὶ γ0}}15 Πᾶ60 
πηθᾶ βου ρία ΡῈ Επρηδηϊπμὅ Ἰθοίονθηι, νἱγιπὶ Π60. ΠΟ ΠΟ Ί]Θῖὴ οἱ {4 615- 
ΒΠΠῸΠῚ, {π| τηϊπὶ ΘΟΟΙΡΡΙ ἢ ΤΟΡΙΟΠΘΙΠἧ ἰ81η ΠΨΘΠ ἀΒΟΘΏΒΙΓ0. δίθπιθη- 
ἰοἵθ. ν᾽] ΟΥ ΠῚ ἸΠΘΟΤ, τί ΘΟΠΒΙΠΠΙΠΟΙ ἴῃ ΟΠ γῖϑίο. [ποο] πη 65 οϑίοία 
ΘΆΓΠη6. οἱ Δηϊπηὰ οἱ 5ρ|Γ{πῷώ, ρον οοία βϑηςοηΐθ5, ἀδνιΔηΐ6 5. ΟΡΘΙΆΓΡΙΟ5 ᾿Πἰ 4α]- 
ἰα(15 οἱ ΘΟΥΓΕΙΡΙΟΓΟΒ. ΥὙΘΡΒΡῚ εν ον αἰ 15. ΘΟΠΟΓία ἰὴ σίαϊα ΠΟΙΏΪΠΙ ΠΟΘ 
Ιῖ6ϑὰ Ομτίβι. ὃ 

10) οπΐην οἵη. Ρα!]. δ) ἀονινιηη, Ῥα!. 
11) τὰ Ἀδρ. 6) ἦρ86 οἰι"δίϊ 68. ἰπίον[οοίο᾽ Ἀθρ, 

ΡΠ ΠΩΣ Βα]. (ἀρ. ΧΙΝ. 1) τὠὐϊά6 εἰ πηάρ οἱ Ἀθρρ., 
18) αὐ Ῥα]. Βα ΒΘ θὴ5. ἡϊθὼθ ΠΟΤῚ 

αϑὲ ἴῃ Ρᾷ]. ἢδθρ. 
14) ἐιφιῖ 465. ἴθ δρ. ΟἿ 1ο. 0, ὅτ. 
(ἂρ. ΧΠ]. 1) υἷος υοξδί)5 απιαίο ἢφρ. 

ΒΘΟπη40. 0600. Βα Ὀποίαίπη. 
2) ργθϑυϊίονην ῬΑ]. 
8) αἱαροπος Ἀθ5. 

2) φιιαδὶ γϑοθρὶ οχ Ραὶ. Οδρ. ΧΥ. 1) βαἰπία ΒΌΡΓΤὰ ο ΡΤ. πη, Ηθ6ρ. 
9) οηΐηιν Ραὶ]. 2) οἱ οπι. Βθρ. 
4) μανία υθὴὸ οἱ 8θφία Κργῖα 66. 9) οι δέαμπίιμηι Ἀ6ρ. 

ΜΟΙ γὰ Ομαγία [ορία οἱ δοωία ἰοῖι- 4) ἴῃ, γϑηίοηο Ῥα]., χιιοὰ ριδεϑβίδί. 
παΐο. γραμρουῖϑι5 το  ψιῖα8 ΡΟΥΤΊσ ΘΉ [68 θη Ὁ) Βα θ δου ρίϊο Εσρί τοὶ! αὐ γρ]υ ρροη-- 
αϑὲ ἴῃ Ραὶ]. 8685 ἴῃ ΡᾺ]., Εφρ ἠοῖ! Υ ἴῃ Ἀ65. 

18." 
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ΤΟῪ ΑΥ̓ΤΟΥ ἘΠΙΣΤΌΛΗ ΠΡῸΣ ΦΙΛΑΛΕΛΦΕΙ͂Σ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐκκλησίᾳ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τῇ οὔσῃ ἐν Φιλαδελφίᾳ, ἐν ἀγάπῃ ἠλεημένῃ, 
καὶ ἡδρασμένῃ ἐν ὁμονοίᾳ Θεοῦ, καὶ ἀγαλλομένῃ" ἐν τῷ πάϑει 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿]Ιησοῦ Χριστοῦ" ἀδιακρίτως, καὶ ἔν τῇ ἀνα- 
στάσει αὐτοῦ πεπληροφορημένῃ ἐν παντὶ "ἐλέει" ἣν ἀσπάζομαι 
ἐν αἵματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ͵ ἥτις ἐστὶ χαρὰ αἰώνιος καὶ παρά- 
μονος" μάλιστα, τοῖς" ἐν ἑνὶ οὐσιῦ σὺν τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς 
πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις, ἀποδεδειγμένοις ἐν ϑελήματι Θεοῦ 
Πατρὸς, διὰ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ τὸ ἴδιον 
βούλημα" ἐστήριξεν αὐτοῦ βεβαίως τὴν ἐκκλησίαν ἐπὶ τῇ πέτρα, 
οἰκοδομῇ πνευματικῇ, ᾽ ἀχευροποιήτῳ, ἡ συγχλήσαντες οἵ ἄνεμοι 
καὶ οἵ ποταμοὶ οὐκ ἴσχυσαν αὐτὴν ἀνατρέψαι, ἀλλὰ μηδὲ ἰσχύ- 
σειάν ποτε τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐξασϑενήσειαν 

δυνάμει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

Ι. Θεασάμενος ὑμῶν τὸν ἐπίσκοπον ἔγνων, ὅτι οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 
οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπων ἠξιώϑη τὴν διακονίαν, τὴν εἰς τὸ κοινὸν ἀνήκου- 
σαν, ἐγχειρισϑῆναι, οὐδὲ χατὰ κενοδοξίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἀγάπῃ Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ καὶ Θεοῦ Πατρὸς, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεχρῶν᾽ οὗ καταπέ- 
πληγμαιΐ τὴν ἐπιείκειαν," ὃς σιγῶν πλέον δύναται τῶν πλέον" λαλούν- 
τῶν" συνήρμοσται γὰρ ταῖς ἐντολαῖς Κυρίου καὶ τοῖς δικαιώμασιν, 
ὡς χορδαὶ τῇ. κιϑάρᾳ, καὶ ἔστιν ἄμεμπτος ν οὐχ ἧττον. Ζαχαρίου τοῦ 
ἱερέως. Διὸ μακαρίζει μου ἡ ψυχὴ τὴν εἰς Θεὸν αὐτοῦ γνώμην, ἐπι- 
γνοὺς ἐνάρετον καὶ τελείαν οὖσαν, τὸ ἀκίνητον αὐτοῦ χαὶ το ἀύργη- 
τον ἐν πάσῃ ἐπιεικείᾳ Θεοῦ ΡΝ 

ΕΙ, “ἃς τέκνα οὖν φωτὸς ἀληϑείας, φεύγετε τὸν μερισμὸν τῆς 
ἑνότητος καὶ τὴν κακοδιδασκαλίαν' τῶν «αἱρεσιωτῶν, ἐξ ὧν μολυσμὸς 
ἐξῆλϑεν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. “Ὅπου δὲ ὁ ποιμήν ἐστιν. ἐκεῖ ὡς πρό- 
βαταῦ ἀκολουϑεῖτε᾽ πολλοὶ γὰρ λύκοι κωδίοις ἠμφιεσμένοι, ἡδονῇ παχῇ 
αἰχμαλωτίξουσι τοὺς ϑεοδρόμους᾽ ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἑνότητι ὑμῶν οὐχ ἕξουσι 
τόπον. 

1]. ᾿Ἵπέχεσϑε οὖν τῶν κακῶν βοτανῶν, 
στὸς οὐ γεωργεῖ, ἀλλ᾽ ὁ ἀνθρωποχτόνος ϑὴρ, 

ἅστινας ᾿Ιησοῦς ὅει- 
διὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτὰς" 

κοδομὴ πγι, ϑιργὰ ἡ 9 « τδῃ. 866, Ὁ: 1) Τοῦ αὐτοῦ πρὸς «ιλαδελφῳεῖς. 
Ἐπιστολή. ΕΝ 

2) ἀγαλλο--- ομένῃ Β. γοΥϑιη. οἰ π- 
ἄθηβ, ΠΟΥΠΉ 116 ΘΧΟΓΠΊΘΗΒ. 

9) Χριστοῦ δοροββὶί οχ ΒΟΥ. 

4) τοῖς τοοορὶ οχ πιαρρῖπο (οὐΐεἰβ 0, 
βυδάθηίο νοὶ. [ηϊ. 

5) ὦσιν ΟΥ̓. 
0) δὶς ΒΕ ΟΥ͂, ϑέλημα τοορθηβὶο 

ὕγον... Οπγοίοη. Φαθίπὰο ἐστήρισεν ΟΥ. 

1) οἷκοδὸο πὸ Υ, μῆ δὰ ογᾶμ; οἷ- 

ἴπ. Β οἰκοδομῇ πνεύματι. 
8) χαταπέπλειγμαι ΟΥ, ἡ ἴῃ 10 

ΒΠΡΓᾶ. 
9) ἐπιείχιαν ΟΥ̓́, ΠΠ|τ σοΡΓοοί πη ἴῃ 

ἐπιείχειαν. 
μὲ σλέωγν ΒΒ. 
(ἀρ. Π. 1) τῆς χαχοδιδασχαλίας 

Βὺῦυν 
2) πρόβατον ΟΥ̓. 
(ἀρ. Π|. 1) 51. Β, αὐτοὺς ΕΟ Υ- 

ποι (ο(. Τοοθηβ᾽ οηἶβ ΒΓΘΥΪΟΓΪΒ, 



ΙΌΝΑΤΙ ΕΡΙΒΤΌΠΑ ΑΒ ΡΗΠΑΒΕΙΡΗΙΕΝΒΕΒ, 1. 11. {Π, 2717 

ΕἸΌΒΠΕΝ ἘΡΙΘΤΌΙΑ Αἢ ΡΗΠΠΑΠΕΙΡΗΙΕΝΘΕΒ. ἘΧ ΤΕΟΙΔ.!: 

Ιφηδίππι5., αὶ οἱ ΤΠ Θορμοσιιβ, Ἐοοϊοβίαθ Ποὶ Ῥαΐίγβ. οἱ Ποιηῖηὶ ΠΟΘΙΓΙ 
Ι͂6ϑὰ ΟΠ 51, 4πᾶθ δϑί ἴῃ Ῥ[ΠΔ4ΟΙρ] να, τη ΒΟ ΓΙ ΘΟ ἀἸᾶ τ ΟΟΠΒΘΟΙ 46 ΠῚ 
Αἰ δοιοηθ, οἱ οοηβνμηαίαθ ἴῃ σοΟποονἸὰ οἱ οχυ!αίίοηθ Ποῖ, ἴῃ Ρ85- 
510Πη6. ΠΟΠΉΪηὶ ΠΟΒΙΡΙ ἰπΠἸβογθίθ, οἱ ἴῃ ΤΘΒΙΓΓΘΟΟη6. οἷ. ΓΘρΙΘίδο 
ἴῃ ΟΙΏΠΪ 1ηἰβου! ον ἄϊὰ : {πᾶπ| οἱ ϑα]πίο ἴῃ βαηριίπηθ ἴθδι ΟΠ ΙΒΙΙ, 
{πο οδὲ σαι ϊιη 56 ΠΡ] ΟΠ οἱ 5ΙΠρΊΠΑΓΘ: ΤΠΔΧΙΠΘ 115 ἦς, αὶ 
5 ΠῚ ἴῃ ἸΠΠΠῚ ΟἿ] ΕΡίΒοΟρο οἱ οαπὶ ῬΓΘΘθγ ΟΓ 5. οἱ. οαπὶ ΠΙδ00- 
Πἶδ., ῬΓΟΒΡαΐ 5. ἴῃ νοϊαηίαίς Ποὶ Ραίγιβ, ρον Ποιηίππιηι ἴθϑυῃ (ἡ Υ- 
βίπμη, 4] βϑοιηάππι 5ιᾶπ| νο]αη θη 5011 4ἀν1 ΠΡΙΩΙ6 1 ΕΘΟΙ6518Π| 
ΘἰΠ5. 5ΈΡ6Ι Ῥοίγαπι, δορά Ποῖος 5ρ τ 8}} πὸπ ππᾶππι ἴαοίο, ({|8Π| 
Πσπηηᾶ ἰππιηἀδη{|ἃ οἱ Πη[6 5 Ὑθητ] ΠῸΠ να] ποῦπΐ Βα ν Ρί ΡῈ ; ΠΘ6 
γα ]θαηΐ ἃ] {πη 40. 50 Ὑ{{π|5. που 86, 564. ἀθ} 6 ηΐαν νἱρίαί6. Π0- 
ΠῚ ΠΟΒΙΡΙ [ἀ5τ (ΠΡ 511. 

Ι. γιάθης δπίθηι ρίβοοραΠ νΘϑΓ 1 ΟΟΘΠΟΥ, (π|ὰ ΠΟ ἃ ϑ86η16ί 
ἴρ50, ποάιθ ἃ Ποιη ΙΗ 1157 ῬΓΟΙηΟἴμ5. οδύ ἴῃ πη Πἰβίου ἢ δ ΟΟΙΠΠΉΙΠΙΟ- 

ΠΘΠῚ ΡΘΥ ΓΙ Π6Π5,7 ΠΘ(Π6. ΡΟ ἰπᾶποπὶ β]ογίαμη, 504 ἴῃ Αἰ] δοίίοπο [681| ΟΠ ΓΙ 51] 
οἱ δι Ραϊΐγίβ, 41] γϑϑιιβοιίανι! οἰ ἃ ΠΟΥ 5: ΟΠ. ΘΧΡΆΥΘΒ0Ὸ ΙΠΔΗΒ116- 

{πἀϊποιη., “αοιηοᾶο ἰΔοθη5. ΔΙΏΡ] 5. ροΐοϑί ἃ Ἰοφιθηίο. ἢ Αρίπι5. οδ΄ ΘῃΪπὶ 

τηδηάἀαιῖὶ5 Ποιηΐηὶ οἱ Πιβι{ἰ46 οἷπι5, 5ιοας ὁπμογάδοϊ οἰΠπᾶγὰθ; οἵ δι ΡΓΘ- 

ΡῬΓΘΠΘΠ 5 115,5 ΠΟΠ τηΐητι5 ἃ ζΖδοπαγίὰ βδοογάοίο. ἢ Ργορίον {αοά Π ΘΑ ΠΠοδὶ 
δηϊπιᾶ πιθὰ {ΠΠ|π|8 βϑοιπάπιη Ποιμἶ αἰ ΡΟ 5. {0 Π6Π|, ΘΟ ΠΟΒΟΘΠ5. ᾿ΠΠΟΘΘΠΘΠῚ 
οἰ ροτγθοίδμη. οἵ πη]  ]Θ ἢ οἱ βἰπθ ἰτὰἃ οἰγοᾶ ΟἸΠΠ65. Οἷπ8. πηδη ΒΘ πα - 
Π6Π1, ἰδη πα) Ποὶ Υἱνὶ. 

Π. διίουϊ ογρὸ ΠΙῚ Τιοὶβ, νογοῦ {ἀρὶτ6 ἀἰνιβίοποπι πηἰα 15. οἵ τη ἴδηι 
ἀοοίγί παι ΗδοΡο Ιοοταπι, οχἦ {αΐθιι5. οχίν! σΟΙ αἰ Πα [10. ἰπ ΟἸΠΠΘ1η ἰθΓΓΔΙΗ.- 
ΠῚ οὐσοῦ Ῥαβίου οϑί, {ΠπῸὸ βίου! ονθ5 Θοηργοσοιηίπ!. ἡ ΜΠ οαΐπὶ Πιρὶ 
ΡΘΙΠ 5. ον ᾿Πἀ{] γοϊππίαί θ᾽ τηα]ὰ οἀρίϊναπὶ ἀδοιγγοπίοβ δὰ ΠΘΌΠ ; 564 

10 πηϊΐαίθ νοϑίγἃ ΠῸΠ ᾿ΠΥΘηΠηΐ ΙΟΟΙΙΠῚ. 

ΠΠΠ. ΑΜοιποίθ ἰδ π6 νοὸ5 ἃ γι δ᾽ 1ηΔ]}15, {πᾶ [6515 ΟΠ γἰδίαθ. ποθὴ 
561) πᾶν], 564 ΠΟΙμϊπιπὴ ἱπίου οί γῖχ θ65ιἃ : ργορίον φαοὰ ποπ διπί Ρἰδη- 

1) Πποῖρὶ! οἱυι δά θην αὐ ρ] 16 }}] 161,80 8 10) ἀοηιυϊηὶ ἢθρ. 
ΡΔ]., ᾿ποῖρὶ! ΥἹ Ἀθρ. 11) ο΄ οἵη. ΔΙ. 

4) 15. σπὶ, ΡαΪ. 66. 
8) ορ᾽ν αἰ Ῥα!. Τ,οοῖ5. οϑί ΝΔΠΠ. Οαρὶ 11-.1)ὴ δ)6. Βιόξ! 

10; 18. 2) {ιοὶς υϑγαθ Ῥα]. ας. 
ΑΕ. 1..1. ; 3) πιαίαο ἀοοἰνἴναο Ρᾳ]. Π6 5. Θ΄ Θοιιπἢ 
5) ργοηιοίιι5 65: ηνηι 5 [ον Ἰιην αἱ ἐοηι- ὀδϑιη. ΘΧΒΪθΘπ! οἰΐᾶτη (οἀ 4. ΠΟΒΙΓΙ 8Γ. 

πυυἱοπθην ρογ πη θην Ῥὰ].. ργοηιοίιι5 66... ΒΟΥ, 
ἐπ, ηνλυλδίονήνηη, αὐ οοην 1οηΘην 061 }11161|-- 4) ἀο Ἀορ. Οδίονιη οἵ, ἴον, 29, 15. 

ἰοην Ἀθρ. 5) οἱ ῥα]. 
Θ) α ἰοηιιοηίο ρμοίοϑἐ Θχδιαίππι ἴῃ ΒΔ]. Θ) οοπργθηαηιϊηὶ Ῥα]. Ἠθρ. 
1) οογάθ ῬᾺ]. ἢθς. 1) ΜΑΙ 1: .175: 
8) 6} ]6η81 0118 501. Ρα]. 8) 1. υνοϊιρίαί6. (αν. 
9) Ζαεϊναγία ρμγορ]οία ὁαὐοογάοίο᾽ Δ]. 

αἰ Ἴπιο; 1, ὃ 5. (ρ. Π|. 1) 1. μοτϑῖδ. ΟἿ. 
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φυτείαν Πατρὸς, ἀλλὰ σπέρμα τοῦ πονηροῦ. Οὐχ ὅτι παρ᾽ ὑμῖν με- 
ρισμὸν «εὗρον »᾽ ταῦτα γράφω » ἀλλὰ προασφαλίζομαι, ὑμᾶς. ὡς “τέκνα 
Θεοῦ᾽ ὅσοι γὰρ Χριστοῦ εἰσίν, οὗτοι μετὰ τοῦ ἐπισκόπου εἰσίν "ὅ ὅσοι 
δ᾽ ἂν ἐκκλίνωσιν αὐτοῦ, καὶ τὴν κοινωνίαν ἀσπάζωνται μετὰ τῶν κα- 
τηραμένων, οὗτοι σὺν αὐτοῖς ἐκκοπήσονται" οὐ γάρ εἰσι γεώργιον 
Χοιστοῦ, ἀλλ᾽ ἐχϑροῦ σπορά᾽ οὗ ῥυσϑείητε πάντοτε εὐχαῖς τοῦ προ- 
καϑεξομένου, ὑμῶν ποιμένος, τοῦ πιστοτάτου καὶ πρᾳοτάτου." Παρα- 
καλῶ οὖν ὑμᾶς ἐν “Κυρίῳ᾽ ὅσοι ἂν μετανοήσαντες ἔλϑωσιν ἐπὶ τὴν 
ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας, προσδέχεσϑε" αὐτοὺς μετὰ πάσης πραότητος, 
ἵνα διὰ τῆς χρηστότητος καὶ τῆς ἀνεξικακίας ἀνανήψαντες ἐκ τῆς τοῦ 
διαβόλου “παγίδος, ἄξιοι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ γενόμενοι, σωτηρίας αἰωνίου 
τύχωσιν ἐν ὙΠ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ. ᾿4δελφοὶ, μὴ πλανᾶσϑε᾽ εἶ τις 
σχίξοντι, ἀπὸϊ τῆς ἀληϑείας ἀκολουϑεῖ, βασιλείαν Θεοῦ οὐ πληρονομή- 
σει᾿ καὶ εἴ τις οὐχ ἀφίσταται τοῦ ψευδολόγου κήρυκος, εἰς γέενναν 
κατακρυϑήσεται" οὔτε γὰρ εὐσεβῶν ἀφίστασϑαι χρὴ, οὔτε δὲ δυσσεβέσι" 
συγκεῖσϑαι δεῖ" εἶ τις ἐν ἀλλοτρίᾳ γνώμῃ περιπατεῖ, οὗτος οὐκ ἔστι" 
Χριστοῦ͵ οὔτε τοῦ πάϑους αὐτοῦ κοινωνός " ἀλλ᾽ ἔστιν ἀλώπηξ, τῷ 
φϑορεὺς ἀμπελῶνος Χριστοῦ᾽ τῷ τοιούτῳ μὴ συναναμίγνυσϑε, ἵνα μὴ 

5 

συναπόλησϑε αὐτῷ" κἂν πατὴρ΄ ἢ) κἂν υἱὸς, κἂν ἀδελφὸς, κἂν οἰκεῖος " 
Οὐ φείσεται γάρ σου, φησὶν, ὁ ὀφϑαλμὸς ἐπ᾿ αὐτῷ. Τοὺς “μισοῦντας 
οὖν τὸν Θεὸν μισεῖν χρὴ καὶ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχϑροῖς αὐτοῦ ἐχτή- 
κεσϑαι"" οὐ μὴν καὶ τύπτειν αὐτοὺς ἢ διώκειν, καϑὼς τὰ ἔϑνη τὰ 
μὴ εἰδότα τὸν Κύριον καὶ Θεόν" ἀλλ᾽ ἐχϑροὺς μὲν ἡγεῖσθαι, καὶ χω- 
οίξεσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν" νουϑετεῖν δὲ αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ μετάνοιαν παθακα- 
λεῖν, ἐὰν «ἄρα ἀκούσωσιν, ἐὰν ἄρα ἐνδῶσιν." Φιλάνϑρωπος γάρ ἐστιν 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ πάντας ἀνθρώπους ϑέλει σωϑῆναι καὶ εἰς ἐπί- 
γνῶσιν ἀληϑείας, ἐλϑεῖν" διὸ τὸν ἥλιον. αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς 
καὶ ἀγαϑοὺς, καὶ βρέχει. τὸν Φετὸν"" ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους" οὗ τῆς 
χρηστότητος" -ϑέλων καὶ ἡμᾶς" εἶναι μιμητὰς ὁ Κύριος, λέγει, Γίνεσϑε 
τέλειοι, καϑὼς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 

ΙΝ. ᾿Εγὼ πέπονϑα εἰς ὑμᾶς. ἐν Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονή- 
σετε" διὸ καὶ ϑαῤῥῶν γράφω τῇ ἀξιοϑέῳ ἀγάπῃ ὑμῶν παρακαλῶν 
ὑμᾶς, μιᾷ πίστει, καὶ ἕνὶ κηρύγματι, καὶ μιᾷ εὐχαριστίᾳ χρῆσϑαι" (μία 
γάρ ἐστιν ἡ, σὰρξ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἕν αὐτοῦ τὸ αἷμα τὸ ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐκχῦϑέν" εἷς καὶ ἄρτος τοῖς πᾶσιν ἐθρύφϑη, καὶ ἕν ποτήριον 
τοῖς ὅλοις διενεμήϑη᾽ ἕν ϑυσιαστήριον. πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ εἷς 
ἐπίσκοπος, ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ, καὶ τοῖς διακόνοις, τοῖς συνδούλοις 

2) εὺρ ων ΟΥ̓. 11) εχτετηχέσϑαι βῖπ8 βρ᾽ ἴτα Ο,ἔχτε- 
9) ἥῳ ΒΕ ΟΥ͂ ΟἸΙεγ., εἰσὶ 058. τιχέσϑαι Υ. 
4) εἶσιν ΟΥ̓. 12) Τιὰ ΟΥ̓́, ἐνδῶσι Β Ἐ γευϊξε. 
ὅ) ὕοοο. χαὺ πρᾳοτάτου ἷπ ἰδχίιι 19) τὸν ὑετὸν οἵη. ΟΥ̓. 

(οά. 0 ῬΙΓΔΘ ΘΙ Πηϊβδα, ὦ οἵη δά αἰ(ἃ 14) ἡμᾶς, ὁ. ΒῈ ΟΥ̓ γεῖς {πὲ ἴον: 
οχίδηί, ὑμᾶς γοϑ5. οἱ ἃ]. τη8]6. 

θ) προσδέχεσϑαι ΟΥ̓, εἴ ἸΠΠ|Ὸ 5ιιρτὰ. δ. 1. 1), γὰρ ΟὟ: 
1) ἐπὶ γοβ5. τηθη 850. 
8) δυσσεβέσιν 0 Υ. 2) ρμιαπίαίϊοηος Ῥαὶ. 
9) ἔστιν ΟΥ̓. 9) Ἰρίίια" Ῥὰ]. Ἀθρ. 
10) ἀλώπιξ. ΟΥ̓́, ἡ ἴπ {Π0Ὸ 'βιρτα, 4} βογῖδο υοὐὶς θα. 

ἀλλύπηξ Β. 8) οἰ ὁπ. ἤρα. 
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ἰατοὗ Ῥαίγὶ5, 564 βϑιηίηδρίαπι ΝΟα τ 55ἰπ|. ΝῸΠ ΟΡ ΒΘρΓ ΔΓ ΙΟΠΘ ΠῚ ἰπ- 
ὙΘΠΙΘΠ5 ἃριι γ05 Πᾶρο 5000: 5604. Ἰηγθηΐθη5 γὸ5 τπἱ ΠΙΪο5 Ποῖ. θοί- 
{ποῖ θηΐπη δππΐ ΟΠ ΡΙβί1, ἰρϑὶ βηΐ οἰπηἤ Ἐρίβοορο. θεαὶ ἁπίθιη. ἀθο!ηδηι 
ΘΕΠΙ, 6] ΘΟΠΊΠΜΠΠΙΟΠΘΗῚ Θἰπι5, οἱ βοοίπί 565 τη] ἀἰοἰ5, ἰρ51 οἵπῃ {ΠΠ|15 βμηα] ἢ 

Ἁρδοιπἀθηΐαῦ, ΝΟΠ ΘΗΪΏ ϑ6ηΐ ΔΟΤΊΟΟΪΔ ΟΠ 511, 56 ἃ ΠΠ] ΠΟΙ 5ΘΠΠΑΡΊΠῊ : 
ἃ (15 ΘΥΙΙΔΙΉΙΪ 586 ΠΡΟ. ῬΓΘΟΙθι5. 55 46 η{15 ΡῬαβίουβ γΘϑ 1 ΠΑ ΘΠ 1551} 
δἰ τη ἰββί μη. οσο ἰΐααιια νοϑῦ ἴῃ Πομηΐπο: (πἰσπηάι6 ΡοΘμ θη 65. γ6Π6- 
Γπΐ δὰ πηϊίαίομη οἰ Θϑῖᾶθ. ΒΟ ρι6. 605. ΟἿΠῚ ΟΠΊΠΪ Ἰηδϑηβιοίπαϊηθ, π| 
ῬΘΡ αἰ Π|αΐθη δὲ θοπᾶπι ἀδηιοη δ γα Ομ 6 πὶ 46 Ππ|ο οἱ. πηπιβοὶρυ!αὗ ὨΙΆΒΟ]] 
ΘΡαΙ οἱ ἀϊσηὶ [65 ΟΠ γιβίο" αἰδοῖ, βοιηρι [θυ πᾶμη 54] 6 πὶ ρΡοΘΓοΙρίαπί, ἰη 
Γοσηο ΟΠγῖϑιί. ΝΟΙΘ ΘΓΘῸ ΘΡΡΆΓΟ, [γα γθ5. ΟπΙΟΠΠ 6. ΘΠΪΠῚ 5ΘρΑΡΑ ΠῚ 
ἃ γοΡΙαΐο ἰἀΘΡΙΓ 565 κ᾽ ΓΟσπιμ ΠΟ ΠῸῚ ΠΔΟΓΘΑΙαθ11: οἱ 4πὶ ΠΟ 
ἀἰβοθββοσις ἃ []5 0 4110 ΡΓΔο ἰοαίογα, ἴῃ ΘΠ θη παι ἀαιηπαθ ιν, [{π46 
Π60 ἃ ἰπ8{15᾽ ἀϊδοθάθγθ, πθίιι8 ἰπἰτπι5ι15. ἀρρΓΟρίπαιαγο οροτγίοί. θαίοιῃ- 
410 Θῃ ἢ [ἢ ἃ 6 ηἃ 5Θηίθης1ἃ ΔΙ} ] ἀν , ἰρΡ56 ΠῸῚ οβὲ ΟΠ γι βίϊ, π6 0 Ρᾶ5- 
ΒΙΟΠΙΒ. ΘΠΠ5 ΡΑΓΟΘΡ5, 864.ῳ οκἰ ἰγαϊιιἀδίον οἵ ΘΟΓΓΙΡΙΟΡ νὙἱπθὰθ (ΟΠ 811. 
ΤᾺ] Π6. ΟΟΙΠΠΠ 5 ΟΘΔΙΏΪηΪ, Π6 51Π}}} ΟΠ 60 ΡΟΓΘδ[[5: Π6Ὸ 81 ρᾶΐξν 581, νϑ] 
ΠΠϊα5, ἀπὶ γαΐθυ, αὶ ἀοπηθϑίίοιιβ. «ΝΌἢ δηΐμι,, ἱπᾳαϊΐ, ραγοαῖ ἢ ΘΟαΠ 5. {{π|5 
ΒΈΡΟΙ Θαπη. Οἱ ΘΓΡῸ οὐϊο Παρθοηΐ θ6υμη, ορογίοί οἰϊδη γ05 605 ΟὟ, 
οἵ ΒΌΡΘΙ ᾿ΠΠΠΪΟΟ5. ΘΠ15. ἰάθθβοθ6. ΝῸὸ 4υ ἀθη ΠῸ5 ΡΘΙΒΘ΄αΙ 605 δὶ 
Ρδγοσίογα οροῦίοί, βϑοιπάιμη (θηΐο5, 4πᾶῶ6 πὸπ πογοριηΐί Πθιμ -ἶ 56ἀ 
᾿Π] 1008 ΡΘΙΓΑΓΙ, οἱ ΒΘΡΑΓΑΓῚ ἃ} 65, οἵ ΠἸΟΠΘΡΟ 608, οἱ δά ροΘηΙ 6181} 
ΡΓΟΥΟΟΘΔΓΘ, 51“ ἰογίθ ἁπάϊαπί οἱ ἃἀααίθβοδηῖ. Αἰηδίου. θη πὶ ΠΟ Πα 6ϑι 
Πθιι5. Ποβίοῦ, δ να] ΟΙΏΠΘ5. ΠΟΙΏΪΠ65 58 |ν05 {6 Υ], οἱ δὰ ΔρΏΠ ΙΟΠΘΠῚ ΨΘΙῚ- 
(αἰ5. νϑηΐγο. 7 Ργορίθν ψυοά οἱ ϑο]θπὶ βύπιπὴ ΟΥΓῚ [δοὶζ ΒΌΡΟΡ ΡΟΠπῸ5 οἱ 
τηᾶ]05, δἱ θ}1{ 5ῈΡΘΙ ἰπιβίοβ. οἱ ἰπἰπιβίοβ"Πς  Οὐΐ5 Ἡ{|Π|8 {15 οἰϊδιη πὸ5 θ0- 
ΠΙΪΠΠ5. γΟΪ θη 6556. ΠΗ αίΟΡΘ5, ἀϊοι[: «(βίοι ρογίθοι, βίοαί οἱ Ῥαίον υϑϑίου 
ΔΘ Ι6 5115 ρου οί. οϑί ὅ 

ΙΥ. Ερο οομπάο ἀθ᾽ νοθὶβ ἴῃ Ποιηΐπο, ({πἰὰ ΒΙΟΠ] ἅΠΠι4 5αρίοί5.ἦ 
Ῥγορίογθα Πα πιο ἉΠΠ 6 βοῦῖθο Π60. ἀϊσπαθ αἰ θοίΙο πὶ νοβίγαθ, ΓΟ Π5. νΟ5, 
αὐ ἰηδίο!5. πηὶ Πάθὶ, πὶ ργδοα!οαίίομϊ, ππὰ σγαι τιμὴ ΔοίΙΟ πο ὗ αἰαπίθ5. 
{πὰ δηΐπι Θ5: οᾶγῸ ΠοΙηΪπὶ ἴθϑι,ὅ οἵ ππππι5 Θἰα5. ΒΔ Πρ 5, (αἱ ΡΓῸ ΠΟΡ 5 
οἰἴαδιι5. Θδί, ὉΠῸ5 ΘἰΙΔ ΠῚ ΡᾶΠΪδ. ΡΓῸ ΟἸΠΠΙθῈ5. ΟΠ ΓδΟίι5, οἵ Π15. ΟΠΧ [0- 
(15 ἘοΙοβίδθ: οἱ πιηπι57 ἘΡΊΒΟΟΡι5, 5112} ΘΟ Πὶ ΟἸΏΠΙ ῬΓΘΒΌγίοΓΙο, οἱ Πϊὰ- 

14) ραγοαΐ ἐπι ἴὰν. ἤθο. (ΘΙ Γ ἢ 
5. ,.80.0.ὄ ὩΣ 
15) 1 ΤΠ655. 4, ὅ. 
10) πὸ ῬὰΙ: Ἑΐδσ. 
11) ρτουθηῖγε Ῥα]. (Εἴ. 1 Τίμη. 2, 4. 
18) Μαίῃ. ὅ, 48. 
19) Μαίιῃ. ὅ, 48. 
(ἀν- ΤΥ. 1) ἦτ Ῥαὶ. 
2) βαρὶ5 Ἀρρ. 
9) αϊοοιοιῖδ Ῥαὶ. 
4) αοἰἴϊοηος5 Ῥαὶ. 

Θ) 56 οτήπ, Ῥαᾳ!. 
1) ἴηι οἵα. Ρα!ὶ. 

ἀμί Ῥα]. ἢθο. 

8) ἤοφο τὸς Ἰίαχιε Ῥαὶ]. 

δα θΙηἄα. αὐεοῖη- οἴ. 

9) οἱ απιμιδοίριία Ῥαᾳ]. (δίθιυιπῃ οἵ, 
ΗΠ Τί: 2. 26. 

10) (Ἰηδίο αὶ. δ... δά. γϑηρία 1540, 
(Ἰδιϊ νὰ]ο. ἂρ. Οπτοίοῃ. 

11) μὲ οηΐην βϑραναίι5 ὦ τυονίίοίο 
δοομίι5 Ῥα]., Ομ οπῖηιν βϑραναίην ὦ τυ0- 
γίαΐο δοομίις [μον Ἀθο. 

12) φομθηπα Βρο. 

18) ὕὔπαο παι αὐ ἐμειἰ5 Ῥα!.. {Π46 
ἐΐαχιιθ πθὺ ὦ {515 ἢθρ. 

Ὁ) 68ὲ 68, Ρ. οπίηιν 65, ῬᾺ]., 65: Θ᾽)" 
Ἀθο. 
6) ἐθθι5 66. 
1) δ δοφαππίιν ΠΕ, ὁ οἴη ΡΈΠΟΙΙΒ 

ΒΠρΡΡΟΒΙ15. ἴῃ ΡΔ], 

ΠΥ. 
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μου" ἐπείπερ καὶ εἷς ἀγέννητος, ὃ Θεὸς καὶ Πατήρ᾽ καὶ εἷς Μονογε- 
νὴς Υἱὸς, Θεὸς λόγος καὶ ἄνϑρωπος" καὶ εἰς ὁ Παράκλητος, τὸ 

πνεῦμα τῆς ἀληϑείας" ἕν δὲ καὶ τὸ κήρυγμα, καὶ ἡ πίστις μία, καὶ 
τὸ βάπτισμα ἕν, καὶ μία ἡ" ἐκκλησία, ἣν ἱδρύσαντο οἵ ἅγιοι ἀπόστο- 
λοι ἀπὸ περάτων ἕως περάτων, ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ, οἰκείοις" 
ἱδρῶσι καὶ “πόνοις. Καὶ ὑμᾶς οὖν χρή; ὡς λαὸν περιούσιον καὶ ἔϑνος 
ἅγιον, ἐν ὁμονοίᾳ πάντα ἐν Χριστῷ ἐπιτελεῖν. 4 γυναῖκες, τοῖς ἀν- 

δράσιν ̓ ὑποτάγῃτε ἐν φόβῳ Θεοῦ αἵ παρϑένοι͵ τῷ Χριστῷ ἐν ἀφϑαρ- 
σίᾳ, οὐ βδελυσσόμεναι γάμον, ἀλλὰ τοῦ κρείσσονος ἐφιέμεναι" οὐκ ἐπὶ 
διαβολῇ" συναφείας, ἀλλ᾽ ἕνεχα τῆς τοῦ νόμου" μελέτης. Τὰ τέκνα, 
πειϑαρχεῖτε, τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν, καὶ στέργετε. αὐτοὺς, ὡς συνεργοὺς 
Θεοῦ εἰς τὴν ὑμετέραν γέννησιν. Οἱ, δοῦλον, ὑποτάγητε τοῖς κυρίοις 
ἐν Θεῷ, ἵνα Χριστοῦ ἀπελεύϑεροι γένησϑε. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς 
γυναῖκας, ὑμῶν, ὡς ὁμοδούλους Θεῷ, ὡς οἰκεῖον σῶμα, ὡς κοινωνοὺς 
βίου, καὶ συνεργοὺς τεκνογονίας. Αἱ παρϑένοι, μόνον τὸν Χριστὸν 
πρὸ ὀφϑαλμῶν ἔχετε καὶ τὸν αὐτοῦ Πατέρα ἐν ταῖς εὐχαῖς, φωτιζόμε. 
ναι ὑπὸ τοῦ “Πνεύματος. ᾽Οναίμην ἐλωμὶ τ ἁγιωσύνης, ὡς Ἠλία," 
ὡς ̓ Ιησοῦ τοῦ Ναυῆ, ὡς Μελχισεδὲκ, ᾿Ελισσαίου ,ἷ ὡς Ἱερεμίου, 
ὡς τοῦ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου, ὡς τοῦ ὐξυρτηνο μαϑητοῦ, ὡς Τιμο- 
ϑέου, ὡς Τίτου, ὡς Ἑοδίου κ᾽ ὡς Κλήμεντος, τῶν ἐν ἁγνείᾳ ἐξελ- 

ϑόντων τὸν βίον. Οὐ ψέγω δὲν τοὺς λοιποὺς μακαρίους, ὅτι «γάμοις 
προσωμίλησαν,᾽" ὧν ἐμνήσϑην ἄρτι" εὔχομαι γὰρ ἄξιος Θεοῦ εὐρεϑεὶς, 
πρὸς τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν εὐρεϑῆναι ἐν τῇ βασιλείᾳ, ὡς ̓ Αβραὰμ, καὶ 
Ἰσαὰκ, καὶ ᾿Ιακὼβ, ὡς Ἰωσὴφ, καὶ ᾿Ισαΐου, καὶ τῶν ἄλλων προφητῶν" 
ὡς Πέτρου, καὶ Παύλου͵ καὶ τῶν ἄλλων ἀποστόλων, τῶν γάμοις σροσ- 
ομιλησάντων᾽ οὐχ" ὑπὸ προϑυμίας τῆς περὶ τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽" ἐπ’ 
ἐννοίας ἑαυτῶν τοῦ "γένους" ἔσχον ἐκείνους. Οἱ πατέρες, ἐχτρέφετε 
τοὺς ἑαυτῶν παῖδας ἐν παιδείᾳ καὶ γουϑεσίᾳ Κυρίου" καὶ διδάσκετε 
αὐτοὺς τὰ ἱερὰ γράμματα καὶ τέχνας, πρὸς τὸ μὴ ἀργίᾳ" χαίρειν. 
Καλῶς δὲ » φησὶν, ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος, ἐπὶ υἱῷ συνετῷ εὐφρανϑή- 
σεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Οἱ κύριοι, εὐμενῶς τοῖς οἰκέταις προσέχετε, 
ὡς ὁ“ ἥκω ̓Ιὼβ ἐδίδαξεν. μία γὰρ φύσις, καὶ ἕν τὸ γένος τῆς ἀν- 
ϑρωπότητος᾽" ἐν γὰρ ιΣοιστῷ οὔτε δοῦλος, οὔτε ἐλεύϑερος. Οἱ ἄρχον- 
τες, τενϑαρχείτωσαν"" τῷ Καίσαρι" οἵ στρατιῶται, τοῖς ἄρχουσιν" οὗ 
διάκονοι, τοῖς πρεσβυτέροις, ἀρχιερεῦσιν" οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἵ διά- 
κονοι; καὶ ὃ λοιπὸς κλῆρος, ἅμα παντὶ τῷ λαῷ καὶ τοῖς στρατιώταις 

καὶ τοῖς ἄρχουσι καὶ τῷ Καίσαρι, τῷ ἐπισχόπω᾽ ὁ ἐπίσκοπος τῷ 

2) ἡ οἷ. ΟΥ̓́. 10) προσομίλησανν. ϑυϊνπᾶς τού- 
9) οἱχείος Ο, δὰ ογὰπι οἰχεέοις. τῶν ἡ. ὧν ΒΟΥ. 
4) διαβολῆς ΟΥ̓͂, 1Π| διαβολῇ δὰ 11) ἀλλ᾽ ΒΟΥ͂. 

ΟΥ̓ΔΙΩ. 12}, Δ} ὅπ. ΘΟ! 
5) τῶν νόμων 0 Υ. 
60) Ππλίέας (5ἴηο 5ρῖ..) Β. 18) αὐτοὺς ν. ἑαυτῶν τοῦ γένους 

1) Πλισαίου (ϑῖπο 501.) Β. 
8) ᾿Ευωδίου ΒΥ, ἴογδαπ 0. 
9) ψέγων Ρ. ψέγω δὲ ΒΟΥ. Ρα;- 

{οἰρίυτη Θ᾽ ΘΟ Δ η ΟΣ Οἵ ΔηοοΘ θη {0115 ο0η- 
πη οἱ τι, 51 ΠΟ 40 ΡΓῸ ριιποίο ρΡοϑί βίον 
μΪηοΥὶ δίσπο αἰδιϊηριαδ, 

ΟΥ̓͂, αὐτὸς Ρ. ἑαυτῶν τοῦ γένους Β. 
Αὰ οὐὰπι (οάϊοῖὶΒ Ὁ ἷ8 αἰ {{π|1ῖ5 οχδά- 
ΥΟ͵50. ΔΙ ΔΉ Θη515. ΒΟ Ιρδι : ποίαηαιηι. 

14) ἀργείᾳ ΟΥ. 
15) ὁ οὔι. 0. ἢεϊπάς ἐδέδαξεν ο. 

ΟΥ, ἐδίδαξε Β νυ]. 
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ὁ0 5 ΘΟΠΒΟΓΝΪ5. τη6ἰ5. Οἰΐὰ οἵ ππητι5" οδι ἰπσθηϊία5 Ποῖ5 Ῥαίθυ, οἱ τπητ5 
πη σθηϊι5 ΕἸΠ 5, Πθ5. δ γθπι οἵ ΠΟΙηΟ, οἱ 118 Ῥαγδοϊοίαβ," δ γι 
νου ἰαιἰϊ5. {Ππὰ οἰϊδπι φγαθάιοαίο οἱ ἤάθ5 ἀπ, οἱ τπὰπὶ Βαρίϑπηὰ ,᾿ 5. οἱ 
απὰ ΕοοΙοβία ; {πᾶ ἢ ἀανογιηΐ 58 πο.1ϊ ΑΡΟΒΙΟΙ,, ἃ Πη θι5 ἀϑάᾷαθ δά ἢΠ65, 
1 βδησπίηθ (ΠΓΙδί!, ῬΥΟΡΓ 5. 5 ΔΟΥΊΡ15. οἱ Δ ΠΟ Ρ5. Εἰ νοὸ5 ΘΓ ορογίθί, 
βίοι! ρορυΐϊαμη βου οία!θη οἱ σϑηΐθπὶ βδποίδιη, ἴπ- ΘΟΠΟΟΥ Δ ΠῚ ΟΠΊΠ 68 
ἴῃ (ἸΠνγιβίο οοπϑα πη. ΜΆΠΙΟΓΟ5. ΨΟΓῸ Υἱρῖ5 νοϑίγι βιθάϊίαρ. αδϑίοία 
ἴῃ {ποτ Ποῖ: ΥἹγρίποβ ΟΠ γιβίο ἴῃ ἱποουγιρίίοπο , ̓ ἢ ΠΟῚ Θχθουδηΐοθ ΠῈ- 
Ρ[ΐα5, 564 πηρ]ονὰ αἰ ροηΐοα : ΠῸΠ ἴῃ ΟΥ̓ πη παίΙοπ6 σΟηΐαρΙ , ἢ 564 ρΓορίου 
Ἰορσὶς. τηϑαϊαιϊοποιη. ΕἾΠΙ ,᾿ Ὁ ΘΠ οϑιοίθ ραγοη 115 νϑβίγβ, οἱ Πρ (6 
6085, ἰδησιδη) ΘΟΟΡΟΓΡΑΛΙΟ5᾽ Ποὶ δά νοβίγΠ) ρο ΠΟΥ ΙΟΠΘη. δουνὶ, 51- 
ΠῚ οϑίοίθ ἀου 15 νοϑίτβ ἴῃ 60, πί (ἢγιβίι ΠΡΟΡῚ οἰ οἰδιηηϊ. ΥἹΓῚΙ, 
ΑΠΠριΘ ὑχοῦθβ νϑϑίγᾶβ, διοαί ΟΠ ϑΟΥγὰ5 ἴῃ ἢ60, υἱ ΡΓΟΡΓΪΠ) ΟΟΓΡΡῚΒ: 
βίους βοοίᾶβ νυἱΐδθ, δἱ σοορθγαίγίοθς δὰ ΠΙΙοσὴ ργοογθαίοπριη ἦ ΥἹγρὶ- 
Π05, 501ππ| (ἢ ΡΙβίι πηι ῬΓᾶΘ ΟΟΠ5 Παθοίο οἱ οι Ῥαΐγθπη ἴῃ ΔΗΪΠΊΔΙΤΙΝ 
γϑϑίγι5, {Ππτηϊπαίδο α᾿7 ϑρίγια ϑαποίο. ΜΘΙΠΟΡ 511Π|Ὶ βἃποι {15 να ϑίγΔ 6, 
βίοι! Ηρ] δ, ̓ ἢ δισαΐ ἴθ Νάνο, σἰοαΐ ΘΙ οἰ βοάθοῃ, κἰοαὶ Πρ] βαθὶ, 5ἰσαί 
ΗΙΘΓΘμἶᾶ6, βοΐ ΟΠ Πη15 Βαρ[5ίαθ., δἰοαΐ ἀΠ|6 ΟΙἸ551Π}1 αἰ 5Ὲ ρα}, διαί ΤΙ- 
πηοΐΠοὶ, διοαΐ ΤΙ, βίοις πο  !, 5ἰοα! (Ἰθιηθη 15, ν6] θοῦ, 4π| ἴῃ Οαϑί1- 
ἰα6 46 υἱία δχίθγιιπί. Νοη ἀθίγαμο᾽" δαΐθπι οδοίθυ 5 ΒΘ αῖ5, 48 Ππρ{15 
σΟρΡυϊαΐ! ἔπθυαηΐ ; ΠΌΙΟΓΙΠ ΠΠΠΟ ΠΊΘΠΪηΪ. Ορίο δηὶπὶ Π60 ἀϊσπιβ δά ναϑβίϊ- 
σἰαἢ ΘΟΡαΙῚ ἴῃ ΓΟΡΠΟ ἰρβίαβ ἱπνθηϊτὶ, 5ἰσας ΑΡΥΔἢδιη οἱ ἴβᾶας οἵ [Δ 60}, 
5! ΙΌ5ΘΡἢ οἱ ᾿ξαἰᾶβ, "ἡ οἱ οδοίουι Ῥγορμθίαθ, 5ἰοαξ Ῥοίγι5. οἱ Ῥαμ]ι5," ἢ 
οὕ ΤΘΙΧαΙ ΑΡοβίο!!, {πὶ ΠαΡ(Π5 πΘγαηΐ βοοΙᾶΐ! : 0πὶ πο ΠΠΡΙἀἰΠῖς οδιι5ἃ, 
564 ροβίουι ἰδ 5 Ὁ σα γοραηάδο σγαίϊα σοπίπρο5 ΠαΡαΘΓαηί. Ὀδίγοβ,᾿ ἢ πὰι- 
ὑγι6. ΠΙΙΟῸ5. νοϑίγοβ ἴῃ δ. ΔΙ ΠΠ0Ππ6. οἱ ἀἰβορ! πὰ ΠΟΙΉΗΙ, οἱ ἀοοδθίθ 605 588ἃ- 
ΟΓὰ5. ΠΠΠ 6 Γὰ5 οἱ ἃῦίθϑ ποποβίαβ, αὖ πο οἷο σαπάοθδηΐ. (Βαπ6 δηϊπηΐ, ἱπααϊ, ὃ 
πα τὶ  ραΐον ἰδίαις; ἴῃ ΠΠΪΟ δαΐθιη βαρ θηΐθ δ [ΔΘ δ 1} ΟΟΥ οἰπ5.. ΠοιηΠὶ, 
θθηῖσηθ ἴῃ ἀοιηθβίϊθοβ νθϑίγοβ ᾿πἰθηαίθ, βοΐ βδηοίιιβ [00 ἀοου!. [ἴ{πὰ 
ΘΠΐΠ) δὲ ηδίμγα, οἵ ἹΠῚΠῚ ΘΘΠΙ5. ΠΟΙΙΪππη. [ἡ (γί βίο δαίθιη. πΘπ6 
ΒΘΓΨΙ5. Θ5ΐ, ΠΘ6. 06. ῬΓΡΙΠΟΙΡΘ5, 580 41 οϑίοίθ δοϑαγὶ: Τ1ΠΠ{865, ΡΓΙΠ- 
Οἰριθαβ : Βίδοομὶ, ΡΡΘΒΌγίου 5. οἱ ἢ 5δοογάο 5. ῬΓΘΒΡΥ ΓΘ νθγῸ οἱ ΠΙᾶ- 
ΟΠ δί4ι6. ΟἸΏΠΙΒ ΟἸΘΙΙ5, 511η1] ΟἸΠῚ ΟἸΠἼΠΙ ΡΟΡΪΟ οἱ μ}ΠΠ1}τι5 δία 
ΡῬΓΙΠΟΙρΡΙΡιι5, 5684 οἱ ὕδθβᾶγ, ἢ ομοάϊδηϊ Ερίδοορο. Ἐρίβεοριιβ γϑγοὸ (Πγιβίο, 

10) πειϑαρχήτωσαν Ο ΥΥ, ᾿Π|ς να ]ρ. 
δ ΟΥΔΠῚ. 

8) οἱ φιῆα τις Ῥαὶ. 
9) ραγαοϊϊι5 Ῥα]. Ἀδ6ρ.. ἴῃ {τὸ 4685. 

5. ΒΘ ΠΌΘΠ5. 8ργ){|8. 
10) Ερ!. 4, ὅ. 
11) εοπϑιηαν 501. ἤδρ, (δίθγιμι οἵ. 

1 Ρεξ. 
12) Ἱποουγμρίο Ρ. ἴηι ἱποονρίϊοηο 168. 

νἱἀθίαν Ραὶ]. 
13) εοπιρί Ῥα].. οοπίασίὶ δα οτΥᾶπι. 
14) ΕἸ οὶ ῬΑ]. 
15) ορογαγῖος8 Ῥᾷ]., δοροτανῖος ἈΘ5. 
10) ρτοσοπογαΐϊολθηι Ῥα]. 
11) αὖ ῬΑ]. Βδρ. 

18) οἰΐθ 501. Ρᾳὶ. 
19) ἑγαΐιο Ἀθρ. 
20) σνηοϑίϊα Ἀθα. 
21) οβαῖας Ῥᾳ]. δο,, ψϑβαΐας Ε{Π10 50Γ, 

ἴῃ ποία] τηϑΙρΊ ΠΑ ]]. 
22) οἱ Ραμῖιι5. οἵη. Ρδ]. 
29) ροϊοείαί5 οταί ἴῃ Ρα]. 
24) Ἐρ!. 6, 4. 
35) ΘΕ δα παδο, ΒΡονς, θὰ 28. 0}. 

91. 13.115. 
20} 0]. 9, 28. 
217) εαρϊθηία Ῥᾳ]. ἢδερ. οἀ. γεποίᾶ 

1546 (οἱ. Ξαρίθηξίαο ποππα}}} γπ!8. 
28) τί Ῥα]. Β6ρ. 
29) ὁο5α7 Ῥα]. ϑιθῖπθ ἀ65. οὐοαϊαηί 

ἴη Βορ. 
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Χριστῷ, ὡς ὁ Χριστὸς τῷ Πατρί" καὶ οὕτως ἡ ἑνότης διὰ πάντων 
σώζεται. Ἑστωσαν δὲ καὶ αἵ χῆραι" μὴ δεμβοὶ, μ μὴ λίχναι ,'Ὁ μὴ σπεε- 
ριτροχόδες, ἀλλ᾽ ὡς ̓ Ιουδὶϑ' ἡ σεμνοτάτη, ὡς ἡ Ἰἄννα ἡ σωφρονεστάτη. 
Ταῦτα οὐχ ὡς ἀπόστολος διατάσσομαι" τίς γάρ εἶμι ἐγὼ; : ἢ τίς ὁ οἶκος 
τοῦ πατρός βου; ἵνα ἰσότιμον ἐμαυτὸν"" ἐκείνων εἴπω" ἀλλ᾽ ὡς συ- 
στρατιώτης ὑμῶν, ὑποφωνητοῦ τάξιν ἐπέχων. 

Ἅ ᾿Α4δελφοί μου, λίαν ἐκχέχυμαι ἀγαπῶν ὑμᾶς, καὶ ὑπεραγαλ- 
λόμενος, ἀσφαλίζομαι ὑμᾶς" οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλὰ δι᾽ ἐμοῦ ὁ Κύριος ᾿Ἴη- 
σοῦς, ἐν ὡ δεδεμένος φοβοῦμαι μᾶλλον. ἔτι γάρ εἶμι ἀναπάρτιστος᾽ 
ἀλλ᾽ ἢ προσευχὴ ὑμῶν εἰς Θεὸν μὲ ἀπαρτίσει ἵνα ἐν ᾧ ἐκλήϑην" 
ἐπιτύχω, προσφυγὼν" τῷ εὐαγγελίῳ ὡς σαρχλὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
τοῖς ἀποστόλοις ὡς πρεσβυτερίῳ ἐχχλησίας. Καὶ τοὺς προφήτας δὲ 
ἀγαπῶ, ὡς Χριστὸν καταγγείλαντας, ὡς τοῦ αὐτοῦ πνεύματος βετα- 
σχόντας, οὗ χαὶ οἵ ἀπόστολοι. (0 γὰρ οἵ ψευδοπροφῆταν καὶ οἱ ψευ- 

᾿ δαπόστολοι . ἕν καὶ τὸ αὐτὸ εἵλκυσαν" πονηρὸν καὶ ͵  ἀπατηλὸν καὶ λαο- 
πλάνον πνεῦμα" οὕτω καὶ οἵ προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι, ἕν καὶ τὸ 
αὐτὸ “ἥγιον Πνεῦμα, ἀγαϑὸν, καὶ ἡγεμονικὸν, ἀληϑές τε καὶ διδα- 
σκαλικὸν ἔλαβον παρὰ Θεοῦ δια ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ." Εἷς γὰρ ὁ Θεὸς 
παλαιᾶς καὶ καινῆς διαϑήκης᾽" εἷς ὁ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, εἴς 
τε δημιουργίαν νοητῶν καὶ αἰσϑητῶν, καὶ πρόνοιαν πρόσφορον καὶ 
κατάλληλον᾽ εἰς δὲ καὶ ὁ Παράκλητος, ὃ ,ἔνεργήσας ἐν Μωσῇ" καὶ 

προφήταις καὶ ἀποστόλοις. Πάντες οὖν οἵ ἅγιοι ἐν Χριστῷ. ἐσώϑησαν, 
ἐλπίσαντες εἰς αὐτὸν καὶ αὐτὸν ἀναμείναντες" καὶ δι᾿ αὐτοῦ σωτηρίας 
ἔτυχον ," ὄντες ἀξιαγάπητοι. καὶ ἀξιοϑαύμαστοι ἅγιοι , ὑπὸ ᾿Πησοῦ Χρι- 
στοῦ μεμαρτυρημένοι ἐν τῷ εὐαγγελίω τῆς κοινῆς ἐλπίδος. 

ΥἹΙ. ᾿Εάν τις Θεὸν νόμου καὶ προφητῶν ΧῊ0 ὕττῃ! ἕνα, Χριστὸν 
δὲ ἀρνῆται" υἱὸν εἶναι Θεοῦ, ψεύστης ἐστὶν, ὡς καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
ὁ διάβολος" καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος τῆς κάτω περιτομῆς ψευδοιουδαῖος. 
᾿Εάν τις ὁμολογῇ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν Κύριον, ἀρνῆται δὲ τὸν Θεὸν τοῦ 
νόμου καὶ τῶν προφητῶν, οὐκ εἶναι λέγων τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ποιη- 
τὴν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ, ὁ τοιοῦτος ἐν τῇ ἀληϑείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὡς 
καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὁ διάβολος" καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος Σίμωνος τοῦ 
μάγου, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ “Ἵγίου Πνεύματος μαϑητής. ᾿Εάν τις λέγῃ μὲν 
ἕνα Θεὸν, ὁμολογῇ δὲ καὶ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ψιλὸν δὲ ἄνϑρωπον εἶναι 
νομίζῃ" τὸν Κύριον, οὐχὶ Θεὸν μονογενῆ, καὶ σοφίαν, καὶ λόγον Θεοῦ. 
ἀλλ᾽ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος αὐτὸν μόνον" εἶναι νομίξῃ.“ ὁ τοιοῦτος 

11) χεῖραι 0, δ ΟΥΔΠΙ ΘΟ ΘΟΙΊΠΙ. 0) ΠΙωσεῖ Β. 
18) λέχνοι Ὁ Υ. 1) οβ8ι} ἔτυχεν οἸηθηθαηάηιηι. 
19) ποκα γα Δ ἃ σιοὰ Ἰάδιη οἰΠ οἰ. 

(δρ. ΥἹ. 1) χηρύττει ΒΟ Υ. 
ὕπρ. -. -.1) ἀπαρτήσει οΥ. 2) ἀρνεῖται ΟΟ μεῖς οἱ ἰπίνα. 
2) ἐκλέϑην 0, ἐχλήϑην ἴῃ ΠΠὰΓ. 9) λέγει---ὁμολογεῖν, ΡΓΪα5. οἰΐαιῃ 0. 
8) προσφυγὼς Β. 4) γομέζει Ὁ Ἐ᾿ 
4) εἰλήφεσαν Β. 5) μόνον οἴῃ. Ὁ Υ͂. 
5) εὐθὲς πνεῦμα «44. ΒΟΥ. 0) φαψήν, δ ον. 
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δου ΟΠ γβίιβ Ραΐνὶ : οἱ [[ἃ ππη}8. ΡΥ οἸηηία οοπδογναίιν 5. ϑ πηι δαίθιη 
γὰρ ΠῸῚ γᾶραθρ, ὨΘ6(Π6 σα]οβϑᾶθ, ΠΘ΄Π6 ῬΓΟΐογναθ, βϑα ριιάϊοαθ οἱ 50- 
Ὀγίδθ, δοιαὶ Πα ἢ οἱ Απηᾶ, Προ δυο ΠΟ δἰ ΑΡΟΒίΟ 5. ῬΓΆΘΟΙρΙΟ : 
Ου β᾽" Θηΐμι 5 650, ἃϊπΐ ἀτπ|ὰθ ἀοηη115 ραΐγ 15. τηθὶ, αἱ ἀθπά! οὶ. πι6 {15 
οἀϊσᾶμ ὁ 5 5ἰοα ΘΟΙΏΠΉΠ]Π0. νοϑίου, ουθάϊθηςαθ. οἴ π 6 πὶ ΟΟΠ ΓΙ ΠΘἢ5. 

γ, ΕΓΔΙΓΟ5. τοὶ, νὰ 6 ῬΓΌΠΙ5. 5πηὶ δ ἀΠ] ΘΟ. ΟΠ 61) γΟϑ ΓΔ Π), 51106}"- 
ΘΧχυ  δη 5. 6 πηδηϊτηϊαΐθ νοϑίγᾶ. ΔίΌπΠΘΟ ΘηΪΠ) γο8: ΠῸῚ 650, 564 ΒοΙηΪ- 
Πτ|5 [65118 ΡΟ 116, ἴῃ (πὸ νἱποίι5. 51η|. Αἀππ ΠηΔΡῚ5. {πΠ|60, {πὰ Π0Η- 
ἀσπη Ρδυ θοία5. 5ι1η|: 564 ΟΓΑΙΟ νϑϑίγα ἴαοιοΐ τὴη6 ρου δοίπηι ἀρὰ ΠΘΏΠΙ, 
αὐ Θυχη,᾽ ἴῃ 4110 γΟΟΘΔία15 511Π|, ἸΠΟΓΘὰΓ Δ ρί5οὶ, σΟη πρίοπ5 ἃ Ἐνδηρο 
ἰΔητιιᾶπη δ ΘΟΟΓΡΙΙ5 [65 ΟΠνιβίϊ, οἱ δὰ Αροβίο! οβ΄ ἰἀπάαδιη δὰ ΡῬγΘβθγ- 
(ορη Εοοϊοϑαθ. Εἰ ΡγΟρἢΘ 5. α!ἄθηλ ἀΠ|σὸ, οἱ (ΠΥ βίπιπη ΘΓΔΘΏΜΠΟΙ- 
δηΐθ5, ΘΟ πη 655 Οἷτι5 ΞΡ᾿ΓΙΓΠπ], βίου οἱ ΑΡροβίο!, ϑ᾽ οι οηΐμι Ρϑοιάο- 
ΡΙΟΡΠΘίδθ. οἱ ῬϑβθιάἊο-ροβίο!! ἀππτη οαπ θη πο τη] ριπη, δἰ ΒΘ πποίο ΓΘ ΠΙ, 
δὲ Ρορυϊαη ΘΡΓΆΓΘ ἰδοιθηΐθη ΘΡΙ ΓΔ ΒΒ. ΡΒΟΓαΠ : 5160. {6ΓῚ1ΠΔ ΥΘΙῚ 
Ργορ]ιθίαθ οἵ υϑῦὶ ἀροϑίοι ἀπππ οαπάδιηπ βὰποίππι, ἢ ΡΟΠτ, ΡΓΪΠοΙ- 
Ρϊθὴ οἵ ὑπ ἅΐᾳιθ ἀοθοίογοηι, ΡῈ. (Πγιβίαη δοσορουαμΐ ΙΓ ΠΏ, 
ὕπιι5 δηΐμη Πθιι5. νθίθυ 5 οἱ πον Τοϑίδιηθη! :ἶ ὕππ5 οἱ Μβαϊαίον Π6ὶ οἱ 
Ποιηϊπιμη, δά ἰδοίαγαηι ἰπ(6}} 6] Ὁ. ] πὶ ὅς οἱ 565] π, οἱ φγου  ἀθη πὶ 
ΘΘΓΘΠΒ5. ΟἸΠΠΙΠΠΙ. ἴΠπτ5 4π0απ6 οἱ Ῥανδοϊοίαβ,, 4π| Ορογαθαίαν ἴῃ δίογδθ 
οἱ Ργορῃθῦῖβ οἱ ἀροϑίο!ιβ. Οἴηπθβ. ΘηΪπῚ 58 η0ῖ1 ἰὴ ΟΠ ΓΙδίο ϑα να! δι ηΐ, 
[πῃ ἰρϑαπι 5ρϑιδηΐθ αἴθ ἰρϑιμ δ οχρθοίδηϊθθ: δὲ ΘΓ ἰρϑιπῃ 88} θη 
δάθρι! ϑαηΐ, 4] ογδηΐ ἀἰσηὶ ἀΠ]Θοιϊοπθ οἱ ἀἴσηὶ ἰαπθ, βδποῦ ποδί! ἃ (ΠΡ βίο 
[651, [65 {{Ποδηί65. ἴῃ ἘνδηρΟ] 10. 5Ροὶ ΟΠ ΠΗ 5.᾽ 

ΥΙ. 851 «υὶβ θοιμὶ [μϑρὶ5 οἱ Ρχορίιοίαγιπι ππππὶΐ ΡΓΔΘαϊ νοΐ, 
ΟΠ τ βίθμη δαΐθηη πορανογιῖ ΕἼ] 6556 Π 6], τηϑπᾶχ οϑί, ἀαοιηοάο οἱ Ῥδίον 
οἰα5 Πιάθο 5; οἱ οδί παϊιβηηοάϊ ᾿Π!Θ ΓΙ ΟΓῚ5. οἰγουμηοί βίη Ρϑοπάο- πάδριι5. 
51 δυΐοπη 45. σΟπ Ποίαν (ΠΡ βίπιη [Θϑαπὅ Ποιηΐητιῃ, ποσαΐ ἃπίθηη ὨΘιΙΠῚ 
[6515 οἵ Ῥγοροίαγιιη ῬάίΓΘ 6556 (ΓΙ 5ι1, ΠΟ Ἰῃ νουιἰαΐθ πη 5[αί, 480- 
Ιη040 π6ὸ Ρᾶίθι" οἰι5 ΠΟ] α5.; οἱ οϑί Πα! αϑιηθαϊ ΘΙ ΠΠ0η15 Νίασι, οἱ Π0Ὶ 

ϑριγια5. ϑᾶποῖ! ἀἰβοίρυ!α5.. 51 415. δαΐθπι ἀἰοῖ 1 ἀπὰπὶ Πθιμι, σοπἤἢίοίαι- 
ψαοῦ ΟἸιγ βίαπι [6ϑιπ|, ΠΟΙΠΪΠΘ ΠῚ ὙΘΡῸ ΡΌΠΙΠῚ Ραΐᾶη5 ΠοΙηΐπυμη,ἦ οἵ ΠῸη 
θῦμα πὶ σϑηϊίαπι, οἱ βαρ θη[ δι οἵ Υϑυθι Π οὶ, 564 οχ δηΐπιᾶ δ ΘΟΥΡΟΓΘ 
ΘΙΠ 50] 1 6586. ΘΧΙΒ.ΠΠηΔη5΄, Πα ΠΙ5Π10 4] 5ΘΡΡΘΠ5. 65: 56 ἋΠΟΙΟΓ, ΘΥΓΟΓΘΠῚ 

90) 851. Βθρ., σοηδορυοίμ" ῬᾺ],., 50᾽- ἰπ ἢθρ. δὲ υδγλμηι, βιρτἃ δἰ ἴῃ τιᾶγρ. δ0- 
ναί" να]ο. μη. Οἵ. 1 Τιπι, 2. ὅ. 

91) δι Ῥᾷ]. (ἐοίοσιπη οἵ, πιά. 8, 4. 6. 1) πίοι ϑήϊι, ῬΔΙ. 
[μπισ. 2, 86 54. 8) ραγαοϊτίιι5 Ῥᾷ]. ἤδο, 

92) φιὶ Ρα]. 9) ἡρβιην, οἵη. ἢθδ. 
959) οι 465. ἴῃ ἢθρ. 10) οοηνηνμμὶ Ῥα]. Βος. 

(ἀρ. Υ1. 1) τὐνην ποῖ, ῬᾺ]. 
ὕδρ. Υ. 1) ἡϊιηη, Ῥαᾷ]. Ἀθρ. 2) Ιοἢν. 8, 44. 
2) ὕοοσο. ταπιχιιαην αὐ ὁο0᾽0ι115 [65ι 9) Ἰοϑιη οἰ βίην οταϊπαί ἤθο. 

Οἰϊδίδ, οἱ αὐ Αροϑίοϊος ποη ἰθσ. ἴῃ Ρα!]. 4) βαποίδ ερὶγιίιι5 αἱ 5 οἴριι5 Ῥαϊ. Ἀρ5. 
3) οοτποη8 Βα]. 6) οοπἤίοίι" παηιχιο οἱ Ῥὰ]. ἢθρ. 
4) 5ἱοιίὶ Ῥᾳ]. Ἀθρ. 60) ριίαη ἄρ Ὁ. μιν ριον 8 
5) ομπάοην Ῥαᾳὶ. θογπίμιην Ῥᾳ]. 
6) 5ρίγίην Ῥᾷ]., {αὶ μοι οὶ! θὲ δοημη, 1) 8οἴμμην ἀθοβί ἷἰπ Ρδ], ἢθρ. 
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ὄφις ἐστὶν, ἀπάτην καὶ πλάνην κηρύττων ἐπ’ ἀπωλείᾳ ἀνθρώπων" 
καὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος πένης τὴν διάνοιαν, ὡς ἐπικαλεῖται Ἐβίων." ἜΖδΔν 
τις ταῦτα μὲν ὁμολογῇ " Σ φϑορὰν δὲ καὶ μολυσμὸν καλῇ τὴν νόμιμον 
μίξιν, καὶ τὴν τῶν παίδων γένεσιν, ἤ τινα τῶν βρωμάτων βδελυκτὰ, 
ὁ τοιοῦτος ἔνοικον ἔχει τὸν δράκοντα τὸν ἀποστάτην. ᾿ΕΑν τις Πα- 
τέρα καὶ Ὑἱὸν καὶ “ἅγιον Πνεῦμα ὁμολογῇ, καὶ τὴν κτίσιν ἐπαινῇ, 
δόκησιν δὲ λέγῃ" τὴν ἐνσωμάτωσιν, καὶ τὸ πάϑος ἐπαισχύνηται" ὁ τοι- 
οὔτος ἤρνηται τὴν πίστιν, οὐχ ἧττον τῶν' χριστοφόνων ᾿Ιουδαίων. Ἔδν 
τις ταῦτα μὲν ὁμολογῇ, καὶ ὅτι Θεὸς λόγος ἐν ἀνϑρωπίνῳ σώματι κα- 
τώκει, ὧν ἐν αὐτῷ" ὁ ὁ λόγος, ὡς" ψυχὴ ἐν σώματι, διὰ τὸ ἔνουπον 
εἶναι Θεὸν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀνϑρωπείαν'" ψυχὴν, λέγῃ" δὲ τὰς παρανόμους 
μίξεις ἀγαϑόν τι εἶναν, καὶ τέλος εὐδαιμονίας ἡδονὴν τίϑηται ,," οἷος 
ὁ ψευδώνυμος Νικολαΐτης, οὗτος οὔτε φιλόϑεος, οὔτε φιλόχριστος 
εἶναι δύναται, ἀλλὰ φϑορεὺς τῆς οἰκείας" σαρκὸς, χαὶ διὰ τοῦτο τοῦ 
“Ἵγίου Πνεύματος κενὸς, καὶ τοῦ Χριστοῦ ἀλλότριος. Οἱ τοιοῦτοι 
σπᾶντες στῆλαί εἰσι καὶ τάφοι νεκρῶν, ἐφ᾽ οἷς γέγραπται μόνον ὀνό- 
ματα νεκρῶν ἀνϑρώπων. Φεύγετε οὖν τὰς κοκοτεχνίας καὶ ἐνέδρας 
τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ αἰῶνος τούτου, 
μή ποτε οἵ ϑλιβέντες ἐξασϑενήσητε"" ἐν τῇ ἀγάπῃ" ἀλλὰ πάντες ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ γίνεσϑε ἐν ἀμερίστῳ καρδίᾳ, καὶ ψυχῇ ϑελούσῃ, σύμψυχοι, 
τὸ ἕν ᾿ορομοῦντε; πάντοτε τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν δοξάζοντες, ἔν τε 
ἀνέσει καὶ κινδύνοις, καὶ ἐν λύπαις, καὶ ἐν χαρμοναῖς. Εὐχαριστῶ" 
τῷ Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι εὐσυνείδητός εἶμι ἐν ὑμῖν, καὶ οὐκ 
ἔχει τις καυχήσασϑαι, οὔτε λάϑρα, οὔτε φανερῶς, ὅτι ἐβάρησά τινα 
Ν ἐν μικρῷ, ἢ ἐν μεγάλῳ. Καὶ πᾶσιν, ἐν οἷς ἐλάλησα, εὔχομαι, ἵνα 
μὴ εἰς μαρτυρίαν αὐτὸ χτήσωνται. 

ΥΗ. Εἰ γὰρ κατὰ σάρκα με ἠϑέλησάν τινὲς πλανῆσαι, ἀλλὰ τὸ 
, πνεῦμά “βου οὐ πλανᾶται" , παρὰ γὰρ Θεοῦ αὐτὸ εἴληφα" οἶδε γὰρ. 
πόϑεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει, καὶ τὰ κρυπτὰ ἐλέγχει. ᾿Εχραύγασω 
γὰρ," μεταξὺ ὧν ἐλάλουν, μεγάλῃ φωνῇῆ᾽ οὐκ ἐμὸς ὁ λόγος, ἀλλὰ Θεοῦ" 
Τῷ ἐπισκόπῳ προσέχετε, καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ τοῖς διακόνοις. Εἰ 
δὲ ὑποπτεύετέ μεν ὡς πφομαϑόντα τὸν μερισμόν τινῶν λέγειν ταῦτα᾽ 
μάρτυς μοι, δι᾿ ὃν δέδεμαι, ὅτι ἀπὸ στόματος ἀνϑρώπου οὐκ ἔγνων. 
Τὸ δὲ Πνεῦμα ἐκήρυξέ μοι λέγον" τάδε Χωρὶς ἐπισκύπου μηδὲν ποι- 
εἶτε "" τὴν σάρχα ὑμῶν ὡς ναὸν Θεοῦ τηρεῖτε" τὴν ἕνωσιν ἀγαπᾶτε, 
τοὺς μερισμοὺς φεύγετε" μιμηταὶ γίνεσϑε Παύλου καὶ τῶν ἄλλων 
ἀποστόλων, ὡς καὶ αὐτοὶ τοῦ Χριστοῦ. 

τὴ ἐπὶ χλίγη βιῶν ν. ἐπικαλεῖται 117) ἀνέσει οι. ΟΥ̓. 
Ἐβιὼν ΟΥ̓, ἐπίκλην Ἐβιὼν Β. 18) εὐχαριστῶς Υ, εὐχαρτίστῶς ὁ. 

8) ὁμολογεῖ 0Υ! ἄπ}}]. ἀδοοοθηΐι 0. 
9) λέγει ΟΥ͂. ὕδρ. ὙἹΙ]. 1) μὲν Ὁ Ν. 
10) ἑαυτῷ ΟΥ̓. 2) γὰρ οπι. ΒΟΥ. 
11) οὶ ὡς ὁ. ΒΕΟΥΝ γν. ὥσπερ 9) λέγων ΟΥ̓́, 1Π1|ὸ ο 5 ρΓἃ. 

καὶ νυ]ρ. 4) ποιῆτε Β. 
12) ἀνϑοωπίαν ΟΝ. 
18) λέγει ΟΥ. 8) πουῖοη Ῥὰ]. Βοα. 
14) τέϑεται ΟΥ̓. 9) οἠγίδίιοη Ῥὰ]. 
15) οἱκέας Ὁ Υ, {Π|6 ΘΟΥΓΘΟίμ μη. ἴῃ 10) φιιὶ Ῥα!. Βορ. 

γα ΐρ. 11) γοσο. ργορίον φιοα ἐαθίξανο αἱ οἱ- 

ἼΘ ἐξασϑενήσετε ΟΥ̓. ημι5 Βοιιὶ ἴὴ ΟΟΥΡΟΥΟ ἀδβαηὶ ἴῃ ΡΔὶ]. 
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ῬΓαΘἀϊοὰη5. δὰ ρογαἀ Ομ 6 πὶ Ομ ππιπι; Πτι 5] 0 1 ρΔΊΡΟΙ 680 56η511, 5168: 
νοθᾶῖαν οἱ Δι νην ἰρϑίπιβ. ΘΥΤΌΓΙ5. ΕΡοη. ὃ Κ᾽ {5 Θηἰπὶ μᾶθο ΘΟΜΙο- 
(0, ΘΟΥΓΕΡ ΟΠ ΘΙ γ6ΓῸ οἱ οοΙ πα πδίοπθ πὶ νοῦδὶ ᾿ΘοἸ Ππηδηι τηϊχί πηι οἱ 
{ΠΟΛ ατη. ΡΓΟΟΓΘα ΟΠ 6, ἃ ἈΠ πἰᾶπι Θϑοᾶπ) ΘΧΘΟΡΔΒΙ] 6) ρμαίαΐ, Βαϊ αϑηηο αὶ 
ΘΟ] ἰαίογο πὶ Πα] οἱ Πνδοοποι ἀροβίαίαμη. 81 ἀαΐβ δῃΐπι Ῥαίγθιη" οἱ ΕῚ- 
ἔπππὶ οἱ δριγιίαηι ϑαποίαμη. σοη[οίπν, οἱ ογθαίαγαμῃ ἰααΐ, βἰπη! Δί 06 ΠῚ 
γ6ΓῸ ἀἰἴοῖι ἱποαγ Πα ΠΙ0Π6Π), οἱ ραββίοηθιη ΘΟ 5ο 1 ΘΟΠΠίογΙ, Πιαδη)0 (1 
(ἀθπι ἃρπορσαΐ, πίοι] τηΐητι5 (παπηἷ ἰηίογίβοίογοϑ ΟΠ Ρῖϑιῖὶ Γπἄδοὶ. δι 
{π|5. ἁπίθη. πᾶθο σΟηΐθβϑιιβ [ποΥ], οὐ {πα Ποῖα.  οΥθπὶ ἴῃ [πη] 0. 60 }- 
ΡΟΓῈ Παβ (αν, διοα! οἱ δηϊπηὰ [ἢ ΠΟΙΡΟΓΘ: ΡΓΟρίου απο πῃ ΔΙ γα ἀἰο1- 
15. ΠΘαΠῚ ἴῃ ΟΟΙΡΟΓΟ,᾿ 564 ΠΟῸῚ ἴῃ Βιπηὰπὰ ἃηΐπια : (οὶ ἁυΐθμη (|88- 
ἀλη  ἱπί{πὰ5. τηϊχίο πο 5. Δ] 4 ΠΟΠΪ 6586, οἱ ἤπριη. θαι πα πὶ5 γ0}- 
Ρίαίοπι ροηΪΐ, {115 116 [150 ποιηῖπο ΝΙΘΟ]αἰία,᾿ ἢ πο ἢ ποθ οὶ ἁμηίοι8, 
ἤθᾶᾷὰθ (ΟγΙϑίῖ διηδίου 6556 ροίοβί, οἰ ΘΟΥΓΙΡίΟΥ ῬΓΟΡΓΔΘ ΘΑΓΠΙΒ: 6 
ῬΓΟΡίογθὰ αἷἢ ϑρίγιια ϑαποίο ἀθβου 5᾽ οδί, οἱ ἃ (Πγιϑίο ἴθ ππι5. Παῖι8- 
Ἰ04Ἱ ΟΠΊΠ65 βίδίπιαθ βιηΐ ΟχδηΠ]65. οἱ 5Θρυ]ΟΓὰ ΠΟΥ ΠΟΥ τη, ἢ (ΠΡ 15 
ΒΟΓΙΡία ϑαηΐ ἰαπίππηπηοἄο ποιηϊηα ΠοΙηΐητπὶ ἀοίαποίογι). Επιριίθ ΘΓΘῸ 
τη Ϊὰ5 ἃγΐ65. δἱ ᾿ἰηβι4Ἰὰν ΒΡ πι5, {πὶ ορογαίπιν. ἴῃ ΠΠΠ5. 560 }}} Παΐτι5,᾽ 7 πὸ 
4πᾶηο {γι 1 {1 ἴῃ ΠΡ μηἸπὶ ἴῃ ἀπ] οί πο : 5641 ΟΠ 65. ἴῃ ἐἀΙρϑυμηἶ ἡ οϑίοί 
᾿ἸΠ5ΘΡαΓΆθ]6 5. οογάθ, οἱ ἰηἷ ππδη πη [6 ἸΠΠΠΠῚ 56 ΠΠΡῸΓ 5θη θηΐος. [ἢ [4]- 
Ρϑτπη, ἀθ 00 ἰῃ50 ο᾽ου Ποδηΐοα, ἰπ το άαϊο, οἵ ἴῃ ΡΟΓΙΟα 15, οἱ [πη {ΓῚ 5.118. 
οἱ ἰπ σαπά 5. γαϊὰ5. ἃσὺ Π60 ΡῈ [Θϑαπιῖ ΟἸιρίβίαπη, ψαΐα ΒΘ 16 τ] "ἢ 
ΘΟΠΒΟΙΠ5. 50Π| ἰΠ γΟΠ]15, οἱ ΠῸΠ Παροΐ 415, ἀπθ Θ]ΟΥ Ια 1, ΠΘ 616 ΡΒ 6 Οη86, 
ΠΟΘ ῬΌΡΙΪο6, {αοἃ σγανανου πὶ" ἡ ΔΙ 6 ΠῚ ἃπΐ ἴῃ τη ϊοο0 ἃν. ἴπ ΠΠΔΡΊΟ. 
Εἰ οἴηπθ5 {αίθιι5 Ἰσοαίι5. 580η} ἀδρυθοον, π᾿ ΠΟ ἰῃ ἰΘβιπηοη  ΠΠΠπά 
Ροβϑιἀθαηί. 

ΥΠ. 81 δηΐϊμ βϑοιηάιη ΟΓΠΘῺ. 6. νοϊπθληΐ «πϊἄδληι] ΟὈΘΓΓΆΓΘ, 
56 ϑρὶ εἰ 5. ΠἸΘῈ5. ΠῸῚ ΟΡοΥΓα ἢ ἃ Π60 οἰθηϊπι Θι1πὶ ἀοοθρὶ: ΠΟΥΪἦ ΘΏΪΠῚ 
πᾶ νομοῦ οἱ {π|0 φαΐ, οἱ οδου!α ἁγριοί." ΟἸαμπηαν! θη νΟ 66 ΤΠηδρηὰ 

ἰπῖο 605, ἀυίθι5. ἸΟ 46], ΠΟ ΠΙΘΙΠῚ ΒΘΙΙΠΟΠΘΠΙ, 564 δὶ ΡΓΟΪΌΓΘΗΒ: 
Ερίβοοροῖ ᾿ῃἰοπάϊία, οἱ Ῥυοβυγίουιοὗὐ οἱ Πίδοομῖβ. ΠΕΡ νοῦ ἀθβρθχθγιηι 
16, ἰδ πα τιάτη ΡΓΟΪΙ Θπΐομ ἀϊν 5: Οη 61 (ΟΡ ἀλη ἤογ]. ἢδθο ἁπίθῃ ἐἱ- 
ΟΘΏΪ (65.115. δὲ ΤΏ} ῬΓΟΡΙΘΙ {61 νἱποίιβ 511, 4αἰὰἃ 46. ΟΥΘ Πιπμηᾶῃο 
Ἰιος ποῖ οορπονῖ; 564 Βριγ 5 παῖ] ργδοοοπί αν," ἀἸσθη5. Πᾶθο : ΡΓΔΘΙρΡ 
ἘΡ᾿βοοραπι 6 [6 ΟΘΥ 15. (γΠΘη γΘϑίγατη δος ἰθῃρὶ πὶ Π6Ὶ ϑθγγδίθ. 
{Ππ|1αΐοι ἀπ ρῖ[6, αἰν᾽βίοπθπι πρὶ 6. [μη] αο θ᾽ οϑίοίο ῬᾷᾺ] οἱ οδθίοτο- 
γα. ἀροβίο!ουιη, «ποιηοο οἱ ἰρ5] ΟΠ ΓΙ 811. 

12) φιοϑβάαηι Ἀα].; αἰ αν Βορς, 22) ηγαυϊπιογῖην Ἀθρ. 
187) πο οϊαϊία Ῥα]. Ἠ6ρ. 
14) πὲς ατΐοηι ῬᾺ]. 65. ὅδρ. 11. 1) πουὶ Ἀθρ. 
15) αὖ Ρα!]. 2) αὐσιιογοί Ἀθρ. 
10) ἀοδρηιον οσ. 9) ορίϑοοριι5 Προ... ορίϑδοορο ἃ ΟΥ̓ΔΠΙ. 
ἘΒΡα. 2.2: 4) Ργοευμίονῖο ο. Ῥα]. ἤδρ, δά. γδηθία 
185) ἐη ἡρϑβιηιν Ὁ. οἼτηο 5 ἴῃ ἰἀϊρϑιη ορ. 1540, Ργοευψίογῖς να]ρ. 
19) ἦπ οτι. βορ: Τοίμπι ΤΠΘΠῚ ὈΓΊΠῚ Ὁ) μὶὶ Βθρ. 

Θβίοίο ᾿πϑοραναδὴϊος5 οογ 6: οἱ πη πναλ- 6) ργαθοοπαυϊί Ῥαᾳ]. Ἦδρ, 
φαΐ αλ. 86Ή1}}61 86η {1616 5 1η 11] 5170 1) παρὸ ἃἀβογρϑὶ οχ ΡᾺ]. (ἀϊοθηδ.: Π66 
Ὧ65. ἴῃ Ραὶ. Ῥγαρίοι) Βδρ. (ἀἰοοης. ἤἴθο ργαθίου) οἱ δά. 

20) ἀοιηι Ῥᾷ]. γοηοία 1540. 
21) φιίῖα ἡ ὕθηο Ἄδα. 8). ΕΣ: ΕἸ Ἴ. 
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ὙΠ. ᾿Εγὼ μὲν οὖν τὸ ἴδιον ἐ ἐποίουν, ὡς ἄνϑρωπος εἰς ἕνωσιν. κατ- 

ηρτισμένος, ἐπιλέγων καὶ τοῦτο, ὅτι οὗ διάστασις γνώμης, καὶ ὀργὴ, 
καὶ μῖσος, ἐχεῖ Θεὸς οὐ κατοικεῖ. Πᾶσιν οὖν τοῖς μετανοοῦσιν ἀφίη- 
σιν᾽ ὁ Θεὸς, ἐὰν συνδράμωσιν εἰς ἑνότητα Χριστοῦ, καὶ συνεδρείαν" 
τοῦ ἐπισκόπου. Πιστεύω τῇ χάριτι ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι λύσει ἀφ᾽ 
ἡμῶν" πάντα σύνδεσμον ἀδικίας. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς" “μηδὲν κατ᾽ 
ἐρίϑειαν" “πράσσετε, ἀλλὰ κατὰ χρηστομάϑειαν " ἤκουσα γάρ, τινῶν λε- 
γόντων, ὅτι ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχείοις εὕρω τὸ εὐαγγέλιον, ᾿ οὐ πιστεύω " 
τοῖς δὲ τοιούτοις ἐγὼ λέγω, ὅτι ἐμοὶ ἀρχεῖά ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς, 
οὗ παρακοῦσαι πρόδηλος ὄλεϑρος. «Αὐϑεντικόν μοιΐ ἐστὶν ἀρχεῖον ὁ 
σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὃ ,ϑάνατος, καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ, χαὶ ἡ πίστις 

ἡ περὶ τούτων" ἐν οἷς ϑέλω ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν δικαιωϑῆναι. Ὅ 
ἀπιστῶν τῷ εὐαγγελίῳ, πᾶσιν, ὁμοῦ ἀπιστεῖ" οὐ γὰρ προκρίνεταιδ τὰ 
ον τοῦ Πνεύματος. Σκληρὸν τὸ πρὸς “κέντρα λακχτίζειν, σκληρὸν 
ὁ Χριστῷ ἀπιστεῖν, σχληρὸν τὸ ἀϑετεῖν τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων. 

ΙΧ. Καλοὶ μὲν οἵ ἱερεῖς" καὶ οἵ τοῦ λόγου διάκονοι" κρείσσων" δὲ 
ὁ ἀρχιερεὺς, ὁ πεπιστευμένος τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὃς μόνος πεπίστευται 
τὰ Ἀρυπτὰ τοῦ Θεοῦ. Καλαὶ αἱ λειτουργικαὶ᾽ τοῦ Θεοῦ δυνάμεις. “Ἄγιος 
δὲ ὁ Παράπλητος, καὶ ἅγιος ὁ “όγος, ὁ τοῦ Πατρὸς υἱὸς, δι᾿ οὗ ὁ 
Πατὴρ τὰ πάντα πεποίηκεν ," καὶ τῶν ὅλων προνοεῖ" «οὗτός ἐστιν ἡ 
πρὸς τὸν Πατέρα «ἄγουσα ὁδὸς, ἡ πέτρα, ὁ φραγμὸς, ἡ κλεὶς, ὁ ποι- 
μὴν, τὸ ἱερεῖον, ἡ ϑύρα τῆς γνώσεως, δι᾿ ἧς εἰσῆλϑον ᾿Αβραὰμ καὶ 
᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ, Μωσῆς, καὶ ὁ σύμπας τῶν προφητῶν χορὸς, καὶ οἱ 
στῦλοι τοῦ κόσμου οἵ ἀπόστολοι, καὶ ἡ νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ὑπὲρ ἧς, 
φέρνης λόγῳ, ἐξέχεε" τὸ οἰκεῖον αἷμα, ἵνα αὐτὴν ἐξαγοράσῃ. Πάντα 
ταῦτα εἰς ἑνότητα τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου ἀληϑινοῦ Θεοῦ. ᾿Εξαίρετον δέ 
τι ἔχει τὸ εὐαγγέλιον, τὴν παρουσίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν͵ ̓ Ιησοῦ Χρι- 
στοῦ, τὸ πάϑος, αὐτὴν τὴν ἀνάστασιν. Ὃ γὰρ οἵ προφῆται κατήγγε- 
λον Ἶ λέγοντες" Ἕως ἂν" ἔλϑῃ, ᾧ ἀπόκειται, καὶ αὐτὸς προσδοκία 
ἐϑνῶν, ταῦτα ἐν τῷ εὐαγγελίῳ πεπλήρωται" ᾿Πορευϑέντες μαϑητεύσατε 
πάντα τὰ ἔϑνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ 
Υἱοῦ, καὶ τοῦ “Ἅγίου Πνεύματος. Πάντα οὖν ὁμοῦ καλὰ, δ νόμος, 
οἵ προφῆται, οἱ ἀπύστολοι, τὸ πᾶν συνάϑροισμα τὸ δι᾿ αὐτῶν πιστεῦ- 
σαν᾽ μόνον ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 

ἀρ. Υ11. 1) ἀφιεῖ ΟΥ̓. ἀρ. ΙΧ. 1) ἐρεῖς Υ. 
2) συνεδρίαν ΟΥ̓. 2) χρείσσω ΚΥ . ἰάθη [586 ν᾽ δία 
8) ἡμῶν ΒῈ ΟὟ. νοΐ, ἶπΐ. δῦ, ἴῃ . 

(πᾶ γ}5. ἴπς Ὑθ βίη. οἱ ἴῃ ΘΟμΝΠΙΘπί ΑΙ Ο 9) λειτουργείαι, καὶ Ὁ; Ἰάθηι ἰπ Υ͂ 
ἀρ οαῖ υονὴδ, τι γ 055. ἴῃ ἰοχίαι Θ᾽. 51η6. ἸΠ ΘΤΡΙΠΟΙΟΠΘ. 

4) ἐρίϑιαν ἣ. 4) δὲ οηι. ΒΟΥ. 
5) Πα] χρηστομάϑειαν ΟΧ Π]Δ}Ρ. 5) Πὰ ΟΥ̓, πεποίηκε Β Ε νυϊ]ρ. 

(οαϊοῖθ Ο,.- ἴῃ οὐἷπ8 ἰοχίι οἱ ΕὟ χρε- 0) ἐξέχεεν ΟΥ̓. 
στομάϑιάν, 1ΠΠ1Ὸ τηυ ίτιπι ἴῃ νὰ] 6. χρε- 1) χατήγγεξιλον ΟΥ̓ 
στομάϑειαν. 8) ἃ γ085. Τιμη ὃ. δέ τὼ ὍΥ- ΑΠ]Πς 

0) τοῦ εὐαγγελίου ΒΟΥ. Ουὰ ΙΘοἰΐο.6 ᾧ δὰ οἴδηι. 
ἀπηἶβδα, ΒῈΡΡ]6 τὸν νόμον γε] τὰ πα- 
ραγγέλματα γ6} 51 Π116 ἰἸ αυϊά. ο ἀν. ὙΠ. 1) Ερο ηιθιι φιΐάθηι φιιοί 

Τὴ ἄϑικτόν μοι ΒΟΥ. {εὶ Ῥα!]. 
8) πρόχειται 8. Ὕ. 2) ποὺ Βθρ5. 
9) τῷ ΟΥ̓. 9) οὐΐιν ζιονὶ! Ῥᾳ], 

΄ αὐ μιδδεν, δέ τόν ϑς τὰ ἔλα . ---- 
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ΥΠ|. Ἐρο «υϊάοηι, «ποὰ τηθυμῃ {ἰΐ, ἴοοὶ, αἱ ποιμοῦ ἱπ απϊίαίο 
ρου δοίαιϑ, δα οῖθη5. οἰϊαπι ποὺ, 4π|ὰ ΠῚ ἀἰ556η510 ΠΙΘ 15. οἱ Ρδοιιη ἀὰ 
οἱ οὐϊαμι," {Π16 Ποὰ5. ποπ Παρ [αϊ. ΟτἸηπίθιι5. ἰρί (αι ΡΟΘπΙ θη (115. ἀπ {{Π| 

Ποῖ, δὶ δά πηϊίαίοιῃ. (Πγιϑίϊ σοποιγγουηΐ, οἱ δά οοπβθηβιπι ΕΡΙΒ6ΟΡ. 
ὑγοάο φγαίίαθ ἴθϑιι (στ βίῖ, 4α1ὰ ον ἃ ΠΟΡῚ5. ΟΠΊΠ6 Υἱ ΠΟΙ Π1Π} 11 π5{{180.Ψ 
Πορο ἁπίθπι γ05, τι πἰ 61} βθοπη ἄτη. ἰγ γα ΟΠ μἦ ἀραί5, 564 5θοπηάτπη 
(τ ϑίι ἀἰπηϊ σας !οπθη. Απάϊνὶ θη (ποϑάδηῃι ἀἰοθηΐθ5: 81 ΠΟῸΠ ΙΠΥΘΠΘΙῸ 
Ἐνδηβο πὶ ἴπ ΔηΓ{π|5, ΠῸῚ οὐθἄδπ). ΤΠ} 115 Δαΐθηι ΘρῸ ἄἴο0, 4τ|ἃ Π1Πὶ 
ΔΗ  υἰ57 [6518 ἀμγιδίαϑ Θ5ἴ, ΟἿ ΠΟ ΟΡΘΑΙΡΘ, Π]Δη}65[τπ|5 οἱ [ΓΤ ΘΠ}1551- 
1] 5. τατον ἰπι5. δι". Ῥυϊποί ραίιι5 οἰτ5. οϑὲ Οσιιχ, οἱ ΠΠῸΓ5. ἰρβίαβ, οἱ σὑϑϑαν- 
ΓΘ 010, οἱ Πἀ65 1ῃ ΟἸΠΏ1 15. ἢἰ5: [ἢ {αἰ θτι5. νΟ] 0 γῸ5 ἴῃ ΟΥ̓ ΟΠ 115 ὙΘϑιΓ5 
ἰαϑΕ{Ποὰρὶ. Οαϊ πο οΥΘαΪς Ἐνδηρο!ϊο, οπμπ θυ 5ἰπηα! πο οί, «αϊα 
ΠῸΠ Ῥγδοι αἰ οαίαγ ἀμ {αἰ ( {1 5ρ για5. Παγυμηἶ 651 οπΐπι, οοπίγᾶ β[[πη1- 
[ὰπΔ ΘΔ] ΟΙ Γᾶ Γ6 : ἀπραμη οἰϊατη, (ἢ γΙβίο 0 ὀπέβατοι ἀπιειιπι (ποάπ|6, ΡΓ86- 
αἰ ΟΠ πὶ ἈΡΟΒίΟΙΟΓΙΙΠῚ 5ΡΘΡΠΘΙΘ. 

ΙΧ. Βοπὶ ομἰμπὰ ϑηΐ βδοουοίοϑ᾽ οἱ ϑϑυ 5 ΤΠΪΠΙ5ίΓἰ ; ΤΠΘ]Π107 ἃι- 
ἴοι οϑί Ῥοῃίοχ, οαἱ ογθά τα ϑαηΐ βαποίδ 5ΔΠΟίΟΥΙΠῚ, ΟἿ 5011 ΘΟΙΠΙΠΪδ58ἃ 
5ιηΐ βθογοία Π6ὶ. Βοπᾶ πη: οἰϊαπι οποία υἱγίαι 5. Π6ὶ:" Βοπα5. «πος οἷ 
ϑρινπ5. ϑβαποίιβ, (αὶ 651 5ΌΡΟΙ ομηηΐᾷ βᾶποίαἤ 58 ΠΟ 551 Π|ι15, οἱ ψνϑυ}ὶ 
τη βίον. ϑ'6 ἃ 5ΈΡΟΙ ΟΠΊΠ65 58 Πποί05. 58 ΠΟ [55 Πητ|5 68. βυσηιηι5 ΡΟπΙίοχ, οἱ 
Ῥτίποορα Ῥομπιποιμη:" «πὶ ο5ι ἰοραίι5. οἱ τὴϊηϊβίον. Ῥαίγὶβ, δἱ Ῥγί ποθ ρ5 
Ιϑσὶοπιιπι. ΠΝ 1186 ΟΔΘ 5115: Ρ6Ὶ 4πθιη Ῥαΐον οἠηπία ἰροὶ, ἢ ἀἴ 16. ΟΠΊΠΘΠῚ 
ΡΓον ἀθηξίαπη σοῦ. ρ56. οϑι" νἱᾶ, {π860 ἀποῖξ δὰ Ῥαίγοιι ; ἴρ88 ροίγᾶ, 
τη δο γα οἷ ΟἸαν 5,. ρᾶβίοΓ, βδοογἀοίίιμη, ἰᾶππᾶ βοἰθηζίαθ οἰ ἢ ἀρ 0η15: 
Ροὺ 4πᾶπη ἱπίγοι ἢ ΑΡτγᾶμᾶη οἱ ἰβᾶᾶς οἱ [ἴΔ60}, Μίογβθβ 4ποᾳαα, εἰ 
ΟἸΏΠΪ5. ΟΠΟΤ5. ΡΡΟΡΠΘίαγιιμ), οἱ οΟ μη ὰ6 ππππηϊ Ἀροβίοι!, οἱ βροηβὰ ἢο- 
τηϊπηὶ ἘΘΟΙ 651 ; ΡΓῸ ατιἃ 58 ΟΊ Π6 1 δὴ {πα 1}, πιὸ 68π| Τοάἀϊπηθγοῖ. Θιηη]ὰ 
ἴσια ἤᾶθὺ ἴῃ πηϊΐαίθ πηϊπ5 οἱ ὉΠΙΘΘΗΙΙ ΥὙΟ}1 6]. Ου14 δαΐθιη ρΓδ6- 
οἱραυσμη παραὶ Ενδησοίη ὁ Ῥγαρθβθηϊαμη δάνρθηϊιβ ϑαϊναίου 5 ΠΟϑίΓΙ [681] 
ΟΠ ΙΒ 11, ΡᾶββΙ ἤθη, 50 οἱ ἰρϑᾶϊμη ὑΘΘΙΡΓΘΟΙΟΠΘΙη. (τδθ θη ΡῬΓΟΡΠΘἴδο 
ΔΠΠπΠΟἰἀνογιηΐ ἀϊοοηίοβ : (ΠΟη66 γνϑηϊαΐ, οἱ Γαροβιίπμ) οϑὲ, ἢ οἱ ἴρ86. διε 

οχρθοίαϊο σαηίϊιμι : Ππᾶθο ἴῃ ἘνδηρΟΙΟ οομηρ!οία 5πηΐ, ἀϊσοηΐα Ποπιΐηο εἶ 
ῬΡουριίθ οἱ ἀοσθία ΟΠ 68 ϑαοπίοβ, βαρ Ζδηΐο8. 605 ἴΏ ΠΟΙΏΪη6 Ραίγιβ, οἱ 
ΕΠ], οἱ ϑριγῖπιθ. ϑδηοί..ς. ΟἸηηϊὰ οΡρῸ 5ἰτηὰ} θοπὰ 5υηΐ: [(6χ, Ῥγορ]οίδθ, 
ἈΡοβίο!Ἱ, οἵημηὶδ σΟηργοσαίο, 4πᾶθ ΡῈΡ ρΡ805 ΟΥἸΘΑΙΑΙ. ϑοίαμη δαΐθῃι 
γοβίαί, πἰ πΠ05. ἰηνιοοιηἡἷ Αἰ] ρ Πη115. 

4) 5θοιην οἰ δίὶ (ἰἰηνϊςαἰϊοποηι, 8) δοοο, βιηηημι8 Ροηοω, οἱ ποθὴ 
ΒΊΡΓα 771} ἢρο. Ιοο, ἴῃ Ρ]. Βρρ. 

5) φιια απιἰφιλίας πιϊιὶ Ρα!. 0) δαρογΠο πηι (οὶ Ρα].. 5Ξαὐον ἀοίμηι ἈθΕ. 
6) 68, ἐπίογίι5. αν. Ρα]. Βθρ. 1) ἰθφίοπθηι ἐθ 6515 ηι 1α 6 ῬΔ]. 
7) αἰηιι ΡαΙ. 8) Κα Βα! (ΟἿ Ἠ Ρ. 1, 2. 

9). οηπν ἤαρ. ΟἿ. 1ο. 14, 0. 10, 11 εἰ 9. 
10) πιαοϊιογία Ἀθρ. 
11) οἰαυι5 ῬΑ]. 

8) ποηιϊπίνιις ῬαΙ. 
9) απιεϊφιίαίο Δ]. Ἦθρ. 

10) Αοι. 9, ὅ εἰ 20, 14. 12) οἱ οπι. Ρα]. Βορ. 
18) ἡιίγοῖυϊ! ἢδ6ρ. 

(δρ. ΙΧ. 1) Βοηὶ οηΐηι ϑαρογ ο(6 5 τ ΦῚ ἵπε 
δι Ἀθ6. 16) τοροβίία ϑηΐ Ῥᾷ]. ἤδρ. (ΘΙΘΠῚ 

2) ἀοπιίεὶ Ἐα]. ΟἿΣ δπ.. 49..10: 
9) φιοφυο οἱ Ῥαὶ. 10) Μαί. 28, 19. 
4) βαποία οἵη, Βθρ. 117) εἰ ἐπυϊοθην 05 Ἀθ6. 
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Χ, ᾿Επειδὴ κατὰ τὴν προσευχὴν. ὑμῶν" καὶ τὰ σπλάγχνα, ἃ ἔχετε 
ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ." ἀπηγγέλη μοι εἰρηνεύειν τὴν ἐχκλησίαν τὴν ἐν 
᾿Δντιοχείᾳ τῆς Συρίας, πρέπον ἐστὶν ὑμῖν͵ ὡς ἐχκλησίᾳ Θεοῦ, χειροτο- 
γῆσαν ἐπίσκοπον, εἰς τὸ πρεσβεῦσαι ἐκεῖ Θεοῦ πρεσβείαν, εἰς τὸ συγ- 
χωρηϑῆναι αὐτοῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γενομένοις καὶ δοξάσαι τὸ ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ. Μακάριος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς χκατηξιώϑη τῆς τοιαύτης δια- 
κονίαρ᾽ καὶ ὑμεῖς δὲ σπουδάσαντες, ἐν “Χριστῷ δοξασϑήσεσϑε. Θέλουσι 
δὲ ὑμῖν, οὐ πᾶσιν' ἀδύνατον, ὑπὲρ ὀνόματος Θεοῦ, ὡς καὶ ἀεὶ αἵ 
ἔγγιστα ἐχκλησίαι ἔπεμψαν ἐπισκόπους, αἷ δὲ πρεσβυτέρους καὶ δια- 
κονους. 

ΧΙ. Περὶ δὲ Φίλωνος τοῦ διακόνου, ἀνδρὸς ἀπὸ Κιλικίας βεμαρ- 
τυρημένου, ὃς χαὶ νῦν ἐν λόγῳ ὑπηρετεῖ" μοι, ἅμα Γαΐῳ" καὶ ᾿ἤγα- 
ϑόποδι, ἀνδρὶ ἐκλεκτῷ, ὃς ἀπὸ Συρίας μοι ἀκολουϑεῖ, ἀποταξάμενοι 
τῷ βίῳ, οἱ καὶ μαρτυροῦσιν ὑμῖν" κἀγὼ τῷ Θεῷ εὐχαριστῶ περὶ ὑμῶν, 
ὑπὲρ, ὧν ἐδέξασϑε αὐτούς" προσδέξεται καὶ ὑμᾶς ὃ Κύριος. Οἱ δὲ 
ἀτιμάσαντες αὐτοὺς, λυτρωϑείησαν" ἐν τῇ χάριτι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
μὴ βουλομένου τὸν ϑάνατον" τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλὰ τὴν μετάνοιαν. 
᾿Πσπάζξεται ὑμᾶς ἡ ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐν Τρωᾶάδι, ὅϑεν καὶ 
γράφω ὑμῖν διὰ Βούργου, πεμφϑέντος ἅμα ἀπὸ ᾿Εφεσίων καὶ Σμυρ- 
ναίων, εἰς λόγον τιμῆς" οὑς ἀμείψεται ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, εἰς 
ὃν ἐλπίζουσι" σαρκὶ, ψυχῇ, πνεύματι, πίστει, ἀγάπῃ, ὁμονοίᾳ. Ἔῤῥωσϑε 
ἕν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, τῇ κοινῇ ἐλπίδι ἡμῶν, ἐν ᾿“Δγίω Πνεύματι. 

ὕλρ. Χ. 1) ἡμῶν Β. 2) γαυΐᾳ 0, γαυΐα ΒΥ͂. 
2) ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ ΟΥ̓. 9) λυτρωτείησαν 90 Υ. 14: 
9) ἀπηγγέλλει ΟὟ. 4) εἰς τὸν ϑάνατον ΟΥ̓. 
4) πᾶσαν ΟΥ̓, ΠΠ|ὸ πᾶσιν δ οτδμη. 8) ἐλπίζουσιν Ο Υ. 

Βα ΡΒΟΡΙΡ ἴῃ Υ: τοῦ ἁγίου ἱερο- 
(ἀρ. ΧΙ. 1) ὑπηρετὴῆ ΟΥ̓́, ἴῃ Π|ο μάρτυρος ᾿Ιγνατίου ἐπιστολὴ πρὸς 

οΟΥΤ οἴ. φιλαϑδελφεῖς. 
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Χ, Ουοῃίδηι 5θοιη ἄτη ΟΥΑΙ ΟΠ ΘΙ να βέλη οἱ υ ϑοθῦᾶ, (πδα [ια] 6 {15 
Ἰη ΠΟΙΏΪηΟ ἰθϑιι, ἃπηιπηοϊδί!η οδι 1 ΡΔΟΙΠΠοᾶγο σοἰοϑίαη, (πὰρ 65 
ἴῃ Απιοο μα ϑγγίδθ, ἄἀθοοι νοβ, ἰδηχιᾶμη ΕΘΟ] Θοἰαπι Π 6], οΥὐἀϊπᾶγο ΕΡΙ- 
ϑοορῖμη δά χηἰοπάτμ {Ππ|5 νἱβιἰαἰϊοπθιη Ποῖ; σοπο 6 "6 οἷβ ἰη ἸἀΙρϑιμη 
οοηδβίϊ {15 σ]ΟΥ Ποαγ 6. ποιηθη Ποῖ. Βοαίιιβ οϑί ἴῃ ΟΠ γὶβίο ἴασαι, ἀπ] ἀϊ- 
σηπι5 οἰΐδοία5. {ΠΟΥ (411 τηϊ ἰβίουιο : οἱ νὸβ 4υϊάθηη [6 ϑιΠδηΐ65., σ]οΥ Π6ἃ- 
μϊηὶ ἴῃ (ΟΠ γδίο. Ὑοϊπηΐ ἁπΐίθηη γ0}}15, 40 Π0Ι) 6ϑ᾽ ΟἸΏΪΡι5 ᾿ΠΠΡΟϑ81- 
16, ῬΓῸ ποιηῖηθ δὶ, {ποιηθάο οἱ 56Ώ ΡΥ νἱοῖπδο ΕΠ ΟΙοβίᾷθ. ΘΟΠΒΙΘΥΘΙΊΗΙ, 
τηἰ 6 γ6 πο 8 Ερίβοοροβ, ΡῬυθβθγίθνοϑῦ οἱ ΠΙΔΘΟΠ05. 

ΧΙ. 6 ῬΆΠΟΠΘ νΘ1Ὸ ΒίΔοΟη0., νἱ"Ὁ ΓΘ Ιρ080 ἃ (ΟἸΠοΪᾶἃ, ἀαϊ1 πιηο 
μΐΠϊ ἴῃ γοΡθὸ Π6ὶ τηἰηἰδίγαι, ἀπ οὐπη ααϊο οἱ Αραίμπορο, νἱγὸ δἰβοίο, 

41 ἃ ϑ'υγ1ἃ 1ηὴ6 θα αν, (ΘϑιΠΠ0 0} νοὶ, απἰὰ τη ποϊνιηΐ 560110, 
οἱ ΠΠΔΡΕΥΤΠ ΡΘΓΡΘίΓΑΓΘ. ΒΒ ΡΒΘη.. Εἰ δρὸ σγαίία8 ἃἅσο Π60 ΡΓῸ 
γ0}}15, ΓΟσδη5. πἴ 5150] 0115 605 1 ΠΟΙΗΪηΟῸ, πα οἱ γῸὸ5 ϑβ80]ριὰΐ [6511 
ΟΠ γιβίαβ. Οαὶ Θηἷπ] 605 Αἰ ἀπηανθγιηΐ," γϑάθιηρι! 5ππὶ ἴθ φΡαίία [681 
Ομ γιβε, 4αὶ πὸ νὰ] πιογίοπι ρϑοοαίονίβ, 564 ροδῃἰ θη απι.ὅ ϑαϊαίαί γὸ5 
ἀΠ!6οίϊο ἔγαίστη, {πὶ βαμί ἰπ ΤΡοΐὰ, ἀπάθ οἱἤ βοῦῖθο νο 5 ΡῈ Βαυγριπη, 
4 μηΐβϑιιθ ϑϑί 51Π}|}}} ἃ}} ΕΠ 65115. δἱ ϑιηυγπδοὶβ, δά νοΡαπὶ ΠΟΠΟΥΙΪΒ: 
4π0ὸ5 τϑάϊπηθιΐ Πομΐπτι5 [65115 ΟΠ γἰβίπβ," ἴῃ 4αΘ πη Βρουδηΐ οᾶγΠ6 οἱ ΔηἰΠΊδ, 
βρί για οἱ ἢΠά46," ἀΠδοίίοπα. οἱ οοποογάϊα. ᾿ποο]π]85 οβίοία ἰῃ ΠΟΠΔΪΠῸ 
Ι65π1 ΟἸΠγιβίο, δοιηηηπη 506. ποβίτα, ἴῃ δρίγιία ϑαποῖο. 

(ἂρ. Χ. 1) ἀδοοί οηΐηι Ῥαᾳ]. ἢθρ. 
2) αὐ υἱεϊίαπάιην ἐἰΠ|Πὸ Ῥὰ]. ἢδς. 
9) υοδὶς ΡαᾺ]. Ἀρρ. 
4) οἱ ργοευμψίογος αὶ. 

ὕδρ. ΧΙ. 1) οπαίορο Ἀθδ. 
2) ἀοἠοποταυογῖηί Ῥα]., ἀοποπογαυθ- 

γί Ὦθρ. 
9) οἱ τοϑιϊαϊ ὁχ ΡΔ]. θρ. “6ἀ. γ6- 

ποία 1546. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΊΤ. 

4). ἔχοθι.. 39..11.:.2 εις 5.9. 
5) διγρίι δα. 
6) οΠ]ο5115 ῬᾺ]., ορ]ιοἰδ115 Ἀδρ. ἂν 
1) τοάδηπαί Ῥα]. ἢθρ. 
8) ἀοηηΐτιι5 Ι681|5 [6811 ΟἸμ"δίιι5 Ῥᾳ]. 
9) ὁαγη6 απίηια οἱ 9ρὶγιί, 6 αἀ1|6- 

οἰἴοπο οἱ οοποογάϊα Ῥαὶ. Ἀθρ. 
10) εὐην οηιπὶ Ἀθο. 
11) ϑ βου αν Εωρ τοῖς αὐ ρμῖϊα- 

ἀοϊρ οη865 ἴῃ Ῥᾷ].. Εωῳρ οὶ! ΚἹ ἴῃ Πρ. 

19 
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ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥῪ ἘΠΙΣΤΌΛΗ ΠΡΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥΣ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐχκλησίᾳ Θεοῦ Πατρὸς ὑψίστου καὶ τοῖ 
ἠγαπημένου υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἠλεημένῃ ἐν παντὶ χα- 
θίσματι, πεπληρωμένη" ἐν πίστει καὶ “ἀγάπῃ, ἀνυστερήτῳ οὔσῃ 
παντὸς χαρίσματος, ϑεοπρεπεστάτῃ καὶ ἁγιοφόύρῳ, τῇ οὔσῃ ἐν 
Σμύρνῃ τῆς" “σίας, ἐν ἀμώμῳ πνεύματι καὶ λόγῳ Θεοῦ πλεῖ- 
στα χαίρειν. 

Ἑ “οξάξζω τὸν Θεὸν καὶ «Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν" ᾿Ιησοῦ Χοι- 
στοῦ, τὸν δι᾽ αὐτοῦ" οὕτως ὑμᾶς σοφίσαντα᾽ ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κα- 
τηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καϑηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν" ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, σαρκί τε καὶ πνεύματι, καὶ ἔδρα- 
σμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ" πεπληροφορημένους, ὡς 

ἀληϑῶς, εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν" ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, τὸν τοῦ Θεοῦ υἱὸν, 
τὸν πρωτότοκον πάσης χτίσεως, τὸν Θεὸν ““όγον, τὸν μονογενῆ υἱὸν" 
ὄντα δὲ ἐκ γένους 4αβὶδ κατὰ σάρκα, ἐκ "Μαρίας τῆς παρϑένου, βε- 
βαπτισμένον ὑπὸ ᾿Ιωάννου, ἵνα πληρωϑῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ᾽ αὐτοῦ" 
πολιτευσάμενον" ὁσίως ἄνευ ἁμαρτίας, καὶ ἐπὶ" Ποντίου Πιλάτου καὶ 
Ἡρώδου τοῦ τετράρχου καϑηλωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν σαρκὶ ἀληϑῶς" 
ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν, ἀπὸ τοῦ ϑεομακαρίστου αὐτοῦ πάϑους, ἵνα 
ἄρῃ σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶνας, διὰ τῆς ἀναστάσεως, εἰς τοὺς ἁγίους 
καὶ πιστοὺς αὐτοῦ , εἴτε ἐν ᾿Ιουδαίοις, εἴτε ἐν ἔϑνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι 
τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ. 

1. Ταῦτα γὰρ πάντα ἔπαϑε' δι᾽ ἡμᾶς" καὶ ἀληϑῶς ἔπαϑεν, ̓ 
καὶ οὐ δοκήσει, ὡς χαὶ ἀληϑῶς ἀνέστη᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ τινὲς τῶν 
ἀπίστων, ἐπαισχυνόμενοι τὴν τοῦ ἀνθρώπου πλάσιν, καὶ τὸν σταυρὸν, 
καὶ αὐτὸν τὸν ϑάνατον, λέγουσιν, ὅτι δοκήσει, καὶ οὐκ ἀληϑείᾳ ἀνεί- 
ληφε τὸ ἐκ τῆς παρϑένου σῶμα, καὶ τῷ" δοκεῖν πέπονϑεν᾽ ἐπιλαϑό- 
μένοι τοῦ εἰπόντος " Ὁ “Ἵόγος. σὰρξ ἐγένετο " καὶ, Δύσατε τὸν ναὸν 
τοῦτον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἐγερῶ αὐτόν᾽ καὶ, ᾿Εὰν ὑψωϑῶ ἀπὸ 
τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω" πρὸς ἐμαυτόν. Οὐκοῦν ὁ “Ἴόγος ἐν σαρκὶ 
ᾧπησεν᾽ Ἢ σοφία γὰρ ἑαυτῇ ὠκοδόμησεν᾽ οἶκον. Ὁ “Ἵόγος τὸν ἕαυ- 
τοῦ ναὸν, λυϑέντα ὑπὸ τῶν χριστομάχων ᾿Ιουδαίων, ἀνέστησε" τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ. Ὅ “4όγος, ὑψωϑείσης αὐτοῦ τῆς σαρκὸς, κατὰ τὸν ἐν τῇ 
ἐρήμῳ χαλκοῦν ὄφιν, πάντας εἵλκυσε πρὸς ἑαυτὸν εἰς σωτηρίαν αἰώνιον. 

1) Τὰ Υ̓ οββ8., τοῦ. αὐτοῦ πρὸς 8) ἡμῶν οἵ. Β. 
σμυρναίους εἰν άόμος ζ΄ ΒΕ Ὁ, ἴῷὸ πῦο 9) πολιτευσάμεγος ΟΥ̓́, φῃιοὰ πι-- 
συϊάοη ἑβδόμη ν. ζ΄. ἰδ Ἴ1Π} 6556. ΟΘΉ560 ἰὴ πολιτευσαμέγου, 

2) [ἃ ὁ. τὰ πᾳ, πεπληροφορημέγῃ Οὐ ἰάθη (οαά. οἰϊαη ρᾶμ!]ο Ροϑβί οὃχ- 
Β γο85. ᾿ΠΡοδπΐ χαϑηλωμέγου Ρ. καϑελωμένγον. 

9) τῆς "ὶ5 ἴῃ Υ, ἴῃ Β νυῇὶε. πολιτευσάμεγον --- καϑη- 
4) ὑμῶν Β. λωμένον. 
5) αὑτοῦ εχ Β νοΐ. [ηϊ., αὐτοῦ ΕΟΥ 10) ἀπὸ γοββ. ᾿ἰην 5 Οοάά, 

γι]ρ. ὕδρ. Π. 1) ἔπαϑεν ΟΥ̓. 
0) ἡμῶν οἵη. (πο  οπιι5 6. ΤΘΟΘηβί 00 

ὈΓΟΥ. οἱ νϑί. υϑυβίομθ γὰ]8. οὶ) Χρι- 
στοῦ οἵη. Β, 

1) πεπληροφορουμέγους Ὁ Υ͂, ἡ ἴῃ 
110 ΒΌΡΓΤΆ, 

2) ὰἀῃ ΕΟΎ ἔπαϑεν Ρ. ἔπαϑε 
Β γ]ρ. 

3) τὸ ΟΥ̓́, {Π1|ὲ δὰ οτὰπι τῷ. 
4) ἐχλύσω 0, ἑλκύσω ἃ οΥδη,. 
) ἀνέστησεν ΟΥ̓, 
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ΕἸΌΒΗΕΝ ΕΡΙΒΤΟΙᾺ ΑὮἢ ΒΜΥΆΝΕΝΘΕΘ. ἘΧ ΤΒΟΙΑ. 

Ιρηαίϊ5., {αὶ οἱ ΤΠΘΟΡ]Οσιι5, Εσο]οβίδθ Ποὶ Ῥαίγὶ5 4} {|551}}1 οἱ ἀ116- 
ΟἸἸβϑιμηϊ ΠΠΠ 615. [65 (ΠΥ 511, τ 5 Ι σΟΓ ἀλη σΟμβδοιίδο. οἱ ογᾶ- 
(ἰὰ φορ!οίαθ, ἴῃ {46 οἱ ἀπ θοίίοπο [ππάαίαθ᾽ οἱ (οἰ 5. σγαίίαο Ποῦ 
ἀθοθη 55! πηὰ6, βαποιΠοδίδο ,ἢ 4πᾶ6 οϑὲ ἴῃ ϑΙΏΥΓΠᾶ, ἱπηιηδοι!αίδθ 
βρ' τα οἱ νοῦρο Πδὶ ῥ᾽] αν πηι 58] αΐθιη. 

Ι. ΑἸονιῆοο ἤουμι οἱ Ῥαίγοιη Βοιηϊηὶ ποϑίγιὶ ἰθϑὰ ΟΠ γΙϑι1, «αὶ ΡΟΓ 
56 ρϑαπι γ05 ἰὰπίιπμη {ΠΠπ|πηϊπᾶν!. Αρπονὶ ΘΠΪπῚ γ05 ρου δοίο5. 6556 ἴῃ {146 
᾿πηΠ]0 0}}}, ἰδηαιιᾶπ) Οἰαν 57 ἃΠχος. οὐιοὶ Ποιηΐηὶ [651 (ΠΥ ῖϑιϊ, σᾶ οἱ 
βρ για, οἱ ΟΠ ΠΡΙηΐο05. ἴῃ ΟΑΓΙα6 ἴῃ 5δηριίηθ (ΠΡ βί!, οἱ νθγ δὰ ρ]θπιηι 
ἰηβίγιοίοβ [ἢ ΠΟΙΏΪΠῸ ποβίγο ἴοϑιι Ομγιδίο, ΠΠ1Ὸ Ποῖ, ρυϊπηορσθηϊίο (οί 5 
ογθδίαγαο ᾿ 60 δογθο, πηΐϊσοηϊίο ΕἾΠΟ, 4π| οϑὲ οχ βΌπουα Πανὶ ἃ 56οιῃη- 
ἄσμη σᾶγποιη," οἱ οχ δίανγία νἱγοίπθ, Ῥαρίϊζαίβ ἃ [ΟΠ ηπ6, αἱ ΔΑ ΠΠΡ]6Γο- 
[ὰ} ἰηἶδ 60 ΟἸΏΠΪ5. ἰπ511{|Δ. Οὐ σοηνογβαίιβ βαποία βἰπα ρϑοοαίο, οἱ 
5} Ῥοηίίο ΡιΪαίο οἱ ἤδγροάθ Τίγαγοια νυ γ6 Οἷαν!5 ΟΘΟΠΠΧΙΙΒ δέ ΡΓῸ ΠΟ} 15 
1 ΘΑΓΠ6. Α 410 οἱ 205 51πΠ}|15, ἃ αϊνίηᾶἃ οἱ ᾿Ῥραΐα οἷιιβ ρᾶβϑίοπα: αἱ 
1011. 5ϑοιηἶ ἢ 5101 σοηϊαποίος. ἴῃ 56 ου]ἃ ΡΟ ΓΟΒΟΡΓΘΟΙΟΠ6Π,, δά βᾶποίοϑ 
οἱ ἤάρ]ος. 5105, βῖνα δὰ ]Ιπἀἄδθοὺς ῖνα δὲ (ἀὑθηΐίθβ, ἰῇ ἘΠῚ ᾿ ΘΟΓΡΙΙ5 
ΕοΟΙαβίαθ βα86, 

Π. Πδθο δηϊπ ΟΠ Ρᾶ551:15 οδ΄ ῬΓῸ ΠΟ}15. Εἰ νθγ6 ρᾶβ5:15 οϑί; 
ΠΟΙ Ρευίαίνο, 5θἃ νϑῦα, 510 11 οἱ γθϑαγγοχι. 64 ΠΟῸῚ 5ἰουΐ αϊάδῃ ἰη- 
[ΔΘ τη, ΘΓ 65 οθπίο 5. θ] βη]Δί ΟΠ 61 ΠΟΙΆ Π15, οἵ ΟΡ 661), Οἱ ᾿ρ581 ΠΟ ἴθ, 
ἀϊοιηΐ :᾿ 4πᾶϑὶ ρῥυΐαϊϊνα οἱ ΠΟ ὙΘΥῸ 5.506 011 ΘΟΡΡΙΙΒ. ΟΧ ΥἹΓΡΊΠΘ, οἱ ρυϊᾶ- 
{ἰγ8 Ῥᾶβϑιι5 6ϑί: ἱπ]θΘΙΉ 0 65. {ΠΠπ|5 {αὶ ἀἰϊχιέ: ΟΟΥθ ΟᾶΓῸ ἰδοίιπη δδί, 
οἱ μαθιίαν! ἢ ἴῃ πορὶ5.. Εἰ ἰΐονιη ἢ ,ϑο να. ἰθμηρΙαη Π0Ὸ, οἱ δρῸ ἰῇ 
ἰγϊάπο γϑϑιιβοιίαρθο ΠΠπ4.. ΕΓ ἴῃ ἃ]10 ἴοθο: «(τη οχα!ίαί5 [ΤῸ ἃ (θυ, 
οἸπηΐὰ ἰγαμαπη ἀὰ τηρίρϑιμι.. Ετρο δ υθυ. ἴῃ οᾶγηθ ΠΑΡ] αν]. 5 ϑαρὶ- 
Θη ἃ Θημη ἀρ Πο αν 510] ἀοιηππ.Ν. ΔοΥΡη. ΘΥσῸ (ΠΡ ΠΏ. 58ὶ ἰρ51ι5 
ἃ Δάν βα 5. ΓΘΒΟΙαΐαπι, γΓοϑαβοι αν ἰοθυιὰ ἀ16. Δ Υθαπι αἰ π6 6χδ]- 
ἰδίᾳ ΘαγΠ6 5ιἃ, γϑ]αΐ 110 Δοηθοῖ 5οΡΡΘηΐα [ἢ ΘΓΘΠΠΟ, ΟΙΏΏ65 αἰ γαχὶΐ δά 
86 δήΪ κα]ίοιη δοίθ Δ 1η. 

1) ]ποὶρὶ! οἰιδίίοηι αὐ 8η1})Ή 6.865 
βοιρία 46 ἰνοῖα ρ}61} δι σι Ῥα]., [ποιρὶΐ 
γΠ ἘΒρρ. 

2) ἐπζναιάαίο Ῥα!. 
95) ἀοὶ Ῥαᾳ].. ἄοπο Ἀθο. 
4) βαποίἤοανο Ῥα]., αὉὴ᾽ ἀοίη πιψγηα 

Ῥ. δηϊψγηα. 

5) ἐπ βρίγί Ῥαὶ. 
6) ἑαηίνι υο5 οΥϊπδί Ρᾷ]. 
7) οἰανὶς τηπίαίατη ἴῃ εἰαυος ῬαΪϊ. 

8) 81. Ῥαᾳ]. δρ. οά. γρϑηρίᾳ 1540, 
παίμναο πΟΠΠΜΠ}1 νὰ]ρ. (. (ο]. 1, 18. 

9) Βοηι. 1. ὃ. 

10) αὖ Ρᾳᾷ]., ὧὰὶ 60 οἴῃ. Βερ. (Ἕ, 
Ναί. 8, 15. 

11) μὲ οτῃ. Ρὰᾷ]. Βθϑ. 
12) οἱ δάβουϊ!ρϑδὶ οχ Ρὰϊ]. Βδν. 

19) 5θοηάιηι Ῥὰ]., δθοιηη, ΡΥ. Ἰηδη. 
ΒΡτ δα! τη ἴῃ Ἦδρ. 

(δρ. 1. 1) ἀιιόιηί οὐαὶ ἴῃ Ρα!], 
2) υδγϑιηι, Θηΐηι 070 Καοίιηη, δεί οἱ 

μαυϊίαθὶέ Ῥαϊ. ΟἿ, [ο. 1. 14. 
9}).10. 2: 15. 
4) οἱ Ρ1. τιδη. βιργαδα ἀϊαπι ἴῃ Β6ρ., 

γοσα. ἡ αἰΐο 060 ΟΥηΪ5515; ΕἸ αἰΐϊο ἰοοο 
ΡΔ]., Οἵ. 1ο. 12, 82. 

5) αὐἀϊηα αι, Ῥα]., αἰ 'αΐιαηι Ἀδα., ἰπ 
ἴηι ἀΪΡΟΖι6. 16 Ρ. ἠϊδὶρ 8:1. 

60) ἦν οαγηθ ἐπ]αὐϊίαθὶ! Ῥαϊ., Πανῖία- 
υἱῖ ἦν οαγηο Ὦθρ. 

1) Ῥέον. Ὁ, 14. 
8) δι ἰπθογ. Ραᾳ]. ἤθρ. ΘῈ 

[οσίθ αὖ ααυογβανγ5 Πιαθ15. 
9) ὁγ60 ΡᾺ]. Βορ., 4αἱ δου θαηΐ {νη 

πογοῃιο. (. Ναπι. 21. 9. ἴο. 8, 14. 
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ΠΙ. ᾿Εγὼ δὲ οὐκ ἐν τῷ γεννᾶσϑαι καὶ σταυροῦσϑαι γινώσκω 
αὐτὸν ἐν σώματι γεγονέναι μόνον, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν 
σαραὶ᾽ αὐτὸν οἶδα, καὶ πιστεύω ὄντα. Καὶ ὅτε πρὸς τοὺς περὶ Πέτρον 
ἦλϑεν, ἔφη αὐτοῖς" “άβετε, ψηλαφήσατέ με, καὶ ἴδετε, ὅτι οὐκ εἰμὶ 
δαιμόνιον ἀσώματον᾽ πνεῦμα γὰρ σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καϑὼς 
ἐμὲ ϑεωρεῖτε ἔχοντα᾽ καὶ τῷ Θωμᾷ λέγει" Φέρε τὸν δάκτυλόν σου 
ὧδε" εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ φέρε τὴν χεῖρα, σου, καὶ βάλε εἰς 
τὴν πλευράν μου καὶ εὐϑὺς ἐπίστευσεν ," ὡς αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός. 
Ζ4ιὸ καὶ Θωμᾶς φησὶν αὐτῷ" Ὁ Κύριός μου, καὶ ὁ Θεός μου. Διὰ 
γὰρ τοῦτο καὶ ϑανάτου κατεφρόνησαν" μικρὸν γὰρ εἰπεῖν, ὕβρεων καὶ 
πληγῶν. Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ ἐπιδεῖξαι ἑαυτὸν αὐτοῖς, ὅτι 
ἀληϑῶς ἀλλ᾽ οὐ τῷ" δοκεῖν ἐγήγερται᾽ καὶ συνέφαγεν αὐτοῖς, καὶ συν- 
ἔπιεν, ἄχρις, ἡμερῶν ὅλων τεσσαράκοντα καὶ οὕτω σὺν τῇ σαρκὶ, 
βλεπόντων αὐτῶν," ἀνελήφϑη πρὸς τὸν ἀποστείλαντα αὐτὸν, σὺν αὐτῇ 
πάλιν ἐρχόμενος μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως. Φασὶ γὰρ τὰ λόγια" Οὗτος 
ὁ᾽ ̓Ιησοῦς, ὁ ἀναληφϑεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται, 

ὃν τρόπον ἐϑεάσασϑε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Εἰ δὲ 
ἄνευ σώματος φασὶν ἔρχεσϑαι ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος, πῶς αὐτὸν 
καὶ ὄψονται οἵ ἐκκεντήσαντες, καὶ ἐπιγνόντες" κόψονται ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ; 
ἀσωμάτων γὰρ οὔτε εἶδος, οὔτε χαρακτήρ ἐστιν, ἢ τμῆμα ζώου μορ- 
φὴν ἔχοντος, διὰ τὸ ἁπλοῦν τῆς φύσεως. 

ΙΥ. Ταῦτα δὲ παραινῶ ὑμῖν, ἀγαπητοὶ, εἰδὼς ὅ ὅτι καὶ ὑμεῖς οὕτως 
ἔχετε. Προφυλάσσω δὲ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ϑηρίων τῶν ἀνϑρωπομόρφων, δ᾽ 
οὐ μόνον ἀποστρέφεσϑαι χρὴ, ἀλλὰ καὶ φεύγειν" μόνον δὲ προσεύχε- 
σϑεῖ ὑπὲρ αὐτῶν, ἐάν πῶς μετανοήσωσιν. Εἰ γὰρ τῷ" δοχεῖν ἐν σώ- 
ματι, γέγονεν ὁ Κύριος, καὶ τῷ δοκεῖν ἐσταυρώϑη, κἀγὼ τῷ δοκεῖν 
δέδεμαι. Τί δὲ καὶ ἐμαυτὸν ἔκδοτον δέδωκα τῷ ϑανάτῳ,ἢ πρὸς πῦρ, 
πρὸς μάχαιραν, πρὸς ϑηρία:; ᾿4λλ᾽ οὐ τῷ" δοκεῖν, ἀλλὰ τῷ ὄντι 
πάντα ὑπομένω διὰ Χριστὸν, εἰς τὸ" συμπαϑεῖν αὐτῷ, αὐτοῦ με ἐνδυ- 
ναμοῦντος᾽ οὐ γάρ μοι τοσοῦτον σϑένος. 

Υ. Ὅν τινες ἀγνοοῦντες ἠρνήσαντο, καὶ συνηγοροῦσι τῷ “Ψεύδει 
μᾶλλον ἢ τῇ ἀληϑείᾳ" οὺς οὐκ ἔπεισαν αἵ προφητεῖαι, οὐδ᾽ ὁ νόμος 

Ὅδρ. 11. 1) Ι΄β. ΟΟ ἀϊδιϊμραίμν: 8) τὸ ΟΥ̓, τῷ ἴῃ {ΠΠ|π| πᾶ. 
ἀνάστασιν. ἐν σαρχὶ κτλ. 4) τέ δὲ χαὶ ἐμαυτὸν ἐκδέδωκχα 

2) Τὰ Β ΟἸον., ᾧδε γο55., Ουχοίοι. ; τῷ 419 (βἰο) ϑαγάτω νΡ. τέ δὲ καὶ 
ἀθοβὶ ἴῃ ΟὟ. ἐμαυτὸν ἔχδοτον δέδωχα τῷ ϑανάτῳ 

9) ἐπίστευσεν ἀθαϊ ο. ΕΟ ταϊΐοπο Υ, τέ δὲ ἐμαυτὸν ἐχδέδωκα τῷ -- ϑα- 
᾿Δ ἢ ἃ ΘΟΙῚΠῚ., πὰ. δηΐοοοάπηϊ οἱ {80 γάτω (51) 0. 
ΒΘΖΆΠΙΠ ἐπίστευσαν Β ναυϊρ. οἱ γοί, [ηἰ. 5) τὸ ΟΥ, ἴῃ 110 οοΥΓδοίαμῃ αἱ δηΐθ. 

4) τὸ Ὃ Υ, τῷ δὰ {Π||π|8 ΟΓΆΠῚ, 0) τῷ Β. 
5) αὐτὸν 0. ᾿ 
60) ὁ οἴῃ. 0 Υ. : ὕδρ, Π|. 1) ποη οἷϊ. ἤθρ. 
1) ὄψωγνται 0 Υ. 2) παΐϊιι 6586 Ῥὰ]., δὰ ογὰπι Νοη, 
8) ἐπιγγῶνντες (510) Υ. «ιοὰ Ππθ 018 ἱπβουθηάππι πιοποῖ Ροβί μαίμμη. 
9) Τὰ ὁ. ΒΕΟΥ, σῆμα ο85. 3) πο) βοίιων, Ἀδρ. 

4) ἵκιο. 24, 89. 
(δρ. ἽΨ. 1) οὺς ΟΥ̓́, Παιὰ τη8]6, δ) αἰαῖ ΒοΡ. ΟἿ, 1ο. 30, 27. 
2) Αδαβ εἶν εὖθ Αὶ ΟΥ, 6) ἴο. 20, 28. 

Ἔα ως ς ..., 

[ω,» 
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ΗΙ, 
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Ερο διίοπι ΠΟηἦ 501πΠπ| Παίμη) ΘΙΠῚ" δὲ ΟΥΤΙΟΙ ΠΧΊΠΠΙ ἰπ ΘΟΡΡΟΓΟ 
[οί βοῖο, 56 οἰϊδηι ροβί ΓΘΘΙΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ ἴῃ ΘΑΓΠΘ. ΘΙ ΠΟΥΪ, οἱ ογθο 
6558. 
Π18, οἱ νἱάἀβθίθ, ψιϊὰ ποηἥ 

Εἰ φιᾶπάο δὰ 605, {π| οἴῃ Ροίγο ογδηΐ, νϑηϊί, 
511π| (ἰΔΟΙ ἢ [Π1ΠῚ 

σΑΡΠΘΙῚ οἱ οϑϑᾶ ΠΟ Παβοῖ, σἱοπί τὴη6 νἱἀθίϊθ Πα ογο. ἢ 

1 115: Ῥα!ρᾶίθ 
ἱπΟΟΥΡΟΓΘη. ΡΙΡΙΓ5. ΘΠΪΠῚ 

Εἰ ΤἩΠποπηδα ἀἰϊοῖί - 
ἰπΠ06. ἀϊριίαμπη ἔπππ|π [π΄ {ἰχπγἂπι| ΟἸΔνΟΓΏ, οἱ ἰου ΤΠ ΔΠΠΠῚ {τι}, οἱ τη [8 
ἰὼ ἰαΐ 5 ΠΠΘῈΠ; οἱ ΠΟΪΪ 6556 ᾿πογράπ|τ5, σοὶ ἢ 615.΄ 

Ργορίου:. φιοά οἱ ΤΠοιηᾶὰς αἱΓ 1Π|:Ὁ γπηΐ, 4π|ἃ Ρ56 οΓαΐ ΟΠ βία. 
ΕΓ οἰδί τη ΟΡΘ(146- 

ν θ δι 5 

Ιη6115, οἱ Βοχηῖητι8 Ιη6115.. ΡγΓΟρίογοἃᾶ ΘΓσῸ τ] ΓοΠη ΟΟΠΙΘΙΠΡΒΘΡΙΗΪ, ῬΑΓΆΙΏ 
ἀϊοθηίθϑ 6556, 

ΠΟΙ. 
Βιγγοχίϑϑοί ὃ 

Νὰ) οἵ ροβίψζαδηη οϑβίθηαι 56. 615, 
τη Π ἀποᾶνΐ ΟΠ} 6ἷ5. οἱ ἜΤ ῬΟΥ ἀϊ65 αυδάγαρίηία, 

ἸΠΠΓΠΙὰ5. οἱ Η]ασὰθ οἵ ἅΠ1ἃ ΠΟΠΠ1Π]ἃ ὈΓΟΡίου ᾿ρϑιη. 5ιιϑίϊ- 
(ἃ νογῈ δ ΠΟ ριείαίίνα τὸ- 

ΕΓ. 510 
ν ἀθηςθιι5. οἷα ἀβϑιπηρίαϑ" οί ΟἿ] ΟΑΤΠ6 δα ΘΕΠῚ, 4Π| ΤηΪϑθγαί {Ππ|Π|, ἴῃ 
{ἃ οἱ ἰἰθγιπη νθηΐα 5. οἷ 

οἴππη οϑί ἃ) Αηρθ] 15 δά Ἀροβίο!οβ: 
ΟΠ σ]ΟΥὰ οἱ Υἰγιαίο, ΒΘΟΠΠ ΔἸ «υοὰ αἰ- 

ἬἨϊς [651|5,᾿ (ἘΠ ἈΒΒΡἴτι5 οϑὲ ἃ νοθὶς 
1η ὁδθ τη, 510 γϑηϊοί, ἀποπιὰ δπιοάαπι γἹ 5115. ΘῈ1ΠῚ ΘΟ Θ ἢ ἀΘη 6 ΠῚ ἴῃ ΘΔ 6 πη.“ 
δ᾽Ὶ ΟΥΡῸ 51Π6 ΟΟΙΡΟΓΘ ἀϊοιηΐ ΘΠ ὙΘΗΪΙΓ 6586 ἴῃ ΘΟΠΒΙΠΠΠΙΔίΙΟΠ οἷ ἢ 
560 .}1, 4αοχηοίίο ΥἱβῈ}} δηΐ ΘΠ 1Π], 

Ναιη ἢ 
οἰ οῖος σα ἀθη Δ] πἃ ΔΠ1Π18}15 [ὈΓΠΊὰ6 ΠΑΡ ΘΓ 
το 6] Ιᾶποθᾶθ [ὉΓΔΠΠΘη ἃρρᾶγοδΐ, ῬΓΟΡίου 

Βηοβοθηΐο5. Ρἰησθηΐ ἴΠ6Γ 567 
Π 0 Πραγᾶ, 564 ΌΩΝ 
Ροίογι , ἴθ {πὰ Πχαγαῖν 
5ΠΗ}]Π1Ο1 61) ΠδίμθγδΘ. 

4] ΘΟΙΏΡΙΠΧΘΡΙΗΐ ἴῃ Θαη, οἱ οο- 
ἸΠΟΟΡ ΟΥΑΙ ἢ ΠΘ6Π6 ΘΡΘΟΙΘ5., Π6- 

ΙΥ. Ἦδθο διαΐθηι ΠΌΠΘ6Ὸ ν05, ΟαΙ551Π|1, 5016 η5 4ἰἃ οἰἦ νο5 5ἱδ 
πὰ 6 115. 
4πᾶ5 π0η 5οίππη ἀδνιαγο, 
ΡΓῸ {Π|5, αἱὖ [ογίθ ροθῃϊθδηΐ. 
πὸ: δἰ Ρυϊδιῖνο ΟΥΟΙἾχα5. Θβΐ, ΘΡΡῸ οἱ 680 Ρυϊαίνοὗ νἱποίτι5. 501. 

Ῥγαθουβίοαϊο δίῃ νὸ5 ἃ "6 5{115 ΠοΙηΪπππὶ ἤριιΓὰ5" 
504 οἰϊᾶπη ἀΡΟΓΘ. νὸ5 Ορογίθί. 

δῚ ΘΗΪΠῚ Ρααίνο ἴῃ ΘΟΡΡΟΤΘ {π|| ΠΟμ,Ϊ- 

ΠΑ ΘΠ θι5: 

Ταηίππη οΓαΐθ 

ΟυᾶΓα 
δαΐθιη. οἱ πηθίρϑαπι {γδ }1 415 δὰ πποτίθῃι, δὰ ᾿θΠ6Π), δ οἸδάϊαμι, δὰ ᾿αϑβίϊας 
δορά ΠΟ Ραϊαιῖνο, 564 γ6Γ6 οπμηΐᾶ 5ιβιίηθοὅ ργορίοι (Πγιβίσμη, δὰ δομη- 
Ῥαϊ πἀπι) οἱ, 050. τη6 ΘΟ ΟΡΔηΐθ, {αϊὰ ΠῸΠ 65ὲ ΠΏ]Π1 ἰδηΐα νἱΓία5. 

γ. θπθπ ρτοίδοίο᾽ «ἀπ ἱρπουδηίο 5" 
Οπ05 ΠΟῚ ΡΘΥΒ βουπηΐ ΡΡΟΡΠΘίδθ, ἤΘατι6 ἸηΔ 015 πηρηἀδοῖο 4πᾶπη νΟΙΊ ΔΙ]. 

1) ραγμην 6856 ἀϊοθηίο5 Ῥα]. ἢθρ. 
8) ει)76αὶ! ῬᾺ]., γοϑβιγοωῖὶ Ἀδρ., «αὶ 

ΡοΙοὶ ηιαπάιοαυϊ! οἰ, οἷ5 067 (165 ΧΙ, 
οἱ ὑἱδὴί. (οἴοσαμη οἷ. Αοΐ. 1. 8 οἱ 10, 41. 

9) αὐϑιμηρίῖς Δ]. 
10) 651 οἵη. Ραὶ]. 
19 Ἀδὰ 1. 11. 
12) Ηἰς ἴθβιι58 φιυιὴὶ! αὐ ϑιμηηρίιι5 65: ΟἹ 

ὁανη6 αὐ οι χιὴ ηνϑοναΐ {ἰ ηγι χιιοηϊα  - 
ηιοάιηη, υἱα 815 οι. ἀϑοοηαοηΐοηι η, 666-- 
μην 810 υϑηϊοί Ῥᾷ]. 

18) οοϑδιηπαίοπθηι αὶ. 
ΖΆΘΙ. ἘΠ. 10» ἸΑροῦ.Ἷ» ἢ: 

14) οἰηι 18]. ἢ 66. 
15) πος Ῥᾷ]. Βθρ.. {π| ρβϑῦρὶὶ οἤῇῆρίος 

χιΐάοην αἰϊφιιαηὺ απϊηιϊαϊ5 ἤογηιαην ἤαϑο 76 

Ροβίθα εἴ. 

παραγ ΘΟ Ιηΐ;, οἱ ΘΟηΒΘηςπηΐ 

ροϑϑὶ! πὶ πα ἤφιαο οἸανογη, υοὶ; Ἰαῆοσαο 
[ογαηιθη, ἀρραλογαί. 

10) ἤσχιωο Ῥα]. 

(ἀρ. 1Υ. 1) εἰ οχ Ραὶ]. Πρ. δα. γε- 
ποίᾳ 1540. 

2) α ὑοϑείϊ5 ἤφινα5 (ογαΐ βριαία5) 
Πποριίηι. ἤθρ, 

9) Ὧ6 ΡαΙ. Βορ. 
4) ἴ5 ογἵάο συοϑο, ἱπ Ῥᾳ]. ἤθρ.., οἱ 

ριαΐυο 640 (πτοίοη. Ποίη Ρᾳ]. ἀουϊηοίι 5 
Ρ. υἱιοίη. 

5) ἱγααϊαϊί Ἀρο. 
Θ) 564 τνδγ6 5ι51}1π60 ὀηιηία Ῥ]. 

δρ. Υ. 1) 6790 ΡΑ]. Βθρδ. 
2) ἱφηοναηίο5 οτὴ. ἢ 66. 
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ὁ Μωσέως, ἀλλ᾽ οὐδὲ μέχρι νῦν τὸ εὐαγγέλιον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ ἡμέτερα 
τῶν'᾽ κατ᾽ ἄνδρα παϑήματα. Καὶ γὸρ περὶ ἡμῶν" τὸ αὐτὸ φρονοῦσι. 
Τί γὰρ ὠφελεῖ, εἰ ἐμὲ ἐπαινεῖ τις, τὸν δὲ Κύριόν μου βλασφημεῖ, μὴ 
ὁμολογῶν αὐτὸν σαρκοφόρον͵ Θεόν; Ὃ δὲ τοῦτο μὴ λέγων, τελείως 
αὐτὸν ἀπήρνηται, ὧν νεκροφόρος. Τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν, ὄντα ἄπιστα, 
νῦν οὐκ ἔδοξέ μοι ἐγγράψαι" μηδὲ γένοιτό με αὐτῶν μνημονεύειν, μέχρις 
οὗ μετανοήσουσιν.ὃ 

ΥΙ. Μηδεὶς πλανάσϑω. ᾿Εὰν μὴ πιστεύσῃ" Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐν 
σαρκὶ πεπολ ιτεῦσϑαι, καὶ ὁμολογήσῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ πάϑος, 
καὶ τὸ αἷμα, ὃ ἐξέγεεν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, οὐ τῆς ζωῆς" 
αἰωνίου τεύξεται, κἂν βασιλεὺς ἡ, κἂν ἱερεὺς, κἂν ἄρχων, κἂν ἰδιώτης, 
κἂν “δεσπότης, ἢ δοῦλος, κἂν ἀνὴρ᾽ ἢ γυνή. Ὅ χωρῶν χωρείτω, ὁ 
ἀκούων ἀκουέτω. Τύπος, καὶ ἀξίωμα, καὶ πλοῦτος μηδένα. φυσιούτω: 
ἀδοξία, καὶ πενία 5," μηδένα ταπεινούτω᾽" τὸ γὰρ ὅλον" ἐστὶν πίστις ἡ 
εἰς Θεὸν, καὶ ἢ εἰς Χριστὸν ἐλπὶς, ἡ τῶν προσδοκωμένων, ἀγαθῶν 
ἀπόλαυσις, ἀγάπη τε περὶ τὸν Θεὸν καὶ τὸ ὁμόφυλον᾽ ᾿Δγαπήσεις" γὰρ 
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὕλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δια- 
νοίας σου ,ἷ καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν᾽ καὶ ὁ Κύριος φησὶν᾽ 
Αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωὴ, τὸ γινώσκειν τὸν μόνον ἀληϑινὸν Θεὸν͵ 
καὶ ὃν ἀπέσειλεν ᾿Ιησοῦν Χριστόν᾽ καὶ ᾿Εντολὴν καινὴν «δίδωμι ὑμῖν, 
ἵνα ̓ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους" ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος 
καὶ οἵ προφῆται κρέμανται. Καταμάϑετε οὖν τοὺς ἑτεροδοξοῦντας, πῶς 
νομοϑετοῦσιν ἄγνωστον. εἶναι τὸν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ" πῶς ἄπιστον 
ἔχϑραν μετ᾽ ἀλλήλων ἔχουσιν.“ ᾿Ἵγάπης αὐτοῖς οὐ μέλει, τῶν προσδο- 
κωμένων ἀλογοῦσι, τὰ παρόντα ὡς ἑστῶτα λογίξονται, τὰς ἐντολὰς παρ- 
ορῶσι, χήραν καὶ ὀρφανὸν περιορῶσιν, ϑλιβομένων διαπτύουσι ," δεδε. 
μένον γελῶσι. 

ΤΠ. Τὸν σταυρὸν ἐπαισχύνονται, τὸ πάϑος χλευάζουσι, τὴν ἀνά. 
στασιν κωμῳδοῦσιν " ἔγγονοί" εἶσι τοῦ ἀρχεκάπου πνεύματος. τοῦ τὸν 
᾿Αδὰμ διὰ τῆς γυναικὸς τῆς ἐντολῆς ἐξώσαντος ,ῃὅ τοῦ τὸν ΄4βελ διὰ 
τοῦ Καϊν ἀποκτείναντὸς. τοῦ τῷ ᾿Ιὼβ ἐπιστρατεύσαντος, τοῦ κατηγο- 
ροῦντος ᾿Ιησοῦ τοῦ υἱοῦ" ᾿ἸΙωσεδὲκ, τοῦ ἐξαιτησαμένου σινιασϑῆναι τῶν 

(δρ. Υ. 1) 516 ΒΕΟΥ͂, τὰ ο585. 
2) ἡμῶν ο. ΟΥ̓ νοἱ. Τηὶ., ὑμῶν Β Υοϑ5. 
9) μεταγοήσουσιν ὁ. Ὁ Υ͂, μετα- 

1) Βδοορὶ νοῦς. χαὺ ἐξ ὅλης τῆς 
διανοίας σου, εχ ΟΥ̓́; ἀθδαπί ἴπ Β Ε 
γαϊο. νοΐ. [ηΐϊ. 

γοήσωσιν νυ]ρ., νοΐ. [ηἴ., μεταγοήσωσι 
Ε. Οοπῇ αι ἀΡ5απς ἀυβῖο. 

Δ}. ὙἹ. 1) πιστεύσει εἰ πιοχ ὁμο- 
λογήσει ΟΥ̓. 

2) οὐ τῆς ζωῆς Β΄ νοῖ. [ηϊ. γ585., 
ὅτι ζωῆς ΟΥ̓ ΟἸον. 

8) χἂν ἀνὴρ Β νοῖ. ἴηϊ.; ἀθθβὶ ἴῃ 
ΕΟΥ̓͂ ἃρ. ὅο55. οἱ ἴπ ἰοχίι (Ἰεν. 

4) πέγεια ΟΝ. 
58) ὅλων Β. ϑιυθίπάε ἐστὶν Ὁ Υ, 

ἐστὶ Β δ]. 
θ) “ἀγαπήσης ΟΥ̓, {Π|ὸ πιαίαίπμη ἴῃ 

ἀγαπήσεις. 

8) ΑΙΠαΐτ5 Ροβί ἔχουσεν οο]οη, φιοὰ 
56]. 1 ἴῃ ΤΘΟΘΠΒΙΟΠ6. ΒΡΘΥΪΟΥΊ, δχ θα. ἴῃ 
ἴλαπο ΠΟ Ὁ ΠΤ. (οά. Β ̓ ΒΒΟΡΊ ΡΒ: περὶ 
ἀγάπης οὐ μέλει αὐτοῖς, οὐ περὶ χή- 
θας, οὐ περὶ ὀρφανοῦ. οὐ περὶ ϑλίβο- 
μένου, οὐ περὶ δεδομένου, οὐ περὶ 
λελυμένου, οὐ περὶ πειγῶντος, οὐ περὶ 
δεψῶντος. ᾿Ευχαριστίας καὶ προσευ- 
χῆς ἀπέχονται, διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν 
τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἶναι τοῦ σω- 
τῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ “Χριστοῦ, τὴν ὑπὲρ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν παϑοῦσαν τῷ 

. τῇ χρηστότητι ὁ πατὴρ ἤγειρεν. 
9) περιορῶσιν, ϑλιβομένων δια- 
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ἴὸχ Μογβὶ; 564 πὸ πη ἀϑάι6 ᾿νδησο]ίιη, Π60 ΠΟβίγδΘ. βρθοία θα ρἃ5- 
βἰοπμο5. Νὰπι οἱ ἄθ ποθὶβ Ποὺ ἰρϑαπι βϑηςπηΐ. Ουϊᾷ οηΐπη τη6 ἱπγαΐ, 
5 16 (ἰ|5 Ιαπιάανου!!, ΠΟΙ απὶ ἁπίθηι ΤηΘιΠὶ ὈΙΔΘΡΠΘΙπνοΥ  : 5 51 ΠΟ 
Θαπὶ ΘΟΠΐΘ55115. {που ὶ ἢ ἰηοαγπαίιμη 6586 Πθιμῃ ἢ ΠΟ δπίοπι «αὶ ΠΟῚ 
ἀἰχονιῖ, ρογίθοία θη πθσαΐ, 5ἰοι! ΠΟΥ} θα! ]Δη 8. ΝΟΙΉΪΠἃ ΥΘΓῸ ΘΟΙῚΠῚ 
ἱπ ἢ 46} 1ὰ ποηΐ δὶ τὶ πη νἰϑιπι ΒΟ ΓΊθ ΘΓ; 5ϑὰ ΠΘ6π6 ΘΟ ησὰΐ ΤΠ], 

αὖ ΠΠΘὨΠΙΟΠ ΘΗ ΘΟ [ἀοίαμη, ἀἰοηθ 6 ροΟΘηϊΘΔηΐϊ. 

ΥἹ. Νϑιηιο βοίρϑιιηη βοάποαί. 51 6η1Π}] ΟΠ ΟΥΘΙΙἀογ., ΟΠ τ βίη 
ΙΘϑα ἰπ ΘαΓΠ6 [π|558 ΟΟπνουβαίαμη, οἱ ΟΟΠ 5515. [ΠἸΘΥΪΓ ΟΥΙΘΘ ΠῚ οἷα5, οἱ 
Ραβ5οη 6, Θὲ 58 σΊ 6}, 461} ΟΠ" ΡΓῸ τπιη] βα]ιῖθ, νἱΐᾶμη ἃθίοι- 
ΠΔΠῚ ΠΟ ΘΟΠΒΘΠΙΘΙαΙ, 5ἰνα ΤῸΧ [ΠΘΙΪΐ, δῖν6 ΒΔΟΟΡ 05, 5611 ὈΓΪΠΟΘΡ5, 56 υἷὅ 
ΡΓΪναΐι5, 5611 ἀΟΙΏΪΠΙ5, 5|Ν6 5ΘΡΨΊΙΒ., 5610 Ὑἱ, 5ῖν 6 ΤΉ}]16 1, (Οαἱ οδρίΐ, 
οαρίαί, οἱ αὶ δαάϊ!, δπάϊαι. 5 ΙΟΟτ5 ΘΓΘῸ οἱ ἀϊρη 5. ἴθ ἀϊν {6 π6- 
τηΐπθῖ ᾿πἴθηΐ: ΡΠ ΟΠ ἃ5 οἱ ρα ρου ας. ΜΠ] ἰμ}Π161;: 564. ΟΠ ΠῚ5 
οἰ θ5 ἤἀ65. δι ἴῃ ἤθαμῃ οἱ ἰπ (Πυϊβίθηι, οἱ 5065. γα! ΠΟ ηἷ5 {αἰ ΓΟΥΊΙΠῚ 
θοποῦη, οὐ (6 οίΙοη6, {π86 οδί οἰροα θη οἵ ΟΡ ῬΓΟΧΙΠΠΠΊ). .})]- 
Πσο5. Θηΐη Ποπιίηπη ΠΘι ὑππη οχ ἰοΐο οογάθ πο, δ᾽ ῬΓΟΧΙΠηπῚ {ἀπ} 
δἰοαΐ ταίρι. 7 64 οἱ Πομηίπαβ ἀϊοῖ!: (Πλθο οϑιῦ νἱία δθίαγπα, αἱ 60- 
σποδοαπί [6 501πΠ| ὙΘΓΙΠῚ ΠΘιιΠ], οἱ {0 π τηἰβ 511 [Θϑ ΟΠ Ρδπῃ.,.. ΕἸ 
ΠΠπ Το πηῖ5 ὃ ΟΜαπάαίαπη πονιπὶ (0 νο} 5, πἰ ΑΠΠΠσας]5 Ἰηνίοθη. ἴῃ 
[ἰβ δῃΐπὶ ἀπο} 15 τηδη ἀα[15 ἰοΐὰ Ιοχ ροπάοί, δἱ Ργορμοίαρ. ἡ Πβοῖίθ. οΥθῸ 
605, {υἱ (ΔΠ|6γὐ 7 ἀοοθηΐ, φαοπιοίο Ιασοιῃ ροπαηΐ, ἱποορ 1 Π 6556. ΡΑίΓοΠη 
ΟἸγ 511 ργαθάϊοδηΐθβ, Φαοιηο 0 οἰϊᾶμη [|| 46] 61 ᾿ΠΊΠΉ1Ο 18} ΟΠ ἰπν] 061} 
μαθθοπί. ὈΙΘο Ομ Θ μη ΘηΪπ| [ἀϊιΡΟΤΠ Πορ]σαηΐ, Ργδοβοηί (ἰ 55:1 ]Δ 1, 
46 νηΐ πη} ἰδη 118} ΡΓΔΟβθη αἷ ἢ 6556 Ραᾳίΐαηΐ, ο΄ ἰδηιιἃπ) 50- 

τη ηΐπτη οἱ μ᾽ νη βίαι οχὶϑ [πηδηΐ : τη ἀαΐα σοη θη ρππηΐ, ν᾽ ἀπᾶπι οἱ ογρΠὰ- 
πππὶ ἀδϑρίοἰπηΐ, { θα] απ τοϑραπηί, ἢ νἱποίυππη ἀθγάθη. “ 

ὙΠ. (ἀχαοοπ ΘΥ θβοιιηΐ, ρῬᾶ55! 0 Ποῖ. ἀθπιάπηΐ, ΓΘ ΓΘΟΙΟΠ ΘΙ {τιι- 
βίγαη!. Ἡπβιηοϊ ΟἸΠη65 ΠΘροΐθ5. 8πηΐ {ΠΠπ|5 ᾿πνθίο γί! ΤΠ Δ]ΟΡΊΙΠῚ ΠΘΕΙ5- 
511 ϑρ γι πι5, 4αὶ οἱ Αἀληὶ ΡῸΓ ΠΠ]ΠΘΡΘ πὶ τηληἀδίππη ἰΓΔηΒΟΓΘαΪ ΡοΓϑιᾶ- 
δἰὉ, 4αὶ οὐ ΑΠῸΙ] ρὸῦ δίῃ σοι ΐ, χὰ] οἱ [00 ἀθοῖρθῦθ οοηδίιι5 6ϑ΄, (αὶ 
οἱ ἴΙϑϑὶι ἢΠ1ο Ιοβθάρο γοβιβίογο ἰθιηρίαν!, {πὶ οἵ Αροβίοϊουγιμῃι ἢ ἄθ 580}- 

πτύουσι ἠδάϊ ὁ. ΟΥ̓ ρ. περιορῶσι, 2) οἤιωιάϊε Ῥαϊ. 
ϑλιβόμενον διαπτύουσι Β νι!ρ. ἔχ 8) 806 Δ]. Ποδ. 
(οὔ. Κ᾽ τὶ ποίαιαν παρορῶσι. 9ϑλι- 4) εἴυο Ἀδθρ, 
βομένων διαπτύουσι. ϑαθίπαε δεδεμέ- 5) Μαίίῃ. 19, 12. 18, 49. 
γων Υ. 6) “υἱοηϑιι5 Ῥα!. 

ὕδρ. Υ11:. 1) χομοδοῦσιν ΟΥ̓. ἡ κπο ΤΟ. 
2) ἔχγονοί Β. 8) 68, οπΐην Ῥᾷ!. ἤθρ. (πδίογιπι οἵ. 
9) ἐξεώσαντος ΟΥ̓. ῖ0. 17. Ὁ: 
4) τῷ Ο Υ. 9) ἴο. 13, 84. 

10) Ναίῃ. 22, 40. 
9) ραβϑβίοηο5 βρθοϊαϊο5 ἴῃν. Ἀθ6. 11) ἴ. αἰδίον. ΟἿΓ. ' 
4) δ]αϑβρἠθηιϊαϑυον 501. ἤθο, 12) πἴ Ἰπϑδίαπίϊα (510) Ρ. ρ᾽αοδθηία 
5) μιογὶξ οἵη. Ἀθρ. ΡᾺ]. ἢθδ. ; 
6) ἀορυιν, ἢρ. 13) ἀοϑρίοιιμι! 65... αὶ ϑπθίπάο 

17) ποῖ ΒΌΡΤα δαά. ἴῃ ἢθρ. υἱιοίμιην ἀοςριοϊι! (Βα ποίαίιμη) ἀθν θη. 

(δρ.Υ1. 1) [5 ογάο νοοο. ἴῃ Ρᾷὶ. Βθδ. (ἀρ. Υ11. 1) ῥιδίαηί Ἀθ6. 

οἀ. γεποία 1546, [6ϑμην (γι δίνην να} 8. 2) ποηιιϊϑ5ϊηιλ ἀροο581 οχ ΡΔ]. 
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ἀποστόλων τὴν πίστιν, τοῦ τὸ" ᾿Ιουδαϊκὸν ΄πλῆϑος ἐπεγείραντος τῷ Κυ- 

ρίῳ, τοῦ καὶ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειϑείας, ὧν ϑύσεται 
᾽ ᾿Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, ὁ δεηϑεὶς μὴ ἐκλείπειν τὴν πίστιν τῶν ἀπο- 
στόλων, οὐχ ὡς μὴ αὐταρχῶν. φυλάξαι αὐτὴν͵ ἀλλ᾽ ὡς χαίρων τῇ τοῦ 
Πατρὸς ὑπεροχῇ. Πρέπον" οὖν ἐστὶν, ἀπέχεσϑαι τῶν τοιούτων, καὶ 
μήτε κατ᾽ ἰδίαν περὶ" αὐτῶν λαλεῖν, μήτε κοινῇ, προσέχειν δὲ νόμῳ 
καὶ προφήταις, καὶ τοῖς εὐαγγελισαμένοις ὑμῖν τὸν σωτήριον λόγον. 

ὙΠ. Τὰς δὲ δυσωνύμους αἱρέσεις καὶ τοὺς τὰ σχίσματα ποιοῦν- 
τὰς φεύγετε, ὡς ἀρχὴν κακῶν. Πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουϑεῖτε, ὡς 
ὃ Χριστὸς ᾿Ιησοῦς τῷ Πατρί: καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ "δὲ, ὡς τοῖς ἀπο- 
στόλοις" τοὺς δὲ διακόνους ἐντρέπεσϑε, ὡς Θεοῦ ἐντολὴν διακονοῦντας. 
“Μηδεὶς χωρὶς ἐπισκόπου τὶ πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 
᾿Εκείνη βεβαία εὐχαριστία' ἡγείσϑω, ἡ ὑπὸ τὸν" ἐπίσκοπον οὖσα, ἢ ᾧ ὧ 
ἂν αὐτὸς ἐπιτρέψῃ." Ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, τὸ πλῆϑος ἔστω 
ὥσπερ, ὅπου ὁ Χριστὸς, πᾶσα ἡ οὐράνιος στρατιὰ παρέστηκεν, ὡς “ἀρχι- 
στρατήγῳ τῆς δυνάμεως Κυρίου͵ καὶ διανομεῖ πάσης νοητῆς φύσεως. 
Οὐκ ἐξόν ἐστι χωρὶς ἐπισκόπου οὔτε βαπτίξειν, οὔτε προσφέρειν, οὔτε 
ϑυσίαν" προσκομίζειν, οὔτε δοχὴν ἐπιτελεῖν" ἀλλ᾽ ὃ ἂν ἐχείνῳ δοκῇ 
κατ᾽ “δὐαρέστησιν Θεοῦ, ἵνα ἀσφαλὲς" ἡ καὶ βέβαιον πᾶν, ὃ ἂν πράσ- 
σητε.ἷ 

ΙΧ. Εὔλογόν ἐστι λοιπὸν ἀνανῆψαι ἡμᾶς, ὡς ἔτι καιρὸν ἔχομεν 
εἰς Θεὸν μετανοεῖν" ἐν γὰρ τῷ ἴδῃ οὐκ ἔστιν ὁ ἐξομολογούμενος" ᾿Ιδοὺ 
γὰρ ἄνϑρωπος, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ πρὸ προσώπου αὐτοῦ. Τίμα, φησὶν, 
υἱὲ τὸν Θεὸν, καὶ βασιλέα" ἐγὼ δὲ φημὶ᾽ Τίμα μὲν τὸν Θεὸν, ὡς 
αἴτιον τῶν ὅλων καὶ Κύριον᾽ ἐπίσκοπον δὲ, ὡς ἀρχιερέα, Θεοῦ εἰκόνα 
φοροῦντα, τὰ μὲν τὸ ἄρχειν, Θεοῦ, κατὰ δὲ τὸ ἱερατεύειν, Χριστοῦ᾽ 
καὶ μετὰ δον τιμᾶν χρὴ καὶ βασιλέα. Οὔτε γὰρ Θεοῦ τις κρείττων, 
ἢ παραπλήσιος ἐν. πᾶσι «τοῖς οὖσιν" οὔτε δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐπισκόπου. τι 
μεῖζον ἱερωμένου Θεῷ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου παντὸς σωτηρίας " οὔτε 
βασιλέως τις παραπλήσιος ἐν ἄρχουσιν, εἰρήνην καὶ εὐνομίαν τοῖς ἀρ- 
χομένοις πρυτανεύοντος. Ὁ τιμῶν ἐπίσκοπον, ὑπὸ Θεοῦ τιμηϑήσεται" 
ὥσπερ οὖν ὁ ἀτιμάξων αὐτὸν, ὑπὸ Θεοῦ κολασϑήσεται. Εἰ γὰρ ὁ 
βασιλεῦσι μὲν ἐπεγειρόμενος ," κολάσεως ἄξιος δικαίως" γενήσεται, ὥς 
γξ παραλύων. τὴν κοινὴν εὐνομίαν" πόσῳ δοκεῖτε χείρονος" ἀξιωϑήσεται 
τιμωρίας, ὁ ἄνευ ἐπισκόπου τι ποιεῖν προαιρούμενος, καὶ τὴν ὁμόνοιαν 
διασπῶν, καὶ τὴν εὐταξίαν συγχέων; ἱερωσύνη γάρ ἐστι τὸ πάντων" 

ὅ) τοῦτο Ρ τοῦ τὸ Υ. θ) ἀσφαλὴς Υ. 
θ) πρέπων Υ. τὴ ὃδ᾽ ἂν πράσσετε ΟΥ̓. 
7) καϑ᾽ ἰδίων 80ῖ. 0. 
8) Πὰ ΒΕ ΟΥ͂, μετ᾽ Υο85. ὕδρ. ΙΧ. 1) ὁ βασιλεῦσι μὲν ἐπε- 
ὅδρ. ΥἹΠ. 1) εὐχαριστεία ΟΥ̓. γειρόμεγνος ἀοάὶ 6Χχ Ὁ, ἴῃ οὐ συϊάθιη 
2) τῶν Ὁ, τὸν δ( οΓδπι. ἰοχίπι οϑί πἰ ἴῃ Υ ὁ βασιλεῦσι μὴ ἐπε- 
9) ἐπιτρέψει 0. γειρόμεγος, 564 μὲν ἴῃ τπᾶγρ.; ὁ βασι- 
4) ἐστιν ΟΥ̓. λεῦσιν ἐπεγειρόμενος Β νυ]ξ., ὁ βασι- 
ὅ) οὐσίαν ΟΥ̓. Οτδο ναγία ᾿ϑοίῖο ἴσο λεὺς μὲν ἐπεγειρόμενος ὟΣ 

τηοηθί, αἰ Ππαΐπ5. ῬΆ55115 δι οἴοσοπὶ ΠΠ0 ἰθτη-- 2) ἀξίως καὶ δικαίως Ρ. ἄξιος δὲε- 
ῬΟΙΘ ΥἱΧχῖβ56. βίδίπιδηη5β. π0 ἴῃ ἘδοΙοβα χαέως ΟΥ., 
ῃοία || οΟὨΓονουβία ἀθ οὐσία [ΘΡν αὶ 9) χειρόνως ΟΥ̓, ἴῃ πος ρῥυΐπ5. χεί- 
ΘδΙη{πι6 γοοοπὶ ᾿. ϑυσέα ἰπϊΓοάχίββο. ρογως. 
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νογίογο νοὶ, αὶ Πυπἀαρογιπὴ πλάϊ θαι δάνουϑιιβ ΠΟΙ πα ϑιι501{ἃ- 
νἱΐ, φαϊΐ δὲ πὰπὸ Ορογαΐαν ἴῃ ἢ] 5. Αἰ ΠΠ ἀομ 6, ἃ ΦαΡ5. ουὰξ η05. Π0- 
τηΐηι5. [6515 ΟΠ γβίιβ, αὶ Ῥαίγομι ἀδργοοαίι5. οϑί,, αἰ ποὴ ἀοἤσογοι 465 
ἈΡΟΒίοΟΙΟΓηΙ: πὸ «πο ποη 50{ΠῸογοΐὶ οπδίοαϊγο θᾶ: 564. (ΔΉ 8 ΠῚ 
σπάθη ἀθ Ῥαΐγ8 Θιμ! θη ἃ, ἰρ51ΠῚ ῬΙῸ οἷβ ἀδργθοδίιβ οϑῖ. θΙσΠΉΠΙη 
δδῖ ογϑο, ἃ [δ] 1115. 5 ΙΠ6 ΓΘ, οἵ ΠΘ4Π6 ῬΓΟΡΓΙΙΠῚ οὐπὴ 5, ΠΘ6Π6 Θ0Π- 
ππππ6. ΠΡΟ. ΘΟ] ο απ," 564 ἰπίοηάογα Πορὶ οἱ ῬΡΟΡΠοΙ8, οἱ θνᾶησο]}- 
Δα η ΓΙ θιι57 νΟθῚ5. δα! αι γουθιπη. 

Υ1Π. Νείδπαβ γθῦοὸ Πάθγοβθ5 οἱ 50 ϑηιαία [Δοϊθη 6 5᾽ ἰπσίίθ, 5ἰοαί 
ΡΕΪΠοΙΡαίπιαι τηϑίογα. ΟΠππ65 ΕΡΙΒΟΟΡῈΠΙ 56 Πα, 5101 [6515 ΟΠ ΙΒ[15 
Ραίγομι ; ΡΥΘΒΟΥΙΘΓΟΒ, δια Αροβίοϊοβ : ΙΔ ΘΟΠΟ5. δυΐθηη γΘΠΘΡΔΠΉΠΗ], 5᾽οαΐ 
τηδηἀαίο Π6ὶ μ]Π]βἰγὰηΐο5.. ΝΌΙΟ ῬΥδθίου ἘΡΙΒΟΟριμι ΔΙ 414 ἃσαΐ ΘΟΓΆΠῚ, 
{πᾶ δὰ ἘροΙοβίδιη ρου ποηΐ. ΒΊγπιὰ ΕΠ ΓΙ δι1ἃ τοραΐθίαγ, 4πᾶ6 40 Ἐρὶ- 
56000 σοποθϑϑὰ [ΠΟΡῚζ. [Π01Ὶ ΕΡΙΒΟΟΡΒ. ΡΓΆΘ 56 ἢ 5. {ποεῖΐ, {Ππ|ὸ οἱ Ρ]6}}5 60η- 
σγοσθίαγ: [θα οἱ Ὁ}Ὶ1Ὶ ΟΠ γιβίιι5. 6581, ΟἸΠΠἾ5. ΤΠ ΠΠἰὰ 616 5115 δάοβί ἰδη- 
{πᾶπ| ΡΓΙΠΟΙ͂ΡῚ ΤΉ]ΠΠΠ|86 νἱγ {15 ΠΟΙ ηΪ, οἱ 1ρΡ868 δϑὶ αἰβρθηβαίου. (οἵ πι5. 1Π- 
(6 }ΠΠ01}}}15 παίαγδθ. Ῥγορίογθα ποη Ἰἰϊοθί δἰπθ Ἐρίβθοορο ποι οἰ ΈΡΓΘ, 
ΠΟΘ 5ΔΟΡΙ Π ΟΠ ΠΠΠΠΟΪΔΓ6, ΠΘ6τπ|6 ΜΙ ]5585. ΟΘΙΘΌΓΆΓΟ ἢ φρο 51 61 γἱβ 

[ἀθΡ]ζ, βϑοαπάμππη ΒοπορΙοίτπιπι [6 ; απὸ ἀδιηθπῃ ἰαἴσπη οἱ Πγιηππΐ οΥΐ. 

ΙΧ. Ετσο οἵηηΐα, ψιδθοιπι6. σι (ἰς, οἱ [Δο Ε15,ἦ} ἰᾶτη πη 4} }}1ἃ 5αηΐ: 
αἰ ΘΟΡΓΙΒΔΙΏΙ5Β. ΠΟ ἴῃ Π60Ὸ, ΟἸΠ ἰθμρι5 ΠΑΡΘΠ5 ροΘπΙο παῖ. θιοά 
Θηΐπὶ ἰποοῦατη οϑί, πΠῸη Παθοΐ σοηίδββίοποπι. ,Εοοο οηΐπὶ Ποπῖο ,( ἱπααί, 
δ Ορογὰ οἷθιβ ΘΟΓἂπι 60.“ δου! βου ρίαιῃ δι Ποποτὰ,"( ἱπααϊί, 46] 
Ποιμῃ οἱ Ββθσθιη..ς. Ερο ἃπίοπι ἀϊθο: Ποπογαίθῦ αυϊάοιη. Ποῖμη, αἰ ἃι- 
ΟἴΟΓΘΠ. ΟΙΠΠΠΠΠῚ οἱ ΠΟΙ πη ; ΕΡΙΒΟΟΡ μη. ἀϊιίθιη (ἀπ δμ ῬΓΙΠΟΙΡ ΘΗ 5866 - 
ἀούπιμη, ἱμηδοῖπθη ἢ οὶ [ΘῈ ΓΘΠ ΠῚ: ρΓΪποΙραΐππη ἀπ] θη βθοσπάππι ΠΘαΠ : 

βδοογ οί αμη. Ὑ67Ὸ βθοιπηάϊιμῃ (Πγιβίαπι. Εἰ ροϑί ἤσπὸ ΠΟΠΟΓΆΡΘ Ορογίθί 
οἰϊαη Βθροπι.ὦ ΝΘΠ]Ο Θηΐπη ΡΟΐΐΟΓ δὲ 60, πϑᾷιθ 51Π}}}|5 δ᾽: πΠΘ416 
ΕΡρίβοορο ἴῃ Εδοϊοβία ΠΟΠΟΓΆΡΙΠΟΓ, βαοθγάοίμπιῃ. Π 60 σογθηί ἢ ῬΓῸ τηππάϊ 
βααίθ. ΝΟΑᾺΘ ΓΘΟΟῚ 415 5112}Π15 δδ΄ ἴῃ Θχθγοῖπι, ρθη οἵ ὈΘΠΘΥυΟΙθη[1- 
81 ΟΙΏΠΙΡΙΙ5. ΡΥΪΠΟΙρΙθι5 οοριίαπι!. Οἱ οηΐπὶ Βοποιαϊ" ΕΡρίβοοραπ), ἃ 
Π60 Ποπογδθίίαιγ : οἱ «αἱ ἀοποπογάνουῖς οι, ἃ 60 ἀαμῃρηαθιίιῦ. δὲ 
ΘΠΪπ) 45. ΘΟηΐΓἃ ἤΘΟΘ ΠῚ ἰπϑΈ ΓΘ ἢ 5. ἀδιηρηαίοπ6. ἀἰρητδ οϑί, ἀποιηοάο 16 
δνδάθγθ ὉΠ ΠΟΠΘ ροίογι , ἡ αὶ ργδθίθι ΕΡρίβοοραμι Δ 4αϊὰ ορον 5866 Υ- 

4) πᾶν τῶν ΟΥ̓͂, {|| δά οΟΥΔΠ 4) νηί, οἱ ἐμΐηι οὐ ἀϊπαί ῬΔ]. 
πάντων. 

(ᾶρΡ. ἘΧΣ 1) γοῦδεα: εἰ ᾿αον 8 οἵη. Βα]., 
9) ζδεῖι. 8. 1. 
4) φιιὲ εχ Ρα]., ἘΠῚ «ιυϊάρθηη [586 

νἱἀδίαν οἷ, φαοά οχἢ. Ἦθρ. σα]. 
5) Ερῃ. 2, 2. 
6) 16.232. 92. 
7) οοἰϊοφιιίιηη, ἢαῦ 676 ἰγᾶη80Ρ. Ἀθρ. ἴῃ 

Ρ4]. Πᾶθ65: ἡθαίθ οὐ, ἡλι  ἐθγδιι5 ΘΟ, 
παϑογθ (νοοο. δογιην ᾿αθθῦθ τηδη. 866. 
814.) δοἰϊοφιίιηι. 

8) ουαπροϊσαηίλθιις Ῥα]. 
(ἀρ. ὙΠ. 1) μαοϊομίῖθιι5 Ῥᾳ]. 
2) οοἰοείῖς ηὐ α Ἀθο. 
9) ἴῃ ἢδθρ. θοοΐιθη, σαοπάηι οδἰ 6 ὑ 61} 

Ιη8η. 8660. δ ΟΓΙΆΠῚ. 

(αἰ βαθίπάθ ἔαην ταϊϊοπανλϊα πη: ἴῃ 
Ἀθρ. ἑαην γαϊοηαδλϊλα ϑιμιΐ. 

2). Ὶ 6666. Ῥαὶ.. Αἵ. Ἐδαὶ. Ὅ2. 11. 
9) 60 οτη. Ραὶ. 
4) Ρτγου. 24, 21. 
5) Πποπογαν Ῥα], ἢθρ. 
θ) οἱ Ρα]. Βδρ. 
Πὴ ἴῃ Ρα]. ποία!α ἀἠονοηίία ἴη 10} 

δρΊϑοοριηη οἱ γορθηι 560. Τη8Π. ἴῃ ΠΠΔΓΒ. 
8) σογοηΐ (60 ἴῃν. Ρα]. Ἀθρ. 
9) ποποταί εχ αὶ]. Βερ. δά. γεηθίᾶ 

1540 Ρ. δοπογαυονῖ! να]8. 
10) 1116 εἰ οποην ουαάογο ροίογιί ῬΑ]. 

αἰξοηθηι, {ϊ16 ουαάόγο ροίονὶ! Ἀδξ. 
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ἀγαϑῶν ἐν ἀνϑρώποις ἀναβεβηκός" ἧς ὁ χαταμανεὶς, οὐκ ἄνϑρωπον 
ἀτιμάξει, ἀλλὰ Θεὸν, καὶ Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν πρωτότοχον, καὶ μό- 
νον τῇ φύσει. τοῦ Πατρὸς ἀρχιερέα. Πάντα οὖν ὑμῖν μετ᾽ εὐταξίας 
ἐπιτελείσϑω ἐν «Χριστῷ. Οἱ λαϊκοὶ τοῖς διακόνοις ὑποτασσέσϑωσαν" 
οἵ διάκονοι τοῖς πρεσβυτέροις" οἵ πρεσβύτεροι τῷ ἐπισκόπῳ" ὁ ἐπί. 
σκοπὸς τῷ . Χριστῷ, ὡς αὐτὸς τῷ Πατρί. Κατ᾽ ἐμὲ ἀνεπαύσατε, ἀδελ- 
φοὶ, καὶ ὑμᾶς ᾿Ἰησοῦς ὁ Χριστός. ᾿Ἵπόντα μὲ καὶ παρόντα" ἠγαπή- 
σατε" ἀμείψεται ὑμᾶς ὁ Θεὸς, δι᾽ ὃν ταῦτα εἰς τὸν δέσμιον αὐτοῦ 
ἐνεδείξασϑε. Εἰ γὰρ καὶ μή εἶμι ἱκανὸς, ἀλλὰ τὸ τῆς προϑυμίας 
ὑμῶν , Μέγα" Ὃ τιμῶν γὰρ προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου, μισϑὸν 
προφήτου λήψεται" δηλονότι καὶ ὁ τιμῶν δέσμιον ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ 
μαρτύρων λήψεται μισϑόν. 

Χ, Φίλωνα καὶ Γαΐον καὶ ᾿Αγαϑόποδα, οἱ ἐπηκολούϑησάν μοι 
εἰς λόγον Θεοῦ, διάκονοι Χριστοῦ ὄντες, καλῶς ἐποιήσατε ὑποδεξά- 
μενοι ὡς διακόνους Χριστοῦ᾽ οἱ καὶ σφόδρα εὐχαριστοῦσι τῷ Κυρίῳ 
ὑπὲρ ὑμῶν, ὅτι αὐτοὺς ἀνεπαύσατε κατὰ πάντα τρύπον. Οὔδὲν ὑμῖν 
παραλογισϑήσεται, ὧν εἰς αὐτοὺς ἐποιήσατε" δώῃ ὑμῖν ὁ , Κύριος 
εὑρεῖν “ἕλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ “ἡμέρα. ᾿Αντίψυχον ὑμῶν τὸ 
πνεῦμά μου καὶ τὰ δεσμά μου, ἃ οὐχ ὑπερηφανήσατε' οὐδὲ ἐπῃσχύν- 
ϑητε διὸ οὐδὲ ὑμᾶς ἐπαισχυνϑήσεται ἡ τελεία ἐλπὶς, Ἰησοῦς ὁ 
Χριστός, 

ΧΙ. 4ϊ προσευχαὶ ὑμῶν ἤγγισαν εἰς τὴν ᾿ΑΔντιοχέων ἐκχλησίαν, 
καὶ εἰρηνεύεται " ῦὕϑεν δεδεμένος πάντας ἀσπάξομαι, οὐκ ὧν ὄξιος 
ἐκεῖϑεν ἔσχατος αὐτῶν ὦν κατὰ δὲ ϑέλημα τοῦ Θεοῦ" χατηξιώϑην, 
οὐκ ἐκ συνειδήσεως ἐμῆς, ἀλλ᾽ ἐκ χάριτος Θεοῦ" ἣν εὔχομαι τελείαν 
μον δοϑῆναι, Ἷ ἵνα ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν Θεοῦ ἐπιτύχω. Ὅπως οὖν 
ὑμῶν τὸ ἔργον τέλειον γένηται ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ, πρέπει 
εἰς Θεοῦ τιμὴν, χειροτονῆσαι τὴν ἐχπλησίαν ὑμῶν ϑεοπρεσβύτην, εἰς 
τὸ γενόμενον ἐν Συρίᾳ συγχαρῆναι αὐτοῖς, ὅτι εἰρηνεύουσι, καὶ ἀπέ- 
λαβον τὸ ἴδιον μέγεϑος : καὶ ἀπεκατεστάϑη αὐτοῖς τὸ ἰδιον σωμάτιον. 
Ὃ ἐφάνη μον ὄξιον, τοῦτο ἐστὶν, ὥστε πέμψαι τινὰ τῶν ὑμετέρων μετ᾽ 
ἐπιστολῆς, ἵνα συνδοξάσῃ" τὴν κατὰ Θεὸν αὐτοῖς γενομένην εὐδίαν," 
καὶ ὅτι λιμένος εὐόρμου. τετύχηκα, Χριστοῦ, διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν. 
Τ' ἕλειον ὄντες, τέλεια καὶ φρονεῖτε" ϑέλουσι γὰρ ὑμῖν εὖ πράττειν, καὶ 
ὁ Θεὸς ἕτοιμός ἐστιν εἰς τὸ παρασχεῖν. 

5) Πεοάϊ χατ᾽ ἐμὲ Ρ. χαϑό με νυ]. 
Ι͂η ΒΕ Ο χαϑά με, ΟὟ χαϑᾶἄμε (510), 

6) μὲ αἀὰά. ΟΥ. 
1ὴ δηλονότι ἘΟΥΨ, δῆλον ὅτι Β 

γα}... ἃΡ. ΌΒΒΠΙΠῚ ὁ. βἶβῃο αἸδιϊ πο] ἢἿ5 
χη πη 6 ἸΠΟΓΡΟΒΙίο. 

ὕδρ. Χ. 1) ὑπεραφανήσατε Β, ὑπερ- 
ἠηφαγεύσατε Ὁ. ΟΝ αρΟ. ΞΡ 564. οὐδὲ 
ἐπι» νδηεὲ ἀο5.1η 0; ἐπαισχύνϑητε 
ΒΟΥ, 

ὕᾶρ. ΧΙ. 1) εἰρηνεύετε ΟὟ. 

2) χατὰ ϑέλημα ν. κατὰ δὲ ϑέ- 
λημα τοῦ ϑεοῦ ΒΟΥ. Εἰίαπι (οἀά. ΟἹ, 
ὈΓΘΥΪΟΤ ΘΠ ΤΘΟΘΉΒΙ ΟΠ ΠῚ ΘΧΠΙ ΒΘ ηΐ 65 νόου. 
τοῦ ϑεοῦ τοραπαϊδηϊ. 

8) συνδοξάσει ΟὟ, {ΠΠ|6 σοΥΓΘοίμΠ. 
4) εὐδείαν ΟΥ̓. 
5) ἑτοίμους Ρ- ὁ Θεὸς ἕτοιμός 

ἐστιν ΟΥ̓, ἴῃ {Π0Ὸὺ ὁ Θεὸς ἑτοιμὸς εἰς 
ἴῃ Τηᾶ 8. Εἰΐαπι ἴη Β ἔστιν ἀθοβιί. 

11) δϑαορογαοἰζιην ο5ι διώθηια Ῥ]., 86- 
οογαοίλιν θην διρηια Ἀθα. 

“- ,. μὲν 
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ἀοίίππι ΘΗΪΠῚ 5. Πη)ἃ 651} ΟἸηηΐππι ὈΟΠΟΓΠ), {π86 ἴῃ ΠΟΙμΪ Πἰθι15 οΟηδβίδηί : 
4ιοα ἢ 5ἱ φαΐϊβ ἀθμοπογανουῖί, Πθῖπη ἀθποπογαΐ, οἱ Πομηίπαμ [6ϑαπὶ ΟΠ γ βίη ̓ὅ 
ΡΓΠΙΟσΘηΙ πὶ ἰοἴΠ5 οΓθδίαγαθ, οἱ 5010 πᾶίμγὰ ΡῬΓΙΠΟΙΡ6 ΠῚ βδοθΡάοίαπι 
θεῖ. θπηπία γοθὶβ Ῥοπο ἡ ογάϊπαίθ, ἀπο ̓ ἢ τηὰπάαία απ ἰπῃ (ΟΠ τβίο. 
1αϊοὶ Πιδοοηΐα ΞῸ Δ 1 5ἰηι : ἢ Πίδοοπὶ ῬΓΘΘ γί 5 : 7 ΡΡΘΒθγ τὶ Ερίβοορο ; 
ἘΡίβοοριι5 (Πγϊβίο, βἰσαί ἴρ86 Ῥαϊγι. ϑϑοπηάμθπι {πο γοϑ᾿ ἡ πη6 ΓΟ βοἰβίϊ5, 
[γαΐγθβ, οἵ νὸβ Ποιηίηι5 ἴθϑιι5 (ἢν βίι5. ΑΡΒθηΐθμι τη6 οἱ ῬγΔΘβθηΐθηι 
ΑἸ]οχ  βι15: τοιγ οὶ νο 15 Πθιι5, ΡΓΟΡίου {αθιηἦ ἡ ἰπία ἴῃ νἱποίο οἰπι5. οβίθη- 
ἀϊδι15. Εἰ 51 φαϊἄθῃι ΠῸΠ 511 50 {ΠΠ 6] 65, 564. ἰἁηθη ἀδνοίϊο νοϑίγἃ συ 15 
οδ΄. 51 415. 6δηϊπ ΠΟΠΟΓΔν ΤΙ ΡΓΟΡμΘἴδηη [ἢ ΠΟΠΊΠ6 ΡΙΟΡΠΘΐδ6, ἸΠ6ΓΟ6- 
ἄοπι Ῥτγορμθίδα δεείρί οι. ἢ) ΜαπΙ 686. οἱ 41 Ποπογαΐ υἱποίαπη. (ΓΙ βιϊ 
[651τ|, πῃθυοθ ἀθη) πη γ γι δοοίρίοι. ̓ ἢ 

Χ, ΡΒΠοποῖη οἱ Οδίπμη οἱ ἀρδίποριμι, αὶ π6 5Θ Ια ΠΡ ἴῃ νΘΓΡῸ 
Ποῖ, {πὶ δαπί ΤΠ] ΠΙΒΕΓῚ ΟἜΓΙ5ι1, θΘη6 ἴθ βίϊβ ΘΌΒΟΙΡΟΓΘ. 605 5101 Τί ΓΟ 5 
61: 4] οἱ τῃηᾶχὶ μηδ ογδίᾶ5 ἃσιηΐ ΠΟΙΏΪΠΟ ΡΓῸ γ 5, (ἰὰ΄ τορος 
605. ΟἸΠΠΙθι15. τηοαϊ5.5 ΝΊΟΘΠΙ] νο}} 15. ΓΟρα Α αν δὰ ροοσαίιπι. (6 1115, {6 
οἷἰ5. ΠηΡΘΠαΙβι15. Π θὲ ν 015 ΠΟΙ Π115. ᾿ΠνΘΠΙΓΘ ΠῚ ΙΒΘΓΙΘΟΓἰΔπι ἃριά ΠΟΙ Ϊ- 
ΠῸΠ)Ὶ ἷἴπ {ΠΔ ἀἰ6. Ῥγο δηϊηᾶθιι5 γοϑίσῖ5. ΒΡ Ρ [5 Πηθι15. οἱ γἱποι]α πηθὰ 
5ἰπΐ,7 486 ΠΟῚ ΒρΓΟΥΪβ[15, οἱ πο ΘΡΟΡ ἰδ ϊ58, Παθο οϑὲ ρϑγίδοία 5068 
ἴῃ ΟΠ Ριϑίο [651|. 

ΧΙ. Οτγδίίοηθ5. γοϑίγαθ Δρργορι παπάγιηῖ ἃ ΑὨΓ ΘΟ Θηᾶπι ΕΟ] 65 ΔΠ, 
οὰϊ οἵ ῬδοΠοὶ οϑιῖ5. ὕπάθ οἱ νἱποίι5. ομηπ65 βα]πῖο. [{π4 65 οἱ ΠΟῚ 511Π| 
ἀἰρηιθ. 6556. ὉΠ ΠΤῚ5. ΘΟ ; 564. βθοιηάππι Π δὶ νο]ππηἰδίθηι αἀἰρητ5 οἴ 8- 
οἴ. 5Π|, ΠΟ ΘΧ πηθἃ ΡΓΡΟν θη ἃ, 5064 ΘΧχΧ σγαίὰ Π6]. θτιᾶπ) Ορίο ρογ- 

[θοίδην τ] πὶ {Ὑ]θπ1, αἰ ΡῸΓ νοϑίγαβ ΟΥΑΙ ΙΟΠ65 ὨΘΊΠῚ ΙΠΘΓΘΔΡ δάϊρίβοὶ, αἱ 
ΟΡῸ5. πηθαπὴ ἢ ρογδοίαπι 5Ὁ ἴῃ ο6 10 οἵ ἴῃ ἰθγτα. Πϑοοὶ ΘΥρΡῸ νῸ5 ἴῃ 
ΒΟΠΟΥΘΙΏ οὶ, ΟἸΓΑΠῚ σΌΓΟΓΘ Πθοὗ ἀΐϊβπαθ ἘροΙΘβίᾶθ, {πιὰ 6ϑΐ ἴῃ ϑυγία, οἱ 
ΘΟΠσΓΑΙΌΪΑΓΙ οἷβ, (πἰὰ ρῥδοποὶ βιηΐ, οἵ ρογοθρθυιητἤ 5ιιᾶμπη ἸηΠΔΡῊ ΠΟΘ ΙΔΠΙ, 
οἱ γρϑιίὰΐὰ 6ϑιὲ δἷβ π΄ ΘΟΓΡΟΓΘ θοῦ. δ64 ΤΠ] νἱβιη οϑί, πη [6 γα 
ΔΙ 6 πὴ Ὑϑϑίγιθῃ. ΠΠπ|Ὸ οὰπὶ ἘΡρίβίοα,, τὖ σΙογΠοθ ἢ ἰγαηα Π Παΐθιη, απιᾶ6 
οἷ βθοπηάιμη Ποιμη οοηίρις οἱ ααϊθίθῃ. Εσο νϑγοῦ πηϑγὰΐ ροΓίμπ {π||5- 
5] ἴῃ ΟΠ ΓΙϑίο ΟΡ ΙΟΠΙθ115 νϑϑίγι58. (ΠῚ 51{15 ρογίθοί!, ρου ίδοία οοριίαίο, 
βϑρ|16., 5θη{Π6, Υ]ΘΗ 15. ΘΗ] ὙΟΒ15. ΒΘΠ6 ἄροῦθ, οἰϊδη) ΠΘι15 ρᾶγδίτιβ 
θ5[ γ 18 ΡΓδαβίαγα. 

12) φιιοηι Ῥᾳ]. ἢθρ. 2) οοο. οπιηινῖδιι5 ηιοάϊς οπι. Ραὶ. 
18) ΟἸμῖβη 465. ἱπ Ρᾷ]. ἤθρ. ΕἝΟἿἿἍἉ οπιπῖηνοἷς οχἢ. Ἀθρ. 

(Το σ 5, ἢ. 158: 9) ἦν αἴὸ ἡ ἢδο. (ἰδίοσπμηι οἵ. 2 ΤΊ. 
14) 510 εχ Ρᾷ]. ἢθρ., δθηδυοῦὶξ γα ]ο. 1, 18. 
15) φιιαθ ἀδοϑί ἴῃ Ρὰᾷ]. ἢθρ. 4) ε[ηΐ βυρναδάα. ἰπ ἢθρ. 
160) ἀϊασοπῖὶς επί βθα ῬΑ]. 5) οἱ φιιαο ἃ]. ἢδρ. 
11) Τὰ (ξ Ρα]. Βϑρ. δά. γεπηοία 1840, 

Ρνοβυψίογο πΟΉΠ.Π}1 Ὑπ]ρ. δρ. ΧΙ. 1) αρρτορϊπφιαυογιμι Β4]., 
18) υο5 οἴη. Ραὶ. Πθρ. 01 ϑαθίπάθ αὐ απίοοϊιαηιν δοοἰθ 5] αΉι. 
19) γτοβεῖαί τηᾶη. 560. ϑιργδδά 4. ἰῃ 2) ὕπο οπι. Ραδὶ. 

ΡΔ!]. 9) σπ"υἡοϑίλιμη Ῥᾳ!. Β6ρ. 64. γεποία 1840, 
20) φιιοά Βορ. αἰ ἰοχίιι5. 97. 
21) Μαί(ῃ. 10, 41. 4) ρορογοολη Ἀθρ. 
22) ρογοϊρίοί Ῥαὶ]. Ἀθρ. δ) φρβϑογιην Ῥα]. Βθ6. 
(ἂρ. Χ. 1) φιοπίαηι Ρᾳ]. Ἀθρ. 60) τοῦ ποῃ εϑί ἴῃ ῥα]. Ββθρ. 
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ΧΗ. ᾿Δσπάξεται ὑμᾶς ἡ ] ἡ ἀγάπη͵ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν τῶν ἐν Τρω- 
δι᾿ ὅϑεν καὶ γράφω ὑμῖν διὰ Βούργου, ὃν ἀπεστείλατε μετ᾽ ἐμοῦ 
ἅμα ᾿Εφεσίοις, τοῖς ἀδελφοῖς" ὑμῶν" ὃς χατὰ πάντα με ἀνέπαυσεν." 
Καὶ ὄφελον πάντες αὐτὸν ἐμιμοῦντο, ὄντα ἐξεμπλάριον Θεοῦ διακονίας. 
᾿Δμείψεται. αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου κατὰ πάντα. ᾿Δοπάξομαι τὸν 
ἀξιόϑεον ἐπίσχοπον ὑμῶν Πολύκαρπον, καὶ τὸ ϑεοπρεπὲς πρεσβυτέριον, 
καὶ τοὺς χριστοφύρους" διακόνους τοὺς συνδούλους μου ,᾿ καὶ τοὺς 
κατὰ ἄνδρα καὶ κοινῇ πάντας, ἐν ὀνόματι Χριστοῦ ̓ Ιησοῦ καὶ τῆς 
σαρκὸς αὐτοῦ ᾽ καὶ τῷ αἵματι, πάϑει τε καὶ ἀναστάσει, σαρκυκῇ τὲ 
καὶ πνευματικῇ, ἑνότητι Θεοῦ καὶ ὑμῶν. Χάρις ὑμῖν, ἔλεος, εἰρήνη, 
ὑπομονὴ διὰ παντὸς ἐν Χριστῷ. 

ΧΠΙ. ᾿Πσπάζομαι τοὺς οἴκους τῶν ἀδελφῶν μου, σὺν γυναιξὶ καὶ 

τέχνοις, καὶ ἀειπαρϑένους" καὶ τὰς χήρας. ᾿Εῤῥωσϑέ μον ἐν δυνάμει 
“Πνεύματος. ᾿Δσπάζξεται ὑμᾶς Φίλων ὁΣ συνδιάκονος, ὁ ὧν σὺν ἐμοί. 
᾿“σπάζομαι τὸν οἶκον [" αυΐας, ἣν εὔχομαι ἡδρᾶσϑαι πίστει καὶ ἀγάπῃ 
σαρκιπῇ τε καὶ πνευματικῇ. ᾿Δσπάζομαι ἴἌλκην, τὸ ποϑητόν μοι ὄνομα, 
καὶ Ζάφνον τὸν ἀσύγκριτον, χαὶ Εὔτεκνον, καὶ πάντας κατ᾽ ὄνομα. 
Ἔῤῥωσϑε ἐν χάριτι Θεοῦ καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πεπληρω- 
μένοι Πνεύματος “4γίου καὶ σοφίας ϑείας καὶ ἱερᾶς. 

ὕλρ. ΧΙ. 1) συναδελφοῖς ΒΟΥ. ὰρ. ΧΠῚ. 1) ἀειπαρϑέγους Ὁ Υ. 
2) ἀνέπαυσεν ΟΥ̓́, ἀνέπαυσε ΒΕ Ἠεἰπάο πρὶ δηΐ6 χήρας οτη. Β. 

γεΐρ. 2} ὃ 8: 
9) χρηστοφόρους Υ 8) χατὰ ὄνομα. Β. 
4) γοοῦ. τοὺς συνδούλους μου 5ὶ- ἴη ποῦ: τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

οὐ καὶ δηΐο κοινῇ 465, ἴῃ ΟΥ̓. ᾿Ιγνατίου ἐπιστολὴ πρὸς σμυργνέους. 
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ΧΙΠ. ϑαϊαΐαί νὸβ ἀϊ]θοίιο [γαίγπὶ νο βίου ιπ), {π|ᾶ6 δϑί ἰῃ Τιοῖὰ : ππ46 
Οἵ 5000 νΟΒῚΒ ΡΘΓ ΒΌΓΡΙΙΠΙ, (ΘΠ πη .5.15 Ἰηθοθη τπἃ οἴη ΕΡΠ65115, 
[γαίριθ5. νοϑίγ; (αἰ π6 τοίθοις ἴῃ οἠμπίθι5. Εἰ ἀρθπθνδηΐ (υϊάθπι 
ΟΠΊΠ65. ΘΙΙΠῚ ἰπη Ὁ] ,᾽ 4α]ὰ ΘΧΘΙΡ] δϑί τη ηἰβίου! Π6ῖ. Βαοίγ θαοίαν" οἱ 
δγδίϊα ΠΟΙ ηΐ ἴῃ ΟἸΠἾθ 15. ϑα!αίο Π60 ἀϊρηιμ Εριβοοραχη νϑβίγαπι ΡΟ]γ- 
ΟΡ, οἱ 60 ἀθοθηι 5ϑιπηη ῬΥΘΒὈγίθυη, οἱ ΟΠΡΙ 5 {6 γῸ5 ΠΙΔΟΟΠΟ5 
ΘΟΏΒΘΙΥΟΒ ΠΙ605: οἱ 5ρθοίδ! 6 Θὲ ΘΘΠΘΓΔΙΘΡ ΟἸΠΠΘ5. ἴῃ ΠΟΙΙΪΠ6 [651] 
ΟΠ γιϑίῖ, οἱ 'π ᾶγΠ6 δἰιβ, δὲ ἴῃ β8η9 1 Π6 ἰρ51π5.,ἦ οἱ ἴῃ ραββίομθ οἱ ἴῃ 
ΓΟΒΌΡΓΘΟΙΟΠΘ ΘΑΥΠΔΠ οἵ 5ριΓ[4}1, [ἢ ππηϊίαίθ Π61 οἵ νϑϑίγα, ἀγαίϊα ν θὶβ 
οἱ πιϊδουιοογἶα, ραχῦ οἱ ραίοηιϊα ἴπ ΟἸΠΪ 15 ἴῃ ΟΠ βίο. 

ΧΙ]. ϑαϊαίο ἀοπιοβ γΔίυγι1Π ΤΠΘΟΥΠ, ΟἸ ἸΧΟΙΙτ5. οἱ ΠΠΠ5, 564 
οἱ ΥἹΓΡΊΠ65. οἱ νἱάϊιᾶ58. [προ] 5 οβίοία ἴῃ υἱγίαία Ποὶ Ραίγιβ. ϑα!αίαί 
νο5 ΡΠΙΟη ΘΟ ΙΔΟΟΠΙ5, 64πὶ 681 τηθοιη. ϑα]πί0 ἀοιηθη ἀανίᾶθ.,, Π{|8Π| 
ορίο ἢνπιαυὶ ἰπ ἢ ἀο᾽ οἱ αἰ! θοίίοη6 σᾶγηΔ}} οἱ β3ριγ8}1.25 ϑα!αίο ΑἸοθη," 
ἀρβι ἀθραθ}]6. ταὶ ποιηθπη, οἱ Παρμπαπηΐ ἰποοιηρΓ θΊ 6. οἱ θοπαμπι ἢΠ]ΙΠΠη, 
οἱ ΟἸΠΠΘ65 ΠΟΙΠΪΠΔἰΠη. [ΠΟΟ] 65 οϑίοία ἴῃ ογδίία δὶ Ἠοιηϊηὶ ΠΟΒ[Γ] 
ἴοϑαᾳᾷ Ομγιδίϊ, γϑρ] οί! δριγια ϑδποίο οἱ ϑδρίθηϊα βϑᾶποία αἴψιιθ ἀϊνὶπδ. 
ΑἸΏ6Η. 

δρ. ΧΠ. 1) ὠμίίανὶ ΟἸλ6 5. Ὁ. ΟἼ1165 ὅ) οἱ ρα Ραδ!]. - 
ομν, Ἰημανὶ 6 ο, 

2) Κρίγίϑιιοί Ἀδρ. (δρ. ΧΙΠ. 1) ὧν οἰινἼδίο β46 δχῇ, Βθρ. 
9) Ομνϊδίοζογιθ, ( οὐαί (ΟἰἸη"" βίο οὙ1ι5) 2) 5ρ᾽γ)αἱὶ ῬΑ]. 

ἀϊασοηοβ ὁ0η567υ085 ηϊθ08 (δαί αἀϊαροΊι5 9) αἰοθη Ῥαϊ., διηθίρο 46 Ββρ. 
θΟΉ 8οΥυῖι5 Πιθι.8) ῬΑ].. οἱ οἰ βίο ΟΥιι5 ἀϊα- 4) ἀαϑβηιηη, Ῥα]. ἀαζηιμμηίη, Ἀ 60. 
ὁοηιι85 ΘΟΉ 56)15 Ἠϊθιι5 Ἀδρ. Ρ. οἱ Οἰν811-- 5) ὑπαϊυϊάια Ἀδρ. ϑ. ΡΒ αθη5. Αηϊθη, 
ἤογο5 Ῥίασοπος (Ο0Ή 567υ08 Ἠϊ605 γα]. ΠΟῚ 6ϑὲ ἴῃ Ρᾳ]. ἤθρ. 1{Π1|ὸ Εαωριϊοὶ! αὐ 

4) ἡρϑῖτι5. οἵη. Ραὶ. 801},}01.61.868. ἢδῖο Εφρίϊοὶ! Υ]1]. 
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ΤΟῪ ΑὙΤΟΥ ΠΡῸΣ ΠΟΛΥΚΑ͂ΡΠΟΝ ἘΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΜΥΡΝΗΣ.:: 

᾿Ιγνάτιος ἐπίσκοπος ᾿Αντιοχείας, ὁ καὶ μάρτυς ᾿Ιησοῦ “Χριστοῦ͵ 
Πολυκάρπῳ ἐπισκόπῳ ἐκκλησίας Σμυρναίων, μᾶλλον ἐπεσκοπη- 
μένῳ ὑπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ κυρίου" ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, πλεῖστα 
χαίρειν. 

ἐς ᾿Αποδεχόμενος τὴν ἐν Θεῷ σου γνώμην ἡδρασμένην ὡς ἐπὶ 
πέτραν ἀκίνητον, ὑπερδοξάζω καταξιωϑεὶς. τοῦ , προσώπου σου τοῦ ἀμώ- 
μου, οὐ ὀναίμην ἐν Θεῷ. Παρακαλῶ ὅε ἐν χάριτι, ἢ ἐνδέδυσαι, προσ- 
ϑεῖναι" τῷ δρόμῳ σου; καὶ πάντας παρακαλεῖν, ἵνα σώξωνται." Ἔκ- 
δίκει σου τὸν τόπον ἐν πάσῃ ἐπιμελείᾳ, σαρκικῇ τὲ χαὶ πνευματικῇ." 
Τῆς ἑνώσεως φρόντιξε . ἧς οὐδὲν ἄμεινον" μ πάντας βάσταξε, ὡς καὶ 
σὲ ὁ Κύριος" πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπῃ, ὥσπερ καὶ ποιεῖς" προσευχαῖς 
σχόλαζε ἀδιαλείπτοις" αἰτοῦ σύνεσιν πλείονα, ἧς ἔχεις" γφηγόρει, ἀκοί- 
μητον πνεῦμα κεκτημένος" τοῖς κατὰ ἄνδρα κατὰ ὁμοήϑειαν λάλει Θεοῦ. 
πάντων τὰς “νόσους βάσταξε. ὡς γέλοῦδι, ἀϑλητὴς , ὡς καὶ ὁ Κύριος 
πάντων᾽ αὐτὸς γὰρ, φησὶ, τὰς ἀσϑενείας ἡμῶν ἔλαβεν ." καὶ τὰς νό- 
σους ἡμῶν ἐβάστασεν. “Ὅπου πλείων" κόπος, πολὺ κέρδος. 

Π.-. Καλοὺς μαϑητὰς ἐὰν φιλῇς, χάρις σοι οὐκ ἔστιν" ̓  μᾶλλον δὲ 
τοὺς "λοιμοτέρους ἐν πραὕὔτητι ὑπότασσε. Οὐ πᾶν τραῦμα τῇ αὐτῇ 
ἐμπλάστρω" ϑεραπεύεται" τοὺς παφοξυσμοὺς ἐμβροχαῖς" παῦε. Φρό- 
νιμος" γίνου ὡς ὄφις ἐν πᾶσιν, καὶ ἀκέραιος" εἰσαεὶ ὡς ἡ περιστερά. 
Διὰ τοῦτο ἐκ ψυχῆς καὶ 'σώματος εἶ, σαρκικὸς καὶ πνευματικὸς, ἵνα 
τὰ φαινόμενά σοι εἰς “πρόσωπον ἐπανορϑώσῃς "ἢ τὰ δὲ ἀόρατα αἰτῆς, 
ἵνα σον φανερωϑείη᾽" ἵνα μηδέν σοι λείπῃ, καὶ παντὸς χαρίσματος πε- 
ρισσεύῃης. Ὃ καιρὸς ἀπαιτεῖ σε εὔχεσϑαι. “Ὡόπερ γὰρ κυβερνήτῃ ἐ ἄνε- 
μος συμβάλλεται, καὶ ὡς νηὶ χειμαξομένῃ λιμένες εὔϑετοι εἰς σωτηρίαν, 
οὕτω καὶ σοὶ ἡ εὐχὴ πρὸς" τὸ ἐπιτυχεῖν Θεοῦ. Νῆφε ὡς Θεοῦ ἀϑλη- 
τὴς, οὗ τὸ ϑέλημα ἀφϑαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιος, περὶ ἧς καὶ σὺ πέπει- 
σαι. Κατὰ πάντα σοῦ ἀντίψυχος ἐγὼ καὶ τὰ δεσμά μου, ἃ ἠγάπησας. 

ΠῚ. Οἱ δοκοῦντες ἀξιόπιστοι εἶναι, καὶ ἑτεροδιδασχαλοῦντες, μή 
σε καταπλησσέτωσαν᾽ στῆϑι δὲ ἑδραῖος ὡς ἄκμων τυπτόμενος. Μεγαά- 
λου ἐστὶν ἀϑλητοῦ, δέρεσϑαι καὶ νικᾶν" μάλιστα δὲ ἕνεχεν᾽ Θεοῦ 
πάντα ὑπομένειν ἡμᾶς δεῖ, ἵνα καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ἀναμείνῃ εἰς τὴν βα- 
σιλείαν. Πλεῖον πρόσϑες" τῇ σπουδῇ, "Ἢ συντονώτερον δράμε" 
τοὺς καιροὺς" καταμάνϑανε, ὡς ἐνταῦϑα εἶ, νίχησον᾽ ὧδε γάρ ἐστι τὸ 

1 

1) Τοῦ αὐτοῦ πρὸς Πολύχαρπον 9) πλείον ΟΥ̓. 
ἐπίσχοπον Σμύρνης ο. Β Ὁ Υοβ8. ἴῃ 

ἔστι Υ αὐάϊυν ἐπιστολὴ Ροβϑί αὐτοῦ. 
2) χυρίου αὐϊπηχὶ ὁ. ΒΕΟΥ. 
9) προσϑῆναι 9... 
4) σώζονται ΟΥ̓́, ᾿ΠΠ|ὸ σοΥΤΘΟίμ. 
5) σαρχιχῆ τε καὶ πγευματιχῇ 

ἱπθηΐν ΒΕ ΟΥ̓; ἀδϑιηί Ρ. γοΞ5. 
60) ἴῃ Ὁ οχ ἀάνετβο: δρα τοῦτο. 
1) χαὶ οχοῖαὶ! ἀρ. γο58. 
8) ἔλαβεν ο. ΟΥ̓́, ἔλαβε Β Ε νυ!β.- 

(δΡ. 1]. 
Ε σὰ ]σ, 

2) ἐμπλάτρῳ ΟΥ̓́. 
9) ἂν βροχαῖς Ὁ" 
4) φρόνημιος ΟΥ̓, {Π|6 ὁ ΒΌΡ ἃ. 
5) σ!5. ὁ δηΐς ὄφιες 5 ρΡΡιθββὶ ὃ. 

ΘΕΦΘΎ, βου Ἰρβίιιο ας. ὉΠ 8 ἀπο θῈ5 
ἐν πᾶσιν Ρ. ἐν πᾶσι ΒΕ νυΐρ. 

0) ἀχαίρεος ΟΥ. 

1) ἔστιν δἰ Βιῦν, 



ΙΌΝΑΤΙΙ ΕΡΙΒΤΌΠΙΑ Δ ΡΟΠΥΘΑΛΆΡΟΌΜ, 1, Π|. 1Π, 808 

ΔῸ ΡΟΙΥΘΛΆΡΌΝ ἘΡΙΒΟΟΡΌΝ ΘΝΥΒΝΕΝΘΙΌΝ, ΡῈ ΠΙΟΜΙΝΑΤΙΞ.: 

Ἰσηδίϊι5 ΕΡΊΒΟΟΡΙ5. ΑΠΠΟΟΙΔ6, αἱ οἱ ἸηΔΡΐγ7 ἴθϑὰ (ΠΥ δι, Ρο]γ- 
ΟᾶΡΡΟ Ερίβοοροῦ ϑΒιηΥγΠ ΘΠ 5ἴΠΠ|. 

1. διυιβοίρίθηβ. ἴῃ θ60 βομίθης πηι ἐπι} (Δ 18} ΘῈρΡΓὰ ἱπΠ]]ΟΒῚ]6 1 
ῬΘίγαπ) {ητηδίδιη, «ποηϊδηὶ 65 άθγῸὺ ΡΓΟΙΏΘΓΟΡΙ [ἀ0]6 1} (πᾶ) ᾿χηπηδοιἃ- 
ἰᾶπ), ἀπᾶπι δο(αϊβινι ἢ ἰπθ Πομηΐπο. βορῸ (6 ἴῃ φγαίία Π6], {πὰ ἱπάαίῃϑ 

65, Δάἀποογο δὰ ΘαΓΒΠ αππη, οἱ γΟρᾶγ6 ΟἸΠΠ685, τί βα]νθηίασῦ ἴῃ (ΠΥ βίο. 
Ποίοπμο" Ιοσμ ἰαπμὴ ἴῃ οηπὶ Αἰ σϑη ἃ 5ρ1Γ1{π}}. ΗΙα115 οαγᾶπη Πἃ- 

θείο, «ιὰ πἴ01}}} τη6] 15 6ϑῖ. Οἴμῃθ5 θάλπη], {πὸ πη040 δἰ ἰ6 Ποῃηίηι5.ὃ 
Οτηπ65. 5181 1ῃὼ ΑΠ]ΘοἴΙοη6. ΟΥΔΙΙΟΠ 115 ᾿πΠἀ 65! πη. 6Γ νᾶ: ΔΙΠΡΙΙΟΓΘΙῚ 
ΡῬΓΠα θη τη, 4αδιη μὰ })65, ροβία!α. ΥἹρηα, ΠΟ ἀΟΡΙΏΙΠ]Θη ΒΡΙ ΓΙ ΓΠῚ ΡΟ5- 

566 η5: δθοιπηάϊιμη δαϊαςου πη Ποὶ ἰΟ6 6. ΟἸηηλπ ᾿ΠΠΓΡΙηΪ ἴθ 5. Πδια]ἃ, 

αἰ Ρογθοίι5. ἃἰμ]οία: «αοτηθ 40. οἱ ΠΟΙΠΙΠι18. ΟΠΠΠΪ1Π). 4[056. ΘηΪπ),6 ἰηχαί, ὃ 
ΠΥ δίθ5 Ποβίγᾶθ ρογίαν, οἵ ἰδῃρΊΊΟΓΟΘ. ΠΟΒΙΓῸ5. ἃρδίαπι., ὉΒῚ δηΐπὶ 
ΤΠ ΔΡΊ 5. ΟΡ ΙΔ ΠΟΥ, 101 οἰΐδιη τηᾶίτι5. ᾿π τη 6ϑί. 

Π. δ᾽ῇ᾽ Ῥόοπο5 ἀἰβοῖρα!]ο0 5. ΔΙηλνΟ 5, ΠῸῚ 681 {101 σγδίᾶ ; 1815 Δαΐθ]η 
ΡΟϑΕ ΘγΟ5. βαθίαρα [ἢ ἸηδΔηϑιθίπϊηθ. ΝΌΠ ΟἸΠἼΠ6 ὙΠΪΠΙ5 ἼΠῸ ΘΙΠΡΙϑίΓῸ 
οαραία. ΔΛοΡοάϊπ65. ΘΗΡΓΟΟΠοὐ ΘΟΙρΡ65066. ᾿Αδβίπί8 650 πί 56ῦρθηβ, οἵ 
5ΠΏΡΙΟΧ αὐ ΘΟ] απ}08.5 Ργορίογοα 6ηΐη 6Χ Δηϊμηᾶ οἵ ΘΟΡΡΟΓΘ,ἤἦ σΑΡΠΑΠ ΟΡ 
οἱ ΞΡ ὰὰΠ ον οχίαβ, αὐ ομμπα, 4π80 {Π0Ὶ οϑίθηβϑα {ἘΘΡΙΠΪ, [ἢ [Δ 016 60Γ- 
ΤΙσὰπ: 40 δαίομηἤ [ην 51} ἃ [πογὶπί, ροΐθ αἱ τηδηϊ ϑίθηία {01,7 αἱ 
ΠΙΟΠῚ ἘΔΡῚ τοβίοϊ, βοά (οί σγαίίδθ Δα Π ἀλη 5. 515. ΤΟΙΡΙΙ5. ἀΘρΟβοῖ, (6 
[ΔΠπᾶΠ] σα ΠΟΥ Πα ΟΓ ΘΠ, ῬΓΟΒΡΘΙΙΠ γϑηΐαμη Ροίθ "6, οἱ 5᾽οιΐ ΠᾶΥΘ 1 Ρ6110]1- 
ἰαπΐθπι ΟΡ π] ἃρίιπι δ 58] 61) ΓΘα.ΪΓΟΓ6. δ᾽ΆΌΟ εἱ 6, [61 διΠῃ]οία, αἱ 
ΠΠ ΘΠ ἸΠΟΟΥΓΙΡ ΙΟμΪ5 οἱ νἱΐδηη ἀθίθυ πᾶ Π] ῬΘΓΟΙΡΙᾶ5 : ὉΓῸ (πᾶ οἱ ἰπ 60η- 
{1415. [Ιη οἰπηΐθι5 ΡΓῸ δηϊπιὰ ἰμἃ Θ6Ὸ ΘΠ ΟΙΓ οἱ νἱποθϊα πηθᾶ, «ιᾶα ἀϊ- 
ΙΧ ϑι1, 

Π. (ὁὑἱ 56. θη γαηίαν ΠὼᾺ6 ἀἰρηοβ 6586 οἱ Δ|161 ἀοοοηΐ, ΠΟῚ [6 

ΟἸΡΕυμηνοηἰδηΐ ; 864 5ία ΠΙΠ5, 5ἰοαὶ ἰποιι5,, 4πᾶ6 ρδγοι Πα, Ναρῃὶ 
ΘΠΪπ δἰ ]οίδθ οϑί, νὰρη]αγα οἱ υίποθῦθ. δίαχίπηθ δαίθηι Ρ1Ὸ 60 ορογίεοί 
ΠΟΒ ΟἸΠΪὰ 5115 }1Π6 16, αἰ οἵ 056 ϑιιϑίηθδί ΠῸΒ 1Π ΤΈ5ηΠ0. Ρ]ΠΡΙΠηπὶ 46 
δ [65{ΠΠ Δ Π}Ὸ Π 61 ; ΘΟ ΙΔ ΘΙ ΟἸΤΤΟ: ἰθμρογα ΘΟσΏΟΒ66, αἱ ἴῃ 1ρ515 561]- 

1) ἐπανορϑοῦσαι 0, ἐπανορϑοῦσ- 5) δἱ γογαῦθ εἰ ΟἸ65 βοϊυοηί Ῥα]. 
σάλον. 60) ἀοήοπαάο αὶ. 

8) ὕοοο. ἡ εὐχὴ πρὸς οι. ΒΟΥ. 1) οι Ῥα]. Ἀ6ρ. 
ΕἸ ΠῚ Θα Βθπθη5 τὸ ἀθοϑί ἴῃ Β. 8) οἰγὶδίιι5 ἢθρ. 

(δρ. ΠΙ. 1) ἕγνεχε ΟΥ̓. 9) Εϑαὶ. ὅ8, 4. Ναί}. 8, 17. 
2) πρόσϑε Β. 10) ἡΠἰὸ Ῥαὶ]. Ἀδρ, 

9) χξιρουι Β. (δ... 1) ογιϑγοοί Ῥαϊ., οηινυγοοϊιαο 

1) Ιποῖρὶί οἰιδάθην αὐ ϑρο] μον ριηὶ ν᾿ δι. 10, 16. 
(5. ὁ. Ριποίο ϑιρροβίίο) ορίβοοριην (ὁ 
ἡ] ηιϊλναίς Ῥα].. Πποὶρὶ! ΚΥΠΠ Ἐρο. 

2) δυοίοδίαθ ᾿ηῃβοιϊί Ῥα]. αἱ ἰοχίπβ. 97. 
9) διδοῖ ρίθη5 ἱμαηὶ βοηϊθηαηι 5ἷπῸ 

ἤν ἢθο Ὦθρ, (ἀρ. ΠΠ. 1) ὑνέι8 166. νἱ δία ῬΔ].; 
4) χιαηὶ οἱ αὐφιιδιυλ Ῥαᾳ]. Ἀθρ. ἤηοιι5 Ἀδρ, 5θοιη 5. ΟἸ]]8. 

9) ὕοοο. οἱ ΘΟΥΡΟΥΘ ἀθ5. ἴῃ Βδ6ρ. 
4) αμΐοηιν {δὲ Ἰλ69. 
5) τ ἰδὲ πνανὶ [οἰ οηίι᾽ Ἦθ6. 
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στάδιον, ἐκεῖ δὲ οἵ στέφανοι. ͵, Προσδόκα Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 
τὸν ἄχρονον ἐν χρόνω, τὸν ἀόρατον τῇ φύσει, ὁρατὸν ἐν σαρκχὶ᾽ τὸν 
ἀψηλάφητον. καὶ ἀναφῆ, ὡς ἀσώματον᾽ δι᾿ ἡμᾶς. δὲ δητὸν καὶ ψηλα- 
φητὸν ἐν σώματι" τὸν ἀπαϑῆ ὡς Θεὸν, δι᾽ ἡμᾶς δὲ παϑητὸν ὡς ἄν- 
ϑρῶπον, τὸν κατὰ πάντα τρόπον δι᾽ ἔτρης ὑπομείναντα. 

ΡΘΙ νἱποῦβ. Ηϊὸ θῃϊπὶ οι" βἰδάϊαιη, {Π10 σογομᾶ. Ἐχρροίαἤ ΟΠ Ιβίαπι 
ΠΠππὰθ Ποὶ, Πρ ρΟΓΆΪ6 ΠῚ [ἢ ἰΘΠΊΡΟΓΘ,, [ΠΥ]51:01}6 πὴ Πδίαγα, Υἱβι Ὁ] Π6 πὶ ἴῃ 
ΘαγΠ6, ΠΡ] ΡΠ] ΘΙ οἱ ἰπίδοίαπι, τ ᾿ΠΟΟΡΡΟΓΘΊΏ ; ΘΟΓΡΟΓΘΙΠ ΥὙΘΙῸ ΡΓΟ- 
Ρίε ᾿πῸ5 οἱ ΟΠ ΘΟ ΆΜ]ΘιῚ τ΄ ᾿Π]}Ρ 551} 161, αἰ θα ; ρᾶ551 0} 1181 ΨΘΡῸ 
ΡΙΟΡίου π05, τ΄ ΠοΟΙηΙΠΘΙη, ἢ 56 {π1Π| ΟΠΊΠΘΙ ΠΟΘ ΠΠῚ ΡΓΟΡΙΟΥ Π05 518]- 
ΠΘηΐΘΙη. 

ΙΝ δ δ χῆραι μὴ ἀμελείσϑωσαν᾽ μετὰ τὸν Κύριον σὺ αὐτῶν φρον- 
τιστὴς ἔσο. Μηδὲν ἄνευ τῆς γνώμης σου γενέσϑω, μηδὲ σὺ ἄνευ Θεοῦ 
γνώμης τι πράσσε" ὅπερ οὐδὲ πράττεις, εὐστάϑει. Πυκνότερον' συν- 
αγωγαὶ γινέσθωσαν᾽ ἐξ ὀνόματος πάντας ζήτει" δούλους καὶ δούλας 
μὴ ὑπερηφάνει᾽ ἀλλὰ μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσϑωσαν, ἀλλ᾽ εἰς δόξαν Θεοῦ 
πλεῖον" δουλευέτωσαν, ἵνα κρείττονος ἐλευϑερίας τύχωσιν ἀπὸ Θεοῦ. 
Μὴ αἱρέτωσανἱ" ἀπὸ τοῦ κοινοῦ ἐλευϑεροῦσϑαι, ἵνα μὴ δοῦλοι εὕρε- 
ϑῶσιν" ἐπιϑυμίας. 

γ. Τὰς κακοτεχνίας φεῦγε, μᾶλλον δὲ περὶ τούτων ὁμιλίαν μὴ; 
ποιοῦ. Ταῖς ἀδελφαῖς βου προσλάλει ἀγαπᾶν τὸν Κύριον, καὶ τοῖς 
συμβίοις ἀρκεῖσθαι. σαρκὶ καὶ πνεύματι. Ὁμοίως καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 
μου «παράγγελλε. ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπᾶν τὰς συμβίους, 
ὡς ὁ Κύριος τὴν ἐκκλησίαν. τ τις δύναται ἐν ἁγνείᾳ μένειν, εἰς 
τιμὴν τῆς σαρκὸς τοῦ Κυρίου, ἐν ἀκαυχησίᾳ μενέτω" ἐὰν. καυχήσηται, 
ἀπώλετο" καὶ ἐὰν γνωσϑῇ πλὴν τοῦ ἐπισκόπου, ἔφϑαρται. Πρέπει δὲ 
τοῖς γαμοῦσιν καὶ ταῖς γαμούσαις, μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὴν 
ἕνωσιν ποιεῖσϑαι, ἵνα 9 γάμος ἢ κατὰ Κύριον, καὶ μὴ κατ᾽ ἐπιϑυ- 
μίαν. Πάντα εἰς τιμὴν Θεοῦ γινέσϑω. 

1. Τῷ ἐπισκόπῳ προσέχετε, ἵνᾳ καὶ ὁ Θεὸς ὑμῖν. ᾿Αντίψυχον 
ἐγὼ τῶν ὑποτασσομένων ἐπισκόπῳ, πρεσβυτερίῳ, διακόνοις" μετ᾽ αὐτῶν 
μον τὸ μέρος γένοιτο ἔχειν' παρὰ ᾿Θεοῦ." Συγκοπιᾶτξε ἀλλήλοις, συνα- 
ϑλεῖτε, συντρέχετε, συμπάσγετε, συγχοιμᾶσϑε, συνεγείρεσϑε, ὡς Θεοῦ 
οἰκονόμοι καὶ πάρεδροι καὶ ὑπηρέται. ᾿Δφρέσκετε, ὧ στρατεύεσϑε, ἀφ᾽ 
οὗ καὶ τὰ ὀψώνια κομίσεσϑε" ΜΜήτις ὑμῶν δεσέρτωρ' εὐὑρεϑῇ. Τὸ 

΄ 

ὑδρ. 1Κ.ὕ 1) πράττεις, εὐστάϑει. 
Πυχνότερον ΒΟΥ; αἰτπϊ «ἰάθη ἄτι 
ποιχγότερον, ἴῃ Ὁ οπποπἀαίππη. 

,2) πάντα ἐζήτετο Υ, ἴῃ {Π|π|8 Τὰ. 
πάντας ζήτει. 

9) πλείονα ΟΥ̓. 
4) ἐράτωσαν ΟΥ̓ ὁ. Τϑοθηβ8. ΒΟΥ. 
5) ἐλευϑερωϑῶσιν Ὁ Υ. 

Πδρι ον. “1 μὰ Ὁ ΚΟΥ; 

(ἀρ. ΥἼ. 1) ἔχειν ΒΟ, ὄχειν ο. 
ΘΡν: 

2) ϑεῷ ΟΥ̓. 

8) ἰὰ Β, ὀψόγια χομίσησϑε 0 Υ. 
4) δεσέλτωρ ΟΥ̓, δά 1{Π1π18 ΟΥΑΙ 

δεσέρτωρ. 

2) Πυὶὸ ὁδί οηΐηι Ῥα]. ἢθρ. 
9) πὸ υογὸ ὁογοια οφροοία! Ρ. {16 

ὁογόπα. ἔροοία Ῥαϊ. ἤδρ., ἴῃ πὸ ρΡπῃ- 
οἴπη! Ροϑί ὀφροοίαί. 

4) (ΟΥ̓ΡΟΡΘιὴ. ὑογῸὸ οἱ οοπίνοοίανϊθηι 
ῬΊΌΡΙΟΣ πὸ οΥο νοοο. ἴῃ Ρα]. Ἀθρ. 

5) γοοο. 05. τ βυρτγδδδά, ἴῃ Ἀθα. 
0) ΘΒ  αλ" ορίσταριο Εφρίϊοὶ! αἃ 

φοϊϊοαγγριην ἴῃ Ῥα]., Εαωρίϊοῖς ΚΠ ἴὰ ἈθΕ. 
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βάπτισμα ὑμῶν μενέτω" ὡς ὅπλα" ἡ πίστις ὡς περικεφαλαία" ἡ ἀ ἅπη 
ὡς δόρυ, ἢ ὑπομονὴ ὡς πανοπλία, τὰ δεπόσιτα ὑμῶν, τὰ ἔργα ὑμῶν, 
ἵνα τὰ ἀκκεπτα" ὑμῶν ἄξια Θεοῦ κομίσησϑε. “Μακροϑυμεῖτε' οὖν 
μετ᾽ ἀλλήλων ἐν πραὕτητι, καὶ ὁ Θεὸς μεϑ᾽ ὑμῶν. ᾿Οναίμην ὑμῶν 
διὰ παντός. 

ΥΙ. ᾿Ἐπειδὴ ἡ ἐκκλησία ἡ ἐν ᾿Δντιοχείᾳ τῆς Συρίας εἰρηνεύει, 
ὡς ἐδηλώϑη μον, διὰ τῆς προσευχῆς ὑμῶν, κἀγὼ εὐθυμότερος" ἐγενό- 
μην ἐν ἀμεριμνίᾳ Θεοῦ, ἐάν περ, διὰ τοῦ παϑεῖν Θεοῦ ἐπιτύχω, εἰς 
τὸ εὑρεϑῆναί μὲ ἐν τῇ αἰτήσει" ὑμῶν μαϑητήν. Πρέπει, Πολύκαρπε 
ϑεομακαριστότατε, συμβούλιον ἀγαγεῖν ϑεοπρεπέστατον, καὶ χειροτο- 
νῆσαι, εἶ τινὰ ἀγαπητὸν λίαν ἔχετε καὶ ἄοκνον, ὃς δυνήσεται ϑεό- 
ὅρομος καλεῖσθαι" τοῦτον καταξιῶσαι πορευϑῆναι, εἰς Συρίαν, ἵνα πο- 
ρευϑεὶς εἰς Συρίαν δοξάσῃ" ὑμῶν τὴν ἄοκνον ἀγάπην, εἰς δόξαν Θεοῦ. 
Ὁ Χριστιανὸς ἐξουσίαν ἑαυτοῦ οὐκ ἔχει, ἀλλὰ Θεῷ σχολάζξει. Τοῦτο 
τὸ ἔργον Θεοῦ ἐστὶν" καὶ ὑμῶν, ὅταν αὐτὸ ἀπαρτίσητε. Πιστεύω «γὰρ 
τῇ χάριτι, ὅτι ἕτοιμοί ἐστε εἰς εὐποιΐαν Θεῷ ἀνήκουσαν " εἰδὼς ὑμῶν 
τὸ σύντομον τῆς ἀληϑείας, δί ὀλίγων ὑμᾶς γραμμάτωνϑ παρεκάλεσα. 

ΥῊ]. ᾿Επεὶ οὖν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις οὐκ ἠδυνήϑην γράψαι 
διὰ τὸ ἐξαίφνης πλεῖν μὲ ἀπὸ Τρωάδος εἰς Νεάπολιν, ὡς τὸ ,ϑέλημα 
προστάσσει, γράψεις. ταῖς ἔμπροσϑεν ἐκκλησίαις, ὡς θεοῦ γνώμην κε- 
χτημένος, «εἰς τὸ καὶ αὐτοὺς τοῦτο ποιῆσαι" οὗ μὲν δυνάμενοι πεζοὺς 
πέμψαι, οὗ δὲ ἐπιστολὰς διὼ τῶν ὑπὸ σοῦ πεμπομένων, ἵνα ,δοξασϑῆτε 
ἐν αἰωνίῳ ἔργῳ, ὡς ἄξιοι ὄντες. ᾿Ασπάζομοι πάντας ἐξ ὁ ὀνόματος, καὶ 
τὴν τοῦ ᾿Επιτρόπου. σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων" ἀἁσπά- 
ἕομαι ἴάτταλον τὸν ἀγαπητόν μου" ἀσπάζομαι τὸν μέλλοντα καταξιοῦσϑαι 
εἰς Συρίαν πορεύεσθαι" ἔσται ἡ χάρις μετ᾽ αὐτοῦ διὰ παντὸς, καὶ τοῦ 
πέμποντος αὐτὸν" Πολυκάρπου. ᾿Εῤῥῶσϑαι ὑμᾶς διὰ παντὸς Θεῷ 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ εὔχομαι, ἐν ὡ διαμείνατε" ἐν ἑνότητι Θεοῦ καὶ 
ἐπισκοπῇ." μήν. Ἢ ᾿Δσπάξομαι ᾿ἄλκην τὸ ποϑητόν μον ὄνομα. 
χάρις τοῦ Θεοῦ εἴη μεϑ’ ὑμῶν." ᾿Εῤῥωσϑε ἐν Κυρίῳ. 

5) μαιγέτω ΟΥ̓, ΠΠ|ὸ ε ϑιρι ἃ, 
0) ἐαλευρημ ΟΥ. Τὰ χομέσεσϑε 

Ρ. χκομίσησϑε Β. 
1) μαχροϑυμήτε Ὗ 

χροϑυμείτε δα ΟΥ̓ΆΠΙ. 
δ. Υ1}.. 4) εὐθυμώτερος ΟΥ̓. 
2) αἰτήσει Ε ΟΥ̓͂, ἀναστάσει Β. 
98) δοξάσει ΟΥ̓́, ΠΠ|ὸ πτηαίαίππη ἴῃ 

δοξάση. 
4) ἐστὲν ΟΥ, ἐστὶ Ὁ 
ὅ) ὑμῶν πραγμάτων Ρ- ὑμᾶς γραμ- 

μάτων ΟΥ̓. 
(δρ. ΥἼΠ|. 

ἴῃ. 110 μα- 

1) Οοπϊθοίαγαπι ὡς ἄξιοι 

ΡΑΤΚΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

ὄντες Ρ. νι]. ὡς ἄξιος ὧν τοροθρὶ δχ 
75. (οὐϊοῖβ 0. 

2) αὐτὸν αὐτὸν Υ. 
9) διαμείγνετε ΒΟΥ. 
4) ἐπισχόπου Β ἢ (ϑ5ἰπ6 εἐ 51.05.1.) 

ΒΡΓἃ. 
᾿ ἨΒδοθρὶ ΘΟὨΪ ΘΟ τ ΠῚ ΠΥ ΟῚ πὶ [10, 
- ἈΡΡοϑβίίαπι. ἴσως" ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ 

Ἐν μεϑ' ὑμῶν, ἐπ νοοο. Ροϑί ἡ χά- 
θὲς ἴῃ νὰ]. ἰοχία μι ἀϑάιθ ἀθοββεπί. 

ΒΚ ον ρεῖο ἴηι Υ: τοῦ ἁγίου ἱερο- 
μάρτυρος ᾿ἸΙγνατίου ἐπιστολὴ πρὸς 
πολύκαρπον ἐπίσχοπον σμύρνης. 

20 
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ΤΟῪ ΑὙΤΟΥ ἘΠΙΥΤΟΌΛΗ:! ΠΡῸΣ ΑΝΤΊΟΧΕΙΣ. 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐκκλησίᾳ ἠλεημένῃ ὑπὸ Θεοῦ, ἐκλε- 
λεγμένῃ ὑπὸ “Χριστοῦ, παροικούσῃ ἐν Συρίᾳ, καὶ πρώτῃ Χρι- 
στοῦ ἐπωνυμίαν λαβούσῃ, τῇ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ 
Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, χαίρειν. 

ἰ; ᾿Ελαφρά μοι. καὶ κοῦφα τὰ δεσμὰ ὁ Κύριος πεποίηκεν," μα- 
ϑόντι" εἰρηνεύειν ὑμᾶς, καὶ ἐν πάσῃ ὁμονοίᾳ σαρκικῇ τε καὶ πνευμα- 
τικῇ διάγειν. “Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ͵ ἀξίως 
περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήϑητε, φυλαττόμενοι τὰς εἰσκομασάσας" 
αἱρέσεις τοῦ Πονηροῦ, ἐπ᾽ ἀπάτῃ καὶ ἀπωλείᾳ τῶν πευϑομένων αὐτῷ" 
προσέχειν δὲ τῇ τῶν ᾿Δποστόλων διδαχῇ , καὶ νόμῳ καὶ “προφήταις πι- 
στεύειν " πᾶσαν ᾿Ιουδαϊκὴν καὶ Ἑλληνικὴν ἀποῤῥίψαι πλάνην᾽ καὶ μήτε 
πλῆϑος ϑεῶν ἐπεισάγειν, μήτε τὸν Χριστὸν ἀρνεῖσϑαι προφάσει τοῦ 
ἑνὸς Θεοῦ. 

1 "Μωσῆς τε γὰρ ὁ πιστὸς ϑεράπων τοῦ Θεοῦ εἰπὼν, “Κύριος 
ὁ Θεός σου, Κύριος εἷς ἐστίν " καὶ τὸν ἕνα καὶ μόνον κπούξης Θεὸν, 
ὡμολόγησεν εὐθέως καὶ τὸν Κύριον ἡμῶν λέγων" Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ 
Σύδομα καὶ Γόμοῤῥα, παρὰ Κυρίου. πῦρ καὶ ϑεῖον" καὶ πάλιν" Εἶπεν 
ὁ Θεός" ποιήσωμεν ἄνϑρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν" καὶ ἐποίησεν ὁ 
Θεὸς τὸν ἄνϑρωπον, κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν" καὶ ἑξῆς" Ἔν 
εἰκόνι ,Θεοῦ ἐποίησε" τὸν ἄνϑρωπον. Καὶ ὅτι γενήσεται ἄνθρωπος, 
φησίν " ; Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, 
ὡς ἐμὲ, 

Π- Οἱ δὲ Προφῆται, εἰπόντες ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ, ᾿Εγὼ 
Θεὸς πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστι' Θεὸς͵ 
περὶ τοῦ Πατρὸς τῶν ὅλων λέγουσιν". Καὶ περὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" Υἱὸς, φησὶν," ἐδόϑη ἡμῖν, οὐ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὥμου 
αὐτοῦ ἐστὶν ἄνωϑεν, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ὁ ἄγ- 
γελος, ϑαυμαστὸς, σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρὸς, ἐξουσιαστής. Καὶ περὶ τῆς 
ἐνανθρωπήσεως. αὐτοῦ" ᾿Ιδοὺ ἡ παρϑένος ἐν γαστρὶ" λήψεται, καὶ τέ- 
ξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ. Καὶ περὶ τοῦ 
πάϑους" “ἃς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ 
κείραντος αὐτὸν ἄφωνος" Κἀγὼ ὡς" ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ 
ϑύεσϑαι͵ 

1) ἐπιστολὴ ἀἀδιπηρβὶ χ Υ͂, τὶ Θ΄ 8) φησὶ ΒῈ Υο585. 
δὰ οΥἴδη]; Τοῦ αὐτοῦ πρὸς ἀντιοχεῖς (ἂρ. ΠΙ. “10 ἔστεῦ ΟΥ̓́ 
ἐπιστολὴ ἐγγνάτη 0. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς 2) λέγουσι ΒῈ Ψγοβξβ. 
ἀντιοχεῖς Β γοβ85. 8) φασὶν Β Υοβ5. 

2) πεποίηχε Β Ἐ Ὑο85. 4) ὕοοο. ἐν γαστρὶ ἀ68. ἴῃ ΟΥ̓. 
ἐς μαϑόντι ἀοάϊ οχ 0 Υ, μαϑόντα ὅ) ὡς ὁπ. Υοβε., ὡς ὡς (510) Υ͂. 

088. 
4) Ἐν !ρανὶ εἰσχομασάσας ὌΠ 1) Ἰποὶρὶὶ αὐ απϊοο]θη 565 ϑβογὶρία α 

Ξε ἡγγιθηίο5, εἰσχομισάσας Β Υο85. ρ)ὴ)ιρρὶς ἦν Τὰ ὼ Υ1111 ἢρς. 
(δρ. 1. 1) ἐστέ ΒΕ γοβ5. 2.) .Ανὶ...11;..26. 
2) ἐποίησα ΟΥ̓. 8) ἊΣ ΟΡΗΣ υ08 6586 ΡᾺ]. Βρρ. 
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ΕἸΌΒΒΕΝ ἘΡΙΒΤΟΙᾺ ΑὮἢ ΑΝΤΙΟΟΉΕΝΘΕΒ. ΒΟΒΙΡΤᾺ ΕΧ ΡΗΠΙΡΡΙΒ.1 

Ισῃαίῖπ5, ἀπἰὶ οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΙΙ5, ΕδοΙαβίαθ ΑΜ ΘΟ Θηβὶ τ θυ σοΓ ἀπ 
ἃ (Πγιβίο οοηβθοιιίίαθ, Πα ιΐαηιϊ ἴῃ ϑυγία, 4πᾶ6 ργίπιὰ (τ ϑίὶ 
ΘΟΡΠΟΙΏΘη δοορρί,᾽ 4πᾶ6 οϑὲ ἴῃ Δπίοοα; ἴῃ Προ Ραΐνα οἱ ἢο- 
ἸΏΪη0 ἴοϑιι ΟΠ γιϑίο, βαϊαίθμι. 

Ι, [μϑνῖὰ τ} οἱ. ᾿ποηθγοβα νἱποι α [βοΐ ΠοΙηΐηι15, ΟΠ αἰ οἰ 55  .ὴ 
γ05 ῬΔΟΙ 05 6556, δἱ ἴῃ ομμπΐ ΘΟΠΟΟΥΪἃ σᾶ] οἱ ϑρ Γι [α8}} νὸς ἰγἃηβὶ- 
θ6ἴ6. Ἐορὸ ἰφιζι νῸ85 66Ὸ νΥἱποίιι5 ἴῃ Ποιηη0, ἀἰσηθ Δι ]αγα νοοᾶ- 
(ἰ0η86, 4πᾶ νοσαϊ! 65115,7 οιβίο ἰΘηΐ65. γὺ5 ἃ} ἰῃίγοθιη 115 ΠΔΟγΘϑίθα5 
ἸΏΔ] 1615, Δ 5 ἀπο 06 πὶ οἵ ΘΓ Ομ 6 πὶ ΘΟ ΒΘ ΠΕ ἰ αμη οἷβ; ἰπίθηάογο 
διιΐθ ἢ) ΑΡΟΒ(ΟΙΟΥ πὶ ἀοοίγπᾶθ, οἱ [6ρῚ δία Ῥγορῇθίϊβ ογθάογα : ΟΠΊΠΘΠῚ 
[παἀαίοιπι δίᾳιι8 ῬΑΡΔΠΙΟΙΙΠῚ ΘΙΓΌΓΘΠῚ Δ] ἰο6Γα; οἵ πράιθ τη ἀ] Π6 πὶ 
Πθογαπι ΔαΙΠ ΘΓ, πο π6 ΟΠ ΓΙ βίαι δὰ οχοιιβα [06 η} τπἰτ85 Πδὶ ΠαΟρΆΓΟ, 

Π. Μογϑο Πάρι]: ἴδιηα!ο οὶ δὰ ρορυαμ ἀϊοθηΐ : Ποιηΐπιι5 65 
ἰυτ5 ΠΘ5. ἀΠπ15 65... Εἰ πἀπῖππῃ αἰπθ" 50] απ ργδράϊοᾶη5 Πριπὶ, ΘΟ ἴ65- 
515 6ϑὲ βίαι! πη οδἰίδηη ΠοΙμΐπιιπι ποβίγαμπι ἀΐοθηβ: ΦΡΙαΙΓ Πομηΐπιι5 ΒΌΡΟΓ 
ϑοἀομηδη οἱ (ΟΥ̓) ἰσηθπη) οἱ βρη! ἃ Ποιηΐπο (6 οδ61ο.. Εἰ [[6- 
γα ἡ ΚΕτ ἀἰχὶς Ποιιβ : [ἀοίδιηιι5 Ποιηΐηθη δὰ ἱπιᾶσίηθπί οἱ βἰ μι πἀ! Π6 ΠῚ 
ἠοβίγαμη.. Εἰ συγϑι: (Εἰ ἴθοις 65. ΠοΟμΠΘΙὴ ; δ ᾿πηδοίηθπ  Π6ὶ [δοἰΐ 
1Ππ.ὅ Εἰ ρᾶμ]ο ροβί: ,ΛΑ4 ππηὰρσίπομι θεοὶ [οοἰξ Ποπιϊποιη.. Εἰ «αΐα παβοἰ- 
ἰΓῈ5 Γαΐ ΠΟΙΊΟ, δἰ. ἃἰΓ: ΡΥΟΡΠΘἰαπη 5150 1 8}01} ν 5" Ποιϊηίηι5 Πθι5. γο- 
δἴϑ. ἀα ἔγδίγι 5 νϑϑίγ 5, διοαΐ πηθ.΄ 

1Π. Νὰ οἱ Ῥγορμῃβθίδεο οὃχ ρϑίβοπᾶ Πεὶ ἀϊχογιηί :ἶ Ερο Ποιιβ ΡΥ]- 
ἴη5, δἱ 6ρΡῸ ροβί πᾶθρο, οἱ ργδδϑίθύυ. 16 Π0η δϑί ἤθιιβι'. Ηοο δαίθῃ ἀθ 
Ραίγο οπιηίαμπῃ ἀϊχουιπί. Π6 Ποπηο νογο" ποβίλο [65 ΟΠ Γἰβίο ΓΌΓΒΙΙΠΙ 
Ργορμοίδρ ῬΓΟΟΙιημαν θη ἢ ἀϊοθηίθβ: «(ἔσοθ ΡΟ πδίμ5 65. ΠΟΡ]5, οἱ ΠΠΠ5 

ἀαίι5. δδὶ ποθ, σαϊαβ ᾿πΕ{{ππὶ 65 ἀθϑαρθῦ: οἱἤ νοοδθ ιν," ἱπααϊιηΐ, ,π0- 
6 Οἷτι5 Πηὰρηϊ ΟΟΠ51Π1 ΑΠΡΘ] 15, Δα ΠΉ 1115, ΟΟΠΒΙΠΑΡ 5, Πθιι5 [ΟΡ Ϊς, 

Ροϊοϑίαίοπι μά })6 5, ῬΥΪΠΟΘΡ5. ρδοῖ5.. Νὰ οἵ 46 ᾿ἱποδιμδίϊ0η6 οἰ5 6Χχ 
γιγοίπθ ἀϊοιηι: ἄροθ ΝΊΓΡΟ ἴῃ ἀΐθῦοὸ ΘΟμποϊρίοί, οἵ ρᾶνιοί ἢ]Πη, οἱ νο- 
οΔθ αν ποιηθη οἷὰβ ΕΠ Δπτ61.. Εἰ 46 ρᾶϑβίομθ δἰτι5 πιο ΠΟΙ πτι5 δα 6- 
σογπηΐ, ἀϊοθηΐαβ : οδιοαΐ ονἱβ δὰ ΟΟΟΙΒΙΟπθη ἀποίι5 οβί, οἱ βἰοαΐ ἄρ 5 
ΟΟΓδ ἰομπάσπίρ 56“ 5ἰπθ νοῦ. Εἰ ἰΐθυιιη), ἰρε6 ἀθ 56 'ρ850 γϑίβυθηβ, αἰ- 
οἷ: Εἶσο δαΐθιη, 510 πί ἀρητι5. ἸΠΠΟΘΟΠ5, ἀποἴπ5. βδῖ1πὶ δ ᾿πηπ] Οἷἃπ π1η.ἡ 

4) Ερ!. 4, 1. 
δ) οἱ ρογϑβοοινίϊολοην, οὐ οἀθη μην ἘΔ]. 
ἂρ. ΠΠ. 1) Μουϑὶ Ραᾳ]. δ θΒθ αθ 5 

Παοὶδ πὴ οβϑί ἴθ ἤθσ. (ἰδίθυιπῃ οἵ, Ποαί. 
0... Ματο 12. 29. 

2) αὐ Ῥαὶ. 
8) ἀοη. 19, 21. 
4) ἀφῃ. 1, 20 3(4. 
5) αὐὦ ἐπιασίποηι ἀοὲ [θοὶ! οι Ῥα].. αὐ 

ἐπιαρίποηι ἀοὶ Γροὶϊξ 605 θρ. (ἝΟἷ, δά 56- 
4αθηϊϊα ἀφδη. ὅ, 1. 9. 6. 

60) Ρνορ)ιοίαην υοδὴς 5ιδοϊίαὐὶΐ Ῥᾳ], Ἀ66.; 

ἴθ 40 ἀοίη 465. νοδο. 46 ἡ'αἰγήδι5 υδϑ[}18. 
(ρίεσιπη οἵ. Ποαΐ. 18, 15. Αοἰ.8, 22. 1,51. 

(δρ. 1Π. 1) Εβἃ. 44, 6. 
2) συδ7ὺ οἵη. ἢδ65. ; 50 564. ποϑί70 ΠΟ 

Ιεσ. Ρα]. 
9) οἰαηιαυονμηί Ἀθρ. Οδίογαπι οἱ, Ἐδδᾶ. 

9.0: 
4) οἰ οἴη. Ραὶ]. 
ὅ) νοοαδιηΐ Ραὶ. 

Μδίῃ. 1, 29. 
θ) 56 οπι. Ηθ6. Οἱ, Εϑαὶ. 58,5. Αοἱ, 8,92. 
7) αἱ Βο6. ΟἿ, Ιου. 11. 19. 
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903 Ι[ΙΟΝΆΤΙ ΕΡΙΒΤΌΠΑ ΑὉ ἈΝΤΙΟΘΟΉΗΈΝΒΕΚΒ, ΙΥ0 Ν᾿. ΥἹ. ὙΠ. 

Ἶγ. ΟΥ̓Χ -Εὐαγγελισταὶ εἰπόντες τὸν ἕνα Πατέρα μόνον ἀληϑι- 
γὸν Θεὸν, καὶ τὰ κατὰ τὸν Κύριον ἡμῶν οὐ παρέλιπον." ἀλλ᾽ ἔγραψαν᾽ 
Ἔν ἀρχῇ ἦν ὃ “4ύγος, καὶ ὁ ““όγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ἦν 
ὁ “όγος" οὗτος ἣν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν" πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο," 
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονε. Καὶ περὶ τῆς ἐνανϑρωπή- 
σεως" Ὃ “όγος, φησὶ, σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ, 
Βίβλος γενέσεως" ᾿Ιησοῦ «Χριστοῦ υἱοῦ Δαβὶδ, υἱοῦ ᾿Αβρααμ. οἱ δὲ 
᾿Ζπόστολοι εἰπόντες, ὅτι" Θεὸς εἷς ἐστὶν, εἶπον οἵ αὐτοὶ, ὅτι εἷς καὶ 
μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. καὶ τὴν ἐνσωμάτωσιν καὶ τὸ πάϑος οὐκ 
ἐπῃσχύνθϑησαν᾽ τί γάρ φησιν; ἄνϑρωπος ᾿]Ιησοῦς Χριστὸς, ὁ δοὺς ξαυ- 
τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας. 

Υ. Πᾶς οὖν, ὅστις ἕνα καὶ μόνον καταγγέλλει Θεὸν, ἐπ᾽ ἀναι- 
θέσει τῆς τοῦ Χριστοῦ ϑεότητος, ἐστὶ διάβολος, καὶ ἐχϑρὸς πάσης δι- 
καιοσύνης᾽" ὅ τὲ ὁμολογῶν Χριστὸν, οὐ τοῦ ποιήσαντος" τὸν κόσμον 
υἱὸν, ἀλλ᾽ ἑτέρου τινὸς ἀγνώστου, “παρ᾽ ὃν ἐκήρυξεν ὁ νόμος καὶ οἵ 
προφῆται, οὗτος ὄργανόν ἐστιν αὐτοῦ τοῦ διαβόλου" ῦ τὲ τὴν ἐναν- 
ϑρώπησιν παραιτούμενος, καὶ τὸν σταυρὸν ἐπαισχυνόμενος, δι᾿ ὃν" δέ- 
δέμαι, οὗτός ἔστιν ἀντίχριστος" ὅ τε ψιλὸν ἄνϑρωπον λέγων τὸν Χρι- 
στὸν, ἐπάρατός ἐστι κατὰ τὸν Πρφοφήτην, οὐκ ἐπὶ Θεῷ πεποιϑὼς, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ ἀνθρώπῳ " διὸ καὶ ἄρῃ πυρὰ ἐστι, παραπλησίως τῇ ἀγριομυρίκῃ.ἢ 

ΥΙ. Ταῦτα γράφω ὑμῖν, ὡς τοῦ Χριστοῦ νεολείᾳ," οὐ συνειδὼς 
ὑμῖν τὸ τοιοῦτο φρόνημα, ἀλλὰ προφυλαττόμενος ὑμᾶς͵ ὡς πατὴρ τὰ 
ἑαυτοῦ τέκνα. Βλέπετε οὖν τοὺς κακεντρεχεῖς ἐργάτας, τοὺς ἐχϑροὺς 
τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ἡ ὄξα ἐν τῇ 
αἰσχύνῃ αὐτῶν. Βλέπετε τοὺς κύνας τοὺς ἐνεοὺς, τοὺς ὄφεις τοὺς οὐ οβῇ 
φομένους, τὰ φιλόδορα δρακόντια, τὰς ἀσπίδας, τοὺς βασιλίσκους, τοὺς 
σκορπίους" οὗτοι γάρ εἰσι ϑῶες ἀλωποὶ, ἀνϑρωπόμιμοι πίϑηκοι. 

ΝΠ. Παύλου καὶ Πέτρου γεγόνατε βμαϑηταί" μὴ ἀπολέσητε' τὴν 
παραϑήκην᾽ μνημονεύσατε Εἰὐοδίου τοῦ ἀξιομακαρίστου ποιμένος ὑμῶν," 
ὃς πρῶτος ἐνεχειρίσϑη παρὰ τῶν ᾿“ποστόλων τὴν ὑμετέραν" προστασίαν. 
Μὴ καταισχύνωμεν τὸν πατέρα᾽ γενώμεϑα γνήσιοι παῖδες, ἀλλὰ μὴ 
νόϑοι. Οἴδατε, ὅπως συνανεστράφην μεϑ' ὑμῶν" ἃ παρὼν ἔλεγον 
ὑμῖν, ταῦτα καὶ ἀπὼν γράφω" Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν, 

ὕδρ. 1. 1) παρέλειπαν ΟΥ̓. 
2) γένετο (510) Β. 
9) ὑμῖν 0, δὰ ογάᾶμῃη ἡμεῖγ. 

λέα ΟΥ̓́, ουἶὰβ Ιηᾶγρ. ὡς Ὁ ΞΟ ρίαμ : 
ὡς τοῦ χοιστοῦ γνεολέκ Ε; ὦ τοῦ χρι- 
στοῦ γεελαία Β 055. 

4) γεννήσεως ΟΥ. δρ. ὙΠ. 1) ἀπολέσηται Υ Ὁ, ἴη 
9)» (οἰ) έν, Ὁ Ὁ: ᾿νοὸ πᾶ. 866. ἀπολέσητε. 
ἕδρῃ. Υ.: )᾽ ἔστιν ΟΥ̓. 2) ἡμῶν. 90. 
2) ποιήσαντογν Υ Ὁ. Ποῖος Τηὰπ. 560. 9) ἡμετέραν Ὁ, ἃ ΟΥ̓ Ιηδη. 8686. 

ποιήσαντος. ὑμετέραν. 
8) ὃ γο85. 4) ὡς ΟΥ. 
4) 5». Υ Ὁ, ἁγὼν ἰὰ οβδὶ ἀνϑρώ- 

σων, Ὁ δὰ ΟΤἂΠῚ ἀνγϑρώπῳ. 
5) ἀγριομηρύχῃ ΟΥ̓. 
ὰρΡ. 1. 1) Προορὶ ᾿θοιϊϊομοηι ὡς 

τοῦ χριστοῦ νεολείᾳ γταϊϊοηθ ἢ} ἃ 
Ποϑίγ5 Μ88. Εχ 115 ὁ τοῦ χριστοῦ γεο- 

(ἀρ. ΙΝ. 1) ἀϊσοηίος ἴῃ Ἀθϑ. 6χῃ. ρμοβί 
Ῥαιροῆ, ΟἿ᾽ 0. 1.9. 

2) ὁα ΔααΙαϊ ο. Ρὰᾷ]. Βορ. δα. γεποία 
1540. 

8) ργοβονγίρβονι Ῥαὶ]. 
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Ιν. Νὰ οἱ ᾿νδηρο! δία. ἀϊοθηο 5, ὈΠῚΠῚ 50] ΠΠῚ γΘΙΠ ΠΟΙΙΠῚ 6586 
Ραίγϑιῃ, οἰϊὰπη δᾶ," 4πᾶ6 δά Ποιηίπιπιὶ ΠΟϑίΓ [6ϑτπ (ΠΓἰ 5 ΠῚ ΡοΡΓηθηΐ, 
ΠΟΙ ῬΓΔΟΙΘΡΙ βου ηΐ, 8564 ροί᾽π5. ῬΟΥΒΟΡ ρβογιηι "ἢ ἀϊοοηΐοσ: 91 ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ 
οὐαί ρθη, οἱ δου ογὰΐ ἀρὰ ἤρα, οἱ ἤρα ογαΐ γοθιιη. Ηος 
οΥἂΐ ἴῃ ῬΓΪΠΟΙΡΙο ἃρἃ Πθιμη. ΟἸηηΐὰ ΘΙ ἰρϑιπι [λοία ϑιηΐ, οἱ βἰπθ ἴρ80 
[αοἴπμη οϑί π10 11. δα οἱ 46 ᾿ποαυῦηδίίοηθ. οἷπθ Βα Ππχουηΐ ἀϊοθηΐαϑ :-ὅ 
ἘΠ γράμ ΘοᾶγῸ ἰδοίππι οϑΐ, οἱ Πα αν! της Π0}}15.. Εἰ ἰΐοτιῃ ἢ ΠΙΡοτ,' 
᾿πααϊιπΐ, ΘΘΠΘΓ ΟηΪ5. Ιο5ὰ ΟἸΓΙ5.1, ΠῚ Παν!,7 ΠῚ ΑΡγάΠδπι... Αροϑίο!! 
4ασχαθ ΟΠ γιβυ" ἀβϑογοηίοβ, (αϊὰ ΠΘι5. ὉΠῚ5 68ΐ, δάϊδοογπηὶ ἀϊοθηίος :ὃ 
οὔπιι5. Πθι5, ἀΠῈ5 Οἱ Θ᾿ 6] οἱ ΠΟΙηΪππμ.. Εἰ ἀ6 ᾿πΠοΔΡΠαίοη6 Θἰπ 5 
ἃοἾ ΡάΒΒΊ0Π6. ΠΟ ΘΙ πΠΘΡιη ; 564 Ροίϊπ5. ΠάπΟΙΑΠ ΠΟ Θμθ πηχουιηΐ ἀϊοθη- 
(65: (Ηοππο ΟΠ ΡΙβίιιβ. [6 515, πὶ ἀρ βοηθοί ἰρβιπη ΡΓῸ 566 011 να." 

Υ, Οἰμηῖϊβ 6ΓσῸ, 4] τππππ ἢ θη Δπηπποὶαΐ,, ἰπίθγοῖρὶς δαΐθηι (Πν- 

511 αἰν]ηαΐθηη, ΠΠΠ5 οϑί ΠΙΆ ΠῸ]1, οἱ ᾿ΠΙΠΊΪΟΙΙ5 ΟἸΏΠΙ5. ἰπ5{{{|46. Οαὶ δ1- 
ἴθι ΠῸ0 οΟπἤ οί ΟΠ βίππη ΠΠ ΠῚ 6586. οἰπ5, 4πὶ ἴδοῖς τηππάμπμι, 564 
ΔΙ ΙΘγ 5. Οαπ5ἀ8η) ἸΠΘΟΘΉΪΙ, ῬΥΓΔΟΙΟΥ θη 64π|0πὶ ργδοάϊοαί [μὸχ οἱ Ργο- 
ΡΠοίδθ, ϊὸ ΟΥ̓ΒΆΠΙΠΙ Θ5Γ ᾿ρΡ51Π|5 Π18}} 011. Οτϊοσηπιθ ἁπΐθμη) ᾿ποδγηδίϊο- 
πὴ (ΠΡ ϑι1" ΤΘοιιβαΐ, οἱ ΘΓΊΘΘΠΙ ΘἰΠ15 ΘΡΈ ΘΒ, ῬΓΟΡΙΟΡ 4π|ᾶη] 6ρῸ νἱῃη- 
οἴπι5. βῖπη 2" Πἰὸ οϑί ΑΒΕ ΟΠ τ ἰβίιι5. ΟἸ]ΘΠΠ 16 γ6ΓῸ ΡαΓιπὶ Ποιηΐπθιῃ ἀἰοῖΐ 
6586 (γι βίπμη, πηλ]  ἀἸοπ5. δὲ βθοιηάπμῃ) ἀϊοίπμηι ΡῬΓΟΡΠοίδθ, ὅς ΠΟ ἴῃ 
θοῦ Πάθης, 80 ἴῃ ΠΟΙΏΙΠ6Π ἰδηΐιη]. ΡΓορίογθα οἱ ἰηϊτιοίποϑιιβ δϑί, 
4αθηιδάπηο τ [Δι ΓΙ 5115, 4πδθ΄ῇ 68. 1ἢ ἀθβογίο. 

ΥἹ. Πδθο 5000 γν θὶ5, ΟΠ. 511 ΟΠ ΙδίῖΪ ΠΟΘΙ] ΟἸϊνᾶθ., ΠΟῚ 
ἸΡΏΟΓΔΠΒ.,͵ ΚῸ5 (ΑΙ 6 ΒΆρΡΘΓΟ: 864 ργδθοιδβίοαϊο νο5, βίοαΐ ραΐον ΠΙΙῸΚ 
5105. γ]ἀοία ΘΡθῸ ΠΠΔΙ 5 ΠΟ5. ΟΡΘΓΆΓΙΟΒ, [ΠΙΠΪ 005 ΟΥΙΟΙ5. ΟΠ ΓΒ]; ΔΌΟΓΙΙῚ 
ἤπ15 ἱπίργιι5, Δαοτπι Π 615 νϑηΐθι 68, “ΌΟΓΙΠ ο]ΟΥα ἴῃ ΘΟΠ ΙΓ ΒΙΟΠΘ 
θοῦ. ΥἹάδίθ οᾶπο5 γὰρ άο5, βθυρθηΐίθα ϑιργαῦ ρϑοίι5 τοροπίθβ, ἀγᾶ- 
ΟΟΠ65 5ΠΔΠΊ10805, 50.465, θ5]Π5605, ΒΘΟΡΡΙΟ5. ΗΠ θη ϑπηΐ {Π065 νὰ]- 
Ρ65, 564 οἱ 5ἰπηδοῦ Πππηὰπὰ ᾿πηἰ Δ η[65. 

ΥΠ1. Ῥαι] οἱ Ῥϑίγι ἰαοί! οϑίϊβ ἀἰβοῖρα! : πΟΙ6. ρογάθγ οὐ ἀδροβίίπηι, 
4ποἃ νΟ0}15 ΘΟΙΠΠ ΘΠ ἀν γηΐ, Μθμηθηίοία ἀϊρηθ ΘΔ [55:11 Ενοά! Ῥᾶβιο- 
Η15 γΟϑίγι, 4] ΡῬΥΠΉΙ5. νΟὈ]5. ἃ} Αροϑβίο!β δης5ί65. ογαϊηδίιβ οδί. Νοῃ 
Ομ αη ἀδπητι5. ραίγ θη ; 56 ἃ οἰ οϊδηηθ σου ΠΠΠ, οἱ πο Δα. ΟΥΠ]. ϑοΙ- 
15, 4υλΠοΡ. σΟμγοΥ Βα 15. 51ΠῈ ἰπίο γ γοϑιὐ Ομ ΘΓΘῸ ῬΓΔΘ56η5 Αἰ ΘΔ ΠῚ 
γΟθὶβ, πᾶθο πῆς οἱ ΔΡΒΘΠ5 5011Ρ00. 51 4015 ΠΟ Πρ ΠΟΙ πππὶ [6 511Ὶ, 

4) γοοο. ἤοὺ 6γαΐ πη ρηἸποὶρο ἀρὰ 2) ῬΊ᾽ΌΟΡί67 γιιθην υἱηποίυι5 600 8ιῆν 69, 
ἄομι, οἱ ἀοιι5 ναί, υογϑιην ᾿6 1. 56 4αππη- 9).161...}.. Ὁ. 
(ὰ ἴῃ Ραϊ. ἀοΙ!οίᾶ. ΟΓ. ἴο. 1, 1 544. 4) Π'απϑηναγ ι, φιοὰ Ῥα]. Ἀθρ. 

5) δ: 1.14: 
6) Μαίίμ. 1, 1. ἀρ. Υ1. 1) Ἰφηποναηι Ῥαὶ. 
7) Νἰϊὶ Ῥαυϊά οτὰ. Ραᾳ]. δαθίπάθ ἡ 2) ἐρβογίήν, Ραᾳ]. ἢθς. ΟἿΌΝ ΡΆΙ. 9, 18 54. 

αὔγαϊο Ρᾳ]. Ἀδσ. 8) [4 Ρα]. ἢθρ., 8196} να]ρ. 

8) ΟἹ ϑε φιοχιο ἴῃν. Ἀθρ. 4) οἴη Ἀθρ. 
9)1 (οτ. 8. 4. 0. 6μ!]. 8, 20. 
10) αἰψιιο Ῥα]. Ἀθρ. (ἀρ. Υ11. 1) ργοάογο Ρα]. 
Π 1) ΤῚΝ: 2. ὅ 54: ὃ 2) οοπυθτϑαίιι5 5ἴηι υοδήβοιηι, ΤᾺ]... ὁ01}- 

(αρ. Υ. 1) Οἰμῖδιὶ ἱποαγναίίοηθην υθγδαίι5. ϑιη υοὐίδοιηι, Ἀθ8, (ὑθἰθ 1 π Ὁ 

ἴγδηβρ, Ἀθρ. Το. 10:.22. 



510 ΙΟΝΑΤῚῚ ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΑὉ ΑΝΤΙΟΟΉΕΝΒΈΕΒ, ΥἹΙ. ὙΠ]. ΙΧ. Χ, ΧΙ. ΧΙ]. 

ἤτω ἀνάϑεμα. “Μιμηταί μου γίνεσϑε. ᾿ντίψυχον ὑμῶν γενοίμην, ὅταν 
᾿Ιησοῦ ἐπιτύχω. - Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. 

ὙΠ. Οἱ πρεσβύτεροι, ποιμάνατε. τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον, ἕως ἀνα- 
δείξῃ ὁ Θεὸς τὸν μέλλοντα ἄρχειν ὑμῶν" ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, ἵ ἵνα 
Χριστὸν κερδήσω. Οἱ διάκονον γινωσκέτωσαν, οἵου εἰσὶν ἀξιώματος, 
καὶ σπουδαξέτωσαν ἄμεμπτοι εἶναι, ἵνα ὦσι μιμηταὶ Χριστοῦ. Ὃ λαὸς 
ὑποτασσέσϑω τοῖς πρεσβυτέροις καὶ τοῖς διακόνοις. “41 παρϑένοι γι- 
νωσκέτωσαν, τίνι καϑιέρωσαν ἕαυτάς. 

ΙΧ. Οἱ ἄνδρες «στεργέτωσαν τὰς ὁμοξύγους, μνημονεύοντες, ὅτι 
μία ἑνὶ, οὐ πολλαὶ ἑνὶ ,ἐδόϑησαν ἐν τῇ κτίσει. 4ϊ γυναῖκες τιμάτω- 
σαν τοὺς ἄνδρας, ὡς σάρκα ἰδίαν" μηδὲ ἐξ ὀνόματος αὐτοὺς τολμάτω- 
σαν καλεῖν" σωφρονιξέτωσαν δὲ, μόνους ἄνδρας τοὺς ὁμοζύγους εἶναι 
νομίζουσαι, οἷς καὶ ἠνώϑησαν κατὰ γνώμην Θεοῦ. Οἱ γονεῖς, τὰ 
τέκνα παιδεύετε' παιδείαν ἵεράν. Τὰ τέκνα, τιμᾶτε τοὺς γονεῖς, ἵνα εὖ 

3 

ὑμῖν ἡ. 

Χ. Οἱ δεσπόται, μὴ ὑπερηφάνως τοῖς δούλοις προσέχετε, μιμού- 
μενον τὸν ̓ τλητικὸν Ἰὼβ εἰπόντα" Εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα κρῖμα. ϑεράπον- 
τὸς μου ἢ ϑεραπαίνης μου, κρινομένων αὐτῶν πρός με΄ τί γὰρ ποιήσω, 
ἐὰν ἔτασίν μου ὁ Κύριος ποιήσηται τ" καὶ τὰ ἑξῆς ἐπίστασϑε. Οἱ δοῦ- 
λοι; μὴ παροργίξετε τοὺς δεσπότας ἐν μηδενὶ, ἵνα μὴ κακῶν ἀνηκέστων 
ἑαυτοῖς" αἴτιοι γένησϑε. 

ΧΙ. “Μηδεὶς ἀργὸς ἐσθιέτω, ἵνα μὴ ῥεμβὸς" γένηται καὶ πορ- 
νοσχόπος. Μέϑη, ὀργὴ, φϑόνος, λοιδορία, Ἀραυγὴ, βλασφημία μηδὲ 
ὀνομαξέσϑω ἐν ὑμῖν. Αἱ χῆραι μὴ σπαταλάτωσαν, ἵνα μὴ καταστρη- 
νιάσωσι τοῦ λόγου. Τῷ Καίσαρι ὑποτάγητε, ἐν οἷς ̓ἀκίνδυνος ἡ ὑπο- 
ταγή. Τοὺς ἄρχοντας “μὴ ἐρεϑίξετε εἰς παροξυσμὸν, ἵνα μὴ δῶτε ἀφορ- 
μὴν τοῖς ζητοῦσι καϑ' ὑμῶν." Περὶ δὲ γοητείας ,"ὅ ἢ παιδεραστίας, ἢ 
φόνου," περιττὸν τὸ γράφειν, ὁπότε ταῦτα καὶ τοῖς ἔϑνεσιν ἀπηγόρευ- 
ται πράττειν. «Ταῦτα οὐχ ὡς ἀπόστολος παρακελεύομαι, ἀλλ᾽ ὡς σύν- 
δουλος ὑμῶν ὑπομιμνήσκω ὑμᾶς. 

ΧΠΙ. ᾿Δσπάζομαι τὸ ἅγιον πρεσβυτέριον. ᾿᾿σπάξομαι τοὺς ἱεροὺς 
διακόνους, καὶ τὸ ποϑεινὸν μοι Ὄνομα, ὃν ἐπίδοιμι ἀντὶ ἐμοῦ ἐν πνεύ- 
ματι ἁγίῳ, ὅταν Χριστοῦ ἐπιτύχω᾽ οὗ ἀντίψυχον γενοίμην. ᾿Ασπά- 
ἕομαι ὑποδιαχκόνους, ἀναγνώστας, ψάλτας, πυλωώρους, τοὺς κοπιῶντας, 

ὕὰρ. ΥὙΠ|. 1) ὦσιν ΟΥ̓. 8) γοητίας ΟΥ̓́, ἴπ πος πιδι.. 860. 
ἜΝ ἐξ. ᾿ γοητείας. 

ὕαρ. ΙΧ. 1) παιδεύεται Β. 4) φϑόγνου 0. αὐ οἴὰηι ἔσως φόγου. 
(ἂρ. Χ. 1) ποιήσεται γ 0. ἴῃ οὐἶτι5 

ΠΊΔΤΡ. ποιήσηται, ποιήσετε Β. 9) ἀεὶ Ῥα!. 
2) αὐτοῖς ΟὟ. 4) (οἱ. 4. 18. 

: (δρ. ΥΠ|. 1) φιιαα ΡᾺ]. ΕἿἉΔ Ε Ροὶ. δ, 2. 
(δρ. ΧΙ. 1) δεμπτὸς ΟΥ̓: ἰϊάοπι 2) υοὐῖς ογὶξ Β. οὁ5ὲ τη υοὐὲς Ρα]., 

ποργοχόπος. οὐὶέ νοὺὶς θα. 
ε} ἡμῶν ΟΥ̓. 9) Πα ΤΊ. 4..6. ΡΝ. 5.5 
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511 ΔηΔ Ποιὰ. [π}Π Δ. 065. τη] ἢ Θδίοίθ. ῬΓῸ ΔΗ Δ Πι15. νοβίγ5 ορῸ οἰοίδν, 
4αδηἋο (ΠΥ βίη ἸὩΘΓΊΙΘΓΟ ἃ ρίδο. Μοιηρηίοία. νἱποι γι Ἰηθογιπι. ἢ 

ΥΠ|. Ργοϑθγίογι, ράβοιίο σγθθθιη (αἰ ἴῃ γοθὶα οδί, ἄοπθο οβίϑθῃ- 
ἀι ΠΘ5. ΘΠ], (αὶ [τυ 5 δδι ἴῃ νΟ 8" τοίου, ΕρῸ ἃμίθπι ἤπηὸ ἴο- 
δίϊπο, αὐ ΟΠ βίσμ. που ἃ οίδπη. ἢ ΠΙδοοπὶ ἁρποβοδηΐ, οὐτ5. βἰπί αἀἰρη αι! 5, 
οἱ βία ἀθᾶηΐ 6556 ΠΟ ρα }}}165, αὖ 5ἰηΐ ΟΠΓΙδιϊ Πηϊαίογο5. Ρορυα5. 50}- 
ἀπ 51} ῬΡΘΒΡΎΓΟΥΙΒ. οἱ ΠΙιΔΘΟὨΪ8. ΥἹΡΡΙη65 οορῃοβοδηΐ, οαϊ 586 60η86- 
ΟΡ ΘΡ ΠΗ ΐ. 

ΙΧ, ΨΜιρὶ ἀπΠΠραηΐ οοπϊροβ᾽ 5185, ΠΙΘΠΊΟΓΕΒ, 41 πὰ τ1ηϊ, οἱ πθη 
Ἰ}146 ἀπ" ἴῃ ΡΓΪποΙρίο ογθαίαγαθ ἀδίδθ ϑιηΐ ἴῃ ροββϑββίομθῃῃ, ΜΝ] 6- 
ΓῈ5 ΠΟΠΟΙΡΙΠΟΘΗΐ ΥἱΓῸ5 5105, εἰ ΘΆΓΠΘΙΏ 501: οἱ ποη αἀπάοδηΐ ῬΙΌΡΓΙΟ 
ΠΟΙΏΪΠ6 608 νΟΘᾶΓθ. ϑοιϊδηΐ διιῖθΠη, 50105 ΥἹΓῸΘ 51105 ΟΟΙΠΡΑΓΟ5 6586, 
{α]θ5. οἵ σοηπποίαθ 5ιηΐ 5ΘΟπητπιπὶ ΟΥΑΙ Πδἰ ΟΠ πὶ Ποῖ. Ραγρηίΐίθα,, ΘΓ- 
ἀπ ΠΙΪῸ5. Θραἀϊομθ βαποία. ΕἾΠΙ, Ποπογαᾶΐθ ρᾶγθηΐθβ, τί 6 Π6 5{ γ 15, 
Οἱ 5115 ΙΟΠΘΆΘΥΙ 5ῈΡΘ6Ρ [θυ ΔΙ. 

Χ, οιηΐηΐ, ΠΟΙ ΒΈΡΘΟΙΡΘ 56 ΥΥΪ5. 6Π1, 1] Δ 165 ῬΑ ΓΘ 55 πὴ [0 
ἀϊορηΐθιη -ὖ .8ὶ ΡΙΓᾶνΘ [ΠΟ ἃν} 5ΘΡΨΙΠῚ ΤΏΘῈΠῚ, ἅτ ΔΠΟΙΠ18 ΠῚ Τη68Π|, ἱπ Ἰ 6 Γ 
Θ5Ὸ ἃ) 65: (4υἃ ΘηΪπ ἰδοίᾶ]η, 51] πίθου Γο σα ΟΠ 6 ΠῚ ΠΟΙ ΪΠπ5 ἔθου" ἀ6 
1η6 ζ΄ οἱ οδρίογα, {π86 βϑα|ιπηία, θ6Πη6 ποβίϊ8. ϑθυυ, πο] 6 δά ἰγδοπη- 
ἀϊαπι ἐπ᾿ ΙΙ4ὰ0 ΡγΓονοοᾶγ 6 ἀοπιπο5,, π6 [Ὀγ[6 ΔΙΙαΪ ἃ τηΔ}} ἢαΐ νομί, οἱ 
ΥΟ5 ᾿ρ51 συ θὴ5. ΘΙ 15. ΓΟΙ. 

ΧΙ. Νριηο οἰϊοϑιιβ πηδπάπιοοί,, Π6 ναρι5 οἱ [ὈΓΠΙοδΓ 5 οἰποίαίαν, 
ΕΡγιοίαβ., ᾿γδοιη ἴὰ.,΄ ᾿ην 418, τη} ΠΟ] π, ΟἸΔΠΟΡ,, Ὀ]ΑΒΡ ἢ ΙηΠΪἃ ΠΟ ΠΟΙηΪ- 
ποίαν ἴῃ νοθἱ5.7 ᾽άπᾶθ ποπ ἰπ ἀ6] 1115 ἀσδηΐ, Π6 ΡῈΓ [χυτὰ π δ οἰδηΐ 
γΘΡθ μη. (ὐΔΟΒΆΓῚ 500 1 οβίοίθ ἴῃ ΠΪ8, ἴῃ 4ΌΙΡι15. 51Π6. ῬΘΡΙΘΙ]Ο οβ ἰρβὰ 
ΒΘ ο1ο.ὅ ΡΥΪποῖρο5. ποθ ΘΧΑΒΡΟΓΆΓΘ, η6. ἀοίϊβ ΟΘΟβΒΙΟΠ6 5 Δάν βΊΠη 
γ05. ΦυδΟΡΘὨ 15 685. 6 πηΔ]6 ΠοἰΪ8. ἁπίθιη οἱ υθηθῇ 5, Ὑ6] Ποιηίοἰάϊο, 
6Χχ ΔΡιυπάδηϊ! δὲ βου 6γ6 γ 5,7 4αδηο ᾶθο οἰϊαη ἴῃ (ἰδηΐθιι5 ἅΡο- 
ΠΏ] Δ 116 5ιΓ ἄρονθ. ἢδθο δυίΐίθηι ΠῸΠ 5ἰοὰΐ Αροβίο! δ ΡΥΔΘΟΙΡΙΟ, 564 5ἱοαΐ 
ΟΟΠΒΘΓΨΙΒ ΥΘΒΙΘΙ ΟΟΙΠΠΠΘΠΊΟΓ Δ 5. ΜνΟΒ. 

ΧΙ. ϑαϊίο βαηοίπμι ῬΓΘΒΌγίΘΡηΏ. ϑα!αῖο βδογοβᾶποίος ΠΙΔΘΟΠΟΒ5, 
εἰ ἀρβιθυαθ!]6. ΤΏ} ΠΟΙΠΘη Οἰμ5,, 46 ΠῚ ΤΟβονανὶ ΡΓῸ ΄η6 ἴῃ ϑΡΙΡΙΓα 

Βδηοίο, οἴπη (ΠΥ Β΄ πη ΤΩΘΙΘΙΡῸ ΔΑΙΡΙ501: ΡΓῸ ΟἾΠῚ5. ΔΠΙΠηἃ 6ΡῸ 6 ΠΟΙΔΓ. 
ΒΑΙαΐο ΘῈ ἀἸΔοοπο5, Ἰθοίογοβ, οδηΐογθθ, οϑίαγο5,,, Δθογδηΐθ5, δχογοί βίας 

δρ. ΙΧ. 1) τοῖος ἢθρ. δρ. ΧΙ. 1) πιαπάποαί Ῥα]. 
2) ὕοοο. οἱ ποῖ ηιΠ!α6 αὶ 465. ἴηι 69. 2) Ερμ. ὅ, 3. 

Οδίοσππι οἱ. Μὰ]. 2, 15. Μαί. 19, 454. 8) οιισηοοίΐο ΠΘ6ρ. 

μ᾿ “Π: τε Ξ ᾿ς. 4) πὸ ἀοίϊς οὐσαβοηπθηι αν 6) 5:1, ἢ,0 8 
8... δὰ 05 υἷνο5. ΟΟΠΙΡαΤΟ5 τ ΡὩ]. 

νεῖν σὰ ἘΝ ἘΠ ΕΟ ΠΡΟ κ5 δ ΈσΙΣ 5) ὁ: αϑιμιάαηίία 685: 58ογέθονο υοὐϊ8- 

4) Ραγοῃίος υοῦὸ Ῥὰ]. Οἱ. Ερμ. 6, 38. ““ἶι Ποδ. [ 
ΘΠ Χ: 1.) [01 51, 18:56. 6) φιαπάο οἴΐαηι μαθο Ῥαὶ. 

2) ἤδοονὶξ ἀοηνΐηιι5 ἴην. ΡᾺ]. ἈθΡ. φ 
9) ἀοηιΐηι5. ργουοοατο Ῥα]., ἀοθηιη0 5 ἀρ. ΧΙ. 1) οἴιι ὁπ. Ἀθδ. 

φγουούαγα Ἀθρ. 2) Ποϑβίϊαγῖο5 Ῥα]. Βθ5. 
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ἐπορκιστὰς, ὁμολογητάς. ᾿Δσπάξομαι τὰς φρουροὺς τῶν ἁγίων πυλώ- 
νων, τὰς ἐν Χριστῷ διακόνους. ᾿Δσπάξομαι τὰς χριστολήπτους" παρ- 
ϑένους, ὧν ὀναίμην ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ. ᾿Δσπάξομαι τὸν λαὸν Κυρίου 
ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ πάσας τὰς ἀδελφάς μου ἐν Κυρίῳ. 

ΧΗ. ,᾿Τσπάξομαι Κασσιανὸν, καὶ τὴν ὁμόξυγον αὐτοῦ, καὶ τὰ 
φίλτατα αὐτοῦ τέκνα. ᾿Δσπάζεται ὑμᾶς Πολύκαρπος, ὁ ἀξιοπρεπὴς 
ἐπίσκοπος, ᾧ καὶ μέλει. περὶ ὑμῶν" ᾧ καὶ παρεϑέμην ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ. 
Καὶ πᾶσα δὲ ἐκκλησία" Σμυρναίων μνημονεύει ὑμῶν ἐν ταῖς προσευ- 
χαῖς ἐν Κυρίῳ. ᾿,“σπάζεται ὑμᾶς ᾿Ονήσιμος, ὃ ̓ Εφεσίων ποιμήν. ᾿“σπά- 
ζεται ὑμᾶς “ημᾶς, ὁ Μαγνησίας. ἐπίσκοπος. ᾿σπάξεται ὑμᾶς Πολύ- 
βιος, ὃ Τραλλαίων. ᾽ Ζοπάζεταιϑ ὑμᾶς Φίλων καὶ ᾿Δγαϑόπους, οἱ διά- 
κονοι, οἵ συνακόλουϑοί μου. ᾿Φσπάσασϑε' ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φι- 
λήματι. 

ΧΙΝ. Ταῦτα ἀπὸ Φιλίππων «γράφω ὑμῖν. ᾿Εῤῥωμένους ὑμᾶς δ 
ὧν μόνος ἀγέννητος, διὰ τοῦ πρὸ αἰώνων γεγεννημένου , διαφυλάξει 
πνεύματι καὶ σαρκί" καὶ ἴδοιμι ὑμᾶς ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ βασιλείᾳ. 
““σπάξομαι τὸν ἀντ᾽ ἐμοῦ μέλλοντα ἄρχειν ὑμῶν" οὗ καὶ ὀναίμην ἐν 
Χριστῷ. ᾿ἜΕῤῥωσϑε Θεῷ καὶ Χοιστῷ, ΕΘ ΑΡΡΕ, τῷ “Δγίῳ Πνεύματι. 

ΡΠ πο  ΟΥ: 4) ἀσπάζεσϑαι ΙΒ, ὁ» ΡῬοΥτη δ᾿ ΟΠθ τη 
2) χρηστολήμπτους ΟὟ. γΟΟΔ 15. ει ὁππὶ αἸρμΐ. αὐ ἰάθπη ἂὸ ἀσπά- 
λρ. ΧΙ. 1) μέλλει ογαΐ ἴῃ ΥΥ͂. ζεσϑε. 
2) ἡ δηίε ἐχχλησία οτἰδὶ ὁ. ΕΟΥ, 

δάοδί ἴῃ Β γο85. (ὅρΡ. ΧΙΥ. 1) πεφωτισμένον Υ. 
8) ἀσπάζεται ο. ἘΟΥ͂ οἱ γουβίοπθ δα ΞΟΡΙΡΕΪο ἴῃ τ τοῦ ἁγίου ἱερο- 

γϑί. γὰ]β., ἀσπάζονται Β Υο55. [ηἰ. ὕ]5- μάρτυρος ᾿Ιγνατίου ἐπιστολὴ πρὸς 
ΘΓ. Ἀντιοχεῖς Θ΄. 

ἢ 
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δίψα. ΘΟΠ 6550" 65. ϑά]αίο οπδίο θα βδηοία ΓΙ ΡΟΓΐδΡιπῚ, ΠΙΔΟΟΙ 5588, 
{πὰ διηΐ ἴῃ (Πγιδίο. ϑά!αίο 5 βοθρίν 65. ΟΠΡΙΒΓ1 νἹΡΡΙΏ65, 4π|5 ΘΡῸ 
ΠΕΡΙ ἴῃ ΠΟΠΪΠΟ ἴθϑι. ϑα!αίο ριιἸοἰββι μὰ νάπᾶ5. ϑα!αίο Ρ]ΘΌΘΩΙ 
Πομλἰηἰ ἢ ἃ ΤΪΠΙΠ)0 ᾿Ι5 16 ἃ πηᾶΧΙ ΠΉ1Π|, δἱ ΟἸΠΠ65 ΒΟΓΟΓΕΒ ΠηΘὰ5 ἴῃ ΠΟΠΙΪΠΟ. 

ΧΠΠ. ϑαίαΐο (ὑλϑϑίδηὰη ΠοΟΒΡ θη ΠΙΘΠ], οἱ ΘΟηΪσθ 1) οἷπ5, δ 
ΙΔ 1165. Πδίο5. 65. ϑαϊαίδλί γὺ85 ῬΟΪγΟαΓΡιι5, ἀἶρπθ ἀδοθης5βίμηιι5 Ἐρὶ- 
ΒΟΟΡα5, 4υἱ οἱ οαγᾶμι νοϑίνι" σοτῖ; οαϊ οἱ σοιπμηθηανὶ νοὸ5 ἴῃ ΠΟΙΏΪΠΟ. 
ΕΓ οπηηῖβ ΕΘΟΙ σὰ ΒΙΠΥΓΏΘΠΒΙΠ) ΠΠΘΙΠΟΡ 6ϑΐ ψϑϑίγὶ ἴῃ ΟΡΔΙΙΟ αἰ 5. ἀρὰ 
θθιιη. ϑα!αἰᾶΐ νὸ5 ΟΠΘΒΙΠηι15, ΕΡΠΘβίοσιηὶ Ραβίου. ϑαϊαίαιὶ νὸβ Πδμῃηᾶ5, 
Μασπδβίαθ ρίβοοριβ. ϑαϊαίαί νοὸς ΡΟΙΎθ 5," ΤΥΔΙΠΙΔΠΟΓΙΠῚ δη[ἰ5ίθ5. 88- 
Ἰαϊαί νοὸβ ῬΆΙΟΠΝ οἱ Αραίῃοραβ ἀΐδοοηΐ, (αὶ τη6 βϑζαπηίιν. ϑαϊαίαία ἰη- 
ὙἱΟ6 ΠῚ ἴπ Ο5ΟΠ10 5δποῖίο. ἢ 

ΧΙΝ. Ηδθο δυίθπη ἃ ΡἢΠΙΡΡΙ5 5000 γο 15. [προ] η65. νὸ5 {Π|6, 
4Ϊ 65 5015 ἸηρΘηΙΐπ5, ΡῸΓ 1Ππη|, ({ἰ Θϑὲ ἃπϊ6 56οι]ὰ πδίτι5,᾿ βρί τα οἱ 
ΟΓΠ6 Ομδίοαἀϊαϊ : οἱ ν᾽ ἀθᾶπι νῸ5 ἴῃ ΤΟρηΟ (ἢ ΓΙβίῖ. ϑα!αΐο οὰπὶ 4πὶ ῥτοῦ 
Πη6 [αΐαγ5 οϑί ῬΓΙΠΟΘΡ5. νθβίου: 4πθὴ οἱ δάφαϊβινὶ ἢ ἴθ ΟΠ γιδίο. [ποο0- 
Ἰὰπη|65 δβϑίοίθ ἢθοὸ οἱ (μγιβίο, {Ππππϊηδῖ! δριγιία ϑαποίο. ἢ 

8) ἀοὶ Ρα]. 2) Τίὰ Ρᾷ]. Β6ρ. (Ποῖος. φαϊάθηι ρ᾽ -Ξ-Ξ 
(ἂρ. ΧΠΠ. 1) υδϑίγαην ῬΑ]. ΡΟ οἱ ροξ!) 64. οποία 1540, ροβὲ ν]ρ. 
2) υοϑείνὶ5 (ΠἸπ6ο] 8 βιιθποίδίπι) ἰπ56- δίῃ υϑηξι5. Ὁ. ζμίιηηις. ῬᾺ]. 

γἱΐ τὸ γΑβαρα ἘΝ ΕῊ ἫΝ εὐ ος 4ἰ αὐφιιδίυϊ ῬΆ].,) φιαο οἱ ἀ6- 

4) 2 ον. 13, 12. τ ρλτν ϑυρυοα } 
δρ. ΧΙΥ. 1) φιὲ απί βθοιία παίει 4) ΘῈ βουρίο Εχριλοὶξ αὐ απεὶοοθη.565 

65ὲ Ῥᾳ]. Ἀδρ. ἴη Ρα]., Εωρίϊοῖ! ποπα ἴῃ Βοδ. 
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ΤΟῪ ΑὙΥΤΟῪ ἘΠΙΣΤΌΛΗ: ΠΡῸΣ ἩΡΩ͂ΝΑ ΔΙΆΚΟΝΟΝ 
ΑΝΤΊΙΟΧΕΙΑΣ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῷ ϑεοτιμήτῳ καὶ ποϑεινοτάτῳ, σεμνο- 
τάτῳ, ὃ χριστοφόρῳ, πνευματοφόρῳ, γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει καὶ 
ἀγάπῃ, Ἥρωνι διακόνῳ Χριστοῦ, ὑπηρέτῃ Θεοῦ, χάρις, ἔλεος 
καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ παντοχράτορος Θεοῦ, καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 
τοῦ «Κυρίου ἡμῶν, τοῦ μονογενοῦς, αὐτοῦ υἱοῦ, τοῦ δόντος 
ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ,, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ 
ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ, καὶ σώση" εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 
τὴν ἐπουράνιον. 

Ι. Παρακαλῶ σε ἐν Θεῷ, προσϑεῖναι τῷ δρόμῳ σου, καὶ ἐκδικεῖν 
σου τὸ ἀξίωμα. Τῆς συμφωνίας τῆς πρὸς τοὺς ἁγίους φρόντιζε" τοὺς 
ἀσϑενεστέρους βάσταζε, ἵνα πληρώσῃς τὸν νόμον τοῦ" Χριστοῦ. Νη- 
στείαις καὶ δεήσεσι σχόλαζξε, ἀλλὰ μὴ ἀμέτρως, ἵνα “μὴ σαυτὸν κατα- 
βάλῃς" οἴνου καὶ κρεῶν μὴ πάντῃ ἀπέχου" οὐ γάρ ἐστι βδελυχτά" 
"Τὰ γὰρ ἀγαϑὰ τῆς γῆς; φησὶ, φάγεσϑε. Καὶ, Ἔδεσϑε κρέα ὡς λά- 
χανα. Καὶ, Οἶνος ξὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου, καὶ ἔλαιον ἱλαρύνει, 
καὶ ἄρτος στηρίξει " ἀλλὰ μεμετρημένως καὶ εὐτάχτως, ὡς Θεοῦ χορη- 
γοῦντος. Τίς γὰρ φάγεται, ἢ τίς πίεται παρὲξ αὐτοῦ: ῦ, τι εἴη" καλὸν, 

αὐτοῦ" καὶ εἶ, τι ἀγαϑὸν, αὐτοῦ. Τῇ ἀναγνώσει πρόσεχε, ἵνα μὴ μό- 
γον αὐτὸς εἰδῇς" τοὺς νόμους, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις αὐτοὺς ἐξηγῇ, ὡς Θεοῦ 
ἀϑλητής. Οὐδεὶς στρατευόμενος. ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγμα- 
τείαις, " ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ." ἐὰν δὲ καὶ ἀϑλῇ τις, οὐ στε- 
φανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀϑλήσῃ." ᾿Αντίψυχόν σου ἐγὼ ὁ δέσμιος. 

Π. Πᾶς δ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἂν ἀξιόπιστος ῇ, κἂν 
νηστεύῃ, κἂν παρϑενεύῃ, κἂν σημεῖα ποιῇ, κἂν προφητεύῃ, λύκος σοι 
φαινέσϑω ἐν προβάτου δορᾷ, προβάτων ᾿φϑορὰν κατεργαζόμενος. Εἴ 
τις ἀρνεῖται τὸν σταυρὸν, καὶ τὸ πάϑος ἐπαισχύνεται, ἔστω σοι ὡς αὖ- 
τὸς ὁ ἀντικείμενος, κἂν ψωμίσῃ τὰ ὑπάρχοντα πτωχοῖς, κἂν ὄρη μεϑι- 
στᾷ, κἂν παραδῷ τὸ σῶμα εἰς καῦσιν, ἔστω σοι βδελυκτός. ΕἾ τις 
φαυλίξει τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας, οὃς ὁ Χριστὸς παρὼν ἐπλήρω- 
σεν,, ἔστω σοι ὡς ̓Αντίχριστος.' ΕΠ τις ἄνϑρωπον ψιλὸν" λέγῃ τὸν 
Κύριον, ᾿Ιουδαῖός ἐστι ᾿ρεσεσχεῦνος, 

Π|. Χήρας τίμα, τὰς ὄντως χήρας" ὀρφανῶν προΐϊστασο᾽ ὃ Θεὸς 
γάρ ἐστι πατὴρ τῶν ὀρφανῶν, καὶ κριτὴς τῶν χηρῶν. Μηδὲν ἄνευ 

1) ἐπιστολὴ ἀοοοϑϑὶί οχ ΟΥ̓́. 9) οἷδες ΟΥ̓́, ἴῃ 1Π0 νπ]ρ. ηδηπ 566. 
2) ἤρωνι ὁ. 5Ρ. Ἰἰϑηὶ ΟὟ οοπϑίδηςου : 10) πραγματίαις Υ͂, οἱ Ο πιδῆ. 560. 

ΡΒ 6. ΒΡ᾿ γι οἱ δοοθηία Β ἢϊο οἱ ἰπίτὰ 1.) ἀρέσει γ, οἱ ρυῖπβ Ὁ. 
δὴΡΡ- Ὁ. 7. 8. 12) ἀϑλήσει γ, ῬΥΪὰ5. οἰΐδιῃ Ὁ. 

3) σεμνοτάτῳ οι. ΟΥ̓. (δρΡ. 11. 1) ὡξ ὁ ἀντίχριστος ῃ 
4) ἡμῶν ἑαυτὸν Β. 2) φίλον οἵη. ἡ, μόγον οχὶ. Β. 81ι- 
.ὅ) ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονη- Ῥίπαο λέγει μ. λέγῃ Υ. 

ροῦ. χαὶ σώσει ΟΝ. 
6) τοῦ οπι. 8. 1) Ιποὶρὶξ οἰιβάοηι αὐ ᾿ψγοπθηι δοοὶο- 
1) στηρίζει ὁ. ΒΕ, στερέζει ΟΥ̓ 516. απίϊοοϊιοη αἰ ασοηλιην χιθην ἋἰΟΉν ἴηι. 5 

γο88. ΡοΥ γνἱυοϊαιϊοπθην δὲ οϑίθη δέ 868 5ε) ιν ΤῊ. 
8) Ποὰϊὶ ὅιτε εἴη οχ Β, ὅτι εἴτι 046 οἶι8 Ῥὰ]. Ἱποὶρὶ! Χ Ἀθρ. 

ΕῸ γο85. 2) ψγοηὶ Ῥα]., μγοπὶ Ἀδρ, 
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ΕἸΌΒΠΕΜ Αἢ ΗΈΒΟΝΕΜΝ ἘΕΟΟΓΕΒΙΑΕ ἈΝΤΙΟΟΗΕΝΑΕΒ ΒΙΑΟΟΝΕΌΜ, ΟΥΕΝ ΕἸ 

ΒΟΜΙΝῸΣ ΟΘΤΕΈΝΟΌΙΤ. ΒΕΒΒΌΒΌΝΟ ΙΝ 5ΕΠΕ ΙΡΒΙΌΚ. ἘΧ ΡΗΙΠΠΙΡΡΙΒ.: 

Ἰρηδίϊιι5, 
ἄϊοο, (ΟΠΓΙΒΕΠΘΓΟ, 
Θ0η0 (ΠΓΙΒίι, 

41] οἱ ΤΠΘΟΡΠΟΙΙ5, ἃ 60 ΠΟΠΟΥΆΒ1Π, ἀἰ651: 46 ΓΆ}}}}}, ρῥιι- 
ΒΡΙΓΙΠΙ͂ΘΡΟ, ἴῃ ἢΠά6 οἱ ἀιπδοιίοπθ, 

ΤΠ] ΠΙ]ϑΡῸ Ποῖ, ργαίϊα οἱ τη]βου ον ἀϊὰἃ οἵ ρὰχ ἃ} 
Ἠδγοηὶ ἀϊα- 

οΙηπροίοηία ἢ6ο, οἱ (Πνιβίο ἴθϑι ΒΟ ηΪηΠ0 ποϑίγρο, ἀπρ θη ἢ]10 

οἷπ5, (αὶ ἀἄθάπ βϑιηθί ᾿ρ50} ῬΓῸ ΡῬΘΟΟΔίΙ5. ΠΟΒΙΓΙ5., τ γράϊπηθγοί 
Π05 ἀθ Ποῦ Ῥγδθβθηΐ 560 0}0 πη ]Π5η0, οἱ 5 νῸ5 ἰδοθΓοί, ἴῃ ΓΘΘΊΉΠΙΗ 
56 1πὴ Οδοοϑ5ία. 

Ι. Βορὸ (6 ἴῃ ὨοΙηΪΠΟ, 

ΠΙΥΠΙΙΟΓΘ5. 506, 
γἂοᾶ: 

γᾶ ΘΟΠΙΘ 6.15.“ 
Ιδοίποαΐ ΟΟΥ ΠΙΟΙΏΪΠΙ5., 
ηθηϑιγδία οἱ ογαϊηδίθ, 
ααΐ {15 ὈΙΡΙ, 
΄αϊοαυϊἃ ΟΡ ΠῚ, 0518. 
Ιοροβ, 5684 βἰϊαπη ἃ}115 δὰ5. ΘΧρΡΟΠδ5,ἷ 
βίθ" 
δε προ νἱνῖ 
πᾷ ΘΡῸ νἱποίμι5. 511Π|. 

Π. θἴηηῖς ἰριίαγ, 
τηθίϑι᾽ ἢάθ6 ἀϊφηι5 5ιΐ, 
τηθΐϑι δίσπα ἰδοϊδί, 

ΘΟΟΙΓΟΡ.ΟΠΘ ΠῚ ΟΡΘΓΔΠ8. 
βαδνὶ, 5(Ἅ ΕῚ ἰδηπᾶμη Δάν υβαγ 5 : 

ἰδηηθίϑι Ἰθιπηθὶ, 
ἰἀπιοίϑί ργορμοίοί, " 

δ᾽ 415. ΟΥΙΟΘΠῚ ποράνοτϊί, 

ΔάπΠοογο δά οαγϑ) (αππη], οἱ ἀθίδηθγα 
ἀϊρηϊαἴθη ἰπᾶϊη: ΟΟΠΒΟΠδηΐΙΔ6, {πὰ οϑί δά ϑαποίοβ, ΘΓ] ΦΘΓΘΓΘ. 

αἰ Δαϊπηρ]θὰ5. Ιοσοπὶ (ΓΙ 5ι1.ἦ 
504 ΠΟῚ υ]{Γἃ ΠΙΘΠΘΕΓΆΤη, Π6. ἴθ ρϑιπ (6 1618 5. 

ΠΟ 6Χ ἰοίΐο ἃρϑί!πθας : ΠΟ ΘΠ 5} ΔΙ ΟΠ] 8}}}{68. 
ΕΓ, (ἄγποσ αὐ οΟΪαγὰ τηὰπάποδθι 5.“ 

οἱ οἰθαπη οχμαγαΐ, οἵ ρᾶηῖὶα. ΘΟΠΠΡΗηΔί 
ἰδηπᾶμη ἢ60 οοποράρηίο. 

ΡΓΔοίοῦ οη ὁ «πΠοηϊὰ πὶ απ ἃ θοπαπὶ 6ϑ8ΐ, 
Πιθοίοὶ ἰπίοπάθ, αὖ ΠΟῸΠ 5011ΠῈῚ ἰρ86 5015 

πὶ Π6ἱ δίῃ] οίὰ. 
᾿Π]Ρ]1οᾶΓ 56. ΠΘΘΟΙΠ5. 5θου λυ θι5.,,} 

δἰ μ]οία ΘΟΓΟΠΔΙ ΠΡ, Ὠἰδὶ ἰθοι πη6 ΟΟΓΥΘΡΙ. 

[η- 

Ιοἰ αη 157 δὲ ΟΥΑΙ ΟὨΙΡιι5 
γίηῸ οἵ ΘΔΓΠΙθτικ 

»Βοπα,, ᾿παπ, ,([6Γ- 
δρᾷ οἱ, ἢ ,νίπυιη 

᾿Βρά οἱ 
Οπ15. ΘηΪπὶ ἸηδΔη ποδί, 

6115, οἱ 

»ΝΟΙΩΟ 11ΠΠ{8η5 ΟΠ ΓΙ- 

αἱ ρἰδοθαΐ δἰ, αὶ 856 ρῥγοθᾶνι!ί, 
ἀ8 Ῥγρ Δδηϊπιᾶ 

αὶ ἀϊχοῦι ργδοίον ἃ {πᾶ0 ἰγαά!ία βαηΐ, ἰἃ- 
ἰαηθίϑι ΥὙἱΡο]Ἰ αΐθῃ) βορναί, ἰἃ- 

Ἰὰρι5. {ΠῚ ρᾶγθαιὅ ἴῃ σρθσθ ΟΥΠΠη 
οἱ ῬᾶΘΒΙΟΠΘΙῚ ΘΓ- 

ἰΔπηθίϑ᾽ ἢ 5} 5.Δη{18Π| 5181 ΡαΠρΟΓ- 
θὲ5 {ΠΡ δΐ, ἰδπηδίϑι τηοηΐθ5 ἰγδηβίογαϊ, ἰδηηθίϑι ΘΟΓΡῚ5. 5.ΠΠῚ ΘΟ ΒΓΟΗΙ 
ἰΓδάδαΐ, 510 {ΠῸῚ ΘΧΘΟΓΑΒ1Π5 οἱ ΑἸ δ μα μΥΝ, δῚ 415 ᾿π|] σάν νῖ! Προ ιὴ 
οἱ Ῥγορμοίδβ, {π|08 ΟΠ γΙβίαβ. ργάθβθηβ δά πη ρ] ον, 510 {{0ὶ ἰἁπααδη ΑΠτΙ- 
Οἢγιβίαϑ. 

᾿πἰογδοίου. 

Π]. 

85) (λἱἹ.. 1, 4. 
4) 6ἋΔ]. 6, 2. 
ὅ) Ἰολιὶ5 Ἀθρ. 
θ) πιαπάιοαυτὶς Ῥαᾳϊ. Οἵ, Ἐδαϊὶ. 1, 19. 
17) οἱ οἷογα οοηιοα 5 Ὁ. τὐ οἷοτα ηναη- 

ἀμοανὶς Ῥα!. ([, ἄρῃ. 9, ὃ 
8) ΡἈ. 104, 1δ. Ποτ δά 544. εἴ, Εςο!. 

2, 25. Ζαρῖ, 9, 11. ΕΧΧ. 
9) οφροπο Ῥαὶ. 
10) 4.0 Ἀ6ρ. ΟἿ, 2 Τίπι. 2, 4 54. 
11) δϑομίαγίθι5 οτη. Ρδὶ. 
12) δά πρϑομὶ (τηδίαϊμ πη ἴῃ π60 τ) 

Ρᾳ]., ϑοὰ πθὸ φιιὰβ Ἦἢδρ. 

ΙΔ ᾶ5᾽ ΠΟΠΟΓᾶ, 4πᾶ6 νογ6 νἱάπδο σαηΐ. ῬΆΡΙΠ05. ποτο.ἦ 
ΘΠ Ῥᾶΐον οϑί ρΡΙΠΠΟγαμ, οἱ ἱάθχ νἱἀσδγυπι. 

5᾽ 45 Ποπιΐπ6. ἰδηΐαπι ἀἰχοῦ!! Πομιίπαπι, Πμἀάοιι5 οϑί (τί βι] 

ἢ 6ι15 
ΝΊΟΒΙ δἰηθ ΕΡΙ500015 

13) οογίοί Ρα]. 

ἀδρ. ΠῚ: ᾿ᾶἊ1) ταμηθῖ,. οἱ Ῥᾳΐ.. οἱ [ἃ 
ΟΟηΒίδΠίον ἴῃ ΠΟ. οΔρΡΙΐΘ ; ΡΓΠι5. α! ἀ6 1 
ἘΠΙΥ15 οὐαί ἑαηϊοί 5]. 

2) ἴῃ Βασ, οοἸ] σαί! ἐαηιοί5ὶ ργορ οίο. 
ἑαηιοίϑὲ δἴσπα Καοϊαί. 

9) ἴῃ πτηᾶγρ. αἀρραγθαί. (ἋΓ. 
4) (ον; 13,32 βᾳ. 
4) οἱ ἀ65. ἴῃ ΡΔὶ. 

ἐρ Π 1) ΕἾ τη. ὅ: ὃς 
2) Ρ5, 68, ὅ 
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τῶν ἐπισκόπων πράττε" ἱερεῖς γάρ εἶσιν,. σὺ δὲ διάκονος τῶν ἱερέων" 
ἐκεῖνοι βαπτίζουσιν, ἱερουργοῦσιν, χειροτονοῦσιν͵ χειροϑετοῦσιν “" σὺ δὲ 
αὐτοῖς διακόνει," ὡς Στέφανος ὁ ἅγιος ἐν Ἱεροσολύμοις ᾿Ιακώβῳ καὶ 
τοῖς πρεσβυτέροις. Τῶν συνάξεων μὴ ἀμέλει" ἐξ ὀνόματος πάντας ἐπι- 
ἕξήτει. "Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν 
πιστῶν ἐν λόγῳ, ἔν ἀναστροφῇ. 

ΙΝ: Οἰκέτας μὴ ἐπαισχύνου" κοινὴ" γὰρ ἡμῖν καὶ αὐτοῖς ἡ φύσις. 
Γυναῖκας μὴ βδελύττου᾽ αὗται γάρ σεῦ γεγέννηκαν" καὶ ἐξέϑρεψαν᾽ ἀγα- 
πᾶν οὖν χρὴ τὰς αἰτίας τῆς γεννήσεως, μόνον. δὲ ἐν Κυρίῳ, ὁ ἄνευ δὲ γυναικὸς 
ἀνὴρ οὐ “παιδοποιήσει᾽ τιμᾶν οὖν χρὴ τὰς συνεργοὺς τῆς γεννήσεως. 
Οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς, εἰ μὴ ἐπὶ τῶν 
πρωτοπλάστων᾽ Ἅ τοῦ γὰρ ᾿δὰμ τὸ σῶμα ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων᾽ 
τῆς δὲ Εὔας ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ ᾿Ἵδάμ' καὶ ὁ παράδοξος δὲ τοχετὸς 
τοῦ Κυρίου, ἐκ μόνης τῆς παρϑένου, οὐ βδελυκτῆς οὔσης τῆς νομίμου 
μίξεως, ἀλλὰ ϑεοπρεποῦς τῆς γεννήσεως ᾿" ἔπρεπε γὰρ τῷ δημιουργῷ, 
μὴ τῇ συνήϑει᾽ ἀποχρήσασϑαι γεννήσει, ἀλλὲ τῇ παραδόξῳ καὶ ξένῃ, 
ὡς δημιουργῷ. 

Υ. Ὑπερηφανείαν' φεῦγε᾽ ὑπερηφάνοις γὰρ" ἀντιτάσσεται Κύ.- 
θιος. Ῥευδολογίαν βδελύττου᾽ ᾿Ζπολεῖς γὰρ, φησὶ. πάντας τοὺς λα- 
λοῦντας τὸ ψεῦδος. Φϑύνον φυλάττου᾽ ἀρχηγὸς γὰρ αὐτοῦ ἐστὶν" ὁ 
διάβολος, καὶ “διάδοχος ὁ Καϊν, ἀδελφῷ ,βασκάνας, καὶ ἐκ φϑόνου φό- 
νον κατεργασάμενος. Ταῖς ἀδελφαῖς μου παραίνει ἀγαπᾶν τὸν Θεὸν, 

χαὶ μόνον ἀρχκεῖσϑαι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν᾽ ὁμοίως καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 
μου. παραίνει ἀρκεῖσϑαι ταῖς ὁμοξύγοις. , Παρϑένους φύλαττε, ὡς Χρι- 
στοῦ κειμήλια, "ΜΜΙακρόϑυμος ἔσο, ἵνα ἧς πολὺς ἐν φρονήσει. Τῶν 
πενήτων μὴ ἀμέλει, ἐν οἷς ἂν εὐπορῇς᾽ ᾿Ελεημοσύναις γὰρ καὶ πί- 
στεσιν ἀποκαϑαίρονται ἁμαρτίαι. 

ΥΙ. Σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει, ὡς Θεοῦ οἰκητήριον. ναὸς Ἰδμασ 
ὑπάρχεις, ὄργανον εἰ τοῦ πνεύματος. Οἶδας, ὃ ὅπως σὲ ἀνέϑρεψα᾽ 
καὶ ἐλάχιστός εἶμι, ,δηλωτής μου γενοῦ" μίμησαί μου τὴν ἀναστροφήν" 
οὐ καυχῶμαι ἐν κόσμῳ, ἀλλ᾽ ἐν Κυρίῳ. “Ἥρωνι τῷ ἐμῷ τέκνω πα- 
ραινῶ: Ὃ δὲ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσϑω. ᾽Οναΐμην σου, παιδίον 
ποϑεινόν" οὗ φύλαξ «γένηται ὁ μόνος ἀγέννητος Θεὸς καὶ ὃ Κύριος 

ὕδΡ. 1Π|. ) εὐσιννο. ἘΞΌΝ εἶσι 
Β γο85. 

2) ἱερουργοῦσιν. χειροτογοῦσιν, 
χειροτεϑοῦσιν (510) Υ, οἱ ΡΡΙπιὰ τηδῃ. 
0, 5'πο ν ΒΕ γο85. 

8) Π661 διαχόνει οχ ΒΟΥ, ἰάθη 
510] νὰ}! διαχογῇ ἴῃ Β, δέωκονεξε γοβ85. 
οἱ νοΐ. [ηϊ. 

ὅδρ. ΙΥ. 1) χοιγνὴ ὁ. Ε; χοιγῆ Υ0, 
ἴη 00 χουγὴ ΟυΓὰ ΘΟΓΓΘΟΙΟΙΙΒ; χοιγωγεῖ 
Β γο85. 

2) Πἰὰἃ οχ Ε, αὐταὶ γάρ σὲ ΟΥ̓, 
αὐταί σε γὰρ Β γοβϑ. 

8) γεγέννηχαν ὁ. ΕΟΥ, γεγεγγή- 
κασι Β γο85. 

4) πρώτων πα πρωτοπλάστων 

ΟΠΪδὶ ὁ. Ε ΟὟ νοῖ. Ἰηΐ. ; οχίαΐ 1 Β Υ088. 
ΕΟΥΒΔη τη η πη οϑί ἴῃ μόψωνγ. 

5) συνηϑείᾳ ΟὟ, 1Π1ὸ φαΐάθιη τηδη. 
8560. ΘΙηθηδίπτη. 

(δρ. Υ. 1) 1Π|ὰ ΕΟ Υ͂, ὑπερηφανίαν 
Β γοβ5. 

2) γὰρ οτι. Β. 
9) φησὶ οη). Β ΟΥ̓. 
4) ὕοοο. αὐτοῦ ἔστιν ἀθ5. ἴῃ Ο Υ. 
5) ἀποχαϑαίρωνται Υ, χαρά ΡΥ 

[586 ν᾽ ἀθίαν οἰϊατη ἴῃ 0. ᾿Ποπίἀποίϊνας 
Π0ὴ Αἰδβρ Ἰοοί. 

9) δῶμ ορ᾿δοορὶς ηἰϊ αηας Β66. 
4) ηνηιϊδίγανς ῬΑ]. 
5) 1Τογοϑβοίϊηνὶς. Ῥᾷ], Ἄδα. 
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ἃσᾷ58. ϑαρργάοίοβ θη ϑπηΐ; (ὰ Ὑ6]Ὸ τηἰηἰβίοῦ βδρογἀοίαμῃ, {ΠῚ Θηΐμη 
Ὀαριεϊᾶπὶ, 5δοογἀοίϊαμη ἀριπί, οΥἀϊηδηΐ, πιᾶπιι8 ἱπιροηαπΐ: (ἃ ὙΘΡῸ 618 
ΟΝ βίοα! βαηοίι5. Βίθρηδηιϊ5 ΙΔ0000Ὸ οἱ ῬΥΘΒΟΥ ΘΡΙ5. [ἢ ἨΙθΡοβοὶγ- 
τηἰ5.ὅ (Οπργ ΔΙ ΠΟΠῚ ΠΟ] ΠΘΡΊΘΘΡΘ: ΠΟΙ [πὶ ΟΠ] 5 ΓΘΑΌΪΓΟ. Νειιοῦ 
ΔἀΟΙαϑοθηἰαπη ἰπᾶτη οοπίθιηρπαϊ; 564 ἰὈγπὰ οϑίο Πάθι απ ἰπ γΘΥΡῸ οἱ 
ΟΟΠΥΘΥΒα[Ι0η6. ὶ 

ΙΥ. Βοιχηθβίίοος π6 Θομἤαπ 485 ; ΘΟΙΏΙΠηἷβ 65΄ ΘΠ ηἦ ΠΟΡῚ5. οἱ ἰρβι8" 
πδίαγα, ΜΠΘΓῈ5. ΠΟΙ ΘΧΘΟΓΔΡῚ ; ἰρ8586. 6] ρᾶγαηΐ οἱ παίγιαηϊ. ὨΠΠΟῚ 
ΟΓΡῸ Οροτγίοϊ βαβ΄ φροπογαίοηΐβ οαϊιδᾶ, ἰδπίιηι ἴῃ ΠΟΠΙΪΠ0, (ἰὰ 51Π68. πη1- 
ἸΙ6 ΓΘ. ὙἹΣ ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΘΠΘΡΑΓΘ ΠΟ Ροίΐθϑί. ΠΟΠΟΥΆΓΟ ογθοὺ Οροῦίθί 685, αἱ 
ΘΟΟΡΘΓΑΡΙἃ 5 ΘΘΠΘΡΔΙΙΟΏΪ5, 4αϊᾶῦ ποάιιθ. ΥἹΡ 510 Π]Π16 6, 666 ΤὩ]10 
51η6. ὙἹΓῸ ΔΠααᾶη 0 ΟΥ̓ ΘΙ ΠΘ ΠῚ 5ΟΓῚ φΡοίποτι ,7 ηἰδὶ ἴῃ 5015. 1ΠΠ15 ργοίο- 
Ρἰαβίι5: 4α]ἃ ΟΟΡΡ5 Αἀᾶθ οχ αααίίιον. δἰθιηθη 5. (δοίη οϑῖ; δ᾽ Ἐγὰ γ61Ὸ 
ἀοὖ Ἰαίογα Αἄδβ. Ἰογίοϑαπι γ61Ὸ Παβθιίαουϊαμη Βοιηΐηὶ ἱπἥ ΜΑΣ ΥἹΡρΊΠ6. 
ΕΧΘΟΓΆΒΙΠ5. φαϊάθπη ποηΐ νἱἀθίαγ Ἰθσιττηὰ ΟΟΙημηἰχίϊο, 50 60 ΘΟΠάΘΟ66η8 
δϑὲ Ιρ5115 σϑηθγαί!οη!]5 ΟΓΑΙ ΠΟ. θοοοραὶ ΘΠΪΠῚ Ορίβοοπι (Ὁ ΠΟ 560 1η- 
ἄππη Πιαμηδηᾶμη ΟΟΠϑιιοἰμἀϊπΘπιἢ παινἱ αἱ αἰϊ, 564 φἸοΥ 86. οἵ πούθ, ὺἱ 
ἀθοθραΐ, πᾶϑοὶ ΕἰΔΟίΟΓΘΙη. 

Υ. δαρογθίαιῃ. ἔτπρο τ ϑυρου 5. οπΐπι ΠΘι15 ΓΘ 5151. ΕΔΙΒΠΟΔ Ια 
ΘΧΘΟΡ6. (Ραγάθβ δῃηίηι, αἰΐ, 2 ,οηπΠ65, ({υἱ Ιοφαππηίαν πιρπἀδοίαμῃ.. [ηνἱ- 
ἀϊαπη οᾶνθ, ΑἸΟΐΟΡ Θηΐπὶ οἰπιϑ᾽ ΠΙΔΡΟΪ]ι5., οἵ ϑιιο 6580} ἰρβίαβ. δίῃ [Γα ΓΙ 
ἰηγίἀθη5 οἱ 46 ἰηνίαϊαὰ Πομμοἰ ἀϊππη ΡΥ ίΓη5. ΒΟΓΌΓΘΒ ΠΙΘᾶ8. Π]ῸΠ6 
θθιη ΑἰΠΠρογθ, οἱ 5015. Υἱγὶβ. βὰῖθ 5. ΠΟΘ ἄθθογθ. δϑδιμη 6 οἱ ἔγαίρο 5 
ΠΘῸ5 ΙΠῸΠ6, 5115. σΟΠΠΙρΊθ5 ἄρθρον σα Ποογο.ζ ΥἹγρΙπο5. οαβίοαϊ!, (ἰδΔη- 
{πᾶ ΟΠ γΙϑίϊ 5δογαιηθηία. [ΟΠρΔΗΪ μηδ Θϑίο, αἱ 515. τηυ]ῖα5. ῥά θηίϊᾶ, 
ῬΔιροεῖθιι5, βθοιπάπηι αιιοά ΠΑΡΙΙΘΥ 5, 6 ποίου π6. ΠΟρΙοχουῖθ. ,Ε166- 
Π]ΟΒΥ πᾶ Θηΐπὶ οἱ [ἀ6 ριγραπίαν ροοοσαία.“ 

ΥἹ. Τοίρϑιιμ ὀἀδίπμπι οἰβίοάϊ!, ἰδηαδμη Π6ὶ ΠΑΡ ΔΘ ΠῚ: ἰθπαρίαπι 
Ομν ει", οοπδιιταΐπι5, οἱ ογράπαμι ϑρ γ [5 βδποί οχίβίθηβ. 800,7. 40 
το οἷ (6 Θηιίγουῖπ. Εἰϑὶ τη ἰτητ15 {461} 51π|, ΔΘΠΉ]ΔΙΟΙ ΠΊΘΙ15. Θϑβΐο; 
οἱ ΠΗΪΔΓΘ ΘΟΠΥΘΙ 5.016} ΠΠΘη. ΝῸΠ ΘΠ ΘΙΟΤΙΟΙ ἴῃ πητιπάο, 564 ἰη 
Βοιηΐπο. Πογοπθμἧ ΠΙΪαπ ΤηΘΠ] Π0Ππ60, αἱ {ι Θ]ογιαίαΡ, ἴῃ ΠΟΙΏΪΠΟ 
Θ]ογίοίαν :᾽ οὐἶπ5. οἱ πηοιηΐηὶ ΠΠΠ5 ἀρ5᾽ ἀγα} 1115: σα οὐδίοβ. ἢδι 1167 5018 

ΟΥΤἿΤ Τίπι. 4. 12. 2) αἷξ ἀ65. ἰπ Ρ4]. Βερ. ΕΑΓ, Ρ5. ὅ, 0. 
080, 10. 1) ἦν 331... 8] [{πῖ δη)ηὶ. 8) δηΐην ἢθῖο 1 τ 15 ΘΓ 1 ἰῃ ἤθρ. 
2) ἱρδὶ Ἀδρ. Εοτγία 165. 6ὁε,, φιοά Ρᾳ]. οχῇ. μοϑί αΐα- 
9) διϊΠρὶ ογηο ὁα5 ορογίοί Ῥα]. ἢθρ. θοίιι5. 
ἢ Τ᾽. 11. 11: 41) ϑεοογ6 (65. ἴῃ Ρα!., διε οονο ἀ6- 
ὅ) 51. ἤδρ., ροίιμΐ Ῥα]. νῃ]ρ. "ογ6 ἰσᾶηβρ. ἢθρ. 
60) 668: γαοίμηι ἴῃν. Ἀα!. 5) διοηιοϑίνα 500. Ῥᾷ]. ἢθρ., ἴῃ 480 
1) ὁῳ Ἐθρδ. βιρταδ 4. ὁπ. Οἵ, Ργον. 15, 21. 
8) ἦν ο. ΡᾺΔ]., 64 Ἀδρ. να]δ. (ἀρ. ΥΓ. 1) πηι ΒΘ. 
9) ποῆ, 465. ἰπ ἢθδ. 2) 5016η8 Ῥα]. ΒΘ6ρ. 
10) Ορίβεοοηιν οἵη. Ἐθρ. 9) ηιοάο οἵη. Ἦβδ. 
11) 5θοιμιάιηι ὁοηϑδιιοίιϊηθην Πμιηια-- 4) ἡψνοπθην Ῥα]., ἐϊ!οηθην Ιλ68. 

παηι Ἀρρ. 5}.1 ὅοτ. 1, 51. ἹΙ ὐτ: 10; ΤᾺ 
(δρ. Υ-. 1) Δὰ ἰδ δ᾽ ἘΠ [8ε,.4, ὅ. 6) Πἰὲ Ἀδβ. 

1 Ρε; Ὁ: 1) ἐπ βαΐ ἴῃν. Ἀθ8. 
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᾿Ιησοῦς Χριστός. Μὴ πᾶσι πίστευε, μὴ πᾶσι' ϑάῤῥει, μηδὲ ἄν τις 
ἤ -»Ὕ"Ὕ -»" 

ὑποκορίξηταί σε᾿“ πολλοὶ γάρ εἰσιν ὑπηρέται τοῦ Σατανᾶ καὶ ὁ ταχὺ 

ἐμπιστεύων, κοῦφος τῇ καρδίᾳ. 

ΥἹΙ. Μέμνησο, τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχ ἁμαρτήσεις ποτέ. Μὴ γίνου 

δίψυχος ἐν προσευχῇ σου᾽ μακάριος γὰρ ὁ μὴ διστάσας. Πιστεύω γὰρ 
εἰς τὸν “Πατέρα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ εἰς τὸν μονογενῆ 

Υἱὸν, ὅτι δείξει μοι ὁ Θεὸς “Ἥρωνα ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου᾽ πρόσϑες 

οὖν ἐπὶ τῷ δρύμῳ. Παραγγέλλω σοι ἐπὶ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, καὶ 

ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, παρόντος χαὶ τοῦ “Ἁγίου Πνεύματος, καὶ τῶν λει- 

τουργικῶν ταγμάτων" φύλαξόν μου τὴν παραϑήπην, ἣν ἐγὼ καὶ ὁ Χρι- 

στὸς παρεϑέμεϑά σοι, καὶ μὴ ἑαυτὸν ἀνάξιον κρίνῃς τῶν δειχϑέντων' 

περὶ σοῦ τῷ Θεῷ. Παρατίϑημί σοι τὴν ἐκπλησίαν ᾿Αντιοχέων. Πολυ- 

κάρπῳ" παρεϑέμην ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. 

ὙΠ]. ᾿Ασπάζονταί σξ οἵ ἐπίσκοποι ᾿Ονήσιμος, Βίτος, Δάμας, Πο- 

λύβιος, καὶ πάντες οὗ ἀπὸ Φιλίππων ἐν Χριστῷ, ὅϑεν. καὶ ἐπέστειλα 

σοι. ΄Ζσπασαι τὸ «ϑεοπρεπὲς πρεσβυτέριον. ἄσπασαι τοὺς ἁγίους συν- 

διακόνους σου ,᾽ ὧν ἐγὼ ὀναίμην ἐν Χριστῷ, σαρκί τὲ καὶ πνεύματι. 

"ἄσπασαι τὸν λαὸν «Κυρίου, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου κατ᾽ ὄνομα, οὃς 

παρατίϑημί σοι; ὡς Μωσῆς. Ἰησοῦ τῷ μετ᾽ αὐτὸν στρατηγιδ᾽ καὶ μή 

σον φανῇ βαρὺ τὸ λεχϑέν᾽ εἰ γὰρ καὶ μὴ ἐσμεν τοιοῦτοι, οἷοι ἐκεῖνοι, 

ἀλλ᾽ οὖν γε εὐχόμεϑα ενέσϑαι, ἐπειδὴ καὶ τοῦ ̓ Αβραάμ ἐσμεν. παῖδες. 

ἴσχυε οὖν, ὦ Ἥρων, ἡρῳϊκῶς καὶ ἀνδρικῶς" σὺ γὰρ εἰσάξεις ἀπὸ τοῦ 

γῦν καὶ ἐξάξεις τὸν λαὸν Κυρίου τὸν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, καὶ οὐκ ἔσται ἡ" 

συναγωγὴ Κυρίου ὡς πρόβατα, οἷς οὐκ ἔστι ποιμήν. 

1 ᾿Ἴσπασαι Κασσιανὸν τὸν ξένον μθ8, καὶ τὴν σεμνοτάτην αὖ- 

τοῦ ὁμόξυγον, καὶ τὰ φίλτατα αὐτῶν παιδία " οἷς δῴη" ὁ Θεὸς εὑρεῖν 

ἔλεον παρὰ Κυρίου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς. εἰς ἡμᾶς διακονίας" οὺς καὶ 

παρατίϑημί δου ἐν Χριστῷ. ᾿Ἴσπασαι τοὺς ἐν “Παοδικείᾳ" πιστοὺς ἅπαν- 

τας κατ᾽ ὄνομα ἐν Χριστῷ. Τῶν ἐν Ταρσῷ μὴ ἀμέλει, ἀλλὰ συνε- 

χέστερον αὐτοὺς ἐπίβλεπε, ἐπιστηρίξων αὐτοὺς εἰς τὸ εὐαγγέλιον. Μά. 

ριν τὸν ἐν Νεαπόλει τῇ πρὸς ᾿Δναζαρβῶ ἐπίσκοπον, προσαγορεύω ἐν 

Κυρίῳ. Πρόσειτε δὲ καὶ τὴν σεμνοτάτην "Μαρίαν, τὴν" ϑυγατέρα βου 

τὴν πολυμαϑεστάτην, καὶ τὴν κατ᾽ οἶχον αὐτῆς ἐκκλησίαν, ὴς ἀντίψυ- 

χον γενοίμην, τὸ ἐξεμπλάριον τῶν εὐσεβῶν γυναικῶν. ὝὙγιαίνοντά σε 

ὕδρ. ΥἹἱ. 1) πᾶσιν --- πᾶσιν ΟΥ. ΟΥὉΆ. ὰ ἀθβιἀθγανὶ Τηδηι8 566. ἴῃ ΤΔ]Ρ, 

2) ὑποχορύζηταί σε ΟΥ̓. (οάϊοῖὶβ Ὁ οὔθ 8. ΔΡροβιία δἀιηοηοι 8 γο- 
ἀρ. ὙΠ. 1) δοχϑέντων ΟΥ̓́, ἴῃ [τ556. ν] ἀθτ}. 

4αϊθὰ5 ἀροβὶ τῷ δηΐίο ϑεῷ. 
2) πολυκάρπου ΟΥ̓, ἴῃ {10 οἤμθη- 8) Εοε]. 19, 4. 

ΤΥ (λρΡ. 11. 1) 1. 1. 6 5. 

ὅᾶΡ. ἿἼΠ. 1) μου Β. 2) ποςείνὶ οἵη. Ρα!]. 
2) ἡ οπι. Ο Υ. 8) ᾿ψγοποηὶ Ῥᾷ]. ἴῃ ἤθσ, οὔθ γυορο. 
ὕαρΡ. ΙΧ. 1) παιδεία ΟΥ̓. ἴηι 866 ἠϊθα ἢ) ΟἸΘΉϊ. 
2) δώσει 0 Υ. 4) ερίγῖμι ξαποίο ἰγᾶηβρ. Ρα]. Βθρ. 
8) λαοδιχέα Ὁ Υ. 5) Τ ΤΏ. 6; 90. 

4) εἰς ἄθεβι ἰη ΟΥ̓́. 6) 168ιι5. οπι. Ραᾳ]. θρ. 
5) ὕοοο. αρέαν, τὴν ποθὴ Δβποβοιηὶ 1) ὁοοηιάαηιι8 (510) Ἀθρ. 
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ἰηρθηϊί5 ἤθ5 οἱ Ποιηϊηι5 ἴθϑις ΟΠ γϑία9. ΝΟΪῚ οἸΏΠΙ 15 οΥΘάθμα, π6- 
46 46 ΟΠ θ115 ΡΓΔΘΒΙΠΊΘΓΘ, Π6. (||5 (6. 50] το. ΜΠ Θηΐπὶ ϑππηΐ πηΐ- 
Ὠἰβίγὶ βαίῃδηᾶθ: οἱ «αὶ οἷΐο ογθάϊί, Ἰονὶ5 οϑί οογάθ. 

ΝΠ. Μοιμθηΐο [)6], οἱ πη ρΡΘΟΟΔθ15. ΝῸΪ 6556 ἀΠἼΡΙΘχ ΔΗΪΠΊΟ 
ἴθ ΟΥΓαἰΪοπ6 ἰμἃ. Βραίι5 δβϑί θηΐῃι, «ἀπ ποῖ ἀυθιίανου. Ογθάο δῦρὸ 
ἴῃ Ῥαΐγοιη Ποιηϊπὶ ποϑίυι" Ιθϑι (Πγβίϊ, οἱ ἴῃ ππὶροηϊΐαπι οἷς ΕἸ αι, 
«αΐᾷ οβίαπαοί τηϊπὶ Πθι5 Πογοηθιηἶ ἴῃ 5646 ᾿ηθᾶ. ΕΤρὸ 446 δᾷ θυ γβαπι 
πὰ. Ῥγδθοῖρίο {01 σοι ἢ60, 4 Θϑΐ ΒΈΌΡΟΙ ΟἸηηΐᾶ οἱ οογᾶμῃ (ΠΥ ὶ- 
80, ΡΓδοβθηίθ οἱ ϑαποίο ϑριτἶτα ,ἤ δὲ Θογᾶπι τηἰηἰβί γα 115 ἸΘ σ᾽ Ομ θ118 : 
οαβίοαϊ ἀδροβίίπη τηθαμι,7 ἀποά ΘσῸ οἱ Ποιηίπιιβ [658 ΟΠ γϑίιις. ΘΟΙη- 
πιθηἀν πηι8΄ {{0], οὐ η6 ἱπάϊρηιμη ἴθ ἱπἀ!ον 5 ΘΟΓΠ, 4πᾶ6 οβίθηδβα 
ϑαπΐ τηἶῃϊ ἀθ ἴα ἃ Π6ο.ὅ (οιμηπιθηάο ογροὸ {{ὶ ΕΟ] οβίαπ) πιο θηβίαπι, 
(ομπηθη αν!" γὸ5 ῬΟΪΥΟΔΓΡΟ ἰπ Ποπιηο [688 (Πγἰβίο. 

ΥΠ|. δαϊαίδηΐ ἰ6 Ερίβοορὶ Οπρβίπιιβ,ἦ γι ΐα5, Παπηὰθ, ΡΟ] ἷ5,2 οἱ 
ΟἸΠμ65 ἃ ΡΠΠΙρρὶ5. ἴθ (Πτϊδίο, ,᾿ ἀπά βουῖρϑὶ {{0]. ϑαϊαίᾳ θ6ὺ ἀβθοθῃς 
Ργοβθυίογ πη. ϑαϊαία βδηοΐοβ ΟΟΠἀϊδοοηο5 ἰ105,| 405 ΘρῸ πείνὶ ἴῃ 
Ποιηΐπο, ἰπ ΘᾶΓΠ6 οἱ βρί για. ϑαϊαία ροραίαπι Ποιηΐηὶ ἃ ρα 1}οὗ ἀβάπ6 
δὰ τηᾶρπιπι βθοιπάϊηι ΠΟΠΪΠᾶ,5 ἀπᾶ6 {{01] ΘΟΙμπηΘ πο, 5ἰοαΐ Νογ565 
ἴΙ͂ϑϑα ἀποὶ δχογοϊίιβ. Εὖ ποη {{0ὶ ν᾽ ἀθαίῦ οπογοδιμ, αποα ἀϊοίαπι αβί 
ἐθ ἴθ. Εἰ δὶ ἴαϊθβ. Π0ἢ ϑιηι5, πὰ ]65. 11 [ποῦηΐ; 564. ἰδ ΟΥ̓ ΔΠΠΤΙ5 
αὐ [165 οἰ οἰάτηπν, ἀαἰὰ οἱ ΑΡγᾶΠὰ6. {ΠῚ δπηιι5. ΟΟΠΙΟΡίαγΘ ορρο, ἢδ- 
ΓΟ, ἢ ροϊθηΐον οἱ υἱγ  6 Ρ ἃσο, Τὰ Θηΐη ἰηπίγοάμοοβ οἱ θάμποθς ὁχ Ποὺ 
πη ΡΟρΡαΪαπ" Ποιηϊπὶ, ἀαὶ 68 ἴῃ Απίοοία, οἱ πο οὐ ϑγηλσορὰ 
ΠΟΙΏΪΩΙΪ δἰοαΐ ον θ5. ΠΟ ΠΔΘΠΐ6 5. ρΑΒ(ΟΓΘΙΏ. 

ΙΧ, ϑαϊαία (αϑϑιδησι ΠΟϑθ ΐΘ μι ποθι, οἱ 1Π|ᾶπὸ ΡΟ] 551 18} 6115 
ΘΟΠΙροπ, οἱ αἰ] οἰἰβϑίμηο5. ἢ]Π105 ΘΟΥΠΙ: (αἰ θ58᾽ ἀρί θυ ᾿ἱπν ΘΠ Γ6 τηΪ- 
βου ον ἀϊαπὶ ἀρ ΠΟΙ πιη ἴῃ {Π|4 ἀἰθ τη ἰβίγα 015, {ιδ΄ οδὲ δ ποβ: 
4π05 οἱ σομημηθπάο {πὶ ἴῃ Ομγδίο. ϑαιαία 605, 4πὶ βαπί ἴῃ 1,δοάίοοα 
Πἀ6165 οπηπο 5. βϑοιπάππι πομηᾶ ἰῃ ΟΠ γϑίο. Εοβ, 4] βυηΐ ἰπ Τάγϑο," 
ΠΟΪῚ ΠΘΡΊΙροΓο; 564 ἁββίἀποῦ οἷβ ἰηἰθηθ, ΟΠ ΠΔη5 605 ἰπῇ ΕνδηρΘ]10. 
Μαγίαπι ΕΡβοοραμι, πὶ οϑὲ ἴῃ ΝΟΔΡΟΙὶ 5θοι5. Ζαγθο,ἢ βαϊαίο ἰπ ὨΟΙΊΪΠΟ. 
[Ιηἰθη 6 οἰϊὰπη ρα] Οἰϑϑπηδο ΜαΡΙαθ ΠΠΙΙΔὰ6 ᾿ηθᾶ6, ἢπᾶ60 Θϑί τηὰ] πὶ ἀθο(15- 
5ηᾶἃ, οἱ οἱ 4086 ἴῃ ἄοιηο οἰιι5᾽ ἘροΟΪοβίαθ, ἥπᾶθ6 [Δοίαἃ δϑέ τη] ΡΓῸ 
ΔΠΪΠΙἃ Ἰηθ ἢ ΘΧΘΙΠΙΡΙ ΠῚ Ρ 551 Π| Δ 1ΠῈ ΤΠ] Θυτπ, ϑδηππι (6. οἱ ἴῃ ΟΙΏΠΙθ18 

8) 960 50 11081 ὁ. Βα]. Ρ. θοηνῖηο νὰ]. ΟΡ ΙΧ. 1). 11. 19: 
Νραίΐίγαμ ἴῃ ἤθο, 2) φιιὶ Ἀερ. 

9) ἐὀοηηποηαυΐ ατίοην, Ῥὰ]. Ἀθρ. 8) Ἰαοάϊία Ῥα]., Ἰαοάϊοὶα Βοδ. 

δρ. ὙΠ. 1) Πποποβίγιις Ρᾷ]!. Ἀ6β. 4) δοχαππίαν νοος, φι ϑιηΐ 5Ὲ}0πο- 
2) ροϊἰυῖι5 Ῥα]., ροϊϊευϊι5 Ἀθο. ἰαΐα ἴπ Βοδ. 
9) ὕοοο. τη (Πμγδίο ποὸπ ἁρποϑβοῖ Πορ. Βὴλ ΑΣ ὅρδι Ραὶ 
4) 8ρίνἼμις Ῥαὶ]. 
δ) ηνπίηιο Ἀθο. ἴπ τηᾶγο. (αχ.: ἃ]. 

μη ηηιο τἰδηιι6 αὐ ηιασληιηι. ὶ 
0) οὐκ Ἀφρ. [Ι(ϑ (ὑ. ἴῃ ΠΠΔΓΡ. ΣΙΝ χον 
7) ορίδοοριι Ῥᾳ]. (Οἷ. Πραΐ. 81. 8) ὧν οἵη. ΡΔ]. 
8) ἡψγοη Ῥα]., Ὠΐνο δ. 9) οαγὺο Ῥα].. ἐαγῦο Ἀθδ. 
9) πῆρῆς πιο ροριζμηι Ῥα]. 10) οἴιι5 οἴιις 68, Ῥᾳ]. Οἵ, 60]. 4,15. 
10) 6εὲ ΡαᾺ]. 11) ηἰθα οἵη. Ῥαᾳὶ]. Ἀθρ. 

6) [Δὰ 861. Ραᾳ]., Τῆηαῦ8οὸ Ἀδρ. νὰ]ρ. 
1) αϑϑὶήιι5. οταΐ ἴῃ ΡᾺ],, «αὶ 51} 1η66 
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καὶ ἐν πᾶσιν εὐδοκιμοῦντα ὁ Πατὴρ τοῦ Χριστοῦ δι᾿ αὐτοῦ τοῦ" μο- 
νογενοῦς φυλάττοιΐ ἐπὶ μήκιστον βίου χρόνον εἰς ὠφέλειαν τῆς τοῦ 
Θεοῦ ἐκχλησίας. Εῤῥωσο ἐν Κυρίῳ καὶ προσεύχου, ἵνα τελειωϑῶ. 

ΙΓΝΑΤΊΟΥ ἘΠΙΣΚΟΠΟῪ ΑΝΤΙΟΧΈΤΑΣ ἘΠΙΣΤΌΛΗ ΠΡΟΣ 

ἘΦΕΣΙΟΥΣ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῇ εὐλογημένῃ ἐν" μεγέϑει Θεοῦ 11α- 
τρὸς πληρώματι, τῇ καὶ προωρισμένῃ πρὸ αἰώνων εἶναι διὰ 
παντὸς εἰς δόξαν παράμονον, ἄτρεπτον, ἡνωμένην, καὶ ἐκλελεγ- 
μένην, ἐν πάϑει ἀληϑινῷ, ἐν ϑελήματι Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἀξιο- 
μακαρίστῳ ," τῇ οὔσῃ ἐν ᾿Εφέσῳ τῆς ᾿Δοίας, πλεῖστα ἐν ᾿Ιησοῦ 
Χριστῷ" καὶ ἐν ἀμώμῳ χαρᾷ χαίρειν. 

Ι. ᾿Αποδεξάμενος" ὑμῶν ἐν Θεῷ τὸ πολυπόϑητον ὄνομα, ὃ κέ- 
χτησϑὲ φύσει δικαίᾳ, κατὰ" πίστιν καὶ ἀγάπην ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ 
Σωτῆρι" ἡμῶν, μιμηταὶ ὄντες Θεοῦ φιλανθρωπίας, ἀναζωπυρήσαντες 
ἐν αἵματι Χριστοῦ, τὸ συγγενικὸν ἔργον. τελείως ἀπηρτίσατε ἀχού- 
ὄαντες γάρ μὲ δεδεμένον ἀπὸ “Συρίας ὑπὲρ Χριστοῦ, τῆς κοινῆς ἐλ- 
πίδος, πεποιϑόταἥ τῇ προσευχῇ ὑμῶν ἐπιτυχεῖν ἐν Ρώμῃ ϑηριομαχῆσαι, 
ἵνα διὰ τοῦ μαρτυρίου δυνηϑῶ μαϑητὴς εἶναι τοῦ ὑπὲρ, ἡμῶν ἑαυτὸν 
ἀνενεγκόντος"" Θεῷ προσφορὰν καὶ ϑυσίαν. ᾿Επεὶ" οὖν τὴν πολυ- 
πλήϑειαν ὑμῶν ἐν ὀνόματι, Θεοῦ ̓ ἀπείληφα ἐν ᾿Ονησίμῳ, τῷ ἐπ᾽ ἀγάπῃ 
ἀδιηγήτῳ, ὑμῶν δὲ ἐπισκόπῳ" ὃν εὔχομαι κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν ὑμᾶς 
ἀγαπᾶν, καὶ πάντας ὑμᾶς ἐν ὁμοιώματι αὐτοῦ εἶναι. Εὐλογητὸς γὰρ 
ὁ Θεὸς, ὁ χαρισάμενος ὑμῖν τοιούτοις οὖσιν,᾽" τοιοῦτον ἐπίσκοπον κε- 
κτῆσϑαι ἐν Χριστῷ. 

Π. Περὶ δὲ τοῦ συνδούλου ἡμῶν Βίῤῥου ,', τοῦ κατὰ Θεὸν δια- 
κόνου ὑμῶν καὶ ἐν πᾶσιν εὐλογημένου, εὔχομαι παραμεῖναι αὐτὸν ἄμω- 
μον, εἰς τιμὴν τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἐπισκόπου ὑμῶν τοῦ μακαριω- 
τάτου. Κρόκος δὲ, ὁ Θεοῦ ἄξιος καὶ ὑμῶν, ὃν ὡς ἐξεμπλάριον τῆς 
ἀφ᾽ ὑμῶν ἀγάπης ἀπελάβομεν, κατὰ πάντα μὲ ἀνέπαυσεν ," καὶ τὴν 

60) τοῦ ΓΘΡΘΙΠ ΙΝ μι ἣ- 4) Ογάο νοῦοὺ. ἴῃ ἃ Χριστῷ Ἰησοῦ. 
τ) φυλάττει ΟΥ̓́, ἰπ 110 πηδη. 860. 5) 64] Ἡποδεξάμεγος εχ ἘΘΥ, 

φυλάττοι. 5} ΠΡ πο ΓΟΟΘΗ5. ὈΓΟΝΙΟΓΙ οἱ [πἰ. νοΐ. 
δα ΒοΊριῖο ἴῃ Υ: τοῦ ἁγίου ἕερο- 

μάρτυρος ᾿Ιγνατίου ἐπιστολὴ πρὸς 
Πρωγνα διάκοναν (510) ἀντιοχξίας. 

1) [τὰ Ἀν θὶ πυμηθιῖ5. α΄ ἃ ΟΓΆΠΙ; 
τοῦ αὐτοῦ χειρὸς ᾿Εφεσίους ΒΕ. τοῦ 

αὐτοῦ ἐπιστολὴ πρὸς ἐφεσίους Υ, οἱ 
0 ο. πη]. εα΄. 

2) ἂν οχιν. ἢ. Εχο!αϑὶ νὰ]ρ. καὶ δηίθ 
πληρώματι ὁ. ΒΡΟΆΥ. 

9) ϑεομακαρίστῳ Ἀ. 

ἀπεδεξάμην Β νυ. 
0) χαὶ χατὰ (προίοι. 
Τὴ χυρέῳ ἢ, 
8) ἀπηρτήσατε ΟΥ̓͂, ἴῃ 1{Π0Ὸ0 φαϊάριῃ 

ΟΟΙΓΘΟἴΠ, ἀπηρτίσασε (510) Ε. 
9) πεποιϑότες ΕΟΒΎΥ. ἢαιά τηλ]6. 
10) ἀνεγνέγκαντος ΕΟΥ͂, 
11) ἐπεὶ ΒΕΟΗΥ͂ νεῖ. ἴω. Ἐγὼ 

μὲν ο58. θεῖ πολυπάϑειαν ρΡ. πολυ- 
πλήϑειαν ΚΟΥ: 
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ΡΓΟΡ ΘΙ] οπιἢ ἡ Ῥίον ΟΠ ριϑιϊ ἄθγο ἸΟπρίογΘ ΡῈ. ἰρϑθι {Ππρϑμϊζαμι 5) 
ὀπϑίοαϊαί δὰ αἰΠΠΠἰὰίοπι ἘοοΙοβαθ ἢ ΙΩΘΟΙ μη ἴῃ ΠΟΙηΪΠΟ ΟἿ ΡΓῸ ΠΙ6, 
αὐ ΘΟΠΒΙΠΙΠΊ6Γ.Ἶὅ 

Αἢ ΕΡΗΕΒΙΟΒ. ΡῈ ὕΝΊΤΑΤΕ, ΒΟΆΙΡΤΑᾺ ΕΧ ΞΘΝΥΒΝΑ.1 

Ιρηδίϊαβ, πὶ οἱ" ΤΠΘΟρΡΠΟΥ5, Βοπράϊείαα, τηᾶρηϊαἀϊηοὗ 1)61 Ραίν 5 
ΓΘρΡΙοίαθ, οἱ ργδθάβθβιϊπαΐδθ ἃηΐθ βϑοιΐα, αἱ 511 5θιηρογῦ ἴῃ 5 Πρι- 
Ιαγὶ οοῦία, ᾿ποοην  }}}15,) οἱ δἀπηδία, οἱ οἰθοίδ, ἴῃ ρᾶβϑί0ῃ8 
γ6γᾶ, ἴῃ γοϊαηίαία ἢοὶ Ῥαίγὶβ οἱ Ποιηΐηὶ ποϑίγὶ [65ὰ (ἢ γιϑι 84]- 
γϑίου 5, ΕροΙοϑίαθ ᾿ραιἀϊποῦ ἀϊσηᾶθ, 406 εδὲ Ἐρῇῆβϑδὶ Αβίδθ, 
ῬΙαΥ πηι ἴῃ [68 ΟΠ γἰδίο οἱ πηπηδοι!αίο σαιάϊο 5] θη). 

Ι. δυβοίρίθηβ νϑϑίγιη. ἴῃ Π60. τῃ]{π|πὶ ἀ6 51: 46 ΓᾺ}}}}6 ΠΟΘ η, αποά 
ΡοΞββθάϊβίϊς. παΐαγα Πιβία, βοσιπάϊμμῃ ἤΠάσπι οἱ ἀιπδοίοπθπ ἴῃ (γβίο [658 
ΘΑΪναΙΟΓΘ. ΠΟΒίΓΟ; οἴη 5|{15 ἱπιϊαίογος. πυμηδη αι 5 Ποῖ, αἰ νιν αι! ἴῃ 
βδησπαίηθ (Πγῖβιϊ, οοηροπαίπαπι Ορι5 ρου δοίθ᾽ ΘΟΠβιμηπιαίθ. Αὐάϊθηίοϑ᾽" 
Θηΐμὰ τη6. νἱποίιαμ. ἰδ ϑγγίὰ ριὸ (πγίϑίο, 5ρ6᾽} ὁοιπιμπηὶ, Ομ ἀθηΐθμ) 
ΟΡ ἰΟὨΐ 115 Ὑϑϑίγῖβ, αὐ ᾿η γον ἢοιηᾶθ οὐ ὈΘΒ.1158. ἀἰπη! σα : αἰ ΡΘΓ 
τ] ἐγ γῖαπὶ ροϑϑῖμπὶ ἀἰβοΙ ρα]ι5. οἰπι5᾽ 6556, 4π| ΡΓῸ ΠΟΡῚ5. βϑίρβιιπι οθία- 
᾿ἰ 5 Π6ο Πποβίϊδμῃ, οἱ οἠ]αϊ μοι ἴθ οἀοτοι ἢ θοηᾶ βάν αι 15. ΟἸΟΠΙ δὴ 
ΘΥΡῸ 5506 Ρὶ τὰ {πάη 6 η} νοϑίγαμ ἴῃ ποιηῖπθ Ποὶ ἴῃ ΟπΘβίπιο ἦὐ ἀϊ]θοίο 
ῬΓΔΘΟΘΡίου ποϑίγο, ψϑϑίγο ἁιίθμι ΕΡίβοΟρο, ΟὔΒΘΟΡΟ ΘΠ] ΒΘΟΙΠΑΈΠΙ 
Ιϑϑῃ (Πγιδίπμη Αἰ] σοῦ νο5, οἱ γῸ5 ΟΠΠΠ65. ἴῃ ΟΟΠΟΟΓΑΪὰ Θἰπι5 ἴῃ ἰρ80 
6588. Βοπράϊοίαβ. πη Ποιι5, 4{| ν }} 15. (ἅΠΠ}0τ15 ἰάθη ἘΡΙΒοοραμη ἀοπᾶ- 
νἱῦ ΒάθΘγ6 ἰῃ (Πνιβίο. 

1. Ῥγο οοῆϑοῦνο ἁπίθῃ ποβίρο βθῖγο, δθοσπάϊιμη δι ἀϊδοῦηο 

γοϑίγο οἱ ἴῃ οἰμηΐθιιβ θοπθάϊοιο, ἀθργθοοῦ ΡΘΙΏΔΠΘΓΘ. ΘΠ ΠΟΙ] [ΠῚ 
ἴθ Ποπογο Ἐροϊοβίαθ οἱ ᾿θαί βϑίπὶ ΕΡρ βοορὶ νοϑίτ. Ογόοιιβ νοῦ 60 ἀἰ- 
5Πι5, {π0π| ἰΔηᾶπι ΘΧΘΠΙρ]ὰν ἀἰ!οἰ οΠ8 νοϑίγᾶθ 5Ό50Θ}1, ἰῃ ΟΙΠΠΙΒΙ5 
118 Γρίροϊἑ, οἱ οαΐθμαπιὶ τῃηθᾶπι ΠῸῚ ΘΡΠΡΕΪ ,᾿ σὴ} οαπὶ ΘΗΘΒΙΡΠΟΡΟ οἱ 

12) Πὰ Ε ΟΥ̓́, οὖσι Β Β γοϑ85. 5) (μιν διἿ ΟἸη. Βρρ. 

ἀρ. Π. 1) βήῤδου Ἀ, ἡ 5οοιη 15. οἸΓΙ8. 6) ὑδονιάϊιὶ 68. 

2) [(ὰ ΟΥ̓́; ἀνέπαυσε Β ἘᾺ γο88. 1) ριμηια Ῥαὶ. 
8) οἱ ἢθρ. 

12) ργοναίοηι Ἀδρ. 9) στυοἱ ἐοππαίΐίαϊο ἰμβουϊ. Ρα]. 

138) 56 δα ἀ. Ρα!Ι. 10) αμαϊοηίο Ῥαὶ. 

14) ἴῃ Ρᾷ]. 5 θβου θῖν: Εαρ οί! αὐ 11) οἱ 806 ῬᾺ]. 

ἠψγτοηπθην ἀἰδοϊριίηι απ ]ιοοϊνοηο Θοοἰοδῖαο 12) οἰμι ἀ65. ἰπ Ρα]. Ἀθβρ. 

ἀϊασοιιηι οἱ ςιμοοθ5 50 θην βιμηι, ἴῃ ἈΘρ. 13) δἴιι5. ϑυργαδααϊίαμη ἴῃ ἢθρ. Πδεβί 

Εωῳρι οὶ! Χ. 5054. 6556 ἴῃ Ραὶ]. , 

1) Ιπεὶρὶΐ οἱμιξάοηι αὐ ὁ 5105 βογίρία 14) οὐ(υϊ! ξοίρϑιηι οὐ ἰη ἤδρ. Οἱ. 

ἀθ βηιψνηα (6 κπϊίαίο Ῥαϊ., Ἰποὶρὶ! ΧΙ Ἀθ6. Ερ!. ὅ, 2. 

2) οἱ οἵη. ἢθδ. 15) οάοτο ΡΔὶ. 

8) οἱ γιαρηϊιαάνηιο Ῥα]. 10) ποποβῆπο Ῥαὶ. Ἀβθρ. 

ϑι θηοίαία) μὲ 581: 861)"- 
ΡΟ τῆι κο ᾿ ᾿ (ἀρ. Π. 1) 2 Τίω. 1, 10. 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 21 
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ἁλυσίν" μου οὐκ ἐπῃσχύνϑη ,, ὡς καὶ αὐτὸν ὃ Πατὴρ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
ἀναψύξει, ἅμα ̓ Ονησίμῳ καὶ Βίῤδῳ" καὶ Εὔπλοϊ" καὶ Φρόντωνι͵ δι᾽ 
ὧν πᾶντας ὑμᾶς" κατὰ ἀγάπην. εἶδον᾿ ὀναίμην ὑμῶν διὰ παντὸς, ἐάν 
περ ἄξιος ὦ. Πρέπον" οὖν ὑμᾶς, ἐστὶ κατὰ πάντα τρόπον δοξάζειν 
᾿ΙἸησοῦν Χριστὸν τὸν δοξάσαντα ὑμᾶς , ἵνα ἐν μιᾷ ὑποταγῇ ἦτε κατηρ- 
τισμένοι τῷ αὐτῷ νοὶ καὶ τῇ αὐτῇ γνώμῃ, καὶ τὸ αὐτὸ λέγητε" πάντες 
περὶ τοῦ αὐτοῦ, ἵνα ὑποτασσόμενοι τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ 
κατὰ πάντα ἦτε ἡγιασμένοι. 

ΠῚ. οὐ ,διατάσσομαι ὑμῖν, ὡς ὦν τιι Εἰ γὰρ καὶ δέδεμαι διὰ 
τὸ ὄνομα, οὔπω ἀπήρτισμαι ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. Νὺν γὰρ ἄρχ ὴν ἔχω 
τοῦ “μωϑητεύεσϑαι, καὶ προσλαλῶ ὑμῖν, ὡς ὁμοδούλοις" ἐμὲ γὰρ ἔδει 
παρ᾽ ὑμῶν ὑπομνησϑῆναι πίστει, νουϑεσίαᾳ, ὑπομονῇ, μαπροϑυμίᾳ. ᾽4λλ᾽ 
ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη οὐκ ἐὰ μὲ σιωπᾶν περὶ ὑμῶν, διὰ τοῦτο προέλαβον 
παρακαλεῖν ὑμᾶς “ὅπως συντρέχητε" τῇ γνώμῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ γὰρ 
᾿]Ιησοῦς Χριστὸς πάντα κατὰ γνώμην πράττει τοῦ Πατρὸς, ὡς αὐτός 
σπου λέγει" ᾿Εγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτοῦ" ποιῶ πάντοτε. Οὐκοῦν καὶ ἡμᾶς 
χρὴ ζῆν κατὰ γνώμην Θεοῦ ἐν Χριστῷ, καὶ ξηλοῦν' ὡς Παῦλος μι- 
μηταὶ γάρ μου, φησὶν," γίνεσϑε, καϑὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 

ΙΥ. “Ὅϑεν καὶ ὑμῖν πρέπει συντρέχειν τῇ τοῦ ἐπισκόπου γνώμῃ, 
τοῦ κατὰ Θεὸν ποιμαίνοντος ὑμᾶς" ὕπερ καὶ ποιεῖτε αὐτοὶ, σοφισϑέν- 
τες ὑπὸ τοῦ «πνεύματος. Τὸ γὰρ ἀξιονόμαστον πρεσβυτέριον, ἄξιον ὃν 
τοῦ Θεοῦ, οὕτω" συνήρμοσται τῷ ἐπισκόπῳ, ὡς χορδαὶ κιϑάρᾳ͵ συνδε- 
δεμένοι οὕτω τῇ ὁμονοίᾳ καὶ συμφώνῳ ἀγάπῃ, ἧς" ἐστὶν ἀρχηγὸς καὶ 
φύλαξ Ἰησοῦς ὃ Χριστός. Καὶ οἵ κατ᾽ ἄνδρα δὲ χορὸς γένεσϑε" εἷς, 
ἵνα σύμφωνοι. ῦντες ἐν ὁμονοίᾳ, συνάφειαν Θεοῦ λαβόντες, ἐν ἑνότητι 
ἕν γένησϑε' τῇ συμφωνίᾳ τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ καὶ τῷ ἠγαπημένῳ υἱῷ 
αὐτοῦ" ᾿Ιησοῦ Χριστῶ τῷ Κυρίῳ᾽ ἡμῶν" 4ὸς γὰρ αὐτοῖς, φησὶ, Πάτερ 
ἅγιε, ἵνα ὡς ἐγὼ καὶ συ" ἕν ἐσμεν, καὶ αὐτοὶ ἐν ημῖν ἕν ὦσιν." Χρή- 
σιμον οὖν ἐστὶν ὑμᾶς ἐν ἀμώμῳ ἕνότητι συνημμένους Θεῷ, μιμητὰς 
εἶναι Χριστοῦ, οὗ καὶ μέλη ὑπάρχετε. 

Κρ"... γὰρ ἐγὼ ἐν μικρῷ χρόνῳ τοιαύτην συνήϑειαν ἔσχον πρὸς 
τὸν ἐπίσκοπον ὑμῶν, οὐκ ἀνθρωπίνην οὖσαν, ἀλλὰ πνευματικὴν, πόσῳ 

9) ἄλλυσόν (510) Ε. 8) θεὰ] αὐτοῦ ο. ΟΝΥ͂, αὐτῷ ΒΕ 
4) ἐπαισχύνϑη 50. ΕΟΥ. γα]ρ. 
5) ὀνισήμω καὶ βήῤδω ΟΥ̓, βήῤῥω 4) ζηλοῖν Υ. 

Ε, βηῤδω γντῖιβ βίῤῥω Ἀ. ὅ) ἃ ΟΥ̓, φησὶ ΒΆ ναὶ. 
6) εὐπλοὶ (οχγίοποα) ΕΟ Υ, εὐὖ- ὅδ. ἸΥ. ᾿ οὕτω ς. ἘΒ, οὕτως 

πλόη Ἀ. δον γα}. 
1) φρόντονγι ΚΟΥ. 2) ἡ Π. 
8) ὑμᾶς Ὀὶ5 Ἰοσίίαν ἴῃ Υ. 3) δις ΒΟΗΥ, Ἰησοῦς χοιστός. καὶ 
9) πρέπων 0 γ. θείη ἐστὴν ΟΥ. οἱ χατ᾽ ἄνδρα δὲ χορὸ ἕ 1 ; ς γενέσθω Ε, 
10) λέγετε ΕΨ Ο, πἷς λέγητε τηδη, Ἰησοῦς «Χριστός. ζὰ οἱ λιψές ἄνδρα 566} δὲ, ὁ χορὸς γένεσϑε γο85. 

4) γένεσϑε ΒΟΉ, 
(ἀρ. ΠΙ. 1) γὰ]ρ. αὐτοῦ ροϑὶ ὄνομα Ὁ) χαὶ δοροβϑὶί οχ ἢ. 

ΘΧΟΙΒῚ ὁ. ΒΕΘ ΒΥ. οίπ ογάο γόοο. 0) χα τῷ ἠγαπημένῳ αὐτοῦ υἱῷ Ε. 
ἰη ἢ ἐν χριστῷ ἱἴησοῦ. 1) σοὶ 0 ν, 1ΠΠ|Ὸ σὺ δὰ ογᾶπι.. 

2) συντρέχετε ΟΥ̓. 8) Πὰ ΟΥ̓, ὦσι ΒΕ ΒΕ νὰυ!ρ. 

«ὦ... ὠμόν ὦ “δι 
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βιυσγοῦ 6ι ΕΌΡΙΟ οἱ Βεομπίοπο, «αἰθιβ τοί ρογοι" Ῥίον Ποιηϊπὶ πόβιαϊ 
Ιοϑυὲ (δνιϑε, ΡῈ “ΠἸ0 ἢ] ΟἸΏΠ65. ν05 ἴῃ ἀἰθοίίοπα πᾶρθαϊ. Αἀααϊβινὶ νὸς 
'ῃ ΘΙΠΙΡΙΙ5, δὶ «υϊάθιη ἀϊσηϊϑ [6 Ρ0. Βσππὶ οϑί ΘηΪπΊ, νο5 ΟὨηΐηο- 
ἀϊ5΄ ρου ἤσαν Ιϑϑυμ (ΠνἸβίππν, (πὶ οἱἦ νὸβ βου ἤσαν, αὐ ἰπ ἀπ ΡΓδ6- 
οοριϊοηο“ ρονίθοιι βἐτἰ5., ἴῃ θοάθπι βθηϑι οἱ ἴῃ δαΐρθιῃ βοϊθηίία, αὐ 10}}- 
Ρϑυη ἀϊοα 5. μη ἦ46 60 ἰρ50, πὶ βιθίθοι! Ερίβοορο οἱ Ῥγβυγίθριο, " 
ΒΘοι π] ΟΙΏΗΪα 54 ΠΟ ΠΟ Δ]. 

Π|. Νοη Ρῥγάθείριο νο]ῖβ, 4πᾶϑὶ ἀἸΠ{π|ὰ 5. Εἰ δἰ ἄσπι νηοί 
51} ΡΓῸ ΠΟμΙΐη6 ἴθϑιι (ἢ  βιῖ, ἰάθη. πδοάπμηὐ ΘΟΠ Βα μηαν. Ναηο Θηΐμὴ 
ἐπ {πππὶ Πα] )6 0. ΘΓ ΠΟ ἢἶ5, οἱἦ ΔΙΠΘΈΠΙΟΙ γῸ5 ἰδημιᾶΠ) οοηβόγνοβ. Μία ἃι- 
[61 ΟΡΟΥίΘ θα! ἃ νο 8 ΘΟΙΠΙΠΟΠΘΙῚ 46, τηοη] 0Πη6, ραιἰθης᾽ἃ., ΟΠ σδη ἢ) ]- 
ἰαῖ6. Οπομπίδηι ΕΠ! 6οἰΐο ἤθη ΡΘΡΠΝ ΠῚ, πχοἷ ἰάθογθ 6 νοθὶβ, ριορίοι θα 
ΡΙΔΘΥΘΩΪ ΤΌΡΆΡΘ ν05, πί ΘΟΠΟΙΡΓΑΙΙΪ5 αἰβροϑβι οηϊ Ποῖ, απἰὰ οἱ [6515 
ΟΠ γιϑίιιθ. ΟΠ πἰὰ βθοιηάτπ αἰβροβιιοηθπ Ποῖ Ραίγὶς ἀρὶς, σαὶ δ ἰρ88 
ἰῃ 4ποάδπι Ιοόο ἀἰεὶ! -᾿ Προ, 4πᾶ6. μ]αοίία 5ιηΐ οἱ, ἴδοι βθιροι.. ΕΥΡῸ 
οἱ Πο5. ΟροΡίοί βϑοιηάιπὶ (ἰ5ΡΟΒ ΠΟ πθὴ Ὠθὶ νίνογο ἴῃ Ογϑίο, οἱ δθιηι- 
Ιᾶγὶ βϑοιπάπιπι ἀποἀ Ρδι]αβ αἱΐ: ,ΠηἸἀΐογ 5. πιο οϑίοίθ, βοΐ οἵ δρὸ 
ΤΟΝ 

ΙΥ. ὕπάθ οἱ νος ἄθοϑὶ Ῥαβίογιμ ἀἰβροβιοπθηὶ 5θ αὶ, , ααὶ βθοαη- 
ἀσπη Πθιπ) νῸ85 ρᾶϑοιηΐ : απο οἱ" ἰρβὶ ἰδοιεἰ5, βδρίθηΐον α΄ ϑρίγιίι 58η- 
οἴο 1ηβίγαοί!, ΠΙᾺ νορὸ ἀϊσπα ποιηϊηδπάμπι οἱ ἢ 60 ἀϊσηππι ῬΥΘΒΌΥ ΘΓ ΠῚ 
᾿(ὰ σοὰρίαϊιμη 51 Ερίβοορο, 4ποιη040 οἰιογάδθ ἴῃ οἰ πὰγὰ ΘΟΠΠσαίδθ. [1ἃ 
δ᾽ ἰρ8ὶ ἴῃ. οοποογάϊα οἱ σοηβοπὰ ἀϊ]θοίθη6, οαΐπι5 ἀὐιχ οἱ οιβίοϑβ δέ [6815 
ΟἸινϊβίαβ. Εἰ αὶ 5ιιηι 5[ 51] α{{π|,0 ΟΠΙΠ65 ππ|15 ΟΟΤιι5. ἤδηΐ, τἰ Θο0Π80- 
πληΐθ5. ἴχοίί ἴῃ ἀπδηϊμηἰαί6, οοπϊαποίίοποπι Π οἱ ἴῃ 5:}}}Π{πά] πο ΤΠΟΓΊΙΠῚ 
γΓθοΙρίθηΐθ5, ἴῃ πηϊίαϊοῦ πηπτ οἰΐθοιὶ οοηβθηβιι θ60 Ῥαίγὶ οἱ αι! θο 55:10 

ΠΠϊο οἰαβῖ Ιθϑὰ ΟΠγίϑίο Ποιηΐπο ποβίρο, βδθουθηάσμη απο ἰρ56 Ῥαΐγθῃ [Ὸ- 
σδη5 ἀἴο11: ([)ὰ 1Π|5, Ῥαΐον βαηοίθ, τί βίοις ΘρῸ οἱ {τ ὉΠΊ1ΠῚ ΒΈΠΏ5, 1ἰἃ 
οἱ ἰδ ἴπ πος ἀππμὶ 5ἰηΐ.. πΠ|6 οοἱ δη η") γῸ5. 51Π6 ΠΔΟᾺ]ὰ ἴῃ πηϊΐαί 6 
οοπϊπηοίοβ Π60 ἰμηἰἰαογ65 6556 (Πα βιϊ, οὐπ5. οἵ ΠΟΙ Γὰ Θ5{18. 

Υ. 81 οηΐηι αροὺ ἴῃ βάγνο [ΘΙΏΡΟΓΟ ἰαἰθιη σοηβιιθίπἀϊπθὴ) Πααὶ 
. . . Ὁ "38 . 

οἰγοὰ ΕΡΙΒΟΟΡΙΠ νΘϑίΓ1}, (πᾶ6 ΠῸΠ Πυμηδηὰ 564 50101{415΄ {ἘΠ|, ἀαδηΐο 

2) ποποϑβίίονο οἱ ὕ0}}0ὺ Ἀα!]. 
9) το[ιρονοί Ῥα]. 
4) ᾿Ἰία ὁχ Ρὰ!. ἢθρ.. οπηιιηϊοί 5. υ0 8 

γα ρ. 
ὃ) δἰ ομϊ. Ἀρρ. 
60) 1)6᾽ ργαοσορίϊοο οχ αὶ]. ἢθρ., 

ρον [οοίἑοηθ νας. ΟἿ, 1 ον. 1, 10. 
1) 8οηϑιην (ἢν ὁ. γμιποίο) ΡΔ]., 

ἀθίη δϑηίοηίία Ρ. δοϊομπίϊα. 
8) ργ65 "670 165. νἱἀοηίπν ῥα]. 66. 
δρ. ΠΠ. 1) ποάιπηι 66. 
ἢ οἱ τῶ. Βα]. 
9) πιὸ ρογηιί ἴτν. Ῥά].. η16 ργ᾽0Ή1{-- 

εἰ Ὦθρ. 
4) μ' οι αϊς αἰϊδροϑίϊ ον 68. 
ὅ) οὶ οἴῃ. ἢθρ. 

αὶ 

θ).0...8: 20 
1) ἀοὶ Ῥα]., ἀθὶ ἰαηθη ταί ἡποὶ. (Ε. 

Ιἀοτν. ΤΠ. 1: 

(ὰρ.. .{Υ̓́. 
δοαιηὶ χορ. 

2) οἰΐαηι Ῥὰ}. 68. 
Θ, τ ὍΒ]ς 
4) εἰιρείαίίηι ἰἰθρ. 
5) ἀοηιϊιὶ Ἀθρ. 
0) τὠνανϊηναίο αὶ. 
1) οἴιι5 ἢἰῖο Ῥαὶ. 
8}. μὲ Ἀδρ. ΟἿ, 1ος. 17, 11.. 21]. 
9) εἱϊ6 ομΐην ὁεὲ Ἀθρ. 

(ἀρ. ἡ. 1) 6740 Ρ. ὁηπῖηὶ 
2) 8ρίγιαϊῖς Ἀθο. 

1) αἰϊδροϑδιοποην ραϑίογηι 

θρὸ Ἀδ6δ. 

215 “- 
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μᾶλλον ὑμᾶς μακαρίξω τοὺς ἀνακρεμαμένους" αὐτῷ, ὡς ἡ ἐκκλησία τῷ 

Κυρίῳ ᾿]Ιησοῦ, καὶ. ὃ Κύριος τῷ Θεῷ καὶ ΤΙατρὶ αὐτοῦ, ἵνα πάντα ἐν 

ἑνότητι σύμφωνα ῃ. Μηδεὶς πλανάσϑω᾽ ἐὰν μὴ τις ἐντὸς ἦ τοῦ ϑυ- 

σιαστηρίου, ὑστερεῖται τοῦ ἄρτου τοῦ Θεοῦ. Εἰ γὰρ ἑνὸς καὶ δευτέρου 
προσευχὴ τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει, ὥστε τὸν Χριστὸν ἐν αὐτοῖς ἑστάναι, 
πόσῳ μᾶλλον ἢ τὲ τοῦ ἐπισκόπου καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας προσευχὴ σύμ- 
φῶνος, ἀνιοῦσα πρὸς Θεὸν πίστει, πείσει παρασχεϑῆναι" αὐτοῖς" πάντα τὰ 
ἐν Χριστῷ αἰτήματα. Ὃ οὖν τῶν τοιούτων χωριζόμενος καὶ μὴ συνερ- 
χόμενος ἐν βουλῇ ϑυσιῶν καὶ ἐχχλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων 
ἐν οὐρανῷ, λύκος ἐστὶν ἐν προβάτου δορᾷ ἥμερον ἐπιδεικνὺς μορφήν. 
Σπουδάσατε͵ ἀγαπητοὶ, ὑποταγῆναι τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
καὶ τοῖς διακόνοις" ὁ γὰρ τούτοις ὑποτασσύμενος, ὑπακούειξ Χριστῷ 
τῷ προχειρισαμένῳ αὐτούς" ὁ δὲ ἀπειϑῶν αὐτοῖς, ἀπειϑεῖ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ᾽ 
ὁ δὲ ἀπειϑῶν τῷ γΥίῷ, οὐκ ὄψεται τὴν ξωὴν͵ ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ 
μένει ἐπ᾽ αὐτόν' αὐθάδης γάρ ἐστι καὶ δύσερις, ὑπερήφανος, ὁ μὴ 
σειϑαρχῶν τοῖς χρείττοσιν. Ὑπερηφάνοις δὲ, φησὶν, ὁ Θεὸς ἀντιτάσ- 
σεται, τὰἀπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν" καὶ ̓ Ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως 
σφόδρα. λέγει δὲ καὶ ὁ “Κύριος πρὸς τοὺς ἱερεῖς, ἐξ ὑμῶν ἀκούων, 
ἐμοῦ ἀκούει" καὶ ὁ ἐμοῦ ἀκούων, οὐκ ἀκούει ἐμοῦ, ἀλλὰ" τοῦ πέμψαντός 
με' Πατρός" ὁ ὑμᾶς ἀϑετῶν, ἐμὲ ἀϑετεῖ᾽ ὁ δὲ ἐμὲ ἀϑετῶν, ἀϑετεῖ τὸν 
πέμψαντά με. 

“Ὅσῳ οὖν" βλέπετε, σιωπῶντα τὸν ἐπίσκοπον, πλεῖον αὐτὸν φο- 
βεῖσϑε. Πάντα γὰρ, ὃν πέμπει ὁ οἰκοδεσπότης εἰς ἰδίαν οἰκονομίαν, 
οὕτως αὐτὸν δεῖ ἡμᾶς δέχεσϑαι, ὡς αὐτὸν τὸν πέμψαντα. Τὸν οὖν 
ἐπίσκοπον δηλονότι" ὡς αὐτὸν τὸν Κύριον δεῖ “προσβλέπειν, τῷ Κυρίῳ 
παρεστῶτα᾽ ὁρατικὸν δὲ ἄνδρα καὶ ὀξὺν' τοῖς ἔργοις βασιλεῦσι ϑεῖ παρε- 
στάναι, καὶ μὴ παρεστάναι" ἀνϑρώποις νωϑροῖς. «Αὐτὸς μέντοι ᾿᾽Ονήσι- 
μος ὑπερεπαινεῖ ὑμῶν τὴν ἐν Θεῷ εὐταξίαν," ὅτι πάντες κατὰ ἀλης- 
ϑειαν ζῆτε, καὶ ὅτι ἐν ὑμῖν οὐδεμία αἵρεσις κατοικεῖ" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀκούετέ 
τινος ἢ μόνου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληϑινοῦ ποιμένος καὶ διδασκάλου, 
καί ἐστε, ὡς Παῦλος ὑμῖν ἔγραφεν, ἕν σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα, διὰ τὸ 
καὶ ἐν μιᾷ ἐλπίδι κεκλῆσθαι τῆς πίστεως" ἐπείπερ καὶ εἷς Κύριος, 
μία πίστις, ἕν βάπτισμα, εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων 

ὕδρ. Υ. 1) ἀναχεχραμμένους 0 ΒΥ, 8) ἀποστείλαντά με ἘΟ Υ. 
ἀνακεχραμέγνους ἐν 

2) 64 πρὸς Θεὸν πίστει, πείσει ἐμὰ ΥἹ. ἘΣ οπ.. ΕΟΥ͂. 

παρασχεϑῆγαι εχ (οἀα. ΕΟΑΥ͂, υὶ 2 ἀμ ΤΡ ΕΑΥ͂. δὴλ ᾿ 
το πρὸς ϑεὸν. πίστει παρασχεϑῆ- ΒΟ ) νεῖ ογότι ο. » θῆλον οτι 

. [ἢ Β αἱ γυ!]β. πρὸς Θεὸν, πείσει ἀπ}: ν 
παρασχεϑῆναι. 4) ὀξὺ Ε. 

8) Ροβί αὐτοῖς ρυποίο ἀἰδυϊασυίατ ἴῃ Β. 5) παρεστάγαι οἴη. ἢ οοηίγτα [ΧΧ. 

4) ὑπακχούσει ΒΥ. 6) ὑπερεπεαινεῖ τὴν ἐν ϑεῷ εὐ- 

5) ν»ὺχ Ἐ-: ταξίαν ὑμῶν Ἐ. 

60) Ἑαάϊαὶ οχ ἢ οὐχ ἀχούει ἐμοῦ, τὴ οὐδὲ μέα 56ν. Ἐ. 
ἀλλὰ ΡΓῸ {υ ]ιΒ ἀοἁα. Β ΕΟΥ͂ εἰ γι!ρ. 8) χαὶ οἴῃ. ἢ ο. νοὶ. ἴηι. 

ΠΪ] ηἶβὶ γοοθη ἀχούξει οχ!θθηί. 8) ἀδιηη Ρα]. 
1) ἴπ Β δὶ μον, ἰᾶπη μευ. 4) γαίτοηι βίην Ρ. διιμη οἱ Ραίγρηι Ἀθρ. 
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Ιηᾶσ]5. γ05 ὈθαίΠοο, (αἱ ροπάθίϊα δὰ οὶ, 4αομιοάο ΕΟ] οἷα δὰ οι ὶ- 
ΠΠΠῚ [Θϑιμη, οἱ ἰρ56 Ποιηίηπ5. δ Ποιηϊπυιηἷ απ οἱ Ραίγοιηΐ, τ ΟἸηηΪἃ 
ἴῃ πη 5101 σΟΠΒΟΠΔηΓ ἃ 5ἰηΐ. ΝοΙηΟ ΟΠΘΡΓοῖ. 81 4π|5. ΠΟ {π6 1 ἰπ- 
{τὰ ἁἰίαγθ, ἰγδιι θ!ν ρᾶπο Πθῖ. 81 ΘηΪΠῚ ὉΠΙπ5. δαΐ ἀπογ πη ΟΥΑΙΟ ἰδη- 
ἰδπὶ πὰ νυἱγίαϊοιη,, ἢ αἱ ΟΠ βί5. ἴῃ οἷβ ΘΟηπἰϑίαϊ, «ιδηῖο τηᾶρὶβ ἰΠΠ]8- 
ΟἸΪαΓ δορά οἱ οἵ βδηοῖ] ΡΟΡῚΪ ΒΡ] ΙΟδίο ΘΟΠΒΟΠΔηΐΟΥ δάἀάβοθηάθης δὰ 
θουτη Ρογϑαυδάρί ῬΓΔΘϑίαΓΘ. ἰδ ΟἸΏΠ65. ΡΘΕ ΠΠΟΠ65. ἴῃ (ἢγιβίο. Ομ ΟΥΡῸ ἃ 
[41 Π}0Ὲ15 δὼ ἐρὴν ἀνὰ θὲ ΠῚ ΘΟΠΥΘΏΘΡΙ [π ΘΟΠΘΤΘΘ [ΟΠ ΘΠῚ 5ΔΟΥ Ποἴογπ, Εθ- 
οἰοβίαπιἢ ΡΓΠΠΟΘΘΗΙΓΟΓΡΊΙΠΠΙ ἀοβογΙΡίογατι ἴῃ ὁΔ6 10, ΙρῚ5 οδϑί ἴῃ φγθθδ 
Οὐ ΠΠΔη 5:68 Π) (ΘΙ ΟΠ 5 ΓΔ η57 ἢΠρΊΓΔΙΗ. Ῥοϑπαΐδ ΘΡΡῸ, ἀΠΠ ΘΟ 5511}, 
ΒΌΡΠΠΙ 6556 ΕΡΙΒΟΟΡΟ οἱ Ῥγοδθγίουιβ οἱ ΠιΔΟΟη158. Οπὶ θη ἰβί15. 51}- 
ἀϊία5. Ποῦ, ΟΠγΙβίο ομοά!, «πὶ δἷ5. ποοῦ σοπμοθϑϑίί. Οἷΐ γ6ΓῸ οἷβ ΠῸἢ 
ΘΟΠΒΘΠΒοΥΙ, ἴθϑιι ΟΠ γιϑίο ΠῸη. ΟΟηϑΟη{. ΟἿΣ δπΐθπι ΕἾΠΠΟ ΠΟῸῚ ΘΟΠ56Π- 
56 ΓΙ, πὸ νι ἀθῈ νἱΐᾶπη, 5648 ᾿νὰ Ποὶ πη Π6}}}{ 5ῈΡ 6. δα. ἨἩπϊαϑηηοαὶ 
ΟΥΡῸ (ΘΠ ΓΆΓΠΙ5. 65[, ΠΟΡΡΙΙ 5 Ὁ οἱ προ υθι5, Ταΐ πὸ οϑὲ βαθάϊία5. ρο- 
(ον θ5. ΘΠ ρΟΥθΙ5. Θηΐμι ,( ἰηπ||, (Π  υ5᾽ ΤΟβιϑε: παι 5. δαΐθ ἀαί 
σταίη. Εἰ ΠΟ ΥππρΣ ,ΘΌΡΟΘΥΌΙ ἰμΐ4π|6 οσογαη ἢ πιβάιιθ να]ά6... ἈΠ οἰ δἰϊδιη 
Βομμΐη5. ΒΔΓ 1015: Ὁ] ΘΗΪΠῚ νῸ5 ἁάϊου! τ, τπθ πα 1},᾿ οἱ 4πὶ πι6 

Δ ΠοΥἹ, διάϊοί ΠΠππὶ ἢ ἀαὶ τη6. πιϊδῖε : οἱ 4αϊ γῸ8 ϑρογηϊΐ, π|θ 5ρϑγηῖ: 
4ἱ ἃπΐθ Π6 5ΡΘΡΠΪ , ΒΡΘΥΠΪ ΘΠ], (αὶ πιθ τη 511. 

Υ1. θυᾶπάο οὐρὸ νἱάθιϊ5 ἰάσοῖο Κρ βοοριη, ρ]15. θὰμ {ἰπ|6ί6. 
ΘιπθΙὴ ἰάχαθ, {ποιὰ τα {{| ῬΑ ΟΡ [ΔΙη1188 ΡῬΓῸ 511ἃ αἀἰβρθηβδίίο 8, 510 ΠΟ5 
ΟΡΟΓίοι 5ΈΒΟΙΡΘΓΘ, ἀαθιηδάιηο ἀπ. Ἰρϑμη. 41] μ1{{||. ἔγρο Κρ βοοραμ 
τη ηϊ 6516. 516! ΙΡΒ511Π| Βοπιίπυπι ΟΡΟΥΙΟΙ ΘΟΒΓΘΙΠΡΙΑΤῚ οι ἀ5515[6ῃ- 
(επ. Ργοβρθοίογοπι μη η" νου οἱ δοίη. ἴῃ ΟρΡΟΡΙΡιι5. 515, ΓΘΘΙΒῈ5 
οΟρογίθί ἀββδίθυθ, δ ΠῚ ἃ588ίθυ ΠΟΊΩΙ 115. 1ῃ ΠΤΊΩ]5.. 1058. ἁπίθιη θ0πε- 

5πππ5΄ Ιαπἀαΐ νϑβίγαμῃ. ἰπ Π60 Βοπᾶιη ἀἰβρθηβαιοΠθη), (ἃ ΟΠΠΠ65. 88- 
ὁππάπιμπι. νου αΐθιη υἱνι15, οἱ ααΐα πὰ ΠδΟΓΘ515. ᾿ῃ[6᾽ νοὸ5. παρ ίαί. 584 
πος ΟΠ ΘΟ {15 ΠΟ], πἰδὶ 5011 [65 ΟΠ Ριβίο. νογῸ ραβίουι οἱ ἀοοίουι, οἱ 

5.15, ιθπηδ πη 11} Ραιΐ5. νο ἰδ 50 ρ511, ἀπῖμὶ ΟΟΡΡῈ5. οἱ ἀπτ8 Β5ρΡ|Γ - 

[π8, 40" ΠῚ πῃ ππὰἃ 506 Πάρθι ΘΟΠΟΪ51 5115, οἴὐη15. ΘΗ] ΠΟΙΏΪΏΙΙ8, ιηὰἃ 

ἢ ἀθ5, ἀπαπὶ Βαρίϊδημᾶ, ἀππ5 Ποιι5. οἱ Ῥαίθν. οἰμπίαπι, (αἱ ΒΌΡΘΙ ΟΙΠΠΘΒ 

5) συογαίοηι 6ρ. (δίογιμ οἱ, ΜΑΙ}, 18) αμάϊοξ Ἀορ. ΟἿ, [πι|0.. 10, 10. 

18. .30 ᾿ 14) οτηη, Ἀθρ. 

0) Εοοϊοδίαηι ἀ65. ἴῃ Ρᾷ]. Οἱ. Η6Ρ. 

12,..29. ΘΟΡΑΥΙ .) Ρεῦν,, 2,. 9: 

1) πιοπϑίγαης Ῥᾷὶ. Ἀθρ. 2) ὁπῖηι οἵη. Ῥᾷ 

8) Τὰ ῥτίπ5. Ρ4!., ΠῚ Δ ΠῈ χη ο18 1105) 9) Οἴμ᾽. ἴῃ Τηᾶγ6. ΟἹ ΠΗ. 

ὁοη56551 (510) «δὴν ([οτίθ 168:)) οἰ Ἴδί0 4) Πιοποϑίηιι5 Ἀθ6. 

ποη, οοπϑβοη. Οι απίοην ἢ ῖο πον 60}- 8) ὕοοο. ἐπ 60 ϑοπαηι οἵη. ἢθρ. 51- 

5οηϑογ, ποῖ, υἱάοὐϊλί υἱίαηι. Βἱπάθ οὐαί ἀϊβροϑίοηθην ἴῃ Βα]. 

9) Ιο. 8, 30. 6) ἀομηι Ἀθ6. 

10) οἱ πονν ἰδ 5. Ῥ!. Βρορ. 1) οἱ οπι. Ηθρ. 

11) ἄοιις ἐπιψιυῖ! ἰτᾶπβρ. 65. ΟἿ. ΓΡΕΙ, 8) 8οἰὲ 465. ἰη Ἀθ6. 

ὅ, ὅ. [ᾶ0. 4, 0. 9) υοὐὲβ ραιῖις ἷπν. Ρα]. θρ. (Οἱ. 

12) δφθγιηΐ οχ Β6ρ., φ6586)μ ῬᾺ]. Ερ!ι. 4, 4 544. 

γαϊρ. Οἵ. Ρ5. 118, 51. 10) οπιηία 68. 
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καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.“ Ὑμεῖς μὲν οὖν ἐστὲ τοιοῦτοι, ὑπὸ 

τοιῶνδε παιδευτῶν στοιχειωϑέντες, Παύλου τοῦ Χοιστοφύρου καὶ Τι- 

μοϑέου τοῦ πιστοτάτου.ἷ 

ΥΙ]. Τινὲς δὲ φαυλότατοι εἰώϑασι δόλῳ “πονηρῷ τὸ ὄνομα περι- 
φέρειν, ἄλλα τινὰ πράσσοντες ἀνάξια Θεοῦ καὶ φρονοῦντες ἐναντία τῆς 
τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας, ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν πενϑομένων αὖ- 
τοῖς" οὗς δεῖ" ὑμᾶς ὡς ϑηρία ἐκκλίνειν" δίκαιος γὰρ ἐκκλίνας, σώξεταν 
εἰς τὸν αἰῶνα" πρόχειρος. δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπωλεια" 
εἰσὶ γὰρ κύνες" ἐνεοὶ, οὐ" δυνάμενοι ὑλακτεῖν, λυσσῶντες," λαϑροδῆπτοι, 
οὺς φυλάσσεσϑαι χρή" ἀνίατα γὰρ νοσοῦσιν. ᾿Ιατρὸς δὲ ἡμῶν ἐστὶν 
ὃ μόνος ἀληϑινὸς Θεὸς, ὁ ἀγέννητος" καὶ ἀπρόσιτος, ὁ τῶν ὅλων κύριος, 

τοῦ δὲ μονογενοῦς πατὴρ καὶ γεννήτωρ᾽ ἔχομεν ἰατρὸν καὶ τὸν Κύριον 
ἡμῶν Θεὸν ᾿Ιησοῦν τὸν" Χριστὸν, τὸν πρὸ αἰώνων υἱὸν μονογενῆ καὶ 
λόγον, ὕστερον δὲ καὶ ἄνϑρωπον ἐκ Μαρίας τῆς παρϑένου᾽ ὁ λόγος 
γὰρ σὰρξ ἐγένετο᾽ ὁ ἀσώματος, ἐν σώματι, ὁ ἀπαϑὴς ἐν παϑητῷ σώ- 
ματι, ὁ ἀϑάνατος ἐν ϑνητῷ σώματι, ἡ ξωὴ ἐν φϑορᾷ, ὅπως ϑανάτου 
καὶ φϑορᾶς ἐλευϑερώσῃ" καὶ ἰατρεύσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν, καὶ ἰάσηται 
αὐτὰς νοσηλευϑείσας ἐν ἀσεβείᾳ, καὶ πονηραῖς ἐπυϑυμίαις. 

γΠ|. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς ἐξαπατάτω. ὥσπερ" οὐδὲ ἐξαπατᾶσϑε᾽ ὅλοι 
γάρ ἐστε Θεοῦ. “Ὅταν γὰρ μηδεμία ἐπιϑυμία: ἐν ὑμῖν ὑπάρχῃ," δυνα- 
μένη ὑμᾶς δυπάναι καὶ βάσανον ἐπαγαγεῖν, ἄρα κατὰ “Θεὸν ζῆτε καί 
ἐστεῖ Χριστοῦ. Περίψημα δὲ ὑμῶν καὶ τῆς ἁγνοτάτης" ᾿Εφεσίων ἐκ- 
κλησίας, τῆς διαβοήτου καὶ πολυὐμνήτου τοῖς αἰῶσιν, ἐχβάλλετε. Οἱ 
σαρπικοὺ τὰ πνευματικὰ πράττειν οὐ δύνανται, οὐδὲ οἱ πνευματικοὶ τὰ 
σαρκικὰ, ὥστε οὐδὲ ἡ πίστις τὰ τῆς ἀπιστίας, οὐδὲ ἡ ἀπιστία: τὰ τῆς 
πίστεως. Ὑμεῖς δὲ, πλήρεις ὄντες τοῦ “Ἵγίου Πνεύματος, οὐδὲν σαρ- 
κικὸν, ἀλλὰ πνευματικὰ" πάντα πράσσετε" ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τελειοῦ- 
σϑε, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 

ΙΧ. Ἔγνων δέ τινὰς παροδεύσαντας δι᾽ μῶν, ἔχοντας κακὴν δι- 
δαχὴν ἀλλοκότου καὶ πονηροῦ πνεύματος " οἷς οὐκ ἐδώκατε πάροδον 
σπεῖραι τὰ ξιζάνια, βύσαντες τὰ ὦτα, εἰς τὸ μὴ παραδέξασϑαι τὴν ὑπὶ 

9) πᾶσι ΒΟΥ. οἿ ἐλευϑερώσει 0 Υ, Ἰἰάθτη ἰατρεύ- 
10) παύλῳ τῷ χριστοφόρῳ, καὶ - θοῖπάθ γοοο. τνυχὰς ὑμῶν, χαὶ ᾿Ἰά- 

τιμοϑέῳ τῷ πιστοτάτῳ ΒΕΘΒΥ͂. μόνδϑη αὐτὰς ἀο5᾽ ἀοΓδηΐατ ἴῃ δα. Υ οββίαπδ. 
Εχοἰ 556 υἱάθίαν ΡΥΔΟροβ ἴο (ογἢππὶ οᾶ- ἀρ. ὙΠ. 1) ἐξατάτω Υ. 
Β.ΠῚ ΤΟΡΘΘΠΒ. 2) ὅπερ ΕΟ ΗΥ͂. 

ἀρ. ὙΠ. 1) δὲ Ο ἴῃ ἰοχίι, δεῖ δά 9) ὑπάρχη ο. ΒΕΆ, ὑπάρχει ΟΥ̓ 
ΟΥ̓ΔΠΊ. γα]. 

2) χοίγες Υ. Ἀ} ἘΟΥ ΒΟ ΒΕ. 
9) οἱ Ἡ. 5) δὲ ραν Γο] απ οἱ υν. ἐχβάλλετε 
4) λυσσοῦντες ΟὟ. ϑυβθίπάε. λα- 510} ρουϊοάϊ ἤἥποπι ἰπ Οοά. Νγάρχιο. ἀἀ- 

ϑροδῆκτοι ὁ. ΒΟΥ, λαϑρόδηχτοι Ἐ, ἀϊία οπηϊππὶ ΒΕ Ὁ ΒΥ͂. 
λαϑροδῆκται γα ]ρ. θ) ἁγιωτάτης Β. 

ὅ) ἀγέννητος εχ ΒΟ ΒΥ͂, ἀγένητος Τὴ ἀπιστείας --- ἀπιστεία ΟΥ̓, 11- 
Β Υο85. [πὰ οἰἴδπι ἴῃ Εν ἀΡὶ ἀδοϑί τηθιηθηιπὶ οὐδὲ 

θ) τὸν οπι. Β, ἡ ἀπιστία τὰ τῆς πίστεως. 
Τὴ ὕοοο. ὃ ἀϑάνατος ἐν ϑνητῷ 8) πνεύματι χαὶ Ρ. πνευματιχὰ 

σώμ ατι ποὴ ἰθρ. ἴῃ Β, ΟΥ, πνεύματι Τ. 
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οἴ ῬῸΡ ΟΠΊη65 οἱ ἰπ ΟΠ 15, Υο5. ΘΡσῸ δϑβίοία ἰδ]6 8", 4ὶ ἃ [411 Θγι- 
αἰ οϑίϊα, ποὺ οϑί, ἃ Ῥαμὶο (νι ϑι τὸ οἱ Τηοίμθο ἢ ἀο] 155τηο.͵2 

Υ11. θυϊάδπι ἁτπίομηἡ [4]ΠΠὰ 065 σΟΠΒΘυθυαμΐ (010 τηδισ0 Ὠομθηἦ 
ΟΠγΙδιῖ οἰ ΓΟ ΠΙρΟΥ ΓΟ ; 564. Δ] 4ὰδηΐὰ ἰπάϊσπα 60 ἁρθηίθβ οἵ δοπίγαγ ἃ 
ἀοοίγιηδθ ΟἿ] ϑδριθηΐο5, δά Ἰη(ΘΥ ΙΓ 50Π1ΠῚ 510 1η6΄ ᾿ρ515 ΘΟΠϑθη πηΐ: 
405 ΟροΓίοι γὸ8 ἰδηᾳαιδπι θα ϑ[]ὰ5 ἀθο!ηᾶγθ. οΠιβίπβ' ᾿η4α1, «ΔΘ ΟΠ ΠΔῃ5 
δνδάθί ἴῃ ἀθίθγ πὶ : ΘΧί ΓΔ ΠΘι5. ΘἰΘηΪΠἢ ἀἰι6. Δ] 16 η1ι5. ΘΓ ἃ}} ΠΡ ΟΓΊΙΗΙ 
Ροράϊομο.ὅ διιηΐ ἰρίταν οἀπ65" πα, ΠῸΠ να θηΐθ5 Ἰδίγαγο, γα θ᾽ 4ϊ οσοα 6 : 

{πὸ5 Οὔ ΒΟΡνΓ. Ορογίοί, [58 ηΔὈ}]} 61 ᾿ΔΗΘΊΊΟΓΘΙΙ ΠδθΘη(65.. ράϊοιι5. δῖι- 
[61] Ποϑίου' οϑί 50π|5 νυ 5 Πθιι5, ἰησΘἢΪ{π|5 οἵ ᾿ην151}}}15, ΠΟΤ ΠΠ15. ΟἸΠΠ ΠῚ, 
{προ η 1 γΘΓῸ Ρᾶΐο" οἱ σθηογ. ΠΑΡ ΘΙ5. ἃπΐθη ΠΠΘ]ΟἸ1Π] οἰϊαπη Ὠ ΟΠ Ϊ- 
Ὠ1Π) ποίσῃ οἱ Πραμπΐ [65πὶ (ΓΙ βίαμη, δηῖθ βϑου!α" ΕἸ] 1} πη! ρθη μὴ 
οἵ 1η ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ δ ουθιη, ροβίθα νΘΓῸ οἵ ΠΟΙ πο) οχ Ναγια ὙἹΡΡΙΠ6: Υοι- 
θύμη ΘηΪπ),, ἰπαυῖ, (ΘᾶγῸ [ἀοίτιη σι.“ ΙΠΟΟΥΡΟΓΔΙΪ5 1Π ΘΟΥΡΟΓΘ, ἱπηρᾶ551}]- 
15. 1 ΘΟΓΡΟΓΟ Ρᾶ551011, ΠΗΠΊΟΡΔΠΙ5. ἢ ΘΟΙΡΟΓΘ ΙΠΟΡί8]1, νἱΐαὰ [ἢ ΘΟΓΓΡῚΙ- 
Ρίϊομθ, πὶ ἀθ πηοῦίθ οἱ σουγιρίίοηα ΠΠΡοΓοΐ οἱ οαγοί ΔΠΪπὰ5 ΠΟβίγα5, οἱ 
5δηρί 658 [Ππ|5ὰ5 Π]ΟΓΡῸ ΠηΡΙΘίαΙΙ5. οἱ 1Π] {15 ἀ6 5:46 7115. 

ΥΠΠ. ΝΌΠῈ5 ΟΓΡῸ νοβίγιιη βοαποδίανρ: αἀαοά οἱ 46 υοθὶθ οοηῆάο : 
ὉΠῚ1ΠῚ ΘἴΘΠἾ ΠῚ ΟΠΊΠ65 6515. Οαδηο δηϊπὶ πΙ 61} ἰὴ ν 5 Γποῦὶζ, {ποἃ νο5 Ρο- 
{πον ΘΟΙΠααΪΠ 6. οἱ (ΟΡ πίπμη ϑαρουϊπάποθνθ, βθοιπάμπη Πϑιμ Υἱν {5 :ἢ 
οἱ οὐἱΐ Ομ βιϊ σαθίθοιο νοϑίγα οἱ Ἐφοϊθβϑίᾶθ ΕΡΘϑίουπι, {πὰ οϑί δχὶ- 
᾿ἰαϊγῖχ οὐ. τησϊίαπιη απ 4}}}}158. (ΡΠ 165. οπϊμη ΒΡ Γ [8}1ἃ π0η ροϑϑαηῖ 
ἈΡΘΓΘ, ΠΟΙ 5ρ|ΓΠπ8]6 55 σαΓΠΔ]1ὰ: 5ιοαί προ 465 δὰ, {ιὰ6 πηι" ἰη!- 
ἀοΠ 115, ΠΘπ6 ᾿πΠΠ 6! 5 6, 4πᾶ6 5ιηΐ 46]. Υ0ο5. Υ6ΓῸ Τρ] οἱ ϑδριγιία 
ϑαποίο, ΠΟ Π}! οάγηα]6, 5 οἠηηϊᾶ ΒΡ Γ ἰ8}1ὅ ἃρὶί6. Ὁπυβααΐβ6 νΘβί γα ΠῚ 
ΡοΡίδοίβ᾽ ἡ 51} ἴῃ ΟΠ γιβίο [651, 4π|ι δϑί βαϊναίου. ΟπΠΠἾΠπὶ ΠΟΙ ΠῚ, [ηὰ- 
χἰ πιο ΠΑ ΘΙ απ. 

ΙΧ. Αρῃονὶ ΘΗΪη Δ] Π105 ΘΧ ΥΟ}} 15 ἃ νἱὰ νϑυα(!5. ἀἰβοΘ ἄθη [65 Π]Δ]Δ ΠῚ 

ἀοοίγ! πα μά θ6γ6 Δ] 6ηὶ οἱ ΠΟ 5511Π}1 ΒΡ ΙΓ [8.. Οπΐθτι5. ΠῸη {γα 5{15. 5ΘΟΙ5 

γἱᾶπι 56 ΠᾶΓ6. δἰζαηϊα,͵ ΟὈϊαΓαΠΐ65 ιΓῸ5 δα ποηἦ 5150] Ρ,6 Π411Π| ΘΥΓΟΓΘΙῚ, 

11) ἐαϊο5 ὁδίοίο ἰγᾶμβρ. ἢδρ. (ϑυρτδα 4.) Ρα]., οὔμιθ5 θίθηηι τμΜΉ. 

12) βαοϊεϑῖηιο 465. ἴῃ ἢθρ. οε[}5 θο, 
2) ροίογι! Ῥαᾳ]. Ἀδρ. 

ὅδρ. ὙΠ. 1) ἐρίων Ῥα]. Ἀθ6. 8) υἱυοίἐ5. Ῥὰ]. Ἀθδ. 

2) τιαϊίφηο (584. ρΡᾶγνα!α ἰδοιπἃ) Π0-- 4) ΟἸινδιὶ 465. ἴῃ ΒΔ]. ' 

γιθη, Ἀθρ. 5) δηΐηι βιρτδδά, ἴῃ Βθρ. ϑαθίηάθ 

8) ΟἿ Ργονυ. 10, 25. 11,3. Εβαὶ. ὅθ, 10. ϑρίνιαἰῖα ῬᾺΙ. 

4) οπΐηι μθα. ϑθῖπά6 οἱ (βιθποίαίαπ) θ0) 5ρίγ]αἴος5 Ῥα]. 

οἱ Ῥ. αἰφιιε ΡΔ]. 1) εἰ Ῥα]. Βοβ.. ᾿ 

5) ργοάϊίϊοηο Ῥαὶ. 8) δι: 5 ρ δὰ ἀβουϊρίθπι ἴῃ Βορ. 

Θ) σαγηθ αὶ. 9) 5ρ ν»]αἰΐα Ῥα!. : 

1) ὕοῦοο. οἱ Βοιμη, ἰΓΔΉΒΟΥΙΡ51 οχ Ρ]. 10) ργοζοοίιι5 ῬΑΙ. 

ἢδρ. : 11) πιασίηνο ατΐθην Ῥα]. 66. (δίθυ πη 

8) παίιηη, ἰἸηϊοροπαηΐ Ρᾶ]. ΒΘβ. οἵ. Τὰ. 4,.10. 

9) 66, οτῃ. Ραὶ]. ΟΕ, Ιο. 1, 14. ; 
(δρ. ΙΧ. 1) τἰζαπίαπι Ῥαᾳὶ. Ἀθβ. 

(δρ. ΥἼΠΙ|. 1) ολῆθ8 θη ηι 6 5118 τ] 2) ἀοηυΐπιμη, ῬΑ]. 
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αὐτῶν" καταγγελλομένην πλάνην, πεπεισμένοι τὸ λαοπλάνον" πνεῦμα, 

οὐ τὰ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὰ ἴδια λαλεῖν" ψευδολόγον" γάρ ἐστι" τὸ δὲ 

“Ἅγιον. Πνεῦμα οὐ τὰ ἴδια, ἀλλὰ τὰ τοῦ “Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ “Κυρίου, ὡς καὶ ὁ Κύριος τὰ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἡμῖν 

κατήγγελλεν ὁ Ὁ λόγος γὰρ, φησὶν, ὃν ἀκούετε, οὐκ ἔστιν ἐμὸς, ἀλλὰ 

τοῦ “πέμψαντός μὲ Πατρός" καὶ περὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ “Ἵγίου᾽ Οὐ 

λαλήσει," φησὶν, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκούσῃ παρ᾽ ἐμοῦ. Καὶ περὶ 

ἑαυτοῦ φησὶ πρὸς τὸν Πατέρα" ᾿Εγώ σε, φησὶν, ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς᾽ 
τὸ ἔργον, ὃ ἔδωκάς μοι; ἐτελείωσα᾽ ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀν- 

ϑρώποις. Καὶ περὶ τοῦ “Ἵγίου Πνεύματος" ᾿Εκεῖνος ἐμὲ δοξάσεν, ὅτι 

ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει. Τὸ δὲ πλάνον πνεῦμα ἑαυτὸ" κηρύττει, τὰ ἴδια 
λαλεῖ, αὐτάρεσκον γάρ ἐστιν ἑαυτὸ" δοξάζει, τύφου γάρ ἐστι μεστόν 
ψευδολόγον ὑπάρχει, ἀπατηλὸν, ϑωπευτιχκὸν, κολακχευτικὸν," ὕπουλον, 
δαψωδὸν, φλύαρον," ἀσύμφωνον, ἀμετροεπὲς, γλίσχρον, ψοφοδεὲς, οὐ 
τῆς ἐνεργείας" ῥύσεται ὑμᾶς' “Ἰησοῦς ὁ" Χριστὸς, ὁ ϑεμελιώσας ὑμᾶς" 
ἐπὶ τὴν πέτραν ὡς λίϑους ἐκλεκτοὺς, εὐαρμολογουμένους εἰς οἰκοδομὴν 
ϑείαν"" Πατρὸς, ἀναφερομένους"" εἰς τὰ ὕψη," διὰ Χριστοῦ τοῦ ὑπὲρ 
ἡμῶν σταυρωϑέντος, σχοίνῳ χρωμένους τῷ “Ἅγίῳ Πνεύματι" πίστει δὲ 
ἀναγομένους, "Ὁ καὶ ἀγάπῃ κουφιζομένους ἐκ γῆς πρὸς «οὐρανὸν, συνο- 
δοιποροῦντας" ἅμα ἁμῶώμοις. "Μακάριοι γὰρ, φησὶν, οἵ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, 
οἵ πορευόμενοι ἐν" ̓ νόμῳ Κυρίου" ὁδὸς δέ ἐστιν ἀπλανὴς, ᾿Ιησοῦς ὑχὶ 
Χριστὸς" ᾿Εγὼ γὰρ, φησὶν, εἰμὶ ὁ ὁδὸς καὶ ἡ ξωή᾽ ὁδηγεῖ δὲ ἡ ὁδὸς πρὸς 
τὸν Πατέρα" «Θυδεὶς γὰρ, φησὶν," “ ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα, εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ. 
Μακάριοι οὖν ἐστὲ ὑμεῖς οἵ Θεοφόροι, πνευματοφόθοι, ναοφόροι͵ ἅγιο- 
φόρον," κατὰ πάντα κεκοσμημένοι, ἐν ταῖς ἐντολαῖς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
βασίλειον ἱεράτευμα, ἔϑνος ὃ ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν" δι᾿ οὗς ἀγαλλιώ- 

μενος ἠξιώϑην, δ ὧν γράφω, προσομιλῆσαι τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν 
ἐν ̓ Εφέσῳ, τοῖς πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ἰησοῦ. Χαίρω οὖν ἐφ᾽ ὑμῖν, ὅτι 
μὴ τῇ ματαιότητι προσέχετε᾽ οὐδὲ κατὰ σάρκα ἀγαπᾶτε, ἀλλὰ κατὰ Θεόν. 

Χ. Καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων δὲ ἀνθρώπων ἀδιαλείπτως προσεύχεσϑε" 
ἔστι γὰρ αὐτοῖς ἐλπὶς μετανοίας, ἵνα Θεοῦ τύχωσιν " μὴ ὁ πίπτων γὰρ 
οὐκ ἀνίσταται; ἢ ὃ ἀποστρέφων οὐκ ἐπιστρέφει ; ̓Επιστρέψατε οὖν αὐ- 

Α 
(δρ. ΙΧ. 1) ὑπὲρ 
2) λαοπνάνον Ἀ. 
9) ἱνευδολόγων ΕΟ. 
4 ἀλλ᾽ ὁ. ἢ, ἀλλὰ ΒΟ Υ͂ νυ ]ρ. 
5) τὰ οῃ. ἘΟΥ͂. 
0) ἀπήγγελλεν Ἐ. 
1) λαλήσε (510) Υ. 
8) ἑαυτὸν ΟΥ̓́, ἴῃ ΠΠ|π|85. τηᾶγο. Θπθη- 

ἀ αὐ]. 
9) ἑαυτὸν Ὁ ἢ, πἰγοθῖνὶ5. ΘΟΥΓΘοἴθτη 

αὐτῶν Β. 10) ἡμᾶς Ε ο. 
117) ϑεοῦ Β. 
18) ἀναφερομένοι(ρΓοχγίομο) ΟΥ, 

ἀνα ΕΘ ΟΜΈΝΝ: ΕΆ. 
19) υψει Υ. 
20) ἀγναγόμενοι ἢ, ἀναγώμενοι 

ΕΥ͂Ο, ἴῃ Ἰΐοὸ ὁ 5018. Νοχ χουφιζό- 
μέεγοι Ρ. χουφιζομένους ἘΘΆΝ. 

21) συνοδοιποροῦντας Β, συνοδοι-- 
ποροῦντες ΕΟ Υ͂, ὅδοι ποροῦντας δο85. 

γοί. [ηἰ. 

ἴῃ ἑαυτὸ. Απθῖσιὰ δϑί βουϊρίασα (σά. Υ, 
ΒΙΡΓα ΟἾΪ5. 0 ἢ)Α])65 ἊΝ 

10) οοο. τύφου γάρ ἐστι μεστὸν 
οἸηἰ ἰοπα 6556 νἱἀθηίαν ὁ. ἢ οἱ τοί. [πἰ. 

11) χολαχευτικὸν 465. κι ΕΟ Υ. 
12) φλοίαρον 5.ν. ΟΥ̓. 
15) ἐνεργίας. Ε. 
14) ἡμᾶς ἘῸΆΥ νοεῖ. Τηί. 
15) ὃ δαάϊαϊ οχ Ἀ. 

22) ἐν ῬΓΔοίδτηΐβί! γοϑξ8. 
29) 0 οῃ. ΕΟῪ: 
24) φησὶν ἀ65. ἴῃ Β ΕΘΆΥ. 
26) γοοο. πνευματοφόροι, γαοφό- 

ροι, ἁγιοφόροι π0 ἢ 5ππηί ἰη ἢ, οἱ Γᾶ Ρ 88 
ἁθιπἀδηΐ; ναοφόροι οπι. ΕΟ Υ͂. 

(δρ. Χ. 1) τύχωσιν ΟΥ̓́, τύχωσι 
ΒΕῊ νὰ]. 
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{αὶ ἃ} ἰρ5ὶ5. ργδράϊοαίαι", βοϊθηίοβϑ᾽ «πὰ ᾿ἰϑιη0 1 5ρ γ ι8 οϑὲ ΘΥΤΌΓΡΙΒ, 
ΠΟ ἃ 4π80 5ηΐ ΟΠ γΙ5ι1, 504 σὰ Ιο΄ιθη5. ΔΙ] αα5. οἰθηϊηι 681, 
ϑαποία5. δαΐίθπ) ΡΙΓΙΪ 5. ΠΟ 8πἃ ΡγΟΡΥὰ ἰοααϊ αν, 56 θἃ ἀἋτπὰ0 5η| 
(μγ βι1, μ6. ἃ 56ΠΊ|6|ρ850, 564 ἃ ΠΟΙΪηΟ, ϑιοιξ οἱ Ποιηΐηι5 ἃ {τὰ ἃ 
Ραΐγα διάϊνιι ποῖ ἀπηπποὶαί. ἡ ϑονρπιο, ἡ ἱπααϊί, ἀπο δ 5.15, ποπ 65. 

Ἰπθι15, 564 οἷιϑ, {πὶ πὶ τηϊβιί.ς Π6 ϑαποίο νογὸ ϑρί γα ἀϊοῖ!: ΝΟ ΘΗΪπῚ 
Ιοαιαοίι ἃ 56, 564 4ιδθοιθηχαθ δάϊουι! ἃ πη6.. Π6 856 δαίθιῃῃ αἰϊἷ Ῥδίυγϊ: 
Ἔρο [6 φ᾽ου ἤοαν! ΘῈΡΟΡ (ΘΓΓᾶΠ), ΟΡὰ5. ΡΘΓΐθοι, ααοὰ ἀθάϊδι1 τ1}ϊ πἰ [ἃ- 
ΟΘΓΘΙΙ ; ΠηΔη [6 5ἴᾶν1 ΠΟΙΠ6η. (πὲ ΠΟΙΏΪΠἰθιι5.. Π 6 δριγιία ϑδηοίο αἰ: 4116 
᾿η6 ᾽ν  Ποαθ , ἢ «πἰὰ 46. πιθ0 δοοὶροί, οἱ ἁπη απο 1} νο 5. ΕὙσΟ αἰοι- 
{π᾿ ἡ ΘΟΡΙΠῚ ἰρϑαιη Θ]ΟΥΠ οαΐ, ἃ 4πὸ οἱ δοσορίί, αιοά ἰδοογοί ; οἱ ἰρϑιπη 
ΡΓδοάϊοαί, αἴαιιθ οἰτι5. νϑυ θὰ ΡΓΟΠαΠΟΙαί. ΌΡΓΟΡῚΒ. 1116 ΠῚ ΒΡ [π|5. ΒΘΙΡΒΌΠΩ 
ΡΙΓΔθάϊοαΐ, δὰ ρΓΟρΥΪὰ ἀϊοθηβ: 5101 Ρ]ΔΟΘἢ5. οἴη 68[, οἱ βθίρϑῖιπι 910- 
γΠ οα΄. ΑΘΘΥθ 5. ΠΔΙΏΠ116 65[, Ρ] 6 πη 5 Θχίδηβ [Δ]5}]Π 0 {π|οὺ, βθάποίον, [ΠΡ ΊΟΙΙ5, 
ΒῸΡΟΥ 5, ΥΓΟσᾶη5, γΘΥΟ5115, Αἰ 550 η 15, ἱΠΠΠ]ΘΠΒ 1] ἃ[π|5, ΠΙΡΤ ΟΡ ΠΪ5., ἰπ- 
τηἰ4π5. Π6. Οἵμἶπ5. ΟΡΘΓΑἰ ΟΠ }}115. ΕΠ Γαν} πὸ5. [6515 ΟΠ γΙβίιβ, ππ Δ 5. ἢ 05 
ΒΌΡΟΙ Ροίγδη ἰΔη πάγη ἢ ἰαρί 65. οἰθοίοβ, 4πὶ ἂρίϊ βαπί δὰ ρα οίαμ ὅ 
Π6ὶ Ῥαίγιβ, οἰθναί ἴῃ ἁἰία ἃ (εἰιϑίο, 4 ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 ΟΥΙΟΙΗΧχα5. οϑί; 
ὀοπίοτγίαϊο5. ϑρὶεα ϑδποίο, ἴῃ Πάδ ἰηἰτοάιιοίος, ἡ οἱ ἀἰ!θοιίοπθ οἰδναίος ἃ 
[Θγγὰ δά σδϑί πῃ, ἀπ θα] αη!6 5 ἱπηπιδ οι αί6. ,Βοαίὶ Θηἰπι,, ἰΠ4 11, «ἰπηπ]δ οι (1 
ἴῃ νἱᾶ, 4αὶ Δι θ]δηΐ ἴῃ Ἰορο Ποιηίη!. Ὑ᾽ὰ Θηΐπι 516. ΘΡΓΟΓΟ οϑὺ [6515 
Ομ βίαβ, βἰοαι 7 ἴρ56. αἰδ: Ερο βιπη νἱὰ, νυ 5} οἱ νἱῖα.. Ὠθάποι! απιίθιῃ 
[ᾶθο νἱὰ δὰ Ῥαίγοιῃ : ,(Νϑιηο θηΐμ, “ἢ ἰηταϊ, (νϑηι εἶ" δά Ῥαΐγοιη. εἰδὶ ρθὺ 
16. Βραί! οὐρὸ δϑίϊβ νὸβ Ποιίουὶ, ΒριΡΘΡῚ, βαῃοι 6 γ].,. (ΘΙ ΠΠΘΡῚ,. ἴῃ 
οἰ Πΐ 115. Οὐ μδίϊ ἴῃ τηὰπάδι 5. [65π ΟΠ εἰβιϊ, σορηαμ ἡ ϑδοθγάοία!α. οἱἦ ἢ σὴν 
βᾶποία, ρΟΡαΪ5. ἴῃ Δ αι} 10π θη: ἴῃς αἰριι5 Θχϑυ!λη5. ἀἴσηι5 οἰ θοία5 
ΒΌΠῚ, ΒΘ {π05. 5010, ΔΠΟ4ὶ σαποίοβ. {αὶ απ ΕρΠοϑὶ, ἤΠά6] 65. ἴῃ (ΠΥ Ἰβϑίο 
[65ι.5 Ολπάθο ομΐμ ἰπ νΟθ158, 4αϊὰ γαμεϊαι ποι ἰη θη 5, Ὁ θά θὰ, 
{π86 5Θοιαπ τη ΟΔΡΠΘΠῚ 5πηΐ, αἰ Π|0 1115, 56 ἃ θὰ, 486. δπηΐ βθοιπάϊμη ΠΘ.Πι. 

Χ, ΕΠ ῥγὸ αἱϊὶ5. ποι θιι5 ογαΐθ ἱπάοϑιπθηΐον :" οδί θα. ἴῃ {ΠΠ15 
ἔ 3 3065, αἱ Ποθμη πη θη" δα ρίβοὶ. ΟΝαηααϊᾷ «αὶ οδ΄ τη χα," (πο Δα ἰ- 

οἰθί, αἰ γτοδυῦσαῖ ὁ δπὰΐ {πὶ ἀνογ{π|, Π0ἢ σοηγοείαν “5 (ΟΠ Υ Γμληὶ ΘΓΡῸ ᾿ 

8) 5οἱρηΐο5 ἀθοϑί ἴῃ ἢθρ. 14) ἱπίγοάιοίος οἵη. ᾿ἰθρ. 
4) Νόχιιο α 8θηϊιθίρ80 804 66. πιιὰθ 16) ὁἐοπἤοτίαίος 5ρ1)1{| δαποίο ἴηι ἢ 46 

διμι οἰιυνϊεί. Νθαιιθ α 5θηιοίρ80.: 561 α ἐη!Ῥοαιοίος ἦν ἤ46 εἰ αϊϊοοίίοπα. οἰθυαΐο 5 
ἡἀοηνΐηο, 5ἱουί οἱ (ἰοηυϊηιι8. οα χιιαθ α ραΐγε αὐ δοἴ ἘΔ]. 
αταῖυϊ! ποὺὶς απηιμοῖϊαί Ρ. ποὺ ἃ 8θηιθί-- 10} ΡΞ 1.19: 1: 
ἦρ80 απηνιμνοὶαί Ῥὰ].; πθφιθ ποῖαι 11) 5ἱοιμὲ ῬᾺ]. Οἵ, 1ο. 14, 0. 
πίθου 6 4115. οὐ 5515. Ηρ. 18) οἱ υογίίας αὶ. 

δ) φιιοηὶ (οὐαί 40) ηιοίο Ῥα]. (ε- 19) οηΐην 465. ἴθ ἢθρ. 
(ογππὶ οἵ. 1ο. 14, 24. 20) υοηῖοί Ῥαᾳ]. Ἀθρ. 

60) 81. ἀδάϊ εχ Ρα]. ἤθρ., 96 ϑρέγίίι 21) δοῦοο. 961 ἤϊ6 τηλισὶπὶ δάϑουρία 
δαποίο να]ο. Οἵ, 1ο. 16, 18. ἴῃ ΡΔ!ὶ. 

7) ατΐοηι Ἀθρ. 222) ᾿χδηλιον ΒΟ ἘΠ ον θι 
8) οἰαγβοαυὶ Ἀδρ. ΟἿ, 1ο. 17, 4. 0. 28) οἱ οἴη. ἢδθρ. 
9) οἰαγίβοοθὶε Ἀθς5. ΟἿ, 1ο. 16, 14. ΦΑΊΕΡΙι. 1,1: 
10) ωΐον υοϑένιην ΒΔ]. 25) ποῖ υαπϊαϊὶ ἐμ οηαἰς Ῥὰ]. Ἀδρ. 
11) διρογοϊϊοδυ5 δ]. ἂρ. Χ. - 1) ἃ]. δε. ΟΓ. 
12) βάος (ὁ. Ρυποίῖβ 5.00 051{|5) 1π- 2) ὑπάδϑίμπθηθν ογαίε ἰην, Ρ!ὶ. 

ἰθῃΡ οἷ, Ρα]. 8) -1δν. 8,14. 
18) οαἀϊβοίιηη, βαποίμηη, Ῥᾶ]. Β6ρ, 4) ὁοοπυογίοίι" ἈΘ6. 
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τοῖς" μαϑητευϑῆναι ὑμῖν. Γίνεσϑε οὖν διάκονοι Θεοῦ καὶ στόμα 
Χριστοῦ. λέγει γὰρ ὁ Κύριος" ᾿Εὰν ἐξαγάγητε" ἐξ ἀναξίου τίμιον, ὡς 
στόμα μου ἔσεσϑε. Γίνεσϑε πρὸς τὰς ὀργὰς αὐτῶν ὑμεῖς ταπεινόφρονες᾽ 
ἀντιτάξατε πρὸς τὰς βλασφημίας αὐτῶν ὑμεῖς τὰς ἐκτενεῖς εὐχάς" αὐτῶν 
πλανωμένων στήκετε ὑμεῖς ἐν τῇ πίστει ἐδραῖοι" νυκήσατε τὸ ἄγριον 
ἢϑος ἐν ἡμερότητι, τὸ ὀργίλον πρᾳότητι" “ Μακάριοι γὰρ οἵ πρᾳεῖς" 
καὶ Μωσῆς πρᾷος παρὰ πάντας ἀνθρώπους καὶ 4αβὶδ᾽ πρᾷος σφόδρα" 
διὸ καὶ παραινεῖ Παῦλος, ΖΔοῦλον, λέγων," Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσϑαι, 
ἀλλ᾽ ἤπιον είναι πρὸς πάντας, διδακτικὸν, ἀνεξίκακον, ἐν πραότητι 
σιαιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιϑεμένους" μὴ σπουδάζοντες ἀμύνεσϑαι τοὺς 
ἀδικοῦντας ὑμᾶς" Εἰ ἀνταπέδωκα γὰρ, φησὶν͵" τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι 
κακά" ἀδελφοὺς αὐτοὺς ποιήσωμεν τῇ ἐπιεικείᾳ" 5 εἴπατε γὰρ τοῖς μι- 
σοῦσιν ὑμᾶς. ᾿Αδελφοὶ ἡμῶν ἐστὲ͵ ἵνα τὸ ὄνομα ; τοῦ" Κυρίου δοξασϑῇ" 
καὶ μιμησώμεϑα τὸν Κύριον, ὃς λοιδορούμενος. οὐκ ἀντελοιδόρει, σταυ- 
φούμενος οὐκ ἀντέτεινεν͵ ν πάσχων οὐκ ἠπείλει,." ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν τον 
προσηύχετο᾽ Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐκ οἴδασιν ὃ ποιοῦσιν. Τλο- 
πλέον ἀδικηϑεὶς πλείονα , ὑπομείνῃ, ̓Ὁ οὗτος μακάριος᾽" εἴ τις ἀποστερηϑῇ, 
εἴθ τις ἀϑετηϑῇ διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, οὗτος ὄντως Χριστοῦ ἐστί. 
Βλέπετε, μὴ τοῦ Διαβόλου βοτάνη εὐρεϑῇ, ἐν ὑμῖν" πικρὰ γάρ ἐστι καὶ 
ἁλμυρά τις αὕτη. ΜΝήψατε, σωφρονήσατε" ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

ΧΙ. ἜἜσχατοι καιροὶ λοισόν εἰσιν" αἰσχυνϑῶμεν͵ φοβηϑῶμεν τὴν μα- 
προϑυμίαν τοῦ Θεοῦ" μὴ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς 
ἀνοχῆς καταφρονήσωμεν᾽ ἢ; γὰρ τὴν μέλλουσαν ὀργὴν φοβηϑῶμεν, ἢ 
τὴν ἐνεστῶσαν χαρὰν ἀγαπήσωμεν ἐν τῷ νῦν βίῳ᾽ ἔστω δὲ ἡ ἐνεστῶσα 
χαρὰ καὶ ἡ ἀληϑινὴ, τὸ" μόνον ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εὑρεϑῆναι, εἰς τὸ 
ἀληϑινῶς ξῆν. Χωρὶς τούτου μηδ᾽ ἀν᾽ ἀναπνεῦσαί ποτὲ ἕλησϑε᾿ οὗτος 
γάρ βου ἡ ἐλπὶς, ὈΡτος τὸ καύχημα, οὗτος ὁ ἀνελλιπὴς πλοῦτος, ἐν 

᾿ᾧ τὰ δεσμὰ ἀπὸ Συρίας “μέχρι Ῥώμης περιφέρω, τους πνευματικοὺς 
μαργαρίτας, ἐν οἷς γένοιτό μοι τελειωϑῆναι τῇ προσευχῇ ὑμῶν μέτοχον 
τῶν παϑημάτων Χριστοῦ, καὶ κοινωνὸν τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ «γενέσϑαι, 
καὶ τῆς ἐκ “νεκρῶν ἀναστάσεως, καὶ τῆς ἀνεχλιποῦς" ζωῆς, ἧς γένοιτό 
μοι ἐπιτυχεῖν, ἵνα ἐν κλήρῳ ᾿Εφεσίων εὑρεϑῶ τῶν Χριστιανῶν, οἱ καὶ 

2) αὐτοῖς εχ ΒΕῸ ΗΥ͂, αὐτοὺς νυ]ρ. 14) ὑπομείνει δος ἢ ΟἷΝ: 
9) ἐξαγάγηται ἣν 15) εἴ --- εἴ ο. ΕΟΆΥ͂, ἐάν ---- ἐάν 
4) Ὑ]5. ἐν δηίε πρᾳότητι οτηϊδὶ 6. Β νι]. 

ΒΕ ΒΑ: 10) σωφοογίσατε Ἀ. 
5) χαὺ Ἰηβουιὶ οχ Ἐ. 
6) λέγω ποίαίιν οχ Ἐ. αρ. ΧΙ. 1) ὰ ΒΕΟΥ͂, μᾶλ- 
1) δουδάζοντες (510) ἴὰ 04. Ε ὁχ- λον Υγο588. 

(ἅτ 6 ΤῊΪΠΐ ὩΒΒΟΥ ΙΓ. 2) ὕοοο. ἔστω ϑὲ ἡ ἐνεστῶσα χαρὰ 
8) φησὶ ΒΕ ἢ νι!ρ. χαὶ ἡ ἀληϑιγὴ, τὸ ἀδδαπὶ ἡ ΒΕΘΆΥ, 
9) ἐπιεικίᾳ ἘΟΥ. Γ΄ ἴῃ ΘΧΘΙΡ]ΡῚ Απρβιιβίαηο. 
10) τοῦ ον]. Ἀ. 9) ἂν οηι. Β. δα θἰπάθ ἁγνεῦσαι Ρ. 
11) ἀντέτεινεν ὁ. ΕΟΥ͂, ἀγτέτεινε ἀναπνεῦσαι ΕΟΒΎΥ͂, Τὰ ἕλοισϑε ν". 

ἢ, ἀντεῖπε Β νι]ρ.᾿ ἕλησϑε. Ὧν 
12) ἠπήλει ΟΥ. 4) ὁ δοροβδὶί ον ἢ. ϑυρίηάς ἀνεχλει- 
18) εἴ ὁ. ΕΟΆΥ͂. Ἐάν Β νυὶρ. Τὴ πὴς Ρ. ἀγνελλιπὴς ΒΟΥ. 

