


πεν κ το; ͵, 

ΕΙΒΒΑΒῪ ΟΕ ΤΗΕ ΤΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ. ΘΕΜΙΝΑΒῪ ἡ 

ΡΕΙΝΟΕΤΟΝ. Ν. .. 

: ᾿ 
ΡΗΕΞΘΕΝΤΕΡ ΒΥ 

γῶσδ. ϑουονθὶ τως δισασῶσνυν, 

Φ1 . ὅν ἀὩΝ ΠῚ 

᾿)ιυϊδιοη..... νὰ νὐν) 

ων ἂν Θίο3 δ᾽ δε οΉ.......ς πὶ Ὁ ᾧ 

Φ; ἀρενν ἡ 

Ζόρω 
᾿ ἱ ᾿ ἴντα 



θαι. τπὶ 

ΟΣ 
; 7 ΓΑ ΖΖε 22 ὙΣ Ὶ ΠΣ Ζ 

ΦΈΡΕΝΣΘΝ 

“2 





δ ἰθιιξες ὈΥ [π6 [πίβγπϑὶ Αἴοῆϊνθ 

ν 'η 2018 ννϊϊῃ ἱμπαΐπο ἵγοπη ἢ 

Ῥηποθίοη Τηθοίορίοαι ΘΘΠΊΪΠΘΙΥ ΕἰΌγϑιγ 

᾿ς Σ 

ἴρβ8 ΘΟ νΘ.οι ὡ 
Γ 



ἜΙ οὶς. ιν ἀδὴς 23: Σ 
ΩΣ 

ψευηαΓοὐεπ: 
γπ| 

φτακε{{}ὦἱ απὸ αύθταν!. 

δ. δε 4 ΦῴτΠ 
ΜΠ 1πΠ|ῦ ΠῚ Φ ΕΠ] ΠΠ|6 

ἰπ ἀθευΠἰου ϑὲοθοποϊπαι δου τ πῷ δὲβδ ἸυΓστοδ, δὲν ΦΟορίπαρίπία, φιφαία 

{πὸ μου Ἰεθουίοθιιπα, Τουυῖε δον τοϊϑιιαίτοι. ϑδαντίαμιίο. δὸγ σου ΠΤ Π 

δοι(ἱ ἸϊοδυΤθιθταῦι 

θεατθοῖίοῖ Ὁοπ 

Ὁ, (Φ εΐον, {πὸ δὲ, ᾧ. ΡΛ Φ βοίΐο, 

τρεΐ, τ. Ὁ. Φ  εοΤ, αν Θπρελίπη, ὅι (δίοδον, γ0ε1, τ, αι, Ἔγοῦ, δὲν Φ ποοΙσαίε ἴῃ Δεῖ αἱ, 

υθείται Ῥαποοδ ἐὐὸ ΙΒ απα: 

ἴτε ῃππυτ ἀ)λεὲι 9:16}γ ὕες Δ εἰ Φεϊαμπιοιίο. 

(υίς υετθεἤετίε ἡπιβαρε. 

φιτεε[ἰὺ, 

ϑδετίαςᾳ ὑὉ0π δδεῖίθασοπ ἃ δ Γαΐ πα. 

1864. 



21 7) 88 ΘΝ 2 

δὲς δἰ] οτἰ ζει δ ἐν 
δ 

ϑΠςτἢ  ἸΠ απὐη{8, 

1 {εν} Ποῦ ἡξοδοιοἰπαπ δου [οἴ τα. δε Ἡντοστεδ, δὲν Θοριπαρίπία, διϊααία 

{πὸ νου] Ποθονοδιθια, [οἵνϊς δὲν τυἱϑιιαἤτοι. ϑδανίαπίοη. δὸγ ϑου δι π]τοι 

δον Ἰοδουζεδιπιλοῖι 

Πν δι μυαϊ ἄει! 5ϑαπδηεθταν) 

δεατθοιεἴ 001 

Ψ, (Φ εΐου, 1Π|Ὸ 4ξ, (ὦ, δ, ΣΦ βοίίς, 

Ἰρεῖ!, Ὅτ, ὃ. ΦΊΛΟΙ. τι. ιιμευίαι, ἱπ (ἰδέ ρον. 1, Ὁ. κι. Ἔτοῦ, εν ἘΒευϊορίο ἰνν Δεϊρ ίβ. 

τίς υέτρεβετές Ἀπ βαρε, 

ϑιι[ὺ, 

δ οΎταρ υοπ ϑδοῖθαρσοι ἃ φ αϊίπα. 

1864. 





Ως ἀν Ὁ κὸν ) ἀν τι ὦ, Ὧ’ ; ν 
Ὁ ς 

δὲ σου τ ὃ ὁ, 

ἄμ (ἰπίιδειπῃ δεδ [ἐδὲ σοϊοπθοί ϑουΠοροπθοπ ὁτο εἰίοπ απο δεῖ, βοΐ: 
σ[οὐ ο μεθ ίθε. δαπὶ γυα (ἐπ ὁϑαποροδται ὦ βαθεπ [{ᾧ Ὁΐο τπιουλοίποίοιι οταιόροθον 
εἰπία ὦ απ ἰθν Ῥϑονισοῦί διπ| οὐεπ, οἷο {π| Ῥον. )δο 6. παπξαϊεποοι, απο δ. 
ΠΟ  Φοαπποπίδ ἀπὶ| δελίο ει. 

διν οἷο δοπι ΠἸπιουποπιοπ φοίοῖ ὁ ππ!ᾳαθὲ, Ὁπτ ἐδευ ΘΠ. ΘμζαππιποποἴΠιπα 
Ὁε6. ἸἸτίοτίοδ ππὸ αἰτοῦ πιὸ πειίὸῦ ἸΤΟ δου θη ππρὸπ,  Ὅον δε αεπ εἰ πὶ ἰὔτον Ἰ1π|αι {5 
{ΠΡ αὐ ξεῖ φοροπίθοῦ. δὸπ σἰο[αὐλοῖι ἀπτὸ οἱ οἰ οί α {οὸπ 38 ἐσ απ {το πα ἐπ ἰπ ἱπιπτον 
συύβοτοη δϊτοίζεμι δεν Φ ΡΟΙσΘ6Π [ΟἸ06 0} αἷδ ὅν. δὲ ΘΕ οοἴσαοιι τοῦτ ππὸ τποῦν ὅθ αῦπ 
την ϑέαππι 1 δενοίτοπ",, δαὶ αὐ) Ὁἰοήου οὐσείτο απὸ δε6. ϑΠίο Φοαπιρπ δ σουητῦῃο 

ο{εἰποδ ΒΙοδ δ {{οτἰὅδπι ἀπθα 6 τοεπίρον πππιπἰοἴδανο Ξϑοδοπθιπα. θΠΓίπ αὐ [ἀν ἰδπ 
αἰ, δαβ 1α Ὁα ἱπ ὅπ δε ρει νυ [{ἐπ πἰοδοευτροίορίο ον δὲν. ὈΠοπδατπα,  οἶπο 
ατοβανίίαε ϑὲοίθε, δον σευ. δοίη. απ δέπι ὈπΠ  ΠΈοπ ϑΠουσιπι δἰ6᾽ ἰπ οἷο οι 
{ἰεπ “πα ιδιποοῦίς δἰπι δοννεί δοπθοπ (ρα! πππρὸπ δΙ[Ὀοῖ, τροίε. φοταδε ἰπ δἱοζοπι 
ἐ{{ου ει ϑυἠαιπιποπθαπρὸ πιὸ δου νι 6 ἰδτον εἰπόοπτοι ΘΠ οδον. ἴδτο το αοζ ἰδ 
[{}6 ϑεδέμιπῃ Παι", ἀπὸ Ὁαβ φοταδε δίς απ δεδτά γεν ϑπιπρο αἰ ππὸ φορταίδίοπ 
Ἐππιιθοπ ἐθοῦ πποῦν αἰό Ὁΐε ποι [απο ὕγοπ εἰπὸν πῦρ ἤτοι ϑιοὴ ἀΠ θτιπτ δι ἰδτοῦ 
Ἡπιπί {0 αὐτοί  ππὸ 1υ[γτύποι ὦ ΟῚ δοδάνζοι", {Ποῖ [8 τροῖΓ δοΐ ἰθποι δά ρον 

εἶπε εὐ Θτίρφιπα δὲν πη δου επ ἸΤοδοτζεθιιπα ποιδίᾳ υοἱνο, {οἰ Γ6 τοί Γ Ὅοπι. φοζαιπηις 
ἰεπ δεδνάϊᾧεπ δε 6. τἰπὸ δε Πο6!οδεπ πὸ Ῥαθεῦ δεὺ σφοζαιππιίοπ Φοπές τπτὸ ϑὲοδος 
τρεῖς δε αἰ οἰξα πο πι ἐπ Φ υί{π εἶπ οἷο πτ τ αΓἃ0 6. 1 ρυ πο! οἰ δείσοῦπί, 
ρείε ἱπ ἔείπον σείει ϑπιπαὸ οἰ ΠΤἀ ποίᾳ τοϊοδευᾳεφοδεμ τϑεῦθοπ ἔαππ." --- 

͵ θα παρ Ὁα δ προῖπο ἀπίαπαί, [0 αι! ἀπά ξ οἷο σοι δοπι ὅϑοτυῃ δοθοίπιοπ 
 ἀεἰνδοπταίῇο, (εποτα ρου πιοποοπὶ γος. Ὅν. δε ἰπ ΟΙθοπδιτῃ δεζοτῃίο Ξϑραυθοίπιπῃ 
δεῖ Θορίπαρίπία δπτῷ οἷο ἱπ δον ϑιοί[δοπ οί. οὐ ίοποπο ποῖῖὸ πιδηαθε Ὁο6 ὅευτη 
“δτοζεΐου ττὸ΄ θείου 1... Ὅτ. Φι[Φέπδοῦ ἢ) ἑείπο ϑδἀπορουπτῃ, οὐαθτοπ. ὅδι. ἀὔᾳος 

Ο{εϑεπ ϑασσπ, δαβ [{6 εὐξ [ἀν Ὅοπ [βίη τς δρπιθὶ τὐρύδοπ ἔσππίο, [0 αοὐὶ οἷο θπιᾳαθε 
ουείθοπ παν Ὁαθίπ, δὸπ αι οαπίζοι εχ οὐτύροῖ δι. αοδοπ τἰπὸ Ὀἱεζοπι υἷε ϑανίαπίοη 
Ῥοῦ αἰοεχαπονί πίει (ὄσθοῦ τπὸ δοῦ ἐϑοΐ πριιρῦῖ σοπὶ ὁδοταμδαῦδον. σου π {τη 
 Ὠνξιπθοη δείξει ρεπ. 

ὅν Ὅεπ δεδτάϊ οι Φογί {ΠῚ {ππι| δὲν Θαθη οι ϑπιδηραθε δον ἱπλιο 61 
εὐίοεποιις σοπ Ὅοπι ἰπ δισοίτου Το σοπαππίοι ΝΣ οταπόροεθευ. δοϊοτῃῖο θιδουι 2) 
ἀϊιπιὶ (της φοίοαι τροτθοπ. 4. δε υοπ ϑαθηπ Τοίπον. θγδεῖ. φοίζοῖς. ὑπ ᾳαθδο, δὲπ 
Οχὶ δὲν 961 δὲν ϑϑοσῃθέοη ὑπιόααῦο αιόα ΠΟ} τοίπ τοϊοδουλιιᾳοθοι,, παιπρπτ 4) Ὁμτῷ 
οἱ ϑίράποουιπαοπ δεν οἰουίοι ϑϊοζο πίοι (ὐσπι ἡ. 1899.) ϑουίαἤοιι τοουύδο τσαῦ, [0 

1) Η 41.411... ΘΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤ, Α ΤΟΥΣ ΕΒΛΟΜΗΚΟΝΤΊΤ Δ. Μεοια5 Τεοβίδηηθηία η ϑΎδθ 06 
Ἰαχία ΠΧΧ Ἰαϊογργοίθαβ. Τοχίαπι Υ δια πα π) οπιοηαάδίϊι5. οἴ}, ἀΥσιιπιθηία οἱ ἰΙοθο5 Νονὶ Τοβίδηγθηίῖ 

ΟΡΔΓΔΠ]6]05 ποίδνἽζ,, οἰ" 6Π1 ἰθο [05 νὰγί οἰαίθιη οοαΐοι αι νοίμβ 55] πο γα πὰ ἁΙχδηἀγ πὶ, ΕΡἢγαθην ϑ'υτί, 
Ἐπίἀ ογίοο - Απριβίαπί β θ] αηχί τ, σοπληΘ δι] 0 Ππ 01} ἰδδσορί ᾶπὶ φγαθίοχα!ϊ πη δίδῃ πῸ5 ΤΙ παυτῖ 
ΤΠΘΟ]. οἱ ῬὨΪ. Ποοίογ, ΤῊ60]. Ρτοίθβϑογ. (δοίρείη δεὶ ϑιοάδαιθ [8δ0.. 2 δ ἀπῦο 8.). 

2) "2 ΞῚ ὩΠΝ29 πτσ. ΒΙΌΠ14 Ποθταῖοὰ ἃ 4 Οραϊ Πηἃ5 ἢ 0η 65 ᾿πηρυ} πηῖ5. υθγα» ͵ υατὶ 101" ΠοοΒ' δ 
ΔΟΟΌΓΔΙΘ ΓΘΟΘη58 δἰ ἐχρι θβθδᾶ. Οιιγᾶν! ΔΓ ΠΠ ΘΙ ΟΓΆΠΊ 416 ποίδι!οη πη οἱ πα Γ 065 Π60 Π0η ΟΙΆΥ ΘΠ. ΠΙΔΒΟΓΘ- 

 ἀπίοδη δα αἰ αἰ ὕἀΓ. 0 ἀοἴτ, Θαἰ 161 πλπ5 ἘΠ 616 Ρτοῦ. 1Ἰρβίοηβίβ. ΕἘἀ. βἱθγοοίγρα (θείρκίρ, δοῖ 5), Ξ αὐτῷ: 
Π πἰδ 7ὰη. 1849: αἰὦῦ χα! εἰ Ὁ ται Ὅοπι ποιεὺπ Φ Τα πιοπίο : Το βία] ΘΠ} α ΓΦ 6., ΠΟΥ Ί} ὅγᾶθοθ, νοία8 
 Βοθταίοο. ἙΒαϊάοταηί (γέ. Τ᾽ οἠ γον» οἱ (στῖϊ. ΤΙ 6). 



ΥΙ πεν ὁ ε- 

δυθιζτς. οδ γαδίτοί ον, ϑιδἀποουιπιροι, ἰδοῦ τοοίῶν δα ϑϑούσονξ 211 δεπι ροπαππίεπ ] 
ρου ϑὲο επί α  αἰοθι, --- ὲς ϑὲπίᾳατα {Ὲ αὐτῷ ἐπ᾿ δἰ οίοπι Ξϑαπὸς οἰπία πα δου 
ἘΔΠο ΟἸοιαθπίίπω πε δὲ ϑθιρο πο. δον ΕΘΙ͂ο Βιχᾶπα πὸ εἰπίροι απο 
ἡδανίσπίοι τοἱοδουρο οθο}}: Ὑδυνῦο]]. 

δι δοΐ δον σύπ Ὁ0ΠῚ δπιου ππιουλοίποίοηι δ βοταιδηοθον. δο[οταίοι 9ϑρανθοίπιπῷ 
Ὁοδ δοπτ ποσί δ ΠῚ εἶπο ϑίοπθοσι πᾳ πίῃ οἰπροίνοίεπ. 96 θοὺ ΤΟγὶβ» οὐδοίποη 
απ δέου πὶ πάτο ἡϑονοίοίιπιᾳ, Ὁπν [οτοη υι αὐιδαολοί ποι, Ὁΐο δι ἐπ δ στ 

Πθοπ δον τὸ, ὃ, ὕσῃ π)ὲοθευ Ἰ οη ϑϑον  τριπιρ ἀπ εν, απ τοῖς Ῥαππ οἷο ϑίθιϑεἰ σις. 
οι δὲν Ιοθουζοβιπροι ὁπ ὃς δοίές, ὃς ϑαπ (δῇ ταῦ ΞΠΠ ΟΠ, [ουοίο δον 55 εὐΤοπθιτσ 
σεν 35 1661 [οἵροπ. Ἰϊοθοῦ οἷο αἰξουδίπῃϑ ππορυζα ὦ αδιροίιδοποοπ δυ π]άθο δον Φ οττοεθς 
ἡ οϑ Πἰσπ [εἴθεν, τϑεῖθς. ποιιρυ νοπ Ὅν. δ 0 πι δου ἱπ θππσοποιπα σοῦταε ἢ 
τρούθοη {{πὸ 1), [0{{ οἱο πὐτρίρᾳο ϑξοοοπία᾽! οὐοίῃοι,, Ποϑα 0. θα δ. ϑΓΠ  ᾧ οἠξα πα ἐπὶ ἱπος 
δον πόιοι ϑὲοοίἠΐοη οὐ ίοποι ζει υὐἱτο. ὥϑθαθ δὲν ἐπ αῦν. 1847 φοταπροζίατε 1] 
τοοίοίτις ἡδήατέεν. {εθεπ Τάβέ, τὐἱΓ οἱ. δι [ον ὅοπι. ἀπεσιανήανοι εὐπίρνοε οίεπεπος 
ἀπα Ὅοπὶ ζοθίροεπ ϑδορἠνπ|β δὲν δ το, 10. δα β [ἶν Ὅὸη δε { δριἢ ππήενοῦ δου σς 
αἰοτη τ ϑίθο. τϑοπίᾳ Ὁαϑοπ δι δυαπῦοη {{Π. 

Θ έρεοίθ ττὸἍ κεἰροίᾳ, ἱπ|ι Ῥλάτ; 1851. 

ἢ. δὲ, Θεΐεν. 
ἢν, Φ ΘείΤε, 

Οδονβοζρτοοίροευ 1... Οτῇο θ δ υίπιπα, ΟΧΥ͂Ι. κι. 24, Θ. δ... φείρίᾳ δεῖ Φεπθπον 1851). ὅϑδοπ δον θ{π|6: 
ᾳαδο {0} {, ς ΞΘ 601 οδον δίς απο ἡοίΠᾳ. Θῴ τί Ὅε6 ϑΠ{π| απὸ ϑέοιοι δου απιοπ! δ παδ) δον δοιἀ)6π 
Ἰϊοδοιζεθπῃ τ, ϑδανείη πα θεν. ϑιονίοίτίς θιπθᾳα δ.) {Π δίδ [86 Ο᾽οδ Ὁαὁ ϑὲοιι αὶ Φ Γαι πί 
ϑο Πἀποίᾳ εὐ ίξηεπ, 

ργοοί πὶ δὲν ΘΕ τ ἐθ ΠΥ 6Π, 

ἃ, τς ϑ{ΠῚ ΟὟ; Α.Δ. τς απϑοῖς ἡιϑααδὸπ ᾿ (ἰπι ρατίο. Φεῦ) δρλεϊϑπει, οἷ εἰπρὲς 
(εν ἀρ εν δου ζοδιπ6). Τῷ οὐεπεπ πβύτίον αἴθ δὸπι ΘΥμπΌ τς 

ἃ. τς ἃπίβρ. {τεπιδὲὰ βιὰ, σεν δου ετ (Ὁ εὐθαϑ 

Α]. ἃ]. τξοϑς. ΑΙ", 410]. ὐπι 1 δουζοθον Ἰϊοδετααπαὺποδ. 
ΠΡ Ξ ἀἸΓΟΥπΤΩς Ἃ Βρρείζπες ἱπι ει ἀγεπ τπὸ ἴαι. Φ εαίο δὲπ 

ΒΒ. ΞΞΞῚ Ὁ τ πη στ α ἐν 38 1861: 

ἵπ, Ξε ἰηΠ0; ἴῃ ἔ. τε ἴπ ἥπε. ἀὠπίον ὅοπι οτίοῦν. τι. Τα: Φοστρ, θα ἀπε 
Ἰ. θὲ ἰοθ0 ϑετὲ Ὑπιοιονιἑἄτοι εἴσαϑ τον σα! αἼγεπ. ͵ 
Ρ. ΞξΞ ροβὶ (δεῖ δὲπ δὲπι ἴαἴ. ἄρσις δείσοθος. Ὁ εκοίποι θα απῦτο ϑαιριουἀτεπ. ἐπυαϑος 

δοπὸπ (δἰταῖεπ Ρ. ΡΡ. τξξξε οἷς ϑϑαταϊζεϊς οἰπεπγεθὲπ. ἔ 
[Π , οἷς θθατα Πρ ΠἘ0Π{6π}. : δολείπει, Ὅ68. δοίσεποο αἴθ εἶπε αδιρεἶτ, 

ΡΙ. Ξξξ ΡΥ ΠΠ ΠΗ]. ἀεποὸ ϑεδαν οδοῦ ἸϊΟδου ἐθιπιᾳ. ' 

5. 88. Ξ-ΞΞ ΨΘΥΘΙ15. ΒΘΠΠ6Π5. 11. 5666} 165 Ὁ πΠῸ ο. δυροϊῶποπ δεὶ Ὁὸπ δ.πὶ Ταΐ. Δ ονίς δία. 
Β. Ξῷόάε ξοὐὲ δὲν ϑϑθιιίᾳαία ἰπ δὲν Δ ΠΕΘΟΥΡΠΟΥ αὐσοδέποπ (ἐπὶ δὲν Β εἶς, δεῖ ϑοίάεν [6 Ὁ 

οΙθΤοτίς (θΊΌ} 1 τ 6 618). δεσίππεπ, αὐθτεποοπ) ϑθαταῖεπ, ἐτ- 
δ. Ξξξξὶ 4. διχίιπα δὲν δι σαία (πὶ. 1590). ἤοτοϑδ, δαῇ εἶπο πὸ θεοί. σοπ (Θοίεπ,, 
1.1... ὄ τξβε παὐρυϊπιρι ἢ ἀπίθετ. [οίαι, Τερβτετοϑ, δαΒ οἷο θὲα  ιοείιπρ 
αἰ τες υἱεϊππιηι. ατι8 δεπι δεῖ 61 δειτοἤοποοι Θέρος ἅΠ|ε. 
ΑΥ. -ξΞ δὲ ζδείτε. αὐπιονεζοπι 21: ἐγσάπροπ {{|. 

φργϑαπίαπα, δεῖ δὲπ θθαταίίοι. εἶπ οἷος 

ἔς. δείτοεπος ΘΙ. απ θτοποοδ ται, ἱπιὶῖος 

πὰς ΠΠΠ δ}; ατίεὐ). Φοχτὸ εἶπο παν τίσ ἸΤεθουεδιπιβ,,. 



ΞῸΣ ἀῶ} 8.5.5. 

ΡΙΟΡΠΗΒΤΑΝ ΡΙΕ 0 ἢ καὶ Ν, 

ΠΥ Γ Π 06 Ζ0διιᾶθ. 

έν 5. Ἐ). Ὁ 4.3 Δ ΠΟΙ. 

»Κ ΔῈΝ ΤΑ] Π|δγ} δΙΠ 615. 

Ὁ να Δ ἃς 9. ΒΟΡΊΠΙ. 

“Ποῖ ασἰοτίεπ «ΞΆ00ε1. 51. ζ΄. 2. 80Ὁ6 1. 610. 



ΙΉΣΟΥΣ ΝΑΔΉΪΌΝ 

4 ᾽ Ἁ ᾿ Α Ὁ" ἰ 

Ἑ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν δουσῆ 
δούλου κυρίου, καὶ εἶπε κύριος τῷ ]ησοῦ υἱῷ 
ἡμὴ τῷ λειτουργῷ ι]ίωύυσὴ, λέγων" “Μωῦσης 
ὁ ϑεράπων μου τετελεύτηχε" νῦν οὖν ἀναστὰς 
διάβηϑι τὸν Ἰορδάνην σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς 
οὗτος εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς. ὃ Πᾶς 
ὁ τόπος, ἐφ ὃν ἂν ἐπιβῆτε τῷ ἴχνει τῶν πο- 
δῶν ὑμῶν, ὑμῖν δώσω αὐτόν, ὃν τρύπον εἴ: Η μ 

ἢ) 5 Πωῦσῃ. Ἐ Τὴν ὶ τὸν “Ἅ»ντι- ρῆηχα τῷ ΠΙῆωῦσῃ. ἥν ἔρημον καὶ τὸν «Αἴντι 
λίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποτα- 
μοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς ϑαλάσσης τῆς 

ἐσχάτης ἀφ᾽ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὁρια 
ὑμῶν. ὃ Οὐκ ἀντιστήσεται ἄνϑρωπος κατ- 
ἐνώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
σου, καὶ ὥςπερ ἤμην μετὰ Μωῦση. οὕτως 
ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείμω 
σδ οὐδὲ ὑπερόψομαί σε. 9Ἴσχυξε καὶ ἀνδοί- 
ζου, σὺ γὰρ ἀποδιελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν 

μέ ΖΣ , Ε] - ἄὴ Σ 

γῆν, ἣν ὥμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι 
7 » ͵ ΄ " γ - ζέων 

αὐτοῖς. ΤἼσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου σφόδρα 
φυλάσσεσϑαι καὶ ποιεῖν, καϑότι ἐνετείλατό 
σοι Μοωὺοῆς ὁ παῖς μου, καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς 
ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά, ἵνα 

συνῇς ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν πράσοσῃς. ὃ Καὶ οὐκ 
ἀποστήσεται. ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτον ἐκ 
τοῦ στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ 
ἡμέρας καὶ γυχτός, ἵνα συνῇς ποιεῖν πάντα 
τὰ γεγραμμένα ἐν αὐτῷ" τότε εὐοδώσεις τὰς 

ΟΤηβοΥ. Α: Ἰησᾷ υἱὸς Ν. --- 1. ΑἸΒΕ δόλο κυρ. Ω 
ΑΣΕΕΧ). ΒΒ" (84.) καὶ (Ε ΑΒΕΧ) ... Ἰησοῖ .. ἘΠ 
(-σᾶ ... λειτ. 11}. 8: ΑΞ ΒΣ αἶδὲς: Μωῦύσῇ;: τὴν. 
ἐσχάτης ἀφ᾽. 4. ΑΞΕΧΤ. (Ρ. Ἐὺφο.) πᾶσαν ΕΣ 
ϑαίων. ὃ. Β: δ᾽ (ὁδὲ ΔΕΧ). 6. ΑΧ: ἀποδιαστε-- 
λεῖς. Β: ὑμῶν (αὐτῶν ΔΕΧ). {. ΑΥ̓ΒῈ σφόδρα 
(Γ ΑΞΕΧ). ΑΥΧΤ φ. στοιεῖ») κατὰ πάντα τὸν γόμον. 
ἈΒΕΧ (ρτὸ ὁδὲ);: ἢ. ὅ. Β: αὐτῇ... εἰδῆς (αὐτῷ ... 
συνῇς ΑΒΕΧ.. ΑἸΒῈ ἐν αὐτῷ (Ἰ ΑΞ3ΕΧῚ). ΑΒΤ (8. 
εὐοδ.) εὐ ̓ οδωϑ'ήσῃ καὶ (δ 43Ἐ}).Ψ 

1, ΒΑ: πὸ εὐ οοἴάαρ, πα)... ΥΕ: (56 φεῷ. 
ΑἹ Ἐπὸ οὐ δοραῦ (ᾧ. ΒΥ: δα ἴγτ, ... ππὸ ([ἀ 610) 
ἴγτ. ΝΕ: δα τελεῖς... πὶ ρ»τ. ΑΙ δαβ δοὺ ὃ. ... τορεῖς, 
τ. 21 {σπὶ [γυ, 

2. ΑὟΟΥΕ.Α: 95 ὲ. εν, δπ, ΑΥ̓Ν τοῦτ, ΑΥ̓ὙΕ: σοῦ ὲ 
ΑἹ ρόδο τοονδο τ 

ὃς, Βι τί. ΑΥ̓͂ .Α: [061. (ἀοδ 68) τε, ΒΑ ΝΕ: 
δπβ[ου τυ, Β: τὸς υυἱνο, ΑΥὟ: τἰπ| ὙΕ; δύ. Α: 

πε. ΠΙ" 
πὴτο Ἴ2Σ ΠΙΘῸ ΤῸ ὙὙΠΝ ὙΠ’ 
ΤΩ 1523 »ϑΐπν ὃν δῆπο ΟΝ ΟῚ 
ΠΡ ΓΙᾺ "129 ΠΙᾺ εὐοΝΟ πϑὮ 

ὐϑῈΊ Ππν πῆρ ἘΓΈΤΤΙΝ ΩΣ ΒΡ 
ἸΠ5 "ϑθν πῶ ὙΎΝΠΤτΟΝ ΠῚ ὈΣ 
ἼΩΝ ΘΊΡΏΤΟΣ ἐπ ἩδῚ Ὧ30 ὉΠῸ 
ΩΓ ὩΞῸ 3. ὩΞΟΣΥῺΞ ΤῊ 
ἽΞΤΞΣΤΩ ἐπϑοτὸν ὭΠΙΞῚ ὝΣΝΞ 
ΕΣ ι ΠΡ ἼΡῚ ΤΠ ἜΣΕΣ 
ὨΣΓΙΓΙΡῚ ὈΘΠΡΙ ὙΝ 9 ΠῆΘ- ἼΤΩ 
ἘΘΘ 533 ποτ ΟΘΌΣΙ Ν 3 ΟΥΤΩΣ 
Ἴ:Π "2" Ὁ πὴβο ὁ Ὧν Ὀχτοσ Ὁ 
8» τσ ΠΦΌΤΩΣ ὝΛΑΣ ΘΝ 
ὙΝῚ ὉΠ ἐΠΣΤΡ ΣΝ. ΒΝ τ ὐ 
ν πῖπὸ ΩΝ ἜΣΤΩΤΣ πΩΝ ἢ 
ΠΕΡ ὈΠΞΝΟ ὌΦΙΣ ὙΝΤΙ 
ρῶς Ἴ8Ὁ γΏΝ) Ῥῖπὶ δὴ ἰϑπρ 1 
ΠΩ ΠΣ τῶν πν θΠ ἀξ ΤΩΣ 
ΘΝ οἷο» 25 ᾿Ξ) ΠΝ ὮΝ ἽΠΞ» 
Σ9 ἢ ΠΣ Ἰῶν 53 Ὀλξίοι ἸῺΝ 8 
ΔΤ ἩΒῺ πππ ΠΣ ΠΡΌ 2525 
ἴ ἘΓΡΗ ὙΔΣ ἸΡ Ὁ πϑ58] ΘΔ" ἽΞ 
ὯΝ ΡΣ ΝΣ ἼΞ. ΞΉΏΞΙΤ 99 

Ε. 

τῷ 

»- 

ΠῚ 

γΥ.1. ΠῚ ὉΠ ὨΠΏΒ ΓΙ 

τοῖς (ὦ) εἰ) αοδοπ ὁ 
ά, δὲπ σὺ, Φίλοι, δὸη Φέν, 501, ,,, δα [ΟἹ οπ, 

Β.Α: δίιβ. Βα Α: Ππέτγραπα δὲν ὥριο, ὙΕ; 
(Ουπποππιίοτα, 

ὅ. Β: τοἷτο, Β.ΑΥΥΝΕ: σον δέν δοοῦοη (οτῦροπ). 
ΒΑ: αἴτὸ Φαρα Ὀοίποδ ἃς, ΕΣ ὃ. απο δ οἰ, 
δ [αἤοπ.., σουταῇοι, ΑΥ ΝΕ; πα) οἷν ας ἐπί ΐοΣ 
γ6 10 ον ᾿ 

Υ. ὃ. ΠΏΞΞ ὦ 

Βιῖαῦσ, 

“ὦ 

δ΄» υχο δ. τ τρὶς 

οοὐθξχ, ὰουεϑξοϊμολσνν δε δωσε, τω ἐοιβωλ κόνις ενιδοὶ υὐνο Ὁ δ υνις 



Ὁ τ τ Ἀν 2 Ὁ 

ὐϑ ὅθι “τοἤια, 

Ε. δὲαῷ Ὁ6πι  οδο Ῥὲσίζο, Ὁε8. δὲ πο 8. Ὁ 
ὥογτα, ἤρταῦ) 6 οῖν 2π οζια, 

2 Θυῦπ ϑύμπ, Ῥϑὲοζε Φίοπεν; Ἔθέειι δἐποῶι 
γος {{| ρφοίζονθει; [0 πιαῶς οἰ πιπὶ απ 
τῷ δου) ὅθεν Ὁἱοεζοπ δογτοαπ, δα τππιὸ δἰεβ 
σάπρο Ξθ01Ὲ, ἱπ Ὁα8 ἀππο, Ὁα8 ἰῷ ἰθπεπ, 

8 Ὅεπ δείποονη δήταοί, σοσοθοπ ὕαθο. 
Θιήῆς, ϑαταμ εἴτε δι ΒΟ ]οπ {τοίοπι τϑεγ- 
Ὅγπ, ὕαδο ἰῷ οἰ σόσεδοι, τὐἱς ἰῷ) ϑ)ὲοῖς 

ἃ φοτοροὶ Ῥαῦο. ἔξϑοπ δὲν ||. απ ππὸ 
δἰρίοι. ἰδαποι ἰδ απ Ὁ48. στοβὲ “θδαῇει 
Πδρταίῦ, δα8ὃ ράπδε ἀαπὺ δῦ Θοίθί(Υ 
Οἰ8 απ Ὁα8 στοβὸ νοοῦν σόσοπ δὲπ Ιθεπῦ, 

ὅ Τοῖπ ἐπτε (τόποι ζείπ. Ἐ(6δ. 701 οἷν 
πἰοπιαπὸ υυἱοονζξροθοι Ὁείπ ἀρδοπίαπρῃ. δὲς 
ἰῷ πτὶὲ θέε σοιθοζεπ δίπ, αἴζο Ὁἱ ἰὴ 
αἰ τπἰς οἷν ζοεἰπ. “Δ . ἱ οἱ. πἰῶς θοὺς 

6 Ἰαἤτπι, πρᾶν ϑοπ οἷν τϑείγοπ. Ἐ(ΘΘεἰ φοίτοῦ 
απὸ ππιϑοτξασί, δόππ δὰ [01ΠῚ δἰοίοπι Ξθ01Ὲ 
δαϑ απὸ αἰτιϑίθείίεμ, δα 8. [ὦ ἰδτοπ δ άτογη 
αὐάιυοτοπ. θαθε, δαβ ἰῷϑ ἰδπὲπ σεθοπ 

7 υυοἴ{τὸ. Ἐ(Θεί ππν ροίτοε ππὸ ζοῦν {τειοίᾳ, 
Ὁαῇ δι. ῬαῖοῈ πὸ {δι} αἰξοτοίπας πα) 
οι οῖεθ, Ὁα8 οἷν )ὲοζε, πιοίπ δὲπο, 
αὐδοίοπ αι. ψδείας πῶς ϑαυοι, τυεδεῦ 
41: θεία ποῦ ιν ἀἰπέεμ, απ Ὁα 8 δι 
τϑοἰδ ἢ ϑαπϑεῖπ πιδροε ἱπ αἴΐεπι, δα8. δι: 

δ ίθιι. [017 ἜἸΪπο Ἰαβ Ὁα8 “διι) ὑἱοοϑ 
(δοεθο8 πἰε θη δείπροηι θὲμποο ἔσπιπιοη, 
ζοπϑογπ δοίτα το ε8. ας ππὸ θέα, απ 
Ὁ δι. δαῖ[ο}ξ ππὸ {πη} αἰξονοίπας παρ 
δεπι, Ὁᾳ 8 δατίπποπ ρον εσεπ [0 ε[. Ἴ1{8-: 
Ὁαππ υοἱγο οδ. οἷν αοἰίπαρη ἰπ αἴΐοπι, Ὁ 8 

δι ἴδρις, ππὸ υἱτῇ. τορίϑ ἢ δαπϑεῖπ 

ά, ὕὉ.ἢ: θίθαπο.... (τόπο. 
1. ὃ. ὕ.1.: αἰζετοίπα. Α.ΑΣ αἰίο Φίπρο! 