πλεῖον Ρ. πλέον Ὦ. ὅ) ἀνεχλειποῦς ΕΟΥ͂, ἀνεκλείπτου Ἐ. 
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δὰ ἀοοίγηᾶη), Ἐδβίοίθ ῃηἰπἰβίριὶ Ποὶ οἱ ὁ5 (γι ϑί, ὨΐοΪΓ θηΐπὶ ΠΟΙ ΠῚ: 
δὲ Δ αχου 55 ργϑιϊοϑαμη 80 ἰηάΐσηο, 5ἰοιῖἦ ὁ5. τηθιπὶ οὐ ἰ5,, Εβίοι δά 
᾿γδοι 5 ΘΟΡΓ ἢ 65: ΤΘπηοίαία Ὀ] ΞΡ] ΘΠ 15. ΘΟ. ΥΌΘ. ὙΘΓῸ 
ΟΥΔίΙΟΙΙ ᾿πϑἰαία : {ΠΠ18 ΘΡΓΔΉΓ 115 γῸ5. 5[4}}1165 Θϑίοίθ, γαάιοδί! ᾿ῃ 46. ΥὙιη- 
οἶδ. Θουῦππ [ΛΟ ΘΙ ΘΟ ΒΙΘ πἀ  ΠΘμἷ Ρ6Ὶ νοβίγαμη τηδηϑιιθί ἀϊηοπι, οἱ ἰγᾶ- 
ὁππαάἴα) ΡῸῚ ᾿ἰοηϊαίθιη. «Βθαι1 θη μὴ, ἡ ̓ μ4{{, «65. Νὰπι οἱ Μογβ65 

πη 56 (15 ΟΥΑΙ διργΓὰ ΟΙΠΠ65. ΠΟΠΊΪΠ65, οἱ θαν ἀἷ τ} {|5. να] άθ. Ῥυορίρι 
φυοά Ραμ δ᾽ τποποί ἀϊσθηβ: βθυναῃ) δαΐθηι ΠοιηΪηΐ ΠῸἢ ογρογίοί ΠΠΙρΆΓΟ, 
561 χΐθη 6556. δ ΟἸΏΠ65, (00]ὈΠ16η, ραϊθηΐθη), ΟἿ ΟἸΏΙ τηοιἰ65[ἰἃ 
ΘΟΥΙΡΘ πο 6095. 4πἰὶ ταβίβίαηί. . ΝΟ ΓΘ. [6 βιΙ πᾶ γ6 τ] οἰδοὶ ποσθηΐο8᾽ νο8. 
δι σϑάά!αϊ δηΐπι, ἢ ̓πααϊί, ΛΓ αν Πα ΘΠ 0115 ταΐ πὶ τπα]α... Ε͵αΐΓο 5. 605. [Δ Οἰ ΔΙη15 
ΡΘ. πηδηϑιθίπάϊηθιη. ΊοΙ(6. ἰΐάαιιθ Πι|5, 4π| νοϑ᾽ ἡ οάδγαῃ!: Εἰ Γαΐγο5. ποϑβίτὶ 
οδ[5,. αὐ ποιηθῃ Ποιηΐπὶ δ] ου ἤοοίαγ, [πιϊθιηιν 50 ΠἸοοὐ Ποιηΐπμι, (αἰ 
οἰπὶ πη ΘΟ ΡΟ Ρ ΠῸἢ πη] 6 60} )αϊ, οἰ] ΟΡ ΠΡοΓ ἴα. πῸη ΟΠ ΓΔ Ἰ66- 
μθαΐ, οαπὶ ρδίογθί αν. ΠΟῸΠ ΟΟΙὨΙΪ Πα )ΐα, 564 ΡΓῸ ἰπἰπηϊοῖα 5 5᾽ 7 ΟΓΑΡαΐ, 
ἀΐοθηβ: φΡαΐον ἀϊπη [6 1ΠΠ|5, 4αϊὰ ποβοίπη 7 «αϊἃ [ἀοϊππί.. Οὐ ἢ Ῥ 5. πο- 
θέα, ΔΙ] ΟΓἃ δυβίίηθαί, Βραίιϑ᾽ἢ «αὶ ἀθίθοίις. οἱ γθργοθαΐαβ [ἀθνὶΐ 
ΡΓΟΡίου ποιπθη Ποπηπΐ ; ἰρ56. οἰθηί μη ἡ νοι οϑί ΟΠ γίϑι. Μιάρίθ, πθ ΠουΡὰ 
ὈιαἰλοΙ ἱπνθηϊαίαν ἰπ γΟὈ]5; ἃπιατὰ οἰθηΐπι οδί, οἱ 58|58.} ΕΤΡῸ 500} 
οβίοίθ οἵ οαϑί! ἴῃ (Ἡγιβίο [681|. 

ΧΙ. [Ιἅπὶ ΘΠ ΠΟΥ ϑϑἰ πὰ θη ρογὰ 5πηῖ. ἈΘνΘΓΘΔΙ ΕἾ Οἱ {{Π|0 }}118 
Ιοπραπἰ πε αἴθ Ποῖ, οἱ πο δίμηια αἰν {ἰἀγιτη. αι ἢ Ἢ ΠΠαύαπν δου ἀρ ρ6- 
{0} 65. Ἐπὶ ᾶγη ἰΓΔΟΙ 41] Ὁ}115 {ΠΠἸΘ 1115, ἀπᾶπ|] ῬΓΔΟΒΘη 61) ΘΟ Δ[ ΠῚ 
ἀπ σάπηι8. Ρυάθβθη5. Θηΐμη ρΤαϊία 65΄, αἱ ἱπνθηϊαιηῖ" ἴῃ ΟΠ γίβίο [6581 
οἱ ἴῃ νοῦ ἰαία νἱναιηι5. Εχίγα ΠΟ δαί) Π60 ΓΟΒΡΙΓαγα οροτίοὶ αἰ ψαδηο. 
Ηδλθο θηΐπὶ οβίἡ 5ρ65 τηθᾶ, πᾶθς οχα!αίίο, πὰρ ἀθηῖιι6 ἱπάοΠοἰθπ 68 αἰ- 
γι86. Ι͂ῃ 4πὸ οἱ γίπουϊα, ΠΙθἃ ἃ δ ΥΓ]ὰ διὸ αἰ Ποιημᾶτη 5Ξαορο, ἢ 5ρ τὶ- 
(8165 ΤηᾶΓραΓ(ᾶ5, ἴῃ. 4π|}} 15. ταὶ οΟὨ σαι ΘΟΠΒΙΠΠΔΡΙ ΟΥΔΙΙΟΏ 15. ν6- 
ϑίγ 5. ῬαΡ ΠΟ ρθη ρῬαββίοπαμῃη (Πγβιϊ οἱ σοιπιη ποι" πον οἷ5. Πονὶ,, οἱ ἃ 
ἸΠΟΡ 15. ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΟπΐ οἱ νἱϊαθ 56: ΓΘ ΠΔ6, 4υδιη ἸΏ Εἰ οοπίϊπραί ροΓοὶ- 

ΡΟΓΘ, αἱ ἴῃ βουία ΕρἢΠΘβιουη ΟΠ ΓΙ ΒΕΔ ΠΟΤῚ ᾿ΠΥΘΠΙΔΙ, 4πὶ οἱ ὁπ Αρο- 

ὅ) αὐάιιωοθν6 ΡᾺ]. Οἵ [ον. 15, 19. 18) Θιΐὲ 50. ἢθρ. 
6) ε,ομΐ 465. ἴῃ ἢθρ. 19) Μαίῃ. ὅ, 11. 
1) ζογούθην δον, ὁοηϑιοἐμαϊποην Ῥ Δ]. 20.) δηΐων ῬᾺ]. 
8) τυοῸς ηιϊίο5 Ἀ6ρ. (Οἵ, Μάμ}. ὅ, ὅ. 21) αϊβα Ῥα!. ἢ66. ΟἿ, )ά 54.1 Ρεΐ. 4,17 
9) 6ὁγ᾽αἱ οἴῃ. ἢθρ. (Εἴ, Νιμῃ. 12, ὃ. 
10) ηναηϑμοίι5 (5 θποίαία} ἰηβορὶΐ ὅδρ. ΧΙ, 1) γουογοαημι5 Ῥᾷ]. (ἰδίθιιιπι 

Βδο. Οἵ, 1 ὅδ. 24. οἴ, ποῖὴς 2. Ὁ 
11) οἱ ραιιίιι5 Ῥᾳ]. Οἱ, 2 Τίμη. 2, 24 54. 2) αἰψιιε Βθρ. 
12) νοἱθηΐο5 Ἦθρ. 9) Ισϑὶ, 465. ἴῃ. ἢθρ. 
13) δηΐην οἵη. Ρᾷ]. Βθρ.; ἴθ 1ΠῸ 5815- 4) Παθὸ 6ὁ8ὲ οηΐηι Ῥᾳὶ. Βθρ. 

θἷπά 6 υαρήρι ἰηφιῖ ηὐλνὶ πιαία. 5) μοο Βορ. 
ΘΌΡΕ: «ἢ: . θ) φ ΠϑοοτῸ ΒΘΕ. ΒυΡίπ 6 βρίνίίαϊ65 Βα]. 

14) νος 405. ἴῃ ἢθρ. 1) ἐοηῃέηραΐ πηι ἴαν. Ρ Δ]. 
15) 1 ὈῬεί. 23, 23. 8) ὁοημιθ Ῥαὶ. 
10) εὐυνὲς. οπι. Ρᾳ]. (Ἕἷ. [μπιο. 29, 84. 9) Υοοο. 6οἐ υἱέαο 465. ἱπ Ρᾷ],., 501Π|Π| 
11) ποβοῖι! οηΐη, Ὁ. φιΐα ποϑοῖμιί οἱ ἀθοϑί ἰὴ ΒΘ. 

αἱ, Βδρ. 10) ον) βιιρταδά, ἴῃ Βθ6. 
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τοῖς ἀποστόλοις πάντοτε συνῆσαν" ἐν δυνάμει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Παύλῳ, 
᾿Ιωάννῃ, Τιμοϑέῳ τῷ πιστοτάτῳ. 

ΧΗ, Οἶδα τίς εἶμι, καὶ τίσι' γράφω ἐγὼ μὲν" ὁ ἐλάχιστος ᾿Ιγνάτιος͵ 
καὶ τοῖς ὑπὸ κίνδυνον καὶ χρίσιν παρύμοιος᾽ ὑμεῖς δὲ ἠλεημένοι, ἐστη- 
ριγμένοι ἐν Χριστῷ" παραδοϑείς γε ἐγὼ, ἀλλὰ" τῶν διὰ Χριστὸν ἀναι- 
φουμένων, ἀπὸ τοῦ αἵματος ἴΔβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ" αἵματος ᾽γνα- 
τίου τοῦ ἐλαχίστου." Ὑμεῖς δὲ Παύλου συμμύσται ἐστὲ, ἡγιασμένου, 
μεμαρτυρημένου, ὅτι σχεῦός ἐστιν ἐκλογῆς, οὗ γένοιτό" μοι ὑπὸ τὰ ἴχνη 
εὐρεϑῆναι, χαὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, ὅταν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω, ὃς 
πάντοτε ἐν ταῖς δεήσεσιν αὐτοῦ μνημονεύει ὑμῶν." 

ΧΗΙ. Σπουδάξετε οὖν “πυκχνότερον' συνέρχεσϑαι εἰς εὐχαριστίαν" 
Θεοῦ καὶ δόξαν" ὅταν γὰρ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνεχῶς γίνησϑε; καϑαιροῦνται 
αἵ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἄπρακτα, αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὰ πεπυρωμένα 
βέλη πρὸς ἁμαρτίαν" ἡ γὰρ ὑμετέρα ὁμόνοια καὶ σύμφωνος πίστις 
αὐτοῦ μέν. ἐστιν ὔλεϑρος, τῶν δὲ ὑπασπιστῶν αὐτοῦ βάσανος. Οὐδὲν 
ἄμεινον τῆς κατὰ Χριστὸν εἰρήνης, ἐν ῇ πᾶς πόλεμος “αταργεῖται, 
ἀερίων καὶ , ἐπιγείων πνευμάτων᾽ Οὐ γάρ ἐστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς 
αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 
κοσμοκράτορας" τοῦ σκότους, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν 
τοῖς ἐπουρανίοις. 

ΧΙΝ. Οὐκοῦν οὐ λήσεται ὑμᾶς τι μὸν νοημάτων τοῦ “4ιαβόλου. 
ἐὰν, ὡς “Παῦλος, τελείως εἰς Χριστὸν ἐ ἔχητε' τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην, 
ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ ζωῆς καὶ τέλος" ἀρχὴ ζωῆς πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη" 
τὰ δὲ δύο ἐν ἑνότητι γενόμενα Θεοῦ ἄνϑρωπον ἀποτελεῖ" τὰ δὲ ἄλλα" 
πάντα εἰς καλοκἀγαϑίαν ἀκόλουϑά ἐστιν. Οὐδεὶς πίστιν. ἐπαγγελλό- 
μενος ὀφείλει" ἁμαρτάνειν, οὐδὲ ἀγάπην κεκτημένος μισεῖν τὸν ἀδελφόν᾽ 
ὃ γὰρ εἰπών" ,᾿4γαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, εἶπεν " καὶ τὸν πλησίον 
σου ὡς σεαυτόν" Οἱ ἐπαγγελλόμενοι Χριστοῦ εἶναι; οὐκ ἐξ ὧν λέγουσι 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν πράττουσι, γνωρίζονται" ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ 
τὸ δένδρον γινώσκεται." 

60) συγνεῖσαν ΟΥ̓, 
ΠηΔ. 560. 

1) δυνάμει ἀθοδὶ ἰπ ΒΕ, 
{πὰ|} χριστῷ ἱἰησοῦ. 

(ἀρ. ΧΠΠ. 1) τέσιν ΟΥ̓. 
2) μὲν οι. ΒΕΟΥ͂. 
9) χαὺὶ ποόπημ}}} ὁ. γοβδίο οἵη. ΘΟ Τὰ 

ποίου! αἴοη (οα. ΒΕ ΟΒΎΥ. 
4) ὕοοο. ἐγὼ, ἀλλὰ πο 

ΒΕΟΗΝΥ. 

ἴπ 10 συνῆσαν 2) εὐχαριστείαν ΟΥ̓. 
9) Παἢ, συνεχῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γέ- 

γησϑε ΒΕΟΥ γιΐς. 
4) ἡμετέρα 0 Υ͂. 
5) χατεργεῖται Β, κατεργῆται ΟΥ, 

ἴῃ 110 ἢ τιᾶπ.. 866. ΒΕ Ρίπ 6 ἀερείων ΟΥ̓́, 
116 ἀερίων τηδη. 800. 

60) Ὁ οαὶ πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς 
τοὺς χοσμοχράτορας οχ ἢ Ρ. χαὶ πρὸς 
ἐξουσίας, χαὶ πρὸς τοὺς χοσμοχράτο- 

ἘΠῚ ἰηγοῖ- 

Ιθο. ἴῃ 

δ) τουνϑῆι. Ὁ ΒΥ. 
0) τοῦ ἐλαχίστην ..«ΒΕΟΆΥ͂, ἐλά- 
ὦ γα]ρ. 

1ὴ Ὑμεῖς δὲ ποι 66. ἴπ. ΒῈ ΟΝ. 
8) γέννοιτό πι8 16 γοϑ8. 
9) ὑμῶν εχ ΒΈΕῸΟ ἈΝ νεῖ. [ηϊ., 
ὧν νὰ!ρ. 
ὕὰρ. ΧΠῚ, 1) ποιχνότερον ΟΥ̓́. 

ρας ΒΟΥ γα]. ΐ καὶ πρὸς τὰς ἐξου- 
σίας, καὶ πρὸς τοὺς κοσμοχράτοραςῬ. 

(ἀρ. ΧΙΥ. 1) ἔχηται Ε, ἔχετε ΟΝ Υ͂. 
2) δ᾽ ἄλλα Ἀ. 
9) ὀφείλη Υ, Ρυῖπ5. οἰΐαη 0. 
4) ἘΣΩῈ ΒΕᾺ γα]. - 
5) ἑαυτὸν ΕΆ. 
6) γινώσχεται τὸ δένδρον ἴπν, Β. 
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5[0115. ΒΘΙΏΡΟΙ ΟΟΠΥΘΙϑαΓ ϑαηΐ ἴῃ Υἱτίαία ἴθ ΟΠγιϑίῖ, Ῥᾶαϊο, Ιοᾶππθ οἱ 

ΤΙπιοίμθο ἢ 6] 5ϑἰμηο. 

ΧΙ. ϑοῖο,, 4αὶ στη, οἱ 4αιθι5. 50 γῖρθο. Ερο ἰΐδαιιθ. ΠΩ ΠἰΠη 55.Π|115 
5.1.,7 οἵ ΒΌΡΡΙΟΧ, 510} ρϑυίοι]θ, οἱ ἰπα]0 115, οἱ Ιθρθ. οοπϑίϊζαι 5. Υο58 
γ6ΓῸ οοπβθοῦ  οϑ(15. πἰβουι ον ἀϊαπη, ἤσιαὶ ἴθ (μτϊϑίο. Τυδάϊία5. βὰπὶ δι- 
ἴθ πὶ ῬΓΟρΡίου Ποαπὶ σοπορὶ ἱπίου θοίογη ἃ ϑδησιίπθ Α6] ἰπδίϊ ἀβάαθ δά 
ΒΔ ΠΡΈΠΟΙ ἴσηδί!ϊ τη ΠΙ ΠῚ 15511η1.Ὁ Ραμ] δηΐπὶ βᾶποίϊ δβιϊβ Θοπμι  ἰβίυὶ, 
οἵ τηᾶῦ ὙΠ ΘΟΠΒΕΠΙΠΔηΐ5, (αἱ οϑὲ νὰβ θἰθοί!ΟηἾ5., 51. Οἰπ|5. νϑϑί ρα 
ἸΏΘΓΘᾺΓ ἱπυθη τὶ, οἱ οἀθίοθγο πη βἁποίονιπι, {πᾶ ηἀο ΙΘϑιη ΟΠ  βίππι ποθι 
ἁἀϊρίβοι: 4πὶ βϑπρουἷ ἴῃ 515. ΟΥΑΙ ΟΠ 115. ΠΠΘΙΏΟΙ 6ϑὲ νϑβίν! ὃ 

ΧΠΠ. Βοβίϊπμαίθ οὐρῸ [γΘαΘ ἢ 61" ΘΟΉν ΗΓ. δὰ ΘΟ] δΡ 5 ἰᾶπη οἱἦ 6]0- 
γᾶ) 6]. (τᾶηἊο ΘΠΪΠ) 55:16 ᾿00 ᾿ἰρϑ11 ἃρι(ι1, ΘΧΡΟΙαμΓ νἱνταΐθ 5 
ϑαίδηδθ, (αἱ δοίι5" 51.105 ΘΟΠΥΘΥ ἢ βαρ {5 ᾿ση 5 δὰ ροοοσαίμμῃ. Υγ6- 
βίγα δαί ΘΟΠΟΟΓΪὰ οἱ ΘΟΠΒΟΠΔΠ5 ἤΠι(65. ᾿ρ515. οϑὲ πίθου 5 οἵ Θ0η86η- 
ἰδ Π6 15 Θἰ5. [ΟΥΠΘηΐα. ΝΊΟΛΙ ΘΗΙΠ Π]6Π15 65ΐ, {8Π|] Ρᾶσθιη ΠᾶΡΘΓΘ [ἢ 
ΟΠ γιβίο, ἰπ {πὰ οπιπα ἰΘ]απηΐ δνδοιιαίαν ΔΓ Ιου πη οἵ (ΓΤ βίγπαμη 5ρ γι ααμ.ὅ 
»Νοη οβϑιΐ δηΐη πο ὶ5 οΟἸποἰίϊο Δάνουβιι5 σαΡΠΘ ΠῚ οἱ βαηριίηθηι, 564 δι- 
ὙΘΓΒ5 ΡΥ ΠΟΙραίιι5. οἱ ροίθϑίαίοα. οἱ" δάνθυβιιβ ΠΏ ΠΠ 6] ΓΘΟΙΟΓΟ 5. [ΘΠ ΘΌΓΑΡΠΙ 
ΠΑΤΡῚ, δάνουϑιι5. ΘΡ᾿Ρ [πὰ] 1 πθα {ἰὰ6 ἴῃς οΔ ΘΙ 6 ϑαθιι5... 

ΧΙ, ΕΤρῸ ΠοΙ6 νο5 γα! πθγᾶγα ἰπὐ αἰϊπὰ οοπίαρίοποῦ ὨΙΔΡ0]1, 5ἰσαιὶ 
οἱ Ῥαυϊαβ ἀϊοὶ!, Παθθηΐθς ἴῃ ΟΠ γιβϑίαπι ἢ άἀθιηὅ οἱ ἀϊ!θοιίοποιη, «αδοῦ αβί 
ΡΥΪΠΟΙρΡίαπη νἱΐᾶθ οἱ ἤη]5. ῬυποΙρίαπι 4α! 46 πη νἱΐαθ οϑί ἢάθβ, ἢἤηὶβ. Ὑ6ΓῸ 
οἰ5 δϑί ἀἸ]θοιῖο: ἀπηθρθὰθ νογοῦ 5111] ἰπιποΐαθ, ἴῃ πιηϊαίο᾽ ἰχοία6, ΠΟΙ ΠΘΙῚ 
Π6ὶ ρϑυἤοϊαηί: ϑϑὰ οἱ ἐαθίεγα οιηπία, (πἰὰ8 ἰηἷ ᾿οπθνο!θηϊία βοααπηίαΓ, 
ΟΟΠΒΕΠΙ δ ηΐ. Νοιηο Πάθπ) ΔΗΠιΠποΙδη5 ἀθθοι ρθοοᾶγα, π6άτι6 ΑΙ! ΘΟ. ΟΠ 61) 
Ροβϑί θη ἀθθϑὶ [γαίγοιη δίπιμι οὐϊνο. Οπΐ δηΐμῃ ἀἰϊχὶέ : Πρ 65 ΠοΙηϊηΠη 
θϑαπι ἔπππὶ 6χ ἰοΐο οογἊα ἰχο,( ἰρ5868 ἰζθηπη αἰΐ: (ΕἸ ρΓοχίπιαπι ἰπὰπὶ βου ἣ 
ἰοίρβϑαμπμ... Οπὶ Θηΐπὶ Δηπαποϊδηΐ οβ56 ̓ν 56 (ΟΠ ΓΙϑι, Π0η ὁχ 4αίθιι5. ἀϊοιιηΐ 
ἰδηίαμηη0 40, 564 ὁχ 4 15. ἀριιηΐ, ΔρποβοιηΓ. (Εχ [γτιοῖα ΘΠ ΔΡΌΟΥ 
οορποβοίίαγ. ἢ 

ὕδρ. ΧΙ. 1) δηΐην ἰμϑθιπηί ΡΔ]. Ἀθρ. 8) ο( ὁ. ΡᾺ]. ἢθρ. 
2) 81τήη οἵη. Ρᾳ]. Βθρ. 9) ερὶγἸαἰϊα Ῥ4]. 
9) [ἴὰ οὐαί ἴῃ ἤδρ., πο 8θομί υ670. 

ΒῈΡ 564 6 η5 65{ὲ5 ἀθοϑί ἴῃ Ρᾷ]. ἢβθρ. δρ. ΧΙΥ͂. 1) 6ᾳ Ραὶ]. 
4) Μαίιῃ. 28, 88. 
Ὁ) ηιυϊηϊϑιν. Ἀθο. 
6) πιογιθγο Ῥᾷ]. Πθο. 
1) 86η100} οἵη. Ραὶ]. 
8) πιθη1017 ποϑβίγὶ 81} Ἰθρ. νἱἀϑίαν ΡΔ].. 

ἨΙΘΉΛΟΥ 81: υοϑἰγὶ οχἢ. ἤθρ, 

2) οοφιίαίίοπο ἘἈθρ. 
9) ὅπ οἰνδίιμη, ἰαθοηίο5 5ρ6ηι ῬᾺ]. Ἀθ66. 

4) χιιὶ Ῥαϊ. ἢθρ. 
5) στνδγ0 οἵη. Ραϊ. μθρ., 4πὶ βῈ}1η 46 

ΘΧΠΙθοηΐ βίην οοπτιηποίαθ. 

ἂρ. ΧΠῚ. 1) δὲ ϑιρτα δάβον, ἴῃ αὶ]. 6) μηϊ!αίθηι ἘΘ8. ὶ ὶ 
2) αρίτις ΡᾺ]. 1) φιοπαην Ῥ. φιιαθ ἴηι Θταΐ ἴῃ Ραὶ. 

9) Ερῃ. 0, 10. 8) ργοωϊηνιηιν, τα ]6 εῖο ἰηβου! Πθρ, 

4) οαοίμηι ῬΑ]. ΟἿ, 1κιο. 10, 27. 
δ) αογίιη Βθρ. 9) ἑαηφμαηι Ῥα]. ἢθρ. 

60) βρίγιίμην ῬΔ!]. 10) 6556 ϑιρτδδάά. ἰη Βδρ., πθὶ 5π- 
1) 68. οἵη. Βδρ., δὶ ἰγᾶη8ρ. οοἰϊιοία- Ὀϊηάδ οἰνγιδίνην Ρ. 56. ΟἸιρὶ εἰ. 

ἢ ποὺὶ5. (Αἵ. Ἐρῃ. 60, 12. ἴ 11) Μαίῃ. 12, 59. 
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ΧΥ. "ἡμεινόν ἐστι σιωπᾶν καὶ εἶναι, ἢ λαλεῖν καὶ μὴ εἶναι" οὐκ 
ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἐν" δυνάμει. -Καρδίᾳ πιστεύεται, 
στόματι δὲ ὁμολογεῖται" τῇ μὲν Σἰς δικαιοσύνην, τῷ δὲ εἰς σῶτ ρίαν. 
Καλὸν τὸ διδάσκειν, ἐὰν ὁ λέγων" ποιῇ ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ! καὶ διδάξῃ 
οὗτος μέγας ἐν τῇ βασιλείᾳ. Ὃ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς ᾿Ιησοῦς ὁ 
Χριστὸς, ὁ υἱὸς τοῦ ζῶντος, πρῶτον ἐποίησεν," καὶ τότε ἐδίδαξεν, ὡς 
μαρτυρεῖ “Πουκᾶς, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλη- 
σιῶν. Οὐδὲν λανϑάνει τὸν Κύριον, ἀλλὰ καὶ τὰ κρυπτὰ ἡμῶν ἐγγὺς 
αὐτοῦ" ἐστίν. Πάντα οὖν ποιῶμεν, ὡς αὐτοῦ ἐν ἡμῖν κατοικοῦντος, 
ἵνα ὦμεν αὐτοῦ ναοὶ, καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν Θεός. Χριστὸς ἐν ἡμῖν λα- 
λείτω, ὡς καὶ ἐν Παύλῳ" τὸ Πνεῦμα τὸ “Ἅγιον διδασκέτω ἡμᾶς τὰ 
Χριστοῦ φϑέγγεσϑαι παραπλησίως αὐτῷ. 

ΧΥ͂Ι. Μὴ πλανᾶσϑε, ἀδελφοί μου᾿ οἱ οἰκοφϑύροι βασιλείαν Θεοῦ 
οὐ κληρονομήσουσιν" εἰ δὲ οἵ τοὺς ἀνθρωπίνους οἴκους διαφϑείροντες 
ϑανάτῳ καταδικάξονται, πόσῳ μᾶλλον οἱ τὴν Χριστοῦ διδασκαλίαν" γο- 
ϑεύειν ἐπιχειροῦντεξ, αἰωνίαν τίσουσι" δίκην: ὑπὲρ ἧς σταυρὸν καὶ 
ϑάνατον ὑπέμεινεν" ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς υἱός" οὗ“ 
τὴν διδασκαλίαν ὃ ἀϑετήσας, λιπανϑεὶς" καὶ παχυνϑεὶς εἰς γέενναν" 

χωρήσει. Ὁμοίως δὲ καὶ πᾶς ἄνϑρωπος, ὁ τὸ διακρίνειν παρὰ Θεοῦ 
εἰληφὼς, κολασϑήσεται, ἀπείρῳ ποιμένι ἐξακολουϑήσας, καὶ ψευδῆ δόξαν 
ὡς ἀληϑῆ᾽ δεξάμενος. Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος "ἢ Χριστῷ 
πρὸς Βελίαρ ν" ἢ τίς μερὶς πιστοῦ πρὸς ἄπιστον, ἢ ναῷ Θεοῦ μετὰ 
εἰδώλων; φημὶ δὲ κἀγὼ" τίς κοινωνία ἀληϑείας πρὸς ψεῦδος, ἡ ἢ δικαιο- 
σύνης" πρὸς ἀδικίαν, ἢ δόξης πρὸς ψευδοδοξίαν ;“ 

ΧΥΠ!. Διὰ τοῦτο μύρον ἔλαβεν. ὃ Κύριος ἐπὶ τῆς" κεφαλῆς, ἵνα 
ἡ ἐκκλησία πνέῃ τὴν ἀφϑαρσίαν. 
σου᾽ "5 διὰ τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν σε, εὕλκυσάν σε" 

Μὴ ἀλειφέσϑω τις δυσωδίαν" διδασκαλίας μύρων. σου δραμούμεϑα. 

Μύρον γὰρ, φησὶν, ἐχκενωϑὲν ὄνομά 
ὀπίσω" εἰς ὀσμὴν 

τοῦ αἰῶνος τούτου. ἡ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία μὴ αἰχμαλωτισϑῇ ὑπὸ 
τῆς πανουργίας αὐτοῦ, ὡς ἡ πρώτη γυνή.ἷ 

(Δρ. ΧΥ. 1) ἐστιν ΟΥ̓. 
2) ἀλλὰ ἐν Β. 
9) λέγω ΟΥ, ἴῃ {ΠΠ0 οτπὶ 5'θη0 6001- 

γϑοίασδο, λέγει Ῥ. 
4) ποιήσει ΟΥ̓́. 
5) διδάξει ΟΥ. 
60) ὁ δἀϊπηχὶ ον ΒΕ ΟΘΤΥ. 
1) ἐποίησε ΒῈ ἢ νὰ!ρ. 
ὧν αὐτῷ ΟἾΨ. ϑδυρθίπάο ἔστιν ο. 

; ἔστι ΒΑ νὰ]ρ. 
ν ὑμῖν Β. 
ὅδρ. ΧΙ. 1) διδασκαλίαν ΒΕΟΝΥ 

γοὶ. [ηΐἱ., ἐχκλησίαν να]. 
2) τίσουσιν 0 ̓: 
8) σταυρὸν ὑπέμεινεν καὶ ϑάνα- 

τον οτο νοοο. ἰπ ἢ, 
4) υἱοῦ ΟΥ̓, δά {ΠΠ|15 ΟΥ̓Δ ΘΟ ΘΟΙΩῚ 

ἴῃ νὰ ]ρ. 

Διὰ τί λογικοὶ ὄντες, οὐ 

ὅ) λειπανϑεὶς ΒΥ. 
0) γέεναν 0. 
1) ἀληϑῶς ἘΟΥ. 
8) βελίαν ΟΥ̓, {Π1Ὸ οογγθοίαπν ἴῃ ναΐρ. 
9) δικαιοσύνη ΟἿ. Ἑδάθιῃῃ ἰγίὰ 

Ν,55. οἱ Ε τθὸχ δόξη νΡ. δόξης. 
10) ἀδοξίαν ἢ, ψευδοξέαν ΒΥ. 

(ἀρ. ΧΥΠ. 1) τῆς δάάιαϊ ἐΧ  ΒΕΟΆΥ͂, 
ἀοοβί ἴῃ Β νι]ρ. 

2) 1ἰὰ ΧΧ, σον ΒΕ ΟΝ. 
8) εὔλχυσάν σε ομι. Ε΄. 
4) αὐτῶν ροβί ὀπέσω οχν. 10 Υ΄. 
ὃ) τις οῆ. ΒΕΟΒΥ. 
0) δυσωδείαν Β. 

σχαλίαν ΒΕΘΉΑΥ. 
7) γυνὴ εὔα Ἐ; εὔα ἃβάϊϊιν δά 

ΟΥΔΙ ἴῃ Ὁ, 

δας δεδα- 
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ΧΥ ΜοΙτ5 οϑὲ ρίαν ἰᾷθο 6 οἱ 6588, “πᾶπη ἀϊοοῖα. οἱ ΠΟ 6856, 
(υἱὰ ΟΠ ἴῃ νΟΥθῸ δϑὲ βθρπαμπι Ποῖ, 56 ἴῃ νἱγίαί 6. ογάδ δηΐπιὶ ογϑαϊ- 
ἴὰν δὰ ἐπιϑ {{ἰἀτἢ, ΓΘ" δαΐθπι οὐπίθβϑίο Πὺ Δα βαϊαίθιῃη... Βομιμπι δϑβί ἰσί αν 
ἀσοοῦο, 564 ἱ [βοϑθῦὶΐ δἃ (86 ἀϊχοῦῖ. (Οἱ θη ἀοσπογὶΐ οἱ (βου, 
πο πηᾶρττ5. γοοδ) ἑν ἢ ἰπς τοσηῸ οδο]ογιπη. ζ΄ ΠΟΠλΪΠπ5 ἃπίθπι ποβίοσ οἱ 
θοὰς ἴϑϑβ ΟΠ γιβίαβ, {π| οδί ΠΙα5 Π6ὶ νἱνὶ, θγπι0 γ᾽ ἀδ!οθὲ [6 οἷΐ, δἵ οἱ 
ἀοσαὶξ, 5βίοα! ἰοϑΠοαΐαν [πιοὰ5., ,Οα{π5 ἰᾶπ5 Θ8. 1η Ενδηρθ!]0 ῬῈΡ ΟΠΊΠΘ5 

ΕροΟΙοϑἰαβ.“ ΝΊΟΠΙ! οηΐμη Ἰαίοί Ποιηίπιμη, 56 οἰϊδηι ΘοΟα] ἃ ποβίρα ΘΟΡΔΠῚ 
'ρΡ50 5πη1. Οιηηϊᾶᾷ ΘΡΡῸ [οἰ Π)115 ἰαπ πᾶπὶ 050 ἴῃ ΠΟΡῚς ΠΑΡ] δηΐα ,. αἱ 
ΒΙΠΠΠ5. 65. (ΘΠ }01ἃ, οἱ ἰρ86 Παβθιίοι 1 ΠΟΙ}]8. ΠΟΙ ΠΠ5 ἰΐίδαι6 (ΠΡ βίαϑὅ 
ἴῃ ΠΟΡῚ5. Ιοσαδίαν, βοΐ οἱ ἴῃ Ῥᾶμῦΐο: ριΓ5 δαποίι5. Π05 ἀθσθαί, (πι86 
ϑιαηΐ ΟΠ Ιβί, ΓΟΒΡοπάθγο δαϊαποί! 1]. 

ΧΥ͂Ι. Νοὶιίθ δυγᾶγθ, ἰγαΐγοβ πηθὶ, οἱ Π6 581{15 τη ΒΟ  ] σαὶ ΘΟΠΟΙΡΙ- 
0165, 4πἰὰ Βυϊιβιηοαϊ τορηαπι Πδὶ ποὸη ροββιοθαηί ἢ τὶ οηΐπι ΠΑΡ ἰ- 
ἰδοῦ !α παπᾶ πὰ ΘΟΥΓΕΠΡ ΗΠ ΐ, ΤΟΥ σΟΠ ΘΙ ρΡη Δ πίαγ. ΟΘπομηο 40 ΠΟ τᾶ ρῚ5 
4αἱ ΟΠγῖβιῖ ἀθοί"Ππὰπὶ ΘΟΥΓΡ ΘΓ" ΘΟΠΔΗ 1", 5ΘΠΙΡ (ΘΓ ἃΠῚ ἀΔΙΏ Δ ΟΠ 6 ΠῚ 
Ρδγοϊρίθηΐ, ΡΓΟΡίο. οὐ θθη οἱ ἸΠΟΓΐθη, Δ πᾶ 51|511ππ|1{ ΠΟΙ] Ππ15 [65115 
ἀπ σϑηϊί5 Ποὶ ΠΙϊὰ5 ὁ οὐἶπι5. ἀοοίγΙ πὰ ααϊοπηαια ἀδργανανογῖέ,ὅ ἀρ  Θοίτι5 
οἱ Ῥο!αΐι5. ἴῃ σομθηπδμ ΡΓΟΪϊοἰ ον. δ πη ΠΡ ἁαΐθπὶ οἱ ΟἸηπἰ5 [ΙΟΠΊΟ, 
4ὰἰ 5ρθυπηῇ «αυοά ἃ 60 δοοορίξ, ἀδιηπαθιίαγ. Θαΐ πηρογίαπι ρᾶβίογ ἢ 
ΒΘ οαα5. [ἀΘΥ]1, οἱ []βᾶμπη σου η ἰδη 1 Π| ὙΘΓΔΠῚ “5ΠΒ ΘΟ ρΟΥζ, ρᾶγΓ 65 
ΟΡ βιι" 6556. Π0η ροίουί. (Οὐδο. οηΐπι βοοίοίαβ [οὶ οαπη ΘΠ ΓΒ ἢ δαΐ 
Ομγιβίο οαὰῃ Β6]14] 57 ἃὰΓ {πᾶ ρᾶγ5 ἢΠά6Ι1 οαπὶ ᾿ηΠ 4611} ἀπὲ ἰθιηρ!ο Ποὶ 
οἴηι 1(0115 7. ΠΙΟΟ δαίΐθπι οἱ θσθ: θιὰθ σοιμηπη! αι 0 νου ία 1 δά τπ6η- 
ἀδοίατῃ ὁ ἃὰΐ 486 50οἰοία5. [π5{Π{1846 οαπὶ ἰηἰπϑ. {πὲ δ1| νογὰρ ϑ]ουίδο 
οαπὴ ἴαἰδα ο]ογία 

ΧΥΠ. ῬΡιορίονθα ππριοδηΐίαμη δοοοριΐ ΟΠ Πι15. ἴῃ οᾶρίία, αἱ ΕΘΟΙ 65 ἃ 
[γαρτοι ἱποουταρίίοπθ. ὐπραθηίαπι δηΐπι" Θχἰηδηϊ απ δ5ί, Ὁ ̓η αἱ, ,ΠΟΠΊΘ ἢ 
ἴχαπι; ΡΙΓΟρΡίογοα δάο᾽ϑοθηίαϊαθ ἀΠΘχοῦαηΐ 6, αἰγάχθυιηΐ 6 ΠΑΥΙθ5: 
Ροβί 16 ἴῃ οἀογοιηΐ ἀπραθηίογιιπι [ΠΟΥ ΠῚ ΟΠΡΓΘΠΙ5.. Νὰ πηραΐαγ 4 5 
[βίου ἀοοίγπαρῦ Πππ86 5600}: βᾶποία Πεδὶ Εοοϊθϑία πὸη οδρίϊνοί αν. ἃ} 
δία! ΠΠ|π|5,. 5ἰοιί ρυηᾶ τηπ]ον νὰ. ΟἸΔΡΓΟΡίου ἡ οὐ 5ἰπηι15 γί οΠᾶ- 

ον ΧΥ  Τ(0 Ο  20: 5) 8ρογηθί ἮἈρρ. 
2) ογὴὶς Ῥαᾳ].. ἀοῖπ αἢονγὶ ἐπ βαἰμίοηι, 6) οἰ» ͵δίϊ μων 6 ρ8 ἰγδηβρ. ΡᾺ]. Β6ρ. 

Βοσ, ἢὲ την βαϊμίοηι. (Οἵ. οι. 10, 10. 1) 2 ον. 0, 14 54{. 
9) 68, ῬαὶΙ. 8) υογλξαϊἐ5 ογαί ἱπ ΡΔ]. 
4) ἀοὶ Ῥα]. Ἀδσ. ΟΓ. Ναί. ὅ, 19. δρ. ΧΥΠ. 1) Ρῖὸ δ'αργοί Ἰδσμᾶ ἴῃ 
ὅ) φινὰ 658: οἰμηδίι5 ἢ]ιι5. Ῥα!]. Ρα]., ἐηβαφτοί Ἀρρ. 
δ. ητ. δι, 18: 2) οπῖην οτη. θο. (ἰθίοσππ οἵ, (ἰαπίο. 
Ἵ) ἦν ποϑὶς γτουοίαπίε (5ιιθηοίαίι) 1, 9.544. ΓΧΧ. 

μαθὶίαμίο ἘΘρ. 9) 68ὲ οἵη. ἤθρ.., 6χ 4π0 οἱ Ρα]. δο- 
8) Ἰο85 ΡᾺ].., ροδβίιηοαο ἰοφιήίι" Ρ. οθ5511 βιρ54. ἐηᾳιῖί. 

ἰοφιιαίιι». 4) οογο Ἐδθρ. 
(ᾶρ. ΧΥ͂Ι. 1) ροϑεϑϊαἀουϊίονο5 Ἀθο, ΕΟ, 5) πρηριαίιη" Ῥα]., τρφοίι" Ἀθο. 

Ιοχ. 0, 9 54. 6) ἐμδίο Ῥὰ]. ϑυθίηο οἰηνὶ ἐμπεΐιις 
2) ἀϊγωρονο Ῥᾷ]., αϊδγιηιρον ΒΘρ, δορὶ Ἀθρ. 
9) ροϑβεϊηιαυονὶ Ῥα]. ἢθρ. 1) Θιάργνορίον Ῥα]., α ϑιρτὰ. Ὕ(Ἕἱ. 2 
4) ἤν σἰϊομοηναην ργοϊοϊίιη" Ἀθρ. αοῖ-: 1: 9: 
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γινόμεϑα φρόνιμοι ;" διὰ τί ἔμφυτον τὸ" περὶ Θεοῦ παρὰ Χριστοῦ" 
λαβόντες κριτήριον, εἰς ἄγνοιαν" καταπίπτομεν, καὶ ἐξ ἀμελείας 
ἀγνοοῦντες τὸ χάρισμα ὃ εἰλήφαμεν, ἀνοήτως ἀπολλύμεϑα; 

ΧΨΉΗΠ σταυρὸς τοῦ ,Χριστοῦ τοῖς μὲν ἀπίστοις σκάνδαλόν 

ἐστιν, τοῖς δὲ πιστοῖς σωτηρία καὶ ζωὴ αἰώνιος. Ποῦ σοφός; ποῦ 
συξητητής : ποῦ καύχησις τῶν λεγομένων" δυνατῶν ;" ὁ γὰρ τοῦ Θεοῦ 
υἱὸς, ὁ πρὸ αἰώνων γεννηϑεὶς, καὶ τὰ πάντα γνώμῃ τοῦ Πατρὸς συστη- 
σάμενος, οὗτος ἐκυοφορήϑη ἐκ Μαρίας, κατ᾽ οἰκονομίαν Θεοῦ," ἐκ 
σπέρματος μὲν Δαβὶδ, διὰ Πνεύματος δὲ “Ἵγίου.. ᾿Ιδοὺ γὰρ, φησὶν, 
ἡ παρϑένος ἐν γαστρὶ λήψεται, καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ κληϑήσεται Ἔμ- 
μανουήλ. Οὗτος ἐγεννήϑη , καὶ ἐβαπτίσϑη ὑπὸ ᾿Ιωάννου, ἵνα πιστο- 
ποιήσηταιϊ τὴν διάταξιν τὴν ἐγχειρισϑεῖσαν" τῷ Προφήτῃ. 

ΧΙΧ, Καὶ ἔλαϑε τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρϑενία 
Μαρίας, καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ ϑάνατος τοῦ Κυρίου᾽ τρία 
μυστήρια Ἀραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ ἐπράχϑη, ἡμῖν δὲ ἐφανερώϑη." 
᾿Πστὴρ ἐν οὐρανῷ ἔλαμψεν. ὑπὲρ πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ, καὶ τὸ φῶς 
αὐτοῦ ἀνεχλάλητον ἦν, καὶ ξενισμὸν παρεῖχεν ἡ καινύτης αὐτοῦ τοῖς 
ὁρῶσιν αὐτόν. Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἄστρα, ἅμα ἡλίῳ αὶ σελήνῃ, 
χορὸς ἐγίνοντο τῷ ἀστέρι" αὐτὸς δὲ ἦν ὑπερβάλλων αὐτὰ" τῷ φανῷ. 
Ταραχή τε ἦν, πόϑεν ἡ “αινότης ἡ φαινομένη. Ἔνϑεν ἐμωραίνετο 
σοφία κοσμιπὴ ; γοητεία" ὕϑλος ην, καὶ γέλως" ἡ μαγεία " πᾶς ϑεσμὸς 
κακίας ἠφανίξετο, ἀγνοίας ζόφος διεσκεδάννυτο, καὶ τυραννικὴ ἀρχὴ 
πϑροναρὶν Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου φαινομένου, καὶ. ἀνθρώπου ὡς Θεοῦ 
νεργοῦντος᾽" ἀλλ᾽ οὔτε τὸ πρότερον δόξα, οὔτε τὸ δεύτερον ψιλότης, 
ἀλλὰ τὸ μὲν ἀλήϑεια, τὸ δὲ οἰκονομία. ᾿᾿ρχὴν δὲ ἐλάμβανε" τὸ παρὰ 
Θεῷ ἀπηρτισμένον ἔνϑεν τὰ πάντα συνεκινεῖτο" διὰ τὸ μελετᾶσϑαι 
ϑανάτου κατάλυσιν. 

ΧΧ, Στήκετε, ἀδελφοὶ, ἑδραῖοι ἐν τῇ πίστει ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
ἐν τῇ, αὐτοῦ ἀγάπῃ, ἐν πάϑει αὐτοῦ καὶ ἀναστάσει. Πάντες ἐν χάριτι 
ἐξ ὀνόματος συναϑροίξζεσϑε κοινῇ, ἐν μιᾷ πίστει Θεοῦ Πατρὸς καὶ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ, τοῦ καὶ πρωτοτόκου πάσης 

8) ἐγχειρισϑῆσαν ΟΥ̓. 

δρ. ΧΙΧ. 1) ΝΠ ἱπίθσρυποίϊο ροϑβί 
ἐφανερώϑη. ὙΠΕΡ ΣΝ 

2) αὐτοὺς ΒΕΟΥ͂. 
9) γοητεία ο. ἘΟΥ͂, γοητέα Β νυϊ]δ. 
4) γέλος ΟΥ̓́, 1Π|ς Ἰηϊιϊαΐπιπι ἦπ γέ- 

λως. ϑυθίηαε ἡ μαγίας Υ. 
5) χαϑαιρεῖτο ΚΒ ΟΥ̓͂, 

8) φρόνημοι ΟΥ. 
9.ὺ τὸν ΟΥ̓́, {Π16 νῬαποιῖβ Βα θη οἰδίμμη. 
10) γι!]ς. τοῦ πίε Χριστοῦ οἸηϊϑὶ 

ο. ΒΕΟΆΝΥ͂. 
11) ἅγνειαν Ε. 
12) χαὶ ἀθοϑί ἴθ ΒΕ ΓΥ. 

ἀμελίας ΟΥ̓. 

ὅᾶρ. ΧΥΙΠ. 1) ἐστι ΒΕ νυ]. 
2) Τὐϊογδθ λεγο αἰτἰπηδ6 5αηΐ ἴῃ (οἀ. Β. 

Τυῖ 

8) δυνατὸν Ἐ. 
4) ϑεοῦ οἴῃ. ΒΕΟΥ͂. 
5) διὰ ποη οβί ἴῃ ΒΕΟΥ͂. 
60) χαὶ πο οχίαϊ ἢ ΒΌΥ. 
7) πιστοποιήσεται ΟΥ̓́, 1Π1ὸ «φαὶ- 

θη ἡ β0ρΡΓᾶ. 

60) ἐλάμβανεν ἘΟΥ͂. 
1) ἀπηρτησμέγον ΕΥ̓͂Ο, μεῖς πιὶ- 

ἰαΐπτη π᾿ σὰ]. 
8) συνεχεινεῖτο ΟΥ̓́, ἴῃ 110 φαΐ θη 

ΟΟΙΓΘΟΐΠΠη. 

ὑᾶρ. ΧΧ. 1) χαὶ οὔ, ΕΟΥ͂. 
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Ὀ1165.," ποη οἰ οἰδηλαν δία} θτᾶϊ8 ρῥ]αη αἰἰοπ6η), «πᾶ ἃ θ 60. μὲν (Πν- 
βίη ΔΟΟΘΡίμη115, ΠΟῸῚ Οἰιβίοαϊμηιι5, 5644 ἴῃ ᾿πα] ΟΠ} ΡΘΙ ἸΡΠΟΥ ΔΗ ἃ 6Χ 
πορ!σοηίία ἱποϊ ἀϊπηι5, ἱρπογαηία5. σραί απ (τᾶπι ἀοοθρίπηιβ, οἱ πϑϑοϊθηίοι 
ΡΘΥ ΤΉ 7 

ΧΥΠΠ. Ουΐα οὐχ (τι βεἷ ἰῃ ἢ 46} 015. «αἰ ἄθπι βοαη δ! δϑί, Παρ] - 
λ5 ἁιίθη" 5α]π5 οἱ νἱίἃ ἀρϑίθ πα. [ΠῸ βᾶρίθηβ ἐ δὶ βορρα ὁ πὶ 6οη- 
ἀυϊβίιον ὁ αὶ Θχυ! αι ἀϊοίονγιμ ὁ ΕἼΠΠπ|5. ἁιιθιη Π 6], «(αὶ δηΐθ βϑοι!α σϑηὶ- 
{5 δϑί, δἱ οἵμηία αἰβροβιμοπθ Ῥαΐγ 8 ΘΟΠΒΕ{π||, 0856. ἴῃ τοῦ ῥοΥίΔίι5 
οϑι ἃ Μαγία, βϑοιπάμπμπι Πεῖζ αἰβροβιμοηθη, οχ βϑιηίηβ Πανὶ οἱ ϑρίνιία 
ϑαηοίο, ,Εδοδ θηἰπη,( ἱπ απ, ,γΊΡσοῦ ἴῃ πίογο σοποίρίοι οἱ ραγίοὶ Π]η: 
οἱ νοϑᾶθιι ΠΟΙΟῚ 6[118 ΕἸηδη16].. [Ιρ56 ᾿δριϊχαίι5 αϑί ἃ Ἰοπᾶππα, πὶ 
Πάἀο!οιιὅ (ἀοογοῖ ογάἀϊπαίίοπθηι, 4πᾶ6 ἰγαάἰία δϑὲ ΡΥΟΡΠοϊ5. ἃ 60. 

ΧΙΧ. Εἰ Ἰαίαϊ! ρυϊποῖροη Παΐτ5. 56 1 νἱγρίηϊ 5. Μανίαθ, οἱ ρᾶγίαβ 
οἰμ5: 5. ΠΉΠ0 οἱ πιοῦβ Πομιΐηϊ. ΤΥ" τηγδίουϊα οἸαπηανι ἴῃ 5]θηίο. οὶ 
θη ΟροΡὰ πΟΡΪ5 πιδηϊ δϑίαίἃ βιιη1. 6611 ἴθ οάο]0 οἰ! ς΄ Ξαροι 
ΟΙΏΠ65, {πᾶ6 ἃπίο ἰρβᾶπι δύδηΐ : οἱ Πχ οἷτι5. ἰπδοϑί πη Ὁ] 15 οἱ πονὰ δἰχιοῦ 
ΡοΙορυπα ἀρρᾶγα! ν᾽ ἀθηιθιι5. Θὰ). (ὑδοίογα ἁιίθηη 5ἰἀογᾶ 5ἰπῖ} ΟἸΠῚ 
5016. οἱ 'ὰπὰ οογπβοὰ ἰδοία διιηΐ 1ΠΠ]1 5611 6; 111ὰ νθγῸ ϑῈρΟΓαθαΐ ΟἸΏΠ65 
ΒΡΙΘπάουθ βιὸὺ: οἱ [ἰαοία δὶ ρουίανθαΐο, τπἀθἷ [αἰσ5θί 11 πον, 4πᾶ8 
Δρρᾶνιθναῖ, Πίηο Παροίαϊα ο5ΐ βαριθηία ππ|58. τη 1, τη] α΄ οἷὰ δά π8}1ἃ- 
βαῃίαν, τηᾶσίοα ἀογ 46 θαηίαν, ἢ ἰπἰ {υὰ5. οἵ τη] {1 Οχίθυτη μα) απία, [θη 6 θ Γᾶ 6 
οἱ Ἰρπογδηίίᾳ ἀἰββιραθαηίαν, οἱ ἰγγάπηϊ ΡΥ ποἰραία5. Δ οΙθαπίαν, ἢ Π60 αἱ 
᾿οπαΐπθ ἀρραγθηΐθ, οἱ ΠοιηΠ6᾽ ἡ βίους Π60 οροιαπίθ. 864 πρᾷάιθ ρῥγὶπιο 
οἹουία, 646. 5ΘΟΙΠ40. μεγ]5: 564. 1Π1ὰ νουὶίᾶ5, οἱ 17 σοηνουβαίίο ρῥυίη- 
οἰραίΐιμη δροορὶὶ ἃ θ60. Ρογίβοία ομηηΐϊὰ ἴῃ [10 5 οοπβίαθαηί : ΡΓΟΡΙΘΡ 
(πο τηράϊίαίιι5. δὲ ΤΟΥ 5. 50] {Π0Π61ῃ. 

ΧΧ, Βιαίθ οὐὔρο, ἰγαίγθϑ, Πγμὶ ἴῃ Πάδ [Ι65ὰ ΟΠ γιβιὶ οἱ τηὐ ἀΠ]Θοἰ πο 
οἷα. ἃίαιιθ. ΓΘΒΙΡΓΘΟΙ0Π6. ΟΠΊΠ65 ἴῃ ΟΠ 115, ἰπ“ ργαίία, ἴῃς Θἰπ5 ΠΟΙΉΪΠΘ 
ΘΟΠΘΤ ΘΡΆΙΉΙΩΪ ΘΟΠΊΠ ΠΟΙ: ἴῃ ἀπὰ 6 Ποὶ Ῥαίγ5, οἱ ΟΠ ΡΊ5ι1 [68ὲ, ΕἸΠῚ 
οἴτι5. προ η 1, οἱ ρει ρθη ἰοἰϊπι5. ΟΥΘΔΙ ΟΠ 5.7 βοοππάμηι Θά ποθ πη (]- 

8) γαϊοηαῖος Ῥαϊ. Πρ. 9) ποὐὶς ορον ηναν οϑίαία ἃ 5016 
9) ποϑβοϊθηΐος5 τημπίαίππη. ἷῃ Π 6501 6Ή 61 

Ρα]., ποϑοϊοηίος Ὦθρ. 
(ᾶρ. ΧΥ͂ΠΠ. 1) οὐρὶδίϊ οὐ ἰῃν. Ἀθρ. 

(ΟΕ ἘΘΌΡῚ 18. 23..20. 
2) αιίοηι οὐ. Ῥᾳ]. δι ῖη 46 υἱέα εἰθγῆα 

ει βαἰιι5 Ἀθρ. 
9) παΐι5 Ῥαὶ]. Πθρ. 
4) ἢοὶ 465. ἴῃ Ραᾷ]. ἢθρ. 

ἀϊδροηϑβαίἑοηοηιν 66. 
δ) υἱνῦσο Ἰπηιῖ! οὐάο νοοο. ἴῃ Ρα]. ἤθρ. 

Εἰ Μαΐ. 1. 29, 1.88]. ὁ; 4: 
0) βάση, Ἀθρ. : 
ὕὰρ. ΧΙΧ. 1) ρν»ϊἱποίροην βαθοι ὶ [μ|- 

ἐϊι5 ῥα]. 
2) μα δηΐων Ῥᾷ]., ἐγώ οηΐην 6ρ..,. ἴῃ 

40 ἀδοίη οἰαηιαυΐ. 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ, 

απ 6 

ϑιη, Ῥα!. 
4) οἤηιιοὴ! ο. Ῥα]. Ἀδρ., {εἰδὴ νὰ]ρ. 
5) αἰφιιο 4165. ἰπ ΡᾺ].. ΠῚ δγαΐ ρογοηγῖηο. 
0) υογὸὺ αὶ]. ἢθο. 
1) τί Ρα]. 
8) πιαγὶθ (ἰογλαοὺαηΐι" 

ον ον αίι 60. 
9) αϑοϊοϑαίια" Ῥᾷ]. ἢδρ. 
10) Ποηιΐηθηιν οὐαὶ ἴῃ Ραὶ. 
11) ἐρβ8α Ῥα!]. 
12) ἦην {ϊϊΐο οἠηνα οὐάο ἱπ Ραὶ, ἤθρ. 

Ῥα],, πιύρσίώ 

(ἂρ. ΧΧ. 1) πη οπι. ἢθρ. 
2) ἤν οπι. βδσ., ἘΠῚ Πἰαΐὶ γΟ 510 ᾿πί6 

γαίΐα οἱ οι. 
9) ΟὐἹ]. 1, 18. 

[Ὡ ἘΦ 
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κτίσεως , κατὰ σάρκα, δὲ ἐκ γένους 4αβὶδ, ᾿ἐφοδηγούμενοι" ὑπὸ τοῦ 
Παρακλήτου" ὑπακούοντες τῷ ἐπισχόπῳ καὶ τῷ πρεσβυτερίῳ ἀπερι- 
σπάστῳ διανοίᾳ" ἕνα ἄρτον. κλῶντες, ὃ ὅ ἐστι φάρμακον ἀϑανασίας, ἀντί- 
δοτος τοῦ μὴ ̓ ἀποϑανεῖν, ἀλλὰ ζὴν ἐν Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καϑαρ- 
τήριον ἀλεξίκακον. 

ΠΝ: Εἴην ὑμῶν ἀντίψυχον, καὶ ὧν ἐπέμψατε εἰς Θεοῦ τιμὴν 
εἰς Σμύρναν, ὅϑεν καὶ γράφω ὑμῖν, εὐχαριστῶν τῷ Κυρίῳ, ἀγαπῶν 
Πολύκαρπον ὡς καὶ ὑμᾶς. Μνημονεύετέ μου, ὡς καὶ ὑμῶν ᾿Ιησοῦς 
ὁ Χριστὸς ὁ εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. Προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῆς ἐχαλη- 
σίας ᾿Δντιοχέων τῆς ἐν Συρίᾳ, ὅϑεν “δεδεμένος. εἰς Ῥώμην ἀπάγομαι, 
ἔσχατος ὧν τῶν ἐκεῖ πιστῶν, ὅσπερ' ἠξιώϑην εἰς Θεοῦ τιμὴν φορέσαι 
ταυτασὶ τὰς ἁλύσεις. Ἔῤῥωσϑε ἐν Θεῷ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ «Χριστῷ, 
τῇ κοινῇ ἐλπίδι ἡμῶν, ἐν Πνεύματι “Ἅγίῳ" ἔῤῥωσϑε. ᾿ζμήν᾽ ἡ χάρις." 
᾿Ιγνατίου Ἐφεσίοις. 

ἢ ἐποδηγούμεγοι ΒῈ: ι Ιη Υ μᾶθο ϑιρβου ρίίο: τοῦ ἁγίου 
(ρ. ΧΧΙ. 1) ὥσπερ ΟὟ. ἱερομάρτυρος ᾿Ιγνατίου πρὸς ἔφε- 
2) ΝΆΠ|Ἃ ἱπίογραποίϊο ροϑί χάρις ἰὰ σίους ια΄ 

ΟὟ. 
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ἄρῃ) 6χ βθηθγα Πανὶ ἃ: θυ ἃ Ῥαγδο]οίο :ἦ ομοάϊοηίο5 Ἐρίβοορο οἱ Ργϑ- 
ΒὈΥΓΘΡΙΟ πη ΡΥΔοναν ΟΠ 5651: [γδηροη(65 ρᾶπθπι, {ἰῇ αϑὲ πηθἸοαΠηΘ ἢ πὶ 
᾿πη ΠΟΥ Δ} {15.,. ΔΓ ΔΟἴ ἢ ΟΠ ΠΠΟΓΙΘΠΙ, 564 νἱνθη αὶ ἴῃ 60 Ρ6Γ [Θϑιὴ 
Ομ τ βίπμι, σαι Παγ ΓΙ οτη ΘΧΡΘΠ]6 5. ΠηΔ] απ] 5ἰ1 ἴῃς ὨΟΡ]85." 

ΧΧΙ, Ργο ἀπίμπηαθιι5 νϑϑίγὶβ οσο᾿ οἰ οῖαν, οἱἤ {πομπὴ τηϊβίβίϊς ἴῃ Πο- 
ΠΟΡῸπῚ Πδὶ ἃ ΒΠΥΓΠΔΠῚ, τππᾶρ οἵ 560 7}0}0 νο}}}5,7 σγαιᾶς. ἄσθη5 ΠΟΠΊΪΠΟ, 
ἀΠΠρθη5 ῬΟΙγοάγριη “πομηθ 40 οἱ νο8. δΔίθιΠΟΓ 5 πὶ δβίοίθ, βἰδσαίΐ οἱ 
γϑίγὶ [6515 (ΟΠ γΙβίιιβ, ὅπ οί θοπηθαϊοίτ5. 1π 56 01ἃ. Ογαΐο ργὸ ΒεοΙ βία 
ΑΒΕ ΟΟΠ ΘΠ 5.11Π|, 4πιὰ6 65. ἴῃ ϑυτῖα, ππ8 οἱ νἱποίιι5 ἀποον δά Ἀοιηῶη, 4] 
511ΠῚ} ὉΠ Πηπι5 ΠΟΥ Πά 6] πῇ, πη 8 αἰ ρΊ5. οἰθοί5. 5ατη ἴῃ ΠΟΠοΟΓομ Πρ6ὶ Πὰς 
5ΕΠ ΓΘ οαΐθη85. [ΠΟ0Ο]ΠΠη65 οϑίοία ἴῃ Π60 Ῥαΐγθ οἱ Ποιηὶπο [651 (ΠΥ βίο, 
ΘΟΙΠΠΙΙ πὶ 506, ἴῃ ϑρι"π ϑαποίο. Αἰηθη. 

4) ραγαοίο 561. Ῥα]. Ἠδθρ. 9) υοὐΐς ἀδοβὶ ἴῃ Πρ. 
5) 1η ργαουαγὶοαίίοπο, σι ρ νὰ ὑ11Π Ἀθ65. 4) οἱ ἀ65. ἴῃ Ραὶ]. 
0) φιοά Ἐθρ. ὐπ  δος μοὶ 
1) νοὐὶς νἱἀοίῃν 6556. ἴῃ Ραὶ. 5) ποθοῦν ΡΔ]. 
(ἂρ. ΧΧΙ. 1) ὁγρο Ἀδρ. 0) Υρο. Αηιοη, (οὐ. ῥα]. ἤδρ. ποῃ 
2) οἱ οἵη. Ρᾷ]. ϑ:: πη. χι6 ἢ. φιθηι ἃρποβοιηί, ΠΠ6 Κρὶϊοῖ! ορίςίοία Ξαηρίὶ 

ἢδο. : ἱρπαι αὐἱ Θρ]θ5105, εἰς Εαριοῖ! ΧΙ. 

2" 
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ΤΟῪ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ἘΠΙΣΤΌΛΗ.: 

᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόύρος,:" τῇ ἠλεημένῃ ἐν μεγαλειότητι ὑψίστου 
Θεοῦ Πατρὸς καὶ ̓ Πησοῦ Χριστοῦ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ υἱοῦ, 
ἐκκλησίᾳ ἠγαπημένῃ" καὶ πεφωτισμένῃ ἐν ϑελήματι, Θεοῦ τοῦ 
ποιήσαντος τὰ πάντα ἃ ἔστι," κατὰ πίστιν καὶ ἀγάπην Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καὶ" σωτῆρος ἡμῶν, ἥτις προκάϑηται ἐν 
τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων, ἀξιόϑεος,ἷ ἀξιοπρεπὴς, ἀξιομακάριστος, 
ἀξιέπαινος, ἀξιοεπίτευκτος, ἀξίαγνος, καὶ προκαϑημένη τῆς 
ἀγάπης, Χριστώνυμος," Πατρώνυμος, Πνευματοφόρος , ἣν καὶ 
ἀσπάζομαι ἐν ὀνόματι Θεοῦ παντοκράτορος, καὶ ᾿Ιησοῦ Χρισϑοῦ 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ" τοῖς κατὰ σάρκα, καὶ πνεῦμα ἡνωμένοις" πά- 
σῃ ἐντολῇ αὐτοῦ, πεπληρωμένοις πάσης χάριτος Θεοῦ ἀδιακρίτως 
καὶ ἀποδιϑλισμένοις ἀπὸ παντὸς «ἀλλοτρίου χρώματος ᾽ πλεῖστα 
ἐν Θεῷ καὶ Πατρὶ καὶ Κυρίῳ ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ ἀμώμως" 
χαίρειν. 

1. ᾿Επεὶ εὐξάμενος: τῷ Θεῶ ἐπέτυχον ἰδεῖν ὑμῶν τὰ ἀξιόϑεα 
πρόσωπα, οὗς καὶ πλέον ἠτούμην!: λαβεῖν" δεδεμένος γὰρ ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ, ἐλπίξω ὑμᾶς ἀσπάσασϑαι, ἐάν σῦξρ ϑέλημα ΓᾺ τοῦ ἀξιωϑῆναί μὲ 
εἰς τέλος εἶναι "Ὁ ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ εὐοικονόμητός ἐστιν, ἐάν περ χά- 
οτος ἐπιτύχω, εἰς τὸ τὸν πλῆρόν μου εἰς πέρας ἀνεμποδίστως ἀπολα- 
βεῖν. Φοβοῦμαι γὰρ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, μὴ αὐτή μὲ ἀδικήσῃ ἐΞ ὑμῖν 
γὰρ εὐχερές ἔστιν, ὃ ϑέλετε, πονῆσαι" ἐμοὶ δὲ δύσκολόν ἐστι τοῦ Θεοῦ" 
ἐπιτυχεῖν, ἐάν περ ὑμεῖς μὴ" φείσησϑέ μου προφάσει φιλίας σαρκίνης."" 

1. Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀνϑρωπαρεσκῆσαι , ἀλλὰ Θεῷ ἀρέσαι, 
ὥσπερ' καὶ ἀρέσκετε᾽ οὔτε γὰρ ἐγὼ ἕξω" ποτὲ καιρὸν" τοιοῦτον; ὥστε 
Θεοῦ  ἐπιτυχεῖν᾽ οὔτε ὑμεῖς, ἐὰν σιωπήσητε," κρείττονι ἔργῳ ἔχετε ἐπι- 
γραφῆναι." Ἐάν τε γὰρ σιωττήσητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἐγὼ “γενήσομαι Θεοῦ" 
ἐὰν δὲ ἐρασϑῆτε τῆς σαρκός μου, πάλιν , ἔσομαι τρέχων. Τλεῖον δέ 
μὲ παρέχεσϑε τοῦ ὁπονδισϑῆναι Θεῷ, ὡς ἔτι ϑυσιαστήριον ἕτοιμόν 
ἐστιν᾽ ἵνα ἐν ἀγάπῃ χορὸς γενόμενοι, ἔσητε τῷ Πατρὶ ἐν Χριστῷ ᾿]η- 

1) τοῦ αὐτοῦ πρὸς δωμαίους ἐπι- ϑέεος τας πγνευματο(φόρος ἴῃ Ὁ πηδη. 566. 
στολὴ “β΄ 0, τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολὴ 7 πρὸς 
δωμαίους ιβ' Υ͂, τοῦ αὐτοῦ πρὸς Ῥω- 
μαίους ιβ΄ Β. 

2) [πῃ τπᾶρβ. (οαϊοἰ5. Ὁ Δἀά των: ἐπί- 
σχοπος τῆς ἕν «Ἀντιοχείᾳ ἁγίας τοῦ 
ϑεοῦ ἐκχλησίας, 5᾽οιιὶ οϑὲ ἂρ. ϑγιηθο- 
ὨΘΠῚ Δ ΕΙΆΡΕ. 

9) ἡγιασμένη ΒΟΥ͂, ἷο ᾿π᾿ Τὰ. 
ἡγαπημ ἕνῃ, αἱ (οά. (οἰ νον ίπιι. 

4) τῷ διε ϑελήματι 5 ρονα ἀϊίιηι 
ὀχίαι ἴῃ 0. 

4) ἐστὶν ΟΥ̓. 
0) χαὺὶ ἰοχίπ! (οαἸοἷ5. Ὁ ρου αἶαν 

ο. ΜοΙΔΡΠΙ., ΘΟΠβΘη Θη16 πίγοαιι νοὶ. [ηἰ., 
ἀροβί ἴῃ ΒΕΥ͂ νὰ]. 

1) ἀξεόϑεος οπι. Β. Ἐρἰ(ποία ἀξιεό- 

πη ἱπο ἀπ 1, πΘ 6 οχίδηϊ ἂρ. ΝΘ αρ ἢ. 
8) ἀξιοεπίστευχεος ΟΥ̓, ΠΠ|᾿} ἀξιε- 

σιίτευχτος δ( ΟΥΙΔΠ]. Α 
9) Πιὰ Β, χριστόνυμος ΟΥ̓. 
10) ἡνωμένοις Ὁ, ἡνωμέγην δὰ 

ΟΥΔΠ]. [46] πεπληρωμένοις, ΒΌΡΓα Ὧ. 
11) Ὑοῦο. ᾿ἀδιαχρίτως -- ἀμώμως 

Π]8. 8560. ΠΠΟΪΒ. πο] 5ὰ δχίαπί ἴῃ 0. 

12) ᾿Επεὶ εὐξάμενος ΒΈΟΥ, ἜἘπευ- 
ξάμεγος νι. ῬΓΟΧίπηι5 ἃΙῚ. τῷ ᾿ἰπθο]ὰ 
58 η οἰ! αι" ἴῃ 0. 

13) ἀξιοϑέντα Ὁ δὰ οτδηι. 
14) ἡ τοὐμὴ (510) Υ, ἡ τουμὴν 0, 

ν᾿ τηᾶῃ. 860. δ ἀπ. [ἢ δοάθη γοοο. 
οὗς --- λαβεῖν ἸηΔΏΙ5. 560. ἘΠ Οἷβ ἱπο ] 511. 

10) τοῦ ϑεοῦ ἢ τοῦ ἀξιωϑῆναί μὲ 
χαὶ εἰς τέλος οὕτως εἶναι πὸ (οἀ. Ὁ, 

2 ,..5........ «Ρ. 5 τὐὐὐλξινθο,»..», ὐὐδδοιδουδλων... 5 
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Α0) ΒΟΜΑΝΟΒ, ΠΕ ΒΝΥΆΝΑ ΡΕΒ ἘΡΗΕΒΙΟΒ ΒΟΒΙΡΤΑ.1: 

[βρη δίππ5, ἀα οἱ ΤΠ ΘΟΡΠΟΓΙΙΘ., ΤΟΙ ΟΟΥ ἰδ σΟηΒΘοιία θ᾽ ἴῃ τηΔρηΪ- 
[πάϊπη6. Π6Ὶ Δ|{|551Π|1, ῬδίΓΙ5. [Ι͂65ὰ ΟΠ ΡΙ5Ε1 τ] 1 οἷα ΠΠῚ,, Εοὸ- 
οἸοβίαθ βδηο  Ποαίαθ. οἱ ΠΠππαΐδοθθ ἴῃ νοϊπηίαίς Ποῖ, «αὶ [δοϊ 
ΟἸΠηἶΪᾶἃ 46 5πηΐ, βθοιπάϊπη ἤθη οἱ ἀπ] θοιοπθη [65 ΟΠ Γ βιι, 
θεῖ οἱ ϑαϊνδίου!β Ποϑίγι: ἀαὰθ οἵ ργδθϑιθί. ἴῃ Ιοθὺ τϑρίομὶβ Βο- 
ΠΔΠΟΡΙΙ ; 60 ἀϊρπδο, "ἢ ΘΙ ΠΘη ἃ ἀἶσπᾶθ, Ὠραϊπΐπ6 ἀϊρπδρ, 

ἰάάθ ἀΐρσηδο, ἤάθ ἀϊσηδθ, οαϑδίϊίαίο ἀϊσηδθ, Πππάαίαθ ἴῃ ἀπ] θοίίοπο 

οἱ ἤάο᾽ (μγίβιϊ, ραίθγπιιπι ποιηθη ΠΑΡ Θηΐ, 5ρ γ {τὰ : ἀπιᾶπι οἱ 
βάΠπ|0 ἴῃ ποιηΐπα Ποὶἧ ΟΠΙΠΙρΟΐθηΓ5. οἱ [65ι ΟΠ γίβεὶ ΠΠΠ οἰπιβ, ἀεὶ 
οδ΄ 5ΘΟΌΠΑ 11 ΟΑΔΥΠΘΠῚ οἱ 5Ρ|Γ{ἀπ: Δ πη {15. ἴῃ Ἰηδηδαίο οἷπι5, γθ- 
ΡΙοὐϊ5. σγαίία 61] ᾿Π5ΘΡΑΓΡΔΌΙΠΟΡ οἱ Δ} {15 ἃ} ΟἸΠΠΙ 4]16Π0 ΘΟ]ΟΓΘ 
ἃΐ16 ᾿ΠηΠ]ΔΟΙΪΔ 15, Ὀ]ΕΡΙΠΠὰ) ἴῃ ἢ60 Ραΐίγα οἱ Ποιηϊπο ποϑβίγοῦ 
ἴοϑια Ομ γιβίο ϑ] 6. 

Ι. Βοργθοδη Πρ ᾿ΠΘΓπ νἱάθγο ἀἰρηος νη] 5 νοϑίγοβϑ, δι σαι 
ῬΙαΡ πη ΟΡ ΡΠ ΡΓΟΙΏΘΓΘΙ. ΥἸΠΟΙ5 ΘηΪΠῚ 1η (ἩΓΙβίο [68581, 5Ρ6ΓῸ νὸβ5 
58] Γ6., 5]! ἀθ πὶ [ΘΥῚ νο]πΐᾶ5. 115, 4πὶ ἀἰσημη π16 ἴδοίαί πβάπ6 ἴῃ 
ἤποπὶ ῬΥΟΡΟβι [πὶ ΠΙΘΠῚ ΘΟΠΒΙΠΠΠΊΔ 6.  ΠΠ|ὰ νογοὐ ἡ ρυϊποὶρία θοπδ6 60η- 
γί 015. 50η{: 51] 46 ΠῚ ΡῈΡ φαίη ΠΠΘΓΊΘΓΟἷ ΒΟΓΙΘΠΙ ΠΠΘΔΠῚ τ56Π|6 
ἴῃ {ἴπθπὶ 51Π6. ᾿πρ 6 ἀϊπηθηΐο ΠΡ ΘΡΟΙΡΟΓ6. ΤΊΠΙΘΟ. ΘἢΪπὶ αἰ ΙΟΠ6 1 ν ΘΒ Γ8Π1, 
Π6 ἰρβᾶ πὶ|6ὸ ἰαθαί. ΨΟθ5 ΘΠ ἴδ] 6 ο5΄, (ποὰ να} |5. ἴδοθγα; ΤΠ] 
ἁπΐθηι Αἰ ΠΠΠΟ116 σι  Πθιμ ΡΓΟΙΠΘΓΘΓΙ : ἰδΠ]0η ΡΟΐοΓΟ, 5ὶ γν0Ὸ5 ρβρϑυοουϑ 
ΤΠ ΟΟΟᾶ5Ί0η 6. ΔΙΉΙΟΙ 6 ΘΔΡΏΔ]15. 

1. ΝοΙο ἰριίαν νῸ5 ΠΟΙΏΪΠΙ ΡΙΔΘΘΓΘ, 5θὰ ἢθο, 5:0 οἱ ΘΟΙΏΡΙΔΟΙΪ- 
5115. ΝΘῸ 6Π1ΠῚ 650 Πᾶθιὶ 4] πάη 0 ἰα]6 ἰθιηριιθ., τὶ Π ΘΠ ῬΓΟΙΠΘΓΙΙ5- 
5861). ΕἾΡῸ οἱ 51" νοβ ἰδοιιθγ 15, πη ΠΟΥ] ρου ΘΟΠΒΟΥ  μηηΪ. δ᾽ ΘηΪ ΠῚ 
1 ΡΥ Π5 ἀθ τη6, 6ΡῸ οἰἤοῖον Π61; 51 δαίΐίθιῃ Εἰ] Χο Υ Π5 ΟΑΓΠΘΠῚ ΠΊΘΔΠ], 
61 ΘΓῸ ΟἸΓΓΘΠ58. ΜαΪ ΠῚ ΘΗΪΠῚ Π1Πἰ ργδοϑίδίβ, 51 τη6 οἴϊεγαί 5 Π60, 
ΟἸΠῚ "ἸΔ 1 αἰΐᾶτα ραγαίππι δέ: πί, ἴῃ Αἰ! δοίίοηθ ὁἤογιι5 οἰϊθοι!, οδηίθί!5 

10) εὐχὴ δὰ οτάμι. 2) ἐοηϑβθοιίι5 ῬΑ]. 
11) ἀδικήσει Ὁ Υ, 1Π|6 οἸηθπάδίμμηι. 9) οἵι5. Πιϊὶ οὶ Ῥα]. Β6ρ. 
18) δύσχολόν ἐστιν ϑεοῦ ΟΥ. 4) τἰ]ηιϊπαΐα οταὶ ἴῃ ΡΔ]. 
19) μὴ 5υθποίαίαυν ἴῃ Ὁ, 5) ϑυθβοααπηίαν ἴῃ ἤθρ. νοοο. ΠἋ6 
20) ὕοοο. προφάσει φιλίας σαρκί- ἀϊΐφηαθ οαϑίαίο ἀϊφπαο ᾿ἴπ6 015 ϑ θποίϑίδ. 

γῆς πηοὶβ ΟΥΠΠο15 ἴῃ Ὁ ἃ το] 415. 86- 6) ἰοφο Ρ. οἱ 46 Ῥαᾳὶ., οἱ ἰθᾳ6 Ἀθρ. 
δγοραίδ. 1) ἀ6ο, ϑιιρτὰ ἐ Ραὶ]. 

ὕαρ. Π. 1) δὴ ᾿ηβουῖ ππᾶτρο 0. 8) ποϑβίγο τϑοθρὶ οχ Ρᾷ]. Βρς. 
2) ἄλλον αἀάϊξιν ἴῃ 0. 9) ἀΐρηος ὁ υἱκιξιι5 ΡᾺ]. 
8) χαιρὸν ποτὲ ἱπνον 0. 10) εἰμί Ρα!]. 
4) οοο. ἐὰν σιωπήσητε πποῖβ 56- 11) σοηϑιηνανο Ῥᾷ]. Ἀθρ. 

οἴπδα ἴῃ 0. 12) τὙὉϑγ0 οἵη. Ἐθρ. 
5) Ροβί ἐπιγραφῆναι 5ἴδπαμ 1 ἰη 0, 13) πιο (510) ρ67 φγαίϊαηι ἰπν. Ἀθρ. 

ἘΠῚ ΘΘαθη5. γὰρ ϑ5ιιθποίαίαγ, 18) οἱ ηινὴὶ αἰ [Ποὐ16 Ὁ. ηνδμιλ ὠμίθηϊ 
αἰ Ποῖ 6 68. ΒΘ. 

1) ]ποϊρὶΐ οὐ δάθην αὐ γοηιηο5 80) Ἴρία (ἀρ. Π. 1) τὲ ργ»οηιογι 556 ηι ἀθμηη 68. 
46. βηιψηα 06} θρἠθδῖο5 Ῥαᾳὶ]., [ποὶρὶξ ΧΠ] 9). ἢ δὲ. Τὴν Τιθ. 
Ἀρρ. 8) ορογθ Ῥαὶ], Βθδ. 



942 ΙΘΝΑΤΙ ΕΡΙΒΤΌΠΑ Αἢ ΒΟΜΆΝΟΝ, 1. ΠῚ. ἸΝ. 

σοῦ, ὅτι τὸν ἐπίσκοπον Συρίας κατηξίωσεν ὁ Θεὸς εὐρεϑῆναι, εἰς δύ- 
σιν ἀπὸ ἀνατολῆς" μεταπεμψάμενος, καὶ τῶν ἑαυτοῦ παϑημάτων μάρ- 
τυρα καλῶν ," τοῦ διελϑεῖν αὐτὸν" ἀπὸ χκύσμου πρὸς" Θεὸν, ἵνα εἰς 
αὐτὸν ἀνατείλω." 

Π]. Οὐδέποτε ἐβασκάνατε οὐδενί, ἄλλους ἐδιδάξατε, 
ϑέλω ἵνα κἀκεῖνα βέβαια ἢ, ᾧ μαϑητεύοντες ἐντέλλεσϑε. Μόνον δύ- 
ναμιν' αἰτεῖσϑέ μον ἔσωϑέν τε καὶ ἔξωϑεν, ἵνα μὴ μόνον λέγω, ἀλλὰ 
καὶ ϑέλω, ὅπως μὴ μόνον λέγωμαν Χριστιανὸς, ἀλλὰ καὶ εὐρεϑῶ. 
᾿Εὰν γὰρ εὐρεϑῶ, καὶ λέγεσϑαι δύναμαι, καὶ τότε πιστὸς εἶναι," ὅτανἣ 
κόσμῳ μὴ φαίνωμαι. Οὐδὲν φαινόμενον, αἰώνιον. Τὰ γὰρ βλεπό- 
μενα, πρόσκαιρα" τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα, αἰώνια. Οὐ πεισμονῆς" τὸ 
ἔργον, ἀλλὰ μεγέϑους ἐστίν. Ὁ Χριστιανὸς, ὅταν μισῆται ὑπὸ τοῦ" 
κόσμου, φιλεῖται παρὰ Θεοῦ" Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου γὰρ, φησὶ, τούτου 
ἦτε. ὁ κόσμος ἂν ἐφίλει τὸ ἴδιον᾽ νυνὶ δὲ οὐκ ἐστὲ ἐκ τοῦ πόσμου, 
ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς μείνατε παρ᾽ ἐμοί. 

᾿Εγὼ δὲ 

ΙΝ. ᾿Εγὼ γράφω πάσαις ταῖς ἐκχλησίαις, καὶ «ἐντέλλομαι πᾶσιν, 
ὅτι ἐγὼ ἑκὼν ὑπὲρ Θεοῦ ἀποϑνήσκω, ἐάν περ ὑμεῖς μὴ κωλύσητε. 
Παρακαλῶ οὐν" ὑμᾶς, μὴ εὔνοια ἄκαιρος γένησϑέ" μοι. "Αφετέ με 
ϑηρίων εἶναι βρῶμα, Ἢ δι’ ὧν ἐστὶ Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. Σῖτός εἰμι τοῦ 
Θεοῦ, καὶ δι᾿ ὀδόντων ϑηρίων ἀλήϑομαι ," ἵνα καϑαρὸς ἄρτος Θεοῦ" 
εὑρεϑῶ. Μᾶλλον κολακεύσατε τὰ »ϑηρία, ἵνα “μοιὴ τάφος γένωνται, 
καὶ μηδὲν καταλείπωσιδ τῶν τοῦ σώματός μου, ἵνα μὴ κοιμηϑεὶς"" βα- 
ούς τινι εὑρεϑήσομαι" τότε δὲ ἔσομαι μαϑητὴς ἀληϑὴς" ᾿Ιησοῦ Χριυ- 
στοῦ, ὅτε οὐδὲ τὸ “σῶμά μου" ὁ κόσμος ὄψεται. “Μιτανεύσατε"" τὸν 
Κύριον" ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα διὰ τῶν ὀργάνων τούτων. Θεῷ ϑυσία"" εὐρεϑῶ. 
Οὐχ ὡς Πέτρος καὶ Παῦλος διατάσσομαι ὑμῖν" ἐκεῖνοι ἀπόστολοι ᾽]η- 
σοῦ Χριστοῦ, ἐγὼ δὲ ἐλάχιστος" ἐκεῖνον ἐλεύϑεροι, ὡς δοῦλοι Θεοῦ, 
ἐγὼ δὲ μέχρι νῦν δοῦλος" ἀλλ᾽ ἐὰν" πάϑω, ἀπελεύϑερος γενήσομαι 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀναστήσομαι ἐν αὐτῷ ἐλεύϑερος. δτδν μανϑάνω, 
ἐν αὐτῷ δεδεμένος, μηδὲν ἐπυϑυμεῖν κοσμικὸν ἢ μάταιον. 

0) τοῦτον ἱπίθυρομῖ ππᾶγρο 0. 
1) χαὶ οτι. ΒΟΥ͂. 
8) καλὸν Ὁ δά οἴδηι. 
9) τοῦ διαλυϑῆγαι Ρ. τοῦ διελθεῖν 

αὐτὸν Β, τὸ διαλυϑῆναι ΟΥ̓. 
10) πρὸς ο.Β ΕΟΥ͂ τϑοθηβ. ὈΓΘΝΙΟΙ, 

εὶς να]ρ. 

3) ὅτε ΟΥ̓. 
4) πλεισμογὴς (51.)0 Υ. [πὶ 1ΠῸ νοοο. 

οὐ πλεισμογὴς --- παρ᾽ ἐμοί ἱπίνα πη- 
005 ΔρΡΑΓΘηΐ. 

ὅ) τοῦ δοροβϑί οχ ΕΟΥ. 
ὕδρ. ΤΥ. 1) ἐντελοῦμαι, 54. ΡΓῸπ. 

ἐγὼ οτηΐββο, Β Υ̓͂ 0, Ποῖο πηι αίππι ἴῃ γα]. 
11) Ὁ οὑπὶ 144. ἀνατείλω, τηδη. 

560, μὲν ΒΡΓὰ ΔΗΠΟΧΊΙΠΙ. 
ὕδρ. Π|ι. 1) μοι δά. ἰπ τηὰχρ. 0. 

δαθίπάς ἐτεῖσϑέ “Ὁ Υ, αὐ 1Π|6 ΒαΡΓα. 
γοῦο. αἰτεῖσϑέ μοι ᾿ἔσωϑέν τε καὶ 
ἔξωϑεν ἕνα μὴ μόνον λέγωμαι ἀλλὰ 
χαὶ ϑέλω ἴῃ Ὁ 5ιποίδηίιν ΒΟΣ ἡ Ππ Γαι 
δὰ οὐἵἂμη αἰτησάστε δοθῆναι παρὰ 
ϑεοῦ. 

2) Μαῦρο Ὁ αδδά. ὀφϑήσομαι. 

2) οὖν αἀὐάϊάϊ εχ ΟΥ̓ οἱ νοΐ. 1αΐ. υϑῖβ. 
9) γένεσϑέ ΟΥ̓, ἴπὰ Π|ο γένησϑέ 

πᾶ. 866. 
4) Μαγρ. Ὁ βορὰν. 
δ) ἐστὶν ΟΥ. 
0) ἀλέϑομαι Υ͂ 
1) τοῦ χριστοῦ τηᾶγα. 0 εἱ νεῖ. νὰ}- 

ϑαΐἃ ΥΘΡΒ. 

8) μὴ 5υθποίαίαν: ἴῃ Ὁ, δά ογᾶϊη μοι. 
Ὠοῖη γένηνται Ρ. γένωνται ΟΥ̓. 
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Πθο Ραίγι ἴῃ (ἢ γιϑίο [θϑιι, “ποηϊδη) ΘΡϑοορ ϑγυϊαθ ἐϊσπιπ [θοὶΐ 
θθι5. ᾿ΠνΘΠΪΙ ἴῃ Θοοϊάοηϊθ, ἃ} Ογθηΐίθ ΡῬΓΔΘΙη (65 51.181} Ρ55ΙΟΠΘΙῚ, 
ΔΓ ΓΘ ΠῚ ΒΟΠΙ), ΡΓΟ οἰβοθηίθιη ἀ6 τη ο ἃ Πρθιιπι, τ ἴῃ ἰρ50 οΥἰδγ. ἦ 

ΠΠ. Νιυμάιδη [501 πὰ 5015 ΔΙ θη, ἃ]105᾽ ἀοοι διῖ5. Εβο ἁιίθι 
τορο αἰ πθοπηάϊπι {Πὰ ἤγιηὰ, «πὰ " ἀοοι! οϑι 8, 6χ οαμηὶ νἱρίπίο ορίο- 
(15. πὶ. τ ΠῸ ἢ 50]1|ὶ ἀἸ0Γ, 5864 οἰϊδη ᾿πν ἢν ΟΠ ΡΙπαππι5. δ᾽ ΔΘ] 
ἱπνθηΐα5. {ΠΟΡῸ, οἱ Αἴ01] ΡΟΒ51Π), οἱ πη 6556. Πά6]15, {πᾶπηο ταπη40. ΠΟῚ 
ΟΟΙΠΡΆΓΙΘΓΟ. ΝΊΟΒΙ ομ] (6 5, 4πᾶ0 ν᾽ ἄθη ΠΡ, ΔοίθυπιΠ 65΄. ,θιιδ6 
δηϊηἦ νἀ θηΐιγ,, πα, , ΘΠ] ρΡΟΓΆ]Π1ἃ σαιηΐ: 4186. ἁπΐ θη) πὴ νἱ ἀδηΐιν, ἀθίθγπᾶ 
5πη{:5 ΠΟΙ 50{ΠΠ| 1Π ΟΡΘΓΘ, 564 οἰϊδηη 1Π πηδοη!πἀ]η6. (ΟΠ ΓΙ 5 ΕἸ η1{ἃ5 ΘΙ 
αβί, 4086 Οὐϊία ἃ τσ, ἃπηαίι" ἃ ἢ60, 4π|ἃὰ ΠῸΠ 6ϑΐ ἃ) ΠΟΙΗΪΠΙθ1ι5, 
584 οχ ἤ6ο. ο51᾽ ϑηΐῃμιὶ 6556 {15,Ἅ ἰπ{{1{} 46. πππιπἀο, τηϊπιάπι5, 044 5ιπιπῃ 
ο5ι," ἀΠΠΠρογοί : πο ἃπίθπὶ (τὰ ΠῸΠ Θ5115 (6 τηὰπᾶο, ριορίονοα οὐϊΐ 
γῸ5 Ππάϊι5; 564 ΘΡῸ οἰορὶ νοβ: μηὰποία ἴῃ τη6.ὅ 

ΙΝ. Ερο 5801100 ΟΠΙΏΪθιι5 ἘΘΟΙΘ5115, δὲ ΟἸηπ θτι5᾽ τπᾶπάο: «ἃ νο- 
᾿ππίᾶν6 ΡΓῸ 60 ἸΠΟΡΙΟΙ, 81 Υ08 ΠΟ ῬΓΔΟΡΘΙΘΡΙΪ5. ἤορο [ἰλ4τι6 νο5, 
αἱ ποθὴ ἰγιιβίγα δἰ( ἴῃ ππ6 ἀϊ]δθοίϊο νοϑίγα. διηι θ᾽ τπθ. τἰ θοβιϊαγιπη δϑοὰ 
51Π|, ΡῸΡ 4πᾶπ| ροβϑιἷ Πθιμ ΡΓΟΙΠΘΓΟΓ. ΤΡ οῖπη δὶ σαὶ: θη 115 
θ6ϑιἰανιιη πο δ} ,ἦ τι πη πι5 ρᾶηὶβ Ποὶ ἰμυθηϊαγ, δίασίὶς. ἁτΐθιῃ. Ὀ] πα - 
ΠῚ Θ δ 15... τι ΒΜ] ΠῚ ΒΘΡΙ ΟΠ σὴ δἰ ηΐ, οἱ ΒΙΘΒ1 το πη πιαηΐ ἀθ πη60 601- 
ΡΟΓΘ, πὶ πῸη Ο᾽ἀΟΥΠΙΘ 5 στᾶν 5 ἈΠΟ ἱπΥθηϊᾶγ, Ταπο νογο ογῸ ἀϊδβοὶ- 
ΡαΪ5. ΙΘϑὰ (ΠΡ βίϊ, οἴη ΟΟΓΡΙΙ5. ΠΠΘΙΠ ΠμΠ4π5. ποη νἱ ον. ΠορΓθοᾶ- 
μϊηΐὶ ΠΟΙ ππηἷ ΡΓῸ 16, τ ΡῈΓ Πᾶβ ΟρΘΓα Ομ 5 5ΔοΡ Ποία πὶ ἰμν ΘΠ ΔΓ. 
Νοη 5ἰουΐ Ρρίγιια οἱ Ῥάμ]ι5 ργθοίρίο γο 5. ΠΙῚ θη" ἈΑροϑβίοι. [658 
(γίβεϊ βαηΐ, δρὸ διιίθιηἶ ΤΠ 55. Πηπ|5: {Π1 νογὸ ΠΡΘΥῚ βίοι βογνὶ Πδὶ, 

65Ὸ δΔθΐθη) ἸΒ66 ΠΟ 865. δ'ρα 51 ρᾶβϑιιϑ. Π6ΓῸ, ΠΡΘΡίΠ5. ΘΓῸ [651| 
Ομ βεῖ, ἢ οἱ γοϑαγραμη ἡ ἴπ 60 ΠΡ γ. Ναποῖ ἡ ἀἶδοο νἱποίαβ, πἰοἢ}} ππαπά ἢ 
ΘΟΟΠΟΙΡΙΒΟΘΓΘ,, δ ΔΠ4α14 νΔηΠ). 

9) χαταλείπωσιν 0. 8) γα! ἢθρ. 
10) χοιμηϑὴς ΟΥ̓. 
11) ἀληλὴς εταί ἴῃ 0. (δρ. 1Υ., 1) γοῦύο. Εοοἰο5 115, οἱ οηιῖ- 
12) ἔτι ἱπίθυρ ομἱ! τηᾶτρο 0. ὑμι5 ἀδϑαηΐ ἰπ Ρα]. 
18) λειτανεύσατε ΟΥ̓. 2) δἰηθίθ ογαΐ ἴῃ Ρα]. 
14) τῶ χῶ 0 8ἀ οἴδηι. 9) ροϑεϑῖηι Ρᾷ]. Βθρ. 
15) καϑαρὰ δοοραϊ! ἴῃ τηᾶτρ. 0. 4) πιοίαν οἵα. Β65. 
10) ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ. ΕΟΥ, ἀλλὰ ἐὰν Β δ) τυϑγὸ ἢθο. 

γα!ρ. 6) [ἃ οχ ῥα]. 65. υἱάοοωΐ να}ς. 
17) μάται Υ. 1) ἀριηη, Ἀθρ. 

8) ογαίοη 5, 5 ΡΥ 06 Βθρ. ͵ 
9) οἰΐαηι Ῥα]. Ποὶπ βεΐ, 681) ΟἰΠ 1511 4) πιογῖαν Ῥαϊ. 

ἴγδη8Ρ. Ἀθ6. 
δᾶρ. Π|. 1) αἰΐφιιος Ῥα]. 10) αμίθην ειῆν Ἀθδ. 
2) τ δθοιη τι ἡἰαηι [οὐ ηλαην χφιαηι Ἀ 66. 117. ρει ΠΡ ῶϑι 
9) δηΐην 5 ΡγΥα ποη, Ῥα]., ἀ0Ὶ βαθίη 8 12) γόβιῦσο Ῥᾷ]. Ἀθρ. 

ἀ65. γοοο. υἱάθηίμ, ἡπφιῖ!. ἱθηιροναϊτα 18) Νέμὶϊ Ρα!. [ 
δι φιαθ αμΐρην ποη. (ἷ, 2 ον. 4, 18. 14) πιυμιάμηι ᾿ς. ϑαθῖπάθ. σοηοιρι500 

4) ἴο. 15, 19. 4. (ογαί οοποιμρίβο61:6) ΒΑ]. 
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Υ. ᾿ΔἽπὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης" ϑηριομαχῶ, διὰ γῆς καὶ ϑαλάσ- 
σης, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐνδεδεμένος δέκα λεοπάρδοις, ὃ δ ἐστι" 

εὐεργετούμενοι χείρους" γίνονται" 
ἀδικήμασιν αὐτῶν μᾶλλον μαϑητεύομαι, 

᾿Οναίμην τῶν ϑηρίων τῶν ἐμοὶ. ἡτοιμασμένων, ἃ καὶ εὔχομαι 
ἃ καὶ κολακεύσω, 

οὐχ ὥσπε ξρ τινῶν δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο" κἂν αὐτὰ δὲῇ 

τιωτικὸν τάγμα, οἷ καὶ 

ὠμαι. 
σύντομά' μον εὐρεϑῆναι" 

ϑέλῃ, ἐγὼ προσβιάσομαι. 
γινώσκω" 

καὶ τῶν ἀοράτων ," ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. 

στρα- 
ἐν δὲ τοῖς 

ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῦτο δεδικαί- 

συντόμως με καταφαγεῖν, 
ἑκόντα μὴ 

Συγγνώμην μον ἔχετε᾽ τί μοι συμφέρει, ἐγὼ 
νῦν ἄρχομαι, μαϑητὴς εἶναι. Μηδέν μὲ ζηλῶσαι τῶν ὁρατῶν 

Πῦρ καὶ σταυρὸς, 
ϑηρίων τ: συστάσεις, ἀνατομαὶ, διαιρέσεις, σχορπισμοὶ ὀστέων, συγκο- 
παὶ μελῶν, ἀλυσμοὶ᾽ ὅλου τοῦ σώματος καὶ κόλασις τοῦ διαβόλου ἐπ᾿ 
2 

ΥΙ. 
λεῖαι α᾿ τοῦ αἰῶνος τούτου. 

Οὐδέν μὲ ὠφελήσει τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, 

ἐμὲ ἐρχέσϑω, μόνον ἵνα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. 

οὐδὲ αἵ βασι- 
Καλὸν ἐμοὶ ἀποϑανεῖν διὰ ᾿Ιησοῦν Χρι- 

στὸν, ἢ βασιλεύειν τῶν περάτων τῆς γῆς. Τί γὰρ ὠφελεῖται, ἄνϑρω- 
πος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον χερδήσῃ ," τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ" ἀπολέσῃ -" : 
Τὸν Κύριον ποϑῶ, 
σοῦν τὸν Χριστὸν. 
ἀναστάντα. 
φϑαάσαι" 

μὲ εἶναι, κόσμῳ μὴ χαρίσησϑε. 

πάϑους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ μου. 

᾿““φετέ μὲ καϑαρὸν φῶς λαβεῖν" 
παραγενόμενος, ἄνϑρωπος Θεοῦ ἔσομαι. 

Εἶ τις αὐτὸν ἐν ἑαυτῶ" 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀληϑινοῦ Θεοῦ" καὶ Πατρὸς, [Ἴη- 
᾿Εκεῖνον ξητῶ, 

Συγγνωμονεῖτέ μοι, ἀδελφοί" μὴ ἐμποδίσητέ μοι εἰς ξωὴν 
᾿Ιησοῦς γάρ ἐστιν ἡ ξωὴ τῶν πιστῶν" μὴ ϑελήσητέ με ἀπο- 

ϑανεῖν᾽" ϑανατὸς γάρ ἐστιν ἡ ἄνευ Χριστοῦ ζωή. 

τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποϑανόντα καὶ 

Τοῦ Θεοῦ ϑέλοντά 
ἐκεῖ 

᾿Επιτρέψατέ μον μιμητὴν εἶναι 
ἔχει, νοη- 

σάτω ὃ ϑέλω, καὶ συμπαϑείτω μοι, εἰδὼς τὰ συνέχοντα με. 

Ὗ. 

Θεοῦ." 
νία ἐν ὑμῖν μὴ 
πεισϑῆτε " 

κατοιμείτω ὃ 

Μὴ λαλεῖτε" Ἰησοῦν Χριστὸν, κόσμον δὲ προτιμᾶτε. 

Ὃ ἄρχων τοῦ “αἰῶνος τούτου διαρπάσαι με βούλεται, καὶ 
τὴν εἰς τὸν Θεόν μου γνώμην διαφϑεῖραι." 
των ὑμῶν βοηϑείτω αὐτῷ" μᾶλλον ἐμοὶ γένεσϑε, 

"Μηδεὶς οὖν τῶν παρόν- 
τοῦτ᾽ ἔστιν" τοῦ 

Βασκα- 

μηδὲ ἐὰν ἐγὼ ὑμᾶς παρὼν παρακαλῶ, 
τούτοις δὲ μᾶλλον πιστεύσατε, οἷς γράφω ὑμῖν. Ζῶν γὰρ 

ἀπ δῷ ὑμῖν, ἐρῶν τοῦ διὰ Χριστὸν ἀποϑανεῖν"' ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύ- 

(δρ. Υ. 
(οαϊοεὶ. Ὁ. 

9) στὴν ΟὟ. 
9) χεῖρον ΟΥ̓͂, 116. νὰ]ρ. δὰ ΟΥΔΠ]. 
4) ἕτοιμα πηᾶγο. 0. 
δ) ξὰν ἱπίοτρομὶί Β. 
θ) ὕοοο. μηδέν με--- ἀοράτων πη- 
ἀϊδιηριπιπίι ἴῃ 0. 
1) Τὰ Β, ἀλεσμοὶ ἘΕΟΥ͂ νοὶ. [ηϊ. 

1) αὐτῆς ἰπβογὶ γὩ}1} ΠΔΓΡῸ 

ΟΙΒ 

(ἀρ. ΥἹ. 1) τερπνὰ Ο δἀ ογἴϑηι. 
2) αἱ τϑοορὲ 6 ἰδχίι 0. 
8) χερδήσει ΟΥ̓́, ΠΠ1|6 ΘΟΡΓΘΟΙμΠΗ. 
4) [ΐὰ Ε', αὑτοῦ ΒΟΥ. 
Ὁ) γοοο. τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἀπο- 

λέση ϑ5ιθηοίαηνα ἴῃ Ὁ, ϑαρΡ]θηία 116 

ΟΧ ΔύγοΙΒΟ: 
αὑτοῦ. 

60) ϑεοῦ ποη ἰθρ. ἴπ Ο Υ. 
1) ἐνταῦϑα Ρ. ἐν ἑαυτῷ ΒΟΥ, ἴῃ 

ῃος 4υϊάθηη νὰ]ρ. δα οΥᾶμη. ἴ, Θ ΘΠ ΠῚ 
Βιβρίοον ἐν ταὐτῷ. 

(δρ. ΥἹΙ. 1) δειαφϑῆραι ΟΥ̓. 
2) ἃ ΟΥ̓, ἔστε Β νυϊξ. 
8) ϑοιῖρϑὶ τοῦ ϑεοῦ ο. ΒΕΟΥ͂, νοῖ. 

[Ιηἰ., τῷ ϑεῷ νυϊ]ς. ἢ αἰζνιιβ εχ ἴα ]5ὸ ρὰ- 
ΤΠ] ΘΙ ΒΟ ΘΤΔΙΠΠΊ Δί] ΟΥΒ 6556. υἱ- 
ἀοίαν, 

4) Πεάϊὶ μὴ λαλεῖτε ο. ΟΥ̓́, νοΐ. [ηἰ., 
μὴ λαλῆτε Β α]ς. 

5) κατοικήτω ΚΥ͂, ΡῥΓΐτ5. οἴΐαπι 0. 
θ) πισϑήτε (εἰ) ΟΥ. 

χαὶ ζημιωϑῆ τὴν ψυχὴν 
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Υ. Α δγειῖα ἀϑάθ δὰ βομπιᾶπι οπὶ ᾿ 6505 ἀθρισηοθ, ΡῸΓ ΘΓΓᾶΠῚ οἱ 
τᾶ γ8, ποοία οἱὐ ἀϊθ, νἱποίιβ᾽ οἰπὴ ἀθοθπὶ ἰθορᾶγάϊβ, που δϑί, σαπιἦ τη}}}- 
11 οὐδίοαϊα, 41 ὁχ θ6ποῆοἰϊβ ροίογοβ Ππμί. [πὶ ἐπ π5.{1|15 ἀαΐο πὶ ΘΟΙῚΙΠῚ 
πηὰρὶ5 Θἀοοθοῦ; 564 πθὸ ἴῃ Ποὺ «αϊάθιῃ ἐπ5 1 Π πον. {ΠΠΠᾶμπῚ γᾶν 6 5115, 
{πᾶ6 τ πὶ ργδθραγαίδθθ βυπΐ, ἀθ «αΐθιι5 ορίο οομιροπηάϊιπι ταὶ ἱπνθ- 
εἰσὶ; οἱ ΠΠΙοΪαπὶ, αἱ σΟΙοΓα5. ᾿π6 σοπηηδάδηΐ, Ππ6 5ἰσαΐ ἴῃ 8}1|5 ἰθυγίαο 
5ΒΠπί, οἱ ΟῚ 605 ἰοἰϊσογαηΐ: οἵ δὶ ἴρ886 ποϊπουϊηΐ,, ορὸ οἷβ. νὶτη [ἀοίαμι. 
Ιφηοβοίίο τ ϊ: δρῸ 8010 «αἰαἦ τὶ οχροάϊαϊῖ, Νιπο ἱποϊρίοῦ 6556 ἀϊβοὶ- 
Ρυϊα5. ΝᾺΠΠ"} ἀθιη]ογ υἱβι ὈΠΠπππὶ δὲ Ἰην 5: Π]Π πὶ, αὐ ΙΘδυσῃ ΟΠ γ βίη. πι6- 
ΓΘᾺΡ δΔά!ριβοι. [ΙΘη15, ΟΥ̓Χ, ὈΘΒ( ΡΠ 46 οΟηδβίδη ἃ, ΡΒ ΟΙ5510, βθράγδί!0, 
ὁοηίγδοίο οϑϑίαμ,᾽ Ὁ ἀἰδδίραίίο ᾿πΘΠΠ ΓΟΓ ΠῚ, ἱπίου π|5 (οἴ ι5 ΘΟΓΡΟΓΙ5. οἱ 

ἀαιηηδίίϊο ὨΙΔΠῸ]1, ΟἸΠΠΙἃ ἴῃ ΠΠ6 γϑηϊδηΐ, πί ἴθϑδιη (ΓΙ βία ἢ ΤΠΘΓΘΔΓΡ 
ΔΑάΙΡΙΒ0Ι. 

ΥἹ. ΝΟ τη ἰανᾶηΐ, ἀπᾶθ᾽ 5πηΓ πππμάϊ ᾿αΐι5, ποθ. ΓΟΘΏΙη 
[θη ρΟγᾶ]6. Βοπαπὶ οϑΐ τ ἰ πιοτὶ" ἴῃ [651 (Πγϑίο,᾿ {πᾶπι γοσπᾶγο ἰπ 
Ππὶθιι5. ἴοσρᾶθ. φΘυϊὰ θη ργοάθϑί ΠΟΙ, 51 ἰούππηη τηππ πὴ [ποΓ ἴα, 
ΔΗΪΠΠΔΠ Υ6ΙῸ ϑ8ᾶπ| ροΓάαί “6. Ποιηϊηυπηῦ πᾶπαι6 ἀδδίάθγο ΕἸ απὶ νουὶ 
Πεὶ, οἱ Ῥαίΐγοιη [Ιἷϑϑὰὰ (ἢ γίϑι!. Ιρϑὶ. αἰ 4π67 ἀαδορο, δὲ {Πππ| «αὶ ρΓῸ 
ΠΟ δ᾽ πηουία5. δϑί οἵ γοϑαγγοχὶί. Ισῃοϑβοιίθ ΠΣ [γαίγθβ., π6. ΠΏ]Π1 [η]- 
ΡΘαϊαί5. δὰ νἱίαμη; [6518 6 Ϊη) οϑὲ νἱίὰ ἢ δ! απ. ὃ ΕΓ πθ νθ] {15 τὴ6. πηοΓΪ ; 
ΤΏΟΓ5. ΘΠ ΟΝ νἱΐα 51π6 (ἢ γιβίο. δὶ συ ΐθηὴβ 6556, πη 0 Ποη ΡΪᾶ- 

οθᾶπη. διηϊ6 Τη6 ΡΌΓΑΙ ἰ06 πὶ ΡΟΓΟΙΡογθ. ΠΙὰς ΡοΥνθπίβηβ, ΠοΙηΟ “Π)6ὶ 
610. ὕοποράϊίθ τὰϊῃϊὶ αἵ 5'πΔ| ἰπηϊαΐον Ῥ5β 0 Π1 5. ΟΠ γί βι, οὶ ππθὶ. αὶ 
θαμὰ ΥἹΠ]Ε ἴῃ ϑοίρβοῖ" ΠΑΠΘΡΘ, ἰπίο!Πραὰΐ ααοά γνο10, οἱ οομηραίαίιν. τὩ}Π}}, 
50ίθη5 αυϊ ἡ 511 ἴῃ πη6. 

ὙΠ. ῬΡυϊποορδ᾽ τπππἀϊ Πα αἰγίρουθ 6. να]ῖ, οἱ ἴπ ᾿πάϊοῖο ἢ οὶ 
πιϑὶ αἰληρογθ.2 Νριηο οὐσῸ ἀ6 ργΔΟϑΘὨ 15 νΟθῖ5 ΔΕΧ  ΠἰΘίαν οἱ "ἢ τηᾶ- 
δἷ5. πίοι πιοὶ δαἀϊπίογοϑθ οϑίοίθ, ποὺ οϑί, ἢ]. ΝΟ] 6 ἀΐοογο [ΘΒ ῈΠὶ 
(Ππγιϑίαπη, τησπάπηι ΠοΟποΡΔηΐθ5. Εἰ ΔΘΟΙΠΠ5. ἰπ ὙΟὈῚ5. ΠῸΠ ΠΔὈϊΐο, ΠΘΕΙΙΘ, 
51 ΥΟ5 ῬΙΔΘΒΘΠ5 ΓΟΡΔΥΘΙῸ., ΘΟΠΒΘΙΠΓΙΓΙ5 ΤΏ]Π]. ΗΙ5. διι6Π) ΤΠ] ΔΡῚ5. ΘΟΠ561- 
{ἰ6.,.ὅ «πᾶ 5ΟΥΠῸ γ0}} 158. νι 6 ΠΪΠῚ ὙΟΒῚ5. 50 7100, ἀρβι ἀθγδηβ ᾿ΠΟΥἱ ΡΓῸ 
ΟΠγιβίο. Μϑις δηϊηἶ ΔΠΊΟΥ ΟΥΙΟΙἤχιι5 δϑί, οἱ ΠῸῚ οϑί ἰῇ Π|6: ἃ(ιᾷᾶ διι- 

ὕαρ. γ51:.1} αοα Ρὰϊ. Ῥθ6. 60) θοι Ἀδρ. 
2) υἱποίμιηι Ῥα]. οἷη ἰορανὶς Ἀθρ. 1) εἰφυο ἀοιη Ῥα]. 
8) οἰ οτη. Ραᾳ!. ἢθρ. 8) οοσο. ργὸ ποὺϊς 465. ἰῃ ἢθρ. 
4) [ἃ οχ Ρᾷ]. ἤθρ., ραγαίαρ γὰρ. 9) 68, βαοίλιηι υἱία Ῥα!ϊ. 
ὅ) μί ῬᾺ]. Βορ. 10) οἱ ἢδρ. 
6) ποἰιιογη! οὐαὶ ἴῃ Ρδὶ. 11) ραδεϊθηιηι Ῥὰ]. ϑαθίπάθ γοϑία] 
7). 16]: Ἑΐδρ, "οἱ ΠῚ νὰ]ρ., φιοὰά ΟΠγὶδί οχ Ῥὰᾷ]. δ. 

απτοίοη. 12) ἴηι 86 ἴρ80 υτκι} ἰγᾶπϑρ. Ρᾳ]. βρ. 
8) ηυϊ ιΐ ἰμβο τ! Ρα]. 13) φιιοὰ Ῥα!Ι. 
9) οπίην πίθου ροπαηί ΡᾺ]. ΒΘρ. 
10) ο5. διηη, Ῥᾳ]. ἢθρ. ὕδρ. ὙΠ. 1) οηΐμ ἰμβουῖ Βθρ. 
(ἂρ. ἿΓἿ. 1) φωὶ ΡαΔ]. 2) αϊδγιηιρδνγε Ῥα]. Ἀθρ. 
2) πιοτὶ οἵη. ἢβθϑ. 8) ἡΠὲὶ Ῥαᾳ]. Βδ6ς. 
9) οἠγὶδίο ἰθδι ἴην. Ρᾳ]. ἢθρ. 4) αὐϊιίογος ηιοὶ ἴῃν. Ραὶ. 
4) ἴπ οἵη. Ραὶ. Ἀβρ. 5) οοπδοθηαὶίε μ6 5. ϑαθῖπάο φιθηι ῬΑ]. 
δ) Μαίίῃ. 10, 26. [μπὸ. 9, 25. 6) αμέοηι ἈΘ68. 
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ρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλοῦν τι" 1 ὕδωρ δὲ" ζῶν, ἀλλό- 
μενον ἐν ἐμοὶ, ἔσωϑέν μοι λέγει" “εῦρο͵ πρὸς τὸν Πατέρο. Οὐχ ἥδο- 
μαν τροφῇ φϑορᾶς ,"" οὐδὲ ἡδοναῖς τοῦ βίου τούτου." ᾿ἥρτον τοῦ 
Θεοῦ ϑέλω, ἄρτον οὐράνιον, ἄρτον ζωῆς, ὅ ἐστι “σὰρξ ᾿Ιησοῦ τοῦ 
Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ" τοῦ Θεοῦ, τοῦ γενομένου ἐν ὑστέρῳ ἐκ σπέρματος 
“αβὶδ καὶ ᾿Αβραάμ" καὶ πόμα ϑέλω τὸ αἷμα" αὐτοῦ, ὃ ἐστιν ἀγάπη 
ἄφϑαρτος καὶ ἀένναος ζωή. 

1. Οὐκ ἔτι ϑέλω κατὰ ἀνθρώπους ζῆν" τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν 
ὑμεῖς ϑέλητε." Χριστῷ συνεσταύρωμαι᾽ ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ, ἐπειδή- 
περ ζῇ ἔν ἐμοὶ ὁ Χριστός." Δι᾿ ὀλίγων “γραμμάτων αἰτοῦμαι ὑμᾶς, μὴ 
παραιτήσασϑέ μὲ᾿ πιστεύσατέ μοι, ὅτι τὸν ᾿Ιησοῦν φιλῶ τὸν “ὑπὲρ ἐμοῦ 
παραδοϑέντα. Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέ- 
δωκέ μοι; Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς, καὶ “Πατὴρ, καὶ Κύριος" ᾿Ιησοῦς ὁ Χρι- 
οτὸς φανερώσει ὑμῖν ταῦτα, ὅτι ἀληϑῶς λέγω. Καὶ ὑμεῖς συνεύξασϑέ 
μον, ἵνα τοῦ σκοποῦ τύχω ἐν Πνεύματι “Ἵγίῳ. Οὐ κατὰ σάρκα ὑμῖν 
ἔγραψα, ἀλλὰ κατὰ γνώμην Θεοῦ" ἐὰν πάϑω, ἠγαπήσατε" ἐὰν ἀπο- 
δοκιμασϑῶ, ἐμισήσατε 

ΙΧ. “Μνημονεύετε ἐν τῇ εὐχῇ" ὑμῶν τῆς ἐν “Συρίᾳ ἐκκλησίας, 
ἥτις" ἀντ᾽ ἐμοῦ ποιμένι χρῆται τῷ Κυρίῳ τῷ εἰπόντι" ᾿Εγὼ εἰμὴ ὁ 
ποιμὴν ὁ καλός καὶ μόνος αὐτὴν ἐπισκοπήσει, καὶ ἡ ὑμῶν εἰς" αὐτὸν 
ἀγάπη. ᾿Εγὼ δὲ καὶ αἰσχύνομαι ἐξ αὐτῶν λέγεσϑαι" οὐ γάρ εἶμι ἄξιος, 
ὧν ἔσχατος αὐτῶν καὶ ἔχτρωμα" ἀλλ᾽ ἠλέημαί τις εἶναι, ἐὰν Θεοῦ 
ἐπιτύχω. ᾿Δσπάζξεται ὑμᾶς τὸ μὸν τινεῦμα, καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἐχχλη- 
σιῶν τῶν δεξαμένων. μεῖ εἰς" ὄνομα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οὐχ ὡς παροδεύ-. 
οντα΄ καὶ γὰρ αἵ μὴ προσήκουσαί μοι τῇ ὁδῷ" κατὰ πόλιν μὲ προήγαγον. 

Χχι Τράφω δὲ ὑμῖν. ταῦτα ἀπὸ Σμύρνης διὰ ᾿Ἐφεσίων τῶν ἀξιο- 
μακαρίστων. 
ποϑητὸν ὄνομα. 
δόξαν Θεοῦ, πιστεύω ὑμᾶς ἐπεγνωκέναι" οἷς καὶ δηλώσετε, 

) φιλούλον Ρ- φιλοῦν τι τπᾶρρο 0. 
8) μᾶλλον ἰμϑουϊ τηᾶγρο 0. 
9) ᾿ἀλλόμεγον (510) Ὁ. εχ δάγοϑο 

χαὶ λαλοῦν. 
10) φϑορᾶ Υ. 
11) τοῦ Υ. 
12) δουρϑὶ τοῦ χριστοῦ τοῦ υἱοῦ 

ο. ΒΟΥ͂. θοοβί τοῦ πίε υἱοῦ ἴἰη Β. ἌΡ. 
γο55. οἱ (Ἰον. ᾿Τησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ, 
ααοά ἂρ. (πγοίοη. οβὶ ᾿Τησοῦϊ τοῦ] Χρι- 
στοῦ τοῦ υἱοῦ. 

18) πόμα ΒΥ 0, ουἶπβ Τὸ ϑεοῦ 
ϑέλω τὸ αἷμα. . 

ὅαρ. ὙΠ, 1) Μαῦρο Ο: ϑελήσηται 
τα αϊαπ ἴῃ ϑελήσητε. ϑελήσατε οὖν 
ἵνα χαὶ ὑμεῖς ϑεληϑῆϑε. 

Ἔστι δὲ ἅμα ἐμοὶ σὺν πολλοῖς καὶ ἄλλοις Κρόπος, τὸ 
Περὶ τῶν “προσελϑόντων ἀπὸ “Συρίας εἰς Ρώμην εἰς 

ἐγγύς μὲ 

2) ὕοῦοο. Χριστῷ συνεσταύρωμαι 
-- ἐμοὶ ὁ Χριστὸς ἴπ Ὁ πἀποῖβ ἱπο]δᾶ. 

8) ὁ ἃηίθ χύρειος οἸΪδὶ ὁ. Β. 
4) ὕ]πεἰ5 βδργοθδηΐαν ὕοοο. ἐὰν -- 

ἐμισήσατε ἴπ 0. 
δρ. ΙΧ. 1) προσευχῇ γηᾶτβο 0. 
2). εὖ τις. ἥτις ΟΥ̓, 110 ΘΟΥΓΘΟίπ ΠῚ. 
9) χαὺ ἡ ὑμῶν ἡ εἷς σιν. 
4) με οἵη. ΟΥ̓́, ἀδἀροπίίαν ἰἀπηθη 1}- 

1π|8 ΤηᾶΓΡ. 
5) [ὰ ΒΟΥ, ὡς Οοά. 

(5 σὰ]. γΘΥΒ10. 
60) Ναιρο 0 δἀϊιηρὶι τῇ κατὰ σάρκα. 
ρ.. Χ περὺ ϑιιποίαϊαν ἴῃ Ὁ. 

ΤΡ θη προσελθόντων, ΒΈΡΓα ΡΙΓΔΘΡ. 
συν, οἱ ἴῃ {ἰπ6 με. 

2) δηλώσεται Υ, ε 5ιρΓᾶ. 

Νγάρσιο., ν6- 
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[6 π ἃἰἰὰἃ νἱναΐ Ιηᾶηθί ἰπ π|6 ΠΕΡ Π56 15. ΤΪἰ ἀΐοθηα: Υοηὶ δά Ραίγθῃηι. 
Νοὴ οομθ οὐ δϑοάπι ΘΟΡΓΠΙΡ ΘΗ Ἶ5, ΠΟ 46. νο!αρία!ο 5. νἱΐδθ Πιιῖπι5 ἀπ ογο. 
Ῥαπϑη δ Ποὶ νοῖ]ο, ρᾶηθηι οδθ  ϑίθπη, ΡῬᾶποπι Υἱΐδθ, «δο᾽  οϑί οᾶγο [65τ| 
ΟΠγιϑι1 ΕἾΠΙ 61, «πὶ πᾶίι5 οδϑὲ [ἢ ΠΟΥΙΒΒΙΠΟ ΘΧ 561η1π6 ἢανιἃ οἱ Αθγὰ- 
πᾶθ: οἱ ροίππι ν010 5Δηρι ΘΠ ἢ οἷπ8, 4] 65. Αἰ] Θοίίο ἱποογγαρ. 1115. οἱ 
να δΔοί ΓΠἃ. 

ΥΠ1. [Ι͂ἅπ ΠΟΙ βϑοιηάιϊπι ΠΟΙ ΘΟ 5᾽ νίνουο: Π0Ὸ διίθηη δΥϊΐ, δὶ νῸ5 
νον 15. ΟΠγι βίο ον Προγ ; ἰᾶπι ΘσῸ ΠΟῸῚ νἶνο, Πιιο ἰδ πη νἱν! ἢ ἴῃ τη6 
Ομγιδίαβ. ΡῸῚ πηοάϊοαῦ βουρία τοσὺ νο8, π τϊπἰ οἰ βίβίαι 5.5 (γοάϊίο 
τ], 4αἰἃ [ΙΘϑιη ἀΠΠρσῸ, ΦΠΟΠΙΔΠ οἱ ἰρ56. ἋἀΠΠ6χὶ} πιθ, οἱ βοίρϑαμη ἰγδά α11 

ΡΓῸ 8. θεά γοίγιθιδπι ΒομηπΟὗ ΡῬΓῸ οἰπηΐθι8., 4πᾶ6 Τοίγι λα τἱ πὶ 2" 
ΙὈ56. δυΐθιη ἤθιι5 εἰὅ Ῥαΐθνγ οἱ Πομηίπιι5 [6515 ΟΠ ΓΙ βίπθ. τη} [6501 νο- 
θΙ5 Πᾶθο ΟἸηηΐᾶ, Πα ̓ ἢ γοΓῸ ἄϊοο. Εἰ γο5 βίπιι! ΘΟ Π ἀ ΡΥ ΟΔιηΪΠἰ ΠΙΘΟΊΙΠῚ, 
αὐ ΔΒΟΓΘΙῚ ΟΟΠΒΘΙΔΡ ἴῃ ϑριρ ϑαημοίο. ΝῸΠ ϑβθουσπάιη ΟΔΓΠΘ ἢ νΟθ 5 
ΒΟΡΙΡΒΙ, 504 βθοιπάπηι) αἰ5ροΟϑι ΠΟ Π6 ἢ] Π 6]. 851. διιίθπ) ᾿5851:5 ἴθ γο, ΔΘ χὶ- 
5615. 16; 564] 5] ΓΟρΓΟΡίι5. ἔπογο, ἢ οἄΐο πιὸ ΠΑΡ 515. 

ΙΧ, Μοιπθηίοίθ ἴῃ ΟΥΔἰΙΟΠΙθι15. ὙΘϑί ΓΙ. 1ΠΠπ|8, 48] ΡΓῸ π16 ΓΘΕίαγιι5. 651 
ΕοοΙΘβίαπι, {πῶ6 δϑί ἰπ ϑγγία, ἀγθάϊί Ποιμίπο ἀϊοθηξ εἶ ΕρΟ 50Π| ρᾶβίοΓ 
θΟΠιΙΒ :ς οἱ 501π|5 ϑᾶπιὶ νἱϑι (0 1," οἱ δι νϑϑίγα ἴῃ δοἷ ἀϊ]θοῖο. Εἔρο διπίθηι 
οἱ ΘΡΆΡ 6500. 6χ ἰρ815 ἀϊοὶ. Νοη δηϊμηΐ 511π| ἀΐρηι5 6556. ἘΠ ἰπππι5. ΘΟΥ τη 
δαΐ ΡαΡρΘηἴαπι: 5641 ΠΠ 56 ΓΆ}}}}15. 5ιπ| ππηῸ, ἄοπθο Π ΘΠ) Π]ΘΓΘΡ Δα ϊ- 
Ρίβοὶ, ϑαιαΐαί νὸβ ΒΡ᾿ΓΠΠΠΙ5. πηριι5,, οἱ ἀἸ]δοῖϊο ΘΟΟΙ ΘΒ ΡΠ, απι86᾽ 116 511- 
ΒΟΘΡΟΓηΐ, δίοαΐ ΠΟ η ἴθϑιι (Πγδίι, Πλθθηΐθ5. οηἰ πη 6 ΠῸΠ 4 ᾶ5ὶ 
ἰΓδῃϑθιπΐθ η), ἈΒΡΙΟΙ ΘΠ ἷ νἱᾶμπη πηθᾶΠ) οἱ Ῥ6Γ Οἰν αθηἶ τη6 ἀθάπιοοθαμί. 

Χ, ἤδοο βίαν 5000 νΟὈ]Ὶ5 46 ϑιηγγηᾶ ΡῸΓ ΕρΠθβΙο5. θα 16 
ἀϊριο5. Εδιὶ δυίΐθιηΐ ΤηΘ ΟΠ) 511π|1} οἴ 8115 Ογοοι5, ἀθϑ θυ }186 τη] Π] 
ΠΟΘ. Εχ [ἰ5, 4πὶ δάνοπονιιηΐ ἀθ ϑ'γγία δά Βοιημᾶϊη ἴῃ σοί Β6], 
ΟΥΘά0 νο8 ἄρῃοβοθῦθ, 486 11} τηδη 815,7 δάθιιο ργοχίιηθ ὁομῃηϑιίίπίο. 

1) αἀηιια απίθην υἱυο αἰα Ῥα]. Βθρ. 11) ποὐὶς Βοδ. 
8) οοηιθίίαην Ῥα]. ἢθδ. 12) φψιια Ῥαὶϊ. 
9) πόφιιο (65 14670 υοἰπιίαίὁηι υἱΓο Ῥ]., .138) γοοῦο. αἰϊϊοα διϊ8 ἢ 86 εἰ γ16- 

ηθηι6 651 4670 υοἰκηίαίοηιν υἱΐο ᾿μπιλτι5 ἈΘο. ργοϑαΐι8 [670 ὁπ. ΒΔ]. 
10) οπῆην ἸηΐουΡ αἱ Ρα]. αι ἘΚ. 1 ΘΙ: 
11) φιὶ Ἀθ6. 2) δἰ ϑοίιιβ ὁαιδα υἱδίίαυϊί Ῥὰᾷ!].. οἱ 
12) βαηπριῖηὶς Ῥα]. 50.ι|5 υἱδὶέαυϊί οαην Ἀδρ. 
(ἀρ. ὙΠ|. 1) δποηπιίΐποηιν Ῥα!. 9) 6α Βαϊ. 
2) νοϊμογ! Ῥα!Ι. 4) οηΐηι ἤθη ἰηῃν. Ραὶ. 
9) ἽΠΠΟΙ οἷο ῬΑ]. ΕἿ 68]. 2. 10. δ) δον, οἵη. ἤθο. δι θΙπ4 6. ναί αἷ- 

᾿ 4) 8510 ἀδάϊ οχ Ραϊ]. ἢθρ.. φιεΐα ἰάθη ἴθι ἴθ ΡᾺ]. 
660 πον υἷυο; υἱυὶϊί τὙ670 γὰρ. ᾿ 6) ηυϊδογανὶ ον ({π|556. υἱ ἀθία} ηνῖ86-- 

δ) ῥγο πιοάΐϊοεα Ρ. Ροὺ ηιοάϊοα Ῥαὶϊ. γα ἠιηη}} Ῥ. πιϊδου αὐ] 5 διην Ῥ Δ]. 
6) οὐΞξογυοίς 4]. ἤφθρ. 1) 8αποΐις5 ἈΘρ. 
1) 816 Ἔχ Ρ4]., οὐ νὰ]. Ναί ἴῃ ἤορ. 8) θηἴην 465. ἴῃ Ρὰᾷ]. ἤθρ. 
8)υθε. 4{5:.02. 9) οἱ αϑρϊοϊοθαηί Ῥαᾳ]. Ἀθρ. 
9) οἱ ὁ. Ῥα]. Βδρ. 8ὸ. πομΠᾺ}}18. να}. 10) ργὸῸ οἰυϊίαίε Ῥα!. 

ἄφοϑί ἃρ. (υτρίοῃ. (5 ΧΟ 1) ἐπέπι, Βαϊ. ΗΘ. 
10) πιαπὶ[οείαυὶϊ Ῥαᾳ]. Ἀδρ, 2) πιαπάαϊς Β!. 
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ὄντα᾽ πάντες γὰρ εἰσὶν ἄξιοι Θεοῦ καὶ ὑμῶν᾽ οὺς πρέπον ἐστὶν ὑμῖν 
κατὰ πάντα ἀναπαῦσαι. Ἔγραψα δὲ ὑμῖν ταῦτα τῇ πρὸ ἐννέα καλαν- 
δῶν Σεπτεμβρίων. ᾿Εῤῥωσϑε εἰς τέλος, ἐν ὑπομονῇ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Οιηηθβ. ΘΠΙΠῚ ἀἰρσηϊ δηΐ 60: οἱ ἃριιὰ νὸβ π|ὸ Ορουῦίοί ἴῃ ΟἸΏΗ 115 ΓΘ- 
Τα οβοθρο. δοΡΙρδὶ νυ θ]5. πᾶθο ποποῖ (Δ᾽ μὰ ϑαρίθμιυϊβ. [προ] ππ6 5 
δϑίοίθ π5ῆ86 ἴῃ ΠηΘΠῚ ἴῃ ραἰοηςα [6581 ΟΠ τ δι. Απηθῃ 

8) ἀγαπητοὶ δά. Ὁ δὰ οτᾶτη. ὁ 4) Αηϊοη, οἵη. Ρᾷ]. ἤθσ. ΘῈ βου ἢν 
ἘΡΊΡΓΑΡἢΟ τέλος ἴη Β, τέλος τῶν ωρίϊοϊη! ορὶϑίοϊο βαποῖὶ Ἰφηπαίϊ ηνανίῃ - 

ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου ἐερομάρτυρος γ18 αἰδοΐρι! το αηηῖ5 ουαηροίδίο οἱ ορῖ- 
Ἰγνατίου τοῦ “ϑεοφόρου “πατριάρχου ᾿ δ0ορὶ 6 (Ο1Π} ΒΙΡΡΌΟΒΙ0 Ραποίο) απέϊοο]ιο. 
ϑεουπόλεως τῆς ἀντιοχείας ἰη Ὁ, τοῦ [ποὶρὶΐ ἰατι5 ᾿μγοηὶς αἀϊδοὶριὴὶ οἴιι5. ἴηι, οιμηι. 
ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Ιγνατίου πατρι- σιιὲ οἱ ϑιμοθο58ογαΐ ἴη, ορίδοοραίι ἴῃ Ρα]., 
ἄρχου ϑεοῦ πόλεως ἀντιοχείας ἐπι- Ευρϊϊοίμη! ΧΠ1 Ερίβίοϊα βαποίξ Ἰφπαίὶ 
στολὴ πρὸς δωμαίους ιβ΄ ἴπ Υ. ἨναΊ 715 αἸἰοοθη 515. ]ποΐρὶ! ἰαιι5 Ἠ ΟΊ 5 

αἰδοϊρι! δὶ αἰχιι6 ϑβιοοθ5501715. ἴπ Θιηι 
9)» 1 ῬΑΙ" ἍΠΠ: οι ἴη Βορ. 

[Β. ΤΑΝΑΤΙΙ Αἢ 5. ΤΟΗΑΝΝΕΝ, 

ΛΡΟΒΤΟΙΛΙΝ ΕΤ ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΙΒΤΑΝ,, ΕΡΙΒΤΟΙΙΑ. 

. ἸΟΗ͂ΑΝΝΙῚ ΒΑΝΟΤΟ ΒΕΝΙΟΒΙ͂, ΙΘΟΝΑΤΙ 5, ΕΤ ΟἹ ΟΜ ΕΟ 5ῦΝΤ ΕΒΑΤΕΕΒ. 

6 ἴπᾶ Τη0Γἃ (ἰΟ]ΘΠ115 οΡαν 61), ΔΙ] ΟΟα ἢ Ἶ θτ15. οἱ ΘΟ ΒΟ] Δί! Οἢ  θτ15. (15 
ΓΟΡΟΓΔΠἀϊ. ὅδ᾽ πὰ ΔΒοηςα Ργοΐοη δία, πη] 105 (6 ΠΟΚΙΓΙ8 ἀθβίιαποί. 
ῬΓΟΡΘΓΟΒ. ΘΙ} ν ΘΗ: 4αϊὰ ΟΥΑΙ Πη15 ΘΧρΘάϊγθ. ὅδαηΐ οἱ ἢϊῸ πη] 6 (6 
ΠΟΒΙΡΙ5. ΠΟΥ Ρ5, Μαγίδπι ἴθϑα ν] 6 γ6 σπρίθηΐθβ, οἱ «ποι 6 ἃ πορὶς δά 
γῸ5 ΕἸΒΟΌΡΓΟΤΘ᾽ γνοϊθηΐθα: οὖ θᾶπὶ σΟηΓ ησαηΐ, οἱ ἀΠΟΡὰ Θἷπ5 ἰΡδοίθηϊ, {π|ἃ8 
ΠΟΤ] 11 [6 5111} ἃ ΠΘΡηΐ, οἱ αιια θη 5Θ ΟΡ ΘΙ ΟΤα 6115. ΡΘΓΟΙΠΟ ΘΠ ἰρ 581). 
δορά οἱ ϑδ]οη6. {πᾶηὴ ἋΠΠΠρ 5, ΠΠΠὰ Απηδθ, ΠΙΘΓΟΒΟΙΎ 5. 4] π|6 ΠΠΘΠ510115 
Ὡρυἢ ΘΠ) ΘΟΠΊΠΟΓ 5, οἱ (υἀαη. Δ}ΠΠ1} πΟΙΐ Το! Θᾶπι ΟΠ ΠῚ σγαί!- 
ἃΓΠΠῚ Δ ἀλη, οἱ ΟἸΠΠ 1 ὙἹ {11}, ΠΟΘ ΥἹΓΘΊΠΪ5, ΥἹΡ ας 5. οἱ σγαίίᾶθ 
[οσουπἄδμη. Εἰ, πι| ἀϊοπηΐ, [ἢ ῬΟΥΒΘΟΙ ΓΟ θι5. οἱ δ ΠΟΙ Ο ἢ Ἰ 115 οϑὲ ΠΑΡ : 
ἴ ῬΘΠΏΠ 5. οἵ 1Π ΠΡ ΘΠΓΠ5. ΠῸΠ {π0 γι ἃ : [ΗΠ] ΔΉ 0115 σγαία, δ πηοϊθβία 
Ἰαθίαϊαν : ΠΏ 56 Γ]5. οἱ ἃ[ ΠΟ. 15. σΟα ΠΟ οομπάο᾽ οί, οἱ Βα θνΘΏΙΓ6 ΠῸῊ Ρἰργθβοίί. 
(οπίγα ὙΠ ΓΙ ἁἴθιη ΡΟ 605 σΟΙΠ ΠΟ 5. ἴῃ μισὰ ἢΠάαδὶ ἀϊδοθρίδηβ 6]- 
(6501. Νοβίγαθ πονδὸ γῸ]ΠρΊΟηἶ5 οἱ φροθῃϊίΘη[ἃ6 οδὲ πηδοίϑίγᾶ, οἱ ἂρπὰ 
[4665 ΟἸΠΠΙΠ ἢ ΟΡΟΓ ῥ᾽ Θίδί 5. ΤΠ] Ἰδίγἃ. ΠᾺΡ Ὲ15 Τα! θη οϑὶ ἀθνοία, 
οἱ ἀθνοιῦβ ἀδνοίι5 ἢ Πα : οἵ ΤΡ ΠῚ ἃ}0 ΟἸΏΠΙ 15 τηᾶρὩ ΠΟ 1, ΘΟΌΠῚ 
ἃ δΟΙΙΡΙ5. οἱ ῬΠΔΡΙβαθὶβ οἱ ἀθίγδῃδίαγ. Ργδοίογθα Π}}}}1 πη} ἃ 4]1ἃ τοίδ- 
ἡπηΐ 46 Θαάίθηι: ἰδη]6) ΟΠ 15 ΡΘΡ ΟΠΠΪὰ ΠΟ διιἀθιη8 Πάρι ΘΟΠο06- 
ἄογο, π66 {ΠῚ τϑίθυγθ. 864, βίοις ΠΟΡῚ5 ἃ ἢ6 ἀϊρσηϊθ ΠᾶΡΓαίαΡ, ἴῃ ΜαγΙὰ 
πηδίρα [6511, ΠΙΠΊΔη8Δ6 ἡδίμγὰθ Ὠδίαγα 58 ΠΟ {8{15 Δη ΡΟ ΙοΔ 6. βοοίαίαγσ, ΕἸ 
ᾶθο ἰδ|1ἃ Θχοϊἰἀνουιηΐ νἱβοθγὰ ποϑίγᾶ: οἱ οοσιηΐ νὰ] 46 ἀθϑιἀθγᾶγο ἃά5ρ6- 
οἴπιπι ἢαἰπ|5. (5ὶ [ὰ5. δἰ ἴδγ1) σοο]θϑίϊβ Ῥγοά ριϊ, οἱ βδογαί βϑίμηὶ τποηϑίγί. 
Τὰ ἁπίΐθηι ἀἢ]Π θη} το άο ἀἰβροπᾶβ, οὐ ἀθϑίἀθυῖο ποβίγο, οἱ ναϊθαβ. Αμηθη. 

νυ 
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[Ὁ ΕὔΝΡΕΝ, ΑΙ ΤΕΆΑ. 
ΤΟΉΑΝΝΙ ΒΑΝΟΤῸ 5ΕΝΙΟΘΗΙ, 5005 ᾿ΟΝΑΊΤΟΣ. 

δ᾽ Πιοϊ απ δὲ τ} ἀρὰ 6, δὰ ΗΙΘΡΟΒΟΙγηὰ6 ρᾶγί65. ν0]0 δάβοθῃ- 
ἄδγθ, δἱ νάθγθ Πάβθ!οβ ϑαποίος {πὶ ἰδὲ βαηΐ: ργδθοῖῥιια Μαρἃη πιδίγθηι 
65, {πᾶ ἀϊσιηΐ πη νου βἰ5. ΔΓ ἀδιη, οἱ ΘΠ ΟΕ. 5 ἀΘϑ᾽ ἀθυ 6]. Ομ Θιὴ 
Θηΐμ ποη ἀοἰθοίοΐ νιάθνα θᾶη) οἱ ἃ], 46 νυ Π θη (6 56 Ρθρϑυ, 
δὶ ποϑίγαδθ δὶΐ Πἀθὶ οἱ γϑ] ρα διηϊοβ ὁ ΙΒ ΟΡ οἱ 1ΠΠπ νΘη ΘΓ ]6 1 
Ἰδοοθιμη, (πἰ σοΟρηοιηηδίι [πϑπ|5: ἀαθὴ Γοίϑγιηΐ (Πρ ϑίο [681 5:}}}ΠΠ]- 
Ἰπ ἴαοϊθ, νἱΐα οἱ ποθ σΟην βίη 15, ἃ 51 Θ᾽ 6η}] πἰοτὶ ἰγαίου οϑϑοί 

σοιη6 115. Οπθιη, ἀϊοιηΐ, 51 νἱάθρο, ν 460 δὲ ἰρβιιηι [6511 ΒΘ ΟΠ} ΟΠ Ϊἃ 

ΟΟΡΡΟΓΪΒ. οἰ5. Πἰπθᾶιηθηία. Ργδθίθυθα σαθίογοβ βδηοίοβ, δἱ βαῃοίαβ. ἤθιι, 
αἰ πόνο ὁ φυϊὰ ἀρίϊηθοῦ ὁ ΒΟΠΘ ΡῬΓΔΘΟΟΡίΟΙ, ῬΓΟΡΟΙΆΓΘ τη6. ἰμ 685, οἱ 
γαϊθᾶ5. Απηθη.] 

[Β. ΙΝΑΤΙῚΙ ΑὉ 8. ΜΑΒΙΑΝ 

ΥἹΒΟΙΝΕΜ, ΜΑΤΆΕΝ ΘΟΜΙΝΙ ΝΟΒΤΕΙ ΕΒ ΟΗΕΙΒΤΙ, ΕΡΙΒΤΟΙΙΑ. 

ΟΗΒΙΒΤΙΕΕΒΑΕ ΜΑΒΙΑΕ, 5005 ἸΘΝΑΤΊΌ5. 

Μὲ πϑορμιγίαιη, [ΟΠ δηπίβι6. (πὶ ἀἰδοίρυ!αη, σΟμ ον ᾶγο οἱ Θοηβο 
ἀπο ἃ5. 6 [68 ΘηΪΠ] (0 ΡΘΥΟΘΡῚ τηἰγὰ ἀϊοίιι, οἱ βίιρθίαοίιβ. 511 
ΟΧ ἃπάϊίι. Α (6 ἃπίθη), (ττὰἃ8 5ΘΙΏΡΘΙ δἱ [αἰβι1ϊ [ΔΠ}} 1715 οἱ σϑμμπιηοία, 
Θ᾽ βϑογθίουνιη οἷα Οὐηϑοία, (ἰδϑ᾽θγῸ Θχ ΔΠΪΠΊΟ ΠΟΡῚ ΟΘΡΪΟΣ ἀθ δαάι{5. 
ΒΟΡΙΡΒΙ {Π0ῸὶῚ οἰᾶπη ἅ]18ἃ5, οἱ γορᾶνὶ 46 οἰβάθιη. δ'αϊθᾶβ : οἱ Ὠθορ γί 48] 
ἸΠΘΟΙΉ 80η1, 6Χχ (6 οἱ μ61 (6 δἱ ἴῃ (6 ὁοῃίουθηία. Αμηθη. 
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ΜΑΡΤΎΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΊΟΥ ΚΑ͵ΑΙ ἘΝΔΟΞΟΥ! ἹΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
“ ἹΓΝΑΤΙΟῪ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ. 

Ι. ἼΖρτι Τραϊανοῦ τὰ τῆς Ῥωμαίων βασιλείας σκῆπτρα παραλα- 
βόντος τῆς ̓ Αντιοχέων ἐκκλησίας ἐπίσκοπος ὁ καὶ κλήσει καὶ πράγματι 
ϑεοφόρος ᾿ΠΗΡΊΝΒΕ ἤν. Πέτρον μὲν γὰρ τὸν “μέγαν Εὔοδος διαδέχεται, 
Εὔοδον δὲ ̓ Ἰγνάτιος " ὁ; τοῦ τρόπου τὲ καὶ τῆς ἀρετῆς ζηλωτὴς γίνεται. 
Τούτῳ δὴ τῷ ϑεοφύρῳ" φασὶ κομιδῇ ὄντι "νηπίῳ τὸν Χριστὸν ἔτι" 
τὰς ἐν κόσμῳ διατριβὰς ποιούμενον τὰς ἀχράντους τε αὐτῷ ἐπιϑεῖναι 
χεῖρας, «παὶ πρὸς τὸ πλῆϑος ἀποβλέψαντα͵, ̓Εὰν μή τις’ ̓ εἰπεῖν, »νταπει- 
γνώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὐ “μὴ εἰσέλϑῃ εἰς τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν" καὶ ὃς ἐὰν ἕν τῶν τοιούτων παιδίων" δέξηται ἐν τῷ 
ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ δέχεται “ ὁποῖος ἔσται προκόπτων τὴν ἡλικίαν ᾿χνά. 
τιος, ἐντεῦϑεν παραδηλῶν" χαὶ τὴν ἀποστολικὴν ἐκείνου διδασκαλίαν 
σοφῶς" ὑποφαίνων. 

1]. Οὗτος τοίνυν. ὁ ϑεῖος ᾿Ιγνάτιος ἅμα Πολυκάρπῳ τῷ τῆς 
κατὰ Σ Σμύρναν ἐκκλησίας ἡγησαμένῳ μαϑητὴς ᾿Ιωάννου τοῦ εὐαγγελι- 
στοῦ γίνεται" καὶ αὐτῷ μόνῳ φοιτήσας πᾶσᾶν τε ἀρετῆς ἰδέαν καὶ μάλιστα 
τὴν ἱερεῖ, πρέπουσαν φιλοπόνως ἐξασκηϑεὶς, εἶτα καὶ ἱερεὺς κοινῇ 
πάντων ὁμοῦ τῶν ἀποστόλων ψήφῳ χειροτονεῖται καὶ τῆς ᾿Αντιοχέων 
ἐπίσκοπος προχειρίζεται" παραλαβὼν δὲ τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἱδρῶτι συχνῷ" 
καὶ μόχϑῳ τὸ τῆς εὐσεβείας ἐν" αὐτῇ κήρυγμα κατασπείρας, ἀποστολι 
κόν τε διὰ πάντων βίον" ἐπιδειξάμενος καὶ τέλειος διάκονος ἤδη τῶν 
τοῦ «Χριστοῦ μυστηρίων ἀναφανεὶς, καὶ μάρτυς ὕστερον, γίνεται, ϑηρίοις 
δι᾿ ἐκεῖνον παραδοϑεὶς, ὡς μικρὸν ἄνωϑεν ἀναλαβὼν ὁ λόγος δηλώσει. 

Π]|. Τραϊανῷ γὰρ τῷ Ῥωμαίων αὐτοκράτορι τῇ κατὰ Σ"υϑῶν 
ἐπαρϑέντι νίκῃ, καὶ μὴ μέχρι τούτου στῆσαι τὴν εὐδαιμονίαν ἀνεχομένῳ, 
ἀλλὰ περαιτέρω ταύτην βουλομένῳ. προαγαγεῖν καὶ πολλοὺς ἑτέρους τῇ 
Ῥωμαίων ἀρχῇ παραστήσασϑαι" τοῦτο πρὸ τῶν ἄλλων ὁ κατὰ Χριστι- 
ανῶν εἴτουν εὐσεβείας πόλεμος κράτιστον αὐτῷ καὶ λυσιτελὲς ἐνομίξετο. 
᾿Εκείνως μὲν γὰρ τὸ κοινὸν ὠφελεῖν μόνον᾽ οὕτω δὲ καὶ τοὺς αὐτοῦ 
ϑεοὺς ϑεραπεύειν καὶ συνεργοὺς αὐτοὺς κατὰ τῶν πολεμίων. ἐπάγεσϑαι. 
᾿Δμέλει καὶ διωγμὸν κατὰ τῆς εὐσεβοῦς πίστεως χαλεπὸν ἐπάγει, καὶ 
διατάγματα “κατὰ τῆς ὑπηκόου πάσης ἐκτίϑεται, ὥστε ἢ πάντας αὐτῷ 
κοινωνοὺς εἶναι τῆς ἀσεβείας, ἢ Χριστιανοὺς ἔτι μένοντας τιμωρίαις 
ποικίλαις καὶ ϑανάτοις χαλεποῖς ἐκδίδοσϑαι. Ὑπῆρξε δὲ τότε Τραΐα- 

νῷ τῇ ᾿Αντιοχέων ἐπιδημεῖν, οἷα δὴ μέλλοντι κατὰ Περσῶν ἐκστρατεύειν 
καὶ παρασχευαζομένῳ παρ᾽ αὐτῇ τὰ πολέμια. ᾿Ενταῦϑα γοῦν καὶ μη- 
νύεται αὐτῷ τὰ κατα τὸν οϑεοφόρον ᾿Ιγνάτιον, ὡς εἴη τε τὰ Χριστιανῶν 
πφεσβεύων᾽ καὶ Χριστὸν ἶσα καὶ ϑεοῖς" τιμᾶν τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεί- 
ϑων, καὶ ταῦτα σταυρὸν ὑπὸ Πιλάτου καταχριϑέντα καὶ ϑάνατον, ὡς 
τὰ περὶ αὐτοῦ διδάσκουσιν ὑπομνήματα" νομοϑετεῖ τὲ παρϑενίαν καὶ 

1) καὶ ἐνδόξου αἀἀδιμηρϑὶ ΧΑ. 9) χαὶ δἃηΐ8 ϑεοφόρῳ, ἀαοὰ ἄθοββ8 
2) ᾧ ἀθ4] οχ οοηῃίθοίανα, οὗ ῬΓῸρο- ἴῃ 8}1|5. ἀββουῖ! Οοἱ,, οπϊδὶ ὁ. ΔῈΝ. 

δι. ΟοΙο]οιῖι5. Προϑὶ ριοπ. ἰῃ ΔῈΝ 4) ἔτι ἰρδηβροϑιυΐ ὁ. ἙΝ: ΡΥΪὰ5 [6- 
γα] ο. ΒοΡαία δηίο ποιούμενον. 
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Ι. ὅπηι ΤΓαϊδηιιβ 5. ρ5 5586 βοθρίμα ΠΟΙΠΔΠΟΙΙ [ΠΡΟ], δΡαΐ 
ΑΕ ΘΟ Θηδ6. ΘΟΟΙ βίο ΕΡΙΒΟΟΡΙ5. οἱ ΠΟΠΪΠ6 οἱ τ ΤΉ ΘΟΡΠΟΥΙΙ5. [Θη Δ {π|5. 
Νὰπι τηᾶρηο «αἰ άθιη Ῥοίγο βιιοοθάϊί Ενοάιβ, ἔνοάο δαίθιῃ ἱσπαίϊιβ., οὶ 
Ππ οἱ που οἱ νιρίυ 158 δοιηαίοῦ. ἤπὶο ΤΠΘΟΡΠΟΓΟ, οὑπὶ οϑβθί ρ]ᾶη8 
ΡῬαΘΡ, ἃἰππὶ ΟΠ γιδίαμη δάθο νου βδηΐο ἢ [ἢ ΤΠ 40, 6ἱ ᾿ηἰΘΠΊΘΙ ἃ 5 ΠΊΔΗΤ1Ι8 
᾿Π]ρΟβ1ι 1556, δἱ δά ροραίη ἱπίποηο ἐἰχῖ5586: οΟΝΊΒΙ 415. 56 ρϑιηι. Πιπη}|}- 
ἀν αἱ ΠΟ ΡΌΘΠΠΠ5, ΠΟ ἰπίγα 1} 1Π ΤΟΡΉ ΠῚ ΟΔΟΙΟΓΙηΙ : οἵ {πὶ ἸΠΠΠ1 
ΟΧ ἰδ! 5. ῬΌΘΥΙ5. ΞΙΒΟΘΡΘΡΙΐ 1 ΠΟΙΏΪΠ6 1η60, 1η6 5150] 1}: 48} 15Π8Π} [π|- 
[1115 οϑϑϑί δοίαίθ ῬΓΟ ΠΟ ΟΙΘ 5 ̓ἰσηδί π5, Π]πῸ οβίθη 6 η5 οἱ ἀροβίο! άπ {{ΠΠπ|5 
ἀοοίΓΙ πᾶ ἃρογΐα ᾿Π4|60 88. 

Π. Ηἴο οὐὔρὸ αἰνίηιι5 ᾿ϑηδίΠι5. 511] οπὶ ῬΟΪγΟΔΡΡΟ, {{] ΒΥ ΠΘΠΒὶ 
ῬΓδοίαϊξ θοοίθβϑίαθ, ἢΐ ἀἰβοιραϊι5 [ΟΔΠη185. Ενυδηρσα]δίαα : οἱ οπη ἃ ΘΠ 
50] πη νοηἰ αὶ δἰ 16 ΟΙΠΠΘΠῚ ΥἹΡ(Ε 15. ΒΡΘΟΙΘ ΠῚ οἱ Θ8Π| ΠΙᾶΧΙ 6, Ππ|ἃ8 
ἀδοοί δου οίθπι, Αἰ] σΘη οΓ Θχθγοι5ϑοΐ, βδοογάος ἀθιπάθ οἰ σι}. ΘΟΠ]- 
ΠΠΙ 56 ηΐΘ ἢ ἃ ΟΠ. ΠῚ 511ηπ|1 ΑΡΟΒ(ΟΙΟΥΙΠῚ, οἱ ΔΓ ΘΟ Θπτι5 οΓ δία Ερὶ- 
Β0ΟΡα5. (ἰαπὶ ἁπΐθη ἃ55᾽ Πρ 5158θῖ ΘοΟΙ οϑίαμη, οἵ πα] 0 βιιάογο ἃ0 [ΠΟ ΓΘ 
Ἰῃ 8ἃ 561] Πᾶ5ϑοί ΡΓΔΟΘΟΉϊΠ Ροίαί5, οἱ Ζθ ἢ ΡῈΡ ΟΙηΠΪὰ ἃροβίο!ΟΌ Τὴ 
ἀοο ΓΙ παιη 16 οβίθηἀἰβϑοί ἂς οχϑί ἰ5δοῖ ρου δοϊαβ τηϊπιϑίθυ ΟΠ γ βϊ τηγϑίο- 
ῬΙΟΡΙΏ, ἢ Φαοαπ6 ροβίθα πη υγ, 65.015 ΡΓΟΡίου ΠΠππὶ ἰγδά ἴπ5, αὖ ρᾶα]0 
Αἰ {π|5 Γοροθίθηβ ἀθο γα 1 ΟΥΔΙΙΟ. 

Π|. Τγαϊᾶπο οηϊπὶ ΒΟΙΠΔΠΟΥΙΠΙ ΠΗΡΟΥαΙΟΥΙ., νἱοίουα «πᾶ (6. δογ- 
{Π|5 Παθπογαΐ οἷαίο, ποὺ 5ιβί πη] 818 ΠπΟιΒα 16 βἰβίθγο [6] οἰ Γαΐθῃη, 
504 γνο θη ΘΔ) ἘΠΘΓΠ5. ργΓΟάποοΓ οἱ ΒΟΠΙΔΠΟΓΙΙΠῚ ἱΠΠΡΟΓΙΟ ΤὩὉ]105 ἃ}105 
ΒΕ ΠΠσΘΓΘ, δάνουϑιιβ ΟΠ ΓΒ 8 Π05., 5611 δάνοβι5. Ροἰαίομη, ΟΠ) 6ἱ δηΐθ 
ἃΠ1ἃ νἰβιιη 65 ΟΡ Πηη 6556 ἃ Θχροάϊγο. Νὰ 1{ΠῸ07 «αϊάθηη τηθάο ρι- 
ἰα)ϊ 56 ὍΠῚ ργοάθ556 ΠΟΙρΡΌΒ] ΔΘ; 510 {πού π|6 Π605 5105 ΘΟΙΘΓΘ, ΘΟΒ6 6 
ἰπάποονθ, αὖ ΟΡΟπ [ογᾶηΐ ἁάνογϑιιβ Ποβίθθ, ατγάνοηι ᾿ἰδ4π6 δὸ ΑΠ[ΠΟΠ]6Πὴ 
ῬΟΥΒΘΟΙ ΟΠ ΘΠ ἰπΐον δάνουϑιιβ θᾶ Πάρθιη, οἱ ργοροηϊ οαἀϊοία Ρ6Γ ὉΠ]- 
γΘ ΓΒΔ) ἰθ ΡΠ, (πιὰ 6115 ΡΆΓΘ ας ᾿ΠΠΡΟΓΙΟ, αἰ ἀπΐ Θσϑθηΐ ΟΠΠῚ 60 ΟΠἼΠ65 
᾿πηρ ἰδία ῬΑΓΙΟΙΡ65, ἀπί άπ τηὰποηίθ5. ΟΠ ΓΙ βίη ἃ ΠΟ ΘΓ νΓῚ15 
ΒΌΡὈΙΙΟΙΙ5. οἵ ΔΟΟΡΡῚ5. το θι5. (οπίροναΐ, πἰ απο ΤΥΔίδηι15. νΟΓΒΑΓΘΙΠΡ 
ΑΠΕΟΟΠΙἃ6, αἀἰροία ἀπ δββοῖ Θχρθαϊ 0 6 ΠῚ 55 ΟΡ. 115 οΟη Γᾶ ῬΟΓΒΔ5, 
δὲ ΒΘΙΙαπὴ δὲ ρᾶγαγοί, ΠΙῸ οὐρὸῸ δἱ ἀθ ΤΠΘΟΡΠΟΓΟ βἰση! ποδία! Ισπδί]ο, 
(αοὰ οἱ γο!ρΊοηθιη ἰθπογοί ΟΠ βι ΙΔ Π8Π|, οἱ ΠΟΠηΙθ 15 ρογϑιδάογοίῖ, ΟΠ γΙ- 
ϑίθπη ἰδ πᾶπη ἢ605 ΠΟΠΟγαροηΐ, [ἀ4π86 οὐπὶ {τ|5ϑοῖ ἃ ΡιΪαίο οὔθ 6. Ο0η- 

ἀθηηπδίι5. οἱ τηοτίθ, τί ἀοοοηΐί οἰμ5 Αοία ; οἱ ἴφγγοί ἰθρθπὶ 46 βογναηάᾶ 

5) παιδίον Ἀ. Οἰν. Μαίιπ. 18, ὅ. 8) ζῆλον καὶ διδασχαλέίαν Ρ. βέον 
0) παραδηλὸν ΔΑ. ΛΕΝ εἱ νᾶν. ἰϑοΐ. 80. (οί. 
1). ΑΙ. σαφῶς Οοί. 4) Ιῃ ἃ]. ἤδη ἄδεβι ἰθϑίε (οί. 88- 

θῖη46 τὸν οὐαί ἴῃ Α. 
ὕδρ. Π. 1) ΑΙ. πολλῷ Ουί. ὕδρ. 1Π. 1) Πεαὶ ἐχείψως --- οὕτω 
2) ἔν οἴῃ. Ε. Μοπάμυπῃι χατασσείρας ο. , ἴῃ πὸ ριΐπ5. ἐκεῖνος, πἰ ἴθ ΕΝ 

δαἰἸομὶβ ΟἸου. ἃ. 1724. τϑροῖ Ροίοι- νὰ]ρ.; οὕτως Ν, οὗτος Ε να!ρ. 
ΤΠ ΔΠΠΙΙ8, 2) ϑεόν νᾶγ, 1θοΐ. ἂρ. Οοί. 
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πλούτου καὶ τρυφῆς καὶ τῶν ἄλλων τοῦ βίου τερπνῶν κατολιγωρεῖν᾽ 
καὶ τὸ δὴ χαλεπώτατον, μήτε ϑεοὺς ἡγεῖσϑαι, μήτε τινὰ λόγον τῶν 
αὐτοχρατόρων τίϑεσϑαι. 

ΙΝ, Ταῦτα ὡς ἤκουσε Τραϊανὸς, μεταπεμψάμενος αὐτίκα τὸν ἅγιον, 
συμπαρούσης αὐτῷ καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς, Σὺ εἶ, φησὶν, δ λεγόμενος 
ϑεοφόρος ὁ τῶν ἡμετέρων καταπαίζων' προστάξεων καὶ τὴν ᾿Αντιοχέων 
πᾶσαν ἀνάστατον" ποιῶν, ὀπίσω τε πάντας τοῦ ὑπὸ σοῦ κηρυττομένου 
Χριστοῦ ἐπαγόμενος καὶ μηδὲ ψιλοῦ τοὺς ϑεοὺς ὀνόματος ἀξιῶν ; Καὶ 
ὁ ϑεῖος ᾿Ιγνάτιος, ᾿Εγώ εἶμι, ἔφη. Ὁ δὲ," Καὶ τί ἐστι ϑεοφύρος: διεπυν- 
ϑάνετο. “Πρὸς ὃν ὁ μάρτυς, ἡ ὋὍ τὸν Χριστὸν ἐν τῇ ψυχῇ περιφέρων," 
ἔφη. Καὶ ὁ βασιλεύς" σὺ οὖν ὁ ἐν ἑαυτῷ τὸν Χριστὸν περιφέρων ;" 
Ναὶ," φησί" γέγραπται γάρ᾽ ᾿Ενοικήσω" ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω." 
Τί δὲ ἡμεῖς ; οὐ σοὺ δοκοῦμεν “ϑεῶν μεμνῆσϑαι διηνεκῶς καὶ τούτους 
ἐν τῇ ψυχῇ φέρειν" ἀεὶ, συμμάχους τε αὐτοὺς κατὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐπα- 
γόμενοι καὶ δι’ αὐτῶν πάντα ποιοῦντες τὰ κατὰ γνώμην; Καὶ ὑπολα- 
βὼν ὁ ϑεῖος ᾿Ιγνάτιος, Φεῦ ὅτι τὰ εἴδωλα, ἔφη, τῶν ἐϑνῶν ϑεοὺς. 
βασιλεῦ, ὀνομάξεις. Εἷς γὰρ ϑεὸς" ἀληϑὴς, ὃς οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ 
ϑαλάσσης καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς πάντων ἐστὶ ποιητής" εἰς Χριστὸς ᾿Ιησοῦς" 
ὁ τοῦ ϑεοῦ μονογενὴς υἱὸς, οὐ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος ὃν εἰ 
καὶ αὐτὸς ἐπέγνως, ὡ" βασιλεῦ, πολλῷ ἂν ἥτε ἁλουργίς σοι αὕτη 
καὶ τὸ διάδημα καὶ ὁ βασιλικὸς ϑρόνος ᾿βεβαιότερα. Ἐ 

Ἧ». ἄδὶ ὁ βασιλεύς" τὰ μὲν πολλὰ ταῦτα χαίρειν ἐῶμεν. Σὺ 
δὲ εἰ βούλει," φησὶν, ᾿Ιγνάτιε, τὰ μεγάλα τῷ ἐμῷ κράτει χαρίσασϑαι 
καὶ τοῖς ἐμοῖς τοῦ λοιποῦ συντάττεσϑαι φίλοις, “τῆς τοιαύτης γνώμης 
μεταβαλὼν ϑῦσον σὺν ἡμῖν τοῖς ϑεοῖς" καὶ αὐτίκα, ἰστῶσαν αὐτοὶ 
πάντες͵ ἀρχιερέα σε τοῦ μεγάλου καταστήσω , “τὸς καὶ πατέρα τῆς 
βουλῆς ὀνομάσω. Πρὸς ταῦτα ὁ ϑεοφόρος" χάριτας μὲν παρέχειν, ὦ 
βασιλεῦ, καὶ πᾶσι καλὸν, μάλιστα δὲ βασιλεῦσιν, ὅσῳ καὶ αὐτοὶ δυνατοὶ 
τὰ μείζω. πάλιν ἀντιχαρίξεσϑαι," ἀλλὰ τὰς λυσιτελεῖς πάντως καὶ ὠφε- 
λίμους ἀμφοτέροις" τὰς δὲ βλάπτειν καὶ μάλιστά γε ψυχὴν “δυναμένας 
καὶ σφοδροτέραν" αὐτῇ τοῦ πυρὸς τὴν γέενναν ὑπανάπτειν οὐχ ὁ διδοὺς 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ αἰτῶν αὐτὸς ἀϑλιώτατος. Θαυμαστὴ δέ σου, βασι- 

λεῦ, καὶ μεγαλόδωρος ἡ ἐπαγγελία. Τί γὰρ ἐμοὶ τὸ τοῦ παρὰ σοὶ" 
μεγίστου Διὸς καταστῆναι ἀρχιερέα καὶ βουλῆς πατέρα κληϑῆναι, ἱερεῖ 
τε ὄντι Χριστοῦ καὶ ϑυσίαν αὐτῷ καϑ' ἑκάστην αἰνέσεως ϑύοντι, ἤδη 
δὲ καὶ ὅλον ἐμαυτὸν καταϑύσειν" ἐπειγομένῳ καὶ σύμφυτον ϑέσϑαι 
τῷ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ ὁμοιώματι ; 

ΥἹ]. Καὶ ὁ βασιλεύς" τίνι δὲ σπεύδεις ἑαυτὸν καταϑῦσαι; τῷ ἐπὶ 
Ποντίου σταυρωϑέντι Πιλάτου: Ναὶ, «φησὶν ὁ μέγας Ἰγνάτιος, τῷ τὴν 
ἁμαρτίαν ἀνασταυρώσαντι καὶ τὸν εὑρετὴν αὐτῆς διάβολον καϑελόντι 
καὶ πᾶσαν διὰ τοῦ σταυροῦ τὴν ἐκείνου δύναμιν καταργήσαντι. Αὖϑις 

δρ. Κ΄. 1) χαταπέζων ἘΕ. 1) περιφέρεις Ἀ. 
2) ἀνάστατον πᾶσαν οΥγἄο νοος, ἰπ 8) σὺ οὖν ὁ ἐν ἑαυτῷ τὸν .Ζρι- 

ἘΝ. Αρυά (οἱ. 411} 5 θβο θη ἴα ἰΐὰ οχ- στὸν περιφέρων: ἀδαϊ ἐχ ἃ ρ. σὺ οὖν 
Πὴθοηι: χαὺὴ τοὺς ἀνὰ τὴν πόλιν χα- ὃν ἑαυτῷ τὸν χριστὸν περιφέρεις ; 
τόπιν. ΕΝ νιυ]ρ. 

8) ὕορο. ὁ δὲ οἴπ, ἡ. 60) δαὶ 5εῖ, Ν. 

... ἐπ υρσουαπαδόύ,»πῶν ς...ϑὦ» 
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ΥἱΡΙ Πα 6, οἱ ἀθ σΟη ΘΙ Π 6415 Αἰν {15 ἃὸ ἀ6] 1115. οἱ 4115.) 4πᾶ6 5πηΐ ἴῃ 
νἱΐαᾳ ἱποιπηα:; 4ποάςψιο οϑί ΟΠ] σΡΑΥ 55] πη, 40 ὦ π0η Ορογίθαϊ με γ6 
6556 605, οἱ π}]ὰτὴ [πη ρογαίογαπι ἀπο ηἀδπη ΓΔΙΙΟΠ ΘΠ]. 

ΙΝ. ἤδθοθο ροβίζψιδιῃ δπάϊνιί ΤΓαίδηι5, ϑαηοίο βίαι! ἃν βϑι[0, ΟἸΠῚ 
Πἃ Θἰϊατη διίοϑϑθί δοηδίιβ: ΤΌΠ6 65, [Π4αϊΐ, {π| ἀἸοογῚ5. ΤΊ ΘΟΡΠΟΥΙ5, {8| 
Ποϑίγα ἰπ588 Ππ0ΠΠοαγῖ5., οἵ ΟἸΏΠ ΘΠ ΘΥΘΡ 5. ΑΠΕΪΟΟ απ, ΟἸηΠΟΒ 6. ἰδοὶβ 
Βθ΄θδοθ5. ΟΠΡΙΒῚ ἃ 6. ργδθάϊοαι!, π6 0 5010 ΠΟΠΊ]Π6 ἢ605 ἀἰρηαν 5 ὁ ΙΝ η15 
ἁΐθη ἰσηδίϊ5: Ερο δὴ, ἰππ||. ΠΠ6 νϑροὸ: Βὲ «αϊὰ 5101 να]ῖ, ᾿πίουγο- 
θάνι, ΠΠπ 4 ΤΗΘΟρΠονθ ἐ (ὑἰἱ τηᾶγίγῃ : αἱ ΟἸΠΓΙβίπη, ᾿π{π||, οἰγουμΐογί 
ἴῃ ΔΙ Πηἃ. ΠΏΡΘΓΑΙΟΥ δυίθη!: Τὰ οὐροὸ (ἢγίβίθηι ἴῃ ἴθιρ50 ΟἰΓΟΌΠΙ 615 7 
(ογίθ, ἱπααϊ. δουιρίαμπι δὶ Θη1Πὶ: ΠΑ} 1400 ἴῃ 6ἷ5. δἱ ᾿παιη θα]. Οαϊά 
ΥΟ]Ὸ ΠΟ05, ΠΟΙ ν᾽ ΔΘΠΊῈΓ {101 ΠΘΟΓΙΠῚ 551: 416 ἸΠΘΠ 556, 80 605 56ΙΏΡΘΙ 
ἴπ ΔΗΪΠηὰ ΟἸΡΟΙΠΪΈΓΓΘ, ΘΟΒ6π6 ᾿πἀποογθ ἃ ΟΡΘΠ [ΘΓ ἀ8Π| σομίΓὰ Ποβίθβ, 
ὭΘΟ ΠΟ ΡΘΓ 605 ΟΠΙΠΪᾶ ἰδσογθ, (ἰὰδ ϑ811ηΐ ΘΧ ΔΠΙΠῚΪ βοηΐθηϊία ὁ ἈΘΒΘΡΟΗ- 
ἀθη5 ἃπίοπι ἀϊνίηι8 ἰσηδίϊαβ: Πδὶ ΤΠ], ἰΠ41Π|, 5 Π]ΔΟΓα σΘη 11, 0 
προγαΐου, Π6Ὸ5. ΠΟΙ ηΔ5 ὁ [Πππι5 ΘΠ] ΠΘΊ5. ΥΘΓΠ5, {πὶ 086]1, ἰΘΓΓᾶ6, Πᾶἃ- 
γὶβ δὲ ΟἸΏΠΙη, (τ|ὰδ βαηΐ ἴῃ ΙρΡ515, 681 ογραίΐου, ἴϊηιι5 (ΠΡ βίιι5. [6 5118, 
Π οὶ ἢΠτ5. ἀπ σΘηΙ5., ΟαἸπ5 ΓΟσηΪ ΠΟῚ ΘΥΪΐ {{π|5. ΟἸΘΠῚ 5ἱ [π ἃΡΠΟΒΟΟΓ65, 
Ο [πηρογᾶίου, οἵ ΡΌΡΡαγα ἰρ88 οἱ ἀϊδάθιηα οἱ {προ η5. ΓΘ σΙ5. {Π0Ὶ ΠΡΙΏΙΟΤὰ 
Θβϑθηΐ οἱ ἰοῆρθ 5(δ 0 Γὰ. 

Υ, Πῃρογαΐου νΟ]Ὸ : 60. ὨμΠ{ἃ πΠπ15. Τὰ ἁπιί6 1 51 ν6]15, [Π- 
(π|, ὁ ἰρῃδί!, Ἰηθὰθ ροίθηϊςιαθ Γ6η1] Δ ΘΓ σγα 55: Πη8πη, οἱ 6 σαθίο το ΓΘ- 
ΙΟΓΓῚ 1 ΠΕΠΠΘΡΠῚ ΤΠΘΟΓΠῚ ΔΗ ΘΟΓΏ], ἰἃ0 τηρηΐθ τηπίαἰἃ ἢ}115 ΠΟΡΙΒΟΊΠΙ 
5Δου θα, οἵ βίαι πι (βοἰδηΐ 511 ΟΠ165) (6 Μασῃὶ [ονὶβ σοηϑεπᾶπ| ΡΟὨΓΠΠΘ6ΠῚ, 
οἱ Ῥαίγθηι ΠΟΙΏΪΠΔ)0 δοπαίιι5. Αἀ ἰθὺ ᾿ΠΠΘΟρ]ΟΥ5: ἀγαϊὰα. ἀαϊάθηι 
ῬΓΆΘΡΘΓΟ, 0 Πῃρογαΐου, ΟΠ 115 «αϊ θη 65 ρα] ΟΡ, τηᾶχίπηθ. ἃΐθιη [ἢ]- 
ΡΟΓΡαίουθιι5, {πο ΡΟβ5]ηΐ 1051 ΔΙ] ἰπ5. ΠΟΥ γα ΠΟΡΙ; 564 685, “πὰρ 
51η1 ΟἸΏΠΙΠΟ ΠἰΡΊΒ 46 α{11|65 οἱ σοπ 61 }}} 65. 85᾽η ὙΟΓῸ Θ᾽ 5π0 1 5πηΐ, 
486 μοββίπηί ἰδίου οἱ ῃηᾶχῖ Π6 ΔΠΠΠΔΙὴ., ἃ ΥὙΘΠΘΙΠΘΠΠΟΤΘΙῚ ᾿ϑ6. σΘΠΘΗ- 
ὨδΔΠῚ σΟΟΘΠ 6 Γ6, ΠΟ 15. 501πη| 4π|ι ἐἄδΐ, 56 οἰϊαη 4πἰ μοί, οὐ 1ρ86 ἢϊ 
ΤΠ] ΒΘΡΡηιι5. ΑΑΙΏΙΓΆΠ)}Π5 διΐθη}, Ὁ ἸΠρΡογαΐορ, οἱ τη! 65. (πὰ ΡΓῸ- 
Πβϑῖ0. (τἰὰ 6η1Π τηθᾶἃ τοίονί, Μαχι πη! ἂρ ἴθ [ον σοηϑιπι! ΡΟΠΙΠ- 
06Π|, οἱ γοῦᾶνὶ Ῥαίγοῃ ϑϑηδίιβ, 4] διηὶ ΟἸΓΙΒ11 βασουάο5. ἃ 6ἱ 4αοί 16 
ΒΔΟΡΠΟΟ 5ΔΟΡ ΠΟ ἰἁπ 15, οἱ ἰδ νΘΓῸ ἰοΟίτΠῚ] ΤΠΘΙΡ511Π} ΡΓΌΡΘΟΓΟ [Π|- 
ΠΠΟΪΆΓΘ ἃ0 ΘΟἰἤΟΟΓο ἙΟΙΠΡΙΔηΐα 1} Οἷτι5. ΠΟΥ 15. 5 1 πὶ 

ΥΙ. Πηροιαίοι νΘΓῸ : (Δ) ἁπίοιη [θϑι!η85. (ΘΙ ρ51) ΠΠ]ΠΊΟ]Γ6 ἐ ΕἸ- 
π6 4ἱϊ ἃ Ρομίϊο Ριϊαΐο ἴπ οΥσοὴ. [|| δοία5 ὁ Ργοίθοϊο, τηᾶρητβ ἰη4{|| 
ἰσηδίμι8, 6ἱ, 41 ραοοαίπμη ΟΡ ΟΙ χιῖ, οπ5 16 ᾿πνοηίογοη ἀθδίγαχι ἀϊᾶο- 
πη, οἱ ΟΙΠΠΘΠῚ Θ.π|5 ΡΟἰΘΠ 18} Ρ61 ΟΡ 61 Δ 0] αν. αγϑιι5 δπίθιη [πηρ6- 

1) ΠΠ ὕοτΣ. 6, 10. βεβαιότερα ἈῈ. Ροϑί ᾿βεβαιότερα (ο- 
8) ΑΙ. περιφέρειν. (οί. (6 ] 6.10 ἀββοΡομΐο αἀἃ. ἰπ ΑΙ. ἦσαν καὶ 
9) εἷς ϑεὸς γὰρ Ε. ᾿ χομιδὴ μἀὐυβοίτευα, 
10) ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ν. εἰς Χρι- ἂν. ἢ) βούλῃ ἴδι6)} Ν-: 

στὸς ᾿Ιησοῦς Α. 2) χαρίζεσθαι Ε, ἀντιχαρίσασϑαι . 
41) ἔσται Α, ἔστι ἘΝ νυ]. 8) σφοδροτέραν ον ΔῈΝ, σφο- 
12) ὃν καὶ εἰ Δ. δρότερον. γα], 
19) ὠ οτη. Ἐ. [ἀ6πὶ πολλῶγν. πολλῷ. 
14) ἦσαν κομιδῆ μογιμώτερα ν. 
ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

4) σοῦ Ε. 
5) ΑΙ]. χαταϑύειγ. (οἱ. 
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οὖν ὁ βασιλεὺς, ᾿Εοικάς θη, φησὶν, ᾿Ιγνάτιε, χρίσεως ὀρϑῆς καὶ φθε- 

νὸς" ὑγιῶς ἐχούσης ἔρημος τὸ παράπαν. εἶναι. Οὐ γὰρ ἂν οὕτω φα- 
νερῶς ταῖς τῶν Χριστιανῶν γραφαῖς ἐξηπάτησο , ἀλλ᾽ ἔγνως πάντως 
ἡλίκον ἀγαϑὸν" βασιλικοῖς πείϑεσϑαι διατάγμασι, καὶ ϑεοῖς μετὰ πάν- 
τῶν προσφέρειν ϑυσίας. Πρὸς ταῦτα μείζονι πάλιν ὁ ἅγιος χρησάμε- 
γος παῤῥησίᾳ, Βὶ καὶ ϑηρίοις ἀναλώσεις, ἔφη, εἰ καὶ σταυρῷ με κα- 
ταπρινεῖς, εἰ καὶ αὐτῷ ξίφει" καὶ πυρὶ παραδώσεις, ἃ τῆς σῆς ἐξουσίας 
ἐστὶν, οὐκ ἂν ποτε ϑυσίαν ἐγὼ δαίμοσι προσενεγκεῖν ἀνάσχοιμι" οὔτε 
γὰρ ϑάνατον δέδοικα, οὔτε ποϑῶ τὰ παρόντα ὧν ὑμεῖς κύριοι παρέ- 
χειν τὰς ἀπολαύσεις" ᾿ἀλλὰ τῶν μελλόντων ἐφίεμαι μόνων, καὶ σπουδή 
μοι πᾶσα πρὸς τὸν ὑπὲρ ἐμοῦ ἀποϑανόντα διαβῆναι Χοιστόν. 

ΝΙ!, Ἔφ᾽ οἷς ἐξ ἀγχινοίας" δῆϑεν ἡ σύγαλητος ἐπιλαβέσϑαι βου- 
λομένη τοῦ μάρτυρος, Τί δὲ συνομολογεῖς, ἔφησαν, καὶ αὐτὸς τεϑνά. 
νὰν σου τὸν ϑεόν; ; Καὶ πῶς ἂν ὁ ϑάνατον ὑποστὰς καὶ ϑάνατον ἐπά- 
θατον, οὗτος" ἑτέρους ὠφελῆσαι δυνατὸς ἔσται; Οἱ ϑεοὶ δὲ ἀϑάνατοί 
τε εἰσὶ καὶ παρ ἡμῶν λέγονται. Ἔκ τούτου ᾿λαβόμενος ἀφορμῆς" ὁ 
ϑεῖος ᾿Ιγνάτιος, ὥστε ὁμοῦ μὲν τοὺς ἐκείνων διαμυκτηρίσαι ϑεοὺς, 
ὁμοῦ δὲ καὶ τοῦ τῆς οἰκονομίας μυστηρίου ϑύραν αὐτοῖς “παρανοῖξαι, 
καὶ οὕτως εἰς πίστιν χειραγωγῆσαι τῆς τοῦ Χριστοῦ γνώσεως, οὕτω 
διετίϑει τοὺς λόγους" ὁ ἐμὸς κύριος καὶ ϑεὸς ᾿]Ιησοῦς Χριστὸς πρῶτα 

μὲν ἄνϑρωπος ἐγένετο δι᾿ ἡμᾶς καὶ τὴν σωτηρίαν τὴν ἡμετέραν, καὶ 
σταυρὸν ἐϑελούσιον καὶ ϑάνατον καὶ ταφὴν “ατεδέξατο᾽ πλὴν ἀλλ 
ἀνέστη πάλιν τρίτην ἡμέραν τοῦ ἐχϑροῦ τὸ κράτος καταβαλὼν, καὶ εἰς 
οὐρανοὺς ἀνῆλϑεν, ὅϑεν ἐλήλυϑεν," συναναστήσας ἡμᾶς τοῦ τῆς ἁμαρτίας 
πτώματος καὶ εἰσαγαγὼν αὖϑις εἰς τὸν παράδεισον, οὗ καχῶς ἐξεβλή- 
ϑημεν, καὶ μείζοσι" τῶν προτέρων ἀγαϑοῖς" δωρησάμενος. “Ὅτι δὲ τοι- 
οὗτόν τι τῶν παρ᾽ ὑμῖν νομιζομένων ϑεῶν Τρ ἐπεδείξατο, οὐδεὶς τῶν 
πάντων ἂν ἰσχυρίσαιτο. ΄ἄνϑρωποι γὰρ οὗτοι κακοῦργον κομιδῆ καὶ 
φϑορεῖς γενόμενοι, καὶ πολλὰ ἐπὶ βλάβῃ καὶ διαφϑορᾶ τῆς ἡμετέρας 
ζωῆς τὲ καὶ τῆς καταστάσεως ἐργασάμενοι μικράν τινα δόξαν ϑεῶν 
καὶ φαντασίαν τοῖς ἀλογωτέροις τῶν ἀνϑρώπων ,ἀλογώτατα παρασχό- 
μένοι, εἶτα τῶν παραπετασμάτων ὕστερον τῆς ἀπάτης συνελκυσϑέντων᾽ 
ἐξαιρεϑείσης τε τῆς σχηνῆς ὅπερ ἦσαν ἠλέγχϑησαν, αἰσχρῶς τὸν βίον 
ἀπολιπόντες καὶ ϑανάτῳ διὰ τὴν τῶν στολλῶν ἀπώλειαν ἀϑανάτῳ στα- 
φαδοϑέντες. ᾿Ζμέλει καὶ Ζεὺς μὲν ὁ πρῶτος ὑμῖν" καὶ μέγιστος τῶν 
ϑεῶν ἐν Κρήτῃ τέϑαπται, ᾿Πσκληπιὸς δὲ κεραυνῷ βὲ ἔβληται, ᾿᾿φροδίτης 
ὁ τάφος" ἐν Πάφῳ ΚΌΒΕΙ καὶ ὑπὸ πυρὸς Ἡρακλῆς ἀνάλωται. 
Τοιούτων γὰρ ἀληϑῶς, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ" χειρόνων τὰ ἐκείνων ἄξια. 

Υ}1. Τούτων οὕτω ῥηϑέντων ᾿Ιγνατίῳ τῶν λόγων ὁ βασιλεὺς 
ἅμα τῇ συγκλήτῳ δείσας, μὴ τῆς διαλέξεως εἶς' πλέον ἐκτεινομένης 
διασεισϑείη μὲν τὰ “λλήνων καὶ πρὸς ἀπιστίαν" ἢ καὶ μυκτηρισμὸν 
ἀποβλέψειεν, ἀνϑήσει" δὲ τὰ τῆς εὐσεβείας καὶ τὸ ἐπισχοτοῦν αὐτῇ 
τῆς πλάνης νέφος ἐξαιρεϑείη .ἡ τοῦτον μὲν ὑπὸ δεσμοῖς καὶ φρουρᾷ 

ὕλρ. Υ1Ἱ. 1) φρενῶς Ν, ὕὑδρ. ΥΠ.. 1) ἀγγοίας Ἐς φαοα ργαρείαίι. 
2) ἀγαϑῶν Ν. 2) οὕτως ΔΈΝ. 
9) ΙΔ ΕΥ͂Ν, ξήφει (οἱ,, (οι. 9) ἀφορμὴν ΒΕ. 
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γαΐΟΥ : ὙΠΔΘΡῚ5. 111, ᾿ππ|{, ὁ Ισηδι!, τ6οίο ΟἸΠΪΠ0 ΘΆΓΘΓΟ ἱπάϊοῖο οἵ ϑδηὰ 
"ηθηΐ6. ΝῸΠ ΘΠ] [πη ΡΟΥΘ [ἰπ|5565 ἀδοορίι5. ΒΟΥ ΡῸ} 15. ΟΠ ΙΒ ἈΠ ΟΥΊΙΠΙ, 
5044. ΘΟΡΉΟΥ 5565. ΟἸΠΠΪΠ0, (πδη 1} 511 Πθοπιμη, Δ Π0115 ΡᾶΡΟΡῈ ΠΏΡΟΓ ΔΙ ΟΥ 5, 
οἱ 115 δου οἷα οἰἴονγο οὐπὴ Ομ τι5. Δά πὰρ ϑαμποίια., τίθης ΓΠΡΒΊΚ 
Ὠ]ΔΙΟΓ6 ἀἰσοηϊ ΠΠΡΘΡίαϊα : δ ΔΙ] 6 5115, 41}, ΘΟΠΒΕΙΠΊΡΘΟΡΙ5.,, Θἰϊδηηδὶ 

6. Οὕ06. ΟΠ ΘΠ ΠΝ ΟΙ5, ᾿ΙοοΓ ΙΡ581 σ᾽ ]0. οἱ Ἰρὴὶ (νἀ ἀθγ 5, (πὰ βαηΐ 
ἴθ πὰ ροίϊοϑίαϊθ, παπαιαη ΘοῸ ραϊϊἃν (ἰἀρΙηΘη]θτ5 ΟἸΌΓΓΘ 5ΔΟΡ ΠΟΙ ΠῚ, 
Νοάτα οηΐπὶ Πηθί10. ΠΟΘ ΠῚ, ΠΘΩ 16 (ἰ651 160 ΡΓΔΘΒΘη 1, {πὰ 68. ἴῃ Ρ0- 
ἰθβίαίθ νοϑίγα Ῥυδοθογα ἰποηάα; 564 5018 5:6 γ0ὺ {πἰαγὰ, οἱ ἃ 1η6 ΟΙΏΠΕ 

Δ Π Θίαν βυάϊπαμη, αἱ ἰγαπβοᾶμη ἃ (Π}]5ί1, 4 ΡΓῸ 16 6ϑί τ Γ115. 

Υ|1. Ῥγορίου πᾶ νοΐθη5. δΘηδί15. ΠΙ ΔΡΥΌΣ ΔΡΘΊΊΘΓΘ, 5016 6 ἢἰ- 
τηἰλπι: πὰ ἁπίοριη πὰ 4ποῖπι6, ἀἰχουαμῖ, οΟμ ἢ "15 θη] ἰππιηὶ 6556 
τηον αι ὁ 10 τηθ(ἰ0 γ6 10, 41π| 5.011 τη ΓΘ 1, ΘΑ] 18 ΘΧβθογδη ἀμ, ρο- 
(οΥἹὉ 116 ΡγΟάθ556. ΔΠΠ|Π8 ΠῚ ἀπίθιη οἱ βιαηΐ πημπιουίαϊθ5, οἱ ἀϊσαηίαῦ ἃ 
ΠΟΡ15. ἔχ ποὺ ΟΟΟΆΒΙΟηΠ6 ἀσορσρία 51π|8] οἱ [ΡΠ ηὶ Πόσα Π6ο5, οἱ 
οἷ5 ἀρΘΙ ΘΠ Δ Πι1ΔΠ) ΤΥ ϑ( ΓΙ (6 ϑιιβοορία ΟΑΡΠΪ5. ἀἰΒΡΘη Βα ΠΟΠ6., 5] 0 (Π18 
ἀδάποοπαι δὰ Πάἄθιη ΟΠ γβιῖ οΟσ ΠΟ η15, ἀἰνίηπ5 ᾿σηδί 5. [ἃ νοῦ θα [6οἱ: 
Μίοιι5. Ποιηῖπιι5. οἱ 0115. [515 ΟΠ Ιβίπι5. ΡΥ ΠπΔ (ππΠ 6 1 ΡΡΟΡΙΘΡ ΠῸ5. ΠΟΠΊΟ 
[δοι5. δὲ οἱ ῬΙΌΡΙΟΙ ΠΟΙ η 54] {6}, ΘΡΟηΐΘ 6. ΟΥΙΟΘ ΠῚ 8ιβοορὶί οἱ 

ΠΟΥ ΤΟ οἱ 5ΘΡΌΪ Γᾶ. (ἴθ ΓΌΡΒΙΙ5 ἰοΓίῖο 416 ΤΟΒΌΤΡΟΧΙΐ, ἱπΠΪοὶ 
ἀδίοοία οἱ ρῬγοϑίγαία μοίθηϊα, ἅἁί 16 ἀβοθη 1 ὁΔ61085, τπ4ρ νϑηργδῖ, 
ΠῸ5 5π|π] ἃ ἰᾶρϑὶ ροοοδί! ἡΔΟ]Θ η5. ΤΟΒΠΡΘΟΓΟ Οἵ ΤΈΡΑΤΙ5. ἰη ΓΟ πισθ 5. ἴῃ 
Ῥαγδά βιιη), ΟΧ 0 1816 [ἘΠΟΡ ΔΠΙΠ15. ΟΙΘΟΙ, ΠΟΒΙΠ6 ἀοηλη5. ΒΟΠΙΒ ΤΠΔΙΟΥΊ 15, 
{πἰὰηὶ οὐᾶηΐ οἃ 4πῶ0 ῬΓΔΟΟΟββοῦαηῖϊ. (πο Δι6 1) ΟΧ 118, (πὶ ἃ νοθὴ5 66 Π- 
56 η1πν. ἢ1|, α{Ππ|8 ἰἃ16 {π| [6 660}, ΠῈΠΠΠ5. ΠΟΤ Π ἢ ΔΒΒΘΙΊΘΓΙ. Νά ΟἿ] 
1501 {ἸΒΒΘ ΠΗ ΠΟΙΏΉΙΠΟ5. ΒΔ] ΘΙΠΟΙ οἱ ΘΧΙ 051, οἱ τ]ὰ [ΘοΙσϑοπὶ δ ἀδηηΠΠΠ} 
ΘΟΡΡΙΡ ΘΙ πιὸ ΠοβίΡᾶ0. νὰ6. οἱ βίαιπιβ, νά 6. νι] 6 ἁϊίοτη ὨΘΟΤηΙ Ορἱ- 
ὨΪΘΠΘΠ ἃ0 ΒΡΘΟΙΘΩ ΟΠ 1]}}115., 61 δηὶ ἃ γαϊοηο ρᾶπ||0 ΔΙΙΘΏΪΟΓ 8, ΟἰΓΓἃ 
ἘΠ} ΤΠ ΟΠ ΘΠ ῬΓΔΘ 5561, ΘΟΙ ΓΔΟΓ 5. Ροϑίοἃ ν 6} 15. ἀθοθρί!οηῖθ. οἱ βοθηἃ 
ἉΠ]αΐα, ἀθρΡ ΠΟ 51 Θ1Π| 1 {|| οΡἃη!, 4Π 006. 4π|| {π}ΡΊ 16" 6 νὰ οχοθϑ86- 
γἱηΐ, «Οἱ ΤΟΥ. ΠΟΥ ΔΠ {ΓΔ {Π| 51η1 ῬΓΟΡΙΘΡ μη] οὐτη ᾿πίου ἢ. ΠΙρ]- 
[6 (πἰάσθηι οολίθ, {1|1 6ϑὲ νυ θὴβ ῬΓΠΉΙ5. οἱ ΠΙΑΧΙΠηΠ5. )ΘΟΥ, ἴῃ (οία 
οϑ. Β6ρ. 5: ΛΟβου αθ11π18. 6 ]Ὸ [ΠΏ] η6 {{|{ ΡΘΓΟ 5515. ΒΘΡΌΪΟΙ ἢ) Υ8- 
ὨΘΙῚ5 Οβίθηγῦ Ῥᾶρ}}, οἱ ΠΟΡομΪο5. (α1 ἃ} ᾿Ιρῃβ οΟηβιπηρίιι5. Νδιη 60- 
ΤΠ ΓῸ5 ἃ γἱία ἰἅ}Π1Πὰ νοΓῸ, ᾿ΠΠπΠ͵ὸῸ οἱ τὺ ἀοίανιονα ἸηΘΓΟ ΔΉ). 

ΝΠ. ὕὑτὴ Πᾶθο 516 (ἴοῖα [πἰβϑθηΐ ἃ}} ᾿ρηλι10, ᾿ΠΠΡΟΥΔΙΟΥ δἰ μη} Ομ 
δρηδία {ΠΠἸῸ 5, Θ 51 Ο580 615 560 ΡΓΟΪΊΧΙΟΥ, Γ65. (6 η} ΘΘΏ ΠῚ 
1] 6] οἰαγοηίαν, οἱ νοὶ ἤθη ογοάού θην, ν6] Παθογθηΐία [πα] Γ]Ὸ, γορᾶ 
τι 6 πὶ ΠΟΘ οἱ, ΤῸ ΠΟ 10, οἱ (Ο]]οΡοίτιι" ἢπ]ν68. ΘΡΓΟΤῚ5, {πᾶ δἱ οἰϊαπά [6 π6- 
θῬγᾶ5, {Ππ|ὲὼ 4! ἀθ πὴ ΘΟΠΙΟΙ: ἴῃ νοι], οἱ ἴῃ (π{|5811ὴηἃ ΘΟ]]Οοαί οπδβίοα ἃ. 

4) ἐλήλυϑε Ν. Τί Οοίο] ουῖο ΑἹ. 9) ΑΙ. Πάφῳ τῆς κύπρου. Ὁοίϊ. 
ἀπο ἰηβουιηΐ χαὶ. 10) πολλῶν Δ. 

5) μείζονα ταᾶγρ. (οἱ. ὁὰρ. ὙΠ. 1) εἰς ὁ1), "Ἐ: 
0) ἀγαϑῶν τηᾶνρ. (οι. 2) ἀπιστείαν Ν. : 
7) ἴῃ Ν. εἷς δἀϊαπηρίίαν σοῖο ἔπε- 8) ἀνϑήση Δ, ταπίαίππι ἴῃ ἀγνϑήσοι 

δείξατο. Τθϊάεια ἐσχυρήσαιτο. ααἱ ἀνϑήσει. 
8) ΑΙ, ὑμῶν. Οοι. 4) ἐξερεϑείη Ἐ. 
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καϑίστησι τῇ ̓ἀσφαλεστάτῃ " αὐτὸς δὲ παρ᾽ ὅλην νύχτα διασχεψά- 

μενος; πῶς ἂν αὐτὸν ἀξίως ἀμύναιτο, καὶ τίνι τρόπῳ τῆς παρούσης 
ὑπεξαγάγοι ζωῆς. ϑηρίοις ἔγνω παραδοῦναι βορὰν" καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων 
διασπαραχϑέντα τὸν ἅγιον ἀπολέσϑαι. Οὗτος γὰρ βαρύτατος ϑανάτου 
τρόπος διεσκέφϑη τῷ βασιλεῖ. ἽἝωϑεν οὖν περὶ τούτου καὶ τῇ συγ- 
κλήτῳ κοινωσαμένου" τὴν μὲν γνώμην καὶ αὐτοὶ ἐπήνουν᾽ πλὴν οὐκ 
ἐν ᾿Δντιοχείᾳ συνεβούλευον δεῖν γενέσϑαι τὴν ἔκδοσιν, ἱ ἵνα μὴ ποϑεινὸν, 
φησὶν," οὕτω καὶ μᾶλλον ἐπίδοξον παρὰ τοῖς οἰκείοις πολίταις τὸν 
᾿Ιγνάτιον ἐργασώμεϑα μαρτυρυκῷ δῆϑεν τέλει τὴν ζωὴν καταλύοντα᾽ 
ὥστε προσήκειν, ἔφασκον, εἰς Ῥώμην αὐτὸν ἀπαχϑέντα δεσμώτην ἐκεῖ 
τοῖς ϑηρσὶν ἐκδοϑῆναι. Οὕτω γὰρ τῷ μήκει τε τῆς πορείας χαλέπω- 
τέραν ὑφέξει" τὴν κόλασιν καὶ ἅμα Ῥωμαίοις ἀγνοούμενος ὅστις εἴη 
καϑάπερ εἷς τῶν , κακούργων ἀναιρεϑῆναι δόξειε, καὶ οὐδὲ βραχείας 
τὸ μετὰ ταῦτα μνήμης παρ᾽ ἐκείνοις ἀξιωϑήσεται. 

ΙΧ. Τρυτὴν τοιγαροῦν ἀρέσαντος καὶ τῆς κατ᾽ αὐτοῦ ψήφου 
παραυτίχα ἐξενεχϑείσης παρίστησιν ἀπὸ τῆς φυλακῆς αὐτὸν, καὶ πάλιν 
ὁ βασιλεὺς τελευταίαν αὐτῷ ταύτην τὴν πεῖραν προσαγαγών." Καὶ 
πρῶτα μὲν πολὺς ἦν ταῖς τῶν ἀγαϑῶν ἀπαγγελίαις τὸν ἀϑλητὴν ὑπο- 
σαίνων καὶ καταψῶν᾽ ἔπειτα δὲ καὶ πλεῖον" πάλιν ταῖς ἀπειλαῖς δεδιτ- 
τόμενος." “ὃς δὲ μήτε πρὸς τὰς ὑποσχέσεις ἐνδιδόντα εἶδε, μήτε πρὸς 
τὰς ἀπειλὰς ὑποπτήσσοντα παντάπασι; τὴν μεταβολὴν ἀπογνοὺς, εἰς 
ἔργον τὰ ἐπηγγελμέναϑ , ἐξῆγε" καὶ βαρύτερα τῶν προτέρων αὐτῷ δεσμὰ 
περιυϑεῖναι χελεύσας τάγματι στρατιωτικῷ παραδίδωσι, καὶ εἰς Ῥώμην 
ἐχπέμπει ἐντειλάμενος, ἡνίκα τοῖς πολίταις ἡμέρα πανηγύρεως ἐπιστῇ, 
ϑηρίοις αὐτὸν εἰς τέρψιν. τοῦ ϑεάτρου κοινὴν ἐχδοϑῆναι ὥστε χατὰ 
τὸν ϑεῖον Παῦλον καὶ αὐτὸν ϑέατρον" γενέσϑαι τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις 

καὶ ἀνθ ρμίμοις, 

πὰ 
«ΟἾἿὩ μάρτυς τοίνυν τὴν τελευταίαν ἀπόφασιν. ἐκείνην" λαβὼν καὶ 

τῷ ϑεῶ μεγάλῃ βοῇ τὰ εἰκότα εὐχαριστήσας μεϑ' ἡδονῆς ὅσης καὶ 
φαιδρότητος τὰ δεσμὰ περιτίϑεται. Καὶ ὁ μὲν βασιλεὺς ἐξήει κατὰ 
Περσῶν μετὰ τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν , στρατιῦς. Ὁ ϑεοφόρος δὲ τῇ ἐχκλησίᾳ 
πρότερον ἐπευξάμενος καὶ τὴν ποίμνην σὺν δάκρυσι" παραϑέμενος τῷ 
ϑεῷ" δέσμιος ἠκολούϑει τοῖς στρατιώταις. Εἶϑ᾽ οὕτως τὴν Σελεύκειαν 
οὐ διαμέλλων, οὐκ ἀϑυμῶν, οὐ πάσχειν τι σκυϑρωπὸν" ὅλως ὑποφαι- 
νόμενος, ἀλλὰ ποσὶν εὐπροϑύμοις καταλαβὼν εἰς πλοῖόν τε ὑπὸ τῶν 
στρατιωτῶν ἐμβάλλεται καὶ σὺν αὐτοῖς εἰς Σμύρναν καταίρει. ᾿Ενταῦϑα 
Πολύκαρπον ἀσπάζεται τὸν ϑεῖον ἀπδοτόλον, ὃν προεστάναι τῆς κατὰ 
Σμύρναν ἐκκλησίας συμφοιτητὴν ᾿Ιγνατίῳ γενόμενον ἀνωτέρω" φϑάσας 
ὁ λόγος ἐδήλωσεν." Τοῦτον οὖν ἀσπάξεται σεμνυνόμενος ἐπὶ" τοῖς δε- 
σμοῖς καὶ χαίρων. ἐα} γὰρ καὶ εἶχεν αὐτὸν πλέον σεμνῦναν ἢ τὸ ὑπὲρ 
οὕτως ἀγαπήσαντος δεσπότου πάσχοντα καϑορᾶσϑαι; Εἶτα καὶ τοῖς 
λοιποῖς ἐπισκόποις πρεσβυτέροις τε καὶ διακόνοις τοὺς προσήκοντας 
ἀσπασμοὺς ἀποδούς" ἐπεὶ πολλοὶ συνέϑεον ἀπὸ τῶν τῆς ᾽ΔΦοίας ἐκκλη- 

ὅ) βοῤῥὰν Ν 9) ἐφέξει οὐαί π᾿ Α. 
60) ΑΙ. χοιγολογησαμέγου ἃΡ. Ὅοι., (ἀρ. ΙΧ. 1) προσάγων (516) ΔῈΝ. 

χοιγνωσαμέγω Ν. 2) πλείων Ἀ. Ι|{ϊ{ὺὦν ἐγαβᾶ, πλείων Ν. 
1) μὲν δοορβϑὶί ἐχ ΑΕΝ οἱ πιᾶγρ, (οί. 9) δεδειττόμεγος Ν. 
8) ΑΙ. φασίν ἃρ. Οοί. 4) μὴ δὲ Ε, 
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[Ρ56. ἁιιίθη} οἴ] ἰοΐα ποοία ἃρπὰ 56 οορίίασθοξ, 4π0 πη] Ἰηθ 0 οιπ 1|}- 
ΟἸΒΟΘΡΘΙΙΙ ΡΓῸ ΠΟΥ 15, οἱ “ΠΟ ΠΔΠῚ ποθ ο 6 ῬΓΔΟβοη  νἱΐία σι ποοΓοί, 
δία! ΠΠπππὴ θυ ἰγαάθγο ἀθνογαηάιη, αἰ ἀἰἸδηϊαίιι5 ἃ} οἷ ϑαποίις ἰπ- 
ἰογιγοί. ὙΊδιι5. 65. ΘΠ) ΠΠἸΡΟΥΔΙΟΥῚ ΠΐΟ ΠΟΥ 5 ΤηΟπι8 ΙΟΠΡῸ φΡΑν 551 Π2115. 
ὕτιπι ΠᾶΠΟ ΓΘ ΟΓΡῸ ϑδθηδίαϊ ΠΙΔΠ6 ΘΟΠΙΠΙΠΙ οᾶ586έ, ἰρϑὶ “π061|6 οἰτϑ 
σαϊάθηι ᾿ἰδιιἀαγιιηΐ 56 η (6 18Π|; 5644. ΘΟΠΒΆΠΙΘΓαηΐ, π6. Πᾶσα 65 [115 ΟΡ Θοἰΐο 
ἤογοί Απῃοοῃίδο: Νἕ, δἰ θαηΐ, 510 πηὰρὶβ ἀθϑι (θυ αίμππη. οἱ ϑ]ογίοβιιπι ἀρια 
51.105. Οἶνο5. γοάδιηι5. [ση Δ ΕΠ, ΠΡ ΓΥΤΙΪ ΠΙΠΏΙΡΙΏ ἢπ6 6 νἱΐα οχοθάθπίοηι. 
Ουδιηο νοι. ἀἸοοθαηΐ ΟρΟΥίΘΓΘ οππὶ Ἀοπηᾶπὶ ἀΡ ποἱ νἱποίιιπ), οἱ {Π1Ὸ (ταδὶ 
᾿Θ5{{15.. 5΄᾽0 ΘΠ οἱ ῬΓΟΙ χα. 6 ΠῚ ΠΡ Ὶ5. ΚΤ [15 510} 5. ΡΠ Οἴτιπι, 5 πα] τι 
Πομιδηΐἶθ (ΕΙ5ΠΔ ΠῚ 511 ἸΡΠΟΥ ΔΓ) 115. νἀ 6 Ππ 6586. ΡΟΓΘΙΏΡί5. (ἀπ 1 
ἘΠῚ15. ΟΧ ΠΙΔΙΘΙΟ15, οἱ Π6 ΠΗ πὰ (61 οὐδ ροβίθα οι ἂρ [ΠΠ05 
ΠΙΘΠ]ΟΓΙἃ. 

ΙΧ, ὅὑπὴ ἰοὺ οΥσῸ μ]δοιίδδοί οἱ ἴῃ ρθη ἰαΐὰ [556 ῬΓΟΙΠι5 
Βθη Θη[1ἃ, ΠΩΡΘΡΔΙΟΙ {ΠΠ|Π| ΓΠΓΒΙΙ5. ῬΓΟΔποΙ( 6 οαδίοαϊα, Ποὺ οἰτις ροβίγο- 
ΠΏ} [ΔΟ]6 ἢ 5. ΡΘΓΙΟ πη. ΕἾ ΡΥ (αἰ θη πη]! θΟΠΟΙΠΙ ΡΓΟΠ 5515 
ΔΙ ἢ] πὶ «ΘΠ 1π|6]}ὰ1 0 ἀοΙ]06}γ)αΐ ; ἀοἰπ 6 οἰ Π) ΓΌΓΘΙ15. ΠΠΪΠ15. ΠΡ 5 [6 1- 
γΠη5. Ῥοβίψιδμη δπίθιη Θαπη ὙἹ  ἢ6ὸ ΘΘάθ ΓΘ ῬΓΟΠ 5515, ΠΟΙ. ΗΠ 5 
[ΟΡ ἀἄγΟ, ἀθϑρογᾶη 5. ΟἸΠΠΪΠΟ [ὉΓ6 τί τηπίαγοία, 8Δ4] οἰξοιππη ἀθάιιχιί 
θὰ ἀτὰρ ἀδηπποίαία ἔπθγαηΐ. ΕΓ οἴη). [πι551586} ῬΓΙΟΡΙΡΙ5 σάν! ογὰ οἱ 
ἱΠΡΟῚΪ ὙἱΠΟΙ]ἃ, ἰγαάηῦ ΘΟΙΟΓΕ 1}}Π{ῦὶ οἱ τϊ{{{{ ΟΠ, ΡΓΔΘΟΙρΙΘη8, 
ὁπ} δνοηϊδϑοί ΕἸ θι15. Ἃ165 ἰοβίπιβ. ΡΠ] 166 ΘΟ] Ρ {15 Γι ἀοΓΠτ|6 50- 
ΙΘππί αι, Θιι {γ8 4] θ6 5115. δα ὁομηηπηθηι {πραϊγὶ ἀ 6] οοἰαἰ ΓΟ ποΙη, τ 601- 
νΘΠΙΘ ἢ ΘΙ οἱ, {πο ἀϊχιί ἀϊνίπιιβ Ραμ 5, 056. ποθ ἤογοῖ ᾿ΘρΘΟίΔΟΙ] ΠῚ 
τππ0, οἱ Δησ6}15, οἱ ΠΟΙΏ 1118. 

Χ, ΜΑΡΙΥΥ οΥσῸ απ Εἰ Π]Δ ἢ} {ΠΠ4 10 ΔοΟΟρΙσϑοὶ βϑηίθη πη), ὨΘΟΩΙΙ6 
ΟἸΔΠΊΟΓΘ ἸΠᾶ 510, τι ΟΟΠΒΘΠἰΔΠΘΙΠῚ οΓᾶΐ, Θρίβϑοί σα [ἃ5, ΟΠ ΠΡ Πὰ γο- 
᾿πρίαι οἱ ᾿ἀθι!ἰὰ 51:01 πηροηὶδ νίπο!. Εξ Πηρθγαΐοῦ απ ἄθιη ορτγοάϊίιν 
ὁΟηΐΓὰ Ρουβὰ5. ΟΠ] 5110 ΘΧΟΡΟΪ. ΤΠΘΟΡΠΟΓΙΙΒ. ἁιιίθηι πὶ ΘΟΟΙ 586. ῬΓΠΙ5 
θ6η6 οϑὲ ργοοαίι5. οἱ σγθσθῃ 581 60 ΘΟΠπηΘη αν οἴη ἰΔΟΙΙΠΪ5., Ὑ]η- 
οἴιι5 56 πο θα τ }ΠΠ[65. ΠοΙηθ 510 δο᾽θιιοῖ μη ΠΟ ΟΙΠΟἴΔη5., ΠΟ ΔηΪ- 
ΤΠ ἀοϑρο 65, ΠΟ 56. ΔΙΙ{π|4 σαν ΟἸΏΠΪΠΟ Ρᾶ(ϊ ΡΓᾶ6 856 ἴὍγθη5, 564 
ΔΙ ΟΥΙτ15. νη ὈΡΘᾺ] 1ι5, οἱ ἃ 1} 15 [ἢ ΠΔΥ61) ΠΩ}  {{{π δι 6 οἰ 
οἷ. ΔΡΡ6}Π δγγηᾶη). ΠΠῸ 5]! ῬΟΪΥΟαΡΡυ ἀν! ηππὶ ἃροϑίο! 1, 4161} 
ΘΙΠΥΓΠΘηΒὶ ΡΓΔΘ[ 1558 ΘΟΟΙΘ5ὰ6., ΟΠ] [σηδί! [πἰ55θῖ ΘΟἢ ἀἸΒΟΙΡΙ 5, ΙΔ ΠῚ 
ΒΊΡΟΡΙα5. Αἰχίπηι ἃ ἀθοΙ ΓΝ Πη 115. ἔπη ΟΥ6Ὸ 5δ]πἰαί, ο]ο Δ Πη5. ἃ 8 
σαιάθη5 ἀ(θ νἱποι] 5. Οὐ ΘΗ 6ἱ ροίογαί 6586. ἸηΔῖ|0 7] ΟΥΠΔΙηΘΗΐΟ,. 
4{πᾶπ| Δ 5Ρ101 ρᾷ11 ΡΓῸ Βοιηπο, {πὶ ΘΠ} 510 ΑἸ] Θχοραΐ ὁ Ποίη 6 ροβίαιδηι 
ΓΟΙΓαἰς. ΕΡίβοορὶ5. οἱ Ῥγοβθυίουιβ οἱ Πίᾶθοη5 το ἀ 4 556ῖ ἀροθηΐθ5 58Π|- 
ἰαἰϊοπο5 (ἀποηϊᾶπη τα} {|ὀ οΟΠΟΌΡΓΟ απ οχ ΘΟ] 6 5115 Αϑίδθ οἵ οἰν δέ 115 

5) παντάπασιν Ν. 8) [ἃ ΛῈΝ ρ. τῷ ϑεῷ παραϑέμε- 
6) ἐψηφισμένα ΔῈ Ν οἱ ΑΙ. ἃρ. Οοἵ. γος νυ]. 
ΠΤ ΑἸ; οὐ 118 Ἰηγο πο ἂρ. ῬΟΙΟΙΞ 4) ΑἸ. σχυϑρωπῶν. Οοί. ᾿ 

τηδηπῖη; ἐνδοθϑῆγναι ἘΝ σα]ρ. 5) Ιῃ Ν τπᾶπι 566. ὡς 5ιρ 1 Δἀα πὶ 

Β}1 ον, 4.9. αηίθ ἀνωτέρω. 
(αν. Χ. 1) Οτάο γνοοοὺ. ἱπ Εὶ ἐχεί- 60) ἐδήλωσε ἈῈΝ. 

γὴν ἀπόφασιν. 1) σεμνηνόμεγνος ὑπὸ Ἐ. 
2) δάχρυσιν Ν. 8) πολὺ Ν. 
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σιῶν καὶ τῶν" πόλεων, καὶ ὄψιν ἐκείνην ἰδεῖν καὶ καλοῦ νάματος ἀπο- 
λαῦσαι δέοντος τῆς ἐκείνου γλώττης" αὐτὸς τὰ προσήκοντα παραινῶν 
εὔχεσϑαι ὑπὲρ αὐτοῦ πάντας ἠξίου, ὥστε διὰ τῶν ϑηρίων ϑᾶττον ἀνα- 
λῦσαν πρὸς τὸν ποϑούμενον καὶ τῷ ἐκείνου ϑείῳ προσώπῳ ἐμφανισϑῆναι, 

Ἅ Ὁρῶν δὲ καὶ λίαν αὐτοὺς περιπαϑὼς ἔχοντας καὶ οἷονεὶ τῆς 
ἐκείνου ψυχῆς ἐκκρεμαμένους καὶ ζημίαν οὐ φορητὴν ἡγουμένους τὸν 
χωρισμὸν αὐτοῦ καὶ τὸν ϑάνατον, δείσας τε καὶ περὶ τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ 
πιστῶν, μὴ καὶ αὐτοὶ παραπλησίως διατεϑέντες οὐκ ἀνέξονται ἰδεῖν 
αὐτὸν ἐκδιδόμενον τοῖς ϑηρίοις, ἀλλὰ χεῖρας ἀντιπάλους τοῖς ἐπι- 
τετραμμμένοις τὴν ἔκδοσιν ἐπιβάλωσι, καὶ τὴν διανοιγεῖσαν αὐτῷ τοῦ 
μαρτυρίου κλείσωσι ϑύραν, ἔγνω πρὸς αὐτοὺς ἐπιστεῖλαι, ὥστε καὶ του- 
τους ὑπὲρ αὐτοῦ εὔχεσϑαι, μὴ ἐμποδισϑῆναι τὸν δρόμον αὐτῷ τῆς 
ἀϑλήσεως." ἀλλὰ διὰ τῶν ϑηρίων, ὥσπερ εἴρηται , ϑᾶττον πρὸς τὸν 

ἐρώμενον ἀναλῦσαι δεσπότην. Ἄξιον δὲ καὶ αὐτῆς ἐκείνης ἐπιμνησϑῆναι 
τῆς ἐπιστολῆς ἐχούσης ἐπὶ λέξεως οὕτως. 

ΧΙ]. ᾿Ιγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐπίσκοπος τῆς ἐν ᾿ΑΔντιοχείᾳ ἁγίας 
τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίας, τῇ ἠλεημένῃ: ἐν μεγαλειότητι πατρὸς ὑψίστου, καὶ 
Κυρίου" ᾿ἸΙησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου υἱοῦ αὐτοῦ, ἐκκλησίᾳ ἠγαπημένῃ 
καὶ ᾿πεφωτισμένῃ ἐν τῷ" ϑελήματι τοῦ ϑελήσαντος τὰ πᾶντα, ἃ ἐστι 
κατὰ , ἀγάπην ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν" ἥτις καὶ 'προκάϑηται 
ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων᾽ ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ τἄρι- 
στοῦ, κατὰ σάρκα καὶ πνεῦμα ἡνωμένην πάσῃ ἐντολῇ αὐτοῦ, πεπληρω- 
μένην χάριτος ϑεοῦ, ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ ϑεῷ πρυαν 

᾿Επεὶ εὐξάμενος ϑεῷ ἐπέτυχον ἰδεῖν ὑμῶν τὰ ἀξιοϑέατα πρύσωπα, 
δεδεμένος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐλπίζω ὑμᾶς ἀσπάσασϑαι," ἐάν ττερ ϑέλημα 
τοῦ ϑεοῦ ῃ τοῦ ἀξιωϑῆναί με καὶ εἰς τέλος οὕτως εἶναι. Ἡ μὲν γὰρ 
εὐχὴ εὐοικονόμητός ἐστιν, ἐάν περ τῆς χάριτος ἐπιτύχω, τὸν κλῆρόν 
μου “ἀνεμποδίστως ἀπολαβεῖν. Φοβοῦμαι γὰρ τὴν ὑμῶν ἀγάπην, μὴ 
αὐτή {νὲ ἀδικήσῃ. Ὑμῖν γὰρ εὐχερές ἐστι ποιῆσαι ὃ ϑέλετε" ἐμοὶ δὲ 
δύσκολόν ἐστι τοῦ ϑεοῦ ἐπιτυχεῖν, ἐάν περ ὑμεῖς φείσησϑέ μου. 

ΧΠ Οὐ γὰρ ϑέλω, ὑμᾶς ἀνϑρωπαρεσχῆσαι, ἀλλὰ ϑεῶ ἀρέσαι, 
ὥσπερ δὴ καὶ ἀρέσκετε. Οὐ γὰρ ἐγὼ ἄλλον ἕξω καιρόν, ποτε ϑεοῦ 
ἐπιτυχεῖν, οὔτε ὑμεῖς. ᾿Εὰν οὐν' ΄σιωπήσητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἐγὼ γενήσομαι 
ϑεοῦ" ἐὰν δὲ ἐρασϑῆτε τῆς σαρκός μου, πάλιν ἔσομαι τρέχων. “Πλέον 
δέ μοι “παράσχεσϑε σπονδισϑῆναι ϑεῶ, ὡς ἔτι" ϑυσιαστήριον ἕτοιμόν 
ἐστιν, ἵνα ἐν ἀγάπῃ χορὸς γενόμενοι ἄσητε τῷ πατρὶ ἐν Χριστῶ Ἴη- 
σοῦ, ὅτι. τὸν ἐπίσκοπον Συρίας ὁ ϑεὸς κατηξίωσεν εὐρεϑῆναι εἰς δύ- 

σιν, ἀπὸ ἀνατολῆς τοῦτον μεταπεμψάμενος. Καλὸν τὸ δῦναι ἀπὸ 
κύσμου πρὸς ϑεὸν, ἵνα εἰς᾽ αὐτὸν ἀνατείλωμεν. 

ΧΙΝ. Οὐδέποτε ἐβασκήνατε οὐδενί, ἄλλους ἐδιδάξατε. ᾿Εγὼ δὲ 
ϑέλω, ἵνα κἀκεῖνα βέβαια ἡ, ἃ μαϑητεύοντες ἐντέλλεσϑε. Μόνον μοι 

9) τῶν οπι. Ε. ἂρ. ΧΠ. 1) ἠλειμμένῃ ναν. [6οὶ. 
ἃ. Οοἱ. 

ἀρ. ΧΙ. 1) ἀσκήσεως Ἐ. 2) χυρίου οι. ΑΕ, πἰὶ Οοα. ΟΟΙΡον- 
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οι δ νἱἀοπάϊπῃ ΠΠπ4 Θραοίδοι απ, ἔπ αἰ ΡΌ]ΟΡῸ {μι γί ΠπΘΗίΟ, 
(ποα σοί θα οχ {ΠΠ|π8 Πἰηστιἃ) 056 ἃ 40 μὰ οἵδί ϑιδίθη5, Γοθὰ- 
μβὰΓ ΟἸΠΠ65, αὖ ΡΓῸ ἰρ80 ΟΥΆΡΘηΐ, πὸ ΡῸΡ ἴδιαβ. οἷἵο ΓΘβΟΙ νου ἴα" δά 

ΘΠ] (ππθαὶ (ἰ65᾽ ἀογαθαΐ, οἱ ἀρρᾶγογοί δηΐθ {ΠΠ|π| ἀἰν!Πᾶπι [Δ ΘΙ ΘΠ]. 

ΧΙ. γι άδης. ἁιίο πη 605 ἱππη γάϊᾷθ δηχίοϑ., ἰῇ «ποάἀαηηηο 0 μΡ6η- 
ἀδηίοϑ. ἃ})}0 Π|π|5 ἃπίηὰ, ἰὰᾳπ ΠῸῚ ἰΘγοη ἀπ} ἀἰδιηηιη Οχἰβ δ ηΐ 65 56 ρἃ- 
ΓΑ ΟΠΘΙ οἰπ5. οἱ τπηὐτίοιη, (6 115. 4π04π6 {π| Βοϊηᾶὰθ ογαηΐ ἢᾺ6165 ἰἰ- 
0 η5., Π60 οἱ Ιμ81 5Π}1Π|6)}0 [6001 ΟῚ 5. 5{ΠΠ 0 0 ηΐ οὴ νἱάογο γᾷ] Π6- 
51Π5, 564. ΙΔ Π1|5 δΔάγουβαβ Π15 Δ ηονοροη, {π|01|5. πηὰπδίμπμη οΥδί; ΘΊΙΠῚ 
ἰγδίονο, δ0 οἱ οἰδιιθγθηΐ ΔΡΟΓΔΠ) ᾿ΔΠ Δ ΠῚ ΠΡ ΥΓΙ, 5(α! 1 Δ [0505 50}}- 
θΟΡΟ, πὸ 1 Φποαπ6 ΡΓῸ 60 ΟΥΆΓΘΗΐ, Π6. ΟἸΠ 5115. 58ὶ ΘΟΡΙΔΠΔΪ15. Οἱ [Π1Ρ6- 

ἀἰγοίαν, 501 ΡῸΓ ἴθ Γἃ5, δίοαΐ ἀϊοίπ) οϑί, οἷἵο ΤΟ ϑΟΙνο οί δὰ ἀπ]θοίμμ 
οι Π1η). Οροῦᾶθ ρΓοίμα οδὲ αὐίθιη, {ΠΠππΠ8 “πο 4π6 ΙῃΘη ΟΠ 6) ἴδον 
ΟΡ βίοϊδθ, {6 510 παροῖ δὰ νϑρθῖτῃ, 

ΧΙ. οσπαία8, {π| οἱ ΤΊ] ΘΟΡΠΟΥΙ5., ΒΡίβοορι5. βαποίαδθ Π6Ὶ 600]6- 
δᾶ “πᾶ ο5Γ ΑΒΠΟΟΙΙὰ6, ΘΟΟΪΟΒΙὰ0. ΠΟΤ ΟΟΡ ΙΔ οΟηδαοίαθ. ἰῃ ΠηΔ[6- 
βίαίθ ραΐγ 5. ΔΙ {1551} οἱ ΠΟμΪηΙ [681 ΟΠ 511 501Ππ|5. Θ5. ΠΠῚ, ἀΠΘοίδο οἱ 
ΠΠατϊπμαΐδο ἰπ νο]πηΐαΐο. Οπ5.,. 41|| ν ] 1} ΟἸηΠη]ἃ, {πᾶ 5πηΐ βϑοπηάτ οἃ- 
γἰ αίθιη [ο51 (ΟΠ γῖδιῖ ΠῚ ποϑίγὶ, 4πᾶ6 οἰϊὰπη μι Δοϑιἄθί 1 060 ΓΘΡΊΟΠΙ5 
ΠΟΙ ΠΟΥ, “πᾶτη οἱ δα]αίο ἴῃ ΠΟΠΠ6 ἴθϑιι (ἢ γῖδί!, ΒΘ ΟΠ ΟΔΡΠΘΠῚ 
οἱ βριρι τὰ τπηϊζὰπΔ ΟἸΏὨΪ Οἰτι5. Ἰηδπαίο,, Πηρ]οίδη σγαίϊὰ Π 6], 88} πίθ [ἢ 
(πε ϑίο [ο8π Π60.ἡ 

ὕπι [οι ΡΓΘοδίι5. Οὔ ΠΟΙ, πἰ νΠᾺΘΓ ΘΙ 500 Οία]}}165. να] 5. νθ- 
Βίγοβ, ὙἹΠΟΙ5. ἴῃ (ΠΡΙδίο [6511 5ΡΟΓΟ, Π16 ν08 54] {ἀ{π|Ππ1ΠΔ, δ᾽ Π 61 {πο 
γο πη 85, τ ἀἰρητι5. ΠὰΠ 6}, {π| οἱ 8160 δά Πηθη ΡΟΥνΘηΪᾶ. δίοιΠ) ΘΗΪΠῚ 
γί διοοθάϊε νοίΐιη], 51 σγαίίδμη [ἸῸΓῸ ΘΟΠΒΘΟΙ 5, τ ΒΟΓΙΘΏῚ 168) Ρ6]- 
ΟΡ. 5'π6. ΠηρΡΟθηΐο. ΤΊμηθ0. ΟηΪΠ) νοϑ "8 Π) ΟΔΥἰ[6Π, ΠῸ ἰρ5ἃ ΠῚ6 
[πΠιρῚὰ ἃἰΠοἰαί, Δ ΌΒΙ5. οηϊμὴ ἴδοι ]6. οδί ἴδοοσο ἀπο νυ] 5: ΜΉ] ἁιιίθ 
ἀιΠΠ 0116 ὁ51 ΠΘιιὴ 5506 π|, 51 05. ΤΏ1πἰ ΡΘΡΟΓΟΘΓΙ 5. 

ΧΙΠ. ΝῸΠ οΠἰπῚ γν010, νο8 ΠΟΙΏΙΠΙθι5 Ρἰάσονο, 564 ἢθο, 56 

οἰδη) Ρ]δοοίῖ5. Νἅιη πθῆῦμιθ οσῸὺ πηαιᾶη 6 00. ἃ] ἃ [θη ριι5 [)6ιιη 
ἀ5ΒΘΠΌΘΠαΙ, ΠΘ46 νο8. 5Ὶ ἰβριία. 5}Ππ0}}185 86 π6, οθοῸ [61] οἰ οἱδν ; 
5811 ΥΟΙῸ ΟΔΡΠΘΙ Π]0Δ) ΔΙΠΔΨΟΙΙ 5, ΓΙ ΒΙ5. ΘΓῸ ΟἸΓΘη5. ΡΪτι5. διίθηη 

Π]Πἰ ΡΥΔΘθοίθ, τ 60 ᾿Π]0] 6, ἄτη δάϊιι ἃγὰ ρᾶγαΐα 6581, τ| οἰ οι 
ΟΡ. ἴῃ οαγ α6. ὁΔηα.15. ρίΡῚ τῃ (Πγβίο [θστ, {πο ΡΙ Βοριὰ ϑΎγ1Δ6 
ἀἰσηδίαια. 51 ΠΟΙ Π15, πἰ ΠΠν ΗΓ Θέ" ἴῃ Θοροϊάθηΐα, οὐ ὩΓΟΘ550η5. ἃ} 
Ονοηΐθ. Ρα!ογη 651, ἃ πππάο οὐοίίονο αἀ ἤθιπ, τ δά Ιρϑππὶ 6Χο- 
ΓΙ ΔΉΜΠΙ, 

ΧΙΝ. ΝᾺΠῚ πἀπαταϊη ἰην 5.15, 1105 ἀοοι 515. ἔσο ἁπίθηη νο]ο, 
11ὰ 4ποαθθ. 6556. {ΠΡππὰ ἃ 5{01Πἃ, 4τιὰ0 ἀθοθηϊοθ. ὈΓΔΘΟΙΡ 15. ΒΟΪΠΠῚ 

({ππ5. οἱ οχ ποβίυβ ἴῃ ρ. δα οι. 1η[01- 4) ΑΙ. ϑεάσασϑαι. οί: 

ΡοΙαι5 ΒΟΥ. (ἀρ. ΧΠῚ. 1) οὖν ἰπ ἰοχίπιπη τϑοθρὶ 

8) τῷ ποπ ἰθ6. ἃ Ε; ἄθοβί ἀποαιθ οχ ἃ, ΠῚ βιρνὰ Δ βου ρίππ. 6ϑί, 
ἰπ (οα. (οἰμποτγίίπο οἱ ἴῃ ΒΥ σϑοθηβ. ἰπ- 2) ἕτοιμον ἘΦ τηᾶ]8. 
ἴογΡο]. Ερ. δὰ Βοιῃ. 85) πρὸς Ε. 
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δύναμιν αἰτήσασϑε δοϑῆναιν παρὰ ϑεοῦ, ἵνα μὴ μόνον λέγωμαι, Χριστι- 
ανὸς, ἀλλὰ καὶ εὐρεϑῶ καὶ λέγεσϑαι δύνωμαι" καὶ τότε πιστὸς εἶναι 
ὀφϑήσομαι, ὅτε κόσμῳ μὴ φαίνομαι." Οὐδὲν γὰρ φαινόμενον, αἰώ- 
νιον᾽ ἐπεὶ καὶ τὰ βλεπόμενα," πρόσχαιρα" τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα, αἰώνια. 

ΧΥ. ᾿ Ἐγὼ γράφω ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐντέλλομαι πᾶσιν, ὅτι ἐγὼ 
ἑκὼν ὑπὲρ ϑεοῦ ἀποϑνήσκω, ἐάν περ ὑμεῖς μὴ κωλύσητε. Παρακαλῶ 
ὑμᾶς͵ μὴ εὔνοια ἄκαιφος γένησϑέ μοι. ἷ "Αφετέ με ϑηρίων εἶναι βο- 
ρὰν, δι ὧν ἔνεστι Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. Σιτός εἰμι ϑεοῦ, καὶ δι᾿ ὀδόν- 
τῶν ϑηρίων ἀλήϑομαι, ἵνα καϑαρὸς ἄρτος ,ξὐρεϑῶ τοῦ Χριστοῦ. 
Μᾶλλον δὲ" κολακεύσατε τὰ ϑηρία, ἵνα μοι τάφος γένωνται, καὶ μη- 
δὲν χαταλείπωσι;" τοῦ σώματός μου, ἵνα μὴ κοιμηϑεὶς βαρὺς γένωμαι. 
Τότε ἔσομαι μαϑητὴς ἀληϑὴς τοῦ Χριστοῦ, ὅτε οὐδὲ τὸ σῶμά μου 
ἔτι ὁ “κόσμος ὄψεται. “Τιτανεύσατε τῷ «Χριστῷ" ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα διὰ 
τῶν ὀργάνων τούτων ϑυσία καϑαρὰ εὐρεϑῶ. Οὐχ ὡς Πέτρος καὶ 
Παῦλος διατάσσομαι ὑμῖν. ᾿Εκεῖνοι ἀπόστολοι, ἐγὼ κατάκριτος" ἐκεῖ- 
νοι, ἐλεύϑεροι, ἐγὼ δὲ μέχρι νῦν δοῦλος" ἀλλ᾽ ἐὰν ϑελήσητε ,᾿ ἀπε- 
λεύϑερος τ δῦ Χριστοῦ, καὶ ἀναστήσομαι ἐν αὐτῷ ἐλεύϑερος. Νῦν 
μανϑάνω δεδεμένος, μηδὲν ἐπιϑυμεῖν κοσμικὸν ἢ μάταιον. 

ΧΥΙ. ᾿“πὸ Συρίας μέχρι! Ῥώμης αὐτῆς ϑηριομαχῶν" ἀπὸ γῆς 
καὶ ϑαλάσσης͵ νυχτὸς καὶ ἡμέρας, δεδεμένος δέχα λεοπάρδοις, σ᾽ ἐστι 
στρατιωτικὸν τάγμα" οἵ καὶ εὐεργετούμενοι χείρους γίνονται. Ἔν δὲ 
τοῖς ἀδικήμασιν αὐτῶν μᾶλλον μαϑητεύομαι. ᾿Οναίμην τῶν ϑηρίων 
τῶν ἐμοὶ ἡτοιμασμένων᾽ καὶ εὔχομαι ὃ ἕτοιμά μοι εὑρεθῆναι" ἃ καὶ κο- 
λακεύσω, συντόμως μὲ καταφαγεῖν, οὐ ὥσπερ τινῶν δειλαινόμενα οὐχ 
ἥψαντο. Κὰἂν αὐτὰ δὲ ἄκοντα μὴ ,ϑελήσειεν, ἐγὼ δὲ παραβιάσομαι." 
Συγγνώμην ἔχετέ μοι᾽ τί μοιῇ συμφέρει, ἐγὼ γινώσκω. Νῦν ἄρχομαι 
μαϑητὴς εἶναι, ἵνα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. Πῦρ καὶ σταυρὸς, ϑη- 
ρίων τε συστάσεις, ἀνατομαὶ, διαιρέσεις, σχορπισμοὶ ὀστέων, συγκοπὴ 
μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος καὶ κολάσεις τοῦ διαβόλου ἐπ᾿ ἐμὲ 
ἐρχέσϑωσαν, μόνον ἵνα" ᾿Ιησοῦ͵ Χριστοῦ ἐπιτύχω. 

ΧΥΠ. Οὐδέν με ὠφελήσει τὰ τερπνὰ τοῦ κόσμου; οὐδὲ αἵ βασι- 
λεῖαιν τοῦ αἰῶνος τούτου. Καλόν μοι ἀποϑανεῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἢ 
βασιλεύειν τῶν περάτων τῆς γῆς. Τί' γὰρ ὠφελεῖται ἄνϑρωπος, ἐὰν 
κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωϑῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ: " ᾿Ἐκεῖνον 
ζητῶ, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποϑανόντα. Συύγγνωτέ (οι, ἀδελφοί" μὴ ἐμ- 
ποδίσητέ μοι ζῆσαι" μὴ" ϑελήσητέ μὲ ἀποϑανεῖν. "ἄφετέ με καϑα- 
φὸν φῶς λαβεῖν. ᾽Εκεῖ “γὰρ παραγενόμενος, ἄνϑρωπος ϑεοῦ ἔσομαι. 
᾿Επιτρέψατέ μοι “μιμητὴν εἶναι τοῦ πάϑους τοῦ Χριστοῦ. Εἴ τις 
αὐτὸν ἐν ᾿ξαυτῷ ἔχει, νοησάτω ὃ ϑέλω, καὶ συμπαϑησάτω μοι, εἰδὼς 
τὰ συνέχοντά με. 

(ἂρ. ΧΙΥ͂, 1) ΑἹ. χαὶ χόσμῳ. οἱ. Ἐ, ἄχαιρος γενοίσϑε μου Ν, ἄχαιρος 
2) ΑΙ. φαίνωμαι. (οι. γένησϑέ μου (βιρτὰ οἱ) Δ, 
9) 11 ον. 4, 18. 2) ἄφετέ μοι ὁογγθοίμπι ἴῃ με Ἁ. 

" ϑη "ΑἹ. ἐσ τῆ. δον 
ὕὰρ. ΧΥ͂. 1) ἄχερος γεγέσϑαι μου 4) δὲ δάάϊαϊ οχ Δ. 
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Γοσαίθ, ἀἄδὺὶ 1Ώ1ΠΠ| ΥΙΓῸ5 ἃ 60, πί πο ἰδηίιη ἀἰοὰν ΟΠ βίίδηι5, 564 
ΘΕ.) ἰΠνΘΉΪΔΙ οἱ ἀἰ0] ροβϑπη; οἱ ἅππὸ νιίθθοῦ 6550. Πά6|15, «ιδηάο 
πη ἀ0 πΠῸ ἢ ΔΡΡΆΓΘθΠΟ. ΝΠ θη, ἀπο ἃρρᾶιοῖ, δὲ δθίθγπαῃι, ἡ 4π|8Π- 
ἀοχιαίάθη {πῶ νἱἀθηΐιν, ἰθπρογα Πα 5ιηΐ, ἀτὰρ δαΐθιη ΠῸΠ νἱἀθηία!", 
ἀθίθγηδ. 

ΧΥ, Προ 50 Ὑ00 ΘΟΟΙοβιῖὶθ οἵ ΟΠ τ5. πηᾶηἀο, ἡπο4 ορῸ [π᾿ Ὸ ἢ 5 
ΡΓῸ θ60 ΙΠΟΡΙΟΤ, 81 γ05 ΠΟ ΡΟΝ ΘΙ 15. ἤορο νοϑ, π6 ἰη[θιηροϑίϊνα 
βῬοηθνο θη ἑϊὰ τη πὶ Θἰ ΠΟΙ τη] η1. δΙΠΠ16. Π]6 [ΓΙ 6586. ΟἸθ 1, ΡΘΙ ἢἃ5 
Πποοὶ θθαπὶ ὁθηβθαπι. ὅιιπαι Ποὶ [ΡΠ] 1, οἱ ἸΠΟ]0Ρ ΡῸΓ εἰθηΐθα [6 γἃ- 
ΓΙ, τ ΟΠΓΙΒΙΪ Ἰηνθη δ} ΠΙΠΠ 15 Ρᾶη18. ΙΠΠ]ὴ0 ἰδΡῚ5 Ροΐ 5. Ὀ] Δ Δ ΠΗ], 
αἰ ἤδπὶ ΤΠ 5ΘΡΙΪΟΡιπῚ, οἱ Ὠ1}}} ΓΘ] Πα πΐ τη6ὶ ΘΟΥΡΟΙΪΘ, Π6 50ρ {5 
ἢᾶπ)| ϑΓᾶν5, Ταπο ΘΓῸ ὙΘΙ5 (ἢ Υδ1 ἀἰδοίρα!ις, 4υᾶπο ποὺ ΟΟΓΡΙΙΒ 
σαϊάθπη τηθ δάδιιο νιάθθι πππηάπ5. ΡΓῸ πη6 ΟΠ ῖδίο βαρ! οαία,, αἰ 
ΡΟΓ πᾶθ0 ΟΥ̓σδΔΠἃ ᾿ΠΥΘΗΪΔ Ποιὰ τηππ ἃ. ΝῸπ 5ιοπΐ Ρρίγιι οἱ Ῥᾶι]ι5 
νΟθῚ5. ῬΓΆΘΟΙρΡο. {Π ΑΡοϑβίοι", οοὸ Θοπαάθμημηδίβ: 1ΠΠ1 ΠΠΟΡῚ, 650. ἁμίθ6}}} 
ΒΘΓΨΙΒ. ΠΒ6ῈΘ6 ἴῃ ΠΟΔΙΘΓΠτηῚ ἄἰθη ; 564 51 νο ιθυ 5. ΠΡΟΡ5. [651τπ ΟΠ ΕἸ- 
511, ἃ ΘΧΘΌΓΟΔΠῚ [ἢ ἰρ50 [0 γ. Νίιηο ἀἶδο0 νἱηοίιιβ, Π1}}}} τη Δ ΠῈ} 
ΘΟΌΡΟΓΘ ἃπί ᾿ηδη6. 

ΧΥΙ. Α ϑγγίᾶ τἰι56ι6 δὰ ΒΟΙηΔΠ) ἰρ58Π| ΡῈΡη0 ΟΠ] [)6 5015 ἰδγγὰ 
"ΠΡ 4α6., ποοία οἱ ἄπ, νἱποίι5 ἀθοθη ἰΘΟρᾶγϊ5., 4πὶ δπηΐ ΘΟΠΟΓΒ. Π}}}}- 
(ΓΒ: (Τα οἰϊαιη 51 θη ἢ Π οἰαηίαν, Πππί ἀθίθυουοβ. [ἢ ΘΟΓΙΠῚ ΥΘΓῸ 
ΤΠΠΠΓῚΠ5. Πᾶσα. ἀἴδο0. {ΠΠΠ8Π}| [Γᾶ ΠΘΒΓΠ5 ΤΠ] Πὶ ρᾶΡ 15: οἱ ορίο, αἰ 1} ] 
ΡΓΟΙηρΡίδα ᾿πυθη!Δη 1": (||}0118. Οἰϊᾶπη ὈΙΔΠΔΙαΓ, 4110 16 ῬΓΟΐΠιι5. ἄθνο- 
γθηΐ, ΠΟΙ 5ϊοπΐ «αοβάδιη {πη γ6 αἰΐδοίαθ Π0ὴ ἰοίσογαηί. ὑποάβι οἰϊδιὴ 
᾿ηγ 6. πο που ηΐ, 650 Υἱ δάϊσδημ. ἰσηῃοβοιίθ τη1Π1}: 5010 «αϊὰ τηθἃ [πίθι- 
51. Ναπο ἹπΟΙΡΙ0 6556. ἀἰβοιραϊαβ, αὐ Ιοϑαιη ΟΠ γΙβί ἢ ἀ55Θ 6 1γ. [ρηῖ5 
οἱ ΟΥ̓Χ, ΒΘΒΓ ΓΙ ΙΡΡΙΡΙΟΠ65, αἰββθο ΟΠ 65, αἰ 5065, ἀἰ5ΟΘΓΡΙ ΟΠ 65 

Ο5510Π|, ΘΟΠΟΙΒΙ0 ΠΠΘΙΠ ΓΟ], {ὐαγὰθ ἰοίΠ5. ΟΟΡΡΟΓΙ5. οἱ ἀἸα 0 0}} ἰοΥ- 
Πηθηΐα ΡΟ τη6 νϑηϊδηΐ, τ (Δ πη 0 40 ΟΟΠΒΘΙ παν [Θϑπηὶ ΟΠ ΓΙ βίμμη. 

ΧΥΠ. ΝΒ τῖπἰὶ ργοάθγαηϊ τη ϊ ἱποιιηἀ 05, πρααθ Τορηᾶ ἢ1|- 
[π5 5601.}}1. 6] 1Π5 δϑὶ ΤΏ1ΠῚ ΙΠΟΡῚ [ἢ (ἢ γιβίο [65, 4πᾶπ ΓΘσΉτ) ΟὈΤ]- 
ΠΡΟ. 846π6ὸ ἃ ἤηθς ἰθῦγᾶθ. ,Οὑἃ φημ ργοάθϑί ΠΟΙΏΙΠΙ, 81 ΠΙᾺ 1) 
ἘΠΊΥΘΓΒΙΠῚ ἰπογοίαν, οἱ βαὰθ ΔηΠΠηΔ6. (οἰ Θηΐα ρα αίπν ὁ“ ΠΠπΠ} {πᾶ 6ΓῸ, 
41 ΡΓῸ ποὶβ δϑί τπογίιπι5. ᾿σποβοιίθ ΤΠ], [Γαίγοβ: 6. 51{1| ΤΠ] [π- 
ΡΘαϊηθηΐο, 410 ΠὩΪΠῚ5 ΥἹΥΔΙΠ : Π6 116 ΥΟ[ {15 ΠΟΤ]. δΙηἾ 16. τη6. ρΈΌΓΔΙΙ 
Ιὰσθη ΔΟΟΙροῦθ. (πη 1ΠΠπ|Ὸ ΘὨΪ ὙΘΠΘΙῸ., ΘΓῸ ΠοΙη0 6]. οι Π|6 
Ώ1Π1, τιὖὸ 511 1Π [0 Ρ5ΒΙ0η15 ΟΠΓΙΒι1. δ᾽ 415 ᾿ρϑῖπη [ἢ 56 1080. Παβθί, 
ηᾺ6ΠΠρὰΐ «πιο γ010, οἵ πη6ὶ πηουθαίαῦ ΟΟΙΠΙΙΒΟΓ[0Π6, ΟΠ 5601 (τιᾶ6 
116 ΟΟηΒΙΓΙησδηΐ, 

ὅ) χκαταλέπωσι Α. 4) παραβήσομαι Ἐ. Παπὰ τηᾶ|6. 
60) τὸν χριστὸν Α 6Χ ΘΟΓΡΓΘΟίμΓἃ. ὅ) με Ἑ. ; 
1) ϑελήσειτετηιίαιιπ ̓η ϑελήσητελ. 6) ἕνα ἀδεϑί ἴῃ ΑἹ. (ὐί. 
ᾶρ. ΧΥ͂Ι. 1) 1 ΑἙ Ν οἱ (οἀά. (01}. ὐρι ΧΥΠ 1) Μάϊ, 10,20: 

ΒΟΥ, μέχρις νὰ}ρ. : 2) ΑΙ. ἑαυτοῦ. Οοί. 
2) ΑΙ. ϑηριομαχῶ. οί. 85) μὴ δὲ ΛῈΝ εἰ ΑΙ. ἴῃ ΠΙΔΡΒ. δριά 
9) ΔΙ. ὅπερ. Οοί. (οί, 
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ΧΥΠ. Ὃ ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου διαρπάσαι μὲ βούλεται καὶ 
τὴν εἰς ϑεόν μου γνώμην διαφϑεῖραι. Μηηδεὶς οὖν τῶν παρόντων 
βοηϑείτω' αὐτῷ" μᾶλλον ἐμοὶ γένεσϑε, τουτέστι τοῦ ϑεοῦ. “Μὴ λαλεῖτε 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν," κόσμον. δὲ ἐπιϑυμεῖτε. Βασκανία ἐν ὑμῖν μὴ κατοι- 
κείτω" μὴ δ᾽ ἂν ἐγὼ παρὼν παρακαλῶ ὑμᾶς, πεισϑῆτε μου τούτοις. δὲ 
μᾶλλον πείσϑητε, οἷς ἐγὼ γράφω ὑμῖν. ἜΣ ὧν γὰρ γράφω ὑμῖν, ἐρῶ 
τοῦ ἀποϑανεῖν. Ὃ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται" καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ 
φιλούλον᾽ ὕδωρ δὲ μᾶλλον ξῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοὶ, ἔσωϑέν μον λέγον" 
δεῦρο πρὸς τὸν πατέρα. Οὐχ ἥδομαι τροφῇ φϑορᾶς, οὐδὲ ἡδοναῖς 
ταῖς τοῦ βίου τούτου. [ἄρτον ϑεοῦ ϑέλω, ἄρτον οὐράνιον, ἄρτον 

ζωῆς, ἣν ἐστι σὰρξ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, τοῦ γενομένου 
ἐν ὑστέρῳ ἐκ σπέρματος, “αβὶδ καὶ ᾿4βρ θαάμ᾽ καὶ πόμα ϑεοῦ ϑέλω, τὸ 
αἷμα αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη ἄφϑαρτος καὶ ἀένναος ζωή. 

ΧΙΧ. Οὐκ ἔτι ϑέλω κατὰ ἀνθρώπους. ζῆν" τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν 
ὑμεῖς ϑελήσητε. Θελήσατε οὖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς ϑεληϑῆτε. Δι᾿ ὀλίγων 
γραμμάτων αἰτοῦμαι. ὑμᾶς, πιστεύσατέ μοι. ᾿Ιησοῦς δὲ Χριστὸς ὑμῖν 
ταῦτα φανερώσει," τὸ ἀψευδὲς στόμα, ὅτι ἀληϑῆ λέγω. «Αἰτήσασϑε περὶ 
ἐμοῦ, ἵνα ἐπιτύχω. Οὐ κατὰ σάρκα ὑμῖν ἔγραψα, ἀλλὰ κατὰ γνώμην 
ϑεοῦ, ἐὰν πάϑω. 

ΧΧ. “Μνημονεύετε ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν τῆς ἐν Συρίᾳ ἐχχλησίας, 
ἥτις ἀντὶ ἐμοῦ" ποιμένι τῷ ϑεῶ κέχρηται. Μόνος αὐτὴν ᾿Ιησοῦς Χρι- 
στὸς" ἐπισχοπήσει, καὶ ἡ ὑμῶν ἀγάπη. ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς τὸ ἐμὸν πνεῦ- 
μὰ καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἐχαλησιῶν τῶν δεξαμένων μὲ εἰς ὄνομα ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, οὐχ ὡς παροδεύοντα. Καὶ γὰρ αἵ μὴ προσήκουσαί μοι τῇ 
ὁδῷ τῇ Μετὰ σάρκα, κατὰ πόλιν μὲ προῆγον. 

ΧΧΙ. Τράφω δὲ ὑμῖν ταῦτα ἀπὸ Σμύρνης δι᾽ ̓ Εφεσίων τῶν ἀξι- 
ομακαρίστων. Ἔστι δὲ σὺν ἄλλοις πολλοῖς ὃ ἅμα ἐμοὶ καὶ Κρόκος, τὸ πο- 
ϑητὸν' ὄνομα, τῶν συνελϑόντων μον ἀπὸ Συρίας εἰς δόξαν ϑεοῦ. [Ἔγρα. 
ψα ὑμῖν ταῦτα τῇ πρὸ ἐννέα χκαλανδῶν Σεπτεμβρίου." Εῤῥωσϑε εἰς 
τέλος, ἀγαπητοὶ, ἐν ὑπομονῇ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾿Ζ4μήν. 

ΧΧΙ]. ᾿ἡλλὰ τἄυτα μὲν τὰ τῆς ἐπιστολῆς. «Αὐτὸς δὲ μετὰ βραχὺ 
ἀπὸ Σμύρνης ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀναχϑεὶς καὶ προσχὼν τῇ “Τρωάδι 
καὶ Νεαπόλει παρήει διὰ Φιλίππων καὶ Μακεδονίας πεζῇ, τὰς παρὰ 
τὴν ὁδὸν ἐκκλησίας ἐπισκοπῶν καὶ διδάσκων ἐν αὐταῖς, παρακαλῶν, δια- 
λεγόμενος, τοὺς ἀκεραιοτέρους τῶν ἀδελφῶν ἀσφαλιξζόμενος καὶ πάντας 
ἐγρηγορέναι καὶ νήφειν παρασχευάξων. Φϑάσας δὲ τὴν ἐν ᾿Επιδάμνῳ 
Ἤπειρον" καὶ τὸ ᾿Αδριατικόν τε καὶ Τυῤῥηνικὸν πέλαγος διαπλεύσας 
εἰς τοὺς" ἐν τῇ Ῥώμῃ Ποτιύλους καταίρει. ᾿Επιξενωϑεὶς δὲ μετὰ τῶν 
στρατιωτῶν ἔοις ἐχεῖσε πιστοῖς, καὶ τὸν ἐν κυρίῳ καὶ αὐτοῖς μεταδοὺς" 
ἀσπασμὸν τὴν" Ῥώμην καταλαμβάνει, καὶ τῷ ἐπάρχῳ τῆς πόλεως ἐμ- 
φανίξεται. Οὗτος τοίνυν τὸν ϑεοφόρον ἰδὼν" καὶ τὰ βασιλικὰ δεξάμε. 

ἀρ. ΧΥΠΙ. 1) βοηϑήτω εν. Β. 8) ὁ ποη ο8. ἰπ ἘΝ. 
2) χοιστὸν Ἰησοῦν οΟἸ] θαι ΠΕ. 6) ΑΙ. ὅς. Θοί. 
9) παραβαλῶ [υἴϑ58. ν᾽ ἀοίαν ἴῃ Δ. 
4) μου Ἑ. ὕδρ. ΧΙΧ. 1) φανερώσει; ϑιιργὰ οἱ, Ἀ. 
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ΧΥΠΠ. ῬυϊπΟΘΡ5. Ππππ|5 566 .}} τη6. να]ΐ ΑἸ ΓΙΡΟΓα. οἵ ΘΟΡΓΙΠΏΡΟΓΟ ΘΔ] 
ἴῃ οιπὴ 5Θη θη 1ἃΠ. ΝΟΙΠΟ ΟΓΘῸ 6Χ 58, 4ἱὶ ἀἀδαηΐ, 111] ΟΡΘμ ἴδιαι ; 
οδϑίοίθ τοὶ ροίϊι5, πο οϑί ἢ 6ῖ. Ν Ἰοζαδηῖηι! ἴοϑατη ΟΠ ΡἸδέπμη, πη {1} 
Ὑ01Ὸ ἀθϑιἀονοίβ. Νὼ μαριῖο ἴῃ ὙΟΡΙ5 νὰ: Π60 51 ΘρῸ ἀπ άθιῃ ρΡ 80- 
5615 ΥῸ5 ΤΟΡΘΙΏ, ρᾶΓοΐ6. ΤΉ1Π}Π}: [15 ἀπο ρᾶγοία ροίμ5, {πὰἃ6 6ρῸ δά νῸ5 
ΒΟΓΙΡΠῸ. Εχ 115 Θη1Π), 4πᾶ6 50Υ1}00 ἃ γΟ8, Π]ΟΡῚ σαρῖο. Δίθιιβ ἅηο οϑί 
ΟΥΟΙ αἰ χαβ: οὐ ΠΟ δὲ [ἢ ΤΠ6 ᾿σ 115 ΔΙηΔΠ5 Τηλίουϊαθ : (πὰ ἀπίθιη ΡΟ {15 
γίνὰ οἱ ἴῃ τη6 ἰο΄πιθη5, 4πᾶ6 ᾿ἰηςπ5. ΤΠ] ἀἰἸο1Ε: ΥΘηὶ δ( ραίγοη. Νόοὴ ([6- 
Ιδοίου. παἰριηθηΐο ΘΟΥΓᾺΙΡΙΙΟΠΙ5, πΘπ6 γο]αρία(θτι5. ἢπΠπ|5 νἱΐδθ, ῬδΠ6]ὴ 
Ποὶ γ0]0, ΡῬᾶπομι οδΔο]οϑίθηι, ρᾶπθη νἱΐᾶθ, (π| 680 ΘὰΓῸ [681 ΟΠ ΓΙδι1 ΠΠῚ 

Π6]., 4π| ροϑβίθἃ μδίιι δϑί 6δχ 56} 1η6 Πᾶν 415 οἱ ΑΡΓΔΠΔΠῚΪ : ἃ ροίμηι 
δὶ γ 10, δἷιι5 58}. Π 61, (τ οϑί ΟΡ [5 ἸΠΟΟΥΓΠρία οἱ νὰ ΡΟΓΘΠΪ5. 

ΧΙΧ, Νοη ΔΠΡ] 15. νΟ]0 Ὑίνογθ 5ιοιΐ ΠΟΒΉΪΠ65: ΠποΟ ἁπίθῃι οΥ(, 5ὶ 
γ05 γΟΪΠΟΙ 5. ὙΠ 15 οὐσο, αἰ νὸ5. 4ποαπθ θα5. γο}1. ΒγΟν 15 ΠΙΟΡῚΚ 
Ροίο ἃ νοθβ: τπἰπἰὶ ογοάϊ6. [6518 γ0 70 (ΓΙ βίι5. γ0}}}5 Πᾶθο ἀροτιίοί, 
481 οϑί ὁ5 ποη πιοπάαχ, {πο νογὰ ἄϊθο. Ῥοί6 ῬΓῸ τη6, τί ΘΟΠΒΘΕ ΔΙ. 
ΝΟ 560. Π 4111) ΟΔΓΠΘΠ ὙΟΠ18 5ΟΡΙΡ51, 564. ῳ 5οοιπηάππηι) Ποὶ 5θη θη 11}, 5] 

ῬΑ ΔΓ, 

ΧΧ, Μοιηρηίοία ἴῃ ΟΥ̓ΑίΙΟΠ6 νοϑίγα θοῦ] βϑίὰθ ϑγυῖὰθ, 4Ἃπὰ6 ΡΓῸ 116 
αἰπὰνΡ ραϑίοσο ἢ60. ὅπ ἰρϑᾶϊη [θϑιι5. (ΠΡ δ 5. ν βι.4}}} ἂὸ νἱθθ ρὶ- 
ΒΟΟΡῚ τοροί, οἱ νοϑίγα οαγᾶ5. δα αίαί νῸ5 ΙΠ6115 501 {5 οἱ ΟΔΓΙ ἃ 5 
ΘΟΟΙΘΒΙ ΔΓ ΠῚ, {πᾶ 110 5ῈΒΟΘΡΟΡΙΠΐ [ἢ ΠΟΙΏΪΠ6 [οδτ (ΠΥ 511, ΠῸ ἢ (ἀπ 18] 
ἰγὰηβοπηΐοη. ΟΠ] 480 ΠἸ6 ΠΟ ΘΟΠΥΘΠΘΙΙΗΐ [ἢ νἱὰ, {πᾶ ο5[ 566 1Π- 
ἀτμ ΘΓ Π6Π), τη6 ἀθάπχοιγηΐί [ἢ οἰνι{1}}115. 

ΧΧΙ. ΒΟΥ͂ΡΒΙ ἁπΐίθ) πὰρ ἃ νο85 ϑιΠΥΓΠὰ ΡῸ ΕΡΠΘ5ΙΟ5. ΠΟΥ )6- 
ἴ05. δι νΟΓῸ ΠΠΘΟΙΠ ΟΠ] 11}}{15 4}1Π15 ΟΥὙΟΟΙ5. “πΟ 416, ποιηθη ἀ65146- 
ΓΆΠ1]6., ΘΟΡΙΠ {{Π| ΤΠΘΟΙΠ γΘΠΟΡηΐ 6 γγιία ἃ ο]ογίδη Π6]. ἰδία ν }}5 
ΒΟΓΙΡΒΙ ΠΟΠῸ Κα!οη. ϑορίομνῖ5. δαϊοία ρογρθίιο, ἀπ] 601, ἴῃς [ΟΙΟΓ ΔΓ 
Ι6ϑπ (μγιϑίῖ. Αἰηθη. 

ΧΧΙΠ, 864 οϑ᾽ πᾶθὸ «αἰάθπι ορίβίοϊα, Ιρ56 δυίθηι ρᾶϊ0 μοβί 
ΙΉΥ Πηᾶ ἀθάιιοί5. ἃ ΤΠ] Π0 115 Οἴπη ΔΡΡυ 5561 ΤΡοδάδπι "δἰ ΝΘα} ΟΠ π), [Γὰ5- 
ε ρθθβ. βὸῦ ΡΒΠΡΡΟ5. οἱ Μδοθοηῃ!δμη, Θὰ5. {τ|ὰἃθ 51η [η΄ Υἱὰ ᾿ΠνΊ56Π5 
ΘΟΟΙΘ5185, ἃἴαιιθ ἴῃ 6᾽5 ἀθθθη5, χοῦ δη5, ἀἸ55Θ ΓΘ ἢ 5, [ΓΙΈ 5. ΠῚ ΠΟΙ ΟΓῸΒ 
ἃ0 Π]} 6 ΟΙΠΠΟΓῸ5. ΘΟ ΠΓΙΠΔΠ5. οἱ Θἴ ΠΟΙ 65, αὖ ΟἸΠ65. ΥἱρΊ] ΓΘ ΘΘΒΘΠΈ{1|6 
Β0ΌΓΠ. Οὐ γΘ7Ὸ ΡΟΥΘ ηβϑοΐὶ ρ! ἀδηηὶ Εὐρίγιιη ἃ ΤπᾶγΓ6 ἰΓΔηΒΠ}515561 
Αἀγιαίίοιιηι οἱ ΤΎΡΡμΘπιη, Δ 006} Ἀομηαπουιη Ῥαΐθο!ο5. Ποβριο ἁπιθ 
ΘΧΟΘΡ[Ι5. 5161} ΟἾΠῚ ΤΉ} Π Π|}115. 40 115, 4π| ΠΠΠῸ γαμΐ ΠᾺ6Π1}01|5, ἰΓαάιία τι 
ΠΟ Φαοαπ6 5]! 0π6 ἴῃ ΠΟΙ η0, νϑηἱ Ποπηᾶπι, οἱ 515{{πιΡ δηΐο Ργαρί θοίιη 
ὕτθι15. 5. οὐβοὸ ΤΠΘΟΡΠΟΙΙῺ [ηἰυ{π|5, Π{{6γΊβ4ιι6 Πρ ΟΡ [Ου 5. ἀο θ 15, ΟἸΠῚ 

ὕὰρ. ΧΧ. 1) Πὰ ΑῈΝ, ἀντ᾽ ἐμοῦ ὕδρ. ΧΧΠ. 1) τὴν ἐπιδάμνω ἥπει- 
γα] 6. ΟΟΡῈ, τὴν ἐν ἐπιδάμνω ἥπειρον Ν. 

2) Χριστὸς ἀδφοδί 'π ΑΙ. (οί. 2) τοὺς τοϑίϊ{πϊ| οχ Α, τὰς ΕΝ να. 
δρ. ΧΧΙ. 1) ποϑηγὸν Ν Ἀ; 'π Ποὺ δὴ ἋΣ ούς: δι. ι 

ἀαϊάθῃ σεοϑειμὸν 56 οι Π 18. ΟἹΓΪ5. Ἐ ἢ ᾿ 
2) σεπτεβρίου Ἐ εἰ νᾶν. ἰθοΐ. ἃρπὰ 4) εἶτα τὴν ΑΙ. ἀρὰ (οί. 

(οί, ὅ) εἰδὼν Ν. 
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νος γράμματα, ἡμέρας ἐπιστάσης εὐκαίρου, ἡνίκα δημοτελὴς ὑ ὑπῆρχε τοῖς 
Ῥωμαίοις πανήγυρις, κατὰ “μέσον αὐτὸν εἰσάγει τὸ ϑέατρον, ὥσπερ οὖν 
εἶχε τὸ πονηρὸν ἐχεῖνο τοῦ βασιλέως ἐπίταγμα. 

ΧΧΠΙ. “Τῆς πόλεως οὖν πάσης τοῦ ϑεάτρου προκαϑημένης μετὰ 
ϑερμοῦ πνεύματος καὶ ὀφϑαλμῶν ἤδη ϑέας ἐρώντων,᾿ ἅτε πανταχοῦ 
τῆς φήμης διαγγειλάσης͵ τὸν τῆς Συρίας ἐπίσκοπον μέλλειν σήμερον ϑη- 
ριομαχεῖν, ἐπιστραφεὶς πρὸς τὸ πλῆϑος ἐκεῖνος μετὰ γενναίου λίαν καὶ 
ἀτρέστου" ῳ φφονήματος, οἷα δὴ καὶ καυχώμενος ἐπὶ τῇ δοκούσῃ ταύτῃ 
διὰ Χριστὸν αἰσχύνῃ καὶ μεγαλοφρονῶν “" "ἄνδρες, ἔφη, Ῥωμαῖοι, καὶ 
τοῦ παρόντος ἀγῶνός μοιΐ ϑεαταὶ, οὐ φαύλου τινὸς ἕνεκεν ἐμοὶ ταῦτα, 
οὐδὲ πονηρῶν πράξεων “ὑπέχοντι δίκην, ἀλλ᾽ ὥστε ϑεοῦ ἐπιτυχεῖν, οὗπερ 
ἐρῶ καὶ ἀπλήστως" ἐφίεμαι. Σῖτος γὰρ εἰμι αὐτοῦ καὶ δι᾿ ὀδόντων 
ϑηρίων ἀλήϑομαι, ἵνα καϑαρὸς αὐτῷ ἄρτος γένωμαι. Ταῦτα εἶπε" 
καὶ ἀφεϑέντες οἵ λέοντες διεσπάσαντό᾽ τε αὐτὸν εὐϑὺς καὶ κατέφαγον, 
μόνων ἐκείνου τῶν τραχυτέρων ὀστῶν ἀπεχόμενοι," ἔργῳ τῆς εὐχῆς τῷ 
ἀνδρὶ πληρωϑείσης, ὥστε τάφον αὐτῷ τὰ ϑηρία γενέσϑαι καὶ μηδὲν 
ὑπολειφϑῆναι" τοῦ σώματος" οἱονεὶ περὶ πλείονος τοῦ ϑεοῦ ϑεμένου 
τὴν εὐχὴν καὶ τὸν ἔρωτα τοῦ ϑεράποντος ἐνεγκεῖν εἰς πέρας, ἢ τὸ ἄ- 
ψαυστον αὐτὸν τοῖς λέουσιν ἀποδεῖξαι, τῷ οἰκείῳ ὀνόματι περυϑεῖναιν 
δόξαν. 

ΧΧΙΨ. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἐξέβη καὶ τέλος ἔλαβεν, οἱ κατὰ τὴν Ῥώμην 
πιστοὶ, οἷς καὶ ζῶν ἔτι ὁ ϑεοφύρος ἐπέστειλε," μετὰ τὸ διαλυϑῆναι 
τὸ ϑέατρον συνελϑόντες καὶ τὰ ὀστᾶ ποϑούσαις χερσὶν ἀνελόμε- 
νον, καὶ σεβασμίως αὐτὰ περιστείλαντες, ἔξω τῆς πόλεως ἐν ἐπισήμῳ 
κατέϑεντο τόπω, εἰκάδα τότε τοῦ “εκεμβρίου μηνὸς ἄγοντος. Ταῦτα 
δὲ καὶ εἰς ᾿Αντιόχειαν ὕστερον τὴν τοῦ μάρτυρος ἀνεκομίσϑη πατρίδα, 
καὶ διπλῆν αἵ μεταξὺ πόλεις τὴν εὐλογίαν ἐτρύγησαν" πρότερόν τε ἡνίκα 
δέσμιος ἐξ ᾿Αντιοχείας ὁ μάρτυς εἰς Ῥώμην κατήγετο, καὶ νῦν, ὅτε μετὰ 
λαμπρῶν τῶν τροπαίων ἐχκεῖϑεν ἀνεκομίζετο, καϑάπερ μέλισσαι κηρίον 
τοῦτον περιπτάμεναι. 

ΧΑΥ, ,Πἔγεται γοῦν, ὅτι μετὰ τὴν μαρτυρικὴν τοῦ ἀνδρὸς τελεί- 
σιν πενϑούντων τὴν ἐκείνου στέρησιν τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ πιστῶν, καὶ 
οὐδὲν ὕλως τῆς ὀδύνης παραμύϑιον δεχομένων, ὕμνοις τὲ σχολαξόντων 
ἐπιταφίοις καὶ παννυχίσιν, αὐτὸς ὄναρ, ἐπιφαινόμενος καὶ οἱονεὶ πέρι- 
βάλλων αὐτοὺς καὶ περιπτυσσύμενος, ὅσοι δηλαδὴ καὶ ἀξίους ἑαυτοὺς 
πρότερον τῆς ἐκείνου κατέστησαν συνουσίας, ̓ ὁμαλὲς αὐτοῖς καὶ πραότε- 
ρον ἐποίει τὸ πένϑος καὶ τῆς ὀδύνης τὸ ἄγριον ἀπεσβέννυ. “Ἕτεροι 
δὲ πάλιν ἰδεῖν αὐτὸν ἔφησαν ἱδρῶτι καταῤῥεόμενον, καϑάπερ ἄρτι 
τῶν' τῆς ἀϑλήσεως ἀναπεπνευκότα πόνων χαὶ σωτηρίαν τῇ τὲ πόλει 
καὶ πᾶσι πιστοῖς ἐπευχόμενον. 

ΧΧΥΙ: Τοιοῦτον μὲν δὴ τὸ τοῦ ϑεοφόρου τέλος, οὗτοι οἵ ἀγῶνες, 
τοιοῦτοι οὗ πρὸς Χριστὸν αὐτοῦ περιφανεῖς" ἔρωτες. Μαρτυρεῖ δὲ 

ὕἀρ. ΧΧΠῚ. 1) ΑΙ. ὁρώντων. (οι. 47) Α]. μου, ἴῃ ἃ]. ἀδεβί. ὅοί. 
2) ἀτρέπτου ΑΕ νἅγ. ἰοοί. ἃρ. (οί. 5) ἀπλίστω ογαΐ ἴῃ Α. 
9) μέγα φρονῶν ΔῈΝ οἱ ΑΙ, ἃρ. 0) ἀποσχόμεγοι ΔῈ Ν οἱ γᾶν. ἰθοί. 

(οί, ἂρ. ὅσοι. 
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ἀϊο5. δἀνρηϊβϑοί ὀρρουίαηιβ, 4αᾶπο ογαὶ ἀϊθ8 [αϑίπιβ οἱ 6] 606 0 ΡΟΡΙΠῚ 
Ποιημδηὶ, ἱπάποις οαπὶ ἴῃ τηθάϊιμπι [Π6αί μαι, δος ΠΘΠΡ6 ἰαθ 6) 1 ΠΠΡΓῸ- 
θαμὰ {Ππ4 ΕἀΙοίσπη [ΠΡ Γα(Ο 115. 

ΧΧΙΠ. ὑπ οὐρὸ πηϊνουβᾶ οἰν 5. βϑάδροί. ἴῃ {Πθᾶΐγὺ ἃ 6 η11 501- 

υἷα οἱ οοι]5. ἰᾶπι 5ρδοίδου απ ἀνθηί 15, αἰροίο απο ἰᾶπὶ ἰαπηᾶ ὉΡΊ6 16 

ΔΠΠιΠοἰαϑ5οῖ, ϑυγὰθ ΕρΙβοοριπι οἴμη ἰδυ8 6588. ὰὺ 416. ΡῈΡΉ Ια, 

σΟηγΟ5ι15. {Π6 δ ροραϊυπι απ ΡΪᾶΠ6. ΘἜΠΘΙΌΒΟ οἱ ᾿πίγορί 0 ἃπῖμηο, αἱ 

4π| ο]ονγίαγοίαΡ. ἃ 51} ΠΠΔΡΏΟΡΟΓ Ρἰδθογοῖ 00 Δρρδιπΐθη μᾶηΠ0 ΡΓῸ 

(πγϊβίο. ἱρποιη π]ὰπ : ΥἹΡΙ, πὶ, οιηληΐ οὐ ΡΥ ΔΘΒΘΙ 5. 1118. ΘΘΥΓΔΠΏΙΏΙ5 

ϑροοίαιονο5, ΠΟ πᾶθο ΤΠ] ἤπηΐ 010 δἰ πιο πιὰ] 6 ΠΠΟἰππ., ΠΟΘ 4116 αἰ [8 π| 
ΒοΟΘμᾶ5. ῬΓάνΟυ ἢ ἴδοιμι), 5864 αὐ Π ΘΙ ἀΒΒΘΟ 17, ΟΪ5 4] 46} ἴθηθ 0} 
ἀοβιάοτὶο, οἱ 4π6 ΠῚ ΟἸἼΡΙΟ ἰῃ58{14}01}Π0Ὶ. δα ΘΏΪΠῚ Οἷι5 {Ριπηθ πα οἱ 
ἸΔΟΪΟΓ ΡῈΓ ἀθηΐθα βγη, αἱ ἤὰπὶ οἱ ῬῈ15 Ῥδηϊθδ. Πᾶθο αἰχὶΐ δἴαιιθ 
ἀϊπηϊβϑὶ θη 5. ΘαΠ) 5ἰαίϊ πη αἰ Δοσογαγαηΐ ἃἂὸ ἀθνογάγαηΐ ἃ 5018. ἀαγΙΟΤΙΠ5 
1ΠΠ15 οβϑίθιι5. Δθβ ποθ ηΐ65, Δ Θᾶρ886. ΥὙΟΙΪ5. ΥἹΡῸ [πη ρ]6 015, αὐ θαδβίϊας. {Πογθηὶ 
οἱ βθρι!ογαπι οἵ 181} το] απ Θϑϑθῖ ΘΟΓΡΟΙ5, αἱροίς αιο Π)6118. Ρ]ΕΓῚ5 
[ἀοουοῖ [ἀυπα]} ργθσο5. οἵ διηόγοιι δὰ [πθηὶ ρογάποογο, 4ᾶπ) Θἰ ἤθογθ, πὶ 
ΟῚ ἰδηρθΡ αι ἃ ᾿ΘΟΠΙθ115, 4π|Ὸ 50. ΠΟΙΏΪηὶ {πο γαῖ Θ]ΟΥ ΙΔ. 

ΧΧΙΥ. Ῥοβίψαιδιη ἃαίθμη ᾿ᾶθο Θνοπολιηΐ οἱ ἤηθη) Δἀοοορουιηΐ, ἀα] 
Ποιηὰθ ογᾶηΐὶ ἤάοθ]65, δὰ 4πὸ5 δάϊιπιο ίνθηβ ΤἼΘΟΡΠΟΥΙΙ5. ΟΡ ρβογαὰΐ ἰρηᾶ- 
εἰπ5.,. ὙΠῚ ἀἰπηϊβϑαμῃ ἔπ {ποαΐγιιι, οοηνθηϊθηΐθβ, οἴμη Ο588ἃ ΘῸΡ ΘΠ 115 
τη 115. 5αϑἰα] 55 ὴΐϊ δᾶ6 ΠΟΠΟΙ ΠΟΘ. 0 ΓΘΥΘΓΘΉΙΟΙ ΘΟΠΙΡΟϑἰβ8θηΐ, ἀἄδ6ρο- 
ΒΙΘΓΙΠΙ ἴῃ ἰθο0 ἰπδίρηὶ οχίτα Ὁ 6 πὶ Ἰη6η86. ΠΘΟΘΙΙ 15. Υἱσθϑἰ ηῖη ἀ[61] 
τὰπο Βαθοηΐθ. Ηδοο ροβίοα ἀδροτίαία 5αη1 [ἢ ρα ΓΙ πὶ Τη Δ. ΤΥ ΤῚ5. ΔΗ ΠΟ ΟΠ Ϊ 81, 
οἱ 4πᾶ6 ἰπίρθι' πἰγαπ 6 ὉΠ 6 πὶ βαμὶ οἰν [αΐ6 5, ἀρ] ] 66 ΡΘΓΘΘΡΟΓΘ. Π6Π6- 
αἸοιοπθιη, ἴππι ῬΓ5. Φαδηο τηᾶγΐγν νἱποίι5. ἀποθθδίιμ ΘΠ] ΠῚ ὁχ ΑΠΙΙ- 
ΟΟἸἶα, {ἀπ πὰπὺ {πᾶπο ΟΠ ῬΓΔΘΟΙΆΓΙ5. {ΓΟΡ 615. {Π|ΠπῸ ΤΟ οΓ )γαΐα, ἰαιη- 
{πᾶη] ἃρ6 5. ἴανισῃ {Ππ|ηΔ ΟἸΓΟΙμην ΙΔ ηΐ6 5. - 

ΧΧΥ. Δο ἀϊοιαν «πἰἀθη, {πο ροϑί ΠΡ ΡΘΙ ΠΥ ΠῚ] ΘΟ Β11Π1- 
Ἰη Δί] 0Π 61}, οἴ ᾿πραγθηΐ {ΠΠππ|8 ΡΥΙν ΟΠ θη ἱ ἀπ Ποιηᾶθ ογδᾶηΐ {46]68, 
οἱ πα ]]ὰπὶ ΟἸμηἶπο Δοορογομΐ ἀ0]0 115. ΟΟΠΒΟ] αἰ ΟΠ ΘΙ, νδοαγοηΐ γ6 10 56Ρα]- 
ΟΥ̓ ΠΡ 5. ΠΥΙΏΠΙ5 ἃὺ ΥἹΟῚ 18, ΙΡῈ6 ἴῃ ΒΟΙΏΠΙ5 ΔΡΡΆΓΘΙ5 οἱ 6085 4088] Δ1η- 
Ρἰθοίθηβ, {πὶ 50 Π16οὲ 56 [0505 ΓΙᾺ ῬΥΔΘπΘγδηΐ ἀἰσηο 5. {ΠΠπ8 ΘΟΠ ΒΘ 416, 
᾿ποΐϊπτη οἷκ οἰΐδοιὶ (ἀο]οὴ ἃ ᾿ΘΏΙΟΓΟΙΏ, οἱ (0]0115 5θάανι νϑ ΘΙ 6 η [180]. 
ΑΠΠῚ τγϑιιβ ἀἰχθραηΐ, 56. Ὑἱάϊ556. πη  5πᾷογο Αἰ Π πη θ πὴ, ἰδ τη (αὶ 
ΠΈΡΘΙ ΓΟΒΡΙΓ58οῖ ἃ ἰ ΠΟΥ θι15 ἀθοογία 0118, οἱ ῬγΘΟδηίθιη ΡΓῸ 8 [π|86 Οἱ- 
γἱΐα 5. οἰ ίπη {π6 ἢ ἀρ] ατη. 

ΧΧΥ]. Ηΐὸ «αϊάσιι ἰαῚ οχιίας. ΤΊ] ΘΟΡΙΟΥ͂, πᾶθ 0 ϑαηΐ ΘΟΥΔΠ}118., Π] 

ΘΟΠΒΡίΟΙαΪ ΘΠ15. ΔΠΊΟΓ 65. ἴῃ ΟΠ τ βίιη. Εἰ [οὐἱ (650 ἢ πὶ [ΓΘ πᾶθι5. [π|ρ- 

Ἢ) [5 ογάο νυοοῦ. ἰ ΑῈΝ, τῷ ἀνδρὶ ὕδρ. ΧΧΙΥ. 1) ἐπέστελε Ἐ. 

τ. (ἂρ. ΧΧΥ: ΠΠ) τὸν Ε- 
8 γ 9. Ν Ἷ Ἅ λ ἣ ν᾽. 

τὰ 

ΑΙ. ξεν ἘΝ 6 τ υδὲ (αρΡ. ΧΧΥΙ. 1) τοιοῦτον Ν. 

2) περιμανεῖς ΑῈΝ, περιχαλλεῖς 

9) περιϑῆναι 5.1. ΕΝ. ΑΙ. ἂρ. Οοἱ. 
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καὶ Εἰφηναῖος ὁ “Πουγδάνων" ἐπίσκοπος, ἀνὴρ λόγου ἄξιος, διὰ πολλῆς 
μνήμης τὰ τοῦ ϑεοφύρου ποιούμενος. ᾿Αλλὰ μην καὶ Πολύκαρπος ὃ 
τῆς κατὰ Σμύρναν ἐκκλησίας προστὰς, ὅστις αὐτῷ καὶ εἰς ᾿Ιωάννου" 
συνεφοίτα τοῦ εὐαγγελιστοῦ" τε καὶ ϑεολόγουἷ καὶ δεσμώτην ἐξ ̓4ν- 
τιοχείας ἀγόμενον εἰς" Ῥώμην ἠσπάσατο, καϑὼς ἤδη καὶ μεμωϑήκαμεν, 
τοιαῦτά που" τῶν αὐτοῦ γράφων ἐπιστολῶν᾽ ,»]Π]αρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελ- 
φοὶ, πειϑαρχεῖν καὶ πᾶσαν ὑπομονὴν ἀσκεῖν, ἣν ἴδετε,» κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς 
οὐ μόνον ἐν τοῖς μακαρίοις ᾿Ιγνατίῳ καὶ Ῥούφῳ καὶ “Ζωσίμῳ, ἀλλὰ καὶ 
ἐν ἄλλοις πολλοῖς" τοῖς ἐξ ὑμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ Παύλῳ χαὶ τοῖς σὺν 
αὐτῷ πεπιστευκύσιν. Ὅτι οὗτοι πάντες οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον, οὐδὲ 
εἰς κενὸν ἐκοπίασαν, ἀλλ᾽ ἐν πίστει καὶ δικαιοσύνῃ τῇ ἐν Ἄθισνν ̓ Ιησοῦ, 

Έ, 

διὸ χαὶ εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον εἰσὶν ἄρτι παρὰ κυρίου," Ὁ καὶ 
συνέπαϑον. Οὐ γὰρ τὸν νῦν αἰῶνα ἠγάπησαν, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀποϑανόντα καὶ ἀναστάντα Χριστόν." Οὕτω μὲν οὖν ὁ ϑεῖος ̓ Ιγνάτιος 
ἐν ταῖς ἱεραῖς ἐκείνων ψυχαῖς ἔχειτο" καὶ ϑηρίων γαστέρας ἑαυτῷ ϑέ- 
σϑαι τάφον ἐπιϑυμήσας, ἀνδρῶν φιλοϑέων μᾶλλον ψυχαῖς κατοικεῖ. 

ΧΧΥΙ͂!. Βασιλεὺς δὲ “Τραϊανὸς τὰ κατὰ τὸν ϑεοφόρον τοῦτον ᾿Ϊγνά- 
τιον ὕστερον' ἐκμαϑῶν͵ ὅπως τε γενναίως" τὸν τοῦ μαρτυρίου ἄϑλον 
ἀνύσειε, καὶ ὕπως κατὰ τὴν ἐκείνου ψῆφον ϑηρίων βορὰ ,γένοιτο᾽ 
ἀκούσας δὲ πολλὰ καὶ περὶ τῶν κατὰ χώρας Χριστιανῶν, ὡς ἄρα οὐδὲν 
παρὰ τοὺς νόμους πράττοιεν ἀνόσιόν τε δρῶσιν οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἅμα ἕῳ 
διανιστάμενοι Χριστόν τε ὡς υἱὸν ϑεοῦ προσκυνοῦσιν, ἐγκράτειάν τε 
πῶσαν ἀσκοῦσιν ἔν τε βρωτῶν ὁμοίως καὶ ποτῶν μεταλήψει, καὶ ὅσα 
νόμος ἀπαγορεύει, τούτων οὐδενὸς ἅπτονται" ταῦτα ἐκεῖνον ἀκούσαντα, 
μετάνοιάν τε εἰσελϑεῖν τῶν ἤδη γεγενημένων, καὶ δόγμα τοιοῦτον ἐκ- 
ϑεῖναι λέγεται, ὥστε τὸ τῶν Χριστιανῶν φῦλον ἐκξητεῖσϑαι μὲν καὶ 
γνώριμον πανταχοῦ καϑίστασϑαι, εὑρισκομένους δὲ μὴ ἀναιρεῖσϑαι μὲν, 
πλὴν μηδὲ πάλιν ἀρχὰς ἢ δημοσίων. πραγμάτων ἐγχειρίξεσϑαι διοικήσεις. 
Οὕτως οὐχ ἡ ζωὴ μόνον ᾿Ιγνατίου, ἤδη δὲ καὶ ἡ τελευτὴ πολλῶν πρό- 
ἕενος ἀγαϑῶν ατέστη, καύχημα τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως, εὐσεβείας 
ἐπίδοσις, παράκλησις πρὸς τοὺς κατὰ ϑεὸν πόνους καὶ προσχαίρου 
ζωῆς καταφρόνησις, ἐγκράτειά τὲ τῶν βλαβερῶν καὶ βίου καϑαριότητος" 
ἐπιμέλεια, χάριτι" χαὶ φιλανϑρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
μεϑ' οὐ τῷ πατρὶ δόξα χαὶ τῷ ἁγίῳ καὶ ζωοποιῷ πνεύματι νῦν καὶ 
ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων- ᾿“μήν. 

9) Ργνὸ “1ουγδούνων. (οἱ. ΠῚ ϑεολόγον γι. ἰδοῖ. ἂρ. (οί. 
4) ΑΙ. Ιωάνγην. (οι. 8). Α]. ἴηβον. Σμύρναν τὲ χαὶ. Οὐ. 
5) ΑΙ. τὸν εὐαγγελιστὴν. (οί. 9) Ερ. δά ΡΙΙΠΡΡ. ο, 9. 
60) τε οι. Α. 10) εἴδετε ΑΝ, εἴδεται Ἐ. 

-..»......«ὕ.».--ὦ»..- τ .....ϑ...ν....... 



ΜΑΆΤΥΕΙΌΝ 5. ΙΘῈΝΑΤΙ. ΧΧΥ͂Ϊ. ΧΧΥΙ͂Ι], ος 967 

ἀππθη85. ΕΡΊβΟΟριι5, ὙἱΡ τηαρηὶ ἰδοϊθηάπι5, ἀπ ΤΠΘΟΡΠΟΡΙ τη] ἴδοι 
πηθῃ οπθηι. (πῃ οἰἰᾶπι ῬΟΙΥΘΑΓΡΙΙΒ., ΒΙΠΥΓΠΘΠ515. ΘΟ δᾶ. ΑἸ δί68., 4] 
ΟΠ] 60. γνοηί αν ἃ [Ιοπηθηὶ Εν σο] δίαμῃη οἱ ΤΠ ΘΟΙοσιη., ΘΠ π|6 ΟἸΠΠῚ 
σαρενιι5. 1ΠῸ Ἐοιπαᾶτη ἀποογοίπ ΑΒΓΙΟΟ Πα, ΘΠ, 5ἰοα ἰᾶτη Ὑἱἀπη115., 58}π|- 
ἰανὶϊ, πασο αἰϊσαθ! ΒΟΥ θΘη5. ἴῃ 515. ΘΡ β[01}15: (ΠΟσῸ νοβ, [γαΐίγθβ, αἰ Ο}6- 
ἀϊαῖ5. οἱ μη θη ΟΧΟΓΟἰΘἐ15. ἰο] αΓη τη, “πᾶ ν]ἀἸ5{15. ΘΟ. 15. ΠῸΠ 50] 1Πὴ 
ἴῃ Βα 5 ἰσπαίϊο, πο οἱ Ζοβίηιο, 564 οἰϊαηι 1[ῃ Π}]Π1|5. ἅΠΠ15. ὁχ νΟ 15, οἱ 
ἴῃ ἰρϑὸ Ραμίο οἱ 115, 4π| οἴπὴ 1080. οὐδ! ἀλη. Θὰ 11 ΟἸΉΠ65. ΠῸΠ ἴῃ 
γα ΠΠ ΟΠΟΙΓΟΥΙΠΐ, ΠΟΉπ6. [ἢ νάηπη} [ΠΟΥ νοτηΐ, 564. 16. Πἀ6 οἱ [πϑ{{{|1ὰ, 
{πᾶῶὸ 6δδὲ 1ὴ (Πγιϑίο [θ5. (παι ΠῚ οἱ 8πη1 πη [ἢ ἰ060, {{| 615 
ἀοθοίι: ἀρὰ Ποιημίππιη), οἴ 6πὸ οἱ ρᾶ551 8πη{. ΝῸΠ ΘΠ ΡΥΓΔΘΒΘΠ5 
βϑοῦ! αι. αἰ οχογιηΐ, 56 (γι βίαμη, {π| ΡΓῸ ΠΟΡῚΒ. ἸΠΟΓΐαΠ5 οδϑὲ οἱ ΓΘ 511"- 

γοχί .. 516 ΟΥΘῸ 51{π|5 οὐδ αἰνίητι5 [σ Πα Π|5 ἴῃ 5ΔΟΡῚ5. ΠΠΟΤΊΠΏ ΔΠΊΠΏ15; 6 
οὐ ἀἰοϑ ον αβ5οί, ὈΘΒΠΠ ΠῚ ὙΘΗΙΓΘ5. 5101 ΒΟΡΌΪΟΓΙΠΙ οἰ οογο, ἴῃ ΡΙΟΓ ΙΗ 
ὙΙΡΟΤΠῚ Πα σΙ5. Πα }1αΓ ΔΗΙΠΪ5. 

ΧΧΥΠ. [πιρογαΐον ἀπίῃ ΤΡαΙ πτ5. οἴπὶ (6 ΤΏΘΟΡΠΟΥΙ [πππ|5 ΓσΉηΔΕ| 
ΓΘ]115 Ροβίοα ἀἰἀϊοἰδϑοῖ, οἱ {πᾶπὶ ἰΟΥΕ ΟΡ ΡογοσΊβδοί ΘΘΡ[ΔΙ 6 ΤΠΔΡΙΥΤῚΙ, 
«ποάχπιο πἰ ρΡ56 ἰα!ογαΐ βϑη θη η) ἃ 05.015. {π|55861 ἀσνογαίτιϑ ; ΟΠ 6 
πλειὰ οἰϊαπη ἁιἀϊνι58οι ἀὰ (ΓΙ βία η5, {π| δΡᾶηΐ ΡῸΓ ΓΟΡΊΟΠ65, 4πο4 561]}1- 
οδὲ ΠΕ} ργαρίου ἰορο5 δοοιθηΐ, ΠΟΘ ΓΘ 1 ὰπΔ ἀρογοηΐ ΠΠΡΊ Δ, 566 
ἀππιοιο. βαρσοηίθβ. οἱ Ομ βίτη ἁἀογάγοηΐ ἰδιησαάαιῃ ἢ Θὲ {ΠΠπ|π, Ομ οι ἶ8 
ΘΧοΡοΘΡοηΐ ἀθ5.ΠΠ6 1181 [ἢ ΟΠ) ἃὸ μοί δ οηο, δὲ Ἠ1Π1] ἰἀηρογθηΐ οΧ 
ιἰ5. 4πᾶ6 ἰὸχ ῬΡΟΠ θογοῖ ; ὁπ 1116, ᾿Π{π|ᾶη], πᾶθο Δάν 556 ί, πη} ἀποίι5 
6586. ΡΟΟΘΠ ΓΘ Ια ΘΟ 4πᾶ6 [ἀοία [πογᾶηΐ, ἴαπη ἀἰο αν (ἃ16 ΠοοΡοίιμη 
ΡΙΟΡΟβεθθο, πὶ σ6η5 ΟΠ ΒΕΔ ΠΟΥ ΟΧΤαΙ ΓΛ γον Πα 461 ἁἰψπι6 ΟἸΊΠΙθτι5 
Ο5501 σορσπ!ία, ἰηνθη  ἁπίοη ΠΟ ᾿Π ΡΠ ΟΘΡ ΘΗ", 5604 πΘ΄ 6 πηδρ᾽ ΕΓ [15 
ΟΡ ΡΘΗ ΐ, ΠΘ6 5 βοῖρογθηΐ || πῃ ΘΙ ρα] οὰ 6 ΔΙ] 15! 0.01. δ᾽0 ΠΟ 
γῇ βοίπμῃ ἰσηα!, 5604 ἸὰΠ ΤΠῸΓ 5. {ποίπ6 {π|| πη] ΓΟΥΠη ΟΠ ΟΥ̓ ΘΠ ΟΠ Ἰἃ- 
{ὐἴχ, σἱονία!ο 0] «πᾶ ἴῃ (ΠΡ Ί510 651, ἀγοι]θη π| Ροἴδί5, Δα που (αι [0 
δἰ ἀἰϊνίηος ἰΠῸΓ 5, οἱ σΟΠ ΘΙ (ΘΙ ΡΟ ΑΡΙΔ 6. νιίαθ., [61 ΘΟΠΙ ΘΗ ἃ ἃ 
ΠΟΧΙΪΒ ἃ 5 πάϊπη νἱΐᾶθ ΡῈ (15, σρᾶ Πα οἱ ᾿ΘηΙρηΙ [6 ΠΠΟΠΪΠΙ ΠΟΒΙΓῚ 
[Ι͂οϑιὰ ΟΡ βι1, ὁπ {π|Ὸὸ Ραϊγὶ οἹουία οἱ βάποίο ἃ νυν 0. 501 {π| ἢτπῸ 
οἱ ΒΘΠΡΟΙ οἱ ἴῃ βοοῖ!α 560. !} ΟΥ. ΑἸΏΘΗ. 

11) Πεοβὶ ἴῃ ΑἹ. (οί. 8) τῶ Ν. 
12) ΑΙ. χυρίῳ. Οοι. 4[ὁ΄ ΑἸπολλ δὴ χῶϊ., (ΟἿ, 
ὕαρ. ΧΧΥ. 1) Ποοϑί ἴῃ ΑἹ. (οί. 5) χαϑαρότητος ᾿ὰὶ οἱ ΑΙ. ἂρ. (οί. 
2) γενναίος ϑιρτὰ ὦ ἰῷ, γενναῖος Ν, 0) γούοιη χάριετε ἴῃ Καὶ ἰδοιιπᾶ ρΓ86- 

γενναῖον Αἵ. ἃρ. (οί. οοὐϊ. ον ϑχοιάϊ! τοῦτο δέ. 
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ΜΑΡΤΎΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΙΟΥ ΓΝΑΤΊΟΥ ἘΠΙΣΚΌΠΟΥ ΑΝΤΊΙΟΧΈΤΑΣ. 

" Ἔν ἔτει πέμπτῳ τῆς βασιλείας Τραϊανοῦ Καίσαρος καὶ δευτέρῳ 
ἔτει ἐνυπατίας ᾿Ἵττήκου χαὶ Σουρβίνου καὶ Μαρκέλλου ᾿Ιγνάτιος ἐπί- 
σκοπὸς τῆς ̓ Αντιοχέων τοῦ ϑεοῦ ἐκκλησίας δεύτερος μετὰ τοὺς ἀποστόλους 
γενόμενος -- Εὐόδιον γὰρ διεδέξατο μετὰ ἐπιμελεστάτης φρουροφυλαπκῆς 
--- ἀπὸ Συρίας ἐπὶ τὴν “Ρωμαίων πόλιν παρεπέμφϑη. τῆς εἰς τὸν Χρι- 
στὸν ἕνεκα μαρτυρίας. ἤσαν δὲ οἵ φυλάσσοντες αὐτὸν Τραϊανοῦ προ- 
τίκτορες δέκα τὸν ἀριϑμὸν, ἀνήμεροί τινὲς καὶ ϑηριώδη τὸν τρόπον 
ἔχοντες. οὗ καὶ διὰ τῆς ᾿Δ4σίας δέσμιον ἦγον τὸν μαχάριον᾽ ἐχεῖϑεν δὲ 
ἐπὶ Θράκην καὶ Ῥήγιον διὰ γῆς καὶ “ϑαλάσσης ὑποπιέζοντες. τὸν ὅσιον 
ἡμέρας καὶ νυχτὸς, καί τοι καϑ᾽ ἑκάστην πόλιν εὐεργετούμενοι ὑπὸ 
τῶν ἀδελφῶν᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἐπράῦνεν τῶν ἀνημέρων τὰς ὀργὰς, 
ἀλλ᾽ ἀτάκτοις καὶ ἀναιδέσιν ὀφϑαλμοῖς ἐξέϑλιβον τὸν ἅγιον, ὥς που 
καὶ αὐτὸς ἐν ἐπιστολῇ γ9 ἄφει λέγων᾽ ἀπὸ Συρίας μέχρι Ρώμης ϑηριο- 
μαχῶ; διὰ γῆς καὶ ϑαλάσσης ἀγόμενος, ἐνδεδεμένος δέκα λεοπόρδοις, 
οἵτινές εἰσι , στρατιωτικὸν τάγμα᾽ οἱ καὶ εὐεργετούμενοι χείρους γίνονται." 
"άραντες οὖν ἐκ Ῥηγίου παραγίνονται ἐν τῇ Ῥώμῃ. 

1. Καὶ προσήνεγκαν τῷ αὐτοκράτορι Τραϊανῷ τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ. 
καὶ ἐκέλευσε ὁ αὐτοκράτωρ εἰσαχϑῆναι. αὐτὸν, παρούσης καὶ τῆς 
συγκλήτου. καί φησι πρὸς αὐτόν᾽ σὺ εἰ Ἰγνάτιος, ὁ τὴν ᾿Αντιοχέων 
πόλιν ἀνάστατον ποιήσας: ὡς καὶ εἰς ἀκοὰς ἐμὰς ἐλϑεῖν, ὅτι πᾶσαν 

τὴν Συρίαν μετέβαλες ἀπὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν ̓χριστιανισμόν. ᾿Ιγνά- 
τιος εἶπεν " Εἶϑε, βασιλεῦ, οἷός τε ἤμην καὶ σὲ μεταβαλεῖν ἀπὸ τῆς 
εἰδωλολατρείας καὶ προσαγαγεῖν τῷ τῶν ὅλων ϑεῷ, καὶ φίλον Χριστοῦ 
καταστῆσαι, καὶ ἰσχυρωτέραν σου 'ποιῆσαι τὴν ἀρχήν. Τραϊανὸς εἶπεν" 
εἰ βούλει μοι χάριτας καταϑέσϑαι καὶ ἐν τοῖς ἐμοῖς φίλοις καταριϑ- 
μεῖσϑαι, μεταϑέμενος τὴν γνώμην ϑῦσον τοῖς ϑεοῖς" καὶ ἔσῃ ἀρχιερεὺς 
τοῦ μεγάλου Διὸς, καὶ βασιλεύσεις σὺν ἐμοί. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν᾽ χάριτας 
δεῖ παρέχειν, βασιλεῦ ,᾽ τὰς μὴ βλαπτούσας ψυχὴν, οὐ τὰς ἀπαγούσας 
εἰς τὴν αἰώνιον κόλασιν. τὰς δὲ ἐπαγγελίας σου, ἃς -ἐπηγγείλω διδόναι 
μοι, οὐδενὸς λόγου ἀξίας κρίνω" οὔτε γὰρ ϑεοῖς, οἷς οὐ γινώσκω, λα- 
τρεύω, οὔτε ὁ Ζεὺς, ὅστις ἐστὶν, ἐπίσταμαι, οὔτε βασιλείας κοσμικῆς 
ἐφίεμαι. τί γὰρ ὄφελος ϑήσομαι, ἐὰν ὅλον τὸν κόσμον κερδήσω, τὴν 
δὲ ψυχὴν μου ξημιωϑῶ: Τραϊανὸς εἶπεν" ἔοικάς μοι αἰσϑήσεως ἐμ- 
φρόνου ἄμοιρος εἶναι, διὰ τοῦτο ἐξεοτελίζεις μου τὰς ἐπαγγελίας. ὅϑεν 
ἐὰν εἰς ἀγανάκτησίν μὲ ἀγάγῃς, πάσαις αἰκίαις. σε τιμωρήσομαι οὐ μό- 
γον ὡς ἀνήκοον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀχάριστον καὶ μὴ πειϑόμενον ἱερᾶς 
συγκλήτου καὶ οὐ ϑύοντα. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ποίει τὸ δοκοῦν σοι, βα- 
σιλεῦ͵ ἐγὼ γὰρ οὐ ϑύω. οὔτε γὰρ πῦρ, οὔτε σταυρὸς, οὔτε ϑηρίων 
ϑυμὸς, οὔτε ἀφαίρεσις μελῶν ποιοῦσίν μὲ ἀποστῆναι ἀπὸ ϑεοῦ ζῶν- 
τος. οὐ γὰρ τὸν νῦν ἀγαπῶ αἰῶνα, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ ἐμοῦ ἀποϑανόντα 
καὶ ἀναστάντα Χριστὸν. ἡ σύγκλητος εἶπεν" ἡμεῖς οἴδαμεν, ὅτι οἱ ϑεοὶ 
ἀϑάνατοί εἶσιν" σὺ δὲ πῶς ἔφης, Ἴγνάτιε, ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπέϑανεν; 

Η ϑηριομαχῶν γαι. ΡΙασὰ οἰπβιηο 2) Ἐρ. δὰ Βοῖδ: τ᾽ τ 
τπομάα ἰδοϊία. σΟΙΓΟΧῚ ἴῃ οάϊοο. ἀοβου- 
ΡοηᾺο. 1) βασιλεὺς αὶ. 
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᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ὁ ἐμὸς κύριος εἰ καὶ ἀπέϑανεν, δι οἰκονομίαν ἀπέϑανεν, ἀλλὰ 
διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀ ἀνέστη οἱ δὲ ὑ ὑμέτεροι " ϑεοὶ ἀπέϑανον μὲν ὡς ϑνητοὶ, οὐκ 
ἠγέρϑησαν δὲ ὡς ϑεοί. αὐτίκα γοῦν Ζεὺς μὲν ἐν Κρήτῃ τέϑαπται, ᾿Δσκλή- 
πιος κεραυνῷ βληϑεὶς ἐν Κυϑήνη," ᾿Δφροδίτη ἐν Πάφῳ μετὰ Κινύρου 
τέϑαπται, , Ἡρακλῆς πυρὶ ἀνήλωται. τοιούτων “γὰρ τιμωριῶν ἄξιοι ἦσαν 
οἱ ϑεοὶ ὑμῶν, ἐπεὶ ἀκρατεῖς καὶ κακοποιοὶ ὑπῆρχον καὶ ἀνθρώπων 
φϑορεῖς" ὁ δὲ ἡμέτερος κύριος ἀνῃρέϑη κατὰ “σάρκα ὑπὸ ἀνϑρώπων 
πονηρῶν οὐ φερόντων αὐτοῦ τοὺς ἐλέγχους, πᾶσαν εὐεργεσίαν παρε- 
σχηκὼς καὶ ἀχαριστηϑεὶς ὑπὸ ἀπίστων. Τραϊανὸς εἶπεν " ἐγώ σοι πα- 
ραινῶ, ἐκκλῖναι τὸν ϑάνατον, καὶ προσδραμεῖν. τῇ ζωῇ. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" 
καλῶς μον παραινεῖς, ὦ βασιλεῦ" φύγω γὰρ τὸν αἰώνιον ϑάνατον, καὶ 
προσφεύγω. τῇ αἰωνίῳ ζωῇ. Τραϊανὸς εἶπεν" καὶ πόσοι εἰσὶ ϑαάνατοι; 
᾿Ιγνάτιος εἶπεν" δύο: ὁ μὲν πρόσκαιρος, ὁ δὲ αἰώνιος" οὕτω δὲ καὶ 
ζωαὶ δύο" ἡ μὲν ὀλιγοχρόνιος, ἡ δὲ αἰώνιος. Τραϊανὸς εἶπεν" ϑῦσον 
τοῖς ϑεοῖς καὶ τὰς τιμωρίας ἔχκλινον" οὐ γὰρ εἶ σὺ τῆς γερουσίας 
ἀμείνων. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ποίοις ϑεοῖς ϑέλεις ϑύσω; τῷ δεκατρεῖς μῆ- 

νας διὰ μοιχείαν ἐν πίϑω κατειρχϑέντι : ἢ τῷ πεπεδημένῳ τὰς βάσεις 
χαλκῷ; δὲ τῷ ἀστοχήσαντι τῆς μαντικῆς καὶ ὑπὸ γυναικὸς νικηϑέντι ; : 
4) τῷ ὑπὸ Τιτάνων διασπωμένω ἀνδρογύνῳ; ἢ τοῖς τὰ τοῦ “Ἡλίου 
οἰκοδομήσασι τείχη καὶ τὸν “μισϑὸν ἀποστερηϑεῖσιν ; ἢ ταῖς τὰ ἀνδρῶν 
ἔργα μιμουμέναις, τὰ δὲ τῶν γυναικῶν ἔργα ἐκλαϑομέναις; αἰδοῦμαι 
λέγειν ϑεοὺς γόητας καὶ φϑορεῖς παίδων καὶ μοιχοὺς εἰς ἀετὸν καὶ 
ταῦρον καὶ χρυσὸν καὶ κύκνον καὶ δράκοντα, ὡς ὑμεῖς λέγετε, μέτα- 
βαλλομένους, οὐκ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τινὶ, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαλύσει ἀλλοτρίων γάμων, 
οὺς ἔ, χρὴν βδελύττεσϑαι, οὐχὴ δὲ καὶ προσκυνεῖν. τούτοις ὑμῶν εὔχον- 
ται αἵ γυναῖκες, ἵνα ὑμῖν τὴν σωφροσύνην φυλάττωσιν." Τραϊανὸς 
εἶπεν" ἐγώ σοι παραίτιος τῆς εἰς τους ϑεοὺς βλασφημίας γέγονα, μὴ 
αἰκισάμενός σε. Ἰγνάτιος εἰπτεν " εἴρηκά σον καὶ “πάλαι, ὅτι ἑτοίμως 
ἔχω πρὸς πᾶσαν αἰκίαν καὶ παντοῖον ϑανάτου τρόπον, ἐπειδὴ σπεύδω 
πρὸς τὸν ἀϑάνατον ϑεῦόν. Τραϊανὸς εἶπεν" ἐὰν μὴ ϑύ σεις, μεταμελη- 
ϑήσῃ. πρὶν οὖν παϑεῖν, φεῖσαι σεαυτοῦ. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" εἰ μὴ ἐφει- 
δόμην ἐμαυτοῦ, ἐποίουν ὃ προσέταττες. Τραϊανὸς εἶπεν᾽ ταῖς μο- 
λυβδίσιν αἰκίσατε αὐτοῦ τὰ μετάφρενα. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ἐπέτεινάς 
μοι, βασιλεῦ͵ τὸν εἰς ϑεὸν πόϑον. Τραϊανὸς εἶπεν" τοῖς ὄνυξι τὰς 
πλευρὰς αὐτοῦ καταξάνατε καὶ ἄλσιν ἀνατρίψατε. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ὅλος 
μου ὁ νοῦς πρὸς ϑεὸν ἀνατέταταιν, καὶ ὧν πάσχω λόγον οὐ ποιοῦμαι. 
Τραϊανὸς εἶπεν" ϑῦσον τοῖς ϑεοῖς. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν " τύχα τοῖς τῶν 
“Αἰγυπτίων κελεύεις μὲ ϑῦσαι βοὶ καὶ τράγου ἥβῃ" καὶ πιϑήκῳ καὶ ἀσπίδι 
ἰοβόλῳ καὶ κυνὶ λέοντιϊ καὶ κροκοδείλῳ, ἢ τῷ Περσικῷ πυρὶ ἢ ϑαλάσσης 
μχρ ἢ ἐπιχϑονίῳ Πλάτωνι ἢ Ἑρμῇ κλέπτῃ. Τραϊανὸς. εἶπεν εἶπόν 

" ϑῦσον. ταῦτα γάρ σε λέγοντα οὐδὲν ὀφελήσει.. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" εἷ. 
πόν σοι" οὐ ϑύω, οὐδὲ ἀφίσταμαι τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου, ὃς 
ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν καὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ 

2) 118 56Ὑ:. ναί, ΕΌΓΙΘ ἐν Κιϑαι- 6) τράγω. ἥβι ναὶ. Ἐογίαββε τράγῳ 
ρῶνγι. καὶ ἥβῃ (ἅι ἴβιδι). 

8) χαὶ ἁἀάϊάϊ οχ σομπϊθοίαγα. 1) χυγή. ἀεοντι: (5:6) Και. ον ἴη- 
4 λέξ Υ ϑργθηάππ οϑί χαὶ, δαΐ βου θη τη 0», 
) φυλάξωσιν Υαί. “ωϑέε. 

5) μολιβέσιν δαϊ. 8). Λάϊπηχὶ χαὶ σΟΡαΪ Δ ΠῚ 
ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ, 24 
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ἐν αὐτοῖς, τοῦ ϑεοῦ τῶν πνευμάτων," τοῦ βασιλέως παντὸς αἰσϑητοῦ 

καὶ νοητοῦ, ὃς ἔχει πάσης σαρκὸς ἐξουσίαν. Τραϊανὸς εἶπεν" τί.- :γάρ 

σε κωλύει, κἀκεῖνον, εἴπερ ἔστιν, ϑεὸν σέβειν, καὶ τούτους, ος κοινῇ 

πάντες ὁμολογοῦμεν ; ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ἡ φυσικὴ διάγνωσις, ὅταν ἢ πα- 
ϑαρὰ, οὐ συγκρίνει τῇ ἀληϑείᾳ τὸ ψεῦδος, τῷ φωτὶ τὸ σκότος, τῷ 
γλυκεῖ τὸ πικρόν. τοῖς γὰρ ταῦτα μὴ διακρίνουσι ἐπήρτηται τὸ οὐαί. 
τίς γὰρ συμφώνησις Χ ριστῷ πρὸς Βελίαρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστων ; 
τίς δὲ συγκατάϑεσις ναῶν ϑεοῦ καὶ εἰδώλοις ; Τραϊανὸς εἴσσεν" ἁπλώ- 

σαντες αὐτοῦ χεῖρας πλήσατε πυρός. ᾿Ιγνάτιος είπεν᾽ οὔτε πῦρ τὸ καυ- 
στικὸν, οὔτε ϑηρίων ὀδόντες, οὔτε σκορπισμὸς ὀστέων, οὐ συγκοπαὶ 
μελῶν, οὔτε ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος, οὐχ αἵ τοῦ διαβόλου κολάσεις 
μεταστήσουσίν με τῆς πρὸς ϑεὸν ἀγάπης. Τραϊανὸς εἶπεν" πάπυρον 
ἐλαίῳ βάψαντες καὶ ἅψαντες τὰς πλευρὰς αὐτοῦ φλέξατε. ᾿Ιγνάτιος 
εἶπεν᾽ δοκεῖς μοι, βασιλεῦ, ἀγνοεῖν, ὅτι ὁ ϑεὸς ἐν ἐμοί ἐστιν, ὃς καὶ 
δύναμίν μου ἐπιχορηγεῖ καὶ στεῤῥὰν ποιεῖ μου τὴν ψυχήν" οὔτε γὰρ. ἂν 
οἷός τὲ ἤμην φέρειν σου τας βασάνους. Τραϊανὸς εἰπεν᾿ σιδήριος τάχα 
ἘΠῚ εἶ καὶ ἀπεσκληκώς" ἢ γὰρ ἂν ἐνεδίδους λοιπὸν τοῖς μώλοψιν ἀλ- 
γυνόμενος ϑῦσαι τοῖς ϑεοῖς. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" οὐχ ὡς μὴ αἰσϑανόμενος, 

βασιλεῦ, τῶν βασάνων. φέρω καὶ καρτερῶ ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τῆς πρὸς 
ϑεὸν εὐνοίας ἐλπίδι τῶν ἀγαϑῶν ἐπικουφιζούσης μου τὰς ὀδύνας" οὔτε 
γὰρ πῦρ “φλέγον, οὔτε ὕδωρ ἐπικλύξον σβέσαι ποτὲ δυνήσεται τὴν πρὸς 
ϑεὸν ἀγάπην. Τραϊανὸς εἶπεν᾽ ἐνέγκαντες πῦρ καὶ ἁπλώσαντες εἰς τὸ 
ἔδαφος τὴν ἀνϑρακιὰν στήσατε ἐπ᾽ αὐτὴν τὸν ᾿Ιγνάτιον, ἵνα καὶ οὕτως 
πεισϑῇ εἶξαν καὶ ϑῦσαι τοῖς ϑεοῖς. ᾿Ιγνάτιος εἰπεν᾽ τὸ καυστιχὸν τοῦ 

πυρός σου εἰς ὑπόμνησίν ΠΣ ἄγει ἐκείνου τοῦ πυρὸς καὶ αἰωνίου καὶ 
ἀσβέστου, καί τοι πρόσκαιρον ὄν. Τραϊανὸς εἰπεν" οἶμαι ὅτι γοη- 
τείας ἐστὶ, καταφρονεῖν τῶν βασάνων᾽ ἡ" γὰρ ἂν εἴξαις ἡμῖν τοσαῦτα 
παρ᾽ ἡμῶν αἰκισϑείς. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" οἵ δαίμονας ἀποστρεφόμενοι ὡς 
ἀποστάτας ϑεοῦ καὶ εἴδωλα βδελυσσόμενοι πῶς ἂν εἶεν γόητες, εἰπέ 
μοι. ὑμεῖς γὰρ, μᾶλλον ταῦτα οἵ σεβόμενοι τοῖς τοιούτοις ληρωδήμασιν 
ὑπόκεισϑε᾽ ἡμῖν δὲ νενομοϑέτηται, φαρμάκους μὴ ἐ ἐᾶν ζῆν, μήδε ἐ ἑπαοι- 
δοὺς, μήδε χληδονιξομένους, ἀλλὰ καὶ τῶν τὰ περίεργα πραττόντων 
τὰς “βίβλους κατακαίειν εἰώϑαμεν ὡς ἀποῤῥήτους. οὐκοῦν οὐκ ἐγὼ γόης 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς προσχυνοῦντες τοῖς δαίμοσιν. Τραϊανὸς εἶπεν" τοὺς ϑεοὺς, 

᾿Ιγνάτιε, ἀπέκαμον εἰς σὲ, καὶ λοιστὸν ἀπορῶ, ποίαις χρήσομαι βασάνοις 
πρὸς τὸ πεῖσαί σε εἶξαι τοῖς προσταττομένοις σοι. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" μὴ 
κάμνε, βασιλεῦ, ἀλλ᾽ ἢ πυρὶ παραδίδου, ἢ ξίφει τέμνε, ἢ βυϑῷ ἐπίῤ- 
ῥιπτε, ἢ ϑηρίοις, ἐκδίδου, ἵνα πεισϑῆῇς, ὅτι τούτων ἡμῖν οὐδὲν δεινὸν 
διὰ τὴν πρὸς ϑεὸν ἀγάπην. 

ΕΝ Τ| φαϊανὸς εἶπεν᾽ τίνα ἐλπίδα ἐκδέχῃ "ἡ ̓Ιγνάτιε, τούτοις ἐνα- 
ποϑνήσχων, οἷς πάσχων ὑπομένεις, οὐκ ἔχω λέγειν. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" 
οἵ ἀγνοοῦντες τὸν ϑεὸν, τὸν ἐπὶ πάντων κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ἀγνοοῦσι καὶ τὰ ἡτοιμασμένα ἀγαϑὰ, ῦϑεν ἐνταῦϑα λογίζονται τὴν 
ὕπαρξιν αὐτῶν εἶναι μόνον. ὡς καὶ τῶν ἀλόγων ζώων οὐδὲν δὲ σπλέον 
μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγὴν φαντάζονται." ἡμεῖς δὲ οἵ γινώσκοντες 

9) τὸν ὃν τὸν πιγων (510) Ὑαί. 12) ἐχϑέχει αι. ὡΐ βιργα μεταμε- 
10) Λασ αὶ ὅτι. ληϑήσει. 
11) ἢ γα, 
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τὴν εὐσέβειαν ἴσμεν, ὅτι μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἀπαλλαγὴν ἀναστάντες ἀΐδιον 
ζωὴν ἕξομεν ἐν Χριστῷ ἀνελλιπῆ καὶ ἀδιάδοχον, ἧς ἀπέδρα ὀδύνη: καὶ 
λύπη καὶ στεναγμός. Τραϊανὸς εὐπεν" ἐγὼ καταλύσας ὑμῶν τὴν αἵρε- ; 
σιν διδάξω ὑμᾶς σωφρονεῖν καὶ μὴ διαμάχεσϑαι τοῖς Ῥωμαίων δόγμα- 
σιν. ᾿Ιγνάτιος εἰπεν" καὶ τίς δύναται, βασιλεῦ, ϑεοῦ οἰκοδομὴν κατα- 
λῦσαι; κἂν γὰρ ἐπιχειρήσῃ τις, οὐδὲν αὐτῷ πλέον ὑπάρχει, ἢ τὸ ϑεο- 
μᾶχον εἶναι" ὁ γὰρ Χριστιανισμὸς οὐ μόνον οὐ “παταλυϑήσεται ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὁσημέραι δυνάμει , “Χριστοῦ εἰς αὔξησιν ἐπιδώσει καὶ 
μέγεϑος. κατὰ τὰ αὐτά“ καὶ ὡσαύτως ἔχων προκοπὴν λαμπρότητος, 
ἀ γε καὶ σεμνότητος, ἐκλάμψει" μαρμαφυγάς. πλησϑήσεται γὰρ σύμπασα 
ἡ γῆ τοῦ γνῶναι τὸν κύριον, ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι ϑαλάσσας" 
οὐ καλῶς γὰρ, βασιλεῦ, αἵρεσιν ἀποκαλεῖς τὸν Χριστιανισμόν" πολὺ γὰρ 
αἵρεσις Χριστιανισμοῦ κεχώρισται " -ἀριστιανισμὸς γὰρ τοῦ ὄντος" ϑεοῦ 
ἐπίγνωσίς ἐστιν, καὶ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ τῆς κατὰ σάρχα 
ἐπιδημίας οὐτοῦ, καὶ Μωῦύυσέως «δυνεπομένων καὶ τῶν τῆς πολιτείας 
καλῶν τῇ ἀδιαψεύστῳ ϑρησκείᾳ "“ τίνα δὲ ἡμῶν ἔγνως στάσιν καὶ πό- 
λεμον ἀγαπᾶν, οὐχὶ δὲ ὑποτασσομένους ἄρχουσιν, οἷς ἀκίνδυνος ἡ ὑπο- 
ταγή; ὁμονοοῦντας" εἰρηνικῶς ἐν τοῖς φυλάκοις, ἀποτείνοντας πᾶσι τὰς 
ὀφειλάς᾽ τοῖς τὸν φόρον, τὸν φύρον, τοῖς τὸν φόβον, τὸν φόβον, τοῖς 
τὸ τέλος, τὸ τέλος, τοῖς τὴν τιμὴν, τὴν τιμὴν, σπεύδοντας μηδενὶ μηδὲν 
ὀφείλειν , ἢ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους" δεδιδάγμεϑα γὰρ παρὰ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, μὴ μόνον τὸν πλησίον ἀγαπᾶν, ἀλλὰ καὶ. τὸν 
ἐχϑρὸν" εὐποιεῖν, καὶ εὐεργετεῖν τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς, καὶ εὔχεσϑαι 
ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ἡμᾶς καὶ διωκόντων" τί δέ σοι ͵, προσέκρουσε 
τὸ Χριστιανισμοῦ κήρυγμα, ἐξότου ἤρξατο, εἰπέ" ἦρα μή τι νεώτερον 
συμβέβηκεν ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν; οὐχὶ δὲ καὶ ἡ “πολυαρχία εἰς μο- 
ναρχίαν. μετέπεσεν, καὶ «Αὔγουστος ὁ σὸς πρόγονος, ἐφ᾽ οὗ ὁ ἡμέτερος 
σωτὴρ ἐτέχϑη ἐκ παρϑένου καὶ ἐγένετο ὁ πρώην ϑεὸς λόγος ὧν ἄν- 
ϑρῶπος. δι᾽ ἡμᾶς, μόνος" οὐχὶ αἰῶνα ὅλον ἐβασίλευσεν πεντήκοντα ὅλοις 
ἐνιαυτοῖς καὶ ἑπτὰ πρὸς μῆσιν ἄλλοις, Ἀρατήσας τῆς τῶν Ῥωμαίων 
ἀρχῆς καὶ μοναρχήσας ὡς οὐδεὶς ἕτερος τῶν πρὸ αὐτοῦ; οὐ πᾶν φῦλον 
αὐτῷ ὑπετάγη; καὶ ἡ πρότερον ἀμιξία τῶν ἐθῶν καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους 
μῖσος διελύϑη ἐκ τῆς τοῦ σωτῆρος. ἡμῶν ἐπιδημίας. ἡ σύγκλητος εἶπεν" 
ναὶ, ταῦτα οὕτως ἔχει, ὡς εἶπας, ᾿Ιγνάτιε. ἀλλὰ τοῦτο ἀγανακτοῦμεν, 
ὅτι, τὴν περὶ τοὺς ϑεοὺς ϑρησκείαν κατέλυσεν. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ὦ λαμ- 
πρὰ γερουσία, ,ὥσπερ τὰ ἀλογώτερα τῶν ἐθνῶν καϑυπέταξε τῇ “Ῥωμαίων 
ἀρχῇ, ἣν οἱ Ἡμέτερον λόγοι σιδήραν “ῥάβδον ἀποκαλοῦσιν, οὕτως καὶ 
τὰ πονηρὰ ἀπὸ τῶν ἀνϑρώπων ἐξήλασε πνεύματα, ἕνα καὶ μόνον 
καταγγείλας τὸν ἐπὶ πάντων ϑεόν. καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς 
πικρᾶς αὐτῶν δουλείας ἀπήλλαξεν, αἱμοβόρων καὶ ἀνιλέων ὦ ὄντων αὐτῶν. 
οὐ τῷ ϑανάτῳ τῶν φιλτάτων ὑμῶν ἐνετρυφῆσαν τ" οὐκ ἐμφυλίοις πολέ- 
μοις ὑμᾶς ἐμίαινον ; ; οὐκ ἀσχημονεῖν ὑμᾶς ἠνάγκαξον γυμνοὺς ϑεατρί- 
ζοντες, καὶ τὰς γυναῖκας ὑμῶν γυμνὰς ὡς ἐν αἰχμαλωσίᾳ πομπεύοντες," 

1) Εογίο ἰὸρ. αὐτοῦ. ὅ) ὁμογοοῦντες Ὑαί. 

2) ἐκλάμπουσα Υαϊ. θ) τῶν ἐχϑρῶν Υαι. 
9) τοῦ ὄντος ὄντως δαί. 1) ὑϑμ 
4) χαὺ μωυσέως συνεπομένω καὶ " ἣ ναὶ 

τῆς τῶν πολιτείας χαλῶν τῆ αδια- 8) ἐνεξρικρώσοιν Ν : 
ψευστα (ϑὶπο ἀροθηία) ϑρεσχεέα γα. 9) πομπεύοντας ὟΥαί. 
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αἵμασι κοινοῦντες τὴν γῆν, καὶ τὸν χαϑαρὸν ἀέρα ἀκαϑαρσίαις ϑολοῦν- 

τες; ἐρωτήσατε Σκχύϑας, εἰ μὴ τῇ ᾿Δρτέμιδι ἀνθρώπους ἔ ἔϑυον᾽ πάντως 

γὰρ ὑμεῖς ἀρνεῖσϑε αἰσχυνόμενοι τὴν τῷ Κρόνῳ σφαττομένην παρϑένον. 

καὶ “Ἕλληνες ἐγκαυχῶνται ἐπὶ ταῖς τοιαυταις ἀνθρώπων ϑυσίαις, παρὰ 
βαρβάρων τὸ τοιοῦτον παραλαβόντες κακόν. Τραϊανὸς εἶπεν" νὴ τοὺς 
ϑεοὺς͵ ἐκπλήττομαί σε, ᾿Ιγνάτιε τῆς πολυμαϑίας, εἰ καὶ μὴ ἐπαινῶ 
τῆς ϑρησκείας. Ἰγνάτιος εἰπεν᾽ καὶ τί κατέγνως τῆς ϑρησκείας ἡμῶν 
τῆς ϑείας: Τραϊανὸς εἶπεν" ὅτι τὸν δεσπότην ἥλιον οὐ προσπυνεῖτε, 

οὔτε τὸν οὐρανὸν, οὐ τὴν ἱερὰν σελήνην τὴν πάντροφον. ᾿Ιγνάτιος 
εἶπεν" καὶ τίς ἂν ἕλοιτο, βασιλεῦ, προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τὸν ἐν σχήματι 
ὄντα, τὸν ἐν αἰσϑήσει ὑποπίπτοντα καὶ ἀποβάλλοντα καὶ πάλιν ἐκ 
πυρὸς ἀναλαμβάνοντα τὴν ἀποβληϑεῖσαν ᾿ϑερμότητα, τὸν [ἐν] ἐκλείψει, 
οὔπω μενόντα, 0 τὸν μὴ δυνάμενὸν ποτὲ ἀμεῖψαι τὴν ἑαυτοῦ τάξιν παρὰ 
τὴν γνώμην τοῦ ἐπιτάξαντος αὐτῷ τὸν δρόμον τελεῖν; οὐρανὸς δὲ πῶς 
προσκυνητὸς, δ νέφεσι καλυπτόμενος. ὃν ὡσεὶ δέῤῥιν ἐξέτεινεν ὁ δημι- 
ουργὸς καὶ ὡς καμάραν ἔπηξεν καὶ ὡς κύβον ἥδρασεν; ἢ σελήνην 
αὐξοῦσαν καὶ μειουμένην καὶ πάϑεσιν ὑποκειμένην; ἀλλ᾽ ὅτι λαμπρὸν 
τὸ φῶς ἔχουσιν, διὰ τοῦτο προσχυνεῖσϑαι ὀφείλουσιν, οὐ πάντως ἀλη- 
ϑὴς ὁ λόγος. εἰς φαῦσιν γὰρ ἀνϑρώποις δ ἀλλ᾽ οὐκ εἰς προσκπύνησιν 
ἐδόϑησαν᾽ πεπαίνειν καὶ ϑερμαίνειν τοὺς ,"αρποὺς προσετάχϑησαν, λαμ- 
πρύνειν τὴν ἡμέραν καὶ φωτίζειν. τὴν νύκτα" καὶ οἵ ἀστέρες τοῦ οὐ- 
ραγνοῦ εἰς σημεῖα ἐτάχϑησαν καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς τροπὰς καὶ τῶν τὴν 
ϑάλασσαν πλεόντων παραμυϑίαν" ἀλλ᾽ οὐϑὲν τούτων προσχυνητὸν, οὐχ 
ὕδωρ, ὃν Ποσειδῶνα καλεῖτε, οὐ πῦρ, ὃν Ἥφαιστον λέγετε, οὐκ ἀέρα, 
ὃν Ἥραν ὀνομάζετε͵ οὐ γῆν, ἣν “Ζημῆτραν καλεῖτε, οὐ καρπούς" ταῦτα 
γὰρ πᾶντα κἂν ῇ πρὸς σύστασιν ἡμετέραν, ἀλλ᾽ ὅμως φϑαρτά εἶσι καὶ 
ἄψυχα. Τραϊανὸς εἶπεν" οὐ καλῶς ἔλεγον ἐν ἀρχαῖς, ὅτι σὺ εἶ ὁ ἀνα- 
στατώσας τὴν ἀνατολὴν, μὴ σέβεσϑαι τοὺς ϑεούς ; ̓Ιγνάτιος εἶπεν" καὶ ἀγανα- 
κτεῖς, ῶ βασιλεῦ, ὅτι τὰ μὴ ὄντα προσκυνητὰ παραινοῦμεν μὴ σέβειν, 
ἀλλὰ τὸν ϑεὸν τὸν ἀληϑινὸν, τὸν ζῶντα, τὸν ποιητὴν ἀὐραϑοθενα καὶ 
γῆς, τὸν μονογενῆ υἱὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦμα; αὐτῇ γὰρ 
μόνη ἀληϑὴς ϑρησκχεία κρατοῦσα καὶ ὁμολογουμένη ϑειοῖς τε καὶ πνευ- 
ματικοῖς. δόγμασιν ἁβρυνομένη" ἡ δὲ καϑ᾽ ὑμᾶς διδασκαλία τοῦ ἕλλη.- 
νισμοῦ ἄϑεος, πολυϑεία εὐανάτρεπτος ἀστάτως περιφερομένη, ἐπ᾽ οὐ- 
δεμιᾷ βεβαιώσει ἑστηκυῖα" ἡ γὰρ ἀνεξέλεγκτος" σταιδεία πλανᾶται" πῶς 
γὰρ οὐκ ἔστι παντοίων λόγων ψεύδων πεπλανημένη, ποτὲ μὲν λέγουσα, 
δώδεκα εἶναι τοὺς καϑόλου τοῦ κόσμου ϑεοὺς, πάλιν δὲ πλείονας ὑπει- 
ληφυΐα; Τραϊανὸς εἶπεν᾽ οὐκ ἔτι σου φέρω τὴν ἀλαζονίαν" δεινῶς γὰρ 
ἡμῶν κατακερτομεῖς, στωμυλίᾳ λόγων νικᾶν ἡμᾶς ϑέλων. ϑῦσον οὖν" 
ἀρκεῖ γάρ, σοι, ὅσα κατεῤῥητόρευσας ἡμῶν. εἰ δὲ μή γε, πάλιν σε αἶκι- 
σάμενος ὕστερον ϑηρίοις σε παραδώσω. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" ἕως πότε 
ἀπειλεῖς, καὶ οὐ ποιεῖς ἃ ἐπαγγέλλῃ; ἐγὼ γὰρ Χριστιανός" εἶμι καὶ οὐ 
ϑύω πονηροῖς δαίμοσιν, ἀλλὰ ,προσχυνῶ τὸν ἀληϑινὸν ϑεὸν τὸν “πατέρα 
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν φωτίσαντά μξ φῶς γνώσεως, τὸν ἀνοί- 
ξαντά μου τοὺς ὀφϑαλμοὺς εἰς κατανόησιν τῶν ϑαυμασίων αὐτοῦ" 

αὐτὸν γὰρ τιμῶ καὶ σέβω" αὐτὸς γὰρ ϑεός ἐστι καὶ κύριος καὶ βασι- 

10) οὗ πομένοντα (510) γί. 11) ἀγνεξέλεκτος γαῖ. 
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λεὺς, ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης. Τραϊανὸς εἶπεν" κραβατοπυρίαις 
σε ἀναιρῶ, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" καλὸν, ὦ βασιλεῦ, ἥ 
ἐκ κακῶν μετάνοια, ἡ δὲ ἐξ ̓ ἀγαϑῶν ὑπόδικος ἐστιν᾿ ἐπὶ τὰ κρείττω 
γὰρ χρὴ τρέχειν ἡμᾶς, οὐκ ἐπὶ τὰ χείρονα. Τραϊανὸς εἶπεν" τοῖς ὄνυξι 
τὸν νῶτον αὐτοῦ καταξέσαντες λέγετε αὐτῷ" πείσϑητι τῷ αὐτοκράτορι, 
καὶ ϑῦσον τοῖς ϑεοῖς κατὰ τὸ δόγμα τῆς ̓ συγκλήτου. Ἰγνάτιος είπεν " 
ἐγὼ τὸ δόγμα τοῦ ϑεοῦ φοβοῦμαν τὸ λέγον" οὐκ ἔσονταί, σοι ϑεοὶ ἕτεροι 
πλὴν ἐμοῦ, καὶ ὁ ϑυσιάζων ϑεοῖς ἑτέροις ἐξολοϑρευϑήσεται. συγκλήτου 
δὲ καὶ βασιλέως παρανομεῖν με κελευόντων οὐκ ἀκούσω" οὐ λήψῃ" γὰρ 
πρόσωπον δυνάστου, οἵ ϑεῖον νόμοι διαγορεύουσιν, καὶ οὐκ ἔσῃ μετὰ 
πολλῶν ἐπὶ κακίᾳ. Τραϊανὸς εἴπεν᾽ ῦξος σὺν ἁλσὶ “καταχέετε αὐτοῦ 

τῶν πληγῶν. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" πάντα μον ταῦτα ὑπὲρ τῆς τοῦ ϑεοῦ 
ὁμολογίας γινόμενα ἴσϑι μισϑῶν εἶναι πρόξενα. οὐκ ἄξια γὰρ τὰ παϑή- 
ματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφϑῆναι. 
Τραϊανὸς εἶπεν" φεῖσαι σεαυτοῦ λοιπὸν, ἄνερ, καὶ εἶξον τοῖς προστατ- 
τομένοις σοι, ἐπεὶ είφοσι χρήσομαι κατά σου βασάνοις. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" 
τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; ϑλίψις ἢ στενοχωρία, 
ἢ διωγμὸς, ἢ λιμὸς . ἢ γυμνότης, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα; πέπεισμαι 
γὰρ, ὅτι οὔτε ζωὴ, οὔτε ϑάνατος ἐχστῆσαί μὲ τῆς εὐσεβείας. δυνηϑή- 
σεται, ,“ϑαῤῥήσαντα τῇ δυνάμει τοῦ «Χριστοῦ. Τραϊανὸς εἶπεν οἶει 
νιρῆσαί μὲ τῇ καρτερίᾳ; φιλόνικον γὰρ ζῶον ὁ “ἄνϑρωπος. ᾿Ιγνάτιος 
εἶπεν" οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πιστεύω τῷ ϑεῷ, ὅτι ἐνίκησα καὶ νικήσω, ἵνα 
πεισϑῇς, ὁπόσον μεταξὺ εὐσεβείας καὶ ἀσεβείας. Τραϊανὸς εἶπεν 
λαβόντες αὐτὸν καὶ περυϑέντες αὐτῷ σίδηρα καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ 
ἀσφαλισάμενοι εἰς τὸ ξύλον, βαλλετε" αὐτὸν εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν, 
καὶ μηδεὶς αὐτὸν ὅλως ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς ὁράτω" καὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ 
τρεῖς νύκτας ἄρτον μὴ φαγέτω, ἵνα μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας ϑηρίοις 
βληϑεὶς οὕτω τοῦ ζῆν ὑπεξέλϑη. ἡ σύγκλητος εἴπσεν ̓ καὶ ἡμεῖς σύμ- 
ψηφοι τῆς κατὰ αὐτοῦ , ἀποφάσεως γινόμεϑα᾽ πάντας γὰρ ἡμᾶς ἐνύ- 
βοισε μετὰ τοῦ αὐτοχράτορος, μὴ εἴξας ϑῦσαι τοῖς ϑεοῖς, ἀλλ᾽ εἶναι 
Χριστιανὸς διαβεβαιούμενος. ᾿Ιγνάτιος εἶπεν" εὐλογητὸς ὁ ϑεὸς καὶ 
πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃς τῇ πολλῇ αὐτοῦ ἀγαϑό- 
τῆτι ἠξίωσέ με, κοινωνὸν τῶν. παϑημάτων τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ γενέσϑαι 
καὶ μάρτυρα τῆς ϑεύτητος αὐτοῦ ἀληϑῆ καὶ πιστόν. 

Ι. Τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ Τραϊανὸς προσκαλεσάμενος τὴν σύγκλητον 
καὶ τὸν ἔπαρχον πρόεισιν ἐπὶ τὸ ἀμφιϑέατρον, συνδραμόντος χαὶ τοῦ 
δήμου Ῥωμαίων" ἤκουσαν. γὰρ, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Συρίας μέλλει ϑηριο- 
μαχεῖν" καὶ ἐκέλευσεν ὁ αὐτοκράτωρ εἰσαχϑῆναι αὐτόν. ὡς δὲ ἐθεάσατο 
αὐτὸν, ἔφη πρὸς αὐτόν᾽ ἐγὼ ϑαυμάζω, ὅτι ἕξῇς μετὰ τοσαύτας αἰκίας 
καὶ τοσαύτην. λιμόν. καὶ νῦν πείσϑητί μον; ὅπως καὶ τῶν προκειμέ- 
νῶν κακῶν ͵ ἀπαλλαγῇς" καὶ ἡμᾶς τοῦ λοιποῦ φίλους ἕξεις, ᾿Ιγνάτιος 
εἶπεν" ἔοικάς μον “μορφὴν μὲν ἔχειν ἀνθρώπου, τρόπους δὲ ἀλωποῦ 
σείοντος μὲν τῇ κέρκῳ, ἐπιβουλεύοντος δὲ τῇ γνώμῃ, φιλανϑρώπου θή- 
ματα πλαττόμενος καὶ βουλευόμενος μηδὲν ὑγιές. ἄχκουξ γοῦν μετὰ 
παῤῥησίας, ὡς οὐδείς μοι λόγος ἔσται' τοῦ ϑνητοῦ καὶ ἐπικήρου βίου 

12): λείψει γαϊ. 1) Βονί ἐστὶ, 
18)3βάλετε γα. ᾿ 
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τούτου διὰ Ἰησοῦν, ὃν ποϑῶν ἄπειμι πρὸς αὐτόν" σῖτος γάρ ἐστιν 

ἀϑανασίας καὶ πόμα ζωῆς αἰωνίου. ὅλος αὐτοῦ εἰμὶ καὶ πρὸς αὐτὸν 

ἐχτέτακά μου τὴν διάνοιαν" καὶ ὑπερορῶ σου τὰ βασανιστήρια, καὶ 
τῆς δόξης σου διαπτύω. Τραϊανὸς είπσεν " ἐπειδὴ ἀλαζών ἐστι καὶ ὑπερ- 
ὄπτης, δύο λέοντας ἐπ᾽ αὐτὸν ἐάσατε, ὅπως μηδὲ λείψανον αὐτοῦ ὑπολεί- 
πῶνται. ὡς δὲ ἐθεάϑη τὰ ϑηρία, ᾿ϑεασάμενος αὐτὰ ὁ μαχάριος ἔφη πρὸς 
τὸν δῆμον᾽ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, τοῦ δὲ ἀγῶνος ϑεαταὶ, οὐ φαύλης τινὸς 
ἕνεκα μομφῆς ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾽ ἕνεκα εὐσεβείας" σῖτος γάρ εἶμι τοῦ 
ϑεοῦ καὶ δι᾽ ὀδόντων ϑηρίων ἀλήϑομαι, ἵνα ἄρτος καϑαρὸς γίνωμαι. 
ἀκούων δὲ ταῦτα ὁ Τραϊανὸς, μεγάλως ἐξεπλήττετο λέγων " μεγάλη ἡ 
ὑπομονὴ τῶν Χριστιανῶν᾽ τίς γὰρ Ἑλλήνων ἢ βαρβάρων ὑπέμενεν τοιαῦτα 
παϑεῖν ἕνεκα ϑεοῦ ἰδίου, οἷα οὗτος, ὑπὲρ οὗ πεπίστευχε, πάσχει; ᾿Ιγνάτιος 

εἶπεν" οὐκ ἀνϑρωπίνης δυναμεώς ἐστι τὸ στέργειν τὰ τοιαῦτα, προϑυ- 
μίας δὲ μόνης καὶ πίστεως ἐμ νὴν εἰς μῦλορθουον Χριστὸν. 

Καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἔδραμον πρὸς αὐτὸν οἱ λέοντες, καὶ 
ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν. προσπεσόντες ἀπέπνιξαν αὐτὸν μόνον, οὐκ 
ἔϑιγον αὐτοῦ ὩΝ σαρκῶν, ἵνα τὸ λείψανον αὐτοῦ ἣν φυλακτήριον. τῇ 
Ῥωμαίων πόλει, ἐν ἡ καὶ Πέτρος ἐσταυρώϑη, καὶ Παῦλος ἀπετμήϑη 
τὴν κεφαλὴν, καὶ ᾿Ονήσιμος ἐτελειώϑη ἐν δόξη ἔιξκρο. 

Ὁ δὲ Τραϊανὸς ἐξαναστὰς, ἐν ϑαυμασμῷ ἦν ἐκπληττόμενος. ἥκει 
δὲ αὐτῷ καὶ γφράμμ ατὰ παρὰ Πλινίου Σεκούνδου “ἡγεμῶνος, κινηϑέντος 
ἐπὶ τῷ πλήϑει τῶν γενομένων μαρτύρων ὡς ἀτρώτως ὑπὲρ τῆς πίστεως 
ἀναιρεϑέντων, ἅμα δὲ ἐν τῷ αὐτῷ μηνύοντα: μηδὲν ἀνόσιον, μηδὲ 
παρὰ τοὺς. νόμους πράττειν αὐτοὺς, πλὴν τοῦ γε ἅμα τῇ ἑῴᾳ διεγειρο- 
μένους καὶ τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ δίκην προσκυνεῖν καὶ ὑπὲρ τούτου 
δίκην ὑπέχειν" τὸ δὲ μοιχεύειν καὶ φονεύειν "καὶ τὰ συγγενῆ τούτοις 
ἀϑέμιτα πλημμελήματα, καὶ αὐτοὺς ἀπαγορεύειν, πᾶντα δὲ πράττειν 
ἀκολούϑως " πρὸς αὐτὸν [γέγφαπται,} Τραϊανὸν ἐπ᾽ ἐννοίᾳ λαβόντα 
τὰ κατὰ τὸν μακάριον καὶ ἅγιον ᾿Ιγνάτιον προβάντα -- ἦν γὰρ πρό- 
μαχος τῶν λοιπῶν μαρτύρων --- δόγμα τοιοῦτον τεϑηκπέναι, τὸ Χριστι- 
ανῶν φῦλον ἐκζητεῖσϑαι μὲν, εὑρεϑὲν δὲ μὴ ἀναιρεῖσϑαι." τὸ δὲ λεί- 
ψανον τοῦ μακαρίου ᾿Ιγνατίου͵ ἐκέλευσε τοῖς ϑέλουσι πρὸς ταφὴν ἀκω- 
λύτωξ ἔχειν. οἵ δὲ κατὰ τὴν Ῥώμην ἀδελφοὶ, οἷς καὶ ἐπεστάλκει, “ὥστε 
μὴ παραιτησαμένους αὐτὸν τῆς ποϑουμένης μαρτυρίας ἀποστερήσειν" 
ἐλπίδος, λαβόντες αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀπέϑεντο ἐν τόπῳ, ἔνϑα ἦν ἐξὸν 
ἀϑροιξομένους αἰνεῖν τὸν ϑεὸν καὶ τὸν πύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν “Χριστὸν 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐπὶ τῇ τελειώσει τοῦ ἁγίου καὶ μακαρίου ἐπι- 
σχόπου καὶ μακαρίου μάρτυρος ᾿Ιγνατίου ̓  μνήμη γὰρ δικαίων μετ᾽ ἐγ- 
κωμίων γίνεται. 

Οἶδεν δὲϊ τὸ μαρτύριον αὐτοῦ Εἰρηναῖος ὁ “Τουγδούνου ἐπίσκοπος, 
καὶ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ μνημονεύει "λέγων οὕτως᾽"Ἑ εἴρηκέ τις τῶν 
ἡμετέρων διὰ τὴν πρὸς ϑεοῦ μαρτυρίαν παφαδοϑεὶς εἰς ϑηρία, ὅτι 
σῖτός εἶμι τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ δι᾽ ὀδόντων ϑηρίων ἀλήϑομαι, ἵνα καϑα- 
φὸς ἄρτος γένωμαι." καὶ Πολύκαρπος δὲ ὁ ἐπίσκοπος τῆς Σμυρναίων 

2) ΡΙΊη. ἘρΡ. Χ, 96. 5) αὐτοῦ ἱἰπδουῖ γαί, 
9) ΡΙη. Ἐρρ. Χ, 97. 6) ἴγϑη. δάν. ᾿δϑῖ. Υ, 28, 
4) ἀποστερήσει Υαί, 
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παροικίας. τούτων μνημονεύει λέγων᾽ παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, πειϑαρ- 
χεῖν καὶ ἁσλεῖν πᾶσαν ὑπομονὴν, ἣν εἴδετε κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς, οὐ μόνον 
ἐν τοῖς μακαρίοις ̓ Ιγνατίῳ καὶ Ῥούφῳ καὶ Ζωσίμῳ καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς 
τοῖς ἐξ ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Παύλῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ πεπιστευκύσιν, 
ὅτι οὗτοι πάντες οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον, οὐδ᾽ εἰς κενὸν ἐκοπίασαν, 
ἀλλ᾽ ἐν πίστει καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ὅτι εἰς τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς 

τόπον εἰσὶν παρὰ πυρίῳ, ῷ καὶ συνέπαϑον" οὐ γὰρ τὸν νῦν αἰῶνα 
ἠγάπησαν, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποϑανόντα Χριστὸν καὶ ἀναστάντα 
ἐπόϑησαν. ἧ καὶ μετὰ βραχέα δέ" τὰς ἐπιστολὰς ̓ Ιγνατίου τὰς πεμφϑείσας 
ἡμῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἄλλας, ὅσας εἴχομεν παρ᾽ ἡμῖν ἐπιστολὰς, ἔπεμψα 
ὑμῖν, καϑὼς ἐνετείλασϑε᾽ αἵτινές εἰσιν ὑποτεταγμέναι τῇ ἐπιστολῇ 
ταύτῃ ἐξ ὧν μεγάλως ὠφεληϑήσεσϑε᾽ περιέχουσι, γὰρ πίστιν καὶ ὑπο- 
μονὴν τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 

Τοιοῦτον γὰρ ᾿Ιγνατίου τὸ μαρτύριον᾽ διαδέχεται δὲ μετ᾽ αὐτὸν τὴν 
᾿ΑΔντιοχείας ἐπισκοπὴν Ἥρων. καὶ ἔστιν ἡ μνήμη. τοῦ ϑεοφιλεστάτου 
καὶ γενναίου μάρτυρος τυ 5 μηνὶ “4 εκεμβοί οίῳ κ΄ χάριτι τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Δμήν. 

4 

1) Βα σα 36 1115. ὁ. 9. 8). 1014... ο. 19. 



ΤΟΥ ΑΔΓΙΟῪ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟῪ 

ἘΠΙΣΚΟΠΟῪ ΣΜΎΡΝΗΣ ΚΑῚ 

ΤΙΕΡΟΜΑΡΤΎΡΟΣ 

ΠΡΟΣ 

Ὁ. ΑΥΥΙΠΗΓΞΙΟΣΝΥ ΣΝ 
ἘΠΊ ΣΤΟΘ ΛΠ: 

Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
πρεσβύτεροι τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
Θεοῦ τῇ παροικούσῃ, Φιλίπ- 
πους " ὅ ἔλεος ὑμῖν" καὶ εἰρήνη 
παρὰ Θεοῦ παντοχράτορος καὶ 
κυρίου" ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν πληϑυνϑείη. 

ΣΑΝΟΤῚ ΡΟΙΓΥΘΛΆΡΙ 

ΜΥΒΝΑΕΌΟΒΟΌΝ ΕΡΙΒΟΟΡΙῈΕΤ 

ΗΙΕΒΟΜΑΆΒΤΥΒΙΒ. 

ΑΠ) 

ΡΗΙΠΠΙΡΡΕΝΒΕῈΒ. ΕΡΙΒΤΟΠΙΑ. 

ΡΟΙγΟαΡΡιι5. οἱ 4 ΟΠ 60 ΡΓ68- 
θυ ΟΣ Θοο]οβίαθ Ποὶ, {ἃ Ρ6- 
ΓΟΡΤΙηαί. ΡΠΠΡΡΙ5 : Μ]56Γ- 
ὁοΟΥ Ια νο}}5 οἵ ρμρὰχ ἃ [)60 
ΟἸΠΠΙΡΟίθη 6. οἱ ἃ ΒΟΙΠῸ [681 
Ομ Ἰβίο βαϊναίουα ποϑίγο πηι}- 
ΠΡΙΙοΘίαΙ. 

ἘΊΝΟΙΡΙΤ ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΒΕΛΤῚ ΡΟΠΥΟΛΕΡΙ ΒΜΥΒΝΑΕΟΒΌΝ ΕΟΟΠΕΒΙΔΕ ἘΡΙΒΟΟΘΡΙ 

Αἢ ΡΗΠΠΙΡΡΕΝΘΕΝ. 

ΡοΟΪγοάΓΡιιβ" οἱ 4πὶ οὐπὶ 60 58ιπΐ Ῥγοβθγίουὶ Ἐσο δᾶ δὶ, 486 οδί 
ῬΆΠΙΡΡΙΒ: ΠΙΒΘΓΙΟΟΓ ἤἴὰ νΟΡῚ5. οἱ Ρὰχ ἃ 60 οηπίροίθηΐθ οἱ [θ581 
Ομγιδίο ϑαϊναίογο "οβίγο Δηοῖ. 

1) χὰ ᾿πβουριϊο ἴῃ (οἀά. ΒΟΡΟΥ. 
ὙοΥϑΙοπΐ Οοἰο] ο πᾶ 6. ΟΟΡΓΘΟΙΙΟΥΙ Δοοοβϑὶί 
πιο ΡΙ ἰδέ] [αἰϊπὰ γνϑίμ5 Ἰηΐορτα.. (Π8 1 
ἀποθιβ ΒΙΡΙΙ]οἵμθοδς γαΐίο. Ν55. ἤθρ. οἱ 
ΡᾺ]. δάἀϊαίιι5. οὐμοπ ανὶ. ΑΥρυπηθηΐα [0 115 
ἘΡ᾿ βίοι αθ' {{π||ὸ ΠΠουπὶ (οάϊοιιμη. οἰ 16 
πα] δίπιΓ. 

2) φιλέππους ἸΔοοθβοπ5 ΤΘΒΕ {|| ΟΧ 
Υ, φιοά τ ροῦὶο οἰΐαιῃ πῃ Ὁ ; φιλέπποις 
ΒΟΊΙ,Ρ οὐ ΠΡΡῚ δαί βου  Π ΠΡ 6581. 
Ταμη. ΟΡὶ5. ογαὶ ἐν ργδθροβιἴοπο. ὕγὰ- 
{πὸ ἀϊοθπαϊ ταϊο Οὐοανυ, ἴῃ [ΠΒΟΤ]ρί. 
Ἐρ. αἴγοι!. Βιηγγπθηβίιη 6 ῬΟΪγΟαΡΡΪ 
Μαρίγτῖο. ϑΔΘρΙ 5. ΔΠΓΘΠῚ 4πὶ ΘΧΟΠΊΡ ΙΓ 
γαϊϊοαπιπὶ ὀχαγανὶῖ, ὁ Ἰονὶ ἰγαοίιι ἃ α0 
Θοπ 41 εἰσι: ἃ αιοὰ ὃχ οἷπβ νὰν, [θοἱ. 
δὰ ρίβίο!αβ Βανπα θα. οἱ Ἰβπα!} [πἰ6}- 
ΡΟ]. ἃ τη6. 8|18{15,. 5815. ΒΡ ΘΙ ΠΙΙ6 1ῃ16}}}-- 
565. Ομᾶγο ἴῃ εἰταὶ δ ἴνεο ἀοίου [5 ἸΠΠΪ 5 

(οὐ οῖ5. Υ ΤΟΙ {π|5. ΠΟ ΒΘΠΡΟΙ δἃπίθρο- 
ποπήὰα οϑί. θεοί (δ! }Π 1 1 0}}}: ὁἢ6. βορρὶ- 
ΟΥμὰ ἴῃ ΕἼΠΡΡΙ, μογοογηναν θην ἱπηι 168. 
αἴνς 5 ρί. ΟἹ π 15. ἤόοιι. 1 ρΡ. δά ον. 

8) ἡμῖν 6. 

4) χυρίου οἴη. ΕΟΡΥ͂ νεῖ. ἴηϊ. 

1) Τίὰ 464] οχ βδθρ., τθὶ ᾿πβορίο: 
]ιοῖρὶι Εριϑίοία ὑϑαϊὶ Ροϊϊοανγρὶ ϑηιίγηθο- 
γῆν οοοἰοδὴθ οριδοορὶ αὐ Ρ)αϊρροηδο 5 οοη-- 
ἤιηιαπίὶς ἤάοην δονηι. ἴῃ Ῥὰ].: ]ηοῖρτ! 
ορΊβίοία ὑοαϊὶ γμοϊμεανρὲ ἠιαγίμνὶ5 Θρ δοορὶ 
89 οΥγηι αἰδοϊριὶ το απηὶδ ουαπῃοὶδίο 
αὐ ρἰμἰίρρθπδες ἑοπ ἢν ηναη 5 ἢάηιν Θογιὴι. 
Τὰ}... ἱπὴρη.: δ. Ροϊψοαγρὶ Μαγίψνὶδ, δηνγ- 
γιαθογην Εἰ ριδοορὶ, αἰϊδοὶρι! δι. Ἰοϊαπηῖς 
Ευαπηοϊίδίαο, αὐ ΡΠ ρροηδο5 Ερϊϑδίοϊα. 

2) Ροϊϊοαγριι5 Ῥαὶ, Ἀθρ. 
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Ι.- Μανδ οὐ θοηϊρηϊαίθην οὐσα [γΓαΐγο5 υἱπιοίοβ οἱ οὐ βάδην ἢν ηναηι. 

Συνεχάρην ὑμῖν μεγάλως ἐν 
κυρίῳ" ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, δε- 
ξαμένοις" τὰ μιμήματα τῆς ἀλη- 
ϑοῦς ἀγάπης, καὶ προπέμψασιν, 
ὡς ἐπέβαλεν ὑμῖν, τοὺς ἐνειλημ- 
μένους τοῖς ἁγιοπρεπέσι, δεσμοῖς, 
ἅτινά ἐστιἣ διαδήματα τῶν ἀληϑῶς 
ὑπὸ Θεοῦ καὶ τοῦ ,πυρίου ἡμῶν 
ἐκλελεγμένων " “αὶ ὅτι ἡ βεβαία 
τῆς πίστεως ὑμῶν ῥίζα, δξ3 ἀρ- 

χαίων καταγγελλομένη χρόνων, μέχρι 
νῦν διαμένει, καὶ καρποφορεῖ εἰς 
τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, 
ὃς ὑπέμεινεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν 
ἡμῶν ἕως ϑανάτου καταντῆσαι, 
οδυ" ἤγειρεν ὁ Θεὸς, λύσας τὰς 
ἀπένος τοῦ ἄδου.. Εἰς ὃν οὐκ 
ἰδόντες" πιστεύετε, πιστεύοντες δὲ 
ἀγαλλιᾶσϑε ζοῦν ἀνεκλαλήτω καὶ 
δεδοξασμένῃ ““ εἰς ἣν πολλοὶ ἐπι- 
ϑυμοῦσιν εἰσελϑεῖν, εἰδότες ὅτι 
»χάριτί"" ἐστε σεσωσμένοι, οὐκ ἐξ 
ἔργων, ς ἀλλὰ ϑελήματι Θεοῦ, διὰ 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

γᾷ ὁ 

ΜΆΡΠΟΡΟΙΘ ΘΟΗ ΘΑ Υ 8115. 511 Υ0- 
"15 ἴῃ Ποιηΐηο ποϑβίγο [65π ΟΠ γἰβίο, 
{πο νοῦ ΘΠαν (ἃ 15. Πρ Π 65 511- 
βορρίβίϊς, οἵ φαοά ργοῦΐ ἀθοι νος, 
ΘΟ αἰ Θ5{15. 605, 4] ΠΗ] 1ΟΔ{1 δαιηΐ 
ὙΙΠΟΙΠ 5, 4πᾶθ 5ΔΠΟΙΙ5 ΘΟΠΥΘΗΠΙΗΐ, 
4πδθαιιθ ἀϊδἀθηηαία 5ιιπΐ ΘΟΓΠ, 4 
γΟΥ6 διηΐ ἃ ἤ60 οἱ Ποηπο ΠΟΚίΓῸ 
ΘΙθοΙ; οἱ φιοά ἤἥγπιὰ [ἀοὶ νοϑίγα 
ΓΔΪΧ, ἃ Δη ΓΙ. (ΘΙ ρου θιι5 δη- 
ΠαποΙαΐα, ἀβαπθ δίίπιιο ρου ιπᾶποΐ ἂο 
[Ραοίαπ αἴογε ἴῃ ΠοιηΐηΟ ΠΟΒ[ΓῸ 
Ιοϑὰὰ ΟΠγιβίο, {π| ρ1Ὸ ρθοοδί5. πὸ- 
5[Γ15. ΠΒΩ6Ὰ6 ἃά ΠηοΓίθιη ἀθυΘ ΓΘ 811- 
5{Πηπ||, 4π6ΠῚ ΓΘϑβοιίανι! Π 6115, 50- 
᾿αὉ15 ἀΟΙΟΡΙθ 5. ̓ πἰθγ πη! 91π 46} 
Π0η νἱιἀθηΐίθβ οὐρά 15, ογθάθηίοϑ 
δαΐθ ΘΧΒΕΠ (15. ΔΘ. Π{1{ἃ ΘΠ ΔΡΓΆΒ1Π 
οἱ φονιοαία ’ ἴῃ 4πᾶϊη π1}{Ὶ 46- 
δ: ἀθγᾶηΐ ΙΠίγοῖρο, ϑδοϊθηίθ5 4ποά 
ΘΠ 6515. δα ϊναί!, ΠῸ ἢ 6Χ ΟρΡΟΡΙθ5,' 
504 νοϊιηίαία Π6Ὶ ΡΥ ἴθϑιιμι (ἢν ῖ- 
5{{Π|, 

Οοπρνδία]αία" 51 ὙΟΠ15 τη ση ΠΠ6 6 ἴῃ ΠΟΙΏΪΠῸ ΠΟΒίΡΟ ἴθϑι (Πτὶ- 
50; 5 ΒΟ ΡΊΘ 5 [πη14 0 1Π1ὰ νου θὰ ἀπο σης, 4πᾶπ| οβἰθηα βι15. ἴῃ 115, σαὶ 
ῬΓΔΘΠδδὶ βαηΐ, Υἱγὶς βαποῖῖβ, ἀθοογοβὶθ ΥὙἹ ΠΟΙ] 5. ΘΟΠπΠοχίβ,7 4πᾶ6 5πηΐ 
ΟΟΓΡΌΠδ6. οἰθοίδθ Π 60, {ΠΠπ|8 νϑὶ ΓΘΡῊΪ, ΡῸΓΡ ΠΟΙ ηπ ΠῚ Ποβίγιμη [Θϑιπὴ ΟΠΓΙ- 
βίπιπι ; οἱ 4ἃ ΠΡ ἃ5 6] νοβίναθ ἃ ΡΥ ΠΟΙρΙΟ ἀϑάπὸ ππιηὺ ΡΟΓΠΔΠρὲ 
οἱ ἐγποιΠοαΐ ἴῃ Ποιηΐηο ποβίνοῦ [65πὲ (ΠΡ σίο, {πὶ βαβιίηα!  ργὸ ρθοραίί5 
ΠΟΒΙΡΙΒ ἀ56π6 δά τηογίριῃ : 
πο Γπὶ, ἴθ ΠῚ οἴ πῸΠ νι θυ 15, 
ἀϑριοἰθηΐθα, Ογθ 8: 

Ὅαθ Γθϑιιξοιίαίαν! Π 65, 

ππης ΠῚ ; ἴῃ 
ΣΝ . .- .1" 

ογΓθθηΐο5. δαΐθη σαι 1 {15 σα] ᾿ΠΘ ΠΡ οἱ 

ἀἸ5ϑο νος. ἀΟΙΟΓΘ5 

{πὰρ ἤππῸ ΠΟΙ 

δον Π οαΐο - ἴῃ αποά“ πα} ἀδοἰ ἀογαηΐ ἰπίγοῖγο, 50 θη 65 4ἰὰ ,οΡαίία βαϊνί 
[Δο] ο5ι15," ΠῸΠ 6Χ Ελω; 

5) ἐν χυρίῳ Β 60, ἔπε τῷ χυρίῳ ΕΡΥ. 
60) δεξαμένοιξ 0, π᾿ ΠΠΔΓΡ. 560. Πη8Π. 

δεξάμενος, μοδίοδ ΟΡ] ΓΘΡ έτη. 
1) ἐπέβαλλεν ΟΥ̓. Νοχ ἐνειλημέγους 

6 ΠΡ ΤΟΙΣ Β. Πεΐη. ἁγιοπρεπέ- 
σιν ΟΥ̓ 

8) ἐστιν ΟΥ̓. 
9) ΥἹἱά. ΓΡΉ]. 
10) Δει. 2, 24. 
ἐπ ΎΡοι Ἰ, 8. τὰ 

ΤΌΣ 

12) εἰδόντες 6. γοςο. πιστεύοντες 
δὲ ἀγαλλιᾶσϑε ἀδδυπί ἱπ ΒΟΈΟΡΥ͂, 

584 ἴῃ νοϊαπίαΐθ, Π6ὶ, ΡΥ Ι͂ϑδίιῃ (γι βίθμι. 

13) πολ Ὁ 
14) ἘρΠ65. 2, 8. 9. 

9) σοηρταίΐις Ῥὰ]. 
4) Τὰ ἀθαϊ οχ Βορ. Ρ. οβίοπα 5 να }6.; 

οϑίθη 6 αὶ. 
6) οοπποαὶ Ρᾷ]. ἢθρ. 
6) ποϑβίγο Τϑροϑι! οχ ἢθρ. 

ΥΘΥΒΙΟ Θ,͵ΆΘΟΙ5 ΤΟΒΡοπαθσί. 
7) φιοηι Ῥα]. Βορ. 
8) 6εἰϊ5 δαἰυὶ ἔαοίὶ ῬαΙ., 

[αο Ἀθδ. 

14 [α[1π8 

βαἰυὶ ος[5 
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᾿. ΤΕΥ Υ Ἐ αὦ υἱγίιυίοηι. 

.“Ζιὸ' ἀναζωσάμενοι, τὰς ὀσφύας 
ὑμῶν" "δουλεύσατε" τῷ Θεῷ ἐν 
φόύβῳ' καὶ ἀληϑείᾳ, ὠπολιπόντες 
τὴν κενὴν ματαιολογίαν καὶ τὴν 
τῶν πολλῶν πλάνην, »γπιστεύσαν- 
τες" εἰς τὸν ἐγείραντα τὸν κύριον 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν" ἐκ νεκρῶν, 
καὶ δόντα αὐτῷ δόξαν! καὶ ϑρύ- 
νον ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ" ᾧ ὑπετάγη" 
τὰ πάντα ἐπουράνια καὶ ἐπίγεια" 
ᾧ πᾶσα πνοὴ λατρεύει δῦ ἔρχε- 
ται κριτὴς ἑώντων καὶ νεκρῶν" οὗ 
τὸ αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τῶν 
ἀπενϑούντων αὐτῷ. Ὃ" δὲ ἐγεί- 
ρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. καὶ ἡμᾶς 
ἐγερεῖ, ἐὰν ποιῶμεν αὐτοῦ τὸ ϑέ- 
λημα, καὶ πορευώμεϑα"" ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς αὐτοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν δ 
ἠγάπησεν, ἀπεχόμενοι" πάσης ἀδι- 
κίας, πλεονεξίας, φιλαργυρίας, κα- 
ταλαλιᾶς, ψευδομαρτυρίας" μὴν" 
ἀποδιδόντες χακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἢ" 

ῬΤΟΡίου {πο 5ποοιηοῖ!} [πη Ὸ 5 
γΘδίγοβ βουνα 60 ἴῃ {ογ΄ οἱ 
νου αίθ., ΤΟΙ πΙΘ 65. ᾿π8Π6 νΔΠΠ}0- 
Ταϊαμ οἵ ν] ΟῚ ΘΡΓΌΓΟΙ, «ΓΘ ἀΘΠ65 
ΙΠ πη, (πἱ οιηϊ πη ΠοΟβίγιμ [6- 
δὴ ΟΠ γιδία ἃ τοῦ 15. 5αβοιίαν!, 

ΟΙ4α6. ο]ονίαη ἀθάϊι΄ ἃ βϑίθιῃη δά 
ἀοχίγΓὰπὶ πᾶ: ΟἿΪ ϑβυθιθοία ϑαμὶ 
ΟἸΠηΪὰ ΟΟΟΙΘβίῖὰ οἱ (υγθϑίγια ἢ ΟἿ] 
ΟἸΏΠΙ5 ΒΡΙΓΓΠ 5 ΒΟΥ ; 48] γϑ μη 6 Χ 
ὙἹΨΟΓῚΠῚ οἱ ΠΟΤ ΟΓΙΠ) ; ΟἾΠΠ5 58}- 
σαηρθη ἤθιι5 ΓΘααϊγοῖ ἃ0 115, 4] 
Π0η ΟΓΘάπηΐ ἴῃ {ΠΠπ||. [5 γ6ΓῸ, 4] 
ΙΡ511ΠῚ 5:50] νι} 6 ΠΟΥ 15, οἱ Π05 
50 ΒΟΙ 010, 51 ΓΘΟΟΓ 5. νοΪπη(αΐθιη 
Οἰ5. οἱ 1 Ιρ51|5 πηδηας5 Δ) 1]ὰ- 
ὙΘΙΠΠΠ5, ἃ0 ΟΠ ΘΧΘΡΙΠΠι5 οἃ (86 
056 ἀΠΠοχιῖ, ἀρδιηθηΐίο5 ἃ0 ΟΒΊΗΪ 
115 1Π14, ρα ἀδί!οη6., ἃνδγ ἃ, 0}}- 
ἰΓθοίδι!οη6, [α]50 [ΘΒ ΠΠΠ]ΟΠΙΟ; .Π0 
Γοἀάἀθηΐοβ τη] ῬΓῸ Ιηδῖ0, 60 

ὙΠ. φΡΓΟΡίον χαρά 5ιιοοϊποί! Ππ}θ05 ὙοβίγΓο 5 ΒΟΥ 6 Π60 Οἴμη {{πΠ|0 Γ΄" 
οἱ 1 νου ϊίαίθ : ἀπ 1550 ἰπᾶ πη]  ὙΔῃ]Π]Οαἰο οἱ τι]10 ΘΓΡΟΓΌ. ογβάϊ θ΄ ογροῦ 
οἷ. Μ]Π1ἢ, 4] ΓΤ ΘΒ. 50 ἀν}: ΠΟΙΉΪ ἢ ποβίγιιπ [Θϑῖπὶ ΟΠ γΙδίθμη οΧχ ἸΩΟΡία]5, 
οἱ ἀδαϊι οἱ σἹογίαμι,", οἱ βϑάθμι ἴῃ ἀθχίοσα πᾶ; οαἱϊ βυθίθοία βιμΐ ομπηϊᾶ 
ΟΔΘΙΘ5ϊὰ οἱ ἰθυγβί γα οἱ βῈθίουγᾶπθᾶ : οἱ ΟΠΙΠἶ5 5ΡΙΓ 5. Βουν «αὶ 
ὙΘΠΓΏΓΙΙΒ. δ ᾿πἀΙΟΔΓῸ ὙἱνῸ5. οἱ τηογίιιο8 ; Ομ π|5. ΒΔ Πσ ΪΠ6 πὶ ΓΘ ΄αϊγοῖἦ Πδιις 
4) 6ἷ5. 4] Π0 οΥΘἀϊἀουιπί ἴῃ οι: «πὶ δἱ γθϑαβοιίαν ΘΠ ἃ τηοΓ[ϊ5; 
41 οὐ 205 ΓΘΒΙΙΒΟΙ(ΓΠΡῚ5. δὲ ἰῃ νἱΐα, 51 [ΘΟ Υπἢ115. νοΟΪ μη θη δἷπ5, οἱ 
ΔΙ ΒΕ] ΘΡΊΠΊΔ5. 1 Ἰπὰ ΠΔ{15. ἰρϑῖπ5, οἱ ἀπ] χθυιμηι5 ποῦ ἰρ86. αἰ! οχὶτ; ἃ}- 
5. ΠΠΘΠηΐ65 ΠΟΘ ἃ ΟΠΊΠΙ ἰΠἰπ5{{{1πἃ, μθ. Θϑΐ, ἃ σοποιρ βοθηζία, ἃ}) ἀναγ ἴα, ἃ 
ἀφίγδοίοηθ., ἃ [χ]50 (65.010; (π0η τοάἀθηΐθβ ΠΠΔ]11Π| ΡΓῸ Π8]0, διί 

δρ. Π. 1) ΥἹά. 1 Ῥοίγ. 1,18. Ἐρἢ 65. 0, 
14. Οἰν. ΟἸοιμθπ 15 ἤοηι. 1 ΕΡ. δά ον. ο. 9. 

2) ἰΔοοΡβοηιβ οχ Κὶ ΡΥ ΤοΒ Πα} ΡΓΟη. 
ὑμῶν, 4104 ἁρποβοῖ!. ΟΧ ΠΟΒ( 15. οἰϊὰ μη 
Ο; ἀδθβὶ ἰπιθη ἴῃ Β . Μίπιιβ δοοιγαίο 
1ΠῸ 50.101, Οοαα. Θχμίθογα ἀπολείσον- 
τες. Νὰπι ἰπ ΚΟΥ͂ δδὶ. ἀπολειπόντες 
ΟπΠ ΔΟΟΘηΐ ΔΟΙΒίῖ, σι οχ [Ποῖ βπιο 
ἰάθη οδί ἂς ἀπολιπόντες ἴῃ Β6. 

δὴ ΒΕ: 2, 11. 
4) ΓΡοι. 1, 21. Οὔ σὰς δὰ ΤΙΔ]], 

ε. 9, δα ΟϑγΤη, οἱ ὦ Θὰ ὍΝ 
5) χὺ (. ε. Χριστὸν) ἴῃ (ἃ οχριη- 

οἴη 6ϑί. 

0) ὑπετείη Β. 
1) λατρεύσει Β 6, 

8) Οἶν. ΔΈ 51 οὗ 9). 
9) τ. 1 (οἷ ὁ, 14: ἽἹ ον. 4, 14. 

Βοπι;. 8,11 
10) πορευόμεϑα Β60. 
11) Υἱά. [{Τ|1655. ὅ, 22. 
12) ἘΡοιν. που λάευ. 
18) οὐ ΘΕΟῚ 
(δρ. 11. 1) ἐϊηιογθηὶ Ραὶ. απ Ριποίο 

5} {0 τι. Τάθπι Ρογρὶ! οἱ ὑπ υογιαίε. 
2) ἐπαηιὶ ποῖ δβί ἴῃ αὶ. ἢθβ. 
9) 60 οἴῃ. αὶ. Ἀρρ. 
4) οἱ οπη. Ἀ65. 
5) ἀοδογμῖ Ῥα!]. 
6) τοῖν! Ἄθο. 
1) φιιοηι Ῥᾳ!. 
8) αὐ ΡαὶΪ. 



͵δ’.. ΡΟΠΥΘΛΕΡΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ 

λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας ,( ῇ γρόν. 
ϑὸν ἀντὶ γρόνϑου, ἢ κατάραν ἀντὶ 
κατάρας" μνημονεύοντες" δὲ ὧν 
εἶπεν ὁ κύριος διδάσκων" »μὴ' " κρί- 
νετε, ἵνα μὴ πριϑῆτε' ἀφίετε," καὶ 
ἀφεϑήσεται ὑμῖν" ἐλεεῖτε, ἵνα ἐλεη- 
ϑῆτε" [ἐν] ὧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀν- 
τιμετρηϑήσεται ὑμῖν" Ὁ καὶ ὅτι 
"μακάριον: οὗ πτωχοὶ" καὶ οἵ διω- 
κόμενοι ἕνεκεν δικαιοσύνης π.. 
αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.“ 

Δ ῬΡΗΠΜΡΡΕΝΒΕΒ. 11. ΠΠ]. 919 

Δ] ΘἀἸοί ἢ ΡΓῸ Ἰηδ!οαϊοίο,( π60 ρμιι- 
ΘΠΠπι ΡΓῸ ΡΌασηΟ, Π60 ΘΧΘΘΟΙΔΙΙΟΠΘΙῚ 
ΡῬΓῸ ΘΧΒΘΟΓΔΙΙΟΠ6: ΠΠΘΠ]ΟΤ 65. ΔαΐΟΠ) 
ΘΟΡΙΠ 4πὰ6 ἀἰϊχις Βοιηΐηι15 ἀοΟΘη5: 
0]Π6 ππά!σᾶγο, ἢ6. ΠπἀΙ οι! ηΐ ; ἀἱἰ- 
τ {Π|. οἱ ἀϊπηΠ ον. ν 15; 1156- 
ΓΘΠΔΪΠΙ., πἰ ΤΠ ]ΒΘΓΙΟΟΥ ἀἰὰπη ΟΠ 56 (τὰ- 
τη ηῖ; [1Π} 4ἃ τηθΘη5αΓὰ τηθηδὶ [1 6- 
ΤΠ... ΤΘΙΠΘΙΙΘία γοὶβ ̓ς οἱ: Ροαίὶ 
ΡάσροΡο8, θὲ 41 ῬΟΥΒΘΟΌ ΠΟ ΠΘΙη Ρὰ- 
{ππηΐὉ : 4αοΠ]δπὶ ᾿ΡΒΟΡΌΙΩ οδὲ ΓῸ- 

Θηππὶ Πρ ].ἡ 

Π ΠΡ ἃ 1 ῬΓῸ ᾿πἰανῖα ,( δαΐ ΘΟΠ ΙΠ]6] ἈΠ ΡΓΡῸ ΟΝ ἅπ| τηδ] ΘἸοἔτιη] 
ΡΓῸ πηδ]ραϊοίο. 
Π6 ΠΙΑΙΘΘΙΗΊΙΠΙ: 

5 ΓΘ ὈΪΓα νϑϑίγὶ :ὖ 

νο 5. Εἰ 4υορά ἀϊοίαπι 658: 

Μοιποηίοία αἀιαρῦ Ποιηΐηι5 ἀθοοη5. αἰχι: 
ἀϊπλ! 0, οἱ ἀϊτημ ον ν 0} 15 :΄ 

πᾶ ΘΗ ΤΠΘΠΒΠΓἃ Τη6η8ὶ {π6ΡΙΓ5, δα άοιη γοιηοι οί 
Βα! ρᾶυρογο5. βρίγιία,᾽ ἢ 

Ἢ ΝοΙΙο πιά Ι ΓΘ, 
ἘΥδυκονας οἱ ΒοΙμΙπιιδ 

οἱ 41} ρϑύβθοιι- 
(ἰοη 6 πὶ Ῥαἰ απ: ΡΓΟΡίου ᾿πβι{{ἰἅτἢ, 4 ΟΠΪ πὶ ἰρβον πὶ 6ϑΐ Γασηιπη ΘΔΘΙΟΓΈΠΙ. 

Π|. 

Ταῦτα, ἀδελφοὶ, οὐχ' ἐμαυτῷ 
ἐπιτρέψας γράφω ὑμῖν περὶ" τῆς 

δικαιοσύνης, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑ ὑμεῖς προε- 
πεκαλέσασϑέ με Οὔτε γὰρ ἐγὼ, 

ἢ 

14) μνημονεύοντες εἰ ΒΚ ΌΟΡΥ, 
μνημονεύσαντες γα! ς, δηΐθ [ΔΟΟΡΒΘΠΊΠη 
Βοϊηὰς ὃν Ρ. ὧν Ὁ. 

ἢ π} ΜχιΠς 7. 1. 16 ῬΡ᾿ Αγ. θεν 8 
γα ἰοοὶ ὁχ Ν. Τ. ἀδϑηρ παι ΓΆΓῸ 
'π ππΠπ1ΠΔ ΘΟΠΡΘΒΙ! τ ρου πηίαν. Οἴν, ΟἸ θη. 
Βομ. ΤΡ. λὰ ον. ο. 19. οἵ 4}1}1. 

᾿ς 106) [κπο. 0, 87. Μαιίῃ, 0, 12. 14. 
11) γοοο. ἐλεεῖτε - - ἀντιμετρηϑή- 

σεται ὑμῖν ἴχὰ (ὐ ποὴ εοχίδη!, πὸ ἴῃ 
ΘΑΙ Πηδϑἰᾶ ΠῸ ἜΧΟΙ] αν. ἔλεᾶτε ΒΕΟΡΥ. 
Οἴνν. [μιὸ. 6, 36. ΡΥΔΟΡΟΒΙΘπ θη ἐν ἃηίθ 
ᾧ μέτρῳ ἀοϊονὶ νὰν ϑμμΠἴπ|8. Πθοϑί 
Τοᾶρξβο ἴῃ ΒΟΥ͂ εἰ δγϑίο τηῖ}} ἀββουθηΐο 
ἵπ ἘΚ ΜΆΠΙ. 1,.2. Τχτὸ. 3.98. 

18) ἴη Ἐν. Ναί. ὅ, ὁ. 
πτωχοὺ τῷ πγεύματι, δί νοΐ. ἴηϊ. Ὑ}]. 
φῬαι96768 ὁρίνίμι; ἴη ποϑίυ15 Οοάά. ΡΔ!]. 
Ἀδρ. ραιρθ} 08 ἦι δρίγιι., αἀαοὰ «αϊάθῃ 
Ργδοάϊοαίππι ἀθοβί ρ. ἴμποὸ. 0, 20. 

19) ἴῃ 0 εχίδηϊ τοος. τῶν οὐρανῶν 
δηίε τοῦ Θεοῦ 5υβηοίδίδ. 

ὕαρ. ΠΠ. 1) 5:π||ΠΔ Ἰϑρίπηιϑ ἴῃ [5πᾶ- 
1 Ἐπ: δὰ Ἐρἢ. ὁ. 8.» 

Νον αὐγογαπίον 'αθὸ βογῖθο. 

Ιοσια οὗ 

Ῥωνΐίυδβ ργαθοθρίου υθϑίο ν᾽ 658. 

[γαΐίγοϑ, ποὸὴ 4ποὰ τηΠΠπ| 
5000 γόθὶα ἄθ {π5} 8 ; 

Νβρ- 

ἤδθρο, 

ΔΡΓΟΘΘΠΙ, 
50 4ἰἃ νῸ05 ΡΙΟνΟΟΔΒ.15. Π]6. 

Ηδθὸ δυίΐθμη, ἔγαίγο 5. τηδὶ, ΠῸῚ ἃ ΠηΘἾρΡ50 ἱπ]ρΡΘΓὰΠ 5. 50 γ}}0 νΟ})15 
ἀ6. πιϑι{{1{ἃ, 564. ΦΟΠΪΔ ΠῚ νῸ5 ΡΓΟνΟΟΔ5{|5. Ργορίον φυοά πθαπ86 660, ΠΘ6416 

2) ἐπὶ (Ιου... 14 χυϊάθηη ΟΡΙΠΟΙ εχ 
ΠᾺ]}}1}15. (Ὁ 1015. 5. Πα 910. 

9) προεπηλαχίσασϑέ με Ρ. προε- 
πεχαλέσασϑέ με ἃ ΕΡ, προεπελακί- 
σασϑέ με Ὁ, πρὸ ἐπελακίσασϑέ με 
Υ, προὲ λακίσεσϑέ με Β. ΔΑ ᾿Ιφοιοπθπὶ 
προεπικμιλέσασϑέ μὲ ἰπυθϑθρβδηάδηη 
ΗΔ}} οἶχίο ποη ΟΡτι5 ΘΓδΐ ἱπίουΡ οί 6 νθίθ 6, 
αἰ, ΙΔοοῦθοπο υἱάθίπιγ, 5644. ἐγ η5Ρ Οϑι 006 
ΠΠΠΟΓΆΤ ΠῚ λἀχ. Οπᾶρ οπὶ ΡΠ νοὸ 580 
Ιοῦο διηοίαδα οϑβϑϑηΐ, πο 6 νοχΧ Ζροξσε- 
λαχέσασϑε φγάθοο οχίαγοί, ΠΡ ΓΔΡῚ ε τηπι- 
ταν πὶ ἢ 4, πἰί Πογοί προεπελακίσασϑε. 
Ἐὰ δϑυία ἰδοῖΐο δρβιγάὰ δϑί: ἀθβιγάμπι 
φαρρα, Ομεϊβιίαηοβ ΡΜ ΡΟ η565. οοπΐα- 
τη 6115. ΡΟΪγ ΔΡΡα πη 6 ο1556. 

4) γὰρ 5 Ἰορίταν ἴῃ (. 

9) φιοΐ Ῥαᾳ]. Βρρ. 

10) νοὐὴς Ρα]. 

11) Πᾳ Ραᾳ]. Β6ρ., τϑηιοί οί. Θαάθηι 
γα ρ. 

12) πη βρίγί Ῥὰ]. Ἀθρ. 



980 5, ΡΟΠΥΘΑΆΡΙ ΕΡΙΒΤΌΙΑ ΑὮ ΡΗΠΗΡΡΕΝΒΕΝ. ΠῚ. ΙΝ. 

οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κα- 
τακολουϑῆσαι τῇ σοφίᾳ" τοῦ μα- 
καρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου" ὃς 
γενόμενος ἐν ὑμῖν, κατὰ πρόσωπον 
τῶν τότε" ἀνϑοώπων ἐδίδαξεν ἀ ἄπρυ- 
βῶς καὶ βεβαίως τὸν περὶ ἀλη- 
ϑείας λόγον" ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν 
ἔγραψεν ἐπιστολὰς, εἰς ἃς ἐὰν 

ἐγκύπτητε, δυνηϑήσεσϑε “οἰκοδο- 
μεῖσϑαι εἰς τὴν δοϑεῖσαν ὑμῖν πί- 
στιν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων 
ἡμῶν,“ ἐπακολουϑούσης τῆς ἐλπί- 
δος " προαγούσης τῆς ἀγάπης, τῆς 
εἰς Θεὸν καὶ Χριστὸν καὶ εἰς τὸν 
πλησίον. ᾿Εὰν γάρ τις τούτων ἐν- 

πεπλήρωκπεν ἐντολὴν δικαιο- 
σύνης" ὁ γὰρ ἔχων ἀγάπην μα- 
κράν ἐστι πάσης ἁμαρτίας. 

416 ΘΠ] Θ9Ὸ, Π64.6 4}1{|85 ΠηΘὶ 51- 
Π1}15 6411 οἵ σ]ουοβὶ Ρδα]Π 5ᾶρίθη- 
{181} 5564] ροίθϑί; «ἱ οὐ 6556. 
ἃρἃ νο5, ΘΟΓΔΠ ΠΟΙΏΪΙ 115 ἰπηὸ 
γ νΘηΠΠ 115 ΡοΓΐίδοιθ ἃ ΠΡ ΘΙ ΥὙΟ1- 
θαμπ νου αΐ5. ἀθοι; «αὶ οἱ ἃ})56 5 
ΥΟΡΙ5. ΒΟΙΙΡ51 δριβίο!αθ, ἰὴ 41ιὰ5 5] 
ΤΠ ΠΟΘ ΙΏ1Πη1, ΔΘ Π ΟῚ ροίθυ 15 ΠῚ 
Πἀ6, 4ὰὰ6 γο ὶ5 οϑί ἀδΐία, (Φαδ 116 
αδί τῃᾶΐο 1 ΟΠ ΠΟΒίγ μη, ἧ 511056- 

4πθηΐθ 5Ρ6, φργδβθοθάθηΐθ οἢαγιίαίο 
ἴῃ θθια οἱ ἴῃ (μγιβίαμη οἱ ἴῃ ῥΓο- 
ΧΙΉΠΙη. δ᾽ 415 ΘΠ ἰἢἰΓἃ ἢᾶθο 
[6 011, τηδη([αΐπ ἰπ5{1{1πΔ6 πη] ον! : 
ΠΔΠ) 4πὶ οΠαΡἀίθ) Πᾶθοΐ, ἰοηθα 
οδὲ ἃ) ΟΙἼΏΙ ρθοοδίο. 

ἸΠ|5. 51Π}11Π|5᾽ τηοὶ ροίθυ! βοάαϊ βαρ η πη ΘΠ οἱ ο᾽ουιοϑὶ Ῥαμ]: ἀὶ 
[1 ἀρ νοβ, οἵ υἱβιιβ οδί βϑουπάμχμη [Δο 6 1118, 4 ἴππὸ οΓΔηΐ, ΠΟΙ Ϊ- 
ἢ π5: 4π| ἀοοῦϊ! ΘοΡ ἰβϑῖπιθ ἀπο. ΠΡ] 5516. γὙΘΡΡ ΠΏ ὙΘΡΙΓΔ85 ; 
ΔΌΒΘη5. 50. ρ5 17 νοῦ 5 Ερίβίο!αβ, δὰ αὰ5 ἀΠΘοἰδμ ηὶ, 
Πρατὶ ἴῃ Πάδθ, 4πᾶ6 ἀδῖα 6581 τηδίθι" ΟΠΠΠἾ ΠῚ ΠΟΒΙΓΕΠῚ ,ἦ 

486 δβὲ ἴῃ [)60, ΡΓδοοράθηίο αἰ! θοίίοπο , 

{αὶ οἱ 
πἰ ῬΟϑ51{15. δ66!- 
5. ΒΘ θη 6. 5Ρ6, 

οἱ τη (μγιβίο, οἱ 1ἢ ΡῬΙΓΌΧΙΠηΟ. 

3 

δῚ ΘΠ 415. ΠΟΤῚ. [Π ΓΙΠ5ΘΟΙ15. ΓΘρΙΘίιι5. {ΠΟ ΡΠ τὰ {15. ΠΕ ΠΠ186, οἱ ἢὰ- 
ῬαΘΡΙ ἀΠ]ΘΟΙΙΟ 61, Ιοησα δὲ ἃ} ΟΙΏΠΙ Ρθοθδίο. 

Ιν. Ζ2ιρίαηιιβ αὐανγὶαηι; ἀοοσθαηνιδ πὸ5 ἴρ508, ᾿ΟΥΘ5. οἱ υἱάιτιαϑ. 

᾿4ρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φι- 
λαργυρία." Εἰδότες οὖν, ὅτι οὐδὲν" 
εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν, ὁπλι- 

ἘΤΥ. Ρεὶποὶρίππι δι 6 δὴ ΟΠ τ} ΤΠ] ΟΤ πὶ 65: ἀνα [ὰ.ἦ 
4α1ὰ 2 Η1}1} ἱμί μα! πλι15. ἴῃς ἢ ΤΠ 1 11Π}, ΠΘΠΠ16. ΔΕ ΡΤ ῬΟΒΒΌΠΗΙΒ. 

5) ΥἹἱά. 1 Ροῖν, 8, 16. 
θ) τότε ἂν (5ἴπθ ἀοοθηία) Ρ. τότε Β. 
1) Ἐρ βίο!αβ 4θὸ μπὰ ορί βίο ἀεὶ, 

πηοποί, (οἰ οσα5. ἀπ] οἱ ρ] Τὰ ΘΧΘΙΙΡ]ἃ 
Δἰοσί. Οοηβθη!! οἱ ἀο νύ οιίο, ΕἸη]. ἴῃ. ἃ. 
Ν. Τ. οὐ. (61 8, 190. ΝΟΙί, «ἢ. ἈΠῚ 
ἀΐνατη. Ῥδι!ι. Ρ] ΓῸ5. ΟΡ βίο αβ δα Ρμϊ- 
ΠΙΡΡΘΏ565. 50 Ἰρ5ῖσδο. ραίδηΐ, 6. α. ΕῸ1- 
ἸΏ0561, ΕἾΏ]. ἰη5 Ν, Τ. Τυβίηροη 1890. 
Οἵ. 6ρ. 5. Ραμ δὰ ῬὮΠΠΡΡ. 8, 1. 18. 4, 
15.8πη. Ης οὔ; ΤΥ. 

8) ἐστὶν ΟΥ. χαἱΣ 4.26. 
9) ἡμῶν ΒΟΡΕ ΡΟΥ͂ νοὶ. [αἱ. ὅοι., 

ὑμῶν (ον. 

ὙῬΓΙΠΘΙΡΠΙΠῚ 16} ΟΙΠΠΠΠ1 Π]ἃ- 
Ιογῖμαι οϑὲ πὰρ πάϊ οπριἀ 5. ϑεῖθη- 
(65. ΘΓρῸὸ, 4υοὰ .21}}}} Πα] 115. ἰὴ 
πη πη ἀπιη], 564 η66 ΔαΐογΡο ΄υϊά 

δοϊςοίθ ορρο, ἢ 
ΑΓΠΙ6- 

10) πλήρης «(ἀἀϊ νει Ἀοαμΐπ5, 
11. Ἔστεν. ΟΥ̓́; 
ΟὰρΡ. Ὁ... 1). εὐ α Σ"  Ὁ. 
2}.1 Τίχῃ, ὍΞΙΥΣ 

(δρ. ΠΠ΄. 1) 816 ογάϊπανὶ οαπὶ Ρα]. θα... 
δ.) 15 αἰτιδ νὰ] 5. δα 46 ηυΐὶ Ρ. ἠιοὶ ΒΔ]. 

2) βοῖνο Ῥα]. 
9) ἀοποοιἠπϊηὶ θα. 
4) υδϑίγογιηι Ῥα]., υὔὴι δ. 
5) ϑοσφιαπηίι ἴῃ Ρὰ]. νοθο. φμαθ δε ὲ 

ἴῃ, αἰἰϊοοίοηο ΟὈΙΪ οΓαίδ. 
ὕδρ. ἡ. 1) αναγία ει Ῥα]. 
2) ακίοηι Ἀθρ. 
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σώμεϑα" τοῖς ὅπλοις τῆς δικαιο- 
σύνης, καὶ, διδάξωμεν᾽ ἑαυτοὺς 
πρῶτον, πορεύεσϑαι ἐν τῇ ἐντολῇ 
τοῦ κυρίου" ἔπειτα καὶ τὰς γυναΐ- 
κας ὑμῶν ἐν τῇ δοϑείσῃ αὐταῖς 
πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἀγνείᾳ, στερ- 
γούσας τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἐν 
πάσῃ ἀληϑείᾳ, καὶ ἀγαπώσας πᾶν- 
τὰς ἐξ ἴσου ἐν πάσῃ ἐγκρατείᾳ, 
καὶ τὰ τέκνα παιδεύειν τὴν παι- 
δείαν τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ" τὰς 
χήρας σωφρονούσας περὶ τὴν τοῦ 
κυρίου πίστιν, ἐντυγχανούσας ἀδια- 
λείπττως" περὶ πάντων, μακρὰν οὔσας 
πάσης διαβολῆς, ἷ καταλαλιᾶς, ψευ- 
δομαρτυρίας, φιλαργυρίας καὶ παν- 
τὸς κακοῦ" γινωσκούσας ὅτι εἰσὶ 
ϑυσιαστήριον" Θεοῦ, καὶ ὅτι πάντα 
μωμοσκοπεῖται;," καὶ λέληϑεν αὐτὸν 
οὐδὲν, οὔτε λογισμῶν, οὔτε ἔννοι- 
ὧν, οὔτ᾽ ἔτι τῶν κρυπτῶν τῆς 
καρδίας. 

γ]ΟΙΉ115., ΔΡΠΊΘΙΠ ΡΠΪ56. ΠΙΒΕἰΔ6, 
οἱ ἀοοθᾶμηθ ῬΠΠη ΠΟΘ ἴρ808, 
ΔΙ α]ὰγο ἴῃ τηδη 4 αίο ΠΟΠΊ1], (Θ᾽ 6 
οἱ νοςίγαϑ. ἸΧΟΥΘ5, Δα] Γ6 η΄ ΠᾺ6 
᾿ρ59. ἰγαήια οἱ ἴῃ Παρ αία οἱ οᾶ- 
5.116, διηδηΐο 5. ΥἹΓῸΒ. 5105 1 ΟἸΏΠΙ 
γογαίθ, ἂὸ ἀΠΙσοηΐ65 οαποΙο 5. Δοαπιἃ- 
ΠΙΘΡ, ἢ ΟἸΏΠΙ ΘΟὨ ΠΟ ἃ, οἱ ΘΓ- 
αἶγα ΠΠΙΟ5. ἴῃ ἀΙ5ΟΙ ΡΠ πη {ΠΟ ΓῚ5. ΠοΙ; 
ν᾽ ἀπὰ5. ὙΟΓῸ (ἰΟὐθδμηι15, 6586 ΡΓῈῸ- 
ἀσηίος. οἰγοὰ Πάριη ἢοιηϊηϊ, [ηΐογ- 
ΡΘΙΙαπία5 5116 [Π ΘΓ Π]5510η6 ΡΓῸ ΟἸΏΗΪ- 
"15, ἰΙοησὸ γοοθάθηίθβ ἃ} ΟἸηηὶ Οἃ- 
᾿ππηηἱὰ, ἀοίΓαοίαι ΟΠ 6, [α]50 ἰρ511- 
ΠΊΟΏ1Ο, ἃν ΔΓ ἃ Οἵ ΟἸΠΠΪ Πη8]0 ; ΘΟρΠΟ- 
βοθηίοβ, απο αἰίαγο ἢ 5ιηΐ, οἵ 

{ὰοὰ 1Π6 οἴηηῖᾶ Οἷᾶγθ ρου βριοϊδΐ, 
ΠῚ ΠΠ] 6. οαπὶ ἰαίθαί, π66 ΓΔΙΙΟΟΙΗΪ- 
ΟΥ̓, Π60 οοριία!!οπιιη], π6 0 ἃάθ0 
4αϊάιᾶηλ ΟΟΟΙ] ΤΠ ΟΟΓαΪ5. 

ΓΙ ΔΓΤῚΪβ ἰπ5 {186 ; οἱ ἀοοθδιηι5 ΠΟϑηο ἢ ἰρ505 ΡΓΪΠΊΙΠΙ, ΔΠΉ] ΡῈ. ἰῃ 
τηδη 4αἰ5. Ποιηϊηΐ : οἱ ροϑὶ ποο οἰϊαμηἦ ΤῊ] ΘΓ 65 γοϑίγαβ, ᾿η ΠᾺ6, 4πᾶ6 ἠδίὰ 
Θϑὲ οἷ, οἱ ἀμθοίίοηθ, οἱ οαβϑιιαίθ, διηδηίθ5. 5.105 ΥἹΓῸΒ [ἢ ΟΙΠΠΪ γριίαίθ 
οἱ οαγιαΐα : ἀΠΠ θη 65. ΟἸΠΠ6 5 ΔΘ ΔΆ} 16 ἴῃ ΟΪ ΘΟ ΓΙ ΠΘηἰἃ : οἱ ΠΠ105. ΘΓιι- 

ἀϊγθ ἴῃ ἀἰβοιρ! πὰ οἱ {ἰπιοσο Ποῖ. Ὑ᾽άμδθ νοῦ ριάϊοαθ οἰγοὰ ἤθη Ποῖ 
ΠΡ Ιθηΐ πο βϑδηΐοι ΡΓῸ ΟἸΏΠΙθ 15, οΙοηρδηΐθ5. 56 ἃ} ΟἸΏΠΙΡΙ5. ἀἰα})0- 
Ἰ1οἱ5 ἀδιγδοοηιιι5, οἱ [α]σο ἰθϑθπηοη!ο, οἵ 80 ΟΙΏΠΙ τη8]10; ΟΟσπΟβοθηίο5 
56 |ρ585, 4αὰ ϑππηΐ 5ΔογαΡ πὴ Π 6]: ἀπο π πη ΟΠηΪὰ Πθιι5 ΡΓΟΒΡ οἱ, οὐ Ὡ]0Π1] 
Θὰ ἰαίοί, πθάαθ οορίίαίίο, πθάϊι6 οοπβοίθηςα, ποάιθ αἰ {πο ἀρ ά απ 
ΟΟΥᾺ 5. 

3) 14. ρ᾿ν. 6, 11. 
4) αἴγ. αἴθ. ἤομ. 1 Ερ. δὰ Οὐχ. 

ΟΩΡΡ. 1 ὃ 21]. 
5) διδαξώμεϑα Β Ο. ΡΙδηΪΟΣ [ΟἹ Π]ὰ 

πο αἰβρ!οοῖ. Εὰ τϑοθρία, ϑιρ0]6 δὲ- 
δάσκωμεν Ροϑί ἔπειτα. 

60)" ἀδιαλήπτως ΒΟ. Β. Ὑϑοο. ΞΟ 
τὴν τοῦ χυρίου πίστιν, ἐντυγχαγνού- 
σας ῬΓδοίουτη 5515. Οἷτ, 1 ΤΉΘΘ5. ΡῈ « ΠᾺ 

1) ὰ ΒΑΟΥ͂; ἴπ Ὁ διαβολῆς 5ι0πο- 
(αΐπι, δα ογὰπμι διαβολικῆς τηᾶπ. 566., 
4ιοα δὲ ἴθ ἘΡ. 

8) ϑυσιαστήριον ΒΕ ΟΡΥ νϑῖ. [ηί., 
ϑυσιαστήοια (ΟΣ ο. 110|ν. 11 6 5515 ἃη(6 
ἴδαο. [π|6]Π1|ρ6 γ᾽ πᾶ πῃ ππιΠὶ ΟΥΪ ΠΟΙ 
οΟἸ Πρ αία8. ΛΔ ᾿ι. 1. ΤΟΘΡΟχίββθθ υἱ 6(1 
ἁποίον. (οπϑιΠ{ππἰοπαπη ΑΡοβίοὶ, Π, 26. 

9) πάντα μωμοσχοπεῖται Ῥ. νυ]. 

ἡμῶν σχοπεῖται ΟΥ̓́, μώμῳ σκοπεῖ-- 
ται Β οἱ ἴῃ ἰοχία 0. μώμος ΠΊᾶΠ. 866. 
ἃ οΤαϊη. 1 ΘΟΙΙΟΠ6ΠῚ Ὀοαα. ΟΥ̓ ἃ ἴδε. ἴῃ 
ἰοχίπι ῬΟϑΙ [1 Ἁβποϑοπηί σαο 616 ἘΡ' 
ἀαογιπη 1116 μώμω --- σχοχεῖται ὀχ! τ 
θεῖ, μόμο ογὰβ ΠΠ᾿ΡῚ δ ἀβουρίο; πΐο μό- 
μος --- σχοπεῖται. Οἴν. ΟἸειι. Βοπι, 1 
ἘρΡ. δά ὕον. ὁ. 41. ϑιυθῖπάε χαὶ λέλυ- 
θεν Β. 

10) ϑουρδι οὔτ σεν. Β' αἱ εἀ, 
Πα]οχι5, οὔτε τε ΟΠ Ο ΡΥ ΊΔο. οαπὶ 8115. 

9) πο5 Ρα]. 
4) πος ακΐοηι Ρ. Ποὺ οἰΐωηι Ἀθρ. 
5) ὕοοο. οἷγοα βάθην Ποῖ. ἀθη [ἰΘρ]! 

ἢ6ρ, 
60) 56 οἰοησαπίος ἱπνον! Ρα]. 
7) αἰλιι Ἀθρο. 

ΜΕῚ 
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γ, Ογὰεῖα ἀϊασοπονάγα,, ἑμυθηην οἱ οἷν φίπιιηι. 

Εἰδότες οὖν, ὅτι Θεὸς οὐ 
μυκτηρίζεται,“" ὀφείλομεν ἀξίως τῆς 
ἐντολῆς αὐτοῦ καὶ δόξης περιπα- 
τεῖν. “Ὁμοίως διάκονοι ἄμεμπτοι 
κατενώπιον αὐτοῦ τῆς δικαιοσύνης, 
ὡς Θεοῦ καὶ Χριστοῦ" διάκονοι, 
καὶ οὐκ ἀνϑρώπων᾽ μὴ διάβολοι, 
μὴ δίλογοι ,;᾿ ἀφιλάργυροι, ἐγπρα- 
τεῖς περὶ πάντα, εὔσπλαγχνοι, ἐπι- 
μελεῖς, πορευόμενοι, κατὰ τὴν ἀλή- 
ϑειαν τοῦ κυρίου, ὃς ἐγένετο διά- 

ἢ 
κονος πάντων" ᾧ ἐὰν εὐαρεστή- 
σωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀπολη- 
ψόμεϑα" καὶ τὸν μέλλοντα, καϑὼς 
ὑπέσχετο ἡμῖν ἐγεῖραι ἡμᾶς ἐκ νε- 
κρῶν, καὶ ὅτι ἐὰν πολιτευσώμεϑα" 
ἀξίως αὐτοῦ, γκαὶ συμβασιλεύσο- 
μεν“ αὐτῷ, εἴγε πιστεύομεν. Ὁμοί- 
ὡς καὶ νεώτεροι ἄμεμπτοι ἐν πᾶ- 
σιν ,ἣ πρὸ παντὸς προνοοῦντες ἀγνεί- 
ας, καὶ χαλιναγωγοῦντες ξαυτοὺς 

δοϊθηΐθα. ογοο, ἀπο ,Π6ι5 ΠῸΠ 
᾿ΡΡΙἀοίαν ,( ἀθθθιηιβ ἀἄϊσηα τηδηάαίο 
ἃ6. νο]πηΐαίΐα οἷ Δ ]γθ. διῖ- 
ΠΏ} 6 ἀϊδοοηι ἴῃ ΟΟηβρΘοία Ππι5 {188 
ΟἰΠ5. ΠΟ ]ραιϊ ϊ 6586 ἀδθοπΐ, ϑιουΐ 
Π]ἰ5τἰ Πδὶ οἱ ΟΠγιδιῖ., ΠῸΠ ΠΟΙῚΪ- 
Πα: Π6 ΟΔΙ πη αΐογ 5. 5ἰηΐ, Π6 
ὈΠΙησιι65, Π66. ἃναγὶ, 864 σΟΠ ΙΠ6η- 
ἴ65. 1 ΟΠΠΙ 15, ΤΠΙΒΟΓΙΟΟΓ65., 86- 
ἀπ}, ᾿ποοἀθηΐοθα. ἰυχία νϑγιαΐθτη ἢο- 
ΤΪηΐ, 4ὰὶ ΟἸμη ἢ ΤΠ ΠΙβίο. ἴδοίαβ 
οδί; οαἱϊ 5ὶ ἴῃ Πο00 5660 ρμἰδοιθ- 
ΓΙ 15, ΓΘΟΙΡΙΘηλ15 οἱ δαΐαγιμη, {6 1- 
δἀτηθάμμη ΡΟ] Οἰΐτι5. δὲ πῸ 15, φαρά 
ΓΘΘΙΒΟΙ ΔΙ Π05 6 τηογίαϊθ, (ποά- 
46, 5ϊ ἄϊρῃθ 'ρΡ50 γι νϑηΉ115., 76 {18 1| 
ἢ 60 ΓΟΡΠΔθΙΠη5,, 5 Φα! ἄθη ΟΓΘ- 
ἀἰπηι5. 5111 ποάο οἱ ἰανθηθϑ ἰῃ 
ΟἸΠΠΙ 115 ΠΟ Ρ}01165 5ιηΐ, Δη16 ΟἸΠΠἰᾶ 
501ΠῸ011 ἀθ οαβιιαΐ6, ἃ 56. 80 ΟἸΠΩΙ 

ἘΝ βοοϊδηίθ5. ογρο, 4|4 (Π6ὰ5. πὸ γε ἀοιαν, ἢ ἀθθοπηβ ἀΐσπο ἴῃ 
πηϑηαι15. δἰαβ οἱ οἱογία ἃ} ]γθ. ΘΠ 6. Ὠίαοοηὶ 1 ΘᾺ ΡΑθ1]6 5. δἰηΐ ἰὴ 
σοπηβροοία ᾿πδι{{1{46 οἰπιβ,ὅ σίους οὶ οἱ Ομ γίβεϊ ταηϊηἰβίγὶ, οἱ πὸπ ΠΟΙ Ϊ ΠΠΠῚ : 
ΠῸΠ ΟΥ̓ Πα 65», ΠΟ4ιΘὗ ἀδίγδοίογοθ, ΠΘΕ 6 ἀναγ ; 564 ομηπία ἰο]γδηΐ65, 
πη. ΟἸΏΠ 115 ΤηἰβοἸοΓάθ5, αἰ] ρθη 65. ἴῃ ΟἸηηΐθ5, Δ ]Δηΐ 65 ἰπ γνϑρ[αίθ 
ΒΟμΉΪηϊ, 4αἰ [ἀοῖι5. οϑὲ ΤΠ] [6 Γ. ΟΠΠΠΙΠΠ: Οαΐ 51 ΘΟ ΔΟΘΔΠη115 ἴῃ ἢος 
566} 0, ΡΟΓΟΙρίΘμητ5 θᾶ, {4πᾶ6 {πἰαγὰ σαηΐ, βοοιπάπηι 4ποὰ ΡΓΟπ β  αἢ ΓΘ58- 
ΒΟΥ ΠῸ5 ἃ ΠΟΓζ 5: οἱ δὶ ἀϊσῃθ 60 ΘΟΏνΘΡΒΔΓΙ [ΘΡΙΠγΠ15, οἱ δὶ γί μἀ6- 
ΓΙΠΠ115.. ΟΟΠΓΘΡΉ ΔΙ Π115. ΟΠ] 60. ἴπνθηθβ 5Πη}ΠΠ 6} ΠΟ ΡΠ }]6 5. βἰπὶ ἴῃ 
ΟΠ 15: ΟἸΠΠΘΙῚ ἱρηογδηςιη ργΓαον  ἀοηΐθα, ἡ γο γθηαπίος. βθπιθί ἰρβοβϑ ἂν 

ὕμ. Υ. 1) μυχτηρίζεται ΒΟ, μοι- συμβασιλεύσωμεν Β( ΟΥ̓ δὲ 10». ῥυῖι5 
χτειρίζεται ἘΡΥΎ Ο, ἴκ μος «υϊάθη ἡ ᾿μΡ 6βδὶ. Οἷν. ΗΠ Τῖμη. 2, 12. 
ΒΈΡΓα οὐ. ἀαϊ. 0, 1, 8). [ἰὰ 5εν, ΟΥ̓́, πᾶσι ΒΟΕ νυ]. 

2) ἃ ΒΟΕΟ ΡΥ εἰ [ηϊ. νοί., ὡς : 
ϑεοῦ ἐν Χριστῷ Παὶοῖχ. οἱ ἃ]. 

8) δίλογοι ΟΡΥ, δίγλωσσοι ΒΟ 
οἵ γὰγ, οαὐά. Υἱά, Ι Τίμι. ὃ, ὃ. 

4) Οἰν. Μαίιἢ. 20, 28. 
5) ἀπολειψόμεϑιι, Ἰθοῖ. γα]. πδη. 

5660. ΤηΔΡσῚηὶ δἃάήβου!ρία, Τιπὴ καϑὰ Ρ. 

δρ. Υ. 1) ατίφηι δα. 
2) [ἴὰ ΤΘΡοΒαΪ ὃχ ἤθσ., ἀογλθίμν Ῥαὶ. 

οἱ νυ]. 
9) οὗνι5 ἡδέα οὐ αἰηαΐ Ρα]. 
4) πον Ἀθρ. 
5) [τὰ γτϑροϑεὶ ο. Βα]. ἤδρ., οχ ψαθὰ5 

χαϑὼς Β. μΐς ργοηιὶδὶΐ πὸ58 γοϑιιϑοϊίανε ἃ ηιον{ιιὶς 
0) πολιτευσόμεϑα Β. γιά, ΡΙΝΠΡΡ. Τὐρνὶ ἱπὴρνν γεμργοηιὶ εξ. 

ΠΈΣΗ. 0) γγουϊάοηίος ἤρα. 
ΤῚ Τίὰ “ὃ. 1ηΐ. νϑϊ. Ἰοροη μη Θ586. υἱ- 

αι Βοιι5, Οοὐά. Ε Ρ β ΠΡ ΡΠ 8 : 
1) βοηιοί ἴρβδοβ τοροβὶ ὃχ Ρα]. ἤδρ. 

Ρ. 86 σνὰ!]ν, 



5, ΡΟΠΥΘΛΈΡΙ ἘΕΡΙΒΤΟΙΑ ΤΑ ΡΗΠΙΡΡΕΝΒΕΒ. 

ἀπὸ παντὸς λακοῦ. Καλὸν γὰρ 
τὸ ἀνακόπτεσϑαι" ἀπὸ τῶν ἐπιϑυ- 
μιῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι πᾶσα ,ἐπι- 
ϑυμία" κατὰ τοῦ πνεύματος στρα- 
τεύεται " καὶ »οὔτε"" πόρνοι, οὔτε 
μαλακοὶ, οὔτε ἀρσενοχοῖται " βασι- 
λείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν," οὔτε 
οἵ ποιοῦντες τὰ ἄτοπα. Διὸ “δέον 
ἀπέχεσϑαι ἀπὸ πάντων τούτων, 
ὑποτασσομένους τοῖς πρεσβυτέροις 
καὶ διακόνοις, ὡς Θεῷ καὶ Χρι- 
στῷ" τὰς παρϑένους ἐν ἀμώμῳ καὶ 
ἀἁγνῇ συνειδήσει περιπατεῖν. 

ὉΠΊΠΙ Ιη8]0. 

[ὈΓΠΙΟΔΓΙΙ, 

Ροβϑιάθθαῃι ἡ 
4) ΟΠ 115. 15. 
Ομνιβίο. ὙἹγοί πο β᾽" 

Υ͂Ι. 
Καὶ οἵ ἱ πρεσβύτεροι! δὲ εὔσπλαγ- 

χνοι; εἰς πάντας ἐλεήμονες, ἐπι- 
στρέφοντες τὰ ἀποπεπλανημένα, 1 
ἐπισκεπτόμενοι πάντας ἀσϑενεῖς, 
μὴ ἀμελοῦντες χήρας, ἢ ὀρφανοῦ, 
ῇ πυένητος᾽" ἀλλὰ »προνοοῦντες" ἀεὶ 

τοῦ καλοῦ ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀν- 

ἜΜ, 

ΡΔΌΡΟΙΟ5. ΠΟ ΠΕΡΙ ρΘηἰ65: 

9) Τὰ ΒΟΕΟΡΥ͂ εἰ [ηΐϊ. νεί., ἀγα- 
χύπτεσϑαι νυ]ο. απία [{5βουπη. [ἢ Υ̓ 
αὐτί. τῶν ἃπίε ἐν τῷ χόσμῳ ποὴ 501 π|πὶ 
οἴϊοβο αριιπᾶαδί, 564 βϑαπιθη πη ΠΟΧΊΠ 
ἀϊδίου αιοῖ, Οπᾶσο ἰην 5. 114. (οάά, 
ΓΘΟΙΡΊ θη τι5. ΠΟ 6ϑί. 

10). Ρο ΘΒ 11, 
11)1 ον. 0, 9. 10. 
12) ἀρασεγοχεῖται (. 
19) ΟἸνοἀϊοπίία αἰϊα5 ορίβοορο, δίς 

οἰαιὶθ γϑυθὴβ ρΑΡ 6 ῬΥΘΒθγ Θ᾽ 5. οἱ ἀϊὰ- 
ΘΟΠἾβ. ΡΓδοϑίδη ἃ ΘΟΠΙΠΙ ΘΙ ἰδία]: 

ὕδρ. ΥἹ. 1) [686 τοὺς ἀποπεπλα- 
γνημέγνους, ΠΪ5] [οτί πρόβατα ἰπ|6}18ὰ- 
αν. ᾿ι. ἀποπλαγημένα Υ Ὁ, Πιοῖο αιιὶ- 
ἄοῃ. οογγθοίαμι ἴῃ γα]. 

ΔΒ Ι ΟΕ οποία ῬΓΘΘΟγίοσΙ5. οἱ ΠΙΔΟΟΗΪβ, 
1η ᾿π]πη]δοι αἷὰ οἱ οασία ΘΟηΒΟΙΘηἑα ἀμ ]δία. 

Ν.ΝΙ. 989 

τηᾶ10 Τοίγοηαηΐθ5. Βομππι θη 6581, 
ΒΡ ΘΟΙΠἀϊ ἃ ΟΠΡΙ ΑΙ ἀ{ΠΠτι5 πα 1, «αϊὰ 
ΟΙΠΠΪ5 ,ΟυρΙἀἸα5. τῃΠΠΠὰἡ Δάνοβιι5 
ΒΡΙΡἀπι,΄ οὐ ποθ [ὉΡΠΙΘΔΡΙΙ, Π6- 
416 π]01165,. ΠΘΤῈ6 πη] ΒΟ] ΟΡ 60}- 
ΟΠ Ογ 65. Το ρητπ ἢοὶ ροβϑιἀθθαηί,, 
Πρ΄ὰ6. 4π| ἃρβθοπὰ [ἀοπηΐ., ΟπᾶΓ6 
Ορογίοι. ἃ ΠῚ5. ΟἸΏΠΙθι5. ἀ δ. Π6Γ6, 
ΒΈΙ1ΟΙ διι[6Π} ὈΓΘΒΡΥΘΙΙ5. οἱ ἀϊδοο- 
ηἰ5., ἰδηᾳαδιη )60 οἱ (Πγὶβίο ; υἱγ- 
ΒΊΠ65. Υ6ΓῸ ΟροΟΓίοΐ 1η Τμπηδοι δία οἱ 
οαβία σΟηΒΟΙΘηΐἃ ἀθΡΌΓΘ. 

Βοπαπι οϑΐ 6η1Π| Δ᾿5οίη 1" ἃ} ΘΠΊΠΪθ15 ΘΟΠΟΙΡ 5ΟΘΏΠ 8 πη 4 1: 
(πῃ ΠῚ ΟΠΊΠΪ5. ΦΟΟΠΟΙρΙ ΒΟ ης[[ἃ ΔΘ Β115 ΒΡ τί ταπη Π Π1ἱ τ (υϊἃ (ποάπια 

ΠΟΩΘ ΤΠ0}165, ΠΘ46 ΠΊΔΒΟΙΪΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΟΙ ΟΓῈ5. ΓΟρηπη οὶ 
ΠΟΘ6ι6. ΠΟΙ ἃ [ἀοΙΘη 65. Ρτγορίον. φυορά ἃ βιϊηογὶ οροτγίοὶ 

τ βου! Π60 οἱ 

Οἤβεῖα Ῥγοβυψίθγογιιηι οἰ οὔβεῖα εοηνηνιηῖα. 

ΕΓ ργοβθγίουι βιηΐ δά ΘΟΠ156- 
ΔΓ ΟΠ ΘΠ ΡΙΌΠΪ, ΤΙ ΒΘΡΙοογἄθ5. οΥγρσὰ 
οπποίοβ, ἀθουγδηΐα γοάποδηίοβ, νΥἱ- 

518 {65 ΠΠΓΙΏΟΘ. ΟἸΏΠΘ5, ΠῸΠ ΠΘΡ]]- 
Θοηΐ65. νἱἀπιᾶμ), ἃπΐ ρΡῈΡΙΠ αι, δαί 
ῬΔΠΡΟΥΘΠΙ ; 5864 ,501Π0 11 ΒΘ ρΡ6ν ἀθ 
ῬοΠΟ Θογᾶμῃ 60 οἱ ποιμιπῖθιι5,΄ ἃ}}- 

Εἰ Ῥγθβθγίουὶ 5ΠΏΡ]Ϊ6 65. βἰηΐ, ἢ ἴῃ ΟἸμ 115 ΜΠ 56 ΙΘΟΓ 165, ΟἸΏΠΘ5 
ἃ ΟΥΓΟΥΘ σοηνογίθηϊοϑ, ΟΠἼΠΟ5 ΠΠΥΠΊΟ5 νιϑιίαη 68, νὰ. οἵ ραρ}}} 05. οἱ 

564 ΒΘΠΡΟΡ φργον ἀθηΐθβ θοηὰ ΘΟ Β6Ὸ οἱ 

ποι. 1.2; 17... Π (Ὁ. 8, 12. 

8) αὐϑοϊαϊ Ῥα]. ΒΘρ. 
9) αὐἀνολϑιι8 οἰ" δέν πε θα! Ἦδε. 

10) Ργορίον Ῥα]., τηδη. 566. ργορίογοα 
Ρ. Ρνορίου φιοά. 

11) ἀϊασονῖν. (510) Βδρ. 
12) ατιίοηι ἃ 4. Ρᾳ]. Βδρ. ΘῈ ΡΒΘ 68 

1. δἀϊιηχὶ οὁχ ΡᾺ]. ϑαθίπάθ ἀδθοβί ἐηιηια- 
οιϊαία ἴῃ ἤορ, Ταμ απιϑείαν 6 9». ἀηιδιι- 
ἰαία Ῥᾷ], Ἀθρ. 

(δρ. 1. 1) εξ ποὸη οδϑί ἰπ Ρδὶ]. 
Βορ. Ταμπὶ οχ ΠΊΘΙΏΡΓῸ ἃπίθοθ θη! 880- 
ΡΙθπάπηι οὐἱέ ὠηιϑεαίο. 



984 δ, ΡΟΠΥΘΛΆΡΙ ΕΡΙΒΘΤΟΙΑ Αἢ ΡΗΠΠΡΡΕΝΘΕΒ. ΥἹ, 

ϑρώπων,' ἀπεχόμενοι πάσης ὀργῆς, 

προσωποληψίας, κρίσεως ἀδίκου" 

μακρὰν ὄντες πάσης φιλαργυρίας" 
μὴ ταχέως πιστεύοντες κατά τινος" 
μὴ ἀπότομοι ἐν κρίσει, εἰδότες 
ὅτι πάντες ὀφειλέται" ἐσμὲν ἅμαρ- 
τίας. ἘΠ᾿ οὖν δεόμεϑα τοῦ κυρίου, 
ἵνα ἡμῖν ἀφῇ, ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς 
ἀφιέναι" ἀπέναντι γὰρ τῶν τοῦ 
κυρίου καὶ Θεοῦ ἐσμὲν ὀφϑαλμῶν, 
καὶ νπάντας" δεῖ παραστῆναι τῷ 
βήματι τοῦ πὸ, καὶ ἕκαστον 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ" λόγον δοῦναι." Οὕτως 
οὖν δουλεύσωμεν αὐτῷ μετὰ φόβου 
καὶ πάσης εὐλαβείας, ̓ χαϑὼς αὐτὸς 

ἐνετείλατο, καὶ οἵ εὐαγγελισάμενοι 
ἡμᾶς" ἀπόστολοι, καὶ οἱ προφῆται, 
οἵ προχηρύξαντες τὴν ἔλευσιν. τοῦ 
κυρίου ἡμῶν᾽ ζηλωταὶ περὶ τὸ κα- 
λὸν, ἀπεχόμενοι τῶν" σκανδάλων 
καὶ τῶν ψευδαδέλφων͵ καὶ τῶν ἐν 
ὑποκρίσει φερόντων" τὸ ὄνομα τοῦ 
κυρίου͵ οἵτινες ἀποπλανῶσι κενοὺς 
ἀνθρώπους. 

ΠΥ ΤῊΝ 
ἃ} Ομηὶ ἀναγ ἴα. ἦ 

ταΐμὶ ἴῃ ἱπάϊοϊο, βοϊθηΐοϑῦ {αϊὰ ἀθθ] ΓΟ Γ6 5. διπη5. ρΘΟΟΔΙΪ. 

5ΠΠΠΘηΐ65. ἃ} ΟἸἼΠΪ Γὰἃ, ΔΟΟΘΡΙΓΟῊΘ 
ῬΘΙΒΟΠΔΓΙΠῚ., ΠΟ ]0 Ἰηἰπιβίο : ΙΟηΘ6 
Γθοράσθηΐίος ἃ) ΟΠΊΠΙ ἀνα: ΠΟ 
ΟΙο οὐθάθηίος δάνουϑιι ΔΙ Γ[Π6Π]} : 
ΠΟ ΒΟΥΟΙῚ ΠΙΠ ΠῚ ἴῃ ΠΠᾺ 1010, 5616 η- 

ἰ65, Π05. ΟΙΏΠ65 46} ΟΓ65. 6556 Ρ66- 
οα{1. 81 ΟΥΘῸ ἀδρΓΘΟδμη ΟΠ ΠΊΠΠΏ, 
πὶ ΠΟ 15 αἀἰμηαΐ, ἀΘΘΙητ5 οἱ ΠῸ5 
Αἀἰπη 6 γ6: Π8Π] ΟΟΙΔΠ ΠΟΠηΐΪ οἱ 
6 ΟΟΙΠ5. ΒῈΠΉΠ5, Οἱ (ΟΙΏΠ65 δηΐθ 
{πὰ} ΟΠΡΙ5ῚΙ δἰᾶγα, οἱ ἘΠΠ1η- 
ΖΙΘΠΊ 6. ΡΓῸ 56 ΓδΙΟΠΘπῚ ΓΘ 6 Γ6 
ΟΡΟοΡίοι... 816 Τα π|6. ΒΥ] η15. 1] 
ΟΠ {ἰΠἸΟΓῸ οἱ ΟΙΠΠΙ ΓΘΥΘΓΘηἃ, 51- 

οὐ ρΡγΥδοοθριΐ ρ56, οἱ Ἀροϑβίοιι, 48] 
ΠΟ]15 ΘΥυδη ῸΠ ἢ ΔΠΠΙΠΠΔΡΙΠΐ, οἱ 
ῬΓΟΡΙΙΘίδθ, «πὶ Ποιηπὶ ποδὶ δέ- 
ν ΘΠ) ΡΥΔΟΒΙ ΘΠ οαΡαηΐ ; βίθπα!058, 
΄αοά βομημππηὶ οϑί, βϑοίδηΐθβ, δβ5ι1- 
ῃρηΐος. ἃ βοδηα] 5 οἱ ἃ [515 ἔγᾶ- 
{05 οἱ ἃ})} 115, 4ὶ ἴῃ ΠΥΡΟΟΓΙΒὶ 
ΠΟΘ ὨΟΙΏΪΠΙ ἰδθγιηΐ, (αἰ Ὑδη08 
ΠΟΙ 65. 1Π ΘΙΤΟΡΘΩΙ ᾿πἀποαηΐ. 

ΑΜΡδιϊπμοία νοβ ἃ] ομηπὶ ἰγδοιη ἄἸα, αὖ ᾿πά οἷο ἰπἰ βίο : Ιση 56 δβίοία 
Νοπ Εἷζο ΘΟηΒΘηἰ 115. Δάν βιι5. 4] Ππ|6Π|, 6 ῬΓΔΘνΔΡΙΟ6- 

δῚ ΘΙΡῸ ἄβδρΓο- 
οατηα" ΠΟμ μι, αὐ ΠΟΡΪ5. ἀἰϊπη[ΐ, ἀΟ ΘΙ 5 οἰϊατη ἢο5 αἰμπη (66. Απηΐοῦ 

ΘΟΠηβρθοία) ΘΠ] πὶ ΘΟ. ΠῚ ΠΟΙ  ἢἰἦ ΒΙΗΏΠ5, Οὗ .ΟΠΠ605 ΟρΡΟΡίΘί ἃβίαγο 
ἀηἴ6 {Ὁ η8] ΟΠ Ιβιῖ, οἵ ππυππ {ΠΘ 4116 ΡΓῸ 56. ταί οπο τγράἀάογο ϑιοῖ 
ΘΡΡῸ Β6ΥΝΙΔΠΠΠ5. 6] ΟΠ] {ΠΠ]ῸΓ6 οἱ ΟΠηΪ ΓΟν γθηἑἃ, βθοπηάϊπ ποθ ονδη- 
σο!χᾶνογιηϊ ΠΟΡ5. ΑΡΟβίο!ὶ ΠΟΙ πὶ, οἱ ΡΥΟρΡΠθΐδθ. πηι οἰ ἀνογπη ἢ δάνοη- 
ἴππὸ ΠΟΙ ΠοϑιΓὶ [65 (ΠΥ (1; χοϊδηΐας θοηὰ, ἀρ ηθηΐο5 νὸ5 αἷἡ 50δΔη- 
ἀ4}15,. οἵ [α!βὶ5. [γα ΡΠ τ5, οἱ {πὶ ἰὼ ΠΥΡΟΟΙΙ ΠῚ ΡΟΓίαηΐ ΠΟΙηθη ΠΟΠΙΪΠΪ, 
4] ἀθουγᾶγο [δοίιη! πᾶ Π65 ΠΟΙΏΪΠ65. 

4) [5 οὐο γυοοο. ἰπ Ραᾳ]. Βθρ., Ἰοησο 
αὖ οηιϊηὶ αὐαγία οδίοίο ναϊϑ. 

5) [ηἴο} ἐπαϊοῖο οἱ ϑβεϊοηΐος ἰδοιηᾶ 
ααϊηαιο 6 γ]β. Δ βου ΘΠ α15. ἀρουία οχίαϊ 
ἴῃ ἢθρ. 

0) ΜΡ Απίο οοηϑδροοίη, ΘΉΤΉι 
ΠΟ ΤΣ φαϊίοηοηι τοάάοτο (ἰοὰ. Ραὶ]. ρΡοϑί 
Ῥοηιϊηὶ ποϑίγὶ [65 Οἰινῖδἐὶ ΘΟΙ]οοδί. 

9) ὀφιλέταις (ὦ, ς Ππθο 14 ἀκ] ἔπη]. 
4) Μαίίῃ. 6, 12. 14. 

5) Ποῃ. 14, 10. 12. 
0) ἑαυτοῦ Β (, αὐτοῦ ΟΥ̓. 

τ) ἡμᾶς ΒΟ, ὑμᾶς ἘΟΥ͂. εὐαγγε- 

λίζεσϑαί τινα Ξξξ οὐδηρο] απ ΔἸ 1 πὶ ππη- 
ἀτο αἱ 1.0. 18. Λεϊ. 14. 15. 10, 10. 

8) τῶν ἄθδοβι ἴῃ Β6. ) ἀοὶ Βδσ ἡ εν ἐν δοέται 

9) Οἷν. Ιβη. δὰ Ερ!ν. ὁ. 1.: δόλῳ Κυοῳ εἰ ἘΝ νὴ 
πογηρῷ τὸ ὄνομα περιφέρειν. 1ας. 8) δὲ Ρα]. Πρ. 

9) ποὐὶς ἁαα! Ραὶ], 
10) αὖ Ἀδρ.. ἘΠῚ ΤῖῸΧχ ἄθοϑὶ ἡψροῦνῖ- 

δίηι. Τάθη) οὔδυγανο Ὁ. αϑοῦγατο, 
2) τυηῸβ ὁπ]. ΡᾺὶ]. 
8) αὖ Ραὶ. 



5’. ΡΟΠΥΘΑΆΡΙ ἘΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΡΗΠΙΊΡΡΕΝΘΕΘ. ΥΠΙ.. 980 

ΥΙ. Διί Ἰοσοίαβ, 6( ρογϑουθγαίθ ἔπ ἱθὶυιϊὶδ οἱ ογαίϊοη. 

,»Πᾶς γὰρ, ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ," 
᾿Ιησοῦν “Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυϑέ- 
ναι, ἀντίχριστός ἐστιν᾽ ἋΣ χαὶ ὃς ἂν 
μὴ ὁμολογῇ: τὸ μαρτύριον τοῦ σταυ- 
φοῦ, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν "᾿ καὶ 
ὃς ἂν" μεϑοδεύῃ τὰ λόγια τοῦ 
κυρίου πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιϑυμίας, 
καὶ λέγῃ" μήτε ἀνάστασιν μήτε 
κρίσιν εἶναι," οὗτος πρωτότοκός ἐστι 
τοῦ Σακῶν, Διὸ ἀπολιπόντες 

τὴν ματαιότητα τῶν πολλῶν καὶ τὰς 
ψευδοδιδασκαλίας, ἐ ἐπὶ τὸν ἐξ ἀ ἀρχῆς 
ἡμῖν παραδοϑέντα" λόγον ἐπιστρέ- 
ψῶωμεν, "νήφοντες" πρὸς τὰς εὐχὰς, 

καὶ προσκαρτεροῦντες νηστείαις, δὲ- 
ἤσεσιν αἰτούμενοι. τὸν παντεπόπτην 
Θεὸν, μὴ" εἰσενεγκεῖν ἡμᾶς εἰς 
με ν᾿ ἡ καϑὼς εἶπεν ὁ κύριος" 

μὲν πνεῦμα πρόϑυμον, ἡ δὲ 
βτθν ἀσϑενής." 

»ΟΙηηῖβ. Θηΐπη, (αἱ ΠΟῚ ΘΟΠ 6 55115 
[6 ΓἸ1, ΙΘϑαιη ΟΠ γί πη ἴῃ ΟΔΓΠ6 γα- 
ΠἾ556, ΔΗ 0] 1815. οι: οἱ απ ποθη 
οοηΐθ58ι5. [ὉΘΥῚ ἸΠΔΓΙΥΤΙΠ) ΟἸΟΙ 5, 
ΟΧ ἴα! )010 δϑἰ: δἱ «αὶ οἱοααϊὰ θο. 
ΠΏ] δά ἀἀοϊ ον ὰ 5ιἃ ἰγδάχϑυι, 
αἸἰχουίψιι6. πθ 6. ΓΘΒΕΓΓΘΟ ΟΠΘ ΠῚ πθῸ 
"ΠΟ π 6586, Πἰς ῬΥΠΏΟσΘΗ 5. δϑί 
δαίληδθ. [Ιἃἀ60 τη] ογιπὶ ναπηϊίαία 
[Ἰβίβααθ ἀθο νη το] οἱ δα ἰτγἃ- 
αἀἰΐαηη ΠΟ}15. 810 Ἰηἰ{10 ἀοοίγ!Πδιη Γ6- 
γΘΥ Δ 111, ΟΥἱο! ] Δ η 65 ἰῃ γα ΟΠ θιι5΄ 
Οἱ ῬΘΙΒΘΥΘΡΔηΐθ5. [ἢ ἰπ 1115, ΡΓΘΟΙ- 
θ5. Τορδηΐθ5. ΟἸΠΠΪ Π]ὴ ΘΟΠΒΡΘΟΙΟΙΘΠῚ 
Ἰ)611}}}, ,Π6 π05 ἱπάποδί ἴῃ ἰρηίδίϊο- 
Π61η, ἰίρει αἰχὶῖ Π᾽οΙΠ Π115 : ΒΡ ΓΙ τα 5 
(α!ἀθπὴ ΡΓΟΠΐ8. οϑί, οᾶγοῸ διίθιη 
ἴῃ Π τη." 

ἘΎΠ|. «Οτμη5΄ ΠῚ πη 4] Π0Π) ΘΟΠΠ οί ΤΘϑυμη ΟΠ ΙΒ. [πῃ ΟΑΓΠ 6 νΘηΐ586, 
ἢ1Ο ΑΒΕ ΓΙ βα5 ο5ι:} οἱ 411 ποη ΘΟὨΠ Θίμ]" ΠΕ ΩΝ ΟἸἼΟΙ5, ΟΧ ΠΗΝ 
οϑἱ; οἱ 41] ἀδνϊαν δι οΙοααία Ποιηίηὶὅ ὦ ρΓΟρΡΓΪὰ ἀδδίἀουία, οἱ. ἀϊχϑυὶῖ 
ΠΘ64116- ΓΘΒΌΡΓΘΟΙ ΟΠ ΘΙ ΠΘ(ῈΘ ἸπἀἸΟἴπ ΠῚ 6556, ἰῸ ΡΓΙΠορ η 5. δὶ ϑαίδηδρ. 
Ργορίθι' φιοὰ ΓΟΠ θη ΐ6 5. νδη! θη ΤΠ] ΟΓΙΙΠῚ 
Ππ4, Δυοά {γδι πὴ οϑὲ ΠΟ δ᾽ ἃ ρυϊποίρίο, νου θαι ΓΘνΘΙΓ ΔΙΏΙΓ. 

αἱ []5ὰἃ5 ἀοοίγηᾶ5, δά 

οἱ ΔΗ 

5 ΠΠ15Ὁ ἴῃ ΟΥΑΙ ΟΠ θτι5, οἱ ἸΘΠΠΠ1ἃ ἰΟ]εγαπίοΒ : ΒῈΡ ΠΟ ΟΠ θτι8 ῬΡΊΒΗΙΕΑ 0- 

πΙΠ πΠ ῬΓΟΞΡΘΟίοΓ πὶ ΠΘιμ}},, .Π6} Ο8Ὁ 
αιοά ἀϊχιῖ Ποιηΐηι8 : 

ὕδρ. ΥἹ. 1) ὁμολογεῖν Ο, ὅὁμολο- 
γῆν τηπίδί πη ἴῃ ὁμολογεῖν Ὁ νῦσο. 
Ἰησοῦν Χριστὸν -- χαὶ ὃς ἂν μὴ 

ὁμολογῇ οἰηϊβδίβ, (σά. Ε' οἱ ἰοβίθ [ἃ- 
οΟΡβοῦο Ρ 6Χ]}}.: Πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ 
ὁμολογῇ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ. 
ΘΙ ΠἸὰ ΒΓ ΒΟΡΙΡΞΟΓαΐ ὁ. 2. 6Χχ [[ὅδη. 
4, 8. Υοίυβ [ηΐ. ποϑιίυ] (οά. Βδ6ρ. [Ιορὶί 
μυστήριον Ρ. μαρτύριον. 

2) ἐστι Β γι!ρ. 
8) ἐστέ Β νιυ!ρ. 
4) οἱ (5ἴπη6 ἀροδηία) ἄν ν- ὃς ἂν Β. 
5) λέγει ον. ΟΘΥ͂. 
0) εἶναι οἵη. ΒΙΟΡΥ. 
1) [τὰ ἀ6α] οχ Β ( ο. Παϊοῖχιο. Ἐοάθηι 

βρϑοίαί ἀπολειπόντες (απ δοοθηίιι 
Δ 01} 1511) Οοἀ 4. ΕΟ Υ, νοοα]}} ε οἱ ἀρ μοπρὸ 
ει Βοοπη πὴ ΤΠ δοἰδπηαπι Ῥογπηαίαί5. ὕπῶ46 
ΘΟΥΤΙσ ΘΠ π|5 65. Δ οθ5όπιιβ, οχ Οοαά. ΕΓ 
ἀπολείποντες αἰΐογοη5. Οἰν. βιρτὰ ο. 2. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΊ. 

ἰηἀποὰϊ τη ἰθιηρία! ΓΟ 61, 5οοαη τη 
ϑρίτίτας ααϊάθη ΡΓΟΙΏΡ 5. 5, οᾶγο δαίοθιῃ ἰηΠιιηᾶ." 

8) Οἷν. Ερ. πάδε ὃ. 
0}1 Βα ἀντ; 
10) τ. 09.15.20. Ἴ. 
11). Μαϊίῃ. 20, 41. Ματο 14..-38. 

ὕδρ. ὙΠ. 1) 68, 5 οχίαί ἴῃ Ραὶ]., 
αΠΕἸπλι1Π} ἰᾶπηθη ἀπ} 115 [Ϊπ60}15. 566 γ6- 
ΘαίμΠη. 

2) ηιϊδίογίη, ἢ 69. 
8) ἀοὶ Βθρ. 
4) υοὐὶς ἢθρ. 
5) υογϑογίμ, Ῥα]. 
Ο) ϑδἴηυι5. οἵη, Ρᾷ]. ἤθο. Ταμηι τηϊπουὶ 

518πη0 ροϑί γουθϑξαηι" ἰδ [ηρτιοη ἄπιτη. 
“) Τὰ Ιεδὸ ὁ. Ρὰ]. (ργο85ρθοίογθηι 

θη} οἱ ἤθρ., ἴῃ 40 ογαΐ ργοβρθοίαίθηι 
ἄηι. ἘΆΡθοΥ 85.. ργοβρογαίοτοηι 1) οἩιϊ ιΉι, 
ἃΡ. ἴαο. ρογδρθοίογθηι Ποηιϊπιηι. ΥΊα. 51:- 
ΡῬΙὰ ὁ. 4. φιοηῖαηι οὨιηῖα [) 615 ΡγΟϑριοιί, 

8) σΎὙὉὸῸ5 αὶ. 
2ὅ 
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ΗΠ]. 

᾿4διαλείπτως" οὖν προσκαρτε- 
ρῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν καὶ τῷ ἀῤ- 
ῥαβῶνι τῆς δικαιοσύνης ἡμῶν, ὅς 
ἐστι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, δ ἀνήνεγ- 
κεν ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας. τῷ ἰδίῳ 
σώματι, ἐπὶ τὸ ξύλον, οὃς" ἅμαρ- 
τίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέϑη 
δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ΠἼ ἀλλὰ 

δι᾽ ἡμᾶς, ἵνα" ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, 
πάνταῦ ὑπέμεινεν." Μιμηταὶ οὖν 
γενώμεϑα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ ἢ 
καὶ ἐὰν πάσχωμεν" διὰ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, δοξάζωμεν" αὐτόν. Τοῦτον 
γὰρ ἡμῖν τὸν ὑπογραμμὸν ἔϑηκε" 
δι᾿ ξαυτοῦ, καὶ ἡμεῖς τοῦτο" ἐπι- 
στεύσαμεν. 