ςς θ, Β: Θιάτίο δι πὶ {εἰ ἐαγίει, ΑΥ̓ΥΕ: Ὁ εἰ [εἴ 
τι Πανῇ, Α- παπθίᾳ απ. ἐάν, ΑΥ̓ΥΕ.Α: υὐΐτ{. 
Β: οὐδ αἰδὲῦ, Α: δυτῶδ θοοδ ἢ. ΑὟΥ: 

εἰ νου. 
7. αὐ αἴίοιι δείποι Φιδυίεεσα, Β: δοισαῦτοί τ, {ῃ. 

ΑὟΥνἱῦ: ϑαγαπῖ αὐ (θα {6{{} χὰ ἔθππ. Β: παᾷ) αἵίς 
οὗ. Ὁ’, ΑΥ ΝΕ: ρηὶ ααπλοῖ, 8: ἐδ 001 απόνίτοι. 
ΟΥ̓: οἴὐ τ) [οἰ Α: τοῖο, Β: ἀθρταί! τοὺ δι 

Ὁθπι, 

ἜΜ, 

ἴδε (οίπμι οϑὲ ροϑὶ τπονίθηῃ Νογϑὶ Εν 
56 }ν1 ΒΟΙΏΪΗΙ, πὖ ΟΡ αν ΠΟ Π15 

ἐΡ ΒῈ ττὰα {0586 ΠΙ παπὶ ΝΜ. τη βέλη ΜΝ οΥϑὶ, 

τλαδν δὲ. ἀἰοοτοὶ οἱ: ἜΝ ΟΥΒΘ8. ΒΘΡΨΊΒ ΠΙΘῚ1Β 
ΠΟ ἤ5. 5; ΒΌΡΡΘ οἱ ἰγᾶηϑὶ ογαὰ- 
ΠΟΙ) 5111}, (τ οἵ ΟΠ] ηΪβ ΡΟΡΌΪ5. ἰ6- 
ΟἸΠΠ}. ἴῃ ἰΘΥΓᾺΠῚ {ϊη ορῸ ἄλ0ο {115 

«1,9. ἴδγδ 61. ῬΘιηπηθιη ἸΟΟ.π|, 4θιη οαΪ- 

Ἦν εἰ δα ραν νι γνοϑισίαη Ρ6415. νϑϑίγὶ, ν 18 
ἰγδἋδη), 510} ΙΟσίι5. δ Μογϑί. 

ῬΟΤΙ βάν. ΠρΘοΡίΟ. οἱ ΠΡ Π0 ἀπὸ δὰ ἢμ- 
σπ.18, 15} 1} 1] ΡΉ ΠῚ ΒΡ] Ρΐθ ἢ, ΟἸἸἢΪ5 ΘΓ ἃ 

ἨοΙΠάΘΟΓΠ) 56116 ἃ 186 ΤΠ] ΔΘ] 
ΘΗ Γἃ 8018. ΟΟΟΔΒ.ΠῚ ΟΥζ (ΘΙ ἰΠ115 

ο1.4.4. 6816). ἜΝΆΠῈ5. ρΡοίοΡῦ ν 5. το- 
θέμ1; γοδ' ἰδίου οαποιὶβ ἀΐθ 5. νἱΐὰθ. ἰπδο; 

4.5, 510α} [ἃ] οαπὶ ογδ8, 1 ΘΓῸ (ΘΟ 11}: 
Ἣ αΒἸ δ. Π 0 ἢ ΑἸ] ἢ66 «ΓΘ Πα 181} (6. 
δ ἜΘΟΒΙ ΟΡ. οἱ οδίο γορβιι5! [ἃ 

Θηἰ ἢ 50Γ6. αἰνι 65. ΡΟΡαΪΟ αΐο [6 Ὶ- 
ΓΔ}, ΡΓῸ 4ἃ ΓΝ] ρΔίΡ 118 511|8, 
αἰ {ΓΔ 60} Θὰ 1115. Ἔ(ΟΒΙΌΓΙΔΓΟ 
ἰδ ίαγ οἱ οδίο γοθυβίαβ νὰ]. 6} αἱ οἷι- 
Βίοἰὰ5. οἱ [Ἀο] 5. ΟΠ 6ΠῚ 6565), 41ΔΠ| 
ΡΓΔΘΟΘρΡΙΣ ΠῚ ΜΌΥ565. ΒΘ 5. ΠΊΘΙ5: 
6 ἀθο! 65 ἃ} θὰ δ ἀδχίθγδιη νοὶ δὲ 

1Ἐκ.2,3. 518 ]50Γά ἢ, αὐ Ἰη!6ΠΠρὰ5 οποία (18 

τε.31,.6, 515. ἜΝΟη γροθάδὶ νο]ηθη [6615 

ὑηῖδε Πα} 5. ἃ) ΟΥ̓. ἴπμο, 564. τῃθα {}} 8185 
ῬφΤ βδι ῃ 60. ἀΐοθαβ δ ποοίϊθιι5, αἱ οαβίο- 

ἀ1ὰ5 οἱ [λοῖὰ5. ΟΠ. ηΪὰ 486 5ογ ρα διιηϊ 
5. ἴῃ 60; απο αἰτίρο 5. νἰᾶτη ἰμᾶπι οἵ ἰη- 

θὲε.34,5. 

31 72 8. 
18.2.2. 

28,0. 

Ὁὲ.5)82, 

ὑ. 8: (α͵8. 

δἰπαεθοπ τον, αΥ̓: Ἰσοθ πὶ δ5 εἰοδοῇ, νῆ: θα δ δὰ 
ππ|ουπί πη 

8. ἐπ δείπειπ δονποθήιοπ, Β.Α: (δ [υ1{.. ΑὟΥ: 
τορῶς πἰᾶτ. νῇ: ϑὲίε τοεϊε. ΑΙ πεν το α Γοπιηὸπ, 
ΑΥ̓͂ νῈ: οἰεδ Θεζορθι, Β: δατίπποι. παιδήπιοο, 
ΑΥ̓Υ: {ίπεις ϑατάδον, ὙΕ: δον αν, πα, Β᾽ ἀπ δεῖ: 
ποι θοαο. ΟΑὟΥ̓ὙΕ: απ τοί ποι ὅδ. ΑἹ οταδο τα 
ἕδοπ Ὁρίπις Ὁ. κιν δ[ᾧ δαγαι ἐὐλὰ ὐλόηι 

1.5 



4 (1,9--18. ϑοδσιεο. 

1. Τιντοοσαῖζῖο εἴν σιϊαΐζίζηι ἐγ βιίίηι ζέον σἰαα οὐ Π αγιαι.586. 

ὁδούς σου, καὶ τότε συνήσεις. 9᾽Ιδοὺ ἐντέ- 
᾿ "] Α , 

ταλμαί σοι" ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃς 
ἣ , σ΄ ν τὴ , ε , 

μηδὲ φοβηϑῇς, οτε μετὰ σοῦ κυριος ὁ ϑεὸς 
Ἕ 

σου εἰς πάντα τόπον οὗ ἐὰν πορεύσῃ. 

10 Καὶ ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς τοῖς γραμματεῦσι 

τοῦ λαοῦ, λέγων: 11 Εἰφέλϑατε κατὰ μέσον 

τῆς παρεμβολῆς 'τοῦ λαοῦ' καὶ ἐντείλασϑε τῷ 
- , “ 

λαῷ, λέγοντες" ᾿Ετοιμάζεσϑε ἐπισιτισμὸν, ὁτι 

ἔτι τρεῖς ἡμέραι, καὶ ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν 
" “ Ἀν . 
Ἰορδάνην τοῦτον, δἰςελϑόντες κατασχεῖν τὴν 

γῆν ἣν κύριος ὁ ϑεὸς 'τῶν πατέρων ὑμῶν 

δίδωσιν ὑμῖν. 

12 Καὶ τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γὰδ καὶ τῷ 
« “- - - ’ 
ἡμίσει φυλῆς Μανασσὴ εἶπεν ᾿]ησοῦς" 18 Μνή- 
σϑητε τὸ ῥῆμα 'κυρίου,, ὃ ἐνετείλατο ὑμῖν 

ἘΣ Ὄπ ἐπ) , ς ᾿ 
Μωῦσῆς ὁ παῖς κυρίου, λέγων' Κύριος ὁ ϑεὸς 

ὑμῶν κατέπαυσεν ὑμᾶς καὶ ἔδωκεν ὑμῖν τὴν 
- - - κ᾿ ᾿) 

γῆν ταύτην. 14 .,Ἱὲ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ 
παιδία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτω- 

- - ΦῚΝ “ΠΝ Ἢ “ὖἦἁ71, » 

σὰν ἐν τῇ γῇ ἢ ἔδωκεν υμῖν Μωῦσῆς πέραν 

τοῦ Ιορδάνου" ὑμεῖς δὲ διαβήσεσϑε εὔζωνοι; 
πρότεροι τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, πᾶς ὁ ἰσχύων, 
καὶ συμμαχήσετε αὐτοῖς, 1 ἕως ἂν καταπαύσῃ 

, ι- ᾿ ἘΣ ἢ ᾿ ᾽ ᾿ τές το 
κύριος ' ϑεὸς ἡμῶν' τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν 

- Τ᾽ 

ὥςπερ καὶ ὑμᾶς, καὶ κληρονομήσωσι καὶ οὕὐτοι 
τὴν γῆν ἣν κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν δίδωσιν 
αὐτοῖς: καὶ ἀπελεύσεσϑε ἕκαστος εἰς τὴν 

, ᾽ - ἃ " ἐν" δον: 
κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Μωυσῆς 

ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ ἀνατολῶν 
ἡλίου. 10 Καὶ ἀποκριϑέντες τῷ ᾿Ιησοῦ 

͵ “ δ 3 , ς» ’ 

εἶπαν: Πάντα ὅσα ἂν ἐντείλῃ ἡμῖν ποιήσομεν; 
καὶ εἰς πάντα τόπον, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃς ἡμᾶς, 

’ 17 Α ᾿ς σ 2 

πορευσόμεϑα. Κατὰ πᾶντα ὅσα ἠκούσα- 
.. - ᾽ ’ , Α ᾽" 

μὲν ωῦσῇ, ἀκουσόμεϑα σου" πλὴν ἔστω 
κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ, ὃν τρόπον ἦν 
μετὰ Μωυσῆ. 18 Ὃ δὲ ἄνϑρωπος ὃς ἂν ἀπει- 
ϑήσῃ σοι, 

9. ΑΒΕΧΣ: ἐρα λρ αν ΑΒ" τόπον (Ὁ ΕΧ). 
ρεύῃ (-εύσῃ (Χ) 1. ΔῈΧ: διαβήσεσϑε ... 
καὶ. 

᾿Ιορὸ. ({ ΑΞΕΧῚ. ΑΧ: Πρδτεῦθης 15. ΑΕΧ: χληρο- 
»ομήσωσι. ΑΕΧ:. ϑ'. ὑμῶν ὃ... - κληρ. ἑαυτῶ. Β: εἰς 
τὸ σ΄. (ἐν τῷ π. ΑΧ). . ἐπ᾿ ἀνατ. (ἀπὸ ἀν. ΣΧ, ΑΕΣ: 
ἀπ᾽ ἀνὴ. 16. Β; ἐὰν (ὧν ΑΕΧ). 18. ΑΧ: ἐὰν ΑἸΧΣ: 
ἀπειϑήσει. ΛΕΈΕΧ: κι ὃς ἐὰν (5. ἂν) μὴ ἀκ. 

Ἔ (411, ) 
“. σὅτ|Ὸ- 

18. Βὲ κυρία (ὑ ΑΒΕΧ), 14. ΑἸΒΣ πέραν τᾶ 

ἩΠῚΣ ΝΊΘΣ ὁ ὈΞ ΘΤΣ ΤΝῚ ἩΦῪΤ 9 
ἽΞ τΠΙ Ὁ ΝῚ γεστοῖα γι ρῖπ 
ΡΝ ἼΩΝ Ὁ53 ΤΠΡὰ πὴπο ἢὩν 
ὩΣ πρῦστΝ ἰδήπῦ. ἼΧῚ 5 
ἜΣ ΓΡΓΡΩΓῚ. 35" ἼἼΞ» ἐπ ΩΝῸ ἢ 
"5. ΓῚΣ 8:9 ἜΣΘ ΟΝ ἜΡΓΩΝ 

ΘΡΣ Ὁ ΩΝ Θο5 Πῶϑ τ τὴΣ3 
τὰ τῶ 9. Νἴ55. πῖπ ἸΠΓΟΙΓῸΝ 
Ἰ29 ὈϑπῸΝ πὴπο ἐῶν ὙῊΝΠ 

ἐππιθ Ὁ ΘΞὉ 
Ὀπῷῶ ὑΧΠΟῚ οἼ80] ΠΞΟΝ 9}. 1) 
"ἼΣῚ ΤῸ »ϑὴτο ΩΝ ΤΩΣ, 3 
πὸ ὉΞῸΝ πὴς “ῶν πβησσον 
ὈΞΠΌΝ. γῆπο πρνὉ τήτοτΩ» 
ΣΑΣ: ἘΞ5 ἸΠ3) ΒΡ ΠΡ2 
ἼΞιῶΣ ΒΞ 2 Ὁ) ὉΞΞῸ ὉΦ. 052 ἐΓΙΝΤΤ 
"ΩΣΞ ΠΩ ΒΞὉ 02) "ΩΝ ὙῊΝ3 
ὩΘῸ ΘΟ ΤΊ ἼΠΞΣ ἢ ΒΩΝῚ ἹΠῊΠ 
ὈΣΙΤΣῚ ὉΣΠΠ "5138 5 ὈΞΠΝ 
ἘΞ ΠΝΌ. ἐπὴν τ ΟΝ ἼΦ ΣΤῊΝ Ὁ 
γηλσστὰ πΏπ Ἰϑγ) Ὧ55 
ὈΣΞ ΟῚ ὉΠ 103 ΒΡ ΤΌΝ. πὴποτ ΩΝ 
νῶν ΤΙΣ ἿΝ ὈΡΙΝΡ γ0] ΤΙ» ὙΝ9 
ἜΞΣΞ πῆπο Ἴ2Ρ ΠΘῸ ΒΞ Ὁ 1.8 
ὯΝ ἽΝ εὠρώσπ ΠΌΤ ἸΤΊΡΠ ΤΟ 
πιῶ δ οχ τ ΩΝ Ὁ “δ »ῷ πὶ 
Ὁ55. ἐπ} ΤΟ ὩΤΣ ΩΝ ΟΞ ΘΝΊ 1 
»ὩὩΣ Ἰ5 ποτὸν Ὥστ ΩΝ 
πΡ ὙΠῸΝ πὶπὶ πῦπο ΡῚ ΠΝ 

μ ᾿ ; , «ν, ς ] 

καὶ οςτις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων ΣΝ τ ἘΠ ΓΡῚ ὝΩΝΘ 8 

ΠΝ »ΏΘ ΜΟῚ ἩΈΓΤᾺ ΠΎΘΥ ΩΝ 
09, απ αἴοπ δείποπ ΦΟιδείεοπ, 

τ. ΑΥ̓ ΝΕ: (δυζῴτ. πὰς δεδὲ (,α60) π. 
10. Ξππεῖοπέρα, ΟΥἁΘΝΕ; ΒΒ οΥυ Πο οτπ, 

ΒΙΟΥ͂Ν .ΝΕ: ὅαθε ἶ 
οἰ οἷν (66) πίε σοδοίοι ὁ Β: (6 π|}. δ) πὶ πὶ εἰν ἅς 

Α: δάϊνποι. 
11. ΒιΑΥγ ὙΠ. αν απ Ὁπτῷ. Β,ΑΥ Ὑ: 3: 



Χοζια, αὐ 5 5..»..Ὁ 

ΠΥ 7 28: Γεθ εττ τείηιπα δὲ8 οτϑαιϑ. 1. 

9 ἔδιιο. ἜΘίρθε, (ὦ Ῥαῦε οἷν φοδοίεη, 
Ὁαῇ δι. φοίτοε πὸ [τοιοίᾳ, ζεἰοεῖ. ἅα8 οἷν 
πἰε στάνη ἀπὸ ἐπ] ὲ. δἰ) αἰῶ, δὸππ 
θοὸν ὥεῖν, ὁεῖπ Θυῖς, {0 παΐτ ἵν πὶ αἴ πὶ, 
Ὁαϑ δι τριπι τον. 

10. Φὰ ρεοθοὶ ϑοΐια Ὁὲπ Φαπριοιίη δὲ8 
11 ϑϑγΕδ ταῦ Τρτα): ὁ Θοθ οί ϑπτὰ) Ὁα8 ἀροῦν 

πὸ σοδίοίον Ὁοῖῃ ΞΕ πιὸ ἡρτεε; Θώαεί 
εὐ Θθοτταίς, Ὁὸππὶ ἴδεν Ὁτοῖ παρὸ τορτθεῖ 
ἰθν ἴδον οἰοζοπ δοτοαπ σοθοπ, Ὅα 8 ἰῃγ δἰπεῖτι 
Ἐρπιπιοῖ πὸ Ὁᾳ8 απὸ εἰπποῦπιοῖ, Ὁαᾳ8. εἰ 
ὍΦΥ ὥοτῦ, εἰἰον οι, σοσεπ τοῖνο. 

12 ᾿ἴπὸ 21 δὲη θὲ δεπίτοντπ, Θαὐίζοτη τιπὸ 
ὁθπι δα ῖθοι Θίαπιπι ὲμπαίο ἡγταῦ) δόἤια: 

12. Ὁ Θεδοπξοί απ Ὁα8 ἥδονί, Ὁα8. εἰ) ῬῬλοῖο, 
Ὅ0Υ ὁππος Ὅε8. ὅρττη, Ταρίε ππὸ Ἰργαῦ): 
Φ ον ὥοῖν, οἴτον οι, θαι οἰ) ιν θέτο 

14 φεὐταῦ)ε ππὸ Ὁΐεβ βαπὸ ρσοσοδοπ. Ἔδιτε 
ἡθεῖδεν. τἀπὸ φξίποοεν. τπὸὟ 5100) Ταβὲ ἱπὶ 
ἀρηοε δοίθοπ, ὃᾳ8 οἰ ῬῬὲοῖε σεσεθοπ 
δαί, οἱοἤοι! Ὁ.8 δονοαπϑ; ἰ0Υ θοῦ [0 
ΘΟΥ ἐπτοπ ϑυϊοονη θουλίοθει φοτατοί, τα 
Πτείίσατοε Θὲάππον {ππ|ὸ, τἀπὸ ἴθπεπ θοΐεπ, 

τ Ἐδί8 Ὁαβ ὍῊ ὥοτν οἐπτὲ ϑυάοον. αἰ) δπῈ 
θές δυίπροι, υὐἷο οι), αὶ {{6 απ εἰπε 
ποριοπ Ὅᾳ8 απο, Ὁᾳ8. ἰθπὸπ ὍῈ. εν, 
εἰν οι, σοδοπ τοἱτο. ϑϑόαπη [01 ἴθ. 
τοἰοθεν πἀπιξοθτοιι ἰπ πεν απο, Ὁα8. οἰ 

Ῥὲοῖο, δὲν δὲποῦι Ὅ.8. ϑεῖγτη, εἰπροροθοη 
δαὶ κι δοϊέθει, Ὁϊοεἰ: Ὅε8 Δοτθαπϑ, σοροη 

10 δον ὥοππς [ισαπα. ἜΛ1πῦ {{ απί- 
τορτίοίοπ οΐια ππὸ ἡγταεπ: ἅΠ|.8, τα 
δι. ππ σοδοίοπ θα, θα 8 οί ἐπ τοῖν τῆ π|π, 
{ἀπὸ τθ0 Ὅι. ππ8 δἰπίοποοίς, ὃὍᾳ. ἸοΠοπ τοὶ τ 

17 θίπροθα. Ἔϑθις οἷν ϑὲοζς σοθονζαπι {πὸ 
δοθοζοι, [0 τϑοῖοπ οἷν οἷν αὐτῷ σοθοτζαπι 
ζείπι, αἰξοίπ, Ὁαβ Ὅὲν ὥενν, δείπ οί, τπ|} 

18 πηΐ} οἷν ζεῖ, τοῖς ἐσ αἰ ϑθὶο᾽ε ταν. Ἔὔθογν 
Ὁοίπεπι. θὲιπιος. ππαοροτζαπι ἢ ἀπὸ πῶς 

15...Α: Θοππὲπ ϑίπραπα. 

τοῖοι ὦ ϑεδταπα, Α: Θροίζο, Β: ποῷ ἄδεν, ΑΥ̓: 
π ποῦ ὁ Ὁ 

1. γΕ: {Φ αῇ οὐ θὲ. αν αἰδὲ εὐ ὃν ἃν Αὐ δ αι 
εὐ ϑὲ. σοροθεπ, 

14, ΑΥ̓́Τ.ΥΕ: π. οπτο ϑοοτθοπ. αὐ: πιόφει δ]. 
ΥῈ..Α.: ζοί(ςπ. Αι: δοισαΐποί,. ΒΒ: ἱπ Θεοτοδοτόπιπῃ 
δίπαθονς. αἴίο οἷς ἐαρζοῦο ὁϑοίδοι πὸ. ΑΕ: αἴίο 
Πτοίεδ. τὲ 

1ὅ. ἰπ εἰτοῦ εἰσοπερίίπι 6) απ δ, πὶ εὖ Βοζίρεπ, 
Β: υυἱτῦ κπν θὲ, ρεδτα! γαθεπ, γὙ; ἐπτοπ ὅ9 0, ϑὲ, 

(6}ΠΠ5 65. θᾶ]. ἜΝοΟΘ, ΡΓΔΘΟΙΡΙΟ 01, 9 
ΘΟΙΪΌΓίαΓ6. οἱ ροδίο στοραβίιβ; πο] 

ΠΠθίοΡ 6. οἱ ΠΟΪΪ {{πη6γ6, ΔΟΠΙΔ 
1601} οϑὲ )οΙηἶπ5 θΘὰ5. ἰππ5. [ἢ 
ΟΠΙΠ 18, ἃὰ ἀαδθοιπα 16. ΡΘΓΓΒΧΘΓ 8, 

Ριαθοορίίᾳιιθ. Φοβιιθ ρυΙποΙριθι5.10 
ΡΟΡΑΠΙ, ἀϊοθηβ: ἢ ΤΊΔη 5116 Ρ6. τηράϊαμ 11 
ΘΒ ΡΟΓΙΠ οἱ Πρ γαΐθ ΡΟρΡαΪΟ ἃ ἀἰ- 
οἷα: Ῥγὰοραγαίθ γ0}} 15. ΟἸθ γα, 480- 
ὨΪΔι Ροδὺ ἀΐθη) (θα {ΓΔ 510 1{18 
Φονγάἀληομὰ. οἱ ᾿ΠΊΓᾺ 15. ἀά ροββι6ῃ- 
ἀ}}) ἰθΡγΆ ἢ, (πὶ ΠΟΙΔΪΠΙ15 [)6118 
νΟϑίο ἀδία 15 δὶ ν 0} ]85. 

ἈΘΡ ΘΗΝ 15. ἀαοαι6 οἱ ἀδά 5 οἱ 12 
ἀἰμηϊαϊὰ6. ἰγτθὰϊ Μίδηδθ56. αἱἱ: ἜΜε- 1ὃ 
τηθηΐοίθ. 5ΘΓΏ]ΟἢΪ5, 46 ΠῚ] ΡΓΔΘΟΘρΙΐ 
γ0}}15 Νογβοβ ἴδιημ 5 ΠοΙηΪπὶ, ἀἰ- 
ΟΘΠ5 : ΠοιΙηίΐηιι5 Π 6115 νϑϑίθν ἀθά! νο- 
5 ΤΟ(αΐϊθη. οἱ ΟΠΠΠΘΠῚ ἰθγΓΆΠῚ. 

ναι ϑ2, 268: ΠΧ ΟΡ 5. γοϑίγαθ οἱ ἢ ἃθ ἠαιηθηία 14 
τηᾶποῦπη ἴῃ ἰογΡΓᾶ, ἀπ ἰγδα αὶ 
γΟὈῚ5 Μογβοβ ἰγᾶηβ5 Φογάδηθιῃ; νὸ5 
Δα 6} ἰγδηβὶίθ ἃγηιαΐϊ δηΐθ [γα Γ68 
γΟϑίΓΟ8, ΟΙΠΠ65 ἰ[ὈΥΐ65 πιᾶηι, οἱ 

Ῥαυρηαΐθ ῬΡΓῸ οἰ8, ἀοποὸὺ ἀοὶ Ποη]!- 1 
ΠῸ5 ΤΟΖιιΐθιὴ ἔγαίγ θα νϑϑίγ 5, 5ιοαΐ 
οἵ νοὶ ἀράϊί, οἱ ροβϑιἀθδηὶ ἱρϑὶ 
4αΟαιι6 ἴθρρᾶμη, ιὰη ΠΟΙΠΉΪΠι15 Π 6118 
γοϑίρν ἀδίι 5 δϑὶ οἷ51 οἱ δἰ γδυϑγίθ- 

θέ. 3,20, 211 ἴῃ ἰθγγᾶΠ) ΡΟΒβ βϑιοηἶβ νθϑίγὰ8 
οἵ Βα 40 1{15 1. 6, 4πάπ γ0}} 15. ἀθ ι 
Μογ 565 [ἀπηα]5 ΠΟΙΪΠὶ (τη 5 Φογάὰ- 
ΠΘΙῺ ΟΠ Γὰ 5015 ΟΥ̓]. ἜΒαβροη- 
ἀθγαπίᾳιθ δά Φοβθ αἴθ ἀἰχουιηί: 

Ἐχ. 19,8. Θγηὰ 46. ΡΙΔΘΟΘΡΙΒ1ϊ ΠΟ}15, ἴδοίθ- 
11.15.0. οἱ σοι η 16. Τ]56Γ15, 1θ]Πη115. 

Ἔ δΊοα ΟΠ ΘΝ! 115. ἴῃ οπηο(15 Μογϑὶ, 17 
ΝΟ τ ΣΟ ἃ ΟΠ Θἀἴθιτ15. οἱ {0 1; ἰαηΐιιπιὶ 510 Π0- 

Ἰηἶππι5. Ποῖι5. απ. ἰθοι πη), 5᾽6 αι} [{{| 

οι δίογβθ. ἜΘαΙ ΘΟμ ΓΔ ΙχοΡΙ οΥἱ 18 

ν.θ5.8,1. 

6,27. 

Νιν- 
39,505. 

22,4. 

4,13, 
Εχ.13,18, 
6π.49,19. 

ύ »"ὦ 

ν.5. 

1ῦτ: ΑἸ ΠΝ 

ἰδ ρ Ατ οίδε Β: εὐδπ ὦ εἰππεδηπει, νῈ: εἰροποὸ 
ΑΥ̓: αὶ, εἰτοό (δἰᾳοπίθαπιδ, Α: ϑϑοθε6. Β: οατοῦ 

δρίνκ 
10. Β: ἀδοτα!ὐ0. Αἱ καἰοθοπ. 
17. ΑΥ̓Υ: απ [ο. Β: θέα θΠΈοππ.. ΕΣ: ὅπ 9, 

Α: ϑ'ίς υυἱν ἔπ 91. μι ΑὟ: σοθον οι (θαθεπ). ΥΕ: απ 
9ὺ. οὐτίοπ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: ϑὲπν τπόρο.. [εἴπ 

18. νοἱδονῖροπγεία. ΒΥ ΝΕ: Θεροτ πα πΠ} δὲν, 
ΑΥ̓: φορεῖ δοίποπ λππο. Εν: 96 [0011 ΑἸ: τοΐθευ 

[νυίῶι 



᾿ 

0. .2,1-- 10. αἴθε, 

Κι. ϑρεομζαΐξονος ἐπτον οι) γε. 

} ο Ε - ᾽ , ε 

σου, καϑότι ἂν ἐντείλῃ αὐτῷ, ἀποϑανέτω 

ἀλλὰ ἰσχυε καὶ ἀνδρίζου. 

ἘΠ. Καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυὴ ἐκ 

«Σατεὶν δύο νεανίσκους κατασκοπεῦσαι; λέγων" 
“νάβητε καὶ ἰδὲτε τὴν γῆν καὶ τὴν “Ἱεριχώ. 
Καὶ πορευϑέντες 'οἱ δύο ὑεανίσκοι' εἰςήλϑοσαν 

'εἰς ]εριχῶ" καὶ εἰφηλϑοσαν' εἰς οἰκίαν γυναι- 

κὸς πόρνης, ἡ ὄνομα Ῥαάβ, καὶ κατέλυσαν 
ἐκεῖ, 32 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ, 
λέγοντες ᾿Ιδοὺ εἰςπεπόρευνται ὧδε ἄνδρες τῶν 

υἱῶν ἸΙσραὴλ κατασκοπεῦσαι τὴν γῆν. ὃ Καὶ 
ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ἰεριχὼ καὶ εἶπε πρὸς 
Ῥαάβ, λέγων" ᾿Εξάγαγε τοὺς ἄνδρας τοὺς εἰς- 

πεπορευμένους εἰς τὴν οἰκίαν σου 'τὴν νύκτα" 
κατασκοπεῦσαι γὰρ τὴν γῆν ἥκασι. 4 Καὶ 
λαβοῦσα ἡ γυνὴ τοὺς δύο ἄνδρας ἔκρυψεν αὐ- 
τοὺς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, λέγουσα" Εἰςρεληλύ- 

ϑασι πρός μὲ οἱ ἄνδρες, ὃ ὡς δὲ ἡ πύλη 

ἐκλείδτο ἐν τῷ σκότει, καὶ οἱ ἄνδρες ἐξῆλϑον᾽ 
οὐκ ἐπίσταμαι ποῦ πεπόρευνται, καταδιώξατε 

ὀπίσω αὐτῶν, εἰ καταλήψεσϑε αὐτούς. δ. Αὑτὴ 
δὲ ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα, καὶ ἔκρυ- 

ψεὲν αὐτοὺς ἐν τῇ λινοκαλάμῃ τῇ ἑστοιβασμένῃ 
αὐτῇ ἐπὶ τοῦ δώματος. 

7 Καὶ οἱ ἄνδρες κατεδίωξαν ὀπίσω αὐ- 

τῶν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου ἐπὶ τὰς δια- 

βάσεις, καὶ ἡ πύλη ἐκλείσϑη. ᾿'Καὶ ἐγένετο, 
ὡς ἐξήλθοσαν οἱ διώκοντος ὀπίσω αὐτῶν, 

8 χαὶ πρὶν ἢ κοιμηϑῆναι αὐτούς, αὕτη δὲ 
ἀγέβη πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα 9 καὶ εἶπε 
πρὺς αὐτούς" 

κύριος τὴν γῆν, ἐπιπέπτωκε γὰρ ὁ φόβος ὑμῶν 

ἐφ ἡμᾶς. 

18. Β: ἐὰν (ἂν ΑΒΧ). -- Ἰ. ἘΣ: οἱ δ. ». ἤλϑον 
. δἰρῆλϑον. ΑΧ: εἰς τὴν οἶκ. 2. ΑἸΈΧΕ λέγ. ΒῈ 

Ἰδὲ (1 ΑΒΡΧ; 118.: ἀνδρδς βίφσσεσε. ὧδε). 4. 4. ἀὐρχὲ 
δύο. ΑἹ (Ρ. με) ὧδε. ΑΞΕΧῈ (1 8.) καὶ ἐκ ἔγνων 
πόϑεν ἦσαν. Ἷ. ΔΕΚΣ: ΣΕ ἡ δῦ, ΛΕΧ; καταδιώκ. 
8, ΒΤ (Ρ. ΡΓΙ- καὶ αὐτοὶ δὲ (Ἔν, ΑἸΧ; αὐτοὶ 5:8 
δὲ). ΔΕΡΒΧ: καὶ αὕτη ἀνέβη. 9. ΑΒ: ἔδωκεν (σταρεδ. 
ἘΧ). ΑΣ: κύρ. ὑμῖν ... ὑμι. πρὸς ἡμᾶς. ΑἾΒΧῚ ( (88) 
καὶ ὅτι κατέστησσον πάντες οἱ κατοικᾶντες τὴν γῆν 
ἀφ᾽ υμῶν. 

18, ἴθπει 460. Β.Α: ἔῆπι (ροδίοίοπ τον [ἢ)}. ΝΕ: τὺ. 
δι σοῦ. ΒιΑΥΥΕ: ρο 01 τοοτῦοπ. (πὲς 535, 0.) 

1. ἐερτοίειι δαζεῖθηε εἴπ, ΒΑ: Ταποτίε.,. (αι|6), 
ΜῈ: [Φίτο. Βὲ κυ. ϑθλάπηιον δι δ. Α: ῥδοζαγαποῖ. 

ΝΕ: [ἐγ εῖ. Β: εἰποθ ϑοθ 06 [0 ὁ. ὅ. τγσαγτ, ΑὟὙΕ.Α: 
δέίεθεπ, Α- δοὶ ίθι, 

γ Ψ ΕΣ 
Ἐπίσταμαι οτι παρέδωκεν υμῖν 

, “ ὔ 

10.κηκόαμεν γάρ, τι κατεξηρανε 

ΡᾺ ΤῊΝ ἸΒΣ ΣΙΩΝ οϑ9 ΛΣΤ 
ΕἸ ὙΩΝΊ ῬΤΓῚ 

φϑυὐ τη Ἱ 7055 ̓  » το Πρ θη,» ἘΕ. 
ὭΝῸ ὉΠ ΘΟ 3) ὉΘΣΝ ΘΛ 
ποτ Ν ὙΠΝΠΤΟΝ ἽΝ" Ὁ 
ΠΕΤῚ ποῦν πώ ΟΞ ἸΝΞΝῚ ἜΝ 
ΠΕ ἜΝ, ἐΣϑι τ" Ξ195) 2Γ1Ὶ 
ΓΊΡΣΙ ἼΝΞ ὈΘΣ ΝΣ ἜΝ “ἰδ ἡπῦηΣ 
"ὮΝ “πὸ Ὀν τ ἰον "3 ποξπ 
ππγὃν ἼΠ57} προὶ πρῶλ ΣΥΝΕ 9 
ΘΝΞ ΘΝ ΧΙ ἼΩΝΌ 

ἽΒΠ. 3. ἼΠ᾽39. ἈΞΓΎΣΝ ἼτοΝ 
πῶνπ ΠΡῸΣ ΕἾΝ ὙΠΝΠΓΟΞΤΩΝ ἃ 
ὝΔΝ ΤΣ ὌὭΒΧΙΛ ΘΝ ΣΙ, ΤΩΝ 

ἐῷ 

"95 Νὴ ΡΒ ΝΠ ἀδῃ ΝΞ ἋΞ 

θοῦ πρῶσι ἼΠ Ὁ πρρῖι ἩΝ τ 
ΡΣ ΝᾺ ἸΔΈΣ ὈΡΌΣΝΓῚ ἼΘΙ 
ἜΡΟ ἸΒΤῚ ΡΩΝ, Ἴθι ΓῸΝ 
ὩΓΌΦΕΙ ΝΟΌΣ ὁ ΘΗΝ ΟΟΓῚ Ὑ5 ὈΣΙΣἼΓΙΝ ὁ 
ΦΉΣ ΕΚ ΣΡ ΘΒΞ ὩΞ ΒΤ ΠΝ 

ἐλΒ ΓΙῸΣ πὸ 
ΠῚ ΘΠΩΝ ἼΞΤῚ ΒΥ ΒΡ, ΝΙΤῚ Ἴ 
Ὁ ἜΡΩΣ] ΤΑσΞΡΊΘΕ Ὁ; ἸτΡπ 
ΣΒΣΙ ΙΝ ΘΤΊΣ ΝΣΣ ὝΝΞ "ΤΙΝ 
πρὸν ΝΗ 2 Ξ Σ Ὁ ΠΡΏΤΗΣ 8 
Ὡ ΔΘ2ΝΝ 1 ποῦν Ῥρέρα: ΠΝ ἘΠ Σ ; 
γῆν ητΩΝ ΒΞὉ τῆττΣ 105-09 ἼΣ " 
ἼΔΩ2. "5 ἜΡΕΝ ἘΞΤΔΟΝ πϑρ)ΞῚ 

ὩΥΘΙΘ Ἵ ἘΞ ΩΕ Ὑ ΔΗ ἼΞΩΣ ΓΘ 
γπ18. 5 Τα Ὁ γ 11 9 ΠΡ ΤΣ ΣΟ] 

2, Β: φείαρξ, δαβ πιαπ ἐἴϑταιδ, ΑἹ ΘοΠ ΠΟ 006 πὶ 60 Ἵ 
[αρῖ, ΝΕ: πὸ ταὶ Ταρίο, ΑὟΥ̓ΑἹ εὐϊράθεπ, ΥΕ: αι ὅς 
ἀ1ην. 

. Β: Πἴῦτο. 
4, ΒΙΑΥΥ ΝΕ. ΑΙ: παῦπὶ δίς... (.) σον, (εἶπεπ ὅς 

Ὅ6π). ΑΥ̓: χα, οὐ ἔαπιοπ,,, δὲς “)ὲὺ, ΝΕ: ὅ.αᾳ, Ὁ, 5)ὲ. 



Φ ψὺς 

ἐν ϑοίποι ἐπ λτετ ἐπὶ αἴτοπι, Ὁα8. ὅτ, 
τπι8 ρφοδίείος, ὍοΥ [01 ἠξετῦτη. (εἰ ππτ 
αρίτοῦε ἀπὸ πππϑοῦξαρί. 

ἘΠ. τδοζια αδεν, δὲν Θοῦπ ϑύμπι, 
ἴσοι δδιΠτο ϑαίον Θεἰτα {0 απιϑαοζαποῦ νη 
Θίμίπι, απὸ ἰθποη σοζαρί: 
ἴθ θα 8 απὸ παὸὸ ον. 
Ὁἰπ τπιτὸ ἕσπιοι πὶ Ὁᾳ 8 αι. εἶπον ὅπτς, 
δίς Οἱοβ ϑέαθαθ, ἀτὸ ξνερτοίοπ 2 [01 εἶπ. 

2. ἡ ας τϑατὸ δὲπι ὀεθηΐᾳο 4: εν). σεαοί: 
Θίεθο, 

δαί 

είν δίμ, δοτῚ 
Ὄἰς οἰπροι 

8. πὸ ἱπ οἱοζον ϑιχ θεάππον, 

᾿Φαν νεῦς : ες ΑΝ ΠΣ, ΕΣ ΨΩ πὰ τρια τ Φ " ἤ΄ «ὦ. 
ΕΑΝ ΧΥ τνϑνς Σν ἐτὰν ΣΤ ΡΟΣ ἫΝ ἢ ξ Ἐν ἄς τς ἡ ἊΣ ΚΡ ΚΑΙ - 

Φοίια, 

᾿Θἴε ὁπ] ϑαέεν,, ἥἴοθαῦ, 

ότι σεξοιππιοπ σοῖν Ὅ.η ὀδίποοτη δήταοι,, 
ὃ. θα8 απο 21 ὙΠ π οἰ οπ. 

Τασοιῦ: 
οἷν ἰπ Ὁείπ ὥαμπϑ αοἴοπιπιοπ {{πῦ, Ὁὸππ {6 
Ππὸ σοΐοιππιει,, Ὁα8 σαπλὸ πη 21 ὁγξιπις 

ἃ οἱροπ. Ἔθίδον θα 8 θεῖ δ ϑοτθαῖα οἷς ζιθοοη 
ϑθεάππον πιὸ Ἰγτα αἴὐο: (68 {πὸ [ὰ ϑ)ὲήπε 
πὸῦ 2πι ποῦ θεγοῖπ ρφοξοπηποι, αὐοτ ἰῷ 

ὅ τοιβίο πἰ τ, οϑπι Ἰσαππιοπ [6 τσατὸπ. ἜἸ1ηῦ 
Ὅᾳ ππαᾶπ οἷς Φθοτο τος πάθει, δα 
ε8. {πίον θα, οἰπροπ  ς δίπαιϑ, Ὁπ6 ἰὼ 
πίε υϑοἰβ, τον 1. ᾿ἰπροσαπροι πὸ. δ αροῖ 
ἵρποπ οἰΤοπὸ παᾶῦ, Ὁόππ ἰθὺ τϑονοοῦ 6 ες 

ὃ στοίζοπ. ἜΘ ς αθοὸν Τοῦ 6 απ Ὁα 8 Φαῦ) 
Ποίσοι πὸ ϑοτθοτε {6 ππίονῦ οἷς δία ἢ) 8- 
ποεῖ, οἷς [ὁ Π ἀπῇ δι Φαῦς αἰιϑ60ς 
δγοῖτο! Θατίο. 

θεν. οἷς θλάππον ἰαρίοι. ἰθποι παῷ 
αἰ δὲπι ἥδρας ζιπι ονοαι δἰ8 απ οἷο 
ὅπτι. Ἰἴπ πταπ [08 θα 8 Φ θ0Υ ἐπ, δα 
οἷς δίπαιιδ᾽ τσατοι, δίο. ἰθπὸπ παθδἝαρτοι. 

ἦ 

8. ἜἸΓπΠὺ οθο δοππ δίς θὲάπποῦ {Ὁ ΤΟ! αζοπ, 
ἵρρίοπ, [ίορ Πΐς 21 ἰρποι δίπαι απ Ὅᾳ8 

9 Φικᾶὰ απὸ Ἰνταῦγ κι ἰἤποι: ΦΧ ἃ) τρείβ, 
Ὅ4θ Ὁὸν ὅε1Ὺ εἰ) Ὁ68. “απὸ φοσοθοη θα, 
οι οἷα Θῴτοεπ ΠῈ ἄθδον ἀπ σεζαϊοη 
ΔῸΣ ὁ), τητὸ αἴ (ΘΟ ποθ πον Ὅ68. ἀαπθοβι 

μχα 118. 4004. 5᾽ ον ΡΠ ΠΟΙ Πι15. ΔΉ ι8 8 πο τον ἐατὸῦ Θπξμπ [οΐᾳο, σοιροτοι. 
10 Φεπ τὐἷν θαθοπ σορῦνε, υἷος Ὅὸγ ον 

{ 
ὦ. ὃ. ὕὉ.1.: οὐδιποοπ, 
ὑ. ὕ.1.: δίο Λ(ο θυ. 

Β: (δό6 {{{ αἰἴο, εὐ {πὸ ")ὲ. 
ὅ. ΒΙΑΎΥὙΕΒ.Α: δα ον. Α: [Φ[08.. ΑΥΥΕ: ρος 

{2 1. τοοτϑοι [υ[{{0. Αι: {0 τοατὸ, Β: Βοί Ὁ. δίπουν. 
ΑΥ ΝΕ: δοίη απ πϑρυδοπ, τ Θοθ ἔθποι,, ΒΥ: 
οὐτοί οι. ΥΕ..Α: (δεππ ἰθτ ἔππε {. πο) εἴπ ο οπ, 

ὑ. ππέοῦ δὲν 39 απιπισοῖο, ὙΕ: Ῥαπηιο τέ, ΑὟΥ: 
 ἰπροίορί, Β: υ, ἰδ δατού τα οῖ, τοατοπ, 

ὅ. Α.Α: εἰϊριδ δ, 

Ἔκ ζαποῖς 61. 
διθηὶς κι δον 2 θέα αῦ ππὸ ΤΡ ἴδε 

Θίρρ οἱὲ ϑὲάππον θοταιδ, οἷ. κι 

Γι ψλύ ων». ᾿ 

(,1--ἰ0.) ἢ 

11. 

ἴπ0. οΓὙ Π0η. ΟΡ ΘΑ ΙΘτΙ οἰπ 5. 56ΓΠ10- 
ἰδ τι5, 4105. ῬΥΡΔΟΘΘΡΟΙ 5. οἱ, ἸΠ0Γ]ὰ- 
πη: ἴὰ ἰΔη πὴ ΘΟΠΙ ΟΡ ΓΘ. οἱ γ᾽ }}}- 
ἴον σα! 

Μίϊοιι. ἰρίιαν. 9Φοβιιὸ ΠΠα5. Νὰ ΕΠ. 
ὌΠ 16. οι). ἀπ05. γἱΠῸ5. ΘΧΡΙΟΤΑΙΟΓ 65. ἰῃ 

ΑΡΒΟΟΠ 0, οἱ αἰχιῖ οἰ: [6 οἱ οθῃ- 

δι ον α 6. [ΘΥΤαΠ) Ποιὸ Φογίομο. 
τ ρορθοηΐοθβ. ἰπσγοϑϑὶ 5η: ἀΟΠλΠΠῚ 

ὙΠ ἸΒΌΠΟΡΙΒ. ΠΙΘΡΘΙΓΙΟἶβ, ΠΟΙΩΪπΠ6. ΒΆΠα, 
αοηδοδερι ἀαἰθνθραηὶ ἀρ οᾶπ. ἘΝαμοἰὰ- 

(2 416 δὲ τορὶ Φθυίοῃο οἱ ἀϊοίατῃ: 
008, ΝΠ Πρ οβϑὶ δηΐ ἢ ΡῸΓ Π0- 
οἴθπ) (6. ΠΠΠ5. ἰγ8 0}, αὐ ΘΧρ]οΓἃγοηί 
(ογγὰ ἢ). ἜΜΠΒΙ6. τοχ ΦονῖοΠο δά 
ἢ], ἀϊοοηδ: Βάο νἱγο5, 4] νϑ- 

ΒΘΡμηΐ δὶ (6 οἱ ΠΟ] 6551 51η1{ ἀΦΟΙΠΙΠῚ 
(πη: ΘΧΡΙΟΓΑΙΟΡΟΒ. {π|ρ06. διηΐ οἱ 

ΟἸΠ ΠΟΙ (ΘΥΓΔΠ ΘΟ ΒΙ ἀΘΡΆΓΟ γΘΠΟΡηΐ. 
Ἔ ΤΟ 5416. ΠῊΠΠ]Π 1 ὙἱΡῸ5. ΔΟΌΒΟΟΠαΙ 
αἱ αἰ: Εαίθον, νθηθγαηὶ αὐ πι6, 564 

ΠΘΒΟΙ 681) ἀπ6 Θδϑθηΐ; ἜΘ Π8 
ΡοΡία οἰδ ἀθΓ  α} [ἢ (ΘΠ 6.15, οἱ {Πὶ 
ῬΆΓΙΔΟΡ Θχ ΘΠ: ΠΘΒΟΙῸ 4110 Δ Θτηΐ: 
ῬΘΙΒΘΑΙΙΠΪΠΙ ΟΙο. οἱ ΘΟΙΏΡΓΟΠ ΘΠ (6.15 
605. ἯΙρδθα ἀπίθι) ἴδοις ΒΟ 616 
Ὑ]ΓΟΒ. ἴῃ ΒΟΪ]ΆΡ ΠῚ) ἀΟΙΩ 5. 511ἃ8, ΟΡ6- 
ΓΝ 6. 605. 5ιΠ|ρ1ὰ ]ἰηἰ, ἀαὰ6 10] 
ογδί. 

θ..17,12. 

0,17. 
{(8πι. 
:,19. 

ἯΙ δαίθιη, 41 Ιηἰπϑὶ [{πογδηΐ, 

560 8ππ| 605 ΡῸΓ νἱᾶπι, 6186 
ἀπο αἀ ναάππὶ Φογάδηϊδ; 1{{ΠΠ|51|0 
ΘΟ ΟΒ515. 5.1 ΡοΓΐἃ οἰαιιθᾶἃ θϑί. 

Ἔ Νοράιπη ΟΡ ον] ΘΓ ἢ, 4πὶ ἰὰ το θη, 

οἱ φούθ, ΙΠῈ]16 Δβοθη δ 605 

δι ἃ: Νονὶ «αοα Ἰ)οπηηι18. {ΓΔ 61- 
με 11,25. 6.1} νΟ}15. ΘΡΡΆΠῚ ; ἴθ ἢ ΠῚ ΙΡΓΕΪῚ [ἢ 

Ἐχικδνντη 05. (ΟΡΓΟΡ νοβίο οἱ οἰαπρσιονιμὶ 
ΟἸΠ65. Παβ ίογ θα. (ογΓὰθ. ἜΑΛαάϊν!- 

Ψυᾷ4.8,25. 

Εχ.15,15. 

7. Α1.: νδαὰ. 
9. ΑΙ. 1 ἰδίδ. 

7. ΑΥ̓͂ .ὙΕ: (6.6) απ οἷο ἀπτέγοπ, Β: κε Ὁὸπ ἸΤ θεοῦ 
ζαρυίοιι μα. ΑἸ: 58, δον κπν ὃ, Ὁ ἐὅς Ππ τ, 

ὃ. ε ἤν, ΒΕ: (πἰοδον)ρίεπ, αὟ: (Θίς αδεν 
ΤΗΝ [ὦ ποῦν κι. [ὦ 1. 4]. 

ΑὟΥ.Α: δίο διῶ! υ. ἐπ (πιό κυ ἐ; 
ΕΝ Ατόοππ «Ὁ ΒΙΑΥ͂,ΟΝΕ: υοὺ οὖ ((αροπ). Α ττῦπτ: 
Ὁ0π| 6 0106. 



8. (,11--18. ΨΦοριῖο. 

ἘΓ. 

ἕ . ϑ ) 

κύριος 'ὺ ϑεὸς: τὴν ϑαάλασσαν τὴν ἐρυϑρὰν 
- σ ’ 3. 

ἀπὸ προςώπου ὑμῶν, ὅτε ἐξεπορεύεσϑε ἐξ 
Ψ Η σ 2 “": ᾿ 

ϊνυύπτου, καὶ ὅσα ἐποίησε τοῖς δυσὶ βασι- 
- νὦ 2 »« ΄ ψ - 

λεῦσι τῶν ᾿Α΄μοῤῥαίων, οἱ ἤσαν πέραν τοῦ 
- "ἀμοδοῚ ἢ] « 

Ἰορδάνου, τῷ «Σηὼν καὶ τῷ 497, οὖς ἐξωλο- 
ϑρεύσατε αὐτούς. 11 Καὶ ἀκούσαντες ἡμεῖς 
ἐξέστημεν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστη ἔτι 

- ᾽ 7 Α ᾽ , ε τὴ “ 

πνεῦμα ἕν οὐδενὶ ἀπὸ προρώπου ὑμῶν ὅτι 
’, ς 4 « - ᾽ “ΓΚ 

κύριος ὁ ϑεὺς ὑμῶν ϑεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ 
-" “-“ “- ἜΣΑΝ - 2 , 2 ἐπὶ τῆς γῆς κάτω. 12 Καὶ νῦν ὀμόσατέ μοι 

κύριον 'τὸν ϑεὸν ὑμῶν'" ὅτι ποιῶ ὑμῖν ἔλεος, 

καὶ ποιήσατε καὶ ὑμεῖς ἔλεος ἕν τῷ οἴκῳ τοῦ 
πατρός μου, καὶ δώσετέ μου σημεῖον ἀληϑι- 
γόν, 18 καὶ ζωγρήσατε τὸν οἶκον τοῦ πατρός 

᾿ ν ν᾿ ᾿) γ ᾿ 

μου καὶ τὴν μητέρα μου καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
μου καὶ τὰς ἀδελφάς μου, καὶ πάντα τὸν 
οἶκον αὐτῶν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ 

- , - ᾽» 

ἐξελεῖσϑε τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἐκ ϑανάτου. 14 Καὶ 
θς ὅτῳ ε « ἄντε - 3 ᾽ 

εἶπαν αὐτῇ οἱ ἄνδρες. Ἢ ψυχὴ ἡμῶν ἀνϑ' 
« - Ε , ! Ν ὦ ΐ΄ Ι' « Ω 

ὑμῶν εἰς ϑάνατον. 'Καὶ αὐτὴ εἶπεν. “ὃς ἂν 
παραδῷ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν, ποιήσατε εἰς 
ἐμὲ ἔλεος καὶ ἀλήϑειαν. 15 Καὶ κατεχάλασεν 
ΑΒΕ ΤΠ δα δ ἢ ΣΕ ΣΣ αὐτοὺς διὰ τῆς ϑυρίδος ὃ καὶ εἶπεν αὑτοῖς 

᾿ ᾽ νὰ ) , μή 

Εἰς τὴν ὀρεινὴν ἀπέλθατε, μὴ συναντήσωσιν 

ὑμῖν οἱ καταδιώκοντες, καὶ κρυβήσεσϑε ἐκεῖ 
τ « , ) 2 , . τρεῖς ἡμέρας, ἕως ἂν ἀποστρέψωσιν οἱ κατα- 
, ᾽ ’ὔ ἋΣ - ν » ] 

διώκοντες ὀπίσω ὑμῶν, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπ- 
δλδυσεσϑὲ εἰς τὴν ὑδὸν ὑμῶν. 17 Καὶ εἶπαν 
οἱ ἄνδρες πρὸς αὐτήν" ᾿ϑῶοί ἐσμὲν τῷ ὕρ: ρὲς πρὸς αὐτὴν ὥοί ἐσμὲν τῷ ὅρκῳ 

ῳ 5 ᾿ ε τὰ , 
σου τούτῳ" 8 ἰδοὺ ἡμεῖς εἰςπορευόμεϑα εἰς 

μέρος τῆς πόλεως, καὶ ϑήσεις τὸ σημεῖον, τὸ 
᾿ ; “- 2 ’ κ᾿ 

σπαρτίον τὸ κόκκινον τοῦτο ἐκδήσεις εἰς τὴν 
3 Ἧδ' - ᾽ 31. ἂὧὦ 

ϑυρίδα, δι ἧς κατεβίβασας ἡμᾶς δι᾿ αὐτῆς, 
κ Α 4 ᾿ 

καὶ τὸν πατέρα σον καὶ τὴν μητέρα σου καὶ 
ἣ 2. φν, ΄ - 

τοὺς ἀδελφούς σου καὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ 

10. Β: τὴν ἐρ. ϑάλ. (6. ΑΕΧ)... (ἐξ . ἐκ γῆς Αἰγ. 
“Ὁ. ΑΒΕΧ), ΑΒῈ (41{.) τῷ ( ἘΧ). 

- ἀληϑ. (ἐ ΑΞ23Χ), 18. ΒΚ (81}.) καὶ δύ κ᾿ τὰς ἀδ. 
μὲ (τ ΑΒΕΧ). ΑἸΌΌΧΕ κ᾿ σπ. τ. οἶκ. αὐτ. Α38Β: οἶκ. 
μ8 (8. αὐτῶν ἘΧ). ΑΒ: τὴν ψυχήν μὲ (τὰς Ψ. ΧΝ 

ΑΧ: μετ᾽ ̓ ἐμᾶ | ἡμῶν ἘΧ). Β: ποιήσετε (-ατε ΑἘΧ). 

11 5 87’ Ὥ ἐδ.) 
ἾΠΩΣ (" ΑΒΕΧ). 12. ΛΑΒῈ ὑμῶν (Ὁ ΒΧ). ΑΥἸΒῈ καὶ 

ϑϑροομϊαΐζονθς ΤΠϊονϊοδιι τη. 

τῶ "Ἄττν ππῆπῦ ὐὐϑ στ ΟΝ ἘΝ 
Θ᾽ ΥΧΊὩ ΒΞΩ͂ΝΕΞ ΞΘ "Ὁ 
ΠΣ ἘΡ γα ὩΣ ἬΝῚ 

"ῶνς ΜΠΡῸΣ ἸΠ ΤΠ ἼΩΣΞ “ὧν 
ὈΠ5) ΦΌΩΣ ΤΟΝ ὈΓΔΉΓΙ 
ΝΞ ΠΡ} ΤΡ πορ- Ν). ΡΒ 
ΝἢΠ ΠΝ πὴπο 5. ὈΞ2ΒΔ 

ΩΣ ὈΡΘΩ, δὼ Ὅπον 
πῆ Ὁ ΝΟΌΣ ΞΩΣΙ πῶΡΥ ΤΠ 15 
-Ὡϑ ἰ ὩΣ} ἼΦΓΙ ὈΞῸ ἜΣ Ὁ 
"Ὁ ΠΏ" ἼΌΠ ἢΞΝ ΛΞ ῸΡ ῶν 
τ ΣΝ ΤΩΝ ΘΠ ΠῚ ΣΝ ΤῊΝ 13 
δ: ΤΔῚ ΝΠΝτΟΝῚ ΠΝ ΩΝ κὼ 

ἡ} Θθονπ Ἧς ΛΩΝ ΟῚ ἘΠΥΒῸ ι4 

Ὧν ὙΠ3Ώ ἘΝ ἘΝ το Ὁ. ἘΕΧΆΝΙΣ 
ὯΝ 55 ΓΤ ΤΏΞ ΓΙ ΠῚ Ἴ)ΠΞΤ 

ἸΌΝ ἼΟΠ 3 Ὁ 25 γηλη 
ΠΤῚΞ ἽΞ ἸΊΏΤΠΙ ἼΣΞ ὉΞΓΞ ΤῈ Ἰὸ 
᾿ ΞΟ" ΝΠ ΠΏΠ: πίστι ΡΞ 
ΤῊΝ Ἐ ἡ: Ὁ πηππ δπὸ ἜΡΩΣ τὸ 

τϑα, τηρίθ ὈΣΙΣΓΙ ΡΞ ΤῊΣ Ὁ55 
395 ὙΠ ΘΒ 3 ἜΣ ΒΡ. 
ΘΎΘΣΝ ΤΌΝ ὙΩΝΟῚ ὈΞΎ 17 
ΔΝ τασπὶ ἸΠΣΞΘῺ ὌΠΟΝ ΒΡ) 
ΝΞ Θ᾽ᾺΞ ὍΣΙΑ ΠΒΡῚ ΣΟ ΞΡ 1 
"δόρυ πῖτι ἡλῶσι Ὅηπ ΓΉΡΣΓΩΝ 
ἩΞΝΓΙΝῚ 18 ὈΣΤΎτι τῶν ΤΡΠΞ ΤΟΞὃὉ ΓΝῚ ἩΠῸ ΤΙΝῚ ΘΝ ΤΙΝῚ 

10. Β: ἀπέλϑετε (-ατε ΑΚΧ). 17. ΑΒ: πρ. αὐτὴν οὗ. 
ἄνδο. (αν. οτά. ΕΧ). Β: τὸν δὲ πατ. (καὶ τ. πε. ΑΕΧ). 

10. Α: δὲδ᾽ τυΐδεπ ")ὲ.. «ον δεῖ φετοηι (ίπααπῃ ἐπ 
Ῥαἤοίθε. ΝΕ: ὃοῖ φο νον δισογποπ δου απῃ γνοί δὲ 
θὐσέδεπ! Αἰ: ροεῦοτο ὃ 

11, ΒΙΑῪ: δα (αἴ6} υυἱν (ὁ ᾿ὐτίοπ). Αἱ γε. 
ΑΥ̓: δα νογλασίο τι, ὃ. ΥΕ: δευῇοβ! Β: υοῦ οἱ 60: 
διίεσεπ, ΑΥ̓: κί 8 πιοῦν δο 0 ε( (πὶ οἴποιι θ)δοπ)επ 

γ. 18. Ὁ ΠΝ 18. ΔΘ ΜΓ 

δ ΠῸ σ. ῷ. ΥΕ: οὁ οὐ Ὁ 1 ᾧ ὃον δῖ ἐπ ἔείπεηι 
ξαππο ποῦν, ΟΥ̓ .Α: {{| δὲν οί, νΕ: {{ δ. 

12. ΑΥΝ: θίεδε φρίῃ. Β: δΐε ὃς δοιοίοζοπ, ὙῈ: 538. 
ἰθ1. ΑΔ χπσοιἀπΠίᾳ 5. Β: Ἰυαϑτεδ, ΑὟΥ̓ΥΕ: 2. τὴ 
Φ τοῖο τ 

19, ΑΥ̓́.ΥΕ; ἀπὶ ὅρδοπ εὐθαίεαι τος} (τοὺτϑεῦ), 

ἀχργῆν ἐδολτέα δ οι ὦν ὠὐμοσεθάξδ νει» αὐλόν, οὐ ξτε ὡς 

ἀχϑες: 



βομμα, 
Φῖς δενπίδονταΐηπα δεν 5 δεπἬεν, 

ὦ,11--18.) 9 

ἘΠ. Φοῖ (διὸ, 

Ῥαὶ δὍᾳ8 δας ἱπὶ ΘΟ δ Π{πιροῦ αὐιϑοοιτοῦς 
ποῦ νον οἰ σεν, δα ἴδ᾽ αἰἷ'ὸ (ᾳϑνίοπ 
δυσοῖ, ππὸ τθαϑ (0 Ὁ 61 δσεὸπ δε δηΐροπ 
δον ὙΠπιοτίτεν, Θίροπ απὸ Ὅς, [οπζοεῖ! Ὁεδ 
ροτοαπϑ οσοἴρθαπ θα δέ, τὶς ἰδν [16 ϑενθαπποῖ 

11 θαῦι. ἜἸϊπῦ {οἷ Ὅόπὶ υοἷν [οΓ ἢ) 68 σορῦτει δ α- 
δεπ, {{Ππιπῖον ὅεὐς ϑονξασί τπὸ {{| ἔρίπ  0 
ππρῦν ἰπ ζοπαπο 07Ὺ οατὸῦ Θ ἔμπα, δὲππ 
Ὅ6 ἄδοττ, ἐν οι, {{ εἷἰπ Θοι δεῖδεβ 
οὔδει πὶ Θίπιποῖ πὸ ἀπίοα απ (δτϑεπ. 

12 ἜΘ {τοῦτοι παρ παι δεῖ δοπι ΘεΥτη, 
Ὁαβ, τε ἰ ἀπ οἰ) Θανηι βου εἰσ ἔοΕ οος 
ἰδαπ ϑαῦς, ὍαἈ ἰδτ αἰ απ πιοίποϑ ϑδαῖονϑ 
ὥαιζε Βανι εν ἔοι τππ|, ἀπὸ αοῦὲ ππΐν 

18 εἶπ σευ ε8. ϑείάγεπ, Ἔραβ ἰθν Τόθεπ ταί 
πιοίποπ ἥδαίον, πιοίπο δθειίον, πιοίπο ὅθ υῖς 
Ὅὲ} {πιὸ πιρίπο Θιδιϑοἤζοῦπ, ππὸ αἴο8, τὐκϑ 
ἴε ϑαθοπ, ππῷὸ εἐὐγοίίοί ππίοτς (Θροῖοπ υο5 

14. δεπὶ Ζοδε. Ἐς θεάππον ἠρταάγοπ κι ἰθτ: 
θαι τοῖν πἰῶι Βανπιθενί αὐ! ἀπὸ ἥἄτοιις 
απ οἷν, τορππ τπ|8 δὲ ὥεττ Ὁ68 παπὸ αἷδί, 
[0 [01 πἀπίοτε (Θεοῖς {τ οὐ ὃε8. “ ονοῦ 
ζεῖπ, [0 {εγπ ὃπ᾽ πηαζεν Θεά πἰ τε σεῖς 

τ τά. ἔφα Τίοβ [{ὲ οἱοζεῖθοι. απ οἰ! 
δι δ οπίξον. δογπίοθοεν, ὁόππ ἰθγ αι 
αν απ Ὁ. (Θιαδίπιαιον ππὸὸ Π{6 τυσυπεῖς 

10 αἰ) αἰ Ὅὲν Ῥέαν. ἘἸπΌ {{ὲ Ἰρτα κι 
ἰδπόα; Θεθεῖ αἰ ὉὍᾳα8 (οδίτρο, Ὁᾳ8 οἰ 
πἰῶς δερερποι, οἷς ὦ παύίαροπ, τἰπὸ 
ΟΥθοΥρο οἰ Ὁα[ 611 Ὁτεῖ ας, δί8. ὉαΆ 
δε τοἱοδογξοπιπιοπ,, οἷς ὦ παίασοπ, θατε 

17 πα) σοδεῖ οτὸ Θίταβε. ἘΦΟίς ϑὲάππον 
αδὸν Ἰρταύγεπ καὶ ἰρτ: 81: τοῖοι αδὲν 8 
(δἴγε8 ἴοϑβ ζεἶπ, ει δι. τη ππ8 σοποπιπιη 

Ο18 γα], ἔθεππ οἷν ἔοπιπιοι ἰπ απὸ τἰπὸ 
δι. πίῶι Ὁΐεβ τοῖς (ΘεῖΓ ἰπ δα 8 δ πον 
Ἐπί ΓοἘ, Ὁαπῖ δι. τῷ Θεγπίοδον σοίαΐοι 
Ῥαϊδ, ππὸὸ κει οἷν ἰπ8 ὅαι8 σουζαπηπίοί 
ϑείποπ ϑαίον, δεῖπε ϑθλίον, Ὁοίπε ΒΥ δον 

10. ὕ.1.: 1ὑπ|6{Ἐ πὶ οτδαπ. 
11. ὕ5.1.: {{π| οἷν. Α.ΑἸς: {εἰ τοίτ, 5.1... δ είς, 
14. 4. ΑΔ: ππτὸ δ εζάατεο, {61ω:ππ|ν δ 6. ἀ{{. 

Α: τοί, ΑΥ̓Ν: θΠΠ{ τοῖο ἰθποπ απρορύτοπ, ΑἹ τπι: 
{εὐ βεθεπ. 

14, ιτἰπ|τε Φ. [01 Ὀ» ... {ογετ ἔθρε δίεζεδ,., σοὺς: 
ταίθεῖ, Οὐἰδέ πη ... [00 τοοίο υυἷἱτ ... τθιπ, 

ΑὟὙΕ: ππίτο Θαε. Β: απροίρεπ τσοτδοί, ΥΕ: απ: 
λείφέ, Β.ΑΥΥ: αίεθει, ἔυ. 

Ἰῦ, ΑΥ̓Υ.Α: απ εἰποπι ὦ. Β.αΥ̓́ὙΕ: ([Π{ππὉ} ἀπῇ 
Ὁ, Θίαῦῆπ. 

10, ΑΥ̓͂: δ. ϑὲα δια ροποοπ οὐ ἐτοΐοπ, νῈ: ἤλοὺ: 

ΠΡ 5. ΓᾺΡ δὰ γϑϑίχιιη] ἰπίγοϊ 1), 

ααλημο0 ορΡ 55] οδιϊδ οχ Δερυρίο; οἱ 
ν». {πᾶ6 [ΘΟ ΓΙ 15. ἀπο θ15 ΑἸΠΟΤΙΠΘΟΙΆΠ 

ἦυθαδει γ ρΉ0 115, αὶ δΡᾶηΐ ἰγᾶπβ ΦΟΓάΔΠΘΠΙ, 
ΒΌΠοη οἱ Ος, {05 ᾿πἰογίθοϊβι 5. ἘΕῚ 11 
ἴὰθο «16 η1865 ΡΘΥ ΓΙ] Π}115, οἱ ο]αη- 

μα δ. ΘΟΓ ΠΟΒΙΓΠΙ, Π60. ΓΘΙΠΔη5Ι 1 ἴῃ 
ΠΟ 15. ΒΡ ΡΙΓα5. δὰ ἸΠ ΡΟΙ(αΠῚ γ ϑί γι ; 
ΟΠ Π18. ΘηΪπΠΔ 65. νοϑίοῦ ἰρ86 εϑί 

θεά, ὅθ. Πρ15. ἴῃ ΟΟ610 5ΌΓΒαΠῚ οἱ ἰῃ ἰοΓΓὰ 
ἀδογϑιιη, ὌΝαΠΟ οὐσοὸ Ἰᾳγαίθ τ]Πὶ 12 
ΡΟΥ Βοιηίηαμη, αὐ ΦαΟΠ0 40. Θ9Ὸ ΙηΪ- 
ΒΘΡΙΟΟΓ απ ἴδοι γ ] οι π, 118 οἱ νῸ5 

δ βϑιῦδν ΟἾΔ 115. οἰ}. ἄθμ10 ρᾶ(Γ5. πηθὶ; ἀ6[15- 
4{π6 τ ]Πἰ νϑγι ἢ} βίσηπι, αὶ Βα νθ 5 19 
ῬΔΙΓΘΠΣ ΠΠΘΙΠῺῈ Οἱ Π]ΔΙΓΘΠ, ἰγαίΓο8. δ 

ΒΟΓΌΓΟΒ Ἰη685, οἱ ΟἸΠηΪᾷ 46 {ΠΟΓΙ]Ὶ 
5ιηἴ, οἱ ΓΑΙ. ΔΠΠΠΔ5 ΠΟΒΙΓᾺ5. ἃ 

᾿ηο0γ6. ἜΘμΙ Γοϑροπάθγηηϊ οἷ; Απίμηὰ 14 
ΠοΟϑίγὰ 511 ῬΓῸ ν Οθὶβ ἴῃ ΤΠΟΡΙΘΠ, 5] 
ἰλπ] 6 η Π0 ΡΓΟΘΙΘΓ8. π05: ΟὈΠΠΠΠ6 

{γα ἀθυῖ Π0}}15 ΒΟΙΏΪΠ15. ἰθΡΓὰ πη, [ἃ- 

ΟἰΘΠμ5. ἴῃ ἴθ. ΠΒΘΡΙΟΟΡ ἀἰάτη οἱ νου]- 
(15... ἰδΐοπι. ἘΠ Θμἶβι1 ΟΡΘῸ 605 Ρ61: [ππθὴὶ 1 
δι. 46. [66 5.Γὰ ; 40 Ώ}115. ΘΠΪΠῚ 6115 ΠΔΘΓ6- 
λοι Ρᾶ Ὁ ἸΏΠΓΟ. ὙΘΙΧΙαΘ. δὰ 608: ΑΔΤ6 

τηοπΐαηα οΟηϑοθηά 6, π6 [ὈΓί6 Οὐ οι- 

ΓΔηΐ γΟθ15 ΓΘν ΓΘ μ 65, θ΄ {π|6 Ἰα {6 
{0 5. αἴθ 115, ἄοποο γοάθαηί, οἱ 516 

1115. ΡΘΡ ν᾽] νθϑίγαιῃ. ἜΘ ἀϊχο- 17 
νο. Γπηΐ δά θᾶπι: ἸΠΠΟΧΙΪ ΘΥΙΠΊΙ5. ἃ {|0ἃ- 

ἄραι, τηθηῖο Π0Ὸ 410 Δ] πγα5 11 π05, 51 18 
ΠΡ ΘΠ 6} 115. ΠΟΡ5 ἴΘΡΓ ΤΏ Θ᾽ ΉΤ1ΠΠ) 
[6 γ10 Πα ΟΠ π15. ἰδίθ ΘΟ ΟΙ ΠΟ 115. οἱ Πρ ἃ- 
ὙΘΙΒ. ΘΠ] ἰπ [θη θ5ίΡα, ΡῈ. ααὰη (6- 
τ Ϊ5 51} 05, 6ἱ θῬαίγθια {ππΠ} ἃ Ἰηὰ- 

{ΓΔ [Γα ΓΟΒΙΘ. οἵ Ομ 6 πὶ οΟρπαϊϊο- 

6,32. 

ν.7. 

190..Α1.: εἱ (ρῖὸ τι}. 
18, 51 (Ρ. ϑίσιῃμη}} Π0ῃ. 

ζοίροευ ἀπῇ οὐ ἤοβεπ. 
Β.ΑΥΥΕ.Α: οὐτοῦ δθδοροδ, 

17. ἀνγ: Ὁ πὸ ἱνύ. νΕ: 588. τυετϑοπ {τεΐ 
ζείπι σοι δείποπι (δ. Β: το! οπ ππ|ά ποίᾳ [. απ Ὀίοεἴοηι 
ϑείπ, (δ. Β,ΑὟΝΕ: δοπ δ ππ|ὸ Πα [ἀυοότοπ [ἢ εἰ. 
Ατ σοιπί! Ὅκ πιὸ δε τοοτπ, 

18. δαδιιτ δὲ τἀπὸ, ΒΙΑΥὙΕ: (ίοθε (ποῦπις 
Τ{)), τοσππι ... [0 (ΤΟΠΠῸ δι... ἀπϑίποοπ), ΑΥ̓ὙΕ: 
δίπος. Β: Ὁα8 ,, δίοζε τ, Θὥπαν, νΕ: δίε[εδ 5, τί 
ναὶ δαῦοι, ΑΥ̓: Ὁᾳὁ Θ. πὶ. Ὁ. δ αὐτο. πεδ, τυρταπ, 

Β: πιῦᾳεῖ ἰδν ..,. φεθθπ, 



ϑο0σ τ. Δ0. ὦ 19..3.4) 

ΕΠ. Τιαρϊοναἴονθ5 ἢ του το εν). 