ἘΨΠΙ]. 
σηπι5. Ππιβ{Π|86, ααοᾷ 65. [6βι8" 

ἀο]υ5" 
1050. 
ῬΓῸ ΠΟΙΏΪΠ6. Θἰ115.. σ᾽ ΟΥΙ ΠΟΘ Πμ15. ΘῈΠῚ. 
ἀ6 56ῖρ50, οἱ πὸβ ποὺ ογθαϊαϊπηι5.᾿ 

ΪΠ ΟΓΟ Θ[5 :" 

ς, ΡΟΠΥΘΛΆΡΙ ΕΡΙΒΤΌΠΑ Δ ΡΗΠΠΊΙΡΡΕΝΒΕΒ. ὙΠ. ΙΧ, 

Ρργϑβουθγαίθ ἕπι 8ρ6 οἱ ἴηι ρα(ἱθηίϊα. 

ΤΟ 5᾽ ΠΘηΐ  ΟΥΘῸ ῬΟΥΓΒΟΥΘΙΘΠΉΙΙ5 
ἴῃ 506 ποϑδίγὰ οἱ Ῥίβῃοῦα ᾿π5{Π|86 πο- 
δίγαθ, σπορὰ οϑί (τ Ιβίιβ [6 5115, (8] 
ΡθΘοοαία ποϑίγᾶ ἴῃ ΘΟΥΡΟΙΘ 5110 ΒΡΘΓ 
Πρηση Ρουία, 4] ρθοσαίπμη ΠΟὴ 
[δοἰζ, πθο ᾿πνθηΐ5 δϑί ἀ0] 5 1 ΟΓΘ 
οἰπ5 ; 5604 ΡΓΟΡΙΘΟΓ ΠΟ5, τἰἴ 1Π 050 
γἰνΔΏ1115, ΟΠ] Ϊὰ 515.1ππ1{. [πηϊζαΐῖοῦ 8 
᾿σιαν δἰ μη ραϊΘηϊὰ6 οἰπι5; οἱ δὶ 
ας ἀπηπ1" ΡΓΟΡίΟοΓ ΠΟΠΊΘῊ οἰπι5, β]ΟΓΪᾶ 
ἹΠαπὰ αἰ Ποαηηι5. ΗΟ θη ΘΧΘΙῚ- 
Ρ᾽Ὶ. ΠΟΡῚ5. ΡΟϑ δ ἢ 56 ΙΡ80, εἵ 
πο05 [ἃ ΓΘ Ιπη 85. 

[πο ΠΟΙ ΘΠ ΟῚ. ΘΥΡῸ ἰΟ] ΘΓ Πλ5᾽ ῬΓΟΡΙΩΓ 5ρθπη ποβίγαμη οἵ ρμἱ- 
ἙΠν βίας ; 

ΟΟΓΡΟΙΘ 5110 5ῈΡΟΙ ᾿Ιρηπ ; 64] ρΘοσαίπΠπΠ] ΠῸΠ ἴθεϊί, 
501 ΡῬΓΟΡΙρι ΠῸ5. ΟἸΠΠΪὰ 515{Ππ1|Π|, 

[π] Δί ΟΥ6 5. ΘΓΡῸ οἰ ΠοΙάγη} ἰο] ΛΓ Δη 86. Θἰπ15, οἱ 81 ρᾶβϑὶ {ἘΘΥΙΠΠ15 

4] βαβία! μαοοαία ποϑίγᾶ 1ἢ 
η66 Ιηνθηΐπι5. Θβΐ 
αὐ γι νη 115 [ἴῃ 

ΠΟ οπΐπι πο} }5. ἱπαἰοίαπηἢ ΡΟϑι! 

ΙΧ, Ἐαογοθαίὶ5 ραϊἱθηίίαην οαθηυρίο ἰφηαίὶ οί. 

Παρακαλῶ" οὖν πάντας ὑμᾶς 

πευϑαρχεῖν τῷ λόγῳ τῆς δικαιο- 
σύνης, καὶ ἀσκεῖν πᾶσαν ὑπομονὴν," 

ΒορῸ ᾿ΐᾶ4πι6 νῸ5 ΟΠΠ65, αἰ 0}8- 
ΑΔ Π15. νου Πιϑ.1{186, οἱ ΟΠ]Π6ΠῚ Ρὰ- 

ἜΙΧ, Βορὸ ἰρι[αῦ. ΟΠΊΠ65 γ05,ὖ ἰΠ5ἰ5ἴ6 γ6 γ6 00 {5146 οἱ ραιἰθηιίδο, 

(δρ. ΥἹ11. 
2) ΠΡοΙΓς Ὁ. 24 
Οὐ Ροιγ.2.» 20: 
4) 1|οδη. 4, 9. 
5) Πὰ 50}. Ιβπᾶί. δὰ ῬοΪγὸ. ὁ. ὁ. 
0) ὑπέμειγε Β(Ο ναϊ]ο. 
1) αὐτοῦ ἄδοβὶ ἴῃ ΕΟΡΥ. 
ΘΊΚΛΟΙ. 5, (αὐ ΡοΙσ 4. 10. 
9) [ἃ ΒΟΕΥ͂ οἱ ἃ 566. πῆδη. Ὁ δὰ 

ΟΡΔΠῚ ο. γεί. [ηἰ., δοξάζομεν Ο ἴῃ ἰθοχία 
οἱ νι]ρ. δηΐθ ἴδο. 

10) ἔϑηχεν ὋΝ 

11) Τρ τούτῳ. νδ] 81 στοίϊηθαία 
τοῦτο, 51 1π|6]Π|ρὸ εἶναι. ϑην μι. 

(ἀρ. ΙΧ. 1) Τοίττη ἐᾶρ. πομπὴ Πᾶ- 
Π65 ἀαοάιι ἂρ. Ει56}. Ηϊβι. 600]. ΠῚ, 80. 

2) ὑπομένειν ὦ ὑπομόγειν 0, αὐ 
ΟΥ̓ ἀσκεῖν. Τυμι, ΒΟ Ρ8ὶ ἣν καὶ εἴς- 

1) ἀδιαλήπτως Β. ὅδὲετε ο. ΒΟῈΕ Επβο}., ἰάθη οδί ἔδατε 
ἴῃ Υ, ΠΠῚ Παιὰ ΤᾺΓΟῸ 8 ρου ίαίπμη ἢ )65 
απ α (οἶν. Ερ. Βαγπάθᾶθ ο. 6. μοί. 20 
εἱ 89): ἣν καὶ ἔδατε 0 ἴῃ ἰείχυ, εἴδετε 
Δ οτὰμη; ἣν χαὶ ἔδετε ἴὰο., ἃπίο 46 1 
χαὶ ἀοβ᾽ ἀογαθαίαν. Εγραϊ ἰάπποθη ααοά δά 
(οαά. ΕΥ̓͂, 

(ὰρ. ΥΠ|. 
ἰοἱογαηιι5 ἤθο. 

2) 1οβ1ι5 οἵη. ἤδθα. 
9) πὸς ἀοἰις ἱπυθηξι5 ὁδί Ἄδα, 

4) ἐιαϊοίιηι Ῥα]. Ηρ., αὐ δα. ΕΆΡοΥ 851. 
5) ογοάϊηνις Ῥα]., ογοαϊηνις ϑαρτὰ αἱ 

ἢορ. 
(ἀρ. ΙΧ. 1) [ἰὰ 6011]060 οχ Ραὶ. Ἀθρ. 

ΘαΠὶ ΕᾺ}». δῖ. Ρ. υὸ5 οἠνιθ5 ἴδο. 
2) οἷιι5 Βοος. 

1) Πιἀοβοϊοηίον αἱιίθηι 



δ. ΡΟΠΥΘΆΑΆΡΙ ἘΡΙΒΤΟΙΑ Αἢ ΡΗΠΙΡΡΕΝΒΕΝΒ. ΙΧ. 

ἣν καὶ εἴδετε κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς, οὐ 
μόνον ἐν τοῖς μακαρίοις ᾿Ιγνατίῳ 
καὶ Ζωσίμῳ" καὶ Ῥούφῳ, ἀλλὰ καὶ 
ἐν ἄλλοις τοῖς ἐξ ἡμῶν ,' καὶ ἐν 
αὐτῷ Παύλῳ καὶ τοῖς "λοιποῖς" 
ἀποστόλοις᾽ πεπεισμένων," ὅτι οὗτοι 
πάντες οὐκ εἰς" κενὸν ἔδραμον, ἀλλ᾽ 
ἐν Ζείστει καὶ δικαιοσύνῃ ᾿" καὶ ὅτι 
εἰς" τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς τόπον 
εἰσὶ παρὰ τῷ κυρίῳ, ὡ καὶ συνέ- 
παϑον. Οὐ γὰρ τὸν γῦν" ἠγάπη- 
σαν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἀποϑανόντα καὶ δι’ ἡμᾶς ὑπὸ 
[τοῦ Θεοῦ ἀνασταϑέντα].." 

4αδηὅ 
501Π|6 οι οἐ Ζοβίπιο οἱ Πιεΐο, 

'ρβο Ῥᾶυϊο, οἱ οδοίθυ 5 ἀμοοιυο, 
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{1618} ΘΧΟΡΟΘδί5, αυᾶη οἱ δηΐα 
ΟΟμ] 05 Πα γλοίϊα., πΠοη 501}ππ|ὶ 1 Ὀθδί!5 

Ισηαίο οἱ Ζοβίπηο οἱ Βπίο, 564 [δι 
[ἢ 41115, 4] 6Χχ ΠΟΡ15, 80 ἰὴ ἰΡ50 δι} 0 
σρίογίβαιθ Δροβίο δ: αἱροίθ 4] 51- 
Π118 ΡΘΙΒΙΔ51, (πο ἢ ΟἸΠΠ65 ἴῃ 
γΔΟΙΠ ΠΟ ΟΙΟΙΓΓοΓηΐ, 564 τη Πὰ6 

ἃ 1ι5}{|; οἱ φιοά ἴῃ ἀθθιῖο ἰρ515 
Ιοῦο 5ἰπὶ ἂριἀ Ποιηηιη), οἴ 4110 
οἱ Ρᾶ881 ϑιηῖ. ΝῸΠ ΘΠ] ΡΡΔΘΒΘῊΒ 
Βθοα] αὴ ΑΙ Θχοραηΐ, 5θἀ οιπ, «αὶ 
ΡΓῸ πΠΟΡΪ5 τηοῦίπιι5 οϑί, ἂς ῬΓΟΡίογ 
Π08 ἃ 60 ο8ἱ Γρϑαδβοιίαί 5, 

οἱ οουϊαίαῇ (16 νἱ ἀἰ5[15.,. ΠΟῚ 501] πὶ ἴῃ Π θα 55: πη. 1ΠΠ|8 [6 πᾶιῖο 
564 οἱ ἴῃ ἃ11|5, 4 οχ νοθὶβ βιιηΐ, οἱἷ ἴῃ 

οοηΠάθηΐο5. «αἷὰ ἰδ ΟΙΠΠΘ5. ΠΟ πῃ 
9 . . ὃ το . . Φ 

γασααπι ΘΟΠΟΙΓΓΟΙΙηΐ, 564 ἴῃ Πάδ οἱ {ιϑι{{1π4. οἱ αὐ ἀδθιίαμ. 51} ̓οοῦπι 

“ Βοιηΐηο, οἱ οἱ σομηρα85ὶ δπηΐ, Δ γπΐ, 4ἰὰ ΠῸΠ ΠΟΟ ΡΓΔΘ56 5} 5661- 
[πὶ ἀΠΠΘχογαπί, 56 θὰ 4" 
60 Γαβιβοί αίι5. 

9) ΜαΡίγγοϊ ρα ἤοπ. ἱπάϊοαί, Βα 
οἱ Ζοβίηϊ τηΔΡ ΤΠ (Ἰ6Π παία! ἐπὶ ΡἢΪ- 
ΠρρΡὶ5 Μαοθράομπίῳ 18 Πϑοθι 115. ΘΟ] ΘΡΡ ΑΙ]. 

4) ἡμῶν ἀδάϊ εχ ( Εμπβ.ν., ὑμῶν 
ΒΕΟΥ͂ νοεῖ. ᾿πί. δἱ σὶρ, ϑυθίηάθ τῳ 
(51πη6 ΔροΘη Ια) Ο!, δὰ ογὰμπι αὐτῷ. Ὠδεοβί 
ΡῬΙΓΔ6Ρ. ἐν δηίθ αὐτῷ ἴῃ Β. 

5) ἄλλοις γε, Οαἶπ5. πη Ιοΐ πὶ δα- 
ΒΟΙΡίπη] οϑί λοιποῖς. 

0) Βεβίαϊ πεπεισμέγων οχ (, (τατὴ 
Ἰδοί! Ομ 61 τπιηΐοθ ΘΘη πη] Ρπΐο; πέεσει- 
σμέγους ΟΥ̓ οἱ γμία, «7. πεπεισμέγοις Β. 
(δπἰ να οαπὶ ἡμῶν "φοηϊαηροπάμ, υᾶγ- 
ἰ5 οᾶϑιι5 Ροπάοί ἃ Παραχαλῶ, (6 Ππ|5 
Ῥοβρ οί δά λοιποῖς. 
ΡΠ. .). 10. δ]. 2,, ἃ. 
8) Οἷν. ΟἸ μι. Βομι. ΤΙ ῈἘΡ. δά (ογ... ὅ. 
9) νοῦν (Σ ἴη ἰοχίᾳ, γῦν ΡΓ. Ι΄δη. 

ἴῃ ΠΠΔΓΟ. 
10) Πὰ Οοἀά. ΠΟΒΕΓΙ ΟΠΊΠ 68 (οι. οἱ 

οἀ. ΟἸενοἱ ἃ 1098, τὸν ὑπὲρ ὑμῶν 
ὑποθϑανόντα οἰπιβ πὶ 64. ἃ. 1124. 

11) οσο. πποὶβδ πο θα [ἰββο 8. ΟΧ 
Ἐπβοθῖο οἱ ΝΙσθροσο βαρρ ον. [ἢ 0 
πος ΡοΪγοαγρὶ Ερ. [αριηθηίιπ απ ΕΡ. 
Βᾶνπᾶραρ ἴΐα ὁοηἰποίἃ οχίαι: ἀποϑα- 
γόντα. χαὶ δι᾿ ἡμᾶς ὑπὸ τὸν λαὸν 
τὸν κενὸν. Λὰ ΟΥ̓Δ) Πδη. 860. Ἐπ56}. 
Πᾶθοὶ χαὶ δι ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
ἀναστάντα, {πᾶθ ἰθοίΐο σοηγθηϊ οὐ 

ΡΙῸ 0515 οὗ ῬΓῸ ΠΟΡῚ5 πιογίιπι5 δϑί, δἱ ἃ 

Π15.. 4πᾶ5. [αἰπηὰ8 Πα οηηη5.. Αἰαπι6 θᾶ η-- 
ἄδιὴ ᾿θοι᾿οπθ ΠῸΡΘΙ ἀοίθηϊ ΝοΙίο, ὁχ- 
ΡΙΙοΔΠ5: 7651} 60 115 ἐπ 88ι Π)ο1, οΟ]]αἴο ὙΥΊη. 
1η Οτδιημη. δ. Υ. Ρ. 442. 51121}} δῖ η- 
γ6 70 πηοο δἰίθυ 5 ἤπϑη, δχογάϊαμη ἃ|-- 
τοῦ 5 ΕΡ βίο αθ, {αδηΐιη) σ ᾶΘ 66 ΒΡ ΟΡ οϑί, 
ΘΧ θοαὶ οἀά. ΒΟΈΕΥ. γιά. {86 5611- 
ΡῬϑίηι5. ΒΡ. Βασηῆρᾶθ ὃ. ὅ ποί. 10. 

Τ,αιϊπὰ ἃ πος ἰπἀ6 [060 οχίδηί ἰῃ ν- 
[66 ΨΘΙΒΙΟΠη6 ἃ ἴᾶσοβο [Ὧ}0. Βίαρα !Θηϑὶ ἃ. 
1498. ῬΑ 15115 ονυα!ραία. Ὁ πᾶ6 γ6ΓῸ ἰπἴγτἃ 
Δα] ὁ. 19. οΧΒΙ ηι5 σ’ᾶθοα, ἘΠΒΘΡΌἢ 5 
Βουγαν ΐ, 

9) φιαηι ἀθοϑί ἴῃ Ρα!]. 
4) οοιἰα ἴα ἴῃ ἤδρ, 
5) ἦν 86 ὑθα 551η118. Ὁ. 

ηιὶς {1115 Ῥα!ὶ. 
6) 8οὐήοοί γοροϑιΐ οχ ῥα]. Ββθρ. οἱ 

ΕᾺ}. 851... ροβίψιαιη ἃ [ΘΟ ῦ50π0 6ΧοΪα- 
511Π| ΘΓΑΐ. 

1) Ροβί δέ ἴῃ ἤδθσ. φαδίίπον {ΠΟΘ ΔΓ 
Ιαοιιπᾶ, ἀπάτη χεὶρ ιηΐ νοος. ἤν ἦρ50 566. 

8) μὲ ἢθρ. 
9) ἐπι υαπο Ῥ. ἴηι υαοιίην ῬΑ]., 

ἕο Ὦδρ, 
10) « οι. Ἀθς. 
11) ργαθβθης ἀροοϑϑὶΐ οχ Ρδ].. 1). ᾿θ0 

δαθοιΐο Ρ. Ποῦ βαθοιίινι, ἈΘ6. 
12) φιιὲ οχοϊαϊί (οαϊοὶ Ἀθδ. 

ον 

ἦπ, ὑοαίὶς51- 

ἤη, ναᾶπτ 



9858 ς, ΡΟΙΠΥΘΑΛΆΡΙ ἘΡΙΒΤΟΙΑ ΑὮ ΡΗΠΙΡΡΕΝΞΒΕΒ. Χ. ΧΙ. 

Ααϊιογίαἴϊο αα υἱγίωίος. 

ἘΧ, Τὴ 1ν5 ΟΥΡῸ ἴαίθ, οἱ ΠοιηΪ πὶ ΘΧΘΙΉΡ ΔΙ 56 4 ΠΏ] η], ἤστηὶ ἴῃ 468 οἱ 

τι 4 }}165, ΓΛ ΘΓ [α{15΄ ἀιηδίογοβ, αἰ σθηΐ85. ᾿ηνίοθιη, ᾿π νοΐ 500 Δ 1, 

τιδηδαδίπαϊποιι Ποιηϊηϊ ἢ ΔΙ ΓΘγ αἰ ργᾶθβίο δηΐθ5, Π]]]Πππ ἀδβρίοίθηίθ5. (απη 
Ροιοϑι 5" Βϑηθίδοονθ, πο] 16. αἰ 6, 4αϊὰ ΘΙ Θομοϑγηαᾶΐ ἀθ τποτίθ Π0 γί." 
Θμηθ5. γΟθὶ5. ἱπν] θη) σα θοῖ! οϑίοίθ, «οοην βδομΘ ΠῚ νϑϑίγᾶπι [ΓΓΘΡΓΙΘ- 
ΠΘΗ 5] ΠΠ]6 ἢ} ΠΑΡ Θηΐ6 5. ἴῃ Θοηζθι5,. αἱ ὁχ θΟΠΪ5. ΟΡΘΓΙΡ5 νΘΒΙΓΙ5Β. οἵ ΥῸ8 
Ιαππάθιη δοοὶρίαιῖβ, οἱ Ποιηΐπι5. ἴθ γ 5. ΠῸΠ Ὀ]ΑΒρ οηθίαν. γὰρ δαΐθῃ) 
1Π|, ΡῸΡ 4πιθπὶ ΠΟΙΊΘἢ ΠΟΙΉΪΪ Π]Δ5Ρ]16 ΠιᾶῖαΡ. ΒΟΡΡΙοἰαΐθπι ΘΓδῸ ἀοορία 
ΟΠΊΠΘ5 ; ἰὼ {πῶ οἱ νὸβ ΘΟΠΥΘΓΒΔΠΉΙ]Ϊ. 

Οοηίνἰδίαίιι5. δυνῆὶ ρΥὸ Ψαϊθηίθ. (ἰαὐυοία υοϑὴῖὴς αὖ αὐυαγϊίεἝα. 

ἘΧΙ, ΝΙπιῖβ. οομτ βίαι. ϑυη ΡΓῸ γαϊθηίθ, αὶ ργοβθυῖον ἰδοίαϑ δϑιἢ 
ΔΙ Ζαᾶπ 0 ἁριά νοβ; 4ποα 56 ἱρπογοῖ β΄ ἸΙοοῖμη, {πὶ ἀαίι5 6ϑί οἱ. Μοπθο 
ἰΐδαιιο νοβ, αἱ Δ ρβ Ππ6 Δ 157 ἃ} ἀναγ, οἱ 5:15 οαϑί! οἱ νϑσᾶσθθ. Αϑ11- 
ποίθ νῸ5 ἃ} ΟΠΙΠΪ π|810. Οἰΐ ἁπΐθηῃ ἴῃ [εἶδ ΠῸΠ ροίαϑί 58 βι ΒΟΥ ΠαΓο," 
4αοιηοο ἈΠΠ Πο6. Ῥγομιηαι ἡ 81 (π||5. ΠΟ ΔΒ ΠΠιι6 1.11 56 ἃ} ἀναγ ἃ, 
40 ΤἀΟ]οΙ αἰτία" σοἰπαϊ ΠΑ 11, οἱ ἴλη πᾶ) Πίου σϑηΐθβ ᾿παἀ]οαθῖιαγ. ΘαΪ 

ἀαΐοηηἶ ἰσπογαπί ᾿παϊοίππη Ποχηίηϊ ὁ ,ΑΠἦ Ποβοίπημ5, {πὰ 58Π0{1 τη ἀπ 
Ππἀ]οα θη! ὅς. αἰουϊ  Ῥάα 5 ἀοοοῖ. Ἐροῖ ἡ δαίοπι ἢ οΠ}] [418 56 η5] ἴῃ ν ΟΡ 5, 
γ6 1 δαάϊν!, ἴῃ ἀαῖριι5 Ια θογανιΐ θθαίι5 Ῥασ]αβ, {αὶ δϑιϊβ Ἰδι αἰϊ ἢ ἴῃ ργη- 
ΟἸΡΙΟ δριϑίοίαθ οἰ8. 

0». Χο ἀν ΠΡ ε Ὑ 17: 
2) 51. Ηδ)]οῖχ. οἱ ΕδΡῸῚ Βίαρα! θη 515, 

οἱ δῖ. (οά. 1,.ὄ 10}. ρτ. οἠηππηΐὶ Π0- 
ηιϊηϊ. Ῥ͵ΤῸ ρῥγαθϑίαηίος ΑἸ. ργαδϑβοηίαηίθ5. 
Ἰασοῦδοπι5. ὅοο. ])οηιηὶ οχίαϊ ἴῃ (οἰ 6] 6 1] 
δα οπη ἃ. 1012, ΟἸοτϊοὶ ἃ. 1098, ἀριά 
γα δηὶ οἱ ἴη (οαά, Ρᾷ]. Βδρ., ὃχ {0 
66] ργ᾽αοβδιοἰαηίο5 Ὁ. γγαθβίαγίος5 νὰ]ρ. 

9) ροϑϑεὶ15 Ῥα]. Ἀρρ. 
4) 710}... .4..12. 9, 
) ρῖΣ. ΣΕ: 
0). Οἷπ. ἰρ81: 52, ὦ,. οἱ ἤση, ἢ 181]. 

ὁ. 8. ῬΥΙΟΠΟΠΊΘη ἐπὶ οτη. δ]. ἢθρ. 

(αρ. ΧΙ. 1) μιοίιιβ 65: ργοουον ῬᾺ]., 
Ῥγοϑυϊίοῦ ὁ8. {αοίιι5 Ἀδρ.. ἴῃ 410 δηΐθ 
ἀοβ᾽ ἀθυ αι} 5,1. 

2) Ἰρπονγοίϊβ Ρ. ἱφπογοί ἐς Ῥαὶ. ἢθρ. 
9) πῖοηθο Ἰίαηιο τ αὐϑείϊηοαϊ 5. νος 

Ραὶ. Ἀδρ. 
4) ῬΓΟΒΟΥ οΙ ἰδίθ. ΡΘοιμΐὰ5. ῬΔῈΡ ΟΠῚΠῚ 

ΔΥΘΙ556. υἱάθία!, οὐἶπ5 [ΔΟΙΠΟΙ5. ἸΧΟΙ 
οἶθ ῬΑΓΟΘΡ5. πογαΐ. Τύοοϊ. ΙΔΟΟΡΒΟΠΟ 
δυΐθηη οἱ 4115 ὁ σλεογνέχτης οϑί -εΞ 
αι ον. αὐτιὰ δὰ ἸΧΟΡῈ ποθὴ οϑί οοθηΐοη- 
8: τ ἀοοσοί ϑιοου5Β 6 (Ἰο. Αἴοχ. 
ΘΊΓΟΙΙ. 1Π|.. Ρ. 652 ; αὐυαγὶξία --- πλεονεξία 
τ αὐ ογιι, Οὐἶπι8. ΠΑΡ οἱ Ρ᾽ΟΒΌΥΓΟΥ 
ΑΙ] ἢ οἱ ΘΙΠ5. ἸΧΟΙ ΔΟσιβασὶ νἱἀθηίαν, ἢ. 

δ) οἱ οηϊ. Ραὶ]. Παρ. 
0) Ρῥὰ]. ἰγᾶηβρομι Ομ ακίοην Ἰ01ν Ρ0- 

Π6 νοθὶς οἰθηϊ πη οἹογίαία. ἴῃ ΟἸΠΠΪ 115 ΘΟΟΙ65118, 
{πᾶ Ποιιη] 50186 ἴπᾳπὸ σορηονοῦδηΐ εἶν πο5᾽ δαΐίομη ποηάτιη ΠΟΥΘΓΔΙΠΙΙ5. 

ἰο5ὲ 56 ἴη ᾿νὲ5 σιθογπανο, Ἀδρ, Ομ ατιίοηι 
πον) ροίοδί ἴη [8 56 σιμϑονηα}8. 

1) Οὗ. ΠΤ, 9. ὅν. ΔΙ δηΠ]η5..166. 
οθηβαοί αἰ. Ιῃ ῬᾺ]. φιιο ηιοο ἢοο αἰϊια 
φτοηιηϊαίιι, 

8) 856 αὐείημιογῖ Ῥα]. Ἀθρ. 
9) Τἀοϊαίγία Ῥα]. Ἀδρ. 
10) αμίοην οἵη. Ρα]. ἢθο. 
11) Αὐ Ῥᾷ]: ΒδΡ. 1 (ΟΣ. 0, 2. 
12) γοσρα: βἱοιΐ Ραμίμς ἄοοοι!, Οτοα- 

ΠΟΡῸ (ΕἸη]. 1. ἀ. Ν. Τ᾿ ρῥ. 445) ϑυβρθοία 
βΒιηΐ, 4πϊὰ ῬΟΪγΟΑΓΡι5. Πα] ΠΟΠΊΘἢ 
ΒΟΙΙΡΙΟΤΙΒ. 0 050. οἱίαι! ργοίογαί. ἢ. 

138) Οἴν. Ιρῃ. δὰ Μᾶρῃη. ο. 11 οἱ δὰ 
ἘΣΆΠ το." 8. 

14) [Ἰανι αι] γ6] 51 π}}6 φαϊἃ Βα Ρ ον 
γα] ΘΙ |πι5. Οἷν. ΡΏΠρΡ. 1, ὅ 54. Βδρ. 
αι “ο5[15. ἴηι Ῥγἱποὶρὶο οοοἰοδῖαο οἷιι5. ΝΟΙίΘ 
(υἱ ποῖαί Η. ἴῃ 64. 17.) 1. 1. Ρ. 290. πὶ- 
1} δἀάϊΐ, τοϑρίοίθηβ δα 2 (ον. ὃ, 2 54. 
ἘΠῚ Ῥδι! 5 δὰ (οΥ. 50} 101: ορίείοία πο- 
δίγα Ὁ05 65113. 

15) οπίηι Ῥα]. 
10) φιαο 8οίαθ {ιὺ ἀοην ιν οοφη0- 

υϑγαπί Ῥαᾳ]. 

117) ΡΟ πὸ8 ῬοΟΙγΟΔΡΡαΠΙ ἰρϑμ ἰπ- 
(6 Ποῖ. ββουῖαβ τοί ΓΟΥΒ ἴλη ϑΉ7- 
πθη565 (ἸΟ ΘΙ ου5, ΘΠ ῃ.. Ἠπομαί. Οἴν, 
Λοϊ. 10, 06. 12. οὐ 19, 10. 1αο. οὐρπ0- 
ϑΘΥαἸι5 ἢ. πουογαηνι5 Ῥαὶ. ἤθρ. 
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γα 46 δγρο, ἔγαίγθϑ, ΟΠ ΓΙΒίοΟυ. ΡΓῸ {Π 0 οἱ ργο ἡ σοπίπρο δἰπβ ; Ζαίθιι5 ἀ6ι 
Βοιηΐηιι5. ΡΟΘη [ΘΠ πη ν 6} 81. ΒΟΒΡΙΪ οΥὐσῸ δβίοίο οἵ νὸβ ἴῃ ποὺ; ,6.29 
ΠῸΠ 510} [ΠΙΠΠ]605. α]65 ΘχἰβἐΠη6 115... 864 5ἰοα! ρᾶ55 1:0} τη ῦθγὰ οἱ 
ΟΥΡΔηζ ἃ 605 ΓΟνΟΟδΐθ,, τ ΟἸΠΠΪΙΠῚ ὙΘΒίΓΙΠῚ ΟΟΓΡΙΙ5. 5] νοίῖ58. ΗῸΟ ΘηΪΠῃ 
ἀϑθηΐθϑ, γ05 ρ505 ΔΘΑ ΠΟΔίΙ5. 

᾿Ιφηοϑβοῖίθ οἷ. [1268 υοὔϊδ υἱνίμίο5 (γϑιιαί. ΟΥγαίΐίθ ργο οπιηῖθιι5, οἔϊαηι 
ΡΥῸ Ἰηϊηιϊοῖδ. 

ΧΙ. Οοπῇάο δηΐμπι νὸ5 θ6Π6 δχθιοί [05 6556 ἴῃ 580 15 ΠΙουῖβ, οἱ πιο} }]} 
νῸ5 ἰαἰοί ; τ] οἢϊ  δαΐοη ΠῸ0η 6ϑὲ οοποθβϑιηη. Νοάο, αἱ Πἰί5 ΒΟΡΙΡίαΓΙΝ 
ἀϊοίαμη 65ΐ, ,ἰγαβοη πη!" οἱ πο] 6 ρθοοᾶγα,, οἱ .5017 ποη οοοϊάαὶ ΒΈΡΟΙ 
᾿ἸΡΔοσΠἰὰπ νοϑίγαιη... Βοδίι5, 4] ΤηΘΠΉ] ΠΘ ΓΙ: φαράῇ ορῸ οΥθάο 6556 ἴῃ 
γ0} 15. 615 αιίθπι οἱ Ῥίον ΠΟΙΉΪΩΙ Ποϑίγὶ [Ι65π ΟΠ γί, οἵ ἴρ56. βϑιηρί- 
ἴδυπιιβ ρομίοχ, Ποὶ ἢ] 5" ΙΘ5ῖ5 ΟΠ γι βίπ5, δάσο νὸβ ἰπ ἢάθ οἱ γογί- 
ἰαΐθ, οἵ πη οτηηὶ πηδηϑιιοίπἰη6, οἱ 5'π6 ᾿Ρδοιιη ἴα, οἱἦ ἴῃ ραίΘ πιὰ οἱ 10η- 
σδῃϊ τη! αἰ" οἱ (ο]ογαηιἶα οἱ οαβιἀ6: οἱ ἀδὲ νοθὶβ βογίθιη. οἵ ρᾶγίθιῃ [πίον 
ΒΔ ΠΟΙΟΘ. 5105, δ ΠΟΡ 5 νΟΡΊΒΟΙΠῚ οἱ ΟἸΠΠΙθ115, ({ἰ 5ππ| 510 68610, Ζαὶ 
οΥ αἰ ατὶ βαηιἷ ἴῃ Ποχηίηιιπι ΠΟβ γι μη ἢ [65ππ| ΟΠ τ βίη οἱ ἴῃ ἰρϑῖπι5 Ρδίγθμι, 
4αὶ (γοϑαϑο (αν! ΘΠ ἃ τηογ 5... ῬΓῸ οπιηΐθιι9 ϑᾶποιῖ5. οταίΐθ, ογαίο 
ΟἰΪα τη ΡΓῸ ΤΘρΙθιι5. οἱ ροίοϑίδι τις. οὐὐ ρυϊποιρίθιι5, αἰ ψαοἷ ΡΓῸ ΡΟΥΒΘ α6η- 
{π᾿ πι5 οἱ οὐἀϊδηίθιι5 νο5, οἵ ῬΓῸ ἱπι 1015. ΟΡΟΙΒ ἢ πα Γαοίιι5. νϑϑίθι Τηδηϊ- 
ἰοϑίμβ δῦ 1π ΟἹ θι15, τ 51{15 τη 10 ροΥδοί!. 

ΧΗ. 
2 , "" ᾿ ἐγ » ᾿ δ ΑΕ αἰ 
Ἐγραψατέξ' μοι καὶ υμεῖς καὶ ΟΡ 5 5115. Δ τη6. οἱ γνο5 οἱ ᾿ἰρῃηᾶ- 

3 ’ ΄ Ε . . 

Ἰγνάτιος," ἵνα, ἐάν τις ἀπέρχηται ἰἰὰ5, αἱ, 5ἱ 45 [ογία 6 ϑιηγγπᾶ 

Ερϊδίοἰα5 υθϑίγα8 Αη[οο]ιθγυὶδ ἐγαάαηι. οδῖδ ορίδίοἰα5 ᾿φηαίἠ ηυϊο. 

ἜΧΠῚ. βου ρ5ιβ615 τὰ ϊ ἢ] οἱ νοβ5 οἱ ἰσπαίπιβ," αἰ 5 (αἰβ΄ νδά! δὰ Βγγίδμη, 

δ) φὰ φιοὰ Ῥα]. Βονίαθβα ἐά ηιοά. 
Ὁ) οἵτι5 ἰηβου 1 Ρὰ]. ἴῃ ἤδρ. ἐρ86 86ηι-- 

γί (ογηιι5 ἀοὲ [ ἴιι5 δἴιι5 Ῥ, οἰ 1086 8θηιρῖ- 
(ογγηπι5 ροηί[οω;, )οὲ ἢἰλι5 [651|8. 

7) τῃ: οἵω. Ραᾶὶ. 
8) ὁἐ ἀδοϑί ἴῃ Ραὶ. 

18) ρ7ὺ οἵη. Βερ, 
19) υοϑείγωηι λ68. 

20}... ΤΠ θαβ. ὃ. 19. 
ΧΕ ἐἰα15:12..20. 

(ἀρ. ΧΙ]. 1) Εχ οδάθπι τηθπίθ ἢᾶθο 
ΡΓοίουί, 4πᾶὰ 11 Βα} 1{α{15. [5 παῖ πι8. ἴῃ 
ΕΡρ. δα Ἐρ!. ὁ. 8. Νῦν γὰρ ᾿ἀρχὴν 
ἔχω τοῦ μαϑητεύεσϑαι, χαὶ προσ- 
λαλῶ ὑμῖν ὡς συνδιδασχαλίταις μου. 
Ἐμὲ γὰρ ἔδει ὑφ᾽ ὑμῶν ὑπαλειφϑῆ- 
γαι πίστει, νουϑεσίᾳ, ὑπομογῆ, μα- 
χροϑυμίέᾳ. Ῥοϑί πιοάο παιά ἀπ 16. ΡΓΔ6- 
οδρίπτη το] 6 δχοὶαϊΐ, ππ4θ6 5646 η8 
ΠΠΘ ΠΡ τη Ροπάθαί. Ρὰ]. ὀχ θοῖ : π0η 681 
ὁοηοο58ιηη, ἡλο1ο εἰ [ν}8 50γὴρίπ1}5 αἸοίμμηι, 
65: οπῖηι. Αἰ τ θὰ 4υϊάρθηῃ [Θοίϊο ᾿ΔΘΙ ΠΔ 1 
ΘΧΡΙοέ, {πᾶτη ἃπίθ αἰοίιηη 6558. ΒΌΒΡΙΘΟΓ. 

ΡῈ: 4. δ. 
9) Ερῃ. 4, 206. 

4) (Δ]Π]Ἰ οἴ 9}}} : Βοαίο οἱ] αἱ οἰὸ (ογγὰ 
χη θΙ 1 Υἷᾶ. ΑἸ. γα ογ11. 

9) οἱ ἐπ ἰοπιηαπϊηιίαίε Ρα]. ἢδνρ, 
10) δμηέ οτη. Βθρ. 

11) οἱ ἀδιηι ἰηϑοῦί Ρᾷ]. [Ι͂η ἢἤδθρ. ὁ 
ἀοηνίηιιν ποϑίγη οἱ ἀθιηη Ὁ. 1) ΟἩυη μή, 
ποϑί μη. 

19. ΟΠ. Ὁ: 

19}: ἘΠ 2. ὍΣ: 
14) αἰφιια Ῥαὶ. 
15) οἱ Ρὰ]. Μαίίῃ. ὅ, 44. 

ᾶρ. ΧΙΠ. 1) ατᾶθοα οχ Επβ86}. Η. 
Ἐ. ΠΙ, 90. ἀδβιπηρίδ. 

2) ΡΠ τα δὴν» αὐ ΡοΙγοατ- Ο- 8. 

8) ϑογίρϑιδίϊθ τ] ἰσηαί νιι8. οἰ υο8 
Ἀδρ. 

4) φιιὲ Ῥαᾳὶ. 
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εἰς Συρίαν ,; καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν 

ἀποκομίσῃ γράμματα" ὕπερ ποιήσω, 

ἐὰν λάβω καιρὸν εὔϑετον, εἴτε ἐγὼ, 

εἴτε ὃν πέμψω πρεσβεύσοντα χαὶ 

περὶ ὑμῶν. Τὰς" ἐπιστολὰς γνα. 

τίου τὰς πεμφϑείσας ἡμῖν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ, καὶ ἄλλας, ὅσας εἴχομεν 

παρ᾽ ἡμῖν͵ ἐπέμψαμεν ὑμῖν, κα- 
ϑὼς ἐνετείλασϑε᾽ αἵτινες ὑποτε- 

ταγμέναι εἰσὶ τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ" 

ἐξ ὧν μεγάλα ὠφεληϑῆναι δυνή- 
σεσϑε. ᾿Περιέχουσι γὰρ πίστιν καὶ 
ὑπομονὴν καὶ πᾶσαν οἰκοδομὴν, 
τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ἀνήκου- 
σαν. 

ἀοίογαί ἢ ΘΓὰΣ. Π]688, 
ΠΙΠ, 5156 650, 568 ἰδοβαίιδ, 

ς, ΡΟΠΥΘΛΆΡΙ ἘΡΙΒΤΌΙΑ Αἢ ΡΗΙΠΙΡΡΕΈΝΒΕΒ, ΧΠ], ΧΙΥ, 

'π ϑυγῖδπι ΓΟ Οἰβοθ γί, νοϑίΓὰϑ 
4ᾳ0416 ᾿ἰουὰ5. 60 ἀδίεγγοϊ ; αυρά 
4υϊ 46πὶ ΡΟΓΠοἰᾶπ), 51 ἰθιηρι8 ΟΡΡΟΡ- 
τὰππππὰ πδοίτπ5. [ἌΘΡΟ : Υ6] 66Ὸ [Ρ86, 
Υ6] ΡῈΓ αἰϊαμη ΦΙΘΙΉΡ 8 Π), 46 πὶ ἰ8- 
σαίαπι οἵ ῬΓῸ γΟ15 τη 4). Ἐρίβίο- 
Ιὰἃ5 Ιρῃδί!!, 45 δὰ 1η6 πιϊδὶΐ, οἵ 
οαποίας5. 1185, 4ἃ5 ΠΡ Πη15, δά γῸ5 

τ δἰ πηπ5, βίοαΐ τηδηκ 115; 4185 (]- 
ἄθηὶ ᾿μαἰὸ δορί ϑίοϊαθ 5016 οἴτηι5. ΕΧ 
115. ΤΠ ᾶση ἢ γαίῃ ΡΘΓΟΙΡΟΓΘ. νο- 
θ1ὶ5 [ἰοῦ]. (οπίπροης θη ἢ- 
ἄθι δἱ ραϊ[᾿ϑηςἀτ οἱ ρα ἢ οἰ ΟΠ 6 Πὶ 
ΟΙΠΠ6Π,, δὰ ΠΟΙ ΠΏ ΠΟΒίΓΙη ΡΘΓΙ- 
{{ππρΘηΐθη. 

{π|ὰ5 ἴθ ΘΓ δά γο5:; 51 ΠΔΙΘΓΙΠΏΙ15 ἰΘΠρΡιι5 ΟΡ ΡοΓία- 
{6 ΤΪΒΘΓῸ ΡΓῸ γ0}]8. 

ἥμιν) 46 ἰγαηβηἶδθᾶθ 5πηΐ Ὑ0}15 ἃ} 60 ,ἷ 

Ἐρί βίο αβ 58η68 
οἵ ]1ἃ5 αυδηίϑοαη 6 

τοῖς 

ΔΡἃ ΠῸ5. ΠΑΡ ΪΠΏ118, ὑΓΔΠ 51 51 ΠΠ115. Ὑ0}} 18, ΒΘ ΟΠ ἀπιπὶ 40 πηΔη ἀΔ5{15: 4186 

ϑαπί ϑαθθοίδο" παΐς Ερίβίοιαθ, οχ {αΐθι5 ΤηᾶρηΠ5. γΌΡ15. ΟΡ ἦ ῥγοίθοία8. 

(σης πθηΐ οηΐη ἢ 61), ῬΔΕΘΠΙ]ΔΠῚ, οἱ ΟΙΏΠΘΙῚ Δ6 1 Π ΘΔ ΠΟ ΠῸ πὶ ἃ ΒΟΙΙΠΊΠΩ 

ποπίγαπι ρΡογ[πϑηίοη, Εἰ ἀρ ἴρβὸ ᾿ρμαῖῖο, οἱ ἀδ ὶ5,᾿" ΟΠ 60 4] 
5πηΐ, 4αοὰ οοΓί 5. ἀσηΟνΟΥ 15, 5161} οδίθ. 

(οηιοηο υοϑὶς (ὙοΞορΉΪρΉΝ. γαϊοίο. 

ἘΧΙΥ, Ηδδο νοθὶβ βουϊρϑὶ ΡῸῚ Ογθβοθηίθη), 4π6 1 ἴῃ ῬΓΔΘβθπΐβπηἢ ἀϊθ1η 
σΟΠ ΘΠ αν} γΟ} 15, οἱ ΠῸΠΟ ΟΟΙΠΠΊΘΠΔ4Ο. 
που ρα 6; ογθάο ααΐϊᾶ οἱ νοθίβοιηι" 
ΠΑΡ {15 ΘΟΙΠΊΠΊΘη ἀαἴδϑηη, ΟΠ νοποτιΐ δά νο8. 

Ι͂65π ΟΠ γὶδίο. γαῖα ἐρϑ 8 

Β᾽ 1." 6; Αμεϊθο δεν. [Ἐπ ι1π|8 [12 
ΡΟΙγΟΓΡΟ ηδηάαγογαίΐ, τἰὖ ἴρ56 Ἰοραίμπη 
δα ΘΟΟΙ 5181 ἈΠΟ ΟΠ ΠΔΠῚ τηϊογοὶ Ὁ 
Ῥδοθπι τοϑίϊϊᾶπ|, οἱ (ο. 8.) Βυϊο 16- 
σαίο δ: πη}] Θρ βίο 5 Αἰ ΤΆΤ ΘΟΟΪ ΘΒ] ΤΊΤΏ 
σταία]ίουαβ ἰγαάδογοί. Ῥυδοίου πος ἰσπᾶ- 
(ἢ τηὰπάαίμιη ΡἊΠ ΠΡΌ Θη565. 4ΠΟ4π6 ᾿Ρ58] 
ῬοΙγ ΘΟ ΡΡαΙ ῬΓΘΟΙΡ5 δαϊογαηΐί, αἱ 1ρ50- 
ΤΠ ΘΡΙβίοΙ πη 510 ἰοσαΐο ἰγαδογοί δά 
ΑΠΓΙΟΟΠΘΠΟ5. ΡΟ ἀπ. ΗΒ. Ὑοίβ 56 
ΤΟΒΡΟΠΒΕΠ ΠῚ 6556 ΡΟΪ)ΟΔΤΡΙ5 ΡΟ! οοίατ, ἢ. 

6) Ποβισηδηίαν ἄπδθ ἰσηδίϊϊ ορ βίοϊδθ, 
τηᾶὰ δ ῬοΙγΟαΡΡαΠ, 46 γα δα ῬΟΪΥΘΔΓΡῚ 
5611 5ΠΥΓΠΘΉΒ6Ιη δοο᾽θβίδιη. (οί. 

1) μαῦθο Ρ. αὖ ο0 ἢδφθσ., αὖθοὸ Ῥαᾶὶ. 
8) ϑδενιμοίαο Ῥαὶ. 
9) ηιαρηῖι οὐαὶ υοὐὴῖς Ἀθα. 
10) Ουδθ βθαιηΐ ἃ 5010 γοΐ. ἴη- 

ἰδΡργοίθ ϑούγαΐα ἃά πδϑβ ΡΟΥΘ ΠΟΤ ΗΪ. 

ΟΠ ΟἸΏΠΙθ 15 ΥΟΒ]8. 

Οοηνογβαίαβ οϑὶ ΘΠ1ΠῚ ΠΟΡΊΒΟΙΠῚ 

51 Π}1Π|6Γ. ΒΟΓΟΓΘΙ δι6Π)] 6115 

Ιποοϊυπηθ5 θϑίοίθ τη ΠΟΤ ΪΠῸ 

ΑἸηρη. 

11) ῬοΙγοΔΤΡι5. ἀ6 τηογίθ [θη 811} ἰ8Π| 
ΟΟΡΟΙ ἰδοίι5 δγαΐ (γ146 ο. 9.}; 5δθα οἱτ- 
ΟὨΠηβίδη 5. ἀἸοία οἷο... πὶ υἱάθίαγν, ἰρηο- 
Ταραί. 1ω0. 

12) ἐρεῖς Ἐδρ. 
δρ. ΧΙΥ. 1) ἢδπο βἀϊοπὶβ ρῥυϊη- 

ΟΙΡΙ5. οἱ ΕΔὈΓΙ δία ρα! Θη515. ᾿δοιοπθ ΡΓᾶ6- 
τα] πηῖι5, ῬΓαθθιῃΐθ. ὁ]. Βουῖο, «αὶ δ5ιι-- 
βρίοδίαν. ΡΟΙΥ ΟΡ ΠῚ ΒΟΥ 5 ῖ556 ον μέ- 
χθε τοῦ παρόντος ὑμῖν συνέστηκα, 

χαὶ νῦν συνέίστημι. αυϊραίππι ἔπ, ῥγαθ- 
δθη ΧΙ θΘπΐ (οὐ. 1. ἀπν. οἱ Μαρά. [α0. 
Επατη ποϑίυὶ Ρα]. ἤθσ. ἐη ῥγασβεηῖι. 

2) υοὐὶς Ἀθρ. 
9) ἐρδῖμδ ἀοοοβϑὶὶ οχ ἤθο. [ἢ Ρᾷ]. ὅν 

φγαΐϊα ον οηϊηῖθιι5 υοϑίγῖδ. ΑἸηθη. θὲ θια 
Βα ΒΒ ΟΡΙΡ ταν Εαωρ οὶ! οριδίοϊα ὑθαϊὶ 171ο-- 
λυκάρπου δὰ μ]ιϊϊρροι565. ἴὰ 85. Εωρὶῖ- 
εἰΐ ορὶδίοϊα δοαϊὶ Ροϊϊοαγνρὶ. αὐ Ρ)ιὶ ροη5 65. 
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ΤῊΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ ἘΚΚΛΗΉΣΙΑΣ “" 

ΠΕΡῚ 

δ᾿ ΕΥΡΙΘΥ ΤΟΥ ΥΕΥΘΟΥ ἩΘΑΥΘΆΡΠΙΟΥ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ἘΓΙΚΎΥΎΚΆΙΟΣ.: 

ἡ: ἐκπλησία, τοῦ Θεοῦ, ἡ παροικοῦσα" Σμύρναν, τῇ ἐχκλησίᾳ τοῦ 
Θεοῦ, τῇ παροικούσῃ ἐν Φιλομηλίῳ ," καὶ πάσαις ταῖς κατὰ 
πάντα τόπον τῆς ἁγίας καὶ καϑολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις 

ἔλεος, εἰρήνη καὶ ἀγάπη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ πληϑυνϑείη. 

ἘΕΟΟΙΈΒΙΛΕ ΒΝΜΥΆΝΕΝΒΘΙ5 

θΕ 

ΜΑΆΤΥΒΙΟ ΒΑΝΟΤΙ ΡΟΠΥΟΘΆΛΆΡΙ 

ἘΕΡΊΒΤΟΙΙΑ ΟἸΒΟΙΙΑᾺΚΙ 5. 

ΕροΙοϑία Ποῖ, {88 ΒΠΥΓΠδ6. ΡΟ Τ δία, Θοο]οβίδο θ οὶ, 4088 ῬΠΠ]Ο- 
6 }}} Ρ γον παίαν, οἱ Ομ θι5. ἀθ 416 ἰΘΡΓΆΡΠῚ βᾶηοίδθ. οἱ οδ{Π|0- 
᾿ἰθόὰ6 ῬᾶΓΟΘΟΙΙΒ : ΠΙ ΒΘ Ισογ ἴα, ρᾶχ οἱ παρ ὰ5 ἃ θ60 Ραΐγο οἱ ἢο- 
πη ηΠ0 Ποϑίγο [6581 ΟΠ γι ϑίο τη} ΠΡΟ οίαΓ, 

Οὐ" τ} ρΓῸ ἰοχίμ Ππιπ8. ΟΡΆΒΟΝ]Ι 
οηθπάδηο πονὰ ἴῃ ὈΙΒΙ]ΟΙΠ 6 α γ᾽ αἰ οᾶπᾶ 
ἰπνοϑίϊραγο δα τη ποι] ἃ πο ΘΟΠ ΙΡοΥΐ, [ἃ- 
ΘΟΡΒΟπππ ἴῃ ΟὟ Οἰ8. ἴογο σϑροίϊνὶ, (αὶ 
6 (οἀά. γιπάοθοπθηβὶ, Ραγίβίπο οἱ Βὰ- 
τοροΐδπο ἢδι ἃ Ρᾶϊιο05. οἷπ5 [0005 Θπ]ρηἃ- 
γἱ(. ΓΡ51 διίθπι ΤΟΙ Θ᾽ 5 Γ[Δ1Ὶ1ΠῚ ΠΤ αἰ] ΟἿ Ϊ 
ΤΠ ΡΟ] αίον ἀϑοθίϊοιι5. Υἱπὴ 1 1556. ΤΉ ]Π] 
νἱ ἀοίιν Ρ᾽α5. {πιὰ ῬΔ1 6586. --- 1) ἔὰπ- 
56 θῖιι5. Ῥοβίχιδπι [ΟΟμτ8 ὁ5. 46 ΡΟΙγοΔΡΡὶ ᾿ 
τη ίγτῖο (Ἡ. Ε.. ΠΥ, 15.) 1{ὰ ΡοΡρὶι: ἐστὶ 
δὲ ἡ γραφὴ ἐχ προσώπου, ἧς αὐτὸς 
ἐχκλησίας ἡγεῖτο, ταῖς κατὰ Πόντον 
παροικίαις τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀποσημαί- 
γουσα διὰ τούτων. Εἶτ. Νοαηάον, ΚΙιν- 
ΟΠ Θησοβοῃ. Τ. 1. Ρ. 101 544. 

2) Οἴτ. Οἰοπι. Βοιι. 1 Ερ. δά ΟΟΥ. ὁ. 
1.. ἰμϑουῖρί. Ερ. Ροϊγο. δά ΡΏΠΠΙΡΡ., οἱ δά 
Ὠϊορποίαιη ο. ὅ. 

9) Πα Ἰοσοπάπμη οὐπὶ (οἀ. Υἱπά0}., 
οαπῃ νοΐ. [ηΐἰ. οἱ Επβθρ. Ηϊβί. δοοὶ. ἹΥ͂, 
18. ΒεΙΙψαὶ Οοαἀά. «διλαδελφέᾳ. Ιαο. 
ΡΒ Ομ πὶ οδϑί ΡΠγγρῖαθ τηᾶσηδθ ΟρΡἱ- 
ἄππη, οαἶπι5. τηϑιηϊηἰϊΐ Οἷς. 8. Εδιη. 8 οἱ 10 
οἱ γον. 85. Ναὰμο 1ἰριν γοδίαχγ. 

4) καὶ οπι. γιη4. Εἴ, Ισῃὶ δά ΒιΊγΓη. 
“Ὁ. 

5) ΛΟοΟΙρ αν ΡΓΟΟ Πα τοὶ] ἰαΐίο ΡγῸ ἰοίᾶ 
ἀἸοδοοβὶ, πἰ ἀραὰ Απραβίϊη. Ἐριβί. 2601. 
[209 ο(. Βεη.7, οἱ πδο βρη ποδίίοπα, δρπά 
(με ιβίαποβ ΒΘ] ΟΥ]5. ΔΟΥ1 ἀδποίαθαί ἐ6)- 
γἱιογίι, οἐ γοφίοπθηιν Ερίβοορὶ . . . . 6] 
δογϊοία Ῥγὸ αἰδίγι οι ΘΟ] 65] Υ τ (ΠΥ ΠῚ- 
Υἱβ ραν ϊοιϊαγίιηι: ἀ4πᾶ6 βρη ηοδίίο 60 
ἰπγα!αἱΐ ἰΘΙΏρΟΓο, ροϑίψιδπι ποιηθῃ ἀΪ06- 
ο65605 ΓΟρΙομΐθιι5 ΕΡΊβοΟρὶΒ ββίϑηδί!5 
ἀὐἰθαΐ οοορὶς. Βοδῆηιον. ἴὰ5 Ράγοομ. ΠΙ. 

ὃ. 2. 160. 
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Ι. [6 πιαγίψγίο Ῥοϊμψεαγρὶ οἱ βοοϊονγυιην δου θην. 

: ᾿Εγφάψαμεν ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὰ κατὰ τοὺς μαρτυρήσαντας ," καὶ 

τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ “ἐπισφραγίσας τῇ, μαρτυρίᾳ 

αὐτοῦ κατέπαυσε τὸν διωγμόν. Σχεδὸν γὰρ πάντα τὰ προάγοντα ἐγέ- 

γετο, ἵνα ἡμῖν ὁ κύριος ἄνωϑεν ἐπιδείξῃ τὸ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μαρ- 

τύριον; -“Περιέμενεν γὰρ, ἵνα παραδοϑῇ, ὡς καὶ ὁ κύριος ," ἵνα: ες 

μηταὶ καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ γενώμεϑα, μὴ μόνον σκοποῦντες τὸ καϑ᾽ ἕαυ- 
τοὺς, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τοὺς πέλας. ᾿Δγάπης γὰρ ἀληϑοῦς καὶ βε- 

βαίας ἐστὶν, μὴ μόνον ἑαυτὸν ϑέλειν σώξεσϑαι, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 

ἀδελφούς. 

Π. Μανγίψνιην ηῖγα οοπηϑίαηίϊα. 

Μακάρια μὲν οὖν καὶ γεννόϊα. τὰ μαρτύρια πάντα, τὰ κατὰ τὸ 
ϑέλημα τοῦ Θεοῦ γεγονότα. Ζεῖ γὰρ' εὐλαβεστέρους ἡμᾶς ὑπάρχοντας, 
τῷ Θεῷ τὴν κατὰ πάντων ἐξουσίαν ἀνατιϑέναι." Τὸ γὰρ γενναῖον 

αὐτῶν" καὶ ὑπομονητικὸν καὶ φιλοδέσποτον τίς οὐκ ἂν ϑαυμάσειεν᾽ 

οἱ μάστιξι μὲν καταξανϑέντες, ὥστε μέχρι τῶν ἔσω φλεβῶν καὶ ̓ ἀρτη- 
οιῶν τὴν τῆς σαρκὸς οἰκονομίαν ϑεωρεῖσθαν; ὑπέμειναν, ὡς καὶ τοὺς 
περιεστῶτας ἐλεεῖν καὶ ὀδύρεσϑαι " τοὺς δὲ καὶ εἰς τοσοῦτον γενναιό- 
τητος ἐλϑεῖν, ὥστε μήτε γρύξαι μήτε στενάξαι τινὰ αὐτῶν, ἐπιδεικνυ- 
μένους ὑπασεῦ ἡμῖν, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ βασανιζόμενοι, τῆς σαρκὸς 
ἀπεδήμουν οἵ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, μᾶλλον δὲ, ὅτι παρεστὼς ὁ χύ- 
οιος ὡμίλει αὐτοῖς ; Καὶ προσέχοντες τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι τῶν κο- 
σμικῶν κατεφρόνουν. βασάνων, διὰ μιᾶς ὥρας τὴν αἰώνιον κόλασιν ἐξα- 
γοραξόμενοι. Καὶ τὸ πῦρ ἣν αὐτοῖς ψυχρὸν τὸ τῶν ἀπηνῶν βασανι- 
στῶν. Πρὸ ὀφθαλμῶν. γὰρ εἶχον φυγεῖν τὸ αἰώνιον καὶ μηδέποτε σβεν- 
νύμενον πῦρ, καὶ τοῖς τῆς παρδίας ὀφϑαλμοῖς ἀνέβλεπον τὰ τηρού- 
μένα τοῖς ὑπομείνασιν ἀγαϑὰ, ἃ οὔτε οὖς ἤκουσεν, οὔτε ὀφϑαλμὸς 
ἴδεν, οὔτε ἐπὶ “παρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη," ἐκείνοις δὲ ὑπεδείκνυτο ὑπὸ 
τοῦ κυρίου, οἵπερ μηκέτι ἄνϑρωποι, ἀλλ᾽ ἤδη ἄγγελοι ἦσαν. Ὁμοίως 
δὲ καὶ εἰς τὰ ,ϑηρία κρυϑέντες ὑπέμειναν δεινὰς κολάσεις, κήρυκας 
μὲν ὑποστρωννύμενοι, καὶ ἄλλαις ποικίλαις βασάνοις κολαφιξόμενοι, 
ἵνα, εἰ δυνηϑείῃ, ὁ τύραννος διὰ τῆς ἐπιμόνου κολάσεως εἰς ἄρνησιν 
αὐτοὺς τρέψῃ. 

ΠῚ. (ἰνηιαπῖοὶ εοπδίαμίϊα. Ῥοϊψοαγρὶ πῖον 5 ροϑίιϊαίαιν. 

Πολλὰ γὰρ ἐμηχανᾶτο, κατ᾽ αὐτῶν ὁ διάβολος. ᾿Δλλὰ χάρις τῷ 
Θεῷ" κατὰ πάντων γὰρ οὐκ ἴσχυσεν. Ὃ γὰρ “γενναιότατος Τερμανί- 
κὸς" ἐπεῤῥώννυεν αὐτῶν τὴν δειλίαν διὰ τῆς ἐν αὐτῷ ὑπομονῆς᾽ ὃς 
καὶ ἐπισήμως ἐθϑηριομάχησεν. Βουλομένου γὰρ τοῦ ἀἄνϑυπάτου" πεί- 

6) Πα Οοἀ4. Ραν. Υἱπά. [η (οάὰ. Βα- Ὧ1110. (ΟΟΙΘΙΟΥ5. 6 οοηϊθοίανα χρὴ δά 
ΤΌρΟ. ἀοοϑὶ τὰ ἰθβϑίθ ἸΔΘΟΌΒΟΠΟ. ΟΤΆΤη ΠΡ υὶ Ροϑιιθραί. ϑθηϑιιδ δ : {υππὶ 

1) Επβοθίυβ διὰ τῆς μαρτυρίας. εἰ νοϊπηίαϊο, οἴηπία Τοραπίαν, οἰΐδπι Ρο- 
1] 567. 

8) Οοά. γἱηά. περιέμενεν γὺ πα- 
ραδοϑῆναι χαϑὼς καὶ ὁ Κύριος. αὐ. 

ὕαᾶρ. Π. 1) [τὰ ᾿δοοθβοηιβ ο (οάϊοι 
γίη 0}, Νά] δα 1: χαὶ γὰρ, 50ηϑι Ρ]ᾶπὸ 

᾿γοᾶΡΡι5. οἱ 5001} ἱπχία αἰγίηδπὶ νοἠπηΐἃ-- 
[6 ΠΔ| τη} }}0 δαηΐ σογοπδίϊ. ἢ. 

2) Τὰ Οοά. Υἱπά.: Οοά. Ρατγὶβ. αὐτῷ 
ἀνατιϑέναι. (οὰ. Βατοοο. ἀνατεϑῆναι, 
αἰ ἃπποίαί [δο. 



ΜΑΒΤΥΒΙΌΝ 5. ΡΟΠΥΘΑΆΡΙ. 1. 11..-1Π. 999 

Ι. 6 πιαγίψγὶο Ῥοϊμοαγρὶ οἱ 8οοϊογιην βογὶθίηιι8. 

ΒΟΓΙΡΒ 5. γ0 15, [γαίθϑ, ὧθ τη  γ γι π5. οἱ ἀθ Ὀρθαΐο ῬΟΙγοᾶΡρο, «αὶ 
ΠΔΡΊΥΓΙΟ 510, γϑ] ΐ 5 ση Δ 1 }0 40 4ἅπ|, ΡΟΥβθο(0 πὶ ἤπ θη πη ροϑι .. ΕΓ 
ΘΠΪΠῚ οὐηοία, 486 ῬΥΓΔΘΟΘΘϑορηΐ, τἀ60. Θνοπθρηΐ, αὖ ΠΟΡΪ5 Βοτηΐηϊ5 46- 
ΒΌΡΘΙ οβίθηἀογοί τηλΡ γι η), νδη σο 0 ΘΟηργη]. Εχϑρθοίαν!! θηΐη ἰγ δά], 
δα δέ ΠΟΙΉΙΠι5, τ οἱ ΠΟΘ ἰρ511|5. Θ55ΘΠ115 ΠΟ} 65, ΠΟῚ 5011] ΠΟ Ρὰ 
σΟηϑἀογδηΐθϑ, βοὰ οἱ θᾶ, {π86 δ Ῥγοχ 05 ΡΟΡΠ θη. (Πα α[15. ΘΠ]ΠῈ 
γΟΓΔ6 δἃὺ 50]1486 651, ΠΟ ΙΠ040 86 ἰρϑπη σὑ6}}]6 βθυυανῦὶ, 564 οἰϊᾶπη 0- 
[Π65 ἰγδίγθβ. 

Π. ΜΜανγίψγυην ηυῖγα σοπϑδίαηίϊια. 

Βοαία οἱ βϑηθγοϑὰ [ἸΘΡππηΐ οποία ΤΡ γα, 4πᾶ6 ᾿πχίὰ γνο]αη(αΐθ τη 
δὶ δνθῃθυιηΐ. (απ ΘΠΪΠῚ ΠῸ5 ΓΘΙ ΘΙ ΟΘΙΟΓΘΒ. 5Πηὴ115.) Π6Ὸ ΟΠΠΪ ΠῚ ΓΘΓΙΙῚ 
Ροίοϑβίδίθπη δου θδπηι15 ορογίοί. 8 δηΐη σϑηδγοϑβιίαί θη} ΘΟΡΙΠῚ οἵ ρὰ- 
᾿ΕΙἰθπίϊαπη οἱ οὐρὰ ΠοΙηΪΠππὶ ΟΠ αΡ [ἀίθ πὶ ΠῸΠ δαιηϊγοίαν, 4πὶ ἀρ 6}}}5. δάθο 
Ιδσογαί!, πὖὸ] δὰ ἸὨ 118 5416 νΘΠὰ5 οἱ ἅΓΓΘΓΙὰ5. ΘΟΡΡΟΥΒ βίγποία γα ΘΘΓΠΟ- 
Γοίαν, ἰδιηθ η 51 5{ΠΠπ|ΘΥπηΐ: 18, τ οἰ δἀἰβίδη 65. ΤΙ ΒΟ ΓΆΓΘηα οἱ ρἰδη- 
σογθηΐ, ᾿ρΡ581 γ6γῸ 60 ἰογ {πα 1πη185 νϑηῖγοηΐ, αἰ προ {ΠΠΟΥἢ ΠΟΘ. Π}1- 
Τὴ ΓΓο ΠΘ΄Ὸ6. ἱΠσοηἸβοογοί, ΟἸΠΠἾ 115 οβίθπάθηίοβ, {πο ἀ τηὰγίγγο5. ΟΠ γι 
οτὰ ἰδία, {πὰ ἰοΥ ΘΔ ηΐαγ, οχίγὰ ὁαΡ 6 ἢ} ἰπϑΡιηΐ, δαΐ ροία5, 4ποὰ ἢο- 
τη Π15 55:56 5 ΟἸΠ ἰρ518 6ϑϑοί οο!οοαίαβ ἡ Αἰἴχαο δὰ ΟἸγῖϑιϊ σρλι 
δαἀϊοη ἀθηΐθ5 τη η ἀΔηὰἃ (ΟΥΙΠΘηΐα ΒΡ ΟΓΠΘΙ)ηΐ, Ὁ Ὴ 15 ΠΟΓἂΘ6 5Ρΐ10 56. ἃ})} ἃθίβθι πὰ 
Ροθηὰ γοαϊπηθηΐθ5. Εαὶρι ἀπιβ 116 ̓ ρ515 ν᾽ 6 θα ΐ αν} ̓ σἢ]15. ΟΥ̓ 6] τὴ ΟΡ οἴη. 
Ῥγᾶθ ΘΟ 5. ΘΠ1ΠῚ ὨΔΠΘθδηΐ ἰπραπι {ΠΠ|π|8 515, 411 δοίθυηι5. οί οἱ ππη- 
(πᾶτη ΘΧϑι σοί, οἱ ΘΟ. 15. ΟΟΡ ΙΒ ΓΟΒΡ οἰ Θαπὶ ἃ θὰ ΠΟ ηὰ, {ἃ Γ656}- 
γδηΐαν 5115{ΠΠ6 Π{Π}0115, (486 π6Ὸ ἅ1γ15. Δ ν 60. ΟΟμΪ 5. νἱ αἱ, 4πᾶ6. 66 
ἴῃ ΟΟΥ ΠΟΙΏΪΠΙ5 ἃϑοθηάογιηΐ,, αᾶ6 γ6ΓῸ ἃ ἢοηΪη0 ᾿ηοηβἰΓαία 5ιπὶ 115, 
πἰροίθ 4 ΠΟῚ ΠΟΙΏΪη6 5 ΔΙΏΡ ἴπ5, 564 ἃ} ΔΠ56}1 6556η1. ὅ5ΠΗΪΠΟΡ 4ὶ 
δὶ θαϑιϊὰ5 ογαπί οοπ θη ηδί!, στᾶνοϑ οΥΙοἰαίι5. ΡΘΡ ΘΓ, ΒῈΡΘΙ ΠΤ 65 
ΡΓΟΒίΓαΙΙ, να 5416 8115 ΤΟΓΠΊΘΗ 5 ΘΧΟΡΙΟΙΑΙ, τ, 51 ΠΟΡῚ ρΡοίαϊββοί, ἰγγαη- 
Π15 605 55: ἀπ!αΐθ ΞῈΡΡΙ]ΟΙ δὰ ποσαίοπθη (ἢ Γιβῖὶ δα ἀπχ ββοῖ. 

ΠῚ. 

Μυϊΐα ΘηΪη) δάνθυβιιβ {Π 05 ἀἸ ΠΟ 5. πηδο πα 15 Θ5ῖ. ϑ'64 σγαίία 511 
Π6ο; Π8Π1 ΠΘΙΏΪΠΘΙ. ἰϑίθ υἱποοΡο ΡοίμΠ[. ΕὈΡΓΙ55ΊΠη115. ΘΗΪΠ (ΘΓ ΔΉΪΟΙΙ5 
ΘΟΓΙΠ) {ἰπη1ἀ  αΐθ πη οΟηβιδηΐϊ ἃ 51ὰ ΘΟΥΓΟΡΟΓαν ; {ΡῈ 4] ΞΡ] πη ἀϊάθ. οαμη 
Ὀ 65.115 Ῥαρπάνου. ΝΠ ΟἸΠῚ ΡΓΟΘΟΠ5.] οαπὶ [ἸΘοΐθγθ υθ]]οΐ ἀϊσοογθία πο, 

αἰογηναηιϊοὶ οοηδίαπία. ῬΡοϊψοαγρὶ πον 5 ροϑβίιϊαίιν. 

8) Οοά. Ραν. Τὸ γὰρ γενναῖον αὐτοῦ. 
Οοά. Υἱπά. Τὸ γὰρ γεγναῖον, καὶ ὑπο- 
"μογητιχὸν, κτλ. Ιαο. αταχϊαηὶ : Οἰὰοολὸ 
ἰΪὰ φοπογοϑίίὰ, ἰ|ἰὰ [Ὁ] ηΖᾶ, 6 ἰ᾿ΔΠΊΟΓ 
ΙΟΓῸ Υ6 150 (6 5ίρῃμοτθ Οἢϊ τη ΠῸη 
ΔΙηΠΪ Γογὰ Ὁ 

4) (οἀ. γἱπά, χαταξανϑέντες το- 
σοῦτον ὥστε δ5ϑογθηία ἴδο. 

5) αὐτοὺς 844. Υἱπά. 
ΠΥ ΓΘ οι. 2. 9. , 
1) [τὰ τοροϑαὶ ἰδο, 6 Ὅοραἀ, Υἱηά. οἱ 

Ραν.; (οά. Βαᾶϊοοο. χρόγον, Ρ7Ὸ πᾶ 
γοῦθ ἔπαϑον 6 οοπίθοίπτα ἀοάογαί Ρδίγ. 
[πΠ1Π|8. 

(ἀρ. Π. 1) Επιβ τηϑηηοῦίαπ ἴδῃ. 19. 
ΓΔ ΠΟΛ. ΘΟ  ΘθΡδηΐ τη} γγο] σία, {1556}. 
ΜΑΓγ ΓΟ οσῖπηι ΒοΙη.: δηλ γηαθ ηαίαϊ 5 ὑ. 
(ογηιαμϊοὶ ΜΙ, φιιὶ οτην ργϊηιαουαθ αοἰαί5 
νυϑηιδίαίο Πογοτοί, δ Μανοο Απίοηῖηο οἱ 
Τιοῖο Αὐρροἰλο 566. 

2) [ηἴτὰἃ ο. 21. Ῥγοοοπβα! πΟΠΙΪΠδίτι3 
οϑὲ [μιοΐϊπ5 δαί ΟπδαάΓαίαϑ. 
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ϑειν αὐτὸν, καὶ λέγοντος ὃ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ κατοιπτεῖραι, ἑαυτῷ 
ἐπεσπάσατο τὸ ϑηρίον προσβιασάμενος, τάχιον τοῦ ἀδίκου καὶ ἀνόμου 
βίου αὐτῶν ἀπαλλαγῆναι βουλόμενος. Ἔκ τούτου οὖν πᾶν τὸ πλῆ- 
ϑος, ϑαυμάσαν' τὴν γενναιότητα τοῦ ϑεοφιλοῦς καὶ ϑεοσεβοῦς γένους 
τῶν Χριστιανῶν, ἐπεβόησεν" «αἶρε τοὺς ἀϑέους" ζητείσϑω Πολύκαρπος." 

Ιν, υϊηίιδ αροϑίαία. 

Εἷς δὲ, ὀνόματι Κόϊντος, Φρὺξ, προσφάτως ἐληλυϑὼς ἀπὸ τῆς 
Φρυγίας, ἰδὼν τὰ ϑηρία ἐδειλίασεν. Οὗτος δὲ ἦν ὁ 0 παραβιασάμενος 
ἑαυτὸν τε καί τινας προσελϑεῖν᾽ ἑκόντας. Τοῦτον ὁ ἀνϑύπατος, πολλὰ 

ἐκλιπαρήσας, ἔπεισεν ὀμόσαι καὶ ἐπιϑῦσαι. Διὰ τοῦτο οὖν, ἀδελφοὶ, 
οὐκ ἐπαινοῦμεν τοὺς προδιδόντας ἑαυτούς "“" ἐπειδὴ οὐχ’ οὕτως διδά- 
σχει τὸ εὐαγγέλιον. 

Υ, Ροϊμοανγρὶ 560688ι5 οἱ υἱδῖο. 

Ὃ δὲ “ϑαυμασιώτατος Πολύκαρπος, τὸ μὲν πρῶτον ἀκούσας οὐκ 
ἐταράχϑη, ἀλλ᾽ ἐβούλετο κατὰ πόλιν μένειν" οἵ δὲ πλείους ἔπειϑον 
αὐτὸν ὑπεξελϑεῖν. Καὶ ὑπεξῆλϑεν εἰς ἀγρίδιον, οὐ μακρὰν ἀπέχον 
ἀπὸ τῆς πόλεως" καὶ διέτριβε μετ᾽ ὀλίγων ," νύχτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν 
ἕτερον ποιῶν, ἢ προσευχόμενος περὶ πάντων καὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκου- 
μένην ἐκκλησιῶν" ὅπερ ἦν σύνηϑες αὐτῷ. Καὶ προσευχόμενος ἐν 
ὀπτασίᾳ γέγονε πρὸ τριῶν ἡμερῶν τοῦ συλληφϑῆναι αὐτόν" καὶ εἶδεν 
προσκεφάλαιον αὐτοῦ ὑπὸ πυρὸς κατακαιόμενον. Καὶ στραφεὶς εἶπεν 
πρὸς τοὺς συνόντας αὐτῷ προφητικῶς" ,δεῖ μὲ ζῶντα καυϑῆναι."" 

]. Ροϊμοανρυιβ α δογυιυῖίο ργοάίίν. Ἡδογοῖᾶθς ἐγοπαγεῖνα. 

Καὶ ἐπιμενόντων τῶν ζητούντων αὐτὸν, μετέβη εἰς ἕτερον ἀγρί- 
διον᾽ καὶ εὐθέως ἐπέστησαν οἵ ζητοῦντες αὐτόν. Καὶ μὴ εὑρόντες, 
συνελάβοντο παιδάρια δύο, ὧν τὸ ἕτερον βασανιξόμενον ὡμολόγησεν. 
Ἦν “γὰρ καὶ ἀδύνατον λαϑεῖν αὐτὸν, ἐπεὶ καὶ οἵ προδιδόντες. αὐτὸν 
οἰκεῖοι ὑπῆρχον." Καὶ ὁ εἰρήναρχος,) ὁ καὶ κληρονόμος," τὸ αὐτὸ 
ὄνομα, Ἡρώδης ἐπιλεγόμενος, ἔσπευδεν εἰς τὸ στάδιον αὐτὸν εἰσαγα- 
γεῖν " ἵνα ἐκεῖνος μὲν τὸν ἴδιον κλῆρον ἀπαρτίσῃ, Χριστοῦ, κοινωνὸς 
γενόμενος" οἵ δὲ προδόντες αὐτὸν τὴν αὐτοῦ" τοῦ ᾿Ιούδα ὑπόσχοιεν τι- 
μωρίαν. 

ΝΠ. οοϊψοαγριυιϑ α ρεογβθοιίονὶθυδ ἱγνυθηϊίαν. 

Ἔχοντες οὖν τὸ παιδάριον, τῇ παρασκευῇ, δείπνου ὥρᾳ, ἐξῆλ- 
κ 

ϑον διωγμῖται καὶ ἱππεῖς, μετὰ τῶν συνήϑων αὐτοῖς ὅπλων, ὡς" ἐπὶ 

8) Τὰ οοπίοοῖ! Παμΐπ5., οἱ ἰἰὰ οὐϊαϊ σιόντας ἑαυτοῖς ῬαγίβΒ. ΒαΡοοο, εἱ 10}. 
Ια... οχ (οἄ. Ραιβίπο, λέγειν Μὶπα. Βᾶ- ἱπηρι. δπίθ ἴδὰο. Νοὶίθ οοπίθοῖ!, ποίδηϊο 
τοῦ. οἱ ῬΥΪα5. ΠΠ}0]}ν. ΠΡ Γ᾿. Ἧι ἧὰ οὗν πὲ προσιέντας ἑαυτοὺς 

4) [{ὰ Υἱπᾶ. Ραγίβίπ. Ρ. ϑαυμᾶσας (προσίημι --- πήϊιοτο, ἰγδἀ 6Γο). 
Βαγοσε. οἱ νὰ], 8) π06: δηΐπι Ῥοί5 Ενδηβϑ απ, ἴπ- 

(δρ. ΠΥ. 1) ΔΙ] οἴ 911}: οὐδέ! ἀνονὰ βόγὸ δά ἃ] ̓ δηὶ οἰν αίθπι (Ματι. 10,28.) 

ΟΠ] δοἰϊαίο 56. δίοββο 6 ἃϊοιπὶ αἰ ἃ ἰΐὰ ἰδπιθη, τὶ, 51 ἴθ Γ6 ΠῚ ᾿ἰοθδΐ, ΠΊΟΓΒ 

ῬΓοϑοηϊαυϑί Ὑ ] ΟΠ Δ 1]. ΘΟΠδίΔΠίΟΙ: ΓΓαΐα. ΟἿ6ν. ἉΡῚ 
2) προδιδόντας ἑαυτοῖς Υἱπά,, προ- ὕὰρ. Υ. 1)}1ιὰ (Οοά, Ρᾶϊ., χαὶ ἔτριβε 
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αὐ διιϑτη ἰρ56. δοίδίθη τη βογΓ οί, 116 Ποϑἰἰὰ πη α]ΐγοὸ ἃ 886 αἰ(γᾶχι! οἰ 16 
γί ἰπΐα}1{, σαρίθη5. νοοῖ. ὁχ ἰηἰπιϑία οἱ ἰβ]4πᾷ ΠΟΥ ΟΠ ππιηὶ Υἱὰ 
οἴἴπρογο. ΕχίηἊθ διιίθπη τιηϊνοῦϑα τη] 40, [ΟΡ αἀΙ Π 6 πὶ ΡῚΪ ἃ0 ΓΟΙΙΒΊΟΒΙ 
ΟΠ Υἰβ ΠΟΥ Ια, ΘΘΠΘΡΙ5 ΔαΙηΪγαϊα, Θχοίαμηανς : [0118 ΠΠΡΙΟ5; ΡΟΙΪΥΟΔΡΡΙΙΒ 
ΓΘααϊΡαΐαν "ἢ 

Ιγ, θυϊΐηίιδ αροϑίαία. 

Οιμἀαπι γογῸ, ΠΟΙΪΠ6 Οπἰηἰτ15, παίϊίοπα ΡΉΣΥΧ, 41] ΠΌΡΟΙ οχ ΡΙγ- 
οἷα δἀνθηδγαῖ, οἰμῃ νἱάϊβδοὶ ᾿οϑιϊὰ5, {ΠΠἸῸΓΘ ῬΘΓΟΊΪΒΙ5 68ῖ. ἢϊὸ δαίθιη 
οί, 4] 56. Ιρ58πὶ οἵ 1105 {ποϑάδηι ἱπηρυ Γαΐ, τ Πρὸ δοοοάρνθηΐ, Παϊο 
ΡΥΘΟΟΠΒᾺ] Πγ.}}}15. ΟἸΒΘΟΡΔΙΠΟὨ θ115. Ρ ΘΙ 511851} ΠΠΡᾺΡΘ ἃ 5ΔΟΙΓΠΟαΓΘ. ΡΙΓΟΡΙΟΓ 
πος ἰσίταν, ἔγαΐγθ5, ΠῸΠ δ ἀλη8. 605, (αἱ βροπίθ 5656. Οἴἴθγαηι; ἀαδη- 

ἀοφυϊάθιη ποὸπ ᾿ἴὰ ἀοοοὶ ᾿νδη 6} Π1Π|. 

Υ, Ροϊψοαγρὲ 560685ι.8 ο( υἱδῖο. 

ῬΟΙγΟΔΓΡιι5. ἁπιΐθηι, ΥἱΡ ΠΙΔΧΙη6. ΔΙΠΏΙΡΔἢ}}15., ῬΡΠΉαΠῚ, ΓΘ ἁπάϊ!α ΠΟὴ 
ἰαγ]ίι5, ἴῃ 0 6 ΡΘΓΙΠΔΠΘΙ6 νο]θθαΐ : Ρ]ΘΓΙ 6. ἰᾶΠη0 Οἱ ΘΙ ΒαΔΒΘΡ ΙΗ, αἱ 
ϑϑοθάογοί. Εἰ βϑοθϑϑιΐ ἴῃ ν}}]8Π|, ΠῸῚ τη] ἢ ἃ} πΓ}06 ἀἰδϑιίδιῃ : ἘΠῚ 
ΟἸΠῚ ΡΟ. ΤηΔη511, ἀἴπ ποοίπαπι6. 11 4}Ππ|4 ἀσθη5, ΠἸΒῚ 4α0 ΟΥ̓ΑΓΟΐ ΡΓῸ 
ἘΠΙΘΥΒΙ5. οἱ ΓΙῸ ΟΠΊΠΙθ15. ΡΟ ΟΥΡΘΙῚ ΘΟΟΙΘ5115:; 4ποἀ Ρ81 οί 5016}16. 
ΕἸ οὐ ογαγοί, ἐγ ἀπο Δη οι π| ΘΟΙΙΡΓΘ 6 ἢ ΘΓ ἔα, Υἱδῖο οἱ οθ ριί, νἀ απ 
ΟΟΓνΙΟΔ] σα ἱποοηϊο ΘΟΠΠασγὰη5. Εἰ ΘΟΠνΘΓΒ 5. δὰ βοοίοβ. ΡΙΌΡΠΟΙΙΟΘ 
ἀϊχ!ε : ορογίοιί τηθ νἰνιπη ΘΟΠΙΠ.1.ἡ 

ΥἹ. Ροϊψοαγριιδ α δογυυΐο γργοάϊίιν. Ηθγοᾶθδ5 Ἰγθπαγοίια. 

Τηβ δ η 5. δαΐθη 118. 41 4αΔΘΓΘθαπί ΘΠ], 1Π Δ]1Δ πὶ ὙΠ] τη ΠΙ] σΓαν!ΐ : 
οἱ 5ἰαίϊπη δάογδηΐ δχρ!ογαίοῦθθ. Οἰμηπιι6 {ΠπΠΔ Π0Π ΓΟΡΟΙΒ56ηΐ, ἀπ05 
ΒΘΡΨΌΪΟΒ. ΘΟΙΏΡΓΘ ΘΠ δγιηΐ, ΠΟΥ ΔΙ16 7, [ΟΥΓΠΊΘΠ 5. 5.0 ἀ1{π|5,. ΘΟ [6 55115 
θ5[. [π|ροβ510}18 ἁιίθ πη ογαΐ ἰδίου ἰρ811Π|, ΟΠ ῬΓΟΙΓΟΓ65. ἀΟΙΠΘΒ.1ΟΙ Ομ 
Θ556ηΐ, [ΓΘ ΠΆΓΟΙ ἃ ὙΘΓΟ, ν6] ΟἸΘΡΟΠΟΙΊΙ5, απο ᾿ΐθι) ΠΉΠΠ15. 681, ΠΟΙΪΠ6 
Ηδγοάθβ, ἱπ βἰδάϊαπι {Πππ| ἀποογο ργΟρογαθαΐῖ, αὐ ΠΟ 5ΟΓίθ ἢ). 5118 Π| 1Π]- 
ΡΙογοί, ΟἸΠγΙβι ΘΟΉΒΟΥ5. ἰαοίαβ: ρΓΟάΙΟΓΟ5. ἃπίθηι ρ5115 Πιάδθ ΡΟΘη 85 
ΒΡ 6 δη! 

ὙΠ. Ροϊψοανριιδ α ρογϑθομίογίθυδ νυθηϊίν". 

Παθοπίο5. ΟΓΘῸ Ραθυ απ), ἰογὰ βοχία, 81} ΠΟΓᾺΠῚ ΘΟΘ0ΠΔ6, ΘΡΤΘ55] 
5πηΐ:, ρΟΥΒΘΟαίΟ 65. οἱ δα πῖ[65. ΟῸΠῚ ΘΟΠΒΙΙΟΙ5. ἈΡΊΏΪΒ, οἰ 418Π) ἃ ἀν 5115 

μετ᾽ ὀλίγων ἀδελφῶν Υἱπά., ἔτριβε 
ετ᾽ ὀλίγον Βατοοῦ. οἱ ρυῖπι5. ΠῸΡ. ΠΉΡῚ. 

2) 15 (4. “Ὑἰη-. ῬΆΕ5.. ΒδΙοο06., 
χαταχαυϑῆγναι νι]. δία [δ0. 

ἀρ. ΥἹ. 1) Ἦν γὰρ ... ὑπῆρχον 
ΟΧ [πὲ ΓΡ οἰ αίου ΒΒ Ππηᾶπη 6586, οθηβοί Π) 4]}- 
ΥΥΠΏΡΙΠι5. 160. 

2) ᾿γτϑῃδΙΌΠ 86 τηπηπΠ8 ΟΙΓαΐ, 56] }10505 
ΠΟΤ 65 οἱ Ῥ8οὶβ ρθ]Π]οᾶ6 (ἀθίο 8 
ΘΌΙΙΡΙΘΗΘΠ 676, Μαίρ8. 

9) Ἀληρονόμοι ϑιηι πη ͵5|Γατ|5 50 ΥΓ6 
αἰδοῖ. οι. ὕστμη 8115 (ἸΔ] 1 010} οἱ 
Οταχίαπὶ εἰρηνάρχους εἰ χληρογόμους 
δοβάθιῃι [556 τηδοϊβίγαία5. ρα πί, ΜΙΠΙ 
αυϊάοπι νοοο. ὅ χαὶ χληρογόμος, τὸ 
αὐτὸ ὄνομα δ᾽ οΒβοπια 5. ΒΡ ΘΟΙθ πη ΡΓΔΘ 
56. [ὉὙῚ6 ν᾽ ἀΘηία1. 5 

4) 1,656 αὐτήν. ἴδο. 

(ἀρ. Υ1. 1) Μαίίῃ. 20, σὅ, 
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λῃστὴν τρέχοντες. Καὶ ὀψὲ τῆς ὥρας συνεπελϑόντες ," ἐκεῖνον μὲν 
εὗρον ἔν τινι δωματίῳ κατακείμενον, ἐν" ὑπερῴῳ" κἀκεῖϑεν ἠδύνατο 
εἰς ἕτερον χωρίον ἀπελϑεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐβουλήϑη, εἰπών" τὸ! ϑέλημα 
τοῦ Θεοῦ" ,γενέσϑω." ᾿Δκούσας δὲ αὐτοὺς παρόντας γι νΑγΣ καταβὰς, 
διελέχϑη αὐτοῖς" ϑαυμαξόντων τῶν παρόντων. τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ καὶ 
τὸ εὐσταϑὲς, καὶ ὅτι τοσαύτῃ σπουδῇ ἐχρήσαντο τοῦ συλληφϑῆναι 
τοιοῦτον πρεσβύτην ἄνδρα. Εὐϑέως οὖν αὐτοῖς ἐκέλευσε παρατεϑῆναι 
φαγεῖν καὶ πιεῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ὅσον ἂν βούλωνται" ἐξητήσατο δὲ 
αὐτοὺς, ἵνα δῶσιν αὐτῷ ὥραν ΩΣ τὸ προσεύξασϑαι ἀδεῶς. Τῶν δὲ 
ἐπιτρεψάντων, σταϑεὶς ̓ προσηύξατο, πλήρης ὧν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, 
οὕτως, ὥστε ἐπὶ δύο ὥρας μὴ δύνασϑαι σιωπῆσαι; καὶ ἐκπλήττεσϑαι 
τοὺς ἀκούοντας, πολλούς τὲ μετανοεῖν ἐπὶ τῷ ἐληλυϑέναι ἐπὶ τοιοῦτον 

ϑεοπρεπῆ πρεσβύτην. 

ΥΠΠ. Ροϊψοαγριδ ἤν αὐ θην αυιοϊίιιγ. 

“ὃς δὲ χατέπαυσε τὴν προσευχὴν, μνημονεύσας ἁπάντων καὶ τῶν 
πώποτε" συμβεβηκότων αὐτῷ, μικρῶν τε καὶ μεγάλων, ἐνδόξων τε καὶ 
ἀδόξων, καὶ ἁπάσης τῆς ἀν τὴν οἰκουμένην καϑολινῆς ἐκκλησίας, 
τῆς ὥρας ἐλϑούσης τοῦ ἐξιέναι, ἐν ὄνῳ καϑίσαντες αὐτὸν, ἤγον εἰς 
τὴν πόλιν, ὄντος σαββάτου" μεγάλου. Καὶ ὑπήντα αὐτῷ ὁ εἰρήναρχος 
Ἡρώδης καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Νικήτης ἐπὶ τὸ ὄχημα," οὲ χαὶ μεταϑέντες 
αὐτὸν ἐπὶ τὴν καροῦχαν, ἔπειϑον παρακαϑεξζόμενοι καὶ λέγοντες" τί 
γὰρ κακόν ἐστιν εἰπεῖν, κύριος" Καῖσαρ, καὶ ἐπιϑῦσαι͵ καὶ τὰ τούτοις 
ἀκόλουθα, καὶ διασώξεσϑαι οὐδὲν τὰ μὲν πρῶτα οὐκ ἀπεκρίνατο 
αὐτοῖς" ἐπιμενόντων δὲ αὐτῶν, ἔφη᾽ οὐ μέλλω ποιεῖν, ὃ συμβουλεύετέ 
μου." Οἱ δὲ ἀποτυχόντες τοῦ πεῖσαι αὐτὸν, δεινὰ ῥήματα ἔλεγον αὐτῷ, 
καὶ μετὰ σπουδῆς καϑήρουν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὀχήματος," ὡς καὶ κατι- 
ὄντα ἀπὸ «τῆς καρούχας ἀποσυρῆναι τὸ ἀντικνήμιον. Καὶ μὴ ἐπι- 
στραφεὶς ὡς οὐδὲν πεπονϑὼς, προϑύμως μετὰ σπουδῆς ἐπορεύετο, ἀγό- 
μένος εἰς τὸ στάδιον, ϑορύβου τηλικούτου ὄντος ἐν τῷ σταδίῳ, ὡς 
μηδὲ ἀκουσϑῆναί τινα δύνασϑαι. 

ΙΧ, Ροϊψεανριιδ (Ἰυνῖδίο ])οηνΐηο διι0 ποῖ ηιαϊοαϊοῖί. 

Τῷ δὲ Πολυκάρπῳ, εἰσιόντι εἰς τὸ στάδιον, φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ 
ἐγένετο᾽ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, Πολύκαρπε." Καὶ τὸν μὲν εἰπόντα οὐδεὶς 
εἶδεν, τὴν δὲ φωνὴν τῶν ἡμετέρων οἵ παρόντες ἤκουσαν. Καὶ [λοιπὸν }" 
προσαχϑέντος αὐτοῦ, ϑύρυβος ἣν μέγας ἀκουσάντων, ὅτι Πολύκαρπος 
συνείληπται. Δοϊπὸν προσαχϑέντα αὐτὸν ἀνηρώτα ὁ ἀνθύπατος, εἰ 
αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος. Τοῦ δὲ ὁμολογοῦντος, ἔπειϑεν ἀρνεῖσϑαι, λέ- 
γων᾿ αἰδέσϑητί σου τὴν ἡλικίαν, καὶ ἕτερα τούτοις ἀκόλουϑα, ὡς 

2) σης ἰδοιϊοποπὶ [55 Ο. 15. ὁχ Επ- 8) Πὰ δοδά. γιπά. Ῥατίδ. Βάγοδα. Β. 

568} βουϊρίυτα ἐπελθόντες (ΠΠ. Ε. ΙΝ, χυρίου να]. 

15.) ϑτῖ1ΠῸ ῬΓοαπίθ ΘΟ Θ παν]! : συν- 6) 51᾽. ΙΔοοΡβοπιβ 6 (οαά. γἱπά. εἱ 

απελϑόντες νυ ]8. Ρατΐδ. Υυ]6. ἀκούσας Ὁ ΚΡ 

8) ἐν ἂρ. 1ᾶ0. δορδββὶί ὃχ Ὑ]πὰ. θογτας. 
1) Τὰ (οά. Ρατΐβ., Ἰϑοῖϊο να]ρ. εὖ- 

4) Οἴν. Μαῖι. 6, 10, Δοί. 21, 14. σταϑὲς, τινὲς ἔλεγον" ἡ τοσαύτη 
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᾿δ᾽ ΓΟ ΠΘπῚ ῬΓΟΠοϊβοθηΐθ5.. Εἰ 51} νϑβρουπιπὶ ἰθηριι5 δἀνθπίθηίθβ, {ΠΠπ|Π| 
1] ΒῈΡΘΙΙΟΥΙ ΟαθΊοα] 0 ράγγᾶθ οαϊα5ἀαπη ἀοπηιβ ἀἰβοα ΘηἴΘ ΠῚ ἱπγο πο. ηΐ ; 
πηθ ἴῃ ἃ] πὰ ργαθάϊαπι ΔΡΙΓῸ ροίογαΐ, 564. ποΙα!, ἀἰσθηπ: ,ἢΠδὲ νοι 88 
ἢεϊ.. (ἰὴ νϑῦῸ 605 διδβίδηίθα δι ϊσϑοί δὸ ἀδϑοθηάίβϑοί, οατη οἷ. 60]10- 
Οαΐ5. ΘΒ, ΤΙ ΓΔΠ 115. 1158, {π| δάἀθγδηΐ, δοίαίθιη οἷιιβ οἱ σοηῃϑβίδης 4, απο - 
40 ἰρϑὶ ἰδηΐο βίο πι81 [πθυῖπὶ δα Ἰναϊπιβηλοι! } να 5661) ΘΟΙΊΡΓΘΠΘΗ- 
ἀθηάμπηη. διίαϊ πη πη 11|ἃ Πυγὰ 115. ΟἸΡαπη οἱ ροίππι ἀΡΡΟΠΙ [π|5811, 4 π8η- 
ἵππι γϑ]]6ηΐ ; ΘΠ αΐθιη ἃ) 1115, αὶ ρΡ81 ἀάγθηΐ ΠΟΡἂ6 βραίμαμ δ4 [ΠΡ 16 
οὔπάϊηη. πο οὑπὶ ΟΟΠ ΘΟ 55 βϑθηΐ, βίδηβ οΥαδί, Ρ]Θητι5 στα Π6ὶ; δά60 
αὖ ΡΘῸΓ ἀτιὰθ ΠΟΙᾺΝ ἰᾶσοῦα ΠΟ ροβ8θί, ἃ0 ΟὈβίιροϑοθγοηὶ δά ον 65, τη8]}- 
ἴοβαιι6. ΘΟΥΠ ΡΟΘηΪοΓοὶ, «πο Δάνουβιιβ 56 Π01, 60 ἰδηίορ γα ογαίμ!η, 
γΘηΙ556ηῖ. 

ΥΠ|. Ροϊψοαγριυιϑ ἵν θην ἀιιοϊίυιν". 

πη δυΐθπη ΡΓΘΟΔ ΟΠ 6 πη ΠΠ11556 1, 1ἢ 4πἃ τη ΘΟ Π 6 πὶ [ΘοΘΓἂΐ; ΟΠ 1 
4π| Δ 4 πη 0 Ομ 080 ΘΟΠΡΤΟΒΒΙ [ὈΘΓΔηΐ, ῬΔΡΥΟΡΙΙΏ ἀπ] ἀθιη οἱ ΠηΔρΡη0- 
ΤΠ, ΟἸΆΓΟΓη οἵ ΟὈΒΟΌΓΟΥΙΙΏ, [Οὐ ΠΠ5 416. ΡΘΓ ΟΥΠΘΠῚ ἰθγΓ ΤΠ ΟαΙ ΠΟ] 6 
ΘΟΟΙο586: Οὐ 416 ᾿ΟΓὰ ΡΓΟΙΠ ΙΒ 1 γθη βϑθῖ, ἃ51Π0 θα ΠΩΡΟΠΘηΐΘ 5, ἴῃ 
ἘΓΌΘΙῚ ἀπχοῦιηΐ ἀἷθ ΠΡ 580 }0αῖ1. Εἰ ΟσΟΙΓ 6ἱ Ἠδγοάθβ ΓΘ ΠΡΟ, 
ἃ0 Ῥᾶϊον οἷιι5 Νιοθίαϑ, οαγγιι νθοῖϊ, αὶ οὐ θιπὶ 1π ΟΔΡΓΙΟΔΠῚ 5118 Π| ἰγΓΔη5- 
τὰ] γαηΐ, 581: Δθηΐθϑαιθ ΠΟΙ θδηΐαγ, ἀϊοθηΐθβ: ααϊὰ ΘηΪπ π18}1 68᾽, ἀ4ἱ- 

ΟΘΓ6 ἀοΙηΪημΠ5 ὕδοβᾶν, οἱ β5ΔουῚ ΠογΘ ἴηι ἰΐὰ βαϊναμη δνδάθγο ἐς. 1116 
δι 6 ΡΥ ηπὴ Τα  ἀθη) 615. ΠΟῚ ΓΟΘΡΟΠΑΙ: 564 οὐ ἰηβίαγοηΐ, αἰχιῖ : ,[ὰ- 
ΟἴαΓΙΙΒ. ΠΟ 51π|, αποα 5ιιδάθι 5. τ. Ταμπι 111, [Γαβίγα!! 506. Παδοίθηα! 
ΘΙ1ΠΊ, ΘΟΠ ΠΊ6]ΙΟ5ἃ 6ἱ γοῦρθὰ ἀἰχουπί, οἱ οαπὴ νοι θηΈ1ἃ ἀθ Θοθυηΐ ΘΌΠῚ 
6 ΘΓ, δάθο, αὖ 6 ΟΑΓΡΙΟἃ ΘΧΙΘΠ5 {ΠΠΠ]ὰτη αἰἰβί γα πο γοῖ, δ64 ποααδαπδῃη 
ΟΟΙΩΠΊΟί 5, οἱ 4αδδὶ 11} Π18}1 Ρᾷ5851:15 οϑϑϑί, δου 6 οἵ ῬΙΡΌΡΟΓΘ ΡΘΙΡ6- 
ΡῬαΐ, ἀποίι5 δὰ βἰδαάϊαμη. Τδηΐπ8 γΘΓῸ οὐδί 1 βἰδάϊο {πηι} 5, ἃ ΠΘΠ10Ὸ 
Ροββοῖ δυαιυ. 

ΙΧ, Ροϊμοαγριιδ ΟἸν"δίο ])οηιῖο διι0 ποῖ ηιαϊοαϊοϊί. 

ῬΟΙΥΟΑΡΡΟ διιίθηι, ᾿πγδηΐ [η 5ἰδάϊη., νῸχ 6 60610 σοΟμί σι: ([ογ15 
αϑίο οἱ υἹν ον σα, ῬοΟΪγοᾶγρο ". ΕΓ οὕ «πάθη, «πὶ νόσοι θη ]51{, 
ΠΘΠ10 ΥἹά] ; νΟ ΘΟ διιΐθιη 11 ΔΙ 6 Υτηΐ, 411 6Χ ΠΟΒΙΓΙ5 ΡΓΔοδθηΐθβ θυ δηΐ. 
(ἀοίογαπι ἰπἰγοάποίο 110 Ἰηᾶρητι5. οὐδί {πιη}{π|5 ΘΟ, αὶ ῬΟΪΥΟΔΓΡΙΠῚ 
ΘΟΙΠΡΓΘΠΘΗΒΌΙη 6556 ἁπάϊογιηῖ, Ὧδ6 ορίονο δαάιιοίππη οαπὶ ᾿πἰΘΡΓοσᾶν!ΐ 
ῬΓΟΘΟΠΒ1], 8Δὴ ἰρ86 6586ὲ ῬοΟΪγοᾶΡρα5. ὕτπηαιθ δηπαοΡροί, Πογίαθαίαν 1116, 
πὶ ποσαγοῖ, ἀΙΟΘΠ5: (ΓΟΥΘΙΘΓ δία 61 {π|ᾶΠ|,, 4.18 {π|6 Πἰ5 σοπβοπίδηθᾶ πὰ 6 

σπουδὴ, ἡ τοῦ συλληφϑῆγναι τοιοῦτον 
πρεσβύτην ἄνδρα ἣν; 

(δ. Ὑ1|1. 1) 516 4. Υἱπᾶ.., Ρᾶ- 
115... Βᾶγοοο. Ρ. ποτὲ να]ρ. 

2) συ]σο ἀϊ65 Βα Ὀδ1 ᾿π{6}}]1|0 1{π||, «αὶ 
ῬΑΘΟΠαἰ15 50] πηηΐὰ Ῥγδθοθοραί. Αἰἰατηθη 
ΟΥΒῚ ἰϑ(. 1}. 4. 8. 4. δἀποίαί : ϑϑοοπάο 
ἴ Θα]00}1 ρ᾽ὰ 5ἰσανὶ 11 ταυτὸ αἱ 5. Ρο- 
ἰἸοασρο βοσαὶ ᾿ἱ 28 ἐθρυγαΐο; πὸ δἱ ρμαὸ 

Το Πάο᾽ ταρίοπο αἱ 4ποβίο ϑα Π θαΐο ρυᾶπάθ, 
Οἷα ποὴ ὁ οδῦΐο 1| βδθθαΐο βδηΐο. 

9) ἐπὶ τὸ ὄχημα Θ᾽ οββοιηᾶ 6556 Υἱ- 
ἀοίαν, [α0. 

4) (οάϊοθβ οπῖμθ5 Πᾶροηΐ χύριος 
Βαϊ). χύριε. [αο.΄.ὕ 

5) ἀπὸ τοῦ ὀχήματος ἴδο. 5] ΟΒ56Π)ἃ 

6556 Ρεϊίαί. ἰα 

ὕὰρ. ΙΧ. 1) Υος. [λοιπὸ] ὑποίη]8 
Βοργοραυἧ [δ0, . 
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ἔϑος αὐτοῖς λέγειν" ὔμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, μετανόησον, εἰπέ" 
αἶρε τοὺς ἀϑέους." ὍὋ δὲ Πολύκαρπος ἐμβριϑεῖ τῷ προσώπῳ εἰς 
πάντα τὸν ὄχλον τῶν ἐν τῷ σταδίῳ ἀνόμων ἐθνῶν ἐμβλέψας, καὶ ἐπι- 
σείσας αὐτοῖς τὴν χεῖρα, στενάξας τε καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, 
εἶπεν" »αἷρξ τοὺς ἀϑέους.“ ᾿Εγκειμένου δὲ τοῦ ἀνϑυπάτου καὶ λέ- 
γοντος᾿ ὔμοσον, καὶ ἀπολύω σε, "λοιδόρησον τὸν Χριστόν “ ὁ Πολύ- 
καρπὸς ἔφη᾽" "ὀγδοήκοντα καὶ ἐξ ἔτη ἔχω δουλεύων αὐτῷ, καὶ οὐδέν 
μὲ ἠδίκησεν. καὶ πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα μου, τὸν 
σώσαντά με; 

Χ, Ροϊψοανριι5δ 86 (Ἰιυγιδίϊαγιν ργο βίοι, οἱ 46 (Ἰυνϊδίο ἰοφιυΐὶ υυι{. 

᾿Επιμένοντος δὲ πάλιν αὐτοῦ καὶ λέγοντος " οὔμοσον τὴν Καίσαρος 
τύχην," ἀπεχρίνατο" »εἰ κενοδοξεῖς, ἵ ἵνα ὑμόσω τὴν «Καίσαρος τύχην, ὡς 
σὺ «λέγεις, προσποιεῖ" δὲ ἀγνοεῖν με, τίς εἰμι" μετὰ παῤῥησίας ἄκουε, 
Χριστιανός εἶμι. Εἰ δὲ μαϑεῖν ϑέλεις τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ λόγον, 
δὸς ἡμέραν, καὶ ἄκουσον." Ὁ ἀνϑύπατος ἔφη᾽ »πεῖσον" τὸν δῆμον. 
Ὅ δὲ “Πολύκαρπος εἶπεν" »σὲ “μὲν καὶ λόγου ἠξίωσα" δεδιδάγμεϑα γὰρ 
ἀρχαῖς" καὶ ἐξουσίαις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναις τιμὴν κατὰ τὸ προσ- 
ἥκον, τὴν μὴ βλάπτουσαν ἡμᾶς, ἀπονέμειν" ἐκείνους δὲ οὐχ ἡγοῦμαι 
ἀξίους, τοῦ ἀπολογεῖσϑαι αὐτοῖς" 

ΧΙ. Δεο ϑθπίϊαγινην, πθὸ ἰφηῖς ηυΐμπαθ Ῥοϊμεοαγρυην ρΘΥΘΥΥΘΉΪ. 

Ὁ δὲ ἀνϑύπατος πρὸς αὐτὸν εἶπε᾽ »ϑηρία ἔχω, τούτοις σε παρα- 
βαλῶ, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς." Ὁ δὲ εἶπεν κάλει, ἀμετάϑετος γὰρ ἡμῖν 
ἡ ἀπὸ τῶν κρειττόνων ἐπὶ τὰ χείρω μετάνοια᾽ καλὸν δὲ μετατίϑεσϑαί 
με ἀπὸ τῶν χαλεπῶν ἐπὶ τὰ δίκαια. Ὃ δὲ πάλιν πρὸς αὐτόν" πυρί 
σε ποιῶ δαπανηϑῆναι, εἰ τῶν ϑηρίων καταφρονεῖς, ἐὰν μὴ μετανοή- 
σῃς., Ὃ δὲ Πολύκαρπος Τοῦρ ἀπειλεῖς τὸ πρὸς ὥραν καιόμενον, 
καὶ μετ᾽ ὀλίγον σβεννύμενον" ἀγνοεῖς γὰρ τὸ τῆς μελλούσης, κρίσεως 
καὶ αἰωνίου κολάσεως τοῖς ἀσεβέσι τηρούμενον πῦρ. ᾿«“λλὰ τί βραδύ- 
νεις; Φέρε, ὃ βούλει.“ 

ΧΙ. Ροϊψοαγριιδ αὐ γοφυην ἀαηυπαία". 

Ταῦτα δὲ καὶ ἄλλα πλείονα λέγων, ϑάρσους καὶ χαρᾶς ἐνεπίμ- 
πλατο, καὶ τὸ πρόσωπον͵ αὐτοῦ χάριτος ἐπλὴρ οὔτο, ὥστε οὐ μόνον μὴ 
συμπεσεῖν, ταραχϑέντω ὑπὸ τῶν λεγομένων πρὸς αὐτὸν, ἀλλὰ τοὐνατίον 
τὸν ἀνθύπατον ἐκστῆναι, πέμψαι τε τὸν ἑαυτοῦ κήρυκα, ἐν μέσῳ τῷ 
σταδίῳ κηρῦξαι τρίτον᾽ »Πολύχαρπος., ὡμολόγησεν ἑαυτὸν Χριστιανὸν 
εἶναι, Τούτου λεχϑέντος ὑπὸ τοῦ κήρυκος, ἅπαν τὸ πλῆϑος ἐθνῶν 
τὲ καὶ ᾿Ιουδαίων τῶν τὴν Σμύρναν κατοικούντων, ἀκατασχέτῳ ϑυμῷ 
καὶ μεγάλῃ φωνῇ ἐπεβόα᾽ οοὗτός, ἐστιν ὁ τῆς ἀσεβείας" διδάσκα- 
λος, ὁ πατὴρ τῶν Χριστιανῶν, ὁτῶν ἡμετέρων ϑεῶν καϑαιρέτης, δ 
πολλοὺς διδάσχων μὴ ϑύειν, μηδὲ προσκυνεῖν τοῖς ϑεοῖς. Ταῦτα λέ- 

2) [ἰὰ Ὑἱπα.., ὡς ἔστιν αὐτοῖς ἔϑος 4) οχ ἃ]10 δουΐθ 56η811, 4Π8}} δηΐίθ 
λέγειν Ῥαγῖβ., ὡς ἔϑος αὐτοῖς λέγων ῬοΟΙγΟΔΡΡΟ ἰπίθ!] θοία ἀἴψαθ ΡΓοΪδία. ΑἊ 
Βαροοο. ΑΡ. Ευδοῦ. ἃ σύνηϑες αὐτοῖς τηϊὶ «πάθη 605 βἰϑηϊποῦγο νἱάἀθίαν, φαΐ 
ἐστὶ λέγειν. Τιδοίο νπ]ρ. λέγων. ΔῈ ποῖ 51η|. 

3), 6. Ομτβιίαποβ.. Οἰν,, ΘΒ γβοϑβί. (ἂρ. Χ. 1) [Ιἰὰ (οάἀά, Βαᾶχζοος, οἱ 
οι. 460. ἴῃ Αοἰ. ΑΡοϑΒιί. γιηά., ρα. Ραιΐβ. προσποιῆ, ἰμΐνα ο, 
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ἰδιϊ ῬΥΟΙΘΡΓΘ βο]θηΐ: οἰατὰ Ρ6᾽ ἰὈΥ αΠδ) (658 118, ΓΟΒΙΡΙ866., ΟΟΠΟΪΔΙΏΔ: 
[0116 πηρὶοβ.΄ Ταπο ῬΟΪγΟΔΓΡιΙ5. οΥᾶνὶ ἃ0 56Υ61Ὸ γα] (]} πὶ ΟἸΏΠΟΠῚ 
ΒΟΘΙοΓαΐοΓ πη, 4π| ἴῃ 5ίδάϊο ογαηΐί, βϑη απ οΟπίμθ 8, ΤΠ ΔΠΙΠΏ416 ἢ 605 
ΡΟΥΓΙρΟη5, 51ΠΠ|4116 ΘΘΙΠΠΘΠη5. ἃ6. ΘΟΘΙΠΠῚ 55 06 η5 αἰχις : ,10118 πηρὶο8.ὅ 
ὕτροηΐίο γογῸ ΡγΟσοηβπ6. ἃἴψιιθ ἀϊοθηΐθ: (τὰ, οἱ Αἰπη0 (6, πιά] 10 

Ομ γϊϑίο ( ῬΟΙγΟΓριι5. ΓΟΒΡΟΠαΙ : ,«οοἰορσιηΐα οἱ 56Χ ΔηΠὶ βιιηΐ, ΘΧ {110 56ΓΥΙΟ 
οἷ, πθ6 τη8 {|| αἰΐδβοι! ᾿ηἰασία ; οἱ Φποιη  40 ροϑβιηι πη]  ἀΐσθΓῈ ΓΘΡῚ 1η60, 
4ἰ 5αϊναμη π16 ἴροΙί ζ΄ 

Χ, Ροϊψοαγριιδ 856 (ιυϊδίϊαγυνην ργοβίθίν", οἱ 46 ΟἸυγίϑδίο ἰοφυῖὶ υιἱ|Ἴ. 

Ὀτρθηΐθ ΓΓϑ115. 110 οἱ ἀϊδθηίο: οἰ Ρ6ΓΡ [ΟΡ μηδΙη (ΔΘ ΒΑΡ 5.,, ΓῸ- 

ΒΡΟΠαΙ  : ,51 γΔηδ ΟΧ 60 ΠΠΔΟΥ5 ΘἰοΥαη, τὶ Θ5Ὸ ΡΟ (θβα 5. [ΓΙ Πἃ ΠῚ, 
αὶ ἴὰ αἰ5, [ΌΓΘΙῚ, 5Πη8|45 δαΐίθη ΠΘΒΟΙΡΟ {{|5 5], ραϊδηλ δαὶ: ΟΠΓΙ511- 
ΔΗΠ5 511. Κ51Ὶ γὙ6 70 ΟΠ βίη ἀοοίμΠᾶ6. ΓδίΙΟΠΘΙη νἱ5 ἀἴβοοῦθ, ἀὰ ἀἰ6ὶ 

βραίϊαπη οἱ δααϊ.ς. Ργοοοηβι! ἀἰϊχιί : οροῦβαδάθ ρορα]ο., ῬΟΙγΟΔΓΡιι5. ΓΘ- 
ΒΡΟηά: .10 Φα! ἀρ ΒΘΓΙΏΟΠΘ αἰρπιπὶ ραΐο; Θαἀοοί! ΘΠ]ΠῚ 5ΌΠΠΠ5, ΡΓΙΠΟΙ- 
Ρὲριι5. οἱ ροίθϑβίδιιθιιθ, ἃ Π60 ογάϊπαί5, ργοῦί ἀθορί, ΠΟΠΟΓΘΏ ΠΟΡῚ5. ΠΟῚ 
ποοθηίθιῃ ἀθίουγο ; 1105 γ6ΓῸ ᾿ἰπάϊσηῦσ. Ραΐο, ἀαϊθ5. ταϊοπθιι Γρἀάδιη. 

ΧΙ, Νδο ϑοϑβίϊαγινην, 66 ἐφηῖὶβ ηυΐθαθ Ῥοίψεαγριυηιν ΡΥ ΕΥΥΘΉΪ. 

Αἴ ῬΓΟΘΟΠΒ811 δα ᾿ρϑαπὶ αἰχὶί : 4) 65.185. Πᾶθ60: [15 (6 ΟΡΠΟΙΔΠ), Πἰϑὶ 
οΟμνοΡίαγ 5... Ιρ856 Ὑ617Ὸ ΤΟΘρΟΠπάϊ: ἄΓΟΘ556. Θᾶ5, ΠΟΒ ΘΠΪΠῚ ΤΠ ΤΙ ΠΟ 
ΡΟΒΒΙΠΠΙ5 ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΠ6. ἃ Τ]Θ]]ΟΓΙθτ5 δα ἀθίρυιογα ; θΟμιη δαΐίθπι) Θϑ8ΐ, 1η8 
ἃ Π]8}15 ἃ ᾿πι5ϊὰἃ ἰΓΔη5106.. ἨπΓϑιι5 ἰδία δὰ ῬοΙγοδρριπι: (ἀαδη ἀο α] 6 ηη 
θοϑίϊας ΒΡΘΙΠΪ5, ἰρηὶ ἴθ ἰγαάδτη ΘΟΠΒΙΠΠΘΠΠΠ|, Π15Ϊ 56 Πηἰθ [ἅτ τηπ[68.ἡ 
(πὶ ῬΟΙΥΘΔΡΡΙΙΒ: οἰσηθη ΤΪΠαΓ5, απ δὰ ΠΟΙὰ6 βρδίπιμη ἃγάἄθί, ἂὸ ρᾶμ!ο 
Ροβϑί οχβιιηριαγ; ἸΡΏΟΓΑ5 ΘΠ {ΠΠππὶ {αὐ} } ἱπῸ 1011} οἱ δϑίθυηᾶθ ρΡοΘηδ6 
Ἰθπθῖη, 4] ΠΡ 115. ΓΟΒΘΡυαίΓ. δου 4πϊἃ ἸηΟΓ ΑΓ 5 ὁ ΡΓΟΐο, ααοάσαη- 
46. γο πον 5.' 

ΧΙ. Ροϊψοαγριις αὦ γοσυην ἀαηιπαίι. 

δθο γ γῸ αἴψιθ ἃ]1ἃὰ ρὶπρὰ οἴπὴ ἀϊοογοί, Πάποία οἱ σαιάϊο ΓΟΡ]6})ἃ- 
ὑὰν, {ΠΠπ|ιβᾷαθ να] 8. Ρ]Θηι5. σγαίίαθ ογαΐ, δίθο, αὖ 0 501ππ| ΠῸΠ ΘΟΠΟΙ- 
ἀογοῖ, 115 4π86 δά οἴ ἀϊοία οϑϑοηΐ (θυ αϑ; 564 ΘΟ ΡΓΟΘΟΠ51] 5{π|- 

ΟΡοΓΡοί, βιηιι6. τη 6 γαῖ ῬΡΔΘΟΟΠΘΠ ἴθ [ἢ 16 610 βίδα! ΡῬΓΟΟΙΔΠ [ΓΈ : 
ῬῬΟΙγΟΑΓΡῈ5 ΟΟΠΐθ581:5 δϑί, ΟΠ ΓΙ β [Δ Ππ 586. 6556... Οποὰ ἘὉΡῚ ΡΓΟπαπίϊαββαΐ 
ῬΓΔΘΟΟ, πηϊνο 5ἃ τη] {πὸ σΘη πὴ ἃὸ ΠιἀΔΘΟΙῚ, (π| ΔΙΠΥΓΠΔΠῚ ἰΠ600- 
Ιεθᾶῃΐ, οἰγοηδία [Γὰ οἱ Ἰηᾶρηδ νοῦ θ ΘΟΠΟΙΔΙ]αθαί ; (16 Πηρίοίαί5 οϑί ργὰθ06- 
Ρίου, ραίθυ (ΠΡ βιἱδηόγιιπη, ΠΘΟΥτῚ ΠΟΒΙΓΟΙ ΠῚ ΘΥΘΓΒΟΓ, {αἰ πιμ]ΐο5. ἀοοοί, 
6 5ΔΟΙΠΟΘηΐ, πον Π605 δάογοηί. ἡ ἢδθο ἀϊοθηίθ5. οἰδιηδθαηΐ Τοσαρδηΐ- 

11. ὃ βούλει. Μαϊ!6 ἴῃ 0}. ᾿ῃρν. προσ- ὕδρ. ΧΙ. 1) Ὁ ἅγιος Πολύχαρπος 
ποιεῖς. Αρυὰ Επβε}. προσποιούμενος λέγει Υἱπά. 
ἀγγοεῖν ὅστις εἰμί. 1αὐ. 2) 8.6. ἀπ θοβι148, δαΐ βΊ ΘΠ. 

2) 1. 6. αμάϊγα ἰ6 υοἱἷο, 5ὲ α ροριιίο 
Ῥγο αι! οηοην δι ρρ]οϊλ γοί6715 ἱηιροίγαγο. (ᾶρ. .Χ|}..ὄ 1} 51... Βαγοος, Επ56}"., 
ΝοδηαΓῸ ῬΓΟΘΟΠΒ.] [βρη δί{πΠὶ ΒΟΙγΓ6 γὸ- ταραχϑέντος Υἱπά. Ρα} 15. 
᾿Ια͵5586. ν᾽ ἀθίασ. ΥἹάθ οἷ ΗἸβίου τη 600], 2) Ρῦο ἀσεβείας γοδιϊα θη τη 6588 
Ϊ, 1. γ»»..189. ἢ (6ἀ. 17. σίας, Ἐπ56} 11, ΒαΠηὶ οἱ νϑίθυ!β [ὉγΡ  6- 
δ, λοι; 13...1... ἄλ 9... 1, ιἰδ ΘομβΘμ 16 η5 εἷος ουϊποὶί διοιου ἃ 5, {1886}. 
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γοντὲς ἐπεβόων καὶ ἠρώτων τὸν ᾿Ἵσιάρχην" Φίλιππον, ἵνα ἐπαφῇ τῷ 
Πολυκάρπῳ λέοντα. Ὃ δὲ Φίλιππος ἔφη, “μὴ εἶναι ἐξὸν αὐτῷ, ἐπειδὴ 
πεπληφρώκει" τὰ κυνηγέσια. Τότε ἔδοξεν αὐτοῖς ὁμοϑυμαδὸν ἐπιβοῆσαι, 
ὥστε τὸν Πολύκαρπον ζῶνταϑ κατακαυϑῆναι. Ἔδει γὰρ τὸ τῆς φανε- 
ρωϑείσης ἐπὶ τοῦ προσκεφαλαίου ὀπτασίας πληρωϑῆναι͵ ὅτε ἰδὼν αὐτὸ 
καιόμενον. προσευχόμενος, εἶπεν ἐπιστραφεὶς τοῖς σὺν αὐτῷ πιστοῖς 
προφητικῶς᾽ ,δεῖ μὲ ζῶντα κατακαυϑῆναι." 

ΧΠΠ. Πογιιδ ραϑίγιυζίιν. 

Ταῦτα οὖν μετὰ τοσούτου τάχους ἐγίνετο, ϑᾶττον τοῦ λεχϑῆναι, 
τῶν ὄχλων παραχρῆμα συναγόντων ἔκ τὲ τῶν ἐργαστηρίων καὶ βαλα- 
νείων ξύλα καὶ φρύγανα" μάλιστα ᾿Ιουδαίων προϑύμως, ὡς ἔϑος αὐτοῖς, 

εἰς ταῦτα ὑπουργούντων. Ὅτε δὲ ἡ πυρκαϊὰ ἡτοιμάσϑη, ἀποϑέμενος 
ἑαυτῷ πάντα τὰ ἱμάτια, καὶ λύσας τὴν ζώνην αὐτοῦ, ἐπειρᾶτο καὶ ὑπο- 
λύειν ξαυτόν᾽ μὴ πρότερον τοῦτο ποιῶν, διὰ τὸ ἀεὶ ἕκαστον τῶν πι- 
στῶν σπουδάζειν, ὅστις τάχιον τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἅψηται᾽ παντὶ" γὰρ 
καλῷ, ἀγαϑῆς ἕνεκεν πολιτείας, καὶ πρὸ τῆς μαρτυρίας ἐκεκόσμητο. 
ΠΥ ΤῊΝ οὖν αὐτῷ περιετίϑετο τὰ πρὸς τὴν πυρὰν ἡρμοσμένα ὄργανα. 
Μελλόντων δὲ αὐτῶν καὶ προσηλοῦν," εἶπεν" "ἄφετέ μὲ οὕτως᾽ ὁ γὰρ 
δούς μοι ὑπομεῖναι τὸ πῦρ, δώσει καὶ χωρὶς τῆς ὑμετέρας ἐκ τῶν ἥλων 
ἀσφαλείας, ἀσάλευτον ἐπιμεῖναν τῇ πυρᾷ." 

ΧΙΥ. Ροϊψεαγρὶ ργθοαίϊο. 

Οἱ δὲ οὐ καϑήλωσαν μὲν, ἔδησαν, δὲ αὐτόν. Ὁ δὲ ὀπίσω τας 
χεῖρας ποιήσας καὶ προσδεϑεὶς, ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος" ἐκ μεγάλου ποι- 
μνίου εἰς προσφορὰν ὁλοχάρπωμα" δεχτὸν τῷ Θεῷ ἡτοιμασμένον, ἀνα- 
βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, εἶπε᾽ ,κύριε ὁ Θεὸς, ὁ παντοκράτωρ, ὁ τοῦ 
ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ παιδός σου Ἰησοῦ Χριστοῦ πατὴρ, δι᾿ οὐ 
τὴν περὶ σοῦ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ “Θεὸς ἀγγέλων καὶ δυνάμεων, καὶ 
πάσης τῆς κτίσεως, καὶ ,παντὸς τοῦ γένους τῶν δικαίων, οἵ ζῶσιν ἐνώ- 
σιόν σου" εὐλογῶ σε, ὅτι ἠξίωσάς μὲ τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης, 
τοῦ λαβεῖν μὲ μέρος ἐν ἀριϑμῷ τῶν μαρτύρων σου, ἐν τῷ ποτηρίῳ" 
τοῦ Χριστοῦ σου, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου, ψυχῆς τὲ καὶ σώματος, 
ἐν ἀφϑαρσίᾳ πνεύματος ἁγίου" ἐν οἷς προσδεχϑείην ἐνώπιόν σο υσήμε- 
θον ἐν ϑυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καϑὼς προητοίμασας καὶ προεφα- 
γέρωσας καὶ ἐπλήφωσας,, ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀληϑινὸς Θεός. Διὰ τοῦτο 
καὶ περὶ πάντων αἰνῶ σε, εὐλογῶ σε, δοξάζω σε, σὺν τῷ αἰωνίῳ καὶ 
ἐπουρανίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, ἀγαπητῷ σου παιδί" μεϑ᾽ οὗ σοὶ καὶ πνεύ- 
ματι ἁγίῳ ἡ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας. ᾿Ζμήν.' 

8) Αϑἱαγοίίαο οραπί, αἰ [05 580 705. ΡΙΟΡίοΓθα. {πο οἷτβ ὉΠΡΪΒ οἶγο8. ἰοίϊι5 
ἴῃ ΠΟΠΟΙΘΠῚ ΠΘΟΙΠ ΡΓῸ βαϊπίο ργονη- Αβίᾶθ ΟΡΕ ΘΠ ΙΒΒῚΠϊ οββοηΐ, Καίθβ. [61] 
οἶδ 5ιιὰ βίαι 8 ἐοΠΡΟΥ 5. ῬΓΟΟΙΓθαηΐ. ἰδίς ΡΒΠΠΠΡΡΙΒ ἰηἴγα ὁ. 21, ἀρχεερεὺς 
Οιιοά γο1Ὸ ϑρθοίΐδοι!α, {πᾶ8 ἃ} 1Π15 ἀ4ἃ-ὀ Τραλλιαγὸς Δρρε)]αίαν. 160. 
Ῥαηίμ, 58 οὐαί, 1η66 5αροι οἷο 5 ϑιιηΐ 4) Τὰ (ἀϊοο5. (656 ΙΔ ΘΟΌΒΟΠΟ, ΟἸΏΪΒ50 
ΔΡΡΟΙΙαι. Μαΐου. δα άθ πο οϑιη οὐαΐ ΔηΡΊΠΘΗΐΟ ἈΠ 5 ΠῚ ΡΥ ΓΘ οἵ, απο ΒΔ ΟΡ Ὲ5 
πος βαοογάοίιμ). αἴάιο ᾿ἀοἰγοο ΟΠ [16] ἰοβίαιπι ὙΥΪπον ἀγάμημη, ὃ. 12. Ν, 8. 
ΟΡ θη ϊογο5. δὰ ἰά σογοηά μη οἰ σοθδηίαν. Ρ. 09. οἀ. ΙΥ. Η. 
Ηΐϊης οδϑί, σιο δίλαθμ!ο. Οὔβοργαὶ, Αβὶὰγ- 5) Ε Οοα α.Υἱπά. οἱ Ργ ΒΓ ρ οϑιὶ ζῶντα, 
ΟΠᾶ5 ἴδσο οχ ΤΙ  ΠἸδηἶβ ἀθβιμηΐοβ [{|5586,. «πᾶ γούομ ΕΈΒΘΡΙ, ἈαΠηϊ, οἱ Τηϊ, οί. 
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«τ ΡΠ ΡΡαΏ Αϑἰᾶγο μᾶπι, αὐ Ἰδοποη δάνογβιιβ ΡΟΪγΟΔΡΡαπι οι 6 Γοί. 
Αἱ ΡΒΠΙΡΡυ5. Ἰὰ 51:01 Ἰἰσθγ ποραν!, {πὰ ᾿αἀπαπὶ 65. γ απὶ ἰδ ΘΧΡ 6 8- 
56ῖ. Ταπο Ρ]δοι 1115, ἀΠῸ ΘΟΠΒΘΠΒ1 ΟἸΔΠΊΔΓ6, τἰ ῬΟΙΥΟΔΡΡιΙ5. Υἱνιις Θ0Π]- 
θΌΓΘΓΡΘίΡ. ΝΘοθ556. ΘηΪπη οὐαί, αὖ νἰβῖο {Π1ὰ 46 φουύνίοα! ᾿πηρ] Γοίαγ, {86 
οἱ οβίθηβα [θγᾶΐ, ΘΠ] ἰπίο οὐαη ἀαμη {Ππ4 ἀγάθης ν᾽ ἀθγοί, οἱ ΘΟΉΥΘΥϑι5 

ἃ ἤάο]65 δἀβίδηϊ 65. ργορΠοίϊοα ἀϊοογοῖ: (ορογίοί τη6. νἱγιπ ΘΟΕ. ἡ 

ΧΠΙ. 

Ηδθο ΡΟΥΡῸ οἰϊ5 Ρογδοία σαπΐ 4αδη ΡΓΟΠιηἰαΐα, οαποία Ρ]6 06 
ΟΠ 6 511π 6Χχ Οὐ οἰ ΠῚ ἃ ὈΆ]Π6ῖ5 ἰρπᾶὰ οἱ βδγπιθηίαᾷ ΘΟ σογΓΘηΐ6 ἢ ΡΓδθοΙ- 
Ρι6 [ππάδθὶθ ἰδοῦ} ἀπίη]0, πί 50]6ηΐ, δ([ ἰβία ἰπνδηί 115. (τη δαίθπι 

ΤΌΘ ἃρρᾶγδίτ5 οϑϑϑί, ῬΟΪ ΟΡ. 5101 ἀθδίγασί!ς. ΟἸηηἾθιι5 νοϑιπηθης 5. οἱ 
Οοἴπρι!ο 501 10. ΘΟΠ αἴ ΘἰΪᾺ ΠῚ 56. ΘΧΟΔΙ ΘΓ ; 40] ρΓα5. ποη [δοϊοθδΐ, 
{ἃ 5ΘΙΉΡΘΙ οπποίϊ ἤ 6165 σοηίθη ἀρ θδηΐ, (αϊσπᾶπι ΘΟ Υ5 ΘΟΓΡΙΙ5. δἰ 5 
ἰησοῦοί ; ΟΙΏΠΙ ΘΠΪΠῚ ὈΟΠῸ ΡΙΌΡΙρΙ' βαποίο5 ΤΠΟΓῈ5 51105 1Π6 οἰϊδημῃ δηΐθ 
ΠΡ ὙΤΙ ΠῚ ΟΓΠΑί5 Θ᾽ αΐ. [ΠΠΠ00 ππη0 1116 ΟἸΏΏΙ 115. ᾿ΠΒΓΡΙΠΏΘΗΓ5. ΟἸΟᾺΠῚ- 
ἀαθαίαγ, 486 ΡΓῸ ΤΟΡῸ ρᾶγαᾶία ούδηῖ. Ἕ(ἿΠ γΟΤῸ οἱ οἱαν β ρϑππὶ ἃ σ 6 ΓΘ 
γ]Π]θηΐ, Αἰχιῖ: ,51Π1|6 Τη6 516: 4 ΘΗΪΠῚ τὶ ἀαΐ ἰσηθη ρϑίϊ, ἀδθι οἵ 
51η8 γοϑίγἃ 6Χ Οἷαν 8 ΘΔ Ι0Πη6, ᾿ΠΠΠΠΟ΄ΠΠῚ 1 ΡΥΓᾶ ΡΘΙΡΙΏΔΉΘΓΘ.ὗ 

Ποσιις δαϑίριίυγ. 

ΧΙΝ, οϊψεαγρὲ ργοοαίϊο. 

ΠῚ οΓρῸ ΟΠ ἀυϊάθηη οἷανὶ5 ἀδῇχογιηΐ, 564 ᾿Ιρανθθιηΐ οι. Ἦϊο 
ΥΘΓῸ ΤὩΔΉΙΡΙ15 1Π [ΘΟ ΠῚ ΓΟΙΘΟΙΙ5. ἃ0 νἱποίι5, ἰδη( 118) ΔΓΙ65. ᾿Π5ΙΡῊΪΒ. 6Χ 
ἸΠᾶΡη0 σῆορα δ ΟΠ ]δί ΟΠ 6, ν] οἰ πὰ ΔΟσΘρίΔ}}}}15 1)60 ῬγΓδθραγαία, ΘΟΘ] Τὴ 
ἰηξαϊπ5 αἰχιί : (ΠΟΠΪΠη6. ΠΘι5. ΟἸΩΠΙΡΟΐθη5, ραΐον ἀΠ]16 61 ἂς θΘηΘαΙοΙΪ ΠΠΙῚ 
ἴα! Ι65π ΟΠΓΙΒΪ, ΡῸΓ {π60η πὶ ΠΟΙ [{ἰ8Ππ| ΔΟΟΘΡΙΙΠΙ5, ΠΘὰ5. ΔΠΡΘΙΟΓΙΠ οἵ 
ΥἹΡΓΠΓ ΠῚ, ἃ0 ΠΠΙΝΟΥΒΔΘ ΟΥΘΑίΙΓΔ6, ἰΟἰΠΠ54Π6 ΘΘΌΠΘΙΙ5 5 [ΟΠ ἴῃ ΘΟη- 
βρθοίαᾳ. ἴμο νἱνθηΐη), θΘπράΐθο {Π0Ὶ, (πιο ηϊᾶπη τη6 Πὰς αϊθ ἃίψιθ [δὺ 
μογὰ αἰρηδίιι5. 685, αἴ ρᾶΓΘΠ) ΔΟΟΙΡΟΓΘΙ 1Π ΠΕΠΊΘΓΟ ΙΩΠΔΙΥΓΙΙΠῚ {ΠΠΟΤῚ1Π], ἴῃ 
οα] 06. ΟἸΠΓΙΒΙ ἴα], ἂἀ ΤΟΘΌΡΓΘΟΙΙΟΠΘΙ [ἢ ΥἱίΔΠ) ΔοίοΓΠΔΠΊ, Δη]ΠΊΔ6 οἱ 60Γ- 
ΡΟΡΙΒ5, 10 ἰΠΟΟΡΓΠΙΡΙΟΠΘ. Ρ6Ὶ ϑΡΙΓΙ πη βδποίμμῃ ; πο 4105. αἱ] ΠὰΠῈ 51150]- 
Ρίᾶν ΠΟάϊΘ ΘΟΥΔῚ (6 [ἢ 580} Π 010 θ᾽ ηρπ οἱ δοσορίο, {πρΙηΔ]Ιη0 4Π1Π}| ρΓΔ6- 
ΡΑΓΑΒΕΪ οἱ τ] ΡΥ ΔΟΙΠΟΠΒΙΓΑ5Γ] οἵ πη δάϊπηρ] ον 511, 615, πηθη 8011 Π6- 
505 ὯΔ ΥὙΟΓΆΧ. ΟὈΔΡΙΟΡΙΘΙ (6 Ομ θι5 ἰαπο ἰ6, ΠΘηθάϊοο0 {{0Ὶ1, οἸοΟΡΊΠοῸ 
ἴθ, ΘΠ] 56ΠθΡ (6 γη0 οἱ ΘΟΘΙοϑι [θὰ ΟΠ γί, ἀπ] 6οῖο ἰὰο {Π10, πη 410 
{0Ὶ οἱ ϑρι γα] βαποίο ο]ογία, οἱ ἤπηο οἱ ἴῃ [πἰαγὰ 56 οι]. ΑἸΏΘῊ 

ΘῈ ΠῚ ΠΊΔΠΠ5. ρᾶΪ0 οΟἰανὶβ δή χαβ [α 556, 
Π6 ΠΙΟΥΘΙΓΘΗΪΠΣ, (67. - 

(δρ. ΧΙΥ. 1) [πὰ Μαγίγυϊο ἴρῃηαί. ο. 2, 
ὥσπερ χριὸς ἐπίσημος, ἀγέλης καλῆς 

διιοίογ δία ἰγοίϊ, 6 6556 Ἰδροηθῃη τη0- 
ππϑτπηΐ [ὔββουῖιβ οἱ ϑιηΠπ5. Οοα. Βἃ- 
Γοθο. Πολύχαρπον ἐπιβοῆσαι χατα- 
χαυϑῆναι. Ῥτο χαταχαυϑῆναι ἘνΒ6 18 
χαταχαῆναι. [α0. 

ᾶρ. ΧΠῚ. 1) ἔν παντὶ Ἐ56}. 
2) Νοη υἱἀοηίαχ πδθο 1 ᾿π{6}ΠΠ|66η 48, 

({πιᾶϑὶ ῬΟΙΥΟΔΡΡΙῚ Τηδηιτι8. Οἰανΐβ {ΓΔ ΉΒΗΧΕΡΙ 
οβϑϑϑηΐ, οἱ ρᾷ!0 δα ἢχασὶ ; ποη [556 Θη ΠῚ 
Πᾶθο οχίριια ῬΆΓΒ. ΒῈΡΡΊ1ΟΙ [ἀππᾶτὴ ΘΑΡΉΪΠ -- 
65 ΠΟ ΤΠ Ϊβἰββθηΐ }]. ΟΥθα θυ ΘΓΡῸ, 
οσαΐθημδβ. {ἀαἰρη5 τουϊηοίαθ ογαπί δά (61- 

ῬΑΤΒΕΘ ΑΡΟΘΤ. 

ἡγούμεγος. 
2) Α φγᾶθοὶβ [πἰουρσθίθα5. ΗδΡτᾶθο- 

ΤῸΠΙ πϑΡ ΠΟ ῬῈΓ ὁλοχαύτωμα 50]1Π| 
τρἀαπι, 5864 ἰηἰογππη οἰΐαιη Ρ61 ὅλο- 
χάρπωμια, αἱ ον. 1, 14. 10,24. {1556}. 

3) Μαί. 20,22. 260,39. Ματγο. 10, 58. 
4}" Ραϊείδθοογαί δηΐπὶ οἱ Πθι5 [ὉΓ6, υἱ 

ΟἸΒτῖβιῖ σασβα ΘΟΙΙ ΠΤ ΓΘία, 4πο4 πη 
᾿πΡ] οίαπι νἱ ἀεραΐ. Οθγ. 
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ΧΥ: Ῥοϊψοαγριι5 ἔφηθ πον ἰαθάϊίυ. 

᾿Δναπέμψαντος δὲ αὐτοῦ τὸ ᾿Ἄμὴν, καὶ πληρωώσαντος τὴν εὐχὴν, 
οἱ τοῦ πυρὸς ἄνϑρωποι ἐξῆψαν τὸ πῦρ. ἐγάλης δὲ ἐκλαμψάσης 
φλογὸς, ϑαῦμα μέγα εἴδομεν, οἷς ἰδεῖν ἐδόϑη᾽ οἵ καὶ ἐτηρήϑημεν, εἰς 
τὸ ἀναγγεῖλαι τοῖς λοιποῖς τὰ γενόμενα. Τὸ γὰρ πῦρ' καμάρας εἶδος 
πουῆσαν, ὥσπερ ὀϑόνη πλοίου ὑπὸ πνεύματος πληρουμένη, κύκλῳ πε- 
ριετείχισε. τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος᾽ καὶ ἣν μέσον οὐχ ὡς σὰρξ καιομένη, 
ἀλλ᾽ ὡς ἄρτος ὀπτώμενος, ἢ ὡς χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν «καμίνῳ πυ- 
φούμενος. “Καὶ γὰρ εὐωδίας" τοσαύτης ἀντελαβόμεϑα, ὡς λιβανωτοῦ 
πνέοντος, 1) ἄλλου τινὸς τῶν τιμίων ἀρωμάτων. 

ΧΥ͂Ι. 

Πέρας οὖν ἰδόντες οἵ ἄνομοι, οὐ δυνάμενον αὐτοῦ τὸ σῶμα ὑπὸ 
τοῦ πυρὸς δαπανηϑῆναι, ἐκέλευσαν προσελϑόντα αὐτῷ κομφέκτορα' 
παραβῦσαι. ξιφίδιον. Καὶ τοῦτο ποιήσαντος, ἐξῆλϑε περιστερὰ" καὶ 
πλῆϑος αἵματος, ὥστε κατασβέσαι τὸ πῦρ, χαὶ ϑαυμάσαι πάντα τὸν 
ὄχλον, εἰ τοσαύτη τις διαφορὰ μεταξὺ τῶν ἀπίστων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν᾽ 
ὧν εἰς καὶ οὗτος γεγόνει ὁ ϑαυμασιώτατος μάρτυς Πολύκαρπος, ἐν 
τοῖς καϑ' ἡμᾶς χρόνοις διδάσκαλος ἀποστολικὸς καὶ προφητικὸς γενό- 
μένος, ἐπίσκοπός τε τῆς ἐν Σμύρνῃ καϑολικῆς ἐκκλησίας. Πᾶν γὰρ 
ῥῆμα, ὃ ἐξαφῆκεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἐτελειώϑη καὶ τελειω- 
ϑήσεται. 

Ροϊψεαγριιδ ριιφίοπο {γαη δ  φίίιιν. 

ΧΥΙΙ. 

Ὃ δὲ ἀντίζηλος καὶ βάσκανος καὶ πονηρὸς γᾶ ἀντικείμενος" τῷ 
γένει τῶν δικαίων, ἰδὼν τό τε μέγεϑος αὐτοῦ τῆς μαρτυρίας, καὶ τὴν 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνεπίληπτον πολιτείαν, ἐστεφανωμένον τὲ τῷ τῆς ἀφϑαρσίας 
στεφάνῳ, καὶ βραβεῖον ̓ ἀναντίῤῥητον ἀπενηνεγμένον, ᾿ἐπετήδευσεν, ὡς 
μηδὲ τὸ λείψανον αὐτοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν ληφϑῆναι," καίπερ, πολλῶν ἐπιϑυ- 
μούντων. τοῦτο πονῆσαι, καὶ κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ σαρκίῳ. Ὑπέ- 
βαλε γοῦν Νικήτην τὸν τοῦ Ἡρώδου πατέρα, ἀδελφὸν δὲ [άλκης" 
ἐντυχεῖν τῷ ἄρχοντι, ὥστε μὴ δοῦναι αὐτοῦ τὸ σῶμα ταφῆ᾽ «μὴ, φησὶν, 
ἀφέντες τὸν ἐσταυρωμένον, τοῦτον ἄρξωνται σέβεσϑαι.. Καὶ ταῦτα εἷ- 
πον, ὑποβαλλόντων καὶ ἐνισχυόντων τῶν ᾿Ιουδαίων͵ οἱ καὶ ἐτήρησαν, 

Ροϊμψεοανγρὲ οογριι5 (ιν Ἰδἑαγὶς ποη (Γααλ. 

(Ρ. ΧΥ 1). Θυοά ἰδηϊβθ ΤΟΙ ΟἿ5 
ῬΓΔΘθΘη5. ΒΡ ΘοΙθηη βἰοίουι, 1ἃ οαι515 Ρἢγ- 
510 15. {01} 11 ΡΌ556 ὁθηβοί Πα γι 5. 160. 

9) Πὰ ΒΟΡΙΡΙΟΥ ἀβοθίιοιβ. ΠΟ αἰ} 5118 
᾿ρϑῖτβ ἃ οὐ} 115 Ὁ] 15. ΘΟ ΒΘ Δ ΠΘΊΠ1, (8 ἢ 
ῬΠῃγβίοδθ. ΑἸΠ ον ααϊάθιη ΙΔ θβοηο νἱάο- 
1 ΟΡ ηΐ 1: Εχβ 556. σαϊ θη [γασγδη- 
{1 ΔΙ Πντηδηΐ ΘΙ γ "ηΔ 6]; 6 ΘΟΙΡΟΙῸ [6 Πη 
ῬοΟΙγΟΔΡῚ θᾶτῃ οἰ ΠΧ ῖβδο πο ἀϊοιηί. Νο- 
{πὸ ΤῊΪ τη, ΠῚ ΤΠ ΟΠ ΟΡ ηΐ {πὶ ΓΟΥ ΪΠῚ5 
ἵπτὴ ΠΑΙΡΥ ΠΡ ἢ 118, {απ Βα! ηθηΐα 6 Ρ8]- 
Π6ῖ5, Οὐ οἰ ἶβ, ΟΡ αβί ΙΒ π16 Ταρ {πὶ σοιη- 
Ρογίαία {πθυδηΐ, δὶ ᾿ἰΐρπα ΠΟΠΉΠ1ἃ 1π|61- 
οβϑϑηΐ οὐογαία οἱ ἃγομηδίϊοα, 

(ᾶρ. ΧΥ͂Ι, 1) Οὐοηζορίον 5. τς αὶ "8- 

5185. ἴῃ ΔΙ} Πα γο οοηβεϊοθαηξ; 5ὶ 
4πᾶηἋ0 δηΐη] ᾿οϑίϊαθ οθραΐαθ 5 ΓΒ 6 ΠῚ 
ῬΟΡαΪΟ τ] πα ἢ}, 1ϊ ἱπη πη  {{6 Βαμα, {αὶ 
Θοᾶἂ5. οοηΠοογοηΐ οἱ οοοϊ ογθηΐ. [αυ. 

2) )ὲ μᾶς οοϊππηθ )α πὸ νου θῖπὶ αἰ ἀθιὴ 
Ιοσῖίαι ἀρὰ Εαβοθῖιπι. Ἠππα οἱ Νὶ- 
ΘΟΡΒοΡΠη; {πὸ ἢί, πὶ ἴαϊβα ἃ τη} {15 
Ιοοῖϊο Οοάϊοιπ 511 Ραϊαία. Μογηΐι8 ΡΓῸ 
περιστερὰ οοπίοοἰί ἐπ᾿ ἀριστερᾷ τε α 
δἰηϊδίγα. ἴΡ5] δοοθββουιηΐ ΘΟΠΊΡΙ ΓΒ. ΥἹΡὶ 
ἀοοί. Παοἢμαίαβ ΒΟ θη πιτ οοηβι  σεεοὶὲ 
στέρνα, Ἑάϊίον. ΒΙΡΙΪοΙ οα8 ΒΙΘΙΘη58 
6]. ΠΙ. Ρ. 429. εοπὶϊοῖὶ περὲὸ στέρνου 
γ61 περὺ στέρνων. Ἠοιηδηηϊι5. ἴῃ Ἐχδη). 
ζαϑιίίαρ 46 οοἰμηῖῦα 6 Ροϊψοαν ρὲ γο90 ουο- 



ΜΑΚΤΥΒΙΓΝ 5. ΡΟΠΥΘΛΒΡΙ, ΧΥ. ΧΥ͂Ι. ΧΥΙΙ. Δὐϑ 

ΧΥ, οϊψοαγριις ἰφηθ πον ἰαθαϊίιν. 

Εἰ ροϑίψαιδηη ,ΑἸΠΘη“ Θηἰβἰ5ϑοί, ῬΓΘοΔ Ομ π6 ΘΟΙΏΡ] δ ν 556 ΐ, τη ηϊ- 
ΒίΓἱ 1615. ᾿θΏ 61) ΔΟΟΘΠογιηΐ. (ΠῚ γΟΓῸ ἱπρ6 5 ΠΠΔΙ μὰ ΘΠ οα556ΐ, ρΓΆΠ 8 
ΤΡ ΔΟΙΠΙΪ ΥἹἀἸΠ}115, Π05, 4 θι5. {Ππ4 ϑρθοίαγο οοποθϑϑιπῃ ἰαϊξ, 4αὶ οἱ 
ἰάθο ΓΟΒΘΡΥΑΙΪ ΒΊΠΉ15, τἰὖ ἅ1115, ἀπᾶ6 ΘΟΠ ΓΙ ΘΓηΐ, ΔΠΠΠΠ ΡΟ πΊ5. [ρηΪ5 
ΘΠΪΠῚ [ὈΓΏΪΟΪ5. ΒΡΘΟΙ ΟΠ ΡΥΔΘΡΘΠ5, ἰδ ὰΠ| ΠΔΥΪ5. ΘΙ] ἃ γο πο ΓΟΡ]Θ ΠΏ, 
ἴΠ ΟἸΓΟΆ]Ο ΘΟΥΡΙΙΒ ΠΑΡ ΥΤῚΒ ΟἸΓΟυμη 641: «α04, 1η τηθἴ0 ροβίαμη, ΠΟΝ 
αΓ ΟΡ 888 υἱ θ᾽) αΐι", 564 γϑ] {1 ρΡΔΠ15 οοοία5, ν6] δἱοαΐ Δαγπὶ οἱ ἃΓ- 
ΘΘη ΠῚ ἴῃ [ΌΓΠᾶΠ66. ὁΔηἤθη5, Τδηΐδηη διιῖ6 Π] ΠῸ5 ΡΘΓΟΟρΡίμητ 5. βιιαγ  αΐθ 
ΟὝΟΥΙ5, ἃ 51 {ππ|5. δὰ ἃπἃὰ «ποάάδμη ΡΓΘΙΙΟΒΟΡΌΙῚ ἃγομηαΐπμη ΟἰἸ αἰ556ί, 

ΧΥΙ. 

Ταηά θη ΘΙ ΓαΥ ΟΟΥ̓ΠΘηΐΘ5. ΠΏΡΓΟΒΙ, ΘΟΓΡΙΙ5. Θἰ5. ἃ) ἰθὴθ ΠῸῚ ΡΌ558 
ΘΟΠΒΈΠηΪ, Ἰ5ΘΘΓΠηΐ ΘΟὨΪΘΟΙΟΥΓ ΘΙ ῬΓΟΡ 5. ἀοοθάθγθ ΡῈΡΊΟΠΘ( 6. ΘΙ {ΓΔ 8- 
ἤἴροθγθ. ὑποά οὐπη 116 [δ οἰββοί, δνοϊανιί ΘΟ] π.}0α, οἱ οἰ Πιχις ἰδηῖα 5δηρα!- 
Π15 ΟΟΡΙΔ, πὶ ἸρηΘΠΊ Θχϑί!ησπογοῖ, τπΐπ16 τιηϊν υβἃ Ρ]6}}5 ΠΙ Γαγ οί Γ, ἰδηί ΠῚ 
6556. ΑἰΞΟΓΙΠΊ6 ἢ ἰπίθν ἢ ΠᾺ46]65 οἱ οἱθοίοβ ἢ {ΠΟΤ ππτ5 6 {π|ΐ ΤηΔΧΙ 6 
Δ ΠΡ ΔΠ 15. ἸΠΔΓΙΥΡ ῬΟΪΥΟΔΓΡΙΙ5, 4 ΠΟΒίΡΙ5. (ΘΙ ρ ΟΣ θιι5 ἀροβίο! 5. οἱ 
ῬΓΟΡΙΙΘίϊοιι5 ἀοοίον Θχβι{, δίψα. οα ΠΟ σὰ 6 ΘΟ Ο] 6586 ΘΙΠΥΓΠΘΉ515 ΘΡ 500- 
Ρι5. ΘΠΊΠ6 ΘΗ] γΟΙΡη, ἀπο ΟΥΘ 5110 6η)]51ζ, δαὶ πηρ!οίπηι οϑί δαί 
ἸΏ 0 16 1 . 

Ροϊψοαγρυιδ γριυιφίοπθ {γαη8| ίίυιν., 

ΧΥΙΙ!. 

δο Οὐ ΔΘΙΉ]115. 116 οἵ Την 15. οἱ τηΔ}π|5, 150} ΠΏ 16 ΘΘΠΘΙῚ δά- 
ΥΘΥΒ.15, 1Ώ5]|5 16. 1{ΠΠπ|5 ΠΡ ΥΤΠΙΠ ΟΟΡΠΟΓΘΐ, ΠἸΟΙΘΒ4Π6. ἃ) ᾿ἰπϑυαηΐα δρίδία 
᾿ΓΓΟΡΓΘΏΘΠ505, οἱ Θ11Π| ΘΟΓΟΠἃ ΠῚ ΠΟΥ 8 11{8{15 ΘΟΓΟΠ [11], ῬΓΔΘΙΜΠΠ] 4116 516 
ΘΟΠ ΓΟ γα τ ρογίπίοιη ; ΟρΡΘΓὰΠπῚ ἀθα, 6 ΓΘ] {ἰὰ8 οἰτι5 ἃ ΠΟΡῚ5 Δα [6 Υ- 
ΤΠ, ΠΌΔΙ 5. ΠΏ] [ἃ ΔΘ 6 οἵ βᾶποίο 1Ππ|8 ΘΟΥΡΟΥΘ ρᾶΡΟΙρ6 5. ΠΟΙ 
ΘΙΡΟΡΘηΐ. ϑδιιρσοαβδιῖί ΟΥσῸ ἀἰαθο]ὰ5 ΝΙοοθίδθ, ΠΟΡΟ 5. ῥᾶΓ 1, [γα 1 ἀα 6 Πη 
ΑΙΘθ5, Δ ΠΓ6. ΡΓΟΘΟΠΘΌΪ]ΘΙη, Π6. ΘΟΟΡΡΙΙ5. {ΠΠπ|5 δὰ 5ϑρϑ] θη άπ ἰγαάογοί: .η6,“ 
ἰπ 41, ΓΘ] οἴο ογαο Χο, πππὸ ΘΟΟ]6Ρ6 ᾿ποΙρίδηί.. Αἰἴψαθ Πᾶθο ἀΙσΘΡΔΗΙ, 
ΠΟ ΘΓ ΘὨ 115 οἱ Ἰη5ίδη!θ5 [πἀᾶρο 5, πὶ ἀαοάιι6. Οὔ ΒΟΡναν θυ δηΐ Π05., 6Χ 

Ροϊψοανγρὶ οογρυι5 (Ἰιυγϊδιαγὶδ πον (νααίίι»". 

Ἰανίο ϑιαϊαϊ!, τη πα 5 πο. ΡΕΟαΙρΙο Αοίαὰ [ἀπηὰ ἀνα] ραν οί, ἸΡΒΟΙΙΠ ΔΗΪΠΊΟ5. 51} 
ΠΟϑίγα δυιχῖββθ. ΜΠΠῚ ααϊάθηι Ιοηρ γο]- 
5. Π}Π1π5 ν᾽ ἀδία, ἸΘΟΙοΓο (πιο Ρ δὴ ἴῃ 
δηΐπηο ΠΡ 556, ἃ ΟΥᾺΠῚ (Ο]ο15. ποία 
Ἰοσππ ΟΡ βίο! αθ, ἀ}] ΔηΪ πᾶ βιιᾶτη οἰ Πανὶ 
ν. ῬοΙγΟαΤΡαΒ; ἰάροςχαιθ., ΠΟΙ ΘΟΟ] 5180 
γϑίθυ 5 οΡβϑοιίαηη, γνοθο περιστερὰ 
ΠΠΔΙΟΙΠἰ Δ ϑΟ ρ 5586, πᾶ 50 ]]Π]1οο βἰρηϊ- 
ἢοαΓοί, ἀπἰηᾶτη Π. ΜαΓίνΙ5. 1110 (ΘΙ ΡΟΥ 5 
ΠΠΟΠΊΘηΐΟ 6. ΘΟΡΡΟΙΕ ᾿Ιθογαίαμπι., 51} ὁο- 
᾿ὰτηθᾶθ 5Ρ06016. δά οοοαπι οὐοϊαββδο. (ο- 
Τὰτη ΤΠ ΘΠΪμη ἱπηα σ᾽ η 65. δὰ π (1 5{18- 
ΠΟΙ 5ΘΡΆ] ΟΠ 115 [ΓΘ απ θη Θχϑοι!ρίδθ 
αηΐ, 1α6. ΑἀΑΙαΙ δὰ πάρος ἢ. 6. 1. πηᾶρὸ 
οΟἸαηθ 86 ἀρ νϑίθ 65 5 βΠμΠη οΙἃΐ ΔηΪΠη8 6 
6. ΘΟΡΡΟΙΘ ΠΠρΡΤδη 5. οἱ ᾿π΄ ΘΡΙ Δ Ρ ἢ115. οἷο. 
586 06. ἀδρίηροθαίαν, {πὸ [ἀοίπὶ αἰ (6πη- 
ῬΟΡΙῚ ΡΙΓΌΡΓοσϑι. (46 χῇμ! {ἰ85 ΝΙΑΥΥΤΙθτ5 

ΒΡ 6 οῖθ. ΘΟΙ ΠΏ ΤΠ 6 ΘΟΓΡΟΙΊΡΙΙ5. ΤΠ [15 
ΘγοΪαβ56. ΟἹν ΠΟΙ ρον, ΠΙΡΡΟΙ. 1858. Ρ. 
03. ΝοΙί6 οοπὶ. ἐξῆλϑε περίπτερα αἵ- 
ματος χατὰ πλῆϑος -: ϑεοϊπεαγιήν 
Ἰηδίαν δαηηιὶδ 5ραγουαίι)" υθλ 81:8. ηλιι - 
εἰ ἀϊποηι. (ἷ. δπί. Οδηίο. 8, 0. 

9) [{ὰ ΙΔοο βοπ8. 6 ΟΟαϊοῖΡθα5. Ρ]5- 
4αδιηρουῖ, δίηθ δαρτηθηΐο τ ΒΙΡΤὰ ο. 12. 
γὰ]ς. γέγονεν. 

ὅδρ. ΧΥΗ.. 1). Οὔὖν. ΟἸο.. Βοπι. 1. 
ἘΡ. 84 (Ὁ. .6ς,,91. 

2) ληφϑῆναι Υἱπά. Ραγ]5.,. ληφϑείη 
γα ]ρ. ἃηΐα [ἅ0. Οἰγ, Ναχί. ἴσῃ. 6. 6. 

8) Αἰσοη, «πιὰ πάαπι 5α]αίαι [ρη. ΒΡ. δά 
ΘΙΏΎΙΩ, ο. 18., δά ΡοΪγο. 0. 8... ΡΡΟΟΟΗ- 
ΒΌ]ΘΠῚ ΠΟΤ 510 ΑΙΟΠΟηΐθη ΡΡ6|1αἱ, 

205 



404 ΜΑΒΤΥΆΙΠΝ 5. ΡΟΠΥΘΑΛΆΡΙ. ΧΥ͂Ι. ΧΥ͂ΙΙ. ΧΙΧ. ΧΧ, 

μελλόντων ἡμῶν ἐκ τοῦ πυρὸς λαμβάνειν" ὀ ἀγνοοῦντες, ὅτι οὔτε τὸν 

Χριστόν ποτὲ καταλιπεῖν δυνησόμεϑα, τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ παντὸς κόσμου 

τῶν σωζομένων σωτηρίας παϑόντα [ἄμωμον ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν] ,ζᾧ “Δ οὔτε 

ἕτερόν τινὰ σέβεσϑαι. Τοῦτον μὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ προσ- 

κυνοῦμεν᾽ τοὺς δὲ μάρτυρας, ὡς μαϑητὰς καὶ μιμητὰς τοῦ κυρίου, 

ἀγαπῶμεν ἀξίως, ἕνεκα εὐνοίας ἀνυπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασι- 

λέα καὶ διδάσκαλον" ὧν γένοιτο καὶ ἡμᾶς συγκοινωνούς" τὲ καὶ συμ- 
μαϑητὰς γενέσϑαι. 

ΧΥΠΠ. Ῥοϊψεαγρὶ σογριι5 οοηιϑιγίαγ. οἰ φιῖαθ. 

᾿Ιδὼν οὖν ὁ [ἑκατόνταρχος ]" κεντυρίων. τὴν" τῶν ᾿Ιουδαίων γενο- 
μένην φιλονεικίαν, ϑεὶς αὐτὸν ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς ἔκαυσεν. Οὕτω τὲ 

ἡμεῖς ὕστερον ἀνελόμενοι τὰ τιμιώτερα λίϑων πολυτελῶν καὶ δοκιμώ- 

τεραὰ ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ, ἀπεϑέμεϑα ὅπου καὶ ἀκόλουϑον ἣν. 

Ἔνϑα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ παρέξει 
ὁ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέϑλιον, εἴς τὲ 

τὴν τῶν ἠϑληκότων μνήμην, καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν. 

ΧΙΧ. λαις Ροϊψοαγρὶ ηιαγίψγ δ. 

Τοιαῦτα τὰ κατὰ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὃς σὺν τοῖς ἀπὸ 
Φιλαδελφίας ϑῳωθέκοτορ ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας, μόνος ὑπὸ πάντων 
μνημονεύεται, " ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν παντὶ τόπῳ λαλεῖσϑαι" οὐ 
μόνον διδάσκαλος γενόμενος ἐπίσημος, ἀλλὰ καὶ μάρτυς ἔξοχος, οὗ τὸ 
μαρτύριον πάντες ἐπυϑυμοῦσιν μιμεῖσθαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον Χριστοῦ 
γενόμενον. Διὰ τῆς ὑπομονῆς γὰρ καταγωνισάμενος τὸν ἄδικον ἄρ- 
χοντα, καὶ οὕτως 'τὸν τῆς ἀφϑαρσίας στέφανον ἀπολαβὼν σὺν τοῖς 
ἀποστόλοις καὶ πᾶσι δικαίοις ἀγαλλιώμενος, δοξάξει τὸν Θεὸν καὶ πα- 
τέρα, καὶ εὐλογεῖ τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν σωτῆρα τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν," καὶ κυβερνήτην τῶν σωμάτων ἡμῶν, καὶ ποιμένα τῆς 
κατὰ τὴν οἰχουμένην καϑολικῆς ἐκκλησίας." 

ΧΧ, Μη μαης οριδίοίαηι ῥραίγίθιι5. 

Ὑμεῖς μὲν οὖν ἠξιώσατε διὰ πλειόνων δηλωϑῆναι ὑμῖν τὰ γενό- 
μενα᾿ ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ παρὸν ἐπὶ κεφαλαίῳ μεμηνύκαμεν διὰ τοῦ 
ἀδελφοῦ ἡμῶν Μάρκου. -(Μαϑόντες οὖν ταῦτα “καὶ τοῖς ἐπέκεινα 
ἀδελφοῖς τὴν ἐπιστολὴν διαπέμψασϑε," ἵνα καὶ ἐκεῖνον δοξάζωσιν τὸν 
κύριον, τὸν ἐκλογὰς ποιοῦντα ἀπὸ τῶν ἰδίων δούλων. Τῷ" δυναμένῳ 
πάντας ἡμᾶς εἰσαγαγεῖν ἐν τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ δωρεᾷ εἰς τὴν αἰώνιον 
αὐτοῦ βασιλείαν, διὰ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ τοῦ μονογενοῦς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" 
ὧ ᾧ ἡ δόξα, τιμὴ, κράτος, μεγαλοσύνη, εἰς αἰῶνας. ᾿άμην. Προσαγο- 
ρεύετε πάντας τοὺς ἁγίους. Ὑμᾶς οἵ σὺν ἡμῖν προσαγορεύουσιν, καὶ 
Εἰὐάρεστος, ὁ γράψας, πανοικεί. 

4) Ῥάγθη Ποβἰ5. ἰδία. ποι ἴῃ Ἐπ 56 010 ὕὰρ. ΧΥΙΠ. 1) Οοά. Υἱπά. γοσοῖη 
Πα αν, πθάπο ἴῃ Ἀπὲηο, ΠΘ 46 ἴῃ γΘίο ΓΘ [ἐχατόνταρχος] ΠῚ ΘΧΠΪ οί ἰοβί [δς. 
ΠΟΒΙΓῸ Ἰπιογρ τοῖα. {556}. ΤΏ1ΟΓΡ οἰ αίὰ {1556 2) τὴν δοσθββδὶί ὁχ γ]ηά. 
ν᾽ ἀδίασ ἃ ΠΡΟ Φαορὶάμη, 4] 1ῃ ἃ ΐΠη0 ὕὰρ. ΧΙΧ. 1) Επβορίαβ πᾶροὶ δώ- 
Παροραί 1 Ροίγν. 8, 18. 1α0. δέχα. Ἀρυὰ Ἐπβοθίπμη Βίγοί 5. οἱ Ἡεοῖ- 

5) Τὰ ἴὰο. οχ (οα. Ραιὶβ. οἱ Επιβ0}ν. πἰομθηΐιβ οχμίροὶ δώδεχα τοῖς ἂν 
Ρ. χοινωγοὺς ν]ς. “Σμύρνῃ μαρτυρήσασι. ]αο. 
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θη 6. Θ1ΠΔ ΘΧίΡΔΟΙΕΓΟΒ ; ἰρηδνῖ, ἀπο πθ0 (ΠΡ δία, 4αὶ ΡΓῸ 58 1π|6 ΟἸΠΉ ΠῚ, 
411 ἴῃ ἰοίο πηηἋ0 βαϊνὶ ἤθηΐ, μᾶβϑιιβ δἵ [᾿που]ραίιι5 ῬΓῸ φϑοοδίον! 5], 
Πα) (ἰ6ΓΘΙΙΠ 616 ΡΟΙΟΡΙΠΊΙ5., ΠΘΟ6. Δ] 11} ΦΙΘΙ πὶ Θ0]6γθ, ΠΠῸΠὶ 
ΘΠ πἰροίθ ΠΙαπὶ Π οὶ ΔΙΟΓΆΠΏΙΙΒ ; ΠΠΔΡΎΓΟ5. ὙΘΓῸ ἰδ πιᾶπιὶ| ΠΟΠΙπὶ ἀΪ- 
ΒΟΙΡΌΪΟ5. οἱ ἱπη]ϊλίογο 5. ΤΠΘΓΙο Αἰ] ρΊπι5, ΡΓΟρίον. Π]Οσ πὶ Οχί μὰ πη οΓρὰ 
ΓΘΘΘΙῚ ἃ ΤΠ ΔΡΊ ΒΓ 5011 ὈΘΠΟΥΟΙ ΘΗ 81; “ΠΙΟΓΠ. αἰ πᾶηὶ οἵ ΠῸ5 ἤδιηι5 
ΟΟΠΒΟΓίΟ5. ἃ ΘΟΠΠΙΒΟΙΡΆΠ. 

ΧΥΠΙ. Ροϊψοαγρὶ ὁοΥριι8 οοηιθυγίίιγ. οϊυϊαθ. 

γιάθη5. ἃπίθπη σΘμΐαγο ἃ Πιάδοὶβ οὔ μη ΟΟΠ ΟΠ ΙΟΠΘΠῚ, ΘΟΡΡΙΙ5 ἴῃ 
ΠΙΘἀ10 ΙΒ Ώ15. ΡΟϑιΐαι) ΘΧιιϑ51. Αἰ4ι6 ἰἰὰἃ πΠ0Ὸ5 ροβίθἃ οϑϑὰ {ΠΠΠπ|85 σΟΠΊΠΙ5 
ΡΓΘΙΙΟΒΙ 55.115. ΟΧΟΙΙΒΙΠΟΓὰ οἱ ΒῈΡΟΙΡ ΔΌΓΠ) ΡΓΟΡαιοΤὰ (0]]6π|65, αὶ ἀ666- 
Ραΐ, ἀθροϑιιίπηι8. ἕὗτι0 οἰϊδμ ΙΟΟΪ ΠΟ]}15., πἰ ΠΕΡῚ ροίογι(, ἴῃ χϑα!αίοπο 
οἱ σαιἋ]0. ΟΠ ρα ι 5, ΠΟΙΪΠ15. ῬΓΔΘΡΘΡΙ1, παία!] θη. τηὰγγΥἱϊ οἷἰτι5 ἀΐθιη 
ΟΘΙΘΌΓΡΑΓΘ., {πΠῚ [ἢ ΠΊΘΙΠΟΙ Δ ΘΟΙΠῚ 4ἰ οοΙἁπηΐηἃ ρΡογα]οσαπΐ,, απ αἰ 
ΡΟΒίρορΙ ΘΧοΡΟ Ια 1 51 οἱ ρᾶγαΐ [ἢ Θαάθπη) ϑιβιϊηθηάδ]. 

ΧΙΧ, ἐαις Ροϊμψοαγρὶ πιαγίῳγδ. 

Ηδθο ἀθ ᾿"ϑὰαΐο ῬΟΪγοᾶΡρο, 4 οἰπὶ ἰ15, 4πὶ οχ ΡΠ] Δά6ΙρμΪα, ἀπ046- 
ΟἸΠΠΙ5. ΘΙΥΓΗΔΘ ΠΥ ΥΤΙἢ 6ϑὲ Ῥά55115, 5641 5011|5 ἃ}0 ΟἸΙΏΒΙ 115 “ΘΟ ὈΓἃἰαΓ, 
[ἰὰ αὐ ἃ σοη.1Π1} 5 Πα α6. ἀθίαιι6. ἰΟσΟΓαΙ ΤηΘΙΠΟΓοΐαΓ; 4ἰ ΠῸΠ 50] 11 
ἀοοίον. ἰηβίσηῖδ ΘΧϑΕ ||, 56 οἰ πη ΤΠ ΔΓΙΥΤ ΘΧΙΠΐπ15, ΟἾΪπ5. ΠΤ Υ ΓΙ πι, ον ῃ- 
56 110. ΟΠ ΓΙΒΕ] ΘΟΠ ΡΤ ΠῚ, ΟΙΏΠ65. [πη τὶ ἀοϑ᾽ἀογαμί. Ροβίᾳιδμη Θηἰπὶ 5118- 
{Ππ60 η 40 ᾿πΠπδΐπι ΡΓΔΟ5] 461 νἱ οἱ, 5 οάιι6. ᾿πηπη οἰ} 1Π{{15. ΘΟΓΟΠαΙη ΓΘΟΘρίΐ, 
ὁππ| ἃροϑίο] 158. ΟἸΠΠ 5116 ᾿5115 ΘΧΘΆΠΔη5, ΘῈ πῈ ἃ0 Ρᾶ ΤῸ Θ]ΟΥΙ ΠΟ Δΐ, 
οἱ Ῥϑηθάϊοι! ΠΟΠΏΠΟ ποϑίγο [65 (γι ϑίο,, ΔΠΙΠ]ΔΓΙΠῚ ΠΟΒἰγΓΙΠῚ ϑαἰνδίο τι, 
οἱ ΘΟΡΡΟΥΙ ΠΟΒΙΓΟΡΙΙΏ ΘῈ ΘΓ Πα(ΟΥΙ, Π6 0 ΠῸΠ Ρᾶϑίουι σαι πο] οᾶ6 ἴῃ ἰοίο 
ΟΥΡΘ ΘοΟΙΘβἰδθ, 

ΧΧ, Μη απο ορίδίοίατν [γαίγῖθιι5. 

γο5 4«υἰάθιη ρθι!οΓα(15, αὐ οπποῖα, 4ὰθ σοϑία βαηΐ, [5115 γ 0015 6χ- 
ΡΟΠΟΓΘΗΪΙΓ:; ΠῸ5 ΥΘΓῸ ΠΡ ΔΘΒΘΠ ΙΔ. 1ΠῚ 51] 1111} 1 ΠΟΥ Π.115 ῬΘ. [ΓΔΙΓΘΠῚ 
ποβίγιιπῃη Νάγοσμη. πὰρ “Φαὰθ πη οἴ ἰΘ ΘΟ 18, Θρ βίο απ [γα γι θτ15. ΓΘ ΠΊο- 
[ΟΡ θ 5 ἰγαηϑηη {{15, αὐ οἵ ρ51 σ᾽ οοηΐ Ἰ)οΙη μη, 4] ΘΧ 5115 [ἀπ] 15 
ἀο]οοίσιη. [40]. ΕἸ, 4] ΟΠΠ65 ΠΟῸ5 σ,Γα[ἃ 511ἃ δίπο 1Π Δ] ἢ Γ1ἃ 1 ΓΘΟΉΠΙΠῚ 
ΘΠ Ὸ ΠῚ) Δοίθυπιπὶ ροΐοϑί ᾿πἀπιοθῦ ΡΘΡ ππΙροηϊ μη. ἢ] απ δασπὴ ἴθϑαπὶ ΟΠ - 
ϑίιιη, ἰρ81 δι φ᾽ογίᾶ, ΠΌΠΟΙ, ᾿ΠΠἸΡΟΡΙΠ, ΤηΔΙθ585, 1Π 56 611ἃ. Αἰηθρῃ! 
δαΠιίαΐο ΟΙΏΠ65 βᾶποίοϑ. Υ05, 4 πο βοι διπηΐ, β]αἰαηΐ, οἱ 4] 50Γ1- 
Ρ51 πᾶθς, ᾿ναγθϑίαϑθ ΟΠ ΟἸΠΠΙ (0110 518. 

2) Αριιὰ Επ56}. ὑπὸ πάντων μᾶλ- χαὶ ἡμᾶς πάντας σὺνχοινωγοὺς (ϑῖο.; 
λον μνημογεύξται. συγΐκοι 8Π1ἃ ΤηΔ 115. 8110 Δίγδη [0 δὰ 

3) Ἰησοῦν --- ψυχῶν ἡμῶν ὁ (οἀ. οΓΆ1)) αὐτῶν γενέσϑαι, καὶ ἐπιτυχεῖν 
Ραγ5. τοδί: [ἀο. τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, σὺν Χρι- 

4) Ροϑί ᾿ᾶθο Βα Β᾽απρὶ (οά. γἱπ4. χαὺ στῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα 
τὸ πανάγιον χαὶ ζωοποιὸν Πνεῦμα" καὶ τὸ χράτος "εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἷ- 

ὅϑεν καὶ ἡμεῖς ἅπαντες τὸν μὲν ὥγων. “Μμήν. (δοίογα, ᾿ϑ4πὸ δά {{π6Π| 

Χριστὸν προσχυγνοῦμεν, ὡς υἱὸν ἄλη- Θρἰδί. ποῦ δρποϑβοὶί (οα. γπά. 1α0. 

ϑινὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ᾽" τοὺς δὲ μάρ- ΟΔΡ.ΧΧ. 1) διαπέμψατε ῬΙῸΡο- 
τυρας, ὡς μιμητὰς χαὶ μαϑητὰς τοῦ ϑυοΡιπί [Π550ΓΠπ|5. δὲ ΘΠΜΠΠιι5. 
Κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως" ὧν γέγοιτο 2) αν. οι, 10, 2ὅ---27. 
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ΧΧΙ, 

Μαρτυρεῖ δὲ ὁ μαχάριος Πολύκαρπος μηνὸς Ξανϑικοῦ' δευτέρα 
ἱσταμένου, πρὸ ἑπτὰ καλανδῶν Μαΐων," σαββάτῳ μεγάλῳ, ὥρᾳ ὀγδόῃ." 
Συνελήφϑη δὲ ὑπὸ Ἡρώδου, ἐπὶ ἀρχιερέως" Φιλίππου Τραλλιανοῦ, 
ἀνϑυπατεύοντος Στατίουϊ Κοδράτου, βασιλεύοντος δὲ εἰς τοὺς αἰῶνας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ" ᾧ ἡ δόξα, τιιὴ, μεγαλοσύνη, ϑρόνος αἰώνιος, ἀπὸ 

4 

Μαγίμνῖΐ ἰθηῖρυι8. 

γενεᾶς εἰς γενεάν. ᾿Δμήν. 

ΧΧΠ, ϑαϊιωίαίο. Εριδίοἰαο (γα 55 ΟΡ͵Ἴρίογ 8. 

᾿Εῤῥῶσϑαι ὑμᾶς εὐχόμεϑα, ἀδελφοὶ, , στοιχοῦντας τῷ κατὰ τὸ 
εὐαγγέλιον λόγῳ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" μεϑ' οὗ δόξα τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ 
καὶ ἁγίῳ πνεύματι, ἐπὶ σωτηρίᾳ τῇ τῶν ἁγίων ἐχλεχτῶν᾽" καϑὼς ἐμαρ- 
τύρησεν ὁ μακάριος Πολύκαρπος, οὗ γένοιτο ἐν τῇ βασιλείᾳ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ πρὸς τὰ ἴχνη εὑρεϑῆναι ἡμᾶς. 

Ταῦτα μετεγράψατο μὲν Γαϊος, ἐκ τῶν Εἰρηναίου, μαϑητοῦ τοῦ 
Πολυκάρπου, ὃς καὶ συνεπολιτεύσατο τῷ Εἰφηναίῳ. ᾿Εγὼ δὲ Σωκρά- 
της ἐν Κορίνϑω ἐκ τῶν Γαΐου ἀντιγράφων ἔγραψα. Ἢ χάρις μετὰ 
πάντων. 

᾿Εγὼ δὲ πάλιν Πιόνιος ἐκ τοῦ προγεγραμμένου ἔγραψα, ἀναζη- 
τήσας αὐτὰ, κατὰ ἀποκάλυψιν. φανερώσαντός μοι τοῦ μακαρίου" Πολυ- 
κάρπου᾽ καϑὼς δηλώσω ἐν τῷ καϑεξῆς" συναγαγὼν αὐτὰ ἤδη σχεδὸν 
ἐκ τοῦ χρόνου χεχμηκότα, ἵνα κἀμὲ συναγάγῃ ὁ κύριος ᾿Ιησοῦς κ΄“ 
στὸς μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ, εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν αὐτοῦ," ᾧ 
ἡ δόξα, σὺν πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
᾿Δμήν. 

(ἂρ. ΧΧΙ. 1) Βιηγγηδοὶ ἃ 25 616 Τἀοίο. ουϊποῖ, οοὲ ἀρ 1, ποὸ5 26 ἴδη., 
ΝΔΡΠ1 ΧΔη ΟΠ σπππὶ πο ΠοδΙηΐ. [75 567. ἃριὰ αγᾶθοοῦβ 29 ον. οδ]θγοίαῃγ. Εχ 
6 ΟΠγοηοΙ ρα ᾿ππι5 ΟΔΡ11|5 Ηοῖ, οοπ- 
ΙΘΥῚῚ σὰ] Τἀ6]6ν, ἢδηάθ. ἀον (γομο]. Τ. 
Ι. ν. 419. 490. 

2) Τιοηρθ πηο]]οῦ] (οάϊοο πδ185 δϑί 
(ὐοηδβίδη!ΠῸΡ ΟἸ Δ ππ5 ΟΠΟΓΟΡΤΆΡ 5. 81- 
Οα]οσα βίου διιοίου, 64πὶ ἰορὶ 
πριλλίων. δογαμπι δηΐπι ΡΟΪγοαΓρὶ πᾶ-- 
14] 6 ἰῃ 20 ΝΑΡΕΠ 6556 βδίἰδίπθηάιπ)., οἱ 
ΑΒΙδη1 δηπὶ ταΐΐο οἱ τηᾶρηϊ 54 0081) οὁΠὰ- 

Τα] 115. δᾶ ΟἢΥ ΔΟίο 1115 πηδη [6516 46- 
ΡῬΓΟΠΘΠ 1, ἃπη0 ὙΠΟ 715 ΔΘ 6. ΟΡ 5{1ἃ-- 
πδ6 109, οἱ ἱπηρ 1} Μ. ΑἸΓΘΠΪ ποηῸ ρΡᾶ5- 
ΒΙΟΠ6ΠΊ Οἷτι5. σΟη 9 1556. [75565, (τ αἀϑιϊ- 
Ρυϊδία Ραρῖπ5. δά ἀπη. 1607 ἢ. οἱ 4. ἀπηΐ 
101 το ἃρὶζ Β.ΠΌ θη, ἴθον ἃ. ΤΟ 65] 8} 
διυβίη5, ἴῃ ΠΠΙΡΘΉΙΪ Ζ6Ι 5 ῃν, {4 ἃ, βίο Υ, 
ΤΠΘΟῚΙ, 1842. ἴαϑο, Ἵ. Ὁ, Θ΄. ἮΝ 

9) γιά. βιιργὰ ὁ. 8. 
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ΧΧΙ. 

ΜαΡίγ γι ἅιι6Π] Ρᾶ55115 6δϑί θθϑίιι ΡΟΪγοΡριι5 ΧδηὶΠοὶ ΠἸΘη 515 
ἸΠΘῈΠΓ15. αἴ βθοθηἋο, ἃπίθ βθρίϊημππι (θη Μίαϊας, τηᾶρῃο βαθραίο, 
Πογὰ οοΐανἃ. (δρίιι5 65[ ἃπίθπη ἃ} Ἠργοάθ, 5810 ροῃίῆςο ῬΆΠΙΡρο ΤΥΔ]- 
ἸΙὰη0, ῬΓΟΘΟΉ5116 δίαιο Οπδάγαίο, γοσηδηία δαΐθπι ἴῃ 56οι]α [65π (Πγ βίο, 
ΟἿΣ 51} δοῦῖα,, ΠΟΙΟῚ, πηδἰθϑίᾶβ, {ΠΡΌ ΠῸ15 5ΘΙΠΡΙΓΘΓΠΙ5.,) ἃ σΘΠΘΓδίίΟπ6. ἴῃ 
ΘΟΠΘΡΔΙΟΠ6π.. ΑἸηθη! 

Μαγίῃτνῖϊ ἰθηιριιδ. 

ΧΧΙΙ. 

Ορίδμπηι5, ἔγαίγθϑ, νὺ5 ὑᾶϊθγα ἃ ἱποθύθγθ ἴῃ δυδησ 6] 100 5ΘΙΏΠΟΠΘ 
[δὰ ΟΠΓι δέ; οαπη 40 Θ]ογὰ 81 Π60, οἱ Ραίγι οἱ ϑριγιίαὶ βδποίο, ὁ" 
58 ΠΟΙΌΓΕΙη ΘΙ ΘΟίΟΓΙΙ 58 π||6 } ; (ΘΙ ΔΙ ἀπ Βοαΐιι5 ῬΟΪγΟαΓΡιι5 τηδρίγ- 
ΓΙᾺΠῚ ΡΘΡΙᾺΠΠ, δ Οὐ 5. ΥΘΒ σα πη} [ΠΥ ΘΠ] ΔΓ 1π ΓΘΘΠΟ [651 (ΠΓΙ511! 

Αἴφιθ ᾿ᾶθο 6χ σοάϊοθ [γθηδδὶ, ἀἰβ ρα! ῬΟΙγΟΑΓΡΙ, ἀθϑονῦιρϑιί (δία, 
4] οἱ ἰρΡ8586 ΘΠ ΙΓΘΠᾶ60 ΟΟὨγοΡϑδΐι8 οϑί. Ερο Ὑ6ΓῸ ϑοογαίθα. (ΟΥ ηΠὶ 
6Χ (11 ΘΧΘΙΠΡΙ ΑΓ πᾶθ ἀθ5Ορ51. ἀγαίᾶ 5ἰζ ΟΠ] ΟἸΒΠΙΡΕ8. 

ΕΓ ροβίπδθο ορὸ Ρίομ 5. ΟΧ ΒΡΓΑΒΟΓΙρΡίΪ5. 860 Θχᾶγᾶνὶ, ροϑβί δ) 
114 ΡΟΥΖαΙβ ν 556, οἱ θθαίαβ ῬΟΙγΟΑΓΡ5. θᾶ Ρ6Ρ ΓΟΥΘΙδίϊο Π6 ΠῚ τη] Πΐ Π]ΔΗ]- 
[ἰοβίαϑϑδθί, αὐ ἴῃ 56 4αθη 115 ἀθοίαγαθο. (ΟἸ]οσὶ θᾶ, ργορθιηοάιϊμη ὃχ 
[ΘΠ ΡΟ 5 Οἰαϊαγηαίθ [ΙΒ η ἃ, αὖ 6 “π04π|8δ οτπὶ Θἰθοἰἰ5 5115 ἴῃ 
ΓΘΘΠΙΠῚ 51πιη} ΟΟοἰθδία ΟΟ] Πσαΐ ΠΟΙ Ϊηι15 [6515 ΟΠ ΓΙ ϑπ5, ΟἹ 51} ο]οῦιὰ 
οὐπὴ Ραΐγο οἱ ϑρίγιία βαποίο, ἴῃ βϑοσϊα 5θου]Ουπ). Αμηθῃ! 

ϑαϊιίαίο. Εριδίοἴαθ [γα 85 ΟΥἹρίουϑβ. 

4) 1. 6. ἃπίθ τη] ἀϊθη : ΠῸΠ Θηΐπὶ 46 
Βοιηδηᾶἃ, 5664 46 ᾿Αβίδιίίοδ ἤΠΟυἂἃ5. ΘΟΠρι- 
ἰΔπαϊ ταΐίϊοπθ ἢϊῸ οϑί βθῦῖηο, δϑάθπι 501- 
Ἰϊοθί, {ἃ πὸ8 ΠοάΪθ αἰίπηιν. [αο. 

ὅ) δὲ εχ Ρατίβ. δά άϊ [δο. 
Θ) Οιιῖ ρτίιβ (ὁ. 12.) ἀσιάρηχς, πιης 

ἀρχιερεὺς ΔρΡΕ6ΙΠαΐαν. {556}. 
Τὴ Στρατίου 64. οἰΐαιη ἴα. ὁχ (ο4α,, 

ααοά οαπὶ νοΐ. [πΐ. ἴῃ δέαίίὶ τηπίδη ἀπ. 
(ᾶρ. ΧΧΠ. 1) γἱΐδιη ΡΟΙγοΔΡΡῚ .ρτὶ- 

ΤΏ1ΠῚ ΦΤΆΘΟΘ. ΟΟΠΒΟΙΡ515586. δίππη, 85. [τ- 

861 Γπιρἀππθηϑὶ5 ἘΡΊβοΟΡΙ ἀἸβο ρα] ατη," 
ΠΟ Τοοίθ πο οοἸ]οσί Ρ, δι] οἰχίιϑ. 
Ναπι αἰ πἰ 81} πο ἀδάποὶ Ροίοβί, {π|8ΠῈ 
ΕΧ Ιγθηδοὶ δχϑιῃρ υῖ θ5 (ἀδῖπ1πΠ|, αἰ ΘΧ 
(ἀ811 δχθιηρ]  θι5. ϑοογδίθμῃ (ΟΡ Π Πα Πη, 
ΡΙΓΔΟβθηίθη ἤδη 5ΠΠΥΓΠΘη515 ἘΟΟΙ Θβίδ8 
ἘΡ βίο! δῖη ἰγδη ΒΟ Ρ51556. {556}. 

2) οοο. τοῦ μακαρίου 6 (οἀ4. Ραγ5. 
οἱ Βάγοῦῦ. ἴῃ ἰθχίππη Δα ΠηΪ558. 

9) ογρθὰ εἰς τὴν --- αὐτοῦ ρτδοίοΓ- 
Πηβουαΐ [ὔβϑουιβ [α0. ᾿ 



ΗΕΡΆΜΑΕ᾽ ΡΑΒΤΟΆΕ. 

ἀπ π ΨΥ ΝΜ τὸν 

ΟἹ ΙΝΘΟΒΙΒΙΤΌᾺΒ: 

Δα λα ὦν... 

ΥΙΒΙΟ 1. 

Οοπίγα ἔμγρο5 οἱ οἰαίας οοφίίαίἑοηοδ, οἱ πορίὶφοηίθην Ηθνηιαθ ἢἰϊονιην 

εαδίἰφαίϊοηθην. 

(Α) 1. θυἱ δμπαϊτγίνογαΐ ππ6, νϑπά! 1 φαδηάδιῃ μι }]1ὰπι Ἰομμᾶθ. Ροϑβί 
1105. ἃ 6 ΠῚ ΔΠΠῸ5 ΠὰΠῸ Υἱβᾶπι 6ρῸ ΓϑοοσποΥὶ,ἤ οἱ ΘΟΘρὶ ϑᾶπι Αἰ] Ὸ ΓΘ 
αὖ ΒΟΙΌΓΟΙΏ. Εχδοίο ἁπΐθη) [ΘΠΠΡΟΓΟ ἀΠΠ{π0,ἦ ἰαγαγὶ ἂμ) ἰπ Παμπηΐπα ΤΊΒΘΡΙ 
νἱάϊ, οἱ Ῥουγοχὶ οἱ πηδηῖιῃ, οἱ οαπχὶ θᾶπι 6 ἢπμπηϊπο. Μβαψι6. δὰ οορσὶ- 
8} 0) ἴῃ ΘΟΡᾺΘ Τη60, ἀϊσθηκ: 6 ΠΧ 6556Π|, 5ὲ ἰ] 6 ΧΟΡΟῚ, οἵ 5Ρ6018 οἱ 
ΠΟΤῚ 115, 5ΟΓΓ 5. 6ββθιη..ς. Ηοο 5οίσιη, π66 π]γὰ 4] 4 πᾶτῃ οοσίίανι. Ροϑί 
1ΘΠΡΊΙ5. δα ΐθ ΔΙΙ{π04, οἰπὶ 115. σΟρ αι ΟΠ θτι5 ΡΓΟ ἢ οἰβοθηβ, ΠΟΠΟΡΙ ΠΟ θὰπη 
ὀΓθαίαγὰπι Ποῖ, οορσίίαπα 4πὰπη πηᾶσηϊῆσα οἱ ρυίογὰ κι.“ Εἰ ἀπ ἃπι- 
Ρυ ά556η), ΟΡ ΟΡ. Εἰ βριγι[α5. π6 σὰραϊ!,7 οἱ {||} τη6. ΡῈ 4πθηήδιη 
Ἰοοὰμ 84 ἀθχίθγδηι, ΡῈ {π61} ΠΟῚ Ροίογδὶ ΠΟΠΊΟ [16 ἴδοογο. Ἐγαΐ ἃυΐθη 
Ιοοιβ {Π|6 ἴῃ Τρ θι5, οἱ ἀθγαρίαβ, οἱ ἰηνιαβὴ ἃ} ἃ415. Οἰπηηιιθ ἰγὰπ8- 
5581} ἰΟΟΘἢ) {ΠΠπ|η]1, νθπὶ ἃἀ ρμ]δηϊ θη, οἱ σϑῃΐθιιδ ΡΟΒ (15. ΘΟΘρὶ ΟΓΆΓΕ 
Βοιηΐπαπ), οἱ ὁοηῇίογὶ ρθοσαία τηθᾶ. Εἰ ΟΓΔηΐΘ. Πη6 ΔροΓίαπι δ ἢ ΘΔ ΘΙ ΠΙ, 
οἵ νἱάθο πη] ΓΘ 11ἃπ|, {πη ΟΟΠΟΙΡΙ ΘΓ πη, 5} ἰδηΐθ ἢ) τη6 ἀθ Θὰ 6 10 οἱ 
ἀϊοθηΐθιη: δρᾶ, νθ΄. Εἰ δρὸ ργοβρίοιθη8 Π8}} ἀἄΐθο οἷ: ,ἀοιηπὰ, 
΄υϊά ἰὰ Ποῖ [ἀοἷ5 Ὁ). Αοὐὐ 11ἃ Τοβρομά! τμϊῃϊ: (γθοθρία βαπὶ ππὸ ,᾿ἢ αἰ 

ΤΙ 5. ἰδία ἴῃς ΠΡ. ἰπηρ  ββὶβ ργδθ- 
γ]15 δυοίου ἰαΐ6 Μ55. ἢ νἱἀδίαν ἢ], 
80 δα του 15. ΦαΐρΡ6 ΤῸ οπϊπ5! οι σοιη- 
τη060. αίχιιο ΡΒ] γῖο σοπῇείι5. [ἢ (οάϊεο 
γαΐϊϊοδηο 9848 ἤᾶδθο ᾿πβοιριϊο: 

ΙΝΕΟΙΡῚΤ ΡΒΟΙΟΘΤΚ ΠΙΒΕῚ ῬΑΒΤΟΆΙΒ - 

ΙΝ ΗθΘα ἙΘΟΆΡΟΒΕ ΟΟΝΤΙΝΕΤΙΠΕ 

ἰδ χιιῖ ἀρροϊϊαίι" ραϑίογι 5 φιιοηι βαλοίιι5 

Ηϊογ ονυΐηνιι5 ΡΥ 5ὑ1{6} ἴη. οαἰπαῖϊορο ἡ πι5 γι 
ὑϊγοΥ μην πίον οοοἰοδιαϑίϊοος δογὶρίογος ἴα 
ηιθηλληῖ" ἀϊοοης" Πογηνανν οἰῖιι5 ἀροδίοϊιις 
Ραιι5 αὐ Κοηλαλιο βογὶ θη ηἠιθηνῖ!" 5α- 
ἐμίαίε Ποφοπίαηιν ἢογηιθη, μαΐϊγοὔαηι ᾿ιΘΥϊαΊ, 
οἱ χιὶ σὴν δἷ5 ϑδιηὶ ἤγαίγο 5) οἱ αϑϑβουιμι 
αιοίογθηι 6556 ἰἰγὶ φεὶ ἀρροὶϊαίιν ραβίον 
οἱ αριἃὰ φιαξάαηι ογοίϊο δοοϊοδίας μι! ῖδο 
ἰοσίμι!. ουογα εἰ 5 ἰἰθογ" ηνμεἴχιιο 6 



ΙΝΟΙΡΙΤ ΚΙΒΕΙΙ ΒΘ. ΒΑΝΟΤΙΡΑΒΤΟΆἝΙ5. 

ΙΝΟΙΡΙῚΤ ΥἸΞΙΟ ΡΕΆΙΜΑ, ΟΥἈΑΝ ΥἹΡῚΤ ΒΕΆΜΝΑ. 

(8}1. θεἱ τη6 παίγινι, νη 1 6 ἴῃ πτρθὰ Βοιηὰ οὐϊάαιηὐ [ΘΙηϊ πᾶ 
ΠΟΠλη6 ἢδάδθ. Ροβί τημ!ππ θη ρΟΥ 5 Θὰ ΠῚ ΘΟΡΊΉΟΥΪ οἵ ΟΟΘΡῚ {1181 50ΓῸ- 
ΓΘΙῚ ἅΠΠΔγ6. (1181) οἴ ροϑίθαᾶ ἴῃ {πη η6, {{| ἀρ] αίαν ΤΊΡΘΓΙ5, Ιανδη- 
ἴθ [586] ν᾽ ἀϊββθῖη, βῬογγοχὶ οἱ πηᾶπππὶ, οἱ ργοάπχὶ οᾶπη. Εἰ βοπδη 80ρ6- 
ΟἴΘΠη 615 ΟΟηϑ᾽ ἀθγᾶπ5, ΟΟΘΡΪ ἰῃ ΔΠΙΠη0 Π160 ΟΟριίαΓΘ ἀΙΟΘη5: Ὀθᾶί5. 65561η, 
51. (4|6Π| ἸΧΟΡΘΙ ΠΔΠΘΓΘΠῚ ΟΠΪ5. ΠΟΤῚ 15. οἱ Ορίηὰ 5Ρ6 6186. (ππηα6 π00 
5011 ΘοΟρίἰαϑθθη οἱ ροϑβίθα νϑηΐββθη) ἀρ οἰνι(ἀΐθιη Οβιὶοραμι οἱ σγαίιι- 
ΙΆΓΘΙ 1ἴΠ ΟἸΏΠΙΡιι5 ΟΥΟΔίαΓΙ5 Π6Ὶ, ἀπο τηᾶσπὰθ οἱ ογηδίδο οἱ ροϊίθηίοξ 
οϑϑθηΐ, δι θ Δὴ5 ΟΡ Ομ Ϊνι. ΕἸ Ξρ γι ὰ5 π|6 ϑαβία!, οἵ {Π{ τὴθ ἴῃ 
Δ] τ ΥἱΔΠ], ΘΙ (πὰ ΠΟΙΠῸ ΔΙΊ. Π]ΔΓΟ ΠῸΠ ροϊδγαΐ; δγαΐ ΘΠ ΓΡΙθῖ5 
οἱ βοίβϑιιγῖβ 46] ΘΔ θι15 οοηγοβα.ἤ ΤΥΔηΒΘη5. ΘΓΡῸ ἤιιηθη {Ππ4 νηὶ 
ἴῃ ΙΟΟΙ5. Π]0}ΠΠ| 05, οἱ ροβαϊ σθηθπα τηθὰ οἱ ὁοοΡρὶ ΟΥΆΓΟ Ποιηϊηππι οἱ 60η- 
Πίρουι πηθὰ ρϑοῦαίἃ. Δία ἁπίθπ) ΟΥΔΠίΘ ΔρΡΟΓΠΙΠῚ δϑ΄ οδθπ), οἱ νιἄθο [86- 

τ Πἃπ| 1181, {ἅτ ἀ6 5  ἀΘγΓάνογαπι, 58} πη !6 1} πη6 46 686]}15. [61] ἀἸσΘηΐθιη : 
ἃγ6 Ἠογηᾶ. 
ΓΟΘΡΟΠΑΙ ΠΏ1Π1: 

60 80γἼρίογιην υδέογ}. τι81ι)}Ρ αὐθγ τ: [6511-- 
πιο. δ6ι αριἃ ἰαΐνο 5 ρέπο Ἰρηποίι5 65. 

ἰὐϑον ρμαϑβίο75 ὔ 
1 δον ραϑβίογὶ5 πιρυίλ ροηίοηο. Μαπάαία 
αὐ 81ην ἐυμϊηο 5 οἷλι5 αιῖθιι5 ἀρραγι! οἱ 
ἰοοιιίι5 65: Πογηιο. (ὐὶ οἰαηιν ἐν, ρΥἱοΐρὶο 
ἀρρατγιῖ δοοϊοδὶα ἴη, υαγὶϊδ ἤφιγῖ5. διρινΐ 
ΟΥΩ0 τἰἰδίοηο5 ΘΟοίϊοδὴ6 ἨΔ Π16᾽0 σιιαίξιογ 
ραϑβέογίβ τε ρθη 61,116 τι 51 ΟἸμΉγι, ἡ} - 
γὰ8 αιϊηιιθ" πιωπάαία οἰιιϑθην 1νιμ 1010 
ἀμοαδοΐην" 5ἱην ἐμ η.65 ἰρϑῖινι5 ἸμΠ161.0 
(οθΏι. 

(αριὰπὰ Ἰοτητηδία (οἰ 6 ΟΡ} ϑαηΐ. 
2) πυοπάϊ! γαῖ. Ἐδ56 Ἠργπὰπὶ Ἐοπιὰ 

οὐ απ άπτη, ἢϊπ πιὰ] 6. ΠΟΠΉΠΜΠΠ ΘΟ] Πσπηί : 
ΒοΙηδ6 ΡΓ115 ΠΙΪΠΊΙΒΥ 6 ἰΘΙῚΡ ΟΥῚΒ ΘΙ1ΠῚ ΥἸΧΙ556, 
απ ἀαθ16 1Π1πῸ ἀρρᾶγοί, φαοά ΤΊΡ τη 
ὁ οἰνιίοη Οδϑίϊουιπι υἱαπηάιιθ ΑΡΡ Δ ΠῚ 
((δπηραηδπ} οἱ ἃρτιπὶ (ὑπηδηιπ ΡΓὰο- 
5605. Ὑ611.. 

9) ὁοσπουὶ δαί., νοσο. “μέοηι οἱ υἱδωην 
ΟΠῚ15515. 

4) ροϑξί ἰοηιριι5 αἰϊφιοί Ρ. Εχαοίο᾽ ατι- 
θην ἰθηῖροτο αἰΐχψιιο δαί, 

5) ἀιιαὶ οαην 6 Πινηνῖηο αϊ., αὶ δηί8 
50Γ. ἐἰ γὶξ. 

ΠΘΘΡΙΟΙΘ 5. δπίθ θᾶ Αἰχὶ οἱ: ἀοηλίηα, 4ἉαΙἃ 10] [015 Οιιὰθ 

ΒΈΓΒΙΠῚ 5] αία στη, ταὐ θὰ ρμροοοαΐα ΓΟάαΡριᾶμη ἃριά 

6) Εχμροί γα. γίβαχιο οα αἰαὶ. [οἰ 
δ5860ηι δὲ ἰαίθην παογοην ἰαθογθηι. οἱ 80Ρ6- 
οἴθην οἰη, υἱαϊ55θη) οοσίίαθαην ἴθ ΟὈΥ 6 
ἤϊθ00 αἰἰθθη5. [οἱϊῳ 65 8θηι δὲ [αἰθηὶ Ἡ ΦΟΥΘΉν 
παθογθην οἱ βροίϊο οἱ ηιογῖϑιιδ. Ποῦ δοίην 
οοσίίαυλ πος εἰΐγωα αἰϊφιυΐᾷ ὁοφίίαυϊ. ροϑι 
ἰθηλμιι5. αἰϊχιοι ργοβ οἰ 560 η.5. οἰ), 5 ὁοσὲ- 
ἐαλογυῖδιι8. ΡΥ οὐδοθη5 μοπ ΟΣ αη.5. ὁγοαί,- 
γώην οὐ χιαηιν ἠναφηῖβοα οἱ ρει οἰνογΥίηια 51. 

᾿ 1) Βριγπ8. αἰπαία ἃ νἱβίομοπι ο0}- 
ἱποπ απ ᾿οποιι5. ΒΡ γπο το αϊίατ. 

8) αὐγιροηδ Ρ. αὐγιρίι8. οἱ ἐπυῖι5 γα. 
9) 65ὲ οῃῃ. γαΐ.. ὁ6χΧ 4πὸ 464], 51 :ἃ- 

ϑαηίο ΘΠ] 0 η6. ΡΤ Ίποῖρο (Ἐἀθνὶ δίαρα!θη- 
515) οἱ (οαϊοθ. Ραϊαίίπο 150. πηι θγοην 
ἡ αηι, αιιαηι ἐοηνοτρτογαΉν Ὁ. ἡλυ16)᾽ 6η1. ΄ιαην 
οοποιρίυονλαην ναϊο. 

10) φιΐά μὲ [αοὶς ἀοηιίιω Υγαι. 
11) Αο Ρ.. Αἱ οὐ. γαΐ. 
12) ργοοορία 8 Ῥ. 

μμὸ Ὑαίϊ. 
γθθθρίῳ δ,1μ))) 

1) [ὰ (οἄ. Ραϊαίϊπο ρυμη8 πΠιδΠιι5 
ΒΟΡΡΒοΓαΐ φιηπα, ἀπο ταάθπαάο [δοίη 
οϑί, ομΐάα. )οἰηο ἀϊδιποίς γαάαθ. 

2) ὁοπ δα Ρ]. 



΄ 

410 ΗΕΆΜΑΕΚΕ ΡΑ5ΤΟΒ. ΠΒΕᾺ 1. ΥἹΒΙΟ 1. (λ) 

ΡΘοοδία ἰπἃ ἃΥΘᾶΠ) ἃρπά Ποιηΐπιπ). “ἦς ΠοΙηΐπδ,, ἱπααδπη, «ΠῸΠῚ ἴπ ΠῚ6 
ἀγριθ5 ᾽ς. ΟΝΟΠ,, ᾿Π4υ1 δρᾷ ἀπ] νοῦρὰ, ατπιὰθ. {01 ἀϊοίαγα σαι. Ὠ 6115, 
(αἰ ἴῃ 68 6115. Πα ]ΐαΐ, οἱ οοπάἸἀϊ ὁχ ΠῊ}10 δὰ ἀπ 5αηΐ, οἵ πη] Πρ] 1οᾶνὶΐ 
ΡΓΟΡΙΘΡ βδηῃοία πη) ΘΟΟ 518) 518 Π|, ΙΓΆΒΟΙ ΓΙ {10], ΦΙΟῺἢ ᾽Δ 1 ΡΟ ΟΟδβίϊ ἴῃ πη6.ὅ 
Βοϑροηάθηβ5. ἀἴθο οἱ: μἀοιηπᾶ, δἰ ἰῃ [6 60Ὸ ρϑοοᾶνὶ, αθὶ, δπΐ 480 ἰπ Ιθο0,᾿ ἢ 
ἃιΐ 4ιαδηο [0] ἰὰγρθ υϑγρθυμηἷ Ιοοαΐα5. σης ΝΌΠΠΘ Β6ΠΊΡΟΓ ἴθ 
4881 ἀοΙΏ ΠΔΙἶ ἡ ἀΡΒΙΓΓαΓ5. σπι ξ ΝΌΠΠΘ 56ΠΙΡΟΙ ἴθ νοεῖ τπ5᾽7 νρὶαΐ 50- 
ΓΟΓΘΙ ὁ Ουϊὰ ἴῃ τηο  ΟΟΙΠΙΠΙΘΗ Ἂς. Πᾶ6 0 ἴὰπη ποίαηἠα 7. Ταπο {Π|ΠΔ4 δΓΓΙ- 
ἄθηβ ΠΏ] ἃ: (15 οοΡά6 ἴμ0 ἀϑοθηάϊ σοποιρίβοθηίία πο ἰἃ86. Αἡἣ 
ΠῸΠ νἱἀθίιν {{}1, ΥἹΓῸ ἰιβδίο Γ6ΠῚ ᾿ΠΙ 181 6556, δ᾽ ἀϑοθηάοεις ἴῃ οΟΓάδ 
Π)8 ]ἃ ΘΟΠΟΙΡΙΒοθη(α ὁ Ῥαροοδίιπι οϑὶ οἱ, οἵ 4υϊάθηι σγαηάθ. [Πιβίιιβ. ΘΠ 11 
Υἱν ἰπϑία"" οορίίαι. (Οὐορίίληΐα. οΥρὸ {10 4πᾶ6 ἰδία 5απί, οἱ γϑοίθ 60 
ἱπορἀθηΐθ ,ἤἢ΄ ἴῃ (8615. ργορ τὰ μα 6] ΠΟΙ ἴῃ Οπιηὶ ΠορΟΙΪΟ 510. 
Οτ] ἁιΐθη ποίαπι ἃ οορσιίδηϊ ἴῃ ΟΟΓΑΙθ 5. 5118, τηουΐθηλ οἱ οδρενδίθη) 
5115 ἀδϑιμηπηΐ; τηλχίπιθ 1ἰ,. ἢ αὶ βθοα!αμ ποὺ Αἰ] στηΐ, οἱ σ᾽ ουαπίαν ἴῃ 
αἰν 15. 5115, οἱ 41 πο δχϑρθοίδηϊ {πἰπιγὰ θΟΠπὰ : νὙδοιδη ΔΗ Πη86 ΘΟΙΊΙΠΠ]. 
Ηδθο δυίΐθιῃ ἰδοπιπΐ ἀα}0}1, 4πὶ ποὴ ΠᾶρθΘηΐ 5ρ6η ἴῃ ΠΟΙΏΪΠΟ, οἱ οοπίθ- 
Πηπηΐ οἱ πϑρ]]σαπΐ υἱϊᾶπ) βδη. ἢ θά ἴῃ ογτὰ δά Ποιηίπαμ), δἱ 58Π8}}}{ 
ΡΘοοαία ἴπα, [οί α5 46 ἀοηηι5 ἴπᾶθ, οἵ" ΟΠ] 58 ΠΟΤΈ. ὗ 

(Α) 11. Ῥοπίφψαδῃι ἁδαΐθμι ἰσοπία ο5ι} νουθὰ πᾶθο, ΟἸΔ51 διιηΐ φᾷ 611, Εἰ 
ΘΡῸ ἰοίι5. ΘΓΔ ΠῚ [ἢ ΠΠΔΟΓΟΥΟ" οἱ πηρίι, οἱ ἀϊσοθαπηὶ ἰμΐγα πιθ: ,51 μος τηϊῃὶ 
ΡΘοοδίμπη Δ ΒΟΥ, {πὸ τη00 ροΐθγῸ ϑΆ νι5 6588, ἃπ 410 ᾿η040 6χο- 
Γ)0 ΠΟΙ ΠΠΠῚ ῬΓῸ ΡΘοΟδί 5. Π1615 Δ ἢ ἀΔη{|55]π|5 ΘΟ θιιβ᾽ γ γθ]5 ΓΟρΆθῸ 
ΠΟΙ Π ΠῚ}, αὖ Τ]Πὶ ρΓΟρ 5 5 Πᾶρο τη6 Γθοοριίδηΐθ. οἱ ἀἰβοθγηθηίθ 
ἰπ οογάθ τηθ0, νἱάθο οοῃΐγα τὴ6 οαἰ μι άγαμιΐ (6 ἰδη15. σδη 5, βίοαΐ ἢἰἶχ, 
[δοίη Τηᾶσηδηη. Ἐξ Ὑϑηϊΐ ΤΉ1]161 ΔΠῚ15. [ἢ νοβίθ βρη τἀ, Πα 65 ΠΡΓΙΙῚ 
ἴὴ ΤΠ; οἱ 5641 501,7 οἵ βαϊαίανι τη6: (Πθγιηᾶ, ἅν... Εἰ 650 Τηδθϑί15 
εἴ ῥΙογδηβ αἰχὶ : «ἀοηῖπᾶ, ἅν. ΕΓ ΠΠ|ὰ ἀϊχιξ τ ἰ: (ἀαϊά τηδθβίμβ 68, 
Ηρογῆᾶ, (αἱ ΘΓὰ5. ρᾶίθη5 οἱ τηοάθβίαῃβ. οἵ 5θΡῸ} ΠΙΪΔΓΡΙΒ 1 Βοβροπάθῃβ 
ἄϊοο οἷ : ,κἀομπηῖπα, σοη απ 6118 τ ἰ ΟΠ ϊΘοἴα οϑὲ ἃ τη] 16 6 ορίίπηα, ἀϊοθπίο, 
4ποάἷ ρροσανὶ ἴῃ θαι... ΔοΥ Πὰ ἀἰχὶξ τϊμῖ: (0511 ἃ 5θῦνὸ Πδὶ γδϑ ἰβίδ. 
ϑρᾷ [Ὀτίθ ἴῃ σογάθ πο ἀβοθπάϊί {ΠΠΠ|5 οΟΠοιρΙ 5οθητ Ὁ Εβὲ ααυϊάθμη. ἴῃ 
ΒΘΡΥΙ5 Π6Ὶ [Δ|15 οοσ αι! ΡΘοοδίμηη 1Π ΓΘ η5. ΝΟ Θη ἀδθθί ἤᾶθο οοσίίαΐϊο 
ΔΌΠΟΙΓΘΠἀἃ 6556 ἴῃ 561Ύ0 δῖ, ΠΘ6Π6 5ΡΙΓΪ 5. ῬΓῸΒ αἴτι5 ΘΟΠΟῚΡΊΒΟΘΓΘ πη Δ Π1ΠῚ 

19) α ἀοηιΐηο Ρ. αριὰ Π) οηιϊη μη, Υ αἱ., Ὀϊη 6. γητίαν] ΘΟ Μη) 5οοΥ5 ἴῃ φοπιηιθη-- 
4] Ρογρὶί ἀοηιηα πδὺ ἰὰ ηῖ6 αγοιὶ5. Νοῆ, 
ἐπι! ὁοἀ αὐαϊνὶ υογῦα χι6 {ἰὺὶ Ἰποϊρῖο 
ἀϊοονο  αἀοηνηιι5 χυὶ ἴη, οοἰλ5, Τα απ 
ἤπης Ἰοσπτη Παρ θιητ5. ἃρπα Οτὶρ. Τοπι. 1. 
οοὐπτοδηι ἴ8. Ἰοδηη, ἵν 1.. Τὴ ΡΟ φ. 
851. οα. [ιοιημηδίζοῃ. ΟἿ, ἰηἴτα Μαπά. 1. 

14) οἱ εὐδὲ αἰ ἦν αι ἰοθο γαῖ. 
15) γμὶφ. Ῥγοπ. αἰϊφιιοά Ῥοϑί υουϑηὴι 

ΘΧΟΙαΒὶ ὁ. Ρα]. γαῖ. 
10) αο 51 ἄδαηιὈ. φιιαϑβὶ ἀοηνίηαηι Υ αὶ. 
11) υογῖί5 (Εὰ}. δίαρ. υογίίιι 5. δι0}}) 

Ρ.- Τουθγλξι5. διύην ὁχ Καί. 
18) ηιοὶ Ρ. ἴη ηϊ αϊ,, οὐ 4πῸ 81- 

γ18. (νὰ ηνο]υὶ οοηνηιοηίαγὶς ἘΔ}. 81. 
19) Αἰ Ρ. Αη γαΐ.. πιοὸχ βουαῆϊ ὑϑδὴν 

0586 8ὲ αϑοοηαϊί τη, σον εἰ ῖιι5 πιαϊα ο0η- 
ομρΊδοθηίϊα ροοσαίιη οἱ φιυϊάδην ηιαφηλιι. 

20) ἐμδίε Ὑαί. 
21) ἐπργραϊοηίο {10 Η. 60 ἱποοάθηΐο αὶ. 
22) οἰδὲ δάϊπηχὶ οὃχ Ρᾷ]. γαΐ. οἱ 

ΕΔ}. δι. 
28) πὶ γαΐ., σαὶ τορος ρμοβί αὐυ ἐϊὲδ 

διιὶδ γο000. ἠιο θην οἱ οαριτυϊαίοη εἰϑὶ 
αϑϑιηθηΐ. 

24) οἱ οοπίοηιρηιμι! πθοϊφιμιξ υἱαηι 
δία, γαΐ. 
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Βοιηϊπιπη. Ὠΐϊθὺ Θοὺ 6ἱ: ἰὰ ΘΥσῸ π|6 δοοιιδᾶϑ ὁ Εἰ αἱΐ τ! : 660 π0η; 504 
Δ] ΘΘΓΙΠΊΟΠΘΒ Π]605, 4105 ΙΠΟΙΡΙῸ {Π0ὶ ἀϊοογο. θθ6ιι5, 481 Πα α΄ Ἰῃ. 68 6115, 
οἱ [Θοἱδ οχ Ὠ1Π110, πἰ 6ϑϑθηΐ ΟἸηΠΪὰ ἃ ΠἀΓ6 οἱ ΟΥ̓ΘΒΟΘΓΡΘ ΡΓΟΡίρου βδηοίδῃ 

ΘΟΟΙ]Θϑἰᾶπι 518), ἰγαβοϊ αν ἢ ΠῚ, ἀαοπίαμι ροοσαβίὶ ἰῃ τη6. Βοβροπάθῃϑ 
ἀυΐθ πη Αἰχὶ 6: 10 16 4οΙΠ0 40 ρθοθᾶν!, ἅτ 4πᾶῃ 0 {Π0] ᾿πηριμἀ θα ν ΡΒ ΠῚ 
Ιοσαί5 δυπι ΝΟ 5ΘΙΏΡΟΙ 6 νορθοιηάἠαίι5 511π| ΦΠΟΘΙΙΟ 0 ΒΟΓΡΌΓΟΠΙ ζ 
Οὐ ἴῃ 16 Π]ΘΠΓΓΙ5. πᾶθο ἰπ] πὰ οἱ πηηπιηἊα [Π|4Δ ἁυΐίθμη τἰάθης ἀἰϊχὶί 
ΜΠ: ΠΔ ΟΟΓΔΘ ἴᾳμ0 ἀβοθη 1 ΘΟΠΟΙΡΙΒοΘη ἃ ΙΠ]4ἃ. Αὐἱ Π0η {0Ὶὶ ν᾽ ἀοαῦ 
ΠΟΙ ΗΐΪ ἰπϑῖ0 ᾿ΠἸ4πἃ ΓῸ5 6556, 51 ΒΟ ΡΠ ἢ ΟΟΓἄδ. οἰπ8. {πὰ ΘΟποα- 
Ρἰβοθηία ὁ Ρροσαίμπ) οί, οἵ τη σηῖ). ὨΙΟΘθᾶ5. ΤΠ}: ΥἹΡ Πιδίι15 Πιϑίᾶ 
οορίίαί. Οπᾶπάο ἃιίθη Πιβδία οοριίαϊ , 058. 568. ΘΟΙΡΙΘΙ, οἱ ργαία 6᾽π15. ἴῃ 
Ο86]15 ΟΥΙΓ,) οἱ ργοριπηὶ Δ] 611 ΠΟΙ ΠΠ [Π ΟἸΠΐ ποσοίϊο 8π0. θᾳὶ 
ἁιιίθιη ἱπί4πἃ οοσιίαηΐ ἴῃ ΘΟΓΑΙΡῈ5. 515. 1ΠΟ0Γ[6η) οἱ σδριϊνἀΐθηη 51:01 ««- 
ἀ4αἰροπΐ ; τηᾶχίπηθ 111, 4π| βθοι!η 00 5101 νἱπάϊοδηΐ, οἱ Πιχιγιδηίθ5. ἴῃ 
αἰν! 5. 5ι5. σ]ογίαη νθηΐαγαμη πθο] σπηί. ΝῸΠ γοβιβίπθπί. ἰάθη [χα ἰδ 
ΔηΪΠΊΔ6 5186 ΠΟῚ ᾿ΔΡΘηΐΘ5 5Ρ6ΠῚ Υἱίᾶθ : 0581 ΘΠ 46 86 δ ἐ8 νἱΐᾶ ϑ5ιιὰ 
ἀδϑρογδηΐ. Τὰ δπίθπι ογὰ ἃ Ποιηϊπαμῃ, οἱ ἀϊπη{6} Π0Ὶ ροοοαία (πὰ οἱ 
ἰοὔϊι5 ἀοηλι5 ἴπδ6 οἵ ΟΙΏΠΠΠΠΠῚ 58ΔΠΟΙΟΙΊΙΠΊ. 

(8) Π. Εἰ οὐπη Ἰοοσαία ἔιϊ556ὲ νογθὰ ἰδία, οἰπ5ι} δαηΐ 086]. Εἰ 6ρῸ 
ἰοἴτι5. ἴῃ {ἰΠΠῸΓ 6 ΘΓΔΠῚ ἰγθ 65 οἱ (γ15115. ΠΙΘΘΡδΙη δαίθ [ἢ οΟΓ6. Ιη60: 
51 Ποὺ ρϑοοᾶπῃ τὶ Δ 50. 1π|, ἀαομοθ ΡΟΒΒ.1 βαἶναγὶ, ἅπ' 480- 
040 Ποπηπιιπι θθαμη ΘΓΟΡ  γο ἢ 15. ΡΘΟΟΘΔΙΙ5. ΡΟΒΒῸΠῚ Π]ΘΪ5, δ 411- 
"5 ΥὙΘΥΡΙῚΒ ΘΠῚ ΓΟσΆΓΘ, αὖ τη Πἰ ΡΓΟΡΙΘία ἴῃ 5 4πᾶ86 οοριίαν! Εἰ 
π|6 Ποὺ ἀϊβραίδηϊο" ἴῃ οογάθ πη60, νἱάθο οοπίγα τη6. ΟΔιΠ 6 ΡΠ) οΔηἀ] ἃ] 
ἀ6 ᾿ΙΔηὶβ πἰνϑὶβ ἰδοίδιη πιᾶσηᾶη. Εἰ νϑ πη θη5 4υδοάδηι ἴθ πἃ 5ΘΠΙΟΓ ἴῃ 
γοϑίθ {πηρὶ4ἃ, ΠᾶΡΘη5. ΠΡ ΠῚ [ἢ Π]ΔΠ1}}1|5, οἱ βθάθηβ 8014 58] υ{ἀν}} Π]6 
ἀἰσθη8: ἅν ἤρθυμηᾶ, Εἰ 6σὸ {γἰβ[1ϊ5 οἵ Ῥ]ΟΥΔΠ5. Αἰχὶ οἷ: ἅν ἀοιηϊπαὰ. Εἰ 
ἀἸχὶξ τὴ ῃὶ: «αϊἃ για. 65. ἴα, ΟΠ ΔΏΙΠ5. οἱ δ'η6 ᾿γΡδοι πὰ οἵ ΟἸΠΠΪἃ ΤἹ- 
ἀθηβ Ουϊά 51. ναϊπι {γἰβι 1" 65. οἱ πὸη ΕΠ} Εἰ ΘοῸ αἰχὶ οἱ : ἃ [6 ῃ}}}ἃ 
Ῥοπὰ ἀϊοθηΐθ τ, «ποὰ ρΘοράββθιη ἴῃ ἃ. Εἰ 1Π4Δ ΑἸΧΙΓ ΠΏ}: π64πᾶ- 
41 Π| 5ΈΡΘΙ 5θύνιπῃ Πομΐηΐ πο ποϑσοίϊαπι. ὅδ'64 [Ὁγί6 ἴῃ σογάθ [π0 [60Π- 
ΟἸΡΙ ΒΟ η 1] ἀϑοθηάι 46 ἰρδᾶ. Εβι ααϊάθπη βουνὶ5 Π61 οοριίαί!ο ρϑοοδίμμη 
δἀΐθγθηβ. [πἰαὰ διυιίοπι οορίίαίίο ο5ι0 {{ππ|4ὰ ἴθ οπιηὶ οᾶβίο βρι γα. οἱ 

ὕδρ. ΠΠ. 1) ροϑβίχιαμι ἰοοιία 65, αἷι- 8) 1. ὁ. 41,5. ῬΆ],,. ΑΓ γαϊσ. 86- 
ίοηι Υαῖ, Ἀδβρί οἷ ἃπῖπηο πο Ρ 116. ΠΟΙ 65 
εἰν διψύχου;. Οἴν. Ερ. ἴᾶΔ0. 1, 8. Υἱδ. 

9 ., 

2) πιθῆϊον8 δαί. 

9) ρθη δϑίηιϊ5. Ομ απ Ῥ. αι ηαωη, - 
ἐδ 5ϊην5 7 Ομΐδι5 Υαΐ. 

᾿ς 4}}]. 6. ὁχΧ δάνοιβο ροβίΐδπη 56|]81η. 
Ῥανγιοϊιι. 

5) οἰηφιίανῖς δαί. Μηον αλι5 (ΡᾺ]. 
ἤοηυΐπα βθη107)} Ἠθυμηδ 58] π|ἃπ5 Πρ ἃ 
ἘρΟΙοϑῖδθ οϑί. Ηπο βρθοίδηϊ, {ι8ο Η] ΡΟ. 
Θ0 81 τῷ 566 ἃ ὁ, 1. 9. 

6) τυ Ροπἰΐαν ροϑί 68, ἴῃ Ὑαί, 
1) φιῖ Ὑγαί. 

4π|0 5. ἡε λ 0) οδὲ ἴῃ Υαί, 
9) Τὰ μ. ἡ{{{ι|ι5 ὁοποιρὶϑοοηία Υαί. 

Οοηοιι ἰδοοηία6 γ0 06. πι811ΠῈῚ [π|556 δποίο- 
γῸΠ 6Χχ ποΟίϊοηθ ἴῃ 50Π0115 Τϑοορία, πὶ 
ἀοοοί Οχοη., Υἱχ Ρ Υβιιαϑαπη 510] ΠΔΡΘΒΙ, 
(αἰ Πᾶθὺ οἱ 4πᾶ6 βθχιπιηία, δἰζοπία [6- 
ΒΟΥ. 

9) ἡ 5001} ῬΔ!]. 
4) οἱ μιχφονγίαηπίος ἐπάὶ αἰυϊμ5 5115 

φἰογίαηιν υθηΐμγαηι ποοίἐφοηΐ. Νοῖν γ6 515 [618 
Πἰϑάθην ᾿π:ον1ῖ5 ΡαΪϊ. 

(δρ. 1. 1) [ἃ βου ΡΔ]. 
2) αϊδριίαπίοην Ῥαὶ. 
9) ἐδ 5 Ῥαὶ. 
4) εἰ Ραὶ]. 



412 ΗΠΕΆΜΑΕ ΡΑΘΤΟΒ. ΠΙΒΕΝ 1. ΥἹΒΙΟ 1. (Δ) 

Ορα5; δ΄ ργδθοίριιθ Ἠργμᾶ5, (αἱ οϑί ΘΟη ΠΘη5 ἃ ΟἿ ΟΟΠΟᾺΡΙβο θη ἃ 

5οοϑ]οβία,, οἱ δϑί ΟὨΊΠΙ 51Π|ρ|10Ἰαΐα. Ρ]ΘΠτ5. οἱ ᾿ηποΟΟη[ἰἃ τηᾶσηδ." 

(Α) 1Π. «ΝΡ διηθηὗ ΠΟῚ Οδιιδὰ (πὰ ᾿ΓΑΘΟΙ ΠΡ Π 6115, 56 ἃ ῬΓΟΡίοΙ ἀομη μη 
ἰχδτη, 46 Πρία5. δάμη ΪδΙΕ ἴῃ ΠΟΙ] ΠΣ οἱ ἴῃ ΡΑΓΘηΐο5 8105. Εἴ ἴῖὰ οὕτη 
515. διηδίου ΠΙΙΟΓΠΏ, ΠΟ ΘΟΠΊΠΊΟΠΙΙΒΓ ἀΟΙ μη ἰμᾶπι), 564. Αἰ 5: 51} 1ΠῸ05 
ΘΟΠγΟΓβασὶ νἱο]θηίον.ἤζ. ΡΓΟΡίου ποὺ Θηϊμὅ ᾿γαβοιπ ΕΠ] ΠΟΙ Ππ5 ; 564 
5ΔηΔ 01 ΟἸηἶὰ 4πὰ8 ἃη6 ροϑία βιηΐ τη8]ὰ [ἢ ἄοιηο ἰπᾶἃ. ῬΓΟρίδν ΠΠ]ΠΟΓπὶ 
ΘηΪπΠ) Ρθοοθαίᾳ οἱ ᾿πἰ αἰ αΐθ5 ΘΟΠ ΒΩ Π5. 65 ἃ 5660 Ὲ] 1} 5. ΠοροΙ 5. [ἅπΠ| 
ΘΗ ΠῚ 1ἰβουϊοογάϊα Ποὶ πηϊϑουία“ οδὲ (αὶ οἱ ἀοιηι5 ἴπδθ., οἱ δοηβουγαν ἴα 
ἴπ ρ]οντία. 7 ἰδηίτπι ΠΟΪΪ νᾶρὰγὶ, 564 δΔηϊπηΔΟ ιπ|57 650, οἱ δοοηϊογία 
ἀοιηαπη ἰπᾶη]|. Ταη(π8Π| ΔΟΡΔΓ 5 ΓΟ ΙΘΘΗΚ. ΟΡῸῈΒ. 511Π| ΘΧΡΟΠΙ 6ἱ οἷ 
γα]ΐ, 510 οἱ τὰ νϑρθιη (πο ἀπ 1} ἰπι5ἔππη ἀοοθ 5 ἃΡ 5 ΕΠ 465 σγᾶηάδ Ρ60- 
οαίαμ. ἢ Νὰ ἀθϑβίπᾶβ δΓσῸ ΘΟΙΏΙΠΟΠΘΙΘ Πᾶΐο5 ἰπο5; 5011 ΘηΪΠ ΠΟΙΏΪΠΙ8, 
4ιοά" φρορηϊ θη πὶ ἀσθηΐ ὃχ ἰοίο οογάθ 50, οἱ βουθοιἶ [6 ἴῃ ΠΡΤῸ 
νἱΐαθ.. Ομμηαια Πηϊβδοί νοῦθὰ Πᾶθο, αἰΐ 11: ,Υ15. ΔΙ ΊΡΘ τη6 Ἰασθηΐθιη 7" 
ὈΙοο οἱ τἶὐ ,ἀοιηἶπα, νο]ο.. (βίο οῦροὸ διάϊίον... ΕΠ τονοϊαίο Πρὸ Ιοσο- 
βθὰΐ β]ουίοβθ, ἡ πηδοΉ Πο 6. οἱ τη Γι Π66, {π|ᾶ8 ΠῸῚ ῬΟίΘΓΔΙΏ ἴῃ ΠΙΘΙΠΟΓΙἃ Γοιἰ- 
ΘΓ. ΕΓδηΐ 6ΗΪΠῚ νου )ὰ ἰοΥΓ Πα ἦὅ ἀπὰ6 πῸη Ροΐογαΐ ΠΟΙΠῸ 5. 15{1Π6Γ6. 
Νον 5ϑἰμηᾶὰ ἰδ 6 η γΟΥ ἃ ἸΠΘΠΙΟΤΙὰ6. ΤΔΠ αν] ; ἢ ὀγαπί δηΐμὴ ραποαῖ οἱ Ὁ{||18 
ΠΟΡΙΒ: .(6006. Πθιι5. νἱγ αἰ 1Π], {1 [ΠΥ]51011 νἱριΐο οἵ ΤἸηΔ9 10 56η51:1 5110 
σΟΠ Ια πιαπ άπ, οἱ ΠΟΠΟΥΙ ΠΟ ΘΟΉ51Π10 ΟἸΓου 641 ἀθοογθη ΟΓθαΐῃγὰθ 
5186, οἱ [ὉΓ Ι55ΙΠηΟὗ ἡ 5110 νΟΓθῸ ΘΟΠΠΧΙ σά μη, οἱ {πη ἀαν} ἰΘΡΓ ΔΙ Ἶἷ ΘΌΡΘΓ 
ΔΠ4Ππ85, οἱ νἱγίαϊθ βιὰ ροίθηϊ ὁπ ἀϊ ςαποίδιη ΘΟ ΘΕ ΔΠ) 5118, 41 
Ροηδάϊχιι : οὸρο, ἰγαηβίογοί οαθὶοβ. ἃς πιοηΐθβ, ΘΟ] 165. δ πηᾶῦϊᾶ, οἱ ΟΙΠΠΪἃ 
ΡΙαπὰ Ποηΐ οἰθοῖβ οἰ, τπἰὖ το άἀαϊί ΠΠ15 ΓΘΡΓΟΙΙ5ΒΙΟΠ 6), 4 18Π| ΓΘΡΓΟΙΗΙΒζ, 
ΟἾΠῚ Τ]10 ΠΌΠΟΙ οἱ σαπάϊο, δὶ βουναυιηι " Ιοσ πὰ Ποῖ, 486 ΔΟΘΘροΡαηΐ 
ἴῃ πηᾶσηὰ Πα 6.“ 

(ΑΚ ΤΥ. Οὐμηάια ὁοηϑιπηαβϑοῖ ᾿θσθηάο, Θχϑαγγοχιΐ 46. οα Πρ άγὰ : οἱ ν68- 
Γαπΐ ΦαδίιΟ. ἰπνθηθ5, δὲ ἱπ]ογπηΐ οδιοάγαμη δά ογϊθπίθιη. Εἰ νοοᾶνιΐ 
ἴη6 δὰ 56, οἱ ἰθιἰρὶῖ ρϑοίι5. τηθι ἀἰΐ46. τ] Π]: «ράσο {01 ΙΘοί0 τηθἃ ζ“ 

10) Ιῃ γαί. δηπη!αΐο 1(ἃ 5οηδί: ΝῸΝ 
οπῖην οοηίίαίο πος ἀοδοί 6556 αὐποττοηπία 
δογυο οὶ οἱ 8ροίϊ6 γγοθαίμ 5 ΟΠ Οἰ 1 5 0070 
ἦν, ηιαϊιην ογριι5 οἱ ργδοΐρι6 ᾿ογῆϊα αὶ ο51 
ἐοπίϊηοης αὖ οηληὶ μο ον δοο!οδία. Ἐχ 
(οάϊοο. (αγη6}}{. Ραχ 15. ΟΟ ΘΙ ΟΣ πι5. ΙΓ 
δρίνίει, γ᾽ ο αἴιι5, Ζαο ἃ ΡΓδοβίαϊ, Ηἶδβὶ 5011- 
Ῥ5ΟΙ5. ἑαδίνι5. 80.) 15. οἱ γγοθαίιι5. 

(ἀρ. 11... 1) ὁ. γαϊ.; ἜΧ αἴο ΤΟΡΌΒΙΙ 
ὁὀαιιδα ἵμα Ρ. οαιιδα {μϊ,". οἱ [ἀνϑηΐο Ρᾷ!]. 
θοιι8 ». ])οηιῖνιι5. ἴῃ Ὑγαΐ. ἐγαβοθίι" Ῥ. 
ἐγαδοϊίιν. Οὐ βισηῖῇοοί Ἠθγηδο (θη, 
ἀἰβιιποίι5 ἀἸοῖι Ὑ15. 2, 2. 

2) οσοπυϊοϊαγὶ δου Ὁ. ὁοηυο δαὶ υἱο- 
ἰοπίον γα. 

9) οπΐην ὁπ. Υαϊ. 
4) βαπαῖὶ δαὶ. 
δ) Ηΐπο οἱ οὃχ ὑὙϑυθὶβ: ποροία  οηῖϑιι8 

ἐηυρ]ἰοῖμι5 ὁ5 (Υ]5. 2, 9.) σομίροῖ Οοιιὰ 

(ΚΙ Ομ θηροβ οι. 1. Ρ. θ48.), ΗδΙμμᾶπ Θχϑν- 
ὁπ|556. ΤΠ ΓΟδίΓᾶπη, ΟἸν} 125 π|6 585 ΠΠ1ο- 
ΤἼΠῚ ΠΘ(αΪ 1 ρ γα 1556. 5 η}Π16} ΕἸ ΘῸΡΥῪ 
(151. 600}. Τὶ 1. 11}. 2. 8. 44.) 5υβρ᾽οᾶ- 
{π1. Ηοιηδιη [τ||556 ἰαΐοίηι, ἃ {ΠῚΠ15. δὰ 
᾿πορίαιη τοἀδοίμπιη (ὁοηδιηΐ5 α δοομία- 
για ποροίϊ5). Οοπηίνα Ποάνοι5 οἱ 
ΤΙΠοΙηΟὨ 15 ΠΟΤ δτὴ οἰογιοιηι [5856 ορὶ- 
πδηΐπ. Οἰνι ΙΔομηάπηῖ5, ἢ. γί (65 
Ἠογηὰ8, ΚΟηίρθθοῦσ 1880. ». 20 εἰ 21. Η. 

Ο) ηιϊδολαία αὶ. ΤΡ] 46 ΠῚ πιοὸχ οἵη. ἰδ. 

1) απϊηϊοχιῖις5 δαί. 

8) Ταγιχιαηι ΘΥΤατῖι5 ῬΥοάιοον5 ἀΟἩνιηηι, 
Οριι5 διυίηι οργιοιιηι οἱ οἰ υτι!. 516 οἵ 
{μι υϑν θῖν οοἰϊ αἰ αγιηι, ἐδ ἀϊοοης αὐῖδ5 
φγαπάο ρμοοοαίιηι δαί. 

9) ἀδιι5 φῆ Ρ. Ῥοηιῖνιι5, φιοὰ Υαϊ. 
10) βογὶδὶι γαῖ, ἴῃ Ραὶ, δἰ δου ὶδθηξμν 
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ῬΓΟΡαίο, 5ἱ ἀοϑιἀογᾶν! ΟΡτ15. ᾿ΠΙ 1 πππτὴ, οἱ τηαχίπ]θ ἔπ, 4αὶ Δ Β.1Π 65. ἃ) ΟΠΊΠὶ 
ἀθϑιάθυῖο ἰπίααο, οἱ [65] (οἰϊι5. 5 Πρ] 1 οἰ {5 οἱ Ἰηποσθηίθ. τηᾶρηδθ. 

(8) ΠΠ. ϑδεὰ ποὴ ρῥγορίοι ποὺ ἰγαβοί(αρ {{0Ὶ Πθῖι5, 56 αἰ ἀοπηππι [πὰ πὶ 
4πὰ6 ᾿ἱπἰ4πὰ οσὶΐ δηΐθ ΠΟιΜΪ πη οἱ ἴῃ ΥΟΒΙ5. ῬΑΓΘΗΐθι15. 5115 ΟΟΥΓΙΡ5. 
Τι δῖοι 58.015 αἸΠ ΡΟ η5. ΠΠΙῸ5. ἴπ05. ΠΟῸῚ ἸΠΟΠ6) 5 (ΟἸη11Π ἰπᾶπ|, 564 16]1- 
4αϊδῖ1 605, τὖ πηπ] πΠΠ| ΘΟΥΓΙΙΏΡΟΓΘηΐα". ΡΓΟΡΙΘΓ ΠΟῸ ΘΥΓΘῸ ᾿Γαβοιίαν (0ὶ 
ἤριβ; 564 ριγραθιῖ ΟἸΠΠΟΠπῚ ἰπ] {αἴθ ϑ8πη, 486 δηΐία ἰδοία οϑί ἴῃ 
ἄοτηο ἰπἃ. Ρτορίοι ΠΠουιὴ. ἁπίοηη ρθοσδία οἱ ᾿Ἰπ! {αϊαΐθς τὰ ΟΟΥΓΙρίι5 
65 ἃ 5600} Ὑ] 15 οί 5. δα ἴῃ τηπ]1ἃ ἰδ Γι οη6 ΠΟΙ Πτι5 πη [5 
Θ5ι {1 οἱ ἀοηλι ἴπλ6., οἱ ὁοηβοῦναν (ΟΠΊ11ΠῚ ἰπᾶϊη. δίοιξ Θη1Πὶ [ἀΠ 6 Ὁ 
[ΡΓΑΓ 15. ΤΠ] ΠΠΘ 35. ΟΡῸ5 51ππὶ οἵ Φαομιθ 0 νο θεὶς ρου οἶδε: ἴα οἱ 56 ΓΙῸ 
᾿αϑίπ5 αι ΓΙ Ππ15 ΘΟ ΠνΙ ΠΟΙ ΟἸΠΠ 6 ΠῚ [Π| αἴθ. ΝΟ «6 οἰὰ5. ἜΓΘῸ ΤΠΟΠΘΠ5 
ΠΙΪῸ5. ἰπο5: 5010 δπίθιη, {πο4 ἰᾷπη ροοη (6 η ἰπ| ἀσοηΐ 6Χχ ΟἸΠπὶ σΟΓά6 510," 
οἱ ΒοΡΡΘΠΓΡ ἴῃ ΠΡ }]5 υἱΐαθ βαποίουιη. Εἰ ροβίψαλιη Ἰοσαία οϑὲ Πᾶθο 
γ6 08, αἰχὶξ ΤΠ}: νἱ5 ἀπ Γα τη6 ἰοσθηίοιη ὁ Εἰ 6σὸ αἶχι: οἰϊαπη «Ομ. 
ΒΕ αἷΐ τὴϊπὶ: οϑίο ἁπάϊθηβ: ἃπὰϊ ἰαιιίθ5 Ποὶ. Εἰ οἴπὴ ἃπά]556 1 Πη]ᾶσηᾶ 
οἱ ΤὨΪΓΆ}}}1ἃ, ΠῸπ ΡοΟίαϊ Θὰ ἰπ πηθηΐ6 ὨᾶθΟΓΟ: ΟΠηΪὰ διιῖ6 ΠῚ] ὙΘΡΡ) ἃ [ΘΥΤΊ- 
ΠῚ, 486 ποη ροίθϑί ΠοπιῸ ρογίαγθ Νον βϑιπηᾶ δαθη ὑ ΡΠ) ἴῃ ΠηΘηΐ6 
Πα}: ογᾶπΐ δαΐθη ΠΟῚ5 οΟηδθηίαηθα οἱ τηδηϑιιθία : ἔσο ἤθιι5 γι Γ αἰ 1η, 
41 οἠηηΐᾶ υἱρίαίθ βιιβίθηί }}} οἱ 56 η5ι1 510 Τηᾶρηο δΔΟαΙ ΠοΔη 5. 5ΘΟΠΠΙΠῚ 
οἵ πᾶσ 0 ΘΟΠΒ1Π10 ΡΟΠΘΠκ ἀοΟΟΓΘΠῚ ὉΡΘΑΙ ΓΘ 5ιιὰ8. οἱ [ὉΓ 5510 νουθοῦ 
5110 σΟησΘη5. ΔΘ] οἱ [ἀπ Π5 (ΘΓ ΠῚ ΒῸΡΘΡ Δάπδιη, οἱ ροίθηίςὶ νιγίιίθ 
ἃΘἀΙ Π οΔη 5 5δηοσίδιη ΘΟΟ] 65] ΠῚ) 5πδιη, 4πᾶμ οἱ θθηθαἰχι --- 0606. ἰγδηβίογοί 
Ο86105 οἱ πιοηΐθβ οἵ 601165 οἵ τηδγίᾶ, οἱ Οπηηἰὰ ρίδηα ἤθηΐ 6] οί !5. οθἰι5, αἱ 
γοάἀάδί 615. ῬΓΟΠ 55] 061), {1181 ΡΓΟΠΪΒΙζ, ΟΠ τη] οἹοτία; οἱ σαπά !Πη 
[6ΥἸΐ τηᾶρηιη,} 51 βουνανουίηΐ ἰορ πὰ Ποὶ σαϊ, 4ᾶπη ΔΟΟΘΡΘΙτπΐ ΟΘἸΠῚ 
τηᾶσηᾶ [6. 

(8) ΙΝ. ὑπ οὐσοὸ ἢηϊβ5θῖ Ἰθρθῃβ οἵ 586 ἰαναβϑϑί 46 οί Πθ γα, νϑηθυαηΐ 
4αδίίπο ἰανθηθ5. οἱ ἰπἰθυαηΐ σδίμοάγδιη οἱ Ἰθραηί δ οὐ θηΐθηη. δ οοδἢ8 
ἁΐθ Πη6 ἰθί!οὴ: ΡΘΟΙ5. ΠΠΘ ἢ] οἱ ἃἰΐ τη]: ρἰδοα! {Π0Ὶ [ΘΟ0 τηθὰ ὁ ΚΕ 

ἤη, ᾿ἰυγὶς υἱίαο βαποίογιηι. ΟΡ. Ρ]]. 4, 8. 
Αροο. 20, 15. 

11} δὲ οἵη. Ὑαΐ. 
12) οἰογῖας δαί. - 
13) πὰ Πὔγὺ ΔΡΟΟΎΡΠΟ βάν ἸΥ. 

0. 17. δια 50ηῖι5 Οἵτι5 οἱ δοηιι5 
αφιιαγιηι ἡνιἰ  αγάνηι. ῬΊ γ᾽ ἃ Ὁ Θ 5 ΠΉ}Π1ἃ ἘΒάΓα 6 
οἱ Ἠδουπᾶθ Ῥαβίου!β ̓  σοηροβϑιί ἰδοἢπηᾶπη 
Τ᾿ οὐ δα. 

14) Νουϊδϑίηια ἑαηιοη, υογῦα τη, υϑγϑώ 
ηιθηιονῖα τιαπααυὶ Υγαί. 

15) πιοάϊοα Υαί. 
10) ὕοοο. εἰγοιηη θα δφοογοηι ον οα- 

ἔμ αθ δια, οἱ [ογ ϊδϑίηιο 465. ἴῃ Ὑαί. 
11) ἰογγας Υγαί. 
18) βμαηὶ οἵη. Υαί. 
19) ὁοἰος οἵη. γαΐ., τ] τηοχ ς. οή. 

ῬΓ. οἱ (οἱ. ρίοηα Ρ. ρίαπα, {πο ααϊάθηι 
ἀἰδίϊποία ὄχ ὶθοί Ρᾷ]. Υἱά. Π Ρεοίγ. 8, ὅ. 
ΠΟΦα ΣΤ ἀ6 οἰθοί5 ((ἶν. Βοη. 8, 939. 
δέῃ. ἈΚ ΤΟ Τοῦ. 49.. 15. ρῆ. 1:4), 
ἀοοθηβ 5 πηα! ΠοΙηϊηἷβ. ΠΠθου αίθιη πη. 8, 
0. 11. 146 ΙΔομηηᾶπη τ. 78. 

20) 51 βογυαγίηί αΐ., 51 βογυαυον»ῖηί 
Ὑἱοῖ. ἀρ. Οοἱ. οἱ Ῥαᾳ]., βουυαυθγῖη!ί ἀΡ5 616 
81 ((ὐὲ. 

ᾶρ. [Ν. 1) φϊοιών (516) σαἰοάγαηι 
Ρ- ἐαἰποάναηι γαϊ. 

(ἀρ. 1Π.. 1) ρονῇοὶοι οι ῬΑ]... τ] 
Ροβίπιοάππι οοηυϊηοὶξ οηληθ πηι αἱ θΉ]. 

) φιιοΐ ἑαηὶι ροηλ θη ίίαηι αροϑιηΐ 62 
ΟὨληὶ οοτάθ ἔμο αὶ. 

9) σὲ} Ραὶ. 
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ΠΙοο οἷ; »ἀοιηϊπὰ, ἤᾶθο ΠΤ] ΠΟΥ 55 Πηἃ Ρ]δοοηΐ ; ΡῥγΙΟγὰ ἁπίθηη βϑθγὰ οἱ 
ἄστα 5πη:.. ΛΟ ΠΠ4 αἷξ τη: (Π86 6. ΠΟΥ 55: πηὰ {515,7 ῬΓΙΟΤα δαίθιη Γα- 
[ρὶ5. οἱ δι μηῖοῖβ... ΕἾ συμ ἸΟΨΙΘΓΟΙΙΓ τηθοῖπη, ἄπο αἰ πη ΥἱΡῚ ἂρρᾶ- 
γαθχιηΐ, οἱ βαβίμ!οσιιηΐ 1ΠΠὰπ| Πυπηο  5,ἦ οἱ ἀριθγαηΐ, ἀθὶ οἱ οδιμοάγα ογαΐ, 
δ οτγἱοηΐοιῃ. ΠΙΪΑΓῚ5 ἁαίομη ἀἰβοθβϑιί. Εἰ οὐπὶ ἰγοὶ, 0 αἱΐ 1: «ΘΟ ΠἶοΥ- 
ἴᾶγ6, Ηογπιὰ " 

ΥΙΒΙ0 1|. 

Κυνδϑιηι 46 πθρίφοτίὶ τἰφογῖδ ἰοηγιαοὶς οἱ βἰογιην ἰἰδὶαϊποδβογιην οαϑίἐ- 

φαϊίοηθ, οἱ θἷνι5 πιογῖθιι8. 

(Α) 1. Οὐ γθγῸ ργΟΠ οἴβοθγον (μηδ᾽ οἰγοὰ ΠΠπ4 (ΘΠΙρι15 {110 οἵ ἅΠη0 
ῬΓΙΟΓΘ, ΔΙΠΉ]]8 5. ΘΟΙΠΠΙΘΠΟΓ 15. 5Π| ἃΠΗΐΪ ΡΓΙΟΓΙΒ ὙἸ ΒΟ Π6Π. ΒΕΓΒΙΠΏΓΙΒ 
π16 Δβία] ΞΡ γα5, οἱ ἀπχι ἢ ππθ ἴθ οι ἄθηη ἰοοιπ), 410 ἅππ0 ρῥγοτο. 
(Ἰπηιι6. νϑηίβ5θη ἃ {ΠΠππῚ ΙΟΟτ, ΡΟ {5 σΟΠΙ 15, ΘΟΘΡΙ ΟΥΆΓΕ ΠΟΠΙΪΠΈΠΙ, 
οἱ ΠΟΠΟΙΙΠΟΔΡΘ. ΠΟΠΊΘΠ 65, 4π04 ἀἸσηΠῚ Π16 ΡΟ Γαΐ5. 511, οἱ τηδηῖ6- 
βίανουι[ τη] ρΡοοοαία ρῥΓβίϊπᾶ. Εἰ ΟἸΠ 5ΌΓΓΘΧΙ5586ΠῚ ἃ ΟΥΔίΙοπ6, νυἱά θοῦ 
ΟΟμΐΓα 16. ΔΠῸΠῚ {{Π14π|, 4πᾶπι οἱ ἅπΠΠ0Ὸ 5Ὲρου ογ΄ νἱἀθγᾶμη, δι] Δ ἴθ 1 
οἵ Ἰοσθηΐθμι {6} ]Πὰπ ἃ] 4πθη. Εἰ δἱΐ τη1}}1: φροΐθ5 πᾶθς 6ἰθοίὶβ ἢθὶ στο- 
ὨπΠΙᾶγο .“ς. ΠΐοῸ οἷ: ,νἀομηίπα, ἰδηίαΐ ἴῃ ἸπΘΙηοΥὰ ΓΘΙΪΠΘΡΘ ΠῸΠ ῬΟΒΒΊΠΩ; 
ἄα ἁπΐθηη. ΠΏ} {6 ]} 1, οἱ «6 βογ θαι... (ΛΑοορα,( πα, ,οἱ τοϑια85 
τη Ππὶ οὐ.“ ὕι ἀπΐριη ἀοοορὶ, ἴῃ φαθπάδηι ἰθ οι ἃστὶ βθοθάθη5," ἀθβου ρϑὶ 

᾿οπηἶὰ δά [ΠΠ᾿ογαπη ἢ ΠΟ ἰΠνΘΠΙ 681 Θηΐπ] 501}18085. Οἰμηαιι8. ΘΟΠΒῈΠ- 
ἸΠᾶ 561 5ΟΓΙΡίπγπιἶ ἡ {0611}, σα θιο (6 τπᾶηὰ τηθὰ Τᾶρίι5. οϑί ΠΡ 6115: ἃ 
{πὸ ἁπίθιη, ΠῸη Υἱάϊ!. 

(Α) Π. Ῥοβὶ ψιυϊμπάθοιμη ἁπίΐθμ ἀϊ65, οὐ 16] 8556), πη] ἀπ π16 ΒΟ Ϊ- 
ΠΠΠ ΓΟ 5561), ΓΘνοΙαία δὲ 121 Π] βοθηςα βου ρίαγαθ. Ἐγαΐ ἀπίθπι 501 1ρ- 
ἴυγἃ ᾿ᾶθο: 2566 ἔπππὶ|, ΠοΥμα, ἀρ! χα ἴῃ Πομιηππι," οἱ ργοάϊάοτγιηΐ 
Ρᾶγθμΐο5. 81105 ἴῃ ΠΟαυϊα“ τηᾶρηὰ. Εἰ ἀπάϊογαπί ΡΓΟ  ΟΓ65. ῥα ἢ ΠΠῚ, 
οἱ Ῥγοάοηίοϑ' ργοίθοθυιηΐ. ϑ6ἃ οἰϊαπιπιπο αἰ δοουηΐ ΡΘΟΟΔΙ5. 5815. Π|]- 
ἀϊπο5. οἵ ΘΟΠΔΟΙ] Δ ΟΠ 65 ΠΟ ὰ6, οἱ 5ῖς ἱπηρ] ονουπηΐ ἱπἰ {αἰ 65. 5185. 

2) [ἃ γαϊ., οἱ Ῥα]., Αἱ νὰ]ρ. 
9) (ο 6 ΠΥ} τποπ πη ἠδέ 0 Ἰρ50 

ΘΟΥΡΘοίπτη, Δ ΡΘΕ ΟἸ ον. ὁ. Ἰθοιοη6 1, 81Ὴ}}. 
ἡιι5[15. ἃ ΟΥΆΤΏ, ἃ 51 Θὰ [πἰϑϑοῖ πονἃ. 

4) δαῆν 11) ᾿μπ10715 Ὁ. 1ΠΠαηὶ ἰηιογ15 ναί. 
5) 51. οχ Ραᾳ]. γαΐ., αὐϊγοί νὰ]. 
γ1|5. 1. 1) Πὰ οὐϊάϊ ἄποα (οὐ. Ρα]. 

Ιη γαῖ. δ᾽οιαι ἴῃ γ144. Μί88. οἱ ΠΡ}. ΠΡ... 
σιν ᾿ϊ5 ΒῸΡ}]. ἐοοφιἑαι1οη τίνι 5. Ὑ ΘΡΊΠ Δ} 
νἱ 1 ΟΟἰΘΙ ο πι5. 

2} ορόίδ᾽ δ αὐ Ὁ. δ 75 οἱ 
“Ζιωὶ! Ὑγαί., 1. 6. ΡῬΘΙ ΔΡΟΟΘΑΙ γῃ5Ί1η. 

9) ργίου ο. γαῖ. οἱ ὰ}. 81... ργϊηιο 
οι. ᾿ 

4) φομιὺι5 ὰ.. γούο. ΟἸϑηχιο υο-- 
πΐδδοηι αὐ ἐἰ ιν ἰοσιηι, γμοϑδὶ [15 σοηῖδιι5 
ὁοορὶ ογανο Ποηιϊητιηι. (Δ ] Πα ἀἰπ5. ποὴ ἰαϊ- 
{π| ἰοχίαϊ ἰπβουα οχ (οά. ( Π16]. ; ὁχ- 

ἰαηΐ οαάοιη ἴῃ γαΐί. οἱ ρᾶποα οὐτὴ γα ]6- 
[αΐα 1η Ρα!]. 

δ) απαϊυὶ γαί. 
60) ῥυγίοῦδ γ8ι. ΟἿ ὦ 
1) ἰαμπία πὸπ δϑί ἰῃ Υαί. 
8) [ὰ οχ γαΐ.. γοϑβίϊδιια 5 ηιμὶ {ἰ]ιιὴὶ 

γι]. 
9) 5οἤοηῃς γαΐ., τὴ απὸ ἰοοο 864 Ῥαϊ. 

Οἴν. ΟἸἹοηοπ5. ΑἸοχ. δίγοηι. ΥἹ, 1δ. ». 8006. 
γοίογοβ βου ρίοηο. οὐπίϊππα τη] αν α10- 
{π6᾽ (ΘἸΏΡΟΥ 5. Ροβί βδθοα! πη 5ΘΟΙ ΔΈ" 
ΠΟ 5011} ἴῃ ΠΙΠΏΠΪΒ οἱ ἰαρια  ι5. 51- 
ΘηΔη 5, 566 ἴῃ ΠΠΠγ15. δἰ πὶ ΘΟΙΒΟΡ ΘῈ Ϊ5 
τι505. [πἰ55ο. ἰοβίθα βαηΐ (οαά. τᾶπι 50 }}- 
ΡΠ 5.85. ΒΙΡΙΙοστπὶ ατ., ὙἹΓΡῚΠΙ οἱ Τρ ΕΠ], 

(αἰ ἴὰ ΒΙΒΙ]οἤδοὰ γαιϊοαπα παπη θυ} 1209. 
9225. 8220. 5ἰρσπαῖΐ βϑδυνδη}. αἱ ἀθ6 
Ὠλ.]Π 115 ΔΙΌΤΙ ΔΙ ΟΣ ΡΔΙ ΠΡ ΒΘ 5.15 
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Ε5οὸ ἀϊχὶ: πᾶρο που βϑηᾶ ΤΏ1Π| Ρ]ασοηΐ : ῬΓΙΟΓὰ δαίθιη ἄπτὰ οἱ Αἰ {ΠΗ }ΠΠΠπη8. 
Ἰθγ αἷΐ' τηῖμῖ: Πᾶ6 6 ΠΟΥ 55: πὰ ἰπ5{15,. ῬΓΙΟΓα πίοι) σΘΉ θι5. οἱ {π|| ρΓδ6- 
γῆ οαίογος ϑιηΐ. ὅπηι διΐθηι ἰΟ ΘΓ Οἴπι τη] 1], ἄπο αἰ ἀπ Ὑἱγὶ ρᾶγπθυαηὶ 
οἱ 5.5, τη ΘΔ} Π] ΔΉ 115 5118 οἱ ΙΘΓΠηΪ, ὉΡῚ οἵ οαἰποάγα, δ ογὶ Θη 61, 
ἨΠΠ]ΑΓΙ5. ΘΠ πὶ [Παΐ. 

ὙΙΞΙΟ 

Ελ οαπῃ ᾿Ροΐ, ἀἰχιῦ τῖῃϊ: Ὑἱγ 6 ἅσσα, 

ΒΕΘΟΌΝΘΒΑ. 

(8}1. ὕἴπὴ ἃριιὰ γθϑίομ θη (απ ΠΟΡΈΠῚ ἰ[61 [ΔΘΘΓΘΙΏ, 60 ἰΘΠΠΡΟΓῸ {το 
δηΐθἃ [ΘΥ ΔΤ, ΔΙΉ 18 Π5 ΠΙΘΠΊΟΤ αἴτ15. 511 ῬΓΙΟΓῚ5. Υ]ΒΙΟΠ]5. 
16 ϑΡΙΡΙὰ5 οἱ ἀπχὶΐ ἴῃ 60 ἰοσο, π0ὶ οἱ δηίθᾶ, 

1 τἀγατῃ ἰαΠ| 
γϑηΐθη5. οὐσῸ δὲ {ΠΠπμηἶ 

Ἰοσυη Ροϑι1 Θθηπὰ δἵ ΘΟΘΡὶ ΟΥΆΓΘ ΠΘΙ} οἱ ἰδ! ἀγ6 ΠΟΙΉΘΠ οἴτι5, {π0- 
ΠἰᾶΠ ἀἰσηιη π|6 ἀπχὶΐ οἱ ποία πη] πὶ ἴθ} ροσοαϊα π]θὰ ΡΓΟΓΆ. ΕΓ οὐ 
ΒΌΣΓΘΧΙΒ56ΠῚ ἃ ΟΥΔΙΙΟΠ6, ν᾽ άθο ΟΟηΓΓἃ Π16 1118} 5ΘΏΙΟΤ ΘΠ), (τιᾶ1η ν᾽ 6 ΡΠ], 
ΔΙ] Δηΐθ πη] οἱ ΠΥ ΙΘ θη ΐθ]η. 
ππηΐαγο ἢ 

ΕΓ 1 τηϊπῖ: ροΐίθ5 Πᾶρο οἰβοιὶ5. Ποὶ 
ΕΓ αρὸ Αἰχὶ οἱ: ᾶθὺ ἰδηΐᾶ Π]ΘΠΊΟΙ 6558 ΠΟ ΡΟΒΒΊΠΠ: 564 ἀὰ 

ΤΉ Ἰρϑιη ΠΥ, πἰ 501) 8} τ] ] ΠΠΠπ|1|. 
πΠῸ ἰο60 5641 οἵ β0ῦΡ51 ΟἸηΠΙἃ Ρ6’ ΟΥΠΙΠΘΗ1. 
ΡῬΘΡ 501{8]}) 5 ἀθο πᾶ Γ 6 ̓ρ58}) 50 Πρ ΓΔΠ]. 

ΑΘΟΙΡ ΘΟ ἢ 5. δαΐθιη ΠΡ Γπ, ἴῃ 
ΝΟοη δαΐοπη ᾿ΠΥΘ ΠΟ ) ΠῚ 

ΕΓ οὕ ἢ 550 ΠῚ ΟΠΊΠΟΙ 501- 
Ρίαγαπι οἰπιβάθπι [ΠΥ], 50} 110 ἰάθιη" ΠΠῸΡ ἃ Πποβοῖϊο ὅ1|ὸ Γαρίι5. οϑί ἦθ 
ΤηΔΠ10 115 ΠΊ615. 

(8) 11. Ῥοϑβί «αϊηάδοίτη διιίθηη 4165, ΘΠ δἰ απ ΡΟ. οἱ πη] (πὶ ΠΟΙ ΠΠΠῚ 
ΟΥΆΓΘΩ., (ἰρΙηοηβίγαία οδί ΤΏ]ΠῚ ΠΟΙ Πἃ 0515 ΒΟΥ ρΡία 86. Εγᾶηΐ ἀπίθιη 

Βουρία 60: 566 πη ἵπππὴ Ποττηὰ «6140 1ῃ Ποιηῖπο, οἱ θ᾽ αβρ μοι ανθυιηΐ 
Ποιηϊηιη οἱ γα ἀνα ῬαγΘηΐ6 5. 5105 ἴῃ ΠΘΩΠ Πᾶ Πηδοπᾶ, 
γΓαηΐ ἰνδάϊογ 65 ρᾶγθηΐαμι, οἱ ἰγδάθηΐθ 605. ὨΪΠ1] 5101] ρΡγο πϑγιηΐ. 
ΒΡ νἀ! ἀθυηΐ ροοσαίῖ5 [ΠΧΌΓΙἃ5 

ΠΟΒΙΓΟ ἰθροΟΓα. ΡΓΟΘΙ 5. ἰδοθαη. Οπδᾶθ 
απ ἰΐα 5ἰηΐ, ΤΠ] ΓΔ ΠΣ ΥἱΓὶ ἀοο11, «ποὰ 
Ἠουᾶ5. δηἱαῦας ἀοϑ θυ οῖ, ΟΠ Π6. υοῦ0 8 
σαϊ θη ἴῃ βου ρίϊοπμο. οοηίϊηπια ΓΘΡοτδη- 
ἴα βοραιαίαθ. Αδί ἴῃ ἢθο Ιοο0 ἃ ἰἴη- 
ΤοΥΡ ΓΘ Ππι5 ἰδηΐπτη ἃσὶ(αΐο Ἠ1}1] οατη οἰϊθη- 
611, 4] ΟΠ Οἷτι5. 56 η51 Οαρἰ Δί. 
ἨοΥδ5 {πἰρρ6 ἴῃ ΠΡΡῸ 1Π0Ὸ ποη {πιδου!!, 
ἀαοά ᾿ἱπνθηῖγο πϑααϊί. ΝῚΠ1] βᾶπθ οχ Π|Ρ1Ὸ 
1η 16 }Π1ρ11. πἰροίθ {πὸπὶ [ΘσοΓ 6 ποη ΡΟΒΒ11. 
ΤΠ ρογο δπίθιη ποὸη μοί 14, 4ποἀ 5γ1}18- 
᾿αΓ]π} ΟΟα}15 αἰνίθγο, Ἰᾶπη πὸ 60 ἴρ850 
[ΘΠΡΟΓΘ. τηθηΐθ ΘΟΙΠΡ ΘΠ Θ πάθον (συλλαμι- 
βάγνειγν) ποὴ να]θρθαί. ὕπᾶ6 πἰ}}} ἁἰ πιά 
ποίαί πουΐ, {πᾶ αιιο ὦ π6ὸ ΟΥ6. πος θὁ6ι- 
15. πὸ τηθηΐθ 5] ρίατ πη {Π|ὰπ ΡοἰποΥ 
5.185} οἴου. Βανθί ππΐὸ ἱπίοΡργοία- 
(ἰοπὶ Ἰθοίο (οαϊοῖὶα. Ρὰ]. Νοη αἰΐθηι 1η-- 
υϑηϊοῦαηι 06 δ! αὐα5 ἀοοϊηιαν 6 108 αηὶ 
δ᾽ ρίαν, 5ῖγθ νοοθπὶ δ] αῦα ῬΤΟΡΙΙΟ 
510 56Π8511 5'γθ 46 υδγϑὲ5 δοοὶρίαβ, αἱ οϑί 
ἃ. ΜΝαγίία]. 1. 02. ἀ6 (αίμ!|ο: 

γεγοηὰα ἀοοίϊ 50118]}}ὰ5 ἃπηαί γα(8. 
Μάᾶτοπο [ἢν Μαηΐπᾶ οϑί, 

αὶ ἰπίθ! Πρὰθ ὨΠΠΊΘΙῸΒ οἱ γϑυβι8. 

Εἰ δπάϊα- 

δοᾷ 

οἱ ΘΟΙΡΟΒΙ0Π65 πα αΐπ, οἱ 

10) 5ογ͵ρίινα5 Καί. 

(ὰρ. 1. 1) [ἃ ε6ϑί ἰπ αι. οἵ ἃρ. 
1.1}. 51... ἀοηνηιίην ογανοηι Ῥα]., γ00 α550Ήϊ 
Ποριϊπιηη οἱ. Ἀδνο!αία οϑί Πθυτηδο βοΐθη- 
(1ἰὰ βου ρίασας [1611 οἱ {γα ]. 

2) ἀοἰηιϊα ἦη, ἀοηνίιο Ὑαί. 
9) δηιίοῖαηι, Υ αἱ. 
4) 51᾽6 Οοά. 6. (ϑαποί. Ο6γπη|.} ἃρ. 

(οἱ... οπΐτ5. ΤΟΧΠ5. οἱ αι. ργμαρθηίο5. αἱ 
οἷ. ΜᾺ}. δι. Ἀθοία (δ]]!} ο10}}}: ῬΟΤΘΟΙῸ 
ΟΥ̓ΘΟΟΠΪΟ ἃ {π0}}} εἰ δἱ [ἀπ βῆ ἀτ᾽ 
ΒΘΠΙΓΟΥΙ, 6 Π6|16 ΙΟΤῸ οπίθ {116}}} 5ορτὰ- 
γὰ ΠΖα} 0 Π0. ΑἰΠΟῚ ΡᾺ]. ἴῃ 5θοιη 0 Π]ΠΘΠΊΡΓΟ. 
Ἀρὶΐαν ἁπίοη ἴθ Ρπ0 46 (τ βἐϊδηΐ5 
ΡΑΡΘη 115. ἃριἃ ἱπάϊοο5. ρᾶθᾶποβς ἀθηπη- 
{18 {15. 

9) σοηιηιο ἀΘγἰ]οη.65 αί., ὁοηιροε 10-- 
πη08 Ῥαϊ]., «πο ρῥγδοβίαί. 

5 1} 2.1: ῬᾺΪ: 
2) οὐδίίο͵ δ 5.γ. Ῥα]. {ΠΠ1π|Δ νὸχ 

[οΥ αβϑὶβ {ΓΔ ηΒορ 10 οϑί νουθὶ ὅδε (Ἰδού) 
ο060. Τὰπιὶ ἰοσαὰβ βεδίίο Θ00 6 γ6] βέζο 

δε ὐϊίο. 
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ρα ΠΠΡΙΓΟΡΟΙα νοΡὰ ἤᾶθο ἢ]Π1Π|5 ἴπ|5. ΟἸΏΗΙΡΙ5. οἱ ΘΟηΠΙΡῚ ἰπᾶ6, 680 
[υἱπγᾶ 651 50ΤῸ} (πὰ. ΕΓ ἰρβᾶ δηΐη σοϊηροβοδὶ ΠΠρΊΔΙηὴ 5πᾶπι|, ἴῃ (ἃ 
τη] ρηαίαν, ϑδ647 ἁπάϊ 5 νοεῖς 5 ΘΟΠΠ ΠΟΙ 56, οἱ οοπβοααποίαγν 
ΤῊ ΞΘ ΟΟΥ ἀπ. ΕΡπ ἀϊ οί 6Π1Π], ΡΟ 1 ΠΡΟ ΘΓ νους {ΠΠ| πᾶ 66 ν Υθ8, 
(πιὰ τηδηά αν! 1116 ἀοτηϊπαίον ᾿ς αἰ {Π0ὶ τονοϊθηΐαν. Ταης τοι οηΐαν᾽ ἢ 
1115 Ῥοοσαία, (δ ο᾽ ἢ ἸΔηργ ἄθιη ΡΘοσανογιηΐ, οἱ ΟἹ 115 βᾶποίϊβ, 4α] Ρ66- 
ΟΔΥΘΙΠΪ Ἰ5Π6 ἢ ΠΟΔΙΘΓΠῈΠῚ 61, 51] ὁχ ἰοΐίο οογάθ 510 δρουίηΐ ρΟΘηΪ- 
ἰοη τη, οἱ ρϑίμ] ον ηἰ ἃ οοτγάιθιι5. 55 ἀαθιαἰοπθ5. Ιαγᾶνὶΐ θη ἀυ- 

ΠΗ Πδίου 116 ΡῸΙ Θ]ΟΓΙΔΠ 5118 ΠῚ ΒῈΡΟΡ Θἰθοίοβ. 505, ρῬΓδοἢηϊία ἰδία ἀἰο᾽ ἢ 
ΘΕ ΠΠὉ 51 ρΘοσανοΡΙΐ Δ] 4π||5,. πο ΠΑΡ στὴ {ΠΠππ| 5] αΐθιη, Ροθῃϊίθη- 
[186 ΘΗΪΠῚ ᾿δίοΥ ἢ Πα θοπηΐ ἤπηθ5. Πηρ]οι ἶ 5πηΐ ἀἴθ5. ροθηϊ θη 86. ΟΠΊηΪ- 
Μ115 βδ ποῖ 5 ; ΘΟ ΠθῈ15. ἁπίθιη Ῥοοποη [ἃ π564116 ἴῃ ΠΟΥ 55Π120 16. ΒΙ665 
ΟΙΒῸ οἷβ αὶ ργάθϑαηΐ δοοϊοβίαθ, αἱ ἀἰγσαηί υἱὰβ 5185. ἰὴ ἰπβ{{{|4, αἱ 
γΓΘΟΙρίδηΐ ἴῃς ῬΙΘΠῸ ΓΘΡΓΟΙΙΒ5Ι ΟΠ 6 ΠῚ ΟἾΠῚ Πη]1ἃ ο]ουα. Ρουθ ̓ ΘΓΘῸ, 
(πὶ ΟΡΘΙΔΠΊ]Π [15 {{18π|, οἱ 50 [ἀοῖΐθ, τπὖ 511 ἰγδηβιία5. νϑϑίθ. ΘΠ 58 ΠΟΙ 5 
ΔΠΡ06]158, 6 ]Π1665 νοβ, “αϊοΠ4116 511501Π6 015 ΡΓΘΒΒΈΓΔΠῚ 5ῈΡ ΘΓ ΘΙ Θη 6 ΠῚ Τηἃ- 
θηΔη), δἱ “ΟΠ 4116 ΠῸΠ ΠΘρΆν ΘΓ νη 51ἅ1η. [αγᾶνὴΐ ΘΗ ΠΟΙ Π15. ΡΘῚ 
ΕἼ] 5ιπ}: (αἱ ἀδησρανουῖ ΕἸΠΠαπὰ οἱ 586, Ξρομπάθμηίοβ 56. Υυἱΐαπη {{Π115, 
οὐ ἰρϑὶ ἀθποραίανγί βαηΐ ΠΠππὶ ἴῃ δἀνθπι θη 15. ἀἰ θα 5. ἢ δυΐοιῃ (αὶ 
ΠΕΠΠΖΙ ΔΙ ἢ ἡ ἀρηδρανουϊηΐ, Ὁ} ΠΙΠΙΪΔ ΠῚ ΤΠ] 56 ΓΙ ΟΟΓἰΔ πὶ ῬΓΟρ π|5 ἴδοία5 οϑὶ 1115. ἡ 

(Α) Π1. (1 ἀπ! θη, ΠογΊηἃ, Π0]} ΠΙΘΙΊ 556 ΠΡ ΑΙ Πἦ ΠΙΪΟΓΌΠΙ {ΠΟ Ὶ1ΠῚ, 
56 Π6Ὸ ΒΟΓΟΓΘΠῚ [ΠΔΠ| ΠΟΟ]ρᾶπ; 564 οὐγὰ, πὶ οιπθη θηϊαν" ἃ ΡΓΙ 5.118 
ΡΘοοαί5. ΕΥΙΘη αν ἢ οπῖπ) ἀοοίγίηα ἰδία, δἱ (π ἰΔΠ] ΠΟ [ἸΘΥῚ5. ἸΠΘΙΊΟΓ 
Ἰπ αν ἰδθ΄ ΠΟ. Μοπιουία θηΐπη. ἱπἰ ἃ Π ΠΠΟΓΙ6 ΠῚ Ορογαΐαν, ΟΠ] ΝΟ 
ὙΘΓῸ ΘΑΓΠῚ Υἱϊα]η ἃρίου πᾶ. Τὶ δπίοπι," Ἠριηᾶ, πηᾶρπὰς {ΠἸΠ] αἰ [0 Π 65 
ΒΘΟΌΪΔΤ 5. ΒΠ5ΓΠΠ1|511 ΡΓΟΡΙΘΙ ῬΥΔΟνΔΡΙ ΟΔ ΠΟΠ65 ἀΟΠΊ15 ἰπᾶθ, ΠΙΟΠ ΔΙ 1{|85, 
αἰ δά 16. ἩΠ}] ΡΥ ΠΘη 65, βαρ οχίβί,, οἱ ἴῃ πο σοι Δ ΠΟ Ἡ 0115 ἴπ|5. τη] ρ 5 
1Π]Ρ]1Ο 5. 65. δρᾷ ΠΠπ4Δ [6 βαϊνιιηι [ἀοἰοί, «πο ΠΟ ἀἰβοθϑβουὶβ ἃ Π60 

60) Πυγαηίο Ρυμηο (ΟΠ νἸδιίίαηδο ρἱοία- 
115 ΔΛ ΟΤ6, ΘΟΠ σαι] 5111} 46, ΘΧ ΘΟΉΒΘΗΒΊΙ, 
{ΠΟΤῚ ΘΟΙΠΊΘΙΟἾ5. ΡΒ. πο θη. οἱ ἸΧΟΙ ἴῃ 
ΒΟΙΟΓΟΙΏ οοβϑιί, θσοη. Ἕἰν. Τογία]}}. ΠΠ}}. 
Τ᾿ ΔακήχοΙ ὁ. ὃ. Δα. ΠΟ Β ΝΟΣ ἘΠ ΒΊΠι: 
9. 11... (Ἰοιθηβ. ΑἸοχ. ϑίτοιῃ. {Π, ς.. 0. 
Δ ον), 

1.118. ας γαϊ,.. ᾿αΔ]]1}16610111.. υδδ Ι9.. 
ς. δ}. 51. Μαϊοῦ βίθηο ἠϊβίίηχὶ ροϑί 
ηιαϊϊηηαίμ» ο. γαῖ. ΡΔ]. 

8) Ππανοῦὴ! γαϊ. 
9) ἡη}}ο"αυογὶς θὰ τυοῦνα 1]ὶ 

φιαηα]}αὐὴ! 1111 ἀοηϊϊ αἰον γαὶ. 
10) οηι θη; Ὑαί. 
11) φιιὶ γαΐ.. ἀὉῚ 465. νόσο, οἱ οηιηϊ- 

"1.85 δαηοϊδ, σιῖΐ ροοοαυονηΐ. 
12) αὐδίϊογη! γαί. 
18) χιιο εἱ 8100} δἰαίία αἴο αα]ιις 

Ῥοροαίαιηιν, {ον}. Ῥὰ]. Τπ ο ρα ποι ομο. Ροϑβὶ 
αϊο ο. γαῖ. 5} ]} ἴα ἃΠ1π|5. Δ ΒΟΙΠΠ1 ΒΘΉΒΙΒ. 
Τα πο ὧδ ἀἄἶὸ ᾿π 101} ΤΟ ο5. ΔΟΟΙΡΊ ἢ 18 

΄1ι0 

0556 γἱάοίαν. Νοαπθ δυΐοπη 46 11ἃ ἐϊθ 
οΟΘ ἀν υπ, {πὰ ἩΘΙΤηΔ5 ΟΥΔΟΙΪΠΠ ἃσο6- 
ΡΙΐ, 5ο 46 δὰ, {πᾶτ οΙη 115 ΒΔΡΊΘΠΐΟΡ 
5101 ΡΤ ΔΟΙΧΙ, ΟΠ ΠῚ θτ5. οοΡΘ ᾿σῃ ἴδῃ. 

14) γορίοἱὶ γαί. 
15) οἱ σρηίῖθιι5 ατἰΐοηι ροηϊΘΉ 16 τι5- 
ἴη) πουϊδοίηια εἰἴο αὶ. 

160) δμα5 οἵη. Υαΐ. 
117) Ρυΐιβ ρογηιαποηίο γαΐ. 
18) 11 ᾿ᾶπὶ δα Ἐὰν. 81... πϑβοῖο 

ἃη (οὐ ἃ. διοίον!αἴο. πἶδιιβ. (οπϊθοίαη ὁ 
Ῥοί5. ᾿ὰ σοηἤοἴπι5. ΤΠ 6556 υἱἀϑίατσ ἴο-- 
1π5 Ιοο5. Αἱ 51 οοπὶδοίαγα ΠΘΟθϑβ6 οβί, 
ῬΙΟΡΟΒΘη Πα ἧς, {πᾶ ἃ Νί55. ΡΓΟΡΤΙΙΒ 
Δοροαϊ: Πώαυΐέ οηΐηι 1) οηυῖπτι5. ΡΥ ἢ ἰἸιιηι 
δεηι. αιὶ ἀδηοοαυονῖηΐ ἢἰιηι δοψιο, (16-- 
ὁροη θη! υἱίαηὶ διαηι, χιῖα οἰ ἀθηθηα- 
{τ δηηΐ οἰΐαηι ἴπ αὐυοηϊοηίδιι5 αἴθ. 
Ι͂ω (ἰοα. δυο]. Βοά!. [,8π|}. γαϊΐ. φιῖ 
αἀοηοσαυον ἤἰζιιηι δοχιο ἀοςροπαθηΐο5 υἱἷ- 
ἰαηὶ διαηὶ χὶ πη αἰοποραΐγὶ βηΐ ἴῃ 

4ιι0 
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510 ΘΟ Ρ]οίδθ ϑιηΐ ἰηϊαἰΐαΐο5. ἰρβοῦιη. ϑθα ἱποῦαρᾷ 5 5ΘΓΙΠΟΠΪ 5 
ΠΠ1Ὸ5. ἴχ05 ΟΠΊΠΘ5 Οἵ ἸΧΟΤΘΠῚ ἰπδιη, {πᾶθ6 ᾿ΠΟΙΡΙΓ ΒΟΓΟΙ πᾶ 6586, οἵ Ποἢ 
ἀθϑιπ6 Πἰηστιᾶ, [Π 4πἃ ΠΘααΙΪίο ἃσῖ. Απάϊθηβ. θηΐπὶ πᾶθο γοῦρθὰ ονυδάοί, 
οἱ Παροθιὶ ἀμ δο  οογ διη ῬοΟϑβί ᾿ἰβίαπη που  ρ [ΟΠ 61 ἰπᾶπη οἱ ΠΟΙ 567- 
ἸΠΟΠΠΠΏ, {π05᾽ ἸΏ]ΠῚ τηδηάαν! ΠΟΙΉΪηΠ5 αἰ {Π0Ὶ πη 65 θηΐαγ, (πᾶπηᾷο 
ἀπ  {ππῖ Ὁ 615. ΟἸΩΠΪὰ ρρΘοσδίδ, πὰρ ἃηΐθ ρϑύσανθγαηΐ, Εἰ ομμπῖθι5. 4Ϊ- 
ἄθπι αἰ πη 5510 οΥ, 4ὰὶ ρϑοοανουπηΐ ἀϑ6π6 ἰῃ πη ἀ|6Π], 81 δχ ΟἹμηὶ 
οοΥγάθ ΡοΘη θη 8π| Θρουὶηΐ οἱ {] υῖηΐ ἀθ σογά 115. 515 ἀπθὶοίαΐθιη. [{- 
Γαν ἢ ΘΗΪΠπῚ ΠΟΙ ΠΙ1Ι5. Ῥ61 Θ]ΟΥΙΔ ΠῚ 518 ΠῚ ΒῈΡΟΙ οἰθοίος 51105, “ποδὶ 5ῈΡΘΓ 
βίαίαὰ ἀϊ6 δίπιιο ραοοδίιπη [ΘΥΙ, ΟΠ ΠΑ ΘΓΘ. 605 βαϊπίοιη. Ῥορηϊίθηίἃ 
δαΐοιη ἰπδίογυμη ἢ] 6ῖ ἤἥπθηη. (οιηρ οίϊ βυηΐ ἀἴ65. ΡοΟΘη θη 86 ΟΠ θῈ5 
Βδη οἴ: Π8Π] οἱ σϑηΐθι5 ΡοΘηϊΘηϊα οϑὲ ἀϑ6πθ δά πον ββηπη ἀἰ6Π]. 
ΠΟ ΘΙΡῸ ῬΓΙΟΡΙθΙΙ5. ΘΟΟΙΟ5ῖ86, αὖ ΘΟΥΡΙΘΔΠΙ νἱὰβ βιιἃ5 δά [πϑ{{{{άπ|4, αἵ 
ΓΘΟΙΡΙΔηΐ Ῥ]ΘΠΔΠ ῬΓΟΠΙΙΒΒΙΟΠΘ ΠῚ ΟΠ] Π]ΔΟηἃ φ]ΟΡΙἃ, ΡΘΥΒΘΥΘΓΔΠΐΘΙ ΟΡ6- 
γδηΐθ5. ᾿πϑιΠΠ|ἅτΏ. Εἰ πο} 15 ἴῃ «απ άδη ἀπ 11" 6556, αὐ ἢαΐ ἰ[6 Γ΄ νθ- 
ΒΓΓΌΠ ΟΠ ΔΏΘ6]15 βδηοί5. Βθαΐ νῸ5, 41] ρϑυβθυθγαίῖβ ἴῃ {γ]] Δί ]0Π6, 
{886 5ΠΡΟΓΥΘΗΪΐ τηᾶσηὰᾶ, οἱ 41] ΠΟῸῚ Πρσοηΐ νἱΐδη) βιὰ. πᾶν} ΘΠ] 
ΠΟΙ Π115. ΡΟΙ ἢ] 51.111}, 605 4Ππ| Ποράνθιιηΐ ΠΟΙ ΠτΠ 561 656 Γἃ- 
ἴο5. ΒΑΠΘΥΙ ἃ νἱΐα σᾶ, 4] ηπποῖ ἱποὶρίαπί πορᾶγο ἴῃ ἀἴθθπ5 ΒῸρΟΡ ἢ Ϊ- 
ΘηΐΠΡι.5. Νὰμη ἢΪβ, 41] ΡΓΪΠΠΠῚ ΠΟρΔΥΘΓΙηΐΪ, ΡῬΓΟΡίρου Π]]ΠΔΠ}) ΤΩΙ ΒΘΡΙΟΟΥ- 
ἀἰδηη 5118Π| ΡῬΓΟΡΙ ΠΑΡ αν ΠΘι5. 

(8) 11. Τι διΐθιη π6 ΠΠΘΠΊΟΥ 515 18} 1{|46 ΠΟΛ ἱπογιπη, δ οὗ ἀρηηϊί- 
[ᾶ5 ΒΟΓΌΓΟΙΠ ἰπᾶπη, αἰ ΡαΓρΟηΪα ἃ ρΘΟοδί15 5αῖ5. ΟοΥγρηΐαν ἢ ἀπΐθπ ΘΟΥΓ6- 
Ρίϊοπα ᾿πϑἰα, 51 ἴὰ ΠΊΘΙΠΟΙ ΠΟΙ. [ΘΥῚΒ Τα] ΟΛ πὶ ΠΟΥ] ; τηλ] {ἰἃ6 Δαίθιη 
ἸΠΘΙΠΟΥΪἃ ΠΟΥ 6 ΠῚ ΟροΓαΐαΓ ἃρίθγηδιη. Τὰ δαίΐθη) ΠΤ} 1ἃ5 {ΓΠΠ}] Δ 1065 
ΠΑ] 511 ῬΓΟΡΓΙὰ5. ΡΓΟΡΙΘΙ ῬΥΔΟν ΡΟ 0 η 65 ἀουηι5 (86, ΟΠ ΠΏ πῸΠ 110} 
ΡΟΥ ποῖ ἀ6 ἰρ515, 5684 τϑοοριίαβίὶ οἵ ἴῃ: πθροί 5 ἰὰ]5 ΠΘ(ᾺΙΒ5ΙΠῺ15. ΟἹΤ- 
ΟμΪ511 οἱ 16 ἰηνοϊνιϑί. ϑδ6ά βαϊναθοῦῖθ 60, 404 ΠΟῚ ΓΘΟΘΒ5 δι} ἃ Π60 Υἱνο. 

αὐυοηϊοηίϊνιι5 ἀἰοῦιι5. (ἀοηλ 8. 56,818 9) ογμάϊοίι" Ὑαϊ. 
Ἰαίοί ἴθ Ρα]. (οηϊδοίανα ποϑίσα δἷὐΐ [6- 4) πιαϊογι ηϊαϊϊοῖο γαί. 
εἴἴοπο (οὐϊοῖθ Ρ4]. τοοορία, ἀθοβί 4] 46 ηὴ δ) πιαϊογιηι ναί. 
ἃΡοάοβὶβ 118, 4πᾶπη Παθοτηι5. ΜΙ αί(Π. 10, 0) οὐϊυϊο οπῖην ηιαϊολη, υἱίαηι, οἰ6γ- 
33. 564 αἰϊὰ ποῖος, 4πδιη 116, Θχροβοϊίασ, παηὶ οοορογαΐ. 7, οπΐηι αΐ., Ῥοϑίθα 
ΠΟ4ι16 ἃ ΘΔΓΘΙΏΙΒ. ΓΝ Ῥτδοάϊοαί, παῤιι δι γ». διε}. 
4υϊοιη{π6 βδυβηθηΐ ῬΥΘΘΒΌΓΆΠῚ ΒῈΙΡΟΥγο- 1) φιοπίαηι ποῖ ρογίϊηι! αα (6 ἠ6 

ΠἰΘη ΘΠ. ΤηΔ 5) ΠΊ Οἱ ΠΟΙ 4116 ΠῸῚ πότ ἡ }ἐς ρ. φιοπίαηι ἐΠΠα8, τ αὐ (6 
βαγοτγίηΐ υἱίδπὶ ϑπδη; ἀοβροπάθηί 1. 6. Ρογιϊποηίο5, ποηϊοαϊείὶ γαϊ. 

«ἰηϊπηΐ γἱ δ] 5118 ϑδμϊαπειὶ πορδηΐθ8, 

4αϊὰ οἰΐαμη ἀἴθθιι8. Αἰ }}58. Ἰάθιη ἰαοϊθηΐ, 
αἰν. ϑῖπι. 9, 28. 26. ὕαρ. Π. 1) φιιαο ΡΔΙ. 

2) ρογϑβουογαηΐος Ορογαπί08 {5 {{{1αΉ]. 
19):; γαί. : κε τ ΜΙ 

20) [μορᾶ8 ὁ. Ρ]. ῬηΊηνηι 1. 6. βϑηϊοί. ἘΝ ΠΌΝΩΝ φιιδιιβάαηι δθννο. δ" 

Νά 4] ΠΕΠΊΠ18ΠῚ ἀδπορσδυθυϊηΐ, 115 ΡΓῸ- 9) ΠΟ σου ιΐα Ἰαην Ἠη0. 

[οοῖο πα 114 οὶ μος κατ ΕΚ Ε ΤῊΝ ΠΟῚ (δρ. 1. 1) οἱ Ῥαϊ. Οπᾶπη ᾿δοϊϊοποπι 

ΟΡ5 68. οἱ τ ποτ τη] πο δ, 58] 161} 50} 16 Π ΠῚ 

ὕαρ. ΠΙ. 1) πιαϊογιηι αὶ. ΙΔ πη ἸΧΟΥ {101 οὐ οἱ αἰηια5 5070} ἰμαο (56. ηια- 

Ἠδυμηὰθ ΒΟΙῸΙ ἴαοία οϑι ᾿08]. ᾿ἰφηϊ αἰ οηι). 51. Ταοῖί. ΠΙ. Ηἰβι. 55. Ηἰ τὶς 

2) εἴπας, 864 εἰ οηιοπά οί Ὁ. πο] σα8, θπία αἱηυλίίογο, αἰϊος ἑηιηιμ αἰ νι5 ἡ 76. 

86 οἰ, αἱ Θηιθηάοίι Υαί. 2) ὁογὙρι αι ΡΔὶ. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟ5Τ. 1 
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γ]ΥγῸ. 

ΠΕΒΜΑΙ ΡΑΒΤΟΒ. ΠΙΒΕᾺ Ι. ΥΙΒΙΟ Π. () 

Εἰ 5 ρ]]οἰΐὰ5. ἰὰὰ οἱ 5: πρα ]Γ]5. σΟμ ΠΗ 14 βαϊναπι ἰδοϊθηΐ 6," 5ἱ 
ΡΟΙΙΏΔη56Ι 5. ΕΓ ΟΠΠΏ65. 5Ά|γ085 [Δοἰθηΐ, “αϊοιηαα ῃαϊιβοθιηοάϊ ορογαηίαγ, ὃ 
οἱ ᾿πηργϑαϊαηΐαν ἴῃ ἱπηοοθης ἃ οἱ ΠΡ] ἀ{6. 
᾿πν]θβοθηΐ Δάν ΟΓΒΙ15. ΟἸΏΠ65 ΠΘ(.Ι 5, 10 

ΗΙ, «4 Παϊιϑιηοάϊ βαπίΐ, 
οἴ ρΡϑυηδηθ ) ηΐ [ἢ υἱᾶ πη δοίθ ΓΠ8 1]. 

6] Ιο6 5. ΟΠΊΠ65, (αὶ ΟΡΟΓΔηΐαγ Πιβ. 1 ; ΠΟ ΔΒ Θ ΠΡ 5416 ἴῃ νἱΐδπη 
δοίθγηδη). δΒΙσΘα5 δαΐθια : θοοοῖ 
ἰΐθγιιπι παρὰ. ̓ 

τηᾶρηὰ {Γι Α[ϊο νϑηϊί. 
ΡγΡΟρα οϑί θοιηίηαβ Θοην ΓΘ 115, βιοαΐ βουιρίαμπη δϑί ἴῃ 

δὲ ΠῚ νἀ θίαΓ, 

Ηρ! άδιι οἱ Μοίλ],᾽5 αὶ ναιοἰπαϊ! σαμΐ ἴῃ 50] ΠΠπάἀϊπ6. ρορα]ο.ὅἡ 

(ΑΥΊἸΝ. ονοϊαίαπι ἁαΐθηι 6ϑι ΤΠ], [γαῖ 65, ἀΟΡΠΉΙ ἢ 1ἦ ἃ ἰάνθη βρθοῖοβο 
αἱ ἀϊοθηΐθ τη] 1: (ἀπαχῃ {ΠΠ|ᾶτὴ, ἃ 4ἃ ΔΟΟΘΡΙδ(1 ΠΠ06]} χη, (πιᾶπ| Ραΐᾶ5 6556 ζ΄ 
Εἰ δρὸ ἀἰϊχὶ : ,ΒΙ θυ απ. “ἢ 
Ὠοιηϊποῖ. Εἰ ἀἰχὶὶ πα] ]: 
ΘΓΡῸ 8Πι15 6ϑἰ 7 

[1 

ΕΓΒ, 

»Οποηίδη ,΄ 

᾿η4π||, 
ΘΟΟΙαϑα [6] 

ἰη{π|ΐ, 
ἈΠΕ: δἱ ΡΓΟΡΙΟΥ {Π|Ππ| τηπάτι5 ἴδοίιι5. Θϑ5ι. 

ΟΠ 651... (Οὐὰθ 6ϑὶ δῖρο,᾿ 
αϑ5ι.. Βι αἰχὶ δὰ Π|ὰπὶ: ({πᾶΓ8 
ΟΠ ΡΓμἃ ογθαίᾶ δϑί,ἤ, ἰά60 

Ροβί ἢδθο δπϊθῃ ν᾽ ΟΠ Θ Τὴ 
Ὑ] 1 1ἢ ἀθπη0 Πη6ἃ, οἱ νϑηὶϊΐ 1Π1ἃ ἃπ5, οἱ ἱπίθυγοσανιὶ τη6, 5ὶ ἰᾶπη [{06]- 
Ιπτπὶῷ ἀδάϊβθοθιη θην θα. 

(ἸΘ 6 η5᾽} 
ΟΟΙΩΠΊΟΠΘθΙΐ νἱάἀπὰ5 οἱ ΟΥΡΔΠΟ5. 
ΒΘΠΙΟΥΒΙ5, 4] ργδθϑιηΐ Θοο] 6516." 

Εἰ ΤΟΒΡΟΠαΙ : δάμπαο θη. 
Ὅθ6 6. [δοίβι! ; ΠᾶΡ60 οπὶπ «ιυδοαπη γοῦθὰ δάσο ρὗ {6 ], 
ΘΟὨΒΙΠΠΙΠΔΥΘΓΟ ΟΙηΠἶα γΘγθὰ, ἃρογίθ βεϊθηία 0" δἰ θοί 5." 
ἄπο 8 [106 1105, Θὲ τη 65. ἀπὰπῃ (Ἰοπιθη, οὕ ἀΠῸΩ ἀτγαρίδθ.᾽" 

ἴῃ Θχίργαβ οἰν ἰαΐθα: {ΠΠ1 ΘΠ ΡΘΡΙΠ 5511Π 65. 

Αοὐ 114 ἀϊχίι: 
ἀσμη διιίθ πη 

ἘΘΟΡΙθοὗ ΘΓΡῸ 
Μοὶ ἃ αΐθ 

αγαρίο᾽ " δαΐθπι 
Τὰ διΐίθη) ἰαρθ5 ἴῃ ᾶρ οΟἰνίαΐθ οἰ] 

Ἐς φάψεις, δύο βιβλία, καὶ δώσεις ἕν Αλήμεντι, καὶ ἕν Τραπτῇ. 
Καὶ Τραπτὴ μὲν νουϑετήσει τὰς χήρας καὶ τοὺς ὀρφανούς. 

8) οἱ πἰηιΐα οοπποηΐία ἢδε ϑαϊυτηι 
]οσογ 16 Ὑαί. 

9) ΕἸ οπῖηος βαϊυιηιν Γαοϊοὶ --- “ορονγα- 
{) ναί. 

10) ἡπυαϊθδοι αὐύυθγϑιι8 οἸ θην, π0- 
φιλίίαηι ΥὙαϊ. 

11) αϑϑιη) 10. «56 ἴπ δἰ οΥΠΉὶ, 
γαῖ. ΜδοΙῖβ Ρὰ]. θοὴν ρορίϑιμν! ἐἰδαιιθ ἴῃ 
βαθοιίηι. 

12) ῬΙχοεῖί ΓΟΥβδ ἢ ]Πψαΐβ: ΡΟΥΒ οι 0 
Ἰηδίαϊ Ρουηᾶρηα, (πἰ ἴῃ - ἢ 46 ΡΟΙΙΠΔΠΟΙΟ 

ΡοίοιΟ Ὁ ἀΐοος ατίθην ἡναρηα θο06 Ὑαί. 

18) ΒοΙΠοοῖ Τροία ΒΡοηβιοηΐθ5. (ὁ 
τ βου οου αἶα αἰνίηα, 4185. (θη θυὸ Δ ΠΡ οἱ 
1106} ἀΡΟΟΎΡ 5, 51} ΕἸ δαὶ οἱ Νοάδαὶ 
ΠΟΙ ΪΠ6. ΟΟΠΒΟΙΙΡίι5. οι. 

14) 5ογίρίιηι ἡ ποῖα οἱ ἡ ποῖα γαί. 
βίου η. ῬΡΟΡΠΘίδγιπ ποιηΐηα Νιμη. 11, 
20. 27. ἴῃ ἨοΡγᾶθο οἱ ἴῃ γαυ]ραία 5πηΐ 
ΕἸάαὰ οἱ Μοάαὰ (οἱ. ΠΡ ΔΡΟΟΓΥΡΊΗΙΒ, 
(Ϊ ΘΟΡῚΠῚ ΠΟΠΙΪΠ6 [ΘΓ αΐα1, ἰὰπὶ ἀϊὰ 
ΡΟ. Οἷς ΒΑΡυΙ οι (θά. ρῥβοιάορίρτ. 
γΟ ΤΟ], Ρ. 801 54. ἴῃ Νίοορ μοῦ ϑομο- 

Κλήμης 

τηϑίγϊα ᾿ηνϑηϊ αν ΠΡ ᾿Ἐλὰδ καὶ Πωδὰδ 
ἃ0 ποίαίαγ οχ 400 5110 Πὶ5 οοπβίασο. ᾿Ελδὰδ 
χαὶ Μίωδὰδ εδ5ἰ ἴῃ ϑγπορϑβὶ Αἰμαγδβὶὶ, 
ἴῃ Ρᾷ]. ποία! οἱ ηιοάαί. 

ὧδρ.. ᾿Υ. 
ἀογηιοηίο γαῖ, 

2) Νοη ἰηάδ βϑααϊίαν, Ηδυπηδῖὴ ΠἰθΓῸ5 
ὨΟΒΙΓΟΒ ΒΙΒΥΠΠΠῸΒ 16 ρββ6. (οί! ουῖαβ μρὰ- 
ἰαΐ, ἴῃ αγᾶθοο Θχϑί 1558 προφῆτιν, {δ} 
Ἰαϊϊηι5 ἸΠίουΡ Ο5. νου δεέψίϊαηι:; 5ϊουί 
ἰηἴγα 111}. Π. Μαμῃά. ΥἹ. ἀγγέλους 'Δοηῖος 
το αἸἀ1ι. 5οὰ 51 βιρτα 15. Π, 1. (μηιῖς 
Ἰοβϑηάμπηι 65... οθυΐὰ 5815 δϑί οπιδᾶ, 4876 
ΘΙ Πἃ5. ΔΠΙΠ) ΘΙθγ}] 8 Π 6556 ΘΟΠΙΘοΟΥΪ. 
(αἰ. Οοη. 

8) φιιθ θγη0 65εἰ Υ͂. 
4) Ομιοπίαηι οἠιη μην ῬΥῖου ογοαία 66 

ἐπι! αι. 1 ΟἸομπθηβ ΑἸ οχαη πὰ θοο  6- 
5] πη ΟΟΟΙ ΘΒ 6 ΠῚ. οἱ (θυ γθβίγοιη ἀἰβοθγηϊ,, 
᾿ἴἰὰ οἱ Ποιὰ: οἱ θοοϊοδία οοϑ  θϑίϊβ 
ἀααβδὶ Αθοὴ αἀυϊ ἀλη) οϑί, ρυπηὰ Ποὶ οσϑὰ- 
ἰπγὰ, Οὐἶ 5. σΡαίΐα τη ογὐθαΐαβ. οϑί. 

αἰ, Ἀοίδο, Απίδησε οἰςο. Ρ. 612. Νοί. 42, 

1) Πουοίαίην 65. Κγαΐτος 
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Νὰπι 51Π|} 1085 οἱ τηθ]ία ἃ ϑιἰπρηϊὰ (πᾶ, παρ᾽ ςαἰνανθυιηΐ (6. Εἰ 5ὶ 
ΡΘΥΒΘΥΘΓΔΥΘΙΊΒ, ἰὰ οἱ ΟἸΏΠΘ5 Βα νΠ Ρ, 4ἱ οδάθιῃ ἃσπηΐ αἱ διηθ]δηΐ 
51η6. ΤηΔΠΠ|ἃ ΟΠ 5.1} ]1οἸ416. ΤΆ]65. ΗΠ] νἱποθηΐ ΟἸΏΠΘΠῚ ΠΟ(αΙ πὶ οἱ 
ΡΘΓδηΘηΐ [ΠΩ ΥἹί8Πη) ἃδίθ πᾶπη. βθαϊὶ ὉΠη65, (αΐ ΟΡΟΓἃπίαν {5 {{{18Π| ; 
Π0ἢ ΡΟ ἀ54π6 ἴῃ βθουϊαμη, οἷ ἁπίθιῃ : τηᾶχίμηᾶ 6666 {ὙΠ ] {10 
ΒΌΡΟΥ νη. δ᾽Ὶ ρ]δοιοῦς {Π0], ΠΟΘ Τιπ ποσαγὶ8. [αχίὰ δϑιἤ Ποιηίηιι5 ΠΪ5 
{πὶ Θοην θυ α πη 1} ἃἀ ᾿ρβιπη, «πθιηδάπηοάμπι βου ρίη οϑὲ ἴῃ ΠοΙ αὶ οἱ 
Νοάαι," «πὶ ργορἢδίανογιηί δὰ ροραψ ἴῃ ἀφβθγίο. 

(1Υ. Ἀονοϊαίιπη οϑὲ ἁαΐθιῃ τη ῃἱ, [Γαΐ Γ6 5, ἀου πη δηὶ ἃ ᾿πνΘη6 ΒΡΘΟΙΟ50 

{ΠῚ} 100 ΤΠ: 1Π|8 πὶ 56 ο ΓΘ, ἃ 4πἃ ᾿ΠΙθγαμη ἃροδρίϑίϊ, αι πη μαΐᾶ5 6556 
Ετ δρὸ ἀϊχὶ : δι .}} αη. ΕΥΓὰ5, αἰΐ πῃ]: ΠΟ 68 ϑ|0}1ἃ. Εἰ δρὸ ἀϊχι: 
(15 ΘΓΡῸ εβϑ Εἰ αἱΐ μὴ}: δοοϊοϑίὰ δϑί. Εἰ ἀϊχὶ οἱ: {γα βϑηϊον 
Εἰ ἰἷΐ' τῆλ: ΦΙΘΠΪ ΠῚ ΓΙΟΥ͂ ΟἸΠΠΪ ΠῚ οΥΘαίἃ Θβῖ, ργορίογοα βϑηΐοῦ δϑί, 60 
(υσὰ ΡΓΟΡΙΟΡ ἰρϑᾶπι 560. } 1Π} ογθαίαπι 68. Ῥοβίθα ἰΐθγαμη νἱβίο θη υἱάϊ 
'ἰπ ἀοτηῦ πι|θᾶ : γὑβηϊδ {Δ 56 η 10 οἱ ἰπίθγγοσαν π|6, 81 ΠΡγπὶ ἀθά 5561 

ῬΓΙΟΥ 5 Θοο]θβίαθ. Εἰ ΟΠ] ΠΘΡΆΘ5ΘΠ 1Π6 οἷβ ἀδά 556, αἷΐ τ πἰ: θ6η8 
[οοἰβίϊ ; πᾶ] 60. δαίπη" ΔΙ 4ὰ νουθα ἀἀάογο. (πὶ δῦρο Ομμηἶὰ γογρὰ ἤΠηΐθΓΟ, 
ΡΒΡ (6 ποῖα ἤδηὶ δἰβοίϊβ. ΕΓ βοῦϊθα ἄϊιος. ΠΡΓΟΒ: ἀπ τη 65. ΟἸ πη θη," 
4πρθῖη Βουρίαπη τ οΐ ἴῃ ἃ[1ἃ5 οἰνι[[658. 

Τὰ δυΐθηῃη ἰορὶβ Θὰ [ἢ ἰβϑία εἰν 86. ΟΕΠῚ ᾿πο πο ηϊἢ νἱάπια5. οἱ ΟΓΡ ΙΔ η05. 
111 δαίθη, τὖἕ ΞαρΓγὰ ἀϊοίαχμηῃ 65, 

56 ποῦ θα5. οἱ ΔΙ ΟΥθ 5 παΐι ΘΟΟΙΘςΙδ6. 

δὲ πέμψει εἰς τὰς ἔξω πόλεις. 
τῆς ἐκελησίας. 

ἈΔῚ ΙΔομηδηηὶ ϑβθηίθηία (ρΡ. 80.) οἴημθη- 
ἀαίυν. ἢ. ΜΙΝ φαϊάθμη ποὰ 46 ἰθΠΠΡ 16, 
56 ἀθ δχοο ! οπα δαοίοσομι τπ040 ἢε- 
Ῥγδθοσαπὶ ἢἷς ἰοααὶ νἱἀθίισ. ἴῃ τππ60 
4πρρὸ οὔθαπᾶο ομμηΐα οὶ οοπβιϊΐα δὰ 
δοοϊθβίαιη βρϑοίαρθαηί. Οἴν, Ἐρ. Βαγηδθδθ 
ο: 1. ποῖς. 25. 

6) Ουἱ ργαρϑιΐ ἘσοΙ οβῖδθ, υἱάδ ἰη γᾶ. 
6) [τὰ Ὑαί., Αἱ νυ]δ. ᾿ 
1) αὐϊοογο γαϊ., αὐίογο ῬᾺ]., Θαΐ06076 

γαὶσ. 
8) αὖ οτι. Καί. 
9) Τίὰ γαΐ., οαάδθιι οομηβί σι οἴϊο ἴῃ Ρᾳ].. 

δὲ βΈρΓα ὁ. 1. Αρεῖρο ---- τοβεϊμιο5. Ἀραά 
ΕΔ}. 81. οἱ (οἱ. ϑογίνοβ. [π46 ἃ δον 6 5616 

ρροϊοςῖαο Ἰοοϊίαν ταθοα ἴῃ Οερ. ΡΏΙ]ΟΟΔΙ. 

α. ἴ. δχ 11}. 1Υ̓͂ ο. 3. 46 Ρχηΐπο., ἀηᾶ6 δα- 

βου ρβιηιβ. Νοαίγαμι Π106]}ΟὙπὶ Ἠ ΘΡΙΏΔ6, 

Ροβίχαδιη οἸηπἶὰ γουθ᾽ αΐα ΠΥ Ἰηΐ, ΒοΡΊθ η- 

ἀογιηι ἃ 60 ἀϊνουβιιπ 6556 Οὐδ 40. 4116ΠῚ 

αὔπας πίε οοι]ο5 Παθότη58. 51. ΘΗΪΠη 

ΠΡ Ι Πάπα ἰμ 6} ΠἸσοτοῖ 0 πο ΠΠ]16 6. ἃ0- 

οδρίάπι, αἰδηάπτη οἱ ογαΐ υ υθῸ 650} 1} 678 

αἱ βυρτὰ 6. 1. Υἱ4. ρου. 1, 11. ΟἸειηθη- 
ἴθπὶ Ποπηδπατη μἰὸ τϑϑρίοὶ ογθάπηϊ. ἀγαρίθ 

Σὺ δὲ ἀναγγελεῖς τοῖς πρεσβυτέροις 

δϑάα8 ἃς (]διηθηβ Πά 6 1115 ΠΟ ἰββι πη 6558 
ἀοθοθαί, οὐ ῬΙΔΘίο ΠΟΘ η δἰπβ ὨΪΠ1]} 
αἰϊπ 4 Ποιῆδο ἱπα! οίαν. ϑδαηί, αὶ ἀϊὰ- 
ΘΟΠἰββᾶηι, Ὑ6] ὙἹ ΠΡ ΠῚ» οἱ ΟΥ̓ ΔΠΟΓΌΙΩ 
ῬΙΓΔΘΒΙ46ΠῚ, Υ6] ᾿ἰρϑῖιβ Ηθυηᾶθ ἸΧΟΙΘΠῚ 
[556 θᾶπὶ ΟΡ᾿ ποηΐτ. Οὐρηοπηθη ἀγαρία 
μαπὰ ΤᾶΓΟ ΟὔΘΟΡΡΙ 1 ᾿Π5 ΣΡ ]Ο ἢ θι5. [8-- 
Ρἰά. ; ἀρυὰ ταὶ. 484,4, Μαπιογοῖα (γαρίδ. 
ΑἸΠῸΣ πᾶγγαΐ Ραὶ. 

10) φγαρραίε γαί. 
11) ΜΙΗΟ οὐφο οεἰοηιοηίὶ Ρ. ΜΙΐοὶ αἰι- 

ἰογῃ, ΟἸοηιϊοη5 Ὑαϊ. 
12) φγαρραίε δαί. 

9) παθς Ῥᾳ]. Εοχίθ ξεξ μαθοο, (ἰν, Βοηίΐ- 
ἴῈν δα “Το ἈἌΒΟΡΥ, 1.000. 

4) "ιοὶς αἰτΐοηιν πιαφίηιο. Κθοο ἰσιθιια- 
(10 βιὐρογτυοηὶί ἰδὲ δὲ ρ]αοιον ἐἰδὲ ἐ[Θγιίηι 
ποφαῦθ ἐμδία ([πἰΐ ἐμα α) 65 αὶ. 

5) ἐπ μοϊάα! οἱ ηϊοάαί: εἷς Ῥα!. 
(δΡ. 1Υ. 1) ἀδαϊςδοηι Ραὶ. 
2) Ροϑί δηΐηι ἴῃ Ρα]. Ῥσόη. ηϊ6 Π1Π60]8 

Βα θηοἰδίαγ, 
9) Ηος Ιοοο ποβηα!]ὰ δχοϊ ἀθυπηΐ. 

4) πιοποναπί οἱ ἱπίνα οἰυΐέα (1{4}106} ΡΔ]. 

2 
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ΥΙΒΙΟ ΠΙ. 

6 (ρὶμηιρίνανί5 Θοοίοδῖαθ βἰγιοίαγα οἱ υαγιϊδ Πιοηνίιηι ὙΘΡΥΟΘΟΥ ὑηι 

ογαϊηϊθειιδ. 

(Α}1. ὙΙΊβῖο, 4πᾶπη νἱ 4], [γαΐγοβ, υἱβίο [8 }15. δναΐῖ. (ὑπ Θ᾽ Π556 1 ἴγθ- 
{πθηίο 1, οἱ ργθοαί5. 6556 1) ΟΠ ΠῚ, τ 11} οβίθηάογοΐ γϑυθ] [ΟΠ ΘΠῊ, 
4π8πι| ΡΟΙ ΠΟ 5. οϑὶ οβίθηθῦο ΡῈΡ ἃπππ) ΠΠ|ΠᾶΠ|; οδάθπὶ ποοίθ ἀρρᾶγα 
τ} ἃπτι5. 1Π|4,᾿ οἱ ἀἰχὶς τὴϊῃῖ: ,ἀποηΐδπι 516 ἰδηριο5. οἱ 50]]1οἰπι5. 65" δά 
Β0ΙΘη ἀτπιπ ΟἸΏΠΪἃ, ΥΘῊΪ 1 ΔΟΤΡΙΠῚ, ΠῚ νἱ5, οἱ οἰγοᾶ ΠΟΡ8Π βθχίδηη ΤΠ ΔΗ ]- 
ἰβϑίαθο τη6 {{0], οἱ οβίοηδαμι {ΠῸῚ {6 οροτίθαί ἰ6 νἱάθυθ'. Ἐορᾶνὶ {ΠΠ8Π|, 
ἀἸΘΘη 5: ,ἀογη πᾶ, ἴῃ 4τι6 πὶ Ιοοη ἃρτὶ!ς.ς Ο{Π0]1,{ ᾿π4α1ΐ, ,νἱβ, οἱ ρα. ἸοΘαμη 
θόπππι, βθογθίμπῃ.. Απίθιδμπι δαίθπ ΙΟαπ| σΟΟρίββθιη οἱ ἀἴοθγθ οἱ ΘΠ), 
ΔΙῚ τα Π] : ἐνοπίᾶπι, αὶ γἱ8.. πὶ οΓρῸ, [Γαΐγθβ, ἰπ ἅρῖο, δἱ οββουνανὶ" 
ΠΟΓᾶ5, οἱ νηὶ ἴῃ ἰοσιμη, ΠΡ0ὶ σοηβίϊπϑγατηἦ οἱ νϑηΐγο. Εἰ νιάθο 510 56]- 

Ἰΐαπι Ροβί(απι ; ογᾶΐ οουν 6] ΠἸΙπϑὰπὶ, οἱ ΞΈΡΟΙ Πἰπίθαπι Θχρδηβαμη ΘΓ - 
51 Π|1Π|. Ὑιάθηβ ᾿ᾶθο ροβίία, οἱ ποθι πο ΠῚ 6586 ἴῃ ἰ0600,ἷ 5ἔπροια οοθρὶ, 
οἱ ΘΡΠΠ1Δ πηθὶ ΘΧβαΡΓΟχογπαηΐ, οἱ 4πᾶϑὶ ΠΟΡΡΟΥἧ τη6. ΘΟΙΙΡΓΟΙ ΘΠ, οἴη 
6556) 5015. ΑΟ" τὴ6 δυιΐθηι ΓΘΥΘΙΒΙ15, οἱ τηθηογᾶίι5 β]ουὰπὶ Ποὶ, οἵ 
δοορρία διάδοϊα, ΡΟΒ1{|5 σΘη 5 ΘΟΠΠίΘθαΙ Π60 ᾿ἰΘγ ἢ ρθοραίᾶ, 4186 
ῬΓΪὰ5. Βοοθ νϑηϊὶ ΠΠποὐ ἡ οαπὴ ᾿πνθηΐϊι5 56χ, 4π5 οἱ δηΐθ υἱάθγαμι, οἱ 
βίοι ροϑὺ τηρ᾽ οἱ ἃπάϊοθα! π6 ογδηίθηι, οἱ δοηῇίθηίΐοη Ποιηΐπο᾽ ἢ 
Ῥοοοαία τ6ἃ. Εἰ ἰδηρθηβ 1η6 αἰϊχίί : ,«ἀ65:η6. ἰᾶπΠ) ΡΓῸ ρθοραί5 {πὶ ἰδ η- 
ἴὰπ| ΟΥΆΡΟ. Οτὰ οἱἦἦ ῥγὸ ἰπϑι{{1πΔ, αἱ ἀσοὶρίἃ5 ρᾶγίθπι 6χ θὰ ἰῃ ἄοπιο ἰπ8.ἡ 
ΕΓ οὐχὶ 6 ἀθ ἰοθο, οἵ Δρρυ ΘΠ χηδηππὶ πιθᾶμῃ, οἱ δἀάαχίΐ πὸ δὰ 
510 56}ΠΠπΠ|, οἱ αἰ 1115. Ππαν ἢ 1}}115 : οἱἱ6 οἱ δ ἤοαίο.,. Ροβίαιαπι δυιΐθιη ἀἰβ8065- 

ΒΘΡΙΗΐ. ἰπνθη685, οἱ ΠῸ5. 50]}1 {πἰπλι5,᾽ 5 αἰΐ τ}: ,5646 Ποῖος. ἢ ΠΪοῸ εἰ: 
»ἀΟΙΠΪπᾶ, 51Π6. ΒΘΠΙΟΥῈ5. δηΐο βθάογ οΟποά {ἰ0ὶ ἀΐοο,Κ ἱπαχαϊΐ, ,.5646.Ὁ ὃ 
(Ἰπηαιι6. ν 6} ]8 πὶ βθάθυα δά ἐἀθχίθγαπιὶ ρᾶγίθιη, ΠῸῚ δϑί ρμᾶββα,7 564 ἃπηι- 
θαΐ ΠΏ] πᾶ, αἰ δ 5] ἰδ γᾶπη ρᾶγίθπ βθάργθοιη. ᾧὕορίίδηΐα ἃ ΘΠ ἶ ἢ ΠΙ6, 
οἱ τηλοδίο οχἰβίθηίθ, {04 ΠΟῚ 5ἰνὶΐ π6 δὶ ἀοχίγαμἶἧ ρᾶΓίθπι βϑάθγο, αἱϊ 
Τ2}}}}: «Ἁαϊὰ τηδοϑίαβ. 65, ΠΟΡΙΩἃ ὃ ΠΩ 0115, {πὶ 6 δά ἀδχίγαπ, {ΠΟστὴ οϑι ἢ 
411 Δ ΠῚ ΠΊΘΙΙΘΙΏΐ Π ΘΠ], οἱ ρᾶ551 βιηΐ σιιδὰ ΠΟΙΙΪΠΪ5. δἰπι5." ΤΊΡῚ ἀαΐθηη 
ΒροΓοϑί τ] πὴ, τὖ οὐπΔ 1115 5θθαβ. ϑίοαΐ ᾿ᾶπ65, ἴῃ 5ΠΗΡΙΙΟἰἑαΐα. ἰπὰ 
ῬΘΠηΔΠ6, δἰ 566 }015 οἴη 1115, οἱἤ ἢ φαϊοιηᾳαα [που πί ορογαιὶ Π]Οσ πὶ ΟΡ οΓᾶ, 
οἱ ΘῈ. Ππ 6.1 4πὰθ 1ΠΠῚ σαϑιππθυ τη ἡ 

(Α)Π. Ῥῖθο οἷ: ,ἀομπηΐηα, ν ] 161 βοίγο, 4186 βιιβιππογαηΐ.  «Ααάὶ,( ἰη- 
(πΐ: οἴοΓὰ5. θοβίϊαβ, Παρ Π1, ΘΑΓΟΘΓΟ5, ΘΓ 65, οαπμδᾶ ΠΟΙΙΪηἶ5. οἰπβ.7 ΡΓΟ- 
Ρίθ Π0 6 ἸΠΟΓπῚ ϑη1 ἀθχίγὰθ ρᾶγί6 5. βαποι 115, οἱ αἰ 545 ραιοίαν ἢ ρΓο- 

γί5. ΠῚ. 1) ἀρραγηιῖ πηι ἡἰϊα απι5 Υ αἱ. 1) διρην Ἰοοιη, Ῥ. ἰοοο Υγαϊ. 
2) φιιοηϊαηι 50 Θρδη)5 68 οἱ 5οἰϊϊοϊίιις 8) Πογγὶριαίῖο Ὑαί. 

γαΐ. ΒΙΠΉ 16. Εβαάγαβ ([Υ̓, 9,20.) ἴῃ οαπη- 9) αριια γαϊ., ᾿θ]ά6πὶ φἰοτῖα Ρ. φΙογίαηι. 
Ρπη ΑΓΔ.) ποπιϊπαί πη τηἱ {{{π|ν, ΥἹἱά. 1ἰἃ Ρδοοαίονοβ οἱ ροθηϊ θη πὶ ἀρϑηΐοβ 
ΤΔομηηδηη Ρ. θ8. ΟΓΆΓΘ. ΘΟΠΒΙΙΘΥ 556, ΟΟίοΓῸΒ. βίδηΐοβ, πιο- 

3) οἱ ἁἀ 41 Καὶ. ἷ ποί Ποῖ. 
4) την) οΥ. γαί. 10) ΕἸ δοθο υϑηῖϊ ἐνὶ γαὶϊ. 
Ὁ) οφηηιαυὶ δαί. 11) ογαγπίοηι μοβί ἤι6 θχο!ϑὶ ὁ. γαΐ. 
0) οοπϑιογοηι αὶ. οἱ ΕΔ}, 51, 
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ΥΙΘΟΕΙΟ ΤΕΚΤΊΑ, 

(8}1. βίο, «παι νἱάϊ, [Γαΐγοβ, [8115 δϑί. (ὑπ ἰδ απ 5561 [γθααθη- 
[6 Θ᾽ τοβθάββθῃμ ΠΘ.π, τπἰ ΤΠ ΓΘνοΙαγοί νἰϑίο πη 61), 4πᾶπη ΓΟΡΓΟΙἰβογαϊΐ 
ΜῈ ΡΘΙ 1ΠΠ|8ΠΔ| 5ΘΠΙΟΓΘΠ, ἴῃ ἰρϑδᾶἃ ποοίθ ρᾶγα τηϊῃὶ {Πὰ 5610. οἱ αἱΐ 
ΠΏ}: 4 510. ΡΘΙΒΘΥΘΓᾺΒ. ἰΠ ΟΓΑΙΙΟηΠ6. οἵ [ἰἃ ἀγσιίαβ. 65. Δ οΟςποβοθηπὰ 
ΟΠΠΪἃ ,), ΥΘΩΪ ἰῇ ΔΡΤΙΠῺ, ΠῚ τηὰν]5," οἵ οἰγοὰ ΠΟΡΔΠῚ Φαϊηίλπι ΔρΡρΆΓΘΡΟ 
101, οἱ οβδίθηἀδιη [0] «πὰ οροτίοί 1Ἃ6 νἱάθγθ. [πίρυγορανὶ θᾶπὶ ἀϊθθη5: 
ἀομηπα, ἴῃ 40 ἰοο0 ἁργὶ ὁ Εἰ αἱΐ τὴϊῃῖ: πρὶ ἰὰ ν]8. Εἰ οἱ δρὶ" Ιϑοιηὶ 
ΒΟΠιμη, ϑθιηοίπμη. Εΐ δηΐθαπᾶπι) ἀἰσΘΓῸ ΠῚ οἱ 46 Ιοθο, δἱΐ τϊῃὶ: γυϑηΐο 
101, ΠῚ νἱ8. Οὐχ ΘΥΘῸ ὙΘΠΪ556Π), [γαίγο5., ἴῃ Ιοθ0 ἃργὶ {ΠΠπ8 ποτὰ ορ- 
Ρογαμὰ, 516! ῬΓΟΙΏΙΒΘΓΔΏ 116 ὙΘΠΙΕΠΓΙΠΙ, ΥἹΔῚ 5 ΔΙΠΠΠΠΠῚ ρΡοΟβίϊ]η ΟΡ 1- 
ΠΘΌΠῚ, Θἔ ΒῈΡΓὰ 50 ΔΠΊΠΠΠ ΘΘΡΎΠΟΔΙ ΠΙΠΘ1Π1, οἱ ϑιρΓὰ ΒΟΔΠΠΠΠΠ ΒΘΡΑΓΒΈΠῚ 
ΘΓ πππ. ΕἸ ΟἿΠῚ ν᾽ 586 ἤᾶθο [ἃ ρμοβιία οἱ πα]]ὰπὶ ἰδ άθιη ῥγδο- 
ΒΘ ηΐριη, ϑίπρογαίαβ ἴδοιβ 50Π| οἵ ἰγοη0 πη6 ΠΑΡαΪΐ 50] πη, οἱ ἀρ! Π| 
[161 5ἰθίθυηϊ,, οἱ ἔτσι άπι5 ἰδοίπι5. ση. Εἰ απ ἂρ π|6 ΓΘΥΘΓΒι15. [π|5- 
561ὴ δ΄ ΙηρΙηὐ απ5 σγαΐίδθ Π6ὶ, ΘΟΠἢΠΥΙΠΠΔίι15 501, οἱ ροϑαὶ σαπιᾶ πηθὰ 
οὐ σοθρὶ ἰζθυ πὶ ΘΟ ΠΟΙ Π60 ρροοοᾶία πηθἃ. Εἰ οαη ἰοίρίθδοί τη6 1Πὰ 
ΒΘΠΙΟΓΡ, ἃἰΐ τ 1Π]: 5116 η{1Πππὶ ᾿ὰ 6, οἵ ῬΓῸ ρθοοδιῖβ {π|8. ΠΟ] ἰΠΙΘΡΓΟΡΆΙῈ ; 
ἰηΐογγοσὰ δαΐθπη 46 {ιϑι{|ἃ, υἱὖ δροὶρία5 ρᾶγίθιη ὃχ ἃ ἴῃ ἄοιηο ἰπὰᾶ. 
Ε{ Ἰογανδ 16 τηᾶπὰ 5ιἃ οἱ ἀυχιί τη6 δ ϑοδῃηητιη), οἵ ἃἰΐ ᾿πνθη]θιι5 : [{6, 
ἀραϊποαίθ. Εἰ οὐ γοοθϑϑίβϑθηΐ ᾿πγθη 65, 5015 ΠΟΡῚ5. ἀδγο οι 5 αἱ ΪΠ]: 
βΒοάθα πἴο. Εἰ δρὸ ἀἰϊχὶ εοἱ: ἀϊῃηϊ[6, 56η10,ἦ ρυπηο βθάθγθ. Εἰ αἱϊ 
ἴῃ}: «αοα {ΠῚ ἀἴοο, ας οἱ βθάθ ἴθ. Ὑοϊθηΐθ δυΐθηι 1Ἰη6 566 γ6. ἰῃ 
Ρᾶγίθ ἀδχίγα, ποὴ ῬΘΓΙΏΪδΙ ἢ τ, 564. πη πὰ ΗΠ τ] ῃϊ, αἱ ἴῃ 
Ραγία βἰπιβίγα βθάθγοιῃ. θιβριίδηΐθ ἃπίθιη πη οἱ ἰγἰδία [οχἰβίθπίθ, 4π0- 
ΠΪΔΠ ΠῸΠ ΡΘΙΙηἰβιϑϑοῖὶ Π6 ἴῃ ρᾶγία ἀθχίγα βϑάβθιρθ, διΐ τ1Π1: {5 Δ} 15. 
αοπίαπη ἴῃ ρᾶγίθ ἐοχίγα πὸη 5θάἀϊδίι ὁ ΑἸΤΟΓμῚ ἸΟΟ5. ο5[: ΟΡ], 6] 
ἰᾶπη Ρἰασαπθογιμί Π60., οἱ ρᾶ551 51η} ῬΓῸ ΠΟΙΉΪΠ6 618. ΓἼΡῚ δαΐθπ τη} [ἃ 
Γοβίδηϊ, π΄ οἴη 1ρ515 βθάθᾶβ. 864. “αΘΙΠΟἋ0. ΠΙΔΠ65, [ἢ 51ΠἸΡ}|1ο]16 (πὰ 
ΡΟΓΙᾶΠ6: οἱ 5646 }}15 ΟἸΠὶ 6ἷ5. ἰὰ οἱ ΟΙΏΠ65, ααϊσαηαθ ἰθοογηΐ, αἀοά 
111 ἰβοθγαμηξ, οἱ ρᾶβ81 ἰπουϊηΐ 6ἃ, (πὰ Ρᾶ551 50ηΐ, 

(8) 11. Εἰ ἀϊχὶ οἱ : ἀοιηΐηα, ν ]θ θΠ| 50 1Γ6, {86 ρΡᾶ581 δηΐ. Εἰ δἱ 
ΤΉ}: ἃπ4ϊ πᾶπο: Π{ἀρ6}18, ΘΔΓΟΘΓΟ5, {γι {{{45 ἸηᾶρΡηΔ5, ΟἸἼΟΘ5, 65.185, 
ΡΓΟΡίοΡ. ποιηθη Π6ῖ. [460 ἰρβοόῦιῃ) οϑί ρᾶγβ ἀθχίγὰ βᾶπο  ΠοΔίΙΟ 15, οἱ 

12) Ρδο δαί. 21) μὲ Υγαΐ. 
18) δὲ οπη. γαΐ., τάρηη τ αὐοΐρὶθ8. 22) οἱ ἀδθϑί ἴῃ Ὑαί. 
14) ῥαοίὶ δι Ναΐ., οοηϊπποί. αὐ έθηι (δρ. Π. 1) γοῦο. ογμ068, σαιδα πο- 

δηΐθ. ΟἸΗΪβ88ἃ. ηνΐηῖδ θῖι5 465. ἴῃ ΥὙαί. 
15) πο γαί. 2) {ιογῖΐ ραβ88ι5 γαῖ: 
10) Οτάο νοῦς. ἴῃ Ὑαί. 8646 Ἰπηιὶ. γι5. ΠῚ. 1) Απίβ υἱδίοποηι ἴῃ ΡᾺ!]. 
117) ην]ὶ δαϊαπρὶὶ γαΐϊ,, 4ὰ] τηοὸχ ἡνώ- ῬΓΔΘΡ. 66. ῬιΠΟΙ5. ΒῈΡΡΟΒ᾽{15. Θχο  πἀΠ{π|1’. 

μην ἰοοο 80]. , 2) ηιαηθ8 διΐ ηϊαῖο8 Ραὶ. 
18) Ποορορίίαπίο 6γ}η0 δαί. 9) οἰἶσο γα]ρ. 
19) ἀοφίοναηιν Ναῖ. Τίὰ οοπδίδηίοιυ., 4) αμἰ ῬαΪ. 
20) 65. 68: 1ῖὴ γαΐ. ΤιαΓ ΘΟ Δ ΠῚ Π181- 5) ἀογοίϊοίο5 οὐαί, ἴῃ ΡΔ], ; 

ὑγγαπ Θ᾽] οΥΐα ΘΟ Π ΔΙῚ ΡΥδοία! σογθ, βία- 60) 56η͵ον ΘΟΥΓΘΟίαΠΙ 6Χ 86Π1076 1η ΡΔΙ. 

ἀἴοβα ἀοοθηΐ ΟἸΠΠ6Β 50} ]ΡίΟΓΟΒ. γϑίρι 88. 1) Ληΐο 5646 οχραπρίίαν ὁ ΠΠ6γὰ ἴῃ ΒΔ]. 

θ ον. 8) ηι6 αὶ. 
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Ῥίον. ποιηθῃ Π)6ὶ:; ΓΘΙΦΙΟΓΊΜῚ ἀμ θπι 51 η]βίγδθ ρᾶγίθβ βηῖ. δά αυἰγίβαθθ, 
οἱ οἷβ. 4υὶ δὰ ἀδχίογδιη, ψυϊιιοῦ δά 5: πἰβίγδη) βϑάθηίΐ, βιιηΐ ἀοηὰ οἱ ργο- 
πιϊββίομθϑ; ἰδηΐαμη (ποὰ δὰ ἀθχίγαπι βϑάθμηίθϑθ μα θθηΐ ο]ογίᾶμη ἀτιδη ἀπΠι. 
Τὰ διιΐθη ΟΡ ἄϊι5 65 βθύθγο δά ἀθχίγδιη οὐ 615: 864 οχί συ 65 ἴπ86 
μη] 86. 5ιηΐ. Ἐπ π ΡΟ Υ 5. ἀθί θη. ἃ} ΘΧ σα 4{ΠΠ}|5. ἰαϊ5. 564. οἴ ΟΠΊΠΘ5, 
{αὶ ἀπθ1} ποη πϑγιηΐ, θη πη} ἃὉ οἰππῖβιις ΡΘΟΟΔΙΙδ ᾿ᾳ. πη ς ἀϊδπὶ.: 
Εἰ οὕμ Πᾶθο ἀἰχίδϑαί, ν ἱεραὶ ἃῖγ6. ΕΓ ργοοἀθηβ {Π| δά ρβάθβ, τορᾶνὶ 
ΠΠ|πὶ ΡῸΓ οπιίηθη, πὶ ΤΠ ἀριμοηβίγαγοί {αοὰ ΤΘΡΓΟΙΙβογᾶΐ νἰβϑιῃ. Αἱ 
11 ΓᾺΡ. ΔΡΡΓΘΏΘΠΑΙ τηδηππηι τηθᾶ1η, οἱ δΡοχὶΐ τη6, οἱ ἴθοιί 5θάθι 8 506 
5. 056 }}ΠΠπ| δ 5: ΠΙβί γα, οἱ οἰοναία νἱγσὰ αιδάδηη ΒΡ! θη 44, Ἂχ τ 1Π}: 
Ὑ1065. ΓΘΠῚ ΤΠ ηΔΠ) 67 ΠΙΟῸ οἷ: ,ἀομηΐπα, μἰΠ1] νι άθο... (ἔσοθ, ποη γιἀρ85 
οΟΠΐΓἃ ἴθ {πΡΓΙΠῚ ΤηᾶσηΔη), (86 ΔΘΟΙΠΟΔίῸ ΒῈΡΟΙ ἃ4ᾶ5, ἰδριά!θ 5 «ἀαᾶ- 
ἀγὶβ. ΒρΙ θη 15:0. Ι͂ἢὴ ᾳαδάγαϊο φηΐπὶ ΘΠ] 4} ἰαΓΓΙ5. ἃ})} 115 56Χχ ἴπν6- 
ὨΡῈ.5, 4ΦῸῚ νοπογδηΐ οπη 1|ἃΔ. ΑἸϊὰ ἁπίθηῃμ τ} τὰ νΡου τη δ ρογία- 
βᾶπΐ Ἰἰαρίάθδβ8. θυϊάδηι ἃπίθη" ἐδ ργοίπμἀο γᾶ θαηΐ ἰαρι 465: 41} 46 
(ΘΓ ἰΓΔΠΒΙΟγΘθδηΐ, οἱ ρογΓΙροθαηΐ 1115 56Χχ ἱπνθηΐθι5. ΡΟΓΓῸ {Π|}0 δοοί- 
Ριοθαηΐ, οἱ δράιβοαραηί. Εοβ δαίΐθιῃ, ᾽ «πὶ 46 ΡΓΟΙαη 0 ΘΧ ΡΠ ΘΔ Π ΠΡ 
Ἰαρί 4685, ΟἸἼη65. 50 πῃροπθυδη ἢ ἴῃ 5 γα  αΓΆΠῚ ; ΡΟΠΠΙ ΘΠ ΘΓδΠΐ, οἱ 60η- 
γΘΠΙΘηΐ6 5. ΘΟΙΏΠΊ 55 ΓΔΘ. οἴη] 1115 ΔρΙ ΠΡ, 5ἰοαιιο᾽" , ΘΙ πηρΈΡάπίαν ΕΠ 
δὰ δἰΐππι, ᾿(ἃ τ ΘΟΙΙΠἰ 55 ΠΓὰ6 ΘΟΓΙΠῚ ΠΟ ρδίογθηΐ. ἢ. Εἰ ἴῃ ππηο τηοάππι 
ρρᾶγθθαιί βίγιαοίαγα (ΓΒ. ἰΔη8πΠ| ὁχ ἀη0 ἰᾶρι6 Δρα!Ποαίδ, (δοίογος "ἢ 

ἁΐθιη ἰὰριἀ65, 4αὶ ΔΙ ΓΘ θδηΐαγ ἀθ ἴθσγα, αιοβάδμη αι ἀθμη ΓΘΙΟΙΘθδηΐ, 
4ποϑάδπιη γοργὸ Δἀαρίαθαηι ἴῃ βιγιοία απ). ΑἸΤΟ5᾽ 7 Θχοι θυ δηΐ οἱ ργο οί 8- 
θδηΐ Ιοηρθ ἃ {πρῦὶ. ΑΠῚ δαΐίθπι ἰαρὶἀθ5. πη] ἢ οἰγοὰ ἰαγγὶ πὶ ΡΟΒ δγᾶμί, 
θὲ ποῃ τ ηίαν 1115 δ βἰγαοίαγαμη. Εγαηΐ δηΐπι φαΐ ἅμ οχ {Π|5Ὁ Ὁ 5οὰ- 
θΓΟΒΙ; 8ΠΠ διιΐθῃ) 5οἰββιγὰ Πα θδηΐ, Αἰ νογὸ οδηάιαϊ οἱ τγοϊππαὶ,᾿ ἢ ἤθη 
ΟΟΠΥΘΠΙΘηΐ65. ἴῃ ΒίγαοἰαΓᾶτη ἰπγγ 5. ὙΙἀΘ θη) δι 6 105 ἰὰριἀρ5 ῬΓΟΙΙΕΙ 
Ιοησα ἃ ἰυγγῖ, οἱ ᾿ποϊἀθηΐθς ἴῃ νἱᾶπη,7 2 οἵ ποθὴ ᾿ηδηρηΐθβ ἴῃ Υἱα, 584 γοἱνὶ 
ἀθ νὰ ἴῃ Ἰἰοοιμ ἀθβογίαπι; ἃ|105 ἁπΐθιῃ ἴῃ ἰσηοπ ἱποϊἀθηΐί65 οἱ ἁγάθηίθϑ ; 
1105 ὁδάθηΐο5. 56 0115 ΔΠ]ΙᾶΠ), Π6 6 ΡΟ0556 νΟΪν ἡ ἴῃ ΔΠιᾶπι, γο]Θπί θτι5. ααΐ- 
ἀθπὶ δἰ 1Π ΓΘ ἴῃ ΔΩ ΠΙΔΠΙ. 

(Α}11. Εἰ οαπη πᾶ τηΐμὶ ἀδιηοπβίγαβϑοί, νο]ορθαΐ γοοθάθγο. θίοο οἱ: 
ἀπ, (αϊὰ τ] ργοάθβὶ ἤᾶθο νἱ ἀϊ556, οἵ ΠΟ 5οῖγ, δ 51η1" 86 
τρεῖ Βορρομάρης ΑἸχὶς τη]: (νοΓϑιιί5. 65 ΠΟΏ]0, ὙΟ]ΘΠ5 506 θᾶ, 4π88 

9) 1ἰὰ οδϑὲ ἴῃ Ὑαί. . δα πἰγίδηιθ οἷξ, 
οἱ χιιΐ αὐ ἠδθαίγαηι, οἱ φμὶ αὐ 5Ἰηϊδίγαηι 
δοάοηί (οἱ. 

4) ταγίμην τὶ αὐ ἀδαίογαηι ὁ ᾿. [αη- 
᾿μν φιοὰ αὐ ἀοαίγαηιν 5ραοηΐες Ὑγαί. 

9) θπιοπαὐγτὶς (510) γαΐ., Ῥᾶι!ο Ροϑβί 
θηνδηἰαδιιηίι" Ὁ. θην ἀαὐαηπίιιν. (ΙΥ15. 2, 2. 

θ) ἐγε ργοθθάθη Ρ. αὐΐτο. ΕἸ ρτοῦο- 
ἄθης γαῖ. 

1) οἱ εἰοναία υἵνηα φιαάαηι ςρ]οπαϊάα 
οἱ ἀϊχὶ! την, Ψγ͵άος5 ηιαφπαηιν τοηὶ γαΐ., 
ἘΠῚ ᾿Ὸχ ἀοϑ᾽ ἀογαηία γόος. ἡμὴ υἱάοο. 
Εσρο, ποὴ υἱάο5 οοηΐγα [6 [μ᾽ Υῖηι Ὠϊα η αΉι. 
Τά φιαάγαίδ Ῥ. φιιαΐγὶδ, οἱ αἱΐοηι Ῥ. 
δηῖηι. 

8) Ιη γαῖ. Αἰδὲ ατέθην ἡνία ηὐἰΐα Π0- 
γι γη, αρρογίαθαπί ἰαρί65 φιϊάαηὶ φιῖάοηι. 

9) ὕοοο. ἐδ ἐθῦγα πὴ ἰθᾳ. ἴῃ Ὑαί. 
10) Ρονῦο 1{{Π οι. Ὑαίΐ, 
11) φιυϊάεηι δαί. 

12). Π6α] ἐμιροποθαηί ο. (δγτηθ]. Γ 8 }}}}. 
γαϊ. ΕΆΡΓΟ δι. οἱ νὰν, Ἰϑοῖ. ἂρ. (οἱ... ἰῃ 
οαΐπ5 ἰοχία ροποθαπέιν, Ἐδάριῃ ἀϊσοπάϊ τὰ- 
τἴο ᾿πῇτα ο. ὃ ποί. 8. οἱ ἐηιρομπιπίμν ἴηι. είτιι-- 
εἴμιγαθι. Οοάοχ Βοάὶ!. Ροπδϑαηΐ; ἂἱ ἰὰτῃ 
γθοίπιβ Ρα]. ροποθαπὶ ἴῃ δαάοια ζαντγῖοα. 

13) οἱ δὲς γαῖ. 
14) ρατογοπὶ δαί. 

φαγοῦαΐ εἰν οί αῆὶ 
πη] Θη ΟΠ [δοὶΐ 

οἱ εἰς 
Ηπΐτ5 [Ἰοεὶ 

Ρῃϊ οοαὶ. ὁ. 8. 

ἀαΐ ἀμ οἵ: 
ΕΕΥΤῚςΣ. 

Οτῖς. 
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4αὶ ἃ ρᾶ581 [πθυϊηΐ : ΟδΘίΘΥΌΤΠῚ ἃα(6 ΠῚ ΡᾶΓ5 δἰ Πἰδίγα οϑί, [{ΠΠῸ ἸΏ {τι6 
ἃπι16} πὰ ἀομπδίϊο οϑί οἱ ὑπὰ ῬγΟμἶδ810. ΠΕ δαίθιη 5011 δά ἀοχίγαχηἶ 
βθάθηξ οἱ Πᾶρθηΐ ο]ουᾶπ) αἀπδηἀαη). δὶ δπίθιῃ οἱ {πὰ ἀδϑιἀογὰς 5θά 6 Γ6 
ΟΠ] ἰρ518, ΓΘΙ (αἶα ἰᾳὰ6 5 [15 δῖ, Μαηάα" οΥρὸ (6 ἃ γο {15 ἐαϊϑ. 
ΕΓ ΟΠΠ65, 4αὶ ἤῸη ϑπη: ἀα}}11,7 ππαπάα]απίαν. ἃ}0 οἸηπίθιι5 ραοοαί5. Πδὸ 
ἀϊ6. Ηδρο ἰβιίαγ ἀΐοθηβ νο]θ αΐ γθοθάθσθ. ὕδάθηβ δαΐθηη δά ρϑάδ5 οἷιὰ5 
γοβανὶ ᾿Πατηζ ΡΘῚ ΠΟΙΏΪΠμΠ) δά ᾶπ5, αἱ ΤΠ1Πὶ οβίθπάογοὶ {πᾶ ΡΓΟΙΗηΪ- 
βογὰν Ὑ]ΒΙΟΠ6ηη. [11 Διο ΔΟΟΙΡΊΘἢ5 ΠΠ]ΔΠΠΠ Π]6ᾶπι| ἰονᾶν ̓ ς η6 ἴῃ δ0ᾶ- 
ΠἸΠΠΠ), οἱ ἴθοϊ( πη6 ἴῃ ρᾶγία 5ἰῃηἰβίγἃ βϑάθγθ, οἱ ἰρ8ἃ [5641{} ἴῃ ρᾶγίβ ἀθχ- 
(ἃ. Εἰ Ιθνᾶηβ νυἱγρᾷμπη ᾿οηρδη αἰΐ τη]: νἱάθ5 ᾿ηᾶρηδη Το ὁ Ὠίοο 6ἱ: 
ὨΪΠ1] νιθο. ΠΠΠ|ὰΔ διίθπη αἰχὶέ τ]: 6066, ΠΟΙ νἱάρα οοηΐγα ἴθ {ΓΘ ΠῚ 
Πηᾶσηδιη, απᾶ6 ΔραΙΠοαίαν διρτὰ δαιᾶιη ἰΔρι ἀϊτι5 ἀαδάγαι 5 οδῃ ἀ[415 ὁ 
Ιὰ φυδλέάγρο δυίθμη ΔΘ {ΠΟ απ ἱρ8ἃ (ΓΒ. ἃ 56Χ ΥἱΠ8, 4] γΘ ΠΟΥ αΠΐ ΟΌΠῚ 
ἰρ58ἃ. ΑἸϊὰ δαΐθμῃ τη] 40 ν ΓΟ ΠῚ {ΓΔ η 5 [6 ΓΘ Δη: ἸΔρῚ465: ἀαυϊάδη οΧχ 
ΑΙ ἀ]η6 Γαπἀδιῃθη!ουη, 4 48Π| ΟΧ ἰρϑὰ θυ, οἱ ἰγδάθυδηΐί 56Χ υἱγίβ. 
Οσ05 οὑπὶ δοοίρογθηΐ, δα Ποαρδηΐ. 1[1105, 41 ἄθ {ππἀαμηθηί5. ΘΥΘ θδη- 
ἴα, ΟΠΊΠ65 516 ΡΟΠΟΡδηΐ ἴῃ Θδθη) ἔθ γ]οὰ ; δριϊ δηϊὴ ογὰπί οἵ ρᾶγΓΘ5 
ἰάθη ᾿Ἰπποίαγδα. οπὶ Δ}1|8 5: ΠΉ}]ΠΠ 15. Ιαρ αἰ Πι5, οἱ ἰΐὰ ἱπησουδηϊ. 4106} 
Δ ἀἰίοθγιμη, αὐ π}1ὰ΄ ΘΟΡα ἰπποίαγα ρᾶγογοῖ. Ῥάγορθαΐ ἁπΐθηῃ Δραϊ Ποδίἰο 
ἴα Γὶ5 488] ΘχΧ ππῸ ἰαρί46 ἁράϊῇοαία. ΑΙ ἁπίθπι ἰᾶρι465, 4πὶ δγδηιῇ 
ΒΌΡΙ]αΓ ἃ ἰθυγα, αἰ ἀπ ΘΟΥΙΙ ΓΟΡΓΟ Δ Δηΐαγ, 4! ἀ8η ἴῃ Δ6 010 ΡΟΠ6- 
Ὀδηΐαν, 8111 ΘΟμ οἰ ἀΘθηίαν οἵ ἰοησα ῬΓΟΙ οἰ Θυδηΐαν. ἃ ἴὙ6. ΑΙ} δαΐθηι. 
ΙδΔοθθδηΐ, οἱ ἀθ οἷβ. 1 οδάρθιῃ ἰδθγιοα 0 πἰθρδηΐαν, Εγδηΐ δαΐθη ΘΧχ 
115. ΒΟΔΒΌΙΟΒΙ οἱ 50Ι5Β 185 ΠΔΌΘΗΙΘ5., 8}1Π ΠΉΙΠΙ ΠῚ ἃ ΠΟ 10] οἰθοῖ!, οἵ 8}1] 
4101 οἱ σγοΐϊπηαϊ, {αὶ ποὴ δγᾶπί ἂρίϊ" ἴῃ ἔα θγῖοᾶ. ΥὙἹάδ δ ἁιιίθιη οἱ ἅ1105 
Ιαρί 465 ργοϊθοίοβ ἰοῆσα ἃ ἴπγγα δ νϑηϊθηΐοθβ ἰῃ υἱδηηἶ οἵ ΠΟ ΡΘΓΒΘΥΘ- 
γδηΐθ5 ἴῃ ἰρ88, 564 νο]πίδηΐθϑα [ἢ Δ]18Π| νἱὰΠ; 8|105 διιΐθη ἴῃ ἸΡΏΘΙ) Οἃ- 
ἀθηΐοβ ἰυχίὰ δαθδη οἱ ΠΟ 5{Ποϊθηΐθ5 νο]αϊατὶ ἰἢ ΔαδΠ, Θἷ Π]ΔΧΙΠΊΘ 
γοΪθηΐθ 5. γθηΓ6 δά ΔΙ 81). 

(0)1Π. Οπίθπάθηβ. δαίθηη τὰ] πᾶθ6ο, νο]αϊ ΟΌΥΓΘΠη5. γοοθάθγο. Ὠ1ῸῸ 
οἷ: ἀοιηίπα, 4«πἰἃ τηϊμὶ ρῥγοάοϑί ᾿ᾶθο ν᾽ ἀθηΐ! οἵ ΠΟ ΘΟΘΏΟΒΟΘΠΙΙ, 686 
βἰπί 65 ἰδία ἡ Βοβϑρομάθῃβ δαΐθηῃ αἰχὶί ΤΩ]: ΘΧΘᾺ 5. Π55Ί ΠΏ 15. ΠΟΠ]Ὸ 685 

((οιητηοηΐ. ἴῃ 05566) Τοιι. ΧΠΙ. Ρ. ΠΠ.Ρ. 29) αἰϊος5 ατίοην οαἀθη 65. 8601.5 αητιωην 
804. 6. 1,οἸηπηαίζο!ι. ΥἹΒΙ Ομΐ5. ΘΧρ παι ]ο- ΠῸΝ ρ0886 υοἰυϊ γαί. 

στὰ πο ἢ ἔθη βόλι δὴ ὕαρ. ΠῚ. 1) τορι }6 Υαί. 
2) βηηΐ δαί. 

15) εοἰογνὶ γαί. 
10) φιυοβάαηι αμΐθην ροποῦωπί γαί. ὕὰρ. Π. 1) αὐ ἀοχίγα Ῥᾳ]., ἀθίῃη 
117) ατΐθην ᾿πβου Υαΐ. χιοπάαηι Ρ. φιαπάαηι, τα] που πὶ ιοηαῆν. 

18) πι ἰαρίο5 οΥάο γοοῦ. ἴῃ Υαί. ἢ ἐρανα γηνρϑϑὴ ἜΝ 
Τιοοῦτη Δ 65 ̓ Ιἁπἀδίππη ἃ Πιάγπιο ἴῃ (δ- 
(ὁπ δά 10} 8, 11. 18. ν. 20). 64. 1 εἰὐροωνλήρα ἩΝΡΗΡΥ θυ ΑΜ ΠΗ. δ: 5) υἷγσα ἴοησα 4]. 
1691, 6) θωαάοηι αὶ. 

19) τη ΥὙαί. 1) πιο Ῥαὶ. 
20) ἠΐξ γαί, 8) 6γεΐ Ῥαϊ, ' ΞΒΙΜῚ 
21) αἰϊὲ αὐΐοην γοϊιμναϊ οἱ οαπ αὶ αἱ. 9) αοἱΐ τηυίαίππηι 1ῃ αὐ ᾿4]166 ΡΔ]. 

22) υδηϊθηίθ5 ἴῃ, υἱὰ γαί., ΔΡ5416 54. 10) ὧν υἱα Ρα]., πρὶ ρϑι]ο ροϑί ἐν αἰΐα 

υοἴυϊ. υἱῶ --τ ἴηι ἴσηθ ---α ὅν αατα. 
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οἰγοὰ ἰυγγίπη δαηΐ... 11,6 παπᾶ, ,ἀοιηηᾶ, αἱ ΓΑΙ 5. ἃπηπηΐθ, οἱ 

ΠΠαγογο5. ἢΠαηΐ, οἱ ἴδθο διά θηΐθα ΠΟ πο Π οθηΐ ΠΟυη ηπ ΟαΠ τητ} ἃ σ]οΥ ἃ." 

Εἰ Πα αἰ: ,ἀπάϊοηΐ ἀαϊάθιη. τη]; οἵ οὐπὴ διιἀϊουίπί, ἀαϊ ἀπ 6Χχ οἰβ βᾶιι- 

ἀδρθαπί, «υϊάαπι δαΐθιῃ ΠΘΡηῖ. 64 οἰἦ ἰδιϊ δάϊεπίθβ,, 5ἱ ροθηϊ θπιδη) 
δρογηΐ, οἱ ἰρϑὶ φαυάθθαηί. Αὐάϊ πὰπὸ 5: πη} πα] πη 6 μὴ [ΟΓΓῚ5. ΟἸημϊὰ Πᾶ60, 
οἱ πιοίθηιβ. τ Πἰ" ἀ6 ΓΘΥθ]αίΙοη 6. τη] 510 6556. Π0]1. θυ]! 065. ΘΠΪΠῚ 
ἰδία ἤποπὶ μᾶθθηΐ; ἱπρ]οίαθ ϑυηΐ δηΐπ. ϑ84 ἴῃ π0η ἀθβὶπὶβ ρϑίθπάοὗ 
ΓΟΥΘ] Δί Π65:; ἹΠΠΡΓΟΒΙΙ5. ΘΠΪΠῚ 65. ΤΌΓΡΓΙΒ απ ἄθη, 4τᾶπη ν᾽ 65. ΔΘ 1 Π ΔΓ], 
650. 511π| ΘΟΟΙοβιᾶ,ὅ 4πᾶ6 {Π0Ὶ ἀρρᾶγι, οἵ ᾿ηθ40 οἱ ργία8. Θαυοάοιηααθ 
ἰσι ταν νοι Υῖβ, ἰηΐουγορα (6 (αγγ], οἱ ΓΙ. θ0 {Π0ῸῚ, αἱ σα 65. ΘᾺ ΠῚ 
58 η0[15.. ΠΙΘῸ οἱ: ,ἀοπηᾶ, ΠΟΠ Δ ΠῚ ΠῚ6 56116] ἀἰρηιμ ΓΙ Γαΐα 65, αἱ 
ΟἸΠΠἶὰ τη]Πἰὶ ΓΘΥ6]65, γον]... ΑΙ 1: Ἐφαφαοάοαηαιθ ορογίπθεις {δὶ Γο- 
γϑ αγὶ ,᾿ τον] ίαγ, ἰδηΐ αὐ ΟΟΓ ἵπππῃ ἀρὰ Ποιηίπαπι 511, δὲ πθ ἀὰ- 
μ᾽165, φυαοάσαμααθ. νἱ ον δ... [Ιηἰογγορσανὶ {ΠΠ8Π|: ((πᾶγο ἐγ 5 ρα ἢ οαία 
Θδ8ῖ 5ΌΡΟΙ ἃ΄4Πᾶ5, ἀοιηίπα ς ΒοΒροπαὶ -Π ,ἀϊχογάιη {Π0ὶ οὐ ρτῖαθ, ψνΘΓΒΕ- 
ἴχπὶ ἰ6. 6588, Οἰγοὰ 5βίγαοί γᾶ. ΑΠΠρϑη!ου  ἰπαα ΓΘ πίθηὶ ; ἰσίἰαγ ἱπνθη β΄" 
νου ἰαίθιη. Οιιᾶγα ΘΥΡΟἾ ἢ ΒΌΡΘΙ ἃΠπὰ5 ρα! Ποαίπν ἰαγγὶδ, θα: 4 ΟΠ ΠῚ 
νὰ νϑβϑίγα 61 Δ΄ιιᾶ) βάϊνὰ [δοίὰ οϑι,᾿ Ὁ οἱ [6΄. Εαπάδία 6βι᾽7 Θμΐτῃ 
γΘΓΡῸ ΟΠΙΠΙ ΡΟ ΘΗ 5. οἱ ΠΟΠΟΥ οἱ ποιηΐη15; ΟΟπίποίι" δα οἷ 8}0 Ἰην!ϑὶ- 
ΠῚ νιρίαϊο Π6ι.“ 

(ΑΥἸΝ. Βοβρομάθηβ ἀΐοο οἱ : μπδρηὶ σα Παρ οπΐ 56᾽ Γ65 6. ΠΠ] ἃπίθι 
ιν ΘΠ65 86Χχ, 4π| Δϑαϊοδηΐ, {αὶ βαπί, ἀομηϊπὰ 5. ΠῚ 5ππ| βαποί ἢ ΔΠΡΘ]Ϊ 
61, 41} ρυΐμη0 Ομ ΒΕ π|1 5αηΐ, Ζαϊθα5. ἰγδάϊ αι ΠΟΠΊΪΠ15. ἀΠΙ γ ΘΓβ8 ΠῚ οἢ θὰ- 
ἰὰΓαΠ 5118}, ΟΥΘΔΠΑΪ οἱἦ ΔΘΑ Ποῦ πα] οἱ ἀομηπαπάϊ ογοαίασαθ {Π||85. ΡῸΓ 
ΠΟ5. ΘΠΪΠῚ ΘΟΠΒΕΙΠΗΙΠΔ [1 δἰγαοίαΓαὗ {αγγὶβ... φδοίουὶ δαΐθιη, 4ὰἱ ΔρροΥ- 
ἰδπΐ Ιὰρ᾽ 465, (αἱ 5ιηι  ς (ΕΓ ἰρϑὶ βᾶηοῖ! δῆρθὶϊ Ποιηπὶ: 564 {Π] βαηΐ 15 
ΘΧΟΘΙ θη ΟΡ 65. ΟἾ ΘΓΘῸ ΟΟΠΒΙΠΙίᾶ πο} βἰγαοίαγαῦ [ΓΓΪΒ, ΟΠΊΠ68 
5111} ΘΡῸΪΔ ΡΠ Ρ ᾿αχία ἰγΓ ἢ, οἵ ΠΟΠΟΡ Πα θαηΐ Ποχηΐπαμι, Δ ΙΟΠ ἰδ ΠῚ 
ΘΟΠΒΙΠΙ Πα ΟΥΙΓἷ 5ιγαοίασα ἰαγ} 15. [πἰουγορσᾶνὶ θᾶπὶ, ἀἰθθηβ: ,Ὑδ  θπὅ 
5016. ΟΧίΐππη. ἰαρίἀπιη, οἱ νἱπὶ ΘΟ Π), Π48}15 511... Βοβροπάθπϑ δυίομηὅ 
αἰχις τὰ]: παηααϊά {τ ΡΓὰΘ ΟἸΏΠΪθιΙ5. ΠΘΠΪΟΓ 65, ἢ αὐ ΠΡῚ ἰἀ ἢ σον ]6- 

κ κι 2 Ἁ »-»"Ὕ 

ὃ ἐὰν ἐνδέχεται σον ἀποκαλυφϑῆναι, ἀποκαλυφϑήσεται. 

΄ 

3) φιίϊάθηι ὁ: ᾿ς Υαί. 
4) οἱ ἀδοβί ἴῃ γαΐ. 
5) [ἰὰ γαί., οἱ ραγαϑοίας ῬᾺ].. (6 51- 

ηυ ιἀΐιο νὰ]ο. 
6) ηυ μι οἴη. γαΐ.. 01 6556. υἱάθίαν 

ποι Ρ. ποϊὶ. 
1) δ]. ἤν δηΐθ ροίθηο οτηϊϑβὶ ὁ. Υαί, 

ἘΔ ἐρηρ οὐ Ὁ. ἡιργοῦι5. Θαοη. (α]- 
ΠΙΟΟΪΟἢ νου! : Μὰ τὰ ποὴ Πηϊδβοὶ πηαδὶ αὶ 
ΟΠ Θἄο 6 στἰνο  αζίοηΐ, 6 βοὶ ἰηϑαζί 1} 6. 

8) 600 Θδοοϊοδῖα 8την, Νὰ. δίγποίια 
ἘοΙ βία, 4π|4}}15 Ποῖο σγάρῃϊοο ἀθβουῖθὶ- 
[1 ἴῃ ΓΙ ΘΥἾ8 γϑίθσιη (ΓΙ 5 1 ἃ ΠΟΥ 
ΟΥΥΡΙ5, 486 ΝΟᾺΡΟΪ διιηΐ, [ἀπ ἷ5. ΘΟΓ ΟΥ ΤΠ 
οἰ ραΐα ὁογηἰΐαν, Υ]4. Ομνβί. Εσ. ΒΘ 16 ν- 
τηδηη: ἴον ἀϊθ ἃ! οβίθη ον 5. ἢ θη Β6- 

ΘΓ ηἰδδδίδιίθη ἀπ Ροβοηάθιβ ἀϊο Καϊα- 
Κοιαθθη. Ζὰ ΝΘᾶρ6] τηῖΐ ἰἤσθη δ απάρο- 
πη! θη. Ηδθυγ 1899. Ρ. 17. ἘΕἸαπάρίη 
Ῥ᾽οίαΓᾶ6. ἰηβίσηθ [Γαρτη θη 1} γἱ ἀϊπηι5. ἴῃ 
οὐγρία 4ιαδάδη) ΟΥ̓ΠΙΘἴΘυ 5, (ΑΙ χε, 10- 
οα]οὸ ΒΙΧΕ ΘΡΊΒΟΟΡΙ νἱοίηα, ἰπίοσ γίδηη 
Ἀρρίαπηῃ. οἱ Αγ θαι παι ἃ ὁ]. Ρ. ΙΌΒΘΡἢΟ 
ΜΆγΟΙΪο ΡΓΙῸΡΟ ὕγθθπη προ ἀδίθοίϊαπι. 
δΘοπηαϊ ἃ 6 Π}] 5860 }}} 650 Θα 8115, 
Ζαϊθ5 ἢπΐπβ τοὶ πα Ἰοἴ πη ὁδί, ἰᾷ 6556 
ΟΡτι5. οΥρἸ ἀθυῖμη. [ἢ οὐγρίαθ Βοπὶᾶπᾶθ 
Ρ᾽οία τὰ οἰΐδπι οαηἰἀἃ οἱ ἰηρθη5 μοί απᾶ- 
ἀγναία ἀρραγοί, δὰ Ζαϊἄθιη γοίτβ, 56 σὰ ΠῚ 
ΠΟΥὰἃ ΡΟΙΪἃ., ΒΌΡΟΙ «ἃ [ὨΥῚῚ5 Δοαϊ Ποδγὶ 
ἰαβϑιπὶ ογαΐ. Οἰν. δ. 9, 2. 3. 

9) ὁγηα ΥὙαί. 
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νΟΪΘΠ5. ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΘ 6ἃ, 46 δὰ ἰυγγθ ΡοΥ πδηΐ. ΕΓ ΘρῸ ἀἰϊχὶ: οἰϊδιη 
ἀοιηῖπᾶ, τι [Γαίγθι15. τηθὶβ παπίϊθιῃ, οἱ δαάϊθηΐο5. σοσηοβοδηΐ, ΠΟΙΙΠΙΙΠῚ πὶ 
Ἰ}1ὰ σ᾽ογα οἵ ἰδθί {Ἢ ΕΠ 1Π4 ἀϊχὶα τὶ: ἁπάϊοπί. ἀαϊάθηη τλἱ, 564 
ααϊάδιη ΘΟ ἁπάϊθηΐθ5. χα! ἀθαηΐ, οἱ ααϊάαμη ρ]ογαθιπί. ϑδθα οἱ ἰβί!, 
51. Δι] Υηΐ οἱ ροθηϊ θης πη Θρογίηΐ, οἵ ἰρϑὶ δχυ!αθαηΐ. Αὐαὶ Θγρὸ οἱ 
ΡᾶγΓΔθΟΪὰ5 ΠΪ5 (ΠΓΡ5, 4ὰ5᾽ ΓΟΥΘΪΟ [0], οἵ ππιᾶμπη τη6 [αί!σ65. 46 
᾿ἰδάθμη. ἢν αίίοηθ5 ἃίθπη ἰβίαθ ἤπθη ΠαΡρΘηΐ, 4αοηίδπι ΟΟμμρ]οἴδ6 58ηΐ. 
Νοπ ἁπίθπι ΓΙ ηαθίι" τονοϊαίίο, {πὰ ροβίμ!αία [ἀογῖ,7 νὰουὰ. ΤῸΡΡΙΒ 
ΘΗΪΠῚ 4ᾶϊη νἱ 65, 4π86 ἃράϊοαία!, 65Ὸ 51 ΘΟΟΙΘβα, 4πᾶ6 ρᾶσαϊ {Π}0] 
0640 οἱ δηΐθᾶ. Ουϊᾷ οΥρῸ ΠΠῸ Υἱβ ᾿ΠἰΘΥΓΟρᾶΓΘ (6 ἔπγγο ὁ ΕΓ γονθ]ο 
{Π01, αὖ σαάθαθ οαπὰ βᾶποίῖ5. Εἰ αἰχὶ οἱ: ἀοιηϊπᾶ,, {αϊὰ 5616} ἀϊρηαπι 
16 θοιβί!., αὖ ΟἸμηἸᾶ ὨΏΪΠΙ ΓΟΥΘΙ65, τονθῖα. [ΠΠΙ δαΐθηη αἰχὶξ τη1}1: {{10- 
4υϊἃ ροίθνις 01 τουϑίαγὶ,ἤ σουθι αν, ἰαπίππι ΟΟΥ ἵπππῃ ἀρ Πθαπὶ 511 
οἱ ΠΟ ἀπ} 15 515 ἴῃ ἢΪ5, {86 ν᾽ 6018. Εἰ ορὸ ᾿πίογΓοσᾶν! θᾶ: (ᾶΓΘ 
[ΡΡῚΒ ΒΌρΓα ἁ(σιδιηΐ [ΔΟΓΙΟΔθ αν ὁ ΕΓ 1Π|ὰ αἱξ τϊπὶ : ἀϊχὶ {{}ὶ ἴαῃ. οἵ 
ΡΥ: οἱ ἰὰ «υδονὶβ ἀΠΠΠσθηΐο; ΘΓσῸ ΓΘ(ΙΙΓΘΠ5. ἰπνθηῖ5. νοῦ ίοιη. ΡΓο- 
Ρίογ. «υϊὰ ἰαγνῖὶδ σαρτα ἁσαδι [ΡΥ οαίαγ, ἅπάϊ, ἱπ απ: «ποηίδμη Υἱΐᾶ 
γοϑίγαἃ Ρ6Ρ Δ΄ιὰπι βαϊγαία 65. δἱ βαὶναθιίαν, Εππηάαία οϑὲ ΘΗ {ΠῚ Ὶ5 
ΥΟΓΌθῸ ΟἸΠΠΙρΟίΘ ἢ 15. οἵ σ]ΌΓΙ 81 ΠΟΠΉΪΠΪ5. οἱ [ΠΥ ]510115. ὙΡία 15. ΠΟΠΉΙΗΙ. 

(Ε}1Υ. Εἰ γϑϑρομάθηβ οἱ αἰχὶ : ἀοιηῖπα, πηᾶσηθ δἵ πη ΓΆ 1Π16Γ Παθ οί 
586. 165 ᾶθ0. ϑ6χ διΐθηῃ ΥἹΡῚ {Π]1, 4αὶ Δοαϊ Ποαραπΐ, 4πὶ 5ιηΐ 51} Εἰ 
114 αἰχὶέ τὰῖῃϊ: 501 βᾶποίϊ ΔηΡ6 11, {αἰ ργίπηο ογθαΐ! βηΐ, {ἀπ} 5 ἰγᾶά!- 
ἀϊ ΠΟΙ Πτ5. ΟΙΏΠΘΙῚ ΟΓΘα ΡΔΠῚ 5118 Π| ἱΠΟΓΘΙΠΘ ΓΘ. οἱ ΒΡ ΓΘ ἤσᾶΓΘ, οἱ 
ἀομηΠᾶγ6 ἰοί 5 ογθαίιγᾶθ. ΡΘΡ ἰβίοβ οῦροῸ Πηϊθίαν θα! οα{10 ἰπΓΓῚ5. Εἰ 
Θ5Ὸ αἰχὶ: 1Π1], 4πὶ ἰγᾶηβίογθθαηΐ ἰἀρι465, «αὶ δγᾶπί ὁ ΠΙὰ΄ δαίθιη. Αἰχι 
ΒΏ1Π1: οἱ ἰδί1 βᾶποίϊ βιηΐ Δησ6}1 Π6Ι: 1Π1 ΘΠ] 856Χ ΡΓΔΘΟΘΒΒΟΓΘΒ. ΘΟΓΈΠΡ 
διηΐ. ΕἸηϊθίαν ορσο ΔραϊΠοδίϊο ἰαγΓ15, οἵ ΟἸΠΠ65. 5118] χα! ἃ αηΐ ἰπ ΟἹΓ- 
Οὐ ἰαγγῖβ, οἵ Ἰδπάδθιιηΐ Ὠθιιμ, 4αθηΪα σΟμηρ]οία 68 ΔΘ Π σᾶ 10 [Ὁ1- 
Γ5. [ΙὨ!ΘΓΡΟΘΑΥ Θᾶμπη αἰ 06Πη5: ἀοΙη πᾶ, Ὑ6]16 ΠῚ 501Γ6 ἰαριαπιπὶ {ΠΟΤ ΠῚ ΘΧΙ- 
πὰ οἱ υἱγίαίθιη {ΠΟΥ ἢ, {π8}15 οϑί, Εἰ γοβροπάθῃβ αἱΐ ταΐμἰ: ποὺ 4ἰὰ 

, 

10) τουρίαγο γαΐ., {ὰ] ᾿πθΡΡι ΠΟΙ] 0 Π6 6) οἱ ἐρδὶ βαποί απηοὶὶ ἀοηνη Ηὶ 
νὰ γὙἢ. αἱΐ τοῖο ρμοβδί τουοίαθεζι. 
Εχίαηί πάθος φσᾶθοθ ἴῃ (θη. Αἰθχ. Βίγο μη. 
1, 1. Ρ. 430., ἀπά ἀἀπογίρβίμπιιϑ. 

11) {μνγῖὶς ιιανο δαΐ. 
12) Ποβροπάϊε οτη. γαΐ. 
18) υογδιί 16 6556 Οἰγοῶ ϑογρίιγα 8 

αἰ φοηί ᾿προυθοίθ γα. 
14) ἱπυοηῖοης Ὑαί. 
15) 6γ0 οἵη. Υαΐ. 
10) ρογχιαηι βαἴυα Γαοία 65 δαί. 
17) 65, οπ]. Υαί. 
18) ἐὁοπἐϊηθηίι}" 

απίοηι γαί. 
δ ἴην Ρ. 

(δρ. 1Υ. 1) 56 παϑοηΐ Υαί. 
2) Λαϊπηχὶ βαποίὶ οχ Ρᾳ]. γαΐ. οἱ δ}. 51. 
8) ογθαπαὶ οἱ οχ αΐ. Ρ. δἰγμθηαὲὶ (οἱ. 
4) 5ἰγιοίαηι γα. 

ὁοτηοί} 

αμΐοην ργαθοοί οηΐος 1{|05 Ναΐ.. ὈΪνΘΓΒΟΒ 
ΔΗΘΘΙΟΤΙΠ ΘΓ π5. ΠῸῚ ἰσπογαΐί Ν,. Τὶ Εἴτ, 
ἘΊΤ 655. 4: ,.18., Ερρα. 1.,. 24...37}.40. 1 
Ρεί:.. 9:24, 

0) δἰ μοίμγαηι ναί. 
οδΙᾶπι0. 5ΠρΡοβιία. 

1.)).. οΥ1} οἵα. γαϊ. 
8) νοϊοῦαηι γαΐ. 
9) ατέθηι ὁπ. Υαί. 
10.» ξς σθορο 65, Ὑδὶ. 
11) Τὰ οχο! πα γὙαί. 

πηροΪὰ πηι [{{6 Γἃ6 

(δρ. 11. 
θην Ρ. ἐΐβαθηι. 

2) Ἐχριηρίίαν 658 δηίθ μοῦ! ἴῃ ΡΔ]. 
9) τουθίαγθ ῬΥΪ5. Ρα]. 
4) αἀφιια Ραὶ. 
5) αηια ῬΑ. 

1) φιιος Ῥᾷ]., 41 501. δϊ5- 
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τὰν ὃ ΑΔ δηΐπν. ΡΥΙΟΥΟΒ. 6 ϑππηΐ οἱ ἸΠΘ]ΟΥ65 ἰ6, σαρι5 ΟρΟΙίο θᾶ Γον6- 
Ιατὶ νἱϑίοπος ἰβίας ἢ 56 αὐ Ποπου Ποίαν. ποπιθη οὶ, {{8ὶ τονοίππι Θ5ΐ, 
οἱ τϑυθαθιτα ἐΡΥΟΡίου. ἀθθιοβ, «αἱ οοσίίαηϊ ἴῃ οΟΡά 15. βαῖβ, ὈΓΓΙΠΏΠΘ 
5ηΐ Πᾶθ0, ἃΠ ΠΟ. 5ἰηΐ, Πῖο 1Π|5, 4υοά ἡ πᾶδο οἠηπία βαπί νοτὰ, οἵ 
ΒΪΠ1} οχίγα υϑυΐθ πη οϑί; 564 οπμηΐὰ ἤγπᾶ οἱ σογία, {πδο" Τὰ αΐα Ξαπηί. 

(ΑΥΥ. ,Αὐάϊ ἤὰποὸ οἱ ἀθ ἰδρίἀιθ8, 4ὰὶ βαηΐ ἴῃ βίγποίαγα, [δρίάἀο5 
(υϊάθπη 1}}} 4αδάγαί! οἵ 4101, Ομ ΘΙ Θηΐ 65. ̓Π ΘΟΙΠΊΠ550115 5115, 1ἰ δππηΐ 
ΔρΟϑίΟΙ: οἱ ΘρΡΙΒοΟρὶ οἱ ἀοοίογοβ οἱ Ὠ]Πβίγὶ, ΧὰΪ ἰπργοβδὶ δηΐ ἴη 616- 
τη η114 Π 6], οἱ δριϑοοραίπηι σοϑβουαηΐ, οἱ ἀοοπθγαηΐ, οἵ τη] 5 Γαν ΓΗ ΐ, 
βᾶηοίθ οἱ τηράἀθβίβ οἰθοίῖ5 ἢ6ὶ, 4ὶ ἀοτιηίθγαηΐ, «αϊ46 δάϊιαο βαμΐ, οἱ 
ΒΘΠΊΡΟΙ ΟΠ 1118 ΟΟΠΥΘΠΘΡΙΗΐ, οἱ [ἢ 56. Ῥᾶοθη ΠΑΡΌΘΓαΠΐ, οἵ 56. ἸΠν]ΘΘΙῚ 
Δα ἀογαηΐ. ΡΙΟρΡίου μοὺ οἱ ἴῃ βἰγαοίαγδηι ἱαΡΓῚ5. ΘΟηνοηϊπηΐ σΟΙΠἰβϑ γα 
ΘΟΡ.. Οαΐ γογῸ ἀθ ργοίμιπμο γα μα πίαν, οἱ ἱπῃροπαηίαν ἴῃ 5 γποί αΓΆΠῚ,ἦ 
οἱ σοῃνθηϊαηΐ ΘΟΙΏΠΒ5.Γ86. ΘΟΓΠ ΟΠ] Οαρίθυὶβ ἀρ 115, 4] ἰάτῃ δθάϊ- 
Ποαῖὶ σαπί; ἰἰἧ δαηΐ, 4αὶ ἰδ ἀογηηϊοσιιηΐ, οἱ ρᾶβδὶ διπί οι ΠΟΙΏΪΠΪ5 

Ποιηϊηϊ. οὑδοίουὶ δυο ἰὰρι 465, 4ὶ Δα ρου θην ἃ ἴογγα, γ010 50ΊΓΘ 
4πὶ δπηΐ, ἀοπηὶπὰ “ἢ ΑἸΓ: .605 4υϊάθιῃ, 4αὶ ἴῃ ἰογγᾶπηῦ νδάαηΐ, οἱ Π0ἢ 
51 ηΐ ΡΟΝ, 1Π05 Πθιθ ῥτόθανι ,7 «ποηΐδηη ἰπργοβϑϑὶ 58ηΐ ἴῃ δοααϊ αΐθμι 
ΠοΙΗΪηϊ, οἱ ἀἰγοχουαηΐ νἱαβῦ ἴῃ τηδηάαί!5 οἰ5. Οαϊ δαΐθμι Δἰουαπίαν, οἱ 
ῬΟΠΟΠΙΙΙ ἴῃ 5 ΓΟ αΓὰ [ΌΓΡΓΒ, εἰ ϑαπΐ ΠΟΥ] ἴῃ ἢ46., οἱ ἢάθ]θ5. (οπι- 

τηοηρηΐαγἶ" δυαΐθπ) ἃ) ΔΠρΡ6}15 δά Ὀοποίδοϊοπ πη, Ῥγορίουθα {πο π0η οβί 
᾿ηνθηία ΠΟ]. ἴῃ {ΠΠ15.. (Οπο5 δαΐθμη. ΓΘΙϊοἰοθαπί οἵ ρομοῦδηΐ ἰυχίαᾶ 
(αγγὴ, 4αἰ σαπὺ ΠΠ1} ΑἸ τὴϊῃϊ: 4,11 δαπΐ, (1 ρϑοοδνογπηΐ, ἢ οἱ νο]αθ- 
γαηΐ ῬΟΘΠΙ ΘΠ 81) ἄσΌΓῸ ; ΡΓΟΡίο ΠΟΟ ΠΟ διπΐί ΙΟΠ56 ῬΓΟΪΘΟΙΪ ἃ ἴα, 
4αοηίδηι. τ{1165. ΘΡαμΐ ἴῃ βἰγαθίαγα ,᾿ ἢ 5] Ῥοθῃ ΓΘ πῃ Θρογίηΐ, Οαΐ ΘΓΘῸ 
ΡΟΘμΙ θη πη δοίασὶ 5πηΐ, 51 δρϑυϊηΐ ροθη θη ἰἅπι|, ἰογίο5 ογαηΐ ἴῃ ἢάθ, 
51 ὅπη ΡοΟΘηΙΘη 4 Θρογηΐ, ἄσπη Δοαϊ Π οαία" ἔαγγ15. Νά 51 ΘΟΠΒΊΠΩ- 
πηᾶΐα [πθυῖ} 5ἰγαοίαγα, ἰᾶμη “5 πο Παϊαΐ ἸΙοσαπη, αθὶ ροπᾶίυν, 584 
ΟΡ Ὁ ΤΘΡΓΟΡῈΒ; 5] πη ο δαΐθιῃ ποὺ ΠΔΡΘΡΪΐ, {αὶ ἰδη) δά ἴυγγίμη Ρο- 
δια. οϑί." : 

(Α) 1. (,0ὺἱ δυΐοπι γϑοϊἀθδηΐαν, οἱ Ἰοησα ῬΓΟΙΙΟἰΘ θη ἃ ἴα, 
νἱὶβ 56ῖγο,᾿ αὶ βυηςς ΟὙ0]0.,. ἰπααᾶμι, ,ἀοπηῖπα. . 4115 δαπί ΠΠῚΠ ἰπἰ χαὶ- 

Ἐδιὰ τοὺς διψύχους, τοὺς διαλογιζομένους ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 

12) Τὰ γαΐί., δηπιθηίθ Ρὰ]., μας νὰ]ρ. 
Ουᾶθ 5 αι Γ : ΡΤΟΡΙΟΥ αἰπδῖο5 ---- αἿ, 
πον δἴη!., σγύᾶθοθ θχίδηΐ ἴῃ (Ἰοπ. ΑἸοχ. 
δίγοιη. 1, 29. ν. 420.. αἱ ΔΡΡΟΒ.ΠΪΠη15. 

13) τἰριηι ὑ6 (η, 416 πὰ τηᾶη. 510Γ8) 
δῖηΐ αὐ 6 δαί. ἀῦ54ιιθ ἤαθὸ οἱ 54. δἱηί. 

14) φιιοπΐαγη γαῖ. Ρα]. 
15) 18 ΒΟΙΙ͂ΡΘΙ Ὁ, α, γα δὲ ἘΔ0. 51. 

ἤνγηινα, οογίοχιο (οί. 
ἀρ. Υ. 1) ΗἸἰ γαΐ.,. ΠῚ ἐπρν οἀ ιίι)" 

Ρ. ἐπργοϑϑὶ δι, ἀθίη βαποίϊς Ὁ. δἰδοί8, 
51. δηπη αἰ π5 Πποῖη αἰ ογμἰγιην Ὁ. 1η-- 
νίοοηι. (Οἰθ 5 ἀἰδίϊποίοβ ΒΙΘΓΆΓ ΟΠ Ϊδ6 
οΥἀϊπο5. εἷς ποίδίοβ 6556. ἀπ]. βοπηηϊδΐ. 
Ασουχαίΐοῦ Ἰοοὶ οχρ!ϊοδίϊο ροίοπα δβί ὃχ 
δία, 9, ὃ. 4... 15..10. 

2) εἰγιοίιιαο Ὑαί. 
8) [4 ΒοΑΙ]. γαῖ. (οἵ., οἱ ἐηιροπι-- 

ἔπ) ἴην δἰγμοίγα Ῥτὶπηα οί δά. οἴῃ 
(18 π 10. ἴῃ Ρᾷᾳ]. οἱ ροϑβὶβὶ ἴη αοαϊβοα- 
ἰἰοπθ. ΟἿ. ΒΌΡΓα ο. 2, ποί. 12. 

4) Πὶ γαῖ. 
5) [ἃ γαΐ. οἱ Εὰθ. 81. δηπιιθηΐα Ρδὶ]., 

φιὶ εἴπί Ποηιῖπα ἢ (οἱ. Η. ρυποῖο ἀϊδίϊη- 
σαϊί Ροϑί ἀοηιῖα. 

θ0) Βαροποη ΠῚ οοη560 οππὶ ΡαΪ. ἐπ 
αοὐἀϊβεουίϊίοτδηι. δχοὶβα Ηθίθ ἢ ορὶηΐοπο 
ἀ6 Γππ ἀδιηθη 15. οἰϊαπηδὶ γαὶϊρ. ᾿ΘΟΙ ΟΠ 6ΠῚ 
Τοίϊηθα5. [πα ϊοανῦὶ Ὑἱ ἀθ παν ἢοπιΐη 885 ἰπϑιὶ 
γοιογὶς Τ βίη. 

1) ἰος ἄδι5 ργοθαῦνὶΐ Υαϊ.. ἀθὶ ἸΔθ 18} 65 
μαι ΤᾶγῸ Ροχμίαΐδθ. ι 
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ἰὰ ἀϊρη 510 65. ΒΌΡΟΙ ΟἸΏΠ65, υἱ {{0᾽ γουθὶοίαν (11 Θηΐμη ῬΥΟΓΟ5. {πὶ 
ϑιηΐ οἱ 6] ΙΟΓῸ5 ἰθ, αυΐθιι5 ἀδθοθαηΐ τουθαυὶ υἱϑίο 65. ἰδία), 5864. 
ἰδυιάδγοίαν. ποιηθη δὶ, {{ὴὴ1Ὶ τονοϊαία δηΐ οἱ γουϑ θα ηΐα ῬΓΟΡΙΘΥ 608, 
41 ἀπ} 11 5απί, 41 ἀἰϊδριίδηϊ ἴῃ ΘΟΓ 115 5.15., 51 γ0 6 ἴθ ἰἰὰ Βῃπηΐί, 
ἃ ποη. Ὠιο᾿ οἷβ, 4ιοηϊδπι ἤᾶδο Ομηηϊᾶ νούὰ ϑηΐ, οἱ Ὡ1Π1] οχίγα Ὑϑυὶ- 
[αἴθ οϑί, 8644. οἵηηϊὰ ἰογία οἱ ἢγιηὰ οἱ ἰππάδία 58η|. 

(0) ἡ. Αὐάϊ πὰπὸ (6 Ἰαρί ἀ 115, «αἱ νδάπῃ! ἴῃ δοαϊ οι ομοη. Εἰ 
΄υϊάθηη ἰὰρ 465. 101 οἱ Ῥᾶγβ ἴῃ ΘΟΜΙΠΠΟΙΟΠ6. 5118, [51 5ιηΐ ἀρΟΒίο]! οἱ 
ΘΡΙΒΟΟΡῚ οἱ πηᾶρΊ 5.1 οἱ τη πἰβίρι, {πὶ Διηθ ]ἀνογηΐ ἴῃ Οαϑί {16 οἱ 5Δη0}- 
ἴαία Ποῖ, «αϊάδιη ἀοΥιη θηϊ65. οἱ «υϊάδιῃ. δάϊιιο νἱνθηίθβ, οἱ βΘΡΟΥ 5|}] 
ΟΟΠΒΘΠ ΙΘηΐ65 οἱ βθοῦμη ρᾶσθηι Πα Θηΐο5. οἱ ΙΙΘΓΠῸ διἀϊθηΐθ5, ΡΓοΟρίθγρα 
ἴῃ δΔραϊ Πολίίο 6 ἰαγγὶ5 ΡᾶΓῸ5. 51} [ἢ [ΠΠΟΐΕΡΙ5 5115. ΕΓ ἀἰϊχὶ οἱ: αἱ 
ἁιΐθη 6. ΡῬΓΟΪιΠμο ἰοναϊὶ βαηΐ οἱ ροϑι ἴῃ δοαἀϊῇοδλίίοπθ οἱ ἐοηνθηϊαηί ἰῃ 
{πο 15. ΘΟΙΓΏ ΟΠ] 4115 ἰΔρΙἀ]}} 5, 4π| οχ ρα Ποαίίοπο ογαηΐ, «αἱ 
διηι ὁ Εἰ 1Π|ἃ αἰχις τα]Πϊ: ἰβιϊ ϑαηΐ, 4πὶ ραϊ αμην. ρΓοΟρίου ποιηθὴ ΠΟΙ ΗΪ. 
Εἰ αἰχὶ οἷ: 4111 δυίθηι ἰὰρ᾽ 465, 4 46 ἰθῦγὰ φγοϊαί! 8πη1, γὙ010 561Γ6 
{πὶ 8ηΐ, ἀοιηϊηπα ὁ Εἰ 1Π|4 αἱΐ τὴϊῃΐ : {ΠῚ «αϊάθμμ, «αὶ ἴῃ Δοα! Π οαἰ᾿ο ποι 
νδύιηΐ πὸὰ ἀοἰαί!, ἰδίοβ Ποιηϊηι15 ΡΓΟ αν ἱ, «πη ΔΙ} ] ἀν θγιηΐ ἰῃ 
βϑηοι 46. ἃηΐα Ποτηίπι οἱ ΘΟΡΓΟχοτπί τῃ 856 πιδηθδαία οἷπ58. ΕἸ ἀἰϊχὶ οἱ: 
41 δυΐριηῃ δάἀάποί! οἱ ῬΟΒΠΠ ἴῃ ΔραιΠ σαίομθ., 4] δαπί ἐ [ΠΠ4 Δυΐοθιῃ ἀἰχί 
Π1}}}: ἰδι1 ποηἦ δπηΐ ἴῃ {6 οἱ Πά46165. Μομθηίαν δαίθμη. 8}}0 ΔΠρ 6115. ἴῃ 
θΟμΪ5 ἴαφοι5, “ιοηίδημ ἰπνοθηΐὰ δϑί [ἢ οἷβ τη }Π{ἰΔ, Εἰ εἶχ : 4πὶ δυίθῃηι 
ΓΟΡΓΟΒΠΑθΔηΐα οἱ ργο οἰ ὕδηΐαν, {αἱ σαι ΕΓ δ} πη} Π|: 5101 σαηΐ, (πὶ 
ἀφ! πα θᾶπί οἱ ροθη θη 1: ἴλοογθ νο]οθαηί. Ργορίοῦἢ πο. ποη ἰοηρο 
ῬΓΟΙΘΟΙΙ 50} ἃ ἴθγγο, “αοΘηϊδὴ τ{1165 ραπΐ ἢ ΔΘΑ Πα! ΟΠ6., 51 Ρορηί- 

[θη 18π| ΘΡΌΡΙΠΐ. δὴ᾽Ά᾽ ΘΥΘΡῸ ΘΟΘΡΘΡΙΠΐ ΡΟΘΠΙ ΘΔ σοῦ οἱ δσογιηΐ, [Ὁ1- 
ἰ65 ΘΥαΠΠἶ ἴῃ Πάθπι, 51 νγΔΠ ΡΟΘηϊ θη π| οΘββουηΐ, οαπὶ διίπιι0 {ΡῚῚ5 

Δα! Ποαίαγ, 851 δυΐθη) ἰαγγὶ5 ρογαθἀϊΠοαΐα [πΘΥῚΓ, ἤθη Πα θα μΐ ἸΘΟΊΙΠῚ, 
οἵ ᾿πα! 1165 ογαηΐ ; 501} ἴδιο 0. Πα ΘΙ πη, {πο ηϊάτη παχίδ ἰα ΓΘ ΙΔΟΘ θη. 

(8) ΥἹ. 
5πη0 ΠΠῚ ΙπΙ{α1{8}}8. 

(οηοἶ8δ05 διιίθιῃ οἱ ἰΙοῆσο ργοΟΙΘοίο5. ἃ {ΠῚ ΥἹ8. 5016 1 [51] 
ὑγραϊάθγαηῦ ἃιιίθμη. 5.) 1016: ΟΙΠΠΏΪ5. πη} {14 ΠΟ 

εἰ ἄρα ἐστὶ ταῦτα, ἢ) οὐκ ἔστιν. 

8) υἱας ἀ65. ἴῃ γαί. ἴπ Ρα]. ΕἸ ἐα 12) εἰγιοίιιαην Ναὶ. Οἷγ. οὐ 6 ποί, 8, 
οί πηι. {ΠῚ φιμάθην χιὶ ἴῃ, αραἀϊβοαίοτο 
υσάιμνέ ποη, ἀοἰαϊ : ἰδίο8 αἀοηνίηιι5 ργοῦα- 
οἷξ: φιοηίαην απιϑιἰαυθηιι! ἦν βαποιία ο 
αηΐο ἀοηινηιηι: οἱ ἙΟΥΥΘΦΟΥ 1η, 86 Ὠϊαη-- 
ἀαία οἴιι5. (ἀΔ|Π16610}}1}: ΕΠ]ὰ ΤΙΒΡΌΒΘΙΗΙ: 
{6 }}} οἢ6. νᾶπηο ἴῃ ἰθυγᾶ, 6 ΠΟἢ {ἸΓΟΠῸ 
ῬΌΠΕΙ, Π1Ὸ 611 ἀρριονὸ Ῥϑγο ὸ οδιητηϊπᾶ- 
ΤΌΠΟ ἰ6 υἱὲ οιβία 46] ϑίθποιθ, 6 θη 
αἰρ τὰ ΟΥἀΙΠΔΓΟΠΟ ἱ ἰοΓῸ σοϑίμπι ἃ ἰ6- 
ΒΟΓΟ ἀδἱ τηδηάαχηθηί 4ἱ [απ]. 

9) δὲ γαί. 
10) δοπιηιουθηΐ 6556 υἱοί. ἴῃ 

γαί., 481 ἀδίῃ ργορίθι φιοΐ μ. ργορίθγοα 
φιοά. 

11) θτμο5 ατἰοῆν ργοϊοϊοναηί οἱ τοϊοῖϊο-- 
δαπί ψιαία ἐγγῖην χινὶ ϑιη} Ὁ Ηδ ϑιμνί, «ιιὶ 
ρῬεοθοαυονμη Υαΐ. 

13) φινὶβ 465. ἴῃ Ὑαί. 
14) φιοπίαην Ὁ. φιὴὶ ἴση Ῥα]. Ὑαί. 

οἱ. ἃὰ οΓᾶμη. 

(ὰρ. Υἱ. 1) [πίουγοϑδί! 15. ΓΟ  ηΪ115 
Ποῖ. δϑί ἴῃ γαί., νοοο. φιυὶ δι 7 Τοΐϊο, {- 
χιαην, ἀοηιΐνα ῬΥδΟίθ 5518. 

2) ἐϊ γαῖ. Ραποίο μοϑί, ἱμὶᾳιία! 5. Ρ. 
ΘΟΙΠηδίθ Ροβιΐο, δχο δὶ ναὶσ. φὶ Ροϑί 
Εἰ, βυγαρδηΐα Ρᾳ]. οἱ οά. ρι. 

σα Ὁ 1}. 46 8]. 

(δρ. Υ. 1) οαἀϊβοαΐΐονς ῬᾳΙ. 
2) ΟοΥνῖσο πουΐ. ΕῚ 
8) υοἱοναπί. πον ρτορίον ῬᾺ]., 1 ̓  ἀθιη 

θγωμί Ὁ. νηί. 
4) δγαηπί βαργὰ ᾿' ΡΒ]. 
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ἰαἴ15. Εἰ ογοαάϊἀθγαπί ἢ 51]. Π0Π6, οἱ ΟἸΏΠΪΒ. ΠΟ. ΠΟῸη ἀϊβοθϑϑιί 80 
αἰ5. Ργορίς ῃοὺ πο Πᾶρθηΐ 5] πίθιη, ΧΟ ΙΔ ΠΟ 50πΐ {1165 ἴῃ 5{1Ὲ- 
οἴαγα, ἡ ΡΓΟΡΙΘΡ ΠΘα] 5. 585. Οπδργορίοεἤ δχοῖδὶ βαηΐ δἱ ἸΙοησθ ργοϊθοιὶ 
ΡΓΟΡΙρουΡ ᾿γᾶπι Π ΟΠ ηΪ, ααἷᾶ ΘΧΔΟΘΥ νου ηΐ θη. (δθίθγοβ δαΐθπι ἃ ρ᾽ 4885, 
4105. ν᾽ ἀϊδι1 ΘΟΙΏΡΙΌΓΟ5 ῬΟϑΐο5, ΠῸῚ ΘαΠΐθ5. ἴῃ βἰγποἰ γᾶ, 1 Φυϊά6Π, 
41] ΒΟΑΡΓΟΒΙ ΘΓδηΐ, ἢΐ βδαηΐ, {πὶ ΘΟσπονοηΐ νου ἰαίθη], Π6 6 ΡΘΡΙΠΠΔΠ56- 
γταηΐ ἴῃ 6ἃ, Π66 ΟΟὨΪΙΠΟΙΐ 5 ηΐ 5ΔΠΟΐ 5: ΡΓΟΡΙΘΡ Π0Ὸ ᾿πα {1165 σαπί. θΘαὶ 
Δαΐθη 50 ΒΒ Γᾶ. ΠΡΟ δηΐ, Πἱ 5ιηὶ,, 4αὶ ἅ]1π5 δάνογϑιιβ ΔΙ ἴῃ οοΓάΪ- 
θ15 ἀἰϊβοουγἀϊδπὶ Παρθηΐ, οἵ π0η ΠΑΡΘΩΐ ρᾷ66Π) ἰπίθ 56; ἰπ ῬΓδθβθη αὖ 
αυϊάθηι ῬᾶσΘπη ΠΔΡΘΠΐ65., ΟἸΠῚ ἀΐ6 1} ἘΠῚ15 ἃ) [10 ἀἰβοθββθυῖί, ποααϊ ἃ 
ΘΟΡῚΠ [ἢ ΘΟΓΙθῈ5 ΡΘΙΠΙΔΠποῖ. ἤδθ βιηΐ ΟΥσῸ 50 βϑιγᾶθ, 485 Ππδηθηΐ 
ἰαριἀθβ. θεαὶ νϑῦὸ οαγι  ϑαηΐ, 11 δαηΐ, {πὶ ογοἀϊἀογαης «αϊάθιη, Ρ]αγῖ- 
ΤΠ8Ππ| Ρᾶγί6 πὶ ΠΑΡ ΘΠ 65" Ιηἰ αϊ αἰ; ΡΓΟΡΙΟΓ ποὺ οὐ δὲ πο ἰπίθρτί 
Βιηΐ.. ὐλπα!αϊ δἃυΐθπι οἱ τοϊπηῆϊ!, οἱ 0 σΟΠγοηΙΘηΐο5. [ἢ 5 ΓΟ  ΠΓᾺΠῚ 
[ΡΓῚ5, 4αὶ δαπηΐ, ἀοπηὰ Βοβροηάθης τηϊμὶ ἀἰϊχὶῖ: (πβαιθάιο βία! ας 
65. Θἵ Ἰη5θηδ8δί15, οἱ ΟΙηΠηΪᾶ ᾿ΠἰΟΥΓΟσα5, οἱ ἩΪΠ1 [η[6]Πρ]5 1 ΗΙ βυμΐ Βὰ- 
βϑηίοϑ᾽" αυϊάοθμθ ἤΠάθμι, Παθοπίοβ. πίοι οἵ ἀϊν 5 Πα 5. 566 11. (πὴ 
ΟΡΘῸ νϑηοεὶ {ΓΙ υ]αἴ]0, ῬΓΟΡΙΟΙ ἀἰν {15 βιὰ5. οἵ πϑροίαἴϊομθ5. βιὰ 5, ἃ}- 
πθραηΐ Ποιηϊηπη. Ἐθβροπάθηβ ἄϊθο οἱ: ,ἀοῃπᾶ, «πᾶπο ΘΓΘῸ {165 
ογαηΐ Ποιηΐπο 5. «πη οἰγοππιοῖβδθ,, ἱπζαϊ, οἰπογίηΐ ἀἰϊν! 6. ΘΟγι ἢ, 48 
605 ἀοϊ]οοίδηϊ, απο" ογαηΐ π{1165 Πομπο δά ἀράϊποίππι. ϑ᾽οαΐ ΘηΪ ΠῚ 
Ιαρὶβ. σοϊππάιϊιβ, πἰβδὶ ἀθοῖβιιβ [πον] οἱ Δ Θοουὶ ἃ} 56. αἰϊψυϊὰ ᾿ἢ ἤθη Ρο- 
ἰοϑὲ αιδάγαίι5 ΠΟΙ; 510 οἵ, 4ὶ ἀϊνιίο5. βαηί ἴῃ ΠΟῸ 566 010, ΠΙ5] ΟἹΓ- 
ΟΠ] Οἶδὰθ. [ποτ ηΐ ἀἰνι!ἃ6 ΘΟΓΙΠῚ, ΠΟ ροϑβϑιηΐ ΠΟΙΉΪΠΟ {165 6558. Α 
ἴα ΡΥ 50ῖο. Οπᾶηάο ἀἄἰνθ5 [π|511, 1ΠῈ{ΠΠ5 ΟΥᾶ5:; πη ὙΘΡῸ ὉΠ|5 
65 οἱ δρίιι5 νἱΐδβ ἰμὰ6 : Π8Π| οἱ ἴιὰ ἴρ86 οχ οἰβ' ἡ Ιδρ᾽ ἀ  τι5 [αἰ] 51." 

(Α) ὙΠ. οὑδοίοτοβ δπίθιη ἰαρί θα, {4105 υἱάϊβι! Ἰοησα ργοϊθοίοβ ἃ 
ΓΙ, οἵ ΘαΓΘηΐ65. ἴῃ νἷ, οἱ νοϊνὶ ἀ6 νἱὰ ἴῃ ἸΙοοὰ ἀδθβουία, ᾿ἰ βαπΐ, χαὶ 
ΟΥΓΘἀΙἀογιηΐ αυϊάθηη, ἀπ δύο η6. Διι[6 ΠῚ γϑιιὰ ΤΟΙ Ζ ΘΓ μη ὙἱΔΠῚ ΒΤ ΥΘΓΔΠΊ, 

Ραϊδηΐο5, 8586. Π]ΘΙΙΟΓΘΠῚ ΥἱὰΠ) ΡῬΟΌ586 ἰῃγθη 6. ΕΥγδηΐ" δαΐθμη, οἵ τ Βο 
51Πηΐ, ἹΠρΡΤΘἀἸΘηΐ65. ἴῃ ἀθβουίας νἱᾶβ Οαὶ δυΐομη οδἀδθαᾶπί ἰπ ἴσποη οἱ 
ΔΡἀΘΡδηϊ, 1ἰ δαηΐ, 4α] [ἢ ροΡροί απ πηἦ ἀΡ5οββογιηΐ ἃ Π6Ὸ Υἶνο, Π66 ΔΠΊΡ Ἶτ5 
1115. 5 θη} ἴῃ ΟΟΥἊἃ, ῬΟΘΠΙ ΘΠ ἃ Π ἀσΘΓΘ, ῬΓΟΡίο ἀδϑιάθυῖα ΠΡ ἀἸ πὴ 
ΒΔΓ οἱ ΒΟ ΘΙ θη, 4π86 ΟροΓΔηΐγ.. ο(δοίθυὶ υογο, 4πὶ οἁάἀοθδηΐ ᾿αχίδ 
ΔΠ]ιᾶ5, οἵ Π0η ΡοΟίογδηΐ νοϊνὶ ἴῃ δαιμὰβ,, 4πὶ 5αηι ἐς 0115 5πηϊ, «ἀπ νογ- 
απ ΔΙ ΘΓιηΐ;, νο θηΐο5 ὈΔΡΕΖΑΡΙ ἴῃ ΠΟΙΏΪΠ6 ΠΟΙ ηΪ; Δα 5. οτπὶ νϑη]ΐ 
ἴῃ ΠἸΘΠΊΟΓ ΠῚ 58 ΠΟ [85 ν 115, γοιγαῃπηΐ 56,7 Δι θυ] {π|6 ΓΌΓΒιι5. Ῥοβί 
ἀοβι ἀουία βιὰ βοθ] βία, ΄ς ΟΟΠβπηπηᾶν ἰσὶ [αν ΘΠΔΡΓα ΟΠ πὶ ἰαγγῖ5, Ερο 

9) δἰγμοίι"αη, δαί. 
4) ΕἸ γγορίου ᾿οο Ναὶ. Ἰθίάομη ργ0- 

οοίὶ διηΐ. Λαποίαί Η : Οὐἱ Πάοη) ἰ ςπτὴ 
5τηπ]απί. ΘΧΟΙαθηΐα: ἃ}0 ΘοοΙ βία, {πὰ 
οδί δαποία. Οἷν, Ἀοίμο, Δηΐ. Ρ. ο00. 

δ) ἱὶ γαΐ., οαθὰ {πὸ οἱ Ὰ}». 51. οἱ δοὶ 
(οἰ! ΟΡ οἱ δηΐίθ ηδὸ; Ῥᾷ]. δὲ ποη. 

60) δοοῦ. δὲ δε"), τηοχ αϊδοογ αν ΤΠ ΟῚ 
Ιθς. ἴῃ γὙαΐ, 

1) ρογβοῆα 1,81}. γαΐ., 410 (οπα 
(οαϊοῖβ Ρὰ]. ρογδοπαηι. ΠΠ8 φαϊάθμη ᾿Ἰθοιῖο 

6586. ὙἹ οί!" σοημπίηᾶ, 4) ρ᾽ 65θη αι ὙΘΓῸ 
οἰπβάθιη ᾿π ΡΤ ἃ] ἢ 11Π|. 

8) ογε γαΐῖ., σαὶ ἀθὶη ὁπ]. ἐΐ διμιί. 
9) παϑοηί γαϊΐ. ᾿ἰογαΐψιιθ ποὸχ οὐ Ρ. 

ΟΡ. 
10) ῬΙΟΠοΙ πη φὶ ἀπίθ παϑοηίος ἴη- 

1 ΡΟΒΙίο ΟΠ ὰγ 564. απέθην ἴῃ" Υαΐ. 
11) δας δοοοϑϑὶὶ οχ Ρα].: γαῖ. οἱ 

Εὰ}. 8ι. 
12) τ γαί. 
18) Οτγάο νοῦο. ἴῃ γαϊ, αἰϊψια ἃ 86, 
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ΓΘΟΘΒϑιΐ ἃ) 615. Βγορίθρθα πὸ} ΠᾶΡΘΡμΐ 58 }Ππ|ἴθιη., «πη ΠῚ 88πηΐ 
α{|65. ἴῃ ρα Ποαίίοπμθ ΡΓΟΡίοΡ. πη! Πἰὰτη ϑαδιη. Ιἅἀ60 οοποὶδὶ οἱ Ιοηρθ 
ΡΓΟΙΘΟΙΙ βαηΐ ῬΓΟΡΙΘΡ ᾿Ρδοι ἀϊδηη ΠΟΙΏΪΠΙ, (ΟΠ ΠῚ] ΘΧΔΟΘΡ νηΐ ΘΈΠῚ. 
(ὐδθίθυοβ Υ6ΓῸ, 4105 νἱαἰβίϊ τηπ]ῖοβ. ἰδοθηΐθϑ, ρΡοϑιίοβ ἴῃ ΔΘ Π οα(Ί ΟΠ 6 πὶ ΠΟη 

1Γ6, δῖ1 Δ η 0 5Οαθ οδὶ δγαηΐ, 4ὰὶ οορπονογιηΐ νοῦ ἰαΐθη οἵ ΠῸῚ Ρ6Γ- 
ἸηΔηΒΘΡΙηΐ ἴῃ 6ἃ. Εἰ ἀἰϊχὶ οἱ: «πὶ δυΐθιη 50 551 Ὑ 85 ΠΡ Θθαηί, 4αὶ ογαπὶΐ 
Ελ᾿ αἷΐ΄ τϊῃϊ: ἰδιϊ βαηΐ, 4ὰἱ δάνθγϑιμῃ 56. αἰνιβιοπθιη" ΠΑΡ θαπὶ, οἱ ΠῸῚ 
ΘΡΔηΐ 5ΘΟ ΡΔΟΙΙ οἱ, ἴῃ ῬΘΓΒΟΠΔΠ Πα) Θηΐθ 5. Ρρᾶθθιη. ᾿ἢθοοάθηϊθα. ἃπίθιη ἃ 
586, τη }Π{ἰἃ ΘΟΡΠ ἰπ ΟΟΓ 115 ΘΟΥΠῚ ΡΘΥΒΟν ΘΓ αΐ. [ρϑ886 ΘΥΡῸ 50|558- 

Τὰρ ογὔδηΐ, {πὲ δγδηΐ ἴῃ ἰΔρ1 1) 15. 1115. ΠΙῚ δαίθμη ἰὰριθ5, 4ὰ1 ὈΓΘΟΥΘΒ 
οὗ ΤὨΪΠΙΠΪ δγδηΐ, ἰδίϊ βαπί, 4αὶ ὁγράϊἀογαηΐ «πα! ἀθπη οἱ τί 6 πη ρᾶΓίΘΠη 
πᾶ θθηΐ ἰπϑι{16; ΔἸ {πδπίδηη ἀπίθηι ρᾶγίθ πὶ Πδἰ)Θηΐ 1Π]4{α{15: ΡΓΟρΡ ΘΓ θὰ 
ὈΓθνο5 οἵ ΠΟη ΘΟΠϑβιμηδίϊ σιηΐ. Εἰ 6σῸ αἀἰϊχὶ : 4101] δΓοῸ οἱ τοίμπαϊ οἱ αὶ 
ΒΟ ΔΟαπδΔηΐΙ 1η ΔραϊΠοαίίοηθ, {πὶ ϑπηΐ, ἀοιηϊπὰ ὁ Εἰ 11ἃ ἀἰχιξ ΤΠ]: 
ὈΒΩῸΘ 410 ΠΟῚ 5615, 564 56ΠΠΡΘΙ ἰΠἰοΘΓΓοΟ σὰς οἱ 11} ἰπ|6]1Π0 15 ὁ [1] 
δΒιιηΐ, (αὶ Πα! οπΐ αιάθι Πάθπ), οἱ μᾶρθθηΐ αἰν! 15 Παΐ5. 56 οι]. θπάᾶπο 

ἢξ {ὐἸ α]δίϊο,, ῬΓΟΡίοΓ. αἰν {15 ϑιιἃ5. δ ῬγΟρΡίου προοί αι !0Π65 5αὰ5 ποϑδηΐ 
ἤθη βυη. Εἰ ΤΟΘΡΟπμἀθη5 αἰχὶ οἱ: ἀοιηηα, 4αᾶπ0 ΘΓΘῸ π{1}65 ΘΓ αηΪ 
ἴῃ δοαϊποαίίοπο ἐ Εἰ 11 ἀϊχὶα τ}: 4πᾶπᾷο οἸΓΟυμ οἶδα [᾿ΘΡῚ{ 5} 5ἰδης1ἃ 
ΘΟΡΆΙΏ, πὰρ ΘΟηἰοΥίαί 605, ἴᾳπο αἰ} 65 ογηΐ 60. διοὰΐ ἰὰρὶ5. Γοίπη- 
ἀιι5. πἰδὶ ὈΓΔΘΟΙδ5. [ὉΘΥῚΔ οἱ ἃιηἰΐ «ΠΠ4πἃ ἀθ 56, ποη ροίου! 4πᾶ- 

ἀγαΐαβ. ΠΟΥ : 516 οἱ ἀἰϊνι85. 560} Πιιΐπ5, ΠΙδὶ ργάθοῖδα [ἀΘΥΙζ ΘΟΓμ 58})- 
βίδηϊἃ., ΠΟ ρΡοίθγιπί ΠΟΠΪπῸ π{1165 ΠΟΥ]. Α (6 διίθμη ἰρΡ80 ῥγη0 [ἰῃ- 
(Προ: «αδηάο ἀϊναβ οὐἂβ, ἱπ{Π|15 ογᾶβ: 'π00 διίθπῃ τ{}15 65,7 οἱ 
ΡΓΟάογι νἱΐδθ ἰὰὰ6. {{Π|65 οϑίοία ῃ6ο: οἱ ἴὰ δαΐθιῃ αὔΠΠ10Γ (6 ἰρ515 [ἃ- 
Ριάϊθιι5. ΘΓ 15. 

(8) ὙΠ]. ΑἸΙο5. ἁαίΐίθηι ἰαρἀθ5, 4πὸ5 νἱάϊδίϊ Ιοησθ ἃ ἴπῦῚ6 ΡΓΟΙΘΟίΟ5 
οἱ οδἀθηΐθα ἴῃ γἱαπὶΐ οἱ γοϊνθηΐοα 586. ὧδ νἱὰἃ ἴῃ Δ]1]ὰπ| υἱᾶπι, δῖ! βαηΐ 

οὐδ ἀθηΐθβ απ ἄθη ; ΡῈΡ ἀπθιθίαίθιη 5πᾶπη Αἰπη{πηὶ ν᾽ πη 5118] ὙΘΓΔΠῚ, 
ΒΡΟΡἃπίθ5. 56. ΠΙΘΙΙΟΓΘΙῚ Υἱᾶπ) ἰΠΥΘΉΪΓΘ. Εἰ [ἀ]Ππ 1} [ἢ ΤΠ Ι5ΘΓ5. 5018, 8Π1- 
θυ ϊαηΐο5 ἴῃ Υἱϊβ Ρογνουβῖ5. θεἱ" ἀπίοιη. ὁαάπηϊ ἴῃ ἰσηθιη οἱ ἁγάθηϊ, [51] 
διηΐ,, 4αὶ ργδθναγιοδηΐ ἃ Π60 γἷνο. Εἰ παηᾳιᾶμη ἀβοθπά ς 115. ἢ οοΥ 6 
ῬΟΘΠΙΘΡῚ ΡΓΟΡίΟΡ ΘΟΠποιρ βοθηζα5. ΠΡ ΔΙ πππὶ 5ιᾶγη οἱ τηΔ} 115, (118 
ΟΡΟΓηί. Εῤ δρῸὺ αἰχὶ : 411 δυίθιῃ ἰᾳρί 465. οαάἀοηΐοα. τὐχίὰ ἁαιᾶη οἱ 
{αἱ ποῆ Ροίογδηϊ νοΐνὶ ἰῃ ἁσπᾶμπι, ἀἰο τηϊῃϊ, 4π| ογδηΐ ὁ ΠΙᾺ δαΐθπη ἐἰ- 
χιὶ τϊπῖ: 511 δαηΐ, {πὰ ν Ρθοὸ ἁπάϊογαηΐ οἱ νοϊθηΐθα ὈΔΡ ΖΡ ἴῃ Π0- 
πῆῖπθ Ποιμηϊ. Οπᾶηάο νϑηϊδ 11Π15. ἴῃ πιθηΐθιη Οαϑἐ{ἃ5 νοΡγΙ δ {15, ΡΟΘΠΙ [6 Π- 
ἴα οἱ διῃθεαηΐ [ΘΓ ροϑὲ ΘΟΠΟΙΡ ΒΟ ἢ 5. 1ΠΙ4α [4{15 σᾶθ, ΕἼΗ ΘΓΡῸ 

ἀφίῃ αἰυϊίο5 ηιν, ὑππι ΘΟ, ἀὐυϊία6 {6-- 1) διμηι υοηνθγ1} τη, ηιθηιογὶα βαηοί {κα 5 
γίηϊ. Ναί. 19, 21---24. νον ας τοίαἰιθηΐ 56 δαί. 

14) οἷς ὁπ. Υαί. 8) αηιϑιι αηίιο γι 81:5 ῬγἼηι0 ἀ651 ἀθγ1ῳ 
ἐν. ὙΠ 1) ναϊ.. αἅϊ. ὁχῆ. α δ ϑοδι θεν; εν Δϊ: 

ἀιυδὶ αἰΐολιο. Τάθηη γε ᾳιῖ Ρ. ΤΠ χιιογ αν. 
γἱὰ ΠΓΡοΙν. 2... 15. ἂρ. Ὑ1-. 1} δηλ} 1: 

2) Εταηὶί Ὑαί. 2) αϊυϊξίοπο Ῥα!]. 
9) ὧν ἀοβογ 5 υἱῖς δαί. 9) 65, ῥα]. 
4) Πὶ ξιηΐί χιὶ ἦν ἤπο αΐ., Τὴοχ Τὴ δρ. ὙΠ. 1) υἱὰα Ρα]. οαπὶ 1, 5} 1ἃ 

οΟΥ 6. Δααϊίο. : 
5) αηιτπαηι ΥὙαί. | 2) Θεέδιι5. ογαὶ ἴῃ ΡᾺ]., Ροβίμηοαο δϑί 
0) Ηἰὶ γαί. ἦν ἰφηθ. Τηΐγα υὑθῦῦο ἸῸΝ ΘΟΙΓΘΧΙΠΊΙ8. 
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γογο," οὐμ δάϊιο 6556: ΠΡ ΓΟ]8., ἱΠίθΓΓΟΘΆΥ, {ΠΠΠ|: ,8Π ἰΐ5 ΟΙΏΠ 15 

Ἰαρί ἀἰμιι5.,᾿0 αὶ ργοίθοι! ϑαπί, πθ ΘΟμνΘηἰθδηΐ ἴῃ ΒΕΓ αΡᾶπι {ΠΡΓ 5, ἃη 

δϑὶ ροορπίϊοηϊία, οἵ ΒΡ θαπί Ἰοσαπι ἴῃ ἰαγνθ ποῖ. (ΠΡ θηΐ, ἡ ἰμ4αϊΐ, ,.Ρ06- 
πἰϊδη απ ; 564 ἴθ Πᾶο {ΠΡ ΠῸΠ ΡοΟβϑαπΐ ΘΟΠΥΘΉΪΓΘ; ἈΠῸ πίοι" Ιο6Ὸ 
ΡΟΠΘηαΡ τη} 00 ̓ ΠΙΘΓΙΟΥΤΘ : οἱ 00, ΘᾺΠῚ ΟΡ ΟΙΔΓ [ποτε ηΐ, οἱ ἱπηρ! νοῦ ἢ 
165 Ρϑθοδίου ἢ βαονπ. Εἰ ΡΓΟΡΙΘΓ ΠΟΟ ἰΓΔηΒΙ ΘΓ Θη 1), Δ ΟΠΔ ἢ ΡΘΓ- 
ΘοροΓαμ Ἶ  νουθαπι ἰαβίαμῃ. Εἰ ἴππο 1ΠΠ|5 ὁοηιίησοί {Ρδηϑίθγγὶ 46 ροθηίϑ8, 
οἱ αἀδοσηάογίηϊ ἴῃ οογάᾶ ἰρβογιμηἶἷ ΟΡ, 4πῶ86 ορογαϊ! βαπηΐ βοοἰθϑβίϑ, 
Οαυοάβὶ ποὸη ἀβοθπάθγιηϊ ἴῃ οογα ἡ ΙρϑΟΓ πη, ΠΟ ΘΡηΐ β}ν] ΡΓΟΡίο ἀὰ- 
γἰ [ἀπ οΟΓ 5. 50]. 

(Α) ΥΠ|. ὕτμῃ δῦρὸ ἀθϑί ἱπίθγγοραγο᾽ ΠΠ|π| 46 ΟΠΊΠΙ 15 ἰβι15, δἷἱΐ 

τα}: γΥἱ5 αἰϊαα νἱάθγο δἰ ψυϊ ἦς Οὐπηχιια οπρίατι8 Θϑ5θη δ ν᾽ ΘΠ Π|, 

ΠΠαγὶ5 ἰαοίας. δ. να. Θϑρίοἰθ μη. Π|6 ΒῈΡΓΒιῖ, οἱ ἃ ππ|Π|: ,γὙ665 

βορίθιῃἢ τπυ] 668 οἶγοὰ ἰαγτίῃ ἐς. ΥἹΔΘΟ,( ἱπᾳαᾶπη, ,ἀοπηπα., ,ΤΌΓΓΙΒ 

μᾶθο." ἱπά4α11, ,4}} 115} Θαρρογίαϊαν βοουπάμπμπι ργαθοθρίιμι Βοιηϊπί, Αὐὶ 

παηοῦ οἰαοίας5. οαλη. Ῥεπὰ Ζαϊάθπη θάγιπ,ἦ 446 σοπιεϊποδί Ἰηᾶπι, ,Π 465" 

νοοαίαν ; ΡῈΓ πᾶηο ϑαϊνὶ ἤθηι" δἰβοιὶ θ 6. ΑἸϊὰ νθῦο, 4πὰθ βιισοίηοίἃ 

δϑὶ οἱ νιγ ον ἃρὶῖ, «ἀρ διϊποηϊ α΄ νοσαί"; Πᾶρο ἢΠ1ὰ δϑβί Π4οἱ. Ουΐϊϑ- 

415 ΘΓδῸ 5θοιίι5. [ὉΘΥῚΓ ΠΠ|81η}, (ΕΠ χ Ποιδ ἰπ νἱΐὰ βιὰ, χασπίαπι ἃ} ομηηΐ- 

θὰ5. ΟΡΘΓ 5. πη} 15. Δ Β(1π6}}}. Ογθάθηβ δαΐθηη, ΖαθηΪ ΠῚ 5ἱ ΔΌΒΕ ΠΕΡΙ 

56. Δ0 οἴπηὶ ΘΟΠΟΙρΙ βοθη ἃ, ΠᾶΘΓΘ5 ΘΓΪΐ νὰ6 δοίθνπαθ. ,Οδδίθγδα δυίο πη," 

᾿π4πᾶπ,᾿ ,ἀομἶμα, αυϊηαιθ ἀὰθ βαη ἐς {(ΕἸΠ1Δ6.," ἴπαα!ὶ, ἰΠν ] 8 Π| 56Πηΐ. 

γοραίαν. δἃαίΐοπι ἀυδοίδη), ,Βἰ μη ρ] οἰ ἰὰ5,, ἅ11ὰ ἰπποσθηίία,,(. ἃ]1ἃ «ηο βιὰ, 

Πἰὰ ,ἀἰβοιρ! πὰ, Αἰ1ὰ ἁαΐθηη (αν ἰᾶ5.. (ΠῚ ΘΥΘῸ 5ΘΡΥΔΥΘΓΪΒ ΟΡΘΓὰ τηδίγ 8 

Θᾶγαπι, ΟΙμμἶὰ ροίδΓ 5.5 οὐβίοαϊΓο,,.ς ΟΥ̓ΟΙΘ ἃ Π 56ῖγθ, ἀοιηϊηα, (άπ 

4αάθαθ θᾶγιπι ἰιαθθὶ νἱρίαίοιη...͵ (Αὐάϊ,( ἰηαυϊξ : υἱγίαί65. Δθάυ}65. Πᾶ- 

θαηΐ, οοηπθχᾶθ ἃπΐομη δὰ ἰηνίοθπι βαηιἶ ἡ Υἱγίαϊθ5. Θϑγιμη, οἵ ΒΘΦΌΠΠ ΙΓ 

46 ἰηνίοοπι βίοαΐ παίαθ βαηί. Ἐχ Παρ παβοῖίαν ἀρβιϊμθηία, ἀθ ἀϑιϊπθη- 

εἰὰ 5ἰπιρ! οἰϊὰ5., ἀθ Πρ] ]οἰαίθ ἱπποσθηἝἃ, ἀθ᾽ ἱπποσθηϊα τηρἀθϑιϊὰ, ἀρ 

γηοάδαϑίϊα ἀἰποϊριϊπα οἱ οαρι 5. Ἠδλγι ΘΓΡῸ Ορογὰ βδποίἃ δὲ ρυάίοᾶ οἱ 

γοοία βαηί. Ουϊοθπαιθ ΘΡΡῸ 56 Υν  "Σ 5, οἱ ᾿ηνδμθσ ἴθμθυθ ορθΡᾶ 

ΘΆΓΙΠΙ, ἱπ ἰαγ 1 ΒΡ 6 θῖς ΠΑΡ δου] αμη. απ ϑδηοις Ποὶ. ς. Ἰπἰθγγοθανὶ 
Θαμἶ  ἀ6 (οιηρΟτιι5, 51 ἰδΠ)] ΘΟΠΒΙΠΏΙηΔΙ]0 οϑὲ ὁ ΠΠ|ὰ ἃυΐθη) Θχοἰδμμανὶϊ 
γο66 πιᾶρῃᾶ, ἀΐσθη8: 9»ἰΠ5θηϑαᾶίθ. ΠΟΠΊΟ ἐ ΠΟΠΠΘ Υἱ 65 (ὈΓΓΙΠῚ δά οὐ" δραϊ- 

9) 8εᾳ« αὶ. 
4) Πὶς γαῖ. γν. ἐπᾳιλ ΟἸΏΪ580. 
5) προ Θχοὶαϊ{ ΘΧΘΡ] ΑΙ Ὑαί. 
0) οηΐηι γαΐ. 

1) βαιὶ Ναὶ. Μαῖ(ῃ. 9, 22. Νίαγο. ὅ, 
84. 10, 52. 1πιὸ. 7, 50. 8; 48. 11, 19. 

9) φμὶ γαΐ. ]Πηνργοῦιι5 αἰ Βαργὰ ὁ. ὁ. 
10) απ δὲ οπῖηθ5 ἰαρίάος αϊ. ὁππη- 

(ἰαι πο ἰἰὰ ἰΘΥΠΠΔη5: 51 ὁ. {1118 ρ6- 
ποίοηία οἱ παδοὐηνία" 10. {γὴν Πα. 

11) πωγὶ δαί. 
12) οηΐηι γαϊ. 
19) τομιουογῖηί γαῖ. ΤΑΙ] ππΐν 4ποῖ- 

{ποῖ ἀὰ Ραγραίοτγίο ἰμι6}Πσὰηϊ. δα ἀπ- 
Ραμ ααΐη Ἰοφιαίαν ἀὸ Ρορηϊθηια. (ἱ. 

14): γ᾽ αοοορογιηΐ Ναί... ἴῃ 5Θη θη 1 6 
πὸ ἐδία Ὁ. ἐμ πη]. 

15) ἐπ ἐοΥν δονμηὶ Ὑαί. 
10) αδεοπάονῖ! ἴῃ οογάο γαί. 
ἀρ. 11. 1) ἀοϑβίηὶ ἐμ ογγο απο αὶ. 
2) αἰϊφιι ἀοοοβϑὶς οχ γαϊ.. ἈΡὶ ἀμί 

οἱθονοὸ ᾿ἰλοσαδ υὸ ἃ ἈρΡΡάΓΘεΐ αἰ γοοδ.}} 
το γὰ αἰδί Θοία, 

Ἀοὶ.. 20,18. Βόίη: 9. 22: ΖΒ: ΜΡ θα 
ΘΙ. Αἰοχ. δίγοιῃ. ΠΠ, 12. ρ. 458., υδὶ 
ΘοοΙοϑία τηδηπὶ οΟη  πουὶ ἀϊοϊίαν, ἘΚ Ι1Ὸ 
Οχοπθηβὶθ: Μαπιβ ὁοηϊΓοία, ΓΟΟΙΒΒΙ 6 
ΕἸάδπ Γοργδοβοπίαί, {πὰ αἰνπα ΤΟΙ Ϊβϑἃ 
ΔΡΡΙΘΒ ΘΠ ἀϊηγι5. ΑἸϊὸν Ρὰ]. ῥγίηνα φιάθηι 
ἐρϑαγιν χαὸ ἰοποί ἢϊανὶι5 65 υθοαίαιν. 

8) οοπίϊποηιία υούσαμ ἢδο δ8ὶ ἤϊϊα 
αοὶ γαὶ. 

9) μαὶ γαϊ. 

----- 
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θᾶ, 486 τΓαίργαθαί ἀθ ἰαστὶ. Εἰ ἰἰθγιμ ἱπίουγορανὶ {Πᾶπ|, 51 ΟΙΏΠ68 ἰἃ- 
Ρἰάδ5. ἰδίϊ ἃβοθπάθηίθβ οἱ ΠῸΠ ἃρίϊ ἰπ ἴΓΓΘ, 51 δϑί 1Π185 ροθῃϊθηίία, οἱ 

Βα θΘθπί Ἰοσπ ἴῃ ἴαγγο μᾶο. Εἰ αἷΐ τὶ: Παϊγθηΐ «αϊάθιη Ῥοθπιίθη- 
[ἰᾶπ|, 564 ἴῃ ἰδία ΠΤ ΠΟ ΡΟΒΘΠΐ ΘΟΠΥΘΗΪ; π᾿ ]10 διιίθη ἰ000 Ρο- 
ἰθγαηΐ ΘΠ ΘηΪΓΘ. τηι]0 τηΐποσο, Εἰ πος ροβίαιδμηζ ἰογη θη 15 ἰ ΠΊοἱἱ ἴπ6- 
γτηδ, δὲ ΘΟ] θη ἀἴ65 ρθοοδίογι μη βγη. Εἰ ἰά60 {ΓΔ η 5 6 ΓΘ ΕΓ, 

«αοπίδηι ΓΘΟΘΡΟΓαηΐ νου απ Πιϑίπθι. Εἰ ἴῃς οοπίϊησὶί οἷ8. ἰγδηβίουεὶ ἀ6 
[ΟΓΙΠΘΗἶΙ5. 5115 ῬΓΟΡΙΘΙ ΟΡΘΓᾶ, 486 ΟροΓίϊ ϑιαηΐ τηὰ]ἃ, 51 δι6Π) ΠΟῚ 
ἀϑΟΘ μοὶ ἴῃ οοΥά6. θογαπὶ [ρθη 6 Π|18 },. ΠῸΠ 5 να Π 1 ῬΓΟΡίΘΓ ἀγα 
ΟΟΥ ΘΟΓΌΙΏ. 

(6) 11. Εἰ οὐπμη ρδιβαββθιη ᾿πίθυ ΓΟσδη 5. ΘὯΠ| 6 ΟἸΙΏΠΙθῈ15 ἢΐ5, αἰχ 
ΠΏ] : νἱβ πιὰ νάθγο ἐ Εἰ 65οὸ δἰ4αι ἃ ἀθϑιθγϑη5, ἴδοίι5. σα γα] πὰ Πη60 
αιάθη5. [11 ᾿ἰΔ4 6 ΓΘΘΡΙΟΙΘ ΗΒ. δι} ᾿]Πἰ: νι65. βορίθμη ἰθιη!ηᾶθ ἴῃ ΟΙΓ- 
οαἰΐα ἱαγγὶβ ὁ Εὖ ἀἰχὶ οἱ : νἱάθο, ἀοιηίπα. Εἰ αἰΐ τηἱπὶ : ἰαΓΓῚ5. Παθοὗ 8}} ἰ5{5 
Ρογίαίαν ᾿πχία ἀἰβροβι οη θη ΠΟΙ ΪηΪ. ΑἸΔῚ ΘΡΡῸ ΟΡοΓὰ5 Θᾶγαμη. ΡΥΙηἃ ({||- 
ἄθπὶ ἰρϑᾶγιμη, {πᾶ6 ἰθπθί τηᾶηιι5, Πάθ5 νοοδίαγ : Ρ6Γ Πᾶηο βἰνϑηΐι 6]6Ο( 
6]. ΑἸϊὰ ἃπίθιῃ, {πᾶ6 ργδθοίηοία οϑί δἱ υἱγ 6 σι, ΡΒ. ΠΠΘηΐ1ὰ νοθδίαν : 
θα ἢΠ|ὰ δὲ Πά6ι. θαϊουηαιια βθοαίιβ ἰἀθγιῖ 1410, Ὀοαΐα5 ΟΥΙΓ ἴῃ νι 
518, 4ΙΙΟΠΙΔΠ) ΟΠΊΠΙΙΠῚ Π]ΔΙΟΥ ΠῚ ΟΡΟΓΙΠῚ ονδάθὶ ογθάθηβ, ἀπο πμδ δνᾶἃ- 
ἀδῖ 40 οδάθιῃῃ οοποιυρίβοθηίία ἰπἰᾳαα, οἱ μδογθά 4}}1{ νἱϊᾶπη δθίθυ πᾶμῃ. Εἰ 
ΑἸχὶ οἱ: 1146 1186, {46 βιηΐί, ἀοιηπαΐ Εἰ αἰΐ τ] Π1: ΠΙΙὰ6 ϑαὰθ Δ [6 1- 
ἰγοῦ βιηί. Ὑοσδηΐαν Θπΐπὶ τπιπὰ 5ΠΠΠΡ]1οἰ 5, 811 ἀἰ5ο 1 Ρ]1ηἃ, 11 ᾿πηοοθηῖ8, 
]1ἃὰ οδϑιἰἃ5 οἱ 8|1ἃ οαγι 5. Ουᾶηο οὐσῸὺ Ορθιῦὰβ Πηδίγ5. ΒΑΡ 56Γ- 
γΑΥΘΓΪ5, ΟἸΠΠΘ5 ρΡΟΐΘΓΙ5 υἱάθυθ, δ χὶ 8 {π|6 οἱ : νΟ]θθᾶτη ΘΟΘΉΟΒΟΘΓΘ, ἀΟΠΙΠ8, 
4πδθιθῦ θαι {υᾶπι Υἱγίαίοιη. μὰ αι. Εἰσ αἱΐ τ}: ἃπάϊ νἱρίαϊο5. ἃ} 
αἰΐογαίγο, Ὑὶγίαί 5. ̓ρβαση, 4πᾶ5 Παρθηΐ, ἰΘηθη α} 810 ΔΙΓΘΓαΙΓΟ, οἱ 5386- 
4ασππίανῦ ΔΙ ἰογαΐγο, βἰοαΐς ηδίδθ βιιηΐ. 6 ἤάβ δῦβοὸ παβοί(ιν. ἀρ ϑΕπρηἰᾶ, 
ἀδ βίη ἃ 5 ]1οἰᾶ5, ἀ6 Πρ] 1οἱἰαΐα ᾿ῃ ποΟ θη ἃ, ἀθ ἱπποοθηίἃ οϑι1- 
ἴαβ, (6 οαβιϊαίθ ἀἸ5οΙρ] πᾶ, 46 ἀἰβορ! ηὰ οαγ 58. ΠΆΡᾺΠῚ ὄγθῸ ΟροΓὰ 
οαϑία, βᾶποία δἱ ἀϊνὶπα βιπΐ. θαίβαὶβ ΘΡΡῸ Β6ΥΥΟΓΙ  ἰ5115. οἱ ροίπουιί 
ἴθῆθῦθ Ορθιᾶ ΘϑΓῚΠῚ, ἰπ ἰαγα ΠΑΡΟθΙς Παρ αι !οη θὰ. αὐτὶ βᾶποίϊβ. Ὁ (ὑπ 
δαΐθ πὶ ἰπίθ ΓΟ σάϑϑο πὴ θα Πηἷ (6 ἰΘΕΙΡΟΙΡ5, {ΠΠΔ Θχοϊαιηαν: νο086 Ιηδοηᾶ 
ἀἸο θη: Π5ΘΠ5101Π15 ΠΟΠ]Ο, ΠΟ Υἱά65, ἰαγθὴ δάμαο ΔΘ βοαγὶ ὁ [5486 

10) [ἃ ἀδ64] ο. γαί., αὐδίϊηουι!; 6}6- 
θη, χιιοά, 51 86 οοπίϊηιον (οί. 

11) ἐπφιαηι 5ιοας τηοχ πᾳ δχοϊά. 
Πῦγὸ Υαΐ., ἀὈῚ 5 θπ 46. αἰξογιίγιην Ρ. 1η- 
υἱοθΉ]. 

τς 12) βογυαυον 1 8 ---- ροίογ 5 αΐ., πὰ 8 
Ιϑοίϊο Ιοοπη 5ιπιπῚ ἰπ δία. 

13) Κοϊο αί., τὶ φμθ ψιιαηι 6 αλμηι 
(φιαοᾳιο φαγὶ φιαηι Ῥ α].} Ρ. φιιαηι φιαθ-- 
4ιι6 Θαγμηι. 

14) Τοηοηίι" αὐίθην αὖ τυϊοδην Ὁ. 
οοππθϑαθ απΐοηι αὐ Ἰπυϊοθηι δι! Υαί, 

15) ϑ'Θϑηβαμη ἢπππι5. ᾿οοἱ ρμαίαί (]. Ροί- 
ἰ6Γ5. Θχργοββίβϑα (ἸἹοιηθηίθη ΑἸοχ. |. 6. 
Βΐβοθ γουθῖβ: Καὶ πάλιν" Προηγεῖται 
(ρταθοοαϊ) μὲν πίστις" φόβος δὲ οἱἷ- 
χοδομεῖ, τελειοῖ δὲ ἡ ἀγάπη. Θαἱ!. 

10) Οἷ. δὰ πᾶθο Ραὶ]. 
11) {ἰνγίην γα. 
18) οαῆν ὁ. Ρα], γαΐί. οἱ ἘΔΌΓ. 5ι., 

ἐϊαηι (οί. 
19) [ἃ [ΓΔ ηΒΟ 51 οχ Ρα]., βδωρον Υαί,, 

ἀπ να]ρο. ᾿ΘΟΙ ΟΠ ΘΠ 5621})01' ῬΔΡΊΙΠῚ Ο0Π1)- 
τη046 Ργογθηΐβϑο Ραΐο. 

9) ἦπ γοηι ἤαηο ῥα]. 
4) ὕοου. οἱ ποὺ ροϑξίψιιαηι ὈΪδ 5ΒΕΙ Βα Π- 

(1 ἴῃ Ρᾷ]. [πἴγὰ βουυΔΥΪ ΠΊ15. 10, ΟΟΥ 6. 