͵ Α δ Α 

πατρός σον συνάξεις πρὸς σεαυτὴν εἰς τὴν 
- α Ν ͵ Ν 

οἰκίαν σου, 19 καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐξέλ ϑῃ τὴν. 
ϑύραν τῆς οἰκίας σου ἔξω, ἔνοχος ἑαυτῷ ἔσται, 
ἡμεῖς δὲ ἀϑῶοι 'τῷ ὄρχῳ σου τούτῳ, καὶ 
ὅσοι ἐὰν γένωνται μετὰ σοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, 
τ " 3 , 20᾽ ᾿ ,ὔ ᾿ [4 “ 

ἡμεῖς ἔνοχοι ἐσομεϑα, ὰν δέ τις 'ἡμᾶς 

τούτους, ἐσόμεϑα ἀϑῶοι τῷ ὅρκῳ σ σου τούτῳ. 

21 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
οὕτως ἔστω. Καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς. 

22 Καὶ ἐπορεύϑησαν καὶ ἤλϑοσαν εἰς τὴν» 
ὀρεινήν, καὶ κατέμειναν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας" 
καὶ ἐξεζήτησαν οἱ καταδιώκοντες πάσας τὰς 
ὁδούς, καὶ οὐχ δύροσαν. 26 Καὶ ὑπέστρεψαν 
οἱ δύο νεανίσκοι καὶ κατέβησαν ἐκ τοῦ ὄρους, 
καὶ διέβησαν “πρὸς Ἰησοῦν υἱὸν Ναυή, καὶ 
διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ συμβεβηκότα αὐ- 
τοῖς. 24 Καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν" Ὅτι παρα- 
δέδωκε κύριος πᾶσαν τὴν γῆν ἐν χειρὶ ἡμῶν, 
καὶ κατέπτηχἑ πᾶς ὁ κατοικῶν τὴν γῆν ἐκείνην 
ἀφ ἡμῶν. 

ἘΕΕ. Καὶ ὠρϑρισεν Ἰησοῦς τὸ προὶ καὶ 
“ἀπῆρεν ἐκ Σαττίν, καὶ ἡ} ϑοσαν ἕως τοῦ Ἴορ- 
δάγου αὐτὸς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ σραήλ, καὶ 

᾿ κατέλυσαν ἐκεῖ πρὸ τοῦ διαβῆναι. 2 Καὶ 
ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας, καὶ διῆλϑον οἱ 
γραμματεῖς διὰ τῆς παρεμβολῆς ὃ καὶ ἐνετεί- 

λαντο τῷ λαῷ, λέγοντες " Ὅταν ἰδητε τὴν 

κιβωτὸν τῆς διαϑήκης κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν 
Σ υχὰὶ τοὺς ἱερεῖς ἡμῶν 'καὶ τοὺς “Ἱευίτας αἴρον- 
τὰς αὐτήν; ἀπαρεῖτε ἀπὸ τῶν τύπων ὑμῶν, 
καὶ πορεύεσϑε ὀπίσω αὐτῆς. 4᾽ 4λλὰ μακρὰν 
ἔστω ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἐκείνης» ὅσον διο- 

χιλίους π πήχεις στήσεσϑε" μὴ προςεγγίσητε αὐτῇ, 
ἕνα ἐπίστησϑε τὴν ὁδὸν ἣν πορεύεσϑε αὐτήν" 

1 ΑἸΧ (Ρτο ϑ', τῆς 
ἐὰν “χεὶρ ἅψηται αὐτῷ. 20. ΑΒΕΧΕ ἡ. ΑΣΧΤ (ῃ 1) 
ᾧ ὥρκισας ἡμᾶς. 21. ΒΣ ὅτως (Τ ΑΕ Χ). ἀκ: ἔσται. 
ΑΣ ΕΕΧῚ (ἢ ἢ.) καὲ ἐπορεύϑησαν. Καὶ ἔδησε τὸ ση- 
μεῖον [ρον ἐν τῇ ϑυρίδι. ΘΟ ΑΧ: ἤλϑον. ΑἸΕΧΤ 

ἡμὴ ἕως ἐπέστρενναν οἱ διώκοντες. ΑἜΧ: εὑρον. 
98. ΑΣΟΧΤ (Ρ. διεβ.) καὲ ἤλϑον. 24, ΑΧ: παρέδιυκε 
ἐὐν κατέσιτηρε. --- Ἰ. ΑΧ: ἀπῆρον»ν. ΔΈΕΒΧ: ηλϑον. 
ΑἹ ΒΡ αὐτὸς κ- - Ἶσο. (Ἰ ΑΞΈΕΧ). 2. ΔῈ ΕΧ: ἐγενήϑη. 
ΑΥ̓ΒΝ (8ᾳ.) καὲ ({ ΔΕ Χ᾽. 8. ἘΧ (018): ὑμῶν. Α5Β 
(θ(1. 4): πορεύσεσϑε (τορεύεσϑ'ε ΔΊ ΕΧ). 

2 2 ς 

οἶκ.) οἰκία». ΑΣΧῚ {τη} 5) 

19. τππ|: ἡὰ {π. ΑὟΥ: ἔρηπο απ [. ᾧ,. ΝΕ: ἢ 
ἴδεν ππή, ΕΥ̓: τὐὲππ ὅ,. ἀπ ἔΐπ ᾳ. 0. ΥΕ: 
τπᾶπ ὁ. απ πα ἴερί. Β: [0 εἴπο ὃ, τοΐδον ἰδι {οἷπὶ 
τοἰτο, 

20, Ξε 35.14.17 

Κατὰ τὸ ῥῆμα ὑμῶν. 

πη ἐΠΠΛΞΙῚ ΠΛΟΝΣ ἸΘΌΝΟ πϑν τ 

Ὀῶ 

ΣΧ ΤΙΣΙ ἼΠῚΞ ΡΝ Ἀπ ΩΝ τ 
“ὩΝ ὍΣΥ ὩΝ2 ΓΙ ΩΝ. ὙΩῚ 
Ν ΩΝ Σ ἸΡ ΡΟ ἼΩΝ ἃ ΠΧ ᾺΝ 

ἀδικήσῃ ἢ καὶ ἀποκαλύψῃ τοὺς λόγους ἡμῶν. ΏΣΤΓΩΝ ὙΤΒΟΓΩΝῚ ὁ ἼΞ ΓΤ Ἢ 5 
ἼΩΝ ἩΡΣΕΦῸ, ΤῊΣ ΡΣ. ΠῚ 
ΓΞ Σ᾿ Ὶ3 ΔΝ ΠΤ ΒΟΟΣ 2] 
τς ἬΡΘΣ 5555 Βπρώτα ΝῊΠ 

ΠΡΠΞ ΟΣ ΣῚ ΓΉΡΤΙ 
ΘΝ) ΤΤΎΣΣΙ, ἸΝΞΡῚ ΕΠ 38 

ΡΤ 3 το» Ὁ" πρτῳ 
ΝὉῚ ἩΣΡΤΌΞΞ ΒΕ ΤΊΣ ὙΦ.) 
ἡ ΘΉΘΉΝΡΙ ) ἩΞ,95) ὁ "ΝΟ 38 
γι σοτὸν ΠΝ ἢ355ὴ ΠξετΩ 
ΤΥΝΝ ΘΓ. ΤῸΝ γθτηγροοὴ 1} ὙῚΞ 

Ἰ59 ΣΟΥΠΤΟΝ ΛΎΘΝΟΥ, ἘΒΤΗ͂Ν 
ΔΝ) ΟΣ] ὙΠ ΣΙ ΓΟΞΤῸΝ ἼΣΤΙΞ ΓΉΑΡῚΣ 

εἰ) ΒΩ ὙΤΝΡῚ ἼΞΙΘΥΤΟΞ 
ἡΡΌδ. ἜρΞΞ πη ΘΞΙΘὉῚ 
πὐϑὴ πὶ ΠΡ ἽΝ ΘΟ ΘΘΙΤῸ 
ἐπηΏΣ5. ὩὩ Ὁ "9551 ὌΝ ΤῊρ» ἊΞ 
295) ἘΌΡΗ πο ΠΥΡᾺ πΡΙα Ὁ 

ἜΣ Ἐ ΤΡΓΡΩΡῚ ΞΞ ϑυοῦ 8 
Ἰπἢ ΤΝ ΘΞΩΝἪΞ. ἼΩΝ. ὈΡΠΓΩΝ 
ΘΡἽ2.Ὶ ΘΛΣΓΙΞΙΙῚ ὩΞΎΤΤΟΝΣ ΓΙ ΤΣ 
ἜΡΙΝ ἤρΌΪ, ΘΣΝῚ ΠΝ ΘΝ ΩΣ 
πον ῬΊΓΙ ἘΝ ΠΡΩΣΙΝ ΠΈΡΕΝ 
ΠΙΩΞ "π ΘΊΒΘΝΘ ἢ 5325 Ὁ: 
ἐρτρτ ἼΩΝ ἸῺ ΟΝ: ἸΞΉΒΡΓΌΝ 
ΝῸ 55 Ἐλτε ἼΩΝ ἼΎΠΤΤΝ 

γ. 24. 5' 5» γ. ἅ. 931 

. ΒΑ: παῦ οπτοπ ἤδονίοπ, ΥῈ; (δ6 ΒΓοῖδο Βεί 
ῦ, ΕΥ̓ ΑὟΥ: ἔπιαν [πα ον] ὃ. ἕατηποῖ. Ὁ, 

22. οἷς ππτσοξερτοε σατο, ΟὟ ὙΕ.Α: ϑθοροπ, 
Β: απ δοπι σαπὸπ ὅθοα οο, πἰ τ φο. 

29. ζεἰφαόιι .νν. τον θοταθ ὁ. ὅ5,.,.. τϑ068 [6 φοετοῇεπ 

ἘΙ͂Ι. 

᾿ ἱ δ ΡΟ Ἐν ΤΣ ζω 

Ξ ΡΡ ΜΡ ΌΥΝΣ ω υνυδοιι ϑνδιις εἰρλὰ τουδλριμόςνος ἐωλυυῤορὰν τὸ κέδν κ- 555: 

δὰ ΤΠ ΨΚ τς τ- ....-. .. -. τσ να ΕΝ σὸν ᾿-" 

"δ 
͵ 



“ἀν πὸ νοις δ, 

͵ ; ποζαα., 

Ὡς ΠΠΠ  ορτ, 

Ὁ Σ τς 

ὦ, 19-.-3..ὴ 11 

ΕΠ. 

[19 ππὸ δοίποδ ϑϑατογῷ σαπλοβ απ. ἘἸπὸ 
τ} 2π0 Ὁ δὑτ Ὀεῖποϑ ϑαπεδ θόται!δ αοθοῖ, 
00 ὅπη ζεῖ αὐ {εἰπεπι απιρέ, τὺ υὐἱγ 

ο΄ πὸ, [0 εἶπε απο απ [6 σοἴοαι υυἱγὸ, [Ὁ 
20 [01 ἴρν ΘΓ απ ππζοσπι αι [εἶπ. ἘἸΪπῦ 

7ο δι εὔσαθ νοι δἰοζεπι πα ζοτηι δε ἀ{0 
ὗς παήαροι, 70. τοοίίοπ τοῖν Ὁὲδ (δ γ.δ 
ἴοϑ ζεἶπ, δεῖ 1 ϑὐπ τπ|8 σοποιπιποη θα Γ{. 

21 Σ Θὶς Ἰγτα: (68 ζεΐ, υὐἷε ἴθν Ταρί, τἰπὸ [8 
ἤε σοῦοπ. {πὸ {{ὸ οἰπαοπ οἷπ. ἸΠπὸ Τί 
ἔπάγζις Ὁ48. τοῖρο (ΘείΓ ἰπ8 δεπίεν. 

22 ΦΟἰς αδὲν οἰπροη Οἰπ πτὸ ἕππιοπ απ 
Θεδίτας, τπτὸ δΙίοθεπ Ὁτεῖ ααο δα. [6{{, Οἱ δ 
ὍαἈ οἷς τὐἱοδογέαπιοπ, οἷς ἰθποι παρ ίαρίοπ. 

οςςς Φεππ {{ δαίίοπ [6 σοι Ὁ Ὁ ἀπ αἴΐοεπ (Θίτα- 
28 βεπ, τπἴὴὸ Ὁ πίῶτ σοπιπθοπ. ἜΜ Π|Ὸ ἔρῦ- 

τοίοι οἷο ξιθοοη πλάππον τοΐρθον, τπτὸ αἴτια οῖ 
σοι Θεδίτας πὸ {πῆτοη ἤδεν, τπτὸ ἕαπποη 
4: δοΐιια,, ὅεπι οί ϑὲιπι, τπτὸ οὐ δίοίοπ 

24. ἴθι αἴτοϑ, τοῖς {{ς ε8. σογιιποοι σαίζεπ, δ πιπὸ 
ἤρταύοπ κπ οἤια; 007 ὅθ ε1Ὺ θατ τ αἴ08 
απ ἰπ ππ[οῖς πος σοσύσοι, αἰ) [0 
πὸ αἴτὸ (δἰπιθοῦποῦ.. Ὁ68. απο [εἶβο 
ΝΟΥ τπ|ῇ. 

ἘΠ. ἰΐπὺ φογια. παῖς Πα) {τὐρε απ, 
ι τὸ [6 ἐσαοῖ αὐ (Οἰ{π| πὸ ἔσπτοη απ 

Ὁόπ οτθαπ, ἐν ἀπὸ αἴΐς ὁξίποον ΟἸγαεῖ, 
πὸ ζεσθαι Ὁ} ἄσον ϑὲα τ, εὐ Τς 

2 ἰπίσον ξοσόπ. Ἐϑὶα ὁτοίοπ Φ αροπ αδὸν 
ὃ αἰπρὸπ οἷέ Θαμ οιίς Ὁπτ 8. ἀαροῦ, Ἐτμτῦ 

σόδοίοπ ὅεπι 01Ὲ ἀπὸ ἡρταῦγοειι : ποι ἰδ 
Τορεπ ὑετοὶ οἷς ἀπὸρ. Ὁοδ Ψδιπιθο8. δὸὃ 
οῖτγπ, ἐπτο δοί(ε8, ππῷὸ ὃἷο θΥ [ον αι 
Ὁθπ ἀουίίεπ ἤΐς ἐταροπ, 70. οἰρθ οι αὐ υοπ 

ἃ ἐαύοπι ΥΓ ππὸ Τοΐαοι ἰρτ παῷ, Ἐλο Ὁαῇ 
ἀοἰεπ οἰ ππὸ ἰθν ϑέσιιῃ. [οἱ σοί οιϑοῖ 

απ θα ἰδν τὐἰοῖ, απ τϑείεαι ἥϑοσος ἰθν 

ραίίς. ΟὟὟΕ: {ερέοπ ἴδον, Β: ἰρποπ το δουζαῦτοπ 
ταύ, ΑΥ̓ὙΕ,Α: δοσορποῖ. 

2ά, Β: γα! φοίβ ὦ, Β.ΑΥΝ.Α: δα 6 (ἰ66) φαπλο 
τ  κς ΒΙΑΥΥΥΕ.Α: απὸ. νΕ: θαυ {πο πν ᾧ. 
νι Ῥαξι,, Β: [εΐρο τοοτδοη. ΟΥ̓ ΥὙΕ;: τι. ({α) ἐδ ξαροπ, 

1. Β: απ εἰποηι )ὲοταοπ [τὶ ἀπῇ. ΑΥ̓ΟὙ: Ὁ ὁ δέου: 
σὐπδι ΑἹ, ϑὲα 16 ὁ αὟΥ ΝΕ: ἡδουπαδερίοι. ,., ἔθεὺς 
[οδιοπ, 

πα εἴοία, αθὲν αὐτο, οἷε ἰπ Ὁοίπομι ὅϑαμζε, 

ται]οπὸ (δΊ(οπ. ὅν ζ01{{ πιῶ τ καὶ ἰθν παθοπ,, 

ΠΌΒ [πᾶ] ΟΟΠΡΤΘσΔΥΟΡΙΒ. 1ῃ ἀΟΙΏΠΠῚ 
{πᾶι. ἜΘ οβίϊατι ἀοτηιι5 ἴδ Θρτ65- 19 
ΒῈ5 [6 ΡΠ, 5ΔΠσ 15. ἸΡ51π5. ΘΡῚ ἴῃ ὁᾶ- 
ΡΕῚ ο}5, οἱ Π05 ΘΓ Π}115 ἃ 16 ηἰ; οαποίο- 
ΓΠΠ ἀπ.6}} ΒΔΠΡ 8, 4αἰὶ ἰοοσπι ἴῃ 
ἄἀοὴο ἰποριηΐ, τοάαηάδλθις 1ῃ οδραί 
ΠΟΘΙ, 851 605 ΔΙ[{π|5 [θυ ΟΡ. 
ἜΘαοά 5 ἢ05 Ῥγοίύογο υο αθυὶβ οἱ 20 
ΒΘΡΠΊΟΠ ΘΠ ἰ5{ΠΠ|Ὶ ῬΓΟΪΌΡΡΘ ἢ ΤΠ] ΘΠ11ΠῚ, 
ΟΡ 5. ΤΏ ΠΠ 1 ἃ ΠΟῸ Γδιηθηΐο 400 
ΟΠ 5 11 πΠ05. ἘΠῚ 1 ΤΟ ΒΘΡΟΠαΙ: 21 
διΘα ἸΟΟΘαΪ ο5015, 114 Παΐ, ἀπ" {6η5- 

46 605 τιΆ Ρογρογθῃΐ, ἀρρϑηαὶ [αηϊ- 
σα} ΘΟΟΟΙΠ ΟΠ ἴῃ ἴθ η δ Γὰ. 

ΠῚῚ νοῦ Δ] Δηΐος ΡΟΡνοπουιηὶ 22 
«ἃ τῃὴοηΐαηᾶ οἱ τηληβουηΐ [01 [ΓῸ5 
ἄϊοβ, ἀόηθο Του οΡ[ογοηΐαν (πὶ [ἀΘΡδηϊ 
ῬΌΡΒΘΟΙΙ; «παογοπίθ5 ΘΠ Ρ6Γ 

ΟΠΠΘ ΠῚ ὙἱΔΠ] ΠΟ ΤΟΡΟΓΘΡΙηΐ 605. 
ἜΘΟΥ Ρ5. ΠΡΌ ΘΙ ΠΡ  65518 ΓΘΥΘΥΒῚ 5πΠ| 28 
οἱ ἀοδορηάογιηΐ οχρ]ογαίουοα. ἦθ 
μηοηΐθ, οἱ {ΓΔ 51} 1550 Φογἄλη!θ. ν6Π0- 

Ραηΐ δὰ δόβιιο Πα ΝΠ ΠὰΡΓαν ΘΓ ΠηΪ- 
416. οἱ ΟἸΠηΪὰ, ἀτιὰ6 ΔΟΟΙἀΘΡαηΐ 510], 

 αίααθ. ἀϊχογαηῖ: ΤΥΎΔά 1 Πομηΐπι5 24 
ΟἸΏΠΘΙ ἰθγΡΠ}) ἤλη0 ἴῃ ΠΔΠΠ5 ΠΟ- ' 
δ 5. δ᾽ ΠΠΠΟΓΟ ῬΓΟΒίγδι βαηΐ απ οἱ] 

[νὰ] 1085. 618. 

Τσίίαν ]1οϑ6 ἀὰ ποοία οοηϑιν- ἘΒΕΗ͂. 
Θ6Π5 ΤΟΥ ολδίγα, ὀργοαἀϊθηΐθβα 6 46 
δοίη νοπθυιηΐ δὰ δον δηθιὴ 1Ρ86 οἱ 

ΟἸΠ6 5. {ΠῚ [5.861], οἱ πηγαί! δαηΐ 10] 

ιΓ65. (165. ἜΘαθι5. ον! 115 {ΓΔ η8- 

ΤΡ ἢ ὈΓάΘΟΟΠῸΒ. ΡΟΙ ΟΔΒΙΓΟΓΆΠῚ Π16- 

ἀὐπαν Ἔ οἱ οἰαηανα ὁοΘροΡαπί: ΘΠ 60 
γι ον 5. ἀρόα. [Ὁ ἀ6ΡῚ5. Ομ] [οἱ 
ΘΒ οἱ δαθοροίοϑ. 501 }018 ϑν 00 
ΡΟΓ(Δἢ 65. Θἅ 1, νῸ5 Ππ 0646 ΘΟηΒιΓρΡΙίΟ 
οἵ ΒΟ] }π1 ργαθοράθηΐθβ. ἜΒΙ4ι8 
ἰμΐο" νῸ5 οἱ ἁγόδιη βραίϊαπη. ΘΡ110- 

Τα ἀπιὰτῃ τη}... πα ρΡΟΘᾺ] νι ἀ6 8 
Νμαυ 9} ΟΒ51|5. οὗ Π0558, Ρ61 4ιδη) Υ]ΔΠ) ἰπ- 

ΘΡΘΑΙΔΏΩΙ, 4αΐα ΡΓΪ5. ΠῸΠ ΔΙ} - 

19, ΑἸ.: τἸηποχίΐ, 1. 5 1 (0. [01) Ρθν. 

2. ϑππείοιεο. ΟΥ̓: δου οθον. 
Β.ΑΥΝ.Α: αὐἰττοπ Ὁ, Ὁ, ἃς (δίπ). 

ὅς Β.ΝΕ: οίοθθτ, δέοι, αΥ: πα, ΑὉ νοι (Θἐαπιπιὲ 
φροΐ, Β.ΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: δίς (εἴ) {. (τ. ἀὙΥ ΝΕ: τὸς 
ὥεΓ ἀπῇ ν. ἐπτοὸν ᾿ τάτίο, ᾿ 

ἅς εἷπ φοιπείζεπον σ᾽, ΟὟ ὙΕ: οἶπὸ (δ π|ογπιΠ 16, 
Β.ΑΥΝ: κυ. (6. ({πἰ Ὅ.ι) ϑέααβ. ΑΥ̓; ϑὲάθον! οὐ 
ἰγτ π᾿ ὙΕ: ϑιάθγον ἐτοίο! πὶ κι {θτοννν Τοπποι Τρυποῖ ὁ 

ν.9. 

γί, 

2. ΤΟΝ. 
83,49. 
20,1. 

Αοὐ.7,48. 

Α: ὁδουυϊος ὃ 



ἘΣ (8; :- 16.) 

1Π|. 
᾿ Λ, Ε] ᾽ Ἁ Ν 

οὐ γὰρ πεπόρευσϑε τὴν ὁδὸν ἀπ᾿ ἐχϑὲς καὶ 
ὔ «ς 

τρίτης ἡμέρας. 
« ,ὔ ἐς; Α , Ι σ΄ " ᾿ 

“Δγνίσασϑε 'εἰς τὴν αὔριον', ὅτι αὔριον ποιήσει 

ὅ Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ λαῷ" 

, » να. ) σ᾿ ᾿ 

κύριος ἐν ὑμῖν ϑαυμάσια. ὃ Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς 
"» ΄ “- Ἵ Α κ » 

τοῖς ἱερεῦσιν: “ρατε τὴν κιβωτὸν τῆς δια- 
᾿ ! ἜΑ . , " 

ϑηκὴς κυρίου καὶ προπορεύεσϑὲ ἐμπροσϑεν 
ν Σ Π ἜΤΤΑΙΕΣ ΣΡΎ  Ε ᾿ . 

τοῦ λαοῦ. Καὶ ἧραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτον 

τῆς διαϑήκης 'κυρίου' χαὶ ἐπορεύοντο ἔμπρο- 

σϑὲν τοῦ λαοῦ. 

7 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ἰησοῦν. Ἔν τῇ 
" « - ᾿ 

ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον 
-" » » ΄ - “ 

πάντων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἵνα γνῶσιν ὁτι 

καϑότι ἤμην μετὰ Πωῦσῆ, οὕτως ἔσομαι καὶ 

μετὰ σοῦ. 8 Καὶ νῦν ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσι 

τοῖς αἰρουσι τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης, λέγων" 

ὃς ἂν εἰφρέλϑητε ἐπὶ μέρους τοῦ ὕδατος τοῦ 

᾿Ιορδάνου, καὶ ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ στήσεσϑε. 8 Καὶ 
- 3 -“ - ἘΣ ὙΥ ’ὔ , 

εἶπὲν ]ησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ΠΙροςαγαγδτε 

ὧδε καὶ ἀκούσατε τὸ ῥῆμα κυρίου τοῦ ϑεοῦ 
ἡμῶν. 

ε σ Ὡς - 5 « » ΠῚ , 

σεσϑε, ὅτι ϑεὸς ζῶν ἔν ὑμῖν καὶ ὀλοϑρεύων 

10 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς. Ἐν τούτῳ γνώ- 

ὀλοϑρεύσει ἀπὸ προςώπου ἡμῶν τὸν Χανα- 
ναῖον καὶ τὸν Χετταῖον καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ 
τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον καὶ τὸν 
Γεργεσαῖον καὶ τὸν ᾿Ιεβουσαῖον" 11 ἰδοὺ ἡ κι- 
βωτὸς τῆς διαϑήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς͵ 
διαβαίνει ἔμπροσϑεν ὑμῶν τὸν ᾿Ιορδάνην. ἡ 
12 Καὶ νῦν προχειρίσασϑε ὑμῖν δώδεκα ἀνδρας 
ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης φυ- 
λῆς. 
πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν 
'τῆς διαϑήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ 
ὕδατι τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου 
ἐκλείψει, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται. 

14 Καὶ ἀπῆρεν ὁ λαὸς ἐκ τῶν σκηνωμάτων 

αὐτῶν διαβήναι τὸν ᾿Ιορδάνην, οἱ δὲ ἱδξρεῖς 
ἤροσαν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης 'κυρίου' 
πρότεροι τοῦ λαοῦ. δ'ὡὼς δὲ εἰςεπορξύοντο 

3 ΣΝ ς Ὑ ᾿ , 
Καὶ ξσταί, ὡς ἀν καϊζταπαυσῶσιν οἱ 

5. ΒΥ τὴν ({ ΛΕΚΧῚ).... ϑαυμαστα (-ἀσια 114.). 
8. ΑΒ᾿ (ρτ.) ἔμστρ. (Ἰ ΕΧ). {. Α: ἡμ. αὐτῇ. Β᾽ τῶν 
(ξ ΔΕΧ). ΑἸΧῈ ὅτε, 10. ΑΥΒῈ Κὶ εἶπ. Ἐν ( ΑΡἘΧ). 
Α: ὅτε ἐγὼ κύριος ζ. Β: τ. Φερ. κ. τ. Εὐαῖον (οοπίτα 
ΑΚΧ). ΑἘΧ: τ. Γεργ. κι τ. ἄμμ, 11. ΒΚ τῆς (ΓΑΕ). ] 
ΑἸΒ5 ̓ ἔμπρ. ὑμ. (ἰ ΑΞΕΧ). 19. ΑΙ ΒΝ Καὶ νῦν (1 Δ" ἘΧ). 
ἈΧ: ἐφ ἐκ. 18. ΑΣΧῚ (ἃ Ε.) σωρὸς εἷς. 14. ΑΞΈΒΧ: 
“Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆρεν. ΑΠΕΧ: ἤραν. 

ΟὟ: πίῷε φοξοαοι [61 6. ππὸ ἐθέᾳ, 

ϑϑοθπο. 

“Π “τ ζξιι5 Ρ»61 «ον αγεόηι σ᾽ δ οι5. 

ὙΔΝΡῚ 1 Οὐδ οἷ ὉΥΔΙΟ8 ἼὙΤΞ ὈΓΟΖΣ π 
ΠΩ  ἸΩΠΤΡΏΣ ὈΡττΟΝ »ΘἾτ" 
ἘΓΗΝΌ ΕΣ ΘΟΞΉΡΞ τὴπὶ ΠΩΣ" 
-ὐὐνὸ ἘΡΓΊΞΣΣΙ ΟΝ »ϑὴ πὸ “ΩΝΟῚ ὁ 
ὭΘ ἸΞΦῚ ὨΛΉΞΠ ἤπτΝ νὼ 

ἸΞ5Ὶ ΤΡΉΞΗ ἸΠΆΓΤΝ ἸΝΘὉ ὈΡ 
ἐ ΡΣ ΘΟ 

δπ »ϑήποτονΝ Ππὴπὶ ἼΩΝ Τ 
ὈΝ ΠΟ ΚΞ "93 ἦδπ8 ὃπν πῖπ 
"Σ ὭΣ ὝΩΝΞ 5. Ὡς ἼΩΝ 
τν ΠΉΧῸ ΠΟΝῚ Ὁ ἼῈΣ τοσπΝ ΠΙΘὩ. ὃ 
“ΩΝ ΓΡΉΞΠΤ ΤῚΝ “Ν9 ΞΈΠΕΝ 
ἸΤῸΞ ἸΡΠ Ὦ ΠΕΡ ΤῚΣ ὉΞΝΞΞ 
ὌΝ ἡ) Ξ Πὲς ΣΌΣ ἽΣΤΣ ὝΝΡῚ Σ)ΤΏΣΤΩ 9 
πὴπο ΞΠΓΩΝ ἸΡΩΘῚ Π5}] γοῦϑ 
Ἡϑα ΤΝΤΞ ΣΌΣἾΣΙΣ ὝΩΝΘῚ ὁ ΘΘΎΣΤΤΝ Ὁ 

ὥὴν ΘΓ) ὈΘΞΊΡΞ ἽΠΠΟΝ ἢ 
ΠΝ] ὌΣΣΞ ΤΩΝ ὈΞΣΒΌ 
Ὑ ΒΒ ΤΙΝῚ ἜΠΒΙΓΩΝῚ ΠΝ 
ΠΉΞΠ ἸῸΝ ΤΒΡῚ ἐλΌΞ2 ΠῚ "ἼΩΝ ΠῚ 1 
ΕἸ Ρ5 ΘΘΌθο ἼὮΡ ΠΣ γΠ5 
ΟΝ ὩΣ Ὁ ΞΟ ΠΡ ΠΩΣ 
πατῶν ἸΠΝ ΤΟΝ ὅν: "ὌΠ 
“ὈΣῚ τήξπϑ ΠῺΞ 57) Ὀπιθῦ 13 
: Ἰππνὶ πῆπο πν ἈΝ 2 ΘΌτΙΘ 
ἸΠΞ5 ἸΤΡΠ "Ὦ ἸΤ ΤΙ "ὯΞ ὙΝΠ 

Ἢ ὙΡΩΝΟ ΠΕΚΘΡ ἘΥΡΗΣ Θῖη 
ΩΝ 

ἼΞΣΡ ἘΠ ΞΤΙΝῸ ὉΡΠ ΣΌ.3 ΠῚ ἡ 
ἡ ἸΝῸ), Θ9 ΠΩ ΠῚ, ἸΠΡΠΤΤΙΝ 
ΩΣ ΝΊΒΞη ἐΘΡΠ ὍΘ 9. ΤΉΒΠῸῸ 

-- ν) 

4, Β: απ’ δοπι 58, τοοδοῦ οὐἤετπ ποῦ ἐπερετετπ οὐα. 
ΥΕ: πίο ξινυτ 

[εἰν ἴα 
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ΟΡ. πὸ δον θείβηπαᾳ, 

αοθοι {οεῖ, ὁεππ ἰδ [εἴν Ὅοπ δες οὐτοἑι 
ὅ πἰῶε σοραπροπ. ἜἸΔπ0 όζια Τρταῦ διπ| 
“01Ὲ δ εἰΤροῦ εἰ, θεπιν ποτα οπ τοὶτο ὉοΥ 

θ ῷειν εἶπ ϑθιπιθοῦ ἀπτὸν ὦ τι. ἘἸΪπΌ 
4 δὲ Φθυίοίζονπ Ἰρταῦ) εὐ: ἄγαρί οἷο ἑαὃς 
ὉὍ08 Βιιποοβ ππὸ σοθοῖ σον δόπι 01 ΘΒ Υ. 
Φᾳ ἐπιρεπ {6 οἷς ἀαος ὃὍ68. Ῥθιπιθεθ τπτὸ 
αἰπροι σοῦ δὲπὶ “0 Ὲ εΥ. 

7 ἴἴπὸ δὲν φεῦ ρταῦ κι δυΐπα; εις 
τἱ τ απίαπαοι Ὁἱ ἃ) στοβ δι πιαγεπ σοῦ 
θοπι σαπζοη τας, δα {{6 το ἥοπ, οἷο ἰα; 
πἰἰς ϑθλοζε σοιθοζοπ θῖπ, αἴὸο αὐῦ πες οἷν 

8 [εἰ. ἘΠπῸ δι. σέδοι! Ὅ.π Φθυίοίξονι,, οἷς 
οἷς ὅᾳοο ὃὉ68 ἔδιιποοϑδ ἔτασοπ, τἀπὸ Τρυί: 
ϑρππ ἰδν ἔοπιπιοῖ. υοτπ ἰπ8 θα εν. Ὁοῦ 

0 Φροτοαπϑδ, ἴο [ῆει {Π|ι. ἘἸϊπῦ Δ οήτα 
ἴρταῦ κεν δὲπ δείποονη. δήταοῖ; ότι, τπτὸ 
Οὔτοι οἷς θθοντίς Ὁ068. οττπ, οατοθ (Θοίίοδ! 

10 ἘἸ1πῸ Τρταῦγ: Φαδεὶ 0 ἰδν πιοτέοπ, δα 
εἶπ Τοδοποίσοεν τε ππίον εἰ {ΠΠ,| πτπὸ Ὁαβ 
Υ 901 οπὦῦ αὐϑίτοίσεπ τοἱτὸ οἷς (δαπαπίξο, 
φείρίίον, ουίίον, Φδενοζίεν, Θεγροἠίοῦ, 

11 ἡπιοτίτον παὸἋ ϑοδαίον. ἜΘίοθς, οἷς ἀαδο 
Ὅε8 ῬΒιπιθεβ, ὃὍε8 ϑϑεττζετό ὕδον αἴ δ. 
τοἰτο Ὁ0Υ οἰ) Ὀοτσοθὸπ ἰπ θη ποτοαπ. 

12 ἘἜΘυ ποῦπιοῖ πῖπτ δῦ] θδεζππον αὐ8. Ὅεπ 
(Οιάπιπιοι. ἤταεί, αὐ [ερ! τ επι (Θἰαπῖπι 

13 εἶπεπ. ὄὔθροππ Ὁαππ οἷς δι [οὐ ]οπ. δεῖ 
“είοοεν, οἷς δε8. δεῖται βαδὸ, Ὁε8. δεττ- 
Τἄὠενϑ ἅδεν αἴ θεῖε, τταροπ, ἰπ Ὅ68. ὅχοτ- 
Ὁαπϑ αν {{ἃ) Ταΐεπ, 70. υἱνὸ ὦ δα 
πβαΐοεν, θα 8 σοπ οδεπ θοταῦ Ποβὲ ἱπὶ χοῦς 
Ὁαπ, αὐτείβεπι, δα ἐδ ἴδεν (δίποπι απ 
Πεθοπ δΙοεἶδε. 

ῖῤ. Φᾳ πιῖ δα8 Ξ8θ01Ὲ ατἰϑέῦα ατ8 οί ποῈ 
Θίπίοι, Ὁαῇ [6 ἄδον Ὅοπ. ποτθαπ οἰπαοη, 
τἰπῷὸ οἷς Ἡτίοτοεν οἷε βαῦς ὅὉε8. “Βιπθο8. τοΥ 

10 Ῥοι ἤδ01Ε θὸῚ {τιροπ, ἔππὸ ἀπ Ὅεπ 01- 

ὕ. δ. ὃ. 8. 10. ππίρρ ἐπ. ΒΒ; πα {6π| τι. Εν 
ΑὟ.νΕ: ἱπ εατον δ {{Ὸ, 

0, οὐτΥ ὃ. 35, θἰπίίθεν, 
7. δαιπίε ἵν τὸ, δαῇ τοΐς ... [Ὁ αἴήο., ΑἹ π οὐδ 

δοπ! ΒΑΕ: σον δὲπ θίταᾳοπ. ΒΕ: [{6 οὐξοπποπ, 
ΑΥ̓͂: οὐζαθτοπ, ὙΕ: αἰ οἷν δίπ, Β.ΑΥΥ: {εἶπ τοετῦο, 

ὃ, Β: ατιὸ ϑει βονῇο σοι 58, ΑΥ̓: απ νοι θίπίαπῃ 
Ὁο6 8, ν: ΘΟδαΙΌ ἰρν δίδ κα Ὁ. δι ,,, σοξοι ΠΠ01 
{εἰῦ. Β: ζ0{{{|ν ἐπ δι, ἰοῦ οα δ οίδομ, ΑΥ̓Ν ὙΕ: ο1εἴς 
δε, (ΝΕ: απ ονδαπ τ) 

9. ΒιΑΥΥὙΕ.Α: Φ τοῖοι (θέεν} ἤοτϑα, 

ἘΠΕ. 

Ἰα5115 ΡῈ θᾶ, οἱ ὀανϑίο 6 Δρργορίῃ- 
4 6015. δά γᾶ, ἘΠΙχίίαιιθ Φοσθ ὅ 

ταβιμχ  ΡΟΡαΪ πὶ: ϑδηοι Πολμηϊη1} ΟΓὰΒ 
ἀϑντθυ τάδ θη [ἀοῖοί ΠΟΠλΪΠιι5. Ἰη61 ν05. 111 ἃ- 

"11. ἘΠῚ αἱ. δὰ βϑδοογάοίοβ: ΤΟΙ. 6 
ἉΡΟΔΙῚ [ὉΘΔΟΥ5 οἵ ργδθοθάϊία. ΡΟριι- 
Ιὰ1ἢ. αὶ }1|ι58ἃ ΘΟΠΡ]Θηΐ65. ἰα]θτιιηΐ 
οἱ διηθινθραηί ἃηΐθ 608. 

Ὀιχιίψαα Ποιηίηι5. δά Φοβιο: Ποάϊο 7 
πο] ρα πὶ ΘΧΑΙ ΡῈ. (6. ΘΟΓΔΙΏ ΟἸΠΗΪ [5- 

ΡᾺ6], αἱ 5οἰαηΐ φαρά 5ἰοαί οἰπὴ ογϑθ 
[π|, 1ἰᾳ. οἱ ἰθοαμη 51Π|.0 ἜΤ θη) ὃ 

ΡΓάΘΟΙΡΘ. 5δοορ οί! 5, ἀαὶ ρογίδηϊ 
ΙΓΟΔΠῚ [ὈΘά6Ι15, οἱ ἀ10 οἷἰ5: Ἃἰπὴ ἰῃ- 

σΓοβ51 [ΟΡ ΠΠ|5. ΡΣ Δ4πὰ6 ΦΟΡΔῊΪ5, 
βίαϊο ἴῃ οἃ. ἜΙχιί{π6 Φο5ι6 δὰ ἢΠ]ϊο5. 9 
[5Γ86}: ΑὐοΘά 6 πὸ οἱ διά! 6 ν θυ τ 
ΠΟΠΉΪΗΙ ἢ 61 νϑϑίσὶ. ἜΒῚ σαγϑαπι: [ἢ 

Νπνα δ θῃ 06... Π4υ]{, 5οίοιϊα αιοὰ ΠΟΙΏΪΠ15 
μχοιν,τ. 6115. ὙΊΝΘΠΒ. ἴῃ ΤΠ] 6]0 ὙΘϑΙΡῚ οϑὲ οἱ 
νε.ν.ι. θΠἰβρογά θέ ἴῃ. οοπδρθοία νοϑίρο (Πα Πᾶ-. 

Ἐχιοδιθϑ Πρ) οἱ Ηθιμαθιπὶ, Ηδνάᾶθιιη οἱ 
15) 204. ῬΉ ΘΓ ΒΖΔΘΊΠῚ, (ΘΓ ΒΔ ΘΠ) 4ΠΟ(16 οἱ 

δρ) 586. πῚ οἱ ΑἸ ΟΓΓΠἃθιιη. ἜΒοοο, 11 

ἃΡοὰ [ὉΘἀ6.15. ΠΟΙΏΪΩΪ ΟἸΠΠΪ8. [θ᾽ Γὰ6 

᾿ δηΐοοράοί ν05 Ρ6᾽ Φογάδηριη. ἘἜΡαγαίο 12 
ἀποάθοϊη ὙἱΓῸ5 ἀθ {θα} 115 [5Γδ6], 

ΘΙ Π5Ἴ05 ΡΘΙ 51Πη6 185 {ρὺ5. ἘΠῚ13 
«ὖο. σαπὶ ροϑαθυϊηΐ νϑβιϊρια ρθάππη 510- 

ΤΠ 5δοορἀοίοβ, 4αὶ ρογίδηΐ ἃΓΟΔ]η 
Βοιηΐηὶ Π 6] πηϊνουβὰθ ἰθργᾶθ, ἴῃ Δ 15 
Φογάδηϊ5, 486 486 ᾿Π!ΘΓΊΟΓΘ5. 58Πη|, 
ἀθοῦγρθηΐ δία ἀοἤοϊθηΐ, {ιᾶ6 δι- 

(χα ι5,8.10}. ἀθβιροΓ. νοηϊαηΐ, ἴῃ ἀηὰ 1010 

οοηδίβίθηϊ. 

ἸΙσιαν ΟΟΡΟΒ5.15 οϑί ΡΟραΪ 5 ἀθ14 
(ΤΠ ΔΟΙΪ15. 5115. Ὁ ἰΓΔηϑιροῖ Φογάδ- 

Π6Π), Οἱ 5δοογάοίθβ, 4] ρουίαρδηί 
ΔΓΟΔΠῚ [Ὁ6ἀ6Γ15, ΡΟΓσΘθδηΐ Δηΐ6. ΘΕΠῚΊ. 

ἜΤΩΡΓ 55,616. 6ἷ8 Φογάδποιῃ οἱ ρμράϊ- 1 

6,8. 
Πέ.10,8. 

4,14, 

ἘΠΒΣΕΥ: 

10 

9.4Α1.: γογθᾶ. 12. Α1.} ἀαοάδείηι. 13. 41. Τοοαθγί5. 

10, ΒιΑΎΥΥΕῈ.Α: οὐξοπποπ, 
11. ΒΑ ὙΕ.Α: δοό ὅοῖτπ δὲν σαπλὸπ (δτδο, 

Β: σοὔοξ σοῦ ἐπ δίπίδον, Β.ΝΕ,,Α: Ὀπτ Ὅεὲπ 
(αΥΥ: ἤδεν9) 

12. Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: ποηποῖ (18) εἰ). 
18. ἐπ δ. 5. ὅδ. σιθει, Β: [0 {01{Ὁ. 5, Ὁρό Ὁ, 

αϑαουίζοπ τυοτδοπ, ποριπί. δα 8 ὅ8. δα δ... τι. οὁ [011 
απ... ΟΥ̓: τοἰτοςς,, ἃ Γἀ οἰδεπ, Ὁ. 58... ὙΕ: υυοτδοπ 
Π) οἷο δεισάῇεν. ΑὟΕ: Πεοπ αἵό (1. δ᾽ οἴδοπ τοί ο) 
εἶπ Φαπιπι, Α: Ὁ και εἴποιη ὅν δ απτηι πο πὶ 

14. αν .νῈ.(4.): αὐὐϑταῦν αἰ {, Θεἴτοπ, 



.14 ἃ,106--4,7. «56. 

ἘΕΙ͂, παρε 5 9 δυ' «ΚΠ ου αι οην δὲ οΟι8. 

'οἱ ἱερεῖς, οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑή- 

χης ἐπὶ τὸν Ἰορδάν ην, καὶ οἱ πόδες τῶν ἱερέων 

τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης ἐβά- 
φησαν εἰς τὸ μέρος τοῦ ὕδατος 'τοῦ ᾿Ιορδάνου' 
(ὁ δὲ Ιορδάνης ἐπληροῦτο καϑ' ὅλην τὴν κρη- 
πῖδα αὐτοῦ ὁ ρεὶ ἐν ἡμέραις ϑερισμοῦ' πυρῶν Ἢ 
16 καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄγω- 
εν. ἔστη εἰς πῆγμα ἕν ἀφεστηκὸς μακρὰν 
σφόδρα σφοδρῶς ἕως μέρους Καριαϑιαρείμ" 
τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη δῖς τὴν ϑάλασσαν 
Πφαβα ϑάλασσαν τῶν ἁλῶν, ἕως εἰς τέλος 
ἐξέλιπε. Καὶ ὁ λαὸς εἰστήκει ἀπέναντι “εριχώ. 
17 Καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς οὗ ΣΎΡΚΕΟΣ τὴν κιβω- 

τὸν ζῆς διαϑηπκης, κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς ἕν μέσῳ 
τοῦ ρει καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ δι- 

ἔβησαν διὰ ξηρᾶς, ἕως συνετέλεσε πᾶς ὁ λαὸς 
διαβαίνων τὸν Ιορδάνην. : 
ἘΝ. Καὶ ἐπεὶ συνετέλεσε πᾶς ὁ λαὸς δια- 
βαίνων τὸν ᾿Ιορδάνην, καὶ εἶπε κύριος πρὸς 
᾿Ιησοῦν, λέγων" 2 Παραλαβὼν δώδεκα ἄνδρας 
ἀπὸὺ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς, ὃ σύν- 
ταΐξον αὐτοῖς λέγων" ᾿ΑἸνέλεσϑε ἐντεῦϑεν ἐκ 
μέσου τοῦ Ιορδάνου ἑτοίμους δώδεκα λίϑους, 
καὶ τούτους διακομίσαντες ἅμα ὑμῖν αὐτοῖς 
ϑέτε αὐτοὺς ἐν τῇ στρατοπεδείᾳ ὑμῶν, οὗ ἐὰν 
παρεμβάλητε ἐκεῖ τὴν νύκτα. 4 Καὶ ἀναχα- 
λεσάμενος ᾿Ιησοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν ἐνδόξων 
ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς, 
ὃ εἶπεν αὐτοῖς" Προξαγάγετε ἔμπροσϑέν μου' 
πρὸ προςώπου κυρίου τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν εἰς 
μέσον τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἀνελόμενος ἐκεῖϑεν 
ἕκαστος λίϑον ἀράτω ἐπὶ τῶν ὠμῶν αὐτοῦ 
κατὰ τὸν ἀριϑμὸν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, 
ὃ ἕνα ὑπάρχωσιν ὑμῖν οὗτοι εἰς σημεῖον κεί- 
μένοι διαπαντός" ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ σξὲ ὃ υἱός 

σου αὐριον λέγων" Τί εἰσιν οἱ λίϑοι οὗτοι 
ὑμῖν; 1 καὶ Ἐσὺ δηλώσεις ᾿τῷ υἱῷ σου λέγων" 
Ὅτι ἐξέλιπεν" ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προ-- 
ὥπου τῆς κιβωτοῦ τῆς διαϑήκης κυρίου 'πά- 
σῆς τῆς γῆς, ὡς διέβαινεν αὐτόν, καὶ ἐξελιπε 

15. ΑΝ (410) οἱ, ΑΕΧΕῚ (410.) τῆς διαϑ'. (ΒΤ κυρίο, 
Ὁ ΑΕΧ). Βὲ τὸ (ὑ ΑΕΈΧ). ΔΒ: ἡμέραι (ἐν ἡμ. ἘΧ), 
ΑΧ: ἐπλήρα. 10. ΑἸ ΕΧΣ ὉὴνΝ ) τὰ. ΑΒ" (ρ1.) εἰς 
(1 Χ). ΑἸΧΕ σφοδρῶς. ϑάλ. 4. Β: ϑάλ. 
ἁλὸς (ϑ'. τῶν ἀλ. ΔΕΕΧ). ἯΝ τὸ τέλος (" τὸ ἘΧ). 
11. ΑΞΕΧῚ (Ὁ. Ἰορδ.) ἑτοίμως. ΑΒ: διέβαινον (- -βη- 
σαν» ἘΧ). --- 1. Β: τῷ Ἰησοῖ (πρὸς Τησὃ » ΔΕΧΝ). 2.Β5 
δώδ. ([ ΑΙΒΕΧ). ΑΧ: ἐφ᾽ ἐκ. 8. Β: καὶ ἀνελ. (λέγων" 
“3». ΛΕΙΧῚ "ὶ ἐντεῦϑ'. (1 ΑΕΧ). ΑἸΟΧ: ϑηήσετε. 
ἢ. ΑΕΧῚ (ρ. αὐτοῖς) Ἰησδθ. ΑΒ" τὸ ϑ'.. ὑμῶν 
(ΑΞ ΕΧ). ΑΚΧῈ ρ. λίϑ.) ἕνα. ΒῚ (ἃ. φυλ. ) δώδεκα 
("ΑΒΕ Χ), ΑΒ: χρίμενον .. ἡμῖν (- ποι. εὔμ, ἘΧ). ἵ. ἈΒῈ 
ἐδ 15) τῆε ({ ΕΧ). ΑἹΒῈ μ.- ἐξόλ, ", Ἰορὸ. (ξ ΑΞΒΕΎ). 

ΒΌΠΕΡΣ ὩΣ ἸΤΡΠΡΙΣ ἸπαΠ 
ὩΣΘΡΙ, ΠΣΡΞ. ἼΣΩΣ ΠΝ ὙΝΩΣ 
ἜΣ 95. ὙΏΛΤΈΓΟΣ ΩΡ ἈΞῸ Ἰ1Ὶ ΠῚ 
ΤΠ ΔΎΩ ἽΤΩΣΘῚ Ὁ ΣΡ τὸ 
ἽΝ ΡΠ ἼΠᾺΤ ὙΡ ΠΡΕΣΡᾺ 
ὩΣΤΡ ΠῚ ἸΝ ἸΚ ὙῶΝ ὙΣΠΟΠΝΞ 
ἼΣΠ92 ὝΞΙΣ ΓΙΡΏΣΤ ὩΣ ΓΙ ΣΕ ὩΣ ν 
ὙΤΩΣΘῚ : Ἴτηυτν ἼὯ ἼΣΩΣ ὈΡΙῚ 17 
πῆπυτοΣ ἡονπι ΝΟΣ ούσϑα 

ὐϑῈ ἘΠ ἘΠ ΤΊΣ ΠΡΌ 
-ῶν τ ΠΣΠΞ δ Ἴ» ὈΝΤ᾽ 
ΤΡ ΩΝ ΕΡΕ ὐβπτῦϑ. ΘΙ 

"ἡξὉ κλπτὸθ 9 τ) ἼΘΝΞ πὴ ΕΥ̓͂, 
τὰ ἈΝ ἽΝ Ο ἸΤΉΤΓΩΝ 
ἘΡ] ὅτ ΠΡ ἐπ ῬΦΙΠΣ 2 

πὐν ἸΠΝ ΤΌΣΟΝ ΘΌΘΣΝ ΩΡ Θηθτῷ 
πν ἢ ΠΏΝ ΘΓῚΝ Ἴ)ΧῚ ἐ ὈΞΌΘΔ ἼΓΙΝ 3 

"32 ὩΞ ἸΤΉΤΙ ἬἸΠ ΠΡ Ὁ 
ΘΝ π᾿ ΘΙ ἸΞΠῚ ΘΡΘΓΙΞΙΙ 
ὈΤΊΓΙΟΣ) ὩΞῸ; ΓΗ͂Ν ΙΣΤ 
ΠΕΣ 5. Ὅτ ὙΩΝ ΠΟ ΒΟῚΝ 
ὧν ἬΩΣΤΙ ϑογῶτοΝ »ἰδὴτιν ΝΉΡΡῚ 4 
ἼΠΝΤΘΣΝ ΕΣ Ξ ΛΞ ἼΩΝ 
δππὸ ΩΝ ἐΌΞΦ ἼΠΙΝ ΤΊΣΙΝ 
πὴπὶ ΤῈΣ ἜΞΟ ἢἼΩΨ φ θήν 
ΒΞ - ὙΔΟΣ ΠῚ ὭΣ ΤἰπΓοΝ ΒΞΟΣΤῸΝ 
ἼΒΦ ΩΣ ὑρφτον, ΠΝ ΣΝ τὸν 
ἘΝῚ Τοτ ΡΘὉ  ὈΝΘΥ525 "Ὀξο ῦ 
ὩΞὩΞ παθῶν ΘΟΞΊΡΞ τὴν 
ἜΡΗ ΠΝ τ ΘΌΞΝΕ ΠῸ ἼΩΝ ὙΠ 

-- 

"Δ ἼΠἼ22 “ὮΝ ΠΡ ΟΝ Το 

Ἔξ» πῆπσΠἽ ἨΝ ὩΡῸ ΤῊΝ 

γ. 10. Ἧς ἘΠ 

ΤΟΣ ΣΝ ΝΙῸΣ 

“ ᾿ 

ς χόλον ἀὐνλῶιι 

ΕΞ’ ἼΑΘΩΥ 

ἊΝ Φ. 

χαρὰν 8.58. 



Ὁαπ ἔσπιοπ, τπτὸ ἴρτο δίιβε σοτη ἰπι8 θα ον 
{ππῆϊτοπ (Ὁ οντθαπ αθον σαν ν01 απ αἸοῖ, 
ζείποπ Ἰἰξοτη οἷς σαπρε Θ εἰς ὅὲ. (ὅτ 10): 

10 δα Πππὸ δα8 δαεν, δα 8 σὐπ οδοπ δοῖ- 
πἰοοον ἔππι, αὐρουίτοι δον (δίποπι αι: 
ζει, ζοῦν [τς σοπ δὲπ ἀοιτοη γ᾽ (ΘΙρδΙ, 
οἷο ἐπὶ (Θεέ ϑατίαπϑ Τίοσί; αὐὸν θα 
πδαἤον, Ὁα8 πὶ θέρον Θἰπιιπτοῦ Το, δῖππι 
ΘΑ πιοῦν, δα8 παῦπι αὖ ππὸ ϑενοῦ. 
ὙΠῸ οαἰπα Ὁᾳ8 Ξ501Ὲ δἰπύθου φόροι ϑενί)ο. 

17 “Ἰ1πὸ οἷς πνίο[Υ, οἷος οἷο Ἀαὸς Ὁε8. ὅθ ππε 
δεβ8 δὲ8. εῖγη {ππ|σὸπ, [απϑοῖ αἴο ἱπὶ 
ἀτοίΐποπ, ππἰὸπ πὶ Δοτθαπ. Ἀπὸ σαπ 
γαῖ οαἰπα ἰτοοπ Ὁπτῶ, δἰδ δα 8. σαπδὲ 
Ξ501Ὲ αἴϊο8 ἴδον ὅπ ϑοτθαι ἔπη. 

ἘΔ. ιἴπὸ δὲ εῖν ζργαὺ κι δοζια: 
2 Ἐσλο ποῦ εἰ δ  ϑὲάπιπεῦ, απ ἐερ! δ εππ 
8 Θίκπιπι. εἶποπ, ἔπι σοϑίοτος ἰθποπ τπιῦ 

ἰρτοῷε; Φοδεῖ απ ατι8 θὸπι δογοαπ οὐ 
Θέρίπο οὐπ Ὁὲπι Ὅν, δα. οἷς διθε δὲ} 
θυ τοεν αἴο {πὸ ει, πιὸ δυίπροι, (6. πὶ 
οἰ) Οἰπίσον, Ὁα 8 ἰδτ Π{6 ἰπ ὍῈῚ Φεγθοτρο 
Ἰαΐεῖ, θα ἰρν Ὁἰεῖς ϑὲα ὧν θετθοτροπ Ἰοογϑεῖ. 

ἀ ἔα υἱοῦ ϑδυζπια ξοὐ! ϑθὲζηπον, οἷὲ θεῖς 
οτος τυστο Ὁ0π Ὁὸπ δείποονι Ἴνα, αὐ 

ὅ ἰερ οι. Θιαπῖπι εἴπὸπ, ὅπ ζρτα κι 
ἰρποα; δεροῦ Οἰπῖθοῦ Ὁ0Υ οἷε αδὸ ὃ68 
οῦγπ, οπτοβ (Θοιίοδ, παἰτοα ἱπ Ὁὸπ ὅογε 
αι, ππὸ δες εἶπ [οί εν οἴποα (ΦΟΙεὶπ 
αὐ Τεῖπς ὩΓΤΕΙ, πα) ον Β΄ αὉΓ δεν Θεἥπιμις 

Θ εν ὁείποον γαῖ, ἔθαβ 16 ἐπι Θοίοπ 
ζεΐοπ ἵππιον οιῷ. ϑθοπη οτς δείπδον θεῖς: 
παζγπιαῖδ ἰδτο ἐδ ἤἄτου Τγαροι ὑϑοτοοπ ππῦ 

7 γυργεπ; θα 8 ἔθτηι οἷος (Θιοίπο δα ὃ Ἐδαβ 
ἴδε Ῥαππ ἱθποι ζαροῖ, τοῖς Ὁ 8 ϑθαίον ὅε8 
“ογτοαπϑ αὐαου οα΄ ζεῖ ϑοΥ ὃ. βαὺς 68 
Ῥδιπιθοϑ θ6ὲ8. εῖγπ, δα. [{εὲ Ὀπτ δὲπ ργς 

4. ὕ.1.: 001 πἸξάππουπ, 

1ὅ, πατὖὸ δίς Φεἄσον δὲν Θαδο, δίς ϑυίεγεον, απ... 

Β: (πὸ ϑίοιβονίςε Ὁ. 8 51}, οἰπροίαι δ τσατοι, ΑὟ: τ 
Ὁεπ θίπίζαπῃ Ὁ. δι απ έοπ, ὙΕ: πὶ θα 6 Ἐδογοουσαῇοῦ, 
ΑΥ̓Υ: {Π| νοἹΓ π᾿... (δ, δποπτῷ. νν: ΠῚ Ὶ ποθιπῖ, Ὁ. 
φαπροδ Ἰοὺ οἷς ἀν 8.3. 

10, υ. δὲν ὥς, ϑίδαπι .,.. 4π|΄ῖ ΠΣ, δὲν ὄθοπο, 
ΒινΕΣ δα δΠ06.., εἰτθοπ. ΒιΑΥ͂Ν ΝΕ: οὖ (.} υἱϑεοίο 
[ὦ απὐ. ἀνν. ὙΕ: αἷδ οἰπ (18 εἴποι) Φαιπηι, ΑΥ̓ΥΕ: 
ἵπ δα δ δ)ὺ. Β: δὲ5 Παύει ὁ οἴ οδοι,, τοιτῦς αἴξ αθ ρος 
τίεπ, ΥὙΕ: φονίον [ὦ σαπὶ, ΑΥ̓: παθιπ αὐ ας νοῦς 
Τἀποαπῦ, 

17. {{,ω ἰπε πῖν, ..., [ογεε8 διιῆοῦ, Β: δΙ δ οι απ Ὁ. 
νον βαλ ΠῚ {πόθοι αΥΘ ὙῈ: ΠΠαπόοπ.,, Πού, 

φῦμα 
ζδαθ Φεεθόπ δὲ8 σδαΐοτδ, Φίς 0} Θτεΐπο, 

ἊἜ 
: 

8) 165:.2.}70.01 ὃ 

ἘΠΕ. 

ν 8.19. Ραδ. ΟΡ ἢ ρᾶΡΐ6 δαδθ [[Π0 {15 

(Δονγάδη!α. ἁιιίοι ΓΡὰ5. ἁἰνθὶ 811 ἰθ1η- 
ΡΌΓΘ. ὨἸ65818. ἱπῃρ]θν  γ 81) Ἔρι(οίονιη! 10 

δι Ἢ δι; ἀψπὰθ. ἀοβοθη θηΐίθα. ἴῃ 060 ππ0, οἱ 
Ἐν «8. αἱ ᾿ηδ[δν ᾿Π0 {15 ἰη απ] ΘΒ 65 ἃρρὰ- 

ΓΟΡαπὺ ΡΓΌΟᾺ] ἃ) ἃ1}}6, 46 γοσλ 
τπετραολάοι, 5486. 8 ἸΟΟπ) δα Πδη ; {πὰ 

ἀπ 6} ἸΠ]ΌΓΙΟΤ 5. ΟΥαΠΐ, [ἢ ΙΠΔΓΟ 50]}- 

{Δ η|5 (4ιο ἃ πη νοοῖ! ΠΟΤ 111) 
(65.8.3. “65 ΘΠ] Θ ΡΠ}, ἀΒ ΘΠ] ΘΑ ΟἸΠΏΪΠῸ (16- 

ΠΠοροηῖ. Ροραϊας. ἁιΐθη ἰπορά 6})ὰ! 

ὁθηίγα δουιομο, Ἔοἱ βϑαροράοίοϑ, 417 
ΡοΟΥα αη} ΡΟ) ἰὈΘἀ θυ 8. ΒΟΙΏΙΗΙ, 

δἰ ην ΘῸΡΟΡ 5608} ΠΠΠΠ.11} [Π 1η6- 
ἀἴο Φολάδη!β. δοοί ποι, ΟΠπηἰδαιιθ. ΡῸ- 

 ΡαΪϊαβ. ΡῸΓ ΡΟ Πίθ 1). ἀνα {ΓΔ η 510) 1. 
ΟΌΠ)τι5. ἰγαπ βου 5515. Αἰχ! Ποηι - Ηὶ Ἂς, 

πὰ5 δά δοβαθ: ἜΕΒΙΙσα. ἀποάθοιη. νἱ- 2 
ΤῸ5, δΠΡ.]05. ΡΟ 5.ῃρι}ὰ5 {Ὑ}0115, 
Ἔ δι ρΓάΘΟΙΡα οἷ5, αἱ ἰοΠΔηΐ (6 τπθάϊο 8 
φοτγληῖβ. αἰνὸν, ΠῚ βἰοίοναμΐ Ρ 6.165 
βδοορ οίαμη, ἀπο ΘΟ (ἰ Ὁ1551Π105. [ἃ- 

ΡΙάθ5, 4105. ΡΟΠΘΙΙ5. ἴῃ Ι000 ολϑίγο- 

ΓΠΠῚ, πθὶ ΠΧΟΡΙ 5. πᾶ ποοίθ ἰθπῃίοῦίὰ. 

Ἔγροαν 6. Φοβιιθ ἀποάοοίη γἱΡῸ5, ἃ 

4105. οἰοσογαΐ 46 {Π|15. [5086], 51} σι- 
Ιοβ 46 βἰπρα! δ {γἰθ}ὰ5, ἔοι αἷΐ δά 
605: [(6 Δηΐ6 ἃγοᾶη) ΠΟΙ] ἢ οἱ νϑϑιγὶ 
αὐ Φογάδλη!β. τη πὶ οἱ ρογίαίθ ᾿η46 
ΒΙ ΠῚ 5ηρσι!05. ἰΔρΡΙ 65. ἴῃ ΠΠΠΠΘ. 15 
γΘΒίΓΙ5.. ᾿υχία. ΠΙΙΠΊΘΡ ἢ ΠΟΥ ἢ) [5- 
Γ86], Ἔπι|ι 511 ϑση πὶ ἰηΐον νο5; οἱ 9 

(κα. {πᾶΠ60. ἰπ οΓΓΟΡΑνΟΓΙΠΐ γ05 ΠῚ νοϑ ΕἸ 
18,8.14. γα, ἀϊορηίοσ: Ουϊά 501 νοϊαπὶ ἰ5{] 

Ἰαριἀθ5 ὁ ἜΥΘΘροπ 6} 15. οἰβ: Ποΐθοθ: 7 

8,16.18, γι η1 Δ΄] πὰ6 ΦΟΓάΔηΙ5 ἃηΐΘ. ἃΓΟΔ 1) ἴῸ6- 
ἀοτὶβ ΠΟΙΏΪηΪ, ΟΠ ἰγδηβι οὶ ΘΙ], 

ῬΙΡΊΘΝ, 

5.8.1. 

σι 

ἘᾳοΠ 5. ἃ ἀλη οἐ: ἰαίιι5. 

17. 8: οοηίγα Φογ 8 Π6Π1. 
10. ΑΙ.: 

2, δὲ. σσῖα 501}, ΑΥ̓ ΥΕ: αἰ Ὁ. 55, 
ὁ, δίεν πιο ατὃ... 38 Ὁ7΄Ὰ. {δ ὸπ, 210. ᾧτε, ἱπ 35: 

ἐεἰαγε, ΟὟ: ον Παποοπ ὁ Β: πι. δυτοίτο! οτυ. 
ΘΙ, (Α: δὲν δάτίοοι. ΘΟ οίποι 6) ΑΥ̓ΤΑ: ΙοβῸῈ [ἴ 
πίοδον ἰπν.. Β.ΑΥ͂Ν: ϑὲα ι!Π!αροῦ, ΑἹ απὶ θαροτονίο, 
ΥΕ: ΠΡΟΕΤ, απὸ, τί, το θυ ὃ. ϑὲα ὦ οὐ Ταρον, 

4, δοπ2ιυ. ϑϑὲάππονη, δι οὐ σοτονδ, Βαίίο, ΒΙΑΥΥ; 
ὑο 1{{. γῈ: δἰ ππι. 

Ὁ. ζοϊθδοϑ εἰν 3. {οὐ νὸν θοῦ, {τς ΥΕ.Α: Φεπ 
δε ἐπ, αὐ: ἐπ 5. νῈ: πᾳ, Β,Α: ποῦ 
οὐαὶ Β: ϑθοσα [{πὸ οἰ. ΟὟ ΝΕ; τυα δ [0Γ[Γ[0π εἰ, 
Ατῦ. δροριίοπ, 

ἼἼ. Β: δα εὐ ἀδον Ὁ. ὦ, 
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εΥ. 

(,8--18) 

τὸ ὕδωρ τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ ἔσονται ὑμῖν οἱ 
λέϑοι οὗτοι μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἕως 
τοῦ αἰῶνος. 8 Καὶ ἐπουίον οὕτως οἱ υἱοὶ 

Ισραηλ, καϑότι ἐνετείλατο Ἐ κύριος τῷ ]ησοῦ, 
καὶ λαβόντες δώδεκα λίϑους ἐκ μέσου τοῦ 
Ἰορδάνου, καϑάπερ συνέταξε κύριος τῷ ]Ιησοῦ 
ἜἘξν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν 
᾿Ισραήλ, καὶ διεκόμισαν ἅμα ἑαυτοῖς εἰς τὴν 
παρεμβολὴν. καὶ ἀπέϑηκαν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
9 Ἑστησξε δὲ Ἰησοῦς ' καὶ ἄλλουρ' δώδεκα λί- 
ϑους ἐν αὐτῷ τῷ Ἰορδάνῃ, ἐν τῷ γενομένῳ 
τόπῳ ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἱερέων τῶν αἰἱρόν- 
τῶν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης 'κυρίου', καὶ 
εἰσὶν ἐκεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 10 Εἱστή- 
κεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν 
τῆς διαϑήκης ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἕως οὐ συνετέ- 
λεσὲν Ιησοῦς πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος 
ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ' καὶ ἔσπευσεν ὁ λαὸς 
καὶ διέβησαν. 11 Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε 
πᾶς ὁ λαὺς διαβῆναι, καὶ διέβη ἡ κιβωτὸς 
'τῆς διαϑήκης, κυρίου, καὶ οἱ λίϑοι ἔμπρο- 
σϑεν αὐτῶν. 12 Καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ 
“Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς 
Ῥηανασσῆ διεσκευασμένοι ἔμπροσϑεν τῶν υἱῶν 
᾿Ισραήλ, καϑάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωυσῆς. 

16 Τετρακιςμύριοι εὔζωνοι εἰς μάχην διέβησαν 
ἔναντι κυρίου εἰς πόλεμον πρὸς τὴν “]εριχὼ 
πόλιν. 

14. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ηὔξησε κύριος τὸν 
Ἰησοῦν ἐναντίον παντὸς τοῦ γένους Ἰσραήλ, 
καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ὥςπερ, Μοωῦσῆν, ὅσον 
χρόνον ἔζη. 165. Καὶ εἶπε κύριος τῷ Ἰησοῦ, 
λέγων" 10᾽Ἔγτειλαι τοῖς ἱερδῦσι τοῖς αἰρουσι 

τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης τοῦ μαρτυρίου ἐκ- 
βῆναι ἐκ τοῦ Ιορδάνου. 17 Καὶ ἐνετείλατο 
᾿Ιησοῦς τοῖς ἱερεῦσι, λέγων" Ἔχκβητε ἔκ τοῦ 
"Ἰορδάνου. 18 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐξέβησαν οἱ 
ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης 
κυρίου ἐκ μέσου τοῦ Ἐν ΡΣ καὶ ἔϑηκαν 
τοὺς πόδας οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, καὶ ὥρ- 

1. Β: οἵ λ. ὅτοι ὑμ. (ο. ΛΕ Χ). 8. ΑΒ (015): Ἰησοῖ 
(-σῇ ΕΕΧ). Β: ἀναλαβ. (λαβ. ΔΕΧ). ΑΧ: αὐτοῖς. 
ΒΝ αὐτὲς αι ΑΒΕΧ). 9. Α: Ἅστηκεν ... τῷ Ιορδανῷ. 
10. ΑΕΧῈ ὅ. Β: ἃ (ὅσα ΑἘΧ). ΑΕΕΧῚ ῴ. κυρ τῷ 
Ἰησοῖ (8. -σδ). ΑῈΧ: διέβη. 11.ῈΧ (ρτο λέϑοι ἔιισερ.) 
ἱερεῖς σπτρότεροι. 18. ΑΒ: ἐναντίον (ἔναντι ΒΕΧῚ. 
14. Β: τῷ παντὸς (π. τῷ ΑΧ). ΑἸΧῚ (Ρ. ὥςπερ) 
ἐφοβν το. 1ῦ. ΑΒ: Ἰησοῖ (-σὃ ΒΕΧ). 10. ΑΒῈῸ. 
μαρτ. .) κυρίε" (Ὁ ἘΒΧ), 18. Β5 ̓ μέσϑ (Ἰ ΔΕΕΧ). ΛΑἸΒΣ 
ὈΡΥΕΟ, (Ὁ “ΑΞΕΧῚ),. Β: γῆς, ὥρμ. (ξηρᾶς, καὶ ὥρμιι. 
ΑΒΕΧ.. 

ΌΘπΙ6. 

“Π ατι5ὲξι5 9671 ον αγοη, 5ἴ οι 5. 