(δρΡ. ΥἹΠ. 1) δαης ΡαΪ. 
2) Ροβί αἰἐογιίνο Θχραηρίίαν ἀοηιῖπα ῬαΪ. 
8) οἰαγίίας5 οΥαΐ ἴῃ Ρα]. 
4) φιρὶς Ῥα!. 
5) β86ᾳιιοηίι" Ῥαὶ. 
6) Ροϑβὶ βαποίὶβ. βγᾶϑιιπι δϑί {8 ἴῃ ΡΔ], 
Ἴ). ἐὦ,, ΒΆΙ, 
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Ποαγὶ ὁ Οαᾶηάο οΥρῸ οοΟπϑιμηηδία [ἸΟΥ “5 (ΓΒ οἱ δοαϊποαία, μαροΐ ἤποπι: 
56 οἱ οἷΐο ΘΟΠΒΙΠΠΠΊΔ 117, ΝῸΪΙ Πη6 ΔΗΊΡ] 115 ἰΠίθΓΓΟΡΆΓΘ 4α! Ο8Π). 
ΘῈ Ποῖα ἡ Π0ῸῚ οἱ ομππίθιις β'δηο 5 ΟΟΙΠΠΙΘΙΩΟΓΑΙΪΟ ἰδία, οἵ γσηῃογδῖο 5Ρ1Γὶ- 
{πΠΔ νΘΒΙΓΌΓΙἢ. δα Π0 {{0] Πᾶθο 50115" τουβὶδία βιιηΐ, 5ϑά αἱ μη θι5 
ἀδιηοηϑίγ68 θἃ. Ροβί τἀ ΘΗΪΠ) [η16]Π|σ ΘΓ [6 ορογίοί, Πθγμηἃ, γνϑγρθᾶ 
μᾶθο, {86 {Π0Ὶ ᾿ποὶρῖο ἀἄΐσογα, αἱ ἸοαδιῚ5. θὰ ΟΙΩΠ π5Ὁ Ὁ ἴῃ ΔαΓΡ5. ὅ58η- 
οἰογαπι; αἱ δα ηΐ6 5 θᾶ, ΟΠ [ΘΟΘΓΙη; ΘΠ ἀθη} ἃ ΠΘ( ΕΟ 5. βαΐβ, 568 
οἱ ταῦ οὐπῃ 1ΠΠ|5.ἡ 

(ΑΥΊΧ. ,Αὐάϊίθ πιθ οὐσο,, ΠΠΠ: 6ρῸ γῸ5 δπαίγινὶ ἰη 7 τημ]α 5 Π}ρ}}- 
οἰ αΐθ. οἱ ᾿πποοθηῖᾶ οἱ τηράθ5ίϊα, ΡΓΟΡίρου τ ἰβου ΟΡ απ) Π6ὶ, ααδθ Ξ5ῸΡΘΓ 
γῸ5. 5{ΠΠ|4’ν}υ]ι} 1ῃ 1π|5{{{18, πιὶῪ 58 Π 00} ΠΟΘΙ] ηὶ οἵ Ππ5 11 ΠΟΘ πὶ ἃ} οἠηπὶ πα  ἰὰ 
οἴ ΟΙἼΠΙ ΡΓΑνιαίθ ; γῸ05 δι6 ΠῚ ΠῸΠ ὙΠ} 118 ΤΟΙ ΘΒΟΘΡΘ. ἃ ΠΘΕ4ΌΪ 5 νοι γ 5. 
Νυπο ΘΡΡῸ διάϊία Πη6, οἵ ρϑοθιη Πδ))δία ἃ] 118 συμ ἅ110, οἱ νυἱβιίαίθ νὸ5 
ἰΓΘΡ αἴ, οἱ 5150 10 116 νῸ5 ἰπν 66), οἱ ΠΟΙ]Ι6 5011 ογθαίγὰβ Πδὶ ῬθγΟΙΡΘΓΟ; 
Δ Π Δ {1π|5 οἰ} ᾿Π]ρ ΓΙ 6. Θσϑηθι5. Οπϊάδηη) ΘηΪπ ΘΟΙΏΡΙ ΓΙ τ5. οἰ 5 
1ηΠΡη 6 ΠΏ ΟΔΓΩΪΒ. 5186 ΘΟΠΙΓΔΠηΐ, οἱ νἱοἰδηΐ ΘΔΓΠΘΙΏ 5ιιᾶϊη.7 ΑἸΪΟΤΈ ΠΩ 
ἁιί6η}, 4αἰ ΠΟ Πα Θηΐ Θ5οᾶ5., ΤΠ ΘΒΟΙζ ΟΔΓῸ ἰρβΟΓ πη, ῬΓΟΡίου ᾿4, φαοά 
ΠῸΠ Παρ Θηΐ 5α!Ποϊθηΐθπ οἰ απ; οἱ ΡΓΟρίοι ποὺ σΟΠ ΙΗ ΠΡ ΘΟΓΡῚ5. ΘΟΓΈΠΩ. 
Πδθο σι] ἰῃ ΘΠ ρ γδη ἃ πθοἰναΐ 651 νοθἷβ ΠΑΡ ΘΗ 5. οἱ ΠΟῚ ΘΟΙΏΠΉΠΗΪ- 
ΟΔΉ 1]}}15. 115, 4] οσθηΐ, Αἰοηάϊίθ ᾿πάἀ οί Πη 5ῈΡΘΓΥ ἢ 6 η5. αὶ ΘΠ Π6Π- 
ἸΟΓΟ5 Θβ[15, ᾿Π 4.6. ΘΒ] Θηΐθ5, ἀπ] δά ϊηπιο {ΠΡΓῚ5. ΠΟ 6ϑΐ ΘΟΠΒΙΙΠ δ. 
Ῥοβίψαδημ ΘΠΪπῚ ΘΟΠΒΙΠΙηΔίἃ [ὩΘΡΙ ἡ ἰαγΓΪ5, νο οί θϑηοίδοοσθ, οἵ ποη 
Πα 6.115. ἰοσσμη. Ιάἀθίθ ΟΥΘῸ γ05, {πὶ ϑ]ου 1 ἰῃ αἰν 115 νοϑίγβ, Π6 
[ογία ἱπρϑιηϊβοδηΐ ἰἰ, 4πὶ δρθηΐ, οἱ φϑιηϊπ5 ΘΟΓΙΠῚ ἀϑοθηᾶαιϊἷ δὲ ἢο- 
τη] 1η, οἱ χορ ἀδηη!ηὶ οἴ ὈΟΠὶ5 γοϑίγὶς οχίγα ἰἁππᾶ {πΓΓΪ5. ΝαΠΟ 
᾿ΐαψαθ. νΟ 15 ἀϊθο, «αὶ ργδΘΘϑ.15 Θοοϊοβίδθ, οἱ ἃιηδίϊβ ῬΓΠΠΟ5 ΘΟΠΒΘΒΒΊΙ5 τ 
ΠΟ] 6. 51Π|1165᾽} ΠΟΡῚ τηλ]οῇοῖ5Β. Εἰ τηϑ]οῇοὶ «αϊάθμ γοπθηᾶ δὰ π᾿ Ρἰχὶ- 
αἰ} 115. θαϊα!δηι :᾿ ἢ νο5. ΔυΓ6 ΠῚ ὙΘΠΘΏΙ ὙΘϑίΓπὶ οἱ ΡΠ ΠΑΡ ΠΟ ηἷ ἴῃ οογάθ 
ΘΟΠΓΙΠΘ.15, Οἱ ΠΟ ὙΠΠΠ5 ΡΌΓΡΑΓΟ οοΓάα νοβίγᾶ, οἱ ῬΘΡΙΠΙΒΟΘΡΘ. 5ΘΠΗΒΌΠ 
γΘΒΙΓΠ) ΡΕΠῸ οοΥάϊ, "ἢ αἰ Πα Θα 5. ΠΟΥ ΟΟΓἰᾶπὶ ἃ ΓΟρα τηᾶρῃο. ὙΠ οίο 
ἜΓΡΟ, ΠΠΠ, πο [ογίθ Πᾶθ ἀἰ5βθηβίοηοβ νοβϑίγαθ [γαπάθηϊ νἱΐᾶπη νϑβίγαμη. 
Οπομηοο νῸ5 οὐ γ6 να] 5 οἰθοίος. Ποὶ, οὐ ἰρβι 7 ποὴ Πα θαί5 ἐΪ5- 
ΟἰΡΙΠμᾶπ ὁ ΟΟμπηοποίοἾ ἡ ΟΥΡῸ νὸ5 ἰπνίσθηι, ρδοδίίψιιθ οϑίοίθ ἰηΐοῦ νοβ, ἢ 
πὶ οἱ σὺ ΘΟΓΆΙΏ Ρδΐγο γϑ βίο ἃβίδηβ, γα ΠΟ η ΘΙ ΓΘ ἀἀὰ πὶ ΡΓῸ γὙ0}} 18 ΠΟΙΏΪΠΟ.ἡ 

20) μιογὶί ποη οβί ἴῃ Ὑαί. οογαην ραΐγο υοϑίγο αϑίαη5, ταϊοποηι γοι- 
21) αἰϊφιϊά. διίοϊοη! Ρ. φιϊάφιαηι. ἀαηι 070 υοὐῖδ Ποηιῖηο. 

δι ἤίεῖαι γαϊ. 
22) 8οὶο γαῖ... {π|1 τηοχ “6η101}5 7.08 

ΡῬ. Ποηιοτδίγος θα. 
29) οηιηῖνιι5 Δα] οχ γαϊ. (οηιηΐα 

ΡᾺ].} 1. 6. ἴῃ ΟἸΏΠἾ ΠῚ ΒΔ ΠΟΙ ΟΥ ΠῚ Δ} }}}118. 
Οτὰθ 856. ἀϊοία 8) ῬΙΟΠΉΪΠ. ἢ οαρὶίο 
ῬΙΓΟΧΙΠΊΟ 51.056 4 ΠΠΠ|1|1. 

24) {ἰ οἵη. γαΐ. 
δρΡ. 1Χ. ,1) οὐ Πποή 6581 15 Ὑϑῖ. 
2) οἱ αι. Ἐοο] βαρ ποιηΐηὸ ΠΟΙ Π]ὰΒ 

{ΠῚ 05. 5105 
Ἂ ἘΡΡΗσΙα ΔΠοααλπς ἤθη Ὶ " φηῇ γορ]ϊαίο ΒΟΘΟΥΥΪ 5011 ἰὸ 086 Α: δ 
5041 ῬΥΠΙΟ ΟἸΉΠ65. [46 ]65... 5611 ΘΟΟΙ ΘΒ᾽δ0 Ὁ 
τε ΐ ἀὰ Πίο 1. 6. ογραίιγας. Υἱά. [ο0». 18,17. 
(105. βθοπηο 605. 68] ΠΝ ΡΙΓΔ6- 
δπιηΐ. Ηΐπο ἴῃ Θχίγοηο ἀρ] : ἢ 6 600 4) ομΐην φιϊάαηι οἰηι ρἱγνιι5. οἱδὶϑ 

9) ἦν γαῖ. Ιάθπη ἴθ 544. Ρομὶδ ἐῃ 
αἰ ογ{γι, ΟΥ̓Δ τος. ΘΧΒΙ οίααθ οἱδὲ Η. 
5οἰϊ. Οπδθ ἰδ οἱ 50} σα ρ 115 Πμ 6} οΟΠη- 
τηθη ἀδη1} ῬΓΔΘοορία, ἴῃ τηθηΐθπι ΤοΥο- 
ὁδηΐ 46 Ιορίτηιβ ἴῃ Ερ. Βαγηδθ. ο. 19. 
᾿Εχζητήσεις καϑ' ἑχάστην ἡμέραν τὰ 
πρόσωπα τῶν ἁγίων, ἢ διὰ λόγου 
σκοπῶν καὶ πορευόμεγος εἷς τὸ πα- 
ραχαλέσαι, χαὶ μελετῶν εἷς τὸ να ὙΑμ 
ψυχὴν τῷ λόγῳ. Ἀδοίο, (ΔΙ ΠΟΙ}: 
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ἀσπι ΘΟ] ΘΑ ἰπΓ15, 4π88 (Δ υ οαΐαν, Πα θ θαπί ἤπθη. ὅϑ'64ἃ οἷο ρ6γδ6- 
ἀπ οδ αν. [ἅτ Π0]1 τη6. ἱπιοθυγοσάγα ΔἸ: 5α Ποϊαΐ ΠῸΪ ΘΟΙΠΙΠ ΟΠ (0 
Πᾶθο οἱ βᾶποίίβ, δ γθποναῖίο βρ "5 νοϑίρὶ. θά πο {{0] 5011 τϑυο]αία 
51 ἰδία, 564. τ ΟἸΠΠΪ 5. πιηί165. ΠΙὰ ροβϑί αἴθ5 {Γ65 ἰπί}! ]ΠΠσογθ (6 
ορονίθί. γί 4π1 46} τηᾶηο {{0Ὶ νϑυθὰ Πᾶθο, {86 ἰποῖρὶο {0ὶ Αἰ σΘΓΘ: 
Ιοψθγθ ἃ ΟΠ] ἴῃ ΔῈ 5 ϑδποίογιιη, π΄ δπαϊθηίθ5. δὰ οἱ [αοίθηΐθϑ 
ΤΠ θη ἃ ΠΘΟᾺΪ15. 5115, οἱ ἴὰ Οαπὶ 0518. 

Ο (}1Χ, Απάϊίο πιθ, ἢΠΠ|. Ερο νοϑβ Θμα ΓΙν] [ἢ τη} 51 ΠΡ 1οἰ αΐ6 οἱ ἰη- 
ποοθηία οἱ οαβιαία ῥγορίου τη ἰ βου οογ ἀϊδπη ΠΟΙμΪπὶ οἷπι5, 4αἰ ἀΘΘΊΡΘΥ 
5{ΠΠ|ᾶν10 ᾿πιβ.{{14π| 5 πη, αἰ Ππ5}{Π᾿ 6 1Π1 οἱ βδη ΕΠ Θοηη!ηὶ ἃ Ομμηὶ ΘΑ ἃ 
οἵ ἃ} οπηπὶ νδοαίίομθ. ο5. δπίοπι τροθαϊία ἃ ΠΩ 15 νοϑίρὶβ. Ναπο 
ΘΓΡῸ διιαϊΐα π6, οἱ ρᾶθθπὶ ἢ θαίθ ἴῃ νΟ15 10,515 οἱ νἱβδιίαίθ δἰθυ αἰ ΓῸ 5. οἱ 
5 5ΟΙΡΙ 6 ΔΙ ΘΓ ΓῸ5. οἱ ΠΟ] 6 5011, {4πὰ0 ἃ 60 ογθαίᾶ βιηΐ, ΔΟΟΙΡΟ1 6 [ηἴγ- 
ὨΠ6, 584 ἀδία οδἰϊδ) οἷ5, {π| ἀβῃαρθηΐί. (ὁπ δυΐθιη ἃ τηι{{ἰ5 656 15 Π06- 
ΟἸΠ αἴθ ΟΟΥΡΟΓΙ5. δ αυιραηΐ, οἱ [αἰσαηΐ ΘΑΓΠ ΘΠ 5181: οἵ 41] πο ἢαβροΐ 
Θϑ80 8), [αἰ σα! ΟΔΓΟ οἰι5. 60, 4πο0ἃ 50{ΠοἰΘηΐο ν᾽ πῸΠ Πᾶθᾶΐ Θβ0δπι: οἵ 
ΟΟΓΡΙΠΩΡΙΡ ΟᾶΓῸ ΘΟΓμΏ. Πδθο ΘΥΡῸ [ῃἰθιηρουδηίΐἃ ΠΟΟΘΠ5 Θὲ 618, 
4υἱ ἀιπάδηϊ οἱ πο ρογγ σι" οἷ, 4πὶ ἀθ μα θθηῖ. ὙΥἹάθία ογροὸ ᾿πἀϊοίαπη.. 
γϑηΐαγαη). Οτἱ δαΐθπι Ρ]115 ΠΑΡ Θ15, 4 ΡΙ(6. ΘΘ ΓΙ Θηΐ65, Ἰ5416 410 ἱΓΓῚ5 
ΠΟ δϑί οομιρὶοία. ῬΡοβίθα ἁπίθιη θα οΟΙηρ δία [πο Ρὶϊ ΓΓῚ5, γὙ 6118 Πα] 6 {15 
Βοποϑίδοογο, οἱ ποῃ ΠΔΡΘΠ 15 Ἰοοπη). Ὑιάθίθ οὐσὺ νῸ5, 4] [ΧῸΓΙΔΙΏΪΠΙ 
ἴῃ αἰν! 15. νοϑίριβ, 6 [ὈΓί6 βυβρίγοηΐ «αὶ δρθηΐ, οἵ δ ΒΡΙΡΙ ΠῚ ΘΟΙΙΠῚ 
ἀϑοθηάαΐ δὰ Ποιηϊηιμη, οἱ Θχο! ἀδιηῖηϊ Ομ ΟἸΔΠ 115. αἰ {15 ὙοϑίΓῚ5. [ΟΡῚ5 
Ρογίδηι ἰα 15. ΝΙοἊΟ οὐρὸ ἀϊθὺ ΡῬΠΟΡΙΡιι5. ΘοοΙ ϑίδθ οἵ 5. 4] ΡΡΙΠἃΒ 
ΒΘΘΒΙΌΠ65 ἃπηδηΐ: ΠΟΙΙΪ16 6556. 5.Π|}||65 πηΔ] 6 ο15. δ᾽ οἴ οἱ δι ΐθπὶ τηΔ]6[}- 
οἷᾶ ἃ ἴῃ ἰΠΠ6 015" 5115 ρογίδηϊ ; νοὺ8 θη 1η8]ἃ νϑϑίγα οἵ δοία ἴῃ 60Υ- 
ἀἸθ5 νοϑίγὶβ ᾿ηβοῦία ἢ] 6 15, οἵ ΠῸΠ νᾺ} {15 ΡαΓραγα οοΓάδ νοϑίγα, οἱ (θιη- 
ΡΘΓᾶΓΟ γΘϑίγᾶπ) ϑαρι Θη διηΐ ἰπς ἀππμ οἱ ἴῃ οΟγὰθ. ΡαΓῸ νϑβίλο, αἱ Πὰθθᾶ- 
[15 Τη]ΒΘἹΟΟΡ ἀϊδη ἃ ΤῸρΡῸ ᾿πᾶρπο. γιάαίθ δρρὸ ἢΠΠ1Π, π6 ἴογίθ ἢ86 ἀἰ5586ῃ- 
ΒΙ0Π65 νοϑίγαθ ἀθβογδηΐ νἱίδηὶ νοϑίγαιη. (πο 0 νῸ85 νΠ015 ΘΟΓΓΙΡΘΟΓΘ 
οἸθοίοβ Ποῖ, ἰρϑὶ ποι Παϊϑθεηΐθθ ἀἰβοι θ]πᾶπὶ ἐ ΟὈΟΥΓΙΡ 6. οΓΘῸ 8] (6 Γαΐ ΓΟ 5, 

οἵ Ῥᾶσθιῃ Πᾶθοίθ ἴῃ ν 0} 15, υἱ οἱ 650 δἃηΐθ ρᾶίγθιη ἢΠ]Γ15 δἀβίδηβ Γα10- 
ΠΟΘΙ ΡΓῸ γΟΠῚ5. ΟΙΠΗΪθιι5 τοάάδη) ΠΟΙΏΪΠΟ νΘΒίΓῸ. 

ἡηβυηυϊαίοην οαγη5 816 αϑϑιμηη, 864 οἱ 
ἑὁοπυοϊαπί σαγηθην ϑμαηι Υαί. 

8) ἐά δχοϊααιὶί γαί. 
6) ἈδΟΘΡῚ ργορίοι ἢοὸ οχ γαϊ., αἱ 

ϑαθίη 46. οοπϑιηνηνίιν. Ταιμ νοο. 6ΟΥΡίι8 
οβϑοΐ {υδιί5 ΟΔ51|8. 

1) ποοια δαῖ.. ΠῚ τποὺχ Πᾶθ65 ἢϊ5 
βὺ ἐϊδς 

8) Ηδδο ποῃ οοηἰ Δαϊοιηΐ 115, 4πὰ8 
γα]. ἰΘσι} ΘΈΡΤὰ ο. 8. ποηη υἱά68 {π|- 
γῖηι 56 η}ρ6᾽ αοὐϊβοανὶῦ Νάιτη 56η}061 ἰά 61} 
οϑί 8)ὸ ααΐπιο, φιοα Θχμῖθοί Ρᾷ]. ΤΌΓΡΓΙΙΒ 
ϑαΐθιη ΟΠ Πῖ10 δἰ αίαγα οϑί ἀ16 ο0η- 
ΒΌΓΤΩ ΔΙ] 015 ἰοίπ5. 58 6011. 

9) “ὲ γαί. 
10) αδοοναϊί γαί. Υἱά. ἴΔο. ὅ, 4. 
11) οοηβ6551:5 ΟΠ]. Υαί. 
12) βἠηϊϊς γαῖ, ἸθΙάθη πιαϊοῇοὶς οταί 

ΡΑΤΆΕΒ ΑΡΟΒΤ, 

ηιαϊοἤοιι5. Οἷν. Μαί. 29, 6. Ναγο. 12, 
99. 1ὸ.. 11. 49:.20.. 40. 

18) υδηόηα δια ἴη ϑιιχῖάθ5 οἱ (εχραη- 
οἰαπι)} δαϊμίαπί. γαί. 

14) πιοαϊοαηιοηίνηπ γαί. 
16) εογάο Ὑαί. 
10) πὸ δχοί ας οχθηρ]ο ὟὙαί. 
117) ἐρεὶ5 δαί. 
18) Οὐοηιηιοηθηίο Ναΐ., ἀδῖη αἰξογην "μι 

Ρ- τ5ὍὉῸὸ5 Τπηυϊοθην. 
19) Τία Υἱοῖ. Οδτηη6]. 8}. ΥὙαί. [ἃ- 

γοηΐα Ρᾷ]. ὁ. δ}. ϑ8.., 605 (οί. 
8) πιμιοίς Ρ]. 
ὕδρ. ΙΧ. 1) ϑουθθπάσμῃ ορίπου ρύα6- 

ναγοαϊζοηο. 
2) ρογγϊσοηπί Ῥαὶ. 
9) ἐμο ὶ5 ῬΑ], 
4) νοϑίνα βαρὶοηία ῬΆΙ. 
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(Α)Ὶ Χ. Οἰμμᾷαθ ἐδ ϊβϑοι τηθοσι ἸΟααὶ, γοηθγιηΐ {ΠΠ1| 56 Χχ ἰυυθηθ8, 
4υἱ ἀραϊβοαραπι, οἱ τα]γαπὶ φαπ" ἃ ἰαγγίῃ), οἱ 11 φαδίζαον βαβίυ!θγαπί 
5Ὲ 56! πη, οἵ ἃθιογαηΐ 051 ᾿ἰθγαμη ἴῃ αν, Ποτ ἰδοίθῦ ποθ Υἱάϊ, 
4αοπίδμη ἃν ϑὶ" δγδηΐ. Επηίθμη {ΠΠΔΠ| τΟραθα1., αἱ τη τουοϊαγοί ἀθ 
{πἰθ5 Πραγίβ, ἴπ 4αῖθιι5. τη ἀρρᾶτγι. Βοβροπάθηβ δαϊθιηΐ τηϊπὶ ἀἰχίξ: 
»ἄὯθ [δ αἴπιπὶ 16. ΟροΥΙΘί ᾿πίο ΓΟ σατο, αἱ {0] ΓΘΥ ]οίαγ." ΔΡΡᾶγαΙ δαΐθιη 
ταϊηΐ, γαῖ γ 5, ῬγΠηἃ δίδίοπο, ΔΠΠῸ 5ΠΡΟΓΊΟΤα, ἢ γαϊάθ ἅπι5, οἱ ἴῃ αἰ μοἀγὰ 
βϑάθῃηβ. Αἰΐὰ ἀιΐθηῃ" νἱβίομθ [δοῖθπὶ 4αϊάθμ ἱπνθη! ] 6 ΠΑΡ Οθαΐ, ΟΔΓΠΘΙῚ 
ἁαΐθπ οἱ ΘΔ 1Π105 Δη1|65, οἱ βἴδηϑ ΤΏ1Π1 ἸΟΦΙΘθαίαν ἢ ὨΠΓΙΟΥ δπίθπι οΓαΐ, 
{πᾶ ρτίπηαμη. Τογίία δαΐθηι νἱβίοπθ ἰοία ἱππίουὅ ογαΐ οἱ ἁβρθοία ν 
ὁοΓὰ, ἰδηΐππι {πο ΟΑΡῚ]]05 Δη1165 Παθοθαΐ ; ΠΙΪΔΥῚ5 ἁπίθμι ἴδοὶθ ογδΐ, 
ΒΊΡΟΡ 50 5ΘΠΠΠππὶ βθάθηβ. Π6 15 0515 τηλθϑίιβ ΘΓ8Π] να] άθ, αὐδο 
ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΕΠῚ ν]ΒΙΟΠΘ6 ΠῚ ̓ ᾶη0. Ὑιά6Ο δημππὶ 1ΠΠἃπ| ἴῃ Υἶδιι ποΟίἰ5 ἀϊ οθπ θη 
τϊϊ : ,ΟΠ]πἶβ. τοραίϊο Παμλ αἴθ. σοὶ :" Ἰοίπιηᾶ οΥΡΟ, οἵ ρογοῖ θα ἃ ΠΟΠΪΠΟ, 
4ποα ροβίμ!α5.. [Ιοἰαπαν! ΘΡΡῸ ἀϊθπι τιπδιη.᾿ἢ Ἑδάδπι ποοίδ ΔρΡρᾶγαϊ τη] ἢ] 
ἱπνϑηΐβ, οἱ αἰζ: (α1ἃ (πὰ [ΓΟ αθηΐοΡ. ροιϊΒ τουθ αίϊοποα ἰῃ ογαίίοπο δ᾿ ἢ 
γιά, π6 ταῦ] α᾽ ἢ ροβίμ!δη5 ποοθὰβ ΘΓ ἴᾳ46. δα Ποίδηϊ {01 ΓΤ νϑ]α [068 
ἰδία. Ναπααϊᾷ ροίογῖ5 ΓΟΓΓΟΓ 65 γον] 0 η65 ν᾽ άθυθ, 4πᾶπὶ 45" νἱ ἀ 517" 
Βοβροπάθηβ οἱ ἀἴσο: ,ἀοπηίηθ, ποὺ βοϊππι ρϑίο ῬΓῸ {05 ἤριΓΙ5. {{Ππ|8 
ἀΠπ|5, ἱ ᾿ηΐοσγὰ ἤαΐ γονοὶαίο..ς. Ἀδϑροηάϊ!δ τηϊῃΐ: (05 ΠῸΠ ἰηβθηϑᾶί! 
ο5{15: 564 ἀπθιςῦ!0 685 γθϑίγαθ γῸ8 ἰηβθηβαίοβ᾽ ἰ[ἀοίαπί, 60. 404 ΠΟΠ 
ΠΡ 6.15. ΘΟΙ νϑβίσιμη ἃὰ Πομηϊηιπμη.. ἤοβρομάϊ 1] οἱ αἰχὶ : »564 ἃ (6 θἃ 
ΑἸ σοη 5. σΟρΠΟβοδΙηι5. 

(Α) ΧΙ. (Ααά!, ἡ ̓ηχαϊί, ,46 Πριγίβ, 4πὰ5 ἰπ 1 Ὁ15. [ἢ Ῥγίμηα᾿ 4αϊ 61 
Υ]ΒΙΟΠΘ πᾶ γ6. ἃΠπ5 {Π0Ὶ ΔρΡΡΑΓ ΘῈΡΟΥ οἰ μο άγἂηι βϑάθηβ ἐ Οποηϊδιὴ 
δρ᾿ γα. ναϑίθυ. ἀΠΕ ΠΟΥ οἱ ἰδηη" τηδγοϊάτι5 οϑί, οἱ ποὸη ΠΑΡΘΠ5 Υἱπὶ ἃ 
γοϑί 5. 1η ἢ γι {15 οἱ ἀπ ι αι]0η6 οΟΓἀΪ58. διοαΐ ΘΠΪΠῚ 5ΘΠΙΟΓΘΒ, 4αὶ 
ΠΟῸΠ ΠᾶΙΘηΐ 5Ρ6Ιὴ ΥΘΠΟΥΔΠΑΪ, οἱ ὩΪΠ1] 4]π4 οχρθοίδηΐ ἢἶδὲ ἀΟΡΙΜ ΠΟΠΘΠῚ 
ΒΌΔΠΙ : 510 αἱ ν05 ᾿ΠΠ ΓΙ 1] ἃ 560. Δ} 1115 Προς ἰγά  ἀ 5115 νὸ5 ἴῃ 80- 

οοΥἀϊαπ,᾽ οἱ πο ῥΓοΟϊθοἰβιϊβ ἃ νο]ἷβ 5011 01 ]π θη ἴῃ Πομηΐπο, οἱ οοη[ϑ5. 
δῖ 5ΘΏ5115 ΥΟΒί6Γ, οἱ Ἰηνοίο 5.15 ΠῚ {Γ] 5.115 νϑϑίγιβς. ΟμπᾶΡΘ ΘΡΡῸ ΒΌΡΘΡ 
οα Π6 ἀγὰπ 566) ϊ, νΟ] ΘΠ ΟΡ ΟΒΟΘΓΟ, ἀοπίπθ 6 Ἀρβροηάϊ: «ἀιοηϊα!ὴ 
ΟἸΏΠἾ5. ἰΠΠΓΠλ5ὅ ΒΌΡΟΙ Οα ]ΠΘ ἀγὰμη βθάθί Ῥγορίου. ἰπἢΠγπιϊ[αΐθιη ψαΣ πὶ 
ΟΟμ ἰηθαίαν 1ΠΠ ΡΠ ὰ8. οἷα8. ἔοοθ ἢ λ])}65. [ἰρσπιγἂπ) ῬΓΙη86. νἱβὶ ἢ Ϊ5.ὅ 

(αρ. Χ. 1) ἀοϑ)ηϊδ5οέ Υαὶ. 
2) 851. Ιοσ. ἃ]. ᾿γαϊΐ. οἱ Εδὰὺ. 8ιί., ἐ}- 

Ιαην (οί... α ἰμγγ7ὶ Ὁ. αὐ ἐιγγίηι, Ναί... «αὶ 
501. διε διἰογη Ὁ. διυδίμἑογιμιέ οἱ ἐογηΐ 
Ῥ. αδϊἱογιιηΐ. 

8) Βαονοοδνὶ ᾿ροΐ. αὐυογϑὶ ο. Ρα]. δὰ}. 
δῖ. οἱ (Οοἵ. αὐνογδὲ γαΐ. τα δὰ ἰυμγῃ 
γΘ 5]. Αἱ ΒΡ] Το 5. {Ππ4, «το ἂρ. ΠοΙ͂. 
Ῥᾶχη οοπηοάρ ἴῃ θ. οοΙημηιἰἃ (111. 
ΟἿ. γἱ15. 4,» 8:» Θσίγθιῃὶ 

4) απίοην Χο α γαϊ. Ὠ᾿βογοραί ῥα]. 
(ὁ Ἰνὴβ ροβίοα ἀοὔος ἢ τη θ᾽} αν ., «ἰ 
εἰδὲ τουοί οί. 

8) ΡΊ᾽ΊΟΥ «Ναί. ΟΠΪ550 γ00. {αἰγὸς, 
[1] ἦην οαἰ οάγαι. Υἷδ. 1, 2.54. 

6) φιΐίάομηι γαὶϊ. 
οἱ μι μι. 

Ἰ  οδα, ΓΟ 
ὯΝ δ. 6. 

8) ἐμυδηῖον αί., αὶ φιϊάοηι ᾿. φιοά, 
ἀεἰπο ἐπ πὸ ν. γαοὶο. Εἶν, Υἱβ. 8, 1 54. 

Ρ54086. 544. φιίάθηι 

χιαην οἵα. γαῖ. Εν, 

9) οοὶ ἐοπος «ὐπουϊθοπάαθ ἰδοιπὰ 
ἃρογία Θχίαί τη γαΐ. ἢ θ᾽ 46 πὶ γουο αἰ οηθηι 
Ῥ. υἱδΊ᾽λοηθηι. 

10) Λμεϊοομιβ. ποπὶ. 106.: χωρὶς δὲ 
ταπεινοςροσύγνης οὐχ ἔστιν εὐπρόσ- 
τέχτον γεγέσϑαι προσευχήν. ἴῃ Ὑαϊ. 
Ῥαγοῖρος Ρ. ρογοὶρῖος. 

11) ὠπιν αἰΐθηι Υ αὶ. 
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(8) Χ. Ουᾶπάο δαΐθηι οδϑϑανι ΟΠ 65 ΠΠΘΟΙΠῚ, γ ΟΡ αηΐ 56χ Υἱγὶ, {αὶ 
Δθα Πρ θαηΐ ἰαγγοιη, Εἰ (]ογαμΐ θᾶϊῃ ἴῃ ἰαγΓθ πὶ, οἱ 11 φαδίίπον ἰα]ογαηί 
ΒΟΔΙΏΠΙΠ.ἢ ἨΟΓΊ ΡΘΥΒΟΠΔΠ ΠΟῸῚ Υἱάϊ, (ιοηίᾶπ) ἀΥΘΓϑὶ δγδηΐ, Επηία 
δαΐθπι {Π|Π4" ἱπίθγγοραθαᾶπι, αἱ πη πἰ τρυθίαγοί ἀθ {πρ5 ΡΘΓΒΟΠΪ5, ἰῇ 
σαι. ΠΏ] ρᾶγα. πὰ ΓΟΒρΟΠἄθη5 αἰχὶὶ τηϊπῃϊ]: 46 Πἰβ ροβίθα ἀ6}085 
16 ἸΠΙΘΓΓΟΘΆΓΘ, τα {Π0Ὶ τ νοΐ, ὙἹβὰ δηΐπὶ ΤΏ] 6581, ἔγαί 65, ὈΧΙ πὰ 64]- 
ἀθῃ) Υἱβί0η8. ΔῃΠΟΪΙΠἃ 58 [15 5ΘΠΪΟΙ, δἱ ΒΈΡΟΙ οαἰΠο ἀγὰ βθάθηβ. ΑἸϊὰ ἁπίθ πὶ 
νἰβίοηθ ἴδοίθπι ἱπνθηΐβ ΠΡΟ θαΐ, οάγποιη δαΐθηι οἵ ΘΔΡΙΠ]05 5θη οσὶβ, οἱ 
βίδη5 ἰΟΒ θδία Π]Π}; ΠΠΔΓΙΟΤ ἀπΐίθπι ογαΐ {πᾶ 8η6. Τρ διιΐθιη υἱ- 
ΒΙ0Π6 Υἱβὰ οϑί [Ὡ1Π|| ἰοΐα ᾿πνΘη5 οἱ [ὉΓΙΟ58 ΒΡΘΟΙΘ; 50{Πη} Δαΐθ πὶ ΘΔ} 1105 
ΒΘΠΙΟΡ5. Πα θοἢηλί. ΠΙΪΑΓΙ5. ἁαΐθη ἴῃ ἤπθπὶ ογὰϊΐ οἱ 5ΌΡΘΙ 5ΟΔΙΠΠΠΠῚ 56 6η58. 
ΡγΟΡίορ ἴθ 58[1ἰ5 {γἰβῖ1]5. δύδιη, αἱ ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΘΙῚ ΥἱΒΙΟΠΘΙὴ βίη. ΥὙἹἱάθο. 
ἰΐδψιαθ. 5θῃΐοθ) ἰρϑάπηῦ ἴῃ νἱβίομθ ἀϊοθηΐίθηη. ΚΠ: ΟΠ]ηΪβ5 ᾿πίθγΓοσϑίϊο 
Βα πιο ορυβ μαθοῖ. Ογθάθ δγρὸ οἵ δοοίρίθβ, {0 {αδογὶβ δά Πομηὶ- 
πη. [οἰαπανὶ ππὰ ἀϊ6.5 Εἰ ἰρβὰ ποοίθ υἱϑιι8 δϑί ἰπνθηὶβ οἱ αἱΐ τῃϊῃὶ 
“αθη δ ἔπ 51} τηϑηι ΡΘΕ ΠΣ 15 65. ΥἹΒΙΟΠΘ5 1Π ὈΓΘΟΘ, νἱ4θ Π6 5808 Ρ68- 
ἰθη5 Ποοθᾶ5 δὶ ἰπ86. Φα Ποίπηι {{0Ὶ υἱβίο 685 ἰβίδθ: Π6 ριῖδ5 [ΟΥΓΟΓΘ5 
ΥἹΒΙΘη65 5, 4 θ5. νι ἀϊ5ι1, νάθγο. Βοβροηάθηβ δαΐθη) ἀἰϊχὶ 6ἱ : ἀοιη!η6, 
ΠΟΟ 501 πη 4ὰᾶθγο ἀ6 {γ}}}115᾽ ΓΟΤΤῚΪ8 ρΓδθάϊοαίδθ 5ΘΠΙΟΥ5, τὶ ν]810 ρονίθοία 
ἢδι. Βοβροπάθηςξ δαίθμη αἰχὶΐ Π}1}}}: 4ᾶπι αἰ ἰῃ5θη88 11 οϑίϊβ ἡ Ναιη οἱ 
ἀμπθιθίαίο5 Ὑδβίγαθ. ᾿ρΡ580 Υὺ5 ἰπϑθηβᾶίοβ ἰδοίαπί, οἱ {ὰοἀ πο Πᾶρθᾶἃ- 
[15 ΘΟΥ νΘϑίγ ἢ ρᾶγαΐιτη δ Ποιηϊηπη!. ἈΘΒρομάθη5 αἰχὶ 11: ἃ ἰδ διιΐθ μη 
ἀομῖῆ αἰ σ θη 5 θὰ ΟΟΘΏΟΘΟΘΓΘ 66 1η18. 

(8) ΧΙ, Αὐάϊ, παι, ἀθ [Ὀγἷβ, [46] «αϊθιβ ἰηΐθυγορσᾶβ, ΡΥ 
αϊάθιη Ὑἱβίοπμθ ΡΙΟΡίο αἀυϊὰ 56ηῖοῦ ΠῚ ἀρρᾶγα! ἴῃ οδἰθάγὰ βϑι θηςΐ 
Ομοη πη ΒΡ γἰ5᾽ ΒΘ ηΐου οἱ [αἰ σαί οἵ ΠΟ ΠΔΡΘἢ5. Υἱγί αἴθ πὶ ἃ [ΠΧΌΓῚΒ 
γΘϑίγι5 οἱ ἀπθιθίαιθ5. διοαΐ δυΐοθη ΒΘΒΪΟΓΟΘ. ΠΟ Πα Θηΐ65. 5061 Γ6Π0- 
ναὶ 81] αἰϊπἃὰ βρογαηΐ, πἰ ἀου Π  ΠἸΟΠΘ ΠῚ ΡΓΟΡΓίᾶμΙ: 510 οἵ γὸ8 [αἰϊραί! ἃ 
5ΘΟΌΪΑΡΙθτ5. ΔοίῚθτι5 γα! Ἰδὲς νὸ5. δηχιθίας θα5. οἵ ΠΟῚ ΡῬΓΟΙΘΟἰδίϊ5. 501101{|- 
ἀϊπθηη νϑϑίγαπι ἰῃ Βοιηίϊηι; 564 ΟΡίμδιι5 δϑὲ 56η51:15 γϑϑίθυ οἵ γρίθγθϑ" 
[οί οϑίϊβ ἢ). σορσί(αἰοη ι5 νθϑίριβ. Εἰ ἀἰχὶ δἱ: ργορίοι. Ἃυ1ἃ οὐσὸ ἰὴ 
οἰ Πάτα βθάδνγαΐ, ν010 Θορῃοβο 6 ἀοιηϊηθ. (Ὡἱ ἀἰχὶξ τἶῃ] : ΦαΟΠί δι 

ΘΙΏΠΪ5 δοργοίδηβ [ἢ σαί μάνα βϑάθί ῬγΟρΡίου ΔΟσυ ΠΠ 6} 5. τη, τἰ οΟὨς- 
Ὠθϑίαν 1Π|}}06 0 }} {5 ΘΟΓΡΟΙΒ οἰ18. Ηδ])65 [ὈΓΠΊΔ ΠῚ ΥἹΒΊΟΠἾδ5. ΡΓΙΠΊΔ6. 

12) ογαϊϊοπθηι αϊ.. νοο. υἱδίοηο διΐθ 9) αὐοϊαϊας Ναῖ. Ἐογία5515. απφϊοίαΐος. 
γρυοϊαίοη65 ΘΧχραμποίο. 4) οοποιι581ι5 Υαί. 

19) Υἱάθαβ πὸ μιίμιηι δαί. 5) ἸἩΠγηιὶ5 Υαί. 

54) ΠΑ ΒΔ]. γαί., ἀπὸ ναΐξ. (ᾶρ. Χ. 1) [πὰ Ρὰἃ]. βιηπηοίαίο ]δΔη- 158) φιοῦ αι. 
10) ὕοοε. οὔἵάο ἴῃ γαί. ἐη8θηβαίο 8 

υο8; οἴπῇ δοάδθῃ ἡαϑοίς Ρ. γα]. μαϑοαί8. 
11) Ρυνδϑίι}} ᾿θοί!οηθιη Υ αἱ. ὁοσποϑβοῦ- 

ηι5 γα]ρ. ΘΟΘΉ Ο5ΟΘΉμι5. 

διιοί: οἔ ἐμΐθληέ δαην 1 δα δἰ αἰϊὲ φιιαί- 
ἔμ} {ἰογ δοαηννην: οἱ ἐμϊογηξ θαηὶ 

ἡ, ἔι}}0. 
2) ἡ αν οὐαὶ ἴῃ Ρδ]. 
9) οαγὴο ΒΡ]. 

(ἀρ. ΧΙ. 1) ρ»ἱογὶ ρΡ. ἦπ ργίμια Ὑγαί. 4) ἔρβω ῥα]. 
2) [ἃ γαΐ. οἱ ΕᾺΡ. 5ι. ρ. (οἰ  ου]] 6) ᾿ιμηὶαίοηι ῬΑ]. 

οἴζαηι, {πᾶ6 Ἰοοίΐο τηθπίθμ ΒΟ Ρ ΟΤΙ5 ΟῚ Θ6) Πμορὲ Ροίϊπ8 μηαηι αἱθΉν. 
τοάάιί, Υἱ5. 2, 4. ϑοηϑοία 15 οδιιδᾶ δγαΐ 1) σαγποην ἔμαην Ῥα!. 
Θοοἰθβίδθ: φμοηίαηι οηνηϊμηι, ργπα ογθαία ἀρ. ΧΙ. 1) ερίγίω Ῥα!]. 
68, 2) νυοἱογὶς Δ]. 

28" 



ΗΕΆΜΑΕ ΡΑΒΤΟΒ. ΠΕᾺΒ 1. ΥἹΒΙΟ ΠῚ. 1Υ. (4) 4360 

ο (ΑΧΠ. οιδοουμάδα δαυΐθιη νἱβίοηθ νἱ ἀϊβί! 118πῈ 5ἰαηΐθηη, οἵ ᾿πυθῃ! θη 
(λοϊθπὶ Βαθοπίθιη, οἵ ΒΠ]ΔΡΊΟΓΘΠῚ 48 Π| ΡΥ ΒΕΠΠᾶΠ|: ΘΑΓΠΘΙ διιίθιη οἵ οδρΙΠΠ05 
4η1165. Απάϊ, ᾿η41{, οἱ πάη ῬγΆθΟΪΔ ΠΏ. (τ 56 Π1ΟῸΓ 18Π| [ΘΓ 4615, 
ἀρβρογαΐ 46 856 ἰρβοῦ ρῬγορίθι ἱπῆγμηαίθ πὶ βιιδπὶ οἵ ραιιρογίαίθι, οἱὗ 18} 
Δα οχρϑοίαί, ηἰδὶ ἀἰ8πὴ οχίγοιηθη νἱΐδθ σαᾶθ. Ποίπάθ βαθίο {Π1|’ το οἴἃ 
α5ἱ πογραϊαβ, οἱ διιάϊθηβ Θχβϑαγοιί, ΠΙ]ΓΊσα6 ἰδοίαβ ᾿ηἀπ|{ νἱγί αἴθ ; οἵ 
ἰδη ΠΟ ἀἰἸβοιΠ}}}11, 564 5ἰαί, οἵ ΠΡ γα 57 οϑί ἃ ῬΓΙΟΥΙθι15. ἸΠΔΟΓΟΓΙΡῈΒ, 
οἱ ἰᾶπ] ΠΟ 56(οΐ, 564 υἱγι 6 Γ ἃρὶῖ. [ἃ οἱ νοβ, δυάίία γονοϊαίϊοπο, 
{πᾶηι Π 615 νΟ}} 15. Γονο αν. ὐΟυϊὰ τηϊδογίιι5. δϑί Ποιηΐηι5 υϑϑίγὶ, 7 οἱ Γθηο- 
γαν ΒΡ ΓΙ ἢ γὙθβίγαπι, οἱ ἀθροβαϊβίῖβ ᾿ΠΠ ΓΙΑ 6 5. γοβίγὰβ ; δοοθϑϑὶΐ γ 5 
ἰογπὰἀο., οἱ Ἰηγδ] αἰ 5115 ἴῃ Πάθ, οἵ υἱβδὰ Ὦθιιβ [οὐ ἀϊηθ νϑϑίγα σαν 5115 

εβῖ. Ργορίες ποὺ ἀθιπομπβίγανιἑ υ θ]5 5 ΓΟ ΠΓΔΠῚ ἰΌΓΓΙΒ ; οἱ ἃ]1ὰ οβίεπάοί, 
51 6Χ ἰοΐο οΟΥ̓άθ Ῥᾷοθηῃ ΠΑΡ ΘΓ (ἰ5. πίον. νοϑβ.ὗ 

(Α) ΧΠΠ. «οΤονγίία δαΐθῃι υἱ 5:9 η 6. ν᾽ ἀἰβίϊ ΠΠ|8πΔ ἃ ο] Θσοθη τ  ΟΓ 6 ΠῚ, ΟΠ 5ἴδΠῚ 
οἱ ΠΙΪΆΓΘηῚ, οἱ βου ηπΠ] γα] οἰπιβ δίοαΐ δηΐπι, δὶ δἰϊοαὶ τηδοϑίοῦ 
ΒῸΡΟΓν ΠΟΥ Σ ππηΐπ5 ΠΟΠΙ5. ΔΙ |5, βἰαίη) ΟὈἸ ΔΝ. δὲ ΤηϑΟΡΟΤΙ5, ΠῚ ΠΠΠ64 18 
«ἃ οχρθοίαϊ, ἢἶδὶ ΔΠΠ ἢ ἃ ΟΠ 61 ἀπᾶπι| διάϊν!, οἵ σοηίονίαϊ αν ἀθ οδίθγο, 
οἱ τϑηουδίαν ϑρ γἰ[5. οἰβϑ΄ Ῥγορίον σαπάϊαπη «ποὰ δοοθρίξ: 5ἰο οἵ νὸ5 
ΓΟΠΟΥ ΔΙ ΟΠ6η δοοθρίβίϊβ ΒΡ Ρππὶ νοβίΓΟσ, νἱἀρηΐθα ἤδθο θοπᾶἃ. Εἰ 
48 ΘΌΡΟΡ 50 56}} πὶ υἱάϊβιϊὶ βοάθηΐθπι, [ὉΓ[ἰ5. ροβιο οϑβί,ζ Φαοη απ 
Τυδίϊαον ρθάθβ παθϑΐ 5.56} 1ππ|, οἱ [ΌΤΙ βἰαί. Νὰπη οἵ πησπά8 ΡῈΓ 
΄αδίίμου οἰθπηθηΐα οοπίϊποίαΡ. Οὰϊ ΘΓΡῸ ρορῃηϊίθηϊδη δρσϑῦίηΐ ἰηΐθογο, 
᾿πηΐογ65 δγαηΐ; οἵ αὶ ὃχ ἰοΐο οογάθ ροθηϊθηςπι| οσογίηΐ, ογαπί ἔπη αι. 
Ηδ)θ65 ἴῃ Ῥίθηο γθνοϊαϊϊοπθιη ; ἢ} ΔΙΏΡ] 115 ρμοβία!ο5 46 γθυβὶαπάϊβ. ς δὶ 
(αϊἃ δαΐοηη ΟρογίαοΥιί, τουθ θα} {{}01.ἡ 

ἌὝΤΗΘ ΨΥ. 

)6 ἰοηπίαίϊοπε οἱ {(γὶθυϊαίοηθ Ποηυϊηῖθιι5 βιιρογυθηίιγα. 

(Α) 1. γιβίοποιῃ νἱάΐϊ, ἰγαίγοβ, ροϑί αἴθ5. υἱσίηι ργίβίϊηδθ υἱβί ἢ 5, 
Πρσαγᾶμη {ΓΙ θυ] [105 σι ρογνθηίαγαθ ΡγοἢΠοιβοο αν ἢ ἴῃ {Π4 νἱὰ (δπιρᾶπᾶ: 
ἃ νἱὰ δπΐθι ΡῈ] οὰ ἴῃ ὙἹΠ]ὰπὶ σαηΐ [ογοὗ βίαάϊα ἄθοθῃ. Βαγοῦ δαΐθμι 
[6 Υ Πὺ ΡῈ. Ἰοοιπ πη. Εἰ 5015 δΔιηθ] Δ η5 ΓΟσαἂΠπῚ ΠΟΙ ΠΙΠῚ, αἱ ΓΘ- 
γΘἰδί! ΟΠ 6 5 Οἰι5, 45 ΤΠ] Πἰ Οβίθηϊΐ ΡῸΓ 5δηοίδη) βοο  Θϑἃ πη 5ιιᾶπι, 00η- 
Πγιηδγοί, οἱ ἀδγοῖ Ῥοθῃ θη 8} ὉΤΏΠΙΠ115 5ΘΓΥ5. 5115, 4αὶ βοδη αἰ] ζαΐ! βαηΐ ; 

υἱαϊδι1 ἐἰαηὶ αὐἀοϊοϑοοη ολθηι οἱ ὕοη αὶ 
οἱ ᾿ψίαγοηι οἱ ὕθηθ υμίίιμν ἤδτιις Ὑαϊ. 

2) δὲ τὴ αἰϊοιιὶ ηϊοοδίο αὶ. [ΙΠὈϊάοῃη 
ηϊμϊ Ῥ. πιο; ἀθοϑί Ῥγοχ. οὐ δηΐβθ 
οοη [οὐ αί ιν. 

(ἂρ. ΧΠ. 1) 70 ΡΥ ρηιβίπα (510) 
Ρ. φιαηι ργιδίϊναηι γα. 

2) 86 ἴρϑβιιη Ὁ. 6 56 ἴρ5ο0 γαῖ. 
8) οἱ δχοὶα! γαί. ; 
4) Ποῖπαο εἰ βεθίίο να... ᾿άδπὶ 6ι- 

γοχὶ! Ῥ. διρηῖ. 
5) διμρογαίις ἰ66. νἱάθίαν γὙαί. 
6) [ἰὰ (αμαΐοηίος παπο υἱδιοποηι ΡᾺ].) 

γᾺΓ. ἰοοΐ, ἃρΡ. (οἱ... φαὶϊ ἴῃ ἰοχία ὁ. ἘΔ}. 
δι. αἰαὶίο γουο]αίζοποηι αἱ γα. 

1) υοὐὶς γαί. 
8) οξἰοηατι γαΐ. 
ἀρ. ΧΠῚ. 1) Τογιίαηι οἰ θηὶ υἱδῖὶοη θην 

8) δἐ τοηουαίμν οἷνι5 βρίγιίις γαῖ. 
4) 68, 465. ἴῃ αΐϊ. (ΈΒΡΊΙΘΟΙ οἰ 

ἴῃ [1,41η}.} 
5) [ὴ γαΐ. ἀ65. γοοο. ἐπέθρνθ, ἐμηῖον 8 5 

ΟΥ̓ : οἱ χιιὶΐ δ ἰοίο ὁογάο ροοηπὶοηίϊαηι 
δηογῖη!, ογιηΐ {ιπα αι. ἴῃ Ρα]. ρϑυζοοίο 
Ρ. ἐπίορνυθ, {ιιᾶμη γοσθιὴ ἰηγῖίο (αἰ ἀπ ἀϊοὸ 
Ῥθη6 ᾿ΘΟΠῚ 5.11} {6 }] ΟΘΉΒ60, 
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, (ΧΙ. [Ια βοοιπάα διίθμι νἱἰβίομθ υἱἀἰϑί! θδπὶ βἰαπίθμι οἱ [δοίθμλ. ἰπ- 
ΥΘΠΘΠῚ ΠαΡΘΠίθη), οἱ ΠΠ]ΔΡΟΙἾ πηᾶρὶβ. ΦυΔπιὶ Δηΐ6, οἵ ΘΟΓΡι5 οἱ Θὰρ 105 
ΒΘΠΙΟΡ5. ΕἸ Πὰη ΘΙΡῸ 511}1ΠΠ{ππ4|ΠΠ6πἢ ιιἀϊ, Ουδηο Δ] 45 56 η]0Υ ἀ6- 
ΒΡογαΐ 46 56. ῬΙΟΡίοωου ᾿π}}}6 }}ΠΠ6η} οἱ πη η οἰ ἢ) φπᾶπι, πἰΠ}} Αἰ ππὰ 
Θχρθοίδί, δὶ ἀἸ6 1) ΠΟΥ ΒΒΙΠΏΠ1 Υἱΐδθ 5886. Αἱ 8ὶ ροβίθα 5 ι0 οἱ γϑ]η- 
{υδίαν ΠΡ ἰ(ἃ5, οἱ διιάϊθηβ βιγΓοχιῖ, οἱ σαιάθηβ οἰβοίιβ" ἱπά πα! 56 
[ον Εἰ ἀΐπθ πὶ, οἱ ΟΠ [Δ] ἰᾶθθη5, 564] 5ίδηβ8. ΓΕ ΠΟΥ ίαγΓ ἴῃ 5ρι για, ααὶ 
ἴδῃ] ΟΟΥΡΙΡίι8. οὐλὰς ἃ ῬΓΙΟΓΙ 5. 5115. ἀθ δ ο ΟΠ ]}}5: ΠΟῚ ἰᾶπη 8641, 56 
ΙΓ ΠΠΘΡ ἃσὶ. δ΄᾽Ὃο οἱ νὸβ δι !θηίθβ. ΠᾶΠῸ νἱβίο ΘΠ, {ἀ8η| νΟ 15 ΠΟΙ ΠΙΙ5 
ΓΘνοἰαν!. (ἸΙΟἢΪΔ1 ΠΙΙΒΘΓ 15. δϑὲ ΒΌΡΘΙ νῸ5 ΠΟΙΏΪηΠ5 οἱ Ταποναν βρ Γἰ- 
ἴππη οἱ ἀθροϑυ! ἸΔηρΊΟΓΘ5. ὙΘΒίΡΟΒ: οἱ ΔοΟθ581{ γ 0} 5 [οΥ πᾺ40 οἱ ροίο- 
βίαϑ, οἱ ροίθηίο5 οἰΐθοιὶ οϑίϊβ 'ῃ Πάθ, Κι νἱάθῃβς Ποιηϊηῖ5 [οὐ ΔἸ πὴ 
νΘϑἰγ ΠῚ ΘΑΥΒ15 651. Εὲ ῥγορίογθα ππποϊανι γὙ0}0}15 [ἀ γ σᾶτη ἰαγγῖ58. Εἰ 
ΑἸἸἃ (ΟΠ 46 πὴ ΠιΠ118}}1{, 51 ΟΧ ἰοΟἴ15. ΡΥΔΘΟΟΓ 5. Ῥᾶσθπι ΠΑ ΟΓΙἰ5. ἴῃ νΟ ἰ5. 

(6) ΧΙΠ. Τογίῖα ἁαίθιη υ] 0 η 6. ν᾽ 1511 ΠΠΠ|ᾶπ ἱανθηθιη, οἵ θοπδπ οἱ ἢ ]ἃ- 
γθπι, [80] 5ροίϊοϑβα [{{{|{} [Δ 6165 5. δίοαίς θη [51] ἃ]τοαὶ {γἰ5ι1ϊ υϑηθυῖ 
ΠΠΉΐΠ15. θΟΠ115, 5.4{1πΔ ΟὈΠΙν ΊΒΟΙΓΓ ῬΓΙΟΓ ΘΙ ΓΙ 5.18} οἱ Ἠ1Π1] ἃ] Ππᾷἃ δΧρο- 
οἴδί ὨΪ81 ἡπη!πηὶ 4αοἃ δαάϊνη, οἱ [Ὁ 15. οἰ οι 46. οδδίογο ἴῃ ΠΟ0ΠῸ ; οἷ- 
Θηἶπ ΓΟ ΠΟν δι αγ᾿ ΒΡ 5. ῬΓΟΡίοΡ ραπάϊιπι 4ποὰ ἀροθρίϊ : 516. οἱ γὸ5. Γθη0- 
γί! Π6]Ὼ ΔΟΘΘΡΙΒ.15 ΒΡΙΓΠ 5. ὙΘΒΓῚ ν᾽ ἀθηΐθ5 πᾶθο θΟθηἃ. Εἰ “ΟΠ ΔΠῚ ΒΌΡΘΙ 
ΒΟΔΠΊΠῈΠ Υἱἀ 511 1Π|1 βθθηΐίθηι, [ΟΓ 5. ροϑβι(10, {πὰ ααδίίαον Παβοΐ ρθ 65 
ΒΟΔΙΏΠΙ5" οἱ ἰΟΓΪ5. 5ἰαί, διχαίάθπι οἱ βϑοι! μη ΡῸΓ Δαδίίιοῦ. ΔηρΊ]Ο5 
σοπποίαγ. ΟἿ οὐρὸ ρογίδοίθ ροθῃϊθηίαμι ορσϑρίηΐ, τοπονδ)ηΐ" οἱ 
[ἀπά δι} 1ἢ ἰοΐο οΟΥάΘ 5110 ροθῃι!θηίδη) ἃσθηΐ, ἢαθθ5 ρογίθοίθ ΟἸΠΠΘΙῚ 
ΤΟΥ ΙΔ Οπμθη. ΝΠ Δη, ἰδΔη] Δ]Π1ἃ ΠΔΟΓὰ5 ; 51 δαί) ΓΟΡΔΥΘΓΙΒ, ΓΟΥΘ- 
Ια ταν {}0]. 

510 ΟΥΛΚΤΑ. 

(8) 1. Υἱβίο, {αδιῃ νἱαϊ, ἔγαΐ "65, [πᾶθ60 ογαί.] Ροϑί ἀΐθ5. υἱρίη!! ὈΓΙΟΥῚ 5 
ἀἰδὶ πϑ4ι6 δὰ δάνθηϊθηίθπη (ἴθ ἰθ8Π| 1ἢ ΡΤ ΡΘ6Γ Υἱδπὴ (ὑΔΠΠρΠΔΠη. 
Π6 5ἰγᾶία ρθ]1οὰ διπ| (ιι8] βίδα ϊα ἀθο θη; ΓΆΓΟ δαί6 πὶ ΔΙΙθ] α΄ [086 
Ιοουβ. 8015 διίθηη Δι ΔΠ5 τορᾶθᾶπη ΠΟΠΙΪππι, τ΄ ΓΘΥΘΙΙΙΟΠ65 οἱ 
γίβίομθ5, απ85" τϊΠῃΐ οβίαπαϊ, ΡῸῚ βαποίδπι ΘΟ 6 ϑἰδπη βιιτη, ἰογία5 αοογοί, 
οἵ νἱάθγθῃι ροοη (θη Γ8Π 56 ΡγΟΤη Π6ὶ, 4πὶ 50Δη 4112 ηΐα:, τἰ απ ἀἃ- 

6) τουοία!5 γαί. 
γ5. ἡ. 1) Τιιρθα]αἰοηθπη ἰμ(6 161. 

51} Ποχη απο. θΖοη. 
2) ρτοβοϊξδοοθαηι οὐαὶ ἴῃ Ὑαί. 
8) ὧν υἱϊία δι, υογὸ δαί. δι 1116 

Υίαθ Ἀρρίδθ ἰγδοίιιβ, {αὶ (διηρδηϊδπι Ρ61- 
ΘΕΡΓΙ͂. 

4) Βαγὸ γαῖ... ἀοίπάθ μη Ρ. {ἰιμη. 
Βθᾳαθηθ. ΡΟΙΪο ἀπ. οαπῃ Πᾶοο6 5[π0 Εἴ οο- 
ῬαΪδίαΓ. ᾿ 

δρ. ΧΠΠ. 1) ηεϊανὶς Ῥα!]. 
2) Ναϊπονῖπι σαιϊάϊο -αἰδοίιι5. ἴῃ ΡΔ]. 

Πᾶθὺ ΠᾶΠ065: Αμΐ δὲ ροϑδίθα 8εὐϊίο οἱ τ6- 
ἐϊπηχυναία! ᾿αργοαϊίαϑ : οἱ αταϊθηι5 81 Ὑθ τ 

οἱ σαιϊάρης αἰῇοοίιι5 ἐπι! 56. Κ0Υ}Πιἀ θηι 
εἰ ποῖ, Ἰαην Ἰαθθη5 86, 8ἰαη5 τϑηουαὺοΐι 
ἢ) 8ρ1)1{ιι. χφιοά Ἰαην οΟΥ̓ ρέῃ, ογαΐ ὦ 
Ῥγίογθιι5 5:5 αο[οοίἑογῖδι5: 6ἐ ποῖ, Ἰαηι 
801: 5ο(ἀ υἱτῦ 61 ἀρθΉ8. 

ὕδρ. ΧΙΠ. 1) οἱ γοηπουασίιη" οηΐην Ῥᾳ]. 
2) 51. Ραᾳ]. ἀϊδιϊποίο, 

οςς 15. ΤΥ. 1) ΥἹδίο χιαηιν υἱαὴ ['αἴ788: 
ροϑί ἀἷος υἱσίη!! ργΊ]οΥ5 αἰοὶ, τ8η16 αὐ 
αὐἀυθηϊοηίθηιν ἀΐθην Ἰϑαην ἦην αρτγιην Ρ61 υἱῦ 
οαπραπα: (6 εἰγωία ριδίϊοα: δι φιαϑῖ 
οἰαάία ἀροοηι. ἤατο αὐΐθην αηιίυ ἰαΐι" ἐρ86 

ἰοοι5 Ῥαᾶ]. 
2) φιαθ Ραὶ. 
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αἱ ποπουιοθίαν. ΠΟΘ Οἷ5. ΠΤ] ΘΉΠΠῚ οἱ ΠΟΠΟΥ Π ουτη ; οἵ, 4αΐᾶ π16 ἀϊσησχη 

οχἰ βιἰπηανὶ,5 αἱ οδίθπάθγοϊ τὶ τη ΓΒ ἃ σαᾶ, οἵ ΘὰπῚ ΠΟΠΟΡ ΠοΆΓΟπι, δἱ 

σγα[α5. ἄρθγοη. ΤἈΠΟαΔΠ ΥῸΧ τη ἢ} ΓΟΒροπά : (πὸ ἀμ 165, Ηδτγιηὰ " [πΐΓἃ 

126 ΘΓΡῸ δοθρὶ σορίίαγα οἱ ἀΐξογο: ,(θσὸ 4υϊὰ ἢ} )60 ἀμ (ΑΓ6, 510 [απ αἴι5 
ἃ Ποιηῖπο, οἱ (αὶ νι ἀϊ ΠοπΟΡ  Ἰοὰ5 Γ65 70 ΡῬΓΟΡΥΘΒΒΙΙΒ 50Π| ΡΔΌ] Ια μη, ΓαΐΓΒ5, 
οἱ 608 νἱάδο βυΪν ΓΘ 8486 δὰ ὁΔθ]. (ΟΡ ἀἴσθρα ἱπίγἃ ΠΙ8: :Π8}- 
4αϊά ἰμπμηθηΐα νοπίπηΐ, οἱ ρυϊνογθη) οχοϊίδη 10 Πβίαθαϊ δαΐθιη ἃ πη8ῇ 
ἰΔηαδπι 5ἰαάϊαμη. Εἰ 6οςθ, ν᾽ ἄθ6ο πιὰσὶβ Πρ 54 67 ΡΌΪΝΘΓΘ ΠῚ ΘΧΘΌ ΓΘ ΘΠ ΐΘΠ), 
δάθο αἱ 5 5ΡΙΟᾶΓΟΡ, 6556. δἰ χαϊά ἀϊνιηἰίι5. ΡΆΒΠΠ πὶ δαίθιη" ΓΟβρ θη αἱΐ 
50], οἴ δοὸθ νἱάθο βδϑιϊδη) τηᾶσηδηη νϑ αἱ οδίαπι, οἵ ΘΧ ΟΓ6 6115 ἰσοιιβίαθ 
ἰσπθὰθ ριοοθάθθδηί. Εγαΐ δαΐθιη βἰαΐίιγα ᾿Ὀθϑίϊαθ {Π1Ππ|8Ξ ρΡ6 468 [6 6 ἐθη 1, 
οδραΐ δυΐοπι Πα θα θαΐ ἰδη4πιᾶπ| νὰ ἀρπα]ο ὃ Οὐρὶ ἤδθγα δἵ ἰπνοοᾶγο θῸ- 
τηΐπαιη, αὐ πι6 ᾿Πἰογαγοὶ 0 11ἃ. Ποϊπάθ γϑοογιϊαΐαβ σὰ νουθὶ," 4αυοάᾶ 
Δα Θὰ μη : .η6 ἀπ 65, ΗΠΘΓηἃ. Πιἀαΐι5. ογρο, [γαίγοβ, Πάθιῃ Π 6], οἱ τὴη6- 
Ἰηογᾶΐι5 “υδο᾽  ἀοοαϊ πη6 πιᾶρηδ!ῖα, δι ἀθηΐου ἴῃ Πα 5 [πὶ τη6 γᾶ ἰἀϊ, 816 
δαΐθη γοηΐοθαΐ Π65ι1 1Π|,᾿ 5 ἰΐὰ τὶ ροββοῖ ἴῃ ἰεία οἰν δίθπι ἀθ ο6Γο. 
γΘηΙ ΡΓΌΡΟ 1Π|Π4πΠ|, οἱ ἰδπὴ σγὰπαϊβ ᾿θϑιὰἃ οδχίθηἀίἑ 56. 1 ἴθγγᾶμῃ, δἵ πὶ 81} 
Ὠἰδὶ Πἰπσδπὶ ῬΓΟίδΓοθαΐ, δὲ ἰῃ ἰοίππη π0η τηονὶξ 56, ἄοπθο ΡΘΓ ΓΔ ἢ 5.556 Πἶἢ 
1Π|8π| ἰοίαπι. Ἠδ) ναὶ δαΐθπὶ ᾿νοϑιίϊα {ΠΠ4|6 ΞῸΡΟΡ σαραΐ ΘΟΙΌΓΟ5 ααδίίθοΥ : 
πῖσγαπι, ἀθἰπάθ σα θθιμη οἱ βαπσαϊποϊδηίμμη, ἱπά οὐ δαγθιμη, ἀδίπάθ ΔἸ ππι. 

(Α) Π. Ῥοβίψαδιῃ ἁαΐθ ρου γαηϑῖνὶ ᾿θϑίίαιηὐ {ΠΠ8Π|, ῬΓΟΘΓΘ55115. 511ΠῚ 
[Ἔγ6 Ρ6 465 ἰγρίηϊα ; οἱ θοθθ ΟσΟΌΓΡΙΐ ΠΏ] νἱΡσῸ Πιιδθ ἀδπι δχογηδί, ἰΔ Πα ἃ Τὴ 
ἀθ {Π4]|8Π|0 ΡγΟάϊθη5, ἰοία 1 8|}0 15, δἱ οα!οθδπηθηΐ 5. 4015 Οἰγουμηἀαΐα, οἱ 
ἀ54ι16 δὰ [ΔΙ θΠ πλϊ[Γὰπὶ [ΔΘ Π5," ῬΓῸ ἰδριπιθηΐο ἀπΐθπι Πα θΘ ναὶ ΘαρΊΠ0 5 
ηἰτ405. Οὐρσπονὶ ἜΓΡῸ ἃ Ὀυγιβι Π|5. νἱβίοπῖθ5, Ζαοπίᾶπι οὶ βία οϑῖ; οἵ 
ΠΠΔΓΙΟΥ ἰδοῖαβ. σὰμπ. ϑαϊαίανι δυΐοη τη6 ἀϊοθη5:" ,ἄγ6 ἴἰπ, Βοπιο.. Εἰ 
11 8πὶ Γοϑϑ]αἴανὶ ἀϊθθηβ: ,ἀομηΐηᾶ, ἃν. Ἠοϑροπάθπβ δαίοιηἤ ἀἰχὶξ τη] ῃ] : 
11 ΠῚ οσουν, μόπιο ἐς. ΠΪοΟ οἷ : ,νἀομηῖπα, ΘσοαγΓΙ τα} (4115. Πα ϑίϊα, 
486. ροβϑ8ι1 ρμορυ]π) ΘΟΠΒΙΠΏΘΓΟ; 584 νἱγιαΐ Ποὶ οἱ βἰ πρι]αγὶῦ οἰτ5 πὶ βογὶ- 
οοΓάϊα Θνᾶϑὶ 1|8π|. .Β6η6 οἰϊαρίϑι!,,, ἰπαα!, «ἀαοπίαη 50] πά4ϊ]Ππ6 πὶ οἱ 
501Πο1{π 4] 9 ὑπᾶτπη δἀ ΠΟΙΏΪΠΠῚ ΡΓΟΙ οἰβί!,7 οἱ ΟΡ {ππιπὶ ΔρΡΘΡαΪ σι δά 

ΘῈΠῚ, ΟΥΘθη5, α4ιοὰ ΡῈΓ πα] πὴ Δ] πὶ ΡΟΐΘΓ5 5] ν5 6556, Ὠἰδὶ ΡΘΓ 
ἸΏ ΔΡΉΙΠῚ οἱ ΠΟΠΟΓΙ ΠΟ Π) ΠΟΙΊΘΗ δἰι8. Ργορίογ οο τηϊδιῖ ΠΟΙ ηΠ15 ΔΘ Θ] ΠῚ 

ὅ) οφἰηιαυὶ! Ναΐ., 50} ἤποπὶ μῇ οἱ ζθγῈ ρος δοηίη. εαριιΐ φιϊάοην μαθοϑαὶ 
φγαιία5 ἀροῦθηι. ῬΘΙΪΟαΪ οχρ]ϊοδίϊ πο ἑαηιφιαην τ παΐϊοηι αὶ. Ὧδ οεἴο, ααοᾶ 
ΟΠΊΠΪ ΠῚ ῬΓδοβίδ ἢ 55: 81 Ῥγδοθοί ἰθοίϊο 
(οάϊοῖα. ΡᾺ!]. 

60) ϑὲο ογαΐί αμίθης ρ. ἢ βίαθαί ατΐθηι 
4 ἢϊ6 Υαί. 

1) αρὶς ηιαρίδᾳιο υἱάθο μ. Εἰ ὁε0ο, 
υἱάρο ηἠιαφὶδ τιαφίδαᾳιο αΐ.. οἷ δχοίαϊί 
ΒΡΗ͂: ο5 88. 

8) απίθηι οτὴ. γαΐ.. πθὶ τηθηάαμ ἰο0- 
οἰΐε Ὁ. ἰοοιιίαο. 

9) γα! ατΐοηι 5ἰαίνα δοϑίϊ {ἰἰῖι5 

Ἰδοῦ. (Ρ. 49. 59.) αἰϊψαθ οθηΐαπὶ ρ6- 
αἰρθὰ5. ΡῬγδοάϊϊαπη ἰηνιίο Ηθυπ]ὰ ΒΒ ηΐ, 
ΟΓΑροῦ. 11,1. 12. 8. ΞΟ ΥΥ θὰ: 
ΕἸ Ιτ5,. πὶ 5016 1, οἰΐαπὶ ἀ6 ἰβδίο Ραὶ. 

10) τοηιθηογαίιι5 διῆν Ὀθγδιίηι Ὁ. γὸ- 
ἕσογααίις διην υογῦὶϊ γαΐ. 

11) 1ἰὰ ἀφάϊ ὁ. [8 }. Ῥαὶ. αὶ. οἱ 
ἘΔ}. 81... φιιὶς Οοἵ.; ἴὰπὶ ἐπ 36 δδείξαηι 
ἐγασϊαϊ Υαὶϊ. 
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ΓΘ ΠΟΙΠΘῚ Θἰτ5 Θ]ΟΥΟϑι ΠῚ, “πο π ἀϊρσηπ ἱπάϊοαν!, τί οβίθηάογοί 
ΠῚ ΤῊ] ΓΆΡ ἢΠ1ἃ 5, Εἰ Ἰαάδηίθ τη οἱ σγαίϊ5 οἱ ἃσθηΐθ, {πιᾶϑὶ 50}115 
γΟΟΪ5 ΤΠ] ΓΟΘΡΟΠΑἰΕ οἱ αἱΐ τη] Πϊ: ΠΟΙΪ ἀπθῖι5. 6556. ΕρῸ δπΐθηι ΠΠΘΟΙΠῚ 
ΟΟΘΙ ΓΘ. οΟΘρΡὶ ἀἰοΘη5: 650 αυϊά ΠάΡ60 ἀπθ]5 6556, ἰ(ὰ [πάαί5 ἃ ἢο- 
Ἰηἶη0, δὲ 4 ΥὙἱ 6 }1Π} ἰδ] ο]ΟΥοβὰ5 το Εἰ δοοθϑϑὶ πιο] 011, οἵ 6066 
ν᾽ άθ0. αν ΓΘ ἢ. 40 ἴῃ οδθ απ ΘΓ θαΐίαγ. ΕΓ οοορὶ ἀΐσοῦα ΤῃΘΟΌΠ: 
Ραϊαϑ᾽ δηϊπηα] ἃ νϑηϊαηΐ οἱ ῬΌΪνοΓο πὶ ἰογαπί. 816. δαΐοπι ογὰϊ ἰοπρα Ποὺ 
ἃ 1Π6, (88] 5.11 ἀπ]. (ἀπ) ἤργοί ΘΥΡῸ ΔΙΏΡΙΙΟΙ ΡΌΪνΘΓΙ5. βρ ϑϑιία 0, 
56η81 ΠΧ 6556 ἀἰνίηιιπι. Δοά οι. ἀπίθηη δἰπχιί 501], οἱ θοοθ. νἱάθο 
Π]Δ ΘΔ ΠῚ ̓ Θ5.18Π| (1881 ΔΙΙ]Θὶ οοἴπη, οἱ ΘΧ ΟΥΌ δἰ ἰοοιιϑίδθ ἰρηθᾶθ 
ΘΧΙ θη. ὕγαΐί διιίΐίθιη θθϑίϊα ἸΟΠΡΊΟΥ 4088] ρθάπμηι οΘηΐμπμη, οἵ οὰραΐ Πὰ- 
θ6η5 4υᾶϑὶ ᾿ἰἀρτιιθπαιη.. [{π46 οὐπὶ σΟΘρ 5561) Ῥ]ΟΓΆΤΘ. οἱ ΓΟρΆΓΘ Π᾿ ΟΠ ΠΊΙΠῚ, 
αὐ τη6 ΠΠΡΘΡαΡοῖ ἃ )65{1ἃ, ΤΠ ΘΙ] ΟΓΑΓΠ15 511 ΒΘΓΠΊΟΠΪ5, ΤΠ ΈΘΙ ΔΙ ΙΟΓΔΠῚ: ΠΟ] Ϊ 

ἀπθια5 6556. [πάἀπθὴ5 ΘΓΘῸ π|6, [Γαΐίγθβ, Πάθιη ΠΟΙΏΠΙ, οἱ ἴῃ ΠηΘηΐθ ΠῚ 
Πᾶθαϊ ΘΟΓῚΠῚ ἸΠΔΡΊΉΟΓΡΙΠ 6(τπὰἃὰ8 ἀοσοιθγαΐ τη6. οἱ ΘΟΠΠ ΤΙ Δίιι5 (ΓΔ 1ϊ Πη6 
Βαοϑίϊαθ. 516 διίθιῃ υθηϊοθθαΐ ᾿γλ6ϑ.ἰἃ ΓΙ ΡΊΘη5, 4π851] ροϑϑοί οἰνιἰαΐθιη οχίου- 
τη ηᾶγ6. νηὶ ἰρί (αν ἢπιχία {Π|π| .ὅ ἃἱ ᾿αϑίϊα γοϊνοθαΐ 56 ἴῃ ἰθυγὰ, οἱ 111} 
ἃἸταἀ [ἀοΘ θα! ηἶδὶ Ππσιιατη ῬΓΟΙΟΓΟΡαΐ, οἱ ἴῃ (οἴη ΠῸῚ 856. ΠηργθὈ)Δΐ, 
4αδιηάία ἰγᾶηβῖν! 1410. Ἠδθοθαΐ δυιίθιη ἰρϑὰ ᾿θϑίϊδἃ ΘΡΟΙ οᾶραΐ ΘΟΙΌΓΘ5 
ἀαδίίαοῦ ; ὨΙσΤ ἢ οἱ ἸΡΉ ΘΙ 5 γ 6. 5ΔΠΘΈΪΠΘΕΠ), Οἱ ΔΙΡΟΒΙΠῚ οἵ ΔΙ θΈΠ]. 

(8). Θυδηάο δυΐθπι ἰγδηβιν πη6 1Π|ὰ Ποϑίϊἃ, οἱ δοοοϑϑὶὶ {πᾶβὶ ρθ 65 
{(ριηΐα, οο6 6. ΟὈνία Ππἰ γϑηϊζ ΓΟ ΟΥΠδία ατιᾶϑὶ (6 {Πᾶ]άη0 ΡΓΟΟΘ 65 
ἴπ [018 ΘΔ ΟΘδιη ἢ 115 οἱ 4}}015 νϑϑίϊθιιβ ορογία τπιϑάιι6 δὰ ἰΓοηΐθ ἢ), οἱ τηϊγἃ 
δγἂϊ ΟΡΟΥΓΟΥΙ ΠΣ Οἰπ8: Παρορθαΐ ἁπΐθηη ΟΔΡΙΠΠ05 - ἃ|005. (ΟΡΊΟΝΙ ΘΓΘῸ ΘΧ 
ῬΓΙΟΓΙ 15. Υἱβ᾽ Οἢ 15, «ΠΟΠΙὰπὶ ΘΟΟΙοϑίὰ οβ΄, οἱ ΠΠαΓ 5. οἰ θοῖ5. ση. [Π8 
δαΐθη 58] υἰαν! τη6 ἀἰθθπθ: ἅν ποῖο. Εἰ οοὺ 1Π4π|0 Γρβδὶ αἴαν! : ἅν 
ἀοιηΐπα, ΠὰΔ Γοϑροπάθηβ αἰΐ ταὶ ῃϊ: 8 }} [{Π0ῸῚ δόσαν! 6} ΠΙΘῸ οἱ : δἰϊδηη 
ἀοπηῖπα, ἰΔ}}15 65[1ἃ, {486 ροΐογαί βΟΡΌΪΟΒ ΘΟΠΒΊΠΏΘΓΟ; 566 νἱρ 6 ΠοΙΏΪΠὶ 
οἱ Ἰηϊβουαί!οη6. οἰπ5 ΘΥᾶϑ᾽ ἃ ἰρ8ἃ.: Β6π6, ἱπ4α1{, Θναβιβι!, ΠΟ ηΪ Δ ΠῚ 50}}}- 
οἰ πη. πᾶμη ἴΠ ΠΟΙΏΙΠΠΠ ΡΓΟΙΘΟΙ5(1, οἱ ΟΟΥ πη ΔΡΘΙΙδιΙ ἃρπὰ ἢο- 
ΠΠΪΠπΠ|, ΟΓΘάθη5, (πἰὰ ΡΘΓ Πα] π Ροΐογαβ. βα] να, ΠΙΒῚ ΡΘΙ τηᾶρηιπη οἵ 
Θ]ογ θα ποῖηθη [ἰρ5115.}] ΡΓορίρου πος ΠΟΙΏΙΠ15 ἀθβἐ Πᾶν} ΠΡ 6] 11ΠῈ 5.ΠΠ|, 

-.»»Ὁ--.....-ΣἍ..». 

ος 12) ἡα θοβίϊα ογάο ἴῃ γαί., ἰὰαπὶ 9). ΕΓ ογο ἡΠΠαην βαἰϊμίαυὶ ἀϊοοης5 Υαί. 
ροϑϑὶὶ Ὁ. ροϑϑεῖ. 4) ακἴοην οἴη. Υαί. 

13) ἐγαπδίγοηιν δαί. ἈΝ : 
14) {ὰ ὑοϑίϊα ἴταμβρ. γαίΐ. 5) Υοσο. οὐοιγὴ! ἡι] ἀ65. ἴῃ Ὑαί. 

15) ἀούπα δαὶ. 60) πίηιϊα γαί. 

ὕδρ. 11. 1) ὑδείϊαηι δοοοβδὶί ἐχ γαῖ. Τ) Ῥγοϊθοϊδίὶ αὦ ἀοηιηιην ΟΥ̓ ΕἸ αΙΣ 
εἰ ΕΔ}. 81. βυρασαηίο Ρ]., ἢ ΤᾺ ρ»"ο- ἷμ γαΐ., ἴἀτη φιΐα Ρ. φιορα γαϊΐ. Ῥα]. ΥἹἱά. 

φγθϑϑιην Ῥ. ΡΥΟΘΓΟ 5815. διίηι Υαί. Ρεῖν. ὅ, 1. οἵ Αοἱ. 4, 12. 

2) υἱγη0 γιαράαηι ἐφούνοία ἰαηιφιαηι 8) 51. ΡᾺ]. ἘοΡίαβϑ6. 50}. μοί 5. 
ἠδ ἱπαϊαηιο ριοργθαϊθης ἰοία ἴθ αἰδὲς οἱ 4) Πὰ 5. Ρὰὶ 
οσαϊοϊαηπιοηί5 αἰθὶς οἰγοιμηαία εἱ πηι αὐ ᾿ τῇ ᾿ 
ζαοῖΐοηι ηυϊΐγαην (ϑῖπθ παθθη5) γαΐ. ΥἹά. 5) ἐπα Ῥαϊ. 
Δ ΠΌΘΙΖΊ, 2. οἱ ἰδόπηι...}, ὁ. ἡ. ΟἹ. 6) ἤπια Ῥα!Ι. 
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σαππι, 4αἱ οδ΄ ΞΌΡΘΙ Ὀαϑβ[148, ΟἿ] 

οἶι5, π6 ἴθ ἀἰ]δη!αγθί. 

πᾶ, οἱ 4πὶ ἴα] θη ᾿οβἰϊᾶπη 0 ἀα]}}1{8 51]. 

ΗΠΕΆΜΑΕ ΡΑΒΤΟΙΒ, [{Π1ΒΕᾺ 1. ΥΙΒΙΟ ΤΥ. (Δ) 

ΠΟΙΊΘη οϑἱ Ἠρδογίη, οἱ οδίαγανι ὁ5 
Μαρηδηη {γι θυ! οπθ οἴ πσιϑιῖ ῬΓΟΡίΟΓ ἤΠάθῃι 

ναάο ογβο, οἵ θῃᾶγγα οἰβθοίιβ 
Ποῖ τπᾶρπϑ! α ἰρ5ῖπ5, οἱ ἀϊθθϑ 115, φαοά" Βαβι πᾶθο ἤσιιγα 6ϑί ργθββιγδθ 
ΒΌΡΘΥΨΘΗΕΡΔΘ. δ᾽ ΘΟΥΘῸ ὈΓΔΟΡΑΓΡΔΥΘΓΙ 5. νΟ5, ἢ ροΐβγιιἰ5 οισογε {Π|8π|,᾿Ὁ 
5ἱ ΘΟΙ ΘΒ. {ΘΓ ῬΌΓΙΠΙ ἃ6 51Π6 Ἰηᾶοα]α, οἵ ΓΘΙ {05 ἀϊ65 νἱΐδθ νϑϑίγδοῖἢ 
ΒΘΙΎΙΘΡ5 60 51η6 4αθγοΪᾶ. 
ὨΟΙ Δ Π11η1, οἱ 1056 ἀϊγιροῖ 688. 
ΟἸΙηΠἶΪὰἃ ροίθϑί, οἵ ἀυθυίθγο 1ΓΠ)| ϑι1π| ἃ γΟΡ]8, 

41 διυάιογιηΐ νοῦθὰ Πᾶ66, οἱ σοπίθ ΒΘ ΓΙΗΐ ; γὰρ ἀα}}}15 1ἰ5,᾽ἢ 
1115 Π0η πᾶ501.ἡ 

(Α) 1. 
θθϑίια ἴῃ οδρίίθ. 
65, 46 τ ρι5" 
4αϊὰ 5ἰπὶ ηΠὰ. 
ΓΑΠΊΪΗΙ] : 

Αἰ 

ναι, τη: 

ΡΘΓ 5Δηρι 6} οἱ ἰρηθ) ἀδρθυῖγα ; δαγρδ 
δίσαξς ΘΠ] ΡΘΓ ᾿ΘΏΘΠ ΔΙΓΙΠ ΓΟ αν. οἱ ἀ{|6 οἰΤαριβιῖ. Θθοα! απ ἢΟΟ. 

ἢϊ; 5. οἱ νὸβ ργοθδιηϊπὶ, 4] Πα αι 55 ἴῃ 1118. 
οἱ φργοθᾶϊ [πϑυιηΐ, 
οἱ ΓΘ ΒΟΓΑΘΠῚ ΘΈ81Ὲ ; 

ΓΙΈ ΙΔΙ οἱ ΔΠρΊ 5181, οἱ ΘΙη ἢ ἀ Δ᾽ Π]1Π] [ἢ 5 γα ο α Γᾶ μὴ [ΠΡΓ]5. 

οἱ ΡοΥβθυθγνου  ηἰὅ 
Δα ἢ Θηγιηάαίαγ, 

Πημλ {{|{6᾿ Ὁ 
Ογθάϊ 6 Π60, 4 65ι1ϊ5. ἀπ} 11, Φαοπὶδπι 

Πα βη 0 ἀϊ ̓ πίθυγορδπη5. 
Πα ἃ ΒΙΡΤῸΠ, ΠΠΠΠ 4115 65ΐ, ἢ 4110 ΘΟΠΊΠΊ0- 

ἰσηθιη) δυΐθιη οἱ βδησ. ΠΟ] Θηΐτ, «πο ηἸλη ορογίθί βθουϊαη ἢ0Ο 

50] ΠΟΙ Δ] η65 νϑϑίγᾶθ ΒΌΡΘΓΙ 

οἱ πη {6 Γ6 νΟΠ 15 ργὰθϑι ϊἃ. 
Π]6 115 οΓγδΐ 

ΙηἴοΥΓοΟσᾶν! θᾶ (6 11Π1|5 4υδίίιον ΘΟΙΟΥ 5, 4105 Ππᾶροθαΐ 
11ἃ Γοϑροηϊ ΠῚ ἀϊσθηβ: οἴου ἰὰ ΘΌΓΙΟΒῈ5 

ΕΓ ἀϊχι: ,ἀομηηᾶ, ἀθιηοηβίγα ΠΏ1Π], 

Δαΐ6 ΠΏ ΡᾶΓ5 ΥγῸ5 Θδ5[ϊ5, 4πὶ 

Ὁ] Ιριὰν ΡοΡ πη βου ηΐ 
ἃ) 6ἷ5. Ραγραθαηΐαγ. ΕΓ βιουΐ 

510 οἵ νο5 ΔΌΙ ΠΟΙ ΘΕ 15. ΟΠ ΘΠῚ 
ΑΙΡὰ δυΐθπι 

ΡᾶΓ5. Βιρογνθηίαγίὶ βϑιἷ βθοὰ], ἰπ 410 ΠΑΡ] ἀαηΐ δἰθοῖὶ Πθὶ, Φ«αοηϊδπι 
ΠΟ] 1 οἱ ΡΙΠῚ ογαηΐ οἱθοίὶ Π 6] ἴῃ ν]ίδη} ἃΘίθΓ ΠΔ ΠῚ. 
ἀρβίπᾶβ ἰοααὶ Πα οὗ ΔΕΓΙθῈ15 5ΔΠΟΙΟΓΊΠΙ. 

ΝΠ) 51 γῸὺ85 νΟΪ ΓΙ 15, ΒΙΡΟΓν ΘΠ αΓ 6 ἸηᾶρΏΔ6. 
Πα])αΐθ ἰϑία, 486 ργδοϑοῦιρία ϑαῃί. 
Δ] δαΐθηη, Ζαθη ἴῃ Ιοσαπὶ Δ ον  .᾽ἢ 

Τὰ οΥρῸ 6 
Παρ οι5. οἱ ἤσαγδη) {ΠΡ ] Διο ]5 

ΗΠ} οὐὶϊ. [ἢ τηρηΐοῖν 
ἤδθο οὐ αἰχίβϑιΐ, ἀἰβοθϑϑιί. ΝΌΗ 
δίγδριία5. δαΐθιη ἰδοίιβ οϑί, οἱ ἅνθὺ- 

515. 5110 ΓΘΙΓΟΓΒΙΠῚ πηθίιθηβ: οἱ ραΐαθαπιὶ ὈΘβἐϊαμη {Π|8π| δάἀνθηϊγο. ἢ 
κ 3 Ἁ 3 Ψ -- 23 ,ὔ Α ς , δος ἂν ’ 
ἐκφεύξεσϑε τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἀγρίου, ἐὰν ἡ καρδία ὑμῶν γένηται 

8) ομιι5 γαϊ. Ῥαᾷ]. ἨἩ]ΘΓΟηγΙη8 ἴῃ 
(οἠηπηθηΐ. δα Ῥγορῖ. ἢδρδο. 1, 14. Ηδοι- 
τη 6. ΠΌΤΕ 5} {Π{146 ΘΠ ΘΠ] Δ ἀπ 6556 
οΘηδθί, ΘΠ ΔΉΡΘΙΙΠ (ΠΟ ΠΊ 48Π|, ΠΟΙΏΪΠ6 
Τυγὶ, τρί 5 ΡΓΆΘΘσθ6. βΒοῦραί. 868 
ΔΏΡΘΙΙ5. 1Π6 ποὴ 775. 564. Ποργῖη, ἃὈ 
Ἠργηὰ ΔΡΡΟΙ]αΐαν, οἱ Ῥγοοα! ἀπρὶο 7υνὶ 
νοχ ἃριὰ ΗΟ νΠΉΠ ΠΙΡΤΑΓΙ ΟΥ̓ ΥἿ[10 
οΥὔἵπτη ἀο ΠΡ. (οἰθ! ου8 ἀπᾶ5. οομθοία- 
Τ858 δ ποῃῆθη ἤΠοηγίη ΘΧρ Ιοδη ἀπιπ ΠΟ 15 
ΤΟ Ια : 1) Εογίαββθ βουϊρίαμη [π1556 
ΕΥ̓ΘΉΥ Ἔ ΟΡ ΘΠ ἀἸοϑἃ 0 ΡίαΓἃ ΡΓῸ 
ΠΥ, κ Υἱρὶ!, ΠΣ, 4ὰ0 ποιηΐπο ἃραά 
ΤΠ) πη] 6] 6 4, 10. οἱ 20. Δηβοὶιβ 5 σηϊΠοδίαν: 
ῬΓῸ ἐγ Ή δυῖ6Π| οι ρίθτη 568 ᾿Θοἴ πὴ ἔτι 1558 

εἐγρην. 2) ΕοΡίαδ56 Η ΘΡπιᾶπι 100 [ἘΓῸ 00 
ΒΟ ΡΒΙΒ86: ἔπεμιψε κύριος ἄγγελον αὐὖ- 
τοῦ, ὃς ἐστιν ἐπὶ ϑηρίον, ᾧ ὄνομα 
ἄγριον, ηυϊδὶ! ])6ιις απῃο μη δ.) δΈΡΕΥ 
ὑδ5ίϊαηι, οὐ (θ651186) ποηιθη 65 τὸ ἄγριον, 
Ἰὼ, ἢ [έγιμη. πΐϊο ἱπίογργοίαι πὶ ἴαγοὶ 
ἪΙοα. Αἰοχ, (δίγομ, ΠΥ, 9. Ρ. 596.), οἷ- 

{6 δάβι ρα αι ΝΟΌΓΡΓΠΙΒ; ῬΓΙΟΤῚ δαίθιη 
ῬαίγΓοοϊπαίαν ΓμοκΚα (ΕἸη]οἱ(. ἴῃ ἃ. ΟΙΠρη- 
Ῥάγαπηρ [ΟΠ Δηη15) Ρ. 145. ποΐί, 2. (Ἕν. 
Ζιοααο Πεϊρίαπι,, 1. ὁ. Ρ. 108. Οἴν. ΑΡοο. 
ΟῚ: ἄγγελος ἀἄββαδωών. Η. Αἰϊατηθη 
ΗΙΘΓΟΗγπΙύ 11 ἨοιηδΠ] ἢθ6Ὸ ΠΟΠΪηϑί, 
66 δοοιβαί, ΠΙο Ρ οἴϊα5, βουρίαμη αυοὰ- 
ἀλη ΔΡΟΟΓΥΡ η δία! 6. ΠΔΡΓΆΓΘ,, 4Π6πΠι- 
ἀλη ΔηρΘ᾽ ἢ ΠΟΙΉΪΠ6 ΤΥ ΡΓΆΘΟΒΒ6. Το- 
ΡΆΠΡΙ5, οἱ ἴῃ δῆς 5: }ΠΠπἀϊπ θη Ρ]5οῖ- 
Βὰ5 Ζαοα6. οἱ ἀΡΡΟΓΙθ5. οἱ θ6βι 5. πηϊ- 
ΥΟΙΒΙΒ ΡῬΓΌΟΡΙΙΟΒ ἰπ οπδίοαϊδιη 8561} 05 
ἀβϑισηδίοβ. {Π{1π|ὰ ΗΊΘΓΟΠΥΪ γ θᾶ τη 6 [1π|5 
σαδάγαηΐ δὰ (Ἰοιηθηϊ 5 Βοιηδηὶ Ἀδοορβη. 
Ι, 45. της ἡσναι Ρὰ]. οδί ἰθρρὺῖ. ἘΟΓί ββὶβ 
ΥΟΟ6ΠῚ ἢαθ 65 6Χχ ϑήγειν (δοιογθ, δχοὶ- 
ἴαγ6, ἰηδίϊσαγο) οἱ ἄγρεον ([δγιπι) ἃ} 
Ἠδιπιὰ οχ ὕταθοο Ππᾶᾶθὸ (δοῖο ΟΝ βιϊαηο 
τηοάο ἩδΡΓ ΘΟ ΠῚ οοηἝαΐαπ), 5ϑα ΠΡ ΓΑτὶ- 
ΟΥ̓ ἰποιχὰ τη} ίατη. ΤΘροπάππι ΡΓῸ- 
Ρομο Τμορτίη. 
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4] ΒΌΡΟΙ ᾿θδβ[Ι85 δϑί, σα8 ΠΟΙΏΘη 68 Τοστὶ,ἷ οἱ [5112 ο5. οἴ, Π6 [8 

ΘΟΠΒΙΠηΘΓοῖ, Μαρηδπι {ΓΠ}] Δ ] 0 6 1) ον βιϑίϊ ρΡΟΡίου Πάθπὶ πάη, οἱ 4υϊὰ 
ἰαίθπλ ᾿νθ5 δι νυ ἀθη5. ΠΟ [{ἰϑίϊ ἀαθ5. γαάα οὔσοὸ οἱ γϑίβνΡ. βἰθοί5. Π)0- 
τηϊπὶ, οἱ ἀϊς 115, φαοπίαπι Ῥδβίϊα μᾶθο [Ὀγπιὰ δϑί {ΓΙ ]α θη τπᾶρηδθ. 
δῚ ΘΥΡῸ ῬΑΓΔΥΘΥΠ 5 νῸ5 οἱ ροθηϊθης τὴ ἰθοου 15. οχ ἰοΐο οογάθ νϑϑίγο δά 
Πομη Πππη, ῬΟίθγ 15 ουδίθ γα {Π|41η, 51 ΟΟΥ γοϑίγαμη [ὈΘΡΓΙΓ πη ππ οἱ ᾿ΠπηΠηᾶ- 
ουϊαίπμη, οἱ σδθίογος Υἱΐδθ γϑϑίγαθ ἀϊθ5 βϑυυ {15 Πηιηδοι]αί!. ΡτοϊοἰίΘ 
501ΠΟ ἀπ 65 νοϑίγᾶς ἰη ΠΟΙ Ππη, οἱ ἰρ56 ΟΟΥΡΙΘοΐ 685. Ογθάϊία ΠΟΙΏΪΠΟ, 
{αἰ οἰηπίαἤ ροίοϑι, οἵ ἀνουί ἰγδσαηά δι ϑιᾶπη ἃ γΟ15. ΥΌΡΙ5. δαΐθῃι, 
4αὶ ἀμ} ο5115, τηϊοι ἤαρσθ!]ὰ. γὰρ διαϊθηίθι5 πᾶθο γοῦθὰ οἱ οοπίο- 
ΤΠ 6} {0115 68: Π]6 115. δΓαΐ ΘηΪπῚ ΠῸΠ ΠᾶϑοΪ. 

(8) Π|. Εἰ ᾿πίθγγοσανὶ δᾶ (6 «αδίίαον ΘΟΙΟΥΙθι15, 405 πᾶ 6 ̓ ΞΌΡΘΓ 
οἂραΐϊ 5αππ|. [11 δυιΐθη) ΓΟΘΡΟΠ ἄθη5. δ11 τΪΠ|: ᾿[6Γα ΘΧΑΙΔΘΙῚ5. ἀ6 (4}}- 
θὰ5 τορὰβὶ ΠΙῸῸ 61: οἰϊαη ἀοη} πᾶ, ποία ἴδ Π21}}}, 4.86 5ι1πὶ ᾶ66., Απμαὶ, 
αἰΐ: πίργθάο βθουϊιη ἤῸΟ 65, ἴῃ 4πὸ Πδθι δαί 5: ἱσπθαμη δαΐθπι γ6] 58Π- 
σαϊηθαμη, 4αοηίϊαιῃ (ἰδ θοῖ 5Θοα απ ἤΟ. ΡΘΓ 5ΔηρΡΊΠ ΘΙ) οἱ ἰρΏΘΙ ΡΟ: 
ΔΌΓΟΒΙΠῚ δαΐθιη γῸ 8 ΑΞ, 41 ονδάοίι5 θοῦ πο. ΟπΟΠΙΔΠῚ Διίθ 1 

ΔΌΓΙΠ ΓΟ ἊΡ ΡΘΓ ἸρηθΙη οἱ ὈΟΠΙΠ ᾿ΠΥΘΠΙ ΙΓ: 516 οἵ νῸ 8 ῬΓΟΡΔΙΠΏΪΗΪ ἴῃ 
γ0 015. Ουἱϊ ΘΥσῸ ροΐβαονογαίΐ οἱ Ἰρὴϊ ργοθᾶίαγ, ἃ} 050 Ρυγβαθιαγῦ: οἵ 
ααοπιοάο δαγαπὶ ἀϊπη {6 ΘΟΓάθη, 510 οἱ νὸβ αἰ {Π{|15 ΟΙΠΠ6 ΠῚ {15 {1{18Π| 
οἱ ΔηρΙΒ(1Π|, οἵ ΡΌΡρΡΑΠΙηΪ οἵ {|65 ΘΓΙΓ5. ἰΏ ἰθγΙοα ἰαγγῖ58. ΑἸΡυη 
δαΐθηι, 404 ογαΐ, τη π5 ὙΘΗΓΠΓΙ5 οδ΄, ἰπΠ 4ὰὺ ΠΔθιαθιπηΐ οἰθοί! Π6ὶ, 
ΤαΘη δ ᾿ππΠΔ] οἵ 51η6 τηδοιία ογηΐ ἢϊ, 411] ΘΙ σαὶ ἃ Π60 1ῃ νἱίδπι 
ΔΟίθΓ 81. 

ΟΥ͂. 

Τὰ ΘΓΡῸ ΠΟΙ ᾿π θυ! [66 ἸΟΦΌΘΠ5 ἢ ΔΌΓΙΡ115 ΒΔ ΠΟΙΟΓΡΊΠΩ. 
Βοίς οἵ [ὈγΠηΔτὴ {ΡΠ ] Δί! ]5. νηΐ ΓΔ. 

ἴη τηρηΐθ ἢαείθ, 486 δΔηΐθ 50Γρία 5πηΐ. 
οἵ πο υἱάϊ, 410 ἰοθ0 Πἰἴ; ποῦαϊα δαΐθιη {π|ῖ. 

Ηὰ- 
51 δΔυί6η) οἱ γὸ5 ν ΘΓ 15, Π1Π1] 

δοο ἀἄϊοθῃ5 γϑοϑϑϑιΐ, 
ΒΓ ορῸ ΓΟΥΘΓΒΙ5. ΒῈΠῚ 

ΓΘίγΟ {ΠΠΠ|6Π5 οἵ 5ρϑῦδηβ, 40] π| θο5ίϊ4 νϑηϊί. 
Ἁ ἃ ΞΕ 

καϑαρὰ καὶ ἀμῶώμος, 

9) φιοπῖαηι Υαί. Ρα!. 
10) 6, ογ6 Ρ. ροίογ» 18 60} 676 ἐἱ!αηὶ 

γαῖ. ᾿ 
11) υϑϑίγαθ οἵη. Υαί. 
12) τυϊιοίο Ναί. 80.106 βδ]ίθμη ἐν- 

ἐιρῖίοθ. Ἰάθιη ἀϊγῖρὴ! 605 Ῥ. αἸγῖγοί δα 
οΧχ 1 Ἀτηθοίη., οοἸΤηοί 6α58 Ῥαϊ.. αϊνῖραΐ 
665 οι. ΟΣ, ΡΘΙ͂ΡΟ4, 28. Ναίί(ῃ. Ὁ, 25. 
ἐπε 19. ΡΊΗΙ. 4. 0: 

18) ογοαϊι5 Ναΐ.. ἀδίῃ οτη. δὲ δηΐβ 
αὐυογίογο, ἴατη βῇγαφία Ρ. ργαρϑβιάϊα. 

14) ἠϊς αΐί. Μαίί(ῃ. 20, 24. Μᾶχο. 
14. 21. 

ἔαρ. ΠΕ, 1) Ας γαί: 
2) δ 15 (Ἔἀχραποίμπμ) γδϑιι5 γαί. 
9) συϑιην αὶ. (τ. Π1 Ρείγ. 2, 20. 
4) μα ὶἐὶ5 τηθπάοϑο αΐ. ϑ.ΡΒΘ ΘΠ 

ἦπι 1118 αὰ ᾿πΐπ5 πη Π6] ΠΟΙΉΪΠ65 Γοίθγαηΐ. 
Ριδοϑίαί ἰϑοΐϊο (οάϊοὶβ ῥα]. δ. δὲ υὸ8 
φτουαηυὶ ἵν υοὐ8. Οἴν. 1 Ροίν. 1, 7. 

8) γοῦοῦ. οἱ ρογβουοταυονῖηί πὸ Ι68. 
ἴῃ αῖ. (ὐομπηπιδίο ἀἰβίϊηχὶ ροϑί βιυθῦῖηΐ, 
ΟΠ ὈΓΒ πίοι ρα ΠΡ ΓΘ μοϑί οἷ8. Ξξξ 

Βαΐπ5. τη! Ποιμΐηθιι5. Εὸ ϑρθοίαί Ρα]. 
Ομ ογ0ο ρογδουθλαΐ οἱ ἰρηὶ ργοθαίΐι" αὃ 
ἦρ50 ριγηγατίμ. 

6) Τὰ Εὰ}. 851. οἱ (οἵ. ἴῃ ἰοχία, αἱ 
γἱἀθίαν δἷηθ (οαά. δποίογιαΐ6, οαπὶ (ὁ οἵ ᾿ 
α οχμιθθαηΐ δηιοηαἰμ" 6416 δὺ [,8Π1}. 
γαΐ.. πιοχ {ποααα δηιοη ἀαταϊηΐ Ὁ. Θηιμ-- 
εἀαντηιηὶ γαί. 

1) βιἰρμονυθη θη Ὁ. 5: ρ6᾽υθη ἔμ 68, Υαί. 
8) ἰοφιοηάο Ρ. ἰοφιιὲ μαθὸὺ γαῖ. 
9) βιμρογυθηοηίος Υαΐ. 
10) πιοηίειη, Ναΐ.. Ἰηοχ ρθ᾽5ογρία Ρ. 

φγαθϑονὶρία. 
11) φιιο ἰοθο αὐϊὶξ Ὁ. φιθηὶ ἐπ ἰοΟιμν 

αὐϊογὶί γαῖ. " 
12) οἱ αὐυθγϑδιι8 ιν ΥΟΙΤΟ Ἡϊνθίμι615. 

οἱ ρείαναηι {ἡ αηι ὑ65:1αλη υθηῖγ6 Ναΐ. 81Π11-- 
15 βίγρ 5 διαϊίι5. 681 ΕΥ̓ Εβάσ, 10, 20. 

(ὩΡ- ἘΞ 11) ρα ΠῈ: 516, ΡᾺ]. 
2) πο τηπΐο ἴῃ ἐἰι511. 
8) βογυϊίαθ Ῥὰκ 
4) οηιηθς5 αὶ. 
5) ἀιιθὶ Ραὶ. 
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1 ΒΕ 1: 

ΒΕΒΜΑΕ ΡΑ5ΤΟΙΒ. 

51 ὦ 

{ΒΕᾺ Π. (8) 

ι Ἢ Νχῦ ΤΠ. 5 

ΟἿΠ ΙΝΘΟΒΙΒΙΤΊΙΕ : 

ΜΑΝΘΑΤΑ. 

Ργοοργηϊνηι. 

ὕυπι ογάββθη ἄομϊ, οἱ δοηβθ  ἰ58οιη 
4Ζυϊάδπη τουθυθηάα ἴαοϊθ, μδὈϊΐα ρᾶβίογα!!, ρ4}}10 ἅ1|0 0 ἃπηϊοία5,. 
᾿παΠΙΟΥΊ5, οἱ νἱγσᾶπι) ἴῃ πηᾶηϊι σοϑβίδηβ, οἱ β8]π|ἅν1| ΠΊ6. 

ἤν ηταης σΟηϑθα τ τχία τη, οἱ διΐ ΠΏ]Π1: 
γΘ ΠΟΥ ππη10, αἰ ΠΡ Θπ ἰθοι ΓΟΙῸ 5 ἀἶθ5. υἱΐδθ ἰπᾶ6, ἡ 
Ραίανᾶπι, ᾿ρϑυμηῦ δὰ ἰδπηρίδη ἀππὶ τη γΘηΪ558. 

Οαϊ ἰγδά Π{π|5. 501. 

ΠΤ ΠΝ 

651 Ερο θῃΐπι πονὶ;" 
Νοη. ᾿μσ πᾶ. ΟΕρσο, ᾿η64π|ΐ, .501ΠῚ ᾿} ΡῚ ᾿Ὶ 3 ῥ ᾽ 

πὸ Ἰοααθηΐθ 60 ἔριιγὰ 6ἰπ15. τηϊίαΐϊα 6ϑ8ῖ. 

ηΓᾶν ΥἹΡ 
ΡΘΓἃΠ] ἴῃ 

Εἰ δσο γϑϑδίΐδνὶ 
Ἰμ πϑι15. 56π 40 ΠΟ 

Εἰ δρὸ 
Βι ἀἴοο οἱ: οἰὰ ϑηϊπὶ {5 

ΑΙ πὶ: ΨΠ0η ΟΟΡΠΟΒΟΙ5. πη6 7 
ρΡαβίου. {Π|π,7. ουἱ ἰγαάιι5 65. Δά- 

ἀὐμηιθ σΟρΠΟΥ 556 η, οϑϑοῦ 

ΒΊΡΓὰ ἰΘοίαμ, 

ΘαΠ|, ΟἿ ἰγδάϊτι5. [ΘΓ ᾶΠῚ., ΘΟΠ 5115 5.11, ῬΡΟΙΠΌΒ4ΙΘ τηθίαβ τη6. 5101, 
οἱ ἰοΐι5. ΠΙΔΘΙΌΓΤΟ οΟηἰΘΟἴι5. 561η,) 4τἰἃ 516 ΓΟΒΡΟΠΑΙ οἱ ΠΘααΪΟΡ οἱ [ἢ8]1- 
Ρἰθπίου. ἢ ΔΙ ]ΠΙ: 
ἀα15. πιθῖ5, {πιᾶθ ἀαία γι. 511 [0]. 
γἱ ἀἰβίϊ ΒΌΡΟΓ5, ΟΠ [10] ΓΌΓΒΙΒ. ΟΒἰθπἀδπη; ΡΓΔΘΟΙΡΒ 4886 ΘΧ 68 

Ῥχγητπι ΟΠη ἢ πιδηαΐα Ἰη6ὰ οἱ ΞΡΘΟΙθ5. 5: Π{πά]- αἰ}1ἃὰ δαμΐ γν00}18. 

πα 5ΟΓΡ6 ; ΤΟΙΨὰ δαΐθη, δἰοαΐ οβίθηἀθγο {Π0], 510 6ἃ 50Ὑ1}68. 

ΠΟ] ΘΟΠ ππάϊ, 56 ἃ νἱγί πίοι ΘΟΠΟΙΡ6 ΔΠΙΠΠΟ [ἢ 1η8}- 
δ ββι5. 511 ΘΠ, ἱΠ4υ1{, αἱ, 4πᾶ8 

10 

[Ι͂ἀ60 

δαΐοπη ργᾶθοριοὗ "ἘΠῚ, ρυηα πη πιδηάαία Ἰηθὰ οἱ 5[Π|}Π ἀϊπο5 ΒΟΡΡΘΓΘ, 
αὐ βυρθίηάθ Ἰοροηάο [Δ ο 5 δὰ ουβίοα γα ΡΟβ515.ἡ 
ἀαΐα οἵ δι" π4]π 65, τὰ αὐ ΡΓΔΘΟΘΡΙΐ ΒΏΠΠ]. 

ΒΟΓΙΡ5Ι "ἢ  Ισιαγ πηδη- 
Θὰ διάϊα 5ὲ οαϑίο 6 115, 

αἰααθ [ἢ ΠῚ. ΔΙΗ ἀν Υ 15, εἰ ΘΧΘΙΡΟΌΘΙ 5. Θὰ τηθ πη Ραγᾶ, ΤΘΟΙρΡΙΘἰΙ5. ἃ 
Ὀομηπο, {πᾶ86 ΡΟΙ]Ποἰϊα5. οϑίἷ ν "5. δίῃ. δυίΐθιη ἰἰ5᾽ Ὁ ἀπ α {5 ΠῸῚ ΘΘΘΥ 5 
Ροδηϊ(οηϊίαιη, 564. δά π0 ΔΘ ΘΥ ἰ5. δὰ ἀθ]οία νϑϑίγα, ἃ ὨΟμΠῸ δάνογβα 

ΓΘΟΙΡ ο 15. 
ΡοΘηἰ᾿θηιῖδο. ἐς 

1) Υ᾽βίοπθμ (ᾶγρίαπη δχοῖρὶΐ ἴῃ ΥὙαί. 
ΤΙΌΤα ἰπβουρίῖο: γήδιο φιϊπία (6 ἠναη- 
ἃ αἰ. - 

2) οἱ οιθη βοαΐδϑοηι (ἃ, Τ,81η}.., γαί,, 
{αἰ τηοχ ΡΟΓΡῚ ἐπί αυλὶ ψιιϊάαηι Ὁ] ᾿αἱφηΐ-: 
ἰοϑαην [αοΐοηι ἠανῖίιι ρῬαβίοταϊϊ απνλοίιι 8 
Ρα ΠΝ αἰϑιην ρϑγαηι φοϑ. 6}. 17) [μι] 67᾽)}} 
οἱ υἱγσαηι ἴη, πιαλμι οἱ βαϊμίαυϊί πιο. ΕἾ. 
Ναί. 10, 11. ΟοἸΠρίπη5 οχ ΤΥ ία}}. ἀ6 
οΓδΐ. ὁ. 12, ΠῚ ΠΟΡπὰθ. ἰΟΟ5. Οἰ αίαΓ, 
δὐἀδίσηδία ΟΥΔΙΙΟΠ6. [556 α] β πὶ πιο- 
}6ΠῚ ̓ αβϑί ἀθπάϊ. Οὐἶπ5 Ζυϊἀθπη τοὶ Ταίϊο- 
πθιὴ ΤΟΥ Πα Π5 ΠΟ ΡΟΓΘΡΊΟΙΘη5, ἢ ΘΓ ἃ 8 
ἀἰοία δα ογάϊποη παιγϑϊοπἶδ, ποῖ δά 

Ηλεὸ ΟἸΠΠΪᾶ ΡΓΔΘΟΘΡΙΐ Π1}}1] 5ΟΡΙΘΓΘ φραϑίου“ 116, παηζιιϑ 

ἰηϑίδν ἀἰβοὶρ] πη 6 βρθοίατθ σϑοίθ δἀμοίδί. 
γιὰ. Ι΄ ϑαν. ἃ, 1 τς 

8) Απίθ διθν πῃ Υαΐ. δὶ ἐρϑιθῆ ο. 
ῬαΠΟΙΪ5. ΒΡ Ο51{15. 

4) 51. |ορ. Ραᾳ]. γαί. εἰ θὰ}. 51.) 60 
γα. Πρίη ἤϊθ6 υἱΐο Ρ. υἱΐαθ ἵμαο δαί. 

5) διην Υαΐ. 

Θ) πονὶ ρ1. πιᾶη. βιργαδά ] 1 ἴῃ Ὑαϊ. 
Αηροὶα5. Ἠδγιηδθ οὐϑβίοβ, ααὶ Υ5. 2, 4 οἱ 
γι5. 8, 10. ἰανθηὶβ ΒΡ ΘΟΙ ΟΒῈ5 [πογαΐ, ἰδ ΠῚ 
ὐθϑί Βδθα ΡΑΒΙΟΓΆ]]. ΠῊ 5515 αὖ 60 νὲ-- 
πογαὐὶ]ὶ πιιηΐϊο. Ναπίῖηι (ἄγγελον) {ΠἸπππὶ 
γΘΠΘΙ θῚ]6 ἢ ΟΡΙΠΟΙ 6586 (δυϊβίαθη. [ἃ 
οογίο ἀδϑυχα αι" ὁχ 511. 9. 1. ὅ, 4. Μαπά. 
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ΙΝΟΙΡΙΝΤ ΡΑΒΘΤΟΚΙΒ ΜΑΝΘΑΤᾺ ΘΌΟΡΈΟΘΙΜ. 

(8) ὕὑππη ΟΥΑ558ΠῚ ἀΟΠϊ, οἱ ΘΟ 56 ἀἰββθηὶ βαρτὰ ΘΟ), [ηΓΑΥ δ ΥἹΓ 

αυϊάδπη ἴδοϊθ ἀϊρηιοϑα, Πθ1{π ρᾶϑίογα!!, δηητ οἴτι5 Ρ6116 410, ΡΘΥπ σα ϑίδῃ5 
ἴῃ ΒυΠΠΘΓῸ οἱ ΥἹΓΟ Δ ἴῃ ἸηΔη1, οἱ 58] πᾶν τη6. Εἰ ὁ50ὺ γϑβδ]αΐαν! ΘῈΠῚ, 
ΡΓΟΙ Πα π6. ὁοηΒ6 ἢ τπχία τη6 δἰ, ἃἰζ τη ἰΐ : τ 58115 561 810 1Π|0 γϑ ΓΔ Ό}} 
ΠΠΙϊ0., τ Πα)  θ ἰΘ απ ΤΟΙ 405 ἀϊθ5 νἱίδθ.} Ραΐανὶ δηΐμῃ, [6ὰπι} δὰ 
ἰθιπηρίδη πὶ π]6 νρηΐβ86. ΠΙοῸ οἷ: ἴὰ ἃμπίθη 415. 657} Ερο δαίθηη ΠΟΥΪ 
Θα1η, ΟἹ διπὴ ἰγαἀιία5. ΑΙ ΠΏ}: ΠῸῚ ΘΟρΠΟΒΟΙ5 πιο ΝῸΠ, ᾿Π6408Π). 
Εἰ ἀϊχὶὶ τὰϊῃ!: 600 50πὶ Π6 ραϑίουῦ, οὰἱ ἰγδάϊι5 65. Εἰ δάπαος Ἰοφιθηίθ 
80, ἤριγὰ οἰιθ τησἱαία 65[. Ομ π|8 ΘΟρΠΟΥ 5561), 6558 οιπηἷ Οΐ {ἸΘΓἂΠῚ 
ἐλ 5, ΘΟΠ 515. 511Π1Ὶ ὈΓΟΙ 115; ΠηΘΠ5416. πῃ πιοηΐθιῃ ᾿πίγαν!, οἱ ἰοΐα5 
51Π) ΙΠΔΟΙΌΓΒ Θοηΐδοίι85, 404 510 οἱ ΓΟΒΡΟΠἀ 5561) ΠΘΠ]ΆΪΘΥ οἱ ἸΠΒΟΙΘΏΪΘΥ. 
Εἰ αἰΐ' τὴϊῃὶ : ΠΟΙ οοπΐαπάϊ, 564 υἱρία! θη ΘΟΠΟΙρ6 Δ ΠΠ0 1[Π πηλη {18 
μ]6 18, {88 ἀαίαγι5. 5π| 01], ΜΠ 5515. 56πὶ Θηΐπ, ἱπ4υϊῖ, αἱ, 4πὰθ νἱ ἀϊ511 
ΒΈΡΘΓΙΙ5, ΟΙηηΐα {{0Ὶ ΓᾺΓΒιι5. οδίθη απ), 4πᾶ0 ΠῚΟΓΙ ΠῚ ῬΓάΘΟΙΡΙΙ6. 51πὶ ν0}}}5 
Ἀ{Π14. ῬΥΪηῸ ΟἸηΠ ἢ τπηδηαία τη6ὰ οἱ βρθοῖθβ οἱ 5: Π}ΠΠ{π4]Π 65 ΒΟΡΡ6 ; 
ΓΘΙΙ4ιια δαΐθιη δἰ οας οβίθηθγο {Π|}]|, 50 Υ 065, αὐ βαθιπάθ Ιοσθηάο [ΔΘ 5 
ΡΟϑϑὶς ουπίοαϊ γα θἃ. ϑοΡΙρδὶ σι} ᾿ηάηἀαΐα οἵ 51 Π}}Π{π|4]|Π65, δ᾽ σα! ρΓ86- 
σδρὶξ πὴ]. θαδο ἃιάϊΐα 51 ουβίο ΓΙ |5. ἁία6 ἰπ 5 ΔΙ] Υ ΘΓ 15. οἱ 
δἃ ΘΧΘΓΟΊΘΓΙ 5 Ἰηθηΐθ ΡιΓὰ, ΓΘΟΙρΙ ΘΒ ἃ Ποιηΐπο ἀαδοοσηάιθ ΡΟΙ ΠΤ Οἰἔτι5 
ποι νοθὶϑ. 
δὰ αεἰϊοία γα ϑίγἃ ΔἸ ΘΟΟΥ 15, ἃ ΠΟΙΉΪΠ0 ΤΘΟΙΡΙΟΤ 5. Δαν δᾶ. 

5᾽η. ν6ΓῸ οδἷβ ἃ {15 ποηῦ ΘρΟΥ 5. ΡοΟΘπΙϊοη λη, 564. δάπιο 
ἤδαθο οἸμηϊἃ 

510 ΒΟΓΙΌΘΓΟ ΠῚ ΡΓδΘοΘρὶς ραβίου 116 παηϊ5 ΡΟΘΠΙϊθη 86. 

ὅ, 1. 51... 10, 1. 2. 001]1. 15. 3, 9. Ατ- 
Ομδηροϊο ααϊάθιη ΜΙ 8611. οαἱ ΟΠ ΠῚ 
πάρ! οὐδίοαϊα οαγᾶ6 οϑί, 51Π}}}} πο 0 
ἸοδΒ παπεΐ ροθηϊ θη δ6 ὈΥΟΙ δάἀδὶσηᾶ- 
ατ. δὴ, 8, ὃ. 

1) διήη ἐϊ16 ραξίον αΐ., ΟἸΪ550 ΡΓΆΘΟ, 
ἐπηιιῖί. 

8).65586 ὁπ|. γαΐ., Ροβίμδο ἐν ηϊ6 ἐπ- 
ἰγαυὶξ Ὁ. 6 ϑιυιῤὶϊ. 

9) [1ὰ εϑί ἰπ γαΐ. [αγϑπίθ Ρᾷ]. οἱ ὙᾺγ. 
Ἰθοῖ. ἀρὰ (οί., φιΐα 510 Θὲ γοβροη Θ᾽ αΉν 
ἐηϑδὶριοηίον ἰάθη ἴῃ ἰοχία ὁ. ΕᾺ}. 81. 

10) χὰ δῷ Ῥγαθοίριιθ Ὁ. ργαθοΐριιο 
ψιιῶθ 62 οἱβ γαΐ., ουἱ ΘΧΟΙΪ ΡΓΟΠ. οἷ8, 
αἰ ᾿ἰφποΐ οχ Ραΐ. 

11) ργίημίην οηλα πιο οἱ 5}60ϊ68 
δἱηὐὶ να οηὶ αΐ. Οτο γοϊφια το ίθγθηᾶ 
βἰηΐ, {π|8ἃ6 586. ἢδιπηδθ οϑβίθηϑασι πη ΡΓῸ- 
ΒΉΪ 11, σοπηηο θα οΟἸ στ αν οχ (οαΐοο ΡΔ]. 
101: δηΐπ ροϑί αἰ ἰππὰπὶ ΘΠ }Π1Π{πᾺ 1015. 9 
γοολ θα απ Ραποίο ἀἰδίϊποίο ΔΡΡΟΠΙΐαΡ 
ΑΜΜΗΝ. Ουοά εἴπ ἰπ {πὸ {ποαπ6 51- 
τη πα πῖ8 10. θ᾽ ἀθπη [δοίππι 511 (ἀμὴν), 
ποη ἀπ ῖΐο, 4αϊη ΔιηδπΘ η515 0705 Νίδη- 
ἀαίογαπι οἱ Θ πη πάϊππιπὶ 1ΠΠ1Ὸ δχρίοΐοϑ 
6556, ΠΟΥΔΙΠΙ6 βϑοί ἤθη οὐπὶ ὅπη. 10 

ἱποίρουθ δχ δηί0 ΔΡΟΡΓΆΡΙΟ ἄΡΒ4116 
ΔΙ ΓΟ βἰσπανογιί. Οοάθχ 4ιο4πο γαΐ. 1ά 
5101 γι]. Νὰ ϑραίίπηι νδοιπη., 4ποά 
δηΐοοδαάϊ δ πα ἀϊποῖῃ 10, {{ππ|0 50}1 
ΡΙΔΟΒΟΡΙ θη 40. ΔΙΏΡ ᾿π5. οδί. ἢθίψια ΘΥ80 
μᾶΡ 65 ἴῃ ὅδῖπι. 10. Παπὰ τηᾶ]6 ἀϊνίβῖο 
ἱποίρϑγθ ροίαϊδϑοί ἰὰπὶ ἰπ46 ἃ ὅ851π|. 9, 1. 

12) ργἱποῖρῖο νυἱϊϊοβθ Ὑαΐ, 

13) Π᾿Ρὸὺ Πϑιτηδα {πποἀδηηηοάο ΕἸΠ]οᾶ 
ΟΠ βία πα ΠΟΙ ΠῚ ροίοβϑί,. (Ἕἰτ, ᾿ΔΟΠΠ], 
᾿. Ὁ. , Ἂ. Ἡ-: 

14) 68, 465. ἴῃ Ὑαί. 
16) Πΐς δαί... οἱ Θχοὶαϊῖ, αἱ [,81η}}.. 

αὐ δῃίε ἀοἰϊεία. 
10) ἄγγελος τῆς μεταγοίας οἰϊαπι 

δριια ΟἸοπη. Αἰοχ. ({π|15 αἴγθβ ὁ. 42. δὰ 
ἤπ. μ..901.} πο}]15 οσουντί!. Η. 

1) Ροβί υἱέαο Ῥγοη. ἔμαθ ἀδ] οἴη] δϑδὶ 
ἴη 4]. Ροβίδα μοι δι 6Χ θηΐην ΘΟΥΤΙΘ6. 

2) Εγαΐ 68 ἴῃ Ραὶ]. 
9) 6546 οι οιηι ΤᾺ]... αὶ ἀοίη486 1π 

πιθηΐο Ἰηίγαυτί. 
4) 6ὁς Ρα]. 
5) οἱ ΡῬαὶ. 
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ΜΑΝΒΑΤΌΜΝ 1. 

26 βάθ ἵν την Π)θιηι. 

(Δ) ΚΙΡυϊπηιιπη ΟἸΠΠΪ ἢ ΟἸΘά6, {υοά" ὉΠ|15. 6ϑ[ ΠΘι15, αιΐ οπιπἰᾶ οΓΘᾶν ΐ 
δ( ΘΟΠΒΙΠΠΊΥΙ, οἱ ΘΧ ΠΙΠ110 ΟἸηηἰὰ ἴδοι... [Ιρ56 οἂρᾶχ ἘΠΙΨΘΓΒΟΓΙῚ 5085 
ἱπηΠ]Θ 8115 Θϑί,7 4αὶ π60 γορο ἀδἤηϊτὶ, π6ο τηθπΐθ οοποὶρὶ ροίοϑί. ὕτγθάθ 
ἰσια ἴῃ θη], Οἵ {ΠΠ|6 ΘΠ, οἱ {{ΠπΠ|6 5 ἢδ)6. Δρδιηθης8ἃη. ἤδθο οἰιδίοαϊ, 
οἱ 0106. ἃ)}5 ἴ6. ΟἸΠΒΠ ΟΟΠΟῸΡ 5ο ἢ 1 οἱ ποαυϊ απ, οἱ ἰπάπθ νἱγ αἴθ πη 
᾿Ἰαϑ 186, οἱ γίνθβ Π60, 81 οαβίοἀιογ!5 τηδηἀδίαιη ἢοο. 

ΜΑΝΒΘΑΤΟΜΝ Ἱ|. 
6 ψισίοπαα οδίγοίαίίοηο, οἱ οἰθθηιοϑψηα [αοσϊοηάα ἴηι δἰηιρίϊοϊίαίθ. 

(Α) Ὁ θιχῖς πὶ : Κρ] οἰ αἴθ) Π4}06, οἵ ἰῃποῦθηβ δϑίο; οδἱἷ δῦὶβ βίοαί 
Ἰηἴλη5, 41 πθϑοιῖ τη} 18}, 4π86 ΡΟΡάΙ 1 νἱΐδτη ΠΟΙ ηιη). ΓΙ ἀ6 
ΠᾺ]}10 πᾶ] ἰΟ υδγ5, πάπα ΠΠθΘηΐο ἃ ἰὰς τηᾶ]6 Ἰοᾳαθηίθιη. δϑίη" νθΓῸ 
οἱ ἔπ διά! Υ]5, ΡΑΓΓΘΘΡ5. ΘΓῚ5. ὈΘοοαίί τηλ]6 Ια Θης 5; οἱ ογθάθηβ πὰ 40 488 
ΡΘοοδίαπι Π8]}}6}}15,) 4υΐὰ οΥΘ αἰ ἰδ] ᾿ὰ]6 ΙΟιΘ ΗΠ 48 [γαΐτα ἰᾳο. Ῥο- 
ηἰοίοδα δϑί ἀδθίγδοίο,᾿ ἱποοηβίδῃβ ἀἀθι πὶ Θ8ΐ ἢ ΠΙΠΕΙΔΠπῚ ἰπ Ρᾷ06. 60Π- 
55.011, 5604 5ΘΠΙΡΟΡ ἴῃ ἀϊδοογάϊα τηληθί. (οηίίη (θ΄ ἃ} 1Π|ἃ, οἱ 5θΊρΡΟΥ 
Ρδσθιη ΠᾶΡ6 οἴμῃ ἰγαΐγα ἰι0. [πάϊπιθ οοηβίδη πη 5δηοίδη, ἴῃ 4πᾶ πυ]]ὰ 
5πηΐ1 ρϑοοδία, 864 οἰηηϊὰ ᾿δθίᾶ βαηΐ; οἱ θθποίαοῦ ἀθ 1 ΠΟΥ 115 ἰαἷ5. Οπηηὶ- 
θὰ5 ἱπορίθυβῖ ἀὰ 51Π|ρΡ|1Ο] 16, Π1}}} ἀπθιϊδη5. οαἱ 465. ϑδ'θᾷ Ομ 5 
ἀὰ; οἰπηϊθιι5. Θηΐπ) Π 65 ἀδνὶ νὰ] ἀθ 55 ἀοηϊβ. Οὐϊ ΘΓρΡῸ δροὶρίπηΐ, 
γθάάθης γϑίοηθὴ Π60, 4πᾶγ6 ΔΟΟΘρΡΟΘΓιηΐ, οἱ δἀἢ «υϊά. αἱ δπίομῃ δροὶ- 
Ρίαμι Ποία ἠροοββιίαίοθ, γοάάἀθηΐ ΓΑΙ Π6ΠῚ; 41] δαΐθιη ἀδί., ἸΠΠΟΟΘΘἢ5 ΘΓ. 
δίσαί θηΐπὶ Δοοορ Ἶ ἃ ΠΟΙΉΪΠ0, ΠΗ ΒΓ 1 ΘΟ ΠΒαΙη μην ζ, Π1}}}} ἀπ Δ η 40, 
οαϊ ἀαγοὶ οἱ οἱ ποὴ ἀδγοί; οἱ ἴβοῖϊΐ ποὺ τη ηἰβίθυ απ 51 ΠΡ] οἰ Ρ οὐἶ 
ΘΙογοϑ6 δὰ ἤθη. (πβίοα! ΘΓΡῸ τηδπάδίππι ἢ00, 5ἰοαΐ {ΠῚ Ἰοοα 5 511ΠῚ, 
αἱ ρΡοθηϊίθηϊ8 πὰ 5ΙΠΊΡΙΘχ ᾿ηνθη ἰδία, οἱ ροϑϑιΐ ἀοηλαὶ ἴᾳ86 θ6η6 ἢρυὶ; οἱ 
ΟΟΓ πηπηάιιη] Π8}}6. 

" Πρῶτον πάντων πίστευσον, ὅτι, εἷς ἐστὶν ὁ Θεὸς, δ τὰ πάντα 
κτίσας καὶ ,"αταρτίσας, καὶ ποιήσας ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὰ 
πᾶντα. Εἷς Θεὸς μόνος ὁ πάντα χωρῶν, μόνος δὲ ἀχώ θη 05 ὦν. 

ἱ ““πλότητα ἔχε, καὶ ἄκακος γενοῦ, καὶ ἔσο ὡς τὰ νήπια τὰ μὴ 
γινώσκοντα πονηρίαν, τὴν ἀπολοῦσαν τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνϑρώπων. 
Πρῶτον μὲν μηδενὸς καταλάλει, μηδὲ ἡδέως ἄκουε τοῦ καταλαλοῦντος᾽ 

Νίαπά. 1. 1) φιΐα γαΐ., ουἱ ἀδίη ὁχ- 2) ἤπιος ἀϑᾳπι6ὸ Ναπά. ἰβδίμαἃ ἅτδᾶθοβ 
οἰατ ΡΤ. ψιὴὶ οἱ ὁῳ Ῥτᾶθρ. Θτδθοὰ 5πη0: ΘΧΒΙΡοὶ διοίου Π)οοίγίπαθ αὐ Αγ ϊοοίνιμη 
πρῶτον πάντων πίστευσον, ὅτι εἷς θιοθηι οαϊίΐδα ἃ Μοπίίαποομπϊο ΤὩ. ΠΗ. 
ἐστὶν ὁ ϑεὸς ὁ τὰ πάντα χτίσας καὶ ΟΡΡ. .-5. ΑἸ ΒΆΠ85}1} ἢ. 20. πὰ ἐλ τηνι 
καταρτίσας, καὶ ποιήσας ἐχ τοῦ μὴ α11ἃ ρῬΓδοίοσθα ὃχ Ραβίουθ ἀθβαμρία ἴπ- 
ὄντος εἷς τὸ εἶναι τὰ πάντα. ϑαρίοη- γϑῃΐθβ. ἣν 
ἰἰββίηο Μαπάδϊο ἤος τι ϑυπί οἱ πὶ 58. 8) δοποιιρἐϑοθηαηι οἱ οτα. Ὑί.., α}] 
Ραίγοβ, τἰϑὶ οἱ Ἠδογθίιοὶ Αὐϊδηὶ, οαπὶ ἢθῸ Ροϑί υἱῦθβ ᾿πίθυ Ὁ ΟΠΙ ΓΙ Ομ}. 
ἀἰβουμηΐηθ, φαοὰ 111 φαϊἀθιη ορ ϊπ1ο 16 ᾿ 
ἰῖὰ [δοουϊηΐ, ἢ ὙΟΙῸ Ροββῖη0. ΘΧΘΠΊΡΪΟ. Μαηά. Π. 1) οἱ οἵ. γαΐ., δὶ ἐπ αη-- 
5 Πρα ]υ {6 ἱπηριι ἀθηΐϊα, αιαβδὶ πόσο Εὸ- [65 φιΐ πδϑβοϊι Ρ. Ἰη[αη5, αὶ πθϑοὶί. ΑΒ 
ΟΙοδία ἀπ ΠῚ 6558 ΠΘΌΠ., ΟἸΠΟΙΟΤΙΠ ΟΡ Θἃ- [ἴηἰ10 ἀβάι6 δὰ γὙο θὰ: οηλΐα ἰαθία ϑιηΐ 
ἴογθιῃ. οί. Οἷνν. Υἱβ. 1. 1.: οσοπαϊαάϊε ος πάρ ἄτᾶθος ἢ οοῖν. δὰ Αι. ἢ. 2, 
πἰμϊο ὁα, φιαθ ϑιμηΐ. Ρ. 25. ΕἜγα οδάθῃ πῃ Ἀμμ οοἢΐ ΠΟΙΆ]. 29. 
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ΜΑΝΘΑΤΌΝ ΡΕΚΙΜΌΜ ΡΑΘΤΟΆΙΒ. 

(8) ΡΥΪπ]ο ΟἸΠΠἰ ΠῚ ΟΥΘ 46, 6556 ἀπὰπὶ Πουμπ, αἱ οπμηϊα ογθᾶνι οἱ 
ΘΟΠΒΙΠηΠΔΥΙΐ, οἵ οχ ΠἸΠ110 οἰμοία ἴδοι... [ρ86 σᾶραϊΐ πῃ νου ΒΟ η, 5018 
᾿πΠ]Θ 5115, 4ὰ1 Π6 0 γΘ 0} 15 ἀθἤΠηΡΙ, π60 τηθηΐα οοποΙρὶ ροίοϑί. ἤσ]ο ΘΓΡῸ 
ΟΥρά6, οἱ πηθίπι διπ), τηθίππι6 δοοθρίο ἰθπθ ἃρβιϊηθηίαη. Ηδθο οπϑβίοα!, 
δὲ θ᾽ οἶδ᾽ ἃ [6 οἸηηθιη ΠΟΩαϊἴΔΠ, ΟΠ Ποιη4π6. ἱπάπι65. νἱγίπίθπη δοαυϊίαί!5, 
οἱ γίνθβ. ῃ60, 51 οιβίοα!ο "15 ΠπΟῸ πιδηαίμΠ1. 

ΜΑΝΘΑΤΌΜ ΒΕΘΟΌΝΟΟΜΝ, 

(8) ΑΙΐ τϊ πὶ: ϑρΠ οἰ ἰαίοιη ἰθπθ οἱ ἰμποῦθηβ δϑίο, 5ἰοαΐ ἰπίδηίθβ, 
4αὶ ἱρπογᾶηΐ ποααϊἰᾶτη, 4πᾶ86 νἱΐᾶῃ. ρθγάϊς Ποιηϊπαπ). Απἰθ ομμμία ἀ6 
ἨΜΠ10 πᾶ]6 ΟΡΙΠΟΡΪ5., ποααθ ᾿ἰΡΘηΐο δάϊὰ5 ΘΠ], 4 Δϑθης ἀθίνδῃι. 
δίῃ. δαίΐίοπι οἱ ἰὰ διά γ5,7 ραΓΟΟΡ5. Θ᾽ Παΐπβ; 81 δῃΐπ ΘΟΠΒΘΠΒΘΓΙΒ 
ἀοίγαποηΐί οἱ 14, φαοά ἀθ ἃ))8θηΐίθ ἀϊοΐιπι που, ογθἀΙἀθγῚ5, δαὶ οἱ "ἴα 
οἱ 51121}15, οἵ σομίγα [γί θιη ὑὰ1η}] ῬΘΓΠΙΟΙΟ5 5, οἱ δά βίγισ ΓΒ ρθοσαΐο οἰ8- 
ἄοπη ἀθιγ ῃθηΐ15. Μίδ! μη οηΐπὶ Θβί, Δ]! 6ῃὴ ̓ ηΐδιμαγα, οἱ ἰηβία 116 ἀδθηο- 
ὨᾺ; ὨΠΠ(ΙΔΠ ἴῃ ρᾷ06 ΟΟηδΒἰβίθη5, 504 ἴῃ ἀἰβοογἀϊὰ ΒΘ ΠΡΟΥ Πα (Δ η8. 
ΑΡδίϊη6. ΘΥΡῸ ἴθ ἃ) 60, οἵ ΘΓΪδ. 56 ΠΡΟ ἀαϊοίι5. ᾿Πΐ6 1 ΟμηΠ65. [Ιπἀπθ ἰθ 
δαΐθη}] ἰδ ρογΔη [Δ1ὴ, Ὑϑγθοαπ ἴδῃ), τη 6 5{18π|, ἴΏ {ἃ η1}|4 οἰΐδηθα 6ϑ8ϊ, 
πα }1ὰ ποααυία, 564 οὐποία ρῥ]ηα αἰάια ἰδοίαΊΌ. Εἔχθγοθ Βοπί(αίθιη, οἱ (6 
ἐγραοία Δ θΟΓ απ (που, 405 {Π0Ὶ {ΓἸ1 Π ΘΒ, ΟἸΠΠΪ ΙΠΟΡῚ ΡΓδαϑία 511|- 
ΡΙΓΟΙΘγ, μι} }} ἀπ! ΐδη5. οαἱ 511 ἀαπάπμῃ. θτημηῖθι5 {πἸθτι6 ; πΠΙν ΘΓ β 5. ΘὨΪΠῚ 
Πθ5 ἀᾶγὶ νας 6 5115 ἀθη18. Αὐοϊρίθηΐίο5. νοῸ τοάἀθηϊΐ ταί οηθῃ Π60, 
4υᾶγα οἱ δά' «υϊά δοσορουίηί. Οαυϊοπηάιθ οπίμπι οοθρογηΐ οοδοίΐ δαιὅ 
ΔΙ 4ὰὰ ηθοο5ϑιίαίθ, ἃ ΟΡ ΠΠ6 ἰπηοοΘηίθ5. ΘΡηΐ; 41 γ6ΓῸ [ἈΠ Δ ο] 6. 8066- 
ΡΟΥΙπΐ, ταϊοποῖη ἀαθηΐ. [116 δΐθπμ, 4πὶ ἀαΐ, ἱπποχίαβ Οὐ, Οαμ ΘΗ1ΠῚ 
πος πιἰηἰδίογί απ), {πο ἃ Πομιῖπο ἃοοὶρίζαγ, βἰ πη ρ] οἰἴϑν ἀρὰ Πθαμ σοϑίαπι 
ποῦ. Οαϊοιη6. ΘΡΡῸ ἴδηη 5|Π|Ρ|1Ο1 [67 τη δίγαΐ, νυνὶ Π60. (Οπδίοάϊ ᾿λ4ι16 
τηδηςδίθμη 00, 5ιοπΐ {01 αἀἰχὶ, ἴῃ ροθῃϊθηία πὰ, οἵ ἀοηαὶ ἰμᾶθ ΟΕ] 
5ΠΏΡΠΟΙἰαΐθ, οἵ ΟΡ ἵππ 5:0 παηάμπι οἱ ᾿ηἀαἤοίθη5. ἂρ ΠΘαΠ,. 

εἰ δὲ μὴ, καὶ σὺ ἀκούων ἔνοχος ἔσῃ τῆς ἁμαρτίας τοῦ καταλαλοῦντος... 
Πονηρὸν γὰρ πνεῦμά ἐστιν ἡ καταλαλιὰ, καὶ ἀκατάστατον δαιμόνιον, 
μηδέποτε εἰρηνεῦον, ἀλλὰ πάντοτε ἐν διχοστασίαις κατοικοῦν. ᾿Ἵπεχε 
οὖν ἀπ αὐτοῦ, καὶ εἰρήνην ἕξεις μετὰ πάντων. ἜἜνδυσαι δὲ τὴν ἄ- 
πλότητα. καὶ τὴν σεμνότητα, ἐν οἷς οὐδέν ἐστι πρόσκομμα πονηρὸν, ἀλλὰ 
πάντα ὁμαλὰ καὶ ἵλαρά. ' 

ε΄ 

ει 
2) ϑῖη οἰΐαπι Ρᾷ]., δὲ αὶ. Ι͂ἀθῃ ρδοοα- 9) ωὐ [8 }. γαί. ΡΔ]. 

[8 Ρ. ρθοραίϊ. 10) αὐοοἱρὶξ αὶ... «πὶ ᾿ποχ πὶ 1,81}. 
9) ογοάθης οἱ ἔμ αθοὺὶβ ρϑοσαίιη Ρ. οὐ ἀαγ6, οἱ πον ἀατ. 

οἱ οὐδ θη5, ἔπ, φιιοφιθ ροοσαΐμηι αν οὐ Υ αἱ. 11) οἱ οἴη. Υαί. 
4) ἀδοογίαίο αί., {πιὰ ἰ6οΐ. 5ΘΠΒ.Π 

ΡΓΙΟΙΒῚ5. Ροιτηπίαί Ναηά. 1. 1) ΟοΥτίρο αὐϊοῖθ8. 

5) Αὐδίηθ [6 ρ. Οὐηίηο [6 γαί. Ναπά. Π. 1) Ποηιΐμιθηι, ῬᾺὶ]. 
60) οἱ ἔαὸ ὑθηο Ὑαΐ. 2) αμάαϊοπο ΡῬαὶ. 
1) Οἶν. Απίίοοι. Ποιη. 98. 9) ρίονα οταΐ ἰπ Ραὶ. 
8) ἀοπῖς α. ΡᾺ]. γαΐ. ΕΔ}. δι. οἱ (οί. 4) μί ῥα]. 

πεεὲχκ τῶν ἰδίων δωρημάτων Ἀπίίοομ., ὅ) Ρᾳ]. ρῥυΐπβ μὲ. ΤΡ᾿ θη οχίαι 516} 1πὶ 
ϑοπιὶς δῖ. ὁ. δ] απάϊο ἰανίτ15 Οοαά. 1,0: ἃς Ῥοϑβί ἀαδμηΐ. 
Οβ. τη 15 ἴῃ δα. ΟἸογ, ἃ, 1124. 0) φοδίω ΡαὶΙ. 
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ΜΑΝΘΑΤΟΌΜΝ ὩΠ. 

1)6 μισίθηαο πιθπααοῖο, οἱ Ηθγηναθ ροοηίθηίία “Οὔ δἰ ηυμϊαἰἱοπθηι. 

(Δ) ἘΠθρὰ. τ μὶ ἀϊχὶ : νον ἰαΐθπι ἀΠΠ66, οἵ ΟἸΠΠΠΪδ. 5ΘΓΠῸ ΥΘΙΒ᾽ ΘΧ 
ΟΥΘ 0 ρῥγοσθάαί: αἱ ΞΡΙΓΙΠ 5, 4αθη Ποιηϊηπ5 ΘΟηΒΕΠ{π|{ ἸΏ ΟΔΡη6 ἰμ8; 
ΥΟΓᾺΧ ἱπγθηΐαί 1" ἃρ οὐποίοβ" Πιοιηΐη65, οἱ Ποιηίηαβ πιδρηϊοοία, (αἱ 
ἀρδαϊ ϑριγ πη ἴῃ ἰθ: Τα Πθι5 γὑργὰχ δϑί [ἢ ΟἿΏΠΪ ΨΘΡΠΟ, οἱ πὸη 6ϑ8ί 
Ἰηθπἠδοίαπι ἴῃ ἰρ80. "θΘαυΐ ογροῦ τηθηϊαπίαν,, ἀρπδρδηΐ Ποιηΐπαπι, ΠΟἢ 
γβάἀοηίο5 Π60 ἀδροβίίαμη, «ιοἦ δοσορογιηΐ. ἢ ΑΘΟΘρΡΟΓαμΐ ΘηΪπΠῚ ΒΡ ΙΓ ἢ 
βίπθ πιρηάαοίο. ἤαπο 51 ιηδηάδοθῃ τοἀάπηϊ,ἤ οοἰπαυίηδηΐ τπὰηἀαίαμη 
Ποπηϊπὶ, οἱ ἐγαπάδίογος ἤπηΐ.ς. Ηϊΐ5 ὁσοὺ ἃπάϊἰ5 νϑῃθιηθηίον ἤν. Θαὶ 
αὐτὴ Πδθηΐοπ) πιὸ υἱάθγοί, αἰχις τη}: (ἀα!ἃ Ρ]ΟΓὰ5 {6 Εἰ ἀἰχὶ: ,ἀ ΟΠ] Δ ΠῚ; 
ἀπ Π6, Π65010, 8ΔΠ ΡΟΒ51ΠῚ βΆ[ γιι5 6556... (ΟπάΓγ6 ὅς ᾿παπ|. ΕἸ ἀϊχὶ: ,φαϊᾶ 
ΠῸΠΑ 81), (ΟΠ Π6, ὙΘΙΊΙΠῚ ἸΟΟ 15. 5.1 ὙΘΓΒῸΠῚ ἰπ Υἱὰ τη68,ἷ 564 5ΘΠΡΘΓ 
ἴπ ᾿β πη] αίοη6 νἱχὶ, οἱ πηθηάδοπ ΡΓῸ νουαίθ Αἰ Πανὶ ΟἸπηΐθιι5.; οἱ 
ΠΟΠ ΠΠΪΠὶ αι 5 4πᾶπ| ὁΟη Γδαϊχιῖ, 564 Πάθβ Παβιΐία οϑί νθῦθ}ὺ τη60. θ0 
το οὐ ΘΓΡῸ ΡοΟΐαδγο υἵνθγθ, οἴπὶ δῖ. ρου Εἰ ἀἰχὶξ τη ῃϊ : «ἵὰ «α! ἀθ6ηι 
Β6Π6 οἱ γϑγθ 5615: ΟρΡΟΓΐο αΐ οηΐπὶ ἴθ, διοθΐ Πδὶ βϑύνιη, ἰῃ νογ(δία 
ΔΉ αΪαγο, ἡ οἱ τπὰ]ᾶπι ΘΟ ΠΟΙ Θἢ πη οἴ ΒΡ γα νϑυ 115. ΠῸΠ ΘΟΒΙ ΠΠΘΘΓΘ, 
π60 {γ5Πἰᾶπὸ ϑριγταὶ Π οὶ βαποίο οἵ γθῦοὸ ἴδοθγ Εἰ αἰχὶ {ΠῚ τ: πη 4αλπ,, 
ἀοιηΐηθ, Πᾶθο γογθὰ ἰδᾷπὶ Προ πίον ᾶϊνι... ΕΓ ἀἰχί! πλΐπΐ : παπὸ δι 8 : 
οαγὰ ἀδίηοορδ,.} αἰ οἵ {Π|ὰ, ἀτιὰ8 ρυΐα5. ΙΟσαπι5. 65. [88 ρΓῸ ποϑοί Ὲ 
ἢἰ5. γουθὶς οἵ 11 πάθῃ γϑοϊρίαπί. Ῥοββαπί δπΐπι οἱ {1 Πέίθιη γθείρθρα,᾿ 
δὶ γϑγὰ ἰθοιία5 [6 γ15 ἀδίποθρϑ; Τα ῖ δὶ νυ αι θ ΠῚ ΒΟ υ νυ 5, ΡΟΙΘΡ 5. νἱ (8 ΠῚ 
ὁοηϑθ4α!. Εἰ φιυϊοαπαια διἀϊορέ ποὺ ᾿ῃηδηάδίπμη, οἱ [θαθεϊ, οἱ Γεθ ββοε 
ἃ πιοῃάδοϊο, νἱνοί Π6ο0.ἡ 

ΜΑΝΌΑΤΟΌΜ ΙἹΥ. 

1)6 αἰ ομάα αὐιίίογα. 

(Α) ΤΊ απο," αἱΐ,, «0, αἰ δαϑι αΐδι οπξίο ϊα5, οἱ πο ἀβοθπά αι Εἰ] 
οορίίαι!0 ΘΟΓΪ5. ἄθ ΔἸΪθ πὸ τηδίγ πο πῖο., ἃτΐ 46 ἰογηϊοαίοηθ: ᾶθο ΘΠΪΠῚ 

᾿ ᾿Ἵλήϑειαν ἀ ἀγάπα, καὶ πᾶσα ἀλήϑεια, ἐκ τοῦ στόματός σου ἐχπο- 
φευέσϑω, ἵνα τὸ. “πνεῦμα͵ τοῦ Θεοῦ κατοικῇ σοι... Οἱ γὰρ ψευδό- 
μένον ἀϑετοῦσι τὸν Θεόν... .. Ἔλαβον γὰρ πνεῦμα ἀληϑείας, καὶ ἐγέ- 
γοντο δ τητηῦδι τοῦ ἀληϑινοῦ πνεύματος. , : 

ἱ ἐὰν οὖν τὴν ἀλήϑειαν φυλάξῃς, δυνήσῃ σεαυτῷ ξωὴν περι- 
ποιήσασϑαι. 

“- 

Μαμά. 1Π. 1) νογαΐ Βοα]. Πμ1}}. γαί. 1) τορϑιιὴν ἰοοιίιι5. δι ὅπ υἱα Β. υδ- 
ΔΑὰ ΡγΟΓὰ ἰδία φυδάγαπί αταθοᾶ βοιναία ὑμὴν ἰοοιίι 5. ϑιηι υθγ πῆι ἧη, υἱέα ἤῖθα Ὑαϊ. ; 
Ὠοοίν. δὰ Απίϊοοι. πη. 8. ἸΡΙ 46 πὰ ον Ρ. ἴη, ἀοῖη ἤγηιαυὶ Ρ. αἤῇνγ- 

2) εἰοίος ποὴ 68. ἴῃ γαί. πιαυὶ, τὰοχ ργἐιϑιαηι, ἃἰϊθηᾶ μηδ ηῖι αιεῖ5-- 
9) απἰοηὶ Ὑαί. ᾿ γιαην δῖγ}0 ΘΟΙββᾶίο ΒῈΡΡᾶ, ἰππ ἔΓΆΠΒΡ. 
4) ψιοηι γαῖ. ὁδι πανία. ἴῃ πη Ἰηοά πηι 56. δοοιιβδί 
5) γοὐάανί γα. Ρυπάθηίιβ Ργοοοιη. ἰη Πἰ}. (ἢ θη. Υ. 8.54. 

0) 1ἰὰ ἀ6α] ταίϊομο παριῖα ἰθοἱ. ΒΟΑΙ. προ ΘΝ ων ᾿ Ὅ 
γαΐ. εἱ Εὰν. 81.: Ηϊδ ογρο αἰαϊεῖ5. υολο- ΤηΓοοίμτη Υ1115 [188 ᾿οαπιϊ, πὴ 5.8 ΟΥἿΠΉΠ6. 

ἡηθη16᾽ βουὶ, (οἱ. Πὶς αὐ 5, 600. υθ}}6-- Εἶν. ἜΩΝ ἰοθμίιι5 ε8 [αίδα ΡγῸ ποροίῖὶς 
θη 6} Πουϊ. ἐμἴ5, οἱ Υἱβ, 1, ὃ, 
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ΜΑΝΡΘΑΤΌΝ ΤΕΚΤΙΌΜΝ. 

(8) Πἰϑγὰμη ἀἸοὶἐ τ]: ἃιπὰ νου αΐθιη, οἵ ΟΠ Πηἰ5 νου 5 ἀρ οΥὐ6 (10 
ΡΓοοράδί, αὐ ΒΡ ΓΙ 5, ἀαθηὶ ΠΟΙΏΪη5 οοηδβίϊ ἴῃ ΠΟΘ ΟΟΓΡΡΟΓΙΘ, Υβϑγὰχ 
ἃριὰ οαποίοβ ΠΟΠΏΠ65 ἰῃνΘηΙδί 1", δίχιθ ᾿ἰἃ ΠοΙηΐηι8 ΠοΟπογθίαγ, (ἢ 
ΠΙὰὶ βαργὰ ἰθ6. Εἰ αυϊάθιη ΠΟΙΏΪΠΙ15 νΟΓᾺΧ Θδὲ ἴῃ ΟΠΊΠΙ 118 ΥὙΘΡῚ5. 518, 
ΠΕ αιι6. ἂρ θαμὰ τηθηάδοϊιμη 681. [᾿δράσηϊ ἰσιίαν οαμ., «αι 486. 
πη ηἰαηΐα1, γα ίογϑααθ ΠΟΙΏΪΏΙ 6556 ἱποϊριπηΐ, ποὸπ γΓράάθηϊθβ οἱ 60Π]- 
τηθηἀδίιιμη 5101] βρ γα, διαὶ δοοθρογιηῖ, Ασοθρογαηΐ Θηϊπ] Βρ Γιὰ 
5.η6. ΔΙΙ0 πηθπάδοϊο. ἤππο 51 πηθηάδοθῃ) γρἀἀϊἀθραηΐ, γαιοηθι ἀδϊλαηΐ ; 
Π]ΔΟῸΪ νου αηΐ οἰᾶὰπλ ᾿ηδηἀαίαμη Ποιῃιηΐ, οἱ [δοΐὶ σαί γα ἀαίογος δάνουββ 

θη. ἤδθο δαΐθη) ΟΠ 690 Δι β8θῖη, ὙΘ ΠΟΙ Θ ἢ 1551 6 ἴον. Οΐ οἰ Π]6 

Πρηίοπὶ νἱἀοΓοῖ, ἃἴὉ: ΟἿΓ ΙΔΟΡΙΠ]ἃ5 ΡΓΟΙΪΆ ἢ 415 ὑ Εἰ αἰχὶ : αοπίδιη ἰσηογο ἀοΙΏΪΠ6, 
ἃ Ροϑβϑίμη βϑ[ αἰ 6} ὨΠ6γΘ. Εἰ δ} τ]Πἰ]: αὐδᾶν Εἰ ἀἰχὶ : παηάιᾶπῃ ἴῃ 
ἰοία νἱία τηθἃ ὙΘΓΙΠῚ ΙΟΟΙαΠ5. ΘΠ ΒΘΥΠΊΟΠΘΙΏ, 5604 5ΘΠΊΡΟΡ ΟΠ ΟΙΏΠ 5 
ΘΔ] 6. Υἱχὶ δἰ τηθηἀδοῖ1Π] ΙΠΘῚ ῬΓῸ γΘΡῸ δάβγιηανὶ, μῃ60 4 54αδιῃ τ] Πὶ 
οοπίγδαϊχι!, 564 465 Παθὶία οϑὶ ὑϑυθὶ5 Πη6]8. Οποιηδάιηοάϊπη γίνοιθ 
ῬΟβϑίιη, ΟἸΠῚ 510 Π|6 σΘΘ50Γη ἐ Εἰ ἃ} 181: ἰὰ ἀυϊ 6) Υ6 6 οἱ "6 Π68 
56η[15. Ορογίεθαϊ Θηϊ ἰθ, 5ἰοὰΐ 6] βθύνη, απ νοΡαίθ Διη  ] ΓΘ, 
πρθοὐ πηᾶϊδηη ΘΟΠΒΟΙΘη πηι ἰππρογο ἃ 5ρ γι πὶ νοι αι 5, πος ΙΆΘ 6 Γ 5ρἰ- 
τἰὰπΔ βἁποίιπι ἁίι6 νοῦ. Εἰ Ααἰχὶ : παηᾳπδπι ἀοπληθ ἃ ἁπάϊνι. Εἰ 
αἰΐ τ] : πὰπο ἃπάϊ8Β. (Οἰβίοάϊ! 6, αἱ οαὗ ἀτιὰθ ΡΥΪ5 ΡΘΓρΡΟγᾶπι ορίϑιϊ, 
ΡΟΒίΘΡΙΟΥΙθτ15 [Δ ο15. {15 ἴθ νοΡΙ 6. ἀρρΡΓΟ αἰ 5. 14 4αοααα ρῥγίογὰ ἢ θη 
ΟΠ πδηΐαγ. Ναμη [5 1 νοι αίθ ΓΘΡΟΓΙ5, οἱ 14 {881 γογᾶ ΘΟΠΙΡΓΟ- 
θα]ιηΐαν, 51 ὁχ ἤοΟ ἰθιηροῦα ΟἸΓΔΥΘΙΒ αὖ 56ΡΠῚΟ ἴππ|5 Τ᾿ 6 η 4Δ0115 ΘαΓρΔὶ : 
οἵ 51 ΔΠΠΔΥΘΥΙ5 γΘΥΙΐθιη, Ροίογῖ8 ΡοΡΡρθίπδμ) νἱΐδῃῃ ΕῚ]Ὶ δάφαϊγογο Εἰ 
΄αϊοαμαιθ πὰ]ὺ ργδθοορίο ΟἹ Ἕθιηρογυ γιῖ, οἱ ἀρ βι  Υ 56. ἃ ΟΙὩὶ 
τη ΘΠ ἀδοίο απ, νἱγοί 60. 

ΜΑΝΡΑΤΌΝ ΟΥΛΆΤΟΝ. 

(8) Ῥγδθοῖριο 0], ἰπααϊϊ, οὐβίοαϊΓα οαβυ [6 1., Π6 0 ἰῃ Γοὶ ἴῃ οΟρὶ- 
(ΠΟ πθὴη ἱπᾶπηΐ πὰ! ΤΠ Ὰ]Π16 115. Δ] 6Πὰ6. οἰρὶ ἀἰ[45, ἃς Δα] ΘΥΙΪ τπθηίῖο, δαί 

5] Φύλασσε τὴν ἁγνείαν, καὶ μὴ ἀναβαινέτω ἐπὶ τὴν καρδίαν σου 
περὶ γυναικὸς ἀλλοτρίας, ἢ «περὶ πορνείας τινὸς, ἢ 5:0! τοιούτων ὀνο- 
μάτων" τοῦτο γὰρ ποιῶν ἁμαρτίαν μεγάλην ὐβε δ . Βλέπε οὖν' 
ἀπέχου ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως ταύτης. 

8) Ομοηια(ηιοάιηι Υαι. Μπά. ΙΝ. 1) Ηδθὸ ἀβ4ι6 δά γυϑρρὰ: 

9) απιϑιίαν ἴηι υογίίαίο, γαϊ., αὐὶ εἰ Ρρ. αὐ Ππαὸ οοφίία θη τὰ βμᾶτη ΡάΓίθπι αγᾶθ 68 
ποῦ, ὀχοὶ αἰ χα οἱ Ροβί βαποίο. ἘρΡΙ65. 4,30. ἱπνυθηϊαηίαν Ποοίν, δά Απιοομ.. πα. 4. ([Ὧπ| 

10) ἀϊαὶ! ηυϊμὶ ογαὶ ἴῃ Ὑαΐ. ΟἸΘΡΙοιι5 Τοοίθ αϊάογαί ἀναβαινέτω Ρ. 

11) Οπδίοαϊ α πιοο Ῥ. οἴὐνα ἀἰθἴηο6 8 ἀναμεγέτω, χαρά τφοροι Ηοΐ) 
ΤΠιἅτη}. (ἰιδιοαὲ αηιοάο δὶ αἱ.. φαοα ἸάΘῃη 6ϑί. 
Τ μα 1π|{4115 ΒΘ ΠΘΘΟΘ 15. ὦ πιο τ 6 Ἰαηὶ Ναηά. ΠΠ. 1) αὐπ' (αἰταηι6}} ἴῃ ῬΔ]. 
γ6] ἀοίποορ5. Νοχ ἰοοιία ρ. ἰοοιίιι5 οἱ Ῥ͵ΓΑΘΟΘΑΙ: ΘΟΠ ΠΟΙ ΟΠ 6 πὶ 866. 
φουποῖραμπί Ῥ. τϑοϊρίαπί ναί. 2) πὸ Ραὶ. 

12) ρογοΐρογο Τ,ἅτη}. γαΐ.., ἀΐουτι6 ὦ 3} θαηι Ῥαϊ. Εογίαββο ἑαῆι. 
μιοο (απιηιοάο 501. Υα..) Ρ. ἀοίποορς. Αἀ 
ΟΧίΓοηδ ΤῸ} 5.18 οἱ, Ὠοοίν, δὰ Απίίοοϊ. Ι. 1. Ναηά. 1Υ. 1) ἐπ οορίαίίοηε μια ΡΆΙ. 



ΜΑΝΘΑΤ. ΙΥ̓. (λ) 448 ΠΕΆΜΑΒ ΡΑΒΤΟᾺ. ΠΙΕᾺ ἢ. 

ρᾶγὶ! ρϑοοαίαμη πιᾶσπιη." Τὰ Δαΐθηη 5ΘΠΙΡΟΥὅ ΠΊΘΠΙΟΡ Θ5ῖ0 ΠομηΪπὶ, Οπη- 
Ρὰ5 Ποιῖβ, δὲ βυπααδιη ρΘΟΟΔΡΙ5. ὅ8Ὶ1 ΘΠ ἤδ6ο σορσίίαί!0 ἴῃ ΘΟΓ ἰὴ 
ἀϑοοπάοει ἴαμη τηδ],ἦ τηᾶρητ ρθοσδίμμη [δοίβ; οἱ 4 πᾶθο ἰδοϊπιπΐ, νἱδηὶ 
ΠηοΓ 5 βοααπηΐαν, διά οΡρῸ ἴα; ἃρϑιίπθ ἴ6 ἃ" ἢδο οορί(αίϊοπθ. [{Π0Ὶ 

ΘηΪπὶ οαϑιϊα5 πηᾶηδΐ ἴῃ ΟΟΥά6. ΠΟΠΪΠΪ5. {π|5{1, ΠΠπι81η [θὲ] ἀβοθηάθγο ἀδθοι 
οορσίίαίίο τη4]Δ.. Εἰ ἀϊχὶ 11: ,(ἀομηη6, ΡΘΓΙΠ 6. τη] Π] ρᾶοα γοῦθα ἀΐσο γα 
{0 1. ΡΟ, ἴηχαϊ. Εἰ ἀϊχὶ 1Π|: ,ἀομηΐπθ, 51 4αΐϊβ Βα ΘΥ ζ ὈΧΟΓΘΙῚ 
Πά6]6 πὶ ἴῃ ΠΟΙΉΪΠῸ, οἱ ἤᾶηο ἱπνθπογ ἴῃ δά] 610, πα 14 ραοοαΐ ΥἹν, 
οἱ σοηνίναί οαπὶ {Π|4΄. Εὖ ἀϊχιί τηϊῃϊ: (φαδηϊα. πρϑοῖἷ μοοοαΐμπι οἷτιβ, 51Π6 
ΟΡ Π6. οδ΄ Υἱ" Ὑἱνοη5 οὐτὴ 11|ἃΔ. 851 διίθη 50 6.1 νἱΡ, ὈΧΟΡΘΙῚὅ ϑιᾶϊη 46- 
᾿ΠΠ4α1556, οἵ πο Θροεῖς ΡΟΘη 6 η 8 ΠΉΆ]Π6Ρ, οἵ ῬουηπηΠοΐ ἴῃ [ὈΓΠΙ ΟΔί!0Π6 
5πᾶ, οἱ οοηνινιΐ οὐ 1|1ἃ ΥἹΓ; ΓΟΙ5 ΘΓ ΡΘΟΟΔΙΙ 65, δὲ ρᾶυίοορ5 Πη06- 
σαί ομῖβ οἷα... Εἰ ἀἰϊχὶ {Π1: ,ααἱᾷ οὐρο, 5ὶ ρϑυπδηβοῦ ἴῃ νἱο σὰ 
πο. 10 ΕΓ ἀἰχιέ: (ἀ πη { 1ΠΠ8Π| ΥἹΓ, οἱ νἱῦ ΡῈ 56 τηδηθαΐ, θποάβὶ 
ΑἸ πη βοῦὶζ τ]! γ π") 5ιδπι, οἱ ἃ] ἀπιχδγὶί, οἱ ἴρβὸ τῃοϑομαίαγ... Εἰ 
ἀϊχὶ 1Π1: (φαϊά 51 πη] 6 7 αἰ 558 ΡΟΘη  ΘηζΙΔτ Θροεΐ, οἱ νυ θεῖς ἂὰἀ νΙΓΌΙη 
Β11ΠΠῚ ΤΟΥΘΥΪ, ΠΟΠηΘἾ" τορι θα ἃ νΓῸ βιοΐς Εἰ αἰχὶε τη: ,ἶπιο, 51 
ΠῸΠ ΤΘΟΘΡΟΡΙΐ οᾶπὶ Υἱν,᾿ ρϑοσδΐ, οἵ πιᾶρηιη) ρΘοθδίαπι 510] δ πλ}{Π|; 5οά 
ἀθθοί τϑοίρουθ ρϑοοδίγί θη, {πᾶ86 ΡΟΘηἰ ΘΗ πὶ οοσὶ; 56" ἤθη 586ρ6. 
ΦοΥν5. δηΐπὶ Ποῖ ροθηϊίθηϊα ππὰ 65. ΡΙΓΟΡίρωυ ροθη [ΘΠ 18Π| ΘΡΡῸ ΠΟηἶ ἢ 
ἀοθοῖ, ἀἰπηϊσθα ΘΟΠΙΠΡ6. 511, ὙἹΓ Δ|18Π] ἀἄποοῦο. Ηϊδ δοίι8 510}}}15 οβί οἱ 
ἴῃ ΥἱΓῸ οἱ ἴῃ ΠΏ ΠΘΓΘ. ΝῸΠ 50] 01 ΠΟ ΘΟΠαΐ0 δὲ 115, 4] ΟΑΓΠΘΠῚ 50 8ΠῚ 
οοἰπαυϊηδηΐ:; 564 οἵ 15, «αὶ δἰ πηα]δογι ἴδοι, τηοθοπαίαγ. θιοάβὶ ἴῃ [ιΐ5 
ἴδοι5. ρογβανογαΐ, οἱ Ῥοθῃ! θη 18} ΠῸΠ Δοὶῖ, γροθάθ ἃ}}0 1Π|4, οἱ 0] Θ0η- 
γϑηϊγοῖ οὰπ 1Π|Π4: ΔΙ] Οααὶπ οἱ ἰὰ ῬΑΓΘΘΡΒ. ΘΥῚΪ5 ρθοθαι οἷπ5. ΡΓΟΡΙΘΡ 
ΠΟ. ΡΓδοοθρίιμ οϑὶ νοθῖβ, αὐ Θ06110 65 τηὰπθαί!5, ἔπη] ὙἹ, [0 Π| ΤΏῈ]1ῈΓ :᾿ ἢ 
Ροΐδϑί δῃϊπ ἴῃ ΠαἰΠβη0 41 ΡΟΘηϊΘηϊ ἃ 6558. δ6α οἱ 6900 ΠῸΠ 40 ΟοΟοδ81- 
οἤρια, αὐ πᾶθο [ἰαἦ ἀρδηίαγ; 564. ῳ Π6. ΔΙΏΡ] 5, {πὶ ροοσανογιΐ, ροοοοθῖ, ἢ6 
ῬΓΙΟΓΙθ5. δαΐθηι ροοσαί5. οἷτ5 θ6 5, 4] ροίοβίαϊθηι Πα] οἱ 5δηι δίθιη ἀἰδηε, 
ἀἀρ1: Γθιηθά πη, 41ἃ ἰρ56. 6ϑῖ, 4π| Πιᾶαθεΐ ροίδβίαι θη. ΟΠ ΤῊ. ἡ 

[δὴ ἡ: 

2) φιῖα ποὺ [αοὶῖξ ρμϑοραίιηιν ηναφημμηι 
[,ἅγὴ}. Υαί. ἷ 

8) 56η1ρ6} Το ἰ οἰ αν Ρ οϑί ἢ ογηϊιὶ ἴῃ Υ αἱ. 
4) ἦν οογ46 ἴμιο αϑοοηοη! 510 Ὁ. ἴῃ 

(ΟΥ ἱμιήη, ἀδοοπάογὶ ἑαηι ηιαΐα Υαί. 
5) ποη ἰδὲ ἀονοί ἀξοοπάονε δαί. 
60) [ἃ ο. [,ἅπ|}». γαΐ., ρ6)η1{6 ἢϊ6 

ραιϊοα υοῦϑα ἰδοιηι ἰοηιὶ να]δ. 
1) ποϑοὶς γαί. 
8) ηιμίϊογοηι ναΐ., ἀδῖη. δῳοι Ρ. ἐφο}}}, 

τππὶ 6α Ρ. ἐϊα εἱ ρμούοαί15 διὶξ Ῥ. ροοσαίϊ 
οἷιι5. Οοἰο!ουῖαβ : ΟἸταίαν ᾿δίθ ΓΟ οτ5 ἃ ΡΘΙΓῸ 
Το θαγο 11}. 1Υ. δοηίθηι σιμὴ αἰδί. 85. 
ῃ. ὅ. οἱ ἃ ἀταίίαηο δι5. θ4, πη αι τ 16 
ἴῃ Οδποποῖι οΕΓἰ αν ἂρ ατοροχιη ᾿χ 
Ποογοῖ. 110. 5. {1{.-16. οἂρ. 8. ΟΟπβΙμ1Π1ἃ 
ἀαΐθμῃ θα μη οἰ ΒΟ σὶβ ἢ ἴῃ ἰθρσίθιβ Α(- 
οἷ. οἱ ἈΒοιηδηΐβ, ἴῃ δου Ρ ΟΣ ι5. ΡΤ Δ Ϊ5, 
ἴῃ (δποηΐραβ, ἰθ ΡΔΙΡΙ 8. 

Πουαμηἦ ἰπίουγορανὶ, οἱ ἀἰϊχὶ : φαοπίδη ἀἰοιμίη5 Θχἰβεϊπιᾶν 

Π16 ἀϊβηαπι 6556, αἱ τηθοιπ) Δ) 1655 ΒΘΠΡΟΓ ; Ραποὰ ν θα τ] Πἰ δα ἴββουο, 

9) ὠφογρηι γαῖ. Ναί. ὅ, 2. 19, 9. 
Μαῖο. 10,11. 1 (ὕογ. ἦς, 11: ὉΠ ΟΣ δ ἘΠῚ 

10) ποη Καί. 
11) Ὑ}ρ. δεῖ ἢ 51 δ ΘΟ αὶ ὁ. ἃ] γαϊ. 
12) οἱ Ὑγαΐ. 
139) πὰ ρμαοηίοηία ὁ5ὲ ογάο συοοο. 

γαϊ. Ργαάθηίὶ δὐτηοάτπι οΟΉ51110 ΘΙ Π]ἃ5 
ΠΟΙ ΪΠ 65. ΟΙΡΊΘη5. ῬΑΓΙΟΙ ἀδίθυγοσο ἃ ἀ6- 
ΒΡ υίίομθ, αἴθ ἃ οοηῇάδηϊα, 56. Π10- 

Οπριὴ ἰοΐο Βος Τυδοίαίι ᾿ἰἰὰ ἰοπηρογαΐ, αἱ 
Ροδηϊ οηζἴάτὴ ἰηΐου ἀπ οβίο πα αΐ, ᾿η ΘΓ ΠῚ 
οὐοα! οι ; πηοο ΡΓΟροπηδΐ οἸηπῖθηβ, τη 0 
ἀαϊθιβάδη ἀδποροί, ἃπΐ ἀΡβοϊαίθ, δαὶ 
ἢἶδὶ ΠΠπ| οεἶΐο 5ιΒοθρ τη ἢ αἰ χαδηο 
ΤοϑΙρ βοθηαϊ 5616} ἀππηίαχαί ᾿ἰοοὰπὶ ἀεί, 
ΑἸ φαδηπο βδθρίιβ. (οί. Εβο φαΐάθηι [6- 
οἰϊοηθιη γι! ραίδο ΓΘ β᾽ Οἠἷβ Υἱ ἰαΐα μι οθὴ- 
560. (ἀδηπίηθμ) ΖαὶρΡ ἰοὐϊα5 Το οἱ 5ΘηβΌ τη 
ΒῈΡΡο αἱ Ρᾷ]. Θηνὶβ φιαθ ροθηϊ θη ἰαηὶ 



ἨΕΒΉΜΑΝ ΡΑΒΤΟΙ. ΠΒΕΒ 1. ΜΑΝΡΑΤ. 1Υ. (Β) 449 

Ια ἱἃ 5 51 Π1116. νἱ ἰΠῈ ; Πρ τ1ΠῚ ΘΠ] πη ἀδ]ἰοἴπιπι ἃ ἀπ {{15, 5ἱ σαϊὰ ΠΟΥ αΙῚ 
[θοοῦῖβ. δὰ ΘΟΠΙΡῚ5. 5ΘΙΏΡΘΙ ΠΊΘΙΏΟΡ ἰπᾶ8 σἀΓ6}} 15 πος ρθοοδίθιη. θποάϑὶ 
᾿ναϊαβηηοαϊ ἀθϑιἀθυῖα ἴῃς ΘΟ {ππ|Π| ΡΘΠοἰγανουϊηΐ, δαΐ [18 5ἰΠ}14., σγαν (ον 
ΡΘΟραθ 5. ΤᾺ ]15. ΘΟΠΟΙΡ βοθη τα 56γνὸ Πρὶ πηᾶχίμηιπι ἀδ]ἰοἴιπι οϑὲ, οἱ 4]- 
ΘΌΠΔΙΙΘ ΓΘΠῚ πη 506] Θϑίδπ) ΔΑΠΉ 1, πηογίθ πὶ 51:01 ἰἀργιοαί. ΥἹἱάθ ογρὸ 
ἴα : ἀθβίϊηθ 6. ἃ} ἢᾶο οοδσίίαιοη6. Νὰπι τ] 58 ποί[ἃ5 Πα 1 αΐ, [01 ποααυϊία 
ΠῸῚ ἀδθθὶ 6ῸΡ ΠΟΙΉΪΠ5. Ὑἱο]γ6.5 [αϑΕ{{ἰᾶπ| ΟὈβογνα. ὨΐοῸ {ΠΠ|: ρογμι(α 
Τὶ ἀοιηΐηθ, αἱ 6 ρδιιοὰ ἰηἰθυσοσθιη. Ἀ16, ᾿ππ|1. ΠΟΙΉΪΠ6, δὶ ὈΧΟΓΘΙῚ 
415, ᾿παυδιη, Παροᾶΐ ἰῃ ὨομηΐπηῸ ἤάδ]θιη, οἱ θᾶπ ρμοβίθαἃ δά! θγᾶπὶ ἀ6- 
ΡΓΘΘηἀαΐ, αᾶθΓῸ Ὧὴ ρθοοδί, 51 οἴῃ 1Π|4 νἱὶναί. Εἰ ἀϊχιὶς τ}: ΄αδηάϊα 

ἀο!οία {ΠΠπ|5 Ἰρπογανουῖί, Π0η ΡΘοσᾶΐ; 51 δυΐθπι {ΠΠ|Πππ|8 ρΘοσαία πη ΘΟρπΟνο- 
γΙΐ, οἵ τ ]Π16  ΡΟΘΠΙ θη ἰ8Π| 581 ΠΟ Θρογὶΐ, 564 ἰῃ ϑδάθιη πϑααϊ ἃ ρ6Γ58- 
γΘΡνουΐ, ἀθ!παιθῖ νὴ, 51 ΟΠ Θἃ νἱναΐ, οἵ ρᾶγίοθρ5. ΘΟηβοϊθηἰ46. οἱμ5 
[6ὲ, Ουά οὑδο, ἱπα4πιᾶπη, [δοίί ΠΡ (15., 5] ἼΧΟΥ ἰῃ δοάθπι Υἱϊΐο ρ6γ568- 
γϑρανθυὶ ὁ Π)]πηἰ{{ἀἰ, ᾿π4αἱΐ, 181, δὲ ἰρβοῦ σομῃίίπραί. Οαοάϑβὶ ἀϊπηϊ55α 118 
Δ] Δ ὌΧΟΡΘΙ ἀπχοτιΐ, οἵ ᾿Ρ86. Δα! ΥΠ απ ΘΟΙΠ ΠΝ {1{.ι δὲ δαίθηη, ΠΩ ΌΔΠῚ, 
ἀοΙηῖη6, ροβίθα, {πᾶ ἃ} δοάθιη αἰ πηϊϑϑὰ δϑί τ] 16, δὲ σους ΡΘΘΠ 6 ἢ 181 
οἱ δὰ τῃΔΡ [ΠῚ 5111Π| ΓΟΥΘΥῚΪ ν ΠΟΥ ζ, Π0 ΤΘΟΙρΡΙΘίαγ ὁ Εἰ ἀἰχὶ! τ}: 5ἱ 
Γθοθρία πὸῃ {ποιϊΐ, ῬΘΟΟΔ  Ἰηλγ ίιι5 οἱ σγδηάθῦ ἴῃ 56 ἀδ]οίππι διἰπη (οἷ. 
ΟἸηηῖ5, {πιὰ ροΘπ θη [πὶ ἀ 6] οἰογμη ἃρὶξ, ΓΘΟΙΡΙ 4α! ἀθη απ γϑηὶὰ ἀρ οΐ, 
504 ΠΟῚ δα 5]πριὰ; 56 ΓνῸ ΘΠ1Π|] 61] πηὰ ροΘηϊ θη 8 νϑηϊὰ ἱπἀ ]σοίαν. 
[460 ΘΥΘῸ τηλυϊπ5 Ροϑί ἀἸνΟΥ ΠΏ ἘΧΟΥΙΒ 8118] ΠΟ ἀδρθοί ἀπΟΘΓΘ, Π6 
ΡΟΘΗΙΐΘηΐΔ8 ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΠ ΤΠ]Π16Υ] ἁπΐογαί. Ηᾶθο Γ605 ἰδπη) ΥἱΓῸ, Παδηι 
ΤΠ ]16Γὶ ΘΟΙΠΙ 5 οσί. Αἀι]ίθγίηι ἃπΐθη) Π0η 5 ἰδηίπιη δάιη!{|, «αὶ 
ΟΑΓΠΘΠ] 51.18Π| ἱπΠ 4 ΠΠηδἱ: 56 ἃ οἱ 1116, {11 51}}}}1ἃ ΠΟΙ θ15 5. 5668}, 
(π|ὸ5 οἱ δἰμηϊοοβ νοοδη}115, ἴδοιί, οἱ 1056 δά] 6 ̓ν 68. [Ι͂460 εἰ 415 ἴῃ 
Θἰαϑη 0 αὶ δΟίθι15. ΡΟΥΠΙΔΏΘ), οἱ ΡΟΘΠΙ ΘΠ 81] ΠῸῚ ΘΡΟΙΙΐ, ΔὈδἐΠ6 015. ἃ 
ΘΟΠν ΘΓ βϑίίοη6. οἷπ5. δῖη δαΐθη) [πὸη Γοοθάδβ,[ οἱ 'ρ886 ἴῃ ΘΟΠΒΟΡ ΠῚ 
ἀθ! οἰου Θ᾽5. νΘ 165. Πδὺ 6Χ Οδιιδἃ ργδθοΙρ πα οἱ ὙΓῸ οἷ τη}]]611, 
αἰ 51 αἀἰνοῦππὶ ΘΟΘΡΙηΐ, αΐρθγαιιθ 56 ἰπίγα 56 οἰβίοαϊδηϊ, 4πἰὰ ροίογ [η 
ΘΙ ΒΟ Ι δος! Ρορηϊ θη“ Ιοοπὶ μὰ Π)6 16. Ἐρὸ διυΐθημ, ἰη{π|, ποὸη 40 

ΟΟΘΑΒΙΟΠΘΠῚ, αὖ ΘΙ 5104} δοίπ5 δά οἰ θοίιιη ρου νθηϊδί : 564 αἱ ἀθϑιηδὲ ρΘΟΟΔΓΘΒ, 
{αὶ ἀπὸ δάμπιο ρϑοοᾶν. Νὰ (6 ῬΓΟΡθιι5 ἀ6 10.015 ο15 οδί, 4αϊ 
π]Θ 6.1 ροίθϑί οπηηϊὰ: 1116, 4αὶ Ππᾶθοΐ οἸηη απ ΓΘΡ ἢ ροίΘβἰδίθ μη. 

(8) ΠΠ. ΤΠίϑγιιπι ἀϊχὶ {Π1: «αϊα᾽ τ6 Ποιηίπιιβ ἀϊσπαπι Παρ, ΟΌΙῚ 
40 561} 61 Πιᾶριΐαγ 65, Δ ΟΔΓΙΩ. ᾿Π ΘΡΓΟΘΙΙΟΠΤΙΙΙ ΠΏ] Π1 ΘΠ} πη ργδοβίᾷ 

ἀοἰλοίονιην αρὶξ: τοοὶρὶ φιυ θην οὐιην υθηὶα 
ἀοῦοί: 50 ποι αὐ 5ἰπρμία. ϑόγυο 6) 1), 
ἀθὶ τα ραθηϊοηίίαο υθηῖα ἐπα οίτιγ. 

14) ποῖ 6740 Υαί. ᾿ 
15) Ργοπ. ἐδ ποη οχίαί ἴῃ Ὑαί. 
10) [τὰ γαΐί., ἰδαίοϊοσίοθ ὁθηυῖνθγ8 

γϊσ., ἀοίη 5ὅην αἰΐθην ᾿. αἰϊοφιῖν, Τ, 812}. 
γαΐ., 4ὰὶ τηοχ ὀχ θοΐ ρϑούαί5 Ρ. ροοθαίϊ. 
6 αϊνουῦίίο ἴῃ οᾶδιι 40] οἰαΐγδο Η. τοί οσί 
δ Αμριείὶ Ἠδπα. ἃ. οἢγ. Ατόμαθοὶ. Τ. 
ΠΙ|. Ρ. 161, τηοπθηβ, μἷο ἂρὶ ἀθ ὀοππιθ8 
ΟΡ βίϊαπα ἰπ ἸΔο] οἰ αίσδπὶ γοίαρβα, ΠΟῚ 
46 οοπίπρα ἰηῇ 4611, αὐ [ οτ. 7, 18. 

11) ργορίου. ποὺ ροοραίμην 68, ποδὶξ 
ΒΏΡΟΥ πὸ8 ἴοὺ ἨϊναΉΘΥ6 8ῖη8 Ἡν61}6 5116 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΊ. 

υἱν0, δαί. ; οχριποίο ρτοη. ἦοῦ ἃπίθ ἤϊα- 
16 }6. (] ΥΪΠ5 ΟΠΊΠΐη0 ΡΆ]., {θη ΘΟὨΐδΙ. 

18) 5,6. γαΐ. 

(δρ. Π. 1) Πέοηι γαί. 
2) Ππαϑὶίο τηθηάοβο Κγαΐ. 
9) αΐχονο Ναΐ.. ἀδῖπ οδαιαἰιη Ρ. οὐίιι- 

γαΐην αὐ Τ,Δ 1}, 

2) πον ἀοϑοί ηθ0 (οΥ Ποηυϊηὴς υἱοίαγο Ῥαὶ. 
8) Αἀά6 56. Ροβίθα αἱηνὶδ ϑαηι ἐἰΐαην ῬᾺ]. 
4) σγαπάθην Ῥα]. 
5) ἐὶς Ραὶ]. 
60) ραθηϊίοηίαην Ῥαὶ. 

(δρ. 1. 1) φιὶ Ρᾳ4]., 1}ὶ ἀοἰπά 8 τηι- 
ἰᾶνὶ ἐπέθτγοσαίοηθηι ἴῃ ὑη 6.700 αἰ ΟΊ μηι. 
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4α]ἃ 0 ἰπί6}Π|ρῸ «αϊοαιιδηη, οἱ ΟΡ πιθαπὶ Οἰ Γαΐ!) 68} ἃ θγΙβ πὰ 
ΘΟ βα[0η6 ; οἵ 5ΘηΒΙΠῺ 111} ΔΡΟΙ, 41ἃ νΘΠΘΠΙΘΠΐΟΥ ΟΠ αϑιιϑ᾽ 511, οἱ 
ἴπ ἰούαπη ὨΪΠ1] Ἰη(6ΠΠρο..ς Εἰ τ ϑροπάθηβ ἀἰϊχὶς. τη}: ,65Ὸ ῬνΔΘροβίμιΣ 
βη ΡΟΘΠΙ οηἰ6., οἵ ΟΠΊΠ 15. ΡΟΘη θη [πὶ ρθη 115. 5θηϑα ἄο. Απἥ 
ΠῸ0Π 1 νι ἀθίαν, ΡΟΘπΙ θη 18 Π| ἄσΘΓῈ ἸηδρηΔΠ) 58 ΡΊ᾽ΘΠ 18}. 6586: 4 ΙΙΟΠΙΔΠῚ, 
4π| ρῬοθδῃ θη πὶ ἃρὶῖ, 56 η5Π| πηᾶρηιμ Δαϊρίβοι (ιν 7 ϑ6η.Π Θηΐη 56 
ΡΘοΟᾶ5856 οἱ [θοιββϑῦ ΠΘαΟΪ 'π ΘΟμβρθοία ΠοΙηΐπὶ, οἵ γθοογἀδίαγ ᾿η:6]]6 οἷα, 
ιαοά ἀδΠ!{πἰ, δὲ ροθπ θη πὶ σι, οἱ ἰᾶπη" ΠῸΠ ΟρΟΓΐα πΟααΪ 6 Ρ, 564 
ΟΡΘΡαία ὈΘΠη6, οἱ ὨυΠΏ1Π1αὶ Δη]Πη8Π) διιᾶϊη, οἱ ἰου!αθὶ ἅμ), 4ὰ1ἃ ΡΘοσδν!. 
γΙά65. δγσο, 4ιοᾶἶ" ρορηϊοηΐα 56 ηβι5 ὁδί τηᾶρηπ5.. Εἰ αἰχὶ {Π1: ΦΡΓΟΡΙοΡ 
ἢοο, ἀοιηϊηθ, αἰ] σ θη ΘΓ ΠΟ ΌΙΓΟ ΟἸΠηΪᾶ, {0 Π18Π}| ΡΘΟΟΔΙΟΥ 511}: υἱ 50] ΔΠΊ, 
(86 ̓} ΟΡΘΓΘΙ, οἱ νίνδιη ; {π|ὰ τη] δηΐ ρϑοσαία τηθὰ.. Εἰ ἀἰχὶέ πὶ]: 
ΥἾν 65, 81 πᾶ60 τηδηἀαία τηθὰ ἢ οἰδίοαϊοΡὶβ; οἵ φαϊοιηᾳια. πάν οἱ ἐβοουῖ 
τηδη αἴ Πᾶθ6ο0, νγοῖ Π60. 

(Α) ΠΙ|. Εἰ ἀϊχὶ {Π|: ,οἰϊαπη πππὸ, ἀομμΐπθ, ἁπάϊνὶ ἃ «αϊθι5λπ 
ἀοοίουνι 5, 4αο 4 114 ρορηϊοηςἃ Π0) 6βί, πἰδὶ {Π4, οαπὶ ἴῃ ἀφαδηι ἀ6- 
ΒΟΘ Πα π15. Οἱ ΔΟΟΙΡΙΠΊ115. ΓΙ 58:06) Ῥοροδίοταμι ΠΟΒΙΓΟΓΙΠῚ, ὉΠ ΘΓ 5" ΠΟη 
ΡΘΟΟΘΔΓΘ, 56 ἀ 1Π οἀϑι[ΐ8 ῬΘΡΙΠΔΠΟΡΘ.᾿ ΕΓ αἷὖ' 1Π1: (ΓΘοίθ ἃάϊβι!. Ναμπο 
δαίΐίθηη, 4αἰαὅ ἀΠΠ σθηΐον οἸηπΐὰ ἰπ αἰ γ15,0 οἱ Π0Ὸ εν ἀδπιοπβίτο, 0 ἀδη8 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ 1115, {αὶ ογθάϊαγὶ δαί, ἀπὶ {αὶ ππροιῦ ογθάϊἀθυιηΐ Βοιηΐπο. 
Θαϊ ομίμη ἰδη οΥΓΘἀϊ ἀδγιηΐ, ἀὰΐ «πὶ ογοάϊαγὶ βαηϊ, ἢ ροθη θη ΡΘοοᾶ- 
[ΟΓΠῚ ΠΟ ΠᾶΡθΘηΐ, 5641 ΓΘΙΠΙ5βίοηθμι. [{Π|57 οῃΐπι, ἢ 4αἰ γοραϊ βαηΐ δηΐθ 
05 4165, ροϑβυῖ Ποιηίηϊια ΡΟΘη θη 8π|; Δαοηϊᾶπι οορί(αίθηθ5. οππη μη 
ῬΙΓΔΘΟΟΓΔΙΟΓΠ πονὶΐ Π6ι15, οἱ 501 1ηΠγηδθη) ΠΟΙΪηπΠ)., οἱ Πα] ΠΡ] 16 6 Πὴ 
ΠΘΟΧ. πὶ 4 }}011, {πιὰ τη] Πὰν ΔΙ] ἃ 5 Πἰ5.ὙἹ 56 ν 5. Π6], οἵ τη] σπθ ἰῃ- 
δἰ ἀἰαίαν 1158. ΜΊΒΟΓΙΟΟΓ5. ΟΥΘῸ ΠΟΙηΐητι5. ᾿ηἰβογί5. δϑί ἤΠριηθηί 50], οἱ 
Ροϑβυῖ Ροθη θη 8) ἰβίδη), οἱ ροίοϑίδίθπη ροθηϊ θη 86. ̓ πΐπ5. τηΐμὶ ἄρά! . 
Εἰ ἸΙάθο ἀΐοο {Π0|, φιοα  ροβί νοσαίίοπθηὶ {ΠΠ8π| πη σπδηη οἱ βᾶποίδιη, 5 
415 ἰοπηρίαί 5 [ΟΡ ἃ ἀϊα}}010 οἱ ρβοοανθυῖξ, ᾿ππᾶϊη ΡΟΘΗΓΘῊ [8] μαθοί. 

41) εἰμι αῖ., «πὶ ἑπίοηλίι 5. ἡ ὶ ᾿. 
ἡη. (οἰαιηλ πε 1]. 

5) διὴι Θχοι ἀ. αἱ. Οὐ. Μ ἀπ. οοοιη. 

9) φιιὶ γαϊ, 
4) Ἰία Ῥαᾳ!]. [“«τη}}.. φιαονὶς γαϊ. ἘΔ}. 

δι. (οἱ. θᾶγῈ ποὴ Ὑ]ΐ ΟΟοαβ᾽ ΟΠΘΙῚ ΡΓᾶΥΘ 
0) Αμί Ὑαὶ. ΤΠ 06 }ΠΠσ 6 πη] ἀοοΙ ΓΙ ΠΔ ΠῚ 5118]. 

1) αοοἴρῖ! Ναὶ. ΕΟ. ΟἸ πὶ. ΑἸδχ. Βίγοιη. 5) ΒΟΙΡ51 προ} ο, Βα]... πιοᾶο 1 8τη}., 
Π, 12. Ρ. 458. ΠΘα ΤΠ ἃρ. ἘᾺΡ. δί, οἱ (οἱ. Βαρίϊζαίὶ 

8) δοη! χιΐα ρμοοοαυΐξ χιῖα [οὶ Υ αἱ. 
9) [4 1,1}. γαΐ., αηιρίτιις νυ]ρ. 
10) φιΐα γαί. 
11) φιΐίνιι5 δαί. 
12) πιαπααία πιοα ἢθὺ γαί., οπἱ οχοϊά. 

γ000. 6͵ [εοογ]. 

6 αιΐα ἂς Ραρ(χαηαϊ] ποὴ Παροπί ροθηϊ- 
(ΘΠ 18Π]|, 564 ΡΘοσδίο ἢ Ὑοπϊδ ἢ ΤΠΘΓἃ 
ΘΙ οί! ΟΠ15. σταί]ᾶ, 

0) Πρὸ γαῖ. δχοϊἀουιηΐ ΠΊΘΗΡΓᾺ: 
αὶ φιΐ ηιοάο ογοαϊαογιηΐ ἢ οηνιο. 
Θπΐηι Ἰαῆὶ οὐ οὐϊαάογη!, απ χιὶ οὐθαϊίνὶ 

(δρ. ΠῚ. 1) φιαηι γαί, δι. 
2) ἰαηὶ δαΐ. (οηβι!6 (οα, Ραᾳ]., «φαΐ ᾿- 

ΟὟ βθηθμίηα ἰθοίϊοηθ ΘΟ ΘΗ Δ. ΠῚ 1) ΗΪος Υαὶ. 
Ῥαγίϊοι Δ η} τη} 6 
ΘΘΏΘΙ5 Θϑ; ἰϊ 

5:61} ΘΒ θοὲ μα ἀπ 6 ορίπππιη. Αρὶ- 8) Ἐχρθοίθϑ : αμέρηι. 
0} δαΐθηη ἀθ Ῥϑοοδίουπ γϑηΐὰ ἰπ Ρᾶ- 
Ρβιηο πο Ὁ ]5 ΟΡ]αία, οἱ ἀθ ροθηϊθηιἃ 
ΡΘοοδίὶ ροβί θδρ ἰβηηιτὴ Δ β81 ΡῸΓ παη- 
τσὴ ὰηοοο Ρορηϊοη᾽86 τη ον αηάα, (ν, 
ΟἸΙο. ΑἸοχ. 1, ος Ρ. 459. 

γοΡ  γϑίτιβ ΤΠ ΙΓ 8. 
ἃιιίθη]. (πἱ ροβέ Ῥαρ(ϊβιιιηλ ἰπ Ρϑοοδῖα 
Βιηΐ 46] αρ5], τ βου οοΥ 5 Π.ΘῈ5 ΡΘΗ ΓΘ 8} 
οΟμοοββὶί, ἢ. ΑἹ οοηί65 θυ πᾶ γθγβῖ 0η6 
ΡΟ] 6 απΐθην οἱ οηΐην ῬΘΙ ΔΉ 1), 
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ΡαἰΙΘη τ, 4αἰὰ Π1Π1] ἰη.6]}|5Ὸ., οἱ «αοηϊδὴ] ΟΟΡ ΤΠ] ἃ ΡΓΔΘΟΘ ΘΠ 0115 
ΔΙ 115. τη6 15. Θχοδθοδίιηι 6ϑΐ, ργιἀθη ἃ τη6 ἰπάἀπ6: 5111 ΘΏΪΠῚ 5{{{551Π|}18 
οὕ ὨΠ}1] ΟἸΏΠΪΠῸ 5ᾶρῖο. Εἰ 16 ᾿}]} ἀἰχὶι : 6ρῸ ρΡοδηϊ θη 86 ργδθροβίἶ5 
511, Θ᾽; ΟΠ 15. 586. ἴῃ Π]Θ]ΟΓὰ τημίδη 115 ρΓα θη 8η} {γι θι0. Αἢ ρυΐαϑ 
ΠῸΠ ΠΟΟὺ ἰρβιπ|, ἀποὰ (18 ΡΓΙΟΓΙΒ. Υἱϊὰ8 ΡΟΘμ ΘΗ} 8Π) ἃρὶΐ, 58 ρ [ΘΠ 8Π| 
ο586 7 ΕΓ αἰχὶ 11: νϑῦθ ροθῃϊοηϊἃ τηᾶσπᾶὰ ρΓπάθηίἃ οϑί, [π|6]]Π61} ΘΗ ΠῚ, 
{αὶ ρϑοοανῖξ, τη] {ἰπΔ 5 οἱ ἀθ]οία, αἀᾶ6 οοΓὰπιὶ Π60Ὸ ἴβοϊί, Νϑμη 
ἈΒΟΘΠΑΠ ἴῃ ΘΟΟΥ 1{ΠΠπ|85 δοίπι5. 5] ἸηθΙη ἃ, ΡΟΘηΪΐοί Θαμ), οἵ αἰΐγὰ, «υοά 
τη] πὶ 65, Π0η [δοϊΐ, 564 ἰγδηβίονιἤ 56 ἴπ ἰὰ παρὰ Βομαμ δβί, οἱ ἀραη- 
ἀδηΐοῦ θΟΠΠ Θχοιοθί, οἱ ΔἸ ΠΊΔ1η 5118Π| ΠΏ 1}61η [Δ οἱ. οἱ ἰοΥ αὶ ργορίοι 
ΡῬΓδοορἀθηίἃ ρμοοοαία. Ὑ᾽Ἂ65 οΡρῸ, δἰΐ, ΄ιοά ρορῃίίθηϊα ρῥγπάθηϊα οι 
τηὰχηᾶ. Εἰ [ἀϊχὶ :] ἰά6ο Αἰ! σθηίον 6 ἰηἰΘΓΓΟΘῸ : ΡΓΪΠΠΟ 4τ|ἃ 511ΠῚ 1η8]6- 
ΠΟΙΟΥ ΠῚ. ΡΙΘππι5, ἀθηίαπι6. {τ ἰσηο 0, 4.ΔΠΠ ΘΥ ἀρθῃ5 ΓΘΟΐΘ Ὑἱν6 6 ΡΟΒΒΙΠῚ ; 
ΠΏ ]1ὰ ϑπηΐ ΘΗ] οἱ ναγὰ ρθοσαία ᾿η6ᾶἃ., Εἰ 1} Π]Πἰ: νἱνθ 5, 51 ργδθοθρίᾳ 
τη6ἃ ΟἰΙϑ 016 Γ18 οἱ βϑοιηάθμη 111ἃ ΘΡΌΓΙ5; 564. οἱ ἅ11π|8. ἀιϊοθπ 6 Πᾶθο 
οϑάρθιῃ διά! ὁ οἱ Οὐ ϑογνανου, νἱνοί Π 60. 

(8) ΠΠ|. Εἰ ἀϊχὶ 1Π1|: ἁιάϊνὶ φαοβάδην" μηδ 5ίΓῸ 5 νίὰθ ποϑίγαθ ἀϊοθῃ- 
(65, ΠΟ 6556. Δ]1Π| {Π|{1Ὶ ΡΟΘΗΙΘη 8 οἱ νη] ΠῚ (πᾶϊη 1{181} ἘΠΔΠ), 
ΟἾΠ ΟἸΏΠΘ5 ἴῃ Δ΄]πᾶπ ἀσβοθηάογίηΐ οἱ δοσθροῦηΐ ΡΓΊΟΡΏ ΡΘΟΟΔίΟΓΌΙΩ 
ΔΡΒΟΙα Ομ θ μη. Εἰ ἃ ΤΠ]: τοῖο δ ἰβί1, οἱ 5ῖ0 8586 Τ5. παροῖ. Ορογίοϊ 
ΘΠΪΠῚ ΟἸΏΠἾ ΠῚ ὙΠ ]ΟΤΙη] ἃ 50 π{Π0Π 610 ΟΟΠμΒΘΟιΟ5. ὉΠΓὰ ΠΟῸΠ ΡΘΟΟΔΓΘ, 5664 
ἴῃ Οαδίαἴ6. ννο 6. (πὰ ἴδιο ΟἸΠΪὰ Αἰ Πσ ΘΠ 6} ᾿Π4ῈΠΠ15, Ποὺ. 4υοααθ; 
{ΠῚ ᾿πᾷ100.,. ΠΟ. ἀδη8 ΟΟΟΑΒΙΟΠΘ ΘΥΓΟΙῚ 15, (αἰ οΥΘάΙΠΡῚ δπηΐ, δαί 
οἷ5, πὶ ΠῸΡΟΡ ἱπ Πάθι" οὶ ἰπίγοίοθυιιαί, ἀπο Αἰμπηϊβϑίομ θη ῬΓΪΟΓΌΠῚ 
ΡῬΘΟΟΔΙΟΓΙΠΙ 5. ΟΠ. ΠῸΠ ΠᾶΡθΘδηΐ, ροβίᾳιδιη ἴῃ 60 6556 ΘΟΘΡΟΡΠΗΐ. 
Νὰπι οχ σοηϑδιιθίι 6 ρμΘοοδηΐ65. ΠΟ ΡΟββιηΐ 51:09 1}}}15 ΘΠ ΡΟΥθτ5 416]1- 
ΟἸΟΓΠῚ ΒΟΤ ΠῚ) ΠΡ ἀΐθη ΘΟΉ 5661, απ 56 1161] ἃ ΠΟΙΏΪηΠ0 νοσϑί!5. Ρο06- 
πἰζοηΐα ᾿πἀπ]ὰ 65ῖ. ἴἴρϑ6 θη] Π1], πὶ ΟἸΏΠΪ1) νἱϑοθῖὰ οἱ ΟΟΥ ῬΓΡΔΘν ἀοΓδΐ, 
οἱ αὶ ᾿πΠ ΡΠ ἀΐθιη. [Ομ πογοῦὰΐ, οἱ δοίθρθαΐ [πἰασιμ., αἱ αἰ} 0] 
ΤΠ] ΡΙῸχ πθ αι! 1ἃ 4] π|| 5615. 5115. Δ] 6 ἰδ ογ ί,, ἸΙΒΟΓΙΘΟΙ 18] 5118 
ογοαίαγαθ 886 ἰηἀπἰ5]1, οἱ ποῦ ροσπ θη 6 ΟὐσΟαΒΙομθ πὶ ἀθάϊ, οαϊ Πη8 
ΡΓδΔοίβοιί. δά ἄϊοὸ {Π0Ὶ, ᾿η4π||: {αὶ ροϑί Π|4η}1ηᾶρηδιη οἵ βᾶποίδη) Ρ068- 
ὨΙΓΘΠ.Ι8Δ 6 ἀἰση Δί! ΟΠ, 4π|ὰ ΠΟΙΏΪΠ65 5105 Δ νἱΐᾶπ) ΡοΙΡΟί πη) [)ΟΙΏΙΠ 18 
γοοᾶνῖ, ροβίθαιαιη ἃ ἀἰαθ 010 ἰδμηρίδίι5, ΡΘΟσαν ΟΡ, τιπὰπὶ ΡΟΘηϊ ΘΔ 6 
᾿π ἀπ! σοηἑίαπι Πᾶρθ6ῖ. Νὰ) δἱ ἰγοαιθηΐον ῬΟΘΠ ΘΠ 181) ΔΟΙΟΥΙΠ ΒΌΟΓΕΠΙ 

Ρίαίιι.5} μθοσαυονλ, ἡ ολ ραθηθηαθ 15.- {0811} ΠΠΡΡῸ ΠΟΙΙΟΠῸ5. ἰδ ΓΆ1Ὸ [ἰονΐ 
ατεἰφογ ταν παϑοῖ. 1)6 γροδίϊοπο 118 πηᾶρηᾶ ΠΟΙ Θηΐ0 ἀἰβουορθηΐ, 5ιομ! γὰρ οἱ δὲ, 

9) φιοηίαην οἸ λιν εορὶίαἰϊοη65 δαί. 
οἱ ῬΙΙΠ ϑΟΟΙ δία 510 Ρ. δε, ὑπ φιὶω 
[αοὶ! αἰϊχια Ῥ. φια πηιοίϊίιι' αἰϊφιϊ 51- 
η]δίγὶ 8ογυϊ5 οὶ, οἱ. 

10) ηυδονι8. ἤφηιθηίο 81|0 Ρ. Ἠν}5077)5 
65, βρηνονί δι Υαί. 

11) φιιοιναηι αί.. ὉὈῚ ἠϊαφηην 5116 
οἱ. Ῥταρϑίαί ἰθοίϊο Οοα οῖ5 Ρᾷ]. δοώ αϊθο 
εἰὲ Ἰηηιλέ χιὶ ροδέ {]αην ηναφπώην οἱ 
ϑαηρίαηι ραθηϊοη 6 ἀϊφηαίοπθηι χα Ποην- 
η65, (ἰ666 οη)168 7) ὁμοδαά υἱέαην ρον ροίνιαην 
ἀοηυῖηλι5 υούσαυῖϊί, ροϑξίοραφιαην (ἀ6] μ ἀππὶ 
χιαην) ὦ ἀϊαθοῖο ἱἰοηιρίαηδ (168. ἰθηι- 

οἱ, βδηοία ΠΟῚ ΔΙΠΠΠΙΡῸ; 6556 68 ΠῚ 1Π81611- 
Τα ΠΟ ΠΘΠῚ ᾿ΔΡ Ἰ5η10 Τοοθρίο δ4 βοο  ββί δ) 
ΟΠ ΥΙΒ1 ἰπί6 Προ, πὶ ἤοο Ιο60 δἰίθηΐθ 
Ἰθοίο βίηρα!α ΔΟΟμΓίϊι5 ρου μου. Οἴγ, 
511, 9, 17, Θμοπίαην, ἐπηιῖ!, τυογ 868 
παϊίοινθ5, φιαθ δ ἐοοίο δηΐ, αταϊογιμνΐ 
οἱ ογοάιαογιμ!. δὲ το ποηιθ Εἰ [θὲ 
υοὐαϊδ διμηΐ, 

2) ἐγαηδζογοί ΡᾺ]. 
(δρΡ. 1Π|. 1) φιιο5 αὶ. 
2) βά Ῥαὶ. 
9) ἢαο Ρα]. 
4) ἱοπιρίαηις Ῥαὶ. 

29" 
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ΟΙ δαΐοπι βυθίη 46 ροοοοί,᾿ ἢ οἱ ρορῃϊοηςαμη ἃσὶί, ποη ργοάουϊς Ἰιομηϊηὶ 
(411 ἀροηί ; ΑἸΠΠΟΙ]6 οπίμη νἱνοῖ Πθο.. Εἰ 6ρῸ αἰχὶ -ἶς ἀοιηΐηα, τουϊχὶ, 
εἷο!ϊ ἴηι αἰ ΠΠρθηίοΡ. ἁαάϊνὶ Πᾶθο Ἰηδη Δα α, ϑοῖο ΘηΪπῚ, 5ἱ ροβίθα "ἡ πΐΠ}] 
ΔάΙΘΘΟγῸ ρΘΟοδίϊ5. πηθῖ5, ϑάϊνι5 6γο.ς. ΕΠ αἰχὶξ : ,βά]ντ5. ΘΓ Ι5,.7. ἰη{αδπ ; οἱ 
ΟΙΏΠ65, 4αϊοαηιθ [δ ουηΐ ἤδθο τηδηάαΐα, 54}ν1 Θυ 1“ 3 

(Α} 1ἡ. Εἰ τἰογυαμηΐ αἰχὶ 11: ,ἀομηίπθ, 4ποπἶδπ) ρδιϊθηίθ 5" τη6 δα ]5, 
οἰϊᾶπι ΠΟ Ομ} ἀθιηοηβίγα..ς. .Π]16,Κ ἰηααϊ. Εἰ αἰχὶ:"ς ,51 νὴ γ6 ] πμα}Π 16 Ὁ 
Δ] ΙΟαἶ5 ἀθοΘ556 110, οἱ παρβοῦι ἀΠ1{π|5. ΠΟΛ η, παπαπ!ἃ ρθοοαΐ ἐς. αὶ 
παθ, Π0Π ρΡθοοδί,( ἰη4π|{; ,564. 5] Ρ6Ι 56. Πηδηβουῖ, πάρη 51}ὶ ὁοπηαι- 
τι ΠοποΓΘῚ ἂρ Ποπίηιη. ϑδῦνὰ δῦρὸ οδβί[ἀΐθιη οἱ ρααϊοϊἰαιῃ ,ἦ οἱ 
γίνοβ 60. ἤδθρθο, 46 [Θ60Π| ΙΟ4ΌΟΙ οἱ τηδηἋ0 [101], οἰιδίοάϊ ἀρίποορ5," 

ΘΧ 40 π}Π1 ἰγά {ι5 65,, οἱ ἴῃ ἄομηο ἰπὰ ΠΡΟ ; οἱ ρυίουι 5. ρθοοδιϑ 
(α]5 οΥΙΓ ΓΘΙΏΪ5510, 81. Πᾶθο τηδηδαία πιθὰ οἰιβίοαϊογι5. δϑθᾷ οἱ οἱμηΐθι5 

ΘΥΙΓ ΓΟΠΪ5510, 4] τηὰηἀαία τη6ὰ οιϑίοαϊ τίη 

ΜΑΝΒΑΤΟΜΝ Υ. 

1)6 (γἰδίλα οογαϊδ οἱ ραϊἱοηίϊα. 

(Α) 1. " Αρααδηίπηῖ5,“ ἰπααϊ, ,αβίο οἱ ρδίίθηβ; δὲ ομμηϊ πα ΟΡΘΙΙΠῚ 
ΠΘ(Ε 55: ΠΟ ὙΠ} (ἀΟἸΩΪ ΠΔΠΟΓ 15, οἱ ΟΡΟΓΔΙΘΓῚΒ ΟἸΏΠΘΙῚ ἰ5{{{18π|. 0 ἀβϑὶ μαι! 8 
[Ὁ6γ15; ΒΡ Γα5. βᾶποίαβ, {αἱ παθ ΐαὶ ἴῃ ἴθ, πηπηάτι5. οὐ, οἵ πο Οὔ Β0α- 
ΤΡΙΓαΡ. ἃ}} Δ]Ι110 ΠΘ( 5510 ΒΡ μὰ: 504 ραιάθηβ αι] αἰ δ ΐαι, οἵ θρι]ᾶ- 
ὈΙΐα ἴῃ γὰ86, [ἢ 410 ἱπῃ]αθ ίαί, οἱ Δρρᾶγθθ! ΒΟΙΏΪμῸ ΠΠ]ΓΙ5. ἴῃ Ρ806 
Ἰηᾶσῃᾶ, θποάδὶ ᾿γδοιπάϊα Δ] {ἃ Κα ρογνθποτ, ἢ σοπίίππο ΒΡ γ [ὰ5 βαποίαϑ, 
{πὶ ἴῃ ἰ6 οϑί, δηραβί θην, οἱ ἀαδογοί ἀϊβοθάθγθ δι οοαί. ΘΠ ἃ 
ΒΡΙΓα ΠΘ ΑΕ 55,120, δὲ ποη πᾶθρεὶ ἸΙοοιπὴ ἃρράᾶγθηάὶ Πομηΐηο,ἤ βἰοαὶ να]; 
{Πα ]αΐα Θηΐπὴ 81} ἰγασπηάϊα. ὁ ΡΙ 6 ΘΡΒῸ ϑΡ 1118. ΟΠπὶ ῬΑΓΙΙΘΡ 1ΠΠ8}}1- 
ἰδηϊ, ΡῬΘΓΠΙοἰοϑ δϑὲ Ποιηΐηϊ. 81 48 ΘηΪη) ἀβϑαμηᾶί Δ βίπί ρὰ- 

ἘΦύλασσε τὴν ἄνειαν καὶ μακροϑυμίαν καὶ γίνου συνετὸς, καὶ 
πάντων τῶν πονηρῶν ἔργων κατακυριεύσεις, καὶ ἐργάσῃ πᾶσαν. δικαιο- 
σύνην. ᾿Εὰν γὰρ μακρόϑυμος ἔσῃ, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, κατοικοῦν ἐν 
σοὶ, καϑαρὸν. ἔσται, μὴ σκοτούμενον ὑπὸ πονηροῦ πνεύματος, μὴ μειού- 
μένον ὑπὸ τῆς ὀξυχολίας. πάν: 

12) ροοεσαί γαῖ. --- ϑοηίθη ἃ Πὰπο 
ὧδ πἀπὰἃ ροθηϊίοηϊα ΟΡ φ͵’ΑνΙ Τὰ 506] Τὰ 
γαΐδιη ἢδΡυΐΐ ΡΥ νὰ ἘοΟΙοβίὰ ἢ πθῸ 
αἰβρ οὶ Τ ΡΠ] πὸ Ρ βίου ποβίθι, 4πᾶπη- 
αἴὰ ᾿πΐον δι 11005 νουβαθαίαν, ΟΖΟΉ. 

13) αϊχὶ! οὐαὶ ἴῃ γαΐ,, {ὰὶ ἀδθίη. πί 
Ρ. εὶ. 

14) ργίηιο οα ᾿. ροΞξίοα γαί, 
15) ογὴ5ς ποη [6. γὙαΐ, 

δρΡ. ἡ. 1) ἑίοην Ναί... ΠῚ ττοὸχ 16- 
Ροίαμία" νόου. ραϊθηίον} 10. 

2) Εἰ ἀϊαὶ οχοϊά. γαΐ, οἱ βου. ἀϊβοθ 580} 
" οἰλοιιι5. Ὁ. αἰϊοιυῖι8 ἀοοοβϑοθί οἱ δογιην 
Ῥ. ἡ ογθι. ὙἹΧ ἀγριπηθηΐαυὶ Ὠΐης ΡΟϑ515 
πὶ ΝοΒΠοὶπ (1π5{1{|{. ταὶ. Ρ. 225.) οἱ 
4118, Πουδ6 ἰπίουΓοσαί! οπ θὰ δ ἰρ 51π|5 
ΤῸ ἀοημηθϑίϊοαβ ἰθη 6 10, οἱ ἸΧΟΙΘΠῚ, ααἃθ 

ἴῃ Ὑ[5. 2, 2. 8. νἱγὰ ποιηϊηαθαίαι., ἰδηὴ 
νἱίδ [π556 ἀ οἰ αποίαιη. ΕἾΠῚ Ἠθγπιὰθ (Ν ηά. 
12. 8. ὅπη. 7.} ποὴ ἰοΐᾷἃ οἷ ἀρ ηὰ5 
5 ηῖ, [πο Γοϑαίϊο ἰδία βθηβι Ροίϊι5. 6χ- 
ἴθηβ80 ἃ ϑΘηΘΙΪ οδρίδίη; ἰδ ΠῚ ΘΗΪΠῚ 
Ἠδιηδ5 ἰοοῸ οϑί ἰπίοΓ Ο ΒΒΟΓ]5 οἱ οὐαί 5 
ΟΠΠΉ ΠῚ} {46 ] πη), Ροϑί πιὰ πη ἴῃ Πἰργὸ Υἱ- 
ΒΙΟηση ἰοίιβΒ ΘΟΟΙοϑίᾶθ γαΐὶβ ΤΠΙΠΘΙΘ 
ἴω οἰ15. 6ϑβί, 

9) μοὶ! γαϊ. ΟἿ. 
ἰδ η 6 1η. 

4) ρμιιαϊοϊξαίοηι Ἡοῖ, [,αἰϊπουτη, φαοὰ 
5οίδιη, 6 Π10 11|ἃ γ0 606. τιϑ115 6ϑί. 

ὃ) απιηιοῦο αϊ. ΘΟ. 6 βαϊίθπι α ἠϊοάο. 
0) οάϊ ηνμὶ ἐγαασῖίι5. ο5. οχ ΡᾷΪ]. γαί. 

οἱ Ἐὰ}. 81. εὐδὲ ἰγααίίι5. δηι (οἱ. 
1) φιιὶ γαϊ., ἰάθπι οἰ δέοαϊογῖηί Ρ. οιιδίο-- 

ἀϊον 15. 

Οοἱ. ἢ. 1. ΘΟΙΠΙΠΊΘῊ- 
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1, ΘΒ 0 1 5θοΐδθ ΠΟΠῚΟ ΗΠ} ρῥγοῇοϊοθί, οἱ αἰ ο116 νἱνοὶ ἢθο. Εἰ 
ΑἾΧΙ 111: ἀοιηϊηθ, Γοποναΐι5 δ, οἱ νἱία πῃ τοί θαία οί, πᾶθο ἃ ἴθ 
ἀρ πίον. ἃ 65. ὅϑδοῖο Θηΐπὶ [αἰαγιιη), δ᾽ ῬΎΙΟΡΙθιι5. ρϑοοαί5. ἢ] 8}} δάϊθ- 
ΟΘΓΟ, 58 111} Ιη6 6586 Ρ0556. Εἰ αἷΐ τ]Πϊ: βάϊνιι5 οὐβ οἱ ἴῃ οἵ οἵη β, 
ἀαϊοιμηαθ θδάθμῃ ἰθοϑυιί. 

(0) 1Υ. [πἰογγορᾶνὶ ἀθίπάθ ΠΠππὶ οἱ αἰχὶ : ἀοπηΐη 6, {αδίθηι5 ΡῈ ρᾶ- 
ΕΘΗ τ ἰπᾶπι τη] ῃὶ ἱπ π] σοῦ σοΘρίβίϊ, δἰϊδιη π0Ὸ ταὶ οχρίαπα. Εἰ ἀἰϊχιί 
ΪΠ|: ἀ10. Εἰ ἀϊχὶ {Π|: πη] 16, ἀοτη]Ππ6, Υ6] Ὑἱῦ ἀ ΟΥ̓  ΠΟΠΘΙῚ 5ἱ Δοοθροτῖΐ 
ὉΠῚῚ5 6Χ 1ΠΠ15 οἵ ἃ]6 Ὁ ροϑί τποῦίθη Δ] (6115. Παρίϊὰ5 οΟρσπονογὶΐ, «πᾶ 6 ΓῸ 
δῖ, οαἢ 00 ἴδοουι!, ροοοαΐ ἃὰΐ ποη. Εἰ αἱΐ τ1Πὶ: ΠῸΠ ρθοσαί, ϑ'θά 51 
ΟΟΠ ΠΟΤ 56. οἱ 510 τηδηβουῖΐ, ΤΠ ΠῚ 510] σ]ΟΥΪατη Δα ἀρ Πθυμῃ : 
ΠΔΠῚ 51 πιρίϊα5 (ΘοοΡΙ, ΠῸη ροοοᾶΐ. ὅδθυνᾷ ᾿ρ!} 5δηοί[δΐθηι οἵ: οαβἐ {ΓΘ 1, 
οἱ γίνθβ ῃ60ο. ἤδϑο, {86 {ΠῚ ἀϊθ0 οἱ ἀβθίποθρβ ἀϊοίαγ5. 511Π|., οτιδίοάϊ, 
ἔχ ΠΟΟ ΘΠ ἰθΠΡΟΓΕ Ὑ6] ὁχΧ 41πῸὺ 1211] ἰγδάιίι5 65, ΠΡΟ ἴῃ ἄρτμηο 
χα, οἱ 1460 ἃ ΡῥΓΪΟΥΙΡι5. ἀ 6] 1οἰ5 ἔαὶβ ΔΡΒΟΙν τα οἱ ἴὰ οἱ οἵῆπθβ, 4υἱ 
ΒΙΠΉ ΠΟΥ ῬΥΔΘΟΘΡΙΪ5. Πη6 15 ρᾶΓ ΘΓ ηΐ οἱ οαϑιίθμη οαβίοαϊονηί. ἷ 

ΜΑΝΘΑΤΟΌΜ ΟΥἸΝΤΌΜ. 

(8) (οπδβίδηβ, ἱπαυϊ(, οἱ ἄθᾷαο δῃίμηο δϑίυ οἵ ργπάθηβ, οἵ ΟἸΠΠΠΠΠῚ 
ΤΠ ΔΙΟΥ ΠῚ ΟΡΟΓαπι (ΟΙΏΪΠΔΡΟΡΙ5 οἱ ΟΡΘΓΆΡΙΒ. ΟἸΏΠΘΠ) ἰπϑ{1{|4ΠΔ|.ω ὅδ᾽ ΘΏΪΠῚ. 
ΙΟΠ ΔΗ 15. [ἘΘΥ15, ΒΡΙΓΙ 5. 116 βαποίαβ, αὶ ἰηΐγὰ ἴθ 65, ᾿ποοη[ 1 [115 
οἵ πη άπι5 οΥΙΐ, οἱ ἃ [θη  ΌΓΙΒ. Π18]}} 5ΡΙΡΙΠ8. ΠΟ ἰΘΠΘὈΓΙ ΘΔ Ια, οἱ ΠΡ 4}01} 
ΔιηΡΙθοΐθ ἴῃ οπΐθ,᾽ οἱ ΤηΔσπαπὶ σι Πππὶ ἰγιθία οὐπη νᾶ56, ἰπ 40 ΠΑΡΙΪΔί, 
οἱ βϑυνιοΐ Πομπηηο ἴῃ ΠΠ]αγ ἰαΐθ τηᾶρηᾶ, ΠΡ Θη5 ἰηἰγᾶἃ 56. ΟΙΏΠΙΙΠῚ ΓΘΙῚΙΠ 
ἃθαπάδηϊιη. 864 5ὶ ἰτδοιηἀϊὰ ΔΠ14πᾶ ἸΠ ΓΟΙΘΥΪΓ, ΟΠ η0 5Ρ1Γ1{π|5 116 
βαποίαβ, {πὶ ἴθηθυ δϑί, δηριβίαί, Π0 ἢ ἢ ΔΌΘη5. ἸΟΟΌπ τη Πάππη, οἱ φαδο 
ἰπἄθ γϑαθάθυα : βυ οσαίαγ. ΘηΪπὶ ἃ}} 1110 τη810 ϑρ γα, πθὸ ροίθβί ΒΟΙΏΪΠΟ 
5010 5Θ6ΓΥΪΓΘ, Π66 ἴάσογα βϑοπηάαμ νο]πηΐαΐθ βιιᾶπι, απἰὰ ν]Ο] αἴ ὙΠῸ 
ἰγδοιπάϊαθ. Ποιηΐηιι5 δαΐθπ ἰῃ ΔΘΩ4ΙΔη ἢ αί6 οἱ τηδρηδηϊτηαΐα [ΔΙ δΐ : 
[τὰ δυΐθπ (1801 ποσΡίθυΝι οϑί. ἢπο δὔρὸ ϑβριγ 5 αἀἰνουϑὶ ἴῃ ΘΔ 6η] 

τ «ἠμφότερα οὖν τὰ πνεύματα ἀσύμφορόν ἐστιν ἐν ταὐτῷ κατοικεῖν. 
᾿Εὰν γὰρ λαβὼν ἀψινϑίου μικρὸν εἰς κεράμιον μέλιτος ἐπιχέῃς, οὐχὶ 
ὅλον τὸ μέλι ἀφανίξεται; καὶ τοσοῦτον μέλι ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου ἁψιν- 

ϑίου ἀπόλλυται. .. 

4) Βονοοᾶνὶ νοῦ. θοηιο, «ποὰἀ Η. 8) Ἐπιποίαίο: δοά δὲ οἠηυῖιι5 6711 
γϑηνδδῖο, ηιὴὲδ πιαπάαία πηιθα οἰδίοαϊογῖηί 

ΠΟῸΠ ἰπυθηϊία ἴῃ Υαί. 
Μαηά. Υ. 1) Απίηιοᾳιῖο8. Ῥ. Αογια- 

πϊηϊὶς Υ αἱ... πὶ τη ΘΠ ΠΠ ἡρογιιηι Ῥ. ΟΡ ΘΥμΊῚ 
Γοηρ6 τηδίοσθη ρϑΡίθπ ἰοίππι5 Ναπά. Υ͂. 
ταθοθ δχῃίροί Ποοίγ. δὰ Απίοοι. π. ὅ. 

2) Ουάςὶ ραοΐθη5 {6 }1] γαΐί., αὶ ἀοίη 
ἐοποὑνσαθίίιι» αὖ αἰΐο ἱηϊᾳι δϑἴηνο 5}Ίγ 1, 
ὑπ 6ρ6οῖο86 Παοί οἰ δρι αν συ, υα 56 
οιῆν αὸ ἐπΠαντίαί Ὁ. αἸαϊαθίμμν 
ἡηΠπαυτίαΐ. 

8) πὍυηἡϑηρρὶ! γαΐ., ὉΠὶ δπίθ αἰΐψιια 6χ- 
Ῥυπρίίαν ἡνασπα. Ἰάθηη ψιυΐ 68, ἵν 6 αἢ- 
σιιδέϊαθιι οἱ χιυθυὶ! γὙθοθ 676. 

σΟηΐγα ΠΡΓΟΓΠ 50 ρί. οἵ πηρτ, Πάθιη ἴῃ 
ῬΙΪπηὰ δἰοαίὶ ἰπ αΠ πὴ8 ΘΠ] 0 π6 ὁ. (Δ. ]8η- 
ἀἴο δχο αβ1. 

5) βιμπαΐ αὐϑοϊημ Ὑαΐ,, τὴοχ 62 ί61-- 
ηιϊπαδλίιν ἰοίαην ηϊοὶ. 

ὅδρ. ἡ. 1) ὧν ἀοηνίην ἐμάν ῬᾳΙ. 

Μαηά. Υ. 

2) 56οιμιην Γα06 786 Ὁ. πθὺ ἔαοθγθ 56- 

οἰ άιηη, Ῥαᾳὶ. Ἐχ οΓ6 δου 5 6556. 4π0- 

46 Ἰϑοῖϊο ἠδ ροίοδί Ποηιῖηο 8110 8671, 

ζασοτο 8θουιάμηη υοἰεἑαίθην ϑιναη, 

1) ἱποιιάθ ρ. ἐπ οιΐε Ῥᾳ]. 
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41Πππη, οἱ πη Ἰῃ ΔΙΠΠΡΙΟΓΔΏῚ ΤΠ]6}}15: ΠΟΉΠ6 οί) Πη6] ΘΧίθΡ ΠΑ (ῸΓ 7 
Ε΄ ἰδηΐαπι τη6}}15 ἃ τηθάΐοο Δ πίμἴο ἀϊβρουῖ, οὐ ρογάϊ: ἀπ]οθάϊηθιηἦ τη6]- 
15: δἱ ἰὴ πὸ Πᾶροί φσγδιίαιη ἀρὰ (ΟΠ ΠῚ 5111Π|, {ΠΟ ΠΙ ἃ ΠῚ ἰΟἰΠ πη Π16] 
ΔΙΠΔΓπὶ [δοίπιπ οϑὲ οἱ πιϑῖπὶ 5αππῃ ροΓἀΙϊ,. ἢ 64 5ἱ ἴῃ τη6 17 ποῃ τη {{ἃ- 
{ὰ} ΔΒ μη, ἄμ]06. οὐδ, οἱ 1ἴῃ δὰ ἀΟΠΏ1Π0 8510. 86 ΘΠ, 48 Π| 
δι δΔοααδηϊ πη 5. ἀα]οῖου τη6 116,7 οἱ 1{Π|15 οὶ ἀοηηῖηο, 411 ἴῃ ἰρϑᾶ ΘΟ1η- 
ΙΠΟΥα[ΠΓ ; ΠῚ ΙΓΔΟΘΠἪ Ια [ΠῈ}}}5 ο5ῖ, δ᾽ ΘΓΡῸ τηϊχία [ΠΡ ᾿γλοιη Ἰὰ 
Δοααδηϊ παι! , ἢ ΘΠ ΓΙ α]αΐα. Δηΐμη5, δὲ π0} δϑΐ α{}Π|5 Π60. οΓαίΐο {Π|Ππ|5.ἡ 
Εἰ ἀϊχὶ {Π|: ,ν6]]οπηΐ 5οῖγο, ἀοιηῖπθ, ποααἰᾶπὶ ᾿Γδοιη ἀϊδ8., αὖ οὐβίοἸ τη 
Π16 80 {Π|4.. Εἰ ἀϊχ! τ]Πὶ: ,50 165; οἱ 8] Π0η Οαβίοα!θγῖ5 (6. 80 {Π|, Ρ61- 
ἀθ5. 5Ρ6 11 ἰπᾶπι οπὶ ἰοία᾽ ἄοιηο ἰᾳἃ. ϑδ64 τοῦθ ἃ} Δ. Ερο δηΐῃμη 
ἰθΟΙ ΠῚ Β5ῈΠῚ ΠΕ 5 Δοαα (α[15, οἱ οἸηπΠ65, 48] ἃ})} οαὐ ἢ σϑοθαπηΐ, 4Φαϊου πα 8 
ΡΟΘη θη ἰΠ ΘΘοτηΐ δχ ἴοιϊθ ῬΓΔΘΟΟΓ 5. 5815, νἱνοηΐ ἢθο; 564 οἱ 61Π| 
1Π15 ΘΓΟ, οἵ Θοηβουν8) 0 ΟἸΠΠ65: ἰμ5{ΠΠ0α{] ΘΠἸΠ] 511ηΐ ΟΠΊΠ65, 4π] ΡΟΘΠΗΪ- 
ἰθη 1πι| ΘΟΘΥΠΐ, ἃ 5ΔΠΟ 5510. ΠῸΠΙΙΟ. 

(Α}1. ΤνΑυάὶ πππο,΄ ἱπααϊί, πο αι πὶ ̓ γασαη ἀἰᾶ6, {181 ρΓᾶνὰ 4181η- 
46 ποχίἃ οϑί, οἱ 410 ρδοίο᾽ βθῦνοβ θϑὶ θυβυί[. θεϊ δηλ Ρ]θπὶ ϑαηΐ 
Π46, Π0η μοίδθϑί ποόοογῦα {115,7 χαοπίαιῃ νἱγίι5. Ποὶ δϑί οαπὶ {ΠΠ|5: θνυθγί 
Θηἰπὶ ἀπθῖος οἱ ναοῖιοβ. Οποίϊοη5. δηϊηἷ νἱάἀογις ἴα]65. ΠΟμΙΐπ65, ἱη] 101 56 
ἴῃ Οοογάᾶ ΘΟΙ, οἱ ἐδ ὨΠΠ}10 διΐ Υἱγ τ ΤΠ ]16 1 ΔΙ) Γ ἀπ 6 πὶ ΡΘΓΟΙρΙΐ 
ΡῬΓΟΡΙΘΙ ΤῈ 5, {6 διιηΐ [ἢ 58, ἃπΐ ΡΓῸ οοηνίοῖι, ἃπΐ ΡΓῸ ΔΙΙ410 ὙΘΓΡΟ, 
581 συοά [ὉΓ16 ΠΟ] 11, σαρογνδοιο, ἃπΐ ΡΓῸ ΔΠη]6 0 ΔΠ11π0, πὶ ἀδθ ο, δαΐ 
ῬΓῸ Πῖ5. 5. ΠΠΠ}}5. ΓΘΡ5. ΘῈ ρΟγνᾶ 5. ΠᾶΘΟ ΘΗΪΠῚ 5} διιηΐ οἱ βιρθγνδ- 
οἷᾶ οἱ νδηᾶ β6ῦνὶβ Πθὶ. Αθαιδηϊ μη ἃς ἁιΐθιη να] 14ἃ οϑἰἤ οἱ [Ὀγ 5, οἱ 
Παθθὲ νἱγία 6 ΠῚ πηδσηᾶπι, οἱ βϑάρί ἴῃ Δηρ] πάϊπ6 πηᾶσηὰ, ὨΙ]ᾶΓΪ5, ἰπ Ρ866 

Ἢ ᾿Εὰν δὲ εἰς τὸ μέλι οὐ βληϑῇ τὸ ἀψίνϑιον, γλυκὺ εὑρίσκεται τὸ 
μέλι, καὶ εὔχρηστον πάντως γίνεται. τῷ δεσπότῃ. Βλέπε οὖν, ὅτι ἡ 
μακροϑυμία γλυκυτάτη ἐστὶν ὑπὲρ τὸ μέλι, καὶ εὔχρηστός ἐστι τῷ κυρίῳ, 
παὶ ἐν αὐτῇ κατοικεῖ" ἡ δὲ ὀξυχολία τὴν μαχκροϑυμίαν μιαίνει. 

ἄκουε δὲ καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς ὀξυχολίας, πῶς πονηρά ἐστιν, 
καὶ πλανᾷ τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ, καὶ καταστρέφει τῇ ἑαυτῆς ἐνεργείᾳ" 
οὐκ ἀποπλανᾷ δὲ τοὺς ὄντας πλήρεις ἐν τῇ πίστει, οὐδὲ ἐνεργῆσαι 
δύναται εἰς αὐτοὺς, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν" ἀλλὰ 

6) Ριυπείο ροϑβί ἀμἰεοαϊηθηι Ροβιῖο, γί. ἘΠῚ δηΐθ ἐγαοιμιαΐαο 
γο0. ἡ} 15 ρα ἢ δα 56 65 ΤΩΘΙΏ ΒΡ, 

10) υοἱοϑαηι Υ αἱ., 
ΘΧΡῸΉσ Ια. μ 6. 

ΟΠ ἀοῖη τοὶ Θχῃ! οί ρον τέ ει ϑιὴι 
ϑιιηι, σα 04 Ρτοη. ἰην 5. Οοαά. οἱ οἀά. 
Η. ο. ἀα!!απᾶϊο ΡΥ δθί ο Πἰ5 11. 

1) ηιοὶϊο γαῖ. 
8) ἤπης Ιοοσὰτῃ ἰδιιἀ αἱ οἱ {ΠΠπ5ΐ|. ΟἸ 6ηι. 

ΑἸ6Χ., ΟΡΡΓΟ550 Ἠθιτηδθ πομηΐῃο, ἴῃ ΕΟΙΟορ. 
οχ δουρί. ΡΓΟΡἢ., ὁ. 45. ». 1000. Οαί!. 
γήαδ δηϊὴν χιιαηΐιν απϊηϊοφιία 5 αιιϊοὶ 5 5ἴηϊα 
68. ρένι5 φιιπηι ηϊοὶ Ὑαί. 

98) απτηϊοηνί αι ἡ ἀΌβψα 6 ἐγαςεγ ζω Υ αἱ., 
ἀοῖη απήπιω Ρ. δηϊϑιλ 8, ΡΘΕ 16 δὲ πο 
Θδί εἰ ογαίϊο ἀδὸ ἐἰιι8. 

11) ἑοία οἴῃ. γαί. 
12) φιιϊοιιηψιιο Ρ. φιὶ αὖ δα γαϊ., οἱὶ 

Ροβίθα οχοϊᾷ. γοοο. υἱυθηΐ [)60. 

αρ. Π. 1) ρμοδϑίηια δϑδί δἰ χιοηϊοᾶο 
Ρ. ῥγαυα φιαηιφιιο ποῶῖα 6ϑΐ, δὲ χιο ραοίο 
γαῖ. Οἵ, Ποοῖν. αὐ Απεέοοῖ. ἢ. ὃ Ρ. 259 56. 

2) Θεὲ δηΐηι μοὶ δι ἐπ βάδθ ποθὴ 
Ῥοίοξι αἰϊχιϊα Γαρσογο ἐἰ 5 Ν᾽ αἰ., 5} ἤπ θη, 
Βθηϊθηϊαδ υαοο5 οἱ αἰπϑῖος. Ορροῃηί 
υαθμοβ (δοησα [οάὰθ (ἀΔ}]]1οοἷ0}}}} 1118, «αὶ 
ρίοηὶ ϑαηὶ ἢάο, 
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βϑάθ παρ! δηΐο5. ἰην 06 η}] ΟΟΠΙΓΑΡΪ οἱ ἰπα}}165 διηΐ, οἵ τη ]6 δϑί ΠΟΊΩΙ, 
'η 40 αἰγαιιθ Παβιΐαηΐ. δ᾽ὋἊ. «ποιηοάο 5 ἴῃ νᾶϑ8 Ὠ]6]1}15. Δ 5 ΠῚ Π]ΠΠῈ 
Δ ΙΟΪᾶ5, αὐ! απ6. Ρ]ΘΗΪ ἀπ 6 ἢ νΑ50Ὲ}} ἀπ] ΟἸ551}}} ΘΟΓΡΆΠΙΡΙ5, 4πἰἃ ΟἸΠΠΘΙΏ 
ἀὐ]οΘ ἀ! θη 8118Π| ΟΧ πηθά 00 ΔΙΠΔΓ 115. ἀμ} {{| οἱ ἀθβιηθί σγαί!η] τη6}}}5 
Πα 6 "6. ἃριυκὶ ἀΟΙΙΠτΠ} 51.111} 60, 404 Υἱ 0 ΔΙ ΔΡ ΙΓ Δ Π15. ἸΙΒΊΠΠῚ 511} Δχη δὶ, 
Νδ 51 Δῃϑιη ἢ ΠῸῚ ἰπησαΐ!}" 1η6}}1, 126] ἄμ]66 ἱηνθηϊθίαν, οἱ {116 
ἢδὲ 1Π]|, ἃ 41ὸ σοΙηραγδίιπι ο8(, Ὑ᾽άθ5 οῦρο, α«ιυοά ᾿οηρδηϊπιϊία5 1η6}}6 
ἀ]ΟΙΟΡ οδί, οἱ οϑί προρϑϑᾶγὰ 60, {4π|ἃ ἰῃ 11ἃ Βαβαί ; ἰγὰ δυίθιῃ οϑί 
ἃηαγἃ οἱ [ΠῈ{1}|5. δ᾽ ΘΓσῸ ἱπηραί!" ΔΘ ΙΔ 811, ΠῸῚ ΘΓ  α{}}1}5 Π60 

ΟΓΔΙΙΟ, 118. ΕἸ αἰχὶ οἱ : ἀοιη]η6, ν ]θθᾶμη ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΘ, {πᾶ6 ϑηΐ ΥἱΓ65 
᾿ΡΔΟῸΠΪᾶ6, αἱ ΡΟ5511) 8}0 1Π15 ΔΒ .ΠΠ6Γ6. ΑΠᾺ], ᾿π 410: ΠΙ81 111 ΘΔΡΓΆΘΓΙ5, 
οἱ ἴὰ οἱ ἀθηλιβ πᾶ ρογοἴ5. ΟἸΆΠΘηῚ 5Ρ6ΠῚ 58}π|15. δα δρϑίποία ἃ}} δᾶ; 
ΘΡῸ ϑιιίθιη ἰθοιη 5111}. (ἰδοίθυὶ ΦΌΟ6 ΟἸἼΠη65 ΟΘΔΓΘηΐ 1Πἃ, 4πὶ θΟΠᾶ 
Βάἀοὗ οἱ ἰοίο δηΐπιο ροθηϊ (θη ἅπι| Θρουηΐ. (μὴ ἰρδϑῖὶβ δηΐμη ογοῦ οἱ οαϑ- 
ἰοάϊθο 605. ΟΙΏΠ65. ΘΠ]ΠῚ [ΠΙΘΙ]Ο ἢ [ΟΠ Π65 ἃ 58 η 0 Ι551ηὴ0 Παηΐ0 [πη 
ΠΙΠΉΘΓΟ ΡῬΙΌΒΡΟΙΙΙ ΓΘΟΙΡΙ πη ΓᾺΡ. 

(8) 1. Αὐἀὶ παπο, 4π86 τηΔ] {ἃ 511 ἰγδοαηἀἰαοὐ Ο8}ΠΠ4{{85, οἱ 4α Δ 6. 
ΒΘΥΥΟΒ Π6Ὶ ρογνορίδί πα ἃ, οἱ φαριηδάπηοάτπι 1105 ἃ) ἰπι5.{{14 Δ σαί. 
δορά 05 ΔΡΙΡῚΐ 605 αὶ ΡΘΗ δππηΐ Πάρι, πθ6ο ροίοβί ἴῃ 1Π18Ξ νἱπὶ 5.18Π| 
ΘΧΘΙΌΘΓΡΕ, 4αἰὰ νἱγίι5. ΠΟΙ οαπὶ 1115 οϑὲ; δυϑγε δαΐίθμη [Π05 4αϊ 5απηΐ 
ἰανθβ δἱ ἀπρ! οἱ οἱ ᾿ποογία Δη]ηἃ. (τὴ ΘΡσῸ Πα Πϑιη 041 ΠΟΙΏΪΠ 65 ἰπουΓΥΙ;, 
οοπῃϑδίδηϊςί μη {ΠΟΛ δνογί, δὲ τη ΘΟΡ ΠΠΟΡ ἢ ρα ποίγαί, οἵ ΟΧ Τηϊ Π] 15. ΓΘΡῈ5 
ΠΉΔΡ (15. Ὑ6] ΤὩΜ]161 ᾿ΠΥ]ΟΘΠ ᾿ΓΔΒΟΠ ΠΡ Οδιιδᾶ ΥὙ6] ΘΑΡῸΠῚ ΤΟΓῚ, 486 δά 
γἱοίαπη «αοι ἀϊδη μη ΡΟΥ ΓΙ ΠΘηΐ, γ6] οἰϊδη] οχ {8106} τη] ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ 
δαΐ οἰϊδηι πηθη θη 6" ΔΙ ΟΟΥ [ἀοία, δι 46 ἀαπάο; ἃὰΐ 46 δΔοοίρίθπάο, 
δΐ ΘΙ 5 ΠΟΙ 511} ΠΠΠ}15 5.0} 15 ΓΘ θα5. ΟἸηηΪᾶ ΘηἸπ] ἰᾶθο ἰαἰπμὰ βδαηΐ οἱ 
ἰηδηϊὰ οἱ ἱπθρίᾳ οἵ 111 Δ 5615 Π6ὶ; Δοαιδη 5 δαΐθη τηᾶσηὰ οἷ 
ἴογι5. δϑί, οἱ νη) οἱ σγδηάθη υἱρ αἴθ ροϑϑιἀθῖ, οἱ βϑί βΒΘΏΡΟΡ ἴῃ 
βθοιγιίαΐθ ΠΡ (15. οἱ τη διηρ!πἀϊη6. 5] οομηροβὶία, ἰδθία οἱ ὨΠΔΡΙ5, οἱ 

ἀποπλανᾷ τοὺς διψύχους. Ὅταν γὰρ ἴδῃ τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους 
εὐσταϑοῦντας, παρεμβάλλει ἑαυτὴν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου" 
καὶ οὕτως πιπραίνεται ἄνϑρωπος ἕνεκεν βιωτικῶν πραγμάτων, ῇ φίλου 
τινὸς, ἢ περὶ δόσεως καὶ λήψεως, ἢ περὶ τοιούτων μιαρῶν πραγμάτων. 
Ταῦτα πάντα μωρά ἐστιν καὶ κενὰ καὶ ἀσύμφορα τοῖς δούλοις τοῦ 
Θεοῦ. Ἢ δὲ μακροϑυμία μεγάλη ἐστὶ καὶ ὀχυρὰ, ἔχουσα τὴν δύναμιν 
ἰσχυρὰν καὶ καϑημένην ἐν πλατυσμῷ μεγάλῳ" ἱλαρὰ, ἀγαλλιωμένη, καὶ 

8) [ἰὰ γαϊ., Θιοίΐος δηΐηι ἘΔ}. 81. Ρ. ποίδθ ᾿ἰϑίο 56,811: ΒΓ} [} 6Χχ ἀθ Πη]}10Ὲ6 
γὰρ. Ομοίΐΐος αὐίοηι. [ἄθηὴ ἐμηπϊοϊοθί 86 1η 
ἐογάα ποηνΐπηι. ἴῃ Ῥᾷ]. δϑί δὲ οῳῷ ηνηϊ- 
»ῖς τοῦδ Ρ. οἱ (6 ηηϊο. θη Ρ70Ὸ 60} - 
υἱοία αἰ ΡῬΥῸ οἷο αἰΐφιιο ΔΌΒ4Π6 54. [ΟΥ6 
γαί.. ἴχᾳπη αἰΐφιιο απιῖοο., οἱ (6 ἠϊ8 ΡῬ. 
γ7Ὸ ἢΐδ. 

4) Απϊηιοφυία5 θηἤη οἱ υαἰΐάα Ρ. Α46- 
φιιαηιϊηυϊίας απΐοην υαἰΐάα 65: αΐ., Ροδίθα 
οἱ εθοὲ ἴηι. απιρἰμαἀϊηθηὶ πιαρηοῆι μη]ανὶ 
ἴῃ ραοθθ σαϊάθης5 ϑἴηθ ἐπ δηΐθ οηνηῖα. ΥΟΧ 
απιριϊέυο ἃ 5οΥ ρου θὰ5. σα 6 ΟΡ ΪΠΊ86 

Εἰς. 2. Τηνϑηΐ. ὅ5ὅ. Αηιρι ὁ 68: ροίθη- 
ἔα, ατἱ' πιαϊοδίαϊϊ8., αἰ αἰλαγηι οορία- 
γῆν παρα αδιμιαανίία. Τάτ 2. Ταδο. 26. 
Ανεριλάο απὶηι. Οἷν. πλατυσμὸς ἴῃ 1 
ΟἸΙοη. Βοιῃ. δὰ (οσ. ὁ. ὃ. 

3) ϑοπαμι βάθηι αὶ. 
4) τνὉϑγο ογδὶ ἴῃ Ρδὶ., 

ΟΠ Πα. 
(Δρ. Π. 1) Βογίαβββ οἱ δἀάθηδυπι. 
2) πιοτίίοπθην Ὀχτὶι5 αὶ. 

ἈὉ1 [αΐ. ουδέοαῖϑο 
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σϑιάθη5, οἱ ΠΟΠΟΥΠ  ΟΔΠ5 ΠΟΙ ΠῚ) ἴῃ ΟΠΊΠΙ ΘΠ ΡΟ 6 μηϑηβαθίθ. Ηδθο Θηΐηι 
ΔΘαυδηϊ πη 45Ὁ ΠΑΡΑ  οαπὶ ΒΘηΘ ἢ ἀθηί 5; πᾶπὶ ἰγαοαηάϊα 5ἰα!α οϑί οἱ 
Ιονὶβ οἱ [αΐϊπια. 6 βίυ! ἃ νΘΓῸ ΠΟΙ διηδγιίπάο, οἱδ οχ διηαγιαἀϊηο 
ἰγϑοιιηάίὰ, ΟΧ ᾿ΓΔΟΙΠἀϊὰ γΘΓῸ [ἈΓΟΓ. ΠΠῸ οχ ἰοΐ πη) }15 ογθδίϊα [ὈΓΟΓ ΟΡ6- 
γαϊα γ΄ ΡΘΟΟΔίΠῚ ΠΠΔΡΉ ΠῚ οἱ ἰῃ5ᾶΠ8}}}16. (μη Θηΐπὶ πᾶθ6 ΟἸηΪὰ ἰπ ἘΠῸ 
νᾶ86 δηΐ, ὉΠῚ δἰ ΒΡ Γι [5 βηοία5. ΠΠΟΓαΐαΙ, ΠῸΠ οδρὶΐ ΠῸ5 νὰβ, 568 51- 
Ρογοίυἱ :᾽ Φαοπίδη ἰθηον ΒΡ για. ΠΟ φΡοίοβί ΟῈΠῚ Τη810 5ΡΙΓΙ ΤΠΤΠΟΓΔΓῚ, 
Ἀν τοις οἱ ΠαρΙαί οὐ τηδηδβιιοίο. Ποϊηάθ, οἴπὴ ΓΘΟθββοεὶΐ ἃ ΠΟΙΠΪΠΘ, 

“400 ΠΑΡ αναΐ, ἢ ΠΟπΙΟ νάοιι5 ἃ ϑριγίία βαποίο, δἱ ροβίθα ΤΟΡ οι 
μερὶ, εν Π]Δ ΠΡ ῊΪ5., οἱ ομοαθοδλίῃ ἃ οσορίζαι!0η6. τη8]ἃ.: ὅδ1᾽6 ΟΠΠΠἶθι15. ἰγὰ- 
οπη ἀ1]5. οΟὨἰ Πρ. ἤροθάθ ουσὸ ἰὰ 40 ἰγὰσππηάία, οἱ ᾿πΠ 1168 ἀΠΙΠΙΔΘ υϊ δέ οπι, 
οἱ Τοϑιϑίθ ᾿ΡΔουηάἶδθ; οἵ ᾿υθη ΘΓ Ὶ8 ΟἸΙΠῚ Ραά οἰ. οἱ οαϑι 6 ἃ 60." 
ΥΙᾺ6 οὐβοὸ, π6 [Ὀγΐθ προ] σὰς ἰὸς πη Δ [11Π|; 51 ΟΠΪπ) ᾿ππἰο πηϑηδαΐο 0086- 
ἀἸθη πη ΡΓΔΘϑΕογ 5, οδθίογα᾽ ἢ Ἰηδηἀαία τηθὰ, 4π46 {Π0Ὶ ΤηΔη ἀ ΕΓΡῚ15. 50ΠῚ, 
ΡΟΐΟΓΙ5. βθρνᾶγθ. (οηΠγπὰ ογσο ἡ ἤὰπο 6 ἰῃ τηΔη αἰ. ἰ5115, αἱ γίναβ Ὠ60 : 
οἵ Φαϊοσηᾳα6. βουναυθυὶηΐ μᾶθο Ἰηδηάαίΐα, νἱνθηΐ ἢ 60. 

ΜΑΝΒΘΑΤΟΜ ΥἹ. 

1)6 αφηοδοθηϊδ υνϊιιδοιυιίνδηυο ᾿οηυϊνιῖς ἀνοῦις (ἰϑηϊὶδ, οἱ εἰγίνιδαυιθ 

ηϑρίγαοηῖθιυιδ. 

7}. ΚΡ αθοορογᾶμι, πα, {01 ἴῃ ῬΡΙΠΙΟ τηδηἀαίο, αἱ ουβίοα!- 
γοδ᾽ ἤάθιῃ οἱ {Πππογθηὶ οἱ οοπ ϊπθη[ἅπι... Εἰίδμ,,, ἱπαδιη, ἀοχείπο.. Εἰ 
αἰχιι :2 0.564. πππὸ {{π γο]ο πιοηβίγαγ νυἱγία 65 ΠΟΓᾺΠῚ τηϑηἀαΐογαη, πὶ 

ἀμέριμνος οὖσα, δοξάξει τὸν κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, μηδὲν ἔχουσα ἐν 
ἑαυτῇ πικρὸν ,» παραμένουσα διὰ παντὸς [ἐν] πραύτητι καὶ ἡσυχίᾳ. 
Αὕτη οὖν ἡ μακροϑυμία κατοικεῖ μετὰ τῶν πίστιν ἐχόντων. ὁλόκληρος" 
ἡ δὲ ὀξυχολία πρῶτον μὲν μωρία ἐστὶν καὶ ἐλαφρία φρενῶν, εἶτα ἐκ 
τῆς ἀφροσύνης γίνεται πικρία, [ἐκ δὲ τῆς πικρίας] ϑυμὸς, ἐκ δὲ τοῦ 
ϑύμου ὀργὴ, ἐκ δὲ τῆς ὀργῆς μῆνις. Εἶτα κῚ μῆνις ἐκ τοσούτων κακῶν 
συνισταμένη, γίνεται ἁμαρτία. μεγάλη καὶ ἀνίατος. Ὅταν γὰρ πάντα 
τὰ ἀνθρώπινα ταῦτα ἐν ἑνὶ ἀγγείῳ κατοικεῖ, ὅπου καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον, οὐ χωρεῖ ἐκεῖνο τὸ ἄγγος, ἀλλ᾽ ὑπερπλεονάξει τὸ τρυφερὸν πνεῦμα, 
μὴ ἔχον συνήϑειαν μετὰ πονηροῦ πνεύματος καὶ σκληρότητος κατοικεῖν" 
ὑποχωρεῖ οὖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου τούτου, καὶ ξητεῖ κατοικεῖν μετὰ 
πρᾳότητος καὶ ἡσυχίας. Εἶτα ὅταν ἀποστῇ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, οὗ 
κατοικεῖ, γίνεται ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος κενὸς ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ 
ἁγίου, καὶ λοιπὸν πεπληρωμένος τῶν “πνευμάτων τῶν πονηρῶν, καὶ 
ὅλος ἀποτυφλοῦται ἀπὸ τῆς διανοίας τῆς ἀγαϑῆς" οὕτως οὖν συμβαίνει 
πᾶσι τοῖς ὀξυχόλοις. ᾿Ζπέχου οὖν ἀπὸ τῆς ὀξυχολίας τοῦ πονηροῦ 

5) ατϊηιοφιέας δὶπθ πανϊίαί γαί. οοἩν{ἰι), πο οι οΟἸ]Πρ αΓ. 
6) εἰ 5᾽οαί 54. υ6)Ὸ0 οἵη. Υαί. 9) Ηαβιϊαίπη) ναάϊὶ ἴῃ δηΐπηο πηδη- 
1) {αοῖξ Ρ. ΚῸΥ ορογαίιη: αΐ., δὶ 5αοίο. 

ἀ65. οἔ δηΐθ ἐηβαπαῦϊίο. 10) εἰὑηι γαΐ., 4] οχῆ. οἱ ροϑβίορα τὸ- 
8) ποῆ ὁαρὶί ποὺ υα8 804 ϑιρογῇιϊ ροὶϊλίι α ορὶνὶ ἰθτις ηιαϊὶ5. Οἵ, Τμαο. 11,26. 

γαΐ., ἀδίη ηιογαγὶ Ὁ. ἐπιηιογανὶ. Ὑὰ5 (Ρα!. 11) α οτ. ΥὙαί. 
μην υα8 ᾿ιοηλὶη15)} ΠΟ ΔΗΪΠ]ΔΠ), 564 [ο- 12) δὲ ογρο ἰμῖο ηιαπάαίο ἀοηιηαίϊο- 
ἢ ΠΟΙ ΘΠ βἰρηϊῆοαί, ἰᾷά ψιοα οἰΐδη πθηὶ δῃθυὶς οἱ οοίορα δαί. 
εχ Ναπά, 11.: γαριιὶδ Θηΐηι υαϑῖ5 φιιοά 13) ὁγ0 οπὶ. αΐ., Ῥᾶ.]οὺ Ροϑβί οἱ υἱὲ- 
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ΟΠΊΠΙ 50] }ΠοἸΓπάϊηθ Δ ΘΟ αἴ ΠοΙπΙπαπὶ διθαπη ἰδ 1} 115. ΘΠ Θ 4101, ΟΠηΙ ἰθ6Π}- 

ΡΟΓΕῈ 5116 0118 Διμαγπἀ1Π 6 ΡΟΡΙΠΔΠΘη8. ΒΘΙΏΡΘΡ Οομηροϑίία οἱ ἀαϊθία, 
Ηλθο οὐσῸ ΔΟαΙΔΗΪΠ (5. ΠΡ 1 οὐπὶ οἷ5 (αὶ Πάθιη Ρ]απᾶπι Πα οηΐ ; ἰΓὰ- 
οἰ δαΐθη ΡΓΪη0 [αΐπα, ἀθίηἊ6 ἰονὶβ οἱ βἰυ!α δὶ. Ναβοιηίαν δαίθηι 
6Χχ ἃ Πηργιάθηϊα οἱ νι] 15,7. 6χ Ὑ]16 δηϊμπηοϑίίαθ, δχ δΔηϊηοβίίαίο [ὩΓΟΪ, ΘΧ 
ἴἌΓΟΓΘ ἰπϑδηϊὰ. {46 ἰηβαηία (οἱ 1η8]}158 Θοποθρία Πέἔ τηᾶχίπηπὶ οἱ ἰηϑὰ- 
{{4|01160 ρΘοοαίιμη, οἱ ὅππὶ (ΠῚ Π}ΠΠ| 5ΡΙΓ 5. ΤΠ] π΄ ὈΠΙΠῚ] νὰ ΠΟΙΏΙΠ 5 
1 ΓΟΙ ΘτΙηΐ, ΠῚ οἱ 116 βδποίιι5 βριγ 5 Πρ αΐ, ᾿πορίαηΐ δηρτϑίϊδθ νὰβ15 
ΠῸΠ ΡΟ586 ἀἴνθιβοβ 5ρ γΠ5 ΘάροΓῸ, 564 5ῈρΡΟΥΠἾ05 ΒΡΙΓΙ 5. Δρίοογο, Εἰ 
116 [ΘΠΘΓΓΙΠἼ15 5ΡΙΡΙῚ5. ΠΟ Ροίοϑί. οαπὴ 110 τηᾶσηο Β8Ρ1|ΓΠ{πή ππ νὰϑ 
10} Δ} ](ἀγ6,ἤἢ πὸ ἀαγ απ {ΠΠπ8 ρᾶΐϊ, «αΐα ΘΟμϑαθί πα ποῖὰ οἷα ΔΌΠοΡΓοί. 

Βασι δαΐθιη ἃ} Ποιηΐπο (811 οἱ 4αδοῦῦ, αὶ] φυϊοίοῦ οἱ ἰγᾶηα}}}6 Παρ οί. 
αὐ ΘηΪΠπ ΓΘΟΘ55ΘΡ Δ0 ΠΟΙΉΪΠ6 1110... τ 1 ΠΑΡ νον, ΠΕ 16 οοπίίηιιο 
νδοῖπ5. ἃ ΒΡ Γα Πιδίο, οἱ στρ] δία οδθίου 5 1η8}15 5ρ Γ Π5. πηθηίο ἰπ- 
οοηϑίδηβ ἤπῸ ΠΠ᾿ΠΟὰ6 ἀθάποιίαν, οἵ ΟΠΊΠΪ5 111 οορ!ίαϊο ρῥγιάθηίθ. 6χ- 
οδθοδία οἱ [4}}Π{π|7. 8510. δαΐθιη ῬΓΟν ΗΓ ΟἸΏΠΙθι15. ἸΓΔΟι 415. ΤΌΪ]]8 (8 
ἃ ᾿γδοιι πα, 486 οϑί 1ΠΠπ|5 ΤῊ] ΞρΙΓΙὰ5., οἱ ᾿πἄπθ ΔΟααδη ἢ Δίθιη., οἵ 
γοϑιϑίθ ομπηὶ ΓΟ ἀϊᾶα οἱ διηδνυ ἐἀἸηΐ, οὐ ΟΡ. οαμη βαποι αἴθ, 4αδοΐ 6δί 
8118}}}}}8 60. Υἱάθ, πὸ ἀπάαδιῃ Π06 ΡΓΔΘΟΘρίμΠπι Ρ6Γ ΠΘΟ] ΘΠ 181 ΔΗ [88. 
Νὰ) 5 ᾿αϊι5. τηδη αἴ τη ὶ" ἀομηϊηδίπι5 ἤΠ6 15, οδοίθρα {ΠΟ 416 ΡγΓθοθρίᾶἃ 
Ροίΐμον5. οαβίοα!Γο, {ὰὰθ {Π0Ὶ ἀδίποθρ5. ἀϊοίαΓ5. 511π|. [ἢ «αίθι5 πἰ 60η- 
ἤΡΠη65 ἴθ οἵ σοῃβίδηβ ΔΗΪΠῚΟ 515, 518 46 }0)}0 {Π01, 564 οἱ οδθίθγοβ, 4π| νο]π8- 
τη πᾶθο 5ΘΥνᾶγ, αἱ οἱ ἰρϑι" δαπάθῃι υἱᾶπὶ 56 Δ η (11. 

[ΑΝΡΑΤΟΝ 5ΕΧΤύΝ. 

(8) Βοοο᾽ ἰγδάϊάϊ, ἰη αὶ, ΟῚ ρυίμηο πιᾶπάδίο 260, αἱ οπιβίοαϊ 65 
Πάθπι ΟΠὶ {ἰπ]ῸΓ6 οἱ ΘΟ πο ἃ, (ἃ 6ϑΐ, ᾿π4αᾶπι, ἀοπληθ. 864 πιης, 
Ἰη 4, γ 010. {ΠῚ ἰπἀ!οᾶΓ6. ΥἱΓ6 5. Θαγιπη, πὖ 50ἰᾶ8., ὈΠΑΤΊΔΘααΘ 4α81η ΥἹπὶ 

δαίμονος" ἔνδυσαι δὲ τὴν μακροϑυμίαν, καὶ ἀντίστηϑι τῇ ὀξυχολίᾳ, 
καὶ ἔσῃ ἐπαινούμενος μετὰ σεμνότητος τοῖς ἠγαπημένοις ὑπὸ κυρίου. 
Βλέπε οὖν, μὴ παραλογήσῃ τὴν ἐντολὴν ταύτην᾽ ἐὰν γὰρ ταύτην φυλά- 
ξῃς, δυνήσῃ καὶ τὰς λοιπὰς τηρῆσαι" ἴσχυε οὖν ἐν αὐταῖς καὶ ἐνδυ- 
ναμοῦ, καὶ νικήσεις, καὶ ζήσεις. 

δὰ ᾿ Ἐνετειλάμην. σον ἔν τῇ πρώτῃ ἐντολῇ, ἵνα φυλάξῃς τὴν πίστιν 
καὶ τὸν φόβον, καὶ ἐγκρατεύσῃ. ᾿Δπεκχρίϑην᾽ ναὶ, κύριε, οὕτως ἐστίν. 
“Ἵἔγει" ἀλλὰ νῦν ϑέλω σοὺ δηλῶσαι. καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν, ἵνα νοή- 
σῃς τὴν δύναμιν ἣν ἔχουσι καὶ ἐνέργειαν διπλαῖ γάρ εἰσιν" κεῖνται 

υαϑ Ὁ. μἱ υἵυας. Οἴν, Μαί. 19,117. [Ἰοδη. 2) Ἐχϑρθοίδββϑϑβ υὐ[ίαϑ. 
8, 24. 9) υἱάθ Ῥᾳ]., ροβίμαο υαβα Ρ. υαϑῖ3. 

4) Τὰ δῃηθηάανὶ (Οἀ]οἷ5 ΡᾺ]. ᾿Θοἴ ΟΠ ΘΙ 
Νίαπά. Υἱ. 1) ομδίοαϊογῖς αι. ἴπὰ ἐμ χη, υας Παδίϊαγο. 

Βϑη θηί86 ἤπα 46] οχ Ρ8]. οσοηίϊηθη ἑαηὶ δ) φιμοίοην Ῥα], 
Ρ- ροοηοηίαηι αϊ. γα]α. Τία 1 1πᾶ γουβῖῸ 6) πιοπίθην Ῥᾷ]. ραποίο [{{. ἦν Β8Ρ0ο- 
οἱ ρ,’ΘΟΙ5 οοΟηγΘηΪϊΐ, {86 ΟἸΠῚ Τηϑίο 6 οἷίο. 

ἰοίϊπ5 Μαηα.Υ]. ρᾶγίθ οχίδηϊξ ἰη Ὠοοῖ. δὰ Αη- 1) φια ῬΑ]. 
ἴοοι. ἡ. θ. Ρ. 284. γϑγαπι νυ] 1. ΕΔΡΡΙ οἶα. 8) ᾿ιύιι5. πιαπα ἰδ ηι6 αὶ. 

2) ΕἸ ἀϊαὶξ οἵα. Ὁ αί., ψαὶ {Γ8η5Ρ. ἐὐδὲ 9) οἱ ἐρδὶ φιοηιο αὶ. 
πλιὸ, 80 50} 11 φμοηιοῦο ροϑιὶ διέ αὐ 
ἡ δίνηι οἱ ὑηλιυνδίνη, Ῥ οβἰΐα τες ῬῸΡ οβίίἃ. Μαπά, ΥἹ. 1) ἐγασίάϊ, Ῥαὶ]. 
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βοἰὰς οἴἴθοία5. Π]ΟΡῚ, 410 πι060 ἰρβ ΡΟΒιἃ δηΐ δὰ Πιβίι πη ΡΑΓΙ ΓΟ οἵ 
᾿ηἰπβίσθ. Τὰ ᾿ἴ4π6 ογοάβ Πιβίο ,ὅ Ἰηϊαδίο ἁπΐθημ 1} ογθάθ. [Ππ5{{| 8 
δηΐπι ΓΘΟίΔΠΙ νἰᾶηι Παθοΐ, αὐ ἰπἰ πϑυ{{{Δ ργάναμ, ϑ564 τὰ γθοίδῃ) νἱᾶπι οἷι- 
5ί041, ΡΓᾶνᾶπ) ἃ π ΤΟΙ Π416. Ῥγᾶνα δαΐθη) νἱὰ ΠῸΠ Πᾶροΐ οχϊΐαμη Ρο- 
πππὶ, 5864] οἰδηάίοι!α τηυ]ὰ ΠΡοι :ὅ ἀβρογὰ οβί οἱ βρίποβα, οἵ ἐποὶξ δά 
ἰη!οΡ ἑατη, οἱ ποχίἃ δϑί ΠΟΙ 15 ΔΙ) ] Δ 1} }115. 1ἢ 11|Δ. Οπὶ δαίθπι γἱδῃ] 

τθοίΔ Ροίαμι, ἀΘΟΠΔΠ ΟΡ ΔΗ}. ] Δ η1 51η6 ΟἰΘΠ5]0Π6, (αϊὰ 0 Θβί ἃβρθγὰ 
ΠΘ4π6 5ρίποϑᾶ. γι άθ5 ἰδ αγ, (πο π]6 15 δδ ΡῸΓ πᾶηο νἱᾶπὶ ἰποθάθγθ. 
015. Θμΐμ ,( πα, .60 φαϊοιηααθ οχ ἰοΐο οοράθ ογθαϊἀθυῖηῦ ἴῃ ΠΟΠΪΠΟ, 
ἴθαηΐ ΡῸν 1Π|81}.ὑ 

(Α) Π. ἔνΑαάϊ πὰπο,΄ ἰπαυϊΐ, ρει 46 ἢάθ, σὺ βαπΐ (θη ἶ 
ΟἸΠῚ ΠΟΙΏΪΠΒ : ΠΠ|15 ΔΘαυϊία 5, οἵ πηπ15. [ΠΤ] 115... ΕἸ 6σῸ αἰχὶ {Π|: .480 
1η040, ἀοΙη]η6, 50 ΙΓ6 ροίθγο, {πο ἄπο ϑππΐί (611 οὐ ΠΟ Π6 ζ6 ,Απά];,, 
[πα αἱ, 60 1πῖ6}Π|56. Αθααίίαί 5 θη 5. [618 δέ οἱ υϑγθοιη 15, Τη8Δη5116- 
(5 οἱ «υϊθίι5.“" Οὑμη ΘΡΘῸ ἰπ ΟΟΥΓ ἔπππὶ ἃϑοθηάθνῖ., οοηίίπιο ἸΟΖΟΪῸΓ 
ἰθουμ, ἀ6 ἰαϑι{{|ὰ, ἀθ ρα οἶα, (6 οαβια16., ἀ6 Βαηϊρηϊίαία, ἀθ νϑηΐδ, ὃ 

ἀθ οαγἰαίθ οἱ 46 ρίθίαίθ, ἤδθο ομηηὶὰ οἰπὶ ἀβοθηἀθυϊηΐ ἴῃς ΘΟ {{πιπ|,ἦ 
5010, 4ποἀ (ἀθηϊα5 ΔΘαα [15 ἰθουμη οϑί; πὰϊὸ ΘΥΓΘῸ (6 η10 ογθάβθ οἱ ορθ- 
ΓΙθ5. οἷα. Αοορα απο οἱ (θηϊ [Πἰ ααϊα{15. Ορο ἃ. ΡΥΪΠΊΙΠ ΔΙΏΔΓΊΙΒ, 
ἰγδοιηπ5. οἱ βίο! 5. οϑί:" οἱ οροῦᾶ {Π|π Ρδγπίοἰοϑὰ ϑαηΐ, οἱ δυθυίαηΐ 
ΘΟΡνῸ5. 6]. (τπὶ ΘΓΡῸ 10 ΘΟΡ {ππΠ}] ἃϑοθηἀθυηΐ ἢδθο, ἱπίθ !}Π15 65. ἃ}}0 ΟΡ6- 
γἰθὰ5. οἷπβ, ἤπηο 6556 ἀδηίππι ᾿Π] (αἰαἰ15.7 Εἰ αἰχὶ οἱ ἢ «ἀ“ποπηοάο, ἐο- 
τη Π6, ᾿πί6ΠΠ|Πσὰπ ἐς Απάϊ,( ἰπα4αϊΐ, «οἵ ἰπί6}Π56. (πὶ ᾿Ρδουηάϊα {{0Ὶ Δοοθ5- 
56 γι, ἃαΐ διηαρι πο, ἰΠΈ6]Π| 6. ΘΠ ἴῃ ἰ6 6556: ἀδίπάθ. οαρία 5. τηι]ῖο- 

γὰρ ἐπὶ δικαίῳ καὶ ἀδίκῳ. Σὺ οὖν πίστευε τῷ δικαίῳ, τῷ δὲ ἀδίκῳ 
μηδὲν πιστεύσῃς. Τὸ γὰρ δίκαιον ὀρϑὴν ὅδὸν ἔχει, τὸ δὲ ἄδικον 
στρεβλήν. ὲ 

ἔΖύο εἰσὶν ἄγγελοι, μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἷς τῆς δικαιοσύνης, καὶ 
εἷς τῆς πονηρίας" καὶ ὃ μὲν τῆς δικαιοσύνης ἄγγελος τρυφερός ἐστι καὶ 
αἰσχυντηρὸς καὶ πρᾷος καὶ ἰσχυρός. Ὅταν οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν καρδίαν 
σου ἀναβῇ, εὐθέως λαλεῖ μετὰ σοῦ περὶ δικαιοσύνης, περὶ ἁγνείας, 
περὶ σεμνότητος, καὶ περὶ αὐταρκείας, καὶ περὶ παντὸς ἔργου δικαίου, 
καὶ περὶ πάσης ἀρετῆς ἐνδόξου. Ταῦτα πάντα ὅταν εἰς τὴν καρδίαν 
σου ἀναβῇ, γίνωσκε, ὅτι ὁ ἄγγελος τῆς δικαιοσύνης μετὰ σοῦ ἐστίν" 

8) δεὰ [τ οὐδ “ιδίο αῖ., ἀοίη 076- 
Ὧα58 Ῥ. ογ646. 

4) αἱ οπ!. γαῖ. ΡΙατα 46 ἀπᾶθιι5 Υἱ15 
ἱπνθηΐθθ ἰῃ Ερ. Βαγῦπᾶρᾶθ ο. 18---20. εἱ 
(οπδίι, Αροϑβί. Υ, 1. 

ὅ) Νοη ἀϊδδυδάθηίε Ρα]. δὐϊπηχὶ ἠα- 
δοί οχ δὰ}. 851. οἱ γαΐ., δὶ ἰγϑηβρ οϑἰ(10 
ἀϑροτα οἱ ϑδρίηοβα 68, ἀδἷη ηοοῖυα Ῥ. 
ηοφῖα. 

6) Θιώ απΐθην γοοίαην υἱαηι γεοίζιηί 
᾿ αῖ,, ΤῊΟΧ 6 Ρ. ποηΐιθ. 

1) ῬΜίάος δγοο φιοηίαηι γαΐ.. ἴῃ ΠπΠῸ6 
βϑηΐθηί δ 76 Ρ. ἐποθάθγο. 

(ἀρ. Π. 1) πυπηϊ γαϊ.. 1ίὰ ἴῃ 54. 

πη 1 η6. (οἰδ] σα δἀποίαί :, Νί8. 
οοάθχ ΒΙΡΙΪ]οίΠΘοδθ 85. ὙἹοΐογῖβ ἑοῖο ἢος 
οαρὶΐθ ποιηθη Νιμοῖὶ οἱ Νιποϊογιην ὑϑ- 
Ρᾶί, ποηὴ δυίΐθπι (δηϊὶ οἱ (θη ϊογιηι. ΟἸϊὰ-- 
ἴὰ1 διΐθη) ἰδίθ ἰθοῖβ οἱ ρρσο θαι ἃ 
Οτίρθηρ ||}. 8. περὶ ἀρχῶν οἂρ. 2., εἱ 
Ἠοιΐ. 85. ἴῃ ἵπιοᾶμη, αἴθ ἃ (ὑαββίδῃο 
ΟΝ 8. τοῦ. 57. 48. εὐμ 8. ΝΟ 
γτοβρίοἰηΐ Οτὶσθηΐϊᾶηα ἤδᾶθὸ Ηοπιὶ. 12. 
Τμιοδηι, {ἱαὐσιμέηιιο ἄνιο αϑϑἰδίμη ὥς 
αἰζον ἀιοιἴαο, αἰΐον ἐπὶ ιϊαϊἐς, δὲ ὕο- 
πα ευφιίαϊϊοπος ἵη οογθ ποξίτο Γμογϊηΐ, 
οἱ ἐπ απΐηιο ἐιδίϊα με αν, παμα ἀἱι- 
δίιαη, φιΐπ ποὺὶς Ἰἰοχιιαίμν ἀπροῖμ5 ἢ οηυϊηῖ, 
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οἱ 4υᾶπ) οἰοδοίαμι" πὰ θοαηῖ. ὨῈρΡΙῸχ ΘΏΪΠῚ αϑ[ Ροίθῃ ΘΟΥΙΠῚ, οἱ ΡΟ31- 
(ἃ 5ιιπί ἰπιϑίο οἱ ἰπἰπιδίο. 64 πὰ ογοάθ [πβι{ἰΔ6,. οἱ ἐπ 14, «πο ἰηϊα5ίαπι 
δϑί, πάθη π6 Παθιιθυ 5. δὶ ἐπϑ.{{1{᾽ δαίθι τοοίαμη" νίδιη Πᾶρθοῖ., ᾿πἰπ5{}{1ὰ 
ῬΟΓνΟΥΒαΠ ΥἱὰΠ] Πα )οῖ, δά ἰὰμὰ ΓΘοίαπ) νἱὰπη ἱΠργΘ 6 Γ6, οἵ ῬΘΥνΘΓΒΘΔΠῚ 
ἀπ ἰ6. Υἱα δπΐθηη πη] τηπ]ὰ Οἱ θη ἀϊο!α Παοΐῖ, οἵ ἃβρθῦὰ δϑί οἱ βρίπὶβ 
ΡΙδπα,ἦ οἱ οϑύ που! }Π 15. 115, αὶ ΡΘῚ Θᾶμπι [6 ἰδοίαπί. 1Π1 δαίθαι, 4] 
ΓΘΟοίδη) ὙἱΔ ΠῚ Δ] Δ ηΐ, τ] ΠΠ6Ρ οἱ ρ]ὰπθ οἱ δἰπθ οἰϊθηβίοπθ ρογνθηϊαηΐ : 
ΠΘ6Ὶ6 ΘΠΪΠῚ ἈΒρΟΓὰ 6ϑί, Πρ6 β5ρίποϑᾶ. ὅθ τημ]ῖο ἉΠΠ1Π5 Θϑί πᾶηῸ νἱᾶπὶ 
ΔΉ θα Ϊαγθ. Εἰ ἀϊχὶ οἱ: ρἰδοθί οἵ τὴϊῃϊ, ἀοηη6, ἤδη νἱὰπι Δι] γθ. Εἰ 
8] 0158, ἰπΠ 401}, οἱ τὰ οἱ 4αϊσαηαιθ 51Π|0|10]}16 Ὁ ὁχ οἵηηὶ οοτίθ δά 
θθὰπὶ οοπνοτγίαηίατ. ἢ 

(8) Π. Αὐάὶ παπο, ἱπα4υϊ, 46 46, ἢὰο ϑπηΐ ΠαΠΕ οαπὶ ΠΟπιΪπΘ: 
ἘΠῚ1Ὶ5 ΠΙΒΕ 86, οἵ ἸΠΙ15 ΠΘΑΙΠΙΔ6. Εἰ ἀϊχὶ οἱ: ζαοιηθάο δγρο, ἀοιηΐπΟ, 
ΡΟΐΘΓΟ ΘΟΡΏΟΒΟΘΓΘ ὙΠ ΠΠΟΓῚΠ], ΟἸΠ 81Ὲ}}0 ΔΠΡ6}1 τηθοιπῃ ἰπογίηΐ ὁ Απάὶ, 
᾿π4πϊξ, οὐ 1η|6]}Π|σ6. [Πιδι 46 ΠΙ[[Π15 ΓΘ ΠΘΥΓΊΤΉΙ5. οἱ νϑγθοσπάϊις οβί, οἱ 
πποάθϑίι5 οἱ αυϊοίιβ,, ΠΙῸ ΘΓρΡῸ ΟἸΠῚ ἴῃ 6ΟΡ ἱπππὴ ἃβοθηάογις, οοηϊίπιιο 
ΪΠνΘηἾ 65 ἰθιηθί ρϑαπη ᾿ΟααΘηΐθιη (6 ᾿πϑ{1{|4, 46 βδηοί 6, ἀ6 οαϑί(α16, 46 

γδοὶ αΐθ, 46. ΟΙΏΠΙ ΟΡΟΓΘ ΡΓΟθΙζα 5. οἱ 46 οἵπηὶ νἱγίαία Ποηθβία. Πᾶθο 
ὉΠΙνΟΙϑἃ ΟῸΠῚ ἴῃ ΟΟΡ {ππ}} δϑοθηοιϊηΐ, 5010 παηΐ αι [5146 ἰΘΟΌη 
6558. ἤυϊο ΘΓΡῸ ΟΥΓΘ46, οἵ Ορθγὰ οἷιι5. 550 1|ρ6. ἤδθο δαΐθιη βαηΐ ΟρθΓὰ 
ΠῈΠ1Π ΠΘΟΩΆΪΠᾶ6, 41] ΒῸΡΟΙ 15{1{Πὰ θέ. Απὰὶ ππμὸ οἱ 1ΠΠ|85 ΠΠΠ{Ὶ Π6- 
ααϊαθ. ΟΡογᾶ. ΓΙῸ ΟΠ ΙΠ) ΡΔΟΙΠ 15. οϑί δἰ ΔΙ ΠΔΡΙΙ5 οἱ βία! 5, οἱ 
δοία {ΠΠπ1π|85 ὨΘ(4ΕΙ 55: πὰ διηΐ, 4πᾶθ δνογίαηϊ βοῦνοβ 61. (ἢ) οΓσῸ ἢΪὸ 
ἴῃ ΟΟΡ ἔππ|πὶ ρΘηθίγανουί, ἃσηο566 ΠΠπ|π| ἃ οί 15 1Ρ5115. ΘΕΟΠΊΟ60, ἰΠ {πᾶ}, 
ἀοιηῖηθ ἱπίθ! Πἰσαπη {ΠΠππ|1, ἤθη 560. Απάϊ, ᾿π41. ὑμ ΕΠῸῚ ᾿Ρδοιη ἃ 
ΔΟΟΘΒϑου, 8010 4υοά |ρ56 ἱπίγα ἰ6 οϑί; ἀθίηἀθ οὰπὴ ἀθϑι ἀθγᾶνουβ. δοίιιβ 

τούτῳ οὖν πίστευε καὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐγκρατὴς αὐτοῦ γενοῦ. 
Ὅρα οὖν καὶ τοῦ ἀγγέλου τῆς πονηρίας τὰ ἐ ἔργα" πρῶτον πάντων ὀξύ- 
χολός ἐστι καὶ πικρὸς καὶ ἄφρων, καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ κατα- 
στρέφοντα τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ. Ὅταν αὐτὸς ἐπὶ τὴν καρδίαν σου 
ἀναβῇ, γνῶϑι αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ. -- Πῶς κύριε νοήσω αὐὖ- 
τόν: τυ Ζ4έγει" ἄκουε λεπτομερῶς καὶ [προσεχὴς] γίνου" ὅταν ὀξυχολία 
σοί τις προσέλϑῃ ἢ πικρία, γίνωσκε ὅτι αὐτὸς ἐστιν ἐν σοί" εἶτα λοιπὸν 

δὲ τυϑῖὸ ἠναΐα {μ᾽ 1ηΐ: ἴῃ, ΘΟΥ̓Θ ἨΟ5[70 ν6}- 
βαία, ἰοφιίΐ ποῦὶς Αηροῖι5 Πϊὶαθο ὶ.“ 
αγᾶθοα ϑηΐ οχ Ποοίν, δὰ ἀπίϊοον. 1. ὁ 

2) Ἐχυιϊέα 5 πιριοῖιν5 [6Ή67 65. οἱ υ676- 
οὐπιτι8 οἱ ηιαμδιοίι5 οἱ ᾳιϊοίι8 δαί. 

9) Τηαιϊφοηίία αί., Ὁ] ἀθοβί θέ δηΐβ 
ἀδ ρἱοίαί6. (ΑἸ]δη ἀϊι5. νὰ]ρ. οὕτως τηὰ- 
ἰανὶς ἴῃ οὗτος, ὕὰποὸ βατγαρσαηΐίε (οάϊοο 
ῬΡᾺ].. υδὶ ἰοριίαγ : ἠΐο οΥ90 ομῆν ἴη, 607 
ἔμιην αϑδοθηογ1. 

4) ἤπ 07 {μην οτη. γαΐ., 4] ροΓοὶΐ 
δ0ϊίο φιοπίαηι πλοῦ αθαιαΐ5, Τῆοχ 
γηοῖο Ὁ. ἀθηῖϊο. ἴῃ αὶ. δὲσ 6Υ00 ογοήο, 
56ἃ ΘΟΙΓοχίμη5 Ἡμὶς οἴο. 

5) πιποῖὶ γαΐ. 
6) εἰ ἐγαοιηνι5 οἱ βἐμϊίιν5. Ὁ. Τ᾽ αοιιντι5 

οἱ βἰοϊϊαάιις 65 αΐ. 
1) ὕπην ογ0 ἦτ ΟΥ̓ {νην αϑ0θη 9711 

ἐμ οἰ η65 οεην αὖ ορογίθιι8 οἷμ5 φιΐα ἢϊο 
65. ηιρυΐῖι5 ἱπϊφιυϊίαίς γαί. 

8) ὕοοο. ΕἸ ἀϊωὶ οἱ πο ϑππηΐ ἰη Καί. 
9) φιυΐα 6581 1η, (6 Ῥ. Θιῆν ἴῃ, [6 6556 Κϑδί. 

2) οἤῇοϊαην Ῥαᾳὶ. 
8) γϑοίιηη, Ῥαὶ., 

Τηϊι5{1{1α. 
4) οἱ 8ρόγα οἱ βρίηιϑιι5 ρίοινα 65. Ῥᾳὶ]. 
ὅ) οοηϑογίι Ῥαὶ. 

{αὶ αἀάϊι δηΐην Ροϑί 
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ΓᾺΠῚ ΟΡΟΙ οἱ ΟΡΕΪ ΠΟΛ ΟἸΡΟΡπῚ οἱ ΘὈγΙ ἰδία, 

ἸΔΓΠῚ ΓΘΙῚΠῚ ΔΙΙΘΠ ΔΙ, οἱ βαρόνθια οἱ τη] ΠΟ αἰὰ οἱ διηθ το,, 
ΟΠ 16 115. 51Π}1}ΠΠἃ δ8πηῖ. 

{Π||5, Τϑοθάθ ἃ} {Π|Π|5} 

ορονἃ. ὃ 
Ρθοηὰ οδϑί. [ἰδοῖ δηϊμη 

ἨΕΒΆΜΑΕ ΡΑΒΤΟΒ. ΠΙΒΕᾺ 1|. 

δος οὐβο ΟΠ) 'π ΟΟΥ ἰὴ Δϑοθη θγηΐ, 
16 Π1|σθ ρθη ϊαπὶ ἱπΙ α (Δ{18 ἰθοα 6556. 

ΜΑΝΌΑΤ. ΥἹ. ΥἹ1. (Δ) 

γη1}- 
οἱ 64{86- 

Ιη- 
Τὰ ΕΥΓΡῸ ΟΠ ΘΟΘΠΟΥΘΓΪ5. ΟρΡΘΓὰ 

οἱ ἀρροίθηϊία᾽ς 

ΟἸΏΠΙ 5, οἵ 181] {ΠῚ ογθάθ : ἀαϊὰ τη8]8 βαπΐ ΟΡ Γᾶ 
{Ππι5, οἱ πο ΘΟΠΥΘΗΪΠηΐ 56 ΡΥ ὮΙ. 

[π|6]]Π|ρ6 πὰπο, οἱ ογοάβ ἀρηϊοῖξ 
ΠΔΡθ65. Ἔσο ΠἰΓΟΡΙ 46 (ΘΠ ΟΓΙΙῚ 

ΔΘ(αϊδί15, {πὰ ἀοοίγιπα {ΠΠΠ1|5 
510 [6] ΠΟΙ 55111115 ΠΟΙΠῚΟ, οἱ οοριίαί!ο αἰίογ 5 ἰθηϊὶ 

ἀϑοθηδαϊ ἴῃ ΘΟ ΜΠ|08, ὀρογίεί ἩΠαμα. Υἰμαμης Δα πηι ΘΓΘπι ΡθοθάΡθ. δὶ 
ἁπίθιη οἰϊᾶπὶ ΠΟΙ Εἰ 551 5 ᾽ Ὁ ὙΠ [ὈΘΡῚ ἀαΐ τ ]Π16Υ, οἱ Δϑοθηάθυηΐξ ἰῃ ΘΟΥ 1{{Ππ|5 

ΟΡΘΓὰ Ο6Π1 δου αι15, ΠΘΟΟ556. δὲ {ΠπΠῚ ἁι 1Π|8η} ΔΠΠ4π1 ΠῚ ἴδορΓθ. 
γΙά65. οῦρο, φυοά ἡ Ροπαμ οβί, θη ϊ μη ρα  αι15. 564]. δὲ ΘΡθῸ {Π|4π|}Ὁ 
ΒΘ Οαἴ5 [ΘΓ]5, οἵ ΓΘ αΙ ἀ6}15. ΟΡΘΓΙΡῈ5 15, γίνοβ 60; οἱ 4] ογθράϊάθ- 
γἰπΐ ΟΡΟΡΙθ 5. 1ΠΠ1||5, νἱνοηΐ 60. 

ΜΑΝΘΑΤΟΌΜΝ Υ. 

6 θο {ιοο οἱ )αρθήηοηθ ποη Ἠιοίμοηαο. 

(Α) ἜΤΙμιο, ἢ ἰπααυϊΐ, » ΒΒ οΠ πη, οἱ πιδηάαΐα οἰ5. Οἰιδίοα!. ΘΟΓΥΔΗΚ 

ΘΠΪπῚ ργδθοθρία αὶ, ΘγῚβ Ροίθηβ ἴῃ ΟἸηηὶ δοία, οἱ οἰπηθ πδροίμαμη ἐπα πη" 
ΘΙ  ἸΠΟΟΙΠΡΑΓΔΠΡ]6. ΤΊ ΘΙ5 ΘΗΪΠ] ΠΟΙΏΙΠΠΠῚ, ΟΠ ΡῬοπὰ Ορδγαθογὶβ. 
ΠΐΟ οδὶ {ππηογ, ἀαοῦ {ἰππηθ γα ορουῦίοί, αἱ σα] νὰ 6556 ροββῖ8. θά Ο απ ἀαΐθ 1 
6 {ἰπηθᾶ5 ; {ΠΠἸ6Π5 ΘΠΪπῚ ΠΟΙΉΪπτιπ, ἀΟΙ ΙΔ Γὶ5 {Π|ππ|8 : 

ΙΪῺὴ 410 ἃιίθηη ΥἹΓΐ5 ΠΟ 68ΐ, ΠᾺ}Π14 6ϑί. 
Ιὴ 410 γνϑγοῖ υἱτίαβ βουϊοβα οϑί, 15. Οἴϊδη {πηρηάιι5 651. 

(118 νἱρίαι5. ἢ 10 
ἰδ π6 ἱπηθπάπβ ααϊάθπι αϑί." 

ΟΙΏΠΙ5 ΘΠ] 
γἱΡία! θη. ΠΡ 6 ἢ 5. οἰϊᾶπη {ΠΠ|6 15 681: πὰΠ) (αϊ νἱγίπΐθη πῸη Παροΐῖ, ἃ} 
ΟἸΏΠΙ 115. ΘΟΠ ΘΙ ΡΗΪαΡ. ΤΊη6. θ]ᾶπο [οί ἀἰΔ 0011, φαομηΐδιη τη] σὰ βιηΐ: 
ΙηΘ ἔμ 6 5. ΘΏΪΠ ΠΟΙ ΠΙΠῚ {{Π16 018, οἵ Ορογὰ ἀϊᾶ 011 πΠ0η ἴδοϊθβ, β6ἀ δ) ϑι,- 
ΠΘΡ15 16 ἃ}) δἷ8. ὈΌΡΙΟΧ ΘΗ {ΠΠ0} 65. 851 ΘηΪΠῚ ΤΠ] ΟΡΘΓΔΡΙ γο- 

ἐπυιϑυμίαι πράξεων πολλῶν, καὶ πολυτέλεια ἐδεσμάτων καὶ κραιπαλῶν 
πολλῶν, καὶ ποικίλων τροφῶν, καὶ οὐ δεόντων, καὶ ἐπιϑυμίαι γυναικῶν, 
καὶ πλεονεξίαι, “ὑπερηφανία τὲ καὶ ἀλαζονεία, καὶ ὅσα τούτοις παραπλή- 
σια. Ταῦτα οὖν ὅταν ἐπὶ τὴν καρδίαν σοῦ ἀναβῇ, γίνωσκε ὅτι, ἄγγελος 
τῆς πονηρίας ἐστὶν ἐν σοί. Σὺ οὖν ἐπιγνοὺς τὰ ἐ ἔργα αὐτοῦ, ἀπόστα 
ἂπ' αὐτοῦ, καὶ μηδὲν αὐτῷ πίστευε. Ἔχεις οὖν ἀμφοτέρων τῶν ἀγγέλων 
τὰς ἐνεργείας. 

10) οὐγοίαί65 ἀο5ϊἀογίμη, Ὁ. οὐγοία- 
ἔωηι, οἱ αρροϊοηία Ναὶ. ΤΑ ΤΥ ατὴ ἀπ ΧΘΥΪ ΠῚ 
ΒΟΓΙΌΘΓΟ γΟΪἶδθθ οὐγίοίαϊ5; [ΘΠ ΘΒ 
ΘηΪπ δϑί ΠΠ|1. 6 οἱ ὁ ἴη Νίβ. γαΐ. βϑυγαίδεϊο, 
Ιάοτη απιθἱοϑὶίας Ῥ. απιθὶίῖο οἱ ἢΠὶξ Ῥ. 
ἐϊδ. οΥβῖο Οοαϊοὶβ Ρὰ]. Μοῖπαο οἰη, ἐἰ6-- 
δἰ Πογαυθγὶδ αὐοἰτι8 Ἡλμιϊο5 οἱ οὐῦο5 {ιαι- 
γίοδ08, οἱ οὐγιορίαίο5 οἱ αἰ έϊα 5 τε αΥ νι 
οἱ υαρὶανην υοἰιρίαξιηι: οἱ οἰριαϊηθηι 
ηνιϊογηι οἱ αὐαγὶἑταηι 544. ΡΓΟΡὶπ5. δὰ 
ἀτάρ δοοθαϊί. 

11) ὧπν ὁογδ (ὼο αδοοηογῖηί ἐπέο! ἰΐ6 

φιῖα ηιηΐλιι5 ἐηϊφιία! 18 68. δοίη Ὑαί. 
12) Πὶς γαῖ... ἴῃ δοάριῃ οὐϑάαϑ Ρ. ογθα6, 

Ροβίμαο 8θγυῖδ Ρ. 8670. 
19) φεμιοῖηι οροτ Ὁ. (θηϊογηι 

ορογα δαί. 
14) πιιποῖο δαί. 
15) οηΐηι οὐη. γαΐ., ταθὶ ἡμῖν. πιμιοὶὲ 

Ρ. αἰΐογίιι5 αοηϊῖ, δὰ] Ροβί οογάθ Ρ. 60Υ. 
160) ἐπὲφιι 5 ϑίηυις (510) ἀθβαιδ οἰΐαηι 

γα... ἸρΙάθιη. ἀδοοηογὶέ ἐπ οολ6 εἰ ῖιι5 
ορογα πιποὶὶ ἱπϊᾳιὶα 8. 

117) φιῖα γαΐ., οἱ περοίμηιν Ρ. θη μη. 
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τη] 5 οἱ Οθο5. ἀχυγιοβοϑ, οἱ ον οίδίος, οἱ ἀθ}{1ἃ5 τη] γα οἵ γᾶγῖ- 
ΔΓ ΠῚ νοι ρίαΐιχη, οἱ οαρί ἀϊπθηι τ]! 6 γα, οἱ ἀναγ ἰἅτη, οἱ ἰγαιάθιῃ, οἱ 
ΒῈΡΟΓθίαπι, οἱ ἸΙσθηζίδιη, δὲ {π|ᾶ8 5. 51Π}}}| βαπΐ οἵ ργοχηᾶ. Ηδθο οὐ 
ἰηῖτὰ ἰ6 οΟρ (αν 5, 5018ἃ5 απο ἰδ οϑί ππηΐ 5. 116 πθαυϊὰ6, Τὰ 
ΟΥΡῸ ΘΟΡΏΟΒΟΘΠΒ ΟΡΘΙἃ 6115, ἴὰρ6. 0 110 οἱ 211} 111 ογθάδβ, «αὶϊὰ ἰδοία 
ΠΠπ5 πηα]ὰ βαηΐ οἱ 1118 σουνὶ5 Π6]. Ηδθθ5 6ο06 αἰγία5 416 πα η{11 ΟΡΘΓἃ. 
[η!6]Πρ6 οΡρο 114, οἱ ογοάθ παηΐο ἱπϑι{{ἰ6, οἱ τοῦθ Δ} 60, {ἱ Πα πᾶπη 
αϑί, 4αὶὰ ἀοοίγιηα {{ΠΠ1π8 ἴῃ ΟΙΏΠΙ δοίτι τη8]1ἃ οϑί. δ᾽ δαίθῃη ἢ 615. 4115 
ΠΟΙΩΟ 5ϊΐ, οἱ οοριίαιιο απ. ΔηΡΟΙὶ ροηρίγαν ἴῃ 601 οἷπ5, ορογίοί ΠΠᾺ πὶ 
ὙΙΓᾺΠῚ 5|Υ6. ΤᾺ ]ΠΙΘΓΟΙΏ ΡΘΟΟΔΓθ. δ᾽ διΐθηη π᾿ {π|ὰἃ Δ]14πἃ [ἀΘΡΙΓ τ ]]1ΘΓ, 
οἱ ᾿πίγο θυ δ ἸΏ ΟΟΡ 6115 ΟρΘΓἃ {πϑ{{{|46,. ΠΘΟΘ586. Θϑὲ δᾶϊῃ ΔἸ {14 ΠΟΙ 
ἴδοογο, ἴῃ 4αυοά" 5ριγἰτπ5. νου ἰα 5. αἰ γι σ αν, ΥΙΔ65 οΡρο, αὶ θοόπιπι 6ϑΐ, 
ἃ πυπίϊ0 ποααϊ 86. ἃ 5ίΠ6 ΓΘ, οἵ ΠηΓ0 θΟΠῸ δάφαϊθβοθσθ. 6 ἢ4Ἂ6 δΓρῸ 
πιδηαίπιπη ΠΟΟ 6ϑ8ΐ, αἰ ΟροΥθιι5 θΟμὶ παηι οἱ ἰπϑίϊ ογθάδβ, οἱ ορϑγαϊι 5 
ἰπ 6ἰ5. Υἱγὰβ Π60, οἱ ογθάδβ, (υἱ8 ἴδοία {Π}π|5 ππηΐ πρααϊ 86. τη] 5αηΐ, 

οἱ δρβίϊηθαβ ἃ) 0515, οἱ νἱνθβ 60. 

[ΆνθατυνΝ Βερτινῦμ.] 

(0) Τίιπθ ἰσαρ. θθαμι ααπι, ἀϊοορθαΐ τϊπϊ, οἱ οπδίοαϊ! ργδθοθρία 
{Π|π|5. Οὕδθ 51] Οὔβθυν ΑΓ 5, [ὉΓ[15. οἵ οοηβίδῃβ 1π ΟἸΠΠΪ δοίμ ἰ10 οἱ ροΐβθῃϑβ 
ΟΥ58. δὶ ΘΠΪΠ) {ΠΠΠ 615 ΠΘῈΠ), ΟἸΠηἶὰ Τροία ἃρσθ5, 4Ζαἰὰ Πἰὸ αϑί {ΠΠΠῸΓ, 
(θη {πηθ ΡῈ 6065, οἱ βάϊνιιβ δυϊβδ. Βι θΟΪαπ ἁπΐθμι π6 {πη  γ]5, [ΠΘ 01] 
{ἰπ]6 5} ἀΟΙΪΠΑΓὶ ἱποὶρὶ5 αἰ} 010, 4αΐὰ 1116 5'πθ {1}1ὰΔ νἱγίαία οἱ {{ΠπῸΓᾺ 
681. ἴῃ 410 διιΐθηη ΥἱΓ 5. ΠΟ 650, {ΠΠῸῚῚ 05 ἄδθεί. ϑ64 Ποιηίηι8, 
ἴῃ 40» δϑὲ υἱγίιι ρυΔθοΙαγα, {ἰπηθτὶ ἀθθαί, 4αΐα ἰρ56. {πππογοῖῃ Παραῖ; Πἰο᾽ 
διιΐθ]ἢ., 4] οαγοὶ νἱρίαίθ, οΟὨἰΘΙρ 1015 οϑί. Τηθ. οὔρὸ δοίαβ αἰδθ0]1}, 
4 πιὰ} δπηΐ, οἱ δρϑίϊπθ ἃ) 1115... θὰ βϑυηΐ {πΠἸῸΓ65, πος δὲ οὐη 
ΤΩ] ἴδοθγΓο νΟ 6 γῖ5, {{Π|6}0}}5 Ποπληαπὶ οἱ ποη ἰδοϊθα {Ππ4. ΤΊΠΠΟΥ 
ΟΥΘῸ ΠΟΙΉΪΠΙ νδ] 8 οἱ τηᾶρημ5 οἱ Ῥγδθουι5 οβϑί. Τίηηθ οὐϑῸὺ {ΠΠ11|, 

᾿Φοβοῦ τὸν κύριον καὶ φύλασσε τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ" καὶ ἔσῃ δυνα- 
τὸς ἐν πράξει, καὶ ἡ πρᾶξίς σου ἀσύγκριτος ἔσται. Φοβούμενος τὸν 
κύριον, πάντα καλὰ ἐργάσῃ" οὗτός ἐστιν ὁ φόβος, ἃ ὃν δεῖ σε φοβη- 
ϑῆναι" τὸν διάβολον μὴ φοβηϑῆῇς, ὅτι δύναμις ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν, 
οὐδὲ φόβος" ἐν [ δὲ ἡ δύναμις ἢ ἔνδοξος, καὶ φόβος ἐν αὐτῷ. Πᾶς 
γὰρ ὁ δύναμιν ἔχων καὶ φόβον ἔχει᾽ ὁ δὲ μὴ ἔχων δύναμιν ὑπὸ πάν- 
τῶν καταφρονεῖται. 

18) ἐΠην πῸπ οϑί ἴῃ γαΐ., π}Ὶ1 ΠᾶΠ)65 Θ) πθὸ {ἴ01. Ρ. 186. 6 ἐϊηιθηάιι5 φιιῖ- 
ΒΙ ΠΡῸ ΔΙ ΘΠ Π1Π]. ΟἿ ἀοΥὴ: --- υἱυοί. θην 68, Ὑγαί. 

Μαηα. ΥὙ11. 1) ἘδοΙοβἰαϑίοβ 12, 18. 1) Ναην ἴηι γιὸ Ρ. [ἢ ηιιο υϑγὸ ΥὙαί., 
ἀτδθοθ οχίδί Μαπά. ὙΠ. Ἔχοθρίϊβ ῥᾶιιοῖβ Ἰάθηι οἱ ἐὸν ἐπι ἐϊ|0 68: Ρ. ἐ5 οἰΐαηι ἰἷ- 
ἰη Ὠοοίγ. δά Αηίίζοοῃ. π. 7. Ρ. 285. οἵ πηιοηάμι5 οϑεΐ. 
Απίίοοι. μοι. 127. Οἰνς, ΟἸ θα. ΑἸοχ. Βίγομη. 8) οἱ ἐϊιογθηὶ ᾿αδοί μΡ. θίϊαην {ϊηιθηι- 
Ἡ, 12. νυ. 458. ἄτι5 68, γαί. 

2) ἥν οοπίτα [1Ρ. Νί8. οἱ ἱπηρυ. 
πάθη Ῥγδοίθυτηἶβιὶ Η. ὁ. (81 8πα]ο. (ἀρ. Π. 1) ἐϊα5 Ρα!. 

9) ορογαθὶς γαί. 2) φιο Ραὶ. 
4) φιιοηι Ὑαΐ., ἀθὶ οὐ τ Ρ. τ. 9) ορϑταίς ῬΡαὶ]. 
5) ἐξένιις [αἰβθ6 νἱἀθίαν ἴῃ Υγαί, Ναπά, ὙΠ. 1) ᾿ς Ραὶ. 
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Ιαοτῖϑ ; {Πππ|6ηὴ5 ΠΟΙ ηππι, π6 ἰά «υϊάθιη" [ἀοἰδ5. 
γαγὶ γ ] ΘΓ 5 ἢ ἢ ΠΟΥ αἰ 6" 
Τίηθ ἰσιίανῦ ΠΘη), οἱ Ὑἱγ68. 

ΗΕΈΉΜΑΚ ῬΑΘΤΟΗ. Ζ18ΕῈ 1|. ΜΑΝΌΑΤ. ὙΠ]. ΥὙΠ|. (Δ) 

ἘΠῊΝ Βοπαχη 0Ρ6- 
Ομ ηὶ γα] ἀπι5. οἱ ἰηρθηβ δἱ βἰουϊοβιιβ βϑί. 
Εῤ φυϊοαπᾳαθ δὰπὶ τηθίπουϊπί, οπβίο θη 65 

“μ 6115, ΘΟΡΙΠῚ Υἱΐα οϑὲ δριιὰ ΠΟΙ Πτη ; ΠΟῚ ΟἰβίοἀἸΘη ΠπππῚ δῖ 6 1), 
η66 γἱΐα ἴῃ ἱΠ|5 οοἱ, ὦ 

ΜΑΝΌΑΤΟΌΝ ὙΠ]. 

1 οοἰϊπαπάνην 68. ἃ ηιαῖΐο, οἱ {αεϊοηάα ϑοπα. 

(Α), θΙχὶ εἰθὶ,΄ ἰπχαὶξ, 
Ἴ ἀρβιϊηθη α ἀαρΙοχ οϑβί. 
5 ἀπὲ ν 6 ΓῸ ΠΟοη. ἡ ΜαμΙ βία, ἡ 
ορογίοί, αἱ ἃ 4ιθ5. ΠΟῊ.ὗ 

Ιη8410, 6ἱ 50165 ΟΠΊΠΘΠΊ {π5{1{18 1. ἡ 

86, ἃ 4.1} }}115. ἀρδίίπουθ οροτγίοί ζ" 

Α αυϊθυβάδιη οΥρῸ Δρβι που οὗ οροτίοξ, 
ἱπαΠὯ1], ΙΝ 

«Δα! ' ἴα}: 
ἴλοοΓ : ἃ ΡόμῸ ἃιίθμι ἀρβίϊηογο ἰοῦ πο ]!, ες ἴαο 2Ππά. 
ὨΙΘΡΙΒ. ἃ θΌΠΟ, οἱ 0η ἰά [666 γ]5, ΡΘΟΟΔθ 5. 

Ομ4165 ,΄ 
Αὐά!,( 4: {Ττ 

ἀπο ογραίαγαρ ΠΟΙΉΪΩΙ ἀαρ]1665 βαπΐ, οἱ 
ἃ 4α1- 

ἀοιηΐπθ, ἃ {αϊ 15 ΔΒ. ΙΠΘΓΘ 
ὙΤ,ἃ τη8]0 ἀβ5ί1η6, οἱ μοὶ {πὰ 

51 ΘμἸ ἃ 511- 
ΑΡρβίϊηθ 6 ἰρίίαν ἃ οχηηὶ 
ἰπΠ4π8Π},ἦ, πη! σηϊζαΐο 5. βαπΐ 

4} ΔαΠ] ΘΓ Π5, ΘὈΓΙ6- 
ἰἀι 15. οἱ ΘΟΠΙ 55 δ 0] θτ5ὅ π]Δ Πρ ηἶ8, ἃν δϑοὰ Πἰμηΐὰ, ἃ Δα 1 οἱ ἰηΠΟΠ6- 
βίαίθ, ἃ ΒΈΡΘΙΙΔ, ἃ0 ἁΡΠΘοδί0η6, ἃ τηϑπάδοϊο, ἃ ἀθίγδοί θη, ἃ πϑααϊ ἃ 
Πεῖα, ἃ ΓΘΟΟΡἀδίίοΠ6. ᾿πἰαγῖὰ6. οἱ ἃ ἴδπηὰ μ6551Π|ἃ. 
π᾿ αυϊαίπιπι, ἃ 45. ΔΡΒΠ ΘΓ. ορογίοίὶ βουνιῃ ΠΟ]. 
ΔΡΒΓΠΠ616. ΠῸΠ Ῥοίοβί, νίνθυιθ θ60 ποὸῃ ροίοϑί. 
4αθηζἃ ΘΟΡη. Αὐἀΐπο ΘΡΡῸ 8πηΐ τηὰ]ὰ βθααθηία ΠΟΓΊΠΩ, 
[11 βαηΐ ἁάΠο, ἃ 4αθι15 ἃ 5ιΠ6 γ 86. Ορουίοί βϑυνιπη Βο]: 

ἃ [Ἀ150 (ΘΒ. ΠΟ Π10, ἃ ΟἸΡΙΑἰαΐα, ἃ βροΥ Ια, οἱ αυδθοῦπαι 
γιΔΘμΐαν ΘΡΡῸ {ΠῚ ἤᾶθο πιᾶ]ὰ 6556, 

ἈθΠΘραιίοη 6," ἢ 
115 511}1Π184 βαηΐ, 

Ηδθο οηϊπι" 5πηΐ Ορογᾶ 
ΟΠ ΘὨΪΠ] ἃ} ᾿ἰ5 

Αἰἀϊ ππππηῸ, ἰπμ4α1ΐ, οἱ 56- 

οἱ «αυϊάθιη 
ι ἃ ἰατίο, ἃὉ 

Δ ἢ ποῦ --- Εἰ 

ἮΩ δοῦλος οὖν τοῦ κυρίου ἰσχυρός ἐστι καὶ [ἔνδοξος]. “Φοβήϑητι 
οὖν τὸν κύριον καὶ ζήσῃ αὐτῷ, φυλάσσων τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

ΤᾺ ἐγκράτεια διπλῆ ἐστίν. ᾿Επί τινων γὰρ δεῖ σε ἐγκρατεύεσϑαι, 
ἐπί τινων δὲ οὐ δεῖ. 

“1 Χ Ὰ 2 ’ ᾿ Ἁ -» δ. τϑὍοὸἣ ΤΊ Τὸ πονηρὸν ἐγκρατεύεσϑαι καὶ μὴ ποιεῖν αὐτὸ 
Α , 3 ᾿ ,ὕ 3... ἃ μὴ ἐγκρατεύου, ἀλλὰ ποίει αὖτο. 

3 τὸ δὲ ἀγαϑὸν 

ἢ ᾿Εγκρατεύου ἀπὸ πάσης πονηρίας, ἀπὸ μεϑύσματος, ἀνομίας, ἀπὸ 

τροφῆς πονηρᾶς, ἀπὸ ἐδεσμάτων πολλῶν καὶ πολυτελῶν, πλούτου, 

9) Οοαϊοὶ γαΐ. οχοῖαϊ! φιάοηι. 
10) οπῖηι αΐ. 
11) ἡΐαψιιο Ναί. [) εἰν. δα Ἀπ! 00}. ]. ο. 
12) ἐγ! ναί. 

Νίαπά. ὙΠ. 1) φιάα οἐγοαίίοηος Ρ. 
φμοὰ ογοαΐιγαθ ναὶ. Εἰαηὶ Μαῃά. ὙΠ]. 
τηδχίτηᾶἃ 6Χ ρᾶγίθ ἀταθοο ἀαίαν Ποοίν. δά 
ἈπΠΌΘΟἢ. ἢ. 8, πίοι. Ποηη]. 79 

2) οι α φιϊνιδάαηι αὐειϊπονὶ Ναὶ. Με- 
ἀϊαπη δοίϊνο ἢΐο οἱ ᾿ηἴρα Ῥ ΔΘ ΘΓ ΘΠ Ώ]. 

3) γαΐ. οΟΠ]οοαΐ την ὶ Ἰηιιαηι, ΥΩΟΧ 
αὐείϊπονὶ Ὁ. αὐδίϊηογο. 

4) α πιαῖϊο αὐδίμιθ ἰ6 (6 οἱ ποϊϊ τῶ 

Παὐογοὸ θὲ ζαὰὺ {ἰπιὦ δυΐθρ πα ἰπλτ οἱ 
ΘΠ Εἰ π11ΠΔ γ00. ΟΠ] ΡῈΠΟΙΪΒ. ΒῈΡΡ 5115. 

8) Δαϊπηχὶ ἰοὸ δΧχ ἸὩΟΓ6 ΒΟΡΙΡΙΟΣΙ5. Ο. 
Π,412}. γαΐ. [Π1ὸ φυϊάοπι βαθίηάθ ποίθ3. 

Ο) ἰο δοροββὶΐ οχ γαΐ., ἘΠῚ βου ρίμηι 
Αὐνειἤιοῖο ᾿ Ἰθ1 46 μη Ρ δι ]0 ρΡοβί βοίαϑ Ρ. βοΐθϑ. 
(1411. ἐοηϊτοῖ! γαοίος. Απίοομι5. ἐργαζό- 
μένος. (οπἰ δοίαναπι Ομ γπιαΐ Ραὶ, 

1) οπῖηι αΐϊ.. πρὶ ᾿ηγουἰζ1 ορονίοί 
αὐδίδιοτγο. 

9) Αὐμμὶ ἱπᾳιῖ!. Αὖὐ οὑγιοίαιθιυι5. αὖ 
αὐπ ον ἃ οοηυϊυϊὶς ναΐ., ἀδίη ἃ δμρο1- 
ὑϊα αὖ αὐηθφαηίϊα οἱ πιο αίϊο. ἃ ποηιιῖίϊα 
Ποία οἱ ἃ ηιοηιογία ηναϊοηϊαιὶξ. 
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οἱ νίνθβ ῃ80 οἱ ἰὰ οἱ φυϊουπαιθ {{πππ6 }}} ΠΠππ οἱ ργδθοθρία {ΠΠ15 
οαβίοαϊονιί. Νά οἱ Ομμμΐβ ΓΟΡ) παίπγα Προαμ {ἰπποῖ.5 ΗἰΪ οΓσο νἱνθηίΐ 
ἴπ ρογρϑίααμη, αὶ {πηθηΐ {Πππὶ, οἱ ργδθοθρία {ΠΠ|Ππ8 οαβίοάϊνουηί, Ηἰ 
δαΐθιη, {πὶ [πο {ἰπιθπΐ ἤθη, οἱ ριδθοθρία {Π|Ππ|8 πορ]σιπί, ποὴ ογπηὶ 
ἴῃ νἱτα 

[παχρατῦν οστάνυπ.} 

(8) Θιηηῖβ ἰριίαγ ογθαίαγα 6], ἀἰ σα )αΐ 1η1}}}, ἀαρίοχ οϑί; ἢδηὶ οἱ 
ΟΙΏΠΙ5. ΔΒ Θὰ ἀπρ]οχ οί. [Ι͂ἢὴ 4} 548Π| δαΐθπη ΔΒ 1Π6η1ἃ ΠΘΟΘ5ϑδΡἃ 
681, οἵ ἴῃ ααϊθιιβάδπ) ἃ} 5. 1ποὺῖὶ ποη ἀοροί, Εἰ ἀϊχὶ 1Π|: ἀδιηθηβίγα τ ]Πὶ, 
ἀομηῖπα, ἃ 4ποὗ Δρ5ίίπογο ἄθθθδμη, οἱ ἃ 410 ΠῸ5 ἃρβίϊπουα ἄθβθαιῃ. Εὖ 
Αἰχὶξ τηϊῃ]: ἃ τη810 ἃ 5.1η6, οἱ ἃ θΟΠῸ ΠΟΙΪ ἃ 5{1πΠ606. Νὰ «πομηοάο 8ὶ 
ἃ θόποὸ δοία (6 ἃ βίο γῖ5, Δα! οἴη δάτη {15,7 5160 οἴη ἃ 1η8}15 ΓΟΡᾺ8 
ΔΡ5ΕΙΠΊΘΓ 15, [5 0Π{Π8}} ΤΡ Π Δ) ΟΡΘΓΔΓΙ5, οἱ γαίῃ ΘΟΠΒΘΠΌΘΡΙ5. ΑΡΒιη6 
ΘΙΓΟῸ ἃ ΟΠΊΠΪ τη8]0, οἱ ἰὰ «ιοά Βομπ οδὲ ἃρθ. Εἰ ἀἰχὶ 111: 488165 βυηί 
ἀοιαϊηθ ΠΟ(.Ι 86 ἰδίδθ, ἃ 4] 115 16 ἀρδίπονο ἀθθ6ο ὁ Απάὶ, ᾿Π41|: ἀρ 5.1η6 
ἃ δά] 6010, ἃ0 ΘυὈγΙοἰαΐθ, ἃ) 1π|π|5{Π{14, ἃ 46} 115 Ρ] ΓΙ Π15. οἵ ἸΧΌΓΙ 518, 
οὐ ΘΟΙΠΠΊΘ55Δ ΠΟ ΠΙθ15. ΠΏ}Π115, ΡΥΔΘαθΠἀΔη{1|ἃ ΟΘη5115, ἃ ϑαρουνδοιὰ Θχα]- 
ἰαίϊοπα οἱ ἃ ὁομῃβοίθηϊα τη8]1ἃ, ἃ ργοΐαη ἃ βαρ θηίαὗ οἱ ἃ ΘΒ ΒΙ0Π8 
ΒῈΡΟΙθῖαΘ, ἃ ᾿ηΘ Πάδοϊ0 οἱ ἃ ἀθίγδοι ὁπ 6, ἃ}) ΠΥΡΟΟΓΙΒΙ οἱ ἃ|)} ΟἸΠΠΪ ΠΠΘΙΠ]ΟΙΙἃ 
1ηΔ} 1186, 564 οἱ ἃ0 ΟἸΠΩΪ Ὀ]ΔΒΡΠ Θὰ, 6 [Ὠ]αίΟηΠ6 ἃι6 Π}]Ώ [Π]ΠΓΙΔΓΕΠῚ 

ΠΊΘΠΊΟΙ 6586 ΠΟΙΪ, πιὰ] 6 ἀἰ οἰ ΟΠ 6 ΠῚ Π6 56 560 115. Ηδθ δαίΐίθμι πιὰ] ορογδαῖ 
ἴῃ ψιΐα ΠΟΙ ΠαπῚ ΘΟ ΠΟΙ 5. ΟἸΠΏΠΙΠ 81ηΐ. ΑΒ ΠΙῚ5 ΘΓσῸ Δ[ βίη 6 Γ6 56 
ἀθθοὶ βϑῦνιβ Π6ὶ, {πο η πη {π| 80 1ΠΠ15 ΠῸΠ ΔΌΒΕ ΠΟΙ, τίνοσ Π60 ΠΟὴ 
Ροΐθογιί. Αὐάϊ, ᾿η4ὰ1ΐ, οἱ βοααθηΐα. ἕπᾶθ 5ιηΐ, ᾿η4πᾶ1η, δάμιιο ἀοιμίηθ ἴ 
ΕΓ ἀϊχιῦ τὰῖπὶ: δάμιιο 4|1ὰ τημ]α δυηΐ, ἃ 4015 ΟἸΠΠΙ 5 56 Γνὰ5 Β6ὶ 
ΔΟδίηογΘ ἀσδρθαΐ: π6 ἰυγίππι ἴδοϊαί, ηΠ6 ἃρηθροῖ, π6 ἰδβι πη ΟΠ [5 Ό 1 
ἀϊοαῖ, π6 ΔΙ. ΘΠ ΘΟΠΟΙρΡΙΒοδΐ, η6 [65 ἱὰΓρΡ65 δάδιηθί, π6 {Ππ4δΐ ΠΟΙΏ]Π68, 
6 5ἰηΐ β]ουιοϑὶ Π6 81ηὉ ΒΈΡΘΓΡΙ, οἱ {πᾶ6 οἴη ἢἶ8 51:Π11}1ἃ βαηΐ. Ηδθο 
ΠΟ Ρυΐαβ τη]ὰ 6556 7 ̓Ιη4π||. Εἰ ἃἰΐ τϊῃ: ΠΧ 6. ἱπίᾳιᾶ ἢᾶθΟ 56 ΥΥΪ5 

καυχήσεως, ὑψηλοφροσύνης καὶ ὑπερηφανίας, καὶ ψεύδους, καὶ καταλα- 
λιᾶς, καὶ ὑποκρίσεως, καὶ μνησικακίας, καὶ πάσης βλασφημίας. Ταῦτα 
τὰ ἔργα πονηρά ἐστι τῇ ζωῇ τῶν ἀνϑρώπων. Τούτων οὖν τῶν ἔργων 
δεῖ ἐγκρατεύεσϑαι τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ. Ὃ γὰρ μὴ ἐγκρατευόμενος 
τούτων οὐ δύναται ζῆσαι τῷ Θεῷ. "Ἄκουε δὲ καὶ τὰ ἀκόλουϑα τούτων. 
--- Καὶ πολλά εἶσιν, ἀφ᾽ ὧν δεῖ τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ ἐγκρατεύεσϑαι. 
κλοπὴ, ψεῦδος, ἀποστέρησις, ψευδομαρτυρία, πλεονεξία, ἀλαξονεία, καὶ 
ὅσα τούτοις ὕμοιαα Εἰ οὖν δοκεῖ σοι πονηρὰ εἶναν ταῦτα; --- Καὶ 

9) οηΐηι οἵη. γαΐ., 4111 ἀηπθοί ὁροῦα 
οπλλυ αν ἐηϊιϊαίμηι. ΝΑ του τη ἤαοὺ ΘΉ Ή,, 
οηνῖα ϑμη: ρον τπὶφι αἰιιηι. 

10) ἐπ μὲβ Ρν. αὖ 115 Ὑαΐ. 
11) 5΄᾽. ἀραϊ εχ γαΐί. Αραά (οἱ. ΕἸ 

φυΐάθην ἠνμΐία διηΐ αὐϊπιο, ἃ φιῖθι5 αὖ- 
δίϊηονο ἀἰοὐὺοί 5θγυι8 ])οϊ. 

9) νἱέαηι Ῥα!. 

Ναπα. ὙΠ]. 1) φιΐά ρ. α ψιο, ἀεὶπ 
α φιϊὰ ν. α ηιο Ραᾳ]. 

2) αγηλ5 Ρα].. ᾿ΐθιη ἤνάφηα Ρ. πιαφηαηι. 
9) βαρϊοηίίαο Ῥᾷ]. Αἀϊθοίίνιμη. ρ70- 

ἐιώνάτι5 ἢ. 1. Ἰά θη οϑί δὸ ἐπηιηιθηδι5, 1η}10- 
αἴόιι5 αἱ ΠΡ68 ἴῃ ϑα]ιβί. ορίβί. ΜΠ. 

12) απογαϊΐοηε 501. γαΐ., ἴππὶ ἢν 5 Ρ. 118. 
13) 6586 ηιαΐϊα Υαΐ. 

2) ΟἸμΐδὶ νόου. 
ποπ σμδίυαϊί, ἀὰ86 
ΟΟοαΣΓαηΐ ρΡοϑβί ἐηιοί. 

864 γγαθοοθρία εἰ {15 
ἰπ ῥα]. Ῥγδθροϑβίβγο 

δα Αὐβᾶο. Ομρίαο ργοζιηάα ἐπιρονὶ οἱ εἰϊ- 
υἱξϊαγιηι; ν6] αγοαηλι5, ἱρποίιιδ, 4π0 υἱἱ- 
[λην Ουϊδᾶι. ἀθο]απι. 1Υ̓́, 17. δοογοία οἱ 
ρηοξμπαάα αν ἱ. 6. αἰνίμαηάϊ, ΒαΙ οἰ δη αὶ. 

4) παθρ αμίθηι ἡναΐθ ορθῦ6 Ῥαὶ. 
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φυϊάοπηῖ να]άθ. πηᾶ]ὰ βιηΐ 560 ν 18. Πεὶ. ---- ΑΒ 5 ΘΥΡῸ οπηηῖθιι5 ἀθθοΐ 56" 
ΔρβίϊπογΘ βϑύνιβ 6. Αθδίϊηθ ἰθ᾽ἦ ουσὸ ἃ} ομππίθι5 Πἰ5, αἱ νἱνὰβ 60, 
οἱ βου! αν 5. οὐπη ΔΌΒΕΠΘη 05. Α ἀαθ5 οΡσο  ἀοθοὰβ ἀρβίϊπογο, {{Π|8 
5πηΐ. Α 4υΐθιι5 δαί πηἦ ἡ ΠΟ ἀθθθὰ5 (6 Δρβίί ποθ, αι]. ΑΙ οπηηίθιι5 ΒΟη θ᾽ 
ΟΡΘΡΙΡ5. ΠῸ]1 16. ἀδιίηθγο, 584 ἴδ 184. Απάϊ, ἰη αι, υἱρ αἴθ ὈΟΠΟΓΌΙ 
ΟΡΟΓαμῚ, απὰρ ἀθ)685 ΟΡΘΓΑΓΙ, τι βαϊγιι5 6586 ΡΟ5515. ΡΥΠΏῸΠ ΟΠΊΠΪ ΠῚ 
οϑἱ Πάθϑ, {{π|0Ὸ0Γ ΠΟΙΏΪΠ]., ΟΡ [5 ΘΟΠΟΟΙαΪὰ, ἁΘαυμίᾶ8, γΟΓΙίᾶ5, ραίθηΐ]ἃ, 
οαϑ.Π|ἃ5. [15 ΠΪΠ1] οϑί πηθ] 5 ἴῃ υἱία ποιμίπαπη (αὶ πᾶθο οπδβίοαϊογηΐ 
αἱ ἰϑοθγιηΐ ἴῃ νἱΐαὰ σᾶ. 6ιπ 46 ΠΟΙΠὶ 5οαπθηΐἃ ἃἀϊ. ΥὙιάαϊ5 δάτη! η]85- 
ἀγάγθ, ΟΥΡΠΔΠΟΒ. οἵ ῬΔΌΡΘΓΘΒ. ΠΟῊ ἀθδρίοοΓο, οἱ 5605 Π6ὶ 6οχ προρϑϑβιίίδΐθ 
ΓΘΑΙΠΊΘΓΘ, ΒΟΒρ ΙΔ ]6πὶ 6556. (Ποβρί(] 1 6 5 Θηΐμ ἱπν θη 1} ΔΙ {πᾶ πάο ἔγαοία5 
βοηα5), πο" σοπίγδαϊοογο ; (αϊθίαπη 6556, ΠαμΠ]Ππηπ  ΠοΥὶ ΟΠΙΠΙ ΠῚ 
ΠΟΙ ΠΠΠῚ, ΠΠΔΙΟΓῸ5. Πδίι ΘΟΪΘΓΟ, βίαάθγα ἰπβι 186," Ὁ Γγαϊθγη αἴθ ΘΟΠ56Γ- 
γΓ6, ΘΟΠΐαΠ]6] 15. 5 ΠῸΓΓΘ, ΘΠ ΙΔ] Π]6 ΠῚ 6556, ἰᾶρ505 ἃ 46 Π0ἢ ῬΓΟΙΪΘΘΙΟ, 
564 ΔΟα4αΔηΪΠ65 ἴδοογο, ροοοδηΐθα ΔΟΙΠΟΠΘΓΘ, ἀθθ]ογο5. ΠῸΠ ΡΓΘΠΊΘΓΕ, δἱ 
δὶ 4πᾶ 115. 51Π}}Π4 βιηΐ. Ὑ᾽άθηίαν. {01 Ππᾶθὸ 6556 θοπᾶ, δῃ ποη ς΄ ,Θυϊά 
ΘΠἶπὶ ΤΠ] 15 δ5ΐ,, ἰῃ48Π|, οΥ 5 ἰβι15 1. Ὑῖνα ογρο, ἱπαᾳαϊΐ, (ἴῃ. Πὲ5 
Ἰηδηαί 5, οἱ ΠΟῸ]Ϊ ἃ} δἷβ γθοθάβγβ. "5 851 δῃηϊπὶ οὐβίοάθυῖβ ἤᾶθο ΟἸηηΪἃ 
τηδηἀαΐα, νἱνθα Π60:; δ ὁπιη65, 4αἱ οιβίοάϊογιηΐ πᾶθο τηδηἀαΐα, νἱνοπὶ Π 60.“ ἢ 

ΜΑΝΌΑΤΟΜΝ ΙΧ, 

Ροερίμ απ α 260 αϑδϑίαιο οἱ βῖθπιο μαρϑδιὶίαϊίοηο. 

ἴ0116 ἃ ἰ6 ἀπθιίαίοπθπ, οἱ πἰ 81} οπηϊ ποῖ 
ΔΙ ψυϊά ἃ Ποιηίηο, πὸ ἀϊοᾶ5 ἰηίγα 6: 40 τπηοάο νου 

(Α) "Πογαμα ἀϊχὶς τ ]Π]: 
ἀυθιῖ65. Ροίθηβἢ 

λίαν πονηρὰ τοῖς δούλοις. τοῦ Θεοῦ. -- ᾿Εγκράτευσαι οὖν ἀπὸ πάντων, 
ἵνα ζήσῃς τῷ Θεῷ, καὶ ἐγγραφήσῃ μετὰ τῶν ἐγκρατευομένων. Ὃ μὲν 
οὖν δεῖ ἐγκρατεύεσϑαι, ταῦτά ἐστιν. “4 δὲ δεῖ σε μὴ ἐγκρατεύεσϑαι, 
ἀλλὰ ποιεῖν, ἄκουε" πάντων πρῶτον πίστις, φόβος κυρίου, ὁμόνοια, 
ἀγάπη, ῥήματα δικαιοσύνης, ἀλήϑεια, ὑπομονή" τούτων ἀγαϑώτερον 
οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ ζωῇ τῶν ἀνθρώπων᾽ ταῦτα ἐάν τις φυλάσσει,. καὶ 
μὴ ̓ἐγκρατεύεται ᾿ἀπ᾿ αὐτῶν, μακάριός ἐστιν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. Εἶτα 
τούτων τὰ ἀκόλουϑα ἄκουε" χήραις ὑπηρετεῖν, καὶ ὀρφανοὺς ὑστερου- 
μένους ἐπισκέπτεσϑαι, ἐξ ἀνάγκης λυτρώσασϑαι τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ, 
φιλόξενον εἶναι (ἐν γὰρ τῇ φιλοξενίῳ εὑρίσκεται ἀγαϑοποίησις)" ἡσύ- 
χιον εἶναι, ἐνδεέστερον γενέσϑαι, πάντα ἄνϑρωπον πρεσβύτην σέβεσϑαι, 

14) ϑοΥρ51: ΕἸ φιΐάρθηιν ὁ. αϊΐ. οἱ δ}. 20) πον Ναὶ... ἰὰπὰ ἀθὸ φιὶ οἰδίο- 
δ. Ρ. Εαφιΐάοην ναΐϊρ. 

15) 86 δοροββὶΐ οχ Ὑαί. 
10) 6 δάϊιηχὶ ὁ. γαΐ.., ἀ}ΠΤλῪ μέ δονὶ- 

ὑαγὶβ Ῥ. 50) 1} )}8, Τῇ 10 μέ υἷνας Π)60 
ΟΠΉΪ550. 

117) δγ50 ὭΘΠ 6ϑί ἴῃ αΐ., ρᾶμ!ο Ροϑί 
μθὸ Ῥ. τα. 

18) ατἰοηι Ομ]. γαΐ., ὃχ 4πὸ Δάα αὶ 
51. Ὅ82 

19) δοπὶς 465. ἴῃ Ὑαΐ., 4] Ργδορεὶΐ 
ἰ6 δηΐθ αὐδίϊηογε ο. 854. γᾶν θἰαΐθ οἱ Ρ. 866. 

αἸολὶ! οἱ Γροονὶξ ἦν, υἱία ξια. 
21) ὧν ποβριο Ρ. ποβριαϊίαίο,. αὶ. 
22) ποὶϊὶ Ὑαί. 
23) πιιηνλἰϊογθηι Υ αἱ. ---- Υϑίιι5. ΤΊ ΘΡΡΤῸΒ 

[οὐἵο Ἰορῖ!: ἐνδεέστερον γενέσϑαι πάν- 
των ἀνθρώπων. 516 οἱ Αμεϊοοιβ. ΑΠΤΘΥ 
Ρβοιάο- Αἰ μδηᾶβιιβ. (αἱ. 

24) ἐιιδιϊαην Ναῖ., τοὸχ απϊηϊοαιιηὶ 
-- ανϊηιοιιοδ Ὁ. αθαιαηϊηιοηι ---- αθηια- 
μϊηιος, οἱ πιοηογ Ὁ. αὐηιοποῦο, Ἐχ Ἐδἢ, 
51. οἱ Οοαά. Ρα]. γαϊ., Φ.ΟΤΕΠΙ ἀΐΘΓ 8 
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Πδὶ ϑιηῖ. ΑΡ [ἰ8. ΟΥΘῸ ΟἸΏΠΙ 5 ΔΌΒ ΟΡ ἀοΡοηΐ, «αἱ Π60. βϑυνίπηΐ. 
ΑΒ ΒΕΠ6 ΘΡΘῸ ἃ) 818. 1815, τὰἱ νἱνὰβ Π60 οἱ βου! θαΓ 5. ἴῃ ΠΠΘΓῸ ΘΟΓΆΠΠΗ, 
4υΐ ἃ} ᾿ρ515. ἀρϑππθυῖηῖ. Ηδθο βιιηΐ, ἰπἰ φαΐ, αὶ θ᾽ σάγογα ἀθθθᾶς, οἱ 
4ὰθ ἅσοῦθ ἀθθθαβ. ἘΠῚ δαΐθμη θΟΠῚ Οριι8 [ἀθγϊῖ, ΠΟΙ ἴπρογο, βοὰ 
ἃσα {Ππ4. Ἐλ ἀἰχὶ 11: ἀοπηῖπα, οἱ ἀθ [ἰ5,7 {πᾶ6 θοπὰ βηΐ, θχροπθ τῃἱπιΐ, 
αὐ ἴῃ 1115 γίνη} οἱ βϑυνίδ πη) οἷβ, δἱ ροβϑ ἃσθηἋο 6ἃ βαϊναβ 6586. Απαὶ, 
᾿π απ, οἱ ΘΟΡΠη, αὶ θΟΩΪ δπηΐ δοίπ5, 4π||}115. αἰ δίϊπουο ἤθη ἄδῃθᾶ5, 568 
58 1}|ἃΔ. ἔβί δυΐθιη ἃηΐα οἴῆπμθ ἤάθβ, {πὸ Π6ὶ, οἂγίἰᾶ5, οοποογάϊα, 
γΟ 1} ΠΙΒ{Π{1|86, ΔΠΊΟΙ ϑδηοίιι5, νου 5 οἱ ραϊθηιία : 15. ΤΠ6]Ππ|5 ΗΠ] οϑί 
ἴῃ νἱΐα Ποιηϊηιη. ἢδθο 4 οαβίοα! τ οἱ ΠῸη ἃ 5ἰϊηπου ἃ} οἷ, μ6ἃ- 
{5518} γ᾽ πη] ἃσὶί. Εἰ ᾿ἰογη Αἰχ!ί τ}: ἃπάϊ οἰϊὰ πη 5156 αθηίἃ 
ΒΟΡΙ :ἶ ν᾽ ἀ]5. τ ΠἰβίΓΓΘ, ΟΥ̓Δ ΠΪβ οἱ ΘρΘη 1158 ΒΘΟΘΌΡΓΟΓΟ, 46 ηθ6θ658,- 
(Δ Π0τ15 ΤΘΟΠΏΘΡΘ 56 ν 05 [)6], ΠΙΟΘρ [416 η} 6586 (ρΓΟρΡίου ΠοΟΒΡ Πα] ΘΠ 

ἰηνθηϊαν ΒοπΘίδοιμἀϊ οΟ08510), ΠΘΙΠΙΪΙ Δάν ΒΑΓ ΠῚ 6588, (αϊθίαμη 6558, 
Βα! ΠΠΠΟΥΘΙῚ 6586 ΠΟΙΆΪΏΪ 115, ΠΔίΟΓ65. Πδΐι ΓΘΥΘΠΘΓΑΓΙ, ΘΧΘΓΟΘΡ ἰπι5{{{| 81], 
ἐγαίθυ ηἰἰαΐθιη οί 1176, ΤΠ] ΠΓΙΔΠῚ ἴθ ΓΘ, ΔΘ [Δ] Π] 6 ΠῚ 6558, ΔΠΪΠ)0 ἰΔ ΠΟΥ Δηΐ6 5 
ῬΓΘΟΙ 15. ΘΙΊΡΘΓΘ, γοχαΐίοβ ἰη ἢΠάθ Πδὶ ΠῸΠ ΒρΡΘΥΠΘΓΘ, 564. εἴπ νἱδη γροίδιη 
ΓΟνΟΟΔΓΘ δἰ 6085 ΔΟα.ΔΗ 65 ἴδοθγθ, ρθοοδηΐθθ ΘΟΥΡΙΡΘΓΘ, ἅ6Γ6 ἅ]16Π0 
ΟΡΡΓΘ5505 ΠΟῚ 6586, Οἱ 81 4ἃ ΠῚ5 51Π}1{1Δ 5πηΐ οἵ {01 ΒΟ πὰ 6556. ν᾽ θη}, 
ἃσ8 1|ἃ. ΕΓ Αἰχὶ δ᾽: ἀοιηΐϊπθ, αυ4 ἁπίθιη. 1Ώ6]1π8 1118 ᾿ΠΥΘΗΪΡῚ Ροίσθϑί ἐ 
γῖνο δΡρῸ, 1π64αϊΐ, [ἢ Οἷ5, οἱ ΠΟΪ1 ἃ ἰρ515 ἃρβί πο 6, δ1᾽5 [46 οπβίοα! 
πος ρτγαθοθρίιμῃ, αἱ ἰὰά «ποὰ ΠΒομηπη οϑί ἴδοϊαβ, δἰ ἃ0 60 40 1ηΔ] ΠῚ 
οϑὲ (6 Διί ηθἃ5, οἱ νἱνὰβ ἢ60 οἱ ἰὰᾳ οἱ οδδίθυι, πὶ ἤδ6ὸ οἰδιο ἸοΡΙηΐ. 

[μπανρᾶτὺν κονῦν.] 

(Β) ΑΙΔ τ]Πὶ ᾿ἰογ απ : Ὑἱ6, π6 Ποίτι5. 515, Π60 ὨΠΠΠΠΔΠ1 1η 615, 480 
ἃ 60 ροία5, ᾿ποοῃϑβίδηι οἱ ἀπρ! οἱ ἃπῖμη0. ἔθ γῖ8, π6Ὸ ἂρ ἴθ᾽ ἃρϑ[Πηᾶ- 

ἀσκεῖν δικαιοσύνην, ἀδελφότητα συντηρεῖν, ὕβοιν ὑποφέρειν, μακρόϑυμον 
εἶναι, ἀμνησίκακπον, κάμνοντας τῇ ψυχῇ σσαρακαλεῖν, ἐσχανδαλισμένους 
ἀπὸ τῆς πίστεως μὴ ἀποβαλέσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπιστρέφειν καὶ ἐνθύμους πονεῖν, 
ἁμαρτάνοντας, νουϑετεῖν, χρεώστας μὴ ϑλίβειν, ἐνδεεῖς. μὴ λυπεῖν, καὶ 
ὅσα τούτοις, ὅμοιά ἐστιν. 4οκεῖ σοι ταῦτα ἀγαθὰ εἶναι; --- Τί γὰρ 
δύναται τούτων ἀγαϑώτερον εἶναι: -- Γύμναζε σεαυτὸν ἐν τούτοις, 
καὶ μὴ ἐγκρατεύου πάντων, καὶ ξήσῃ τῷ Θεῷ. 

ἾΖρον ἀπὸ σοῦ τὴν διψυχίαν, καὶ “μηδενὸς ὕλως διψυχήσῃς, αἰτή- 
σασϑαι παρὰ τοῦ Θεοῦ, λέγων ἐν σεαυτῷ, ὅτι πῶς δυνήσομαι αἰτήσασϑαι 

Ροϑβίιηοαο ἐνὴ5 Ρ. 115, δοοθϑδὶΐ ἴῃ {πὸ μην. ἀγδθῖιϑ 1 ἴη 5ΡΙο. Ραίν.. 1. Ρ. 903. 101 αἰ τὶ 

25) Πογιη, υθ61 "ογν Ρ. Ἰηιναηι, υθΥὺϊ 5 ἄρον σεαυτοῦ εἰ μηδὲν ὅλως. 
ἐςἰὶς5 ναί. 2) ροίοηῃς οταΐ ἰπ γαί. 

9) φιονίαηι χιοηιοίο Ῥ. φιιοηιοάο ὑ6}0 
20) Υὲυθ 6γ00 ὧν ἰοὺ μιαημίαία εἰ ποἰὶ γα “αἱ ἀροίρθγθ Ῥ. οὐίἑπογο. 

αὖ 5 γϑοοίογ6 Υαί. 5) φιαο αὶ. 

21) Οἴν. Μαπά. ὅ, 2 οχίι. 6) δογῆν Ὁ. 46 15 Ῥα].. τοχ σρθη- 
ἄτην Ρ. αφοπίο. 

Ναμά. ΙΧ. 1) 6ζῳ ἰοίο Ῥ. οηιηίνο γαί. 1) παγιηι Ῥα]., Ροβίθα ροσοαηίθ δὲ Ρ. 
ἀταθοιη Μαπάα. ΙΧ. ἰοχίπιπη μὰ) 65 Ποοίγ. ρουοαηίο58, ἔ 
δα Απίοοῖ. ἢ. 9. Ρ. 2506. οἱ Απίίοοῃ. ΜΝαπά. ΙΧ. 1) [ἰὰ δχριϊοο (οάϊοὶβ 
Πομη. 85. Ργδοίθγθα ἰγαρτηθηΐίπθμῃη Θαἰἀϊ{ Ρᾷ]. 5ἰβ] τη αΡΤΟ. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 90 
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ΡΒ. ἈΠ αα]ἀ Ροίογα ἃ Ὠοιη!η0, οἱ Οὔ ΙΠ6 6, ΟἸΙΠῚ 51Π| ΡΘοΟδίον ἴδῃ ΟΓ ΠΤ 
πη] υσ ἴῃ Πομηΐηππηι ὁ ΝΟ Ποοἦ οορσίίατο, 56 οχ ἰοἰϊβ ρῬγάΘοΟΥ ἢ 15. ο0η- 
γογίοσο δά Βοιηϊηπη. Ρρίθ βἰπθ ἀιθιίαϊοπθ, οἵ 50165 τηἸ5 ΟἹ ΟΟΓ τη 
ΠοΙηΐηὶ, {πο ἀ ποθὴ ἴθ ἀργοὶ ηφαθί, θὰ ροίϊοηθὴὴ δηϊπηὰδ ἴδ Δ πη} ]6 011. 
Νοη οϑὲ θῃπὶ 6115 βοΐ ΠΟΠΏΪΠ65 ΠΙΘΠΊΟΓΘΒ 1 Ι ΔΓΌΙΗ ; 564 65ΐ ΠΩΠΙΘΙΠΟΥ 

ἰπ δ ἀΓα., οἱ μηἰβθυθία. Πριηθηι 5]. ΕΓΡῸ μι Ποὰ ΘΟΥ ἰπππὶ ἢ 
ΟΠ 115. ΥἹ1Π15. Πα]5 566 α}}, οἱ Οὔ δοῦν ργδοάϊοία νοῦθὰ {ΠῚ ἃ Π60 ἀαία, 
οἱ δύοὶρίθϑ. ομηηϊὰ θοηᾶ, 4πὰθ ροίϊ5, οἱ δχΐ ΟἸΠΏΪθι5. ΡΘΕ ΓΟ θι15. ἰπ}8 
ὨΪΠ11 ἀδογ {01, 51 δἰπθ ἀυθιζαιΙοπθ μοίϊθτὶβ ἃ Ποιμημο. ὃ Οαΐ ΘΓΡΡῸ 
[8165 ΠΟ 5πηΐ, Ομμηΐη0. ΠΪΠ1] ἱπηροίγδηΐ δου, 4π86 ροίπῃ ἢ Νά 48] 
ΡΙΘπὶ ϑαηΐ ἢΠάε,᾿ Ὁ οἠηπία ροίαπί Πάθηΐο5, δἱ δοοϊρί πηι ἃ Ποιηΐηο, 4αἰὰ 51Π6 
ἀμ ιαιῖοπα Ροίαμί. ΟἸηη]5. ΘηΪπ ἀμ] Δη5 ἤοπΟ, 5ϊ ποηἢ ΡΟΒΠΙ ΘΠ [ἃ 
δσογιί, αἰ Πο116 Π6Ὸ νἱνοῖ. ἔΡαοα ΘΥΡῸ ΘΟ ἰπππη ἃ ἀμ αίίοπα, οἱ. 
᾿πάπο Πάρι, οἱ ογθάβ ἢθο:; οἵ οἵηηίϊᾶ, {πᾶ ρθί 6 Γ 15, δοοὶρίθ5. 88 5 
Ρθίαβ ΔΙ Φαδπο ΡΘΕ ΟΠ 6 ΠῚ, οἵ ΠῸὴ ΔροΙρία5, ΠΟΙ ἀπθιίαγα, «πἰὰἃ ποη 
οἰἰοὗ ἢ ἀροθροῦὶα ρθε Ἰοπθ πὶ δηϊμηὰθ ἰᾳᾶ6. ΒΟΓΒΙἰΔης ΘΗΪΠ ΡΓΟΡΙΟΡ [6Π|- 
Ρίδι 9 Π 61), ἃ ΡΓῸ ρθοθαίο πο, φιοά ἴὰ ἰσποῦᾶβ, ἰἀγάἰ5 ἀσοὶ ρ 65. ροι- 
ΠΠΟΠΘΠῚ ἰπᾶπη. δ6ὰ χὰ ΠΟΙ ἀδβίπου ρϑίθπεάο μοί πη 6 πὶ δηϊπηὰ8 ἰπᾶθ, οἱ 
ΔΟΟΙρίθ5. δὶ διαΐθιη οοϑϑανουβ ἡ ροίθηάο, ἀθ (6 {ιθυαῦὶβ, ποῦ ἄθ ἢθο, 
4ὰ0ἃ ποη ἀδιοειῦ {{0|. ΥἹάθ. δῦρὸ ἀμπθι αι οπθ πὶ πᾶπο, 4αδιηἷ ΡοΡποἰοϑὰ 
510 οἱ βᾶθυα, οἱ μλ]05 ΓδάϊοΙ5 ονϑὶ αὶ ἃ Πάθ, οἰϊᾶη να]άθ ἤΠάθ]θβ οἱ 
Πγπιο5. Εἰθηΐπὶ ἰὰθο ἀπ ]ϊαίο ΠΙΪὰ οϑὶ ἀϊαθ) 011, δἱ νὰ]46 πα 8 Ὁ ἀρ 
ΟΠ 5ΟΡΥ 5." Βοὶ. Τ Οοπίθιηρμηο οὐ θῸ ἀυνιἡμεετον οἱ ἀοπλπθ Γὶ5 {ΠΠπ|5᾿} 

παρὰ τοῦ κυρίου [καὶ] λαβεῖν, ἡμαρτηκὼς τοσαῦτα εἰς αὐτόν ; Μὴ 
διαλογίζου ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐξ ὅλης καρδίας σου , ἐπίστρεψον πρὸς κύριον, 
καὶ αἰτοῦ παρ᾽ αὐτοῦ ἀδιστάκτως, καὶ γνώσῃ τὴν πολυευσπλαγχνίαν 
αὐτοῦ, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλείπῃ, ἀλλὰ τὸ αἴτημα τῆς ψυχῆς σου πλη- 
φοφορήσει. Οὐκ ἔστι γὰρ ὁ Θεὸς ὡς οἵ ἄνϑρωποι. μνησικακοῦντες, 

- ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀμνησίκακός ἐστι καὶ σπλαγχνίξεται ἐπὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ. 
Σὺ οὖν καϑάρισον τὴν καρδίαν σου ἀπὸ πάντων τῶν ματαίων. τούτων, 
καὶ τῶν προειρημένων σοι ῥημάτων, καὶ αἰτοῦ παρὰ τοῦ κυρίου, καὶ 
λήψῃ, καὶ ἀπὸ πάντων τῶν αἰτημάτων σου ἀστέρητος ἔσῃ, ἐὰν ἄδι- 
στάκτως αἰτήσεις. ᾿Εὰν δὲ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, οὐδὲν οὐ «μὴ 
λήψῃ τῶν αἰτημάτων σου. Οἱ γὰρ διστάζοντες εἰς τὸν Θεὸν, οὗτοί 
εἶσιν ὡς δίψυχοι, καὶ οὐδὲν ὅλως λαμβάνουσι τῶν αἰτημάτων αὐτῶν. 
Οἱ δὲ ὁλοτελεῖς ὄντες ἐν τῇ πίστει πάντα αἰτοῦνται, πεπουϑότες ἐπὶ 
τὸν Θεὸν, καὶ λαμβάνουσιν, ὃ ὅτι ἀδιστάκτως αἰτοῦνται, μηδὲν δυψυχοῦντες. 
Πᾶς γὰρ δίψυχος ἀνὴρ, ἐὰν μὴ μετανοήσει, δυσκόλως σωϑήσεται. 

4) ποὺ οἵη. Υγαί. δ, τὰ Π6 οἠνηΐα μοίηΐ βαάθηϊος δα ἰοίο 
Ὁ) φιῖα [6 ποῖ Ρ. χιοά βοπ ἰὸ αΐ., ηϊμὶ! ἱμιροίνα! οᾳ; ρμοιίἱ{ϊοηῖϑιις. ϑιιὶς. 

ἀοἰη τορίοὐϊ! ρΡ. αὐϊηιρίοὐϊ!. 10) ἐπ ἤάο ναὶ. 
6) πιθηιοῦθ 5 ἠϊαϊογηι, 50 ἰηιΠ]ΟΉΙΟΥ 11) δυδ Ῥ». δὲ ποὴ γαῖ. 

να] ΟΊ εν) οἱ ἡ γ 6 1} Πημιοιίο 80. Καί. 12) φιιοὰ εἰΐο ποι, γαϊ. 
4) οἱ οὐ Ρ. ὁ“ γαῖ. Οἴν. Μαίί. 7, 11. 18) αὐοϊρίας γαΐ. 

21, 22. ΟτἸδροὶβ τηᾶρὶβ σοηγοηϊί γοιϑίο 14) ἐοςϑδαυονγιϊ5 γαΐ., ἀοἰη δ. φιογογὶς 
Οοαϊοῖς Ραὶ. Ρ- ψιιογανῖδ. 

8) 460 ΥὙαὶϊ. 15) φιῖα Ναΐ., ἈΠῚ δε, οἱ εἱΐ ῥ. εἱΐ οἱ, 
9) Ιναηρτιιοΐ γαῖ. Ουΐ 6᾽90 ἰαἰος ποὶ ἀοίῃ οἱ Ρ. οἰϊαηι. 
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νΟΓ5, ἀαριηδάϊηο {πΠ| Ρ05515. ΔΙ 4814 μοίογα ἃπΐ πηροίγαγο, οαπὶ ἴδῃ τη} 1ἃ 
ΡῬθοοάν "15. ΝΟΙῚ αυϊάθπη πᾶθο ΟΟρΡΊ Δ 6, 564 οχ ἰοίο δηΐπηο δά ΠΟΙ ΠῚ 
ἴα τονυουίουο, οἱ τόσα {ΠπΠ| 51η6 ᾿δρδίζαϊοπα οἱ ἀ6} 6 αἰ0Π6, οἱ 5ἰδί! πη 
ΟΟρΠΟΒΟ05" τη] πὶ ΒΟ ΡΙ ΟΟΥ ἀἰὰπη {Π|π|8, 4ποπιοάο (6 πΠῸΠ ΘΟμἰομΙρηϊΐ, 
50 δηϊηδθ ἰᾳδα (65:6 Υ1π] ΠΡ ]6ῖ. ΝΟ οϑὲ θη ἤθιι5 ΠΟΙΊΙ ΠΡ τι5 
511Ὲ1Π|5,. {αἰ ᾿π ΓΙ ΤΠ ΠΠΘΠΊΟΙ 65. 81ηΐ, 564 ἰρ886 ΘΧΟΓΔΒΙ]Π15. οδὲ [61] τηῖ86- 
ΓΟΙῸ ΟΡΟΡΙ 5810. ὕπαθ ἰτπ ᾿ἅπΠ| τη 4ὰ ΔΗΪΠΙΔΠῚ ἔπη 8) ΟΙΏΠΙΡι5 νη (ἃ- 
ἘΠΡι5. ἢ π15. 566 }} οἱ ἃ 5, {πὰρ {Π0 ρᾶμ]0 ἃηῃίθ ργᾶθοθρία βιιηΐ, Ραίθ 
ἃ ΠοΟΙΙΪΠ0 Ροἰοη6π οὐ ἢ 6, οἱ ΟἸΠΠΪᾶ, {ὰρθ ΡΟΡΟΒΟΟΙ5, ογθάθ, οἱ 
ΘΟΠΒΘ ΖΘ Υῖ5. ὅδ᾽ ἁπίοθιῃη ἰ4πἃ (6.0 γα 0 ΘΟΓ ἔμππὶ ροποίγανογιἔ, μ1Π1] 
ΟΧ 6ἷ5, {86 ρ6.18, Ππηρθίγα}}15. Ναιη 41 ἀὰ ἢ60ὺ ἀ6]1}6γαί, ἀρ] οὶ οἱ 
Ποίο ἃηϊπιο οβϑί, οἱ Π1}1] τη 8} ΘΧ Οἷ5, 486 μοι, πηροίγαῖ. θαἱ δαίθιη 
ΠᾺἀ6 ρ]οπὰ οἱ ἰηίθργὰ οἰηηὶὰ ρϑίιπι Πἀθηΐθβ ᾿ῃ Π60, ΘΟμΒΘα θη α (8 
τορδηΐ, {π|ὰἃ πΠ0ἢ ἴῃ ἰιδθϑιίαί 056, ποάαρ Ποίπηῃι) οορσιίαηΐθ5 ροίπηί. θΟἸηηΪ5 
ΘΠ ἤοἰπ5. δὶ ροΟΘη  Θης8η] ἢ 1115 ἀ 6 1οἿ] 581 Θρουιῖ, ἀΠΠΠ 0116 σα να5. οσϊί. 
Μαπάα ᾿ρίϊαν Δ] 18) ἰπᾶπη ἃ) ποὺ ἀθ]οΐο οἱ ἱπάπ πάθη, 4πὰ6 [ὈΥἰ5 
οϑί, οἱ ογθάθ οιπμηϊὰ ἐοϑιάθυια ἰπὰ ἴθ ἃ 60 ἱπιροίγαίασιη. Εἰ {απο 
ΔΙ αὰ ΡΘΕ {10 θα ἃ Πφηῖη0. {01 ἰδΡἀἢπ5 ργδοβίαίαν, πο}}] ἰδίσαγι, «ποά 
ἃ ΠΟΡΔΙη ΠΟ σΟηΒΘΟ 5 515; ἰοΥβιίδη. ομΐπὶ ἃὰΐ ΡΓΟΡίρου ἰθιηρίδ!! ΟΠ 6 ἢ 
ΔΙ Π4πᾶπ|, ἁπΐ ἃ] 1161} ΘΥΡΟΓΡΘΠΙ {π1Π|, 4αΘ ΠῚ ἦ ἰρ886 ἱσηογᾶβ, ἰδγἴπ|5 Θ0η56- 
4πογῖὶβ 4ποὰ ρεῖῖι5. Τὰ δυίΐίθιη ΠΟ] ᾿πιΘΥ 6 Γ6, 410 ΠΏΪΠ1Π5 ΡΟΓΒΘΥΘΙ ΒΒ 
Ροίθγα ἃῃηδθ ἰπὰ6 ἀθβι ἀθγίη), οἱ πη ρ γα 15. ΠΠπά4: ΠᾶΠ 81 ΠιΔΘϑ  ΑΥ 15 
ἴῃ μοι οπθ, ἀθ 6 {πογαγίβ,, ποὸὴ ἀθ 6ο, 4πὶ ἀγα σοηϑαθνίί. [{ΘΓῈΠῚ 
αἰΐ' τὰ: πος ῬΡΘοοδίιη), ἀπ ρ] 166 ΔΗΪΠΟ 6586, πη] Θϑΐ οἱ βίυ]αΠ), 
οἱ τη] ο5 ἃ πάρ νδάϊοια5 θυ}, «αδιηπᾶμι οἱ Πάθος. οἱ [ογίβ βίη; 
4π|ὰ πᾶθο Πιδρϑἰϊαί᾽ο Π]Ιὰ ἀἰΆ}) 0115 6ϑΐ, οἱ να]46 886. πϑαιῖίο ἃριὲ ἴῃ οὶ 
56Γγ 05. (ΟΠ ΘΠΡΠ6 δὔρο 114, οἱ βιρουῦίον {ΠΠ|57 οβἴο, δ ἴῃ οἱπηὶ δαί ἴπ0 

᾿ Καϑάρισον οὖν τὴν καρδίαν σου ἀπὸ τῆς δυψυχίας᾽" ἔνδυσαι δὲ τὴν 
πίστιν, ὅτι ἰσχυρά ἐστι, καὶ πίστευε τῷ Θεῷ, ὅτι πάντα τὰ αἰτήματά 
σου, ἃ αἰτῇ, λήψῃ. ΠΣ αἰτησάμενός ποτὲ παρὰ τοῦ κυρίου αἷ- 
τημά τι, καὶ [μὴ ἀπολήψῃ]; μὴ διψυχήσεις, ὅτι τάχιον οὐκ ἔλαβες τὸ 
αἴτημα τῆς ψυχῆς σου᾽ πάντως γὰρ ὃ διὰ πειρασμόν τινα ἢ παράπτωμά 
τι, ὃ σὺ ἀγνοεῖς, οὐκ ἔλαβες. Σὺ οὖν μὴ διαλίπῃς εὐχόμενος τὸ αἵἴ- 
τημα τῆς ψυχῆς͵ σου, ἕως οὐ ἀπολήψῃ αὐτό. ᾿Εὰν δὲ ἐχκακήσῃς καὶ 
διψυχήσῃς αἰτούμενος, ἑαυτὸν αἰτιῶ, καὶ μὴ τὸν διδόντα τ ο:, 
Βλέπε οὖν τὴν διψυχίαν ταύτην" πονηρὰ γάρ ἐστι καὶ ἀσύνετος, καὶ 
πολλοὺς ἐκριζοῖ ἀπὸ τῆς πίστεως, καί γε λίαν πιστοὺς καὶ ἰσχυρούς. ΑΜ 

ἵ Καταφρόνησον οὖν αὐτῆς ἐν παντὶ πράγματι, ἐνδυσάμενος τὴν 
πίστιν τὴν ἰσχυρὰν καὶ δυνατήν᾽ ἡ γὰρ πίστις πάντα ἐπαγγέλλεται, 
πάντα τελειοῖ" ἡ δὲ δυψυχία, μὴ καταπιστεύουσα ἑαυτὴν, πάντων ἀπο- 
τυγχάνεν ἔργων αὐτῆς, ὧν πράσσει. . .. 

10) αὐ 56γ5υ08 Ῥ. Οἰμὴη) 80γυὶ8 Ναΐ. 1,0 - 4) φιιαην ῬᾺ]. 
απ ἰαπἀαί Αἰ μᾶηᾶ5. 46 ἤ θοῦ, Νῖο. ὅγη. 
τ 71. Ἃ . 2001. 

11) οἷιι5 γαί. 

5) Ναηὶ 8ὲ Πα ει αθογὶς 1η μοί θη ΘῊὶ 
ὧδ 6 ᾳιιογοῦὴ5 Ῥα]., {αἰ ἀοίπαθ 501. ἄπ 0 
Β. 10 δὺ- 

2) οοηποϑβοὶς Ῥαὶ. 6) ἀΐαϑοῖϊο Ῥαὶ. 
8) αὦ ποτα ῬΑ]. 1) {ἰἰὦὰ ῬαΙ. 

90" 
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ἴῃ ΟἸἼΠΪ ΓΘ. 
γοργοιη 1, οἱ ΟἸπηϊὰ ΘΟΠΒΙΠΙηΔΐ : 
ἱπ|ρ Γαι γᾶ ΟἸΏΠΙ 5. ΡΟ θι85. 5815,᾿ Ὁ 
{πο ἢᾳ465. ἀδβιγβιιη οϑί ἃ Πθ0, δἱ μα]νδὶ νἱγία! πη πιᾶσπᾶιη, ἢ 
ἁαΐθ ἰθυγθ 5. 5ΡΙΓΙ 5 δὲ οἵ ἃ εἰ 010, νυἱγί αἴθ ΠῸΠ ΠΔὈ6Η8. 

ΗΕΒΆΜΑΕ ΡΑΘΤΟΒ. Π18ΕᾺῈ Ἰ]. 

Ι͂ηἄπ6 ἢΠγηδηὶ [ἀθτη οἱ. ροίθηίθιη. 
ἀυθ (αι10 διΐθ ΠΟῸῚ ΓΒΑ, 56. ΔΙ ααϊὰ 

ΜΑΝΡΑΤ. ΙΧ. Χ. () 

ΕἸΔο ς᾽ 5. φηΐ ΟΙΠἢΪἃ 

αρὶί. ὙΙῺ465 ΘΓΡΟ, 1 4πΐ, 
ΒῈΡΙΐδι1ο 

ἽΤΩ 

{188 

ἰρίταν βοῦν νἱγία! οι Πάδὶ, ἃ ἀπθ (αι η6. δυίθαι γθοθάθ, 4ὰὰθ ποη παραὶ 
νἱγ αΐθηι ; οἱ υἱνθβ Π60, οἱ ΟἸἼη65 υἱνθηΐ 60, (υϊοαη4π6. ἰθὺ Θρϑγηΐ ἡ 

ΜΑΝΌΑΤΌΝ Χ. 

1)6 απίηινὶ (γιδία., οἱ πον οοπίγιδίαπο ϑρίγιην Π)εὶ, 

ΟἿ 
ἀυθι αι οη]5 οἱ ᾿γδοιηάίδθ. 

ΤΙ Ποησο᾽ ἴδλο ἃ ἴθ ΟἸΠΠ6ΠῚ [5 {Π{|81ὴ : 

ὍΘ πὰο τποάο, 

χυὶ ἴω ποδὲδ δϑί. 

οἴθῃ]Πη) ἤᾶθὺ ΞΟΓῸΓ Θβΐ 

ἸΠ4π|8Π}, «(ἀΟΠ}1Π6., ΒΟΓΡΟΓ 68 

μάγιῃ ὁ ΑἸ τ] νι ἀθίαν {γἸ50{{|π4, ἁἰππἃ ᾿γασαπάϊα, δ᾽ 14 ἀπθιίαιο.. Εἰ 
αἰΐ: ,51Π6. 56η811 Π01 ἰπ|6}}16 15. ΤΙΝ. Πα ΘΠ] ΟἸΠΏΪΠΠῚ 5ΡΙΓ τὴ ΠΘ6115- 
5115} 65, οἱ ρϑβϑβίπηᾶ ϑ6 ν 5. 6]; οἵ ομηηΐηι ΒΡ Γἰ[5 δχίογιηϊηδί, "ἡ οἱ 
ογαοίαι  Βριυ αχὴ βαποίτπῃ ; οἵ ᾿ζθγιιπι βάν αι [Δο .“ 
᾿π5] ρθη 5. 511, δὲ 00 ἰη.6]Π|σῸ «αδθδβίϊο 65. βία :ῇ 
Οἶᾶγα, δἱ "6.1 5α νι ἴάσΘΓΘ, ΠῸἢ ἰη[6]]160.ἡ 

,Ἐρο, ἡ ̓πα 81, (ἀομ}1Π6; 
40 ᾿η040 ροϑ581} ΟΓῈ- 

ΑΔαΙ, ἡ τηαπ|ῖ, οἱ ᾿πί6 Πρ 6. 
ΗΙ, φαϊΐ πη αᾶπη ΘΧααἰβίθυηΐ νου αι, ΠΘΧῈ6 1 ααἰβίθρηΐ ἀθ πηαἰθβίαίο, 
564. ἰαηΐππὶ ΟγΓΘαΙ ἀθυπηΐ, 506η0 ὩνΟΪΕΪ [η΄ ΠΘΡΟΓΠ5 ΠΟΙΏΪΠτΠῚ ΘἰΠΠ] ΘΟΓΈΠ,. 
[Εἰ ἃ1πι5 τηθηάὰχ Ῥγορμοίθϑ" δϑί, 4πὶ ρϑυάϊ 56 η8115 βδϑινόγι οὶ, ἀπ} ]- 
ΟΥ δΐθηη., ΠῸΠ ΠΠΟΥΠ] ἀπ ἢ ἀπηΐ ἴῃ ΠοιηΪη0 Ρ]6Π6. 
45] δά ἀϊνίησμη ϑρ γ ταπη“ νοηϊαηΐ, 

Εἰ 110 τπϑπάὰαχ Ργορμοίθβ, πα] ὰπὶ ΠΡ η5 ἴῃ 886. Υἱ αΐθ πη ἴασαι 51. 

ΠῚ: οὐροὸ ἀμθιὶ 
οὗ ΙηἰθΡγοσδηΐ {Πππὲ, 4α1ἃ 1115 ἢ- 

δ ΡΙΡΙ 5. αἰν!ηὶ, ἸΟααΙ αι" 1115. ΒΘ Οα 411} 1Π 6 ΡΓΟ [ΟΠ {ΠΟΥ ππ|, οἱ ἱπηρ οὶ 
ΔΠΪΠ]85. {ΠΟΥ ΠῚ ῬΓΟΠΊ 5515, δος 11 νο]αηΐ. 

Ουϊοψαϊἃ οπἰ πὶ 
Ουδοάδιη ἢ 

ΘῸΠῚ ΒΡΙΓΙ 510, αἱ ἀδἰοἰαι Δ] {6 πὶ 6χ ἰπιϑι15.. 

αϑῖ, οἵ Ἰηδηΐὰ γοϑροπάθί [ῃΔη1}01|5. 
ΠΟΙΏΙ 115, νᾶηὰ ΓΟΒροη οἱ 115. 
ΠιΔΠΟ] 5. δηΐμη Δα] οιἾ ἢ 

(6) 1]. 
νου αιο, 

Σὺ οὖν δούλουε τῇ εὐχῇ σου, 

[4 ΠΠ}} 115 ΒΡΙΓΠΠ ΡΝ. ΠΟ ππριηΐα, 564 ἀϊβοθάπηϊ ἃ} 118. 

ΠΠ|6 δαΐθη ΡΓΟΡΙΙοίο5. ᾿μδη 5 
1 ΓΓοσαίαν ἃ ΥΔΗ]5 

ἁΐθ) νοῦ) νογὰ ἰοζαϊίαν. 

νΟαϊοιη 16 οΥρῸ ἰογίθ5 δηΐ [ἢ ΠᾺἀ6 ΠοΙΏΙΠΙ, οἱ ᾿πάπ|1 σαηΐ 
Θιοί- 

τῇ δυνάμει τῆς πίστεως, καὶ ξήσῃ 
τῷ Θεῷ, καὶ πάντες οἵ "ὠενρρονήδαντξε: 

ἡἶάρον ἀπὸ σοῦ τὴν λύπην" καὶ γὰρ αὕτη ἀδελφή ἐστι τῆς διψυχίας 
καὶ τῆς ὀξυχολίας. 

18) βαοϊῖνιι5 γαί. 
19) εἰδὴ οηιηὶ ΤηΊΡ γα ΟΡ ΘΊηι 5110-- 

γῆν Ὁ. 856 αἰϊφιυϊαά ἱηιροιγ αἰ αλὰ οἸιῖϑιι 8 
ορογίνιι5 ϑιι5 Υαί. 

20) φιῖα ἤάο5 ὦ 5ι)διήη, δὲ ἃ (00 οἱ 
φιῖα γιαφπαηι πανοΐ υἱγεμίοηι δ αἱ. 

1) Παθοηίὶ ἰπίουΡ Ομ] γα. ΟΥ̓ΔΘΟΟΙΊΙΠῚ 
ὙὉΡ. χαὶ πάντες οἱ καταφρονήσαντες 
ΨΟΙΒΙῸ ἴῃ Ρὰ]. δϑί οἱ δαοίουὶ χιῖὶ τε 5 θη. 

Ναπά. Χ. 1) Οατᾶθοὰ δά ἰοὺ Ναῃά. 
Ι6ρ. οοίν. δα Απίϊοο. η. 11. Ρ. 2571. 

2) Τπιο!]ηο5 Ναῖ. ὁ 5ΡΓᾶ. 
8) ποφιῖον αἰ. Ποῖ τον οοδνὶ ρ05 5 ηϊα 

β'ηθ 1}1}ἃ βᾶπᾶ Ταΐϊΐοηθ οἱ οθηΐγὰ ἰοχίιιβ 

Πῶς, κύριε, ἀδελφή ἐστιν αὐτῆς; ᾿Δ4λλο γάρ μοι 

ϑΓδθοὶ, Οοαά. οἱ 0}. ἵπρν. Πάρι ἃ 
ΠΟΠΠ.ΠΠ15.- να]. ὁ. ΕᾺΡ. 5, τηπίαϊα πη ἰῃ 
Ροϑβϑηιι8. Σ 

4) 1 ΘΟ η θη συ] ας. οἱ οἸ ει 801) 1-- 
(μι οφίογηνηαί ΟΟΥΤΙΘἃ5. οχ (οά. Ραὶ. 

5) ὁοοπίγὶδμαί Υαί. 
0) οἱ ποῖ, ἐπ οι! ἶφο 5ιηυ  ἀηθς ἐδίας 

Ρα]., Βα θη φιοηιοάο ροίοεί οοπίγιθι αν 
γὰι, Τὰ ΣΤ τυ. 

1) φιιὶ Θχοῖα γαϊ., ἀδὶ πιοὸχ βοὰ ἐπὶ 
Οὐ οαἰϊἀθγλ! οἱ διέ υοἰἰὶ ἐπ πθροοῖϊς οἱ 
αἰυϊοὶϊδ οηνὲ ἠοηιὶηιη οἰ ογιηι. 

8) Οἴγ. Μαηά. 11.: ἝΟἰθπι. Βοιηδηὶ 
Ηομ. 2. 1. οἱ 8, 28. 56. -Ουδδ᾽ τΠ0]5 
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ἰηάπθ ἤάθηη, χὰ δϑΐ νϑ]4ὰ οἱ [Ὁγ15. ΕἾΔ65. Θπἰμη" ομηπία τοργοιμμ{|, 
οἱ 488 ΓΘΡΓΟΠΙΝΕ, ΡΘΥΠ ΟἿ ; Πὰοβ ΓΔ|10 Δί 1η., 486 οἱ ἀἰρϑγ Πα οϑί, ἴῃ 
Π}1ὰ ΓΘ 5101 ΘΟΠΠ 4, οἱ ἰΐθ0. ἃ}} ΟἸΪ δοίι 5110 Θχοίϊϊ. Ὑ᾽άοΚ ογρῦ, 
4πο4 [465 βιροῦπᾶ ἃ Πομπηΐηο νοηὶΐ, οἱ Πα]νοΐ νἱ για πηᾶσηδπι: ἀἰρϑγοϊα 
816 Π| ἰΘΥΡΘΉῈ15. ΒΡ ΓΙ (8 ἃ ἀἰᾺ]}010 651, {8 νγ68. ἤθη Πᾶρ6ῖ. Τὰ [486 
ΒΟΥ] ΠΑοΙ,᾿ ἢ {πὰρ νἱγι αἴθ Παροῖ, οἱ αἰ ρϑυοηία αϑίίηθ, 486 5'ηθ {1ἃ 
γα 6 οϑῖ, οἱ νἷνοβ Ὦθδ0 (1 οἱ οδοίορι, 4] ἰᾷ βϑηίαηΐ. 

ΜΑΝΡΑΤΌΝ ΒΕΟΙΝΌΝ. 
(8) ΤΌ]16 ἃ 6, ἰπααϊί, {γἰβι|ᾶ1; Πᾶπη δἰ ἃ ΒΟΙῸΡ 6ϑβί ἀἰρβυοῃΐαθ οἱ 

ἰγδοιηἀῖαθ. Οπομηοίο, ἱπαπιἅπ, ἀοτηϊ 6, ΒΟΡΟΥ ΠΑ. πὶ οϑι ὁ ΜΠ οηΐη αἰ τπὰ 
νἀ θίιΓ 6556. ᾿ΓΔΟΠ ἦα, 4114 ΕἰρΒ ΟΠ ἶὰ, οἱ 114 {ὙἸ5{Πὰ. ΠΠρΓι 618, 
ἱπααϊ, Πομο 65, [48] ποη ἰπ|6]Π1|ρὶ5, απο {τἰβι{ὰ οἸμηῖθι5. μ]Δ}15 
ΒΡ᾿ΡΙ ΡΒ. ΠΘ4ΌΪΟΡ οϑί δὲ ΘΟ ΙΔΠῚ 50. ν]5 Ποῖ, οἱ 605 πηᾶρὶβ πΐο Βρι{{5, 
4ᾶπι| ὉΠΠπ18 ΔΠΠΠ15. 5 Πγ ΘΡΠΠ οἱ βᾶπο ΠῚ) ΘΡΙΓ πὶ Θχίθεῖ, οἵ ΤΠ τη 5] νιιηι 
ἴδοι, Εἰ 6σὸ 1ΠΠ] ἀϊχὶ : ἀομηηηθ, βία] {15 811Π} 650, οἱ ΠῸΠ ἱπίθ Πρὸ 51121}1- 
ἰπἀ]Πη 68 ἰβία8. (ιομθ ἀ0 Θηΐπὴ μοίοϑί {γἸ5 {14 ΒΡῚΡΙ πιμ βδποίαπι ΘΧίΘΓ6ΤΟ, 
οἱ ᾿ΐθγαμη δ νιπι [Δ ον ὁ ΝΟη ἰπΐ6}Π|15σ0. Απάϊ, ἱπαα!. 111, Χαϊ παη πιᾶπΠ| 
ΒΟΡΕΪΑΙ δηΐ νου θη, πθάπι6. αἰν! ηἸ αΐθη Θχα αἰβιθυη!, 564 ἰδηϊιππηηο 0 
οΡοἀΙἀθυπηῖ, οἱ ροβίθα ἱπν νηί" ΓΤΟΓΙΠ νΑΡΙ ἰδ 15 οἱ οθηϑιι5, οἵ 
ΔΉ  ΟἸΕΠ|5 ἀἰνθυΒΟΥ ΠῚ ΠΠΟΠΊΪ ΠῚ : ὅ οἱ, Ρ] ΟΡ ΠΙἾ5. Δοί 15. ΠΠΠ|5 566 Ὰ}} ἐπι ρ Π 1611] 
851η1, Π0Ὴ 1π|6]]Πστη} αἸν] {15 5 ΠΠπά4]η 65. ΟΡ ΒΟΙΓ ΔΉ ΘηΪτη ἃ} ΔΟΙΠΡῈ5 
ΒῈΡΓ ΒΟΥ Ε15. οἱ ἀἸἰβρογθιηΐ οἱ Ππηΐ ᾿Πα1Π|05 οἵ ἃ) 5Ρ1η15. οἱ πϑυθὶς οσοιι- 
Ρᾶπίαγ : οἱ 60, ιοά ἰδηίμπῃ οὐ θΡαηΐ, οἱ [ἢ ΔΟΙ 115 ΒΘ ΘᾺ] ΑΓ θτ15. ΟΥΓΔη 65 
ἴοῖο 56 η8 δχοιἰθυπην οἱ ἢ1}}}} ΟἸΏΏΪΠῸ (6 ᾿π5{Ππ14 ἰμ{6}Π|σππὶ,ἦ «αἰ φαὰπάο 
δασίαηΐ 6 ἰπι5{{{18, 5 ΘΠ 5115. {Π00πΠῚ ἴῃ ΔΟΙΠ 115. ̓ ΡΒΟΡΙ 681, οἱ Π1Π1] ΟΠ ΠΪΠῸ 
1ἰπ6}Πσὰηΐ. ὁπ ἁαΐθηη ΠοΟιΪπππὶ {ἰπηθπΐ οἱ βογαίδης 46 νοῦ αίθ οἱ [46] 
ἀἰντηϊα6. ΠΠσΘη 6. ΠΕ] Γΐ, οἱ ΟΟΡ ἴῃ Ποιη ΠαΡΘηΐο 5. ΟΠΠηΪᾶ, {86 65 
ἀϊοιππίαν, [π 6 }Πσὰηΐ οἱ οἷο βϑηίπιηΐ, {πὰ {ΠΠῸ1 ΠΟΙ ΠΪηΙ ἴῃ 115 6. ὕῚ]Ὰ 
ἁπίθη ΠΟΙ] η115 Παθΐαΐ, 101 οἱ ργι θηιϊὰ τηᾶσηᾶ 65[, ΑἀΠΔΟΓΘ ΘΓΡῸ ΠΟΠΊΪΠῸ 
ἴᾳο0, οἵ Οἠϊηϊα 1Π[6]}1688. 

(6) 11. Απάϊ οὔσοὸ πιπο, ἰπαιἴ, 4ποπη0 40 {ΓΙ 5.{π|8 5ρ ΓΠἀπΠ| ΘΔ ΠΟἴ 1} 
γοχαΐ, οἵ σαοπιοίο ἰζθυιμη βαϊναί, ΟπᾶηἋο 1116, 4αἱ ἀΠρβγ οἴ τι5. 6ϑί, ΔΙ 61 

δοκεῖ ὀξυχολία, καὶ ἄλλο διψυχία, καὶ ἄλλο λύπη. “Ἵἔγει" --- διὰ τί 
οὐ νοεῖς τὰ λεγόμενά σοι; Οὐ νοεῖς, ὅτι ἡ λύπη πάντων τῶν παϑῶν 
πονηροτέρα ἐστὶν καὶ δεινοτάτη τοῖς δούλοις τοῦ Θεοῦ, καὶ παρὰ 
πᾶντα τὰ πνεύματα καταφϑείρει τὸν ἄνϑρωπον ;. .. 

πο! πϑἴπηι5, θᾶ, ΤΓΘοίΠι5. τι νυ] ἀθίασ, ΓΘ ο6η- ΟΡ ΙΓ 1) 81:6 ο: Γαῆς, Υδξ. οἱ 
510 Ρᾳ]. ἰπίτα ἀθιητπ Πα] )οῖ: οἵ, Μαπά. ΧΙ. ΕΔ}. δ... υογιαίοηι οἱ. Ὠοὶη μη σίι" Ρ. 
δα 5'ρῃ. : πϑπ6 46} 519Ὴ. ἐμμιφιμνίι οἱ ἀοδοοηαιι Ρ. αἀϊςοοάιλι Υ αἱ. 

9) δρίγηιην υἱῖ 54. οἱ 465. ἴῃ Ὑαί. 8) φιιαο Ραὶ. δὶ 
10) ἐἠώη Υ αἱ. ἸθῚ θη οπη. {ϊ 856, {πὴ 9) ἐθγγθημίηι ορὶν ιηη, Ῥὰ]., ἀΡῚ ἀοίη 

οοἸ μην Ῥ. ἐἰοΥγιην. Π1Δ [161] ΠΔ υἱγίμ6 8 Ὁ. υἱῦθ5. 
11) Θμοίφιοιί ατίοην Ναί... ἃ Ὁ] οηιηῖ -- 10) ἀοὶ Ρα]. 

θιι5 Ὁ. ποηυϊῖθιι5. οἱ γ65ροη 1: Ρ. ἡ 5ροη οί. ἶ 
12) Τιαπἀαία Ιοο5 ἃ ΟἸθπ. ΑΙοχ. Νίαηά. Χ. 1) 6εὲ ῬΔ]., ἴῃ οχί!, ρου 

Θίγοιῃ. 1, 17. Ρ. 809. Βαπάρδιη ἀοοίγ μα κβαρϊοί. 
ΤΌΡ6.165 Βοοορη. ΠΥ, 21. 22. ΥἹΙ, θ0. 2) Νοία ἀϊνογϑί δίῃ γθοθηβί οἶδ ΒΔ]. 

Ρβοιάο- ΑἸηῦτοβ. δά 1 ΤΊ 655. ὅ, 21. οἱ. δὉ δἰίθυδ. , 
19) [ἃ οϑὲ ἴῃ 1,00. γαί,, ἐηιρίοί 5) ἐιίο!Πφαμπί Ῥα]., ἀοίπ 8θηβι8. ἡ 0- 

γαϊρο. ἴῃ ἤπα ἡΠΠ}8. Ῥ. ἐπ515 γαΐ, γι 17, αὐοἴτι8 ἡρ5 0771. 68: 
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ἀπο πίοι" ἀπ} }} σαηΐ, οἵ δα θη 46 ροΘα θη ᾶτη ἀραηΐ, ΘΟΠΒΏΪΠΩΐ ἰδ Διᾶτη 
δἰ πἰοὶ, οἱ ΡΥ σμ ΠῚ 5:01 ροοοαίαμη οοπρογαηΐ, 140115 βουνιθηΐθβ. θ]- 
οαπᾷαθ ΟΡΘῸ ἰαϊθ5 βαηΐ, ᾿ηἰθγγορᾶηΐ ΡγῸ ποροῖο 4πο] θεῖ, βιμη]δο ρα 
οοἰπηϊ, οἱ Ια Β0η1 οἱ ἰπ8Π65 ἃ γϑυαΐθο, Οἰμη5. Θηΐπιΐ 5ρ 5. ἃ Π 60 
ἀαῖα5 ποη ἰπίογγοραίαγ ; 56 πᾶ θ6η5 νἱγιαΐθηι αἰν! ηἰ[α{15, ἃ 56 οπημπΐα Ἰοφαϊίαν, 
41 ἀθϑυγβαμη οϑὲ ἃ υἱγίαιϊ 6 ἀν! ηὶ δρ ΓΙ 8. θυ ἁ 6} ᾿ΠΙΘΓΡΓΟ σΔ[115, 
ἰἸοφαϊαν βϑοιηάαμῃ ἀδβιἀθγιαμη,} οἱ 1115 τη} {15 ΓΘ 115. Πα 15. 560 0}1. Πυλμρ: 
το ποη ἰπίθ! Πσπηΐ «αδθϑίϊο 65. αἰνηἰΐδι 15: ΟὈΒΟΙΓΔΗΪΙΓ ΘΠΪπῚ 57 Π6- 
σοίΠ5, οἵ σΟΥΓΙ ΡΠ α1, οἵ ΘΟΠΓΡΙησπηΐαν. δίσας νιθ5. θοπᾶθ, {πᾶ6 π66]]- 
δαπίι, 10 ΠΟΥ15. οἵ βρ᾽πἰδ ῬΓΘΙ ΠΏ οἵ ΠΘΟΔη ΙΓ τ 5ῖ0 οἱ ΠΟιηΪΠ65, 4 αὶ 
1] 5᾽ ογθάϊἀθγαμηΐ, ἱ πο σΟ 5. οἱ δοίοη θι15. τη} }{|5 ἰποϊἀογαηΐ, οἱ δνὰ- 
Οπδη }" ἃ 5651. 8110, οἵ ΗΠ] οἸημΐπο ἰπ|6}Πσαπΐ, ἀθ ἀἰν {15 σορ!Δη 65.᾿ ἢ 
564 5ἱ ζυδηάο δυάίουίπι ἀ6 ΠΟμηΪΠ0, 56 Π5115 ΘΟΓΕΠῚ ἴΠ ΠΘΡΟΓ 5. Ἰρϑουι πη ἢ 
ε5ῖ. ἔΘαϊ ἁπίθπ {ἰπΠΟΓθ ΠομλΪηὶ Πᾶρθηΐ, οἵ βογαϊδηΐαν ἄἀθ 60. νου αΐθῃ, 
ὁορ!Διοπθπι ΟἸΊΠ6Π) ἢδθθηΐ δὲ Ὠοιηϊηιπη. ΟΠ, 486 αἰ ΠΠΓΙΓ 65, 
ροΓοΙρίμμ, ἢ οἱ διαίτῃ. ᾿πι6}]Π]σπΐ, «υἰα᾿ ἢ ΠαΡοπί {ἰππογθπὶ ΠΟΙηΪΠὶ ἴῃ 88. 
017 δι ΐπι δΡΙΓΙΓα5. ΠΟΙΉΪΠΙ ἰημαθιαι, 101 οἱ ϑθῆϑιιβ πα] 5 δάϊπηρΊ Γ. 
Αἀϊαηρο ΟΥΘῸ ἴθ ΠΟΙΏΪΠΟ ; οἱ ΟἸΏηΪἃ ἰπί Πρὸς ΔοἾ 5θη[165.ὅ 

(Α) Π|. ΦιΑυάὶ πὰης, ἱπβιρίθη5, ἀυθπηδάπιοάιπη [γιὰ ογαοίαι" 
δρΙΓΙ [πὶ 58 ΠΟ Ππ|, οἱ 40 τη040 5δἰνιιπ) ἴδ ο1. (ππὶ ἀπ} Ππ|5. ἱποι ἀοΥ1 ἴῃ 
πρροίίπιη ἃ] 404,7 οἱ ποὰ ργονοη ἢ 1Π1| ΡΓΟΡΙΟΓ ἀπιθ! ας[0 πο πὶ; {γἰ 5. Π{|ὰ 
᾿ὰθο ἰπίγαΐί ἴῃ Ποιηἰπθιη,ἢ οἱ ἰγἰϑίθμι [4611 ΒΡ Γ π βᾶποῖπιπι, οἵ νοχᾶΐ ΘΈΠη. 
θοῖμ 46. Πογαπη΄ ᾿ΡΔοσΠ ἰὰ οαΠὶ ΔΟΟ ββογιί ΠΟΙΤΏΪηΪ ρΓῸ ποροίο ΠΠ4π0, ν6Π6- 
ΠΙΘΠΐΟΓ ᾿ΓαΒΟΙ[αΓ ; οἱ Πᾶς ἴγὰ ἰηϊγαΐ ἴῃ φγᾶθοου ἀϊὰ ̓ Γᾶβοθη 15, οἵ νϑχαίαυγἢ 
1ῃ ΠΘΟΡῸΓΟ 850, αυοά δοϊί, οἱ ροβίθα ροθηϊιίοί, φιοά τηα]6 ἰθοοῦ. {08 8- 
416 ΘΓρῸ Γοβ57 ἰαθάπηί ϑριγί(ππ βαποίαμῃ, ἀπ [110 δἱ {υἸ5.π|ὰ : ἀπ! αῖ1ο, 
4αἰὰ ΠΟῚ 5ιισορ58ι1 δοίι5. δἰ5: οἱ {γι |α, ἢ ἀπῖα ἴδ οῖ ᾿ρασαη απ ΘΙ ΡΙ(α]. 

"Οἱ δὲ φόβον ἔχοντες Θεοῦ, καὶ ἐρευνῶντες περὶ Θεοῦ ἔργων καὶ 
ἀχηϑείας, καὶ τὴν χαρδίαν ἔχοντες πρὸς κύριον, πάντα τὰ λεγόμενα 
αὐτοῖς τάχιον νοοῦσιν καὶ συνιοῦσιν, ὅτι --- τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ 
ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς. Ὅπου γὰρ ὁ κύριος κατοικεῖ, ἐκεῖ καὶ σύνεσις 
πολλή. Κολλήϑητι οὖν τοῦ κυρίου, καὶ πάντων νοήσεις. 

Ἶ ἄκουε οὖν, πῶς ἡ λύπη ᾿ἐκτρίβει τὸ πνεῦμα, χαὶ πάλιν σώζει. 
Ὅταν ὁ δίψυχος ἐπιβάληται πρᾶξαί τι, καὶ ἀποτύχῃ διὰ τὴν “διψυχίαν 
αὐτοῦ, ἡ λύπη ἐκπορεύεται. εἰς τὸν ἄνϑρωπον, καὶ λυπεῖ τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον, καὶ στενοχωρεῖ αὐτό. Εἶτα πάλιν ὀξυχολία ὅταν κολληϑῇ 

2) οηΐηι αϊ.. ἴθ πὸ γὸχ ϑβεθοιο 9) ϑἱηιαονηι Υ αἱ. 
(510) Ραμ οΙ 5. ΘῈ ΡΡΌΒΙ 15. Θχο! παῖ ἃπίο 4) οηΐηι οἷ. γαΐ., γοβίιηοο ἐαίεν 
δυθέηοι, ἀπ ηιαρηιην ἢ». Ροναφηιηι οἱ Ῥ. ἀαἰτι6. (ἀΠ ΠΟ 0101}: Ρορομὸ οὁϑηὶ βρὶ- 
ἐπ .ογΐ Ὁ. οοπ ον. δου ἢ ΠΟΙ οἢ}1: το ἀαίο ἄὰ ΠΟ ποὴ 81 ϑϑαμηϊηα : Τηᾶ 
ΟἸαβθοποάπηι ἀππαπθ 6. 5οθηὺ [ὉΤΪ ἴΏ ἀγομα᾽ 6550 ἰὰ γἱυτὰ 4611ὰ αἰνὰ, αἱ 
[646 46] Ιρῃουοθ, 6 ν ϑί 1 Αἱ νου ὰ, πο ΡΘΙ 56. πιδάθβι πη ρᾶ]ὰ ἰαἰΐο,. ΡοΓΟὸ 
ἴδθθο οο  οσαθζα 60 50 }}}1 αἱ [ἃ] σοηϊα, 
τηὰἃ 4ἃ 6551 αἰ] οσρίαπο. Οταπίϊ μοὶ 50Π0 
Δα}, ἃ αἱ «πάᾶπο ἴῃ {παπᾶ ο τηϊπὰ 0 
βΒϑηίθηζα, ἰ οοηϑη!αηο. οΟπι6 οἿΪ ΕἸἰηϊοὶ, 
6 νᾶπο δάο5850 4Ϊ 56 πῇ στᾶπάο ροοοδαίο, 
ΒΟΙΥΘηἦο ἃ ἰ(4ο]]. 

γἱθηθ. 4} ἅ110 ἀλ}}ὰ μοίθηζα ἀ6110 50 1- 
το αἰϊνῖπο. Σ 

5) Ἐογίαββο: {6 αἰϊὶς. οὶ]. Τὰ νορΐ 
(Δ ΠΠ 1 010}}}. 

0) Πιιιδηϊοάὶ οἵ. ΥὙαί. 
7) οὐδοι αί" 65 δ Ῥ. οὔϑβοιμ"αη 

σὰ νυν ΨΝ ΝΣ 
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δοίη ΘΧΡΙΙοαΓ 6 νυ, [οἱ στη} Θχοϊἀουῖς. ἃ} οἴπι5. αἰδοῖα ΡγΟρΡίου νηὶ 
ἀἸρϑυοῃϊδθ 566, {Γἰδ.{{π1Δ ἴῃ Πα ἰηϊγαΐ οἱ βριγιαπι βαποίαηι νοχαΐ οἱ 
οοηίογιῖ, (πὰ ὦ, σαρ ἀσθγα ν οἱ, ρου ἤοογο ποη Ροία. Βδῖ᾽Ά. οἱ [τὰ- 
οαπάπι5, οὐ ΔΙ Φα} ἃ σΓαν [ον ἸΡαΐπ5. οἱ ἃ}}0 τὰ γϑοθββου οἵ θὰπὶ 46 ἰηϊ- 
΄υϊαΐθ, πὰ ορογδίιι5 οϑί, ροθηϊποῦῖ, {ποὰ τηὰϊαπ ἰρϑπὶ ἰθοονιί, οἱ 
{ΓΙ βία! ΘΟΟρΡΟΡΙΓ, {γἰβι{ἰἀπ 5ριλ αὶ βαποῖο δά νιον. ϑδθ Παροΐ 
{5.118 ΒΡ ΡΟΓα Τα. Βα] αἴθ Πα] 6 Γ6, {πὰ ἀ6 ἴδοίο 60 {πο δΡαΐ τη ]ππῈ Ρ06- 
πἰ θη ἅτ ἃσ᾽ἑ. ΑἸΏΒῸ ΘΓ σῸ Δοίτι5 {ΓἸ5{Π1Δ6 {ΓΙ 5 ΓῚ [δοπηΐ ΒριΡ πη βαποίαιῃ, 
δι 118 φυϊάθιη, {6 οχ ἀἸρβγοὶα οδὲ {Ἰ 5018, ααϊᾶ ΠΟ ἱπηροίγανι ἀ651-: 
ἀθυαμ 511π1., ἰπ! απιὰ {γί Π|ὰ 681. ἤδθο δπίθηη γί, απᾶθ δχ 1Γἃ- 
πη ϊὰ Θδί, 4υ1ἃ οσὶξ, 4ποἀ ποη ἀθθαΠ ἀροῦθ, ΠΟ τηλ]ὰ {γι βί 1 6ϑῖ. 
ΑΡ αἰγίβαιθ ἜΡσῸ {ΙΒ ΕΠ {|5, 4πᾶθ ᾿γδοιη ἃ οἱ ἀἰρβυομϊα [5πη1}, ΒΡ ΓΙΓᾺ5 
116 βαποίι5. νοχαΐαῦ. ΑἸῸΡ ἰἰάαπιθ ἃ [6 {γι βι ἀπ" οἱ ΠΟΙ Ἰαθάθγα ἴῃ 
ΒριΡ πῇ βαηοίπμη.,, 4ὰὶ 1 ἰ6 Πδβιαΐ, π6 μείδί ἃ ἢθο οἱ γϑοθάαί ἃ}}5 ἴδ. 
δΡΙΡΙΓα5. Π|6, (αὶ Ξ Π60 ἐαἰιι5 δϑί, ᾿ὴΏ. 06. ΘΟΓΡΟΥ {ΓΙ5{{{{4Π| Π ΟῚ βιιβιπηρί, 
Π66᾽ Πρ 15 [4165. 

(8)}11. [Ιπάπ (6 ᾿ΐαψιθ ΗΠ] αν αἴθ, , {πὰρ ΒΘΙΠΡΟΙ Π60 σγαία οϑβί, οἵ 
Θϑίο 11 ρΓΟΡΔ}Π15, οἵ ἴῃ ΠΠ{ὰ σ]ουῦαΓο. Ομηη15. δαΐθπη ΠΠΡῚ5. ΠΟΙηῸ Ορ6- 
Γαΐ Π6η6 οἱ β5θρΡοῦ, {πᾶ6 Ὀοηὰ 58πηΐ, οοσιίαί, οἱ ΘΟΠίΘΠρη1 {ΓἸ5{ΠΠ|8τη. 
Ἠοιηο δυΐθιη ἰγ15115 5ΘΙΏΡΟΙ ΠΟΘ] οϑί. ἰρϑιπ] οδὲ 615. ΡΓΙΠΊΠΠ (6]]- 
οἴαμη, ααοὰ ἰαράϊ! βριρ στη βαποίπμη, 41 1 ἃ 60 ΠΠΡῚ5 ἀδίιι5 681. 
Ὀοίηἀ6. βοοπηῆο ἴοθὺ {πᾶπὶ ρΘπϑἰμηᾶπι ΓΘ] Δ {1 16, αὶ σοηίνίπίαι" 
ΒΡ᾿ΡΙ τ βαποίιη, ΠΘπι6 σοηβίοι αν 60. ϑθιηροῦ. ἃιίθπ) {γ15115 ΠΟΙΏΪ 5 
ΟΥΑΙ ποη Παϊγοΐ νἱγία θη ἀβοοηθγο ἰη 5ΔΟΓΆΡΠΙΠῚ ΠΟΤ]. ΟπΆΓ6, ΠΕ ΠΔΠῚ, 
ἀοιηίπο ὁ Ελ αἷΐ' τηϊῃϊ : 4αϊα {Γι 5ι{πὰ ἰπ οογάοὅ δἷπι5 βϑθι, ΔΜΙΪχία ἁαίθιη 

τῷ ἀνθρώπῳ περὶ πράγματός τινος; καὶ λίαν πικρανϑῇ, καὶ ποιήσῃ 
τι κακὸν, πάλιν ἥ λύπη εἰσπορεύεται εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου 
τοῦ ὀξυχολήσαντος, καὶ λυπεῖται ἐπὶ τῇ πράξει, αὐτοῦ, ἣ ἔπραξεν, καὶ 
μετανοεῖ; ὅτι πονηρὸν εἰργάσατο. Αὕτη οὖν ἡ λύπη δοχεῖ σωτηρίαν 
ἔχειν, ὅτι τὸ πονηρὸν πράξας μετενόησεν. [“μφότεραι, δὲ τῶν] πράξεων 
λυποῦσι τὸν ἄνϑρωπον᾽ τὴ μὲν λύπη, ὅτι} ἀπέτυχε τῆς πράξεως, ἡ δὲ 
ὀξυχολία, ὅτι ἔπραξε τὸ πονηρόν. ᾿Αμφότερα οὖν λυπηρά ἐστι τῷ 
πνεύματι τῷ ἁγίῳ. ρον οὖν ἀπὸ σοῦ τὴν λύπην, καὶ μὴ ϑλῖβε τὸ 

οηῖηι τὶς γαΐ. (δ]]Π16οῖ0}}} : Οοἴα]} ποη 4) ἐπ, ποηιῖηο Ναί... 41 Πηϊ οἱ ἐγ βέθηι 
ἱπίθπάοπο εἰοοοπὸ τἱοπϊθάα [ἃ Πινι πὰ, μαοῖ! 8ριγιίηη. οἰ φμοθιοάο 5αίνιηη, ἐαοτί 
ΡΘΓομὸ τὄϑίδηο ᾿πί θη ΓΑ 4ἃ οΟία}} πὸ- δαηοίμηι οἱ (γἱθιυίαΐ οιίηι. 
Θ0Ζ11, 6. 51 ΘΟΥΓΓΟΠΊΡΟΠΟ, 6 51 σοηα] 0π0. 5) ἐίοηι γαΐ. 

8) ποεσθηΐ" γαί. 6) οἱ πος ἔνα ἐπίγαΐ ἴη, υδοογήϊα ἴγα- 
9) εαἰϊθιι5 οτι. Υαί. β0οη 5 οἱ {γἱθιίαί τιν" Υ αἱ., ΠῚ ἀθοϑβί ροδίθα. 
10) αφοηίος δαί. 1) ὕ}ὲιογηιι6 οΥ0 Ῥ. {ΠΡ αοιιο ογο το αΐ. 

11) δογιηιν γαῖ. (Δ ] Π 00 10}}} : Ε 56 ΤηΔ] 8) ούο. αἀιιξαίο, χεῖα ἤθη, βιι0068- 
βϑηίδπο ἃ ραγίατο αἱ ΠΟ, 11 Ιορο ἰπίθη- δ{{ αοἴτι5 Οἴλ5; οἱ ἰγἰδί α 465. ἴῃ Υαί. 

ἀϊπηοπίο ὁ οὐοοπραΐο Π66]1 πὲ 6551. 9) πο0676 Ὑαΐῖ. 
12) ργοοϊρίιη! Υαί. 
13) φιυιὶ δαί. (λμ 1) ἤαο ΨῬα!. 
14) πιο! 68 αὐ οτὰ. Καί. 2) ἐγιδία Ῥαὶϊ. ; 

ὕδρ. ΠΠ|. 1) ὁοπέριδιϊαί Υγαί. (ἀρ. ΠΠ. 1) Μἰϊαναίοηι: 51. Ραὶ. 
2) ἦν ποροίϊο αἰΐψιο γί. 2) εοηγιξβίαπς Ῥα!Ι. 
9) ρογυθηῖ δαί. 9) 607 ΒΡ]. 



472 ΠΕΆΜΑΕ ΡΑΒΘΤΟΙΒ. Π|8ῈᾺ 1. ΜΑΝΏΑΤΊ. Χ. ΧΙ. (Δ) 

Δα οΓσῸ {ΓΙ β Πᾶτῃ ἃ 6, οἱ Π0}} οἴη ογοῖ ϑρίγ [πὶ βαποίαμη, 4αὶ ἴῃ 
ΠῚ μεὐϑιον. Ω6 γοβεὶ θοτηιηυπι, οἱ ἀἠϊδοράδιἷ ἃ ἰ6. . ΒΡ ΓΙ α5. ΘΗΪΠῚ θεῖ, 

41 ἀαίι5 68ι ἰῃ ΘΑΓΡΠΘΠῚ ἢ {{15 1181} ΠΟΠ πε ΕΝ ᾿πέάπθ 6 δγροῖ ἢ 
ΠΠὰγΐ6, 486 56 ΠΡΟ Παϊγοὶ σγαϊίδη) ἃριιὰ Ποχηϊπιη; οἱ ᾿δοίδ 8 ἴῃ 

19 ρα.  ΟμΠηΪβ ΘΠ ὨΠΔ ΓΙ 5. ὙΠ 6 η6 ΟΡΟΓδίαγ, οἱ θοπὰ φαρί! "ἢ οἱ σοῃίθρηϊ 
1η  ϑ ΠἰᾶτΏ. ΥἹΡ δαΐθπι {γἰβι1]5. τη 16 ἴδοις, «υϊα᾿ ἢ ἰγίβίθμῃ ἴδοὶΕ ϑρ Γιατ 
βαποίαμι, αἱ ἀδίπς. οϑὲ Ποηλπὶ ὨΠΠὰγῖ5. Εἰ τἰογαπιἶ δ τπὰ]6 δος, αυοά 
{γ]5 015. ογᾶΐ θοιηίπαμη, οἵ Π0η δἃηΐθ ἴδοι!ἱ δχοη)ο]οσθϑίη, οἱ ποῸὴ ἱπηροιΓὰΐ 
ἃ ἢθο0, 4υοἀ ροι. ϑοΠρΡΟΓ ΘΠΪπΠῚ ΟΥΑΙΪΟ {γϊβίῖ5 ΠΟΙΊΪηἶδ ΠῸΠ Πδιθοΐ νἱ- 
ταΐθηλ, αἱ ἀβοοπάαιἷ δὰ ἃἰίαγο ἢ οὶ." Εν ἀϊχὶ "Π|: ,ἀοΙηη6., 4πᾶγΓ6. ΠΟἢ 
πᾶ! οὶ νιγίαίθημ ογαῖϊο ἰγἰβιϊβ ΠΟμληἶ5, αἰ ἀβοθηάαι δ δά αἰΐατα Βοιηϊηὶ ζ΄ 
ἘΘαοπίδη, ἱπααϊ!,᾽ ΓΒ. |ὰ βθάθί ἴῃ οογάθ οἷμπβ. Οὐπὰ οΓσὸ πηϊχία [ὉΘΡΙΐ 
ΟΓΔΙΪΟ Ὑἱγὶ οαπὶ {γ βε{|8, 0 Πη ΡὰἰΘἴΓ ΟΥΑΙ ΟΠ 6 ΠῚ τη πάδη " ἀβοθηάθγο δὰ 
ΔΙίαγθα Ποῖ. διουὰΐ θη νη δέρθίο τηϊχίι πη οαπ θη] σαν! θη} ΠΟ 

μαροῖ: 510 οἱ ὃ {ΓΙ 50{|18 ΘΡΙΓΙΓαὶ βᾶποίο τηϊχία θαη 6 ΠῚ ΟΓΔΙΓΟ ἢ ΘΠ ΠΏ ἀ 81] 
ΠΟ ᾶρ6ῖ. Μυπάδ οΥὔσὸ ἰθ ἃ {γι 1η814, οἵ νίνθοα 80; δἱ ΟἸΠἢ85 
γἰνθηΐ Π60, 4υἱ ρῥγοϊδοογίηι ἃ 56. {γἰβι πὶ, οἱ ἱπάἀπδγίηι ΠΠΠρ ἰίθηῃ. ἦ ἢ 

ΜΑΝΘΑΤΟΝ ΧΙ. 
ϑρίγίι5 οἱ Ῥνορ]ιοίας ργοθαγὶ δ ορογῖδιιδ; οἱ ὅ6 ἀιρϊϊοὶ 8ρίνίιι. 

(Α) Οϑίθηάι τὰ βθάθηΐοα 1ἢ 5.056 }}}15 ΠΟΙ η 65, οἱ ἀπππηὶ βθἀθηΐθιη 
ἴῃ οδίποάνα. Εἰ αἰχὶί τ]: ονἱάθ5. 1105, 4υὶ ἴῃ βοαμηρηὶβ βϑάθηι 
ΟΙά6ο,, ἰπᾳαᾶμι, ,ἀοτηΐπθ... .1Π|,6 ἰη χα, , (βπηὶ Πάριος; οἱ 16, «αὶ ἰῃ 
σαι ῃοάγα βϑάρί, βριγ 5. ἰθυγοϑίγβ οδ΄ Νδιη ἴῃ δοο  οβίδμη νι νογηἧ ΠΟῺ 
ἀορράϊί, 564 τορι: ΔΡΡ]Ποαϊ δαΐθηι 56. ἀυ}0 115. οἱ νδουῖβ, οἱ ἰπ ΔηρῚ} 15. οἵ 
Αἰ ἀ 15 ΙΟο15 αἀϊνιίηαΐ 1Π|5, οἱ ἀο]θοίαί 1105, Ιοααθθηο βθουπά μη] ΟΠΊΠΪᾶ 
ἀοπιἀοτία οογάϊς. θοῦ. Υδοι5 ΘἢΪ πὶ νᾶβ᾽5 {04 ΘΟ ΠΝ {{{πν, ποη οὐαὶ :ὃ 
5 σοπγνοηπί 8115 δά δ] πη. ἦ 
Ταβιογαμ,, ἢ Πα ΘΠ πῈ ΞΡ γἰ τα} αἰν] π 8115, οἱ ογαίϊο ΠΠοστιπὶ ἢ δα ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ, 

ΘΧΙ ΠΗ ΠΟΙΏΟ 1118, «ΙΟΠΙᾶΠ) ΒΡ ΓΙ 5 1Π6 ἰθυγοβδίγι5 [αρὶΐ ἃἢ 1Π0, οἱ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐν σοὶ κατοικοῦν, μήποτε ἐντεύξηται τῷ Θεῷ, 
καὶ ἀποστῇ ἀπὸ σοῦ. Τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τὸ δοϑὲν εἰς τὴν 
σάρκα ταύτην, λύπην σαρκικὴν οὐχ ὑ ὑποφέρει, οὐδὲ στενοχωρίαν. - [" Ἔν- 
δυσαι οὖν τὴν ἱλαρότητα, τὴν πάντοτε ἔχουσαν χάριν παρὰ τῷ Θεῷ, 

(ὑπὶ διΐθη) νϑηθτιΐ [π΄ {ΠῚ 8 ΠῚ ΥὙἹΓΟΓΈΙΩ 

καὶ εὐπρόσδεκτον οὖσαν αὐτῷ, καὶ ἔντρύφησον ἐν αὐτῇ. 
ἱλαρὸς ἀνὴρ ἀγαϑὰ ἐργάζεται, καὶ 

10) γοοοάαί γαῖ. ατᾶθοᾶ ἴῃ Απς 00}. 
μομι. 25. ᾿Εντυγχάνειν ΘΟΙΏΡΟΙ]ΆΓΟ, 60]- 
Ια], ΟΓΆΓΟ, ΠῸη πιροᾶο ἱπαϊρὶ οἱ δὐχὶ- 
11 Π| {πδοΡ η 15. (ο . 

11) ἡ») σαν Υαΐί. 
12) ογῶ0 οπὶ. δαί... βιυθίηθ ὀχ] 6 ἢ 5 

᾿μιαγι ταί θην Ὁ. αν αίο. 
138) δαηι δαί. 
14) οἱ ἴη, ὕοπα βαρὶΐ αὶ. ἴπ ἤῃπθ 

εγἱ δ ἡ αην Ρ. ἐηϊι δ {Ἰαὴλ ῬΤῸΡ οπἱ (Δ |1Δη- 
αἰπδ: ἰΐὰ υἱἀθὺ οοηΐοχίππ) ΘΓ ΘΟ ΡΟ- 
δία !αγο. ἘΒαγνοί Ῥὰ]. οἱ οοηίοηιρηῖ! [1 - 
[ἱαηι. 

15) φιοὰ γαΐ., ἴῃ 40 465. 54. 8αη- 

Τὰς γὰρ 

ἀγαϑὰ φρονεῖ, καὶ καταφρονεῖ τῆς 

οἰμηι οἱ οεί. Ῥοβίπηοάθ τοβε τα οχ Ραὶ. 
μι ϊαγὶθ Ὁ. να]ρ. ἡ ατὶ. ΠΙμα ἰᾶπὶ οοπίθοϊί 
ἘΔΌΓΙΟἾπ5. 

10) ἐέΐοηι γαΐ., ἀΡΒ 16 ΒΘ ΘΠ 115 τη 6 η}- 
ὈΓῚ οοηϊπποίίοηθ φιοά. ἴῃ Ῥα]. γϑοίθ π6- 
ιι6. ΘοηΠίοίιη 00 Ῥ. οἱ ποὴ απ’ [αοὶξ 
οφοηιοϊοηοβῖη. Νοη ρμ᾽ασοὶ (οίθ! ΟΡ ΘΧρ ]-- 
Οδ[10: ΘΟὨΓΘ5510. ἑαιμε 5 αἀἰνῖπᾶθ, ποθὴ ρ60- 
οαΐογιιηι. (οπίγασ πὶ (ἢ 1 ΟΊ 0111: Ε ἃἰ-- 
{γθϑὶ ΟΡ σὰ τη πηθηΐθ οὐ πο ἃ] ΒΊσΠΟΓΟ 
θη ἰγϊβίθζζα, πὸ Ῥγηᾶ σοηίοββα ἱ δυοὶ 
ΡΘοοραί!, οπάθ ποὴ ἱπιροίγα ἀὰ Ὠϊο οἱοοοϊιὸ 
ἀοιηδη ἃ. 

11) Αδοοπάαΐ οοπίοοῖ! (8}}. Ρ. αἀεοοααί 

| 



ΠΠογαπι, 

ἩΒΈΜΑΕ ΡΑΒΤΌΒ. 1ΒῈῈ Π. ΜΑΝΌΑΛΤ. Χ. ΧΙ. (8) 478 

{γ 514 οὐ] ΟΥ̓ ΔίΙΟη6. ΠΘ΄π6 ΡΟ { ραγὰπ, οἱ πη ἂπι ΟΥ̓ ΔΙΓΟΠ ΘΠ Δ506η- 
ἋΟΓΘ ἴῃ 5ΔΟΡΆΓ ΠΣ) 6]. ϑΘΠΡΟΓ ἃπίθιη (γἰβί15. ᾿ΠΠΠηΔ 1 Πα θὲ ροϑίι- 
Ιαι᾿οπ θη ἂριιἀ " Ποιμηϊππιη, π6 6 μΡοίθϑί ἀϑοθηάθγα ἴῃ βδοιαγί απ οἷι5. Εἰ 
βίοι! νίηαιη δορίοὐῦ σοπιπϊχίαμη. ἴῃ ἰᾷ ἰρϑη βᾶρογοη. πῃ Πᾶ)ο: [61] 
αἰΡ 5 46 τηδίουδθ ϑαδν (αι πὶ ἀἰβρον 1 : 5160. οἱ {γ]51{π14 απο Θαπ ΒΡ γα 
βᾶπΠ0.0 ΠΟ ροίθϑβί ἰπἰθσγᾶμπι ροβίμ! αἰ! ηο πὶ ἃ ΠΟΙ ππὶ πὰ) "6, Μαηάυη 
ΟΙΩῸ ἰθ ρΓδοϑδίᾳ ἃ {Γἰ5{{1{ἃ, 4ὰ6 δὲ πθααδη, οἱ Ὑἱνο9 θ60 οἱ ἴὰὰ οἵ ΟἸΏΠ65 
σαϊσαηααθ 11 σαγαθγιηΐ οἱ ἱπάἀποῦπὶ οἴηπθῖη Ποιμῖηὶ ἢ ἃν (θη. 

ΜΑΝΘΑΤΌΝ ὑὈΝΘΈΕΟΘΟΙΜΟΜ.. 

(8) Οπίθηα!: τ ]]Π} ΒῈΡΘΙ 5110561Πἃ 5οἀθηΐθ5. ΠΟΙ] Π65, δἱ Δ]1π| 4 6 η ἤΔ1η 
ΠΟΙ ΐ ποτα ἴῃ οι ἀγα βοάἀθηίθι. ΕΠ αἱΐ τὶ: νἱάθ5. μο5, ααὶ ἴῃ 511}056]- 
π|5. βϑοάθηϊ ὁ ψιάθο, ἰη4αδπη, Ποιηῖη6. ΠῚ ϑπηΐ, ᾿πΠ4α]{, ΠᾺ 6165, οἵ πἰο, 4] 
ἴη αἰ ποάγα βϑάθί, : βϑθιιοργοΟρ Ποία οδ΄, 4] ΟΙΏΠΘΠ 5ΘΠ511Π) 5ΘΓΨΟΓΙΠῺ 
Π6ἱ ἀἰβραγάϊ. Εογαμη ἁπίομη αἰβρονά, 4 ἀἰρβ ο!! δπηΐ, ΠΟ ΘΟΓΙΠΏ, 
(4ὰἱ νογ Πά6165 βιιηῖ, Ἧὶ διίθιη αἰ ρϑυομὶ νϑηϊαηΐ δά οι], «αδϑὶ δὰ ἀἰν!- 
Π11, οἱ ᾿πίθργοσδηΐ ΘΠ] 46 [πἰγ15. Αἰ 116, 4ὶ Π.Π18Π} ᾿η Γὰ 56. ΒΡ ΡΛ 5 
58Π0 01 ΥἱΡία! 6 [6 1, Ἰοααϊ αν οαπὴ 1{Π15 βθοιηάπχῃ ΠΟΛ ᾿πἰ ΘΓ ΓΟ σαί! 065, 
οἱ γοϑρομάθί 1ΠΠ1|5 68, 4ιιὰ6 5601} ΘΟΉνΘΉΙΓΟ δπΐ νο]ηΐαί!, δὰ πρρσοί αἰ! 0] 

οἱ ᾿πρ]οῦ ΔΏΠΠΠΟ5 ΘΟΙῚΠῚ 5θοιηάτπη 465] ἀθγἢ Ιρϑοσαπι. Εἰ 
ΟΠ 510 ΙΡ86 ᾿πΔη15 οἱ νδηιι85, Δ η15 οἱ ᾿ηΔη1}}118 ΠΟ. Π1}}115 ΓῸ 5 50  ΔΟΙΙᾶ5 
δαΠτγιηαί. Ουοαα! ἃ ἀπίθπη ἰπ ΓΟ σδίι5 [6 Υϊζ, 56 ΟΠ 11 ἸΠΠ1ΠΒΟΘΌΙΙ54116 
Πιοτηΐ πἰ5 νη! 6 ΓΟΒροπάδί,ἤ αιαθάδη) ἰδπηθη οἱ γϑγὰ υθυθᾶ ἱπίθγροηϊί, 
[π|ρ] θα. ΘΠ πὴ ἃ αἰ |} 010 5Ρ101{π|5. 1115, τιὖ 4] 61} ΘΧ οἷ5, 41] ΠΙΘ{Ὶ διιηΐ 
οἵ ρύοθί, δα !Π 41. Οαϊοιηᾳια ογοῸ [οΥΐα 5 ἴῃ Πἀ6. ρουηδηθηΐ ἀομηηἸοᾶ αἱ 
ΥΘ5[Π1 βαπΐ νου ζαίθηη., ἃ}) Θἰπϑηοϊ ΟΟΠΥΘΙΒΔΙΙΟΏΙΡι15 56 Δί ποπΐ οἱ 

ματαίας λύπης. Ὁ δὲ λυπηρὸς ἀνὴρ πάντοτε ὀργίξεται καὶ ἀνομίαν 
ἐργάξεται, μὴ ἐντυγχάνων, μηδὲ ἐξομολογούμενος τῷ Θεῷ. Πάντοτε 
γὰρ λυπηροῦ ἀνδρὸς ἡ ἔντευξις οὐκ ἔχει δύναμιν τοῦ ἀναβῆναι ἐ ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ. 

Ἐπὶ τὰ, ὅτι ἡ λύπη ἐγκάϑηται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ. Μεμιγμένη οὖν 
ἡ λύπη ἡ κοσμικὴ μετὰ τῆς ἐντεύξεως, οὐκ ἀφίησι τὴν ἔντευξιν ἀνα- 
βῆναι καϑαρὰν εἰς τὸ ϑυσιαστήριον. “Ὥσπερ γὰρ ὄξος οἴνῳ μεμιγ- 
μένον τὴν αὐτὴν ἡδονὴν οὐκ ἔχουσιν [Π686 ἔχει] " οὕτως καὶ λύπη μεμιγ- 
μένη μετὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος, τὴν αὐτὴν ἔντευξιν [οὐκ ἔχει]. Καϑα- 
ορισον οὖν ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς λύπης πονηρᾶς ταύτης, καὶ ζήσῃ τῷ Θεῷ. 

γα]ο. (Οὐοπἰθοίατδθ ἰαγοί, Ραᾳ]. Ηΐϊης γϑοίθ 
( 4] Π}1οοἷο}} 1}: ρογομὸ ΘΘΠΡΙΘ [᾿ΟΓΔΖΙΟΠΘ 
4611 ποῖηο αἰἰγἰβίαίο ὁ 86ηζΖᾶ υἱγϊὰ, πὸ 
Ριὸ 581{Ὁ6 41} αἰΐαγα αἱ Ὠ]ο. 

18) ογαίϊο Πιοηυϊηῖς εἰ αοοράαΐ Υαί. 
19) ἐπᾳιῖὴ πὸη οϑί ἴῃ Υαί. 
20) ποπ ραοϊοίι" ογαίῖο ἡμιπάα Ὑαί. 
21) οπὔη, αΐ., π0Ὶ ἀπ οπη. δα θηι. 
22) ργοϊοοογνί ἐπαπιολν: μα» -- 

5) ἐμοῖξ βρὶνῖι5 {Ρἰξίγο5 (510) Υαί. 
4) ἐπ οοοἰοδῖα υἱγογιηιν Υαϊ. 
5) οἱ οἴῃ. γαΐ., ἀδὶπ οχῇ. οἱ ἐπ αὐάὶοὶς 

ἰοοὶβ οἱ ἦν απηι 5 αἰυϊααΐ 1118. 
6) ὁοηιρο βίην πο) ἤ'απρίίι Ρ. χιοά 

ΘΟΉΜ νυ {λ{πι.. ποη, οὔ αὶ. 
1) αἰδιι5 ογαΐ ἴῃ ΥὙαί. 
8) ἦν ἔμῦϑα ἐδ έογιη, υἱν γι Υ αἱ., 4] 

ΟΟἸ]οσαί ἐΠογηην ογαίϊο οἱ 1116 8ρίγιι8, 
ἰαίοην γαῖ. 

Ναπά. ΧΙ. 1) Οϑέομάα ην] 8θαθη05 
ἦν, βιιθ5ια18 ᾿ιοΉλ65 οἱ αἰξογιηι 56 αἰ 6Ή{61)} 
ἤν οσαἰποάγαηιν γαΐ. 

2) ἐπφυΐλί οἵη. γαΐ, 

ἀοίπ8 πόχιθ ηιϊοχιαην Ρ. ηθὸ αιϊαπιιαην. 

4) αοοίη, ῬᾺΪ]. 
Ναηά. ΧΙ. 1) σα ποάναηι Ῥα]. Αἀ θὰ 186 

οἰσηὶβ : οἰγοιπη 6 ϊπηι5 οἵ, Ρ. 408. π, δ, 
2) γϑϑροηαϊ! Δ]. 
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ΟΡτηπίοϑοῖ(, π6 6. 4Φαϊοααδπ ρμοίοϑί Ἰοαπὶ. διοαΐ ἴῃ Δροίμθοδ, δὶ οθ αγανου 5 
γί απὴ ν6] ΟἸΘιΠ., οἱ [ηἰ6 1 11ὰ νᾶϑἃ ῬΟΒΊΘΙ5. ΔΙΏΡΠΟΥΔΙΏ ὙΔΟΊ8Π), οἱ ΓΌΓ ΒΩ 
ΟΡΓ ΓΘ ἢ πὶ ἀΘΡΌΠΘΓΘ ν ΟΠ ΘΥΙ5, ἁΙΉΡ ΠΟΥ ΔΙῚ 118 Π|, (1Π| ΡΟΘΕΪ511, ὙδοΙΙἃ ΠῚ 
Ἰηνοηΐθϑ: 516 οἱ Ῥγορ]ιοίαο᾽" νὰσαΐ, ΟΠ ὙΘΠΘΥΙηΐ ἸΠΓῸΥ ΒΡΙΓ 5. Πα Ὁ ΤΏΙ, 
411865. νη 1, (4165. ᾿πγοηαπίαν., [ΒΡΙΡΙ5᾽7 ΟἸηπΐπμη ΠΟΙ ΠΠΠῚ ἰΘΥΓΘ ΒΕ 5 
οδὲ οἱ ἰϑνὶβ, οἱ νυἱγίπΐρῇ ἤθη Πᾶροΐ τη ἰοίμμη, οἱ τηυ}.ἃ Ιοχαϊιαν. Ει 
ἀϊχὶ τ γ{αο τηοάο ἰσιτατ᾽ ἢ βοῖγ ρμοίοϑι ΔΙ {π|5. 6050. Απάϊ,, ἰπααϊ, ,46 
ἘΪΊΒΠΠΙ γαβίβ ; οἱ δίοαΐ 160. {Π01, δῖ. ῬΓΟΡΑΡ15 Ργορθίαμῃη δὶ, οἱ [ἀ]ϑύτη 
Ρτγορ οί. Ρυίπηπμη [Δ 4π6΄ 7 ργορὰ Πομηΐπθῖη, 4] Πα βρίρίία πὶ Ποῖ : 
(αΐα 5ρ γ [π8, {πὶ ἀθϑαρβαπι οϑῖ, (υϊθίι5. οϑυΐ δ 6ὲ ΠαΠ}}15, οἱ σϑοράϊ Ὁ 
ΟἸΠΏΪ ΘΖ οἱ ἀδβιἄθυ!Ο γᾶ ηΠ0 [1118 560 1}}} οἵ ΟἸἼΠΙ ΠΟΙΠΪη6. 56. ἴδοιί 
ΠΟΘ ΠῚ, Οἵ ΠΘΠΪΠΙ ΓΘΒροποὶ ἰπ ογΓΟσδί5, Π6Ὸ 51Π6}}8 ΤΟΒΡΟΠαοῖ: 
ΠΘΩπ6. οὐ νΠ1, Πομηΐ [ΘΟ αΪΓαΓ 5ρ 5. Π οὶ. 5θα πη ΙΟαα αν, οαὴ 
νὰ} Πθιι58. (ὑπ) ΘΡΡῸ γὑϑηορὶῦ Ποιη0, {π| Παρ οῖ βριγ τη Π οἱ, [ἢ ΘΟΟΙ 6518 1 
{πβίογαχη, ἢ Παρθοηίπιη) πάθην Ποὶ, οἵ οὐαῖϊο ἢΐ δὰ Ποτηίπιπ: ἔππὸ ΠΙΠΕΠ5 
ϑα Ποῖ 5. Αἰν! 1 {15 ̓ πρ]οὺ ΠΟΙ π θη) {Ππ|η| ΒΡ Γἴπ βᾶποῖο, "ἢ οἱ Ἰοαα αν ἴῃ 
γα, βίο! θοι5. να]. 510 ΘΡρῸ Αἰποβοῖ αι} 5ΡΙΓΙ 5. αἰν! {15 1ἢ 4π0- 
οαη {π|0 Ὁ Ὁ Θρ ν {π|5. ἀἰν! π (4115. Ἰοχαϊαν. ᾿᾿Ααὰὶ πη οἱ ἀθ βρίγμα του ϑιγί, 
γάρ. οἱ ἴαίαο, υἱγία! θὰ ποθὴ Πᾶροηΐίθ. Ρυϊπηιπὶ ἁυΐοιη πὸ ΠΟΙΩῸ 
Ραϊαίαν βρί τϊαπι ΠΡΟ Γ ; οχαϊαὶ θη ἢ 56, οἵ ν]Ὁ ΡΥ. ΠΏ ΟΔΙ 6 ἀγᾶμη 
ΠᾶΠ 16 : ἢ οἱ ΠΠΠΡΓΟΡῸ5. δὲ οἵ νϑυθοβιβ, οἱ ἴῃ ἀ 6] 1015. ΟΠ βαίθν, οἱ ἴῃ 
γ Παρ δ 115. Ἰπα}118, οἱ τποροθάθηι δοοίρι ἢ ἀϊν! πα οη18 5π46. Θποάϑι᾽ 
ΠΟ δορορογίί, ποη ἀϊνίπαΐ, [Δη6 7 5ριγια5. Ποὶ ροΐοϑί ηϑγοθ ἀθ5 Δοοίρο γα 
οἱ ἀἰνιπαγο ὁ ΝῸΠ ΘΟμνθηΐ 860 ἴθ Π 6] ΡΓΟΡΙΘίαπι}|. Ἀδ]λ65. ὉΐΡΟΓΙΙΠῚ- 
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9) εἐἱραυογῖὶβ Ὁ. 81 οὐ! αυογὶς γαῖ. 1. 
6. ἴῃ γα5815 ροβιίιιη. Νίοχ αμέ ἐπίον Ὁ. οἱ 
πίον, ἀθῖη οἱ θην (ἰ6Ρ0Ί 616 υοῖι0715 511-- 
ραϊοπθην Ὁ. οἱ γι ϑυ, οὐ αι αηιοη ἐμ}. εἰ0-- 
ῬΟΉΘΥΘ υοἰἱπονὶβ ἱ. 6. 51. ΟΠ ΡΠ] Θ ΗΓ ΠῚ 
ΔΙΏΡΠΟΤΔΘ γοι86 ἰογὰ8., [ΓΤ Π1Πὶ ΘΠ ἴη- 
γΘηΪ65. ὑΔΟΠΔΙΊ. 

10) γτορ]ιοίο5 αϊ.. ᾿θ] θη ἡηΐ6} 8ρ1- 
γ]Πι1)}. 

11) Ὑ0]ν. ἀπποὶβ ᾿πο 58 ἴῃ. Ὑαΐ. 5᾽ οι} 
ἴῃ 4115 ΝΙ55. Ῥυ 5. ΘΟΠΒ. 115, οχοορίο (ο- 
ἀἴοο 1,8 Π1}}.. 1 ᾿οσπαηίμν Ναπα. 12. ο. 

. 1 οἱ 2. ροϑβί νϑρ. ηιον ἐγασῖ! 8ογυο5 Π)οὶ. 
διὰ ἰΐὰ Ρὰ].. «ποῖ ΘΟ ογ. [Δη} Δ ἀκ 1π|5 
Πἶὸ θὰ ἰπβοιθηα 6556 οχ (οάϊοθ 1,8 }1}. 
οἱ α Τοχία ρσᾶθοο Ῥβριᾶο - Αἰ Π Πα 511 40- 
οὐ. (ΟΔΙΠ]ΘΟΙ0 1 4πο4πθ οἃ ἢἶὸ νϑυί 
ΟὈΒΟυνδη5: Οὐ] ΡῬΓΪποΙρία 1] Ρ6ΖΖ0 [Γ85- 
Ῥογίαϊο ἦα ἢϊο, 5ῖπ0 ἃ 416116 ΡΆΓΟΪ, Νοη 
ἰδθο οἱὸ ἔαγοὸ ὦ τ΄, γγοζοία ἀἀὲ ἢ ϊ1ο. --- 
Ρρϊηυιη. Ὁ. δρύιι5. ΘΧΠΙ θ πὶ 58. Δηρ]. 
δ᾽ Ὑαϊ. 

12) ογη0 Καί. 
13) ΟἸαγίι5 οὐηηΐα ἴῃ Ρὰ].: Ομομιοάο 

ἐηηιαην (ἰοηιῖηο ὁοφηοϑοὶ! ἰοηῖο. ηιὶς ὁ0- 
γι Ῥ᾽ΟΡ]ιοία 811: οἱ ηιυῖδ ρβοιορτορἢοία. 

14) ργορ)οίαην [αἰ ϑιιην {νη5}»ν. Υ αἱ. 
15) Υαί. 
10) ἀθογϑιι5 65: ηιιοίιιδ Ὁ, φιοὶ (651|}"- 

ϑιίην 651, αιιϊοίι5 οδἐ γαῖ... 1146 πὶ ἐδ εἰ ἀογ1ο 
υλιι5 8θοι! υαηὸ οἱ οηϊηϊιη, Ποπιϊηιηι 
ἤαοὶ! 856 ᾿μμηλ  ΟΥ̓ΘΉϊ. 

11) Ιοφιῖίι ᾿νοηυλ ἰοᾳ. (510) Ρ. λο- 
ιν ἰοηιῖίν» δαί. 

18) ἰδίογιην Ὑαί. 
19) εγρ᾽γιίιι5 βαποίιι5 Ὁ. 8ρίγίιι βαηοίο 

γαὶί. 
20) ᾳιῖα φιιϊοιηηηιιθ Ὁ». ὅπ αιιοουηιι 

γαΐ.; φιῖΐα, φιιοιηιψιο βριγα, αἰυϊηϊξα 5 
ἰοφιιίίιι)", ἰοηαιή (ει), δ᾽ οι ]) οηυΐηιι5 υὐξ ΒΟΑΙ. 
οἱ 1}. ΠΗ οΡὶ Ραὶ]. 

21) ΠΙοαρια Οοί. ἱποὶρὶῖ ο. 2. Μαπά. 12. 
22) οπῖηι ἈΡ54πο ἡϊθῖο γαί. 
28) Ποοβϑί οπῖην ἴῃ Ὑαί. 
24) μαῦογὸ οἵη. Καί. 
20) πιογοοίϊο5 αοοϊρῖοί αι. Τὴ Βοάϊ.: 

νην οπΐηι ποηῖο, ιῖὶ Ῥιθία" 8} 171 ιν 
παϑονο. οι αΐ! 50 54{.- Ῥγδρβδίαι Ρὰ]. (9- 
16] οστι5. δὐἀποίαί : Εδάδθη υἱτὰ ἴῃ τηδηδὰ- 
οΕἶθ5 Μοπίαηϊβίασιιη ῬΓΟΡΙ ΘΒ. τ θὰγ- 
ϑαππίαν ἀρ ΕΒ ἰπ πὶ ̓ ϊδί. θοο!. Υ, 10 
οἱ 18. 

26) Θμαςὶ γαϊ. 
21) Πὰα πιης γαῖ. 

9) πὲς Ῥᾷ]., Ῥοβίμαο ἐθυ θη 8 οἱ ἰθυῖι5. 
4) γοβροπαὶς Ῥᾷὶ. 
5) ΡῸ. ϑβο)ηιοηοηι εἰ οοθηοϑοθδ ῃ1Ὸ0- 

γλοία Ῥαὶ. 
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ἸΏ ΠΠὴ6 ἃι(ἰ 605 δδιιηί. (οι παιι6 διιΐομη αἰ ρ 5. ΟΠ βιιηΐ βου θηΐο5. 5ἰοαί 
οἱ σρηΐθ5, οἱ ἰγοαιθηΐο ΡΟΘὨΙ ΘΠ ὰΠ] ἃσπηΐ, οἱ αἰνίηβ ἀοιηογδη αν 
81Π68. ΘΙΙΘΠἰΔί[0116, ΤηὶοΓὰ 5101 ἀ6]1οἰὰ Δἀαχαίγιιιΐ, βου θηΐ6 5. ΒΡ ΓΒ ΠΟΙ 
γαῦιᾶθ. Νὰ) 4] ΡΓΟΡΠΘίαπ) ἀδ ΔΙῸ οί ἱπίογροραΐ, γάσαιι5 ἃ νου [αΐ8 
οἱ πηρυΐάθηβ 681. ΟΠΙΠΪΒ ἁιίθη) 80 ΓΙ [5 ἃ Π60 ἀαίι8. Π0ἢ ἰΠΙΘΥΡΟρΡΔΙΙΡ, 
50 ΠάΡΘἢ5. ὙΠΡΓΠ ΘΙ) αἰν! Πα 115. Ῥ6 βοηθοί ἰρβϑαπι οπηηϊὰ ἀϊοὶ!, «αἰὰ ἀ6 
ΒἘ ΒΙΠῚ 65. ἃ Υἱγία 6 ΒΡ ΙΓ (5. βαποῖ. ΠΙΟΐἑ ἀαΐθπι βρίγ (5, {πὶ δά ἰπ ΟΡ ΓῸ- 
σαία τοβροπάοιζ βϑοπηάπμ 516] γι) ΠΟΙ  πτιτὴ νΟ]ππ αΐοι, : (οΓΓΘπι5. οἵ 
ἰθνὶ8. οἵ 51ὴ6 υἱγίπιί6. δὶ, οἱ ποη ἰΟΑΙΠΡ ηἰδὶ ἰπ!ογροσαίαβ. Οποιηοάο, 
᾿Π6 8 Π|, ἀοΙΏ 16, ΟΟσ ΠΟ 501} ΠΟΠ]0, 415 ΘΟΓΙΠῚ ΡΓΟΡΠοἰἃ 511, οἵ 4ἷ8. ρϑοιάο- 
ΡΓΟΡἢ θὰ ὁ Απιά!], ἰη 41, 46 αἰτῖβαιιθ. ῬῸΡ 5ΘΓ ΠΟΘΙ ΘΟ ΠΟΒ665 ΡΓΟΡΠΘίδπι :ὅ 
ΒΘ ΟΡΓΟΡΠΘίαμη, 41| σΡ λα ση αἰν! πὴ ΠΟ ἢΠᾶθοί, 46 βϑθοίὰἃ νἱΐδθ τις 
ΡΓΟΡαθΙ5. ῬΡγορἰιοία ϑηΐπι, 4αἱ 5ρ᾽ απ ἀϊνίηπιη 46. Θά 610 Πα γοί, ῥ᾽] οι τι5 
οἵ τηράἀθϑίαβ 65ῖ. Ο]θιαμη Οἰϊᾶμη οἱ ΘΟΙΠΡΟΒΙἰ8Π| 5αρ ἢ ἅτ μᾶθ6ῖ. Α}- 
βίη6ὲ ΙΡ56. ἃ ΟΠ πΘααα οὐ νο]αρ δι! 15. νὰ Π]5. Πα π5. 566 811. Ἠοιηϊ- 
ΠΙθ115. ἰδπηΐ 56. ΠΌΙΏΙΠΟΓΘΙῚ ρΓΘβίαι, οἱ ὨΪΠῚ] ΟἸΠἶΠῸ ἰπίουτοσαί. ΕἰλπΙν 
βθογοία ἰοα΄αϊαγ. Νραιθ δαΐθιη ἢ ΠΟΙΉΪΠ6. ροβιίπμη οί, τί, οαπὰ {Π|Ὸ6 
γΟἸ ΘΓ, ΒΡΙΓΙα5. Ἰοαπαίαγ: 50 ἰὰπὸ ΒΘ Β]ΟΠΘΠῚ ΠΔ])}6ῖ, οἴη Πδα5. ΠΠΠΠῚ 
Ιοααὶ νὰ]. (ὑπ οΓοῸ 116 ΠΟπΟ 5Ρ1 πὶ ἀϊν!η πα Πα 65. ἴῃ σΟΠΟΙ αηνϑ 
Πιοτπ  πππὶ θΟΠΟΥΙη 46 πὶ αἰ ν᾽ ηὶ 50 ̓ ΓΊΛ15. ΠΡ ΘΠ Πα πὶ ἱΠ ΓΟ ΘΥ 1, οἱ ροϑ!α] Δ 10 
σΟΘίμ5. ΘΟΥΙΠῚ ἃριιἃ Ποιιπὶ {π6ν 1, πη ΠΕΠΓ 15 {ΠΠπ|8 5ΡΙΓΙ 5. ῬΓΟΡΙ ΘΕ οἱ, 
4ἰ ΒΌΡΟΙ ΡΟϑιί5. δὲ οἱ, πῆρ] ΠοΟΙηΪη65, οἵ πη ρ]6ἴπι5. ΠΠ|6 ϑρὶ γι βαποίο 
Ιοααϊιν οὐ 111 ἔαγ})ὰ, «ποπηοο ΠΟΙ ΪΠητι5 ᾿α)6ῖ, 8516 ΘΥΘσῸ χηΔΠ| [6518 
ΒΡ᾿ΓΓ 5. 116 βαποίι5. ὐτιὰθ ἃπίθηι δά ἃρῃοβοθηάδμ νἱγ αἰ θιη {ΠΠπ|5 ΒΡ γα 8 
58 ΠΟ. θΘΥΠπθηΐ, Πᾶθο 5αηΐ. Αὐάϊ παπὺ οἱ 46 βριγ ἴθυγθ 0, 6ἢἰ| 651 
ον 8 οἱ δἷπθ υἱγίαϊθ, θ]6πιι5 δια} 1. [ἢ ῬΓΪΤΪΒ ΠομΟ [Π|6, «πἰ ναἱί 
ὙΠ ΔΘΥῚ ΒΡ ΓΙα ἀἰνίπο ΡΙΘη 5, πὰρ η! Ποαΐ 56. οἱ νὰ] ρΥἰποϊραίιη. σαι Πογδθ. 
δα ρΟΡθτ5. δαΐθηη οἵ ΠΏΡΓΟΡΙΙ5 οἱ ὙΘΥΡΟΒ15. Θϑί, οἱ ἴῃ πη] χυτὰ οἱ ἰὴ 
ἀφ! 15 ΡΠ αΓ π5. ἀρσὶῦ, οἵ τηϑγοθθ5 ΓΟ βίο δ86 ΔοΟρι 5 οἱ ηἰδὶ 
ἀσοοροῦι, ἰαροί. γορῃοία δαΐθη Δ ΌΘΠη5. 5ΡΙΓΙ [πὶ 5δηοίιη ΤΠ ΘΓ Θά θιὴ 
ΠῸΠΝ δΔΟΟΙρΙ : ποη Θπΐπὶ οἂρὶΐ [Ἄ06γ6. Πᾶθο “οὶ ργορ!δίαιη. Μογοθάρθιη 
ἁπίθιη ΔΟΟΙΡΙΘη 0) 5 ΡΓΟΡΠΟΙΙ5. (ΘΡΓΘΉ5. Θ8Γ ΒρΙ 5. Νρο ἴῃ ΘΟΠΟΙ απ 
Ποιηϊηση ΡΓΟ ΟΥῚ ἀοσράϊι ἢ 4π|Π πη 0. ̓πηρὶξ 56. ΠΟΒΉΪΗΙ 115 Π18}15 οἱ 
νΔηΪΒ5, ἴῃ ΔΠΡῚΪ5 δοὶί, οἱ ἀθ! πα! 605. ΒΘΡΠΊΟΠΘ. 810 ἰΟ΄ΠΠ6η5 ἰπχία ἀθει- 
ἄθγπιπη ΘΟΥ ΠῚ γΟ]ηΐαί 15, νὰη]8 ΠΟΙΏΪΏ1) 15 νᾶηὰ ΓΘΒΡΟΠΙΘΗΒ; ΠὰΠῚ Υὰβ 

ἰπ8π6 ΟΠ 1115 616. ᾿ΠΔη 10} 115 ᾿π ΠΟΙ Π] ΠῸΠ ΨΟΧΔΙΙ, 564 ΘΟΙΏΡΟΒΙ ΠῚ 
ΟΠ οἷ ΘΟη5Θη[{. ὑπ δαίθμι ᾿ἄθιη 116 ἴῃ οΟοί πη ἶ ΠΟΠΊΪΠΠΙΠῚ ῬΓΟΒΟΓῈΠῚ 
οἵ βριγἰϊαπη αἰν᾽ ηἰαι15. ΠΡ ΘΠ ΤΠ νΘ ΠΟΥ, οἵ οΡδΙΙΟ ἃ}0 5115 ἰδοία [πουῖῖ, 
γΔΟΙ5 ᾿ηνθη αι" Ὠομ]0 1116. δὶ 5015 ΘΡΓΘΏΠ5, 4π| δϑὲ ἴῃ 110. ΤΠΏΟΓΟ 
ῬΟΓΓΟΡΥ 5. [ρΡῚ 40 1110, οὐ ἢΐὲ 51η6 586η81, οἱ [οΐπ5 οομἐγησ αν, οἱ Ἰοααὶ 
Π1Π1] ροΐθϑί. 51 δηΐπι ἴῃ ἁροίπθοα ν]Π 1} γοίτι5 511065, οἱ ἰηί6. σδρίογὰ 
ΡΙομὰ νδοιπὶ ναβοα πη ΡΟΠᾶ5, Ροϑίθἃ οἰϊδηη οἴμὴ δὰηθπι ἃροίῃο απ 
ΘΧΉΔΕΡΙ 5, γΑΒΟΙ] ΠῚ] ὙδΟΠΙ ΠῚ ΡΟ { ΠῚ ν ΔΟΊΠΙΠῚ ἰηγΘ 165. δΊ᾽0 οἵ ΡῬγΟρ]οίδθ, 
4Π| 5πηΐ 1Π8Πη65,9 ΟἿ ὙΘΠΘΓΙΐ ᾿Π[Θ 605, 4 511η1 5ΡΙΡΙ 5. 5ᾶ πο 1, ααδ] 65 

6) ργορ]ιοίαηι ῬΑ]. 11) αοοορὶΐε Ῥα]., ὁ ϑαρΡΓᾶ ῬΓΙΟΥΙ 6. 
1) Ἐογία ἑαηιθη. Ροβίθα 6Χ δοάθη] οϑί ργ)ορἠθέοηι. 

8) αἷΐ ΡαΪ]. 12) ἐοποϊϊϊο Ρ]., ἀθὶ ἀοῖπάθ ἡμιηοῖ 
9) εοποϊϊῖο ῬαΙ. Ρ. ἡμρὶί, ἀπ υοϊιμηέαί6 Ρ. υοἰιιία! 8, 
10) αφοί ---- αοφοὶρῖοί Ρα!, 189) ὁοοοίι ῬΑ. 
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465 5 ῬΓΟρΠδίδγιιμι Υἱΐδιη. ΓΟ ΘΓΡῸ ἀ6 νἱῖα οἱ ἀθ᾽ὅ ΟρΘΡ 15 ΠΟΊΩΙ ΠΘΗῚ, 
{αἱ ἀἰοῖί, 586. Βρ Γι απ βαποίαμπη ΠΔΠ6Γ6. Τὰ ἃυίθιη ΓΘ 8 βρ γα] νη] θη 
ἃ 60, ΠάθΘη1 νἱλ θη. ϑρ γα ἀπΐθη (ΘΥΓΟΒΙΓΙ νᾶσπο, 4υϊα ἢ ἃ 
ἀἰάθο]9 οδί, ἰῇ 4πὸ ἢάθϑ. Π0Ὸη οϑὶ πθάι6 υἱγίι5, ογθᾶάθγο Π0}1. Απάϊ 
ΘΡΡῸ 511Π2}ΠΠ{π4]ΠΠ 61, 4πᾶπι {Π0Ὶ ἀἸοίαγ 5 ἢ βῖπη. Αροῖρα Ἰαριάθπι, οἱ πηϊτ(6 
1Π ΘΔΘ] ΠῚ: ἃπ| ΠΘΓΠ] ΔΟΟΙΡ6 5]0}Π0Π6}) ἅ4πᾶθ, οἱ οἰδοπία ἴῃ οδθί μη; οἵ 
νἱἄθ, δὶ ροβϑὶβ. ρου απ άθυα οδθ] μη. “5 (Θσ0 τποάο,( ᾿ππᾶπ|, (ἀοΙηἶπ6, πᾶθ 0 
Πουὶ ροβϑαηι ἦ ΠΙγάψ6 οπίπι, 486 αἰχίδίϊ, Πουὶ πο ροβϑιιπί..͵. οϑιοαΐ 
ΘΓΡρΟ, ἡ ἰη4αὶ, ἢ μᾶθ 6 ἤρου ΠῸῚ ροβϑαηΐ; 56 5ρ ΓΙ {15 ΤΟΥΓΟΒΙΓΙ5. 51Π6 γἱγίαίβ 
65., οἱ βἰπθ οΐβοίι. Αοοίρο δ ἤπης υἱτίαΐθη), ἀθϑιγβιπὶ ὙΘηἰΘηΐθ ΠῚ, ἰπ 
80. 51Π}1ΠΠπ41η86. ἋΟγᾶη40 ΤῊ] ΠΊ11Π σ Δ Πι] οϑί: οἱ οππὶ οδά 5106. σαραΐ 
ΠΟΙ Ϊ8, ΦαοΙΟ 40. ἀ0]0γ65 ργαθβϑίαι ἡ Απὶ ἰἰθυιη, ἢ νι ἀ6 5{ΠΠ|πἸΔ απ, χαρά 
ἃ ἰσορυϊα ΟΔ41| Ιἢη ἰθυγᾶη, οἱ οᾶναΐ ᾿δρι θη. 8160 ἰριῦ. ΠΠΪΠΪΠ]ἃ, 4π|86 
ἀδϑαγϑιπη οδά πη ΒΌΡΘΙ ἰθυγᾶμι, τηᾶρηᾶιη Πα] Θηΐ νἱγιαΐοη, Αὐἀϊαπρο (6 
ΟΡΡῸ παῖς ΠάΡΘ ΗΔ νἱγίαίθμη, οἵ 40 110 γᾶσιιο τροθαβ.ὅ 

ΜΑΝΌΑΤΟΌΜΝ ΧΙ. 

)6 ἀιρϊϊοὶ ουρίἀϊίαίο, οὶ πιαηαία πο 6556 ἵπιροϑδοϑιθιϊα, οἰ ἀϊαθοῖυηι 

πον, πιοίοη νην οὐ Θαἀθηδυι8. 

(Α) 1. [Πιορπὶ αἰχις πῃ: ἤν,Δ0116᾽ ἃ 6 οἴηηθπι οαρίἀἰ αἴθ. τη 1Δ1|, 
οι ᾿ηάτπι6 οἰρι αἴθ ᾿οπᾶιη οἱ βαηοίδιη. [πάἀπι{τ|5 ΘηΪΠῚ ΟἸρ  ἀ8[6 1 ΟΠ ΠῚ, 
οὐἰογὶβ τη] αι, οἱ γοίγθπαθ 5 θᾶ, βίοι! νοϊαθυὶβ. Ἠογγοπάα οϑὶ θηϊπιὅ 
ΟΠΡΙΠΠ85. τη], οἱ ΑΠΠ 116 τη! ἰσαΐαγ, Ὁ ΠΟΡΓΙΡῚΠ5. οϑί γαϊάθ οἱ ἴβγα, οἱ 
[ουἰαΐθ σὰ ΘΟΠΒΙΠΉΪΝ, ΠΟΙΏΪΠ65:; ΠΧ Π16 51 ἱποί θυ ἴῃ οδπΐ βουνὰ Ὠοὶ, 
οἱ ηἰδὶ βᾶρίθῃβ [ἀ6ΥΠ, σΟηδιπηθίαν ἃ}} ΠΠὰ ρα ββπιθ. ὙΓΟΟΠβαμη ἀπίθπι ἰ4 85, 
{π| πΠ0η Πδί)θηΐ νϑϑίθῃὶ ΟΡ 1115. θΟηδΔ6, οἱ ΠΡ} ]1οὰΐ 1ΠΠ|05 πορο 5. Πα 5 
5660 }}, οἱ {γα ἀΠ 1105. ποῦ... (Οπὰ6. ϑαηΐ,, ᾿π4πιᾶπη, ,ἀοιηπ 6, οΟρο ἃ ουρί- 
ἀται1ς τπὰ]ὰ6, αιδο ἐγ ἀπιμι ΠΟΙ 65. ̓ ηογ 1 ὁ Ποιποηβίσα ΠΕ], αἰ ΓΘ οΘ ἀδιη 
4} 1Π|5.. «Αὐάϊ,( ᾿η4αϊτ, (ἴη. Φαϊθιι5. ΟΡΘΥΙΡ 5 ΟΡ Αἰ [5 τηᾶ]ὰ ππουιϊ ἰγδά ἶ 
Β6,ν05. 61." 

(Α)1. ΤΤΊ Ρνίμνιμη οπππίππιΐ σα ρ᾽ ἀ{{85 τη] ο5ῖ, ΘΟΠΟαΡ 56 6. ΠΧΟΓΘΙῚ 
ΔΙ]ΘΠΔΠ, Ὑ6] ΤῊ]Π]ΘΓΘΙ ΟΟΠΟΙΡΙΒΟΘΡΘ. ὙΠ) Δ] ἢ, οἱ ἰδ { {15 ΟΟΠΟα- 

ρον ἀπὸ σοῦ πᾶσαν ἐπιϑυμίαν πονηρὰν, ἔνδυσαι τὴν ἐπιϑυμίαν 
οἱ 2 Ὕ 

τὴν ἀγαϑὴν καὶ σεμνήν. ᾿Ενδεδυμένος γὰρ τὴν ἐπιϑυμίαν ταύτην, 
΄ Ἁ 

μισήσεις τὴν πονηρὰν ἐπιϑυμίαν. 

ὶ ἱ ̓ 4γρία γὰρ ἐπιϑυμία εἰς τάδε ἀνεμπεσεῖ, εἰς λύπην [ἐὰν μὴ 
ἢ] συνετὸς, δαπανᾶται ὑπὶ αὐτῆς δεινῶς. 

28) εἰγιηλᾳι6 γαΐ. 6556 ν᾽ ἀθίαν σθηϊ- 99) 64] ροδδιηΐ οχ αὶ]. γαϊ. οἱ δ}. 
{ἰνπ18 ΘΟΠΙΓ ΟΠ 15. δέ. ΠΟΏΠ.ΠΙ ΠΡ. Τη8]6 ροδϑοπί ο. (οί. 

ἌΦΙΣ ᾿ : ἴον Ὁ. ογ00 πᾳ! Υαί. 
29) 46 Δ βου θ5ὶ οχ Ρ]. αι. οἱ δ}. 51. ΘΝ (. ἐἴο0 ΦΘῸΝ ἱ 909) 1. 6. 4υδοῖθ οἱ τηθηΐθ δ0ΟΙρΘ. 
.: ω )}ς 7ε ΄ ’ 

90) 181 ἐδί ἴῃ Βαϊ. γαί. οἱ 8Ρ. ἘὰΡ. (ἢ οῖο}}}: Πηρᾶγὰ. ἴῃ γαΐ. αὐδοΐρα πιο 
δίς, φιὶ ὅσοι. 

; υἱγίοην ἃ δι διην υδηϊοηΐοηι ἴηι απο 581- 
ϑ Ἐφ, 8. ηυὶ αἱ θην. 
92) αἱ Ἰΐοην αὐοορὶδιὶ [οηίοηι αἀηλιο 90) ἐΐοηι Ὑαίι. 

οἱ εἰἰξοηίαηι ἐπ οοἰμην οἱ υἱο 5ὶ ροϑεῖί 91) σακαάτη! οὐαὶ ἴῃ γαΐ., {αὶ βαθίη ὁ 
Ῥογ φογο οοἰμην Ὑδί. ἴηι Ὁ. δ. 6. ΟἸΏΪΒ50 54. Παϑοηί. 
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νΘΠΘΡΙηΐ, ἰα165. αὐιηΐ. Ἠδθ 65. αἰγί5 ι16 ΡΓΟΡ]Θίαᾶθ. βθοίδιῃη,. ΡΙΟΡᾶ ΘΥΡῸ 
1105 46 νἱΐὰ θοῦ οἱ ἀθ ἴδοι 8 ̓οτη ηππ, (πὶ ἀϊοπηΐ 56. ΒΡ 1{π|85. βᾶποίὶ 
Ῥδοι!]ο5 6588ὃ. Τὰ διυίθιη οὐθ 6. ΒΡ ΡΠ αὶ βᾶηοίο, αὶ ἃ Π60 νϑῃηϊΐ, οἱ {|| 
ΒΡ γἰταἰ ἢ ΤΓΟΓΡΘΠῸ οἱ νάσιο ΜΠ} σΡ ΘΙ 46νῖ5, ααϊὰ ἴῃ {Π0 νἱγίαβ. πα}1ὰ 68, 
(υἱὰ ἃ ἀΐά 010 γϑηϊΐ. Αἰάϊ ογθο οἱ πᾶηο 5. πη} πο, «πᾶπῃ {ἰθὶ ἀἰ- 
ΟἴαΓ5. 51π|, ΤΟ]. ἰαριἄθπη οἱ πα ἴῃ σδϑίαιη, οἱ νιθ, 81 ροίθϑ ΠΠπ| 
οοηϊησορο. Δαΐ σογίθ ἰ0}|6 46 [Ὀπῖθ δάιϑιῃ οἵ ἰογααιθ ἴῃ οδρίυμῃ ; νἱ(6, 
81 ροίθβ σδϑίαηι ρου πη άθγ. θᾳαοιηοάο, ᾿πΠ {πη}, ἀοτηΐηθ, ἤᾶ6ο Π6.Ὶ ροβϑαῃὶΐ 
ὕϊγάααθ οηΐπὶ ἱπηρ 5510} ἀἰχίϑι, ΕΓ αἱΐ' π1Πὶ τ «αοιηοάο θη. Πᾶθ0 
ΠΟΥῚ ΠΟ ροββαμηΐ, 510 δἱ βριγι 8 (6 ΓΡΘΗΙ ἸὩ ΠΡῺΪ βαηΐ οἱ ἰπουΐθ8. ΑΘΟΙΡ6 
ἤθη νἱΓαἴθπι, 4πᾶ6 ἃ ἢ60 νη. Εἰ δάϊθοιί σγᾶη ἀ]η}5 Τα] ΠΙ Π] 11 σ Δ ΠΌΤ, 
οαπὶ οΘοἰ θυ ζ ΒαρῈΡ. οἂραΐ ΠΟΙ πἶ5, ἀΟ]οΓ πὶ ππᾶρηιπ; οἱ 5. οἰ ἀϊ παι, 
(πο ἀθ σα 5. ἴῃ ἰθγγᾶμη οδάϊ, ἰὰρΙάθπη ρογί 1. ΥΙά 65 οΓρο, 4ποὰ 6, 
486 ἀθβιροι νθηϊηΐ ἴῃ ἰθΡΓΔΠ], Πηᾶρηὰθ ΥἹΓ Γαΐ 15 δηῖ. δ81Ά5 δἱ βριγα5 
αἰνίηι5, 4αἰ 6 08610 νρηϊΐ, [ὉΓ15 68. Ηπὶο, πα, ογθάθ, οἱ ἃ} 1110 
ἉΙΐ6γῸ 8) 5{1η6 ἴθ. 

[μπανράτῦμ δυορεοινῦμ.] 

(8) Ὀιχι εἶ ταΐϊῃῖ: [0116 ἃ ἰ6 οἴῆηθ ἀδβίἀθγαπι ΙΩΔΙΟΡ ΠῚ οἱ ἱπάπο (6 
ἀδδιάθγίαμη, {πο 681 θοηϊπὶ οἱ βδηοίμιη. [ΠῸ0 θη ἀθϑι θυ θΟΠῸ 1η- 
ἀπία5. Οὐϊθ5. ΟΠΠ6. ΠηΔ]11π| (651 ΘΓ. Π), οἱ ΡΘΥυΘ 165 δά θΟΠΊΠ, 5160] νἱϑ. 

ΑΡΓΘΒ[15 δϑὲ δα[6 ῃ] τη] ΟΟΠΟΙΡΙΒΟΘη ἃ, οἱ Αἰ [Π 0116 τηδηδαθίαϊγ, (αϊᾶ 
ίγοχ δϑί, δἱ υἱοϊθηίθυ ἢ [ογιἰαΐο βιὰ ΠΟ μ65. ΘΟΠβιπηϊ, ρῥΓδθοίριιθ 5ὶ ἴῃ 
61 βθύνιπι ἱποι θυ. Οποάβδὶ ράχη ΡΓΙάθη5 ποῦ, δἰγοοι 6 ἃ) θὰ 
Οπηϑιμηϊα1. ὨΙΒΡΟΓΙ δαΐθη 605, 4π| ποη 8πηΐ νϑϑί! 5δηοίτ {15 ἀδ51- 
ἀογίαιῃ, οἱ ϑαηΐ την αὶ ᾿μαΐπ5. 560 .}1 ν1{1|58. ΠῸ5. ΘΓΡῸ ΠΟ Γ ἰγαά!ΐ, θιδο,ὅ 

παπᾶ, ἀοιηΐηθ, [δοία βαηΐ 1{{Π1π8 τη8]46. ΟΠ ΟΙΡΙ ΒΟ ΘΠ |86, 486 ΠΟΠΏΙΠ65 
τοΥ ἰγαάοί ὁ Πριηοηβίγα τ]Πὶ, αὖ ἃ Πὶ8 ἀβίϊπθαιη. ἀπάϊ, ᾿πααϊΐ, ἴῃ 
4αϊθιι5. δοί!θ5 τποτίοῦ δάβοϊε ἡθαπιᾶπη νο]πηίδβ βοῦνοβ θεἱ. 

(8) 1. Δηΐθ οπηηϊὰ οἰρί ἀἰΐα5 τη] 16 γ15 ἃ] 6 π86 διιΐ ΥἹ" ΠΙσΘηϊ ἃ 6Χ 
Δ ἀλης ἃ ΟΘΠη5115 οἱ ΤῊ 15 ΒΌΡΘΡνΔΟΙΙ5. Οἰθ15. ΦαΟΙ ἀΙΘΟΟΡΙ ο515, οἱ ἅ}15 

ΤΊ Δαπανᾷ δὲ τούτους, μὴ ἔχοντας ἔνδυμα ἐπιϑυμίας ἀγαϑῆς, ἀλλ᾽ 
ἐμπεφυρμένους τῷ αἰῶνι τούτῳ τούτους οὖν παραδίδωσιν εἰς ϑάνατον. 
-- Ποῖα, κύριε, εἰσὶ τῆς ἐπιϑυμίας τῆς πονηρᾶς τὰ παραδιδόντα τοὺς 
ἀνθρώπους εἰς ϑάνατον ; Γνωρισόν μοι, ἵνα φύγω ἀπ᾽ αὐτῶν. "ἄκουσον. 

Ω’ 

Τ7Ὶ Πρῶτον πάντων ἐπιϑυμία γυναικὸς ᾿ καὶ πολυτέλεια πλούτου, ῇ 
ἐστι φιλαργυρία, καὶ ἐδεσμάτων πολλῶν καὶ ματαίων, καὶ μεϑύσματος 

Ναπά. ΧΠ. 1) ΜαΠα ἱππππ|5 πο 86 
Ναπά. ατᾶθοθ ἱπνθημπιηίι! Ποοίγ. δά Αη- 

ἀρ. Π. 1) ἤπορ (οἀ. Ρα]. τοϑίταὶ 
6. Μ85. Απρ]. οἱ γαί. Ρυηνιήη ΟἩιΉ]. 

06}. π. 10 Ρ. 250 544. 
2) Τιαπρσποί γαΐ., ἃ] οἱ ἡπ46 ΟὨϊηΘηι 

οἰρὶαϊαἰοην ὕοπαην οὐϊ65 πιαϊαηι Ρ. οἱ Ἰπάτιο 
-- οὐογὶδ ηἠϊαίαηι. 

9) αμίοηι γαΐ. 
4) ἴπ θα Ὑαί., 

Ρ. σοη δι ηιο 4)". 
5). ἐγααοί γαϊ. Εν. Ναί. 22, 11. 
0) ἐγαάρηί γαί. 
1) ὧν χιῖϑιι5 ορογίϑιι5 οιιρταϊίαί 5 ηταῖα 

πιο ἰγαᾶοί γα. 

ρῬᾶπ]0 ρμοϑβί ὁ01)51)}1{π| 

{8 η5Ρ οϑἰίαμη ααΐ θη. ἃ ΠΡ ΓΆΓ 115 ἴῃ Ναπά. 
11. Εδάριῃ Νί55., Ραϊαίϊπο τπὖ ΑἸΧΙ Θχοθρίο, 

τᾶ 1]6 πο θα θοηΐ 56. 

14) ερίι, Ῥαὶ. 
15) ηϊὶ Ραὶ. 
Νδηά. ΧΙ. 1) δὲ, Ρα]., 

ἐπαιο Ὁ. ἡπάμιο ἴδ. 
2) υογαοηίον (Ὁ) Ῥα!]. 
8) φιια ῬΑ]. 
4) ηιοτίὶ Ῥαὶ. 

«πὶ ἀεοἰπά 
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Ρίβοογθ αἰν γιὰ, οἱὅ πηα εἰ αἀϊπομη. οἰ θουι ΒΡ ΘΥΔΟΙΟΓΙΠΙ, οἱ δΌΓΪ6- 
ἰαΐοιη τι [8π|, οἱ ἀ6] 0185 τατ]ἃ5. Βαίπδα οημ σαπηΐ ἀθ]1οῖ86. τημ]ΐαθ, οἱ 
νο]αρίαί 65. τη} 6 ΒΡ ΥνΔΟι86. 5πηΐ 56 015 Π6]. ἤδθο 6ΓΡσοὸ οπρί ἀϊ85 τηδὶα 
οϑὲ οἱ ρουῃηἰοίοβᾶ, ἀπᾶθ πιοῦίϊ ἀαΐ βοῦνοβ Ποῖ. Ηδθο δηϊπηῦ οἰμρί ἀϊ 85. ἃ 
ἀἰα!οῖο 681. υϊοσπάιθ οὐθῸ ΤΘΟΘβΒουηΐ ἃ σπρίἀἰἰαΐ6. τηα]α, νἱνοηΐ ἢ 60. 
Νὰ 4. ΟΠ 4116 5. 6611 ἐπϑγῖπΐ οἰ ρὶ ἀ[{α{1 τπα]αθ, ἴῃ ΡογρΡοἴπιμη τπον θη αν τῇ 
ΠΊΟΡ ΠΡ ΘΗ} οϑὲ ᾶ6 0 ΟἸρ Αἰ 5 τη], Τὰ οΓρὸ ἱπάπμθ οὐρα αίθιη 
ἰδ. 186, δἰ ἃγΠηδίτι5. {ΠΟ ΓΘ ΠΟΙΩΪηὶ," Γοβϑίθ. οαρ᾿ αἰ] πη]Δ6. ΤΊΠΠΟΥ ΘΏΪΠῚ 
᾿δ 111 π᾿ οπρ  ἀϊαῖ6. Βοπα.ζ ΕΓ οπρί ἀ 5. πᾶ ]α, οαπὶ νἱ ἀθυῖξ [6 ἁΡΙΠἁἴ ἢ 
ὑπο 6 ΠΟΠΉἢΪ γοβιβίθηϊο" 510], προ ἃ (6 ἰοησθ, οἵ ΠῸ ΘΟΙΠΡΑΓΘθΙΪ 
Δηίθ ἴθ, {ΠΠ|615 ἅΓπιὰ ἴπᾶ, οἵ ΟΡΓ 6015 ν᾽ οί απ, οἱ ΘΟΓΌΠΑΠΘΓΙΒ. Ο} {Π|81|, 

Οἵ ῬΟΓΥΘΠΙ65 δά οπριαϊαίοιη θΟπᾶμ, οἱ ἰγὰ465 νἱοίογίαιη 60, 4ππὰηὶ ἃ668- 
ΡΘΡ15, οἵ ΒΘΡν 165. δἱ ορϑγδηάο, βίσαι νοϊπουὶβ᾽ ἾΒῚ ἃπΐ6Π) ΒΘΡνΙΘΓΙ5. ΟἹ- 
ΡΙ αι! θοπδ6, οἱ 5} 15 οἱ [ἀθνὶβ ἢ ροίουῖ5 ἀοιμ Παγὶ ΒῸΡ6Ρ σαρὶ Αἰ αἴθ 1) 
1η8 81, δὲ ΘΥΙζ βυθάϊία {Π0]1, δἰσας 'ρ56. νοι  Υ 15. 

(Α) 11. ΤΟΙ Θμὗ βοῖγο, ἀοιηῖπθ, 4πὸ πηθο 56υν 6 ἀθθθᾶμ οαρί- 
ἀἰαιϊ θοπᾶθ... νΑὐὰ], “ἢ τηᾳαἰς: {πὰρ 6. {ππόγοπὶ Ποὶ οἱ ἤάθμῃ ἰπ 60, οἱ 
γον αΐθ πη ἃπιᾶ, δἰ ἰπ5 {181 ἀΠ|σ6, οἱ ἴὰο θ6πθ. Πδθο Ορθγάπαο ργοθδίιιϑ 
ΟΥῚΒ. 56 ΥΎ15 ΠΟΙΏΪΗΙ,ἦ οἱ βοῦν Π60; οἱ οππθ5, {σα Π 4116 ΒΟΥ ΘΠ Ιηΐ οπρὶ- 
ἀϊίαι! οπδ6, νἱνοηὶ Π6ο.ς ΤΙ (Οπβυπηπηδί!5 [15 πηδη αἰ 15 ἀποάδοϊμ αἰχιῖ τηϊῃὶ - 
0 65 ἤᾶθο τηδηςαία, Δα] ἴῃ Πἰ5: οἱ δπάϊοηΐθα ΠΟΙηΪΠ65 Ποιίαγο, αἱ 
ΡοΟΘηΙ ΘΠ πὶ ἃσὰηΐ, οἱ ροθηἰ Θ πὰ δουιπ τη ἀἃ ἢαιδ ΓΘ 415 αἴ 6 θτι5 υἱΐαα 
ΘΟΥΠ. Εἰ πη] ἰδίου! απὶ μ0 6, 4ποά {{0ῸῚ ἀο,7 ΘΧρ θὰ ΔἸ σΘηιο ἢ οἱ τη] πὶ 
ΘΟΠΒΘΟΠΟ. 5. Γρποίππη," οἱ ἱπνθηΐθ5 συ αἰ πὶ ἂρ ομμη65, 4αΐ ΡΟΘΠ ΓΘ ἢ ἰΔΠ| 
ἃθθπΐ οἱ ογθίθηβ υϑῦθὶ5 ἰα1]5. Εσο ΘΠΙΠῚ ἰθΟΠ 5101, οἵ σορᾷπῃ 1105 
ὁγοάονο. ἡ Εἰ αἰχὶ 1Π1: ΤΤΤ,ἀομηῖπο, πᾶθο τηδηἀαίὰ πηᾶρπὰ οἱ ῬγάΘοΙαγὰ 58Πΐ, 

οἵ ΘΧ ΙΓ οὗ ΘΟΥ ΠΟΙΏΪΠΙ5. Ῥοβδαπί, 4π| ροίπθνῖ οὐϑίοαϊ 6 πιᾶμἀαΐα Πᾶθ6. 
δ 4᾽" ποβοῖο, ἀοιηΐη6, ἃΠ ροϑδῖης τπαπάαία πᾶθο ἃ]} ΠΟιηΐπ6. οὐβίοα τ. ΤΑΙ 
ΤΩ εὐ μᾶθο τηδηαία (ἀο116 οαβίοαϊοβ, οἱ ΠῸη οὐπηΐ ἀυγὰ; 564 51 ἰαπηθη 
ἴῃ ΘΟΡ {{11Π} ΡΟΒΊΙΘΥΪ5. ΠΟ ΡΟ556. ἢδθοῖ ἡ ἃ} ΠΟΙΏΪη6 οπβίοάϊὶ, ποπ οἰβίο- 
ἴ65 θα. Νιης ἁυίοπι ἀἄϊθο {{01: οἱ πη Οἰιβίοαϊου 5 Πᾶθο τηὰπάαία οἱ 
ΟΠ ΒΟΥ, “ἢ ΠΟῚ ὍΙΪ5. βάϊναβ, πθάπθ ΠΠΠ (αἱ, ποθ. ἀομλιβ ἰπὰ; {αἴὰ 058 
ΠπἀΙοᾶν 615, ἀπο ΠΟ ροβδίπί πᾶθὺ τηδηαία ἃ}0 ΠΟΙηΪπΠ6 Οαβίο ἐν}. ἡ 

2) οἱ ομ. Υαΐ. 
9) Οοραίαιη οἱ ἃρ. Π οἷ. ρυδο "5581 

Τοϑ (π| οχ γα, Μοχ ἀ641 ο. ὰ}. 51. οἱ 
γαΐ. ηιονῦῖϊ αἱ Ρ. πιογί σα! σι]. 

4) οἰοηηι. ἢ. Παος οηΐηι γαί. 
δ) ἐπ ρογρθίιιο ηιογ τινί; Ὑαϊ. 
6) ἀοηιεὶ ἐἰηλοῦο ἰνᾶη5ρΡ. γαί. 
1) ἴηι οιρτἀϊαίοηι ϑοπαηι δαί. 19. 
8) γτοϑιδίοηίοηι αι... αὶ ἤηρὶ Ρ. βιφίοι, 

ἸΟΧ ρμαγονὶΐ 9. ποῦ ἐοηιραγοῦϊ, ἀοίη 
αὐοὶρίος Ὁ. Οὐιοῦϊς, ἴαπη αὖ {ἰώ Ρ. ον 

ἀρ. {Π. 
2) Εἰ αὶ. 
9) μμὸ ϑομο οχ γαΐ. βυ!ρασαηία Οχοη. 

Ρ. σα]. γα θοημιηι. 
4) «οὶ γαϊ., τηοχ αι Ρ. αι, 
5) ηινλὶ οἵη. γαί. 
60) βοὲ γαῖ. ἔχ Ποοίν. δὰ Αμπίῖοεῖ.. π. 
Ρ- 259. 
1) φιοὰ ἀἴοο ἰδὲ ὧἐο γαί. 
8) ἡηιοίμην οἵη. Ὑαί. 
9) ει οἱ ργαθοίαγα οἱ δα αν Ῥ. 

1) Ῥοϊοναηι δαϊ. 

ἡ]] αι. 
9) συ! !ρ. ἦρδ6. ἃπίθ υοἱμθγῖὶ5 ΤοΙοραν- 

ἴΏΠ85 0, 41. 81} {πὸη] ΟΠ Οἰ αἰ ΤΟ ἢ Ϊ5, 
4πᾶ6 56 Ζα 1, 

10) διρονίι5 αὶ. ΕοΥίο δρογαίις5. Ἐκ 
οοὔδπιὶ οἱ [}}. 51, δοοθββὶ! ἡρ86. 51} ΠΠ ΘΙ 
βϑηίθηϊδθ. Οτᾶθοδ ᾿ΠΥΘΠΪθ65.. ἘΠῚ ΒΕΡΤᾺ. 

φιασῆα οἱ γγαθοίαγα δι. οἱ θα αν αν 
γαΐ. αταθοᾶ 1. ὁ. η. 231. Ρ. 269. 

10) Β᾽μΝ}} ΟΥΤΌΤΘ ΤΎΥρΡπο Ππάδοιιβ, αἰ- 
Βοορίδηβ. οαπ [πϑίϊηο ΜΆΡΥΓΟ, Ργαδοορία 
Ενδηβο] θα, {πᾶὰ6 Δ ΠΙΓαΪΣ οἱ Ρρυδοαϊοαί, 
ἃ ΠΘΗΪηΘ. ΡΌ586 50 ΑΣῚ βαβρ᾽οαίαν, (οἱ, 



ΗΕΆΜΑΒ ΡΑΒΤΟΝ. ΠΕ Π. ΜΑΝΌΛΤ. ΧΙ. (Ρ) 479 

ΤΌΧΌΡΙΙΒ. ΤΩ} 15. οἱ βἔα! 15. ΟἸΠΠΙ5. ἁπΐθηι [χτ]ὰ ἰαίπια οϑὲ οἱ ᾿ΠΔΠ15 56 ΡΨ 5 
6]. Ηδοο 5ιπηΐ ΘΓβῸ ΟΟΠΟΙΡ ΒΟ ἢ 86. τη] 6, πὰ 5605 [6] ᾿πουΐα δά- 
Ποίαπί. ΕἾΠ ἃ οδ΄ ἁπΐθηη 66 τ]ὰ ΘΟΠΟΙρΙβοοηζἃ ἀἰ8}}01}1. ἢ 66 015 ΘΥΡῸ 
ΡΘΕ ΠΟΓΘ. ἃ) 65. ΟΠ 5 65: 46 γ}15, οὖ 51 115 νδοῦτ5. [Ὁ6Γ]5, Υἱνὰ5 Π60. 
Ι͂ῃ 4αοβοῦηζιθ. Θηΐπὶ Θἰπιβ πιο νο!απία5. ἀοτηϊπαία {ποῦῖΐ, οἱ φαϊοαηαιο οἱἦ 
ΠΟ Γοβα(οΡ.., ρογροίαο τηορονρ, ον γᾶ 6. διιίοιη ἤδθ βδιηΐ νο]πηϊᾶ- 
ἴ65. [πάπ ογοὸ πὰ ἀδϑι θυ πὴ {π|5{Π{186,. οἱ ΡΠ [115. {ΠΠ]0} 6 ΠΒΟΙΏΙΗΙ ΓΘβιβίθ 
111 πηᾶϊὰθ νοὶ πία!!. ΤΠΠΟΥ Θηΐη Π6ὶ ΠΡ αΓ ἴῃ ἀθδίάθγῖο θοηῸ. ΡΌΓΓΟ 
ΔΙΠ6 1 51 6 11 πη γα ΓΟΡΠῚ ὙΟΪΠη 5. ΡΠ] [1] ΟΟηΐΓα 586 νἱἄσαὶ, {1- 
ἸΟΤο" Ποῖ 510Ὶ1᾽ γοϑιβίθπία ἔπιριοὶ ἃ [6 ἰοησο, οἱ ροβίθα {{0ὶ]᾽ ποῃ Οὐδ - 
ΕΙΪ {ΠΟΘ ΓΙΌ. (ἀγα. Τὰ ΘΡΡῸ δοσορία νἱοΐογια οἱ σογοηδίι 5 46. 111, 

γοηὶ δά ἀδϑι ἀθγίαμῃ ἰπβι{146. Εἰ θ6 πὸ [δὶ ἰγὰάο ἴα Τα5{Π1 46, οἱ (γαάθ δἱ νἱοίο- 

ΕἸ, {πᾶ} ΔΟΟΘρΙβίΪ, οἱ 561 ΔΟίΠθ 5, 41 1ΠΠ1 μ]δοομί. (πτη ΘηΪΠηῚ 56Γ- 
νἱ ΘΓ 5, Ροίθυ 5 {ΠΠ|8 πιὰ }} ἀθβι δυο ἀοιηϊπᾶῦ! οἱ βαθίπραγα ἰἄριη. ἢ 

πολλοῦ, διαφόρων γεύσεων, καὶ ἑτέρων τρυφῶν πολλῶν, καὶ μωρῶν, 
καὶ δόξης ἀνθρωπίνης καὶ ματαίας. Πᾶσα τρυφὴ μωρά ἐστι καὶ κενὴ 
τοῖς δούλοις τοῦ Θεοῦ. 

ἘΕὰν δὲ δουλεύσῃς τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῇ ἀγαϑῇ, καὶ ὑποταγῇς αὐτῇ, 
δύνασαι κατακυριεῦσαι τῆς ἐπυϑυμίας τῆς πονηρᾶς, καὶ ὑποτάξαι αὐτὴν, 
καϑὼς βούλει. 

ἐ Ἤϑελον γνῶναι, ποίοις τρόποις δεῖ με δουλεῦσαι τῇ ἐπυϑυμίᾳ 
τῇ ἀγαϑῇ. Ἄκουε" ἔργασαι. δικαιοσύνην καὶ ἀρετὴν ἀληϑείας, καὶ 
φόβον κυρίου, καὶ πίστιν, καὶ ἀγάπην. Ταῦτα ἐργαζόμενος εὐάρεστος 
ἔσῃ δοῦλος Θεοῦ. --- 

Τῇ Καὶ συντελέσας τὰς δώδεκα ταύτας ἐντολὰς λέγει" - πορεύου ἐν 
ταῖς ἐντολαῖς ταύταις, καὶ παρακάλει καὶ τοὺς ἀκούοντας πορεύεσϑαι ἐν 
αὐταῖς, ἵνα ἡ μετάνοια αὐτῶν καϑαρὰ γένηται τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς 
ζωῆς αὐτῶν. 
ΤΙ ἱ Κύριε, αἵ ἐντολαὶ αὗται μεγάλαι. καὶ καλαὶ καὶ δυναταί εἰσιν͵ δυ- 

νάμεναι εὐφρᾶναι τὴν καρδίαν τοῦ δυναμένου τηρῆσαι αὐτάς. Οὐκ οἶδα, 
κύριε, εἰ δύνανται αἵ ἐντολαὶ αὗται ὑπὸ πολλῶν φυλαχϑῆναι, διότι σκλη- 
ραί εἰσιν. ᾿Εμβλέψας δὲ αὐτὸν ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ μετὰ πολλῆς αὖ- 
στηρίας, εἶπεν" ἄνανδρε, ἀκηδιαστά, φῥάϑυμε καὶ ὀλιγόψυχε, οὐκ οἶδας, 
ὅτι, ἐὰν ἐν σοὶ ἑαυτῷ προϑῇ ὅτι δύνανται φυλαχϑῆναι, εὐκόλως 
αὐτὰς φυλάξεις, καὶ οὐκ ἔσονται σχληραί; ; Εἰ δὲ ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρ- 
δίαν σου, οὐ δύνασϑαι αὐτὰς ὑπὸ ἀνθρώπων φυλαχϑῆναι, οὐ φυλάξεις 
αὐτᾶς. 

Ιῃ γαΐ. ἰτᾶηϑΡ. ᾿δὸ ηιαηάαία οἰδἰοαϊ᾽ο αὖ (ἀρ. ΠΠ. 1) οἷς Ρα]., ἀδίη καθὸ Ὀ. "66. 
Ποηιῖιο. 

11) πηι] οτη. γαί, 
1} οὐ 465. 1. Ὑαϊ: 

18) ἠαθὺ δάβουιρϑὶ οχ Εὰ}. ϑί. οἱ 
γαΐ., διιαάθηίθ {πόαπ6 ἰθχίῃ ΟὙ, 

14) Ποο ΥὙαί. 

15) αὐ εἰηιμμίαυολὶς Τιἅτ}. γαΐ.; ἢΐο 
ἢ ϊλ ἀΌΒααθ. ἐμ, αἴθγιθ ἀδίη ἐμαϊοαϑ Ρ. 
ἡμαϊοανονῖς. ἴῃ γαί. ἱπνθυ μιν οἰ δίοαἽ 
αὖ Ποηνΐο. 

2) Πηινογθηι ---- γθ5δίθηΐοηι Ῥα]. 
8) Τὰ οοππηαίανίὶ ᾿θοίϊ ποι (Οα 1015 

Ῥαϊαίίη! υοὴὶ αὐ ἀοειἀογίμη, ἐιι5{1{166. 
Βομο {αἱ οἱ ἐνὶ ἐιδι1406. Νοη 50] 1 
αἰ αα ᾿πϑιΠ{1ὸ ἀοβ᾽ ἀουίαπιὶ νϑηϊαΐ, δο αἱ 
ἰοίπτη 56. ἰρ51 ἰπιδί 16 ἰγαάαί Δαπλοποίαν. 
Δαΐ ΒΡ : Βομο ἱγαάοί [6 1ΠΠπι4 1γρ51 
ἐιδί αο. Ὁ οῖπ 6. οοΥοχὶ φηαθ ἴῃ απ. 

4} δι Ῥα]. ΑΡ πος ἱπάθ [Ιοοο ἀθβῖε- 

Ταΐα ΘΟΙΠ]ΠΙ5 ἰΘΧίΠ 85 Ῥϑοθηβίοπὶβ Ρα] αἰ ηὰ6 

πβααθ δα Υ. τηθα πη}. 
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(Α) 1ἡ. Ηδθο τὴϊπὶ νυ θηηθηΐθ ἰγδοιηά οὗ Ἰοοιίι5 οϑί, [ἃ αὐ 60η- 
(ΘΓΓογοῖ π16 να]άθ, ὙΠ ΠῚ ΘηΪπῚ απ τηπίανογαΐ, (4 αὐ ποη ραββοῖ 
ΠΟΠΊΟ 55ΕΠΠ6Γ6 ᾿ΓΔΠῚ 615, Εἰ οὔτ υἱάϊββοί τς οοηίαγ απ) ἰοΐαμη οἱ 
ΘΟΠ Ξ.Π|, σΟΘρὶΐ Ἰο4πὶ τηοάδγδιίπς5 οἱ ΠΙΠ]αγα5, ἀἴσθηβ: ,βα] 6 οἱ ᾿ηβθηβαίθ, 
ἸπΠοΟηβίδη5. οἱ ὑΊΡΉΟΓΔΠ5. τηδἰ5ἰαίθη) Π δὶ, {π|8Π} ΙΔ 5 Π115 4 ΠΊ18 Ὠ} ΓΑΙ} 15 
511, 4] ΟΥ̓ΡΘΠῚ ΟΓΘᾶν ΡΓΟΡίρω ΠΟΙ Π6ΠῚ, οἱ ΟΠ]Π6ΠῚ οΓΘδία ΡΠ) 5αὈ]Θοἱΐ 
ΠΟ ηΪ, οἱ ΟΠΠΠΘΙη ρΡοἰαβίαίομι ἀθά τ 11, αἱ ἀοπηϊη δία ΠΟΥ τπηδη ἀδί ΓΙ ΠῚ 
"ΒοΙ ΠῚ, πη 4, ροίθϑί οπηηΐππη ΠΟΥ τηδηπ δίογαμ,, 4αἰ Παροὲ ΠΟΠΙ- 
σὴ ἴῃ οοΓάα 580. ἤθΘαὶ δαΐθμη Πα θοηΐ ΠΟΙ ΠῚ ἴῃ [4015 5αῖ5, οἱ ΘΟΥ 
ΠΟΓαπ Οἰ βι οϑί, οἱ ἰΙοῆσθ βδιπΐ ἃ ΠΟηΪπΟῸ, {ΠΠ|5 τηδηςαία πᾶθο ἀμγὰ 
5πηΐ δἱ ΑἸ ο1}1ἃΔ. "Ροηϊί6 οὐροὸ νοθ]β, {π|ι νδοὰὶ οἱ ἰθνθ5 δϑβίἰὶβ ἰῃ ἢέ6, 
Βοχμηϊππιη νΘβίΓα ΠῚ] πῃ οογάθ ΠΆΡΟΡα ; οἱ ἰηίθ! σοί φαο πἴ8}} [40 }}1π|5 
Θ5817 Πἷ5 τηδηφι15, πθάπι6 ἀπ]οῖι5, ΠΟΘ 4116 ἸηΔηβιιθι[πι5, ΠΘ4Π6 βδποίίαβ ; οἵ 
ΘΟΠΥΘΡΠ 6 νοὸ5. δ Ποιηίηθηι ἤθη, οἱ γι ηαϊ 6 ἀϊαθο πὶ οἱ νο]υρίαίο5 
οἰπι5, 4υϊαῦ τηδῖδο βιιηΐ οἱ διηλγδθ οἱ ᾿ππηπηἄδο, οἱ πο 6 {ἰπη6 γα ἀϊαθ ο απη,ἣ 

4υϊᾶ ἴῃ νΟΠ 15 Ῥοϊθβίαίθμη ΠῸΠ ᾿ᾶρ6ῖ. Ἐφσο 6} νΟθΙ ΒΟ] 511Π| ΠΕΠΕ5 
ΡοΟΐθηϊ 6, 41] ἀΟΠΪΠΟΥ 1{Π1π8. ΒΔ] 5. δαΐθπι {ΠΟ ΓΘ ἴδοιϊί, 56 {ΠΠ0 
115 νᾶ 15 65ῖ. ΝΟΪΙ6 ΘΓΡῸ ἱπηθ γα Θαμη, οἱ ἰπρίθὶ ἃ γὙ0}}185.ἡ 

(ΛΑ) ν. Εἰ ἀϊχὶ 11: ,ἀομπηῖπθ, δϊ τη6 ρᾶμοα νϑῦθὰ ἀϊοθπηίθιῃ {0 1." 
»θΙο, πα. ΓΗοπηο,( ἰπψαᾶπι, «οαρὶϊ φαϊάθιηὐ τηδηάαία Ποδὶ οπβίοάϊΓα, οἱ 
ΠΘΙη0 Θβΐ, 4] Π0η μοίαϊ ἃ ᾿οιϊηΐηο, αἰ ροβδὶξ τηληἀαΐα οἷι5 5ΘΓνάΓ: 566 
ἀϊθο 5. ἀσγιι5 οί, οἱ ροίθηϊϊἃ βὰἃ ἀοιηῃϊηδίαν ἴῃ θὲ βογνοβ.' Εἰ ἀἰχι: 
Τιποη" Ροίθβι ἀοιηϊπαγὶ ἴῃ Ποὶ βθῦνοβ, 4ιὶ δχ ἰοίἱ5 ργδθοογά 5 π΄ Ποιηϊ- 
πὰ] οΥΓΘάαηϊ. Ροΐθϑέ διιΐθηη ἀἰθο 5 [ποίαγὶ. 564 ὙἱΠοθ6 ΠῸΠ Ρροίθϑί. 
δὲ 6ηἰπὶ ΓΘΒ 5{{{Ὶ5 ||, ἑασίοί ἃ νοθὶβ σοηΐαδιι5. Νὰ 4αϊοαπαιθ ἢάο 
ΡΙΘπι πο ϑπηΐ, {Ππηθηΐ αἰ ο ἢ, (πᾶ5ϊ] ροίθβίαί θη Παθθηΐθιη. [Δ ΠΟ 5 
ΘΠ1ΠῚ ἰθηηρίαί 56ΓνῸ5 6], οἱ δὶ ἱῃνθηθυῖΐ νάοο5, οχίθυιηϊηδί. δίας ΘΏΪΏΙ 
ΒΟΙΠΟ, Οαπ] πη ρ  ανὶζ ΔΠΡΠΟΓὰ5. ΟΠ νἱπο, οἱ ἰπίθυ {185 Δ ΡΠΟΓὰ5 Ῥᾶοἃ5 
56 ΠΡ 6 ηὰ5 Ῥοδβαϊί, οἱ νρηϊΐ, αἱ ἰθιηρίοί οἱ σιιβίαί διῃρῇογαβ, Π0η ἰθιηρίαϊ 
ΡΙΘΠΔ5 ; 5010 δηΐμ), ααοὰἦ ᾿Οηδ6 5ηΐ; 561] ρ18η85 δαΐθιη σαβίαϊ, η6 5ἰπὶ 
δοϊάαθ [οί 6, ΟΙΟ ΘΏΪΠῚ 561] 6 Πὰ 6. ΔΙΠΡΠΟΓὰΘ ἀσθβοπηΐ, οἱ ρογάπηϊ 58ρ0- 
ΓΘΠ) ΥἱΠὶ ; 510 οδἱἤΐ ἀϊδθ0} 5 νϑηϊί δ ΠΟπιΪΠ6 5 5 γνο5 Πδὶ, αἱὖ τορι 105. 
Ουϊοσηααθ. ἃαΐθιη θ]θηὶ δαμίὶ Πάδ,ὅ γϑβιβίαηϊ οἱ ἰουε ἰοῦ; οἱ 116 σϑοϑαϊὶ 
ΟΡ οἰβ,᾿" «αϊὰ ποὸη παθροὲ ἰοοαπὶ ἰηἰγαηάϊ. Ταπο νδάϊὶ δὰ 1105, αἱ ποθὴ 
5ηὶ ἴῃ Πρ Ρ]θηὶ, οἱ «ποηΐδη Πα 6ὲ ἰοουμη, ἱπάθ ἰπίγαί ἴῃ {|105, οἱ 4ι186- 
ὀαπάα6. νὰ], δοιῖ 115, οἵ ππαμΐ [ἀπ }} οἱκβ.ὗ 

( 

(Α) 1. ,βρά νοϑὶβ ἀἴθο ορὸ παηίία5 ροθηϊθηϊίαθ :ἦ π6 {ἰπηθᾶἰ5 
ἀϊα!ο απ). Μίβϑιιβ Θμΐπὶ δῖπὴ, αἱ νοθίβοιη 51Π|,7 «αϊοθηι6. ὃχ τοι 

“. ᾿ , . ὃ ᾽ . Ἂ 

ΡΓΔΘΟΟΡ 5. ΘΡΘ 5. ΡΟΘΗΙ Θηςἅπ|: αὐ ΘΟΠΠΡΠΊΘ νῸὺ5 ἴῃ ἢ. (Ογράϊία 

(δρ. ἡ. 1) ἡγαοιπάϊο Υαϊ., ἀοιηάθ ροβὶ ἐϊ 5, αἰτιπη {π6 σᾶ ο0. ἰοχίαϊ ΡἉΤΊΙΠῚ 
οἱ Ἰία οἱ Ῥ. ἐα κί. ΘΟ ΔΟΓΘΗ5. ἴῃ δοάθμῃ βμηΐ ἄπνα. Υἱά. [58]. 

2) ἐΐα οἴῃ. Υαΐί.. δὶ ροϑϑ81: Ρ. ροβ8οί. 29, 18. Μαῖίῃ. 15, 8. Ιοδῃ. 12, 40. "Π 
9) [αίιι γαΐ., ουἱ Θχοϊαϊΐ 54. οἱ» Ἰάθῃη (ογ. 8, 4. 

πιασηῆα Ῥ. ἠϊαρηλι8. 60) 81. ἰοχίαβ ὅσ. οἱ γαΐί., οριϊηιηι 
4) οπιπίμηι ηιαπ αἰ ογιηι ἰιογν Νὰῖ. δοίη νὰ]α. ϑαθίηάθ υδείγν οἱ π᾿ οογθ 
5) οἱ οἵη, γαῖ. θυ θθη5 Φα ἀ6ηὶ αὐίοηι Ππαϑοίο γα. 
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(.) Υ,-- ------ἰϑίοαί θαΐμη ΠΟπ10, ΟΠ πη ρΡ] νου: νάβοιαϊα θῸΠῸ νἰηο,] οἱ 
᾿πίο ν᾽ ἰρ8ἃ ναβοι!ὰ ρᾶοὰ πΠ0η Ρ]6Πὰ ΓΘΙΓΦαΘεἱζ, οαπὶ νομοῦ ροϑίθα οπῃηΐᾶ νὰ8- 
ὁ] α΄ ΓΘΟΟΡΏΟΒΟΘΓΘ ΠΟ (Δ Π 4 ἅϊη ρ]6Πὰ (561 οπΐπι, {πὰ ΡΙ6 πὰ ΠΟη 58ηῖ), ἰ6πι- 
Ρίαι δαίθπι 1|1ἃ, 4188 Ρ]6ηὰ 5απΐ ; οἷο Θηἷπὶ 5θπιαἦ ναβᾶ δοοίδηϊ : 516 οἱ ἀϊα}ο- 
Ιὰ5 νϑηϊΐ δὰ ΟἸΠΠ65. 56ΓΝΟ5 θ6ὶ θη ρίδη5. 605. Π|Ὶ δυΐίθη), 4] ρ]6ηὶ βυηΐ 
Π46, γϑβίϑίθης οἱ [Ὀγαου, οἱ 116 γθοραϊὶ ἃ} οἷβ, {υΐὰ (0 ἰηΐγοΐ ἸοουπΠῚ 
ΠΟ ἰιᾶθεῖ. δαΐοί ουρὸ ἰιπὸ δά 605, 4π| ρβηὶ βιηΐ, οἱ Ἰοοὰμη ΠΆΡΘη5 
ΡΘηρίγαΐὶ ἴῃ 11105, οἱ 4ιᾶ6 ναὰ]ὶ ἴδοιὶ 1118, οἱ Πυηΐ ἰΔπ 1ΠΠΠ5 56ΥΥΪ. 

(8) ΥἹ. Εγρὸ ἀϊαθοϊαιη. {ἰπη6γ6 πο]ϊΐα ; ΠΏ 155115 51Π| Θηΐπὶ αἱ γο}]5- 
ΟἾΠ 6556, 41] ΡΟΘΗΙ ΘΗ 81 ΟΧ ἰοί0 ΟΟΓΔ6 ΔΟΙΌΓΡΙ 5.15, αἱ γοὸ5 ἤγηος 
[δοίαιη ἴῃ 46. (γθάϊί οῦρὸ θ60 γο8, 4 ΡῥΓΟρΡίρωυ ρϑοοαία νοϑίγα ἀ6- 

"Οὐ νοεῖς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ, πῶς “μεγάλη ἐστὶ καὶ ἰσχυρὰ καὶ 
ϑαυμαστή᾽ ὅτι ἔκτισεν τὸν κόσμον διὰ τὸν ̓ ἄνϑρωπον, καὶ τὴν ἐξουσίαν 
ἅπασαν ἔδωκεν αὐτῷ κυριεύειν πάντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς; Εἰ οὖν πᾶν- 
τῶν τούτων. ὁ ἄνϑρωπος κύριός ἐστι, καὶ πάντων δύναται κατακυριεῦ- 
σαι, πῶς οὐ δυνήσεται καὶ τούτων τῶν ἐντολῶν κατακυριεῦσαι: “βστε 
πασῶν τῶν ἐντολῶν τούτων κατακυριεῦσαι ὁ ἄνϑρωπος, ὁ ἔχων τὸν 
κύριον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Οἱ δὲ ἐπὶ τὰ χείλη ἔχοντες τὸν κύριον, 
τὴν δὲ καρδίαν πεπωρωμένην, καὶ μακρὰν ὄντες ἀπὸ τοῦ κυρίου διὰ 
τὴν ἑαυτῶν ῥαϑυμίαν, ἐκείνοις αἱ ἐντολαὶ αὗται σκληραί εἰσιν καὶ 
δυσκατόρϑωτοι. Θέσϑε οὖν ὑμεῖς, οἵ ὀλιγόψυχοι καὶ ἐλαφροὶ τῇ 
πίστει, τὸν κύριον ἀδιαλείπτως εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, καὶ γνώσεσϑε, 
ὅτι οὐδέν ἐστιν εὐκολώτερον τῶν ἐντολῶν τούτων, οὔτε γλυκύτερον, 
οὔτε ἡμερώτερον. -- «(Βλέπε στερεῶς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἐ ἐπίστρεφε 
πρὸς κύριον, καὶ μὴ φοβηϑῇς τὸν διάβολον᾽ δύναμις γὰρ ἐν αὐτῷ 
οὐκ ἔστιν κατὰ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ. ὋὉ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ παρέχων 
τὴν νίκην. ὋὉ διάβολος μόνον φόβον ἔχει" ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ τόνους 
οὐκ ἔχε. Μὴ φοβηϑῆῇς οὖν αὐτὸν, καὶ φεύξεται ἀπὸ σοῦ. 

ἐΟὐ δύναται γὰρ καταδυναστεύειν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐξ 
ὅλης καρδίας ἐλπιξόντων ἐ ἐπὶ αὐτόν. Ζ4ύναται οὖν ὁ διάβολος σσαλαῖσαι" 
καταπαλαῖσαι δὲ οὐ δύναται. ᾿Εὰν οὖν ἀντιστῇς αὐτὸν (Ιἐρ6 αὐτῷ), νι- 
κηϑεὶς φεύξεται ἀπὸ σοῦ κατῃσχυμμένος. 

7) φιῖα πὶ]! 68. [αοϊϊλις5 Ὑαί. 
8) φιιο 1,1}. γαΐ., φιΐ τηθπάοβο Ποί. 

1Π. Οδίθγιιπη πὸ οἵ. Ὠοοίν. δά Απίοο}.. 
Ὡς 12 ..32358. 

9) ἀϊανοϊιηη, οτὰ. Υγαί. 
10) [ἰὰ οχ γαΐ. διηθηθδηἊα υἱάθίαυ 

110}. ᾿πηρ01. ἰϑοίϊο ροθηϊίοηίαο, {πᾶ ΠΪοὸ 
ΒΘ η ΘΠ ΔΓ ΠΘΧΙΪ ΡΔΙΠῚ ΓΟΒΡΟπαοί, 

ΟὟΡ.-Υ͂. 
ἡμφιαην δαί. 

1) φινάοηι οἰμρ! ΟΥηἶβ50. Ὑ}. 

2) Α" ποὺ ἱπάθβ. πϑᾶπὸ οοηἤμδι8. οἵ. 
ατάροο Ποοίτ. δα Απίϊοοῃ. π. 12. Ρ. 258. 

9) ἰδὲ γαΐ. ἴαο. 4, 1 
4) Ῥγᾶθρ. ἔπ, δηίθ 46 ἃρππάδί ἰῃ Ὑαί, 

ῬΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

5) δομὶ υἱηὶ Ναί., 4] ἰγᾶη8ρ. 86ηιὴ- 
φῬίοπαϑβ ραϊοα5, Δ αἰ {86 οἱ δηΐθ ποη ἰθηιρίαί. 

0) φιία γαί. 
1) οἱ οτη. γαί. 
8) οἱ γαΐ. Τ,Οοῖ8 οἰΐαίπ! ἃ} ΟΥΡΘΠ6 
Ναί. 24, 42. 
9) Θιμοιηηφι οηΐηι ρ]ογ βιην: ἦι ΠΟΥ αἱ. 
10) ἡ 5 γαί. 
(δρ. ΥΙ. 1) ϑδοῴ ὁγ0 υοὐὔϊδ ἴσο ἨμιῸ 

Ῥοθηϊίοηίαο Υαί. 
2) Μὶϑβϑιι5 ιν, 600 (6. Ριιπο5. ΒῸΡΡο- 

51115) επΐηιν οὐ, υοὐὴδ 510Ὶ, ΒῈΡΓἃ α] 110 

γοσάθη} 0 ἀπ θ᾽ στιἃ ΘΟΙΓΘΟΙΟΥῚΒ β᾽5πᾶ ἴῃ γί, 
ὅδ. Υ. 1 ναϑοιἰὶ Ῥαὶ. 
2) εὐλλτθρι Ιοσοηάαμ οὐἱί βοηνρίθηα. 
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ΘΡσῸ νοβ,, 4ιὶ ΡγΓΟρΡίογ ἐδ] οία νϑϑιγὰ ΟΠ 6βιῖ5 Π θαι, εἱ 4υϊἢ κα] αΐθιη 
νϑϑίγαμη ΟΡ ἰοἰθηίο5. ρθοοδιὶβ γϑβίγὶβ, σγᾶναί!β νἱΐδ πη νοβίγαμι : πο 5 60η- 
γαυβὶ [θυ 5. δὰ Ποχμϊηαηι ὃχ ἰοἰϊδ ῬΓΔΘΟΘΟΓ 5 γΘΒίΓΙ5, οἱ ΒΘΡΥ ΘΓ 15. 6] 
5ϑοα πη πηι γνο]απίαΐθηη ᾿ρ51π|5, ἀδθιῖ Το αἰ ΔΗ Ϊ τη [115 γΘβίγι5, ΡΟϑ ΒΔ Ό 5 
ΡΘοοα 5. ὙΘϑ Γ 5. ῬΓΙΟΡΙθ5; οἱ ΒΑΡ 65. ρΡοϊθβίαϊθιη. ἀοηηϊπᾶπαϊ ΟἸΠΠ1]}Ὲ5 
ΟΡΘΡΙΡ5 ἐἴ4}}01}1. ἢ Μιπα5. δυΐίθπι {ΠΠπ8 ἴῃ ἰοίαπιὶ {Ππηθγθ ΠΟΙ 6 ; 51η8 
νἱγία! 6. δηΐπὶ βιηΐ, βιοαΐ ΠΟΙηΐηἶβ τηουίαὶ πριν. Απάϊθ οὐροὸ πιθ,ἷ οἱ 
{ἰπιθίο ΠΟ πη ΟΠ Πἰροίοπίθπι, {αὶ ροίοϑί νοϑῦ βᾶϊνος ἴάσθρα δἱ ρϑγάβγε; 
οἱ οαβίοάϊ!α τηὰηάαία οἰμπιβ, αἱ νἱναῖϊ5 60.“ (Ε εἰχὶ ΠΠ : ,ἀοπῖπο, πηοά οὗν 
ΟΟΠ ΡΠ 5. 511Π| 1Π ΟἸΠΠ 115 Π]ΔΠ 4115. ΠΟΙΉΪΠΙ, 4πᾶπά τι ΠΙΘΟΙΠῚ 685 ; 8010, 
4047} σομίτίπρ65. ΟἸΏΠ6ΠΙ Υἱγίαί θη ἀ140011. ϑ6ά οἱ πὸ5 δχϑιρθγα πηι ̓  
1ΠΠ1Π}, 51 ῬΟΒΒΊΠΉΠΙ5 τηδηἀαΐία Πᾶ6 6, 486 ρΓΔΘΟΘρΙβί!, Πομπη0 ΘΟΠ ἢ Γμμἃπίθ 
οιιϑίοα γος Οπδίοα!θ5,, ᾿η4αϊΐ, ,51 ΘΟΥ ἰπαπὶ| ΡΟΣ Πᾶνα. δὰ ΠΟΙ ΠΈΠΙ. 
ϑεὰ οἵ ΟμΠ65 οπϑίοαϊοηΐ, 4] ραΓΙ Ποανθγίηΐ οογἀὰ δᾶ ἃ γδη 15. ΟΡ ἀ Δι} 115 
᾿αϊὰ5. 5668}, οἱ γιγρηί ἡ" Π6ο.ἡ 

δ 5 ΕΓ 1 ΤΕ, 

ΟΥἹ ΙΝΒΟΒΙΒΙΤΌΚΒ: 

ΝΙΜΙΠΙΤΌΘΙΝΕ 5. 

ΞΙΠΠΙΤΌΏΟ 1. 

Νοβ, φυῖα πν ᾿ος ηυύπο ρογηναπθηίθηι οἱυϊίαίοην πον παϑθηιιδ, (δῦ 618 

ἐηφυΐνοῦθ {μ(υγαηι. 

(4) Ε΄ ἀϊχιι παϊπὶ : ,5 οἰ 5, νὸβ ΠΟΙΑΪ πὶ 5ΘΡΥΟ5 ἴῃ ΡΘΥΘΟΥ Πα ο πθ΄ πηοΓΑΡΪ. 
ΟἸν!α5. οηϊμηἷ νοβίγτα ἸΙοηρα δβδί ἃ} πᾶς οἰνιίαίθ. ϑ8ὲ δῦρὸ 8015 οἰν [ἴθπι 
γϑϑίγαιη, ἰῃ {πᾶ ΠΑθι(αιαγὶ οϑιϊς ἢ 4αϊἃ Παϊοῦ δηλ 5. ἀστὸς, δὲ ἂρρᾶγαι 5 
Δα {15 οἱ Δο ἸΠοῖὰ οἱ Παρ αι 0 65 ΒΡ ν δοιὰ ὁ ἤδθο θη 4πἰ οοπιρᾶΓδί 
ἴῃ ᾶ οἰνί(αΐθ, ποη οὐσίαι" ἴῃ 5ιᾶπι οἰν! αΐθπι τράϊγο. 0 βία!ίθ, ὁ ἀπθὶθ 
οἰ" τηΐϑον Ποιηο, 4π| ποη ἰῃ(6]]Π1ρῖ5, πᾶθο οἸπηϊᾶ 8] 16 πὰ 6556, δἱ 51:07 ἃ116- 
γα. ροίθβίαίθ : ΠΙοῖΐ οηΐμ {01 ἀοηλῖπιι5. οἰνι(α{15. ᾿μαΐπι5 : ἃὰΐ ἸΘοθ5. αἴθ γθ 
ΠἼ615, ἃπΐ τροθάθ Ὧ6 οἰνιίδία ᾿ηθἃ. Τὰ οὐρὸ αυϊά [δοϊθ5, {πὶ Πα θ 65 ἰθσθιὴ 
ἴῃ οἰν (αΐθ (πὰ ὁ" ΝΌΜΩΙ ΡΓΟΡίοΓ ἄστοβ ἰπ05, δὰΐ ργορίθιν ἃἸ4π1ι05 ἂρρᾶ- 
γὰϊι5. ἰι08, ΡοΟίθγῖὶβ Ποσᾶγα ἰΘσθπὶ ἰπᾶπη ὁ Οποάβι᾽" πορᾶνουὶβ, οἵ υο]πθγὶϑ 

"Μὴ δὲ τὴν ἀπειλὴν αὐτοῦ δειλιάσῃς" ἄτονος γὰρ ὡς νεκροῦ νεῦρα. 

9) υο5 δάϊπηχὶ οχ αΐ., ΠῚ βυθὶπμα6 
αιυιϊὶ χιυὶ ργορίον αἰϊοία τοξίγα. 

4) φιιΐὶ οἵη. αί.. ᾿θ] θη αὐϊοϊοίὶς Ρ. 
οὐϊ]οϊοηί65. 

5) φιῖα 5ἱ δαϊ.. ἰατη ἀαὐὶ! τἱηιοάϊιηι 
φοοραιί8 υϑϑίγῖδ ῬγϊοΥ νιι5 οἱ ᾿αθου δ ρο-- 
ἐοξίαίοηι ἀοηιπαπαϊ οηι λιν Οροτγι (ἰϊα-- 
ὑοὶὶ. Οἴν, Απίίοοῃ. πομι. 17. ΜΥ ακίιιβ. ἰΐὰ 
δας ἰοοαπι γοϑίϊζαϊ: ΟὈΠΠῚ οβιὶβ Π θαι 
οἱ βαϊαίθμι γὙρϑίγαιῃ ἢ οἱ {πὶ δαϊϊοϊθηΐο5 

ΡΘοοδι15. Ὑοβί 8, ΘΥΑΥ ΑΓΒ. Υἱΐα πη ὙΘβί ΓΔ. 
ΕΟΡίαβθ6. ἰΙοροβὶ 4 58] 16] γὙρϑϑίγδιῃ 
ΔΡΙΙοἰθηί65... .. ϑ͵Γαγ 5. Υἱΐδῃ γὙϑβίγδιῃ. 
ἢ. ἴῃ Ραὶ].: ὑγοαϊί ογρὸ ἄθο: υο8 ηιὶ 
ΡΊΟΡΙΟΥ ροροαία υοϑίγα ἀδϑρογαηΐος (6 υἱία 
οἱ αὐροηοὴΐος αἰοἰϊοίῖ5 υοδίγὶδ. οποδγαϊ8 
γο χιιίηι ἰοηιριι5 υἱέαρ υδδίγαθδ. 

6) 5η6 υἱγίι!6. δι! δηΐην δἰοιί ἠϊουιιὶ 
Ποηιῖηὶς ποτυὶ ὰϊ. δ ηιαξ ἀβιιθ ρογάθγο 
οἵ, ἄταθος Ποοίν, δἀ Ἀπίϊοοῖ,, ἡ. 12. Ρ. 258. 

κὠπμ Δ. παι νν..Δ .. 
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ΒΡΟΓδηΐο5. ἀθ υἱίαὰ οἱ δάροπθηίοβ ἀθ]Ἰοἱ5. γοβίγιβ [46] 164] Οπογαι 5. Γ6]1- 
4αὰπὶ ἰθΠριι5 νἱίὰθ γοβϑίβᾶθ. Νὰ) δἱ δ δοιηίπαπη ΓΟΥοΡδὶ [6 Υ}{ἰ5 
ΘΧ ΟΙΉΏΙ ΔΗΙΠΏΟ ὙΘΒΓΟ, οἱ ἰπϑίθ ρου 15. οδρίοθυος ἀἶθ5 ΧΟ] 4αὰ6 υἱΐδθ 
γοϑίγδθ, οἱ σγϑοίο οἱ βϑυνι 5. ϑθοιη ππὴ 1Π|π|15 νο]ηΐαΐοιη, ἀΔ}}1 νη Δ ΠῚ 
ῬΓΙΟΡΙθ 5. ἀ6Π1οἰ15. νοϑίγβ, οὐ ΠΡ 15. νἱτ αἴθ ἀομηηδη αὶ ἴῃ [οί ἀἰ8}00]]. 
ΜΙπὰ5 διιΐθηη οἰ 46ηὶ ἀ[4]}011 {πη 66. ΠΟΙ 6 ; δὲ Θηΐη ἰδ ἴῃ ΠΤ Πηιι5, {181 
᾿ΟΙΏΪΠ15. ΠΙΟΤαὶ ΠΟΙ ν]. Απαϊΐθ οΡρῸ τη6, οἱ {ἰππθίθ Ποιηίπιπι, {πὶ ροίοβί 
οἵ ΒΘΙΥΆΡΘ οἱ αἰβῥθυίογο. (ἰϑβίοά!!α ἰίδαιι6 ργδθοορία μᾶθο, οἱ νυἱνϑίϊ5 
ἢ6ο. δῖοο {Π1|: ἀοιηϊηθ, πππὺ οοπϑίςαία5. οἱ ἢγιηδίι5 στὴ ἴῃ ΟἸΏΠΙΡΙ5 
ἢ οὶ ἀἰρηπδί!οηίθιι5.,, πα ἰὰ τηθοιπ 65, οἱ 5860, {π|ἃ γὙἱγΓῈ 5. 414} 011 ΘΟΠ]- 

ΠΠΪΠ165, δ 516 {Π1π5 ἀοΙη μα} ηλιΡ οἱ νἱποθηηι5. ἰδοία {Π|πΘ. Εἰ ΞΡ6ΓῸ, 
Ὠ16, ἀΟΙΏΙΠ6, ᾿δΠ| Ρ0586 ρΓδΔθοθρία ἰβίᾶ, {πᾶ 1Πἰὶ «θα 511, (6 ἀομηῖπο πο- 
Β[Χ0 1ὴη6. ΘΟΠΠΓΙηΔηΐ6. Οἰιδίοάϊγο. Εἰ αἰχὶ! τὶ: ,οιιβίοα 65, 51 ΘΟ ἵπππη 
τη πη οἱ Πρ Ιὸχ δά Πομηϊηπη [ἀογϊ, οἵ ΟΠΠ65, 4 ἰα165 δγπί, οὰ- 
5βἰοάϊοπί, οἱἤ οαπὶ ἃ}} ΟἸΠΏΪ 115 νηὶ ἀοϑ  ἀου 5 Παϊα5. 5600} τηπηάαγνογίηί 
ΔΗΪΠ]ΔΠῚ 51|8Π}, νἱγοηΐ Π6ο.ἥ 

ΙΝΟΙΡΙΌΝΤ ΒΙΝΠΙΤΌΘΙΝΕΒ ΒΕΟῸΕΝ, ΟὐΑΒ ΜΕΟΌΝ ΠΟΟῦΤ5 ΕΒΤ. 

ΒΙΠΠΙΤΌΒΟ ΡΕΙΝ. 

(8) θιχι εἶ ἰΐαψιιθ. τη πἰ: ,50 5 ἀπο ΡΘΓΘΡΤ ΠΑΡ αι 15. νοὸ5 ΟΠΊΠ68, 
56ΓΥΙ Π61. (ἰνι5 6η]π νϑϑίγα Ιοησο ἃ) ἢδο οἰν!ἰαίθ ροβίία οδί. ΕγρῸ 
51] Ποβίϊθ ΘΟΪΟΠΪΔΠῚ, ἴῃ 6τ|ἃ Πα) (ΠῚ Θ5115, 4α]ἃ ΠΟ ΘΙ 15 ἄργοβ, οἱ 
ΡΥΔαραγδί5 Δοϊ Ποῖα οἱ Πα] [ἃ τ 065 Βα ρουνδοπὰς ὁ ἤδθς. δηΐπὶ 4πὶ οΟπιρᾶΓαί " 
ἴῃ πᾶσ πΓ06, πο οσορίίαΐ ἴῃ ὉΡΌΘΙ 51ιὰπι γαῖ. Ὁ βίυ!θ ἂὺ ἀπ} 16 οἱ 
ΠΪ56 ΠΟΙΏΟ, 4π| Π0η [Π|6]]165 15, πάθος ΟΠηΪὰ Δ]Ι6ηἃ 6556 οἱ 51}}} ΔΙ (6 15 
Ροϊαβίαίθ 6556} ΠιοιᾺ θη {101 ἀοΙη!ηῖι5. Πα Ππι5. ὉΠΪ5. ἀπ ΠῚ5. {αὶ Παθοηὶ 
Ροϊοβίδίθη γΓθρίοπὶβ Ὠυΐπ5: 1 ΠΓΡ6 τηθὰἃ Π0Ϊ0 πί σοηϑιϑίο5, 864 6Χχὶ ἀθ 
θᾶ, 4ἰὰ ΠΟ ΡᾶΓ65 ἰθοιθι15 Ποϑίγί58. Τὰ ἰρΙαΓ, 41 Π8})65. ἅστοβ5 οἱ δβ4!- 
Ποῖα Δ] Ο5 416. πη]105 ἀρρᾶγαΐμι5, ΟΠ] ΘΧΡΘΙ]ΟΓΙ5. ἃ) 60, 44 [ἀοίατι5 657 
Τὰ ᾿Ιἰααπι6., 411 ᾿ὰ}) 65. 1 ΠΡΡ6 (τὰ ΡΓΟΡΓΙαΙη ἰοσθη, ΡΙΟΡΙΘΙ ἅΡΓῸ5 πο 
ΟΔΘΙΘΓΑΓ ΠΏ 16 ΓΌΓΙΠΙ ΔρρᾶΡδίι5, ἀρ βοῖθοθ5 ἃ ἰθρα ἴπ, οἵ ρᾶγ 15. [69 ]}15 
μαΐπ5. ἀΓΡ158. ΥὙΙάθ οὐσο, π6 581} {Π0| ρουπιοϑαπι, ἀ65οἰβοοροὅ ἃ ἰθρα [υ. 

-- [Μᾶλλον φοβήϑητι τὸν κύριον, τὸν δυνάμενον σῶσαι καὶ ἀπολέσαι. 

1) ἴῃ γαί. ᾿σγορϑὶύ ἀοηυληιηι ἃπί6 η16. 
8) τὉὸ5 οἵη, Καί. 
9) οἱ οιιδιοαϊίὶς ηιαηαία οἴι5 οἱ υἱυαί 15 

ἀδὺ αϊ. Μαίη. ΤΌ 29. 16. 12. Ὁ. 
10) πιοάο ἀοηιῖηο Υγαΐ. 
11) φιιοπίαηι γαί. 
12) βιμογαθίημι5 αί., 4] ἴηγ. [66 

ηιαμαία. 
19) υἱνοί γαί. 
1) [πῃ γαΐ. δρίθυαρμθ Τα} Γὰ : 

Ἐαωρ ϊεϊιμι ηναπααία. 
Τηοϊρίνην! 581η11}1{πἸ11658. 

Ργήηια οἱην 0. 
2) ἐπι ρουθ 6 Ῥ. ἴπι ρογοργίηαίίοηο αί. 

Απιο ἢ. ΠΈΡΙ ΤῊ Ἰιλπδαι" ἢ 1. 
Ποπη. 15. 

9) δηπῖην οἵη. Υδί, 

4). δὲς ἘΔ]... Ναί. 
5) ἦπι οοηϊίαί Ρ. ποῖ, οσοσίίαί γαί. 
6) οἱ ποη δϑί ἴῃ ὙΥὙαί. 
1) 6 Ποιὰ ἀοοίγϊπα, δοηῶ ἔ6776- 

δίγία δι γοίοϑείαίο Πανοϊϊ 6556, ον. Βοιη- 
[6 (1πη Βαιπηραγίθη, {πΠ60]. δίνει. Τ, ἢ. 
Ρ. 14.} Η. 

8) {01 οτη. Υγαί. 
9) ὧν οἱυϊαίοην ἐμαηι γαί. 
10) Θωϊαςὶ γαί. 

(δρ. ΥΙ. 1) 6εΐ ογαίΐί ἴῃ Ραὶ. 
2) δὲ αἱ ῬαΪ. 
9) [ῃ Ρα]. βεχιυίίαν ΑΜΕΝ. 

Βα πο 1. 1) Ριοϊί Ῥαϊ. 
2) χιιαθ σοηιρογαΐ Ρ. ηιΐ ἐοιιραναί Ραϊ. 

9) ἀοδοῖδ065 Ραᾶὶ. 
91" 
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γϑῦϊτα ἰμ οαἰνιἰαΐθιη. ἰτι8}, ΠΟῚ ΓΘΟΙΡΙΘΡῚ5, 8564 δχοϊιιουῖὶβ ᾿Π46. ὙΙά6 

οὐρο, υἱ,᾿. δῖοι! ροροσνα ΟΟΠΒἰβίθη5., ὨΪΠ1] ΔΠΊΡΠ 5 ΘΟΙΠΙΡΆΓΘ5. ΕΠ 0Ὶ, «πὶ 

οἱ1 πϑοοββαγίαπη οἱ 50 ΠΟ] ἢ 5. {01; οἱ ρᾶγαίιιβ οϑίο, π6, οπη νο μι Ρ  ἀ0- 
τΐπμπι5. οἰ ν α15. ᾿αϊὰ5. ΘΧΡΘΙΙΘΓα ἴθ, σΟΠἰΓΔἸοἂ5 Ἰοοὶ οἰπδ: οἱ Θὰ5. [ἢ ΟἸΥ]- 
ἰἀΐθιη. ἰπᾶπη, αἱ αἰᾶτὶα Ιαρα ἰμᾶ, 51π6. ἰπίαγία ΠΙαΓῖ58. ο5. ἰρίιαν νἱἀοίο,᾽ ἢ 
{π| 5ϑυυ 5 Π60 οἱ Παθ οι 5. οαπὶ ἰῃ ΘΟΓά θτ15 ὙΘΒ[Π15: ΟΡΘΓΔΙΏΪΠΙ ΟΡΘΓΡὰ 
Ποῖ, ΠΠΘ ΠΟΤ 65. πιδη ἀδίογ πη οἱ ΡΓΟΙΙΒΒΟΙΠΏ 1118, 48ὺ ΡΓΟΙΉΪΒΙ 1; οἱ ΟΥΘ- 

ἀϊ6. οἱ, υοὰ ἴδοίοί νοβὶβ,᾽ 7 51 τηδηἀαία οἷτβ ΘΒ Ἰ6Γ 15. ΡῬΓῸ ΔΡΤῚ5 
ΘΥΡῸ, 4π05 ΘΙΠΘΓΘ γΟΪΠΘΙ 5, ΓΘά 6. ΔηΪΠ85 ἦθ ῃθορβϑι 0115, ΡΓοτΐ 
ἀαΐσααθ ροίοβί; οἱ ν᾽ ἀιμαβ ἃ] 50] ν 16, ΟΥΡΠΔΠ15. Ππἀϊοαίθ, οἱ ΟΡ 5 86 ἀϊνι1ἃ9 
γΘϑίγὰβ. π΄ αἰ πϑιη0ϊ ΟΡΟΓΙΡιι5. ΘΟηϑιμη6.Ὁ Ιῃ Π06. ΘΗΪΠῚ γῸ5 ΒΟΙΉΪΠῸ5 
Ἰοσιιρ!οίανι(, αἱ παϊαβηηο αἱ τη βίουϊα οχροαί 5. ΜΆ]Π1Ὸ πιο] 5. οϑί Ππᾶθο 
[ΔοογΓ6, 4πᾶϊ) ἁρ1Ὸ5 διυι ἶἷ ἀΟΙΠῸ5. ΘΠΠΘΓῈ ; 4 ΠΟΠΪΔΠ ἤᾶθο ομμηϊᾶ ρΘΡΙΡαηΐ 
ἴῃ 86010: αἱ αάδθ ργὸ ποιηῖπο Ποὶ ἴθ υῖβ, ἱπνθηὶθα ἴῃ οἰν αίθ ἰπὰ,᾿ ἢ 
οἱ ΠΑ]Ο] 5. ραπάϊαπι 5ἰπθ {Γἰβυ 1 οἱ ἴπηογο. ιν [5 ΓΘ σϑηξίαμ πο] 6 ̓ὅ 
ΘΊΡΟΓΟ; ΡΟΓΠΙοἰοβᾶθ. 81 ΘΠΪΠῚ ΒΟΥ 5 Πρ6ὶ: 4 ργορυβ δαΐοπι,᾿ Ὁ (15 
Πι8 6115, δὰ ἃριίθ, 4α]θ115 ρΟ551{|5. ΘΟη56 41| σαπάϊαπι, Εΐ ΠΟΙ 6 δά] ΓΘ ΓΆΓΟ, 
Π60 ΔΙ(ΘΓ 5 ὈΧΟΓΘΠῚ ὁ ἰΔηρογθ, ΠΘΩΠ6 ΘΟΠΟΙΡίΒΟΘΓΘ : ΘΟΠΟΙΡΙ566. {{|1}| 
ΟΡι15, οἵ βᾶϊνιιβ 6 15.΄ 

ΒΙΜΠΙΤΌΏΟ Ἡ|. 

ἴΠ| υἱ(ὶ5 αἰἴπιο Κμἰοϊίιν, 8165 αἴυθ5 ογαίϊίοηθ ραιρουῦὶδ ἐυυαίαν. 

(Α) ὕτπη ἃ} ] 6] 1 ἈΚΤΙη], οἱ ΘΟΠΒΙ ἀθγΓ ΘΙ. απ οἱ υἱΐθηι, 
δ᾽ οΟρ ἰἀΓΘὗ ἰπίγὰ πη6 ἄθ {γα 5. ΑΓ, ἀρράγαϊ 1} ἀΠρο]ι5, οἱ 
ἀἰχὶς παῖ: , φαϊά ἀϊα") ἱπίτα (6 οορι[ς5 1 Εἰ αἰχὶ 1Π|: , 46 πᾶς νυἱΐθ οἱ 
απο ἀἴβραϊο, ἀομηΐπὸ,, 4αοπίαμη {τποίπι5. ΠΠαγαπιῦ ἀδοουὶ βαπί.. ΕΠ ἀἰϊχὶ! 
1: (ῃ86. ἀπᾶθ ΔΡΓΠΌΓΟΒ. ἴῃ ΘΧΘΙΠΡΙαΠῚ ροϑιΐδθ βαηΐ 56 ῦν 15 61... Εἰ αἰϊχὶ 
11: , ν 6 πὴἢ 501Γ6, ἀομηΐη6, ΠΑΡΙΠῚ ΔΡΒΟΤ ΠΏ ΘΧΘηρίαπι, 4ποὰ ἀἰοἰβ.. 
Αὐάὶ,( Ἰη4π|{: (νἱάθ5. Πᾶπο νἱΐθῃ οἱ μᾶποῦ αἱ 30. ΟΥἄ60 ,, ἰη4ᾳδ1η, 

ἀοιηΐη 6. (Πδθο νἱ[ἰ5,( 5 ἰηααϊ!, φρο 6 τὰ 65., π]τητι5 ἀπ θη Πρ ΠῚ 51Π6 

ἴραοίαᾳ 68; θὰ νι τβ Πᾶθ0, πἰδὶ ἀρρι οἶα [ὩΘΥὶς ἀπο, οἱ 5ΌΡΟΙ [{Π|8π| 
ΓΘΑΌΪΘΨΘΙ, ΠΟ ροίοϑί τηα]ίαμη ἔγαοίπμη ἴθ γθ. [Ι͂ΔΘΘη5 ΘηΪπ] ἴῃ ἰθΓΓᾶ 
Ἰη]05 [γαοῖ5 ἀαἱ, (ἰὰ 0 ροηάοι" ΒΡ αἰπηι; 56 δὶ βιβρθηϑβὰ 
[ὉΘΡΙΪ. ὙΠΠ5. ΒῸΡΘΡ ὉΠ, οἱ ΡΓῸ 5686 οἱ ΡΓῸ απὸ ἔγασίιη ἀὰῖϊ, Υἱά6 
οὐρῸ, 40" αἱπηι5. [Γοίαπὶ ἀὶ Π0Π ἸὨΪ ΠΟΙ ΠῚ, Ππᾶηη νἱ 5, 56 ροίἐτ5 
τη ΔΙ ΟΓΘΙη.ζ (0 πηοάο ,ἦ( π΄ π|ᾶπ|, ,ἀΟΙηΪΠ6, πηδί ΓΘ ΠῚ, 48π| Ὑἱ {5} .. ,88- 
ΒΡ6η58," ἰη4α1ΐ, «ἃ ἀ]πηιμὴ {Γποΐι τη] ἀπ οἱ θομπη ἐἰαΐ : ἰΔο6 5 διιΐ6 

11) 516 Ῥ]ΟΡΙψα 6. 110}}. πρτ., ἐμ οοα 4. 
τᾶ6 αυϊάθμη Ἰθοίϊο τοι ποῦὶ ροίοβί, 5ὶ 
ἴῃ ΤΟΙ Γαἰβ. οΟηγθηΐα5. οτη Ρα]. Ὠοϊηάο 
γιοά 514 ηδοο 580} 1ι5 5 {ΠΠἰθη5 (ἰδὶ Υαί., 
Ἰθ1 46 πὶ πιοὸχ μ ΡΨ. Π0. 

12) γἱ]άοίο ἐρίι" υο5 Ναί... 4] πῖοὸχ 

15) οωρϊϊοοιὶς γαί. 
10) ιόογο ἰὸς ψιαηι αη708 οἱ γαΐ. 
11) Νώηι γαί. 
18) τη εἰυϊίαίοην ἔπαηι Υ αΐ. 
19) ποὶὲ γαϊ. 
20) ρῥγοργῖας ογη0 Ὁ. 6 ρ᾽ῸΡΥ᾽ϊ5 ατι- 

ὉΠ]. ))60. 
18) πιθηιονο5 ἠιαπ αἱ ογ ιν οἱ ργοΉιὶ 5510- 

πηι οἴμι5 ιὶ ρον ην51: οἱ ογοα 6 οἱ οἱ ηιιῖα 
ζαοὶοι υοὐῖς γαί. 

14) οἱ υἱάιιας5 ἐι5{Ποαΐο ογρίαηος τιι- 
αϊοαίο οἱ ο0}60858 υοϑδίταβ οἱ αἰυϊίϊα5 τυοϑίγα 5 
ἦηι οἰϊιδηϊοαϊ οοηϑδιηιίς αΐ, Οὗν, 15αὶ. 1, 
117. Ναπα. 8. 

ἰοην δαΐ., Ῥγοη. δὰ ἀδὶη ΟΠΊΪ580. 
21) πἰαοτον οαπ. Υαϊ. Ναί. ὅ, 21. 

28. (Δ) ]Π1 66 10}}} νου: Ποϑι άθρα {6 }}0 ἢ 6 
ὁ ἴπ 0. 6 5878] βᾶϊγο. ΑἰΠππΠὶ 5ΘηΒ.ΠῚ 6Χ- 
ΡῬυη Ραὶ]. 

δι πο ΠΠ. 1) ἀϊδρηίαγοηι Ῥὰ]. γαὶ. 
2) ἄϊις οἴη. Ρᾷ]. γαΐ., ἴῃ ἀΐΓΟΑιΘ 

αἱδριίας Ρ. οοηϊίαϑ. 
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Εἰθηΐπη 51 νΟΪΙΠΘΥ5 ροϑίθα ΓΘΥΘΥΪ ἴῃ ὈΓΌΘΩ} ἰπχᾶπ|, Θχο θυ 5. ἃ} θὰ, οἱ 
ΠΟῚ ΓΘΟΙΡΙΘΡΙΒ, 51 Δ})} [115 ἀΙβοθβ5 6 γ}5 656. ΥἹάθ ᾿ἰα4ὰ6 ἰὰ 5ίοαΐ ρ6Γθ- 
δ.ΊΏ15. 10 ΠΑ] π5, πὸ ααϊὰ ΔμρΠπ5 ῬΓΔΘρΡΆΓΟ5. {Π0|, {απ «αοά 5ἰΐ 
ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΙ, 404 πα ΠΠοἰαΐ δὲ] νἱοίπιπι, ραΓαί 5416 515, αὐ οαπὶ νο] ποτ 
(«ΟΠ 115. Π.ΠΠ15. ὉΠ15. ΘΧΡΘΙΠ ΘΓ ἴθ, [Π0}} σΟΠ ΓΔ άΙ6 65 [6 15. οἷτι5 ΓΘοΘ 5, 
Θ᾽ γνϑηϊὰβ ἴῃ ὉΠ ῸΠ ἰπᾶϊη, πἰαγΊβ 6 ἰοσθ ἰπᾶἃ 51η6 ἰηἰαγὰ ἰδοία5. ΥΟῸΚ 
θη, 4Ὰ] 5ΘΡΎΠ 5. 60. ΘΙΠΊΠΙ6 π΄ ῬΥΔΘΟΟΙ 5 νΘΒ(ΓῚ5. ΠΑ] 6115, ΟρΡΘΓὰ Οἶτιϑ 
ἴλο!.8, ΤΠ ΘΠΊΟΓῸ5 πη Δ ἀΔΙΟΓΙΠ ῬΓΟΙΠ 551 ΟΠ ΠΏ (116. Θἰ15, αιἀδοιηπ6ῇ ρΓοιμηἰϑὶΐ 
56. [Δοία ΓΙ} 615, 401 ογθάπηΐ οἱ οἱ τῃηδηϊαία δἰιι5 οπβίοαϊογιηΐ. ΡΓῸ 
ΘΓΙ5. ἸρῚ (1 ΘΙΠΘΠ 15. ΔΏΪΠ)05 6 ὨΘΟΘΒ51{Δ{Π}}115 ΓΘ Ἰπηἰ6, ργοσΐ (π|5 ροίοϑί. 
γι άμπᾶ5 οἱ ΡῈΡΠΠΟ05 ἰονοίθ, πΠ66 γ05 ἀνθυίαι 5. ἃ})} 1ΠΠ15, οἵ Ορθ5. νϑϑδίγᾶβ. ΟἸΠΠ65 
οἱ, Δρράγδίιιβ. 1π ΠΕ ΠΙΒΙη0 Ι ἀσΓοθ ἀοπη5 186 ΠΩρΡΘΠἀ 6, (πὰ ργορίογθα 
μᾶθο δΔοσθρίβιι5 ἃ 60. 0} ποὺ δυὸ Ποιμηηι5 ἰΟοπρΙοίανι, αἰ Παϊπβιηοάὶ 
ΤΠ] ΠΙΒἰοΓΙὰ ΘΧΘΡΟΘδ[1ῖ58. δα]Π10 ΘΠῚΠῚ ΠΊΘ]Ππ5. 6ϑῖ, ἰδ|65. ἀοπ|05 ἄργοβῆμο 
ΠΘΓΟΔΓΙ, (Π|05 ἸΠΥΘΗΓΕΙΓΙ Θϑέ15. [ἢ ὉΓΡΠ6 νοϑίγᾶ, Οαμ ἰπιγάνου(ἰ5. ἴῃ {{Π|8Π|. 
δα πο {865 ὈΟΠπᾶ6 ἢ ΔΓΘΘ 46 51η1 51Π6 πιορθϑιιὰ οἱ ΠΟ. Νο]ιίρ 
ἰσιίαν Θχίθγ ΡΠ ΘΘΠ ΠῚ) ἰποιη 4165 δά ροίογα : ̓ ΠΘΟΠν ΘΙ Θη5 ἁπίθμη οϑὶ 
γΟ}15. 5ΘΡΥ5. ΠΟΙΠΪῺΪ: 564 Πηᾶσὶ5 ΡΓΟΡΓΙΔ ΠῚ Δ. Π 4 ΔΠΕ18Π}] ΘΧΘΓΟΘΓΘ ἴῃ ΠΪ5, 
6Χ 4υΠθ5 ΡΟΒ51{185. ΘΟη56 401 ρσαιάϊιη. Αἀμ!ογᾶγα ἁπΐθη ΠΟΙΙ6, ΠΘ6Ὲ6 
Δα ΠΡΌ Γ6. Δ] 1ΘΠ 11, Π6 0 ΘΟΠΟΙΡΙΒοα[15. ΠΠπ|᾿|: ΠΟΟΘἢ 5. ΘΠΠῚ ΓΘ 5 65[ ΔΙ1ΘΠῈΠῚ 
ΘΟΠΟΙρίβοουο. Νασὶς. ἁπίθηη ἔπππ| ΟΡΙ5. ΘΧΟΓΟΘ, οἵ πᾶ 6}}15 5] αΐθηι. 

ΒΙΜΙΠΠΙΤΌΠΟ 5ΕΟΟΝΘΑ. 

(8) τη Δι θ.] ΓΘ ἴῃ ΡΤῸ, οἱ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΆΓ ΘΠ πἰμηπὶ οἱ υἱΐθμι, οἵ 
ἀἰδραΐαγομη ἀθ δἷβ οἱ ἀθ [γαοῦ θ5 ΘΓΙΠ], ἀρραΓαΪζ ΤΏ] ράβίοῦ 1116, οἱ 
Αἰ τη]: Ἁαϊἃ {αἰ ἸηΐΓὰ ἴα ἀἰδριι 5. 46 ᾿ὰο νἱἵθ οἵ α]πηὸ ὁ Πιβραΐο, 1Π 8 ΠῚ, 
ἀοιηΐπθ, 4 πᾶπι βἰηΐ ἰηνίσθηῃ Δ] Γαΐ ἃ] οὶ ἄθοοῦι. Εἰ ἀἰχὶς τη]ῃῖ]: [86 
ἄπᾶθ ΔΓΌΟΓΟ5. ἰπ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ροβίίδα ϑιιηΐ Ποὶ βϑυνίβ. Ὑ ]ΘθδΠ), ἰΠ6418Π|, 
ἀοιμηϊπθ., Π05586 Ποῦ, 4ποά. ἀ1ο15. 46. ΘΧΘΙΏΡΠ 5. ἃγθογαπι πάρη. Εἰ ἀἰχὶί 
11: νἱτ5 μπᾶθο [γι Πογὰ οϑὲ;; αἰτη15 διιίθ) βίθυ!θ ᾿ρπππ οϑί, 864 
Πὰθ 6. ὙΠ 15. πἰδί Δρρ]οαία [ποῦ α]πι0, πο Ροΐθϑί οορίοβαμη [6 ΓΓΘ [ΡΟ ΠῚ. 
Ιλσθη5 ΘΠ ΒΈΡΟΙ ἰΘγΓὰπὶ ρα ΓΘΒΟΙ(, ΠΟῸῚ ϑ,Βρθηδἃ 6ΘΧ {]πΠ|0. Αἴ ΟῸΠῚ 
δαϊθοία οϑί νἱτ5 απο, οἱ ῥτῸ 86 οἱ ρῖοῸ αἱπ|ὸ [γποίαπη δάΐογί. Ὑ]465 
ΘΡΡῸ Θἰϊαπι αἰπηιμη [ΘΓΓΟ ἰποίαπ, ΠΟ ΤΠΪΠΟΡΘΙῚ 4 18Π| Υἱΐθιη., 5641 ΤηΔ]0- 

ΓΘΠΙ, 4 πομϊᾶπη Υἱ 5 5ΌΒΡΘηΒἃ ἃ αἰπ|0 ΟΟρίοβαμπι ἔγαοίαπι οἱ θΟΠᾺΠῚ 
ΡΓδοβίαϊ ἢ ἰπ ἰθγγὰ ἁπίθηη ᾿ἰδθθηβ Θχι σία) οἱ παυρὰοοιη" δάΐογοί. Ηᾶθο 

9) ἡ ον αί. 1) αρροαία Ῥαᾳ]. αί., ἴῃ 410 Ιποχ 
4) γοϊοθαηι 1, τη}. Ῥα]. γαΐ., ἰο ἀοίπἀθ το ον Ὁ. γϑχιιίθυοη. 

χιιο5. Ρ. οί. 8) ]αθθη8 απΐθην ἴῃ, ἰογγώην πιαἰμηι, 
δ) παης ἀθοβί ἴῃ Ὑαί. ἤγιοίιμη, ἀαἱ φιῖα ρμεηάοί Ναὶ. ᾿ 

δι τ ἀν δμμ πον χ, 2. α΄ Ὁ ΠΥ ΘῊ τ. ἯΤΟ}. ΡΘ ῬοΡΙω. 
Ιοδθια οηι.. ΧΙ ΡΟῚΙ. νὴ 102. δα: Τιοπ- 4) Ππαδίία Ῥαϊ.. Ἰηοχ ογδΐ δὴ Ρ. 818. 

πηδίζβοῃ. ϑουνίαβ δά ΥἹΓΡῚΠΙ αθοῦ. 1, 2. δ) φιιοοιίψιο αὶ. 
νονον αὐηνίδηιιο αὐϊιιρογ8 υἱΐίο5 ποία : οἵ 6) φιὶ ΡαΪ. 
πος ϑϑουπάμπμ [{4|16 δἰΐαμη ἰοοιίμ5 6ϑί, 1) οοποιρίεοὶ ῬΔ]. ῳ 

ἴῃ 4πἃ νἱίθβ δ] {1π5 οἱ θυδηίαν, Εχ Ποὺ πη. Π. 1) αἰΐογ ῬΆ]., 1 ἀθοογθην 

{πόα ἰοοο Ἡ. ΠἰΡγαμα ποβίσιμι ἴῃ Π{α}1ἃ (ἰοτίθ ἀθο0765) Ῥ. ἀθ(ΟΥΪ. 
βουϊρίθτη 6556. 0016 11. 2) πῆρα Ῥαὶ. 
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π΄ ἰοργὰ οχίσιπιπι Θὲ ΠΡ Θ5ΒΙΠΉΠῚ [γαοίαπη ἀαϊ. 5 Ἠδοο ἰσίιαγ. 5 Π πο 

Ροβίία οδί βουνὶβ θ6ὶ, ρδιρ ΟῚ οἱ ἀἰνιι. ΒοΒρΡομαϊ ἱπααίθηβ: ,ἀοΙηΪη6, 

ἀοιμοπμϑίγα τη] }}. ἀλουμάν: παι: αἴνο5. Πᾶρθῖ ΟρΡ65, ἃ ΠΟΙ]ΠῸ0 γΘ6ΓῸ ῥΡδι- 

ΡῈΡ οβί; ἀἰβίγα ΒΓ ΘΗ]ΠῚ οἰγα ἢ ἀϊνι{ὰ5. 5ιιὰ5, οἱ να]άθ οχίσιαμη Παβοΐ 
ογαίοπθιη δὰ Ποιηίπαηι; δ 4υδᾶη Πᾶθοί, ᾿ποῦΐίθιη Παρ οῖ οἱ πο ἢδθηΐθιη 

νἰγίαϊοιη. ὕππὶ ἰσίίαν ἀϊνοβ. ργαθϑίαὶ Ῥᾶπρουὶ 4πὰ8 {ΠῚ Ορὺ5 δ8ηῖ: ἢ Ῥᾶι- 
ΡοΡ οἵα δὰ θομηίπαπι ΡΓῸ ἀἰϊνι6, οἱ Πθ8 Ῥγδοϑίαϊ. αἰν} 1 οἸηηϊὰ ΠΟ, 
4υἷἱὰ ῬᾶΠΡΟΙ ἀϊνοβ οϑί ἴῃ οΓδίΙοη6, οἵ ὙἹΡία 6} πηᾶρηδηη ἰι]6ΐ ἃρι θ)ο- 
ΤΠ ΟΥ̓ΔΙΙΟ οἰα5. ΤΌΠΟ ΘΓΡῸ αἀἶνθ5. ρυδοβίαί ΟΠ ΠἸὰ ΡΔΠΡΟΤΙ, 4α1ἃ 56}- 
εἰ ΜΠ οχαπάϊτὶ ἃ Ποιμῖπο, οἱ {θη π5. ἃ ἤ 5ῖπ6 ἀπθιξαιοη6 ργδαβίαί 
οἱ ομμηΐα, δἵ οὐγὰΐ π6 (αἱ οἱ ἀθ5:. ῬᾶθΡΟΡ 60 φγαίία5 ἃσὶξ ρΓῸ ἀϊ- 
γίίθ, 4πἰὰ ορυβ᾽ ἢ [ἀοίπηΐ ἃ Ποιηΐπο. Αριὰ ΠΟΙΏΪΠ65. ΟΥΡῸ ὉΪΠΠ15 ΠΟῊ 
Ραΐαιαν ἄάγο ΓΡποίαπ, ἢ οἱ ποβοῖπηΐς πθάπι6 ἰη{6]]ΠΠρππηΐ, ἀπο, 58ὶ 8οοἰθίαϑ 
δάνθηογιΐ νὴ, οἱ. νι5 ἀπρίαμπι ἀαΐ γποίπιη, οἱ ΡΓῸ 56. δἵ Ῥ7ΓῸ αὑ]πη0. 8516 
οἱ ῬΔΙΡΟΓΟ5. ΡΓῸ Ἰοσαρ οι 5 ΟΓΔηΐ65 δά Ποιηίηιπ) Θχδιιἀ απΐπν, οἵ ἃπ- 
ΘΘΠΓΙΡ ΟΡ65. ΘΟΓΠῚ, 40 ηϊδη ρΓδαϑβίδηϊ ΡΔῸΡΟΡΙΡΙΙΒ 6Χ ΟΡΙθι5 5815. δ πηΐ 
Ἰριτα. 812} 0 ΘΟΠΒΟΡίΟ5. ὈΟΠΟΙ ΟΡΘΓΙθ 115 βοη 5." Ουϊοπηααθ ἰριέαγ Πᾶθο 
θοῦ, ΠΟῸη ᾿δεβεμοίαγ ἃ Ποιηῖηο, 80 ΟΕ δοΥρίαβ ἴῃ ΠἰρτῸ νὰ. Εδ- 
Ἰῖοθ5. ἰρίμαν,, ἤ᾿Ὁ φαΐ ροβδιάθηΐ, οἱ βοπεαμι 58. ἸΟΟΠΡΙΘίαγι ; 4 ΠΟῸ ΘΠΪΠῚ 
Βδηβουιῖ, ροίοειί ἃ] χα! δατηϊπἰβίγαγο. 

ΘΙ ΤΌΠΟ Π|. 

{Π| Ἡψθῆνθ υἱγί65 αὐϑουθβ αὖ αγὶάϊδ, 516 ἵν, 06 δθουΐο ἐυϑδί αὖ τηϊιυιδίϊδ 

ἡηογηοϑδοὶ ΠΟΥ, ροϑϑδιηί. 

(Α) Οϑίοθπαις τὰϊῃὶ ἈΡΌΟΓΘ5. τη]1ὰ5 ΔΡΙΘΟΙ 5. [Ὁ]115,. 4π86 τὶ νοϑὶαΐ 
Ἁγ ἄδα νἀ θδηΐ; ΟΠΊΠ6 5 ΘΗΪΠῚ 51:1}1165 ογδηΐ. Εἰ ἀϊχιῦ Π1Π1: ουἱάθα ἃΓ- 

θΟΥῸ5 Πᾶ5 1 ΥΙάΘΟ,'( Πα 8 πη, ,ἀΟΙη 16, 511}1165 ΔΓΙ4 15. ΠΘβροηάθη5 ἀἰχίς 
ΠΏ} : ,(Π86 ἈΓΌΟΓΟ5. ἴῃ 5. πάη 6. 5ηΐ ΠΟΙΆΙΏ, ἢ 4πὶ ἴῃ 56 ο]0 ΙΠΟΓΔη- 
[ὰγ. ΒΘβρομπάϊ ἰπάπίθηβ: ,ἀΟμΪ 6, ον νοὶαΐ ΓΙ ἀἰ5΄ δἰ μη] 65. βαηΐ τς (Θυο- 
ΠἰΔΠ1,( ᾿Πααϊΐ, (60 ἰπδίϊ, π6 0 [πἰπ|8{1 ΟΡ ΟΒΟΙΠΪΕΓ, 5644 5|Π}1165 βηΐ ἴῃ 
μος βθου]υ. Ησρο δηΐπὶ Βθο]α ᾿πι5 115 ΠΥ̓ΘΠῚ5 δ5ΐ, υϊδῦ ΠῸἢ ΔΡΠΟΒΟΙΠ- 
αν, οαπὶ ραοοδίονθιι5 ΠΔθΙδΔη[65. δισαΐ ἴῃ ὨΥΘΙΠΘ. ΟἸΠΘ65 ἃΙΡΌΟΓΘΒ, ἃ}- 
1615. [0115 ἃΓΙΪ5. 5Ι ΠΏ 1165 δαπί, Π60 Ροΐοϑί οορποβοὶ, 4πᾶ6 βιηΐ ἃγιἀδο 
ἃαΐ αδθ Υἱγι 65; 510 δὲ ἴῃ Ποὺ 560.}0 Π60 ἰὰδῖϊ π60 ἰηἰπ|5{1 ΟΟσῃΟΒοαη- 
ἴὰγ, 564. 51121165 δαηΐ ΟΙΠΠ65. 

10) Υοῦοο. ἑαοθη5 ατΐθηι 1η, ἰΘ᾽γα 6ωῖ- 
συμ οἱ ρ68 51 ηνμηι, [οίπνην ἀαί ποὴ οχίδηΐ 
ἴῃ [,41}. Υαί. 

11) Πος ἰηϊί! ροβίία 68 ἴπ 507005 
ἀοὶ ἴη, ραιρογθην οἱ αἰυϊίοηι Υαί. 

12) εἷίνα, σαοά ππῖοθ τϑοΐση, ἀ 64] 
οΧχ ΕΔΡ. δί. οἱ γα, οἶγοα ναὰ]ρ. ἘὨδοϑί 
ἴῃ γαΐ. ρσγοχίιη. ἠαδοί, ἀθϑι ἀθγδηΐαν 4πὸ- 
4π ἰπ δημπποἰ αἴ οη8 {ἶπ6 γοῦο. ποῖ οἱ 
νἱγμιθηι. 

18) Οἴμη ἰσίξιν ργαθϑδίαί αἴυθ5 ραιρονὶ 
46. οριι5 βιμηιΐ Υαί. 

14) αἋ Θχοϊαϊί αἴ... Ὁ] οχ ἱμνουιἰ{π|0 
η6 χιυιϊὰ ἀεὶ! οἱ. 

15) ορο58 δαί. 
10) γημοίνιηι δχοὶ αἱ! (οαϊοὶ Υαί., φυὶ 

ΡΘΙΒΙΣ οἱ πθϑβοΐμί πθὸ ἐπ 6 ἰριιηΐ φιιθηΐαηι 
ηϊδὶ δἱοοίία5 θυθηθνῖ! υἱΐὶ5 οἱ υἱζὶ5 ἀτπρίιηι 
4αἱ γμοίιιην οἱ ΡῸ} 86 οἵ ργῸ τἰἴηϊο. Ὑ ΘΥΙΙΠῚ 
᾿λα1π|5 10 οἱ ΒΘ ηΒ.1η [ποῖ ἀϊπι5 γα} Οοαοχ Ραὶ. 

11) Ἰοοιιριοἰαπίίδιις Υγαΐ. 
18) 1 Ἰοριίαῦ ἴῃ Ὑαϊΐ., - διρηέ ἐρίξειν 

αηλῦο ΘΟΉ5ΟΥ 65 ὑοπογμῆν ΟΡΘΥ 8.10 
γα] ν. 

19) ει οιμηψιιθ θγη 0 ἤδὸ ϑρορίηξ ποῖ 
ἀοϑογι" ἃ ἀοηιῖπο. Αα ον Υαϊ. 

20) ἐφίμω" οπ. γαῖ. 
21) ηυἱηϊδίγανο γαῖ. 
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ΘΡΘῸ 511}}Π{π|40 Ροϑἰία εϑί ἴῃ ῬΟΡΒΟΠΙ5. ΒΘΡΝΟΡ Ποῖ, ρδρογὶ5. οἱ ἀϊν 5. 
Οπθιηδ πηο τ, ἰπαιιᾶπ), ἀ(ομπΐη6, ἀθιποηϑίμα πῃ]. Απάϊ, ᾿η4{{. 
θινο5. φαϊάθηι Ορ65 Ππαροῖ: Ὧι Ποιμη νῈΓῸ ἰποὺρ5 οβϑί. Ργοιίγαοία5 θη 
ΟἸΡΟἃ αἰν 185. 5115. ΘΧΙ σᾶ) ΟΥ̓Δ ΙΟΠη6ΠπῚ ἃ ΒοΟΙηΐπιπὶ ροϑϑι4θί, θαιηηπθ 
Παθοῖ ἱπουΐθη) οἱ [αἰαδηιῦ ΠΕ] μη 416 νὰ ἀρᾷ Ποπηηππὴ ροϑϑι ἀθηΐθμηι. 
Ουδημάο ἁπίομι γον Ῥᾶσρον ἃ ἀἰνίία, ΡΓΔΟΒΙ ΔΒ ΙΓ΄Θ. 6 4πᾶθ βαηΐ 
ΠΘΟΘββαγ ἃ, ΟΥΘ δὲ {416 ἀἶνθ5, «θη πη 51 Ορθι αν ἰπ ράιρ ΓΘ, ροίου 
ἃριὰἃ Πθιιπὶ τη ΓΟ 6 Πη ΟΡΘΥῚΒ5 ἱπγ ΘΠ Γ6. [η[6]]1510 ΘηΪπη,ἦ Ραιρ 8. ΟΡ ΟΠ ΘΙὴ 
θθδίδμη 6536, οἱ δάδιυπαάϊ δ ἤθη δια πᾶσ] ΠᾶΠ ΘΓ. Ργδθβίαί δρῸ 
ἀἰνθβ. ῬΠρΘΡῚ ΟΙΠΠΪὰ 5116. ἀμ}}10, 805 ῬΆΠΡΟΓ 5. ΠΡΙΗ]ΠΙ5ΙΓΑΓ15 5101 δὰ νἱοίμαπι 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΙΒ ΘΑ Ιὰ5. ἀρὶὶ Π60 ΡΓῸ 60, 41] {Πα 111. Οποιμηοάο ογροὸ {Π|6 
ἀἶνθ8. [δϑίϊπαι ῬγῸ Ρᾶθρογθ, Π6 αι 6ἱ 6511 ἰὴ ΟἸΠἢΪ Υἱΐὰ 5118: 56 δὲ ῬΔῈΡΘΥ 
ΟΥδί, ΡΓῸ ἀϊν!6. {ΘΓ Ὲ16 ΘΡΘῸ 51η1 1} ΟΡΟΓΘ. ΑἸΓΘΥ Θηΐπι Ορογᾶίαν ΟΓα0Π6, 
πη 4τὰἃ ᾿θαΐι5 6581, οἱ στρ ἀϊ ἴδοιΕ τηοϑγοθάθιη ἃ Ποηληο. δι μη 6 οἱ 
ἀϊνθβ 46 15, 488 δοοορὶΐ ἃ Ποιηΐπο,, 5ἰπθ ἀμ ι αιἰσπς ργδθβίαί ραμρουῖ. 
ΗΟ 4υοαι6. Ορτι5 Τηᾶρηπ οδ΄ δοοθρίπμηια Ποιηῖπο, 4{|ᾶ8 ἀΐνα5. ᾿η 6] 6χιΐ 
οἱ Βοιηίηὶ ΟΡτ5. ἴδοις ἴῃ ρᾶιρογοθη. ἔχ ἀοπὶς ΠΟΙ ηὶ [δοἰ οἱ τηϊηἰϑιγανι, 
οἱ Το. ΘΟΙΏΡΙΘΥ ΠΗ] 5. ΘΓ] 5181. ἀριὰ ΠΟΙΉΪΠ65 ΘΓΘῸ {]Πη|15 ΠΟῊ 
Ρυϊαίαγ δαΐογγα ἰγαοίπμη, οἵ πθϑοιιηΐ Π6 486 1η06]Πρτηΐ, Τα οὐ 5 οοΙἃ5 
[που , ὉΠηϊι5. ἃ] ΠΡ ΘΠ 5. παίΓΙΓ ν 61, ὙΠ] 564 116. ΡΟΓΘΠΠΘΠῚ Δ] Π) ρο58- 
ἄθηβ ἀπρ! πη ἀαΐ [γαοίππι οἵ ΡΓῸ 856. δ ῬΓῸ ὑ|πη0. 8510 οἱ ρᾶιρθγθβ᾽ ΡΓῸ 
Ιοσαρ!οίθ δάἀδθυηξθϑ. ΟΡ [ΟΡ 5 8115 Δ ΟΙΏΙηι ἁιισθηΐ αἰν} 185 ΘΟΓΈΠῚ, 
ΓΙΡΒιΒ4616. ἸΟΘΟΙΡ]Θ(65. ΡΓΔΟΒΙΔὨ ΘΒ ΡΔαρΟΓΙΡιΒ ]αδθοππαιθ ΠῚ: σι 
δηΐ, ΓΟΡΙΘηΣ ΔΠΪΠΙ85. ΘΟΓΊΙΠΠ. ΕαΘγιη ἢ ΟΓΡῸ ἅΠ|00 ΟΟΠΒΟΓί65. ΟΡΘΓ5 
66 π|. Οαϊοπηάι8. ΟΓΡῸ ιᾶθο [ἃ [ΘΟΘΥηΐ, ΠῸῚ (Θϑογθηΐα" ἃ 60, 564 
ΘΡαἢ ᾿πβογρίΐ ἴθ ΠΡΟ νἱνοπίαη. Β6ΠΙ665, {πὶ ΒᾶρθΘηΐ οἱ βθηϊπηΐ, 4π0- 
᾿ηοἦο ἃ Ποιηίπο ἰοοπρ!οίαπίπν, ΟἿ] δυΐθηι Π00 56 ηβογηΐ, ροίθγαμί δἰ ααϊά 
θΟΠΪ ΟΡΘΓΔΓΙ. 

ΒΙΜΠΠΠΙΤΙΠΠΟ ΤΕΆΝΤΙΑ. 

(8) Οϑβίοπαι τη] ἃ’ ΠΟ 65. [0115 ΔΙ οἴ15, απδθ νο]αΐ ἃρἄδα τη] ν]46- 
Ρδηΐ 6586; ΟΠΠΠ65. ΘΠ 5.Π}1165 ορδηΐ. Εἰ δἷί Π21ΠῚ: νἱάθβ, 1Π4π||, Πἃ5 
ΥΡΟΓο5 γιά60, Πα 0810, ἀΟΙη1Π6, 51Π}11|65 οἱ ἂρ (ἃ5. 6556. Εἰ ἀϊχι τη 1Π}}: 

ἢΔ6 ΔΙΌΟΓΟ5, 4πἃ5 ν᾽ ἄ65, ΠῚ διηΐ, 4π| ἰὴ ΠΟ 560 π10 ἅσιηΐ. ΟπᾶΓ6, [η- 
48π|, ἀοιηϊηθ, νοΐ ἃγιἄδθ, δαΐ νο]ΐ 51 Π}1165 δαηΐ ὁ Οπομᾶμη, ἰη 4110, 
ΠΟΩ4Π6 51, ΠΟ46 ᾿πΙ αὶ ̓ Ώ ΠΟῸ 5660} }0 αϊηοϑβοιηΐα, 564 51Π|1165 58ηΐ. 
ἤοο Θηὶπὴ 5ΘΟ. 1} {8015 ΠΥΘΠῚ5 Θδ5ΐ, π60 αἰποβοιηίαῦ ΟΠ ΡΘΟΟΘΔΙΟΓΙ15 
Πα Δηΐ65. διοαΐ θη ἤγθηθ ΔΡΙΘΟί 5. [Ὁ}115 ΔΡΌΟΓΟΒ5 51121165 5πηΐ, ΠΘ4Θ 
ρΡρᾶγθηΐ {πὰρ γιἄδθ οἱ 4 νἱνὰθ βδιηΐ: 510 οὗ ἴῇΏὁ ἴοὺ 560 .]0 π6416 
641 πΠΟΩπ6. [ΠΙ4π|ὶ ἀἸπΟΒΟ ἢ ΠΡ, 51 Π} 1654 16 51η1 ΟΙΏΠΘ65. 

51πη. 1Π.. 1) γία4ο5 Ἰπηι! Πα 5. αγὸο- θ) [ἃ ο. γαί., φιυὴὲ γα]. 
γ08 Υαΐ. 1) δου ἤψθηιθ αὐϑονθ8 Οἤμιθ5 Υαί. 

2) οοο. Ποβροηάοις αἰαὶ ηνλ]ι οτη 5- 
515 γαΐ, δχῇ. δύηι ἐμ η.6 5 Ὁ. 51 ην ἐμ] 6Ήι. 8) διηηχιιε ---- ζαΐιαιηι ῬΑ]. 

9) Εχ γαΐ. ΕὰᾺΡ. 851. οἱ οἱ. τοϑιίαὶ 4) τοβοϊείιη" Ῥα!. 
πογίῆν Ῥ. ᾿νοηνίιην Τἀτη}. 6}. δ) Το! ]ορθπΐηι Ῥ. Τηίοι οὶ! πηι ῬΑ]. 

4) Ποβροπαϊ ἱπφιαηι ἀοην υεἰι ανὶ- 0) αὐ ὲ Ραὶ. 
ἄας γαῖ. 1) γραιιρον15. Ῥα]., ἀοἰπ αἰ ρον! Ρ. αὐρθπί, 

5) δἠηνῖϊο5 δι ᾿πιῖο δθοιϊο Υαί. 8) μιογίι Ῥα], 
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ΒΙΜΠΙΤΌΏΟ ΤΥ. 

{Π| αοκίαίο υἱυϊάαο αὐϑογθβ αὖ ανὶαὶδ βηιοίυν οἱ υἱγοηίίθιυ5 [οὐἱὲδ ΤηίθγΉηο - 

δοιμιίν", δῖ. ἦν {μΐγὸ δθοιῖο ἱιδίὶ αὖ Τηϊυιδιἐ5 δας αἴηι6 αἰ [ γιιηΐ. 

(Α) Οβίθπαϊ τα ΐ ̓ἰοαμηἾ ἈΓΡΌΓΘ5. πη] 15, ΦαΔΓ απ 8118 6 ΓΓΟΠ 465. 6η}1- 

(6 ραηΐ, 81188 γί ἄδθ ουδηί. Εἰ αἰχὶψ τὴῖπῖ: ονἱάοβηθ Πᾶ5" ἀΓθοΓο5 7. Ἐο- 

Βροπάϊ: ονἱάθο, ἀοιηΐηθ, Δ}1ὰ5 ἃγ 85, οἱ Δ}1ὰ5 [γοπάοηίος. ἢ (ΠΔ6. ἀγθογθ5, 

᾿ἰη4αϊ1, {υὰθ. νἱ γι 65 βαηΐ, Ππ51] σα πί, αὶ ΠαΠἸἀΤ}} 5πη 1 [α[ΓῸ 56 0Ό]0.ἦ 
Π|π4 οαΐπὶ Γαΐ 5ΘΟΌ] 1) ἃθϑίαϑ δ ἐπ|5115: ΡΘΟΟΔίοτΙθΙ15. δα Π] ΠΥ ΘΙΏ5. 
αυμα ορρὸ {Ππχουῖιὅ τ βου! ογ ἀϊὰ Ποιηἶηϊ, απο ἀθοΙαγα θην, 4] βορνιαηΐ 
Π60, οἱ πη θ5 Ρογβρίοαὶ οσαηΐ. δοιαὶ ϑηΐμι δοϑίαίο" ἐγαοία5. ἉΓΡΟΓΙΒ 
Οαϊ βου η 46. ρᾶγοὶ οἱ ἀθοϊαγαίαν; 510. οἵ Πιβίογαη) [δοίη ἀθοΙαΓαΐα οἱ 
ΡΆΓΘΡΙ , ̓ οἱ ΟΠημῸ5. ΠΠ]ᾶγ6 8. οἱ ραπάθηϊοβ ἴῃ. Π|0 566 8}0 ΓΟϑιπθηΐαγ. ΝάΠη 
οχίογαθ" σϑηΐθβ, φρϑοοαίουθϑ 50 }Π166Γ, 5᾽6α! ΔΡΠΌΡΟΒ, 4αὰ5. ν᾽ 511 γ 85, 
[4165 ᾿ηνϑηϊππίαν ἃγίἀϊ οἱ δἴπα [γποία ἴῃ 110 56 10, οἱ βίουΐ ἃγιἀἃ Πρ ηᾶἃ 
ΘΟ ΓΘ, οἱ Ῥά]ὰπη [16 ΦαΟηΪ ΠῚ τη 16 ἰΘΟΘΓ ἢ ΐ 1Π ΟἸΉΙΪ ἰΘΙΏΡΟΓῈ νἱΐδθ 
586: οἱ ΟΠ ΙΓΘΗΪΙ ἰῴ6ο, 4αϊὰ ροοσανογιηΐ οἱ ΡΘΟΟΔΙΟΓΙΙ ΘΓ ΠΟῚ 

Θρθγαηΐ ΡΟΘΗΙ ΘηΓ81η. δθά οἱ δαθίθναθ σθηΐοβ ΘΟ ΓΘΠία", 4αΐᾶ ΠΟῸΝ 
Δρπονουιηΐ Πριμη" ΟΥΘΑΙΌΓΘΙ 8πππ.. ΤῈ 6ΓΘῸ ἴδο [ποία πι ΒΟππη, αἱ ἴῃ 
ἁθβίαίθ σορῃοβοδίαν ἔγαοίιβ. ἴὰπ5, οἵ ἀρ β[η6 16. ἃ τη} {15 ΠΟΡΟΙΠ5,᾽ 5 οἵ μ1Π}]} 
ἀδ!π4π65. Θυϊοσηααθ ΘΠ] τ]ὰ πδροίϊα ἁσιηΐ, τηα]ἃ ἀ6Π πππηΐ ; 4υ1ἃ 
οοηβίγ οὐ ϑαπὶ οἰγοὰ ποροίϊα 51|ἃ, οἵ π0ὴ βϑυνίπηΐ Π60, Νὰπι {0 πιοάο 
Ροΐαβδί ΠΟΠ]0, 4ᾺἸ ΠΟΙ 561, Π60, ΔΙΙαιἃ ροΐίογα εὐ ἃοοίρογθ ἃ ἢθο ὁ αὶ 
Θηΐπὶ βουνίαπί Π60,᾽" ροίαμπί οἱ δοοϊρι πη βὰὰ ἀδβί θυῖὰ. Οποάβὶ ἀππτῃ 
ποροίϊαπι ἰγδοία ἢ ΔΙΙ4αἷς, ρΡοίογι! βουνῖὶρο Π60; “ΟΠ ΔΠῚ ΠῸΝ ΔΘ ηδίμΓ 
ΔΗΪΠΙΙ5. Οἷπ5. ἃ ΠΟΠΪΠΟ,᾿ ἢ 564 ρυΓὰ πιθηΐθ βοῦν Π60. Πος ΘΓΡῸ 58ὶ ἔβοθυίβ, 
Ροίΐογὶ5 ἴῃ νθηίαγ οὗ 5θοι]ο ΠΆΡΘΓα [γαοίαμη ; 564. οἵ οημηθ5. 4αὶ [δοουγϊπὶ 
ᾶθ0, ἰγασίπθιῃ [δ θηί, 

ΒΙΜΠΙΤΌΡΟ Υ. 

Π)6 τυϑῦὸ ἐθίνηϊο οἱ οἷν πιθγοθθ; ἔμην οἱ ὧδ οουρουὶδ ηιιπαϊίϊα. 

(Α) 1. μη ᾿ἰθἰπθπάγθη. οἵ βθάθγθμι ἴῃ τπηοπῖθ “αοάδιη, οἱ ργαϊϊδς 
ΘΘΡΘΠῚ Π60Ὸ ΡΓῸ ΟΠΊΠΙθιι5 4τ8ἃ6 ἰδοθγαΐ ΤηΘΟΠ], νἱάθο ραβίογθῃ {{Ππ1Π| 
Βθἀθηίθηι) Πιχία 116 οἷ ἤδθο ἀϊοθηΐθπ) Π1Π1}: «(αἰ πη πηᾶπ6 πὸ γοηϊβίὶ ζ΄ 
Βοβροπαϊ: ,(ααοηΐαπι, (ομηηθ, βίαι οπθπὶ ἢ ρ60.“ Οιϊὰ ο5ι," ᾿πααϊΐ, 

δὴ. ΤΥ. 1) ἑέοηι Ὑαί. Πα ).85. ρογθθιη Ὁ». ραγοὐῖ!. Ἰῃ 6α. ργ. 46- 
2) υἱῆος5 Ρ. υἱάοεηδ ἢα58 Υγαί. οἰαγαίι οἱ ραγοί ---- ἀΘο]αγα  ξι" οἱ ραγοῦτί. 
9) οπάοξοονο Ναΐ., φΡιδθοθάθηίΐα οο- 8) (ὑπ Ραὶ]. Καί. ἀθαὶ οσίογαθ Ρ. να]. 

ΡαΠὰ οἱ ῬγδρίοΓ η588, οοίογαο. ἈΘΒΡΙΟΙἱ διιοίοι δα 605, αὶ οχί Γᾶ 
4) ἦν δϑοιζιγν Γι τῆι, Υ αἱ. ΟΠ ἸΒ11 οὐ] 8 βουναηίῃν, Ποοβί δοϊεοί ἴῃ 
5) {σον γαί., δὰ ΟΥΙὴ ἐἰ]ιι 4 ΥἹ. ναί... ὉΡῚ 5}}014{15. {|| φὸ Ροβί ψιίας, 
60) ΕχοΙδὶ νὰ]ρ. ΡΙΡ. ἦπ δηΐθ αθϑίαίθ. Ῥαποίμμη ΒΡ Οηϊ αν |{{{. ΠΠμ 4] 15. 5( ἴῃ 

οὐ ΒΑ] ΜΠ: υἱαϊοίςί. Οἴν. Μαι. 8, 10. 7, 19. 
1) Τὰ δναϊ σαν! οχ γαΐ. ρΡ. ἀδοϊαγαίι» 9) ἀοηιηιηι γαΐ. Υἱά. Βοιῃ. 1, 20. 

οἱ ραίοί » 510 οἱ διδίογιην γαοίιαη, ἀοοἰα- 10) ἐπ 60 5ἰαίονο οοηηποβοαηζ ιν} Γιοίτι 5 
ταδί" οἱ ραίουῖ! (οί., πἰδὶ «ιοά 1Π1ὉῸ ἔμμ5. οἐ αὐδίϊηθ, οὐι ἡνιἱἰ5 ποροίϊὶς Ὑαϊ, 
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5ΠΠΙΙΤΌΡΟ ΟΥΑΚΤΆ. 

(ΕΒ) Οϑβίθηις τὶ ἀΓθΟΓΟ 5. αἰίαϑ, ἀπᾶγαπι ΔΙ Π{π|46 ἔΓΟη 65 οι 6 ὈΔηΐ, 
4186 ογδηΐ δι ἄδο. 

4[1ἃ5 6Χ {ΠΠ5 ἰγοπάθβοογθ, ἃ]1ἃ5 ΓΙ (ἃς. 6556. 
4πἰὶ παθίταίαγὶ ϑαμς ἴῃ βθααθηι᾽ Γάδ 5ηΐ, ἰπ51 βαηίΐ, 

ΘηΪπι 5ΘΟΆΪΠΠ) ἃθϑίδϑ δϑί ἰπ5[15, [Π14115 ὙΘΡῸ ΠΥΘΙΉ8. 

ΕΓ αἰ τὶ : νἱάθ5 Πᾶς ΥΌΟΓ65 ὁ 1460, ᾿πΠᾳᾳδτη, ἀΟΙΏΙΠΘ, 
δε, ΔΓΏΟΓΡΘ5, 4π86 

56 6π]ο. {Ππά 
ὕὑσμ ἰο ταν ἰὨ] Χο τ 

[η4π|ΐ, 

ΒΘ ΓΙ ΘΟΓΪὰ ΠΟΙΪΠΙ, πη ἀθο γα θη} 5ογν θη 5 Π 60, οἵ ΟἸΠΠΙ}115 ρδἰαϊη 
Πρηΐ. 

ΟΟσΠΟΒΟΙαΓ 44}15 ἘΠΕ 5546 οϑί: 
ΓΘ ϑἰδ θα Πΐ}, ΟἸΠΠ 6546. ράγοθαηΐ ἰδρίδηϊθ5, 

Ἐχίθγδθ ὑθγῸ φσϑηΐίθβ οἱ ρϑοοαΐογοβ βἰουί ἈΓΌΟΓΟ5. 186, 4ἃ5 Υυἱα 51 Ἰ1ϑίο. 

ἃΓΙ445, ἰα]65. ᾿ην θη Γ, ΔΓΡΙΔΪ οἵ δῖπ6 ἰγαοίαᾳ ἴῃ 560. ]0 1Π0: 
οἱ τηδηϊ βία θη, 4.8 ΠῚ Ορογὰ ΘΟΡΙΏ [Π|4 ἃ 
Ρροοαίογο8 οῦσῸ ΘΟ ΓΘ Πΐα, 4α1ὰ ἀθ Πα ΘΓ ηΐ, 

ἃΓ1ἀἃ στ ΘΟΙ  ΠΓΘΉ Ι, 
[πϑγιηΐ ἴῃ νἱΐα ἸΡΒΟΤΊΠ. 
6616 ἀθ! ΠΟ ΠῚ ΌΤΙ δσθγιηΐ ΡΟΘἢ ΘΠ ΙΔ 1. 
ΠῸΠΝ ΘΟΘΠΟΥΘΙΙΐ ΟΥΘαΙΟΓΘΠῚ 5111}, ΘΟΙΠ ΒΒ ΓΘΏΪΕΡ. 

ἰγαοσίατῃ, αὐ ἴῃ δθϑίαίβ 14 [γιοία5 αὶ σΟσηοβοδη 1. 

ΡΙ ΓΙ ΠῚ ΓΕ ΤΟΙ, οἱ 1}}}} ΡΘΟΟΔΥΘΙ 5. 

διοαΐ ΘηπῚ δοβίαία [γαοία5 ὈΠΙ ΒΟ Π5406 ΔΡΒΟΓῚ5 τηδη![65ἰαίαν, οἵ 
510. οἱ 1511 οἱ ἔγαοῖας ΘΟΥΙ Τ]Δη]- 

41 ΠΉΪΠΠΠΙ οὐδηΐ ἰῇ 566 }0 

οἱ κδιουΐ 

ἀδηΐοα. δαΐθιη 60, φαοά 
Τιι ἰσιίαν ἰπίγα (6 ἴονἦ 

Αδίϊηθ ἴθ ἃ} δοίᾳ 
Οπϊοαπ6 ΘΠ ΪΠῚ τη} 85 Γ65 δραηΐ, 

ΠΏ] ΠΘΟ66586 Θ5[ (6]η {πδηΐ ΡΓΟΙΓΔΟΙΙ οἰγοὰ ποροίᾶ 58, {ἃ Π60 5δρνιαηΐ 
ΠΟΙΏΙΠΟ. Οποιηοάο ογρὸ ροίαϑβί Πα! αβιηοϊ ΠΟΠ0 ρμοίθγα ΔΙ (αἱ ἃ ἃ ΠΟΠΊΪΠΟ, 
ΟΠ ΠΟ ϑθγυίαΐ 11} δαγνίθηϊθς δαΐθμη ΠΟΙΏΪη0 ΔοοΙρίθηΐ ἀθϑιἀθγὶὰ 58; 
ΠΟ 5ΘΓΥΘηΐ65. ΘΏΪΠῚ Π1Π}1] ΟΠ Π0 ΔΟΟΙρΡΙΘΠΐ, 
Ὁ] 415, ΡοίοΡΙΐ ΠΟΙ ΐΠ0 40 64116 ΒΟΥ ΓΘ. 
ἃ Βοιηΐηο, 564 ριγὰ πηθηΐθ βουυίοιὅ {Π|. 
γϑηϊθηΐίθ πᾶθογα [γαοίιπῃ οἱ ἰὰ οἱ ΠΘοΣΣ σαϊοπηᾳαθ ποὺ ἰδοοτγίηΐ, 

οἴπμη νΥἱΐδαο παρα θπηΐ. 

Οτοάϑι ππᾶπΠ| ΓΘ πη] ΘΧΘΡΟΌΘΡΙΐ 

ΝΟη ΘΠΪΠῚ ἃ [ΘΠ Δ Ό1 ΠΡ ΔΗ1Π1115. ΘΠ 
Πδθο 5ὶ [θοθυὶβ, ροίθυῖϑ ἴῃ 56 610 

ἔγα- 

ΒΙΜΠΠΙΤΌΠΟ ΟΥἸΝΤΑ. 

(8) ὅπ ἰθἰαπᾶγοπὶ οἱ βϑάθγθη ἴῃ τηοπίθ αποάἀδη) σγδίίδθα 16 ἢ60 
ΔΟΘΓΘΙῚ ΟὉ 68, 486 [δοσγαΐ τ1}}, νἱά6ο0 ρᾶβίογθιῃ {Πππ| βθάἀθηΐθμῃ πιχίᾶ 
Πη6. 

ἰδ ΟΠ 61 Π060. 

11) αφιηί ἀοϊπφιοηΐ ηυμΐία χιῖα ὁοη- 
δίγιοία δαί. 

12) ἀοηιῖπο Ὑαί., 
δηΐα ἀοδ,ογῖα. 

13) ἐγταοίαί ποφοίζιηι Υαί. 
14) (60 Ὑαί. 
15) νοπίθηίο Ρ. ἴη υοηΐι0 Ὑαί. 
Βα τνὸ 4) οὐ αοῦ Ῥ- γπ|ρ.. αὐ ὁ. 

γαΐί.; ἴῃ ΒοΑΙ]. 4φαοαιο οχίαί ἤαθὺ, «ποά 
465. ἃΡ. ΕΔ}. 51. οἱ (οί. 

2) Τοοπ5. Οἰαββίοιβ 46 ἰθῖπηΐο ἃ γϑίθ- 
Τῖθα5. ΟΠ Ιϑί]πὶ5. βία! οπατη ἀἴ 6 15 Οὔ 56- 
γαΐο. Πουϊναίαν δαίθιη δίαΐο 46 [γα θη 
ΘΟΓῚΠῚ ΘΎΤΏΠΟΪΟ ΤΠ ΠΠ{|Δ6 (δέαξίο ἀ6 ην|]-- 
(αν ϑοχοηιρίο ποηιθη, αοοὶρὶξ, πάη οἱ ηιὶ11-- 
ἐἰΐα ἢοὶ βμῆμι5 Τοτία]. 46 οτγαΐί. ὁ. 14. 
Οἴγ. Ερ. Ισπαΐ. δὰ ΡΟΙγΘΔΡΡ. ὁ. 6. ερέ- 
ὄκετε ᾧ στρατεύεσϑε, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

Φ 

ἘΠῚ ποθὴ οϑί μα 

ΕΓ αἱἷΐ τη] ῃϊ : «αϊὰ ἰδτηὐ τηᾶπθ πο νϑηἰβίὶ ἐ Θαοπηίαπι, ᾿πΠ 4 ᾶπη, ἀΟΙΏΪΠΒ, 

Εῤ ἀϊχὶε πῃ: «πὰ οδὲ βίαϊο [οἴαηο .“ ἱπᾳαδη,. 

. 

τὰ ὀνώγνια πομέξεσϑε. Μήτις ὑμῶν 
δεσέρτωρ εὑρεϑῆ. Τονί. δὰ πηᾶγί, ὁ. ὁ, 
νοραίὶ σιιῆνις αὐ τυ  ΐαηι ἀοὶ υἷυϊ, Ἰαῆϊ 
ἐμῆς, οὐ, ἐπι βαογαηιοηὶ υοῦὕα γοβροπάϊ-- 
ημι8. Ὑιά. Εαρτῖο. Οοά. ἀροο. Ν. Τ΄. ΤΠ. 
Ρ-. 298.): ϑθηβιι8 δυίθιη 5Ρ1π8}15. 1 
Βροοίαί, {ι04 5ίαίο υἱσὶ ! 6 116. ΘΧΘΡ- 
οἰίαᾳ γν6] οἰαβϑβα Ἀοιηδηᾶ: ἔἤνι8 παιία 5[6- 
ἐἰοτὶς ρογροίμιαθ ἐπίονἰϊι ποοίμηιο Ἰαοὶ 
πη δοαρία. Ῥεοίτομ. ϑαίγν. 102. 

51π|. ἡ. 1) Απία βοχιθη ἃπηδπιιθη- 
55. Οοαϊοῖὶβ Ρα]. ἀϊτιᾶβθ ῬΎΪΟΓῸ5. 501} 5 
γοῦ. ργ656Ή [1] Θχαγανϊ, μοβίθδααρ 46] ουϊί. 

2) {δγ58 1. 
9) 5ογυϊοηΐ Ῥαὶ. 
δίπι, Υν. 1) ἑαπν ῬαΑΙ. 
2) Ἰοίιιο : 5ῖ. Ρᾳὶ. 
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»δίαιο ΕΓ ἀἰϊχὶ : «ἰοαπίαπι.. Εἰ ἀἰχιε: φαϊᾷ οδι ΠΠπὰ ἰοθίαηίαχη ξς. 5᾽ουΐ 
5ΟΙΘθΔΠ),, ἰπΠ 8], ,.510. ἰθίππο. ΟΝΟΒΟΙ 5, ἰηαιΐ, 2.060. Ἰοἰ Πα Γ6 ; πῆι 
δϑί ἰϑϊαπίῃ. μθ0, 40 νοβὅ ἰοἰαπαί5, Π6 0, πἰμ}} ριοΠοϊθηίθ5.. ο(Οπᾶγα,' 
ἱπ4πᾶπι, φἀοιηπ6,, [ἃ ἀ1015 1 (Π160 οονίθ,, ᾿πΠ4υ1 7 .Π0Π 6586΄ ᾿Θἰ ΠΠ ΠῚ 
μοῦ, 4αοὰ μαίδί5 νῸ8. ἸΘΙΊΠΔΓΡΟ:; 564 ΘρΡῸ ἴθ ἄσοθθο, 4ιοἀ 518 ᾿Θ ΠῚ 
ΡΙθμαὴ ἃροθρίιπμη!αθ. ἢθο. Απάϊ,, ἰπαπι: (ΠΟΠηπ5. Π0η ἀθδίἀοθγαίς ἰαϊο 
Ἰθ πα Πἰ 1} 5ῈΡΘΓνΔΟΊ 1 τ΄ 510. Θηΐπ ἰθ απ π 0 ΠΙΠ}1] ργδοβίδϑ δαααϊίαι!. Ιοἰαμὰ 
ΟΟΥ͂6. ὙΘ ΓΙ ἰΘἰπηΐ πη ἰα16.ἡ ΝΊΠΙ ἴῃ νἱΐα ἱπὰ ποααϊίον ἰδοίαβ ; 564 τηθηὶθ 
Ρυγὰ 56}0}1 Π60, οιβίοαἀϊθη5 τηδηαία οἰπι5, οἱ ἰπ ριδθοθρία οἰτι5 ἱηρτοάϊαγὶ5, ἢ 
ΠΟ4.6 Δ] 50 }15 ἀΘ 5] ἀθυ ἢ ΠΟΘΘΠ5 ἴῃ ΔΠΪΠ0 ἰῃ0. (γρθάθ δαίθιῃ ΠΟΠΉΪΠΟ, 
5ἱ πᾶθο [6 ΟΘΥΙ5, {πηο ΓΘ {16 οἷτι5 ΒΑΡ ΟΡ Ϊ5, δίπ6 ΔΡΒΕΠ6. 15. ἃ ΟἸηπὶ 
ΠΘρΟΐΟ τη8]0, 60 6 νἱοίανθιη. Πδος 51 [6 015, ΘΙ ΠΠ] 1) ΤΔΡΉΠΠῚ 00Π}- 
Β.ΠΠΠΠΔ 15. δοσορίιμη 6 Ποιηΐηο. 

(Α) Π. «Αὐδὶ 5 Π ἀ!η 6 πὶ, {πᾶμ ἀἸοἴα 15. 5ππὶ 01, δ ἰΘΙ ΕΠ 11ΠῚ 
ΡΥ ΠΘηίθπι. ἢ Οεάδπη, οὐπὴ Πα Γοί {πΠ ἀπΠ ΒΘΓνΟ5 416. Πλ1]1105, ἰπ 4υδάδπι 
Ρᾶγία ἔπη ἀϊ 811 ΡΟϑαΠ ὙΠ 681) 5ΟΟΘΒΒΟΡΙΡΙ5; ἀρ η46. ῬΟΓΘΘΤΘ ΡΓΟΐθΘοίι5 
6]οσι βουνιη, 4π6 πὴ ἃ] ) 6 )ΐ ἢΠ161155]1}11ΠΔ| ἃ0 51:01 ργΟθαίμπηι, ΘΙ 4π|6 ἃ551]- 
σηδν ὙΠ 681, ῬΓΔΘΟΙΡΙΘΠ5. αὐ ὙΠ} τ|5. πη σοῦ οί ρά]05; 4ποά 51 [ϑοἰβϑθί, οἱ 
τηδηἀαίαπη σαπιη ΘΟΠΒΙΠΠΠ]ᾶ556,, ΠΟΥ αίθιη ἰάθη 856 ἀδίισγιιπιη ΡΓΟΠΙΪ 511. 
Νδο ργαθίθγορα 4αϊοαιαπι αἰ αὐ ργδθοθρὶῦ 1Π1], ἀπο ἴῃ 6ὰ [ἀσογοῖ ; δἴψαθ 
[ἃ ῬΟΙΓΟσΓῈ φῥγοΐθοία5. δῖ, Ῥοβίψιδηη δι6Π] 5ΘΓΥΙ5 116 ΟἸΓᾺΠῚ ἄΡΡΓΘ- 
μη, [οἱ «αδθοιηᾳαθ. ργδθοθρογὰΐ ἀοιηΐπιι5. (ἰπηάαρ ἀδρααββοί 
γΙΠΘᾶ ΠῚ 1Π1ἃΠ|, οἱ ΔηϊπηΔἀνογ 5561 θᾶ] ΠΘΙΡῚ5. ΓΘρ]οίδπη, ΟΟΘρΙΐ βθοιμῃ [(ἃ 

οορίίαγο," ἀϊσθηβ: Ῥογοσὶ φαοά πῃ ργδθοθρογαΐ ἀομηΐπα5 ; [οἶα Ἰηπ πὸ 
γἱηθᾶπ) ἰᾶης, οἱ δΥ δ [ΟΤΙΟ5ΙΟΙ, οἴπὴ {πον 17 [0558, οἱ οχίγδοί 5 ΠΟ 5 
τηδίογθ πὶ (010 [ποίαμ), οἴ ποη 58 ΘΔ ΙΓ} ἃ} ΠΟΡθΙ5. Ασργθβϑιιβ ἀθπ 8 
[οἀϊτ, οἱ Οπη65. ΠΟΡΡὰ5,,) 4πᾶ6 ἴῃ οὰἃ ογδηΐ, οχίγαχι ; δίαιιθ 1[(ἃ δνδβιί 

νη αἶ" ΒΡΘΟΙΟΒἰββίπηα ἃς ἰδθία, ποῸη ϑαΠὈοαΐα ἃ} ΠΟΡθΪ5. Ροϑί δἰ πδηΐαπι 
νΘΡΟἾ (ΘΠ ρΟΥ5. νϑηϊξ ἀοιηίηι5. οἷτιϑ, οἱ ἱΠρ 6 5515 6ϑ[ γἱηθᾶιη. (ᾶΠῚ ΟἸΠῚ 
ἀδρδ!αίδμη ν᾽ ἀἰδδθί ἀθοθηΐοῦ ἃ ΟἰΓΟΙΠΏ Ὁ55πη,᾽ οἱ οχίγδοία Πουθὰ5. ἃ} 
θἃ, οἱ ᾿δβίας 6558 νἱΐθ5, οχ ἰδοίο "00 βϑυνὶ δαὶ σαπάϊπμῃ οορὶ!.ἢ ΔΑΑΠΙθὶΐο 
ἰίδαᾳιιθ ΠΠ0, «θη οἰ ᾶγ) οἱ Ὠδουθάθη ἢᾶροΡαΐ, οἱ Δῃ}1018, 6405 [ἢ 
ΘΟΠ51Π10 δαἀνορσαβραί,, 6 ̓πάϊοαΐ θὰ (τὰἃρ 56ΥΥῸ 510 [ἀοἰο πὰ τηὰπάαδβθί, αἱ 
{πᾶ6 ῥῬΓδρίθγθα {116 [βοἰβϑϑοῖ. Αἰ 1Π| ῥγοίίηιι5. σγαίαϊαι 1 βαηΐ βοῦν {Π]|, 
{πο ἰδπλ Ρ]Θη ἰθϑ ΠΟ Ϊ 1 (ΟἸΏΪΩΙ 511 ἀββθουπ|5 [πἰ556ῖ. Αἰΐ' ἀθίπ 
115: 650 4υϊάριη ἔπ 56 ῦνὸ [ΠΟΥ θη ῬΓΟΙΏΪδὶ, 581 ουβίοάϊδβοί ΠηΔη- 
ἀδίαμη τηθιμη, "5 ἀαοά ἀράργδιῃ ; οἱ οιβίοαϊνι! {Ππ4, οἱ ργδθίθυθαᾶ οριὶϑβ 

8) νῸὸβ δαάϊαϊ οχ Ρα]. γαΐί. Εαἰν. Ἐρ. 
ΒΆ7Π8}}. ὁ. 9. 

4) ἀϊοο θη, χιιοηϊαην πον 68, Υαί,, 
Ροβίμας ἀοοοῦο ψιοὰ 6εὲ Ῥ. 6 ἀοοθὺο, 
φιοΐ 51|. 

δ) 6εὲ δἀάϊΐ γαί. 
υασιην 681. 

6) ΛΑἀπΠογίαι!ο ]οὐππα 66} 16 υϑγιη ἐθῖμ- 
μΐλην ἰαἰθ ποῖ ἱπνθηϊ αν ἴῃ Υαΐ, 

1) οἱ ργαθοορίϊ5 οἴμι8 ἱπργοάϊθης δαί. 
ΠΗ. 9: 

8) ηιοίμηιφιο αΐ., ἀρίηαἀ 6 δἐ Ρ. αἰφιιο. 

Εονίο φορῶ 51|}67}-- 

αἰν. 

9) ἄδο Ὑαί. 
(δρ. 1. 1) ρογεπηιοηίοην αἰ{ἰπ]ὰἃ ὙῸΧ 

οδϑί ΘΠ παϊηἷβ. Υ ἴῃ (οά. γαῖ... πὶ 
5. ὈΒΘΟ].ΪἊ] Τα Τὰ που Ρί1]0 δέηε αο ΥἹ. 

2) μιναϊ οἷ υἱηθαην α {ἰειτὶς ΥΑῖ., 
ἰάθη οἰϊφὶί μ. οἰορῖί. 

8) ὁἔι5 γαΐ., ἀοίη ἀοηαίμιη Ρ. (α- 
ἐπι. Οἴτ. Μάϊ. 20. Γ6.. 30: 

4) φιιοφιαηι Ρ. φιϊάφιαηι αἰϊια Υαῖ., 
{αὶ ρΡοιρὶῦ ργαθοορὶ! ἐπ ἢ χὰ ἴη θα 
[αὐογ6ὸ ἀοϑογοί. Αἰχιιο ἐΐα ρῥγοζοοίαι5 δε 
ῬΟΥΘΩΤΟ. 
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Θυοά ο5[ δυίθμι οἰ απ ἰδίἀ ὁ Εἰ αἰχὶ οἱ: 510} 5016} )8Ππ|, ἀοΙη!η6, 510 
16 ππΠ0. ΝΘΘΟΙΙ5., η4π|0, )6 0. ἰασπᾶγθ. Ποο οπίη ἰοἰπηίπη, ἀπο γνΟ5 
ἴδοι 15, Π1}}} Ργο οι. Οπᾶγο, Ἰπ4πάᾶ1ὴ, ἀοιηῖπ6, πᾶθο ἀἰοὶβ ὁ ΕΓ ἀἰχι ΠΗ]: 
ΠΟΠ οδ΄ ΠΟ ΘΙ, {πο νοὸ5. Ραίαι 5. ἸΘΙΠᾶΓ6. δοά σὺ ἴθ 066}0, 
ἀαϊά 5.6 ᾿θαηπιπη ΡΙΘπαπ ἀοοαρίπμῃηααθ Ποηλη0. ΕἸ αἰχὶ οἱ : [6] 06 ΠΏ Πὴ6 
[ἀοἸ6 5. ἀΟΙΏΪΠ6, 51 5016 ΓὸῸὸ, αποά ᾿ἰθπιηαπὶ δοοθρίιπη κε Πομηΐπο. ΑἸ], 
ἱπααϊί, ἰᾳ. θι5. ποη ἴα]6. ἰδ πἰ πὶ ἀδδιἀθγαΐ βαρογνδοιιη. δίοἤ θη 
Ἰοαηαη 10 11] ρνδρβϑίαϑ δϑαα!α[15. [ΙΘΙαΠΠπὶ ἰἃ]6 οα΄, πὸ Π1Π}] ἴῃ νῇΐᾶ 
[ἃ ΠΘΟΠΙΠΘΡ ἰδοιᾶς; 564. τἸηθηΐθ ΡαΓὰ 56 }Ὺ1 ΠΟΙΉΪη0. (πιβίο θη 5. τηδηαίἃ 
Θἰπι5. Ῥγδθοορία4ιι6. οἰπϑ ᾿ΠσΊΘ ᾺΠ6 5. Π.]Π] 1 ΔΙ ]86 Ὑ15 (65: 46 ΡΠ ΠΟΟΘῊΒ 
ΔΠΙΠΙ886. ἰπὰθ. (τοῦθ δαΐθιη [)60 ;. 4 ΟΠ] 51 ἤᾶθο ἴθ οθγ 15, οἱ {ΠΠἸῚ ΘΓῚ5 
Θιη, οἱ ΔΒΓ ΠῈΙΘ.Ὶ5. [6 ἃ) ΟΠἼἢΪ ΠΘΘΟΐΟ ΠΟΟΙνΟ, νἱνθβ ἢθ0. πὰρ ὁπ 
510 [66 Γ 15, ΘΟΠΒΕΠΊΏΔ)}15. [ΘΠ ππ ἃσοθρίμμῃη [)60. 

(8)}1. Αὐάϊ ἰριμαν 5 ΠῚ 6 πὶ, ἀτιδι ἀϊ οι Γἴ15. σῖιπι {01 ΡΥ ΓΙ πη ΐθ πὶ 
δὰ ᾿Θ᾽ πη. ΟΠ 4) οἰ [6 Γοῦ {πη ἀτιη 5ΟΥνΟΒ 16 τηὰ]ίο5, οἱ ἴῃ 
Ρᾶγίθ Θ᾽115. νη] 6) ΡΟϑι5561, ΘΙΟρΡῚΓ ΘΘΡΝΙΠῚ, 4ΠΘΙὴ. 510} 1 [6155] πη ἃ0 
ΡΓΟΒ αἰ Ι5ϑηση Ὠᾶθ6)αῖ. (αὶ ρογοσγο δἰαίανα δάβισηδνι!. νη θᾶμῃ 1{{ὰ 1}, 
ΡΓΔΘΟΙΡΙΘΙ5. π| ὙΠ} 5 ̓ ππσογοΐ ΡΆ105, ῬΓΟΙΠΙΒΙ 16 οἱ, 51 τηδη δίμ πη 6.118 
ἀΠσοηΐου ἔθοϊββοί, ΠΠογίαιθη. Νοο «αϊάθιη ἃἰϊπἃ ργθοθριῦ 1Π1 ἴῃ νἱηθᾶ 
ἴλοογθ (πηι ργοίθοί5. 6556. ΟΠ 15 ῬΟΓΘΟΓΘ, ΘΧΡΙΙΟΙ  5ΟΓν 5. (τ|86- 
απ 6 [55 γᾶΐ ἀοΙηΙηιι5. Εἰ οἴΠ] νἱηθὰθ Ρᾷ]05 ἱπηχιϑϑθί οἱ δηϊπηανογ- 
ἰογοῖἡ Θᾶπι ΠΘΡ15. ΓΘρΙθίδιη, οοθρὶΐ βθοιπῃ οοσίίαγα ἀΐσθηβ: πᾶς “αἰ θη 
ΡΟΡΘΟΙ, 4ὰᾶθ «ΟΠ ΠΙ15. ΠΊΘῚΙ5. ΤὩ1ΠῚ ργδθοθρογαΐ. Εοάϊδηη) οἱ πππ Υἱηθδιη 
Πᾶπο, τὖ 510 [ὈΓΠΊΟΒΙΟΡ, οχίγδοιϑααθ ΠΘΡΡῚ5. ἸηΔΙΟΓθ {γιοίαμη ἀΔ 010 ποη 
Βα Π οαΐα 8410 1115. Οοορις ἀοϊηάα οἱ οἰϊοαιξ οἴμηθ5. ΠοΡθ5, 486 ἴῃ δὰ 
δΡἂηΐ, ΟαΠρὰ5 οχίγδοι 5. ΘΟΘριΐ [ἰὰ νίηθὰ 111 6556 ΒΡ ΘΟ ΟβΙ55:πηὰ ἃ ἰδδίδ, 
Πη60 51} Ὁ αΐα ἃ} ΠΘΓΡ15. γα οατ ροϑί ΔΙ πηι [ΘΠ ΡΟ 5. ἀΟΠΊΪΠ15 
οἰυβάθιῃ γϑάϊθης ἴῃ υἱηθᾶπι ἰπἰγα556." ἴῃ Θὰπι, οἱ νἱάϊβϑοί ἀθοθηΐου ΘΔΠῚ 

ἀδρα!αΐδηι ἃ ἀ6[Ό558 1), δχίγδο θα 16. ΠΘΡθ5. Ια 5 6586. νἱΐθϑ, σοθρὶΐ ρΡΓῸ- 
Ῥ(ΘΡ 56 1Υ1 [οί σαι αν. ΑἀΒΙΠ110 τίαιθ ΠΟ, ΦαΘη οᾶγιι ΠΟΓΘ δ] 18 
Πα θαΐ, οἱ διηϊθοθ, {105 ἴῃ ΘΟΠΟΙΠΟ ἁἀνοσαθαΐ, ἱπάϊοαΐ 6, {18 56ΓΥῸ 
5.10 [δοϊθηἀὰ Ῥγδθοθρογαί, οἱ {πᾶ6 ργορίθιθα [6οΙ586ί. [Π1 φῥγοίϊηιϊι5 σγὰ- 
ἴὰ14{1 βαηΐ πο βοῦν, 4ποἀ ἰᾶπη Ρ]Θηιη ἰθβί ἢ αΠ ἀΟΙΪηὶ 58πὶ 8ἃ456- 
σασία5. ο556ῖ, ΑΙἷΓ ἀδίπάθ 1Π|18: 6ρῸ, ᾿π4α1|, ἤπ]Ὸ 56 ΡνοῸ ΠΟΥ αΐθιη ΡΓΟΙηἰδβὶ, 
81 ουδίο(!π5θί τηδηἀαίαμη πηθαη. [ΠΠ ΡΓΟΡΙΟ ΠΟ ΠΠΔ1Π15 Ορα5. ἴδοϊξ ἰὴ 

8) Ροβίφιιαην 56γυῖτι5. 4160 ἀρργο]ιοηαιι 
οἱ [οοἱΐ γαί. 

60) εϊδριίαγο Ρ. Τέα ὁοηϊξανο ΥὙαί. 
1) δοοο. ον {0} οἵη. Υαί. 
8) οἱ 465. ἴῃ ΥὙαί. 
9) οφίγαρσρία5 δἀὰ. Υαί. 
10) [η γαίΐ. ΠπΠ6γὰ ἢν αὐτὴ [1π60]8 510- 

Ροϑβίία Ρ. υΐηθα. 
11) σνοῦοὸ οπι. ΥὙαί. 
12) ἤοββαηιν γαῖ. 
18) Ἀδνοοανὶ (οἰ! οΥΪ οορὶέ Ρ. ΔΙ 

51. οἱ ΗθΙ͂ ἢ οοορὶΐ, οαπὴ φαιιαλιηη. ἐ06 1], 
4αοά 5οἴαπι, βοιηδηοσατῃ αἰχουϊΐ Πθιηο : 
αὐὐθρὶϊ! Ναί. Εἴ. ἰῃ οχίσθιηο ἢος οδρ. ρ6᾽- 
ὁθρὶ! ἐΐογιην πιαφϊηιην οαιαλιη. 

14) ργουούθαῦαί Ναί. σιρτὰ αὐ. ΟΠ πηὶ 
ΤΠ ΘΙ ὈΓΪ ΘΟΡα] ΔΙ οἵ, 51Πη6 {πᾶ 56 ηβι5 οἶδι- 
αἰοαΐί, δαϊψηχὶ οχ [1,ἃπ|Ὁ. Ρᾷ]. γαί. εἵ 
ΕΔ}. 8. 

15) αὐ γαί., ἀοἰπάθ. οἱ 86γῦυο. 

16) πιοιῆν οπη. 1,81}. αί., οἱ 115 
4πᾶθ. 56{. ΓΤΟΟΟΙΠΓ ΤΟᾶρ56. 5106 ΓΠΠΈΠ,. 
ΤΙάθιη τποχ οἱ ρυύοίουϑω αἰ(ἰϊοοὶ! ογιι58 θοΊ 1) 
ἔην υἱποαην χιοί ηυϊ υαἰϊα 8 5ην6. ρ]αομί. 

9) 8] Ῥα]., ὉΠΠῪ ἀθίη μγθϑίαί.. 

(ἀρ. 1. 1) απὶηιαάυογίογο ῬΑ]. 
2) ἐπίγαμς Ῥαὶ. 
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Ροπιπῃ δέϊδοιί ἴῃ νἱποᾶμη, 4π0 ἃ Τ21Π] 4πΠ| Ρ] ΓΙ Ρ]δοα. ΓΟ ἤοο 
σία. ΟΡΘΓΘ, ααοά [δοϊΐ, ΑΕ ΤΕ ΘΠ ἢΠ10 Π16Ὸ ἴλθογο ΟΟΠΔΟΓΘ 61; ΦΙΟΠ ΙΔ ΠῚ, 

ΟΠ] 56 η5 5861 4υαϊἃ ο55θῖ ΟΠ, Π0ῃ ΟἸἰ511,᾽7 σὰ [δεῖς ΠΠὰ4. Ηος οοη- 
πὰ ἀοιμίηὶ οἱ ΠΠϊ5. οἱ ἁπηϊοὶ οἰ πβ σΟΙΡΓΟΡανογαηΐ, αἱ ἤθγοΐ βοΠοοὶ 
6 56Υν5 ΟΟἤδοΙος. ἢΠ|0δ. Ροβί ἃ165 ἀρίηθ ΠΟ πηπ]|ῖ05, ΘΟΠγνΟΟΔίΪ5 
ἀπηοἶθ, Ρδίθυ [ΔΠ}}Π1 5. πὶ (6 σοθηὰ 81ἃ 5670 {ΠΠ1 ΟἷῸ8. ΘΟΠΊΡΙΓ65. 
Οπ05 οἰπὶ ἃΟΟΘΘΡ 5861, 116, βαβία! οχ οἷ, ΄αοὰ βυ Ποίο ναὶ 510]: τ ο]!- 
{4πππὶ Δα ΘῊ ΟΟΉΒΟΥΨΙΒ. 5118 ἀἰδίγίναι. Ου}ι15 ΔΟΟΘΡΙΪ5. 111 ἰδρϑίδί! δαηΐ, 
οἱ ὁοαρογαηί 1] ΟΡἰΆΓΟ, αἰ τηδίογομι σΡδ ᾿ἅ ἃριιἃ ἀοπιπιμ ἱπνυθηϊγοί 
Ο" δἃ 4186 [οςογαὶ ἰρ5ῖ5. Ηᾶθὸ ΟἸΠΪὰἃ ΟΠ δ ἰ5ϑοῖ ἀοΙΠ 18 6.18, 
ΡΘγοορὶς, ἰϊογαπι" ἢ πιαχίπηιπὶ συμ; οἱ ΘΟΠνΟΟδίΪ5΄ ΓΙΓΒΌΠῚ ΔΠη1Οἷ5 οἵ 
ΠΠ1ο, δχροιὶΐ ἰαοία) 56 ΥνΪ 581 6. ΟἾΠῚ5. 5118, {108 6ἱ Ἰη]ϑο γί. [{Π] 1846 
ἰδηΐο τηὰσὶθ 550 η 56 Γηΐ ΡΔΙΡΙ ΔΠ11Π185 7. ΡΒ. 5ΘΡΥΙΠ) ΘΟΠδοΓ ἄρῃ ἢ]10 
ἄθρδγο ἤρου “ἢ 

(Α) 11. ΒιθοῸ οἱ : ,ἀοιηῖπ6, [5 5 ΠΩ Π 41 Π68 ΟΠ ΠΟΥΪ. ΠΘ616 Ἰπ|6}}}- 
σ6Γ6 ΡΟΒΒΙΠῊ., Πἰδὶ Θἃ8. [1 ΙὨ]Π] ΘΧρΟΠ85. ,ΟἸηηΐα,( ἱπάαϊ!, «ΘΧροπδιη" 

01, ἀαδθοῦηάιθ Ἰοοαία5. [6 γῸ ἰθοιιπι, ἃὰϊΐ οδἰδηάθιο {0}. Μαπάδί ἢο- 

ταἰπὶ οὐϑίοαϊ, οἱ ογὶβ ργοβραίαβ, οἵ βου 15 ἴῃ ΠΠΊΘΓΟ ΘΟΓΡΙΠῚ, ἢ 4αὶ οαδίο- 

ἀϊαηΐ τηὰπαία οἰι5. δὶ διυίθη Ῥγδθίου θὰ 4πᾶ6 τηδηάδν!! ΠΟΙ πτι5 ἃ}1- 

«υϊᾷ Ῥομὶ δ θοθγὶβ, τηδίογθαθ. αἰβημ!ΐοπη. {ΠῚ ΘΟΠΖΌΪΓ5,; οἱ ΠΟΠΟΓΔΙΙΟΙ 

ἃραά Βομαπαπὶ 6ΓΙ5, {τη ΘΙ ἃ5 ξιροίοις Ισιίαν. 51 ουβίο 6 Γ15. τη δία 

Βοιπίηΐ, οἱ Δα ἰΘ δας οἰϊαιη δὰ ἃ βία 0685 15, δᾶιι16}}18 ; ΠΠΔΧΙΠΊΘ., 81 

“οοαμά απ πηαπἀαίη ΠΠΘΙ 56 ΥΔΥΘΙΙ5 ἃ... Ὠϊ6Ὸ οἱ: ,ἀυϊοααϊά πΏΠὶ 

ΡΓΔΘΟΘΡΘΡΙΒ, (ἀΟΠΉΪΠ6, ΒΘΡνΡΟ ; 5010 ΘΏΪΠῚ [6 Π]ΘΟΙ]Ὶ [ἴασις (Ετο, 

᾿π4α{, ,1Θοι ΠΏ, αυὶ ΗΝ ΡΓΟΡΟοΒβιίαμη Πὰ})65, δ04 οἱ οὶ ΟΠΊΠΙθ8. ΘΓῸ, 

σαϊοιηαι8 ἰάθιηϑ ΡΓΟΡοβίμαμη. Πα] 6 "1. [οἰπηπιπι 06, ἰπ 41, Θαϑί0 α {15 

᾿χπὰπήαι!5. ΠΒοιηϊηὶ, να!ᾷθ θοηυμη οί. δϑι07 ἰριια} 5ουν θα {Ππ4. ἢ ΡΥ αι 

ΟἸΠΠΪ ΠῚ Οᾶνθ ἃ} ΟΙΩΩΪ ΡΓΟΡΓΟ οἱ ἴγΡὶ ν ΡΡῸ, οἱ ἃ})0 ομηηὶ ποχίὰ οπρὶἀϊ- 

ἰα16, δ Ῥαγοα 56 ηϑιπὶ ἰπαμη ἃ) ΟἸΠΠΪ γδηϊίαίθ 8601} ᾿π|5. δὲ Πᾶθ0 

οὐβίοάϊοτ5, δεῖς πος ἰδίαπίαπι ἰπβίαμη. διοὗ ογρὸ [ἀοἷ65. Ῥϑγδοί!β, {888 

5ΌΡΓὰ βου ρία βαηΐ, {110 ἀϊθ, 40 ἰθἰ πα ΠΆ}}15, 181} ΟἸΠΏΪ0 βαβί 015, ΠΙδὶ 

Ῥᾶηθη) οἱ Δ΄|υδη: οἱ τως τς 4υδηςἀ6. ΟΡ], {οὶ οοίθγ 5 αἰ 6115. ΘΟΙΏ6- 

βία Γα5. ΘΓ 5, ΒΡ ππηἷ 6161 1Π1π|5,. {61 ἰοἰτταν ΘΓᾶ5, ΓΒΡΟΠΘ5 οἱ ἀδ}15 

γἰάθαθ οἱ ῬΆΡΙΠΟ ἃυΐ ἱπορὶ; οἵ 810 ΘΟηΒΆΠΏΠΊΔ 15. ΠΗ ΐθ πὶ ΔΗ Πηὰ6 

ἴὰ86, αὐ 4] 6Χ Θἃ ΔΟσΘρουΙΐ, δαί. ΔΠΠΠηΔΠ 5181, οἱ ΡΓῸ ἰ6 δάραΐ ἢ0- 

" Πρῶτον πάντων φύλαξαι νηστεύειν ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ 

“καὶ ἀκοῆς πονηρᾶς" καὶ καϑάρισόν σου τὴν καρδίαν ἀπὸ παντὸς μολυ- 

σμοῦ, καὶ μνησικακίας, καὶ αἰσχροκερδίας. 

ἱ Καὶ ἐν ἡμέρᾳ, ἡ νηστεύεις, ἀρκέσϑητι ἄρτῳ καὶ λαχάνοις καὶ 

ὕδατι, εὐχαριστῶν τῷ Θεῶ᾽ συμψηφίσας δὲ τὴν ποσότητα τῆς δαπάνης 

117) φιιοά 6886{ θογμμηι ἡ0Ή, (8 5Ἰημιία- 21) οἱ ΒῈΡΡοβ 15 Ῥαποίβ γα... ΟΠ Ἶἶ550 

υἱέ δαί. ἀοἰηάθ ἠμνθηῖγοί, ἰά8 πὴ εἰ Ρ. ἐρϑ5ῖδ. 

18) οὐϊι5 οτη. αΐ.. ὁοΠ6}65 [10 "0 86}- 22) ἰΐοηι ναί. 

νιν ἸΓΔΏΒΡ ΟΠ ΘΒ. Το ἄδτη 56 ΖΟΓα ᾿ΠΒΟΡΙΡ ΪῸ 239) Πἰ|λ τΐαχιιο ηιϊαρὶς αϑϑ86) 56) 

τῦτὰ δέην ίιαο Υ1]. ραϊγ [αηιὶ} 6 διηι δορυιην ΟΠ θά θην ἀοὑ 678 

19) Ροδί ἀϊο5 ἀρῖπαθ ραϊοο8 ὁοπυο- Ποτὶ ἢῖο δὶ. 

ραἰὶς γμαίον[απυϊϊλας απυϊοὶς αὶ. 

20) 65 μϊὲ6 φιιοά ϑιῇβοοτοι εἰδὶ. γαὶ. (ᾶρ. Π|,| 1) θῳϑοίυαϑ γαί, 
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νηθ8π|, πο τηΐϊπ να] 46. ρ]δοι!. ΡῬΓῸ [ιοο ἰριίαν ἰδοίο γο1]0 {Ππππὶ ΠΠῸ 
[60 ἴδοθι 6 σοπθγθάθιη, «πομπἰᾶπὶ 5θηϑὶΐ ααϊὰ οβϑοὶ θοηαμ οἱ α{16, οἱ 
0 αἰ ϑΘΙηυ] αν ἴάοογα ΠΠπ4. ΠΣ ΘΟηΒΙ ἢ Παπὶ ἀομηῖηὶ ΠΠ]5. οἱ ἃπηοἱ ΟΟΠῚ- 
ΡΓΟΡανογαπΐ, αἱ Πογοί 116 βουνβ ΠΙΙῸ ΘΟΠΘΓ65. Ροϑβί ἀ165 ἀθίπθ ρᾶϊιο08 
ΘΡαϊαΐτιι5. ραίθυ [Δ Π}}}1ἃ5 τηϊδιὶ 46 ὈοΘηἃ {ΠῚ 56 Υ0ὺ 5.10 ΟΙΠῸ5 ΘΟΙΏΡ 65. 
θΘιιο5. οὐπὴ ἃοοθρί5βθί οἱ βιιβί 58οῖ, φαοὰ 5101 Βα Ποῖϊοθαΐ, Το] {πὴ (0η- 
5ΟΓΥ 5. ἀἰβί γι θα}. ΠΠ1 οαπῃ Δοοορβϑθηΐ, ἰδοίαίὶ βυιπΐ, [6{} ορίαγα ὁοοροταηΐ, 
αὐ ΤΠΔΙΟΓΘΠῚ δ.) ἃραἃ ἀΟΠΙΙΠΆΙΩ ΡΘγορογοὶ. ἢ Ηδθο οαμ ᾿ἰογαμ ἃκ- 
ἀἰβϑοῖ ἀοιηΐηιι5, ΓΘΡΙοία5. ΠΠΆΧΙΠΠΟ σαθ 10 ΟΟΠνΟΟΔΥΙ ΓΒ115 ΔΙΏ1608 οἷ 
Β]Π1ο5,7 οἱ οἷβ. [δοίη βουνὶ ἀθ οἰ ]β, {105 δά θιπὶ τηϊβογαΐῖ, ρϑυία! 1. ΠῚ 
θη ΤΉ ]10 ΠΙὰΡῚ5 ΓΟρανΘΓαηΐ ρα ΤΟΙ ΤΠ 1Π1ὰ5, αἰ ΘΠ 6 η] 56 γι ἢ]10 
[δοϑυοῖ σοῃ ΓΘ θη). 

() ΠΠ|. Δ ίθο οἱ: δροὸ, ἀοιῃηῖπθ, [ἃ 514] η 65 Π6Ὸ ΠΟΥΪ, Π66 1π- 
[6] ΠΡ Ὸ ΓΘ ΡῬΟΒΒΙΠῺ, Ϊ81] 65 ἴῃ ΤΏ1Π1] Θχϑοϊνᾶβ8. Οιηηϊὰ, ἱπααϊΐ, ΘΧβο νὴ 
101, φαδθοππααθ Ἰοομίι5. [ἌΘΓῸ ἰθοιπη, ἃπ! οβίθη θοῦ {Π0Ὶ. ΕΓ 5ἱ πιδηάαίδ 
ΠΟΙΆΪΩΙ Οτιϑίο 615, ΘΓ ῬΓΟΡαία5 )60, οἱ ΟΡ ΠΟ ΡῚ5. ἢ ὨΠΠΠΒΡΟ ΘΌΓαΙη, 
(41 τηδηάαία οἰ οιιδίοἀ!θγιηΐ. δῖ᾽ο δαΐθιη δ᾽ {14 ΠΟΙ ἰδοῦ 5. ΒΌΡΘΙΡ 
τηδηδίυμη θ᾽ 6], τηδίογ θη αἰρηϊ αι. {101 ΔΑ ΟΙΓΙ5, οἵ ΘΡῚ5. ΔΟΟΘΡΙΙΟΓ ἢ 60; 
4πάτὴ 4ποἀ οΘΓὰ5. [αἴὰγιι5. 81 ΘΥρῸ τηδηάαϊα Πδὶ οἰβίο 615, οἱ βυροΓ- 
ῬΟΒΆΘΙΙΒ. ΠΟΠΏΠ1] ΟΡΘΥθ 15, σα 6}}15. ΠΙΘῸ οἱ : ἀοιηθ, 4 ο14 ΡΓδ6- 
ΟΘΡΘΓῚΒ ΠΉΪΠ], ΒΘΡΥΔΒΡΟ ; 5010. ΘΠ, ἴθ τηθοὰμ {πα . Ετο, ἱπᾳαἰΐ, (ΘΟ Ἰ1ΠῚ, 
418 ἰδ ΟΠ ΡΥΓΟΡΟϑΙαπὶ 065. δ οἱ οαΠὶ οπιμίθειϑ 61Ὸ, (ἀαϊσιῃη- 
46 ἴαἰ6 ργοροβίζαπι παθαθγῖηϊ. [οἰαπίαπι ποο οαδβίοαϊ ἰπ πιδη [5 Π οι πὶ ; 
γὰ 6. Θηϊὰ ΟΠ οϑί, ΡΥΠΏΟ ΟΠ ον 6 ἃ) ΟΠ ΟὈΡΓΟΡΓΙΟ ἱΡΡΙ 486 
γ6Γ00Ὸ οἱ ποχίᾷ ουριἀϊπαίΐθ, οἱ ΡΠ οὰ 5θηβη ἔπππὴ ἃ}}0 ΟἸηηὶ νδηϊίαία 
560 .}} ἢπιπι5. δ᾽ Πᾶθο οαδβίοά!ου!5, δῦ ὶ Π0Ὸ ᾿Θ᾽απὶα ᾿πδίαμη. [10 ΑἸ6, 
40 Θ᾽ Π8}}15, Οἰιβίο ἀἰ{15. 15, {πᾶ Δ ἰβί!, 510 ἴα ]85. ΝΊΟΒΙ οάθ5, ἰδὲ 

Ρᾶπθηι οἱ δααδη), οἱ σομιριία ρΓαθίϊη. ὑ ΙΓ ΦαΛαπ βυιηρίαιμη, 4αοὰ 6ΓΟῸ- 
σαίαγι5. ΘΓᾶ5, οἱ ᾿π46 ἠδ νἱάπδα οἱ ρΆΡ1Π0 οἱ 'πορὶ.0 Εἰ 810 ρογίθοίδιη 
ἴδοιϊθ5 Πα} ίθ δηϊηᾶθ ἰπὰθ ΡΓΟΠΟοἰθηΐθιη, οἱ {πὶ ἃ ἰθ ροιοθρογηΐ, 
Βα [Θη ΔΗΪΠΊΔ 8118, οἱ ΡΓῸ 00 τὰ γαάοί δὰ Ποιμίπιπιὶ ΟΥΔΐΙΟ ἱἰπὰ. 

τοῦ ἀρίστου, οὗ ἔμελλες ἐσϑίειν κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, δὸς χήρᾳ 
ἢ ὀρφάνῳ ἢ στερουμένῳ, πρὸς ὃν δὴ σαφῶς ἐμπλήσας τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν, εὔξεται ὑπέρ σου πρὸς κύριον. 

2) 6χϑοίναηι δαῖ., ΠῚ Θχρππρίίαν ἐῤὶ 
ϑηΐθ ἐθοιῆν. 

9) δογην ἀθοθϑί ἴῃ γαί. 
4) δὲην ατΐοθηι ργαθίον οα ᾳιαώηι χιοί 

φιαηααυὶϊί ἀοηιῖηιι5 αἰϊχια θοπὶ ἔδ06} 18 
φιαϊογοηι αἰϊρτΐίαίοην ἀϊφηϊίαίοην (Βα θποία- 
{π1} ἐὐδὲ αοχιγ5 Ποποϑίϊον αἀρια ἀοηιῖ-- 
μην ογὶδ χιίαην, χιιοά 6γα5 βιίιγι5 γί. 

5) οἱ οχοὶαϊΐ γαΐ., σαὶ οΟἸ]] οὐαί ἢα5 
δἰαίίοηος ΔΌΒαΙΘ γος. αὐ 6α. 

6) ἑαΐϊε Υγαί. 
ἢ. δὲ. γαϊ. 
8) Εχ θοοίν. δὰ Απίϊοοι. πη. 16. Ρ 

201. Μοτία ἰαπάς Ἠοδγηδθ ἀροίγ! η8π) (6 
ΒΡ᾿Γ [α8}1} ̓ ϑαηϊο ΘΙ αρχαΐ ΟΝ απο. ΚΊγοΝ. 
6οβοι, Τ, 1, Ρ. 413. 

᾿Εὰν οὖν τελέσης τὴν νηστείαν, 

9) δὲ γαί. 
10) οὐδὲ οοἰονὶς χιθηι δα Ἰίι"ι:5 γα 8 

αἸοθιι5. βηρίμιηι Ναῖ. Ἐχ δοάδθιῃ εἱ Ρδὶ]. 
Δορθβϑὶΐ δέ δηΐθ ριερίϊϊο ( αἰ ριρί!]ο οἱ 
ἐπορὶ ΕΔ. 51). Βοῖπάθ οοπϑιηναί5.,. Ρ. 
οοπ δι ηνηϊαὐὴ5 Ναί... οπὴ {π|Ὸ ΒΟ ΡΒῚ 6 
Θοα Ῥ. γὰ]ρ. 62 60. Ῥαβίου τηδχίπ]θ διιβίθ- 
ΤΙΠῚ σθηι5 Χογορἠαφίαο Ῥτδθοθρίί. --- ΝΙ- 
Ἀ1] [γοιθηί 5 ἱποα!οδηΐ βδποῖϊϊ Ρδίγ68, 
{8 Π| ῬΓΔΘΟΙ ΓΔ ΠῚ άπ ἰθίπηἰϊ απ 6166- 
Τηοϑ πᾶ οοΟηβοοίδίομθηι. (οί, πο γοίοΓἃ5 
Απίοοι. Ποπι. 7. 

8) ροτοίρογοηί Ῥαὶ. 

4) Μαυϊαπάμπι 6556 υἱἀ δίῃ ἴῃ ἤἰζιηι, 
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τηϊπιπμη ΠΘαη ΟΥαΐΪΟ οἷπ8. δ᾽ ᾿Ιρ᾿Γ} 5. οὗ ΘΟΠΒΙΠΠΙΔΥ ΘΓ. Θ᾽ απ αΠῚ ἐπ], 
«ππιοπηδ ἀπο πὶ ΡΓάΘΟΙΡΙΟ (101, οὐδ Ποϑίϊα ἰὰὰ δοσορία Ποιηϊπο, οἱ ΜΝ 
μος ἰδίπαπίπιηι ἱπὰπ|. Προ ἴδιο δἱο δοίἃ οδί θοπᾶ, Π||γὶ5 οδβασοορία 
Βοιηίπο. δος ἴα 51 5ουναυ 5 ΟΠ ΠΠΡΟΡῚ5 (αἰ οἱ ἰοίΐα ἄοπιο ἴα, 
οαβίοα 5 Πῖ5. [6] χ᾽ ἢ ουῖ5. Εἰ φαϊσιπααο παρὸ ἁπαϊία οαβίοαϊοτίηΐ,᾽ 5 [6] 1665 
δὐπηΐ; οἱ Δα π4 ροίθγιηΐ ἃ Ποιηΐπο, ΟὈΠ ποθ αηΐ. ἡ 

(Α) ΙΝ. Εἰ ἀδργθοδίιϑ β Θὰ, αὐ Π]Πὶ ΘΧρίαπαγοΐ ἤᾶηο 511}}}}- 
τπἀϊηθα (6 [ἀπο οἱ ἀομηῖπο, ἃ. υἱηθὰ δὲ 56 7γ0, {π| ἀδραϊανδγαΐ υἱπθἅτη, 
οἱ ΠΟΡΡΙ5 486 οχίγδοίαα ἀ6 νίηθὰ ογδηΐ, οἱ ἦθ ἢ]ϊο, οἱ 6 ἃμπηῖοῖὶβ 4805 
ἴῃ ΘΟΏ51Π10 ΔάΠΙθιιθγαί. [πἰ6]]16χὶ θηΐπὶ, 6556 {ΠΠπ4Π ϑΠπἀϊπθιη. Αἰἱΐ 
ΤΏ] 1: (νὰ 46 ἃπάαχ 65 δά ἰπίουγοσαηάιμη. ΝΊΠ1] Θη1 ΠῚ (6 }}658. ᾿πίθΓΓΟΘΆΓΘ ; 
ΠΔΠῚ 5ἱ ορουίπου ἀθιηοηβίγαγὶ, ἢ ἀοιμοηϑ γα αι {Π0|... ΠΙοῸ οἱ: ,ἀοΙηΐΠ6, 
4 πδΘ οι Π{π6 οί πο Γ]5 ΤΏ], Π6 0 ἀθΟΙΔΡΑΥ ΘΓ, ἰΓαβίγα συ 6 γῸ ἃ, 51 ΠΟ 
Ἰπίθ Π χορὸ 4αϊἀπᾶμη 5ἰηΐ τῇ οἱ ΒΙ ΠΗ ἀπο, 51 {πὲ ΡΓΟΡΟΒΊΘΥΙ5. οἵ Π0ἢ 
ΘΧΡΟΒΈΘΥΙΒ, [Γαδ Γᾶ δυδίεγο 685. Βοσρόμα ΠΪΠΙ ΓΌΓΒΙ5 ἀἸΟΘη5: ,(]- 
οαηααθ Ποὶ βθῦνι5. δϑί, Ποιῃϊ πη π Πᾶθοὲ ἴῃ ῬΓΔΘΟΟΓΑ 5. 5815, ρϑίϊ ἃ} 
60 ἱπίρ!]θοίαπη, οἱ οὈίποί; οἱ οἱηπθπ 51Π}}Π{{ππ4]|πΠ 6 ΘΧρ]οαΐ, οἱ 1π 6 ]ΠΠρὶἐ 
γουθα Ποιηϊηΐ, {πᾶ6 ᾿πα αἰ βιοπθ οροηί. Οποαπηι6. ΥΈΓῸ ἰποῦίοβ βαηιΐ 
οἵ ΡΙΘΥΙ δά οΥδπάπιπι, 1Π1 ἀπθιίαηΐ ροίουθ ἃ ΠΟΙΏΪΠΟ:; ΟΠῚ 511 ΠΟΙΏΪΠῈ5 
ἰᾶπ ῬΓΟΐπαηαθ ὈΟΠπΙΐαι5, αἱ Ροίθη θι1ι5 ἃ 586. ΟΠ 51η68 [ΠίΘΙ ΠΏ] 5510Π6 
{Ἰθυα . Τὰ ΘΓρῸ, 4] ΘΟΠΠΓΙΠἃΐΠ5. 65. ἃ 110 ν ΠΟ θ}} ππιηϊ10, οἵ 8666- 
ΡΙβι1 οι π θη) ἰδ ΡΟΐΘηΐ6Π), ΟΠ ΡΙΒΘΙ ΠῸΠ 515, ΟἿ ἰᾶμη" ἃ Ποιηΐπο 
1π|6]]6οὕππη ΠῸη Ροίϊ5, οἵ δορὶ ἐς ΠΙΟῸ 6ἱ: γο [6 ργΓΔοϑθπίθηη ἢ 6ΔΠ1, 
ΠΘΟΘ6556 δϑὲ τπί ἃ ἴθ ρϑίδῃι οἱ 1πίθΓΓΟ ΘΟ ; [π ΘΠ ΟΙΠΠΪὰ ΤΏ1Πϊ Οϑίθ Πα 15 
οἱ Ἰοψιογὶβ, οαπὶ 65. Νὰπ) 5ὶ βδἰπθ ἴθ αὐ υἱάθγομι γ6] Δ. ΊΓΘΙΠ,, 
ἴᾳπο ΠΟΙ Πα ΓΟΡΆΓΘΙΙ αἱ Οβίθηογοῖ τη ]}Ἐ]. 

(Α) Υ. Ἐπ σοβροῃάϊι: ,ἀϊχονατῃ {{0Ὶ1 οἱἦ ρᾷμ]ο0 δηΐθ, οδ]]Π] ἀππ ἴθ 6556 
οἱ διάδοοπι, 4υἱ 50] ας 1065. 5:1} πἀϊππτη ἰηίθυγοσαβ. ϑ6α ἀυϊα" [ἃ 65 
ΡΟΓΓΠαΧχ, 5ΟΙναπὶ ἐΠ01 Πᾶη6, 4ᾶπ| ἀοβιἀθΡᾶβ, 5|Π}}Π{π4||Π 6 ΠΔ, τιΐ ΟΙΏΠΙθῈ5 

Ποΐδη) ἰαοϊα5. 6). Απάὶ πππο, πα ἰΐ, οἱ ῬΘΓΟΙ͂ΡΘ δηΐηο. ΟγΡΘπὶ ἰδ ΡΡἃ- 
Γαπὶ Γπηάπι5. ΠΠ|οὗ κἰρπιποαῖ, «{] ἴῃ 5ιμηΠπάἀϊπθιη οϑὶ ροβίίιβ. ΠΟΠΉΪΠΙΙΒ 
αὐΐθηὴ ἴππὰϊ ἀθιηοηβί γα. 6558. 5,7 4πὶ ογθανι οποία, δὲ σοηϑιπημηαν ΐ, 

οἱ νἱγτίαίοπι {15 ἀθάϊ. ΕἸ 5. δαΐθιη ϑριτἰϊα5. βαποίιβ᾽ 65. ϑ ΓΒ. Υ6ΓῸ 

ὡς ἐνετειλάμην σοι, ἔσται ἡ ϑυσία σου δεκτὴ ἐ ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐγγε- 
γραμμένη ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἐν ἡμέρᾳ τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἡτοιμασμέ- 
γῶν ἀγαϑῶν τοῖς δικαίοις. 

11) δὲ 56 Ἰσίμι Ὑαΐ. 
12) Ποὺ ἰαίΐο ῖ5 σοβδία δοπα ᾿μ]αν 18 

οδὲ οἱ αἰοορία α Τ)οηιΐο δαί. 
13) βαἰνυιις γαί. 
14) οἱ αᾳιιϊειηῖχιια αἰτία οἰϑίοα]ογη! 

οα γαῖ. ἀοῖπαά θα αὐοϊρίοη! Ῥ. οὐ!ηοθιηί. 
ΠΡ. ΤΥ, 1} 18 ὁ. Ν,88.. ΟΧχοῆ. ΡΆ]. 

γαϊ. Ρ. νυ]ο. ργούαίι5, ἀοϊπάθ ἡ αηι Ῥ. 
μαπς Ῥαᾳὶ. γαΐ., ὑππὶ ἴῃ ἢος ἀορίαπίαυοταΐ 
Ρ. ἠοραϊαυθγαί. 

2) ἐπι 6586 αὶ. 
9) ἀθηιοηβίγαγο γαῖ. 
4) πος ἀἀοηιοηπδίγαυογὶς [πιδίγα υἱάοῦο 

ἡ ἰα" οἱ ποη, Ἰπίο!  οσοῦο χιϊάπαηι βμθγαηί 
γαϊ. 

5) ὁ( πορ αὐϑοϊυογὶς [5ΐγα αἰιϊαηι 
6α5 (ογαΐ δαηὶ) γαΐ. 

60) φιοὴηι Ῥ. )οηιϊηιιο γαῖ. ἀοίη 
αὐδοὶρὶ! Ρ. οὐήίηοί. ἰἱθστὴ αὐδοίυϊέ Ρ. δΘῳρὶϊ- 
οαΐ, ἴῃ [ἰπ6 φιιοδίϊοηθηι Γοοογη: Ὁ. ἵπηιεῖ-- 
δ 106 ορθηΐ. 

1) βῆ οἵα. γαῖ. 
8) οἰῶη δὶ: ἀοηιῖηι5 Ῥγοαο δοιὶία- 

ἐἰϊξ ροίοη ϊνδ οἱ ἃ 56 οἰ δῖ ἰη{67- 
γιϊδϑδῖοπο ἰρίϑιιθγὸ δ αΐ. 

9) ἰαην οἰ" ἰηγ. αὶ. ΥὙθηθ θ᾽ θὴ 

ὡ Ν΄ Δ.» 
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Εἰ 5(᾽ σΟΠΘΠΠΙηΔγ 6 Γ5. ἰθί πη απ, αἱ τηδηάανὶ {{0Ὶ1, Ποία (πὰ δοσορία οὐ 
ρα Ποιηΐπιπι, οἱ βου θαι. ἰθι απ. ἔπππ οἱ βίαίο (ὰἃ, 418 510 ΟἸΠῚ 
ΠΠαγαΐ σοϑία οϑί, οἱ υἱὲ δοσορία Πομηπο. Ηδθο ἰτι 5ἱ βουναΥ ΘΙ 5. ΟἿ 
ΠΡΘΡΙ5 ἰα15. οἱ ἰοία ἀἄοπηο (μὰ, [6Π1Χ 6115, οἵ ἰὰ οἱ ααϊσαμαιθ ἅπας οἱ 

οαδίοα !! 6, θθδίτι5. δΥἸ, οἱ αι! ἃ ροίθηΐ, ἃ θομΪη0 ΔΟΟΙΡΙΘηΐ. 

(Ε) 1Υ. [ἀπὸ ἀδργαοσαίιβ. 5.Π| {Ππ|ὴ, αὐ Τη]Πὶ Θχρίαπᾶγοῖ 5. ΠΉ}Π{{π|- 
ἀϊπθιη 1ΠΠὰπ| ἀθ ἴπηἊο ἀοηηποαιθ οἱ νἱπθὰ οἱ 86γνὸ, 4πὶ ἀδραϊανογαΐ 
γίηθᾶπ), ΠΟΡΡάΒ 46 οχίγαχοσαίΐ ἀὁ οδίθῃ νἱηθὰ, οἱ ἢΠ10Ὸ διη!ΟΙβ 6, 4805 
ΪΠ ΘΟΠ51Π10 Δα] πον αί. [πὲ|6]1]6χὶ Θη]π]., ΠΠπ4 6556 5:1} πάᾷ]π θη. Εἰ δἱΐ 
Εἰ : ἁπάαχ γα] 46 65 δά ἰηϊουγοσαπάϊπη. ΝΠ οἠηπίπο ἀο 6. 15᾽ ᾿πίογΡο- 
ΘΆΓΘ: ΠᾺΠῚ 51 Ορογί που  ἀθιη 5 ΓᾺΡ, {01 ἀοηηοπβ γα δ αν. ΠοΠἾη6, 4886- 
ΘΙΠ4Π6 Οβίομθυῖβ Π]ΠΪ, 51 ΠΟῸΠ ΑθΙΠΟΠ 5 ΓνΟΓ 5, ἰγιιδίγα ουππί, 4α]ὰ ΠΟῚ 
1πΐ6 }ΠρῸ «αἰ ἀπ} 51η}, οἵ 5: Π1Π{πΠῚ|Π65, 4τ|ἃ5 ΤΠ] ῬΓΟΡΟΒΊΘΡΙ5, {πιβί ἃ 
Δ ΔΙΘΓῸ 688. Εἰ Εἰχὶε τη1Π|: 4αϊσιππ6 Π 6 βοῦνι5 οϑί, Βοιῃππηπ6. ἴῃ 
ΡΥΓΔΘΟΟΡ 5. Πα θ6ι, ρθε ἃ} 60. ᾿πι6]]6οἰαπι" οἱ δοοὶριῖ, οἸηποΙ 46. 511π||}}1- 
τἀ! ποῖ 50] νι, οἵ 1π|6]}ΠΠρ11 νου θὰ ΠΟΙΊΪηΪ, {πᾶ6 Αἰ Πἴπ [ἢ 5: Π}}ΠΠ{π4 1} 1015. 
Ουϊοσιπαπθ γογῸ ἱπορίθ5. δπηΐ ρμίστί πιο δὰ ογαπάμπη), 11 ἀπ! ηΐ μθίθγΘ 
ἃ Ποιηπ0. (πὶ 5ἰζ ἃπίοπι ΠΟΙ ΪΠτι5 ρΓΟΐα5α6 ΒοηΙίαί[5., ΟἸΏΏΪΡΙ15 ἃ 58 
ῬΘίθη τ15. 51Π6 ᾿πίθ 550 π6 {γθιιοῖ. Τὰ γ6ΓῸ, ἀπὶ ΘΟΠΙΓΙηδίτι5. ἃ}}0 1110 
ΥΘΠΘΡΆΠ Ππηΐ10 ΔΟΟΘΡΙδίϊ ΟΥΓΔΙΙΟΠ ΘΠ. ἰᾶπι ΡΟίθπίθΠ], ΟἿ ΡΙΡΘΙ ΠΟ 518; 
ΟΡ ΠΟ ἃ ΠΟΙΏΪΠΟ ἰπἰ6]] 6 οἴη ροίϊ5. οἱ δοοῖρὶβ ὁ Ταηο αἰχὶ 11: ἀΟΙΏΙΠΘ, 
οὐ ρΓδοϑθηΐθηη ἴθ Παρ θᾶΠη, ΠπΠ6Ο66586 65[ πί ἃ ἰ6 ροίδῃι ἴθ 46 που ΓΟ ΘΠ ; 

ἴὰ ΘΠΪΠΔ ΤῊ]Π1 οΟβίθης 5 οἸηηϊὰ οἵ ἰΟ ΠΟΥ15 ἴπὰ Ιηθο πηι. Νὰ] 81 5116 ἴθ 
οαἷ νἱάθγθπ, πη ΠΟΙ Πιμη ΓΟρΆΓΘΠῚ, τί ἀοιηοηβίγαγοί ΤὩΪΠ]. 

(8) Υ. Εὖ ἀἰχὶ τη]: ἰᾶπι οἱ ρᾶι]ο δηία ἀϊχογᾶπι {Π0], (6 αἱ 6 ]Π]Πἀππ 
6588. οἱ ἀπάλορμμ, 4αΐ 501{|0π65. 51} }Π|Ππ ἀπ ππὰ Ἰμἰουγοραβ. ϑ64 (αδίηιι5᾽ 
ἰἰὰ ΡΟΓΠ ΠΧ 65, ΘΧβΟΪναη {{0Ὶ οἱ πᾶπο 4πᾶτη (651 46 Γὰ5. 5:Π}1Π|πά4]η 6 πὶ ΔΟΤῚ 
οἱ ΟΙΏΠΙ ΠΏ. αὖ ΟΠ} 115 ποία ἰἁοϊὰ5 6ἃ. Απάϊ απο, ᾿ηΠ{π|ἴ, οἵ ῬΘΓΟΙΡΘ 
ΔΠΠὴ0. ΟΥΡΘΠ ἰθΡΓ πὶ βἰσηϊποαΐ πἰο [ππάπ5, 4] ἴῃ 511Π}ΠΠ{π 1 πη 6 65ἱ 
Ροβίία5. Ομ πτι5. ἁπιίοιη [πὰ], 4π| οΥΘαν οπηοία οἱ ἴθοιξ, νἱΓι θη 48 
115 ἀθάϊ. ϑουγβ γοΓῸ ΠΙ5 Π6Ὶ οϑι; νἱηθὰ διῖ6η} ΡΟΡαΪα5, {πρτὴ μ]ΔΠ- 

1Πππὰ ππηΐπιπηὶ Η οἷν, γα} 6556. ἐμυ θη 6Ή1, 1 {τι} 
δροοϊοδῆν, 46 410 5610 ἢ Υ]5. 2, 4 
οἱ Υἱβ. 8... 10 544., οἱ ἃ 410 1η]59 01 56 
6550. ῬΓΟΠίθία. δηρο 5 πη Πα (π ΡαΒ(ΟΥ 5 
ἴθ Ργοοθιη. Νίαπααίοτιμη. Ἐφιάοιη (ἢ τ]- 
βίαπη Π0Ὸ ΠΟΙΉΪη6 59, ΡΙῸ ΟΟΙΐΟ 
ΠᾶΡ6ο, 4ὰὶ Ναπά. ὅ., 1. οἰϊαπι βαποί851- 
ἤνιι5. γι ι5 οδῖ. Οτ, ποί. 0. δα Νίαπά. 
ῬΓΟΟΘΙΏΪΙΠ1. 

10) 7, οηπῖηι ἡ] οηνῖα οϑίοπαϊ5 οἱ 
ἰοφιιογῖ8 ηνλ]  ατιἀο5 δαί. 

11) οαηι γαῖ. 

(ἀρ. Υ. 1) ὁ6ἐ δάβουιρϑι οχ Εὰ}. δι. 
Ρα]. γαΐ., ἴῃ {π0 6 οαἰξίἀιηηι 6586 οἱ ατι- 
ἀαοθην χιὶ δοἰμϊοηῖ5 5101111{π|{|||165 1η{67-- 
γ0η658. 

2) φιαπιυὶς αΐ. 1)6 ρΡοΥἰηδοῖα ἴῃ ρΡ6- 
ἰθη4ο Η. οοπίουυιὶ να]ΐ [πὸ. 11, 8. 

9) δῖ. ῥιηιάιις Ὁ. βιιάι ἐἰ|6 Ὑαϊ. 
ΒΟΥ 6. βαϊΐθια ἤΐὸ βμπάμς ο. ΡΆ]. 

4) ἐς ἀοοβί ἴῃ γαί., θ᾽ ἀοπι ἐΠ16 Ρ. εἰ 15. 
δ) δ5..0 νοῦσάϑπ!ο: ϑρὶγι{ιι5 8αηοίιι8 

ϊς ἰπίθ! Πρὶ αϊυΐπαηιν (Ἰιυϊ5 παϊιραηι τὸ 
ϑεῖον ἐν Χοιστῷ, ἀοοοπί, Πρ. 1. ὁ. Ρ. 
159. (ργαδϑιηίριβ τοῖο, Βα]1ο οἱ Βε6- 
πΘαἸο.1η15)}., Μάπβομου, Πδπάθ. ἃ. Ὦ. ἃ. 
Τ. 1.ν0.990. οἱ Βαυιηραγίοη- στ αβῖπβ. Π 6 ἢ}. 
4. ἢ. α. Τ. Π. Ρ. 1052. (Οομπίτα ᾿Δοῃτηδη- 
Π.5 1. 6. Ρ. 10. οἱ 71. [ογίίδτη {{]π|14{15 
ῬΘΙΒΟΠΔΠῚ ὙΠ 5. 1ΠΠ|5 5᾽ ΘΠ] ΠΟΔΤΙ σοηίο Πα. 
5064] οΧ ΘᾶΡ. 564. οἷαγα οἰποεῖ, αἰυϊηαην 
ΟΠ Υ δι] παίΐαταπι ῃἶὸ ἃ Νοβίγο ᾿π|6}}16]. Η, 
ΝΊΠ]ἃ τηθηί!ο ΠΠΠῚ Π οἱ, {τι 501} 115 β8 ΠΟίτ5 
5ἰ1, ἢ. 1. ἴῃ Ρᾷ].; 564. θ᾽] 46 46 60 ΟἰΆΓΘ 
ἀἸΒβου 1 ἴῃ οαρ. 5θααθηίΐθ. 

(δᾶ. 111{|..1})..816.8]. 
(ἂρ. ἡ. 1) Μαϊπογίηι ἀοῦ65. 
2) ἱπίο!οοίιι5 ῬΑ]. 
9) θαηι Ῥαὶ. 
(ἀρ. ἦς 1}»}0}1θδν.}Ρ 8)» 
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116 ΕΠΙα5. Π61 65:. Ὑιηθὰ δαΐθη ΡΟραΐι5 6ϑΐ, 4αοιης βουγΐ 10Ρ56. ῬΡαὶ]ὶ 

γορῸ μαμεϊ 58ηῖ,, 4αὶ ἃ ΠΟΙΗΪπῸ ΡΥΔΟΡΟϑ ἰ βαηΐ δα οοπίϊπθη απ ΡΟραϊαπι 
Ηογθᾶθ ἁπίθη), {π|ὰ8 ον θὰ διηΐ 46 νἱηθᾶ, δάτηϊδ58ἃ 5ηΐ} 5ΘΓΨΟΓ ΠῚ 

ΟἸΡῚ νοῦῸ, {πιο ἀ6 οοθμπᾶ μ]151} 11}, ᾿)δη ἀαΐᾶ βαηΐ, 4π86 ΡῈΡ ΕἸ ΠῚ 
ΑἸΩ]ΟΙ δαΐθμι 1111, 4108 ἴῃ ΘΟΠ51Π10 δάνοοσαν!!, δΔη σα! ἢ 

5ιπΐ βᾶποίϊ, 4105 ΡΠ ΟΓθᾶν]. ΑΡβθηιὰ νογῸ 1ΠΠ|Π|85 ραίτ 5[δηη 85 
ἰθηρι5 οϑΐ, απο ἴῃ Δανρηίιηι) οἷὰ5 Γαβίαί Ὁ. ὨΙΟῸ οἱ: ,ἀομηϊηθ, τηᾶσηϊ- 
Προ οἱ ΓΘ ΟἸΠΠΪὰ ἰἰᾶθ0 86 Πᾶρδηΐ, ἃίᾳιιθ Ποπθβίθ: παηααϊἃ ΘΓΡῸ, 
ἀομη1η6., Πα], ἰᾶθο ροίοιδη) ἰπίρ Προ ἐ Να «αϊάθιη αι βρίδπι ΡΓΔ6- 

6115. 
Ὠεἱ. 
ἀδαϊς ρόρυϊο 500. 

ἰογθὰ ᾿οπη0, ἰδηγοίϑὶ νὰ] 46 ργυάθηβ 5ιΐ, ροίογι Ἰη!6]]Προγο ἃ. 864 πὰπο 
3. Ὁ 5 . ΟῚ . - Ξ 

τ πὶ ἀριηοηβίγα, ἀοιμίπθ,," 4υ0ἃ ἀαδονο.. Οὐδοῦο, 4υοά νἱβ,. ἰπαα!."ὅ 
21 

»Ουᾶγο,' ἰπαπιᾶπ|., 9115. οὶ ἴῃ 516} }Π{π4ῖη 6 80 56} ΙΟ00. ΡΟΙΪαΡ 

(Α) ΥἹ. ,ἈΑὐάὶ,ἡ ᾿μ χα, (ἴῃ. 5ΘΓΨἹ1 ΘΟΠ ΠΟ πΠ6. π0η ΡΟὨΪΐαν ΒῚΠΠπ5. Β δὶ, 

584 ἴῃ τηὰρπῃὰ ροίεδβίαία οἱ πηροτῦὶο ἡ ΕΓ ἀϊχὶ: ,4ὸ τη060," ἱπ618Π|, 
ἀοπῖπο Νὴ ἰπί6]Προ.ζ φΟποηϊδιη,, ᾿Π 41}, ,615, 405 ΕἼΠΟ 50 γα! α , 
ΕΠ. οἷ Ὠππΐϊο5. ργδθροϑυ δά ΘΟηΒΟΓν Δ 05 βἰηραϊοβ; ἰρ856. δΔυΐθη 
ΡΙασΙηλατι ἸΔΟΓ ἃν", Ρ] ΡΠ 46 ΡΘΡΡΘ55115 Θϑῖ, αἱ ΔΡΟΙογοὶ ἀθ!οἴα ΘΟΓΌΠΙ. 
ΝᾺΠα οηΐῃ νἱηθὰ ροίαϑί [οἀϊ βἰπθ ἰἅθουα ἂὸ ἄο!οσθ. 6] βι5΄ ἰριταν ρ60- 
ΟΔ 115 ΡΟΡᾺΪ 511, 1ρ56. Θἰβάθηι πη 5ίΓαν}  [{Ππογὰ νιΐδθ, ἀδία 615 [Ι656, 418 1η 
ἃ Ραΐγο δοοθροῖαὶ, Ὑἱάθβ,, ἰπαυὶ!,ῦ ,6558 ἀομμ πηι ΡΟΡΕΪ, δοοορίᾶ ἃ 
Ῥαΐγθ 580 ΟἸἢΙ ρΡοϊἰοθϑβίδίθ, Ουδγοῦ δαίοῃ Πομιΐηιι5. ἴῃ ΘΟΠ5110 Δα αοΡΐ 

ΕἸΠαπὶ ἀ6 πδογθάϊα!6, οἱ ῬΌμῸ5. δηρο]οβ ὁ Οαΐᾶ παπίϊι5 νά ἷ 1116 ΒΡ ΓΙ 
βᾷποίι5, 41 ᾿Π|11818 δὲ ΟΠΊΠΠ1Π ὈΥΪΠ]Ο ἰὴ ΟΟΡΡΟΙΘ, ἰῇ 410 ΠαβιίαΓοί 
Ποῖ. (ο]]οοαν θη Θὰ) ἰη(6]]Θοἴιι5. ἰῃΠς ΘΟΟΥΡΟΓΘ,;, πὶ οἱ νἱἀθραίαγ. 
Ποο δΡρῸ οΟΡΡα5, ἴῃ 4ποά ἱπάποίι8 δι ϑρίγιια5. βαηοίαβ, βουνίνι ΠΠ]Ὶ 
δρ Γϊαϊ, σθοῖθ 'ῃ τηοἀθδβί1ἃ Δι] ]Δη5 οἱ οαβίθ, πθ΄ π6 ΟΙΏΏΪΠΟ τηδοι αν! 
ϑρ γ απ 1ΠΠπ||π. Οαπὶ ἰρι τα ΟΟΡΡ5. {Ππώὼ ραΓι 58θῖ ΟὨ]ηὶ ΘΠ ρΡΟ 6 ΘΡ ΓΙ αὶ 
βαποίο,, γϑοίθαιθ οἱ σαβία ἰθογαβϑοῖ ΟΠ 60, Π66 500. 5561 ἴῃ ΟΙΏΠΙ 
ἰΘΠΡΟΓΘ; [αι ραίαπη ΟΟΡΡῸ5. 1Ππ4 5ΘΡν 6. σΟηνογβαί πη οϑί, βθά [ὈΓΕΘΡ 
απ ϑΡ γα. βδηοίο ΘΟΙΡΓΟΡαΐαπι 60 τϑοθρίμπι οϑί ἦς ΡΙδοαϊ ραν 
60 Παϊαβιηοαϊ ροΐθη5. ΟΠ 5118: (αΐὰ τηδου!αἴτι5. ΠΟ 6556. ἴῃ ἰογΓὰ, ΡΟϑϑἰ- 

ἱγαάτα οἱ ἢἰλιι5. οὗλα πιμιίλιι5. ΡΥΟΡρΟοϑιῖξ 
γαί. 

4) ἀοϊϊοιὶς5 γαῖ.. 01 ἀθοβί 564. ροοσαίϊ8. 
5) [τὰ Ρᾳ]. γαί., ἐρίιη" νὰ]. ΕὈΥίΘ 

γὴάος5 ἰηίίιω", ἰηφι. ϑαθίπάθ ἀοηιηιιηι 
6586 ἰῃγ. γαΐ. 

6) ψιαηὶ 1,1}. [ἄπ 6586. υἱάθίμ 
φῆι (οάϊοῖβ. γαί. 

Τὴ) 5ιμι: οτη. Ὗαί. 
8) περι γαί. 
9) Αὐδβοηίϊο δαί. 
10) πιαρηίῇος ἀογηῖπο οο]] σαί Υαί., 

ἀδιῳ᾽ 

ἘΠῚ ο. Ρα]. βἰμθ β6ηϑι15. ἱπῖασῖα ΡΙΌΟΧΙΠΊ. 
μαθς οὐ τῇοχ ἐηιιαηι, ΟΤΉ. 

11) δαγι γαί. 
12) δοά πιὸ ἰαηὶ ηιὶ] ἀοηιηο (6- 

μιοηϑίγα δαί. 
13) αἷὸ δὲ χιια υἱς παι Ναί. 
14) Νοῦ ἀἰβρι!ϊοοῖ Ἰθοίϊο (οα οἰ5. γαί. 

ἡ. οἱπυϊἀμνοην αὐ δορυϊὶ ἰοοο ροηϊέιι". 
(ἀρ. ΥΙ. 1) β ζιι58. ἀοὶ πον (Γαΐ "05) 

ροηίμι" 5δο ἴηι ἠναφηαήι ροιο 5. αἰοηὶ οἱ ἴηι06-- 
γί γαῖ. Εχ δοάδῃηι οϑί Εἰ ἀϊωὶρτο Εἰ αἰαὶ. 

2) Εἰ αϊαὶ" Οιιοηιαηιοάμπιηι Υ αἱ. 
8) Θμοηίαην ἐπι φαίην φιοηι {{{}0 81ι0 

0) [χὰ γαΐ. ἰμβου αν πᾳ Ῥα πο 5 
Βα θηοίαίατη, ἴῃ ἢπ ἠοποϑδίος Ρ. δἰ ὕοηο58 
απ φοίοϑ. 

1) Ἀδοορὶ ἴῃ ἰοχίπμι σοπϊ Θοία πη Αποὸ- 
ἡγτηΐ ἴῃ ΗΠ] βομα ΔΠ|σ θη. [{{ογαίαγ-Ζ6]- 
ἰὰπρ 1840. Νε. 118. ἘΔ ὀχμιθοηί: Θεῖα 
γί αἰαῖ! εἰν ϑριγηι δαποίιηι, 
χιιὶ ἐπ [ιϑιι5 65: οηϊη λιν ΡΥ ον 5 ἢν 607- 
Ρογο. Ογαθῖι5 οοπίθοῖί : Θμαγο απΐθηι 1)0-- 
ηιΐτιι5 ἴηι σοη δ ο ααἰιδιιονὶ! ΕἸ ιιηι 6 παο-- 
γοάϊίαίο, Πποποϑίοϑχιο πη 05, αὐαὶ. δρὶ- 
γέμην δαποίιηι, χιὶ ογθαίιι5 68: ΟΉἩΝ ιΉὶ 
φγῖηιιδ, ἦν φιιο πανίίαγοιί ])οιι8, οοἰϊοραυτί ; 
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ἰαν!ς 086; ΡᾺΠ ν6ΓῸ ΠαηΠ|, (αἰ ἃ ΠΟΠΉΪΠ0 ΡΓΔΘρΡΟϑιΐ σαί δὰ σομ πο Πα 
ΡΟΡαΪαμη οἷπιβ; ΠΘΡΡὰ6 διυιίΐθμι, {πὰ δαηΐ 46 νἱπθὰ δνιΐβᾶθ, Δ πη ἰ58ἃ 567- 
γΟΡΙΠ δὶ βαηΐ; ΟἿΠῚ ν ΓΟ, {105 ἀθ τηθηβᾶ τηϊβιί, πηδηἠαία βαηΐ δά 605 :" 
ΔΠΏ1ΟΪ, 05. ἴῃ ΘΟΠ51Π10 γοοᾶν!ῖ, ΠΠΓ 5ιπί βὰπο ], 405 ΡΓΪπι05. ογρανῖ; 
ἈΡΞΘΗΪ ἃ ΥΘΡῸ ἰρϑ81π5 ῬαΙΓΙΣ ἈΠ 1Π1ὰ86 ἰθιηρ5 οϑί, {πο ἴῃ δαἀνθηΐιπ οἰι5 
ῥθϑίαϊ. ΓΘ οἱ : πηΔΘῊ 106, ἀΟΙΏΪΠ6, οἱ ΤΠ1Γ6 56 ΟΠ] ηἶὰ ΠΑΡ Θηΐ δίᾳπι6 Ποποϑβίθ. 
Ναηαυίά οΡσῸ, ἀοπηῖπθ, ᾿ἰὰθ6 ῬΟΐΘΡἃ ΠῚ ἰπί6]]Προγο ὁ 564 ἤράπο (ἰ56Π18ΠῈ 
᾿οπῖο, οἰϊὰπ) 5ἱ νᾶ ]46 θγιάθηβ [πἰϑϑθί, ἤᾶθο ἰη(6! Πσθρο ροίογαί. ΠΙὰὰ 
4πΌ4π6, 4ποἀ ΠαδοΡῸ, ἀθηηοηβίγα τη] ῃ], ἀοπηη6. ὐπᾶγθ, ἰπμ4πᾶπι|, ἢ] 5 
ἢ οἱ᾽ ἴῃ ϑἰμη ΠΠπ ἀἸΠ 6 πὶ βουνὶ ΙοοῸ ΡοπϊΐαΓ. 

(8) ΥΙ. Απάϊ, ᾿η4|. [ἢ 56 ΡΥ} ΘΟΠ Ιοποὗ ποη ροπίίαν ΠΠΠπ5. οὶ, 
50 ἴῃ Ἰηρη8Π) ροίαβίαϊθη) οἱ ΠΉρΡΘΡΠ. Εἰ ἀϊχὶ: 4αομηοάο, ἀομηὶπο 
Νοπ ἰπίθ Προ. Εἰ ἀϊχὶέ τη]: «πΟηᾶη Υἱπθᾶμη Πθιι5 ρἰδηίανι(, ἰᾷ4 οϑδί 
ΡορΡαΐαπι ογθαν, θη πι6. Π]1Ὸ 80 ἰγδά 11, ΠΙΙ 546 ΠΘὶ παηῖ105. ΡΓδ6- 
Ροϑι ἃ ΘΟΠΒΘΡνΔΠ 405 5| ΠΡ. ]05: ἰρ56. δαΐθπι Ρ] ΓΙ πηι ἰΔογᾶν! Ρ]ατὶ- 
ΠΏ ΠΠ16 ῬΘΓΡΟΒΒῚ15 681, αὐ ΔΡοΪογοῖ ἀδ!οἴα ΘοΡη]. ΝΠ ΘηΪΠ νἱηθὰἃ 
Ροίθϑί [04] βίπθ ἀοίογα ν6ὶ ἰἅθογθ. Ὠδ τοἰ 5. στιν ΡΟΡᾺΪ 51 ρᾶ55115, ἰρ88 
ΡοΟρυΪο ἀθμηθηβίγαν [6 νἱΐᾶθ ἀδία ἰασα, 48] ἃ ραΐγ δπάϊνι. ΥἹᾺ 65, 
ἰπ 11, ἀΟΠΠ 11] Θ11Π] 6556. ΡΟΡΕΪ, δοοθρία ἃ ρᾶΐίγθ 510 ομπηὶ ροίαβίαίο. 
Εἰ τἰογὰπὶ αἰχιξ 1}: 4πᾶγ6 ἃαΐθπι ΟΠ 115. ἰὴ ΟΠ. Πα πὶ Δ λα} Π]Π ἢ} 
ἀ6 πογραϊαΐθ Βοημθβίοβθ ἡπης105, ἃ ϊ. ϑρινγιιαὶ {ΠῚ βαποίο, ἡ «αὶ ογθαία5 
65. ΟΠΊΏΪΠ ΡῈΓ15 ἴῃ ΟΟΥΡΟΓΘ, ἴῃ 400 Παβιίαγοῖ, ἢθὰβ ἰππάδνις δία 
βίδία!! δἰ θοία πη ΘΟΡΡιι5., 4ποὰ οἱ ρἰδοαϊ. Ηος ΘΓρῸ ΘΟΓΡιι5, ἴῃ πὸ ἐθ6- 
ἀποίιι5. οϑὲ βρι γι 5. 58 ΠῸ0.15., ΡᾶΡαΪΓ οἰ άθηι 5ρ πὶ τθοΐθ ΟΠ] πιοάθϑίία οἱ 
οαϑΕΠ{ὰ{6 ΔΙ] Δ η 5, Π6Ο. ΟΠΠΏΪΠΟ οιπάθιη ΒΡ Γἰ [ἀπὶ τηδοι!αν!. ὕπη46. οἴη 
᾿Ἰάθπι ΘΟΓΡα5 ΤΘοίθ δίψιιθ οαπίθ ἰάθη Ξρί γι αϊἤ ραγαϊβθθί, οἵ ομμηὶ ΟΡΘΓΘ 
[αἰἱσαΐα πη] ΠΟ Κα οοι 556 ῖ, 56 ἃ νι 6} οἱ [ΓΕΘ ἃ) ΘΟ 6) ΘΟΠΒΘ νη} 
6586, ΡῬΓΟΡαΐιπ ἃ 60 ΟἸΠῚ βρί τὰ βᾶποίο γθοθρίυμη 6βῖ. Ρδουΐέ 6 Ϊ πὶ 
ΠομΏΪΠ0 Παΐτι5 ΘΟΥΡΟΓΙ5. Οα 8115, {πὰ Του] ἔπ ΠῸῚ 651 ἴῃ ἰθγΓᾶ, ΡΟ55146}5 

ἦη αϊϊοοίο οογροτο, ιοὰ οἱ υἱάοθαίαι. 
ΘΙ] Θσ5. οοηϊθοϊΐ: Ομαγθ ---- βίϊιην (6 
παοργοάϊίαίο, ὕοπος απροῖοβ, πιο ατιαϊ. 
Πϊυηι ερίγιιηι βαηοίιηι, χιΐ ογθαίι8 ο8ΐ 
ΟἸλη λιν, ΡΥ Ήνιι5., 1) ΘΟΥ̓ΡΟΙ., ἴπ {0 ἰια-- 
ὑϊίαγοί, ἴθ ευι5 οοἰϊοσαυϊί, 1. αἰἸϊοοίο 607- 
Ροτο, φιοα οἱ υἱάοναίιν. Η. Ὑαυϊραΐα [6010 
110}0. πρτ. οδὲ {αοαια ἴῃ γαΐ., αὰϊ ἀα1- 
ἄθπὰ οχῇ. ογϑαίι5 Ὁ. ἡπ[μϑιι5. (δ ημα] ΠῚ 
Ιοοΐ γϑυβίοπθη ὑθϑίϊπὰ8 οὃχ (οαϊοθ ΡΔ]. 
Οπο ἴαφοΐο αἰ ΠομΠαΐθ5, πᾶ ῬΓΔΘΒΘΙ ΠῚ 
γοοὶ ἡπίο !οοίιι5. ᾿μΠδουοπὶ (νοοα θα [ΠΏ 17).- 
(οἰ]οοίιι5 δαΐθιη [ΠΡΓΆΓΙΟΤΊΙΠ ἱποι]ᾶἃ ΟΧ 
οἰοοίο νυἱϊἰαΐπι μη 5αβρίοου ) οναποϑοθπί δά 
ἸΠΆΠ ΟΙΏΠ65. 5005 Ἰρι αν : ΕἾ ἐἐογιη 
αἰαὶ! πὶ: φηανο απΐθηι (ἀοἩυΐγιι8. ἴηι 60Πη- 
δἰ. αὐμιυιῖ! ἢἰζιην (6 Πογοαϊίαίο ᾿οη6-- 
δίοδηιο ηιηίο5, αταὶ. δρίγι {1 5απ- 
οἷο, φᾳιιὶ ογοαΐιι5 ὁ8[ ΟἸΜΝν ῬΡΈ)ι15 11 
ΘΟΥΡΟΤΟ, ἴηι φίο Παὐϊίαγοί, θοι5 μιά αυϊέ 
αἰφιι6 5ἰαίεϊίέ οἰδοίιιην σΟΥριι5, σιοά οἱ 
ρὶαοιί. : 

ΡῬΑΤΒΕΒ ἈΡΟΒΊ, 

8) οοἰϊοοαυϊί 5οἰϊοοί Ἰπίοἰ]θοίιι5. χιοὰ 
οἱ υἱἀοναίιν δαί. 

9) ἐπαιιοίιι5 αΐ., νοῦο. Ῥγδθοθά, ἦπ 
χφιο Ῥγδοίοι τη 5518: ἰάθη] δογυὶς οὗ Ὁ. 
δογυϊυϊ 1{{1. 

10) μην ἐρίίι ΘΟΥ̓Ριι5 ἰοο ραγιιὶ 86| 
οηλὶ ἰθη0016 5ριγϊ δαποίο γϑοί6 αἰπηιι6 
οαδίο αὐ ἰαθογα588, οὐ π60 ϑβιοοι δι 1556: 
ἔπ, οπτηὶ ἰθηιρ076 ἔαϊφαΐι8. 6071. 1]]αηὶ 
(510) δούυϊ 61 οοπυθγϑαίιηι 65: 564 ζ01- 
ἐιον σιῆι δρίνλέν. σοηιργον αν 60 16-- 
ὁορίιη, 68 ναί. 

11) ρίαοιῖ! οὐ ἄθο ἐμιιιδοοηιοαϊὶ ρο- 
(ογἱ8 οἰ διι5 Ὑαί. 

2) οι, ογαΐί ἴῃ Ραδ]. 
9) 46 ῥα]. 
(ᾶρ. ΥἹἱ. 1) εοπαϊο Ῥαὶ. 
2) οηηιθην ροίοβίαίοηι Ῥαὶ. 
8) δρινίμιπι ἡἰπιι βαποίμιηι Ῥ]. 
4) 5ρίγτι Ῥαᾳὶ. 
5) μαϊφγαίιι5 ---- οοηϑογυαίιι5 --- }7Ὸ- 

δαΐιι5 ---- Τοοθρίιι5 ῬαΪ. 
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ἄδη5 ἴῃ 856 ϑριθίπμη βαποίαιη. [ἢ ΟΘΟΠ5110 δάνοσαν!ἐ οΥρῸ ΕἸ τὴ οἱ 
παπίϊος θοπο5,, αἰ οἱ ππϊς, 56 Ποῖ ΘΟΥΡΟΣΙ, απο βογνιββοί δριΓΙ [αὶ βᾶποίο 
51η6. 4Πᾳ6Γ61α, ἰΟο5 Δ] 1415. ΟΟΠ βίοι! ἀαγοίαγ, πὸ Ὑἱάθγοίαι τη ΓΟ 61 
ΒΟΥ Πα 5. σᾶ ρΡοΡἀ  ἀϊ556. ΑΟΟΙρΙοῖ ΘΠ] ΘΓ ΟΘ 6 ΠῚ ΟἸΏΠ6 ΟΟΙΡΙΙΒ ΡΕΓΙΙΩ 
ἃ 51Π6 τηδοιϊὰ ΤΟΡΟΡΪΗΠῚ, ἴῃ 6πῸὺ ΠΑΡ ϊαηΠἀϊ σταία σοηβιαἴπ|5. {πΘΡῚΐ 
ϑρ εἰ τα5. βαποίαϑ. Ηᾶθο5. οἵ Παϊπ5. 5} πά ]η15. ΘΧρΡ οι π6 πη. ἢ 

(Α) 11. φΡοδγοθρὶ," ἴηι, «(ἀομηΐπα., ἐπᾶπιΐ νοϊαηίαΐθμι, ἀπά! Πδο 
Θχροϑβιτοπθ.. νΑπάϊ αἱογίπ5, “ἢ ̓π αι: «10 ΘοΡριι5. πο ἰπππὶ οαι51 041 τππιη τὴ 
αἰ4π6 Ραλη, αὖ ΒΡ ΓΙ 5. 1116, {π| Ἰῃ ΠΡ ἀν Ριΐ [ἢ 60, ἰδϑἐ πο π τὴ Γοίδγαϊ 
1111, οἱ τοοὰπὶ [π15586 ᾿πἀ! σον, Αἰα4πα οἰϊαπ νἱἄθ, η6. σαδηάἋο ροΓϑιδά θα 
{01,7 Ιπ ΟΡ ΟΟΥΡΙ5. ΠοΟ, οἱ δρυίαυῖ5 6ὺ ἴῃ ΠΡ ἀϊπθ αἰϊᾳαᾶ. δ᾽ θη πη 
ΟΟΓΡΙΙΒ. ἴππ|Π} ΤΠΔΟΙ] Δ ΘΥΒ., ΠΟΊΑ} }15. οἰϊδη] ΘΟ 6 [θη ροῦο οἱ ϑρι 1 
β ποία ἢ οἷ 51 τηδου] ἀν Γ]5. ΒΘ ΡΙΓ πὶ βαπ οί], ΠΟ Υἶνθ5.} ΕἸ αἰχὶ : ,αυϊά, 
51 ΡῸΡ ἱσπουδη 8 Π| Δ] {πᾶπ ἴα Δα πη 55ι1ΠῚ 6ϑί, δηΐο {πὶ Δα ΓΘ ΠΤ γ  }}ἃ 
πᾶθοὲ Οπ0 φαοίοῦ δββθαα αν βαἰ πίοι 15, 4πὶ τηδουϊαν! ΘΟΡΡῚΙ5. 5ύπιπὶ 9" 
ῬῬειονιραπ,, ᾿Π4αϊξ, γοθα5, 4πιᾶ6 ΡῸΓ ἰσπογαηι πη) Δἀπη5586. 58ηΐ,ἷ ΓΟ ἀϊπΠ| 
{ἸΡΟΥΘ. 50] 5 Ποῖ ροίοβί: 615. ΘΠ1ΠῚ οϑὲ ΟἸΏΠΪ5 Ροίοβίαβ. ϑ56 ἃ πὰπὸ 
οσαβίοα! (6: οἱ οὐπὴ 511 ΠΟΙ ΐητι5. ΟἸΠΠΙρΟίοη5. οἰἦ ΠΙΒΟΤΊΘΟΥΒ, ῬΓΙΟΤΙ ΙΒ 
Δ Π}15515 Γοη  ππὶ ἀαΐ, 51 ᾽π [αἰαγιη ΠῸΠ ΠΠΔΟΌΪΔΥΘΓΙΒ ΘΟΡΡῸΒ {π|1ΠῚ 
οἵ βρίγιΐαη). (οηϑοῦίο5 ϑαηΐ ΘΗΪΠῚ Δ1Π00, οἱ ἰΐθυα οΓ. δἰημθ ΔΙίθγῸ ΠῸΠ 
οοἰηααίμηαίαν. ἢ Οἱ π6 οὐσο ΘΟΠβοῦνα πππιπάμππη, οἱ νῖνθ5 θ60.ἡ 

ΒΏΠΠΤΌΟ Υἱ: 

1)6 ἀιιρ!ϊοὶ σοηθνθ ᾿νοηυϊγιην τυοϊιυιρίαγίογιην, δὲ ϑογιῆν Ἠιονί6, αἰ θ δο 0.6 

οἱ ροθπαγην ἀυγαἰἱοη6. 

(Α) 1. ὅὑμι βϑάδγομι ἀοιηϊ, οἱ ϑ]ου Πα γ 6 πῚ ΟΠ] ῬΓῸ ΟἸΠΠΪθῈ8 
4086. νἱάργαᾶπι, οἱ ἀθ τηδη αι σορ (Ἄγ ιη," ἃ γαϊάθ θοηὰ 6556 οἱ πιᾶσῃᾶ 
οἱ ποηῃθβίᾳ ἃ6 ἰδθία, οἱ πὰρ ροβϑϑιηΐ βϑὶ 6 ΠῚ ΠΟΠΊΪΠΠΠ αἰ ΓΘ : ἰηἰΓὰ ΠῚ8 
Ἰρϑῖη ᾿ᾶθ (ἀΙσΘ θη}: {(6]1Χ ΘΓῸ, 5 1ῃ ΠῚ5. τηὰληκἰα 15. ΔΙ} ]άν ΓΟ : οἱ (ἱ- 

ΟΠ 416 ἴῃ Πἰδ. Δ] αν Υϊΐ, νοὶ Ποο.. αι ᾿ᾶδο Ἰοψαοῦἧ τηθοῖπι, νι άθο 

θη, 46 πὶ Οἱ ῬΓΠ5., βϑάθηΐίθηι πιχία τη6, οἱ ἤᾶθο 1ΪΠ1 ἀϊσοηίοπὶ: «ἀπ 
ἀυθιία5 ἀθ τηδηἀαι15. Π1615, 4πιὰθ {Π0Ὶ ργαθοθριΐ Βοηὰ ϑπηΐ, Π1Π}} ΟΠΊΠἾΠῸ 
ἀα ἐάν 5: 564. Ἰηάπθ Πάρι ΠΟΙ], οἱ ΔΗ} 118 }}15 [ἢ οἰ58. Ἐρὸ δῃΪπ ἴῃ 
115. ἀάθὸ {{0ὶ νὶγθβ. ἤδθο τηὰηάαία π{ΠΠ|4 σαπὶ Πἴ5, {π| (6 ΓΟ ΟὙ ΠῚ ΒΌΟΓΕΠῚ 
δηΐα Δαπη55 πη δοίασὶ 5ηΓ ΡΟΘΗΪ θη [ἅπ|, 51 ἴῃ Γαϊα τ πὶ ἴῃ 115. ΔΗ} ὰ- 

ο 12) Ποποϑίοβ πὶ 105 (510) γαΐ., ἀοίη 
ΒΟΓΙΡΒῚ βογυϊδδοί Ρ. γα]σ. βονυϊυϊί ο. 1, 1}. 
ΡᾺ]. αΐ., βογυϊυϊδεοῖ ἘΔ}. 51. ΥΌΡ. [οοὶι5 
αἰϊηυϊδ οοηϑδιδίοηαϊ (ἰοοῦι5 αἰϊψιὶϊ Παὺὶ- 
ἰαπαϊΐ Ῥ4].} ποη ΤΘΙο ΡΟ ἃ δοίογηδπὶ {π16- 
ἴθ (ΠΓΙϑίο σΟΠΟΟββ8ΠΊ, 564 βθηϑι ἃϊη- 
ῬΙΙΟΣῚ οαρὶο, οἃ (6 οοηβίβίοπο ἴῃ τη0 
Θδοάομαι. οὐπὶ Ῥαΐγο ἢδθιίαοαϊο, ροϑί- 
απ πη ἃ} 'ρ80 Τοοορίιβ. {|| 

13) δαϑεοϊιίοηπος Υαΐ. Ἵ 
λρ. Υ1. 1) ἐμαπὶ δχοϊαϊΐ γαΐ,, (α] 

ὀφοϊιοῆο Ὁ. οφῳροϑβιοηο. 
2) πιριὸ γαΐ, (ρα! ΕἾ ἴῃ βθαιθη- 

[5 ΘΙ [1015 ΘΧΟΓ 0 ἁἀαϊαϊ οχ Ρα]. 
γαϊΐ., ΡῬυποίο ο. υαἰτόσαο Μ8. οἱ (οί. ἃπίθ 
Ροβίίο. ΠοΙοΙΪ τηϑαΐδο αἰ ! οἴ ΤΟ ἢἿ5 ΒΘ ΠΠ1ΠῚ 
0 Ρἰδοοῖ, ἀαΐρρο αιιοὰ οοπίπηραί, {πιὸ 
ΠΠ6 115 ΒΟρΡΑΓθηΐασ. ἢ οαὶ ὁχ γαῖ. ἐηλμα- 
ὑϊαυονῖ! Ρ. ἱηπανι αι νι]... Ἰά 6 πὶ ἴῃ πὸ 
υἱάοίι" Ὁ. ἡ ϊοοίι". 

3) ἰδὲ οὐχ. γαί., αθὶ ροβίθα αὐπίαγὶς 
ΘιΉὶ, 

4) δὲ ὁΟΥ}ιι5 Θπΐηι ἐπιιηῖ ἠλαοιιϊ αὐονὶς σοΥ- 
ῥιι8 ᾿πιὴὶ πον υἱυὸς γαῖ, το] 15. {π|ὰ8 
ΠΟΤ ΟΠ 111, ΘΧΟΙ 515. 

Ὁ) ἰά ποη οβί ἴῃ γὙαΐ, 
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Ἰῃ 86 50, Γππ| βᾶποίιπι. ΡΓΟρίουθα ἰῃ ΘΟΠΒΠ απ] δάνοσαν! Π]Πα πὶ ̓ ππιη- 
(0546 Ποπρβίοβ," αὐ οἵ ἢὰΐο 4αοαι ΘΟΥροΥΪ, χαρά βούνίββοι βρ για] 
51Π6. ΖΌΘΓΟΪα, Ἰοοι5. ἁἸ1πὶ ΠΑΡ] πα] ἀαγοίαν, πὸ ν᾽ ἀογοίαν 06 ΘΟΓΡα5. μὰ: 
ΓΠΠῚ ἂσ 5176 ἸηδΔΟιἃ 51Π6 Π]Θ ΓΟ 6 ᾿Πν ΘΗ, ἴῃ {π|Ὸ ᾿ΙΔ}}1Π4] σγαία ὁ0Πη- 
Ἰοσαΐιι5. [556 Γ 5ρίΓἰ5. βδποία8. Εδοθ, ᾿πΠ64π||, Πᾶ]}} 65 οἱ Πιιΐὰ5 5: Π}}Π{π|4- 
ἢ15. ΘΧΘΟΪ ΕΓ ΙΟΠ ΘΙ. 

(8) ὙΠ. Εἰ 6ροὸ ἀἰϊχὶ : ρογοθρὶ ρσαπάϊαιη, ἀοιηίηθ, ἁιάϊα ᾿ς ΘΧβο]α- 
τἰοπ6.} Εἰ ἀἰχῖς τ] :ἢ ΠἰΘγαπὶ δα]. Εἰ πθπο ΘΟΓρΡρα5. πος παπ οπϑίοαϊ 
ΠλΠ ἀππΔ ἃί116 ῬῈΓΙΙΠ), τι ΒΡ ΓΙ(5. 1116, 4π| [πα] 1 ἴῃ 60, [65 ] ΟΠ ΠῚ 
γρά αι 1], οι βαϊνθίιιυ Θορ 5. ἔπαπη. 146 ΘΓΘῸ, Π6 ΔΙ Φπᾶη 40 ΡΟ Γβδ ΘΓ} 15 
δ᾽ ἰπ ΘΟΥ ἱπππὴ ἃβοθηΐαΐ, χαρὰ ΘΟΥΡΙΙ5 ἔπη ροΓθαΐ, οἱ ἃιίαγιβ οοὗ ἴῃ 
ΠΡ ΔΙ π]]15. Θαοάβὶ ΘΟΓΡ5. ἔπτη ΠηΔΟΙ]ΔΥΟΥΪβ., ΤηΔο.] Δ} 15 ΠηΟΠΙΘμΐ9 80 - 
Υἰΐαπη ϑαποίμμη, οἱ δὶ τη .] Υ 5. ΘΟΡΡΙΙ5 ἰπππη,7 ΠΟη γἶνθθ. Ποὺ οἱ: 
ἀομηῖηθ, αι 51 Ρ6Ρ ἸρΠΟΓΔη πὶ Πα] ΔΙ 55τιπ δϑΐ, ἀπ 1 Δ ΓΘ ἢ 
Ππᾶθ6 νϑῦθα, 4αρμηο 0 ϑαἰναίι ΠΟΙΏΟ, 4ὶ τηδοι αὶ ΘΟΡΡιι5 δα ὁ Εἰ αἱΐ 
ἸΏ1Π] : (6. ὈΓΙΟΡΙθτι5. αι (θη ἴδοιῖβ, 486 Ρ6Ρ Ἰρπογαηίίδη δἀπηῖθϑα ϑ8ηΐ, 
ΓΘΙΠΘ Πα. {ΓΘ ΓΘ 50] 5 Πθιι5 ροίΐθϑί ; {ΠΠ| δηΐϊη οϑὶ Οπηἶ5 ροίθϑβίδβ. 
δορά, ουβίοαϊ! πη ἴθ, οἱ τη]βο 5 ΠΟΙΠΊΪΠτ5 [ὈΥίᾶ556. ῬΓΙΟΡΙθι5. ἀα] οἱ 5 
ΓΘ] πὴ ἀδ}1ΐ, 51. ἴῃ [ΡΠ ΘΟΓΡῚΒ. γ6] 5ρ ΓΙ [απ ἔπη ΠΟΠ ΠΟΙ] ν ΘΙ 5 : 
ΟΟΏΒΟΡΙΘΒ. ΘΩ1ΠῚ ΔΠ100 51ηΐ, οἱ [161 5'η6 ἁἰΐογο πο0η ἱπαππαΐαν. {ΠΓΔ6(π6 
ΟΥσῸ ΘΟηβΟΓνἃ ΤηΠΠ48; αἱ νῖνο5 Π)60. ᾿ 

ΒΙΜΠΠΙΤΌΠΟ ΒΕΧΤΑ. 

(8) ὑππι βθάθυοιη ἀομιὶ οἱ ΟΥΆΓ ΘΙ ΠΘαμη Οἷ) ἃ (1188 ν᾽ ἄογᾶμη, οἱ ἀ6 
τηδη {15 Θ15 αἰβρυςγθη, 6555 οἃ ᾿ΟΠᾶ, [ὉΓ(Ϊὰ ἂὺ ᾿ιοποβία οἱ ]δθίᾶ, 
οἱ {86 Ροβϑίῃηΐ βδ]υθη ΠΟΙΏΙΠΙ ΔάΐΟγΘ, ἀϊοο θη [ηἰγὰ τη6 Πᾶθο: [6]1Χ 
6ΓῸ, 851 1 ΠΙ5 Πηδηα[15 ΔΙΊ Π]ΠάΥ ΓΟ, οἱ 51 41] [ἢ δἷβ. δΔιηθ] αν ΓΙ, ᾿θαίτι5 
οὐὶῖ, Εἰ Πᾶθο ᾿ἰπἰΓἃ τη6 ἀππὶ ἸΟΖαΟΥ, νἱάθο θη, [4ὰ6ῃ δἰ ργῖα5,} ϑα 10 
ἰυχία τη6 βθάθγθ. Εἰ αἷΐ πῃ: «ἃ ἀπθιῖα5. 46 πιαπάδίϊθ, ἀ{ὰὰ6 {Π0] 
ΡΓδΘοορὶ ὁ Βοηὰ 5πηΐ, οἱ μ1}1} οἸηηῖη0 ἀπ} "ἀν 115: 564 ᾿ηάπ Πάθμῃι ἢο- 
τη ηὶ, οἵ 1 5 ΔΗ} ἀν ΘΓΙΒ ; ΘΘῸ Θη1ΠῈ ἴῃ 1ΠΠ15 ἀἀ])0 {01 νἱγθ5. Πδδο τηδηαίαᾶ 
α{|Π1 απ Π15, {π| ἀθ6] οἴοΥιπ 5 ΟΓ ΠῚ ΔΟίΓῚ βιηΐ ΡΟ ΘΠ ΘΙ 1η. ὅδ᾽ ΘΏΪὴ ΠΟ 

60) φιιοηιαηνοίιιηι Ῥ. Ομ ραείο Υαί. 
ΔΌΒΙΘ 566. δβαϊμίοηι. 

. 1) Πδάϊ φιιαθ ρον ἱφπογαηίϊαηιν αὐηι8- 
5866 διπὶ ἀποῖθι5 Νί55. ὦ... 14 }., Υαί., 
ἘΡῚ φιθ 061 1101 αἸἱλαην, αἀἸην 56 γι: : οαΪ 
Ἰθοοηὶ ἴανοί Ρα]. ἐδ ργιονίϑιι5. φιάθηὶ 
[αοί8. φιιαθ 96. Ἰῃποναμίίαην ααηιῖ586 
δε. γαϊσ. φαΐ 061 Ἰρφπογαηίίαην αὐηϊῖ86 - 
γεηΐ. Οἰγ. ΟἸοα. ἤομ. Ηομπι. ΧΙΧ, 22. δα. 
ὮὈγ65568]. 

8) οἱ οχοϊάϊί γαί., 
βρίγἹιηι. 

9) (ὐηϑβογίος δηΐη. διηΐ ἀηνῦοὸ αἰ(07-- 
“ὐ οἱ δίηδ αἰΐθγο ποῖ, ἱπηᾳιίηαίι" αί. 

10) δηΐην γαΐ., οὐπὶ 40 οἱ ΡαᾺ]. οἱ 
Βὰ}. 51. Βα Ιη 46 βου ρϑὶ οοηδογυα ᾿. δογυᾶ 
γαΐϊσ, 

5ῖπη. 1. 1) ϑώὠρίιαο ΥΚ111] ἰηβοτὶ- 
δὶι γὰϊ. 

41 ἴῃ ἤπθ αὐ 

2) αϊδριιίαγοηι αΐ., χαϊ ρτοπ. 6 Γα- 
11οὉ Ροϑί 564. 6556; Ἰάρῃ ἀδίη46. 5αἰι- 
ἰοην Ποηιῖηῖς αὐ67}6 1ηΐγα ηι6 ἀἱοοναηη ἢθς. 

9) 51. τϑοΐπϑ [,Δ}. ΡᾺ]. γαΐ. Ρ. ἰο- 
ι 6701 γα]. ἴῃ Νί55. Ρα]. γαΐ. νοῦϑο. φιιθηι 
οἱ ργγὴιδ ποὴ οχίδηϊ, 5} ἤΠηθῖη οἱ ἠϊοθη-- 
ἰοην ἴθ. ηνὶ ἴῃν. Ὑαί. 

4) ἐπ ἐἰϊ5. οτὰ. γαί. 
ὅ) απίθ ποϑβίογιι ναί. ΡΘ4π|6 564, 

διηΐ, ὑππι 1η) ἰμ5 απιθεαυονγί. 

6) ποποϑίο Ῥα]., ἀρίη4θ 58ρί"ϊδι Ῥ. 
δρ᾽ γι. 

(ἀρ. ὙΠ. 1) αταΐίαηι μαπο ὁ ϑοἰμίῖο- 
ποην Ῥαὶ]. 

2) Δηίδθ ἐΐογιηι ᾿πίοτριηχὶ οππηὶ Ρα], 
8) οἱ Ρα]. 
4) ΒοΙθαπ άπ) 6556 υἱἀθίμι 5}.γ 1 μην 

βαηοίιμηην Ὁ. ΟΟΥ̓Ρτι5. μιν. 
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νουηΐ. θΘυϊσαπάαθ σι} ἃρὶι15. ΡΟΟΠΙ ΘΠ Ια, ἃ 1 οἸ6. ἃ νΟὈΪ5. ΠΘΑΙΕΠ Δ ΠῚ 
παΐα5. 5660 11. [πάπα νου ΟΙΏΠΟΙ νἱγί θη οἱ δοααϊαίθηη, οἱ ρο τ 5 
οιβίοαϊτο πᾶθο τηδηΐϊαία ; ΠΟ 6 ἀδίηοορ5 ρθοσρίϊα. δ᾽ ΘΠ (ΘΙ ΠῸ 608 
ΠΟ ΡΘΟΘΑΥΘΡ 5, ΡΠΙΓ 1 ΟΧ ὈΓΙΟΡΡΙ5. ΓΘΟΙ 6.15. [ἢ τηὰη 115. ΠΠΘ15 
ΔιΏ θυ αΐθ, οἱ νἱνϑίῖβ Πθο. δος ἃ 'τη6 ἀϊοία 5ιηΐ γο 5... Ῥοβίψιδμη Πᾶθο 
πηθοιμη Ἰοοιιία5. Θ5:,7 αἱ ΤΠ}: ,ΘΔΠΉΠΝ ἢ ΔΡΤΊΠῚ, οἱ ρᾶβίουοϑ ρθουν 
ἘΠῚ οβίθπεα μι... ,Εδηπι5,, ἱπάπᾶτῃ, ,ἀοιηϊπο.. ΕῚ νϑηΐημβ ἴῃ ΘΒ ΔΠη 
σα ραμ ; οἱ 1Π|Ὸ  οβίθπα! πλῖ ἢ ἰανθηθη ΡΒἰΟΓΘΙΏ, νθϑι πὶ ΒΥ ΠΕ Π651ΠῚ 
γΟΒ ΘΠ ΟΓΙΠ ΘΟΪΟΓΘ οΟοοίπθο. Ρᾶβοθραΐὶ διΐθπὶ ρθοογὰ οορίοβᾶ, οἱἦ 
ΡΘοογὰ {Π|Π4 νοὶαΐ ἴῃ νο]ρίδιτι5. ουὰμΐ., οἱ Ρ] ΠΡ Ϊ5. ἀ6}10115, οἱ ΠΡ 6 
ΘΧΘα Πα θαπὶ, οἱ οχϑι!δηϊα (ΒΟ ΓΓΘ ηΐ πιο αἴᾳαθ ΠΠπὸ, ΕἾ ΙρΡ586 Ῥᾶϑ[οῦ 
γΘ ΘΙ πθηΐο ΠἾ  ΟΧ σΓΘσΘ 510 ΡδΓΟΙρίοθαὶ νοΠιρίαΐθπι ; οἱ να]ίι8. ῬαΒΙΟΥῚΒ 
1ΠΠπ|5 νά 8 ΠΙ]ΑΓΪ5 Γαΐ, ᾿πΐ0 " ῬΘΟΟΓὰ ἀἰἸΒΟῸΓΓΘΠ 8. 

(Α) Π. Αἷΐτ πῆῖῃὶ ἀπροῖι5: ,γἱ465. ἃΐοη] πη ρᾶβίογομι 7 ὙἹάΘ0," 
ἰπαδπ, ,ἀομηίηθ.. Εἰ ΑἸχιῦ ΠΏ1Π1: 9(Π10 ΠΌΠΓΠ5 ἀυ!οοἀϊπὶ5 ἃ0. γΟΪρίδι 15 
6581. Ηϊὸ οΥρὸ ΘΟΓΓΌΠΡΙΐ τηθηΐθ 5 ΒΘΡΥΟΓῚΠῚ Π) 6], οἵ ἀνογι 5 605 ἃ νυ αί 6, 

ΟΡ] θοίδη5 Ουρι! αι ιι5; οἱ ΡΘΓΕΠΪ. ΟΡ] νι 5οιμίαν ΘηΠὴ τηδηἀαίΐα Ποὶ ΥἹΝΪ, 
οἱ ἰπ Ἰπχαγϊβ ΘΟπνουβαηίαν οἱ ἰηἦ ἀ6]1ο 15. νη ΐ8, δὲ ΘΟΡΡΕΠΙΡ ΠΕ ἃ} μος 
ππηΐ]0. Πη8]0., Δ]1{π| ΘΟΓῸΠῚ 5416 ἃ ἸηΟΓΐΘ ἢ], 414] νΘΓῸ 546 δὰ ἀ6- 
[δοϊϊοπομι..ς. Ὀ1οῸ οἷ : ρἀομηίπθ, ποη ἱπίρ! Προ, 4αϊἃ 511 «αἀ τπογίθμι, οἱ 
44 .«ἀ ἀοίδοιοποιη. ἡ. ,Απάὶ,, ἰηαπ|1: (ἀπαθοθη 6. ρθοογὰ υἱά!βιὶ να] 8 
Ιαθία οἱ δχβιυ!δηιία, ἰἱ δαηΐϊ αὶ ἰπ ρΡογρϑίππμη ἃ Π60 ἀἰβοθββογαηΐ, οἱ 
(τἀ! ἀουπηΐ 56. ἀθβι 46 Υ}15. Πΐ 5. 56 611}. [155 ΘΥΘῸ ΠΟΙ 681 Ρ61 ΡΟ ΓΘ ΠΕ8Π| 
ΓΘοΡΘβ5ι5 δ νἱίδῃι ἢ 4 ποηϊαη 4αϊἀθῃη Δαϊθοογαπΐ δὰ ΓΘ {πὰ ἀο᾽ οἴα 58, 
οἱ ποθ Ομ Πρίδη 5 ἰηβθοίαϊὶ ϑηΐ γοῦθ]5. Ἀυϊιβηιοάϊ [ΙΟΙΏΪΠ 85 
ΤΟΡΪ ϑαηΐ ἀδβ.1η811. πὰρ νθΓῸ νἱάϊβί! ῬθΟΟγἃ ΠΟ ΘΧϑα Δη11ἃ, 56 ἃ πΠ0Ὸ 

ἘἮΉλϑον εἰς πεδίον, καὶ [δείκνυσί μοι] παῖδα νεανίσκον ἐνδεδυμένον 
σύνϑεσιν ἐνδυμάτων κροκαίων, βόσκοντα πρόβατα πολλὰ λίαν καὶ τὰ 
πρόβατα ταῦτα ἣν ὡσεὶ τρυφῶντα καὶ λίαν σπαταλῶντα, καὶ ἱλαρὰ, 
σχιρτῶντα ὧδε κἀκεῖ. Καὶ αὐτὸς ὁ ποιμὴν πάνυ ἱλαρὸς ἐπὶ τῷ ποι- 
μνίῳ αὐτῷ (ρ6 αὐτοῦ) ἦν, καὶ περιέτρεχε τὰ πρόβατα. Καὶ ἄλλα 
τ ἀΑΝΩ σπαταλῶντα καὶ τρυφῶντα ἐν τόπῳ ἕνὶ, οὐ μέντοι σκιρτῶντα. 

Ἱ Καὶ λέγει μοι" βλέπεις τὸν ποιμένα τοῦτον ; Βλέπω, φημὶ, κύριε. 
δυο, φησιν, ἄγγελος “τρυφῆς καὶ ἀπάτης ἐστὶν᾽ οὗτος ἐκτρίβει τὰς 
ψυχὰς τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, καὶ καταστρέφει ἀπὸ τῆς ἀληϑείας, ἀπα- 
τῶν αὐτὰς ταῖς ἐπιϑυμίαις ταῖς πονηραῖς, ἐν αἷς ἀπόλλυνται ἐπιλαν- 

6) ογη0 αῖ.. 4] ΘχΠ οί δὲ ροϊογὶ5 
ἰοὺ οι δίοαϊγο πα αία ποὺ ροίοδι ἰοὺ αἰἰ- 

9) ἐδὲ γαϊ. ἀγαθοὰ δηΐ ἴῃ Ὠοοίν. δά 
Αμίοοἢ. ἢ. 18. Ρ. 201. 202. Βροίθ Ραᾶ- 

Ἰοϊαίὶ5. ΝΟ] οὐ αὐτοϊοηοῖοηίο 5 (510) ρὲιι- 
γ]ηλην, ὁ: ῬΊΟΝ δ ι15. γοοϊι οἰ15. 

1) ἰοοσιιίιι5. ὁε: ηϊοοιηι γα. 
8) μοορογιηι ραδίογος ἴῃν. γαΐ, θιεἱὰ 

᾿ἶθ06. ἴῃ ὙΊΒΙ ΟΠ 115. π}}}}{1 ΠαξίονοΣ ἃρρὰ- 
Τοηΐ, ΘαΡΓΟΡΙΟΙ Ποιηὰθ. Ομ ΟΥΙ ΘΟ Π65 
ΔΡΡ6Ι]1αΐ ΠΡυ πὶ (6 Ραβίουθιβ. (οἱ. Αἱ 
Βοπραϊοίιι5. δἀϊίοι, ᾿θοιΐοπθ μὰς τοϊθοία, 
Ἰοοιπὶ Ουσοηὶβ Τ. 1. Ρ. 140. οο]. 2. }). 
6Χ Νῖίββθ. 510 γϑϑίϊ{π|{: δο οἱ Ῥαβίονις ἰἐ- 
δον, (αἰ!. 

ΒΟΥ ΑροΙο ΠΠΠΟΟΘΡΓ ΤΠ, ἀπ 6 4115. ἃ 
γοΪρία 5. ἀαία! νη 6515. οοοοίηθα, {δ ΠῚ 
ΘΠ] ΠΘΒΟΙ  νϑβίο πηι [Π556 ΡΤ ΘΟΙ οβδμη, 616- 
ϑδηίοηη, σΟοηδίον μη, ἰπάϊοομ ἰδοί ἴὰ 6, 
ἀίψιιο. ἃ ΤῸ} Π10 1} 1} 115. 50] ]}1τὲ ἰπάπϊ. (οἱ. 

10) (οάϊοὶ γαι. οχοϊἀθσαμί γοοο. ρμ6- 
οοΥα ἐορίοδα, οἱ, 8511} {ἰπ61} 8601, δὲ δωιί-- 
ἰανιίο 5 αἰϊδοιγγοθαηὶ ἰιο {ἰἰπιο. 

11) υοἱιθηιοηίον γαῖ... ἴῃ ἤπο ἐϊξοιι"- 
γ6η8. ἰδία Ῥβοιᾶο -- ΑἸ παβ (ἀοοίν, δὰ 
ΔΒΓ Ο ἢ. : Αἰδαβᾳιιο υἱάϊ οὐος, ἐμ ιλ αν 5 
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ἃ} ] ἀν ΟΡ ηΐ [ἢ 615», {ΓΒ Γὰ ἀροηΐ ρορηϊ(Θη 81. θισπηααο ἰσί ἔπι ΔρῚ 5 
ΡΟΘηἰ θη 1, ἃ 1οἸ16. ἃ ΟΠ Ϊ5. ΟἸΏΠΘΠΙ ΠΘΠΕ  ἰᾶπὶ 560 }}}} ᾿αἰ5, 4πᾶ6 601- 
56Π}} γν085, Οἱ ᾿π4 116 νῸ5. ΟἸΠΠΘΙῚ Υἱ γα 6 πὶ ἃΘ {{{15,. αἱ ΡΟ 551{15 οαβίο 6 
᾿ᾶθ6ὺ τηδηαΐα, π΄ ΠΟ ρΡοβίθα ἃ] 44 δάϊοιϊαι 5 δὰ ροοοαία νοϑίγα, ΝΙΠΠ] 
ἰσι δάϊοίθ 685. χορ ἢ Πἰ5 ἃ ῬΓΙΟΡΙΡι5. ροοοδί5. νοβίτβ, οἵ ἰπ τηδηδι15 
[1615 812} |4{158,. οἱ νἱνϑιὶα ἢθο. Παρο αἱ πη6 ἀϊεία 5ἰηΐ νορθὶβ. Εἰ οὐ 
ἰὰθο Ἰοσυίι5 6586ΐ, 411 ΤΏ1Π1: ΘΔ Π1115. [ἢ ἁΡΤΊΠΠΏ, τ ΡΑΒΓΟΓΘΙΏ ΡΘΟΟΙΓ ἢ {ΠῚ 
οβίοπάαμη. Εἰ ὅσὸ αἰχὶ : θᾶτημιϑ, ἀοιηη6. ὙΘΏΪΠη1Ι5 ἴῃ ΟΔΠΠΡῸ (πο), 
ὙΡῚ1 οδίθη τ Τ]Π1 ἱπνθ 61 ΡϑΒίΟΡ ΘΙ, ναϑίϊπ|πΔ ἢ] 6 ἢ 6 Π ΟΟ]ΟΓΘ γΘ5{1Π]6}- 
(ΟΡ ΟΓΟΟΙΠΠΙΠΙ, ραϑΟΘηΐ6) ρΘΟΟΥὰ" ΟΟρίοβᾶ. δια ρθοογὰ νο]αΐ ἴῃ 
6 1115 ΘΥα, οἱ β[[5 [χὰ] θη αν, οἵ 1η ΠΙΪαΓΙαΐα χα] αἰ γαηΐ ἀἰ5 6 α- 
γϑηϊα πὰ οἱ {ΠπῸ0. Εὐ ἴρ86. ῥᾶβίοι. ἸηΔΡΉ ΠῚ ΘΧ 510 στθρθ ρΘΓΟΙρθθαΐ νο- 
Ιαρίαΐομη ; οἱ νὩ]τπ5. 6ἰτ5. να] 6. ΠΙΠ]ΤΙ5. δΡαΐ, οἱ ἰπΐο ρθοοτὰ ἀἰβουγγαθαί, 

(8) Π. ΑΓ πὶ: νἱά65., πα, ναβίογοιη πο Υ᾽άρθο, ἰπααᾶμι, 
ἀοιηϊπθ. Πίο οϑΐ, ἱπαυϊ, παηίπ5. ἀπ] ἀἰηὶς ἂο νοϊαρίαι 5. ΠΙῸ ΘΓΡῸ 
ΘΟΓΡΙΠΏΡΙ  πηθηΐθ 5. ΒΘΡΥΟΤΠῚ Ποὶ, δυθυ {πῸ 605 ἃ γογαίθ,, οἱ ἀβίγι οι 
ΟῸΡΙ {015 Π ΘΠ 55,115, ἴῃ 45. ΡοΓθαηΐ, ΟΠ] ν ΒΟ: τηδη δία γϑυὶ 
61, οἱ νοϊαρίδί 5. ἀ 6} Π|5 6416 νᾶ η}]5 ΘΟηγ ΘΙ 5δη 7. Εἰ ΘΟΥΓΙΙΏΡηαΡ ἃ} 
0 παῃΐϊο [Πα] ἀπάιιθ. δὶ πηουίθπι]}, Δ 14π| ν6γῸ ἀ54π6 δά ἀδί οι ΟΠ 61]. 
ΠΙΘῸ 6ἱ: ἀοιηΐηθ, ΠΟΙ ἰπίρ! Προ, «υἰὰ 51} δὰ πηογίθιη, οἵ «(υἱὰ 811 δά 
ἀοἰθοιοπθη. Απὰϊ, ἰπ401{: «αλθοσηᾳι6 ΡΘΟΟΓὰ Υἱάϊβί! ναϊ]άθ ἰδοία οἱ 
ΘΧΟΠΔη ἃ, ᾿ϊ ϑαηΐ (Ὸἰ ἰη ΡοΡΡροίιο ἃ ἢ60 δχοιάθναηΐ, Δ ῃδουθηΐαιθ νο- 
᾿αρίδι!τ5. 5ΘΟᾺΪ ]λα1π85. ΗΒ. ΘΡΡῸ πΠῸη 6ϑὲ ἰσοι8. Ρ6Γ ΡΟΘηϊ ΓΘ ἅΤ ΓΘΡΤΘ- 
ἀϊαπμάϊ δὰ νἱίᾶη. Αἀιθοογδηΐ δηϊπὶ δά αἱϊὰ ἀθἰἠοἴᾶἃ 511ἃ αἰ 4|1π1{ 1Ώ81118, 

αἰ ΒοΟμηΪηϊ ΠΟΙΘη ΠΘίδη 5 ᾿Π5Θ 4 ΟΡ ΘΗ" Ὀ]ΔΒΡΠ ΘΙ 5. Πα 5π|0 41 ΘΓΡῸ 
ΠΟΙΏΪΠ65. ΠΟΤῚ δπηΐ ἀθβιηαι 1. Νὰ) ρθοοτᾶ, (τιὰθ νἱ ϊδίιϊ ΠῸη ΘΧΕ]- 

ϑανόμενοι τῶν ἐντολῶν τοῦ ζῶντος τοῦ Θεοῦ, καὶ πορευόμενοι, [ἐν] ταῖς 
ματαίαις τρυφαῖς καὶ ἀπάταις τοῦ βίου τούτου. Διὸ καὶ ἀπόλλυνται 
ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τούτου εἰς ϑάνατον καὶ καταφϑοράν. ““έγω αὐτῷ" 
οὐ γινώσκω, κύριε, τί ἐστιν εἰς ϑάνατον καὶ καταφϑοράν. Καὶ λέγει 
μου" ἄκουέ, φησιν. Ὃ εἶδες πρόβατα ἱλαρὰ καὶ σκιρτῶντα, οὗτοί εἰσιν 
οἵ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ κεἰς τέλος͵ καὶ παραδεδωκότες ἑαυτοὺς 
ταῖς ἐπιϑυμίαις τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἔν ̓ τούτοις μετάνοια ζωῆς οὐκ 
ἔστιν, ὅτι καὶ τὸ ὄνομα. τοῦ Θεοῦ δι᾽ αὐτοὺς βλασφημεῖται" τῶν τοι- 
ούτων ἡ ζωὴ ϑάνατός. ἐστιν. Α δὲ εἶδες μὴ σκιρτῶντα, ἀλλὰ καὶ ἐν 
τόπῳ βοσκόμενα, οὗτοί εἰσιν οἱ ἱ παραδεδωκότες μὲν τῇ τρυφῇ καὶ ἀπάτῃ 
ἑαυτοὺς, εἰς δὲ τὸν κύριον μὴ βλασφημήσαντες. Οὗτοι οὖν κατεφϑαρ- 

οἱ ἀοϊϊοϊανίος τπὸ ἴπ ἰοθο, ηδ0 ἰαηιθη οἱ Ἐδ}. 51. δογμῆι, ἰάθη] 0Π1. ἡϊαΐο, {τΠ| 
οαϑιαηίος., γὙϑίθυὶ [Π’ΘΡ ΡΤ ΟΊ τ ϑ!πθη ἃ, οχῇ. αἰὲ Ρ. αἰϊᾳιι. 
6. ΘΠΠῚΒ. ὙΘΙΒΙΟΠΘ. [ΠΡΤΔΤῚΪ ΠΟ] Ὑἱ ἀ θη {1} 4) οἱ οτη. Υδί. 
ΘΧΟΙ 5586. ἀρπά Ἰρϑαπὴ Πδηζι6. Ρ8110 5) μὲ βιμιΐ φινὶ ἦπ ρονροίιιο Υαί. 
Ροβύ βᾶος Ἰθσπηΐίαγ : μαθ ὑ670 υἱαϊϑείϊ 6) Πὲς γαΐ., 1Ρ1Ὰ6 πὶ ααϊοοογιί αὐ γ6- 
Ροοογα ποῖ ὀωϑιίαπίϊα οἴο.. 4πᾶ86. 58ᾶπ6 ἰΐοία ἀοἰϊοία 8 οἰΐαηι ποηλθη, «ἰο  ἴγυὶ 11) 
ΟἸηἶδδα ργδοοθάθηϊα ἀγριυπιηΐ. (ταἰ!. πο[απϊ5 δθοιίϊ 811 υογ 18. 

ὕδρ. Π. 1) Αἷι ηιἔ[ουἱάο5 ἱμὸ ρα- ; 
βίογοηι Ναῖ. ([. ἢ οοίν. δὰ ΑπίΊοοἢ. π. 18. 19. ϑίπη. ΥἹ. 1) αὐ ΡαΪ. 

2) υογῖι αὶ. 2) ραϑβοθη, τηθ 4086 ΡαΪ. 

9) ἦπ δαϊπηχὶ οχ διαί... τηοχ οπτη 606] (ἀρ. 1. 1) αεἰγίοίος ΡαΙ. 
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Ιοοο γνϑϑοθηία,, ἢἰ βαηΐ 48] (γα! ἀθγαμΐ 56 φαϊάθιη ἀ6! 10 115. ἂὸ νο]αρίδί] 5, 
ὯΙ γογὸ πρίαπάμμῃ ἴῃ Ποιηϊηαπι ΙΟοα 1 σαπί, ΗἹ ᾿ρίαγ που" ἀοίδοθγαπί 
ἃ γογιίαία,, ἰἄθοσιθ γοροβίϊαη δάθπιιο Πμαθθηΐ 5ρθιὴ Υἱίαθ ἴῃ ροθηϊθηίἰδ. 
Ποίδοίο δηΐπι, Πᾶθ6. 5ρθιῃ Δ! Π{π|ᾶπὶ το ϊη Θ ΓΑ ΠΟ ΠΪ5 Ὁ ἸΠΟΥ5. ΥΈΓῸ ΡΘΓΡΕ- 
ἴᾳ0 ἰθπθίαν. ἰπίογυια.. Βαβι. ΡΓΟΘΤΟ551 ΒΌΠΉ5 ΡΔΌΪ] απ], οἱ οβίθησιί 
τ Πἰ Ραβίογ ΠῚ ΠΠΔΡΉΙΠη 5, οἱ νϑ]ΐ ἀργοβίθῃ) ἤσιγᾶπι Πα) Θπΐθιη., Δ οἴ Πη 
ΡΘ|16 41|0ῦἃ σαρ᾽Ιηᾶ, ΡΟΓδΙ σοβίδη! θη ἴῃ ὨΙΠΏΘΓΟ, οἱ ΠΔΠῈ ΥἹΡ σᾶ" ΠΟ 581 
οἱ νὩ]46 ἀπιγᾶμι, δἱ Παρθ!] ἴῃ τηᾶητι, ἀϑρθοίαμῃ. ἃιΐθηη ἰγαθθιη οἱ 586- 
γαμπι Πα ΒοΡαΐ, αἱ ΡΟΒβοῖ ἰθυγογ ΔΙ 4π|05 :ἶ (Δ}15. δγὰΐ ἀβρθοίιβ ἷι5. Ηΐϊὸ 
ΘΙΓΡῸ ΔΟΟΙΡΙΘθ ἃ 110. ἰπνθηθ, ρᾶβίογα δὰ ρϑοογᾶ, 4πᾶ8 (6]1ο1ὰ5᾽} 4αϊάθιη 
ἈσΘθδηΐ, 564 0 Θχϑι! ἀρθαηΐ ; οἵ σοι ρ 6] 6 θα ἢ δὰ ἴῃ Ρῥγαθοὶρίΐθπι ἸΟΘ πὶ 
(πο η ἀλη ἃ6 5ΡΙ πόδι {{]}}1|5416 σΟμ ΘΓ], ἀβάπ6 δίίθο, αὖ 46. 5Ρ[Π15 
Θὐ {ΠΡ }}}}5 58 ΠῸΠ Ροβϑθηΐ ΘΧρίοδγα ; 564 ΠΡ] 1ΟἸἴᾶἃ 101 ΡῬᾶϑοΘ θη 8ρ]- 
ΠΝ. δἵ {ΠΠ0}15, οἵ σγᾶνϑϑ ογποΙίμπ5 ΘΧρ ΓΘ θΔηΓ 6Χχ γΘΓΡΘΥΙΒῈ15 οἰπ5 : ἃσθθδί 
ΘΠ1ΠῚ Θἃ, οἴ Π60 ΘσΟηΒἰβίθηϊ 615 ΙΟΘαΠ) ἃπΐ ἰθηρ5 ΡΘΓΙ (ΘΒ αΐ. 

(Α) Π|. Ἐσυμπ νἱἀθγθιη ορρο᾿ 56 δὰ Πρ ]αγὶ οἱ τη βου ϊαθ ΘΧρΟ ΙΓ, 
ἀο] 6 θᾶπι ρΓῸ οἷβ, 4ἷὰ να]ἀ6 ΟΓΙΟΙ ἃ ΡΔη αι, π66 α}1ὰ ΤΟ ι85. οἱ ἀαθαίαν. 
ΒΙοΟ δά Ρϑβίογθιῃ {{ΠΠπΠΠὴ, 41 δγὰΐ ΤΏΘΟΙΙ : {1115 6ϑί, ἀοιη]Π6, πο, ΡΆΞΙΟΥ 
ἴλη ἱΠΡΙΔ ΟῚ Π}}15. οἵ ἰᾶπι ΔΙΠΔΤ5, 4πὶ ΠᾺΠῸ τοὺ τηϊδογαϊοποῦ πον 
Δάνθυβαβ πᾶθς ρϑοογὰ ἐς (ΠΟ, ( ἰΠ4Ε] ἃ, ἐραβίοῦ, ἀθ᾽ Ἰαϑὲ15. «αϊάθιη Ὠ ἢ [π5 
65ΐ, 564] ργδθροβίίπι ροθμᾶθ. ἤπὶὸ ογρὸ ἰγαάαηίαν, {πὶ ἃ 60 Δ᾽ΘΡΓᾶ- 
γΘΓιηΐ ,᾿ οἱ βϑγνίοσιηΐ ἀθβι ἀθυι ἂὸ γ ]αρίδι 15. 56 οι} Παΐπ5. Ραμ 
ΘΡΡῸ 605, ϑ510π| 6 Γπ|ΐ ἀπυβααίδαιιο ΘΟΓΆΙΠ, 56 Υ]5 ὙΔΓΙ 5618 Ῥοδηΐϑ.: 
6116 Π1|,΄ ΠΧ ΔΠῚ, .20558, ἀΟΙηἶπ6,7 νὰΡΙὰ5. Πὰ5 ΡΟΘΠά5, ΟΠ Π5 0] Θ5βϑηῖ ἡ 
νΑὐά!, ἰπ ἀπ: ΓΙ 8 ῬΡοθηδὰθ δίς πιθ ἰογιπθηΐα Πᾶθο 5ιηΐ, 4ὰδ6 ΠΟΤΏΪΠ68 

μένοι εἰσὶν ἀπὸ τῆς ἀληϑείας " ἐν τούτοις. ἐλπίς ἐστι μετανοίας, ἐν ἣἧ 

δύνανται ζῆσαι. ἼΗΙ καταφϑορὰ οὖν ἐλπίδα ἔχει ἀναστάσεως ἕως (με!) 
τινός" ὁ δὲ ϑάνατος ἀπώλειαν ἐ ἔχει αἰώνιον. Πάλιν προέβημεν μικρὸν, καὶ 
δείκνυσί οι ἕτερον ποιμένα, μέγαν, ὡς ἄγριον τῇ ἰδέᾳ, περικείμενον 
δέρμα «αἴγιον λευκὸν, καὶ πήραν Νὰ εἶχεν ἐπὶ τὸν ὦμον, καὶ ῥάβδον 
᾿σχληρὰν λίαν, καὶ ὄζους ἔχουσαν, καὶ τὸ βλέμμα εἶχεν πικρὸν, ὥστε 
᾿φοβηϑῆναί με, αὐτόν. Οὗτος οὖν ὁ ποιμὴν παρελάμβανε τὰ πρόβατα 
ἀπὸ τοῦ ποιμένος τοῦ πρώτου τοῦ νεανίσκου, ἐκεῖνα τὰ σπαταλῶντα 
καὶ τρυφῶντα͵ μὴ σχιρτῶντα δὲ, χαὶ ἔβαλλεν αὐτὰ εἴς τινὰ τόπον 
κρημνώδη καὶ ἀκανϑώδη καὶ τριβολώδη ὥστε ἀπὸ τῶν ἀκανϑῶν καὶ 
τριβόλων μὴ δύνασϑαι ἐκπλέξαι τὰ πρόβατα, ἀλλ ἐμπλέκεσθαι ταῖς 
ἀκάνϑαις καὶ τριβόλοις, καὶ λίαν ἐταλαιπώρουν δερόμενα, ὑπ’ αὐτοῦ᾽ 
καὶ ὧδε κἀκεῖ περιέλαυνεν αὐτά καὶ ὅλως ἀνάπαυσιν αὐτοῖς οὐκ ἐδίδου, 
οὐδὲ ἵσταντο. 

1) δαπϊαηίο5 ---- υοϑοθηίο5 γαΐ,, ἀοἰη ἰδ πιθοῦ οἱ ἐπ ἠϊαπὶς υἱγραηι ποάοβαηι οἔ 
Ῥ.- ἡϊ, ἴη ἤπο ἐπὶ ἀοηιίπο. Ἰοοιίὶ ϑιιηΐ. το θηιοηίον ἀν Παφοϊην ἴθ ἠϊαηλι. 

8) “ποῖ οἴ Ἰηο0Χ 8ρθῆϊι ὁπ]. γαΐ., ἴῃ ἥπθ Αϑροοίιηι αμίθην απιαγιην δὲ δϑυϊθη ἢα- 
οϑὲ ροηϊθηίαηι. ἴῃ ΘΥΔΘΟΙδ Φπ 0416 ἀθοδ δοϑαΐ τ ρμοβεὶξ ΠΟΥΤΟΤὸ αἰϊιιὶς αὶ. 
οὐχ. ϑ6ηβὰβ: ἀοἰδοθυιηΐ φαϊ ἀπ ἃ νου] αίο, 11) ἀοϊϊοῖὶς αὶ. Ἐχοϊάϊ! Βα ἀμθὶο 
5Ρ65. δαίΐοπι 115 οϑδί δίς. ΡῬΓΔΘΡ. ἴη. 

9) τοϊποηταΐοτὶϑ αἰ... {πΠ 1075 Ὁ6 70 12) ΟΣ γαΐ.. ἀοίη δχῇ, [75- 
ἦν ρογροίμιο ἰθηθίι" ἐπίοτῖμι. ΄ιι6 αὐθὸ 46 8ρϊπὶδ οἱ ἐνδεὲς πον ρΡ05- 

10) οἱ υοἰπια αργοδίαηι Πφιαηι απιϊοίτιηι.. 5001 86 Θφρ]Ἰοαγο" δορά ἱηιρίϊοῖία τὶ ραϑβοοη- 
Ῥ6]16 αἰϑα οαργίαην ρογαην ἡοδίαηίοηι ἴθ ὑπ} δρίηας οἱ ἰγίθιιϊος οἱ ογαυοβ οὐ μοϊαίι 
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(Δη{|ἃ, 5684 ἅη0 000 νϑϑεθηίία, Π ϑιπηΐ (αϊ ἰγδά! ἀθγαηΐ 56. σαϊάοθμι ἀ6- 
ΠΠΠΠῚ5. ἃ γΟ]Ρ Δ Π})115 ; 1} δαΐθη πϑίδμϊ ἴῃ ΠΟΙ πα ἸΟαα σιηΐ. ἯΙ 
ἰδίαν ΘΟΓΡΙΡΕΪ ἀθ θοογπηΐ. ἃ νου αΐθ, ᾿άθοαπ6 άθιιο ΓΘ ροϑ πη ΠΡ Θηΐ 5Ρ6Πὶ 
Υἱὰθ ἴη ΡΟ Θη[1ἃ. 6 ἴθΟΙ]0. 650 ΠᾶΙθὶ ἃ] {πᾶ 5ροιη ΓΘαϊπίορ αι θη Ϊ5 : 
ΙΏΟΥΒ. ΥΘΙῸ ΡΘΡΡΘίι0 ἰθ ποία 1ῃς ἰπίθυ{π. (ππηαιι6 Δ] 4 δη ] πὶ ργΟρ  55ὶ 
Θ5ΒΘΠΔΠ5, ΟΒίΘ ΠΑ Π{ ΤῈ} ΡΒΓΟΓΡΘ ΠῚ ΠἸΔΡΉ.Π), νοΐ ἀργοβίθη ΠΡΉΓΔΙΠΏ, ἅ1ηΪ- 
οἴσμη. Ρ6116. ἃ10ὰ ΘαΡΥΪηἃ, ΡΟΓὰΠπῚ Θοϑίδῃίθ 1) [ἢ ΠΕΠΊΘΓΟ οἱ Ὑἱγρᾶπ) ἴῃ ΤηδΔητι 
ΠΟάοϑὰπι ἃ0 ὙΘ]ΘΠΘΠΐ6Ρ (ἰΓἅμ) οἱ {Πρ 6}}π} στᾶπθ. Αβρθοίππι" δαΐθῃη 
ὩΙΠΔΙ ΕΠ) 5ΔΟΥΠ 116. ΒΔ] 6), αΓ ΘἰΙΔ1 Ροβϑ6ὲ ΠΟΥΡΟΡΙ. ΠΙῸ ρᾶβίον. δροί- 

Ρίθθαΐῦ ἃ}}0 110 ἴπνθηθ ρᾶβίοτα θὰ ρθοῦῦᾶ, 488 ἴῃ ἀ6 1115 φαϊάθπι [56] 
σοΡορθαηΐ, 564. ποῸη ΘΧΙΠ Δ) Πΐ. βδσιθ ΘΟΙΏΡΘΙΙΟΡαΐ οἱ ἰῃ ργαθοὶρίίθηι 
Ἰοδμη ψιθιάδμι ἃ βρίποβααμῃ ἀο] 546 τορ]οίαπη τἰ 6 Ραϊ Ὀ54ὰ6 60, πἴ 
ἀ6. 5ρπὶβ {Ὁ Ὁ] 1546 Π0Π ΡΟβ58ηΐ 8586. ΘΧρΠ ΟΡ, 564 Πηρ]οἰία [δὶ Ρᾶ506- 
ΓΘηΐα. ΦρΙη85 {γ ] 5486 οἱ ΘΓΆν 65 ΟΡΙΟΙδί15. ΘΧΡΘΥ ΒΟ θδηΐαν,, ἀσοθδί- 
46. οαἤ [πὸ οἱ {Ππὸ,| π60 π|]π| οἷ Γϑαπίθπ ἀαμαΐ, ποὺ οΟΠβίβίογο οἱϑ 
α}10 Ιοο0 ρΡϑΡμ 6} ί. 

(8) ΠΠ. Οᾳᾶο οἴῃ Υἱάθγο πη ΘρῸ 510 ΠΠἀσο]] Ὁ] οἵ τη βου ας Θχρουϊβεὶ, 
ἀο] 6 θᾶπι ῬΓῸ οἷ5, 404 ἰΔηία] ΟΥΙΟΙ ΓΘ}, οἱ 11 δἰ ΓΘ 465. ἀαγρίιιγ. 
ὈΙΟῸ 1ΠΠ1 ρῬᾶβίου, 41] τη θοῖ ογᾶΐ : 415. 651, ἀοΙηῖη6, ΠΟ ΡᾶΒΙΟΥ ἰάπη ἰπ]- 
ΡΙΔοα 115. οἵ ΔΙΠΔΡΙΙ5, αὶ ΏΜ]10 τη0 410 την Θἴπ} ἴῃ π᾿ πΡ1ὰ ΠΟΙ ΠῚ ΡΘΟΟΤΙΙη ζ 
Εἰ ἀἰχις. πῃ]: Π10, πα {2 ΡῬᾶΒίΟΓ ἦἠ(θ ἰπϑι]5 αἀυϊάθμη ππηίπι5 οϑὲ; 864 
ΡΓΔΘΡΟΒΙ 5. δὲ ροθηᾶθ. Ππϊο ΘΡΡῸ ἰὐδάθηίαν ἢϊ, 4 ἃ 60 ΘΧΘΡΓΑν ΘΠ ΐ, 
οὐ βουνίθνιηΐ ἀ65: 46 }15 ὯῸ νΟ]ρίΔι 15. 566 }} πιῖπ8. Ραηὶς ᾿ἰὰ4τ|6 605, 
δος ἸΠΘΡΪ ΔΠΙΒ616. ΘΟΙῚ, 5818. ὙΑΡΠ5. ΡΟΘΏΪ58. γΌΪΘΡΔΠΙ, ἱπ6181], 
ἀοΙηἶπθ, Π05856. νΑΡΪὰ5. ΡΟΘΠὰ5. [Ιἃ5, ΟἸΪΙΒΙΠΟ ΑΙ 5αηῖ. Γ[Απάϊ, ἰπ4αϊ: ναγίᾶθ 
ΡΟΘμᾶΘ ἃΐᾳι ἰοΟΥΙηΘηΐᾶ Πᾶθὺ διηῖ,} ἀτὰρ ΠΟΙΪΠ65 (ποῖ! ἀ16 ἴῃ νἱία 5ιᾶ 

᾿,Βλέπων οὖν αὐτὰ “ἐγὼ οὕτως μαστιζύμξνα καὶ ταλαιπωρδῦντα, 
“ἐλυπούμην ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅτι οὕτως ἐβασανίξζοντο, καὶ ἀνοχὴν ὅλως οὐκ 
εἶχον. «Καὶ λέγω τῷ ἀγγέλῳ τῷ μετ᾽ ἐμοῦ λαλοῦντι᾽ κύριε, τίς ἐστιν 
οὗτος ὁ πομιὴν, ὁ ἄσπλαγχνος καὶ πικρός ; Καὶ λέγει μον" οὑτός ἐστιν 

᾿ ἄγγελος τῆς τιμωρίας" ἐκ δὲ τῶν ἀγγέλων δικαίων ἐστὶ, τεταγμένος 

οδὲ ἐπὶ τῆς τιμωρίας. Παραλαμβάνει οὖν τοὺς ἀποπλανηϑέντας ἀπὸ 
τοῦ Θεοῦ, καὶ πορευϑέντας ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις αὐτῶν" καὶ τιμωρεῖται 
αὐτοὺς, καϑὼς ἄξιοί εἰσιν, δειναῖς καὶ ποικίλαις τιμωρίαις. ““ἔγω αὐτῷ᾽ 

᾿ἤϑελον. γνῶναι, κύριε, τὰς ποικίλας ταύτας τιμωρίας, ποταπαί εἰσιν. 

"ἄκουε, φησίν" αἵ ποικίλαι τιμωρίαν καὶ βάσανοι, βιωτικαί εἰσι βάσανοι. 

οΦρουϊϑαηίαμ" ὁ υδγῦὶθ οἷλιδ, 564. οἷ8 4) ογγωυογμ! αί., ἀθῖπ6. ηρμμμϊ Η. 
ΟΙ (6 Π8, Ἰμιῖιι5 8θοιῆ. 

5) γοϊοϑαηι ἐπχιαηι ἀοηνη6 πο 866 γαί., 
ΓΟ ΝΟ ΤΗΝ Ὑαϊὰ ΕΧ 40 ἰἴπ πὸ 466] 6556: Η. ϑδιυμιέ γα]. 

πηθηάοϑο ἀδίη φιὶ φεΐα Ρ. φιΐία. ([, Ποείν. 
δ Απίϊοο!. τ. .19. : 

2) ηιϊδογαίοηθ οτη.. γα. 2) ἀϑρθοίιι ἢ 4 ῬᾺ] ΕΡ 
9) 46 Ῥγοία!! ὁχ Ρᾷ]. γαί. οἱ αὐτὴ ον τὰν ΜΠ θοιμάθ 

. ἰοχία ργάροο. ρ. νυ]. ρο. Ηπο βρϑοίαί φΡοϑϑιη ΠῚ. 1ῃ ροϑϑι) ῬΡ. ροϑϑθη, 

δ τὰ τὺν ϑὴδὰ 5η| ὦν Χη, ». 1: ΛῊΠ ἐπιρ οὶ, Ἐς ΠΡ ζοα. 
Ρ. 241. 64, 1, οἸητηδίΖζβοῃ, 4) 608 Ραὶ. 



ὅ04 ΗΕΆΜΑΚ ΡΑΒΤΟΙΝ. ΠΒΕΒ Π|. ΒΙΜΙΠΠΤ. ΥἹ. (Δ) 

4αοτϊ6. ἴῃς νἱίᾶ βιὰ ραϊαπίαγ, ΑΠΠ δηΐπὶ ἀδίγ θη ρας απΐαν,, Ἀ}1| 

ἱπορίαπι, 11 ἀϊνοῦβαβ ΔΟΡ ΠΟ ηΪὰ5 7 ἀαϊἀλπη ἱποοηβίδη [8Π|, 111 π᾿ αΡ 5 

ἃ ἱπάϊρηϊβ ραίίθηι65., πη]! Δα 6 ἅ]}1ἃ Θχογοι ἃ οἵ ἸΠΟΟΙΠΠΊΟ ἃ. ΡΙΘΓΙμΩὶ 

δηΐμι ἱποοῃϑίδη! ΘΟΗ51Π10 πη] ὰ σοηδηΐαΡ, πθ6ὸ 4αϊο4αᾶπ) οοπάμποϊ, δἷβ τ᾿ 
οἱ ἀϊουπι πη ΔΟΙ 5 5115 5ΠΟΟΘΒΒ.ΠῚ 56 ΠΟ ΠΆΠΘΓΘ. ΘΠ ΟΟΙΡΓΙΠΐ 115 Θἃ, 
4υὰθῇ πρααίίον [Θοουηΐ,, οἱ Βοπηίπαπη οδιβδηΐι". (μὴ ΘΙ ΡΟΓΡΘ581 
[θυ πΐ ΟἸΠΘ ΠῚ γνοχαϊ πο δἱ οὐμποῖ ἱποομηηοάπμι, ἴαπο ἰγαάαηΐαν ταὶ 
αἰ θοπᾶπι δΔάπμηοη! ]0η6Π)., οἱ ἢγιηδηΐαν ἴῃ [Δ6 ὨΟΠΪΠΙ, οἱ Ρ6Γ ΓΘΙ(ΌΟ5 
ἀϊ65 νἱΐίαθ βογνίπηΐ ΠοιηΐηΠ0 πιθπΐθ ρα. ΕΓ οὐ οΟΘρουηΐ ἃ ΘΠ ΟΓΟΡ ΠῚ 
ἈΡΌΓΘ ΡΟΘηἰ Θἢἰ8π|, ἰὰπς ἀϑοθηάππί ἴῃ ρΓΔΘΟΟΡἰα᾽ ἡ ΘΟΙΙΠῚ ΟρΟΓἃ ϑιιᾶ, 
ἴπ 4 ]θ5. 58. ΠΘ4 ΠΟ ΘΧθγοπθγηΐ ; οἱ ὰημο ἀδηΐ Π60 ΠΟΠΟΡΘΠῚ, ἀϊοθηΐθ8, 

Ἰαδία πηι. ̓πἀἸ 66} ΘᾺΠῚ 6556, ΠΙΘΡΙΟ416 56. ΟΠΪὰ 6536 ῬΘΡΡΘ5505 5ΘΟΙΠ4ΏΙη 
[οί 5 ἦ Ιῃ το] Φασὶ γΘΓῸ βουνιπηΐ 60 τπηθηΐθ ριγὰ, οἱ 5 ΘΟΘΒΒΊΠΩ 
μι θηΐ ἴῃ ΠΘΡΟΐΠ5 5118. ΟΙΊΏΙθΙ15, δΔΟΟΙΡΙΘηΐ65 ἃ ΠΟΙηΪΠ0 4 αδθοιη 18 
Ροβϑοπηί. Εἰ ἴὰηο σγαϊίαθ. ἁσιηΐ ΠΟΙΏΪπῸ, «α0ἀ 51η0 πὶ ἰγδά: Π60 
181} απ ΟΡ 6] 1{{15 ρας απίαχ. ἡ 

(Α) 1γ, Ῥίοο {Π|Ὶ:} ,οἰΐαπη παπο, ἀοιηῖπα., ἀθιηθηβίγα τη]. (Θαυϊά 
ἰη4αυϊτὶς ὅς ἰπχυϊ.ἤ ΠΙχὶ οἷ: ,ἃπ ΡῈ. ἰάθη ἰθπηριι5 ογαοίθηΐαν, 4αὶ ἀϊδοθά πηι 
ἃ {{ΠΠΟῸΓ6 [)6], 4αυδηΐιμ τι5ὶ ᾿πδτίηι [α]5α ἀυ!οδάϊπθ. ἃς γο!υρίΔμήναϑ Ὁ ΑΙ 
τ : ΡΟ ἰάθπι ἰθιηριι5 δἰϊδπὶ. ογποίαπίαν.. Εἰ ἀϊχὶ οἱ : ,οχίραθπη ἰσιτατῦ 
οΥοἰδηΐαγ ; Ορογία αὶ δαίθ 605, 4π| 516 ρϑγοϊριαμΐί νο]αρίαϊθ5, αἰ ἢο- 
ΤΏ ΪΠῈ1ΠῈ ΟΠ] ν ΙΒ ἢ ΠΡ, 56 Ρ(165 ἰδηΐαμη ρᾶ11 ροΘηγη. ΑἸΓ τηϊῃῖ: ,ἴαΐατιϑ 
65, Π66 ᾿π|61ΠΠ5 15. Πα Ππ5. ΡΟΘηΔ6 νἱρίαίθιη. .. ΕἾ ΑἸΧΙ : ,51. Θηῖπὶ [ΓΘ] ]ΠΠ ΘΓΘΙῚ, 
ἀοιηῖπθ, ΠῸἢ ἰΠἰΘΓΓΟσάΓΘη., τπἰ ἀθ] 0 Π5 ΓΆΓΘ5 ΤΠ}. Τ,Ααάϊ,ἡ πα], (4αδη [ἃ 
511 νἷβ αἰγίαβαιθ, ἀπ] ἀἸηἷ5 ἃ ροθμᾶθ.5 Ὠυ]οΘἀ πϊ57 ἀηὰ ΠΟΓὰ 510 βρδῖϊο 
(ΘΓ δία; ΡΟΘηΔΘὅ ὙΘΙῸ πηὰἃ Ππογὰ ἰΓἰσίηϊα ἀἰθΓ απ υἷι ροβϑιάθί. θαϊ- 
οαη4α6. ἰσίαι" ἀΠ0Ὸ ἀϊ6 ρδγοορου [ἈΠ] οι ἀι!οθάϊπθιη. ἂς γνο] ρίδ( 61], 
ὈΠΟ4ὰ6 αἴθ ΟΡ Οἰδίιι5. 511, ΠῚ βραϊαπη ἀἰθ5 16 ογαοίαἴβ οἷα γδ]  11. 
11, 4αοΐ ἀϊθ5 ρϑγοθροῦδ «αϊβαιθ νο]ιρίαΐθηι, ἴοι ἀθ πη ΔΠη15 ΟΥΟἰαίΌΓ. 
ΙΔ 65. ἰρίταν, παῖ, οχί σαι 6556. (Θπηριι5 πηπηἀαπδοῖν ἀπ! οοἰπὶβ ἃς γο- 
Ιαρίδ{15, ρου ΥΘΓΟ (ΟΥΠΠΘΠ ΟΓΙΠΏ(Π6. ΔΗΡ 115. 

Ἐπὰν γὰρ ἀποστῶσι τοῦ Θεοῦ, νομίζοντες ἐν ἀναπαύσει εἶναι καὶ 
πλούτῳ, τύτε τιμωροῦνται οἵ μὲν ξημιούμενοι, οἱ δὲ ὑστερούμενοι, οὗ 
δὲ ἀσϑενείαις ποικίλαις περιπίπτοντες, ἄλλοι ἐν ἀκαταστασίαις, ἕτεροι 

ὑβριξόμενοι ὑπὸ τῶν ἐλαττόνων, καὶ ἑτέραις ποικίλαις πφάξεσι.. Πολλοὶ 
γὰρ ἀκαταστάντες ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ἐπιβάλλονται εἰς πολλὰ πράγ- 

ματα, καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ὅλως ὑποβαίνει, καὶ δυσχεραίνουσιν, καὶ οὐ 
γινώσκουσιν, ὅτι διὰ τὰ πονηρὰ, ἃ ἔπραξαν, οὐκ εὐοδοῦνται" καὶ λοιπὸν 
αἰτιῶνται} τὸν χύριον, καὶ οὐκ ἀνέχονται τὰς λοιπὰς ἡμέρας αὐτῶν 
ἐπιστρέψαντες δουλεῦσαι τῷ Θεῷ ἐν ,“παϑαρᾷ καρδίᾳ. Ἂν δὲ ̓ μετανοή- 
σωσι καὶ ἀνανήψωσι, τότε συνιῶσι, ὅτι διὰ τὰ ἔργα, αὐτῶν τὰ πονηρὰ 
οὐκ εὐοδοῦντο᾽ καὶ οὕτως δοξάζουσι τὸν κύριον, ὅτι δίκαιος κριτής 
ἐστιν, καὶ δικαίως ἔπαϑον, καὶ ἐπαιδεύϑησαν κατὰ τὰς πράξεις αὐτῶν. 

60) ἦη υἱία τα οοἰϊάϊο ΡΠ 5Ρ οἠἱί Ὑαί. 10) οητηο ἤθη ἰθ5. ἴῃ γαΐ., τθὶ τηοχ 
1) ἀοιγϊηιοθη5 ---- ἱπορῖα --- αἰυογδὶς ἐπ βάδην ἀοηιηὶ. οἱ τοὶ χιιος αἰδ5 δογυϊιηΐ. 

Θηγϊηϊοηὶ5 Ναί... οἱ 5} Πηθιη ημεδαιι 11) ἕο αϑδοοπάθηΐ ἴῃ. ργαθοογαϊὶς Ὑ αΐ., 
αἰϊὶς Θαφογοϊῖὶς ἱηποοηϊηϊοι 8. ἀοίη φοβϑδογηΐ Ῥ. Θαθγοι γί, ααοα πηδη. 

8) πὸ φιϊοχιιαηι ρονυθηϊ οἰ. ΓΘΟΘΙΒ. ΤΠΓΡΙηΐ ΔάΒΟΡΙ 511. 
9) ϑιοιγ! μὶδ χιο (ογαΐ φιῇ) Ὑαί. 12) ηιογίίοχιιθ 86 οἸϊηπὶα 6586 ρᾷ8808 



Ἂ 

ΗΒΆΜΑΒΚ ΡΑΒΤΟΝ. ΠΕΕΒ 11. ΒΙΜ]Π}17. ΥἹ. (Β) σθῦ 

Ραϊαπίαν. ΑΙ θη ἀἰθ ὙἸ Π]ΘΠ115 Ῥαη πα 1, 4111 ἰπορὶα, 8111 ἀἸν "515 δοσυὶ- 
10 115, ἀαϊἀλπι Ἰποοηβίδηϊ ἃ. ΑΠΪῚ [ἢ] ΠΡ] ἃ5 ἃ} πάρη !5. ραίοη 65, μα 5 
᾿ΠΟΟΙΏΠ0 415. [αἰ Πρ αι1, ᾿ποοηβίδη! 65. οἰθοίϊ Ρ]αΡ πὰ ΟΟΠ51Παπίι, οἱ π1}}} δά 
οἰδοίαμη ρογάποιμί. ΕΓ ἀποιηϊ 56 ἴῃ Δοί 5 81115. Π1}}} ργο Ποἰθηί65 :ἶ 
60 ΒΠΟΘΌΡΓΙΓ 115, 4πὰθ πρααϊ ον. ΓΘοογαηῖ. Αἀΐπο οἱ Ποιηίημι Π ΘΠ 
οἀϑδηΐα, οὕ [πΘΡΙηΐ ρᾶ5ϑὶ ΟΠ]Π6Π) ὙΘΧΑΙΟΠΘη] οἱ ἱποομηηθάμμη. ΤαΠῸ 
γα θη} ΤΠ] δὶ ὈΟηδη ΔΙΙΠΠΟΠΙΙΟΠΘ, οἱ ΠΡΥΠΊΔη ΙΓ ἰῃ ἢ ΒοΙΏΙηΪ. 

Εξ ΤΟΙ 05. ἀ165. νἱΐᾶθ 5186. βϑυύνηΐ ΠΟΙΏΙΠῸ πηρηΐθ ρα, οπ] ΘΟΘΡΟΙηΐ 
ἀθ!οἰονι ἄρθγα ΡοΘηἰ θη ἰπ). ᾿πὸ ἀβοθπάπηϊ" πῃ ΡΓΔΘΟΟΡ 5. ΘΟΓΌΙΩ 
ΟΡΟΙἃ 518, ἴῃ 4αϊ 5. ΠΟ(αΪΟΡ σοββοῦιηΐ, οἱ ἴὰη0 ἢδὺ ἀἄδηλ ΠΟΠΟΥΘΠῚ 
ἀϊοθπίθβ, δύῃ δι ἱπἀ! οθ ἢ 6556, ΠΙΘΓΙΟΠΙ16 56 ΟἸΠΠΙὰ ρᾶ5505 56 ΟΠ 11 
51ἃ πΠαΙΠπθιηιιοἦ χοᾶ. [πὶ ΓΟΙῸ γ6ΓῸ βθυνίαηί ΠΟΙΏΪπῸ πηθπίθ ριιΓ, 
αὐ βιιοοο5ϑπη ὨὰθΘηΐ ἴῃ ΠΘΘΟΙ8 5115 ΟΙΏΠΙ}115, δΟΟΙριθηΐο5. ἃ ΠΟΙΏΪΠῸ 
4υδθοιηαιια. Ροίἰοριηΐ. Εἰ ἴὰποὸ Π60 σγαίίαβ ἃσβηΐ, 4πο4 5ἷο τὰϊῃὶ (γα 
5ηΐ, Π60 ἰᾶπ) 4] ππᾶπ| Οὐ 616. ρδἰπη αΓ, 

(6) 1. Ιοο οἷ: οἐϊαπη πη, ἀοηηῖπθ, ΠοΟ ταὶ ἀοδιηοηβίγα. Εἰ αἰχία 
11: «αϊά Πα ΡΙ5. δάπαοῦ Εἰ αρὸ ἀἰϊχὶ: ἀοιηῖηθ, ἀἰ6 τ], 51} Ρ6Ρ ἰάθη) 
[ΘΠ ρΡ5. ΟΥΠΟΙΘη αΡ, 41 ἀδβοϊβοιηΐ ἃ τηθίι 6], Ρ6 1 (πδηΐπηι Δθιιϑὶ [θυ ηΐ 
ἀυ!οράϊηθπι ἃ6 νο]ρίδίοπη" 5661}. Αἷΐ τϊΠὶ: Ρ6Ι ἰ46πὶ (6 ΠΙρὰ5 ΟΡ Οἰ Δη ΕΓ. 
ΕῈ αἰχὶ: τηὰ] τ Θχίραμμη, ἀομη1η6, ΟΥ̓Δ, οπὴ Οροῦίοαί 605, 48] 510 
Ῥογοιριαπὶ νο!αρίδίο5 οἱ Ποιηίηππι ΟὈ] ν᾿ 5 οι 7, 56 Ρ 1165 ἰδηΐαμη ρᾶ{] ΡΟΘΠΔ5. 
Εἰ ἀϊχιε ΤΠ}: [ἀἴα5. 65, Π6 6. 1η06]]}0 15. ὙΙΓῸ5. ΠΠ15 ΡΟΘηΔ6. Εἰ 6σῸ Εἰχι: 
ἀοιηϊηθ, 51 1η06]}ΠΠ ΡΟ, ΠΟῸῚ πίθου γοράγοιη 6, πὶ ΠΠΟΠ 5 ΓΓΘ 5. τη]. Απά!, 

᾿π4πἰ{, σαδ6 1(ἃ 5ιηΐ. [πὰ ἀπ] Ἰη15 ΠΟΙ ἃ 5110 5ρᾶϊ10 (ΘΠ ἃ. ; ΡΟΘηΔ8 
γΟῸ ππᾶἃ ΠοΙὰ ἰγοηΐα ἀΐθγ πη. νἱη] ροϑϑίἀθί. Οπϊοπμααθ ἰσίιαῦ ἀπὸ ἀἰθ6 
θα 5115. [ΘΓ ἀπ] ΘΟ ἀΪΠ6η) ἃς γο]ρία[ 6), τιη}π|5 ἀἰθὶ ΠΟΡἂ6 βαηΐ ἀποάθο! πη. 
Εγαϊ" δΡσῸ δἰ. ογποϊαίπια. ἃπηϊ βραίππη. Πα4ὰ6 ἀαοΐ ἀϊθ5. ρογοορου {5 
γοΪαρίαίοπι, (οἰ! θη ΔΠΠ15 ΟΠ, Ὑ|465 ΟΓσῸ, ΘΧΙΡΊΠΙΠ 6586 ἰΘΠΠΡῈΒ 
ἀπ! οἴ πῖα ἃ0 νο]ρίας5, ΡΟΘηΔ6. ν61Ὸ ἃ0 [ΟΓΙΠΘΏ ΟΡ. ΔΙΠΡΙ ΠΏ. 

Ῥάκουε οὖν ἀμφοτέρων τὴν δύναμιν, τῆς τρυφῆς καὶ τοῦ βασάνου. 
Τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ἀπάτης ὁ χρόνος ὥρα ἐστὶ μία" τῆς δὲ βασάνου 
ὥραν τριάκοντα ἡμερῶν δύναμιν ἔχουσαι. ᾿Εὰν οὖν μίαν ἡμέραν τις 
τρυφήσῃ καὶ ἀπατηϑῆῇ, μίαν δὲ ἡμέραν βασανισϑῇ, ἐνιαυτοῦ ὁλοκλήρου 
ἰσχὺν ἔχει ἡ ἡμέρα ἐκείνη τῆς βασάνου. “Ὅσας οὖν ἡμέρας τρυφήσῃ 
τις, τοσούτους ἐνιαυτοὺς βασανισϑήσεται. Βλέπεις οὖν, ὅτι τῆς τρυφῆς 
καὶ ἀπάτης ὃ χρόνος οὐδέν ἐστιν, τῆς δὲ τιμωρίας καὶ βασάνου πολύς. 

δθοιη τη, ἤαοία δια οἰ οοί χιϑ ιν Θογην 
γαΐ., οὐΐπι8 ΘΟ οπἶβ 56 ηδιι5 ἴῃ (οὐΐϊοθ 
Ρ]. ΟἸΑΥ5. ἜΧΡΤ 555. [Θοἱ αι, 
ρ ἸΥ. 1) οἱ γαῖ. 
2) Θια ἱπηιῖξ τοφιῖνὶς γαϊ. 
8) αϊωὶ οἷ. δὲ ρ6} Ἰάθην ἰθηιριι5 ογι- 

οἱαηίμ" πο αἰϊδοθηάμη! ἃ ηνθίι, χφιιαγηι 
εἰϑ1 [μογἴη! ἀν οοαἰϊη6 αὐ υοἱιρίαἰϑιι5 Ναί. Δα 
Οἶπ5 ΟΥΔΠῚ τηδη. 566. φι0 αἰ δοραι αυἱοῖϊ8. 

4) Ἰπᾳιαηι Ὑαί. 
5) οπίην αῖΐ., ἴῃ ἤπθ ρθη. 
6) υοἰἱμρίαϊὶς γαί. 
1) θυιοοάϊηϊς5 οτη. ᾿Ὑαί. 

Απίϊοοῃ. 1], ὁ, 
Εί, Ποείν, δά 

8) ρόπα Υαί. 
9) μω!αοοην οτα. αΐ., ἘΠῚ τὐνοφιοῆιο 

Ρ. τὐϊογο, ἴαμη οἸμοϊαΐ5 ΔΌΘαμΘ ἐἰϊ6, 
Το οτι5. ἰδπιἀαίαν ἃ} ΟΥίσθπο ποι. ΥΠΠ|. ἴῃ 
Νιυμ. Τ. Χ. ρ. 71. δα. 1,οἸηδίζϑβοῃ. 

10) ἐθηῖριι8 6586 γαΐ., νοῦ. ηιμνάαηαθ 
ΟΠΊΪ550. 

(δρ. 1Π|. 1) ρεογἤοονα Ῥαὶ]. 
2) αβοθπαϊὶ, Ῥᾳὶ. 
9) τὐμιδιίδαιο ῬαΙ. 
(δρ. 1Υ- “1) εὐ ΡαΪ]. 

2) Τὰ Ρ8]. ποῃημΠΠΙΙ8 1, 
9) Ροίϊι5. ογἱΐ Ἰοβθπάσμη, 
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(Α) Υ. ΡῬΙχὶ οἱ : ,ἀοτηηθ, “(ΠΟ Πἰᾶπι. ΠῸΠ. ᾿Π[6]}|σὺ ΟΠηπἰΠοὗ ἰθμρογὰ 
μᾶθὸ ἀυ]οθ 15, γοἹαρίδι15 40 ρΡΟΘμᾶθ, [ποι ἀ1π8 11 ἀθ Πἰ5 οχρομθ... ἢδ6- 
5ΡΟΒἶ τη] ἀϊοθη5 : οἰ Πβἰρίθ μιὰ (πὰ {0Ὶ ῬΟΡΒυ δηΐου ᾿ῃΠπὰθγοῖ. ἤ΄ ΝΌΠΠΘ 
νἱβ ῬΟΙΓα5. τηΘΠίθ πη (πᾶ πι Ῥ ΡΠ ΟΔΓΟ, εἰ Π)60. 5θυνίγο ἐ Ὑἀ6, π6. [ογίθ ἰθιη- 
ΡΟΓΘ Θχδοίο ἰὰ ἰπβἰ ρθη γΘρο αν 5. Αὐάϊ ππης, φαθπιλθιπούππι Υ]5, 
πὸ. [20 }Ππ|5. ἰη6}Π|ρὰ5, Θὰ] ἀποὺ ἀϊθ ΘΟΙΠΠμἰβογ 8586. (6 ] 16} 15 δῦ νο]ὰ- 
“Ρίδθα5, οἱ ΓΘοογῖς ΦαϊΟα1 4 ἀρΡΘΙΠ ἃΠΙΠ}115. 6115, ΙΓ ἃ ΓΘΡΙΟΐαΙ 5 α ἃ, 
πθ0 ἱπ|6}}Πρὶς «αϊά δαάμηαϊ; δὸ ἀΐϊθ ροβίθγο οδ] ιν βοαῦ ααϊὰ [δοθειὶ 
Ργίάϊο ; ἀυ]οοάο θηΐπὶ οἱ γνο!ρίας. πη ἀλη ΠῸΠΠΔΠῚ ΤΘΙΠΟΓΙἃ πη ΠΔΒΘηΐ 
ῬΓΟΡΙΘΙ 500} {|ᾶπ, {πᾶ ἰηβ᾽1ἃ δϑὲ 115. (ὑπ ὙΟΥῸ ὑπὺ 6 ΔΕοΘββοσὶ 
ποιηίηἰδ ογαοϊαία5. ἃὸ ροθπμὰ, ἰοίο ἅΠΠ0Ὸ ἰΟΥΠΙΘΙΗΙ ; ΤΠ ΔΘ 8) ΘΗΪΠ ΙΏΘΙη0- 
Γὰπὶ Ῥοβδίάθὶ ροθηᾶ, Τοίο ᾿ριϊαν ἅΠΠ0Ὸ ἀ0]6η5 ΤΠ], οἱ ἔπη ΤΘΘΟΓ- 
ἀαΐαιν ἀυ]οθ 15. 1ΠΠπ|8 νᾶπλθ ἃ νο]ρίας15, οἱ 56 η{1 φγορίογθα 56. Ροθῃὰβ 
Ρᾶ 7 Ουϊοιηαπθ ἰσίαν. 8586. ἀπϊεράϊηϊ! οἱ νο]αρίαι! (4}} γᾶ! ἀθυίπί, "ἢ 510 
Ραπίαηΐαν ; ἀαΟηΐΔὴ νἱΐδηι ὨὰΡΘηΐ65. 081 56. τϑάάππί οὈποχίοβ. τον. 
Τ ὈΙχὶ οἱ: ψ4πᾶ6. βιιηΐ, ἀοιηῖπθ, γο]αρίαί 65. ποχῖδθ ζ΄. Ομηηὶ," ἰηψαϊξ, ΠΟτμἰηὶ 
νο]αρίας οϑί, φαοάσαπαιο ΠΠθΘηΐον ἴδοι, ΕἰΘηΪη. ᾿ΡΔΟαΠ1ι5, 58 {15.016 5 
ΠΟΤῚ θι15. 5155). ΡΘΓΟΙΡΙΓ νοϊαρίαϊθιη ϑπᾶῃ; οἱ δἀμ!ον οἵ δυγίοϑαβ οἱ ἀ6- 
ἰγδοίου" οἱ πιθπμάαχ οἱ εὐρί άπ οἱ ἰγαιάδίοῦ. οἵ ααϊοιηα6. 115. 5:Π}}16 
ΔΙ Χαϊὰ Δαμ {{Π|, ἸΏΟΡΡθΟ 500. ρΆΓΘη5, ΡΟΓΟΙρΡΙΐ εχ θὰ στὸ νοϊαπρίαϊθη. δα 
ΟΙΠΠ65 ἀυ]οθάϊπθ5. ἂς γο]ρίαίο5. ποχίαθ᾽ βαπΐ βοῦν Πδὶ. ΡῬΙΟΡίου Πιᾶβ 
ἰίαψαθ. ογποϊαηΐθ, οἱ ραιϊαπίαν ΡοΘμᾶ5. διηΐ οἰϊᾶπι νο]ρίαί6 5. βα]α οι ἢ 
Βοιπ 5. ἃ ογθηίθ5. Μα]1 δπίμη,᾿ἢ΄ ορογὰ Βομἰίαιἰς5. (οἰ Θηΐ65, ρογοϊρίπηι 
γο]αρίαϊομι, ἀπ!οθάϊηθ 5 γὰρ. Ηδθο οὐρὸ υὙο]ιρίαβ Ὁ{1Π15 6ϑί 5ΘΥΥ 5 
Π61,} 5 οἵ νἱίδιῃ ρᾶγαΐ Παϊαβπιοϊ Πομμμΐθιι5. [86 γθγῸ ποχίαθ, ἢ, {πᾶ 
ΒΌΡΓα ἀϊοίαθ βαηΐ, [ΟΥΙΠΘ πα οἱ ρΡοθηᾶθ. ραγίαηΐ. -Οὐϊοιη 6. ν6ΓῸ Ρ6Γ- 
ἸηΔηΒΟ ΓΙ Π ἢ ἴῃ 1ΠΠ|5, Π6Ὸ ΔΙ 55ΟΓΠῚ 5.ΟΤΠΙ Θσ ΓΙ ηΐ ροΟΘμἰ θη 8], ΠΟ ΓΘ ΠῚ 
5101 δοαχαϊγρηί. 

ΒΙΜΠΠΤΙ)Ο ΥἹ1.' 

Ῥοθηϊογίθι5 Γαοἰθη08 6586 ροθηϊίθηίαο ἀΐφηοϑ. [ιοίνι5. 

(Α) Ροβὲ ἀἴδ5. ρᾶποοβς νἱάθο {Πππ| ἰπ 60. οαμηρὸ," 
1105 ἃπίᾳ υἱάθγαπ), οἵ αἰΐ τὴ 1Π1: «(πα ᾿π 4 ἰγὶ5 ἐς ΟὙΘη], ἡ 

ἴῃ 410 ρᾶβίογβϑβ 
᾿Ππ8Π}|, ΓΟΡΆΓΘ 

ξ Ὅ τρυφῶν καὶ ἀπατώμενος, καὶ πράσσων δ βούλεται, πολλὴν 
ἀφροσύνην ἐνδέδυται" ἀντὶ γὰρ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπάτης ἑκάστης ἡμέρας 
ἀποτίσει βάσανον μεγάλην, ἐνιαυτὸν τῇ ἡμέρᾳ. 

ἡ Καὶ λέγω τῷ ἀγγέλῳ" ποῖαν τρυφαί εἰσι βλαβεραί; “1ἔγε μοι. 
᾿ Πᾶσα πρᾶξις 'σαρκικὴ τρυφή ἐστιν. Νῦν ἡδέως ποιεῖ αὐτήν. [Ὁ γὰρ] 
εἰὀξύχολος τῷ ἑαυτοῦ πάϑει τὸ ἱχανὸν ποιῶν τρυφᾷ ὁμοίως καὶ ὁ μοι- 

(ἀρ: Υ.} 1} 1|ὰ "ὀΡ]. -γ)αῖ.: ὀΐ ἘΔ}. 8. 
Ρ. οπιπῖα (οἱ. ϑυθίηάο ἴῃ Ὑαΐ. “ἐθηῖρονα 
μαος ἀἀιιοοαδιὶδ. αὐ. υοἱιηρία 8. Ῥέη. 

2) οἰ ς μα ρον ϑουθγαηίο} {ἰδὲ Π6- 
γοΐ δαί. 

8)-πὸ φιιαηο. ἰφηλρογ δααοίο ἐ 5{ἐι|- 
{ιι8 γορογὶαγὶς γαί. 

ΘαἀΠοη6. Ρχδθίουτηἶββα. ϑαθπθ. οὐ γαοὶξ 
χιυϊοχιϊα ἀοϑδίάονλα! απΐηλιι5 οἷϊι5. ρἱγηια 
δι {τὰ Τορίθίιι5 ὁ8ὲ πῶς τηίο ἶρὶ! φαϊὰ 
αὐἀηι 1 αὶ. 

5) πιιπάαηα οὐ... Υαΐ.. ἴῃ. πο ἐϊὶ ν᾿. 
ἡ Π8δ. ατᾶροα οχ οοίν, δὰ «Ἀπ 00}. 1. ο. 
ἀοβαπηρία πο άιι6. νϑυβι οἱ ναὶρ.. παι {ΠῚ 

4) Τοχίαὶ τοῦδ] νοοο. ἀοἰτοὶτ5 ἀο ἃ 
(α]]δπάϊο οἱ Ἠδίριιο. ἴθ αᾶτία πο α6 

οἰππΐηο σοηγθηϊπι, αυδη δυαἰσανὶ οχ ΡαΪ. 
6) ποριῖηὶς ναΐ,. ἀοὶπάθ. ον ψιθ οί. 
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(8) Υ. Εἰ αἰχὶ οἱ : ἀσιηῖπθ, ψασηϊδιη πο ἰπΈ6]ΠΠ|σὸ οἠϊηΐπο (6 ΠΙρΡΟΓὰ 
Ιᾶθ 0 ἀπ] αἰ πῖ5. ἃ νοΠρίαἱ5. οἱ ροθηδθ, [ποϊἀϊπ8 6 Πἰ5 τὶ ΘΧΡΟΠΘ. 
ΑΙΓ ΤΠ]: βία! 1 (πὰ Ὁ0Ὶ ῬΟΓΒΟν ΠΟΥ Πδρτοῖ, Ὧ66 Υἱβ πηδηπία (πὰ μα- 
ΓΙ Ποαν ἡ οἱ βοῦνίγ θ60. γ᾽ άθ, 6 ἁΠχυᾶπάο ἰθίπροῦα ΡοΙδοίο βία! 5 Γ- 
ΡΟΡΙαΓ5. Αὐάὶ οὐσο ηπηθ, οι νἱβ, 405 [ΔΟῚΠΠπι5. Ἰη161Π|σὰ8. Θαΐ ἀπ 
ἀϊθ ΘΟΙΠΠΙϑ 56. ἀ61Π|115 ἃ ν Παρ αι οἵ ἴδοις, αυϊοᾳαϊά ἀαϑιάοΓαΐ 
ΔΠΙΠηἃ ΘἴΠ15, ΤΠΔΧΙΠηὰ 651: 5} ἃ ΤΘΡΙοἴα5, 60 Ἰπ δ Πρ, ααϊἃ Δαμηδ{. 

Εἰ 510 ροβίθα οὔ] ν 5. πῦρ αι ορὶς ῬγΙ416. Ὠα!οθάο οἱ νοϊαρίας. τηθπι0- 
Γᾶ ΠῸῚ ὨαθΘηΐ ῬΓΟΡίοΡ. βία! {18 Π), 4ιι8ἃ6 ᾿ποϑί 1115. (ὑπ γ6γῸ ὑπῸ ἀϊ6 
ΔΟΟΘΒΒΟΡΓ ΠΟΙΠΊΪΠΙ ΟΥ̓ ΙΟἰαίπ5. ἀί4ι6. ῬΌΘΠπᾶ, ἰοΐο ἰοΓαθία ἃΠΠῸ:; ΠΙᾶσηΔΙη 
ΘΠ ΠῚ) ΠΙΘΙΠΟΓΙ ἃ] ροβϑιάθί ροθημᾶ. Τοΐο ἅηπὺ ἀο]θη5. τπθηἰηϊ απο οἱ 

ΟΡΘΟΟΡΔίαΓ ἀα]οο ἀἸπ|5 ΠΠΠπ|5 ἂσ νΟ]ρ Δ 15, οἱ βϑητς ργορίογθα᾽ Ξ6 τὰς 
ΡοΟΠπᾶ5. Θυϊοιπαθθ. ΘΡΡῸ 86. ἀμ] θἀηὶ νο]αρ (Δ Π]αδαὰθ γᾶ ἀ! ἀθνίμΐ, 
ΟΡυπιαπίαγ, ἀαοη απ) ἰά]6 πὴ νΠἅπ Πα ΘηΐΘ᾽ ΤΠΟΥΪ 56 ΟὈΠΟΧΙΟ5 εἰδθρέμι. 
ΓΕῚ ἀϊχὶ δἱ: 486 βαηΐ, ἀοίηϊηθ, νο]αρίαίο5 ποοῖνα παϊαϑιποάϊ ἡ Εἰ ἀϊχιί 
ἸΏ1Π1: ἸΏΝ. οί 5 ἀ6ΠΠἸ ἀγ πη, [61] φαοάοπηᾳαιθ ἀθ! ἰο5115. Ποτηο ΠΙΡΘΗΐΟΥ 

᾿ἤαῤι. Ναμη ἰγδοιμάμιβ ἴῃ σὰ Ορογὰ [αχαρίαἴα, δἱ Δάα] ον οἱ δΡτίαβ οἵ 
“Ιηαιηδίου οἵ πιθηάὰχ οδἱ οπριπι5. οἱ γαπάδίον, οἱ Ταϊσιηααθ᾽ Π15. 51Π}}Πἃ 
ΤΑΙ}, ἸΠΌΤθῸ 50 5ἀ[ἰϑαοίί. [πιχυγίαῖα" ἜΥρῸ οἱ ἰβίθ ἴῃ δόΐϊιι 5880. Ηδδ 
ΟΙΏΠ65 ἀυ]οΘ ἀϊ πο 5" ἂο νο]αρίαίο5 ποοίγαθ βαπΐ Πδὶ βϑῦνίβ. ΡΓΟρίου' [Πιὰ5 

᾿δαΐοπη ογαοίαηίαν, οἵ ραϊαπίαι ροθπᾶβ. ϑαηΐ δαίΐίθιῃ οἵ γοΪρίαΐο 5. σα νδη- 
65 ΠΟΠΙΪΠ6Β ; τ] δηΐπη ρογὰ Βοηϊ [15 Γἀοἰ θη 5 ἀθ]οίδηίαν, ΡΓΟρΓίᾶ 
γοϊαπίαίο ἀποι!. Παθο οὔρὸ ἀο]δθοίαίο {15 οϑί Ποὶ βδυνὶβ, οἱ νυἱίλπι 
Ρᾶγαΐ ΠυΠΒΙηοἀϊ ΠΟΙΏ]ΏΪθι15. ΠΠ|Δ6 νόγο ἀρ] οἰ! 0 Π 65 ποοῖνὰθ ὈΓΪ5. ΤΘ- 
Ιαΐδθ᾽ ἰουηδηΐα ρᾶγαηΐ; οἵ αὶ ῬΘΓΠΊΔΠΒΘΡΙἢΐ ἴῃ {ΠΠ|8,. ποὺ ΔΑ ΠΙ 5ΒΌΓΌΠῚ 
ΘΟ βϑΘΥηΐ ῬΟΘΗ ΘΠ ἀμ; ἸΠΟΓίθ μη δι. Δα Γδηϊ, 

ΒΙΜΠΠΙΤΌΠΟ ΒΕΡΤΊΝΑ. 

(6) Ροϑί Ῥᾶθοο8 465, ΟΠ ἰΠ ΘΟάθ6Π) ΟΔΙΏΡΟ Π|6 Υἱ  55θῖ, ἴῃ 60 
ἢ τουδ ιν 1105 ῬΙΪα5 νἰάδγαπα, αἰΐ τὶ: ππνι ΠΟ φύδογῖβ ὁ Εἰ πεν ΓΟΒΡΟΠΕΙ: 

χὸς,᾿ καὶ ὁ μέϑύσος͵ καὶ ὁ κατάλαλος, καὶ ὁ ψεύστης, καὶ ὁ “πλεονέητης, 
καὶ ὁ ἀποστερητὴς, καὶ ὅσα τοιαῦτα" τρυφῶσι γὰρ ἐν τῇ αὐτῶν πράξει. 
{ται δὲ αἱ πράξεις βλαβεραί εἶσι τοῖς δούλοις τοῦ Θεοῦ. Εἰσὶ δὲ 
καὶ τρυφαὶ σώζουσαι τοὺς ἀνθρώπους. Πολλοὶ γὰρ ἀγαϑὰ. ἐργαζόμενοι 

᾿ τρυφῶσιν" αὕτη οὖν ἡ τρυφὴ τοῖς δούλοις τοῦ Θεοῦ περιποιεῖται ζωὴν, 
αἵ δὲ προειρημέναι τρυφαὶ βάσανον. 

Μαφηαηι ηιθηιϊογίαηι Ὁ. ἐοΥηιιοίι!" . πιασῆαην. 15) ποοιιο δ αί., ἀοἰπάο γοίϊοία Ρ. αἰοίαο. 
Θηΐηι ηιθηνογίαην. 696. 5α]ίοιῃ γοϊαίαθ, τι Πα ΡΦ]. 

1) πιοηνΐϊί. Τ7ιπῸ Ὑϑοογαἰι" οἱ (μἰ-- 160) ρογηιαπδογ Υαί. 
οοαϊηὶς {{|Πι|8 αὐ υοἰἱιηίαϊ8 οἱ δοη{1} ργ0- 

Ῥίογθα 86 ραϊϊ ρέτια9 γα. ὅπη. ὙΠ. 1) Βεβιἀογαίαν ἴῃ (οά. γί. 
8) ἐγααϊάἀογιμν, ἀθ5αιι6 ἰαἰΐ γαΐ. Βυαΐ5 ΘΠ ΠΠ 4  η15 {{π|π5.. δα] [δηθη 
9) πούιι αι. ἀτγᾶθοθ Ἰ. 6. ΔαάσογΊθ ΘΠ 40 βραίϊαμπη τ] οἴ οϑί υδοθαμη. 
10) «απ ον οἱ οὐγῖι5 εἰ [γαιάαίον αϊ., Ρ Πρ γὰ τηΐπῖο οϑὶ ἀθρίοίὰ. 

ΙΠΟΧ φιιϊοιμηᾳιι6 ἰὴ 5. οἵην! αὐηιεί! αἰϊφιιϊά. 
.11} πού γαϊ. 

12) βαϊίοηι ναί... 5αϊμίθηι Υηδη. 560. 

2) ἦν οὔπιρο ἐἰ10 Ὑαί", π΄ ἤπὸ ὑηᾳυ5 
Ρ. ΤἸπηϊινῖδ. Οἷς: Β1π, 0. 1. 

δα ογαμη; ἴῃ ἤη6 [εγοηίος. ἩΡ τα 
13) Μιμία ν. Μιμιὶ ὀπΐηι Ὑαί. ἀρ: Υ. 51)" Ῥιυγίβοανε Ῥαὶ. 

᾿ς 14) ἀθὶ 50γυΐδ. ἰΓΔηΒρ μη, γαΐ., Ῥᾶμ]0 2) φιιοᾶ" Ῥαὶ. 
Ροϑβὶ οἱμδηϊοαὶ θ». Ἱμιϊιδηιο αἱ. 8) Παθο οπῖηοδ ἀπ οθαϊηὶς ῬΑ. 
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(6, ἀοιηΐπο, αὐ Ρβίογ ἢ. {ΠΠΠΠ}] ὈΓΡΔΘΡΟΒΙ (ΠΏ ΡΟΘη86. ἰπΠ)6ὰ5. ἀ6 τηθὰ ἀοιηοῦ 
ΘΧΙΓΘ, 4αϊᾶ νΘΘ]Θηΐο 1 τη6 ΔΙ ΠΙρῚ... Εἰ ΓΟΒΡΟΠάΘΠ5, (Π666556. 65[,, ἱπα, 
ῬῬαΓΠΑΡΙΣ. ἸΠΟΟΙΠ ΠΟ ἃ οἱ νΘΧΑΙΟΠ65:; 510 ΘΠΪΠῚ ΡγαΘοΘριΐ 46 6 1116 πα {π|5 
θομι5, {πὰ ἰθπρίαγθ (6 νπ].5 (ποι, ἰηαιᾶπι, (ἀομηπ6, ἰᾶπη σΓᾶνα 
Ρϑοοαίπιη δά μηἶ5], αἱ πὰ] ππιη[10 ἰγδάθ γον ὁ «Δάνογίο, ἢ ἰπ αἰ. ΟΟΙρ] ρα 
΄αϊάθῃ ἢ} )65 ρϑοσδία, 5ϑιὶ ΠΟ ἰᾶηη Πη}1ἃ, πἰ πὰ] παπι10 ἀθθὰ5 ἰγδάϊ ; 
504 πὰ ἀο]1οἴα οἱ 5οοΙοΓὰ ἀΟΠλ5. ἰπὰ ΘΟΙΠἰ51{, Ιἀθο 416 [Δ 6115 ΘΟΓΕΠῚ 
116 ΟΠ. ΠΈΠΠ 15 ΘΧΔΟΘΥ Δί 15 [π|551} (6. ΔΙ πη 1 (ΘΙ ΡΟΥῚ5. ὙΘχδί! ΟΠ 6 1 
ΘΧΡΟΡΙΡΙ, αἰ οὐ 1ΠΠ1 Δ 1550} 111) 5ῈΟΓΙΠῚ ἃσδηΐ ρΡΟΘΠ ΘΠ 8π|, οἱ ΔΡ] αδηΐ 58 
ἃ) ΟΠΔΩΙ ΟΕΡΙΑΙ αἴθ [λϊπ|ι5. 5661}. ὅτπι τὰ 4ποῦ οσογίπί ροθηϊἐοπἰΐαπι οἱ 
ΡΌΓΙΠΟΔΔΙ ἔπθρηΐ, απὸ ἀϊδοοάοι ἃ 16 πιιηΐ 5 116, 4] ΡΓδοροβιίαβ. δβί 
Ροθπδ6.. ΠΙΘῸ οἷ: μἀθῃηῖπθ, 5ἱ [(ἃ 1Π] 507 σοββουιηΐ, αὐ ΘΧΑΒΡ ΟΡ ΓΙ πί ππη- 
{{πππὶ ΟΠ], 6ΡῸ αυϊά [61 1. Ποβροπάθηβ, ,Π}6γ, ἢ Ἰη4υ], ποη ροββαῃΐ 
111 νοχαί! 6} ρᾶ[], Πἰδὶ ἴπ, Ταὶ σᾶραΐ 65 ἰοί 5 ἀΟΙΉΙ5, ἰθΟΓῸ5. θα10- 

. 414 δηΐπὶ ἰὰ Ράβ5ι15.} {Π6 ΡΒ, ΠΘΟ65586 68[ αἱ οἱ {Π1 βϑῃϊαπί ; ἀαδηηάϊι 
γ6ΡῸ ἴῃ Ρ6η6 5[4}}}ΠΠ{π|8 [ὩΘΓΙ5., ΠῚ Πα] νϑχαίίο θη ροβϑαηΐ ΘΧΡΘΓΙΓῚ ἡ 
ΕἸ ἀἰϊχὶ: ,5864. 6666. ἰδ] πη, ἀοηηΐπ6, ἃσιη  ΡΟΘη 6 ηΓἰπ| οχ ἰο 15 ΡΓᾶ6- 
ΟΟΡά 5. βυϊβ.. (ΕἸ δρὸ 86ῖο,, ἱπααϊΐ, ,οχ ἢ (ΟἿ5. ΡὈΥΔΘΟΟΓ ἢ 5. 605 ἅσ6 16 
ΡοΘηϊ θη 8). Ναηαα!ἃ ογρο,΄ αἰΐ, (ΤΟΙ Πτι5. ραἴὰ5. ΔΠΟ]6ΥῚ ἀ6] οἵα ΘΟΓΙΊΠῚ, 
4 ἃραπί ροσηιϊ θη ὁ ΝῸΠ ΡΓοϊηθ οομπίϊηπο: 564 οροῦίοὶ θη, «αὶ 
ἃσὶΓ ΡΟΘὨ θη 81, ΑΓ ΠΠ ΘΓ οὐ ἢ Δη ΠῚ 5118}, αἱ ἢ Π116 ΠῚ ἃ ΠῚ ΠῚΟ 858 ΡΓΔΘϑίαΓΘ 
Ϊ ΟΙΠΠΙ ΠΘρΡΟΪΟ, οἱ νθχϑίιο μη 5 ΤΠ] ἃ5 νὰ ] 516 ΡΘΡΐΘΡΓΟ : οὐ 4π16. Ρ6᾽- 
ῬΘ5505 [Ὀ6ΡῚ{ ΟἸηΠΪὰ, 486 1ΠΠ ἰηδ{{{ππ|ὰ [ἀοΡῖηΐ, ἔπης [ΟΥ̓ αη, σαϊ ΘῈ ΠῚ 
ΟΓΘν οἱ 4ἱ [ὈΓΠΙᾶνΙΐ ἘΠ] νΟΓ 58, ΘΟΙΏΠΊΟΥΘΙΙΠΙΣ ΘΡρὰ ΘΠ] ΟἰΘΠ]Θ ἃ 51, 
οἱ Δ! αοἀ ΓΘ] θἀϊππ ἀΔ}}11: Ιἀ4τ|6 11ἃ, 51 ν᾽ 6.1} οἰαβ., 4ὰαὶ ΡΟΘη ἢ τη 
ἃΡΊζ, ΟΟΥ ΡΌΓΙΠῚ 6586 ἃ) ΟἸἼΠΙ ΟΡΟΓΘ ΠΟ 55η0. ΤΊΡΙ δυΐθιη οἱ ἀο μη}: 
ἴπδθ. νοχὰρὶ ΠΠΠΟ ΘΧρΡΘΑΪ,, οἱ τη] ἀπ| γΘχα 0 Π 6} ρᾶ 1 ΠΘΟ6556. οϑί, βἰουΐ 
ΡΓαΘοορ “ἢ ππηιπ5 Πομηΐπὶ, {πὶ (6 τἱ πὶ ἰγδά!άϊ. Οαΐπ ροίία5 ργαίίαβ 
ἃϑὰ5 ΠΟΙΉΪΠΟ., ἀποἀ ῬΓΔΘβΟπ5. [αἰγὶ ἀἰσπππι 6 Πᾶ θα, οἱ ργᾶθάϊοογοί 
{Ὁ} ] Δ 10 6 ἰπϑίαγα γα] θη! θιι5 δα βιβιίηογο ἦς ΠΙΟῸ οἷ: ,6ΐ ἴα, ἀομηῖπ, 
ΠΠΘΟΙΠῚ Θϑ5ἴ0, οἱ [0116 ΟΠ Π61Ὼ ὙΘΧαί ΟΠ 6 ΠῚ ϑιβίϊπη6 00... (Ερο,( Ιη4π|ξ, 6 ΓῸ 
ἰδοι, 5684. οἱ τόραρθο ππῃ(απὰ {ΠΠπ|π|, αἰ ρΓδθροβιίαβ. δϑδὲ ροθηδα,,᾽ αἱ 
Ἰονία5 ἰ6 Αἰ ΠΠ σαὶ: 56" οἱ οχῖσιιο ἰΘΙΏΡΟΓΟ ρδίϊογῚ5 δάνθυβα, ΠΟ {π6 ἴπ0 
Ιοθο ΓΘΘΓΠ ΘΥΙ5., ἰἁηςηηο 0 ἴῃ ἢ ΠΠ4ῖ6 ΔηΪμηϊ Ρουϑονορᾶ. Ρᾶγθ ἢο- 
ἸΏΪΠῸ ΠηΘηΐ6. ΡῈ, ἀοΙη 5416 (πὰ ἃ0 Πᾶ[ὶ ἶ οἱ ἴῃ τηδηαῖ15 δἰ 115. ἃ}, 

8) ργοροϑίίιην ροθα ἐμπῦθα8 6 ἀοηῆὶο ἀοηνι5 μα ΠΙϊῸὸ5 ΠθΥμὰ6 ποὴ ΔΡΒ6 16 
ηιθα Υαΐ. Ἰρϑπϑ ὌΧΟΙΓῈ ((]] 160 010}}}: 1ἃ πὰ [πη 5}18) 

ΕἸ Πόλη" Υἱὰ, γι8 1, δ. ΠΕ Ὁ 
4) ἡπηᾳιΐ! 608 Ἰποοηιηιοία οἱ υοδαίϊο- 8) Ἰρέμιν Ὑαϊ. 

η08 ραΐϊ. δῖο οηΐην ργαθοορὶ! 6 6 1{Πὶ 
γιμιίλιι5. Ἰνοτιθδίιι5. αια ἰοηιρίαν 6 υι. 9) 86. ἀθεβί ἴῃ Ὑαΐ., πὶ πιὸχ μέ 6: α- 

- 8Ρογοη τι λιι ἰι0Ή16 5 ἰλιΉι. 
5) μία γι. 10) ΑΙἰον γαῖ. 
6) Αὐὲ Υαὶ. 11) ραϑϑιις αΐ., Χαΐ ὁπ. οἱ δίς ἐΠ 1, 
“) ὅτι ρίμιγα νν. (οηιρίινα δαὶ... «αὶ 

ΠΟ ΡΓΟ 56 ποῖ ἰαην ἠνία, αἰ τς πτι- 
ἔἰο ἀοῦοας ἰγαΠὲ ΟΥτηΐϊββὸ ΡΟΥΘ 566 ηνεία 
ἀοϊϊοία ἀοηνι5 ἔμπα οἱ δοοίογα ὁοηϊηιῖϑὶ!. 160-- 138) οαῳ δαάϊάϊ᾿ ς. ΕδὉ. 51. Ραᾳὶ. γαϊ.. 
ιι6 6ῳ: [αοἰὶξ δογιηι 1116 ᾿ιοη  5έτι5 Ἡλι 5. ἴῃ 410 αυϊάδηι ἀθοϑὶ 54. 608. ; 
οφαρσογϑαίι5 ἐτπι551. [6 αἰϊχικαγ εἰιηι. Υ οοο. 14) ογιοίανο Ῥα]., ογμοὶανὶ αΐ., ἀαὶ 

12) αφαπί γαϊ., «πὶ ο. Βαϊ. οἱ δ). 81. 
ΡΓΔΟΡΕΪ ὁᾳ, φαοα ἃπίο ἐοἐἐς. ἀθοβι ἂρ. οἱ. 
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ὙΘΗΪ, ἀοιηῖηθ, ΤΟρᾶγ 6, τπἰ ράβίογ ὴ ρΓΔΘροβιίαπι ΡΟΘηδ6 ἰα Π6 5. (6. ἀοιη0 
Ἰη6ἃ ΘΧΙΓ6, {πἰὰἃ γΘ θη ἢ)6 ἃἰΠΠΠ|σῖῖ. Εἰ αἰχὶψ Π21Π1: πθο65856 6ϑ8ΐ, τι 

ΡδιαΓ5. Ἰποοιηηιοα οἱ νθχαίίοπθ5; 06. ΘηΪπῚ ΡΓΔΘΟΘρΙς ἀ6 (6 παηίι5 1116 
Βοπρβίιιβ, 4π|ὰ ἰθπιρίανο ἰ6 να]. Εἰ σὸ αἰϊχὶ : ψιοά᾿ δηΐμῃ, ἀομιηθ, ἰ8Πὶ 
σγαηάθ ἐδ! οἴπιπη Δ Ὠ}151, αἱ πὰ] παηΐϊο ἰγδάονον ἐ ΕἸ αἰ Π1Π]: ΘΟΙΏΡ] Γᾶ 
ααϊάθηη ρϑοραία Πᾶθ65, 564 ΠΟ ἰδμηθη πὰ, αὐ ππὶὸ πππίϊο (6685 
ἰγᾶἀϊ. δθὰ ἀοπιιβ μὰ σορίοϑβδ ἀο]1οἴα οἱ 50] ογὰ ΟΠ 51 ; ΤἀΟἸΓῸῸ ππη- 
{{ππ5. 116 Ποηθϑίιβ. δχδοουθαία5 οϑί, οἱ ἰπ581} 16. Δ] Πααοὰ ἰθηρογὶ5. γοχϑι!ο- 
ΘΙ ΘΧΡΟΙΙΓΙ, αἰ οἱ {ΠῚ Δ 55Ό απ ἃσδηΐ ῬΟΘηΙΘηςἃη], οἱ ΔΟΙαδηΐ 56 
ἃ) οἵππὶ οαριἀϊαῖο 56 α] ἢτιῖπι5. Οὐ ΙΡΊΓὰΡ Θσϑγῖΐ ρΡοΘμΙ θη ἰ4πη], ῥΡα- 
τ ποδία [αογὶηΐ, ἀϊβοθά οι" ἃ [6 παμίπιβ ροθηὰθ. Εἰ δρὸ ἀϊχὶ: ἀοῃηΐηθ, 
51. Π1 φββθυαηΐ, αἱ ΘχΔοο θαΓΘηΐ Πα Πππὶ ΠΠπτὴ ποποβίιπη, «απ 6ρὸ ἴδοι 
ΑΙΓ ὩἷΠὶ: ΔΠ116 7 111 ΠῸΠ ΡΟβΒηΐ 56 ΠΠΓ6 νοχαί 6 ΠῚ, Πἰδὶ ἴὰ, 41 σἂραΐ 
65. ἰοίϊι5 ἀοΙηι15, ἰθΟΓ65; (αι 4ἃ ΘηΪπ] ἰπ ρᾶ55115 [ἘΘΓῚ5, οἱ 1Π1Ὶ 561- 
(ἰὰπὶ προθ586 δϑί. Εἰθηΐπι ἀαδπάϊα (ἃ σομμπιοάθ μὰ 6 γὶ5., πα} {ΠῚ 
γοχϑίϊοπα ρΡαἰ θη, δ6α ἰἅ1ὴ, ἰππ|ᾶτη, ἀοιηΐηθ, οοθυιηΐ ροθηϊθηἰ Δ η) 6Χ 
[ο.15. ῬΥΔΘΟΟΓ Π5. 5115. Εἴ ἃ ΤΏ1Π1: 5010. «πα! 46Π|, ἀαθηϊτη ΡΟΘΠΙ ΘΠ ΙΔ ΠῚ 
ΘΡΘΓ ΠΣ 6χ ἰοἰϊβ ΡΓΔΘΟΟΓ 15. 51π|5, 564 ποῃ, αἱ ἰὰ ραίᾶ5, ργοΟπ5 ἀρ θαγοῖ 
ἀδ!τοία δουαμη, {πὶ ἃσαημΐ ΡΟΘηΙ Θη Δ Π], ἃ} 0161]. Οροτγίοϊ Θηϊπ οι, (αὶ 
ἀϑὶῖ ροθῃϊ θη 1}, ΟΥΙΟΪΆΓΘ ΔΗΪΠΊΔΙ 5118], οἱ ἴῃ ΟΙΏΠΙ ΠΘρΟίΪΟ ΠῸΠΏ]]6ΠῚ 
5886 ΘΌΓΘΙΡΟ, οἱ νϑχαί! θη 65 ΠΠΠ[ἃ5. νὰῦΙ ϑ 16 ΡΟΡΟΓο. (απ ΡΘΓΡΘΒ5515 
[πογῖς οπηηϊὰ, ἰογίαϑεθ 4π| ογθανὶ οἵ σοη Πανὶ ΟΠ Π]ὰ, τη ΟΥ̓ ζπ1 ἢ ΘῸΠῚ 
Οἰοιηθη ἃ διὰ, οἵ δἰι4πιοὰ 5418{185 σοιπθάϊαη ἀδθ1 6ἱ, 51 ἴδιηθη υἱάονὶΐ 

Θἰ5, {αὶ Ρορηϊοηςἰὰπ ἃρσὶΐ, ΡΡΔΘΟΟΓἄΙα 6558. ρῈΓἃ ἃ) ΟἸΏΠΙ ΟΡΘΓ ΠΘα ΕΠ 86. 
ΤΊΡΙ δαΐθιη ἀομηαίάιια μὰ ἤμΠῸ νοχαρὶ οχρθαϊ. θὑυϊὰ τα] {0ῸῚ ἀϊοο 
γοχαίοηθπὶ τὖ ρα ἰαγῖθ ΠΘΟΘ5586. 68ΐ, βίοαί ργαθοθρὶΐ ππηΐι5 Ποιηίηὶ, ἀαὶ 
(6. τηΐπὶ ἰγδά 1. Εἰ Ποὺ. ογαίία5 ἃρα Ποηπο, αποὰ (6 ἀϊβηιμῃ “ΠάθΡαΠ, 
αἱ ποὺ βία ργαθάϊοογαῖ, αὖ νὩ]Π Πἀ1π|5 14 5Ὲ 50 1Π6} 65 ΡΥ ΘΒ 6 τ5 Γαΐασι. Π 100 
οἱ : ἀοπηίηθ, ἰὰ τη οϑίο, οἱ [0116 οπηπθιὴ γοχδίϊο θη 85{1Π600. Εἰ 
Ααἰχιῖ τηῖῃὶ: οἱ οσῸ 6Γ᾽Ὸ ἰθοιπ), οἱ {Ππ|π πιιηΐ απ ργδθροϑιίαπη ΡΟΘηδ6 ΓῸ- 
σάῦο, αἱ (6 Ἰογί5. Δα ΠΠ|σαϊ. Εχίσιιο ἰδιηθη ἰθ ΡΟΥΘ ΡῥδίΙΟΓΙ5. δάνονβα, οἱ 
516 ἴῃ Ιοσαπη ἴπππὶ ΓΘϑἰ 6 γ]5. ΙΡΙΉΪ555 ἰδηΐΠ} ΡΘΓΒΘνΘΓὰ ἴῃ Π.ΠΠ1}1- 
ἰαΐ6 ΔηΪΠηϊ, οἱ ροίθ [ἃ] ΠοιηΪπΠῸ τηοηΐθ ραγὰ ἀοιηθβάιθ ἰπὰ οἱ ηδίὲϊ ἰπ], οἱ 

ἀοίπθ. αρ6 76 Η. ργαθϑβίανθ. ἴῃ Δ] 0610 1]6Π1- 
ὈΓΟ ῬΟΙΘΘη5 ὑμηϊαιι ρ01})08 515 [μο}11 οηϊηῖα 
46 ἐπϑίϊιοῦί. ΕἸ ἕιπὸ ἔογβίίαν χιιὶ 
ογθαυϊ! οἱ σοηβγηιαυϊί επυογϑα οοηιηιουουὶέ 
Θιμη, οἰθηιοηα ὁια οἱ αἰϊᾳιιοι γροηιθα τη), 

Ρ51} ἴῃ γαῖ... ἈΡῚ τηοχ ραΐίϊονῖς αὐἀυθγβα. 
Ποηιψ6 υοἱο οἴη γ05{ι6118. ἰαπίιηι- 
ηνοάο οἰη ἰμιηι αΐί6. [Ιο. ΜοΙπα5 ἴῃ 
(οΙπμηθηΐαυ]ο ἰδίου 46 ἀἰβοῖρ!πα ἴῃ 
Δαμη] Ἰδί αἰϊοηθ Ροθηϊΐθηίθ ΧΠῚ ΡΠ Ϊβ 

ἀαθὶ! αἰφιο τα. ἢ) 6 ἤδυτηδθ ἀοοίτπὰ Ποῖ. 
τοίοσί δα Βϑι! στη ἴῃ Βαιπιραγίθη, ἰΠ 60]. 
Βίσοι!. 1. ὁ. Ρ. 14. ποί. 10 εἱ 19. 

158) Τὶδὲ ακΐθην οἱ (οηνιὶ ἔπ6 ἩλΟ 
υθφανὶ οῳρὶξ (510) φιιο ημιϊέαην υοταίϊο-- 
πθηὶ ρα ίαν8. Νο66586 698 5ἱσι! ργαροθριί ναί. 

10) ἴῃ γαΐ. ᾶθὸ ἰθσίπηιβ : φιΐη ρ0- 
ἔλιι8 αρὶδ γαίας (60 χιιοα αἰηηιην (ὁ ἐα- 
διυιῖέ οὐ ργαοαϊοοηΐ ἐποοηιηιοάμηι [ἰυὲ {π- 
δίαγο υοἰἱθηίδιι5 ἰὼ διιδίϊηογο ργαθϑδοῖι5 
Πιίινὶ. 

11) ρθηθ δι δ ΘΠ 5158. ΠΥΡΊ πὶ δά 5011- 

560. 15. ἴῃ Θοο]οβἰα οθβοσγαίΐα, ροθηϊίθη-- 
(ἰ18πΔ ἰπίο. ΡΥ θγ 5 ΟΠ βί δ π085. ΠΟῊ 
αϊα αν πατη ἔπῖ556. ἢϊηθ. ΓΘ] ΘηδίαΓ. 

18) δοοο. αὐ παίΐ οτηἸβββ ρουριί γί. 
οἐ ὧν ηἠιωπααἰΐ8 ἠοῖ αἸιϑία αι ργαο- 
ἑορὶ {ἰὶ. 

δια. ὙΠ. 1) φιίά Ρα!. 
2) αἰϊδοοαὶί Ῥα!]. 

8) Πἰὰ διπθπάανὶ ἰθχίαπη (οα οἷα. ΡᾺ], 
οἱ 1{Π 5οηοηί. Νόοθ856 68, πηι Ἰαπιατι, 

4) οι ρβονίηι ἀοδθηΐ, 



δ10. ΗΒΈΜΑΕ ΡΑΒΘΤΟΒ. ΠΠ1ΒΕῈᾺ. 1. ΜΑΝΘΑΤ. ὙΠ᾿ ὙΠ]. (Α) 

486. ΡΥΔΟΟΘΡΙΐ {Π01; οἱ ΡοΘπ θη (πὰ ΡΟΙΘΡΙΣ 6558 ΠΓΠ)ἃ δίψῃ. ΡυΓᾶ. 

ΕΓ «ἱ παθο οἰβίοα!ογ 5. απ ἄοθηη0 ἰπᾶ, Ἱποοιηιηρ 4 ἃ ἴα τροθάρηΐ: 564 

οἱ. ἃ). ΟΠ 15, 4 ΟΠ 16. 1. Π]5 πλπαι 515 ΔΩ Ρα]ΔΥΘΓΙηΐ, ΟΠΊΠ]5 γοχαΙο, 

γτοοοάοί." 

ΒΙΜΠΙΤΌΠΟ ὙΠ. 
ΕἸδοίογιν, οἱ ροθηϊίοηζυην, ροοοαίογιην ηιυζία ϑυί σΘΉΘΥα : Οηιη65 ατιΐθηι 

ῬΥῸ ροθηϊ(θηίία6 6(., ϑοπιογάιην ορογιην ϑιιογνηι γιοᾶο μαϑοϑιηίΐί πιϑγοθάθηι. 

(Α) 1. Οπίθηις τῖμἱ 5] οθηη ἱαροηίθμ" ΟΔΙΏΡΟΒ, ἃθ ΠΟΠΪ65, 58} 
ΘΕ 5. ΠΠΙΡΓΔΠΙ νΟΠΘΓΙΠΐ ΟΙΏΠ65, 4πὶ νοσαι] ογᾶπί ἴῃ πομηῖὶπθ Ποπηϊ. Εἰ. 
ἰαχία. 58]]1σθιη Δ 5ία!αΐ Δυπίιϑ Ποιηϊπὶ γα] 46. ργᾶθο αγιι5. οἱ βα Ππηΐβ - 
οἱ βθοᾶῦβραί οαμπὴ [ας α τηᾶρηδῦ ἃ} 114 58}166. ΓΆΠΊΟΒ, οἱ ΡΟρα]ο 11, 41] ογαΐ. 
5110 ὈΠΊΡΓα 54 1015. ΠΠ|||8, Οχίσιιὰβ. οἱ {πᾶ8] Οαθιία! 65. Ὑἱ γα 5 ΡΟΥΘ οΡαί. 
Ροβίψαδιῃ. ἃυίθπη ΔΟΟΘρΙβϑθηΐ ΠΙγοΓβὶ, ἀρροξη! [ἀ] 6 πη, οἱ ἈΓΡΟΓ 1|ἃ ἰη- 
ἰθργὰ, ρϑυπηδηβιῖ, βίοαΐ δηΐθα Ὑἱ 4 Γᾶ ΠῚ Θᾶμη: 4181) ΘΘῸ ΓΘΙῚ ΠΠΪΓΠΔΓ, ἢ αἴθ, 
ἰμῖγα πη6 αἰβριια!θαμη. Αἰΐ διὰ πη Ῥᾶϑβϑίου. 116: ,ἀθβη8. ΠΙΓΑΓΙ, φιοὰ ΔΡΠΟΓ, 
11 τοι Τλη}15. ΡΥΔΘΟΙδ᾽5. ΡΟΓΙ Δ 56 ΓΙ  ἰΠἰοσΓ : 564 οχρθεία. Ναῆο ἀθπ]0η- 
ΒΓΑ ΠΡ {Π01Ὶ, «αϊά, ισῃ!πΠοοί Δῃ 66 ι8᾽ "6, {8 ΡΟΡαΪο. ρογγοχὶΐ νἱρρᾶβ. ἡ 
ΕΓ ὙΌΤΒΙΙ5. 65. ἃ) Πὶ5 ΤΘροβοο δῖ" οἱ 40 4αἰβ4πι6 685 ρΘΓΟΘροΡγαΐ, ΟΓάἴΠ6, 
δοάθπ οἰϊδη} ων 841 ΠΠΠπ1Π|, ΥΙΓΡάΒΩ γθάάδραί ; 45. οἴπὶ ἀφο ρογοῖ. 
116, σοηβί ον δ, Α φυϊθηβάδῃι ΘΠΪΠῚ ἢ ΔΟΟΙΡΙ 6 αἱ ἉΓΪ4ἀὰ5. οἱ ρα τ! 485, 
γοὶαΐ ἃ ἰἰηρὰ ἰδοίας ; οἷἦ ἴθ ῦαΐ 605, 4] Πα ΠΙβ]0 4] νἱρὰϑ γι Δεγὰπί, 
ΒΘΟΘΓΗΙ οἱ 560 51 5ἰδίπ!, ΑΠΠ ΡΟΥΓΙΘΘ ΔΗ ΓΙ Δὰς (υϊάθμι,, 584 ΠΟηἶ 
ἰδοίαβ ἃ {1πθ68ἃ:; οἱ [98 ΒΘΟΥΒΩ. 5ἰαία! ᾿ὰ 6 )αΐῖ. ΑΠΙ ΡοΥΡΙσορδηΐ, 56 Πη1ἃ- 
γἰἀἃ5. Υἱγσᾶβ.: οἱ Πἰ ἢ ΦΌΟ(ΙΙΘ 5ΘΟΓΒΈΠῚ 5[α 6} ΠΙΠΓ. Οα! ἀᾶπη δαΐθπι ἀαρδηί 
ὙΡρᾶ5. 51:ιὰἃ8 56 ΠΥ ἀὰ58 οἱ 5055} 85 Παροηίθα; οἱ ἢ ΒΘΟΤΙΒΊΙΠῚ βίαι π6- 

Ῥδηίΐαν., ΑΙ ῬΟΥΓΙΒΘΡΔΠΙ ΥἹΓσὰ5. 5185 ΥἹΓΙΔ65 Β0ΙΒΒΕΓ 85 ΠΔΡΘηΐ65, οἱ Πὶ 
βοργοραθαηίαγ. ἢ ΑἸ] Υἱγρὰϑ 5.185 Αἰ Γοθαπΐ, ἀαᾶγαμη Αἰ πη} ἃ ΡᾶΓ5 ἃγιἃ. 
ογδί, ἀἰπη ἀϊὰ νθρῸ Ὑἱ γι α15; δἱ εἰ ΘΘΟΓΒΙμῊ βίαι πο θαπίαγ. ΑἸΠ ὙἹΓρα 5, δι1ἃ5. 
ΔΙΟ ΘΙ δηΐ, αλλ ἄπᾷθ ρᾶγίοα νἱγ 46 5᾽ ογδηΐ, (θυ ὰ νθγὸ ἁγία: οἱ δὶ 
ΒΘΟΡΒΊΠ.. βίδα θη. ΑΠΠ νἱρρὰβ βιὰ. ἁθΡ θᾶηΐ, Φαλγιη ἀπᾶθ ρᾶΓί65 
δγδηΐ αγίἄδθ, ἰογίϊα υογῸ νἱρι αἰ : οἱ ἢ 5θογβιμη βίαι πο θαπίαν, Οαϊἄδηι 
ΡονΙο"δηι Ὁ ὙΓΡᾺΝ 5118ἃ5 Δα] ΠῚ ἃγΙἀὰ5, ΘΧΙΘῚ 55] ΠΏ. ΘΗ ΠῚ ΓΙ 
Γαΐ [ἢ ὙἱΓρῚ5 ΘΟΓΙΠῚ, ἰᾧ δῖ, ᾿ρ51.}}} ΟΔΟΌΙΠ6Π, 50 55} 85. Υ6ΤῸ ΠΑΡΘΡδηΐ : οἱ 
ΠῚ 5ΘΟΓΒΊΙΏ. βἰαιμοθαπίατ. ΔΠοταμπι ἁιιΐ6 Π} ἴῃ ΥἹΡΡῚΒ. δαί σαι οΓαΐ νἰτία6, 

19) ηιοὶς δα! γαΐ., ὈῚ ἴῃ ἤπο ἰ66. 5) δἱοιιί απἰο υἱάογαηι. ("ὺ ποηϊῖηθ 
γοροήϊί. (ϑυ!ηοίαίπμι ) ηνγαναν αΐ., οὐἶπ8 ΟΓΔΘ 

511. 11. 1) διε ο Υ1111 ἴῃ γαϊ. ἴδῃ. 560. δΔιάβου ρϑβὶ: ηιαχίηιθ Ὁ. ἩΟΉΝΉ6. 
2) [απφοηίοην αΐ., αὶ τὐηῦτα Ῥ. πηϊ- ς 

ὑγαηι. ὅϑ411χ πᾶθὸὺ τηᾶρηὰ Ενδησο μὴ ΡΟ- 6) οί Οχοπ. Ραϊ., ἰοία ΕΔ}, 8ι. εἰ 
: ; : Οοἱ,, Ἰίδιη Υγαί. 

ῬῸΠ15. ΤΟΥΤῚ ΟΥ̓ 5. ἀπ ππ Ποἰαἴπτη {ἰρπγαΐ, 
9) διωία ἡϊαην βαἰΐοοηι γαϊ. 1) πιρίλι5 Ναί... Ιάθηὴ ρον ογαΐ Ῥ. 
4) θορϑὶ ηιάσπα ἴῃ γαΐί.. 5ηθι πο. (6 

ρα Ῥ- αὖ ἰώ, ἴὰπ| ΤορΟ 1 αι ῬΓΪΠΊΟ 
ἰἀπηθη ἰΟΟΟ ΘΧριποίμμη, ΤηῸΧχ βαἰϊοὶς οἷλι 

οαίφιας αὐ υοἱίὶ οὐ ὴαἰο58. ΟΝ ΉΠΙΠΙ5 ἃπ- 
θη 116 τηδρηῆοι5. οἱ Βοπα5 ΜΊΟΠ 6] 651 
ἰηἴτα ο. 8. δ᾽ πη]Π|6} ῬαΪδ6. ΡΌΡαΪΟ ΡοΥ- 
Τὶ σι πίμν ἴῃ ΠΡ τὸ ΙΥ̓ Εβάν. 2, 45. Ὀϊβιυ- 
ναί ΥἹΓΘΑΤΊΙ 51Π681ΠΠ{{πὸ [λοία δὰ Ἐνδη- 
6] απ δἰ μβῈ}}5. ἀπηι ποίη ΡΘΒΡΊΟΪ,, 

φολγοωῖι. 

8) Πὰ ΠΡ. Ρα]. γαΐ., γοροξοῖ (οί. 
{πὶ δηίθ αν ἐδ: σορΡαΪα δὲ βαθίπθ οχ- 
ΟἸπιβὰ ῖι φιιίδαιις βία χιιο αὐοορογαΐ γαΐ., 
ἸΟΧ υἱγηαηιᾳιιθ Ρ. υἱγραξαιο. Ἐχ δοάθπι 
οἱ Ἐὰν». 8:1. 4οαϊ αοροὶρογοί Ρ. (οἱ. αεο6- 
ῬΡοτγαί. 

9) δηΐηι ὃπι, Ὑαί, 
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πη τηᾶη 015, {πᾶ6 ργαθοθρὶ 0], δι] 1, οἱ ἃσα ΡΟΘη ΘΗ ΙΔ πη. [Δ Π}. “ῬῈΓΔΠῚ 
ἃ ἢγπιδπι, οἱ ΟΠη6' ἱποομηηοάπμη ἃ ἰ6 τοοθάοί; οἱ ἃ} ὉπΠίνΓβ5, 68]- 
ΘΠ Ωπ6 ἴῃ Πὶβ τηὰπἀα(15. πιθὶβ ἁ] ] αν ορηΐ,7 ΟΠΠΠΪ5. γοχαίο τγϑοϑαθί. 

ΒΙΜΙΠΙΤΌΡΟ ΟΟΤΑΥΑ. 

(ΒΕ) Οβίθηαις τὰ] Γ ΌΓΘΙῚ. 58] 1 Οθτὴ ἰθρσοηΐθη) ΟΔΠΊΡῸ5 ἃ ΠΙΟΠΐ6 5, 51} 
Οὐ 5. ΘΠ ΓΤ ΥΘΠΘΓΙηΐ ΟἸΠ65 γοοᾶΐ! ἴῃ ΠΟΙΉΪΠ6 ΠοΙηΪη. Εἰ 6066 
ὨΠΠ 5. Πποποβίτς. γα] θά πι6. 51} 1Π|15 οαράαθθαΐὶ [166 ᾿ηᾶρηὰ (6 ΘΔ 61 5810 6 
ΤΆΙη05, ΡΟΡΌΠ ΖΘ. 111, 41 5110 τπη]}} Γᾶ 6᾽115 νΘΠΘΥηΐ, ΘΧΙοτᾶ5. Ὑ]ΡΡΙΪ ἃ 5 
γοίαί οὐ 4] 65 δοοὶρίθ θη. (ππὶ ΟἸἼΠῸ5 ΥἱΓρᾶ5. Δοσορίββθηΐ, ἀδροβαϊί 
[αἸσθπ, οἱ ἰρ8586 ἄγθοῦ ἱπίασγα ρϑυηδηβιῖ., 5ιοαΐ θᾶηῦ ἃηΐθ ν᾽ άθῦδηι. θποά 
Ἰρϑιπὶ δάμη ΓΑ ΤΊ ἰη  ΔΠΪΠΙΟ Π|60 νἱάθθγ. Ταπο δἰΐ πὴϊπὶ ράβίοῦ : ἄβθβὶπθ 
1ΠΙΡΑΤῚ, 40 ΓΡῸΡ πᾶθο ἰοΐ ΓΆΠη15 ἀθοῖβὶ5. ἰηἴθοτα ῬΘΡΙΠΔη5611. Ἐχρθοοία 
ἰϑιίαν, οὐ. σα. ππινουβὰ ν᾽ άθυ 5, ὑππὺ ἀοη] 5 γα ΙΓ ΕΠ0Ὶ, ἀα] 4 5ισηιῆοοί, 
Ναπηίϊι5. ἀπίθηη 116, 4 ΡΟΡαΪΟ ρογΓοχογαΐ υἱγϑῦδ5, ΤΓΒ115 65. Δ) ἰδ Γ6ΡΟ- 
βοοθαῖ, Οπο᾽ 4υἰβαθ 060 ἃοοθρογαΐ, δοθη νοοαρ δία, νυ σαι π6 το ἀθθὈαΐ. 
Ουαβοιηάαθ δαΐθιη υἱγσαβ᾽ ΔοοΙρ οἰ ναΐ, σΟηΒΙ ἀογαμθαΐ 685. Α α(αἰθυΒάΔη) 
ΘΠ ἃοορίοθαΐὶ ἃγιἀα5, δὲ νϑ]αι, ἃ {ἰπ6ὰ ρα 485, οἵ τα} 6). 1105 586ρᾶ- 
γασὶ. ΑΔ φαυϊθυβάδηι οιπδηοὶρ οθαΐ γι ἀδ5 αα! θη, 564 πΠ0η νοχαίδϑ ἃ {1π688 ; 
05 4π0 48 5ΘΟΥΒη βίαια! τὰ θοῦ :. ΕΓ 41} ρουγθοῦδηΐ ΡΒΘΙἀοΟΔΙ 485, 
οἵ Ιρ8ὶ βϑραγαίϊμη ροπο δηΐαν ; 411] οἰ 5 ΠΑΡ ἀἃ5. 50 55 ΓΆ5 616. Πᾶ6η- 
65, οἵ ἰρ51 βθοῦϑιπι βία θη. ΑἸΠ ΡΟΥΓΙροθαπὶ ΥὙἹΡσὰ5. 51185. ΥὙἹΡ 685. 
50 ββγαβ. ΠΑΡ ηΐ65, οἵ ΠῚ βορυδραθδηίιγ. Ουϊάδηι γ67Ὸ ΡΟΡΓΙσΘθδηΐ νἱρρὰϑ 
5185, ΠαδΡιη ἄπο ρᾶγίθ5 υἱγι 65. ογαηΐ οἱ (ογίϊα ἃν 4; ΠῚ 4ποαπ6 ἀ8- 
Ῥοποραηΐαρ. ΑἸ ΡῥοΥΓΙσ θη Ὑἱγρὰβ δᾶ θ80]0 ΤΠΏΪ]Πι18 ἰοἰὰθ ΥὙἹΡ 468, 
οχίριααμπη ἃαΐθ πη ἰπ 5.ΠΠΠΊ ΠῚ ἃν ἀδ5; οἱ ἰ5[1 5ϑραγδηίαγ. ΑΠΠ δαΐθπι δι - 
(ὐ]ουιη Υἱγραβ διιᾶ5, δίοαΐ δοοθρογαηΐ ἃ}0 Δη5610. Εἴ ΠΟ τηλχὶπηὰ Ρ 815 

10) οἱ ἀδοϑί ἴῃ γαΐ. [π ο. 0. ἀϊοιη!Γ 
6556. ,ἰγαηβίπισαθ οἱ δοοίθϑίαθ ὈΓΟΠ ΠΟ Γ68, 
(αὶ πίον το άθα 8πὰ ἀθ]Ἰοΐα ποία 15 
γα. ΠοΙηϊπιΠῚ ἰηβθοίαί, ἡ ΟηΘη, Οἷτι5 
ποῃαυθγιηξ, χιιοα 5:06 1 605 6Υαἱ Ἰπυοοαίιηι." 

11) ποῦ οἵη. γαΐ. Τηΐ6ΠΠσ 6. ῬΓΙΟΡΙΡιΙ5 
ΒΙΠΉ1165. (6. θ0.}: «Πο] δη]η ογδηΐ, οἱ 40- 
οἰ πὰ. Ρτᾶγαβ ᾿πἰπ! ηΐ, οἱ Ρογυ τ οσπηΐ 
Β6ΙΥΟ5. 61." 

12) μὲ αὶ. .ΗΙ ἀπ}}} σαηὶ (ὁ. 17.}; 
Ὧδ6Ο ΘΠΪΠῚ ΥἹΥΙ βαηΐ, π6 0 ΠΊΟΤία].ἡ 

13) μὲὲ γαῖ. «ΠᾺΡ 1} σαπί οἱ τηδ] θα 1οἱ" 
ΒΘοσηππὶ ὁ. 7. 

14) Υ0}. Αἰδὲ ρογγίφοθαηί ---- ξοηγοηα- 
δαηίμ" ᾿μϑοτι! οχ (οάϊοο Ρᾳ]. Ἀθοίθ ἰδ ΠῚ 
γγακίαβ ἢ. 1. ναυ!ρσαΐδθ ΤΘΟΘΠΒΊ ΟΠ 511η1}18ἃ 
ΘΧοΙ ἀἴ5586. οοηίθοῖΐ, (ππ|ὰ 11, {πὶ γἱγρὰβ δά- 
[γοθαηΐ, υἱγιἀθ5 φαϊ θη, 564 ΒΟ ββ 8 
Ππαθοηΐθα ἰηΐγα ὁ. ὅ οἱ 7 πηθηοτοηΐαγ. ΗΙ 
ἢ 6165 ΒΘΙΉΡΟΥ Ππογιηΐ οἱ θοηϊ, 564. ᾿α- 
Βοπίοθ ἱπίο 86 “αδηηάδιη ἱπυϊ δὴ οἱ 
ΖοΙαη ἀ6 ρυϊποϊραία οἱ αἀἰρσηϊίαίθ' (ὁ, 7.). 

15) μὲ γαϊ. .ΗΙ ϑυπί| ποροι δι! ΟΠ θιι5 
ἱπγο αἴ, πράπ6. ΔΡΡΙ ΟΝ 58ηοί 5. βθοιη- 
ἀππὶ ὁ. 8. 

10) υἱγίά6 αΐ., ἀοἰπ46. 465. οἐ ἢΐ. [ἡ- 
(6]Πσὸ 605 6Χ 6. 8., 4π| 2 ΘΟΙΠΡΙΓΙΡι5 
πιο 415 ἀδργαναῖ ποραυθυιηί, Π᾿ΟΥΠΪ ΠΠΠῊ.“ὅ 

11) "ὶλ γαϊ. 11 ποίδηϊαν, αυΐ (6. 9.) 
Π 6165 φυϊάοπι Τοημὰποραηΐ, 564. ἀν 115 
πἰπηϊπη φαπάθηΐθθ 86 ϑῈΡΟΓθα ἰηΠαί! 
Δἀδιηαθδηΐ οἰ] ΘΟΤΊΙΠ ΟΟΠΒΟΤ 11]. 

18) ρμονγγίφουαί γαϊΐ., ἀοίη ραινι οηνίηι5 
Ῥ- ρακί. ὅππῃ γαΐ. (οἱ. ΤονοοδΥΪ 
ἐρϑιην οαοιηϊθη, Ὁ. Αἰϊοσπ ἐρβα)ηι οαοι- 
θη. Νοχ οἱ ᾿ἰ Ῥ. οἱ μὲ γαῖ. Ἐχ ο. 10. 
1, 4 ρᾶρμηρο ἀρ! αποσαμΐ ΡΓΟΡΙίρου 
ἰπᾶηθ5. γοϊπρίαίο5. οἱ πηϊπιίαβ οορβ 10 η68, 
{πιὰ Ἰηΐἃ 56. ΒΔΡΠΟΡΙηΐ. 

δ) απιϑωϊαυονὶ Βα]. 

δὴ. Υ1Π. 1) τρηῦγα ΡαΙ. 
2) αὐηιίγαης ἡ Ρ. αὐηιγανὶ τη, Ῥ], 
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ΓΟ Φαθπη] γ6γῸ δι] ἀπ; οἱ ἢϊ ΒΘΟΓΒΙΠΙἾ σἰαίπθ θδηίαῦ. ΑΙ γνϑηϊθθαπί 

ΑΙ γθηΐο5. ΥἱΓσὰ5. 5185 516 ΔΟΟΘΡΟΥΔΠΐ ὙΠΠ1Ὰ65, ΠΠΔΧΙΠΏΔηΠ6 ΡᾶΓ5. ΡΟραΠὶ 
Πα β]0 ἀ] νἱγθὰβ ΡΟΡΓΙσΟ θα, οἱ ΠηΔΟΠΙΠῚ 6χ Πἰβ παηΐπι5 116 σδιάϊαπι 
σορίι: οἵ μὶ ΒΘΟΓΒῈΠῚ 5ἰδίμθ "Δ ηΐΓ. ΑἸΠ Αἰ θηΐ υἱγρὰβ βι1ι8ἃ5 ΥὙἹΓ 465, 
οἱ ρῬαπηρίποβ ΠᾶΡΘηΐθ5; οἱ ἢ δ 5ΘΟΥΒΙΠῚ 5ἰδίπθυθδηίαγ, Εἰ 05. Παοάπ6 
πη 5. 116 τηᾶρηᾶ ΟΠ Π]Ϊανἰα 6. ὀχοιρίοθαί. ὅς ΑΠΠῚ ΑΙ το θδηΐ γἱλσὰβ 5185 
ὙΠ 65, 6χ αἸΠΡ5 ΘΧΟΓΘΥΘΓΔΠΙ ΡΑΙΠΡΙΙΪ ΘΑΓΊΠ, 41 ΡδΙρΡ ἢ αἀαοϑάδῃη 
[γιοία5 Δ τ θαηϊ ἢ Οἱ Πυϊιβπιοϊ νἱγρὰβ ΡΟ ρορθαπΐ, ναϊάθ ΒΑΓ 65 
οὐ δηΐ ναί ; 50 οἱ ΠπΠΓΠπΠ|5 Ρ56. 4Ὰ 461} 6Χ 6ἷ5. Τρ η8Π) ἰδ {18 Π| ΡΘΓΟΪ- 
Ρίοθαῖ: Π6Ὸ ΤΏ]Π15 ΡᾶϑίΟΙ 1ΠΠ6 οἰ] 60. 6ὁχ ϑϑάθιη οδιιϑὰ ἢ Ια τὴ οὰρί Ραί, 

(Α) ΠΜ Ταμο παηΐ5 ΠΟΠΉΪΗΙ ΘΟΓΡΟΠᾶ5 ἰπ551{ αἰΐογγί. ΑἸ]αΐδθ βαηί 
δυΐθιηἧ ΘΟΙΌΠδ6 ν ]ΐ 6χ ρα]πηἷβ [Δοίδθ., οἱ ΘΟΓΌΠἃν 605 ΥἹΓΟΒ ΠΕΠΕΪΠ5, 
[η΄ 4ΙΟΙΙΠῚ ΥἹΡΟῚΒ. ῬΔΙΏΡΙΠΟ5. Ἰηνθηθγδΐ οἱ ἱγιοίιμη ; οἱ Πιβϑιΐ 605 [Γ6 ἰὴ 
ταργίπη. δ6ἀ οἱ {Π 05 ὙἱγῸβ. πηϊδὶ ἴῃ {ΠΓΓΙΠῚ, [ἢ ΦΌΟΡΙ Υἱτρὶβ" βίπθ γαοία 
Ἰηγθηθνἂί ῬΔΙΏΡΙΠΟ5, ἀαΐο οἷ5. 5151}0. Νὰ) νϑβίθῃῃ ϑδηάθπὶ ἢαθΘΡαπΐ, [ὦ 
65ί, οαπάϊἀαμη 5ἰοαΐ πἴνθιῃ; οη΄ αι ἰὰθα θᾶΐ ἰρ805 ἰγθ 'ἰπ ἰαγγη. Νδο 
ΤηΪητι5 οἱ δο5, (πἰ τοἀάϊἀογδηΐ νἱγρᾶθ δι185 510 {1 Δοσορογδηϊἤ νἱτῖάθ5, ἀδία 
οἷ5 νοοίθ οδηήιᾶ; οἱ 510 605 ἀἰπ)ϊ δι ΓΘ 1 {πῦΠη. ΗΝ ΘΟΠΒΙΙΠηΔί 5 
αἷΐ δὰ ρᾶβίογθῃι {ΠπΠ|: ,κ60Ὸ νᾶάο; (ἃ ν6]Ὸ Αἰ πηΠ6 ΠῸ5. 1ΠἰΓἃ ΤΠῸΓΟΒ, ἴῃ 
60 ἴοοο, 4ποῦ (υΐϑ4π|6 τηρϑυιϊ Πα (Γ6, οΟηβιἀθΡα 5. ῬΓΙΒ. ΥἱΡΟῚ5. ΘΟΓΈΙΠΙ 
ἀΠΠρΘηΐο ; ἰΔΠ6Π, Π6. {π|5 (6 [4}|ΐ, σοηϑιάθγα. δά οἱ 51 4115 6. ργδδ- 
ἰογιογῖΐ, ᾿π4αϊ, οσῸ 605. ΒΠΡΟΙ ἅλμη" ρΓΟΡΑΡΟ.. Ηἰ5 δά ρᾶβίογθῃι ἀϊοιῖς 
Γθοθϑϑιί. Ροβίαψιδμπη [116 ἀϊβοθβϑδγαΐ, αἷΐ ΜΠ] ρᾶβϑίοῦ : «ἀοοὶρίδιημι5 ἃ} 
ΟἸΠΠἰθιι5. Ὑἱγρὰβ, οί ρ]δηΐθιηιβ 15, δἱ ροββίπί γθυϊγθβοθγθῖ.,. ὨΐοῸ εἰ: 
ἀοιηίηθ, ἰβίδθ, 4086 βαηΐ γί ἄδθ υἱγσᾶθ, {10 πηο0 ροβϑαηΐ Γον Γοβοθγοῦ ἐ“ 
ΑΙΓ πῆμ: (ΓΟ. ἰδία β8|1χ οϑί, δἱὅ ΞθΊΡΘΡ ἃιηδί νυἱΐδπη. δ᾽ ρδηίαίδθ 
ΘΓΡῸ [ποῦὶηΐ μὯ6 υἱῦρᾶᾷθ, ΧΙ ΟῚ ΠΊ416. ΠΙΠΊΟΓΙ5. ΔΟΟΘΡΘΡΙηΐ, Ρ] ΓΙ ΠΠὰ86. 6Χ 
οἷβ ΤΟΥ βοΘη ἧς), ΤΟΠρΡία 0. δηΐπ), οἵ βΠἘιπἀᾶη) 615 ΔΩαδπ; δἱ 851 4υα᾽ 
ΘΔΡῸΠῚ ΡοΟίαΘΓΙζ γίνου, σγαία! 00} οἱ; Ζυ051 Π0Π, ΟΟΡίΘ ΠῸῚ νι 60" ΘΡῸ 
ΠΘΡΊΙσΘη5. [υ͵556.. [π551} ἀοίπάθ τηοὐ ἢ νοσᾶγο 605. Εἰ βἰοαΐ βἰθίθγιῃι 
Ζυϊσ 416. ΘΟΓΕΠῚ, νηΐ ΟΥΑΪΠ8. 5110, ΥἱΓσΆΒ 16. 5ι1ἃ5 ἰγδ θυ ηἶἧ ; (πὰς 
δοοορίας 16 5]ησιίαβ ρῥ]δηΐαν!: οΥἀἰηἢ}}115. 5115. ΕΓ ροβίᾳαδηι ρῥ]αηίαββοὶ 
ΟΙΠΠ65, ΔΠΙΔΠῚ ΤΠ 8πΔ| 5 ΡΟ 6 1} 115, ἴα πὶ ἰΘρ γθη α ἃ} ἃ4πᾶ, Π6- 
{16 ἃ}) Θἃ δχϑβίαγθηϊ. ἢρθιηθ, οὐ ἸΓΓΙσϑϑοί 185, αἰΐ ΠΏ]: ΘδΙη115, οἱ 
Ροβι᾽ ἢ ρᾶμοοβ. αἰ65 ΓΘΥυ ΘΓ Δ Π}1}, οἱ νἱβί θη Θὰ5. Οἱ οὔθανὶξ θηΐπὶ Πᾶπο 
ΔΥΠΟΓΘΠῚ, ΥἱΥΘΡΘ. ν]Γ ΟἸΏΠΘ5 6085, (π| ὁΧχ δᾶ δοοθρουιη ἡ νἱγσὰβ. ΕρῸ 

19) δὶ Ῥ. πὶ βθούϑιηι αι. ἴὰ ὁ. 10. ῥμοίιθι Ῥ. φιοϑέαηι [γοίι8. αὐξενοθαηί 
᾿ϊ, αὶ γα! ἀοσπηΐ ααϊάοη ἢ 60, ἴῃ 866- 
ἸΘΡῚθτ15. ὙΟΓῸ ΘΟΏΥΘΙΒαΙ 58ηΐ. 

20.) Διιϊιδηιοιὶ υἱνᾳ. ρογτίφοναηι. Μα- 
γηῖιην ὁ ἰδ  αἱ., τὰ οΧ ἡϊϊ Ρ. ἢϊ. Π| Ἰπ 16 }Π|6ὰπ- 
παν, (π (ὁ. 9.) πηοά θϑι] 5πηΐ αἴθ ᾿π5ι1, 
δἰ 4πὶ γαϊὰθ ριγα πηθηΐ υἰχθιιηΐ, οἵ οαι- 
βιοαϊουιηΐ τηὰπηάαία Π) οἱ. 

21) Μιὶϊ γαι. 1 διηΐ, φαὶ (ὁ. 9.) νοχὰ- 
ἰἰοπ6 πὶ Βαβι πο ηΐ ῬΓΟΡΊΟΙ ἰΘΘ 6]. ΠῸῚ 

ΟΡ Θγαηΐ δαίοιη ΠΟΘ ἢ 561 πθὸ ἀθπορὰ- 
γοσπηΐ βδηοίδηῃ [69 61. 

22) πιαφηα ἡψιανίίαίο οαρίοϑαί γί. 
29) αβογοναηι φιο(αηιηιοάμηι φιιοηἰαηι 

γαΐ., αὶ ΡουοΙ  υἱγογὴι δοληι. (μὲ ἢμπι- 
ἐπι 510 ἷ, ΤΩΟΧ ἰΓΔΠΒΡ ΟὨΪΐ ἐρ86 πιηἔϊιι5. [ΠῚ 
ὁ ἐρδὶβ Ὁ. 6 δῖ5. 

(ἀρ. Π.- 1) δηπῖηι ἀρβααθ εογοόπαθ Ὑαί.. 
ἀοίη υἱγοὸ8 αιογιηι ἰὴ. υἱν δ Ῥαηιρ "ΟΥ̓ 
ἐπυοηογαΐ [οἴ αιηι. Τὰ ΤΥ] ΘΟΓΟΠδΙΙ Τηδη- 
ἀδηίαν, 4αϊ απ “ἴθ ] 0 ̓ποίδιϊ ᾿οσὶ 5ὰ- 
{ἰ5]Γ Θοουπηΐ, τπὖ Δρράγοί οχ ο, ὃ. 

2) φιιογαηι ἰὴ υἱγῃ δ ἀ ΒΖ 6. δἶπο ἤγμοίι 
γαΐ., ὉΠῚ ἀθοβί οἷξ. 

9) φιιῖδιις γαΐ., 5'πθ. 564. ἐρ505. 
4) δἰομί οἱ αὐορορογαὶ αϊ.. ὉΠῚ 50} 

Πηθπὶ ΟΠ]. 176. 
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ΡΟΡΌΪ ἰδοῖϊξ ; ὁχ 4αΐθὰ5. τπηᾶσπαπι ραιάϊιπ 1116 πιιηι5 ἀσοθρίί, οἱ ἰρ505 
Βθρᾶγαί πῇ βία! ϊς. ΑΠΠ 4 π6 δάΐα!οραηὶ νἱγρὰβ υἱγ 465 ρᾶιηρῖπο5 μα ηΐ68 : 
δὲ Πὶ βθρᾶγαῖϊπι ρΟϑ{ἰ ϑιιηΐ, οἱ ἴπ μῖ5 {16 δῆροὶις5 σαιάθθαί. ΑἸΠ δἰ ΠῚ 
Δάΐογοθαπὶ Υἱγσὰβ βιὰ. νἱγι 65. θα ρΙποβϑα6 Πᾶροηΐο5 (αΐι6 ρᾶπηρίπὶ 
[γα ἴθι απ Ἀπ| [Ὁ ΓΘ θᾶηϊ. Ιρϑἱ] 61 νᾶ] 46 ΠΙ]ΔΓ685 δγᾶηΐ, οἱ πη Π|9 
'μ8586. ᾿ῃηᾶρηδπ) ἰδοι{ἰὰπΔὶ 46 ἰμ815 ΠΡ 6 θα  ; ἰρ86 Ζυοάιθ ρῥᾶβίον. οχ {118 
ἩΠαγὶς ογαΐ, 

(8) 11. Ταης παηίϊι5 Ποιηϊηὶ ΘΟΓΟΠᾶ5. ἰπ55ι} [Δ ουν.] Οὐδὲ οαπη 
]]αῖλθ δϑϑϑηΐ νϑαΐ οχ Ῥ8] 115 δοΐδθ, ΘΟΓΟΠ ἃν 608, ΠΟΤῚ Υἱγρὰβ. ὙἱΓ 465 
ῬΑΙΏΡΙΠΟ8 οἱ γαοίι5 ΠᾺΡ ΟΡ δηΐ, οἱ 605 [ἢ [ὈΓΓῚ ἰπ851} ἴθ. ϑδοᾶ [61] 
605 ἰδὲ 1551} 1186, ΦΙΙΟΓΕΠῚ ν]ΓΡὰΒ ΡΔΠΊΡΙΠΟ5 51η6 ἰγποία. Πα θοηΐο5 ἰηγθηθγδῖ, 
ἀἃῖ0 6δἷ8. 5161}0. Νὰᾷμπῃη νϑϑβίθιη οδηθί πη ΟΠΠ65 ΠΑΡΘΡδηΐ 5ἰοαΐὶ πἰχ Ἠϊ, 
05. ἴῃ ἱπγΡΙ ἡ ΠΗ 6 θᾶ1. Εοὸ5. 4αοαιιθ ἴῃ Θᾶηάθμι ἰαγγὶ πη" τηϊϑὶῖ, ααὶ 
188 Υἱγρὰβ γϑάάθθαηΐ «8165 δοοορογαηΐ, ἀδι5 οἷβ 5ι9}}}}5 οἱ ψββίβιῃ 
οδη ἀλη. ΙΒ ΘΟΠΒΙΠΏΙηΔΙΪ5. ἃἰΐ δά {ΠπΠ| Ραβίογθιη: δ9Ὸ 60; ίι οἰ͵ἃ 
ἰδίοϑ αἰ πη] 6 Γ6 1} ΠΏΠΓΠ, ἴῃ 00 4αἰβ4αθ. τηϑγαϊ! Πᾶν ὶ,, οοπβίἀογαί 
ἀΠΘΘΠΙΘ ΘΡΙ5. ὙἹΓΟῚ5. ΘΟΓΌΠῚ ; 564.Ἅῳ νἱάθ, π6 415 18 [4}1ὰ[. δ᾽ 4υ β΄ ἰδηηθη 
ἰ6 ῬΓΔΘίΘΓΙΘΓΙ, ΘρῸ {Π|05 5ι1ρΓὰ ]ἅγ6 ῬγΟΡᾶθο. Ηἰΐ5 ραβίουι "Ὁ ἀΐοιϊ5 {|. 
ΕΓ οὕτη ΓΘΟΘϑϑιβϑοὶ ΔΉΡ6] 115, 11 Τ]Πΐ 1116 ράΒ[Ο0Γ: ΔΟΟΙρίάπη5. ἃ}0 ΟἸΠΪθι5 
ΥἱΓρὰβ. δἱ ρ] πίθιηιι5. {Π|85, 515 [Ὁγί6 ΔΙ!Ι4πᾶθ οχ ἰρβὶ5 ροίθγιηί γονίν β 6 Γ6. 
Εἰ αἰΐ τ}: ΓΟ μᾶθο 54 |1Χ 68., οἵ βΌπι8. Οἷα 5. 5ΘΙΏΡΘΙ ἃπηδΐ νἱλη. Εἰ 
δὶ Ῥ]απίαΐαθ {6 ΥἸπΐ ᾿ὰο΄ νἱγρᾶθ, οἱ ν6] πη ῃἰμι πὶ ΠΟ ΘΠ ΔΟΟΘΡΟΙΙΗΐ, 
ΡΙαΓΙμμᾶ6. 6Χ {}Π|5. ὑθνινθβοθηΐ. ἰ)οϊη 6. ἰθιηρίαθο οἱ βϑΠἘ]πά8πι 65. ΠῚ ; 
οἱ 8ὶ 4πἃ βᾶγαπιῦ" νἰνοῦθ ρΡοίοΥ[, ργαί αι] θοὸν {ΠΠ|1; «αοάβὶ ποη νἰχοῦἑ, ΠΟῚ 
6ΡῸ ν᾽ ᾺΘ ΠΟΙ πϑρ]ρθη5. [)6] 46 5511 τπη6 116 ρᾶβίοι 605 γΟΘα 6, δαὶ 
4546. ΘΟΓᾺΠῚ βἰθίογδηί. ΕἸ οἴ γϑηϊββθηΐ Ρ6. ΟΡΑϊηθιη," οἱ νἱγρᾶβ 5:18 
Θ᾽ 6 πη ΡῬβίουὶ ἱρὰ} 1556 η, 116 ἃ 51 Ὶ} 18. Δοσαρίαβ νἹΓρᾶ5 ρ]δηΐαν! ΡΓΟΡΓΙ5 
ΟΥΑΙ ΙθῈ5 ; οὕ ΟΠ ΟἸΏΠ65 Ρ]αηίαββοί, 41 Πη) ΟΟΡΙΟβᾶμη 50{{π41}{ 1115. 510, 
αἰ ἰΘροΓΘηαΡ ἃ δ΄, πρ6 οχίανθηί. ποά οαμ [Θοἰϊδϑοί, ἃ Ώ]Π]: 
ΘΔ Π}118, δἱ ρΡοβί ρϑιιοο8. 65 ΓΟνΘΡ ΔΙΏ11. αἰ Θὰ 5. Υ]ΒΙ ΘΠ] 5, 4α1ἃ 41] οΥΘαν 
Πᾶη0 ΔΙΠΟΓΘΙ, ΟἸΠΠΘ5. 1Π|05, 4 ὃχ οἃ ΓΔΙΠ]05. ΔΟΟΘΡΘΙΙΩΪ,, νίνογθ να]}. 

ὅ) ἦν 40 Ρ. ἦν 60 ἰοθθ, ηιο Ὑαί., 
ἰάθη οοηϑιἀθγαη5 Ὁ. ὁοτ δἰ θ᾽ αἰ, ΠΊῸΧ 
νοῦ. εἰ ροηίον ; [απο ΟἸηἾ5515. ΝαΠΙΟ 
ἰυδάθηίαν αἱ ἀροπάδηι ραπίϊοηίϊαμι.. τ 
ΘΟ] Πρ ταν οχ ὁ. ὃ. 

0) δέέργα αἰίαγο Ῥᾳ]. Οἴν. Ερ. Βαιπᾶ- 
θὈὰ6 ὁ. 1. αὐὐθά6γ70 οὐ ογαθι ἡ ι|5. ΤᾺ 5 
5ταα! ΘΟΟ] Θϑἰδπὶ οἰ Π οἷαί, 

1) οἱ μίανίοηιι8 668 
υ͵δοογο Ὑαΐ. 

8) γουϊυΐδοογ γί. 
9) οἱ 465. ἴῃ γαί. ἨΠΠΔνῖι5. ΡΙοἰανίθη- 

515. δάὲ[ Ῥβδ]η. 186.: [ΡΠ ΟΥΠῚ 58 ]Π1ΟΤ1ΠῚ 
ηδίμγα 6ἃ 658, τπι]ΆὟ ἀγοίδοία [ἰοϑΐ, 51 Ἰη060 
845 Δα] πδηΐαν, υἱγοδοδηΐ: ἀθίη 46 Θχοὶβᾶ 
δίψιθ ἱπ παμηϊάο [ἰχὰἃ, ὑδά!οἶθιι85. 56. ἰρ8ἃ 
ἀφιπογρᾶηί. Ἕν, ΗΪΘΓοηγ. δά Θαπ ἀπΠὶ 
Ιοουμη. ὕοί, 

10) οαἰφιιηῆφιθ ᾿μμλογθην αὐ θρθ,Ή} 
ρ᾽υρίηναθ θα ἢΐξ γθυϊυοϑοθηί δαϊ. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

51 Ροϑ58η} γθυ]1- 

11) 5 φιιαηὶ Ρ. οἱ δὲ ψιιω δαϊ., ἀθίηἀ8 
Θεὰ οἱ ὁογί6 θηο ποῖ, υἱάοθον Ρ. φιιοάϑὶ 
ἤθη. ὁογί6 ποῖ, υἱάοῦον 600. 

12) ηιὸ ἀοίπαιο ἰγᾶη8Ρ. γαί. 
13) υἱγχαβχιο {Ραα]ἀογ!, διια5 Υαί, 
14) οἠιμάι! γαϊ. 
15) 1ἃ τη. 560. δά ΟΥ̓Δ Υαί.., ἴῃ 

(οχία ργῆηιο 5} η οἰ δίμΠ]. 
160) υμἱΐ 608 ΟἸΔ)65 ημΐ ὁ 66 αὐ06- 

Ρογαηί Ναὶ. 

ᾶρ. 1. 1) πω} ΡΔ!]. 
2) ὁαάθην {νγὶ Ῥα!], 
8) ὅπ ἢμμ7Ὸ {πη φιιο ιν 5 Ἠι6} 11 πα γ}6 8]. 
4) φιιά Ῥαὶ. 
5) ραϑβίογί5 ῬαΪ. 
0) οἱ Ρα4ὶ]. 
1) μαθο δὶ. 
8) οολην Ῥα]. 
9) ογάϊηο Ῥαὶ. 
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δυΐθηι ΒΡΟΓῸ, Οὐ 5ηΐ διὰ 5ῈρΘΡαϑὰ6. μὰ6 νἱγσαθ,᾽7 θ᾽ ΓΙ ΠΙὰ5. Υἱ οἰ Γἃ8 
απ] 076 δδρίο.ἡ 

(Α) ΠῚ. Ῥίοο οἷ: θοὸν ἰᾶ86, ἀοιηῖηθ, ἀθιηοηβίγα τη], 41 5ι:; 
να ]46 ΘΠΪΠ) ἸΠΟνΘΟΓ, 4ποἃ ἰοΐ γαπιὶβ ΤΘΟἰβ.5᾽ ἰηίασγα νἱἀθαί" 6586: Π60 
ΟΙΏΏΪΠ0 “υϊοαπᾶπι ἄθ Θἃ τη η15 νἱ ἀθίπ 6556, 480 τηᾶχίπη6 βίαρθο.. οΑὐάϊ,, 
ἴῃ 4]: ΓΟ Γ Πᾶθο ππᾶρηᾶ," {86 ΟΔΙηρ05 ἰθροὶζ ἃ Ἰηθηΐθ5 ἰοἰδιη 116 (6 ΓΓΔΠῚ, 
Ιοχ οδϑί θ 6] ἴῃ ἰοΐαμη ΟΥ̓ ἰουγγαη ἀἄἃἰἃ. Ηδὸὺ δπίθπι ἰοσο ΕἸ 5. Π 6] 
ΡΓδοαάϊοαία5 οϑὲ 1 ΟΠΊΠΙ 115 ΠΗ 115. ΟΥΒῚ5 ἴΟΓΓΔ6. ΡΟΡᾺΪ νΘΓῸ βίδηΐοβ 58} 
ἈΠΊΡΓὰ ἰἰ 5αηΐ, 4αἱ δυάϊογαπί ργᾶθαϊοαί θη 65. οἰμ5, οἱ ογϑάϊάθγαηί. Ναη- 
(15 δαίΐίθιῃ 1}16 τηδσπίποιβ οἱ θοπαβ ΜΙΟΠ 86] 65ι, 4] ΡΟΡαΪ μαϊπ5. Παβοὶ 
Ροιοβίδίομ, οἱ σα θογπαΐ 605. Πίο δηϊηῇ ἴῃ οογάθ θουῦιπὶ, (αἱ ογοάϊἀδγαηί, 
ἰη96 1 Ιοροπι. Ὑγ᾽ϑβίίαί ἰρίια. 605, 4αΐθιι5 ἀθάϊε Ἰορθιῃ," δὶ θᾶπι οἰϑίο- 
ἀϊογαηῖ. Ὑιάδί δαΐθπη. πῃ βου 546. νἱγραμ), οἱ ΘΧ οἷ 1η0}{5 14] }6[Δοἰ8 5. 
1146 Θηΐη νἰγρᾶθ Βοιηϊηὶ ἰὸχ βιηῖ. (οσποβοὶξς ἁπίθιη" ἀδίηθ ΟΠΊΠ68 
605, {Τὶ πῸη 5θιννοηΐ ἰαρθη), 5οῖθη5. 5646) ἘΠῚ ΙΒΟ 5116 ΘΟΓΈΙΩ 
Ὀίοο οἷ: φ4παγο, ἱπᾳαᾶπ), ἀοηηΐπθ, ἅ]105 ἀἰπηϊδὶς ἴῃ ἰυγτίπη, 1105 {Π0Ὶ ποι οὗ 
ΓΘ] ας Ηἰ, 6 ̓ πᾳαϊ, (φαϊοαμᾷαθ 5 ρΟΥΡΓ581 δαηΐ Ιθρθῖη, 4πδιη ἃ 
60 Δοοθρθγαηΐ, ἰῃ πηθὰἃ ΓΘΙΪοΙϊ δαπὶ ροίοβίαίθ, πὶ ΔΙ] 550 Γα ἃσδᾶηΐ ΡΟΘΗΪ- 
1θη πὶ: 4ἱ δαΐθιη σαι ἰβἰθοογαηΐ ἰθοὶ οἵ βϑυνανουηΐ Θ81Π, 510 ΗΠΠπ|5 Ρο- 
ἰοϑίαία. βυηῖ.,. (Οἱ 5σαηΐ ογσο, ἀοιηῖπα,, ἰηπδη), 7 21Π ἱὰΓΓμ. Θηΐ6 5. 60- 
γΟηδί! ἐς. ΑΙΔ 1}: «((αϊοαμααθ [ποία!! οαπὶ ἀἰα 0010 νἱοογαῃηί οαμι,. 5. 1ΠῚ 

διηΐ σογΟΠδιϊ. [ΠΠ|5 δαΐθιη βαηΐ, 4πἰ, αἱ βθυνάγθηΐ ἰθσθιη, ρϑῦρθϑϑὶ δαὶ 
Ἰπ|4ὰἃ. [ΠΠ1 νθῦο, 4ὶ νἱ 65 ὙἱΓραθ ῬΔΙΠΡΙΠΟΒ4Ὸ6. βίη6 ἔγασία ΠΡ Θ ἢ 65 
ἰγδάϊ ἀθυιηΐ, ῬΓΟΡίου ϑαπάίθηι φυϊάθμπι ᾿Θσοιηἷ νθχαίίοπ πη βιιβιϊπππϑγιηΐ, ΠΟῚ 
ΟΒίογιηΐ δαΐθπη πιογίοιῃ ἢ 86 πθὸ ἀμποσάνογαμηί βαποίδῃ. ἰθσθι. ΠῚ 
670, 4π| νἱ 485, δἰοαΐ ἀσοθρογδηΐ, ἰγδαϊἀθγιηΐ, τη άἀθβίὶ βαηΐ δίαιιθ ἐπι}, 
οἱ χυϊ νὰ]ἀ6 ραγὰ τηθηΐα νἰχθγιηΐ, οἱ οαβίοαϊογαμι ᾿ηδηἀαία οὶ. ΒΘ 4πὰ 
πιο πὶ 50 165, πὶ ΟΟΠΒἰ ἀθγᾶνορο {{|Π5᾿7 νἱγσᾶβ, 45 ρῥ]δηίανὶ οἵ γι σαν. 

(ΑΥ 1Υ. Ροβί ρᾶμποοβ νϑυοὐ ἀἴθ5 ΓΘυΘΓβὶ ΒΌΠΏ15; ΘΟ θη π6 ἰ000 60η- 
5641} παηΐϊι5. 116 πηασηϊῇοιιβ,,. οσὸ δαΐθπι δϑβίἰ οἱ. 
οἴηρα ἴα βᾶθᾶηο,ἤ οἱ τηϊηἰβίγα μι] ]." 
δγὰϊ ἰοΐϊαπι οχ 5δδοο.ΐ 

Ταπο αἷΐ 1]: ,51|0- 
ΒΘΌΘΟΙΩΧΙ 16. βᾶρᾶη0 πηπά0, απο 

ὕι. δαίΐθιη. υἱάξ τη6. οἰποίαπι οἱ ρᾶγαΐασῃ {ΠῚ τη]- 
Ὠἰβίγαγ6, αἰΐ: ινοθαῦ νἱγοβ {Π105, {ποτιπὶ νίγρᾶθ μ]δηίαΐαθ βαηΐ, 510 6Π16Π]- 
46 οΥἄϊπ6, δος ρουγθχθγαηΐ {Π|85.ἡ 

11) οἴη, δίηΐ αὐαφιαίο υἱγῃ 6 ̓ιο6 γαὶϊ. 

(δρ. ΠΙ. 1) ριδοϊξὶς Ναϊ., ἀΠὶ υἱάοίι" 
Ρ- υἱάθαίμν, ἀδῖπάθ Θμο ἡοηιῖηο Ρ. 40 
φιαφῖηιο. 

2) Ποὺ αὐϑον ηιαφηα αϊ., ΄αὶ 561. αἱ- 
ιιο Ὁ. αὖ, ἴχπι| ἰθῳ “οὶ 68. ἴπ ἰοίο Οὐδ 
ἰργγαγιίηι ἀαία. Ποὺ αἰΐδηι [62 Πἰλι5 ἀοὶ 
65. γγαθαϊξαίιι8. 

9) δὲ γαΐ., ἀοὶπ ργαοαιοα!ἰοηοηι Ῥ. 
φγαθαϊοαιοη 65. 

4) ΝιμηοῖιιΒ , 116“. αἰΐοηι Ἠϊασηιις οἱ 
ἠοηοϑίιι5 (510) γαΐί, ἨἈοίονι Ποῖ. δα ϑεη- 
Ιοσηὶ ἴῃ Βαυπμηρανίοη, {Π60]. δίγοῖ!. 1. ο.Ψ 
Ρ. 8. ποί. 10. 

Εἰ ἀπιχὶξ τη6 ἴῃ οδιηραπι ;. οἱ νορανὶδ 

5) αμέθηι (6. ΡυΟὐ15. ΒῈΡΡ 5115) δηΐηι 
γαί, 

0) δώῃ ἃ αἰ γαΐ., ἀοίη οὐδέοι ἐονὶηὶ 
Ρ. ομδιοαϊογιηί, οἱ ρουρὶῖ: Κ͵άθηξ αἰιίθηι 
εὐἱιι5 οι 5 ι6 οἷ5 ηνμίας υοφαΐαϑ. 

1) ἰθῳ ὁδὶ μ. θοηιϊηὶ 164: βιιηΐ Ὑαί. 
ἴῃ Ῥὰ]. ἐδηϊιιδοιιίι αι δηΐηι υἷγρα ἰθα οϑὶ 
Ξε: Ενδηρο απ οἰἶνὶ8 ΡΥ δοαϊοαίμπη. 

8) εὐφηοϑοθηϑ Ρ. Οοφηοϑβοῖξ απίθηὶ Ὑαὶ., 
4] οἱ βοϊθηβ Ὁ. βοίθης ϑδϑάθηι. 

9) ποῖος οἵη. Ὑαί. 
10) ΠΙὶ Ναΐ. οἴπθ βαθ 564. ἐπι, τῆοχ 

6Χ ἢ. ἦν ἡιθαηι τοἰϊοίὶ βιριί μοί δίαίοην τε 
αραηπὶ παηιὶϑ 5 οΥὩλ διιογην ρθη Θ᾿ αι. 

11) ἑηφιαηι ἀοηιῖη ἴαν. Ὑαί, 
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ΡΓΟΡίρου πο δρῸ 5Ρ6γῸ, οὑπῃ 5ἰηΐ δάδαιιδίδθ. Π86 Υἱγρᾶθ μαμηΟΓῈ δοσθρίο 
ΡΟΣ 5. ΘΧ δἷβ υἱοί "8. 

(8) ΠΠ1. Ετ ἀϊχὶ {Π| τ τποηῃϑβίγα ταϊμὶ, ἀοιηίπα, ααἰά 5ἰ1 Πᾶθο ἈΡΡΟΓ. 
γα 46 ΘΠ ΠΠΪΓΟΓ, 404 ἰοΐ τὰπιὶς ἀθοῖβὶβ ἰηΐίθσγα νἱἀθίαν 6556. Εἰ ἀϊχιί 
ἸῺ}: ἃ4]1. ΑΥΡΟΙ Πᾶδο Ιηᾶρηᾶ, 4886 ΟΔΙΏΡΟΒ δἰ ΟΙΏΠΘ) (Θ᾽ ΓΘ Πὶ 
ἱερὶ!," Ιοχ δέ Πεὶ ἀδία ἴῃ ἰοΐο οὐθθ ἰδυγάγιιη. 6χ ἁπίθηι ΠΙΪὰ5 Βοὶ 
οϑῇ ῬγΔΘαΙ δ αΓ5. ἴῃ ἘΠΙΝΘΥΒῚ5 {1} 15 ΟΥΡΪ5. ἰθυγᾶθ. ῬΟΡΌΪι5 γ6ΓῸ βίδηςβ 
51} ἘΠῚ Τὰ ἰδ δἰ δ1ηΐ, 41 διάϊθγαηΐ ργδθή αἰ Ομ ΘΠ οἰιβ οἱ ογθάϊά6- 
γιαηΐ. Ναυπίι5. δυΐθπὶ 1Π|6 ᾿ηᾶρηι5. οἱ Πποπθϑβίιβ ΜΊΟΠ86], {πὶ ρορα] παΐὰ5 
᾿ᾶθ6ΐ ροίθϑβίδίθῃη, βα θθυπᾶί4ι18. 605. 16 ἴῃ ΡΥΔΘΟΟΓΑἰΪ5. ΘΟΡΓᾺἢ], 4] ΟΓ6- 
ἀϊάδγμηΐ, ᾿μβ νι" ΙΘσθιι, νἱβι αι. 605, 4αἰθι5 ἀθάϊι Ιοσθπὶ, Ὧῃ οαβίο- 
ἀἰθυῖη! οἂιη. [Πηἰπἰϑοι 5416 Θηΐπὶ ἱρὰ ἰθχ οϑί. ὙἱᾺ65 ΘΓΡῸ ῃηυ]ἃ5 6χ 
ΥΠΡΘῚ5. ᾿πα 165 6586. ἰαοία5, ΟΟΡΠΟΒΟΘΒ4Ι6 6085) 4] ΠῸΠ 5ΘΓΥΔΥ ΘΓ μΐ ἰΘ ΘΙ, 
οἵ υἱάθ 5 ΒΔ] 10 6 τη] 80] 5416 θοῦ, Εἰ αἰχὶ οἱ: 4υᾶγα ἃ] 105 
Αἰπηἰδιῖ, οἵ 1105 ἴῃ πΡΓΙΠῚ Τη]511, ἃ]105. {{0Ὶ ἀϊμηϊδιι ὁ Απάϊ, ἰπαᾳαϊ. θαἱ- 
ΘΌΠ4Ι6 ἰγᾶηβογοϑϑὶ δηΐ ἰθσθη, {πᾶπ] ἃ 60 Δοσθρϑγιηΐ, ἴῃ τηθὰἃ 5πηΐ 
Ροίαβίαϊα ὑϑιϊοί!, αἱ δά 55 Γι} ἃσδηΐ ΡΟΘηἰ Θη 8 η). ὐἰ δαΐθιη ἰδπ 5δ(ϊ5- 
[οοογαπί ᾿Θ οὶ, ΡΟΘΠ ΘΓ 416 5118 Οἰιϑί ἀ!ΘΓηΐ, 511}} ΔΙ [ΘΓ 5 σαπὶ ροίαβἰαία. ἢ 
Εἰ ἀϊχὶ οἱ : ἀοπηῖπθ, {αὶ ϑπὶ ἴπ [ΓΓΘΠῚ Θιηΐ65. ΘΟΓΟΙΔΙΪ ὁ ΑΙ τ]: «α]- 
οαπαᾷαθ ἰποίαι! βαηΐ οὑπὶ ἀϊα 0.010 οἱ νἱοθυηΐ Θαμ., {ΠῚ σαηΐ ΘΟΓΟΙΔΙΪ ; 
1Ιὰ 650 ᾿ἰρβὶ ϑιηΐ, 41 οσυβίοἀϊογαπί ἰασθιη, οἱ ρϑγραββϑὶ διπΐ οπμηϊα. [{Πὶ 
γΘΙῸ, 4] Ὑἱγ 65 ΥἹΓρὰ5. ΡΠΙΡΙ ΠΟΘ 4116 51Πη6. ἔγιοία Πα θαθαηΐ, ΠΗ βαηΐ, {πὶ 
56. ἰγδδίἀθγαηΐ ΡγΓΟΡίοΡ. οαηάθηι ἰθροιη, οἱ νρϑχαί! θη θη δ5ιι5{1Π6η165 ΠΘἢ 
ΡΠΘσανθυηΐ ἰΘρῸ ΠῚ 5111}, 60 ΠΟ 6ΠῚ σιιδίανοιηΐ. Εο5. δυΐθηι), (1105 
νἱ 465. ἰαϊθϑ, 4αδ]ο5 δοσορογαηΐ, γο ἀ 1556, ἢϊ ϑαηΐ τηρ 6511 δία ἐπι, 
{αἱ ναϊάθ ριγὰ τηθηΐθ νἱνθηΐθςα οβίοἀϊογηΐ τηδπάαΐὰ Ποιηΐη!. Π6 τϑ] 4υἱ5 
ἃαΐΘ ΠῚ ΥἹΓΟῚΒ,, ΟΠ ΠΟΠΒΙ ἀΟΡΑνΘΙῸ 1Π|Π85 ΥἹΡΡᾺ5, 4τιἃ5 ΒΡ] Δηΐαν δὲ ΠΓΙσνὶ, 
ἀϊοίαΓα5. 5τπὶ {{|0]. 

(8) 1Υ. δϑγὰμι ροβί ρᾶμποοβ ἀϊ65 ΟΠ ΓΘΥΘΓΒΙ [Ὁ] Β5ΘΙΏ15, ΟΟηΒΘα ΐ 
ρᾶϑίον. ἴσο {ΠΠΠππ|8 παηΐ πιαρηὶ, οἱ δἀάἀβιβίθθδῃη 650 οἱ. Εἰ αἱΐ τ]ῃ]: 
ΡΓδθοίηρο ἴθ βᾶρδηο, οἱ τη ηϊβίγΓᾶ τη]. Οὐ] 4116 ΡΓΔΘΟΙΧΙ558ΠῚ Π]86 5880, 
4αοὰ ἀθ 580οὺ [πθγαΐ [ἀοίιμ,᾽ οἱ 1Π|6 ν᾽ ἀθγοὶ πη ργδθοϊποίιπι οἱ ργδ[ ΠῚ 
αὖ 1ΠῚ τα ΠῚ 5 ΓΆΓΘἢ., δἃἰΐ τη1Π1: νοῦᾶ, ἰη4π||, 105, ΦΙΟΓΙΠῚ νγοδθ ρμἰηΐαίδθ 

56ηΐ, 510 ΟΓἀΐη6, 5ἰοαΐ δηΐθ ρουγοχογδηΐ ΥὙἱγρὰβ ἴῃ Οδηρ0. Εἰ νοῦν] 

4) [ποϊπωὶ ἤιθ βαπαῦο ἡγμμο φι οΥαἱ 
602 8α000 [αοίτι5 αΐ., ἰπ Οὐἶπ5 Π]ΔΓΡ. ἃ 
Π]8η. 560. ἰΘΘΙ αΣ αἱ᾿ 8δα106., 4ποα 5ρθοίδί 

12) Ομϊοιηιψιια οιήη, ἀϊαῦοϊο ποία 
υἱοογ οιήη, γαῖ. 

18) Ηὶ γαΐ., 001 δαάϊίαν οαηὶ δηίθ 
ἰοφθηι. 

14) ργτορίον οαπάθοηι ἰοηοηι φιϊάθηι Υ ΐ., 
ἀοἰπάθ υογοὸ ἰθρθην Ὁ. ατίθην ηϊογίθηι, ἴῃ 
ἤπη6 αὐποραυογηὶ δίαηι ἰΘΘΉϊ. 

15) ΗϊἸὶ γαϊ., ἀδίη ἀὐοορογιηί Ρ. αὐὐ6- 
φογαηΐ. 

10) πιοάοεδίλ ϑβιώνέ ἐμέ οι Ὁ. ηιοπθ8 
δι: αἴφιιο ἐι5[ὶ, οἱ φιῖΐ γαϊ., ἰπ ἤπα ἀοηιηΐ. 

11) οοπδὶἀοταῦο ᾿αβ8 Ῥ. ὁσθη 5, ἀθγαυθγῸ 
ἡΠ1αὰ5 γαῖ. 

(δρ. ἡ. 1) στὙὉδγὸ οπμι. Υαί, 
2) πιαφηιι5 Ὑαί. 
9) ἡποῖπρθ (6 βαπαῦο Ναΐ. ἴῃ Ῥᾳ]. 601- 

ΤΘοίϊα5 βαθαπο., τες ἰπίθο βἰνα ᾿ἰπίθ ΠΏ] 6. 

δ 8αο00. 
5) εἱ απίοην ηι6 υἱαΐέ οἱποίμηι οἱ ρα- 

γοΐμηι δἰδὲ ηνϊηϊδίγαγο. Κοσα τηφιῖί γαΐ., 
{αὶ νοῦ. φιδηιᾳιιθ ΟἸἾ850 ἴῃ Πὴ6 50. 665. 

Θ) οἱ φαἀιαὶ! ἴπ σαηιρο δὲ υοοαυϊί ὙΑί.,, 
1 ἀφηιῖθι5 Ρ. οταϊιΐθιιδ. 

(δρ. Π|. 
ἱππΐαν ἰπ Ραὶ. 

2) ἱδηοὶ Ραὶ. 
8) ἐηβογυΐί Ῥαᾳ!. 
4) ροϊοείαίοηι Ῥα]. ᾿ 

(δρ. 1Υ. 1) Οἰηφιθ ΡΥ. ηι6 βαναίο γιιὶ 

(ροιία5 φιιοά 6) 46 8Ξαθ060 [μοναὶ [αοίτιηι Ῥα], 
Ἔθνος 

1) ὕοοο. εἰ ἀϊαὶ {{Π γ6ρ6- 
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ΟΠΠΠ65, {πὶ οἰϊὰ πη ἘΠΙνΘΥΒῚ ΟΟΠβ ΘΓ ΟΥΑΙ ΠῚ 115. 58. Αἰ ἀθίπάθ δά 
1105: ,φαϊδαιθ. νἱΓσᾶπ) 5ιᾶπ| Θχίγα]αί," οἱ δὰ τη αἴϊογαί.. Εἰ ρυίπηο {γἃ- 
ἀἰϊάογιηΐ, αἱ αὐ ἀὰ5. οἱ ρα 45 Πααθγιηΐ. ΕΓ Φαογαμὐ" ματι ἀλθ οἱ 
«γι ἄδθ τοροῦίδθ βαηΐ ΥὙἱγρᾶθ, 5510 605 5.6 560 8). δἰ μεἰθ ΡΟΓΓΘΧΘ- 
γαΠπὶ|, 4αἰὶ γι ἀὰ5 α4αϊάθιη, 564 ποη ΡαϊΓΙἀὰ5. ΠΡ ΘΓ. ΑἸΪ4αὶ ΘΟΓΡῈΠῚ 
ἰγδάἀιἀθγαπί νἱρὰβ υἱγὶ 465, 4υϊἀλπι γ6γῸ ΓΙ ἀἃ5 δἱ ρυϊΓ 485, νϑ αἱ ἃ {ἰπθὰἃ 
ἰδοῖλ8. Εοβ, 4πὶ νἱτί 465 ἰγαφίἀθγαηΐ, ἰ5511 5ΘΟΥδη βίαγθ; {05} ὙΘΙῸ, 
αἰ «γι ἀὰ5. οἱ ρυΐϊρι ἀὰ5. ἱγδα  ἀθγιηΐ, ΟΠ ΡΓΙΠῊ15 βίγα 5811. Ῥογγθχθγαηὶ 
ἀρίμ 6. 111, «πὶ βοιιίαγ ἀὰ5 Παρπογδηι,, Ὁ οἱ βοίβϑιγᾶβ Παρθηΐθβ ; ΠΗ] 6χ 
1115. νιγιάθβ ῬΟΥΓΘΧΘΡηΐ, Π60 50 5585. Πα Θηΐ65: Δα! ἀὯπη ΨὙΘΓῸ ΥὙἱΓΙ 468, 
Ραιηρίηοβ Παρ θηΐο5. οἱ ἴῃ ρδιηρί ἢ {Ππποίαμη ἢ δἰοαί {Π|, ἀαΐ ἴῃ ἰαγΪπὶ 
ἰνϑγπηί,᾿ ἢ οοτγομαί!. ΑἸ Ρογγοχογαηΐ ἁγι485, οἱ ποὴ ραυϊ ἀὰ5; ἀυϊάδη 
γ61Ὸ, 5ἰοαΐ [ἀϑγδηΐ,᾿ ἢ βϑμἰι  ἀὰ5. οἱ 5 ββι 5 Πα θη 65. [π551{ ἸΠΌΠΉ 6 ΠῚ- 
{6 ΘΟΙῚΠΙ 5Θ6ΟΥΒΏ 5[ᾶγ6, ἃ|105 510 {πθιη4π6 ογάϊηθ,᾽7 4105 5ΘΟΓΒΊΠΗ. 

(Α) ἡ. θεῖπάθ ρογγοχθυαηΐ, 4αὶ Παρθαθγδηΐ νἱριἀδ5. αϊᾷθπι νἱγρᾶ5,᾽ 
564 50 ββϑιιγᾶβ Παρθηΐθβ. ΗἹ" ΟἸΠ65 Υἱγί 65 ἰγδάϊἀθγαηΐ, βαθάαθ ογάϊηθ 
βίθίθγαηί. ἀδαάίαμη ἁπΐοηηἷ οχ Πὶβ ρϑγοθρὶςΐ [16 ρᾶβίου, 40 ΟΙΠΠ685 
ΡΟΙΙία6 δβϑϑϑηΐ, οἱ ἀδροϑαίββθηΐ 50 555 5185. θη 6. ΡΟΥΓΟΧθρηΐ, {{] 
ἀπηϊἀϊαπ νἱγίάθιῃ, οἱ αἰϊπι ἀἰδπὶ αρ ἀᾶπὶ ΠΔΡιιθυ τη :ἢ Φαογ απ ἀᾶπη νογοῦ 
ἰηνθηΐδθ βηΐ ἰοίδθ υἱγϊθ5, ΔΠΠΟΓ ἢ] 56] 1486, ΔΙΙΟΓΙ νἱγ 65. οἱ ρᾶπι- 
Ρἷπος. Ππαθθηΐθ58. ΠῚ οἸηη6 85. Αἰπη 551 διηΐ, ἀπ 54. 546. ἴῃ δα) οΓἀΪΠ θη. 
Ττιαάιάθναι ἀδίμάθ, «αἱ ΠΑΡ αθγιηιἷ ἀπὰθ ρᾶΓ65. ΥἹΓΡΆΓΠΙ ΒΔΓ ΠῚ ΥἹΡὶ- 
ἀ65, ἰθγ 46 ἃΡ Δ η}: Π1}11 6Χ οἷἱβ υἱγ 85. ΡΟΡΓΟΧΘΤηΐ, ΤᾺ} 56] ΓΙ- 
45, οδρθίθυ! Ὑ67Ὸ ἃγἀὰ5 οἱ Π0η ρυ Γ485. ΗἰἸ ΟἸΏΠ65 ἀἰμηΪἶβδὶ βιηΐ [ἢ 5ῈΠΠῚ 
4αΐβᾳαα. οὐάϊποπ).ὅ Ποίηθ ρουγροθᾶηί, 4αἱ Πα ΘΓ πηι ἴῃ Υἱγρὶβ 585 
ἀπὰς ρᾶγίθ5 ἃγ 85, (θυ ἀμ! 46 ρᾶΓίΘἢ] ΥἹΓΙ6 1}; ΠᾺ}1ἰ ἀπο θ᾽" οχ οἷβ 
ΡΟΓΓΘΧΘΡΙΠΐ 56118}1445, Τα δη) γ6ΓῸ ἃγἀὰ5. οἱ ρα 445, Αἰ} ἃ δι. 56 τη - 
ἉΓΙἀἃ5. οἱ 50 55:5 ΠΑ Θηΐ65, Ρᾶοὶ νΘΙῸ υἱγιἀθ5. ΗΙ ἰριῖαν ΟΠηΠ65 ὁ0η- 
ΒΕ ΠΟ Γαΐ ἴῃ 5110 4πἰδααθ ογάϊπο.ἡ Ποϊπάθ ρογγοχθῦιηΐ, 4π| ἰδυίπαπὶ Πᾶ- 
βαδνδηΐ νἱρῖἀ6,᾽ 5 ΤΙ απ νθγὸ ἃσίάπη. Ἠογαμ νἱγσὰθ πιδίου ἡ 6χ ρᾶγία 
Ιηνθηΐδθ ϑαηΐ ν]Ρ 1465, ΓΑΙ 50.105 πᾶ] ΘΗ 65, οἱ [ἢ οἷ5. ΓΑΙ ΠΙ5Ο. 5. [τοί 1 : 
61 ΤΘΙΙΦαὰ6. ΥὙἱγ 465 ἰοίδθ, Εχ [158 ΥἹΓΟῚ5. σαι πὶ γὙϑῃθπηθηίθι" ρΘΓΟΘρὶΐ 
Ραβίου 1Π| 6,75. «αϊα 5'6 ᾿μνθηθγαΐ δᾶ5. Α)ίιθγαηΐ οἱ 1Π| ἴῃ ογάϊπθ5 βιιο5.᾿ 

(Α) ΥΙ. Ροβίαιδη! ἁπίθημ. ΟΠ Υἱρρὰβ ΘΟηβἰἀογαββοί, αἱΐ τῃἱῃὶ: 
νἀἰχογᾶμῃ {{0],} ἀγθογθὰ ἤᾶπο Πρ γ6 νἱΐίδηι. 1465, (πο " πμμ}| ορογαηὶ 

1) Αὐΐ ἀοίνίο 5ιι05 αὐ {]|05 γαί. 
8) φιιῖδαιο βμαηιν υἱγφαηι οί αἰ! Υαί. 
9) ρίας οἱ αὐἰάας οὐάο ἴῃ ΥὙαί. 
10) ψιιο γαΐ., ἘΠΕ γΟΡῸ ΙΠῸΧ υἱῦθαο 

ΘΟ νι. 

11) Αἰϊφιιὶ δον γα ἰ ον ιθν! υἱληας 
αὐἰάας ηὐΐάθηι υὐγὸ μείνας γαϊ. 

12) οβ δαϊί., ἴῃ {πὸ ομν ργἱηϊα[ὶς 
ἐγαάογο ἀιι551|. 

13) πανυον δαὶ. 
ΘΧΟΪ 50. : 

14) οἱ ραηιρὶπὶ γγοιαιηι Υαϊ. 
15) ἑογιηί γαί. 
10) 5ἱοιίϊ βιογιιί Υαΐ, 

ΡΙῸΠ. ἡ δηίο 

17) ψιοφιο διι0 ἀρηιῖιο Ὁ. διι0. φιιθηι- 
χιο ογάϊηο δαί. 

(ἀρ. ΚΝ. 1) φιλὶ μαθοῦαηπέ υἱγϊάο5 φιιῖ- 
θην αὐδηιο υἱγῃας Υαϊ. 

2) Πὶὶ αϊ., πὰοὸχ αἀφηιῖηο Ρ. ογάϊηο. 
9) απίθηι οἵη. γαΐ., ἀδίη φιοὰ οηϊηθ5 

ηνμία ἡ ο5 56! οἱ αἀοροδιιδδοηΐ δίας βοὶδ- 
δι," 8. 

4) Παϑιεονηι γαϊ. 
Ὁ) σὙϑγὸ ποῃ οδί ἴῃ Ὑαί. 
0) Πἰλ οηιθς αἰϊηιὶδεὶ διριξ ἐπι βαιιηι 

φιοφιο αἀηηῖοη γαΐ. 
1) παϑιιογιλ Υ αἵ... α}}} ἀοίη 465. αγί ἀαηι. 
8) αφηιθη Υί. 
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ΟΠΠ65. ΟἿ ΟΠ νΘ 556 ηΐ, οἱ [0015 5115 δίθ ἰβϑϑηΐ, διΐ 1115: ὙΓΡΆ ΠῚ 5081} 
απ πϑ ἀ] 5 π|6 οχίγα!αΐ,, οἵ τ} δαΐογαῖ, ΡΥΙῺΪ ΘΓσὸ [Θγδηΐ,}] 4 γι ἀἂβ 
γ᾽ Γσὰ5. ΡΟΪΓΘΒ46. ἰγδα! ἀθγαπί, Εἰ ᾿π55810 605 56ΟΓΒ ΠῚ βίάγθ, [ΠΠ1 16 ΓΌΠῚ, 
4αὶ ἃγίἀὰς. υἱγρὰβ οἱ ΠῸῚ ραΐγο5 ΠΑΡ Θγηΐ,, ΔΠ4πὶ οχ ἰἰϑάθιη" νἱγί465, 
ΑἸ Ι4αὶ ἃγΙ 45. ΡαΐΓΟβάα6. νϑὶαΐ ἃ ἰἰηθὰ ἰδοία5 ἰγδά!ἀθγιηΐ. ΟἸΠΠ 65 βθραγαί! 
5ηΐ, οἱ 5 πρὶ} δά 510ὶ 5.1} 6} ΡΟΒΙΐ 5πηΐ. ὨρίηἊθ 4111, αἱ νἱγρᾶϑ 
ΒΘ ΠΡ ἀἃ5. 5ΟΙΒΒΌΓΔΒΠΠ6. ΠαΡΘηΐο5. (θη θηΐ, Π}Ὰ]Π}Π1 οχ 11Π15. νυν ἀ65. ἰγδάϊάο- 
ΓᾺΠΐ 5106. 50 5505; 4αϊ ἀλη 6 Γ0Ὸ ν᾽ 65. ΡΔΙΏΡΙΠΟ5 416 ΠΠ)θηΐθ5 οἱ ἴῃ 
Ρδπιρί πδ΄ Γγαοίαπι σαί {ΠῚ ΠΑΡ αθΡαμΐ, 4αὶ ἴῃ ἔαγργ πὶ ἀΡΙΘγαπΐ οΟΓΟΠΑΙΙ ; 
οἱ οχ Πἰβ ἰι5511 δὰ 5101 5:16 πὶ ΡΟ]. Θρίμ!θγιιηί ᾳαοαθ οἱ 11 υἱρρᾶϑ 
515, 4ἱ ραΐΓο5. οἱ ἃγ (5. ΠΑ ΘΓ ηΐ ἢ 4111 ἃΓΙ4ἃ5 60 ῥΡρᾳίΐίγο5; ααϊάδιη 
ΒΘ ΓΙ 45. 50 ΒΒ 5416. ΠΑΡΘηΐΘ5, 80 οἱ δηΐθ ΟὈ᾿α] Θγιιηΐ : οἱ 605 ἰπι551 
δὰ 5101 511η1165 ΡΟηὶ βθραγαίοϑβ. 

(8) Υ. 1ΠΠ δἰϊάπι, 4 νιν! ἀθ 5 5 ΒΒ 546 ΠΑΡ Θηΐ65. Υἱτρᾶβ ΠΔΡι- 
ΘΡΠΐ, ὮΪ ΟΠΊΠ65 Υἱρἄθ5 ἰγδάϊἀθγιηΐ, δὲ ἴῃ ἀσηη6 βοὐ [551] βἰθίογιηϊ: 
σαι 16 6Χχ 65 ΠΑ ]ζππὶ 6εΐ, απο ΟΠΠΠ65 Θϑϑθηΐ τηϊίδίαθ, οἵ 50 55} 5 
ἀδροβυίβϑθηί, [Π1,| πὶ ἀϊπη ἀἰὰ5. νγ 65, αἰ Πη1 4185 ἃ 45. ΠΑΡ Ρδηΐ, 41|0- 
ΤΟΙ 4ἀ8Π| Ὑἱγσᾶθ ἰηνθηΐαθ ϑυηΐ υἱν! 465, ΦΟΟΓΠ ἀδ1η 561 ΔΓ] 486, Δ] ΓΠΠΠΟΤῚΙΠῚ 

ἃγἀ6. ρα ΘΒ 46, ΔΙΙΟΤΏ ΥἱΓ 165 ΡΔΙΠΡΙΠΟΒ46 ΠΑΡΘηΐ65 : οἱ ἰϑίϊ ΟΠΠΠ65 
ΠΪδϑὶ 56πηΐ ὈΠΕῸΒ4ΦΌΪΒ4Ι6 δὰ 51Π| ἃρηθη. [ΠῚ οἰϊαπη, (πὶ ἴῃ ὙἹΡΡῚ5. ἀἃ5 
Ἀγ 5" νἱγί 65, δἱ (θυ π| ἁγ ἀλη ΠΑΡ ΙΘΓἢΐ, Π]Ὰ]Π1 . 6χ Π15. ἰγδάϊ ἀθγαηΐ 
ΥἱΡΙ 65; (αἰ ἀ8Π| νΘΙῸ 5618} 1485; 4111] ΔΓΪ445 ΡαΙΓΘΒΑΘ: οἱ Πὶ ΟΙΏΠΘ65 ἴῃ 
510 στη! 6. ἘΠΠΙΙ5Π]ΠΙ54π6 βἰθίουαηΐ. ΑΙ Ψγ6ΓῸ ΡΟΡΡΙσοδηΐ ΥἹΓΡᾺΝ 5118, 
4υδοῦ ἀπὰβ ρᾶτία5. αὐ ἀὰς. ΠΑΡ Θσιιηΐ, (ΘΓ Γ[[8 1 δαΐθπι ραγίθ πη υἱγίάθη. Εἰ 
ΤΉ} οχ Πα. ἰγδάι ἀθυιιηΐ 5 η]γ 485 : ΔΙ {πὶ ἀρ ἀὰ5 οἱ ῬαΐΓΘ5 ἢ 8161] 561}1- 
Ἁγ ἀἄὰ5 οἱ βοίβϑιιγᾶς ΠΙΠΠηᾶ5 ΠαρΟηΐθ5: 84ΠΠ υἱτάθς (γα! ἀθγαηῖ : οἱ ΠῚ 
ΟΙΏΠ65 5ἰθίθιιηΐ ἴῃ 510 δρΊηϊηΠ6. ἢδιηπάθ 1ΠΠ|, 411 ΥἹΓθὰ5. 5115 ΥὙἹΡΙΔ65 
ΠαΡοθδηΐ, οἱ πη ηἰ πη ΓΙ ἀππ| οἱ 50 5585 ΠΑΡΘηΐθ5: ΘΧχ ΠῚ5. ΔΙ] ΥἹΡῚ- 
ἄἀθ5 ἀοάδγαηί ; 4αἰάδηι) δαΐθη) ΟΧχ δἷβ υἱγ]θ5 ΡΔΠΡΙΠΟΒ 4116 Πᾶρθηΐθ5. 0}}- 
(ἀἱογαπί ; οἵ, αὐ ἴπ551] δ8ηΐ, ἰΘΓαηΐ ἘΠΕΊ ΠΙΒ4ΠΘ ἴῃς 5Ὲ0πΠπῚ| δρτηθη. ἯΙ 
δυΐθιη, Ζαὶΐ ἴῃ Υἱγρὶβ. 5115 ΠλΪΠἰ πη ΠῚ Υἱγ 6 ,ἤἦ ΤΟΙ απ ἃριἀαπη. Βα Γηΐ, 
ΒΟΓΡΌΠΙ Υἱγρᾶθ ΤΠΔΙΟΥΙ 6χ ρᾶγίβ ἱπυθηΐϊδθ διηΐ ΥἹΡΙ 65 ΓΔΠΊΟΒ46 ΠΔΡΘΓΘ 
οἵ ἰῃ Ταη1}15 ἱγαοπη. Εἰ ὁδοίθγ οι νἱγσᾶθ ἰοἴδθ Υυἱγ 465 ᾿ηνθηΐαθ δηΐ: 
ἀθ «υϊθὰβ ρᾶϑίου. 116 Ἰηᾶσηππὶ σα ππη] ΡΘΓΟΘΡΙΓ, ἀπο [4165 ἱπΥΘηΓΙ 
Θϑϑθηΐ:; οἱ ἰδί1 [581 ΘΠ  πππ5 4] 5416 δὶ 51Π1ΠῚ ΔΡΊΠΘΗ. 