ΘΛ ΞΝΝΣῚ Ἢ; ἸΤΤΣ ΝὮ ἼΠ23 13 
“ἼΡ ὈΝ ΩΣ 52 ἜΡΙΝ ΠΡ ΝΕ 
ὝΩΝΞ ΘΝ ΘνΤΣ ἸΣΠΩΣΣ ΤῊΝ 8 
πο ήρντοτηο ἸΝῶλ) ϑϑπῦ ΠῚΣ 
ἼΞῚ “ῶν9 Ἰξθπ ΠΡ. ΘΘΣΝ 
τ ὌΞΩ πΕΌΘΣ »ἴσποτοΝ Πὴση 
ἡἴδρστον ΘῸ» Θ5 395) ὈΝΤῊδ᾽ 
ὉοΞΝ πο» ΘΟ ἘΠ Ὡ"ΓΙ3"} 9 
τ ἡτρπὶ ΠἸΣΞ. ΤΩ ΘΠ 
ΤΡΟΠῊΝ ἽΝ Ὁ ὈΛΘ ΡΊΞΕΙ "Ὁ5.} ἘΚ 
ΡΟΣ ΞΙΠῚ ὁ ΠΤ ΘΥΡ ἼΦ Θὐδ ἩΠΡῚ 

ἸΡΠ ΠῸΞ ΘΡΤΩΡ Ἰπλπ ἡ ὉΣ 
πῆπὶ ΠΗ τ ΎΟΝ ἼΈΤΓΟΣ ὈΓΓῚΡ 
29 ὈΣΠΤΟΝ ἼΞΙ. ΦΘΊΠΤΥ ΤΙΝ 
ἼΤΩ. ΣΉ ϑ τ τὩΝ ΠΘ πη τ ΟΝ 
ΠΝ βρτ μΞ ὙΠ ΠΝ») ὈΦΡῚἩ 
πῆποτ ΕΝ ἘΞ] “ἡπρὸ ἘΡῚ 
ΓΞ ἼΠΒΡΟῚ ΤῊΝ ")05 Θ.3 15] 12 
ἘΡΣ Ὀϑῶ “Χ ΠῚ Ἴλ. 33} ἸΞ᾽Ν 5 
ὝΩΝΞ ὈΝ Τρ. 3 ΡΗ ΌΤΙ 
ἘῸΝ ῬΟΣΞΊΝΞ ΠΩ Ὁ ὈΙΡῸΝ ἼΞΤΊ3 
πὴ π᾿ ὩΘὉ ἢ» ΝΞ ΣΝ ἽΣ 5 Π 

ἐπ ΓΞ» ἵὰ ποτ 
»ὐτοττΝ πὴ Ὁπὴ ΝΉΠΣῚ ΘἿΣΞ 
ἼΩΝΞ ΣΝ ἼΝΤΡῚ δ ΣτὩΞ "ΣΙ 
"ΩΝ. τ νν ὙΔΟΓῸΞ ΠΟ ΏΓΩΝ ΝΣ Ὃ 

ὌΝ Πὴχ ἘΠ »ρ το τον, πῆποιὸ 
Ὁ) ΠΡΠΡΕ ΣΝ ἽΝ) ΘΠ 
ΒΌΠΣΠΓΩΝ ΡὰἾτΣ ὙΧΗῚ ΣἸΤΉΠΓΤ 17 
ΠΡΡΕ ὙΠ ΕἸΡΡΙΓῚΩ νὸν ἼΩΝ 18 

ἘΠΊ ΤΠ. ἸΠΝ ΝΣ ΘΘΠΣΠ 
"53. ΓΙῈΞ Ἴρ3 ἸΤῸΠ ἸῺ 
πὮ ἸΞιῶτὴ ἀν. ὉΝ ὨΏΙΘΙΙ 

.- 
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ΞΡ ῬΤΡΟΩΘΟ 



ΠΤΠΤΝ (ὰ,8--.18) 11 

ϑιτιϑίπιᾳ δὲν 900 Θίείΐπο, Εν. 

Ὅαπ αἷπα, ὃα8. οἱοῖε (Θεῖπο δὲπ δὲ πϑετη 
8 τὲ εἶπ οὐἱρο Θερεπίβ [εἰεπ. ἔα 

τραίοπ οἷς δείποεν ἤγαοῖ, τοῖς ἔπει ϑοζια 
σοδοίοπ θαίο, τἀπὸ ἐτιρεπ δι δ Θ είπε 
τπἰεοπ απ Ὅὸπι δοτόαπ, τοΐε ὍῈΥ ΕΥΥ δι 
χοπια σοαρὶ ϑαῖο, πα δὲν ὅ΄αὉἹ δὸγ 
Φιάπιπις Ὅε1 δείποον τας, ἀπὸ δτατεπ 
ἤς παρ πὰ δἰπίθον ἱπ οἷς Θούδετρο, πὸ 

9 Τίρβοπ {{ὸ Ὁαζοῖ. ἜΠπὺ οι. υἱτοῖς 
4100 1 (Θιοίπε απ, πείεοπ ἐπὶ δοτοαπ, δὰ 
οἷς δίβε δὲ “βυίοξξου σοζξαποοπ τατον, 
οἷς οἷς ϑαὺς Ὁ.8 Ῥππδεβ {τιροπ, πὸ {{πὸ 

10 πο), θα οἴ 6: δἰ8. απῬ οἱοείοπα Φααᾳ; Ἔδοππ 
οἷς Ῥθυίοξεν, οἷς οἷς ἀαδο {τπσοπ, Πππϑοπ 
παΐτίεπ ἐπὶ φοτόαπ, δἰ8 ὉαΒ αἴε8 απιϑαογτίτοῖ 
Ἰρατο, Ὁα8. ὍῈ1 ον δοία σοδοίοπ δαῖτ 
Ὁοπι 50 7Ὲ κει [α σοι, τυἷο δόππ ϑὲοζε ογια 
αοδοίοπ ϑαίίο. Ἰπὸ Ὅα8 3501} οἰτοῖς ππὸ οἰπα 

11 οἰπίσεν. Ἔα ππιπ Ὁα8 ΤῈ σαπς Ὀἰπίθεν 
σοσαπραοπ ταῦ; δα αἰπα οἷς ἀαὺς Ὁ68 Θοττη 
απ Οἰπίδου, ταῦ οἷς θυ 7 ὉοΥῪ Ὅοπὶ 

12 01 Τοῦ. Ἀπὸ οἷο θὲ δοπίτου ππῦ 
(αὐίξον ππὸ δῦ θαῖσο Θίαπιπι ϑθὲαπαίε 
αἰπροῖ σου τε{ θοὸν δεη ἀείποοτη ἀἤγαεῖ θοΥ, 

18 τοΐς ϑὲοζε κι ἰθποι φοτοδοί Ὁαίε; Ἔθεὶ 
οἰοτεῖρ ἐαπεπο, σον τεῦ ζππὶ ὅεοῦ, αἰπροπ 
ΨΥ Ὁ6πὶ οττη ζιπὶ (Θ τε! αἰ Ὅα8 Θεβίος 
“ροτί)ο. 

11 ἣπ Ὁεπὶ ξασς πιαἄίο ὍεΥ ὅοετν ϑόίιία 
ατοβ 907 Ὅοπὶ φαποπ ἤταοῖ, πὸ {ἀταγεοίοπ 
ἴα, τοἷς {6 Ῥ)ὲοζε Πιτογίοίοπ, {εἴπ ἀςθοπς 

1δ᾽ᾳ.πθ. Ἐπ δοῦ οῖν ἰρταῦ κι ϑοζια: 
10 ἐΘεθεις ὃὍεπ Ῥβτίοζζοτη, οἷο οἷς ἐαοε Ὁ68 

δειρηίε8 ἐγασοι, δα [{6 αὐ Ὁοππι οτθαπ 
17 ϑογαι Πείροα. ἜΠΠΠ0 σοῦος ϑοΐα ὃὲπ 

θυίοίζουπ. ππὸ Τρτα δ): (Θερίροί δοται ατι8 
18 γὲπι δυτῦαι. ἘἸ1πὸ δα οἷς “θτίοζον, οἷς 

οἷς φαθε Ὁε8. ἐδιπιθοῦ 6.8 ὅοητη {τπ|ροπ, 
αἰ ὃὲπι ογοαπ δόγαι Πίοροπ ἀπὸ πη} 
ἰρτὸπ δι βήοθίοι αἰ8 “τοὔπςε ἰγαίεπ, ἔσπι 

7. ΑΥΥ: ζππὶ (Θεοῦ, .., ἐπ (διυία. Β: κι εἰποπι (δ᾽: 
Ὁοπίκοί)επ. νῈ: ζππ οἷν. Φοιίπαί δίοποπ, 

8, 81. 35... 

10. αὐϑαοῦ, ταν, Β: αἴίοό (οί ας, ΑΥ̓͂  : νοϊί- 
οπδοί, Α: νοϊξξυροπ, ΒΑ: χὰ Ὁ. 8. κι τοῦεπ, 
γΕ: απ ὑπὸ ὅδ, 8: πα) ϑΠΈΓπ. τυΐο. ΑΥ̓́Τ: απὸ 
(70) τοίς. 

12, Β: {π ϑροτδυτόπιπα, ΑἹ φοσα πηι. 
ἡδοϊθαϊοίίεη «58 1061. 91, Φ΄ 2. 3808 1. 1610. 

ἸΔΟΙΓΟΟ ῬΟΒΙ Δ δαηΐ ἰαρίἀ85 ἰδ! ἴῃ 
ἸΠΟΠΠΠ] ΘΠ] ΠΟΥ Ι5Γ86] ᾿561|6 
ἴῃ δοίουημη. ἜἘἘΘοΘγηΐ οΥσὸ ΠΙΪ 8 
ἴ5γ8 6], βἰοα! ργδθοθρὶΐ οἷ Φο86, ΡοΥ- 
ἰδηΐο5. 46 τηρϊο Φογάδηῖς αἶνθὸ ἀπο- 
ἀθο1η ἰὰρ᾽4 65, τι ΠΟΙΔΪΠ115. οἱ ᾿π]ρ 6 Γἃ- 
Γαΐ, [υχίὰ ΘΓ ΠΟ [5ΓΔ6], 
546 δά ἸοΟΙ ἴῃ 4110 ΟϑιΓδιηθίαι 
5πηΐ, ΡΊ4ὰ 6 Ροβαθγαηΐ 605. ἜΑ]Ϊο5. 9 
4016 ἀποάθοϊηι ἰΔ 0 1465 ΡοΟΒιΐ Φο5118 
1η ΠΏ 6 610 Φογάδη!5 ἀνθὸ, 10] βἰθίθγαης 

βδοογαοίθβ, 40] ΡΟ ηΐ ἀγοᾶτη [06- 
ἀογῖθ; οἵ δ} 101 566 ἴῃ ῬΓΔΘ656Πη- 
ἴθπι ἀΐθη.  ϑδοογάοίθβ δυιΐθηι, 40] 10 
ΡΟ Πΐ, ἃΓΟΔΠῚ, 5ἰαθδηΐ ἴῃ ΦογάΔη 5 
τη6 10, ἀοπθο ΟἸὨἢΪα ΘΟΙΙΡΙΘΓΘΗΪΏΓ, 
4086 Φοδαθ αἱ ΙΟαθγοία. δα ρορι- 
Ἰὰτη ῬΓδθοθρογαΐὶ Ποηλπιι5 οἱ ἀϊχϑγαΐ 

ρέϑετ, δ᾽ Μογ565. ΕΘ πᾶν αι ΡΟΡΆΠ]5. οἱ 
[Γδηϑ}: Ἔ ΘΠ 116 ΓΔ ἢ 5.556 ηΐ ΟἸΏη65, 11 

{γδηβίν! οἱ ἃγοὰ Ομ ηὶ 580  Γἀοἴθβα 110 
ΡΟΡΘΘΡδηΐ δηΐθ ροΟρα πη. ἘΒΠΠ12 
4αοχα6 Ἀυθθθη οἱ δά οἱ ἀπ] {Γἰ- 

(Εχ.:4,4. 

θ5 Νίαηλθθθ ΔΓ ϊϊ ργδθοθάρῃδηί 
κα. ΠΠ1|Ὸ5. ἰβρᾶθὶ, β]0 οἷβ ῬΓαθοθρορδΐ 

ϑόρδυνε. ΤΠ Ογ565. ἘΒῚ αυδάγασιϊηία ραυρπηδίο- 13 
ΓᾺΠῚ 12}}}Π1ἃ ΡῸΡ {ΡΙἃ5. οἱ οαΠ 605 ἰη- 
οοάρθδηΐ Ρ6Ρ ρἰδηὰ ἃίᾳι16. ΟΔΙΏΡ δίγἃ 
ὈΓΡῚ5. ΦΘΡΊΟΠΟ. 

8,7. ἴῃ ἀϊθ 110 τηδσηϊποαν! ΠΟΙ Π15 14 
Οὐϑιλ. τ Ἰο5ι6. ΘΟΓὰμΙ ΟΠΙΠΙ [5γ860}, αἱ {{Ππ6- 
κε αϑι Γδηΐ Θι δἰοαΐ {ΠπηποΡδηΐ Μογϑθη, 

ἀπ δάνίνογοί. ἘΠ χίψιθ δά διπη: 1 
ἜΡΓΔΘΟΙΡΟ 5ΔΟΘΡ ΟΕ 5, 4] ρογίαη! 16 
ΔΓΟΔΙῚ [Θά 6ΓΙ5, αἰ ἀδοθπάδηϊ ἀ6 {01- 

ἄδηθ.. ἔθιυ Ργδθοθριΐ οἷβ ἀϊοθηβ: 17 
Αβοθηάιίθ 46 Φογάδηθ. Ἔσιπηηι 18 
ἈΒΟΘΠ 55 θηΐ ΡΟΥΔ [65 ἈΓΟΔΠ [ὉΘ ΘΓ 5 
ὈΟΠΉΪΩΪ οὐ 5] 0 ΟΠ ΠΠΠΠ11 ΟδΙοᾶΓΟ 

(Εχ. 
25,16. 

9, 51 (Ρ. [ο64.}) οχηίηΐ. 10. ΑΙ. 
12. 5 1 (Ρ. ρτγᾶθοθ4,) [γδίγθβ 5808. 
14. 85: Δάῃᾳο νἱνουθί. 

ταί ἀϊχ. 

18. ΑΥ̓́Τ .ΥΕ: ἐπ δίς ὅθοπο. Β: απ δ, βαάγεπ δεῖ: 
Ὁεγπ. 

14. (361. δαρ.3,71.) αΥΥ: άπ) Ὁ. ἴαπα. Β: αἰίο 
Φασε , ϑοδοπά, (Α: δα εὐ πο δὲς) 

10. ΑΥ̓Υ: Θδεζοβεό, Α: ϑιποοῦ ὁ ὙΕ: δον ἡϑοτοτὸ: 
παπρὸπ ὁ 

18, Β: δα {{ᾧ εν τ, δ} ο᾽Τς απ Ὁ. ὥὺυ. αὔρ: 
τίει θαΐίο. ΟΥ̓: Ὁ. δι βήοθίοι. ... δοταιθ οθοπ 
τσαγόπ, ὙΠ: ,,, ἔαπιοι, 

2 



8. «,19--ῦ, 4. 

εν. 
ΓΆΑ “7 ’ ΑΥ δ ΜΠ» 

βῆσε τὸ υδὼρ τοῦ Ιορδάνου κατὰ χῶραν, καὶ 
’ 3 

ἐπορεύετο, καϑὰ ἐχϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, δι 

ὅλης τῆς κρηπῖδος αὐτοῦ. 
19 Καὶ ὁ λαὸς ἀνέβη ἐκ τοῦ Ιορδάνου δε- 

κάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ κατέστρατο- 
πέδευσαν 'οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ' ἐν Γαλγάλοις κατὰ 

τὸ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς 
Τεριχώ. 
οὺς ἔλαβον ἐκ τοῦ Ιορδάνου, ἔστησεν Ιησοῦς 
ἐν Γαλγάλοις, 21 λέγων" Ὅταν ἐρωτῶσιν ὑμᾶς 
οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντες" ΤΊ εἰσιν οἱ λίϑοι οὗ- 
τοι; 22 ἀγαγγείλατε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν" Ὅτι ἐπὶ 

ξηρᾶς διέβη ᾿Ισραὴλ τὸν Ιορδάνην τοῦτον, 
28 ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν τὸ 
ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκ τοῦ ἔμπροσϑεν “ αὐ- 
τῶν, μέχρις οὗ διέβησαν, καϑάπερ ἐποίησε 
κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐρυ- 
ϑράν, ἣν ἀπεξήρανε ' κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν' 
ἔμπροσϑεν ἡμῶν, ἕως παρήλϑαμεν" 24 ὅπως 
γνῶσι πάντα τὰ ἐϑνη τῆς γῆς, ὅτι ἡ δύναμις 
τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστι, καὶ ἵνα ὑμεῖς σέβησϑε 
κύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν ἐν παντὶ χρόνῳ. 

ψ, Καὶ ἐγέν ὅτο, ας ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς 

τῶν “Ἱμοῤῥαίων οἱ ἤσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, 
καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρὰ τὴν ϑά- 

λασσαν, ὅτι ἀπεξήρανε κύριος ὁ ϑεὸς, τὸν 
Ιορδάνην ποταμὸν ἐκ τοῦ ἔμπροσϑ ἐν τῶν υἱῶν 
᾿Ισραὴλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς, καὶ κατετά- 
κησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι, ᾿ καὶ κατεπλάγησαν", 
καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς φρόνησις οὐδεμία ὠπὸ 
προρώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

2' Υπὸ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν εἶπε κύριος 
τῷ ]ησοῦ" Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρίνας 
'ἐκ πέτρας ἀκροτόμους,, καὶ Ἐκαϑίσας περί- 
τεμὲ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ δευτέρου. 8 Καὶ 
ἐποίησεν Ἰησοῦς μαχαίρας πετρίνας 'ἀκροτό- 
μους καὶ περιέτεμε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐπὶ 
τοῦ καλουμένου τόπου βουνὸς τῶν ἀκροβυ- 
στιῶν. Ὃν δὲ τρύπον περιεκάϑαρεν ᾿Ιησοῦς 

18. Β : χϑὲς (ἐχϑ'. ΔΕΧ). Α'ΒΚ αὐτὰ (1 ΑΞΕΧ). 
ΤῸ ΑἸΒῚ ᾿φῃ» τὸ. 20. ΑἸΧ: τότες. ΑΒ: ἔλαβεν (-βον 
Χ). 21. ΑΣΧ: Καὶ εἶπε πρὸς τὰς υἱὸς Ἰσραήλ, λέγ. 
22. ΑἸΈΧΕ ττον. 28. Β: ἐκ τῶν ἔ. (θοπίτα ΑἸ Χ). 
ΛΑΕΧ: μέχρις ὃ, ΑΒ: τὴν ἐρ. ϑαάλ. (τ. ϑ'. τ. ἐρ. ἘΧ) ... 
παρήλ ϑομεν (-αμεν Χ). δ 4. Β: ἡμῶν (ὑμι. ΔΕΧῚ).. 
ἔργῳ (χρό νῳ ἈΒΈΧ). -- 1. 48: τῶν ἔϊ (αὅ ἔκιστρ. ΕΧ). 
ΑΒΕΧ: διαβῆναι. Β: ὀτάκησαν (κατετ. ΑἸΧ). Ὁ, ΑΒ: Ὶ 
Ἰησοῖ (-σ8 ἘΝ Χ), ΑΧῈ σπετρ. ΔΒ: ἀκροτόμ8 (-ὁς Χ). 
ὃ. ΑΧΤ (Ὁ. πετρ.) ἑαυτῷ. 4. ΛῈΣ: περιεκάϑηρεν. 

20 Καὶ τοὺς δώδεκα λίϑους τούτους, 

ΤΟ ΩΣ Π  ἼῸΣ ὈΦΙΠῚ 
ΤΡ ΠΧΡΞ ὉΒΌΞΞ ἩΓΙΝῚ ὙΠΟ ἪΣ 

͵ϑοστμδ, 

65 δαϊσαϊἧ5 σοδίαρ. 

ΠΟΙΌΣ. 355} ὈρΩ ἸΤῸ ΝΣ 
ΣΡ ΟΞΤΟΣ ΟΊ Ου 

ΒΌΞΝΕΙ πον ΘΟ δΝῚ ΕἸ. 5 

ΡΠ ἸΤΡΠ ἸΠρ ἼΩΝ πξὰπ 
ὭΞΙΟΝ ΩΝ Ἐ Ὁ5085 »Ὡ ΤΣ 2] 

5.23 γον Ὁ» “ὧν ΕΣ ἘΝ δ᾽ 

ΒΌΞΝΤΙ ΓῊ δ Ὁ ἘΣΤῸΝ ὙΠῸ 
ΘΝ Ὁ ὈΞΏΞΤΤΝ ΒΌΣΤΙΠῚ 1 ΠΞΝ ΤΙ 
ἐπαπ ἸΤΡΙΤΤΝ ὉΝ ρὴ ἼΣΣ ΤΩΣ} 
"ΤΩΝ ΘΊΤΟΝ πὴ θη τ ΩΝ 23 
ἼΩΝΞ ὈΞῚΞ᾽ “ἽΡ ὈΞ ΘᾺ ἀν 
ΩΝ πρΌτΟΣὸ ΒΡ ΠῸΝ ππο ΠῺΣ 
τῇ ΡΩΝ ΠΣ ἽΡ Ἴ2 2 ΕΣ Ὁ 2 ἽΓῚ 24 

Ὁ τῆι ππτν ὙΠΝ ΠΣ, ἼΏΣ ΤΟΣ 
πὴσπὩΝ ΒΌΝ Ἢ ἸΡῺΡ ΝΠ ΠΡΤΠ 

ἘΤΡΟΣ ΕΩΣ 
ὧν ΠΝ Π ἙὉΘτὉΞ »ϑῶ ὙΠ Ψ'. 
ὩΣΩΞΗ͂ "Ὁ ΘτΘΞῚ ἌΡ ἸΤῈΠ ἼΖΣΞ 
πῆ: ὠλΣἡπτ ἸΩΝ τ ὈΝΤτΟ, ἼΩΝ 
“ἽΣ ἘΝ ΡῚ ΕΔ ἸΠ5Π ἼὮΓΤΝ 
ἫΡ Ὧ2 ποΗ ΝῊ Ὁ3ΞὉ Ὀ735 Ἴ)2Σ 

ἐ απ δ λσΩ5 ΕΣ πὴ" 

»ϑτοτον ἃ δῆπ: ὮΝ ΔΝ ΣΦ" 2 
Ὁ 39 ὩΣ ΓΒ ἼἘὸ πῶν 
ἡ - ὩΡΘῚ ἐλ) Ὀπ θυ τος - τΝ 3 
ὩΞΤΡΝ 128) ὉΛῚΣ ΓΔ ΤΙ Θ᾽ ἡ" 
ΠῚ Γῆ ηση ροΝ μπῶ 4 
ὭΣΤ 9 Ων ΩΝ ἼΞῚ 
ὍὮΝ ὃ5 ῬλΉΣ ΤΠ ὩΥΠΧΘὩ ἀκὴν 

ΤΣ Ἷ ΠΝ 
Υ. 2. ΠῸΒ Ὁ "ΟΝ ΘΔ ΤΠΌΣΒΓΙ 

18. αΥ͂7: αὶ ζεῖπειι ξτι, Ὑ: δίς Θουάπεν. είθτε 
(Εἴς. ΒιΑὟΥ: τοῖς αοἴουα κι. οὔθῃ. 

19, Β: απ θιίοιβενοι. οοροιι ϑίπραπῃ νυ. ὃ. 

19 



ες διιτϑεέυον Θἴταεῖ, 

τς δα δα ὃὉε8. ϑονθαπϑ υἱοῦ απ [εἰπὲ 
τς Θιἥπο, τὸ Ποβ, υυἱε σοτθίπ, απ αἴἴοπ. [εἰς 
π΄ πρῆ Ἰ6γπ: 
610 (δὲ ταῦ αὐὸν δ᾽ δόθπίο ὅαα δὲ8. εὐ6Π 
τς φΠὲοπαίδ, δα δα 901 αὐ Ὁοπὶ ϑοτοαη 
ο΄ Ῥέα Πίος, τατὸ Ἰαροτίοπ ἐπ Θ (αἱ, 
ο΄ ρρα δὸῖι ϑθιοταοπ δὲ. (Θίαρέ δον). 
20 ἘΠϊπῦ οἱρ οὐ Θεείπε, οἷε [6 απ8. ὅοῖπ 

ος δρύδαπ σοποιηπιὸπ Ῥαϊίοπ, τἰ τοῖς Δόΐια 
ΠΟ 1 απ κει Θἰίᾳα!, Ἔππὸ Ἰρταῦῦ κι δὲη. δδίπ-ε 
τς δρῖη ὅἤταοί; ϑθοππ οἰτὸ δείποον θενπαίς 
᾿ πιαῖδ ἴῦτο Ὡδάτον {τα ροῖι Ἰσογθοη τπ|ῦ {π66Π: 
22 ὅδαδ Τοί(οι!. οἱοῖς (Θἰοίπο Ἔ70 [00 ἰρτὸ 
ε ἴρποι ἔππὸ ἐθαπ τὸ Ταρὸπ: ΟἼταοῖ οἷπα 
ἡ 28 (τὐοι οατ οι οτθαπ, ἦα ὉῈΥ Εἴγ, 
τ μπὲ Θυί, δα8 ἤθαῇον δε ϑονθαπϑ ϑεῖς 

ττοξπτοῖς σοῦ οἰ, δί8. ἰρν οἰ σ ον οαἰπροί, 
αἰοἰυυίο Ὅὲ. ὅετν, ἐὸν οί, αὶ ἰπ δεπὶ 

" ΘΙ Πππεὸν, Ὁα86. ΟΥ̓ ΟΟΥ ᾿πιῦ ἘΝ τς 

4 8 υυἱν δἰποιτῷ οἰπροπ, ἕαμ δα αἴίο 
ο΄ φηθίξον. αἴ (γθει. οἷε απὸ 68. ὥοττη 

ἐγξοπποι, υοἷἱς πὰ τί [6 ΠΕ, θαΒ ἰδγ ὅεπ 
ἄοττη, εατὸπ οί, [ἀττοι αἰξοξ εἰ. 

Οὐ, ὅλα παπὶ αἴὸ δεθπίαε δὲν ἩΠιοτίτον, οἷς 
{ἐπ|εῖε Ὁ68. δοτοαπϑ σοσοη ΙΓ δοπῦ τυοῃπείοπ, 
πὸ αἴΐὸ δεθηίαᾳο δεῖ δαπαπίτου απὶ Ὄξον 
Ὀὐτοίοπ, υυἱε δὲν} ον Ὁα8 θαῇεν. δε8 

ο΄ δργθαπθ δαί(ε αὐὐϑαρίτοῦποί υ0Υ Ὁεὲπ δὲίπε 
ςςς δοῖπ ὅἤνμεῖ, δἰ8 ὍαἈ Πς Οἰπίθεν αἰπρεπ, 

φοτξαρίς ἰῇτ θοῦ, τἀπὸ σαν δοίη θὲ 
τς πεῦν ἰπ ἰθπὸη Ὁ0Υ Ὅὸη. δεπορνη ΟἸγαρί. 

2. 8.1 δὲν 8εἰξ Τρταῦ) 860 ΘΟ δι δόγια: 
τ΄ β)ὴὶα)ε οἷν Πεοίποεντης λοῆον ππὸ δε πεῖοο 
τ΄ γοίοῦον δίο δείποον ϑἼγαοῖ ζαπι απόοτη θὲαϊ. 
δα πιαγίς ἃ οίια. Πεἰποτας θὲ  εὉ 
απὸ δοζπι οἷο ἀεἰποον τα αἰ ὃοπὶ 
4 φύει ἡἸταίοίῃ. ἘἸϊπὸ ὁα8 {{Π οἷε Θαΐ), 
Ὁατππ ογια δ. πίε αἰοβ 01, θα 8. αι 
(ρυνίο σοξοσοι σαν, ϑὲα απ ϑ Π0εγ; Ὁεππ 

19. 0.1,: ϑ)ῥοποοπ, Α..Αι: σφοαὸπ δὲπὶ Πδούροπ, 
9. Ὁ: ὃ κα πιά τε ἔπι, 4. 0.1.: δὲ απ ὁ [Ὁ ς, 

ΟΑὟΕ.Α: απ (απ) δον δ. οί το, 
᾿ς 20. ἔεποξυ, ὥε, Β: οἰοεοίδοπ, 

21. 58 55, 0. 
22, δίεζει τα, Β: απ ὃ, Φτοὔοποπ, ΑὐΥ̓: ἔτ, 350: 

δοπ, Ὑ: ἰπ| ὅν, 
τ 29. πείε δέπι Φ, νΕ: π|ξ... πα ἐο, Β: ἀπ. 
᾿ς 24, Β.ΑΥΥ.Α: δὲ, ον (56. Β: οὐ, παύει... δαβ 1. 
χη, ἐπ. ΑΥ̓͂ ὙΕ;: τοΐς ΠατῈ {. εἰ, : 
: 

ζζοζια. 

δα οι δόν ϑεδηείδ πα. 

(4,19---,1. 19 

κν. 

ΟΟΘρίβ56η}, ΓΘνΟΓΒὰ6. 81η0 ἃ4ιιὰ 8. ἰῃ 
5. δΙνθιι ἢ) 88π1ὴ οἱ Ππρθαηΐ βἰοαί δηΐθ 
ΟΟηδι ον Γδηΐ, 

ΡοΟραὶι5. δαΐθηη ἀβοθηαϊ! ἀ6 {0ν- 19 
ἀληθ. ἀθοηο εἶθ τη 6η815 ὈΓμηΐ, οἱ 

5... ΔΒ ΓΑΠΙΘΙαΔ 51 η} 1ῃὴ (Δ ]0 815 ΘΟΠ Γὰ 

ΟΥΙΘ Δ 61) Ρ]ᾶσαη. ὉΓΡὶ5 ΦογοΠο. 
Ἔαοάθοη ἀπο απ6 ἰὰρ᾽ 465, 4105 (620 
ΦοΟΡάΔηΙ5 ἃἰνθὺ 5.5 ΓΔηΐ, ροϑι 
δοβιαθ ἴῃ (ἀἀ]ρα}15, Ἔ οἱ αἰχιέ δα ΠΙΪῸ5 21 

πο [5γᾶθ!: Ομᾶπ4ο0. ἰπίογγοσανογίηί ΠΠῚ 
νοϑίγὶ ΟΥᾺ5. ΡδΙΓ65. 5105 οἱ ἀἰϊχουίηΐ 

οἶδ: πᾷ 5101 γνοϊαηΐ ἰαρι 65. ἰδ} 
ἜΠΟΟΘΡΙ 5. 605 δίψα ἀϊοοίϊα: Ρρὺ 22 

3,17 ΔΡΘΠἑΘΏῚ αἰνθι! ἰγδηβινὶ ἴ5Γ86] (01- 
ἀληθιη ἰδ), ἢ βδιοοδηΐο Ποιηΐηο ἢ 60 23 

γΘΒίΓΟ ἃ. 615 ἴῃ ΘΟΏΒΡΘΟΙΕ γΘβίΓῸ 
Βαι4,ι ἰ0η 66. {ΓΔΏΒΙ ΓΘ 8, βισαΐ Γδοογαΐ ΡΓΙΠ5 

[Π 187] ΓΙΌΓΟ, 404 βἰδοαν! ἀοηθο 
{ΓΔ ΠΒΙΓΘΙΏ115, Ἐπί ἀἰδοδηΐ ΟἸΏΠ65 ἰογ- 24 

Βα 14,31. ΠῚ ΡΟΡῚΠ]1 [ὉΓΕΒ5ἰ πη τη ἢ ΟΙὨΪΠὶ τηὰ- 
ὨΜΠῚ, αἱ οἱ νοῸ5 {πη {15 ΠΟΠΊΪΠΙΙΠῚ 
Π ΘΠ νΘϑίΓ ΠῚ ΟἸηΪ ἰθΙΠρΟΓΘ. 

Ῥοβιψιᾶμι δγρο ἃπαϊδρηΐ οπμπο5 Ἅ. 
ΓΘΘ65 ΔΙΠΟΥΓΠΑΘΟΓΙΙ, ΧᾺΪ Παθ θὰ ηΐ 
ἰγᾶη5 Φογάδηοιῃ δά ΟΟΟΙ θη] θη μ]ἃ- 
θ8Π), οἱ ΟἸΠΟΙΪ ΓΘρ65 (Ππαπᾶδη, 4αἱ 
ΡΓΟΡΙΠ4πἃ ρΡοβϑι θη ΙΠᾶ0 1 Πα 5 
Ιοοᾶ, 4ο0ἀ 5ἰοοαβδοῖ ΠΟ ηι5 Ππιιθηία 
Φογάδη!δ ΟΟΓΔΏ) ἢΠ1Π15 [5Γ86], ἀθπθο 

»,5. ἰγδηϑιγθηΐ: ἀἸ5501α{π|π} 65. ΘΟ ΘΟΓΆΠῊ, 

ἐλιῖς οἱ ΠΟ ΓΘη]ΔηΒἰζ ἴῃ οἷβ Βρὶ γ[5, (ἰ- 
τη θη πὴ ἱπίγοΙ απ ΠΠΙΟγιι πὴ [5γᾶ6]. 

Εο ἰθροΓα αἷΐ Πομηηὰ5 δὰ δοβιθ: 2 
ἔδο Π}ῸῚ ΟΕ] ΓΟ5. ἰἀρὶ 4605 οἵ οἰγοῦμη- 
οἰ46. βϑοιπάο ἢΠ105 ἴβγδθὶ. ὅροι 8 
υοὰ {πιϑϑουαΐὶ ΟΠ) η15, οἱ οἰ ΓΟ ΠῚ- 
οἰά τ. ΠΠ105. ἴβγᾶθὶ ἴῃ. 60116 ΡΓΔΘραίΪΟ- 
τ. ἘΉδοο ἁπίθιη οδιιϑἃ 65 βθοιη- ἅ 
ἄδθ ΟἸΡΟΙΠ]ΟἰΒΙ ΟἢΪδ5 : ΟἸΠΠΪ5. ΡΟρΡΌΪ 5 
41 οσγοβϑιι5 οϑὺ ἀθ ἀδργρίο βϑηθ 15 

8,165. 

Εχ.4,25. 
[} 

1τ,1ύ σα. 
1,ν.12.,3.. 

ει. 
10,16.. 

20, 5: 60 ποβίτο, Α].: σ0Π8ρ. ΠΟϑίΓΟ θέ: (ΓΔ 5-- 
ἰγθηιὰ5. 9. Α1.: Εδοϊί4αο 5. Εδο φαοααθ. 

Ί. ΑΥ̓: αραᾳ. οί. 
(6106) Ε. δε" (ποῦν). 

2, γῈ: 5)}. σοι Θεοίπ. Β.ΑΥ: Γανίοε ἐ ΑΥ̓Σ: νὸπ 
πότοι, Ὑδ: Ταπας τοί οδον απ... πὶ δυο επ. 

ὉΑΒΡΑΣ Θίρ. δεῖ Ῥογρ πο. ΑΥ̓͂ ΝΕ: 960, [060.35.} 
ἄς, δ. [ τῷ, Βοζαγπίτε: αἴ68 τπάπη!, ὅθι. ,.., υϑαῦ, 

αἷς ὅν, ΟὟ ΝΕ .ΑὉ Πνζαζν. αΥ Ἐν δὰ σαπλε δ, 
ον δίς ει ει, 

ΥΕ.Αἥ: ξουῇοβ ἰθποπ Ὁ, (5... 

4) Ἕ 
ΩΣ 



20 (Ὅ,5..13) 
τ. 

“οθεῖκθ. 

65 δ αἴσαϊἧ5 σ6δῖ σε. 

τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ὅ ὅσοι ποτὲ ἐγένοντο ἐν τῇ 

ὁδῷ, καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἦσαν τῶν 
ἐξεληλυϑότων ἐξ Αἰγύπτου, 'πάντας τούτους 

περιέτεμεν ᾿Ιησοῦς. 6. Τεσσαράκοντα γὰρ 'καὶ 
δύο' ἔτη ἀνέστραπται ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ 'τῇ 
Μαδβαρίτιδι. Διὸ ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ 

πλεῖστοι αὐτῶν τῶν μαχίμων τῶν ἐξεληλυϑό- 
τῶν ἔκ γῆς «Αἰγύπτου, οἱ ἀπειϑήσαντες τῶν 
ἐντολῶν τοῦ ϑεοῦ, οἷς καὶ διώρισε μὴ ἰδεῖν 

αὐτοὺς τὴν γῆν, ἣν ὥμοσε κύριος τοῖς πατρά- 
σιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς, γὴν ῥέουσαν γάλα 
καὶ μέλι. Τ᾽ Αντὶ δὲ τούτων ἀντικατέστησξ 
τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, οὺς ]ησοῦς περιέτεμε, διὰ 

τὸ αὐτοὺς γεγεννῆσϑαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπερι- 
τμήτους. 8 Περιτμηϑέντες δὲ 'ἡσυχίαν εἴχον' 
αὐτόϑι καϑήμενοι ἐν τῇ παρεμβολῇ ἕως ὑγιά- 
σϑησαν. 9 Καὶ εἶπε κύριος τῷ Ιησοῦ" ᾿Εν 
τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ἀφεῖλον τὸν ὀνειδισμὸν 
Πϊγύπτου ἀφ᾽ ὑμῶν" καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα 
τοῦ τόπου ἐκείνου 1 ἄλγαλα, ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

10 Καὶ παρενέβαλον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Γαλ- 
γάλοις, καὶ ἐποίησαν τὸ πάσχα τῇ τεσσαρες- 

παιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀφ᾿ ἑσπέρας, ἐπὶ 

δυσμῶν “Ἰεριχὼ 'ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν 
τῷ πεδίῳ. 11 Καὶ ἐφάγοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου 
τῆς γῆς ἄζυμα καὶ νέα. Ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
12 ἐξέλιπε τὸ μάννα, μετὰ τὸ βεβρωκέναι αὐτοὺς 

ἐκ τοῦ σίτου τῆς γῆς, καὶ οὐκέτι ὑπῆρχε τοῖς 
υἱοῖς Ισραὴλ μάννα, ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώ- 
ραν τῶν Φοινίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ. 