(8) ΥἹ. ἀἰπμηαθθ οἸμηηΐππὶ νἱγρὰθ ΘΟΠΒΙ ΘΓ α556ί, ΝΡ ΤΏ1Π]1: ΑἀἸΧΘΓΔΠῚ 

{0}, ἀΓΡΌΟΓΟῚ ἤᾶπς ΔΙΠΊΔΓΘ Υἱΐᾶπ). Ὑ᾽άθ65, ᾿π4α11, {π1ἃ τ} Θροτπί ρ06- 

9) μαϑιογμηί Ναϊ., οχ {πὸ δάϊθοὶ ρα᾽- (δρ. ΥἹ. 1) Οἷν. βαρτὰ ὁ. 2. 
θην ἴανθηίθ ΡΔ!]. 2) φιοπίαηιν Υϑί. 

10) θοθβϑί φιοφιθ ἴῃ Υαί., ἀδίη οηΐηι 
Ρ- αμέθηι. 2) πίβάοηιν Ῥαί. 

11) Ηἰὶ ρίξω! οοτ δε θγην ΟἸΔ.6 5 11) 3) ραπιρῖπος Ῥαϊ]., ἀοῖπ4 6. ἤν ἔ}6. 

840 φιΐίδηιιο αηηιΐ δαί. (Δρ. Υ. 1) 5 Ρᾳ].. Ροϑίπηοάππι ἡμμίαίε. 

12) φιιϊ ηυϊϊηνιηι ναοῦ απ υἱγίάθηι γί. 2) ραγίε Ραὶ. 
18) πιαΐογο Ὑαί. 9) φιιὶ ῬΑ]. μ ΗΣ ἌῺ 

14) Εὰ ιὲβ υἱτοῖδ Ῥογοορὶΐ το] θη 67 4) υἱγίάμηι Ῥα]., αδὶ ἀοίπάθ 5ΟΓΙΡΒΙ 

μὸ ρμαξβίον Υαΐ. ὁ. γα ]ρ. Ἰοςΐ. πιαΐογὶ θῷ ρατίθ Ῥ. ΠιαΊΟΥ 

15) ἦν δία αηηιΐπα γαΐ. Ραγ5. 
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ΡοΘηἰ οπύϊαη), οἵ ἀ556 001) 'βαηΐ βαϊαίθιη..ς. ΟἹάΘ6ο,Ζ ᾿ἰπ{πὰᾶπ|, ,ἀοπηῖηθ.. οἱ 
οοἰδβ,, ἰπααϊί, ΟΠ αίθιη. οἵ οἹθιηθη πη Ποιηΐ ΠἸ ἢ πηᾶρηδιη οἵ ΠΟΠΟΡΔΠ ἃ ΠῚ 
6556, 4π| ἀ6άϊ 5ριγ απ 115, αὶ ἀἰσηὶ ογαηΐ ἀρογο ροθηϊ θη πη. Εἰ 
ἀϊχὶ : (φαᾶγα οὐσῸ, ἀοηηΐηθ, ΠΟ ΟἸΠΠ65 ΘρΘΡηΐ ροθη θη ἀγηἦ ζ΄ ̓ΑΙΓ τ 1: 
ἀαοτγιπη νἱάογαι" ΠοΙηΐηϊι5. ΡΓ5. ΠιΘηΐ6 5. [ὈἰΓὰ5, οἱ βθυν Γ05 οἱ 6χ [5 
ῬΓΔΘΟΟΡ 5, 1Π|5Ὁ σἰθυ ροθμι θη ἅπ|. ΑἹ 4αονὴ ἁβροχὶιἤ ἀοίυμη οἵ 
ΠΘ4 145, οἱ Δηηδάνογ δὰ 56. [}]Δο ἴ6 } ΓΟΝΘΓΒΌΓΟΣ, Ποσαν!ΐ 115 Δα ῬΡΟΘΗΙ- 
6118] ΓΟΟΓΘΒΘΙΠΊ, Π6 ΓΠΓΒΙ5. ΙΘΘῸ ΠῚ Θἰ15 ΠΟΙΆ 5. τη] ϊσογθηΐ ν ΓΡ15.. 
ὈΙ0Ὸ Θ᾽: 9 81Π0 τη] ϊ, ἀοΙη!η6, ἀθιηθηβίγᾶ, {π}15 510 ἰΟσβ. ΘΠ 5416. ΘΟΓΊΙΠΠῚ, 

{αὶ νἱρβὰβ γοἀαϊάογαπί, οἱ βϑάθβ Θουα π᾿ αἱ Δ ἀ1{15 5 οἱ ογοά 5, 1ἰ,ἢ 
{πὶ πὸῃ οἰιδίοαϊἸογηΐ ἰηἰοσηη 564 ἀἰββιρανθσαηΐ 5]! πη, ἀπο δ066- 
ΡΟΓΙηΐ, ἀρση 5 5815 ἰαοί!5 ῬΟΘΗΙΘηςἃιη ἃσδηΐ, οἱ δοοθρίο ἃ [6 5161}0 
Ποιηη0 ἀθηΐ ΠΟΠΟΡΟΠ,, 404 510 5ΡΟΙ 605 Ιη0τ5. ΟἸοΙηθηΐ ἃ 518, οἱ τηϊ- 
56 Υ1 (6, αἰ ΒΡ ΓΙ α5. ΘΟΥΠῚ ΓΌΠΟνΘ5.. Απάϊ," ᾿πα4αϊ: (ΦαΟΓ πὶ νἱγσὰθ οἱἦδ 
ἃγϊἄδο οἱ ριυίγιἄδθ γορογίαθ δαπΐ, οἱ νϑ]ΐ ἃ {ἰπ6ὰ ἰδοίαα: ἢ 5αηΐ [Γᾶ Π5- 
[πρὰθ οἵ ϑεοίθϑίαθ ργοάϊϊουθβ, 4π| ᾿πΐδν γο {πὰ διὰ ἀθ] οἴ ποίαπα!β Ὑ ΘΓ 5 
ΠΟ Ππ1} ἰηβθοίαί!, (ΠΟΠΊΘἢ Οἷι15 ΠΟσανΘΓηΐ, 404 ΒῈΡΟΙ 605 δΓἃΐ ἰηνο- 
οαΐαιη., ΗΙ Ἰρίταγ᾽ ἢ οἴη 65. τηοτίαὶ σαηΐ Π 60, ἀί416 οἰϊὰπ) ΠΘΙΠΪΠΘΙῚ ΘΟΓΕΠῚ 
ν᾽ 465 δρῖ556. ροθηϊίοηςίαπι, ἰδπηθίϑὶ δαάϊουὶηΐ τηδπ δία Ἰηθᾶ, 486 ἴπ 6ἰ5 
ΡΓΟΙΌΠΙ511 ; 410 Πυϊαβιηοϊ ογρὸ ΠΟΙΏΙΠΙθιι5 ἃθαϑὶ νἱίὰ. ἢῚ χαοάαθ, «αὶ 
Ἁγ ἀὰθ. οἱ πῸη Ραϊγιἀὰ5 γα ἀθγαηΐ, πο ργοσα! ἃ})} 11Π|8 πϑγαηΐ ; ΠΟΙ 
ΘηΪΠ) ΘΓΔηΐ, οἱ ἀοοίτ πὰ5. ργᾶναβ ἱπιυ]ογιηΐ, οἱ ρογυθγίογιιηΐ βοῦνοβ [6], ̓ 
ῬΓΔΘΟΙΡΙΙΘ 608, 4 ροοθαββθηΐ, Π6 0 βἰπθηΐοβ 605 δά ροθῃϊ θη 8π| ΓΘά 6, 

5604. ἀΟΟΙΓΙΠΙ5. [αἰι5 ἀοιϊηρηΐθ5. ΠῚ οὐσὸ παροηΐ δὰ 506 πὶ ΓΟΡΤΘΒΒΊΠ ; 
ἁί]ι!6 οἰ πη ΔΕ] 105 ν᾽ ἀθ5 σοῦ μΟΘη θη ἰ8Π|, ΘΧχ 410 6ἷ5. τηδηαϊὰ πηθὰ 
ΡΓΟ 5.1; οἱ δάϊιο ἀροηΐ ροθηϊ θη ἰαπι. Οὐϊοι 116 νΟΓῸ ΠῸΠ Θσθε πὶ 
ΡοΘηἰ το μΙδπι, [ἰἶὅ οἱ μαι θητ πη ρογάϊἀογιηΐ, οἱ ναι σιᾶπὶ ἃτηἰ 6 πί. Αἱ 
[ἶ5,. αι δ ἀρογίμΐ, ΠΠΠΓῚΙΒ. ἰΠΙΡΙ μηδ οΟΟρὶς 6556. 56 465 ΟΡ ; Δα  ἀὰπη 
ὙΘΡῸ οἰϊδιη ἰπὐ ἰαΓΡὰ ἀβοοπάδγαῃηί. ΥὙἹά65 ἰσίταν, ἱπα] 1, ἴῃ ΡΟομ ἐοη αν 
ΡΘΟΟδΗ πὶ ἰΠ 6556. Υ] τη, ΠΟ ἃσθμ [Π} γ6ΓῸ ΡΟΘη ἢ ἴᾶπ τη ΓΘ πὶ ρᾶΓαίδμη. ἡ 

(Α) ὙΠ. 9,06 ιῖ5. νϑγο, «ἱ βθπγ ἀα5. νἱγσὰς ρΟΥΓΟχουιηΐ, οἱ 50ἰ5- 
ΒΡα5. ΠΔΡΙΘΓαΠΐ, ἃπἃϊ. Οποτιπι ἰδηϊ πη οάο βοιηἰαγ 6 ογαπί ΥΠΓΘδ6, 

9) Ῥοηιηὶ 465. ἴπ γαϊ., βαθίηο 16. 
ηιαγηπαηι οἱ ᾿οποβίαηι 6580 ηιιὴὶ ἀο(ϊί 5ρὲ- 
γώ, 8 φιὶ αἰϊσιμι. 

4) ΝΜειηθγπη ΕἸ ἀϊχὶ: φιαῦο 6700, 
ἀοηνῖη6, ποτ ΟἸν6 5 Θηθημη:. ροονἸ οη 1αηι 7 
ΠΟῊ 6ϑὶ ἴπ γαί. 

5) υἱαογὶ! γαῖ. 
6) ἡΠ118. οπι. αι. [πῃ 51. 9, 33. Ιοοἱ- 

ΠΏ5: ΟἸΏΓπ|6 Ὑἱάϊθϑοὶ ᾿λοτηΐϊππιβ ΒΟΉ ΔΠῚ 
δία! 6 ῬῸΓΔΠῚ ΡΘΗ ΘΗ 18 πὶ ΘΟΙΊΠῚ, οἱ 0556 

605 ἴῃ Θἃ ΡῬΘΙῚΠΆΠΟΙΘ,, ἰπιϑδὶ{ ρυϊοσὰ Ρ6ο- 
οδία ΘΟΙΠ (6]6υ]. (ΟΟἰθΙοσ5 δαποίαί: 
ΠΡ θη ΟῚ ΟΧ δ Ἰπγα ππ| [πἰΐ. ἴῃ νοὶ 5 
Ἠφυτηδο ΟΔΥΟΣῚ ἀθθογο Ρ Θ᾽ αρὶ δηϊδιηπτη. Νὸ- 
{α6 11 ἀπ᾽ αι! ποῖ ἢ θ ΡῈ τη ϊῃὶ ν᾽ ἄθη- 
πὰ}. Πθὰ5. 1ΠΠ18 ἀ6 αν Ροοηἰδπἴαυη, ἃ (α]- 
θπ5. ν᾽ αἰ τη 5 ῬΌΓα5. σϑβίθπμη τὶ, ΠΘΠΡῸ 
ΡΟΙ δγαίϊαθ δαχὶ ΠῚ. ΡῸΙ ΒΡ απ αἶνὶ- 
Ὠἶΐπ5. ΘΟΠΟΘΒΒΊΠῚ, πὶ ΤΟ ααϊί Ῥάβίου. 

1) αὐ ηιογιηι γοβροαὶ! γαϊΐ., ἀδῖη σὰ 
86 Γαϊϊαοῖίον γουθνδ05 ποηαυὶί ἰὶς αὐ ραθ- 
ηἱοη αην γ ΘΟ 58. πὸ μα 0 γι} 818. 

8) ἰοοιι5 χιιδιιδαιιθ Θογ αὶ υἱγῇα8 
γοδαϊάογιη!. ϑδοάος θογιηι γαί. 

9) μὲὲ Ναϊ.. τῇηοχ μιοίὶς αρσαπὶ ροηῖ- 
ἰοηίαην, οἱ ηιδὶ ἢ. ΒΊΟΥ 605. 

10) οἱ δάβουρϑι οχ Ὑαί. 
11) Ηϊὶ ναϊ., οὐ ὀχ ΟΡ] οἱ 

ἃηΐῖθ δοοίοδῖαθ, ἰατὴ ἱηπδοοιὶ Ρ. ἐμϑθοίαϊϊ, 
θ᾽ ἀθ πὶ χιοΐ ἦν 05 ογαΐ ἐπυοσαίμηι. (Οἴτ. 
[πο Ὁ. .5ὅ. 

12) ἐφ" ὁπ. γαΐ.. 4αὶ ἰπνθυ ἢ υἱέος 
οοΥηι, ἀοίη ἑαην οἱ δἱ αταϊονλιπΐ πιαπάαΐα 
ηῖθα. αι οἷβ γον ἰδιϊ αὖ οὐμδηιοαϊὶ ἢο- 
ηιϊηὶθιι5. ΕΥΟ (ι παος τία. 

18) ἐναἀιάονιοιί Ῥγορὸ αὖ τἰϊῖς ογαηὶ 
Ποιὰ θηΐην οἱ ἀοοίγῖηας ἐπ ογοϑαηὶ Ῥγαυαβ 
οἱ ρογυογοναιί αοὲ βδουυος αϊ. ϑουϊρβὶ 
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ηἰ οηξίαμ,, οἱ δάβθου! δαηΐ βα]πίοιη. Εἰ ἀἰχὶ : νἱάθο, ἀοιηηθ. {{{ 5οἰδ5, 
᾿η ἀπ, ΒοπΙ θη δίαιια οἰ ἢ ἰἅπ| Τηδοπᾶπὶ ΠΟΙΉηΪ, 4ΟΠἰΔ πη σΓᾶπἀϊς οἱ 
Θ]ογοδα δδί, 41 ἀθά!ΐ ϑριγ τὴ 115, {πὶ ἀϊρηϊ ογδηΐ ἄρογο ΡΟΘΠ ΘΠ 81. 
Οὐδ ΘΡΡῸ, (ἀοἸΏ1η6, ᾿Π τι, ΠΟ ΟἸΉΠ65 Θρογπηΐ ρΡΟΘὨΙΘη 81 ὁ ΟΕΟΓΊΏ, 
ἰηχαϊ!, νάϊ! ΠΘὰ5. ῬαΓὰβ. Ἰηθηΐ6 5 [αἰαγὰ5. οἵ βϑυν γ8. οἱ οχ (οἱἱβ ῃγδ6- 
ΟΟΡ 5. 5815, ἸΡ515. {ὉἸ}θα1 ροΘη θη π. ΑἸΙΟΒ ΘΠ 1ΠπΔ ΔηΪπδάνογ " [4}| οἱ 6 Ὁ 
δ 56 ΤΟΥΘΓΒΙΙΠῸΒ, οἱ Ἰηίογαϊχις {ΠΠ|5 Πρ βϑιπη ΡΟΘηἰ θη 86, Π6. ΓᾺΡΒΊΠΩ 
ἰθρθῃὶ οἷ ἴῃ [απΓῸ 56 οι] 0 ποίαηα 8 τη] ἀοογοηΐ γοΡ} 5. Εἰ ἀἰϊχὶ οἱ: 
ἀθιμοηβίγα ΠΌΠῸ ΠΙΪΠΪ, ἀθμηΐπθ., 4165 5 ΠΡῚ}]} θοῦ, αἱ νἱσρας τοαάϊ- 
ἀθγιπί, 5 οἱ 4πὰ6 ΘΟΡαΠῚ {ΠΠ{845, ἃπΐ {πὰ 6 ΘΟΡΙη, 4 π0η οαβίοάϊίογαηί 
5 ΘΊΠππὶ ἰπίοσραπι, ἀπο Δοοορθγιηῖ, 56 πο [}] ἀϊβδίρανογαμὶ ἰὰ, αἱ ἀρη 5 
51|5 ἴαοί5 Δοοορίο ἃ (6 5’ ρ!!}!] 0 ἀρδηΐ ρΡοθηιϊΘηςδη), οἱ ἀθηΐ Ποπηηο Ποηο- 
ΓΘΠ), πὶ ΠῚ 605 ΟἰἸΘΙΠΘΠ[ἃ 51ἃ ΠΠΟΐ15 τηϊ511 (6, τὖ ΒΡΙΓΙ ΠῚ ΘΟΓΙΠῚ ΓΘΠΟ- 
νᾶγοί. Εἰ ἀἰχιῦ πΏ1Π1: ἃπάϊ, ᾿παπ|[. Οπαογμι νἱγρὰθ ἅγιά ρα ΓΘ 5416 οἱ 
ὙΘ]Ὰ1) ἃ {ἰπθὰ ἰδοίδθ. ΓΟΡΟΙΔ6 δππί, ἢἰ δαηΐ ἰγδηβίιραο ΘοοΙθϑίαθ οἵ ργο- 
ἀϊΐογοβ, σαὶ δἀαϊάογαπί ἁάμπιο δὰ ἀρ] οία 5ιιὰἃ, 4αοὰ προίδπα!. νουθὶς ἢο- 
ἸΏ] ΠΠ ΡΟΓΒΘΟΙΙ 510, ΠΟΙΠΘΏΠΙ6 Θἷ115, 4ποἃ ἴῃ 608 ΘΟΓδΐ ᾿ηνοοδίμΠ), ΘΓΙ- 
Βαθγαπί. ΠῚ ᾿ριΐπν ἴῃ ἰοΐαμη τοῖα! βϑυηΐ Π60, οἱ ᾿άἄσιγοο πὰ} } 5 ΘΟΓᾺΠῚ 
δϑὶς ροΘη θη 8π). Νὰπι οἰδὶ διάίθυιηΐ ἰἰᾶθο τηὰπάαίἃ πιθᾶ, (ἃ8 6ἰ5 
ΟϑΘΠΒΌΓΙΒ. 5. 1ὴ, 181] ΡΓΟΠοΙθηϊ. ΑὉ διβιηοαϊ ΠΟΙ 115. ἃ 51 νὰ. ΗἹ 
γ6ΓῸ, 4 ἈΡΙΔὰ5. οἱ ΠΟ μι 5 ΥἹγρὰβ γα ἀθγαμΐ,, ᾿ὑχίὰ 105 ογδηΐ, {αὶ 
ἃΓΙἀἃ5. ὙΠ σὰ5. ΡῸΓΓΟΘΠᾺΘ Πὰθαογδηΐ. Πγροογίίδθ θη] ογδηΐ, οἱ ἀοοίγ ἃς 
ΡΓᾶνα5 ᾿ῃ!οΡθαηΐ, ρογνογίθηϊοα Π6ὶ ΒΟΓΝΟΒ., ῬΓΔΘΟΙΡΙΘ 608, 4 ἀδ]ϊοία 
ΟΠ 51556η|. ΝΟ Θηΐη ἴῃ ἰοΐο 5 πθθδηΐ 605 ἅσϑῦθ ροθηϊ θη πι, 564 
ἀοοίνπὶ5. ἴαια]5. 605 ἀοιΠ6 })ηῖ. ΜΙΔ65 ΘΓΘῸ, ΠΗ] 05 ΠΔΡΘΓΘ ΒΡΘΠῚ ΓΘΡΤΕ- 
ἀϊθηάϊ οἱ ἀσθηάϊ ρορπιθηςη. ἔχ 4110 6Π1Π| οἷβ. ΟΡ Π511 πηδη δᾶ πη688, 
Πα ΟΧ οἰ5, 64πἱ ἰα!65 βυηΐ, δάμις ἅσθηΐ ροθηϊθηςπη. (ποι 168 
δαΐθ ἢ] ΠΟ ΘρΟΥΪηΐ ΡΟΘΗΙ ΘΗ ΠῚ, Δη (6 ηΐ νἱΐᾶτη διὰ. [511 δαΐθμμ, 48] 
Θρθγαμΐ ΡΟΘΙ ΘΠ], ΠΟΠΪ Θναϑογιηΐ, οἱ 86 465 ΘΟ ἴῃ ὈΓΠΏΪΒ ΠΡ Ὶ5 

6556 σοθρογιιηΐ. θαϊάδηη γὙ6γῸ οἰϊᾶπι ἴῃ ἰπγΓο ἢ ἀβοθπάογαηί, ΥἹάΘ5 
ἰδίαν, ἴῃ ΡΟΘμΙΘηςἃ ΡΘΟΟΔη ΠῚ 1Π6586. Υἱίδη] ; ΠΟ ΔΟΘΠ 115 ΥΘΓῸ ΡΟΘ- 
πΙ Θη[18Π|»,) ΠΠΟΓίΘ ἢ ρᾶΓίδη). «- 

(6) Υ11. Π6 [5 νθΓῸ, 4] θη ἀα5. 50 55 56 π ΒΔ Θηΐ6 5. ΡῸΓ- ἡ" 
γοχουπηΐ, δαὶ. ΟπΟΓπὶ βϑιηἰα τ ἀὰθ ογδηΐ Ὑἱγρᾶθ, ἀ{}11 βιιηΐ, 4αϊα π66 

ἀοῖη ὁ. θοάθῃι π60 ἢ. ποῖ γα}... (.π| πΊα 8 10) ἀΐ Ρ. ἴδ, φιιὶ Ναί... ἅὉῚ1 ἀδοϑί ἐηι- 
ΘΧἢ. ἀοοίγνας Ρ. αἀοοίγηι8. φγην5. 

14) Υ).. 62 φιιο εἷ5 πηιαπάαία ἤϊθα 1η ΡΓΆΘΡ. ΝᾺ Ὀὲ5 Ἰεβίταν ἴῃ γαὶ. 
φγοιϊδιῖ; οἱ αὐἀϊμπιο ἀφοπΐ ροθηϊίοηαηι 18) ρομἠενίίαηι Ὑαί. ΡΝ 
ἀπά πὰ γι (ἀρ. 11. 1) υογὸ οἵη. δ... 81 ἀθῖπ 46 

ϊ μωϑοναιί Ρ. μαδηιογμηΐ. 
18) τὲ οἴη. γαί.. οἱ πὶ ἴα! Ποῦ [ 812}. 2) αγὰ Ξ5θηνϊαγί 6 (510) γαΐ., θὲ] ἀθίῃ 

ααΐθβ Οοάϊοῖμθιβ Ἰθοίοπθη οὐ! σαίαπη ἀθϑιηΐ γοοο. 6γΩηΐ ---- θη ἴηι ---- βιηΐ. 
ἀθθο5. Ναρὶβ ἰδηθη ρἰδοοί (οίθ! ου ἐΐ 
οἱ ροθηϊίοηίαηι, οἐ υἱέαην δυαλη αἸι θη. (ἂρ. ὙΙ. ..4) δὲ Ῥαὶ, 
Ταυῖθ ρΡοθηϊίθηια ἱπάϊοαΐ 506 58π|15, 2) φιιαθ τηιπίαίππι ἱπ φιαὶ ΡᾺ].. ἸῈΟΧ 
4πᾶ26 Θχ ροθηϊθηίία τοοίθ ρευδοίἃ ΠΟΡΪΒ ομῆν Ρ. 14. κ᾿ 
Ομ σι. Εο ϑρθοίαίΐ Ῥᾷ]. Οιυήοιφιιθ 8) 6666 Ῥαὶ. 
απΐθην ον, 646) ηΐ ραθηϊθηίαην αι θη ὅδρ. ὙΠ1. 1) παϑοηίος: αὐ Ρ. παῦθη- 
υἱέαπι βιυαην. ἰος ροντοωονηί, ἀμ ΡΔΙ. 
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1} ἀπ}}} σιηῦ ; Π6 6 ΘΏΪΠ ΥἹΝῚ 56η1| Π60 πηογία!. Αἰ, 4] Βοιηϊαγ 5 οἱ βοὶβ- 
5 ΓΔ5 ΠΑ Θηΐ65 ἰγΔἀ! ἀδγαηΐ, οἱ ἀ}}1}} δαιηΐ οἱ τη] ἀϊοὶ, ἢ ἀ6 ἀΡρβθηίθις ἀοίγα- 
Πθηί65, δ ΠΌΠ( ΙΔ) ἰΠΐΘ᾽ 586 ΡδΟΘ ΠΔΡΘηΐ65, οἱ ᾿πίογ 56 ἰηνίἀθηΐθα. Εἰ ἢἰ5 
φυϊάοπη Ργοροϑίία οϑί ροθηϊθηιία : νἱάο5. Θηΐμὶ 6Χχ [ἰ5 ΔΙ 405 ροθηϊίοτ. 
Οὐϊοσηιθ νΘΓῸ ΘΟΡΙΠῚ Οἰΐο δσθγπηΐ ΡΟΘηΪ 6 η 81, ἰ ἴῃ ἰατεὶ Παρϑηΐ 
βθάθπι; ἃΐ ἴϊ, {αὶ ἰάγάθ δρϑγιηί, ἴῃ τηαγὶ5. Πα ϊΔηΐ. Οἱ νθγῸ Ποὴ 658- 
γαηΐ ΡΟΘΠΙ ΘΠ πη, 564 ἴῃ 5118. ΡΟΓΙΠΔΠΒΘΓΙΗΐ  ἴαοι5, τηοτίθ τποτ δηίαΓ. 
Αἴ νϑγὸ πὶ], 41] νἱγι 465 4ι!άθιη νἱγρα5, 864 βοἰβϑιγὰβ Πα 6 η[65 ἰγδἀϊἀδγαηΐ, 
ἢ ἀ6]6 5. ΒΘΙΏΡΘΓ ἰπθγηΐ οἱ Πθοηΐ, 564 Πὰ}) 6 η 65. ἰπίογ 58 “πὰπάδμηη ἰην  ἀϊὰπὶ 
οἱ Ζο] απ ἀδ ργϊποίραία οἱ ἀϊσηϊαίθ. ΘΓ) ΟἸηη65 Παϊαβιηοάὶ ἸΠ5]Ρ᾽ΘΠί65 
5πη: οἵ ἴαία!," αὶ Πα ηΐ ἰπίου 56 θα] αἰ Οπ θαι 6 ΡΓΙΠοΙραΐα. Αἰἰδπηθῃ 
ἢ], οὐπὶ 51η0 Δ]ΠΠ04 πὶ ΒΟΠΪ, 51 δι {15 πηδη αἰ5. ἰ5ι15 διημθη αγουηΐ 56, οἱ 
ΟἸἴΟ ῬΘΙ 5:88: 0Π6ΠῚ ΠΙΘΔΙῚ ΘΘΘΡΙ πὶ ρΟΘηἰ θη ἀπ, ἴῃ ἱπγγὶ ἀθη {16 ᾿ποΙριθαΐ 
ΠΔΡΠᾶΓΘ, βίους οἱ ἢΪ, 4] δσογιηΐ ἀΐσηθ ροθηϊ θη. Οαοάϑὶ {115 
ΘΟΓΙΠῚ ΓΉΓΒΙ5. ἃ (55 θη 5! 0 Π 6 ΠῚ ΓΘΑΪΘΡΙ., τορϑ! θαυ ἃ ἰπγγὶ, οἱ νἱΐαιη 
5ι8Π| Ρογἀθῖ, ΥὙΙ1ὰ Θηΐπι ΘΟΓΙΙΠ), ἀαΐ οἰιϑίοἀϊαπι πηὰπάἀαΐα Ποιηηὶ, ἴῃ ΠηδΔη- 
ἀδι18. ΘΟΠΒΙ5{Π{, ΠῸἢ ἴῃ ργποιραία, δα ἀΠΙψαὰ ἀϊρηαί6. ΘΓ Ρα[ θη 81 
ΘΗΪΠῚ δὲ απ} ίθη) ΔΙ ΠΊ86 νἱίᾶ:) ΠΟΙ Π6 5. ΘΟΠΘΘΑΙΘηΪαΓ; ΡΘΓ 566 {{|0Π65 
γΘΡῸ οἱ δΟΠΙΘΠΙΡίΠῚ 16 οῖ5 Πηογίθ πη ἰδὲ δοχαίγθηιἶ 

(Α) ΥἼΠ. ,Ουἱ νϑῦὸ ἰῃ νἱγσὶς ειιϊς ἀϊπη! ἀϊππὶ γί {ππὶ Πα θδηΐ, οἱ 
ἀϊπηϊ ἀϊπαπλὐ νἱγ 46, ΠΪ σαηΐ ποροιί αι! ὰ5. ἱπνο αίὶ, ΠΘ4Ὰ6 ΔΡΡΙΓΟΙ ΕἾ βδποίις ; 
Ἰάθοχαρ δἰϊδπὶ ἀἰμη! ἀ πτη δου νἱνιῖ, ἀϊτη  ἀϊαμη νου ππογίαπιιη οϑί, Μαῖ 
Ἰδιαγ ὁχ 1ΠΠ|5, διά 5. τηδη 4115," Θσογιηΐ ροΘηἰ Θη πη, δἱ ἴῃ ἰαγγὶ ΠΡ ὶ- 
ἰᾶτο σοΘροῦιηΐ; (υϊάδηη ν6ΓῸ ΘΟΓΠ] ἰῃ ἰοίαιῃη ἀδβιογιηΐ. Ηἰς στὰ Γ 
ΠΟ 65[ ἸΙοο8 ΡΟΘηϊ(Θη 6 ; ἃ ποροιϊαἰϊοπθ δηΐηι σὰ ποίαπα ἴῃ ΠΟΠΙΪΠΠΠῚ 
Ιοοα! βαηί,᾿ οἱ θὰπὶ ΡΠ σαν Γαηί. ΡΓΟΡίογ. πᾶης σία, πΘαα Δ π ἃτηΐ- 
Β0ΓΠηΪ νἱΐᾶμη. ΜΠ νθγῸ οχ ἢΐβ ἀπθίαπι πιρηίθιῃ ἱπάπογαηί. Αάδμας οἱ 
5 δϑί ὑθργθβϑιβ; Πα], 5ὶ οἷΐο ΡΟΘΠΙ ΘΗ [18 ΠῚ ΘΟ οΥπΐ, ἢ ἰγγὶ βθάθπη μά} 6- 
βΡαηΐ: 51 νϑγῸ ἰαγάϊας ΘΘΘΓΙηΐ, [ἢ ΤΠΠΓ15 ΠΑΡ αἴ; 5ἱ δυίθη ΠΟη Θσοριηΐ, 
ΠΠΟΓίΘ πὶ 5101 δοααίϊγθηΐ. Αἱ ἢἷ, 4αὶ ἀϊιὰβ ραγίθβ Υἱγράγα πηι βαιάγιμη νἱ γί 465 
Βαθαθγιηῖ, οἱ ἰθΓ [ἃ Π0 ΔΓΙ ἀπ), ΘΟΠΙΡ ἢ θ 15. πη 15. ἀδργαᾶναι!" πορανθγιηΐ 
Βοχηίηιιη). ΕΧ 1115. ἰφί ταῦ τη] δσογιηΐ ροδηἰἰθηξίαπι, αἴθ ἰἰὰ ἴπ ἰαγτὶ 

"| 
ἰδίαν 'ῃ ἰοἰμΠ) Διηἰβοραηΐ νἰΐαπι. Οάδηη νογο, ἀα)ῖα τηδηΐθ ΟΟΠΟΒρίδ, 
ἀἸββθηβίομθ5. ΘΟΠΟΙἀνογιηΐ ; [ἰῇ δάϊηιιο ΓΘρΓΘββιι5 οϑί, δὶ οἰἷΐο Θϑθγιηΐ 
ΡΟΘΠΙ ΘΠΕἅπ|, ΠΘΟ γΟΠΙρ ΔΕ] 115 55 ΓΘΙΟΓΑΙ ἐπογίηΐ : δὶ δπίθ πὴ ΡΘΙΙΏΔ}- 
ΒΘγΙηΐ Ἰη ἴδοῖϊα. 5018, ἸΠΟΓΘ ΠῚ 510] δοχαίγθηί. 

9) πανοηίος ἱγαατἀογιί" οἱ ἢιϊὶ ἀιινϊὶ 
δι! Εἰ πιαϊοαϊοίἱ αὶ. ἀοη ἐπίγα 56 ρα- 
ὁθην παθοηίος. 

4) ΕἸ μὶδ φιιάθηι 
Ῥθηϊοηίϊα γαί. 

Ὁ) Θεμιοιμηιηιιθ ὑ67Ὸ 64: ἐνἷδ οἷο ,6556- 
γι! (ογαὶ Φ6᾽ μη) ροηϊϊοηίϊαηι οἱ ἐμ {ι}-- 
τίν "αῦθηί δθάθηι. Αἱ ᾿ὶ φιιὶ ἰατίδ. η6556- 
γε! γαί. ' 

Θ᾽ δφογὶηΐ ---- ρογηιαπδογΐη! γαϊΐ. 
1) Αἰφιιθ υθ70 ἐιὶ (οτγαϊ ᾿5) φιιὶ υἱνῖ- 

ἦος5 φιιϊάοηι υἱῦηα8 864] 5οίδδιιγας αιϊάθηι 
μαθοηίο5 ἱγαἀϊάογιηί ἤάοἰο5 οἱ ὑοπὶ Ξοἤϊρον 

αὐἀΐμπιο ροξίροϑβιία 

[ιογιί. 80 ᾿ανοηίος ἐπίθι' 56 φιαηάαηι 
Ἰηυϊαϊαηι οἱ οι 86ν. γαΐ, ἀραά (οἱ. οοη- 
ἰομίϊοποηι Ῥ. τοίπηι, ψαδη ᾿Θοίϊ ποι ἰ8Πὶ 
ΘΥα]ρανογαΐ Εδ}. 81. 

8) δε οὨληθ5 ᾿ιιιϊιιδηιοαιὶ Καζιὶ δι Υ αἱ, 
9) δορά ἠὲ οινῆι εἰμί αἰϊίον ϑοηὶ οἱ 

αἰαἸς πιαπάαἰῖ5 ηϊοῖς δηϊοπαὐογίηΐ 50 
οἷο (ϑῸΡΓΔΔ αἰζαγ 6} ρονϑδιιαϑιοηῖς 606- 
γῇ ραθηϊοηίϊαηι τ (πινγῖηι ἐφ ζιι} ἱπιοὶριιηί 
μαθίίαγο" οι οἱ μὲ φιὶ δροῦτῖηΐ ἀρῆς 
ραθπῃϊοπίῖαηι Υαί. 

10) αὦ ἀδξοθηϑιοηθηι γοάϊγοί θεοὶ ϊ6-- 
{ων γαί. 
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ὙΪΝῚ ἢ60 ποῦ! δυπΐ: 46 ΔΌΘΘη ιι5 θη ἀδίγ 6 δηΐ, οἵ ᾿ηΐ6 56. ππη- 
{π|ᾶΠ| Ῥ866η), 56 αϑϑιἀπδ8" ἀἰββθηβίοημθ5 ΠΑΡΘΡαηΐ. Νὰ οἵ [ε|8 δέϊιπς 
Ροϑβιίᾶ οϑὶ ροθηϊθηϊία,, οἵ νι 465 πὶ ΔΙ {π|0Ὸ5 ΟΧ Οἷἰ8 ἃρΈγΘ ΡΟΘΠΙ ΘΗ ἅμ]. 
Ουϊοπηῃαιιθ ΘὨΪΠῚ ΘΟΓΙΠ Θρθγίηΐ ροθμ (6 ὨΓ[ἅ1), ἴῃ ἰπγγοῦ Πα] θηΐ 5661; 
αἱ ᾿ΐ, 41 (ἀγα ἴπ5. ΘσουηΓ ΡΟΘὨ ΘΗ 18 ΠῚ, [ἢ ΠΉΠΡῚ5. ΠΡ Δθιηΐ ; 4] Δα 6Π) 
Π0 ἢ Θρορίηΐ, ΘΟ ΓΘ ἢ αΓ, ΠῚ διυίΐθιη, 41 ν᾽ 65. ν᾽ Γρὰ5. 50 55 Ό ΡΒ 406. Πᾶ- 
θοηΐος. ἰγδά! ἀογηΐ, ἢ 6165. ΒΘΠΊΡΟ θΟΠΙ4ὰ6 ἰπθγαηΐ; 504 Πα Θηΐ ἸΠ[6 Γ᾽ 58 

Δι] αἰ οη6 5. ἀ6 ὈΥΙΠποΙραία οἱ να οἱ ἀϊρηϊίαῖθ φυδάαιη. δ6ά χα 5πη0 4] 
Πομμΐπ65 [αἰαὶ βαηΐ, 4 ἀὰ ργίπεϊραία σογίδηίαγ Εἰ ἀθ ᾿ρ5ὶ5. ἰδιηθῃ, 
41 θοηὶ [ἀθυπηΐ, δι 1{|5 τηδη 4115 Τη6 15 θα νθγηΐ 56, οἱ οἷΐο [0 
ῬΟΥΒ ΒΙ0η6. οσογηΐ ρΡΟΘη 6 η.18Π}, Οἱ [ἢ ἰὰΓ6 ΠΑ ΠΓ6 οοορογιηί. Οποάϑι 
4115 ΘΟΡΙΠῚ ΓΌΓΒΙ5 δὶ αἰ 556 510 Π6 1 ΓΘ ΘΓ, ΘΧρΘΠ οἴαν ἃ {ὈΓΓῚ; νΠ Π] 118 

Ρογάϊ. Υιηα θηΐπ] νοσάίογπὶ Π6Ὶ ἴῃ τηδηςδί!ϊ5 οἰιβίο 6 15 651. [πῃ 
τηδηα(15. Δυΐθ πη, πΠῸη [1η} ρὈΓΪποίραίι, ἃ 46 ο]ογία δἰϊψιιᾶ οϑί, βϑά ἀθ 
Ρδιϊθηΐα οἱ ΔηΪΠ}1 ΠαμΠ 816 ΠΟΙ] 115 νἱΐα ΟΥἢ ἃ ὨοΙηΪη0, ἴῃ 564 {{0515 
διίθπη οἱ σΟηΐΘΠρίΟΓΙθ 15 16 5. ΤΠΟΓΒ. 

(8) ΥΠΠ. 11 δηΐπὶ, 4α| ἴῃ νἱΓοὶβ. 515. ἀϊπη! ἀπ ἃγιάππη, αἰ] Δ ΤΠ 
γἰγίἄθ Πα θαηΐ, πὶ δαπΐ πΘροι ΓΔ ΠΟ 115. ̓ ΠνΟΪα , ΠΘΟ ΟΙΠΠΪΠΟ 580 15 
ΔάρΠ οἰ 1, οἱ Ἰάθο ἀϊμηϊ ἀϊὰθ ΘΟΥ ΠΏ νἱΡσᾶθ νἱναηΐ, αἰ! ἀΪὰ6 τηογίαδθ ϑδαηΐ. 
Μά ἰάμηθ πη ΘΧ 615, Δ 1{15 τηδηδί15. Π]615, Θσθτπηΐ ΡΟΘΠΙΘηΙΠ|., οἱ [ἢ 
ἰαττοΐ Παρ ίαγο οοορογιπί. Οαϊἠδηη νογὸ ἴπ ἰοίαμη ἀοϑιἰ6γαηΐ ; Πἰ5. [4416 
ΠῸΠ 681 ἰοὐτι5 ρΡοθη Θη.|86. Ργορίον πδροί! δι! 65 6} 5115 ἴῃ ])ΟΠ.]ΠῈ1ΠῚ 
ποίαη ἃ ἸΟΟᾺΔ ϑαηΐ., ΘΠ 416 ΔΟΠπορανουιηΐ, οἱ ῬΓΟΡΙΘΡ ἤδη πΘ6ΕΙ ΠῚ 
ΔΙηΙβοαηΐ νἱίαπι. Ναιη οἷ τη]{ἰ 6Χχ 615 ἀπ τη νἱΐὰπῃ ἱπαπθυιηῖ. Οα]011.5 
δά ΘΓ ΘΟ ΘΓ ΡΟΘηΜ ΘΗ ΠῚ ΤΟρΡΤ βϑί0 οϑὶ δά νἱΐδπι), δἱ ἴῃ [ΓΘ 56 461} 
μὰ οθυπί. ἢ 81 δηΐπὶ ἰᾶγάθ δρογίηΐ ροθηϊ θη πη, ΠΑΡ Δα πΐ ἴῃ τη ἢ 
ΠΔΠΔῚ δ] Π0 Θρϑγηΐ ΡοΟΘηΙ θη ἅτ, οἱ ἰδί! ρογάϊπηϊ νἱίδπ) βιιᾶπη. ἢΠὶ ὙΘΓῸ, 
4ὰϊ ἀπὰθ ρᾶγίθϑ ὙἹΓΟΔΓΙΠῚ ΒῈΔΓΙΠ] ὙἹΡ465, οἱ [θυ Ἰᾶπ|ὶ ἃγιὯπ| ἢ ΔΙ ΠΘΓΕΠΠΗΐ, 
ΟΡ] ΓΙ 5. σΘΠΘΥθιι5. ἴῃ Ποϊδηΐθ5 ἤθη πθσάνογαηΐ. Εχ 15. ᾿σ]αν τα] 
δρθγαηΐ ροθηϊ θη), [4116 'πΠ ἔπ ΔΙ ΓΘ ΘΟΘρουηΐϊ. Εἰ τὩὰ}{1 ἃ 
60 ἴπ ρδγρϑίμαηι -Γθοθβϑθγαηΐ, (αἱ οἱ ἴῃ ἢποῦ διηἰβθγιηΐ νἱίαιῃ. θαίάδιη 
ΨΟΡΓῸ 6ΘΧ ἰρ5ὶ5 ἀΕὈ1], ἀσθα πηθηῖθ οοη]θοία, αἰ 556 Π510Π65 ἰθοθγιηΐ. Ηΐβ 
δάραγδία οϑί ΓΘρΊ 5510, δὶ οἱΐο θρϑῦϊηΐ ροθηϊθηζη, Π66 ἴῃ νΟΙΙΡ Δ 1}}115 
[ἀθγηΐ ΓΘΠΟΓαΙ. δ᾽ διίΐθιη ἴῃ 5115 ἰδοί]ὶ5. ΡΘΓΙΏΔηΒΘΙΙΠΐ, οἱ 511 ΠΟΥ ΘΠ 
510᾽1 δοααϊγθηΐ, 

11) αὐ τηδη. 560. ΔἸ π1 ἴῃ Ἰηγο. Υαΐ. 1) ἰία οπ]. αι. 
127 Πποηυϊτιὶς ναί. 8) Ηἰ γαΐί.. 001 Θχραηριίαν αὐ δηΐθ 
18) αοφιμηΐ Ὑαί. αἩν δογμι. 

(ᾶρ. ΥΠ|. 1) αϊηνϊ τι, ὑθγῸ Ὁ. οἱ 9) Ηἰς γαΐ., 4αΪ Ἰη0Χ 501. ποὺ 1η υο- 
ἀϊην ζει, Ὑαΐ. ᾿ρίαίθηι5. 

2) τὉοτὸ Ομ. Υαί. ᾿ 
9) 62 ᾿ηὴ5 πιαπα αἰἱϊδ ηιοὶς αἰαϊὶς Υαί., 2) αϑϑίάπαο Ῥα]. 

ἀοῖπ ἦν {γγΐη, (510). 9) πώτοηὶ ῬᾺ]. 
4) Ἐχῃὶθεί Ρὰ]. ργορίου ποροίϊαίλοηθ85 4) Βουτηὰ ΠΙ66}] εϑί. 

ατΐθηι 5.65 ἴῃ ἀΟηλη μην [αλιάα ἰο ιν βυμί. (δρ. Υ1Π. 1) υἱνϊάοηϊ ἰναϑοϑι (τηα- 
8) Πὲβ γαΐ.. τηοὸχ Ομ οἱ οἷΐο δφογῖηΐ ἰαίατη ἴῃ μαθοῦαπί) Ρᾷ]. [ηἴγα υἱυθηί. 

ραθηϊοηίίαην ἦν [ιν υ ἴηι. 2) πύθῃ αὶ. 
6) ϑδυαγίηι, Πα ιθγι υἱγῖ65 6ἐ [6Υ11 αὐ 9) παθοθαπί Ῥαὶ. 

᾿ογάαηιν ὁπ (οχρυποίαχῃ) οοηιρίἸῦι5. σ6- 4) πιιο8 ΡῬα!]. 
ποτῖϑιίς ἱηβοϊαιὶ Υαί. 5). ἤποηι Ῥαὶ. 
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(Α) ΙΧ. ,Θἱ νθγῸ ΡΟΥΡΟΧΟΤηΐ ΥὙἹΓΡὰ5. 585, (ὈΔΡΙΠῚ ἀτιὰ6 ρᾶΓΐο5 
ἃγΙἀδο [πθγαηΐ,, οἱ (ογιΪὰ νἱγ ἀϊ5, ΠᾺ 6165. ααϊάθπι ἰπογαηΐ, 564 Ἰοσαρ]οθίαί! 
οἱ Θδχϑαίαγαι! θΟπῖ5, ἂριιὰ οχίθυαβ. σϑηΐθθ ΘΙ ΘὈΓΙΟΓῈ5. 6556. σΠΡΙΘΡΠηΐ, οἱ 
ἴπ ΒΌΡΘΙ ΙΔ ΠῚ Τηᾶσηᾶπ) ΠΟΙ ἀογιηΐ, οἱ ΘῈ] πὰ σΟΘΡΘΡΙηΐ ΒΡ ΓΘ, οἱ ψϑγὶ- 
ἰαΐθ θοῦ: ΠΟ4ῸᾺ6 ΔΡΡΊΙΟΙ δπηΐ [π|5{15, 564 οὐπῃ Θχίθυὶ5 σϑη  θ15 
ΘΟΠνΙΧΟΓαηΐ : οἱ ἤᾶθοὸ 1Π15 νὰ ἀΠ]ΟΙΟΓ νιϑὰ δὶ: ἃ ἢθ60 ἰδηθη ΠΟῚ ΓΘΟθ5- 

Βουαηΐ, οἱ ἴῃ ἤΠάθ ρουβθυθγανθγιηΐ, θὰ ορογὰ ἢ᾿ἀθὶ πΠ0η ΘχθΡ ΘΓ ηΐ. 

ΜΠ ραν ὁχ {ΠΠ15 Θρογιηΐ ροθηϊ θη ςἅτη, οἱ βθάθβ ΘΟΓῚΠῚ 1Π [ὈΡΓῚ 6556 
σοΘρογαπί, 5 ΑἸ γΘΓῸ υἱνοπίοβ. οἰ Οχίογ5 σϑηίιι5, οἱ δα! ναπ δ 115 
5118, (η. Ῥουρϑίααμι ἃ Π60 ἀδίδοθυιμί, παι οπυτηὅἷ (Δοϊπου τ 5. οἱ ΟΡΟΡΙθ 5 
ΒΓ Θηΐ65. ἨπΠΠβΙη04 1 ΟΓΡῸ ΠΟΙΏΪΠ65 ΔΗΠΙΠΊΘΙ ΑΝ 5αΠπΐ ΘΧίο ΓΒ. ΠΔΙΠ0 1018. 
ΑΙ οχ [ἰ5. ἀπ)ϊαπι τη θηΐθη] ΒΔ Π 0.6 ΘΟΟρΡΘΙπΐ, ΠΟΠἦ ΞρΡΟΥδηΐθ5, 58 ΡΓΟΡΙΟΥ 
[οί βιιὰἃ 556 1] ΡΟ 556 58} 061}: 411 4110} [Δ Ο11 ἀἸ55ΘΠ510Π 65. ΧΟ ἰΔνΘΓΙΙηΐ, 
ἢ. ἰρίιαν οἱ {ΠΠ|5,7 4ὰὶ ργορίον ἰλοία διὰ ἀπι}}}} 6556. σοορογιπί, δάπαςο 
Θ8. ΓΟΡΓΘ555; 564 ἰθὺ ρορηϊ(οη[[ἃ οἰϊὰ 6556 ἀδθοῖ," αἱ 510 ἴῃ (ΓΙ 56.465 
ΘΟΙΙΠ]. Η]5 ν6γῸ, 4] πο ἃριῃΐ ΡΟΘηΙΘηςἅτη, 564 ΡΟΓΔηθηΐ [ἢ ὙΟ]1- 
Ρ ΔΕ] 15. 5.115, ΠΠΟΓ5. ΡΓῸΡΕ 6ϑ5[." 

(Α) Χ. ,Αὐ' πὶ, 41 νἱγρὰς νἱγ ἄθ5. ῬΟΥΡΟΧΟΡΙΠΐ, ΘΧΟΘΡΕΪ5. σΔΟΙ ΠΗ ἢἰ- 
Μθὰ5 ΘΑΡΙΠ, 486 5014 ἃγιἀἄὰ οὐδηΐ οἱ 50 βθιγα5. ΠΔΡΟΡδηΐΪ,, 5ΘΙΏΡΟΓ ὈΟΠῚ 
αίᾳφιια ἤάρθ]65. οἱ ῬΓΟΡΙ οὐρὰ ἤθαμπὶ [πογπὶ 564 ΡΑΙ ΡΟ ἀθΙ πον αηΐ 
ΡΓΟΡίοι ἰπᾶπο5. νο]ρίαίο5. οἱ τηϊπ 5 οοσί(αίΙοπΠ 65, 4υὰ5 ἰηΐγὰ 56. Πᾶθθι6- 
γαηΐ. Αὐαπ|5 ΟΡΡῸ γΟΥ} 15. ΠΠΘΙ 5" ῬΙΌΓΙΠΙ Θσοραπί ρῬΟΘηϊ θη [πὶ Θ6] 6 ΓΘ Ρ, 
οἱ ἴῃ ἴα Πα Γᾶγο οοορογιιπί. θΟϊάδπι ἃαΐθπι 6Χχ Πἰ5 Θνάβθυαηιὅ ἀπ} 1; 
αυϊάδλιη δάϊοοογαηΐ δὰ ἀπθῖλπη τηθηΐθιη οἰϊὰπη αἰ 556 Π510η6 85. ἸΠΟΥΘΓΘ. [|ῃ 
Π15. σιν οἰϊδιηηαηο 5ρ65 68 ΓΟΡΤΟΒΒ5, 4] ΠΌΠΙ 5ΘΙΏΡΟΡ {πογαπΐ: ΑΠΠΠ- 
6116 δυΐθιη που ηγ.Ὁ Οἱ γΌΓῸ Υἱγρὰβ ϑιὰἃ5 γι ἀὰ5 ΒΟΓΓΘΧΘΙΙΠΐ, 6Χ- 
ΘΟΡ(Ι5. σδουμη  ΠΙ115 Θᾶγιιμ), απ 5018 ογὰπί νυἱγ ἴα, ογοάϊθγαπί 4αϊάθπὶ 
[)60, ἰῃ 506] υ  5 νΘΙῸ ΘΟΠΥΟΓΒΔΙ δαηΐ, ΠῸΠ4ῸΔΠ) ἰδηθη ἃ Π60 ΓΘΟθ8- 
ΒΟΡΙηΐ, 504 ΒΘΙΏΡΟΡ ΠΟΙΊΘΗ ΠΟΙΏΪΠΙ ΠΙΡΘηΐον ἱπ]ογαηΐ, οἱ ΠΡΘηΐοΡ ἴῃ Πο- 
ΒΡΠΠΠ5. 5115. ΠῸῚ ΒΟΥΝΟΒ 5506 ρογαηΐ. Απάϊίο ΘΙ ΠΟΟ, ΓΟΡΤΟδ51, 51η6 
ΙὩ0γὰ Θρογπαηΐ ροθηϊοηἰαπι,, οἱ οππθπ Υἱγία 5. ΔΘ αι ἀΐθ πη) ΘΧΘΓο ΘΓ τηΐ. 
ΑΙΙΦᾺΪ ν ΓῸ ΘΟΓΙΠ ἸΠΟΓ[6 ΠῚ ΟΡ ΘΡαΠΐ, οἱ Δ} ΠΡ ΠΟ ἀάνογϑα ραβδὶ βαῃί, 
ΤΠΘΙΠΟΓ 65. [ΔΙΌ Ι ΒῈΟΤΆΙΩ.ἡ 

(Α) ΧΙ. Ῥοβίᾳψαδιη ἢ 55οῖ" ΟΠΔΠ ΠῚ νΓΘΆΓΙΠ ΘΧΡΙ ἃ Πδί[0Π65, αἰἱξ τ δ : 
ννδάθ, οἱ αἴ ΟἸΏΠΙ 5. πἰ] ἀσὰηΐ μΡοΘηΙ Θη[ᾶηι, οἱ νἱνθηΐ Π60; 4αϊὰ τποίτι5 

4) ηἰδὶ αὶ, 4] γαοία αϑεοχιὶ Ρ. [αοία ὕδρ. ΙΧ. 1) βιογι γαῖ, ἀΡΒ5 π|6 566. 
δια αϑϑοηιὶ ρ08586, ἀοὶη ἐαοί βιπ Ρ. οἱ, ἀοίη οἱ οχαοίὶ αρι οαίογας 90η165 

Ποηθϑίϊογο5 6556 ΟἰρΊ0γ0. δι ρον ϑίαηι Ἠϊα- 
φηαηι ἡ) ιιθγγ} οἱ, 5] γυῖα ΟΘρΘΥ μ 5 ΡΟ αΥ6 
οἱ υογϊξωίθηι ἀ651η ον ποιὸ αρρἰϊοϊ δι! 
ἡι5ι185 5604] οαίογ6 σορίλιιι5 σΟΥ ιΘΥ. 
ΕἸ μδὸ 18 υἱία (ποῖον υἷδα 6ε(. Α 460 
ὑθγὺ ποτ γϑοθϑϑδογ!, ὙΘΙ 5 πβπο δὰ 
ΘΠ ΠΟΙ αἰ! 085. ΠΠη ΘΠ) ΘΧΟΪ 5185. 

2) ἦτ ἐγ, 6586 ὁσρογιηί Ὑαί. 
8) οἱ ουϊοίὶ (510) νυαπὶξαΐιι5 ΘΟΥΉὶ 

ἦν, ρογροίνμνην ὦ 60 αοϑ{1{ογιη1 τιαἰ ΟἸλ 0, 
παϊοτη, (510) γαϊ, 

[αοἰὶ. 
5) ἡ Ππ}5. οτὴ. γαῖ. 
6) δοώ ἠδὲ ρμοηὶοηίϊα 

6556 γαῖ. 
(ἂρ. Χ. 1) Ας γαΐ., ἀοὶπ ψιίαθ οἷο 

αὐτο οἱ βοϊδϑιγαβ παθοῦαηί δΘΉΡΟΥ ϑολὶ 
αἰχιιο βάοϊος οἱ ποποϑβίὶ αρμα αἰοηνίγιιηι 
{ον δοα πϊηυϊιην οἰ χιιογειξ ργΟρίοΥ 
ἐπα 5 δἰ πϊηιϊας αἱδριαἰοηθ5 χα πῖον 
86. Πιαϑιιογιῖ. 

2) ηϊοὶβ ὁπ. Υαί, 

οἰίαία αονϑοί 
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(Ω) ΙΧ. Οἱ οὔρὸ υἱγρᾶβ ϑ1ἃ8 ΡΟΥΡΟΧΘΡΐ, “αλλ ἄπὰθ ΡᾶΓία5 
ογὰπΐ ἁγἄδθ, ἰθγίϊα νἱ γι 15, μἰ ΠᾺ6]65. αυϊάθιη. ἐπονιηϊ, 564 Ἰοοαρ] 665. ἴδοι! 
δαηΐ, οἵ ἃριιὰ δχίθγαβ σϑηΐθα ΠΟ ΘΒ ΙΟΓΘ5. Υἱδὶ δηΐ, οἱ 5ῈΡΟΥΒΙΔΠῚ Πρ Δ ΠῚ 
Δ ἰβιαηρϑογαηΐ, οἵ βϑιηϊίαιη 5118Π| ΡΟ Θοογαμΐ. Νοο Δ ρ! αν υηΐ 
56. Πιδι15, 56 οὐπὴ Θχίουῖβ σθη 5 υἱνθηΐθα ἰἰᾶθ6 0 1118 νἱΐα ἀ]ΟΙ0 Υἱϑὰ 
ο5ί. ΝῸΠ ἰδηθη ἃ Π60 ρΡδηϊίιι5 Γοοθϑβουπηΐ, 864 ἴῃ ΠᾺ6 ῬΘΡΒΘν Γυ ΘΓΠΠΐ, 
ΟΡοτὰ δυΐίθπι ἤοὶ ἤθη δχογοπογαηΐῖ. πά46 τηλ}{ οχ 1115. οσογιηΐ ΡΟΘΗΪ- 
ἰοῃ πὶ, 5θάθϑιιο᾽ ΘΟ ἴῃ ἴἰὰγγ οὐ. ΑΠΠ νοῦ δχ ἰἰβάθπι" νυἱνθηΐθβ 
οὕ Θχίθυῖ5 σϑηΐθι5, ἀποι νδη! αι Π0115 σοπίϊαπι ἃ Π 60 ἀθ5.6γππ|; σΘΠη Πα ΠῚ 
[ἀοἰϊ5 ΟΡΘΓΙ 5 1τι6 βορυϊθηΐθθ. Παυϊαβιηοάϊ ΟΥΡῸ ΠΟΙΠΙΠ65. ΘΟΙΙρΡαΐΔι] βαηΐ 
Θχίθυὶβ παίίομ 5. Εἰ ΔΠ64] ΟΧ 1ρ515 ἀπθίατη. πηθπίθιη μὰ 6 ΓῸ ΘΟΘΡΘΙΙΠὶ 
ἀοβρογδηΐθθ ῬΓΟΡίου' ἴδοία δῖιὰ: ἅΠΠ ἀπ0} ἴΔ011 ἀἸ55Θη5Ί 065 ΘΧΟΙ ἀν τηΐ, 
{{ππ|5 46 ογσῸ δάθιιο ΓΟσΡΟ5510 δϑί δὰ νιίδιη ; 56 ἤδθὸ ροθῃηϊ θη ἰἅπ) ΕἸ- 
ἰαία 6556 ἀδθθὶ, αἱ 511 ἴῃ ἰπγγα βοίοϑ᾽ δοτιη). ΗΙ νϑῦο, 4 ποη ἃσθηΐ 
ΡΟΘμΙ ΘΠ πη; 564 ΡΟΓΙΠΔηΘηΐ ἴῃ γΟΪρ δι 15. 51118» ΙΠΟΓ5. Οἷ5 ΡΓΌΡΘ δά- 
Ροϑβιία οϑί, 

(6) Χ. ΠῚ φυσι, {πὶ υἱγρᾶὰθ 51:1ἃ5 ὙἹ 65 ΘΧΟΘΡ᾿5. ΟΔΟΙΠΙΠ θ 115 
ΘΓ), 5055} 85 ἰδηθ ὴ ὨΔΡΘηΐ65. ΡΟΥΓΘΧΘΡΙηΐ, ΠΟΘΙ 5ΘΙΏΡΟΡ΄ΙΘ. ἢ 6165 οἱ 
ποηθϑίϊ ἂρ ἤφιπὶ ἱπογαπί; 564 τηἰηϊτηιηῖ ἀθ! Φαθγαηὶ ΡΓΟΡίοΡ. οχίριιαβ 
νο]ρίαϊ 5. ΤΩ Πηᾶ5416 ἀἰδραίαί 065, 45 ἰηΓ6Ρ 586. Παριθγαηί. Απα! τς 
ΥΘΓῸ ὙΘΡΌΙ5. Π2615 ΡΙΓΙΠΪ ΟΘΙ ΘΙ ἀσοναμΐ ΡΟΘΠΙ ΘΗ Δ], οἱ [ἢ πὰ ΡῈ Πα Δ Γ6 

ὁοσθρογαηΐί, Οαϊάδηη δυιΐθιη οχ 15. ἀρὰ Ἰηθπΐ ονδϑογιηΐ, οἱ αἀἸ55ΘΏ 5: 0Π65 
πηονουαηΐ. Οαΐθιι5 δά πιὸ 5065 ΓΟΥΟΡΒΙΟΠΙΒ. 65[, 4αϊαΓ ἴῃ ΒΟΠΙ5. ΒΘΠΙΡΘΓ 
[αϑγαηΐ; ἀΠΠο]6 δαΐθηη Δ] 1115 ΟΡ ΠΟΤ θα. {ΠῚ Δαΐθη), 4] νἱΓρὰβ 
5185 ἃΓΠἃ5 ΘΧΟΘΡΙΙ5 ἙΔΟΙΠΙ ΠΙθῈ18 ΘΑΓΙΠΙ, 46 5014 δγδηΐ υἱγιἀϊᾶ, ἰγδά!- 
ἀδγαηΐ, ἰρϑὶ ὁγοάιἀθγαμι φαϊάοιῃ,ἤ ἴῃ 506] γθ115. νΘΓῸ ΘΟΠγοΓβαϊ ϑαηΐ; 56 
ἠππαυδπ) ἃ Π60 ΓΘΟΘΒΞΟΓΙΠί, ΠΟΙΠΘΉΘΙΕ ΒΟΤΉΪΠΙ 56 ΠΊΡΘ. ΠΡ ΘΠ ΟΡ μαθιογαηί, 
οἱ ἴῃ ΠΟΘΡΙῊ5. 5115 6 5608 {6 Πΐο. ΘΙ ΒΟ ρΘΓι πη. ὁ δαά!ίο Ἰοὸ 
ΙΠῸΧ ΓΟΡΓΘΟΒΒΙ βιηΐ, οἱ δσθγαηΐ ΡΟΘΠΙ ΘΗ Δ, ΟἸΙΠΠΘΙΊΠ 6 νΥἱγ θη} ΔΘ 41- 
[α{15 ΘΧΘγοθηΐ. ΑἸΠ ΨΘΓῸ ΟΟΙΏΡΙΘ5505 ΠΡΘΗΪΘΙ ΒυΒοΘρογιηΐ; 41 δαάϊίο 
ΠΟΟ ΠΙΟΧ ΓΟΟΊΘΒΒΙ δηΐ, οἱ δρϑύθσηΐ ΡΟΘΠΙ ἢ ΙΔ, ΟΠΠΠΘΙ4116 Υἱγ αἴθ] 
ΔΟΩΖιυΙαι5. Θχθγοθηΐ, ΑἸΝΠ νθγῸ ΘΟΙρΓΟ 551 ΠΡΘΠΙΘΡ ρα απ αΓ ΘΟρΠΟΒΟΘ ἢ 65 
ΟΡΟΓἃ5 5:185, 41ἃ5 ΟΡΟΓΡαΐὶ ϑδιιηΐ. 

(86) ΧΙ. Ῥοϑί δχβοϊα!!0π65 δι η] ΟἸΠΠΙ ΠῚ ὙἹΓΡΆΓΡΙΠῚ 81} 111}: ν86 : 
αἰ ΟΠ θα5 αἱ ἃσδηΐ ΡοΘῃΙ θη οἱ νἱνᾶηΐ 60, 4ιοηϊᾶη ΠΟΙΏΪΠι5 

ὕδρ. ΧΙ. 1) {ιε58ὁοι γαϊ., ἀδίπ 6250- 
{το ἡ. οῳρίαπδιίϊοηο. 

9) ουαοιογί αὰ1. 
4) 1π ἡυὶς Ἰρίμ πῆς 5065 οἰΐαηι 68ΐ 

γθη 55:5 αἰα αἰίοην ὑογ 56Ή}06} αἸ{{}-- 
οἷο τιουθϑαειηίμ" Ὑαί. 

5) φιὸ 8υϊθ ϑγαηί υἱρῖο5 αΐ.. ἀοίη 
ἴη, δ6θἰογ δι 5 Ὁ6 70 ΟοηυοΥδὶ βιηΐ 866] τμμην-- 
φιαην α 460 τοροϑϑογηΐ 86 ΡΟΥ 6, 51} 
πο ἱπγΥ δογυος (δὶ. 

6) οφογαηί 8[η)6 ἡιογα γοη θη αηὶ ἃ}5-- 

(δρΡ. ΙΧ. 1) 5οἄΐδηιο Ραὶ. 
2) πέβάοην Ῥαὶ. 
8) 55 Ῥα!]. 

(ἂρ. Χ. 1) φιιὶ Ῥαὶ. 
2) ἐχεορίϊ8 οαροιμηηἶθιι8 ΘΟΥ θα 

4π|6 5664. οἱ οχῇ. γαί. 
1) Αἰϊψιιῖὶ σθῦὸ ΘΌΝ ΜῊ πιοτίθ οὐϊογιμ 

οἱ ᾿ιϑοηίον ρμαοσίιίι Ὑαί. 

δοἴαθ ογωπί υἱγῖαος5 [Ραὐλάογιηί: ἐρδὶ 076-- 
ἀϊάἀογινηΐ ἑαηιθη, αὶ]. 

8) οοηρ᾽ 685515 Ῥὶ], 
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ἀομμπι15 πᾶρσηδ Ο ΘΠ] Θηἰ ἃ 501ἃ Τη]5ι} 1η6, πἰ ΡΟΘΗ ΘΗ 181 ΠῚ [ΔΓ ΘΠ] ΟΠ Ϊ- 
Ρὰ5, ὶς οἰϊᾶπι, (αἱ ΠΟ ΠΠΘΓΘΗΪΙΡ ΡΓΟΡίου ἴδοι" 5ιιἃ 556] 5] υΐθμι. 
δορὰ ραϊίοης. οϑί Ποιηίπιιβ, δἱ ᾿ἰηνι αι] πο ΡῈΓ ΕἸ σαππι [ἀοίδτη να] 
ΘΟΠΒΟΥνᾶΓΘ... ΠΙσῸ οἷ: .5ρΡ610, ἀοιῃΐηθ, ἴοτο, αἱὖ δαά 5. Πἰς ἀπ νοὶ ἃσδηΐ 
ΡοΘηἰ θη ΐδηη. ὕγοάο θη] η}, ὈΠΙΠΠΠΙΘΠΊ4Ι16, ἃΡΉ {15 51π|5 [ἀοί15. οἵ δοοθρίο 
Π6ὶ {πηοτθ, δά ροθῃϊθης πη ΓΘ Υ Θ5βαγαη... ΑἸΐ τ}: (ἀαϊσαηπ6 οχ ἰοΐο 
οογάθ δρϑγίηΐ ροθηϊοηατη, οἵ ῬΌΓΙ Ποἀν ΓΙ 56. ἃ]) ΟἸΠηΪ ΠΟ(}ΙΪὰ, 4πᾶ6 
ΒΌρΡΓὰ ἀϊοία οβί, οἵ πὸ δά!θοογῖπί δάμιιο δἰ 6] 1οἴα 5πὰ ἀπ πᾶ, δ6οἰ- 
Ρίθηΐ ἃ Βοιηη0 ΓΘΙηΘ αἰ πῈ ῬΓΙΟΓΙΙΠ ΡΘΟΟδίΟΓ ΠῚ) 5.ΟΓΕΠ, 51: ΠΙΠ1] ἀπ} 1ἃ- 
νϑγηΐ 46 τηδηάδί!5 ἢ15, οἱ νίνθηί ἢθο. (τὶ νΘ6ΙῸ Δάϊθοοεηῖ, ᾿Π4{1|{, δά ὦ 
ἀρ! οἴα 58, οἱ οοηνογβαίί [ΘΓ ϊ [ἢ ΟῸΡΙ {0115 5660} Παΐα5, ἀδιηρΠπᾶ- 
Βαηι 56 ἰρβο5 δὲ τπογίθιη. "5 Τὰ ψ6γῸ ἀπιθ!ἃ ἴῃ ΠηΔΠ [15 πηθῖ5,7 οἱ υἶνθϑ 
ἤθο:; οἱ φυϊσαπαιθ ΔΠ}]})] ἀν τ ηΐ ἴῃ 15, οἱ γθοίθ ἃ θχϑγειθγηΐ, νυἱνθηΐ 
Π60.. Ροδβίψφαδμῃι νϑγοῦ Πᾶθο ΟἸη πᾶ ΠᾺ]Πϊ οβίθηαϊξ, αἰΐ πα} ΐ : (ΓΘ φααῇ ροϑὲ 
ἀϊ65. Ῥάιοοβ. {0 οβίθη 1. 

ΒΙΜΠΠΙΤΌΠΟ ΙΧ.’ᾧ 

Αραϊβεαπάαθ ηυϊἱαηἐ5 οἱ (γἱυπιρ να 58 Θοοίθδῖαθ ηυμψϑίογία πιασίηνα. 

(Α) 1. Ροβίψιδπ) βουῖρϑὶ τηδηήδαία οἱ 51 }}}ΠΠ{π|||Π 65 ρᾶβίογια {Π|π|5, 
ΠΠΠΕῚ ΡοθηϊΘηϊίδθ, γρηϊ" δά τη οἱ αἰχιὶ τ}: 0ν010 οβίθπάθγο {}], 

4Ζυδθοῦηι6. 5ρι γι ἰυ8 ΠῚ οβίθπαϊί, «αὶ ἴῃ οἰ ριθ δοοϊθβίαθ Ἰοοαίαβ. οϑί 
ἰδοα... ΠΙΘῸ δηΐπὶ βρίγ5 ΒΊΠΠ5. ΠῸὶ 681. Εἰ αυϊαῦ ἰπΗΤΙΠΪΟΓ δΓὰ5. ΘΟ Γ- 
ΡΟΓΘ, πο δηΐθ ΡῈ" πιηίίαπιὐ ἀδοΙαναίαπη δύ {{0Ὶ.) Φυδιη βγιηδίη5. 65. ἃ 
βρ για, διοίαβ 16. νἱΓΡι5, αὖ ἴα πὶ ΠᾺΠ ΠῚ ΡΟΒ515 νἱάθγο Ταποῖ ΘΠΪ πη 
Ῥοπ6 αυϊάθηι 86 πιδοη θα. ἃΘα 8110 [ΠΡῚῚ5. 0 ΘοοΙοβία ΕΠ0Ὶ οβίθηβα δϑβί; 
561 υὐἱ ἃ νἱγρίηθ πιοπβίγαία οαποίᾷ νἱάϊδίϊ. Ναηο ἀπίθη] Ρ6. πιη 11 
ΠΠϑ γᾶν 5," ΡῸ. δαπάθηι «αἰ άθπηι βρι πη. ὅϑ6! ορουίοϊ (6 οπηπῖα αἰ] σ6η- 
[6 νἱάθγο; ἰάοίγοο δηΐπὶ ἴῃ ἀοΙμ ΠῚ ἰπᾶπηἧ ΙΪ55115 501] ΠΑΡ ΐαγο ἂρ ΠΠ0 
ΠΟ γΘΠΘγΆΠ 0, αἰ, ΟΠ ΟἸἶΪὰ ΡΟΐΘΠΐΘΙ υἱἀθυ]5, Π1Π1] τι ρυΐα5. Θχρᾶ- 
νοβοῦβ.. Εἰ ἀιπχιΐ 6 ἰῇ ΔΘΟΘΏΒΙΠΊ ΠΠΟΠἰ5 ΑΓΟδάϊδο -ἶ οἱ ΘΟΠΞΘΠἸΠηὰ5 
ΪΠ ΘΔΟΙΠΪΠ6 οἷπ5. Εἰ οβίοπαάϊἑ ΤΠ] ΟΔΠΊΡΙΠῚ ΤΠΔΘΉΠΠΊ, οἱ οἰ ΘῈΠῚ 
ἀποάσεϊπη ποηίθ5, δὰ αἴαιιθ 411} ἤραγα, ΟἸΙΟΡΙΙ ῬΓΙΠΊΙ5 ΠἰσῸΙ ογαι ἢ 

2) φιΐῖα ηιοίτι5 αοηνῖηιι5. ἦι. ἡιασθα δα ἰϊοία δια οἱ ὁοηυογδὶ ζιογιρί ἐη ἀοςἰἀοΥὴὶς 
οἰθηιοηίϊα ηιὶδὶ! ἤῖὸ αἰ ροηϊοηίϊαηι οἠληΐ- ἢπεῖιι5. δοοι ἀαηιρπανιηΐ 56 αὐ ἠϊογίοηι Υαΐ. 
ὑιι5 ἀαγοηι οἱ χιΐάοηιν χιῖι5αἀαην ἢ ΟΉ Ἠϊ6-- 1) [τὰ ῥα]. γαΐ., ἐδιὴ5 νὰ ]σ. 
γρηΐθιι5 Ῥγορίον Γαοία γαῖ. 8) οηίην Ὑαί. 

9) πιυμαίϊοποηι γαί. 9) Ποϊίφψιια ατΐοηι γαὶϊ. 
4) φιιοπΐαηι Ρ. [076 εἰ αϊ., ἴῃ ἢπθ πη). ΙΧ. 1) δ ρει Χ. ἴῃ Ὑαὶ. 

αοη! ροηϊίοη αι. ϑ 2) Ραβίου. 1116 παηςπι5 Ροθηϊ θηΐ86, 
8) Ἀδοθρὶ 6 δἃποί. Ρὰ]. αὶ. οἱ ἘΔ}. 9) ϑριγα5. Ποῖ, 1. 6. ΕἸΠ 5. Ποὶ, ἴῃ 

δί., 4αοα τοῦ 50 Γ]ΡΊΟΥ 5. τ 6] 115 ΓΟΒΡΟΙ- 
ἀει, φιαδπὶ παι τπι5 0]. ; Οοαϊοὶ Υ αἱ. δχο αι 
5864. Ρ͵ΙΟΠ. φηαθ, ΒῈΡΙπ 6. 5600. βμργαὐϊοία 
δ! οἱ πον αὐϊοοθληΐ, ἴα ροοσαί ΟΥ̓ Ήὶ 
δμογηι ῥΥϊηιοτηι, Τὰοχ ἠϊεῖβ Ρ. ἠΐ8. Εονί- 
5515. 50. θη απ ἠΐ5 ἠιαπαά αἰ ηιοὶδ. ΠΕΙ- 
ἴηᾶ6 ἀοοίγ ηὰπὶ ΡΥ ΔΘ Θβ Πα 18 ἀρ παι 
ὨΟῊ ἴδγουθ, ἶο 4ποάπ6 ᾿Οοι5. ἰδ5015. 6ϑί. 

0) Θεὲ τυϑγὸ ἐπᾳιῖ αὐϊοοογῖη! αἱ ἀ6- 

ΙΒ ΟΠ 5. ΡῸΡ Πριγαμη ΕοοΙ οβῖαθ τηγβίθυϊα 
5π8 ἢθιθαθρ ἈΡΟΙ ἾΒ56. σοπίοπαϊίαν, Οἶπ. 
γ5. 4, 1.: 00] δοηιίηιι5. Του] αἰ! ἢ 65. ΡΘῚ 
οὐοἰοδῖαην οδίθη 586 ἀἰοϊίαν. Ναης Ῥαβίου 
οαἄθιη ΡῈ ἤἰραγᾶη ἐμῦγὶ5 αθαϊῇοαπάαο 
(εἴν. ᾿πἴγὰ ὁ. 8.544.) δυο οβίθηβι. ἢ. 
γ γι ἀαοάιιο (ἀ! Ποῖ ἢ}: ΥὙορ]ῖο [Γἀτιὶ 
ἰπίθηάοσ ὁμθιηΖιθ ἰὼ ϑρισγιίο {ὶ αἰπιο- 
βίγὸ, ΑἸ᾿Ο Ρὰ]., ἈΡῚ πᾶθ65: γοίο {ἰδὲ 
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Ἰηἰβουα 5. οβϑί, οἱ τηϊϑιῖ τ6 ΡοΘηἰ Θηςπ| ἄγ 6 ΟἸΠΏΙΡι5, οἱ ααϊάθη 41- 
μυβάδηη ΠΟ Π]ΘΓΘΉΓ 115 Βα να ΡΓΟΡΙΟΓ οί 8ι1ἃ: 864 Ἰ᾿οηραΠΙ Πα 65 
Πομηΐη5., οἱ νὰ]ξ ΘΟΟΙ Οβ᾽ ἃ) δᾶ, Ἃπᾶ6 οδὲ ΠΠΠ 581, βαϊναγθ. Ὠ100 οἱ: 
[3Ρ6γοὸ, ἀοιηίπο, [ὉΓ6, αἱ δι {15 Πἰ5. πηϊνογϑὶ ἃσδηΐ ροθη θη 8πι.}] Ογοήο. 
ΘΠΪ ΠῚ ἘΠΙΠΙΠΙΙΘΙΉ {π|6 ἃση ἰ5. 55. ἴδοιϊ5, ἀοοθρίοαιια Πδὶ {πο γθ, δ ροθηΪ- 
[θη ἢ ΓΘΟΌΡΓΕΓΟ. Εἰ αἰ 1Π1: «ΘΠ 46. ὁχ ἰοίία. ΡΓΔΘΟΟΓΩΙ5Β 5118 
δρθρὶηΐ ροθηϊ θης4 τη, οἱ ρα ον υπΐ 5868. ἃ]0 ΟΠ 15. ΟΡΘΡΙθ 8 ΠΟ] 86, 
486 5ιιργὰ 5ιηΐ τοϊαία,ἤ πθάπθ δάμαο δά ἀθ]οία σὰ αιϊοαι!ἃ δαϊθοογίηΐ, 
δοοιρίθηΐ ἃ Πομη0 ΓΟπΘ ἀπ ΡΓΙΟΓΙΠῚ ῬΘΟΘΔΙΟΥΙΠῚ ΒῈΟΡΙΠ,, 81 Π1}}} 

ἀπθιίανογίηΐ ἀ ἰϑιϊ5. πηδηἀδ[15 τη615, οἱ Π60 νἱνθηΐ. Οτϊ νϑῦὸ δά ἀφ]οία 

ἃ δαϊοορυιηΐ, οἱ οοηνοῦβαί [ἀΘΓῚ Ὁ 1ὼ ἀΘ 5] 6 Ρ}15. ππ15 566}, ἀδηηηὰ- 
Βαηΐ 56 ἂὰ τπογΐοιη. Τὶ νθγῸ [ἢ πηδηςαῖ15 πιθὶ8 Δι }8, οἱ οῃ Π 60 
γῖνοβ; ἰᾳὰ οἵ ἀπ σαηπ86 ἴῃ ᾿Ρ815. ΔΙ] ΔΥΘΡΙηΣ οἱ θὰ Θχθυοιουηὶ τροίθ, 
γίνθηΐ ἢθ0. Εἰ ροβίψιδηπι ᾶθο Οβίθπαϊ, αἰχὶς ΤΠ}: οἱ στο] 4υὰ ροβί 
Ρᾶϊιοο5 ἀἴ65 {01 οβίθηδῃι. 

ΒΙΜΙΠΙΤΌΠΟ ΝΟΝΑ, 

(8) Ῥοβίφαλιη 50 ΓΠρ8ὶ τηδηάἀαία οἱ 5: }ΠΠ{π4]|Πη 65 Ράβϑίου ΙΒ {Π1π5, πη 
Ῥοθῃι θη, νΘη1 ἃ πὴ6 οἱ ἃ} τη]: 010 1101 οβίθηἊθγθ, {πᾶ6 ΒΡ ΓΙ 5 
βαποία8β. {01 οβίθηἀιί, 41 ἴῃ οἰσιθ δοοϊθβϑίὰθ ἰοοαία5. οϑί ἴθοιιη. [Π|6 
ΘΠ πη ΒΡ Ὁ1{π8 Π]Π5 Ποὶ οϑί. δὰ 4αοηϊᾶπι ἸΠΠΤΏΪΟΥ ΘΓ ἃ5 ΘΟΓΙΡΟΙΘ, ΠΟῚ 
Ρ6Ρ παπίϊιμη ἀθοϊαΓαίιμη οὶ 1101. (ὑαηὶ δα 8 ΟΠ ΠΓΙηαἰι15 65565 ἃ}} ΞΡ ΓΙ, 
Διο 5416. ΜΙ θ115 οἰθοίι5. 65565, αἱ ΡΟ5515 νἱ᾽άογ ππηίιη, απο 4αϊάθπὶ 
οϑίθηβα᾽ οϑὲ {Π0ὶ ΡῈ δοοϊθβιᾶπι βίγαοίαγα ἰπγργῖὶδ: θθη6. οἱ τποάθβία οἴηηἰᾷ 
αἰ ἃ ΥἹΓΘΙΠΘ νἱἀἰδίϊ, ΝΌΠΟ νῈ1Ὸ ΘΓ ΠΗ ΠῚ νἱἀθ5, ΡῸΡ Θαπάθῃ Ιρϑαπη 
Βριγιαπι; Οροτίθί θηϊπὶ ἰ6 ΑΠΠΙ ρθη 5 ΟΠΠηΪὰ ἃ ἴη6 (ἰβθθγθ. [}ἃἀοἱγοῸ 
ΘὨΙΠπὶ ἀαΐα5. 511ΠῚ ἃ}) 10 Ποπθϑίο παΠιϊῸ ἴῃ ἀοη]0 ἰᾳὰὰ ΠΔΡΙΔΓ6, αἰ ΟἸ]ηΪᾶ 
Ροϊδηίον νἱάθαβ, [6{} π|}}} {ἰπ|65 αἱ ρεῖα8. θρίμάθ ἀὐχίϊ τη6 ἴῃ Αγοδάϊα 
ἴῃ πποῃΐθ 1) 4ιθη δι ἘΠ Θ ΘΠ) ,ἦ οἱ ἴῃ ΟΔΟΙΠΏΪΠ6. ΙΠΟ [5 ἰρϑίαβ. ροβαϊξ Π]6. 
Εἰ οβίθηις πὶ ΘαΠ ριπι πᾶσαι, οἱ οἰΡοᾶὰ οδιηριηι ἀπιοάθοϊπη ᾿Ἰηθηΐ65, 
Αἰϊαπιἦ νἱάθγα ἃ] ἃ ἢ σιγὰ. ΡΓΙΠη15. ἸΠ0Π5 ΠΙρΘΙ οὐ αἱ σαδϑβὶ {Π]|ΡῸ ; δου ἀτι5 

οδίοηογο χιαθ δρίν 15 βαποίι5 (ἰδὲ οϑίθη- 
ΔΕ απ 5.5.6: 

4) εὐὶ δαί. 
5) φιΐα χιΐα γαϊ, 

6) 1. 6. γμ6} διηπάοην ϑρ1ν ιν τες ΕἸ ἐμὴν 
μοὶ. Οἷν. ράμ!ο ἰηΐτα: πμησ αἰΐθην Ρ67 
γμἰλιρηι ἐἰ{ιι5 αν 8, 66 θη θηι αι θην 
δϑρίγιι. Π. Υἱά, (ἰοἀ4. Ρᾳ]. Ἐχοϊαϊί 65 
(οάϊοὶ γαΐ., «πἰ ἰορ. ἴῃ ἤπο ρο8865 υἱἷ- 
(676. 

17) Ληίθᾶ ΕἾΠΠι5. Π6Ὶ ἴῃ ἤραγα [ὰ1}}}5 
(015. 8, 2.544.) οἱ υὐ᾽σίιὶς (15. 4, 25.) 
ἰθοσμη ἰοΘΟαίι5 δὲ: ΠΠῸ ΘΠ Ιρ5πΠῚ νἱ- 
ἀ6 0185. ἰθοσπι Ἰοαιθηίΐομ. Π.:; θη αὐἋ (οι 
Οοἱ.) πηιοαοδίο Η. φιϊάοιη αὐ πιαφηῖῇοο αί., 
Ροϑβίμαο δοά τ αὐ υἱγοίποηι. Τῃ Ρα]. 7Ζιηιο 
φηεΐάοηι οϑβίθη δι 65: ἰἰδὲ Ρ}6᾽ ΘοοἰοδΊαην 
δέν μοί αν (1}}γ186 ὑθηι6 οἱ ηιο(65[6 ΟἩλΐα 
μὲ α υἱγοῖηο υἱάαϊϑίϊ. 

8) ααἰιιδίναγὶς δαί. 

9) ἦν ἀοηιο ἱπία γαΐ., ἀδίη αἰφηϊίοδο 
(Ρ4]. ποηθβί0} Ρ. υϑηθγαπάο. ὙοΠμΘΓΔηἀ5 
116 παηΐϊι5 οϑί Ομ τἰβίαβ Οἶνν. 51πὶ. 10, 2. 

10) ἤν αοὐοάϊο Ναΐ., νοοο. αδοθηδιῆν 
γιθΉ 158 ΟἸἾ5515. ΟἿ, ΤΥ ἔβαν, 2, 83. 

11) αἰΐαψιιο μ. αἰϊαὰ αἰφιιο αἰΐα ΥὙαί. 
) 6. Π5 πηομ 1115 Ξες φορεϊθιι5, 4αΐθιι5 Ενδη- 
Β6Π11π| Ρρτδοάϊοαίαμη 6βί, οἵτ. ἰπ Γᾶ ο. 17 544. 
ΠΗ. Ουϊά 5ἰπσα!ι5 4αΊ54π6 ἀπο 6 ΟΠ τη 0η- 
{{ὰπ0| 5 θη] Ποοί,, ΡΙυΣΊθιι5 ἀοοοίαν ἰηίγᾶ 
ὁ. 10---29. 

12) μἔἕι αὶ... ἰάθπι 25 μ. βδϑοιμηάιι. 
510 ἔπ ΒΘΟΙΘΉ 115. ΠΙΠΊΘΙΪ ἈΓΔΡΙ οἱ ἴηνο- 
ΠἰΠΠ Π 11 ῬΓῸ ΠΙΠΊΘΡΙ5 γΟΟΔ 1] 0 ΘΧΡΙΘΘ5Ϊ85. 

Οδρ-. ΧΙ. 1) ο᾽ Ραϊ. 
2) γοϊαϊὶ ῬᾺ]. 

5ὅ1η, ΙΧ. 1) οδίοηδιηη, ῬᾺ]., 1014 6Π| 
δ.) 017 αν. 

2) πιοηίθ χιοάαην εὑογ6 Ῥᾳ], 
9) αἰἴα Ῥαὶ. 
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οἰοαΐ [Πρὸ ; βθοιηάιβ ΘΑ ΓΒ. 51η6. ΠΟΙ; ἰθΡί5. 5ΡΙΠ15. οἱ {γι 0}15 

ΡΙθπὰβ ; ἅπδγίαβ. ΠΡΟ 1 5ΘΠΜΪΔΡΙἀἃ8. ΠΘΙΒᾶΒ, ἀΙΔΙΊΙΠΙ ΒΌΡΘΥΙΟΙ Ρᾶγ5. δγὰΐ 
νι Ρ 415, Ῥγοχίμηᾶ δἃαΐθηι ἃ ΓΔᾺΙΟΙ}115 ἃΓΙἀἃ ; 4αδοάδπ) οἰϊδηλ ΠΘΓΡᾶ6, ΟῚ 
501 ἱποδηάι!55οῖ, ἁγιἄδθ Πρ θαηΐ, (αἰ η 15 ΠΟ 5 ΔΘΡΘΓΓΙΠΙΙ5 οΓαΐ, 564 Π6Γ- 
βα5᾽} νἱγίἀο5. Ππαθοθαῖ. ϑοχίιβ ΠἸΟΠ5. 50 55.715. ογὰΐ θ]Θη5,. 5 ααϊθιιβάδιη 
τ ΠΟΥ θτι5, {Πα  τι5 ἀ8Π} Ὑ 6 ΓῸ Π] ΔΊΟΥ 15; 56 4 1 1115 50 5515 ΘΓᾶηΐ ΠΟΡθ)ὰ6 ΠΟῚ 
γαϊά6 «αϊάοπι Ἰαοίαο, ̓ἢ βϑὰ νοἰταΐ πηὰγο 86 6556 νἀ θαπία"., ϑ ρ{Πι|15 νΘΓῸ 
τη0η5 ἀθ]θ οί 91] 6 5. ἢ. Πθ αὶ ΠΡ 5, οἱ ἰοίμι5 6} 1}1|15. ογαΐ ἢ οἱ ὉΠΠη8. ΘΘΠῚ5 
Ρδοπάμππι οἵ γο που τπ ΟΔ6]1 ρα θα πὶ ΘἀΓρΟΡδηΐ οχ 110 ; οἱ ψαδηΐαπι ν6866- 
ΡῬαηΐαν οχ {Π|0, ἰᾶπίο ᾿δθί!ουο5 ΠΟΡΡΠ86 ΟΓΘβοθραηΐ. θοίανιβ ᾿η0Π5 (Ομ 15 
ογὰΐ τϑρ θίιβ, οἱ οχ 1115 Το μ 115 δά αι] αἴ ΟΠΠΠ6 Θ6Πι18 οὐθαίαγαθ Ποὶ.᾽ἷ 
ΝΌΠΙΙ5 ΙΠ0Π5 ΠιΠΔηὶ οὐμμΐπυ ἀ]πδη Πα οθαί, ἢ οἱ ἰοία5 ἀδϑι[αἴπι5. ογαΐ : 
56 οἵ του 8 ΓῸ5 5 Ροηίο5. ἃἰθ)ΐ, οἱ ΠΟΒΊΪΠΙθ 115 ΡΘΡΠΙΟΙ0505. ΒΒ ΘΟΙΠ.185 
ΠΟΠ5 ῬΓΟΟΟΓᾺΒ. ἈΥΡΟΓΟ5. ΘΟΠΙ ΠΟ θᾶΐ, ἰοίπδαιι8. δΓαΐ ὑπη ΓΟ βιι5 ̓ς οἵ 50} 
ἀπ γὰ ρθοιά85. ἰδοοθδηΐ ΓΘ ϑοθηΐθ5 ἃ0 ΓΠΠηΔ.68. ἴΠΠ||6 0] Π}}15 ΠΠΘΠ5 
ἀθη β 551}}15 ΓΡΟΤΙθ5. ΓΟΡΙΟἴι5 ογᾶΐ: οἱ ἈΡΡΟΓῸ5. 1186 ἃ}1Π|5 δίψιιθ 8115 
οπογαίδα υἱἀθθαηίαγ {γι 1} 5, αἰ, ΦαΙΒ4π|5. νἱάογοῖ, οπρογοῖ θάθυθ ἐἦ6 

{γαοι 5. θασιπη. Ὁ. ΠαοάΘοΙΠλ5. ἸΠΏΟΠ5. ΟΔη Ιἀτι5 ογαΐ ἰοία5, οἱ ἀβρθοΐιῃμ 
Βαθοθαΐ ἀδ]δοία!}5βίμηι μη, οἱ ἰ5ρ6. 51:01 βυμῃπηῃ  ργδθβίαθαιὶ ἀθοογθιη. 

(Α) Π. [πὶ πιθάϊο ὑθγῸ οᾶμηρο οδηῃάίάδηι οἱ ἰπρθηίθηι ροίγαμη ταϊηἰἶ 
οβίθηαϊ,, 46 ἀθ 'ρ0Ρ80 ΟδηρῸ ϑΈΡΓΟΧΟγαΐ : οἱ ροίγα 11 ΔΙΠ0Υ τη ΘΟ 0118 
1115. δγαΐ, οἱ αυδάγαϊα ογαΐ ἢ 14 αἰ ροββδὶ ἰοίπιπὶ ΟΥ̓ ΘΙ ββίίποσο, γ᾽ ίιβ 
δαΐθιῃ 1 νἱἀθθαίαν 6556, 564 ΠΡΟ θαΐ ον ρΟΙΐδΠ|, 4πᾶ6 ΠΡΟ Υἱά6- 
Βαίαν δχβου!ρία ΕΠ ροτία {Π14 ΟἰάΓ ΟΣ ΘΙ ΒΡ! Θπ 6 πὶ ἀλη 50] Προ Ραί - 
1ἴα αἱ “ἸΙΓΆΓΟΙ ν ΘΠ ΘΙ ΘηΐῈΓ ᾿ππηθη οἷι5. ΟἸΡοὰ γοΓῸ ρογίδπι ΠΠᾶπ βίαθδηΐ 
γἱΓρίπ65. ἀποάθοϊμ :ἦ οχ {αι 5 4αδί(07, 486 ΟΠ ΕΠ ὰπί ἃηρι]05 ΡΟΡίδΘ, 
ἀἰσηϊουοβῦ ταἱῃὶ νἱάθθδηΐαν 6556, 564. οἱ οδθίονδ ἀἰρῃὰθ ουδηΐ; 5ἰαθδηΐ 
δαΐθηη ἴῃ 4αδίίαοΥ ρα 5 ρογίᾶθ. Εγαΐ διίθπι οἱ [ἃ δά σγαί!8πη {ΠΠ Ὸ1η 
γἱΓρίηθη, ἀποὰ 1146 ὈίηΔ6 οἱ Ὀῖπδθ νοϑίμθ ογᾶπὶ ΠΠπἰ615 ἰπη]οῖ5, οἱ ἀ6- 
οοπΐοι ϑοοϊποίδθ, Θχουιϊβ ὈΓΔΟ 5. ἀοχίγίβ, ἰδηππὰπη [άβοθπ ΑἸ Θ ἢ}  16- 
γαΐιγᾶθ. δῖ᾽ο δὐδηΐ ρᾶγαίδο; νϑ ῃθΠΘἢΐΘ ΘΗΪΠῚ ἢ ]Γ65 οδηΐ, δία 16. ῬΓΟΠῚ- 
Ρίδο. Πδθο οαπὶ νἱά 5561), ἸΏΘΟῸΠῚ 'ρ86. ΠΙΙΓΑΠΓ, ἀαρά ἰᾷπι Πηᾶρηὰβ οἱ 
ΡΓΔΘΟΙαΓ 5. Γ65. νἱάρθγθι. Εἰ ΤΌΓΒΙΒ. ΠΠΙΓΑΒΔΓ ῬΓΟΡίδΙ ΥἹ ΓΘ Π6 5. {ΠΠ85, αυοά 
ἰᾶπη ἀδοογᾶθ οἱ ἀοϊϊοαίδο οϑϑϑμΐ, οἱ ἰἰὰ οομῃδίδηϊου. ἂὸ (ὉΓΕ ΘΓ βἰαγθηί, ἧ 

1 Π 4 8π| ἰοίαη ὁδοὶ ρΟΡίαίΓΔΘ. 

13) Ππολῦας οὐ. Υαί. 
14) ρίοηιι5 ογαί ΘΟ] Οοδίαν ἴῃ Υαΐ. 
15) 1ἰὰ ΜΝί85. 11}. Ὑ]οί. αν. Υαί. 

ϑαΠταραηίο Ρὰ]. ὁ. Ἐα}. 5... Ιαἰαο (οί. 
(οπἰπποίϊοπα 564] ἀοίη οἸη 588, γαΐ. ἰΓὰη5- 
ΡοηΪὶ υἱάοναίι" 6886. 

160) ἡψίαγο58 αΐ., ἀδῖῃ γον 18. Ρ. [6}- 
(ἐϊ5. ἴαπι ροοιάιην οἱ υοἰχονος οοἰὴ ρα- 
ὑμϊα οαρὶοθαηΐ (οταὶ οαγρίοθαν.), Ῥοβίθᾶ 
ἰαπίαιην Ὁ. ζαηίο., 

11) αἀαπηιιον μι» (510) οπιηθ φοηπῖι5 ἀο- 
γι οὐοαΐι"6 Υαί. 

18) οηιπῖηο πανοναί ἀφιαηι αι., ἀοἰη 6 
δογροηίος ᾿αθοῦαί οἱ Πιοηιῖηθ 58 Ῥογ 0805. 

19) πιοηβ ἰιανοῦαί αγϑοτοδ ηιαρηαβ εἰ 

Εἰ οαπὶ ἢᾶθο ἰπίγα π|6 ΟΡ  ἄΓΘΠ, “ἢ 

ἰοίιι5 τὐηιϑλοϑι5 ογαί γαϊ.. ἴῃ ἤπθ οἱ γι- 
ηιϊπαηπίο5. ᾿ 

20) αἰϊὲς αἰφιιο αἰϊὲβ ογαϊπαίο δγαπ 
Γριιοιϑιι5. αἰ οἱ φιιὶς υἱάϊδ5οῖ οοποιρδοθη 
οάογο ὁ βηιείζνιι5 δαγιηι γαΐ. 

21) ἡψίαν δοίη παθοῦαΐ" οἱ 
διιηηιιηι δἰυὶ γαῖ. 

(δρ. 1. 1) ἐπροηίοηι ηιὶ]ιὶ ροίγαηι αϊ. 
2) φιιαάγαία Ὁ. οἱ ηιαάγαία ογαί δαί. 

Ροίγα πᾶθε οἱ ρογία ΕἸ. Π οὶ οβί' ἰη- 
γα ο. 12. 

9) βομίρία δαὶ. 
πον ἁιιίομη Ρογΐᾶ. 

ΘΧΡ] οα΄, 
4) Ρογία απΐοην ἴρδα ρμὶμδηιαηι 5οὶ 

ἦρ86 

ΟἿΣ ρμεοίγα 58ἰϊ υϑίῃβ, 
ἰηἶτα ο. 12. [Ὁ51118 
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οὕαιἢ βἰπθ Πϑυθῖβ; ἰδγ5. 5Ρ᾿ ἢ {θυ ΠΙσααθ ρίθηα8. θαδΡρίι5. Παρ αὶ 
ΠΘΓθᾶ5 561] γἀα 5, (ΠἸἉΡΕΠῚ ΒΙΡΘΙΟΥ Ρᾶ 5. δΓδὶ ΥἹΓΙἀϊ5, ΡΓΟχίπᾶ δαΐθΠ) 
ΡᾶΓ5. ἃ ταθίοιτι5 δἰοθα; ααδθάδη ν6ΓῸ ἤγθὰ 1546} Π]ΟΠ 58, οἴ] 50] 
᾿πο δ 556ΐ, νἱγ 65. Πορθδηῖ. Οπηΐ5 ἸὩΟΠ5 506. δνδί, 564 νἹᾺ165 ΠΟΙ ἃ5 
Παρ οθαΐ. δϑοχίιιβ ἃίθιη Π0Π5 ἰοἴΠ15 50 5515 δΥαΐ ρ]Θηι5, 4 5 48π| ΟΧὶ- 
σαΐϊθ, (5 ἀπ ν ΡΟ 50 5015. ΠΠΔΙΟΤΙΡ5. 64 50ΙΒ5ΈΓΔ6. 1Π|Δ6 ΠΘΥθᾶ5 
παροραηΐ, ποη να] δ 4υϊάθηη ἰδθίᾶβ ; ΠηΔΡῚ5. ΘΠ1ΠῈ νοἰ αἱ τηᾶγοϊάδ6. ν᾽ ἀθ »δηΐαΓ. 
ΘΘΡΑΪΠμΠ5. ΥΘΤῸ ΠΠῸΠ5. ΠΙΪΆΓῸ5. ΠΟΡΡθ5 Πα) θαΐ, ἰτοίπδαᾳια ογὰΐ (Ὁ Ρ.118, οἱ 
ΟἸΠΠ6. βσοππβῦ ρΘοπάμπηι νο] πο ΓΙ {116 γΘβοΘ Δηα ἴῃ ΘΟάθη ᾿ηθη6. θΘαδη- 
ἰοαπ6 νϑβϑοθθαπία ΗΠ|Δ6 γΟ]ΙΟΡῸ 5. γ6}] ΡΘΟΟΓᾶ, ἰδηῖ0 ΠΟΓΠΔΘ ΙΠΟ0Π115. ἰΡ5185 
Ιδθίϊουο5 οΥβοο θη. θοίανιβ 4π0 16 ἸΠ0Π 5 [ὉΠΠΠ0}115 Ρ]Θηιι5. ογαΐ, οἱ οχ 
5. ΤΟπ 5. δά 4ιια! να ηΐα. ΟἸΠ6. σΘπτι5. ΒΟΙΏΪΩΙΪ ογθαϊαγᾶθ. ΝΌηϊ5. ἸΠΟΠΚ 
ΠΌΠ] δι ΟΠ ΠἶΠῸ δΠ]ιιᾶπη ΠᾶΡοΡαΐ,, ἰοίπϑαιιθ ογὰΐ ἀδβί(αίι5., οἱ ππου [6 Γὰ5 
5ΘΓΡϑηΐθ5 μαθοθαΐὶ Ποπηίη 115 ΟΠ] Ἶθτ15. ΡΟΡΗἰο585.Ὁ ΠΘΟΙΠη115 ἸΠ0η5 Παρ θαΐ 
ΤΠ ΑΧΙΠΠΔ5 ἈΓΡΟΓΘ5, ΟΡΔΟΙ5Ήπ6 οὐαί, ἰοίμ5, δὲ 51} ππηθγὰ ἀΓΡΟΓΠῚ ρΘοι 65 
ἰδοθθδηΐ τοααϊοβοθηϊθ5 οἱ τ] σδηΐθθ, {ΠΟΙ 15 ΙἸΠ0ἢ5 ἀθη 515. ΡΒΟΓΙθῈ5 
[τϑρ] οἰυ5} δγαΐ, ΡΟΥΘ 546. 1Π|86 8}1185 ἁί 416. 4}115 ΟΥ̓Παΐδθ ογδηΐ [ΓΟ Π0 115, 
[4 αἱ 4αϊοσπιηαιθ νι αἰδοῖ, σομορΙβοογοὶ πιδηάἀιοᾶγα ἀ6 [ΓΟ 115 ΘΔΓΊΠΏ, 
Πιοάθοίμηιι5 Υ6ΓῸ ΠΙΟΠ5 ἰοία5. οαπάϊάιι5. Γαΐ οἱ ἀβρϑοίιμι ΒΠ ΓΘ} Πα) Δί, 
ΒΒ 46 ΠΙΟΠ5. 1ΠΠ6 ΘΠ] ΡΓΔΘθ6]γὰΐ ἀθΟΟΓΘΠΙ. 

(8) ΗΠ. [Ιδμπΐ ἰπ τηθ 410 οᾶμροὸ Οοβίθηάιἑ τ} ΡΘίΓαϊη ᾿ηᾶρηδη οδΔη- 
ἀϊάδιη, 486 46 'ρ50 ΘΧβ ΓΓΟχογὰΐ Θὰ )ρ0. δάιι8 ρμοΘίΓᾶ ΔΙΓΟΥ 1118 τη ΠΕ} 115 
αΓαΐ, οἱ ᾿ἰΐὰ δγαὰΐ φαυδάγαία, πὶ ροβϑβοί [οἴ ΟΥ̓ΠΘΠῚ βίο γθ. Ὑδίτιβ. δα 8 
αγὰΐ ρϑίγα 111, ρουῦίδη) δχοίβδᾶμη ΠᾶΡ6Π5, ΟἸἶπ5 ἀΟἰαίΟ ΠΌΡΟΥ ἰδοία τὶ 
νἀ θαίαγ. Ῥογία διΐθιῃ ἰρ8ἃ θ]115 41πΠ| 501 5ρ] 6 πἀ6θαΐ, [ἃ αἰ 600 ΠΤ ΓΆΓΘΓ 
ἴπ Βρίθπάουα ρογίδθ οἷιι5. Οἰγοὰ ρογίδπι. ἃπίθιη ᾿ρ88Π| δία δηΐ ΥὙἹγΟ  Π65 
ἀποδοίη, οχ 4π|} 05 «απδίίποῦ,, {πᾶ0 ἰθηοθᾶηΐ δησαϊος Θ᾽ 154 6} ροΓίδΘ 
ἀἰρη! 50 Ὑ 65. ΤΠ 6556 νἱ θ᾽) αηία ; πὰπὶ οἱ οδρίθγαθ ἀϊρη!οβᾶθ δγδηΐ. 
δίαθαηΐ δαΐθπι ἴῃ ἀααίϊίπμοῦ ραγ 5 ρογίδθ, οἱ ἴῃ τηθάϊο δᾶγ Ὀΐηδ6 
ΥἹΟῚ Π6 5. γϑϑιϊαθ ΠΙηθὰ8. ἱππιοὰβ οἱ ἀθοθηίου οἰημοΐδθ ογαηΐ, πιι[15 ΠΙΙΠΊΘΓῚ5 
ἀοχιγὶβ ἰδιη πᾶ ΔΙ {61 ἴδϑοθη ρΟΓίδηἰὰ5 : 516 ογᾶηΐ ρᾶιᾶΐδθ, γα] ἀρ 
ΘΠΪΠῚ ΠΠ]ᾶΓῸ5 οὐδηΐ οἱ δίδοιθβ. ἤδθο οὐ νἱάϊββθη), 16 ΡΠ] ΤΠ6 ἴρ056 
ΠΡ θΓ, 40 ἰδΙη Ἰηᾶρηδθ [65 οἱ ῬΓΔΘΟΙΔΓἃ5. 056 ν᾽ ἄθθϑιη. 84 ΤΓΒῈ5 
ἸΠΟΥΘθαΙ ΡΓΟΡΙΘΡ νΓσΊη65. 1Π45, (ὰο ἃ 1[ἃ (ὈΓΕΟΥ 5ἰαγθηΐ, ἰη {πη} ΘΔ ΘΙ ΠῚ 

βριοηάοναί Ῥαὶ. Αἀ οδοϊοβδίοηῃ (Ἕν δι 
πηδ᾽ ϑίαίοπι οἃ ΤΘίο 8. 

5) [μηϊθην (516) ἀθ5αιιο υοἠοηιοπίον ναί. 
6) Οἴγοα οηΐην θαην ρογίαην ϑίαωθαηί 

ἀιοάροῖϊηι υἱγηΐηο5 γαῖ. 
1) αἰϊφηϊίοβξίονος δαῖ., ἀοίη οἱ ἀΐφηο86 

Οθίογ6. ΜΊΔΘΙΟ Ἰἰοδΐ ὁχ ὁ. 18. οἱ 15. πθὸ 
ΠΟ 6Χχ Υ᾽5. 8, 8. ἀοῃᾶ ϑριπ5. 58 η0 01 
ΡΟ 85 ἀπο θοὶ πη ΥἹΓΘΊΠ65 5151 ΠΑ} ]. [,81|-- 
ἀαίπ5. ἸΟΟΙΙΒ. ΠΟΒΙΟΡ ἃ τσ. ποπι. 18. ἴῃ 
ἘΖθοι. οἱ ἃ δηίψαο Αποίογα ΟΡ ΓΪ5. ἰτη- 
Ῥουίδοίὶ ἴῃ Μαίίῃ. 19, 28. γ14. (οί! ου απ 
δ Ἢ. 

8) ᾿ποραΐ απΐοην πίον σγαίζαηι θα) μι 
υἱγρίνιηι οἱ 6 ὑΐηθ υϑϑί6 [Ἰποὶς [νοὶ 5 
οἱ ἀθοοην ἰπίϊηοίο οαογοὶς (510) ὑγαο 8 

ἀοφίονὶβ ἑαηιφιιαηι αἰϊφιαηι [α 86 0ΉΥ αἱ. αν α-- 
ἔΐα --ΞΞ- νθηϊϑίαβ, π΄ Οὐ η11]. Ργοοοπι. ]. θ. 
(ἀταίϊα ἴῃ γα]ία, ποῦ αἰ ὰ5 ἴῃ ΘΘΙΠΊΟΠΘ. 

9) φιιοά ἰαην ἀοἰϊοαίο οςϑοηΐ οἱ τία 
[ΟΡ 6 γ᾽ βίαγοι Ναΐ,, ἴῃ ἤπθ ρογίαηαιηι 
παϑογοηΐ Ρ. ρογίαξιναο. 

10) αἱδριωίαγοηι αί. 

4) χιιαϑὶ Γμἰσο οὐαί. δϑοοιμιάιις Ῥαὶ, 
δ) οηιηῖς Ῥαὶ]. 
60) ρογηϊοδαο Ραὶ]. 
1) ρούζογα ΡᾺ]. 
8) αδρθοίι, μήϊανο Ῥαὶ. 

ὅᾶρ. Π. 1) Ναηι Ραὶ. 
2) ραγίο5 Ρα!, 
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αἷξ δὰ τη6 ρᾶϑίου. 116: (χαϊὰ ἰπίγα ἰθ ἀϊβριιΐϊδθ δίψα ἰογπ 5,7 οἵ ἰρ86 
ΕἸ 5ο] οἰ ἀπο Δα 15 ὁ Οπλθοσπαιθ ΠΟ ΡΟΐ65 6] Προ, Π0]1 δἰ! 6η- 
ἀδγο, ἡ Πα υ8Π| 51 ϑΔρίθη5. 515: 864. τόρ Ποηλίπυμη, αἱ ἀροορίο 56Π51 
ἴῃ 16 }Π|ρὰ8 Θἃ. Ουδθοιηαιιθ ροϑὺ 6 βαηΐ, ΠΟΠ ροΐθ5 νἱάθγο; υδο᾽ὅ Ὑ6ΓῸ 
51η1 ἃηΐθ 6, ν᾽ 65. [ἢ 15 ᾿δι[πρ, 4ὰ6 ΠΟῚ ΡΟί65 νἱάθγθ, ποὶΐ (ον αθσΪ ; 
οἱ ΘΟΓΠ ἰπιθ}}Π σης π] Οᾶρ6, 486 ἰὰ νἱά65.} Ποβίπθ 6556. ΟΕΓΙΟΞΙ8. 
Ερο δυίθπ) ἀθηηοηβίγαθο {Π0Ὶ οαποία, φαδθοιηααθ ἄθθθοὸ οβίθπάθγα; πιπῸ 
δα θη ΓΘΙΙ4πἃ οΟηϑι 6 Ρ8.ἡ 

(Α) Π1|. Εἰ οὰμπῃ πᾶθο ἀἰχίββοί τμ]ῃἱ, βαβροχὶ ἢ οἱ δοοθ, νἱάϊ νϑηΐβ86 
56Χ ΥἹῸΝ ΟΧΟΘΪ505 ἃὺ γϑηργδηοβ, οἱ ΟἸ]ΠΘ5 51101165 να] ; οἱ γοσᾶββθ 
ἀιδηάαηη πη} Ππ| 6 1 ν᾽ ΓΟΤη ; οἱ Πϊ, {αὶ νϑημθγδηΐ νοοδϊὶ ἃ} 1}}15, οἱ 
ἰρϑδὶ φιοαιθ" δχροὶδὶ δὲ [ογίθβ δγαηΐῖ, [᾿ββϑυαηΐ ἁίθμῃ 1ΠΠ] 56Χ 605 ἰΠΓΓΙΠῚ 
ἀυδηδπιἷ ΞΌΡΘΙ ΘΠ] ΡΟΥΙΙἃΠΙ ἀρ ἀϊἤοαγθ. Νᾶρηι5 ν ΓῸ ἰθηο [ΓΟΠ 15 608- 
ΡΙΓ 6586 ἀθουγγθηςππ οἰγοὰ ρογίδιη πὸ αἴθ {Ππὸ, ΘΟΓΙΠῚ ΥἹΓΟΡΈΠ,,ἦ 
4π| δὰ ἃθα!ῇΠοδηἂπι ὑπ γΓ πὶ ΘΟηνΘμθγδηΐ. ΥἹΓΟΙΠ65. ὙΘ6ΓῸ [Π|86, 4π86 5.ἃ- 
θάηΐ οἰγοᾶ ρογίδῃ, ἰαθρδηιῇ οἷβ δϑά! Ποαι Ομ θι ἰαγγὶ5 ΔΟΟ ΘΙ γᾶγθ. [ρ5886 
Δ 6}}) ΘΧΡΟΡΓΟΧΘΙΙΠΪ ΠΊΔΠΙ15 51.1.85, ἰδηπᾶπι Δ] 414 δοσθρίαγδρ 8}} 1115. 
Τυμο {ΠῚ 56 Χ ἰπββθραηΐ, αὐ 6Χχ 4ασάδπι ρτγοίαπμάο ἰαρί 465. δ 0} 6γθηὶ, 5 οἱ 
'π Δρα ἢ οαίϊ ΟΠ 6 ΠῚ ἰαγγ]5 ΡΓΔΘραγάγοηί. ΕἸ οἰθναῖὶ βδιιηϊΐ ἀθοθιη ἰᾶρὶ 465 
ΟΔηΔ1ἀϊ, ααυδάγαι!,, ΟΡ. οἶδ. Ροβίψαδμι γν6ΓῸ 86Χ. {ΠῚ δάνοσανθγυηι 
Π)Ὰ5. ΥἹΓΟΊΠΘΒ, ᾿ΠΒΒΘΡΌΠΪ Θἃ5. ἘΠΙΥΘΙΒΟ5. ἰὰρ 465, 4αϊοιηαιι6 1ῃ ἱαγγὶβ ἀθα!ῇ- 
σας ΟΠ 61) πη 6] Θϑϑθηΐ, ρογίαγο ; οἱ ἰγδηβίαΐοβ ΡῸΓ ρογίδιη ἰγαάθγθ οἱϑ, 
{αὶ δράϊοδίαγι ογᾶηΐ ἰὰγγίι 1Π81. (ΟηΠππ0 Πᾶ8 Υυἱγρῖπμθ5 δοϑάθῃ ἰδρὶ- 
ἀ65, αιΐ ργαθβ. οἰθναί ογᾶηὶ ἀθ ργοίιπαο, ἱπίοῃ. 586. βθυαγθ δοθρϑιιηΐ 
Ραγίΐου οἰππθ5.ὅ 

(Α) 1γ. θυἱ' ἃαίοιη 5ἰθίονιηιΐ οἰγοὰ ρογίαμι, 516" οἰίαπι ρογίαθδῃηί, 
αἱ, 4αὶ νἱάἀθθδηΐαι 6586 [ὈΡΙΟΓΟ5, δὶ δησι!ο5. ΡΟΠΘΓΘΐαΓ : οδρίθυὶ ΥΘΙῸ 
Ιαριἀθ5. δὰ 1αϊθγαΐ βαθιοἰο θην. Αἰ4αθ ἰΐα ππίνουβοβ ἰᾶρὶ 465. ρϑγία!θ- 
Γαηΐ, ΘΟ5416 ΡῈΓ ΡοΓίδιη" ἰγδηβίαίοβ θα Π σαί! θιι5, 5ἰσαὶ ἰᾳ5586. δι δηΐ, 

ἰγδἀι ἀθγαηῖ. ΠΠ ν γῸ δχοϊρίθηΐοβ. δχϑίγαιχουιηι 1105. Ηδθο δυΐθηι δράϊῇ- 
Ολλ]0. ΒΌΡΟΓ {Π|8π| μοί Γἂπι πηᾶρηδιη οἱ ρογίδιῃ ἢοναΐ, ἃἰαιι8 ἃ} ἰἰβ΄ ἰοίἃ 
{γΓῚ8. βιδίθηἰ θα αν. Ηογαμ) διΐθπι ἀθο θη} ἰἀρ! ἀππὶ βἰλιιοίαγα ἰοίδπ) ΡΟΓ- 
πὶ 1Π|41 ΤΘΡΙ ον}, 4πᾶ6 ἴθ {πη απηθηΐο ἰαγὉ15. {ΠΠΠπ|5΄ 6558 οοορὶ(. Ροϑὶ 

11) αι σοηι 65 Ρ. αἰφιιο [ΟΥ̓ ηιιογῖς πιαάαηι αι. Ἐχ ὁ. 18. ἀἰδοίμηβ, ἴα} ] 
γαΐ., ἴθ ἤπο ααςιιοὶξ. 

12) ρογροηήογο γα. 
18) ψιιὶ ναί. 
14) ποϊτ ἰοΥ αι} " 

4ιι6 υἱάος5 δαί. 
ὕδρ. 1ΠΠ|. 1) ὠμδροωὶ Ναϊ., βαθίη 6 

δἰ οὐ06 υἱαϊ υολιῖ550 υἱνὸβ οῳϊοηβοϑ αἰργηῖ- 
(0805 οἱ 5Ἰηνϊο5 υτι. ΥἹΡῚ 56Χχ δχϑο]βὶ 
ἰπ|γὰἃ ὁ. 1.2. 6556. ἀϊσπηίι μι η{11 ἀἰση!αΐο 
σΟπβρίοα, ἀοχίονα ἰΙώνάσιο ΕἸ] απ Π) οἱ 
οἰτοιπιβίαπίοβ. Οἷν. Ὑἱ5. ὃ, ὃ οἱ 4 ἀθ 86ὸχ 
ὙἸΔῚ5. ἱπγθηΐθι5. [ἢ θα]. οἱ υοοσαυνογι αἰϊ- 
γιαρίαην ιν μἸηιθηη, υἿ)᾽ ΟἹ). 

2) φιιοηιιο οη1. γί. 
8) {ιιϑϑονλμη! αὐΐθην 605. ἀ{Π δὼ {Π|}}0 

οἱ οογην σΟΉ ἡ αΥῸ 

ΘΟΟΙ ΘΒ Δ) 5᾽ ΗΠ ΔΡΪ, 4πᾶ6 Ροίγδδ οἱ ρου- 
[46 1. ὁ. Ομ γιδίο βαριδοαϊΠοδίαγ, 

4) μιιὸ οἱ {ἰπις υἱνογθι θονμὴι Υαΐ. 
5) υἱάοιναηι Υ αἱ. ἴῃ ἤπο αοοοί ον αν (ΡΤ Ἶτ5 

αὐεοοίογα}0)} ΟΡΟΥ ΟΥ̓ Ὁ. ἀὐροίθγαγο. 
0) Οοπἰπποίίοηθ κεἰ Χο δα, αϑοθηί θοῦ 

γαί., ἴῃ {πὸ αρίαγὶ Ρ. ργ᾽αθραγαγθηί. 
1) αϑοθη]ογη! Β. οἰουαϊδ δι γαί. 

οι παὶ Οοά, ᾿ροί μοι οὐ μοὶ. Οο- 
(6! ΟΡ 5. 6Χ ὁ. ὅ. οἱ 10. ΠΪΠ5 δοσαΓδίο 
ἈΡΡῸΠΘ ἢ {11}, ΓΘΡΟΠΘΠἸΠῚ 6558. 66 Οἷγ- 

οἰμμποὶϊδὶ. «Αἱ οχ ρ50 τπἰππηο ἰοδο οἰ πορί, 
Ἰαριἀθ5. ἤοϑοθ. ΠΟ ΟΡτι5 Πα θυ ἶθ56. οἰ ΤΟΙ ἢ- 
οἰβίοπθ, 4α]ἃ ἴῃ δοαυϊίαίο υἱχϑυιηΐ, οἱ ἰὴ 
τηᾶρηᾶ οαϑ{Π{8{6 αϊονουπηί (ΡᾺ].}; 50] υπι- 
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ΡοΥΐαγθηΐ. Ῥδβίου. διιΐθπὶ σΟηϑ᾽ θᾶ η5. Πη6 ἰΐὰ αἰΐ: ἀαϊὰ ἰηἰγὰ (6 αἰδριιίᾶϑ 
οἱ ΠΠΟΡΘΡΙ5, οἱ {{0ὶ ἴρ86 ἀοίογοπι ἰηἴογβ Ομδοουη 16 ΘὨΪΠῚ ΠῸῚ ΡΟΐθ5 
᾿πΈ6 Πρ 6, 0] (ΘΠ ρίαΓ 6, ἰδηπ|ᾶπ| 5158 βᾶρίθη5: 884 τορδ Βοιηϊπιπι, αἱ 
δοσορίο 56ηῆβιι ἱπί6}}Πσαβ᾽ θὰ, ὐτιὰρ διιίθη) γΘίγΟ βιηΐ, υἱάθῦα πῸη Ροία5: 
{πῶ26 δαΐθπι ἰπ δηΐθ διιηΐ, υἱάθρα ροίουῖβ. ΝΟΪῚ 510 6 δηΐθ ἰοΥ ΘΓ. θᾶ 
δῖοι νἱάθγο ροΐθβ, Θοῦιη ἀΟΠΪπᾶΓΘ, οἱ 46 ΓΙ 18. ΠΟ] ΡΟΡβορία 5. 6588: 
ΘΡῸ ΘΠ] {Π0ὶ Οπληΐα ἀριη ηϑίΓ8 0. 

(8) 1Π. Εἰ τἰθγαπη αἰΐ τ] ῃΐ : ἀ5Ρ106. πη οἱ οδοίθσα, Εἰ 6006 νἱά!ϊ 
56 Χ ΥἹΡῸΒ γΘηΐ556, [05 ΠΟΠΘΒ[Ο54116 οἵ σΟΠ51Π11165 ϑρθοία. Εἰ νοσανουπηΐ 
ΔΙ ΓΔ ἢ 8] τη Εἰ πο πὶ γἱροση ἢ οἱ {ΠΠ|, «αὶ νϑπθγδηΐ υἱρὶ ἃ} {1551Π|1, 58 {15 
Βοπὶ οἱ ροίθηϊθβ δγδηΐί. Εἰ ἰπββθυπιηΐ 1Π1 Ῥγδθάϊοι! 5οχ Υἱγὶ θά! ΠοᾶΓΘ 
ΒρΓᾶ Ρδίγδιη {ΠΠΠ| {ΠΡ μἦ Δ][ἅπ|, οἵ ΒΡ ΡΟΓίδηη ἰρβᾶπη. Ἐγαΐ δπίθηι 
ἸΏΔΘΉΙΙ5. {πη {118 ὙἱΓΟΓαπὶ ΠΠΟΓαμῚ., 4πὶ νοπογδηΐ δά δράϊ θδη ἀλη ἰαΓΡΘΠῚ 
πο οἱ {Ππὸ ἀἰβοιγγθηϊα) πιχία ροΥγίᾶπι. ΙΓΡῖπ65. ἃπίθῃ, 4πὰ6 ΟἸΡΟᾶ 
Ρογίδπι βίαρθαηί, ἀἰοοθδηΐ νἱΓῚ5. 1118... αἣἱ [Θϑιπᾶγοηΐ οἵ ἱαγγθπι 1Π]|81ὴ 864!- 
Ποδγθηΐ. ῬοΡΓΙσΟθαηΐ δυ(6 ΠῚ ΠΠΔΠΙ5 ΥἹΓΡΊΠΘ5 1Π|46, (δὶ ΔΠΠαυ]ἃ Δοοθρ- 
ἴυγᾶρ ἃ Υἱγὶβ 1115 ϑϑβϑϑηΐ, [{Π| ἃπιίθπι 56Χ Υἱγὶ, {πὶ ργὰθάϊοίδῃι τη Εἰ ἀ] 6 
δἀάαχογαηΐ, ἱα Πο θαηΐ 46 ργοίμπο ἅΠ14π0 ἰὰρὶ 465. 5ῈΡ1ΓῸ, οἵ 16 1ῃ 5{01- 
οἴμπγαμη" ἴαγγὶ5 {{Π{π|5. 
"ΠῚ ἁαίθηι 56Χ ΥἱΡὶ νοοανογαηΐ νἹΓΡη6 5. {{|45., 

αΤαϊοαπαιθ ἴῃ ϑἰγιιοίΓᾷΠ 6556 ηΐ {πΓῚ], ΡοΟΓίδγθηΐ, ἰαρίἀ65, 

ΒαθΙ γα  οΥσῸ ἄθορθιῃ ἰαρίἀθ5. οδηάϊάϊ, «αδάγαι!. 
᾿π55ογαηΐαι6. οἷ αἴ ΟΠ]Π65 

οἱ (γδηβιγθηΐ 
ΡΘΙ Ρογίᾶπι, οἱ ρουῦυσογθηΐ νἱγὶβ 115, 4] ρα Π οαίαγὶ δγὰπὶ ἰὰγΓ 6 πὶ 1Π|81]. 
ΥΙΓΡΊΠ65. ΘΓΡῸ [ΠΠῚ06 ἀθοθη) ῬΓΠ]05. {108 ἰαρί465, 41 ἀ6 ργοίιπάο 50} 16- 
γαηΐ, Ρομουδηΐ 5101 ἰπνίοοιῃ, ἀπααφαδοαιιοῦ Ιαρί θη), οἱ βἰπιὰ! ρουίαθαϊ, 

(8) Ιἡ. δίουϊ οὐρὸ βἰαθδηΐ οἰγοὰ ρογίδηι βίπριίδθ 511} δησι!ο, 510 
[ογΕ 6 Υ σα ιοἰθηΐθ5. 56 ἰᾶρι 465. 1Π|05, ρου ηΐ ΟΙΏΠ65 ἰἀρ1468. 

ΡΓουΐ ἰπ5886 [ποιδηΐ, 
ΠῚ ἃαΐοπη 56χ θχοιριθραπὶ ἰαριἀθ5 105, οἱ 

ΕΓ δράϊ!ποδιίῖο ἰΡΡῚ5. ΒΌΡΓὰ ροίτα οἱ βϑιργᾶ 
Ἀρίαι δαπί οὐροῸ {ΠῚ ἀθοθηι ἰὰρὶ 65, δ π|ρ|6- 
ΙΡ86 ἁιίΐθιῃ ἴθ ἰππάἀαιμηθηίο [ὈΓΡῚ5 Ροϑι(ὶ 80ηῖ, 

ΡοΓΐδπη ἰγδηβίογ ρδηΐ, 
{πὶ Δρά! Πα θηΐ ἰαΓΡΘΠΙ. 
σοΙροΠ δηΐ δὰ βιγ ΟἰΠΓΆΠ]. 
Ρογία 4 τηᾶσῃᾷ Π6Ρ Δί. 
νϑγαηΐ ἰοἰὰπὶ ΡΘ ΓΔ]. 

4π|ἃΔ ρθίγα οἱ ρουῦία ϑδιβίιποπί ἰοίδη) {πΡΓΘΠ]. 

Ὃ - 

040 διΐθπιὶ 51: 5.} } ππ| π0ὴ ΠΑΡ ΟΡ πηΐ, 
Ἐποτππί ἱρὰ. ΟἸ ΟΠ ΠΊΟἾ515. Ρᾶγ 65. {ΠΠ ΥἹ τὶ 
᾿ἰπ5ι1 (ἀθοθιη [ἀρ 465), 481 ρυῖπηο ηρμηάὶ 
560] 0 υἱίδῃηῃ ἀδσοθαηί. ἢ6 ρῥτγοίιηαο 
αἰ [ΟΠ] υπίαγ, 5 συ  ἀθιη πίε ΟΠ γϑ δάνθη- 
ἴὰπὶ ἀοίαποί βαηΐ. Οἰν. ἰηνα ο. 15 οἱ 10. 
Ααοίουϊβ. σθηϑαπι Ρ]8π6 Γοάαἰΐ (Δ|]Π]10 010}: 
ΕυΓοηΟ ἀπηάιο οϑίγαία ἀἰθοὶ ρ᾽οίτο οδη- 
ἀ146, φιδάγαίο, βοαροζζαία α᾽Ἰηίουηο. 

8) συοσαυθλημν γαϊ., ἸΠΙ ἀοτη φυσι 
ἦν ἰμγ[8 οἵμ5 οαϊβοαίἑοη6 ἐγ} ο550ηΐ οἱ 
ἐγαηδἰαίο5 ΡΟΥ ρογίαβ ἰγα0}6 οἷ5 ηιιῖ ο(ϊ- 
Ποαΐξιγὶ 658θη. 

9) φιι ρτγίηυϊ ἀϑοοηἀθγι 6 ῬΥῸ [60 
ἔπιον 86 αἰϊουανθ σΘρογ μη: οἩλ65 ραν οΥ Υαί. 

(ὔρ. ΙΥ. 1) Οἷν, βυργα 6: 9: 
2) 5ἱοιιΐ γαί. 
9) ρογίαθαπί οἸϊηθ5 ἰαρὶ(θ5 "μὴ 

ῬΑΤΒΕΒ ΔΡΟΒΤ. 

Εΐ ΟΠΠΠ68 
οἱ ρογγιροραηΐ 1{Π|5 ΥἹΡῚ 5, 

Ροϑβί {Π05 146 ἀ666Π) 

4) ὦ ἰαἰονῖϑιι5 Ρ. αὐἀ Ἰαίογα γαί. 
5) ὁοβθην Ρ0᾽ ρογία8 δαῖ.. ἴῃ ἢπ6 

ἐδ ϑογαηὶ ἐναἀϊάεγαηί, οἱ ΝΙ55. Αηρ]. ἐι|556-- 
γ0η! Ρ. ὑπι58δα6 ογαηξ 1. 6. 1}}1} 56Χ ΥἹτὶ 
ΘΧοοΪθὶ ἃς. γΘηΘΓΔΠαΪ ο. 8.; Ρᾳ]. ἐϊτι5866 
Πιογαπί, ἀαοά ργδρθβίαί, 

6) 6χϑείγιδογμηΐ γαῖ. βϑοσπάππ ἰ(4}1- 
ΘΠ] 506] Ταϊ!ο ποῖ, 4πᾶ6 ΘΟΟΠΒΟηδη- 
(65 Φ οἱ 5 ΠΕ ΦΘμΐου ρου ηπίδί, 

1) ἢὶς γαί. 
8) ἡ Ππἶι5 οπι. γαί. 

8) ἐιιο! φο 5 Ῥα]. 
4) οε, Ῥαὶ. 
(δρ. ΠΙ. 

γοην ἵῃ Ρᾳὶ]. 
2) οἰγιοίμγα Ῥαᾳὶ. 
9) τηγνιδημίδαιο αὶ. 

94 

1) Ἐχριυηρὶ αν οἱ δηίθ ἔμ7'- 
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195 γ6γῸ ἄδοθμ ἸἰΔρ᾽ 465 11} νυἱρίμ!" ααΐπααθ δ] ναί βαηιἶ 46 ρτοίαπέο; 
οἱ Βὶ βίγιιοι! πη} ἴῃ. ΔΘα ΠΟ ΟΠ 6 ΠῚ {ΠΓΡῚ5 δἰ 546), ΡῸΓΡ {Π|5 νἹΓΡΊΠ 65 
Ἰοναῖ!, βίαν ῬΓΙΟΤ65. Ροβϑί Πο5. ἃΠῚ ἰσρίηϊα ααϊπαιιο᾽" οἰθναι βαπὲ: ἢ οἱ 
ἢΐ 5 6 ἴῃ ΘΟά6 ΠῚ ΟΡΘΓΘ ἃρίαϊ! 5σηῖ. Ροβί πο5 4υδάγασίη!α᾽ Ιαρὶ 465 
ϑοθηάἀθγιηΐ, οἱ πὶ ΟἸΏΠ65 δήϊθοί! βαηΐ ἰἢ βἰγαοί Γᾶ ἰπΡΡῚ5. {ΠΠπ|5. Οααί- 
ἴπο Ὁ ΘΓΡῸ ΟΥἀϊΠ6 5.5 δΟΘρΟΓπηΐ 6558 πὶ [πΠἀαΠΊΘηΪΟ ἴπΡῚ5. ΠΠ|π8: ἀδβίογαηί 
ΘΠ ᾿Ιαρί 65 οχίγδῃ ἶ ἣν ΡΓΟΪαπάο : ῬδΌΠΙΒΡΟΓ οἱ ἢ, 4] δΔοα!βοιθδηΐ, 
ἀαϊθνογιηΐ. [(ουὰπὶ 1ΠΠ| 56χ νἱγὶ τημ!πάϊηϊ {Π] ΠΡΟΓανογΐ, αἱ 46 
115 ἀποάθοϊπη πῃθ [115 δ ρουίαγοηὶ Ἰαρ᾽ 65 ἃ ἃθα ἢ οἰΙΟΠ 6 πὶ ἰαγγ 5. δἰ πι5- 
ἤθη. 1ΠΠ1] διΐθη Θχοϊ ἀθθαπί ἀθ πηΐνουϑὶβ τη ΟΠ Π}0τ|5 νΑΓΙΟΓΠῚ ΘΟΪΟΓΙΙΠῚ 
Ἰᾶρι 465, οἱ ἀδίγθηϊβ᾽7 605 ρουτροθαηὲ νἱ λοι θι15 : {π05. {Π{6 ΔΟΟΙ ρΘμ 6 5 
ΓΔηΒ ΘΓ θδηϊ, οἱ ἴῃ ΔθαΙ ΠοδιΙΟμθ μη ἰαγγὶβ ΡΟΡΓΙΡΘ θαηϊ. [πῃ αιια  ΘΠΠῚ 
ΒἴγΠ ΠΟ. οββθηΐ {Π|, οαπάϊἀϊ νυ πθ Πουδηῖ; οἱ ϑιπΉ 16} ΟΠΠΠ65 ΡΓΙΟΓ 5 ̓ ἢ 
τ] ηΐ ΟΟΙΟΓΟ8. Οαϊάδηη γ6ΓῸ ἃ) ἰρ5158. Υἱγὶβ ΡΟΥΓΙ σ θη : 4] ΟΠ 
ἴῃ. Θ8Π| ΔΘ αἰ Πα ΟΠ ΘΠ νϑηβϑθηΐ, {4165 ροποθδηΐαν,, ἴΔ]65 δἰἦ ἢ ῬΘΡμᾶπ6- 
βδηῖϊ. ΗΙ πὸ οῃάϊαϊ ἤδρδηΐ, π66 νᾷῦῖϊ; {ΟΠ ΔΠῚ πο ἡ δγδηΐ ἃ νἱγρὶ- 
ὨΐΡι5. ΡῈΡ ΡΟΡίδΠῚ ἰγΔη5]α11. ΠῚ οὐσὸ ἰᾶρὶ 465 ἀβίουηθ5. δύδηΐ ἴῃ δϑάϊῇ- 
οδιοπο, ἢ Οἰος. οαπη δηϊπηδάνου ἰβϑθηΐ {ΠῚ 56χ υἱτὶ, ἰπϑβϑυιηΐ 1011}, οἱ 
5110. Ιοοὺ ΤΘΡΟΠΪ ππάδ ἀδ]αιὶ [πδνδηΐ. ἢ ΕΠ ἀϊσαηΐ δὰ {ΠΠ 05, αὶ ᾿αρὶ 465 
0555 Δαίθυθ θαι: φοΙηηἷπ0 νῸ5 πο} ῖ5. δὰ δραϊοαίίοποιι μᾶπὸ Ἰαρὶ 65 
ῬΟΥΓΊΡΟΓΘ ΠΟ]Ϊ6, βοὰ ἐπχία ἰαγυῖπὶ ρομἰί6 605, υἱδ ἢ δα Υἱρρίη8 5. ἰγᾶηβ]αίο5 
ΡΟΥΡΙσαηΐ 105: Πἰδὶ ΘΏΪΠ ἃ} Πἰβ ΥἹΡΟΙΠἾθτ5 ἰγδηβ]αι Γαδτίηΐ ΡῈΡ ἢδη6 
ΡΟΡίδιη, ΘΟΪΟΓῸ5 51105 ΠΠ ΔΓ ΠΟ ΡΟβϑαηΐ; ΠΟ] 116. ἰσί τ Γγαβίγα ἰἀθΟΓΆΓΘ. 

(ΑΛ) ἡ. Εἰδοια οδὶ δπΐθηῃ βίγαοίαγα {Π0 416, 564 ἱπγγὶβ ΘΟηϑιμημηδία 
ΠΟ Θ5[: [αἰαγΠη] ΘηΪπ] ογαΐ τι ρα Ποαγοίαγ,, ῬΓΟρίογοα οἰϊαπηπιπο οἱ 
αυδθᾶδπι ἀἰ]αιο [ἀοΐαὰ οςί. Εἰ ᾿πββουιηΐ 1] 56 Χχ 605, {πὶ ΔοαΙ Παρ δηΐ, 
ἈΒθΙΡοὗ οἱ νυν Δ] Φαὰθ τι (αἰ δβοθγα: {Π|8 Ὑ6ΓῸ Υἱγρί 15 ῬΓΔΟΟΘΡΟΓαηΐ, 
Ἴ6 ἃ [ὑγΓῚ ἀϊδοθάδγθηῖ. Ργορίθγθα δΐθπὶ νι ἀθθαηΐ τη] ΓΟ]οίαθ, αἱ 
Οπβιίοα!θης ἱαγρη 1Π|81ὴ. Ῥοβίψαδπη δα ΐθΙη ΟἸΠΠ6 5. ΓΘΟοσβοραηΐ, ἄϊοο δή 

ῬΞΙΟΥΘΙη. ΠΠ]Πππη: ἀπᾶγο,( ἰηααδπη,7 (ἀΟΠΪηΠ6, ΠῸη δδὲ ροιδοία ἁθάϊοαίιο 
[ΡΡ5 ΟΝῸΠ Θπἰπι,( ἰηαϊΐ, «Δπΐ6 ΘΟΠΒΙΠΠᾶτὶ ροίοϑί, {πᾶπι νοπίαὶ ἀο- 
ΤΏΪΠΠ15. 618, οἱ βίγαοίαγη ἤδη ΡΓΟΡΘΙ, πἰ, 5Ϊ 4105 ἰᾶρί 465. πὸ ῬΟΠῸ5 
ἴῃ δὰ ἱπνθηθγῖῖ, πγαίθηΐαν ; ἃἀ νο]ηΐαΐοη Θηΐη οἷπ5 δοα  Ποαίαν ἤᾶθο ἐπΡΓ 5.ἧ 
6 Π16 1,“ ἰπ4πᾶπι, ,ἀΟΙηΐΠ6., 5018 {14 5ἰρηιποοί δοά Ποαίϊο {ΠΡΓῚ5 ΠῸΠ5, 
οἱ ἀ μὰς ρϑίγα οἱ 46 ἢὰο ρογίἃ Θοβηοβοοο, οἱ 48 πηθηί 5 οἱ 46 υἱγ- 
δΊΠΙ 115. οἱ ἀδ ᾿Δρί αἰ θ5., αϊ οχίγδοι! ϑαμι" (6 φγοίαμαο, προ οἰγοιιπιοϊβὶ 

9) οποίαίαν βοοππάπτη 5 Θοια] αχη νυἱ- 
ΤΟΙῚΠῚ ᾿πΒ᾽Ο ΠῚ ἃηΐθ δαγθηΐίιπι (τ ἰβί]. 

10) αδοθηα ον ᾿. οἰουαίὶ πὶ γαί., 
Ἰάθηι 501. δἔ ἠὲ διγμοίὶ διμι ἐν οαϊΠεαίἑοηο 
οὐδ θηῖ (μη) }7ὶ8δ 06} ἐἰϊἰα5 υἱγοίηος ἰουαίὶ 
δι} δἱοιέ ρΥ]ΟΥ 8. 

11) ΒιρηιΠοδηίι Πομλΐηὶ ΡΥΓΟΡοίδο 
αὐ ΤΩ] ΙΒ {11 1.1.1. Ὁ; Ἰηἴχᾶ ὃ: 15. 

12) αϑοοηαογηΐ μ. οἱουαίὶ οἰ γαί. 
18) φιιαγαρῖηία δ 1 ἢ γαΐ. ραποίβ 

ἰδῆρα Δα απηθηΐο ΒῈΡΡΟΒ (ἰ5. ἴῃ ἢπθ 
ἐγ} 15 οἰιϑθηι. ἈΡΡᾶγοὶ οχ Ὑἱβ. ὃ, ὅ. οἱ 
511η. 9, 15... ΠοΒ. 6556 Ἀροβίοϊ οβ οἱ ἢο- 
ΟἴΟΓΟΒ. ΡΓΔΘα ΓΟ ηἷ5 ἘΠῚ Ὁ 6ἱ. 

14) ο᾽η0 οΥηδ5 οὐαϊηθ5 (519) Ὑαΐ, 
15) αδοοπάογο γαϊ.. θ᾽ θη ραι βρογ 

οἰΐαην οἱ ἢϊ. ᾿ 
10) Ποηι μὲ αΐ., δίῃ ᾿μῖς μ. τἰ], 

(ππὴ αοαϊῇεαϊἱοηοηι οὐιδάθηλ ἐπ γ5. (Οἵ, 
ΒΌΡΓα ὁ. 1. ΟΡβονναί. Η.: Ῥοβίζψαδμηι 
Ἰαρ᾽ 465. 4ὰ1 ᾿πδίο5. ἀθιηογίαοβ απο δὲ- 
γρηίμππη (ΠΡ Ι5ι1 βρη Ποαπί, ἴῃ ΒΟ Π ΓΆΤὴ 
ὑπ} 115. ῬΌΒΙΠ οναηΐ, ΟΠ ΠΠ5. δἰϊατη ἰαρ 685 
6 Τη0 (115, 1. 6. Πά6] 65. 6 Ρορα 5. οἢνὶ- 
β[1Δ 5, ΔΡΡΟΡΑΡῚ 1551}. 

11) φηιονεϊθιι5 ἰαρίαος5 υαγὶϊς ἐοἰογέδιις 
οἱ αρρογίαηίος Υγαί. 

18) φιιαηιν γαϊ. 
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Ἰὰρ᾽ 465. 8111 5Ὲ ΘΛ οχ ρ οΐαμο 1} νἱρίηΐϊ! αφαϊηαάαθ; ὀΐ ἰϑι1 ἀρίϊ βαπηί 
ἸΏ 5(Γ ΠΟ ΓΤ ὑπ γγῖ5. ΡΟΓΔΠΔΠ ΙΓ ἀι6η} ἃ ΥἹΓΘΊΠΙθ15, 516 {1 οἱ ῬΓΙΟΓΘ5 
Ιαρίάθ5. Εἰ ροβίθα βιθίογμηΐ {τὶ ρίηα απ ἰαρί θα: οἵ ἱρϑβὶ 5 Π Π 6 
ἃρίαι! δαηΐ ἴῃ ἴπΓ6. Ροβί 05 οἰϊαπ 5ῈΡΊΘΡαηΐ ᾿ἰᾶρΙ 65. ααυδαγαριηΐα; οἱ 
ἢ ΟΠἼη65 δάϊθοί! βιμηΐ ἴῃ βίο Γἃτη ἰαΓΓὶ5, οἱ ἴδοι βαηΐ οὐ ἀϊη 65 {παῖ ΠῸΓ 
ἴῃ [ὩΠἀ ΔΘ ΠΕ5 ἐαγγ 5. Εἰ ρδιιβανθυιηΐ οχ {πε αιηθη 5 ἃβοθη ἀθη [65 [Δ 016688 ; 
Ρδιβανθνιηΐ δαίΐίθιη τηοάϊοιη ΔΘἀ απο 5 ἰΠ ΓΘ. Εὖ ΠΡ 56χ ὙἹΓῚ 1] 
ἸΒΒ ΘΓ Ργδθάϊοίαθ πη] ἰ{πἀ1πἰ, αὐ ἀ6 τηοηςθιι5 ΒῸρΡΥ βου ρίῖϊς δὰ δβάϊ: 
ΠΠοαπάδιη ἱαγγθπ ἰαριἀ65 δάϊογγοηῖ, Τγδηϑί δ θη" ΘΥΘῸ 6χ ΟἸΠΠΙΡΙ5 
Ἰηοη 115. ἰαρι 65 ΘΟΙογθιι5. ναΓ 5, δὲ οἱ! ἃ ΨΓΓῚ5 115. ΡΟΥΘ θη ϊα 
γΙΡΡΊΠΙ θ5. ὙΙΡΡΊΠ65. διιίθτη ἰγάηβίον θα ηΐ 1Π|Π05 ΡΘῚ ΡΟΓίδΠΙ ; ΓΑ Πβίθγ "δηϊ 
ΔΘ 605 ἰπ βἰγαοίιγδμ) ἰαγγῖ5. (πιηάι8 5 γ0{1 [αἰσβοηΐ 11 Ιαρὶά65, 
γὰρ οδηάιαϊ Πορθαηΐ 5 σα πιθ, δὲ ῬΡΙΟΓΟ5. πη ῦδηξ ΟΟΙΟΓΘα. ΟυΔη} 
γ6ΓῸ ἰαρίἀθ5, 4] ἃ πη] {41 Π 6 ΥἹΓΟΓΠῚ ΡΟΥΓΙ ΘΟ ΔΗ ΙΓ ἴῃ 5 ΓΟ Γ ΠῚ 
1ΡΕΪ8, Β0η. ἤεθάηϊ σδηάιϊ; 564 4πα]65 ρΟϑι ογαηΐ, ἰα]65. ρου ΠΘΡδηΐ, 
4υϊὰ ΠΟ ΘΥδηΐ ἃ Υἱ ΓΟ 1115. 115 ΡῈΓ ΡΟΙᾶπὶ ροΡίαϊὶ. ΗΙ δὐρὸ ἰαρὶ ἄς 
ἀρίουιηθϑ δγδηΐ ἴῃ δραϊΠοδιοποὐ ἰπγγὶβ ΠΠπ|8. Ουοά οαπὶ ἀπ πη ἀνου ἰ55ϑηΐ 
11 5ὸχ υἱγὶ, ἰπββοραηΐὶ 608, [0], οἱ ροπὶ ἴῃ ἰσοοῦ 5ι0,) ὑπᾶθ δάροτγίαιι 
[πογᾶπί. ΤΥΔη ἰδέ 16 οἰβῦ πηι θη 4π6 ἀδροϑιθνιηΐ, οἱ ἀϊχθγαηΐ Υἱγὶξ 
115, 4αἱ ἰαριάθα ροβίδυδηΐς : ΟἸΠΠΙΠΟ γ05 ἢ ἢᾶς δρε οδίίοπθ ἰαρ᾽ 65 
ῬΟΠΘΓΘ ποἰιίθ, 56 ᾿πχία ἱΠΓΓΘΠῚ 605 ΡΟΠΙΐ6, τ ἢὰθ6 ν᾽ΡΟΠ6 5. ΡΘΓ ΡΟΓΔΠῚ 
{Γᾶ η5]δίος ΡΟΥΤΙσᾶπὶ 605 [ἢ 5[ΓΠΟΙΓΔΠ)., 81 ΠῸΠ ΘΠΪΠῚ ἃ} ᾿Ϊ58. ΥἹΡΘΊΠΙΡΙΙ5 
ΡοΡίαιι ἰμουῦῖηξ ΡῸΡ πᾶπο ρογίαμη, ΘΟΙΟΤῸΒ 5105 ΠΡΟ ΠΟ ΡΟΒ5Πηΐ. 
ΝΟΙΙΘ ΘΓΡῸ ἔγαβίρα ἰΔΠΟΓΆΓΟ. 

(6) Υ. Εἰ ἴχοία οδὶ ||ὰ ἀϊθ θὰ βἰγιοίαυγα, 8564. (ἀν ΡὶΒ ΘΟ ΒΕ Ιδΐἃ 
ΟΠ 6ϑ5ῖ; [αξαγ τη Ομ ογαΐ τ ἃ 856 ρα Ποαγοίαγ, Πηαΐϊ9 οΥρο δβήϊ- 
Ποαιοπὶβ ἰαοία 651, ᾿πβϑογαπίαι6. {ΠῚ 56Χ Υἱρὶ 605, {πὶ Δ6 ΠΟ αθηΐ, ΓΘοθ θυ 
οἱ αἰϊφυδηίαμη ΓΘ4ΏΙΘΒΟΌΓθ. ΥὙἹΡΡΊ ΠΗ 15 νΘΓῸ 1}Π18 ΡΓΔΘΟΘΡΘΡαηΐ, Π6 ἃ [ΓΤ 
ἀἰϊδοράογοηΐ, 5θᾳἃ οᾶἂπὶ οἰϑίοαϊγοηΐ. Ροβί(ιδιη γΘΟΘϑβοηΐ ΟΠΊΠ65, (100 
δ ρβίογοπι {ΠππΠ|: ἀομλη6, 4πὰγ6 ποη 6ϑὲ ρογδοία ΔΘ Πα 110 (ᾺΡΕῚΒ. ΠΠπ|5 ὁ 
Νοη Ροϊοϑβί, ἰῃαι., « ἀμΐ6. ΘΟΠΒΙΠΠΠΙΔΡΙ,᾽ 4αᾶη νϑηϊαί ἀομλ Πι18. δἰμι5., οἵ 
βί γα οἰ αγα δῆς ΡΓΟ οί, αἱ 51 {05 ἰαρί 65. πιιρὰβ ΠΥ ΘΓ δ ἴῃ 68, πηοΐ 
605, 4ιἴὰ δὰ νοβαπίαίθηι ἰρ5ῖιι5 μά 6 6 (ΠΡ ΓῚ8. ΘΠ αν. Ὑ ΙΒ Π,, ἰπα Δ], 
ἀοιπίηθ, 56 ΓΘ, (τἰὰ βρη! σοί δορά ποίη ἰΓΓῚ5. Παϊι5, 56 ἃ οἱ 46 Πᾶς ρβίγα 
αἱ ἀθ ρογίἃ ἃρῃοόβοοσθ, τπί 4 τῃοῃίϊθθιι5 οἱ ᾿ρι 6 1}}5., αὶ ἀϑοθη θυ ιηΐ 

19) οὐ ϑἱηυΐϊθ8 ΘΉ.Π68 δἰ 9107 5 Ρ.. 6θἱ 
δἰμαϊ τον οηιο5 ργ λον 65 Ὑαί. 

20) οἱ οἵη. Καί. 
21) πόὸ γαί. 
22) οὐἀϊβεαίϊοποηιν δαί. 
29) οἱ ἰοθο 810 (6 [677 τπἰπα6 ἀρρογίαίὶ 

οναηΐ δαί. 
24) μο5 ἰαρίάὁ8 Ῥ. ἰαρίάος9 1108 Ὑαὶ. 
25) ἐϊϊο5 οἱ Ῥ. 605, εἰ αὶ. Ἐχ 6046Πὶ 

Δα ἀϊάϊ 564. ἐἰΐος (ρονγίθαμί 11105. Νιδ1), 
πο ἀϊδβδυδάοπίε Ρὰ]. [ἡ Υαί. 465. νοῦο. 
ποῆ, ροϑϑιμηιΐ. 

δρ. Υ. 1) {ιιέιμμηι οηΐην μἱ οἀπΠοοίν 
γαϊ. Νοία θθπθ ἰϑοίϊοποιη (οαϊοὶβ ΡΔ]. 

2}: τροράοτο αῖ.. «πὶ ρογοὶΐ οἱ συοἰιϊ 

φιυοϑοογο αἰϊφιϊά. Ηὶς υϑγὸ υἱνρηλδιι ργαο- 
ὁθροληΐ 6 ἃ {ΠῪ 6 γϑοδαθΥθηί. 

9) τὶ υἱαοῦθαπίι" οἱ ἐϊϊαην {ἱ}}͵ηϊ 
ἴην. Ρδὶ. 

4) οηιηθς5 δοοεδβϑὶί οχ Ραὶ], Ὑαί. 
5) Ἰηφιαην Δ 414] ὁ. γαῖ, οἱ ΕΔ}. 81. 
0) σπυοπὶρί γαί. 
1) γοίοϑαηι δαί. 
8) αδοοηάογι Ρ. θαιγαοϊὶ ϑιμιΐ γαϊ. 

ὕαρ. 1. 1) αοὐϊβοαίἑοποηι, ῬΑ]. 
2) οηο Ῥαὶ. 
8) ἐραπϑίαίφιο, ἀΌ54ιι6 564. οἷ5 ΡΔὶ. 

. ἀρ. Υ. 1) εοπδιήπανο Ῥα]., Ροϑίθᾶ 

ἐπυξηορῖξ ὅν δυῆν τριιοὲ θην {ιῖα. , 

94" 
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διηΐ, 564 510 ὁ ἀβοομάθνπηΐ, 

ΗΕΕΜΑΕ ΡΑΒΤΟΝ. ΠΒΕᾺΝ Π|. 

510. πρϊδδὶ βαῃι" 
ῬΓΪπημ Ια ρ᾽ 465. ἀθοθπὶ ἴῃ πα πηρηΐοἾὅ 

ΘΙΝΙΠ1Τ. ΙΧ. (Α) 

Ϊη 5 ΓΟ  ΓΆΙῚ : οἵ 4αᾶγο 
βίγαοιὶ βαηί, ἀθιη 68. νἱρίπιὶ 4αίη- 

416, ἀοἰπάθ αυδαγδρσίηία : ἰΐθιη 46 11}18 Ἰαρί ἀ }}πι5, 4 ΡΒ. βαπὶ [π΄ βίγα- 
οἰαγᾶηι, ἰἰΘΥΠ416 5.111} οἱ ἴῃ Ἰοσιπὶ απ Γοἰδίϊ. 
ἀοιηΐπθ, ἀθϑ᾽ ἀο πὶ ΔηΪΠηΔ6. Ἰηθᾶ86. ΘΟΙΏΡ]6, οἱ ομηηϊὰ μη πὶ ἀθιποηβίγα. ἡ 
αἰχὶα τἱΐ : ,5ὶ ἀγάσαβ,, ἰηχαῖ, ἢ 

Ορηο5065.ὁ 

Ἧ Πρ οχμηΐθι5 ἢΪ5,. 
Εἰ 

ΟΠ [ὉΘΓ5, ΟΠηΪὰ ΘΟΡΉΟ5065, οἱ ν᾽ 46}}15 
ΓΘΙΙΦαα, ααδθ {πἰὰγὰ ϑιηΐ ἤα]ο ἰανεὶ, οἱ ΟἸΠΠ65 5.Π|ΠΠ{π4]ΠΠ 65 Δ σΘη ΘΓ 

Εἰ νϑηϊπηιβ ροϑί ἀἴθ5. ρᾷιιοοβ ἰῃ Θαπάδπι Ἰοοιπι, τ} 1 5646- 
ΤΆΠΉΙ5., οἱ Αἰχις ΤΠ}: ΦΡΘΡΥ ΘΙ ΔΠ115 δὶ {ΠΓΓΙΠῚ ; ἀΟΠΆΪΠ115 ΘΠΪΠῚ 615. γΘη- 

14 Ἢ { ἴπ 115 6δί, αἱ Θοηϑιἀογο ἡ 681]. 
(πᾶ ΙΓΡΊΠ65. 1185 ᾿ΠΥΘΗΪΠΠ8. 
(ΟΠ ητι5 ἰαγγῚ5 {Π{π|5} 

οομβιἀογοῖ. βἰγαοίαγαμῃ {{|8π|.᾿ἷ 

(λ)..}]. 

γβηΐμηι5 ἰσίταν ΠΠπῸ,᾿ὅ 
Εἰ ἰηἰογγορσανὶὶ δᾶ, ἃ Αἰ ββοιῖν 

Ελ γϑϑροπάδγιηΐ, 

οί Προ ΠΘ ἢ 4111} 
10] 

οοΟπίϊηο οὰπὶ δαάϊαίασαμι, αἱ 

Ροβὲ Ῥαβ ] αμ νθγῸ νιάθο τη] ΠΏ ΥἹΓΟΥ ΠῚ. ΤηΔΟΉ Δ ΠῚ 
γϑηϊθηΐθη, δἱ ἴῃ ᾿ηθάϊο θοῦ πὶ ἰἰὰ ΘΧΟΘΙ511ΠῚ ὙἱΓΌΠῚ ,ἦ αὐ τηρη ἀπ 8 5υᾶ 
᾿Ρβᾶπὶ ἰΡΡΙΠῚ ΒΙρΟΓαγοῖ : οἱ οἰγοᾶ Θπὶ 56Χ {Π|05, 405 ἵπ ράϊ ΠοδιίοποΥ 
ἸΠΠΡΟΓΆΓΘ ΥὙἱάθυμη, οἵ 605 ΟΠΠ65, 641] Δράϊ Ποδγιηΐ ἰὈΡΓΙΤῚ ΠΠ|4π|, οἱ ρΓδθ- 
ἰθγθᾶ 81105 ΠΖΙΔΙΏΡ]ΓῈ5 ἀϊσηϊαίθ βρ! μά ἀ05. ΥἹΓΡΟ5. ὙΙΡΡΊΠ65. γ6γῸ 1Π|86, 
486 οιβίοἀϊαθαπί ἰαγγίπι {Πᾶπ|, Δἀοαγγογαμΐ, οἱ οδουϊαΐίδα ϑαπΐ δὰ ,ἦ οἱ 
ΡΓΟΡΘ ΘΠ] ΘΟΘΡΟΙηΪ ΔΙ} 1] Γ6. 

ΡΟΓΟ5ϑὶ, πριν 
φυϊάδπι 4υᾶϑ 1" 5Οἰβθιγὰβ ΠΑΡΘηΐΘ65, ἀαϊάδπ οὐ ; 

Π|6 δαΐθηι ἴᾶπιὶ Αἰ ΠΠσΘηίθ". οοηβι ἀγαθαί 
δίγαοία μη. {ΠΠἃ, αὖ 5Ιησα]05 ἰᾶρ᾽ ἀ65 οοπίΓθοίαΓοί ; 
Υ ρα, δ) ἴῃ τηᾶππι ἰΘμο δί, [θυ 6 αΐ, 

ΠαΡδηΐ νϑὶαΐ [Ὁ]|ρῸ : 

4αΐῃ αἰαῖ 5] ηρι]05 
Εχ υΐθι5 «αμἅπη, Ομ Θ5ϑθηΐ 

Ταϊάδηι διιΐθη ἰδηχαδηη 50 ΔΙῚ ; 
(αϊάδη 60 ΠΟΤ, Π66 

Ὁ] :7 4υϊάδπι ἀΞρδυὶ, πθ6 ΟΠ] οδοίου 5 Ιαρί ἀϊθειϑ ΘΟΠΥΘηΙΘηΐα8 : αϊάδηι 
ῬΙΌΓΙΙηᾶ5. τηλοῦ] ὰ5 ΠΑΡ ΘΠη(65. 
ἴῃ βἰγαοίαγα 118 πο ἰἀοποὶἣ 

Ηδθ διηΐ ναγίθίαΐθα ἰαρί ἀπη ΠΟΤῚ, 4] 
ΓΘΡΟΡΙΙ βαηί. [5510 605 ἀΟΠΏΙΠΙΙ5. ΟἸΙΠΠΘ5 

ἀδ ἰυγγ]  ἀδροπὶ, οἱ ἰπχία οᾶπι τΟ] πα πὶ, οἱ 1108 Ἰαρί 465 ἃἰδγγὶ, οἱ [060 
ΘΟΓΊΙΠ ΓΘΡΟΠΙ, Εἰ ᾿ἰογγοσανουιηΐ θυ, 41 ΔΘΑ Π σα )ηΐ, 6χ 4π0Ὸ ᾿ηοηΐθ 
ν6]16ὲ αἰθυνὶ, οἱ σϑροηὶ ἴῃ ἰοοαπὶ δἰθοίοσιιμι ὃ Π6 πιοη 15 χυϊάεπι νϑίαμί 
ΙΟΡΓΙ, 564 δχ αηρο «αοάδπι, 4{ἰ ΡΓΟΡ6 Γαΐ, [551 αἰΐουι ἦἢ 
ΘΠΪΠῚ ΘΔΠρΡαπὶ {ΠΠπ|1, οἵ ἱμνθηθγιηΐ Ἰἀρ᾽ 465} 
ἀ νθγῸ οἰΐαῃ τοίϊαπάος., 

9) Ἰογμηί Ὁ. πιϊδϑὶ βιρι ΥΔί. 
10) μιπααηιοηΐς γαίΐ. 
11) οἱ ἰοὺϑ δι τοίαϊὶ Ὑαϊ. 
12) Ἰπᾳιῖ! ἰμβοναὶ ἢ. ΕΔ}. 51. οἱ γαί., 

ἘΠῚ ἰάπηθηὴ ᾿ΐθγιπῃ ἰθρὶ αν Ροϑί οηιηΐα ; 1ΠΠ|Ὸ 
(46 Π} ΒΟΥ ΡίοΥΪβ πη 0. τηΐπι8 ΘΟμβθηΐ{. 

13) ΕἸ υοπΐηιι5 ἦπ, οιμνίθηι ἰοοιηι ροϑί 
αἴθ5 ραιϊιοο5 τ Υγαί. 

14) οοπϑίαογαί γαὶϊ. 
15) ἐδὲ γαῖ... «αὶ ΡΟΡΡῚ οἱ ποηιϊηοηι 

αἰλιγν ἱπυθηηλι5. φιαηι υἱγηΐηο5 {{|α5. 
10) 5ὲ ψιϊδϑοί ρ. αὐν αὐιϊδϑοὶ γαί. 
11) οοπίϊηνιιο οιίην υθη ιν 6886 τί 

οοπδιογεί ἐἸ]αηι εἰγιοίμγαηι ναί. 
 ᾺΡ. ΥἹ. ΟἿ Ἐκ [001]... 0... 8..6ϑὲ0.12: Ὠἰς 

οβϑί ΕἸ] 5 Π οἱ. Ηδιιὰ γᾶγο οἰΐδτη ἴῃ ὅ. ΠΡ υ 5 
ἰησθη 5. ΡΡΟΟΟΥ αι 15 γ6}] αἰ ηβ᾽ ΟὨἿ5. ΓῸ5 

Βοάεοσγαηΐ 
ΒΡΙΘ αἰ 405, φαυδάγαίοβ, 4805- 

Ουϊοιηᾷάιθ ἃαΐίθηι δγδηΐ ἴῃ {ΠΠ0 ΘΠ! ΡῸ, ΟἸΠΠ65 

δαΐ ΡΟΥΒΟΠδΔ6 ΔΡΡαγοηΐ. Οἷς ἀροο. 21, 17. 
Ετ ἴῃ Εριρῃ. Ηδοι. ΧΙΧ, 4. ἘΠΟΘΒΔΙ ΔΓ 
διοίοῦ ἀ6 (μτβίο: εἶτα δὲ διαγράφει 
'χριστόν τινὰ εἶναι δύναμιν, οὗ καὶ 
τὰ μέτρα σημαίνει, εἰχοσιτεσσάρων 
μὲν σχοινίων τὸ μῆχος, ὡς μιλέων ἕνε- 
γήκον τα ἕξ, τὸ δὲ πλάτος σχοινίων 
ἕξ, μιλίων εἰχοσιτεσσάρων, «καὶ τὸ 
πάχος ὁμοίως τπερατευόμεγνος χαὶ τοὺς 
πόδας χαὶ τὰ ἄλλα μυϑολογήματα. 
ΘΠ ΘΟ... ἀ6. βριγῖαι ϑαποίο Ηδον. [ἩΥ͂, 1. 
ΡΙαΓα ΟΟἸΪορῚ ΤΉΙΟ ἴῃ Αοὶ. ΤοΙηδ6 Ρῥ. 
15, τ. ἩΠΙΡΘμΓΟΙ ἃ: 16 Αμοβίο ΒΟ θη 
γάϊον ῥ. 152. 

2) ἴηι οα οαϊβεοαίίονο Ναὶ. δὶ ἀθίη 
ἀ65. υἱάογλαηι. (ὑπὶ δοάθη) βου ρ8ὶ αοαὶῃ- 
σαν Ὁ. αοὐἀϊΠοαυογι νὰ]. ; ἰάθη ημε-- 
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ἀθ. ργοίιμάο, ἤθὺ 81η{ ΟἸΓΟΙΠΟἰδὶ, 564 σαί ἀβοθπάθυιηΐ, ἰθγαηΐ ἴῃ 5ἔγιι- 
[αι ΓΔ ΠῚ :: οἱ ΔΓ 6. ὈΓΙΠΉΙΠῚ [ἢ {πΠ ΔΠ6 115. ἀθοθημ ἰαρί 465 ἰπδίγιοι! σαί : 
ἀθίπάθ. 46 νἱρίπι! ααίπαιθ οἱ {γριηία οἱ φαίμᾳαθ ἃς 4υδάγαρίηϊα οἱ ἀθ6 
Ἰὰρ τἀ 15. 1115, 4αὶ θη} ΡΟΒΙΠ ἰπ Β ΓΟ ἀρ ηῚ., οἱ ἰΐθγπὶ 5.0] αι οἱ ροϑἐὶ 
51 η [ἢ ΘΟ 511Ππ|. Π 6 ΟΙΏΠΪθ115 ἢἰ8 ΓΘΙ͂Θ6. ΔηΪ πη π]θῖπη, ἀοπλπθ, οἵ 
ἀδπηοηδίγα 1 118. Εἰ ΠΠ|6 τὴῖμὶ αἰχί(: 5' πη {ἸΕΡῚ5. ΡΓΟίογν5, οἸηηϊᾶ 
ΟΟΒΠΟΒΟΘΒ ; ΡΟοϑί Ῥᾶ005. ΘΠΪΠῚ (1865 ὙΘΠΪΘΙΏ15 ἢτι6, οἵ ΤΟΙ πὰ νἱ 46 }}15, 4 πιᾶ6 
[αΐασα δαιπΐ ᾿π16 {ΠΓΓῚ, ΟἸΠΠΘΘΠ6 5:1}ΠΠ{π4}Π|65. αἰ σθηΐ ον οοσποβοθς. [{π46 
ὁ} Ροβίθα, τἰ Αἰχ!ί, νϑη β8θιη15. ἃ 6111} ΙΟΘΈΠ), ὉΔῚ ΡῬΥΪΠΠΟ 56 ΘΓΔΙΏΙ5, 
1 ΤΠ: ΘϑΠηΠ5 δ [ΠΓΓΘΙῚ]; (ἀΟἸΏΪΠΙ15. ΘΏΪΠ] 615 ὙΘΗ(ΙΡΙΙ5 οϑί, αἱ 60η- 
βἰάογοι θᾶπη. ἤθη 8 νθη 15 δά {πΡΘ ἢ) {ΠΠ10, οἱ ΟΠ προῆὺ οδγδί 
οἰγοᾶ 681," Πἰϑὶ νἱΓσίη6 5. {Π|46 ἰδηΐιπ), (πὰ Ρϑ5[ΟΥ ἰη ΘΓΡοσαν , 51 {556 
θὲ ἀοτηΐπιϑ ἔπγγ1 5. Οπδθ ΓΟΘΡΟΠἤθΡηΐ, νϑηΐαΓι ΠῚ ἀοχηϊηι οἱ οοηϑί6- 
γα.) 5 ΓΙ ΟἴΠΓ ΠῚ {αΓ]8. 

τος (8) ΥἹ. Εἰ δοοθ. ρϑυ!α!αμπη νἱάθο πη ΡΠ ΔΡΊΉΘΠ ΥἹΓΟΙΏ ΨΘΠΪΘΗ- 
{πππὶ.», πιθ ἀππη 16 ἴῃ ἢ [ἃ ΘΧΟΘΙ511Π) ΥἹΓΙΠ, αἰ ἸηΔσηϊ 40 οἰ ἰρϑᾶπὶ 
[ΓΓΘΙῚ Βαρογαγοῖ, οἵ οἰΓοᾶ Θαμηἦ ἃ]105 56Χχ, 4π05 ἴῃ ρα! Π οαίίοπθ. υἱ ἀθυᾶπὶ 
Δηΐθ. ΠΏΡΘΓΆΓΟ, ἀθχίγα δἴαιιθ 5] η]βιγὰ Οὐπὶ 1110 ΔΙ] Δη65. ΟΠΊΠ65 ΘΓΡῸ 
ἢϊ, 401] ἴῃ βἰγαοίαγαἤ [ἀΘγαηΐ Ορογαϊΐ, οαμῃ {Π10 γνοηθΡαηΐ : 504 οἵ δ|1] 

Π} Ὁ} ἀϊρηϊοϑὶ δγδηΐ οἰγοᾶ Ππ|π|Ὸ0 ΥἸΓΘΊΠ65 δαΐθιῃ 1146, {ὰ86 οπβίοαἀϊοθαηΐ 
[ὈΓΓΘΙΙ, ΔΟΟΘβϑουιηΐ δά ΘΠ, οἱ ΟϑοαΪΔηΐ6 5. ῬΓΌΡΘ ΘΠ οἰγοᾶ ΠΓΓΘΙ 606- 
Ρογαηΐ ΔΠΊθ]ΆΓΘ. Π|Ὶ6 ἁυΐθιη ΥἱΡ αἀἰβηϊζοϑιιθ. νἱΓσᾶπη ἴθηθη5 ἴῃ τπᾶηπ,ἦ αἱ 

βίη σι] 05 ἰαρί 465 ΟΟηϑιἀθγαγοὶ, θᾶη θη) ἰαγΓΘ Αἰ σΘηΐογ. οἰγοα!θαί. Εἰ 
οὐμ 111} ἰὰρί 465 νἱγσὰ ἃ}} 60 {πιϊ58θηΐ ῬΘ ΓΟ .551, ποτὶ νϑ] αὶ [ἱροῦ Ποθδηΐ; 
αυϊάδπι δυίθπι ἰπ απ 50 }1051; Δα πὶ 50 55 γὰ5 Πα θΘηΐθ5 ; Δα  ἀδη) 
ὈΓΘΥν 65 [61] ταὰθ}}; «φαϊάδηι 60 Πἰστὶ, π60. Δ}}0] ; ἀαϊάδηη ἰΐᾶ Δ5Ρ6 τὶ, αὖ πθ60 

ΟΠ) ΟαΘΙΘΥΪ5 ΘΟΠΥΘΗΙΘηΐ65 Θ586ηΐ : οἱ αι ἀπ ΡΠ] ΓΙ πηὰ5 πηδοι] 5 ΠΑΡ ΘΌΔΗΐ. 

Ηδο νᾶγιοἰαΐθβ δγδηΐ ᾿ἰαρί στη ΠΠΟγ μη, 4 ἴῃ βἰγιοίαγαῦ ππρᾶσθ5 βαηΐ Τ6- 
ΡοΥ. Οπ05 ΟΠΠ65 16 ἀϊρη!οϑιι8 1551} 46 ἰὰγγθ ἀδροηὶ, [61] ἰυχία 

68} ΓΘ Π4αἱ, ΔΙ 0546 ἰαρίἀ65 Δάθργὶ, δὲ ἴῃ Ἰοὺ θοῦ ροηΪ. [πίργγο- 
δάνουαηΐ δαίθη 111, 41 ἀρ Πα ᾶπΐ, 6χ 4π0 τηοπίθ ἰπθογοί 116 ἀϊσηϊοϑιιϑ 
Ἰὰρί 465 δάϊθγγὶ οἱ ἰθὺ θοῦ ΠῚ ΡΟΠη]. [Π6 διιΐθμη 46 τηοηίθιι5 1ΠΠ15 δα υγὶ 
Ιαρίἀθ5 νϑίανυι ; 584 Πι551} 6Χχ 60 ΟΔΠΏΡΟ, “πἰ ΡΓῸΡ6 ογαΐ, δάϊογρὶ. ΕὉ46- 
Γαηΐ ΘΡΘῸ ΘΙ ραμη {ΠΠππ|.,. οἱ ΠυΘμΘΡηΐ ἰαρ᾽ 465 ἀἰθοθ 5ρ]οπάϊάοβ, 4πᾶἃ- 

ἀγαΐοβ, «υοϑάδμη οἰϊαπὶ ΓΟΐ 405. Ουϊοαῃαιια. οηΐπη Ἰἰαρίἀθ5 ουδηΐ ἴῃ 60 

[05 ἀϊρηίοδος Ὁ. φιαην ρίι)65 αϊφηλαίο 
βρ᾽οπαϊάος υἱγο8. 

8) αοοιγογοηί οβοιίαγὶ οιηι Ὑαΐ.. οαΪ 
ἀδοβί 5864. Ῥυοη. Θ μη. 

4) τ εἴηφιίος ἰαρίἀ65 ρεγ! αὐίαγοί. 
θυ οἰΐαηι αὶ. 

5) Ηἰ 5ππηΐ ἰγδηβίιρδθ ἃὸ ποίαπα ἴῃ 
Ποτηϊηππι ᾿οαπθηΐθ5 ὁ. 19. 

0) φιιαδὶ οὁπ|. Καί. 
1) οοῦ. φιίάαηι πὸ ηϊρνὶ, ποὺ αἰδὶ 

465. ἴῃ Δί. 
8) ἰαρίάιμην δον, φωὶ ἦν δἰ ιοία (510) 

ἡ]α πον ὑοπὶ γαί. 
9) πώτὸ δαί... ΟΧίΓοπηα ἴθ ΡΟ 0 

ὡρρονὶ. Οαοβηδη ἢάο! πη ἰαρὶ 465 1ΠΠ] 

ἀδΡ 511 οἱ ΓΘΡΓΟΡ ΑΙ βἰρηϊΠοθηΐ, ρ]ασίθι5 
ΕΧΡΙἃπαίαν ἰπίγα ο. 18. ΟἿτν, ΥὙἱ5. 8; ὅ. θ. 

10) φιυὴὴὲ δγοΐ 9γῸ00}6 ἐιι8εῖξ ἀρροτίανὶ 
ἤν. ᾿ηἴτὰ ο..29 οἱ 80. 

11) οἱ ἐπυοπὶθγιί οἰΐαηι ἰαρίάο5 Υαί. 
12) τ. τῦγα αι 90. 

γαϊ. 

2) οιην, ῬᾺ]. 

ὕδρ. ΥἹ. 1) δαηι Ῥαᾳ]., ἀοίπάθ ἐν, αοαϊ-" 
Πεαϊοηποηι. 

2) ογ00 ᾿ο5 φινὶ τη εἰνμοίγαηιν Ῥα!. 
3) πιαγη, ῬΑ]. 
4) βιίφο Ραὶ. 
5) οἰγμοίμγαηι Ρ Δ]. 
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Δ}1αἱἱ δαηΐ, δ ροὺ ρογίδῃν "ἡ ἰγαπβρογίδίὶ ἃ Υἱγρί θὰ {15 ; οἵ ααὶ οχ οἷβ (ἃ- 
ἀγαΐὶ ογαπί, ἀθίογιηδι ἢ σαηΐ, δὲ ροβϑιἱ ἴῃ Ιοθ0 οἰθοίοσιμη. Αἴ νϑγοὸ αυΐ 
γοίππαϊ, πΠ0η διηΐ δάϊθαοϊί ἴῃ βἰγαοία Γι ; ΠΟΙ) ἀαγὶ ογαηΐ, οἱ ἰθη- 
ΘΠ] 6556 νἰ ἀθθαίαν ̓ἦ οἰγοσπηοίάθγο 6ο5: 564 ΡΟΒΙ ϑππί| Οἰγο {μΡΓΙΠῚ, 
ἰδηψαδη [αἰαγ απ) 65ϑθὶ αἰ ΟἸΓΟΙΠΊΟΙ ΔΓ μα οἵ ἰῃ βἰγαοίαγαμη μη {6 ΓΘῊ- 
ἰὰ ; να] άθβ ΘηΪΠ] 5ρ] ΘΠ ϊ ογδηΐ. 

(Α) ὙΠ. δθο οὐπὶ νἱ ἀϊδβοῖ νἱν {16 ἀϊση (6 ργδθείραμβ,᾽ οἱ ἀοιηϊ- 
Ὧπ5 ἰοἵϊ5 ΓΠΡΓΙΒ, γοοᾶνις ἢπηῸ Ρᾶδίογοη, οἱ {γδά! δ οἱ ἰαρίἀθ5, 48] 
ΓΟΡΡΟΒΡαΙϊ οὐδηΐ οἵ ροϑβιί οἰγοὰ (ΓΙ; οἱ διἷΐ δὰ ἡ]ππ: ,σομηηπηάα ἀΠ}- 
Θθηΐο" Ἰὰρί 465. ἢο5, οἱ ἂρίδ" ἴῃ βίγιιοίαγμη ἰαγγὶβ, αὐ οαπὶ οδοίο 5 ροβϑίηΐ 
ΘΟΠΥΘΗΪΓΘ ; 605 Δαίθῃ}, {αὶ ΠῸη ΟΟηνθηϊπηΐ, ΙΟησ6 ἃ ἰπΓΓῚ ΡΓΟΙΪοΙ65.. Ηδθο 
ὁππὶ ΡῬγδθοορίββοί οἱ, ο ΟΠ] 115, Οπὶ 4.115 νϑηθγαΐ δὰ ἰυγγὶπι, Δ 10. 
ὙΊΡσΊη6 5. δαΐθη) 1Π|46 5ίθίογαπΐ Οἷγοᾶ ἰαγγη, οαϑίοαϊθηΐα5 θα. Εἰ ἀἰχὶ 
δὰ ρδβίογθι {Πππὴ: «4 ηδιὴ τη040 ροβϑαηΐ ἰαρίἀθ5 ἢΐ ἴῃ 5.ΓΠΟΓΏΓΔΙΩ 
Βαϊα5. ἰαγγὶβ, σὰπὶ ΓΘΡΓΟΡ ΑΙ 5ἰηΐ, γοάϊγο ἧς. Ετ ἀἰχὶα τϊπὶ : (650 φυϊάἀθπιΐ 
ἀδ ᾿δρι 41} 15 ἰ5ι15. τηδίογο πη ρᾶγίοη οἰγουπηο ἀδπι, οἱ δά οἰδη ἴῃ βιγαοία- 

γΆΠη, δἵ σοῃυθηϊθηΐ οἵη οδοίθριβ.. Εἰ ἀϊχὶ : «φποιηθο, ἀοιηϊπθ, ροβϑαπίΐ 
ΟἰΓουμ οἰ" διιπάθηι ἸΟΟιὴ ᾿ΠΠΡΙογο ἐς. (Ουϊοιπάαδ,, πα], ΟΠ ΠΟΓῸ5. ἰῃ- 

νΘηΔῚ [ἀΘΡΙηἴ, ἴπ τηθάϊδηη 5 ΓΟ αΓἂΠ] ᾿θΠΐ ; ΠΠΔΙΌΓΟ5. νΘΙῸ ἀθίοσυι5 ΡΟΠθη- 
αν, οἱ δοπεποθαηϊ 605... Ηδθο οὐπῃ ἀϊχίββοί" ταὶ, ,οδιηα5,, ἱπααϊ, ,οἵ 
Ροϑβί ἰγιἀσιη ΤΟΥ μη"; οἱ δημηἀαίος ἢ05 ἰαρί 465 ἴῃ 5 γποΐαγἅμη Δα 11- 
οἰᾶπη.7 Εδὰ ΘηΐΪΠη, 4τ|8δ6 βπΐ οἶγοᾶ ἰὰγγη, οοιμμηππάαγὶ ἀδυθθηΐ οἸηηϊᾶ ; ΠΘ6 
[ογίο᾽ βθ ο ῥᾶιον [ἀΠ}}} 15 βαρ γυθηϊαί, οἵ ἱπηπηιηᾶ δᾶ, 486 οἶγοᾶ ἱπΓΓΪ ΠῚ 
βαηΐ, ἱηνθηϊαΐ, οἱ 18 ΔΒρϑιῃηθίαγ: οἵ ἢἰὶ ἰἃρι 465. ΠῸἢ ᾿ηΪ ἅπ|Ὲ ἴῃ βἰγαοία- 
ΓΔ] (ἘΓΓῚΒ Βαΐ5., οἵ 6ρῸ πορ] σθη5. ρδίθυ [Δ Π}}}185 ν᾽ ἀθὰγ 6556... Ροβί {Γ- 
ἀυαση" ἀαΐθιη οἰπὶ γὙΘη 55 615 δά ϑαηΐθπι ἰπγγίπι, δἱΐ τὶ ῃϊ : φΟΟΠβί 6 Γ8- 
15 ΠῸ5 ᾿ἰᾶρί465. οπηηθ5, δἱ υἱάθδπηιβ, {αὶ 6χ δἷβ ροβϑιηΐ ἰπ βίγαοίαγαμη ἢ 
ΙΓ6.΄ Ὀΐοο οἷ: ,δοηβίθγοπη5, ἀοπιπΠ6.ἡ 

(Α) ΝΠ. Ῥυίμηθπη ομμηΐιη] ΘΟΘΡΙμ5 ΘΟΠΒ ἀθγᾶΡΒ 605, 4ἱ πίρτὶ 
[πογδηΐ. ὐμᾶ]65 ΘΗΪΠΊ ἃ βἰγιοίαγα ἀθροϑιιϊ [πθγᾶπὶ, ἴα]65 δαηΐ τορουῖΐ. 
Ιυ551{ 605 ἃ {γΓὶ ΠΊΟΥΟΡΙ, οἵ ΒΘΟΓΒῚΠῚ ΓΘΡΟΙ ἢ Ποίηάθ οοηδίἀθγανὶ 605, 
4 Θὰ ΓΟϑὶ [πδγὰἂηΐ ; δὲ Τη}]105 δχ οἰβ΄ οἰγοιπιοίϊ ἰπ5511, οἵ ΡῈ. ΥἱΓοΐΠ65 
605 ἴῃ 5[ΓΠΟΙ ΓΔ [ΠΡΓῚΒ ΔρΡΙΔΡΙ ; 1Π|46 δαίθιη 5.0] [05 605 δρίδνθγιηΐ ἴῃ 
τηθαἰὰ 5ιγαοίαγα. ἈΘΙΪ05 δαΐθπι ἰπι581{ οὐ [15 πἰρτὶβ ΓΘΡΟΠΙ ; ἡ ΠΔΠῚ 

13} [η γαϊ. Πα θ85. δγαηέ ἐπ δοάδηι ἰ000 
(οχραποίαμη.) οάηιρο οἸπηθ5 αἰϊαίὶ (ογαί 
αὐϊα 1) 5ιηΐ μ᾽ ρογίαηι. 

14) δοΓονηνανο ἰηγα ὁ. 8. ται ἴῃ ἃ]}18Π| 
[ΟΥ̓Δ ΠῚ ΘΧ ΡΓΪβίϊηὰ τϑάϊσοσο. 864 ἢοῖς 
ἸΟΘῸΠ 5111Π}| ΠΟ ἰποίῃγ : ἰθχίμῃβ δϑί γὙἱ11ἃ-- 

υἱἀουαίιν αὶ... ἰαπ ροϑίία Οὐ ὁ ΒΌΡΓ, 
Ροβίθα ἐγοηξ Ρ. τη θ  Θη ἔμι}, 

ὅδὰρ. ὙΠ. 1) ἀϊσηϊίξοδις Ρ. ἀϊφηϊίαίς 
γγαδοῖριιις αΐ., ἀὈῚ ργοϊαϊξ Ρ. τοργοὺαί. 

2) οθιηηιηάα αἰϊφοηίον ἰαρίαος οἱ 

: 

νῷ ρωο  ννοπαη,, ῳετν ΔΝ φάει σ [Ὸ 

(5. (τ δηΐϊμη ἰδρὶ αἴ θι5. ιν 5 Δ}1ἃ 
᾿πἀποηάα οδὲ [Οσπιὰ Ὁ (ἀδηιίπα ᾿θοίϊο οϑὶ 
ἴη ράϊοο Ραϊ].: Ομοιηημψιθ θηΐην ἰαρίάος 
δγαη ἴη, 60 ὁαηιρο: ΟἾϊο5 αὐἰαί δῆ: 
δἰ γον ρογίω τἰϊαι! α υἱγοίηϊθιδ: οἱ βοοἰὶ 
φιιαάγαίϊ ροϑῖ δὴ! ἰοοο οἰθοίογηι. 

15) Αὸ υογὸ Πὶ φιῖὶ γαΐ. 
10) φιοηπῖαγι οἱ ἀϊιην δγαΐ οἱ ἰαγάο 

Ροῆο δαί. 
8) ΕἸ αἰαὶ αὐ ραϑβίογοηι εἰμι. Οπθηι- 

αὐηιοάιι ροδϑιηΐ μὶ ἰαρίάο5 ἦπι δἰ μοίι- 
γάην οἰιιδάθηι ἐγ οῆν δἴηξ τοργοὺαίὶ 
γεήϊνο. (βῖς ν.) γαῖ. 

4) φιϊάοηιν δἀϊαηχὶ ο. ΥὙαῖ. 
8) ογαΐ οἰγοιμηοϊάϊ ἴῃ Ὑαΐ. 
6) ἀϊωίϑϑοηι δαί. 

κε 
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ΟΔΠΡΟ., ΟἸΏΠ65. Διὶ διηΐ. ΕΓ ΡῈΓ ρογίαμη {Π|π|1 ἃ νἱγρι θυ δἰ β6οῖὶ 
{αδάγαϊ!, ΡΟ511 δαπί Ιοθο οἱδοίοση. ἢ [ΠΠ δηΐμη, 4] γοίαπάϊ ογαμί,, ποθὴ 
50ηΐ ΡΟΒΙ(Ὶ ἢ δἰγαοία γα, 4ιοπίαη ἀαγὶ δγᾶμὶ δὰ ἀο] μά), ἰδ! 16 
ν  θ]αΐαν αὐ οἰΓοαϊη οἰ ΘγθηΐαΡ. δ6ἃ ροβιίὶ δαμΐ ἰαχία ἴαγγΓοπι, αἱ ροβίθᾶ 
οἰγοιιηο  ἀαγθηίαν ἢ νὰ] 486. Θηἷπὶ ΒΡ] 6 ἀἀϊ] ογδηΐ. 

(8) 11. αἰαπίαθ {Π6 νἱν ἀϊρηϊοϑιιθ ἀοὨἸΠπι 156 16 {ΠΓΓῚ5. {Π|π15 ΟἸπηϊὰ 
ΟΟΠΙΡΙΘ55θῖ, νορᾶνΐ πὰ ρϑβίογθηι, ἰγΔ Π|4π6 Θ᾽ ἸΔρΙἀ85. οἴηηθ5, 4] 
ἰαχία {ΓΘ δὐδηΐ ΓΘργΟΡαϊ (6 5ίγποίαγα, οἱ ἃ 1Π1|: Πρ πο ΘοΙητη ἃ 
05 ἰᾶρί 465, οἵ βρόπθ 1ΠΠ 05 ἴῃ βιγ οί" Π ὈΥΤῚΒ., 4πὶ ἰδηθη ροβϑιηΐ 60η- 
ἰΠ5Ὶ οὰπὶ 8}1|5; 605 ἁπίθπι, 41 ἱποοηνοηϊθηΐο5 δπηΐ, ἰοησοὶ ἃ ἰθγΓ8 
ῬΓΟΙοΘ 05. ἢδθο οπὶ ργαδοθρίβϑοὶ ρᾶβίου 16 ἀἰρη!Ο5115, οχὶς ἃ {πΓΓ6, 
Ουϊ 4α1}115 νοπογαῖ, ὙἹΓΟΙΠ6 5. διίθη) 146 βία θαηΐ οἰγοὰ [ΡΓῸΠ Οἰιδίο- 
ἀϊοπίο5 θᾶπ). Εἰ δρὸ αἰχὶ δὰ ραβίογθῃηιυ {Ππ|π|: «ποιηδαμπηοάμπηι ροβϑαπί 
ὮΙ ΙὰρΙ465 ΓΘΡΙΟαΐ ΤΌΣ 5115. ἴῃ 5 ΓΟ ΡΠ (α}Τ 15 [γ ὁ Εἰ αἰχις τ]: ν᾽ 65, 
᾿πΠ41|,| μου ὁ Ὑ᾽άθο, ἰπᾳιᾶπι, (ἰοΙη]πη6. Ἐρο,. ἰπαπ|, ἀὰ ᾿ὰρὶ 1] } 8 5015 
ΠΠΔΙΟΓΡΘΠῚ ΡΓίΘηΙ ΟΙΓΟΙ ΠΟΙ ἀπ), οἱ δά! πη ἴῃ 5 ΓΟ αΓὰπι ἱΠΡΓΙΒ; οἱ σοη- 
ΥΘΠΙΘηΐ ΟἸΠῚ οδοίθυ 5 ἰΔρ᾿ 45. ΕΓ ὁοῸ Αἰχὶ: «ποιηθάο ροϑϑαπί, ἀοΙΏ]Π6, 

1511 ᾿ᾶρι (65. οἰγουμ οἶδ οαπάθηι ἰοσαιη οχρίοσοὶ ΕἸ ἀἰχι! Π}}}Π}}: ἀαϊ απ 488 
ΤΠΪΠΟΓΘ5. ἔπογηΐ ΓΘΡΟΓΙΙ, ἴῃ τηθάϊδηη 5 γι οὐ ΠΡ πῚ ΠΠπηΐ; ΠΠΔΙΌΓΘΒ ΥΘΓῸ 4]- 
ὀαπα6. ἤπιον πὶ ἱπνθηϊ!, ΘχίουοΓο5. Ροποηίαν,ἤ οἱ οΟμ ποθαπΐ 605. Εἰ 
ΘΠ] ἤδθὺ ΠΙΘΟΙΠ ἰοοιίι5 οπϑοί, αἱΐ ΠΏΠ1: Θαμηι5, οἱ ροβί δἰ πὶ ΓΘΥΘΙ- 
[ΠΏ ; οἵ ΘΟΙΏΙΠΠΠ Δ] Πη115. ΠῸ5 ἰαρ 465, οἱ Δ ΟΊ Θ Πη15 ΘῸ5 π΄ [ὈΓΓῚΒ 5{{- 
οἴαγαπ). Εὰ Θηἶπ|, 46 5η1 οἶΓοὰ ἰγΓ6 1, ΘΟΠΠΠαΠἀαγὶ ἀθ))οηΐ,5 π6 ἀαᾶπάο 
ἀοιηῖπι5. 5.010 ΒΙρΡΟΡυΘηΪαΐ οἵ θὰ, 4πᾶθ 5 ηΐ ΟἰγΓοᾶ ἰπγΡΓΘ πὶ, ᾿πγ θη αὶ [π]- 

ΠΠ4ἅ, οἱ Ξρουπαΐ δὰ; οἱ πθ60 ἰδί1 ἰαρι (65 ἰθαπὶ ἴῃ 5 ΓΟ απ, οἱ ΘΡῸ 
ΠΘΟΊΙσΘη5. ἀρᾷ Θὰ ΔρΡΡᾶΓΘΡθΟο. (πηι ροϑὲ Ὀἰάπαμη Ὑθηΐββθπμα δά 
θᾶ {πργΓΘ ἢ, αἱΐ ΠΉΪΠ}: ΟΟΠΒΙ ΔΘ ΓΘΙη5 ΠῸ5 ἰἀρι 465. ὈΠΙΎΘΡΒΟΒ. δ ΥἹ ΘΔ Π}115, 
ὯΠ Ροϑϑίηΐ [ἢ γα Γπ ᾿Γ6. Εἰ ἀϊχὶ δἱ : τὖ Υἱ5, ἀομη6., ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘΠΙΙ5. 

(8) ΥΠΠ. Ρυΐμηο ομηηΐαπι ΘΟΘρίμμ5 ΘΟ 5  ἀΘΡΓΘ. 605, αὶ ΠἰρΡῚ [π6- 
γαηΐ. Ουΐϊ ἐδ 5ἰγιοίαγα ἀθροϑὶθ δγᾶπί, [165 δαηΐ ΓΘΡΟΡ. Πιβϑιΐ 605 
ἃ ἴυγγ [01}1 5ΘΟΓΒΙΠΊ6. ρΡ0 πη]. [πὰ6 οοηβι ογανὶϊ 608, 4ὶ 5ΟΔΌΓΙ Θνᾶ56- 
γαηΐ. Μαυ]ο5 οχ οἷ βθουὶ, οἵ ᾿π581} ΙΓ θτι5. 118 (0]]ῈΓ6 605, οἱ 
ΔάΠΘΘΓ6. 1η ΔΘ Ποία. Εἰ ϑυβία!ογαηΐ 605 1146 ΥἱγσΊη65, δ ροϑιθγαηίΐ 

ἴῃ πηθαἴιη 5 τοί αγᾶπι ἰαγ}158. ΒΘΙΙ4α05 δαΐθη, (αἱ πἰρΡὶ οἰΐθοί! ϑαηΐ, 

7) οἱ οοηιηνιιο 5 ̓ι05 ἰαρίάο5 αὐϊοὶ αγη 
ἴπ οἰγοίμγαηι Ὑαί. 

8) πὸ φμαηάο Ρ. π6 Κογίο γαΐ., ἀείῃ 
δ ρΟ᾽υΘΉ 6) Ρ. διμροννοηΐαί, ἰπτη δἰ Ἰία 
αϑρογθηιη" οἱ ποῖ δ ἴὸ ἰωρίος5 ἴῃ 
δ γα Ήι. 

9) ὑἱάι, Ὑαί. 
10) δαην ἰῃβουῖ Ὑαί. 

ἀρ. ὙΠ. 1) α {76 ηιουθτὶ (εγαΐ 
ἢϊου 676) 6, 8601) 8:1.) ΡΟ. 

2) μὶς Υγαϊ. 
3) ροπὶ γαί. 

6) Ρτδοϑίαί οἱθοίογιην γιὰ], Οἶτ, Ἰη[τἃ 
ὅς. 18: 

1) ὕοο. ποῦ βδιμ! ροϑηϊ ἦν 58}Π"ι0{π|- 
γαην : ηιμοπϊαην ἀμ) οὐαηί Ὠΐδ 5ΟΓΙ απ ΠΡ 
ἰη Ραᾷ]. οίπάθ ἑωθέωηψιο (ἰαἀπαμηιηιε 
Ρ4].) ἰάθη οβϑί δ ἰοηριηιμθ. ἴῃ ΘΧΙΡΟΠΊἃ 
βϑηΐθηςἃ Δ ΠΡ 65. οἱ οιηιοὶ 6} 6.1}. 

8) οἰγοιιηιοϊογοίμ Ῥαὶ. 

ἀρ. ΥΠ1. 1) Ἰἰοηῃὸ τορϑί αν ἴῃ ΡΔ]. 
2) ροποϑιμι Ῥα!ὶ, 
8) ἀοὐοί Ῥαὶ. 
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οἱ Πὶ δναϑουπηΐ πἰρῦ. Ὠδίηάθ οομϑιἀθραθαΐ 605, 41] 50 βϑι 5. ΠΔΌΘΠὶ : 

οἱ οχ {Π|8| παὰ]το5. ΟἸΡΟυμ οἰ ἀϊ ̓ 551{. οἱ ΡῸΥ 1|ὰ5 ΥὙἱγρίηθθ δάϊοἱ [ἢ 5 Γὰ- 
οἴυγαη. ΗἹΙ ἀθίουβ ρΡοϑιΠ δηΐ, 4ΠΟΠ Δ) πίθου ἰηνθηί δπηΐ: ΓΘΙΓΖᾺΙ 
ἁαίθηι ῬγοΡίθ τη] Πα ἀἰ 6 πὶ 50 55 ΓΑ ΓαπῚ π0η Ροίϊαθγαμῃΐ ἐδ ογπιαγὶ ἢ ρτγο- 
Ρίογθα ργοίθοι βαμΐ ἃ}} ἃ ἀ Π οαίίομθ ἰυγγῖ5. Πθῖηἀ86 οοπβιἀογαθαΐ 605, {αὶ 
οαΓ ἴδοί! ορδηΐ : τ] 11 χ 11}15 ΒΟ βϑαγαβ ΠαΠΟ,δηΐ, οἵ ὨΙΡΤῚ δναβογδηΐ; 
411 ΥΘΓῸ 50 550 Γὰ5 Παρ Πὰ5 ὨΔΏΘΡΔηΐ, (1105 11551{ ἀρΡΡΟπὶ οὕμῃ 1Π|5.,. 48] 
δἰθοί! δγδηΐ; ΧΙ 4105 ἁπΐθπι ΟοΟΙπηππἀδίος. οἱ ἀθίουγμηαϊοβ. Δἰϊοὶ ἰπ551} 
ἴῃ δἰγαοίαγδηη, 4105 501 8{05. ΥἹΓΡΊΠ65. 1186 ἴῃ πηράϊὰ βίγαοίαγα ἀρίανθγαηΐ; 
ἱπΠ ΠΟ 65. ΘΠ] οΓδηΐ. Ποίηάθ οοηϑιἀογαθαΐ 605. 4ὰὶ ἀἰπη1 ἀ}} «υϊάθπι 
40], ἀϊμη! 1} ἀαιΐθηη πρὶ [ἀΘγηΐ ΓΘρΡΟΡΙΪ; οἵ ᾿0}}1 6Χχ 115 ΠΙΘΤῚ ἰηνθηί! 
51ηΐ. Πιβδι( οἱ [05 ἰγηϑίθυυὶ δά 1105, αὶ γοιθοίἶ ογαηΐ. ἘΘΙΙΖαΪ νΘΓῸ 
ἴο! απ ἀϊ ̓ πνθη] δαηΐ: οἱ ΠῚ 5.011 δυιμΐ ἃ υἹΓΡΊΠΙθ5. οἱ δρίδϊ! ἴῃ θᾶ- 
ἄδην ἰυγνὶ. ΕΧΙ(ΘΓΙΟΓΟ5. δαΐίθιη ΡΟ51 1 βαπί, «αὶ ἰηΐοσγὶ ἱπνθηΐ δαηΐ, [ἃ 
αὐ ροββθηΐ ΘΟΠΝΠΘΓΟ 605, 4] ἴῃ τηθάϊο σοηβίγαοι ογδηΐ; Π1}}}} ΘΠ1ΠῚ 65 

γθοίβαπι δ. Ποίπά8. σοηβίἀθγα])ΐ 605, πὶ ἀσγὶ οἱ ἀβρϑγὶ Γὰϑγαπ , Ῥᾶμοὶ 
6Χ ᾿ἰβ ἃ οὐ 5αηΐ, Φαοηΐᾶπι Π0η ροΐθγδηΐ οἰγοιμιοῖἀϊ, να] ἀθ. δηΐμὶ ἀπγὶ 
ΓΟΡΘΓΙΪ δυηΐ; ΤΟΙ ψαὶ ἃσΐδπη ἀθίοτγιηδι ἡ" σαηΐ, οἱ ἴῃ τηθάϊὰ βίγαοίαγα ἃ 
γἱΓρΊΠΙθι15. ἀρίαί! ; ἰπΠ ΤΠ ΟΓῸ5. Θηΐπ] ογᾶπί. Ποίπάθ οοπβίἀθγαθαΐῖ {Π|05,᾿ 
41 τηδοι]ὰς. ΠΔΠ)Θθδηΐ : οἵ Θχ οἷβ ρᾶποὶ γϑρϑῦϊ δὰπὶ ηἰρτὶ, δἱ "ἰῇ δά 
ὁδαίθγοβ ἁάϊθοίϊ βδιιηί. Οἱ νΘΓῸ 5Ὲρ6Ρ ὈΘγδηΐ, οἁπάϊἀϊ οἱ ἰηΐθοτὶ ἸὨνΘΏΙΙ 
διηΐ; οἵ ΠΙ ἃ υἱγρίηῖθιι5 ἴῃ δ γαοίαγαη ἃρίδί!! διηΐ, οἱ ἀθίουβ ροϑιίὶ, 
ῬΓΟΡίοΡ [ΟΥΠ α ἀϊ ΠΘ ΠῚ 5ιι81}. 

(Α) ΙΧ. Ψίρηϊ ἀδίπἀθ τπἰί οοηδίἀογαγοίΐ 605 ἰαρί 465, αὶ οἀπάϊἀϊ οἱ 
γοίπμαϊ ογᾶηΐ ; οἵ δἱΐ τη]: (414 ἰδοίθιηαβ ἀθ 15 ἰὰριάϊθα5:ς Εἰ 660 
ἀϊχὶ : ,ἀοιηΐηθ,, πϑϑοῖο., ΝΊΒΙ ογρο, ἡ ἰηααϊῖ, ᾿οχοοσίία5. ἀ6 ἰδὲς Ἐρο, 
᾿Π64081Π1, «Γίθ) Πδη0, ἀΟΙΏΪη6, ΠΟ ΠΟΥΪ, Π6Ο ἰΔρ᾿ ἀἀΓΠ 5. 5111, Π6Ὸ ΡΟΒΒΊΠῚ 
ἰπέθ σοῦ φυϊοηδιη.. Εἰ ἀϊχὶ : πο νἱάθ5, 605 νὰ]άθ σοίϊαπάοβ 6558 ὅὅ 
Ουοάϑι νο]αθγο 605 4υδάγαϊος γϑάϊσϑγο, Ραμ ατηΐ τ} 6Χχ [ι|5 τοὶ ἀθη ππὶ 
οϑΐ; 504 ΠθΟβθ556 6δϑί ΔΙΙ4Π05 δχ ΠῚ5 ἴῃ βίγιοίαγαη) ἰἀΓΓΪΒ [ΓΔηβίγο. ὅ. Εἰ 
ἀἰχὶ : ,51 ΠΘ665568 οϑί, ΄υϊὰ ἰρίαΡ [6 ἱπηρ] 1085," οἵ ΠῸη οἰ] ἰσὶβ, 5] 4805 
Πᾶ)65 δἰΐρογθ, οἵ ἃρίαβ ἴῃ ϑβίγιοίαγαιη {Πα Εἰ εοἰοσί!,, χὰο5 νἱάϊὶ 
τηλχίμη05. οἱ βρίθῃ ἀἸ5511108, οἱ ἀθίογπηαν! 605: 405 50} ]αίο5. Υἱγρὶπθϑ 
1146 ἴῃ ΘΧΙΘΡΙΟΥΙ 5. ΡΑΓΙ 5 βἰγαοίαγαθ ροβιθυιηΐί. ΒΘ Ια νογο, αυϊ 
ΒΙΡΘΡΙΠΘΡηΐ, ΓΘΡΟΒΙ δαηΐ ἴῃ ΘΙΠ ΘΠ) ΟΔΠΙΡΙΠΙ, ππᾶθ βυπηριὶ ογδηΐ :- ὃ 
ΔΌΪΘΟΙΪ ὙΘΓῸ ΠΟ 58ηί, 4 Οηΐδπη,΄ ἱπααϊΐ, Δ ]λις οχίρααπι ἀθοϑί παὶς ἰυγεϊ, 

4) ᾿ὶς γαϊ., ἀοίη ρον} δα5 υἱνοῖηθ5. 
5) ἀοἤογηιαγὶ ο. Ῥα]. γαΐ. οἵ ΟἹ ϑυοὶ 

τηᾶγσ. Ρ. ΕᾺΡ. 81. οἱ (οί! δ ἀἠογηιανὶ, 
{π86 ΟἸοῦοο πιοηθηΐθ ἱπορία νοχ δϑί. 
(ἀΔ] ΠΟΘ Ἷ 0}}1}: τὴηὰ δα Α]Γ6 ΡΘΓ 1ἃ πιο {Π{π|- 
ἀϊπο 46 116 ἴθδϑαγο, ἤθη 5ὶ ριοίὸ ἀἃγ οοη- 
γρϑηϊθηίΐίθ {ριΓἃ. 

6) ἀογζογηναίο5 ὁ. Ῥαὶ. γαϊ. Ρ. ἘδΡτὶ 
δι. οἵ Οοίθι ον αἢονηιαίοβ. Τὴ γαΐ. ΠΡ 65: 
ημ οα ἢ 8οίδϑιαβ ᾿αθιογιλ οἱ πϊοτὶ 
ουαϑογηί. Αἰϊὲ νοῦ 80ϊβϑια 5 Ἠϊαρηα 3 
παθθηΐο5 ἐπι581: 05 ρμοπὶ ον ἢΐ8 σιιὶ 
γρὶροίί ογαηί. Εεοϊΐψυιοβ ατΐοηι οοηνηνιη0 5 

οἱ ἀοζογηιαίος5 αὐϊοὶ ἐιι551: ἵπ βἰγιοί αἢϊ" 
θιιος οὐϊαίο5. 

1) ἀϊηιϊάὶὶ φιΐάθην πἰρνὶ τορονἐὶ [μϑγαηΐ. 
Μιὶ ὁ ᾿ς πἰργὶ ἱπυθηΐ δυηΐ ἐι55ὶξ οἱ 
608 {75 [671 αἱ 608 φιιὴὶ γτοϊθοίὶ ἈΌΒ4α6 
ογαπὶ γαί. 

8) “76 Ὑαί. 
9) φιιοηΐαηι αΐ.. ἀοίη δοη πον Ρ. ὁοη- 

{᾿πογὶ, ὑὰπὶ ἐπ δίγμοίὶ ΒΡ. σοπδίγ μοί, ἸΒ᾿ ἄ θη 
62 6ὲ5 Ῥ. 6ἴ8. 

10) ογαηπί γαί. 
11) [580 62 ἢὶξ αὐϊοοίὶ Ρ. 6; ἢϊὶς 

αὐϊοοίὰ ναϊρ., αὖ μἷς αὐϊοοϊὶ αὶ. 

Ἵ 
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ΟΟμΒἰἀογᾶν, 41 501 55}ΓᾺ 5 
1551} ΡΘΙ ὙἹΓΡΊΠ65. δαϊοὶ ἴῃ 

᾿551} απ] {ΠΠ18 ΠΙΡΤΙΒ. Ροπ]. [ΠῸ5 διιίθιη 
Πα θοθδηΐ: οἱ οχ 15 τῃηι]ΐος. οἸΓοι Ια, οἱ 
δίγαοίαγαπ). Εἰ [ὈΓῚΒ ΡΟΒΙΓ δαμπΐ, 4π1ἃ 5α]ν1 ἰηνθηΐὶ δηΐ. ἈΘΙΓΖαΪ ἃπΐθιη 
ΡΓΟΡίου τ ἀπ 61 50 55. ὙΆΓΠ] 6 [ΟΥΑΙ ἤθη ροίϊπογαηΐ, οἱ ἃ} δϑέϊ- 
Πα 0 Π6. ἱπγΓῚ5. ΡΓΟΪΘΟΙὶ δη1. Πρίηάθ οοηϑβιἀθγαν 605, 4 ὕγθγο5. οἱ 
ἱπα 1165. ἰπθγηῖ. ΜᾺ] ἰηγθη ! δαηΐ ᾿ὼ 1ΠΠ15 ὨΙΡΤΙ 7). ΠΠ1 5ΟΙΒΒΊΓΑΒ. ΤΠ ΔΡΉ ΔΚ 
ἰὰ 6 ηί65. [5581 οἱ 605. 5ΘΡΟῸΠὶ οἴ ΠΪ5, 4πὶ ΓΘΙΙΟΐ οραπί; τ 405 
ἃα6 Π} ΘΟΠΙΠἀδ105 οἱ ἀθοΓπιαΐο5. ᾿5510 ἴῃ ΒΓ ποία] ΔάΙΟΙ ; 4105 51}- 
Ιαΐοβ νἱγϑίηθ5. 86 ἴῃ τπηθάἰὰ βἰγαοίαγΓα, 4αϊα [ἢ ΠΡΠΉΙΟΓΟ5 ΘΓΔηΐ, ἀρίδνθγαηί. 
Ποιμάθ οοηδίἀθγαν! 605, {πὶ αἰ} 11} ἅ}0Ὶ1 Θγᾶηΐ, ἀἰπη ἀϊϊ πῖρτὶ. ΜΠ οχ 
[15 ΠΙΘΤῚ ἰηνθηι ! δαηΐ: οἱ 605 5510 0111, δ΄ ΡΟΠΪ Ιυχίᾷ 605, 4πὶ τοϑίθοίὶ 
δγϑηΐ. ὕδϑίθυι οδῃάϊαϊ ἰοίὶ ᾿ηνθηίὶ σηΐ, οἱ ἃ ὙἹΓ ΟῚ Ιθ5. 5.0} 4{1 ἴῃ 5ίγα- 
οἴαγα ἰαγΓβ᾽ ἀρίϊ διιηΐ, φαοπίαπι ἱπίθοτὶ ἰμνθη! 5αηΐ, οἵ ἢΪΠ}] ογαΐ οχ δἱβ᾽ 
τθοίβιιπι. Εχίθυϊογθβ ροϑι(ὶ ἵδιιηί, αὐ 605, 4πἱ ἰπ πιράϊο γϑοϊδὶ ροϑί 
δγδηΐ, σοηδπογθηΐῖ. ἢ) θιπθ οοημδίἀθγαν! 605, 4 δγδηΐ ἀπιγὶ οἵ Ἀβρθυῖ. 
Ραιοὶ 6Χχ δἷβ ἃΡ1θ οί! βαηΐ, {αὶ δηΐθ ροίθγδηΐ οἰγοσιποἰ αὶ ; νὰ] 46. θη ἀπατὶ 
δγδηΐ. Ἐβιχαΐ δαΐθιηἦ ἀΘἰΟΓημαἱ βαμπί, οἱ ἴῃ πηθάϊα βἰγιιοίαγα, 4αΐα ἱπῆτ- 
ἸὩΪΟΓΘ5. ΘΥΓΔηΐ, ἃ ΥἹΓΘΊΙΙ 15 ΡΟΒΙ1ϊ ορᾶηΐ, ἢοίπθ. σοηβιἀθγανι 605, 4ὶ 
Ἰηᾶου ας ΠΡ αΘγᾶπί. Εἰδιη οχ ἢἰβ ῥδιοὶ Θναβθγιηΐ ἢἰστὶ, οἱ βθραγδί! ᾿Π 6 
ΓΘΙΙ 05 ΡΟΒΙ ΠῚ δαηΐ; οδοίογί ὙθΓῸ οδηἀϊ οἱ ἰηΐθοῦὶ ἃ ν᾽ ΡΡΊ θ 115 ΡΟΥ- 
ἰδί! ἴῃ 5βἰγιοίαΓἂ ΡΓΟΡΙΘΡ ΠΡ αΐθηη ϑιιᾶη ΟΧίθΓΊΟΓΘ5 ΡΟΒὶ(ὶ διιπΐ ἃ 
ὙἹΓΟΊΙ} 118. 

(8) ΙΧ, Υοηῖξ ἀθίηἀθ αὐ οοπδίἀογαγοί [105 ἃ1|0 05 οἱ τοίιπάοβ, οἱ 
Αἰ τ}: 4αϊἃ ἰδοίπη5 46 5. ἰΔρι 15 ΕἾ ΑἸΧΙ οἷ: ἀομη6, 6σοὸ, «αά 
500 ᾽ Εἰ αἱΐ τϊῃϊ: πα] δρθῸ ἀθ δἷβ θχοίάθν οοριίίαβ ἐ Εἰ δρὸ ἀἰϊχὶ 
οἷ : ἀοΙηΐηθ, ἃγΐθη] ΠᾶπῸ ΘΡῸ ΠΟ ἢᾶ060, Π60 ᾿Δρ[ἀ δ} 1π|5 5111, Π6Ὸ ΡΟΒΒΌΙ 
᾿π(6} Προ γο φαϊοααδιη. Εἰ δἱΐ πῃ: πΟη νι ἀ65, ἰ5ίο5. ἰαρί 465 ν]46 γοίυψπάοβ 
δ556 7 Οἰ05 51 νόϊαθγο γοάϊρογο αιδάγαίοβ, τη] πὶ Θχ οἷ5 γθοϊἀθηὰπὶ 
δϑί; δ πρῦθϑ886 δϑί, ΔΙΙΠ105 δχ δἷβ ἰῃ βιγιιοίαγαμη ροηϊ. Εἰ ἀϊχὶ εἰ: 
ἀΟΙΏΪη6, 51 Π666556. Θοδ 00 ἢδτὶ, 4πἰὰἃ ΠΟῚ οἰϊρὶβ, δ 405 νἱβ, δἱ ἴῃ 
βἰγιαοίαγα πηὰχί 05 οἱ βρ| πη 405 ἀρίαϑ." Εἰ ποχ ἀθίογιηανι: Δ] ψαδηίοϑ, 
4105 50] αἴ05 ΥἹΓΡΊΠ65. 146 ἴῃ ΘΧΙΘΓΙΟΥΙ 15 ρΔΡΓΠΡῈ15 βίγαοίαγθ ροβαθγαηΐ. 
Ετ οδρίογὶ ἴῃ δοάθη οᾶμηρο, ππάθ ἔχθγδηΐ 5101], ποη Δ ΊΘ οἱ], 56 ἃ ΓΘροϑβίςὶ 
5 ηΐ, ἀαοηϊᾶμη δάϊιιο τποάϊοὰμη ἀθοϑὶ δά βἰγαοία γα ἰαγγῖ5. ΒΟΓΒΙίΔη 

12) 5ΟΥρΡ51 ἀογογηιαίὶ ὁ. Ῥα]. γαΐ, Ρ. 
Γοτηναϊ να]ς. 

13) 105 οἵη. γαΐ. 
14) οἱ. 6 ᾿ὲβ οργὶ ρΡαιοὶ Λο ρον βιι! 

δὲ ᾿ὶ (ρτῖπβ ἠΐ5) Ὑαί. 

δρ. ΙΧ. 
δἰαοταγοί γαί. 

2) Ῥαο τηϑηθγὰ Εἰ ὁ690 αἰαὶ: ἀοηιῖηο, 
ηθδοῖο. ΝΏΝΝΙ ογηο, Ἰηφιῖ, οφοοσίία5. 46 
πὲς  Θχθιῃρ απ γαΐ. πΠ0ἢ δρποβοϊί. 

8) 65865 Υαί. 
4) ημιϊιηι γαί. 
8) ἐγ Υγαί. 
60) φιίὰ ἰ6 ἰγοαΒ Ὁ. φιιϊά Ἰφὶίι" (6 

Ἰηιρὶϊοα8 αῖ.. σαὶ τηοχ οἰΐρ οἰΐφϑυ (510) 
Ρ. οἰϊρογο. 

1) οοηϑδίάἀογανο Ρ. μί ὁ0πη- 

1) οἰϊρὶ! Ναὶ. ; τηοχ οατῃ Θοάθη 1,811}. 
οἱ Ρα]. ἀδ[ογηιαυϊξ Ρ. Ἐδὰ}. 51, οἤονηιαυὶέ 
οἱ (Οοίθι δ αῇογηιαυτ, 

8) τη ὁοάθην σαηῖρο «πο Ξιηιρίϊ {μ6-- 
γί γαί. 

(δρ. Ὑ111. 1) μώτὲ ῬΑ]: 
2) ατίοηι ὈΪ5 οχίαί ἴῃ Ρᾷ]. 
(δρ. ΙΧ. 1) φιὴὶ Ρᾳ]. Ταμη δϑί δΔάνϑ:Ἔ. 
2) ΜΝίνιμι 5ᾶπ6, {Ζι0α Ποῖ ᾿Θρἰ ΠΊ.85, 

απ ἰηΐοῦ ΟἸΠΠη65 οοηβίθί ἂἃθ. πϑ64π6 δὰ 
ἤπης αἴθ πὶ ἴῃ Τη1}{15 Τιϊη18 νἱάθγθ ἱΐ, 
ΔΗ 1π|05 ἴῃ ἰὰγγὶ 5. Θχϑίγι θη 415 ΡΓΔ656}- 
{ἰπ 56 οι] 0 56 ΘΠ 0 [ΓΘ ΘηΐΘΙ π505 [α͵558 
Ἰαίθυῖθη5. σοίαη 5, σοϊαπαάϊβαιθ (θ5.15. δἱ-- 
{πὸ ΘΟΠΟΔΥΪ8. 

9) αρίος5 Ρᾳὶ. 
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4αοὰ δοαϊΠοαπάμμη ογὶΐ, οἱ [Ὁ 818 νὰ] ἀοιηΐπ5 05 ἰὰρίάεος ἃρΡίαΓΙ ἴῃ 
οἃ βίγποιαγα, {ἃ τοί πε οἰ] σαηϊ.“" Υοσαίδθ βαμπί ἀδίη6᾽ ἡ τη] 6 γα 5 
ΒΡΘΟΙΟ5᾽ 55:86. ἀποάθοϊπ, πἰρρὰ νϑϑί8 νϑβίδθ, ἱποϊποίδθ, οἵ χρυ Πα] ΘΓΙ5, 
ΟΔΡΙΠ 546. 50] 115. ΥἹΔΘ παν ἁπίθηη τη} ὶ πὰθ Π]Ὰ]ΘΓῸ5 ἀσγοβίοθβ 6558. 
Εἰ ἰπϑ51 δὰ5. ρᾶϑίου {16 [0] γθ ἰαρίἀθ5 1105, «αἱ ἀθ βἰγαοίαγα οἰθοιὶ 
οΓδηΐ, δἱ 6085 ΓΘΙοΥΡΙ [ἢ ᾿ηθηΐ65, ππὼ6 ἃ] 11 ἰαθτᾶηὶ. Εἰ {Πλ6 σαπάρηία5 
5Ἐ5.Ὀ]ΘΓΙΗΪ ΟΠΊΠ65, οἱ ΓΘΡΟΓνΓηΐ 6055, ἀπὲ 6 οχίγδοι! [αθγᾶπί. Ῥοβί δι 
ἀαΐθη Π}}}15 ἰΔΡ15 ΟΙΓΟὰ [ΡΓῚ ἰδοθγοί, δἱἷΐ 1}: φΟἰΓΟΙΙΘΑΠΠΙ5 ἢᾶΠῸ 
[ὈΓΓΙ ΠῚ, δἱ νἱ ἀθάμηιβ5, πη α ἃ Αἰ αυ 4 ἢ ἀ651} 1Π|.Ὁ (οορίμηι5 ἜΡσῸ ΟἰΓΟΌμηΪ 
θᾶ). Εἰ υἱ νἱάϊῃ δαπ ἡ ἀθοθηίον ΔΘ Ποαίαμη, οοορὶΐ να] 46 15 6558: 
1 ΘηΪπΔ ἀθοθηίον ἀράϊἢοδία ἰπογαϊ, αὐ, ἀπ νἱ ἀἰββδοῖ, οοποιρίβοθγοῖ 5 Γ- 

ΟἰΓΔ ΠῚ ΘΙῈ5: ΔΙΟΙ δ) «δὶ ἀθ ππ0Ὸ ἰὰριἀθ. νι οθαϊαΡ. 6556, Π60 Ἀ54ΌΔΠΙ 
"ΘΟΙΏΙΏ 587 ἃ ΔρΡρΑΓΟΙ)αΐ, 501 6Χ Ρθίγὰ τππὰ υἱά δ )αΐπν Θχβουρίᾶ, 

(Α) Χ. ἔρο ἁυίθμη [ἰδ 0 1 {ἀΡ μη αἰ ηΐθ ΘΟμβ᾽ ἀθγᾶ 5 νᾶ]άθ 
Ἰδοία αν. ἦ Εἰ αἷΐ' πη ἢ: ,Π Ὁ ΘΑ]ΟΘΠ οἱ ἰθϑίας τηϊπ 5, πὶ [ὈΓΠηΔ5 ΘΟΓῚΠῚ 

Ιαρίάσπη, αὶ 5} {1 σπηΐ 46. βιγιοίαρα οἱ ἰἰουαπη ΤΘΡΟΒ 1,ὅ ΘΧρ] ᾶπι ; θὰ 
ΘΠΪΠ, (ἀπὰ6 ΟἰΓοὰ {ΠΡΓῚ σπηΐ, 
᾿π5510 τ] ἢ],ἢ οἱ δἰία] δὰ θαι. 
Π06. Οριι5 ρου οἰθίινο 
Ἰοοαπ πη γ} ΟΙΓΟὰ {ΠῚ Π]. 
οἱ τη ανουιηὶ ἰοΐπ!, οἱ βιιϑία!  αηὶ Θχογοηιθηίΐα, 

40 ΘΟΠΊΡΙοίο [χοίιι5. δϑὶ Ἰθοῖ5 ἀ 6] οἰ }}}}ς,᾿ 
51. γϑηθῦὶ ΠομΪπιι5 πᾶπ ἰπΓΓΙ ΠῚ] 60Π- 1]: 90 Π]ηϊὰ ΟΟΙηΠ Πα 5αηΐ : 

ΒΌΠΠΙΠΠΔΓ ΒΘ... Π1}}}} ἱπνθηϊοί, {πο ἀθ ΠΟΡ}15 {πθγαίαγ. ἡ 
Αἰὐὐ 6ρῸ ἀρργοποηϊ ρου ᾶπη οἰϊι5, οἵ ὁοορὶ Γοσᾶγθ ΘΕΠῚ 

4πὰ6 οβἰθηδοναί, 
αἱ ΟΠηΪὰ {Π0Ὶ ὀχρ!ίοαννο: δχϑρθοία δαΐθιηῃ 

ῬἀΟΙΏ]η6, 4αἰ4 Πιοϊ οὐ 
ΟἸΠΠ65. ΘΠΪΠῚ ὙΠΟ Π65 ἰθοιπι δηϊ. 

ΑΙ 16 νοσαᾶνὶΐ 1Π|5, οἱ ἀἰϊχίΐ οἱϑ: 

γνΟ]αθαΐ 4}0116.᾿" 
ῬΟΓ ΠΟΙΏΪΠΠ., αἱ ΠΩ} ΟἸηΪὰ, 
.ἢ}}60 πιο ίοαιη ὁ  αρἀΠΙΟπΕΊΝ, 
π|6 ᾿ιϑία, ̓ἢ ἄππη νϑθηϊο.ς. Πΐοο οἷ: 
Ἀδβροπάίι: ΟΠ 65. 50118, 
εἰγᾶάθ ἴη68. ἀοιηΐηθ, οὔσοὸ εἰἷβ. 
ΟΟΙΠ ΘΠ ἶο0 ν 5 ππης, 
115. ΠΠΙαὰθ ἃπίΐίθη ΠΠ]ᾶΓῸ5 ογδηΐ 

ΟἸΠΠΙἃ ΔΘΟΙΔΙΙ 
Εἰ αἰΐ' τηἱ πὶ: φργαθβίο αἰ βἰβ ταὶ ῃϊ; οἱ οἰΐο 

(Ομ Ρ] αν οὐρσῸ [ὉΡΠπιὰς. ΠΠΟσιη ἰαρ᾽ ἀππη,ἷ οἵ ᾿π55 
Το ΥἹΡΟΊΠ6 5. 146 ἀρΡΡΓΘ ΘΠ ΘΓΙΠῚ 50Ορ88,. 

ἀοηθο σνϑηϊ]ο.ὗ 

οἱ ἃ[{ἀ}}}}65 ΤΠ], 

ἀοροηι.. Εἰ ἴθοὶ ἰοαΐ 

οἱ βρᾶγβϑυπηΐ Δ4ΌΔη]: 
οἱ ἰυγγ15 ἀθοοτᾶ. ΑΙ ἀθὶπὰβ 

ἤδλθο οαπὶ ἀἰϊχιββοῖ, 

ΘΧΡΙΙοαΓοῖ. ΑΙΓ Π]ΠΙ: 

5015 ἰδοϊδπὶ ζ΄ 
Εΐ ἀϊχι: 

ἴσαν οὐ να 015 
ΡΓΆΘΟΙΡΘ ἰδηηθη 

ἨἈροιΔη8ὶ 

4ααίίαο", αὰθ οδοίογα ργάθοθάθθδηΐ ἀϊρηϊίδία. 

(Δ) ΧΙ. 

γ ΘΠ 5 ΠΟ 651. 

9) φιιοὰ οὐἀϊβοαηάιι, ογαί (6. Ῥαποί 5 
ΒῈΡΡΟΒ1{15) ογὴ ζογϑβίίαη, υτἱἱΐ ἀοηιῖηλι5. 608 
ἰαρίο5 αρίαγὶ ἴῃ ὁα εἰγιοίνα χιθ υαἱάο 
ἑαπάϊάα 68, γαί. 

10) γοραίο ἀοῖπαο δι αΐ.. αὶ ἴῃ 
οχίγοιηα βοηΐθηςἃ εἐαρὶἰ 5 ποι αἰ δϑοϊι 5. 
Ἠδυιπ Π}} 16. πὶ ΠΟΙΡΉΪ ἃ 5 πί: ΡΟΓΠαΪα, 
Ἰη θη ρου ἴα, ἱπογθ Ἢ} }{85. νο ρία5. ἴῃ 
οὐ 18. αἴ, ο...18 δὲ 18ι 

11) ἰοἰϊογαγο ἰαρὶάος 608 Υαϊ., τὶ 
ἄἀ65. γοοο. οἱ 605 γο[ογγὴλ πη, ἠϊοηίο 5, ἀν 6" 
αὐϊαϊὶ γμογαπί. ΕἸ {ἰϊαο σαυθηξο 5 διιδίιι- 

Βιοαμΐ 1 ἀδἰηθ νἱγρῖη 65. 1Π|86: 
Εἰ δρὸ ἀἰϊχὶ; φαἱά δὔῦο δϑοὐ [δοίη] 7΄ 

οάϊθ ραβίου 116 πὸ 
ΕλΓ ἀϊοαπί 

ἰογΐ ΟἸλη65. δἰ ὙΘρογ  αυθ) 1} 605, αὐμὶο 
οφίγαοι γμογαηί. 

12) πὸ χιυιὰ μ. πιρηιηιϊα αἰϊῃηια γαι., 
116 πὶ 564. ἐπ δὲ οοΥΓΘοί ἢ δδί οχ ἐἰίο. 

13) Υοχ δαὴῆι δπιθηθαίἃ δὶ ἰῃ Ὑαΐ., 
θ᾽ 46 πη οὐ ἀϊπαίαν υαἰάο μ]ανὶς 6586 οορτί, 
Ροβίμδαο ποὺ αἰϊοιθὲ οοηιηιδϑδγα ραγθϑαί" 
80 οα ρεῖνα {ἰα υἱάοθοίν οωῳϑβομίρία. 1,0- 
οα5. οἰἰαίιν ἃ} Οτὶρ. ἰῃ Οοιμππθηΐ, δὰ Ο566 
ΤΠ. Ρ. 499. οἀ. ἢϊιδθ, 

(ᾶρ. Χ. 1) Εφο αἰίοην οἰυδηιοαὲ οθη- 
δίἀογανδ ὑθηθ υαἰάθ ἰοίιι5 Θγαῆι. 
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ΘΒ Ρἰδοοί ἀοιηϊηο αἰ ΠΡΓΙΒ, οἱ ᾿05 ἰαρίάθ5. ᾿θ οϑάθη) 5ίγποίυγἃ 
ἀρίδγι τὰ 6 1}, «ΟΠ ἃ Π| ΞΡ] θη ἀϊ σιηΐ 15. Εἰ Θ666 Π]]ΠΘ6Γ6 5 ἀποάθο! πη 
ναίάθ ΘρθοΙΟβ 55:86 ΠΙστᾶ γναϑία νοι οἱ 4})} μι πη Υ15. οἰποίδο οἵ σὰρ1}}}5 
50 1115: Παρἦ νἶβᾶθ ϑη! τὶ 5Π]ναϊοᾶ6 6556. ΕΓ ἰπβϑὶ{ οἷβ ρᾶβϑίου. {Π|8 
[ΟΠ] γ ἰαριἀθ5. 105, {πὶ 46 βίγιοίαγα ἀθίθοιὶ δγδηΐ, οἱ ὑγϑίδγγο [ἢ Ἱηοηΐθϑ, 
ἀηἀθ ἔπογαπΐ 4111. 1146 διίθιῃ οὐ ΠΙ]ΑΓΙΐ6 ἰα]ογαηΐ, οἱ γορουανογαηΐ 
605 ἰδὲ, ππ4δ οἰθοίΐ δγᾶηΐ. ὙΠ οὑπὶ Θϑ5θηΐ ΟἸΠΠΘ5 ἰᾶρ᾽ἀθ5 δ} ]α(!, 
Π60 ΔΙΙ4π|5 ἰᾶΡῚ5 ΟΙγαα [πΡΓΘ ἢ ΓΟΙΙοΐ5 6556, ἃ ΠΏ1Π]}: ΟἸΓΟΙΠΠΘΔΠΠ15 
ἴυΡΓΘ οἱ νἱάθδπηιθ, πὸ δἰ ααἃ ἀ651{ 11. Εἰ οαπη σοθρίββοί ΟἸΓΟΌΠΪΓΘ 
68), Υἱ Δ 1Π|8π| ἀθοθηῖοῦ δραϊοαίδηι, οἱ να]ὰθ ΠΑΡ 6556 σΟοριῖ. [1{ἃ 
Θηἷπὶ οἰθσαηΐίον ογαΐ ἃθαϊοδία, τ 6Χ ἘΠῸ ἰᾶρίἀθ βρδγαγθίι" 6556 βίγιοίδ, 
ΟΠ 55 αγὰ ΘΠΪΠ} γὙ6] ἰπποίαγα πὰ} ἀρρᾶγαθαΐ, 564 οχῦ ροίγα {Π|4 (ΓΕΒ 
ΠΟΡ5 νἱἀθρθδίαν 6556 οὐ], οἱ ογαΐ αὶ ΠΟ ΠΟ] Πἃ. 

(ᾳ) Χ. ὕπαθ δρὸ οἰ ΓΟ μ Θη5 ΟΠ 60 ΠΙΪΔΡῚ5 ΘΓᾶπι, (4114 ἀοηᾶ ν᾽ 68. 
ΕΦ αἱἱ τηϊπὶ ρᾶβίοῦ. 16: νὰἀθ οἱ δάϊον' οδ]οθ οἱ ἰθϑίδιη τηϊπαίαπ), αἰ 
Ιαρ! πὶ ΠΟΤ, {αὶ 50} 141 ογδηΐ ἀθ βίγαοίαγα, ἰουηδπὶ ΓΘΡΙ68ΠῈ:; ΠΔΠῚ 
οἱ θᾶ, 486 ΟἸΓΟὰ ἰὈΓΓΘΠῚ δπηΐ, ΟΠ]ηἶὰ ΔΘΎῸΔΡΙ ἀθῃθηΐί, Εΐ ἴθοὶ δρὸ 
βίουΐ ἰυδδιῖ ΤΠ], οἱ 4, «ᾳαοά ἰμδϑογαΐ, δαί! δά διπ. Εἰ αἱΐ πιῃὶ: 

ΡΓΔοδίο δϑίο:; οἷΐοου Οριιβ ἴοὺ οἰποιίαν. Πηρίον δ οὐρῸ [ὈΓΠιὰ5. ἰΔρΙ ἀπ 
ΠΠογαπι, 4ὰὶ ἀθ βίγαοίαγα ογᾶηΐ ΔΌ]α1, ᾿581:|14616 Θαηάθη ἰΟΟΙ 5ΟΘΟΡΔΓΙΙ, 
οἱ ἴπ αἰγοῦία οἰ 5 6} [ὈΡΓῚ5 ΟΟΙΏΠΙΠ ἄγ]. ΤΌΠΟ ΥἹΓΡΊΠΘ5. ||46 δΔοσθρί! 5 
ΒΟΟΡῚ5. πη Πα {1ὰ5 θοογηΐ, [οἰ 416 56 ΓΟ 5. βαβίμ!ναηΐ, οἱ δά πδπη) 5ΡΓ- 
Β6Γαηΐ. θἝθ0ο0 ἰδοίο ἰοου5 16 δναϑιί ΠΠ]ΔΡΙ5., οἱ ἀθοοῦ ἔπ οι ἄθη ἱὨΡΥΪ. 
Ταηο δἰΐ 1]: ΟἸΠηΪα ΘΟΙΠΠΠἰαΐα ϑαπῖ. δ᾽ γϑηθεῖΐ ἀΟΠΙΠι15, αἱ ΘΟΠϑ5ι- 
ἀογοί ἤδη ὈΡΡΘΙΏ, ΠῸΠ Πα ἀ6 ΠΟΡθΪ8. {6}. ἢδθο οὰπὶ ἀἰχιβϑβθί, 
νΟΪοθαΐ ἃ 128 'τθ6. ἔρο διίθῃῃ Δ ργδο θη ροΓὰ 65 ΤΌσΑΥΪ ΘῈΠῚ ΡΘΓΡ 
θομμπαμ., αἰ Π}}}ϊ ΟΠ.Ϊὰ, 486 οΟϑβίοηάογαΐ, δχβοϊνογοί. [16 δαίΐίθιῃ ἀἰϊχίΐ 
ΤΠ} : ῬᾺΒ,Π απ 060. ΟΟΟΙρδίί 15, οἱ οἱηπῖᾶ {ΠῚ ΘΧβ νὰ ; 564 Θχϑρθοίὰ 
τη6 [ἰἰς, οὐ νοπὶο. Εἰ δ5ὸ {Π1ὶ ἀἰχὶ : ἀομηίπθ, «φυϊά μἷο [δοίαγιι5. 5111| 
5015 Νάιῃ 46 νη 65 ΟΠΊΠη65 ἰθοιμ ϑιηΐ. ἔρο ΕΓσΡῸ ΓΟΡΑΥΪ {{Π1Π|; 
αὐ τη6 ἴρ56 1}}|5 ἰγδάθγοί. [1|6 δαυΐθηι νοσᾶνὶΐ 685, δἱ ἀἰχιΐ ΠΠΠ|5: ΘΟΙΏΠΠ6Π40 
γ0015 ἢὰπῸ, ἀππη γυρηϊο; δἱ οχ ἀϊβοθϑϑίί, Ἀθιηδηϑὶ ἰοιίαΡ. οαπῃ 1}}15 
ΥἹ ΓΘ Ὠὰ5. ΠΠ86 δυιΐθπι μϊμἱ ΠΙ]ὰΓῸ5 8115 δἵ ἃΠᾺ}0}165 ογαηΐ, ργαθοϊραθ 
ἰδηθη 1146 «αδίίιον, {πὰ ογδηΐ ἀἰρη!05155:Π|86. 

(8) ΧΙ. ΕΓ οοορογυηΐ δά τη6 ἰΐὰ ἀΐσογ: 116 ρᾶβϑίου ππὸ ΠοάΪ6 νθῃ- 
ἰΡΒ. ΠΟ 68. Εἰ δρὸ αἰχὶ : φαϊά δγρὸ ἰαοίαι ὁ ΕΠ 186 τη] ἀϊχογαηΐ: 

2) οἱ ἰθϑία πιϊπιία γαῖ. 12) αἱ οηνηῖα {ἰδὲ οχπϑεοίυαμι, Ἐσρθοία 
3) ότι, γθροϑῖ[05 Ῥ. οὐ ἐξογιηη, γ600- η16 απίθηι ἰἶὸ Υγαί. 

51 γαΐ. 13) πο γαί. 
14) Ας δαί. 

: Ἢ ὑῤῃῖ ὕἀρ. ΧΙ. 1) 640 οπι. γαί. 

60) οἰῇοϊοίι γαί, 4) Παρ Ῥαὶ. 
1) [ογηναβ ἰαρίάυην οογη, Ναῖ,, «αὶ ὅ) 564 67 Τϑρϑί 1 ἴπ Ρ4].. ἀθ1 διά 

ὁπ. ἰοοιῆϊ. ἀαθ]θ βου θοηάππι βομίρία Ρ. οἰία. 
8) οἱ ϑιυιοίμογμη οἰογοις Ὑαΐ. (ἀρ. Χ. 1) ααγογ8 οατὰ ραποίο 5ῈΡΓα 
9) ἡψίανὶς γαί. ἃ 11. ροβίίο Ρᾳ].. 1146 πὶ 46 εἰγμοίμ μη. 
10) ἐγ γαῖ. 2) Ἑογία ἀνρη. 
11) Ας γαϊ., ἴῃ ἤπθ οωδβοϊνογοί. 8) ργαθοίριαο Ῥαὶ. 
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μἰ ΐ : μι 46. 1Π νΘΘΡΟΙ ΠῚ Θχϑροοία, 51 [ὉΓ58 νϑηθγι οἵ Ἰοψαοίαν θοῦ : 
5ἰη τηΐπαδ,ἤ ΒΟΡ βοιμη, ἀπιπι νϑηϊδί, πηᾶπ 6} 15.. ὈΙΧὶ δἷβ: ,βχβρϑοίαο ΘῈΠῚ 
᾿54π6 δὰ νϑϑρθυϑπ ; {πο 8 ΠῸῚ νΘΠΘΡΙΐ, ἀοΙη πὶ ἰθ0, οἱ γον Γ Πη8Π6.ὅ 
Βοβϑροπάθγιμί τ] Πϊ : (ΠΟ 015 ἀββισηδί δ᾽ 65: 0 ροΐθς τϑοθάθγθ ἃ πορθὶβ.ἡ 

ΕΣ αἰχὶ: φαθὶ τμᾶπθθο ἐς Πίσαμΐ τ 1: (ΠΟ ἰβοιπηΐ ἀογηηΐος αἱ ἔγαΐου, ΠῸΝ 

αὐ τπηᾶγια5: ἔΓαΐΘΓ. ΘΗ ΠΟΒΙΘΙ 65, οἱ ἄθ οδϑίθγο ἴθοιμη ΠΑ ΓΘ ρᾶγαΐδθ 
Β.Πη15; νά] 46. ΘΠ ΟΑΓΙΠῚ ἰ6 ΠΑΡ ΘΠι5. ΕσῸ δαΐθηη ΘΓᾺ 656) ΠῚ ΟἸΠΠῚ 
ΟἾ5 Τ]ΔΠ6Ι6. Εὰ Ὑ6ΓῸ, 46 οχ 1ΠΠ|5 ὈΓΪΠΊὰ 6556. ν᾽ δαί, Δι Ρ]θχαΐα 1η8 
οϑ,7 οἱ Ἵβϑοιῦϊαγὶ πι6 ΘΟΘρ. (δδίθγδθ υθγο, οαπὶ Υἱ ἀἰββθηΐ τη6. ΔΙ! Θχαγὶ 
40 11, οἱ ρ88ἃ60 Θοθρογιηΐ τη6 τί [Γαίγθπη Οϑουϊαρὶ, οἱ ἀσοθγα οἰγοᾶ 
ἱαγγίπ, οἱ 6 γ6 πηθοιπ. ἢ Οπδράδηι ἁπίθηι οχ {{Π15 ρβΆ]πη05 οᾶποθδηΐ, 
4υδοάδπι ΟἸΟΓΟ5 ἀποθθδηί. Ερο διιΐθη) οἰΡοὰ {ΠΡΓΪπῚ ἰπὖ 5116 π|10 Ἰαθία5 
ΟΠ 615. ΔΙ πι, οἱ ν᾽ 6} 8} μ Πϊ ᾿ΠΠΟΙ ἰδοίι5. 6556. Ροβίζαδηη γ6ΓῸ 
νΟϑροῦἃ 6586 ΟοΟΘρὶζ, ἀοιηιπη ΓΟΡΘηΐ6 ΔΡΙΓΘ ν ]ΘΌ8Π} ; 1186 διιΐθιη ΓΘίϊπιι- 
ΘΡαΠΐ 116, οἵ Π0Π ΡΠ ἰβθγπηΐ ἃθῖγο. ἢ Νδηδὶ δγσὸ {Π4Δ ποείθ οὰπὶ εἷς 
ἰυχία οαηάθπι ἰαγγὶ μι. ϑίγανρυιηΐ δαίθιηἶ (πηϊοὰς 585 Ππίθᾶϑ [ἢ ἰΘΓΓΆΠΙ, 
οἱ τη8 ἴπ τηθάϊο ΘΟ] ΠΟ ἀνογιηΐ, πος. ααϊσαιαμι αἰταὰ [δοίο θαπΐ, πἰϑδὶ ἀαοα  ἶ 
ΟΥΡαηΐ, ϑ6ὰ οἱἦδ δρὸ οὔμῃ {ΠΠ|5 5|Π6 ἰπ θη βϑίοπθ ΟΡ θδιη, ΠΘΩΘ. ΓΉΪΠῚ5 
4π8π| 186. Ομᾶθ ΟἿΠῚ 16 515 οὔδηΐθπι νἱ ἀἰββθηΐ, ἱπρθη5 ρδιιάϊαπηἷ ἢ Ρ6Γ- 
ΘΘΡογαηΐ ; οἵ οπὶ οἷβ {Π1ΠῸ [πἰΐ ἀβαὰ6 δά ἀΐθηι ροβίοσιιῃ. Εἰ οὐ 
ΔάἀΟΥΑ556 115 ΠΟΠΊΪΏΠΠ, ἔθη νη] Ραβίον 1Π|6, οἵ αἱΐ δά 1185: 9811 81} οἱ 
[ϑοἰδιϊς. ἰπί ασίδηῃ ὁ Εἰ ἀϊχουιηΐ οἷ: ἰρϑαμ ἱπίθγγορᾶ. .ς. ΠΟ δἷ : ,ἀ ΠΏ 1Π6, 
᾿ηᾶσηἃ γΟ] ρίας τη8 ΟΘΟρ (, ἢ «αοά τηδηϑὶ οἴ οἰ5.. Εἰ αἰχὶέ τηϊῃϊ: (φαϊά 
οοΘμδϑί 1 Εἰ ἀϊχὶ : φοοσηᾶνὶ, ἀοιηΐηθ, ἰοΐα ποοία νϑῦρὰ Ποιηϊηϊ... (Β6η6,ἡ 
ἰπη4αϊΐ, (ἵἷᾳ. δοοδρογαηΐ ἐς. Εἰ ἀϊχὶ : (θ6η6,7 ἀοπιηθ.. ΟΝυπαυϊά νἱβ πη 
διάϊγο ἐς. ΕΠ ἀἰϊχὶ : (ν0]0, ̓ ἢ ἀοιηΐπα ; οἵ ργϊπηαπη, βίοις ἰ6 ἱπίθγγοσᾶνο ΓΟ, 
ΓΟΡῸ αἰ 510 πῃ ἀθηηοπβίγο5.. ὡΟμριηδαπηοάϊπη νἱβ ,΄ή ἱπ4 αἴ, .510 {Π0Ὶ 
ΓΘ ΘΧΡΙ ΠΑΡ, ἢ πος φαϊοαιδμῃι) (6. Ο6]8 0." 

(Α) ΧΙ. φΡεηαπ ομπηΐππι, ἀομΐπ6,, ἱπ4πᾶπ|, (μοοὗ τη] ῃ] ἀθιηοηβιΓὰ : 
Ροίγα ἴᾶθο οἱ ρογία αυϊὰ βυητς.ς (Αὐάϊ,( ἰπαυ1: φροίγα πᾶθο δὲ ρογίὰ 
ΕΠΙὰς οὶ οϑί.ς.͵. Θαοπδπηι ρδοίο, “ἢ ἰπ4αᾶη), (ἀοιηΐπα, ροίγα νϑίιι5 θϑί, ρογίἃ 
ἁπΐθη πον ς. Αὐάϊ,( ᾿π4 14 9 1Π5]}16η5, δἵ 1π.6}}Π|56. ΕἾ φαϊάθμι Ὠ6] 
ομηηἰ ογθαΐαγα ΔΗ αΪΟΡ οϑί, ἰΐὰ αὐ ἴῃ ΘΟΠ51Π10 Ραΐγὶ 50 δάϊΐιοει δά 
οοπθηάδπη οΓθαίγη. Ρογία δπΐθη Ῥγορίουοαἃ πονὰ δβί, 4ϊὰἃ ἴῃ Θ0η- 
ΒΕΠΩ ΔΙ ]ΟΠ6. ΠΟΥ 55:15. αἰ 65 ἀρραγοθὶῖ, αἱ, αὶ ἀββθοαίαγὶ βαηΐ 5] αἴ 61], 

2) ἴδηι ἐπι ὉθϑΡθῦα οφρθοοία οιηι. δὶ 8) Ροξίχιιαηι "670 ὑ65}0} οθρὶ! " ἀοημιῆηι 
υδϑηογὴ! (ογβαη, ἰοφιιοίι ἰθοιην" 81 Ἠϊΐηιι8 170 υοἱοϑαηι" [116 ατίθηι ἀΘἐἸημμ θη Ὧϊ6 οἱ 
γαί. ποῖ Ῥογηυ δον μηΐ Ἠ6 ἐγ86 Υαΐ. 

8) οοπϑδίρηαίι8 Υαί. 9) Μαπεδὶ δοαάδην ποοίθ οἰῆι οἷς αὐ 
4) οηΐην ἰμβουϊί γαΐ. : οἰυβάθηη θη Θαπάθηι ἐμνγῖηι Ὑαί. 

Ροβί ἀθ οαθίθγο ἸΟΟΙΠῚ 5.ΠΠῚ ΠΟ {πθ [Π1, 10) αμίοηι ὁπ. Υαί. 

5) ργίπια υἱάἀοθαίι" 6556 αἸιρίοα 68ῖ 11) φιοά ἀθοδβι ἴῃ Ὑαὶ. 
ηιοὸ αὶ. Π4 οϑὲ βάθος βϑθοιηάιπι ο, 15. 12) οἱ οηἹ. γαΐ., ΠῚ ογαθαηι 5ἴη6 τ)- 

6) οἱ ἔρβαθ οδρουιηΐ η16 οδοιίαγο οἰ [ΕἸ Ἠ155101Π6 " Ἠέῦ. 
ἀιοσοθανί οἴγοα (αγτῖηι οἱ ᾿μἰο ϑαπί ἠϊθολιη 13) Ομ οἰῆν υἱάϊδεοηί ἢ6 ΟΥ̓ αἩ θΉὶ 

γαϊ. γηαρηιην φαιαάϊιηι Υαί. 

Ἴ) ἦπ οπι. γαΐ., 41 Ροβίμηοαο δέ υἱ- 14) ἐνὲ ν. ἐπ {μὶ γαί. 
ἀοῦαν ἐπ υθἰν! ἰυμιϊογθην 6886 Γαοίιι5. 15) Νὲἕὲ ἔοτίο [Γροϊδ δ οἱ ἱηϊιρίαηι Υαΐ, 
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ὨΒ6Ὲ6 ἰῃ ὙΘΘΡΘΓΙΠῚ Θχϑρθοία ΘΠ, 5ὶ γθ ποῦ, αἰ 4π6 Ἰοαπδίι ἰθοιπ: «πο αὶ 
ΠΟΙ ΥὙΘΠΘΡΙΐ, ΠΠΔΠ6015 ΠΟΙ ΒΟΠΙ,, ἀππὶ νηοῦ. Εἰ 6σῸ ἀϊχὶ οἷβ: δχϑρθ- 
Οἴα 0 ΘΠ 5416 ἴῃ γΘΒΡΘΓΙΠΙ; 40 581 ΠΟη νϑπϑυϊΐ, ἀομηι ἰ00, οἱ ΓΘΥΘΥΙΆΓ 
Ιη8Π86. [Π|Δ|6ὸ διιΐθ πη ΥἹΓΡῚΠ65 ΤΟΘΡΟΠπάἄθγαηΐ ΤΏ]Π|: ΠΟΡΪ5 δάϑισηδίῃιβ. 68 : 
ΠΟΙ Ροΐδ5 ἀἰβοθάουαε ἃ ποῦϊ]58. Εἰ 6ρῸ αἶχι: ὉΠῚ οΓρῸ τπᾶποροΐ Εἰ Π|86 
ἀἰχοραμί: ΠΟΡΙΒΟαΠ ἀΟΓΙΏΪ65, 568 5ἰοαΐ ἔγαίθυι, Π0η αἰαὶ ΤηλΓ (115: [Γαΐου 
ΘΗΪΠῚ ΠΟϑίοΡ 65. Α πη040 ἰθοΊΠ ΙΠΔΉΒΙΓΔΘ 5ῈΠ}15: γα] 46 οηΐπι ἰ6 ἀ{}1- 
δίπιι5. ΕρῸ ἃΐθηη ΟΡ ΒΟ ΘΠ Ομ {115 ἸηΔΠ6 6. [1Π|ἃ γ8γο, {86 6χ 
ἢΙ5. ῬΓΪΠἃ νἱἀθθαι αν 6556, ΔΙΏΡΙΘΟΙ ΠῚ 116.) ΟΘΟΙΪ ΓΙ 4Π16. οΟΘρ. (δρίθγαθ 
4ᾳὰοαπ6, οὐ ν᾽ ἰβϑθηΐ 16. δΔιηρ θχαΐπηι 8ἃ}}0 11ἃ, οἱ 'ρ586 Θοθρϑγιηΐ ΠῈ8 
ΟΒΟΙΪαΡΙ, οἱ ἀποογθ τη6. ΟἰΓΟᾶ [ΌΓΓΘΠΙ, οἱ ᾿Πᾳ6Γ6 πιθοιη. Εἶσο γ6ΓῸ (ᾶϑὶ 
Ἰπν ΠΟ ἰδοίι5. οἰἰᾶΠ) ᾿ρ56. πάθη). ὐπδοθάδιη θη ἀποθθδηΐ ΟΠ ΟΓΟ5, 

αυδοάδπι οἀπίδθδηϊ; 650 ΨγΘΙῸ 5116 η{Ππ|π| [ρΓδοβίδ 5} ΟΠ] οἷ Οἱ Γοᾶ ἔπΓΓΘΠῚ 
ἈΠ Ρ. Δ )8π|. ἨΠΠΔΓΙ5. δυιΐθπι, ΘΠ ΟἸΠῚ {Π|15, οἵ ροβί 8 ΥΟΒΡΟΓἃ 6556 

ΟΟΘρΡΙΐ, ἴγθ ἀθπηπμη νΟ]ΘθᾶΠ). [Π|46 ἃιίθιη ΥἱΓσΊη65. ΠῸΠ Αἰπηϊβοσιηΐ, 564 
ἀδι πιο γαηΐ 116, οἱ 6σῸ ΙηΔη51 ΟἸΠῚ {{Π15 1Π4 ποοία δά ἰυγγθη. δϑίγανογαηΐ 
δαΐθιη ἴῃ ἰουγὰ ἰπηϊοᾶβ ᾿ἰΠ6ᾶ5 51:ι8ἃ5,7 οἱ 2Ώ6 ἰῃ πιράϊο οομ]οσανογαηΐ. 

ΝΊΒΙΙ ἰαὰ δαΐθι ἴδοίθθδηΐ, πἰδὶ ογαρθδὴϊ: ὑπὰθ οἱ ΘρῸ ΠΟ ΠΠΪΠΠ15 418ΠῈ 
1186 β'ῃθ [πο ΠΊ 5510Π6 οἴ 1{Π|5 ΟΥ̓ΔΡΠ. (διάθ)δηΐ δἁιΐίθπη οἱ [{1|86, 
αποὰ 510 οἱ 6ρῸὸ Οὔ δη, Ὠθηΐ4ι6. ΟἸΠῚ ΙΔ 5561) Οἴη 11Π|5, ἰδ 
Ρᾶϑίου 116 ποῦ βθοιπάδ νυϑηϊΐ, οἱ αἰΐ δὰ υἹγΡΊΠ 65 1Π|45: ππαηπ|4 ἰΠ᾿ ΓΔ ΠῚ 
11 [Θοἰβίιθ ὁ ΕΓ 1146 ἀϊχουιηὶ : ἰηΐογγοσὰ ἰρϑιιη. Ερο διίθιη ΓΘΒΡΟΠαΪ: 
νοϊαρίαίθ πη Ρογοθρὶ, ἀθιηϊπθ, αιιο ΠηΔη5] ΟΠ ἰρ515. Εἰ 116 ἀἰχὶ! μι ἢ] : 
αυϊὰ οοθηᾶϑιιἐ Εἰ 6ρῸ ἀἰϊχὶ : σοθηᾶν!, ἀοιηΐη6, νόθα θοιηϊηὶ ἰοΐα ποοίο. 
ΕΓ 16 ἀἰϊχιῖ : θθπ6 ἰ6 δοοθροσαηι ὁ Εἰ 600 ἀϊχὶ : δἰϊαμη, ἀοιηΐηθ. Εἰ αἱΐ 
ΠΗ : 6666. ἤππο, 4πἃ νὶ5 δα ά!γο θΓμητπὶ ἐ ΕΓ 6ρῸ αἰχὶ: 5ἰοας ἃ ἰΠ1 {10 
ΤΏΙ Οβίθπα βιϊ, ἀοτη]Π6, 516 ΤορῸ ἴθ, ἀοηηῖπθ, τυ ΦαΘΙηθ 0 ΓΟρΡΆΥΘΙΟ, 516 
ΘΠ ἴ1 65. 1τη1Π]. Οπροιηδάϊηοάϊπι νἱ8, [{πΠ8|}{,} 516. 001] Θχβοὶναμη, ἢ60 4{16- 
48π| 6 66]4}}0. 

«- 
(8) ΧΙ. Εἰ δρὸ ἀἰϊχὶ : ργίπηο οπημίπη), ἀομηΐη6, Π06 τὶ ἀοιηοηβίγᾶ 

ἀθ ρείγαᾶ οἱ ἐδ ρογίὰ. Εἰ ἀϊχι ᾿1Πὶ: ρθίγα οἱ ρογία ἢΠΙὰ5 οὶ αϑί, 
Εἰ 66Ὸ ἀἰϊχὶ: «αθιηὰἀπηοάτϊπη, ἀμ] Π6 ὁ Πᾶμ ρθίγὰ νϑίιιβ δϑί, ρογία διίθῃη 
πογὰ. [{Πὰ δαΐθηη αἰχὶξ τὩ1Π]: Ἰπί6 Πρ 6, ᾿Π5]Ρῖ6η5. ΕἸ 5 «αϊάθπι οὶ 
ΔΗ ΦΌΪΟΡ 681 ἰοία5 ογθδίαγαθ 6], [ἰὼ αἰ ΘΟΠ5110 ποῦς μαΐγὶ 50 ἴῃ 
ΟΟηϑΕΠπθηἀᾶ ἰοίὰ οΓθαίΓᾶ, ααὰθ Θϑὲ ἴῃ 'ρ580θ. Εΐ ἀφρὸ ἀϊχὶ : ἀοιηῖπθ, ρογίᾶ 
ἰιᾶθο 4ιᾶγα πονὰ οβίΐ ΠΠ16 δαίθπι αἰχιί τη] Ϊ : {ΠΟ ἰᾶ ΠῚ ἴῃ ΟΠ ΒΕΔ ] 08 
ΠΟΥ 5511 ἰ6ὶ ἀρρΆΓΘ 1, αὐ 4] ϑπηΐ ΔΟΟΘρΡίΓΙ 58] 06], ΡΘΓΡ Θὰπι ἰπίγοί 

10) πιαφηαηι υοἰμρίαίοηι ἐορὶ δαὶ. ὑοη δέ 110 ἐιιθγ! ραϊγὶ 810 οοη 5 ἰξιοη 0 Θαηὶ 
11) ἡα Υγαί. ογθαΐμναηι. Οἷἶν, Ἰοᾶη. 1, 1---ῷ. 10. 
18) Πα γαΐ., ὉΠῚΤῪ ἀδοϑί 564. οἱ, ἀθίη 4) 1η πουϊδβεῖηιϊα γὰρ. ὕππὶ γαί. οχ- 

ηῖ6 Ῥ. πηι). ΟΙα51 ἴηι ῬΓΆΘΡ., {πᾶ 6χ δηΐθοθ θηςθιι5 
19) Οιμθηι αὐ πηιοάιην πηι υἱ5 δῖ0 ἸΤΓΘΡΒῖ5586. ογθάϊἀθυη. [ἢ γαῖ. 65, (ουπὶ 

ἰδὲ οφοίυαηι δαί. Ραποίο βαρ Ρο5110) ἀρραγιῖξ Ρ. αρραγοῦτί. 
(δρ. ΧΙ. 1) Υοοο. ἠιφιίαηι, ἰοὺ οἵη. (Οἵ, ΡᾺ]. Νοιίαί (.4]].: Νί88. Αηρ!. εἱ ὕδγπι. 

ν αρραγμ. Ὑαϊ!ραία ᾿θοίο ΟΠ ΓΙΠΔΙῚ Ροίθϑί 
2) Θιοιγπαϊηιοάιην Ναὶ. 5'πηθ 80}0564. οχ Ηθργ. 10, 28. 4πὸ [οτίο σϑβρεχὶί Ηθι- 

ηηιαηι. Οἴν. 1 (οΥ. 10, 4. Ιοδη, 10, 7. θ.ἁ πιᾶ58. ΑἸΓΕΓὰ γοτὸ Νββ. οχ Ηδρ. 1, 1. 2. 
9) οηιηΐ τηδη. 8566. ΒῈΡΡ Εν δα ΟΓΆΠῚ 

γαϊ., «αὶ δπαπίϊαί πηι ἰουταϊπαί ἐΐα κί αὔρ. ΧΙ ἢ) 90 ῬΑΙ: 

γαί 
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ΡΘΥ Θᾶπι ιπἰγαπὶ ἴῃ ΓΘρπιπὶ Π 6]. Ὑ᾽ἀ βι1,, ἰηααϊ!, ,Ἰαρ 465. 1105,7 «αὶ Ρ6ὲ 
Ρουίαπι ἰγϑη51 {1 δαηΐ, ἴῃ 5. ΓΟ ΡΠ ἰᾺΓΓῚ8. ΟΟΙ]ΟΟδΙΟ8 ; 605 Ὑ6ΓῸ, 4π| ΠΟΙ 
δγδηΐ ἰγᾶηβ᾽αῖ!] ΡῈΡ ΡοΙΐαμη, δ οοίο5 1 Ἰοοι βασπι Εἰ ἀἰϊχὶ : οΥἹά!, 
ἀοπηῖπθ.. οδίο, ἡ ἰπααϊς (πϑῖηὸ ἰμίγα Ὁ ἴῃ Γοσπὰπ Πδὶ, πἰδὶ {αὶ ἀοοορου δ 
ποιηοπ ΕἾ] Π 6]. 81 6π|πΔῈ ἴῃ Οοἰν! αἴθ] Δ] 1181 νΟΪΙΘΓῚ5 ἱπίγαγο, οἱ οἰν 5 
114 οἰποία᾽ 511 τῆπγο, οἱ ἀπᾶπὶ ΠΑΡ ΟΥΙ ἰΔηϊαμημηοάο ρμονγίαπι, παπααὶᾷ 
ΡοΐδγῚ8. ἃ ὰη 46 ἰπίγαγθ οἰνιϊαίθπη ΠΠΠ, ἰδὶ Ρ6Γ ΡΟΓΐδηη, 4πᾶπὶ Παροί ζ 
ΕΔ φαοπᾶπι τηθάο,"" ἰπάπδμηι, ,ἀοιηΐη6, Δ} 116 Πθυὶ ροίοϑι "'͵8Ο Βίοαϊ ογρο,' 
Ἰμ4αϊ, «ἴῃ. {ΠΑ ἀγροὶ πη ροίθϑι ἈΠῈ} ἰμ ΓΑνΪ, 4 6 ΡΟΥΐαπι Εἶτ ; 
ἰἰὰ ἤθ0 ἴῃ τορηπῃ) ἢοὶ ροίθϑί 4116 ᾿ΠΙΓΔΡΙ, ΗΒ ΡΘΙΡ ΠΟΙΏΘΙ ΕἾ 6115, 
(αὶ δϑί δἱ οἂγ ββιμηι5.. Εἰ ἀἰχὶξ τη}: φν 1511 ἐγ θατη δοσαμ, (πὶ δά - 
{Ἰς]απιἶ" ἰαγγῖπι {Π π|ς. ΟἹ,“ ἰπαυδηι, «ἀοιηίηθ.. Εἰ ἀἰχις παῖ]: ,(1}} 
ΟΙἸΠ65. ΠΠΗ δαπὶ ἀϊσηϊίαίθ. νοπογαηάϊ. ΗἸβ ἰσί αν. ναὶ τπυγοῦ" οἰποία5 
οϑὲ Ποιηίηιι5. Ρουίαἰ  νορὸ ΕΠ 5 Παὶ δβῖ, 4] 5015 δϑί δϑοθϑϑὰς δὲ 
Βοιμη. ΑἸΠΟΥ ΟΥῸ ΠΘΠΊῸ ἱπίραθι: δά ἤθιμ,. Ὁ πἰδὶ ρον Εἰαπι οἷα. 
ὙΙάϊβιι ἡ Ἰμψαϊδ, 4105 56 Χ Ὑἱγοβ, οἱ ἴῃ πιθάϊο θοῦ ῬΓΔΘΟΘΙ ΘΠ ΥἹΓΙΙΠῚ 
1Πππὶ δὲ τηᾶρηιμ,᾿ 6 (αὶ οἰροὰ ἰαγγ πη) Δι θα]ανὶ, οἱ ᾿ὰρὶ 465 ἀθ βἰγιοίατα 
γορΡΓΟΡαν ΙΑ Ϊ,( ἰπάπᾶπι, «ἀοηνίπθ... ,1|6,΄ ἰπᾳαϊς, φργᾶθορβυβ᾽ ΕἸ 5 
δὶ οϑί; δἱ 11 56χ παηΠι] βαηΐ ἀϊρηϊαία σΟηϑρίοι!, ἀθχίρα ἰδθνδά8 ΘΗ] 
ΟἸΡΟΙΠηϑίαηΐ65. Ἐχ Πϊσ,, ᾿η{π1|{| .Θ ΧΟ ΘΒ] ]Θ ἢ} 5 ΠΏ Γ 15 ΠΘΙΏΘ 5ὶπ6 60 ["- 
{γὰθὶ} δὰ οι.“ ΕἸ ἀϊχὶτ : ααπουπαι8. ΘΓσῸ ΠΟΠΊΘΠ Θἰ5. ΠΟ ΔΟΟΘΡΘΡ, 
ΠΟ ἰμίγ}}1} ἴῃ τοσηιπι Π6ὶ. ἢ 

(Α) ΧΠΠ. Ἐπ αἰχὶ εἶ αυϊά 651 ἀοίπάθ πᾶθο ἰπγγ15... (Ηδθο," ἰηααίϊ, 
»ΘροΙοβία οϑίΚ., ΕΔ υἱγρίπθβ πᾶ6, 4πᾶ6 βηΐ, ἀοιηίπο:. Εΐ ἀϊχὶξ ταΐπ]:ἢ 
46,6 ᾿η{π|{, ,5ρΡ γα 5. βάποί! βαηΐ ; ΠΟΙ Δ]Π6Γ ΘΗΪΠῚ ΠΟΙ] ρΡοίθβδί ἴῃ 16- 
δησμη Ποὶ ἰμίγαν 6, πἰδὶ π86 ἱπἀπουῖηιἦ ουμη νοϑία σα. Εἰθηΐπι ΒΙ8}} ργοάοεί 
1} δοοίρογα ποιηθη ΕἾ Ποῖ, πἰβὶ οἰϊαμη δὲ νϑϑίθῃμη ϑᾶγιιμη ΔΟΘΘΡΟΓΙΒ 
ἃ 615. δ πᾶιηαιθ νυἱγρίπθ5 ροίοβίαίθα βπὶ ΕἾ] Ποὶ. 
ΠΟΙΠΘἢ Θἷιι5. ΡΟΥίΑθἰΐ, (1115, Πἰδὶ οἰίὰπη ροίαϑίαϊος δἰ ρου Δν Ι.ἡ 

[ἃ [γυϑίγα 

Εἰ 

ἀἰχὶε. ταΐὶ τ᾽, νἱάϊϑιὶ Ἰαρί4ο5. 1105, αἰ ἀθίθοι! βαπι 1Π1} δηΐπι ΠΟΠΊΘη 
ἀπ ἀθη ρου γαηΐ, νϑβίθηῃ δυιίθη 1ΠΠὰΡΠΔ ΠῸη μά πθ ηϊ. ἡ 
α5ἱ νοϑίϊβ Θᾶγπ], ἀοιμίηθ ζ΄ 

5) Υἱιαϊδιὶς ἰηηιῖ! 605 ἰαρίάος δαὶ. 
511 ΡΟΡΙΟαΪ Πηρθιη 1, ἰ000 510. 

0) αεοθρογῖηΐ ναὶ. 
1) {ιονὶ! γαϊ., «αὶ 

ἑαηηιηιοάο. 
8) ΕἸ φιιοηιαηινοάι, Υ αἱ. 
9) οαπιάρηι αῖ., 6ὁΧ 4πιὸ 6. Ρα]. εἱ 

δ. ΡΥ. δοοοϑϑὶί ῬΧΟΧΙΙημΙ αἰΐίογ: 1116 
5. 1] η46. ἐπί) αν Ρ. Τπίναν., 5ϊοιι μοϑί- 
τη060. 

10) οαϊΠοαυογιηι, δαὶ. 
11) ηιυϊηὶ δαὶ ὁ. ΕΔ}. 81. ΡΒ]. γαί., 

ἴπ 410 αιυϊάθπηι ἀθοϑὶ 564. ἐδ, Ἰάθπι ἀἱ- 
φηοϑβὶ Ρ. αϊφηίίαίε υϑηθγ απ ἢ]. 

12) υοἱιι ἦν. Ἡλι} δαί. 
18) Ηἷπο ποππλ}}} ἀθάμποθυθ οοηδιὶ 

δππΐ, Ἠδιηᾶμ ἀοοίγπδθ 46 ὁμοουσίᾳ 
οοηἰΓδάϊοογθ. ΟἿ. [δοῆτῃ. 1. ὁ. Ρ. 71]. 

ΟΥΑΪπαὶ ρον αηι 

ἶρ5ᾶ,. {αἰ}, ΦΠΟΙΪπὰ γναϑίϊβ ΘΑΤΠΠῚ 68ί. 
Ετ ἀϊχὶ :  {π|86 
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Θ1Π1}}1 ἤραχα 46. ρογία 56ι οδίϊο Ὦ ουηΐηι5 
'Ρ586 8115 δϑί. [Ι͂οἂη. 10, 9. ἢ. 

14) ἀοηιίηιη αὶ. γαΐ. Οἴν, Ιοδη. 14, 6. 
15) αἀοηιίπιιηι γαῖ. 
10) ἐπ ηιοαϊο δογην ἢ οη Οδἔμηι υἱγ αὶ 

οἱ ηιαηπιι ναὶ. ἴῃ ἤπο ρογίαυϊί Ρ. γορτο- 
θαυ. 

11) Ποποϑβίιις γαϊΐ., τὶ πιποὶϊδ ϑιηΐ 
ἀϊφηϊοδὶ ἀοαίογα ἰουαφιο οι οοπίοηθηΐθ5. 

18) Εἰ μὶς Ἰηφιί αϊρηοδὶς πιμμοὐὶϑ 
ἨθηϊῸ 8ϊηδ ἰοο τπίγαδι ἐπ. γοφηαίηι αὐ ἀο- 
ηιϊηὶ ΠᾺΡθ65. ἴῃ γαΐ.. ἀὉ1 ΠΠΡΤΆΓ 5 γοοδθι- 
118. ἐπ γοσηαηι. Ῥα ποία ΒῈΡΡ 5811. 

19) ὕοος. γορπῖήν ἀοὲ ἴῃ Υαΐ. ογαϑὰ 
γα ΒΡ ΓΘ Ηΐ. 

(ἀρ. ΧΙΠ. 1) 5111} το 5ἰμ ] -- 
ἀἰηο5 ἴῃ ΙΥ ἔβάγ. 2, 44---48, Θχρ! δῆ ΐαγ, 
ἤν. λοι, 1.. 6...}.. θ4.. οὐ; γ15. ἅς, 8. δὲ 
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ἴῃ Τορηθ ἢ6]. Εἰ μοβίθα Θοοριί ἀἰσογα τὶ: νἱάϊβίὶ ἰαρὶ 465. {Π 05, «αὶ 
ΘΙ Ρογίδῃι ἰθυιηΐ, οἱ γϑάϊουιιηΐ ἰἰθυ πὶ ἴῃ (ὈΡΓῚ5 5 ΓΟ ΠΓ ΠῚ, οἵ 605, 48|. 
ΠΟ ΤΘάϊουπηΐ, 5οἀ ΓΌΓΒ5 ἰΠ ΙΟΘῸΠῚ 5.0 Δθίθοίὶ σα ὁ Εἰ οσὸ ἀϊχὶ: 
νάϊ, ἀοτηΐηθ. Εἰ 6 αἰχὶ: Ἰάθοάιθ 56 ἴῃ γϑρηο Πδθὶ πθῆϊο ἰηΐγαΐ ηἰϑβὶ 
δοοοροῦὶξ ΠΟΠ6) ΠΠΠ Ποῖ. Εἰ δάϊθοϊΐϊ : 815 δϑί, ἱηᾳαἰ{; βἰοαΐ 4πὶ ἴῃ 
ΓΡΘΤΏ ΔΙ᾿ 81 ΓΘ νΟΙΠΘΡΙΣ, οἱ 114 οἰποία 511 ΤὩΠΓῸ οἱ πὸπ Πια)θαΐ ῃἰϑὶ 
ἘΠδ 1 ἰδη πη 0 ΡΟΥΠπι, παηαυ!ἃ ροίοϑί ΔΠΠ15 ἸΠΓΓΆΤΘ 68 Π|, Πἰδὶ Ρ6Ρ 
ΡοΓίδιη οἰπδὲ Εἰ ἀρῸ αἰχὶ δἱ : ἀοπηῖπθ, 4ΙΟΠΊΟ0 διιΐθη ΔῈ ΠοΡὶ ροίαϑί 
Εἰ αἱΐ' πὶ: αὐ πὸ «πιοπηοάο ΑΠΠ6Γ ΠΟη ροίδϑί Δ] π|5 ἰίΓα ἴῃ οἶνὶ- 
ἰαΐθιη {Π|Πᾶπ|,᾿} Πἶδὶ Ρ6Ρ ΡοΡίδπι οἰ, ἰΐἃ 60 ἴῃ Τορηῖ Ποὶ ροΐθβέ ΠΟΙηῸ 
ΠΟΥ ἰπίΓᾶΓα, ἢἰδὶ ΡΟΣ ΠΟΠΊΘ [ΠῚ Θ᾽π15.., 4ἰ 6ϑὲ οἱ οᾶγιι5. Εἰ αἱἷΐ τὶ: 
νἱ ἀἰβιὶ {Πὰπὶ τὰν θᾶ, {πᾶ6 Δ6 1 Ποαθ αι" ἰαγγθηι ὁ ΥἹάΪ, ἰπαιᾶπι, ἀμ] η8. 
ΕῈ αἱ τὶ: 1] ΟἸηη65 ΠαΠΠΠῚ 8ππηΐ {ΠΠ1Π|5 ἀϊση! 051. [ρ5]ὶ8 δῦρὸ νϑὶαΐ 
ΓΟ Οἰποίι5 οϑὲ ΠΟ ΙΠΙΠ1Π5:; ροΟΥΐὰ ν6]Ὸ Π]τ5 Ποὶ οϑί, οαἱ ρουῦίᾶθ ὉΠῚ5 
68. ἰηίγοἰία8 δ Ποιηίηππι. ΕΥΘῸ ΠΘΠ]Ὸ ΔΙΠ6Γ ἰηΐΓαΐ, ΠΪδῚ ΡΘΓ ἢ] πὶ Θἶπι5. 
ΕΔ τ6Γὰπὶ ΑἸΧΙζ ΤΠ]: νυἱάϊϑίι 105 56Χ νἱΓῸ5, οἱ ἴῃ τηθάϊο δογαπὶ ΠΟη σία ΠῚ 
ἀΓΠΠ16 ἸΠΔΡΊΠ) ΥἹΓΊ., (ἘΣ ΟΙγοὰ [ΓΓΘῺ ΔΒ υ]αν, οἱ ἰαρίἀθ5 βἰγαοίαγδθ 
ΤΘΡΡοΡαν ὙΙάϊ, ἰμααδιη, ἀομῖηθ. Εἰ αἱΐ' τ}; 116 νὶν ποποβίαβ ἢ ας 
οὶ δβί, δὲ {1 86χ ποηθϑίϊ ππηΓ1 δαπί ἀδχίγα ᾿δθνδά 16 ΘΠ] ΘΟΠΕΪ ΠΘηΐθ65 : 
Πᾶπι οἱ [6χ] 56χ ᾿ἰβιϊ8 ἀἰϊρῃϊοβὶβ ΠΠ15 προ ἰηΐγαΐ δά ἤρθη ρδίγοπι 
Θἴπ5. ἶδὶ Ρ6Ρ ἢ. ΘαϊΘΠ416. ΟΥΘΡῸ ΠΟΘ ΘῚ5 ΠΟ ΔΟΟΘΡΟΡΙΙ, ποὴ 
τηΐραΐ [ἢ ΤΟσηΠἢ) Π6Ι]. 

(8) ΧΠῚ. ΒῚ ἀαἰϊχὶ οἱ: ἀοιηΐηθ, ἰανγὶβ πᾶρο «υϊὰ οδϑὲ ὃ Εἰ αἱΐ πεῖ: 
ἰΡΡῚ5. ἤᾶρο ΘΟΟΙο5᾽ἃ 6ϑ. Εἰ ἀϊχὶ οἱ: ἀθιηηθ, ΥἹΡρίηθ5. 6 4πῶ60 80η1} 
Ετ ἀἰχίε: βαηοίὶ βρίγιι5. ϑιηῖϊ, ΝΟΣ ἃΠΠ|16Γ ΠΟΟ ἴῃ Τοσπο ἢβὶ ροίεϑβί 
ἸΠΥΘΏΙΡΙ, ἰδὶ 80 ΥἹΡΡῚΠ65 ΘΠ) 811ἃ νϑϑίθ ᾿πἀπθρίηΐ. δ᾽ ΘῃΪ πη 50] ΠΔ ΠΟΙΏΘΗ 
ΔΟΟΘΡΟΡΙῖ, ΠΡ [1 Διο ἃ1})0 515 ΠῸὴ Δοσθρορί, ἢἰ8}} ργοίουιί, Ηδο 
δαΐθη ΥἹΓΟΙΠ658 Ροίοβίαίϊο5 βϑαπὶ ΠῚ Ποῖ. 851 ΘΓσῸ ΠΟΘ (πάθη) οἷμς 
Θ6Γὰ5., «νἱρ[ θη ἁαίθη 0 ΡοϊΘη ἃ Θἰμ5 ΠῸῚ [Θγᾶ5,᾽ {γιιβίγα ΠΟΙΏΘἢ Οἱ 
ἴογθβ. Ἐπ᾿ "ἰϑυιτὴ αἰχιξ τ1}}: νιάϊβιι Ἰαριἀθ65. 1105, 41 δπηΐ ἀρίθοι ὁ Εἰ 
ΘΡῸ αἰχὶ: νἱάϊ. Εὲ αἱ 11: 11] «υϊἀθηη ποθὴ δὶ ἰπ]ουιηΐ, γϑϑίθμη 
Δα 6 ΠῚ} ΠΡ ΠῸἢ ἱπάπογαπί. ΠΙ00 δἷ: ἀθιηΐηθ, ἀϊο τη}, {πιὰ8 δϑί νϑϑίϊβ 
ΠΠάραπὶ ὁ Εἰ 116 αἱΐ' τ]: φαϊοαπαιθ ποιμθη ΠΠΪ Πρ" ρονίαί, Πᾶγαπὶ {π|0- 

2) ην]ὰ οὐ. γαΐ. 8) τοὐμὲ ὁπ]. γαΐί., ιὶ 605 ἰαρίάος Ρ. 
9) μας ἱπάμονὶ Ναὶ. ϑρ. 5. βαηοίιβ ἰαρὶάθ5 1108. Νξ 

Γοϑρθοία. τη} ΠΡ] 1οἰ τη «ΟΠ 5. ΟΤΠΤΏ 
ΡΘΙ ΡΠΠΓῸ5 ΥἹΓΡΊΠ65 ΓΟΡΙΔοβθηἰαΐαγ, ἰδ θη 
5 5ιαι1πὶ ἀϊοϊίαν. θσοη. Οἶν, ἰηγα ο. 

9) δὶ αϊ,, ἀοίπ ἐμἰογπί ρ. ροτία- 
γι, τὰτπη μαγμηιν Ὁ. ἐϊ]αγιηη. 

1δινιοί, γιϑ. ὃ. 8. ΝΜαῖμ. 22. 11... Βοπι. 10) Ιρβα ἴπᾳιῖ ποηιθη θαι υδϑι15 
18, 14. . 68 γαῖ. 

4) εἰϑὲ ργοάονῖί οΟἸ]οοδίμ! ἴῃ Υαί, 
δ) παγιηὶ γαί. ἀρ. ΧΙ. 1) οἱυλέαί6 ἐϊα Ῥαᾳ]., αὶ 
6) Πθο οπΐηι Ναί... ἀ}1 Η ΠΠογὰ 46-ὀ 1: Π}}Π1061 γορῆο. 

Ρἰεία ἀρρᾶγοίΐ, δὸ 851 αἰ 51 Π}}}Π{π6 115 ι 
δχογάϊιμη [υἰδβοῖ ποίδπάιιμη. 2) αεἀϊβοαϑαίμ Ῥα]. 

1) ΕἸ οτη. γαΐ. Ῥοβί νοῦ. δοὶ ἀἰμπῖ- 
ἀἴατη γϑϑιιϑ ΓΘ] οἴ πι 68. νϑοιιη. [,86π- ὕλῃ. ὙΠ. “Ἢ Πέγες ῬᾺ. 
8} Θχοϊρίπηΐ ἤδ6ο: Τΐα 846 οαιιδα ΠΟΉΊΘΉ, 2) Εχοϊιϑδὶ (οαϊοὶβ Ρα]. αἰίθυιπ ροτίαί 
φογίαθι! πϊδὲ οἰζαηι ροίοδίαίο5 Οἷλι8 ἐμἰογὴῖ. ἡηΐθ ἀδὶ, ᾿θ146 πὶ οϑί ἀθὺοηΐ. 
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Οαυϊοαπααθ δΡρο,( ἱπααῖ, φποπηθῃ ΕἸ Ποῖ ρογίδι, Πᾶραπι 4α 16 ποιμὶπᾶ 
Ρογίαγο ἀδθθδί; ἤδη οἱ ΕἾ π5 ΠΟ πᾶ ρογίδὶ θάσαη. Οποβοιπααθ,( ἱπααϊξ, 
ἰαρι 465. ν᾽ ἀἰδίϊ ἴῃ βίγαοίαΓἃ ΓΘΠΠΔΉ5Ι556. ΡΘΓ ΠΔΉ15 ΠΑΤΡΊ {ΓΔ 1108, ΘΔΓΕΠῚ 
Ροίοϑίαίθ νϑϑί!ῖ ϑαηϊ.᾽ Ιάἀθοαιθ ἰοΐδμη ἰαγΓπ ΘΟΠΟΟΥ ἀμ ἡ υἱάθα ΟᾺΠῚ 
Ροίγα, οἱ νϑυΐ οχ η0 ἰδρί 6 ἰδοίΐδιη. δῖ. ζιοααθ 11, 4πὶ ογοάϊἀογππηὶ 
60 Ρ61 ΕἸ πὶ οἰὰβ, ᾿πάπιϊ δαηΐ βρὶ γα πο. Εδοθ ἀπὰ5 δε 5ρὶ- 
γιΐα5., οἱ ἀΠῸΠῚ ΘΟΡΡΙΒ, οἱ ἘΠῚ ΘΟΙΪΟΡ νϑϑί πη ΘΟΓΡΌΏΙ ; 56 οἱ 1] ἃ556- 
᾿4αθηΐη} ἰδία, αὶ ροΟΥαν νη ἢ ποΙηϊπὰ νἱγσίππιη Πᾶγιη.. Εἰ αἰχὶ : (ΦυδΓ6 
ΘΡΩΟ, ἀοηηῖηθ., ΔΙ ΘΟ βυηΐ ἰαρ᾽ 465, 4αἱ ΓΘΡΓΟΡαΐῖ! [ΘΓ ηΐ, ΟῸΠῚ ΙΡ5] ΡΘΡ 
ΡΟΓίδᾶΠῚ ἰγϑηβ]αι [ἀϑγίηΐ,᾿ὅ οἱ γα {1 ΡῈΡ ἸΠΔΠῈ15 ΥἹΓΡΊΠΕΠῚ ΠΑΓΙΙΠῚ ἴῃ 5{{1|- 
Οἴαγᾶ ἢ) ἰαγγ5. παῖ 70 ,ΟποὨἸδμ,΄ Πα], οαγὰ {Π0ὶ δϑί, οὐηηία αἰ Π Πρ ἢ ΟΓΡ 

ἸΠΖαΐΓΟΓΘ, ἃπάϊ ἀθ 1157}. Ἰαρίἀϊθ5, 4] ἁρίθοιὶ βαμὶ. Η]ὶ οἴηθ5 ΠΟΙΊΘη 
ΕΠῚ Ποῖ δορορογιηΐ, 564 οἱ ροίοβίδίθπι νἱγρίπιιπὶ πάλη. Ηΐϊβ ΘΓΡῸ 
ΒΡΙΡΠΠΡ5. δοοορὶϊβ ΘΟΠΒΕΠΙΠϊϊ [ἀΘΡαἢΐἿ, οἱ ἴῃ ΠΕΠΊΘΙΙΠῚ 5ΘΡΥΟΤΠ Β οὶ 
γϑάδοι, οἱ ΠῚ ΘΟΓΡῚΒ ΘΟΓΕΠῚ 6586 ΘΟΟΘρΙΐ αίᾳιι6. πᾶ νϑϑίϊβ : δδινάθ μ᾽ ὅ 
ΘηΪπῚ 56 τ πὶ δοααϊ[ΐθμι, 4πᾶπι ΡΑΓΟΓ Θχογοθθαηί. Αἰἦ νογὸ ροϑί- 
4υδηὴ ν᾽ ἀθυιηΐ ΠΏ] ΓΟ 5. 1185, 41ἃ5 δΔάνθυ 1511 Πἰργὰ νοϑίθ νϑϑί 85, ΘΟ 5 
ΠΟ ΓῚ5. οἱ 501 π|15 ΟΥΙΠΙΡτ15, ΘΟΠΟῸΡΙνΘτπΐ 50] 1οἰἴαγ 6 1185. ΟὉ Ῥα]οΓ Ππ ἀΠ 6 1} 
ΘΓ ΠῚ, οἱ ᾿ηἀπ|ἰ σαηΐ ροίαβίαίθ ΘΔΥΊΙΩ ; ΥἹΓΡΊΠ ΠῚ νΘΓῸ ῬΓΟΙΘΟΘΓηΐ Δη] Οἰ ὉΠ]. 
ΗΙ ἰρίταν ἀθίθοί! βαπὶ ἃ ἄοτηο Π εἰ, οἵ ἰγδά τε τη] θυ θὰ 115. Αἱ δϊ, φυϊδ" 
ΠΟ 56πηΐ σΟΓΓΕΡΙ ρα] ον ἀπ 6 Θάγμηι, ἴῃ ἀοπηο Ποὶ γοιηδηβουιπηί. ἨΔ}γ}65,. 
ἴηααῖ, "ἢ πον ἰαρίἄπιπι, αὶ δίδει βαπί, οχρ! οί θιη.“ἡ 

(ΑΛ) ΧΙ. Εἰ ἀϊχὶ: ,5Σἱ φυϊ δὔρο, ἀοῃηίηθ, ποιηίπαμη, 48] ᾿ναϊ αϑηηο αὶ 
Βηΐ, ΘρΟΡηΐ ΡΟΘηἰ Θηζπι, οἱ Δ θοουηΐ οαρὶ ἀἰ αίθιη τη] ογασῃ {Π|άγαπη," 
οἱ ΘΟΏΨΘΙΒΙ ΓΘάϊοΡΙηΐ δὰ νἹγρίηθ5., οἱ θᾶγιιπὶ ρΡοίθϑβίαϊθιη ᾿πἀαθγηΐ, ὨΘΠΠΘ 
ἱπίγαθαπὶ ἰπ ἀοηηαμῃ Π)6ἱ ὅς. 9 γα πΐ,΄ ἰηχαϊΐ, ,51 ἀθ ο ον! οπηηΐᾶ ΟρΘΓὰ 
ΤΏ] ΘΓ ΠΠΠΔΓΠ], οἱ ΔΓ ΥἹΓΟΙ ἢ ΓΘΒΙΠΏρΒΘΡΙηΐ ροίαβίαϊθμη, δἱ 1ῃ 
ΟΡΘΟΙ 5. ΘΑΓᾺΠῚ Δ] ἀνογηΐ. Εἰ 460 πίθου πη 5510 ἰδοίαᾳ δϑὶ βία θηάι, αἱ, 

581. ἢ] δρϑγιηΐ ροθηϊθηΐζδηη, δά οἰ ηΐ ἴθ ΒΓ ποία ΓἂΠ] {ΓΓΙ5., δὶ δαΐθιη 

ΠΟ. ΘΘΘΡΙπΐ ΡοΟΘηϊ θη πη, 8111 δ γαδηΐαν. ἰ000. ΘΟγ πη, οἱ 1} (απο 811] 8η- 
ἴα ἴῃ ἰοίο. Αἀ πᾶθε οἴηηϊὰ ρΓαϊία5 οσὶ Πουηΐπο, 4ποὰ ἴῃ ΟΠΠΠ65, ἰη 4 15 
Ἰηνοσδίιη δ81 ΠΟΙΏΘΠ 6115, ΠΟ 15 ΟἸΘΙΘηΪ ἃ μη] 6. ΡΓΔΘβΙἀ6Π) ΠῸΠΕΠαΠη 
ΡΟΘΠΙ Θηι 86 δά Π05, 4ἱ ἀρ! {πἰτητ15 οἱ; οἵ «πο γοηονανουι ΒΡ ΓΙ 5 
ΠοΟβίγΓΟβ ἰᾶπη οοΥί ἀσῇοϊθηΐθβ, ποάιθ ΠαθΘηΐ65 5ρ6ηῚ 58||15, ΠΠΟ ΨΘΓῸ 

γρογθαίος. ἃ γϑἀϊηϊορταίοποιη νἱίαο.ῦ Εἰ ἀϊχὶ τ πη, ἀοιηῖπθ, ἀθπηοηβί Γᾶ 

11) ΕΝ ομι. γαΐ., 580} Πηθη [68. 10) φιὶ γορτοναί βῆ. ὕμηὶ οἱ ἱρϑὶ 
Εἰοηΐην ἢ τις ποηιΐπα ρογίαΐ ΔΌΒ46 δα). 
Οχοη. 46 ποιῃηΐπθ ΕἾΠ [)6] ἃ} δἰ οι 8 
δεοϑίδίο γοίοσί δὰ ἀρου. 2), 11. 8, 12.14.1. 

12) ἐπι βἰγιοίιγα γοηιδ51550 ἱγασὶ[0 5 ΡΟῚ 
ἡηατι5 Θαγηι πανην, Ροίοβίαίο υοϑίϊ 

δι! δαί. 
13) οοπεογάθην ΟΠ Θχἢ. Υδί. --- Η6᾽- 

τη) 4 ταί. δοοϊοδίαο Ἰοααὶ τηοηθί 
Βοίμο, Αηΐ. ἃ. ον 511. Κίροῃθ Ρ. 590. Η. 
οὐ πᾷ. ῬΙΠ]οΟ. “Ὁ. 8ι 

14) μὲ φιιὲ ογοαϊαἀογιι ἀοηυίιην Ρ6Ὶ 
ἤιύμην οἷα ἐπαιὶ δθί ποὺ 8ριγ μη ναί... 
πάει ἢο5 ϑρὶγίιι5 Ῥα]., 1. 6. ἰημάσ{ϊ 5 
γἱ γα ΠΡ 15. 

15) {υ]ογῖηί γα. 

ἐγαπδιαϊ δὶ Ναί. ἴῃ ἤπθ ἠμει5 ἔπι Υῖ8. 
Οἴν. δυργὰ ὁ. 6 οἱ ΥἹ5. 8, ὅ. 

117) Πἷς γαί. 
18) ἀοὶ πὶ ἰγδηβρ. γί. 
19) εοπϑιηϊηιαῖϊ! 5μηΐ οἱ ἵἴπ ἨΔΘΉΘΤΟ 

δογυοΊην, ἀοὲ γοάαοίὶ δι: οἱ τγυλῆν ΟΟΥ̓Ρ 1.5 
δολῆι οορὶξ 0556 αἴφιι τα υδϑ5ι18 αὐ δαπ- 
ἄοηι Υαί. 

20) Αε γαϊ., ἀοίπάθ απηιαιυογ ει Ῥ. 
ααυρνγιεε, τὰοχ μηιονῦὶβ οἱ αἰ δδοϊεί 5 οΥἵ-- 
πῖϑιι5 ὁοηποιρογηί θην 6α5 50 ]οϊ αὶ 
ριον ιαϊηθηι οαγιηι, ἴῃ ἢ η6 ογαΐ αὐηιϊοίιηι. 

21) Αδ' ηιδδ γὲ ΑὉ ἢ αἴ γα ς 
22) Ἰηφιῖ ομλ. Υαΐ. ἴῃ πο ἰ6ρ. 620- 

ἰε οη θην. 
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{6 ποιηῖπᾶ ρογίανα ἀοΠοῖ, ατἃ οἱ ἴρ86. {Πἰπ5 Ποῖ Πᾶραπ ΠΟΙΏΪΠἃ ρΡΟΙίαί. 
Θυοβουηαας ἰριίαν νἱ αἰ δι} Ιαρ᾽ 465. ἴῃ ἔπ ΓΓῚ5 β γα ἀγάπη ῬΓΟΟΘ551556 ΓΔ 05 
ΡῬΟΙ ΠΊΔΠ18. ΠΑΡ ΥἹΓΘΊΠΙ1ΠῚ, Οἱ 1] Δ 51556. ἴῃ θα) δ γοία "ἃ, ΠΑΡ δηΐ 
Ροϊθϑίαίθ νϑϑίιῖ. ΙΔ6οαιιο νἱἀἰβιϊ7 ἰοίδη) ἰαγ ΓΘ Π]Ο ΠΟ] 8) απ ΡΘ Γᾶ 
[δοίλιη. 8Ὶ 4π04π6 οἱ 1||, 4 ρ6. ἢ] οἱμ5 ὀγθάυπι, Βοπιΐπο,, ἱπάϊπμϊ 
ΠῸ5. 5ριγὰ5, ϑγαηῦ ἴῃ ἀΠῸ 5ρ τὰ οἱ ἴῃ ἀμππὶ ΟΟΡΡ 5,7 οἱ ππιι8 ΘΟΪΟΓ 
γϑϑίϊαμη ΘΟΓπ [6Γἰ1,] «ἃ οἱ ἰβιϊ, φὰ ἰα]θγαπὶ ποιηΐμᾶ Υἱγρίηαη,, 516 
Θγηΐ. Εἰ 660 ἰΐθγιπη ᾿μιθγγοσᾶνὶ {Πππ: ἀαϊ δαηὶ 1] ἰαρί 468, (1ὰϊ ΡῈ. 
ΡΟΓΐΔΠΙ γ6] ΘΙ ΤΠ] Π115 ΥἹΙ ΘΙ ἰγϑη5]11 ἴῃ δἰ γαοί γα ἰὈΓΓ5 ροβίθα 
γοίθοῖ δαπὶ ὁ Οιἰιᾶγο ΓΘΡΓΟΌΔΙΙ διηΐ, ἀοιηϊηθ ὁ 1116 δαΐθιη αἰχὶζ ἢ} Πὶ: «αΐα 
ΟΌΓΔΘ. ΕΠ0Ὶ οβί, οἰπμπὶὰ (ἢ θη 6 ᾿Π 4. 6.6, ἃ] οἱ ἀ6 ᾿ἰβ[15 ἰδ ρι ἀ ]ι5, 4 αὶ 
ἈΡΙΘΟΙΓ δαπί. [ΠῚ «αϊάθηη ΟΠἼΠ65 ΠΟΙΠΊΘΠ {ΠῚ δὶ δοσθρογαηὶ, 564 οἱ 
ΡΟἰοβίαι πη ΥἹγρΊ Πππὶ ΠᾶΓΠῚ ΔΟΟΘΡΟγαηΐ ; οἵ 8. ΒΡ {πι5. Δοσορίϊ5 60Πη- 
{ππηᾶι] διιηΐ, οἱ δύδηΐ ΟΠ] 56 ΓΥ15 ΠΟΙ πΙ. Εἰ ογᾶὶ ΘΟΓΠΙ ἈΠ ΘΟΓΡῚΙΚ 

ἀί4α6. ἀπι18 ΒΡ ΓΙ ὰ5, ἀπο {θη 56η 6 θαηΐ, οἱ δϑαιι θη ΡΓΙΙΘΓ. ΘΧΘΓ- 
οΘΡδηΐ, Ῥοϑί δ 4αδηΐιπη διιίθη ἰθιηρΟῦ 5 ΡΘΙβιᾶϑὶ δηΐ ἃ 1] ΘΓ 15, 
415 νἱάϊδι1 πἰργὰ νϑϑίθ υβϑίι (5, πα 15 Πιμπηογὶ5. οἱ ΘΔρ1}Π15 βο]α 5. οἱ 
ΒΡΘΟΙΘ ἰὈΓΙΠΟϑᾶ58. (5. οἴ νἱ ἀἰδβθηΐ, σοποιρίθναηί οἱ ἱπά αι] βαηΐ ροίθη- 
{ἰἀπ| ΠΛ, οἱ ΠΡ ΠῚ νι βίη) ΡΟίΘη [πη Δ ΘοΘγπΐ. Ιρ5] ϑηΐ 6ΓΡῸ, 
4] ἃθίοθοι! σαπὶ ἃ ἄθμηιο ἢ 6ὶ, οἱ ἰγδά! σαμΐ Βλα 6.1} 115 115. ΑἸΠ ἀπίθηι, 
4] ΠΟΙ 8πηΐ ΘΟΡΓΙΡΙΙ ρα] 1π6 ΘΑΓΆῚ., [ἢ ἀοη0 [)6ὶ Γι ΔηβθΡηΐ. 
Εΐ δἷΐ μμἶ: 6ο06. [Νὰ }}65 οἱ ΠΟΡαμ ἰαρ! άπ), 4αἱ ἀθοοἱ 5 η1, ΘΧΘΟΙ α ΓΟ Π ΘΙ. 

(8) ΧΙΝ, Εἰ δρὸ ἀϊχὶ : (υἱ4 ογρο, ἀοιηΐηθ, ἰδιϊ ΠΟ Π 685, 81 δρϑυίηΐ 
Ροδμϊ θη ἀπ}, οἱ ἃ Θοον τ οαρὶ αἰ τ] 6 Γιιπὰ {ΠΠτῖπη, οἱ στϑάϊογίπι δά 
[5 νἱΓΘΊΠ 65, οἱ ᾿πἀπθγίηΐ ρΡΟΘη ΘΠ ἀπ) Θὰ πἀθ1ὴ νΠ) ἰηιη, δὶ πΠῸη [ἀΘγ]ηΐ 
ἴῃ ΟΡΘΓὰ τ] 16.111} 1ΠΠὰ} 1 ΠΟΤ αἰ], ἤθη ἰπἰΓαθιηΐ ἴῃ ἀοιππηι ἢ οἱ ἐ Εἰ αἱἱ 
1}: ᾿π γα αηΐ, 51 ἀΡΊ ΘΟ ἢ ΟΙηηΪὰ ΟΡΟΓἃ ΜᾺ] ΘΓ {ΠΠΓη, οἱ ἰβίδΓ 
Ὑἱ ΓΟ ΠΠῚ ΓΘϑιπηρβογίπὶ ροίθη μι ,ἤ οἱ ἴῃ ΟΡΟΙ 15. ̓ ρΒΑΓ ΠῚ Διηθ]ν ΓΙ. 
Νᾷϊη ἰῴ60 ἰμ ΓΙ 5510 ἰαοίὰ οδί βίγαθηάδθ ἰπγ} 15, αἰ 51 ασορίηΐ ΡΟΘηΪ- 
(θη ἴᾶπ|., Δα ἸοΙλμ Ρ. ἴῃ ἰρ51}15. δι ΠΟ ἃ} {πΡΓΪ5. δ᾽ ἀπο) ΠῸΠ Θρθυϊηΐ 
ΡοΟΘὨΪ Θμ πὶ, Δ}ΠΠ1 ἰὰ [060 ΠΟΛ τμ ἢ πῃ δ ποι ἀπιἦ {πιη1,. οἱ 1Π| [ἢ ἀΘί ΡΠ 
ΑΡΊΘΟΙ Θραπί. Δὰ βἰησιία 00 σΓαϊας οσὶ ἢ60, 4ποἀ ἴῃ ΟΙΏΠ65, [πῃ 
405 ἰπνοσαίαμ) οοί ΠΟΘ Θἰ115, ΠΟ 5. ΠΙΒΟΡΙΟΟΥ ἀΙΔΠ 508Π) ΡΓΟΪ Δ ΘΡΙΐ, 
οἱ ἃἂά πο8, 4πὶ (ΟΠ τΠ}115. [ἢ 6], ππι  ]ἢ ΡΟΘΗ ΘΗ ἃ 6 Π 5611, οἱ ΓΘη0- 

νΔΥΟΥΙΓ ΒΡ ΓΗ. ΠΟϑίγΟ5, ΠΌΘ(π6 ᾿ἴὰ) ἀοἴθοίο5. ΠΘΉ 16 5061) 58{π|ἰ5. Πα Θηί65 
γΘοΡθανουίί, γα πη οσγαςοπο ἀδη οὗ π0} 15. νἱίαιη. Νιιηο ογρο, ἀομίηθ, ἀ6- 

(ἀρ. ΧΙΥ. 1) ΕἸ οὶ χιιὶς ἀθδθάᾳιια αἰωὶ 
ἘΠ ὙιΞρ 9. 1. 

2) δαλμηι Νὰ... ἀθίν. 6! παλιν μοίο- 
δἰαίοηι ᾿η ἀπ ογ 1): πο1ι ᾿γ αι την αἰοΉιο (ἰοἱ. 

9) αϑϊορογιηί οὐαί ἴῃ γαϊ. 
4) Μορηιμη οφονρῖηί ροοπϊ παι, α«ἰ- 

ἐϊοϊαγίι" 1. δἰγ οἰ) α}.) (18, 8 ατοηι 
ΠΟ ἃρηοϑοῖί γαΐ,.; ἴῃ οοθη. δα θηο ογδΐ 

οὐ μον πε αἰ π05. φιὶ «ἰοἰληᾳιυηλιι 5 
οἱ ὁ( αιιοά γὸοπουαυονὶ μιν λέιι8 ποϑβἰν05. 
]αηὶ οι οι 5. ἤθᾳιθ Παθοηίος 5}6ηι 
βαἰμ 5 γοογοαί αὐ τοϊπ!ορταίϊοηπθηὶ υἱΐο γαϊ. 

λ 1 

39) ογμείωρα δ]. 
4) υἱαὶ ᾿αᾳ]. 
5) ογαπί ἦν ἀὺ 8} 1) 1| 6, ἴηι ἀμ μι) 

ποῖ ογϊπΐ, τὴοχ [ἰθρ. οἱ μὲ μ. 11, ἴῃ ἴπ6 
ἦπ ἰοίνμηι 1} ἐο μην, Ὁ Οσἰ ΓΘ Πη15 ἀπο θτι5 νοοο. 
᾿ηθο]α 51 0516 18. 

5) Αἀ Ποὺ βϊἰηηιία ογαίία 5 ἀΟΉΝ Ἰειμὶ 
φιϊάθηι ἴῃ, ΟΉλη6 5 ἴηι αιὶθιι5 ἐπυοοαἰμηι ο51 
ποηιθη οὗλι5 Ἰπυοοαίιηι (ο. Ραποί58. ΒΡ Ρο- 
5115) ηιοίτια οἰοηϊομίία ηιϊ δον γγοϑ,οΉι 

ΡΑΤΠΕΒ ΔΡΟΒΤ. 

ΘΟΥ̓Ριι5. Ρα!. 
60) οἰ" μοίμα α!]. 
1) ροίοϑείαίο Ραϊ. 
(ἀρ. ΧΙΥ. 1) αὐϊοογοηί αὶ. 
2) ροπίοπίίαηι Ῥαὶ. 
9) δἰνιοία Ῥαὶ. 
4) γϑογοαυΐί γράϊϊ550. φγαπάο Ραὶ. 

90 
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γα ηΐ, ἀ4πᾶγ6. ΠῸΠ ἴῃ ἰοΡΓὰ ἃράϊ Ποαῖαν Πδοοῦ αν β., 564 βαργὰ ροίγ οἱ 
Ρογίδιῃ δ΄. (Οποπίδηη,, ἰπα αἰ, ,ἰΠ5] ρθη 5. οἵ βίπθ ἱπι8]] οί 65,7 ἰάθο ἰμίθν- 
τορᾶ5.. Εἰ αἰχὶ : (ΠΘΟ6556. ΠάΡ60, (ἰομηϊη6, ΟἸΠΠΪὰ [6 ᾿ΠίθΓΓΟΘΆΓΘ, ΠΙΟΉ ΔΠῚ 
ὨΪ 81] οαμηΐη0. ᾿π6]ΠΠσῸ ; ΓΟΒΡΟηδΒὰ ΘΗΪΠ)Ὶ ΟἸΠΠἶὰ πᾶ σηδὅ οἵ ῬΓΑΘΟΪαγὰ ϑπηΐ, 
οἱ 4πᾶ6 ΠΟΙΙΪΠ65. Υἱχ ᾿π|6]ΠΠρογθ ροβϑαηὶ.. τΑπάὶ,, ἱπααϊ: «ποηθη ΕἾΠῚΙ 
Πδὶ τηᾶρηππὶ οἱ ἨΠΙΠΘηβ 65ΐ, οἱ ἰοίαβ ἃ) 60 βιυβίθηϊαίΓ. ΟΥ 5.  Βὶ 

6Γσ0,, ἸΠαᾶτη, φΟἸΠη5 Ποὶ οὐοαί ὰ ΡῈ. ΒΊΠ Πα δἰπι5. βιιβίθηΐαία", ΘΓ ΠΟῚ 
αἱ 608 5ι511η60[, 401 Ιην]αΓ] διηΐ ἃ}0 60, οἱ ΠΟΙ Οἷπ5 ἰογιηΐ, οἱ ἴῃ 
ῬΓΔΘΟΘΡΕΪ5. οἷπι5. Διη})]δηὶ ἡ). ΝΟΙ ο΄ δἰἰᾶπη νἱ 465, ἰηΖαϊί, φαοά 5απιποί 
608, 4] 6Χ (Ο[15 ῬΥΔΘΟΟΓΑ 5 ΡΟΡίαηΐ ΠΟΙΏΘ οἷα ὁ ἴρ56 ᾿ἰρίταν' ἀπ ἀδιηθη 
Θ5ι} Θονπι, οἵ ΠΠΡΟμΐο ρογίαϊ 605, 4π| ΠΟῚ πθσϑηΐ ΠΟΠΙΘΗ οἰϊ5, 564 
ΠΡΟ πΐον βυιβϑίϊπθηΐ {Ππώὲ.“ 

(Α) Χν, Εἰ ἀἰχὶ: ,ἀδηηομβίγα τ], ἀοιμῖπ6, ΠοιηἸηᾶ νἱ ΓΙ Π1ΠῚ ΠΤ ΕΠῚ 
οἱ πα] θ γι) ΠΠᾶγαπ, 4πὰ6 πίργὰ γνοβίθ δαηΐ ἱπάπίδο. ἡ φΑπάϊ,Κ ἰπααί: 
ΠΟΙΪπἃ Υἱγρίπιπι," (πᾶ ροίθηίοΓο5. βαπί, 4πᾶ6 ΟΡ ϊπθγαηΐ Δηρα 05 
Ρογτίδο. Πδθο βαμί πομηϊπᾶ θᾶγαιῃ -ἦ ργπᾶὰ νοσαίαν ,Π 465, βθουπάα .ἃ}- 
βδ[Ππρη{1ἃ,ἡ ἰογα «ροίοβίαβ,, 4πᾶγία φραιθηι4.. Οδρίοήδθ δαΐθμ), απᾶ8 ἰηΓΡὰ 
᾿ιὰ5. οοῃϑίδίππί, ἢ Πἰ5. ποι πῖθ 115 νΟσδη  : ,5ΠΗρ]1οἰἴα5, ἱπποοθηίία, οαδ 5, 

ΕΓ Π185, νοΥὰ5., ἰπ|6]Πρϑμια, 7 οοποογάϊα, σαν (α5. Θαϊοιπάπθ ἰΐαα 6 
Ῥογίδηΐ ἤᾶθο ΠΟΠΠὰ οἱ ποιηθη ΕἾ ἢ 6], ἴῃ τοσηῖη) Π δὶ ροίθυιηΐξ [ΠΓΆΓΘ. 
Απάϊδ ππιπο πρ]ΠἸΘΓιπ ΠΟΙΗΪΠἃ, 4πᾶ6 πἰργὰ νοβία νϑϑίϊίδα βαηΐί, Εχ ἢἰβ 
ἀαδίίπιον Ροίθη ον 65 διηΐ : 4 ΡΥ πηὰ ΨΡΟΡἢΠ ἰὰ,( βοοαπάα ,ἰπ ΘΠ ρ δ ηίὰ, 
ἰΘγίϊα ἰπογθ ἀα}1{5, φαυδγίαϊ νο]αρίαπ΄ ποπιηαία", ϑδοηιθηΐθβ γ6ΓῸ ΠΑΓΊΠῚ 
510 ΠΟΙΜΙΠΔΗΓΙΓ: οἰΓΙ ΒΕ {18, πη} 11, 0140, ᾿τδσιπάϊα, πηοπάδοϊαιμη, βία {18, 
ἰηΠαἰ10,. οἀϊαπι.. Ηο5 βρίγιπ5. ααὶΐ ρογίαὶ Π οὶ βθύνιια, γοσπαῃ" Ποὶ ν᾽ 6} 1 
4αϊάθῃι, 56 ποπ ἰπίγα ἴῃ 1Ππ4. (Πὰρί 465 νοτὸ {Π|,Ὁ ἀοπιίηθ, αὶ ἀθ 
ῬΓΟΪαπο ἴῃ βἰγποίαγα ἃρίαιὶ βαηΐ, αὶ δαηι ς. (Ὠροριῃ,( ἱπαπυϊΐ, 48] ἴῃ 
[απ ἀδιη 6 Π 1158 ΘΟ]]Ο ΘΔ 5αηΐ, ῬΓΙΠΉ1ΠῚ 56 ΟΕ] πηἶ ἡ α5[; Βα αθηΐθ5 νἱρίηϊ αΠ116, 
ΒΘΟΙΠἀππὶ 56 ΘΟ. αΠἦ 65Γ ἰαβίον πὶ ν]ΡΟΓη. ΠῚ δαΐθπι ἰγιριπία ἀαϊπημο, 
Ργορ!οίαα Πομπιϊπὶ ἃο᾿ ἢ τηϊηϊβίσὶ βαηῖ. Οπδάγασίηϊα νοῦ ἀροβίοιὶ οἱ 
ἀοοίογοβ. διιηΐ ΡΥΔΘἀἸοδιΙοπ5. ΒῚΠΙ Ποῖ... Εἰ ἀϊχὶ : ,οὰ" οΓρο,, ἀοιηΐηθ, Υἱν- 
σἴμθ5. {ΠΠ46 οἰϊδπι [05 Ιαρ᾽ 465. 1ἢ βιγοἴ ΡΠ {Π ΓΒ. ΡΟΓΓΟΧΘΡΕΗΐ, ἰγδῃβἰδίο 5 
ΡΘΡ ρογίαμη ἢ. Εἰ ἀἰϊχιί : (1 Θηΐμη ῥγΐμὶ ϑρ γι (π5. 1105 ρογίανογαηί, οἱ 

60) μαθὸ οἵη. αΐ. Οἴτ. ΒΙΡΙα ὁ. ὃ, 12) δϑι ιμαηιοπίιηι ἰγαη5ρ. Υαΐ.. ἀ δίῃ 
1) 65 ἴῃ γαΐ. Ροπίίν Ῥοβί ἐηϑ]ρ16η)5. 
8) φιιοηΐαηι ηἰ 1! οηιηῖηο ἐπ οἰ 0 τ - 

8ΡοΉ8α. Θηιηῖα οηΐηι ἠιαφῆα οχὶ. γαί., 
ἤπ6 ροϑϑ8ϊηί. 

9) πιαρηιηι 65:, οἱ ἰηιηιοη ει 5 ἐ οἱ 
(οι διι5ἰοη αἰ" αὖ 60 οὐ ὲ5 αι. ΟἿ, Ρα]. 
ΒΡΙ πα ἀσπη. 58η6. αἴθ Δ Ρ] πὶ οΥἵΠο- 
ἀοχᾶθ ἃιιοίουἿ5 ΠΟΒΙΓῚ ΟΠ βίο! ορίαθ (65{1- 
τηοηΐπι. Οἴν. Πορν, 1, ὃ. 

10) δὺ 6700 οἨληὶς οὶ ογθαίιγα ρὲ} 
ἤμην οἷι5. ϑβιιδίϊηοίιιγ, (ἴῃ οἱ δὺ5 ἨΟΉ, 
διιδίϊηδαί χιὶ ἠνία δι αὖ 60 οἱ ἩΟΏΉϊΘΊ, 
οὗιι8 [ον οἱ η οἷτι5 ργαθοορίὶς αηιϑιι-- 
ἰαη! γαῖ. 

11) Αἰᾳιιο γαὶ. 

χιιοηίαηι Ῥ. φιῖ, ἴῃ ἤηθ δὰ βιιβεμηοηξ θαι 
ἐἰϑοηίον. Νοὴ ππΐανὶ ἐἰ μὰ ἀποὰ Ἡοῖ. ἰη 
ἰθχίιπιὶ ΓΘΟΘΡΙΐ ὃχ ΟἸδσϊοὶ τπᾶγῦ., 418 
οδη ἀοηι ᾿ΘοίΙοη ΘΠ. ο. [νὰ η}}. ΡΤ ΟΡ οί δἰ ἰδ πὶ 
Ρα]. ; ἡρϑίι ἘδΡ. 51... ἡμ (οἱ. 

(ἂν. ΧΥ. 1ὴ δοίην 8. 
2)- Εἶτ. Ὑ15. 8, 8. “οστι. απ πηὶ 

Ουῖὶρ. ποη]. 19. ἴῃ ἔζϑομ, οἱ ποίου. ορο- 
᾿5. προγ. ἴῃ. Μαί}. 19, 28. 

3) ΜδΙΟΙῚ βίθηο ἀϊδβιίϊηχὶ ὁ. Εὰθ. 8ι. 
Ρα]. γαϊ. Ρμοβί ρογίαο, ἀοάϊαιθ οὐ ᾿ἰβά θηὶ 
Πάθος ϑιιηΐ ποηιΐθια οαγηι Ὁ. (οἱ. παος 
διιηί, ἀοίπᾷο 2α-- 393κ4.- 4α γαῖ, 

4) αἱ τπίον ἢα5 οοπϑδιϊίογι! Υαϊ. 
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ΤΟ Πϑίγἃ ΠΏ}, 4ΔΓΘ ΠΟ δος {ΠΡῚΝ ἴῃ ἰογγὰ ἀράϊποαία 651, 56 βρΓἃ 
Ροίγα οἵ βιρια ρμογίαἑ Εἰ δἱΐ τη}: ΓΟ ἰΠ 5] ρῖ6η5. 65 δ 8ἰπ6 ἰπίβ ]θοία, 
[1460 ἱπίογγοραβ.]Ϊ [οἱ ἀϊχὶ οἱ: πθϑθββα ἤᾶθοο, ἀοιηΐπθ, οπηηΐα ἴθ ἱπίθ ΓΓῸ- 
ΒᾶΓ6, 4υϊὰ Ὠ}}1] ΟἸΠΏΪΠῸ ἰπίθ! Προ ῦθ ῬΟΒΒΌΠῚ; ΟΙΠηΐδ ΘΠ ΠῚ Πηᾶρηᾶ οἱ Ρ[86- 
ΟΙαΓα δηΐ, οἱ Ποιμηρθ5. Αἰ ΠΟ] Πη4 δά ᾿ηἰ6]] δοίη. ΕἸ ἀἰϊχιξ 11: δα]. 
Νοιηθη ΠΠΠ ΠῚ ππᾶρη ΠῚ οἱ ᾿ΠΙΏΘΠΒΙΠῚ οϑ᾽, οἱ ἰοΐππη ππιηάϊπη ἰρ86 δϑἱ 
(αἰ σαϑίϊηθί. 81 ΘΥσῸ ΟΠΪ5. οΓδαίαγα 61] ΡῸΓ ἢ]αηῚ ϑαβίϊπθίαν, 4υ4 
Ρυΐαθ 605 [Π0ῃ 5ιβίϊ ποῦ ,} 4πὶ νοσα!! δαηΐ ἃ} Π10} ΝΟΙΏΘη ΘΗ ΠῚ} Οἷπ5 
[οσαηΐ, οἵ ἴῃ ρυδοσορί5. οἴπ15. Δ]. 465, ᾿π 41}, 4ποιηοάο 5βιϑβίϊηρί 
605, αὶ 6Χ (Ο115 ΡΥΔΘΟΟΡΪ5 ΠΟΙΠΘΗ Οἰ115 ΡοΟΓΐδηΐ. [ρ86 δυίθηι [ἀπ ἃ- 
ΤηθηΐΠ| Θϑὲ ΘΟΥΙΠ), οἱ ΠΡΘΗΪΟΓ 605 518{1η6ἴ, ΦΙΟΠΙΔΠῚ οἱ ἰρ81] ΠΟῸη 61- 
θΟϑΟηΐ ΠΟΙΠΘ ΟΠ15 [ΟΓΡΘ, 5604 ΠΠΠΘηΐον ΠΠπ4 ἰδγαηί. 

(8) ΧΥ, ΕἸ αἰχὶ οἱ : τηϑῃβίγα ΤΏ, ἀοι6, ΠΟΙ Πἃ ν᾽ΡΘΙ ΠΠΠ ΠΑΡ ΠΊ, 
Υ61 ΠΠᾺΓΠῚ τ]! ΘΥΠ, 4π86 Πἰργὰ νϑϑίθ νυϑϑβιϊίαθ βαηΐ. Εἰ ἀἰχὶΐ τ 1Π]: 
ἃ] ΠΟΠΪ πὰ ΓΤ η ὙἹΓΡΊ Πα, {πᾶ ϑηΐ ρΡοΟϊΘη 0 65, ἀαάθαιια βίδηΐ ἴῃ 
ΔΗΘΊ 5 ρμοτίδθ. ἤδρο βιηΐ ΠΟΙΪΠἃ ΘΑΓΕΙΠῚ: ΡΓΪπιὰ [ἰἀ65, βϑουσπθα ἃ}05{|- 
πρηϊα, ἰδγίϊα ρδίθη ἃ, Ππανῦ ἃ Πρ Ώ ΔΗ 45. [Πλ6 δυΐθη) 1186, 486 
Ἰυχία ᾿ρ88ἃ5 δηΐ, ΠῚ5. ΠΟΙ θ15 νΟΟΔΏ ΙΓ: 5Π}|}}101{85., ἸΠΠΟΘΘηἰ ἃ, 60Π- 
οοΓάϊα, οαγία5, οα5{{{45, ΠΠΠΔΡΙὰ 5. νοΡἃ5. οἱ ργιιάθηία. Οαϊοαη 4 16 ΘΓΡῸ 
Ρογίαϊ ᾶθο ποιμηῖηὰ οἱ ποιῃθη {ΠῚ οὶ, ἴῃ τορηιη 6] ΡΟίΘΡΙ ᾿ηΓΆΓΘ. 
Αὐαὶ ππη6., ἱπααϊ, οὐ Φ]ΠΠ]ΟΓ ΠῚ {ΠΠ}ῚΠῈ ΠΟΙΏΪηἃ, 486 Πἰ ΓΔΠ] νΘϑίθ ΠῚ 
μα )οπί, Ηδα σππί {ααίίοὙ ΡΟ ΘΠ ΓΟ 5, {πᾶΡΠ ΡΥ μηὰ ΡΘΥΠ ἴα, βοουπηάᾷ 
ἰη θη ρογαηίία, ἰδγία ἱπογθάα 5, ἀπαγία ἀμ!οθο 56οι}, οἱ βϑααθηΐθϑ 
"ΠΑΡ [ἃ νοσαηίαν: ᾿ηΔ 65.118. που ἃ, ΠΡ 40, ᾿Γδοῦπ 1, ΤΠ Θη ἀΔΟΙ ΠῚ, 

βία {{|4, ἀδίγδοι!ο δὲ οὐϊαμη. ΠΟῸΒ εριγι5. {πὶ ρμογίαι Π6ὶ βθῦνιι8, ΓΕΡΏΙΙΠῚ 
αυϊάοιῃ Ποὶ νἱάθθ, 5βϑὰ ποὸρ ροίογι ἰμίγᾶγο ἴῃ {Ππ|. Εἰ αἰχὶ 6 : ἀοιη ΠΕ, 
1}: ΙΔρ1465, 4ὰϊ ἀθ ρῥγοίαπαο ἰῃ βἰγιοίαγδη ἱπγΓῚ5. δαηὶ ἀρίδι!, 4] δυηϊ 
ΕΓ ἀἰχις τα πὶ: 11 ρσηὶ ἀθοθη), «αὶ ἴῃ [πη 6 ἢ 15. 51} ΘΟΠΙΌΘΔΙΪ, ΡΓΙΠ]ὰ6 
ΒοΓρίαγδο σοηρβίϑ᾽ δαηΐ; {Π1| ἀπο 5646 η 65. νἱϑῖηι! οἱ φαίη απο 5ΘΟ.Π 11ΠῚ 
560. πὶ Θδὲ [5.0 ὙΠ} ΨΙΓΟΓΙΙΠΙΙ : 1ΠΠ ἀπ θη) {ΓΙριηΐὰ 4αΙ Πα 116 ΡΓΟΡΠθίδρ 
Ποιηϊηΐ ἃθ μἰπἰϑίγὶ ;; ἀυδάἀιασίηία ν0ΓῸ δροβίοι! ἀοοίογοβαιθ: [ἢ δπηΐ 
ΡΓΔοἀ οαίοῦο5 ΠῚ 6]. Εἰ ἀἰχὶ 1: ἀοίηϊηθ, 4ᾶγ6. ΟΥσῸ οἰϊαῃη ᾿ἰ5[05 
Ιαριἀθ5. νἱγοῖη6 5. 1196 ἴῃ 5 γα] [αΡῚ5 ΡΟΓΓΟΧΘΡαηΐ, οἱ Ρ6Ρ ΡοΓΐδη) 
805 ἰταηβία! οσαηί ὃ ΕΓ ἀἰχιν τ}: ΠῚ σαηΐ ΡΎΙΪ, 4] ΒΡΙΓΠ 5. ΠΑΓΊΙΠῚ 
ὙἹΓΡΊΠΕΙΠῚ ΡΟοΥανουιηῖ. Εἰ 516. ἃ) ἰηνίο 6) ΟἸΠΪΠῸ ΠΟ ΓΘΟΟϑϑοΡπηΐ, αἱ 

δ) οἱ υογὶΐαβ. πιο! Πφοηίΐα Ρ. υονλα5, 
ἐπι ο! ]Προηίϊα γαί. 

6) Οἴγ. βιιρτὰ. ο. 18. 
1) 2α- 834. 4α γαί., 50 1η46 ἀπἰ-- 

ὁ660 ἴπ ἰοχία, πηὰη. 560. υοἰπρία8 84 ΟΥ̓ ὯΠ]. 
8) ἀδὲ δογυος ἴπ γορπιην δαΐ. 
9) 211 οἵη. γαΐ., αὶ «εἰ μοί αηι αρίαιὶ 

διπι. πὶ ϑιη! ἀοηι6 " 
10) 56οιη τι αἱ... 84 ΟΥ̓ΔΠῚ ΠΊΔη. 566. 

δοοιιηι. 
11) ϑοομιην ἴῃ ἰοχίι!. ΟἸΉ 55 560. 

τηᾶπ. ΠΙΓΡΊ πὶ ΔΡΡΟΠΙΐαν ἴῃ Υαΐ., Βα] η 46 
65: βαποίογην υἱγοτιην ΟἿ. 5ΌΡΙἃ ΟΔΡΡ. 
95. 4. Ἐδῖ, αὶ Ἠογιηᾶπη 5θοιπάο 566 1}}0 
ΥΙΧΙ556. πἰπο ἀθϑυμηαί. Αϑί οχ ο. 10. ποῇ 

ὧο δεοϊοβίαο, 504 (6. ΥἱἹ ΡΟ ΠῚ ᾿Π5ΓΟΓΕ ΠῚ 
γ. Τ. βοοιμάο βδθοι]ο πο ἃσὶ εοἰπιοοί. 
ΡΥ βου πη (ὁ πρῶτος αἰὼν) τεῖε- 
ΤΘηἀπΠη 6556 νυἱάθίιπ δὰ ἀδοθη Ῥδίγ ΙΓ - 
ΟΠ5. ἃηίθ Αἰ αν πη 5 ΡΥ βί65 (( θη. 5). 
Οἰν. ἨΠ;ροηΓο[ ἃ Ρ. 154. 1. ο. 

12) αὖ ὁη. αί. ΟΥΡ. ϑυρτά Ὧ. 4. 
19) Πὶ ον 8ριγ ιι5. ργἼηι ρονγίαυο- 

γι, 605 δαῖ.. ἀοϊπάθ ἠὲ δρὶγῖμι5 οἷι5 
μαι ἴηι αἰοηὶ αφιὶοίῖδ. (λεὶ ηἶδὶ ἢϊΐ 8ρῖ- 
γίζιι5 [05 5} 1} 1ι|8, ἴῃ {ΠΠη6 ᾿μεεἴιι8. {1}718. 

αρ. ΧΥ͂. 1) φοποδὶ Ῥαϊ.. ροϑίθα 
Ῥγοαϊοαίογοδηιιο, [οΥἱα5515 ΒΟ θη άπτη ρΓα6- 

αἰσαίογνος τϑρηῖ. 

90" 
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ΟΠΠΪΠΟ 4|1π|8. ἃ) 4110 ΠΟ ΤΓΘΟΘΒΒΟΘΡΙΠΐ, Π60 ΒΡΙΓΙ 5. ἃ) ΠΟΙ ἢ 115, Π60 
ΠΟΠΉΪη65 ἃ ΒΡ ΡΠ ΙΡι5.; δοα ᾿ᾳηοι] [ἀθραηΐ ἢΐ ΒΡΙΓΙ 5. οἷ ἀϑ4π6 δὰ ἀϊθπὴ 
«αϊοίϊβ ; {πὶ ΙΒ ΠῸ5. ΒΡ᾿ΓΙΓΓ5. ΒΘ ΟΠ ἢ] 556 ηΐ, ΠῸῊ [αἰββθηΐ Ὁ{1|65. 5ΙΓῚ- 
Οοἴπγαρ ἔΡΓῚ5. 5. 

(Α) ΧΥ͂Ι. Ετ ἀϊχὶ: ,οΠδιηηπηο, ἀοηηῖη6, ἀθηοηβίγα τ]. (Θυϊά ατι86- 
γ΄ ᾿ηα4αϊϊ, (Ουδτο, ἡ ̓παπᾶπι, ,((6 ργοΐιμο Πΐ Ἰαρἀ65᾽ δϑοθηάοθγιηΐ, οἱ 
ΡΟΒ ἰ σαηΐ ἴῃ ΒΓ ποία Γδμὴ ἱαΡ 5. Παἶπ|5, απ" ἰΔΙηργ  ἀ6 πὶ ρογίανουίηΐ βρ γι [5 
᾿ιϑίοϑ ̓ ς ΝΘΟΘ556 65ι," ἰμα|, κα! ΡῸΓ. ἀᾳαᾶμη Παθοδηΐ ἀβοοπάθιθ, πἰ 
Γοααϊοδοδηῖ. ΝῸΠ Ροίδγδηΐ δηϊὴ ἴῃ ΤΘρημὴ Π οὶ Δ]116} ᾿ὨΓΓΓ6, 4π8η} αἱ 
ἀδρομογθηΐ πη γ Πα πη ῬΓΙΟΓ 5. νἱίαθ., ΠΠ| σία" ἀδίπποι! 5ι 51}. ΕἸΠῚ 
61 βἰσηδίι βιιηΐ, οἱ ᾿π Ρνοαηΐ 1ῃ τοσηπη ἢ 61. Απἰθαιδπ) ΘΗ Ϊ ΠῚ ἀροίρίαί 
ΠΟΠΊΟ ΠΟΠΊΘη ΕἾ] 1)6], τηον ἀαβί!ηδίι5. δῖ; δ΄ 10] ΔοορΙ ΠΠὰ4 5:6 ΉΠαπι,ἢ 
ΠΠοΡαίαν ἃ ᾿ποῦίθ, δἱ ἰγαάιαν νἱΐαθ. ΠΙᾺ δαίθιη 5 σ  Πατη  ἀ4πὰ 65ΐ, ἰῃ 
4υδη ἀροοθπάπηϊΐ ΠΟΙΏΙΠ65 τηοΥ ΟὈ] σαι], ἀβοθηάαηΐ νΓῸ νἱΐᾶθ δϑϑισηαίὶ ; 
οἱ 115. ρίαν ργδοάϊσαίαμπη οϑί ΠΠπ4ΐ 5:6 Ί Πα, οἱ πιϑὶ σαηΐ 60, αἱ ἱπινᾶγοηΐ 
ἴῃ Τορηιπ Πεὶ. Εἰ αἰχὶ : (4πᾶΓ6. ορρο, ἀοπηπθ, οἱ ΠΠ φυδάναρσίηία ἰαρὶ- 
ἀ65 ἀδοδῃηάθυιηΐ οαπὶ 1115 ἀθ ργοίαηο, ἰδη Πα Θπΐθ5. ΠΠπ4 516, απ 1, Εἰ 
αἀἰχιῦ: ΦαΘΠΙΔπ πὶ ΑΡΟΒίΟΙ: οἱ ἀοοίογοβ,, {ὰὶ ργδθαϊοανογαπί ποπιθη ΕἸ 
θεῖ, οαπὶ Παρ θηΐθ5. Πάθη οἰμϑ οἱ ροί(οϑίδίομ ἀθίαποίϊ θϑϑθηΐ, ργᾶθ ἰ68- 
γοραηΐ 1}Π|5, αὶ δηΐθ ομίθγιηΐ, ἔοὲ ᾿ρ81 ἀβάθυπηϊ οἷ [06 5ιϑΊ! τ. ἢ6- 
Βοθπάἀθγαηΐ ἰσίταν [ἢ ΙΔ οἴη 1115, οἱ ἰἰογαμηἶ ἀϑοθπάθγιμί, 864 ἢ 
ΥἱΥῚ ἀϑοθηογιηΐ; ἃἱ 1Π|Ὶ,᾿  4πὶ [ἀοταπΐ ἀπ ἀδίπποί!, τποῦίαϊ «αϊάθιι 
ἀθβοθηήογαηϊ, 564 νἱνὶ ἃβοθηάουιηῖ. ῬΟΡ [05 ρα}. νἱΐαη ΓΘΟΘΡΘΡΕΙΗΐ, 
οἱ οορπονθθιηΐ ΕΠ ὴ Π6ὶ; ἸΙάθοαιιθ. ἀϑοθπάθυηΐ οαμ οἷ5, οἱ Θοηνθηθ πη 
1 51ΓΠΟΓ ΕΓΔ ΠῚ ἰΠΓΓῚΒ ; Π60. ΟἸΓΟΙΠΟἰδὶ, 564. πίθον! δοαϊΠοαί βιηΐ, 4{0- 
ὨΪΔΠ) ΔΘ4ιΠ416 ΡΙΘΩΙ ΟἸΠῚ 5ιΠπηπ|ἃ οαδί[[ΐ6 ἀδίπηοί! 5αηΐ; 564 ἰδηϊα!ημη0 0 
Ποο τὰν ἀοίπογαι οἷβ. Ηδθθ5. ΠΟΙ πὶ Θχραπαίίοπθη. ὃ 

" χαὶ αὐτοὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν σφραγίδα τοῦ κηργύματος. “Κατέ- 
βησαν οὖν μετ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ πάλιν ἀνέβησαν. ᾽4λλ᾽ οὗτοι 
ζῶντες κατέβησαν, καὶ πάλιν ξῶντες ἀνέβησαν" ἐκεῖνοι δὲ οἵ προκέποι- 
μημένοι νεκροὶ κατέβησαν, ζῶντες δὲ ἀνέβησαν. Διὰ τούτων οὖν 

(ἂρ. ΧΥΙ. 1) Εχ ργοίιπάο Ἃ|]α[ὶ 
δ ηὶ ἰαρ1465 10 οἱ 25 οἱ 85 εἱ 40, 1. 6 
ὙἹΓῚ 151] ΡΥ οἱ ϑοοιηαϊ 560}, Ρτο- 
ΡΒοίδο Ὗ.7., οἱ Ἀροϑίοιὶ Ν. Τ᾿ Οἴσι ΒΌΡΤὰ 
Ο,. 9. (61 ,.ἅν, ιασ, οἰ ΑἸ ΟΒΙΟΙ ΟΝ ΣΤ, ρκ 
ΡΙοίαπο δα ἄπο! Πιθυϊηΐ, τηοχ ΡΟ ΒΡ  Οἶ65. 
Η. δυθιπθ. ἀϑδοοπάογαηί γαί, 

2) θηβιιβ δϑδί ΟἿ ΥἹΓῚ ΡΓΌΒΙ γ᾽ οίθυ 5 

{Δ ΌἢΠ86, ΡΙΟΡΠΘίαθ, ὁδοί! {π|6 ΠΟΙΏΪΠ 65 
᾿π51], δηΐθ ΟΠ ΡΙΒιῖ δἀνθηίατμη ἀθπαίϊ, ΘᾺ ΠῚ 
για ΠΡ π5. ΡΠ ββθηΐ, δα Ἰηρυ ἀἸΘπ Π1ΠῈ 
ἴῃ Τορηπτη Π δὶ πα Ἰβοθαπί 50] 040 51- 
5110 ΕἼΠῚ Π οἱ, 56ι Βαρ(ἰβϑηηαῖϊο; (Βαρίἰβιηᾶ 
ΘΗ ἰΐὰ Ραβδὶπ) ἀρια Ραΐίγο5. Δρρβ ] δίασ, 
Τα ΓΟ ΠΟΙ 16 ἀΘηομ ἰδ 10 15. 1ΠΠ|5 τ αἱ 
ΤΠΘοΙ σι αὐοροσι5. Ογαΐ, 40.) ἢος 6βί, 

Ταοβίδῃηθηϊ πουαθ Θοο οϑαθ δἀαρίδηϊαν, 
ΠῚ ἰρ51 ἰᾶη. ἀπάμππ) ἃηίθ Δαν θη ΠῚ 
ΟἸὨΡΙ511 ἴῃ ἰαδίϊ1α σαί ππουίαὶ Ὁ Βοβροη- 
ἀδίαν : Ὀαρ(βηηο {ΠῚ ᾿πα]ρ οθαηί. ἢ. Ῥοβί- 
τη 0 ρογίαυογιηΐ γα. 

9) τ οη]. γα!. ---- Οιιαη απ! 4οχη [ἃ- 
γαΐϊο ΘΟΓΡΟΙΡΙ5. σοι ροίἢ, ΠῚ ΔΠΪΠΙΪ5. 
Νοβίο ΠοοθββαΟ ἰη6}}1|911 ΒΡ ΙΒΠ.11ΠῚ 
Μοίδρουϊοιη οἱ Νγβίϊοιιπη, θοπὰ νἱἀ6}}- 
οί, 4πᾶ6 ἴη Βαρι(ἰϑπηαίο ἃ 60 ὁοοποο- 
ἀππίασ, Οποά οὐροὸ ἀἰοϊί, ἰδία οδι ; Ρὰ- 

1Ππ] σ θη α ΒαΡ βηηα}1. Οποοῖροα Ἀροβίο!! 
οἱ ἀοοίονοβ Ενδηρο δίαθ ἰρϑὶ ΒαρίιἰΖαίὶ 
ΡῬΓΔΟαΙνσΐ μροβὲ ΠΟΤ 6 ἢ Βυιδ 1 ἰπ5{15 
"ΠΟΥ |5. βαρ! βιπ ἃ. Πάρι; ἀδβοθηάο- 
Τππῖ πιὸ απ 1Π|5 ἴῃ ἀπά; 60 τηοῖο 
«πιο ΡΙΠΡΡι5. οἱ Επαιπα οι. Δοί. ὙΠ}, 58, 
ἀπ οοπ ογιιηΐ [ἢ πᾶς ταὶ πο 116 Βὰρτ]- 
χαγοῖ; ἃἴχψιιθ ὁχ ἃ ἀβοθη θυ ΐ ; ΟἿΠῚ 

πᾶς ΑἸ ΟΓ Ομ ἴα, ιο ἃ ΑΡοβίο!, πἰροίο ἰδπη 
(ἀοπαῖ αν ΓῸ ΓΟ ΠΘΓΑ ΟΠ 5, Υἱνὶ ἀθβοθη- 
ἀουῖηΐ οἱ ἀβοθηάουηΐ; ἰπβι1 γογῸ., 4ἀιϊᾶ 
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Ὠθὺ 5} 1Ρ 15. Δ ἰρδὶς Ποιμ θιι5., ΠΘ46. ΒΡ Θρ᾿ ΡΠ 5. ἰρδὶ ΠΟΙ Π65. ΓΘ66- 
ἀθγθηΐί, 56 ρῬϑυηδηβοΡιηΐ ἰδ} Βρ ΓΤ [π5. σα {ΠΠ15 ἀ5 486 δά φαϊθίθιῃ {Πογυτη. 
Νῖδι διίθη [05 Βρ Γι. 56 ΟΠ ΠΑ Ἰ556ηἴ, ΠῸΠ [πἰϑ8θηΐ ἀἰσηὶ ἃά 5ίγι- 
Οἴθγα ἢπΠπ|5 {ὈΓΓΙΒ. 

Π{6ΓῸΠ|: (ΟΠ1Π6., Οἰϊδιηηιη ἀοηηοηβίσα. Εἰ δἱΐ 
μΪ 1: 4αἰά «υδοΡι5 ὁ Εἰ αἰχὶ οἱ: ἀοιηΐπθ, 4ὰᾶγθ, 4πἰὶ 46 ργοίπαπο 856 6ῃ- 
ἀθγαηΐ, ΡΟϑ51 1 δα ηΐ [ἢ ΒΓ πο ΓΔ ἰαγΓβ ἐ Εἰ αἱ τ πϊ: ἀαὶ ἰᾶπιὶ ργ  ἀθηι 
ΡΟΡΔνΟΓηΐ ΒΡΙΓΙΓ5. ἰδίο5, [460 πθοθϑ86 ΠΟ θδηΐ ΡῸΓ Δ4ΌΔΙη ἈΘΟΘΏΔΘΓΘ, - 
αὐ τοάϊνινι Πδηΐ οἱ γον νιβοδηῖ;: ΠῸῚ ΡΟΐδγδηΐ ΘΠ] Δ] 116 ἴῃ τορημσ Ὠθὲ 
ἰΠίΓΟΙΓΘ, ἢἰδὶ ᾿ποΡ[α [6 πη ΡΥ Ππηὰ6 Υἱίδθ διιὰ8 ἀθροϑιιί5βθηῖ. ἀσοθρογδηΐ 
ΘΓΘῸ οἱ ἰβίϊ, 4ιὶ αιίθνθγιηΐ, βίσπιπι ΠΠΠ δὶ, οἱ ᾿η γανογιηΐ ἴῃ ΓΒΘΉΙΠΙ 
061. Απίθαιδη θη Ρογίοί ἤΟΙηῸ ΠΟΠΊΘΗ ἢΠΠ Ὠδὶ, τηογίπιι5. οϑί ; ΟΌΠ 
ΔΟΟΙΡ πο 5161} 1, ἀθροηϊ! ποΓἰΔ] αἴθ πὶ, οἱ ϑυη τ νἱΐδῃι ; 5:61} ππὶ 
δαί) πιὰ 65ῖ, [ἢ Δ(4ιδιη" ΘΓσῸ ἀδβοεπάπηί πηογία!, οἱ νἱνὶ ἀϑοεπόαπει 
Νδιῃ οἱ 115 ργδοάϊοαίπ μη δϑί μοῦ ΒΙΊΠαπη ; ἰρδὶ 4ὰο4α6. αὶ δαπὶ {Π|ο,ὅ 
αἰ 1ΠΓάΡΘηξ ἴῃ Τορηιη Παὶ. Εἰ αἀἰχὶ 11: ἀοιηϊπθ, 4υᾶγ6 οὐσὸ οἵ {ΠΠ| 
φυδάγαρίηία ἰαρί 465. οαπη Ποοὗ 5[61}}0 ἀθ ργοίιπάο οαμὴ 1}Π|5 ἀϑοθηάθγαηί ἢ 
ΕΓ αἱἷΐ᾿ τηϊῃῖ: δι1 δαηΐ ἀροβίο! [61] ἀοοίογες 41] ργδθαϊσανθῦιιπΐ ΠΟΠΊΘΗ 
ΠΠῚ Ποῖ, φαὰϊ ἀοβοθηάθηΐοα ἴῃ νυἱγίαία οἱ ἤάἊθ ἢΠῚ Ποὶ οἱ 115 σαὶ οθὶθ- 
γΓὰπί ργαθάϊοανογαηί. 5 ΕἸ ἰρβὶ φυδάγασιηϊα ἀράθγαπί, {ΠΠ15 Ποὺ 5:6. πη, 
{{π᾿46 οἱ ἰρϑὶ ἂροϑβίοιἱ ἀβθβοθηιθγαπί οτπὶ 115. ἴῃ ἀ4αδηηΐ δἱ ἰΐθυπ ἀβοθη- 
ἀδγαηΐ 50] 11. Υινὶ ἀθϑοθπάθγιηίΐ, οἱ 4αϊ [πογδηΐ δηΐα ἀθί απ οί!, 501 11 σαπηΐ ; 

τηοταὶ Θηΐ ἢ ἀΘϑοοπάδγαηΐ, οἱ νἱνὶ δϑοθηάθυπηΐί, ΡΓΟΡΙΟΡ ΠΟ νἱΐᾶπὶ Γ666- 
ΡΟΙπηΐ, οἱ οοσπονογιηΐ ποιηθῃ ἢΠΠ| Ποῖ. Ιάθοσιθ οἱ πὶ οἷ5. ἴῃ {ΠΥΡΟῚ 
ἉΒΟΘΠἀογηΐ, δὲ ΘΟην που ηΐ ἴῃ 5 ΓΟ {πΓ15. ΝΌΠ ΘΗΪΠῚ ΟἸΓΟΙΠΊΟἰβὶ 
5ηΐ, αυΐϊὰ 5ἰσαξ ογδηΐ, ἰηίθστὶ δο  [Π οι ! σαηί, Φαοπίδμ ἰῃ οααίαία Γπθγαηΐ, 
οὐ ἴῃ πηᾶρηᾶ Οαδίϊ αἴθ «αϊονθραηΐ ; 50] πη 0 40. δ θ πὴ 5:51} } πῇ πΠῸ ἢ ΠΔ}0ι- 
Θπηΐ, δας οἵ ΠΟΥ ΘΧΘΟΪΕ ΟΠ ΘΠ1. “ 

ἐξωοπουήϑησαν, καὶ ἐπέγνωσαν τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ ἰτοῦ] Θεοῦ" διὰ τοῦτο 
καὶ συνανέβησαν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ συνήρμοσαν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ 
πύργου, καὶ ἀλατόμητοι συνῳχοδομήϑησαν᾽ ἐν δικαιοσύνῃ ἐκοιμήϑησαν 
καὶ ἐν μεγάλῃ ἁγνείᾳ" μόνον δὲ τὴν σφραγίδα ταύτην οὐκ ἔσχον. 

(8) ΧΥ͂Ι. Πῖςο 1Π| 

ΒΑΡ δπη! ἀπίθα δύ δηΐ οχρουίοβ, ποία] ἀ6- 
βοθηάογίηΐ, δϑοθπάουιηΐ νἱνὶ. Ηϊὸ ΠΏ1Π] 
νἱἀθίι" 5ΘΉ5115 6556 ΟὈΒΟΠ 55ΙΠηΐ Ἰοοἱ, δἱ- 
4π6 ἃ πιὰ} {15 πο ἰπίο ! ]6οἱ!. (ὐΐ. 

4) Εἰ μὲ γαϊ. 
5) Απίθχιαηι οηΐην ποηιον, «ἰοὶ Πϊὶὶ 

αοοϊρὶαί Ποηνο ἩιΟΥ ἀοεἰπαίι5 68, εἰδὲ οἢ 
αοοϊρὶ! ποὺ εἰφίἑηι Ὑαΐ. 

60) ποὺ εἰσίν αἰίοηι Υ αἱ., 
ηνογΐο Ῥ. ηιουῦ οὐϊφαί, 

1) πος δαῖ., ἴππη ἐηίγοι Ρ. Τπί"αγοηΐ. 
8) δὲ γαΐ.. ἴῃ ἢπο ᾿αθοηΐοβ ἰοὺ 1- 

φτἰ νην. 
9) ὕοοο ἤάθηιν ἴῃ αΐ. οΥἶδϑα ἰ6ρ. 6718, 

οαΐ ᾿πηρὶ 1 τηᾶπ, 566. 84 ΟΥΔΠῚ βἰρ ἠ μΉι, 
ἀδῖη «φῦ ργαραϊοαυθγιηί μὶ5 Ὁ. ργαθάϊου- 
υθγμυ 1118. Οὐπη δοάθιῃ οἱ δ}. 51. ἴῃ 
ἤπο ἀραϊ ἤοο εἰσί μη, Ρ. (οἱ. ἡ νὰ εἰρη, 

ἀδίη αὐϊαϊὶ 

4ποα πηΐπτι5 ἀγαθοὶβ οοηϑθηΐ. ΟἸ 6. ΑἸοχ. 
δίτοπι. 1,9. Ρ. 452. Οἰν». ΒΘίγοιηΥ͂!, 6. Ρ. 764. 

10) τίου Ναί. 
11) μή γαῖ. Ῥοβί σουγὶσοηππη 46 566η- 

ἀογιμνξ, 
12) Ας αἰϊὲ γαῖ. 
18) οχϑοϊἰολοην Υαΐ. 

ἀρ ΧΥ. ἢ ὁὐηῖδε ῬΑΆ]..,  ἀοϊπαό 
αηιαθ Ὁ. ἀφια 65ΐ. 

2) αι Ρ]. 
9) ἐϊηι Ῥα!., 
4) μαος Ῥα!. 
δ) {4 τοίουιηανι ἰθοϊ μοὶ ΡΔὶ. 

αϑδοοηθηί65 ἴπ, υἱγίι6 : οἱ Πα Πἰὶ ἀθὶ: 
οδϊογαηί οἱ ργαθαϊοαυογαηΐ. 

Θ) ἡ ἶιι5. ἰος εἰφίϊαηι ῬΑ]. 
1) ἀφια ΡαΙ. 

ἀοίη ἐπ γ64Ή0. 

γι 
φιιὶ 
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(.) ΧΥΠ. Εἰὺ ἀἰϊχὶ ει γπππὸ ἰἰθγιμη,,᾽ ἀοιηΐηθ, οἱ ἀθ τῃηομίϊθι5 ΗΠ} 
πμὶ ἀθιμομβίτα, ἀυᾶγθ ΑΙ, οἱ ἅ}1ὰ δία ἃ]1ὰ βαηΐ ἤσαγὰ. ἐλυάὶ,' 

ἰηφαΐς: (ῃὶ ἀποάθοιῃ πηοηΐ68., 405 ν᾽ ἀ65, ἀποάθοϊμ βυμηὶ Βθπί6 5," 186 

ἰοΐαπη. ΟὈ πο ηΐ ΟΥ̓ΘΠ]. Ργαθ ϊοαΐιις αϑὲ ΘΓΡῸ ἴῃ οἰ ΕἸΠΠ5. θ οἰ ἢ ΡῈῚ 605, 

4005 ἰρ8568 δά 1105 τηἰδιῖ.ς. ΟΟὐᾶγα δαΐθη,( ἰπ{αδιη ἢ ναγὶϊ βαπί, οἱ ἃ]ϊὰ 

αἴψαθ ἃ]ϊὰ ἤρυγαξ. (Αὐάϊ: πὰ6 ἀποάθοϊπι σοηΐθβ, 4886 ἰοίαπι ΟΡ Ϊποηϊ ἢ 
ΟΥ̓ΡΘΙ, ἀυοδαδίπι ΠαΙΙΟΠ65 5απΐ: οἱ βίοαΐ 605 πιοηΐθ5 νἱα 5[1 γΓ05., 1ἰᾶἃ 

οἱ πὰρ φϑηίθβ. ϑ'θηβι5. 4Ό0418 οἱ δοίιι5. ἀπ αβοαϊαβαθ πο 15. (οὗ ἀο660 0." 
ῬῬυίαβ,,( ἱπάααπι, γἀθμϊπθ., 06. τὶ ἀθιηηοηβίγα: ΟΠ 51πη| [ἃ ΥΑΡῚΪ ΠΙ 

τμοηΐοβ, 4ποπὰπι ρδοΐο ἴῃ 5 ΓΟ ΓΔ ἢ11115 ἴαΡΓΙ5. ΘΟΠΥΘΠΘΡΙηΐ, ὈΠΟΩῈΘ 
γοαϊσαπίμν ΟΟΪΟΓΘ, δὲ ΠΟ ΠΪΠΙΙ8 ΒΡΙ ΘΠ 14] 5ιηΐ, 4 (πὶ ἀϑοθπάθΡαμπί 
6χ φγοίαμαο ἵ 5. Θπομπίδηῃ,, ἱπααϊΐ, «αηϊνοῦβὰθ πδίϊομθβ, 486 58}} ΟΔ610 
σαί, δπάϊογαμΐ οἱ ογθάἀϊἀθγαπί, οὐ ἀπὸ ποιηίηθ ΕἸ Ποῖ νοσαϊὶ 5υηΐ. 
Ασοθρίο ἰφιαν οἴτι5. 515}}}0, Θδῃ ἀθ ΟἸΏΠ65 ΡΓαΔοπΕαπὶ ΘΕΠΑ ΘΙΠ 4116. 5ΘΠ5ῈΠῚ 
ΔΟΟΘΡΘΡ ἢ ; οἱ ὑπὰἃ ἢάδ5 ἀἰαιιθ. οἀγ 5. Θογὰ [π||,᾿ Ὁ οἱ βρίγιτα5. νἱγο πίη 
ΒΑΓ Οὐ οἷμ5 ΠΟΙΏΪΠ6 ΘΓ θη, [Ιάθοςζιθ 5ίγαοίαγα (ΠΓΡΡῚΒ μαΐαα, ὁ0η- 
οοἰον νι ἀοθάίαν, οἱ ἰα]σοθαϊ ᾿ϑαὰθ δὰ 50]15 οἰαγιαΐθ). Αἴ νθῦοὸ ροβίαδηι 
1[ἰὰ 56 ῃηβογαηι,, 7 ἀπὰπὶ ΘΟΓΡῚΒ. ΘΟΓπῚ ΘΟσρὶΐ 6556. οἰμηΐαμι. Οαϊάδμι ἰδιηθὴ 
6Χ οἰβ᾽ ἢ πηὰοα!ανογαπί 56, οἵ Ῥγοϊθοίὶ βαμΐ ἀθ6 σθηθγο ᾿βἴο γα, οἱ ᾿ϊΘΓΙΙΠῚ 
γοάϊογαμι δά βίδίαιη ΡΥ βίη, ἃΐαιθ οἰϊδηι ἀθίθυ!ογο5 481 ΡΓΙ5 Θνἃ- 
ΒΘΓΡΌΗΪ. 

(Α) ΧΥΠΠ. (Οθυο πιοάο,“ ἱπάαδπι, (ἀοχίηθ, ἀδίογογθβ, 4π| οορπονυθ- 
ταηί Βοιπίπιπι Εἰ ἀϊχὶῖ: ,15Ὁ αυϊάοιι, 4ὰ1] ποὴ πονὶξ Βοιηίηιηι, δὶ π6- 
4αϊίον νἱνιῖ, πηὰηδί ἴῃ δοὗ ποααϊ 6. 588 ΡοΘμᾶ. Αἰΐ «αὶ πονῖϊ θοιηϊμιηι, 
ΟΠΊΠΪΠΟ ΔΡϑίΠΘΓ 56 ἀδθοῖ 40 ΟἸΏΠΙ ΠΘ4ΕΙ ἃ, οἱ τηδοὶβ ΤἸηΔ ΟΊ 5416. ΒΘΡΨΠ 6 
ΒοπΙίαι. Νομηθ ογρὸ {Π|ΦΘ,7 «αὶ Βομπίίαίθμη βθάᾷιϊ ἀθθθθαΐῖ, δὶ ῃθαα δθ 
ΡΓδοίογαί ραγίθβ, Ρ᾽ὰ5 Ῥρθοοᾶγο νἱἀθίαγ, απ 15, 4πὶ ἀθ! 1} ἰσῃογ δ 5 
οὶ νἱνιαίοπι ὁ Ιἀδοάαθ δἰ ααϊάρπιδ πιονιϊ ἀθβίϊπαι! βαηΐ: αἱἷ νθγὸ ἢΪ, αι 
ΘΟΡΠΟΥνΘΓΙΗΪ [ΟΠ], Δί 6. οἰιι5. ΠΡ }}}1ἃ Ορογὰ νἱάθγαπί, 81 ΠΟΟ΄ΌΪΘΕ 
υἰνιηΐ, ἀαρ!ο διῃρ 5 Ραπι θη αν, οἱ ΙΡ51 ΟΊ ΘηΐαΓ ἰῃ ἁθνι. διαί ΘΡΡῸ 
νἱ ἀϊδίϊ, ροβίᾳαδμη δἰθοί! βαμὶ ἰαρί 65 46 ἰαγνῖ, ἢ 4] Γαργοθαϊ ορᾶπὶ, ἰγὰ- 
Αἰ δυιηΐ ΒΡ ΓΙ] 5. ΡΟΓΠΙΟΙΟΒΙ5. ἁί{π6 βαονία : δἱ ἃ ΡυΓΙ ἢ οαΐδη) {ΠΡΓῚΠῚ 
νἱ ἰδεῖ, αὐ ὁγοάἀογοίανὅ ὁχ ἀπὸ ἰαρίάθ. 6556 ἰοίΐα : [(ἃ οἱ δοοϊθεία Ποῖ, οἴμπη 
ΡυγΠοαία [ὈΘΡΙΐ, οἰθοιῖὶβ Οχ Θὰ 1η8}15 δίψιιθ. ἤοί5, βοθ θϑιβ᾽" οἱ ἀμθιῖ5, οἱ 
4αϊσαπαιρ πα 6. 11 Θὰ 856 ΘΘΒΒΘΡΙηΐ, ἃ0 γαΓΠ5 ποι ἰἃ6 ΡΘΟσΔίΟΓΙ 

(ἂρ. ΧΥΠΙ. .-1) {θη γαϊ, 
2) δυοάδειηῃ ΗΘΡΥνθογα πη {τ θι15. βαηΐ 

σοηΐοβ 1Π46.. {αδηυ ἰθο0 Ροϑβί ἔναησο- 
᾿ἴὰτη ΡῸΓ Αροβίο! οβ 118 ἀηπιιηἰ αι 510- 
6551 ΡΟΡαΪ5. (ἢν ῖβιῖ. βθοίθ ἁπίθιη Ρο- 

8) ργὴιι5 Ἰηχιαηι ἀοηϊη6 (ἰθηϊολ δία 
οἰ δὴ: ἰαηιχιιαηι υανῖὶὶ ἐμὰ ἠιοη 65. φιθηι- 
αὐηϊοάιηιν τη δἰ μοί μγαην ἰμνεῖιι5. ἑμγυὶ ὁ0η- 
υϑηογ! το ιοφιια τοαϊριηίι οοἰογο οἱ 
πη (6. ᾿ἰηθοία ϑρροβίία) βρίοπαϊαάϊ διμιΐ 

Ραϊμ5. Π οὶ ροββίάθγο αἰοιοΣ ἰοίτπι ΟΥ̓ ΘΠῚ 
56 6] τπηππάϊπη. Αἰζαιηθη ρΓαθβίαί ᾿θοῖϊο, 
4αδιη ἰαγοῖ αν Οὐάοχ μα]. 

9) βιΐιι5. οὶ ἴηι οἱ οταϊηδίαν ἴῃ Ὑαί., 
[ἢ ἢ08 Ρ. 105. 
4) Ἰπφιαηι ομι. Υαί., 

δὲ αἰϊα. 
6) ροϑϑείάοηι! Ῥαὶ. 
60) εἰ ἐΐα ἰνᾶηβρ. Ὑαί. 
1) [6 οτι. γαί. 

4 ἀθῖη αἰΐα 

ἰαηὶ (τηᾶη. 8560. 5 ρτα Δ {π1Π}} φιαλι αὶ 
αϑοοπάογιηί 46 ργοζιπαο δαὶ. ΟἿ. ΒΌΡΓἃ 
ο. 4. 

9) εγοαϊάογιθις ἀπὸ ποηιῖπο ἤἰὶο δαί. 
10) μιεὶϊ ποὴ δβί ἴῃ γαῖ. ᾿ἄθπ δαγιηι 

Β. λαγιηι. 
11) Αό συόγὸ ρμοϑδίφιαηι ἱπίγα 86 86η- 

ἐμη! γαὶ. 
12) Θιάαηι αἰίθηι δ ᾿ιὶ5 γαϊ.. ἀδίη 

ἐΐίθην Ῥ. ἐΐογμηι, ἴὰτ ροίζι5 Ρ. φιίαην ῥΥῖλι5. 
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(ᾳ) ΧΥΠ. ΕἸ ἀἰχὶ ΠΠ|: ἀοπιηθ, παπὸ οἱ 6 ῃῃοῃἊ 15. τηϊ πὶ ἀθιηθῃ- 
δἴνα : 4πᾶγ6 ἃΠ1ἃ οἱ 11ὰ ἤσιιγᾶ, δὲ νὰγῖθ μὰ }}6} πηι {7 Εἰ ἀἰχιί τ}: ἀυιάϊ οἱ ἀ6 
᾿"]5. Βαοάθοϊη τη Πηἰ65, 4π05 ν᾽ 465, (ν165 ἀποάθοϊμ 1) ϑαπΐ σοηΐθβ, 4080 
[οἴη ΟὈΔποηΐ οὐθθιη. Ρνγαθαϊοαίιιβ οϑί ΘΡΡῸ ἴῃ ΠΝ. ΡΘΓ ἃροβίο!οβ ἢΠ15 
61. Εἰ ἀϊχὶ οἱ: ἀοῃηηθ, {π|ᾶ}6 νὰν} 5ππηΐ, ἅπΐ 4]1ἃ οἱ αἱἱὰ ἤσιιγα, 46- 
Ἰπηοηϑίγα 121]. Απάϊ, ἴημα. Παρ ἀποάθοϊπη σϑηΐθβ, 486 ἰοίιπι ρο551- 
ἄθηΐ οὐθθη), ἀποάθοϊμη βαπί ηδίϊοημθ5. γαγίδθῦ ϑαηΐ δαΐθη ἰπ 6] ]6οία ; οἱ 
5101 ΤΠ 6 ΠΟΥ (05 ΠΙΟηΐΘ5. ΥὙἱ ἰδ} νᾶΓ 05, [165 δπαηΐ οἱ ΠΡ φΘη 1 Π [Π- 
(6Π]6 οἴ ἃίαιιθ 56 η51:15. ΒΘΙΠΟη5 Γᾶ) 0 διιΐθηη {01 ἘΠΙᾺΒ ΟΠ ᾳ564116 δοίαϑ. 
Εἰ ἀϊχὶ οἱ: ἀοίηϊηθ, ῬΓΠΠη0 00 ΠΠ1 ἀθιηοηβίγα : ΟῸΠῚ 81η{ ἰδη γΓὶὶ ΠὶΪ 
Ἰηθηΐ65, 4πδηἋ0 ἰῃ βίγιοίαγα ροϑι(! [5880] ἔπγΓΪ5 Παΐα5 ᾿ρ᾽ 465 ΘΟΓΈΠΙ, 
4αοηθο ᾿η0 ΘΟΙΟΓΘ διηΐ ἴδοι! οἵ βρ] θη 141 ΠΟ Π]Π15 4πᾶπ| Ηἰ ἰΔρ1465, 
41 δϑδοθπάθγαης 6 ριοίαπάο ὁ ΕΓ ΑἸχῚ Π}1Π}1: 4 Θἢ ΔΤ ΠΠΙν Γᾶ 8. Δί! 0Π65, 
{πᾶρ 5110 Θά6 10 Θγδηΐ, ἕαπὶ ἃ ἰ55θηΐ, ΟΓΘαΙἀθυιη ἴῃ πομιθη ΠΠῚ Ὠοὶ ; 
ΔΟΘΟρΡίο 16. Θἰτι5. 515}}}0 πη} ΟΙΠΠ65 ΡΓΙάἀΘῊ 18}, ἸΠῈΠΊ 416 56 η511η) Γ666- 
ΡοΓαηΐ ; οἱ [πηὰ] [465 δου ἀΐᾳιθ οδνἰἃ5. δγὰΐ, βρι"{π54π6 ΥὙἹΓΡΊΠΠῚ 
ΠΑΡΆ ΟἿ ΘΙ115 ΠΟΙΙΠ6 Πα  Ὀδηΐαν; ἰἀθοςια οἱ βἰγιοίασα ἰαγγὶ5 αἱ 50] 
ἶπ ἅπῸ ΘΟ]ΟΓΘ οί. Ροβίψιδπι διιίθιηἷ ΟΠ ΠΘΓΙΠΐ ἴῃ ΠΠΠΠῚ, οἵ ὈΠῸΠῚ 

ΘΟΡΡῸ5. 6536. ΟΟΘρΙΐ, 4ΦυϊἀλΠ Οχ οἷβ βϑιηθί [0805 πΔΟ Ϊγογαηΐ., οἵ ΘΧραΪβὶ 
Βαη 46 ΦΘΠΘΓΘ ᾿Π5ΓΟΓΙῚ ; οἱ [ΘΓ ἴδοι! ϑπηΐ τη]. ἀθίθυιοσοσ, {πὶ 
ἀηΐθ [ὈσΓδηΐ. 

(8) ΧΥΠΠ. Εἰ ἀἰχὶ οἱ: ἀοιηϊπθ, {πᾶγ8 ἀδίθυιουθα ἴδοι σαηΐ, «αἰ 
σορπονογαηΐ ἤοαμιΐ Εξ αἰΐ ΤΠ]: 15. 4] ΠΟ ΘΟρποΥ Πθιιπη, 51 Πα ΟΡ 
νιν, τηδηοΐ οἱ πρααιἰἃ6 βᾶθ ΡΟΘηἃ. Αἱ 15. 4πὶ οορσπονιξ θη), ἰδ 
Π0η ἀθθδί ἄρϑῦο πραυιίοι, 564 οηιμ αἴθ η) ΘΧΘΓΟΘ 6. δὴ ἸσΊυΓ 116, 4] ΒΟΠ]- 
ἰαΐθιη 564 πὶ ἰθροῖ, πρααιίον [6 οοΡζ, ΠῸΠ ᾿ρ56. {ΠῚ τηᾶρὶβ ν᾽ ἀθ 1} Π6- 
4α  οΥὐ ἄσθγο, {πᾶ {Π|6, αὶ ἱρπογοί ἤθιμὴ ὁ [ἀΘοαπ6 11}, 41 ποθὴ ὁΟσπο- 
νοραπί Π θυ, οἱ ποααϊον ἀσαηΐ, τηοΥΪ δηΐ ἀθβίϊηδί!. (αἱ ἁαΐθ πὶ ΘΟρη0- 
γογιηΐ ἤθαμπη, οἱ Οροὰ οἰ δἵ τ] γΆθ} Πα νιἀθραηΐ, οἱ πθααϊον νἱναηΐ, 
ἀπρ] τοιοῦ. ραῃίθηίαν, οἵ ᾿ῃ Δθίθγ 1 Π] ΙΠΟΙΘηαΓ, 5160 ἰρσιαν. ΡαΓΙ Π οδίαΓ 
ΘΟΟΙοϑἃ 61, Οποιηοάο νἱαϊβίϊ ἰαρί 65. δἰθοίοβ ἰγδά [05 ΒΡΙΓΠθτ15. ΡΘΓηΪ- 
1[10518, δ ἰρϑὶ δηΐπῃ Δ οἰ θη ; ΘΟΓΠῚ διιΐθιῃ, 4] ρα ΡΠ ας] ΡΘΙΙΔηΒΘΓΙΗΐ, 
ΘΥΙΓ ἀμ ΟΟΡΡα5, 4αοιηθο οἱ (ὈΓΡῚ5 114 ἰδοία δῇ οχ πὸ ἰαρίάθ, ρο- 
βίθδ 8) ΡΠ οί 65: 8510 οὐ. δοῦϊοϑία. ἢθὶ, οὰπὶ ρυΓΙΠοδία [ἘΘΥ]ΐ, 
Δ ΘΟ ΘΧ ἃ Π18}15. δίᾳι ἤΠοίϊ5 οἵ τηᾶ]6 Οριηδηί 5 ἀαθ 1 5416: οἵ 481- 
ΘΌΠ4Π6 ΠΘ(αΪΘΙ σΘβϑουπηΐ, οἱ ᾿ρϑὶ νᾶγ 5 σΘΠΘΓΙ 15. ΘΟ ηαγ, Εἰ οτ 

(αρ. ΧΥΠΙΠ. 1) Θμοριαάηϊοάιην αῖ., υἱυμη! ἀπ ριϊοιι5 ριμνίθη} οἱ μὲ πον θη-- 
αἰοὶ ἀοηιΐηθ ἤθη ἰ6Ρ. (1) ἴηι Θυο. 

2) [ἡ γαῖ. ογαΐ ἐμ. 8) 46 πῶ86 γαί. 
8) διηι γαί. 9) αἴφιιο ριμἱΠουίωπι Ἰώ θαην [μην 

μέ ογοάοίμ" Υαΐ. 
10) οἱ 580οἰοε [15 Υαΐ., Ἰάθιη 465861) μη) 

Ρ. 86 φθϑϑ8θγ μι, αὐ. 

4) ΑΙ [ὶς φιΐΐάοηι Ναΐϊ. ἘοΡίαβ56. 16- 
σοηάτπι Αΐ ἐς (οἷν, Ῥ4].), οαπὶ φιάθην ΟΧ 
δηΐθοθ θη! ρμουοάο ἢΐὸ πᾶ] τοροίδίγ, 
Μοχ αδϑίτηθ18 ΟἸΔἾη.0 ἰΓΠ5Ρ ΟὨΪΐα1 ἴῃ Υδί. ὕαρ. ΧΥ͂ΙΙ. 1) νανία μαϑοϑαη ΡαΙ. 

5) ἐείε γαϊ,, ἀθίη βοφιὶ ἀθυοαΐ ποι Ῥδα]1]Ὸ Δ|1|6 Ἰηΐγδ. 
86 γγαθίογαί, ταοχ ἀοἰϊηφιῖ Ὁ. ἀἀοἰϊηί. 

0) φιυΐάοην οτ. Ὑαΐ. Ὁ 
1) Ας δαῖ., ἀοῖπάθ ηνγαοιία οἱ ορθῦα 

ΠΡ. πιϊγαθίμα οροῦα, Ροβηοάο 8ὲ᾽ ποαιῖίθον 

2) υαγῖϊ ῬΑ]. 
9) αμΐ Ναὶ. 
(ἂρ. ΧΥ͂ΠΙ, 1) πιαρὶς υἱάοὀίι" ρμοΐιι8 

ῃθοηιίον Ῥαᾳϊ. 

ὩΣ ἮΝ ΟΣ» ἐ ὉΠ - 
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ΘΘΠΘΓ 115, ΟΡ ἀπ ΘΟΓΡΙΙΒ. Θ᾽π5, ὉΠῚ15. 1Π(6]]Θοἴτ5., ὈΠῚῚ5 56 Π5115, ἘΠ8ἃ 

ἢ 65 δδἀθιη 48 οαγίὰ5; οἱ ἰσπο ΕἼΠΠ5. οὶ ᾿δοία θεν ἰηΐ6Ρ 1105, οἵ Γθ- 
οἰρίοι νοϊαπίαίθ. ραγὰ ροραϊαπι βααπ. “ἢ Εἰ ἀϊχὶ : ,(ἀοπιίπο,᾿ ἢ Ἰηὰσηϊῆσα οἱ 
ΠοηΟΡΙ οΘ. 56. Παθθηΐ οὐποία. Ναηο. τη1Ππἰ ἀθιποηϑίγα οἰϊθοίιιπη οἱ υἱπὶ 
απ αϑοι 546. τη η{5, αὐ ΟΠ ἀηϊιηὰ ἴῃ Ποιηΐπο ἢ ἀ θη 5) δ {15 ἢ 5 
Ποπογθί τηᾶσππὶ ἃ0 ΠΪΡΆΒ1]6 οἱ βαποίΐαπι ΠΟΠΊΘη οἷαβ. . Αὐάὶ,, ἱπααίζ, 
γαγ  οἰαΐθμὅ ΠΟΓαπὶ Ἰηοῃ πὶ, ἰἃἀ οί, ἀποάθοϊμη σϑηςαμη. ἡ 

(Α) ΧΙΧ. ,«Πο΄ ρυίπηο τποηΐα πἶστο 4πὶ ογθάϊἀογαπί, ἰγαηϑίιισαθ βαπΐ, 

δὺ πρίαπάα ἴῃ Ποιηίπιιη ἰοαιθη65, οἱ ργοάϊογο5. βουνοσα Πεἰ.7 {ΠΠ᾿|5 
ΡΓΟΡΟϑΙὰ ΠΙΟΡ5. Θϑΐ, ΡΟ Θὰ ΠΟ 65΄:; ΙἀΘΟ0 6116 ΠΙΡΡῚ δυηΐ, 4] ἃ ΘΘΠῚ5 
ΘΟ 5ΟοΙθβίπμι οϑί. 6 βοοιπμάο γθΓῸ τηοηΐθ σἰαθγοβοῦ Ποῖϊ βαηΐ, ααὶ 
ὁγθἀϊἀογαηΐ, οἱ ἀοοίογθϑ βηι ποαιυ 6: οἱ ἢΪ ΡΓΟΧΙΙΩΪ 51Πΐ| ΒῈ ΡΟ ΓΙ ΟΡ θ 5, 
ΠῸμ Παροηΐος. πίον 586. ἔγποίαιη δθααϊαἰϊ5. ϑδίοαϊ ΘηΪπΠ)] ΠΠΟΠ5" ΘΟΓΕΠῚ 
βίου" Π15. 6517 ἃ 5πθ [γποία, ἰἰὰ οἱ παϊαβιηοϊ ΠΟιμΐΠ6 5 μα θθηΐ ααϊάθιη πο- 
1η6η, ἴθ νθῦοὸ ἰπ8η65 δπηΐ, Π66π6 Θϑὲ ἴῃ 65. ΠΠπ|5 [γιοἴπ5. νον αί5. Ηἰ5 
ἰἀιηθῃ ἀαΐα οϑὲ ροθηϊξοηςία., 51 οἰΐο θᾶπι βθαιπηΐαγ; 81π δαίθηι ἰαγι αηΐ " 
Θγαηΐ οἵ ἰρβὶ που 5. ΡΓΙΟΓαΠῚ ΟΟηβοΓίΘ5. “ ὠΘπᾶγο,( Ἰηααδμη, ἀοιηΐηθ, ἰἰϑὴ 
ἀ(αϊάθιη δάϊία5 οϑὲ δ ροθηϊθης ἅτ, ὈΓΙΟΓΙθι15. Ὑ6ΓῸ ΠΟῚ 6ϑί ὁ Ρᾷθηθ θη 
δοΡαπι οαθηι βιηΐ δι πηΐπϑα ).ς ῷᾷ1460.,΄ ἰηαπ|1, , 65ὲ ΠΙΒ. Ρ6Γ ΡοΘμΙ6}- 

(αὐ τ σγθβϑιι5. δά νἱΐαιη, 4αϊὰ ὨΪΠ1} ἴθ ΠΟΙ Π ἢ} βιιαι ΙΟΟα  σαηΐ Π6- 
[πάη], ΠΘΩᾺΘ ΡΓΟΘΙΟΓῈ5. Βουνόση Π 61 ἰπϑγαηΐ: 56 ΡῸΓ 4αδηάαμη Πιἃ- 
θη οαρίἀϊαΐθηη. [6 6]]6γαηΐ Ποιμΐπ65, ἀποθηΐθ5 605 βϑοππέσπι εὐρἀϊ- 
ἰαΐθ5. ρΡϑοοδηίπμπῃ: ἰἄ6ο ἀὰθαηΐ αυδηκ(ἃπι) 1115 ΓΘῚ ΡΟΘΏΔΠ; 564 ἰληηθη [5 
ΡΓΟρΡοβίία αϑδί ροθηϊθηῖία,.Ὁ ααϊὰ Ὡ1}}} ἴῃ Βοιηϊπιπη 5αππὶ ἀϊχθγαπὶ Π6- 
[ἀπά αχη.ἡ 

(Α) ΧΧ. ,ϑ06. (θεῖο νθροὸ πηοηΐθ, 4 βρίπᾶ5 δἱ {γθα]ο5. ΠΡ ρδΐ, 
ἴα!6 5 βυηΐ, 41 ογθάϊθγαηΐ, αἰν!65 4αϊἀδη), αἰ ἀπ ἃπίθηι Ρ ἢ ΠΡ Π}15. Ο}- 
βίσίοἰἱ ποσοις ὖ {Ἰθ.}} δηπη αϊν 86. 5αηΐ, βρίπδθ νθγο,ἤ 4αἰ τη} 15. ΟὈΪ- 
σα{1 δὰηΐ ποσοί5. ΗΙ οὐσο, ἢ 4πὶ ρ]Ρ πα ΟΠ ρα σαπὲ πδροί 5. νᾶ 5- 
46 ΓΘΡ5, Ποη δάϊπμσιηϊ 858. 50 γν}15 οὶ, 564 ἀθογγαηΐ, ἃ0 ἢ πθρο- 
115 Τονοοδί!, ἃ 4Ὰ}}015. ΠΟ οδηαγ. Εἰαη οἱ ἢϊ, 4αὶ ἀϊνι(65. βαπί, ἰρϑὶ 
ΑἸ ΠΟΠ]6 5 56. δά οΟπνθγβα 0 Π6 ΠῚ ΘΟ Ποὶ ργάθθοηΐ, πιθίπθηϊθα Π6 
4αϊᾷ ρμοβοαίαν ἃ {ΠΠ|5: Εἰ ογσὸ αἰ [Ποῖ }]8 ἰπ σϑσπαπὶ Ποὶ ἰπίγαθαπί. δ οαΐ 
Θηΐ Θχοδ]οθαίἰ5 ρϑά θι5, Αἰ ΓΠ ΟἾΠ6. ἴῃ {ὙΠ} 115. Δι] α] αν, 5ἰς. οἵ αἰ αβῃιοάὶ 

ΘΟἢδΟοΙΘδηΐ. 11) οἱ ογὶί αὶ... σοὺ. τὐϑην 5] η 46 
ΟἸΏΪ550. --- ΗδΙΠΊὰ5. 46 πηϊΐαίθ. Θοο! 65186. 
Ροϑί ρυγ ποδί! οΠπὶ οδἷπιβ, ἰοααϊαν. Η. --- 
αἰτιδυρεα. ο.8. 9. 15; Θὴρ. ῬΙ οο τ ο. 8. 

12) υοἰἱιμνίαΐοην μι απ ροριὶο 5ιιο αΐ. 
15) ἀοηιυῖηνο ὀχ] θοῦ. Ροβί ἤθη ον ῇοθ 

ἴῃ Υαίΐ. 
14) βάοη5 ἴηι ἀοἩιῖηο (ΓΒ. Ὑαΐ., γοοο, 

οἱ βαηοίνηη ΟΥἸ [6 Π5. 
15) υογἱαίοηι γαῖ. (οἱ. ὁ. ΕΔ}. 5. 
(ᾶρ. ΧΙΧ. 1).}ὲ Ὁ. γαΐ., [π΄ 6ΧΠ. 

οἱ. Εχ Οοάά. διποίουαΐθ βιιβίμ! } ἰὨΓ6Γ- 
ΡΌΠΟΙΟΠΘΠῚ, 64πὰ6 ναϊρο ΡΟὨΪαΙ Ροϑβί 
Ἠϊο᾽Ο, ὯΘ βΒΘΡΑΓΘηΙ 4τιὰἃ8 56ηϑιι ἃΓΟΐΘ 

Ι͂ἀθτὴ [δοϊθηἀαπη ογαΐ ἴῃ 586- 
{αΘηᾺ1θ115,  ὶ δοίου (6. 51 6}}15. τη οηι- 
θι15 ἀἰββθυῖ. 

2) αο ποίαπήα ἴη ἀοηιῖηο ἰοᾳιιοηΐο5 οἱ 
(γα ιίογ 5 βδογυογιήη ἀοὶ γαῖ, Εἶν. 51. 8, 0. 

3) λὶβ γαῖ. 
4) δὲ 29 νρῦοὸ ηϊοηίο βοαϑίοϑδο Ὑαὶῖ., 

αὶ ΓΙ ΦαΪ 4 οαι6 πηοηϊίπ παμηθυΐ, βοχίο 
ΘΧοθρίο, 516 η15. ΔΙΆΡΙοἷΒ ἀδηποίδηϊ" ἴῃ 
ἰοΧχί., ΟἸΏΠΘ65. ΤΟΠΊΔΗΪΒ ᾿ἰ5 08 ΤᾺ ΓΒ δά 
ΟΓΔΠΊ. 

5) διθι ἀοοίογος ἴην. Ὑαί. 
0) ηἠϊοῆς ἀ65. ἴῃ ΥὙαί. 
1) ἐξὲ οηι. γαΐ. 
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ΘΟΟΙοϑῖα δὶ ἀπι1πὶ ΟΟΥΡῚ5. οἱ ὉΠῚῚΣ 56η5115, ὑπἃ Πάίθα οἱ τηπὰἃ οδΡιίδϑ5. 
Εἰ ππὸ ἢΠΠ5. Π οὶ ᾿δοίδθιίαν ᾿ἴῃ 11, οἱ ρϑγοιρι οί νο]ιυρίαίο πη ὃχ γθοθρίο 
ΡΌΓΟ ΡΟΡαΪΟ 510. δίαρῃβ, ἱπάιιᾶμη, ἀοιηϊηθ, οἱ ποπθϑίθ οαηοία 586 ᾿Δθθηΐ. 
Ναηο τϊπἰ ἀθηηοηδίγα, ἀοηηΐηθ, οἱ ὉΠΙΙΒΟΪ5 46 ΡοΘηΙ Θηςἃπ οἱ ἃοία5, 
αἰ οἸμηΐβ ἃηίμηἃ ϑρογᾶη5 Πάθηβαιο ἴῃ Ποαμη διά ιἰϊ5 ἢἰ8 πηϊγοίαν. οἱ 
ΒΟΠΟΓΘΙῚ οἱ ο]ογίπ 14} Πηᾶσηᾶιη οἱ δΔαπ} ΓΔΒ], 5064. οἱ ΠΟΙΏΘη 6ἰ15 
σ]οσιοϑαη. Αἰἀϊ πη ΘΓρῸ οἱ νδγιθίαϊ θη. πηοηπ1πΔ ΠΟΡΠπῚ οἱ ἀιιοάθοϊμη 
σΘΏ 1}. 

(8) ΧΙΧ, 6. Ῥγΐπη0 ᾿ποηΐθ πΙριὸ απ ογΘα! ἀδγαμΐ, [4165 δαηΐ ἰγδη8- 
ἴυραθ, Ὀ]ΔΒΡΠ θη οἱ ργοάϊίογος βθγν οι ἢθὶ. ἰρ5ὶβ πο ροθηϊίθηίίἃ, 
Βθὰ ΠΠΟΓΚ οϑί; Ιἀθοααθ οἱ πίρρὶ διηΐ, (ἃ ΘσΘΉΙ5 ΘΟΙΙΠ 806] 6βίπιὶ αϑί. 
6 βϑοιηάο νθ1Ὸ πιοπίθ ἃγίἀοὐ (8165 βηΐ, 41] ογθάϊάογαηι Ποίϊ, ἀσοίογαα 
ὨΘαυ 46. Εἰ ῬΓΙΟΡΙ]τ15. 51Π}}185 δπηΐ, ΠΟῚ ΔΘ ηΐ6 5. ἴῃ 586. ἔγαοίιπη 6 4α]- 
(115: οἱ βιοαΐ ΠΠΟΠ5 ΘΟΡΙΙῚ 506 1115 οἱ βδίηα γαοία οϑὶ, τὰ οἱ Παϊαβηιοάὶ 
ΠοΙμΐΠ65 πᾶ 6 ηΐ 4α 46} ΠΟΠ6, 6 νΘΓῸ ἰῃᾶπο8 ϑιηΐ, Π646. ὑ}Ππ8 ἴῃ 115 
[γαοίιι5. νοῦ [115 δ. [5115 δῦσὸο ἀδίᾳ βϑί ροβθῃϊ θη α," οἱ οἰΐο ϑᾶϊῃ [πογὶηΐ 
5601; 51 διΐθῃυ ἰἀΓ ἀἀνθυηΐ, οἴη 1{Π|15 ΘΓ ΠηΪ5. ΘΥΙΓ ΤΠΏΟΓ5. Θοῦη. Εἰ αἰχὶ 
οἷ: ἀοιηΐπθ, ἀγα ἰϑίῖι5 ααϊάθιη ἀαἰὰ δϑί ροθηϊίθηςα,᾽ ῥγοΎ θτι5. δα ΐθιη 
ΠΟΙ δϑἰ ἀαίαΐ Ῥᾶθηθ θῃΪη), (ἰἸΏ1Π6, 51Π|1|165 δαηΐ δοίιβ. θοῦ. [ἀ60, 
᾿η48{, 15015 ρΟΘηΙ θη ἃ Ροϑιία Θ5΄, 418 Π1}}}} ποίη] ᾿πῃ ΠΟΠΊΪ ΠῚ 5.111 
Ιοθας βαηΐ, πΘ 46. ῬΓΟάΙΟΓ65. ΒοΡν ρα )6ὶ [ΘΓ 1, 564 ΡΓΟρΡίο 4αδηάδιη 
ΔΟΟΙρΙΘμἀϊ οαρία αίθιη [6[6] γα ἢοιηη65 ἀοοθηἦο κϑοσημάμπι) εἰΘϑι ἀο γᾶ 
5᾽ σοι ΡΘΟσΔη απ), 4] οἱ ἀαθ πὶ 615 ΓΘῚ ροθηᾶη). [(60 ἰδ5(ἰ5 ροϑ ἃ 
δϑὲ ροθηϊθηϊἃ 60, ἀποά πο Ππογιηΐ ἀδἰγδοίουθα ΠΟ ηΪ, πο απ6 ρΓΟάϊ- 
ἴΟΓ65. ΒΘΓΥΟΙΙΙΠῚ ΘΙ. 

(ᾳμ) ΧΧ. 6 ἰθγίίο νθῦοὸ τῃηοηΐθ, (αἱ {γι θυ]οϑ᾽ βρίπαβααθ Παβθοθαΐ, 
111 δαμῖ, 4ὰ1 Ἰοσυρίοἴο5. ογοα!ἀοριηῖ. Εἰ φαϊάδη)] ΘΟΓΙΠῚ Ρ] ΓΙ 15 ΠΘΡΌΓ5 
56. ΟΡ] ρανογηΐ : {ὙΠ }} ΘηΪΠ] ΠΟΠΪΠ65 ἰΟΟιρ]οίο5 βαηΐ, βρίηδ86 διΐθιη 

111, Φαϊ τη} {15 ΠΡΟ 5. ϑαπΐ ΟὈ]Πρσαΐ. ΗΙ οὐρο, 4ὶ Ρ]ᾺΡΙΠῚ5 νΡ 5416 
ΓΘΡῸ5. ΠΏΡΙΙΟἾ ϑηΐ, ΠῸΠ 56 διϊπιησαηΐ Π6Ὶ 5ΘΡΝῚ5, 564. ἀνοσδη [1 ἴῃ ἢἰ5 
ὨΘΘΟΙ 15, ἃ 4αθιι5 5 Ὀσδη αγ. ΠΟσῸΡΙοἴθ5. δυΐθη ἀπ] δηΐ, οἱ π6 ἃ] 1- 
4υ14 ροβοδηίαν, ἢ δὰ σοηνθιβαίίο 6 ΠῚ 8ΘΓΥΟΤΙΏ Ποὶ πηρίππιηΐ Δοοθάογ : 
ἰρϑὶ θηΐπι αἰ 116 ἴῃ γορηθῃ Π6ὶ ἰη γα θαηΐ. ϑδίοαϊς δηϊπὶ ΘΌΡΟΓ {ΓἸ 105 
Θχοδι οἰαίτι5 αἰ 0116 ἀπ θυ αἱ, 516 οἱ μα] 5 π10 41 ΟΠ Π6 5 Αἰ ΠΠ 6116 114 Δι Βα] Δηΐ, 

8) ἑαγάαπίι γαΐ., ἀδίη δὲ ῥ. ἐρϑῖ. 4) οἱ ἐρϑὶ αἰδοῖ! ». ἐρεὶ ἀϊ[βοϊϊος 
9) Πὲς Υαῖ. γαί., «τ ᾿ἰογὰπὶ ἱπνογίϊ ἀδθὲ 56) νογηη, 
10) αὐηνΐδ5α ιν ἴην, Ὑαί. ἀοίηάθ η6 αἰϊφιΐα Ῥ. π6 φιιϊα. 
11) ροηοηίϊο Υαί. 5) ΠῚ δα Οἶν Μαΐπ 19.).28. 24. 
12) μαυθοπάϊ 465. ἴῃ αΐί., 41 ἀδίη 6) δίοιέ θηΐην ροαϊθιι5 οαοαϊοοαίὶς γαὶϊ., 

6χἢ, ἀοδίἀογία Ρ. οιριαϊίαί 5. 4] ὁπ. οἐ δηΐθ εἰ ϑηιοαΐ, θχο πα 48 
15) 564 ἰογηιθηΐ ἠϊΐδ ργοροϑίία ροη- Ῥαποίϊ5. ΘῈ ΡΡΟ 5115. απιϑιίαγδ ἃπίθ ἐμίγαγο. 

ἰοηίϊα 68, δαί. 
(ᾶρ. ΧΧ. 1) αἴνίίο5 χιΐάθηι χινὶ ρῖιι-- 2) οἱ Ραὶ]. 

γἱηνὶ5 οὐδίγιοίὶ δι! πθροίϊς γαῖ. δρ. ΧΙΧ, 1) αγίάιηη ΡαὶΙ. 
2) αὐΐοην αί. Οἷτ, Ναί. 183, 22. 2) ροηϊίοηίϊαηι Ῥαὶ. 
8) τὍηΊὸῦὸ αΐ.. δὶ ἰγΓδηϑροηϊία ἀδὶ 8) ροποηίϊαηι ῬΑ]. 

δθγυῖδ, ΤῊΩΟΧ τυοὐσαϊὲ Ρς. τουοραίϊ. Εν, ΥἹΒ. (αρ. ΧΧ. 1) δι 8 Ῥαᾳ]. 
ὃ, Ὁ... Βιπ 8: 8. 9: 2) ροϑβοαίι Ῥᾷ]. Ῥοβίθα ηιθίμθηί. 
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ποιηΐηθ5 αἰ ΠοἾ}6. δ ἴῃ τοσπιῃ Π6ὶ ἰηΐ ᾶγθ, 64 οἱ αἰβῦ ομηηίθιι5 ἀδίαν 
δ ροθῃὶ θη [Π| ΓΘΘΊΈ55115, 81 ἀμ 6  Οἰἕο τοάϊθγιηΐ δὰ 1ΠΠ|8π|: τ, φαϊαῦ ῥγῖο- 
ΓΙΡ5. ἀ16}}}8 οοϑϑᾶνουηΐ ἃ) ΟΡΘΡΘ, ΓΘρΟοίΟ ΘΙ ρΟΓα ἃ] 44 θοηὶ ἤπηὸ 
[ΔΘ ΡῈ. μοϑβϑἰπί. Αοία ἰσιϊαν ρΡοθμημ θη, 5ἱ ΓΘ οουῖηΐ ΟροΡὰ Ομ! α[15, νἱνθηΐ; 
5π΄ ἃΠΐ6 1 ἴῃ άπ 5515. 51:15 ρΘΥΙΠΔηβϑγίηΐ, γα ἀθηΐι τη] 1 ΎΊ θι15. 115, 486 
οἰ58. Δα ΓΘ ηΐ υἱίαχη. ἡ 

(Α) ΧΧΙ. ,δ6 4ααγίο νϑγοὸ τηοηίθ, Πα] 6 ηΐ6 ΒΡ] Γᾶ πὶ ΠΥ θᾶπι, Οαἰιϑ᾽ 

ΒΙΡΘΟΙΙΟΓ ΡᾶΓ5. ΥἹΡΙἀἰς αγὰϊ, ἰρβθὰθ νογῸ γαδίοθβ γι ἄὰθ ϑγὰηὶ,ἤ «πδράδῃι 
ΘΕ] Π| ἃ 50115 ΓᾺΟΓῈ ἰδοίᾶθ ἃΓΘβο  ἁηΐ, ἢ αἰ πβιηο αἱ σιηΐ 4υϊάδηη ἀα011, 4] 
ὁγθάϊἀθγαηΐ, οἱ φυϊάαπιὅ 4111, ἴῃ 1115 Βοιμΐππιη], ΠῸΠ ἴῃ ΟΟΡ 46. [δ Ρθηΐθ8. 
Ιἄθοψφιθ ἁγἀὰθ βιιηΐ, οἱ μα] [ππηάἀαπιθηϊιηἧ Παρθηΐθ5. ΠΘΓθἂ6 ΘΟΓΆΠΙ: 
γΘΡθ15. ΘΠΪΠ ἰδηϊημηθ 0 νἱναηΐ, ΟροΓὰ ὙΘΓῸ ΘΟΓΙ ΙΠΟΡἃ 5ππΐ, Ηἰ 
ΘΡΡῸ 60 πιογίαϊ βυπί π60 Υἱνὶ, οἱ ἀμ} 5: Π} 16 βαηϊ. [ρ58ἱ δπιη ἀμ] 
Π60 νἱρ 65 δαπὶ 646 ἅγιάϊ; ἃ 65ἴ, Ὡ66 νἱνὶ Π60 ΙηοΓ{π|. διοθ! ΘΗΪΠῚ 
ΘΡθᾶΘ. ΘΟΡΙΠῚ 5016 Υἰ80 ΔΡΙΘΓαηΐ ; [ἰὰ οἱ ἀπ} 11, βίσθη} αὐ διάϊογηΐ ρ6.- 
ΒΘοα Οηθ πηι, ἱποοιηιηοα  ππρίποπίθβ, γοάϊθγιηΐ δὰ βμηα!δογα, οἵ ΓΌΓΒΕ5 

ΒΟΥΨΙΘΓηΐ 65, οἱ Θυαθυογαηΐ ΠοΠΪηἰ 581 ἴογγα ΠΟΙηΘη. Ππαιβ 0 1 ΘΓΘῸ 
ΠΟΙΠΏΪΠ65 Π6Ὸ Υἱνί π60 ΠΠ0Γὰ] 5ιηΐ; 564 οἵ ΠῚ ρΡοβϑιηΐ Ὑἱν ΓΘ, 851 οἷΐο 

Θϑογίηΐ ρΟΘἢ ΘΕ Π ; 51Π ΤΉ] Π115, ἰδπη ἱρά 11 δαηΐ πμ]Π 16 ΓΠ 15. 1Π|5,7 4πᾶ8 
δαΐογθηΐ υἱδπη ΘΟΓΊΠΗ.ἡ 

(Α) ΧΧΠ. ,0)6. «υἱπΐο γ6γῸ τη0ηΐθ ἄβρθῦο οἱ υἱγιἀθ5. θυ 5. Πα θη 6 
᾿Πϑ0 41 σαπί, 4αὶ ογοάϊἀθγιιηΐ, πᾳ 6165 χαίρῃ, 564 ἀπ Πο1}|6 ογοάθηΐθ5, 
οἱ διιίδοθβ, ἃ 510] ρ]δοθηΐδ 5, νο]θηΐθβ νιἀθγὶ οαπ οἷὰ 56 1Γ6, ΠῚ ΠΠ]Π4 6. ΟΙΏΠΙΠΟ 
Βοθηῖθ5.ἷ Ριορίθ. Πᾶπο ἰσιαγ. ἃ δοία πη 56 Π518 ἀϊβοθβϑιί. ἃ} 15, οἱ 
ἰπίγανὶ ἴῃ 605 ἰθιηδγαγία ἃιγοσδηίία.ἤ ΘῈ] Π|65 ἃπίθη 586. σϑγιηΐ, οἱ 
γΘ]α1 1 ργιιἀθηΐοβ ; οἵ οὐ 51πΐ 510}. οαρίππΐς ἀοοίογοβ νἱάθρὶ. ΡΧΟΡίου 
δῆς 5] {Π{|ᾶτ, ἄτι 56. τηΔρη Πα ηΐ, ΤΔ]}11 ΘΟΥΙΙΠῚ ΘΧΙ ΠΔη 11 5απηῖ. Δασππιι 
οῃἰμ ἢ ἀδοπηοπίαμ οϑί δἀδοῖὰ οἱ σοηβά θη ἰπλη]8. Εχ Π5. ρίαν τηθὶ 
φἰδοί σαμί. ΑΙ ἀαΐθμη ΘΉ]0 ΘΙΓΟΓΘ 500 ΡοΟΘηΠ Θηἰ ἢ δρογιηΐ, οἱ 58}- 
ἀϊάθγαηΐ 56 Παθθη(θτ15. βθηβιη. ϑδ6ά οἱ οαρίθυ 5 ΠΟΓΠῚ 511 1{Π|}|15 ΡΓῸ- 
Ροβὶία δϑί ροθῃϊθηίία ; ἤΘ416 ΘηΪπὶ πη] ἰπϑυπηΐ, 56 ἰηϑριθπίθ5΄ ροίίι5 
οἱ βίαι, ΗἸἢ ογσο, 5ἱ δϑϑυϊηΐ ροθηϊ θη! ), νἱνθηΐ Π 680; 51π τηΐπ5, ΠΔΡὶ- 
ἰδθαης οαπὶ τ] 16 1 }}15. 1{Π|5, 486. ΠΘΠ΄]ΕΠ 5 5185. Θχθγοθθαηΐ ἴῃ 615. 

(Α) ΧΧΙΠ. ,ἃ)6. βοχίο νϑῦοὸ πιοηΐθ, πᾶθθηΐθ βοβϑαγᾶθ ΠΊΔΙΟΤῸ5. οἵ 
ΤΠ ΠΟΓΡΘ5., ΠαΙΙΒΙηΟΔΙ δαηΐ, {αὶ ογοά!ἀογηῖ. Εἰ 1], ἴῃ. ΦΌΙθι15. 50 ΙΒΒΌΓδΘ 
ΪΠΟΓΘ5᾽ δγδηΐ, [ἰ δαηΐ, ἀαὶ ἰπίοῦ 88. Πᾶθθηΐ Πἰ65, οἵ Ῥγορίθι. {αθγο ἂς 
5185 ἴῃ ἢ ἰἁησιθηῖ ; 56 τημ{ἰ οχ [15 δρθυιηΐ ροθηἰ θη), ἰἀθιη αι 

1) ᾿ὶ5 γαί. 4) πα Γιπααηιοηία Υ αἰ... ΡῚ ὑ61}Ὸ Ρ. 
8) φιιοὰ γαΐ., πὰ οο5βαυεγίηΐ Ὁ. ὁ68- 

δανθγιιΐ , οχ δοάρθῃ οἱ ἔα}. 851. 58} Πηθμὴ 
Δάἀά αὶ πιο [ἀν θηΐθ Ρ Δ]. 

9) πόοη δαΐ.. ἰθίάορμη ἐγαδοηί 118 
ηυνϊονῖϑιι8. 

ᾶρ. ΧΧΙ. 1) φιανηι γαϊ. 
2) ογαπί δορθϑϑὶί οχ δ}. 5[. οἱ γαί., 

41 ἀδὶη δχἢ. φιδάαηι ὑθγ0 α 50ἰϊ5 οαἰονο. 
3) οἱ φιΐάαην 465. ἴῃ γαΐϊ, Π6 ᾿ἰ816Π) 

ἸΙοφαϊίαν 51π|. 8, 7. 

οπΐηι, σοηϊ ποίη 6. Ὁ6)0 Ροβί ορϑῦα ῬΓὰἃ6- 
(Θ} 5588. 

5) εἰ ἐρβὶ Ρ. Ἰρϑὶ οηΐην δαΐ., αὶ 60 
Ρ-. ποηιιο. 

0) ατπιαϊοηίο5 ρον δορί οη θην οἱ ἐμποοηι-- 
ποία Ῥ. βίμυμ μὲ αὐαϊογιι μον οι ἰοη ΘΉι, 
ἱποοηιηιοάα δαϊ., ἀοὶηάθ αὐ ξἰηιμίαογα γιν-- 
8.8 οἱ βογυϊογηΐ, ἴῃ ἢπα ποηιθη ΓὉΥΥῸ. 

1) ἰαηὶ οἵη. γαΐ. 
τ 8) ἐδ ποθὴ οϑί ἴῃ ΥὙαί. 
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υ! δά τορηὰμη Π6ὶ ρογνθηϊδηί. ϑοὰ ἰδηθη οἰϊδηη [15 ΟΠ θΙ5. ὙΘΙῸχ ΓΘ- 
ΘΓΘ5510 δ ρορθῃιθηςη] ροϑιία 65.) αἱ φαοὰ ῬΓΙΟΡΙ 8. θη ρογθι5. ΠῸΠ 
δι ηΐῖ ΟρΘΓαϊ], ΠΠΟ ΓΘΟΙΓΓαΗΐ ἀἶθ5 5105, οἱ Ορογᾶμη θοηδιὴ ἰδοϊδηί. [51] 
ΘὨΪΠ), 51] Θρϑυηΐ ροΘηἰ Θη πη, οἱ ἰδοῦ ΟΡΘΓαη Ὀομπίίαί15, νἱνθηΐ 60. 
δ᾽ δυΐθηη ΡΟΓΠΙΔηΒΟΡΙηΐ ἴῃ δοίαᾳ 510, ἰγᾶάάθηΐιγ πη] ΘΙ θ 5. 115, 4886 605 
δ τηογίοθπι ἀθφάιιοοηί. 

(8) ΧΧΙ. ἢ6 4υᾶγίο νθῦῸ πηοθηΐθ, {πὶ Πα δὲ Ρ] ΓΙ] 5 Π6Υ 95, ΦΕΔΓΊΙΗΙ 
ΒΡΟΙΙΟΓ Ρᾶγ5 διδί υἱγι 5, δὰ ᾿ἰρ885 Υ6γῸ Γδάίοθ5. ἁγιἀἄὰ, (υλθάδηη οἰϊδμη 
ἃ 5016 ἀΥΓΟΒοΘδηΐ, ἴα]65. δηΐ 41 ΓΘ! ἀθγαηΐ : οχ Φαϊθ5. ααϊάδμη ἀπ ὶ 

51Πηΐ, 411 ἴῃ 1} 115. ΠΟΙ πΠ], ΠῸΠ 'Π ῬΓΔΘΟΟΡ 5 ΡΘΡ γθηΐθβ. [ἀθ0486 

ἁγἀα ϑαηΐ ἰὰπἀδιηθηΐα ΘΟΡαΠῚ οἵ νἱπῇ ΠΟ ᾿ Δ) Θηἰ ἃ - γ θὰ δι 6 ΠΏ ΘΟΓΙΠῚ 
ἰδηϊαμηηοάο νἱναπηί, ΟΡΟΡὰ ὙΘΓῸ ΘΟΙΙΠῚ ΠΙΟΡ ἃ διηΐ. Ηἰ ΘΓρῸ πρὸ τηογίαί 
5 η Π6Ὸ νἱν, 51Π}}|6 5 4π0 σαπὶ ἀα}}115: ἀ}}}} ΘἢΪΠῚ π6ς νἱγι θα βαμΐ ἢ66 
ἉΡΙάϊ, Ιὰ οϑί πθ60 νἱνὶ π60 τηογία!]. διοαΐ |ὰἃ6 ΠΟΡθ86 5016 νί80 δχᾶ- 
γαθγαηΐ, τὰ οἵ ἀα}}1, οὐπ ΔΙ ΘΓ, ἸπΟΟμ 01 ΔΙ Γ{π14 τηθἰπθηΐ6 5 γοάθαῃηί 

ἃ 5ἰπηδογᾶ,, οἱ ΓΌΓΒΙ5. ΘΓ θΟβοθηΐ ΠΟΙ [ὉΓΓΘ Ποπιθπ, Ηϊ δΓρῸ πθὸ 
γὶνὶ π60 πιοῦίαϊ βιηΐ. ἮΙ 4ΖῸΟ4ι86. ροβϑαηΐ Ὑίνο ΓΘ, 5ἱ οἷο βσϑυὶηΐ ρ06- 
ῃἰ θη ἰ ἀπ; 51Π ὙΘΓῸ ἰδ [π᾿ ΔΑΠηΪ5515 515 ΡΘΓΙΠΔηΒΘΓΙηΐ,} ἰγαάἀθημ αν πλ}16- 
τίθυ5 1ΠΠ|5, φυδοὺ ἃαίθγαηΐ υἱΐδιη ᾿ΡΒΟΓΆΠΙ. 

(8) ΧΧΠ. 6 «αϊπίο γ6ΓῸ ᾿ποηΐθ ἄβρ6ΓῸ υἱγί ἀθϑ 46 που θὰ5 ΠαΡροηίεἶ 
παϊαδιηοάϊ 5ιηΐ, 4π| ογοάἀϊάδναηί, ἢ ἀ6165 φαϊάρθιη, σβοὰ αἰ Προ ]6 ἀϊβοθηίθα. 
Απάδορθβ ΘηΪ ΠῚ) δηΐ ἃὺ 5101 μ]δοθηΐθ5 ; υἱάθσὶ νοϊαηΐ οποία 560 1Γ6, Β1Π}]} 

Δαΐθ πὶ ΟἸΏΠΙΠΟ 5οϊπηΐ." ΡῬΓΟρίθΡ πᾶπο δγσο αἰ δοία πη ἰρβΟΓᾺΠῚ 56Π515 
ἀἰβοθϑϑιῦ 80 0515, οἵ 1ηΐγαν ἢ 605 [ηϑἱρίθηία ἰαίαα, ἰδιιάδηϊο5 βϑπηοὶ 
ρΡ505 νϑίαί ργιιάθηίθβ. Εἰ νοϊαπὶ οϑβϑοῦ πηᾶσίβινῖ, οὐπὶ 5ἰηΐ βία; οἱ 
ῬΓΟΡίαυ βία} {18 Π} 5181 ΤΏ] 5 ηΐ 6Χ 615 ΘΧΙΠΔηΪΙ, [ἃ 65 56 τηδρηϊοδηΐ: 
ΠΠΔΘΏΠΠῚ ΘηΪπ) αἰἀΘΙΘἢΪΠΠ 681 διιάδοια οἱ οοηΠ ἀθηϊα ἰπδη18. Εἰ τὶ 
6Χ οἷβ Δθίθοί βιιηΐ ; 4αϊάἀδιη 6 ΓῸ ἃσηϊίο ΘΓΓΟΓΘ 510 δϑθγαηϊἤ ροθηϊ θη [81], 
οἵ βιθιθοογαηΐ 586. Παρ θη 115 ργιιἀ θη. 864. οἱ οδρίουὶβ ΠΟΡΏ 511η|- 
ΠΠὰ5 ΡΓΟροϑιίαᾷ δϑί ροθῃι θη ; πΠ6 0 ΘΠΪΠῚ πιΔ]} ἐπογαηΐ, 564. βία! ροίίας 
οἱ ᾿1πϑὶρίθηΐθ5. ΗἜἔ ΘΓρῸ 581 δρϑυῦίηΐ ροβθῃηϊθηίίαπι, ροίθγαιί 60 νἱνϑγα. 
Ουοάδι ποθὴ δρογίπί ΡΟΘΗΙ θη τη, ΠΔΡΙθιπὶ οαπι τη] 6 ΓΙ 115. 115, (186 
πΘα.Ι Ιὰ ΘΧΘΡοΘηΐ ἰῃ 618. 

(8) ΧΧΠΠ. 6 8θχίο ὑυβϑῦὸ πιοῃίθ, «ιἱ πᾶρδί βοἰβϑιγὰβ Πηᾶρηδ5 οἵ 
ΡΌΒ.Π1ὰ5, θὲ 1Π 50 5ΒΌΓΙ5. ΠΟΡθᾶ5 ἃγἀδ5, Παϊιϑιηθάϊ δηΐ, «(αἱ ογραϊάδγαηΐ 
ΟΟηΐγᾶ 56 ΠαΡΘηίθ5, οἱ ἃ ἀθίγδοίοη 15 5185 ΠΡΟ ἀϊ βδαηΐ ἴῃ ἤάθ, 564 
ΡοΘηϊ θηἰλπι δρουηΐ. Εχ [115 τη}}{| [....] οἱ ὁαθίθγὶ ροθπιίθθαηΐ, 4 π40 

ὕαρ. ΧΧΠ. 1) νυοἱοηίος5 υϑηάογο᾽ οιμιοία ὅαρ. ΧΧΠΠ. 1) ΕἸ μὲ ἦπν φιιος δοὶ 5518 
δοϊάαρος (Δ4 ΟΥ̓Δ τηϑη. 8566. 50Υμ αη65) ηιαῖογ85 γαῖ. 
εἰν θηΐηι οἩληη0 8οίθηί65 γαΐ. 2) Πἱὶς Υαΐ.. ἴυπι ]ἀφοᾳμθ οδίογὶ [α- 

2) αϊδοοδδὶ αὐ οἷβ οἰ ἐπί αυϊί 1η,) 6185. οἷ Ὁ. Ἰαἀθηιᾳιιθ οαρίονὶ [αοίθηί, ἴῃ [π6 
ζαίμια ρτοδιμηιρίϊο γαῖ. ἴ (οτ. 8, 1. 2. τοοιτιηι. ΟἿν, ϑ1τῆ. 8, 17.; Υἱ5. ὃ, 0. 

9) δπῖηι τη. γα. Εἰίατη Ναηά. 2. νἱ (ἃ (δρ. ΧΧΙ. 1) φυΐα Ρ4]. Ταὰπι ργδοβίδί 
Πομηΐηππ ἀαθηϊοηῖα ΠΠΠΟῸΡ Δη 11, αὖ 4|185. απ γ θη. 

4) Ἰπϑὶρίθηίο5 τυο7Ὸ ἢ. 866 ἐπδὶριθη0 8 (ᾶρ. ΧΧΠ. 1) παϑοηίοηι ῬΑ]. 
γαί. 2) 5οἴομί Ῥα]. 

5) ἐϊὲ γαΐ,, 500 ἤηρηι δωοιοθηΐ Ῥ. 8) υοἱτηΐ 86 6886 Βα]. 
οπφογοοῦμηξ. 4) οφογίπί βαρτα τ ΡΔὶ. 
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οἀἁοίογι ἰδοιθηΐ Δ 115. πηδη {15 1615; Θχίσιιδθ. ΘΏΪΠ διπΐ [65 ΘΟΓΙΠῚ, δ 
[4616 δά ροθῃϊ θη) τϑουνγθηί. Αἰ ἢ, 4υἱ πιαίογοβ μὰ θηΐ, βΒίοαΐ 
Ιὰρ! 465 ρϑγίπᾶ086 5 δΡπηΐ, 51 Π}}{ 1 οἱ Οὐ ΒΔΓ 5ηΐ ΠΠΘΠΊΟΓΘ5,, [Γἃ- 
ΘΟ ἀἰᾶπ) ἰπίο 56 θχθγοθηίθβ. ἤϊὶθΡσΟ ἀΡΙΘΟΙΪ βαπΐ ἃ ἰπγΓὶ,ἦ οἱ ἃ βἰγαοίαγα 
Θἰπ5 ΓΘΡΡΟ ΔΙ ; ΠαΪαβηο ἀϊ ΘΓΘῸ ΠΟΠΉΠ65 ΑἰΠΠΠ 0116 νἱνθῖ. ἤθαβ οἱ Βοχηΐπιιβ 
ποϑίον, (αἱ ἀοπηϊπαίαγ᾽. ΟΠἸΠἰ 1) ΓΟΤΙἢ, οἱ ογθαίαγαθ 586 πηίνογβδθ Παβοὶ 
Ροί(θϑβίαίθμι, Οθηϑὰθ Π]ΘΏΠ 5586. ΠῸ. ὙΠ], κοὰ 40 1115, 4π| ρβοοδία βιὰ 
ΟΟΠΠ ΘηΐαΡ, [ἀ 0116 μἰαοαίαγ. Ἠυϊη0 γ6ΓῸ, οἰπὶ 511 ἰδησιίιι5, ΤΠΟΓίΔ]15, 
1 ΠΡ 15. οἱ ΓΘΡΙΘίιι5. ρΘοσδί15, ΠΟΠΙΪΠΙ ΡΘΙΒΘΥΘΡΆΠΙΘΙ ᾿Ρϑοί (πα, ἰΔη 8 Π| 
ΘΟΠΒΘΡΥΑΙΘ ΘΠ) ΡΟΒ51 ἃπΐ ρογάογθ. Εἔρο διυιΐθιη νῸ5 ΙΠΌ0Π60,7 ΠΕΠΗΙῈ5 
οἱ ργᾶθροβιίίαβ ροθηιθηΐθ, αἰ, Φαϊσαῃ 46 ΡΓΟρΟβιίαπη ἰα]6. Παἰναίϊ5, ἐ6- 
ΡΟΠδι5. ΠΠπ4, οἱ ἃ ροθηϊ θη πη ΓΘΟΌΡΓΔΓ5 : οἱ Βομηη5 πῃ] Θ ἀ6Ὀ1Ὲ ῥΓὶο- 
ΓΙ 5 ἀθ] οἴ 15. νϑβίγιβ, 81 ἃ0 Ποὺ ἀδθη!οη!0 νῸ5 ΡΠ Π ΟΑΥΘΡΙ 5; 51Π ΠΏ]Π115, 
αὐ πῃηοΓίθπι ἰγαάοημπὶ 1ΠΠ. ὃ 

(4) ΧΧΙΥ. (θὲ τῃοηΐθ ν6ΓῸ βϑρίϊπηο, ἴῃ 480 Υἱγ 465. οἱ ΠΠ]ᾶγθ5 δγδηΐ 
ΠοΡθα6, οἱ ἰοΐιβ τη0η5 ἴδγ 15 δγᾶΐ, ΟἸηΠΘ 16 σθηιβ5 ρθοπάσμη σΔΓρΡΘΌδηΐ 
Ραθυ πη οχ ΠΘΓΡῚ5. Π]ΟΠἰΙ5 δπβάθηι, οἵ 4πδηΐο τρᾶσὶβ ΠΟΡθὰ6 146 οδΥ- 
ΡΒΡαπίαγ, ἰᾶηίο ᾿Δϑίϊογο5. Γου ΡῈ θδηΐ,᾽ Παϊαβπιοάϊ σαπί, «υἱ ογθἀϊἀθγαηΐ, 
ΒΙ ΠΡ] 1065. οἱ θΟΠὶ 5ΘΠΠΡΘΡ, οἵ μ}}}|85 ΠαΡΘηΐ65. ἸΠΙΘΡ 56. Αἰβ5ΘΏΒΙ0Πη65; 566 
Ιαθίδηΐθ 5. 5ΘΙΏΡΘΡ 46 56 υνὶ5. Π 61, ᾿πα{1Ὶ ΘΡΙΓΓ (ΠῚ ὙἹ ΓΟ 1 ΠΡ, οἵ 5ΘΙΏΡΘΓΡ 
ἴῃ ΟΙΠΠ65 ΠΟΙΙΪΠ65" δὰ [οί ἀλη τη 56 "1 Οο ἰδ ρΓοΙρίϊ, οἱ (6 ᾿θοΥ θι5 
515. ΟΠ Οἴ5. ΠΟΙ ΠΙθ5. ἴαοι!α {ΡΠ Θ ἢ 6 5. 5176 ΠΗΡΓΙΌΡΘΓΙΟ οἱ ἀθΠ γί! 96. 
γι5ἃ ᾿σιανΡ. ΠΟΙΏΙΠ8 51ΠἸρ]1οἰϊαΐα οἵ ΟἸΏΗΙ ᾿ἸὨἴαη ἃ ΘΟΓΙΏ, δαχὶΐ 605 ἰὴ 
ΙΔ οΥ θιι5 ἢ τηδηπαπὶ ϑάγιη, οἱ ἀδαϊξ οἷβ ἴῃ ΟΠ ΟΡΘΓΟ σΓαίίδῃ!. Εδο 
ἀπΐθ Π) ΠΟΙΙΟΙ Υ08, ΡΓΔΘΟρΟΒΙα5. ΡΟΘΠ (ΘΠ 86. ΠΠἰΠ15, ἴῃ ΘΟ6η) ΡΓΟΡΟΒιΐο 
ῬΘΓΡΠΊΔΠΘΡΘ, (ἀΕΪΘΌΠ4.6. Θϑίϊβ Πα 5204], πΠ6. ΘΡδἀἸσθίαγ 5ΘΙΠΘ ΥΘΒΙΓΌΠῚ ἴῃ 
ἀΘΥᾺΠΊ. ΟΙΏΪΠΠ15 ΘΏΪΠῚ γ05 ῬΓΟΘ αν, οἱ ΘΟ Π5ΟΡΙρΡΒὶζ [ἢ ΠΟΒ(ΓΕΠῚ ΠΙΙΠΊΘΡΊΠ, 
Θ᾽ ΟΠ]Π6 56176} ΥΘϑίΓαπ ΟΠ ΕἾΠΟ Π6Ὶ ΠΑΡ 1: ἀ6 ΞΡΙΓΙὰ ΘΠ 6.15 
δϑ[15 ΟΠΊΠ65.“ὅ 

(Α) ΧΧΥ. (06. οοἴανο γ6γῸὺ πιοηίθ, ἰῃ 400 Ρ] ΕΓ δγᾶμξ ἰοπίθϑβ, 

[π΄ Ζαῖθι5 δάἀδαιδιδί! ΟἸΏΠ6. ΘσΘΠΠ5 οΓθαίαγαθ ἢ οὶ, ἴα] 65 βιιηΐ, 4πὶ ογϑαϊ- 
ἄογαηί Αροβίο!ἱβ, 4πὺ5 τηϊϑιΐ Ποιηϊη 5" ἰπ ἰοΐαπη ΟΥΡΘΠῚ φγδθάϊοαγα : οἵ 
4υϊάδπη ἀοοίογοβ, 4] οαπίθ οἱ βίποουθ ργὰθἀϊοανθγιηΐ ἃς ἀοοπθγαηΐ, π66 
Φα! ΟδΠῚ ΟἸΠΏΪΠΟ 5. ΡΒΟΓΙΡΒΘγαηΐ πη ]ὰ6 ΟΡ 11, 56 ἃ ἀβϑιάπθ ἴῃ ἃθααῖ- 
ἰαΐα οἵ νϑυιἰαΐθ δι θα] ἀν ουιηΐ. Ηἰἱ ΘΥσῸ πίθου ΔΠ56 105 ΘΟΠΥ ΘΓ ΞΔ[ΙΟ 6 ΠῚ ΠΆΘΗΙ 

ἂρ. ΧΧΙΥ, 1) οπιπόφιιο φοπι μδοι- 
ἄπ σαγροθαΐ γμαδιιηι ὁ πονϑὲς οἰ δά θηι 
ηιολ 15" οἱ φιαηπίι ἤονὺο ἐ 6 σαγροϑαηίι" 
ἑαγίν ἰοἰ οὐ ογὐοδοοϑαηί γαῖ. 

8) ὧν οηιπῖθιις Πποηιϊπῖδιις Ὑαί. 
δ. 8, ὃ. 

8) ἐπ ἰαϑογῖνιις Ὀὶβ δχαγαίππι ἴῃ Ὑαΐ., 

9) Ας γαί., 1}Ὶ βἰηιμ αἰπην Οτη. 
4) Ηϊὶ ογροὸ αὐϊοοίὶ φοιμιξ ἃ [70 Υαΐ., 

ἴῃ ἤπ6 υἱυπηί, 
5) ἀοηιϊπαίον γαΐ. 
6) ροΞεϑοί αὶ. Εἰτ. Εδ0]. 28, 8. 740. 

4 1 ὲ 
1) ἔφο απίθηι ϊοπθοὸ υο5 γαί. 

Οἰν. 

8) οἱ ἀοηιῖηι5 τοηιοαϊαὐὶί ργίοτα υδδίτα 
μϑοσαία (0. ῬαΠΟΙΪΒ ΒΙΡΡΟΒ 15) ἀοίϊοία εὶ 
αὖ ἢοο ἀθηιοπῖο υο5 "δον αυθ» 15" δὶ Ἡλι 5 
αὐ πηιογίοην ἱγασϊηνὶ {1 Υ αἱ. 

Ροβίγομηο ἴῃ ἰΘΟῸ 5: θη οὐαί, 
4) οἱ οἠϊὴθ θη υοϑέγιι σὴν ἢ ϊο 

ἀοὶ (δ ερὶτγιὶ (ΤΠ 415 ΕΠ 16 115. ΘΓ ϑὶβ ΠΡ γὰ- 
Τἰπι5. ᾽1ὰ5. Βα β 6 τ πορ!οχ 1) οὗλι5 65 ἐς 
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δα ἀϊουηΐ θὰ πηᾶηἀαίᾶ. ΔΙΙΗϊηδο᾽ ἃπίθημ δαπΐ δοῦπὶ ἀαίγδοίίοηθ5, οἱ 
οἷο Ροθηιοθαμίασ, [01] 50 ββυγᾶθ. ΤΠ] ΠΟΓῈ5. Πα Θηΐ, Παϊαβηοϊ βαηΐ, 
{αὶ ογοάίἀθγαηΐ, οἱ Ἰηΐο. 586 ᾿αὐρῖα Παθθηΐ, οἱ ῬΓΟΡίοῦ 46 Γ6]85 515. ἰὴ 
ἢἀ6 Ιδησιᾳθηῖ. ϑδοά Π}]11 6Χ 615 Θροῦπηΐ ΡΟΘὨΙ ΘΗ ἃ ΔῈ {15 ἢ15 ΠηΔΠ- 
ἀἰἀἴ15. 1615: 4ΙΘΓΘΪ 8. ΘΠ] ΘΟΓῈΠῚ 5 ηΐ ΡῈ151}6, οἱ οἷο ἃσϑηΐ ροθη ΘΔ]. 
11 δαΐίθηη, 4] τηΔῖοΓ6 5. ΠᾶΡΘηΐ 50 ΒΒ. Γᾶ5, ἢἱ ΡΟΥβθνογδηΐ ἴῃ ἀθ γδοί Ὁ 1}}115 
5115, οὗ 1ὴΏ |Γἃ 5ι8ἃ ἰηΐθ 886 Ρϑυ ηδΔ065 8πη1. ἢ ΘΓΡῸ ἃ ἴπγγα ΓΘ θοί! 
Βηΐ, οἱ 4}} δἰιιβ βίγαοίασα γΘΡΓΟ 11 δαηΐ, οἱ αἰ Π 0116 νίναηὶ Π60. ἢ)θι5 
ΘΠ] ΟΠ ΠΠ15 4116 ΠΟ5.6., ἀΟΙηΙ Δίου" ΟἸΏΠΙ.Π), 4π| Παϊγοί ροϊθϑβίαίθ πη πη Ϊ- 
γΟΡβᾶ6 ΟΥΘαίΓὰ6 586, ΠΟΙ ΠΊΘΠΊΟΡ 6ϑ᾽ οἰϊθηβὰἤ ΘΟΓΙ {τ ροοοδία 508 
οοπἢίθηίαν, 564 ργοριαίαν, οἱ δάϊιο ῬΡΟΡ 15 6ἷ5 Ποῖ. Ἠοηηο δαίθηῃι, 
Οα] 511 τηοτί } 15. Ρ]Θπιιβαι16 ἀ6 οἴ 15, ΡΟΥΠδΟΙ6 ΠΟΙΏΪΩΙ ἰγαβοιί1", ἰδη- 
{πιᾶπη Υ6] ΘΟΠΒΘΡΥΔΓΘ ΘΠ] ρΟϑϑὶΐ γ6] ρογάθσθ. γΟΡΙ5. ἃπίθιη, “αι Πα 116 
ἴα]6 ργοροϑβιίαμη [18 }}6 115, 4100 650 πη 5 ΡΟΘηϊΘης6 : ἀδροηιία 1ΠΠπ|4, οἱ 
σία. ΡοσπΙΘηςἰ τ. Εἰ ΠΟΙΏΪΠι15 ΓΘ ΘΑ Ι4}}1{ ΘΓ ἄδ]οία ναϑίγα, δὶ ἃ} 
0. ΡΓΟΡΟϑιΐο ᾿Ρδοαηῃ 6 γ05 ΡῈΓΡΙ ΠΟΥ ΟΡ 15; 51} ΤΩ] Π115, ἃ}} 050 δά τηογἴθπι 
ἰγ ἀρ 1]. 

(6) ΧΧΙΝ. 6 βϑρίϊμηο δαίΐθηῃ πο η 6, ἴῃ 410 Υἱρῖ 465. ΠΠΠΡΘ5 4116 δγδηΐ 
μογθαθ, ἰοἰαβα 6. ἸΠῸΠ5 [6Ρ.15. ογαΐ, οὐ ομμη0 σΘηΠ5 ΡΘΟ 1 νΟΪΟ 6546 
ΟΔ6]1 σα ΡΟθαηΐ ρα απ οἷπ5, 4αδηίοαιιθ {ΠΠ0΄ σα ραυδηΐ, ἰδηΐο ΔΘ. Ο ΓΘ 5 
ΠΘΡΡᾶ6 ΟΥΘϑοθραηΐ, Πα! αβιη 01 βαηΐ, 41] ΘΡΘἀ! ἀθρηΐ, 5ΙΠΡ|1665. ΒΟ 46 
ΒΘΙΏΡΟΙ, πῈΠ]] 546 ΔΘ 5. ἰηΐθι 586 αἰἰββθηβίοηθθ, 804 οοηϊἰδοίδη( 68 
ΒΘΙΏΡΟΙ Π 6] 5615 ᾿πάἀπ{] δπηΐ ΒΡΙΓΙ ΠῚ 5 η ΟΠ ΥἹΓΡΊΠΠ ΠΑ. ΠΊ, 56ΠΏΡ6Γ- 
416 δὰ τη] βο ] ΟΟ  ἀ]π [ΟΙΏΪ μὴ ΡΓΟΠρΡίΪ, οἱ 6 ᾿ΔΠΟΡ 15 5115 ΟΠ Ϊ 
ΠΟΙ ΐ 5116 ἸΠΙΡΙΌΡΘΙΙΟ, 5116 ἀπθι δία ἰγὶθθηῖθ5. ΟΠ η158 ΙΡΊ [ΕΓ 
οἰ ν᾽ 1556. 5]Π]}0 1016 πὶ ΘΟ οὐ ΘΙ. 6 ΠῚ [ἢ ΓΔ {1}6Π| ἱπῃ ΟΟ ΘΗ [18Π| ᾿Ρ5ΟΓΆΠῚ, 
ἁυχὶῖ 605 16 [ΠΟ θ5. Π] ΔΉ 50 γ11|, (θά {π|6 615. ἴῃ ΟΙΠΠΐ ΟΡΘΙ 
σταίη. Ἐρο δυΐθη ΠΗ 5 ΡΟΘηϊ θη 6 ΠΟΡΟΡ νὸ8, 4] (165 δϑβίβ: 
ῬοΡδηθίθ ἴῃ 60, αὖ ΠΟ οἰ Δα ΘΟ. 5616) ΘΒ 1 ἀρίογππῃη. ἢ0- 
ΠΉΪΠ15. ΘΠ] ΥῸ05 ΡΙΌΡ αν οἱ 5ΟΙΡ51} ἰΠ ΠᾺΒΊΘΓΙΠῚ ΠΟΒΙΓΠῚ, ΒΘΙΠΘΠΠΙΘ 
γΘ5ΓΠῚ ΟΙΏΠ6 ΠΔ}}} 010 οὐπῃ ΠΠ10 Ποὶ ; οἰθη μὴ ἀ6 5ρ γι 615. ΟἸΠΠ65 65{|8. 

(6) ΧΧΥ. )6 οοίανο ἁιίριη πηοηΐθ, αὶ δΡδηΐ [Οἢ 65. Π}Π11, ὁχ {αἰ 
δά αιια]λ } ΟΙΏΠΪ5. )6 1 οὐθαίΡὰ, ἰαᾳ]6 5. δη, 4π| γον! ἃροβίο!! οἱ 

"δοίδίρὶ, 41] Ῥγδρ ἰσανογαπΐ {Πα 6 Ρ6ΓΡ ἰοίππι ΟΥομ, οἱ ἀοσαθγαῃηί 
οαϑίθ. οἱ ΡΌΓΘ 5ΘΙΠΟΠΘ) ΟΠ] ηΪ, Π6 0 4 ΠΙΟ(ι 18) ΧὩ} ΠῚ 11 ἴῃ (ἰ65. 6 10 
18] συϑίανθαηΐ, 56 56 Πρ6 1} ὁπ νου αίθ οἱ δοααϊίαία Δι} ] Δ} 65, 5] οι 
ΒΡΙΡΙ ΓΤ Ποία) ΔΟΟΘΡΘΙζ. Τ᾽] ΘΡΟῸ ἰγΔ ἢ {10 οἴ] ΔΏΡΘΙ15. ΘΓ]. 

ΟΉϊη.65 αὶ. Αριὰ (οἱ. 65. αἀἠαυϊ Ρ. μαθὶ- οἱ δουο} ργ᾽ αραϊοαυογμηί οἱ ἀοοιιθΊ) 1, ΠΟΧ 
ἰαὐλί, φιοὰ οὁχ ΒοΑ]. ἴῃ 64. Οχοη. δυα]- αδημίίαίο οἱ ΘΧΟΙ ΑΙ. 
δαν] Ε6Π15, σα ραραηΐθ ππης (οα166 ΡΑ]. 

(ὰρ. ΧΧΥ, 1) ἥν φμὸ ογαηί ρἱιϊηιὶ (δρ. ΧΧΠ]Π. 1) πιϊπΐηιο Ρα]. 
Γοπίος γαῖ. 2) Εονίδϑϑὶβ οἤθηδαγηι. ΟἿν. ἰΔηη θη 

2) ἄθιι5 (οὰπὶ ριιπο 15 5. 50} ]Ρ 115) 40- ἰπΐρα οἂρ. 81. δὶ Πᾶ065 οἱ θη βογιηι. 
ηυΐτμις γαῖ. 

9) Ρτοι. φιυνὴὲ ομἶθ80 ρογρὶϊ γαΐ. οα5ὲ6 (δρ. ΧΧΙΥ͂. 1) ἐ{Π Ῥα!. 
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(Α) ΧΧΥ͂. 06. πόμπὸ ἁπίοπι᾽ πηοηΐα ἀθβαῦίο ἃς βϑῦρθηίθβ Ππαθθηίθ 
μαϊαβιηθαϊ σαηΐ, {πὶ ογθάϊἀογαηϊ, 564" οἱ τηδουϊαα ΠΡ Ρηΐ. Ηἰ 5πηϊ 
πἰ ηἰδίγὶ, π]416. τη 5ἴ τ απ ἃρθηΐθβ, αἰ ρ θη 65 νἱἀσασαιη θοηὰ οἱ ρῈρ[}- 
Ἰογπι, 5:01, ΠῸΠ Δ}Π|5 6χ Πὶβ, 4188 ΔοσοροΓιηΐ, τηϊηἰβίγαπίθ5. ΗἹ, 51} 
ΡΟΡΙΔηϑογ πὲ ἴῃ Θαάθηη ΟΠΡΙΑἰἰαῖ6, ΤΠΟΤῚΪ 56 ἰγδά! ἀθγαηΐ, ποῦ 1114 δυὶζ ἴῃ 
οἷς. 5065 νἱίδθ ; ́ιοάβδὶ σοηνοῦβὶ [που Ιπΐ, οἵ σαβίθ ΘΠ ϑαΠ ΠΥ ΘΡΙΠΐ ΤΠ] 5 ἴ6- 
ΓΙᾺΠῚ 5, ΡΟΐδγαηΐ Ὑἱνοῦθ. πὶ νΘΓῸ 5ΟΔΌΓΟΒΙ ΓΟΘΡΘΡΙΙ βαπηΐ, ᾿ἱ βαηΐ, 

{π| ποθ ΠΟΙ Ϊηϊ ἃΡηΘσανοηΐ, πθὺ δὰ ΠΟΙΏΪΠΕΙΠῚ ΓΓ5115 Γοαϊθγιηΐ, 564 
ἀργοβδίοβ δυδϑουιηΐ ἃί]ιθ ἀββοῦι!, ΟΠ ΔΡΡΙΟΔηΐ65. 586 δὰ Ποὶ βϑῦνοβ, 5θἀ 
βδρᾶγαϊ! ἃ} δἷβ ΡΓῸ ργᾶναῦ 501] εἰϊπἀϊπ6 υἱΐᾶπὶ βιιᾶμη πη βουαπί. δίεαϊ 
ΘΏΪΠῚ ΥἹἱ 5. ἅΠ4πὰ ἀργο οί ἴῃ 5606, οαἱϊ Πα} 1 ουἰϊαγα σοπίϊηριέ, ἀϊβροῦιῖ 
Δοῦ βα]Ποοαίαν ἃν ΠΟΡΡΙ5, οἱ ἃργοϑίϊβ ἰΘρΟΓῈ οἰΠοιίαν (ἀθϑὶ πὶ: Θηΐπῃ {15 
8586 ἀοηηηθ 5110), 510 οἱ μα 5104] ΠΙΟΙΠΙη65 (6 56 ἰρ515 ἀδβϑρδγδηΐθβ, 
Θχδοογθαῖϊ, ΠομἶπῸ 5110 πα 1165 6556 σοθρογιηΐ. Ηΐ5 γῦρο ἀθιηθπι ἀδίυγἶ 
ΡῬΟοηϊοπἃ, 5] ΟΝ 6Χ ΡῬΓΔΘΟΟΓ 5 ἱπνθηΐ [ποῦὶπὶ ἀθπθραβθεο; Πυθαϑὶ 
415 ΘΧ ῬΓΔΘΟΟΡΑΠ5 ἰηνθηΐι5 [πθγ} ἀθηθρᾶ556., ἃ Υἱίᾶπι ἀββο αὶ ροϑδίΐ, 
ἰσῇογο. [Ιἀθοσιθ ἄϊθο, αἵ ἴῃ Πἰ5 ἀἴ6]5, δὶ 415 πϑσᾶν!," δά ροθη θη Π| 
Γονογίδί αν ἢ ΠΔΠῚ ΠΠΘΡῚ ΠΟῚ Ροίθβί, αὖ πη ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ 5.1} 4115 ΔΌΠ ΘΟ ΔΠ5 
Ροβίθα δββθααὶ ροβϑὶί βα]αίθπι ἢ βϑὰ 1115 γορυΐδίαν. ργοροβιία ρορηϊίθηία, 
41] οΟἸ᾽πι ΔΡΠπορᾶνοτηΐ. ΑΘΟΘΘΙΘΓΑΓΘ. ΘΠ], 411 ΔΟΙΌΡΙΙ5. Θδὲ ῬΟΘΩΙ ΘΠ 81], 
ἀοθοί, δηίοτπιᾶμη ρογαδαί" ΔΘΑ Πα 110 ἰΥΓῚΒ. Πα 5: 511 ΠΪΠῈ5, ἃ }}}16- 
ΤΙθας. 1Π15 {ΓαΠ ον δὰ τηουίθη. (τ νΘΙῸ ΟὈΠῚ1, ἀ0]051 βυμΐ, οἱ 4|}π5 ἴῃ 
ΙΠαπὶ ΘΟΙΙΠ Πἰβοοθηΐο 5," Πΐ δπηΐ βοροπίοβ ἴῃ 60 πιοηΐίθ τἰχι. δοαί 
ΘΙ ΠΟΥ ΘΓ δὲ ΠΟΙΏΪ 115 56 ΡΡΘηΐα ΠῚ νΘΏΘΉΠΠ), 114 οἴ νου ἰἈ]}11Π| 
πη Ποιϊαη ἷ ΠΟΙΠΪΠ65 ἃίαιθ ρογάπηί. Οὐ βδυπΐ ἰριαγ ἃ Πάθ 58, ρΓΟρΡίρου 
Π06 βθπι5. Υἱΐδθ ϑιιὰθ, ἴπ {αὐ ἢ τηογδηΐιγ. ΑἸΪΖαΐ ΥΘΓῸ ΘΟΡῸΠῚ δορορίἃ 
Ροθηϊΐθηια ἀββθοαϊ 5ιηΐ βαἰαίθηι; δθὰ οἱ οδϑίθυι Πα ΒΟ] ΠΟΙΏΪΠ65 
6416 55 ποηΐαΡ, 81 δροσίηΐ φροθηϊ θη; 5. η} τηΐΠι15, ΠΟΤ Θ ἢ αΓ ΟἸΙΠῚ 
ΤΩ] 6 ΥἾ 5. 1115, Φα ΓαΠῚ νἱη ροβϑιάθηΐ ἃὸ ρο(αϑβίαίθμ. ἡ 

() ΧΧΥΠ. (ῃὲ ἀθδοίμηο νθῦὸ πηοηΐθ, ἴῃ 40 ΓΡΟΓΟ5 ογδηΐ ἰθρθηΐθβ 
ΡΘΟΟΓἃ, «αἰ άδηη ἰἃ|65. 5 ηΐ, {αἱ οΡθάϊουαηΐ, οἱ αυϊάθηη δορί βοορὶ,͵ ἰᾳ 68, 
ΡΓδοβιἄθ5. ΘοοΙ ϑιἍ 1. ΑἸΝῚ νθγῸ, πὶ ἰᾶρί4ο5, αἱ πὸ ἢοίο 564 δἰδουῦὶ 
ΔηΪΠ]Ο 5ΘΙΡΘΟΙ ἴῃ ἀ0ΠῚ05 818 56 Γν05 αὶ γθοθρογπηΐ; οἱ ἀδίπάθ, «αὶ 
ῬΓδοβι 65. δαηΐ ΤΩΙ ΙΒ ΘΓΙΟΥη], 64] οἱ ἱπΠΟΡρῸ5 οἱ νἱἀπὰς ργοίθχθγιηΐ, οἱ 
οαϑβίδιη" Ρογροίαο σΟην Γβα ΟΠ 61 Π Δ] πο υηΐ. ΕΥΘΟ Πἰ ΠΟΙΏΪΠ65 ἃ ΠΟΙΏΪΠΟ 
Ργοϊοραυηίαν. Ηδθο αυϊοσιπαιθ δρθγίηϊ ,ἤ ΠΟΠΟΓαΪ βαπΐ ἀρ ΠΟΙ ΠΌΠῚ, 
οἱ ἰπίονΡ. Παηι105 ἸΟΟΙΙ5. ΘΟΓΙΠῚ 65ΐ, 851 ῬΘΥΒΟν ΟΡ ΘΓ Ιηΐ τπ5 16 ΠῚ ΘΟΠΒΙΠΠ ἃ- 
{ΟΠ 6 πὶ ῬάΓΟΓΘ ΠοΙΏΪΠ0.ἡ 

ὕδᾶρ. ΧΧΥ͂Ι. 
2) φιιὶ γαί. 
3) αἰνὶριιοηίος (510) υἱάμαγιηι ὕοπα οἱ 

φιλὶ! !ονιηι ἵν, 56 αἰΐοδ 6 60 ἴηι Ἠϊϊη15 [0710 
χιιοά αοοορογαηι Ἠιϊηϊδίγ αν αὶ. 

4) εἰ Ρ. Πὶ, δὲ ἄῦβᾷαιθ ρυδοοθά. ἱπίον- 
Ρυποίϊομο γα. 

5) 56 1680 “0: ναὶ. εἰ ΚὰΡ. ϑί. Ρ. 
γανυα (οἱ. ἴῃ αϊ. γῬουϊοάπδ ἴῃ ἤππο πιο- 
ἀππὶ οοηίδοία οχίαί : Ομ ὑθγὺ ϑβοαὺτοξὶ 
γορουὶ {[μογῖπ!ὶ ποθ αὐ ἀοηιϊπιην γι}8158 
γοάϊογι βοά. ουαϑθηιι αἰ ἀοδον π60 

1) τυδγο γαῖ. αρρὶϊεανίος 806 αὐ (οὶ δθγυο5 86] βοραγαίϊ 
αὖ οἷξ Ρ»ΥῸ ργαυα 5οἰ οὶ υἱίαηι βιιαΉι 
αὐἀηιϊδογηί. ΟἿν. βαρτὰ ο. 19 οἱ 5ῖπ|. 8,6. 

6) αὁ Ρα]. γαῖ. Εὰ}". 51... οἱ (οί. οἱ 
4Π1Π νὰϊρ.. ΠΊΟΧ ἴῃ γαΐ. εὐιιδ Ρ. ϑηΐηι, 
{ππΔ 46 δοῖρ80 αοδροπαάοηΐος Ῥ. 46 βοὶρϑδὲϑ 
ἀοςρογαηίος. 

1) [ἰὰ Ρὰ]. οἱ Μ,55. Δηρ]., ἀδηιαμά αἰ 
Ρ- ἀοηιιην ἀαίι αὶ. δὰ}. 51. οἱ (οὶ. 
ἀθίη ἐπυοηΐι5 {μον Ρ. ἐπυδηϊὶ {ιδνῖη! Υ αἱ. 
δϑηβιι5: ἀδρθηθγαγιηΐ ααϊάθηι: αἰ ἀηηδῃ 
Ροθηϊ Θηςα6 ἱπαπ] σθητϊα 18 ἀδθίϊαγ, 5ὶ 
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(8) ΧΧΥΙ. 6 ποηοῸ νεῖ πηοηΐθ ἐθβουΐο ἃ0 βϑῦρθηίΐίθβ μὰ θθηΐίθ ρεῖ- 
ΗΪ 0505 ΠΟΙ 115 ἰα165 βαπί, 4πὶ οὐ! ἀθγαηΐ, [564] «αὶ πηδοι] 85 Πα] δ ηΐ 
Π14]1 ΤἸ ἰβίθυ, τη816 ΠΟ Θηΐ6 5. ΤΠ] δίθ τ αη, ΟἰΓΙΡΙΘπΐ65. θοπὰ ΥἹΑ ΔΓ, 
Θδἔϊδη) ΡῈΡΙ]ΟΡαμ ᾿ῃ 856. ἰγδηβίογθηίθ5. ΟἿ] 851 1ηὴ θἃ σπριἀϊίαία. ΡΘΓΠΊΔη- 
ΒΘΡΙηΐ, ἸΠΟΡΙΘηΐαΓ, Π60 }1ἃ οἷθ 5065 ογὶΐ νἱδθ. Οποάβὶ 856. σουτσθηΐθϑ 
οᾶϑίθ ΘΟΠΒαΙΩ ΠΥ ΓΙηΐ τ] βίου πὶ, ροίθγαηΐ νίνογ ἢ60. πὶ νογῸ βοδθνὶ 
ΓΘΡΟΡΪ βαπῖ, ἢΐ βαηΐ, ααὶ Πομηπιπη πορσᾶνουιπηΐ, π60 δά Πριπὶ ΓΟΘΡΟΧΘΡΕΗΪΐ, 
56 5] νδίϊοἱ δία ἀθϑοῦ Θναβθυαηΐ, π0η Δαρ!οδηΐας 56 δή Πθὶ 568, 
564 5:01 5011 νἱνθηΐθβ υἱέ 5861 ρΡογάαηῖ. δισαΐ ΘΏ1ΠῚ Ὑἱ5 ἀογο οἰὰ [ἢ 
5θρ6᾽ πα]]|ὰπὶ οὐ] ἅμ μὰ 65 ἀδρουῖ, ἃ6 5! δία. ἃ}0 ΠΟΥ 5, οἱ Ρ6Γ 
[ΘΠ ΡΟΥὰ ἃργοϑίϊβ δνδαϊί, ἀθβιπιίαιθ ΠΟΠΏΠΟ 5.10 ὉΠ|15 6556: 516 οἱ παϊα5- 
τ] Πποιηΐηθ5 6 βϑιμθί ἰρϑὶ8 ἀἰβροηθηΐοβ ἤαηΐ ἀσγοβίθα, ἀίάιθ [γὰρ 
αἰδοῖ ᾿ηα 65 ΠοΙηΪΠ0 50 οὐαηΐ. Ηΐ5 ΘΓΘῸ [ἃ ἀδιητπ ἀδίαν ροθηϊΘηἃ, 
δὶ ΠΟη ἰπνθηί: ἰἀΘΡΓηΐ ὃχ [(οΟἱϊβδ ῬγδΘ 15 θοΙηΪηπ πθσᾶ586, Οαοάϑὶ 
ἈΠῸ. ΘΧ (ΟἸΪ56 ῬΓΔΘΟΟΓ 5. ἰηνθηΐι5 [ΘΡΐ πρσᾶββθθ, Πθβ60 81 ροίθυϊ 
γίνογθ. Εἰ ποὺ πο ἰἰὰ ἀἄϊθο, πὶ Δ] 15 οὐ πορᾶνουὶί, δοοὶρίαί ροβηΪ- 
ἰΘπ λη ; ΠΠΏΡΟΒ510116 Θὲ θηπη, πὶ {π| ΒΟ Πι δια ἰηῇοίαιϊ! {ἀϑγιηΐ, 
ΔοοΙρ ἢ βα] θη. Νὰπι 1Π|5 μαίαίαν ροϑιίἃ 6586 ροθηϊίθηΐα, ἀπ ΟἸΙΠῚ 
πορᾶνουιηΐ. δ᾽ {15 ΘΓΡῸ δοίαγιι δ ροθηι θη η), ΔΘ θα ἀδθ6ί, 
Δηΐθπ| ρΟΡΓᾶσαΐα ΔΘΑ Πα. 10. {ΠΓΓΙΒ; 511 ΠΏ] ΠΠ5, ἃ ΤᾺ] ΘΡΙθ115. 115 Ρ6Γ- 
ἀπορίαν" ἃ πιοτίθιη. [Π1 δηΐπι ἰῃϑίἀϊοσὶ ϑαμΐ βοΡροηΐοβ, 4πὸ5 ἴῃ 60 
ῃηοηΐθ υἱϊβίῖ. διοαΐ Θη]ΠΔ ὙΘΠΘΠΠΠῚ ΠΟ ΡΠ], ἰΐὰ νοῦ θὰ ΘΟΓΡῸΠΙ 58Πΐ, 
οἱ ΠΟΙΪη65 ΡοΓάπηϊ. ΠῚ οὐσῸὺ ἰπὰ.1} 65 δὰπὶ| ἴῃ Πὰ6. ῬΓΟΡίοΡ ΠΟΟ Θ6ΠῚ5 
γἱίᾶθ. ΑἸΙ(αὶ νΘΓῸ Θουη] δοία ρμοθῃϊοηια δάξοοιίὶ σηΐ 5α] θη. 8684 
οαρίουὶ Πα Π βιη0 1, 5] οσοῦιηΐ ροΘηϊ οἰ 8ηη, ΡΟίθγιιηΐ ΘΟΠΒΘΡΥΔΡΙ ; 51} ΤΠ]Π118, 
ΟΠ ΤΠ 1 ΟῚ 115. 1115, Φαᾶγιιπη νη ροϑϑιἀθηΐ, τη θη ΕΓ, 

(8) ΧΧΥΠ. Π6 ἀθοϊπιο υθγὸ πιοπίθ, ἴῃ {0 ΓΡΟΓῈ5. οὐδηΐ ἰοσρθηΐθϑ 
ΡῬΘΟΟΓᾶ, ἰα]65 δη1 ἀαϊἄαιη, 4αὶ γα ἀθυηΐ, ορ᾽βοορὶ ποϑριΐα!θ5, 4] 5ΘΙΏΡΘΓ 
ΡΟ ηΐοΡ. ἴῃ ἀ01105 51:5 ΓΘΟΘρογπΐ δὶ 50 ΓνῸ 5, οἱ ϑἰπθ αἰϊψυὰ ἰγαπχάθ 
ΒΘΠΊΡΟΙ ἸΠΟΡΘ5 νἱἀ πᾶ 416 ΜΠ 5ἴΘΓΙΟ 5110 ΘΠῚ ΡΟΙΒΘν γα ηἶ ἃ ρΓΟίοχθγαηΐ, 
οϑίδιη 6. ΟΠ νΘΥβ ΟΠ 6 ΠῚ ΡοΓροίαο Παθαθιιηί. ΠῚ (165 ΟΙΏΠ65 ΡῥΓΟίθ- 
ϑθηΐαν ἃ 60, οἱ ἰοοππι Πα οηΐ ᾿πίθν ΠΪ105., 81 ΡΟΥΘ ΘΓ ΘΡΙηΐ Ὀ5ΠΠ6 
ἴῃ ἤποιῃ βουνιθηΐθα θ60. Εἰ δοοθ ἰθοι5. ΘΟΡΠ ΟἿ] ΔΠΡ6}15 Πρὶ 6581, 

ΠΟῚ ΘΧ ΡΓΔΘΟΟΙ 5. ἱπνθηῖὶ [πϑυϊπΐ ἄθη6- δ᾽ὰθ ΡΤ ΘΙ 65, ΠΟΙ ηΔ1] οὐδηΐ ο. 18. Οαὶ 
β585568. 

8) ἐηϑαοσταίι5 αἰϊᾳιῖς Ρ. 5ἱ χιιὶς πθηαυϊί 
Βογίθ δὲ Ἰηβοϊαίιι5 αἰϊηιιῖξ. 

9) Νοη ροίοϑί δηΐην βονὶ τ ἀοηνϊηιηι 
διυιηι αὐπθφαη8 ροϑδίοα ροϑβεὶί αϑϑοᾳιὶ 8αἰι- 
ἔοην δαΐ., ἴῃ ἤπο πεσανογηί. Εἴ. ΥὙ15. 2,2. 

10) Πῆνυονο οὐ ἀοἰοϑὶ διηΐ οἱ αἰζι5 εἰ 
(4 ἃ 7) αἰζιηι, ΘΟἩν)Ἰοοη 65 γαὶ. ΟἿ. 15. 8,0. 

γαί. 

11) ἐίΐα οἱ υογῦῦα πον οοηϑομίϊηι 
(510) γαί. 

12) για Ὑαὶ. 
13) 5 γαϊί: 
ὕδρ. ΧΧΥΠ. 1) φωΐάαην ἰαϊος σιηΐ, 

χιῖὶ οΥ θα), οἱ αιάφηιν ορ᾽δοορὶ 5ΟΥΡ51 
ὁ. γαΐ., (αἰθ5 ϑδιηΐ χιὶ ογοαϊάογιμι, χιιῖ- 
ἀαηι Εριβοορὶ (οἱ... ἴῃ ἤηθ δροϊος115 Υαί. 
Οἴν, Ὑ15. 8, 8. Ποιηϊηὶ τηϊηἰβίσὶ ἱ. 6. Ἐς] 6-- 

ΟΠ} 6 ΡΓοίππο δϑοθηάογοπηί, δά {π}}1ΠῈ 
ΔΘ αΠΠοαπάδτη, παπ ἀπ 016 4111} 5 ηΐ, 48 ΠῚ 
1ἰ, ἀθ φαϊδθιι8 ἢϊὸ ἀρὶίαγ. ΠΠ1 δυΐθπι Π]0Γ- 
(1 δπηΐ, δὶ δάπιιο βιρογβίϊ 65. [461 
βίαι ποηππ οϑί ἀθ ἀοοίουθιι5, 4 ΟΓΙΠῚ 
᾿ηθηΐ10 Πί ο. 1 οἱ 25. Υἱ4. ΗΠ Θηἴο ἃ ]. ο. 
θ᾿ 150. 

2) Αἰϊὰ υογὸ ἢο5 ἰαριίος χιυῦὶ ποῖ Ποιὶ 
80 Πἰϑομιὶ απίηιο Υγαί. 

9) διιηι, την δίογο ἴπορο5 οἱ υἱάτια3 
Ρονγοχουηΐ οἱ οαϑίαηι δαΐ. 

4) ηοϑϑογιμι, Ναί... 564. διμηΐξ ΟἸΏΪ550. 
ὕδρ. ΧΧΥΙ. 1) βαοροηι Ρα]., δὶ ρΡοϑίθα 

αϊδροποηίνι5 τηπίανὶ ἴῃ αϊδροηθηίο5. 
2) [ογο Ῥαὶ. 
9) α(ἰηλιμϊονῖθι5 αὐ ηνεἰτονὶθιι5 1118 ρθ1- 

ἀποίιδ(ϑ᾽1 6 }Ρ.α ηυ ον διι5 1115 ρογ ἀποθίι} αὶ. 
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(Α) ΧΧΥΠΠ. ,})8ὲ ἀαπάθδοϊπηο νϑροὗ ᾿ηθηΐ6, ἰῇ 4110 δγᾶμί ἅΓΡΌΓΘ5. ἃ}115 
αἰάιιθ. 4115. ἔγαοι!θτ5. οπογαΐδθ, ἢἱ βαηΐ, 4αὶ ογθἸ ἀθγαηΐ, οἱ ῬΓΟΡίο ΠΟΙΏΘη 
Πομΐηὶ τοΡίΘη] ΟΠ ΘΡηΐ, οἱ ΔΏΪΠηΟ ΡΓΟΙΏΡίΟο ρᾶβ55ϊ βηΐ, οἱ οχ ἰοίο οογάθ 
5110 ΔηΪΠΙΔ5 5185 ἰγδαϊἀθγαηΐ. . Εἰ ἀἰϊχὶ: (4 πᾶΓ6. ΘΓσῸ, ἀοιηΐπθ, ΟΠΉ65 πᾶ 
ΔΥΡΟΓῸ5. Παρ οηΐ αυϊάθῃι ἰγαοίιβ, 564 δάση (υδθἀδη) ρα] οΓ 65 1. φΑὐάὶ 
ἰηααϊ : (αφαϊσαπαιθ ΡΓΟΡΙΟΓ ποπιθῃ Ποιηηΐ ρᾶβδϑὶ βαπί, ποπογαϊ ἃριά 
Ποαπὶ πᾶ ΘηΐαΓ ; οἵ οἸηηΐαπ Θογι ἀο]οίαἤ 5ιηΐ ἀο]οία, «υἷα ΡΓΟΡΙΩΓ 
ΠΟΘ ΕἾΠῚ Π6Ὶ τηογίθιῃ ΟὈ Θτιιηΐ. Οπᾶγθ δαΐθιη [γιοί 5. ΘΑΓ ΠῚ αἰ ρα ΓΘ 8 
5Βἰηΐ, οἵ δχϑϑ!]δηΐ «υϊάδηιἤ ἰπίον 1105, δά: 4αϊσαηαπια θηΐπὶ, ρογάποιϊ 
δὰ ροίαβίαίθβ, ἱπίθυγοσαίὶ πΠῸ ἢ ποράνουιηΐ ΠοΟΙηΪΠαΠΙ,ἢ 564. ΡΓΟΠΙρΡίΟ ΔΠΙΠΊῸ 
Ρᾶβδὶ διπί, ΠΟΠΟΓ ΙΙΟΓο5 δυηΐ ἃραὰά δι; αὶ Θχοθ!]αηΐ ρίαν ἰγαοία5, 
ΘΟΓΙΠῚ 5 η1. (Ὁ γ6ΓῸ {π}1Δ] οἱ ἀπ} ἐπουαπί, οἱ ἀ6} Π  γανθυαπί ἴῃ ΟοΓ6 
5110, αἰγιιπηηθ ἰαἰογθηίαγὅ ἃη ποράγθηΐ, οἱ ρᾶβδὶ βϑιπηΐ: ΠΟΡαΠῚ ἰγαοίαβ 
Θχίρα!οΓ 5. δ6ηΐῖ, Φαοηίδῃη ἤᾶθο οΟρί(αῖ10 ΔΒ ΘΠ 17 ἴῃ σογα ΘΟΓΙΠῚ ; τη ]ἃ 
ΘΠΪΠ) ἃς ΠΘΩΙΔΙ δὲ Παϊιβηιοάϊ οορσίίαίο, ρουϊη46 ἂο 51" 4υἷθ 5ΘΓΨΙΒ 
ποσοί Ποιηΐηιιπι. (ναίοἥ ἰριίαν νο5, 48] ᾿ἰαδιηθάϊ οορίαἰ 065 Πα 6.15, 
Π6 ΡΘΓΠΙΔηραΐ [866 ἸΏ6Πη5 ἰῃ γΟΡ15, οἱ 60 τηοΓ ΔΙηῖ 1. Υο5 ρίαν, 4αϊ- 
ΟΌΠ4Π6 ΡῬΓΟΡΙοΙ 00. ΠΟΙΠΊΘ ΠΟΥ 6 ΠῚ ΟΡ 5, ΠΟΙ Ϊησὴ ΠΟΠΟΓΑΓΘ ἃ 6.15 ; 
4ποὰ ἀϊρσηοβ νὸ5 Ππᾶροθί Ποιηΐηι5, αὖ ΠΟΘ ΟἰΠ15. ἴθγδί 5, οἱ οημίᾶ Ρθ0- 
οαίαὰ νοϑίγα γϑαἀϊπηδηΐίαγ. ΝΟΠΠοἾ ΘΓσῸ ν08 Ροίϊι5 [6]1065 Οχἰβιηδι 5 7 
Ραίαία ροίϊπ5, 8 415 6χ ν 15 ρ 1, ἸΠΔΡΉ ΟΡΙ5 ΡΟΡἤσογο. Ὑ]ίδιη 
ΘΙ ΠἾ νΟΡ15 ἀομᾶϊ ΠΟΠλΐπιι5, π6 0 ἰπί6 Πρ 1{|5. Πρ] οα Θηΐπη νοϑίγὰ ΥὙῸ5 
σΡανδθαηΐ ; οἵ Πἰδὶ ρᾶϑϑε θβϑϑθϑίἱβ ΠῚΠΙ5 ΠΟΙ Ολ58, ΡΓΡΟΡΙΟΡ Ρθοοδία 
οοΥίο᾽ ἢ νοβίγᾶ πηοῦίαὶ ογαι 5 60. Ηδθο βία. νοθὶ5 ἀΐοο,᾿ Ὁ ἀαυϊοπθπάαθ 
ἀθ! Πθο γα 5. ἀθ σοηββϑίομθ δαΐ ἀθ ἃρηδσαίίομθ. (01 .θδιη ἢ σ᾽ νῸ5 
ΠάΠ6γ6 θοιηίπιιηι ΒΘ, 6 ἰογίθ ποσδηΐθβ ἐγ ἀδηλ]ηὶ ἴῃ νἱ ποιὰ. ὅϑ᾽Ὶ ΟΠΊΠΘΒ 
ΘΏΪΠῚ σΘηΐ65. ΒΘΙΥΟΒ 5105 ΡΠ αηΐ, ΠΟ 4116. ἀΟἸΪΠ11ΠῚ 801 ΠΘρΑΥΘΓΙηΐ, 
αυϊά ρυΐαι5 νὸβ Ποιηΐπιηι γ 15 ἰδοίασιιμη, 4ὰἱ πη νθυβοσαπι Παροΐ Ρο- 
ἰθβίαίθιι ὁ Βοιπονοίθ ἰρί(αν. ἀθ ρυδοοογά 5 νοϑίγὶβ 5 ἀμ αἰοπ 65. νο]} δ 
αἀἰδραϊαί!ο 65, τἰ ἴῃ Ρογροίαπηι νίναι 5 Π 60. 

(Α) ΧΧΙΧ. ,0)ὲ ἀποάδοϊηο νογὸ τηομίοὗ σα [40 (4165 διπΐ, 4αἱ ο18- 
ἀϊάθγαηΐ βιοαΐ ΤηἴΔη16 5. 5 ΠΟΘΡῚ, ΦῈ]θ115. ἢ1}Π1ὰ τη} {1 ἀβοθη 1 ἴῃ ΒΘΏΒΊΠῊ, 
Π6 0 5οίνθυιη! ἢ 4υϊά 511 τη} Π{|ἃ, 564 5ΘΙΠΡῈΡ πῃ 5ἰποορίαι 6 πηδηΒ Ρμηΐ. 
Πυϊαβιηοάϊ Ἔσο ΠΟΙΗΪΠ65. δἰηθὅ α|1ὰ ἀπ! αϊοπ6. ἐπ] θα ηΐ γορηπμ Ποὶ, 
ΖΙΟΠ ΙΔ] 1} .Π10 ποροίίο τηληάαΐία Π6ὶ ΤῃηδΔου νου αηΐ, 564 οἰ] δἰ ποθυ ἰαΐθ 
ῬΘΓΙΠΔΉΒΘΓΙΩΐ ΟὨΠΟ5 ἀἰθ5. νἱΐὰθ βιιὰθ, δοίάθιη 56 η 51:15 ἰθῃογο. θιοαη 116 
ΘΡΡῸ ΡΘΓΙΔΗΒΟΘΙΙΗΐ,( ΤΠ 4π||4 2.510 πὶ ̓ πδηίθ5, ΠῸ ἢ ἢ! 665. τη {18}, ΠΟ ΠΟ- 
ΓΙΌ 65 ΘΓΙΠΐ ΟΠΙΠ 115. 1Π15, 405 ἰᾶπιῦ ἀἰχί. Οἰηη65 Θηΐηὶ ἰπ απίθ5 Ποπογαιὶ 

᾿88ηΐ ἀρὰ ΠΟΙ Πα, οἱ ρυΐ Πα] 6 ηΐ", Ε6]ΠΙ06 5. ΘΡΡῸ ν05., ΔΕΙΟΙΠΓ116 
ΓΘΙΠΟΝΘΡΙ 5. πη Π{᾿ἃ} ἃ νΟΡ15, οἱ 16 }1{15 ἸΠ ΠΟΘ ΘΠ 8}; πὰ ΡΓίπιὶ νι 6- 

(ὰρ. ΧΧΥΠ. 1) στὙὉὸῦὸὺ Δ βουρ8ὶ οχ ΡῬογρς δοιαὶ ργοληρίο ανΐηιο Ρο))}οβϑδὶ διηί 
Ρᾳ]. γαΐ., ἴῃ πἰγοσιο ρίοπαο Ρ. οπονλαίαο. αρια ἀοηιπιι, (λεὶ οφοοϊιηξ ἐφίξιν [γιιοίιι5 
Ἢσίγ. δι. 8, 1 οἱ ὃ. οδί. 

2) πὸ οἨϊηο 5 ἰγ 85}. γ αἵ... 01 φιοάαηι θ0) Απΐὸ ψαίογονίι ΘΧραπριίαν πθ9α- 
νογῸ Ρ. 864 δαγπηὶ φιαράαηι. νον ἴη᾿ γαΐ. 

3) αδοϊίία Υ αἱ., 5} {Πποῖὴ ὁπ. ἠιογ θηι. 1) ἀοδοοπαϊί οὐαὶ ἴῃ Ὑαί, 
4) ἀϊδραγος ϑδιμιὶ οι οηΐ (516) αἰϊ- 8) μέ Ρ. ρμορῖπάθ αὐ εὲ Υαΐ. 

φιιὶ γαῖ, 9) (αυοίς τηᾶη. 60. ΘΟΙΓΘΟί ἰπ 
5) ὕοο. Ῥοηιίπιρ ΡΥ ΔΟίΘ ἶθ8ὸ. γαῖ, (αυθαίὶς γαΐ., ἀοίηἀο Θχ]. πὸ ρϑρηιαηθαΐ 



ΠΕΆΜΑΕΒ ΡΑΒΘΤΟΝ. ΠΒΕᾺ Π|. ΒΙΜΙΠΠ7. ΙΧ. (Β) 601 

(8) ΧΧΥΠΙΠ. δ υἀπάθοιμηο γ6ΓῸ τηθηΐθ, ἰῃ {πῸ δ'Γἃπί ΔΡΌΟΓῸ5. 8115 
{116 4115 ἔγι οἴ Π)15. Ρ]Θη88, [ἃ]65 ϑαηΐ, 4αὶ οὐ ἀδγαηΐ, [61} 4] ΡΓΟΡίαωυ 
ΠΟΘ ΠΟΠΙΪΠΪ Ρᾶ551 8:ηΐ, ΔΗΪΠΊΘΠΙΘ ΡΙῸΠΙΡίΟ οἱ ὃχ ἰ(οἰΐϊβ ῬγΔΘΟΟΓΕ 5 
ΔΠΪΠ1Δ5 51:1ἃ5 ἰγδα! ἀθγαηί. Εἰ δρῸ ᾿πίθΡΓοΟ σαν ΘΠ ἀἸΘΘΠ5: 46, ἀΟΠΊΪΠ6, 
ΟἸΏΠΘ5 46 πὶ ΔΓΌΟΓΟ5. τα οίαπη Δ Θηΐ, ΡΌ]ΟΓΊΟΓΘ5. ὙΘΡῸ 4αδοάδηη ἈΓΒΟΓΘΒ 
βϑιηΐ ὁ Εἰ αἰχὶς ΤΏ1}}}: ΟἸΏΠ6Β, ααὶ ΡΓΟΡΙΟΡ ΠΟΙΏΘη ΠΟΠΙΪΩΪ ρᾶ581] ϑ5ηΐ, 
Β᾽οΥΙοϑὶ βαηΐ ἂρ Πθιπηὶ, οἵ ΟἸΩΠ ΠῚ ΠΟΤ ΠῚ ρΘοσδία ΓΘΙΏΪ5858 βηΐ, αἰ 
Ρᾶβϑὶ βδιιηΐ ργορίου ποιηθη ἢΠΠ Ὠ 6]. Εἰ [ἰογιιπη Ἰπἰθυγορᾶνὶ ΘῈ: 4ΠΔΓ6 
δαΐοη ἰγαοίβ ΘΟΓΌΙΩ ὙΑΓΙ δαηΐ, ΦαἀΔπ ἀαΐθη) Θχοϑ ]θηΐο5 ὁ Εἰ αἰΐ τΏ1Π]: 
ἀαϊοσηαιθ ρΡογάμποι δά ροίθϑίαίθη ἱπίθγ γος 46 ΠῸΠ πθράνογαηΐ, 564 
ΡΓΟΙΏρΡίο ἃΠΙπη0 ρᾶϑ5ϑ8ὶ διπηΐ, ΠῚ σγδίίογῈ 5. 8ιηΐ ἂρ Πδαπὶ, οἱ θχοϑ!αηΐ 
[γαοία5. θοῦ. Οπϊουη4ι6. Ὑ6Ὸ {{Π|14]ἔ ἀπ} 4116 ἐπογαηΐ, οἱ ἀθ} 96 Γᾶ- 
γΘΥηΐ ἴῃ ΡΥΔΘΟΟΓ 5. 5015, ὉΓΡῸΠῚ ΠΘσΆΓΘηΐ ἃΠ ΟΟΠΠίργθηΙαΡ, οἱ ρᾶβϑὶ 

Βαηΐ, ἰγαοία5. ΘΟΓᾺΠῚ ΤΠ ΠΟΙΘ5. 50η}, ΦαΟΠἰὰ ΠῚ ἤδθὺ οορηϊία 5αηΐ ἴῃ ΡΓδ6- 

ΟΟΡ 5 ΡΒΟΓΌΙ ; τη ]ὰ ΘΏΪΠῚ οϑί δἰ βπηοαϊ οοσιίαϊ!ο., [ἰὰ αἱ βθῦνβ (αὶ 
ἱπΠ οἰδίαν. ἀοιμίππη βαπη. Ὑ᾽άθίθ ΘΓΡῸ γνο5, 4αϊοαπαιθ οἰαβιηοαϊ οορὶ- 
ἰαΐ!οη6 5 Πα 6.15, Π6 δά θη ΤΠ Π5 Ρουηληθδΐ ἴῃ νΟθῖ5, οἱ 60 τηοΓΙ Δ ηΪ. 
γο5 δαυΐθπι, αὶ πα 6 ΡΒΒΠΓΙ 65.115 ῬΓΟΡίου ΠΟΠ]6η ΠΟΙΏΪηΪ, Ἰ)θιπ ΠΟ0ηΟ- 
ΓΆΡ ἀθθοιῖ5, «πο γοὸ5 ἀϊβποβ Παθοαΐ Ποιηίηι5 ταὶ ΠΟΙΊ6Π ΠΟς [δ Γγαί5 : 
ΟἸΠΠΪᾶἃ ΘΠ ΡΘοοδίὰ νοβίγὰ σγϑιῃθἠϊδθιηΐία!. Εἰ πῸπ ἴδιο 65. νῸ5 ραίδι 5, 
51 ΔΙ 5 ἀ6 νο]ὴβ ρᾶβϑιι5 [ὉοΡι δά ροία5. δάϊμιιο οχἰβιπηθ 15,7 νῸ 5 
ΟΡα5 ΠηᾶΡΉΠ ἴαοουθ. Εσοθ υἱΐδη) νΟὈῚ5 ΠΟΙ ΐηπ5 ἀοπᾶΐ, οἵ ποη ἰηί6}}1- 
σιι1ι5. ΒοΙοἴα θη πη νοϑίτα νῸὸ85 φ,ανανθυηΐ ; ΠᾺΠῚ ΗΒ] ρᾶ55] 6556115 ΡΓΟ- 
Ρίρι. ΠΟΙΏΘη 615, ΡΓΟΡίου ρθοῦαία νοϑίγα ΤΠΟΡαΙ 6556 115 ΠΟμΪπΟ. ἤδθο 
ρίαν ἀϊοο νοθἱβ, 4] ἀπ 1.115 46 σοη 596 ν6] ᾿ῃ ΠΟΙ ίΊΟη6 : ΘΟ] ἢ ΘΙΏΪΗΙ, 
γ05 ΠάΠΘΓΘ ΠΟΠΊΪΠΙ1Π), Π6 51 Ποσάν ΓΙ 15, ΓΔ ΠΊ} 1 [ἢ νυ] πο] ἃ. 51 ΘΠ1ΠῈ σοη 65 
ΒΘΓΨΟΒ 5105 αὶ ἀΟΙΠΙΪΠΊΙ] 51π|πὶ ΠΘρανουιηΐ, ραηϊπηΐ, 4α4ἃ ρμαϊίαιὶ5 θο- 
ΠΏΪΠ 1) ΥΟ 5 6556 [οἰ αΓᾺΠ], «Ϊ τ  γ ΥΒοσ πὶ παρ οὶ μοϊοϑβίαίθηι ἐ Βοπιονοίθ 
ΕΥΡῸ ἃ ΘΟΥἊθ6 γϑϑίγο [ιὰ8 αἰβριιἰίοη 65, αὖ ἴῃ Ρογροίσαμῃ νἱναι 5 Π 60. 

. 

(86) ΧΧΙΧ. [6 ἀποάθοίπιο νθγοὸ σὰπαϊο τηοηΐα ἰα]65 βηΐ, 4] ΟΓ6- 
ἀϊάδγαμέ 5ἰοαί ρᾶγνὶ ἰηΐδηΐθβ, «αθι15. ΠᾺ]}1ὰ τη} 506 η 41 ἴῃ ΟΟΓάθ, 
60 5οίθυαπί 486 511 πραα ἃ, 56 5ΘΙΏΡΟΓ ἰῃ 5ἰποθιιαίθ τηϑηϑογαπῖ. 
11 ΘΓσῸ 5ῖπ6 ἀπ ζαίίοπο Παθιϊαηϊ ἴῃ τορηο Π)6ῖ, 4π|ἃ ᾿ῃ πα}1ὰ Τα ΠΟΙΏΪΗΙ 
τηδηαία τηδοι!ανουιηΐ, 564. ΟΠ) 5: ΠΟΘ ΓΙΐ6 ᾿ηδηβογαηΐ. ἴῃ Θοάθιη ΘΓΘῸ 
οαγϑαὰ ααϊοθηα 16 ΡΟΡΒΘνΘΥΆΝΘΓΙ5, ΘΡΙΕ5. αἰ ἰηαπῖ65 ΠΟΠΟΓΔίΙΟΥΘ5. ἃρθά 
Ποιηὶ 1115, αὶ ρῥγίμὶ ΠαθοηΐαγΡ. ΒΌ]Π1065 ΘΓΘῸ νΟ05, αυϊοαΠ4ι16 ἃ νΟὈ]5 
πιδ  "{π ΓΘΙΠΟνΟΥ{5, οἱ 81 πα πθ . 115. ἸΏ ΠΟΟΘΠ ΙΔ, ῬΡΙΠΪ ΟἸΏΠΙ ΥἹΥΘ 5 

ἰθὺ ηϊθη8 δὲ εἶθ ηϊοναηιΐ υο85. Οπϊοιηι- δρ. ΧΧΙΧ. 1) πιοηίθ υθ7οῸ ἴην. ΥὙαί. 
4ι6, ἴῃ {6 γραϊηιοηἰι}. 2) 5οϊογι δαὶ. 

10) ποη αΐ., ἀθίη μοίϊοθ8 οῳφιϊηιοί 8) εὐ γαΐ., ψιιὰ νοοθ ἀρ] οία, τηδη, 566. 
ἀοῖπάα ᾿ανϊέαθιηί δ ρείαίο. 

11) οηπΐην οτη. Υαί. 
12) οοτὶ6 οπὶ. Υαί. 
19) ἀϊοο υοὐὴὶς ἰγᾶπδ8ρ. ΥὙαί., 

πῃθηαίοη. 
14) Οοηβίοηυϊϊ ἈΡ5 46 ἐσέ Υαἱ., ἀ θη 

ποηιναγο ποραπίο5 ἰγααϊὶηιϊϊηϊ. 
15) υοὐὲδ ποη 165. γαί. 
10) οοο. αἀπϑίαἰΐοιο5 υοἱ δάδουρϑὶ 

εχ Υαί. 

ΡΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ. 

'πη ἢπο 

ἴη ΠΙΔΓΡ. ποίαν! 81η6 
ἐπ τορπιηι Ὁ. ἐπ]ανιξαθι! γορηιῆι. 

4) φιιοιιδηιιο ἰαηι Ῥ. οηυηῖθι5 ἐἰ{15, χιι0 5 
ἑαηι γαῖ. ΟἿ. Ραᾳ]. Ἠ πογδίϊοΓ65 ΘΓ Ὸ Π18Ι- 
ἰγτῖθι5. δυπηΐ. 

ἂρ. ΧΧΥΗ͂Ι. 
ἴη ἀΐρηος Βα]. 

2) αἰϊᾳφιϊά Ῥαὶ. 
8) εοἀ αὐϊμιο θαϊείϊηιαί ἐς ῬΑ]. 

90 

1) αἰφηῖ8 οοΥΓΘΟίμΠι 
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μ1 5 θοιπ. Ροβίψαδηι Ππἰνὶς ομηηΐπη πηΟΠ πὶ ΘΧΡ] απ ΙΟη6πι,ἦ ἀΐοο 
οἱ : φοιηΐηθ, ΠῸΠ6. ΘΧΡΟΠΘ ΤὩ1Πὶ ἀ6 ἰἀρι 5. Πἰ5, ἀπ] Δ|{{} ΘΧχ ΘαΠΡῸ ἴῃ 
Ἰοσιπὶ ΓΘΡΓΟθδίογαμη, δά βίγ ο ΠΓα ΠῚ ἰΌΓΡῚΒ ΠΙΙ551 56ηΐ: [61 εἰ6 ἰαρ!ἀι5 
115 τοίη 5, {πὶ ἴῃ β γι οἰαΓἂ ΠῚ ἰΡΓΙ5. δάϊθοίϊ βαηΐ, οἱ ἐδ ἢἰβ, 4] δά πο 
γοίϊπηάϊ τοιηδηβογαηΐ. ἡ 

(Α) ΧΧΧ. ,Αυάὶ,( ἴπαυϊ, ,οὐἦ ἀ6 ἸΔριαϊρι5. Οἱ 8111 46 οάπρο 
1 5ἰγποία πὶ {πΥΡῚ5. ῬΟΒΙὶ δυηΐ ΘΟΓ ΠῚ ἰ060, Τὶ ΓΘΡΓΟ δΐϊ ουδηΐ, γδάϊθ 65 
δηΐ {ΠΠῚΠ|5 σαπά αὶ τηοη!5, Οτπῃ ἰσίθαν πϊ, 4π ἀθ Π10 πηιοπίοἧ ογράϊἀο- 
γαηΐ, [ἀοῖ] βδαμὶ ἱπποσθηΐθβ, ἰπϑ50 ἀΟΙΏΪΠΙΙ5 Θ᾽Π5 [ΌΥΓῚΒ. 605, απἱ 46 
γδάοῖθιι5 οἰ ΤΟ 15 οβϑοηΐ, ἴῃ βἰγιοία πη ΘΟ] Οοαν. [π|6]}6χὶξ θη ΠῚ, 
5ἱ δὰ δοαϊΠοαίοηθη ἰἰδβδαπῖ, βρη! 05. 1105 ΡΟΥΘ, Π6Ο ὉΠ] 
Ὧθ 5. ΔΏρΡ] 5 ἀθηϊσταπάιμη. Οποάδὶ ἰἰὰἦ 46 οδθίουῖβ πῃ 115. δά 6- 
Οἰβϑθῖ, ΠΟ ΠΘΟΘ556 ΠΑΡαΪϊβδθί ΓΌΡΘΙΙΒ. ΥἹΒΙ ΓΘ. Θ84ΠῚ ἰΓΓΠ δία 6. ΡΈΓΡΘΆΓΘ. 
ἯΙ διίΐθηη ΟΠΠ65 ΟΔη ἀϊ, ᾿πγθη65 δπηΐ, 4 ογοάϊἀδγαηΐ, οἱ 4] ΟΓ6- 
ἀἰϊαγὶ διηΐ; ὃχ θοάριηἷ 6ῃΪπ ΘΘΈΠΘΓΘ βη:. ΒῸΙΙχ Ποὺ φθπι5, δαϊὰ 

ἸπποΟπ ο5ῖ. Αὐἀὶ πη οἱ 46 1115 τοϊαη 5 ἰΔρι αἰ θὰ5 οἱ βρίθπα 5. 
ΗΙ οπηθ5 ἦἄθ ἴοὺ οδηῃήιάο τηοηΐθ ϑιηΐ. ὔἝὐτδγθ δπίθη) τοίη! 5πηΐ 

ΓΘΡΘΥΙ, οαιι8ὰ 6ϑΐ, (αϊὰ ἀἤϊνιἰ86 5πᾶ6 1Π|05 ΡῈ51|πΠ| ἃ νογίϊδία Οὔ βου Γἃ- 
γοηΐ αἰψιθ ΟΠ ϑοᾶνθυιηΐ ; 864 ἃ Ὦθ0ο ΠυΠηΠὰη ΓΘΟΘΘϑΘΡηΐ, Π6Ὸ 
ἈΠ} ΠῚ γ  ] πὶ τη] πὶ ρΓΟσΘβϑιΐ 46 ΟΓΘ. ΘΟΓΙΠῚ," 564 ΟἸΠΒ ΔΘ4ι 5, ΥἱΓΓῸ5 
οἱ νϑῦιᾶ5. Ἠογαπὶ ΘΓσῸ πιθηΐθιῃ οαμ νἱ ἰσϑοί ΠΟΠΉΪΠιι5, οἱ ροβϑθῦ 605 
νοΥΙΐαι! ἰάνογθ, 5510 ΠΟΠῸ5 {0 6116 ΡΘΓΙΔΠΘΡΘ, οἱ ΟΡ65 δου ΟἸΓΟΌΠΊΟΙΕ : 
ΠῸΠ ΘηΪΠῚ γΟΪαἱΐ ἴῃ ἰοίππὶ {115 1011}, αὖ ροβϑθηΐ θΟΩΪ ΔΙ Ι4υ14 ἰδοθγοῖ" ἀ6 
60, {ποἀ ε'5 το]οίαπι οβί, δἱ νἱνθηΐ ἢ 60, «ιοῃίδιη οἱ ἰρ51.} ἀθ σθῆθΓα 
θΟΠῸ 5ιηΐ. [460 δγβὸ ρ.5,Π πὶ Οἰ ΓΟ. ΠΙΟἰδὶ βαηΐ, δὲ ροβι ἢ ἴῃ βίσαοίαΓ ἈΠ) 
ἰὰγγῖθ. Παἰτι5.ἡ 

(Α) ΧΧΧΙ. ,(δθίθγὶ νθγο, 4πὶ δάμπιο τοίμπαϊ ρου ΔΒ, ΠΟΩῈ6 
ἃΡ1Ὶ ΤΘΡΟΓΙΪ βαηΐ 1ἢ᾽ 681 5 ΓΟ ΓΔ, 4αϊὰ ποηάππι ΔΟΟΘΡΘΡηΐ 5161} Π|, 
ΓΘΡΟΒΙΔ δυηΐ ἴῃ ἰἴοθοὺ 800; γα]4θ6 θη χγοΐμηαϊ γορουῖϊ βαπί. θΘροτίοι 

5) [ῃ γαΐ. δηπηίδίϊο ἰταποᾶ: [οἰ ϊ005 
6Υγη0 υοϑ᾽ (λιυιοιηᾳιο γοηϊου θ᾽» 115 ἐπ οΟ6η-- 
ἐΐαην ργῖηι υἱαοἰὶ5 “οηιηΉι. 

60) 5οἰμίοποηιν αϊ., αι γοος. ἄΐοο οἱ: 
ἀοηνῖη6, γιὸ ΘΦροπ ηιϊ ὶ ὁ Ἰαρταϊϑιι5 5 
ῬΓΔΘίΘ 5515, 1π ἢππῸ ΠΟ πΠ| ΡΟΓΡΙ : φαῖ 
αἰϊαϊὶ ὁ. οαηιρο γοργοϑαϊογηι ἔπ, εἰγιοἴιι-- 
γῆν ἔμ} 715 ΤΟΥ η!. ΠΙΘηὶ (6 1115 Ἰαρϊαϊϑιι5 
τοί; ἴῃ ἤπο ογαί ρουηιαη 56) ηΐ, χαρὰ 
Τη8η. ὈΓ. τοάσρι! ἴῃ γθηϊαηδογηί. Εν, 
ΒΌΡΙΑ ο. 0. 

(ἂρ. ΧΧΧ, 1) τὰ ἀθαϊ ο. γαϊ. 5ι1- 
[γαϑαηίθ Ῥα]., ποπη! } ΟΤἸ1Πὶ γὰ]5. δάνου. 
μη, απο οΧχ ῬγΔΘοΘ θη 1115. ἱργ ρϑ , 
Ροβί Αμάϊ Ὄχο ιβο. 

2) οἱοοίὶ Υαϊ., Ροϑίοθα ρ»Ὸ ᾿ιὶδ Ρ. δον ηι 
ἰούο. 

8) ὕμηι ἰφίίιω χφιὶ 6 60 ῃιοηίο ΥὙαί. 
4) ΛαάΙαὶ οὐλι5. οχ γαΐ., παπὰ ἀἰββιια- 

ἀρηΐθ Ρα!]. 
5) Πιοἰοαὶ οπΐηι δὲ ἴπ θα οὐϊῇεαίονο 

ϊδϑθηΐ βρίοπαϊος 605 ΡΟΥΠιαΉ 5.705 ἨΘ0 
αἰϊιην 6 ἢ πἰργϊσαίινιηι Υ αἱ. 

6) ἐΐα ομι. γαῖ. ϑ'ϑηβιβ: Οποάθὶ ο- 
ΠΏ] Πη5 ἀ(6. οϑίθυ!ϊβ ΠΟ ἢ 0115 οἰ πβιηο αὶ ̓ αρὶ- 
ἀ65. ΡΥ 5. ἴῃ βἰγποίπσαμη Δα ΐσοσΘ Ροία]5- 
56ΐ, {πᾶ} 65 που ϊηΐ ᾿πποοθηΐθβ 46 σδάϊοῖ θ5 
τη οη 15 ἀποα ΘΟ μηΐ, ΠῸΠ προθβϑ6 ΠΑ ϊββοί 
ΤΉ ΒΊ15. ΥἸΒΙΓΑΓΘ. {ΠΡΓῚΠῚ. ΘΑ ΡΌΓΡΆΓΟ. 
δοα 5ΘΖποΓο Ροίπιβ ἰθοίϊοποπὶ (ἰε85 Ρα]. 

1) οο δαί. Ιου] αΐθηη ἢπΐπι8 [66], 
{π|ιὰπ] οαἀϊΐογοβ δὶ πητπΔ ΟΠΊΠ65 ἰδοϊΐο 
ΡΙΔΟίΘΡΙ οηΐ, ἃ ἩΠσϑη!ο] ἀϊο γἱάθο οχ- 
ΡΙϊοαΐίαμη. Εἰοηΐη ἴῃ οἂρ. ρΡΙγδϑοθάθηϊο 
Ἠογπιὰβ [οΟαιυϊπι 6 ἱππο θη Ρ5 ἰπ[ἀη1]-- 
Ἰηιι5, ποῖος ἀθ ἱπηοοθη 5. ἱπγ ΘΠ ΡῈ : 51] 
τηοηΐοπι οοηβίϊιμπι! ἀποἀοοϊμηθη, ἢΐ ἴη- 
γ ΘΗΝ ΠΙ ἴῃ ΘΆΠΠΡΟ δἶπι5. τα ] οἰ θιι5. δά ϊὰ- 
ὁθηΐο, ΗΙ ἰβϑιίαν. ἰᾶριἀθ5 οαπαϊαϊ, «αὶ 
ΒῈΡΡΙ ΟΠ ΔΤ ἰη νηΐ ἴῃ ᾿ΟΘοα πη δἰ ΘΟ ΟΤΊΠῚ, 
ΔΠ1Π ΠΟῚ 6556 Ροββιηΐ, Φηδπ) ΠΟΥΘΙΠ ΟΠγ]- 
βι᾽αηΐ ἰηΐον ΕἸ ἶοο5. γοοαί!. Π5. βᾶπη6 Π0- 
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ἢ60. ΕἸ ροβίχιδηι ΧΡ] ἰοαν" ΟΠ]Π65 ΠΊΟὨ ΠΏ} ΘΧΘΟΙ Ι0Π65, ἀϊ60 οἱ : ἀομη 6, 
ΘΧΡΟΙΘ τ]Πὶ ππης οἱ (6 ἰδρι αι} 5 1115, 4] 46 5ἰγιοίαγα {ΠΥΡῚ5. 5800 4] 
51} οἱ ΤΟΡΓΟΡαι, οἱ ἀ6 τοίϊαηϊβ ἰρ 4 1}}115, πὶ ἴῃ δἰραοίαγαχηἶ δάϊθοιὶ 
Βιηΐ, οἱ ἀθ 1115, {αὶ απο τοΐϊαηϊ ΓΘ ΒΟ Γαΐ. 

(8) ΧΧΧ. Αὐαϊ, ἰπααϊῖ, οἱ ἀθ Πἶ8. Οἴηη 65 {ΠΠ Ιαρὶ 465, «αἱ 46 Θάπιρο 
ΒΡ] δαηΐ, οἱ ἴῃ 5|γ ΟΠ 8 Π| {ΠῚῚῚ5. ΡΟΒἰ 11 διιηΐ ΡΓῸ ἰδ ἀαὶ τοργοθαίὶ 
δΡρδηΐ, χὰ άϊοθ5. διπηΐ 1ΠΠΠπ8 ΟΔΠ 4] ΠΟ 18, (Τα Πα μ 416 ΟΧχ 60 πηρηΐίθ 
ΟΥΘΟΙ ἀγα, ΟΙΏΠΘ5. ὈΟΠῚ ἰπυθηΐὶ βιιηΐ. Ιἀ60 διαΐθιη {π851ΐ ἀοιηϊηπ5 {πγγὶς 
605, (τ οββθηΐ ἦα γϑήϊοι τι. {ΠΠ8 ΤΠ Π 15). (ἢ ΒΓ ηι ἰαΓΓΪ5. ΘΟ] ΟΟΔΙΪ. 
ϑοίνι δηΐμη, ἀαϊὰ 5ἱ ἴῃ ᾿ρ88 δρα!Παίοπθ ΡΟ51Π 6556}, ρϑιηδπργοηΐ 
ΒΡΙ πα], ἢ6 6 ὉΠῸῈΠῚ οχ 68. ΠΙσ Ια ΠΡ, ΝᾺΠ) δὶ 46 σδϑίου 5 τη θη 115 
δα!οοἰδδθῖ ἴῃ βιγαοί Γ) ἰΠΥΓΙΒ, ΠΘΟΘ586 ΠΡ Ϊβϑ6᾽ ΓΈ 5115 Υἱβι(Γ6. Θᾶπ), οἱ 
ΡαγΓραγο {Π|4η. ΗἸΪ διιίθμη ΟἸΠΠ65, (τ οΥραϊἀδγαπί οὐ γί 46 βαηΐ, 
οδηάϊἀϊ ἰηνθηῖ δαηΐ: 6Χ σΟΥἄθ ΘηΪῃ) ογθάπηϊ, ΕῸΙΪχ θς φθηϊβ, “υϊᾶ 
Ἰῃηοοιαπὶ 65. Απάϊ, ᾿πηυϊΐ, οἱ ἀ6 1115 γοίμπ 15. ΞΡ] θη αἰ ἀΐβαια ἰὰρὶ 4 1.5. 
Βῤὺ Πὶ ομπθ5 46 οὰπάϊάο ᾿ῃηοηΐθ βϑιηΐ. Απάὶ γνθγο, 4υΔγ6 τγοίαηαϊ βαηΐ 
ΤΟΡΟΥ. θυἱὰ ἀἰϊν! 86 605 511ἃ8 ΡῈ511π|πὴ ΟὈ ΠΡ ἀν τ ηΐ ἢ ΠΘἢ δι6 1). ΓΘ 665- 
Βογαηΐ ἃ 60, Π60 ὉΠ ΠῚ γϑΥθ) πη] 1 (6 ΟΥ6 ργοσθϑϑὶΐ {Που, 568 
ΟἸΊΠΪ5 Δα (ἃ5 οἱ υἱγίι5 οἱ υϑριϊᾶ8. ἨΟΓΙΠῚ ΘΓΡῸ Π]Θηΐ6 ΠῚ ΘΙ 50 Γοΐ 
Πομηΐητι5, αα0α ΠΟΠΙ Δί! Θϑϑθηΐ, δε ροβϑιηΐ ΒΟΩΪ 6556, ἰπ551} ΟΡ65. ΘΟΓΙΠῚ 
ΟΙΡΟΙ πη ἀΪ, ΠῸΝ ἴῃ ΡοΙΡοίπαπη 1011}, αἱ ἀ6 ΓΘ] 1115 46. οαθίογο ροβϑβίηϊ 
ΔΙ απ ἃ ΠΟΩΪ ἴδοογθ, οἱ νἱνογθηΐ ἢθο 60 {ποὰὐ 46 ῬΌπμῸ φἜΌΠΟΓΕ Θββθηΐ. 
Ι460 δὐὸ Ρι51}}}} ΟἸΓΟΙΠΊΟΙΒΙ ϑαηΐ, οἵ [ἢ 5{Γ ΠΟ ΠΡ ΠῚ {πΓΓῚ5. ΡΟΝ Γἰ 5.ηΐ. 

(8) ΧΧΧΙ. ὐδρίοσι νϑῦὸὺ ἰαρίἀθβ γοϊπηάϊ, {αὶ ποπάμππη ἃρίϊ ογαηί δά 
βί ΓΟ αΓΔ ΠῚ ὈΓΓΙ5, ΠΟ πη) ΘΠ ΔΟΟΘροΥδηΐ 516. 1, οἱ ἰάθο ΓΘρΟϑ 11 βυπηὶ 
ἴῃ Ιοουση ϑυππη, 4πἰὰ νὰ] άθ τοϊαπάϊ ϑιηΐ. 

ΤῊΪΠ5. ἰπ} 115. ἰΔοι Πἃ5 ΓΒ Ροἶν], {πᾶ5 ροϑί 
ΤΟΡΤΟΒΡαΙοπθ ἰδρ᾽ ἀππ δΧ Ὑθίουα ΡΟΡι]Ὸ 
Ποῖ Φοβϑαμρίθεη γ] 4616 ογαΐ. ϑ᾽ο Πἀ6- 
ΠΡὰ5. 6χ υδίθοσθ ἢθὶ ῬΌρΡα]Ὸ Ρ.1π5 ὁΡρο- 
ὩΘΡΑηΐαΓ ΠΟΥΘΙΪ ἴῃ 46 (715. 8, 8.), 1 
ποῖος ἀἰβιϊπραπηΐία ἃ ἸΠΓΔΏ 11} 115 ὙΘ ΘΓ ΠΠῚΊ 
Π ΘΙ τπιπὶ ̓ αυ 6 π85 ΠΟΥ ΠΟΤ π]. ΑἸοΐΟΓ ΠῚ ἴῃ 
ο. 21. τηΐπιιθ δοοιχαίθ ΠΟΥΘ]Π15 ἴῃ ἢ 6 
4αδνίατη τηοπΐθπ Ἀββθηα5856., πί τηλγι]ΐ 

ἨΠΠσοηΓ6] 4, νἱχ οὐ! ἀθυῖη. Νά 1Ππ| αὐ 
δἱηνμίαογα γοη1}0 (Ῥ4]. 11} 46 ἡογιην 501- 
νἱοπάο 118) τοίουθπάππη δά 1Π|05,. 4105 
ἀθηοίαγογαί Νηά. 10, 2. Τησγοβϑὲ Τα θη 
[ἀδγᾶπί ἴῃ 5.11 11 8Π| ἰπ17}}5 ᾿Ρ 1465. 58}0- 
ΡΙομμΘη 8 }}} 60 ΘΠ} 016, {π|0 ἤφυιηδο, αὐϊἃ 
5᾽σηϊΠοθηΐ πο π 65. ἀπο 6 01Π), ΘΧΡ] ΟΡ ΐαΣ : 
ΠΟῚ ΥΕ͵ΓῸ ἦ6 ᾿5{15,. Ῥάγ να] ἃ ΠΙΠΪΤΠΠΊ ἐ0 6}]}-- 
ΠΟΙ ρῬαγίο, 56 ἀθ οπποίῖβ ἀσπ} ὁ. 2], 
4] ἀδ ψιατγίο πιοηΐο διηΐ. Οποά ἀἰβί1η- 
δυϊῦ ἸΠΐΘΥ τυοίογος ἴῃ, ἤΠάο οἱ πουοίϊος, 1ᾶ 
ῬΓΟΓΒῚΙΒ ΔΟΐΟΙ5 δϑί, οχ Πιάαθο (ΠΥ ]β 18] 
ἴαο!. Οἷν, Ερ. Βαγηδθᾶθ οδρρ. ὅ. 7. 
18. λαὸς καινὸς, σἂρΡ. 14. 18. λαὸς ὁ 
μεταξὺ, 1 ἘΡ. ΟἸοιη. ἤοπι. δά (ον. ὁ. 

Οροτίος δυΐθπι οἰγοι οἰ αἱ 

29. ] τι. Ἀοΐη: οί. Ἷ, Ὁ. 18,.15. 16. 
Μαί. 11, 25. Βθοορη. (Ἰομ. [, 42. 50. 

8) [ἰὴ γαΐί. ἰθρ. Αμαὶ ατΐοηι χιαγο γ0- 
{πα 8πη: ΛΟ ΡΟγ αἰυϊθ 51:16 605 ριι811- 
(την οὐ ϑοιμγαυθηι! ὦ υϑγλξαίο αἰφια οὐ[ι- 
δοαυοτηί. Α 60 υο᾽0 πιηηφιαην γ006556- 
γι ἤθ πῆι τογϑιην ηιαϊμηι 46 070 
φγοσθδϑὶ οογα. (ΟΡ. ο. 0.: Υἱ5. 8. 6.; 
δη. 8, 10. 

9) ροδ580ι γαΐ., ζὰϊ νοσο. θοὸς 4ιο- 
416 μονα 0}6, οἱ ΠΟ ἀφποϑβοϊί. 

10) Νφη δηΐην ἐπ ἰοίμην θογην (οὶ 
μέ γροϑβϑίηί αἰϊχια ὑοηπὶ ἤαοογο δαὶ. 

11) οἱ ἐρϑὶ οπι. γαΐ. 
12) οἰγοιηηοΐδὶ οἱ ροϑὶ(ὶ δι γαῖ, 
αρ. ΧΧΧΙ. 1) αοἷἱὲ ϑιμιέ ἦν οα δίγι- 

οἴια Ρ. αρίϊ γορογίὶ δι ἦν οαῆν 5ἰγιοι- 
γαην δαί... δὶ οἵη. ἦν δηίθ ἰοθο. ΥἹὰ, 
Ξαρτᾶτο. ὃ. 

(ἀρ. ΧΧΙΧ. 1) εἐρμοίμα Ῥαὶ. 

(ᾶρ. ΧΧΧ. 1) δῖ Ρα]. 
2) το ιῖα5 Ραὶ. 

90" 
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ἁδυΐοπι ΟἰΓΟ πη οἰἀϊ ποὺ 5θοα!αμη ἃ}} 1115, οἱ νδηϊαίθβ Ορυη. 5ΌΔΓΊ : ἢ οἱ 
ἰᾳπὸ ΘΟΠηνΘηΙΘηΐ 1η ΓΟΡΠΟ [)61. Νβοθββα οϑὶ θη] 605 ᾿ΠίΓὰΓ6. ἴῃ ΓΘΡΏΜΙΩ 
Π6ῖ: ποὺ Θη1Π) σΘΠΠ15 ΠΟΘ πὶ ᾿Θηθά χὶΐ Ποιηῖηι5. ἔχ Π0Ο ΘΓΡῸ σΘΠη618 
0 ῃ ἰηίθγο οἱ 4υ]5 481 ; Θἴθηῖπι ᾿ϊσΘθὲ {π|5 ΘΟΓΠ., ἰθιηρίδίι5. ἃ ΠΟΘ Ο α1551Π10 
ἀϊαθο10, ἅΠΠ {14 ἀδ]φαθριῖ, οἷο τϑουσγοῖ ἂᾷ Ποιηίμιιηι. Πουμῃὅ δβααμι. 
ΒΈΙΠΙΟ65. νῸ5 ἱπάϊοο, ΘρΡῸ Ππηἰ 5 ΡΟΘηΙ 6.186, ἀαϊσιηπ16 ἱπηοοοπΐθβ5 οϑίϊβ 
5ιοαΐ Ἰηΐαπίθ5 ; ΦαΘηΪΔΠ ΡΔΓΒ νοϑίμα θοπὰ αϑί δἱ ποπογαίὰ ἁριὰ ἢθυμ.ἦ 
Π160 θη ΟΠ θ115 νΟ15, ἀαϊοαπα 6 5:51 ππὶ 06 ΔΟΟΘρ  βι15: 5ΠΠΠΡ]10]- 
ἰαΐθιη Παρθίθ, Πθ4π6 ΟἹ ΘΒ} ΠῚ ΤΠ ΘΠΊΟΓῸ5. δϑἰοίθ, ποῆαθ ἴῃ τηΔ ἃ Ρ6᾽- 
ΙηΔη6 6, Π646 1 ΠΙΘΠΊΟΓΙἃ Οἱ βαΓ ΠῚ ΔιηδΡ πἀ]Π65 ἢ ἘΠῚ ΙΒΟΌΪΙΒ4 6 
ΒΡΙΡΙὰ ἤδην; 564. ΠΪΒ 1Π]8}18 50,55. }5. ΓΘ ρΓΟΟυΓαΐθ, δία [0116 
1145. ἃ νοῦ ]β,᾿ αἱ ἀοπιίηβ ρϑοοτιιπι σαμάθαί 46 γ θὶβ; σαπάθθὶς ἀαίθῃι, 
51 ΟΠἸηΪὰ ᾿ΠνΘΠΟΥΪΐ 58πὰ. δ᾽ διιῖθη) ΡΘοι5 ΔΙ 4ποἃ 6χ ἰδ] 1} 15. ᾿ἱπνθηον 
ἀἰδβιραίπμη," νὰθ ουὶΐ ρᾶβίουιθιι5. Οποίδὶ ἰρδὶ ρᾶβίογθβ ἀἰϊββίραιί ἐπθυίηΐ, 
αυἰὰ γοϑροπάθθαηί οἰϊὰπη οἱ ργὸ ρϑοουίθι5.7 Ναυπααϊά ἀϊοοηιῦ ἃ ΡΘΟΟΓΘ 
586 γοχαίοβ ἡ Νοη ογθάθίυνἢ 1ΠΠ|5. [ποΡΘ 1} 115 Θηἰπὶ Γ65 Θβί, ρϑϑίουθπι 
Ῥᾶϊ ρΡο588 ἃ ΡθΘΟΓΘ;: δἷ τηᾶρὶς ραπίθίαγἾ" ῬΓΟΡΙΘΙ πηθη ἀδοίτπι ϑαπι. Εἰ 
Θϑ οὐ 5Π| Ρᾶβίογ, οἱ νδ]}ἀἰββίιηθ οροτίθὶ π|6 ἀθ νοθὶβ γαϊοπθπι τά άθγο. 

(Α) ΧΧΧΙ. οὐοπβιμ6. οΥρῸ νοθὶβ,, ἄσμι άπ ἰπγγῖὶ5 δοαιἢοδίαγ, 
ΠΟΙΉΪΠπ8. Πα θ1ζαΐ ἴῃ ΥἹΓῚ5 ΔΙΠΔΗ 15 ΡΔΟΘΙῚ ; Θἰθη]η νοΓὰ ρὰχ Οαγὰ 6ϑβί, ἃ 
ΘΟΠ ΘΗ ΙΟ5Ι5. ὙΘΓῸ οἱ ρϑγά {5 πηλ] 1" Ιοησο ἃρεϑῖ. Βοάάϊίοἤ ἰρίίγ. οἱ 
ΒΡΙΡΙΓΠῚ ᾿ΠίΘ ΘΟ ΠῚ], βίοις ΔΟσΘρ β[15.. δ᾽ Θηῖπὶ ἀράν ]5 [ὉΠ] οὶ νοβ[ 6 ἢ Τὴ 
ἸηΓΘ ΟΊ, ΠΟΥΙΠῚ ἰΐθΠ) Υἱβ ΓΘΟΙΡΘΡΘ; {110 δαΐθη) 51 {01 50]55ὰπ γοαααδί, 

ΓΘΟΙρΙ65 “ἢ ΝΌΠΠ6 5ἰαιῖπι Θχοαπάθβο65,7 οἵ ΘΠ ΘΟΠΥ ΠΟ ΡΟΥΘ ΌΘΓ5. ἀϊθθηβ : 
ΘΒΕΠΠΊΘΉ 1 ΤΏΘΠ ἰηΐοσγαιη {{Π0Ὸὶ ἀθάϊ, “υᾶγα βοιἀϊδιὶ {Ππ4, οἱ ᾿ἱπας16 
[φοἰϑιὶ 5 Ναποΐ ῬΓΟρίθι' 50 ββΈ ΓΔ Π), ΠΙΔΠ] ἴῃ 60 [6οἰβίϊ, πιϑὰ] 6558. ΠΟῚ 
Ροίθϑβί. Νοόηπθ ᾶθο ομηηϊαῦ νοῦρθὰ ἀἴ665 {ὩΠΠΟΩΪ, οἰἢ ἀθ βοίββιγα, Π8Π| 
'π νϑβι[πηθηῖ0 ἰπο [δοου ὁ 51 ἰσίιαν τὰ ἀ0165 ἀ8 νϑϑίπηθηΐο (0, οἱ 416- 
ΓΟ. ἀπο ποη {Ππ4 ἰπίθριιηι τροϊρίαβ; 4αἰ4 ραία5 Ποιμΐπππιμ {ἰὶ [ἃ- 
ΟἰΌΓΙΙΠ), 4] ΒΡΙΠὰπὶ Ἰηΐθσγαπι {ΠῚ ἀθάϊί, οἱ τὰ θὰ ἰοίαπι πα Π|6 γϑὰ- 
αἰ 501,5 τὰ αὶ ἤᾺ}]]0 ἀβὰΐϊ 6556 ροβϑὶΐ ἀοιηίπο βαοΐ [π|{Π18 Θηΐπὶ οΟρθρὶΐ 
6556. 5118. Οἰτι5, ΟἿ 811 ΘΟΥΓΙρίι5 ἃ 6, ΝΌΠΠ6 ἰσιίαῦ. Ποιηϊηι5 ἀθ 
ΒΡΙΓΙΪᾺ 510, ΡΓΟΡίΟΡ ποῦ ἰδοίπιπι ἔπππι, ἰάθπι [ἀοο ὃς. ΡΙΔΠ6,Κ ᾿ππ8Π|, 
»ΟΙΏΠΪ 115 115, 4 ᾺΟΒΟΙΠ1ΙΘ ἱπνθηοῦ ἴῃ ΙΠΘΙΠΟΓΪἃ Οὐδ ηΒΔΓΠῚ ῬΘΓΠΊΔΠΘΙ 6, 

2) Οἵ. ῬΑ], νἱ5:. 8: 6. Ὑελ 1  68|110-- 
ΟἿΟ111: ΒΙδορπὰ ἀπηᾳαθ Οἢ6. 5ἰὰ γθοῖβο 
ααθϑίο 560010 ἀᾶ δϑϑὶ, 6 ἰὰ νδηϊίὰ 46116 
ἀονϊχίθ, 6 Δ᾽] 01ἃ βᾶσϑππο δί(ϊ ἃ] ἤδθρηο 
αὶ Ὠ]ο. 

8) οι, οἵη. γαί. 
4) ᾳιιοπῖαηι ραᾳ}5 υδϑίγα ὕοπα ᾿οπογαία 

65: αρια ἀοηιίηιι αἰ. ΟἿ, Αμιο οἰ. Η οΠη, 
θ4.; Μαίι. 18, 3. 4. 

5) ἀἴοο ατθηι οἩιλ διι5 υοὐ τὶς φιιϊοιιηι-- 
φιθ ποὺ δἰρφί! μην αὐοορῖξίῖ5 οἱηιρ τοὶ αἰ οηι 
μαϑοῦο αἴφιιθ ΟἰΠοη βα)μην ὨΙΘΉΙΟΥΟΣ 6586 
πθηιθ ἴηι) ηγαϊ ἴα υοϑίγα ῬΟΥἠϊαη ον αἰ ἐν 
φιθηιογὶα Ο[}0η.8 γι ἀναγ {μα Ἴγ16 8,ῖγν, τι)ειιη)ι-- 

φιιηϊχιο ἤογὶ δρὶγ τίν οἱ ἰα 5 Ἠιαΐας 80ῖ5- 
δια 5 γο θα} αἶφιι οἰ ογ8 α υοὐδὲς Υδί., 
ἼΟΧ 46 ὶδ Ρ.. 46 υοὐῖδ. Απίίοοϊ. οιχη. 
122, 

0) δῶν ατέθην αἰϊφιαην δ ἢϊς ἀϊδεῖρα- 
ἰαην ἱπυοηονὴ γαί. 

1) χιυϊά γτοςροπαονι! ρμϑοονῖδιι5 λει 
γαὶ, 

8) αἰοι ναι. 

9) ογοαϊίι Ναὶ. Ιοοὰ5 οἰΐαίαγ ἃ 
διιοίουα Ἠμὰθ ἐδ αἰοαϊονὶνιι5. δα ο4]- 
θη Θρρ. Ογριϊδηὶ. 

10) Πεάϊ ριμιοίι ο. Ρᾷ]. γαΐ. ΕΔ}. 



ΗΡΉΜΑΕΒ ΡΑΘΤΟΝ, ΠΕ Π. ΒΙΜΙΠΤ. ΙΧ. (Β) 0 

56 απ ΠΟΛ οαπὶ 1ΠΠ15 νδη (ἃ {{}}τ|5 ΟΡΙΙΠῚ ΘΠ ΔΓΊΙηΙ τὖ οἱ 5. σοηγθηϊθηΐ 
ἴῃ οὶ ΤΌση0. Νθοθβθθθ δ θῃΐῃ) 605 ἰπίγαγα ἴῃ Τορπα Π6ῖ: ΘΘΠῚ5 
θη ποὺ ργοΡρᾶνὶΐ Ποπηΐπιι5. Εχ" ΠΟΟ ΘΙΡῸ φΌΠΟΡΘ πὸ ἱπίογοϊ οί {αἰ8- 
4. ΚΕἰθηΐπι ᾿ἰοοῖ ἰοπηρίαί 5 Δ]|14 15 ΘΟΓΙΙῚ ἃ} ἱπ {ἰ5ϑηο ἀϊαθ 010 
ΔΙ φαϊὰ ἀθ!απογιΐ, οἷο ΓΘΟσΡΡΙ δὰ Πομηηι ϑὰπη. Εἶσο παηίϊι5. ΡΟΘηΪ- 
ἰθ {186 [6 ]Π16 65 νῸ5. ἱπ||Π|60, ΦαϊοιΠ46 οϑίϊβ ἰῃποοιΐ βἰοαΐ ἰηΐαηίθα., (υϊᾶ 
ΡᾶΓ5 νοϑίτα Ὀοπμὰ οϑί οἵ ᾿οπογαία ἂρ ἤθυμ. ΟἸηη 115 διιίθπη ἴδ 
νΟ 5, 4ὰὶ ΠΟ 51:5] πὶ ΠΠΠ Πθὶ Δοοθρ ϑι 15: βἰπηρ] οἰ δΐθιη Πᾶθθῖθ, πΘήπ6 
ΟἰΘΠΒΟΓΙ ΠῚ 51{15 ΠΠΒΠΊΟΡΘ5, ΠΘ66 ἴῃ ΠΘ(ΕΪ ἃ ΡΟΓΙΠΔΠΘ αι 15. ΠΘροΠἰίθ οΥρῸ 
ΠΠΘΙΠΟΥἂπ] ΟἰΘπβαγιιπὴ [61] διπαγ [α ἀ]Ππ1π νΘϑ λα, οἱ ἴῃ ἀπὸ βρίγιία 
οἰΠοιθιηῖηῖ. [Π|5 δαΐθμη τη8]ἃ5 50] 550Γ85 ΓΘΙηΘἀϊαίθ ἃ (ΟΠΠΠ6 ἃ γο} 15, αἵ 
δὶ ἀΟΙΪΠ5 ΡΘΟΟΓᾺΠ ΥνΘΠΟΡΙΐ, σαι θαΐ, 51] ρθοογὰ δπὰἃ ἰηΐθσγα ἱηνθηου, 
δ᾽ Θηΐπη δὰΐ ΔἸ 4τπὰ ρθοογὰ ἃ ραβίου 15 ἀἰβδιραία, δΐ ἰρ505 ρᾶβίογϑ 
ΘΟΡΓΙΡίΟ5. ἱηνοπογΐ ἀοΙηπιι5, αὐ οἱ γοϑροπάθθιαν ὁ Ναηᾳαϊἃ ρᾶβίογοϑ 
ἀϊοίαγι βδαηΐ, ἃ ΡΘΟΟΡΙΡΙ5 858 6586 νθχαίοβ ἐ πο πθο ογθάϊίαν {ΠΠ|5, φαϊὰ 
[ΠΟ ΓΘ 41}}}16 Θ5[, ραβίογθιη ΔΙ14 014 Ρᾶ11 ρΡΟ586 ἃ ῬΡΘΟΟΓ; ΠΙΔσῚ5 Δ 6 ΠῚ} Ρ.ΠΙΘ ἴα 
ῬΓΟΡίρου πηοπάδοϊιμη, Ερο 51Π|Ὶ ρᾶβίογ; οροτγίοί π|ὸ 46 ὑυοθὶ5 ΔΙ {|5511η0 
γοάάογο γαίῃ 61). 

(6) ΧΧΧΠ. Βοιηράϊαία νοβ, ἄσπη δάϊιιο ἰαΓΓῚ5 Δ6 41 Π οδίαγ. ΠΟΙ ητ5 
μι) ιαΐ [ῃ 5. ΥἹΓ5. 411] ρδόθηι Αἰ] στιηΐ, ΠΟ Π Δ Ρᾷ6 ΘΠ) δΔιηᾶν. Α ΥνἱΓῚ5 
δαΐοπι ἰπἰ 4ἰ5. οἱ ϑϑά!ο515. ΡΟΓα 5 αιοὐ ἠθαα 6 τϑοθάϊίθ, οἱ ΠαΡ 5 
ΠΟΙΪΩΙ 5ριΡπ, διοαΐ δοσθρ βία πίθου. Νὰ οἴπὴ {ΠΠΟη1] ἀθά6Γ 15 
γ βίη ΘΠ ἢ ΠΟΙ, Εἰ {π|6 Υἱ5 ΘῈΠΔῚ ᾿ΠἰΘΟΤΙΠΊ ΓΘΟΙΡΟΓΘ, δῚ δαυΐθιῃ {ἘΠ}0 
5ΟΙΒΒ1ΠῚ ὙΘΒΓΠ]ΘηΐπΠ] {0Ὶ1 τοδί, πη ααϊἃ Δ6ΟΙρῚ65. ΠΠπ4, ἃὰΐ ποη Ροίϊις 
ἰγαβοοῦὶβ οἵ ϑὰπὶ σοην 0" ΡΟΥΘ ΘΓ ῖβ, πᾶθ6 6 ἀΐσθης5 δ ΘῈ: νΘβΕ ΠῚ ΘΠ ΠῚ 
{οὶ ἀθάϊ ᾿πίασγι; «πᾶγο 50 ἀϊ5ι ΠΠππι4 οὐ ᾿ππ 1116 ἔθοῖβα ἴα, αἰ ΡΓΟΡίου 
ΒΟΙΒΒΌΓΔΠΙ, Π8ΠῚ ἴῃ 60 ἴδοϊδίϊ, ἰΠ 1511 6588 ΠῸῚ ροϑϑ ὁ ΝΌΠΠ6 ἰἰᾶ66 

ΟΠ ἐϊοθ5. {ΠΩΣ ἀ6 ΘΟ 558, 4181} ΠΥ ΘΠΪ511 1 νϑϑίπηθηΐο πο ἐ η46 
51 ἴὰ ἀ6 νϑϑίιμηθηΐο {γι 5.115 οἰ σου 5. οἱ Υἰχᾶρῖβ, 4αϊὰ ΠῸΠ ᾿ΠΓΘΟΥ ΠῚ ΓΘΟΙΡΙ5, 
Τυϊά ρυὰ5 ΠΟΙ ΠΠΠῚ 6556 ἰδοία γα Π]., (ΠῚ {Π0Ὶ ΒΡ Γ πὰ ἀ6αϊ{ ἸΠΙΘΟΤΈΠΙ, 
οἵ ἰὰ {Πππὶ ἰοΐπμη ἰἰᾳ πα οι [Θοἰβίϊ, αἰ ἀοτηΐπο 510 ἴῃ 8 6556 ΠΟ 

ΡΟϑϑιῖ, {1 πιϑῖ5 ᾿ρ515. ΒΡ᾿ΓΙ 5. ἃ [6 1Π|{ΠΠ|85 6556 ΘΟΘΡΙΐ οἱ ΘΟΥΓΙΡία5 ὁ 
ΕΓ Ἰάθο Πομλπιι5 0} πος ἰππηὶ ἰδοίαπιὶ ἰγᾶάθί (6 ΤΟΥ]. ΘΠΊη65 ΘΠ 
ἴα᾽6 5. ραπιοθί Ποιηίηι5, 4105 ἱπν θη ΤΙ [ἢ ΤΠΘΙ]ΟΥ1ὰ (Θ᾽ ΟἴΟΥΠῚ 6556. ΝΟ 

ΡᾺ]. γαί. οἱ (οί. γϑϑεια] ρογβθαιθγὶ5, ΄σαοά 
ΠΟΠΠΜΠ]Π1 611. ὁ. ΕΑΡγΟ 51. δ'πθ 18 
58ηᾶ ΤΆΠΟΠΟ πηπαγηΐ ἴῃ ργΟϑΟηΟΥ 18. 

51, Ρ. ριμιθι (οἵ... ἀοίη ροοοαίιη Ῥ. 
γιοηαὐίιηι δαί, 

11) ὁ90 οπΠ|. Υαΐ.. {πὶ ἴῃ ἤπ6 ΓΔ Ή8ρ. 
γρήάογὸ γταϊ η θΉ 1. ᾿ 

ἀρ. ΧΧΧΙ. 1) Ποηιοάϊαίο 6700 υο5 Ναί. 
2) Εἰομῖηι ὑοῦ ρα οατα 65} α Προ 515 

ὑ61Ὸ δἰ μονα 5 ηιαϊ 16 αϊ. 
9) Υἱά. Απίοοῃ. ἤοιῃῃ. 94. 
4) (οίθ! 6 Ρ}} ΘΟ ἑάφιιο ἠνί6 ) μη) 

υἱβ ἀδημο γϑοῖροῦο, ὑμίίο απΐοηι 5018 81) 
εἰδὲ ἐμὰ γοαάα!, γϑοῖρῖο5 {ἰΠπ|4  Ῥγδϑία!!, 
4πᾶπ| γαΐ. δχθθοΐ 51Π}|Ρ0 10] Ὑθ πουλὶ 
ἐΐθηι υἱβ γορΐρονο, {10 απίοηι αἱ {δὶ 5015- 
ϑηηι γοαήαΐ, γϑοῖρὶο5 ἢ 

9) σαπαοβοὶς Ναΐ.. ΠῚ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ 5018 
ΔΑΊ 65, αἱ ἰδ 5ἰ1 ὀχοαπαάοϑοῖδ. Εχ΄ 

6) γοάοηὶςἰὶ γαί. 
1) οἱ γαΐ., Ῥᾶμ]0 Ροϑί ψιο Ρ. φιαηϊ, 

ἀοἰπθ ἦν πέδην Ῥ. τιδιὶ. 
8) οηϊπῖα ἰοὺ ΟΥΑΙΠαίασ ἴῃ Υδί. 
9) Εγγο οἱ Υγαί. 
10) γοαϊρὶδίὶ ναΐ.. ΒΡ πη 46. ἡα μξ ἵν, 

μι ΐο τιϑινι 6586 ρμοϑ881. 

ὅδρΡ. ΧΧΣΙ. 
2) ΡαΪ: 
αρ. ΧΧΧΠ. 1) ργοαϊ δυο ῬδΙ. 
2) εοοπυϊίηι ῬΑ]. 
9) οἱ τὼ ἐπι ἐοίλην ἰΐα ἐπι 6 Ρ 8]. 

1) βιαφιδ τηϑηὰ Ρ:΄. Ραὶ. 
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ΙΔ. ἴδοίοι. '. ΟἸομθηίίαιη ,(. ἰπααϊ, ,οἰας᾽ ἢ πο] 6 ο] ΓΒ ; 864 μοίϊι5 
Βοπορί ποῦ δαπὶ, ατοἀ ἰδη] ρδί!6η5 δϑὲ δὶ ἐθ᾽ϊοία νϑαϑΐγα, δὲ πΠοῆ οϑί 
βίου! νοβ8. ἀρὶΐθ ροθηι θηίίδιῃ ; {16 οηΐηὶ [4 6ϑὲ νοθἱβ. ὃ 

(Α) ΧΧΧΠΙ. (δοθοὸ οἰμηηΐία, 40ἃ6 βιιρΓὰ ϑβογιρία δῃηΐ, δρῸ Ῥᾶβίογ 
πα 5. ΡοΘηϊ θη ἰὰ6 οβίθπάϊ, οἱ Ἰοοαία5. 511π| 5ΘΡΝῚ5. Π 61. 81 δγρὸ ογϑάϊ- 
ἀογιἰ5,2. οἱ διά ον εἰς. νοῦθ πὰ, οἵ Διη]Αν ΘΓ 15. ἴῃ ᾿ρ515, δὲ ΘΟΓΓΟΧΘΡΙ 5 
[{ηργὰ νοϑίγα ; νίνεγα ροίθγι1ϊ58. δ᾽} διι6Π) ΡΘΡΙΠΔΉ ΘΓ 5. ἴῃ τὩΔ}}ἃ οἱ 
πηΘΠηοΓὶἃ Οἱ μά ΓῸΠ ; ΠᾺ]}5. δχ Πα] αϑιηθαϊ ροοσαιου 5 νἱνοὶ θ60. Ἦδθο 
οἰπηἰὰ ἃ 16 ἀϊοθπάα,ἤ ἀἰοία βοΐ νοθ 8. Αἰ πμ 116 Ράβίου : φΟμηϊὰ ἃ 
π|6 ἱπίογγοραβι ἐς. Εἰ ἀϊχὶ: (11, ἀοιηΐη6.. ΟΟὐᾶγοῦ οροὸ ποη ἰπίθγγοσαϑίϊ 
1η6,Ὁ ἰηααϊῖ, ,ἀ6 [ογπμα ἰαρί ἀππὶ ἰῃ βἰγαοίαγα γΓΘροϑί [ον μ, αἱ {{0Ὶ ΘΧΡ ἢ ΟᾶΓΘΠῚ 
[ογπιᾶβ γ΄ Εἰ ἀἰϊχὶ : φ ΟΠ 5. βαπι, ἀοιηίπο... ,Απάϊ πὰπς ορρο," ἰηααϊ!, 96. 
ἀθ 115. ΗἹ 5ππΐ, 4αὶ πὰπο ππᾶη αΐϊα Προ Διἀ!θγαηΐ, οἱ οχ ἰοἱ8. ὑΓδ8- 
ΟΡ 5 οσϑγαπΐ ροθη (6 ῃ{|Π|, ΘᾺ ΠῚ 418 ν] ἀἰ55ϑὲ Πομηΐητ5 θΟπᾶπιὶ ἃί 4116 ΡΈΓΔΠῚ 
ΡΟδπἰ δ ηἰᾶμν ΘΟΓΙΙΠ), οἱ Ρ08586 608 ἱπ δὰ" ΡΘΓΙΠΔΠΘΓΘ, ἰπ551} ΡΓΙοτὰ ρθεοδίᾶ 
ΘΟΓΙΠῚ ἀο]οῦ. ἤδθ 6ῃ1π ἰοσιηὰθ ρθοοδία ΘΟΙΙ οΥδηΐ, οἱ οχαθαιαῖδ βαπὶ 
6 Δρρᾶγουθηί. 

ΒΙΠΤΌΠΟ Χ.: 

6 γροθηϊίοηία οἰ οἰθθηιοδῃηα. 

(Α) 1. Ροβίχιδμπι ΡΒ ΟΓΙ ΡΞ Γᾶ πὶ ΠΡ ΡΠ ΠπΠ 0, γ ΘΗ} πα π(Π15. 116, «αὶ 
6 ἰγὰθιάογαΐ 1Π]1 ρδβίουι, 1ἢ ἀΟΠ}Π1, ἴῃ 4πὰἃ ὀγᾶμπη, οἱ οοηβοαϊξ βρΓὰ 
δοίη) ; δἱ 511 ἴῃ ἀδχίογα δἷις 116 ραβίον. 5 ΒοίηἊθ νοοᾶν!ξ τπθ, δἱ 
μᾶθ ΠΠ] αἰχιι: (ἰγδάϊἀϊ ἰ6,( Ιπααϊ δ, ,6. ἀοιηαμ {πᾶπ| [116 ΡᾶβιοΥ!, αὐ ἃ} 
60 φῥΓοίθοὶ ροβϑϑι5.. ,[1ὰ,6 ἰπααᾶπι, «ἀοιηἰπ 6... δὲ νὶβ αῦσὸ ρτοίθρί," ἰπααίί, 
8} ΟἸΊΠΙ ναχαίοηθ οἱ ἃ}} ΟΙΏΠΙ 5δΘΥ  1ἃ, ΒΟ ΟΘ55ῈΠὶ διι16 Δ ἢΔΌΘΓΘ 1 ΟΠΊΠΪ 
ΟΡΟΓΒ θΟΠῸ δίᾳιθ νϑῦθο, οἱ οῃηηθ ΥἱΡ θη ΔΘ αυ ({15: ἴη Ἰηδη [15 115 
ἰησγθάθιθ, απὰ6 ἀθάϊι {{0Ὶ,7 οἱ ροίογιί5 ἀοιηηίηδυὶ οπμηὶ θα {[86. (ἰβίο- 
ἀἰθηΐ! Θη] πὴ {01 τηδηἀαΐα 1}... ΘΒ] 6 οία ΘΓΙΣ ΟΠ Οἰρία (5 οἱ ἀμυ!οθάο 
Παΐϊ 5. 5601} : Ὁ ΞΙΟΟΘ55115 ΥΘΓῸ ἰΐ ΟΙΠΠΪ ΒΟΠῸ ΠΘΘΟΙΟ 16 ϑοααθίαγ. Μαία- 

Τἰ αΐθ πὶ Πΐπ5. οἱ πηο 65 .18Π| βιβοῖρα ἴῃ ἰ6,ἢ οἱ ἀἴο οἰμηῖθιιθ, ἴῃ τηᾶσηο 
ΠΌΠΟΙ 6588 ΘΠ οἱ ἀϊρηϊίαϊα ἀρὰ Πθαμπι,ἷ οἱ πηᾶσπᾶθ ρμοίθϑίδεϊβ ΘῈ 
ΡΓΔΘΒΙ 46 Π) 6556, οἱ ροίθηΐθπη ἰῃ ΟἰΠοο 50. ἤπιϊο 5011 ΡῈ. οι ΟΥ̓ΌΘΠΙ 
ΡΟΘη θη 86. ροίαϑίαβ {ἃ 65ί. Ροίθβίαβηβ νἱἀθίαν. εἰ 1} οββθΐ δά 
γο5 τηδίαγιαΐο πὶ ἢ αἰ5. οἱ πιο θϑι[ἅπ|,Ὁ «αᾶπη ἴῃ γῸ5 Παθδί, ἀθβρίοιἰ5.ὅ 

11) Νοπηο (Ιἀοὰπὰ αιαίία ον γοοΔ 0} 15 
Δάϑου 6 ἢ 415. 56 46 η16) αοηιηιη, 5ριγ τῆι 
οἴλι5 ῬΥΟΡίΟ μο0 ζαοίιηη, ἕμμηι ἃ [αοὶθ 
ρίαπο ἱπᾳιιαηὶ ΟἸ6 8 Ὁ670 608 ιιοϑβοιηϊηιι 

2) ογο(ογ ἐς Ναϊ.. Ἰ  ἀθὴ αηινμίαυθ- 
γἱ 18 ὧν ἢῖ5. 

9) Υοῦο. δὴν. αμέθην ρου 5 5. οἱ 
Ῥευύοαίογὶθιι5 468. ἴῃ γαΐ., ἰΐὰ αἰ ΡΓΔΘΡ. 

ἡπυθηογ 1, ηιθηϊογαην ὁ ηϑαγην ρϑγηια- 
πὸ αΠῇΠεῖοί γαϊ. 

12) οἵιι8. ἐπι! ἴῃν. Υ αἴ... ὉΡῚ τη μὴ 
Πογαίο Ρ. Ποπογίβοαίε, ἀδθίη4θ. φιοά (αηὶ 
ρεΐθης αὐ αοἰϊοία υοϑίγα 511. 

13) Αφίίο οηΐη. ρον! οηἐαῊν, εἰ] ηι 6 556 
υοὐϊ5 γαϊ. 

ἂρ. ΧΧΧΙΠΠ. 
δγυὶβ γαί, 

1) ἰοοιίι5 δὴν (οὶ 

1η δῆς Θππποϊδί ΟΠ η ΘΧοΓἀἰδίαμ, 
4) ηἰὸ αϊοθηία Ρ. ἃ ηι6 αϊσοπάα Υγαίΐ. 
5) Θεία διαί ἴῃ γαΐ., θ᾽ άθπιὶ γο θα. ἢϊ6, 

ἐπι! ΟἸΉἾ5515, ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ δ μοί αην τηιι- 
ἰανι ἴῃ δγμοία ; 5} ἤπθηὶ οϑί φμοὰ 
οῳμίουϊηιι8 Γογηια5. ΟἿ. Βργὰ ος 7 544. 

0) ὁγ90 5ϊ᾽οιι οἱ γοριάϊαι γαῖ. 
1) τιαπάαία ηθα Ρ. προ πιαπάαία 

μαος γί. 
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ἁΐθι ἀθθδύ οἰθπηθ η΄ οἰ Βρογπὶ, 564. ροίϊιβ. ἴῃ ἀ 6] 1οἰϊ5. νϑβί γι τη ϑηᾶ- 
ὨΪΏ}Ϊ 5. Θ΄Π15. ΠΟΠΟΙΡΙΠ ΟᾶΓὶ ; ΠΘ4Π6. ΘΠΪΠῚ ἰρ856 ΓΟΡΘίθη5. ΟἰΘΠιθηἰᾶπι 5ιᾶπὶ πὶ 
Π05Ὁ ο8ΐ, 56 δά αἰ ΠΠαΐθ νϑβίγαμη. 

(8) ΧΧΧΙΠ. Ηδθο ομμηΐα, {886 5 ρΓΑβουρία βαηΐ, βαυναηα πηδηάαΐ, 
αὖ 1Ι8Π| σα 15. ΡΟΘηΪΘηἰ πη. ἔσο βίου. παηίι5 ροΘηϊΘη 86 γοθὶ5 θ6ὶ 
ΒΘΙΨΙΒ. Οδίοηα!, οἱ Ἰοσαΐία5 δη, οἱ ἀϊθ0: 51 δι {ἰ5. νογθὰ τπθὰ δὲ οΓθ- 
ἀΙ ΔΘ ΓΙ 5. 1115, Δ] Βα] ν ΟΡ 5. ἴῃ. 115 οἱ ἀ6 σαθίθυὉ ΘΟΥΓΘΧΘΓ 5. νἱὰβ νοβίγαβ, 
γίνογΘ ροίθυ 5. 81 ἁπίθιη ΡΘΥΠΔΠΒΘΡΙ ΠΝ [ἢ τη} 1 [6{} ΟΥ ΠΑΡ απ π]6- 
ΙΟΓΙἃ, ΠᾺ]} 5. Θχ ᾿πια8:η041 νἱνοῖ 60, 4αἰὰ 60 ΟἸηηΪᾶ νογθὰ ργδράϊοαία 
56ηΐ νο 5. Εἰ [ἰΘγαπὶ αἰχὶς τη}: πη ηἶὰ Ὠ16 ἰπίθγγοραβϑί ἐ Εἰ ΘρῸ Γδ- 
ΒΡΟΠΑΪ : ἰΐὰ δϑί, ἀομΐπθ. Οπᾶγο, ἱπααϊΐ, ᾿η6. ΠΟΙ ἰπίθγγοραβίὶ ἀθ [ὉΓΙῚἃ 
Ιδριάσαπη ΠΠ]ΠΟγ απ, {πὶ ἴῃ δἰ γαοίγᾶμη ἰΘΡηΐ, 41105 ΓΘΡΙ νι ηβ ὁ Εἰ ασὸ ἀϊχί: 
ΟΡΠ 5. 58π|, ἀοιηϊηθ. Απάϊ, Ἰηααϊΐ, οἱ ἀ8 11||5. ΗΙ βιηΐ, 481 πππο διά 1- 
Θυπηΐ πηϑηάαίᾷ τη6ᾶἃ, οἱ ΘΧ ἰοἰϊ5 ῬΓΔΘΟΟΡ 5 Θροληΐ ρΡοθηϊθηίίδιη. Εἰ 
νΙἀ1 Πομΐητι5, ΡΟΘΠηἰ Θη 18ΠῈ ΘΟ ΠΟηΔΙη οἱ ριΓᾶΠῚ 6586, οἵ Ρ05586 ἴῃ 
ἃ ΡοΟΘηϊΐθηϊ ἃ 605 ΡΘΙΙΠΔΠΘΓΟ. [{|551{ ΡΓΙΟΓὰ ΘΟΓη ρθοοδία ἄθογ. Εἰ 
ἰΐα ἀο]οία 5ιιηΐ οἱ ἁθαιᾶία, μΠ6 ἀρράγογθηΐ ροϑβίοα. ἢ 

[5 ΠΤ ΌΡΟῸ ΡΕΟΘΙΜΑ.]} 

(8) Ῥοβίψαδηι βου ῖρϑὶ ΠΡΓαἢ) πὸ, νϑηϊξ ἴῃ ἀομημπ), ἴῃ 4πᾶ ΘΓ], 
ΠΠΐ 5. 116, 4αὶ ἰγδάίάργαϊ Πη6 Ῥᾶβίουὶ, οἱ 561 βιργα ἰθοίαμη {6 Πά8Π), 
ἀἀβιι{{ 6 ́ οἱ δὰ ἀθχίγαμι 1116. ρᾶβϑίοῦ. δθοίπάθ νοοᾶνὶΐ πη, οἱ ἢᾶθ0 ᾿ῃ ΘΟ 
ἰοσαΐαβ. δὲ νοῦθὰ : ἰγδάϊαϊ, ᾿π4ὰ1{Φῴ| (6. ἀοιμηπ6 ἰπᾶτη ππΐο ρᾶβίογι, αἱ 
ἃ 60 ΡῬΓοίοσὶ ροββίβ. Εἰ αρὸ αἀϊχὶ οἱ: [ἃ [δοϊᾶβ,5 ἀοῃπο. Εἴ 1Π6 αἱΐ 
ΠΉΪΪ : 51 Υἱβ ΘΓΘῸ ΡΓΟΪΘΡΟῚ ἃ})} ΟΠἸΠΪ γθχαίίοηθ οἵ ἃ}) ΟΠΊΠΙ Βα θν 1, 56 0688- 
51 δΔυιίθ πη Πα ΘΓ ἴῃ ΟἸΠΠΙ θ0Π0 Θὲ ἴῃ ΟἸΏΗΙ νἱΡία6 νϑγιαΐ15, τη τηδηἀ δίϊϑ 
παϊπ5. ᾿πσνοάθγο ἴἢ 1{Π|5, 4π|ὰ6 ᾿π᾿πηχὶ {{}]. (βίο! ηΔ δηΐμι {0 Ὶ πηδη ἀ δία 
Βαΐπ5 θ᾽ σοί) οὐ {01 οἴη ἀοδβιἀθγι αι οἱ ἀπϊοθάο ἢππ85 5601}]}}; 
ΒΙΙΟΟΘΒΒΊΙ5 Υ6ΓῸ ὈΟΠΙ5 ἴῃ ΟΠΏΪ Ποροΐίο ἰ6 βϑιαοίαν, Μοάθβιϊᾶπι οἱ υ6ῃ6- 
ΓΑΙΟΠΘΙη Ππἶπ|85 ΠΌΠΟΙ, οἱ ΟΠΊΠΪῈ15 16, ἴῃ ΤἸπΠᾶρη0 ΠΟΠΟΡΘ οἱ βου 6558 
ἀρὰ Πραηι Θαπι, οἱ διπὰ ηᾶρηδ6 ροίΘ βία 15 ΠΆ6 16 ΠΟΘ Π 8. Βοίθη54116 
δβὲ ἴῃ δοίι 580: Ρ6. ἰοἰππὶ ΟΥ̓ΡΘῈπὶ 5010 ὰϊὸ ἰγδάϊία οϑί ροίθϑβίαβ. ροβῃΐ- 
ἰθηϊἃ6. Αὐὑἰ {ΠῚ ροίθηβ ΠΟ 6586 νἱάθίαν, 418 [οτία γνὸ5 πιοάρϑβίϊΔη) 
ΥΘΓΘΟΙΠ ΔΙ Πτ16 6115, 481] ἴπΠ ν05 Πᾶθοῖ, ΘΟΠΙΘΙΠΠ 5 ὁ 

8) ἐη θα ἀ65. αὶ. Οἴγ, βιρτα ο. 10. 
51π. Χ. 1) Ποϑιἀθγαίυν ἴῃ γαΐ. α}{1- 

τη86 5 Ππ ἀ1π15. {π] 5. ἰΙοοῸ 4πϊάθιη 
Δθροποηάο οἱ τγο]]οῖο. 

2) φιὶ πιὸ ἐγασίαογαί ᾿μιῖο ραβίοτί ἴῃ 
ἀοπιο 1) χιια θγαην οἱ ὁοτϑθεἰ 51067 ἰ6- 
οἴη, οἱ αϑι11} αα ἀσαίογαηι 15 Ῥα5[ΟΥ 507. 
γαῖ. Οἴτ, Ργοοθῖη. Νίαπα. 

9) ἡπᾳιῖῆ ργοίοοὶ ἰγᾶηβρ. Υαί. 
4) ἤν πιωπ αἰ 1518 Ἰη0γθ6γ6 416 

{δὲ ἀοάοτὶ Ὑαΐ. 
5) Οἰκδίοαϊοηίὶ οπΐην {ὶ πιαπαία ᾿ς 

βιεδιθοία οΥ1: {11 οηϊηΐδ οιρτϊα 8 οἱ (πι- 
ὁθ40 56οιυ ἢμῖι5 αΐ. 

6) ΕΓ, ΡαΔὶ. 

1) ἀοηηηι αί. 
8) Πὰ ἀεδάϊ οχ γαΐ., βυπαραηΐθ ΕᾺΡ. 

δίς, Ρ. Οοἰδ! 6 ΓΙ Ροίθηϑηρ ἰδὲ υἹαθίι" 6586 ὕ 
ἴᾶπὶ δπἷπὶ 46 ροίοβίαίθ ροθηϊ (θη 86 ἃρὶ- 
[1], ποθ ἀθ6 πιποῖο ρΡοΐοδπηίο. 

9) υογοοσιπάϊαηι γαΐ, 

4) Ρα]. πᾶ}. νἱάἀοθίυν ἀθηιθηΐία. 
δ) υο8 νυ]. 
(ὰρ. ΧΧΧΙΠ. 

νυοὐὶς Ῥα!. 
2} Ραποῖο ροβίίο Βου αν μὴν ἰη ΡΔ]. 

δῖη. Χ. 1) αἀϑειἐίφιιο Ῥ]., ΡῚ ἰδιη θη 

εγαΐ αὐξίἐίφυο ῬΑ. 
2) [αοϊαΐ ῬαΙ. 

1) ρνοαϊοαία 5μηΐ ὦ 
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(Α) Π. Ῥίοο οἷ: οἰπίθυγοσα ἰρϑιπι,᾽ ἀοιηΐηθ, δχ 4πῸὸ ἴῃ ἀθῃηο τηθὰ 
δϑί, ἀηπ86 ἃ] 4 οχίγὰ ΟΓ ἀπ πὴ ἴΘΟΘΥηΙ, δ ἴῃ ΔΠ1410 Θὰ οΟἰΐδη πὶ. 
Ἔπ δσο, ἡ ἱπααϊ, ,5010.,. 181} οχιγὰ ογαϊηθη [θοῖθϑθ ἴθ ΠΘ΄06 6586 [ἃ- 
οἴασιπι; οἱ ἰάθο ᾿ιδθοῦ ἸΟΖΌΟΥ ἰθοπ), τ ΡΟΓΒΘνΟΓΘΒ ; θ6Π6 δηΐπὶ πἰς ἀθ 
ἰοὗ ἀρὰ πι6 Θχιβιϊ πᾶν. Τὰ δαίθη) ὀδοίου 5 ἤᾶθο νϑυρθὰ ἀϊοθβ, αἱ οἱ 1Π]|, 
αὶ Θϑογαηὶ δυΐ δοίυγΙ ξαπί ΡΟΘη ΘΗ 181), Θαάθιη 486 ἰὰ 5θηιδηΐ, οἱ 
πἶο ἂριῃά πθ θϑπθῦ ἀθ ἰἰϊ5 ἰπίθγργοίοιανρ, οἱ δ5ὸ ἃριιὰ θοιιίπιπ.. (Εἰ 
6σο,( 1 π|8Π|, οι η 6,5 ομμηὶ Π ΟΠ ηἰ ἰπάϊοο τηᾶρηδ] 8 Ποῖ; 5ΡΘΓῸ δαΐθιῃῃ, 
605 ΟΠΊΠΘ5, 4] ἃιηδηΐ 6ἃ, δἱ δηΐθ ρϑοοδυθγιηΐ, [15 Δ 115 δοία" Ὸ5. 6586 

ΡΟ  ΘὨϊ πη, Υἱϊδπὶ ΓΘΟΙροΓαμ 65. φΡΘΙΠΠᾶΠ6 ΘΥρΟ,“ ἱπααϊΐ, (ἴῃ ἰ00 
ΠΪΠἰβίθυιο, δὲ οοηϑιηᾶ {Ππ4. Οπϊοθη 6 δαΐθιη τηδηάϑία Π 15 6ΧΘ- 
φυπηιϊαγ, παθοθαπὶ νἱΐᾶπι, οἵ πἰὸ ἀρ Ποπηίπι πᾶ σηππ) ΠΟΠΟΓΘπ.. θυΐ- 
απ 48. νΘΓῸ ἰμ}15 τηὰηάαϊδ ΠΟη ϑογνᾶηΐ, ἰπρίαηΐ ἃ νἱΐα βιιἃ, οἱ δένϑγ- 
βδηϊαγ {Π|: οἱ ααὶϊ τηὰηιἰαϊα οἰὰβ Π0η βθααππίαγ," τηουϊ 56 ἰγδϊαπέ, οἱ 

πη  υΐ 416. ΘΟΓΙῚ ΓΘῸΝ ΘΥΪΐ ΚΠ σΉ 5. 581. ΤΊΡΙ δυΐθη) ἄἶσο, αἱ 56ΓΥΘ8 
τηὰη αία Ππᾶθο,ἢ δἱ γι απ ΡΘΟΟΔΙΟΓΕΠῚ ἰπ 1} ΟἸΩΠπί ἢ} 8060 15." 

(Α) Π|. (ΜΙιβὶ δαΐθῃ. {{0ὶ Πὰ5 νἱγρίποϑ,, αἱ Πα θη ἰθοιμ; νἱάϊ 
Θηἶ 65 ναϊάθῦ [0 1165 {{0Ὶ᾽] 6556. Ηλροθὶς στα ν τὰ ρὰ5 δαϊαίγιοθς, 

410 Πλλρὶκ ΡΟϑ515. ΠαΠ5. Ἰηδηκἰἃ1ἃ ΒΟΡνΔΓΟ: ΠΟ Ροΐθϑβί 6ῃ1Π) ἤθεὶ, αἱ 51η6 
Ὠἰβ νἱΓο  5. ᾿ᾶθς τηὰπάαία βογνθηΐν. Ὑ᾽άἀθ5᾽ δαΐθιη οἂβ ΠἰθθηΐοΓ 6558 
ἰθοὰπ); 864 οἱ θρῸ ργδθοιρίδπ) 615, αἰ ΟἸΪη0 ἃ ἄθῃιο πὰ πο αἰδοράδηϊ, 
Τιι ἰδηΐυμπη" σομμπηηία ἀομηαη ἰπᾶτ ; ἴῃ ᾿ηπήᾶὰ δηΐπὶ ἄοπιο ἰἰΡΘΏΪΟΥ 

μια αηΐ, τηθπάδθ ϑαηΐ θηΐῃ) ἃἰᾳιθ οαβίδα οἱ ἱπάπβίγιδθ, οἵ ΟΙΠΠ65 
Πα 6 ηῖ 65. Γαι ἃρι4 Ποιηΐηαπη. [οἱ δὶ παθιθγίηι 5 ἀοηγπμη ἰὴ 
ῬαΓΔΠ, ἰθοπὶ ΡΟΓΙΠΔΠΘ θα πί. Β8Ὶ δαΐθμη. ΡΠ πῈ Δ|14|4ἃ Ια] ΔΙ ]Ο ἢ 15 
δοοίάθογιξ, Ῥγοίίπβ ἃ ἄοιηο πὰ τϑοθάρηι: Πὰ8 δηΐπὶ νἱγρίηθϑα ΠῸΠ ἃ ΠῚ 
ΟἸΠΪη0. ἀππρσαηΐ ᾿η απ αἰ ἢ 6 η).. ὨΐδῸ οἱ: ΞΡΘΓῸ Πη6, ἀοηηΐηθ, Ρ]ΔΟΙ (ΤῸ ΠῚ 
οἶδ, ἰΐὰ αὐ ἴῃ ἀ0π|0 πιθὰ {6 ηΐ6  ἱπῃὰθιίοηΐ βοϑιηρογ ΕἸ βίοις 15,5 οαἱ 
116 ἰγδά!ἀϊβι1, ΠΙΠ1] 6 πη ἀαθγιαν; ἴα ἤθάπ6 {46 4φαδγοηίαγ.,., ΑΙΐ δά 
Ρᾶπίογθιῃ {ΠΠπατη: ονἱἀθοἾ βογναιῃ δὶ γθ}] 8 νἱάθγο οἵ δυβίοαιγ ἤᾶθ6 ΠηΔη- 
ἀαΐα, οἱ νυ γαῖπ 65 ̓νὰ5 τη ἦα Παρ αίοηθ. οΟ] οοαίαγι). . Ηδρο οὔτ εἰχ ββϑί, 
᾿ΐθ γα Ῥίον! 1ΠΠ1 πη6 ἰγδά 1, οἱ νοσανὶ νρσίπο5,}} οἱ αἰχὶ! οἷβ : αθηϊαμῖ 
νάθο νοὸ5 ΠΡ ηΐ6Γ 'ῃ ἀοηηο Παὶμ5᾽ "ἡ ΠΑΡ ΓΘ,, ΘΟΙΏΠΠΘ ΠΟ ΘὰπῚ νοθὶβ οἱ 
ἀοπη 6115, τὖ΄ ἃ ἀΠΟΠῚῸ 65 ΠῸη Γροθάαι 5 οαλπὶπο. [Π|ππ6 γοῦὸ ΠΡ ΘηΐΟΓ 
ἤάθ6ο νϑῦθὰ δια! οΡαηΐ. 

(ἂρ. Π. 1) δυν γαῖ. δ ἀπ Ῥ. 
απηθ, ἵὰπῇ οἱ Ρ. απ ἴηι αἰΐχψιιο, νοοο. 6Ζ 
40 ἴην ἀθΉηϊ0 ἤϊθα 68: 6Χ ῬΙΙΟΡΙΡΙΙ5. δηΐθδ 
τ ρΡο 15. 

2) μαος οἱ ργδϑοθάθηβ 6556 οπ. Υγαί. 
85) Οτάο γοοο. 46 ἐδ μῖς ἴῃ Υαί. 
4) θη δοοοθϑϑὶί οχ Εὰ}. 851. Ρα!], γαίϊ., 

ἴῃ 410 ϑιθῖπάθ 6 ᾿ξ τη ον οί" (510). 
5) ἀοηιΐηο οἵη. γαΐ., ρΡοβίιηοάο θχῇ. 

ἐπάϊοο τιαρηαϊία ἀοηνηϊ. ϑρογο αἱιίοηι 
ΟἸ05 φιΐὶ απο μϑοσαυογιηί ἤἰθς αταϊοη 5 
φιοὰ ᾿ἰϑοηίον ϑιΐ αὐτὶ ροηϊ θη αι. 

6) 6γη0 Τοριάϊαί γαΐ.. Ἰθ᾽ ἀθιὴ βθηίθη- 
(ἰὰ6 ΘΥΠΉΪη115. οἱ οοηϑιηηιανο τη. αἰ. 

7) ἐιιΐιι5. πιαπήαία Γαοϊιηΐ Ὑαὶ., Ἔχ 40 

οἱ ΕΔ}. 851. ἀδάϊ οὐ λΐς αριια ἢ οπιϊπιηι Ρ. 
(οὐδ 6.1} οἱ πἴο, οἱ αρια ἢοηιίπιηι. Νοβίγαθ 
Ἰθοίίοὶ [ἀνοΐ Ραᾳ]. Εὰ σοῦ νοοο. μαῤε- 
ὑπηΐ υἱίαηι ἀη ΘοΘ θη 1} 15 ΘΠ ΠῚ15 5ΘΏΒῚ5 
γἹ Ἰδίᾳ. 

8) Θιεοιηηᾳιιο υ6}0 Ππεῖμ5 ἡιαπάαία ἡθΉ 
ϑογυαηΐί Γμραηΐ α 86 υἱίαηι οἱ ααύυοΥγϑιι8 
ἡ ιν ποὺ αὐυθγδιι8 (0. ΡΠ ΠΟΙ5 ΒῈΡΡ οΒἰ{ἰ5) 
ηιαηαία οἷιι5 βοαιιμνίι" Υ αἵ. 

9) τῷ βογυαβ ηιαπααϊὶς ἢὶς Ναῖ., ἴῃ 
γοῦο. ἑμογην οἠϊπϊμμην ἢ ΘΟ ἢ Θχίδηΐ. 

(ᾶρ. Π|. 1) τας υἱγσίπι, Ρ. {ἐνὶ 
μας υἱγοῖπος γαί. 

2) υαἰδ οχοϊπάϊι γαΐ.., τἀπὶ δας ρΡοϑβί 
6580 ΤοΘΙϊοθη5. Οἴγ. δῖπ). 9, 15. 



ΗΒΆΜΑΙ ΡΑΘΤΟΝ. ΠΡΒΕᾺ Π|. ΒΙΜΠΠΠΤ. Χ, (Β) 909 

(8) Π. Βῖοο. οἱ : ἀοιηΐπθ, ἰρϑαπὶ ἰπίθυγορᾶ, 51 οχ {10 ἴῃ ἀἄθη)0 χηρθᾶ 
6ϑ5ΐ, δ αα! ἃ ἴδοι οχίγα ογάϊηθιη, αἱ δα Οἰδπάθγθιη. Εἰ 1116 αἰχι τ] Πὶ : 
οἱ 690 5010, ΠΙΠΠ] ἰ6 οχίγὰ οὐ 6 πὴ [6 ο15586 ΠΘ46 6556 ἰδοίαγαμ; ἰά60 
ΘΠΪΠῚ ΙΟΩΊΟΥ ἴθοιπ), τ ΡΟΡΒΘνΟΙ65. 6 6 διιΐοη θ6η6 [ἷὸ ἂρ Πη6 
Ιοσυία5 65ῖ. Τιι ἃυΐθπη Οἁοίο ΙΒ Πᾶθ0 γνορρ)ὰ 4ἴ6, αἱ οἱ 1], 41 δρονίηΐ 

ΡοΘπιθηΐδη), Θοδάθηι 5θηἰδηΐ, 46 οἱ {π, οἱ ἢ ἃριὰ τη6 "6 η6 Ιοφαδξιγ, 
[61] δσο Πομηίηο. Εἰ ἀἰϊχὶ οἷ: ἀοπιηίηθ, 650 ΟἸηπὶ Ποιηἰπὶ ἱπάϊοο πδᾶης 
πᾶσ ΠΟΘ ηἰδιη ΠΟΙ ηΪ. ϑρθγο ἁιίθιη, 41ὰἃ ΟΙΠηΪἶ5, (πἰσαηάιθ ἁπάϊ ον 
οἱ ΡγΪα5. ρϑοθανουῦί, ΠΡ 6 πίον ἃρὶί ροΘη 6 η ἅτ νἱΐδι Γθοορίαγιι5. Εἰ αἰχιὶΐ 
ἸΏ}: ΡΘΓΙηΔΠ6 ἰπ ἢ0Ο πηϊηἰδίογίο; οἵ σοηβιπηιηὰ {ΠΠπ4. θΘιϊοιπαα δαΐθιη 
᾿ηδηἀαΐα 6ἰ115 βουνανου, Πα} 6 }}} νἱΐαπη, οἵ ἢΙῸ ἀρ θυ τηᾶχί πὶ ἢ 0- 
ΠΟΡΘΙῚ ΠΔΡΘΪ{. Οπϊσιπ 6. γῈΓῸ ΠΟῸῚ βΘΓνν ΘΓ ἢ τηδηαία 6ἰπ8, [ἀρίπηΐ 
ἃ νἱία 51, δἱ παπο σοπίθιμπαπὶ ; πἰποῦ δαίθη ἀριι Πθιμη 5απ|, ΠΟΠΟΓΘΠΙ 
ϑαπιη. Οαϊοαπάιιθ δΓρῸ ΘΟηἰοΙπηπηϊἷ ΘΠ] οἵ ΠῸΠ βογνδηΐ ᾿ηδηδαΐα οἰμ5, 
᾿ρ5ῖ 856. πΠοΡ] ἰγδάπιηΐ, οἵ ἈΠῈ ΒΖΈΙΒ4ΙΘ ΘΟΓΠ ΓΘῚῚ5 Πέ ϑαη σα] ηἰ5 581, ΤΊΡΙ 
διιΐθιη ἄΐθο, πἰ 5θγνίδθ πηδης(αί58 ἢΪ8, οἱ ΠΑΡ 6015 ΓΟΠΙΘ᾿ππ ΡΓΙΟΓΊΙΠΙ 
ΡΘΟΟΔίοτΠη. 

(8) Π|. ΜΙβὶ δαΐθπι {Π0Ὶ οἰΐδιη νἱγρίποϑ Πᾶ5, αἱ Πα 6 η{ ἰδοιμη; νἱάϊ 
ΘΠ 685 [{{δὶ] ᾿θηθνο] 5 6556. ἤλθοβ οἴσὸ οἱ ᾿ὰ5 ἴῃ δάήϊιίογίαιη, αἰ 
ΡΟ5515 Ουβίοα γα πηὰπάἀαία ἤδθο; ΠηρΟ551}116 6ϑὲ ΘηΪ ΠῚ, Πηδη 4 αΐα οἰ δίο [ΓΘ 
51Π6 ΥἹΓΟΊΠΠ) 115 5115. 60 διιίθη 6ἃ5 [{Π ΘῈ ἰθοιη 6656: οἱ 6ρῸ 
ἰπἰαη σαι 1Π15, αὐ ΟἸΊΠΙΠΟ ἃ ἀοηη0 ἰπμἃ Π0 αἰποσάδηί. Τὰν (ϑηΐαμη ππ060 
ΡᾶΓᾶ ἀΟΙΠΠΠῚ ἰπιᾶϊη ; 1 ἀοηη0 ΘΠ) πη [ΠΟ 161 ΠΑ Δ ηΐ : τητπ ἃ ΘΗΪΠῚ 
5πηΐ ἃίαιι6 Οαδίαθ ἱπε δ γαθ 16, οἱ οπηοίδπι) Πα Θηΐο5᾽ σγαίαπι ἃριά 
Ποιη πη. ὅδ᾽ ΘΥΡῸ Πα ΘΓηΐ ([0 ΠῚ {πᾶ ΡῈ ΓΔΠ), [ΘΟ] ΡΘΡΙΠΔΠΘΡΠηΐ : 
51ὴ δαίθπι ἴῃ ΔΙ] 10 ΒΡΌΓΟα {ποῦς ἀοπηι15 (πὰ, ΡΓΟΙητι5 γοοθάπηϊ ἃ ἄθηι0 
ἴμα: Πᾶθ΄ ΘΠΪΠ| ΥἱΓρίΠ65. ΒΡαΓΟΙ [ἰὴ ΠΟῸῚ διηδηί. Εἴ ὁρὸ ἐἰϊχὶ : ἀοπιίῃθ, 
ΒΡΘΓΟ 1η6 Ρ]δοίϊ (για οἷ8 (ἃ, [{} ἴῃ ἀομη0 πιοὰ ΠΙΡΘηΐΟΡ οἱ 56ΏΡ6 Πιἃ- 
Ὀοηΐ. Εἰ 5ἰοαὶ πο, οαϊ πη6 ἰγδά 1511, ἢ1}}} ἀ6 τὴ6 4αθγιίαγ, ἃ ΠΘ486 
116 νἱγσίηθ5. δα ἀθ τη6 4αθγο θη αγ., ὨθῖηΠ46. ἃἰΐ δι {Ππ|τὴ ΡᾶΒίΟΓΘΙη : 
5010 ππηο πιδηδία οἰιβίοα!γο, οἱ υἱγσίηθ5 ἢᾶ5 1η Πα] αἰ] 0 6 Τητ Δ Π| 
οὈπ]οοδίαγιμη. Ηδθο οἴιπὶ εἰχίβϑθί, Γαβαα. οἰ ἄθηὶ ρᾶϑίογιὶ τη ἰγδά άπ. Εἰ 
ΥἹΡΡΊΠ65. 145 νοσᾶν!ἑ ἀἰχίίαιθ δὰ 1145: 4ιαοηϊαη νἱἄθο νὸ5. ΠΡΘΠΘΓ ἰῃ 
ἀομηο ἢ 5 ἢ ΓΘ, σΟΙΠΙΘη0 θυμὴ νΟ 5. ἀΟΙ 416 Θἰμι5, αἰ ἃ ἀοπΠ)0 
Θἰα5 Ποη οἰϊδοράδί5. Υ̓6Γ6 διιΐθ νἹΓΡΊΠ6 5 1Π|46 86 6 γᾶ {ΠΠΘηΓ6Γ ΟἸΙΏΠΪΠΟ 
ΔΙΔΙΘΓαηΐ, 

8) παϑος οηΐη ᾿. Πανοῦὶς ἰφίίι ἐμ γαΐ. 
4) Υἱάθο Ῥα!. αΐ., ἴῃ χιο ἀδθεβί οἵ 

ῬΙΓΟΡΟΠαηΐ υἵνοῦο Ρ. υἱάογο. ἘΤαΒίΓᾶ ; ΠΔΙῚ 
υἱάθγο -Ξξ ηιθηΐίο Ἰηίιογῖ, τη ἐο ἐφ γ0. (Δ1- 

δηΐθ 660. ὕἱγάχαθ ἰθοίϊο να!ραΐδθ ργδοίθ- 
Τοηᾶ 6556 νἱάθίῃι. 

5) ἔην αΐ., αποά ἴῃ Πος Μϑβ. οἱ ἰαμη-- 
ἔμην οἱ ἰαηιθη 6586 ροίθϑί; ἴῃ ἤπθ ἐθμηι. 
σΟΥ- Ἐ; 8. 2, 3. 

6) ἡαϑιογῆν! ἀθάϊ ο. Ρᾳ4]. γαΐ.. Ππαῦϑιι6- 
γὴ8 σα]. 

1) τοροάμηί γα. 
8) 56η1061. ὨΟῊ 6ϑΐ ἴῃ Υαί. 
9) δῖος Υγαί. 
10) ἐπᾳιῖ! ἰηίογρ οηἱί γαΐ., 0] ἰηγογ- 

{ππν ἠαϑιαίίΐοπο ἡμιπάα. Ἐ611|ὰ5 οἱ 81] 

ἸΙΟΟΪΟΠ1 τϑοίο: 840 (ιοβίο βοῦν αἱ ἢϊο 
ὙΟΪΘΙ Ἰπίθη 6 γ6 6 ΒΘΡΥΔΓ οοἰοϑίϊ βίδηζία- 
τηθηῖ1, Οἵ, Ραὶ, 

11) δἰ υοραυΐέ 6α5 υἱγοῖπος Υαί., ἀοίῃ 
οὐ 668 Ῥ. 615. 

12) οἴιι5 γαΐ., Ῥᾶυ]ο ροϑί ἰγδηβροηϊί 
υοῦ᾽ς Θιμη, ΤῊΟΧ οἱ Ρ. πί. ; 

(δρ. 1. 1) 5ογυαυοτῖ! Ῥα]. 
2) Πῖς Ῥαὶ. 
9) οοπίθηιηοηί Ρα]. 
(δᾶρ. 1Π. 1) παϑοηίοηι ΡαΪ. 
2) μαοο Ραὶ. 



ὅ70 ΗΕΒΜΑΚ ΡΑΒΤΟΌΒ, Π{ΒΕΒ 1Π. ΒΙΜΙΠΠΤ,; Χ. (Α) 

(Α) 'ν. ΑΙ ἀοσίηά τ]: «νὙἹΡΠ ΓΘ [ἢ τη] ΠΙ5ίθ ΓΟ ΠΟ ΘΟ ΥΒΆΓ0, ΟὨΙΗΪ 
ποι π ἡ ̓πΠ10ὰ τη σπα ]1ὰ Π6ἱ, οἱ ΠΑ4}}6}015 σγαίίαπι ἴῃ πος τηϊηἰβίθσο. θἱ- 
σα 46. ΘΓ 50 ἴῃ ἰδ ἸηΔη ἀ8{15 Δ θα] αν Γι, νἱναῖ, οἱ [6]1χ δΡι ἰη νἱΐα δᾶ : 
ἀαϊοαηαιθ. νΟΓῸ ΠΘρΙΟχουζ, ΠῸΠ νἱγοῖ, οἱ δὺὶὲ 1Γ6]1χ ἴῃ νἱΐα δὰ. Ὠϊὸ 

ΟἸὨΠΙ 5, αἰ ΠΟ ΟΘ5δθηΐ, (ασιη]π6. Γθοία [Δ ΘῈ ροσδιηί; θοπᾶ ΟροΓὰ 
ΘΧΘΡΌΘΓΘ, ὉΠ|6 δϑί 1115. ΠΙῸῸ δαίοιη,, ΟΙΠΠΘΠῚ ΠΟΙΠΪΠΘ ΠῚ“ 6. ἱΠΟΟΙΏ ΠΟ 5 

ΘΥΡὶ Ορογίθγθ. [5 ϑηΐμη, 4υἱ οσϑί,ἤ οἱ ἴῃ αιοιἀϊαπὰ νἱα ραία: ἱπόθπι- 
πηοἰὰ, ἴῃ Π]Δ5Π0 [ΟΤΙΠΘΠΐΟ 65. ἃς ποοδϑϑιίαίο, ΘΒ αἰ57 ἰρίταν παϊαϑηηοάϊ 
ΔΠΠΠ Δ ΘΡΙΡΙΓ ἀθ πϑορϑϑιίαίθ, τπᾶρηππι Δ πὶ 5101] Δοααὶ Γι. ΝὰΠι ἰ5;" 
4αὶ ᾿υϊαβπιο ἀϊ νϑχαίαγ ἱποοιηιηθάο, ρᾶΓὶ [ΟΡ θηΐο οΓοἰαίι, ἃΐψι6. 56 
ἰοΓαθί 15, 41 [ἢ νη α} }5. οϑί. ΜΆΠΠ Θη]η ῬΓΟΡΙΘΙ ᾿μαϊαϑπηο ἀϊ σα] μη ἀ[65, 
ΟΠ] ΘΝ 5151] ΠΟΓ 6 ΠΟῚ ῥροϑβϑιιηΐ, ᾿ΠΟΡ 6 πὶ 501] σοηϑβοϊδοιηί. Θὰ πονῖξ 
ἰσιταγ Θα]Δη αἴθ) Πα] Ι5)0 1] ΠΟΙ πἰ5, οἱ ΠῸῚ ΘΡΙΡΙΪ ΘΠ, ΙΩΔΡΏΠΠΗΙ 
ΡΘοσαίαπι δάμη! {Ὶ, οἱ ΠῚ τθιιβ βαΠρι 5 δἰπ5. ΕδοΙίθ ἰσίαν Ορογὰ θ0Π8, 
Ζυϊοιη 6. Δοσορίβιῖα ἃ θοΙηΐη0, Π6, (ἴπ1ΠΔ| ΠΠΟΓΔΙΏΪΩΪ [6 ΓΘ, ΘΟΠΒΕΠΠ ΘΙ 
βίγιιοία γα ἰαγΓῖΒ ἢ ΡΓΟΡΙΟΓ γ05 ΘηΙὅ ἰπιΘΙ ΤΉ 5511 6ϑὲ Ορι5 ΔΘ αἰ ἢ οα ὁ Πΐ5 
οἴῃ. ΝΙΒΙ Ἰριταν [65 πΠν  5. ἴάσο γα τθοίθ, ΘΟΠ ΒΔ. ΠΡ (ΌΓΥΙ5, οἱ 6Χ- 
Ουρι ηἰ. “ Ῥοβίψιδμη νθὴῸ Ἰοοιίι5. οϑί ἸὩθΟαη, βυγγοχὶς ἀρ ἰθεΐο, οἱ 

ΔΡΡΓΘΏΘη50 ῥᾶβίογθ οἵ υἹγρίη! 5 4001. ὨΙχΓ ἀαΐθημ ΤΉΪΠ], ΓΘΙΠΠ 55ΈΓΌΤΩ 
58. Ραβίογμι {Πππὶ οἱ υἱγρίπθβ {Πὰ5 ἴῃ ἀοιηαπὶ τηθϑιη.᾽ 

(ἀρ. ἡ. 1) Θηιηῖο Ρ. οἸιηΐ Πογηϊηὶ 6) 15 οπίην Ναῖ., ΤΏΟΧ σέφιιδ ἰογηιοι 
γαΐ., 41 ἀοὶ ἀοηιηὶ Ρ. θεοὶ. 86 φιιῖ την υἱπουΐϊο 65|. 

2) ἐδ οπιμῖνιι8 οἱ Υαῖ., ΠῚ οὐαί {ι6- 
ὁμηνᾳμ6 Ὁ. φιϊοιηηηιιο. 

9) ΑΙΠΟΓΘΙΏ ΡΓΌΧΙΠΪ ΟΟΙΠΠΘηαΐ γ6] , ᾿ ὙΠ 
ΠΠ τἴπεὶ 8) μιοὶξ οὈΙΠ ογαίπμη δηΐθ ααἀηι 1 ἴῃ 

4) ΕἸ ἐξ θηΐην φιΐ οσὶξ ΥὙαί, γαῖ. 
9) Θωΐδᾳιο γαί. 9) ἄτν ἑαγἀαηυϊ Γα0θ γ8 σον διιηνηϊαίμγ 

1) 81 }0γ76 γαῖ. ἴῃ ἤπη6 ἀἀάιοι τηὰῃ. 
560. τηπίδίπιη ἴῃ αὐαϊομηΐ. 



ΗΡΆΜΔΕ ΡΑΒΤΟΙΒ. ΠΙΒΕΝΒ ΠΠ. 5ΙΜΙΠΠΤ, Χ. (8) 711 

(8) 1. ΑΙἷΓ ἀπίθιῃ. μὴ πὶ 1116 ραβίου : Ὑἱρ 6 ἰπς ΠμΠἰβίθγιο ΠΟ 60Π- 
νΟΥΒΆΓΘ, οἱ Ομηΐ ΠΟΠΉΪηΪ ἰηἀΐοα τηὰρη ΠΟΘ πίίἅπῃ Ποτηἶ πὶ, οἱ πὰ ΠΡ 6 15, ρΓαίἀ πη 
ἴθ οΟ πιἰηϊϑίθυο. Θυϊοαηαιθ οὐρο ἴῃ ἰδ πηδηαῖ5 ΔΙ] νΥΙ, νἱναὶ 
οἱ [6]1χ οὐϊί ἢ «αϊοαπάιια. γογο πο πη. Π]Θχθγὶΐ θὰ, πη νἱνοί," δἱ δγὶ( ἰη- 
[6 Π5115 1η νἱΐα 5ιἃ. ὨΐῸ ΟΠΊΏΙ]}}115, αὖ 4] Ροβϑιηΐ τθοίθ [ΔΘ ΓΘ,, ΠΟῚ 
ὀθβϑθηΐ ; θοηΔι) ΟροΙη ΘΧΘΡΟΟΓΘ α{||6 δϑὶ 1115. Ὠ16Ὸ δαίθη, ΟΠΏΠΘΠῚ 
ποπηΐηθ πὶ ἀθ ἱποοιημηοάο ορογίογοῦ οτὶρὶ. Νά δἱ ἰ5,ἤῇ αυὶ [6ρ61,] δρὶϊ 
νὰ «ΠΟ 418 8 ΠῚ ἴῃ Ἰηᾶση0 ἰΟΥΠΙΘηΐΟ οἱ πϑοθϑϑιίαίθ ̓  οἱ ΠΕΠΙΒΊΠΟ Αἱ ΔΗ ΠΊΔ 1 
4αὶ ΠΡ γαῖ, πηᾶρη Π 5101 σαι τὴ ἀπ! Γοῖ. αἱ ΘὨΪη) Θ᾽ 51:01} ᾿Π ΟΠ] 0 40 
νΟΧΑΙΌΡ, 5160 ΟΥΟἰδίανΡ, ἀαοιηοο 6 4αϊ ἴῃ νἱπ οι} 15 οϑί. ΜΏ]Π 6Π1ΠῚ 
αἱ ϑῃθοϊ νοχαϊ! ΟΠ θὴ ΠΟ 5 ΡΠ ΠΘηΐ6 5. ΤΠΟΓΐΘ ΙΒ. 5101] ἃἀδοίδοαηι. [0] 
πονΐς ἰσίιαν] δηραδίϊαμη οἷιδ, δἵ πὸη ΓΘάϊπη διπη, Πρ ΠῚ ρΘοσδίμμη 
δάπη!{{|, οἱ Πὲ ΓΘ βαησα  Πὶ5 65. Εδοίίθ. ΔΙ 44 ΒΟηΪ, σα! {6 ἃ666- 
Ρἰ5615 θομαι ἃ Ὠοιηΐηο. ΝΟΙΪ6 ἰᾶγάα ἴδοθγθ, Ὡ6. ΘΟΠΒΙ ΘΙ 5ίγαοίαΓἃ 

ΡΓΙ5, οἱ νὸ5 (6 βίγιιοία γα ΓΘΡΡΟ ΘΠ]. [ἀπ 4|1ἃ [ΠΓΓῚΒ ΠῸΠ ΔΘΑ Πα αΓ ; 
ΡΓΟΡΙΘΙ νΟ5 διυϊίθιη ᾿ΠἰΘΓΙΏ15510 [ἀοία 65. ΔΘ 1 Π ας! 15. δἰαβάθῃ ἰαγΓῖ5. ΝΙβὶ 
ΘΓΘῸ [6ϑ. Πᾶν ΓΙ 15. ἴδοθυα γθοῖθ, ἰγΓῚΒ. ΘΟ Βα Δαν. Εἰ ροβίχψαδηι πᾶ60 
Ιοσαΐί5 6βϑΐ, βιγγοχιί ἃ ἰθοίο, δάργθῃθηβοάιθ {Π|0 ρϑϑίογ οἵ υἱγρίη!}}}15 
ΔὈΪ 1, ΔΙ 06 Π5 τη ϊΠ] ἰ{6 ΓΜ, 56. ΠΠ55Έ ΓΙ ΡῬΔ5ΙΌΓΘΠῚ δἱ ΥἱΓσΊΠ65 ἴῃ ἀοπηη τηθδιῃ. 

δἰγιοίνα [ὐγ18᾽ ῬΥΟΡΙΟΥ Θηΐην 605 Υϑί. (δρ. 1ἡ. 1) παϑος Ρ. οἱ πανεδὶς ΡαΙ. 
γιά. δ1η|. 9, ὅ. 2) υἱυϊί ---- υἱυὶ! ῬΆ!]. 

ἡ, ῳ : 9) οπῖο Ρὶ. 
10) ἐφοϊειαϊπιϊηὶ οΓδί ἴω Ὑαί. ἢ ὡς 
11) δέοι απίθῆν νι γ᾽ 6Ή} 1.5 Μ 71) 5) 1,060 γο66. πποῖ5 ἱΠΟ] ἀ5Ο πὶ ΟΟΟα- 

ῬαβίΟΥῈΊ) ΩΣ θ( υἱϑρῖη5 ἴηι ἀοἩνην γὴῖ Ἰαραπα ἴῃ ΡΑ]. ᾿θ᾽άδιη τπαίανὶ γράϊηϊοῖ 
γιθαην ΑΜΕΝ {πἰΐ γαί. οαπη ΘΡΊσΓΡ 6: [ςη γοαϊηι. 

Εωρ! οὶ! ᾿ἰδον ραβίογς ἀϊδοίρεϊ ὑθα! μαι 6) Ρυποίο ροϑβί ηιθαῆν Ροϑιΐο βϑααϊαγ 

Αροϑβίοἱὴ "." 1)60 φγαίϊα5. ἀμὴν ἴῃ Ρα!]. 



ΑΡΧΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΒΙΒΛΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ 

ΠΟΙΜΗΝ. 

ΟΡ ΣΙΤΙΣ, κ(΄. 

ΐ 1: 
πολλὰ ἔτη ταύτην --- - ὃ 

Ὅ ϑρέψας μεῖ πέπρακεν. παιδίσκην τινὰ" εἰς “Ῥώμην. 
καὶ ἠρξάμην αὐτὴν' ἀγαπᾶν ὡς ἀδελφήν. 

Μετὰ 

Μετὰ χρόνους πολλοὺς"..... αὐτὴν εἰς τὸν ποταμὸν Τιβέριον" εἶδον, 
καὶ ἐπέδωκα αὐτῇ χεῖρα͵ καὶ ἐξέβαλον αὐτὴν ἐκ τοῦ ποταμοῦ. Ἰδὼν 
δὲ τὸ κάλλος αὐτῆς διελογιξόμην ἐν τῇ καρδίᾳ μου λέγων Εὐτυχὴς 

ἤμην, εἰΐ τοιαύτην γυναῖκα ,ξῖχον καὶ τῷ κάλλει καὶ τοῖς τρόποις. 
Μόνον τοῦτο ἐβουλευσάμην, ἕτερον δὲ οὐδέν. Μετὰ χρόνον τινὰ πο- 
θευομένου μου εἰς Κώμας" ἐδόξαζον τὰς χτίσεις τοῦ ϑεοῦ, ὅτι μεγά- 
λαι καὶ δυναταὶ καὶ εὐπρεπεῖς εἰσί. Περιπατῶν ἀφύπνωσα, καὶ πνεῦμά 
με ἔλαβε καὶ ἀπήγαγε δὲ ἀνόδου ἀσκίνου ," δί ἧς ὁ ἄνϑρωπος οὐκ 
ἠδύνατο ὁδεῦσαι" ἦν δὲ ὁ τόπος κρημνώδης καὶ ἀπερρωγὼς"" ἀπὸ 

ε 

τῶν ὑδάτων. “Διαβὰς οὖν τὸν “ποταμὸν ἐκεῖνον ἦλϑον εἰς τὰς ὄχϑας," 
καὶ ἐπιϑῶ τὰ 

5 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ λέγουσαν 

σου τὰς “ἁμαρτίας 

ἔλεγχος, εἰ; 
γειν. 

1) 5106 1 ἷ5 ποίαί!" ἰῃ ΔΡΟΡΙ. ὁ 
γράψας | ὁ ϑρένψας με, ἃς 51 ἀπρ] οὶ 
πηο00 5ογ!ρίαγα σΟΟ]οἷ5. Ιορὶ Ροίπουϊί. 

2) πέπρακεν παιδίσχηντινὰ: ΔΡΟΡΥ. 
πεπράκεγαι (ΡΥ πη πὶ πέπρακεγαι γαῖ) 
χαὶ ὁδόν τιγα. 
9) -τ ῖ 1 ΔΡΟΡΥ. 

σάμην γ6] 5ἴπη]6 αι. 
4) αὐτὴν: ΔΡΟΡΤ. 

ΒΈΡΟΙ ὃν. 
5) ϑουρϑιὶ ᾿ν. 1. δῖπι. ἴ[Ἔγ6ὸ ὁμιλεῖν, 

ΘΟ οἶδ ΒΟΡΙΡ μα ἃ, τἰ 5606. ΠΟῚ ἃ556- 
οαΐπδ: ΥἹΧ ΘΗΪΠ 56ηδι᾽. ὙΘΙΒ ΠΑ ΔοοΙρὶ 
Ροίεουιί. [Ιῃ [1 αὐπὶ8 οὐ. δβϑί ἰαυαντὶ δαηὶ 
γ6] Ἰαυαπίοην [56] υἱάϊ. 

16) Τιβέριον: ἰΐὰ οογῖ6 ΔΡΟΒΥ. 
1) εἶ: ΔΡΟΒΥ. ῆ. 
8) χώμας: 510 ΔροΒΓ. γ᾽ ἀθίμν ἀ6 Οἰπ}}5 

Ποροηάι ἐϑεα- 

αὐτὸν, ποίαιο ἧς 

511η. 

ἐλέγξω πρὸς κύριον. 
Οὔ, φησίν, ἀλλ᾽ ἄκουσόν μου τὰ ῥήματα ἃ σοι μέλλω λέ- 

Ὃ ϑεὸς ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς κατοικῶν, καὶ κτίσας ἐκ τοῦ μὴ 

γόνατά μου καὶ ἠρξάμην πφοσεύχεσϑαι τῷ κυρίῳ, καὶ 
ἐξομολογεῖσϑαι τὰς ἁμαρτίας μου. 
ὁ οὐρανός, καὶ βλέπω τὴν γυναῖκα, ἣν ἐπεϑύμησα, 

Ἑρμᾶ͵ χαῖρε. 
λέγω Κυρία, τί σὺ ὧδε ποιεῖς: 

Τροσευχομένου δέ΄ μου ἠνοίχϑη 
᾿ἀσπαξομένην “Μὲ 

᾿Εμβλέψας δὲ αὐτῇ 
ἩΠ δὲ φησιν ᾿Δνελήφϑην," ἵνα 

“έγω αὐτῇ Νῦν σύ μου 

(Κοῦμαι ἃριὰ Ρίο]., Κύμη ἃριά ϑινὰ- 
ΒΟΠ6Π1) ΘΟ ἰΔηἀππ 6586, οἵ. ἰηῇρα Υ]5. 
πὰ οἀά. [,Αἱ. Ηοο ἰρΡ80 Ἰοοο0 οοά. ΡαΪ]. 
μᾶθοί οἰυϊίαίοην Ο 5ἰϊογιηι. 

9) ᾿ἴΐἰὰ ΔΡΟΘΥ. ϑουρίαγα υἱΐΐοβα οϑί. 
Ροίοϑί, εἶβὶ πηθ 5 αϊά Ἰαίοὶ, ἀσχήνου 
ΒΟΡΙΡῚ γὙ6] ροίϊιβ ἀσκέου, αἱ ἴρ86 ϑ8ίπ. 
ΒΟΙΙΡ511 ἴῃ Τϑοθηβίοηθ θα ΟΠ ὈΓΪΠΟἰρ 5 
σαιι58ἃ ΡΓΟΡΟΒΙίἃ. 

10) ἀροβι. ἀπερρωγὸς. 
11) ἃά τὰς ὄχϑας ΔΡΟΡΙ. ἴῃ τηᾶγρ. 

τὰ ὁμαλά. 

12) ἀρορν. [ἀπεκαλ]ήήφϑην. ῬΙΪΟΓΕ5 
ἰοϊταγ ἢ γὰ6 ὁ οοπϊθοίαγα διηΐ ΘΠ] ΟἢΪ- 
ἀἰβ. Αἱ οἰ αν ββί πη μη οδί ποὸὴ ἀπεχαλύφ- 
ϑήν, αἱ 6βί ἰὴ δά. ρυῖπο., θη 6558 
564 ἀνελήφϑην. 
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ὄντος τὰ ὄντα καὶ πληϑύνας καὶ αὐξήσας ἕνεκεν" τῆς ἐκκλησίας 
αὐτοῦ, ὀργίξεταί σοι, ὅτι ἥμαρτες εἰς ἐμέ, ᾿᾿ποκριϑεὶς αὐτῇ λέγω 
Εἰς σὲ ἥμαρτον : ποίῳ τρόπῳ: ἢ πότε σοι αἰσχρὸν λόγον ἐλάλησα; 
οὐ πάντοτέ [σὲ] ὡς ϑυγατέραν ἡγούμην; οὐ πάντοτέ μὲ ἐκατάκρινας ᾽" 
διὰ τί βου καταψεύδῃ, γύναι, τὰ πονηρὰ ταῦτα; Γελάσασά μοι λέγει 
᾿Επὶ τὴν καρδίαν σου ἀνέβη ἐπιϑυμία τῆς πορνείας " καὶ οὐ δοκεῖ 
σοι ἀνδρὶ δικαίῳ πονηρὸν πρᾶγμα εἶναι, ἐὰν ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρδίαν 
αὐτοῦ ἣν πονηρὰ ἐπιϑυμία; “Ἵμαρτία γάρ ἐστι “μεγάλη, φησίν" ὁ γὰρ 
δίκαιος ἀνὴρ δίκαια βουλεύεται". Ἔν τῷ οὖν δίκαια βουλεύεσϑαι 
αὐτὸν κατορϑοῦται ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ εὐκατάλλακτον 
ἔχει τὸν κύριον ἐν παντὶ πράγματι" οἵ δὲ πάλιν [πονηρὰ] βουλευόμε- 
γον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ϑάνατον καὶ αἰχμαλωτισμὸν ἑαυτοῖς ἐπι- 
σπῶνται" μάλιστα, οἵ τὸν αἰῶνα τοῦτον περιποιούμενοι καὶ γῆν ἐρῶν- 
τες" ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν καὶ μὴ ἀντεχόμενοι τῶν μελλόντων ἀγα- 
ϑῶν, πολλὰ μεταμελήσουσιν αἵ ψυχαὶ αὐτῶν οἵτινες οὐκ ἔχουσιν ἐλ- 
πίδας, ἀλλ ἑαυτοὺς ἀπεδώκασι" καὶ τὴν ἑωὴν αὐτῶν. ᾿Αλλὰ σὺ προσ- 
εύχου πρὸς τὸν ϑεόν, καὶ ἰάσεταί σου τὰ ἁμαρτήματα καὶ ὅλον τὸν 
οἶκόν" σου καὶ πάντων τῶν ἁγίων. 

Η. Μετὰ τὸ λαλῆσαν αὐτὴν τὰ ῥήματα ταῦτα ἐχλείσϑησαν οἱ 
οὐρανοί" κἀγὼ ὅλος ἤμην πεφρικὼς καὶ λυπούμενος. ἼΕλεγον δὲ ἐν 
ἑαυτῷ" Εἰ αὕτη μον ἁμαρτία ἀναγράφεται, πῶς δυνήσομαι σωϑῆναι; 
ἢ πῶς ἐξιλεώσομαι τὸν ϑεὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου τῶν τελείων": 
ποίοις ῥήμασιν ἐρωτήσω τὸν κύριον ἵνα ἱλατεύσῃ μοι; Ταῦτα μου 
συμβουλευομένου καὶ διαλογιζομένου ἐν τῇ καρδίᾳ, βλέπω κατενώπιόν 
μου καϑέδραν λευκὴν ἐξ ἐρίων λευκῶν γεγονυΐαν μεγάλην" καὶ ἦλϑε 
γυνὴ πρεσβύτης" ἐν , ἱματισμῷ “λαμπροτάτῳ, ἔχουσα βιβλίον εἰς τὰς χεῖ- 
ρας, καὶ ἐκάϑισε μόνη, καὶ ἠσπάσατό με ρμᾶ, χαῖρε Ἢ δὲ εἶπε 
Τί στυγνὸς ὁ μακρόϑυμος καὶ ἀστονάχητος", ὁ πάντοτε γελῶν, τί οὕτω 
κατηφὴς τῇ ἰδέᾳ καὶ οὐχ ἱλαρός: Καὶ εἶπον αὐτῇ Ὑπό τινος γυ- 
ναικὸς ἀγαϑωτάτης λεγούσης μοι ὅτι ἥμαρτον εἰς αὐτήν. Ἢ δὲ ἔφη 
Μηδαμῶς ἐπὶ τὸν δοῦλον τοῦ ϑεοῦ πρᾶγμα τοιοῦτον᾽ ἀλλὰ πάντως 
ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ἀνέβη περὶ αὐτῆς᾽ ἔστι μὲν τοῖς δούλοις τοῦ 
ϑεοῦ ἡ τοιαύτη βουλὴ ἁμαρτίαν ἐπιφέρουσα᾽ πονηρὰ γὰρ βουλὴ καὶ 
ἔκφρικτος, εἰς πάνσεμνον πνεῦμα καὶ ἤδη δεδοχιμασμένον. ἐὰν ἀναβῇ 
ἐπιϑυμία ἢ πονηρὸν ἔργον᾽ καὶ μάλιστα Ἑρμᾶς ὄ ἐγκρατὴς καὶ ἀπε- 
χόμενος πάσης ἐπιϑυμίας πονηρᾶς καὶ πλήρης ἁπλότητος καὶ ἀκακίας 

μεγάλης. 
18) δος νοχ ἰΐὰ βου!ρία δὶ τ ροδδιῖ 

ἕνωσιν Ἰερὶ. 864 οχ {{{{6}}5 ΒΡ ΓΑΒΟΡΙΡ 5, 
ἰἰβάᾷιιθ δά ᾿πηϊ αἰ! ποῖ αἰ Υἱἀ οί 0515 
ΟΟΘΙΟΙ5 ΠΟῚ 58{15. αἀἰβίποι5.,. ἀρρᾶγοὶ 81- 
τη η] 6 1η ἴῃ ἰεβθημάο ΘΧΘΙΠΊΡ ΔΙ ἰδ 6515856. 

14) οὐ πάντοτε (ἈΡΟ8,. ἀῦδαιο σε) 
ὡς ϑυγατέραν, ἡγούμην; οὐ (ΔΡΟΒΙ. 
ἡγουμένου) πάντ. μὲ ἐχατάχρινας: 
᾿ᾶθο γᾶ 710 τη040 ΘΟΙΤΠΙΡία 6556 ΔΡραΓοί. 

15) βουλεύεται: ΔΡΟΒΙ. χαλεύεται. 

11) ἀπεδωχκασι: 5ἷς 
ἀποδεδώκασι. 

18) ὅλον τὸν οἶχον: 510 ΔΡΟΡΤ., ποπ 
αἰ Ιοροπάϊιηι νἱἀοίαν ὅλου τοῦ οἴκου. 

(δρ. 1. 1) ἐν ἑαυτῷ: 515 Δροβῖ. 
2) τελείων Ρ61 σοΙρΡΘη αἴσῃ ἰπ ΔΡΟΒΙ. 

ΒΟ. Ρίαπι οδί, ἃ ϑίπη. Π0η 5815 ἰη{6}] ΘοἰαΠη, 

8) ἴῃ ἃρορι, εβί πρεσβύτης, ποπ 
πρεσβῦτις. 

ΔΡΟΡΤ,., ΠΟΙ 

10) γῆν ἐρῶντες: ἰΐὰ ἃρορτ. [η δά. 
ΡΓΐηο. τϑοΐθ ργοροβίίαπι οϑί γαυρεῶγτες 
ΟΟἸΪαΐο Υἱβ. 1Π. ἐὰρ. ΙΧ, 

4) ΡΙατα οχοϊάουιηΐ ΡΓΟΡίο ὁμοιο- 
τέλευτον. ; 

5) ἰπ ΔΡΟϑῚ. οϑί ἀστομάχητος. 
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11. ᾿4λλ οὐχ ἕνεκα τούτου ὀργίζεταί σοι ὁ ϑεός, ἀλλ ἵνα τὸν 
οἶκόν σου τὸν ἀνομήσαντα εἰς τὸν κύριον καὶ εἰς ὑμᾶς τοὺς γονεῖς 
αὐτῶν ἐπιστρέψῃς. ᾿Αλλὰ φιλότεκνος ὧν οὐκ ἐνουϑέτεις σου τὸν οἶκον, 
ἀλλ ἀφῆκας αὐτὸν καταφϑαρῆναι δεινῶς" διὰ τοῦτο ὀργίξεταί σοι ὁ 
κύριος. ᾿Αλλ ἰάσεταί σου πάντα τὰ γεγονότα πονηρὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου" 
διὰ γὰρ τὰ ἐκείνων “ἁμαρτήματα καὶ ἀνομήματα σὺ κατεφϑάφης ἀπὸ 
τῶν βιωτικῶν πραγμάτων. ᾿Αλλ ἡ πολλὴ" εὐσπλαγχνία τοῦ κυρίου 
ἠλέησέ σε, καὶ τὸν οἶκόν. σου ἰσχυροποίησε καὶ ἐθεμελίωσεν ἐν τῇ 
δόξῃ αὐτοῦ σὺ μόνον μὴ ῥαϑυμήσεις" ;: ἀλλὰ εὐψύχει, καὶ ἰσχυρο- 
ποιήσεις σου τὸν οἶκον. ὴς γὰρ χαλκεὺς ,«σφυροκοπῶν τὸ ἔργον αὐὖ- 
τοῦ περιγίνεται τοῦ πράγματος οὗ ϑέλει, οὕτως ὁ λόγος καϑημεριγνὸς 
καὶ δίκαιος περιγίνεται πάσης πονηρίας. Μὴ διαλίπῃς οὖν νουϑετῶν 
σου τὰ τέχνα" οἶδας “γὰρ ὅτι, ἐὰν μετανοήσωσιν ἐξ ὕλης «καρδίας αὖ- 
τῶν, ἐγγραφήσονται εἰς τας βίβλους τῆς ζωῆς μετὰ τῶν ἁγίων. Μετὰ 
τὸ παυϑῆναι αὐτῆς τὰ ῥήματα ταῦτα λέγει. μον Θέλεις ἀκοῦσαί μου 
ἀναγινωσκχούσης: “έγω κἀγώ Θέλω, κυρία μου. “Ἵἔγει μον [Πενοῦ 
ἀκροατὴς καὶ ἄκουε τὰς δόξας τοῦ ϑεοῦ. Ἤκουσα μεγάλας καὶ ϑαυ- 

μαστάς, ὧν οὐκ ἴσχυσα μνημονεῦσαι" πάντα γὰρ τὰ ῥήματα ἔκφρικτα, 
ἃ οὐ δύναται “ἄνϑρωπος συνιέναι. Τῶν οὖν ἐσχάτων ῥημάτων ἐμνη- 
μόνευσα᾽ ἣν γὰρ ἡμῖν σύμφορα καὶ ἥμερα" ,Ιδοὺ ὁ ϑεὸς τῶν δυνά- 
μεων ; ΟΥ̓ ν δυνάμει καὶ κραταιᾷ, ὁ τῇ μεγάλῃ συνέσει αὐτοῦ 
κτίσας τὸν “κόσμον καὶ τῇ ἐνδόξῳ αὐτοῦ βουλῇ περιϑεὶς τὴν εὐπρέ- 
πειαν τῇ κτίσει, καὶ τῷ ἰσχυρῷ ῥήματι “πήξας τον οὐρανὸν καὶ ϑεμε- 
λιώσας τὴν γὴν ἐπὶ τῶν ὑδάτων : καὶ τῇ ἰδίᾳ σοφίᾳ καὶ προνοίᾳ χτί- 
σας τὴν ἐκκλησίαν αὐτοῦ, ἣν καὶ εὐλόγησεν , ἰδοὺ μεϑιστάνει τοὺς 
οὐρανοὺς καὶ τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς ϑαλάσσας, καὶ πᾶντα 
ὁμαλὰ γίνονται τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ, ἵνα ἀποδῷ αὐτοῖς τὴν ἐπαγγε- 
λίαν, ἣν ἐπηγγείλατο, μετὰ πολλῆς δύξης καὶ χαρᾶς, ἐὰν τηρήσωσι τὰ 
γόμιμα τοῦ ϑεοῦ ἅπερ ἔλαβον ἐν μεγάλῃ πίστει." 

ΙΝ, “Ὅτε οὖν ἐτέλεσεν ἀναγινώσκουσα καὶ ἠγέρϑη ἀπὸ τῆς κα- 
ϑέδρας, ἦλϑον τέσσαρες νεανίσχοι καὶ ἦραν τὴν καϑέδραν καὶ ἀπῆλ- 
ϑον πρὸς τὴν ἀνατολήν᾽ προσκαλεῖται δέ μὲ καὶ ἥψατο τοῦ “στήϑους 
μου καὶ λέγει μοι Ἤρεσέ σοι ἡ ἀνάγνωσίς μου; “Δέγω αὐτῇ Κυρία, 
ταῦτά μον τὰ ἔσχατα ἀρεστά, τὰ δὲ πρότερα χαλεπὰ καὶ σκληρά. ες 
δὲ ἔφη μοι λέγουσα Ταῦτα τὰ ἔσχατα τοῖς δικαίοις, τὰ δὲ πρότερα 
τοῖς ἐϑνικοῖς καὶ τοῖς ἀποστάταις. “Παλούσης αὐτῆς μετ ἐμοῦ δύο 
ἄνδρες ἦλϑον καὶ ἦραν αὐτὴν τῶν ἀγκώνων καὶ ἀπῆλϑον, ὅπου καὶ 
ἡ καϑέδρα, πρὸς τὴν ἀνατολήν. Ἱλαρὰ δὲ ἀπῆλθεν, καὶ ἀπάγουσα 
λέγει μον ᾿Ανδρίζου, Ἕρμᾶ. 

ΟΡΣΙΙΣ "Ὃ" 

Ι. Πορευομένου μου εἰς Κώμην' κατὰ τὸν καιρὸν ὃν πέρυσι 
περιξπάτουν, ἀνεμνήσϑην τῆς περυσινῆς ὁράσεως, καὶ πάλιν μὲ αἴρει 

(ἀρ. ΠΙ. 1) ἴῃ Δρορβῖ. οϑί ἡ πολλὴ ὃς ἀγανῷ δυν. καὶ κρ.» 486 οἰϊᾶπηδὶ ὁ 
ἡ εὐσπλ. ΡΙῸ ὃς ΒΟ. Ιη5, ΠΘὴ 58 {15 ΒΔ ΠΔΏΪΙ. 

2) ἰΐα ΔΡΟΘΓ. Ι 
8) ἴπ ΔΡΟΡΙ, [Ἐγ6 δὶς βου ρίμπι οϑί: 1) χωμηὴν: βἰ9 ἢ. 1, ΔΡΟΘΥ. 
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πνεῦμα καὶ ἀποφέρει εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ὅπου καὶ πέρυσιν. ᾿Ελϑὼν 
οὖν εἰς τὸν τόπον τιϑῶ τὰ “γόνατα, καὶ ἠρξάμην προσεύχεσϑαι τῷ 
κυρίῳ καὶ δοξάξειν αὐτοῦ τὸ ὄνομα, ὅτι μὲ ἄξιον ἡγήσατο καὶ ἐγνω- 
ρισέ μοι τὰς ἁμαρτίας μου τὰς προτέρας. Μετὰ δὲ τὸ ἐγερϑῆναί μὲ 
ἀπὸ τῆς προσευχῆς βλέπω κατέναντί μου τὴν πρεσβυτέραν, ἣν καὶ 
πέρυσιν ἑωράκειν, περιπατοῦσαν καὶ ἀναγινώσκουσαν βιβλιδάριον", καὶ 
λέγει μον ΖΔύνῃ ταῦτα τοῖς ἐκλεκτοῖς τοῦ ϑεοῦ ἀπαγγεῖλαι; ““έγω 
αὐτῇ Κυρία, τοσαῦτα μνημονεῦσαι οὐ δύναμαι" δὸς δή μοι τὸ βι- 
βλιδάριον, Ἱ ἵνα μεταγράψω αὐτό. “άβε, φησίν, αὐτό, καὶ ἀποδώσεις 
μοι. [Ἔλαβον ἐγώ, καὶ εἴς τινα τόπον τοῦ ἀγροῦ ἀναχωρήσας μετε- 
γραψάμην τ πάντα πρὸς γράμμα" οὐχ εὔρισκον γὰρ τὰς συλλαβάς. 15- 
λέσαντος οὖν μου, τὰ γράμματα τοῦ βιβλιδαρίου ἐξαίφνης ἡρπάγη μου 
ἀπὸ τῆς χειρός" ὑπὸ Τίνος δὲ οὐχ οἶδα. 

11.. “Μετὰ δὲ ἡμέρας "έ νηστεύσαντός μου καὶ πολλὰ ἐρωτήσαντος 
τὸν κύριον ἀπεκαλύφϑη μον ἡ γνῶσις τῆς γραφῆς. Ἦν δὲ γεγραμ- 
μένα ταῦτα" "Τὸ σπέρμα σου ἠϑέτησεν εἰς τὸν ϑεὸν καὶ ἐβλασφή- 
μησεν εἰς τὸν κύριον καὶ προέδωκε τοὺς γονεῖς αὐτοῦ ἐν ἁμαρτίᾳ μξὲ- 
γάλῃ, καὶ ἤκουσαν προδόται γονέων, καὶ προδόντες οὐκ “ὠφελήϑησαν, 
ἀλλ᾽ ἔτι προσέϑηκαν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ ταῖς ἀσελγείαις καὶ 
συμφοραῖς αὐτῶν καὶ πονηρίαις. ᾿Αλλὰ γνώρισον ταῦτα τὰ ῥήματα 
τοῖς τέκνοις σου πᾶσι καὶ τῇ συμβίῳ τῇ μελλούσῃ σου ἀδελφῇ᾽ καὶ 
γὰρ αὕτη οὐκ ἀπέχεται τῇ γλώσσῃ, ἐν ἡ πονηρεύεται" ἀλλ᾽ ἀκούσασα 
ταῦτα τὰ φήματα ἀφέξεται, καὶ ἕξει ἔλεος. Καὶ μετὰ τὸ γνωρίσαι σε 
ταῦτα τὰ ῥήματα αὐτοῖς, ἃ ἐνετείλατό μοι ὀ δεσπότης ἵ ἵνα σου ἀπο- 
καλυφϑῆ, τότε ἀφίενται αὐτοῖς αἵ ἁμαρτίαι πᾶσαι ἃς πρότερον ἥμαρ- 
τον. Πᾶσι δὲ τοῖς ἁγίοις ἄφεσιν ἐπάγειἷ τοῖς ἁμαρτήσασι; μέχρι ταύ- 
της τῆς ἡμέρας, ἐὰν ἐξ ὅλης καρδίας μετανοήσωσι, καὶ ἄρωσιν ἀπὸ 
τῶν καρδιῶν αὐτῶν τὰς διψυχίας. ᾿ξῶμοσε γὰρ ὁ δεσπότης κατὰ τῆς 
δόξης αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ᾿Εὰν ὡρισμένης τῆς ἡμέρας 
ταύτης ἔτι τις] ἁμαρτήσας" γένηται, μὴ ἔχειν αὐτὸν σωτηρίαν" ἡ γὰρ 
μετάνοια, τοῖς δικαίοις ἔχει τέλος" πεπλήρωνται. γὰρ αἵ ἡμέραι μετα- 
νοίας πᾶσι τοῖς ἁγίοις" τοῖς δὲ ἔϑνεσι μετάνοιά ἐστιν ἕως τῆς ἐσχάτης 
ἡμέρας". ᾿Ερεῖς, οὖν τοῖς προηγουμένοις τῆς ἐκκλησίας ἵνα κατορ- 
ϑώσωνται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα ἀπολάβωσιν ἐκ πλή- 
θους τὰς ἐπαγγελίας μετὰ πολλῆς δόξης. ᾿Εμμείνατε οὖν οἱ ἐργαζό- 
μένον τὴν δικαιοσύνην καὶ μὴ διψυχήσητε, ἵνα γένηται ὑμῶν ἡ πά- 
φοδος μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. “Μαχάριοι ὑμεῖς ὅσοι , ὑπομενεῖτε 
τὴν ϑλίψιν τὴν ἐρχομένην τὴν μεγάλην, καὶ ὅσοι οὐκ ἀρνήσονται τὴν 
ζωὴν αὐτῶν. Ἴμοσε γὰρ ὁ πύριος κατὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοὺς ἀρνη- 
σαμένους τὸν κύριον αὐτῶν ἀπεγνωρίσϑαι ἀπὸ τῆς ζωῆς αὐτῶν, τοὺς 
μέλλοντας ἀρνεῖσϑαι ταῖς ἐρχομέναις. ἡμέραις" τοὺς δὲ πρότερον ἀρνη- 
σαμένους, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν ἵλεως" ἐγένετο αὐτοῖς." 

2) βιβλιδάριον: δ᾽ ἴπίον ὁ οἵα βιριὰ-. 48) ἁμαρτήσας: ἴῃ ἄρορι. δϑὶ ἅμαρ- 
ΒΟ. ρθη εδὶ ἴῃ ΔΡΟΣῚ. τησης. 

4) ἕως τῆς ἐσχάτης ἡμέρας: ιᾶδο 
ὅὰρ. Π. 1) ἐπάγει ἴπι ΔρΟΘΙ. ΡῈ ἴῃ ρΟΡΥ. ΘΟΥΓαρία 5[ς Ιοβπιπίμ : ἐστιτέλος 

ὨΟ Ἰ5ΒΙ ΠΠ ΠῚ ΘΟΙΏΡ ΘΠ] ππὴ βου ρίθμη οβί, 564 (δαργαβουρίο τέως) τῆς ἐννάτης ἡμέρας. 
ἴρ856 ϑτὴ. ΡῬ1Ὸ παρέχει ΒΑΡαΙΙ. ὅ) ἴῃ ΔρΟρΥ. οὐαὶ ἕλεος, θὰ 6Χ ὁ 

2) ἴῃ ἄΡορτ, οβδί ἁμαρτήμασι. [αοὐππη οϑί ω. 
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Π|. δέ; Ἕρμᾶ, μ μηκέτι μνησικάπει, τοῖς τέκνοις σου, μηδὲ τὴν 
ἀδελφήν σου ἐάσης, ἵνα “παϑαρισϑῶσιν ἀπὸ τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν 
αὐτῶν" παιδευϑησονται γὰρ παιδείαν δικαίαν, ἐὰν σὺ μὴ μνησικακή- 
σῃς αὐτοῖς" μνησικακίᾳ ϑάνατον κατεργάξεται. Σὺ δέ, Ἕρμᾶ, μεγά- 
λας ϑλίψεις ἔσχες ἰδιωτικὰς διὰ τὰς μὲν παραβάσεις τοῦ οἴκου σου, 
ὅτι οὐκ ἐμέλησέ σοι περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ παρενεϑυμήϑης καὶ ταῖς πραγ- 
ματίαις"' ὅου συνανεφύρης ταῖς πονηραῖς. ᾿Δλλὰ σώξει σε τὸ μὴ ἀπο- 
στῆναι ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος, καὶ ἡ ἁπλότητα" σου καὶ ἡ ἐγκρά- 
τεια, ταῦτα σέσωκέ σε, ἐὰν ἐμμείνῃς" ᾿οκαὶ πάντας σώζει τοὺς τὰ τοι- 
οἶκε ἐργαζομένους. “Ὅσοι δὲ" ἐν ἀκακίᾳ καὶ ἁπλότητι, οὗτοι κατισχύ- 
σουσι πάσης πονηρίας καὶ παραμένουσιν" εἰς ζωὴν αἰώνιον. Μαχά- 
θιον πάντες οἵ ἐργαζόμενοι τὴν δικαιοσύνην᾽ ἀδιάφϑαρτον. ἔχουσιν 
ἕως αἰῶνος. ᾿Ερεῖς δὲ “Μαξίμῳ" ᾿Ιδοὺ ϑλίψις "ἔρχεται" ἐάν σοιΐ 
φανῇ; πόλιν --- ---" ἐγγὺς κύριος τοῖς ἐπιστρεφομένοις γέγραπται ἐν 
τῷ ᾿Ελδὰδ καὶ ΜΙωδὴδ᾽ τοῖς προφητεύσασιν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ." 

ἵν: ᾿Ἵπεκαλύφϑη, δέ, ἀδελφοί, ὑπό τινος νεανίσκου εὐειδεστάτου 
λέγοντος Τὴν πρεσβυτέραν, παρ᾽ ἧς ἔλαβες τὸ βιβλίον, τίνα δοκεῖς 
εἶναι; Ἐγώ φημι Τὴν Σίβυλλαν. Πλανᾶσαι, φησίν, οὐκ ἔστι. 
Τίς οὖν ἐστί; φημί. Ἣ ᾿Εκκλησία, “φησίν. Εἶπον οὖν αὐτῷ Διὰ 
τί οὖν πρεσβυτέρα; Ὅτι, φησίν, πάντων πρώτη ἐκτίσϑη, διὰ τοῦτο 
πρεσβυτέρα, καὶ διὰ ταύτην" ὁ κόσμος κατηρτίσϑη. Μετέπειτα δὲ 
ὅρασιν εἶδον ἐν τῷ οἴχῳ μου" ἢλϑεν ἡ πρεσβυτέρα καὶ ἠρώτησέ μὲ 
εἰ ἤδη τὸ βιβλίον ἔδωκα τοῖς πρώτοις. ρνησάμην ὁ δεδωκέναι. Κα- 
λῶς, φησί, “πεποίηκας" ἔχω γὰρ ῥήματα προσϑῆναι". Ὅταν οὖν ἀπο- 
τελέσω τὰ ῥήματα πάντα, διὰ σοῦ γνωσϑήσονται, τοῖς ἐκλεκτοῖς πᾶσι. 
Γράψεις οὖν δύο βιβλιδάρια, καὶ πέμψεις ἕν Κλήμεντι καὶ ἕν Γραπτῇ. 
Πέμψει οὖν Κλήμης εἰς τὰς ἔξω πόλεις" ἐκείνῳ γὰρ ἐπιγέγραπται" 
Τραπτὴ δὲ νουϑετήσει" τὰς χήρας καὶ τοὺς ὀρφανούς. Σὺ δὲ ἀνα- 
γνώσεις εἰς αὐτὴν τὴν πόλιν μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν προϊσταμένων 
τῆς ἐκκλησίας. 

ΟΣ ΆΑΣΑΙΣ, τὸ. 

ἽὍραϊσιν εἶδον, Τ' ἀδελφοί, τοιαύτην. Ννηστεύσας πολλάκις καὶ 
ἘδΝ τοῦ κυρίου ἵνα μοι φανερώσῃ τὴν ἀποχάλυψιν, ἣν ἐπηγγεί- 

ὕδρ. 1Π. 1) ἴϊὰ ἀροβι. ἀρ. ΙΥ. 1) ἃροϑι. ἀπεχαλύφϑη, 
2) ἡ ἁπλότητά σου: ἰΐα ΔΡΟΡΥ. ΒΊΡΟΥ ϑήὴ ποίαίο σαν. 
9) ΟἿΣ ἐμμείνῃς: ἴα ἴ6Γ6 ΔΡΟΒ81.: 2) ἃροϑι. σιβύλλαν. 

40 51πη|. 50}ἸρΡία πὶ ΘΟ 015. π΄ ΠΟ 5815 
ΟἰδΙ τη ἱπηϊ αίτι5. οϑβί. 

4) ἃρορτ. ὅσοι δὲ, 5ιιρτὰ ποίαϊο οἱ δὲ. 
δ) παραμένουσιν: ΠΟ Δοοδηίι ἈΡΟΘΥ. 
θ) ἐρεῖς δὲ μαξίμῳ: ἴΐὰ ῬΓΟΙΒῚΒ 

ἈΡΟΘῚ. 
1) σοι: ἃροβ!. τοι. Δά πάλιν ἀθοβί 

γοΡυπὶ ἐπιστράφηϑιε γε] βἰπηῖ]8. 
8) ἐν τῷ Ἐλδὰδ καὶ ηωδὴδ: πᾶθο 

[0111 οοπίδοίαγα οἰδοία βιιπὶ δχ [8 {ιᾶθ 
ΘΟΙΙρία Ππᾶρεί ἃρορι.: ἐν τῷ ἐλάλη 
κατὰ μωσῆ δαβὶδ. 

9) διὰ ταύτην ἰΐα ἈρΡΟΘΙ., 5 ρΡΓὰ τὴν 
ποίδίο τῆς. 

4) προσϑῆναι: 
ΠΡΡῚ γϑίουθβ. 

δ) νουϑετήσει: ποά ΡΓῸ Πᾶς γο066 
ΔΡΟΡΤ. Πια])οί, οἱ ἰρϑῖπὶ οχ ἱμηϊαΐϊοπθ οο0- 
ΑἸοἷ5 Ργο[θοίπη. ποθὴ 5.15 ἰοϑὶ ροίϑβϑί. 
Βαϊϊοηθηὶ ἢ ρΑΥ ΟΙΡΙΪ, αὐ [ὉΓ6 ῬΓῸ 
γουϑετησομένη ΠΑΡΘΙῚ ΡοΒδβῖῖ, ηἰβὶ φιοά 
ΡΓῸ γνουϑετη Ὀτονΐπ5. ααϊά βουρίαμη 6ϑί. 

Υἱβ. ΠῚ. 1) “Ὅρα[σιν εἶδον]: 
᾿ρΡβΠ ΡΟΒῚ., 

ἰΐὰ ΔΡΟΡΤ., αὖ 58608 

510 
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λατο δεῖξαι, [διὰ] τῆς πρεσβυτέρας ἐκείνης" ᾿ τῇ νυκτὶ ὥφϑη μοι ἡ 
πρεσβυτέρα καὶ εἰπεν ᾿Επεὶ οὕτως ἐνδεὴς καὶ σπουδαῖος εἷς" τοῦ 
γνῶναι" πάντα, ἐλϑὲ εἰς τὸν κως ὅπου χρονίξεις », καὶ περὶ ὥραν 
πέμπτην μέλλω φανισϑήσομαί σοι, καὶ δείξω ἃ δεῖ σε ἰδεῖν. Ἠρώ- 
τησὰα αὐτὴν λέγων Κυρία, εἰς Ἰοῶν τόπον τοῦ ἀγροῦ; Ὅπου, φη- 
σίν͵ ϑέλεις. ᾿Ἐξελεξάμην τόπον καλὸν ἀνακεχωρηκότα. ρον δὲ λα- 
λῆσαι αὐτὴν καὶ εἰπεῖν τόπον, ̓ λέγει. μοι Ἥξω ἐκεῖ ὅπου ϑέλεις. 
᾿Εγενόμην οὖν, ἀδελφοί, εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ συνώψισα τὰς ὥρας, καὶ 
ἦλϑον εἰς τὸν τύπον ὅπου αὐτὴ ἐλϑεῖν ἔμελλε, καὶ βλέπω συμψέλλιον 
κείμενον ἐλεφάντινον, καὶ ἐπὶ τοῦ συμψελλίουϊ ἔκειτο κερβικάριον λι- 
νοῦν, καὶ ἐπάνω λεντίου ἐξηπλωμένον λίνον καρπάσιον.Ὁ ᾿Ιδὼν οὖν 
ταῦτα κείμενα καὶ μηδένα ὦ ὄντα ἐν τῷ τόπῳ, ἔχϑαμβος «ἐγενόμην, καὶ 
ὡσεὶ τρόμος μὲ ἔλαβε, καὶ αἵ τρίχες μου ὀρθαί" καὶ ὡσεὶ φρίκη μοι 
προσῆλθε, μόνου μου ὄντος. Ἔν ἐμαυτῷ οὐν γενόμενος καὶ μνη- 
σϑεὶς τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ δαὶ λαβὼν ϑάρσος, ϑεὶς τὰ γόνατα ἐξωμο- 
λογούμην τῷ κυρίῳ τὰς ἁμαρτίας μου ὡς καὶ πρότερον. Ἡ δὃὲ ἠλ- 
ϑεὲν μετὰ νεανίσκων ἕξ, οὗς" καὶ πρότερον ἑωράκειν, καὶ ἐστάϑη μοι 
καὶ κατηκροᾶτο προσευχομένου καὶ ἐξομολογουμένου τῷ κυρίῳ τὰς 
ἁμαρτίας μου. Καὶ ἁψαμένη" μου λέγει “Ερμᾶ, παῦσαι περὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν σου πάλιν ἐρωτᾶν᾽ ἐρώτα καὶ περὶ δικαιοσύνης, ἵνα λάβης 
μέρος τι ἐξ αὐτῆς μετὰ σεαυτοῦ εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐξήγειρέ μὲ 
τῆς χειρὸς καὶ ἄγει μὲ εἰς τὸ συμψέλλιον, καὶ λέγει τοῖς νεανίσκοις 
Ὑπόγετε καὶ οἰκοδομεῖτε. Μετὰ τὸ ἀναχωρῆσαι τοὺς νεανίσκους, μό- 
γῶν ἡμῶν γεγονότων, λέγει μοι. Κάϑισον ὧδε. “έγω αὐτῇ Κυ- 
ρία, ἄφες τοὺς πρεσβυτέρους πρῶτον καϑίσαι. “Ἢ σοι λέγω, φησί, 
κάϑισον. Θέλοντός μου εἰς τὰ δεξιὰ μέρη καϑίσαι οὐκ εἴασέ με, ἀλλ᾽ 

ἐννεύει μοι τῇ χειρὶ ἵνα εἰς τὰ ἀριστερὰ μέρη καϑίσω." “Τογιξομένου 
μου οὖν καὶ λυπουμένου, ὅτι οὐκ εἴασέ μὲ εἰς τὰ δεξιὰ μέρη καϑίσαι, 
λέγει μον “Ἵυπῇ, Ἑρμᾶ; Ὅ εἰς τὰ δεξιὰ τόπος ἄλλων ἐστί, τῶν 
ἤδη εὐηρεστηκότων τῷ ϑεῷ καὶ παϑόντων ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ" 
σοὶ δὲ πολλὰ λείπει ἵνα μετ᾽ αὐτῶν καϑίσῃς᾽ ἀλλ᾽ ὡς ἐμμένεις τῇ 
ἁπλότητι ᾿ μεῖνον, καὶ καϑίσεις μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ὅσοι. ἂν ἐργάσονται 
τὰ ἐκείνων ἔργα καὶ ὑπενέγκωσιν ἃ ἐκεῖνοι ὑπένεγκαν." 

ΙΙ. ὙΨί, φημί, ὑπένεγκαν' ; ἄκουε, φησί" μάστιγας, φυλακάς, 
ϑλίψεις μεγάλας, σταυρούς, ϑηρία, ἕνεκα. τοῦ ὀνόματος τοῦ ϑεοῦ" διὰ 
τοῦτο ἐκείνων ἐστὶ τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ἁγιάσματος. » “καὶ ὃς ἐὰν πάϑῃ 
διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ϑεοῦ" τῶν δὲ λοιπῶν τὰ ἀριστερὰ μέρη ἐστίν. 
᾿Αλλὰ ἀμφοτέρων, καὶ τῶν ἐκ δεξιῶν καὶ τῶν [ἐξ] ἀριστερῶν καϑη- 

2) ἃρορῦ. ἐγαντίον, ϑΡυϑουρίο 8) [ἃ ΡΡΟΙΒΙ5. ᾶ60 ἴη ἈΡΟΒΙ. 
ἐχείνης. 9) ἕξ, οὗς : ἃρορτ. ἐξ οὗ. 

9) εἷς: ἴα ΔΡΟΡΥ. 10) ἁψαμένη: ΔΡΟΘΥ. ἁψαμέργου. 
4) τοῦ γνῶναι : ἴΐα οοντίβοπάα νἱά6- Ιάθηὴ ΡΓΤῸ ἐρωτᾶν ᾿ιᾶρεὶ ἐρωτῶ. 

Ἰᾶ[α} 5ΟΓΙΡίαΤα ΔΡΟΘΒΤΆΡΙ : τὴν γγώμην. 11) καϑίσω: ΔΡοον. χαϑήσω. 
8) μέλλω φανισϑήσομαί σοι: ἰἰὰ 12) ὑπένεγκαν : ἴΐὰ ἃΡΟΒΤ. Νθο ΠΙΔΡ15 

ΡΤΟΥΒΙ5. ΔΡΟΒΊ. τηπίανίπηι5 {04 ἀπίο μαΡοί, ἐργάσονται. 
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511Π| οΓδΐ. [ἐξ] οἱ. ἃΠ1ὰ πη οἶδ ἱποῖαβα ᾿ρδὶ δα] Αἰπημ8, 
ες 

ΡΑΤΒΕΒ ΔΡΟΒΤ. 8). 



578 ΠΕΒΝΑΚΝ ΡΑΒΤΟΒ. 

μένων; τὰ αὐτὰ δῶρα καὶ αἵ , ἐπαγγελίαν" μόνον ἐκεῖνοι ἐκ δεξιῶν 

κάϑηνται, “καὶ ἔχωσι" δόξαν τινά. Σὺ δὲ κατεπίϑυμος εἶ χαϑίσαι ἐκ 

δεξιῶν μετ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ ὑστερήματά σου πολλά" καϑαρισϑήσῃ δὲ 

ἀπὸ τῶν ὑστερημάτων σου καὶ πάντες δὲ οἱ μὴ διψυχοῦντες. καϑα- 
ρισϑήσονται ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτῶν εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν. 
Ταῦτα δὲ εἰποῦσα ἤϑελεν. ἀπελϑεῖν᾽ πεσὼν δὲ αὐτῇ πρὸς τοὺς πόδας 
ἠρώτησα αὐτὴν κατὰ τοῦ κυρίου, ἵνα μοι ἐπιδείξῃ ὃ ἐπηγγείλατο 
ὅραμα. ἽΝ δὲ παλιν ἐπελάβετο τῆς χειρός μου καὶ ἤγειρέ με, καὶ κα- 
ϑίζει ἐπὶ τὸ συμψέλλιον ἐξ εὐωνύμων᾽ καϑέξεται δὲ καὶ αὐτὴ ἐκ δε- 
ξιῶν" καὶ ἐπάρασα “ῥάβδον τινὰ λαμπρὰν λέγει μοι Βλέπεις μεγάλα 
πράγματα; ““έγω αὐτῇ Κυρία, οὐδὲν βλέπω. ᾿Ιδοὺ οὐχ ὁρᾷς" κατέ- 
ναντί σου πύργον μέγαν ὠκοδομούμενον" ἐπ᾽ ὑδάτων" Ἀ λίϑοις τετρα- 
γώνοις λαμπροῖς ; Ἔν τετραγώνῳ. τε" ὠκοδόμητο δ πύργος ὑπὸ τῶν 
ὲξ νεανίσκων τῶν ἐληλυϑότων. μετ᾽ αὐτῆς" ἄλλαι δὲ μυριάδες ἀνδῥῶν 
παρέφερον τοὺς λίϑους, ᾿ οἵ μὲν ἐκ τοῦ βυϑοῦ, οὗ δὲ ἐκ τῆς γῆς, καὶ 
ἐπεδίδουν τοῖς νεανίσκοις ἐκεῖνοι δὲ ἐλάμβανον. καὶ ὠκοδόμουν᾽ τοὺς 
μὲν ἐκ τοῦ βυϑοῦ λίϑους ἑλκομένους πάντας οὕτως ἐτίϑεσαν εἰς τὴν 
οἰκοδομήν:" ἡρμοσμένον, γὰρ ἤσαν, καὶ συνεφώνουν͵ τῇ ἁρμογῇ μετὰ 
τῶν ἑτέρων λίϑων " καὶ οὕτως ἐκολλῶντο ἀλλήλοις, ὥστε τὴν ἁρμογὴν 
αὐτῶν μὴ φαίνεσθαι. ᾿Εφαίνετο δὲ ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου ὡς ἐξ 
ἐνὸς λίϑου ὠκοδομημένη. Τοὺς δὲ ἑτέρους λίϑους τοὺς φερομένους 
ἀπὸ τῆς ξηρᾶς οὗς μὲν ἀπέβαλλον, οὺς δὲ ἐτίϑουν εἰς τὴν οἰκοδομήν᾽ 
ἄλλους δὲ κατέκοπτον καὶ ἔρριπτον μακρὰν ἀπὸ τοῦ πύργου. ἄλλοι 
δὲ λίϑοι πολλοὶ κύκλῳ τοῦ ,πύργου ἔκειντο, καὶ οὐκ ἐχρῶντο αὐτοῖς 
εἰς τὴν οἰκοδομήν" ἦσαν γάρ τινες ἐξ αὐτῶν ἐψωριακότες, ἕτεροι δὲ 
σχισμὰς ἔχοντες, ἄλλοι δὲ κεχολοβωμένοι᾽ , ἄλλοι δὲ λευκοὶ καὶ στρογ- 
γύλοι", μὴ ἁρμόζοντες εἰς τὴν οἰκοδομήν. Ἔβλεπον δὲ ἑτέρους λί- 
ϑους τοὺς διπτομένους μαχρὰν. ἀπὸ τοῦ πύργου καὶ ἐρχομένους εἰς 
τὴν ὁδὸν καὶ μὴ μένοντας ἐν τῇ ὁδῷ, ἀλλὰ κυλιομένους ἐκ τῆς ὁδοῦ 
εἰς τὴν ἀνοδίαν᾽ ἑτέρους δὲ ἐπὶ πυρὸς ἐκπίπτοντας καὶ καιομένους " 
ἑτέρους δὲ πίπτοντας ἐγγὺς ὑδάτων, καὶ μὴ δυναμένους κυλισϑῆναι 
εἰς τὸ ὕδωρ. 

ΠΠ. 4είξασα' δέ μοι ταῦτα τὰ πράγματα, .... ἀποχριϑεῖσα ,λέγει 
μοι Πανοῦργος εἶ; ἄνϑρωπε, ϑέλων γινώσκειν τὰ περὶ τὸν πύργον. 
Ναῖ͵ φημί, κυρία, ἵνα τοῖς ἀδελφοῖς ἀναγγείλω καὶ ἱλαρώτεροι γί- 
γονται, καὶ ταῦτα ἀκούσαντες γινώσκουσι" τὸν ϑεὸν ἐν πολλῇ δόξῃ. 
Ἢ δὲ ἔφη ᾿Δκούσονται μὲν πολλοί" ἀκούσαντες δέ τινες ἐξ αὐτῶν 
χαρήσονται, τινὲς δὲ κλαύσονται" ἀλλὰ καὶ οὗτοι, ἐὰν ἀκούσαντες με- 
τανοήσωσι, καὶ αὐτοὶ χαρήσονται. ἄκουε οὖν τὰς παραβολὰς τοῦ 
πύργου" ἀποκαλύψω σοι γὰρ τὰ πάντα καὶ μηκέτι μοι χόπους πά- 

2) ἔχωσι: ἴΐα ἀροϑῖ., ποθὴ ἔχουσι. ὕδρΡ. {ΠΠ|. 1) δείξασα: ἅρορυ. δείξας. 
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4) ὠχοδομούμενογ: {ὰ ῬΤΟΡΒΙΙΒ ἃΡΟΘΤΙ. 2) ἴῃ ΡΟΘΓ. ρΡοίϊιβ χαξ βουὶρίππι 6556 
5) ἐπ᾿ ὑδάτων: ἴἴὰ ῬΓΟΥΘΙΒ. ΔΡΟΘῚ. νι οία". 
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8) ἀρορβι. στρογγιλοὶ. [ηΠνὰ νοΡῸ 715. “αππὴ ἰμΓΓὰ πῸπ 58115 ραΐθαι αἰγι ὦ ἃη 
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θεχε περὶ ἀποκαλύψεως" αἵ γὰρ ἀποκαλύψεις αὗται τέλος ἔχουσι, πε- 
πληρωμέναι γάρ εἰσιν. ᾿Δλλ᾽ οὐ παύσῃ αἰτούμενος ἀποκαλύψεις" ἀναι- 
δὴς γὰρ εἶ, Τὸν μὲν πύργον ὃν βλέπεις οἰκοδομημένον" " ἐγώ εἰμι, ἡ 
᾿Εχκλησία, ἡ ὀφϑεῖσά σον καὶ νῦν καὶ τὸ πρότερον᾽ ὃ ἐὰν οὖν ϑέλῃς 
ἐπερώτα περὶ τοῦ πύργου, καὶ ἐπὐκάδύ Ὁ σοι, ἵνα χαρῇς μετὰ τῶν 
ἁγίων. ““έγω αὐτῇ Κυρία, ἐπεὶ ἅπαξ ἄξιόν με ἡγήσω τοῦ πάντα 
ἀποκαλύψαι, ἀποκάλυψον. Ἢ δὲ λέγει μον Ὃ ἐὰν ἐνδέχεται" ἀπο- 
καλυφϑῆναί σοι, ἀποκαλυφϑήσεται" μόνον ἡ καρδία σου πρὸς τὸν 
ϑεὸν ἤτω καὶ μὴ διψυχήσῃς, ὃ ἐὰν ἴδῃς. ᾿Επηρώτησα αὐτήν Διὰ 
τί ὁ πύργος ἐφ᾽ ὑδάτων ὠκοδόμηται, κυρία; Εἶπόν σοι, φησί, καὶ 
τὸ πρότερον, πανοῦργος εἶ περὶ τὰς γραφάς" ̓  καὶ ἐκξητήσεις ἐπιμελῶς" 
ἐκζητῶν οὖν εὑρήσεις τὴν ἀλήϑειαν. Διὰ τί οὖν ἐφ᾽ ὑδάτων ὠκοδό- 
μήται ὁ πύργος, ἄκουσον᾽ ὅτι ἡ ξωὴ ὑμῶν" δι᾿ ὕδατος ἐσώϑη καὶ 
σωϑήσεται. Τεϑεμελίωται δὲ ὁ πύργος τῷ ῥήματι τοῦ παντοκράτορος 
καὶ ἐνδόξου ὀνόματος, κρατεῖται δὲ ὑπὸ τῆς ἀοράτου δυνάμεως τοῦ 
δεσπότου. 

ΙΝ. ᾿Αποκριϑεὶς δὲ λέγω αὐτῇ Μεγάλως καὶ ϑαυμαστῶς ἔχει 
τὸ πρᾶγμα τοῦτο. Οἱ δὲ νεανίσκοι, οἵ ὲξ [οἱ]}" οἰκοδομοῦντες τίνες 
εἰσίν; Ἢ δὲ ἔφη Οὗτοί εἰσιν οἵ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ ϑεοῦ, οἵ πρῶ- 
τοι κτισϑέντες, οἷς παρέδωκεν ὁ κύριος πᾶσαν τὴν κτίσιν αὐτοῦ, αὖὔ- 
ἕξειν καὶ οἰκοδομεῖν καὶ δεσπόξειν τῆς κτίσεως πάσης" διὰ τούτων οὖν 
τελεσϑήσεται ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου. Οἱ "δὲ ἕτεροι οἵ παραφέροντες 
τοὺς ,λίϑους τίνες εἰσί: 1: Καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ ,“ϑεοῦ" οὗτοι 

δὲ οἵ ἐξ ὑπερέχοντες αὐτῶν εἰσί͵ Συντελεσϑήσεται οὖν ἡ οἰκοδομὴ 
τοῦ πύργου, καὶ πάντες ὁμοῦ εὐφρανϑήσονται κύχλῳ τοῦ πύργου καὶ 
δοξάσουσι. τὸν ϑεόν, ὅτι ἐτελέσϑη ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου. ᾿Επηρώ- 
τησα αὐτὴν λέγων Κυρία, ἤϑελον γνῶναι τῶν λίϑων τὴν διαφορὰν 
καὶ τὴν δύναμιν, ποταπή ἐστιν. ᾿Αποκριϑεῖσά μοι "λέγει Οὐχ ὅτι 
σὺ πάντων ἀξιώτερος εἰ ἵνα σοι ἀποκαλυφϑῇ᾽ ἄλλοι γάρ σου πρότεροί 
εἰσι καὶ βελτίους͵ οἷς ἔδει ἀποκαλυφϑῆναι τὰ ὁράματα ταῦτα " ἀλλ᾽ 
ἵνα ,δοξασϑῇ τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ, σοὶ ἀπεκαλύφϑη, καὶ ἔτι ἀποκαλυ- 
φϑήσεται, διὰ τοὺς διψύχους, τοὺς διαλογιξομένους ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν εἶ ἄρα" ἔσται ταῦτα ἢ οὐκ ἔσται. “1ἔγε αὐτοῖς ὅτι ταῦτα 
πάντα ἀληϑῆ ἐστί, καὶ οὐδέν ἐστιν ἔξωϑεν τῆς ἀληϑείας" ἀλλὰ ταῦτα 
ἰσχυρὰ καὶ βέβαια καὶ τεϑεμελιωμένα ἐστίν. 

Υ. ΄ἥκουε οὖν περὶ τῶν λίϑων τῶν ὑπαγόντων εἰς τὴν οἰκοδο- 
μήν. Οἱ μὲν λίϑοι οἵ τετράγωνοι καὶ λευκοὶ καὶ συμφωνοῦντες ταῖς 
ἁρμογαῖς αὐτῶν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπόστολοι καὶ ἐπίσκοποι καὶ διδά- 
σχαλοι, οἵ πορευϑέντες κατὰ τὴν σεμνὴν διδασκαλίαν' τοῦ ϑεοῦ καὶ 

4) οἰχοδομημένον: 515 ἀΡΟΒΤ. 1) ὑμῶν: ἃρορι. ἡμῶν. 
5) ἐνδέχεται: 510 ΔΡΟΒΓ. ΒαθΒοααῖς ὕδρ. 1Υ. 1) [οἱ] ἄδδδι ἰπ ἄροβι. 
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ἐπισκοπήσαντες καὶ διδάξαντες καὶ “διακονήσαντες ἁγνῶς καὶ σεμνῶς 

τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ τὸν λόγον, οἵ μὲν κεχκοιμημένοι, οἵ δὲ ἔτι ὄν- 

τες" πάντοτε ἑαυτοῖς συνεφώνησαν, καὶ ἐν ἑαυτοῖς εἰρήνην ἔσχον, καὶ 
ἀλλήλων ἥκουσαν" διὰ τοῦτο ἐν τῇ οἰκοδομῇ τοῦ πύργου συμφωνοῦ- 
σιν αἵ ἁρμογαὶ αὐτῶν. Οἱ δὲ ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἑλκόμενον καὶ ἐπιτυϑέ- 
μένοι. εἰς τὴν οἰκοδομὴν καὶ συμφωνοῦντες μετὰ τῶν ἑτέρων λίϑων 
τῶν ἤδη φὠκοδομημένων τίνες εἰσίν ; Οὗτοί εἰσιν οἱ κεκοιμημένοι καὶ 
παϑόντες ἕνεκα τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου... .", καὶ κατώρϑωσαν τὰς 
ἐντολὰς αὐτοῦ. Οἱ δὲ ἀγόμενοι καὶ τυϑέμενοι εἰς τὴν οἰκοδομὴν τίνες 
εἰσίν ; 2 πίστει τοῦ κυρίου καὶ πιστοί. “Νουϑετοῦνται δὲ 
ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸ ποιεῖν τὸ ἀγαϑόν, διότι οὐχ εὐρέϑη ἐν αὖ- 
τοῖς πονηρία. Οὺς δὲ ἀπέβαλλον καὶ ἐρρίπτουν,ἡ τίνες εἰσίν ; Οὗτοί 
εἰσιν οἵ ἡμαρτηκότες καὶ ϑέλοντες “μεταχωρῆσαι" διὰ τοῦτο οὐκ ἀπε- 
ρίφϑησαν ἔξω τοῦ πύργου, ὅτι εὔχρηστοι ἔσονται εἰς τὴν οἰκοδομὴν 
ἐὰν μετανοήσουσιν. Οἱ οὖν μετανο[ήσοντες, ἐὰν] μετανοήσωσιν, ἰσχυ- 
οοἱἷ ἔσονται τῇ πίστει ἐκείνῃ ν" ἐν ᾧ οἰκοδομεῖται ὁ πύργος. ᾿Εὰν 
δὲ τελεσϑῇ ἡ οἰκοδομή, οὐκ ἔτι ξξο.... «νονταν κ.. μόνον δὲ τοῦτο 
ἕξουσιν, ὅτι παρὰ τῷ πύργῳ κεῖνται. 

ΥΙ. Τοὺς κατακοπτομένους καὶ μακρὰν “Θιπτομένους ἀπὸ τοῦ 
πύργου “ϑέλεις γνῶναι ..᾽ διότι ἐπ’. τῆς ἀνομίας" ἐπίστευσαν δὲ εἰς 

ὑποκρισίαν", καὶ πᾶσα ἀνομία οὐκ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν᾽ διὰ τοῦτο οὐκ 
ἔχουσι σωτηρίαν, ὅτι οὐκ εἰσὶν ὠφέλιμοι" εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύρ- 
γου διὰ τὰς πονηρίας αὐτῶν. Τοὺς δὲ ἑτέρους λίϑους, οὗς ἑώρακας 
πολλοὺς κειμένους, καὶ μὴ ὑπάγοντας εἰς τὴν οἰκοδομήν, [οὗτοι ἐψω-] 
φιακότες εἰσίν, οἵ ἐγνωκότες τὴν ἀλήϑειαν, μὴ ἐπιμείναντες δὲ ἐν 
αὐτῇ μηδὲ κολλώμενοι τοῖς ἁγίοις" διὰ τοῦτο χρηστοί εἰσιν. Οἱ δὲ 
τὰς σχισμὰς ἔχοντες τίνες εἰσίν; Οὗτοί εἶσιν οἱ κατ᾽ ἀλλήλων ἔχοντες 
ἐν ταῖς “καρδίαις καὶ μὴ εἰρηνεύοντες ἐν ἑαυτοῖς " ἐν μὲν τῷ παρόντι 
εἰρήνην ἔχοντες, ὅταν δὲ ἀποχωρισϑῶσιν, αἱ πονηρίαι ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν ἐμμένουσιν. “{Ὅὁται οὖν αἵ σχισμαί εἰσιν, ἃς ἔχουσιν. Οἱ δὲ 
κεχολοβωμένοι, οὗτοί εἰσιν οἵ πεπιστευκότες μὲν καὶ τὸ πλεῖστον μέ- 
θος ἔχοντες ἐν δικαιοσύνῃ, τινὰ δὲ μέρη ἔχοντες τῆς ἀνομίας" διὰ 
τοῦτο ᾿κολοβοὶ καὶ οὐχ λοτελεῖς εἰσίν. Οἱ δὲ λευκοὶ καὶ στρογγύλοι 
καὶ μὴ ἁρμόξοντες, εἰς τὴν οἰκοδομὴν τίνες εἰσί, κυρία; ᾿Αποκριϑεῖσα 
λέγεν μοι ἝἝως πότε μωρὸς εἶ καὶ ἀσύνετος, καὶ πάντα ἐπερωτᾷς" 

ὃ οἱ ἢν] οὐ Ῥᾶμ|1]|0Ὸ Ροβϑί πομηῖ}} 
ΘΧ Ια. 

8) ἐχείνῃ: ἰΐᾷἃ ΔΡΟΡΥ. ΒΡ "6 νἱἀθίαν. 
9) οἰκοδομεῖται: ΔΡοστ. οἰχοδό- 

9) ἢ.]. ΓΌΤΒΌ5 Ρ᾽α ἃ ΘΧο ἀουτηΐ, ΤΟΥ α556 
ΡΓΟΡίον ὁμοιοτέλευτον (εἰσίν; - - εἰσὶν). 

4) ἐρρίπτουν: 51. ΔΡΟΡΊ. 
5) μεταχωρῆσαι: ΡΟΒΙ. μεταχροῦ- 

σαι, ΒῈΡΘΙ ΘΧΙ ΘΠΙΪ5. 5.1] }} 15 Βουρίο χω- 
οισαι, ᾿ἰδὶ σα οα ἐσ Π0 ἐουίππὶ ὁδί. ἤΠίπο 
ἃ Πάθπι ΔΡΟΒΊ. οἀθηάυτη ν᾽ 6 αίαν μεε-- 
ταχωρῆσαι νοὶ 511}116 4α]ά. 

θ) ̓ “μετανο[ήσοντες ἐὰν) πποὶβ ἰη- 
ΟἸαδα ἴῃ οοπϊ οί ἃ ΡΟ5᾽(ἃ βιιηΐ : ἴῃ ΔΡΟΡῚ. 
Βρδίϊπιπη οϑί στ! ] οἴη. 

7) ἰσχυροί: ἃρῦρν. δύσχρηστοι. 

μηται. 
10) ᾿ἴΐα ἀρορι. ϑ1πἢ. ποῦ τηᾶϊθ: οὐχ 

ἔτι ἕξουσι τόπον ἐν ᾧ ἀναπαυϑήσον- 
ται. ἡποά οαϊἀϊτηι5. χ, ἀπᾶ5 [6 Γ6 Π{{{6 15 
ἴῃ ΔΡΟΘΥ. δαἀϊπποίαβ μα θοί, {85 ΠΟ ἃ556- 
Οοὐἴπ5. ΘΠΠη. 

(8}.. Υἱ. 1} 118 ἌΡΟΒΤ. 
2) εἰς ὑποχρισίαν: 

χαὶ ὑποχρισίαν. 

3) ὠφέλιμοι: ἅΡορν. ἀδελφοὶ. 
4) ἐπερωτᾷς : ἃροξτ. ἐρωτᾷς, 5ῈΡ6Υ 

ερ ποίδίο ἔπ. 

ΔρΟΡ’, Ροίϊικ 
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καὶ οὐδὲν νοεῖς ; Οὗτοί εἰσιν οἱ ἔχοντες μὲν πίστιν, ἔχοντες δὲ πλοῦ- 
τον τοῦ αἰῶνος τούτου τὴν οὐσίαν. Ὅταν γένηται ϑλίψις Ξ διὰ τὸν 
πλοῦτον αὐτῶν καὶ τὰς πραγματείας ἀπαρνοῦνται αὐτὸν τὸν κύριον. 
᾿Ἵποκριϑεὶς αὐτῇ λέγω Κυρία, πότε οὖν εὔχρηστοι ἔσονται εἰς τὴν 
οἰκοδομήν : Ὅταν, φησί, περυκοπῇ αὐτῶν ὁ πλοῦτος ὁ ψυχαγωγῶν 
αὐτούς, τότε εὔχρηστοι ἔσονται τῷ ϑεῷ. “βέσπερ γὰρ ὁ λίϑος ὁ στρογ- 
γύλος ἐὰν μὴ περικοπῇ καὶ ἀποβάλῃ “ἐξ αὐτοῦ τι, οὐ δύναται τετρά- 
γῶνος γενέσϑαι, οὕτω καὶ οἵ πλουτοῦντες ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι, ἐὰν μὴ 
περικοπῇ αὐτῶν ὁ πλοῦτος, οὐ δύνανται τῷ Χριστῷ εὔχρηστοι γενέ- 
σϑαι. ᾿Ἵπὸ σεαυτοῦ στρῶτον να ὅτε ἐπλούτεις, ἄχρηστος ἢσϑα᾽" 
νῦν δὲ εὔχρηστος καὶ ὠφέλιμος. εἰ" τῇ ζωῆ᾽ εὔχρηστοι ἦσϑεϊ τῷ ϑεῶ" 
καὶ γὰρ σὺ αὐτὸς χρᾶσαι ἐκ τῶν αὐτῶν λίϑων. 

ΥἹ. Τοὺς δὲ ἑτέρους λίϑους εἶδες μακρὰν ἀπὸ τοῦ πύργου 
διπτομένους καὶ πίπτοντας εἰς τὴν ὁδὸν καὶ κυλιομένους ἀπὸ τῆς 
ὁδοῦ εἰς τὰς ἀνοδίας. Οὗτοί εἰσιν οἵ πεπιστευκότες μέν͵, ἀπὸ “δὲ τῆς 
διψυχίας αὐτῶν ἀφίνουσι' τὴν ὁδὸν τὴν ἀληϑῆ᾽ δοκοῦντες" οὖν βελ- 
τίονα ὁδὸν δύνασϑαι εὑρεῖν, πλανῶνται καὶ ταλαιπωροῦσι »΄ περιπα- 
τοῦντες ἐν ταῖς ἀνοδίαις. Οἱ δὲ πίπτοντες εἰς τὸ πῦρ καὶ καιόμενοι, 
οὗτοί εἰσιν οἵ εἰς τέλος ἀποστάντες τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶντος, καὶ οὐκέτι 
αὐτοῖς ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν τὸ" μετανοῆσαι διὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς 
ἀσελγείας καὶ τῆς πονηρίας ὧν εἰργάξοντο. Τοὺς δὲ ἑτέρους τοὺς 
πίπτοντας ἐγγὺς τῶν ὑδάτων καὶ μὴ δυναμένους πυλισϑῆναι εἰς τὸ 
ὕδωρ ϑέλεις γνῶναι τίνες εἰσίν ; Οὗτοί, εἰσιν οἵ“ τὸν λόγον ἀκούσαν- 

τες καὶ ϑέλοντες βαπτισϑῆναι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου" εἶτα, ὅταν 
ἔλϑῃη αὐτοῖς εἰς μνήμην ἡ γνῶσις τῆς ἀληϑείας, μετανοοῦσι καὶ πο- 
νηρεύονταιιὅ πάλιν ὀπίσω τῶν πονηριῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν. ᾿Ετέ- 
λεσεν᾽ οὖν τὴν ἐξήγησιν τοῦ πύργου. «᾿Δναιδευσάμενος ἐπ᾽ αὐτὴν 
ἐπηρώτησα ἔτι Εἰ ἄρα πάντες οἵ λίϑον οὗτοι οἵ ἀποβεβλημένοι καὶ μὴ 
ἁρμόξοντες εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου, εἰ ἔστιν αὐτοῖς μετάνοια, 
καὶ ἕξουσι τόπον εἰς τὸν πύργον τοῦτον ; Ἔχουσι, φησί, μετάνοιαν, 
ἀλλ᾽ εἰς τοῦτον τὸν τόπον οὐ δύνανται ἁρμόσαι" ἑτέρῳ δὲ τόπῳ ἀρ- 
μόσουσι πολὺ ἐλάττονι, καὶ τοῦτο ἐὰν βασανισϑῶσι καὶ ᾿πληρώσωσι 
τὰς ἡμέρας τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Καὶ διὰ τοῦτο μετατεϑήσονται, ὅτι 
μετέλαβον τοῦ ῥήματος τοῦ δικαίου" καὶ τότε αὐτοῖς συμβήσεται με- 
τατεϑῆναι ἐκ τῶν βασάνων αὐτῶν, ἐὰν ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν 
μετανοῆσαι"... οὐ σώζονται διὰ τὴν σκληρὰν καρδίαν αὐτῶν. 

ΥΠ1|. Ὅτε οὖν ἐπαυσάμην ἐρωτῶν αὐτὴν περὶ πάντων τούτων, 
λέγει μον Θέλεις ἄλλο ἰδεῖν; Κατεπίϑυμος ὧν τοῦ ϑεάσασϑαι, πε- 

δ) ἄχρηστος: ἃΡορν. ἐὔχρηστος. 8) τὸ, ποῆ τοῦ ἴῃ ΔΡΟΘῚ. 68. 
0) εἰ: 510, π0η ἐγ. 4) οἷ: ἅΡΟΡΤ, οἷς. ᾿ | 

1) εὔχρηστοι ἦσϑε: 5ἴ., ποὴ ΙΪΓΟΥ 5) ἰΐὰ ἀρΟΘΤ., 564 νἱάθηίι" ὁΟὨ[τ|5ἃ 

ἈΡΟΡΙ. 6586 πογηρεύονται εἰ πορεύονται ἱπάο- 
{16 ΔΙΤΟΓα ΠῚ οχοϊ 1556. Νδο τηᾶρὶδ 5 ΠΕΠῚ 

(ἀρ. ὙΠ. 1) ϑουνανίμηιια ἀφένουσι, εβί ἰὰ φιοά 5θααπαν: τῶν πογηριῶν εἰο. 
αἰ 1ρΡ56 51π|. οἀδπάππι οαγανὶΐ, 4 Δ Π] 4118Π| 6) ἃΡΟΒΓ. ἐτέλευσενγ. 
ΠῸΠ 88 {15 ΟΙα στ) δϑί τσ πὴ ἅΡΟΩΓ. ἀφί- 1) αὐτὴν : ΔΡΟΒΙ. αὐτὸν. 
γουσι ἃπ ἀφίουσι Πια)6αί. 8) ἃρορῖ. τουύτης. 

2) ἅροξι. δολοῦγτες. 9) ποπηι}]ὰ δχοὶ ἀΐββθ ΔρΡρΓοί. 
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ριχαρὴς ἐγενόμην τοῦ ἰδεῖν. ᾿Εμβλέψασά μοι ὑπεμειδίασε καὶ λέγει 
μον Βλέπεις ἑπτὰ γυναῖκας, κύχλω τοῦ πύργου; Βλέπω, φημί," 

κυρία. Ὃ πύργος οὗτος ὑπὸ τούτων βαστάζεται κατ ἐπιταγὴν τοῦ 
κυρίου" ἄκουε νῦν τὰς ἐνεργείας αὐτῶν. Ἢ μὲν πρώτη αὐτῶν, ἡ τὰς 
χεῖρας κρατοῦσα, Πίστις" καλεῖται" διὰ ταύτης σώζονται οἵ ἐκλεχτοὶ 
τοῦ ϑεοῦ. Ἢ δὲ ἕτέρα, ἡ περιεξωσμένη, ᾿Εγκράτεια καλεῖται" αὕτη 
ϑυγάτηρ ἐστὶ τῆς Πίστεως" ὃς ἂν ἀκολουϑῇ αὐταῖς, μακάριος, γίνεται 
ἐν τῇ ζωῇ, ὅτι πάντων πονηρῶν ἔργων ἀφέξεται, πιστεύων ὅτι ἐὰν 
ἀφέξηται πάσης ἐπιϑυμίας πονηρᾶς, κληρονομήσει ξωὴν αἰώνιον. 
Αϊ δὲ ἕτεραι, κυρία, πέντε τίνες εἰσίὅ ; Θυχατέρες ἀλλήλων εἰσί" κα- 
λοῦνται δὲ ἡ μὲν “Ἵπλότης, ἡ δὲ ̓ Ακακία, ἡ δὲ Σεμνότης, ἢ δὲ Ἔπι- 
στήμη, ἡ δὲ ᾿4γάπη. “Ὥξαν οὖν. τὰ ἔργα τῆς μητρὸς αὐτῶν πάντα 
ποιήσῃς, δύνασαι ζῆσαι. Ἤϑελον γνῶναι, φημί, κυρία, τίς τίνα δύ- 
ναᾶμιν ἔχει αὐτῶν. "Ἄκουε, φησί, τὰς δυνάμεις αὐδρομι Κρατοῦνταν 
δὲ ὑπ᾽ ἀλλήλων, καὶ ἐκδλου ϑαξδὶν ἀλλήλαις, καϑὼς γεγεννημέναι εἰ- 
σίν. ᾿Εκ τῆς Πίστεως γεννᾶται ᾿Εγκράτεια, ἐκ τῆς ᾿Εγκρατείας -“Ἵπλό- 
της; ἐκ τῆς “Ἵπλότητος ᾿Δκακία, ἐκ τῆς ᾿Ακακίας Σεμνότης, ἐκ τῆς 
Σεμνότητος ᾿Επιστήμη, ἐκ τῆς ᾿Επιστήμης ᾿Ἵγάπη. Τούτων οὖν τὰ 
ἔργα ἁγνὰ καὶ σεμνὰ καὶ ϑεῖά εἰσιν" ὃς ἂν δουλεύσῃ ταύταις καὶ 
ἰσχύσῃ" κρατῆσαι τῶν ἔργων αὐτῶν, ἐν τῷ πύργῳ ἕξει τὴν κατοίκησιν 
μετὰ τῶν ἁγίων τοῦ ϑεοῦ. ᾿ΕπερώτησαΣ 
ἤδη συντέλειά ἐστιν. Ἡ δὲ ἀνέκραγε φωνὴν μεγάλην λέγουσα ᾿Δσύ- 
νετξ ἄνϑρωπε͵, οὐχ ὁρᾷς τὸν πύργον ἐποικοδομούμενον; ἕως ἂν οὖν 
ὁ πύργος οἰκοδομούμενος" ἕξει τὸ τέλος ᾿ ἀλλὰ ταχὺ ἐποικοδομηϑήσε- 
ται. Μηκέτι ἐπερώτα" μηδέν᾽ ἀρκεῖ σοι αὐτὰ. . μετὰ τρεῖς ἡμέρας. νοῆ- 
σαι γὰρ, δεῖ πρῶτον." ᾿Εντέλλομαί σοι πρῶτον, Ἐρμᾶ, τὰ ῥήματα 
ταῦτα, ἃ σοι μέλλω λέγειν, λαλῆσαι πάντα εἰς τὰ ὦτα τῶν ἁγίων, ἵνα 
ἀκούσαντες, αὐτὰ καὶ ποιήσαντες καϑαρισϑῶσιν ἀπὸ τῶν πονηριῶν 
αὐτῶν καὶ σὺ δὲ μετ᾽ αὐτῶν. 

ἔχε ᾿Δκούσατέ βου, τέκνα. ᾿Εγὼ ὑμᾶς ἐξέϑρεψα ἐν πολλῇ ἅπλό- 
τητι καὶ ἀκακίᾳ καὶ σεμνότητι διὰ τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου τοῦ ἐφ᾽ ὑμῶν' 
στάξαντος τὴν δικαιοσύνην, ἵνα δικαιωϑῆτε ἀπὸ πάσης πονηρίας καὶ 
πάσης σκολιότητος᾽ ὑμεῖς δὲ οὐ ϑέλετε παῦσαι ἀπὸ τῆς πονηρίας 
ὑμῶν. Νῦν οὖν ἀχούσατέ μου καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς, καὶ ἐπι- 
σκέπτεσϑε ἀλλήλους καὶ ἀντιλαμβάνετε" ἀλλήλων, καὶ μὴ μόνοι τὰ κτί- 
σματὰα τοῦ ϑεοῦ μεταλαμβάνετε ἐχ καταχύματος, ἀλλὰ μεταδίδοτε καὶ 
τοῖς ὑστερουμένοις" οἵ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν πολλῶν ἐδεσμάτων “ἀφϑονίαν 
τῇ σαρκὶ αὐτῶν ἐπισπῶνται καὶ λυμαίνονται. τὴν σάρκα, αὐτῶν᾽ τῶν 
δὲ μὴ ἐχόντων. ἐδέσματα, λυμαίνεται ἡ σὰρξ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸ 
ἀρκετὸν τῆς τροφῆς, καὶ διαφϑείρεταν τὰ σώματα αὐτῶν. Αὕτη οὖν 

(ᾶρ. ΥΠ1|. 1) φημέ: ἃροθν. φησίν. 1) φωνὴν μεγάλην: 5ῖ6. ἀρορτ. 
2) πίστις : ΔΡοβι. πιστὴ. 8) ΝΟΠΉΙΠ1 ἀδοβί. 
9) ἅρΡΟρ᾿. οΟΡΙρΡίς ἕτεραι χυρίαι 9) ἃρορν. ἐπηρώτα. 

πᾶσαι εἰσὶ. 10) Ἀπιγβιιβ ἴῃ ἢΪβ ἰοχίαβ τηᾶηοῖ5. οί. 
4) χαὶ Ἰσχύσῃ: ἃρορι. καὶ ᾿σχύσαι. 
5) 1ἴὰ ΔΡΟΡΊ. (λρ. ΙΧ. 1) ἐφ᾽ ὑμῶν: 51. ἀροβτ. 
6) ἂΡΟΘΓ. τοῦ χαιροῦ, ϑιρταὰ ποίαϊο 2) ἀντιλαμβάνετε: 515 ἃρορῖ. ποῃ 

τῶν καιρῶν. -γεσϑε. 

αὐτὴν περὶ τοῦ καιροῦ," εἰ 

-ςνυλμβανν δ. 
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ἡ ἀσυγκχρασία βλαβερὰ ὑμῖν τοῖς ἔχουσι καὶ μὴ μεταδιδοῦσι τοῖς ὕστε- 
ρουμένοις. “Βλέπετε τὴν κρίσιν τὴν «ἐρχομένην. Οἱ ὑπερέχοντες. οὖν, 
ἐκζητεῖτε τοὺς πεινῶντας ἕως οὔπω ὁ πύργος ἐτελέσϑη μετὰ γὰρ τὸ 
ταλεσϑῆνον τὸν πύργον ϑελήσετε ἀγαϑοποιῆσαι, καὶ οὐχ ἕξετε τόπον. 
Βλέπετε" οὖν ὑμεῖς οἵ γαυριῶντες ἐν τῷ πλούτῳ ὑμῶν, μήποτε στε- 
νάξωσιν οἱ ὑστερούμενοι; καὶ ὁ στεναγμὸς αὐτῶν ἀποβήσεται πρὸς 
τὸν κύριον, καὶ ἐκκλεισϑήσεσϑε μετὰ 76... ἀγαϑῶν ὑμῶν. ἔξω τῆς 
ϑύρας τοῦ πύργου. Νῦν οὖν ὑμῖν λέγω τοῖς προηγουμένοις τῆς ἐχπλη- 
σίας καὶ τοῖς πρωτοχαϑεδρίταις, μὴ γίνεσϑε ὅμοιον τοῖς φαρμακοῖς. 
Οἱ φαρμακοὶ μὲν τὰ φάρμακα αὐτῶν εἰς τὰς πυξίδας βαστάζουσιν͵ 
ὑμεῖς δὲ τὸ φάρμακον ὑμῶν καὶ τὸν ἰὸν εἰς τὴν καρδίαν. ᾿Εσκιρρω- 
μένον. ἐστὲ καὶ οὐ ϑέλετε καϑαρίσαι, τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ ,συγκερά- 
σαι ὑμῶν τὴν φρόνησιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ, ἵνα σχῆτε 
ἔλεος παρὰ τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου. Βλέπετε οὖν, τέκνα, “μήποτε 
αὗται αἵ διχοστασίαι ἀποστερήσωσι τὴν ζωὴν ὑμῶν. ὼς ὑμεῖς παι- 
δεύειν ϑέλετε τοὺς ἐκλεκτοὺς κυρίου, αὐτοὶ μὴ ἔχοντες παιδείαν ; Παι- 
δεύετε οὖν ἀλλήλους καὶ εἰρηνεύετε ἐν αὐτοῖς " ἵνα κἀγὼ κατέναντι, 
τοῦ πατρὸς ἱλαρὰ σταϑεῖσα λόγον ἀποδῶ ὑπὲρ ὑμῶν πάντων τῷ κυ- 
οίῳ ὑμῶν. 

Χ. Ὅτε οὖν ἐπαύσατο, μετ᾽ ἐμοῦ λαλοῦσα, ἦλϑον οἵ ἐξ νεανί- 
σκχοι οἵ οἰκοδομοῦντες, καὶ ραν αὐτὴν" πρὸς τὸν πύργον, καὶ ἄλλοι 
τέσσαρες ἦραν τὸ συμψέλλιον καὶ ἀπήνεγκαν. εἰς τὸν πύργον. Τού- 
τῶν τὸ πρόσωπον οὐκ εἶδον, ὅτι ἀπεστραμμένοι ἦσαν. ὝὙπάγουσαν 
δὲ αὐτὴν ἠρώτων, ἵνα μοι ἀποκαλύψῃ περὶ τῶν τριῶν μορφῶν, ἐν 
αἷς μον ἀνεφανίσϑη. ᾿Δποκχριϑεῖσά μοι λέγει Περὶ τούτων ἕτερον δεῖ 
σε ἐρωτῆσαι, ἵνα σοι ἀποκαλυφϑῇ. ἴὭφϑη δέ μοι, ἀδελφοί, τῇ μὲν 
πρώτῃ ὁράσει τῇ περυσινῇ" λίαν πρεσβυτέρα καὶ ἐν καϑέδρα καϑη- 
μένη" τῇ δὲ δευτέρᾳ ὁράσει τὴν μὲν ὄψιν νεωτέραν εἶχε, τὴν δὲ σάρκα 
καὶ τὰς τρίχας πρεσβυτέρας, καὶ ἑστηκυῖά μου. ἐλάλει" ἱλαρωτέρα" δὲ 
ἣν ἢ, τὸ πρότερον" τῇ δὲ τρίτῃ ὁράσει ὕλη νεωτέρα καὶ κάλλει εὐπρε- 
πεστάτη, “μόνας δὲ τὰς τρίχας πρεσβυτέρας είχεν ἱλαρὰ δὲ εἰς τέλος 
ἦν, καὶ ἐπὶ συμψελλίου δὲ καϑημένη. Περὶ τούτων περίλυπος ἤμην 
λίαν, [ἕως] τοῦ γνῶναί μι τὴν ἀποκάλυψιν ταύτην. Καὶ βλέπω τὴν 
πρεσβυτέραν ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς λέγουσαν. Πᾶσα ἐρώτησις ταπει- 
νοφροσύνης χρήζει" νήστευσον οὖν, καὶ "λήψῃ ὃ αἰτεῖς παρὰ τοῦ κυ- 

ρίου: ᾿Ενήστευσα οὖν μίαν ἡμέραν, καὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ὥφϑη νεανί- 
σκος καὶ λέγεν μον Τί σὺ ὑπὸ χεῖρα αἰτεῖς ἀποκαλύψεις ἐν δεήσει; 
Βλέπε μήποτε πολλὰ αἰτούμενος βλάψῃς σου τὴν σάρκα. ᾿Δρκοῦνταί 
σον αἵ ἀποκαλύψεις αὗται" μήτι δύνῃ" ἰσχυροτέρας ἀποκαλύψεις ἰδεῖν 

Ἂς, 

9) ἄρορῖ. βλέπε. 5) ἐν αὐτοῖς: 55 ΔΡΟΡΙ.., πο ἐν 
4) 8ῖπ|. οἀοπάϊιπι οαγαν! μετὰ τῆς ἑαυτοῖς. 
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πῸη δϑ ἴῃ ροῦν. ΒΈΌΡΘΙ τῆς 6δβί τοῦ, 2) ἅροϑν. περισυγῇ. 
ἴὰπὶ 564. ὙΟΧ ΡΘΓ ΘΟΙΠΡ μά αι 5011- 9) ρον. ἕλ αρωτέραν, ΒῈΠΡῸ" ρα» Ρο- 

Ρία, ἃ {Π{{6 }}5 ἀδ' ἱποϊρίθηβ; ἴθι ἰηθϑί 5110 θα. ϑο4αθη8 ἤν 5υργὰ ΠἸπθᾶπη 5ΟΓΙΡΙΠΠῚ 

χ: «πᾶρηδιη ἰδία 511, ΠῸῈ 58 {15 ΒΘ Θ΄ 0. 6586 Ὑἰἀοίαι: {δι ᾶπι Π 0} 58{15 ἀϊδιεποίο. 

τῶν, 410 ΟΡιι5 6556 νἱάθίαν, [ὈΓίᾶ556 4) 510; Δ0Ὼ ΔΠΙΘΡ ΔΡΟΘΤ. μά θ6Γὸ Ὑ] ἀθίμι". 

τι δὰ οομῃροπάϊυτῃ ἰγδοίαπι 6βί. 5) δύνῃ: 510 ΔΡΟΒΓ. 



584 ΠΕΉΜΑΒΕ ΡΑΒΤΟΒ. 

ὧν ἑώρακας; ᾿Α᾿ποκριϑεὶς αὐτῷ λέγω Κύριε, τοῦτο μόνον αἰτοῦμαι, 
περὶ τῶν τριῶν μορφῶν τῆς πρεσβυτέρας ἵνα μον ἡ ἀποκόλυψις ὅλο- 
τελὴς γένηται. ᾿Ἵποκχριϑείς. μοι λέγει Μέχρι τίνος. ἀσύνετοί ἐστε; 
ἀλλ᾽ αἵ διψυχίαι ὑμῶν ἀσυνέτους ὑμᾶς ποιοῦσι καὶ τὸ μὴ «ἔχειν. τὴν 
καρδίαν ὑμῶν πρὸς τὸν κύριον. ᾿Αποκριϑεὶς αὐτῷ πάλιν εἶπον ᾿᾽4λλ᾽ 
ὑπὸ σοῦ, κύριε, ἀκριβέστερον αὐτὰς γνωσόμεϑα. 

ΧΙ. ἤκουε, φησί, περὶ τῶν τριῶν μορφῶν ὧν ἐπιξητεῖς. Τῇ 
μὲν πρώτῃ ὁράσει διὰ τί πρεσβυτέρα ὥφϑη σοι καὶ ἐπὶ καϑέδρας 
καϑημένη; Ὅτι τὸ πνεῦμα ὑμῶν πρεσβύτερον καὶ ἤδη μεμαρασμένον 
καὶ μὴ ἔχον «δύναμιν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ τῶν διψυχιῶν. 
“κάσπερ γὰρ οἵ πρεσβύτεροι μηκέτι ἔχοντες ἐλπίδας τοῦ ἀνανεῶσαι οὐδὲν 
ἄλλο προσδέχονται εἰ μὴ τὴν κοίμην' αὐτῶν, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἀπὸ τῶν 
βιωτικῶν πραγμάτων παραδεδώκατε ἑαυτοὺς εἰς τὰς ἀκηδίας, καὶ οὐκ 
ἐπερρίψατε ἑαυτῶν τας μερίμνας ἐπὶ τὸν κύριον" ἀλλὰ ἐϑραύσϑη ὑμῶν 
ἢ διάνοια καὶ ἐπαλαιώϑητε ταῖς λύπαις ὑμῶν. Διὰ τοῦτο οὖν ἐν κα- 
ϑέδρᾳ ἐκάϑητο. .... " ἤϑελον γνῶναι, πύριε. Ὅτι πᾶς ἀσϑενὴς ἐπὶ 
καϑέδρας καϑίζξει διὰ τὴν ἀσϑένειαν αὐτοῦ, ἵνα συγκρατηϑῇ͵ ἡ ἀσϑέ- 
γειὰ τοῦ σώματος αὐτοῦ. Εἶδον" τὸν τύπον τῆς πρώτης ὁράσεως. 

ΧΗ. Τῇ δὲ δευτέρᾳ ὁράσει εἶδες αὐτὴν ἑστηκυῖαν καὶ τὴν ὄψιν 
νεωτέραν ἔχουσαν καὶ ἱλαρωτέραν παρὰ τὸ πρότερον, τὴν δὲ σάρκα καὶ 
τὰς τρίχας πρεσβυτέρας. ἄκουε, φησί, καὶ “ταύτην τὴν παραβολήν. 
“Ὅταν πρεσβύτερός τις ἀπελπίσῃ ἑαυτὸν διὰ τὴν ἀσϑένειαν αὐτοῦ καὶ 
τὴν πτωχότητα, οὐδὲν ἕτερον προσδέχεται εἰ “μὴ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν 
τῆς ζωῆς αὐτοῦ᾽ εἶτα ἐξαίφνης κατελείφϑη αὐτῷ πλῆρος᾽ καὶ ἀκούσας 
ἐξηγέρϑη, καὶ περιχαρὴς γενόμενος ἐνεδύσατο τὴν ἰσχύν, καὶ οὐκ ἐπα- 
νάκειται,; ἀλλ᾽ ἕστηκε" καὶ ἀνανεοῦται αὐτοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἤδη ἐφϑαρ- 
μένον ἀπὸ τῶν προτέρων αὐτοῦ πραγμάτων, καὶ οὐκ ἔτι κάϑηται, 
ἀλλ᾽ ἀνδρίζεται. Οὕτω καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὴν ἀποκάλυψιν ἣν 
ὑμῖν ὁ “κύριος ἀπεκάλυψεν, ὅτι εὐσπλαγχνίσϑη ἐφ᾽ ὑμῶν. καὶ ἀνενεῶ- 
σαι τὸ , πνεῦμα ὑμῶν, καὶ ἀπέϑεσϑε τὰς μαλακίας ὑμῶν, καὶ προσ- 
ἤλϑεν ὑμῖν ἰσχυρότης καὶ ἐνεδυναμώϑητε ἐν τῇ πίστει, καὶ ἰδὼν ὁ 
κύριος, τὴν ἰσχυροποίησιν ὑμῶν ἐχάρη καὶ διὰ τοῦτο ἐδηλοποίησεν 
ὑμῖν τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου᾽ καὶ ἕτερα δηλώσει, ἐὰν ἐξ ὅλης τῆς 
καρδίας εἰρηνεύητε ἐν ξαυτοῖς. 

ΧΗ]. Τῇ δὲ τρίτῃ ὁράσει εἶδες αὐτὴν νεωτέραν καὶ καλὴν καὶ 
ἱλαράν᾽ ὡς γὰρ ἐάν τινι λυπουμένῳ" ἔλϑῃ ἀγαϑή τις ἀγγελία, εὐθέως 
ἐπελάϑετο τῶν προτέρων λυπῶν, καὶ οὐδὲν ἄλλο προσδέχεται εἰ μὴ 
τὴν ἀγγελίαν ἣν ἤκουσε, καὶ ἰσχυροποιεῖται περὶ τοῦ λοιποῦ" εἰς τὸ 

(δρ. ΧΙ. 1) χοΐμην: ἴΐὰ ΡΟ 57. ηἰδὶ χαρά Παροὶ - εὖσαι. Αἀ οἀοπάππι ἰταα]- 
πο Ροίϊπ5 κόμην 1θὶ ΒΡ Ρίαμη οϑί. αἰ 51. καὶ ἀγνεγέω σε. Ῥοββ15 οἰϊαιη τοῦ 

2) ἢ. 1. ΤΌΣΒΙ5. ΡΙΟΡίοι ὁμοιοτέλευ- ἀνανεῶσαι. σοπίϊοόγο. 
Τοῦ ΠΟΠΠΜΠ}ἃ Θχοϊ θυ πηΐ. ΡΠ ἢ ΔΡΟΘΥ. λυπουμένη. 

8) εἶδον: ἴΐὰ ἃρορν. ϑἴπη., αἱ τοοί5 Απίθα υἱϑίῃν ἱλαρὴν 5ογὶρίαηι [υἶ556, 5οά 
ΘἀΘΓΘίαΓ, 5ΟΡΙΡ 51 ἰδοὺ ἔχεις. α ΡΙῸ ἢ δία 1 ΠῚ σΟΥΓΘΟίμΠ οϑβί. 

(αν. ΧΙ 52) ἈΡΟΒΡ. ἔστηχε. 2) ᾿ἰΐα οχ ἀρόβῖ. δυιθπάπι νυ οίαν, ἴῃ 
2) καὶ ἀνανεῶσαι: ἴΐαὰ ΔΡΟΒΥ. πἰδὶ 41 οβί.. ἐσ, πὶ σοι ροπάϊο αἀάίίο δα π. 



ΥΙΒΙΟ 1ΠΠ,| 10---8.Ο |1Υ̓́{ 1. δῦ 

ἀγαϑόν, καὶ ἀνανεοποιεῖται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ διὰ τὴν χαρὰν ἣν ἔλα- 
βεν" οὕτω καὶ ὑμεῖς ἀνανέωσιν ἐλάβατε τῶν πνευμάτων ὑμῶν ἰδόντες 
ταῦτα τὰ ἀγαϑα. Καὶ ὅτι ἐπὶ συμψελλίου εἶδες καϑημένην, ἰσχυρὰ 
ἡ ϑέσις" ὅτι ,τέσσαρας πόδας ἔχει τὸ συμψέλλιον. καὶ ἰσχυρῶς ἕστηκε" 
καὶ γὰρ ὁ κόσμος διὰ “τεσσάρων. στοιχείων κρατεῖται. Οἱ οὖν μετανοή- 
σαντες ὁλοτελῶς νέοι ἔσονται καὶ τεϑεμελιωμένοι, οἵ ἐξ ὅλης καρδίας 
μετανοήσαντες. ᾿Ἵπέχεις ἤδη ὁλοτελῆ τὴν ἀποκάλυψιν" μηκέτι μηδὲν 
αἰτήσῃς" περὶ ἀποκαλύψεως. καὶ ἐὰν δέ τι δέῃ, ἀποκαλυφϑήσεταί, σοι. 

ΟΡ ΆΣΥΣ Ζ:" 

Ι Ὅρασις ἣν εἶδον, ,ἀδελφοί, μετὰ ἡμέρας κ' τῆς “προτέρας ὁρά- 
σεως τῆς γενομένης, εἰς τύπον τῆς ϑλίψεως τῆς ἐπερχομένης. Ὑπῆγον 
εἰς ἀγρὸν ἐν τῇ ὁδῷ τῇ καμπήλῃ." ᾿4πὸ τῆς ὁδοῦ τῆς “δημοσίας εἰς 
τὸν ἀγρόν ἐστιν ὡς στάδια “ἢ ᾳδίως δὲ ὁδεύεται ὁ τόπος. Μόνος 
δὲ περιπατῶν ἀξιῶ τὸν “κύριον ἵνα τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰ ὁράματα, 
ἄ μοι ἔδειξε διὰ τῆς ἁγίας αὐτοῦ ἐκκλησίας, τελειώσῃ, ἵνα μὲ ἰσχυρο- 
ποιήσῃ καὶ δῴη τὴν μετάληψιν πᾶσι τοῖς δούλοις. αὐτοῦ τοῖς ἐσκαν- 
δαλισμένοις, ἵνα δοξασϑῇ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα καὶ ἔνδοξον, ὅτι 
με ἄξιον ἡγήσατο τοῦ δεῖξαι τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ. Καὶ δοξάξοντός μου 
καὶ εὐχαριστοῦντος αὐτῷ, ἦχος φωνῆς μοι ἀπεκρίϑη Μὴ διψυχήσεις," 
Ἕρμᾶ. Καὶ ἐν αὐτῷ ἡρξάμην. διαλογίξεσϑαι καὶ λέγειν. ᾿Εγὼ τί ἔχω 
διψυχῆσαι, οὕτω τεϑεμελιωμένου" ὑπὸ τοῦ κυρίου, καὶ εἶδον ἔνδοξα 
πράγματα: Καὶ ὡς προέβην. μικρόν͵ ἀδελφοί, καὶ ἰδοὺ βλέπω κονιορ- 
τὸν ὡς εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἠρξάμην λέγειν ἐν ξαυτῷ Μήποτε κτήνη 
ἔρχονται καὶ κονιορτὸν ἐγείρουσιν; Οὕτω δὲ ἦν ἀπ᾽ ἐμοῦ ὡσεὶ ἀπὸ 
στάδιον" γενομένου δὲ μείζονος τοῦ κονιορτοῦ, ὑπενόησα εἶναί τι 
ϑεῖον᾽ μικρὸν ἐξέλαμψεν ὁ ἥλιος, καὶ ἰδοὺ βλέπω ϑηρίον μέγιστον 
ὡσεὶ κῆτος, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἀκρίδες πύριναι ἐξεπορεύοντο. 
Ἢν δὲ τὸ ϑηρίον τῷ μὲν μήκει ὡσεὶ ποδῶν ο΄ ; τὴν δὲ κεφαλὴν εἶχεν 
ὡσεὶ κεράμου" καὶ ἠρξάμην κλαίειν καὶ ἐρωτᾶν τὸν κύριον, ἵνα με 
λυτρώσηται ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὑπανεμνήσϑην τοῦ δήμ ατος οὗ ἀκήκοα" 
μὴ διψυχήσεις ὃ Ἕρμᾶ. ᾿Ενδυσάμενος οὖν, ἀδελφοί, τὴν πίστιν τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ μνησϑεὶς ὧν ἔδειξέ μον μεγαλείων, ϑαρσήσας͵ εἰς τὸ ϑηρίον 
ἐμαυτὸν δέδωκα. Οὕτω δὲ ἤρχετο τὸ ϑηρίον ῥύξων," ὥστε δύνασϑαι 
αὐτὸ πόλιν λυμᾶναι. Ἔρχομαι, ἐγγὺς αὐτοῦ, καὶ τὸ τηλικοῦτον κτῆνος 
ἐκτείνας" ἑαυτὸν χαμαί, καὶ οὐδὲν εἰ μὴ τὴν γλῶτταν προέβαλλε᾽ καὶ 
ὅλως οὐκ ἐκινήϑη, μέχρις ὅτου παρῆλϑον" αὐτό. Εἶχε δὲ τὸ ϑηρίον 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς χρώματα τέσσαρα" μέλαν, εἶτα πυροειδὲς καὶ αἱματῶ- 
δὲς, εἶτα χρυσοῦν, εἶτα λευκόν. 

3) ἴῃ ἃρορι. αἰτήσεις [556 νἱάθίῃν 5) διψυχήσεις: ΔΡΟΒΓ. - χήσις. 
ἰπάρθαιο αἰτήσης οοΓΓθοίππιη δϑί (ποο 14 0) ῥύζων: ΔΡΟΡΙ. δύνζω πάρογα νἱ- 
γθοθη  ἀποία). ἀθίαν. 51π|. ἱπά6 [6ο]ΐ δοέζῳ. Αἱ ργδρϑίαί 

1) χαμπηλῇῃ : ἰίᾶ ΔΡΟΒ., 5684 βιιρτὰ-. ῥδύζων (ων το πα πηιῖς 4ποηΐαη ὦ ἴῃ 
βου ρίυμη οϑί χιοά χαμιπανῇῆ ἰθϑὶ βΡοΌϑ886. Ἀροϑτ. ΟΡ 651) οοΠ]ἴο οο4. ΡαΪ. 
νἱἀοίαγ. 4.0 οϑἱ γμ016}5. 

2) διψυχήσεις: 5ἷο ΔΡΟΒΤ. 1) ἐχτείνας: ΔΡΟΡΙ. ἐχτεῖνας, 510. 
9) τεϑεμελιωμέγου: ἴΐὰ ἀΡΟΡΤ. Τίθτη βοιθηβ ἑαυτὸν 6Χ ΔΡΟΒΤ. 6ϑΐ. 
4) ἀπὸ στάδιον: 5ἷ5 ΔΡΟΡΙ. 8) ἅροξῖ. παρῆλϑεν. 



ὅ8606 ΠΕΒΆΜΑΒ ΡΑΒΤΟΙ. 

ΙΙ-. [Μετὰ τὸ παρελϑεῖν μὲ τὸ ϑηρίον, καὶ παρελϑεῖν ὡσεὶ πόδας 
ἰδοὺ ὑπαντᾷ μον παρϑένος κεκοσμημένη ὡσεὶ ἐκ νυμφῶνος ἐκπορεῦυο- 

νῆα ὅλη ἐν ̓ λευκοῖς κατακεκαλυμμένη ἕως τοῦ “μετώπου, ἐν μίτρᾳ' 
δὲ ἡ “κατακάλυψις αὐτῆς" εἶχε δὲ τὰς τρίχας αὐτῆς λευκάς. Ἔγνων 
ἐγὼ ἀπὸ τῶν προτέρων ὁραμάτων ὅτι ἡ ̓ Εκκλησία ἐστί, καὶ ἱλαρώτε- 
90ς ἐγενόμην. ᾿Δσπαζεταί μὲ λέγουσα Χαῖρε σύ, ἄνερ᾽ κἀγὼ αὐτὴν 
ἀντησπασάμην " Κυρία, χαῖρε. ᾿ἀποχριϑεῖσά μον λέγει, Οὐδέν σοι 
ὑπήντησε; ““έγω αὐτῇ Κυρία, τηλικοῦτον ϑηρίον, δυνάμενον λαοὺς 
διαφϑεῖραι" ἀλλὰ τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου καὶ τῇ πολλῇ εὐσπλαγχνίᾳ 
αὐτοῦ “ἐξέφυγον αὐτό. Καλῶς ἐξέφυγες, φησίν, ὅτι τὴν μέριμνάν σου 
ἐπὶ τὸν ϑεὸν ἐπέριψας, καὶ τὴν καρδίαν σου ἤνοιξας πρὸς κύριον, 
πιστεύσας ὅτι δι᾿ οὐδενὸς δύνῃ ̓ “σωϑῆναι εἰ μὴ διὰ τοῦ μεγάλου καὶ 
ἐνδόξου ὀνόματος. Διὰ τοῦτο ὁ κύριος ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 
τὸν ἐπὶ τῶν ϑηρίων, οὗ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Θεγρί, καὶ ἐνέφραξε τὸ 
στόμα αὐτοῦ, ἵνα μή σε λυμήνῃ ὃ καὶ μεγάλην λύμην ἐξέφυγες διὰ 
τὴν πίστιν σου, ὅτι τηλικοῦτον ϑηρίον ἰδὼν οὐκ ἐδιψύχησας" ὕπαγε 
οὖν καὶ ἐξήγησαι" τοῖς ἐχλεχτοῖς κυρίου τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ, καὶ εἶπον" 
αὐτοῖς ὅτι, τὸ ϑηρίον τοῦτο τύπος ἐστὶ τῆς μελλούσης ϑλίψεως τῆς 
μεγάλης" ἐὰν οὖν “προετοιμάσησϑε καὶ μετανοήσητε ἐξ ὅλης καρδίας 
ὑμῶν πρὸς τὸν κύριον, δυνήσεσϑε ἐχφυγεῖν «αὐτήν, ἐὰν ἡ καρδία" 
γένηται καϑαρὰ καὶ ἄμωμος, καὶ τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς. ὑμῶν 
δουλεύσητε τῷ κυρίῳ ἀμέμπτως. ᾿Επιρρίψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐπὶ 
τὸν κύριον, καὶ αὐτὸς κατορϑώσει αὐτάς. Πιστεύσατε τῷ κυρίῳ, οἱ 
δίψυχοι, ὅτι πάντα δύναται, καὶ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ ἀφ᾽ 

ὑμῶν, καὶ ἀποστεῖλαι μάστιγας τοῖς διψύχοις. «Οὐαὶ τοῖς ἀκούσασι τὰ 
δήματα ταῦτα καὶ παρακούσασιν᾽ αἱρετώτερον ἦν αὐτοῖς τὸ μὴ γεγε- 
νῇῆσϑαι. 

ΠΙ. Καὶ ἠρώτησα αὐτὴν περὶ τῶν τεσσάρων χρωμάτων ὧν εἶχε 
τὸ ϑηρίον. εἰς τὴν κεφαλήν. Ἣ δὲ ἀποκχριϑεῖσά μοι λέγει Πάλιν πε- 
φίεργος εἰ περὶ τοιούτων πραγμάτων. Ναί, φημί, κυρία" γνώρισόν 
μοι τί ἐστι ταῦτα. ἄκουε, φησί" τὸ μὲν μέλαν ὁ κόσμος οὗτός ἐστιν, 
ἐν ᾧ κατοικεῖτε" τὸ δὲ πυροειδὲς καὶ αἱματῶδες, ὅτι δεῖ τὸν κόσμον 
τοῦτον δι᾽ αἵματος καὶ πυρὸς ἀπολέσϑαι. Τὸ δὲ χρυσοῦν μέρος ὑμεῖς 
ἔστε' οἵ ἐκφεύγοντες τὸν κόσμον τοῦτον. “βξσπερ γὰρ τὸ χρυσίον δοχι- 
μάξζεται διὰ τοῦ πυρὸς καὶ εὔχρηστον γίνεται, οὕτω καὶ ὑμεῖς δοκιμά- 
ξεσϑε οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῷ. Οἱ οὖν ἐμμείναντες καὶ πυρωϑέντες 
ὑπ᾽ αὐτοῦ καϑαρισϑήσεσϑε. Ὥσπερ τὸ χρυσίον ἀποβάλλει τὴν σχω- 
θίαν αὐτοῦ, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἀποβαλέσϑε᾽ πᾶσαν λύπην καὶ στενοχωρίαν, 
καὶ καϑαρισϑήσεσϑε, καὶ χρήσιμοι, ἔσεσϑε εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύρ- 
γου. Τὸ δὲ λευκὸν μέρος ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενός ἐστιν, ἐν ῷ κατοική- 
κουσιν οἵ ἐκλεχτοὶ τοῦ κυρίου, ὅτι ἄσπιλον καὶ καϑαροὶ ἔσονται οἵ 

ὕμρ, ἢ. .1) μίτρᾳ : ἃΡΟΒ᾿. μήτρᾳ. θ) ἡ καρδέα ἅθ5αιο ὑ υὑμῶγ: 5ῖ. ΡΟ ϑ 1. 
2) ἀντησπασάμην: ἀροσῦ, ἄγτι- Τὴ ὀργὴν: ΔΡΟΘΙ. Ροίϊας ὁρμὴν παθεί. 

σπασάμην. 8) ἃ ΔΡΟΒῚ., ποὸὴ 4064] ρΓδοβίαί γε- 

8) λυμήνῃ: βἷο ἀρόρτ., πο λυμάγῃ. γεγγνῆσϑαι. 
4) ἐξ Ξήγησαι: ἈΡΟΒΡ. ἐζήτησαι. 
5) εἶπον; ὍΡΟΙ. εἶπεν, ᾿ἴπὸ Ροἴϊι8 (ἀρ. 11. 1) ἔστε: ποὺ ἀροοηία ΡΟΒῚ. 

εἶπον απδιη εἰπέ οἀοπάμππι γἱ θαι}. 2) ἅρόξῖν. ἀποβαλλέσϑε: ἴοο ἀοοθπάι. 

Ὧν 



ΨΙΒΙΘ. 2, β3εὲ:: Ν;: 587 

ἐκλελεγμένοι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Σὺ οὖν μὴ διαλείπῃ ς" 
ταῦτα λαλῶν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἁγίων. Ἔχετε. καὶ τὸν τύπον τῆς ϑλί. 
ψεως τῆς ἐρχομένης τῆς μεγάλης. ᾿Εὰν δὲ ὑμεῖς ϑελήσετε, οὐδέν ἐ ἐστι" 
μνημονεύετε τῶν προγεγραμμένων. Ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλϑε, καὶ οὐκ 
εἶδον ποίῳ τόπῳ“ ἀπῆλϑε" ψόφος γὰρ ἐγένετο, κἀγὼ ἐπεστράφην ὀπίσω 
φοβηϑείς, δοχῶν ὅτι τὸ ϑηρίον ἔρχεται. 

ΟΡΑ͂ΣΙΣ Ε΄. 

Προσευχομένου μου ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ καϑίσαντος ἐπὶ τῆς κλί- 
νῆς εἰσῆλϑεν ἀνὴρ ἔνδοξος τῇ ὄψει, “σχήματι. ποιμενικῷ, περικείμενος 
δέρμα αἴγειον, καὶ πήραν ἔχων ἐπὶ τὸν ὦμον, καὶ ῥάβδον εἰς τὴν 
χεῖρα, καὶ ἠσπάσατό με κἀγὼ ἀντησπασάμην' αὐτόν. Καὶ εὐθὺς 
περιεκάϑισέ" μον, καὶ λέγει μοι ᾿Απεστάλην ὑπὸ τοῦ σεμνοτάτου ἀγ- 
γέλου, ἵνα μετὰ σοῦ οἰκήσω τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. ἜἜδοξα 
ἐγὼ ὅτι πάρεστιν ἐκπειράξων με, καὶ λέγω αὐτῷ Σὺ γὰρ τίς εἰ; 
ἀϊι φημί, γινώσκω ᾧ παρεδόϑην. ““έγεν μοι Οὐκ ἐπιγινώσκεις με; 

υ, φημί. Ἐγώ, φησίν, [ὁ] ποιμὴν ᾧ παρεδόϑης. Ἔτι αὐτοῦ λα- 
λοῦντος, ἠλλοιώϑη ἡ ἰδέα αὐτοῦ, καὶ ἐπέγνων αὐτόν, ὅτι ἐκεῖνός 
ἐστιν ῷ παρεδόϑην ᾽ καὶ εὐϑὺς συνεχύϑην" καὶ φόβος μὲ κατέλαβε, 
καὶ ὅλος συνεκόπην ἀπὸ τῆς λύπης, ὅτι οὕτως αὐτῷ ἀπεκρίϑην' πο- 
νηρῶς καὶ ἀφρόνως. Ὁ δὲ ἀποχριϑείς μοι λέγει Μὴ αἰσχύνου, ἀλλ᾽ 
ἰσχυροποιοῦ" ἐν ταῖς ἐντολαῖς μου, αἷς σοι μέλλω ἐντέλλεσϑαι. ᾿᾽Ζ4πε- 
στάλην γάρ, φησίν, ἵνα ἃ ἴδες τὸ πρότερον πάντα σοι πάλιν δείξω, 
αὐτὰ τὰ μετὰ ταῦτα" ὑμῖν μδυμφέροντα. Πρῶτον γράψον τὰς ἐντολὰς 
καὶ τὰς παραβολάς, ἵνα ὑπὸ χεῖρα ἀναγινώσχῃς, αὐτὰς καὶ δυνηϑῆῇς 
φυλάξαι αὐτάς. Ἔγραψα οὖν τὰς ἐντολὰς καὶ τὰς παραβολάς,: καϑὼς 
ἐνετείλατό μον. ᾿Εὰν οὖν ἀκούσαντές μου φυλάξητε καὶ ἐν αὐταῖς πο- 
ρευϑῆτε καὶ ἐργάσησϑε αὐτὰς ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ, ἀπολήψεσϑε, ἀπὸ 
τοῦ κυρίου ὅσα ἐπηγγείλατο ὑμῖν" ἐὰν δὲ ἀκούσαντες μὴ μετανοήσητε, 
προσϑηῆτε [δὲ] ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, ἀπολήψεσϑε ἀπὸ τοῦ κυρίου τὰ 
ἐναντία. Ταῦτά μοι πάντα οὕτω γράψαι ὁ ποιμὴν ἐνετείλατο, ὁ ἄγ- 
γελος τῆς μετανοίας. 

9) διαλείπης:: 510 ΔΡΟΘΤ., 564 νἱάε- 3) ἀρορι. συνεχύϑη. 
(1 ὁ ΘΧ δὲ οἰϊθοοίπ πη 6556. 4) ἃρορι. ἀπεχρέϑη. 

4) τὅπῳ: οἵπμμπίπο 516, ποι τρόπῳ. 5) ΔΡΟΒ᾿. ἱσχυροποίου. 
' 0) ἃροβι. μετὰ τὰ ὄντα. 
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ὅ88 ΠΕΉΜΑΒ ΡΑ5ΤΟΆ, 

ἘΝΤΟΛῊ Ἅ΄. 

Πρῶτον πάντων πίστευσον ὅτι εἷς ἐστὶ ϑεός, ὁ τὰ πάντα κτίσας 

καὶ καταρτίσας, καὶ ποιήσας ἐκ τοῦ μὴ͵ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, 
καὶ πάντα χωρῶν, μόνος δὲ ἀχώρητος ὦν, καὶ φοβήϑητι αὐτόν. Καὶ 
ἀποβαλεῖς πᾶσαν πονηρίαν ἀπὸ σοῦ, καὶ ἐνδύσῃ πᾶσαν ἀρετὴν καὶ 
δικαιοσύνην" καὶ ζήσῃ τῷ ϑεῶ, ἐὰν φυλάξῃς τὴν ἐντολὴν ταύτην. 

ἘΟΝΤΘ ΔΗ 8΄. 

“έγει μοι “Δπλότητα ἔχε, καὶ ἄκακος γίνου ,' καὶ ἔσῃ" ὡς τὰ 
νήπια τὰ μὴ γινώσκοντα πονηρίαν τὴν ἀπολλῦσαν" τὴν ξωὴν τῶν ἀν- 
ϑρώπων. Πρῶτον μὲν μηδενὸς καταλάλει. μηδὲ ἡδέως: ἄκουε καταλα- 
λοῦντος " εἰ δὲ μή, καὶ σὺ ἀκούων ἔνοχος ἔσῃ τῆς ἁμαρτίας τοῦ κα- 
ταλαλοῦντος, ἐὰν πιστεύσῃς τῇ καταλαλιᾷ ἣ ἂν ἀκούσῃς" πιστεύσας 

γὰρ καὶ σὺ αὐτὸς ἕξεις... 5 
τῇ ἁμαρτίᾳ τοῦ καταλαλοῦντος. Πονηρὰ ἡ καταλαλιὰ καὶ ἀκατάστατον 
δαιμόνιον, μηδέποτε εἰρηνεῦον, ἀλλὰ πάντοτε ἐν διχοστασίαις κατοι- 
κοῦν. ᾿Ζ4πέχου οὖν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ εὐθηνίαν πάντοτε ἕξεις μετὰ πάν- 
τῶν. Ἔνδυσαι δὲ τὴν σεμνότητα, ἐν ἢ οὐδὲν πρόσκομμά ἐστι πονη- 
ρόν, ἀλλὰ πάντα ὁμαλὰ καὶ ἱλαρὰ τὰ ἔργα. ᾿Εργάξου τὸ ἀγαϑόν, καὶ 
ἐκ τῶν κόπων σου, ὧν ὁ ϑεὸς δίδωσί σοι," πᾶσιν ᾿ὑστερουμένοις δίδου 
ἁπλῶς, μὴ διστάζων τίνι δῶς ἢ τίνι μὴ δῷς" πᾶσι δίδου" πᾶσι γὰρ 
ὁ ϑεὸς δίδοσϑαιν ϑέλει ἐκ τῶν ἰδίων δωρημάτων. Οἱ οὖν "λαμβάνον- 
τες ἀποδώσουσι λόγον τῷ ϑεῷ, διὰ τί ἔλαβον καὶ εἰς τί οἱ μὲν γὰρ 
λαμβάνοντες ϑλιβόμενοι οὐ δικασϑήσονται, οἵ δὲ ἐν ὑποκρίσει λαμβά- 
νοντὲς τίσουσι, δίκην. Ὃ οὖν διδοὺς ἀϑῷός ἐστιν᾽ ὡς γὰρ ἔλαβε παρὰ 
τοῦ κυρίου τὴν διακονίαν, ἔδωσε], μὴ διακρίνων τί δῶ. ᾿Εγένετο 
οὖν ἡ διακονία αὕτη ἁπλῶς τελεσϑεῖσα ἔνδοξος παρὰ τῷ ϑεῷ. Ὁ 
οὖν οὕτως ἁπλῶς διακονῶν τῷ ϑεῷ «ζήσεται. Φύλασσε οὖν τὰς ἐντο- 
λὰς ταύτας ὥς σοι λελάληκα, ἵνα ἡ μετάνοια, σου καὶ τοῦ οἴκου σου 
ἐν ἁπλότητι εὐρεϑῇ" καὶ ἀπολαύῃ καϑαρῶς καὶ ἀνιάτως. 

ἘΝ ΤΟΙ Τ'. 

Πάλιν λέγει μοι ᾿ἡλήϑειαν ἀγάπα, καὶ πᾶσα ἀλήϑεια ἐκ τοῦ 
στόματός σου ἐχπορευέσϑω, ἵνα τὸ πνεῦμα, ὃ ϑεὸς κατῴκισεν' ἐν τῇ σαρκὶ 
ταύτῃ, «ἀληϑὲς εὐὑρεϑῇ “παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις, καὶ οὕτω δοξασϑήσεται 
ὁμοῦ ὁ ἐν σοὶ κατοικῶν " ὅτι κύριος ἀληϑινός ἐστιν ἐν παντὶ ῥήματι, 
καὶ οὐδὲν παρ᾽ αὐτῷ ψεῦδος. Οἱ οὖν ψευδόμενοι ἀϑετοῦσι τὸν κύριον, 
καὶ γίνονται ἀποστερηταὶ τοῦ κυρίου, καὶ μὴ παραδιδόντες αὐτῷ τὴν 

Μαπά.}1. 1) γίνου : ἃΡΟΘΥ. γου  ῬΤΙΟ 6 5) ποηηλ}} ἃ ἄθθββθ ρραγοί. 
5.}1]νἃ ΟΠ 58. 6) δίδωσί σοι: ἀρορν. δέδωσοι. 

2) χαὶ ἔση: ἃρορι. δ᾽ ἔσῃ, 506 Τὴ ἔδωσε] : 56 ἴπι 050. ἀΡΟΒΓ. εϑί. 
ΒΈΡ6Ι δ᾽ ποίαία 5πηΐ παρὸ: γὰρ, ἢ, καὶ. 8) ἴπῖ6 εὐρεϑὴ οἱ καὶ ΞΡ ΓΑΒΟΙῚΙΡ ππὶ 
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τοῦ ἀδελφοῦ σου" οὕτως οὖν ἔνοχος ἔσῃ 

ΕΣ 



ΜΑΝΏΑΤΤΊΤΝ 1. 1. 1Π. |ἵΤῪ, 1. 89 

παρακαταϑήκην ἣν ἔλαβον᾽ ἔλαβον γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ πνεῦμα ἄψευστον. 
τοῦτο ἐὰν ψευδὲς ἀποδώσωσιν, ἐμίαναν τὴν ἐντολὴν τοῦ κυρίου καὶ 
ἐγένοντο ἀποστερηταί. Ταῦτα οὖν “ἀκούσας ἐγὼ ἔκλαυσα λίαν. ᾿Ιδὼν 
δέ μὲ κλαίοντα λέγει Τί κλαίεις; Ὅτι, φημί, κύριε, οὐκ οἶδα, οὐ 
δύναμαι σωϑῆναι. Διὰ τί; φησίν. Οὐδέπω γάρ, “φημί, κύριε, ἐν τῇ 
ἐμῇ ζωῇ ἀληϑὲς ἐλάλησα ῥῆμα, ἀλλὰ πάντοτε πανούργως ἐλάλησα μετὰ 
πάντων, καὶ τὸ ψεῦδός μου ἀληϑὲς ἐπέδειξα παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις" 
καὶ οὐδέποτέ μοι οὐδεὶς ἀντεῖπεν, ἀλλ᾽ ἐπιστεύϑη τῷ λόγῳ μου. Πῶς 
οὖν, φημί, κύριε, δύναμαι ξῆσαι ταῦτα πράξας; Σὺ μέν, φησί, καλῶς 
καὶ ἀληϑῶς φρονεῖς " ἔδει γάρ σε ὡς ἅεοῦ δοῦλον ἐν ἀληϑείᾳ πορεύε- 
σϑαι καὶ πονηρὰν συνείδησιν μετὰ τοῦ ,“πνεύματος τῆς ἀληϑείας μὴ 
κατοικεῖν, μηδὲ λύπην ἐπάγειν τῷ πνεύματι τῷ σεμνῷ καὶ ἀληϑεῖ. 
Οὐδέποτε, φημί, κύριε, τοιαῦτα ῥήματα ἀκριβῶς ἤκουσα. Νῦν οὖν, 
φησίν, ἀκούεις" φύλασσε αὐτά, ἵνα καὶ τὰ πρότερον ἃ ἐλάλησας ψεύδη 
ἐν ταῖς πραγματείαις σου, τούτων εὐὑρεϑέντων ἀληϑινῶν, κἀκεῖνα πιστὰ 
γένηται" δύναται γάρ, φ φησί," κἀκεῖνα πιστὰ γενέσϑαι᾽ ἐὰν ταῦτα φυλά- 
ξῃς, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν πᾶσαν ἀλήϑειαν λαλήσῃς ἐν δυνήσῃ σεαυτῷ ζωὴν 
περιποιήσασϑαι" καὶ "ὃς ἂν ἀκούσῃ τὴν ἐντολὴν ταύτην καὶ ἀφέξεται 
τοῦ πονηροτάτου πνεύματος, ζήσεται τῷ ϑεῷ. 

ἘΠΦΤΟΕ ΓΙ Α͂: 

Ἂ ᾿Εντέλλομαί σοι, φησί, φυλάσσειν τὴν ἁγνείαν, καὶ μὴ ἀναβαι- 
νέτω σου ἐπὶ τὴν καρδίαν περὶ γυναικὸς ἀλλοτρίας ἢ περὶ πονηρίας 
τινὸς ἢ περὶ τοιούτων ὁμοιωμάτων' πονηρῶν" τοῦτο γὰρ ποιῶν ἅμαρ- 
τίαν μεγάλην ἐργάζῃ. Τῆς" δὲ σῆς μνημονευῶν πάντοτε γυναικὸς οὐδέ- 
ποτε διαμαρτήσεις. ᾿Εὰν γὰρ αὕτη ἡ ἐνθύμησις ἡ πονηρὰ ἐπὶ τὴν 
καρδίαν σου ἀναβῇ, διαμαρτήσεις, καὶ ἐὰν ἑτέραν ὡσαύτως πονηρίαν 
ἐνθυμήσῃ, πονηρὰ ἐργάζῃ" ἡ γὰρ ἐνϑύμησις αὕτη ϑεοῦ δούλῳ ἁμαρτία 
μεγάλη ἐστίν ἐὰν δέ τις ἐργάξηται τὸ “ἔργον ᾿ τὸ πονηρὸν τουτοΐ, ϑάνατον 
ἑαυτῷ κατεργάξεται. Βλέπε οὖν σύ" ἀπέχου ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως 
ταύτης" ὅπου γὰρ σεμνότης κατοϊκεῖ, ἐκεῖ ἀνομία οὐκ ὀφείλει ἀναβαί- 
γειν ἐπὶ καρδίαν ἀνδρὸς δικαίου. “1έγω αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεψόν “μοι 
ὀλίγα ἐπερωτῆσαί σε. “ἕγε, φησίν-. μἰ γυναῖχαν, φημί. οοϑ κύριε, 
πιστὴν ἐν κυρίῳ, “καὶ ταύτην εὔρῃ ἐν μοιχείᾳ τινί, μήτι ἁμαρτάνει ὁ 
ἀνὴρ ὁ συζῶν μετ᾽ αὐτῆς ; 4χρι τῆς ἀγνοίας," φησίν, οὐχ ἁμαρτάνει" 
ἐὰν δὲ γνῷ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς τὴν ἁμαρτίαν, καὶ μὴ μετανοήσῃ ἡ γυνή, 
ἀλλ᾽ ἐπιμείνῃ τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῆς, καὶ συζῇ μετ᾽ αὐτῆς ὁ ἀνήρ, ἔνοχος 
ἔσται τῆς ἁμαρτίας καὶ κοινωνὸς τῆς μοιχείας αὐτῆς. Τί οὖν, φημί, 
κύριε, ποιήσει ὁ ἀνήρ, ἐὰν ἐπιμείνῃ τῷ πάϑει τούτῳ ἡ γυνή; ᾿Ἵπο- 
λυσάτω, φησίν, αὐτήν᾽ καὶ ὁ ἀνὴρ ἐφ᾽ ἑαυτῷ μεινάτω" ἐὰν δὲ ἀπο- 
λύσας τὴν γυναῖκα καὶ ἑτέραν γαμήσῃ, καὶ αὐτὸς μοιχᾶται. ᾿Εὰν οὖν, 
φημί, κύριε, μετὰ τὸ ἀπολυϑῆναι τὴν ἐἠρραλι: μετανοήσῃ, καὶ ϑελήσῃ 

2) οὐ: ἴἰὰ ἄρΟΘΥ. ΡΓῸ εἰ αἱ γἱ ἀοίαν. 2) τῆς: ἌΡΟΒΙ. τὰ. 
3) ΔΡΟΒΓ. φημί. 9) φημί: ἅροβν. φησί. Τὰπι ποη- 
4) ἃρορι. λαλήσεις, ποίαϊο ἡ ΒΈΡΘΙ ξε. ὨΪΠ1] ἀθεβί. γυναῖκαν: β6 ΔΡΟΡΥ. 
Μαῃά. 1Υ. 1) ὁμοιωμάτων: 5816 ΔΡΟΘΤ. 4) ἃρορῖ. ἀγοίας. 



500 ΠΕΒΜΑΕ ΡΑΒΤΟΒ. 

ἐπὶ τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐπιστρέψαι, οὐ παραδεχϑήσεται: Καὶ μήν, φησίν, 
ἐὰν μὴ παραδέξηται αὐτὴν ὁ ἀνήρ, ἁμαρτάνει, καὶ μεγάλην ἑαυτῷ 
ἁμαρτίαν ἐπισπᾶται, ἀλλὰ δεῖ παραδεχϑῆναι τὸν" ἡμαρτηκότα, καὶ “μετα. 
γοθῦντα μὴ ἐπὶ πολὺ δέ" τοῖς γὰρ δούλοις τοῦ ϑεοῦ μετάνοιά ἐστι 
μία. Διὰ τὴν μετάνοιαν οὖν οὐκ ὀφείλει γαμεῖν ὃ ἀνήρ᾽ αὕτη " 
πρᾶξις ἐπὶ γυναικὶ καὶ ἀνδρί. Οὐ μόνον, φησί, μοιχεία ἐστὶν ἐὰν τὴν 
σάρκα αὐτοῦ μιάνῃ, ἀλλὰ καὶ ὃς ἂν ποιῇ τὰ ὅμοια, τοῖς ἔϑνεσι, μοι- 
χᾶται. ώστε, κἂν τοιούτοις ἔργοις ἐπιμείνῃ τὶς καὶ μὴ μετανοήσει, 
ἀπέχου ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ μηδὲ συζῆϑι" αὐτῷ᾽ εἶ δὲ μή, καὶ σὺ μέτοχος 
εἰ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο προσετάγη ὑμῖν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς μένειν, 
εἴτε γυνὴ εἴτε ἀνήρ᾽ δύναται γὰρ ἐν τούτοις μετάνοια εἶναι. ᾿Εγὼ 
οὖν, φησίν, οὐ δίδωμι ἀφορμὴν Ἷ ἵνα ἡ πρᾶξις αὕτη οὕτω συντελεῖται, 
ὥστε μηκέτι ἁμαρτάνειν τὸν ἡμαρτηκότα" περὶ δὲ τῆς προτέρας “ἅμαρ- 
τίας αὐτοῦ, ἔστι" τοῦ δυναμένου ἴασιν δοῦναι" αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἔχων 
πάντων τὴν ἐξουσίαν. 

Ι. ᾿Ηρώτησα αὐτὸν πάλιν λέγων ᾿Επεὶ ὁ κύριος ἄξιόν με ἡγή- 
σατο ἵνα μετ᾽ ἐμοῦ πᾶντοτε κατοικῇς, ὀλίγα μου δήματα ἔτι ἀνάσχου, 
ἐπεὶ οὐ συνιῶ οὐδέν, καὶ ἡ καρδία μου πεπώρωται ἀπὸ τῶν προτέρων 
μου πράξεων᾽ συνέτισόν με, ὅτι λίαν ἄφρων εἰμί, καὶ ὅλως οὐδὲν γοῶ. 
᾿Αποκχριϑείς βοι λέγει ᾿Εγώ, φησίν, ἐπὶ τῆς μετανοίας εἰμί, "αὶ πᾶσι 
τοῖς μετανοοῦσι σύνεσιν δίδωμι" ἢ οὐ δοκεῖ σοι, φησίν, ὡς αὐτὸ τοῦτο 
τὸ μετανοῆσαι σύνεσίς ἐστι μεγάλη; Συνῆκε γὰρ ὁ ἁμαρτήσας, ὅτι 
ἐποίησε τὸ «πονηρὸν ἔναντι κυρίου, καὶ “ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ 
ἡ πρᾶξις ἣν ἔπραξε, καὶ μετανοήσας οὐκ ἔτι ἐργάζεται τὸ πονηρόν, 
ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν πολυτελῶς ἐργάξεται, καὶ ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
καὶ βασανίζει, ὅτι ἥμαρτεν." Βλέπεις οὖν, φησίν, ὅτι ἡ μετάνοια 
σύνεσίς ἐστι μεγάλη. Διὰ τοῦτο οὗν, φημί, κύριε, ἐξακριβάξζομαι παρὰ 
σοῦ πάντα" πρῶτον μέν͵ ὅτι ἁμάρτωλός εἶμι, ἵνα γνῶ ποῖα ἔργα ἐργα- 
ξόμενος ζήσομαι, ὅτι πολλαί μου εἰσὶν αἵ ἁμαρτίαι καὶ ποικίλαι. Ζήσῃ, 
φησίν, ἐὰν τὰς" ἐντολάς βου φυλάξῃς καὶ πορευϑῆῇς ἐν αὐταῖς" καὶ 

ὃς ἂν ἀκούσας" τὰς ἐντολὰς ταύτας φυλάξῃ, ξήσεται τῷ ϑεῷ. 

ΠῚ. Ἔτι, φημί, κύριε, προσϑήσω τοῦ ἐπερωτῆσαι. “έγε, φησίν. 
Ἤκουσα, φημί, πύριε, παρά τινων διδασκάλων, ὅτι ἑτέρα μετάνοια οὐκ 
ἔστιν εἰ μὴ ἐκείνη, ὅτε εἰς ὕδωρ κατέβημεν καὶ ἐλάβομεν ὦ ἄφεσιν ἅμαρ- 
τιῶν ἡμῶν τὴν προτέραν. “ἔγει, μοι Καλῶς ἤκουσας" οὕτω γὰρ ἔχει. 
Ἔδει γάρ τινὰ εἰληφότα ἄφεσιν ἁμαρτιῶν μηκέτι ἁμαρτάνειν, ἀλλ᾽ ἐν 
ἁγνείᾳ κατοικεῖν. ᾿Επεὶ δὲ πάντα ἐξακριβάξῃ, καὶ τοῦτό σοι δηλώσω, 
μὴ διδοὺς ἀφορμὴν τοῖς μέλλουσι πιστεύειν ἢ τοῖς νῦν πιστεύσασιν εἰς 
τὸν κύριον. Οἱ γὰρ νῦν πιστεύσαντες ἢ μέλλοντες πιστεύειν μετάνοιαν 
ἁμαρτιῶν οὐκ ἔχουσιν, ἄφεσιν δὲ ἔχουσι τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
Τοῖς οὖν κληϑεῖσι πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἔϑηκεν ὁ κύριος μετάνοιαν. 
Καρδιογνώστης ὧν ὁ κύριος, καὶ πάντα προγινώσκων, ἔγνω τὴν ἀσϑέ- 

5) τὸν: ΔΡΟΡΓ. τὴν. 8) [ΔΟΠΠ πη ὁχοὶ αἷς ἢ. 1. τοῦ ϑεοῦ. 
60) σύυζῆϑιε: ἴἴὰ ἀρ 51. πἰδὶ αι οἰ ΠῚ (δρ. Π. 1) ἃρορι. ἥμαρτον. 

ΒΊΡΟΙ Ὁ ΘΓαγ 6 πὶ ΠᾶΡοί. 2) ἱπορία ἉΡΟΒῚ. δαάἀ! τὴ Παρ οὶ ἐν τὰς. 
1) ἄρορτ. Τυγϑι5. τὴ. 8) ἅρορι. ἀχούσης. 
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νειαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν πολυπλοπίαν τοῦ διαβύλου, ὅτι ποιήσει 
τι κακὸν τοῖς. δούλοις τοῦ ϑεοῦ, καὶ πονηρεύεται εἰς αὐτούς. Πολυ- 
εὐσπλαγχνος οὖν ὁ κύριος εὐσπλαγχνίσϑη ἐπὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ καὶ 

ἔϑηκε τὴν μετάνοιαν ταύτην᾽ καὶ ἐμοὶ ἡ ἐξουσία τῆς μετανοίας ταύτης 
ἐδόϑη. ᾿Αλλὰ λέγω σοι, φησί, μετὰ τὴν κλῆσιν' ἐκείνην τὴν μεγάλην 
χαὶ »σεμνὴν ἐάν τις ἐχπειρασϑεὶς ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἁμαρτήσῃ, μίαν 
μετάνοιαν ἔχει" ἐὰν δὲ ὑπὸ χεῖρα ἁμαρτάνῃ καὶ οὐ μετανοήσῃ, ἀσύμφορόν 
ἐστι τῷ ἀνϑρώπῳ τὸ τοιοῦτον." δυσκόλως γὰρ ζήσεται. «Πέγω, αὐτῷ 
᾿Εζωοποιήϑην ταῦτα παρὰ σοῦ ἀκούσας οὕτως ἀκριβῶς᾽ οἶδα γὰρ ὅτι, 
ἐὰν μηκέτι προσϑήσω ταῖς ἁμαρτίαις μου, σωϑήσομαι. Σωϑήσῃ, φησίν, 
καὶ πάντες ὅσοι ἐὰν ταῦτα ποιήσωσιν. 

ΙΥ. ᾿Ηφρώτησα αὐτὸν πάλιν λέγων Καὶ ἐπεὶ ἅπαξ ἀνέχῃ μου, 
ἔτι μου καὶ τοῦτο δήλωσον. Ἵξγε, φησίν. ᾿Εὰν γυνή, ,φημί, κύριε, ἢ 
πάλιν ἀνήρ τις κοιμηϑῇ, καὶ γαμήσῃ τις ἐξ αὐτῶν, μήτι ἁμαρτάνει ὁ 
γαμῶν; Οὐχ ἁμαρτάνει, φησίν" ἐὰν δὲ ἐν ἑαυτῷ μείνῃ τις, περισσο- 
τέραν ἑαυτῷ τιμὴν καὶ μεγάλην δόξαν περιποιεῖται πρὸς τὸν κύριον᾽ 
ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃ, οὐχ ἁμαρτάνει. Τήρει οὖν τὴν ἁγνείαν καὶ τὴν 
σεμνότητα, καὶ ξήσῃ τῷ ϑεῷ. Ταῦτα σον ὕσα λαλῶ ἢ καὶ μέλλω 
λαλεῖν, φύλασσε ἀπὸ τοῦ νῦν, ἀφ᾽ ἧς μοι παρεδόϑης ἡμέρας, καὶ εἰς 
τὸν οἶκόν σου κατοικήσω" τοῖς δὲ προτέροις σου παραπτώμασιν ἄφεσις 
ἔσται, ἐὰν τὰς ἐντολάς μου φυλάξῃς. Καὶ πᾶσι δὲ ἄφεσις ἔσται, ἐὰν 
τὰς ἐντολάς μου ταύτας φυλάξωσι καὶ πορευϑῶσιν ἐν τῇ ἁγνότητι ταύτῃ. 

ἘΩΝΤῸΟ 4.Π 5" 

Ι. Μακρόϑυμος, φ φησί, γίνου καὶ συνετός, καὶ πάντων τῶν πονή- 
ρῶν ἔργων κατακυριεύσεις, καὶ ἐργάσῃ πᾶσαν δικαιοσύνην. ᾿Εὰν γὰρ 
μακρόϑυμος ἔσῃ, τὸ πνεῦμα τὸ «ἅγιον το κατοικοῦν ἐν σοὶ καϑαρὸν 
ἔσται, μὴ ἐπισκοτούμενον ὑπὸ ἕτέρου πνεύματος, ἀλλ᾽ ἐν' εὐρυτέρῳ" 
κατοικοῦν ἀγαλλιάσεται καὶ ̓ εὐφρανϑήσεται. καὶ μετὰ τοῦ σκεύους, ἐν 
ὡ κατοικεῖ, λειτουργήσει τῷ ϑεῷ ἐν ἱλαρότητι, ἔχον τὴν εὐθηνίαν ἐν 
ἑαυτῷ" ἐὰν δὲ ὀξυχολία τις" προσέλϑῃ, εὐϑὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
τρυφερὸν ὄν, στενοχωρεῖται, μὴ ἔχον τὸν τοπον καϑαρόν, καὶ ζητεῖ 
ἀποστῆναι ἐκ τοῦ τόπου" πνίγεται γὰρ δύπῳ τοῦ πονηροῦ πνεύματος͵ 
μὴ ἔχον τόπον λειτουργῆσαι, τῷ “κυρίῳ χκαϑὼς βούλεται, μιαινόμενον 
ἀπὸ τῆς ὀξυχολίας. Εν γὰρ τῇ μακροϑυμίᾳ ὁ κύριος κατοικεῖ, ἐν 
δὲ τῇ ὀξυχολίᾳ ὁ διάβολος. ᾿Δμφότερα δὲ τὰ πνεύματα ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
κατοικοῦντα ἀσύμφορά ἐστι καὶ πονηρὰ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, ἐν ᾧ 
κατοικοῦσιν. ᾿Εὰν “γὰρ λαβὼν ἀψίνϑιον μικρὸν λίαν καὶ εἰς κεράμιον 
μέλιτος ἐπιχέῃς, οὐχὶ ὅλον τὸ μέλι ἀφανίξεται, καὶ πικρὸν λίαν καὶ 
ἀπόλλυσι τὴν γλυκύτητα τοῦ μέλιτος," καὶ οὐκέτι τὴν αὐτὴν χάριν ἔχει 

ὕἀρ. {Π. 1) χλῆσιν : ἃροσῖ. ϑλῆσιν. 9) ὀξυχολία τις: ἃρορν. παροί ὀξυ- 
Μαπά. Υ. 1) ἴῃ ἃρορῖ. υἱάθίαν ἐπὶ χολέσῃ. 

ΒΟ Ρία πη. [π|556.; ἰᾶπὶ ΘΟΥΡΙσΘηὯο. Οὔδοῦ- 
Γαΐα δϑί βου ρίαγ. 

2) εὐρυτέρῳ:: ἰία ΔΡΟΘῚ.. ποίαίο ὦ 
ΒΌΡΟΙ ὃ ΘΧΙΓΘΙΠΟ, ἀπὰς [0116 δά εὐρυ- ὅ) ἱπάθ ἃ χαὶ πιζχρὸν λέων ογαίϊο 
χώρῳ νἱάοιιν οοποϊπαϊ μο556. ΠῸΠ Τϑοία ρτοοθαϊ, 564 ἴα δϑί ἢ ΔΡΟΡΙ. 

4) χαὶ: 510 ἃρο61.., 564 ἰατραΐ οΥᾶ- 
{10Π6Π]. 
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παρὰ τῷ δεσπότῃ, ὅτι ἐπικράνϑη καὶ τὴν χρῆσιν αὐτοῦ ἀπώλεσεν ; 
᾿Εὰν δὲ εἰς τὸ μέλι οὐ βληϑῇ τὸ ἁψίνϑιον “ --- εὔχρηστον γίνεται 
τῷ δεσπότῃ αὐτοῦ. “Βλέπεις ὅτι ἡ μακροϑυμία ᾿γλυκυτάτη ἐστὶν ὑπὲρ 
το μέλι καὶ εὔχρ ηστόν᾽ ἐστι τῷ ϑεῶ, καὶ ἐν αὐτῇ ὁ κύριος κατοικεῖ" 
ἡ δὲ ὀξυχολία πικρὰ καὶ ἄχρηστός στιν" ἐὰν οὖν μιγῇ ἡ ὀξυχολία τῇ 
μακροϑυμίᾳ, μιαίνεται ἡ “μακροϑυμία͵ καὶ οὐκ ἐ[ στὶν]}" εὔχρηστός [ποτε ]" 
τῷ ϑεῷ ἢ ἔντευξις αὐτῆς. Ἤθελον, φημί, κύριε, γνῶναι τὴν “ἔνεργε- 
σίαν" τῆς ὀξυχολίας, ἵνα ᾿φυλάξωμαι , αὐτῆς." Καὶ μήν, φησίν, ἐὰν 
μὴ φυλάξῃς ἀπ᾿ αὐτῆς σὺ καὶ ὃ οἶκός σου, ἀπώλεσάς σου τὴν πᾶσαν"" 
ἐλπίδα" ἀλλὰ φύλαξαι ἀπ᾽ αὐτῆς" ἐγὼ γὰρ μετὰ σοῦ εἰμί: καὶ πᾶντες 
δὲ ἀφέξονται ἀπ’ αὐτῆς, ὅσοι ἂν μετανοήσωσιν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
αὐτῶν᾽ μετ᾽ αὐτῶν" γὰρ ἔσομαι, καὶ συντηρήσω αὐτούς" ἐδικαιώϑησαν 
γὰρ πάντες ὑπὸ τοῦ σεμνοτάτου ἀγγέλου. 

ΗΠ. [ἥκονε, φησί͵ καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς ὀξυχολίας, πῶς πονηρά 
ἐστι, καὶ πῶς τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ καταστρέφει τῇ ἑαυτῆς ἐνεργείᾳ, 
καὶ πῶς ἀποπλανᾷ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης" οὐκ ἀποπλανᾷ δὲ 
τοὺς «πλήρεις ὄντας ἐν τῇ πίστει, οὐδὲ ἐνεργῆσαι δύναται εἰς αὐτούς, 
ὅτι ἡ δύναμίς “μου μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν" ἀποπλανᾷ δὲ τοὺς ἀποκένους 
καὶ ἘΦ δὲς ὄντας. Ὅταν δὲ ἴδῃ τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους εὐστα- 
ϑοῦντας, παρεμβάλλει, ἑαυτὴν" εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου, 
καὶ ἐκ τοῦ μηδενὸς ἡ γυνὴ ἢ ὁ ἀνὴρ ἐν πικρίᾳ γίνεται, ἕνεκεν βιω: 
τικῶν πραγμάτων, ὑπέρ γε ἐδεσμάτων ἢ μικρολογίας τινός, ἢ περὶ 
δόσεως ἄλλης, ἢ) περὶ τοιούτων μωρῶν πραγμάτων. Ταῦτα γὰρ πάντα 
μωρά ἐστι καὶ κενὰ καὶ ἄφρονα τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ. Ἢ δὲ “μακρο- 
ϑυμία μεγάλη ἐστὶ καὶ ἰσχυρὰν δύναμιν ἔχουσα καὶ στιβαρὰ καὶ εὐϑυ- 
νουμένη ἐν πλατυσμῷ μεγάλῳ, ἱλαρά, ἀγαλλιωμένη, ἀμέριμνος οὖσα, 
δοξάξουσα τὸν κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, μ μηδὲν ἐν ἑαυτῇ ἔχουσα πικρόν, 
παραμένουσα διὰ παντὸς πραεῖα καὶ ἡσύχιος. «Αὕτη οὖν ἡ μακροϑυ- 
μία κατοικεῖ μετὰ τῶν τῆς πίστεως ἐχόντων ὁλόκληρον. Ἡ δὲ ὀξυχο- 
λία πρῶτον μὲν μωρά ἐστιν ἐλαφρά τε καὶ ἄφρων᾽ εἶτα ἐκ τῆς ἀφρο- 
σύνης γίνεται πικρία, ἐκ δὲ τῆς πικρίας ϑυμός, ἐκ δὲ τοῦ ϑυμοῦ 
ὀργή, ἐκ δὲ τῆς ὀργῆς μῆνις" εἶτα ἡ μῆνις αὕτη ἐκ τοσούτων κακῶν 
συνισταμένη γίνεται ἁμαρτία μεγάλη καὶ ἀνίατος. Ὅταν “γὰρ ταῦτα τὰ 
πνεύματα ἐν ἑνὶ ἀγγείῳ κατοικῇ, οὗ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατοικεῖ, 
οὐ χωρεῖ τὸ ἄγγος ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ὑπερπλεονάζξει" τὸ τρυφερὸν οὖν πνεῦμα͵ 
μὴ ἔχον συνήϑειαν μετὰ πονηροῦ πνεύματος κατοικεῖν μηδὲ μετὰ σπλη- 
φότητος, ἀποχωρεῖ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ τοιούτου καὶ ξητεῖ κατοικεῖν μετὰ 
πραότητος καὶ ἡσυχίας. Εἶτα, ὅταν ἀποστῇ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου ἐκεί- 

0) Ηδθοὸ ρου αι οΟηἤ5α ἴῃ ΔΡΟΘΤ. 9) ποτε: ἰίὰ ἴθυβ. υἱάθίιν. ἴῃ ΔΡΟΡῚ. 
Ἰορυπίηγ. ϑουὶρίαμ ογαΐ, 5ὶ 51 βιὰ Τοοΐθ βουρίαμη ἔἰ|586, 86 ργουϊί ϑ᾽πη. ΠΘ 
ἈΞΒΘΟΙ ΙΒ. ΒΈΠῚ: Ἐὰν δὲ εὶς τὸ ἀψίν- ΔΙΏΡΙΠΙ5. ἰθρὶ ροββϑί. 
ϑιον μὴ βληϑὴ μέλι οὐδὲ εἷς μέλι τὸ 10) ἐνεργεσίαν: 510 ΔΡΟΡΤ. 
ἀψίνϑιον βληϑὴ μέλι οὐδὲ εὔχρο. ὕον- 11) αὐτῆς: 56 ΔΡοβΓ. 1ἴθπὶ φυλάξῃς. 
Τϑοία ΠῚ ΥΘ]Ὸ 6δί πὶ δαἀϊάϊμηιιβ. ΘΟ ΩΣ 12) πᾶσαν: ἃροβτ. πᾶγνσαν. 
δαΐοπι Πα] ἃ αποά [ἐγ ΡγῸ μέλε χαὶ 13) αὐτῶν : ἃρορτ. αὐτῆς. 
ΔΟΟΙΡῚ ροίοβί. ἈΌΓΒΙΒ. ΒῈΡΘΙ ἢᾶθο ΟἸηΠΪἃ 
ΓΘΟΘὨ 551 Π|15. ἀπ οι θι15. ΘΟΥΓΘΟΙμ πὶ 6ϑί. (ἀρ. Π. 1) ἑαυτὴν : ἀρορι. ἑαυτοὺς. 

1) εὔχρηστον: 516 ΔΡΟΡΥ. 2) ἄλλης: ἰἴίὰ ἃρορι. Ἐογίαββθ οὃχ 
8) ἐ[στὺὴν]: [ἃ νος δ] 115. λήννεως σοΥΓΙρίμηι. 
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νου οὗ κατοικεῖ, γίνεται ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος κενὸς ἀπὸ τοῦ πνεύμα- 
τος τοῦ δικαίου, καὶ τὸ λοιπὸν πεπληρωμένον" τοῖς “πνεύμασι τοῖς πο- 
νηροῖς᾿" ἀκαταστατεῖ ἐν πάσῃ πράξει αὐτοῦ, περισπώμενος ὧδε κἀκεῖσε 
ἀπὸ τῶν πνευμάτων τῶν πονηρῶν, καὶ ὅλως ἀποτυφλοῦται. ἀπὸ τῆς 
διανοίας τῆς ,ἀγαϑῆς. Οὕτως οὖν συμβαίνει πᾶσι τοῖς ὀξυχόλοις. 
᾿Ἵπέχου οὖν ἀπὸ τῆς ὀξυχολίας, τοῦ πονηροτάτου πνεύματος" ἔνδυσαι 
δὲ τὴν μακροϑυμίαν, καὶ ἀντίστα τῇ ὀξυχολίᾳ καὶ τῇ πικρίᾳ, καὶ ἔσῃ 
εὑρισκόμενος “μετὰ τῆς σεμνότητος τῆς ἠγαπημένης ὑπὸ τοῦ κυρίου. 
Βλέπε οὖν μήποτε παρενϑυμηϑῆς τὴν ἐντολὴν ταύτην᾽ ἐὰν γὰρ ταύτης 
τῆς ἐντολῆς κυριεύσῃς, καὶ τὰς λοιπὰς ἐντολὰς δυνήσῃ φυλάξαι, ἃς 

σον μέλλω ἐντέλλεσϑαι" ἴσχυε οὐν' ἐν αὐταῖς καὶ ἐνδυναμοῦ, καὶ πᾶν- 
τὲς ἐνδυναμούσθϑωσαν ὅσοι ἐὰν ϑέλωσιν ἐν αὐταῖς" ̓ πορεύεσϑαι. 

ἘΝ ΤΟ ΖΈΡΕ. 

; ᾿Ενετειλάμην σοι, φησίν, ἐν τῇ “πρώτῃ ἐντολῇ ἵνα “φυλάξῃς 
τὴν πίστιν καὶ τὸν φόβον καὶ τὴν ἐγκράτειαν. Ναί, φημί, κύριε, 
᾿Αλλὰ νῦν ϑέλω σοι, φησίν, δηλῶσαι καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν, ἵνα 
νοήσῃς τίς αὐτῶν τίνα δύναμιν ἐ ἔχει καὶ ἐνέργειαν. Διπλαῖ γάρ εἰσιν 
αἱ ἐνέργειαι αὐτῶν κἔϊνται οὖν ἐπὶ δικαίῳ καὶ ἀδίκῳ." Σὺ οὖν πί- 
στευε τῷ δικαίῳ, τῷ δὲ ἀδίκῳ μὴ πιστεύσῃς" τὸ γὸρ δίκαιον ,ὐρϑὴν 
ὁδὸν ἔχει, τὸ δὲ ἄδικον στρεβλήν᾽ ἀλλὰ σὺ τῇ ὀρϑῆ ὁδῷ πορεύου καὶ 
ὁμαλῇ, τὴν δὲ στρεβλὴν ἔασον. ἐε ἢ γὰρ στρεβλὴ ὁδὸς τρίβους οὐκ ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἀνοδίας καὶ προσκόμματα πολλά, καὶ τραχεῖα ἐστι καὶ ἀκανϑώ- 
δης" βλαβερὰ οὖν ἐστὶ τοῖς ἐν αὐτῇ πορευομένοις. Οἱ δὲ τῇ ὀρϑῇ 
ὁδῷ πορευόμενοι ὁμαλῶς περιπατοῦσι καὶ ἀπροσκύπως᾽ οὔτε γὰρ τρα- 
χεῖά ἐστιν οὔτε ἀκανϑώδης. Βλέπεις οὖν ὅτι συμφορώτερόν" ἐστι 
ταύτῃ τῇ ὁδῷ πορεύεσϑαι. ᾿Αφέσκει, βοι; φημί, κύριε, ταύτῃ τῇ ὁδῷ 
πορεύεσϑοαι. Πορεύσῃ, φησί" καὶ ὃς ἂν ἐξ ὅλης καρδίας ἐπιστρέψῃ 
πρὸς κύριον, πορεύσεται ἐν αὐτῇ. 

Ι. ἄκουε νῦν, φησί, περὶ τῆς πίστεως. Δύο εἰσὶν ἄγγελοι 
μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἷς τῆς δικαιοσύνης καὶ εἰς τῆς πονηρίας. Πῶς 
οὖν, Φημί, κύριε, γνώσομαι τὰς αὐτῶν ἐνεργείας, ὅτι ἀμφότεροι ἄγ- 
γελοι μετ᾽ ἐμοῦ κατοικοῦσιν; ἄκουε, φησί, καὶ συνιεῖς αὐτάς. Ὃ 
μὲν τῆς δικαιοσύνης ἄγγελος τρυφερός ἐστι καὶ αἰσχυντηρὸς καὶ πραῦς 
καὶ ἡσύχιος. Ὅταν οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ἀναβῇ, ... γίνω- 
σχε ὅτι ὁ ἄγγελος τῆς δικαιοσύνης μετὰ σοῦ ἐστί. Ταῦτα οὖν ἐστὶ 
τὰ ἔργα τοῦ ἀγγέλου τῆς δικαιοσύνης. Τούτῳ οὖν πίστευε καὶ τοῖς 
ἔργοις αὐτοῦ. Ὅρα οὖν καὶ τοῦ ἀγγέλου τῆς πονηρίας τὰ ἔργα, Πρῶ- 
τον πάντων ὀξύχολός ἐστι, καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά, καταστρέφοντα 
τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ. “Ὅταν οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ἀναβῇ, 
γνῶϑι αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ. Πῶς, φημί, κύριε, νοήσω αὐτόν, 

9) πεπληρωμένον : 510 ΔΡΟΡΤ, [ἃ ΔΡΟΘῚ.. 564. ΒΡ πἰροάιι6 ῳ ποίδίμΠ) 
4) ἴσχυε οὖν: ἃρορι, ἔσχυρὸν, ἰἰὰ οδί ου. ᾿ 

αἱ μοΒ8515. εἰϊδπὶ ἰσχυροῦ γε} ἔσχυσον 2) ἅροφρι. συμφερωτερον. 
ΘΟ ΙΟ6Γ6. 

5) ἀροβῖ. ἐν ἑαυταῖς. (ἀρ. 11. 1) ΡΙυγα ἢ. 1. οχοὶ ἀϊ5886 ἴῃ 
Μαπά. Υ. 1) διχαίῳ χαὶ ἀδέκῳ: ργοιηία εβί. 
ΡΑΤΒΕΒ ΔΡΟΒΤ, 98 



994 ΠΡΆΜΑΙ ΡΑΒΤΟΙ. 

οὐκ ἐπίσταμαι. Ἄκουε, φησίν “ὅταν ὀξυχολία σοί τις προσπέσῃ ἢ πι- 
κρία, γίνωσαξ ὅτι αὐτὸς ἐστιν ἐν σοί" είτο ἐπιϑυμία πράξεων πολλῶν, 
καὶ πολυτέλειαι" ἐδεσμάτων πολλῶν καὶ μεϑυσμάτων καὶ κραιπαλῶν 
πολλῶν καὶ ποικίλων τροφῶν οὐ δεόντων, καὶ ἐπιϑυμία γυναικῶν, καὶ 
πλεονεξία καὶ ὑπερη Ἰφανία πολλή τις καὶ ἀλαζονεία, καὶ ὅσα τούτοις 
παραπλήσιά ἐστι “αὶ ὅμοια. Ταῦτα οὖν ὅταν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου 
ἀναβῇ, γίνωσπε ὅτι ὁ ἄγγελος τῆς πονηρίας ἐστὶν ἐν σοί. Σὺ οὖν 
ἐπιγνοὺς τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἀπόστα ἀπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲ αὐτῷ πίστευε, ὅτι 
τὰ ἔργα. αὐτοῦ πονηρὰ εἰσι καὶ ἀσύμφορα τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ. 
Ἔχεις οὖν ἀμφοτέρων τῶν ἀγγέλων τὰς ἐργασίας" σύνιε αὐτὰς καὶ πί- 
στευὲ τῷ ἀγγέλῳ τῆς δικαιοσύνης" ἀπὸ δὲ τοῦ ἀγγέλου τῆς πονηρίας 
ἀπόστηϑι, ὅτι ἡ "διδαχὴ αὐτοῦ πονηρά ἐστι παντὶ ἔργῳ ἐὰν γὰρ. 
τις πιστότατος ἀνήρ, καὶ ἢ ἐνϑύμησις τοῦ ἀγγέλου τούτου ἀναβῇ ἐπ 
τὴν καρδίαν αὐτοῦ, δεῖ τὸν ἄνδρα ἐκεῖνον ἡ ἢ τὴν γυναῖκα ἐξαμαρτῇσαί 
τι. ᾿Εὰν δὲ πάλιν πονηρότατός τις εἴη ἀνὴρ ἢ γυνή, καὶ ἀναβῇ ἐπὶ 
τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὰ ἔργα τοῦ ἀγγέλου τῆς δικαιοσύνης, ἐξ ἀνάγκης 
δεῖ αὐτὸν ἀγαϑόν τι πονῆσαι. Βλέπεις οὖν, φησίν, ὅτι καλόν ἐστι 
τῷ ἀγγέλῳ τῆς δικαιοσύνης ἀκολουϑεῖν, τῷ δὲ ἀγγέλῳ τῆς πονηρίας 
ἀποτάξασϑαι. Τὰ" μὲν περὶ τῆς πίστεως αὕτη ἡ ἐντολὴ δηλοῖ, ἱ ἵνα 
τοῖς ἔργοις τοῦ ἀγγέλου τῆς δικαιοσύνης πιστεύσῃς, καὶ ἐργασάμενος 
αὐτὰ ζήσῃ τῷ ϑεῷ. Πίστευε δὲ ὅτι τὰ ἔργα τοῦ ἀγγέλου τῆς πονη- 
ρίας χαλεπά ἐστι᾿ μὴ ἐργαζόμενος οὖν αὐτὰ ζήσῃ τῷ ϑεῷῶ. 

ΠΝ 

ἘΝΤΟΣΗ Ζ'ι 

Φοβήϑητι, φησί, τὸν κύριον καὶ φύλασσε τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ᾽ 
φυλάσσων οὖν τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ ἔσῃ δυνατὸς ἐν πάσῃ πράξει, καὶ 
ἡ πρᾶξίς σου ἀσύγκριτος ἔσται. Φοβούμενος γὰρ τὸν κύριον πάντα 
καλῶς ἐργάσῃ" οὗτος δέ ἐστιν ὃ φόβος ὃν δεῖ σε φοβηϑῆναι καὶ σω- 
ϑῆναι, τὸν δὲ διάβολον μὴ φοβηϑῆς" φοβούμενος γὰρ τὸν κύριον κα- 
τακυριεύσεις τοῦ διαβόλου, ὃ ὅτι δύναμις ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν " ἐν ᾧ δύ- 
ναμις οὐχ ἔστιν, οὐδὲ φόβος" ἐν ὡ δὲ δύναμις ῃ ἔνδοξος, καὶ φόβος 
ἐν αὐτῷ. Πᾶς γὰρ ὁ δύναμιν ἔ ἔχων φόβον ἔχει" ὁ δὲ μὴ ἔχων͵ δύνα- 
μιν ὑπὸ πάντων καταφρονεῖται., Φοβήϑητι δὲ τὰ ἔρ 0γα τοῦ διδβόλου. 
ὅτι πονηρά ἐστι" φοβούμενος οὖν τὸν κύριον οὐκ ἐργάσῃ αὐτά," ἀλλ᾽ 
ἀφέξῃ ἀπ᾽ αὐτῶν. Ζισσοὶ οὖν εἰσὶν οἵ φόβοι" ἐὰν γὰρ ,ϑέλῃς τὸ 
πονηρὸν ἐργάσασϑαι͵ τὸν ϑεὸν φοβοῦ, καὶ οὐκ ἐργάσῃ αὐτό" ἐὰν δὲ 
ϑέλῃς πάλιν τὸ ἀγαϑὸν ἐργάσασϑαι, φοβοῦ τὸν κύριον, καὶ ἐργάζῃ 
αὐτό. “Ὥστε ὁ φόβος τοῦ κυρίου ἰσχυρός ἐστι καὶ μέγας καὶ ἔνδοξος 
φοβήϑητι οὖν τὸν κύριον καὶ ξήσῃ αὐτῷ᾽ καὶ ὅσοι ἂν φοβηϑῶσιν 
αὐτὸν τῶν φυλασσόντων τὰς ἐντολὸς αὐτοῦ ζήσονται τῷ ϑεῶ. Διὰ τί, 
φημί Ἶ κύριε, εἶπτας περὶ τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ξήσονται 
τῷ ϑεῷῶ; "ρει, φησίν, πᾶσα ἡ κτίσις" φοβεῖται τὸν κύριον, τὰς δὲ 

2) πολυτέλειαι, πο πολυτέλεια ἴὰ οὐχ ἔστιν. πᾶδο γουθὰ ΡῬΓΟΡΙΟΙ θὰ {πὰδ 
ΔΡΟΡΊ. 65. ΒΕ ΠΒΟ]ΊΠ 111 ΠΟ ἃδι πη Δη!. 

5) τὰ: ἅβοῦν τὰς. 2) ἃρορι. αὐτὰς. 
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᾿ 3 - ᾽ , 

ἐντολὰς αὐτοῦ οὐ σιν σύει. Τῶν οὖν φοβουμένων καὶ φυλασσόντων 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἑκόντων" ἡ -δωή ἐστι παρὰ τῷ ϑεῷ" τῶν δὲ μὴ φυ.- 
λασσόντων τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ," οὐδὲ ζωὴ ἐν αὐτοῖς. 

ῬΝΤΨΟΉΗ Ρ: 

᾿ Εἶπόν σοι, φησίν, ὅτι τὰ κτίσματα τοῦ ϑεοῦ διπλᾶ ἐστί" καὶ γὰρ 
ἡ ἐγκράτεια διπλῆ ἐστίν. ᾿Επί τινῶν γὰρ δεῖ ἐγκρατεύεσϑαι͵ ἐπί τινων 
δὲ οὐ δεῖ. Τνώρισόν μοι; φημί, κύριε, ἐπὶ τίνων δεῖ ἐγκρατεύεσϑαι, 
ἐπὶ τίνων δὲ οὐ δεῖ, Ἴἄχουε͵ φησί" τὸ πονηρὸν ἐγκρατεύου καὶ μὴ 
ποίει αὐτό" τὸ δὲ ἀγαϑὸν μὴ ἐγκρατεύου, ἀλλα ποίει αὐτό. ᾿Εὰν δὲ 
ἐγκρατεύσῃ τὸ πονηρὸν μὴ ποιεῖν, δικαιοσύνην μεγάλην ἐργάζῃ. ᾿Εγκρά- 
τευσαι οὖν ἀπὸ πονηρίας πάσης ἐργαξόμενος τὸ ἀγαϑόν. Ποταπαΐ, 
φημί; κύριε, εἰσὶν αἵ πονηρίαι, ἀφ᾽ ὧν δεῖ ἡμᾶς" ἐγκρατεύεσϑαι : 
ἄκουε, φησίν᾽ ἀπὸ μοιχείας καὶ ,»πορνείας, ἀπὸ ἐδεσμάτων πολλῶν, ἀπὸ 
πολυτελείας, πλούτου καὶ καυχήσεως καὶ ὑψηλοφροσύνης καὶ ὑπερη- 
φανίας, καὶ ἀπὸ ψευσματων καὶ καταλαλιᾶς καὶ ὑποκρίσεως, μνησι- 
κακίας καὶ πάσης ἄλλης βλασφημίας. Ταῦτα τὰ ἔργα πάντων πονηρό- 
τατά εἰσιν ἐν τῇ ζωῇ τῶν ἀνϑρώπων. ᾿Απὸ τούτων οὖν τῶν ἔργων 
δεῖ ̓ἐγκρατεύεσϑαι τὸν δοῦλον τοῦ ϑεοῦ. Ὃ γὰρ μὴ ἐγκρατευόμενος 
ἀπὸ τούτων οὐ δύναται ζῆσαι τῷ ϑεῷ. "Ἄκουε οὖν καὶ τὰ ἀκόλουϑα 
τούτων. Ἔτι “γάρ, φημί, κύριε, πονηρὰ ἔργα ἐστί; Καί γε πολλά," 
φησίν, ἔστιν ἀφ᾽ ὧν δεῖ τὸν δοῦλον τοῦ ϑεοῦ ἐγκρατεύεσϑαι" κλέμμα, 
ψεῦσμα , ἀποστέρησις, Ψευδομαρτυρία͵ πλεονεξία, ἐπιϑυμία πονηρά, 
ἀπάτη, κενοδοξία, ἀλαζονεία, καὶ ὅσα τούτοις ὅμοιά εἰσιν. Οὐ δοκεῖ 
σον ταῦτα πονηρὰ είναι; Καὶ λίαν πονηρὰ τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ. 
Τούτων πάντων δεῖν ἐγκρατεύεσϑαι τὸν δουλεύοντα τῷ ϑεῷ. ᾿Εγκρά- 
τευσαι οὖν ἀπὸ πάντων τούτων, ἵνα ζήσῃς τῷ ϑεῷ καὶ ἐγγραφήσῃ 
μετὰ τῶν ἐγκρατευομένων αὐτά." Ὧν μὲν οὖν δεῖ σε ἐγκρατεύεσϑαι, ταῦτά 
ἐστιν" ἃ δὲ δεῖ δε μὴ ἐγκρατεύεσϑαϊ, φησίν, ἀλλὰ ποιεῖν, ἄκουε" τὸ ἀγαϑὸν 
μὴ ἐγκρατεύου, ἀλλὰ ποίει αὐτό. Καὶ τῶν ἀγαϑῶν μοι, φημί, κύριε, δήλω. 
σον τὴν δύναμιν, ἵ ἵνα πορευϑῶ ἐν αὐτοῖς καὶ δουλεύσω αὐτοῖς. 1 ἵνα ἐργασά- 

μενος αὐτὰ δυνηϑῶ σωϑῆγαι. ἄκουε, φησί, καὶ τῶν ἀγαϑῶν τὰ ἔργα, ἅ γε 
δεῖ ἐργάξεσϑαι͵ καὶ ὶ μὴ ἐγκρατεύεσϑαι. Πρῶτον πάντων πίστις, φόβος ϑεοῦ, 
ἀγάπη, ὁμόνοια, ῥήματα δικαιοσύνης, ἀλήϑεια, ὑπομονή᾽ τούτων ἀγαϑώ- 
τερον" οὐδέν ἐ ἔστιν ἐν τῇ ζωῇ τῶν ἀνϑρώπων᾽ ταῦτα ἐάν τις φυλάσσῃ καὶ 
[μὴ] ἐ ἐγκρατεύηται ἀπ᾿ αὐτῶν, μακάριος γίνεται ἐν τῇ ζωῆ αὐτοῦ. Εἶτα 
τούτων τὰ ἀκόλουϑα ἄκουσον᾽ χήφαις ὑπηρετεῖν, ὀρφανοὺς καὶ ὑστερου- 
μένους ἐπισκέπτεσθαι, ἐξ ἀναγκῶν λυτροῦσϑαι τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ, 
φιλόξενον εἶναι --- ἐν γὰρ τῇ φιλοξενίᾳ εὑρίσκεται ἀγαϑοποίησις, --- 
ποτὲΐ μηδενὶ ἀντιτάσσεσϑαι, ἡσύχιον εἶναι, ἐνδεέστερον γίνεσϑαι πάντων 
ἀνϑοώπων, πρεσβύτας σέβεσϑαι, δικά ὐνην ἀσκεῖν, ἐσχκανδαλισμένους" 

4) ἑχόντων ἰίδὰ Δρο5Γ., 564 νἱδοίῃν 3) δεῖ: δροργ. δε. 
ὃχ ἐκείνων οΟΥίμΠη. 4) αὐτά: ἴία δρορι., 564 ΘΈΠΡΟΓΙ αὶ 6ϑ8ΐ 
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ἀπὸ τῆς πίστεως μὴ ἀποβάλλεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπιστρέφειν καὶ εὐϑύμους 

ποιεῖν, ἁμαρτάνοντας, νουϑετεῖν, χρεώστας μὴ ϑλίβειν καὶ ἐνδεεῖς, καὶ 

εἶ, τινα τούτοις ὅμοιά ἐστι. Δοκεῖ σοι, φησί, ταῦτα ἀγαϑὰ εἶναι ; ει 

γάρ, φημί, κύριε, τούτων ἀγαϑώτερον :" Πορεύου οὖν, φησίν, ἐν αὐτοῖς 
καὶ μὴ ἐγκρατεύου. ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ ζήσῃ τῷ ϑεῷ. Φύλασσε οὖν τὴν 
ἐντολὴν ταύτην᾽ ἐὰν τὸ ἀγαϑὸν ποιῆἧς καὶ μὴ ἐγκρατεύσῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ, 
ζήσῃ" τῷ ϑε" πάντες ζήσονται τῷ ϑεῷ οἱ οὕτω ποιοῦντες. Καὶ 

πάλιν ἐὰν τὸ πονηρὸν μὴ ποιῇς καὶ ἐγκρατεύσῃ αὐτό, ζήσῃ τῷ ϑεῶ" 
καὶ πάντες ξήσονται τῷ “ϑεῷ, ὅσον ἐὰν ταύτας τὰς ἐντολὰς φυλάξωσι 
καὶ πορευϑῶσιν ἐν αὐταῖς. 

ΒΕΝΤΟ.ΜΗ Θ΄. 

“ξέγει μοι Ἶάρον ἀπὸ σεαυτοῦ" τὴν διψυχίαν καὶ μηδὲν ὅλως διψυ- 
χήσῃς αἰτήσασϑαι παρὰ τοῦ ϑεοῦ, λέγων ἐν σεαυτῷ ὅτι πῶς δύναμαι 
αἰτήσασϑαι παρὰ τοῦ κυρίου καὶ λαβεῖν, ἡμαρτηκὼς τοσαῦτα εἰς αὐτόν; 
Μὴ διαλογίζου ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου ἐπίστρεψον 
ἐπὶ τὸν κύριον, καὶ αἰτοῦ παρ᾿ αὐτοῦ ἀδιστάκτως, καὶ γνώσῃ" 
τὴν πολλὴν εὐσπλαγχνίαν αὐτοῦ, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπῃ, ἀλλὰ τὸ 
αἴτημα τῆς ψυχῆς σου πληφοφορήσει. Οὐκ ἔστι γὰρ ὡς οἵ ἄνϑρωποι 
οἱ μνησικακοῦντες, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀμνησίκακός ἐστι καὶ σπλαγχνίζεται ἐπὶ 

τὴν ποίησιν αὐτοῦ. Σὺ οὖν καϑάρισόν σου τὴν καρδίαν ἀπὸ πάντων 
τῶν ματαιομάτων" τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ τῶν προειρημένων σου δημάτων, 
καὶ αἰτοῦ παρὰ τοῦ κυρίου, καὶ ἀπολήψῃ πάντα, καὶ ἀπὸ πάντων 
τῶν αἰτημάτων σου ἀνυστέρητος ἔσῃ, ὅσα ἂν ἀδιστάκτως αἰτήσῃς παρὰ 
τοῦ κυρίου. ᾿Εὰν διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ. σου, οὐδὲν οὐ μὴ λήψῃ 
τῶν αἰτημάτων σῦν. Ὁ: γὰρ διστάζοντες εἰς τὸν ϑεόν, οὗτοί εἰσιν οἵ 
δίψυχοι, καὶ οὐδὲν ὅλως ἐπιτυγχάνουσι τῶν αἰτημάτων αὐτῶν. Οἱ δὲ 
ὁλοτελεῖς ὄντες ἐν τῇ πίστει πᾶντα αἰτοῦνται, σεποιϑότες ἐπὶ τὸν 

κύριον, χαὶ λαμβάνουσιν, ὅτι ἀδιστάκτως αἰτοῦνται, μηδὲν διψυχοῦντες. 
Πᾶς γὰρ δίψυχος ἀνήρ, ἐὰν μὴ μετανοήσῃ, δυσκόλως σωϑήσεται. 
Καϑάρισον οὖν τὴν καρδίαν σου ἀπὸ τῆς διψυχίας, ἔνδυσαι δὲ τὴν 
πίστιν, ὅτι ἰσχυρά ἐστι, καὶ πίστευξ τῷ ϑεῷ, ὅτι πάντα τὰ αἰτήματά 
σου, ἃ αἰτεῖς, λήψῃ. ᾿ἸΩὶ ξὰν αἰτησάμενός" ποτὲ παρὰ τοῦ κυρίου 
αἴτημά τι βραδύτερον λαμβάνῃς, μ μὴ διφυχήσῃς, ὅτι ταχὺ οὐκ ἔλαβες 
τὸ αἴτημα τῆς ψυχῆς σου" πάντως γὰρ διὰ πειρασμόν τινὰ ἢ παρά- 
πτωμά τι, ὃ σὺ ἀγνοεῖς, βραδύτερον λαμβάνεις τὸ αἴτημά σου. Σὺ 
οὖν μὴ διαλίπῃς αἰτούμενος τὸ αἴτημα τῆς ψυχῆς σου, καὶ λήψῃ 
αὐτό. ᾿Εὰν δὲ ἐχκακήσῃς καὶ δυψυχήσῃς αἰτούμενος, σεαυτὸν αἰτιῶ" 
καὶ μὴ τὸν διδόντα σοι. Βλέπε τὴν διψυχίαν ταύτην᾽ πονηρὰ γάρ 
ἐστι καὶ ἀσύνετος, καὶ πολλοὺς ἐχριξοῖ ἀπὸ τῆς πίστεως, καὶ λίαν ἰσχυ- 
ρούς. Καὶ γὰρ αὕτη ἢ διψυχία. ἀδελφή ἐστι τοῦ διαβόλου, καὶ λίαν 
πονηρεύεται εἰς τοὺς δούλους τοῦ ὁΔεοῦ. Καταφρόνησον οὖν τῆς διψυ- 
χίας καὶ κατακυρίευσον αὐτῆς" ἐν παντὶ πράγματι, ἐνδυσάμενος τὴν 

9) ἃρορι. ἀγαϑώτερα αἰ νἱάοίαν. 2) γνώσῃ: 510 ΔΡΟΒῚ, 
: ; 9 ὍΡΟΘ 
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πίστιν τὴν ἰσχυρὰν καὶ δυνατήν᾽ ἡ γὰρ πίστις πάντα ἐπαγγέλλεται, 
πάντα τελειοῖ, ἢ δὲ διψυχία, μὴ καταπιστεύουσα ἑαυτῇ, πάντα ἀπο- 
τυγχάνει τῶν ἔργων αὐτῆς ὧν πράσσει. Βλέπεις οὖν, φησίν, ὅτι ἡ 
πίστις ἄνωϑέν ἐστι παρὰ τοῦ κυρίου, καὶ ἔχει δύναμιν. μεγάλην" ἡ δὲ 
διψυχία ἐπίγειον πνεῦμά ἐστι παρὰ τοῦ διαβόλου, “δύναμιν “μὴ ἔχουσα. 
Σὺ οὖν δούλευε τῇ ἐχούσῃ δύναμιν τῇ πίστει καὶ ἀπὸ τῆς διψυχίας 
ἀπόσχου τῆς μὴ ἐχούσης δύναμιν, καὶ ζήσῃ τῷ ϑεῷῶ" καὶ πάντες ζή- 
σονται τῷ ϑεῷ οἱ ταῦτα φρονήσαντες. 

ἘΝ ΤΟ ΚΈΕΡΟΊΙ 

Ι. Ἶάρον ἀπὸ σεαυτοῦ, φησί, τὴν λύπην καὶ γὰρ αὐτὴ ἀδελφή 
ἐστι τῆς διψυχίας, καὶ τῆς ὀξυχολίας. Πῶς, φημί, κύριε, ἀδελφή ἐστι 
τούτων ; ἴ4λλο γάρ μον δοκεῖ εἶναι ὀξυχολία, καὶ ἄλλο διψυχία, χαὶ 
ἄλλο λύπη. ᾿Δσύνετος εἶ, ἄνϑρωπε. Οὐ νοεῖς ὅτι ἡ λύπη πάντων τῶν 
πνευμάτων πονηροτέρα ἐστί, καὶ δεινοτάτη τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
παρὰ πάντα τὰ πνεύματα καταφϑείρει τὸν ἄνϑρωπον καὶ ἐκτρίβει τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ πάλιν σώζει; ᾿Εγώ, φημί," κύριε, ἀσύνετός εἶμι 
καὶ οὐ συνιῶ τὰς παραβολὰς ταύτας. Πῶς γὰρ δύναται ἐχτρίβειν καὶ 
πάλιν σώζειν, οὐ νοῶ. ᾿Ἄκουε͵ φησίν" οἵ μηδέποτε ἐρευνήσαντες περὶ 
τῆς ἀληϑείας μηδὲ ἐπιζητήσαντες περὶ τῆς ϑεότητος, πιστεύσαντες δὲ 
μόνον, ἐμπεφυρμένοι δὲ" πραγματείαις καὶ πλούτῳ καὶ φιλίαις ἐϑυι- 
καῖς, καὶ ἄλλαις πολλαῖς πραγματείαις τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅσοι οὖν 
τούτοις πρόσκεινται, οὐ νοοῦσι τὰς παραβολὰς τῆς ϑεότητος᾽ ἐπισχο- 
τοῦνται γὰρ ὑπὸ τούτων τῶν πράξεων καὶ καταφϑείρονται καὶ γίνονται 
κεχερσωμένοι. Καὶ ὡς οἵ ἀμπελῶνες οἵ καλοὶ ὅταν ἀμελείαις τύχωσι, 
χερσοῦνται ἀπὸ τῶν ἀκανϑῶν καὶ βοτανῶν ποικίλων, οὕτως οἱ ἄνϑρωποι 
οἵ πιστεύσαντες καὶ εἰς ταύτας τὰς πράξεις τὰς πολλὰς ἐκπίπτοντες 

τὰς προειρημένας ἀποπλανῶνται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῶν, καταγίνονται" 
καὶ οὐδὲν ὅλως νοοῦσιν. ΟἱἨὨ δὲ φόβον ἔχοντες ϑεοῦ καὶ ἐρευνῶντες 
περὶ ϑεότητος καὶ ἀληϑείας καὶ τὴν “καρδίαν ἔχοντες πρὸς κύριον, 

πάντα τὰ λεγόμενα αὐτοῖς ταχύνουσι καὶ νοοῦσιν, ὅτι ἔχουσι τὸν φόβον 
τοῦ κυρίου ἐν ἑαυτοῖς" ὁπου γὰρ ὁ κύριος κατοικεῖ, ἐκεῖ καὶ σύνεσις 
πολλή. Κολλήϑητι οὖν τῷ κυρίῳ, καὶ πάντα συνήσεις καὶ νοήσεις. 

ἢ. ᾿Ἄκουε οὖν, φησίν, ἀνόητε, πῶς ἡ λύπη αὕτη ἐχτρίβει τὸ" 
πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ πάλιν σώξει. Ὅταν ὁ δίψυχος ἐπιβάληται. πρᾶξίν 
τινα, καὶ ταύτης ἀποτύχῃ διὰ τὴν δυψυχίαν αὐτοῦ, ἡ λύπη αὕτη εἰσ- 
πορεύεται εἰς τὸν ἄνϑρωπον, καὶ λυπεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ἐκτρίβει 
αὐτό. Εἶτα πάλιν ἢ ὀξυχολία ὅταν κολληϑῇ τῷ ἀνϑρώπῳ περὶ πρό- 
γματός τινος, καὶ πικρανϑῆ, πάλιν ἡ λύπη εἰσπορεύεται εἰς τὴν καρδίαν 
τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ὀξυχολήσαντος, καὶ λυπεῖται ἐπὶ τῇ πράξει, αὐτοῦ 
ἣ ἔπραξε, καὶ μετανοεῖ, ὅτι πονηρὸν εἰργάσατο. Αὐτή οὖν ἡ λύπη 

60) πάντα: 51. ἄροθι. 4) καταγένονται.: ἴα ΔΡΟΡΙ. ΠᾶΡτ556 
Μαπά. Χ. 1) ἀρορι. παρὰ πάντων. νἱάθίι, 564 ἀπο. 15. ΡΟΒ ΘΙ ΊΟΥΙ ΡῚ5. [616 
2) Δρορῖν. φησὶ. ἰοΐππιη 46] οίπι οϑί. 
9) δὲ: 510 ἄρορυ,, {{ππ|ΠΔ ΘΧΒΡΘΟίΘ5 ὕαρ. 11. 1) ἐζτρίβει τὸ δΔΡΟΒΥ. 

εἰσί. ἐχτρίβετο. 
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δοκεῖ σωτηρίαν ἔχειν, ὅτι τὸ πονηρὸν πράξας μετενόησεν. ᾿Αμφότεραι 
οὖν αἵ πράξεις λυποῦσι τὸ πνεῦμα" ἢ μὲν διψυχία, ὕτι οὐκ ἐπέτυχε 
τῆς πράξεως αὐτῆς, ἡ δὲ ὀξυχολία λυπεῖ τὸ πνεῦμα, ὅτι ἔπραξε τὸ 
πονηρόν. ᾿Δμφότερα οὖν λυπηρά, ἐστι τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, ἥ τεῦ 
διψυχία καὶ ῇ ὀξυχολία. ρον οὖν ἀπὸ σεαυτοῦ τὴν ̓ λύπην καὶ μὴ 
ϑλίβε" τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ ἐν σοὶ κατοικοῦν, μήποτε ἐντεύξηταν 
κατὰ σοῦ καὶ ἀποστῇ ἀπὸ σοῦ. Τὸ γὰρ πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ τὸ δοϑὲν 
εἰς τὴν σάρχα ταύτην λύπην οὐχ ὑποφέρει οὐδὲ στενοχωρίαν. Ἔνδυσαι 
οὖν τὴν ἱλαρότητα τὴν. πάντοτε ἔχουσαν χάριν παρὰ τῷ ϑεῷ καὶ εὐ- 
πρόσδεκχτον οὖσαν αὐτῷ, καὶ ἐντρύφα ἐν αὐτῇ. Πᾶς γαρ ἱλαρὸς ἀνὴρ 
ἀγαϑὰ ἐργάξεται καὶ ἀγαϑὰ φρονεῖ, καὶ καταφρονεῖ τῆς λύπης. {Ὁ 
δὲ λυπηρὸς ἀνὴρ πάντα! πονηρεύεται" πρῶτον μὲν πονηρεύεται, ὅτι 
λυπεῖ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ δοϑὲν τῷ ἀνθρώπῳ ἱλαρόν᾽ δεύτερον δὲ 
λυπῶν τὸ πνεῦμα, τὸ ἅγιον ἀνομίαν ἐργάζεται. μὴ ἐπιτυγχάνων μηδὲ 
ἐξομολογούμενος τῷ κυρίῳ. Πάντοτε γὰρ λυπηροῦ" ἀνδρὸς ἡ ἔντευξις 
οὐκ ἔχεν δύναμιν τοῦ ἀναβῆναι ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τοῦ ϑεοῦ. Διὰ 
τί, φημί, οὐκ ἀναβαίνει ἐ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ἡ ἔντευξις τοῦ λυπουμένου ; ; 
Ὅτι ; φησίν, ἡ λύπη ἐγκάϑηται ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ μεμιγμένη οὖν 
ὴ λύπη μετὰ τῆς ἐντευξεως οὐκ ἀφίησι τὴν ἔντευξιν ἀναβῆναι καϑαρὰν 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον. “περ γὰρ ὄξος καὶ οἶνος μεμιγμένα ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ τὴν αὐτὴν ἡδονὴν οὐκ ἔχουσιν, οὕτω καὶ ἡ λύπη μεμιγμένη μετὰ 
τοῦ ἁγίου πνεύματος τὴν αὐτὴν ἔντευξιν οὐκ ἔχει. Καϑάρισον σεαυτὸν 
ἀπὸ τῆς λύπης τῆς πονηρᾶς ταύτης, καὶ ζήσῃ τῷ ϑεῷ" καὶ πάντες 
ζήσονται τῷ ϑεῷ ὅσον ὧν ἀποβάλωσιν ἀφ᾽ ἕξαυτῶν τὴν λύπην καὶ ἐν- 
δύσωνται πᾶσαν ἱλαρότητα. 

ΕΝΤΟΛΜΛΗ 1Ά΄. 

"Ἐδειξέ μον ἐπὶ συμψελλίου καϑημένους ἀνθρώπους, καὶ ἕτερον 
ἄνϑρωπον καϑήμενον ἐπὶ καϑέδρας. Καὶ λέγει μον Βλέπεις τοὺς 
ἐπὶ τοῦ συμψελλίου καϑημένους; : Βλέπω, φημί,, κύριε. Οὗτοι, φησί, 
σιστοί εἰσι, καὶ ὁ καϑήμενος ἐπὶ τὴν. χαϑέδοον ̓ Ψευδοπροφήτης ἐστὶν 

ἀπόλλων' τὴν διάνοιαν τῶν δούλων τοῦ ϑεοῦ" τῶν διψύχων δὲ ἀπόλ- 
λυσιν, οὐ τῶν πιστῶν. Οὗτοι οὖν οἵ δίψυχον ὡς ἐπὶ μάντιν ἔρχονται 
καὶ ἐπερωτῶσιν. αὐτὸν τί ἄρα ἔσται αὐτοῖς ̓ " κἀκεῖνος ὁ ψευδοπροφή- 
της μηδεμίαν ἔχων ἐν ξαυτῷ δύναμιν πνεύματος ϑείου, λαλεῖ" αὐτῶν 
κατὰ τὰ ἐπερωτήματα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας. τῆς πονηρίας 
αὐτῶν, καὶ πληροῖ τὰς ψυχὰς αὐτῶν καϑὼς αὐτοὶ βούλονται. Αὐτὸς 
γὰρ κενὸς ὧν κενῶς" καὶ ἀποκρίνεται κενοῖς" ὃ γάρ ἐὰν ἐπερωτηϑῇ, 
πρὸς τὸ κένωμα τοῦ ἀνθρώπου ἀποκρίνεται. Τινὰ δὲ χαὶ δήματα 
ἀληϑῆ λαλεῖ: ὁ γὰρ διάβολος πληροῖ αὐτὸν τῷ αὐτοῦ πνεύματι, εἶ 
τινα δυνήσεται, ῥᾶξαι τῶν δικαίων. Ὅσοι οὖν ἰσχυροί εἰσιν ἐν τῇ 
πίστει τοῦ κυρίου, ἐνδεδυμένοι τὴν ἀλήϑειαν, τοῖς τοιούτοις πνεύμα- 
σιν οὐ κολλῶνται, ἀλλ᾽ ἀπέχονται ἀπ’ αὐτῶν. “Ὅσοι δὲ δίψυχοί εἰσι 

2) τε: ἃροϑι. δὲ. Ναπά. ΧΙ. 1) ἀπόλλων : 5ἷ. ἀροργ., 
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καὶ πυκνῶς μετανοοῦσι, μαντεύονται ὡς καὶ τὰ ἔϑνη, καὶ ἑαυτοῖς μεί- 
ζονα ἁμαρτίαν ἐπιφέρουσιν εἰδωλολατροῦντες" ὁ γὰρ ἐπερωτῶν ψευδο- 
πρυφήτην περὺ πράξεώς τινος εἰδωλολάτρης ἐστὶ καὶ κενὸς ἀπὸ τῆς 
ἀληϑείας καὶ ἄφρων. Πᾶν γὰρ πνεῦμα ἀπὸ ϑεοῦ δοϑὲν οὐκ ἐπερω- 
τᾶται. ἀλλὰ ἔχον τὴν δύναμιν τῆς ϑεότητος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλεῖ πάντα, 
ὅτι ἄνωϑέν ἐστιν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ ϑείου πνεύματος. Τὸ δὲ 
πνεῦμα τὸ ἐπερωτώμενον καὶ λαλοῦν κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν ἐπίγειόν ἐστι καὶ ἐλαφρόν, δύναμιν μὴ ἔχον᾽" καὶ ὅλως οὐ λαλεῖ, 
ἐὰν μὴ ἐπερωτηϑῆ. “Πῶς οὖν, φημί, κύριε, ἄνϑρωπος γνώσεται, τίς 
αὐτῶν προφήτης καὶ τίς ψευδοπροφήτης ἐστίν ; "ἄκουε, φησί, περὶ 
ἀμφοτέρων τῶν προφητῶν᾽ καὶ ὥς σοι μέλλω λέγειν, οὗταν δοκιμάσεις 
τὸν προφήτην καὶ τὸν ψευδοπροφήτην. ᾿“πὸ τῆς ζωῆς δοκίμαζε τὸν 
ἄνϑρωπον τὸν ἔχοντα τὸ πνεῦμο τὸ ϑεῖον. Πρῶτον μὲν ὁ ἔχων τὸ 
πνεῦμα τὸ ἄνωϑεν πραῦς ἐστι καὶ ἠσύχιος καὶ ταπεινόφρων, καὶ ἀπε- 
χόμενος, ἀπὸ πάσης πονηρίας καὶ ἐπιϑυμίας ματαίας τοῦ αἰῶνος τουύ- 
του, καὶ ἑαυτὸν ἐνδεέστερον ποιεῖ πάντων τῶν ἀνθρώπων, καὶ οὐδενὶ 
δδὸνν ἀποχρίνεται ἐπερωτώμενον, οὐδὲ κατὰ μόνας λαλεῖ, οὐδὲ ὅταν 
ϑέλῃ ἄνϑρωπος λαλεῖν, λαλεῖ τὸ πνεῦμα ἅγιον, ἀλλὰ τότε λαλεῖ, ὅταν 
ϑελήσῃ. αὐτῷ" ὁ ϑεὸς ἀρ ίταμ. Ὅταν οὖν ἔλϑη ὁ ἄνϑρωπος ὁ ἔχων 
τὸ πνεῦμα, τὸ ϑεῖον εἰς συναγωγὴν ἀνδρῶν δικαίων τῶν ἐχόντων πίστιν 
ϑείου πνεύματος, καὶ ἔντευξις γένηται πρὸς τὸν ϑεὸν τῆς συναγωγῆς 
τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων, τότε ὁ ἄγγελος τοῦ προφήτου ὁ κείμενος πρὸς 
αὐτὸν πληροῖ τὸν ἄνθρωπον, καὶ πληρωϑεὶς ὁ ἄνϑρωπος τῷ πνεύματι 

τῷ ἁγίῳ λαλεῖ εἰς τὸ πλῆϑος καϑὼς ὁ κύριος βούλεται. Οὕτως οὖν 

φανερὸν ἔσται τὸ πνεῦμα τῆς ϑεότητος. Ὅση, οὖν περὶ" τοῦ πνεύμα- 

τος τῆς ϑεύτητος τοῦ κυρίου ἡ δύναμις, αὕτη. "ἄκουε οὖν, φησί, 
περὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπιγείου καὶ κενοῦ καὶ δύναμιν μὴ ἔχοντος, 

ἀλλ᾽ ὄντος μωροῦ." Πρῶτον μὲν ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος ὁ δοχῶν πνεῦμα 

ἔχειν ὑψοῖ ἑαυτὸν καὶ ϑέλε 1) πρωτυκαϑεδρίαν ἔχειν, καὶ εὐθὺς ἰταμός 

ἐστι καὶ ἀναιδὴς καὶ πολύλαλος καὶ ἐν τρυφαῖς πολλαῖς ἀναστρεφύ- 

μενος καὶ ἐν ἑτέραις πολλαῖς ἀπάταις, καὶ μισϑοὺς λαμβάνων τῆς προ- 

φητείας αὐτοῦ" ἐὰν δὲ μὴ λάβῃ, οὐ προφητεύει. Ζύναται οὖν πνεῦμα 

ϑεῖον μισϑοὺς λαμβάνειν καὶ προφητεύειν ; ; Οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο ποιεῖν 

ϑεοῦ προφήτην, ἀλλὰ τῶν τοιούτων προφητῶν ἐπίγειόν ἐστι τὸ πνεῦμα. 

Εἶτα ὅλως εἰς συναγωγὴν ἀνδρῶν δικαίων οὐκ ἐγγίξει, ἀλλ᾽ ἀποφεύγει 

αὐτούς. Κολλᾶται" δὲ τοῖς δυψύχοις χαὶ κενοῖς, χαὶ κατὰ γωνίαν 

αὐτοῖς προφητεύει, καὶ ἀπατᾷ αὐτοὺς λαλῶν κατὰ τὰς ἐπυϑυμίας αὐτῶν 

πάντα κενῶς" κενοῖς γὰρ καὶ ἀποκρίνεται. Τὸ γὰρ κενὸν σκεῦος μετὰ 

τῶν κενῶν συντυϑέμενον οὐ ϑραύεται, ἀλλὰ συμφωνοῦσιν ἀλλήλοις. 

Ὅταν δὲ ἔλϑῃ εἰς συναγωγὴν πλήρη ἀνδρῶν δικαίων ἐχόντων πνεῦμα 

ϑειότατον, καὶ ἔντευξις ἀντ᾽" αὐτῶν γένηται, κενοῦται ὁ ,ἄνϑρωπος 

ἐκεῖνος, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ μωρὸν"" ἀπὸ τοῦ φόβου φεύγει ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

καὶ κουφοῦται" ὁ ἄνϑρωπος ἐκεῖνος καὶ ὅλως συνθραύεται, μὴ δυνά- 

μενος λαλῆσαι. ᾿Εὰν γὰρ εἰς ἀποϑήκην στιβάσῃς οἶνον ἢ ἔλαιον, καὶ 
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ἐν αὐτοῖς ϑῆῇς κεράμιον κενόν, καὶ πάλιν ἀποστιβάσαι ϑελήσῃς τὴν 

ἀποθήκην, τὸ κεράμιον ἐκεῖνο, δ ἔϑηκας χενόν, κενὸν καὶ εὑρήσεις. 
Οὕτω καὶ οἵ προφῆται οἱ κενοὶ ὅταν ἔλϑωσιν εἰς πνεύματα δικαίων, 
ὁποῖοι ἦλϑον, τοιοῦτοι καὶ εὑρίσκονται. Ἔχεις ἀμφοτέρων τῶν προ- 
φητῶν τὴν ζωήν. 4οκίμαξε οὖν ἀπὸ τῶν ἔργων καὶ τῆς ζωῆς τὸν ἄν- 
ϑρῶπον τὸν λέγοντα ἑαυτὸν πνευματοφόρον. εἶναι. Σὺ δὲ πίστευε τῷ 
πνεύματι τῷ ἐρχομένῳ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ ἔχοντι δύναμιν" τῷ δὲ πνεύ- 
ματι τῷ ἐπιγείῳ καὶ κενῷ μηδὲν πίστευε, ὅτι ἐν αὐτῷ δύναμις οὐκ 
ἔστιν ἀπὸ τοῦ διαβόλου γὰρ ἔρχεται. ἔῤκουσον τὴν παραβολὴν ἣν 
μέλλω σοι λέγειν. “Ἴ6βε λίϑον, καὶ βάλε εἰς τὸν οὐρανόν, ἴδε εἰ δύ- 
νασαι ἅψασϑαι αὐτοῦ" ἢ ἈΠῸ: λάβε σίφωνα ὕδατος καὶ σιφώνισον 
εἰς τὸν οὐρανόν, ἴδε εἰ δύνασαι τρυπῆσαι τὸν οὐρανόν. Πῶς, φημί, 
κύριε, ταῦτα γενέσϑαι τ" ἀδύνατα γὰρ ἀμφότερα ταῦτα εἴρηκας. Ὡς 
ταῦτα οὗν, φησίν, ἀδυνατά ἐστιν, οὕτω καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἐπίγεια 
ἀδύνατά ἐστι καὶ ἀδρανῆ. «“άβε οὖν τὴν δύναμιν τὴν ἄνωϑεν ἐρχο- 
μένην. Ἡ χάλαζα ἐλάχιστόν ἐστι κοκκάριον, καὶ ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπὶ κε- 
φαλὴν ἀνθρώπου, πῶς" πόνον παρέχει" ἢ πάλιν λάβε τὴν σταγόνα, ἣ 
ἀπὸ τοῦ κεράμου πίπτει χαμαὶ καὶ τρυπῷ"" τὸν λίϑον. Βλέπεις οὖν ὅτι 
τὰ ἄνωϑεν. ἐλάχιστα πίπτοντα ἐπὶ τὴν γῆν μεγάλην δύναμιν ἔχουσιν᾽ 
οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ϑεῖον, ἄνωϑεν “ἐρχόμενον δυνατόν ἐστι. Τούτῳ 
οὖν τῷ πνεύματι πίστευε, ἀπὸ δὲ τοῦ ἑτέρου ἀπέχου. 

ἘΝ ΤΟ ΜΗ 48», 

Ι. “ΖἽξἔγει μοι ᾿Αρον ἀπὸ σεαυτοῦ πᾶσαν ἐπιϑυμίαν πονηράν, 
ἔνδυσαι δὲ τὴν ἐπιϑυμίαν τὴν ἀγαϑὴν καὶ σεμνήν᾽ ἐνδεδυμένος γὰρ 
τὴν ἐπιϑυμίαν ταύτην μισήσεις τὴν πονηρὰν ἐπιϑυμίαν, καὶ χαλιναγω- 
γήσεις αὐτὸν καϑὼς βούλῃ. ᾿Ἵγρία γάρ ἐστιν ἡ ἐπιϑυμία ἡ πονηρὰ 
καὶ δυσκόλως ἡμεροῦται" φοβερὰ γάρ ἐστι, καὶ λίαν τῇ ἀγριότητι αὐτῆς 
δαπανᾷ τοὺς ἀνθρώπους" μάλιστα δὲ ἐὰν ἐμπέσῃ εἰς αὐτὴν δοῦλος 
ϑεοῦ καὶ μὴ ἡ συνετός, δαπανᾶται ὑπ᾽ αὐτῆς δεινῶς. Δαπανᾷ δὲ 
τοὺς τοιούτους, τοὺς μὴ ἔχοντας ἔνδυμα τῆς ἐπιϑυμίας τῆς ἀγαϑῆς, 
ἀλλὰ ἐμπεφυρμένους τῷ αἰῶνι τούτῳ. Τούτους οὖν παραδίδωσιν εἰς 
ϑάνατον. Ποῖα, φημί, κύριε, ἐστὶν ἔργα τῆς ἐπιϑυμίας τῆς πονηρᾶς 
τὰ παραδιδόντα, τοὺς ἀνθρώπους εἰς ϑάνατον; ̓ νώρισόν͵ μοι; καὶ ἀφέ- 
ξομαι ἀπ᾽ αὐτῶν. Ἄκουσον, ἐν ποίοις ἔργοις ϑανατοῖ ἡ ἐπιϑυμία ἡ 
πονηρὰ τοὺς δούλους τοῦ εν, ᾽ 

Π. Πάντων προέχουσα ἐπιϑυμία γυναικὸς ἀλλοτρίας, ἢ ἀνδρός, 
καὶ πολυτελείας πλούτου καὶ ἐδεσμάτων σολλῶν ματαίων καὶ μεϑυσμά- 
τῶν καὶ ἑτέρων τρυφῶν πολλῶν καὶ μωρῶν" πᾶσα γὰρ τρυφὴ μωρά 
ἐστι καὶ κενὴ τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ. Ἄἄύται οὖν αἱ ἐπιϑυμίαι πο- 

νηραί εἰσι, ϑανατοῦσαι τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ. Αὕτη γὰρ ἡ ἐπιϑυ- 
μία ἡ πονηρὰ τοῦ διαβόλου ϑυγατέρα' ἐστίν. ᾿Ἵπέχεσϑαι δεῖ ἀπὸ τῶν 
ἐπιϑυμιῶν τῶν πονηρῶν, ἵνα ἀποσχόμενοι ζήσητε τῷ ϑεῶ. Ὅσοι δὲ 
ἂν κατακυριευϑῶσιν ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ μὴ ἀντισταϑῶσιν αὐταῖς, ἀποϑα- 

12) 5ῖ. ἃροϑῦ. οπιῖββο δύναται, αἱ 14) ἀροβι. τρύπα. 
ν᾽ ἀ δία. ) 

18) πῶς ΔΡΟΒΙ., Π0η πόσον. Μαηὰ. ΧΠῚ. 1) ϑυγατέρα: 516 ΔΡΟΒΤ. 
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νοῦνται εἰς τέλος᾽ ϑανατώδεις γάρ εἰσιν αἵ ἐπιϑυμίαι αὗται. Σὺ οὖν 
ἔνδυσαι τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς δικαιοσύνης, καὶ καϑοπλισάμενος τὸν φό- 
βον κυρίου ἀντίστηϑι ᾿ἣ αὐταῖς. Ὅ γὰρ φόβος τοῦ ϑεοῦ κατοικεῖ ἐν 
τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῇ ἀγαϑῇ. Ἡ ἐπιϑυμία ἡ πονηρά, . ἐὰν ἴδῃ σε καϑῶ- 
πλισμένον τῷ φόβῳ τοῦ ϑεοῦ καὶ ἀνϑεστηκότα αὐτῇ, φεύξεται ἀπὸ 
σοῦ μακράν, καὶ οὐκ ἔτι σοι ὀφϑήσεται φοβουμένη τὰ. ὕπλα σου. 
Σὺ οὖν στεφανωϑεὶς κατ᾽ αὐτῆς ἐλϑὲ πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς δικαιο- 
σύνης, καὶ παραδοὺς: αὐτῇ τὸ νῖκος ὃ ἔλαβες, δούλευσον αὐτῇ καϑὼς 
αὐτὴ βούλεται. ᾿Εὰν δουλεύσῃς τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῇ ἀγαϑῇ καὶ ὑποταγῆς 
αὐτῇ, δυνήσῃ τῆς ἐπιϑυμίας τῆς πονηρᾶς κατακυριεῦσαι καὶ ὑποτάξαι 
αὐτὴν καϑὼς βούλῃ. 

Π. Ἤϑελον, φημί, κύριε, γνῶναι ποίοις τρόποις μὲ δεῖ δουλεῦ- 
σαι τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῇ ἀγαϑῇ. ΄ἄχουε, φησίν. ᾿Εργάσῃ δικαιοσύνην: καὶ 
᾿ἀρετήν, ἀλήϑειαν καὶ φύβον κυρίου, πίστιν καὶ πραότητα, καὶ ὕσα 
τούτοις ὕμοιά ἐστιν ἀγαϑά" ταῦτα ἐργαξόμενος εὐάρεστος ἔσῃ δοῦλος 
τοῦ ϑεοῦ καὶ ξήσῃ αὐτῷ" καὶ πᾶς ὃς ἂν δουλεύσῃ τῇ ἐπιϑυμίᾳ τῇ 
ἀγαθῇ, ξήσεται τῷ ϑεῷ. Συνετέλεσεν οὖν τὰς ἐντολὰς τὰς δώδεκα, 
καὶ λέγειν μοι Ἔχεις τὰς ἐντολὰς ταύτας" πορεύου ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς 
ἀκούοντας παρακάλει ἵνα ἢ μετάνοια αὐτῶν καϑαρὰ γένηται τὰς λοι- 
πὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν. Τὴν διακονίαν ταύτην ἥν σοι δίδωμι 
τέλει ἐπιμελῶς, καὶ πολὺ ἐργάσῃ" εὑρήσεις γὰρ χάριν ἐν τοῖς μέλλουσι 
μετανοεῖν, καὶ πεισϑήσονταί σου τοῖς ϑήμασιν" ἐγὼ γὰρ μετὰ σοῦ 
ἔσομαι καὶ ἀναγκάσω αὐτοὺς πεισϑῆναί σοι. 

-“Τέγω αὐτῷ Κύριε, αἵ ἐντολαὶ αὗται μεγάλαι καὶ καλαὶ καὶ ἔνδο- 
ξοί εἰσι καὶ δυνάμεναι" εὐφρᾶναι καρδίαν ἀνϑρώπου τι τοῦ δυναμένου ποιῆ- 
σαν ταύτας. Οὐκ οἶδα δὲ εἰ ἘΝ ο αἷ ἐντολαὶ αὗται ὑπὸ ἀνϑρώπου 
φυλαχϑῆναι͵ διότι σκληραί εἰσι λίαν. ᾿Δποκριϑεὶς λέγει, μοι ᾿Εὰν σὺ 
σεαυτῷ προσϑῇς ὅτι δύνανται φυλαχϑῆναι, εὐκόπὼῶς αὐτὰς φυλάξεις. 
καὶ οὐκ ἔσονται σχληραί" ἐὰν δὲ ἐπὶ τὴν καρδίαν σου ἤδη ἀνέβη" μὴ 
δύνασϑαι αὐτὰς ὑπὸ ͵ ἀνθρώπου φυλαχϑῆναι, οὐ φυλάξεις αὐτάς. Νὺν 
δέ σοι λέγω, ἐὰν ταύτας μὴ φυλάξῃς, ἀλλὰ παρενϑυμηϑίϊς, οὐχ ἕξεις 
σωτηρίαν, οὔτε τὰ τέκνα σου οὔτε ὁ οἶκός σου, ἐπεὶ ἤδη͵ σεαυτῷ κἕἔ- 
κρικας τοῦ μὴ δύνασϑαι τὰς ἐντολὰς ταύτας ὑπὸ ἀνθρώπου φυλαλ- 
ϑῆναι. 

ΙΝ, Καὶ ταῦτά μοι λίαν «ὀργίλως ἐλάλησεν, ὥστε μὲ συγχυϑῆναι 
καὶ λίαν αὐτὸν φοβηϑῆναι" ἡ μορφὴ γὰρ αὐτοῦ ἠλλοιώϑη, ὥστε μὴ 
δύνασϑαι ἄνϑρωπον ὑπενεγκεῖν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ. -.. σὺ συνέχλεισας 
φῶς καὶ ἐχώρισας" τὸ σκύτος ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἐθεμελίωσας τὴν γῆν καὶ 
ἔκτισας καρπους παντοδαπούς, ἥλιον, σελήνην, ἀστέρων “ἐναρμόνιον 
κίνησιν, ζῶα πτερωτά, τετρώποδα, ἑρπετά, ἔνυδρα, ἄγρια τε καὶ τὰ 
τούτοις παραπλησιάξοντα, καὶ τούτων ἁπάντων ἔκτισε, δεσπότην τὸν 

ἀρ. ΠΠ. 1) ἀρορῖ. φησὶ. ἀρ. 1ἡ. 1) 1. 1. αἰϊψαϊᾷ ἀδεβί. 
2) ἅἃρορν. δύναμαι. 2) ἂρΟΒΓ. ἐχώρησας. 

9) ἀγέβη: 5ἷο ΔΡΟΩΓ. 8) οοΥίρε ἔχτισας. 
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ἄνϑρωπον. ᾿Ιδὼν δέ με τεταραγμένον ὅλον καὶ »δυγκεχυμένον ἤρξατό 
μου. ἐπιεικέστερον λαλεῖν. Καὶ λέγει. ̓ ἥφρων," ἀσύνετε καὶ δίψυχος, οὐ 
νοεῖς τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ, πῶς “μεγάλη ἐστὶ καὶ ἰσχυρὰ καὶ ϑαυμαστή, 
ὅτι ἔκτισε τὸν κόσμον ἕνεκα τοῦ ἀνθρώπου καὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν αὐτοῦ 
ὑπέταξε τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὴν ἐξουσίαν πᾶσαν ἔδωκεν αὐτῷ τοῦ κατα- 
κυριεύειν τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν πάντων; Εἰ οὖν, φησίν, ὁ ἄνϑρωπος 
κύριός ἐστι τῶν χτισμάτων τοῦ ϑεοῦ καὶ πάντων κπαταχὺ υριξύει, οὐ 
δύναται καὶ τούτων τῶν ἐντολῶν καταχυριεῦσαι: “Δύναται, φησί, 
πάντων καὶ πασῶν τῶν ἐντολῶν τούτων κατακυριεῦσαι ὁ ἄνϑρωπος 
ἔχων τὸν κύριον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Οἱ δὲ ἐπὶ τοῖς χείλεσιν ἔχοντες 
τὸν κύριον, τὴν δὲ καρδίαν αὐτῶν πεπωρωμένην »υ ἀρ μακρὰν ὄντες 
ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἐκείνοις αἵ ἐντολαὶ αὗται σκληραί εἰσι καὶ δύσβατοι. 
Θέσϑε οὖν ὑμεῖς, οἵ κενοὶ καὶ ἐλαφροὶ ὄντες ἐν τῇ πίστει, τὸν κύριον 
ὑμῶν εἰς τὴν καρδίαν, καὶ ,νώσεσϑε ὅτι οὐδέν ἐστιν εὐκοπώτερον, τῶν 
ἐντολῶν τούτων οὔτε γλυκύτερον οὔτε ἡμερώτερον. ᾿Επιστράφητε ὑμεῖς 
οὗ [ἐν] ταῖς ἐντολαῖς πορεύομενοι τοῦ διαβόλου, ταῖς δυσκόλοις" καὶ 
πικραῖς καὶ ἀγρικοῖς" ἀσελγίαις, καὶ μὴ φοβηϑῆτε τὸν διάβολον, ὅτι 
ἐν αὐτῷ δύναμις οὐκ ἔστιν χαϑ’ ὑμῶν" ἐγὼ γὰρ ἵ ἔσομαι μεϑ᾽ ὑμῶν 
ὗ ἄγγελος τῆς μετανοίας [ὁ π]ατακυριεύων αὐτοῦ. Ὃ διάβολος μόνον 
φόβον ἔχει; ὁ δὲ φόβος, αὐτοῦ τόνον οὐκ ἔχει" μὴ" φοβηϑῆτε οὖν 
αὐτὸν καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν. 

ἤϊ “έγω αὐτῷ Κύριε [ὥκ]ουσόν μου ὀλίγων ῥημάτων. “Ἵξγε, 
φησίν, ὃ βούλει." γε μὲν ἄνϑρωπος, φημί, κύριε, πρόϑυμός ἐστι τὰς 
ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ φυλάσσειν, καὶ οὐδείς ἐστιν ὁ μὴ αἰτούμενος παρὰ 
τοῦ κυρίου ἵν]α μὴ δυναμωϑῇ ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ ὑποταγῇ 

αὐταῖς " ἀλλ᾽ ὁ διάβολος σχληρός ἐστι καὶ καταδυναστεύει αὐτῶν. Οὐ 
δύναται, φησί, καταδυναστεύειν τῶν δούλων τοῦ ϑεοῦ τῶν ἐξ ὅλης 
ἠαρδίκίο.. ἐλπιζόντων ἐπ’ αὐτόν. Δύναται ὁ διάβολος ἀντιπαλαῖσαι" 
καταπαλαῖσαι δὲ οὐ δύναται. ᾿Εὰν οὖν ἀντισταϑῆτε αὐτῷ, νικηϑεὶς 

φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν κατῃσχυμμένος. Ὅσοι δέ, φησίν. ἀν τ χενο εἶσι, 
φοβοῦνται τὸν διάβολον. ὡς δύναμιν ἔχοντα. “τῶν. ὁ ἄνϑρωπος κερά- 
μια ἱκανώτατα γεμίσῃ οἴνου καλοῦ, καὶ ἐν τοῖς κεραμίοις ἐκείνοις ὀλίγα 
ἀπόκενα ἧ, ἔρχεται ἐπὶ τὰ κεράμια καὶ οὐ κατανοεῖ τὰ πλήρη" οἶδε 
γὰρ ὅτι πλήρη" εἰσί" κατανοεῖ δὲ δὰ ἀπόκενα, φοβούμενος μήποτε ὦξι- 
σαν᾿ ταχὺ γὰρ τὰ ἁπόκενα κεράμια ὀξίζουσι καὶ ἀπόλλυται ἡ ἡδονὴ 
τοῦ οἴνου. Οὕτω καὶ ὁ διάβολος ἔρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς δούλους 
τοῦ ϑεοῦ ἐκπειράξων αὐτούς. Ὅσοι οὖν πλήρεις εἰσὶν ἐν τῇ πίστει, 
ἀνϑεστήκασιν αὐτῷ ἰσχυρῶς, κἀκεῖνος ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτῶν μὴ ἔχων 
τόπον ποῦ εἰσέλϑοι.' Ἔρχεται οὖν τότε πρὸς τοὺς ἀποκένους, καὶ 
ἔχων τόπον εἰσπορεύεται εἰς αὐτούς, καὶ ὃ δὲ βούλεται ἐν αὐτοῖς ἐργά- 
ζεται, καὶ γίνονται αὐτῷ ὑπόδουλοι. 

4) ἃροϑ. ἄφρων, ο ϑιροι ὦ μοβίίο, ἰδᾶμι βούλῃ (ὁ 64. μι.) 5864 - βούλει 
[16 η} 1 [ἃ δέψυχος, 8 ΒΡΟΙ ὡς ποίαΐο. 50 ΓΟ οοηβοηΐδηθιη 6ϑί. [{6πὶ ἢ Γὰ 511. 

5) [ἐν] ἀθοϑὶ ἴῃ ἀροϑι. 8, 3. ϑὲ 580 Πθιν ΡΓὸ ϑέλει. 
0) ἃρορν. δυσκχολίαις. 2) μὴ οἰἴαπι ἢ. 1. ἀο] δ πηι. 
1) ΔΡΟΡΙ. ἀγριχέαις. 3} οοοχ πλήρεις ῬΟῚ ΘΟΙΠΙΡ ΘΠ ΠῚ 
Ἴ Ποο Ιοοὸ ᾿ποῖρὶΐ οοά. 105. [ὁ]. 1. βουρίπμη Παθοῖ. 
ὃ .᾿ ἀο]θηάπιπι νἱ ἀθίυν. , ἐνδυγαμι.3} 4) εἰσέλθοι. ἰἰὰ οὐχ, «πιδιη τι 
ὕδρ. Υ, 1) ἴῃ ἐθαἴοε 65: βοῦ, ἀαο ποη. νἱ ον] ροίοβι εὐσέλϑη σοΥΓθοἴμπ πὶ 6556. 
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γΙ. ᾿Εγὼ δὲ ὑμῖν λέγω, ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας" μὴ φοβηϑῆτε 
τὸν διάβολον" ἀπεστάλην γάρ, φησί, μεϑ᾽ ὑμῶν εἶναι τῶν μετανοούν- 
τῶν ἐξ ὄλης καρδίας αὐτῶν καὶ ,ἰσχυροποιῆσαι αὐτοὺς ἐν τῇ πίστει. 
Πιστεύσατε οὖν τῷ ϑεῷ ὑμεῖς οἵ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν ἀπεγνωκότες. 
τὴν ζωὴν ὑμῶν καὶ προστιϑέντες ἁμαρτίας" καὶ καταβαρύνοντες τὴν 
ζωὴν ὑμῶν, ὅτι ἐὰν ἐπιστραφῆτε πρὸς τὸν κύριον ἐξ ὅλης ἢ τῆς “καρδίας 
ὑμῶν καὶ ἐργάσησϑε τὴν δικαιοσύνην τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
ὑμῶν καὶ δουλεύσητε αὐτῷ κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, ποιήσει ἴασιν τοῖς 
προτέροις. ὑμῶν ἁμαρτήμασι, καὶ ἕξετε δύναμιν τοῦ κατακυριεῦσαι τῶν 
ἔργων τοῦ διαβόλου " τὴν δὲ ἀπειλὴν τοῦ διαβόλου ὅλως μὴ φοβηϑῆτε" 
ἄτονος γάρ ἐστιν ὥσπερ νεκροῦ νεῦρα. ᾿Ακούσατε οὖν μου, καὶ φοβή- 
ϑητε τὸν πάντα δυνάμενον, σῶσαι καὶ ἀπολέσαι, καὶ τηρεῖτε τὰς ἐντο- 
λὰς ταύτας, καὶ ξήσεσϑε τῷ ϑεῷ. ““ἔγω αὐτῷ Κύριε, νῦν ἔνεδυνα- 
μώϑην ἐν πᾶσι τοῖς δικαιώμασι τοῦ κυρίου, ὅτι σὺ ΠΝ ἐμοῦ εἶ" καὶ 
οἶδα ὅτι συγκόψεις τὴν δύναμιν τοῦ διαβόλου πᾶσαν, καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ 
κατακυριεύσομεν καὶ κατισχύσομεν πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ... Καὶ 
ἐλπίζω, κύριε, δύνασϑαι μὲν" τὰς ἐντολὰς ταύτας, ἃς ἐντέταλσαι., τοῦ 
κυρίου ἐνδυναμοῦντος φυλάξαι. Φυλάξεις, φησίν, ἐὰν ἡ καρδία σου 
καϑαρὰ γένηται πρὸς κύριον᾽ καὶ πάντες δὲ φυλάξουσιν ὃ ὅσοι ἂν καϑα- 
ρίσωσιν ἑαυτῶν τὰς καρδίας ἀπὸ τῶν ματαίων ἐπιϑυμιῶν τοῦ αἰῶνος 
τούτου, καὶ ζήσονται τῷ ϑεῷ. 

ΠΑΡΩΑΒΟΜΑ͂Ι ΑΣ ΓΑΑΜΑΘΙΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ͂. 

“Ἵέγει βου Οἴδατε, φησίν, ὅτι ἐπὶ ξένης κατοικεῖτε ὑμεῖς οἱ δοῦλοι 
τοῦ ϑεοῦ" ἡ γὰρ πόλις ὑμῶν μακράν ἐστιν ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης" 
εἰ οὐν οἴδατε, φησί, τὴν πόλιν ὑμῶν ἐν ἡ μέλλετε κατοικεῖν, τί ὧδε 
ὑμεῖς ἑτοιμάξετε ἀγροὺς καὶ παρατάξεις πολυτελεῖς καὶ οἰκοδομὰς καὶ 
οἰκήματα μάταια; Ταῦτα οὖν ὁ ἑτοιμάζων" εἰς ταύτην τὴν πόλιν οὐ 
δύναται ἐπανακάμψαι εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. [ἄφρον χαὶ δίψυχε καὶ 
ταλαίπωρε ,ἄνϑρωπε, οὐ νοεῖς ὅτι ταῦτα πάντα ἀλλότριά ἐστι, καὶ ὑπ᾽ 
ἐξουσίαν ἑτέρου εἰσίν ; ᾿Ερεῖ γὰρ ὁ κύριος τῆς πόλεως ταύτης Οὐ 
ϑέλω δε κατοικεῖν εἰς τὴν πόλιν μου, ἀλλ᾽ ἔξελϑε ἐκ τῆς πόλεως ταύ- 
της, ὅτι τοῖς νόμοις, μου οὐ χφᾶσαι. Σὺ οὖν ἔζων ἀγροὺς καὶ οἰκή- 
δεῖς καὶ ἑτέρας πράξεις πολλάς, ἐκβαλλόμενος" ᾿ ὑπ᾽ αὐτοῦ τί ποιήσεις 

σου τὸν “ἀγρὸν καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ "λοιπὰ ὅσα ἡτοίμασας. σεαυτῷ ; 
““Ἵέγει γάρ σοι δικαίως ὃ «κύριος τῆς χώρας ταύτης Ἢ τοῖς νόμοις μου 

χρῶ, ἢ ἐκχώρει, ἐχ τῆς χώρας μου. Σὺ οὖν τί μέλλεις ποιεῖν, «ἔχων 
νόμον ἐν τῇ σῇ πόλει, ἕνεκεν τῶν ἀγρῶν σου καὶ τῆς λοιπῆς ὑπάρ- 
ἕεως; Τὸν νόμον' σου πάντως ἀπαρνήσῃ, καὶ πορεύσῃ τῷ νόμῳ τῆς 

(ᾶρΡ. ΥἹ. 1) ἁμαρτέας: [1ἴὰ ὁΟΆΕΧ, 2) ἰἴίἰὰ ἰπ ὁο4. 6581, ποῆ υἱ 64. ΡΓ. 
ΘΠ τῷ "ᾳ Ρ1.) ἁμαρτίαις. ποίαί ἧτοιμμάζων. ΘΉΜΠΠπη0 πη040 ἃ ἴῃ 

2) μὲν: ΘΟΥΓΊσ ἢ Δ ΠῚ 6586. μξ, ἴᾶη δδάθιη ρᾶρὶ πᾶ Β8ΘΡ᾽5. ᾿ἸΘβΊῈΓ. 
Θά 0} ἐς ΒιΒΡ  Οαίτι5. οϑί. 9) οοά. ἐχβαλόμενος. 

; 4) οοά. (ει εἀ. μι.) τῶ γνόμω, 568 
5. ᾿ς. 1) οδὰ. οἕ. ἴδ πὶ ΡΤ ἰ πιὰ πηᾶπιι ΘΟΓΓΘΟίμΠι ἐδ τὸν γόμον, 



004 ΠΕΆΜΑΒ ΡΑΒΤΟΆ. 

πόλεως ταύτης: Βλέπε μὴ ἀσύμφορόν ἐστιν ἀπαρνῆσαι τὸν νόμον 
σου" ἐὰν γὰρ ἐπανακάμψαι͵ ϑελήσῃς εἰς τὴν πόλιν σου, οὐ μὴ παρα- 
δεχϑήσῃ, ὅτι ἀπηρνήσω τὸν νόμον τῆς πόλεώς σου, καὶ ἐκκλεισϑήσῃ 
ἀπ᾽ αὐτῆς. Βλέπε οὖν σύ" ὡς ἐπὶ ξένης κατοικῶν μηδὲν πλέον ἕτοί- 
μαξε σεαυτῷ εἰ μὴ τὴν αὐτάρκειαν τὴν ἀρκετήν σοι, καὶ ἕτοιμος γίνου, 
ἵνα, ὅταν ἔλϑῃ ὁ δεσπότης τῆς πόλεως ταύτης ἐκβαλεῖν σε ἀντιταξά- 
μενον. τῷ νόμῳ αὐτοῦ, ἐξέλϑης ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῦ, καὶ ἀπέλϑης ἐν 
τῇ πόλει σου αὶ τῷ σῷ νόμῳ χρήσῃ ἀνυβρίστως καὶ ἀγαλλιωμένως." 
Βλέπετε οὖν ὑμεῖς οἵ δουλεύοντες τῷ κυρίῳ καὶ ἔχοντες αὐτὸν εἰς 
τὴν καρδίαν" ἐργάζεσϑε τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ μνημονεύοντες τῶν ἐντολῶν 
αὐτοῦ καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν ὧν ἐπηγγείλατο, καὶ πιστεύσατε αὐτῷ ὅτι 
ποιήσει αὐτάς, ἐὰν αἵ ἐντολαὶ αὐτοῦ φυλαχϑῶσιν᾽ ἀντὶ ἀγρῶν οὖν 
ἀγοράξετε ψυχὰς; ̓ϑλιβομένας, καϑά τις δυνατός ἔστι, καὶ χήρας καὶ 
ὀρφανοὺς ἐπισκέπτεσϑε καὶ μὴ παραβλέπετε αὐτούς, καὶ τὸν πλοῦτον 
ὑμῶν καὶ τὰς παρατάξεις πάσας εἰς τοιούτους ἀγροὺς καὶ οἰκίας. δα- 
σανᾶτε, ἃς ἐλάβετε παρὰ τοῦ ϑεοῦ" εἰς τοῦτο γὰρ ἐπλούτισεν ὑμᾶς ὁ 
δεσπότης, Ἷ ἵνα ταύτας τὰς διακονίας τελέσητε αὐτῷ᾽ πολὺ βέλτιόν ἐστι 
τοιούτους ἀγροὺς ἀγοράζειν καὶ κτήματα καὶ οἴκους, οὺς εὑρήσεις ἐν 
τῇ σόλει ,δου, ὅταν ἐπιδημήσῃς εἰς αὐτήν. Αὕτη ἡ πολυτέλεια καλὴ 
καὶ ἱλαρά, λύπην μὴ ἔχουσα μηδὲ φύβον, ἔχουσα δὲ χαράν. Τὴν οὖν 
πολυτέλειαν τῶν ἐθνικῶν μὴ πράσσετε" ἀσύμφορον ,7γάρ ἐστιν ὑμῖν 
τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ" τὴν δὲ ἰδίαν πολυτέλειαν πράσσετε, ἐν ἧ δύ- 
νασϑὲε χαρῆναι" καὶ μὴ παραχαράσσετε. μηδὲ τοῦ ἀλλοτρίου ἅψησϑε 
μηδὲ ἐπιϑυμεῖτε αὐτοῦ" πονηρὸν γάρ ἐστιν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμεῖν. Τὸ 
δὲ σὸν ἔργον ἐργάζου, καὶ σωϑήσῃ. 

Α͂ΡΧΗ 44ΠΗΣ ΠΑΡΑΒΟΜΖΗΣ. 

Περιπατοῦντός μου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ κατανοοῦντος πτελέαν καὶ 
ἄμπελον, καὶ «διακρίνοντος περὶ αὐτῶν καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν, φανε- 
ροῦταί μον ὁ ποιμὴν καὶ λέγει Τί σὺ ἐν ἑαυτῷ ζητεῖς περὶ τῆς 
πτελέας καὶ τῆς ἀμπέλου: Συζητῶ, φημί, ὅτι εὐπρεπέσταταί εἶσιν 
ἀλλήλαις. Ταῦτα τὰ δύο δένδρα, φησίν͵ εἰς τύπον κεῖνται τοῖς δούλοις 
τοῦ ϑεοῦ. Ἤθελον, φημί, γνῶναι τὸν τύπον τῶν δένδρων τούτων ὧν 
λέγεις. Βλέπεις, φησί, τὴν πτελέαν καὶ "τὴν ἄμπελον ; Βλέπω, φημί, 
κύριε. ἐξὶ ἄμπελος, φησίν, αὕτη καρπὸν φέρει, ἡ δὲ πτελέα ξύλον 
ἄκαρπόν ἐστιν᾽ ἀλλ᾽ ἡ ἄμπελος αὕτη ἐὰν μὴ ἀναβῇ ἐπὶ τὴν πτελέαν, 
οὐ δύναται καρποφορῆσαι πολὺ ἐ ἐροιμμένη χαμοί, καὶ ὃν φέρει καρπόν, 
σεσηπότα φέρει μὴ κρεμαμένη ἐπὶ τῆς πτελέας" ὅταν οὖν ἐπιρριφῇ ἡ 
ἄμπελος ἐπὶ τὴν πτελέαν, καὶ παρ᾽ ἑαυτῆς φέρει καρπὸν καὶ παρὰ τῆς 
πτελέας. Βλέπεις οὖν ὅτι καὶ ἡ πτελέα πολὺν «καρπὸν δίδωσιν, οὐκ 
ἐλάσσονα τῆς ἀμπέλου, μᾶλλον δὲ καὶ πλείονα, ὅτι, φησίν, ἡ ἄμπελος 

Ὁ) 516 Ιοβ θη μη, ΠῸἢ τἱ δα. ΡΓ. πὰρ οὶ Τὴ ὅταν δὶβ βουὶρίαη οϑί δχθιηΐθ 
οὖν" σὺ ὡς. γι οἱ ἱποιηίΐθ. 

6) ἀγαλλιωμένως: ἰἴΐϊα ἱπ οοἀ. ΡΘῚ 8) ΠΟῚ 5815 Δρραγοδί αἰαῖ ϑνυνῶν δὴ 
ΘΟΠΙΡ ΘΠ ἀϊπτη 5ΟΡΙΡίμ πὶ οϑί, πο πὶ ο. ΡΥ. ἐϑνιχῶν βουίρίαπι 511: 864. τἀιηθη ΡΓὸ- 
Βαρεί ἀγαλλιώμενος. βαθ} 5 ἐϑνικῶν εβί. 
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κρεμαμένη ἐπὶ τὴν πτελέαν τὸν καρπὸν πολὺν καὶ καλὸν δίδωσιν, ἐρριμ.- 
μένη δὲ χαμαὶ δαπρὸν καὶ ὀλίγον φέρει. Αὕτη οὖν ἡ παβαβολὴ εἰς 
τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ κεῖται, εἰς πτωχὸν καὶ πλούσιον. Πῶς, φημί, 
κύριε, γνώρισόν μοι. ἄκουε, φησίν᾽ ὁ μὲν πλούσιος ἔχει χρήματα 
πολλά᾿ τὰ δὲ πρὸς τὸν κύριον πτωχεύει περισπώμενος περὶ τὸν πλοῦτον 
αὐτοῦ, καὶ λίαν μικρὰν ἔχει τὴν ἐξομολόγησιν καὶ τὴν ἔντευξιν πρὸς 
τὸν κύριον, καὶ ἣν ἔχει, «μικρὰν καὶ βληχρὰν' καὶ ἀνθρώπου" μὴ 
ἔχουσαν δύναμιν. “Ὅταν οὖν ἀναπλῇ" 9 πλούσιος ἐπὶ τὸν πένητα καὶ 
χορηγήσῃ αὐτῷ τὰ δέοντα; πιστεύων ὅτι δ ἐργάσεται εἰς τὸν πένητα 
δυνήσεται τὸν μισϑὸν εὑρεῖν παρὰ τῷ ϑεῶ, ὅτι ὁ πένης πλούσιός ἐστιν 
ἐν τῇ ἐντεύξει καὶ τῇ ἐξομολογήσει, καὶ δύναμιν μεγάλην ἐ ἔχει ἡ ἔντευξις 
αὐτοῦ παρὰ τῷ ϑεῷ᾽" ἐπιχορηγεῖ οὖν ὁ πλούσιος τῷ πένητι πάντα 
ἀδιστάκτως᾽ ὁ πένης δὲ ἐπιχορηγούμενος ὑπὸ τοῦ πλουσίου ἐντυγχάνει 
αὐτῷ τῷ ϑεῷ εὐχαριστῶν" περὶ τοῦ διδόντος αὐτῷ" κἀκεῖνος ἔτι ἐπι- 
σπουδάζει. περὶ τοῦ πένητος, ἵνα ἀδιάλειπτος γένηται ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ᾽ 
οἶδε γὰρ ὅτι ἡ ἔντευξις τοῦ πένητος προσδεκτή ἐστι καὶ πλουσία πρὸς 
τὸν ϑεόν. ᾿ἡμφότεροι οὖν τὸ ἔργον τελοῦσιν᾽ ὁ μὲν πένης ἐργάξεται 
τὴν ἔντευξιν ἐν ἧ πλουτεῖ, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ κυρίου" ταύτην ἀπο- 
δίδωσι τῷ κυρίῳ τῷ ἐπιχορηγοῦντι αὐτῷ" καὶ ὁ πλούσιος ὡσαύτως τὸν" 
πλοῦτον ὃν ἔλαβεν᾽ ἀπὸ τοῦ κυρίου ἀδιστάκτως παρέχει τῷ πένητι, καὶ 
τοῦτο ἔργον μέγα ἐστὶ καὶ δεκτὸν παρὰ τῷ ϑεῶ, ὅτι συνῆκεν" ἐπὶ τῷ 
πλούτῳ αὐτοῦ, καὶ εἰργάσατο εἰς τὸν πένητα ἐκ τῶν δωρημάτων τοῦ 
κυρίου, καὶ ἐτέλεσε τὴν διακονίαν τοῦ κυρίου ὀρϑῶς. Παρὰ τοῖς 
ἀνθρώποις οὖν ἡ πτελξα δοκεῖ καρπὸν μὴ φέρειν, καὶ οὐκ οἴδασιν 
οὐδὲ νοοῦσιν ὅτι, ἐὰν “ἀβροχία γένηται, ἡ πτελέα ὕδωρ ἔχουσα τρέφει 
τὴν ἄμπελον, καὶ ἡ ἄμπελος ἀδιάλειπτον ἔχουσα ὕδωρ διπλοῦν τὸν 
καρπὸν δίδωσι, » καὶ ὑπὲρ ἑαυτῆς καὶ ὑπὲρ τῆς πτελέας. Οὕτω καὶ οἱ 
πένητες ἐντυγχάνοντες πρὺς τὸν κύριον ὑπὲρ τῶν πλουσίων ΄πληροφο- 
ϑοῦσι τὸν πλοῦτον αὐτῶν, καὶ πάλιν οἵ πλούσιοι χορηγοῦντες τοῖς 
πένησι τὰ δέοντα πληφοφοροῦσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν. Γΐνονται οὖν 
ἀμφότεροι κοινωνοὶ τοῦ ἔργου τοῦ δικαίου. Ταῦτα οὖν ὁ ποιῶν οὐκ 
ἐγκαταλειφϑήσεται ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ἔσται ἐπιγεγρ αμμένος εἰς τὰς 
βίβλους τῶν ζώντων. Μακάριον οἵ ἔχοντες καὶ συνιέντες ὅτι παρὰ 
τοῦ κυρίου πλουτίζονται. 

ὩΡΡῚ ΕΖ ΕΈΡΣ ΜΗ ΡΑΕΘΉ ἘΡΣΙ 

᾿Ἐδειξέ μοι δένδρα : πολλὰ μὴ ἔχοντα φύλλα, ἀλλ᾽ ὡσεὶ ξηρὰ ἐδόκει 
μοι εἰναι" ὅμοια γὰρ ἣν πάντα. 

511. Π. 1) οο4. βλιχρὰν. 
2) 5ἷ9 οοά. Εογίαββθ ἐχ ἄγω (αϑῦοσ, 

αὐόοῦ, ἀγὼ οἷς. σοΡ ΘΠ Ἰὰ τιϑ1{4{1551Π|ἃ 
γ00]5 αἀγϑροωπος οἷο. 51.101} ΘΟΥΤΙ 111. 

8) ᾿ἴὰ οο6οχ, 

4) τὰ οἴηηϊπο οοάθχ Παθρεῖ, ὧν ῥΡ61} 
ΘΟΙΩΡ ΘΠ ἀἴπ1) ΟΧΡΓΘΒΒ0, 
εὐχαριστεῖ. 

πα. τ. (ζῶν) 

Καὶ λέγει μοι Βχέπεις τὰ δένδρα 

5) οἰπηΐηο τὸν ΡῈ σομρΡοΠαΐππὶ 50} 1- 
Ρίαμη ἴῃ οοά. οϑί, Βά. ρζ. [τ|0». 

0) συνῆκεν: ἴία ἴπ οὁ04. ο5ΐ, ποῃ 
συγήει, φυοά πη χξ» ΡΆΓΕΠῚ ἀρρᾶγθαί, 
5815 6Χ βρδίϊο ἰηίον ἢ (ποία οἰϊδιῃ Οἱτ- 
ΟΠ ΠΘΧα πη, πη δου) οἱ ἐπὶ ἰηι6 1] 6ρ] αν, 

1) οἴηηΐηο 5ἰ0 ἴῃ οθά. 50γρίαπι 65. 
Νίτο πιοάο ἷπ δ. μι. ρᾶρ. 111. συιόγν- 
τὲς 6χ οὐ. δίϊογίασ. 
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ταῦτα; Βλέπω, φημί, κύριε » ὅμοια ὄντα καὶ ξηρά. ᾿Αποκχριϑείς μοι 
λέγει Ταῦτα τὰ δένδρα ἃ βλέπεις οἱ κατοικοῦντες ἑἰσὶν ἐν τῷ αἰῶνι 
τούτω. Διὰ τί οὖν, φημί, κύριε, ὡσεὶ ξηρά εἰσι καὶ ὅμοια; Ὅτι, 
φησίν, οὔτε οἵ δίκαιοι φαίνονται οὔτε οἵ ἱ ἁμαρτωλοὶ ἐ ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, 
ἀλλ᾽ ὅμοιοί εἰσιν ὁ “γὰρ αἰὼν οὗτος τοῖς δικαίοις χειμών ἐστι, καὶ 
οὐ φαίνονται μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν κατοικοῦντες. “βδσπερ γὰρ ἐν τῷ 
χειμῶνι τὰ δένδρα ἀποβεβληκότα τὰ φύλλα ὅμοιά εἰσι, καὶ οὐ φαίνον- 
ται τὰ ξηρὰ, ποῖά εἰσιν ἢ τὰ ζῶντα, οὕτως ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ οὐ 
φαίνονται οὔτε οἱ δίκαιοι οὔτε οἵ ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ πάντες ὅμοιοί εἶσιν. 

ΤΌ ἡ ἘΣ ΠΡ ΒΟ, 

"Ἔδειξέ μοι πάλιν δένδρα πολλά, δ μὲν βλαστῶντα, ἃ δὲ ξηρά, 
καὶ λέγει μοι Βλέπεις, φησί, τὰ ΕΥΆΡΗΝΣ ταῦτα; Βλέπω, φημί, χύριε, 
τὰ μὲν βλαστῶντα, τὰ δὲ ξηρά. Ταῦτα, φησί, τὰ δένδρα. τὰ βλαστῶντα 
οἵ δίκαιοί εἰσιν οἵ μέλλοντες κατοικεῖν εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἐρχόμενον" 
ὁ γὰρ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος ϑρόνος' ἐστὶ τοῖς δικαίοις, τοῖς, δὲ ἁμαρτωλοῖς 
χειμών. Ὅταν οὖν ἐπιλάμψῃ τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου, τότε φανερωϑή- 
σονταν οἱ δουλεύοντες τῷ ϑεῶ, καὶ πάντες φανερωϑήσονται᾽ ὥσπερ 
γὰρ τῷ ϑέρει ἑνὸς ἑκάστου δένδρου. οὗ χαρποὶ φανεροῦνται, καὶ ἐπι- 
γινώσκονται ποταποί εἶσιν, οὕτω καὶ τῶν δικαίων οἵ καρποὶ φανεροὶ 
ἔσονται καὶ γνωσϑήσονται. πάντες οἱ εὐϑαλεῖς ὄντες" ἐν τῷ αἰῶνι 

ἐχείνωΟ Τὰ δὲ ἔϑνη καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἃ εἶδες τὰ δένδρα τὰ ξηρά" 
τοιοῦτοι εὐρεϑησονται, ξηροὶ καὶ ἄκαρποι; ἐν ἐκείνω τῷ αἰῶνι, καὶ 
ὡς ξύλα κατακαυϑήσονται, καὶ φανεροὶ ἔσονται" ὅτι ἡ πρᾶξις αὐτῶν 
πονηρὰ γέγονεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν᾽ οἱ μὲν γὰρ ἁμαρτωλοὶ καυϑήσονται, 
ὅτι ἥμαρτον καὶ οὐ μετενόησαν᾽ τὰ δὲ ἔϑνη καυϑήσο]νται, ὅτι οὐκ 
ἔγνωσαν τὸν χτίσαντα αὐτούς. Σὺ οὖν καρποφόρησον, ἵνα ἐν τῷ ϑέρει 
ἐκείνῳ γνωσθῇ σου ὁ καρπός. ᾿Ἵπέχου δὲ ἀπὸ τῶν πολλῶν πράξεων 
καὶ οὐ] δέποτε] οὐδὲν διαμάρτῃς᾽ οἱ γὰρ τὰ πολλὰ πράσσοντες πολλὰ 
καὶ ἁμαρτάνουσι, περισπώμενοι περὶ τὰς πράξεις αὐτῶν καὶ μηδὲν δου- 
λεύοντες τῷ χυρίῳ ὃ ἐϊ αυτῶν . Πῶς οὖν, φησίν, ὃ τοιοῦτος δύναταί τι 
αἰτήσασϑαι παρὰ τοῦ κυρίου καὶ λαβεῖν, μὴ δουλεύων τῷ κυρίῳ; Οἱ 
δουλεύοντες αὐτῷ, ἐκεῖνοι λήψονται τὰ αἰτήματα αὐτῶν, οἵ δὲ μὴ 
δουλεύοντες, τῷ κυρίῳ, "ἐκεῖνοι οὐδὲν “λήψονται. ᾿Εὰν δὲ μίαν τις 
πρᾶξιν ἐργάσηται, δύναται καὶ τῷ κυρίῳ δουλεῦσαι" οὐ γὰρ διαφϑα- 
θήσεται, ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ κυρίου, ἀλλὰ δουλεύσει αὐτῷ ἔχων 
τὴν διάνοιαν αὐτοῦ καϑαράν. Ταῦτα οὖν ἐὰν ποιήσῃς, δύνασαι καρ- 
ποφορῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἐρχόμενον" καὶ ὃς ὃν ταῦτα ποιήσῃ, καρ- 
ποφορήσει. 

ΤΡ ΧΗ ΖΑ Ξ,ΙΣ,. ἃ ΑΡΑΒΟΜ ΠΣ, 

Ι. Νηστεύων καὶ καϑήμενος εἰς ὄρος τι καὶ εὐχαριστῶν τῷ 
3 

κυρίῳ περὶ τούτων ὧν ἐποίησε μετ᾽ ἐμοῦ, βλέπω τὸν ποιμένα παρακα- 
΄ 

βίη). ἡ. 1) ϑρόνος 51. ἴῃ οοά. [Δ Π| 8) {ποῖ ᾿ποῖπβα πος Ἰοὺ ποὸ ΤΆΤΟ 
ρ. Γ᾽. ποίαί 6556 ϑέρος ΘΟΥΤΙ ΘΠ Π]. ΔΑἸ1ΡῚ ἃ {{π0ὶ5. ΘΟηβαπηρία 5ιηΐ. 

2) οἱ εὐθαλεῖς ὄντες: δος ἴῃ οοά. 
5. Βουρία 5πηῖ. 
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ϑημενόν μοι καὶ λέγοντα Τί ὀρϑρινὸς ὧδε ἐλήλυϑας ; Ὅτι, φημί, κύριε, 
στατίωνα ἔχω. Τί, φησίν, ἐ ἐστὶ “στατίων : Νηστεύω, φημί, κύριε. Νη- 
στεία δέ, φησί, τί ἐστιν αὕτη, ἣν νηστεύετε : ()ς εἰώϑειν, φημί, κύριε, 
οὕτω νηστεύω. Οὐκ οἴδατε, «φησί͵ νηστεύειν τῷ κυρίῳ, οὐδέ ἐστιν' 
ἡ νηστεία αὕτη ἡ ἀνωφελὴς ἣν νηστεύετε αὐτῷ. Διὰ τί, φημί, κύριε, 
τοῦτο λέγεις : “έγω σοι; φησίν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὕτη νηστεία, ἣν δοκεῖτε 
νηστεύειν᾽ ἀλλ᾽ ἐγώ σε διδάξω τί ἐστι νηστεία , δεκτὴ καὶ πλήρης τῷ 
κυρίῳ. ὶ Ἄκουε, φησίν. Ὃ ϑεὸς οὐ βούλεται τοιαύτην νηστείαν ματαίαν" 
οὕτω “γὰρ νηστεύων τῷ ϑεῷ οὐδὲν ἐργάσῃ τῇ δικαιοσύνῃ" νήστευσον 
δὲ τῷ ϑεῷ νηστείαν τοιαύτην᾽ μηδὲν πονηρεύσῃ ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ 
δούλευσον᾽ τῷ κυρίῳ ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ" τήρησον τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
πορευόμενος ἐν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ, καὶ μηδεμία ἐπιϑυμία πονηρὰ 
ἀναβήτω ἐν τῇ καρδίᾳ σου" πίστευσον δὲ τῶ ϑεῷ, καὶ ἐὰν ταῦτα 
ἐργάσῃ καὶ φοβηϑῆῇς αὐτὸν καὶ ἐγκρατεύσῃ ἀπο παντὸς πονηροῦ πρά- 
γματος, ξήσῃ τῷ ϑεῶ" καὶ ταῦτα ἐὰν ἐργάσῃ, μεγάλην νηστείαν ποιεῖς 
καὶ δεχτὴν τῷ ϑεῷ. 

Π.- ἄκουε τὴν “παραβολὴν ἣν μέλλω σοι λέγειν. ἀνήκουσαν τῇ 
νηστείᾳ. Ἐἶχέ τις ἀγρὸν' καὶ δούλους πολλούς, καὶ μέρος τι τοῦ 
ἀγροῦ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐκλεξάμενος δοῦλόν τινὰ πιστὸν καὶ 
εὐάρεστον ἔντιμον, προσεκαλέσατο αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ “άβε τὸν 
ἀμπελῶνα τοῦτον ὃν ἐφύτευσα, καὶ. “χαράκωσον αὐτὸν ἕως ἔρχομαι" καὶ 
ἕτερον δὲ μὴ ποιήσῃς τῷ ἀμπελῶνι, καὶ ταύτην μου τὴν ἐντολὴν 
φύλαξον, καὶ ἐλεύϑερος ξσῇϊ παρ᾽ ἐμοί. ᾿Εξῆλϑε δὲ ὁ δεσπότης τοῦ 
δούλου εἰς τὴν ἀποδημίαν. ᾿Εξελϑόντος δὲ αὐτοῦ ἔλαβεν ὁ δοῦλος 
καὶ ἐχαράκωσε τὸν ἀμπελῶνα, καὶ τελέσας τὴν χαράκωσιν τοῦ ἀμπελῶνος 
εἶδε τὸν ἀμπελῶνα βοτανῶν πλήρη ὄντα. ᾿Εν ξἕαυτῷ οὖν ἐλογίσατο 
λέγων Ταύτην τὴν ἐντολὴν τοῦ κυρίου τετέλεκα σκάψω λοιπὸν τὸν 
ἀμπελῶνα τοῦτον, καὶ ἔσται εὐπρεπέστερος, ἐσκαμμένος, καὶ βδτάνας 
μὴ ἔχων. δώσει καρπὸν πλείονα, μὴ πνιγόμενος ὑπὸ τῶν βοτανῶν. 
“αβὼν ἔσκαψε τὸν ἀμπελῶνα, καὶ πάσας τὰς βοτάνας τὰς οὔσας ἐν 
τῷ ἀμπελῶνι ἐξέτιλλε" καὶ ἐγένετο ὁ ἀμπελὼν ἐκεῖνος, εὐπρεπέστατος 
καὶ εὐθαλής, μὴ ἔχων βοτάνας πνιγούσας, αὐτόν. Μετὰ χ χϑόνον ἦλϑεν 
ὁ δεσπότης, τοῦ δούλου καὶ τοῦ ἀγροῦ καὶ εἰσῆλϑεν εἰς τὸν ἀμπελῶνα, 
καὶ ἰδὼν τὸν , ἀμπελῶνα κε εχαρακωμένον εὐπρεπῶς, ἔτι δὲ καὶ ἐσχαμ- 
μένον καὶ πάσας τὰς βοτάνας ἐκτετιλμένας καὶ εὐϑαλεῖς οὔσας τὰς 
ἀμπέλους, ἐχάρη λίαν ἐπὶ τοῖς ἔργοις, τοῦ δούλου. Προσκαλεσάμενος 
οὖν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαπητόν, ὃν εἶχε κληρονόμον " καὶ τοὺς 
φίλους, οὺς εἶχε συμβούλους, λέγει αὐτοῖς ὅσα ἐνετείλατο τῷ δούλῳ 

αὐτῷ," καὶ ὅσα εὗρε γεγονότα. Κἀκεῖνοι συνεχάρησαν τῷ δούλῳ ἐπὶ 
τῇ μαρτυρίᾳ ᾿ ἐμαρτύρησεν αὐτῷ ὁ δεσπότης. Καὶ λέγει αὐτοῖς ᾿Εγὼ 
τῷ δούλῳ τούτῳ ἐλευϑερίαν ἐπηγγειλάμην, ξάν μου τὴν ἐντολὴν φυλάξῃ, 
ἣν ἐπηγγειλάμην αὐτῷ" ἐφύλαξε δέ “μου τὴν ἐντολὴν καὶ προσέϑηκε 
τῷ ἀμπελῶνι ἔργον καλόν, καὶ ἐμοὶ λίαν ἤρεσεν. ᾿Αντὶ τούτου οὖν 

ἴηι. ἡ. 1) "Ἔχο  ἀἴ55δ νἱἀθίαν γηστείω. 2) ὃν εἶχε κληρονόμογ: ἰνᾶθο }]5 ἴῃ 
ἀρ. Π. 1) ἀγρὸν: 56. οοἄοχ, ποῖ 604. 50γρία 5ιη|. 

(αἱ 651 ἴῃ οά. ρν.) ἀγροὺς. 3) 5. τηαϊο οσϑά, 



θ08 ; ΗΕΒΜΑΕ ΡΑΒΤΟΒ. 

τοῦ ἔργου οὗ εἰργάσατο ϑέλω αὐτὸν συγκληρονόμον τῷ υἱῷ μου ποι- 
ἦσαι, ὅτι τὸ καλὸν φρονήσας οὐ παρενεϑυμήϑη;, ἀλλ᾽ ἐτέλεσεν αὐτό. 
Ταύτῃ τῇ γνώμῃ ὁ υἱὸς τοῦ δεσπότου συνηυδόχησεν" αὐτῷ, ἵνα συγ- 
κληρονόμος γένηται ὁ δοῦλος τῷ υἱῷ. Μετὰ ἡμέρας ὀλίγας δεῖπνον 
ἐποίησεν αὐτοῦ »΄ καὶ ἔπεμψεν αὐτῷ ἐκ τοῦ δείπνου ἐδέσματα πολλά. 
“Παβὼν δὲ ὁ δοῦλος τὰ ἐδέσματα τὰ πεμῳφϑέντα αὐτῷ παρὰ τοῦ δε- 
σπότου, τὰ ἀρχοῦντα αὐτῷ ἢφε; τὰ λοιπὰ δὲ τοῖς συνδούλοις, αὐτοῦ 
διέδωκεν. οἵ δὲ σύνδουλοι αὐτοῦ λαβόντες τὰ ἐδέσματα ἐχάρησαν, 
καὶ ἤρξαντο εὔχεσϑαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα χάριν μείζονα εὕρῃ παρὰ τῷ 
δεσπότῃ, ὅτι οὕτως ἐχρήσατο ΡΥ Ά Ταῦτα πάντα τὰ γεγονότα ὁ 
δεσπότης αὐτοῦ ἤκουσε, καὶ πάλιν λίαν ἐχάρη ἐπὶ τῆ πράξει αὐτοῦ. 
Συγκαλεσάμενος πάλιν τοὺς φίλους ὃ δεσπότης καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ ἣν ἔπραξεν ἐπὶ τοῖς ἐδέσμασιν 
αὐτοῦ οἷς ἔλαβεν. Οἱ δὲ ξ ἔτι μᾶλλον συνευδόκησαν γενέσϑαι" τὸν δοῦλον 
συγκληρονόμον τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 

ΠῚ. “έγω Κύριε, , ἐγὼ ταύτας σὰς" “παραβολὰς οὐ γινώσκω οὐδὲ 
δύναμαι νοῆσαι, ἐὰν μή! μοι ἐπιλύσῃς αὐτάς. Πάντα σοι ἐπιλύσω, φησί, 
καὶ ὅσα ἂν λαλήσω μετὰ σοῦ͵ δείξω σοι. Τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ... ἐάν 
γέ τι ἀγαϑὸν ποιήσῃς ἐκτὸς τῆς ἐντολῆς τοῦ ϑεοῦ, σεαυτῷ περιποιήσῃ 
δόξαν περισσοτέραν, καὶ ἔσῃ ἐνδοξότερος παρὰ τῷ ϑεῷ οὐ ἔμελλες 
εἶναι. ᾿Εὰν οὖν φυλάσσων τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ προσϑῇς καὶ τὰς 

λειτουργίας ταύτας, χαρήσῃ, ἐὰν τηρήσῃς αὐτὰς κατὰ τὴν ἐμὴν ἔντο- 
λήν.. -Ἰέγω αὐτῷ Κύριε, ὃ ἐάν μοι ἐντδίλῃ, φυλάξω αὐτό" οἶδα γὰρ 
ὅτι σὺ μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, ἜἜσομαι, φησί, μετὰ σοῦ, ὅτι τοιαύτην προϑυ- 
μίαν ἔχεις τῆς ἀγαϑοποιήσεως, καὶ μετὰ πάντων͵ δὲ ἔσομαι, φησίν, ὅσοι 
ταύτην τὴν προϑυμίαν ἔχουσιν. Ἢ νηστεία αὕτη, φησί, τηρουμένων 
τῶν ἐντολῶν τοῦ κυρίου λίαν καλή ἐστιν. Οὕτως οὖν φυλάξεις τὴν 
νηστδίαν ταύτην ἣν μέλλεις τηρεῖν. Πρῶτον πάντων φύλαξαι, ἀπὸ 
παντὸς ῥήματος πονηροῦ καὶ πάσης ἐπιϑυμίας πονηρᾶς, καὶ καϑάρισόν 
σου ΚΝ χαρδίαν ἀπὸ πάντων τῶν ματαιωμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου. 
᾿Εὰν ταῦτα φυλάξῃς, ἔσται σοι αὕτη ἢ νηστεία, τελεία. Οὕτω δὲ ποιή- 
σεις " συντελέσας τὰ γεγραμμένα, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἡ νηστεύεις μηδὲν 
γεύσῃ εἰ μὴ ἄρτον καὶ ὕδωρ᾽ καὶ ἐκ τῶν" ἐδεσμάτων σου ὧν ἔμελλες 
τρώγειν συνοψίσας τὴν ποσότητα. τῆς δαπάνης ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἧς 
ἔμελλες ποιεῖν͵ δώσεις αὐτὸ χήρᾳ ἢ ὀρφανῷ 4) ὑστερουμένῳ, καὶ οὕτω 
ταπεινοφρονήσεις, ἵνα ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης δου ὁ εἰληφὼς ἐμπλήσῃ 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν καὶ εὔξηται ὑπὲρ σοῦ πρὸς τὸν κύριον. ᾿Εὰν οὕτω 
τελέσῃς τὴν νηστείαν ὥς σοι ἐνετειλάμην, ἔσται ἡ ϑυσία σου δεκτὴ 
παρὰ τῷ ϑεῷ, καὶ ἔγγραφος ἔσται ἡ νηστεία αὕτη, καὶ ἡ λειτουργία 
οὕτως ἐργαζομένη καλὴ καὶ ἵἷλαρά ἐστι καὶ εὐπρόσδεκτος τῷ κυρίῳ. 
Ταῦτα οὕτω τηρήσεις σὺ μετὰ τῶν τέκνων σου καὶ ὅλου τοῦ οἴκου σου. 
Τηρήδας δὲ αὐτὰ μακάριος ἔσῃ᾽ καὶ ὅσοι ἂν ἀκούσαντες αὐτὰ τηρήσωσι, 
μακάριοι ἔσονται" καὶ ὅσα ἂν ἀκούσονται" παρὰ τοῦ κυρίου, λήψονται. 

4) συνηυδόκησεν: ἰίὰ οοά.; 64. ΡΥ. (δρ. ΠΙ. 1) σὰς: 5ϊῖ. ὁογία οοἀ., ποὴ (αἱ 

συνευδ. οἀ, ρι.) τὰς. Ροβί αὐτοῦ Ρίαγα ἀθϑαηί. 
5) 5ἷο οοάοχ. 2) καὶ ἔχ τῶν: βϑῖο ὁοάοχ. ΕΔ. ῬΓ. 
θ) αὐτοῦ οἷς - -- γενέσϑαι: πᾶθο τὰγ- ἐχ (δὲ) τῶν. 

5115. Ὀ5. Βορία ϑιηί, 8) ἀχούσονται: ἴΐα τηα]6 οοάδχ. 

ἡ 

Ἷ 
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ἐν. ᾿Εδεήϑην αὐτοῦ πολλὰ ἵνα μοι δηλώσῃ τὴν παραβολὴν τοῦ 
ἀγροῦ καὶ τοῦ δεσπότου καὶ τοῦ ἀμπελῶνος καὶ τοῦ δούλου τοῦ χαρα- 
κώσαντος τὸν ἀμπελῶνα καὶ τῶν χαράχων καὶ τῶν βοτανῶν τῶν ἐκτε- 
τιλμένων ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τῶν φίλων τῶν συμβού- 
λων. Συνῆκα γὰρ ὅτι παραβολή τις ἐστὶ ταῦτα πάντα. ὋὉ δὲ ἀπο- 
κρυϑείς μοι εἶπεν «Αὐϑάδης εἶ λίαν εἰς τὸ ἐπερωτᾶν. Οὐκ ὀφείλεις, 
φησίν, ἐπερωτᾶν οὐδὲν ὅλως᾽ ἐὰν γάρ σοι δέῃ δηλωϑῆναι, δηλωϑήσεται. 
“Μέγω αὐτῷ Κύριε, ὅσα ἂν μοι δείξῃς καὶ "μὴ δηλώσῃς, μάτην ἔσομαι 
ἑωρακὼς αὐτὰ καὶ μὴ νοῶν τί ἐστιν. ὡσαύτως καὶ ἐάν μοι παραβολὰς 
λαλήσῃς καὶ μὴ ἐπιλύσῃς μοι αὐτάς, εἰς μάτην ἔσομαι ἀκηκοώς τι παρὰ 
σοῦ. Ὃ δὲ πάλιν ἀπεκρίϑη μον. λέγων. Ὃς ἄν, φησί, δοῦλος ἢ τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ ἔχῃ τὸν κύριον ἑαυτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ, αἰτεῖται παρ᾽ αὐτοῦ' 
σύνεσιν καὶ λαμβάνει, καὶ πᾶσαν παραβολὴν ἐπιλύει, καὶ γνωστὰ αὐτῷ 
γίνονται τὰ ῥήματα τοῦ κυρίου τὰ λεγόμενα διὰ παραβολῶν" ὅσοι δὲ 
βληχροί" εἰσι καὶ ἀργοὶ πρὸς τὴν ἔντευξιν, ἐκεῖνοι διστάζουσιν αἰτεῖσϑαι 
παρὰ τοῦ κυρίου" ὁ δὲ κύριος πολυεὐσπλαγχνός ἔστι, καὶ πᾶσι τοῖς 
αἰτουμένοις παρ᾽ αὐτοῦ ἀδιαλείπτως δίδωσι. Σὺ δὲ ἐνδεδυναμωμένος 
ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἀγγέλου καὶ εἰληφὼς παρ᾽ αὐτοῦ τοιαύτην ἔντευξιν καὶ 
μὴ ὧν ἀργός, διὰ τί οὐκ αἰτῇ παρὰ τοῦ κυρίου σύνεσιν καὶ λαμβάνεις 
παρ αὐτοῦ: ““έγω αὐτῷ Κύριε, ἐγὼ ἔχων σὲ μεϑ’ ἕξαυτοῦ ἀνάγκην 
ἔχω σὲ αἰτεῖσϑαι καὶ σὲ ἐπερωτᾶν᾽ σὺ γάρ “μοι δεικνύεις πάντα καὶ 
λαλεῖς μετ᾽ ἐμοῦ" εἰ δὲ ἄτερ σοῦ ἔβλεπον ἢ ἤκουον αὐτά, ἠρώτων ἂν 
τὸν κύριον ἵνα μοι δηλωϑῇ. 

᾿ Εἶπόν σοι, φησί, καὶ ἄρτι, ὅτι πανοῦργος εἶ καὶ αὐϑάδης, 
ἐπερωτῶν τὰς ἐπιλύσεις τῶν παραβολῶν. ᾿Επειδὴ δὲ οὕτω παράμονος 
εἶ, ἐπιλύσω σου τὴν παραβολὴν τοῦ ἀγροῦ καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ἀκο- 
λούϑων πάντων, ἵνα γνωστὰ πᾶσι πουήσῃς αὐτά. ἤκουε νῦν, φησί, 
καὶ σύνιε εὖϑο: Ὅ ἀγρὸς ὁ κόσμος οὗτός ἐστιν᾽ ὁ δὲ κύριος τοῦ 
ἀγροῦ ὁ «"τίσας τὰ πάντα καὶ ἀπαρτίσας αὐτὰ καὶ δυναμώσας᾽ δ δὲ 
δοῦλος ἢ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἐστίν" αἴ δὲ ἄμπελοι δ λαὸς οὗτός ἐστιν ὃν 
αὐτὸς ἐφύτευσεν" οἵ δὲ χάρακες οἵ ἅγιοι ἄγγελοί εἰσι τοῦ κυρίου οἱ 
συγκροτοῦντες τὸν λαὸν αὐτοῦ" αἵ δὲ βοτάναι αἱ ἐκτετιλμέναι ἐκ τοῦ 
ἀμπελῶνος ἀνομίαι εἰσὶ τῶν δούλων τοῦ ϑεοῦ" τὰ δὲ ἐδέσματα ἃ ἐ ἔπεμ- 
ψεν αὐτῷ ἐκ τοῦ δείπνου αἵ ἐντολαί εἰσιν ἃς, ἔδωκε τῷ λαῷ αὐτοῦ 
διὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ" οἵ δὲ φίλοι καὶ σύμβουλοι οἵ ἅγιοι ἄγγελοι οἵ πρῶτοι 
κτισϑέντες᾿" ἡ δὲ ἀποδημία τοῦ δεσπότου ὁ χρόνος ὁ 0 περισσεύων εἰς τὴν 
παρουσίαν αὐτοῦ. “έγω αὐτῷ Κύριε, μεγάλως καὶ ϑαυμαστῶς πάντα ἐστὶ 
καὶ ἐνδόξως πάντα ἔχει. Μὴ οὖν, φημί, ἐγὼ ἠδυνάμην ταῦτα νοῆσαι; 
Οὐδὲ ἕτερος τῶν ἀνϑρώπων, κῶν λίαν συνετὸς ἢ ΤΙΘ, οὐ δύναται νοῆσαι 
αὐτά. Ἔτι, φημί, κύριε, δήλωσόν μου ὃ μέλλω δὲ ἐπερωτᾶν. “ἔγε͵ 
φησίν, εἴ τιῦ βούλει." Διὰ τί, φημί, κύριε, ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ εἰς δούλου 
τρόπον κεῖται ἐν τῇ παραβολῇ; ̓ 

(δρ. 1. 1) αὐτοῦ: ἱπ οοά. πὶ νἱ46- ἀρ. ἡ. 1) αὐτὰ: ἰία ΤᾺ 5115. ΘΟᾺΟΧ, 
ἴὰν αὐτῷ οϑι. 0 οτπὶ 64. ρῃ. αὐτὰς. 

2) εἴτι. Ὡοη 58[|5 Π.ποΐ αἰνππὶ εἴτε 
ἃῃ ὅτε (υΐ 64. ΡΓ.) 50ΠΡίαπ) εἰ1. 5684 

8) αὐτὰ: ἰΐὰ οοάοχ, ποι αἱ δ. ΡΥ. νἱάθίιν μοί εἴτι. 
αὐτὰς. 8) βούλει: αἱ ϑιρτα. Ἐά. μι. βούλῃ. 
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2) οοἀ. τιγϑι5 βλιχροί. 
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Υ͂ΊΙ. “ἄκουε, φησίν, [οὐλ]}" εἰς δούλου τρόπον κεῖται ὁ υἱὸς τοῦ 
ϑεοῦ, ἀλλ᾽ εἰς ἐξουσίαν μεγάλην κεῖται καὶ κυριότητα. “Πῶς, φημί, 
κύριε, οὐ νοῶ. Ὅτι, φησίν, ὁ ϑεὸς τὸν ἀμπελῶνα ἐφύτευσε, τὸῦτ᾽ 
ἔστι͵ τὸν λαὸν ἔκτισε, καὶ παρέδωκε τῷ υἱῷ αὐτοῦ" καὶ ὁ υἱὸς κατέ- 
στησε τοὺς ἀγγέλους ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ συντηρεῖν αὐτούς. Καὶ αὐτὸς τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν" ἐκαϑάρισε πολλὰ κοπιάσας καὶ πολλοὺς κόπους ἤντλη- 
κώς᾽ οὐδεὶς γὰρ δύναται σχαφῆσαι ἄτερ κόπου ἢ μόχϑου. “Αὐτὸς 
οὖν καϑαρίσας τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς τρίβους τῆς 
ξωῆς, δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον ὃν ἔλαβε “παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὅτι 
δὲ ὁ κύριος σύμβουλον ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐνδόξους ἀγγέλους 
παρὰ τῆς κληρονομίας" τοῦ δούλου, ἄκουε. Τὸ πνεῦμα τὰ ἅγιον τὸ 
προῦὸν, τὸ χτίσαν πᾶσαν τὴν κτίσιν͵ κατῴκισεν ὁ ϑεὸς εἰς σάρχα ἣν 
ἠβούλετο. “Δὕτη οὖν ἡ σάρξ, ἐν ἡ κατῴκησε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, 
ἐδούλευσε τῷ πνεύματι καλῶς. ἐν σεμνότητι καὶ ἁγνείᾳ πορευϑεῖσα, μηδὲν 
ὅλως μιάνασα τὸ πνεῦμα. Πολιτευϊσαμένην οὖν αὐτὴν καλῶς καὶ ἁγνῶς 
καὶ συϊγκ]οπιάσασαν τῷ πνεύματι καὶ συνεργήσασαν ἐ ἐν παντὶ πράγματι 
ἰσχυρῶς, καὶ ἀνδρείως ἀναστραφεῖσαν μετὰ τοῦ πνεύματος τοῦ "ἁγίου, 
εἵλατο κοινωνόν" ἤρεσε “γὰρ ἡ πορεία τῆς σαρκὸς ταύτης, ὅτι οὐκ 
ἐμιάνϑη ἐπὶ τῆς γῆς ἔχουσα τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν. Σύμβουλον οὖν 
ἔλαβε τὸν υἱὸν καὶ τοὺς ἀγγέλους τοὺς ἐνδόξους, ἵνα καὶ ἡ σάρξ αὕτη, 
δουλεύσασα τῷ [πνεύματι ἀμέμπτως, σχῇ τόπον τινὰ κατασκηνώσεως, 
καὶ μὴ δόξῃ τὸν μισϑὸν" ἡ εὐρεϑεῖσα ἀμίαντος καὶ ἄσπιλος, ἐν ἢ τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον κατώκησεν. Εχεις καὶ ταύτης τῆς παραβολῆς τὴν 
ἐπίλυσιν. 

ΥΗ. Ἠὐφράνϑην, φημί, κύριε, ταύτην τὴν ἐπίλυσιν ἀκούσας. 
ἄκουε νῦν, φησί" τὴν σάρκα σου ταύτην φύλασσε καϑαρὰν καὶ ἀμί- 
αΥὐτον, ἵνα τὸ πνεῦμα τὸ κατοικοῦν ἐν αὐτῇ “μαρτυρήσῃ αὐτῇ, καὶ 
δικαιωϑῇ σου ἢ σάρξ. Βλέπε μήποτε ἀναβῇ ἐπὶ τὴν καρδίαν σου 
τὴν σάρκα σου “ταύτην φϑαρτὴν εἶναι, καὶ παραχρήσῃ αὐτῇ ἐν μιασμῷ 
τινί. ᾿Εὰν μιάνῃς τὴν σάρκα σου, μιανεῖς καὶ τὸ πνεῦμα το ἅγιον" 
ἐὰν δὲ μιάνῃς τὴν σάρκα, οὐ ξήσῃ. Εὶ δέ τις, φημί, κύριε, γέγονεν 
ἄγνοια προτέρα πρὶν ἀκουσθῶσι τὰ ῥήματα ταῦτα, πῶς σωθῇ ὁ ἄν- 
ϑρῶωπος ὁ μιάνας τὴν σάρκα αὐτοῦ; Περὶ τῶν προτέρων, φησίν, ἀγνοη- 
μάτων τῷ ϑεῷ μόνῳ δυνατὸν ἴωσιν δοῦναι" αὐτοῦ γἄρ ἔστι πᾶσα 
ἐξουσία "' ἐὰν τὸ λοιπὸν μὴ μιάνῃς σου τὴν σάρχα μηδὲ τὸ πνεῦμα" 
ἀμφότερα γὰρ κοινά ἐστι καὶ ἄτερ ἀλλήλων μιανϑῆναν οὐ δύναται. 
᾿ἡμφότερα οὖν καϑαρὰ φύλασαε, καὶ ζήσῃ τῷ ϑεῷ. 

ΤΙ ῬΟΧ ΗΠ, 

" Καϑήμενος ἐν τῷ οἴκω μου, καὶ “δοξάζων τὸν κύριον περὶ 
πάντων ὧν ἑωράκειν, καὶ συξητῶν περὶ τῶν ἐντολῶν, ὅτι καλαὶ καὶ 
δυναταὶ καὶ ἱλαραὶ καὶ ἔνδοξοι καὶ δυνάμεναι σῶσαι ψυχὴν ἀνθρώπου, 

(δΡ. Υ]. 1) οὐκ ἴὰ οοα. ἀο5᾽ ἀθναίαι. 4) χαὶ ΡΠ, ἀρρᾶχοί ἴῃ σοάϊῶθ ἃ1- 
2) ἡμῶν : ἰἴὰ τηᾶ]6 οοάθχ. {πὸ ρΡυοχίηηα. ΑΙ ΟῚ γἴβι. ΘᾺ δά. θὲ. 
9) οοά. χληρομίας. Δαίοα παρὰ οχ 5) ἢ". 1. ἀδϑδαηί πομπῇ} }ὰ. 

οο΄. ἔων πὶ δ ον πε γα] 6 ΠΡο. 
ΤΥ [Ο], ἢ. δοαϊοἰς ἱπο!ρῚ. ὕδρ. ΥΠΠ. 1) πομη }}} ἀθοβί. 
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ἔλεγον ἐν ἐ «ἐμαυτῷ Μακάριος ἔσομαι, ἐὰν ταῖς ἐντολαῖς ταύταις πορευϑῷ, 
καὶ ὃς ἂν ταύταις. “πορευϑῇ, μακάριος ἔσται. “ὃς ταῦτα ἐν ἐμαυτῷ 
ἐλάλουν, βλέπω αὐτὸν ἐξαίφνης παρακαϑήμενόν μοι καὶ λέγοντα ταῦτα 
Τί διψυχεῖς περὶ τῶν ἐντολῶν ὧν σοι ἐνετειλάμην : Καλαί εἰσιν" ὅλως 
μὴ διψυχήσῃς᾽" ἀλλ᾽ ἔνδυσαι τὴν πίστιν τοῦ κυρίου, καὶ ἐν αὐταῖς 
πορεύσῃ" ἐγὼ γάρ σε ἐνδυναμώσω ἐν αὐταῖς. ἀὗται αἵ ἐντολαὶ “σύμ- 
φοροί εἶσι 1 τοῖς μέλλουσι μετανοεῖν" ἐὰν γὰρ μὴ πορευϑῶσιν ἐν αὐταῖς, 
εἰς μάτην ἐστὶν ἡ μετάνοια αὐτῶν. Οἱ οὖν μεξανοοῦντεξ, ἀποβάλλετε' 
τὰς πονηρίας τοῦ αἰῶνος τούτου τὰς ἐκτριβούσας ὑμᾶς᾽ ἐνδυσάμενοι 
δὲ πᾶσαν ἀρετὴν δικαιοσύνης δυνήσεσϑε τηρῆσαι τὰς ἐντολὰς ταύτας 
καὶ μηκέτι προστιϑέναι ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. Πορεύεσϑε οὖν ταῖς ἔντο- 
λαῖς μου ταύταις, καὶ ξήσεσϑε τῷ ϑεῷ. Ταῦτα πάντα παρ᾽ ἐμοῦ 
λελάληται ὑμῖν. Καὶ μετὰ τὸ ταῦτα λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ, λέγει 
μοι “ἥγωμεν εἰς ἀγρόν, καὶ δείξω σοι τοὺς ποιμένας τῶν προβάτων. 
'ἄγωμεν ," φημί , κύριε. Καὶ ἤλϑομεν εἷς τι πεδίον, καὶ δεικνύει μοι 
ποιμένα νεανίσκον ἐνδεδυμένον σύνϑεσιν ἱματίων, τῷ χρώματι κροκώδη. 
Ἔβοσκε δὲ πρόβατα πολλὰ λίαν, καὶ τὰ πρόβατα ταῦτα ὡσεὶ τρυφῶντα 
ἦν καὶ «λίαν σπαταλῶντα, καὶ ἱλαρὰ ἣν σκιρτῶντα ὧδε κἀκεῖσε" καὶ 
αὐτὸς ὁ ποιμὴν ἱλαρὸς ἦν ἐπὶ τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ καὶ αὕτη ἡ ἰδέα 
τοῦ ποιμένος ἱλαρὰ ἣν λίαν, καὶ ἔν τοῖς προβάτοις περιέτρεχε.ὃ 

Π. Καὶ λέγει μοι Βλέπεις τὸν ποιμένα τοῦτον; Βλέπω, φημί, 
κύριε. Οὗτος, φησίν, ἄγγελος τρυφῆς καὶ ἀπάτης ἐστίν" οὗτος ἐκτρίβει 
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων τοῦ ϑεοῦ τῶν κενῶν καὶ καταστρέφει αὐτοὺς 
ἀπὸ τῆς ἀληϑείας, ἀπατῶν αὐτοὺς ταῖς ἐπιϑυμίαις ταῖς πονηραῖς; ἐν 
αἷς ἀπολοῦνται " ἐπιλανθάνονται γὰρ τῶν ἐντολῶν τοῦ ϑεοῦ τοῦ ξῶντος, 

καὶ πορεύονται ἀπάταις καὶ τρυφαῖς ματαίαις, καὶ ἀπόλλυνται ὑπὸ τοῦ 
ἀγγέλου τούτου, τινὰ μὲν εἰς ϑάνατον, τινὰ δὲ εἰς καταφϑοράν. “έγω 
αὐτῷ Κύριε, οὐ γινώσκω ἐγὼ τί ἐστὶν εἰς ϑάνατον, καὶ τί εἰς κατα- 
φϑοράν. ἄκουε, φησίν᾽ ἃ εἶδες πρόβατα ἱλαρὰ καὶ “σκιρτῶντα, οὑτοί 
εἰσιν οἵ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς τέλος καὶ παραδεδωκότες 
ἑαυτοὺς ταῖς τρυφαῖς καὶ ἀπάταις, εἰς δὲ τὸν κύριον οὐδὲν ἐβλασφή- 
μησαν. Οὗτοι οὖν [οὐ]" κατεφϑαρμένοι εἰσὶν ἀπὸ τῆς ἀληϑείας " ἐν 
τούτοις ἐλπίς ἐστι μετανοίας, ἐν ἢ δύνανται ζῆσαι. Ἧ καταφϑορὰ 
οὖν ἐλπίδα ἔχει ἀνανεώσεώς. τινος, ὁ δὲ ϑάνατος ἀπώλειαν ἔχει αἰώ- 
νιον. Πάλιν προέβην μικρόν, καὶ δεικνύει ον ποιμένα μέγαν ὡσεὶ 
ἄγριον τῇ ἰδέᾳ, περικείμενον δέρμα ἄγριον λευκόν, καὶ πήραν τινὰ 
εἶχεν ἐπὶ τῶν “ὦμων, καὶ ῥάβδον σκληρὰν λίαν καὶ θόξους ἔχουσαν, 
καὶ μάστιγα μεγάλην, καὶ τὸ βλέμμα εἶχε περίπικρον ὥστε φοβηϑῆναί 
με αὐτόν" τοιοῦτον εἶχε τὸ βλέμμα. Οὗτος οὖν δ ποιμὴν παρελάμβανε 
τὰ πρόβατα ἀπὸ τοῦ ποιμένος τοῦ νεανίσκου, ἐκεῖνα τὰ σπαταλῶντα 
καὶ τρυφῶντα, μὴ σκιρτῶντα δέ, καὶ ἔβαλεν" αὐτὰ εἴς τινὰ τόπον κρη- 
μνώδη καὶ ἀκανθώδη, ὥστε ἀπὸ τῶν ἀκανϑῶν καὶ τριβόλων μὴ δύνα- 

ϑἴπ|. ΑἹ. 1) ̓ ΐὰ ὁοάθχ, ἃ] 1670 ἃ ΒΡ Γᾶ ὕαρ. Π. 1) ἁπλοῦνται, 516. 
Εἰπθαμπι ῬΟΒΪ10 ἰρϑὰ ὈΥΪπιὰ ΘΙ ΠἾΠῸ ΠΊΔΠΙ, 
ΕΔ. ρῃ. ἀποβάλετε. 
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σϑαι ἐχκπλέξαι τὰ πρόβατα, ἀλλ᾽ ἐμπλέκεσϑαι εἰς τὰς ἀχάνϑας καὶ 
τριβόλους. Ταῦτα οὖν ἐμπεπλεγμένα ἐβόσκοντο ἐν ταῖς ἀκάνϑαις καὶ 
τριβόλοις, καὶ λίαν ἐταλαιπώρουν δερόμενα! ὑπ᾽ αὐτοῦ" καὶ ὧδε κἀκεῖσε 
περιήλαυνεν αὐτά, καὶ ἀνάπαυσιν αὐτοῖς οὐκ ἐδίδου, καὶ ὅλως οὐκ 
εὐσταϑοῦσαν τὰ πρόβατα ἐκεῖνα. 

ΠΙ. Βλέπων. οὖν αὐτὰ οὕτω μαστιγούμενα καὶ ταλαιπωρούμενα' 
ἐλυπούμην ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅτι οὕτως ἐβασανίξοντο καὶ ἀνοχὴν ὅλως οὐκ 
εἶχον. “έγω τῷ ποιμένι τῷ μετ᾽ ἐμοῦ λαλοῦντι «Κύριε, τίς ἐστιν οὗτος 
ὃ ποιμὴν ὁ οὕτως ἄσπλαγχνος ν καὶ πικρὸς" καὶ ὕλως μὴ σπλαγχνιξόμε: 
νος ἐπὶ τὰ πρόβατα ταῦτα; Οὗτος, φησίν, ἐστὶν ὁ ἄγγελος τῆς τιμω- 
θίας" ἐκ δὲ τῶν δικαίων τῶν “ἀγγέλων ἐστί, κείμενος δὲ ἐπὶ τῆς τιμω- 
ρίας. Παραλαμβάνει οὖν τοὺς ἀποπλανωμένους ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ 
πορευϑέντας ταῖς ἐπιϑυμίαις καὶ ἀπάταις τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ τιμω- 
θεῖ αὐτοὺς: καϑὼς ἄξιοί, εἰσι, δειναῖς καὶ ποικίλαις τιμωρίαις. Ἤϑελον, 

φημί, κύριε, γνῶναι τὰς ποικίλας βασάνους ταύτας [καὶ]}" τιμωρίας, 
ποταπαί εἰσιν. Ἄκουε, φησί, τὰς ποικίλας, βασάνους καὶ τιμωρίας. 
Βιωτικαί εἶσιν αἵ βάσανοι" τιμωροῦνται γὰρ οἱ μὲν ζημίαις, οἵ δὲ ὑστε- 
φήσεσιν, οἵ δὲ ἀσϑενείαις ποικίλαις, οἱ δὲ πάσῃ ἀκαταστασίᾳ, οἱ δὲ 
ὑβριζόμενοι ὑ ὑπὸ ἀναξίων καὶ ἑτέραις πολλαῖς πράξεσι πάσχοντες᾽" πολλοὶ 
γὰρ ἀκαταστατοῦντες ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ἐπιβάλλονται πολλά, καὶ 
οὐδὲν αὐτοῖς ὅλως προχωρεῖ. Καὶ λέγουσιν ἑαυτοὺς μὴ εὐοδοῦσϑαι 
ἐν ταῖς πράξεσιν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀναβαίνει αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν ὅ οτι 
ἔπραξαν πονῆρ ὰ ἔργα, ἀλλ᾽ αἰτιῶνται τὸν κύριον. “Ὅταν οὖν ϑλιβῶσι 
πάσῃ ϑλίψει, τότε ἐμοὶ παραδίδονται εἰς ἀγαϑὴν παιδείαν καὶ ἰσχυρο- 
ποιοῦνται ἐν τῇ πίστει τοῦ κυρίου, καὶ τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
αὐτῶν δουλεύουσι. τῷ κυρίῳ ἐν καϑαρᾷ καρδίᾳ αὐτῶν, καὶ εὐοδοῦνται 
ἐν πάσῃ πράξει αὐτῶν, λαμβάνοντες παρὰ τοῦ κυρίου πάντα ὅσα ἂν 
αἰτῶνται" καὶ τότε δοξάζουσι τὸν κύριον, ὅτι ἐμοὶ παρεδόϑησαν καὶ 
οὐκέτι οὐδὲν πάσχουσι τῶν πονηρῶν. 

ΙΝ. ““έγω αὐτῷ Κύριε, ἔτι μοι τοῦτο δήλωσον. ἐν φησίν, ἐπι- 
ζητεῖς ; Εἰ ἄρα, φημί, κύριε, τὸν αὐτὸν χρόνον βασανίζονται οἷ τρυ- 
φῶντες καὶ ἀπατώμενοι, ὅσον τρυφῶσι καὶ ἀπατῶνται; “Ἵἔγει μοι 
Τὸν αὐτὸν χρόνον βασανίξονται"" ἔδει γὰρ τοὺς οὕτω τρυφῶντας καὶ 
ἐπιλανϑανομένους τοῦ ϑεοῦ ἑπταπλασίως βασανίξεσϑαι. “έγει μοι 
᾿ἥφρων εἰ, καὶ οὐ νοεῖς τῆς βασάνου τὴν δύναμιν. Εἰ γὰρ ἐνόουν, 
φημί, κύριε, οὐκ ἂν ἐπηρώτων ἵνα μοι δηλώσῃς. ἄκουε, φησίν, ἀμ- 
φοτέρων τὴν δύναμιν. Τῆς τρυφῆς καὶ ἀπάτης ὁ χρόνος ὥρα ἐστὶ 
μία" τῆς δὲ βασάνου ἡ ὥρα ἢ, ἡμερῶν δύναμιν. ἔχει. ᾿Εὰν οὖν μίαν 
ἡμέραν τρυφήσῃ τις, καὶ ἀπατηϑῆῇ, μίαν δὲ ἡμέραν βασανισϑῇ, ὅλον 
ἐνιαυτὸν ἰσχύει ἢ ἡμέρα τῆς βασάνου. “Ὅσας οὖν. ἡμέρας τρυφήσει 
τις, τοσούτους ἐνιαυτοὺς βασανίζεται. “Βλέπεις οὖν, φησίν, ὅτι τῆς 
τρυφῆς καὶ ἀπάτης ὁ χρόνος ἐλάχιστος ἐστι, τῆς δὲ τιμωρίας καὶ βα- 
σάνου πολύς. 

4) οοά. δαιρόμεγα. 8) χαὶ ἴπ οοά. ἀθοβί. 
(ἀρ. Π|. 1) οοά. ταλέπωρ., 504 αὐ ὺ 
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Ν Ἔτι, φημί, κύριε, οὐ νενόηκα ὅλως περὶ τοῦ χρόνου τῆς 
ἀπάτης καὶ τρυφῆς καὶ βασάνου " τηλαυγέστερόν μον δήλωσον. ᾽4πο- 
κριϑείς μον λέγει Ἢ ἀφροσύνη σου παράμονός ἐστι͵ καὶ οὐ ϑέλεις σου 
τὴν καρδίαν καϑαρίσαι' καὶ δουλεύειν τῷ ϑεῷ. Βλέπε, φησί, μήποτε 
ὁ χρόνος πληρωϑῇ καὶ σὺ “ἄφρων εὑρεϑῇς. "ἄκουε οὖν, φησί͵ καϑὼς. 
βούλει," ἵνα νοήσῃς αὐτά. Ὃ τρυφῶν καὶ ἀπατώμενος μίαν ἡμέραν 
καὶ πράσσων. ἃ βούλεται πολλὴν ἀφροσύνην ἐνδέδυται, καὶ οὐ νοεῖ 
τὴν πρᾶξιν ἣν ποιεῖ εἰς τὴν αὔριον᾽ ἐπιλανϑάνεται γὰρ τί πρὸ μιᾶς 
ἔπ ραξεν" ἡ γὰρ τρυφὴ καὶ ἀπάτη «μνήμας οὐκ ἔχει διὰ τὴν ἀφροσύνην 
ἣν ἐνδέδυται ) ἡ δὲ τιμωρία καὶ ἡ βάσανος ὅταν κολληϑῇ τῷ ἀνθρώπῳ 
μίαν ἡμέραν, μέχρις ἐνιαυτοῦ. τιμωρεῖται καὶ βασανίξεται" «μνήμας γὰρ 
μεγάλας ἔχει ἡ τιμωρία καὶ ἡ βάσανος. “Βασανιξόμενος οὖν καὶ τιμω- 
ρούμενος ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν μνημονεύει ποτὲ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπάτης, καὶ 
γινώσκει ὅτι δι᾿ αὐτὰ πάσχει τὰ πονηρά. Πᾶς οὖν ἄνϑρωπος ὁ τρυ- 
φῶν καὶ ἀπατώμενος οὕτω βασανίζεται, ὅτι ἔχοντες ζωὴν. εἰς ϑάνατον 
ἑαυτοὺς παραδεδώκασι. Ποῖαι, φημί, κύριε, ετρυφαί εἰσι βλαβεραί: 
Πᾶσα, φησί, πρᾶξις τρυφή ἐστι τῷ ̓ ἀνθρώπῳ, ὃ ἐὰν ἡδέως πουῇ" καὶ 
γὰρ ὁ ὀξύχολος τῇ ἑαυτοῦ πράξει τὸ ἱκανὸν ποιῶν τρυφᾷ᾽ καὶ ὁ μοι- 
χὸς καὶ ὁ μέϑυσος καὶ ὁ κατάλαλος καὶ ὁ ψεύστης καὶ ὁ πλεονέ- 
ἀτὴς καὶ ὁ ἀποστερητὴς καὶ ὁ τούτοις τὰ ὅμοια ποιῶν τῇ ἰδίᾳ νόσῳ 
τὸ ἱκανὸν ποιεῖ" τρυφᾷ οὖν ἐπὶ τῇ πράξει αὐτοῦ. ἀὗται πᾶσαι αἱ 
τρυφαὶ βλαβεραί εἰσι τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ. “ιὰ ταὐτὰς οὖν τὰς 
ἀπάτας πάσχουσιν οἱ τιμωρούμενοι καὶ βασανιξόμενοι. Εἰσὶν δὲ" καὶ 
τρυφαὶ σώξουσαι τοὺς ἀνθρώπους" πολλοὶ ἀγαϑὸν ἐργαξόμενοι τρυ- 
φῶσι τῇ ἑαυτῶν ἡδονῇ φερόμενοι. Αὕτη οὖν ἡ τρυφὴ σύμφορός 
ἐστι τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ καὶ ζωὴν περιποιεῖται τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
τοιούτῳ᾽ αἵ δὲ βλαβεραὶ τρυφαὶ αἵ προειρημέναι. βασάνους καὶ τιμωρίας 
αὐτοῖς περιποιοῦνται.. ᾿Εὰν δὲ ἐπιμένωσι καὶ μὴ μετανοήσωσι, ϑάνα- 
τον ἑξαυτοῖς περιποιοῦνται. 

Μετὰ ἡμέρας ὀλίγας εἶδον αὐτὸν εἰς τὸ πεδίον τὸ αὐτὸ ὅπου καὶ 
τοὺς ποιμένας ἑωράκειν, καὶ λέγει μοι Τί ἐπιξητεῖς παρ᾽ ἐμοί; Φημί 
Κύριε, ἵνα τὸν ποιμένα τὸν τιμωρητὴν κελεύσῃς" ἐκ τοῦ οἴκου μου 
ἐξελϑεῖν, ( ὅτι λίαν μὲ θλίβει. Ζ4εῖ σε, φησί, ϑλιβῆναι" οὕτω γάρ, φησί, 
προσέταξεν ὁ ἔνδοξος ἄγγελος τὰ περὶ σοῦ" ϑέλει, γάρ σε πειρασϑῆναι. 
Τί γάρ, φημί, κύριε, ἐποίησα, οὕτω πονηρόν, ἵνα τῷ ἀγγέλῳ, τούτῳ 
παραδοϑῶ; ἄκουε, φησίν" αἵ μὲν ἁμαρτίαν σου πολλαί, ἀλλ᾽ οὐ 
τοσαῦται ὥστε τῷ ἀγγέλῳ τούτῳ παραδοϑῆναι" ἀλλ᾽ ὁ οἶκός σου μεγά- 
λας ἀνομίας καὶ ἁμαρτίας εἰργάσατο, καὶ παρεπικράνϑη δ ἔνδοξος 
ἄγγελος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐκέλευσέ σε χρόνον τινὰ 
ϑλιβῆναι, ἵνα κἀκεῖνοι “μετανοήσωσι καὶ καϑαρίσωσιν" ἑαυτοὺς ἵ ἀπὸ 
πάσης ἐπιϑυμίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν οὖν μετανοήσωσι καὶ κα- 
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ϑαρισϑῶσι, τότε ἀπδοτήσεξαι ὁ [ἄ]γγέλος τῆς τιμωρίας. Πέγω αὐτῷ 

Κύριε, εἰ ἐκεῖνοι τοϊαῦτα εἰργάσαντο ἵνα ,παραπικρανϑῇ ὅ ἔνδοξος ὦ ἄγγε- 

λός, τί ἐγὼ ἐποίησα: “ἄλλως, φὴσίν, οὐ [δ]ύνανται ἐκεῖνον ϑλιβῆναι, 

ἐὰν μὴ σὺ ἡ κεφαλὴ τοῦ οἴκου ϑλιβῇς᾽ σοῦ γὰρ ϑλιβομένου ἐξ ἀνά- 

γκῆς κἀκεῖνοι ϑλιβήσόνται εὐσταϑοῦντος δ[ὲ σοῦ] οὐδεμίαν δύνανταν 

ϑλίψιν ἔχειν. ᾿Αλλ’ ἰδού, φημί, κύριε, μετανενοήκασιν ἐξ ὅλης καῤδίας 

αὐτῶν. Οἶδα, φησί, κἀγὼ ὅτι μετανενοήπασιν ἐξ ὅλης καρδίας αὐτῶν᾽ 

τῶν οὖν μετανοούντων δοκεῖς τὰς ἁμαρτίας ἀφίεσϑαι ; Οὐ παντελῶς" 
ἀλλὰ δεῖ τὸν μετανοοῦντα βασανίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν καὶ ταπεινο- 
φρονῆσαι ἐν πάσῃ πράξει, αὐτοῦ ἰσχυρῶς καὶ ϑλιβῆναι ἐν πάσαις ϑλί- 
ψεσι ποικίλαις" καὶ ἐὰν ὑπενέγκῃ τὰς ϑλίψεις τὰς ἐπερχομένας αὐτῷ, 

πάντως σπλαγχνισϑήσεται ὃ τὰ πάντα κτίσας καὶ ἐνδυναμώσας, καὶ 
ἰσχύν τίνα δώσει αὐτοῖς᾽ καὶ τοῦτο πᾶντως τοῦ μετανοοῦντος καϑαρῶς 
ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος. Σοὶ δὲ συμφέρον ἐστὶ καὶ τῷ οἷκῷ 
δοὺ νῦν ϑλιβῆναι. Τί δὲ δον πολλὰ λέγω; ϑλιβῆναί σε δεῖ ἢ ᾿καϑὼς 
προσέταξεν ὁ ἄγγελος κυρίου ἐκεῖνος, ὁ παραδιδούς σε ἐμοί" καὶ τοῦτο 
εὐχαρίστει τῷ κυρίῳ ὅτι ἀξιόν σὲ ἡγήσατο τοῦ προδηλῶσαί σον τὴν 
ϑλίψιν ," ἵνα προγνοὺς αὐτὴν ὑπενέγεῃς ἰσχυρῶς. “Πέγω αὐτῷ Κύριε, 
σὺ μὲτ᾽ ἐμοῦ γίνου, καὶ δυνήσομαι πᾶσαν ϑλίψιν ὑπενεγκεῖν. ᾿Εγώ, 
φησίν, ἔσομαι μετὰ δοῦ. ᾿Εφρωτήσω δὲ καὶ τὸν ἄγγελον τὸν τιμωρητὴν 
ἵνα δὲ ἐλαφροτέρως ϑλίψῃ" ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον ϑλιβήσῃ, καὶ πᾶλιν 
ἀποκατασταϑήσῃ εἰς τὸν οἶκόν σου" μόνον παράμεινον ταπεινοφρονῶν 
καὶ “λειτουργῶν τῷ κυρίῳ ἐν πάσῃ καϑαρᾷ καρδίᾳ, καὶ τὰ τέκνα σου καὶ ὁ 
οἶχός οδυ, καὶ πορεύου ἐν ταῖς ἐντολαῖς μου αἷς σοι ἐντέλλομαι. Καὶ 

δυνήσεταί σου ἢ μεξάνοια ἰσχυρὰ καὶ καϑαρὰ εἶναι" καὶ ἐὰν ταῦτας 
φυλάξῃς μετὰ τοῦ οἴκου δου, ἀποστήσεται πᾶσα ϑλίψις ἀπὸ σοῦ" καὶ 
ἀπὸ πάντων δέ, φησίν, ἀποστήσεται ϑλίψις, ὅσοι ἐν ταῖς ἐντολαῖς μου 
ταύταις πορευϑῶσιν. 

Ι. "Ἐδειξέ' μοι ἰτέαν μεγάλην, σκεπάζουσαν πεδία καὶ ὄρη. καὶ 
ὑπὸ τὴν σβέπὴην τῆς ἱἰτέὰς πάντες ἐληλύϑασιν οὗ κεκλημένοι τῷ ὀνό- 

ἐατι, κυρίου. Εϊστήκει δὲ ἄγγελος τοῦ κυρίου ἔνδοξος λίαν ὑψηλὸς 
παρὰ τὴν ἰτέαν, δρέπανον ἔχων μέγα, καὶ ἔκοπτε κλάδους ἀπὸ τῆς 
ἰτέας, καὶ ἐπεδίδου. τῷ λαῷ τῷ ὄχεπαξομένῳ ὑπὸ τῆς ἰτέας" μικρὰ δὲ 
δαβδία ἐπεδίδου αὐτοῖς, ᾿ὡδεὶ πηχυαῖα. Μετὰ δὲ τὸ πάντας λαβεῖν 
τὰ δὰαβδία ἔϑηκε τὸ δρέπανον ὁ ὄγγξελος͵ καὶ τὸ δένδρον ἐχεῖνο ὑγιὲς 
ἦν οἷον καὶ ἑωράκειν αὐτο. ᾿Εϑαύμαζον δὲ ἐγὼ ἐν ἐμαυτῷ λέγων 
Πῶς τοσούτων κλάδων κεκομμένων τὸ δένδρον ὑγιές ἐστι; “ἔγει, μοι 
ὁ ποιμήν Μὴ ϑαύμαζε εἰ τὸ δένδρον ὑγιὲς ἔμεινε τοσούτων πλάδῶν 
κοπέντων;" ἀφ᾽ ὴς δέ, φησί, πάντα ἴδῃς, καὶ δηλωϑήσεταί σοι τὸ τί 
ἐστιν ὁ ἄγγελος, ὁ ἐπιδεδωκὺς τῷ λαῷ τὰς ῥάβδους. Πάλιν “ἀπήτει 
ἀπ᾿ αὐτῶν" καὶ καϑὼς ἔλαβον, οὕτω καὶ ἐκαλοῦντο πρὸς αὐτόν, καὶ 

9) ϑλιβήσονται : ἴίὰ ὁοάοχ. Εά. ργ. 0) σου: ἰχ ΘΓΡΟΙΘΠῚ οα. Ρ᾽. μου. 
ϑλίβονται. 1) ἱοὺ: ἢ. 1. οοἄ. Ἰπα]6 σου. 