18 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἢ» ᾿Ιησοῦς εἰς “Ἰεριχώ, 
καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν 
ἄνϑρωπον ἑστηκότα ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἡ 

4. ΧΥ Ο. Ἴσρ. ) πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐξεπορεύοντο ἐξ 
«Αἰγύπτε, τὸ ἀρσενικόν, λαὸς μάχιμος, ἀπέϑανον ἐν 
τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ ὁδῷ (βῖπι. ΑΞΕΧ). ὅ. Χ: Καὶ περι- 
τετιμημένοι ἦσαν πᾶς ὃ λαὸς ὁ ἐξελϑὼν ἐξ Αἱγ ὑπτ" 
ἀλλὰ πᾶς ὁ λαὸς οἱ ἐγεννήϑησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν 
τῇ ὁδῷ, ὅτε ἐξῆλϑον ἐξ Αἰγύτιτο, ὁ περιτετμημένοι 

διὰ) ὅ ὅτι ἀκρόβυστοι ἦσαν. ΑΧ: γεγενῆσϑιαι. 8. ΑἸΧ: 
αὐτοὶ καϑ. 9.Ὰ8 (5868): Ἰησοῖ (-σῦ ἘΕΧ; ΒΤ υἱῷ ἡ 
Ναυή, ἘΛΕΕΧ). Α'ΒἘ ἕως τ. ἡμ. τ. (Ἰ ἀξ Χ). 
10. ΑἸΒῈ Χαὶ - Ταλγ. (Ἰ ΑΞΒΡΧΊ. ΑΒΤ (Ρ. ἐπ.) οἱ 
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ. Αἴ τῇ. ΑΧ: ἀφ᾽ ἑσπέρα. ΒῚ (πῃ 1) ἐν 
τῷ πέραν τὸ Ἰορδάνε (ἢ ΑΒΕΧῚ. ὃ ΑΚΕΧ: ἔφα- 
γον. ἋΒ: Ἐν ταύτῃ (Ἐν αὐτῇ Χ). 18. ΔΒ: ἐν ἹἹ. 
(εἰς Ἵ. Χ). ΒΓ αὐτῇ Ὁ ΑΕΕΧ). 

ΘΩΝΕΞ ἢ ΉΤΞ ἼΞΤΩΞ ΓῺ ΓΙ ΘΓ ΟἸΘ:Ὶ 
ἘΣΙΠΓῸΞ ἢ ἘΣΝΣ ὩΣ 32 
ἼΞΤΩΞ Θὰ 25 Π ὩΣ πὰ) ΟῚ τ 
ποτ Ὁ ὩΣ ὙΣΊΒΟ ΠΝΧΞ "Ὴ3 
Ὀρτἠϑυτη Ὅτι τῶ ΒΥΣΞΊΝ 15 
ἼΩΝ ὐθ τι ϑ, οτος ὭΞΤΩΞ 
"ὮΝ ὈΣΥΧΊΘ ΘΝ ΚΡΣΙ ΠΕΣ 
»ΞὩΣ ΩΝ ΠῚΠῚ ΕΝ ΕῸ 
ὮΝ ὈΓΊΝΊΣ προ Ξο ΠΗ αν 
δγήσ Ὁ πὴπο ὁξῷ ὅῶν Ὑὴλπ 
εἰ 3) 'Ξὸπ ΓΒῚ γὙὴὶ ἢ) ΤΩΣ 
Ὁ ΓΝ ΘΏΤΙΣΙ ΡΣ ΘΙ - ΠΝ 
ηη5- δο "3. ἢ οἰκνον πὶ 
5" ἩΩΓΎΩΝΞ ὝΓΡῚ ὁ ἼΥΙΞ Ὁτὴν 
ΓΌΓΙΩΞ ΠΝ 2195) ΠΗ ἜΝΔῚ 
» στον πο ΡΩΝΡῚ ἢ ΘΟ ἪΡ 
ΒΟἸΣῸ ΓΕΊΠΤΟΝ τῆν ΘΡπ 
ἈΠ ΘῚΡΏΣ δῷ ΝΑ ΒΞ ΟΡ 

ἐπ ΘΠ ἪΡ ΠΗ 
ἩΩΣΒῚ ὉΞΘῚΞ ὉΝ 923 Ἴ2Π|5 

τη Θ᾽" ΩΣ ΠΡ Ξ ΝΞ πρϑσπτον 

ἄπ Νὴ εἴπ.) ΓΗΞΊΡΣ ΞΊΩΞ 
ΤῊΣ ΠΟΞΗῚ ΓΚ ὙΉΔΡῚ Ὕ32 
Ἰ3π τϑῶν ἐπηπ ΘΠ ὈΧΦΞ ΔΟΡῚ 1: 
πλϑῊ ὙΠἼΝΠ ΣΦ ΒΌΞΝΞ, ΤῸ 
ΩΝ ΟῚ ἸῺ ὈΝΤῊΡυ Ὁ5Ὁ ΤΣ πὴ 
ΝΗ πρῶ ἢ 595 ῸΝ ΠΝΉΞΩ 

ΝἰὩ5) ἜΠΞ γόπη ΤΡΟΣΙΞ ὙΠῸ 

ἡδλοὉ ΤΩΣ ἀδομτΡΟ ΓΤ ΝΡ Ἴ2η» 
ἦσαν (δίπα. Α5ΕΧ). 6. ἌΡΕΧΕ (Ρ. δεώρ.) κύριος αὐ-᾿ συ τς : : τ 

τοῖς. ΒΝ αὐτοῖς (ὑ Χ; ΑΕΧ: ἡμῖν). ἹἿ. Α' ΒΕΧῚ (6... γ. ὅ. Πλ Ἢ ΠῚ δ 55 

0. Β: δίδ δαβ εἰπ (ὅποε δαξίς. 
ἴσαν, Β.ΑΥ͂Ν: δαδ σοι "Πὲ. κι, ὃ. ἢ. 

7. δῖος εὐ... Το αὐπδοιπίποπ. 
γΕ: οὐὐσοξίο. 
ἴρυ. (Τοῖς, οἱεῆο.,. 
δρο[ῴῶπ, Β: ΠΕ δἰ ο[οἴδο., ἐ Βαίίοα, 

.- 

ΥΕ: αἰόδροίονθοπ 

Β: οὐοοῦδοί δαΐξε, 
ΑΥ̓͂: ᾿πὸ ἰδτο Θῦθπςε Τοβ εὐ απ], απ 

. ΑΕ: δεῖ πταὰ ἤατν {, πὶ 



ερίμα, ,ὅ-- 13) 21 

ϑϑαϊαρεῖοτ, εν ϑδέαπιαι πα δι Θ ιυετί, Υ. 

αἰΐς δέντρα δίοιιίς, τϑατὸπ σοϊοτσοπ πὶ δεν 
δ Πς απ δὲπι ὅθορο, δα [{6 ατ|ὁ (ὅρυ- 

ὅ νέοι ἐυσοπ. ὅΦοπῖς αἴ Ξθ0ΓῈ, Ὁα 8. ατι8- 
ἀ06, ἴσαν δοζ)πίτοα, αθὸν αἴ Πθο ΓΕ, δα 
ἱπ δὲν δ τς σοδοτοῖι τθαν αὐ ὅεπὶ θοαο, 
δα ἢ αἰιὮ8 (αϑνίοπι ἐσροπ, δα 8 ἴθανῦ πὲ 

ὃ δυϊϑπίοη. Ἐεππ οἷς δείποον ϑἼταοῖ τυαπς 
Ὁοτοπ οἱουεὶς δαῦτο ἰπ εν Πθ πιο, δ8. δα 
Ὁα8 σαπλοὸ θ01Ὲ δὲν δἐτίερδηιπιον, οἷο αἰιϑ 
(ᾳυνίοι σοξοσοι τϑαγόπ, τππξαπιοη, ϑατιππ, 
Ὅα8 76 δὲ. Θιϊπιτὸ Ὅ68. Φεττπ πἰ! (τος 
Ῥστῶν δαί, τυἷς πη δὲ ὥφτν ἰθποπ 
σαὐώιροτοι δαί, Ὅα [5 Ὁα8 απὸ πἰδὲ 
ζεθ οι Τοτοπ, τϑο ε8. δὲν ενν ἰὔτεπ 35 4- 
ἴογπ σοιυοτοπ δαῖίε τπιδ 1 αοθοπ, εἶπ 
“απο, δα δ. ἃ) τὸ υπίᾳ ἱππὸπ Πίεβί. 

7 ὁ Φουζοθεπ δξίποον, οἷς απ ἰθτοῦ ὉΘίαί 
τϑατὸπ αὐαοξοππποη, δε  οζια, Ὁεππ 
ἤς δαϊίοπ δυτθαι! ππὸ τυατοπ απ δέπὶ 

8 ἥδερς πίῶξ δεζῳπίεοπ. ἘἸ1πΌ δα. ὑα 
ααπξο Θθ01Ὲ δε πἰεοπ αν, διίοθοπ ἢ 
απ ἰθτοπι Ὅτε ἱπὶ ἀαρον, δἰδ {6 ΘεἰΓ πτ- 

9 ὕει. Ἐπ δὲ Φεῖν Ἰργαῦ) ςπι δοιαὶ 
ὥριο θαῦο ἰῷ οἷς Θαπος Θαθρίοπϑ υῦπ 
οαὦ) σοισοπθοί. πὸ Ὀἱοζοῖθο Θιζεο τϑατὸ 
ΘΟ αἱ φεπαππὶ δἰ8. αὐ Ὁἰοζεπ Φ αα. 

10. Ι᾿ἰπὸ αἷό οἷς ἀξίποον ΦΊταοῖ αἴήο ἰπ Θ [- 
αα] δα ἄσσον δαίίοπ, δἰεῖτοπ {{ς θαῇαῃ, 
απὶ οἰοτξοῦπίοι ἄαας δε8. Ῥὲοπαίδ απὶ 

11 ἡΓδεπὸ αἰ δὲ Θεβίος ον, Ἔππὸ 
αθὸπ οι οίτοίοο Ὅ68. ἀαπῦοβϑ αἀπὶ ἀπρεῖπ 
ασοὸ Ὁ68. ϑθαΐαρ, ποι ἃ) τπὐπροζάπονίοβ 
το ππὸ Θαπρὸπ, ἐδοπ ὉοΠ εἴδει Φαρεδι 

12 ΣἸϊηῦ Ὁκα8 Ῥέαπ Οὔτοι αὐ 68. απϑετπ 
Φ ασοδ, δα ἤΐς δε8. βαποεδ δ εἰτείοε. αβοπ, 
θα δίς δείποον τα ἔρίπ ϑὲαπ πποὸῦτ 
ατίοι, [πόρνη [{ὲ αθὲπ Ὁ.8 Οὐ εἰτοίοεϑ υὐπὶ 
παποὸ ὅαπααπ θη δε ἴδοι δα ῦτ. 

Ἰτπὸῦ ἐδ. δεσαῦ Ὁ, δὰ ϑοζμα δεῖ ες 
τί. τϑαῦ, ὅᾳ8 εὐ ζεἶπὸ ὅπιροπ αὐ οῦ, 
{πὸ τρατὸ σοσαῦτν, θα εἶπ Ῥέαππ ρεροπ 
ἰγπι απὸ, ἀπὸ Ῥατς εἶπ δοβοθ Θιιυοτί 

ὑ. Α.Α: δατίπποι ὅ)ὲ. πα΄. ὃ. βίεβέ, 
7.Ὁ.1.: ἰθτε Θίαί, 18. Ἔνι σοσοι ἰρπ 

ὃ, ΟΥ̓ ΥΕ: φοθεἰ{ τυατὸπ, 
9. Β: πιά). Β.ΑΥ̓ΥΕ: αδρουάίχεί. Α: δἐπε 

τορηαοποπίπιοπ, ΑΥνῈ: [ϑ[διοάϊεπ6]. 
10. Β: ) αοἴαροεν! ἢ. ΑὟ ΝΕ: σατο οοἵ, ΑἹ [6 

ει. ΒΥ ΝΕ: Ὁαὁ 3). 
11. Β: τποι είν, Α: υ. ὃ. δυιίοπ, Β.ΑΎῪΝ ΝΕ: 

πα ἜΒΗ ΥΕ: Ἰπροζάποτίοδ, ΟΑΥ̓ΥΝΕ. ΑἸ: κι. (δ: 
τὐξοίοό, Β: φοδόττίς ὅτι, 

13 

, ΦΠ, Β: σοα δεπι (δ πξρηππιει. 

ΠΟ .]1}1, ἘΠΙΝΘΙΒΙ ΘΠ] αΐογο5. νυἱγί, 

᾿ΠΟγαϊ 5η} ἴῃ ἀθβοῦίο ΡῈ. ἰοηρίδβϑβὶ- 

[05 Υἱᾶθ ΟἰΓΟαἰ 5, ἜΧᾺΪ ΟΠΠΠ65. ΟἰΓ- 

ΡΟΡαΪ5. διίθιη, «αὶ 

Ὠᾶίι5 οδὲ ἰη ἀοβοῦίο ἜΡΟΙ {πιά γᾶ- 

ΟἸΠΟΙΒΙ οὐ δηΐ; 

Νιν.14,893 
ἢ ε.3,14. δἰπία ΔΠΠ05 {{ΠΠ67}5. [Δ {1551 Π1ὰ8 5011{π- 

ΑἸ η15.,. 1ΠΟΙ ΓΟ. Οἰ5 15. [1], ἀομθο ο0ῃ- 

Β.ΠΊΘΓΘΗ 1 4Ππ| ΠΟῸΠ δι ΘΡΔηΐ γΟΟ 6] 

Ναν. 1478} ΟἸΏΪηΪ, οὐ 4] 8. ἀηΐ8 ᾿υγανογαῖΐ, αἱ 

Βχ. 3,8. Π0Π. Οβἰθπάογοὶ οἷ ἰθργδπὶ ἰδοία οἱ 

1η61186 πηὰπδηΐίθιη. ἜΠοτιμὴ ΠΙΪ ἰῃ 

ἸΟΟ ἢ 5 Ββογαηΐ ραίγιη, οἱ ΟἱΓ- 

ΟἸΠΊΟΙδΙ δαηΐ ἃ 20816, 48, 5ἰοαί 

ῃὰι] [ἀΘΓαπΐ, ἴῃ ῬΓᾶΘραίϊ0 ογδηΐ, πΠ60 

605 ἴῃ νἱὰ 8]14115 ΟἸΓΟῸΙΟἰ ἀοΓδΐ. 

ἘΡοβίψαδῃ) δι!6 1 ΟΠΊΠ65 ΟἰΓΟΠΙΠΟἰβὶ 

511, ἸΠΔΉΒΘΙΠΐ ἴῃ Θο6ῃ) ΟαΒ ΓΟΓΙΠῚ 

Ἔθιχι- 

(6 Ποιηΐηιι5 ἃ Φοϑιιθ: ΠΟάΪα ἀρ 5.01 

ΟΡΡΓΟ γί πὶ ΑΘΡΎρΙΪ ἃ νΟ}}]5. 

Θη ϑά δδι ι0ρ0, ἀοηθὸ ϑαΠΔΓΘηἰ. 

γοοδ- 

{ππ] 4116 Θ5΄ ποιη6η ἰθοἱ {{ΠΠΠπ|8 αα] σα ὰ 

5416 ἴῃ ΡΓδοβοηΐθη) αἰ 61). 

Μδηβθγιηΐαιια ΠΠΠῚ 86] ἴῃ ἀα]ρὰ- 10 

15... δὲ ἰθοθγαηΐ Ῥᾶβα φαδυ δ οἰ ἃ 

ἀϊθ πηθη 515 ἃ νββρθυΠ) ἴῃ ΟΔΙΏΡ 65{11- 

"5 Φόγιομο, ἔοι οομηράογιμῃίς ἀ6 ἔ"π- 11 

σἰθιι8 ἴοῦγὰθ ἀΪθ 4|16 0 ΔΖΥΠ.05 ρὰ- 

τῶν ΔΈ, Π65. οἵ Ρο]θηΐδιη 6] 546 Π] πὶ. ἜΠ8- 12 

πχ.16,35.[60Π4116 πη Πη8ἃ, Ροϑβίψιιδη ΘΟΠΊ646- 

γαμΐ ἀ6 ἰριρΊθ15 ἴοΓΓᾶΘ, Π66 τι5] δηΐ 

αἰγὰ Οἷροὸ 110 ΠΠΠ 5Γ46], βϑά οοιη- 

δἀοναηΐ ἀρ [γὰρ 8. ρΓ ΘΒ θη 15. ΔΠΗὶ 

ἴογγὰθ (Πδηδδη. 

μη ἀσΐθιη δϑϑοῖ Φοϑ16. ἴῃ ἃ07Ὸ 18 

ἘΓ}015. Φο 00, ἰΘνανι ὁοι05 οἱ νἱ αι 

γἰΓα ἢ 5ἰδηΐθ 1) ΟΟΠ ἃ 56, ΘΥΔρΙΠᾶ- 

Εχ. 
12,0.48. 
1ωμν.29,5. 

ων. 

τ θ, ΑἹ]. ἔ(α1|.) ποη. 

12. ἐπ δεπιζεϊδίφσεπ α, Οὐ: οὐρίοι οι ἔ, τὲ, πα, 
Β: βαθεῖ αἴοὸο ... φοθαθέ, ΥὙΕΣ: οὐ τοῦτοὶ Ὁθπ... 1 

ΑὟ: Θυφοιαπίῇε. 
ΥῈΕ: δεῖ (δτρεπρπίεπ. 

18. ΒΑ ΝΕ: ας [αὲ (1) ((ἀαποίο), πι Πεῆς, 
εἶπ 3). Β: πεΐε ζοίποπι απδοολοσόποι συ. αΥὟ: . 
{οι ῴι. φοκτ, νΕ Ἂς θα (Οἰ6{}} ἐν, σοροροποό 
Θῴνυ. 



Ἔλλι (, 1χ ΞΟ) 7 ὴ 

Υ. 

αι ΟΒαΘ. 

Απιον οι ἘΠ Ρ  ΡΠΕΤΟΣ 

! 

ῥομφαία αὐτοῦ ἑσπασμέν ἢ ἕν τῇ Ἷ χειρὶ αὐτοῦ" 
καὶ προςελϑὼν Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" Ἡμέτερος | 

εἶ, ἢ τῶν ὑπεναντίων ἡμῶν; ιἃ Ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτῷ" Ὅτι ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυγάμεως χυ- 
ρίου ψυγὶ παραγέγονα. Καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν. 
ἐπὶ προφῶπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προς- 
ἐχκύνησε καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέσποτα, τί προς- 
τάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ; ιὁ Καὶ ἜΝ ὁ ἀρχι- « 
στράτηγος κυρίου πρὸς ᾿Ιησοῦν" «Ἱὔσαι τὸ 

ὑπόδημα σου ἔκ τῶ» ποδῶν σου, ὃ γὰρ τό- 
πος, ἐφ᾿ οὐ νῦν ἕστηκας ἐπ᾿ αὐτοῦ, ἁγιὸς 
ἔστι. Καὶ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς οὕτως. 

ἊΕ. Καὶ Ἱεριχὼ συγκεκλεισμένη καὶ ὠχυ- 
ρωμένη ἀπὸ προφώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ 
οὐδεὶς ἐξεπορεύετο ἐξ αὐτῆς οὐδὲ εἰςεπορεύετο. 
2 Καὶ εἶπε κύριος πρὺς Ἰησοῦν" ᾿Ιδοὺ παρα- 
δίδωμι ὑποχείριόν σοι τὴν “εριχὼ καὶ τὸν 
βασιλέα αὐτῆς τὸν ἐν αὐτῇ καὶ τοὺς δυνατοὺς 

ἐν ἰσχύϊ, 8 Καὶ κυκλώσατε τὴν πόλιν, πάντες 
ἄνδρες πολέμου, κύκλῳ τῆς πόλεως" ἅπαξ 
οὕτω ποιήσετε ἕξ ἡμέρας. 4 Καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς 
λήψονται ἑπτὰ κερατίνας τοῦ ἰωβὴλ ἐνώπιον 
τῆς κιβωτοῦ, καὶ τῇ ] ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κυκλο- 
σατε τὴν πόλιν ἑπτάκις, καὶ οἱ ἱερεῖς σαλ- 
πιοῦσι ταῖς κερατίναις. ὃ Καὶ ἔσται, ὡς ἂν 
σαλπίσηται τῇ σάλπιγγι τοῦ ἰωβήλ, ἐν τῷ 
ἀκοῦσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς κερατίν ἧς, ἀνα- 
κραγέτωσαν πᾶς ὁ λαὺς ἅμα, καὶ 'ἀνακρα- 
γόντων αὐτῶν' πεσεῖται αὐτόματα τὰ τ 
τῆς πόλεως ὑποκάτω αὐτῶν, καὶ εἰςελεύσεται 
πᾶς ὁ λαὸς ' ὁρμήσας' ἕκαστος κατὰ πρύφωπο». 
'εἰς τὴν πόλιν'. 

ὁ Καὶ ἢ εἰζῆλϑεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυὴ πρὸς 
τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" «Ἰάβετε τὴν | 

κιβωτὸν τῆς διαϑήκης ' κυρίου, καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς, 

λήψονται ἑπτὰ σάλπιγγας τοῦ Ἰωβὴλ κατὰ πρός- 
πον» κιβωτοῦ. κυρίου. 1 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 11α- 
ραγγείλατε τῷ λαῷ παρελϑεῖν καὶ κυχλώσατε, 
τὴν πόλιν, καὶ οἱ μάχιμοι παραπορευέσϑωσαν 
'ἐνωπλισμένοι' ἔναντι τῆς κιβωτοῦ τοῦ κυρίου. 

18. ΑἴΒῈ (Ργ".) αὐτ εὐ ἡμῶν (( Α3ΕΧ). 14. ΑἸ ΒΞ 
Ὅτι εἱ αὐτῇ οἷ κ. σέροβεκ. (Ἰ ΑΣΡΧ), 10, ΔΒ: ἐφ᾽ ᾧ 
(ἐφ᾽ ἃ ἘΧ). ΑἸΒΚ Καὶ ἐπ. Ἴησ. ὅτ. ἢ ΑΥΈΧ). ΑἘΕΧ, 
ἔΡτο νῦν) σὺ. --- ἘΠΑΎΒΝ ἀπὸ - Ἴσρ. (1 ΑΞΕΕΧ.] 
2. ΑΒΤ Ὁ. 1.) ἐγὼ (ὃ ΕΧ ... Ἐκ. τὸς (1 Ἐ). ΒῈ (Ρ. 
δ». ) ὄντας. 8. ΑΒ: “Σὺ δὲ περίστησον αὐτῇ τὸς 
μαχέμες (ΑΧ: πάντας τ. μαχητὰθ) κύκλῳ Ὁ: ΠΣ 
κτλ. Ἐ᾿, βῖτα. Α3Χ). 4. ἰοῦ. ν5. ἘΔΒ (ὁ ΑΞ ΕΧ). 
σαλσίσητε (-ται ΕΧ). ΑἸ ΒΈ τῇ ἰωβ. - κερατ. ΠΣ 
ἀνακραγέτω (-ἔτωσαν ΒΕΧ). ΑΒ" ὑποκ. αὐτ. 6.Β: 
ὁ τῦ (υἱὸς ΔΕΕΧ), Α18: αὐτοῖς (τρ. αὐτός ΑΞΕΧ) τ 
λέγων (Ἐ 114.)... Ἐ“αβ. - αὐτοῖς (ἱ 114.). 7. ΑΒ: 
κυκλῶσα (-ατε ἘΧ). Β: ἐναντίον. ΑἸΒΕ τ΄ κιβ. τᾶ. 

ΕΣ πο ΤῊΞ προ ἼΞ. ΠῚ 
τὸν πον ΌΤΙ: ΓΕ ὝΝ5Ὶ ΕΝ 

-ὦ ἊΝ "Ξ ἐδ ι ΡΩΝ 5ὴ ΠΕ ῊΝ 

» ΓΙ" ὮΒ5 ἊὯΝΞ ΠῺΣ πῆτοσνσς 

“δ᾽ ἼΩΝ, ΠΝ ΠΣῚΝ ἜΩτοΝ 
“ὩΝΡῚ ΕἾΠΖΦ ΟΝ ἼΞΤΩ ΠΝ ΓΔ Ὁ 
πο»οσ δῶ δ, ΓυτοΝ ΤΡῚΣ ἈΝ πττὴῦ 
πῶς ἼΩΝ ΘΙΡΏΣ 55 9255 ὌΣῺ 
ἢ ΣῶἿπι ὩΣ 5 ΝΗΡ ΤΡ ὍΛΟΣ ἼΩΝ 
ὭΞ. ὩΒ ΤΉΝ Ωἢ ΤΠ ὙΠ) ΨῈ. 
ὝΩΝΒῚ ΣΝΞ ῬᾺ] ΝΧῚ ὮΝ Ἐπὰν: 3 
ἼΤΞ ὭΣ) ΠΝ Ἢ »πηῖν ΕΝ 
ΕΠΣ Ὑ 35 πιϑ ὉσΟΝῚ ἸΠΡΎΤῸΝ 
ΠΏ Θ ΘΠ ΣΝ ἊΞ ἜὌΡΤΤΩ͂Ν ΒΏΞΌῚ 
πῶρῃ ΠΞ ΩΝ ΘΦΒ ὌΡΙΤΩΝ ὉΠ 
ΤῊΝ Θ 2119 πΡΞΟῚ ὩΣ ΠΣ ἐς 
ἢπὰπ ΕΟ δ᾽ Ὁ, τθ᾽ ποθῶ ὦ 
»Ξὼ ὌἜΦΠΤΩΝ ἸΞΌΣΙ "ΣΌΣ Ὁ1"2} 
ἐΓἸΘΊΩΞ ἼΣ ΡΤ ΘΡ2 ΓΞ. ΘΩΦΒ 
ὈϑρῶΞι ὉΞΊΣΕ ἸΎΡΞ ΠΏ ΣΟῚ 
»πτὸϑ ἼληΣ, ΒΊΩΙ ΟἿ ΤΙΝ 
τ πα ΠΘΘϑ} Πρ ἡτ ΠΡΌΣ 

ὁ ἦἼ25 ΘΝ ὉΣΡ ἸΟΦῚ ΠΏΣ 
φοϑ απ τον 7 γ)-13 »ϑὴτο ΝΡ. δ᾽ 
ΠΡΞΙ ἸΌΝΤΩΝ νὼ ἘΠῸΝ ὌΝΟῚ 
ὑππρ τῶ Πρ 2Ὁ ΝΣ Θ2 119 ΠΡ 3 
ὙΩΝῚ ἐπήτπῦ ἸΠΝ ὩΌὉ ΠΡΕΝΝ 
ὝΡΠΤΩΝ ἸΞΟῚ ἼΩΣ βΣττϑᾺ 
ἐπ ἸἿΝ ΠΡ ἼΞΡ5 Νὰς ΤΙ; 

15. ΑΙ ΔΌΓΙ 
ΤῊ ΟΝ Ἢ 

Ἷ 

"1 

ΓΡΡῚΞ ΥῈΡ ΥΝ 
ἐξ Ὡσ 9 

18, ΟΥ̓ ΕΣ: 28 τπ|δ. Αἱ 5 1{|Ὅπ ϑυπ ππό, 
14. δὲεῦ δύνῃ, (ὙΕ: εἰπ ὃ. δε8 ροτοῦ ἐ ΑὟ: οἷπ 

δ οου θεν ον ὁ) νΕ: δίπ [0 ἐδεπ οὗ, ΑὟΑ: πὶ 
᾿ἔσπιπιὸ τπιπ. ΒΙΑΥ ΝΕ, Α: 58, τοδοῖῦ,,, κα. δὲ, 

15. Β: δείποι δ... δοίποηι δῇ. 
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δεν δ {δὲν δα8 εόν δὲ8 ὅεττη. “ον 9. Υ. 

ἰπ [εἶπον ὥαπο. 11πὸ ϑοΐια οἷπα δι ἰδπι 
τ ἰργα δι ἴθα: ΘΟ ΗΠ ὅπ: τπι8. απ, 

14. δεν ππζέτη δείποοεπ  Ἐ ὅν Ἰρτα): 9 εοῖπι, 
ζοπϑοτι ἃ) δἰπ εἶπ δι ἴδον θα8 θοῦ, 
Ὁ68. ϑεῖτη, πιὸ δίπ [61 σοἴοπιπιοι!. Φ0α 
ΓΙ ϑοήπα αὐ ζεἰπ ἩΙπροίς 2πν (ὅτι, 
τἀπὸ δείοίς απ ππὸ Τρτα κι ἰθπι: 9.8 

15 ζὰπεῖ πιο ὥὅετν ζείποπι δἐπο ὁ ἘἸΪπῸ Ὅν, 
δι ἄδεν Ὁα8 θεν δὲ8. Θετήη ἰρτα, 21 
φοῆια; ἴοθε Ὁοίπς Θά ε αἰι8 ϑοη εἰς 
πὸ δύβεπ, Ὁεππὶ οἷς (Θεάε, δαγαι δὲ 
Περεῖ, {Π σε. πὸ όζια θα! αἴζο. 

ΨἹ. ζδογίθο αδοῦ. αν ϑοΥ] Το ἐπ πιὸ θεοὺς 
ταῦτεῖ 901 Ὅὲπ δείποοεντη ἴτας, Ὁᾳ} πίρε 

2 πιαπὸ ατὃς ὁδοῦ εἰπέοπιπποπ ἔοππίς. ἜΉΓδὲγ 
Ὁ ογν ρτα ἐπι δοῆα: Θίορε δα, ἰῷ 
γαῦς δοτίῶο ζαππας ἰθτοπι ὀξδηπίρε. πιὸ 

8 διυίορδίοιίοι ἐπ ϑεΐπο απὸ ρσόσοδοπ. ἀπ 
αἴΐο δετίοαϑπιάππον τπὰ οἷς Θίαθέ θεν σεθεπ 

ἃ εἰπππαῖ, παὸ {δι Τε8 Ξ αρὸ αἴὸ. Ἐπὶ 
Πεδοπίοπ Φ αρε αὐον ἴα Ὁἱε τίοτοεν Πεθοπ 
δοίαιποει Ὅε8. ΦαΙ αὐτῷ ποθπιοι το θεν 
πος ἢεγ, τὸ σοροὶ δε εῖσοι. Πεθεπίοπ 
Φαροθ Πεδεππιαὶ πὶ οἷο (Θέαῦί, τὸ Ταῇ 

Ὁ οἷς είτε οἷς οζαιπιη δΙαζεαι. ἘἸ1πῸ 
εππ πίαπ ὅε8 Θαϊ αῦτϑ ϑοτπ δΙάζεῖ, ππὸ 
τὐποῖ, ὅκα ἰθτ οἷο θοζαιπει Οὔτοι, 70 [01 
Ὁα8 σαπλὲ θ01Ὲ εἶπ στοβοῦ δεραοζῶτοί 
τπαᾶγεπ, [0 τροετθοπ ὅὲν (Θίαοί Ῥξαποτη τππ|- 
απ, ππὸ δα 8 Ξθ01Ε [01 Οἰπείπ {απ 
εἶπ ἱραἄεν τα ἦ8. το {6}. 

θ. Φὰ τἱοῦ ϑοζια, δεν Θοθπ ϑέππ, οἷς βίος. 
ἴεν ππὸ Τρτα κι ἰθποπ; Φταροί οἷο βαδο 
Ὁ6ε8 ϑιιπδεδ, ππὸ {{δεπ θ τίου Ταἤοεἱ Πεδοπ 
ΘαΠ αὐ τϑροζαιποπ ἐὐαοοη ὉΟΥ ὍΕΥ αο Ὁ68. 

7 ὅεντη. ἔϑιπι ἤθ01Ε αδεν Τρυαᾶ) εὐ Θίοθει. 
οἷα, ππὸ αοὐοῖ πππ οἷς Θίαοί, ππὸ τεῦς 
φοτίτοι {Π, σοῦο ϑοΥ ὍῸ. βατο Ὁε8. ϑεττπι 
ἢ εΥ. 

ὅ. Α.Α: δἰποίπ|α π} 06. 0.1}: Ὅ.π Ῥυίοβοτπ, 

1. Β: ϑευζοβ [{) πὶ τοιτῦς εἰπρο!, ΑΥὟῪ : δαί 
Π οοζώ, ποι σαν νου [ὦ]. νΕ: ἢ. δι οζ 0 πὶ οδ τοανν, 
Β: ἐδ ταῦ ϑὲϊοιπ, δὲν απ: πο ὃ. οἰπρίπαᾳ, ΟΥ̓: 9ὲ, 
ῃ. από πὶ 9ὲ. α, εἶπ, ΥὙΕ:: 9ὲ, α. δοταιό,,, ἔαπι Ὀἰποίπ, 

2, Β: τονε τΓαγλεντο ὁ εἴοοι πὸ. ΥὙΕ: δίὸ {αγῖ, 
πάππον, ΑΥΥ: Πτοίίσατοπ, (Α: πὶ αἴίο {, 55).) 

ἢ, Β; Ἰ1πὺ δι [01{{ 0. αἴτοδ τοαῦ ὁδν, [{πὸ, [0 δαὰβ 
ἰδτ Ὁ Θὲ, πααπτί ποῦ κι οἰποπιια!, ΟὟ: [0 πππ Ὁ 6} 
οἷς ΘῈ, αἴίο δ υίορ όἰοπ!ς, νῈ: [ἀπ {ς ὅτ, Ατ ας 
ἴτυν ἀπ τυίορόπι. 

ά, Ἠπὸ Ταῇ {{ἐθεη θυ, {6 6. 96.. δι Ὁ. ττασοη ... τι, 

ΡΗΕΝ. (ι} ἰΘπθηΐθπι σ᾽ ᾿1η}, ρα γγΓοχιί4π6 δά 

Θ11ΠῈ οἱ αἰ: Νοβίου. 65, ἃ Δαν υΒΆΓΙΟ- 

γαπιΐ ἜΘυϊ Τοβρομαάϊί: Νοαυδαιδῃι, 14 
μα 19.41.38 1. 512 ΡΓΙΠΟΘΡ5. Θχϑγοϊίι5. θ ΟΠ]]Πη], 

ΤΑ ρὲ πὰπο νϑηΐο. (Οβοίαϊ! Τοβθ ρΓΌΠιΙ5 
1 ἰθγγαιη, οἱ δουδηβ αἷΐ: Ουϊά ἢο- 

ΤΩ ΪΠ115 ΤΠ] 615 ΟΖ ἃ 5ΘΓΥΙῚ ΒΌ 17 
ΑἾΣϑις ἜΒοΙνα, ἰηαϊί, σα] σθαιηθηίαμη ἰπππὶ 1 

ἄἀδ ρα! 8 ἰπ|5: ΙΟΟ.15. ΘΠ, ἴῃ 410 
δίαβ, ΒΔ ηοίι5 651, Ἐθοϊίψαθ 905116, 
αἰ 5101 [Γαΐ “Πρ αἰ α 1]. 