4) δεῖ: 1ἰὰἃ ῬΓΟΙΒὰΒ σΟοχ, Ὠύη πἰ δα. ὙΠ. 1) Τηϊϊὰη. Παϊιβ ϑ}}}}- 
64. μι. δοχεῖ. {πα 1π|58. πὰ }1ἃ Τὸ ἱπαϊοαϊαν πἰδὶ {ΠῚ οῖὰ Ἔ 

5) δορθηζπ ὁχ ἸΡ50 Οὐ. ΒΕ ΠΊρΒΙΠηπ5. ΡΠ 6 ὙΌΟΪΒ5. Ἰηδοῦ 6 ἃΌ ΤΡ Γὰ. 
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εἷς ἕκαστος αὐτῶν ἀπεδίδου τὰς ῥάβδους" ἐλάμβανε δὲ ὁ ἄγγελος τοῦ 
κυρίου καὶ κατενόει αὐτάς. Παρά τινῶν ἐλάμβανε τὰς ῥάβδους ξηρὰς 
καὶ βεβρωμένας ὡς ὑπὸ σητός. ᾿Εκέλευσεν ὁ ἄγγελος τοὺς τὰς τοιαύτας 
ῥάβδους ἐπιδεδωκότας χωρὶς ἵστασϑαι. “Ἕτεροι δὲ ἐπεδίδοσαν" ξηράς, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν βεβρωμέναι ὑπὸ σητός᾽ καὶ τούτους ἐκέλευσε χωρὶς 
ἵστασϑαι. “Ἕτεροι δὲ ἐπεδίδουν ἡμιξήρους᾽ καὶ οὗτοι χωρὶς ἵσταντο. 
Ἕτεροι δὲ ἐπεδίδουν τὰς ῥάβδους αὐτῶν ἡμιξήρους καὶ σχισμὰς ἐχού- 
σας" καὶ οὗτοι χωρὶς ἵσταντο. ὃ Ἕτεροι δὲ ἐπεδίδουν τὰς θα- 
βδους ἥμισυ ξηρὸν καὶ τὸ ἥμισυ χλωρόν᾽ καὶ οὗτοι “χωρὶς ἵσταντο. 
Ἕτεροι δὲ προσέφερον τὰς ῥάβδους αὐτῶν τὰ δύο μέρη τῆς ῥάβδου 
χλωρᾶ, τὸ δὲ τρίτον ξηρόν" καὶ οὗτοι χωρὶς ἵσταντο. Ἕτεροι δὲ ἐπε- 
δίδουν τὰ δύο μέρη ξηρά, τὸ δὲ τρίτον χλωρόν. καὶ οὔτοι χωρὶς 
ἵσταντο. Ἕτεροι δὲ ἐπεδίδουν τὰς ῥάβδους αὐτῶν παρὰ μικρὸν ὅλας 
χλωρᾶς, ἐλάχιστον δὲ τῶν ῥάβδων αὐτῶν ξηρὸν ἦν, αὐτὸ τὸ ἄκρον 
σχισμὰς δὲ εἶχον ἐν αὐταῖς" καὶ οὗτοι χωρὶς ἵσταντο. “Ἑτέρων δὲ ἦν 
ἐλάχιστον χλωρόν, τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ῥάβδων ξηρά᾽ καὶ οὗτοι χωρὶς 
ἵσταντο. Ἕτεροι δὲ ἤρχοντο τὰς ῥάβδους χλωρὰς φέροντες ὡς ἔλαβον 
παρὰ τοῦ ἀγγέλου" τὸ δὲ πλεῖον͵ »Μέρος, τοῦ ὄχλου τοιαύτας ῥάβδους 
ἐπεδίδουν. Ὃ δὲ ἄγγελος ἐπὶ τούτοις ἐχάρη λίαν" καὶ οὗτοι χωρὶς 
ἵσταντο. ἢ “Ἕτεροι δὲ ἐπεδίδουν τὰς ῥάβδους αὐτῶν χλωρὰς καὶ παρα- 
φυάδας ἐχούσας" αἵ δὲ παραφυάδες αὐτῶν͵ ὡσεὶ καρπόν τινὰ εἶχον, 
καὶ λίαν ἱλαροὶ ἦσαν οἵ ἄνϑρωποι, ἐκεῖνοι, ὧν αἵ ῥάβδοι τοιαῦται εὐ- 
ρέϑησαν" καὶ ὁ , ἄγγελος ἐπὶ τούτοις ἠγαλλιᾶτο, καὶ ὁ ποιμὴν λίαν 
ἱλαρὸς ἦν ἐπὶ τούτοις. 

Π. ᾿Εκέλευσε δὲ ὁ ἄγγελος, κυρίου στεφάνους ἐνεχϑῆναι᾽ καὶ 
ἠνέχϑησαν. στέφανοι ὡσεὶ ἐκ φοινίκων γεγονότες, καὶ ἐστεφάνωσε τοὺς 
ἄνδρας τοὺς ἐπιδεδωπότως τὰς ῥάβδους τὰς ἐχούσας τὰς παραφυάδας 
καὶ καρπόν τινα, καὶ ἀπέλυσεν αὐτοὺς εἰς τὸν πύργον" καὶ τοὺς ἄλ- 
λους δὲ ἀπέστειλεν εἰς τὸν πύργον, τοὺς τὰς ῥάβδους τὰς χλωρὰς 
ἐπιδεδωκότας καὶ παρυφυάδας ἐχούσας, παρπὸν δὲ μὴ ἐχούσας, τὰς 
παραφυάδας δοὺς αὐτοῖς σφραγίδας " ἱματισμὸν δὲ τὸν αὐτὸν πάντες 
εἶχον λευκὸν ὠσεὶ χιόνα οἵ πορευόμενοι εἰς τὸν πύργον. Καὶ τοὺς 
τὰς ῥάβδους ἐπιδεδωκότας χλωρὰς ὡς ἔλαβον ἀπέλυσε, δοὺς αὐτοῖς 
ἱματισμὸν καὶ σφραγίδας. Μετὰ τὸ ταῦτα τελέσαι τὸν ἄγγελον λέγει" 
τῷ ποιμένι Ἐγὼ ὑπάγω" σὺ δὲ τούτους ἀπολύσεις εἰς τὰ τείχη καϑὼς 
ἄξιός. ἐστί τις κατοικεῖν " κατανόησον δὲ τὰς ῥάβδους αὐτῶν ἐπιμελῶς, 
καὶ οὕτως ἀπόλυσον᾽ ἐπιμελῶς δὲ κατανύησον. Βλέπε μή τις σὲ πα- 
ρέλϑῃ, φησίν ᾿ ἐὰν δέ τίς σξ παρέλϑῃ, "ἐγὼ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ̓ ϑυσιαστή- 
θιον δοκιμάσω. Ταῦτα εἰπὼν τῷ ποιμένι ἀπῆλϑε᾽ καὶ μετὰ τὸ ἀπελ- 
ϑεῖν τὸν ἄγγελον λέγει μοι ὁ ποιμήν “Ἵάβωμεν πάντων τὰς ῥάβδους 
καὶ φυτεύσωμεν αὐτάς, εἶ τινὲς ἐξ αὐτῶν δυνήσονται ζῇσαι. “έγω 
αὐτῷ Κύριε, τὰ ξηρὰ ταῦτα πῶς δύνανται ζῆσαι; ᾿Αποκριϑείς μοι 

2) ἐπεδίδοσαν.: 516 ι. 1. ὁοοχ, ποθὴ ὅδρ. 11. 1) σφραγίδας: πος 800. 
(«το οδὲ ἴθ δά. 91.) τπ| ροβίθα ἐπεδί-.. οοάοχ πρίαιτο. 
δουν. 

9) ποπηῖῃ}} ἀθο5ί, 2) λέγει: ἴρ586 οὐάθχ λέγω. 
4) ἢ. 1. Δ ΓΒιι5. Τη]ΔΠΟῖΙ5. δϑί ἰθχίιι5. 
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λέγειν Τὸ δένδρον τοῦτο ἰτέα ἕστὶ καὶ φιλόξωον τὸ γένος " ἐὰν οὖν φυ- 
τευϑῶσι καὶ “μικρὰν ἰχμάδα λαμβάνωσιν αἵ ῥάβδοι, ξήσονται πολλαὶ 
ἐξ αὐτῶν εἶτα δὲ πειράσωμεν καὶ ὕδωρ αὐταῖς παραλέειν᾽" ἐάν ζις 
αὐτῶν δυνηϑῇ ξῆσαι, συγχαρήσομαι αὐταῖς" ἐὰν δὲ μὴ ξήσῃ, οὐχ εὗρε. 
ϑήσομαι ἐγὼ ἀμελής. ᾿Εκέλευσε δέ μον ὁ ποιμὴν καλέσαι καϑώς τις 
αὐτῶν ἐστάϑη. Ἢ λϑον τάγματα τάγματα, καὶ ἐπεδίδουν τὰς ῥάβδους 
τῷ ποιμένι. ᾿Ελάμβανε δὲ ὁ ποιμὴν τὰς ῥάβδους, καὶ κατὰ τάγμα" 
ἐφύτευσεν αὐτάς, καὶ μετὰ τὸ φυτεῦσαι ὕδωρ αὐταῖς πολὺ παρέχεεν, 
ὥστε ἀπὸ τοῦ ὕδατος μὴ φαίνεσϑαι τὰς ῥάβδους. Καὶ μετὰ τὸ πο- 
τίσαν αὐτὸν τὰς δάβδους, λέγει μον... ἡ καὶ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἐπα- 
νέλϑωμεν καὶ ἐπισχεψώμεϑα τὰς ῥάβδους πάσας" ὁ γὰρ κτίσας τὸ 
δένδρον τοῦτο ϑέλει πάντας ἕῆν τοὺς λαβόντας ἐκ τοῦ δένδρου τούτου 
κλάδους. ᾿Ελπίζω δὲ κἀγὼ ὅτι λαβόντα τὰ δαβδία ταῦτα ἰκμάδα καὶ 
ποτισϑέντα ὕδατι ζήσονται τὸ πλεῖστον μέρος αὐτῶν. 

Π|. ““έγω αὐτῷ Κύριε, τὸ δένδρον τοῦτο γνώρισόν μον τί ἐστιν" 
ἀποροῦμαι γὰρ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοσούτων κλάδων κοπέντων ὑγιές ἐστι 
τὸ δένδρον καὶ οὐδὲν φαίνεται κεκομμένον ἀπ᾽ αὐτοῦ᾽ ἐν τούτῳ οὖν 
ἀποροῦμαι. Ἄκουε, φησί" τὸ δένδρον τοῦτο τὸ μέγα τὸ σκεπάζον πε- 
δία καὶ ὄρη καὶ πᾶσαν τὴν γῆν “Μόμος ϑεοῦ ἐστὶν ὁ δοϑεὶς εἰς ὅλον 
τὸν κόσμον᾽ δ δὲ νόμος οὗτος υἱὸς ϑεοῦ ἐστὶ κηρυχϑεὶς εἰς τὰ ; πέρατα 
τῆς γῆς οἱ δὲ ὑπὸ τὴν σκέπην. λαοὺ ὄντες οἵ ἀκούσαντες τοῦ κηρύ- 
γματος καὶ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν᾽ ὁ δὲ ἄγγελος. ὁ μέγας καὶ ἔνδοξος 
Μιχαὴλ ὃ ἔχων τὴν ἐξουσίαν τούτου τοῦ λαοῦ καὶ διακυβερνῶν᾽ οὗτος 
γάρ ἐστιν ὁ διδοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστευόν- 
τῶν. ᾿Επισκέπτεται οὖν αὐτὸς οἷς ἔδωκεν εἰ ἄρα τετηρήκασιν αὐτόν: 
Βλέπεις δὲ ἑνὸς ἑκάστου τὰς δάβδους" αἵ γὰρ ῥάβδοι ὁ νόμος, ἐστί. 
Βλέπεις οὖν πολλὰς ῥάβδους ἠχφειωμένας, γνώσῃ δὲ αὐτοὺς πάντας, 
τοὺς μὴ τηρήσαντας τὸν νόμον, καὶ ὄψει ἑνὸς ἑκάστου τὴν κατοικίαν. 
““ἔγω αὐτῷ Κύριε, διὰ τί οὺς μὲν ἀπέλυσεν εἰς τὸν πύργον, οὺς δὲ 
σοὶ κατέλειψεν ; Ὅσοι, φησί, παρέβησαν τὸν νόμον ὃν ἔλαβον παρ᾽ 
αὐτοῦ, εἰς τὴν ἐμὴν ἐξουσίαν κατέλιπεν αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν" ὅσοι δὲ 
ἤδη εὐηρέστησαν τῷ νόμῳ καὶ τετηρήκασιν αὐτόν, ὑπὸ τὴν ἰδίαν 
ἐξουσίαν ἐ ἔχει αὐτούς. Τίνες οὖν, φημί, κύριε, εἰσὶν οἵ ἐστεφανωμένοι 
καὶ εἰς τὸν πύργον ὑπάγοντες; Οὗτοί εἰσιν οἵ ὑπὲρ τοῦ νόμου πα- 
ϑόντες" οἵ δὲ ἕτεροι καὶ αὐτοὶ χλωρὰς τὰς ῥάβδους ἐπιδεδωκότες καὶ 
παραφυάδας ἐχούσας, καρπὸν" δὲ μὴ ἐχούσας, οἵ ὑπὲρ τοῦ νόμου ϑλι- 
βέντες, μὴ παϑόντες δὲ μηδὲ ἀρνησάμενοι τὸν νόμον αὐτῶν᾽ οἵ δὲ 
χλωρὰς ἐπιδεδωκότες οἵας ἔλαβον, σεμνοὶ καὶ δίκαιον καὶ λίαν πορευ- 
ϑέντες ἐν καϑαρᾷ, καρδίᾳ καὶ τὰς ἐντολὰς κυρίου πεφυλακότες. Τὰ 
δὲ λοιπὰ γνώσῃ, ὅταν κατανοήσω τὰς ῥάβδους ταύτας τὰς πεφυτευμέ- 
νας καὶ πεποτισμένας. 

ΙΝ. Καὶ μετὰ ἡμέρας ὀλίγας ἤλϑομεν εἰς τὸν τόπον" καὶ ἐκάϑι- 
σεν ὁ ποιμὴν εἰς τὸν τόπον τοῦ ἀγγέλου, κἀγὼ παρεστάϑην αὐτῷ. 

9) τάγμα: 510 οοὐρχ, ποη (μι δα. ΟΡ ΠῚ. .1) χα οῦον 10 00 Π. (δε: 
Ρ1.) τάγματα. π0η (πι οἀ. μ᾽.) χαρποὺς. 

4) ΤΌΓΒΙ5. ΠΟΠΏΪ1] ἀ 6685. ; 
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Καὶ λέγει μοι Περίξωσαι' ὠμόλινον ἐκ σάκκου γεγονὸς καϑαρόν. ᾿Ιδὼν 
δέ μὲ περιεξωσμένον. καὶ ἕτοιμον ὄντα τοῦ διακονεῖν αὐτῷ, Κάλει, φησί, 
τοὺς ἄνδρας, ὧν εἰσὶν αἵ ῥάβδοι πεφυτευμέναι. κατὰ τὸ τάγμα ὅστις 
ἔδωκε τὰς ῥάβδους. Καὶ ͵ ἀπῆλϑον εἰς τὸξ πεδίον καὶ ἐκάλεσα πάντας" 
καὶ ἔστησαν πάντα τὰ τάγματα. “ΖἽέγει αὐτοῖς “Ἕκαστος ἵ τὰς ἰδίας 

ῥάβδους ἐκτιλάτω, καὶ φ[ερέ]τω πρός με: Πρῶτοι ἐπέδωκαν οἵ τὰς 
ξηρὰς καὶ κεκομμένας ἐσχηκότες" καὶ ὡς αὗται ̓ εὑρέϑησαν ξηραὶ καὶ 
κεκομμέναι, ἐκέλευσεν αὐτοὺς χωρὶς στῆναι." Εἶτα ἐπέδωκαν οἵ τὰς 
ξηρὰς καὶ μὴ πεκομμένας ἔχοντες. Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπέδωκαν τὰς 
ῥάβδους χλωράς" τινὲς δὲ ξηρὰς καὶ κεχομμένας ὡς ὑπὸ σητός." Τοὺς 
ἐπιδεδωκότας οὖν χλωρὰς ἐκέλευσε χωρὶς σταϑῆναι᾽" τοὺς δὲ ξηρὰς καὶ 
κεκομμένας ἐπιδεδωκότας" ἐκέλευσε μετὰ τῶν , πρώτων σταϑῆναι." Εἶτα 
ἐπέδωκαν οἵ τὰς ἡμιξήρους καὶ σχισμὰς ἐχούσας" καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν 
χλωρὰς ἐπέδωκαν καὶ μὴ ἐχούσας σχισμάς" τινὲς δὲ χλωρὰς : καὶ παρα- 
φυάδας ἐχούσας, καὶ εἰς τὰς παραφυάδας καρποὺς οἵους εἶχον οἵ εἰς 
τὸν πύργον πορευϑέντες ἐστεφανωμένοι" τινὲς δὲ ἐπέδωκαν ξηρὰς καὶ 
βεβρωμένας" τινὲς δὲ ξηρὰς καὶ ἀβρώτους" τινὲς δὲ οἷαν ἦσαν ἡμί- 
ξηροι καὶ σχισμὰς ἔχουσαι. ᾿Εκέλευσεν αὐτοὺς ἕνα ἕκαστον χωρὶς 
στῆναι" τοὺς μὲν πρὸς τὰ ἴδια τάγματα, τοὺς δὲ χωρίς. 

γ. Εἶτα. ἐπεδίδουν οἵ τὰς ῥάβδους χλωρὰς μὲν ἔχοντες, σχισμὰς 
δὲ ἐχούσας" οὗτοι πάντες χλωρὰς ἐπέδωκαν, καὶ ἔστησαν εἰς τὸ ἴδιον 
τάγμα" ἐχάρη δὲ ὁ ποιμὴν. ἐπὶ τούτοις, ὅτι πάντες ἠλλοιώϑησαν καὶ 
ἀπέϑεντο τὰς σχισμὰς αὐτῶν. ᾿Επέδωκαν δὲ καὶ οἵ τὸ ἥμισυ ἁλωρόν, 
τὸ δὲ ἥμισυ ξηρὸν ἐ ἔχοντες" τινῶν οὖν εὐρέϑησαν αἵ ῥάβδοι ὁλοτελῶς 
χλωραί, τινῶν ἡμίξηροι, τινῶν ξηραὶ καὶ βεβρωμέναι, τινῶν δὲ χλωραὶ 
καὶ παραφυάδας ἔχουσαι. Οὗτοι πάντες ἀπελύϑησαν ἕκαστος πρὸς τὸ 
τάγμα αὐτοῦ. Εἶτα ἐπέδωκαν οἵ τὰ δύο μέρη προ ἔχοντες, τὸ δὲ 
τρίτον ξηρόν. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν χλωρὰς ἐπέδωκαν, πολλοὶ δὲ ἡμιξήρους, 
ἕτεροι δὲ ξηρὰς καὶ βεβρωμένας " οὗτοι πάντες ἔστησαν εἰς τὸ ἴδιον 
τάγμα." ᾿Επέδωκαν δὲ οἵ τὰς ῥάβδους χλωρὰς ἐσχηκότες, ἐλάχιστον δὲ 
καὶ σχισμὰς ἐχούσας" ἐκ τούτων τινὲς χλωρὰς ἐπέδωκαν, τινὲς δὲ λω- 
ρὰς καὶ παρυφυάδας ἐχούσας" ἀπῆλϑον καὶ οὗτον εἰς τὸ τάγμα αὐτῶν. 
Εἶτα ἐπέδωκαν οἵ ἐλάχιστον ἔχοντες χλωρόν, τὰ δὲ λοιπὰ μέρη ξηρά᾽ 
τούτων αἵ ῥάβδοι εὐρέϑησαν τὸ πλεῖστον μέρος χλωραὶ καὶ παραφυάδας 
ἔχουσαι καὶ καρπὸν ἐν ταῖς παραφυάσι, καὶ ΡΣ χλωραὶ ὅλαι. ᾿Επὶ 
ταύταις ταῖς ῥάβδοις ἐχάρη ὁ ποιμὴν λίαν... ὅτι οὕτως εὐὑρέϑησαν. 
᾿Δπῆλϑον δὲ οὗτοι ἕκαστος εἰς τὸ ἴδιον τάγμα. 

Ἂ: Μετὰ τὸ πάντων κατανοῆσαι τὰς ῥάβδους τὸν ποιμένα λέγει 
μον Εἶπόν σοι ὅτι τὸ δένδρον τοῦτο φιλόζωόν ἐστι" 

(δρ. 1Υ. 1) περίζωσαι : ἰία οο4., ποῃ 
(αι οὐ. Ρ᾽.) περίζωσον. 

2) τὸ 5ι|ρ61 εἰς ροβίίαπι οβί, βϑὰ ἰά 
ΡΓ. τηᾶη. [δοίαπη. πὸ ἀθΠοΥγοί ἃ 88 
ΒΟΓΙΠ86. 

Ὑ ἢν 1. οχὶύ αἰΐθγιση [0]. οοα. 
9) στῆναι: ἰία ἀρορι. ηἶδὶ «ιοά 

ΒΡ Γβουὶρίαιμη οδί σταϑῆναι. ἈΔπίθᾶ ργῸὸ 
ὡς αὗται, αἱ οἀδηάππι οὐγαγὶΐ 51π|.. ἴῃ 
ἈΡΟΘΡ. οϑί οὗ (βιργαβουρίο αὖ) οὕτως. 

βλέπεις, φησί, 

4) σητός: ἃρορδτ. σητόν. 
5) ἃρορν. ἐπιδεδοχότας. 
0) Νοπηὶῃ}} ἀθο556 υἱάθίαμν, 
1) Δρορι. ἰγδιαταγματα, 5006} ἐν 

ποίαίο ἐγ. : 
(δρ. ἡ. 1) [Ιἰθπὶ ἀθοϑί δἰ'αυϊ4, υἱ 

ΘἰΔΠ| ἔνι ἐλάχιστον δὲ. 
2) ἢ. 1. φαοα βουρίππι 6ϑί ἵπ ἃρΡ ΟΞ. 

ποη δ 15 Ρογβρίοη. Εδβί [6 ΓΘ μεγ εὶς. 
δῖπι, δά δάἀθηάνῃ ἰγάϊαϊ μνησϑ εὶς. 
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πόσοι μετενόησαν καὶ ἐσώϑησαν. Βλέπω, φημί, κύριε. Ἵνᾳ ἴδῃς, φησί, 
τὴν πολυευσπλαγχνίαν. τοῦ “κυρίου, ὅτι μεγάλη καὶ ἔνδοξός ἐστι “αὶ 
ἔδωκε πνεῦμα τοῖς ἀξίοις οὐσι μετανοίας. Εἶ' οὗτοι οὖν, φημί, κύριε, 
πάντες οὐ μετενόησαν ; Ὧν εἶδε, φησί, τὴν καρδίαν μέλλουσαν καϑα- 
ρὰν γενέσϑαι καὶ δουλεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης καρδίας, τούτοις ἔδωκε τὴν 
μετάνοιαν ̓  ὧν δὲ εἶδε τὴν δολιότητα καὶ πονηρίαν, μελλόντων ἐν ὑπο- 
κρίσει μετανοεῖν, ἐκείνοις οὐκ ἔδωκε μετάνοιαν, μήποτξ πάλιν βεβηλώ- 
σωσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ᾿“έγω αὐτῷ Κύριε, νῦν οὖν οι δήλωσον τοὺς 
τὰς ῥάβδους ἐπιδεδωκότας, -ποταπός τις αὐτῶν ἐστὶ καὶ τὴν τούτων 
κατοικίαν, ἵνα ἀκούσαντες οἱ πιστεύσαντες καὶ εἰληφότες τὴν σφραγίδα 
καὶ τεϑλακότες αὐτὴν καὶ μὴ τηρήσαντες ὑγιῆ, ἐπιγνόντες τὰ ἑαυτῶν 
ἔργα μετανοήσωσι λαβόντες ὑπὸ σοῦ σφραγίδα, καὶ δοξάσωσι τὸν κχύ- 
Θιον, ὅτι εὐσπλαγχνίσϑη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἀπέστειλέ σε τοῦ ἀνακαινίσαι 
τὰ πνεύματα αὐτῶν. Ἄκουε, φησίν" ὧν αἷ “δάβδοι ξηραὶ καὶ βεβρω- 
μέναν ὑπὸ σητὸς" εὐρέϑησαν, οὑτοί εἰσιν οἱ ἀποστάται καὶ “προδόται 
τῆς ἐκκλησίας καὶ βλασφημήσαντες ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν. τὸν κύριον, 
ἔτι δὲ καὶ ἐπαισχυνϑέντες τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἐπικληϑὲν ἐπ᾽ αὐτούς. 
Οὗτοι οὖν εἰς τέλος ἀπώλοντο τῷ ϑεῷ. Βλέπεις δὲ ὅτι οὐδὲ εἷς αὖ- 
τῶν μετενόησε, καὶ παρακούσαντες" τὰ ῥήματα ἃ ἐλάλησεν αὐτοῖς, ᾶ 
σοι ἐνετειλάμην᾽ ἀπὸ τῶν τοιούτων. ἡ ζωὴ ἀπέστη. Οἱ δὲ τὰς ξηρὰς 
καὶ ἀσήπτους" ἐπιδεδωκότες, καὶ οὗτοι ἐγγὺς αὐτῶν" ἦσαν γὰρ ὑπο- 
κριταὶ καὶ διδαχὰς ξένας, εἰσφέροντες καὶ ἐκστρέφοντες τοὺς δούλους 
τοῦ ϑεοῦ, μάλιστα δὲ τοὺς ἡμαρτηκότας μὴ ἁ ἀφιέντες μετανοεῖν αὐτούς, 
ἀλλὰ ταῖς διδαχαῖς ταῖς μωραῖς πείϑοντες αὐτούς. Οὗτοι οὖν ἔχουσιν 

ἐλπίδα τοῦ μετανοῆσαι" βλέπεις δὲ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν καὶ μετα νε-}" 
νοηκότας, ἀφ᾽ ἧς ἐλάλησα αὐτοῖς τὰς ἐντολάς μου" καὶ ἔτι μετανοή- 
σουσιν. Ὅσοι δὲ οὐ “μετανοήσωσιν," ἀπώλεσαν τὴν ξωὴν αὐτῶν᾽ ὅσοι 
δὲ μετενόησαν ἐξ αὐτῶν, ἀγαϑοὶ ἐγένοντο, καὶ ἐγένετο ἡ κατοικία 
αὐτῶν εἰς τὰ τείχη τὰ πρῶτα᾽ τινὲς δὲ καὶ εἰς τὸν πύργον ἀνέβησαν. 
Βλέπεις οὗν, φησίν, ὅτι ἡ μετάνοια τὴν τῶν ἁμαρτωλῶν ἕωὴν ἔχει͵ 
τὸ δὲ μὴ μετανοῆσαι ϑάνατον. 

ΥἹΙ. Ὅσοι δὲ ἡμιξήρους ἐπέδωκαν, καὶ ἐν αὐταῖς σχισμὰς εἶχον, 
ἄκουε καὶ περὶ αὐτῶν. Ὅσων ἦσαν αἱ ῥάβδοι κατὰ τὸ αὐτὸ" ἡμίξη- 
θοι , δίψυχοί εἰσιν" οὔτε γὰρ ζῶσιν, οὔτε τεϑνήκασιν. Οἱ δὲ ἡμιξήρους 
ἔχοντες καὶ ἐν αὐταῖς σχισμάς, οὗτοι καὶ δίψυχον καὶ κατάλαλοί εἶσι," 
καὶ μηδὲ εἰρηνεύοντες ἐν ξαυτοῖς ἀλλὰ διχοστατοῦντες πάντοτε᾽ ἀλλὰ 
καὶ τούτοις, φησίν, ἐπίκειται μετάνοια. Βλέπεϊς, φησί, τινὰς ἐξ αὐὖ- 
τῶν μετανενοηκότας᾽ καὶ ἔτι, φησίν, ἐστὶν ἐν αὐτοῖς" ἐλπὶς μετανοίας. 

ὕδᾶρΡ. Υἱ. 1) ἐπ ἃρορῖ. εϑί οὗ οὗτοι 0) ψε- 5.11 4}08 ΟἸΪββα οϑί ἴῃ ἀροσν.. 
οὗν. [μον] ππα! δ! ! 0 η6 [δ ο ἃ 5ΟΓΙΡΒΙ ΠΉῚΒ εἰ Τὴ 5160 ἀροϑι. ; 511. Οἱ δά ουο5. ἀφ οὗ. 
οὗτοι οὖν. ϑῖτι. οἴπὶ. δία Θά ΟΣ ΡῚ. 8) Ἰϊὰ ΡΟ... (ονγοχουπηΐ δά. Ρ.. 
εἰ ΡΓΑΘΙΟΥΙΪΒΙΙ. Δίαιος μἰς φυΐϊάοιη ρτο- μεταγοήσουσιψ. 
Ροβιΐ δεὰ τέ Ῥτὸ οὗτοι. 9) ΔΡΟΘῚ. σΟΙΓΙρΡίο οὗ. 

2) ΔΡΟΕΓ. ἐπιγνῶντες. 
3) σητὸς: ΔΡορι, σητὰς. (Ἱ. ΒΡ ἃ, (ἀρ. 11. 1) ἃρορι. χαϑὰ τὸ αὐτὸν 
4) 5160 ΔΡΟΞΥ. ΙΪη δά, ρῖ.. ργοροπίίαν Εά. μι, ([κατὰ τὸ ἥμισυ ])). 

χκαέΐπερ ἀκούσ. 2) ἀοοβί δι αυϊά, 

δ) ἀροξι, ἀσήπους. 3) ΔΡοϑι. ἐν ἑαυτοῖς. 
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Καὶ ὅσοι, φησίν, ἐξ αὐτῶν μετανενοήκασι, τὴν κατοικίαν εἰς τὸν πύρ- 
γον ἕξουσιν. Ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν βραδύτερον μετανενοήκασιν, εἰς τὰ 
τείχη κατοικήσουσιν. Ὅσοι δὲ οὐ μετανοοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐμμένουσι ταῖς 
πράξεσιν αὐτῶν, ϑανάτῳ ἀποϑανοῦνται. Οἱ δὲ χλωρὰς ἐπιδεδωκότες 
τὰς ῥάβδους αὐτῶν καὶ σχισμὰς ἐχούσας, πάντοτε οὗτοι πιστοὶ καὶ 
ἀγαϑοὶ ἐγένοντο, ἔχοντες ζῆλόν τινὰ ἔν ἀλλήλοις περὶ πρωτείων καὶ 
περὶ δόξης τινός" ἀλλὰ πάντες οὗτοι μωροί εἶσιν, ἐν ἀλλήλοις: ἔχοντες 
περὶ πρωτείων. ᾿Αλλὰ καὶ οὗτοι ἀκούσαντες τῶν ἐντολῶν μου, ἀγαϑοὶ 
ὄντες, ἐκαϑάρισαν" ἑαυτοὺς καὶ μετενόησαν ταχύ" ἐγένετο οὖν ἡ κατοί- 
κησις αὐτῶν εἰς τὸν πύργον. ᾿Εὰν δέ τις πάλιν ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν 
διχοστασίαν, ἐκβληϑήσεται ἀπὸ τοῦ πύργου, καὶ ἀπολέσει τὴν ζωὴν 
αὐτοῦ. ἫἩ ζωὴ πάντων ἐστὶ τῶν τὰς ἐντολὰς τοῦ κυρίου φυλασσόν- 
τῶν" ἐν ταῖς ἐντολαῖς ὅδ κ περὶ πρωτείων ἢ περὶ δόξης τινὸς οὐκ 
ἔστιν, ἀλλὰ περὶ μακροϑυμίας καὶ “περὶ ταπεινοφρονήσεως ἀνδρός. Ἔν 
τοῖς τοιούτοις οὖν ἡ ζωὴ τοῦ κυρίου" ἐν τοῖς διχοστάταις" δὲ καὶ πα- 
ρανόύμοις ϑάνατος. 

Υ1. Οἱ δὲ ἐπιδεδωχότες τὰς ῥάβδους ἥμισυ μὲν χλωρὰς, ἢ ἥμισυ 
δὲ ξηρᾶς, οὗτοί εἶσιν οἵ ἐν ταῖς πραγματείαις ἐμπεφυρμένοι' καὶ μὴ 
κολλώμενοι τοῖς ἁγίοις" διὰ τοῦτο τὸ ἥμισυ αὐτῶν ζῆ, τὸ δὲ ἥμισυ νεκρόν 
ἐστι. Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντές μου τῶν ἐντολῶν μετενόησαν᾽ ὅσον" γοῦν 
μετενόησαν, ἋἝ κατοικία αὐτῶν εἰς τὸν πύργον. Τινὲς δὲ αὐτῶν εἰς τέλος 
ἀπέστησαν. Οὗτοι οὖν μετάνοιαν οὐκ ἔχουσιν᾽ διὰ γὰρ τὰς πραγματείας 
αὐτῶν ἐβλασφήμησαν τὸν κύριον καὶ ἀπηρνήσαντο λοιπόν. ᾿Ἵπώλεσαν οὖν 
τὴν ζωὴν « αὐτῶν διὰ τὴν πονηρίαν ἣν ἔπραξαν. Πολλοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν ἐδιψύ- 
χησαν" οὗτοι ἔτι ἔχουσι μετάνοιαν, ἐὰν ταχὺ μετανοήσωσι, καὶ ἔσται αὐ- 
τῶν ἡ κατοικία εἰς τὸν πύργον᾽ ἐὰν δὲ βραδύτερον μετανοήσωσι, κα- 
τουπήσουσιν εἰς τὰ τείχη᾽ ἐὰν δὲ μὴ μετανοήσωσι, καὶ αὐτοὶ ἀπώλεσαν 
τὴν ζωὴν αὐτῶν. Οἱ δὲ τὰ δύο μέρη ξηρά, τὸ δὲ τρίτον χλωρὸν ἐπι- 
δεδωκότες, οὗτοί εἰσιν οἵ ἀρνησάμενοι ποικίλαις ἀρνήσεσι" πολλοὶ οὖν 
μετενόησαν, τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἐδιυψύχησαν καὶ ἐδιχοστάτησαν. Τούτοις 
οὖν ἐστὶ μετάνοια, ἐὰν ταχὺ μετανοήσωσι καὶ μη ἐπιμείνωσι, ταῖς ἡδο- 
ναῖς αὐτῶν" ἐὰν δὲ ἐπιμείνωσι ταῖς πράξεσιν αὐτῶν, καὶ οὗτον ϑάνα- 
τον ἑαυτοῖς κατέργαζονται. 

ΙΧ. Οἱ δὲ ἐπιδεδωκότες τὰς ῥάβδους τὰ μὲν δύο μέρη ξηρά, τὸ 
δὲ τρίτον χλωρόν, οὗτοί εἶσι πιστοὶ μὲν γεγονότες, πλουτήσαντες" δὲ 
καὶ γενόμενοι ἔνδοξοι παρὰ τοῖς ἔϑνεσιν ὑπερηφανίαν μεγάλην ἐνεδύ- 
σαντο καὶ ὑψηλόφρονες ἐγένοντο, καὶ κατέλιπον τὴν ἀλήϑειαν καὶ οὐκ 
ἐκόλλήϑησαν τοῖς δικαίοις, ἀλλὰ μετὰ τῶν ἐϑνῶν συνέξησαν, καὶ αὕτη 
ἡ ὁδὸς ἡδυτέρα αὐτοῖς ἐγένετο" ἀπὸ δὲ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ἀπέστησαν, ἀλλ᾽ 
ἔμειναν. τῇ πίστει, μὴ ἐργαξόμενοι τὰ ἔργα τῆς πίστεως " πολλοὶ οὖν 
εἐξ αὐτῶν μετενόησαν, καὶ ἐγένετο ἡ κατοίχησις αὐτῶν ἐν τῷ πύργῳ. 
Ἕτεροι δὲ εἰς τέλος μετὰ τῶν ἐϑνῶν συζῶντες καὶ φϑειρόμενοι ταῖς 

4) γτϑροίθηδιμη ὁχ δηίθοθη ἀθηίθι5 ζή- 1) ἃρορι. διχοστάτοις. 
λον ὁ Ἰάθιηι ἴδπὶ ΡΓΟΡοϑἰ ματι οϑί ἴῃ δά. μΓ. (δρ. Υ1ΠΠ1. 1) ἃροξν. ἐκπεφυρμένοι 

5) ἀροξι. αἱ 5ο[6εῖ ἐχαϑάρησαν. 2) ἀρορτ. δον. 
0) ἰοχίαβ. πιδοιβ 8ϑί. (δρ. ΙΧ. 1) ἃρορῖ. πλουτέσαντες. 
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κενοδοξίαις τῶν ἐθνῶν ̓ ἐδιψύχησαν, μὴ ἐλπίζοντες σωϑῆναι διὰ τὰς 
πράξεις τῶν ἐθνῶν" οὗτοι μετὰ τῶν ἐθνῶν ἐλογίσϑησαν. Ἕτεροι δὲ 
ἐξ αὐτῶν ,ἐδιψύχησαν μὴ ἐλπίξοντες σωϑῆναι διὰ τὰς πράξεις ἃς 
ἔπραξαν" ἕτεροι δὲ ἐδιυψύχησαν καὶ σχίσματα ἐν ἑαυτοῖς ἐποίησαν. 
Τούτοις οὖν τοῖς διψυχήσασι διὰ τὰς πράξεις αὐτῶν μετάνοια ἔτι 
ἐστίν" ἀλλ᾽ ἡ μετάνοια αὐτῶν ταχινὴ ὀφείλει εἶναι, ἵνα ἡ κατοικία 
αὐτῶν γένη [ται] " εἰς τὸν πύργον" τῶν δὲ μὴ μετανοούντων, ἀλλ᾽ ἐπι- 
μενόντων ταῖς ἡδοναῖς, ὁ ϑάνατος ἐγγύς. 

Χι ΘΕ δὲ τὰς ῥάβδους ἐπιδεδωκότες χλωράς, αὐτὰ δὲ τὰ ἄκρα 
ξηρὰ καὶ σχισμὰς ἔχοντα, οὗτοι πάντοτε ἀγαϑοὶ καὶ πιστοὶ καὶ ἔνδοξοι 
παρὰ τῷ ϑεῷ «ἐγένοντο, ἐλάχιστον δὲ [ἐξή Ἱμαρτον' διὰ μικρᾶς ἐπιϑυ- 

- μίας καὶ μικρὰ κατ᾽ ἀλλήλων ἔχοντες᾽" ἀλλ᾽ ἀκούσαντές μου τῶν ῥημά- 
τῶν τὸ πλεῖστον μέρος ταχὺ μετενόησαν, καὶ ἐγένετο, ἡ κατοικία αὐτῶν 
εἰς τὸν πύργον᾽ τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἐδιψύχησαν᾽ τινὲς δὲ δυψυχήσαντες 
διχοστασίαν μείζονα ἐποίησαν᾽ ἐν τούτοις οὖν ἔνεστι μετανοίας ἐλπίς, 
ὅτι ἀγαϑοὶ πάντοτε ἐγένοντο᾽ δυσκόλως δέ τις αὐτῶν ἀποϑανεῖται. 
Οἱ δὲ τὰς δάβδους αὐτῶν ξηρὰς ἐπιδεδωκότες, ἐλάχιστον δὲ χλωρὸν 
ἐχούσας, οὑτοί εἰσιν οἵ πιστεύσαντες μόνον, τὰ δὲ ἔργα τῆς ἀνομίας 
ἐργαζόμενοι, οὐδέποτε δὲ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ ἀπέστησαν, καὶ τὸ ὄνομα ἡδέως 
ἐβάστασαν, καὶ εἰς τοὺς οἴχους αὐτῶν ἡδέως ὑπεδέξαντο τοὺς δούλους 
τοῦ ϑεοῦ. ᾿Ακούσαντες οὖν ταύτην τὴν μετάνοιαν ἀδιστάκτως μετενό- 
ἡσαν καὶ ἐργάζονται, πᾶσαν ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην" τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 
καὶ φοβοῦνται γινώσκοντες τὰς πράξεις αὐτῶν ἃς ἔπραξαν " τούτων 
οὖν πάντων ἡ κατοικία εἰς τὸν πύργον ἔσται. 

ΧΙ. Καὶ μετὰ τὸ συντελέσαι αὐτὸν τὰς ἐπιλύσεις πασῶν τῶν 
ῥάβδων λέγει μοι Ὕπαγε, καὶ πᾶσιν λέγε ἵνα μετανοήσωσι καὶ ξήσωνται 
τῷ ϑεῷ, ὅτι ὁ κύριος ἔπεμψέ μὲ σπλαγχνισϑεὶς πᾶσι δοῦναι τὴν 
μετάνοιαν, καίπερ τινῶν μὴ ὄντων ἀξίων διὰ τὰ ἔργα αὐτῶν" ἀλλὰ 
μακρόϑυμος ὧν ὁ κύριος ϑέλει τὴν κλῆσιν τὴν γενομένην διὰ τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ σώξεσϑαι. “Πέγω αὐτῷ Κύριε, ἐλπίζω ὅτι πᾶντες ἀκού- 
σαντες αὐτὰ μετανοήσουσι. Πείϑομαι γὰρ ὅτι εἷς ἕκαστος τὰ ἴδια 
ἔργα ἐπιγνοὺς καὶ φοβηϑεὶς τὸν ϑεὸν μετανοήσει. ᾿Αποκριϑείς μοι 
λέγει “ Ὅσοι, φησίν, ἐξ ὅλης καρδίας αὐτῶν καϑαρίσουσιν ἑαυτοὺς ἀπὸ 
τῶν πονηριῶν αὐτῶν τῶν πφοειρημένων καὶ μηκέτι μηδὲν προσϑῶσι 
ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν, λήψονται ἴασιν παρὰ τοῦ κυρίου τῶν “προτέρων 
ἁμαρτιῶν, ἐὰν μὴ διψυχήσωσιν ἐπὶ ταῖς ἐντολαῖς ταύταις, καὶ ξήσονται 
τῷ ϑεῷ. Σὺ δὲ πορεύου ἐν ταῖς ἐντολαῖς μου, καὶ ζῆϑι. Ταῦτά μοι 
δείξας καὶ λαλήσας πάντα λέγει μοι Τὰ δὲ λοιπά σοι δείξω μετ᾽ 
ὀλίγας ἡμέρας. 

Ι. ἱΜμετὰ' τὸ γφάψαι με τὰς ἐντολὰς καὶ παραβολὰς τοῦ ποιμένος, 

τοῦ ἀγγέλου τῆς τχρεφηοδα ἦλϑε πρός μὲ καὶ λέγει μοι Θέλω σοι 

2) 1ἴἴὰ ἴδθο σουρίθ ἴῃ οοα. Ἰοσπηία. ὕδρ. Χ. 1) [ἐξήμαρτον : ἰΐὰ ἀροβιν. 

8) - ται 5υ0}1{40ὰ ἀθοϑί ἴῃ δροξῖ. 5}. ΙΧ, 1) ΟἸνποίδιῃ δα ᾿πἰπτὴ 51πῃ.Υ1Π|. 
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δεῖξαι, ὅσα σοι ἔδειξε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ λαλῆσαν μετὰ σοῦ ἐν 
μορφῇ τῆς ᾿Εκκαλησίας" ἐκεῖνο γὰρ τὸ πνεῦμα ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἐστίν, 
᾿Επειδη ,γὰρ ἀσϑενέστερος τῇ σαρκὶ ἧς, οὐκ ἐδηλώϑη σοι δι᾽ . ἀγγέλου, 
ὅτε οὐν" ἐνεδυναμώϑης διὰ τοῦ πνεύματος καὶ ἴσχυσας τῇ ἰσχύϊ σου 
ὥστε δύνασϑαί σε οἱ ἄγγελοι" ἰδεῖν. Τότε μὲν οὖν ἐφανερώϑη σοι 
διὰ τῆς ᾿Εκκλησίας ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου καλῶς καὶ σεμνῶς " πᾶντα 
ὡς ὑπὸ παρϑένου ἑώρακας" νῦν δὲ ὑπὸ ἀγγέλου βλέπεις διὰ τοῦ 
αὐτοῦ μὲν πνεύματος" δεῖ δέ σε παρ᾽ ἐμοῦ ἀκριβέστερον πάντα “μαϑεῖν᾽ 
εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἐδόϑην ὑπὸ τοῦ ἐνδόξου ἀγγέλου εἰς τὸν οἶκόν σου 
κατοικῆσαι, ἵνα δυνατῶς πάντα ἴδῃς, μηδὲν δειλαινόμενος ὡς καὶ τὸ 
πρότερον. Ἠκιρὴ ἀπήγαγέ μὲ εἰς τὴν Ἀρκαδίαν, εἰς ὕρος τι μαστῶδες, 
καὶ ἐκάϑισέ μὲ ἐπὶ τὸ , ἄκρον τοῦ ὄρους καὶ ἔδειξέ μοι πεδίον μέγα, 
κύκλῳ δὲ τοῦ πεδίου ὄρη δώδεκα, ἄλλην καὶ ἄλλην ἰδέαν ἐ ἔχοντα τὰ 
ὄρη" τὸ πρῶτον ἣν μέλαν ὡς ἀσβόλη᾽ τὸ δεύτερον ψιλόν, βοτάνας μὴ 
ἔχον" τὸ δὲ τρίτον ἀκανϑῶν καὶ τριβόλων πλῆρες" τὸ δὲ "τέταρτον 
βοτάνας ἔχον ἡμιξήρους, τὰ μὲν ἐπάνω τῶν βοτανῶν χλωρά, τὰ δὲ 
πρὸς ταῖς ῥίζαις «δηρά" τινὲς δὲ βοτάναι, ὅταν ὁ ἥλιος ἐπικαύσει," 
ξηραὶ ἐγένοντο᾽ τὸ δὲ ὄρος τραχὺ λίαν ἣν, βοτάνας ἐ ἔχον ξηράς᾿" τὸ δὲ 
πέμπτον ὄρος ἔχον βοτάνας χλωρὰς καὶ εραχὺ ὄν. Τὸ δὲ ἕκτον ὄρος 
σχισμῶν ὅλον ἔγεμεν, ὧν μὲν μικρῶν, ὧν δὲ “μεγάλων. εἶχον δὲ βοτά- 
νας αἵ σχισμαί" οὐ λίαν δὲ ἦσαν εὐϑαλεῖς αἷ βοτάναι, μᾶλλον δὲ ὡς 
μεμαρασμέναι ἤσαν. Τὸ δὲ ἕβδομον ὄρος εἶχε βοτάνας ἱλαράς, καὶ 
ὅλον τὸ ὄρος εὐϑθηνοῦν ἦν, καὶ πᾶν γένος κτηνῶν καὶ ὀρνέων ἐνέμοντο 
εἰς τὸ ὄρος ἐκεῖνο" καὶ ὅσον ἐβόσκοντο τὰ κτήνη καὶ τὰ πετεινά, 
μᾶλλον καὶ μᾶλλον αἴ βοτάναι τοῦ ὔρους ἐκείνου ἔϑαλλον. Τὸ δὲ 
ὄγδοον ἰ ὔρος πηγῶν πλῆρες ἣν, καὶ πᾶν γένος τῆς κτίσεως" τοῦ κυρίου 
ἐποτίζοντο ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ ὄρους ἐκείνου. Τὸ δὲ ἔννατον" ὄρος 
εἶχε δένδρα μέγιστα καὶ ὅλον κατάσκιον ἦν, καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν 
δένδρων πρόβατα κατέκειντο ἀναπαυόμενα, καὶ μαρυκώμενα. Τὸ δὲ 
ἑνδέκατον ὦ ὄρος λίαν σύνδενδρον ἦν, καὶ τὰ δένδρα ἐκεῖνα κατάκαρπα 
ἦν, ἄλλοις καὶ ἄλλοις καρποῖς χεκοσμημένα, ἵνα ἰδών τις αὐτὰ ἐπιϑυ- 
μήσῃ φαγεῖν ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν. Τὸ δὲ δωδέκατον ἰ οὖρος ὅλον ἣν 
λευκόν, καὶ ἡ πρόσοψις αὐτοῦ ἱλαρὰ ἦν' καὶ εὐπρεπέστατον ἦν ἐν 
αὑτῷ τὸ ὄρος. 

Ι. Εἰς μέσον δὲ τοῦ πεδίου ἔδειξέ μοι πέτραν μεγάλην λευκὴν 
ἐκ τοῦ πεδίου ἀναβεβηκέναι" ἡ δὲ πέτρα ὑψηλοτέρα ἣν τῶν ὀρέων, 
τετράγωνος, ὥστε δύνασϑαι ὅλον τὸν κόσμον χωρῆσαι" παλαιὰ δὲ ἦν 
ἡ πέτρα ἐκείνη, πύλην ἐχκεκομμένην͵, ἔχουσα" ὡς πρόσφατος δὲ ἐδόκει 
μοι εἶναι ἡ ἐκκόλαψις τῆς πύλης. ἯΙ δὲ πύλη οὕτως ἔστιλβεν ὑπὲρ 
τὸν ἥλιον, ὥστε μὲ ϑαυμάζειν ἐπὶ τῇ λαμπρότητι τῆς πύλης" κύκλῳ 
δὲ τῆς πύλης ἑστήκεισαν παρϑένοι δωδεκὰ, 1 ϑὺν δ᾽ αἱ εἰς τὰς 
γωνίας ἕστηκυῖαι ἐνδοξότεραί μοι ἐδόκουν εἶναι. Καὶ αἵ ἄλλαι δὲ 

2) ἴῃ φ. ᾽ν. ῬΙΟΡΟΠΪΠΡ ἕως ὅτου 5) ἄρορι. χτήσεως. 
ΡΙῸ ὅτε οὖν. 0) ἔννατον : 516. ἃΡΟΡῚ᾽. [Ιῃ 564ιθ6η- 

9) οἱ ἄγγελοι: ἰΐὰ ΔΡΟΒΥ. {5 απ ἀαθ]6 ραγα ἀθϑαηί, 
᾿ 4) ἐπιχαύσει: ἃροῦι. ἐπιχεχαύσει. 1) 5ϊς ἃροϑυ. 
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ἔ νδοξοι ἦσαν" ἑστήκεισαν δὲ εἰς τὰ τέσσερα" μέρη τῆς πύλης, ἀνὰ 
μέσον αὐτῶν ἀνὰ δύο παρϑένοι. ᾿Ενδεδυμέναι δὲ ἦσαν λινοῦς χιτῶνας 
καὶ περιεζωσμέναι εὐπρεπῶς, ἔξω τοὺς ὦμους ἔχουσαι τοὺς δεξιοὺς ος 
μέλλουσαι φορτίον τι βαστάξειν᾽ οὕτως ἕτοιμοι ἤσαν " λίαν γὰρ ἱλαραὶ 
ἤσαν καὶ πρόϑυμοι. Μετὰ τὸ ἰδεῖν μὲ ταῦτα ἐθαύμαζον ἐν ἑαυτῷ, 
ὅτι μεγάλα καὶ ἔνδοξα πράγματα βλέπω" καὶ πάλιν διηπόρουν ἐ ἐπὶ ταῖς 
παρϑένοις, ὅτι τρυφεραὶ οὕτως οὖσαι ἀνδρείως ἑστήκεισαν ὡς μέλλου- 
σαι ὅλον τὸν οὐρανὸν βαστάξειν. Καὶ λέγει μοι ὁ ποιμήν Τί ἐν σεαυτῷ 
διαλογίζῃ καὶ διαπορῇ, καὶ σεαυτῷ λύπην ἐπισπᾶσαι; Ὅσα γὰρ οὐ 
δυνήσῃ" “Μοῆσαι, μὴ ἐπιχείρει συνετὸς ὧν, ἀλλ᾽ ἐρώτα τὸν κύριον, ἵνα 
λαβὼν τὴν σύνεσιν νοῆῇς αὐτά. Τὰ ὀπίσω σου ἰδεῖν οὐ δύνῃ, τὰ δὲ 
ἔμπροσϑέν σου βλέπεις" ἃ οὖν ἰδεῖν οὐ δύνασαι, ἔασον καὶ μὴ στρέ- 
βλου σεαυτόν. Ἣ δὲ βλέπεις, ἐκείνων κατακυρίευε, καὶ περὶ τῶν λοι- 
πῶν μὴ περιεργάξου᾽ πάντα δέ σοι ἐγὼ δηλώσω, ὅσα ἐάν σοι δείξω. 
Εχβαλε οὖν τοῖς λοιποῖς." 

1Π. Εἶδον ἕξ ἄνδρας ἐληλυϑύτας ὑψηλοὺς καὶ ἐνδόξους καὶ 
ὁμοίους τῇ ἰδέα καὶ ἐκάλεσαν πλῆϑός χὰ ἀνὸρῶν᾽ κἀκεῖνοι δὲ οἵ 
ἐληλυϑότες ὑψηλοὶ ἦσαν ἄνδρες καὶ καλοὶ καὶ δυνατοί᾽ καὶ ἐκέλευσαν 
αὐτοὺς οἱ ἕξ ἄνδρες οἰκοδομεῖν ἐπάνω τῆς πέτρας πύργον τινά. Ἦν 
δὲ ϑόρυβος τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων μέγας τῶν ἐληλυϑότων οἰκοδομεῖν 
τὸν πύργον ὧδε κἀκεῖσε περιτρεχόντων κύκλῳ τῆς πύλης" αἱ δὲ παρ- 
ϑένοι᾽ ἑστήκεισαν κύκλῳ τῆς πύλης, ἔλεγον τοῖς ἀνδράσι, σπεύδειν τὸν 
πύργον οἰκοδομεῖσϑαι" ἐκπεπετάκεισαν δὲ τὰς χεῖρας αἵ παρϑένοι ὡς 
μέλλουσαί τι λαμβάνειν παρὰ τῶν ἀνδρῶν. Οἱ δὲ ἃ ὲξ ἄνδρες ἐκέλευον 
ἐκ βυϑοῦ" τινὸς λίϑους ἀναβαίνειν καὶ ὑπάγειν εἰς τὴν οἰκοδομὴν 
τοῦ πύργου. ᾿Δνέβησαν δὲ λίϑοι ἐ τετράγωνοι λαμπροί ὃ λελατομημένοι " 
οἵ δὲ ἕξ ἄνδρες ἐκάλουν τὰς παρϑένους καὶ ἐκέλευσαν αὐτὰς τοὺς 

λίϑους πάντας τοὺς μέλλοντας εἰς τὴν οἰκοδομὴν ὑπάγειν τοῦ πύργου 
βαστάξειν καὶ διαπορεύεσϑαι διὰ τῆς αι θεὶ καὶ ἐπιδιδόναι τοῖς ἀνδράσι 
τοῖς μέλλουσιν οἰκοδομεῖν τὸν πύργον. «αἱ δὲ παρϑένοι τοὺς δέκα 
λίϑους τοὺς πρώτους, τοὺς ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἀναβάντας, ἐπήνυον᾽ ἀλλή- 
λαις, καὶ κατὰ ἕνα λίϑον ἐβάσταζον ὁμοῦ. 

Ιν. Καϑὺὼς δὲ ἐστάϑησαν ὁμοῦ κύκλῳ τῆς πύλης, οὕτως ἐβά- 
σταΐον αἴ δοκοῦσαι δυναταὶ εἶναι, καὶ ὑπὸ τὰς γωνίας τοῦ λίϑου ὑπο- 
δεδυκυΐαι᾿ ἦσαν" αἱ δὲ ἄλλαι ἐκ τῶν πλευρῶν τοῦ λίϑου. ὑποδεδύκεισαν᾽ 
καὶ οὕτως ἐβάσταξον πάντας τοὺς λίϑους" διὰ δὲ τῆς πύλης ἔφερον 
αὐτοὺς καϑὼς ἐκελεύσϑησαν, καὶ ἐπεδίδουν τοῖς ἀνδράσιν εἰς τὸν 
πύργον. ἐκεῖνοι δὲ ἔχοντες τοὺς λίϑους ὠκοδόμουν. Ἢ οἰκοδομὴ δὲ 
τοῦ πύργου ἐγένετο ἐπὶ μα πέτραν τὴν μεγάλην. Καὶ ἐπάνω τῆς 
πύλης ἡρμόσϑησαν οἵ [ι΄7' λίϑοι ἐκεῖνοι, ϑεμέλιον τῆς οἰκοδομῆς τοῦ 
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πύργου" ἡ δὲ “πέτρα καὶ ἡ πύλη ἦν βαστάζουσα ὅλον τὸν πύργον. 
“Μετὰ δὲ τοὺς ἡ λίϑους ἄλλοι ἀνέβησαν ἐκ τοῦ βυϑοῦ χ[εἼ λίϑοι" καὶ 
οὗτοι ἡρμόσϑησαν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου, βασταξόμενοι ὑπὸ 
τῶν παρϑένων καϑὼς καὶ οἵ πρότερον. Μετὰ δὲ τούτους ἀνέβησαν 
λε΄" καὶ οὗτοι ὁμοίως ἠρμόσϑησαν εἰς τὸν πύργον. Μετὰ δὲ τούτους 
ἕτεροι ἀνέβησαν λίϑοι μ΄ καὶ οὗτοι πάντες ἐβλήϑησαν εἰς τὴν οἶκο- 
δομὴν τοῦ πύργου. Καὶ ἐπαύσαντο ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἀναβαίνοντες" 
ἐπαύσαντο δὲ καὶ οἵ οἰκοδομοῦντες μικρόν. Καὶ πάλιν ἐπέταξαν οἱ 
ἕξ ἄνδρες τῷ πλήϑει τοῦ ὄχλου ἐκ τῶν ὀρέων παραφέρειν λίϑους εἰς 
τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου" παρεφέροντο οὖν ἐκ πάντων τῶν ὀρέων 
χθόαις ποικίλαις λελατομημένοι ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐπεδίδοντο ταῖς 
παρϑένοις, αἱ δὲ παρϑένοι διέφερον αὐτοὺς διὰ τῆς πύλης καὶ ἐπε- 
δίδουν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου. Καὶ ὅταν εἰς τὴν οἰκοδομὴν 
ἐτέϑησαν οἵ λίϑοι οἵ ποικίλοι, ὅμοιοι ἐγένοντο λευκοί, καὶ τὰς χρόας 
τὰς ποικίλας ἤλλασσον"" τινὲς δὲ λίϑοι ἐπεδίδοντο ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν 
εἰς τὴν οἰκοδομήν, καὶ οὐκ ἐγίνοντο λαμπροί, ἀλλ᾽ οἷοι ἐτέϑησαν, 
τοιοῦτοι καὶ εὐρέϑησαν᾽ οὐ γὰρ ἤσαν ἀπὸ" τῶν παρϑένων ἐπιδεδομένοι͵ 
οὐδὲ διὰ τῆς πύλης παρενηνεγμένοι. Οὗτοι οὖν οἵ λίϑοι ἀπρεπεῖς 
ἦσαν ἐν τῇ οἰκοδομῇ τοῦ πύργου. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ ὲξ ἄνδρες τοὺς 
λίϑους τοὺς ἀπρεπεῖς ἐν τῇ οἰκοδομῇ, ἐκέλευσαν αὐτοὺς ἐν υὐτὰ καὶ 
ἀπενεχϑῆναι" κάτω εἰς τὸν ἴδιον τόπον ὅϑεν ἠνέχϑησαν". .“ λέγουσι 
τοῖς ἀνδράσι τοῖς παρεχφέρουσι τοὺς λίϑους “Ὅλως ὑμεῖς μὴ ἐπιδίδοτε 
εἰς τὴν οἰκοδομὴν λίϑους" τίϑετε" δὲ αὐτοὺς παρὰ τὸν πύργον, ἵνα 
αἱ παρϑένοι διὰ τῆς πύλης παρενέγκωσιν αὐτοὺς καὶ ἐπιδιδῶσιν εἰς 

τὴν οἰκοδομήν. ᾿Εὰν γάρ, φασίν, τς τς τῶν χειρῶν τῶν παρϑένων 
τούτων μὴ παρενεχϑῶσι. διὰ τῆς πύλης, τὰς χρόας αὐτῶν ἀλλάξαι οὐ 
δύνανται" μὴ κοπιᾶτε οὖν, φασίν, εἰς μάτην. 

Υ. Καὶ ἐτελέσϑη, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ οἰκοδομή᾽ οὐκ “ἀπετελέσϑη 
δὲ ὁ πύργος" ἔμελλε γὰρ πάλιν ἐποικοδομεῖσϑαι" καὶ ἐγένετο ἀνοχὴ 
τῆς οἰκοδομῆς. ᾿Εκέλευσαν δὲ οἵ ἐξ ἄνδρες τοὺς οἰκοδομοῦντας ἀνα- 
χωρῆσαι μικρὸν πάντας καὶ ἀναπαυϑῆναι" ταῖς δὲ παρϑένοις ἐπέταξαν 
ἀπὸ τοῦ πύργου μὴ ἀναχωρῆσαι. ᾿Εδόκει δέ μοι τὰς παρϑένους χατα- 
λελεῖφϑαι τοῦ φυλάσσειν τὸν πύργον. Μετὰ δὲ τὸ ἀναχωρῆσαι πάντας 
καὶ ἀναπαυϑῆναι λέγω τῷ ποιμένι Τί ὅτι, φημί, κύριε, οὐ συνετελέσϑη 
ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου; Οὔπω, φησί, "δύναται ἀποτελεσϑῆναι ὁ πύργος, 
ἐὰν μὴ ἔλϑη ὁ κύριος αὐτοῦ καὶ δοκιμάσῃ τὴν οἰκοδομὴν ταύτην, ἵνα, 
ἐάν τινὲς λίϑοι σαπροὶ εὑρεϑῶσιν, ἀλλάξῃ αὐτούς" πρὸς" γὰρ τὸ ἐκείνου 
ϑέλημα οἰκοδομεῖται ὁ πύργος. Ἤθελον, φημί, κύριε, τούτου τοῦ 
πύργου γνῶναι τί ἐστιν ἡ οἰκοδομὴ αὕτη, καὶ περὶ τῆς πέτρας καὶ 
πύλης καὶ τῶν ὀρέων, καὶ τῶν παρϑένων, καὶ τῶν λίϑων τῶν ἐκ τοῦ 
βυϑοῦ ἀναβεβηκότων καὶ μὴ λελατομημένων, ἀλλ᾽ οὕτως ἀπελϑόντων 

-- 
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εἰς τὴν οἰκοδομήν᾽ διὰ τί πρῶτον εἰς τὰ ϑεμέλια ι΄ λίϑοι ἐτέϑησαν, 
εἶτα κε΄," εἶτα λέ, εἶτα μ, καὶ περὶ τῶν λίϑων τῶν ἀπεληλυϑότων εἰς 
τὴν οἰκοδομὴν καὶ πάλιν ἠρμένων. καὶ εἰς τύπον ἴδιον ἀποτεϑειμένων᾽ 
περὶ πάντων τούτων ἀνάπαυσον τὴν ψυχήν μου, κύριε, καὶ γνώρισόν 
μοι αὐτά. ᾿Εάν, φησί, κενόσπουδος μὴ εὑρεϑῆς, σαντα γνώσῃ. Μετ᾿ 
ὀλίγας γὰρ ἡμέρας ἤλϑομεν εἰς τὸν τόπον οὗ κεκαϑίκαμεν͵, καὶ λέγει 
μοι ᾿ἤγωμεν παρὰ τὸν πύργον" ὁ γὰρ αὐϑέντης" τοῦ πύργου ἔρχεται 
κατανοῆσαι αὐτόν. Καὶ ἤλϑομεν πρὸς τὸν πύργον᾽ καὶ ὅλως οὐδεὶς 
ἣν πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ αἵ παρϑένοι μόναι" καὶ ἐπερωτᾷ ὁ ποιμὴν τὰς 
παρϑένους, εἰ ἄρα παραγεγόνει, ὁ δεσπότης τοῦ πύργου. «Αἱ δὲ ἔφησαν 
μέλλειν αὐτὸν ἔρχεσϑαι κατανοῆσαι τὴν οἰχοδομήν. 

ΥΙ. “Καὶ ἰδοὺ μετὰ μικρὸν βλέπω παράταξιν πολλῶν ἀνδρῶν ἐρχο- 
μένων᾽ καὶ εἰς τὸ “μέσον ἀνήρ τις ὑψηλὸς τῷ μεγέϑει, ὡς τὸν πύργον 
ὑπερέχειν. Καὶ οἱ ἕξ ἄνδρες οἵ εἰς τὴν οἰκοδομὴν ἐργασάμενοι μετ᾽ 
αὐτοῦ ἦσαν, καὶ ἕτεροι πολλοὶ κύκλῳ αὐτοῦ ἔνδοξοι" αἱ δὲ παρϑένοι 
αἵ τηροῦσαν τὸν πύργον προσδραμοῦσαι κατεφίλησαν αὐτόν, καὶ «ἤρξαντο 
ἐγγὺς αὑτοῦ περιπτατεῖν κύχλῳ τοῦ πύργου. Κατενύει δὲ ὁ ἀνὴρ ἐχεῖνος 
τὴν οἰκοδομὴν ἀκριβῶς, ὥστε αὐτὸν καϑ' ἕνα λίϑον ψηλαφᾶν᾽ κρατῶν 
δέ τινὰ ῥάβδον τῇ χειρὶ κατὰ ἕνα λίϑον τῶν ὠκοδομημένων τρὶς ἔτυπτε᾽ 
καὶ ὅταν ἐπάτασσεν, “ἐγένοντο αὐτῶν τινὲς μέλανες ὡσεὶ ἀσβόλη, τινὲς 
δὲ ἐψωριακότες,, τινὲς δὲ σχισμὰς ἔχοντες, τινὲς δὲ κολοβοί, τινὲς 
δὲ οὔτε λευκοὶ οὔτε μέλανες, τινὲς δὲ τραχεῖς καὶ μὴ συμφωνοῦντες τοῖς 
ἑτέροις λίϑοις͵ τινὲς δὲ σπίλους ἔχοντες " αὕται ἦσαν αἱ ποικιλίαι τῶν 

λίϑων τῶν σαπρῶν εὑρεϑέντων εἰς τὴν οἰκοδομήν. ᾿Εκέλευσεν οὖν 
πάντας τούτους: ἐ ἐκ τοῦ πύργου μετενεχϑῆναι καὶ τεϑῆναι παρὰ τὸν 
πύργον, καὶ ἑτέρους ἐνεχϑῆναι λίϑους καὶ ἐκβληϑῆναι εἰς τὸν τόπον 
αὐτῶν. Καὶ ἐκ μὲν τῶν ὀρέων οὐκ ἐκέλευσεν ἐνεχϑῆναι. Καὶ ὠρύγη 
τὸ πεδίον, καὶ εὐρέϑησαν λίϑοι λαμπροὶ τετράγωνοι; τινὲς δὲ καὶ 
στρογγύλοι" ὅσοι δέ ποτε ἦσαν λίϑοι ἐν τῷ πεδίῳ ἐκείνῳ, πάντες ἠνέχ- 
ϑησαν, καὶ διὰ τῆς πύλης ἐβαστάξοντο ὑπὸ τῶν ̓ παρϑένων᾽ καὶ ἐλατο- 
μὴ Ἴϑησαν οἵ τετράγωνοι λίϑοι, καὶ ἐτέϑησαν εἰς τὸν τόπον τῶν ἠρμένων᾽ 
οἱ δὲ στρογγύλοι οὐκ ἐτέϑησαν εἰς τὴν οἰκοδομήν, ὅτι σχληροὶ ἦσαν 
εἰς τὸ λατομηϑῆναι αὐτούς, καὶ βραδέως ἐγένοντο.“ ᾿Ετέϑησαν δὲ 
παρὰ τὸν πύργον, ὡς μελλόντων αὐτῶν λατομεῖσϑαι καὶ τίϑεσϑαι εἰς 
τὴν οἰκοδομήν᾽ λίαν γὰρ λαμπροὶ ἦσαν. 

ΥἹ]. Ταῦτα οὖν συντελέσας ὁ ἀνὴρ ὁ ἔνδοξος καὶ κύριος ὅλου 
τοῦ πύργου προσεκαλέσατο τὸν ποιμένα, καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τοὺς 
λίϑους πάντας τοὺς παρὰ τὸν πύργον κειμένους, τοὺς ἀποβεβλημένους 
ἐκ τῆς οἰκοδομῆς, καὶ λέγει αὐτῷ ᾿Επιμελῶς καϑάρισον τοὺς λίϑους 
πάντας καὶ ϑὲς αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου, τοὺς δυναμένους 

2) ἌΡΘΕῚ ὍΣ τὸν“ -- ἰδία νὸχ αἰ 0 1}}15. Τδοίαι ὁ8ῖ. 51π|,. ΘῈΠῚ 

3) χε΄: ἀρορν. χύριε. Ῥυΐαραι ἰρία: Θοάι6. δα. ὈΓ. 50 5ε τυ: κύριος. 
ΘΟ θα χὰ ΘΟΙΙρΟ Πα ΐπΠ| 6556. γΟοΐβ χύριε. ΜΡ. ΥἹΙ. 1) ἤρξαντο: ἃρΡΟΒ!᾽. Υἱ 086 

ρξατο. 
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ἁρμόσαι τοῖς λοιποῖς " τοὺς δὲ μὴ ἁρμόζοντας ῥίψον' μακρὰν ἀπὸ τοῦ 
πύργου “ μετὰ πάντων ὧν ἐληλύϑει. «Αἱ δὲ παρϑένοι κύχλῳ τοῦ πύρ- 
γου εἱστήκεισανἣ τηφοῦσαι αὐτόν. ““έγω τῷ ποιμένι πάλιν Οὗτοι οἵ 
λίϑοι δύνανται εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου ἀπελϑεῖν ἀποδεδοκιμα- 
σμένοι; ᾿Ἵποχριϑείς μοι λέγει Βλέπεις, φησί, τοὺς λίϑους τούτους; ς 
Βλόπω; φημί, κύριε. Ἔγω, φησί, τὸ πλεῖστον μέρος τῶν λίϑων τού- 
τῶν λατομήσω καὶ βαλλωΐ εἰς τὴν οἰκοδομήν, καὶ ἁρμόσουσι μετὰ τῶν 
λοιπῶν λίϑων. Πῶς, φημί, κύριε, δύνανται περικοπέντες τὸν αὐτὸν 
τόπον προ σοι: ᾿Αποκριϑεὶς λέγει μον “Ὅσοι μικροὶ εὐρεϑήσονται, 
εἰς μέσονὕ τῆς οἰκοδομῆς βληϑήσονται, ὅσοι δὲ μείζονες, ἐξώτεροι τε- 
“ϑήσονται καὶ συγκρατήσουσιν αὐτούς. Ταῦτά μοι, λαλήσας λέγει μοι 
Ἄγωμεν, καὶ μετὰ ἡμέρας δύο ἔλϑωμεν καὶ καϑαρίσωμεν τοὺς λίϑους 
τούτους, καὶ βάλωμεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκοδομὴν᾽ τὰ γὰρ κύκλῳ τοῦ 
πύργου πάντα καϑαρισϑῆναι δεῖ, μήποτε, ὁ δεσπότης ἐξάπινα. ἔλϑῃ 
καὶ τὰ παρὰ τὸν πύργον “ϑυπαρὰ εὔρῃ καὶ προσοχϑίσῃ ," καὶ οὗτοι οἵ 
λίϑοι οὐκ ἀπελεύσονται εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ “πύργου, κἀγὼ ἀμελὴς 
δόξω εἷναι" παρὰ τοῦ δεσπότου." Καὶ μετὰ ἡμέρας δύο ἤλϑομεν" πρὸς 
τὸν πύργον, καὶ λέγει μοι Κατανοήσωμεν τοὺς λίϑους πάντας, καὶ ἴδω- 
μὲν τοὺς δυναμένους εἰς τὴν οἰκοδυμὴν ἀπελϑεῖν. “έγω αὐτῷ Κύριε, 
κατανοήσωμεν. 

ΝῊ. Καὶ ἀρξάμενοι πρῶτον τοὺς μέλανας “πατανοοῦμεν λίϑους. 

καὶ οἷοι ἐκ τῆς οἰκοδομῆς ἐτέϑησαν, τοιοῦτοι καὶ εὐρέϑησαν" καὶ ἐκέ- 
λευσεν αὐτοὺς ὁ ποιμὴν ἐκ τοῦ πύργου μετενεχϑῆναι «αὐ χωρισϑῆναι. 
Εἶτα κατενόησε τοὺς ἔψωριακότας, καὶ λαβὼν ἐλατόμησε πολλοὺς ἐξ 
αὐτῶν, καὶ ἐκέλευσε τὰς παρϑένους ἄραι αὐτοὺς καὶ βαλεῖν εἰς τὴν 
υἰκοδομήν. Καὶ ἦραν αὐτοὺς αἷ παρϑένοι, καὶ ἔϑηκαν εἰς τὴν οἶκο- 
δομὴν τοῦ πύργου μέσην." Τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκέλευσε μετὰ τῶν μελά- 
νῶν τεϑῆναν᾽ καὶ γὰρ καὶ οὗτοι μέλανες εὐρέϑησαν. Εἶτα κατενόει 
τοὺς τὰς σχισμὰς ἔχοντας" καὶ ἐκ τούτων πολλοὺς ἐλατόμησε καὶ ἐκέ- 

λευσε διὰ τῶν παρϑένων εἰς τὴν οἰκοδομὴν ἀπενεχϑῆναι" ἐξώτεροι δὲ 
ἐτέϑησαν, ὅτι ὑγιέστεροι εὐρέϑησαν᾽ οἵ δὲ λοιποὶ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 
σχισμάτων οὐκ ἠδυνήϑησαν λατομηϑῆναι. Διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
ἀπεβλήϑησαν ἀπὸ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ πύργου. Εἶτα κατενόει τοὺς 
κολοβούς᾽ καὶ εὐρέϑησαν πολλοὶ ἐν αὐτοῖς μέλανες, τινὲς δὲ σχισμὰς 
μεγάλας πεποιηκότες᾽" καὶ ἐκέλευσε καὶ τούτους τεϑῆναι μετὰ τῶν ἀπο- 
βεβλημένων᾽ τοὺς δὲ περισσεύοντας αὐτῶν καϑαρίσας καὶ λατομήσας ἐχέ- 
λευσεν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τεϑῆναι. «ϊ δὲ παρϑένοι αὐτοὺς ἄρασαι εἰς 
μέσην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου ἥρμοσαν" ἀσϑενέστεροι γὰρ ἤσαν. Εἶτα 
κατενόει τοὺς ἡμίσεις λευκούς, ἡμίσεις δὲ μέλανας, καὶ πολλοὶ ἐξ αὖ- 
τῶν εὐρέϑησαν μέλανες" ἐκέλευσε δὲ καὶ τούτους ἀρϑῆναι μετὰ τῶν 

ὕδρ. Υ11. 1) πος δοοθηίι ΔΡΟΡΤ. 60) προσοχϑίσῃ: ἅρορ᾽. προσωχ- 
2) ἰοχίιι8 πηᾶΠοῖι5. 6ϑί. ϑίσω. 
9) Δρορι. εἱστήχεισαν, 5061 εὗ ρο- 1) εἶναι : ἅρορβι. εἶμαι. 
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ἀποβεβλημένων. Οἱ δὲ λοιποὶ πάντας ἤρϑησαν ὑπὸ τὼν παρϑένων᾽ 
λευκοὶ γὰρ ὄντες ἡρμόσϑησαν ὑπ’ αὐτῶν τῶν παρϑένων εἰς τὴν οἶκο- 
δομήν᾽ ἐξώτεροι δὲ ἐτέϑησαν, ὅτι ὑγιεῖς εὐρέϑησαν, ὥστε δύνασϑαι 
αὐτοὺς κρατεῖν τοὺς εἰς τὸ μέσον τεϑέντας᾽" σλῶς γὰρ ἐξ αὐτῶν οὐδὲν 
ἐκολοβώϑη. Εἶτα κατενόει τοὺς τραχεῖς καὶ σχληρούς, καὶ [οὐκ] " ὀλί- 
γοι ἐξ αὐτῶν ἀπεβλήϑησαν διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι λατομηϑῆναι" σκληροὶ 
γὰρ λίαν εὐρέϑησαν " οἱ δὲ λοιποὶ αὐτῶν ἐλατομήϑησαν καὶ ἤρϑησαν 
ἀπὸ τῶν παρϑένων, καὶ εἰς μέσην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου ἡρμό- 
σϑησαν" ἀσϑενέστεροι γὰρ ἦσαν. Εἶτα κατενόει, τοὺς ἔχοντας τοὺς 
σπίλους, καὶ ἐκ τούτων ἐλάχιστοι ἐμελάνωσαν" καὶ ἀπεβλήϑησαν πρὸς 
τοὺς λοιπούς. Οὲ δὲ περισσεύοντες λαμπροὶ καὶ ἐκεῖνοι εὑρέϑησαν᾽ καὶ 

οὗτον ἡρμόσϑησαν ὑπὸ τῶν παρϑένων εἰς τὴν οἰκοδομήν᾽ ἐξώτεροι δὲ 
ἐτέϑησαν διὰ τὴν ἰσχυρότητα αὐτῶν. 

ΙΧ. Εἶτα ἦλϑε κατανοῆσαι τοὺς λευκοὺς καὶ στρογγύλους λίϑους, 
καὶ λέγει μοι Τί ποιοῦμεν. περὶ τούτων τῶν λίϑων ; ΤΑ͂Ν φημί, ἐγὼ 
γινώσκω, κύριε; : Οὐδὲν οὖν ἐπινοεῖς περὶ αὐτῶν; Ἐγώ, φημί, κύριε, 
ταύτην τὴν τέχνην οὐκ ἔχω" οὐδὲ λατόμος εἰμί, οὐδὲ δύναμαι νοῆσαι. 
Οὐ βλέπεις αὐτούς, φησί, λίαν στρογγύλους ὄντας Καὶ ἐὰν αὐτοὺς 

ϑελήσω. τετραγώνους πονῆσαι, πολὺ δεῖ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποκοπῆναι" δεῖ δὲ 
ἐξ αὐτῶν ἐξ ἀνάγκης τινὰς εἰς τὴν οἰκοδομὴν τεϑῆναι. Εἰ οὖν, φημί, 
κύριε, ἀνάγκη ἐστί, τί σεαυτὸν βασανίζξεις͵ καὶ οὐκ ἐκλέγῃ εἰς τὴν οἶχο- 
δομὴν οὺς ϑέλεις, καὶ ἁρμόξεις εἰς αὐτήν; ᾿Εξελέξατο ἐξ αὐτῶν τοὺς 
μείζονας καὶ λαμπρούς, καὶ ἐλατόμησεν αὐτούς" αἷ δὲ παρϑένοι ̓ ἄρασαι 

ἥρμοσαν εἰς τὰ ἐξώτερα, μέρη τῆς οἰκοδομῆς. Οἱ δὲ λοιποὶ οἵ περισ- 
σεύσαντες ἤρϑησαν, καὶ ἀπετέϑησαν εἰς τὸ πεδίον ῦὅϑεν ἠνέχϑησαν᾽ 
οὐκ ἀπεβλήϑησαν δέ, ὅτι, φησί, λείπει τῷ πύργῳ' ἔτι μικρὸν οἰκοδο- 
μηϑῆναι. “Πάντας δὲ ϑέλει ὁ δεσπότης. τοῦ πύργου τούτους ἀρμο- 
σϑῆναι τοὺς λίϑους εἰς τὴν οἰκοδομήν, ὅτι “λαμπροί εἰσι λίαν. ᾿Εκλή- 
ϑησαν δὲ γυναῖκες δώδεκα, εὐειδέσταται τῷ χαραχτῆρι, μέλανα ἐνδε- 
δυμέναι, καὶ τὰς τρίχας χελυμέναι. ᾿Εδοκοῦσαν δέ μοι αἵ γυναῖκες 
αὗται ἄγριαι εἶναι. ᾿Εκέλευσε δὲ αὐτὰς ὃ ποιμὴν ἄραι τοὺς λίϑους 
τοὺς ἀποβεβλημένους ἐκ τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἀπενεγκεῖν αὐτοὺς εἰς τὰ 
ὄρη ὅϑεν καὶ ἠνέχϑησαν. Αϊ δὲ ἱλαραὶ ἦραν, καὶ ἀπήνεγκαν πάντας 
τοὺς λίϑους, καὶ ἔϑηκαν ὅϑεν ἐλήφϑησαν. Καὶ μετὰ τὸ ἀρϑῆναι πάντας 
τοὺς λίϑους καὶ μηκέτι κεῖσϑαι λίϑον κύκλῳ τοῦ πύργου, λέγει μοι ὁ 
ποιμήν Κυκλώσωμεν. τὸν πύργον, καὶ ἴδωμεν μή τι ἐλάττωμά ἐστιν ἐν 
αὐτῷ. Καὶ ἐκύκλωσα" ἐγὼ μετ᾿ αὐτοῦ. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ ποιμὴν τὸν πύργον 
εὐπρεπῆ ὄντα τῇ οἰκοδομῇ λίαν ἱλαρὸς ἦν ὁ γὰρ πύργος οὕτως ἣν 
φὠκοδομημένος, ὥστε με ἰδόντα ἐπιϑυμεῖν τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ" οὕτω 
γὰρ ἣν ὠχοδομημένος. ὡσὰν ἐξ ἑνὸς λίϑου μὴ ἔχων μίαν ἁρμογὴν ἐν 
ἑαυτῷ. ᾿Εφαίνετο δὲ ὁ λίϑος ὡς ἐκ τῆς πέτρας ἐγκεκολαμμένος" μονό- 
λιϑὸς γάρ μοι ἐδόκει εἶναι. 

γ 7.2 Ἁ -» ᾽ 3 - δ Ἁ 

ΧῚ Κάγω περιπατῶν μὲτ αὐτοῦ ἱλαρὸς ἤμην τοιαῦτα ἀγαϑὰ 
βλέπων. Ζέγει δέ μοι ὃ ποιμήν Ὕπαγε καὶ φέρε ἄσβεστον καὶ ὄστρακον 

2) οὐχ ἀδθ6ϑι ἴῃ ἈΡΌΡΤ. ΠΡ ΧῪ Ὁ πύργῳ: ἈΡΌΡΙ, μεχρῷ. 
9) 516 ΔΡΟΡΤΥ. 2) ΔΡΟΡῚ. ἐχύχλωσονγ. 
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λεπτόν, ἵνα τους τύπους τῶν λίϑων τῶν ἡρμοσμένων εἰς τὴν οἰκοδο- 
μὴν καὶ βεβλημένων ἀναπληρώσω᾽ δεῖ γὰρ τοῦ πύργου τὰ κύκλῳ πάντα 
ὁμαλὰ ,«γενέσϑαι. Καὶ ἐποίησα καϑὼς ἐκέλευσε, καὶ ἤνεγκα πρὸς αὐὖ- 
τόν. Ὑπηρέτει μοι, φησί. καὶ ἐγγὺς τὸ ἔργον τελεσϑήσεται. ᾿Επλή- 
θῶσεν οὖν τοὺς τύπους τῶν λίϑων τῶν εἰς τὴν οἰκοδυμὴν ἀπεληλυ- 
ϑότων, καὶ ἐκέλευσε σαρωϑῆναν τὰ κύκλῳ τοῦ πύργου καὶ καϑαρὰ γε- 
νέσϑαι" αἵ δὲ ̓ παρϑένον λαβοῦσαι, σάρον ἐσάρωσαν, καὶ πάντα τὰ κό- 
[πρια]" ἦραν ἐκ τοῦ πύργου, καὶ ἔφεραν" ὕδωρ, καὶ ἐγένετο ὁ τόπος 
ἱλαρὸς καὶ εὐπρεπέστατος τοῦ πύργου. .«“ἔγει μον ὁ ποιμήν Πάντα, 
φησί, «πεκάϑα[οται]᾽ “ἃ ἐὰν ἔχϑηῃ ὁ κύριος ἐπισκέψασϑαι τὸν πύργον, οὐκ 
ἔχει ἡμῶν οὐδὲν μέμψασθαι. Ταῦτα εἰπὼν ἤϑελεν ὑπάγειν" ἐγὼ δὲ 
ἐπελαβόμην αὐτοῦ τῆς πήρας καὶ ἠρξάμην αὐτὸν ὁρκίζειν κατὰ τοῦ 
κυρίου, ἵνα μοι ἐπιλύσῃ ἃ ἔδειξέ μοι. Μέγει «μου Μικρὸν ἔχω ἀνα- 
παυϑῆναι," καὶ πάντα ὅσοι ἐπιλύσω᾽ ἔκδεξαί μὲ ὧδε ὃ ἕως ἔρχομαι. ““έγω 
αὐτῷ Κύριε, μόνος, ὧν ὧδε τί ποιήσω ; Οὐκ εἶ φησί, μόνος᾽ αἷ γὰρ 
παρϑένοι αὗται μετὰ σοῦ εἰσί. Παράδος οὖν, φημί,Ξ5 αὐταῖς με. Προσ- 
καλεῖται αὐτὰς ὁ ποιμὴν καὶ λέγει αὐταῖς Παρατίϑεμαι ὑμῖν τοῦτον 
ἕως ἔρχομαι" καὶ ἀπῆλϑεν. ᾿Εγὼ δὲ ἤμην μόνος μετὰ τῶν παρϑένων᾽ 
ἤσαν δὲ ἱλαρώτεραι, καὶ πρὸς ἐμὲ εὖ εἶχον' μάλιστα δὲ αἱ δ΄ αἱ ἐν- 
δοξότεραιν αὐτῶν. 

ΧΙ. “4ἐγουσί μοι αἱ παρϑένοι Σήμερον ὁ ποιμὴν ὧδε οὐκ ἔρχε- 
ται. Τί οὖν, φημί, ποιήσω ἐγώ; Μέχρις ὅτου, φασίν͵ ἔλϑῃ, περί- 
μεινον" αὐτόν᾽ καὶ ἐὰν ἔλϑῃ, λαλήσει μετὰ σοῦ, ἐὰν δὲ μὴ ἔλϑῃ, με- 
νεῖς" μεϑ' ἡμῶν ὧδε ἕ ἕως ἔρχεται. ““έγω αὐταῖς ᾿Εκδέξομαι αὐτὸν ἕως 
ὀψέ" ἐὰν δὲ μὴ ἐ ἔλϑη, ἀπελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν μου, καὶ πρωὶ ἐπα- 
νήξω. 4ϊ δὲ ἀποκρνϑεῖσαι λέγουσί μοι Ἡμῖν παρεδόϑης᾽ οὐ δύνασαι 
ἀφ᾽ ἡμῶν ἀναχωρῆσαι. Ποῦ οὖν, φημί, μενῶ; Μεϑ’ ἡμῶν, φασί, 
κοιμηϑήσῃ ὡς ἀδελφός, καὶ οὐχ ὡς ἀνήρ᾽ ἡμέτερος γὰρ ἀδελφὸς ς 
καὶ τοῦ λοιποῦ μέλλομεν μετὰ σοῦ κατοικεῖν, λίαν γάρ σε ἀγαπῶμεν. 
᾿Εγὼ δὲ ἠσχυνόμην μετ᾽ αὐτῶν μένειν " καὶ ἡ δοκοῦσα πρώτη αὐτῶν 
εἶναι ἤρξατό μὲ καταφιλεῖν. καὶ “περιάγειν κύκλῳ τοῦ πύργου καὶ παί- 
ἕειν μετ᾽ ἐμοῦ. Κἀγὼ ὡσεὶ νεώτερος ἐγεγόνειν καὶ ἠρξάμην καὶ αὐτὸς 
παίξειν μετ᾽ αὐτῶν᾽ αἵ μὲν γὰρ ἐχόρευον, αἱ δὲ ὠρχοῦντο, αἱ δὲ ἦδον᾽ 
ἐγὼ δὲ σιγὴν ἔχων μετ᾽ αὐτῶν κύχλῳ τοῦ πύργου περιεπάτουν, “καὶ 
ἱλαρὸς ἤμην μετ᾽ αὐτῶν. ᾿Οψίας δὲ γενομένης ἤϑελον εἰς τὸν οἶκον 
ὑπάγειν" αἵ δὲ οὐκ ἀφῆκαν, ἀλλὰ κατέσχον μὲ᾿ καὶ ἔμεινα μετ᾽ αὐτῶν 
τὴν νύκτα καὶ ἐκοιμήϑην παρὰ τὸν πύργον. ᾿Ἔστρωσαν δὲ αἵ' παρ- 
ϑένοι τοὺς λινοῦς χιτῶνας ἑαυτῶν χαμαί, καὶ ἐμὲ ἀνέκλιναν εἰς τὸ 
μέσον αὐτῶν, καὶ οὐδὲν ὅλως ἐποίουν εἰ μὴ προσηύχοντο᾽ κἀγὼ μετ᾽ 
αὐτῶν ἀδιαλείπτως. προσηυχόμην, καὶ οὐκ ἔλασσον ἐκείνων" καὶ ἔχαι- 
ρον αἵ παρϑένοι οὕτω μου προσευχομένου Καὶ ἔμεινα ἐκεῖ μέχρι τῆς 

1) φησὶ νἱἀοίπ! 5θοιπάα τηᾶηῖ ἰἴῃη ὅ) ἃρορι. ἀγναιρεϑῆναι. 
ΔΡΟΡΓ. δά αϊηη. 6) ΔΡΟΡΙ. φησὶ. 

2) χό[πρια]: ἷἵπ ἃρορν. δϑί χό[μι- (ἀρ. ΧΙ. 1) περέμειγον : ἃΡΟΒΥ. πε- 
ματα]. θέμενον. 

9) ἔφεραν: 510 ΔΡΟΡΥ. 2) μεγεῖς: ἈΡΟΡΥ. μέγεις. [ἀθ1η δηΐθ 
4) χεχάϑαζρται]: ἅρορτ. χεχαϑά-ὀ μοὶ ΡγῸ μὴ. 

[ραι]: ἰἴὰ ῬΤΟΥβα8. 9) ΔΡΟΡΊ. οἱ. 
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αὔριον, ἕως ὥραν δευτέραν" μετὰ τῶν παρϑένων. Εἶτα παρῆν ὁ ποι- 

μὴν καὶ λέγει ταῖς παρϑένοις Μή τινα αὐτῷ ὅ ὕβριν. πεποιήκατε: ᾿Ερώτα, 
φασίν, αὐτόν. “έγω. αὐτῷ Κύριε, εὐφράνϑην μετ᾽ αὐτῶν μείνας. Τί, 
φησίν, ἐδείπνησας ; ̓ Εδείπνησα͵ φημί, κύριε, ῥήματα κυρίου ὕλην τὴν 
νύκτα. Καλῶς, φησίν, ἔλαβόν σε; Ναί, φημί, κύριε. Νῦν, φησί, τί 
ϑέλεις πρῶτον ἀκοῦσαι; Καϑώς, φημί, κύριε, ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔδειξας. 
᾿Ερωτῶ σε, κύριε, ἵνα, καϑὼς ἄν σεῦ ἐπερωτήσω, οὕτω μοι καὶ δηλώ- 
σῃς. Καϑὼς βούλῃ," φησίν, οὕτω σοι καὶ ἐπιλύσω, καὶ οὐδὲν ὅλως 
ἀποκρύψω ἀπὸ σοῦ. 

ΧΗ. Πρῶτον, φημί, πάντων͵ κύριε, τοῦτό μοι δήλωσον. ἦτ ̓πέτρα 
καὶ ἡ πύλη τίς ἐστιν; Ἢ πέτρα, φησίν, αὕτη καὶ ἡ πύλη ὁ υἱὸς τοῦ 
ϑεοῦ ἐστί. Πῶς, φημί, κύριε, ἡ πέτρα παλαιά ἐστιν, ἡ δὲ πύλη παινή; 
ἄκουε, φησί, καὶ σύνιε, ἀσύνετε. Ὃ μὲν υἱὸς τοῦ “ϑεοῦ πάσης τῆς 
κτίσεως αὐτοῦ πφογενέστερός ἐστιν, ὥστε σύμβουλον αὐτὸν γενέσϑαι τῷ 
πατρὶ τῆς κτίσεως" αὐτοῦ᾽ διὰ τοῦτο καὶ παλαιός ἐστιν. γε] δὲ πύλη 
διὰ τί καινή, φημί, κύριε; Ὅτι, φησίν, ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν “ἡμερῶν τῆς 
συντελείας φανερὸς ἐγένετο, διὰ τοῦτο καινὴ ἐγένετο ἡ πύλη, ἵνα οἵ 
μέλλοντες σώξεσϑαι δι᾽ αὐτῆς, εἰς τὴν βασιλείαν εἰσέλϑωσι τοῦ ϑεοῦ. 
Εἶδες, φησίν, τοὺς λίϑους τοὺς διὰ τῆς πύλης εἰσεληλυϑότας εἰς τὴν 
οἰκοδομὴν τοῦ πύργου, τοὺς δὲ μὴ ἐληλυϑότας πάλιν ἀποβεβλημένους 
εἰς τὸν ἴδιον τόπον; Εἶδον, φημί, κύριε. Οὕτω, φησίν, εἰς τὴν βασι- 
λείαν τοῦ ϑεοῦ οὐδεὶς εἰσελεύσεται, εἰ μὴ λάβοιδ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον 
αὐτοῦ. ᾿Εὰν γὰρ εἰς πόλιν ϑελήσῃς εἰσελϑεῖν τινά, κἀκείνη ἡ πόλις 
περιτετειχισμένη κύκλῳ, καὶ “μίαν ἔχει" πύλην, μήτι δυνήσῃ εἰς τὴν 
πόλιν ἐκείνην εἰσελϑεῖν εἰ μὴ διὰ τῆς πύλης ἧς ἔχει; Πῶς γάρ, φημί, 
κύριε, δύναται γενέσϑαι ἄλλως: Εἰ οὖν εἰς τὴν πόλιν οὐ δυνήσῃ εἰσ- 
ελϑεῖν εἶ μὴ διὰ τῆς πύλης αὐτῆς, οὕτω, φησί, καὶ εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ ἄλλως εἰσελϑεῖν οὐ δύναται ἄνϑρωπος. εἰ μὴ διὰ τοῦ ὀνόμα- 
τος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ ἠγαπημένου ὑπ᾽’ αὐτοῦ. Εἶδες, φησί, τὸν 
ὄχλον τὸν οἰκοδομοῦντα τὸν πύργον: Εἶδον, φημί, κύριε. ᾿Εκεῖνοι, 
φησί, πάντες ἄγγελοι ἔνδοξοί εἰσι. Τούτοις οὖν περιτετείχισται ὁ κύριος. 
Ἡ δὲ πύλη ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἐστίν᾽ αὕτη “μία εἴσοδός ἐστι πρὸς τὸν 

κύριον. Ἄλλως οὖν οὐδεὶς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ διὰ τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ. Εἶδες, φησί, τοὺς ἕξ ἄνδρας καὶ τὸν μέσον αὐτῶν ἔνδοξον καὶ 
μέγαν ἄνδρα τὸν περιπατοῦντα παρὰ τὸν πύργον καὶ τοὺς λίϑους ἀπο- 
δοκιμάσανταϊ ἐχ τῆς οἰκοδομῆς; Εἶδον, φημί, κύριε. Ὅ ἔνδοξος, φη- 
σίν͵ ἀνὴρ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἐστί, κἀκεῖνοι οἵ ἐξ οἵ ἔνδοξοι ἄγγελοί εἰσι 
δεξιὰ καὶ εὐώνυμα συγχρατοῦντες αὐτόν. Τούτων, φησί, τῶν ἀγγέλων 
τῶν ἐνδόξων οὐδεὶς εἰσελεύσεται πρὸς τὸν ϑεὸν ἄτερ αὐτοῦ" ὃς ἂν τὸ 
ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μὴ λάβῃ, οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 

4) ἕως ὥραν δευτέραν: 
Ὁ) σε: ἃΡρΟΒΥ. σοι. 
Θ) ἃροϑβι. ρίθηθ βου ρίαμη πὰ οί, 0850 

οοὐϊοθ πἰ ν᾽ ἀδίαν ἰηνΐο. 
ὕἀρ. ΧΗ. 1) ἀρορτ. Τῦβὰ5 χτήσεως. 

Ροβίθα ἃροϑν. κεγὴ ΡΙῸ χαιγὴ. 
2) ἃρορι. εἶδεγ. 
ΟῚ , ᾿ 

9) λάβοι: 5ῖ.0 ἀρΟβυ. 

510 ΔΡΟΘΓ. 4) δηΐθ κύκλῳ ϑ11η. ἴῃ ΤΘΟΘη ἰ551Π10 
ἈΡΟΒΤ. ΟΡ Ρ 511 ἦν, ἀπᾶδ ἰπ θᾶ. ρζῃ. δαϊ- 
ἰὰπ δϑί ἢ, ἃΐ Π1Π1] οἰ πβη] 1] ἴῃ Ὑϑίθ τὶ 
ΔΡΟΡΙ, αιοά ΒΘΟΕΪ ΠῈΣ ΒΟΡΙΡ Τα ΠΙ 68. 

5) ἔχει: 515. ΔρΡΟΒΤ., ποὴ ἔχῃ. 
6) ϑυνήσῃ: ἴπ ἈΡΟΒῚ. σἢ 5ΠρΡΡ ΒΟΥ] - 

Ρίυμῃ ο6βί. 
7) ἅροβν. ἀποδοχιμάσαντας. 
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ΧΕΙ: -Ὁ . δὲ “πύργος, φημί, τίς ἐστιν; Ὃ πύργος, φησίν, οὗτος 
[Ὁ ἐκκλησία ἐστίν. Αἱ δὲ παρϑένοι αὗται τίνες εἰσί; “για πνεύματά 
εἰσι" καὶ ἄλλοι ἄνϑρωποι οὐ δύνανται εὐρεϑῆναι εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ, ἐὰν μὴ αὗταν αὐτὸν ἐνδύσωσι τὸ ἔνδυμα αὐτῶν᾽ ἐὰν γὰρ 
τὸ ὄνομα μόνον λάβης, τὸ δὲ ἔνδυμα παρὰ τούτων μὴ λάβῃς, οὐδὲν 
ὠφελεῖς." «ἄὕσται γὰρ αἱ παρϑένοι δυνάμεις εἰσὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ" 
ἐὰν τὸ ὄνομα φορῇς,. τὴν δὲ δύναμιν μὴ φορῇς αὐτοῦ, εἰς μάτην ἔσῃ 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ φορῶν. Τοὺς δὲ λίϑους, φησίν͵ οὺς εἶδες ἀποβεβλη- 
μένους, αὐτοὶ τὸ μὲν ὄνομα ἐφόρεσαν, τὸν δὲ ἱματισμὸν τῶν παρϑένων 
οὐκ ἐνεδύσαντο. Ποῖον, φημί, ἱματισμὸν" αὐτῶν ἐστί, κύριε; Αὐτὰ 
τὰ ὀνόματα, φησίν, ἱματισμός ἐστιν αὐτῶν᾽ ὃς ἂν τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ϑεοῦ φορῇ, καὶ τούτων ὀφείλει τὰ ὀνόματα φαθεῦν: καὶ γὰρ αὐτὸς 
ὁ υἱὸς τὰ ὀνόματα τῶν παρϑένων τούτων φορεῖ." Ὅσους, φησί, 
λίϑους εἶδες εἰς τὴν οἰκοδομήν ἢ τούτων τῶν παρϑένων τὴν δύναμιν 
ἐνδεδυμένοι εἰσί. ΖΔιὰ τοῦτο βλέπεις τὸν πύργον μονόλιϑον., γεγονότα 
τῆς πέτρας. Οὕτω καὶ οἵ πιστεύσαντες τῷ κυρίῳ διὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 
καὶ ἐνδιδυσκόμενοι τὰ “πνεύματα ταῦτα, ἔσονται εἰς ἕν πνεῦμα, εἰς 
ἕν σῶμα, καὶ μία χρόα τῶν ἱματίων αὐτῶν. Τῶν τοιούτων δὲ τῶν 
φορούντων τὰ ὀνόματα τῶν παρϑένων ἐστὶν ἡ κατοικία εἰς τὸν πύργον. 
Οἱ οὖν͵ φημί, κύριε, ἀποβεβλημένοι λίϑοι διὰ τί ἀπεβλήϑησαν : Διὴλ- 
ϑον γὰρ διὰ τῆς πύλης, καὶ διὰ τῶν χειρῶν τῶν παρϑένων ἐτέϑησαν 
εἰς τὴν οἰχοδομὴν τοῦ πύργου. ᾿Επειδὴ πάντα σοι, φησί, μέλει, καὶ 
ἀκριβῶς ἐξετάζεις, ἄκουε περὶ τῶν ἀποβεβλημένων λίϑων. Οὗτοι, 
φησί, πάντες τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ ἔλαβον, ἔλαβον δὲ καὶ τὴν 
δύναμιν τῶν παρϑένων τούτων. «Παβόντες οὖν τὰ πνεύματα ταῦτα 
ἐνεδυναμώϑησαν, καὶ ἦσαν μετὰ τῶν δούλων τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἦν αὐτῶν 
ἕν πνεῦμα καὶ ἕν σῶμα καὶ ἕν ἔνδυμα᾽ τὰ γὰρ αὐτὰ ἐφρόνουν καὶ 
δικαιοσύνην εἰργάξοντο. Μετὰ οὖν χρῦνον τινὰ ἀνεπείσϑησαν" ὑπὸ 
τῶν γυναικῶν, ὧν εἶδες μέλανα ἱμάτια ἐνδεδυμένων, τοὺς ὥμους ἔξω 
ἐχουσῶν καὶ τὰς τρίχας λελυμένας καὶ εὐμόρφων᾽ ταύτας ἰδόντες ἐπε- 
ϑύμησαν αὐτῶν, καὶ ἐνεδύσαντο τὴν δύναμιν αὐτῶν, τῶν δὲ παρϑένων 
ἀπεδύσαντο τὴν δύναμιν. Οὗτοι οὖν ἀπεβλήϑησαν ἀπὸ τὸν οἶκον τοῦ 
ϑεοῦ καὶ ἐκείναις παρεδόϑησαν. Οἱ δὲ μὴ ἀπατηϑέντες τῷ κάλλει 
τῶν γυναικῶν τούτων ἔμειναν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ϑεοῦ. Ἔχεις, φησί, 
τὴν ἐπίλυσιν τῶν ἀποβεβλημένων. 

ΧΙΥ. 'Τί οὖν, φημί, κύριε, ἐὰν οὗτοι οὗ ἄνϑρωποι, τοιοῦτον 
ὄντες, μετανοήσωσι καὶ ̓ἀποβάλωσι τὰς ἐπιϑυμίας τῶν γυναικῶν τούτων, 

καὶ ἐπανακάμψωσιν. ἐπὶ τὰς παρϑένους, καὶ ἐν τῇ δυνάμει αὐτῶν καὶ 
ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν πορευϑῶσιν, οὐκ εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
ϑεοῦ; Εἰσελεύσονται, φησίν, ἐὰν τούτων τῶν γυναικῶν ἀποβάλωσι τὰ 
ἔργα, τῶν δὲ παρϑένων ἀναλάβωσι τὴν δύναμιν καὶ ἐν τοῖς ἔργοις 
αὐτῶν πορευϑῶσι. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τῆς οἰκοδομῆς ἀνοχὴ ἐγένετο, 

(ρ.. ΧΠῚ. 1) ἡ ἀθεϑί ἴῃ ΔΡΌΘΓ. δ) ἰ(ὰ ἱπηρ οι οοίθ ἀΡΟΘΥ, [{6Π] 5666. 
2) ὠφελεῖς: ἃΡορΥ. ἐφελεῖς. Απίθᾶ ἰδθογδηΐ ἱποοποϊπηϊ(δίθ. 

ΡΙαγᾶ ΘΟΥΤΙΡίΔ. θ) ἈΡΟΒΥ. ἀνεπίσϑησαν. 
8) ποῖον εἰ ἱματισμόν: ἰίὰ ΔΡΟΒΤ. 1) ἀπὸ τὸν οἶχον: ἰΐα ἃΡΟΒ1.» Θἰἴᾶπη 
4) ἀροϑι. φορεῖν. Πἷβ Δοσθη 1118. 
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ἵνα ἐὰν μετανοήσωσιν οὗτοι, ἀπέλϑωσιν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου" 

᾿Εὰν δὲ μὴ μετανοήσωσι,, τότε ἄλλοι ἀπελεύσονται, καὶ οὗτοι εἰς τέλος 

ἐκβληϑήσονται. ᾿Επὶ τούτοις πᾶσιν ηὐχαρίστησα τῷ κυρίῳ, ὅτι εὐ- 

σπλαγχνίσϑη ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις το ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐξα- 

πέστειλε τὸν ἄγγελον τῆς -Μετανοίας εἰς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτήσαντας εἰς 

αὐτόν, καὶ ἀνεκαίνισεν' ἡμῶν τὸ πνεῦμα, καὶ ἤδη κατεφϑαρμένων 

ἡμῶν καὶ μὴ ἐχόντων ἐλπίδα τοῦ ξῆν ἀνενέωσε τὴν ξωὴν ἡμῶν. Νῦν, 

φημί, κύριε, δήλωσόν μου, διὰ τί ὁ πύργος χαμαὶ οὐκ ,Ὁκοδόμηται, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ ἐπὶ τὴν πύλην. Ἔκ" φησίν, ἄφρων εἰ καὶ 

ἀσύνετος. ᾿Δνάγκην ἢ ἔχω, φημί, κύριε, πᾶντα ἐπερωτᾶν σε, διότι οὐδόλως," 

οὐδὲν δύναμαι νοῆσαι" τὰ γὰρ πάντα μεγάλα καὶ ἔνδοξά ἐστι καὶ 

δυσνόητα τοῖς ἀνϑρώποις. ΄Ἄκουε, φησί" τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ 

μέγα ἐστὶ καὶ ἀχώρητον, καὶ τὸν κόσμον͵ ὅλον βαστάξει. Εἰ οὖν πᾶσα 

ἡ κτίσις διὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ βαστάζεται, τί δοκεῖς τοὺς κεχλημένους 

ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα φοροῦντας τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ καὶ πορευο- 

μένους [ἐν] ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ; Βλέπεις οὖν ποίους βαστάζει ; Τοὺς 

ἐξ ὅλης καρδίας φοροῦντας τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Αὐτὸς οὖν ϑεμέλιον αὐ- 

τοῖς" ἐγένετο, καὶ ἡδέως αὐτοὺς βαστάζει, ὅτι οὐκ ἐπαισχύνονται τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ φορεῖν. 

ΧΥ. Δήϊ[λωσόν μοι], φημί, κύριε, τῶν παρϑέϊνων τ]ὰ ὀνόματα 
τῶν ἰσχυροτέρων τῶν εἰς τὰς γωνίας σταϑεισῶν. Ἡ μὲν πρώτη Πίστις, 
ἡ δὲ δευτέρα ̓ Εγκράτεια, ἡ δὲ [τρίτη Δύναμις, ἡ δὲ τε! τάρ]τῇ ΜΜακρο- 
ϑυμία" αἵ δὲ ἕτεραι ἀνὰ μέσον τούτων σταϑεῖσαι ταῦτα ἔχουσι τὰ 
ὀνόματα᾽ “Ἵπλότης, ᾿Ακακία, “ἠγνεία, Ἰλαρότης, ᾿ἡλήϑεια, Σύνεσις, 
[ΓΟἸμόνοια, ᾿Ζγάπη. Ταῦτα τὰ ὀνόματα ὁ φορῶν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, δυνήσεται. εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. Ἄκουε, 
φησί, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν γυναικῶν τῶν τὰ ὀνόματα μέλανα, ἐχουσῶν" 
καὶ ἐκ τούτων δ΄ εἰσὶ δυνατώτεραν᾽ ἡ πρώτη ᾿Δπιστία, ἡ δευτέρα 
᾿Ακρασία, ἡ δὲ τρίτη ᾿Δπείϑεια, ἡ δὲ τετάρτη ᾿Ἵπάτη. 4ϊ δὲ ἀκόλουϑοι 
αὐτῶν καλοῦνταν “Αύπη, Πονηρία, ᾿Ασἔλγεια, ᾿Οξυχολία, Ῥεῦδος, ᾿ἌΑφρο- 
σύνη, Καταλαλιά, Μϊσος. Ταῦτα τὰ ὀνόματα ὁ φορῶν τοῦ ϑεοῦ 
δοῦλος τὴν βασιλείαν μὲν ὄψεται τοῦ ϑεοῦ, εἰς αὐτὴν δὲ οὐκ εἰσελεύ- 
σεται. Οἱ λίϑοι δέ, φημί, κύριε, οἵ ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἡρμοσμένοι εἰς τὴν 
οἰκοδομὴν τίνες εἰσίν ; Οἱ μὲν πρῶτοι, φησίν, οἵ τ΄ οἱ εἰς τὰ ϑεμέλια 
τεϑειμένοι, πρώτη γενεά" οἵ δὲ κε δευτέρα γενεὰ ἀνδρῶν δικαίων ᾿" 
οἱ δὲ λε΄ προφῆται τοῦ ϑεοῦ καὶ διάκονοι αὐτοῦ" οἱ δὲ μ᾽ ἀπόστολοι 
καὶ διδάσκαλοι τοῦ κηρύγματος τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. Ζιὰ τί οὖν, φημί, 
κύριε, αἱ παρϑένοι, καὶ τούτους τοὺς λίϑους ἐπέδωκαν εἰς τὴν οἰκοδομὴν 
τοῦ πύργου, διενέγκασαι διὰ τῆς πύλης ; Οὗτοι γάρ, φησί, πρῶτοι 
ταῦτα τὰ πνεύματα ἐφόρεσαν, καὶ ὅλως ἀπ᾽ ἀλλήλων οὐκ ἀπέστησαν, 
οὔτε τὰ πνεύματα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὔτε οἵ ἄνϑρωποι ἀπὸ τῶν 
πνευμάτων, ἀλλὰ παρέμειναν τὰ πνεύματα αὐτοῖς μέχρι τῆς κοιμήσεως 

ἀρ. ΧΙΥ. 1) Δροβυ. ἀνεκαίνησεν. 9) ἅρορι. οὐδούλως. 
Ῥοβίθα ΔΡΟβῚ. νἱἀοί" ἀγαγέωσε ΒΆΡΕΙ. 4) ἐν ἀδοβί ἴπ Δροϑυ. 

2) ἔτει: 51. ἀρορῖ. Αἱ ἰά ὃχ ὅτε (αϊ 
Βαθοί δά. ρ1.} οουρίαμη 6556. ΘΟ 4115 
οαα. 1,α{1π|8 ἵπαιιο ΡΥ 15. Βα! α πη 0. ΠᾺ]}118 ἜΠΔΡ ἢ. 1. ἱποῖρὶς ᾿ρβίαθβ οοάϊοῖβ ἴὸ- 
ἀπ 1ο. Πὰπὶ 8, ἴῃ 4π0ὸ Ρ᾿αΓὰ ἃ {ἰπ6ὶ8 δχϑϑᾶ ϑηΐ 

δ) αὐτοῖς : ἃρορτ. αὐτὸς. 
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αὐτῶν. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα τὰ πνεύματα μετ᾽ αὐτῶν ἐσχήκεισ| αν], οἴ ὗτοι] 
οὐκ ἂ]ν εὔχρηστοι γεγόνασι τῇ οἰκοδομῇ τοῦ πύργου τούτου. 

ΧΥ Ἔπι μοι; φημί, κύριε, δήλωσον, Τί, φησίν, ἐπιζητεῖς ; Διὰ 
ί, φημί, κύριε, οἱ λίϑοι ἐκ] τοῦ β[υ]ϑοῦ ἀνέβησαν καὶ εἰς τὴν 
οἰκοδομὴν ἐτέϑησαν πεφορηκότες τὰ πνεύματα ταῦτα; ᾿Ἀνάγκην, φησίν, 
εἶχον δι᾽ ὕδατος ἀναβῆναι, ἵνα ζωοποιηϑῶσιν᾽ οὐκ ἠδύναντο γὰρ ὄλλως 
εἰσελϑεῖν εἰς τὴν “βασιλείαν ᾿ τοῦ ϑεοῦ, εἰ μὴ τὴν νέκρωσιν ἀπέϑεντο 
τῆς ζωῆς αὐτῶν. Ἔλαβον οὖν κἀν οὕτοι οὗ κεκοιμημένοι τὴν σφραγίδα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ" πρὶν γάρ, φησί, φορέσαι τὸν ἄνϑρωπον τὸ ( ὄνομα 
τοῦ ϑεοῦ ,ἷ νεκρός ἐστιν ὅταν δὲ λάβῃ τὴν σφραγίδα, ἀποτίϑεται τὴν 
νέκρωσιν, καὶ ἀναλαμβάνει τὴν ζωήν. Ἡ σφραγὶς οὖν τὸ ὕδωρ ἐστίν᾽ 
εἰς τὸ ὕδωρ οὖν καταβαίνουσι νεχροὺ καὶ" ἀναβαίνουσι. ζῶντες. Κἀκεί. 
γοις οὖν ἐκηρύχϑη ἡ σφραγὶς αὕτη, καὶ ἐχρήσαντο αὐτῇ, ἵνα εἰσέλϑωσιν 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. Διὰ τί, φημί, κύριε, καὶ οἵ μ΄ λίϑοι 
μετ᾽ αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τοῦ βυϑοῦ, ἤδη ἐσχηκότες τὴν σφραγίδα; Ὅτι, 
φησίν, οὗτοι οἵ ἀπόστολοι καὶ οἵ διδάσκαλοι, οἵ κηρύξαντες τὸ ὄνομα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, κοιμηϑέντες ἐν δυνάμει καὶ πίστει τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ϑεοῦ, ἐκήρυξαν καὶ τοῖς κεκοιμημένοις, καὶ αὐτοὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν 
σφραγίδα τοῦ κηρύγματος. Κατέβησαν οὖν μετ᾽ αὐτῶν εἰς τὸ ὕδωρ 
καὶ πάλιν ἀνέβησαν." Διὰ τούτων οὖν ἐξωοπουήϑησαν καὶ ἐπέγνωσαν 
τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ συνανέβησαν μετ᾽ αὐ- 
τῶν καὶ συνηρμόσϑησαν εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου, καὶ ̓ἀλατόμη- 
τοι συνῳχοδομήϑησαν" ἐν δικαιοσύνῃ. γὰρ ἐκοιμήϑησαν καὶ ἐν μεγάλῃ 
ἁγνείᾳ" ᾿ μόνον δὲ τὴν σφραγίδα ταύτην οὐκ εἶχον. Ἔχεις οὖν καὶ 
τὴν τούτων ἐπίλυσιν. "Ἔχω, φημί, κύριε. 

ΧΥΙ!, Νῦν οὖν, κύριε, περὶ τῶν ὀρέων μοι δήλωσον᾽ διὰ τί ἂλ- 
λαν καὶ ἄλλαι εἰσὶν αἵ ἰδέαι καὶ ποικίλαι; ΄Ἄἥκουε, φησί. Τὰ ὄρη ταῦτα 
τὰ δώδεκα φυλαί, εἰσιν αἵ κατοικοῦσαν ὅλον τὸν κόσμον. ᾿Εκηρύχϑη 
οὖν εἰς ταύτας ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ διὰ τῶν ἀποστόλων. Διὰ τί δὲ ποι- 

κίλα, καὶ ἄλλη καὶ ἄλλη ἰδέα ἐστὶ τὰ ὄρη, δήλωσόν μοι; κύριε. ἄκουε, 
φησίν- αἵ δώδεκα φυλαὶ αὗται αἵ κατοικοῦσαι ὅλον τὸν κόσμον͵ δώδεκα 
ἔϑνη εἰσί" ποικίλα' δέ εἰσι τῇ φρονήσει καὶ τῷ νοΐ. Οἷα οὖν εἶδες 
τὰ ὕρη ποικίλα, τοιαῦταί εἰσι καὶ τούτων αἵ ποικιλίαι τοῦ “νοὸς τῶν 
ἐθνῶν καὶ ἡ φρόνησις. 4ηλώσω δέ σοι καὶ ἑνὸς ἑκάστου τὴν πρᾶξιν. 
Πρῶτον, φημί, κύριε, τοῦτο δήλωσον, διὰ τί οὕτω ποικίλα ὄντα τὰ 
ὄρη, εἰς τὴν οἰκοδομὴν. ὅταν ἐτέϑησαν οἵὗ λίϑοι αὐτῶν, μία χρόα, ἐγέ- 
γοντο λαμπροί, ὡς καὶ οἱ ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἀναβεβηκότες λίϑοι; Ὅτι, 
φησί, "πάντα Ὁ τὰ ἔϑνη. τὰ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν κατοικοῦντα, ἀκούσαντα καὶ 
πιστεύσαντα ἐπὶ τῷ ὀνόματι ἐκλήϑησαν τοῦ ϑεοῦ " λαβόντες οὖν τὴν 
ΦΕΥ͂ μίαν φρόνησιν ἔσχον καὶ ἕνα νοῦν, καὶ μία πίστις αὐτῶν 

ἔαρ. ἈΥ, 1) τὰ οοάθχ, [πη δά. ΡΥ. 2} πομηΐμ}}! ἀδοδί ργορίον. ὁμοιοτέ- 
ΘΟΥΓΘοίμπ) οϑί γεγόγεισον. λευτον. ι 

(ἀρ. ΧΥ͂Π. 1) ποικίλα; ἰἰὰ ΘΟ066Χ, 
(ἀρ. ΧΙΥ. 1) τοῦ ϑεοῦ: ἴῃ οἀ, μι, ποη (υ{ 6ἀ. ρΡι.) ποικέλαι. 

οοὐτθοίθτη τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. 2) τοῦ ϑεοῦ: 64. μγ΄. (υἱοῦ τοῦ) ϑεοῦ. 
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ἐγένετο καὶ μία ἀγάπη, καὶ τὰ πνεύματα τῶν παρϑένων μετὰ τοῦ ὀνό- 
ματος ἐφόρεσαν᾽ διὰ τοῦτο ἡ οἰκοδομὴ τοῦ πύργου μία χρόα ἐγένετο 
λαμπρὰ" ὡς ὃ ἥλιος. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελϑεῖν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ 
γενέσϑαι ἕν σῶμα, τινὲς ἐξ' αὐτῶν ἐμίαναν ἑαυτοὺς καὶ ἐξεβλήϑησαν 
ἐκ τοῦ γένους τῶν δικαίων, καὶ πάλιν ἐγένοντο οἷοι πρότερον ἦσαν, 
μᾶλλον δεῖ χείρονες. 

ΧΥΠΙ. Πῶς, φημί, κύριε, ἐγένοντο, χείρονες, Χριστὸν ἐπεγνωκό- 
τες; ὋὉ μὴ γινώσκων, φησί, ϑεὸν καὶ πονηρευόμενος ἔχει κόλασίν 
τινα τῆς πονηρίας αὐτοῦ, ὁ δὲ ϑεὸν ἐπιγνοὺς οὐκ ἔτι ὀφείλει πονη- 
φεύεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀγαϑθοποιεῖν. ᾿Εὰν οὖν ὀφείλων ̓ ἀγαϑοποιεῖν' πονηρεύ- 
ται, οὐ δοκεῖ πλείονα πονηρίαν ποιεῖν παρὰ τὸν μὴ γινώσκοντα τὸν ϑεόν; 
Διὰ τοῦτο οἵ μὴ ἐγνωχ[ό]τες ϑεὸν" καὶ πονηφευόμενοι κεκριμένοι 
εἰσὶν εἰς ϑάνατον, οἵ δὲ τὸν ϑεὸν ἐγνωκότες καὶ τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ 
ἑωρακότες καὶ πονηρευόμενοι δισσῶς κολασϑήσονται καὶ ἀποϑανοῦνται 

εἰς τὸν αἰῶνα. Οὕτως οὖν “καϑαρισϑήσεται ἡ ἐκκλησία τοῦ ϑεοῦ. Ὡς 
δὲ εἶδες ἔκ τοῦ πύργου τοὺς λίϑους [διπτ)ομένους" καὶ παραδεδομένους 
τοῖς πνεύμασι τοῖς πονηροῖς καὶ ἐκεῖϑεν ἐκβληϑέντας, “καὶ ἔσται ἕν 
σῶμα τῶν κεκαϑαρμένων ὥσπερ καὶ ὁ πύργος «ἐγένετο ὡς ἐξ ὃ ἑνὸς λί- 
ϑου γεγονὼς μετὰ τὸ καϑαρισϑῆναι αὐτόν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ ἐκχλη- 
σία τοῦ ϑεοῦ «μετὰ τὸ καϑαρισϑῆναι αὐτὴν καὶ ἀποβληϑῆναι τοὺς 
πονηροὺς καὶ ὑποκριτὰς καὶ βλασφήμους καὶ διψύχους καὶ πονηρευο- 
μένους ποικίλαις πονηρίαις᾽" μετὰ τὸ τούτους ἀποβληϑῆναι ἔσται ἡ 
ἐχχλησία τοῦ ϑεοῦ ἕν σῶμα, μία φρύνησις, εἷς νοῦς, μία πίστις, μία 
ἀγάπη. Καὶ τότε ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἀγαλλιάσεται, καὶ εὐφρανϑήσεται 
ἐν αὐτοῖς ἀπειληφὼς τὸν λαὸν αὐτοῦ καϑαρόν. -“Μεγάλως, φημί, κύριε, 
καὶ ἐνδόξως πᾶντα ἔχει. Ἔτι, φημί, κύριε, τῶν ὀρέων ἑνὸς ἑκάστου 
κύριε" δήλωσόν μοι τὴν δύναμιν καὶ τὰς πράξεις, Ἷ ἵνα πᾶσα ψυχὴ πε- 
πουϑυῖα ἐπὶ τὸν κύριον. ἀκούσασα δοξάσῃ τὸ μέγα καὶ ϑαυμαστὸν καὶ 
ἔνδοξον ὄνομα αὐτοῦ. ἄκουε, φησί, τῶν ὀρέων τὴν ποικιλίαν καὶ τῶν 
δώδεκα ἐθνῶν. 

ΧΙΧ. Ἐκ τοῦ πρώτου ὄρους τοῦ μέλανος οἵ πιστεύσαντες τοιοῦ- 
τοί εἰσιν" ἀποστάται καὶ βλάσφημοι εἰς τὸν “πύριον καὶ προδόται τῶν 
δούλων τοῦ ϑεοῦ" τούτοις δὲ μετάνοια, οὐκ ἔστι, ϑάνατος δὲ ἔστι" καὶ 
διὰ τοῦτο καὶ μέλανές εἰσι" καὶ γὰρ τὸ γένος αὐτῶν ἄνομόν ἐστιν. [Ἐκ 
δὲ τοῦ δευτέρου ὦ ὄρους τοῦ ψιλοῦ" οἱ πιστεύσαντες τοιοῦτοί εἰσιν, ὑπο- 
κριταὶ καὶ διδάσκαλοι -πονηρίας᾽ καὶ οὗτοι οὖν τοῖς προτέροις ὅμοιοί 
εἶσι, μὴ ἔχοντες καρπὸν δικαιοσύνης ὡς γὰρ τὸ ὄρος αὐτῶν ἄκαρπον, 
οὕτω καὶ οἱ ἄνϑρωποι οἵ τοιοῦτον ὄνομα μὲν ἔχουσιν, ἀπὸ δὲ τῆς 

8) λαμπρὰ: δ8ἱ ἴρ88 οοἀεχλαμπρὸς 2) ϑεὸν ἴῃ οοὐΐοο οί, πο πἰ δά, 
Πιαθοί. Ρ᾿. Πᾶθεὶ τὸν ϑεὸν. 

8) δαϊάϊπηιι5. οπὶ δα. ρΡγῃ. [διπτΊ]ομέ- 
γους. ΔαδΙη πὶ {Π{ {6 85 ρεσπῖτ ΠΟ ΡΓῸ 

5) μᾶλλον δὲ: οοοχ δάάϊϊ ἢ, χιοά δ 5 ΒΔΙΡΘΠΉΙΒ, 

4) ἐξ: Υυγϑιθ νἱτο56. οοάοχ ἔξω. 

εὖ 41|18 ἱπορία Θχο  Π5Ι ΠΉ15. 4) χύριε: ἰΐὰ ἴπ οοάϊοθ τηᾶ]θ σορο- 
{πὰ Ἰορίαν. 

ὕδρ. ΧΥΠ. 1) ὀφείλων ἀγαϑο- ὅάρ. ΧΙΧ. 1) ψιλοῦ: ἴπ 'ρ80 εοάϊοθ 
ποιεῖν: οοάθχ ὁ φιλῶν ἄγαν. Ιορίίαν ὑψηλοῦ. 
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πίστεως κενοί εἰσι, καὶ οὐδεὶς ἐν αὐτοῖς καρπὸς ἀληϑείας" τούτοις οὖν 
μετάνοια κεῖται, ἐὰν ταχὺ μετανοήσωσιν" ἐὰν δὲ ,βραδύνωσι, μετὰ τῶν 
προτέρων ἔσται ὁ ϑάνατος αὐτῶν. Διὰ τί, φημί, κύριε, τούτοις μετά:- 
νοιά ἐστι, τοῖς δὲ πρώτοις οὐκ ἔστι; παρὰ τὶ γὰρ καὶ αὗται αἵ [ πράξεις 
αὐτῶν εἰσί, Διὰ τοῦτο, φησί, τούτοις μετάνοια κεῖται, ὅτι οὐκ ἐβλα- 
σφήμησαν τὸν κύριον αὐτῶν, οὐδὲ ἐγένοντο προδύται τῶν δούλων τοῦ 
ϑεοῦ, διὰ δὲ τὴν ἐπυϑυμίαν τοῦ λήμματος ὑπεκρίϑησαν, καὶ ἐδίδαξεν 
ὥριδνος τὰς ἐπιϑυμίας τῶν ἀνθρώπων. τῶν ἁμαρτανόντων. ᾿Δμὰ τί- 

σουσι δίκην τινά" κεῖταν δὲ αὐτοῖς μετάνοια διὰ τὸ μὴ γενέσϑαι αὐτοὺς 
βλασφήμους μηδὲ προδότας. 

χὰ ἜΣ δὲ τοῦ ὄρους τοῦ τρίτου τοῦ ἔχοντος ἀκάνϑας καὶ τρι- 

βόλους οἵ πιστεύσαντες τοιοῦτοί εἰσι" τινὲς ἐξ αὐτῶν' οἵ μὲν πλούσιοι; οἱ δὲ 
πραγματείαις πολλαῖς ἐ ἐμπεφυρμένοι" οἵ μὲν τρίβολοί εἰσιν οἷ πλούσιοι, αἵ δὲ 
ἄκανϑαι οἵ ἐν ταῖς πραγματείαις ταῖς ποικίλαις ἐμπεφυρμένοι. Οὗτοι 
[οὐ]" κολλῶνται τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ἀποπλανῶνται πνιγόμενου 
ὑπὸ τῶν πράξεων αὐτῶν᾽ οἵ δὲ πλούσιοι δυσκόλως κολλῶνται τοῖς δού- 
λοις τοῦ ϑεοῦ, φοβούμενοι μή τι αἰτιαϑῶσιν ἀπ᾿ αὐτῶν. Οἱ τοιοῦτοι 
οὖν δυσκόλως εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. “Ὥσπερ γὰρ 
ἐν τριβόλοις γυμνοῖς ποσὶ περιπατεῖν δυσκολόν ἐστιν, οὕτω καὶ τοῖς 
τοιούτοις δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. ᾿Αλλὰ 
τούτοις πᾶσι μετάνοιά ἐστι, ταχινὴ δέ, ἵν᾿" ὃ τοῖς προτέροις χρόνοις 
οὐκ εἰργάσαντο, νῦν ᾿ἀναδράμωσιν ἐν ταῖς ἡμέραις καὶ ἀγαϑόν τι ποιή- 
σωσι καὶ ζήσονται τῷ ϑεῷ" ἐὰν δὲ ἐπιμείνωσι ταῖς πράξεσιν αὐτῶν, 
παραδοϑήσονται ταῖς γυναιξὶν' ἐκείναις, αἵτινες αὐτοὺς ϑανατώσουσιν. 

ΧΧΙ. Ἔκ δὲ τοῦ τετάρτου ὄρους τοῦ ἔχοντος βοτάνας πολλᾶς, 
τὰ μὲν ἐπάνω τῶν βοτανῶν χλωρᾶς, τὰ δὲ πρὸς ταῖς δίζαις ξηράς, τι- 
νὲς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ξηραινόμεναι, οἵ πιστεύσαντες τοιοῦτοί εἰσιν 
οἵ μὲν δίψυχοι, οἵ δὲ τὸν κύριον ἔχοντες ἐπὶ τὰ χείλη, ἐπὶ τὴν καρδίαν 
δὲ μὴ ἔχοντες. Διὰ τοῦτο τὰ ϑεμέλια αὐτῶν ξηρά ἐστι καὶ δύναμιν 
μὴ ἔχοντα, καὶ τὰ ϑδήματα αὐτῶν μόνα ξῶσι, τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν νεκρά 
ἐστιν" οὗ τοιοῦτοι τεϑνήκασιν." Ὅμοιοι οὖν εἰσὶ “τοῖς διψύχοις " καὶ 
γὰρ οἵ δίψυχοι οὔτε ξηροί εἰσιν οὔτε χλωροί" οὔτε γὰρ ζῶσιν οὔτε 
τεϑνήκασιν. “Ωσπερ γὰρ αὐτῶν αἵ βοτάναι ἥλιον ἰδοῦσαν ἐξηράνϑησαν, 
οὕτω καὶ οἵ δίψυχοι, ὅταν ϑλίψιν ἀκούσωσι, διὰ τὴν δειλίαν αὐτῶν 
εἰδωλολατροῦσι. καὶ τὸ" ὄνομα ἐπαισχύνονται, τοῦ κυρίου αὐτῶν οἵ 
τοιοῦτοι οὖν οὔτε τεϑνήπασιν." ᾿Αλλὰ καὶ οὗτοι, ἐὰν ταχὺ μετανοήσω- 
σιν, "ἤδη παραδεδομένοι εἰσὶ ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἀποφερομέναις τὴν ζωὴν 
αὐτῶν. 

ὕᾶρ. ΧΧ. 1) τινὲς ἐξ αὐτῶν 5ϊτιμ) (ἀρ. ΧΧΙ. 1) χλωράς εἰ ξηράς: 
οὐ οὗ μὲν οοάοχ Πᾶθοί «αστη Α]ΐθσι- ἰΐὰ οοάθχ, 
{γΠ| 50] ππὴ ἰασθδάπτῃ υἱἀθδίμγ. 

2) [οὐ] ἀδεαϑί ἴῃ οοάϊοο. 
8) ἕν᾽ δ. 1ἴὰ οοάθχ, πο πὶ δά. ῥγυ. 

2) δηπίθ τεϑνήχασιν γἱἀοία 50}- 
ΡΙΘπ απ οαπὶ δά. ρῃ. οὔτε ζῶσιν οὔτε. 

ἵνα ὃ 8) τὸ ἴπ ἴρ80 οοάΐοθ οϑί. [ἡ δᾶ, ΡΓ- 
4) γυναιξὶν: ἴῃ ἶρ50 οοά. εϑί πρά- Ὠ]ΔῊ1Ι Ποπθλίκιου ΔὐΑύκ πη 681. 

ξεσιν. ἴῃ 115. 486 ΡΓδθοθάπηί αἰτιαϑῶ- 4) οὔτε τεϑνηήχασιν: απ 6ἀ. ΡΥ. 
σιν εἰ νῦν ἀναδράμωσιν οἷο. ἰπίαοίᾶ 50Ρ0}]6 ζῶσιν οὔτε δίας τεϑν. Εἰϊ8η1 
ΤΟΙ Τα ΪΠ15. Ροϑί μεταγοήσωσιν ἰοχίι8. ΤΏΔΏΟΙΒ 6ϑΐ, 
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ΧΧΗ. Ἔκ δὲ τοῦ ὄρους τοῦ πέμπτου τοῦ ἔχοντος βοτάνας χλω- 
ρὰς καὶ τραχέος ὄντος οἵ πιστεύσαντες τοιοῦτοί εἰσι᾿ πιστοὶ μέν, δυσ- 
μαϑεῖς δὲ καὶ αὐϑάδεις καὶ ἑαυτοῖς ἀρέσποντες, ϑέλοντες πάντα γινώ- 
σκειν, καὶ οὐδὲν ὅλως γινώσκουσι" διὰ τὴν αὐϑάδειαν αὐτῶν ταύτην 
ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν ἡ σύνεσις καὶ εἰσῆλϑεν εἰς αὐτοὺς ἀφροσύνη μωρά. 
᾿Επαινοῦσι δὲ ἑαυτοὺς ὡς σύνεσιν ἔχοντας, καὶ ϑέλουσιν ἐϑελοδιδάσκα- 
λοι εἶναι ἄφρονες ἢ ὄντες" διὰ ταύτην οὖν τὴν ὑψηλοφροσύνην πολλοὶ 
ἐκενώϑησαν ὑψοῦντες ἑαυτούς" μέγα γὰρ δαιμόν[ιόν ἐστΊ]ιν [ἡ αὐϑά.- 
δε]να νον ζδι ἍΝ κῃ τούτων οὖν πολλοὶ ἀπεβλήϑησαν, τινὲς δὲ με- 
τενόησαν καὶ ἐπίστευσαν καὶ ὑπέταξαν ἑαυτοὺς [τοῦ]ς ἔχουσι σύν ἐσιν] 
ον το ἑαυτῶν ἀφροσύνην. Καὶ τοῖς λοιποῖς δὲ τοῖς τοιούτοις κεῖται 
μετάνοια" οὐκ ἐγένοντο, γὰρ πονηροί, μᾶλλον δὲ πονήρο ... . . «ἡ μεὲ- 
τανοήσωσι, ξήσονται τῷ ϑεῷ, ἐὰν δὲ μὴ μετανοήσωσι, κατοικήσουσι 
μετὰ τῶν γυναικῶν τῶν πονηρευομένων εἰς αὐτούς. 

ΧΧΠΙ ὍΣ δὲ ἐκ τοῦ [ὄρους τοῦ} ἕχτου τοῦ ἔχοντος σχισμὰς 
μεγάλας καὶ μικρὰς καὶ ἐν ταῖς σχισμαῖς βοτάνας μεμαρασμένας πιστεύ- 
σαντες τοιοῦτοί εἰσιν" οἵ μὲν τὰς σχισμὰς τὰς μικρὰς ἔχοντες οὗτοί 
εἰσιν οἵ κατ ἀλλήλων ἔχοντες, καὶ ἀπὸ τῶν καταλαλιῶν ἑαυτῶν μεμω- 
θαμένοι εἰσὶν ἐν τῇ πίστει" ἀλλὰ μετενόησαν] ἐκ τούτων πολλοί. Καὶ 
οἱ λοιποὶ δὲ “μετανοήσουσιν, ὅταν ἀκούσωσί μου τὰς ἐντολάς" μικραὶ 
γὰρ αὐτῶν εἰσὶν αἵ καταλαλιαί, καὶ ταχὺ μετανοήσουσιν᾽ οἵ δὲ μεγάλας 
ἔχοντες σχισμάς, οὗτοι ̓ παράμονοί εἰσι ταῖς φκαταλαλιαῖς αὐτῶν καὶ ̓ μνη- 
σίκακοι γίνονται, μηνιῶντες ἀλλ[ήλοις. Οὗτοι οὖν ἀπὸ τοῦ πύργου 
ἀπερρίφησαν καὶ ἀπεδοκιμάσϑησαν τῆς οἰκοδομῆς αὐτοῦ. Οἱ τοιοῦτοι 
οὖν δυσκόλως ξήσονται. Εἰ ὁ ϑεὸς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ὃ πάντων 
χυριεύων. καὶ ἔχων πάσης τῆς κτίσεως αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν οὐ μνησι- 
κακεῖ, τοῖς ἐξομολογουμένοίς τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν], ἀλλ᾽ ἵλεως γίνεται, 
ἄνϑρωπος φϑαρτὸς ὧν καὶ πλήρης ἁμαρτιῶν ἀνθρώπῳ μνησικακεῖ, ὡς 
δυνάμενος ἀπολέσαι ἢ σῶσαι αὐτόν : ““ἔγω ὁϊὲ ὑἹμ[ν ὁ] ἄγγελος τῆς 
μετανοίας, ὅσοι «Ταύτην ἔχετε τὴν αἵρεσιν, ἀπόϑεσϑε" αὐτὴν καὶ μετα- 
νοήσατε, καὶ ὁ κύριος ἰάσεται ὑμῶν τὰ πρότερ[α ἁμαρτήματα, ἐὰν 
καϑαρίσητε ἑαυτοὺς ἀπὸ τούτου τοῦ δαιμονίου" εἰ δὲ μή, παραδοϑή- 
σεσϑε αὐτῷ εἰς ϑάνατον. 

ΧΧΙΥ. Ἔχ δὲ τοῦ ἑβδόμο[υ { ὄρους, ἐν ᾧ βοτάναι] χλωραὶ [καὶ] 
ἱλαραί, καὶ ὅλον τὸ ὄρος εὐθηνοῦν, καὶ πᾶν γένος κτηνῶν καὶ τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐνέμοντο τὰς βοτ[ ἄνας ἐν τούτῳ τῷ] ὄρει, καὶ 
αἵ [βοτ]άναι ἃς “ἐνέμοντο μᾶλλον εὐϑαλεῖς ἐγίνοντο, οἵ πιστεύσαντες 
τοιοῦτοί εἰσι" πάντοτε ἁπλοῖ [καὶ ἄκακοι, ΕΣ [ἐγίνοντο ' μηδὲν 
κατ᾽ ἀλλήλων ἔχοντες, ἀλλὰ πάντοτε ἀγαλλιώμενοι ἐπὶ τοῖς δούλοις τοῦ 

Ἴ [μοῖρ [0]. 8. γϑυϑιιη, ὕδρ. ΧΧΠΙ. 1) [ὄρους τοῦ]: Πᾶθο 
(δρ. ΧΧΙΠ. 1) [ΠΠῸΡὰΘ ἀποῖβ ἱποῖα- ἰηῃ ο04. ΔΡ5οἰδδᾶ βηῖ, ἰίοπὶ Ροδίθα [ησα}] 

586 ἴῃ οοα. ἀρϑοίβδϑδθ βϑιιηΐ, οἱ ἢ. 1. οἱ ἰηῆ οἱ {π86 ἰπῆνα τη οἶδ ᾿Π ΟΠ 5] ΠΉ118. 
5644. ΤἸίθπι ἀρϑοῖβδᾶ διηΐ ἀπᾶ8 ἰαπίπμη- 2) Βοὺ δοοθηία οοάθχ. 
ἸπΠ060 ΡᾳΠοίῚ5 ᾿π αἰ ον Πη1185. ΠΝ 

2) νἱάδ 1. ἂρ. ΧΧΙΥ, 1) ὕ]ποῖ5. ρϑβίμη ἱπο τιδἃ 
8) νἱάβ 1. ξ ΟΠ 6, ὈΓ. 5ῈΡΡΙ ΘΥ ΠΉΠ5. 
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ϑεοῦ καὶ ἐνδεδυμένοι [τὸ] πνεῦμα «ινὼ ρϑένων" καὶ πάντοτε σπλάγχνον 
ἔχοντες ἐπὶ πάντα ἄνϑρωπον, καὶ ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν παντὶ ἀνθρώπῳ 
ἐχορήγησαν ἀνονειδίστως καὶ ἀδιστάκτως.ὅ. [Ὁ οὖν] κύριος ἰδὼν τὴν 
ἁπλότητα αὐτῶν καὶ πᾶσαν ἠπιότητα ἐπλήϑυνεν αὐτοὺς ἐν τοῖς κόποις 
τῶν χειρῶν. αὐτῶν, καὶ ἐχαρίτωσεν αὐτοὺς ἐν πάσῃ πράξει αὐτῶν. 
«Μέγω δὲ ὑμῖν. τοῖο τοιούτοις οὖσιν ἐγὼ ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας, 
διαμείνατε τοιοῦτοι, καὶ οὐκ ἐξαλειφϑήσεται [τὸ σ]πέρμα ὑμῶν ἕως 
αἰῶνος" ἐδοκίμασε γὰρ ὑμᾶς ὁ κύριος καὶ ἐνέγραψεν ὑμᾶς εἰς τὸν 
ἀριϑμὸν τὸν ἡμέτερον, καὶ ὅλον τὸ σπέρμα ὑμῶν κατοικήσει μετὰ τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ" ἔκ γὰρ τοῦ σπέρματος" αὐτοῦ ἐλάβετε. 

ΧΧΥ. Ἔκ δὲ τοῦ ὄρους τοῦ ὀγδόου, οὗ ἦσαν αἵ πολλαὶ πηγαὶ 
καὶ πᾶσα ἡ κτίσις τοῦ κυρίου ἐποτίξετο ἐκ τῶν πηγῶν, οἵ πιστεύ- 
σαντες τοιοῦτοί εἰσιν" ἀπόστολοι καὶ διδάσκαλοι οἱ ἱ κηρύξαντες εἰς ὅλον 
τὸν κόσμον καὶ οἵ διδάξαντες σεμνῶς καὶ ἁγνῶς τὸν λόγον τοῦ κυρίου, 
καὶ μηδὲν ὅλως νοσφισάμενοι εἰς ἐπιϑυμίαν πονηράν, ἀλλὰ πάντοτε 
ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἀληϑείᾳ πορευϑέντες., καϑὼς καὶ παφέλαβον τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον. Τῶν τοιούτων οὖν ἡ πάροδος μετὰ τῶν ἀγγέ- 
λων ἐστίν. 

ΧΧΥΙ. Ἔκ δὲ τοῦ ὄρους τοῦ ἐνάτου τοῦ ἐρημώδους τοῦ [τὰ]; 
ἑρπετὰ καὶ ϑηρία ἐν αὐτῷ ἔχοντος τὰ διαφϑείροντα τοὺς ἀνϑρώπους 

οἵ πιστεύσαντες τοιοῦτοί εἰσιν" οἵ μὲν τοὺς σπίλους ἔχοντες διάκονοί 
εἶσι κακῶς διακονήσαντες καὶ διαρπάσαντες χηρῶν καὶ ὀρφανῶν τὴν 
ζωὴν καὶ ἑαυτοῖς περιποιησάμενοι ἐκ τῆς διακονίας ἧς ἔλαβον διακονή- 
σαντες} " ἐὰν οὖν ἐπιμείνωσι τῇ αὐτῇ ἐπιϑυμίᾳ, ἀπέϑανον, καὶ οὐδεμία 
αὐτοῖς ἐλπὶς ζωῆς ἐὰν δὲ ἐπιστρέψωσι καὶ ἁγνῶς, τελειώσωσι τὴν δια- 
κονίαν αὐτῶν, δυνήσονται ζῆσαι. οἱ δὲ ἐψωριακότες, οὗτοι οἵ ἀρνη- 
σάμενοί εἰσι καὶ μὴ ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν κύριον. ἑαυτῶν, ἀλλὰ χερσω- 
ϑέντες καὶ γενόμενοι ἐρημώδεις, μὴ κολλώμενοι τοῖς δούλοις τοῦ ϑεοῦ, 
ἀλλὰ μονάξοντες ἀπολλύουσι τὰς ἑαυτῶν ψυχάς. Ἂς γὰρ ἄμπελος ἐν 
φραγμῷ τινὶ καταλειφϑεῖσα ἀμελείας τυγχάνουσα καταφϑείρεται καὶ 
ὑπὸ τῶν βοτανῶν ἐρημοῦται καὶ τῷ χρόνῳ ἀγρία, γίνεται, καὶ οὐκέτι 
εὔχρηστός ἐστί} τῷ δεσπότῃ ἑαυτῆς, οὕτω καὶ οἵ τοιοῦτοι ἄνϑρωποι 
ἑαυτοὺς ἀπεγνώκασι, καὶ γίνονται ἄχρηστοι τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν ἀγριω- 
ϑέντες. Τούτοις οὖν μετάνοια γίνεται, ἐὰν μὴ ἐκ καρδίας εὑρεϑῶσιν 
ἠρνημένοι" ἐὰν δὲ ἐκ καρδίας εὑρεϑῇ ἠρνημένος τις, οὐκ οἶδα εἰ δυ- 
ναται ζῆσαι. Καὶ τοῦτο οὐκ εἰς ταύτας τὰς ἡμέρας λέγω ἵνα τις ἀρνη- 
σάμενος μετάνοιαν λάβοιδ᾽ ἀδύνατον γάρ ἐστι σωϑῆναι͵ τὸν μέλλοντα 
νῦν ἀρνεῖσϑαι τὸν κύριον ἑαυτοῦ" ἀλλ᾽ ἐκείνοις τοῖς πάλαι ἠρνημένοις 
δοκεῖ κεῖσϑαι μετάνοια. Εἴ τις οὖν μέλλει “μετανοεῖν, ταχινὸς" γενέσϑω 

3 πρὶν τὸν πύργον ἀποτελεσϑῆναιν" εἰ δὲ μή, ὑπὸ τῶν γυναικῶν κατα- 

2) εἱ τὸ εἰ 46 ἱπίο πγεῦμα οἱ ποίου δίθ Τ,αἰϊπόγαση οοἀ 4. ΤΟΡΟΠΘηΠΠῚ 

ρϑενων βου ρα ΟΓδΠΐ δχοῖβα ϑιπί, Ἐπ. εβί πγρεύματος. 
Ρτ. Βᾶρεῖ [τούτων τῶν πα]. Ηος Τθοΐθ 
ὨΔΏΘΓΘ ν᾽ ἀθία", ηἶδὶ ἴουία πίε τούτων (ἀρ. ΧΧΥ͂Ι. 1) τὰ ἴῃ ᾿'ρ50 οσά. 5071- 
δἀδοπάμπ) οϑί τὸ ἅγιον. Ρίαμῃ 6558 υἱάἀθίῃι, 564 Ἐχθαηΐθ ὙΘΓΒῚ ΠΘῊ 

8) ἀδιστάχτως: ἴΐα 5οΓρίαπι πο θ]8 δρρᾶγοί. 
6556. νἱἀοίιγ, ἀιδηηπδη [ἰ{{6 86 ἴθι 8 2) λάβοι: οὐ ὁΧχ ἡ νἱἀ θέ ΟΟΥΓΘΟΐα ΠῚ 
Θὐδππουιηΐ. Εά. ρῃ. ἀ..... 6588 ἰρϑᾶ Ρ͵Γ. ΤηΔΠ. 

4) σπέρματος: ἴίὰ οοάθχ, Β6ά 6Χχ 8) οοά, ταχειγὸς. 



6096 ΠΕΆΜΑΕ ΡΑΝΤΌΝ. 

φϑαρήσεται εἰς ϑάνατον. Καὶ οἵ ἱ κολοβοί, οὗτοι" δόλιοί εἰσι καὶ κατάλαλοι" 
καὶ τὰ ϑηρία ἃ εἶδες εἰς τὸ [ἔνατον] ὄρος, οὗτοί εἰσιν. “ζῷσπερ γὰρ 
τὰ ϑηρία διαφϑείρει" τῷ ἑαυτῶν. ἰῷ τὸν ἄνϑρωπον καὶ ἀπολλύει, οὕτω 
καὶ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων τὰ ῥήματα δ ιαἸφϑείρει τὸν ἄνϑρωπον 
καὶ ἀπολλύει. Οὗτοι οὖν “ολοβοί εἰσιν ἀπὸ τῆς πίστεως αὐτῶν διὰ 
τὴν πρᾶξιν ἣν ἔχουσιν ἐν ξαυτοῖς" τινὲς δὲ μετενόησαν καὶ ἐσώϑησαν. 
Καὶ οἵ λοιποὶ οἵ τοιοῦτοι ὄντες δύνανται σωϑῆναι, ἐὰν. μετανοήσωσιν᾽ 
ἐὰν δὲ μὴ μετανοήσωσιν, ἀπὸ τῶν γυναικῶν ἐκείνων, ὧν τὴν δύναμιν 
ἔχουσιν, ἀποϑανοῦνται. 

ΧΧΥΙΙ. ᾿Εκ δὲ τοῦ ὄρους τοῦ δεχάτου, οὗ" ἦσαν δένδρα σκεπά.- 
ἕοντα πρόβατ[ ἀ] τινα, οἵ πιστεύσαντες τοιοῦτοί εἰσιν" ἐπίσκοποι καὶ 
φιλόξενοι, οἵτινες ἡδέως εἰς τοὺς οἴκους ἑαυτῶν πάντοτε ὑπεδέξαντο 
τοὺς δούλους τοῦ ϑεοῦ ἄτερ ὑποκρίσεως" οἵ δὲ ἐπίσκοποι πάντοτε 
τοὺς ὑστερημένους καὶ τὰς χήρας τῇ διακονίᾳ ἑαυτῶν ἀδιαλείπτως 
ἐσκέπασαν καὶ ἁγνῶς ἀνεστράφησαν πάντοτε. Οὗτοι οὖν πάντες σχε- 
πασϑήσονται ὑπὸ τοῦ κυρίου διαπαντός." Οἱ οὖν ταῦτα ἐργασάμενοι 
ἔνδοξοί εἰσι παρὰ τῷ ϑεῷ, καὶ ἤδη ὁ τόπος αὐτῶν μετὰ τῶν ἀγγέλων 
ἐστίν, ἐὰν ἐπιμείνωσιν ἕως τέλους ἐαρωτε ν 7.1 τῷ κυρίῳ. 

ΧΧΥΠΙ. Ἔκ δὲ τοῦ ὕρους τοῦ ἑνδεκάτου, οὗ ἦσαν δένδρα καρπῶν 
πλήρη, ἄλλοις καὶ ἄλλοις καρποῖς κεκοσμημένα, οἵ πιστεύσαντες τοιοῦτοί 
εἰσιν" οἵ παϑόντες ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, οἱ καὶ προ- 
ϑύμως ἔπαϑον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ παρέδωκαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 
Διὰ τί οὖν, φημί, κύριε, πάντα μὲν τὰ δένδρα καρποὺς ἔχει, τινὲς δὲ 
ἐξ αὐτῶν καρποὶ ἀηδέστεροί εἰσιν ; Ἄκουε, φησίν᾽ ὅσοι ποτὲ ἔπαϑον 
διὰ τὸ ὄνομα, ἔνδοξοί εἶσι παρὰ τῷ “ϑεῷ, καὶ πάντων τούτων αἵ ἅμαρ- 
τίαι ἀφῃρέϑησαν, ὅτι ἔπαϑον διὰ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ. Διὰ 
τί δὲ οὗ καρποὶ αὐτῶν ποικίλοι εἰσίν, τινὲς δὲ ὑπερέχοντες, ἄκουε. 
Ὅσοι, φησίν, ἐπ᾽ ἐξουσίαν ἀχϑέντες ἐξητάσϑησαν καὶ οὐκ ἠρνήσαντο, 
ἀλλ᾽ ἔπαϑον προϑύμως, οὗτοι μᾶλλον ἐνδοξότεροί εἶσι παρὰ τῷ κυρίῳ. 
Τούτων ὁ καρπός. ἐστιν ὁ ὑπερέχων" ὅσοι δὲ δειλοὶ καὶ ἐν δισταγμῷ 
ἐγένοντο καὶ ἐλογίσαντο ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν πότερον ἀρνήσονται 
ῇ ὁμολογήσουσι, καὶ ἔπαϑον, τούτων οἵ καρποὶ ἐλάττους εἰσίν, ὅτι 
ἀγέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν ἡ βουλὴ αὕτη" πονηρὰ γὰρ ἡ βουλὴ 
αὕτη ἵνα δοῦλος ,πύριον ἴδιον ἀρνήσηται. Βλέπετε οὖν ὑμεῖς οἵ ταῦτα 
βουλευόμενοι, μήποτε ἡ βουλὴ αὕτη διαμείνῃ ἐν ταῖς “αρδίαις ὑμῶν, 
καὶ ἀποϑανῆσϑε ἐν τῷ ϑεῶ" ὑμεῖς δὲ οἵ πάσχοντες ἕνεχεν τοῦ ὀνό- 

ματος δοξ[ἀξειν"} ὀφείλετε τὸν ϑεόν , ὅτι ἀξίους ὑμᾶς ἡγήσατο ὁ ϑεὸς 
ἵνα τούτου τὸ ὄνομα βαστάζητε καὶ πᾶσαι ὑμῶν αἵ ἁμαρτίαι ἰαϑῶσιν. 
[Οὐκοῦν μᾶλλον μακα ]ρέξετε ἑαυτούς: ᾿Αλλὰ δοκεῖτε ἐ ἔργον μέγα πεποιη- 
κέναι, ἐάν τις ὑμῶν διὰ τὸν ϑεὸν πάϑῃ" ξωὴν ὑμῖν ὁ κύριος χαρίξεται 
καὶ οὐ νοεῖτε] " αἱ γὰρ ἁμαρτίαι ὑμῶν κατεβάρησαν, καὶ εἰ μὴ πεπόν- 
ϑατε ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος κυρίου, διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν ,τεϑνήκειτε 
ενς ἡ τῷ ϑεῷ. Ταῦτα ὑμῖν λέγω τοῖς διστάζουσι περὶ ἀρνήσεως ἢ 

4) ἴπ οοἄ, ἀϊπιϊποίπτη οβδί ροϑὶ χολο- ὕαρ. ΧΧΥ͂Π. 1) οὗ πιϊηῖπια ἀδεβί ἴῃ 
βοὶ οὗτοι. οοά., αἱ δα. ρτ, σα]ῖ. ι 

2) διαπαντός: ἰΐὰα οοἄ. 
5) οοἀ. διαφϑείρουσι. 5ΌΡ6᾽ οὐσι ,δΡ. ΧΧΥΠῚ. 1) ΡΓῸ ϑρδίϊο υἱχ [ἴδ 

Ροβίίο εἰ, αἱ ἴδπ|. 511 ᾿διαφϑείρει. πάντως οομϊΐοοΓα; Υἱχ θῃΐμ βα Ποἰΐ, 
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ὁμολογήσεως " ὁμολογεῖτε ὅτι κύριον ἔχετε, μήποτε ἀρνούμενοι παρα ]- 
δοϑ[ήσησϑε] εἰς δεσμωτήριον." Εἰ τὰ ἔϑνη τοὺς δούλους αὐτῶν 
κολάζουσιν, ἐάν τις ἀρνήσηται τὸν κύριον ἑαυτοῦ, τί δοχεῖτε πουήσει 
ὁ κύριος ὑμῶν," ὃς [ἔχει] πάντων τὴν ἐξουσίαν : ᾿ἤρατε τὰς βουλὰς 
ταύτας ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν, ἵνα διὰ παντὸς ξήσητε τῷ ϑεῷ. 

ΧΧΙ͂. Ἐκ δὲ τοῦ ὕρους τοῦ δωδεκάτου τοῦ" λευκοῦ οἵ πι- 
στεύσαντες τοιοῦτοί εἰσιν" ὡς νήπια βοέφη εἰσίν, οἷς οὐδεμία κακία 
ἀναβαίνει ἐπὶ τὴν καρδίαν, οὐδὲ [ἔγνω Ισαν τί ἐστι πονηρία , ἀλλὰ 
πάντοτε ἐν νηπιότητι διέμειναν. Οἱ τοιοῦτοι οὖν ἀδιστάκτως κατοι- 
κοῦσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεϊοῦ, ὅτι! ἐν οὐδενὶ πράγματι, ἐμίαναν 
τὰς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ μετὰ νηπιότητος “διέμειναν πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν τῇ αὐτῇ φρονήσει. “Ὅσοι οὖν διαμενεῖτε, 
φησί, καὶ ἔσεσϑε ὡς τὰ βρέφη, κακίαν μὴ ἔχοντες, καὶ πάντων τῶν 
προειρημένων ἐνδοξότεροι ἔϊσε [σϑε᾿ πάντα γὰρ τὰ βρέφη ἔνδοξά ἐστι 
παρὰ τῷ ϑεῷ καὶ πρῶτα παρ᾽ αὐτῷ. Μακάριοι οὖν ὑμεῖς, ὅσοι ἂν 
ἄρητε ἀφ᾽ ξαυτῶν τὴν πονηρίαν, ἐνδύσησϑε δὲ τὴν ἀκακίαν" πρῶτοι 
πάντων ,ξήσεσϑε τῷ ϑεῷ. Μετὰ τὸ συντελέσαι αὐτὸν τὰς παραβολὰς 
τῶν ,ὀρέων λέγω αὐτῷ Κύριε; νῦν μοι δήλωσον περὶ τῶν λίϑων τῶν 
ἠρμένων ἐκ τοῦ πεδίου καὶ εἰς τὴν οἰκοδομὴν τεϑειμένων ἀντὶ τῶν 
λίϑων τῶν ἠρμένων [ἐκ] τοῦ “πύργου, καὶ τῶν στρογγύλων τῶν τεϑέν- 
τῶν εἰς τὴν οἰκοδομὴν καὶ τῶν ἔτι στρογγύλων ὄντων. 

ἌΣΧΧ. [Ἄκουε ̓  φησί, καὶ περὶ τούτων πάντων. Οἱ λίϑοι οἵ ἐκ 
τοῦ [πεδί]ου ἠρμένοι καὶ τεϑειμένοι εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου 
ἀντὶ τῶν ἀποβεβλημένων αἵ ῥίξαν εἰσὶ τοῦ ὕρους τοῦ λευκοῦ τούτου" 
ἐπεὶ οὖν οἵ πιστεύσαντες ἐκ τοῦ ὄρους τοῦ λευκοῦ πάντες, ἄκακοι εὐρέ- 
ϑησαν, ἐκέλευσεν δ κύριος τοῦ πύργου τούτους ἐκ τοῦ ὄρους τούτου 
βληϑῆναι εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου" ἔγνω γὰρ ὅτι, ἐὰν ἀπέλϑωσιν 
εἰς τὴν οἰκοδομὴν τοῦ πύργου οἱ λίϑοι οὗτοι, διαμενοῦσι λαμπροί, 
καὶ οὐδεὶς αὐτῶν μελανίσει. ἘΠ] δὲ... (το! 4πὰ ἀδ5πμ!). 

2) ον 50}|40ὰ ποη ἀδεβϑί 864. ἱπαϊοαία οοά. γοοὶ ἡμῶν μι. τῆδῆὰ βαρ  βετί- 
οϑί ΟΟΙΏΡ ΠΟ ΒΟ. ρίανδθ. Ρίαιῃ οϑί. 

8) ὑμῶν, φυοά ῬΓὸ ἡμῶν Ρ6} ὁοπ- (ἀρ. ΧΧΙΧ. 1) Επδηι ἢ.]. δωδεκάτου τοῦ 
ἰθοία ΓΑ ΠῚ ῬΓΟΡΟΠϊίπ ἴῃ 6. Ρ1.. ἴῃ 'ρ580 ἴῃ ἰρ80 οο4, 681. ΕΑ, ρῃ᾿. τοῦ 500}. μαθοί. 

ω 
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Α, 

ΑΔΙΟῺ οἱ Ναναπη ῬΙΟΡΙΘΙ Ζθ πη δχί γᾶ 
οαϑίγα βία θα]! αι ϑιηΐ ρΡ, 80. Υἱγρὰ Αλ8- 
ΤΟΙΪΒ 88. 

ΑΒοτγίι 5. Νόοὴ 
Δρογίοπο 40. 
ΑΡΤ ἢ ἀπ οΟἰγοιηο αἰ 8318 γἱγοβ 20. [τη 

ΡῬΟΙ ΑΡγδηδιηαμ ΡΟΡαΪα5 ΟΠ ΓΙ 5 ἰδ ΟΥΤΙ ΠῚ 
ΘΟΠΙΠΘΠΊΟΥδία5 οϑί 82, ΑΡΥΔἤΠ ΔΙ ἢ 65 
32. 80. ΑΡταματη Βοηθαϊοίαβ δϑί, πι511-- 
ἰδ οἱ νϑυϊἰδίθιη ΡῈ. Πά θη] ορογδίιιβ 10. 

ΑΡβιϊη θη] ἀπρίοχ, ἃ θΟΠΟ δὲ ἃ τηδ]0 
402. ΑΡδιπϑηῖα ἢΠΙὰ Πάοἱ 480, ΑΠ511- 
Ὠρης οσοΙημηθηθαδίῃν 444. 

ΑΟΟΙΡῚ ΓΒ. δϑ5. ΟἿ γοίϊπι5 5} {ι- 
ἀδοὶβ 20. 

Α ἃ ἃ1ὴ οχ βιθβίδηία ἰουσδθ οϑί [ουτηδίπϑβ 10, 
Αἀπυ!τοτί πη, γαῦδθ (ιδοϑίϊομο5 46 

60 448. 
Αορυρίϊ!, ΑΓΆΡ65, ΒΥ ΟἸΠΠΘΒΠΠ6 58- 

οογάοίοβ ἸἀοΙ Οὐ ΟἸΓΟΌΤ ΟἸβΙ ομθ πη δ6-- 
τηϊπηΐ 20. ͵ 

Αδπα] δίϊο 46 ρυϊποῖραξπι 520, 
ΑΘαπαδηϊΐ ἃ 115. οἱ ρα θηςίαθ. νἱνία5 

σΟΙΠΙΘηἀδίμν 452 5464. 454. 
ΑΘϑοα] δΡ᾽τ 5. [ἉἸΠ]η6. ΡΟΓΟβϑιι5 ἀἰοὶ- 

τὰν 854. 369. 
Αφραδίμορ οα β τηθηϊϊο ἢ ἃ. 5. ἴδῃ. 

184. 194. 
Αρᾶρθ μοη 

Ὀγδηάα 192. 
ΔΊΙΟΘ Ὁ ᾿ρηδίϊο βαϊαίαίαν 1960. 200. 800. 

905. ΑΙοθ, ΒΟΙῸΓ Νοθίδθ, διηἷα ἢδθ- 
τοῦϊβ 402. 

ΑἸίδτϑ δϑί ὑηππη, αἰ πητ5 ΟΠ ἰδίαι. οἱ 
τηῈ5 ΕΡίβοορυβ 146. 110. Οτὶ [ἰηΐτἃ 
Αἰΐατα οϑβί, τη π|5 οδϑί 108. 

Απδοϊ οίαβ ἃ. 5. ἴρη. πηριηονδίιβ 294. 
ΑηροΙὶ Π6οὺ δάβίδηϊθβ οἱ ἀθβουυϊθηΐθβ 

80. ΔΑπροὶ} οὶ οἱ δηῆρϑὶϊ ϑαίδηδο 38. 
ΟἰΠεῖὰ οἱ αϊρηϊίαίθβ δηρθίοσιιη 10. 
[ῥὈβ58ϊ δῆρϑὶϊ πὴ ΟΥΘἀθηΐθβ ἴῃ 5ΔΗΡΊΪΠΘΠη 
ΟὨσῖβιὶ ἱπαϊοαθαηίαν 190. ΑΠρΡΘΙΪ ΡΥ η0 
οοπδίίαι! 424. Απροὶὶ βδηοῖΐ, {π|08 
Ρτΐπιο θθιβ ογθανὶς 490. ΑΠθ5611} Βο- 
ταϊπππὶ οἰιϑίοθ5. οἱ βϑθάποίοσθβ 48 56(. 
πο πὶ (θηϊ! 

ἰηΐουἤῇοῖοβ ἰοθίαη ἰῃ 

5'πΠθ. δρίβοορο Ὃοεἶδθ- 

ΔΘΑ 15. οἱ πππβ ᾿πἰ Τυϊ αι 15 458. Αη- 
5611 ΡοΟρΡα] σα ρδίγοηὶ οἱ σαθογηδίο- 
Γ65, ῬΟΡαΪΙΠῚ 5γ86] ἰρ86 Πθι5 σαθοῦ- 
πᾶ 14, ΑΠρῸΪ 5ΌΡΟΥΙΟΓΟ5. οἱ ἰηΐο- 
ῬίοΤο5 424, Αηρϑιβ ροθηϊίθηίίο 442. 
450. Απροὶυβ ΜΙοῃ 86] ραίγσοπαβ (ἢγὶ- 
5|1ΔΠ ΤΠ 14. Αηροὶπβ Ηθρτὶ (Τ 6611), 
41 οϑί ΘΈΡΟΙ ᾿οβίϊαβ 440. 

Αηΐπ 8118 ργομίθ᾽ία Πα δοὶς 20. 
ΑΡΟΙΠ οπἶα 5 ΡΓΟΒΡυίον Μαρπηδβίογιμηι 140). 
Αροϑίο!ὶ ΒομΪη65. ΟΙΩΠΐ ρϑοοδίο ἰηϊ- 

ἀαΐϊοτοθ 8. Αροβίοιὶ ΧΠ ἴῃ ΧΠ ἰ{τὶ- 
Ῥαππ ἰδϑιπηοηϊππὶ 18. Αροβίοιὶ σὑὸ- 
ΒΙΤΤΘΟΙΟηΘ πη ΟΠ ΓΙβίὶ ογθαϊἀονιηΐ 188. 
ἈΡΟΒΙΟΙΙ ΒΟ Θββ᾽ ΟΠ ΠῚ ΘΡΊΒΟΟΡ ΟἿΠῚ ΟἿ - 
ἀἰϊπδνοσιηΐ 90 56. 

ΑΤ Δ 65. οἰγοιτηοῖϑὶ 20. 
Α5ΟΘΏΉ 510 ΟΠ ΤΙ5{1 ἱπηα 7, ΘΟΥΡΟΓΙΘ οἷα 

6 (ΘΓ Δ]αίο 106. Ομ γίβίαπι ἀΐο ἢο- 
Τηΐηΐοα Δ5Ο θη 1556 90. 

Αϑυπογιίαβ πὰπὶ ἃ 85. ἰρῃδίϊο ἰδ ἀθίαν 
1960. ποί. 4. 

ΑἸ] οἴδο τηδρηϊ 
οοσο 200. 

Αἰ] 85 ἃ 5. Ιρηδίϊο βα] ἰδίαν 2060. 808. 
Απάδοϊδ οἱ οοπῇαθηίία ᾿ἰηδηῖβ ΠΊΔΡΉΏΙΠΙ 

οδί ἀδοπηοηΐαπὶ ὅ94. 
Απάϊτο. Νὰ διᾶϊδβ 

φαιθηΐοηη 444. 
Αγνδυὶ τᾶ ΡΓΪποϊρί πη. οἹηημίπη τηδ|0- 
τ 9580, 8588. 

οϑί, οδϑᾶϊ οἱ νἱη- 

ΠΡΘηΐο πηαΐϊο ἰὸ- 

Βαρίϊβηιβ 516. 1ΠΔ ΔΡΡΘΙ] αν 112. 
518. ὅ48. ΒαΑρί( 51 πθορϑϑιίαβ δά 58- 
Ἰαΐοιη ὅ48. Βαρ(βηηιβ αἴενί ρβϑοοδίο- 
ΤΠ ΤΘΠΒΒΙΟΠΘη] 24 5644. 450; ε5ὶ 
ἢν 5 ἀπ ἀ6. ΘΠ] ΘΓΡΊπΐ ΔΥΌΘΟΓΘΒ ρα] ἢ Γὰδ 
20. [ἢ Δ ααδπηὶ ἀδβοθηαϊπη5 Ρ] πὶ Ρ66- 
οαἰϊβ, ἰη 46. θη σῚ Πα} {τοίη ἈΠ ΓΘη- 
65 206. [Ιἰοπ ἰπάθ δοοὶρὶ πη ΤΠ Ϊ5- 
5Ι0η6ΠῚ ρϑοοδίοσιη 450. Υἱΐα ποβίγᾶ 
ΡΟΙ ἃ΄ιδηι βαἰγὰ οδϑί ἰδοία 424, [ἴρ5ὶ 
ΡαϊγοΠ86 ἀδίπποι! Παρ ϊζαηῖαν 548. 
ῃμοΐ. 8, Βαρίϊβηηα ΡαγΓαπ οἱ ἱπητηδοι- 
Ἰαΐπμη βουναπάμσμῃ 110. 

οαπὶ ὨοΙμΪη6. ἘΠῚ5 Βα ἃ 65 298. 
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Βαᾶ5515, ῬΙΘΘΟΥίΟ Θοο] βίδα Ναρηθβίο- 
γα 140. 

Βοαΐ πὶ τὺ ἢθ60 ρᾶϑϑὶ βιπί 92. 420. 
500. Βροαίογιπη 56 465. ἰ8π| ἃπίο 1π4]-- 
οἴππι ΟΡ πο {ἀιϊ Ρ6. σγαίίαπι Παὶ ἴῃ 
ΟΠαγιίαίθ βηΐ ΟΟΠΒΙΠΠΊΔι1ϊ 90; ἰδιη 
δηΐο ᾿πἀ]οἴππη ἴῃ οοηβροοία. Π6ὶ νἱνπηί 
400. Βροαΐ δπίθ Ομ γϑίιιη 548. 

Βροαίιίπ ὁ δϑίθσμα 4ὰ86 511, οἱ 4πο-᾿ 
ἸηοὯ0 δὰ θδπη) Ρουνθηϊδίαν 18. Βοὰ- 
{{πιᾶο δἰ θοίοσιιπι οἱ 90. 
Βοπο 4] οἰϊ ὁπ ὁ πὶ ἀἰνπδπὶ {πᾶ Ταίΐοπο δὰ 

ΘΧΘΙΠΊΡ] ΠῚ ΒἈΠΟΙΟΙΙΙΠῚ ΘΟηΒΘαΙΔΠΊΙ1 10. 
Βοποίϊοϊα ἢ 61, πὸ μοθὶβ π΄ οομάο- 

τη πδ 10 η6 πὶ οοἀδηί, «πομηοο οᾶνοη- 
ἄπ 08. 

ΒοηΘΥνοΙ δ ηὐἃ οΤρὰ Θροηο5 492. 
ΒΙΠΪασα 15. Π6ΠπΊ0 511 40. 582. 
Βομᾶἃ ἢπππ8 560 1.}}} ἀαδηίαμη ἢδροθδηίΐ 

τουηθηΐπτη, Ρ᾽οσῖαπιο Ἰρπογαηΐ 114. ΝΙ- 
1] «φιοά ἀρραγοῖ θοηπμ οβϑί 100. 

Βινδα5 258. 800. 
ΒΌΣΓΠα 5, Πδοομιβ Ερμοβίοσιπι 120 544.. 

184. 190. 820. 

. 

δ ῖτι8, 5. Ἰγϑηδοὶ ἀϊβοίρα!πβ 406. 
(δριϊνι 45. ΜαΠῚ ΟΠ ϑίϊδπὶ ἴῃ γἱη- 

οὐ] 56. ΘΟμϊΘοοσΐ, τι 41105 ΤΘαΪη6- 
τηογοηΐ 100. 

(ΤῸ ποϑίσα σγϑὶαί (οηρίπι οὶ οπϑβίο- 
ἀϊοπάα 112. 180. 498. 
Οδ[] 65115, 1 ΟΑΓΠ6 γϑη οί ]5 112. 

(δ 5518 Π15 ἃ 5. ἴσῃ. τηθηοταίαι 227. 912. 
Ο 550} 6] ὰ8 ῬΎΘΒΡυίον 219. 
(8118 5 οπδίοαϊοπάα 4406: π0]᾽] τηδηοί 

ἷη ΘΟΙΡΟΓΘ ΠΟΙΠΪΠΪβδ ἰπ511, ΠπΠΠ]Ι Δ ΠῚ 
101 ἀϑοθηάθσο ἀἄοθοί οορίίαι ᾿ἰπιραγᾶς 
448. [πγϑηθ5 δηΐθ οῃ]ηΐὰ 501}160 111 ἰηΐ 
ὧ(θ οαϑίἱ6 982. δὶ {5 μΡοίεβδί ἰῃ 
οαδι [16 ΤηΔη6 76, ἴῃ [π|Π}}}Π{ἰ6 πηαηθαί : 
δὶ ρ᾽ουϊοίαν, ρου 202. 84- (ἈΠ θΙὴ 
ὁδβίδιη ϑβουυριη!β 40, 112. 448. 452. 
498. 548. 

(αἰποὶ ἃ Θοοϊοθία οϑί, αδὶ Ομ γιβίαβ 
εβϑί 102, Οδίμο!οα θοῦ θα 391. 396. 
404. (αι Πο]1οα ΘοοΙ βία ΘΙΏγγπδο 9391. 

ΟδΡ ̓ν ἃ5 Ἀροβίο!ιιβ 94. 
(Οοτί αι οὴ (γϑ πόσαι ὅ4. 
ΟΠ ΑΛ α 15. ἰδ. 94 544. (ΠΑΡ 85. ΠῸΒ 

Π60 ἀρρὶ αἴϊπαὶ 97. Ομηηΐα ϑἰτηι! ὈΟΠὰ 
ϑαηΐ, πιοᾶο ἴῃ οΠπαγὶαία ογοάαι 5. 182. 
(Πάν [15 Ρ ΘΓ ΓΘοΙο ΘπδΡτατὶ ποαιὶΐ 90. 
Ιἀοπθαβ πῸὸη οϑί (πὶ ἴῃ ἰρ88 ἰηγθηϊᾶ- 
ἴα}, Ηἶδὶ {πο Πθι5. ἀϊρημππι 6586 νο- 
ἴ6Υ} 1 ἐν14. ῬΙΟΡίοι ΠΡ ἰαίθη. τ ϑιηϊί- 
ἱπηΐπι Ροοσαία ἐὐϊά. Ι͂ῃ οΠαγίαίθ 46- 
Βθηΐθ5. ϑ6ῖρ8οβ. ἴῃ τη8]ἃ ἱποίάθυ πᾶ- 
᾿πηΐ, ἀπιᾶτ Ῥτοχίπιος 98. Οαΐϊ οἰαιᾶ- 

Ϊὴ ΟΔ7Π6 γνο-᾿ 
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θη Παθδί, ἰοηρθ ἃθθϑί ἃ ρϑεοαίο 380. 
ΟΠ ἰα5. οϑί βδηριΐβ [681 (τσὶ 158. 

ΟἸ111ᾶ 5115 ΒΑΙΠΡδο 34. 
ΟΠ τ βίαβ. 1. Ομ εϊθίαβ Πθα5. [ἃ 

Π05 56 Π {6 Ορογίοί 46 Ομ γβίο, ἰδη ιιᾶπη 
46 δθο 1060. [6518 (Πγἰβίαβ, Πθὰ5 πο- 
δίον. 118. 180. 1θ4. 106. [6815 Ομχὶ- 
ϑ15 Πθι5 158. 184, 194. 258. 
ΟΠ νἰβίαβ αὐ ΠΠ5. Ποιβ οἀοτγαίαν 404. 
ΟΠ Ἰβίπιβ. βοηίθηια (γνώμη) οἱ οορηίίο 
(γνῶσις) Ραΐγ5 122. 184: ὙοΥΡαπὶ 
Ἰ)οὶ δρίορημπι 146: βοθρίγαμῃ πηαϊθϑία- 
([5. Π6ἱ 62. ΟἸυἰδίαβ πποαβ Ποὶ ΠΙΐβ 
104. ΡῈΙ δὴ Ραΐοσ 56. τηδηϊϊοβίανι 
140. [πὶ ἶρϑ8ο οἱ ἴῃ ἰρβαπι βιπί οἴηπηία 
90. Ομ γβίαβ. οδί οὐ 5 [ουγάγαπὶ ἀομηΐ- 
ΔΒ ὦ, ΕἸ οἠηηΐᾶ 5414 318. ΕἸΠ 15 
)ε1 οἴηηὶΐ ογὔθᾶίισα δηίχαϊοῦ ὅ40. 
ΘΟ] π5. ἰηρθηϊπι5 Πθι5. 8318. Δηΐδ 56- 
ὁὰ]ὰ ρα Ραίγοιη οταΐ 144. Αἀ βδιπὶ 
Ραίον ᾿Θοπῖπι5. οϑί δηΐα ογθαί ποι 7. 12. 
056. ἴὰπὶ Μοβὶ [6βθπὶ {γ8 1 41{, 'ρ86. ΡῈῚ 
ῬΓΟΡΠοίαβ. Ἰοχψαϊαν 14. ΟΠ γϑίο πὶ 8} 
ῬΙδοβίδηϊπ5 144, (Πγ]βίπι οδἷηπο Ραΐγο 
ὨΪ81] (οἷν 144, (ΟΠ τϊβίαβ ἃ0 πηο Ρᾶ- 
{6 ῬΓΟΟΘΒΒΙ(, δ ὩΠῸΠῚ ΓΘΥΘΙΘΙ15 651, 
ΟἾΠῚ ΠῸ Ροιϑονοσαΐ 140. ΟἨγβίιβ 
αν βαθθοίαβ. οϑί χαοδ οαγηοπὶ 150. 
(ΧΠῚ ποῖ. 8). Ομτγίβϑία 9 οὐϑᾶΐίοι 
οἱ ΟΥ̓ΡῚΒ. (ΘΥΤΆΤΙΙ ΠῚ ΠΟΙΆ Π115 7. 80] ΟΡι8 
ΠΠΔΉΠΠῚΠῚ Θἷτι5 8. 

Π. ἀμτιβίαβ Πθὰ5 οἱ ποπῖο. 
(ΠνἸβίαβ ΠΠΠπ5. Ποιηϊπὶβ. οἱ ΠΠἰπ5 Ποὶ 138. 
Ἰ)6ιι5 σαρχοφόρος 294. Ἠππιδηδε (Πτὶ- 
511 παίπγδο ἰη[π515 οϑί ΒΡΙΓ 5. βδποίῃ5 
490. ΟἸιγϊϑίαθ οᾶγποῖη ἀϑϑιμϑιὶ 190, 
Π οῖι5. Παμηδηϊΐπι5. τηδηϊ [δ αίι5 ἴῃ πονΐ- 
ἰαΐθ πὶ υἱΐδθ δϑίου πα 130. (ἢ γβίιι5. ὃΧχ 
Μανϊα ὑοῦ πᾶίπβ οϑί, τηδηάποδγὶ οἱ 
ΒΙΡΙΔ, γοῦο ΡῬᾶβϑιι5. οἱ οὐποϊῆχαβ οἱ 
ἸΠΟΡππι5 οϑῖ, οὐδ πὶ γ 616 ΓΟ ΣΤ ΟΧΙ 100. 
180. ΟἸιγβίῃβ. σᾶγη } 15. οἱ βρ εἰ τ815, 
δοῖι5. οἱ ΠῸΠ δοίιι5, ἴῃ Ποιηΐπα οχὶ- 
βίθηῃβ ἤθιι5, οἱ οχ Ναῦὶα οἱ οχ Προ, 
ῬΓΙΠΠΙΠῚ Ρ855101}15 οἵ πη ᾿Π]}551}}}}5 
120. (μνιβίαθβ ᾿π θη ΟΣ 115, ἰηνβὶ ]- 
115, ῬΤΟΡΙΟΙ πῸ5. Υἱβὶ 0115, ἱπηρ 4] 1115, 
ἱπηρΡ 1115. ῬΤΟΡΙΟΥ πῸ5 Ρᾶ{1011}15 200. 
ΟἸνἰβιιβ Τθυθγᾶ 6Χ βθποι Πανὶ 56- 
ΟΠ π1Π} ΟΔΓΠΘΠΊ, ἢΠΠπ|5 Π οὶ ϑθοπη πη} 
γο]πηἰ θη οἱ ἢ οἰθηίΐαμη Π οἱ, παίῃβ γ6Γ6 
ΟΧ ΥὙἱρρίηθ 180. Ομ εἰβίαβ ρου [ϑοΐπ5 ΠΟΠ1Ὸ 
[ἀοία5. ὁδί 188, Ομεϊβίιβ. σαρχοφόρος 
190. οἱ ΠΙΠ5. ἴῃ ΘΟ π6 Δρρδγιΐ 90. 
ΝΙΒῚ νϑηϊβϑοί ἴῃ ΘᾶγΠ6. ΠΘΙΠΟ δαπηὶ ἃ6- 
ΒΡΊΟΘΓΘ. Ροίπἰδϑοί 8, Πθὰ5 πὶ ΠΟΠΊΟ 
ΡΡΆΓΘΗ5 οἱ ΠοπΊΟ 5ἰοΐ Πθι8. ΟΡ ΘΓ Π5 
390. ϑαηρπὶβ Ποὶ 120. ΟἸΡΙΒΙ1 ρᾶ8510 
Ραββίο Ποὶ νοοαίῃ 170. (Ἰιἰδίι, 
4αππὶ ΡΥΪπηαη δϑϑοΐ βρὶα5.. ΟαΤῸ [ἀ- 
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οἷὰ5 οδἱ 112. Οποδὰ πυμηγηδηδηη παίιι-- ἰ 
χῶμα (Πνβίιβ ῬΑ Βα] οἴιι5 οδί 150. 
ΧΙΠ, ποί. 8. Νογυὰβ Ποῖηο ἴθϑ5 (ΟἿ Γ. 
180. Ρογίθοίιιβ ΠοηΟ [δοίπ5 οδί 188. 
Ηοηο ἴ[δβϑι5 (ἢ γϊβίαβ 808. φθευϊάδηη 
ῬΌΣΙΠΙ ἢΟΠ ΘΠ 6556. ἀϊοιηΐ 232. 

ΠῚ. ΟΡ} παίνι] 85.148. ΟΠ 1511 
δἀγρηίΐίπχη ΡΡΟΡΠΘίδο ἁππιη ἰνουιηΐ 182. 
ΕἸΠ5 Ποῖ 1ῴ60 ἴῃ οΔ7η6 γϑηϊΐ, π| 511- 
Τη8Π) Ρθοσαί5 ΠΩΡΟΠΟΓοΐ 8, οἱ ποὸβ 6 
1 ηΘ 8 τοαϊπηουοὶ 84. Ποχμΐπαβ οΔ- 
Π6Πὶ δἀβιμηβιί 190. ΟΠ ἰβίιβ υ 6 πδίτι5 
δϑί οὃχ Ὑιγρίηθ οἱ βαριΖαίαβ ἃ Τοᾶπηβ 
180. 100. 8161}1ἃ 5Ρ16 πα] ἀἰβϑίπηα ἴῃ πᾶ- 
εἰν! 6 ΟΕ Ιβ11 [Ἰροθαὶ 1836. ΡυΪποΙΡ ἢ 
αΐπ8. τηππαϊ ἰαίαϊ: Μαγᾶθ υἱγρὶ πὶ [5 
οἱ ραυίιβ 190. (Ἕν βϑίιθ. ἴῃ Ππμ 186 
γΘηΪ,, ἴδοῖο ἀοβρθοία 62; [δοίιβ εϑί 
ΟΠΊΠΪ ΠῚ ΤΠ] βίου 982. 

ΙΥ. Ομ γιϑι ργδοάϊοδίίο. Οτϊ- 
5ἴα5. ΠΟΡῚΒ. ΘΥδηρο Ζανἱ, ἴα55ι Π6ὶ 86. 
ΟΠ νβίαβ. Ο5. ΘΙ ᾶχ, 1ἢ 4πῸὺ Ῥαΐδθι. ὑ6Γ0 
Ἰοσυίιβ οδί 112. Ομ γίβίιβ. νϑηϊ, ποῖ 
γΟΟΔΓ6 ἰπδίοβ, 564 ρῬβοσδίοσοβ 8. [060 
ΔΗ Ια α015. οϑί [6ϑι5. ΟΠγ βία 1851. 

Υ. ΟΥΙ δὶ ραβϑὶο οἱ ἸΠ0185 6χ- 
ῬΙίοτι ἃ. ΟΠΡΒ11 Ρᾶ5510 ΘΟ ἰρὶ ἰθιη- 
ῬΟΓΟ ΡΓδοίδοίαγδθ ΡΙ]αι] 149 54. (ἢ γ- 
Βία5. Ὧ0ἢ Ροΐαϊΐ ραΐϊ, 151] ῬΙΟΡΊΘΙ ΠΟΒ 
οἱ ῬΓῸ πορὶβ 14. Ρ]δρᾶ 51ἃ π085 Υἱν]- 
ἀο5 Το α Ια ἐδίάθηι. Οτποὶ αἰῆχιιβ δοθίο 
ἃ. ἋᾺ6116 ροίαθαίαν ἐϑέάθηι. (  Ἰδίι5 
γὰ8 5Ρ1}1{π85. Ομ] Πποβίδτη ΡΓῸ ρθοοᾶ- 
ιἰ8 ποβίγὶβ ἐδϑίάθηι. ἴῃ ϑδηραῖὶπο ἢο- 
τηΐπὶ τράθιηῖϊο ποϑίταἃ ὅ8. (ἢ γβίμβ 
ΡῬΆΒΒ115 δϑί ῬΓῸ οἸηΐθι5, 4α] 58 }ν] Παηΐ 
404: Ρᾶββι15 δϑί ῬΧορίοσ ποβίγαβ ἴηἰ- 
ἀαυϊίαίοβ, οἱ ρθοοαία ποβίγα ροχγίαϊ 62. 
Ομαγιίαίϊθ ἀποίαῃ5β ΟΠγιβίαβ βδηριϊ 61 
511Π| ΡΙῸ ΠΟΡῚΒ ἰγδαϊαϊΐ οἱ ΔΓ ΠΘΠῚ 
ΒΌΔΙη ΡΓῸ ΘΑΓΠΘ. ΠΟΒίγἃ οἵ ΔηΪ ΔΙ ΡΓΤῸ 

ΔΠΪΠΠΔθ115 ποϑίτὶβ 90. (ἝἸΓΙ511 ΘΠ σι ]5 
ῬΙῸ ΠΟΙ ἀδίι5 οδί 085. ΟΠ 51 58η- 
συΐβ, 60 Ρδίσγ] ῬΓοίϊοϑιιβ, ΡΤΟΡίου πο- 
βίγαπη βϑ] αἰθιη οπϑιι5, ἰο(1 τὰ πο Ρο6- 
πἰἰθη 86. ογαίίδπη ΟΠία] 1 84. (ΠΡ βίι5 
Ῥάββιι5. δϑί, τι. ΠῸΒ Τ ΘΙ Ἰββίομθ ΡΘοσαίο- 
ΤΠ 5ΔΠΟ ΠΟΘ" 7. (ἝΠγδπιβ. Ρ]υσὶ- 
πλιη} ΔΡΟΥᾶΥ, ΡΠ} ἸΤΩ ΤΉ 16 ΡΘΓΡ ΘΒΒ115 
οδίς αἱ ΔΡο]ογοί ἀθ᾽Ἰοἴα βηρα]! στη 490. 
Ομεϊβίαβ βυιβίϊπαν τι ναοιδ ἰδοοθγοί 
ΠἸΟΓΐοπι. οἱ ἀθ πηουίβ ΓΟΒΕΤΓ ΘΟἰ ΟΠ 6ΠῚ 
οϑίθηουθί, ῬΡΟΙ 55. ῬΑΓΘΠ θ5. τϑά- 
ἄρηβ 7. (μγιβίιβ 56. ἸρΒ1ΠῚ ΡΓῸ ΠΟΡΪ5 
οΒία! 1 60. ΟΡ] αἰϊοπθιὴ οἱ Ὠοβίϊδιῃ 120. 
Ἑπηΐϊοαϊβ οοοοίηθαβ, 6 ἀοπο ἈδἢὰΡ 
ἀδηηΐβϑηβ 5ΙθΉΠΠ)Ὶ ΓΘαρΙ ΟΠ ΠΟΒίΓδΘ 
ῬΕΙ βδηραίΐηθῃ (ΟΠ δι1] ὅ8. ΡΟΣ τηγ- 
ΒΘ] ΠΟΤ Ϊϊ5Β ΟΠ γί ἢΠάθιη Δοοθρίτηι5 
148. Ρῖο [146 αἰνὶπα (τ βίι5. οὐὰ- 

ΙΝΏΕΧ ἈΚΒΆΠΝ ἘΤ 

ἙΟὨγιδιϊδηὶ 

ΡΕΒΒΟΝΑΆΠΝ. 

οἰῆχιιβ οδί 194. Ομυῖϑι ρᾶββῖο ποβίγα 
ΤΟΒα ΓΘ οἴϊο 190. ΟΠ ΓΙβίμι5 γ ΓῈ ἰἢ ΟΔΓΠΘ 
ῬΆΒβι5 δϑΐ, ΠΟ δὰ Δρραγθηϊίδ 186. 
188. 100. Ομγϊβίαβ. υθῦα οὐποϊχαβ οἱ 
ἸηΟΥ 15 οϑί, υἱἀ θη! θ5 οδο] Θβί θι8, 
1ΘΙΓΘΒ(θτ15. οἱ Βα θ θυμοὶ 1600. Ομ σι] 
Ῥάββ:0 [6] Ῥαββίο 1710. ΕΟ ηγἰβίαθ 5} 
Ρομίϊο ΡιΪαΐο οἱ Ηογοάθ γϑῦθ οἱ αυὶβ 
ΟΟΠΠΧΒ. δϑὲ ῬΤῸ ΠΟΡῚΒ ἴῃ οᾶγπθ 150. 
100.. 15606.(. Επρίοηαϊ «πὰ ΡΑΒΒΊ ΟΠΘ ΠῚ 
Ομυῖβι οἱ παν αΐθη βθοσπαππη οδ- 
61 πορδηΐί 220. 

γΙ:. ΟἸΥΊΒΙ8 5 ΤΟΥ ΠΌΞΒΙΘΙ 
120. 140. 816. Ομ γβίαβ. ποθ τοπονὰ- 
Υἱΐ ῬΟΙ ΤΟΙ ΒΒΙΟΠΘ ΠῚ ΡΘΟΟΔίΟΙ ΠῚ, αἱ 
ΠΟΙ ΘΠ.115 ΔΗΪΠΊΔ ΠῚ ἰδ Π 8 Π| ῬΙΙΘΓ ΟΠ 
10. δῖη6 ΟΠ γιβδίο υἱΐδιη ἤῸΠ ΠΑΌΘΙΠΙ5 
100. ΟΠνϊδίιβ 5Ρ6ὲ5 ποβίτα 100, οἱ 
Υἱΐα ποβίστα 188, (μγιβίαβ ἔθοϊ! αιοὰ 
ῬΙΓδοοθρίπμπι οἱ [πογὰΐ 8, ΟΠ τ βίαβ 54}- 
ΥῸ5 05 [θοἷΐ, 4Ζαππη) ϑρθοΐαββοί ἴῃ πο- 
ὈῚΒ ΘΥΓΌΓΘΠΙ δίααθ ἱπίου!ἢπ 106: [ἰὰ- 
66ΠῚ ΠΟΡΪΒ ἰαγρ 5 δϑί οἱ ᾿πηιπ)6 78 
Ῥοποῆοία 100. ΟΠ βίαβ ροπίοχ οὈ]ἃ-- 
{ἰοΟΠ11Π}1 ΠΟΒΙΓΔΙΙΠῚ., ᾿ΠΠΡΙΪ {15 πΟΒίΓἃ8 
ῬαΐγοπιβΒ οἱ διυχιϊαίοῦ 82. (Ἕγβίαβ 
ΒΟΙΠΡΙ ΘΓ Πτ5. ΡΟΠΙΪοχ 889. δ51πη6 ΟΠ γ]βίο 
Π1}1ἃ 5815 ὅ40 54. Ομ γβίαβ ροῦία δὰ 
Ῥαίΐγθμι ἐν. ἴρ86 Ρογίδοία Πάθβ δϑί 
194. ΟΠγιβίιβ 5Ρ.6ὲ8 ποβίγτα 198. 150. 
ΒΡ65. οἵ Ρίθημβ 1πϑ{1{186 ποβίγαθ 580. 
Ομτιβίαβ. νᾶ οἵ βϑιῃριίουπα Υἱΐα πο- 
βίγα 122, 140. 188, Οτἴηηὶβ θϑαί 0 
ΠΟΡῚ5. Ρ61 ΟΠ γβίαπι {τυ αν 82: Ον]- 
505 50115 ἀΟΟΙΟΙ ΠΟΒίΘΓ εἱ ἀοοίου 
ῬΙΟΡΠοίαγιπ 148. 182. 

ΝΠ ΤΊ Β. 1 ὙΒΕΤ Ὁ 1.9. 
1458. (μγίβίιβ ῬΓΙΠ 186. ΤΘΘΌΓΓΘΟΙΟΠΪ5 
12. ΕΟ τβίαβ. 61 ΓΟΒΟΓΓ ΘΟ] ΟΠθΙη οἱ θνδΐ 
ΥΘΧΊ ΠῚ) ΡΓῸ Πά ΘΙ Ριι5. 515 180. (Βτ- 
βίι5. ΤΟΥΘΡᾺ 56. Ιρβϑιη τοβιϑβοϊίανὶι 186 : 
ἃ Ραίγο τϑϑιιβοιίαίπβ δὲ 100. 190.871. 
ϑ1δ. 951. 889. Ομυϊβίαβ οἵ ροβί τ- 
ΒΕΓ ΘΟΙΟΠΘΠ ἴῃ ΟΔΡΠ6 ἰπἰ| 188, Αρο- 
510}1 Οὐδ! ἀθυππί, (ΓΙ βί 1 ΠῈ ΓΘΘΈΓΤΘΧΙ556, 
ΠΪΧῚΪ οἷπ5. ΟδΓηΪ οἱ βρίγιαὶ 188. (ἢν]- 
Βία5. Ῥοβί ΓΘΒΙΤΓ ΘΟ ΟΠ 6) οπ ἀροβίος- 

115. σοπηθαϊί οἱ ὈΡΙ αἱ ολΓΠ8}158, 4αυδιη- 
ΥἱΒ. ΒΡ᾿ΓΙΠ ΔΙ 16 Υ πηϊπ5 Ραίτὶ 188. ΟΕ σ βιὶ 
ΤΟΒΆΓΓΘΟΙΪΟ ΘΟΙΡΟΓΙΆΙ5. βἰμη! οἱ βρῖν]- 
(8115 190. ΟΠ ϊβίιβ ἀϊ6 ἀομηϊηϊοα γ6- 
ΒΌΣΓΟΧΙί 30. 148. 286. 

ΥΠ|. ΟΠ 1511] δϑοθηβίο ἰῃ 606- 
“ἢ τῆ. 90. 100. 2: Ὁ. 

ΙΧ. (δεΙιβίαυβ. δ. ΚΣ ἢ 
δΟΙΙοΟΥΐποΥα  8.14.100.878. ΟΠ ΙΒ 
δαἀγνοηίι5 292. 

Βηΐ δδργθάθ ἰδβίδιηρηιὶ 
Βοιηϊπὶ 12, ΕΠ ἀἰ]θοιϊοηΐβ οἱ Ἰδρεϊ ἴδ 



ΙΝΏΕΧ ΒΕΕΌΜ ΕΤ ΡΕΒΒΟΝΑΒΠΝ. 

12; 6111 ἀἰΠ οἰ] 0Π15 οἱ ρδοῖβ 44 : Π}1Π Πποὶβ 
οἱ νϑυϊίδίϊβ 170. 
ΟῚ Β ΙΔ ΟΥ̓ δδί ἰθβίαπηθηίμαμῃ γ6- 

ἴὰ5, 4υ18 1}}} ρεγάϊἀογαπί {Ππ4 6. 82. 
ΟἸ ΥἸβ 1] Δ ΟΥ̓ ΠΏ οἰποία ἀρθβου θη ὩΣ 

08. 8580 5ᾳ. 202 584ᾳ. (ΟΠ υϑβίϊδπὶ 5ρὶ- 
Τἰία]α (θηρία 0. 12. δὶ ροίοϑβία- 
[8610] ΠΟῸῚ ᾿αροΐ (Ἕν ἰβίϊαπιιβ. 564 Προ 
γαοαΐ 204. ΟΠ βίϊδηὶ αυδηΐα θΘπθἢ οἷᾶ 
ἀοροδηΐ (ἢ γβίο 106. ΑΡιοϊαπὶ τηΔ] 1 
[οΓΠ θη τη, οἱ {ΓΔΒ ΘΠ [1 1Π ΠΟΥΈΠῚ, 

«ποά εβϑὲ Ομνϊβίαβ 148: 5] Δηΐ} ἴῃ 
ΟΒνϊδίο, τ πθη. ΟΟΥΠΠΙΡ ΔΗ ἐῤϊά. 
Ὠοοοῖ ποὴ τη040 γορδῦὶ ΟΠ ΙΒ 8 Π05 
564. οἰϊδη 6686 142. 1006. ΑΡδβυχάμμ 
οϑί [Ι͂ϑυπη ΟΠγϑία πη Ρτοίαγὶ, οἱ ᾿πᾶάα]- 
Ζᾶγ6 148. Ουϊ ρῥτγοί[ίοηίυν 56. (ἢ γ1- 
ΒΔ Π05., 6Χ 115 4πᾶ6 δοϊπηΐ ΟΟΓΠΘΏ 1 
132. ΟΠ γιϑί πὶ οἱηηΐϊᾶ {πὰ δά 58η- 
οἰ δίθιη ρους ηθηΐ [δοϊδηΐ 10. 

ΟἾΥ 5 018 πὶ 5185 ΠΟ ἴῃ [πα ΒΙΏ 1 
ΓΘ αἰ, 5648. Τπἀαϊδηιβ ἰῃ (ΓΙ 18 η1- 
Βηη 148. ΡΓΔοίο (ἢ 50] Δ] 5ΠΏ ΠῚ 
ΠΟΘ0Ο εοβί οὶ ἐδίάθηι. Νοὸῃ 5116 η{1] 
ἰδηΐιη., 564ἀἉ.ἍἌῳ τηδρηϊία 1 π15 ΟΡ εϑβί 
ΟΠ ἰβιϊδηίβτηιβ 108. 

ΟΙΤ σα πὶ οἶβὶο [οί ἴῃ ΟΟΟΧΥΠΙΙΠ νἱυῖβ 
ΘΧ ἴδια ΑΡτᾶμδ6 ἤριτα οϑί ΟΓΠΟΪ5 
οἱ Ομγῖϑί 20. ΟΑἸγουμηοϊβίοποιῃ δάμηϊ- 
ἱππί Αορυρί!, Ασάθο5. αἰψαθ 20. Οὐγ- 
ΟὈΠΊΟἾΒΙΟ ΘΟΙΪ5. οἱ δυγὶβ 18. 

ΟἸ δὰ ἀϊι 5 ΕρΒοθαβ Βοπιὰ δή (ουίη 05 
ἃ (ΟἸομηθηΐθ τηΐβϑιβ 104. ὺ 

ΕἸ δἴῆβθῃβ Βοιη. ΠΠΘΠΟΓΔΙΠΣ ἃ ὃ. ἰρηδίϊο 
220; 284: ἰίαπη υἱ νἱάρίαν ἃ0 ἢογ-᾿ 
τη 418. ᾿ 

ΟἸ ΘΟ απ 5 238, 
Ι 

σοάϊοο5 οἱ 4ὰὶ ἀθβου ρβοσαπί δὰ ἤπϑις 
ΠΤ 5. ΡΟΪγΟΑΓΡῚ ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟ͵ΔΠ- 
ἴὰγ 400. 

Οο δ} ρυθογπαίίοπο δὶ ΘοΟΙΠΊΟΙΪ, ἴῃ 
Ῥᾷοθ οἱ βιθιοϊπίαν 00. (οο]ο5. Π 6ι85 
Ροίθηϊζϊα ϑιἃ ἢυμηανϊΐ, ρθγιἀθηίϊα ΟΥΠᾶ- 
Υἱ 18. οι [ὈΤΕΪΒΒΙΠΠΟ ὙΟΓΡῸ 8110 
οορίππη οοπῇχιί 412. 

σοι ηϊοαίϊο ἰάἀϊοιμμαίππ 14. 
ηοΐ. 9. ΟἸΪοιηθηβ Βοιηδημβ 46 ΡΆΒ5]0η6 
Ὀοὶ ᾿οφαϊίν 40 ; ̓σπαίϊπ8 46. βδηριηθ 
δεῖ 120 οἱ ἀδ ραββδίομο ἢεὶ 170. 
σοι ἶο Βοπ ΟΣ απ 40. 
(Οοποῖ λα πὶ ἃ 5. ΡΟΪνΟΔΓΡΟ ΘΟΡΘΠ ΠΠῚ 

204 54. 
(π ΘΟΥ ἀπ οἱ ρϑοθπ ἃπιαί ἢ δι 08 54. 

Ϊη οοποογάϊ οΠμανϊίαία οδηϊγ ΟἝυ1- 
βίιι5 124. 

(ΟΠ οαΡΊβοδης ἃ βγδηά 6 τη] οϑί 
Ροοοδίαμῃ 410. 448. 4106. Νοη τρῶν 
6556 ἰὴ βθῖυοὸ οὶ 410. 

(οπἴοβϑὶο. (ομηῇίθθοσῖὶβ ρμθοοαία [πᾶ 
42. Οοπῇῆϊουὶ ρϑοοδία τηθ] 118 48ΠῚ 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ, 

641 

ΟΟΥ ἱπάθγαγο 98, δὰ πἰἢ 1} ἀρβι ἀογαί 
Ὠἶδὶ αὖ οἱ ἢδί οοηΐοβϑίο 98. ἶ 

(οπίϊη θη 11ἃ 58|ν05. πὸ5 ἰδοϊΐ 418. 
(οπ πο η ἃ ΤηΔΥ 115 ΠΟΙ ἢ δία : πχο- 
ΤῸΒ 51:18ἃ8 “Πδ81 ΒΟΓΌΟΓΘΒ Παβοδηΐ 41θ. 
Οὐ ΟᾶΡΠΘ Οβίιβ οϑί, π ἰηβο] θϑβοδί, 
ΒΟΊΘη5. ΘΟὨ ΘΗ Π ἃ 60 ἀδίδιη 6556 
84. 202. 

ΟΟΥ 15 σοηὰ Πδοίοσο 102. 
(οἰ ] ΟΥ̓ απ οἱορίαιῃη 40. ϑ6άϊο 

ΟΟΥΙΠΙΙ οΥὐΐαὰ 48. 92. (οΥ που μη 
ΔΗ απἃ οἱ Πγπηἰβϑίμηα θοοϊοϑία 94. [ὁ- 
ΤΙΏΓΠ ΡΓΟΡαΐοβ 505 δι 5{1{65 ἰηϊπιβίθ 
ἀοἰθοογιηΐ 90. 5. Ῥαυ]αβ δά (οὐ πίῃΐοβ 
ΘΡ᾿ βίο! τη βου ρϑιὶ 94. 

ΟΟΤΟΙ ἃΓΪ 5ϊ ΠΟῚ ΡΟΒΒΌΠΙΙ5 ΟἸΠΠ65, 588]- 
ἴθ ῬΓΟΡΘ ΘΟΙΟΠΔΠῚ 5ἰπηι5 112. 

ΟΟΥΡ 5 πο ἰηΐουϊ 498. (ΟΓρΡα5 τηὰη- 
ἀππη οπβίοάϊθπάππι οϑί ἐν. Νὰ δθιι- 
(ΔΥ]5 ΘΟΥΡΟΤΘ ἴῃ [ἰΡ᾽ ἀπο {πα ἐῤίά. 
ΑΘΟΙΡΙού τηογοθάθμη οἴπηδ ΘΟΙΡα5. Ρὰ- 
γαπὶ ἐ᾽4. ΟΟΥΡι5. νὰ Δρρβ]αίαν 14. 
20.,.,44. 

ΟΟΥΥΪ 6815 γοίϊπ5 Πα δοὶ5 22. 
Ογθδίϊο εχ πίμι]ο 410. 444. (τρδίϊο 

ἴθΥΤὰ6 οἱ ο06}1 412. ΟπηηϊπΠ ΡΓΪΠΊἃ 
ΟΓοδίδ δϑί δοοίθβία, οἵ Ῥχορίου 1181} 
τη τπ5 δοίη οϑὶ 418, ΡῬχορίενς βο- 
οἰθβίδιη ἤθὰβ ογθδίμσαβ τη] ΠΡ] σαν] 
410. (Ομ γιβίιβ 5016πὶ ογθανὶΐ 8. Ογρα- 
[ΟΥ̓ ΟΡΘΙΙΡῈΒ. 5118. 56. ᾿ρϑιπι δχογηδί 78. 
ΟΥ̓ ΘδίδἼΠ ΓΟΙΙΠῚ Ρᾶχ οἱ οοηϑίδηβ ομ6- 
ἀἸθηϊα οὐρὰ Ποιπὴ 66. 
νά θι 6 οορίμηι" ἃ Π6ο 478. 
ΟΥ̓́Θ 5 665 ἰδιιάαίαν ἃ Ροϊγοάτρο 390. 
᾿Οτο οι 5 δυδαίαν 80 [σηαίῖο 120. 112. 320. 
Οτὰχ ἤρυγα [ἰΐογαθ Τ. δάιπηθγαίιν 20. 

Ογοῖὶβ Ρῥγδοβαριππὶ ἰαοίππη οδί Ρ6Γ 
Μοβθὴ δχρϑηβὶβ τηδηΐθ5 ΟΥδηΐθη 28. 
ΟΥχ 5Ρ65 ποβίνα 20. [πογρ}}5. οὐιι- 
οἶδ Πρπιπ ἴῃ βοαηάαϊαμη, Πα θιι5. 58- 
ἴὰ5 οἱ γἱία δοίοσπα 134. Ουἱ ἤθη οοη- 
ἴδϑβηβ [ΠΟΥ ἸΠΔΓ γΥΠΠῚ ΟΥ̓ Οἶβ, ὁχ ἀϊδ- 
ΒΟΪῸ οβί 8388. 

ἀπ]ία ΡΗΡΠΪοο ἸαΡρείαοίαηία}" Υἱγοθ5 858- 
ἴδηδο 192. (Ουίαβ. ΡῈ] οὰ5. σΟΠΊΠ]Θη- 
ἀαίαν 18, 124. 144. 200. Νοῆμο 56 
ΒΘρᾶγοί ἰδηπ8η} ᾿πϑιΠοαΐπ8. Θ. Οιὶ ἴῃ 
ΘΟΠΥΘΉΪΙΠ) ΠῸΠ ΥΘηΪΐ, 5 ΡΟΡθΪα οἰ δίιιβ 
651 124, 
Οὐρὶ αἰ 85 πηᾶ]ὰ ΠοΙΓΘηἀἄᾶ οϑί οἱ ας 

ΠΟ116 τηϊτραίαν 470 : ΘΟΠΒΈΠΪΐ ΠΟΙΏΪΠ65 
ἐῤϊἸ4. (ΟἸρΙαἸΐ45 οΔΓηἶβ, αἰν στη, 46- 
ΠΙοϊτιη., οἰθοσιη ἐνά. ΡΥΪΠΟΙΡ ΠΠῚ 
ΟἸΠΠ ΝΠ ΤΠ] ΟΥΠ] δϑί ΠΡ Θ Πα] οἰ] ]-- 
(85 380. Οὐρία α5. ἃ αἴάθο]ο οβί 478. 
Οἱ οὐρ αι} γοϑιϑεϊξ, ἁυτηδίι5. {{Π|0Γ6 
6], οὐϊηθθῖ: νἱοϊονίδηι 418. (πρὶ ἀ 185 
Ῥθοπμα 418. (ἰυρϊαϊίαΐος μαΐπ5. βθοῦ ] 524, 
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| 
ῃ. 

Ὁ ἃ δ οὴ {{πδη 5. ΠΟ ΠλΠ ΠΟ οϑί. 
πηοϊποπάι5 400, 482. Υἱιῖαὰ 5ᾷθρ6 νο-᾿ 
οδηΐα ἀδοιηοηΐϊα οἱ τη] οῦρα 444. 
ὅ98. ὅ40. ὅδ4. ὅ00., ἰΐοπὶ υἱγίι 65 
ΘΠ τ βίϊαηδθ 5ρ᾿γ 5 οἱ υἱνρίηθ5 ἀρ} 6] }ἀη- 
τὰ ὅ20 54. 842. ὅ4θ0. 

Ὦ ἃ πὰ5 (ἢ) 6 Π] ἃ 8), 
βίοσιιῃ 140. 812. 3518. 

Παπαὶἀ 65 οἱ Πίγοδθ 52. 
Δ Ρ ἢ πα 5 βαἰἰαίαν ἃ 5. Ἰρηδίϊο 190. 300. 
Πανὶ ἰ5 Βα 85 64. 
Ὀ οἴαποίοτατῃ Ροαί πο 90. 548. 
ἢ οΙτοἰδ6 τημ]ΐδ6 βυπΐ δίπδο 478. 522. 
θείνοοίαιςϊο ἱποοηβίδηβ ἀδοηηο- 

ηἶππὶ 444. 
Ὠ ΘῈ 5 ὉΠῚΒ δϑί, ἀπ 8586. ἰρϑιπὶ τηδηϊίο- 

βίαν Ρ6Ὶ Ιοϑαπη (ἸΠγἰβίαπι ἢΠ ΠῚ) 511 
140. ἤει πηῖι5 οβί, 4 οὔηπΐὰ οΡθὰ- 
γἱὶ οἵ ΘΟηΒαΠΑΥΪΐ, οἱ οχ πὶ 1} 0 ΟΠΊΪἃ 
ἴροῖϊ: 410. 444. ϑιρον οἸηηΐᾶὰ δι 
258. 208. Ὑ6.ΡῸ τηδϊ βίαι 5. 586. οθη- 
Β{Ππ10 οπηηΐᾶ, οἱ ὑ ΓΡῸ 510 μΡοίοβδί 118 
ΟΥ̓ 14. ἢ θΒ ΠΟΙ ΪηιΠ] Οδιιϑἃ 
ΟΥΡΟπ, οὔθανὶ 480. ἤθιιβ βδποίδιηῃ 
ΘοΟΙ δίῃ σοηπ αἰ 412. Οἀρᾶχ πηῖνοῦ- 
ΒΟΓΈΠ, 501115 ᾿ΠΠΠΠΘΉΒΠ5, (πὶ Π6Ὸ Ὑ67}}0Ὸ 
ἀοἤηῖϊγὶ ἢθο πηθηΐθ οοηοὶρὶ ροίοβί 444. 
ἢθο πἰμῖ}] ἱπηροββὶθ}} 6 ῬΡΔθίο {8 1ὴ 
τηθηἰν 14, ἘΤά 6115 ἰπ ῬΤΟΙἸ55᾽ ΟὨ θι5 
οἱ ᾿τπβίιβ ἴῃ ᾿π 6 10115 72. Υοταχ ἴῃ ΟἸΠηΪ 
γοΎ 00 440. οἱ ᾿ππάϊο}15. Πθῖη0 86. 58}- 
ἀσσοῦο Ροίοϑί 74, Ῥθαπὶ ΗΠ} ἰαΐοί 
14. 1894. 381, 884. θεῖ ἀοπᾶ Ρϑαΐᾶ οἱ 
τη ΓΑ }}1ὰ 80. Ποῖ ἀοιηΐπιβ ϑ]ουΐαθ 
οἵ ΟΠ. ρογαίϊα 44. Πθιβ Ρ6Ὶ ἤάδιηῃ 
ΟΠΊΠ65 ἰπβι{Ποαἱ 10; Πθι5 ἀαἱ Ροοπθη-- 
ἰἰὰτη ὅ4. (Ἕ(ἸΡΙΘηΠΡι5. θΘη6. ἅρογα ΠΘι5 
δα Ἰαγριθπάππι) ρᾶγαΐῃβ οδί 190. ἢ εὶ 
τηδηθαΐα ΠΟ 5πηΐ ἱπηρ 551}}Π1ὰ 480: 
αἰ ΟὈΒΘΡΥΘΏΙ1, Δη96}} Υἱγὸβ ρΓαδβίδηί 
498. Οὐϊοαπηζιθ ἴῃ τηδη 4 αἰ15 ἢ οἱ 8π|- 
ῬαΪΑν τ, [ΠΧ δαὶ οἱ υἱνγοὶ Πθὸ 492. 
498 54. Οππηῖραβ ΡοΘη θη 1115. τ μη - 
εἰ Πθαβ., 51 5886 οοηγουίδηΐ δα πη ΟΠ ΘΠ 
οαμὴ 60 οἱ δ δοΙη ΟΠ ΘΠ] ΟἸΠΠῚ 
ἘρΡίβοορο 180. διβ, 4] ροίοβίδίθιῃ 
Βαβοΐ βδηῃδηάὶ, ἀΔ 01} τοιηθἀΐππι 46 ρχῖο- 
ΤΡι5. Ρθοραί5 448. οὶ ᾿οηρδηϊη 5 
Εἰπηθπάδ. π ἰῃ ἱπαϊοϊαπὶ ποθῖὶ5 οδάαΐ 
1890. Αὐἱ {πἰυγὰπι {ΠἸ 6  Πητ15 γᾶ, ἀαΐ 
ῬΓδοβθηΐθιη βγαἰϊαπὶ 411 σα πηι5. ἐὑ τα. 

ὈΊΔΡΟΙΙ5. 46 ΟΡΘΓΐι5 οϑί ἴῃ ΤΘΡι5 
ΟἾσῖϑὶ 200. Νο5 ἰοιηρίαϊ, 564 νἱποθῦο 
ὭΟΠ Ροίοβί 450. 480. Ὀ]ΔΡΟΪ5. πο 
τηδιποη ἀπ 400. 480. ὈΪΔΡ0}1} (Δάνοι- 
5811) διιρροβίίομθβ 98, ὕϊ οὈβουυθιηι5 
τηδηἀαία Π οἱ, ἀησ τι ΠΟΡῚΒ ὙἱΓ65 ργδθβίαί 
498. ΜΠ ΡΠ οοπὶ πθαυ αμη ἴα} 0}}. 

ΘΡΊΒΟΟΡιΒ δίαρῃο- 

ἴῃ 5Β6ΙΥῸ5 οὶ βοὶῖΐ ἢθι5 450. ΒίδΡο- 
[5 ΟΡΟΓΆΠ5. ἴῃ Ἰηδυίγτῖο ΡΟ τὶ 402. 
Ποπρᾷ ΠΙΔ 011 ΟΡ ] αἰϊο 21054. Ραΐον 
τηθηάδοῖ! 282. 

δ οο0 πὶ οἱ Ερίβοορὶ 40 Αροϑβίο!ἱβ βαηί 
ΟΥ̓ ἀϊηαι!! 88. ΠΙδοοηὶ ΠΟΠουΔηϊ βαηΐ 
154. Ὀϊδοοπὶ θοοϊθϑίαθ Π6ὶ τηϊηϊβίνὶ 
ϑιηΐ ἐδὲά.; οαγθαηΐ 5101 ἃ ΟΥΙ ΠῚ 115 
ἐν). ὈδοΟπΟΒ. ΓΘΥΘΥΘΆΠΠΙΓ τὖὖ ΡΓδ6- 
ὁορίπμπι αἰνίηππι 192, ἰαοοηὶ ἰμοι!- 
Ῥα1ὶ 6856. ἀθθοηΐ 982. 

Π16 5. οἱ ποχ ογαϊηδίιιηι ἃ 60 ΘΕ ΒΌΤη 
ΡονΠποιπηΐ 060. 165 πηι ἀρὰ Ποιηϊ- 
ὨΠΠῚ Π1}16 ἃπηὶ 894. Ὀ᾿ο5. οεἴαγα (4ο- 
γΉ] 168) Δρ ἀΟἸΠἸβίϊα 085 ΒΟ] ϑηηἶ590.1460. 

11: ροηίϊαμη ναηὶ 290 56. 
Ὀίτοδθ οἱ απαῖϊάθβ 52. 
ΠΙΒΟΟΙ αἴ, 50 |550}15 ἰρ ἀππη ἰῃ δθα]- 
Ποδη ἃ ἴα} 76 ΘΟ ο] Θϑδο Γθργδοβθηίαία 428. 

ὈιΘβθηβίοηἑἶβ 80 56 015 διιοίοτοβ 56- 
4π| ρϑυϊοι! οϑιη δὲ 00 566. 

Ὠινι 18 6. Ὀῖγοθ. ΟΥΑΙΟμ6. ῬΔΙΡοΥβ δά- 
ἱαναίιν 484. (οἴ, οἴϊαπη 84.) Ὀ ν 65 ἔῃ μος 
ΒΘ60.10. Πἶδὶ ΟἸΓΟπ πη οἶδα πϑρηΐ αἰνιτϊαθ 
ΘΟΓΕΠΊ, ΠΟ Ροβϑιηΐ ΠομΏΪηῸ αἴ165 6556 
428. 1ν|{186 σΘη ἢ Ρ ΘΡΠἰ οἰ 0586 ΒιιΈ 561- 
νἱβ Ποὶ 484: 5}}} ρΡοίοβίαίθ ἀἴδθο] σπηΐ 
486. ᾿νἱ165 νᾶ] 46 δχϊρτιαπὶ Πα θθηΐ οὐ αίϊο- 
η6η] ἃ4 Ὠοιηΐϊηιτη 480. Ὀϊν ἰἀτττ Ρ61]- 
οαϊα 410. 522. 

Ὀινογίϊαπι 440 54. 
ὨοοοΘίαΓ ἢ ΘΙΓΟΙ οδϑισαίαν 160. 186. 

220. 2481 54. 256 54. εἱ αἰ]. 
Βοοίοσ απ ΡΟΥΘ βουη ἀπρίοχ οοη- 

ἀδιηηαίϊο 114. 
Ὁ οὐ ηΐϊοᾶ ἀἴ65 50. 140." 248, 
Ποχο]ορίδα 44. θ8. 84. 88. 93.960. 104. 
Ὠ π11 δηΐηηο Υἱϊαρουδηΐαν ὅ8. 710. 114. 

410. 410. 420. 520 544. 

Ε, 

ΕΡΊοπ 284. 
ΕἘσοΙοϑίᾶ, Μοῖπιβ δδί ἴῃ φῦοσο (Πτϑιὶ 

ῬΑΡΥΟΒ. ΓΟΡΘΙΓῚ 4πᾶπη ΠἸπηΪβ Βρ  θπάθη- 
[65 5Ρ6 ΟΒΡΙΒι1 οϊοὶ 102. Νβδὶ ααὶβ 
ἰηΐγα 8] 876 511, ρυϊγαίαν Ρᾶηθ οὶ 124. 
Ουἱϊ ἴῃ ΘΟΠΥΘΗΪΠΠῚ ΠῸῚ Ὑϑηϊΐ, 56 ρβιιηι 
᾿παἀϊοανι ἐν. ΟἿ οχίγα δἰ γθ δϑί, 
ΠΟἢ δβὲ τηππάπβ 158. ΕἸρίῖο αἰν βῖο- 
Π6ΠῚ 110. ΑΠδιϊποίθ ἃ} ΠΟΡθῚ5. πΟΧΙΪ8, 
4πᾶ0 ποὴ ϑιπΐ ρ]δηίαϊϊο Ραϊΐγὶβ 170. 
51. 418. 50} ]5πὰ ἰδοϊθηΐθη 5θοίδίῃυ, 
γοσηὶ αϊνίηὶ Πογοαϊαίομ ποῦ οοηβοααϊ- 
{ὰν 170. Ουἱ ἤάομῃι οὶ ργᾶνὰ ἀοοί πὰ 
ΘΟΥΓΙΠΡτηΐ, ἴῃ ἰσηθιῃ ἱθαηΐ 194. Νοπιο 
ἴῃ ϑηππ Π οἱ ᾿ἰπίγᾶγ Ροίθϑι Ὠἶβὶ ΒΡ 6. 
Ρογίδιη ΟἸυῖβιὶ ὅ42. ΡῬχγοϊθοῖ! ἃ ἴθ γε 
(6 οο] 6514) ρΡορηϊίθηϊοβ ἰθὺ Ροηθηΐαν 
τα] 0 ᾿πἴουϊοσο 480. ἘοοΙοβῖα βαηῃοίαᾶ 
οἵ οαἰπο!οα 192. 391. 390. 404. Εε- 



ΕἸοείοταπμι δὶ πυπηθιῖ5 48. 
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οἰ δοίη ἩΠΙγΥβ 8] πὶ Ρ᾽Δοήϊοδί ἨΥΙηὰ5 
00. Ὁ{Π|6 δδὲ ἴῃ ᾿πηδου!αία. ππἰίδίθ 
γΟ8 6586 125. Ἐρίβοορὶ, ΡῈ ἰγδοίιβ 
ἰθυγᾶθ οοηβίϊαί!, ἰῃ δβθηίθηϊϊα [681 
ΟἸγΙβὶ βαηΐ 122. ἘοΙοβῖα οὐἱί (π 7115 
ἰΐα ρυγι ποδία, αἱ ογθάἀ δίῃ" δχ ππὸ ἰἃ- 
Ρίάα 6856 ἰοία : οἱ δεοϊθϑία δυἱΐ ἹΠῚΠῚ 
ΘΟΡΡΙ5 422. δ52. ἘοΙοϑία ἰπγ7]5 γ6- 
ὰϊ δχ τπὸ ᾿ἰαρίἊθ [ἀοἰὰ ὅ44. ἴπᾶ 
Πάδ5. οἱ μαι ϊίαθ. οϑί οπηηΐππι ὅ50. [{η]- 
ἰᾷἃ8 οἱ οοποογαϊα σοϊηπιοηάἠδηίι" 144. 
θυ (αν 5. (6 ο] 6518) δα! Ποαίυγ, Ρο6- 
ηἰΐοηϊα ἀροηάα 420. Ουἱϊ Πάοπι ίδη- 
{ππὶ 5᾽ πη] απί., ΘΧΟΙ ἀθη 1} ἃ} ΘΟΟΙΘβία. 
428. Οπηπθβ, απ Πρ] 67 υἱνηΐ, ΠῸὴ 
51 η{ τηϑ τὰ δου δᾶ 250. ΕΟ ο] 6 5] ἃ 
οϑο] οϑίϊβ. Ηδγηδθ ᾿ἰρσππὶ ἰγδά! 1 415. 
Εδσοϊοβῖδ ομμηϊπη ΡΥ ογθαία οϑί, 
οἱ ΡΙΓΟΡίοωοσυ 1ΠΠᾶπὶ πηιπάμβ [δοίιι5 οϑί 
418. Ἐροϊοβίαπι ἢ θ5. σοπ 4} οἱ Ρ6- 
πραϊχὶὶ 412. Ργορίον. δοοϊ ϑβϑίδιη [) 6115 
ΟΥΘδία 5 τη} {10 |1οανὶΐ 410. Επη δία οϑβί 
Υ6ΥΡῸ ΟἸΠηΙΡ οἴθη(15. οἱ ΠοηοΥ Ποῖ ποιηὶ- 
ηἶδβ, ΟΟη πΘία} δαΐο πὴ ἃ} ᾿ηΥ]51}01}} υἱγ- 
{π|ὸ Ποῖ 424. ἘοοΙοϑῖα ἰπυγὶ δα 51Π}1- 
Ἰαΐι" ΘΕΡΟΓ ἃ΄ιᾶβ οοηβίμποίαο 429, 
424 544. [ΙἋἴδπὶ ἰπγγ], {π86 Δοαϊ αν 
ΒΌΡΟΥ Ρογίαμη 28. οὶ Αηρϑὶοβ οοη- 
ΒΔΓ 5ἰσιοίαγα ΠαΪΠ5 ἱπγ 15 424. 
γιγία 65. 4υΡι5 ΘΟ δῖα [πἰοϊίαν 430. 
840. Αφαϊβοδηάδθ, π}}Π8η {15 οἱ {1π|η1-- Ὁ 
ΡΠμδης5 ΕδοΙ βῖαθ τηγϑβίουϊα πηαχίπηὰα 524. 
ΕσοΙοβία, ῬΎϊα5. βίου 5, νοσαίϊοπηθ β6η- 
ἄπτη τηΐγο [οοδοιπᾶα 100. Ὁ] οδίῃο- 
᾿ἰοα Ἐρςοϊοθία οϑί, θ᾽ [ποὺ] ΟΠ βίι5 
Ιοϑιιβ 192, ϑδ΄πθ Ἐρίβοορο, Ργεβϑργίο- 
τἷβ οἱ Πιδοοηὶβ ΕσοΙ θα ΠΟῸῚ γοσαίῃ 7 
154. [ῃ Εοο δῖα πηηβ 4 5416 ΡΤΌΧΙΠΠΟ 
580 5011 οί, Βϑοαη πὴ ΟΥ̓ ἀπο 5 Γ᾽ 8- 
(ἰδ 84. 

ΕἸοοΐο- 
τὰπὶ Υἱρία! 65 16. ΕἸ οΙΙο ᾿πβίονιπι 412. 
ΕἸδοιὶ οὶ 90. 8τ1. 400. ἘΕἸδοί! Ρθαιὶ 
ΡΥδοαϊοαπίαν 906. ἘΕἸΘΟΙΙ 6] ΟΠΊη 65 
ἴῃ οἰιδνϊίαίθ ρου θοἵ δαί [ἀο] 97. 

ΕἸ οΙ ΟϑΥ πᾶ οοΙηπηοπάδίιν 492. 444. 
480. 492. ΕἸδομηοβγηᾶ οἱ 46 ρα δ η} 
Ροοοαία 910. ΕἸΘοπηοϑγπα οοπἰπη θη 8. 
οαπὶ ἰοϊαηΐο 492. δ |15[8 0110 ΡΘΡ 6]66- 
τηοϑυπᾶμ 480. 

Ἐποοῖὶ οδροάϊοπηία 50. 

ἘΡΒ ΟΡ 5. ΟἸδπάϊαβ ἃ ΟἸοπιθηίο δὰ (ο-᾿ 
αἰ 05. πηΐβϑαβ 104. 

ΕΡΠοβίοσπτῃ θοο! βία οϑ ρου μηα 1260. 
180. Ιρπαιί5. πηϑιηϊπὶΐ ορἰβίοϊαθ ἃ 8 
Ραᾷι]ο δα Ερ]θϑῖοβ βουρίαθ 180 54. 

θ49 

ΘΡ᾿βεοραίαβ. ποιῃϊηδ σοπίθηςοηθ 0Ρ0- 
ΗΓ Δ ἢ] 6556. ἀροβίο!! οορπονυθριηΐ 90. 
Ονάϊπαίο ΡΟΒ(ΟΙ σι βαοοθάθπαϊ 6ρὶ- 
ΒΟΟΡΙ5. ἐδίάοηι, ἘΡΊΒοΟΡὶ ῬγΟθὶ ᾿ππιβίρ 
ἀρ οἰπηίαν 90. ἘΡΙΒΟΟΡιΒ ᾿πηᾶρο 66-- ὁ 
ΟἸοβίαθ ϑ8θ., ΘΧρΘΙΉΡ ΙΔ ΟΡ {15 οἷτιϑ 
120 "5. 140. 141. 150. ΡΓΟΒΡΥ (ΟΡ 1 
ἘΡΙβοορο ἰΐὰ οοδρίαίϊπη 6558 ἀδθεί, εἱ 
Θπογάδα ον δὲ 122. ΕἸ 46] 65 θρίβοορο 
ὁΟὨϊαηοἴϊ αἱ δοοΙ βία Ομγιβίο 124. Ἐρὶ- 
Β6ΟΡῚ οἱ δοοϊθβίδο ῬΓΘΟΘΘ. πΠΙΐ86 Ἰηᾶρ 88 
ΥἸΡῸ58. ΠαΡροηΐ ἐδία. ἘΡΙβοοραπι ἰδοθη- 
(6 πὶ ΟΠΊΠ65 ΤΟΥΘΓραηΐαν ἐψ4. Ἐρίβοο- 
ΡῈ Τοϑρίοοο ἀδθοιηπβ πἰί ρθη ἢο- 
μηηθπη 120. 184. Ἐρίβοορο ϑῃριθοίὶ 
5'πη15, αἰ Ποὶ ρυδθοορίο 102, αἱ [658 
ΟΠγθίο 154. ϑ.θΊθ οι οϑίοίθ Ἐρίβοορο 
οἱ γνόϑὶβ τηπίπο 150. ἘΕΡΊίβοορο οβίοπι- 
Ροιαίθ., αἱ ΟΠ γβίαβ Ῥαΐίσὶ, οἱ Ργυϑῆγ- 
(610 πἰ ΑΡΟΒίο 5 : ΠίάσΟΠη05 διίοπι Γ6- 
γ ΘΔ ηὶ τ Π οἱ τηδη ἀαίπμη 192. Οπηοίϊ 
Γουθγοδηίμ ΕΡΙΒοοραμ τί [ἀϑπτὴ Οἢτχὶ- 
βίπτῃη., ΡΙΟΒγίΘΓῸΒ. τἰ βοηδίμπι Ποὶ οἱ 
σΟΠΟΙ πὶ ΑΡΟΒίο! οατπὶ, Ὠίδοοποβ εἴ 
τηδη δίππι (ἢ ῖϑίὶ 15: 54. Οὰϊ ποπο- 
Γαΐ Ἐρίβοοριμ), ἃ 60 Πποπογδίι8. δϑί 
192. ΟΡοάϊα(ι5 Ερίβοορο οἱ ργϑϑθνυ- 
(ουἷὸ πηθηΐθ ἱπάϊγι!ϑα, ἰγαηροηΐθα ρᾶ- 
ΘΠ] πηῖπὶ 138. ΝΟ ἀδοοί [ἀγ,}Π1}1115 
αἰ ἀοίαίθ δβρ βοορὶ 142. ἘρίβοοριβΡιδο- 
δ4οι ἸΙοοοὺ θεῖ, Ργθβθυίουὶ ἰοο0 56πᾶ- 
(5. ΔΡοβίο οὶ, οἱ Παθοπὶ Θοπουθ {ΠΠ| 
παθθοπί τηϊηἰβιθυῖη ἰθϑι ΟΠ γϑ 144. 
δῖ᾽η6. Ἐρίβοορο οἱ ΡῬυθβθγίονβ πἰ}1} 
Ροϊασθηάιμη δβϑΐ, «ποὰ δά δοϑο[ οϑἰδηι 
βρθοίαι 144. 154. 158. 180. 192. γὰ- 
"144 δι ατ βίϊα πα ϑαίαν 114, ἀπ|ᾶ8 58} 
Ἐρίβοορο ρογδρίίαν οἰο. 192. Νοη ἰϊ- 
οοἱ βἰπθ Ἐρίβοορο πθῆπθ Βδρίϊζαγο π- 
{πὸ ἄράρϑθῃ οθίθργαγο ἐδ. δὶ οοπι- 
Ρἅσπουὶϊ ΕρΡβοοραβ, ἰδὲ οἱ τη! 40 511 
ἐυ14. Οἱ οἰαπὶ ΕΡίβοορο ἃ χα δρὶί, 
ἀἰάθο] ο 5ουνὶ ἐῤϊά. Οἱ 5'ηθ Ερίβοορο 
οἱ Ριθβθγίοσιο οἱ Ὠϊδοοπὶβ (αὶ ἀρ δὴ 
δορὶ, ἰδ πΠοὴ δϑί τηπηάπ5 ἰῃ σΟηΒΟΙθη- 
ι(ἰὰ ἐδά. ἘρΊίβοορο αἰίζεπάϊία, πί οἱ 
θθ5 ψ ΡΒ αἰζομάαί 202. θποίᾳιοί 
61 οἱ Ομυῖβί: ϑαηΐ, ἈΪ δαπί οὐαὶ Ερὶ- 
Β500ρ0 110. ΟΠ οῖα ΕΡΙΒοοΡὶ 198 54{6.; 
ἘΡΙΒΟΟΡΒ. ΟΠΠ05 δαπογίθίαν πἰ 54[- 
γον 195; πη]8{15 σα τ Παρθδί ἐῤϊῇ. : 
ΟἸΠΠ65. ΡΘΡοΡαΐ ἐὐτἀ.; ΡΥ ΟΙΡ8. γνδοοί 
ΡοΙΡοίαϊβ ἐδίά.; τῆᾶ]οβ τηδηϑαθίπ 16 
δι δὲ βαθ ϊοϊαί 200; 510 βοργῖαβ τἱ ) οἱ 
δίῃ! οία ἐνίά.: νἱάπᾶβ πὸ πορ!ραΐ 200: 
ΒΘΙΥΟΒ οἱ 8π0}}}] 85 πὸ οοηίοππαί 202. 
Οἰππΐαπι ΕΡίβοοριβ θθι5 142. 

ΕρὶίτορΡὶ ἀχοὺ βα]αΐαίαν ἃ 8. ἰσηδίϊο 200. 
ἘΠ ΘῪ ρΡογίθοία ἴῃ ἢἀ6 100. 
Επομ αν βίϊα δδύ οᾶσο (ΠΥ ]51}, 486 ΡΓῸ 

41" 

ΕρΊβοοΡὶ οἱ ίδοοπὶ ἃΡ Ἀροβίο ἱβ οἵ -- 
αἰπαῖ βδὰπὶ 88. ἘΕρίβοορὶ εοηϑίϊίαι 
ὁθηβθη θπία πηΐνουϑα δου θα 90. 6 
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ῬΘοσδ 5. ΠΟΒΙΓΙΒ. Ραββᾶ οϑί, ἀαᾶπι Ρὰ- 
16 διὰ Ρϑηϊσηϊίαίθ βυιβοιίαν!! 190 544.᾿ 
ΕΥΔΏΡΊΤΏΠ5 ΡΔΠΘΠ ΠΠῸ1., πὶ Ρῃδηᾶ- 
οατη ἱπηιηοΥ } 1115 δ, δηϊ ἀοίμπι., ΠΘ6 
ΠΠΟΓΙ ΔΙ 564. ΥἹΥΔΠΊΙ5 ΒΘΙΏΡΘΙ ἴῃ [681 
Ομτβίο 138. ΕΠ Παρ βία οδί ρδηΐὶβ Ποῖ. 
12.. Ἐποπαγβίϊα Ρ 815 6], Ῥδηὶβ οο]6- 
5115, 0 8η15 υἱίδθ, οᾶγο (τ ]βϊ ; οἱ ροίιβ Π οἱ. 
5ΔηρΡῈ 5 ἰρβῖπβ 110, [πὰ δα ΟΠ βία αἴθη- 
ἄσμη; ἀπὰ ΘηΪπῚ οϑί οασο Ποιηϊηὶ οἱ 
ἈΠῸ5 ΟΔΙΪχ οἱ πππΠ} ΔΙίᾶτο 110. γα] 14ἃ. 
δι οΠαγ βία Παρθαίαν 1Π|ἃ, 4π86 518} 
Ἐρίβοορο ρϑγαρίίαγ, ὑυ8] 51} 60, οἱ] 
ἴρ356. σΟμοθββοῦί. Π6 ἃραρὶβ 192. ΑΡ 
ΕποΒαγιβίϊα δι ηθηΐ ἤθη Θοηξίοηίεϑ, 
οᾶγπθηι (ΠΤΙ511 Θὰπη 6558 190 56. 

Ευϊορὶα5 219. 
ΕπΡ ἃ π1π5 ἰθοῖον 214, 
ΕᾺΡΙ05 ἃ 5. ᾿ἰβπαίϊο ἰδιάδίαν 122. 929, 
Επυΐθοππ 8 ἃ 5. Ισηδί!ο βα αἰδίαν 190. 9500. 
Ενδηρφοὶῖὶ Ρεϊποϊρίαπι 94. [ἢ Ενδηρο- 

11οὸ ΟὨγῖϑ Ρᾶ5θ]0 ποῦ] οβίθηβα δϑί 
οἱ τοβαγθοίῖο 192. Αἀ Ἐγνδηρθ  πηΠ 
ΘΟ πσΊἁΠη15 ἴδηι δ ΘΟΓΡΟΓΔΙ ΘΙ 
ΡΓδοβθηίθμῃ (μγϊβίαμη 118. Ενδηρθ! ἢ 
ΔηΠπαηἰγαηΐ οἱ ἰρ8ὶ Ῥυορῃρίδεα ἐῤϊα. 
Ἐχιπηϊαπη ἀυϊἀ ἀπ Παρθδὶ Ἐνδηρο  1Π], 
πἰπηῖγατη δα νθηίμπ ἢ ΟΠ ΠΟΒίσΙ, Ρ45510- 
Π6ΠῚΡ 5115 οἱ ΓΒ  ΘοΟηθηη1 82. Ενδηρο- 
Ἰπὶ οϑί ρουίθοῖϊο ἸπΟΟΡΓΙΡΊΙΟΠΙ5. ἐδ]ά. 
Ν41]6 φυϊάαμη ἀϊοπηΐ : Ἐνδησοὶο ποὴ 
ΟΥΘάο, πἰἶβὶ πύθῃ γῸ ἴῃ Δ.ΓΟ ἰνὶβ 180. 
Ἐνδηϑο πη ΔΙΡΟΥΪ ΟΘΟΙΠΡΑΓΑΙΙΓ., 51} 
Οὐ α85. ὈΠΊΡΓἃ ΟἸΏΠ65 ΡΟΡᾺΪ βίδηί 14. 

Ἐνδηροὶῖ βοουπάπη Αδρυρίϊοβ 
Ιοοὰβ ἰθβῖθ ΟἸθη. Αἰοχ. 1160. 

Ἐναγθβίιβ 50} ρ5ι δοία ΤΠΔΙ(ΥΤῚ] 
Ροϊγοατρὶ 404. 

Ενοάϊα5 280. 
Ενοάα5 950. 

Ε, 

Εἴἰᾶεος. Ρργ ἤΠάοιῃ ᾿πϑι1Π ον Π 65. ἃ ἰη]- 
ἴο οπιηθβ 185. Ροὸῦ ἤΠάοριῃη 584|0Υ1] ἤαηΐ 
οἰϑοῖὶ 480. Δὰ ἤάρθῃη οορίπην ἃ ἢθο. 
418. ΡΙὸ θεοὶ ἢάθ [6515 (ἢν βίθβ οσπι- 
οἰῆχιυβ οδϑί 194. 
ἀοοίγίπα ΘΟΥΓΙΡΙΐ, ἴῃ Ἰρπθῖη 011 ἐν1ά. 
ΕἸάδ5. οἱ ομγιίαβ ἰοἰτππὶ. δέ, «αΐθι5 
Ὠἶἢ}} ργδοβίδηϊβ 140. 190. 851 δηρθὶϊ 
ποη οΥοαππί ἴῃ βαηρπίηθιῃ (511, οἱ 
1ρ51 ᾿πα]οδθαπίαγ 190. ΕἸ465 οἱ ομδγὶ- 
1845. ἰηϊίϊτη υἱΐαθ οἱ ἤΠηΐβ βαηΐ ; ἰ} {ΠῚ 
ἢ 465, ἢηὶβ οΠαυ 5 192. δος ἄπο ἴῃ 
ἘΠῸΠ ὁοοαπίϊα ἃ Π60 5ιηΐ; ΟἸΠΠΪἃ ΥΘΓῸ 
411ὰΔ δὰ ργοβθίὶίαίθηη οοηβθοίδηθα βπηΐ 
ἐνδά. ἙἘ1άδὶ δαϊπΐουοθθ {{Π1|0Γ οἱ ϑβαϑβίϊ- 

. πρηϊϊὰ 9, ΕἸά65. 486 ἸΠΟΓΘΟῺΪ 1{4{15 βαηΐ 
ΘΧΘΓΘΟΥΘ ποααϊΐ: πθο ᾿ποΓΘ 185, 4188 

. Πἀοῖ 1206. Να]]ὰ5 ἤΠάθμι. ΓΘΡΓΟΠ [68 

5. 

Θὰ ἤάδ Πεοὶ ργᾶνα. 

ΙΝΘΕΧ ΒΕΒῸΜ ΕΤ ΡΕΒΒΟΝΑΒΌΝ. 

Ρϑεοδΐῖ, ἤθάι6 οΠαγι(αΐθη} Ρ Οβϑ᾽ ἀθὴ5 οὶ 
132. Εἰάδβ δδί σὰγτοὸ Πομηὶϊ, οἱ οἢ8- 
γἰ185 5δηῆριη δ ΟΠΥΙΒί] 158. ΕἸά65. εϑβί 
Τηδίου ΟΠΊΠΪΠΠῚ ΠΟΒΙΤΙΠΊ. 50 ΒΘ αΠθηΐθ 
8Ρ6, Ριδθοθάθηΐθ ἐμαγαίθ 950. ΕἸᾺ65 
ΒαΙγαΐ, ΟΠ ΟΡΘΙἃ 15. 490. 564 Πάεοὶ 
ΟΡΘΓὰ Ροηᾶ οοπἰπηοία 6558 ἀθθθηΐ 18 54. 
94 54. Εχ ΒοηΪβ ΟΡΘΕ 5 ΠΟΒ ΓΒ Π 6115 

τς ὩΡΠΟΒΟΙΐ, ΠΠΘΠΊΡΓᾶ ΠῸΒ5 6586 ΕἸΠῚ 58] 124. 
ἜΕΠΠ1π5 ἢ 6ἱ. Οὐά ἀδ δο ἀοοραί Ἠοθγιηδβ 

494. 490. 
Εοπίθβ. ΡΕΓΘΠΠ6Β δ ἀϑιπὶ οἱ βδηϊίαίθηι 

ἴδοι! βηΐ 08. 
Ἑογίπηδίιϑβ ἃ (Ἰοιηθηΐίο δᾶ Οοχϊπίῃϊος 

τηΐββαβ 104. 
Ετοπίο ἰ᾿ἰδιιάδίῃν ἃ 5. ἱρπαίίο 122. 322. 

ᾳ. 

αδϊπ5 298. 
αανίᾶ ἃ. 5. ᾿ἰρηδίϊο βαϊαίαίαν 190. 900. 
α 6πὶ1 ἄπο ἰπ Ποιηΐηθ., Αἰ16 } δραιυ α!185. 

ΔΙΊΘΙ ᾿ηἰ Φυϊίαι 15 458. 
ἀοηΐ65 ἰπἤά6]65. σοι θηίαν 488, 
α πὰ οΟγ15 Προίοσα 102. (ρθη Ρο- 

5115 ΟΥΡ 420. 
ΟΥ̓ Δ ΠΟ 5 ΠΊΔΡΙΥΓ [ΟΓ ἰββιηγ5 392. 
αταρίθ νἱάπὰ 418. 
αταίϊα θεῖ παίυγα! 5 (ἔμφυτος 7) 1. 

αταίϊαη Ροθηϊθηίϊαθ βδησιὶβ (ΟΠ ΓΙβ(Ϊ 
1011 τηὰπάο ΟΡ 54, (γαίϊαθ ἀἰνὶπᾶθ 
τη ἰβίγὶ ϑρισῖ πὶ βδηοίο αἰῇαι ἀ6 Ροθηϊ- 
ἰθης18 Ιοομ{] βαπί ὅ4. (ἀγαίΐαθ ἀοηστῃ 
οϑί ομδγιίαβ 90. (Γαίΐδο ἀοπιῖη δϑί 
Ροθηϊίεπίϊα 188. 588, 518. Οτγαίϊα 5. Πηι15 
ΒΑΙγαΙΪ, ΠΟῸῚ 6Χ ΟροΙΡιβ 5171. Αϑϑὶ- 
βίθηϊα αἰνίπα οοηΐγα αἴ 0 0}} ἱΠΟΌΓΘΙΙ5 
480. Οπογα τυἱάδγαΐ Ποιηΐπ8 ΡῈΓἃ5 
τηθηΐθ5. [ὈΐυΓ85, οἱ Βϑυυ 705 οἱ οχ ἴθ- 
[15 ΡῬΓΔΘΟΟΓΑΙΒ, 115. {ἸΡὰ} Ρορδηϊίθη- 
[ἰτ. Αἱ «αοσὴ ἅἀβροχὶΐ ἀοϊπηὶ εἱ 
ΠΟ(αΪ 85, πορᾶνἱΐ 15. δα ροθηϊ θη τη 
ΓΟΡΥοβϑιη 18. 65. ΟΙΏΠ65 5105 αἰ- 
Ιϑοῖοβ. ροθηϊθηΐϊΐαθ ΠΟΥ γα]ΐ ΡΑΡ οἷ 65 
ὅ4. (Οπρ᾽θηίθηβ θθη6. ἄρθῦο Ὠθιβ δά 
Ἰαγσ θη τη] ρᾶγαίιβ οοὶ 196. ὕι οΡ- 
ΒΟΓΥΘηΪΙΓ ΠΘῚ τηϑηθαία, ΑΠσΘ]ὶ Υἱ 68 
ΡΓδοβίαπί 4098, Πεὶ Ἰομπραηὶπηϊ85 [ἰ- 
τηθηᾷἃ 68ΐ. π6 ἴῃ ἰπ ἀϊοίππη πο θΪ5 οοαἰ190. 

ΗΔ 61 6515 δβί πυρὰ ἴα }00}1, 4] 16 πὰ ἢθΡθ8 
130. 156. 110. 

δου θίϊ οὶ οδυθηάὶ βυηΐ 188: 5βυηΐ [6- 
τᾶθ, Βιυϊηδηᾶ 5ρ6οὶθ ᾿ηἀιπίαο ἐδίά.; 605 
ΠΟῚ ΤΟΟΙΡΟΓΘ γ05 Ορογίθί, πϑαᾷῖθ ο"- 
Υἱᾶη οἷβ [᾿υὶ, 50111Π| Ὑ67Ὸ ΡΙῸ 6ἰβ5 
ΟΥΆΤΟ, αἱ ΡοΘηϊϊοηίδη) ἀραπί, φιοᾶ δά- 
᾿ηοάππη αἰ Ποῖ] 6 οϑὲ ἐνί4. Ογδηάμμπ 
αϑὲ ῥτῸ ἰηϊμηϊοῖὶβ οὐγαοἰὶβ 5889. Ἦρθε 
ποχΐδθ, 4185 ΟΠ Ἰβίαϑ. ποὴ οοἰϊΐ, αιυΐᾶ 



ΙΝΏΕΧ ἘΡΆΠΝ ΕΤ ΡΕΒΒΟΝΑΠΠΙΝ. 

ΠΟΠ ϑιηΐ μἰδηίαίο Ῥαίγῖ5 130. 150. 
110; ῬΔΙΓΟΠΙ ΠΙΟΓΪ5. διιηΐ τηᾶρ᾽5. (ΠᾺ ΠῚ 
γοΡ 5 1858: «ἃ ΟΠ γίδίο ρπορδηίαῦ 
ἐὐϊὰ.: ΘΟΝΙΓΑΡΙΪ ϑαπί αἀἰνίηδο γο]ιπίδίϊ 
190; τηοῦ [ΘΓ πὶ ΡΠ ΔΙ πδοιπ δ ηΐ 
158: ἃ} δι μια οἱ ογαίϊοπο ἃ}- 
5 ηθηΐ, ΘΟ ΔΙ 5 1ΔΠ| οΑΥπθη (τ σι 
6550 πορϑηΐθα 190: 5υηΐ ᾿ἰαρ 465 508- 
Βγοβϑὶ οἱ βοίβϑιιγαβ Πα θοηΐοβ 422. 428. 

-ὅδ4. δῦὅδ8. Ηδογοίϊοὶ υἱνρὶβ Δ 451 Π}}]Δη 1 
815. ὅ10. Πδοοί ΡΒ πο γ6 ἃ (4|10 18, 
οἱ πθ0 ἴῃ ρῥυϊγαίο ηθ60 ἴῃ σοπηηπηὶ 60]- 
Ἰοχιῖο (6 1115. γνϑυῦβθὰ ἴδθοοσθ 192. Βο- 
ηἰρηϊΐαθ ογρα βο ]βδιηδίϊοοβ 00, 

Ηφδτὶ (04. Ρὰ]. ΤῊ ΘΡ.1)} δῆϑσοὶβ., (αΐ 
δϑ΄ 5ῈΡ6. ᾿οβϑίαθ 440. 

Η6] ἀδπὶ εἱ Μοάδὶ (ΗΠ οἱ ἀαἱ οἱ Μο-, 
ἀδί οοἀ. ΡᾺ].)} ΡΟΡα]ο ἰ5γᾶθ 160 νὰ-} 
(οἰ πὰ 11 ϑαπί ἴῃ 501} {πᾶ4ϊ]π6 418, 

Η6Ι10Ρ0}15 12. 
ΗοΡοα 65 ἰρηδ 

954. 809. 
ΗΘ. ἃ5 ΟΟΠ Πθη5. ἃ οπιπὶ οοποιυρὶ- 
βοθη ἃ 506] 658, ΟἸΠΠΙ 5ΠΡ]1 οἱ α6. Ρ]6- 
ὯΠ5. οἱ ἱππηοοθηΐί τηᾶρηὰ 412: ΓΟρΓ6- 
ΠΘηΒι5. ΟΡ ἸΧΟΙΟΙῚ οἱ ΠΠϊὸ5 412. οἱ 
414. Ει5 ΟΟΠίπχ [π{πιγὰ 5ΟΓΟΙ 4160. 
Τὰ θοί" ἩΘΥΠΙὰ5. ἀτι05 [ΡΓῸ5 50, ΊΡΟΓΘ 
418. Ἠοχηᾶθ ΔΙ] πη 10 ἀἶγοθ [{|, 
564] ᾿ἰππ{1Π5 428. Ἠοτγιηδιη Ραϑίου. 4110-- 
Χαϊαν, παπίι5. Ροθηϊίοη8ο 442. 

ἨΘΙῸΟ 5.106 5501 Ιρηδί!] 8314. 810. 8575. 
Ηδθγὸ ἀδ5 [γρηᾶγο!ὰ 394. 596. 402. 400. 
ΗΊΘΓΟ 5 ΟΥΥ πιῖβ ἰδηΐμππι ΟΠ ΓΘ θδηΐα 58-- 

ΟΥἸΠ Ια 80. ἩΙΘΓΟΘΟΙ γι] δηὶ δχοὶ αϊ τη6- 
τηΪη1 ΒΆΡΗ θ5 36. 

ΗΊΓΟΙ5.. ΘΙ ΒΒ ΓΠ5. ἤσιγα ΟΠ 511 ρᾶ5- 
51 14. 

ΗΟ 0 δηΐϊπια!] οϑί δχϑθ! ] θη 155] στὴ οἱ 
᾿π|6 }Π 6 οΐπ5 αἀϊσηϊαίθ οο] ϑἰβϑηαη 78. 
Ηοιηο 6ϑΐ ἰθυσὰ {ιδ6 ραίιιν 10. ΠΌΠΊ0 
ΟΔΥΠ4 15 5Ρ1ΓΠ 1811 ΘΧΘΙΌΘΓΟ δ ααϊΐ, π6- 
1116 5ρ1}}{π8}15 ΘΔΤΠΔ}|1ὰ 1206. 

Η οΟϑΡ᾽Γ411{8 015 ΠΠΘΓΟ65. 58. 
ΗΠ πα τ1}1{8 5 οομμηθηάαίιν 44. 00. ΟΠ χ]- 

βίιι5. ΘΧϑρ πη Πα ΠῚ}}1{ὰ{15 062. ἨἩμπῃηὶ- 
ΠΠὰπῇὼ ΟἸγβίαϑ. δὶ, πῸΠ οἰδίοσιπη ἐῤ]ά. 
Ηπ} 1145 ΑΡγδηδο. [ΟΡ0], Νοβὶβ, ἢδν]- 
415 θ4 544ᾳ. Ουδηΐο 4αυίβα 116 ἸΔΊΟΥ, 
ἰᾶπίο ΠΆΠΠΟΥ 6556 ἀρ οί 94, Ἠπμ1Π1κ 
5101 (θ5 ΕΠ Οἱ πὴ ΠΟ [ογᾶΐ 84, 811 Ἰδι15 
ποϑίγα ἴη ῃ60, οἱ ποῆ ἃ πορθὶβ 0515; 
οὐέ οπΐμη δι 605, 4υΐ ϑ61Π6 Έ1|0505 
Ιαπάδπί 10. Ηπυμ]Παῖ6. ΡΥ 6 05. ΠπΠ15 
ΠΠΠ4Ἱ ἀθϑίγπ. 150. (ὑαδίπιϑ. 511 [π|- 
γ11}15. 84. 202. 

Ηγδθηδδ 6815 Πιαδοὶβ νοι ϊπι5 22. 
ΗγΓΟΠ ἃ 58. ἴδῃ. πηριηογϑίιν 227. 

ΘΟΠΒΠΙρΡί5 ἀ]ΟΙ(ΠΣ 

᾿: 

Ι͂Δ. 0} 0» πῃ }}ΠΠ}Π{8[6 πὶ ΘΠ ΑΙ ΟΙ ΟΠ ΘΙ 
Θοοηβθοαίι5. οϑί 70. 
[δὲ ἃ ἢ πὶ πὰ βίδίο αἰοϊίαν 488. 492. [6- 

᾿πηϊΠ ὙΘΙΠΤΏ Θϑί δὶ αι. ργδθβίδϑ 86- 
Ἁυϊίαί!, Π1}] ποααϊίοι ἰδοὶβ, οἱ πηθηία 
Ριυγὰ Π6οῸ βδυυὶβ 490. οἱ 492. Πίο 16- 
ἴπη}} ὨΪΠ1] σαβία! δ, ηἰδὶ ρᾶηθιη οί 
Δα. ΠῚ), οἱ οομηραίαία «πδη {48 ΟἸΡΙ, 
θη οί 5 αἴθ 0115 ΘΟΙΠΘΒ ΕΓΒ. ΘΓΔ5. 
Β.ΠηπππΔ αἸοὶ {ΠΠπ| ἀ}} 15. νἱάπμαθ, ρὰ- 
ῬἾΠῸ δαί ἱμορὶ 492. ἢοο ἰοἰπηΐππι οϑί 
ΒΠΠᾶγα οἱ δοοθρίπμῃη 60 ἐδ. [οἰ ἢ Π| 
οἱ ΟΥΑΙ οοπϊπηραπίαν 385. 484. Υγε- 
ἰαίτι ἸΘΙα αἴ πὶ ἀομ ἰοἃ οἱ βαρ θαΐο 274. 

[οδϑπ ποπίθὴ ἀπδθι5 [16 γ]8 αγάθοϊβ 1 οἵ 
Η οχρυϊπην 20. ΙΘϑὰ ἰγρὶ5 οὐαί [0-- 
5116, ΠΠΠπ|6 Νάγναρ 80. [ϑϑι5. 51} Πρατγίϑ. 
ἴῃ Υ. Τ΄ δῃηπαηί δία. οϑί 12 544. 28 544. 

Ιρηδίϊι 5, Ιοδπηΐθ ΑΡΟΒίοΙ ἀἰΒοΙρα!5 
208. 307. Ιδσηδί!] οἴτὰ ΡῬάβίογα 5 οἱ 
ΠΥ ἀοβι ἀθυαπη ἐῤ᾽ά. Ισηδι ἢπι- 
τη} }[ὰ5 122. 130. 150. Ισηδίϊα5 [6- 
ΤΆΤΙΠῚ ἀΘη 1} 115 Π1Ο]Ϊ οαρὶζ, πὶ ΡΆΓΙΙ5 
ΟΠ γΙδ Ρδηΐβ ἱπνθηϊαίαν 108. Ιρσηδί]] 
οαπὶ Τναῖδπο ΟΟΙ]οαιαπη 808 5644. 
Ισηδίι5 ἃ ΤΊαΐᾶπο οοπάοιηηδίαν 208. 
ΒΙΏΥΤΠδΙη πᾶνϊραί 210. Ἠοιϊηδιη ἀποίίπι 
212. Α Βοϑ 1115 ἀδνογαίαν 214. ΤοΠρι5 
ΠΥ τ] 214. 808, (112.) Εἰπι5 πηϑιηϊηϊί 
ΡοΪγοῦΓριβ 881. 889. 390. Τίθπι [τὸ- 
Πᾶρι5 974. 

[5 πὶ5 δοίθυπιβ 194, 
ΓΠἸ 4 6165. ΑΔΑΡ 1ηΠᾺ 6] 1}0Ὲ5. 65. 5885- 

ϑυαΐποῖῃ ΟΡ Ι511 σοχαῖγοὶ 8718. ΤΠ ΠΠ46165 
πἰ ἃγ14ἃ Πἰσπὰ ΟΟΙ ΙΓ Θηΐπι 488, 

ΓΠ] ΠΤ ΔΤ ΠῚ ἹΠΘΙΠΟΥ ἃ ΠΙΟΙ ΘΠ) ΟρΓᾶ- 
ἴὰ1, ΟὈΠν]Ο ὙΘΙῸ ΘΔΙΙΠῚ ΥἱΐδΠ] δοίογ- 
πᾶ 410. 

Ιπῃπορϑπΐθ5. ΠΟΠΟΓΔΙΙΟ] 65 
᾿ρ515 τηᾶνγτῖθα5. 500. 

[πϑρὶτᾶῖ1 0. ἰπβρ᾿γαίαβ 
ΟοΥμ Π105 βου ρϑιὶ 91. 

Ιηνἰἀϊᾶ. ΘΙ ᾿πυ] 18 ΠῚ] ΠΟΥΒ ἰῃ τππη- 
ἄστη ἰπίγαν! 50. δ]|}1}84π6 τη8]ἃ τη [8 
48 544. 520. 

[οἱ Βα} 185 04. 
[οπᾶϑ οἱ Νιμηϊνιίαθ 84. 
[οϑ 6 ἴγριιβ [6ϑὰ ΟΠ τῖϑ! 80. 
[στ δόπη ἀϊὰ ρΡ6}}{ ρα βαποίμμη, 41] 

65. ἴθ οογ6 Ποιηϊπῖβ 45}. 
[τῆ 65, ΡΟΙγΟΔΡΡΙ ἀἰβορα!π5 406. 
Ι548Ὧὸ ΠΡΟπίΟΡ [δοίτβ δϑί, 5δουΠοἴππῃ 70. 
[πἀ δοὶ οὑπὶ σϑηἊ 1015. ΡΟ ΟΔΓΡαΠι 8ο- 

οπβαηΐ 3998: Δ᾽ Δοῦ} ἀμ π|0 Π ΓΘ ΟὕΟΓῸ5 
οἶα δάϊαναηί 400. [ρ515 δαιηοπρηί- 
Ῥὰ5 ὁΟΥΡ5. 5. ΡοΙγοαΡΡὶ ΘΟΙΠ 5.111} 
οδϑί 404. 
Ππἃ ἃ 1 5 "115 

ἃρπ4 Ποϑυτη 

δι, Ρϑαΐϊ5 δά 

ἰπ (Βειβι απσιηππη ΟΥΑΙ, 
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ποη ΟΠ 5 1απἴβπηι5. ἴῃ Πα ἀαἰδηγαη 148... 
51 ἰυχία ΠιάδΙΒΠΊΠΠῚ ΥἸΥΊΠ15, ΘΟ ΘΠ, 
ΠΟῸ5 δ, ΙΔ ΠῚ ΠΟ ΔΟΟΘΡΙ5586 140. 

πἀεϊδίδο 140. 148. 118. 182. 
Τὰ ἀϊοῖπ τη. ΜοΙβ. οἱ υἱΐα ἱποῃβαηΐ 

β'π}}}, οἱ ἀΠΕΒΖαΪΒ4π6. ἴῃ ΡΓΟΡΥΙΠ [ο0- 
ΟΕ ἰΐαγα5 οδὲ 142. Ποπλῖηι8. ποὴ Δο- 
ξορία Ῥουβοηᾶ ἰπάϊοαὶ μη πὴ ἢ ἀπ|5- 
ααΐϊϑααθ βϑοσηάιη 486 ἴδοὶί δοοὶρ οί 
Ἴ. ἴπ πΠηθ "8 ἰπδ) ποοίθ ἃς αΪ6 
ΓΘΥΟΟΔΡΙ5Β ᾿πά 101} ἀΐοη 42. δὶ ἱπάϊ- 
ΟἿ. ΘΟ 86. ΒΒ αἀΠοογῈ Ροίοϑδί 174. 
Νεϑῖηο ἀϊοαΐ πο ἢᾶθο οΔ17Ὸ ΠΟ ἰπ- 
ἀϊοδίαν ἤ6 4116 Τοϑυσσὶί 112. Οἷἱ ἀϊοῖΐ 
ΠΘ4Ὰ6 ΤΟΒΟΡΓΘΟΙ ΟΠ. Πα π6. ᾿πἀἸ οἰ ΠῚ 
6558, Βϊὸ ῬΕΙΠΟΘοηΪϊίπ5 οϑί ϑαίδηδο 985. 

Τὰ ἀ1 1} θοαία ΡΓΟΡ σου Δ] 01 6πὶ ρϑίγιδο 100. 
ΤῈ 1161 ἴῃ Ογοία 5Β6ρΡα {π5 ἀϊοιαν 954. 909. 
[πὰ 511} ποη δἰ Ποῖ πη} ΡΘΡ ΠΟΒ 'Ρ5085 δαυΐ 

ΟΡΘΙἃ ποϑβίγα, 564 ΡῈ} Πάριη 78. [{851] 
ΘΆΓΏΔΙΙὰἃ ΘΧΘΙΌΘΓΘ ποαπιθιηΐ 120. [π51] 
4} ἰπἰπβίὶ ἴθ ΠΟΟ 566 ]0 ἰηίογηοϑοὶ 
ποὴ Ροβϑυηΐ 451. [π811] ΠΟῚ ἃ [μ5{15, 
564 Δἃ0 ἰπ] 4115 νοχαηίν 92, Οπηηϊὰ 
[δοϊδηΐ 488] ΠθῸὺ ἴῃ 1ρ515 ΠαθΙδηίθ, 
αὖ {1185 δἰπὶ ἰοιηρα 194, 

μὰν 6 6 86 ΓΠΌΓἂΘ 580} ΠΟ ἢ ἰγρὰ5 ΟΠ γΙ- 
᾿ς 511 οἰἴθβαιθ Τορηὶ 10. 
Τὰν ΘΠ 65 ἴῃ ΟΠΙΠἶθι5. ΠΟ α Ρ 8.1 διηΐ 382, 

ΡΙΓΔΟΒΟΓΙΠ ΠῚ οδδ 411 5 ἀδδηΐ ἐὀϊηοηι. 

Ϊ, 
Ι, 8 " οΤ. ὉΒῚ ΡΙᾺ5 ΡΟΣ 5, τη] ἀπ που} 198. 
1, αὶ οἵι8 ΒΟΙΠΟ ΡΓΔΘΟΘΡΙΪ5 ἰαἰοβ σοηβ 1] η- 

εἰίαν 860. 
ΠᾺΡ 5151 αἰφποά ρΡοοοσδίνην Φαοη06. 511 

ὀοπϑα!θηάππ 100. 
ΠΡΟΣ 5. 685 ΡΓΟ θ᾽ 5 Πιάδοὶβ 22. 
᾿ΘΥΕΓ15. 518 τηϊηϊδίοσί ἃ Ἰποιπη θη ηΐ 860. 
ΠΧ δὶ 1. 6. Εὐδηρϑιιμη 518} σιγὰ ἃγ- 

ΒΟΙΙΒ’ οβίθπα! ιν 8514. ΤΟΙ! οὐθὶ ἰθγ- 
ΤΆΤ ΡΙΔροαϊοαία οϑί ἐῤίά. ἢδὶ τηδη- 
ἀαία βιπΐ γα] ἀθ θοπὰ οἱ τηᾶρηὰ οἱ πο- 
πδϑία οἱ ἰδοία 498: βοὴ ϑδιηΐ ἱπ|ρο05- 
5101Π14, πο ἀπγὰ 4718. {οὈΒΟΓυθηΐα:, 
ΔΏΘΟΙ 5 ΠΟΙΏΪΗΙ ΥἱΓ65 ργδθϑίαί 498. 
Οὐ]οιτη {π6 ἴῃ 5. ἰΘοΊθῈ5. Δι θα] νοΐ. 
γἱνοῖ 1)60 ἐδ᾽ά. Τμ6χ πονὰ (με ἰβίϊ βὶπ 
ἴᾳθὸ προοθββιίαι 5 οϑί 8, 

ΠῚΒΘΓΟΤ απ δἀποδίϊο πο] σθὴβ 60 γνὸ- 
ΒΟΙΘΏΐΟΙ ἀἸβρ!]οοὶ 412. 410. 

ΠΙΡογία5. Βαδηϊ ΓΒ Ι 
ΟΠ ΘΓ θιι5. ἃ ᾿ρϑᾶπι ἐΘηγΥἾ ΠΟΙΠΪΠΕ5 
Ροθηἰθητὰ 6. ̓θοππ Ομ οδϑϑὶί δ. 

ϊηραᾶ ἀπρὶοχ 68. ΙἀΦιθ5 ΠΟΥ 5 
40, )6ὲ ποιηΐηθ τηᾶ]6 ᾿ΟπᾺ}]5, 6486 
᾿θΘμΐο διιἰὰ5. τη! Ιοφαθπίοπι 444. 

Μ᾿ 8. ΠΘΙΠΟΓΑΙΙ ἃ 8. θη, 226. 234. 
ὁ οἵ 5. πριηΐηθῃ οἴογαί 190. δ20. 

518. 22. 

«Ζόγος. Δὰ “γον ϑρθοίδιβδ υἱά δίς 

ΙΝΌΕΧ ἈΡΒΑΌΝ ΕΤ ΡΕΒΒΟΝΑΆΌΜ. 

Ἠδγμδθ ἰθοι5 494 544. ὁ ϑεὸς λό- 
γος 280. λόγος ϑεὸς 204. ,12όγος ὑοη 
6. 5166 ΡγΓοϑυθάϊθης 140. 

οί ΡΙΟρΡίοσ. Βοβρ (δ! αΐθιη οἱ μδίαΐθιη 
βαϊγιβ δγαϑιί ὅ8. ΕἸῸ5 ὌΧΟΥ ἐδτάοηι. 

ἢ, 

Μαριβίγδίιβ, ἱηᾶδρίηθ5 οὶ 40, 115 
Πἀ6] 65. ΟΡ θηροσθηΐὶ ἐῤίά. Οτγδίθ ῬΓῸ 
γΕΡΙθαΒ. οἱ ροίοϑίαι θηβ οἵ ῬυΙΠΟΙρίρι5, 
οἱ ῬΓῸ Ρθυβθ θη θι8 οἱ οὐ! μη θι5 
γοὸ85 389, ΕάοΟΙΪ βυπηθ. ΡΓΙΒΟΙΡΊθΙΙ5 
οἱ ρΡοίοβίδιθηβ ἃ Π60 ογάϊηαιβ. ποπο- 
ΓΘΠῚ ΠΟΡΪ8. ΠΟ. Ποοθηΐθμ ἀθίευγα (γ θὰ 
Βιηΐ ΡΟΙγΟΑΓΡῚ δά ΡΓΟΘΟηΒα Θπ, δηΐθ 
τη γ 1) 598. 

Μα]1. Βαηϊρηϊίαβ οὐρὰ τηδ|085 4160. 
ΜΔ ΙΕ 1 ἃ ΡΘΡά 1 γἱΐαπὶ Ποιηϊπιῃ 444. 
Μαη θα 5 Θχίθηβϑβ οὐαρθδηΐ (εἰ ϑἐϊδηὶ 48. 
Μηβαθία ἀϊῃ 6 οἱ δυμ αἴθ ΡΥ ΠΟΘΡ5 

ἢαΐϊα5 ΤΠ] ἀσδβίγαϊ ιν 1506. Μδηδιθ- 
{6115 ᾿ἰδπ5. οἱ δχϑηρία 990. 

ΝΜ ΔΓ 8 ΓΠΠΘΙΟΤΔΙΣ ἰῃ Ναγίγτϊο Ροὶγ- 
σαΡΡῚ 404. 

Μανὶἃ. ἔχ υὙἱρρῖηθ υϑγα βδίιβ δϑί ἢΠ 15 
Π61 186. ΟΠγβίαβ οχ Μαγῖὰ οἱ οχ 60 
120. 136 54. Ρχγϊποίρθπθ Βαΐπ5. τππηα] 
Ιαΐα ΜΡ. υἱγρὶηϊία5. 130. 

ΝΜ ΑΥΪὰ .,Π|18΄ Ὁ 5. δση. 818. 
Νατὶ 5 ορίβο. Εμαθ Νρὰρ. 318. 918. 
ΜΑΡΙΓῚ ἀΠΠἸσαμΐ οομΐρα5 δι8ὰ5 202, ἀο- 

οοδηΐ θὰβ διηθ ἃγ6 ἴῃ ἢἀ6, ομαρι δία 
οἱ οαβι 6. ΔΙηδηΐ65. ΥἱΓ05 5105 981. 
Ομ πθη α την] σα 410. 

ΜΑαγίγΓ 65. Μαϑῃα τ ΓαΠπὶ ΠΉ 1  ἰ 0 
ἰΘΠΡΟΤΘ ΟἸοι θη 15 Βοπηδηὶ ὅ2. Μαν- 
ἰγγαμπὴ οοηβίδηςἃ Δατηθ}}15 9592. 420. 
ΜΑΓΙΥΤΙΟ ΠΟ] 856 Ρ51πὶ Βροηΐο οἴου δί 
994. Μαγίγειιμη Βοόπον 420. δύ0. ἢ) - 
Ἰεία ϑιυηΐ ἀθ!ϊοία οἷπβ 4] ραϊ ιν ᾿σο- 
Ῥίον ποθὴ Ποιἰπὶ ἐδώ. Υἱποῦ!α ὅ8η- 
ΟἴΟΓΙΠ. ϑιιηΐ ἀἰϊδἀοιηαία δουπὶ 877. 

Μαεαίτνγί πη ο πα. (Οἵ, Νιερῆαρ. 
Μοπδπηά δι 298, 
Μϑπηἀδοίπιη, θεαὶ τηθηἰϊπηΐαν, ἀθηε- 

βδδηΐ ᾿ομηΐπππι 440. Ομἱΐ τϑοθβϑουῖ ἃ 
τηθπάδοϊο, γἱγοῖ Π6ὸ ἐδϊά. 

ΜΊΘΙ 86] ἀΓΟΒᾶηβ6] 8, ΡδίΓΟΠΙ5. οἱ σ- 
ΒΘ πίον ΠἸἀο πα 514. , 

ΜΙΒΟΥΙΟΟΥ ἀϊᾷ Ομεβι οὐσαὰ πο 100 56. 
Μοπίδη βία ἂρ Ηδυπιὰ ἱπηραβηαγὶ υἱ- 

ἀθηΐιν 448 54. 519... ἰΐθμι ἃ {(Ρβοπάο-) 
Ισῃ. 284. 

ΝΟΥ 5. οἱ υἱΐία ἱπουπη)εηΐ βίηνα!, οἱ πηπι5- 
4υΐσαα 6 ἴθ ΡΙΟΡΙΐ πὶ ̓ θοιπὲ {{Π} 18. δδί 
142. Βομιπὶ οβί, ἃ τὰῦπᾶο δὰ ἤθαμη 
ΘΟΟΙάΘΓο, αἰ ἴῃ ᾿Ρ50 οὐίδπην 100. ΜΟΙ 
ΠΟ ἰϊπηθηάα 108 84. 

Μοϑὶβ Βαμ Π5 Θ4. 54.: ἰηθθηβ οἷμβ 
ΕΥδᾶ ΡΟρΡαΪΠῚ ἅϊη0ῦ 98, Νοβοβ 4πὺ0- 



ΙΝΏΝ ἈΒΕΌΜ ΕΤ ΡΕΒΒΟΝΑΆΌΜΝ. 

πὴοἄο οομ ΘΗ Ομ 9η1 (6 5δοογάοία!! ἀϊ- 
βηϊΠ δία βοάαγθιϊΐ 88. Νίοβθθ ἰγριι8ϑ 
ΟΕ οἱ οὐιιοῖβ 28 54. 

Διὰ ἢ αἱ ἔγϑη5 ΟοΘαΠῈ πὶ ΠΡ ΘΙ ΩΘΑΒΙ οι 68 
Μαγδ θη 8 6 6515 Πιάδοὶβ υϑίϊπ5. 22. 
Μγβίου αᾶ, Τγὶαᾶ τηγβίουϊα οἰ ΔΠΊΟΙῚ5 130. 

Ν, 
Ναί 115. ΠᾺΡ 1} ΡΟΪγοΔΓΡὶ ἀϊο5 ο616- 

Βγδηάπβ 404. 
Νεοδ οί δἰ] 0 6 5 τηππάδπδο 412. 520. 
ΝΙοΘίδ5, μραᾶΐθ Ἠργοάϊβ [γΘΠΆΓΟΝ ΔΘ 

990. 402. ' 
ΝΊΟΟΙ δὰ 6 οἱ Νί οο!]αἰίδο 238, 
ΝΟ Ροθῃϊθηιδη ρτδράϊοαν ὅ4: οἱ 

ται 40 ΤΟΡΘΠΘΡΑ ΠΟ ΠΘΠ ὅθ. 
Ναρίϊα 6 ἀ6 βϑηΐθηίία δρίβοορὶ ἢαδπί, αἱ 

ΘΟ ΠἋπ]ὴ ΠΟΙηΪηΠΠῚ 5ἰπί, πο 860πη- 
ἀσπη οπρίἀϊαίοεη 202. Ναρίϊδα πο 
ἰ(ογδηάδθ βπΐ οΟηΐπ56 5 ρογϑί 6 448. 
Νιυρίίϊαθ βϑοιπάαα βαπί [ἰοϊΐαθ 452 : 
504. 4ὰΪϊ ΡΘΓ 56 τηδηβουῖί, τηᾶσπιπ 510] 
ΘΟΉΔΖΕΪΙΐ ΠοΠογθὴ ἃριἃ Ποιηίπαμ ἐδιά. 

ΝαΙ πη δία ἄπο. αἰίθγαπη Π δὶ, ΔΙ [ΘΓ ΠῚ 
πηπηάϊ 144, 240. 

0. 
ΟΡ οάϊθπη ἃ Εποομὶ ὅθ.; ΑΡγάη 86 ἐὑϊά.; 

ΓΘΟΙΙΠ] ογθαίϑγπιῃ 00 54. 
ΟΡΙίϊοη 65. ΠῸΠ ἰῃ 4πουὶβ ἰ000 οἵἶδ- 

Ταηΐ", 564. ἨἩϊΘΓΟΒΟΙγΠΠΔ86 ἰ[ΔηΓΠΠῚ 
ἴῃ Δίγ]0 (ΘΙΏΡ}} δά δ]ίᾶγ 86. Ὠ1ΠἸσθηΐον 
ΡΓΪᾺΒ. ἃ βδοθγάοίθ βαρ! σα θαηίαγ ἐδίαθηι. 

Οοοδηῖ5 ΟἸΒΡΟΒΙ ΠΟ Ρ5. Ποὶ σα παι 
08. Μαυπαϊὶ ἰγᾶηβ ΟοθδημΠΊ ᾿ΠπΠΡ ΘΙ ΠΠθᾶ- 
ΒΠ]6πι 08. 

Ὁ ἢ 65 11118 
120. 120. 

ΟΡδΓἃ. ΝῸΠ ΡῸΓ ΠΟ ἴ0505 {5} ΠΟ ΔΙΊ... 
ΠΘΈΠΙΘ. ΡΘΙ 5016 η 118] Πποϑίγατη δῖ ἴη- 
(6}ΠἸΠσ 6 ης τη ἀαΐ ΟΡΟΓᾶ, 486 ἰῃ ΟΟΓΙΑΪ5 
5δηοίαίθ ΟΡΟΓΑΙ 5απηπ5, 564 Ρ6Ὶ Π 461], 
ΡΟ 4ιδπὶ ΟΠ] ρΡΟΐθ 5 Πθιι8 ἃ ἰἱπῖ{10 
ΟΙΏΠ65 ᾿πιβιΠοᾶνὶὶ 18. 564 ποη οθϑβᾶ- 
Βίπη5 ἃ ὈοπΪβδ ΟΡΟΙΙΡ5 18. ΟἸΠΠ65 
ἰᾳ51} Βομΐβ ΟΡΟΓΙΡ5 ΟΥΠΔΙ [πϑυτηΐ 78. 
[Ιῖπ ΟΡΟΥθ5 ἰρϑᾶπι ΘΟ θαι 108. 
Βοχηΐπιβ ἰρ8586. ΟΡΟΡΡ5. 56. ρϑι 0Γ- 
ὨδΔη5., βάν 55 οδί 78. Τοίϊβ ποβίγὶβ 
ΥΠΙΒΙΒ. ΟΡῸΒ ἰδ. {186 ΟΡΘΓΟΙΠΠΡ 78. 
Νο βθϑηθθ δἷ ἀθϑί δ. βϑ'τηιβ δ ΟἸΠ6 
ΟΡα5. Ῥοπαμ 78 54. Βρδί ϑαπηι8, 5] 
ΡῬΙδθοθρία Πομ πὶ ἴῃ ΟΠαγ αι 5 ΘΟ Ππο0Υ- 
ἀἴα ἱπιρ] υυπη5, πί ΡῸῚΓ ΟΠδΡ (αἰ 6 ΠῚ 
ΡΘοοδία ποϑίγα ΠΟΡΪ5 τοι Δ ηΐπι 90. 
ἴΙ͂ἡ Ορϑυθ5 ἢ ομΪπῇ ΘΟΠ (ΘΔ Π}111, ΠΟ 
γα 5 108. Ορογὰ νϑϑίτα δἰπί ἀδθρο- 
51[ἃ γνϑϑίνα 204. Ὀροῖὰ βῬοπὰ ἄδθθεί 
ΒΟΙΊΟ ΟΡΟΙΔΡΙ πὶ 5 νι5 {αἱ 404. γα} ]1ἃ 
ΟΡΟΓὰ θομὰ 404. Εχ οροῦῖριθ 68 
ΘΟΘΠΟΒΟΙΥ ΠΟΒ ΤΠΘΠΙΡΓᾺ 6556 {1 δαὶ 124. 

ἘΡΠθϑοσ δΘΡ βΟΟρῚ5 

647 

Ουἱ οπρ[αϊαΐο5. βιιροιῦαί, ἢ 60, πόῃ 518] 
ἰρ51, φ᾽ογίδπη {ριὰὶ 84, 202. 478, 
Ὁπαβχαίβααιθ βθοιπηάιπι 486 [ἀοϊ} ἀς- 
Εἰροῖ, 51 {ποῦ Βοπιιβ., ΒΟηΪ 45. ΘῈΠῚ 
δηΐθοοαϊί, 51 πο αδηη, ΤΠ ΘΓ 065 ΠΘΠ]ΕΙ 86 
ΘΠ) 564 αν 7. 51 4π|5 οαρὶΐ Ρ6Γ- 
γ ΘΠ δα ΡΥΔοἢΠηϊζατη ᾿θοαμ, 5115. ορ6- 
ΤΙΡθα5. 14 οοηβο 481 βίπ δαί 40, 

ΟΡοΥἃ ϑιρογογορδίοσίδ. 8 Ῥγδοίου 
δἃ 486 τηδηάδγ! ΠοΙμΐπιι5 δ 414 
ΒοΠὶ δά] ΘΓ 15, πηϑῖ ΟΓ πη] αἰρηἰίαίθγη {1} 
ΘΟΠ4αΓο5. 492. 

Ονδίϊο. ἀβϑίαι οἵ ϑ'πθ ἢιαθϑιίδί!0}}8 
ΟΥΑΠ ἀπ οϑί 404 54. [πα θϑι θη οΥ ΡΓῸ 
1115. ΠΟΙΪΏΪθ5 οταία 128, Ὀΐὰ ποοία- 
46 501ΠῸ01] ΟΟΡΙΠΠΙ ΡΓῸ πηϊνθῦϑᾶ 
[ναἰθγηϊίαία 48. 5, Ισηδίίπβ ΡῬΓῸ 60- 
ΟΙ6 5115 οἱ {γίΓΙΡ5. ργθοδία8 οϑί 214. 
γιάμπαθ δ'πθ ἱπίθυτηϊββδίοπθ ἱπίθιρ  ! ] θπΐ 
ΡΓῸ οἰπηηΐθηβ 98]. ῬΔΊΡΟΙ οΥοΐ ΡΓῸ 
αἰνιῖθ, οἱ ἀἴνθβ ργδθϑίοί ρδιρθοτὶ 486 
111 ΟΡυ5. διπί 480. 51 ρῥγθοαίο ἀΠΠῚ5 
δίψα ΑΙ (6 Ὑ]π8 [Δ πᾶ 5 Ὑ]Γ65 Πα οί, ἀιδηΐο 
ΠΠ8 515 1ΠΠ8ἃ, 4τ|8ἃ6 ΘΡΊβοΟΡὶ οδί οἱ (οἵ 5 
δροἰοβίδο 124. Υἱγοθ οὐαί! οηΐβ 46θ. 
Οτγαίΐοπα ρΡοοοδία βαπδηΐαν 410. ΟΥαΐθ ΡΤῸ 
ΤΟρΙθα5. οἱ ροίοϑίδι θα. οἱ ΡΥ ΠΟΙρΙθι5 
959: ΡΓῸ ᾿ΠΙΠ1015. ἐδ]ά.. ῬΤῸ ΟἸΠΠΙΡΙΙΒ 
βᾶποῖ5. ἐδά. ΤυΥϊδβ ΠΟΙΏΪη8 ΟΤαίϊο 
γἰσίπίθ πη ποὸὴ ἤάθοὶ αἱ δὰ αἱίᾶγε Ὠεὶ 
ἀϑοθηάαί, 412, Οτγαιο ᾿π Π1Παΐ6 δροί 
434, Οταίϊο οἱ Ἰθ πηϊπ πῇ ΟΟΠΙΠρΡΊ ΠΡ 
385. 484. Νοη δοσθάδβ δ γα ΟΠ 6ΠῚ 
(πᾶπ| ἰπῃ ΘΟΠΒΟ θη 14 τηαΐα 42. (ἀθηΐθι5 
ΡΟΒΙ 15. οτᾶγο 420. 

Οτάο πὖ ἴῃ πὴ {1 οἱ ἴῃ ΟΟΥΡΟΙΟ ΠΟΒΙΓΟ 
ϑουγαίιιβ δι, ἰΐὰ βϑυυθίι π{|4ὰ6 ππὶ- 
οαΐφαθ οἵ ἴῃ δορὶ οϑία 82. 84. 80 54. 

Ρ, 

Ρανδοϊθίι5 ἴῃ Νοβ οἱ ρῃορ οι 5. οἱ 
ΔΡΟΒ(0115 οροΡαίῃ5 282. 

Ραγοπίθβϑ. Οἰποῖα δοῦιπ οὐρα ΠΙΒΘΓῸΚ 
40. 08. 410. 

Ραβίον Ὁ] 6ϑί, δοάθιῃ οἵ οὐθθ βθάαδῃη- 
τὰ 110. Ραβίουὶ Πουπιὰβ ἰγδάϊίιν 442. 
Ραβίοι" παηίιθ ρΡορθπηϊίοηίδο 442. Ρὰἃ- 
δου ταϊοποῃ τοάάθγο ἀθθοί 46 ονἱ- 
μΡὰ5 504. 

Ραίθηΐῖα. θυ] ρα: ΡΓΟΡΙΘΙ ΠΟΙΠΊΘΗ 
Ποπιπὶ, ποπογδίπβ ἃραα Π)οππὶ Πα ίαΓ 
500. ΡΙΓΟΡΙΟΡ Πδϑαμη. ΟΠ π085 81- 
Βποσο οροιίοί 200. Μαρπηὶ δἰ! βθίαθ 
οϑί οδϑαϊ οἱ υἱποοῦο ἐδὲά. Ραϊιθηί18 
τηὰπραΐ, πί δ᾽πηδί "ἃ [ΟΠ] ΘΟΓΡΊΙ5 

ΡΓοίοσοηβ 204. 
Ραίτϊαο οατιιϑἃ π|}Π]οἰϊδπη σ ΘΗ 1} ΠπΠῈ 
το 56 ἰναδϊάοτγιπηί 100. 

Ραϊγϊατ 86. ἃ ΑΡοϑβίο! !δβ 
βαρί{Ζαιὶ 5ιπί 548. 

ἀοία ποῖ! 
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ΡΔα]ὰ5 ἀροβίοϊιβ ἴῃ υἱποαϊδα 56.168 
οοηϊδοίῃ5 ὅ2. ΡΓᾶΘΟΟῸ γευϊα 5 [δοίι5 
ἴῃ Οτϊθηίθ οἱ Οοοϊἀθπία ἐδίά. Αἀ θο- 
οἰἀθη[15. ἰθυτηΐποβ γϑηϊΐ ἐν. δυΥ ΣΟ 
ΘΟΤΟΠαία5 οδί ἐδ. λα (ουϊηίϊο5 
δρ βίο! ἂπὶ βου ῖρϑὶὶ 94. δὰ] εἰ δρὶ- 
βίοίδθ οἰὰβ δὰ Ερῃθϑιοβ ἀαΐδθ πιϑιηϊ- 
αἷΐ Ισηαίϊα5 190 54. Ρδαῦῃ ἃρπά 
ῬΆΝΙΡΡΘηβο5 [5586 πᾶιγαὰΐ Ρο]γοδῦ- 
ῬΡὰ5 980. 

ΡΔΌΡΕΙ ἃ ἀαἰνιία δοοὶρίαί, οἱ ἴρ886. οὔδί ἡ 
ΡΓῸ ἀἰϊνιία 480. 

Ρᾶχ. οπηπιιβ ΠΑ αὶ ἢ ΥἹΓ15. διηδη- 
ἈΡὰ5 Ρδοθῃ 501. γογα Ῥρὰχ ομᾶγὰ δϑδί 
ἐνϊα. ΝΙΒΙ ργδθβίδηϊβ ρᾶοθ 192. 

Ρροσδίῃπι ΠΥ} ΡΘοοδη 1545: φαοά ΡῈΙ 
Βϑυρβϑηίθιῃ ἴῃ ἔνδ οοηί σι 28. ορίου Ρ6ο- 
οδία ἴῃ τηοτίθιη ἰγδα πη ἐδὶά. ΟἸΔΥ (85 
ῬΘΟΟδίου ἢ] τη {π 4] π θη ἰού 90. Οτγὰ 
δὰ Ποπηημη, οἱ βϑηδῦϊΐ ροοοαΐδ ἰπἃ 
410. 445. (ὑοηοββι ομθη Ρθοοδίοσια ΠῚ 
Ὠδὰ5 ροϑβίι!αί 98. Οπηηΐθιιβ5 Ροθηϊίθη- 
ΕΡὰ5. τοι Ποὰ5,. 51 56. οοηγογίδηϊ 
8 πΠΙΟΠΘΠῚ οἷπὶ ἢ60 οἱ δά οοιημηι- 
ὨΐΟΠΘΠ οππ) Ερίβοορο 180. Ρεουύδίο- 
ΤᾺΠῚ ΓΘΠΊΘΘΙ0Π6. 58 ΠΟ ΠΟΔη} 1. [)6- 
Ιοΐία δαηΐ ἀθ! οἴ οἰ5. 41 ρας} ΡΓῸ- 
ΡΟ ποηθη Ποιηϊηΐ 500. Ρϑοοδίο 1 
ΤΟΙ Ιβϑίοηθ (τ ϑίαβ πΠῸ5 Τοηουδυὶ 1]. 
Ρορηδθ ρϑοοδίουι πηι) δϑίθυηδο 194. 

Ρουβϑθοιίϊο ΤΙδῖδηὶ 208. Ρουβθοῦίϊο 
Μάγοὶ Αὐγρ}} 392. ΡΟΥΘ θοα 065 Ρ6Γ- 
Ῥ6551 Ρϑίγαϑ οἵ Ῥϑα]π5. Δ! Π14τ|6 ΔΡ οβί 1152. 

ΡὮΙΠΡΡῈΒ ᾿ϑίδρομδ 100. Ι 
ΡὮ 1] ΟΟΠ165 Π{1Π6}15 5. ]ση 81} 184.194.190. 

2θ3. 
ΡὮΪΠ] ΟΠ 6] 16 515. ΘΟΟΙοβ1ἃ 99]. 
ῬΠΟΘΩΪΧ ΓΟΒΟΓΓΘΟΙΟἢΪ5 ΠΟΒίΓ 86 ᾿πηᾶρὸ 172. 
ΡΙΟΘΠΙ 5 ΟΠ ΓΙ δίϊαηι5 100. 
ΡΊ5ΟΙ5 ΠΟ ΠᾶθΘΠη5. 5418 Π18Π} ᾿ΠΊΠΊ} 415 

ΤΙ ἀδεὶ5. 2:1. 
ΡΙΪΗΙ ϑθοιπαι! πηθηῖ0 ἢἔ 374, 
Ροσηϊίοηίϊ ἃ ἀρθηδᾶ οϑί, «ιδιηάϊι ἴῃ 

Βοο ππππ40 51π|15 112. Ἰίθηη: Αηΐθ 
ΘΟΠΒΙΠΠ18 {1 0Π6ΠῚ {715 (6 00 65186) Ρο6- 
πἰϊθηΐϊα ἀσθηάδ οδἱ 420... δὺ0ὺ8. 501. 
ΟΠ γί. ρμοίθϑίαίθπη πᾶροῖ ροθηϊθηί 86 
4. 158. ὅ59. Ροθηϊίθηϊ8θ ἰδ οΓΠῚ 
Βαθθηΐ ἢπ65, σθη 5. δυΐθηῃ ΡΟΘηϊθη- 
(1 681 ἀ56416 δὰ που βδι πηι ἀϊ6πὶ 410. 
Πόοπθο ἰθρΡπ5 Πα θΘῃη 5,0 ΟΘ ἢ] ἰΘη 1 σἃ- 
τη15 1 1.2. Π6 56γἃ ροθηϊ θη 490. Ροο- 
ῃἰΐθα ἱποι! οί 410. 44). 418. 
ΘΓ 5 Ποὶ Ροθι θη δὲ οἰΐϊδιη ρΡοϑβί 
ΒΑρ(Ιβηλιη, 584. ππὰ ἰδηίιπη 100. δ20. 
Νιυηΐ5. ΡοΘηϊίοη 146 42: ῬΥΔΘΡΟΒὶι5 
ΡοΘηϊ οπίϊὰθ 485, ΟἿἱ 5011 ΡῈ. ἰοίαΠη 
ΟΥΒΘΠῚ ΡοΘηϊ(Θη 6 μοίΐθϑίαβ {γθαΐα οϑί 
ὃθ00. Οἱ ρΡοθῃηϊίθηί τὴ ἃσιηΐ, Υἱΐδηη 
ΓΘΟΙΡοΤαηί δ0δ᾽; 58] π|6πὶ ἀβϑθαιπιηΐα! ΡΥ ἀθβιϊπαίϊο. 

ΙΝΠΕΧ ΒΕΒΌΝ ΕΤ ΡΕΕΒΟΝΑΆΌΜΝ. 

518; ρΡϑοοαΐδ {Π|8Φ τοι πη 416. 
Ροθηϊίοηί᾽δη ΝΟ ργδϑαϊοανϊῖ, οἱ ααὶ 
ΟὈΘαϊδγαπΐ, 5 υνδί! ϑαηΐ 854. Οπηηΐθι5 
ΡοΟΘηἰ θη 1115. ΤΣ ΠῚ Πδιι5, 51 56. οθἢ- 
γογίδηΐ δὰ πηϊοηθη οἰπὶ 60 οἱ δᾶ 
ΘΟΙΠΠΊΙΠ] ΟΠΘΙῚ ΟἸΠ ΘΡίβοορο 180. Οαοῖ- 
4ποΐ ρΡορηϊΐοηία ἀποῖϊ δά πηϊίαίθπη 6ο- 
Οἰθϑῖδθ τϑαϊουιηΐ, οἱ ἢὶ δὶ ογαπί οἱ 
βϑουσηάατῃ [. ΟΠ ϊβίππι νυἱναηΐ 1710. Ροο- 
ὨἰΘη 18Ππ| ΚΘ ΓΘ τηᾶρηᾶ 5δρ᾽ Θηἷ οϑί 450. 
Ροσδηϊθηΐ86 σγδίϊαη] ϑ5δηρι5 (ΓΙδίΪ 
ἴοι τηὰπάο οθίμ! ὅ4. θΟιηπθβ Ἃ1|6- 
οἴοβ 8105 Πθι5 Ρορηϊθηΐίδο ἢΘΡῚ σαί 
ΡῬΆΓΠΟΙΡ65 ὅ4. Οτημηΐθιβ νο θηίθ5. δὰ 
ρθη ΘΟΠΥΘΡ Ὠοιηΐπιι5. ΡΟσΘπ οηϊϊδ6 
Ἰοσαμ σοποοϑϑὶύ 4, Ροθηϊ(οηΐϊα 5] ΠΟΘΓ8 
ΓΘ ΠΘΓΑί ΟΠ 6 ΠῚ {πιὰ ἀδπ ἢ60 τηθάϊοο 
ΠΟΒΙΓΟ {ρα η5 112. Ροθη θη. θι15 
[οῖθηὶ δαηΐ ἀἰσηὶ [γποίιδ ΡΟΘηϊ θη 186 
00 54. Ροθῃϊίοηία ᾿Δθουοδα οϑί 
ΡΟΘμηΙΐθη5. δηΐπὶ ἃ[ΠΊσοσγα ἀθθοΐ δΔηΪ τη 
518}. δἱ γοΧϑί! 0 Π 65 ΤΠ] 185 ΡΟΓίογγο 508. 
ΕἸδοίοσαπη οἱ ρΡοθπιθηϊ πη τη} ΐα δαηΐ 
ΒΟΠΟΙᾶ; ΟἸΠΠΘ5. δαΐθη} ῬΓῸ ΡοΘηϊΘηἰ 86 

εἰ ΒΟΠΟΓΙΙΏ ΟΡΘΙΙΠ 5.07 ππ Ππιοᾶ0 
τηθΡοθάρθιῃ θα θαηΐ ὅ10. ΟἿ] ΠΟΠΊΘΗ 
θοιηἶηὶ ποϑαγθυιηΐ 564 ΠΟΘ 6Χ ὈΓδΔ6- 
ΘΟΥ ΝΒ. 5115, Ροθηϊθηίἃ γἱΐαιη ἃ556- 
ααθηίαῦ ὅδϑ8. Οαοΐδὶ (45 6Χχ ρΓδθ- 
ΘΓ] 5. Ἰηνθηΐίθ [ποὺ] ἀθηθρᾶθ88, 8 
ΥἹ δὴ 556 π| Ροβϑιΐ, Ἰρῆογο ἐδίάθηι. 

ΡΟ γα 5, ΤΊ  ΠΔΠΟΓαΠ ΘΡΊΒΟΟΡΙ5, ἃ 5. 
Ἰσηαίῖο ἰδίαν 152. 228. 

ΡΟΙΥΟΔΓΡῚ εοἰορίαμῃ 198. ΡοΙγΟΔΓΡῚΙ5 
ΘΡ βίο! αβ Ισῃδ δὰ ΡΏΠΙΡΡΘη565 ἰγδη5- 
τη 390. ΑΒ 115 δάἀοοθῦὶ να ἀ6 
ΙΡ850 Ιρῃαΐο ἄδάιιθ. εἶτι5. ἴῃ ᾿ηθγ Βο- 
Π]8ΠῸ ΟΟΠΆ ΙΡι5 390. ΡΟ ΟΔΓΡι5. ΡΓῸ - 
ΡίεΓ Ρϑυβθοιίο 65 ἴῃ ν}}18π| ΒΘ θα 994 - 
ἃ ΡΟΙΒΘΟΙΓΟΥΙΡ8. ἰηγθηϊ 39} 54.:; 
ἴῃ ἀτθοὴ ἀπο 990; ἃ Νίοθία οἱ 
Ηδγοάθ 6 οαστὰ ἀθιοἴαν ἐδ. ; οοἴο- 
σἰηία οἱ δθὸχ δΔῆηοϑ 60 561 398 - 
δὰ τορι ἀδιηηδίαν 398. [ΙπἀΔΘΟΓΙΙΠῚ 
οὐϊαμη δάνογϑιιβ ΡΟΪγοαγραπὶ 998. 400. 
404. ΡΟΪΥΟΔΡΡΙ ργοοδίο 400. Ροὶγ- 
ΟΑΡΡῈ5. ἰἴσῆθ πο0η ἰδϑάϊαν 402; ΡαρΊθη6 
ἰγδηϑῆρι αν ἐῤἸ4. (ΟΥΡᾺ5 δἷπβ ΟΠ σι- 
Θ. ΙΔ ηἶδ ΠΟ ἰγδαϊίαγ, 564. ΘΟΠΊΒΕΓΙ ΙΓ 
402 544. ἘΦ Ιααϊδθ οἷα 4θ4. Τοι- 
Ρ5 ΠΡ 400. 

ΡΟΙΥΡῚ 6815 νϑί 5 Πιάδοὶβ 22. 
ΡοπεοΧ ΒἘΠΊΉΉ115 ΡΓδοβίδη 0 ϑδοθγάο- 
ΠΡ5 182. δύ. ἴ 

Ροϊοϊηᾶθ ΟΔΓΗΪ56 Θϑ15. [πάἀδρὶβ 
ἀϊοίι5. 22. 

Ρτιδθοθρία δὶ ϑιηΐ βθοὴῆᾶ 498: ποὴ 
5ιπί ἱπηρ 5510} 410: δά οβϑβεγνυδηᾶᾶ 
ἃ δηρθίι5 Βοιηΐηὶ Υἱγὸ5 Ῥγαρϑίαίὶ 498. 

ἘοοΙοδῖὶα Ἐρμεϑίηᾶ 

ἰηΐοτ- 



ΙΝΘΕΧ ἈΒΕΌΜ ΒΤ ΡΕΒΒΟΝΑΆΌΝ. 

ΡΓδοάθϑιϊηδία δηΐθ βθοιϊα, τπἰ 5ΘΙΏΡΘΙ 
εϑϑοί πηϊΐίαὰ 118. ΑΒ 115, 405 5ρ  Υπ5 
ΠΟΙ η ΡΥ δου! ἀθθαί, οογ ἃ Ιαρ᾽ ἀθα ἃ Ὀ]ίᾶ 
βΒιυηΐ, οἵ ἐπητη δῖ 1}Π15 ΠΟΙ ΪΠὰ5 οΟΓά8 
ΟᾶΓπΘὰ 12. (ΟΠ γϊϑίιβ γοοᾶυϊ 605, 4π05 
ΒΡΙΡΙ 5. ΡΥΔορᾶγαν 40. [ῖὰ (βίο 
γΟΟΔίΙ 51Π}18 6Χ γοϊπηίδία οὶ 18. 
γοοδίὶ ἃ 60 οἵ ρὲ Ομηϊβίαπι 104. 
Ργδθρδγανὶΐ ποθὶβ Πθὰβ Βδποῆοϊα 5, 
Δηί 8 ΠῚ ΠΑΒΟΘΓΘΙΏΙΓ 84. ΟἸΠηΐθι5. ἴῃ 
ΟΙΠΐ φσθηθγαίίΐοηθ δ ἰρϑιπι ΘΟΠΥΘΓΙΪ 
γοϊθη 5 Ποῖ Ροθηϊίθηϊΐδθο ᾿οσπτη 
ἀδάϊ ὅ4. ἴῃ ομδνυιίαίθ 11 ἰδπίαπι 1π- 
ΥΘΗΪῚ ροϑϑαηί, 4πὸ5 Ποιι5. ἀἰρηο8. 6558 
γοϊαϊ, 90. [15 4] ἀἰϊσηὶ δγαπί, οἱ φὰο- 
ΤᾺΠῚ υἱάογαΐ ΠΟΙ πη ρῈ85 τηθηΐο5 
[αἴ γᾶ5 δὲ ΒϑυυΥ ΠΓῸ5 οἱ δχ [0115 ργ86- 
ΟΟΓΑΙ 5... 1ΠΠ15 {ΓΒ} ΡοΘη οί πὶ: δί 
Φαοτιπ ἀϑροχὶΐ ἀοίαμη οἱ ποαυῖ 5. οἱ 
[411 8.185. πορᾶυϊΐ 115. δὰ ρΡοθηϊίθη 18 Π| 
ΤΟργθθθη 518. Δηροίηβ ΡοΘηϊίθηί 6 
ΟΓΘάογο οοσὶΐ 478. ἸἹρπογδηίθβ υἱγία-- 
ἰοτ Π οὶ ᾿πάθχαρ ἀθ πα θηΐοβ πηου ἀ6- 
ϑί1ηδ.} δηΐ δ00. 

Ργοδθυίοσὶ ργδοϑιάθηΐ ἰθθ0 ϑ6ηδίι 
ἈΡοβίο!τοὶ 144. Ργοβθγίο! ΠΌΠΟΙ βαηΐ 
αἰΠοϊθηάϊ παὖ Αροϑίο!! 154. 192 : αἱ Ι6χ 
ΟΠγΙϑὶ 142. Ργοβθγίου]β Ρ] 605. [4615 
586. ΒΕΡΠοἷαί 102. (πὑπὶ ΡῥγΟΒΡυίογΪβ5 
οοηδ {15 στὸχ ΟἾΓΙΘΠΪ ἴῃ ρᾶο6 ἀθραί 
100. Οἰποῖα ργοβθγίθγογαπι 388: 5ἰης 
δὰ ΟΠ ΒΟ Αἰ ΟΠΘΙ ῬΓΟΗΪ, ΠΒΟΤΙΟΟΓ- 
ἀδθ5. οῦρᾶ οπποΐοβ, Δθουγδηΐ8 γοάποθη- 
(65, Υἱβ  δηΐ85. ᾿πΠγη05. πΠΟῸη πορ]σθη- 
[65 ν᾽ ἀπιαηλ, ῬᾺΡῚ Π ΠπΠπ. ῬΔΌΡΘΓΘΙη, [ΟΠ 68 
γθοράθηΐθθ 8Δ0 ΟΠΊΠΪ ΔΥΔΙΙ(Ϊα. ΠΟῊ 586- 
ΥΘΙῚ ΠΙπη απ ἴῃ πο] 389 54. Ργθδ- 
ὈγΓΘΡΙ ππἰἰαίθ πη ΟΠ ΘΡίβΟΟΡρΟ ἱἰμηϊ6- 
μηϊηὶ 122. 

Ργιποϊραίπϑ: [ἰαΐα! ΟἸΙΏΠ65 ᾿ην  ἀϊαπὶ ἀ6 
ΡΓΙΠοΙραΐα Παθθηΐο5 520. 

ΡγοΙἶθ58 θ6ῖΪ (πδηίαϑ 
Βεδηΐ 114. 

Ργορμοίδο ἰυχία ΟΠγβίθπη ἴθϑαιη νἱχθ-- 
γαηΐ, ἰάθοσιθ ΡΘυβθοι ΟΠ 61 Ρ8551 δαηΐ 
γαῖα ἰρϑίιθ ᾿πϑρ γαῖ 140. ϑΡΙΡι5 
βΒδηοίι8. ῬῈΙ 605 ἰοχαϊαγ 10. ΡΓΟρΡΠ6- 
ἰΔ6 ΟΠγθίαπη, «πὰ οββϑϑηΐ βρ γα ἃ1- 
ΒΟΙΡᾺΪ οἷὰβ., αἱ ἀοοίογοιη δχβρθοίαρδηίΐ 

. 148. ΙΡ56 605 ϑβιιβοιίανι δΧχ ΠΟΤ ΐ 15 
ἐδ. ΒαρίΖαΐϊ! σαηΐ 40 Αροϑβίο δ ὅ.18. 
Ργορμοίδο αἰΠρϑπαϊ, ααΐα οἱ ᾿ρ81 δυδη- 
δοϊϊατη δάἀπηπηί ανογιηΐ οἱ ἴῃ ΟΠ βίη 
Βρεγανουιηΐ 1718, Ργορῃοία οὶ οἱ 

ἀθ6]1οῖαὰ5 Βὰ- 

ΡΒ ἀοργορμθία οχ ορϑυριβ ρχοβραπάϊ, 
472 544. 

ᾳ. 

Ουϊη 5 δροβίαία 394. 

᾿ 

Ϊ 

649 

ΒΔ 88} ὅ8. 
Βοάἀοιηιίῖϊο ΡΟ βδηραίηθιη (ΠΓΙ511 Γαΐ Γἃ 

(ππίοα]ο οοσοίηθο Βδμᾶρᾶθ δάυμῃθιαία 
οϑί ὅ8. 

Ἀδρπαμ Ποὶ φιδηάο 51{ νϑπίαγαμι (6Χ 
δύϑηρ. 860. Αθργρί.) 110. 

Β ΘΙ 4186. Ιρηδῖ! οἱ ΡοΙγοαγρὶ Πποηο- 
ταηΐαν αἰ {Π 65 Δ. Γ5 ᾿πδοβί 8} }}15., αἵ 
ΘΘΙΏ 5. ΘΧαΕ 5 10Γγ65 214. 404. 

Βοι 5510 ρϑοοδίοσμη. θτηηὶθη5 Ρο6- 
πἰζθη 5. τϑι  ΠΘὰ5 180. ΡτΟΡίρου 
ποϑίΓα πὶ 58} π|6Π| 6 5115 58 η 6115 (ἸΓΙΘΙΪ 
(οἱ ππὰηάο ροθηϊοηίϊ86 σταίϊαπη Ο08- 
{1 ὅ4. Ἐριμππηΐπ: ΡΟΘη ΓΘ 0015 
ΡΘοοαία 410. οἷ] ἀμθ]} ποὴ ϑιηΐ, 
δα ἀαθαπία. ἃὉ ΟἸΠΠἾθ5 ΡΘοοδί5 422, 
Π6. ῬΎΙΟΡΙΡὰΒ. Ρϑοοαί5 Πθιθ., 4υὶ Ροίο- 
βίαίοιη ἢαροί ϑβδηιαίθη ἀδηᾶϊὶ, ἀδθι 
τοιηθάϊαπι 448. 

Βοϑαγτθ οί ο. ΝῸΒ ΓΟΒΌΓΡΘΠΙΙ5., 51 [ἃ 
οἰπη5 νοϊπηίαίθπη Π6ὶ ὁτ8. ἴῃ Θ87η6 
ἱπἸοα! ἴηι 112. [Ι͂ἢ ΘΆΓΠΘ ἸΠΘΓΟΘΙ6Π) 
ΓΘοϊρίοιηι5 [12. Ὁ6|6 οβϑοί 1Π15 (Π88- 
ΓΘ Ε1615) ἀΠρογθ, αὐ οἱ το σογθηΐ 192. 
Βοβαγθοῖο ἴῃ Υἱίαηη δοίοσγηδιῃ 4θ0. 
ΡῬαΐοῦ πὸ85 ΓΟΒ ΒΟ Αθ 10 ἴῃ [θϑὰ (ἢ ΓΙδίο 
100. Οἱ ἴἰπ ὁοΠαγιίαίθ ϑαηΐ ΘΟ ΒΙΙΠΊΔΙΪ, 
γοϑιγροηΐ 906. Νοῖηο ἀϊοαΐ ψφιοά ἢδθο 
ΟᾶΤῸ ποη ἱπαϊοαίην πθάπ6 τ ϑαγοὶ 112. 
ΡΠΟΘΠΪχΧ ΓΘΒΙΤΘΟΙΟἢΪΒ ΠΟΒίΓ86. ἰπ]890 
12. Ἐπίμγ8Π) ΓΘΒῸΓΤΓ ΘΟ ΟΠ Π θι15 00η-- 
{πιὸ ΠΟΡΪ5. ἰπ πϑίαγα οδίθηαιϊ 72. μ6- 
ΒΙΡΓΘΟΐΙΓΟΒ. ΠῸΒ 6556 5. Βοιρίισα ἰ6- 
βίαίαν 12. (ΟΠγιβίαθ ΡΟ οἰ 5. οϑὲ η0- 
Β15 4οἀ ΓΟϑβοΙ δ} πῸ5. 6 πιουίαϊδ 
382. Ουἱ ἀἰοϊΐ πθάᾷπ6 ΓΟΒΟΓΓΘΟΙΟΠΘΠῚ 
6486 ἱπαϊοίαπι 6556, ἢΪῸ ΡΤ ΠΟ ΠΪ 5 
οϑί ϑαίΐδπδθ ὅ85. Επομδγίϑιῖα οδί Ρ ἢ 81" 
ΠΠΔΟΙΠΊ, Π6 ΠΟΙ ΔΠΏΙΓ 198. 

ΒδΥυο] αἰ 0 65 ΠΒΙΠΉ186 ΘΟΤΡΟΙΪ ποορηΐ 434. 
ἈΠ 6α5, 8. ᾿ἰφηδί!! ΘΟΠη65 ἴῃ ἰἰπογα Βο- 

πηᾶη0 184. 194. 
Βοπᾶπδᾶο 80 θϑῖδθ δἰ οσίιπι 104. 
Ἀπΐι5 απ ἰσηδίίο οἱ Ζοβίιηο ἃ ὃ. Ρο- 

Ἰγοᾶγρο ᾿ἰδιάαίαν 987, 

ΝᾺ 

ΘΑΡΡ αι τηθηῖ]0 ἰῃ ΡΥ ΟΙΡΙΟ ΟΥΓΘΔί!ΟἢΪ5 
354. βθΡΑ1] δργοραίο 80. 140. 

αοοΙάοβ ϑ0ΠΊη185. βδοργάοίθα οἱ ᾿ϑνῖ- 
ἰα6 80. 182. 
ΔΟΥΡῚ ΓΙ ΟΊ ΟΥ 1 ἰθΏρΡΟΓδ, ΠΟΓᾶ5,. ΟΟΌΤΙΩ, 

τηϊηἰβίγοβ θθὰ5 ἀοῇηϊνιί 80. Πιάδοο- 
Ταπὶ 5ϑου βοδηίιπι βία {18 8. 54. 

αποίϊ5. Δἀμδογθπάμπι, οϑί 92, ἘΧχααΐγΓᾶ5 
φαιοίἀϊα ναϊῖαβ ϑδποίοσπη 498. [ΠῚ 
ΘΧΘΙΏΡΙα ΠΟ} 15 5ἰηΐ ὅθ. ΠΙοΒ ᾿πλ!  Θ ΠΉῈΓ 
θά. ϑαποίογιπι ἀδργθοδίϊο 100. 88η- 



θ50 

οἰοσαη Πδί8} {1 ΘΙ] θυ δηίαν 404. Βο6- 
᾿ἰφαΐῖαθ ϑδηοίοσυῃ 214. 404. 

ϑαίδη 5. νορδίῃν (ΟΠΙΓΑΓ 5 8: Αἀγοι- 
58} 15 98; Νοααδιη 7. ρῥυΐησθΡ5. ἴδμι- 
ΡΟΙΒ ἰηΐαι 88. Αηρϑὶὶ ϑαίδηδο ἐδ]ά. 
ΟΠ 51 8.15. ᾿ἰΠΙ Τα 85 οἱ ρϑρηϊοῖθβ 48. 

94. (ΟἿ ἰηίοι. γὸβ ϑιηΐ δοηἰθη(  0ῃ68, 
1.86, ἀἸΒΒΘΠΒΙΟΠ65, 5Β0Πἰδιηδία οἱ θ] τὴ Ὁ 
ΝΌΠΗΘ πππη ΠΘ.ΠῚ οἱ πὰ (ΟΠ  βίμπτη 
ΠΑΡ μι5 Ὁ ΝΌΠΩΘ. ΠΠῚ5 6δί ϑρινϊαβ. 
Βγαϊδθ., 4 ΘΠΙΡΘΙ ΠῸ5 οἴδιβιιβ. δϑί, οἱ 
ἀηᾶὰ γούδίϊο ἴθ ΟΠ γϑίο Ὁ (αν ἀϊγνε}}1- 
τη15 οἱ ἀἰβ θυ Ίπ]5. τηριηῦτγα (ἢ ἰδι], οἱ 
ΘΟ ἃ ΡῬΓΟΡΓΙΆΙΠῚ ΘΟΓΡῚΙΒ 56 ΠΟ Πθῖὴ τη0- 
γϑη5 Ὁ 92. 51 48. βοῃΐβιηα [δοΐθη- 
(6) 5θοίδί", ΤΟ ΘῊΪ αἰνίη! Πδογ  ἀϊ[ἃ[6}} 
0 Θθηϑθαυίία 1710. (ΟΟπίθηΟηιΙὴ 
80 56] ΠΟ ΠῈΠ] διιοίου 5 5661] γνᾶ]ὰθ 
Ῥουϊοα! οϑη 60. [{}1 οϑί αἰνίβίο οἱ 'τὰ, 
101 Πθβ πο Παρὶΐαί 180. Ὠ᾿ν Β᾽ 0Π 68 
[ἀρ] θη ἀδθ. αὖ ΡΓΙΠΟΙρΡίατὰ τηδ᾽ οσιιη 192. 
Βοηϊβηΐ 5ἰτη8 Ρρᾶ 50 ]βιηδίϊοοβ. θ0. 

ΒΟΥΪΡίαΤ 6 5δοῦὰθ ϑπηΐ γϑὰ ϑΡΙ 5 
ΒΔ ΟΥΔΟΪἃ 92. ἰὴ 18 181} ἰπἰὰ- 
βία ΠΘ΄ᾺΘ ΡΘΙΎΘΙΒΙΠ 5ΟΓΡίαη δϑί 
ἐνά. ΟἸοιη. Ἀοιη. ποιηθη ΒΟ ρίαγαρ ἀαΐ 
Νονὶ Τοβίδμηθηί [ἰοοοὺ 108. 

5. ΘΟ ΠῚ ῬΓΔΘΒΘῊ5. οἱ [αἰασατὴ ἄπο ἰηΪ-- 
μοὶ 110. 

θη ΘοΙθη86 οἱ 5118 (05. 1}0118. Ρ85518 
οδί ᾿σηδίϊι5 214. 

Βορίδθ ἀϑ8115. νοίϊίι5 Πιαδοὶβ 22. 
ΘΘΙΡΘΗΒ δΘηΘΙ5, ἴγρὰ8 ΟΠ ΓΙ5 1] 28. 56. 
ΒΘΙΥΟ οἱ ΔΠ01}186 Π6 ἱΠΠΡΘΓῸ5. ἴῃ ΔΙηΔ 7 ]- 

ἰχἀΐηθ 40, ϑογνοβ οἱ ἃη0}}}1 85 π6 δοη- 
ἰθηπὰβ 202, ϑουνὶ οἱ δη0}} 186 πθ 81:- 
ΡοΥΡΙδηΐ; πὸ ἀεβί ἀθγθηΐ οομ 0118 
ΘΌΠΙθΙΙ5. 6 βουυιαΐθ τϑάϊτηΐ, ἢ6 5ΘΓΥΪ 
ἱπυθηϊδηΐ} ΟΠ ΡΙ Αἰζα 15. ἐδ. 

ΘΟΟΓδίθ5. ΟΠ Ἰδίϊδηι5 ΘΟ 4060. 
ΒΊΡΥΠ1ἃ 418. 
Σιγή 140. 
ΒΙΙΠΟΗ Νασιβ 298, 282, 
50} οἱ 1μπιηἃ οἵ β᾽ ἀ6 1 Π] ΟΠΟΡῚ ΒΘΟΙΠ ΠῚ 

Π61 τηδηαΐι πη ΟΥΡΘΒ5 51105 ἴῃ ΘΟΠΟΟΓΟΪἃ 
δγοϊγαηΐ 00. 5015 δ᾽ίασθ ἴῃ ἀγρο Η6- 
Π10Ρ.0}15 12 54. 

δοίϊο, αἰδοοηιβ 
τα 142. 

ΒΡΙΣΙ 5. βαποίιβ ἃ 60 οΥ5 οβί 180 : 
Θἰζαβιι5. ΘΌΡΟΡ ΠΟΙηΪη65 48, ΞΡ ΡΙΓῚ5 
Π6Ὶ οδϑί ἴῃ πορὶβ, οἱ 4αὰτη γνο]πουῖΐ, 
65. δυίογοί δὰπὶ 70. ΞΡΙΡ 5. 58 ποίι5 
ἀαΐι5 οϑί ποιηϊπὶ ἈἰΠγὶβ. (Π}1νὶ 7) 472. 
ΒΡ ΓΒ. βδποίθ, 41 ΠδΡΙαὶ ἴῃ ἴ6, 
τ Ππ15. Οἱ, δὲ ποὴ ΟΡΒΟΙΡΑΡΙ Δ} 
ΔΙᾺ ποαα βϑίπηο βρὶνι 452. ϑριτὶ- 
ἴᾳ5 ϑϑηοίιιθ. ἀἰνίηα ΟΠΡΙϑ 1 ἡδίπγα 112. 
118. )ὲ ϑρί τὰ βᾶμοίο [πϑπ8. ἀΘοΘίαΓ 
490. Ρον ϑριγ πη βϑηῃοίαμη ἢ δῖι8 ἴῃ 

ΘΟ δᾶ Μαρποβιο- 

ΙΝΏΕΧ ΒΕΒΠΝ ΕΤ ΡΕΠΒΟΝΆΒΌΟΌΜΝ. 

γρίου! Τοβίδιηθηΐο δᾷ πθ85 δϑί Ἰοθυΐιβ 
10, 148. (ὑμ οολία ϑΡι 15 βϑηοίὶ 
ΠἸ ἀϊιοῖα οογοϑϑὶ βαηΐ Ἀροϑίο! δὰ δηππη- 
οἰδηάιῃ ΕΥδηρβοιη 80 54ᾳ. ϑΡ γα 5 
βδηοίῃβ. ποιηϊηδίαν 92, 150: ἴῃὰ ἀοχο- 
Ἰορ15. 210. 400. 405. [ΙΠΟΟΡΡΙΡΙΪΟ ΡῈΓ 
ϑριση βαηοίππι 400. Βριὰ βδηοίο 
ΠΡ 6] ]Θηΐϊ6 Ιφηδίπιβ ΡΒ Δ ΘΙ Ρ ἢ Θη5685 
Δαπογίαίαν 180. ϑρίγ 5. ποη ἀθοὶρὶ- 
{αν ἐνα. Νοηπθ ππατῃ θαι οἱ ἀπ 
Ομυϊβίαιη. μα θοπηι5 Ὁ ΝΟΠΉΠΒ. πηϊι8 6ϑί 
ΡΙΡτπ5. ροΓαίίδθ, 61 ΒΌΡΟΙ Π05 οἴαδιβ 
εδϑὲ 92. ϑριυπ8. βᾶποίΐ γοτὰ οὐδοῦ ἃ 
δαηΐ ϑοΡΙρίαγδο βᾶογᾶθ 92. 

ΒΡῚΣΙπ5. 6Χ ΟΡΟΡΡα5. ΡΓοΟΡδπάϊ, οἱ ο06- 
[6ϑι5. οἱ ἰθυγϑίνβ 4712 564. 

ΒΡΟΠΒ1 οἱ βροηῆβᾶθ ἀθοθΐί αἱ ἀθ 56ῃ- 
1θηΐϊ ΘΡΙβοορὶ οοπίπρίαμπ ἴδοϊδηΐ, αἱ 
ἡπΡ[1Δ6 βθοὺηάιπι ἢ οΙΪὰΠ 5ἰηΐ, ποη 
βϑουσπάπμῃ σπρΙαἸίοιῃ 202. 

δίας Ουδαγαίιβ ΡΓΟΟΟηδ.} ἰθροΓ 6 
τη Τὶ 5. ΡΟΪγοΑΡΡῚ 4060. 

ΒῸΡΘΓΒΙδ οἱ ᾿μβο] θη 1 τ ρυοθδηΐαν 40. 
190. ὅ20. 

ΒΎΓΤῚ ΟἰΡΟΙΙ Οἰβ πὴ δαιηϊπηΐ 20. 

1. 
ΤΊ 6 σα] (Η 6011) ΔΉ ΘΟ] 5 ΒΌΡΘΙ 65.185 440, 
Τοιρθϑίδίοβ. 60 ογαϊπδηίθ ἴῃ Ρῥ80θ 

41|186 4118. ϑιοοθάπηίΐ θ8. 
ΤΟΙ ᾿α τη ΗϊΘΓΟΒΟΙΥ δῆ π ΘΥΘΥΒιιπ 86. 
ΤΟ ΙΩΡ ἢ απ ΘΟΠβιπηηδίπιη 60 ΟΠ β ϊδηὶ 

6556. ἀοθοηΐ ὁ 56. ΤΟΏΡΙΙ βρὶυἸπ8}15 
Δα! Ποαίο 80. 54. 

ΤΟΥΡἃ ἴαδ5θὰι 61 δἰπηθηΐα ργοίοεί θ8. 
ΤΟΓΓΔΠῚ ΠΘιι8. ΒῈΡ6Ι ΠΟ Ἶ]6. ΡΓΟΡΙΪΔ8 
γοΪπηΐδί]5. Γὰπἀαῃηθηΐμτη ἤντηᾶυῖ 78, 

Τοβίδιη οηπ ΠπΔ γϑίιβ (ΠΥ ΙΒ] ΔΒΓ 651 
ὁ. 80. 

Τηθοάοίιβ 288. 
Τνυδάϊϊο. Αά ἰγδάϊπμῃι πο ὶβ ἃ} ἰπἰτϊὸ 

ΒΘΡΙΠΟΠΘΙΏ ΓΘΥΘΓ ΔΙΊ}, ἀθ ο Ἰοΐα Ρ]6Γο- 
ΤΠ 486 γδηϊίαίθ [αἰ βίβι ἀοοἰ ΓΙ πἰ5 985. 

ΤΥΪηΙ 4115 οοηΐοββίο 92. 128. 151. 210. 
204. 400. Τυϊηϊίαίοθιη αιϊάδιη Ρ υγϑν- 
ταηΐ 292. 

Τα ΙΒ. ἃ Βρ εἰ απ ΠΘαΙβϑίηλ5 οἱ ρ65- 
ΒΙΠΉῚ5 56 γν15. Π6ὶ, ογποῖαί Θρ τ απ 58η- 
οἴαπη 470. 

Τανγὶ δοἀϊποαπάδο δοοϊθϑία δά βὶ 1}. 
422 54{4. 524 544. 

{. 
{πιὰ 85 οὐ ἀπἰοθ. Ργθβθυίθυ!! πῃ] αίθηη 
ΘΠ ΘΡΊίβοορο ἱηϊ οι 122. Τεποίς 
ΟΟΠΟΟΡ αι 144. 5115 πιηππ θη [1 
Ὠεὶ 144- (οπῇνιηθμϊηὶ ἰῃη [ἀ6 οἱ 
ππΐοπο 150. Μαηοία ἴῃ πηϊΐαΐα. οἱ ομᾶ- 
γτιίαίς 102. Τοπθίθ πποηθη οἴπη Ἐρὶ- 
Β00ΡΟ 1710. ϑρίινῖα βαποῖο ἱπιρθὶ θηΐδ 

ὡς ΣΦ «οὐσῶν, ὩΣ... Σ. α".. 



ΙΝΠΕΧ ΒΕΕΌΜ ΕΤ ΡΕΒΒΌΝΑΒΌΜ, 

Ἰρηδίϊβ ΡΠ δ ΘΙ ρΡηθηθο5 δὰ πη μ Γη 
Δαμονίδίηγ 180. ϑδίαάοίε πηϊίαί! ἐδιά. 
ὕπ11| 5115 Ερίβοορο 192. ἵ{{π|{α{15. οα- 
ΓᾺΠ| Παρθαΐ Ῥοϊγοᾶγριβ 198. ΝΙΒΙ 
51} 1 γ 0} 186 φιοα Ροββϑὶί υὸ8 ΑἸ ΓΙΠΠΟΙ 6 
144, Ι͂ῃὴ ἀπππ ΟΟΠΥΘηΪ ΘΗ ἢ 115 ἀπὰ 511 
ΟΓΑΙΪΟ, πηᾶἃ ΡΓΘΟΔΙΪΟ, ᾿Πᾶ Ώ6η5, ἘΠᾶ 

5.65, ἰῃ ΘΠαγαΐθ, ἴῃ σαπάϊο βδποίο 144. 
ὕηδ οογίαίθ, πᾶ ΟἸΣΙ6, ΟΟΙΙΡ ΔΙ] ΠΏ]ηΪ, 
ἘΠὰ ἀογπΐθ, τῆὰ Θχϑινρία 204. (ΟἹ, 
Εοοϊοδία, ἰΐθιη ϑοἠίδηνα. 

ὕχουν πᾶ πη], ΠΟῚ Πλ}]{86 πηΐ ἴῃ ΡΓΪη- 
οἷρίο ογθαίιγδο ἀδίδο βιιηΐ. 

Ὀχοτν 5. ΟοΥπίοσαιῃ ἴῃ μοι] ΡΆ}}}}, Πὸ- 
ποϑία οἱ οαδία οοηϑοϊθηςἃ οηηϊὰ Ρ616- 
σουπηΐ, ἀΠΠροηΐθ 5. τη 05 5105, ΡΙΟαΐ 
οἰποίαπι Ροϑβία! αἱ, οἱ ἴῃ ΟΡ θα! ΘΠ οᾶ- 
ΠΟΠΘ 86 ΘΟΠΙΪποΘηΐίο5. ΤῸ5 (ἀΟΠΙΘϑ 85 
ΟΠ φΥΑΥἃΐ6 δαπηϊηἸβίγαθαηΐ 48. ΥἹΙ 
ἼΧΟΙῈΒ 5185. δϊἠ ἰὰ 4΄ιοά Βοππ 6ϑί 
ἀἰϊνιραηί 08. [{ΧΟΓῸΒ ΤΠΠΟΓῸ5 οδδίϊ α(15 
διηδ 65. οδίοπαδηΐ: ΡῈ] ΠῚ οἱ 5᾽ ΠΟΘΙ ΔΠῚ 
τηδηϑαθί ἀ] 15. 5πᾶ6 γοϊ πη δίθιη ἀδιηοη- 
δίγθηΐ ; σαδθ 5686 ΤΠ ΘΓ ΑΙ! ΟΠ πιᾶ- 
πἰ 6ϑίαη [δοϊαπί ; ΠΑΡ [6 ΠΔ 518 Π| 51Π6 
ΡΟΙΒΟΠΑΡΕΙΠῚ ΔΟΟΘΡΙΪΟη6. ΟἸΏΠΙΡι5 Ῥ ΘΙΙη 
{πη 6 115 δοααδ θη] οχῃὶθοαπὶ 08. 
ὕχογθβ ΠοΙΏΪΠπ1Π| ἀπηθηΐ οἵ τη} 115 ο0η- 
τοπΐίδθ δἰηΐ οᾶγηθ ἃς βρί γι 202. ἢο- 
ΘΟΘΔΙΏΙ5 ὈΧΟΙῸΒ ΠΟΒΙΓα5 ΔΙΏΒ.Ϊ ΑΓ ἴῃ [46 
ἰρ515 ἰγσδάϊία οἱ ἰῃ μανία οἱ ἴῃ οᾶἂ- 
δἰ αΐ6. διηδηΐθθ ΥἱἹΓῸΘ 5105 ἴῃ ΟΠΙΠὶ 
γΟΙΙαΐθ, Ὧὸ Αἰ ρθη 65. οαηοΐοθ. 6 88}}- 
(6. ἴῃ ΟΠ οοηίποηίϊὰ 951]. [{ΧῸΓ 
Ἠδγηδθ [αἰαγᾶ οϑί ΒΟΙῸΣΓ οἷ 410 : 
ΒΌΓΟΙ 615 ἰᾶπ] γνοσαΐ 410. [χοῦ 
Δα] γα, {πᾶ ΟῚ Θϑοεϊΐ ΡοΘη θη ἰὴ 
οἱ Ρογῃπδηθέ ἱπ 5110 ἀο!οΐο, ἀϊπη 6 η 48 
εδί 448. 81 ροθῃϊθη[8π| Θρουϊΐ, τὸ- 
ΟἷΡρῚ ἀερθεῖ, βθὰ πον βᾶὲρθ 448. Νὴ 
ΙΙοο οοπίρο δα! ον αἰ πηϊδθα δἰ ΐδῖη 
ἄμσοογθ. Ηϊὸ δοίιιϑ 5: }}}15 ἰῃ Ὑἷγὸ οἵ 
ΤᾺ 16 γῈ ἐῤτάθηι. 

ἥ, 

Υ 4] 6 ἢ 85 ΓΘ ΒΡ ΓΟ. ΘΟΟ!] 65186 ΡὮΠ ΠΡ} ΗΒ ΠΤ 
ἴῃ υἱα ἀρ ϑι5 388. 

γαϊονῖα5 Βίίο, οίηὰ δὲ (που ἶος ἃ 
5’. ΟἸοιηθη6. πΐίβϑιβ 104. 

γὰ8 5ρ γΠπ|85 11. 20. 44. 
γοποΥ 15. ΒΘΡΙ Θὰ ΡΆρΡΗΙ 854. 509. 
γ θὰ πὶ )6] δοίθγ ΠῚ ΠΙ, ΠῸἢ 6 5156 Ρτο- 

σγοάϊθη5. 140. 

651 

γοΥΡα τ ἰθϑ 61] ροϑϑι οί, υϑγα ρΡοίοϑί 
οἱ 5} ϑηϊππὴ ἰρϑῖπ5. Δ αἾγο, π΄ ΡΟΥΘ οίιι5 
51 194. 

Υἱὰ ἀμπρ!οχ, [ποῖ5 οἱ ἐθπογασιη 98. Υἱδθ 
[ὰοἷ5. Ῥγδοϑίἀθηΐ δηρ6}} Ποὶ, νἷδθ ἰ6η6- 
ὈΓΔΡῚΠῚ 8Δη56}} ϑαίδηδθ ἐῤίαθηι, 

γι ἄπδο π6 προρὶσδηΐαν 40 Ερίβοορο 200. 
γἱάπδο βἰηΐ οἶγοα Πάρι Ποιηΐηὶ ρι- 
ἀθηΐοβ, πίθου! !]θηΐ 5δἴηθ ᾿Π 6. Π 551 0η6 
ΡΙῸ οἸηηΐθιβ, ἰοηρθ τϑοθάθηΐος ἢ 
οἱ οἰ ππηηΐᾶ, ἀδίτ οί οηθ, ἴα]50 (6- 
ΒΓ. ΠΟ ἢΪΟ., ΔΥΔΡΠὰ οἱ ομηηὶ τηᾶ]0; 60- 
Βηοβοθηΐίθβ ΄αοά αἰίαγο Ποὶ 5ἰπίὶ 981. 
γΙάυ5. νυ ὸ οἵ τὰ] ον} Ιἰσοὶ ᾿{ΘΓ ΠῚ 
ὨΠΠΟΓΘ, 564. νἱπ[85 5θυναία ΤΡ ΠΙΠῚ 
ΔΡρπἃ Πα ΠΟΠΟΓΘπΙ ἢᾶμεΐ 452. Υἱν- 
δἴηθβ γοσδίδο υἱάπδε 196. 

Υιγοῖη 65. ΟρΡοΥΐίοΕ. ἴῃ ἱπηηδοῦ αία οἱ 
οαβία οθηβοίθ ἃ γίνου 988: ἰὴ πὰ- 
116 τηδηθαηΐ 2032, ΥἹΙρΡΊπο5. )Ϊ8- 
ΟΠ Ἶἶ5586. γοσαθαηΐ" νἱάθπαθ 1906. Υἱΐ- 
δἰπαπη ΒΡΘΟΪΘ. ΤΟΡΡΘβθηΐδη, Υἱγία 65 
ΟμνἸἰβίίαπαθ, ἀομὰ ϑ'Ρ γ᾿ {π8. βᾶποι 490. 
520 54.842. ὅ40. 

Υἱγία 6 5. ΘΠΡΘΓΙΟΓΟΒ. οἱ ᾿ηΓ ὉΠ 0165 40. 
γ118 οἱ ΤΠ0Ὑ5 ποθ ηΐ βτημ! 142. γογὰ 

οἱ ϑϑιηριΐομᾶ ποϑίγα υἱΐα [658115 ΟἿΣ Ι- 
βίαβ. εδί 140. 

γ1.84115 δρίβο. 214. 
γτΓ10 τοϊϊοίο υἱγίπα! θη ΡΟΥΘ ΘΠ Ιη}} 114. 
ὙΠ οδί ῬΓΔΘΟΌΓΒΟΙ 566] ΘΓ ΠΟ- 
βίοσιη 114. ὙΠ ὰ ΤΟΡΓΔΟΘ ΘΔ ηΪΕΓ ἰδη- 
4πᾶτ ἀδοιηθ 65 δ ΤΠ. 65, Πρτὰ γοϑίθ 
ἰηάπίαο, 444. 538, ὅ40. δ564. δ00. 

γοοαίϊο ἴῃ Ομγϑίο 92. Ὑοοδῖϊο πο- 
βίγα 100. 112. 450. Οπηηθ8 νυοοαίὶ 
βΒιηΐ ὅδ. 

γοϊαηίαδϑβ ἱ. 6. οἱ νοϊαηΐα 130. 
γοϊαρίδίο5 418. 480. ὅ00. 522. 
γα] ππ5. Νοὴ οἴμπθ γα] ητ5 δοάθηι 6η]- 

ΡΙαβίγο οαγαίαν 200, 

Ἄ, 

ΧΑΠΙΒὶ ἐπι 5. ΠΊΘΗΒΙ5. ΘΠ ΓΠΑΘΟΓΙΠΊ 406. 
ΧΟ ΟΡ ρΙἃ 6 498. ποῖ. 10. 

Ἰ. 

Δ 618. Ζ6|1 βδΡη οἴοϑὶ Θχθπρ! ἃ δὅ[ 548. 
Ζο 5 πη 15. ΟΠ ἰϑηδίο οἱ Βαίο ἃ 5. 

ΡοΟΪγοΓΡΟῸ ἰδιάδίαν 951. Παδπὶ [ἂπ- 
ἀδηΐαν 900. 
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α. 

ἡσύχως καὶ ἀβαναύσως 90. 
ϑρησχεία δόγμασιν ἁβρυνομένη 812. 
ἀγαϑοποιεῖν 114. ἀγαϑοποιία 48. 18.. 
ἀγαπᾶν ὡς χόρην ὀφϑαλμοῦ 42. | 
ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου 40. 
μέγα καὶ ϑαυμαστόν ἐστιν ἡ ἀγάπη. 

90. 
ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, ἄγγελοι φωτα- 

γωγοὺὶ τοῦ ϑεοῦ 88. 
ὁ ἅγιος 212. 850. ἁγίου μερὶς ὑπάρ- 
χοντες 10. 
τα 184. 290. ἁγιοφόροι 128. 

828. 
ἁγιοπρεπεῖς λόγοι 00. 
ἐμπεσεῖν εἰς τὰ ἄγκιστρα τῆς χεγο- 

δοξίας 148. 
ἀγρίδιον 894. 
ἀγρυπνοῦντες οὐκ εὶς φόβον ϑεοῦ 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ πονηρὸν 42. 
ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν ὀγδ. εἰς 

εὐφροσύνην 30. 
ἀγῶνα ἀγωνέζεσϑαι 112. ἀγὼν ἣν. 

ἡμῖν ὑπὲρ πάσης τῆς ἀδελφότη- 
τος 48. 

ἀδελφοκτονία 50. 
ἀδιαχρίτως 270. 
ἀδιάψευστος θρησκεία 511. 
ἀδιήγητος 120. 
ἀένναος ζωὴ 110. ἀέναοι πηγαὶ 08. 
ἄϑεος 234. 81). ἄϑεοι 156. 8398. ἄϑεοι 

τουτέστιν ἄπιστοι 100. 
αἱρέσεις 258. 

τὰ ἄϑιχτα ἀρχαῖα 180. 
τὰ ἐν Χριστῷ αἰτήματα 524. 
ἀπ᾽ αἰῶνος 8. ἀπ᾽ αἰώνων 38. τὸν 

ἅγιον (νἂν, ἄλλον) αἰῶνα ἐκδέχε-, 
σϑαι 324. 

τὸ ἀκέραιον βούλημα θ8. 
ἀκεραιοσύνη 22. 
τὰ ἄχχεπτα ὑμῶν 204. 908. 
ἀχαυχησία 8504. 
ἁλίσϑητε ἐν αὐτῷ (Ϊ. 6. Χριστῷ) 148. 
μηδὲν ἀλαζονευόμενοι 48. 
ἀλείφεσϑαι δυσωδίαν διδασκαλίας 

894. μὴ ἀλείφεσϑε δυσωδίαν τῆς. 

αἱ ἄϑεοι. 

διδασχαλίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἱῶ- 
γος τούτου 184. 

ἀλογεῖν 219. 
ἀλωπὸς 8318. 
ἀμαύρωσιν περικχεῖσϑαι 106. 
᾿ἀμβλυωπῆσαι ἕν τῇ πίστει τοῦ ϑεοῦ 

δ0 
ἀμέλει 884. 
ἐν ἀμερίστῳ καρδίᾳ 102. 118, 240. 284. 
ἐν ἀμεριμνίᾳ ϑεοῦ 204. 
ἀμετροεπὲς 828. 
ἀμεταμέλητοι ἐπὶ ἀγαϑοποιΐᾳ 48. 
ἀνέβη εὶς τοὺς οὐρανοὺς 86. 
ἀναγωγεὺς 128. 
ἀναζωπυρεῖν 120. 320. ἀναζωπυρη- 

σάτω ἡ πίστις 14. 
οἱ εὶς ϑεὸν ἀναιρούμεγοι 180. 
᾿ἀναισϑητεῖν τῆς χρηστότητος 148. 
᾿ἀνακαιγίζειν 10. 
ἀναχόπτεσϑαι ἀπὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν 

989. 
οἱ ἀναχρεμάμεγοι αὐτῷ 3824. 
ἀναχτίζειν ἑαυτὸν ὃν πίστει 158. 
ἀνανῆψαι 192. 218. 290. 
ἀναπέμψαι τὸ ἀμὴν 402. 
᾿ἀναπλάσσεσϑαι 12. 
ἀναπληροῦν πᾶσαν ἐντολὴν 44. 
ἄναρϑρα φϑέγγεσϑαι 221. 
ἀνάρπαστος 118. 
᾿ἀναστροφὴ 810. οὗ ἐν παλαιοῖς πρά- 

γμασιν ἀναστραφέντες 140. ἀνα- 
στραφήσῃ μετὰ δικαίων 40. 

ἀνάσχαλον 219. 
ἀνάστασις ζωῆς 400. ἀνάστασιν ποι-- 

εἶσϑαι 1). ἐκ νεχρῶν ἀναστῆσαι 12. 
ἀνασταυροῦν τὴν ἁμαρτίαν 210, 
ἀνατέλλει πᾶσιν τὴν παμπληϑῆ τρο- 
φὴν 00. 

᾿ἀγαντίῤῥητος 2325. 
᾿ἀνατυλίσσειν 10. 
'τοῖν ἀνδροῖν 225. 
ἀνεχδιήγητον 96. 
ἀνεξιχνίαστα καὶ ἀνεχδιήγητα θδ. 
ἀνεκλάλητος 1860. 8936. 
ἀνεμποδίστως 104. 388. 358, 
ἀνεπέστατοι τοῦ νοῦ 202. 
ἀνεξέλεγκτος 812. 
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ἀνιχνεύειν 222. 
ἄνϑρωπος ϑεοῦ 110. 844. 8600, 
ἀνϑρωπαρεσχῆσαι 1060. 8388. 
ἀνϑρωπόμιμοι 908. 
ἀνϑρωπόκτονος 2τθ. 
ἀνϑρωπολάτραι 298, 
ἀνταποδότης 42. 
ἀντεῖπαν (γᾶν. Ἰδοΐ, - πο») 244. 
ἀντιβολεῖν 222. 
ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν 138. 
ἀντιμιμήσασϑαι 128.. 
ὁ ἀντίζηλος (46 ἀἰΔΒθο]ο) 402. 
μισϑὸς ἀντιμισϑέας 100. 

ἀντίχριστος 914, 885. 
ἀντέψυχον 200. 202. 225: τῶθϑι .υ910. 

914. ἀντέψυχος 202. 3802, ἀντίένυ- 
χον ὑμῶν ἐγὼ 188. ἀντίψυχον 
ὑμῶν τὸ πνεῦμά μου 194. 

ἀντοφρϑαλμεῖν 8.78. 
ἀνυπέρβλητος 404. τελειότης ἀγυπέρ- 

βλητος 100. 
ἀνυπόκχριτος 110. οἱ 4110]. 
ἀνυστέρητος οὔὐσα παντὸς χαρίσμα- 

τος 184. 
μισρὸν ἄνωϑεν 850. 
ἀξιαγάπητος 40. 1718. 282. 
ἀξίαγνος 940. 
ἀξιέπαινος 254. 840. 
ἀξιόϑεος 104. 228. 218. 
ἀξιοεπέτευχτος 340. 
ἀξιοϑαύμαστος 118. 282. 
ἀξιόπλοχος στέφαγος 252. 
ἀξιομαχάριστος θῶ: 412... 226; .9230: 
ἀξιομνημόνευτος 204. 
ἀξιονόμαστος 4.2.2:.3322 
ἀόργητος 600. 
ἀπατεῶγες 244. 
ἀπαλλαγῆναι τοῦ βίου 394. 
ἀπαράϑετος 290. 
ἀπε ἔσπαστος διάνοια 138. 
ἀπελεύϑερος ᾿Ιησοῦ 108. 842. 
ἐπίσχοπος οὐχ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲ δι᾿ 
“ἀνθρώπων 114. 

λόγον. ̓ἀποδοῦναι ϑεῷ 228. 
ἀποθανεῖν εἷς τὸ αὐτοῦ (ἰ. 6. Χρὰὴ) 

πάϑος 144. ἀποϑαγεῖν εἰς Χριστὸν 
᾿Ιησοῦν 1τ0θ. ἀποϑ. ἐν Χριστῷ 
300. ἀπέϑνησκαν 28. ποΐ, 19. 

ἀπαλλοτριῶσαι θ0. 
ἄπειρος ϑάλασσα. 08. 
σιδήριος χαὶ ἀπεσχληχὼς 8170. 
ἀπεκατεστάϑη 194, 298. 
ἀπλήστως ἀφίεσϑαί τινος 804. 
ἀποδιῦλισμέγος 998. 
ἀποδιὑλισμὸς 110. 
ἀποχαϑαίρειν 510. 
ἀπολαβεῖν τὴν ἐπαγγελίαν 80. 
ἀπολαυστικὸς βίος 250. 
ἀπολείπειν τὸν φόβον τοῦ ϑεοῦ 580. 
ἀποπέπτειν τῆς ὁδοῦ 110. 

ρυλδι 910. (γᾶν, -- ἰας) 212. (ναι, 
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ἄπρακτα 992. 
ἀπρόσχοπος 292, 
ἀπροσδεὴς 98. 
ἀπροσωπολήπτως πάντα ἐπονεῖτε 46. 
ἀριμαϑίας οἱ - ϑείας 2830, ποῖ. 18. 
ἄρτος ϑεοῦ, ὁ ἄρτος τοῦ ϑεοῦ (124.), 

ἄρτος ζωῆς, ἄρτος οὐράνιος 1τ0. 
940. 124. ὁ ἄρτος τοῦ ἔργου 18. 

ἀρχάγγελος 208. 
τὰ ἀρχεῖα 180. ποία. 280. 
ἀρχέχακος 238. 294, 

ἀρχιερεὺς τῶν προσφορῶν ἡμῶν 382. 
ὁ ἄρχων τοῦ αἰῶγος τούτου 134, 

190. 150, 110. 118. 3360. 944. 362. 
ἀσπασμοὺς ἀποδοῦναι 850. μεταδοῦ- 

ναί τινι τὸν ἐν χυρίῳ ἀσπασμὸν 
9602. 

ἀτενίζειν εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ 54. 
ἀτημελείτω 84. 
ἄτρεστον φρόνημα 3θ4. 
αὐϑεντιχὸν 286. 
ἀχλύος γέμειν 100. 
ἀχώριστον ϑεοῦ εἶναι 252. 
αὐθαιρέτως ἔχειν τι 240., 

γεῖν 144. 
αὐλίσϑητε ἐν Χοιστῷ 250. 
εἷς αὔξησιν ἐπιδοῦναι 311. 

τὸ ἀποϑα- 

] αὐτάρεσχον 3.8. 
αὐτεπαίνετος 0. 
οὗ αὐτομολοῦντες ἀπὸ τά. 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ 144. ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίέγε- 
σϑαι 118. 182. 392. » συνγαχϑῆναι 
18. ἐλϑεῖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 28. 

ἀφέει (ἀφιεῖ 280. ποῖ, ἀφέησιν 286.) 
ὁ κύριος 180. 286. 

ἀφιλοξενία 80. 
᾿ἀφοβέα ϑεοῦ 42. 
᾿πλεονεχτεῖν τὴν ἀιμόδευσεν 22. 
᾿ἄχρογος 200. 

Ἡ. 

ἕχαστον βαδίζειν χατὰ τὰς ἐπιϑυμίας 
αὐτοῦ δ0. 

εἰσελθεῖν εἰς τὸ βασίλειον (εἰς τὴν 
βασιλείαν 112) τοῦ ϑεοῦ 110. 112. 
εἰσήξομεν εἷς τὴν βασιλ. τ. ὃ. 114. 

τὰ βασανιστήρια 914. 
βεβαιωσύνη 114. 

- αν) 

βλύζειν 224. 
βρόχον λαβεῖν͵ τῇ ψυχῇ 252. 
βιβλίδιον 1360. 
βοτάνη ((γδηβαι6) 150., διαβόλου 180. 

3390. βοτάνας ὥστεμας οὐ γεωργεῖ 
Ἰησοῦς Χριστὸς 110. 

ὡς ἐξ ἑνὸς. στόματος βοήσωμεν πρὸς 
αὐτὸν εἰς τὸ 80. 

βούλει 852. 808. 398. 
βούλησις δ0. 80. 86. 
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βούλημα 06. 68. 
ὑπομονῆς βραβεῖον ὑπέσχεν 52. 
βύσαντες τὰ ὠτὰ 128. 

γ. 

διὰ τῆς ὑπομονῆς γὰρ 404. 
ϑεοῦ γέμειν 150. 
ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν 40θ. 
γεγέννηχαν 610. 
γεγόνει 402. γέγοναν 250. ἐγενήϑη- 

σαν 98. 
γεννήτωρ 920. 
ἐσμὲν ἐπὶ γῆς 112. ἐπὶ τῆς γῆς ὧν 

8, χαὶ ἐπὶ (Δ44. τῆς 298.) γῆς χαὶ͵ 
ἐν (Δὐὰ. τῷ 298.) οὐρανῷ 194. 298. 
χ γῆς πρὸς οὐρανὸν 828. 

ἡ ἐν ϑεῷ γνώμη 108. 302. κατὰ γνώ- 
μην ϑεοῦ 8460, 3862. 

ἂν γήρᾳ 560. 
γονυχλισία 214. 
τελείαν ἔχειν τὴν ,γνῶσιν 2. 
κάμψαντες τὰ γόνατα τῆς χαρϑίας͵ 

Ϊ 

ὑμῶν 102. 
τὸ γραφεῖον (Ξε ἡ γραφὴ) 14. 

δ. 

“Ζαναΐδες καὶ “έρχαι ὅ2, | 
δεχαδύο 18. 
ἐδεῖτο (ογαραῖ) 80, 
δεσέρτωρ 204. 904. 
τὰ δεπόσιτα ὑμῶν 204. 808. 

δεσπότης (6 ἀθοὴ δ4, ὅθ, 78. 
ὁ δημιουργὸς 250. ὁ δημιουργὸς τῶν 

; κυρ}: 12. ὁ μέγας δημιουργὸς 
08. ὁ δημ. χαὶ δεσπότης ἁπάντων 
18. ὁ δημ. καὶ πατὴρ τῶν αἰώνων 
80. 

ἡ δημιουργία 08. 282. 
δημιουργεῖν 81. 
ϑημοτελὴς παγήγυρις 9604, 
διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀνέστη 8309, 
διάστασις γνώμης 280. 
διασπᾶν τὴν ὁμόνοιαν 290. 
δίψλωσσος 40. διγλωσσία 40. 
ϑέίγγωμος 40. 
διάϑηται ἐν ἡμῖν διαϑήκχην 94. 
δικαιοπραγία 10. 
δίλογος 382. 
διορϑοῦν ἐπὶ τὸ ἀγαϑὸν θ8. | 
διπλοχαρδία 42. 
δίψυχος 318. οἱ δίψυχοι ὅ8. 
δισταγμὸς 92. 
οἱ διστάζοντες ὅδ᾽; οἱ ϑιστ. τῇ καρ- 

δίᾳ 114. διστάζειν τὴν ψυχὴν τῦ.. 
διώχοντες ἀνταπόδομα 42. διώχειν.͵ 

ἐν ϑανάτῳ 8. | 
διῶκται τῶν ἀγαϑῶν 842. 
τὸ δοχεῖν (..ΔΔ ἀρραγθηϊαπι) 188. τῷ 

δοχεῖν 280. δοκήσει 280, 
οἱ χαϑ᾽ ὑπεροχὴν δοκοῦντες 102. 

ὥ: 

« 

᾿δοχιμώτερον ὑπὲρ χρυσίον 404. 
τοὺς τῷ ϑανάτῳ δεδουλωμένους 38. 
ἐδόϑη ὑπὲρ ἡμῶν. (τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ 
Χρὴ 08. τὸ αἱμα αὐτοῦ ἔδωχεν 
ὑπὲρ ἡμῶν 90. ὁ δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ 
τῆς τοῦ χόσμου ζωῆς 808. δοῦναι 
τῇ ψυχῆ ϑράσος 40. 

ϑροσισϑῆναι τὴν ἐχκλησίαν 150. 
αἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ 382. 
᾿ὃ ϑυγάστης (46 Ομγιβίο) 9518. 
ἐφ᾽ ὅσον ἦν ἐν δυνατῷ 388. 
ἠδυνήϑην 206. 308. 
δῦναι (διελϑεῖν 842) ἀπὸ κόσμου 
πρὸς ϑεὸν 100. 342. 

δϑύσερις 524. 
᾿δυσϑεράπευτος 126. 
ϑυσώγνυμος 200. 
τὸ δωδεκάσχηπτρον τοῦ ᾿Ισραὴλ 1θ. 
τὸ δωδεχάφυλον 100. 
δωμάτιον 9390. 
δωρεὰν ἀποϑνήσχω 100. 

ἑ. 

ἐὰν ϑύσεις 309. 
᾿ἐάν περ 122. 148. 104. 1060. 252. 338. 

8308. ἐάν πως 188. 
μεϑ᾽ ἑαυτοῦ (-Ξ- ἐμαυτ.) 154. ἑαυτὸν 

δέδωκα 188. 
"ἦ͵ τοῦ πάϑους ἑβδομὰς 214. 
οἱ ἔγγιστα γενόμενοι 50. 
ἐγεῖραι ἐκ νεκρῶν 818. 3882. ἠγέρϑη 

ἀπὸ νεχρῶν Ἴθ0. 
ἐγχαχῶμεν (ἐκχακὴ 108. 
ἐγχεχύφατε εἰς τὰ λόγια τοῦ ϑεοῦ 

98. ἐγχύπτειν εἰς τὰς γραφὰς 92. 
ἐγχειρίζεσϑαι 220. 
εἶπαν ὅ8. εἶπον (ρον αι.)} 54. ποὶ. ὅ. 
ἦμεν 38. ἤτω 94. 
εἶδος ποιῆσαι 402. 
εἰρήναρχος͵ 991. 996. 
εἴρωγνες χαὶ μόρφωνες 240. 
εἰς τὸν ὀφειλόμεγον τόπον εἰσὶν 306. 
εἰσέλϑατε 10. ποί. 25. 12. ποί. 39. 
εἰσέρχεσϑαι εἷς εὐχαριστίαν ϑεοῦ 382. 

| εἰσχομάσαι 900. 
εἴτουν 3200. 
ὁ ἑχατόνταορχος κεντυρέων 404. 
ἕχαστον -- ἀνειληφότας 80. 
ἑαυτὸν ἔχδοτον δοῦναι τῷ ϑανάτῳ 188. 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἐχδραμεῖν 8.25. 
οἱ ἐχεῖσε πιστοὶ 362. 
᾿ἐχζητεῖσϑαι 8306. 814. τὸ αἷμα αὐτοῦ 

ἐχζητήσει ἀπὸ 3818. ᾿ 
᾿ἐχχαλύπτειν 221. 
ἐχχλησέα ϑεοῦ 184. 290. αὲ ἐκχλησέαι 

τοῦ ϑεοῦ 1602. ἐχκλησία τοῦ ϑεοῦ 
ἡ παροιχοῦσα Σαμύρναν 391. ἡ παρ. 
ἐν «Ῥιλομηλέῳ 391]. ἡ παρ. Φριιλίπ- 
πους (Δ. - πποις) 816. 

ἐχκλῖναι τὸν ϑάγνατον 309. 

ν 

᾿ 
; 



ΙΝΒΕΧ ἀΒΑΕΟΙΤΑΤΙΚ. 

ἐχχέχυμαι ἀγαπῶν 118. 282. 
ἐχλογὴ 14. ἐχλογὰς ποιεῖν ἀπὸ 404. 
οἱ ἐχλελεγμένοι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 90. 
λέαν περιπαϑῶς ἔχοντας χαὶ οἷἵογεὶ 
δυσσυβθονς τῆς ἐχείνου ψυχῆς 

ζῆλος χαὶ ἔρις ἔϑνη μεγάλα ἐξεροί- 
ζωσεν 52. 

ἐχριφῆναι ἐξ ἐλπίδος 102. 
χστῆσαι τῆς εὐσεβείας 518, 
ἐχτείνειν τὴν διάνοιαν πρός τιγα 814. 
ἔσχατος αὐτῶν χαὶ ἔχτρωμα 112. 8160. 
ἑλληνισμὸς 368. 
ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν ϑεὸν ὅ8. ἐπ᾽ αὐὖ- 

ΤῸ. 1Β. ἐπ᾽ αὐτῷ 28... δ τὸν 
σταυρὸν 206. ἐπὶ τῷ ὀνόματι χὺ- 
ἔου 38. ἐλπὶς εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν 20. 
λπέζειν εἰς αὐτὸν 118. 

ἐμβριϑεῖ τῷ προσώπῳ 9398. 
ἐμπιστεύειν 810. 
ἔμπλαστρον 200. 802ὅ.. 
ἔμφυτον χριτήριον 830. ἔμφυτος δω- 

Θεὰ τῆς διδαχῆς 20. 
ἐν ἑνὶ εἶναι 114. , 
ἕν τῶν δύο 130. πρὸς ἕν τῶν ὀρέων 

50. 
λέγει ἐν τῷ Μωσῇ 28. ἦλϑεν ἂν 

σαρχὶ 8. ἐν σαρχὶ φαγνερωϑεὶς 80. 
οὐκ ἐλϑεῖν ἐν χόμπῳ ἀλαζογεΐας 
02. ἐν ϑλέψει ϑανάτου παραδὸο- 
ϑήσονται 28. 

ἐποίησεν ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας αὐτοῦ 52. 
ἐνανϑρωπήσας 2606. ἐνηνϑρωπηχέγαι 

218. ἐνανϑοώπησις 8306. 808. 
ἐναποϑνήσχειν 810. " 
ἔναρϑοον φώνημα 245. 
ἐνδιδόναι πρὸς τὰς ὑποσχέσεις 80. 
ἐγδύσασϑαι τὸν χύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 

Χρ. 2602., ἐνδ. τὴν ὁμόνοιαν 71β. 
ὁ ἐνεστὼς αἰὼν πονηρὸς 514. 
ἔρις ἐνείρισται 120. 
ἐνεὸς 308. 
ἐνεργεῖν ἔν τινι 282. 
ἡ ἐνϑάδε ἀπόλαυσις 114. τὰ ἐνϑάδε 

μισῆσαι 110. 
ὑμᾶς ἐνχεχραμένους τῷ ἐπισκόπῳ 124. 
ἔγοιχος 286. ἔγνοιχον ἔχειν τὸν δοά- 

χοντὰ τὸν ἀποστάτην 284. 
ἐνοπτρίζεσθαι 82. 
ἐν ἑνότητι γενέσϑαι 152. 
ἐνπνεόμενοι 1460. 
ἐνσωμάτωσις 284 
ἐξάγειν εἰς ἔργον τὰ ἐπηγγελμένα 85θ. 
ἐξαγοράζεσϑαι τὴν αἰώνιον κόλασιν 

392. 
ἐξαφιέναι ῥῆμα ἐκ τοῦ στόματος 402. 
ἐξαχοντίζουσιν εἰς ἔριν θ0. 
μήποτε ἐξασϑεγήσετε 118. 
ἐξελίσσειν θθ. 
ἐξεμπλάριον 120. 164. 196. 230. 818. 

θδὃ 

εἷς τοσοῦτο ἐξήρισαν ϑυμοῦ 92. 
ἐξολεθρεῦσαι 02. 98. ἐξολεδρενάή. 

σονται 600. (ἐξολοϑρο. 518. 
οἱ ἐξοχείλαντες εἷς πολυϑείαν 250. 
ἐξότου 311. 
ἐξουϑένημα θ4. ἐξουϑενεῖν 10. 214. 
ἐξουσιαστὴς 806. 
ἐπαναδράμωμεν ἐπὶ σχοπὸν 66. 
ἐπ᾿ ἐννοίᾳ λαβεῖν 314. 
ἐπαισχύνϑη (ρτο ἐπῃσχ,!) 322. ποὶ. 4. 
ἐπαγνορϑῶσαι 802. 
ἐπαφρόδιτοι ἐγένοντο 92. 
ἐπεισάγειν 80θ. 
ἐπείπερ 280. 
ἐπεξεργάζεσϑαι 94. 
ἐπέρχεταί μοι λέγειν 225. 
ἡ ἐπήρεια τοῦ αἰῶγος τούτου 242. 
τῇ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι 104. 
ἐπικαταλλάσσεσϑαι 94. 
ἔργῳ ἐπιγραφῆναι 3388. 
ἐπιλείψει μὲ ὃ χρόνος 222. 
ἐπινομὴ 90. ποί. ὅ. 
ἐπισχοπημένῳ 198. 
ἐπιτυχεῖν ϑεοῦ 802. ϑεοῦ ἐπιτυχ. 162. 

104. 160. 108. 194. 200. 204. Χρι- 
στοῦ ἐπιτ. 224. 2382. Ἰησοῦ Χρ. 
ἐπιτ. 108. ἐπιτυχ. τοῦ χλήρου 240. 

ἐργάσῃ οἱ ἐργάσει 42. ποῖ. 80. 
ὁ ἐργοπαρέἕχτης 18. 
ἐρεϑίζειν 810. 
ἐρῆθον εἶναι φρενὸς ὑγίως ἐχούσης 

5] 
ἔσωϑεν (--- ἔσω) 8340. 
ἑτερογγνώμων ὅ8. 
ἑτεροδιδασχαλεῖν 200, 802. 
ἑτεροδοξίαι 146. 
οἱ ἑτεροδοξοῦντες 190. 194. 
οἱ ἑτεροχλιγνεῖς 58. 94. 
ἔτι καὶ ἔτι ἐρωτῶ ὑμᾶς 44. 
᾿εὐανάτρεπτος 312. 
οἱ ἀπόστολοι ἡμῖν εὐηγγελίσϑησαν 

80. οὗ εὐαγγελισταὶ 8308. 
εὐαρέστησις ϑεοῦ 290. 
εὐαρμολογεῖσϑαι 828. 
εὐείχτως 582. 
εὐλογοῦσαν θ2. 
εὐνοϊχῶς διαχεῖσϑαι 212. 
εὐοιχονόμητος 104. 338. 358. 
εὐποιΐκ 200. 8058. εὐποιεῖν τὸν ἐχ- 

ϑρὸν 811. 
εὐπρόϑυμος 85θ. 
εὑρεϑῆναι ἐν χλήρῳ τινὸς 3980. 
εὐσταϑὴς 200. εὐσταϑεῖν 804. 
εὐσυνείδητοι 142, 180. 2460. 
εὐχερεῖς ἐν χαταλαλιᾷ 42. 
ἐφοδηγεῖσϑαι 338. 
χατὰ τοῦ πλησίου (αἸ10ὶ -- σέον) ἔχειν 

(4101 δἀάϊτιν τι) 158, 
ἅμα ἕῳ διανίστασϑαι 3006. ἅμα ἑῴᾳ 

διεγείρεσϑαι 814. ; 
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τὸ ζῆλος 150. διὰ ζῆλος 50. (013) 582. 
διὰ ζῆλον 0. δ2. ([6..) 

ζηλωτὴς ἀρετῆς 850. ζηλωτὴς περὶ 
τὸ χαλὸν 384. 

ζηλοῖν 922. ποί, 4. 
χατὰ ἄνϑρωπον ζὴν 164. 228. κατὰ 
ἀνθρώπους ζὴν 112. 840. 8602. χατὰ 
ϑεὸν ζὴν 320. χατὰ Ἰησοῦν Χρι- 
στὸν 228. κατὰ γνώμην ϑεοῦ ζῆν 
362. χατὰ σάρχα ζῆν 828. τὸ ἀλη- 5 
ϑιγὸν ζῆν 100. 

οἱ ὑπὸ ζυγὸν τῆς χάριτος ἐλθόντες θά. 
ζύμη χάριτος 250. ζύμη χαχή, πα- 

λαιωθϑεῖσα, σεσηπύϊα (ἐνοξίσασα 
148.) 250. 1418. νέα ζύμη ὅ ἐστιν 
Ἴησ. Χορ. 148. 

ὕδωρ ζῶν 110. 
ζωοσοιεῖν 14. 28. 80. οἱ 586ρ6. ζωο- 

ποιεῖσθαι 12. ζωοποιοῦν πνεῦμα 
900. 

Ή. 

μείζωγ ἢ ἐχεῖγνος 80. 
ἤπερ 120 
ἥχειν ἐν προσευχῇ 42, 

ϑ. 

ϑανατηφόρος 100. 
ϑέατρον γενέσϑαι τῷ χόσμῳ 356. 
ϑελήσατε ἵνα χαὶ ὑμεῖς ϑεληϑῆτε 112. 
τὸ ϑέμα 200. 
ὁ ἐπὶ πάντων ϑεὸς 268. 208. τὸν 

ϑεὸν τὸν ἐπὶ πάντων (αάάε χαὶ 
τὸν Ὁ) χύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ὅ10. ὁ ϑεοῦ ἄξιος καὶ ὑμῶν 120. 
τὰ παϑήματα τοῦ ϑεοῦ 48. 

ϑεοδρόμοι 110... 210. ϑεοδρόμος 204, 
ϑεοδίδακτοι 44. 
τ. ϑεομαχαρίστου (-οίτου 1856.) πά- 
Π" 290. 180. ϑεομαχαριστότατος 
20:. 

ϑεομάχοι 298. 
ϑεοπρεπέστατος 194. 190. 
ϑεοπρεσβύτης 194, 298. 
ϑεοστυγία δ0. 
ϑεοτίμητος 814. 
ὁ ϑεοιρόρος 118. 8580. ϑεοφόροι 128. 
ἀπὸ Συρίας μέχρι Ῥώμης ϑηριομαχῶ 

108. 
τὸν χαϑαρὸν ἀέρα ϑολοῦν ἀχαϑαρ- 

σίαις 312. 
εγαλοπρεπὴς καὶ ἔνδοξος ϑρησχεία 

92. 

ἔδατε 386. ποῖ. 2. 
ἰδὲ οἱ ἴδε Παοίπαηι 34, ποῖ. 18. 

ΙΝΏΕΧ ΔΒΑΕΚΟΙΤΑΤΙΒ, 

ἱερωσύνη τὸ πάντων ἀγαϑῶν ἐν ἀν- 
ϑρώποις ἃ ἀναβεβηχὸς ἄθϑι 

ϑεὸς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 158. 
ἰλλιγγιᾶν 210. 
ἵνα δεῖ 10. ποῖ. 38. ἵνα ἄδεται 124. 

ποί 8. ἵνα ἦν 814. ἵνα ἐχπλαγή- 
σονται 10. ϑέλω ἵνα 842. ϑέλων 
ἵνα εὐλογηϑῆ 80. ἔδει ἵνα πάϑῃ 8. 

ἰνδάλλεσϑαι τᾶ. 
ἰουδαϊσμὸς 140. 148. 118. 
ἰουδαΐζειν 148. 
ἶσα χαὶ ϑεοῖς τιμᾶν 950. 
ἰχϑύδια 22. 
οὗ γεγοιτό μοι ὑπὸ τὰ ἴχνη εὑρεϑῆ- 

γαι 1952. 

χαϑά που 219. 
ἡ καϑολιχὴ ἐχχλησία 192. 404. 
χαὶ ὑμῖν δὲ 142. χαὶ τοὺς προφήτας 

δὲ 118. χαὶ μετὰ βραχέα δὲ 515. 
ὁ χαινὸς ἄνϑρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς 

190. 
χαϑαιρεῖτο 5380. 
καϑαιρέτης ϑεῶν 598. 
καχεγτρεχεῖς 808. 
χαχόβουλος 244. 
χαχοδαίμων 210. 
χαχοδιδασχαλεῖν 114. 

λέα 210. 
χαχοτεχγνίαι 202. 904. 
χαλλογὴ 80. 94. τὸ μεγαλεῖον τῆς 

καλλονῆς αὐτοῦ 94. 
καλοχἀγαϑία 162. 
καπηλεύειν τὸν λόγον 250. τὸν λό- 

γον τοῦ εὐαγγελίου 280. 
χαροῦχα 9590. 
καρποφορεῖν εἷς ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 811. 
εἷς τὸ εὐαγγέλιον χαταγγέλλειν 118, 
κατακερτομεῖν 9.2. 
χαταλαλιὰ 818. 
καταλύειν τὴν ζωὴν 900. 
ὃ καταμαγεὶς τῆς ἱερωσύνης 2908, 
χαταγτῆσαι ἕως ϑανάτου 811. εἷς 

πέπειρον χαταντᾷ Τῦ. 
χαταξιοπιστεύεσϑαι 158. 

χαταταίζειν τιγὸς ποῦν 
καταπογοῦγτες τὸν ϑλιβόμενον 42. 

χαχοδιδασχα- 

χαταπαύσας τὰ πάντα 96. 
καταπέπληγμαι τὴν ἐπιείχειαν αὐτοῦ 

210. 
καταῤδητορεύειν ϑιῶι 
καταστρηγιᾶν τοῦ λόγου 810. 
χατασπάζομαι 220. 
κατατολμᾶν 244. 
χαταχαροῦμαι 104. 
᾿κατευοδοῦσϑαι πάντα 1580. 
᾿χατενώπιον 882. 
᾿χατολιγωρεῖν 852. 

νυν “αν Νὰ “"Ῥ ἘἜου αν τὴ: 

κου νσνἷ ηι - 



ΙΝΒΕΧ ΘΒΑΕΚΟΤΑΤΙΒ. 

ἵνα τὸ τέλειον τῶν ἁμαρτιῶν χερα- 
λαιώση 8. 

ὑπὸ κίνδυνον εἶναι 162. 
χλεινίνους 2006. 
χληϑογιζόμενοι 810. 
λαὸν κληρονομίας 82. 
τὰς χλεῖδαᾷς 88. ΡῚ5 
οὗ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι χαὶ 

ὁ λοιπὸς χλῆρος 280. ἵγα ἐν κλήρῳ 
᾿Εφεσίων εὑρεϑῶ 1380. 

χοιμᾶται ἡ νὺξ 12. 
τὸ χοινωφελὲς 94. 
χολλᾶσϑαι μετὰ τῶν 24. 40. χολλη- 
ϑῶμεν τοῖς θ0. θ0., χολλώμενγοι 
ἀγαθῷ 42. ἡ ἀγάπη χολλᾷ ἡμᾶς 
τῷ ϑεῷ 90. 

ὁ χομφέχτωρ 402. 
χοσμοχράτορες 3952. 
χραβατοπυρίαι 819. 
χρίματα νερτέρων θ8. 
χρένεσϑαι διὰ πυρὸς χαὶ ϑείου ὅ8. 
χυοφοροῦσα γῆ θ0. ἐκυοφορήϑη 290. 

ὑπὸ Μαρίας 186. 
χυριαχὴ, ἡ ἀναστάσιμος, ἡ βασιλὶς, 
ἡ ὕπατος πασῶν τῶν ἡμερῶν 248. 

χυριοχτόγνοι 2561. 
χωμῳδοῦσιν τὴν ἀγάστασιν 291. 

λ. 

λαβεῖν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν 988. 
λαϑοοδῆχται κύνες 1206. λαϑροδῆκχτοι 

520. 
ὃ λαϊκὸς ἄνϑρωπος 80. 
λαλεῖν ἐπὶ γλώσσης (ορνΡ. ἐπὶ δια- 

γοίας» ἔχειν) 250. λαλεῖν Ἰησοῦν 
11τ0θό. 844. Χριστὸν ᾿Ιησοῦν λαλεῖν 
148. λαλεῖν καὶ μὴ εἶναι 8384. 

λαοπλάνος 282. 325. 
ἠνόμησαν ὁ λαός σου 14. 

«5» 

οἱ λειτουργοὶ τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ 94. 
πολλὰ ἡμῖν λείπει ἵνα ϑεοῦ μὴ λει- 

πώμεϑια 1560. ] 

λειποταχτεῖν ἀπὸ 08. 
τὰ λείψανα 214. 
λήψει 40. ποί. θ. λήμιψη 40. ποί. 9. 
λινοχαλάμη ὅ8. ' 
λιταγεύεσϑαι τὸν Χριστὸν 108. 342. 

λιτανεύσατε τῷ Χριστῷ ὑπὲρ ἐμοῦ, 
900. 

λέχναι 2582. | 

τινὰ λόγον τινὸς τέϑεσϑαι 852. ἀνὴρ 
λόγου ἄξιος 3006. οὐδενὸς λόγου 
ἄξιον χρένω 508. 

γέγραπται ἐν τοῖς δέχα λόγοις 84. 
λυμαίνεσϑαι ἑαυτὸν 252. 
λῦσαι ὠδῖνας τοῦ ἅδου 511. 
λυτρωσάμεγνος ἡμᾶς ἐχ τοῦ σχότους 84. 

μ. 

057 

σπέρμα μαχρόβιον θ4. 
μαμωνᾷ 110. 
πνευματιχοὶ μαργαρῖται 180. 
μαρτύριον (46 τηοῦῖθ τηλγγγ15) 210. 

814.. μαρτυριχὴ τελείωσις 504. 
μαρυχώμεγοι τὸν λόγον χυρίου 24. 
ματαιολογέακ 818, 
ματαιοπογέίᾳ 50. 
μεγαλόϑωρος 852. 
μεγαλοφρογεῖν 304. 
μεγαλοπρεπὴς 92. 104. μεγαλοπρε- 

πεῖς δωρεαὶ θθ. ᾽ 
' ἌΣΑσε ἥν 02. μεγαλοῤῥημογεῖν 

μεγαλορημοσύγαι 128. ποί, 
μεγαλοσύνη 404. 400. -λωσύνη 68. 

104. εἴο. 
μεϑοδεύειν τὰ λόγια τοῦ χυρίου πρὸς 
, τὰς ἰδίας ἐπιϑυμίας 385. 
ἡ τοῦ μέλανος ὁδὸς (ορρ. τῷ φωτὴ) 42. 
μελετᾶσθϑαι ϑανάτου χατάλυσιν 136. 

τελετῶμεν τὸν φόβον τοῦ ϑεοῦ 1. 
μελετῶν εἷς τὸ σῶσαι ψυχὴν 42. 

προέγνω μέλλειν ἔσεσθαι 88. εὐαγ- 
., γελιζόμενοι μέλλειν ἔρχεσϑαι 88. 
ημελλὲν 12. 14. 
λαβεῖν μέρος ἐν ἀριϑμῷ τῶν παρτύ- 

ρων 400. 
μερισμοὶ 180. 192. 
μεσίτης 8308. οἱ 410]. 
τὸ μεσότοιχον 230. 
μετάμελον ἐμβάλλειν 200. 
μεταγοεῖν εἰς ϑεὸν 192. 
μεταξὺ τε μετέπειτα 90. ποί. 

λαὸς ὃ μεταξὺ 82. 
ἑαυτὸν μετρεῖν 150. 
μηϑαμῶς τ. 98. 
διὰ τῆς μηχανῆς ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 

ἐστιν σταυρὸς 128. 
τὰ μιμήματα τῆς ἀγάπης 511. 
μιμηταὶ ϑεοῦ 154. 
μόνον ἵνα 108. 
μονότροπος 255. 
εἴρωνες καὶ μόρφωγες 240. 

4. 

[2 

ος 

᾿μυϑεύματα παλαιὰ 140. 
μυσαρὰ μοιχεία Τθ. 
μωμοσκοπεῖσϑαι 551. μωμοσχοπηϑὲν 

80 
᾿Μωῦσῆς 64. 88. 98. Μωῦσέως 98. 

911. ΜΗῳωῦσῆν ὅ0. Μωσῆς 10. 219. 
2441. 2580. οἱ ϑδορίβϑδίπιθ. “ῃωσέως 
28, 190. 294. Ἰωσῇ 2832. Μωσεῖ 
241. 248. (νᾶν. - σῇ). 

γ. 
χαλοῦ νάματος ἀπολαύειν δέοντος 

τῆς ἐχείνου γλώττης 358. 
ναοφύροι 128. 328. 
γεχροφόρος 190. 294. 

ἡ μαϑητεία2590. μαϑητευϑῆναίτινι 990. 

ῬΑΤΒΕΒ ΑΡΟΒΤ, 

γεολεία τοῦ Χριστοῦ 308. 

42 



θῦ8 

γηπιοχτόνος 270. 
γηστεύειν τὴν νηστείαν 14. 
ἄνϑρωπος νόμισμά ἔστιν 240. γομί- 

σματα δύο, ὃ μὲν ϑεοῦ, ὃ δὲ χό- 
σμου 144. ᾿ 

ξ. 
ξενισμὸν παρέχειν 890. 
παραβῦσαι ξιφίδιον 402. 

ο. 

λαβόντες ϑεοῦ γνῶσιν ὃ ἐστιν ᾽Ἶ]}η- 
σοῦς Χριστὸς 184. νέα ζύμη ὃ 
ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 118. ἐν πί- 
στει ὃ ἐστιν σὰρξ τοῦ χυρίου, καὶ 
ἐν ἀγάπῃ, ὃ ἐστιν αἷμα ᾿Ιησοῦ 
Χο. 108. τούτοις πείσϑητε (πι- 
στεύσατε 8344.) οἷς γράφω 170. 
9544. πρόδηλον ποιήσας ὁ δεσπό- 
τῆς ποιμϊπδίϊνο ἀρ 50 ῖο ἀἰϊοίππι ὅ8. 

ὁδὸν ὁδεύειν 40. ἐπὶ τὴν ὁδὸν ἡλ-, 
πισαν χαὶ οὐκ ἐπὶ τὸν ϑεὸν αὐτὸν 
80. πορεύεσϑαι ἐν ὁδῷ ϑανάτου 
40. ἡ ὁδὸς τοῦ φωτός, ἡ τοῦ μέ- 
λανος ὁδὸς 40. 544. 

οἰχοδομὴ ϑεοῦ 128. 
ϑεοῦ οἱχητήριον 910. 
οἰχουργεῖν 48. 
χατ᾽ οἰχονομίαν ϑεοῦ 180. δε οἶχο- 

γομίαν ἀπέϑανεν 509. 
οἰχοφϑόροι 184. 894. 
ὀλιγόψυχος 208. 
ὁμόδϑουλος 280. 
ὁμοήϑεια ϑεοῦ 802. ὁμοήϑειαν ϑεοῦ 

λαβόντες 144. 
αἱ ὁμόζυγαι 310. 512. 
ἐν τοῖς ἔργοις αὐτὸν ὁμολογῶμεν 108, 
ἐμβλέψωμεν τοῖς ὄμμασι τῆς ψυχῆς θθ. 
ὀμματῶν τυφλοὺς 208. 
ἔρις ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τῆς ἐπισχο- 

πῆς 90. τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ ἅγιον 
ὄνομα 101. 

εἷς τοὐπίσω ἀφορμᾶν 72. 
ὅπως λυτρώσονται 100. 
ὄργαγον τοῦ πγεύματος 510. 
ὀρυγμαδὸς χαχίας 298. 
ὁσημέραι 255. ὅ11. 
ὁ ὅσιος 808. 

ὅταν γίνεσϑε 1382. ὅταν μηδεμία ἔρις. 
ἐνείρισται 120. 

ὁπόταν χαϑεῖλε 28. 
ρθε προ: τοὶ... 29. 18: 20. 
ἐξεπέμφϑη ὁ Χριστὸς οὖν 5860. 
οὐθὲν (νὰν. οὐδὲν) 144. 
οὐσιώδης λόγος 248, 
ἣν πρὸ ὀφϑαλμῶν ὑμῶν 48. 
ὀφϑαλμῶν λαβεῖν 2. πρὸ ὀφϑαλ- 

ὃς... 392. 
ὄψῃ (ναγ. - εἰ) 86. 

Ἀ}}] πρὸ 
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7. 

παγὶς τοῦ διαβόλου 218. 
παιδάριον 594. 
παιδεραστία 810, 
παιδεύειν τὴν παιδείαν τοῦ φόβου 

τοῦ ϑεοῦ 9551. Ἶ 
παιδευϑῆναι εἰς μετάνοιαν 102. 
παιδοποιεῖν 510. 
παιδοφϑόρος 22. παιδοφϑορεῖν 40. 
τὸ παλίμβολον 208. 
παλινδρομεῖν 2τ. 
πάμπαν 284. παντάπασι 8ὅ0. πάντα 

εἰσὶν 14. πάντες πανταχῆ 104. 
παμμεγεϑέστατος 18. 
παντεπόπτης 100. 104. 8380. 
παγοικεὶ 404. 
πάγσοφος 224. 
πανταμάρτητοι 42. 
ὁ παντοχράτωρ ϑεὸς 48. 810. 400. 
τὸ πιανταχρατοριχὸν βούλημα 84. 
παρὰ ϑεοῦ ἔργον τοιοῦτο 88. παρὰ 

χυρίου (νᾶϊ. π. χυρίῳ 815. 9581.) 
ϑθῦ. 8158. 8871. 

οἱ συνετοὶ παρ᾽ ἑαυτοῖς θ. 
ἡ παράβασις διὰ τοῦ ὄφεως γέγονεν 28. 
παραβιάζειν 8391. 
παραβῦσαι ξιφίδιον 402. 
παραγγελίας λαβεῖν 58. 
παραδειγματίζειν 221. 
᾿παραδοῦγαι ἑαυτὸν τῷ χιγδύγνῳ 100. 

παραδεδωχότας ἑαυτοὺς ὅπως λυ- 
τρωσονται 100. 

παραχαϑέζεσϑαι 590. 
παραμύϑιον δέχεσθαι 804. 
παραγοῖξαι ϑύραν 3064. 
τῶν παραπετασμαάτων 

συνελχυσϑέντων 501. 
παραφυάᾶδες κακαὶ 258. 
παρειμέγνον εἶναι ἐπὶ ἔργον 80, 
παρέχβασις 00. 
παρεχβαίγνειν 08. 80. 
παρεγγυᾶν 224. 
ϑεοῦ οἱχονόμοι χαὶ πάρεδροι 204. 

τῆς ἀπάτης 

] σιαρεμτπλέχειν 188. 
παρεπιδημήσας πρὸς ὑμᾶς 40. 
παρέλειπαν ϑ0δ, ποί. 1. 
ἡ πιαροιχία (ρᾶτοο  α) 575. χαταλεῖψαι 

τὴν παροιχέίαν τοῦ χόσμου τούτου08. 
τοὺς παροξυσμοὺς ἐμβροχαῖς παῦε 802. 
πατραλοίας (νὰν. πατρολ.) 244. ποι. 20. 
πατρώνυμος 888. 
πέρας γέ τοι 8. 22. 28. 84. 80. ἐγεγ- 

χεῖν εἰς πέρας 804. 
περιβόητον 40. 
τὰ περίεργα πράττειν 810, 

- - "» Εἰ 5, δ ἐς μῶν εἶχον φυγεῖν 3592. οἱ ὀφϑαλ-, 
μοὶ τῆς καρδίας 82. οἱ τῆς χαρδ, 

λαὸς περιούσιος 103. 380. 
περιπατεῖν ἐν ἀλλοτρίᾳ γνώμη 1τῦ. 

περιπατεῖν ἐν ἀχεραιοσύνῃη 22). πε- 
ριπατεῖν ἐν ἀμώμῳ χαὶ ἁγνὴ συν- 
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εἰδήσει 388. περιπ. ὃν τούτῳ τῷ 
χόσμῳ 34. 

περιπίπτειν αϊκίαις 98. 
συμφοραὶ χαὶ περιπτώσεις 40, 
ἡ περισσεία 214. 
περιτροχάδες 282. 
ἐν τῇ ψυχῇ περιφέρειν 352. 
περίψημα 10. 126. 194. 826. 

πήγη (8667) 28. 
πρὸ τοῦ ἡμᾶς πιστεῦσαι τῷ ϑεῷ 38. 

οἱ ἐν Χοιστῷ πιστευϑέντες 88. 
πιστεύεσθϑαί τι 182. πιστεύειν εἰς 
τὸν ϑάνατον ᾿Ιησοῦ 228. πιστεύω 
τὴ χάριτι 2860. 

ἡ χατὰ Χριστὸν πίστις 261. ἡ ἐν 
Χριστῷ πίστις 10. ἐν πεποιϑήσει 
πίστεως 12. ἡ τελεία πίστις '}ἢη- 
σοῦς Χριστὸς 194. αἱ πίστεις 310. 

τὰ διχαιώματα τοῦ χυρίου ἐπὶ τὰ 
πλάτη τῆς καρδίας ὑμῶν ἐγέγραπτο 
48 

δόξα χαὶ πλατυσμὸς 48. 
πληροῦν νόμον χαὶ προφήτας 314. 

πληροῦν ἐντολὴν 380. πληρωτὴς 
ὰ τοι 208. πεπληρώκχει 400. ποί. 4. 

πεπληροφορημέγους εἷς τὸν κύριον 
ἡμῶν 180. 290. πληροφορηϑῆγαι 
140. 148. εἰ Δ}10], 

χατὰ τοῦ πλησίου (- σίον 284.) 158. 
284. χατὰ τοῦ πλ. ἔχειν τι 284. 

εἶδε τῷ πνεύματι 83). ἐν πνεύματι 
ἐλάλησεν 22. 24. 

πνευματοφόρος 814. 
πόϑος εἰς ἀγαϑοποιΐαν 48. 
ποῖ τις ἀπέλϑη ἢ ποῦ ἀποδράσῃ. 
ποιεῖν χρόνον 99. 
ποιμαίνειν κατὰ ϑεὸν 322. ποιμαγ- 

ϑῆναι ἐν Χριστῷ 252. μακάριε 
ποίμην 222. τὸ ποίμγιον τοῦ Χρι- 
στοῦ 100. 102. 

τὴν πολιὰν φέρειν 242. 
οἱ πολιτευόμεγοι τὴν πολιτείαν τοῦ 

ϑεοῦ 100. πολιτεύεσθαι χατὰ τὸ 
χαϑῆχον τῷ Χριστῷ 0. 

τῶν πολλῶν 985. 
πολυαγάπητον 120. 
τὸ πολυεύταχτον τῆς ἀγάπης 140. 242. 
πολυμαϑέστατος 518. 
πολυπληϑίέα 120. - ϑεία 520. 
πολυπόϑητος 818. 
πολυὔμνητος 3260. 
πόμα ϑεοῦ 110. 
αἱρέσεις τοῦ πογηροῦ 900. ᾿ 
πορεύεσθαι ἕν τοῖς νομίμοις τῶν 
προσταγμάτων τοῦ ϑεοῦ ὅ0. πο- 
ρευόμενος εἰς τὸ παραχαλέσαι 42. 
πορεύεσθαι ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ 
ϑεοῦ 818., ἐν τῇ ἐντολῇ τοῦ κυρίου 
98]., χατὰ τὴν ἀλήϑειαν τοῦ χυ- 
ρίου 8582. 

θ59 

ποργνοσχόπος 810: 
πόρρω ἑαυτοὺς ποιοῦντες ἀπὸ 70. 
τὸ ποτήριον τοῦ Χριστοῦ 400. ὃν 

ποτήριον εἰς ἕνωσιν τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ 110. 

χατὰ ϑεὸν πράσσειν 110. 
πραὐύπαϑεια 108. 
ἐν πνεύματι προβλέψας εἰς τὸν Ἶ[1}η- 

σοῦν περιέτεμεν βραὰμ 20. 
προογλωσσος 40. 
προγνώστης τῶν πάντων 112. 
πρόδηλον ποιεῖν ὅ8. 
πρεσβεῦσαι ϑεοῦ πρεσβείαν 182. 288. 
τὸ πρεσβυτέριον 192. 110. 190. εἱ 

58606. 
προδημιουργήσας ἴ8. 
προειλάμην 24). ποῖ. προεέίλαντο 104. 
προελθὼν ἀφ᾽ ἑνὸς 140. 
προεπικαλέσασϑαι 319. 
τὸ προχείμεγον ζὴν 1954. 
σιροχηρῦξαι 384. 
ἔχειν προχοπὴν λαμπρότητος 811. 
προοδοίπορος 114. προοδοιπορεῖν 90. 
πολλῶν πρόξενος ἀγαϑῶν 9660. 
πρόπολοι διαβόλου 212. 
προποτέζειν 254. 
προσάντης 290. 
προσβιάζειν εἱ - ζεσϑαι 394. 108, 844. 
προσβλέπειν 120. ᾿ 
προσδραμεῖν τῇ ζωῇ 8609. 
προσεύχετε 2090. 
χατὰ προσχλίσεις 038. προσχλίσεις 

ποιεῖσθαι 94. προσεχλίϑητε ἀπο- 
στόλοις 94. 

προσέϑεντο δοῦναι 589. 
προσοιχειοῦν 208. 
προσπλέχειν 290. 
ἡ προστασία 808. 
πρόσφατος γεότης 219. 
προσφυγεῖν τῇ ζωῇ 509. ’προσῴῷ. 
τῷ εὐαγγελίῳ 118. προσφῳ. τοῖς 
οἰχτιρμοῖς τ. ϑ. θ8. 

χατὰ πρόσωπον ἔστη τοῦ 208. πρό- 
σωπα (46 Ποπημθα5) 240. ἐν τοῖς 
προγεγραμμένοις προσώποις τὸ 
πᾶν πλῆϑος ἐϑεώρησα 144. ὀλίγα 
πρόσωπα προπετῆ καὶ αὐϑάδη 40. 

προφαγεροῦν 10. 24. 
προφητεύειν ἐπί τινι 8. 
προφητοχτόγοι 251. 
ἀπὸ πρωΐϑεν 84. 
πρωτότοχος τοῦ σαταγᾶ 985. 
πτεροφυεῖν 1). : 
συναναστήσας ἡμᾶς τοῦ τῆς ἁμαρτίας 
πτώματος 8954. 

πύλη δικαιοσύνης ἀνεῳγυῖα εἷς ζωὴν 
91. 

τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον 184. φυλάσσε- 
σϑαι τὰ ἐγχλήματα ὡς πῦρ 154. 

πωλεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν 250. 
42" 



000 

0. 

ἐραπίσϑη (εἰ ἔρραπ.) 290. ποῖ. 10. 
ῥαχίη (δαχίηλ, ῥαχίλ) 14. τοἱ. 25. 
ῥαψωδὸς 628. 
ῥεμβὸς 810. δεμβοὶ 2852. 
δεψοχινδύγως θ0. 

σ. 

σάββατον μέγα 590. 
σαββατίέζειν 140. 248. 
τὸ ἅγιον αὐτοῦ σαρχίον 402. 
σαρχοφόρος 190. 294. 
ὃ σατανᾶς 250. ἄρχων χαιροῦ τῆς 

ἀνομίας 98. 
ἐὰν σιωπήσητε ἀπ᾽ ἐμοῦ 106. 
ἐν τῷ αὐτῷ ἐσμὲν σχάμματι ὅ4. 
σχεῦος ἐχλογῆς 882. σχεῦος τοῦ πρνεύ- 

ματος 20. τὸ καλὸν σκεῦος 44. 
τὸ σχῆπτρον τῆς μεγαλωσυνὴς τοῦ 

ϑεοῦ ὃ χύριος ἡμῶν Χοιστὸς ᾽]η- 
σοῦς 02. 

ἐσχοτωμέγη διάγοια 82. 
σκυϑρωπόν τι πάσχειν 800. 
σμιχρύνω 291. 
σπαταλᾶν 22. 510. 
σπογθισϑῆναιν ϑεῷ 100. 
ἔχειν ἐν στέρνοις 210. 
στῆλαι χαὶ τάφοι νεχρῶν 118. 
στασιάζειν 88. 92). 94. 90. 100. στα- 

σιάζ. πρός τινα ὅ0. 
στάσις καὶ σχίσμα 48. 
οὐ τὰ ἑστῶτα στηρίζειν ἀλλὰ τὰ πί- 

πτοντα 108. 
στοιχεῖν τῷ χατὰ τὸ εὐαγγέλιον λόγῳ 

400. 
στραγγαλωϑῆναι 290. 
στυγητοὶ τῷ ϑεῷ 80. 
ὁ τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης 205. 
στωμυλία λόγων 912. 
τὸ συγγενικὸν ἔργον 520. 
συγγνωμογεῖν 180. συγγνωμογεῖτέ 

μοι 844. συγγνώμην μοι ἔχετε 844. 
συγχοπιᾶτε ἀλλήλοις 202. 
συγχοινωγὸς 404. 
εἴ τινά μου γν μὴης λαμβάγετε συμ- 

βουλίαν 44. 
συγχέων τὴν εὐταξίαν 290. 
συμμύσται Παύλου 180. 952. 
τοῦ σύμπαντος χόσμου 0. ὁ σύμ- 

πᾶς τῶν προφητῶν χόρος 3280. 
συμπαρεχτείνω 2.2. 
συμπλοκαὶ ἄναγγοι 10. 
ἑαυτὸν σύμφυτον ϑέσθϑαι τῷ τοῦ 

ϑανάτου αὐτοῦ (ἰ. ε. 6.) ὁμοι- 
ὠματι 952. 

συνάγων μαχομέγους 42. 
συναντᾶν 214. 
συνδιδασχαλῖται 122. 
συνδραμεῖν εἰς ἑνότητα τοῦ Χριστοῦ 

καὶ συνεδρείαν τοῦ ἐπισχόπου 250. 

Ι 
Ϊ 
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συνεδοευτὴς 252. 
τὰς συγελεύσεις ποιεῖσϑαι θ8. 
συνεπελϑεῖν 390. 
᾿συνεπιμαρτυρεῖν 10. 
συνευριϑμίζειν 114. 
συνηριϑμημέγοι τῷ εὐαγγελέῳ 118. 
συνιὼν 50. συνέωμεν 24. εἴο. 
συγομολογεῖν 954. 
τὸ σύντογον τῆς ἀληϑείας 206. 
συντρέχειν τῇ γνώμῃ 122. 522. 
συντυχέα 214. 
σύσσημον ἄραι τῆς ἀναστάσεως 186. 

290. 
συστάσεις ἀρχοντικαὶ 100. 
τὸ σύστημα τῶν Χριστιανῶν 208. 
σχίζοντι ἀχολουϑεῖν 110. 
σωματεῖον 194. σωμάτιον 298. 
τὸ σωτήριον ἡμῶγ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς 82. 

τ. 

ταπειγοφρογεῖν 00. 02. 94. 
τέχγα εὐφροσύνης 12. τὰ τέχγα τῆς 

ἀπωλείας 248. 
τέϑηχα 82. ποί. 17. 
τέλειος χατὰ πίστιν 100, 
τελειότης ἀνυπέρβλητος 100. 
τελειωϑῆναι (46 τπογῖ6) 290. 
ὡς ὧν τις 122. 
᾿Ιησοῦς Χριστὸς τὸ ἀδιάχριτον ἡμῶν 

ζῆν 122. ΐ 
τὸ τέρμα τῆς δύσεως 52. 
τοχετὸς (Ἰπολ 1} 170. 
ἔχειν τόπον 110. 
τοποϑεσίαι ἀγγελικαὶ 150. 
πάλιν ἔσωμαι τρέχων 840. οὐχ εἰς 

χενὸν ἔδραμον 8060. 815. 9587. 
τριώγυμος 200. 
τύπον τοῦ Ιησοῦ δεῖξαι 28. ποιεῖν 

τύπον σταυροῦ 28. 
ϑεοῦ τυχεῖν 828. βλάβην οὐ τὴν τυ- 
χοῦσαν 00. 

ἀποϑέμεγοι τύφος θ0. 
ὁ τύπος τοῦ Ἰησοῦ 14. 10. 28. ποι- 

εἶν τύπον σταυροῦ 28. 

υ. 

ὑγίεια 08. 
ὕϑλος καὶ γέλως 390. 
ὑπαντᾶν 212. 
ὑπεισιέναι 208. 
ὑπεξελθεῖν 394. τοῦ ζὴν ὑπεξελϑεῖν 

919. 
ὑπὲρ χαιρὸν 200. ἔλαμιψγεν ὑπὲρ 
πάντας 1306. ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν 
ινυχὴν 40. 08.Ὀ. ὑπὲρ ἁμαρτιῶν 
προσφέρειν 14. ἵνα ὑπὲρ (γᾶν. περὶ) 
αὐτῶν ἀνενέγχῃ 28. ποῖ. 22. ὑπὲρ 
ϑεοῦ ἀποθϑνήσχω 106. 8398. ὑπὲρ 
τῆς πίστεως ἀναιρεῖσϑαι 814. ὑπὲρ 
εἰ περὶ ἢιοί. 40. 

« 

ο 
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ὑπεράγαν ὠφέλιμος 102. 
ὑπερασπισμὸς 102. 
ὑπεραγάλλεσϑαι 178. 282. 
ὑπερηγάπησεν 8. 
ὑπερδοξάζω 180. 302, 
ὑπερεχπερισσῶς 08. 
ὑπερεπαιγεῖν 120. 924. 
ὑπέρμαχος καὶ ὑπερασπιστής 92. 
ἀλαζὼν χαὶ ὑπερόπτης 915 
ἡ ἄμωμος χαὶ ὑπερτάτη ὄψις τ. ϑ. 82. 
ὑπερφρογνοῦσι σαρχὸς 219. 
οἱ ὑπηρέται τοῦ σαταγᾶ 910. 
ὑπογραμμὸς 18. ὑπογραμμὸν τιϑέ- 

γαι ὅ86.. ὑπομογῆς γενόμενος ὑπο- 
γραμμὸς 82. ὁ ὑπογραμμὸς ὁ δε- 
᾿ϑομένος ἡμῖν 604. 

τὸ ὑποδεὲς ϑιὰ τῆς ὑπαχοῆς θθ. 
ὑποδιάκονοι 310. 
ὑποχορίζεσϑαν 910. 
κατὰ μηδεμίαν ὑπόκρισιν 142. 
ὑπομογνητιχὸς 392. 
ὕπουλος 328. 
ὑποπιέζειν 968. 
ὑποπίπτειν ὑπὸ τὴν διάνοιαν 80. 
ἐν ὑποχρίσει 581. μεϑ᾽ ὑποχρίσεως θ0. 
ὑποπτεύειν 180. 
ὑποσαίνω χαὶ χαταψῶ 950. 
τὸν ὕσσωπον 10. 
ὑστερηϑῆναι 2. 
ὁ ὕψιστος 92. "15 

δυνάμεως 42. ἀναφέρεσϑ ὕψος υ ἀμ ως ἀ 114 θὲ τς ἘΠ ΤΟΣ ας οἱ -- γοὺ 90:15}. 142. 106. τὰ ὕψη 128. 
φ. 

φαυλέζειν 814. 
πειφρανέρωχκαν 14. ποῖ. θ. 
τὸ ᾿βάπτισμα τὸ φέρον εὶς ἄφεσιν 7 
ἁμαρτιῶν 24. 

ἐν ὑποχρίσει φέρειν τὸ ὄνομα τοῦ 
κυρίου 584. 

εἷς ζωὴν φϑάσαι, 844. 
φϑόγον ἔχειν ὑπό τιγος 50. 
φϑορεὺς τῆς ἰδίας σαρχὸς 254. φϑο- 

ρεῖς παίδων 809. φϑορεῖς τοῦ λό- 
7ου τῆς ἀληϑείας 214. 

τὸ φιλοδέσποτον 552. 
φιλόϑεος 900. 
πῦρ φιλόῦλον 110. 862. 
φιλόχριστος 210. 248. 252. 
-φόρος: ϑανατηφόρος 100. ϑεοφό- 

ρος εἱ -φόρο: 118.. 128. 960. γναο- 
φόροι 128. 828, νεχροι(όρος 190. 
294. πγνευματοφόρος 814. σαρχο- 
φόρος 190. 294. χριστοφόρος εἰ 
- φόροι 128. 212. 244. 

ἐν χαρδίέᾳ φορεῖν 210, 
φοῖνιξ ὄργεον ἹΓ2Σ 
μεχρὰ φρονεῖν 100. 
φοουροφυλακὴ 3068. ὃ 
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φυγεῖν ἀπὸ 14. 
ΕΨ τοῖς φυλάχοις ΠῚ 
τὸ τῶν Χοιστιαγῶν φῦλο; 306. 
φυλλοῤῥοεῖ τ0. 
φυτεία πατρὸς 100. 176. 
φυσίωσις 262. 
φωταγωγοὶ ἄγγελοι 98. 
φωτίζειν φῶς γνώσεως 312. 

γ. 

χαίρειν ἐῶμεν 852. 
χαλιναγωγεῖν ἑαυτὸν 

χαχοῦ 80: 
χαραχτὴρ ἀποστολιχὸς 152. 228. 

χάριτας σιαρέχειν 852. χάριτας κατα- 
θέσθαι 805. 

χαρμογαὶ 284. 
εἰς πίστιν χειραγωγῆσαι 994. 
ἐν χερσὶν ὁ αἰὼν 110. πρὸς μὲν τὸ 

λαβεῖν ἐχτείνων τὰς χεῖρας, πρὸς 
δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν 42. 

χειροϑετεῖν 9510. 
χερουβεὶμ χαὶ σεραφεὶμ 290. 
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ΠΠΠΊΘΙΙΙΠῚ --- 125, 10. Θοο]651ὰ ἴθϑι (μγϑίο --- ποί. 4) Μαίἢ. 24.485. ---- 120, 160. 
ἔρις ἐνείρισται --- 121, 26. νυἱία, οἱ εχ --- 131, 20. ἦΧΙ --- ποί. 2) οὐχ ὡς πα- 
ροδεύοντα --- 188, 10. ΔΡοΙοίυν ---- 138, ποίμ!α 2) δὰ ὕδρ. ΧΧ. ἀρροβίία ρογίποὶ 
δὰ νορθπὶ προσδηλώσω 1380, 21. --- 146, ἴῃ ποι 501. 8) ΡΙΓῸ 7) «ἰίοσο --- 147, 
117. 21} θόπο ϑαηί --- 1568, ποί. 8) ΙΟΤΙΘΠ4] ΘΘΠΘΓΘ. 055. --- 154, ἴῃ ποί[5. 501. 
2) Πράϊ --- 151, 17. ἢδὸ δἰζοπάθπαϊ --- 1714, ποί. 1) Πεὶ ου]5 ---- 178, ποί. 
11) Ροΐ. δρίβο. ἰθπρΟῦῈ ΘΟΙΠΊΟ6ο --- 175, 20. 501. Πιτηδυῖϊ δ ΡτῸ Πυμδηίΐ --- 176, 
(δρ. 1Π. ποῖ. 8) Οοπίτα {πο --- 181, 8. νοϊαθταπηΐ --- 12). ΒΟ ΙΒιηδι15 --- 192, (Δρ. 
ὙΠ, ποί. 5) 1᾿ δΔοιιοίαγβὶ ---- 190, ποῖ. 6) ἰοχίαϊ βυροτνδάά. --- 199, ποί. 11) Οπβίο- 
Αἰδὶ ---- ποῖ. 16) οὐπὶ Απίΐοομο --- 204, ποῖ. 5) ἀ6]6 νοοοὺ. οἶος πιοάος --- 208, ποί. 
4) Υοχ ἐπιμελῶς --- 209, ποί. 2) ἄδη. οδί Ῥδοίοι --- 210, ποί. 4) 1. 6. αἱ τὰ --- 
219, 14. ἰ6 νο]ο --- 221, 25. δὲδ, ὁ --- 225, 12. εἶχον τίσιν --- 10, ἱρ56 0] 
- 228, 50} ἰοχία 8501.: Αα ΤΥΔΙΠ]Δη05 Ερίβίοϊα ἴῃ (οδά. ΕΟΥ͂ --- 252, ὕδρ. ΥἹΙ. 
ποί. 1) ἀπόϑεσϑε ΟΥ̓ - 233, 1. δου --- 8. ραϊδηϊὅ --- 10. ἰρβιπηᾳαθοθ --- 11. 
ΟΡΟΙΑΪ --- 242, ἴῃ ποίϊ5: 8) ἐν οἵη. γο55. --- 244, ἴῃ ποί. 1) (δρ. ΓΥ. 1) --- 247, 
14. πο 6Χχ παίμγα, 564 6Χ ϑ1ἃ βϑηΐθηξί ἰδοίιβ --- 80. ἃ 1η68 'ρ80 -- 248, 20. δυ- 
νησόμεϑαῦ --- 250, 11. ᾧθ --- 252, 28. ἀξιοπλόκχουϊ --- 255, ποί. 14) γέγνεσϑε 
ὅτι δϑίχαιος Β ΟΥ̓ γο85. --- ἴν. ποῖ. 5) δ( γε18. 1αΐ. τηπΐα ἴῃ 6) --- 258, Υ͂, 6. 
Ὅτε ὑποταγῇ --- 261, δὰ ἰοχί. ργ. ποῖ. 4) 1 ΒΟΥ͂, ἴῃ φαυίθυβ ἀ658. οὔτε 
σόργοι, οἴη. οὔτε ἀρσεγοχοῖται ( Ὁ) Υοβ5. --᾿- 206, 2. ΑΒΟΕΝΒΌΒΟΜ! --- 267, 
12. οὐποϊῃχογπηιδ --- 270, 28. ἀγγνοίαςϑ --- 25. ὃνϑ --- 218. (ἀρ. ΧΙ] ποῖ. 10) ἐπ 
ἰθγγαηι 84. Ἀθρ. --- (ἀρ. ΧΙ. ποῖ, 1) 66; οπι. Ρᾶ]. ἤθρ., ἴῃ 0 465. ΒΒ ΊΘῊ8 
ιιΐὶ --- 218, 15. δυσσεβέσιϑ --- 10. ἔστιϑ --- 281, οοτηπηία ᾿Οοτπ ποία! γιπὶ 20) 
δι 21) --- 280, 8. εὐαγγέλιονθϑ ---- [π΄ ποί5. ἀρ. ΥΠ1. ποί. 1) ἀφεεῖ ΟΥ̓ --- 29], 
1. ΤΒΟΙΑῚ --- 294. (δρ. Υ. ποῖ. 8) ἴηβθσ ροβί ΟΥ̓́, μετανοήσουσι“ Β --- 290, 
9. Ιοϑιμηΐ --- 81. φυϊ8 οἱ Ι6βτ| --- 296, 2. ῥύσεται ἡμᾶς --- 14. ἐπίσχοπος, 
ἐχεῖ τὸ πλῆϑος --- (ἀρ. ΙΧ. ποί. 1) ἴπ ἤπο Κὶ Ρ. Υ --- 297, 1. «ιἰ! --- 2. φυὶδ 
- ὃ. 6518 --- 7, φΟἸ]οααϊη7 ---- 8... ουδηρο  Ζαη 1}01158 --- 299, ποί. 17) [ἃ οὐτὴ 
ῬΓῸ [Δἃ (ἃ --- (ἃρ. Χ. ποῖ. 5) ΡᾺ]. ῥῖῸ ἃ]. -- 802, 28. αἰτῆςϑ, ουἱ νοῦ δἀάδᾶϑ 
ποία!απὶ 8) αἴτεῖ ΟΥ̓, πηπίοϑαιθ ποίμ]απη 8} ἴῃ 9) --- 306, 29. ἀσπάζομαι --- 
21. διὰ παντὸς ἐν Θεῷ --- 800, (ἀρ.1. ποῖ. 8) ἜΧΕ ΟΥ͂ --- 808, ὕδρ. ΥἹ. ποί. 1) 
γὺ ν. ΟΥ̓. --- 810, δρ. ΧΙ. ποῖ, 8) Υ Ο ν. Ο Καὶ --- 811. δρ. ΙΧ. ποῖ. 8) Ρα- 
γθηΐ658 Ὁ6}0 --- 814, ποῖ. 8) ΒΟΥ Υγοβ5. --- (ἃρ. Π. ποῖ. 2) ψέλον οπι. Υ͂ --- 818, 
(ρ. ΠΠ|. ποί, 5) οἱ ἀ65. ἱπ Ρᾷ], --- 821, 9. 486 εβί Ἐρμεβίδε --- 820, 20. 
ὑπάρχηϑβ --- ξΞ:28, 22. εἰμὶ ἡ ὁδὸς -- - 380, 20. σωφρογήσατεϊ8 --- 884, 6, ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος --- 339, 1. Ῥαγδοίείοί ---- 2. ᾿πηρ δου  8}}}} 15. .ς 
αυἱϊό --- 4. πο 51 --- 840, ποί. 8) ΒΥ τ. ΒΟΥ -“--- ὅ) ἐστὲν ΟΥ̓ --- 841, ποί. 
14) οἱ φιλὶ αἰ Ποῖϊ6 --- 848, (ἀρ. [Υ, ποί, 2) ἴῃ ΒΡ. Ρ. ἴῃ Ρᾷ]. --- 844, (δ. ΥἹ. 
ποΐ, 8) οοο. τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ εἰο. --- 17) ΒΥ ν. ΒΟΥ͂ -- 850, ποί. 8) καὶ 
δηΐα τῷ ϑεοφόρῳ --- - 351, 27, 5ἷ.. 4ιοαιι6 γ61Ὸ Π605 --- 8ὅ9, 838, γορϑιῦ[ --- 862, 
(ἀρ. ΧΥ͂ΠΙ. ποῖ. 1) Ε Ρ. Β --- 808, 838, 1115 φιοααθ --- 3569, 22. ἀετ. καὶ ἡμέ 
χκαὶβ --- 810, 84. ὑμεῖς οἱ προῦσχ. --- 8511, 82. ἀμιξία τῶν ἐϑνῶν --- 814, ὃ . 
4616 μαχαρίου ἃπίε μάρτυρος --- 817, ὕδρ. 1. νοΥβιοηἶβ γαῖ, 50}, ποί. ὅ) ὁοοπηοοΐ 
Ῥα], ἢδρ. ---- 5981, ποί, 9) σχοπεῖται οΧΗΪΡοὶ --- 882, ὅδρ. Υ. ποῖ. 8) 1 Τίπι. 8, 
8. --- 588, ποῖ. 2) 2 ὅοτ, 8, 21.---891, 10. σα. ΠΟ] Ἰοὰ6. δοο! οβίδθ ῬΆΓΟΘΟΙ 5 --- 804, 
ποί. 2) διδόντας ἑαυτοῖς Υἱμπα, --- 895, 27. φιοά ἰά6Π) τηηι5 --- 404, 19, δω- 
δέκατος --- 40δ, 2, ο5ι Ῥ, οἱ --- 408. ἰπ ποίϊβ Δρρομᾶβ βίρῃθππι μυπηθυὶ 1) δηΐδ 



9 ΓΙᾺ] 5 ἰδίο " -- 409, 8, ἴθ ἀτθὲ Βοιμᾶ --- 412. (δρ. 11. ποῖ. 10) Εχ Οοάϊοα 
(δ 611. --- 418. 20. {86 800. Ρ.ᾳ 4ιᾶπι ἃοο.--- 414, ποῖ. 9) ὙΙΓΡῚΠΙ οἱ ΤΌΓΘΉΙΠ ---- 
410, ποί. 18) ῬΓΟΡΙΒ Ρ. ῬΙΟΡΓΒ --- 421], 21. ΡοΥΙἾβιζ τ]. . . ἀπηαΐ τη1}}18 ---- 
425, ποῖ. 14) ἴπ ἤπο 91. ᾿. 832. --- ποί, 18) ἴῃ ἤπο 6, [μοπὰ. 1087. --- 435, 
(δρ. ΙΥ̓́. ποῖ, 5) οἱ ἰρ81 βᾶποιί! --- 420, ὅ, αἰ {πδηΐο --- 4317, (ἀρ, ΧΙ. ποί. 2) 
δΙΥΘΖΟΥ Ὁ. δι γο ὶ --- 442, ὅ. (Α) ὐπη οΥΆββθιὴ --- ποί. 2) Μαίϊ, 10, 10. -- 
451. ποΐ. 17) τὐναὶη ραθηϊίοηΐϊο ἐπ αι φοηἑλαηι Παδοί ---- 450, 0. πος νὰβ8 --- 457, 25. 
Εσοο {γᾶ 6141} ---- 400, ποί. 16) ἐπᾳι ς οἸην5 (510) --- 4602, Νηΐ. ΥΠ|. ποί, 8) Ακαὶ 
Τηφιῖ! ---- 405, 2. 50. Π6Ὸ ἘΠΑΠΔΠῚ -- 408, ποΐ. 8) ἤομι. 2, 1δ. εἱ 8, 2254. --- 
470, 24. νοχαίαγρθ' ---- 480. 10, οἰδ: ἴῃ ρ88 ποίυϊα 1 ον. 8, 14. --- 11, ρΡοίοη- 
ἰἰὰο10.- 84. Δ οἷβ ---- 482, 16. 11 ΒΕᾺ: --- 485, ὅπ, Π ποῖ. 6) Οτὶσ. Βοιῃ. Χ, 
1. ἴῃ Ιοϑιδπ ---- 488, 52. οἵ Πᾶροΐ --- 489, 851πη. Υ, ποί. 2) ποοίπᾳιρ ἰδορί ἴῃ 
ΒΟΔΡΠὰ --- 490. 17. 5:10 6550} }0152 --- 404, 7, ἀδρΓθοαίεβ1 ---- 405, (ἀρ. [Υ̓. ποί. 
2) τμπίο! οί, Ῥα]. ---- 4960, 20, Δοροροῖαί. - ὙΙἋ65. --- δ09, ποῖ, 10) ἐπδίανο υαἱοηίῖ-- 
θιι5 τὰ ειιδίηονο --- 18. ἀοΡοΡοῖ --- 510, 20. δηϊπηϑ --- 814. 18. πὶ δΔαιηϊβ5 ΟΠ 
ΒΙΟΓΙΠ ἃσδηΐ --- ὅ16, 19: Παρπο͵αηί: -- 817, ποί: 4) νἱγ απ Ραὶ], --- ὅ19, 9, 
{αὶ (πππηθγο 2 ἀο] οἰο)" ---- 10. «υὶξ --- 8520, 28. πιαηάαι155 -- 521, 21. ὑπο --- 
28, 18, αθο ροοπίίδηία οἰξαία ----΄ 80. ΘΟΙΠΡΙ655058--- 82, ΘΟΙΠΡΓΟβ8ὶ (βἰπθ πα.) 
- 521, 9. “οἵηποῦ ρθη --- ὅ92, 9. Ροϑβύ Υ]ριη ἀ4αϊπααοι., ᾿πβογθηάμῃηῃ : ἀθῖπ 46 
(τρί ηΐα 4αΐπαπε, --- 596, 2. ογᾶπί (ἀθ5π|6 παπη. 7) ---- 8, δυδηΐ --- ηοΐ, 8) ὁἐ ποΉ 
δηΐ ᾿ἷΐ ἰαρίαο5 ἐν, βἰγιοίι αην ---- ὅ90, ποΐ, 9) ἀδίη οομήιογὶ Ὁ. σοηθπογα --- ὅ97, 
24, αυϊά 1 5οῖο --- ὅ40. ποῖ. 7) ᾿πη]ογ πη] 6586. ἰδοίμμη --- ὅ42., 0. οἰποία 517 --- 
44, ποί. 11) Εἰοπῖηι β 5. χιοχιιθ ποηιῖπα --- ποί, 10) τοργοϑαϊὶ ογαηί --- 845, ὅ, 
516 4υοαα ΄---- 548,28. χηρύγματος --- ὅθ08, ποί. 9) ἴπ 4π0 νοοο. --- 5869, 29. 
τη πδθ οηΐπὶ --- ὅ90, 83. δεψυχήσης. ΟἿ. εἴἴϊαιη ΡΓΟΙεβ8. ΠΥ. 

Ῥγαθίου σα δἰ {ποἵϊθ5. ἴῃ ΔΟΟΘΠΙθ115. οἱ, ΒΡῚ ΠΡ 5. ΟΡ Γαίπιη δϑί; Ρ]ΌΓΙ65 Ὑ6ΓῸ οἰϊδιη 
ἴῃ ΠΟΠΠΜΠ 5. σοί ΘΧχθιηρ } 5 οχ ἰηϊασία ἱγ ρου ῬΟΡΙ ΘΓ: ἀπο ΔΘΩΖ 5 ἸΘΟΙΟΙ Π6 
ὍΘΡΤΘ ἴδγαΐ στορᾶιηιβ, Ααἀὰ6 Ζαρὰ ἴῃ ΘΧΘΠΙΡἢΪ8 ΒΟΠΠᾺΠ115 Ρὰρ. 220. Α ΑΟΘΙΝΑΤ. ῥΡΓῸ 
Αἢ ΙῈΘΝΑΊΤ. οχϑουρίαπι οϑί ἰγρῖ5. ; 

Ροξίϑον. ἴΙπὰ 1106}10 παρε π6 οἀϊΐο: ΝοΟμ ἄρ! ἢ 6 Βοου Καπθοη σὰ Ηρ] 5 
γοη ἢ. ΛηροΣ ἀπά ΥΥ. ΠΙΠάοΥ, ἃ ΥἹΓΟ 0]. ΑἼΡΟΙ ΘΧΠ ἃ οϑί νᾶγθίαβ ΒΟ. Ρ ΠΓΔ6 6 
ΡΥΪπιο ϑ΄τη. ἀρΟΡῚ. οΟ]]Θοία.Κ. Οπᾶ ἴῃ 16 τηᾶρηδιη 11|6 ΑἸ ροη(πη Ροϑ1 : ἰπθρίδιῃ 
Βοιρίαγαθ ϑιιποπίθαθ υἱ(ϊοϑιξαίθιη.  δΙΙ 4 οὐΐθ5 οἰϊδηη ἀθὶ ΠΟΘ. ΠῸΝ ΔαΒΟΙΡΒΙΠΊΠ8, 
«αρρο φασι σοΙγθοίϊο “ῬΙΔηἰϑϑίπηα οϑβϑί ἢ), - ΟΠ] Οσ1π|85. 116 ΘΧΒΟΙΡΘΙ; Δ|101 γὙ6ΓῸ 
ΠΟ β οι ΠῚ οἱ" 'Ρ586. ἰδοϊίθ. ΟΡΓοχὶ, αἱ 1, 10. ὅ72, 11. ἦν ἅρορῦ. ὦ (5ἰ πον 82, 
15. 621, 14. ἃρορι. τὦὼ ϑιρταβουρίο τὸ ρτὸ ἤν») 20, 18. ὅ88, 22. συμιέλλ. ἃΡΟΘΥ. 
συμκέλλ. 82, 11. 591, 18. μέλλω ἃροβ᾽. μέλω 38, 20. ὅ9ὅ, 14. ψευσμάτων 
ΔΡΟΒΙ. στευσμ. ϑ8θρ8 Ὑθ81Ὸ 5116 π|10 Ὀγδθίθυ πᾶ παπιὰ πθρ]!]βοπάα ογδηΐ, αἱ θ, 
24. γίγνονται ὕτὸ γίνεται 0, 25. ἐπηγγείλατο ργο ἀπήηγγ. 15, 19. ἐὰν μεταγοη- 
σουσιν ρτὸ -σωσιν 10, 31. εὔχρηστοι ἦσϑε ρτο -στος ἦσϑα 18, 29. ἐπερώ- 
τησα 28, 18. ἀπὸ στάδιον 20, 8. περιεχάϑισε ρτο παρέχ. 28, 1. δίχζην Ῥγὸ 
- χας 838, 20. φυλάξης ρτο -ξη 84, 20. ὁλόκληρον ρτοὸ -Οος 49, 29. δύναμαι 
(οουῖρε δυνάμεναι) ρτο δύνανται 91, 28. ἔφεραν 94, 852. ἐνδιδυσχόμεγοι 
(ρορν. ἐνδέδ.) ρτὸ ἐνδεδυμένοι εἰς. ΝΟάαδ τᾶγο 46 βουϊρίατα 5ἰπηοη 415, τηαχὶ 6 
Δ οχ ἰρϑὺ 1Π6 οοάϊοσθ οοιμροπαϊα τοροίϊογαΐ., [αἰδὰβ οϑί. [{ἃ, αἱ αἰ απ ΘΧΘΙηΡ]0- 
Τὰπ| ΔΙδγαιηιβ, 8, 8. (515. 11. 18.) ρτὸ ἐπάγει ποίαί ,(ἴογθ ἐπα. ϑιριὰ εἶπα 
(ἐπαγγέλλεται Π)“ 10, 12. ρῆο φαγισϑήσομαν ἀα! φαγιοϑ-. 10, 20. ἴῃ ΔΡΟΒΤ. 
οϑί λέγον (ἴδσε νἱἀϑυῖ ρμοίογαί λέγουν), ποὺ λιγοῦν 12, 12. 11061105 παροῖ ,δὲ αἱ 
Υἱά.,. 564 οπιηΐηο οϑί τὲ. [Ι!(ρ 17, 4., μαρεοί δολοῦτε 564 εοβἱ δολοῦντες 17, 18. 
ἐτελείωσεν 564 ἃρορι!. ἐτέλευσεν 24, 29. δουλεύσϑαι 564 ἅρορι. δουλεύσεται 
51, 18. δύστατοι 564. ἀρορτ. τοοίθ δύσβατοι 18, θ. (ἵοτίο ἁμαρτιῶν," 564 ομηηΐηο 
εβδί ἁμαρτωλῶν 9,, 22. σάρους αἴϊεν!, ΔΡΟΒΤ. γΘΓῸ σάρον, παροὶ 9ὅ, 2. ποη 68 
μιᾷ χρόᾳ 564 μέᾳ χρόα. Λὰ 80, 27. ποία! ,αὐϑὲς, ἴῃ ΡᾶΓΘηΐμ. αὖ ὁ. ορά. ὃς; 
Βιρτὰ εὐθὺς; νἱάδίῃ! 5ι}065586: αὐϑέντης. θΘυδθ 165 5ῖ0 Παθοί: 81π|. 80 110 511 
αὐυϑις, ϑυργαροβίίο εὐθὺς, τπὰ γ6 70 ἰρβϑιπι ΟΟΙΏρΡ ΘΠ ἀἴππὶ 6χ οοάϊοθ ΔρΡΡοϑιιῖ ἴῃ 
ῬΑΙΘη Π 65], ἰἀ4π6 ομπηΐπο ἀδποίαί αὐθέντης. 

Ἔ) ΠΙΟΤΙΠῚ ΠπΠΊΘΓῸ Ἰοοὶ μἱ τϑοίϊα5. οχϊπηθμαϊ ογαηί: ὅ97, 19. (11. 600, 30.) δὶ 
ΔΡΟΘῚ, ἐχπεφυρμ. Ῥοίϊπ8. φαᾶπι ἐμέπεςρ. μᾶθεῖ. 627, 9. ἘΠῚ ΔΡΟΡΤ. εὐτρεπέστατος 
ΡΓῸ εὐπρεπ. Ὅ80, 28, υϑὶ ἐν μὲν τῷ παρόντι 6οχ 6(. ΡΓ. Τοροι πὶ 6ϑί; 
ἈΡΟΡΤ. γ61Ὸ οὗ, εὶς .... πον Ῥτδθθοῖ (απάθ Αμρ. πο πηᾶ]6 οοπϊϊοἷΐ, οἱ εἰς τὸ παρὸ). 

588 ποί. 8. 501θὸ ροίίυ5 γεῦρὶ5 εὑρεϑῇ χαὶ ἀ ϑιρτγαροβίία 6856. (ἰπϑρίε 

(αϊά 61) κριϑῆ ἡ ἀλαγῆ. 



᾿ς ΙΝΘΕΧ ΠΙΡΆΙ. 

ΠΥ Ὁ ἘΣ ΡΟ δ Νὰ ἠἐὴβ χν ΔΕ ΣΕ ες (νον ὁ ΠΕ ΣΟ 
Ἐπ υηηερῦν» ΤΣ ΔΗ; Εἴ υϑυρ. δῶν τ δα ΩΣ ἐς Ὁ 

πω εδο, ἘΝ ΝΣ ΑΝ ΤΥ ΜΗΣ γὉ ῊΣ ΡΡ 
τ Ἰδρ δτ, μενον λιν ετ ΧΥ α ὁ ΕΣ 
6 Ισῃαίῖο. . 
6 Ροϊγοδῦρο.. 
6 ἤοιηᾶ.. 

Τὶ ϑοποπ ἀ οΥ[1ὶ ῬτοἸοφοπιοπα ΤΉ, Ηοτηταπὶ στα δοίη. 
Νοιίλα (οαἀὲδοιηι 
Ιπάθα ἐαϑηιίαο ἰαρίαϊὶ ἐποῖβαθ εἴ [ἰὑγο Ῥταοζιταθ 
Βαγπαῦαοθ ορίβίοϊα Ογταθοο οἱ [Πα ἐπ ε 
Οἱοηιοη 8 αὦ Οοτὶπίπὴος 1. αταθοδ οἱ καιϊπὸ 
ΟἹοηιοπΐὶς αὐ Οοντίπίμῖος Π. Οαταθὲθ οἱ [ αἰῖπο 
Ιφπαι ίὶὶ ορ ϑέοϊίαο αταθοθ οἰ [,αἰΐπε. 

Δα Ἐρἢθβῖο8 
Αὰ Μαρποβίοβ.. τα τς Ἴων ἐτῶν 

 ΨΨΈΨ έΕΨσἔοΕΠρσρσσνι" - 
Αὰ Βοιηδηο8 ὰ ε ἐμ ρνι  ῶυῊΣ 
Αἀ ΡΒ] ΘΙΡμθηβ65.. 
Αἀ ϑιηγγπηδθοῦ. 
Αἀ ΡοΪγΟΔΓΡιη : - 

Μανιψτίμην Ισπαιίἰὶ αΟταθ 66 οἱ [ᾳ π : ἀὐνω ΧΡ - 
Ιφπαιὶὶ ορὶ διοίαο ἐπίογροϊαίαο, ἀπ θα, δρινγίαο, ταδοδ 

Πα ΠΧΥ δὶ ἀν ΜΕΝ (- 
Μαυϊαθ οχ ἩΥΠῚ Ν [ξπϑίϊαμι - 
Αὰ Μανίδιη (5βοθ οἰ Ἰΐαμ.. 
Αὰ ΤΥΔΙΠ Δ πο5.. 
Αὰ Μδρπθβίδποβ 
Αα Τάγβθηθοβ... 
Αἀ ΡὨΠΙΡΡΘηβ65. .. 
Αα ΡῬμΠΔάΘΡὨθηβ65.. 
Αα ΒΙΩΥΓΠΘΉΒ568 
Αἀ ΡοΪγΟΔΓΡΊΙΠῚ 
Αὰ Αππθοῃθηβοβ... 
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Μαγίψτῖιηι Ἰοπαΐὶὲ αγαθοο οἱ [ αἰῖπο. ΠΟΥ ταν γ6 ἡ», 
Μανγιίψνῖιηι (ἰ π 6 αὐ {πη} Ισπαϊὶ αΟταοοο. : 
Ροϊψοαντρὶ ορὶϑβίοίϊα αὐ Ρι᾿ι᾿ϊΡ}»6η80 5 ὕταθοθ δ Ἰαιίηο. 
Μανγιψτίι πηι Ροϊψοανγρὶ αναάδοο οἱ Π αἰῖπο.. 4 
Ηδτηναὸ Ραξίον οὁΧχ ἀπαθι5 τϑοθηβίοηίθεβ 1,  ηἰς (α!ιοτα: ἱπϑα!α) ν 
Πογηιαο Ραβίον αγαθοο ἃ ΤιΒομβοηάουῆο οαϊίιιβ ν 
Ιπάθα τον αι 1, α ἐἴ πὶ 5 
πάθας αταροὶϊίαιὶς. ΡΣ νὶ 
Ιπάοα ἸοσοΥ τ ἢν ΒΟ Ρίαχσαρ βᾶοτᾶθ, 

ΓΙΡΒΙΑΕ, ἘΣ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΟΡ. ΜΕΨΣΖΕῈΚΙ. 
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ἐφνωραβυβάςς,,», «δῥρ. 





Ἵ 
Ὁ σι εὕρνν δὴν οὐσίας, ὧν ἀγεωκῳ «ὐνί νοὰ λόγῳ Θῦ πχᾷ- 
ΘΑ χαιῷ φν: 2οζ αζων 'νν ζ) 97 τον οὐήω: αἀλας(ο -- 

ἜΡΕΙ ΕΤ ΟΣ Ὁ ῸΣ ΣΝ “διοῖς κωϊζυρδισμδοι ἐν εἰ κεῖ - 

νη 7ὼ Ἐπ ὴ εὐ αν Ὲρ κοϑηλῶβι ἔγοὺς ον Ἴῶ φφῶ πὶ ἔ 

᾿ῶ Ὁ 

οσ- ̓  τοίυ’ δι μοούμτον τον ὑτοὺ ἵἕωι πυάψν 

ἃ Ὧ2.. ἰὠ μων, ὁ χὸ ὌΠ" δνμο ου σι τω ΐζτοι [λασ΄ 

[ὄμωδγουϑώ " Ὁ 6 ϑειόυταυθωλο γίβο Ν 
τοι -- ἰχχυχστσοίρ ἘΤΥ ΉΝΝ 

ΠῚ ̓ αμῶγω τῶ ῥὼ μοΐω μ 
αὐτὸ [ιρζυτοριτῆζ γατασκυ 

᾿ -ϑωῦ ; 

τὰ 

ἤν ΝΣ 

σγτῆ σστρ οὐ πστις ἀραιιου 

ἢ 

τιυυούτζος ὃ καὶ Θεο φοό 

6,.»ςα, κκλησίαθσ᾽ ΧΩ 
καλὰ κου χὺ: τῇ ὀύ στ 

Εν» φιλαζιελόνίοι: ἐξ 
μου τυῦπη 

ΕΒ ΆΩΒΊ; 



γαῖ οΥ ΚΟΥ ΟΝ εἰδδηξει ἐλμο ..ν 

ΣΈ τς “ἡ, 7 ὧν ᾿ ἜΣ “ἢ κιετζειοτῖν δολῦτω στον ἈρΩΥ. 

ὭΣ ΜΒ “γέτι Ὁ ἸΑΡΕΕΙΙΝ τὰ ̓ σρανι. μαΐ-τῇ 

ὌΡΕΙ Ὁ ΒΕΤΣ γιαὶ στη ἀφ ὦ πιοιώγ. 

τ 
ἽἼΌΙΜ9 λουθοιόηκ “π} ς, λπί συ ᾳ’ προ οιστ “γι. αα΄. 

- -- --- ", ἢ Ἴο δ» 9. αρὺ ΧΑ μαὶ ἃς τοὺ “πο σγον᾽ 

8. 
γμάπτιου- ἃ Οο (κα αὶ Θέο (6 οσ ἘΣῪ ἄ κο γίαμει φύγοι 
"δοθᾷ τ᾽ τσ’ -τ-͵ολ,» ὦ μιευτί ᾿ 

-- 

9. 
οαάρῇ ἡδίί “Ἶοιώιο υλοίδαι. αοα οἴ διιΐξοια 

ἰονητασαιβιιῴ σΚ εἶψαι εἰΠλοαέ (οἱ οαχιν (τς ἢὰ 
τούτο. Ἠρ[οια ται ἄφο Ἰετυιυᾶϊν - 

10. 

"Ἢ τοῖσν- ΝΙοῖν ςουαυδνο( ἃ υὐξιξς ζΟΥΥΟΥΡ ΔΊΣ. Ὑοὶ Ἰγγὰ δίῳ, 
γγο15΄ ὅλο ὁδίαχοις νη, τϑυ γλλληζις {τ οὐ ἴηψαιξ τὰς 6 σἱδ Ἢ 

11. 

ΓῚ ἀνά αὐούοια ροο ( “ριυδιραἴεαϊ 

αἷὶς ὅ. ρμύλψρι" “αὐζαλὰ ον 
Ῥδδ ο, ἀδ οπύϊρστοιτο αδοχρό 

[ἀἰθατοις πτῦ αθδυυτείοτ᾽ (ον: «ταϊαί 

5.5. 56]. 
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