δουίομο ἀυΐοπὶ οἰδαβα ογαὶ αἱ- Ε. 
{πὸ τῃηηἰϊἃ, {{ΠῸΓ6 ΠΙΪΟΓΙΙη. 5.86], 

οἵ Π.}1}π5 Θστοάϊ διά θθαὶ ἀπΐ ἱπσγοα!. 
ἘΠιχιααθ Ποιηίηι5. δά ΦΖο5π6: ἔρορ, 

ἀθάϊ ἴῃ τηᾶηι ἰπὰ οΡΊΟ 0 οἱ ΓΘΡΘ6ΠῚ 
6}15. ΟἸΠΘΒ5Ζα6 [ΟΓ65. νἱΓο5. ὃ 6Ὶ- 
οαϊΐ6. ὉΠ] 6. οαποίϊ θ᾽ 6] Δί Γ 5. 5616] 
ΡΟΓ ἀἰοη; 510 ἰδοίθιιβ δὸχ ἀἰ6} 15. 
ἜΘ ορΙίπι|0 Δίοηι ἀϊ βαρογάοίθϑ [01] Δηὶ 
Βθρίθμι ΒΟ ΟΙ Πἃ5., (ΠἸΔΡΊΠΠΩ 115118 651 [ἢ 

μμυ βδ, 95. 1186 0., οἱ ργδοοθάδηϊ ἀγολπ [0646- 
5. 56ρ[165 4116. ΟἸΓΟΙΠ 115. οἰν! ἀΐοιη οἱ 

Το  ςβδο ΓΔ Οἴ6 5 Οἰδησοηΐ θοοἰηἶ5. Ἔ απη- 
{6 ᾿πϑοπιθγιΐ νοχ ἔπ 6 ἸΟΠΡΊΟΙ αἵ- 
{16 ΘΟΠΟΙΒΙΟΙ οἱ ἴῃ ΔΓ 115. νοϑγῚ5 
ἸΠΟΓΘΡΙΙΘΡΙΐ, ΟΟΠΟΙΔΠΙ 1 ΟΠΠΠΪ85. ΡῸ- 
ῬαΪιι5. νΟοΙ ΘΓ [016 Ἰηχ Πηἃ, δὲ ᾿Π0Γ] 
[ἀπ {{π|5 ΟοΥΓΘηΐ οἰν 015, ἸΠρσΤΘαἸ6η- 
ἴΓ46 5 Πρ! ΡΘΡ ἰΟΟΠ, ΘΟΠἰΓἃ 
ποι ϑἰθίθγιηΐ. 

γοσᾶν! ΘΓΡῸ Φοϑιια ἢ] Ππ|5 Ν ἢ 5866 Γ-- 
ἀοίο5, οἱ ἀἰχιὶ δὰ δοβ: ΤΌ] 6. ἃΡΟΔΠῚ 

[οθάἀογ 5! οἱ βϑρίθιη ἃ}11 βαοογάοίθϑ 
(0Π]Δηΐ 5θρίθι. 10} θογτη ΘΟ Πὰ5 
αἱ ᾿ἱποθάληϊ δηΐθ ἃγοαη Πομηϊ. Δα 
Ροραΐατη 4 46. αἷΐ: [τ οἱ οἰροι! 8 
Οἰν!ἀΐθιη ΓΙ Δ11, ΡΥΔΘΟΘἀθηΐθ 5 ΔΡΟΔΠῚ 
ΒοΙΏΙΗΙ. 

ὦ. 85: ἰῃ ΙηΔΠη5 ἰἃ58. Ἄ4. 8: (0]]6η{. 

δεδῖ. Σ. φεθεί {{6}5...... π|θδίς 55. ποξεπ, ΑὟΥ: ΦΟοθοῖ: 
. ὙΕΣ Οι  τοηιροίοπ, Αἱ ὅύ, δίε τπαπ απὶ 661: 

ἰάῦτο σοὐται ἢ. (Β: 88. σον δίοδον όνπουι ὁ 8) 
ὅν, δέπ ἔοι δεῖ ϑϑυζαιπῖς ..., δίποίπ {εείφοπ, (Β: τ 

Ὁοπι 1 ἰοτῆοτα Ταπραπι ὅποι 5) ΑΥ̓ ΝΕ: δα ὁ Δ υθεῖ: 
ὥουπ ... οεἷπ ατ. Θεῶν, εὐθοδεπ. Α: ζυῦτ ατς Β: [0 
τοΐτο οἷς Φέαδπαιπον ἀπῇ ἰθτὺν Θ.οΙίς. πίοθουζαϊίοιι, 
ΑΥ̓Υ.ΝΕ: οἷο “)ὲ. δεν Θ.. εἰπξήτνροειι (π||1.} ἂπ ἰ. ΘΊ. 
Α: νυπ Θυππο απὸ ξαπιποπ. ΒινΕ: ἰπαπῆοίς 
οι... Αὐγἰποῖπῇ, ὟΝ εἴς τῇ, ΑΝ: σοὺ ΤΠ) ᾿ίπ., 

7. ΑΥ̓͂: π΄, οἱς (δον {τοἴοπ [οἵίοαι, νῈ: ΒΘ οισαβπείοα, 

5)14} 

(8,1. 

Α»Ρ.3,2.6. 

8,6. 
Ὁι.10,8. 



4 (0,8--17. 

ΝᾺ. Ἡπϊουϊοϊιιῖῖς εαρερηαξϊο. 

8 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν 

λαόν, καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς ἔχοντες ἑπτὰ σάλ- 

πιγγας ἱερὰς παρελϑέτωσαν. ὡραύτως" ἐναντίον 

τοῦ κυρίου, καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως, καὶ ἡ 

κιβωτὸς τῆς διαϑήκης κυρίου ἐπακολουϑ είτω 

αὐτοῖς, 9 οἱ δὲ μάχιμοι παραπορευέσϑωσαν 
ἔμπροσϑεν, καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ οὐραγοῦντες ὀπίσω 
τῆς κιβωτοῦ 'τῆς διαϑήκης κυρίου", πορευό- 
μἔνοι καὶ σαλπίζοντες ταῖς κερατίναις. 10 Τῷ 
δὲ λαῷ ἐνετείλατο Ἰησοῦς, λέγων" Μὴ βοᾶτε 

μηδὲ ἀκουσάτω μηδεὶς τὴν φωνὴν ὑμῶν, ἕως 

ἂν ἡμέραν διαγγείλῃ αὐτὸς ἀναβοῆσαι, καὶ τότε 
ἀναβοήσετϑ. 11 Καὶ περιελϑοῦσα ἡ κιβωτὸς 
'τῆς διαϑήκης' τοῦ ϑεοῦ τὴν πόλιν 'εὐϑέως' 

ἀπῆλϑεν εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἐκοιμήϑη 
ἐχεῖ. 12 Καὶ ' τῇ ἡμέρῳ τῇ δευτέρᾳ! ἀνέστη 
Ἰησοῦς τὸ πρωί, καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβω- 
τὸν τῆς διαϑήκης “κυρίου. 18 Καὶ οἱ ἑπτὰ 
ἱερεῖς οἱ φέροντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας προεπο- 
θεύοντο ἔναντι κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς- 
ἑπορξύοντο, οἱ μάχιμοι, καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος 
ὀπισϑὲν τῆς κιβωτοῦ τῆς διαϑήκης κυρίου. 

Καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σαάλπιγ δι, 14 καὶ 
ὁ λοιπὸς ὄχλος ἅπας Πεονἐπυπλωσὲ τὴν πόλιν 
τῇ ἡμέρῳ τῇ δευτέρᾳ ἅπαξ ἐγγύϑεν, καὶ ἀπ- 
ἤλϑον πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. Οὕτως 
ἑποίει ἐφ᾽ ἕξ ἡμέρας. 

16 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ἐν 
τῇ ἀναβάσει τοῦ ὄρϑρου, καὶ περιήλϑοσαν 
τὴν πόλιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἑπτάκις. 6 Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῇ περιόδῳ τῇ ἑβδόμῃ ἐσάλπισαν 
οἱ ἱερεῖς ταῖς σάλπιγξιν, καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς 
υἱοῖς Ἰσραήλ" Κεκράξατε, παρέδωκε γὰρ κύ- 
θιος ὑμῖν τὴν πόλιν. ᾿ Καὶ ἔσται ἡ πόλις ἀνά- 

ϑέμα, αὐτὴ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἕν αὐτῇ, τῷ 
κυρίῳ Σ “αβαώϑ' πλὴν Ῥαὰβ τὴν πόρνην πεέρι- 
ποιήσασϑε αὐτήν, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν 

8. ΑἸ ΒΙ' Καὶ - λαόν οἱ αὐτοῖς (ἰ ΑἸῬΧ). 9, ΑΞ ΕΕΧΤ 
(Ρ.- ἱερ.) σαλπίζοντες τοῖς κερατίναις καὶ. Βδ στο- 
πευόμι. κ. ( ἈΒΕΧ). Αἰ Β᾽ ταῖς κερ. (ἱ ΑΞ ΕΧ), 10. Α: 
βοάτω καὶ μὴ ἀκ. μηϑεὶς. Α' ΕΧῚ (Ρ. ὑμῶν) καὶ 
διελεύσεται ἐκ τῷ στόματος ὑμῶν λόγος. ΑἘΒΧ: 
ἀναβοήσατε. 11. Βὲ τὴν πόλεν ({ ΑΕΒΕΧ). 12. ΑΕΧΞ 
τ. διαϑ. 18. ΑΣ: ἱερεῖς οἱ ἑπτὰ αἴροντες. Β: τὰς 
σάλπ. τὰς ἑπτὰ (τὰς ἑ. σ. ΑΕ Χ). ΑΒ: ἐναντίον 
(ἔναντε ἘΒΧ). 14. ΒῈ (Ρ. πόλιν) ἑξάκις (ἢ ΑΚΧ)), 
ΑΒ τῇ ἡμι. τῆ ὃ. ἅπαξ (τ ΑΣΒΕΧῚ), Β: ἀπῆλθεν 
(ον ΑΚ ΕΧ). 18: ἐπὶ δξ (ἐφ᾽ ἕξ ἘΧ). 10. ΑΒ" ἐν 
τῇ ἀναβ. τϑ (1 ἬΞΩΝ ΑΧ: περιῆλθον. 16. ΑἸΧκ 
ἐγένετο. ΑΒῈ ἐν (1 ΕΧ). ΑΥ Β᾿ ταῖς σάλσ'. ( ΑἸἘΕΧ). 
ΑΧ: παραδέδωκε. 11. Β-: τῷ (ἱ ΑΒΕΧ), ΑἸῈΕΧ (ρτοὸ 
.“Σαβ.) τῶν δυνάμεων. 

] Ι 

Εἰιν πὴΣ δ ΠΝ 

Ἔρπιτος ϑϑ τη, ΠΡ ὑπ ὃ 
πῦξῷ ΘΝ ΘΌΤΙΞΙΙ ΠΡ ΞΟ 
Ἴ2» Στ ΟΝ ἘΡΕΤΣ τὴπϑ τῶ 
πῆπὶ ΠῚ ΙΝ} ΠΛ ΘΤΩΞ ἘΕῚ 
Εν ΟΠ ὙΉΟΤΙΤῚ ἘΘΤΡΙΝ Ἢ 219 
ὨΘΝ ΠῚ ΤΠ ο ώτι ἼΡΡΓ, Θοἢ ΣΙΞΠ 
ΣῚΩ ΠῚ ΠΣ, ἤπαπ ΠΝ Ὧ2Π 

ἘΝ ΕΝ 
ὌΝ ἩΡΟΘΓΓΝ ΟῚ ἡνοὴΠ, ΝῸ ὝΔΝΘ 
πϑ ἼΩῚ ΘΟ ΘΒ ΝΑῚ ΝΟ} ΘΡΌῚΡ 
ΣΘΣΠΓῚ ἤΡ ΠΣ ΒΞ ὮΝ "ΩΝ ΘΟ" 
ὭΡπ ὙτσΩΝ ΠΝ 2991] 
ἢ)" 05 ΠΣ ΓΘ ΠῚ ἸΝΣΡῚ. ΤΙΝ ὉΣΒ 

ἼὮΞΞ ΠΣ ΡΟΣ ΕΡΌΓΙΞΞ 12 
Σν ἸΝΩ͂Ν ὩΣΓΙΞΙῚ Ἰδἴ25) 
πρϑῷῶ ΘΝ ΘθΠΞ ΠΡ ΏΩῚ 19 

πἤπο ἸῸΝ ΘΡῸ ϑοσπὴπ τ Θ᾽ 
γπθῶξ ἘΦΡΏῚ πἷπ ΞΞΕΣ 
ὨΦΝΏΠῚ ΣΡ πὴπι γηςτιΠῚ 
ΣΊΡΓῚ πὴ πἢπ᾿ ΠΝ ΤΙΝ Ἴ3Π 
ΒἾ5 ἌΡΗΝ ἸΞΘΟῚ ἘΠ ΠΕΠΩΞ 1 
ΠΞ ΓΡΓΡΘΡῚ ἼΣΘ. ΠΝ ἘΣΞ 

ΠΟ ΘΉν Τυλτὸ ἨοΡ 
ΠΌΡΩΝ ΣΌΣ ΡΤ 
ἜΡΠΤΟΝ 35) “πῶ ΤΟΣ 9 

ὉἾΞ ΡῚ ὩΡΏΣΒ ΞΘ πηπ ΘΕΙΦΩΞ 
ἐΒΩΦῈ »Ξυ ΣΤΙᾺ ἼΠΞῸ ΝΠ 
ὩΣ ΓΊΞΙῚ ἼΣΤΤΩ ΤΟΣ ΔΌΣ ὈΡΌΞ ἽΓΠ9 10 
ὄνπτον ΣιϑῖπΣ, ἼΩΝ Τλπθ 3 
ΕΟΣΤΓΟΝ ΘΟὉ ΤΡῚΣ ἸΏ5-ὴ9 ἜΡΩΣ 

-ηῶκ τ" 9] ΝΠ ΘΠ ἜΣ ΠΏΣ 17 

ΠΩ ΠΟΤῚ 2ΤῚ Ρ5 πήτοῦ, τ 

5 ΓῊΞΞ πῶν πῶν τ 5} ΝῊ 

᾿γ.9. ῬΦΡΩ γ.18. Ὁ ὙΠ γ. 15. Ὁ ὨΛΡΣ9 



Ο11 ππαᾶγοῖ Ῥαππ εἶπ δεϊοροζτεί. 

12 δίίοδει. ὁατίπποπ. 

ἌΤΟΠΌΝ (6:8. ΞΊῚ 7 20 

πηι τη δίς Φέαδέ, ΥἹΙ. 

8 Φα ϑόζια [οΓγεδ Ὁὲπὶ 01 Ὲ σοίαρί δαθο,, 
ἐγιρεπ οἷο Ποδοπ ἐβυίοζζον ἡΐεδοπ αἰ [αῦτᾷ- 
γυζαιπτοη ΟΥ 6 βαὺρ δ0δ ΘοΥγη ον, τπιὸ 
αἰπαοπ τπτὸ δΙίοζοπ, οἷο Ἰθοζαιιπρη, τπτῦ Οἷς 
ρος Ὅε8. Ξδθιιποο8 Ὁ68 Θεττα [οἵσίς ἰδποπ 

9 πα. πὸ τον σευεε σαν, οαἰπτα 907 
Ὅοπι υίϊοϊονα θεν, οἷο οἷε πδοζαιπτοι δ[{ὲπ 
ζει, απὸ Ὅ.. ὥπαζο [οἵρείς, δὲ. ὅαδὸ πα) 

10 τπὉ δΙΐε8. θοζαιθποπ. Ἔοπια αδοῦ οὐδοι 
δὲπι Θ01Ὲ πὸ ἤρταῦ: ὅῦν [0 ἔοι δεἴος 
σοζώτοί πταει, ποὺ εατὸ Θεπιπις Οὐτοι 
ἴαΐεπ, πο εἰπ δον ατϑ εἰτοπι ϑ)πιοὸ 
αόῆοπ, δἰ8. αἰ Ὅεπ πα, τϑσεππ ἰῷ 21 ἐπ 

Ταροπ τροτθο; ϑθὲαγει εἶπ δείοροζώτει; 00 
Ἔ {0 οἰπρ 

οἷο βαὺς 68. ὥεῖτπ τἰπρϑ ππ οἷς (Θμοι 
εἰππιαῖ, ππὸ ἕαπιοι ἰπ Ὁα8 ἄπαοῦ πιὸ 

ἘΦ ρι όΐια υἱίερίο 
ἃ) δε8 Ῥϑὲοταοπ 8 {πὖπ 6 αποριππα ει, τπιὸ 
οἷς ονιοίθου ἀτιισὸπ οἷς ὅαος. ὃε8. Φοττη. 

18 “Θυ {παῖ οἰὲ ἤοδυι ἡθυίοζζον, οἷς Πεδεπ 

1ὖ 

ΦαΙ Παθυϑροζαιιοι νοῦ 61 πο Ὅ68 δ οττη 
θοῦ, ππαὸ οαἰπαοπ πὸ διίοζεπ. Ἰβοζαπποπ, 
ππῸ τον σου [ἐ αν, οαἷπα σοῦ ἰθποπ ΠΕΥ, 
1π|0 Ὅον αι [οἱσοῖς δεν ἀαδὸ δὲ. Φοῖτη 

1ά. ππὸ δι.ε8. Ῥβοζαιιποι. ἜΦΟοδ αποοτη αρο8 
αἰπαοι 16 αἰ) εἰππταὶ τἀπὶ οἷς (Θιαδί, τὸ 
ἔχσπιοπ υὐΐοθον ἰπὸ ἄκρον. ὩΠῚο τραίοπ [ἰς 
τ 8 Φ΄ αρε. 

Ἅ{π| Π{εδοπίοπ Φ΄ααο αὐοῦ, Ὅα οἷο ϑ)έοταοπε 
τότε αὐαίπα, πιατει {6 [{ᾧ) {τε απ 
απὸ αἰπαοπ πα ϑουζείδει δ εἰζε, {δ επ- 
πιαῚ τππ| Ὁἷς (Θέαδι, Ὁαῇ [{ς Ὁεἤ εἴδει εἰπίσοι 
τ αβοῦ Ποδεπιιαῖ τἰπι οἷς (ΘίαῸς ἕαπιοπ., 

16 "πὸ απὶ Πεδεπίοη ϑὲαὶ, δα. οἷς θυ του 

17 ον δαΐ οἰ) οἷς Θιαδί σὐσοδεπ. 
ταᾳ8 ατίπποπ {{,᾿ - 

ἐν 

οἷς ὸοζαπποπ ΟΙίοζοιι, 
Ἄ91Ε: Ῥὲα)οῖ εἶπ δεϊοροζάτεί, 

Ὁἰεἴε Θιαοί ππὸ αἰἴο8, 
ΤΟΙ Ὅρπὶ ὅοτγη ϑετσαπποὶ ζεἶπ, αἸζοίπ οἷο 
το δια [01 ἴοθοπ διοίσει, τὸ αἴίο, 

9, Α.Α: δΙε6 δίς 3θοζαπποπ, 
10. ὕ.1.: [0 πιὰ δὲ θεππ, 

ὃ. υοὐ δέπι δ. θεῖ, 
Ε" τ σἴπαοσιι αἸ70, 11. δΙ{οΓεπ 5. Β: δὲν ᾿ἰπέουτς 

« δίπίοι πα, δα τπαπ ἱπιπιουζοτέ παίε Ὁ, 3). Ε1. 
ὧν: αι δίς δοπ ὅπ. “8 ΓΦ Π οβοπθοι δοβοπ δἰπεον Ὁ. 
8 γον, ἱπδοπι,.,, ἐπ δίς ἢ. πίοβ. νΕ: ον ᾿ίπεοτο ὅ. 

10. αΥ̓́.ΝῈ.Α: είπι ον, οὐῆοθεπ, 
11, δατίππει {δεν 9ὲ αὐ ε, 

οράῥτοπ.... 

νὴ κα, ᾿Ὶ 

ἡρταῦ δόοήα ἀππ|ὶ 
Ὁόππ 6 

ΠΣ 

ἀὐμηααθ δοβιθ γοῦρὰ βηϊδθοί, οἱ 8 

βθρίθιη βδοθυάοίθβ βθρίθῃι ὈΙΘΟΙ ἢ 5 

ΟἰαηροΡθηΐ ἃηΐθ ἃΓοᾶπ] [66.185 ἢ0- 

ΠΏΪηΪ, ἢ ΟἸΠΠΙΒ416 ΡΓΔΘοθἀδγδῖ ΡΠ 5 

ὀΧΘΓΟΙΐα5: ΓΘ αὰ) να ]θι5 ΔΓΟΔΙῚ 

564 που)" ἃ0. ΒΟΟΙΠΪ5. ΟἸηηἶὰ 60η- 

ΟΡΓΘρΡα θη, ἘΡγαθοθρογαί δι {05116 

πς.80, 5 9}ΡΌΡΆ]Ο, ἀϊοθη5: ΝΌΠ ΟἰΔ }}}}15, πθὺ 

ΔΙ ΙΘία ΥῸΧ Υνοϑίτᾶ, πΘ΄π6 Ε|]15 

ΒΘΓΠΊΟ 6Χ ΟΥ̓ γΘ5[ΓῸ Θργοάϊθίαν, ἀοηθς 

νϑηϊδί (4165. 1ἢ 410 ἀἸοαπΠ) ν0}}15: (Ἰὰ- 

πιὰΐα οἵ νοοι ρα} ἢ ΟἸΓοαΪν ογρο 11 

Οἰν! α 6 561η0] ἁγοὰ ΠΟΙΏΙΗΪ ΡΘΙ 

ἀϊθιη, οἵ γϑυβδῦβᾶ ἴῃ οᾶβίγα τηΔη511 

101. 

᾿βαγσοπία. ἰαἰοτιιηὶ βαοογάοίοβ ΔΓΟΔΠῚ 

ν.1ὅ. 
3,1.7γ16 

ἜΤσΙαν Φοϑθ ἀ6. ποοίθ οοθη- 12 

Πομμηϊ, Ἔοὲ βδρίθμι οχ οἱβ βϑρίϑιῃ 18 

θα οοίηα5, 4αάριμι ἴῃ [011 460 αιϑι5 

5, ῬΓΔΘΟΘἀΘθαηία6. ἀγοᾶιη ΠΟΙΠΪΗΪ 

Δ} ]Δη165. αἴθ. Οἰδησοηΐθ5, οἱ ἃΓ- 

Πηαΐι5. ΡΟΡΌΪ5. ᾿θαϊ ἀπίθ 605, νυ] ρι8 

ἁς6η ΓΟ Ια 56 6 ])8 1 ἃΓοδΠῚ οἵ 

Ἰθοοἰ 5 ΡΘΓΒΟΠαθ θα. ΘΙγουϊογαηί- 14 

ἀϊθ. βθιη6ὶ, οἱ 

δῖ. [ϑοθγαπὶ 

4116. οἰνι αΐθ πη βθοσηο 

ΓΕΥΟΓΒΙ 5ηΐ ἴῃ ΟδβίΓἃ. 

56Χ ἀἰ6}}115. 

16. ἃιιίθη) β6ρίϊπι0, ἀϊαοι!ο οοη- 1 
ταλϑη, αγθ πὴ, 5ἰοιΐ 

Ἔσο 16 

Β0ρ(π10. ΟἸΓΟΙα οἰδηρσογθηΐ θα Ο 18 

ΒΌΡσΘηΐ658, ΟΙΡΟΘΙ ΘΓαηΐ 

ἀϊδροβίίαπη Γαΐ, 56 ρΡ.168. 

βαρργάοίοβ, ἀϊχὶὶ Φ90516 δ ΟἸΠΠΘΠῚ 

καρ. ἰβγᾶθ! : ὙΟΟΙ ΘΓ} } (γα 1} ΘΗΪΠῚ 

γΟ15 Ποιηΐηῖι5. οἰν αἴρῃ), Ἔ ϑιί4 6. οἱ- 17 

δεν  ν "5. πᾶ6 0 ΔΠΔΙΠΘΠηὰ, οἱ οπιηἷᾶ, 4186 

σις ἴα θὰ δαυμηΐ, Βοιηῖηο ; 5018 ΒΔΠ8}} 1η6- 
νἷ9 5. 

Ευτ.11,31 ας, }5.ΓΘΊΤΙΧ νἱναῦ ΟΠ ΠΠΙΥΘΓ515,. 4111 ΟἹ 

12, 
12, 

1|πὸ σξ, πιαϑίες, 

αἰπρέπ ἱππιπονίοτε, 41, 55,9, 
14, 1{πὸ ξυέπ ὃ. α, ξασεδ από. 

15, ττοοὖὖ δε, Φ. Πιοδόπιπα!, ΟΥ̓ΥΕ: δοίπη {πι{ὲ 
Ὁ611) θπραπαῦ δου ϑ)ὲ. ΑὟΥ: παδ) Ὀἰοζου 5, ὙΕ: ραπ 
απ δἰ ογεῖυςο 58. 

17. Β: χαπι πη τϑότϑοι [τ δ.π Ὁ. ΝΕ: 2πὶ ρε! 
νουζισούνποι θεν! ππα,. Αἰ {εἰ εἴπ δ 1}! 



206 (,18-- 95. ϑορτμρ. 

γι. ΤΠὶον ΟΠ] γε 5 ἐαπμαγεαξεθ, 

τῷ οἴχῳ αὐτῆς, ὅτι ἔχρυψε τοὺς ἀγγέλους οὕς 
ἀπεστειλάμην. 
τοῦ ἀναϑέματος, μήποτε ἐνϑυμηϑέντες ὑμεῖς 

λάβητε ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος καὶ ποιήσητε τὴ ̓  
παρεμβολὴν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀνάϑεμα, καὶ 
ἐκτρίψητε ἡμᾶς. 19 Καὶ πᾶν ἀργύριον καὶ 
χρυσίον καὶ χαλκὸς καὶ πᾶς σίδηρος ἅγιον 
ἔσται τῷ κυρίῳ εἰς ϑησαυρὸν κυρίου εἰφενε- 
χϑήσεται. Ὁ Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ 
ἱερεῖς. Ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν τῶν 
σαλπίγγων, ἠλάλαξε πᾶς ὃ λαὸς ἀλαλαγμῷ 

μεγάλῳ 'καὶ ἰσχυρῷ", καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖ- 
1ος τὐκλο; καὶ ἀνέβη ὃ λαὸς εἰς τὴν πόλιν 

ἕκαστος ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ κατελάβοντο 

τὴν πόλιν. 321 Καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτὴν καὶ 

ὅσω ἢν ἐν τῇ πόλει, ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυ- 
γαϊικός, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕως πρεσβυτέρου 
καὶ ἕως μόσχου καὶ προβάτου καὶ ὑποζυγίου, 
ἐν στόματι ῥομφαίας. 

22 Καὶ τοῖς δυσὶ νεανίσκοις τοῖς κατασχο- 
πεύσασι τὴν γῆν εἶπεν Ἰησοῦς" Εἰφέλϑετε εἰς 
τὴν οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν 
ἐκεῖϑεν, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτῇ, καϑὼς ὠμό- 
σατε αὐτῇ. 28 Καὶ εἰφῆλϑον οἱ δύο νεανίσκοι οἱ 
κατασκοπεύσαντες 'τὴν πόλιν εἰς τὴν οἰκέαν τῆς 
γυναικός! ̓  καὶ ἐξηγάγοσαν᾽ Ῥαὰβ' τὴν πόρνην' καὶ 
τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῇ 
καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν αὐτῆς, καὶ κατέστησαν 
αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Ἰσραήλ. ἽἜ Και ἢ 
πύλις ἕν ἑπυρίσϑη ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῇ, 
πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδή- 
Οὐ. ἔδωκαν εἰς, ϑησαυρὸν κυρίου ἑἰφενεχϑῆναι. 
20 Καὶ Ῥαὰβ τὴν πόρνην καὶ πάντα τὸν οἶκον 
τὸν πατρικὸν αὐτῆς ἐζώγρησεν Ἰησοῦς καὶ κα- 
τῴκισεν ἐν τῷ Ισραὴλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, 
ὅτι ἔχρυψε τοὺς κατασκοπεύσαντας, οὺς ἀπέ- 

στειλεν ᾿Ιησοῦς κατασκοπεῦσαι τὴν “Ἰεριχώ. 

17. ΑἸ ΒΚ ὅτε - ἀπεστ. (1 ΑΣΈΙΟΧ)), 18. Β: φυλά- 
ξεσϑε (-ασϑε ΕΧ; Α: πολ Στ ες ἡ σφόδρα εὖ (Ρ. 
ὑμεῖρ) αὐτοὶ (5 ΔΕΡΧ). 19. ([6γ) ἢ (Ῥῇῆὸ καὶ ΑΒΕ Χ) 

ἐ πᾶς (Τ᾿ 14.). 20. ΒΚ τὴν φωνὴν ( ΔΕΕΧ). ΑΒΤ 
ἄ. ἀλαλ.) ἅμα ΑΞ ΒΕΧ). ΑΒ ΧΕ ἅπαν. ΑΥ̓ΒῈ ἕκαστ. - 
στόλ. (ἐ ΑΞΕΕΧ). 21. Β: ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν Ἰησᾶς 
(ς. ΑΕ Χ).... πρεσβύτε (ουτέρε ΑἘῈ ἘΧ)... Ἐκ. προβ. 
(ΤΕΧ; ΔΈΧ: κ. ἕως πρ.). 22. ΑΒΕ τὴ ὴν γῆν (1Ὰ ἘΒΧ). 
ΑΒ: Αἰρέλϑατε (- -ϑὲτε ἘΧ (): ΒῈ πάντα (Τ ΑἈΕΕΧ). 
ΑΥ ΒΡ καϑὼς ὡμ. αὐτῇ ( ΑΥΧ). 28.8: καὶ (Ἐ πᾶσαν, 
ὁ ΑΕΚΧῚ) τὴν συγγ.- αὐτῆς κ. πάντα ὅσα ἣν αὐτῇ 
(6. ΑΕΧ). 24. Β: ἐνεπρήσθη ἐν Αυρισμῷ (ο. ΑΚΧ). 
20. ὑπ πάντα. Β: αὐτῆς τ. πατρ. (τ. π. αὐτ. ΑΕΧ). 
ΑΒ: διότι (ὅτε ἘΧ). 

18 Αλλὰ ὑ ὑμεῖς φυλάξασϑε ἀπὸ 

ἱ 

"ΩΝ πα ΒΠ τ ΤΝ, ΠΏΝΞΙΙΕ 
δ Πππ’ Ὦ Ρ ΘΝ τΡ ἢ ἐαττο 18 
Βσπτῦο, ΒΡΤΡῸ ἩΩΝ ΙΓ  ῚΒ 
ΘΠ ΕΑΝ ΓΟΙῸΝ ΘΙ ΟῚ 

ΞΠΤΊ ΦΞ ὈΞῚ ΕἾΓΗ͂Ν ὈΙΡΊΞΣῊ 19 
πὴτοὸ ΝΠ ΤΡ Ὀξηβηὶ ΠΩΣ "Ὁ3} 

Ὀῦπ ΣΝ Ππῆὴπὸ πΚῚΝ 5 
Ὁϑ τ Σ δῶ πὴ ΠΤ Θ ΩΣ, ἸΦΟΓΝῚ 
ΠΡ Ύ ΡΡῚ ἢ. ἼΘ τι ΟΡ τῶν 
ὉΣΦῚ ΠΟΏΓΙΣ ΓΟ ἡΓΙΣῚ ὈΘΙΌῚ ΓΟ Ὶ ΤᾺ 
ὯΝ ὙἩΠΞΟΝῚ Ἴ12 ὍΝ ΠΕ ὈΡΠ 
ὌΣΞ ΘΝ τΟΞτΩΝ ὃ ΠΩ ΩΝ ΠΣ Ὁ 

ἸΣῚ ἸΡΤΟΣῚ ΡΒ τῶν -ἸΡῚ ΣΝ 
ἸΞΉ ΠΡ Ξ ὙΠΏΓῚ ΠῚ “"α 

“ὮΝ ΒΟ ΩΤ, ΘΝ Π ̓Θο9 Ὁ Ὁ. 
πῶ Ν ΠῚ ΝΞ »θπο "ὮΝ ὙΠΝΠ 
ἩΦΝΓΤΌΝ ΘΔ ΝΟ ΧἽΠῚ ΠΟΤ 
ΘΏΡ ΞΟ) ὝΣΝ ΞΘ ποτ ὝΦΟΣ ΓΝῚ 
ἘΡΡΝ ὈΡΘΌΣ ἸΝΘΡῚ ἐΠΠῸ 3 

ΡΝ ΠΡΣΝΤΓΝῚ ΞΠῚ ΤῸΝ ἘΝ ΧΊ 
ποτ ΘΝ ΟΞ ΤΙΝῚ ΣΟΠΝΤΟΝῚ ΠΙῺΝ 
ΘΉΓ"35} ἼΝΧ σι ΓΤ ΓΙΒΙΘῺ ὧς ΤὨΝῚ 
γΡ  ὌΡΕΡΣ ὉΝ δ ΓΩΓΡΘῸ Ὑ ΤΏ 21 

ἘΌΞΕ ρα πϑτ δ 29) ὩΝΞ 
Ἴ22) ὉΓἽΞ.ΠῚ ΓΙΘΓΣΣῚ "553 ΞΠΤΠῚ 
πο ΤΙΝῚ ἐπ ΤΡ ὙΧῚΝ π 

πὸ- ταῦτ ΟΞ - ΩΝ ΠΩ Ν ΡΣ ΓΝῚ 
Ὀν τῶ: 5.3 ϑῶτη σι ϑήπο τοΠπ 
“ὮΝ ΠΣ Π 5 ΤΠ ὈΡτ Ἣν 
ὉΒ Ὁ » ΘΠ: ποώτ τῶν ΟΝ 

ἐἥπστΩΝ 

18. Β: δυοαθτοῖ, ΥΕ: θῖπν ὉΠ ἰρν [08. (Β: δα β 
γι πίε ἐὔυα, [0 θτ ἐδ. ϑοτδ., πὶ σθαι Ὅθπι..,, ἐπ ϑ αππ 
[6661.) ΑΥ̓Υ τ ϑοενδι τοοτθοι,,, χῖπππ ἔθ ουθ, ππαύοί. Β: εὖ 
δοππτιιθίρ οἱ ὁ 

19. 1Ππὸ. 

22 

Β ἀν Ὲ: δε 



ς 2η ἰπ τι ϑαιιδ Ὁε8. Φεῖτη. 

(δ 18 5. 2ὲ 

Φίτς δόν θεαποτη, θα 5 (ΟΊ αϊηπιβ, ΨΊ. 

οἷς αἰ ἰθτ ἱπὶ απο πὸ; ὁοππ Τΐς θαι 
οἷος ὅΒοίοι ϑετδοταοι, οἷς υοἱν αἰ ϑήα π το. 

18 ὁ ϑΠοίπ ὐπὸ οὐ ον δὲπι Ξϑογδαππιείοη, 
Ὅαβ ἰδτ οὐ αἰῶ! ϑοτδαππεῖ, 70 ἴρτ δεβ 
ὩδοΥδαππείοα. εἴσαϑ ποῦπιοῦ, ἀπὸ πιαζθοῖ 
Ὁαθ ἄκρον ἤγαοῖδ ϑευθαπποῦ τπτῦ δτίποοίϑ 

19 ἱπ ποῖ. ἜΘ Γδεν αἴτεό (Θίίσον πὸ ΘοΤΌ 
ταππιῖ δὸπὶ ἐθούπο τὉ εἰζότποι δδετήτῃς 
701 Ὅεπὶ εῖτπ σοθεϊ αἱ ζεἶπι, δα ἐδ. γι 

20 δε8 εῖτη Θαρ ἔοπιπιο. ἜΦα πτα τε δα 8 
ΞΟ ΤῈ οἷα δοϊοροζῶτεῖ πιὸ ΘΙ ζει. οἷς 5350: 
{απιπ. Φεππ αἴ θα 0 1Ὲ δὴ ΘΓ 
Ὁεγ Ῥοζαιποπ Οὔτοίς, πια ἅτε ἐδ. εἶπ ατοβοβ 
Θοοροζτοί. Ἰ1πὸ οἱ ϑϑδέαπιεγη Ποίαν π|πι, 
πη Ὅα8 90 ΤῈ οὐζίος οἷς (Θιαοι, εἶπ [οἱ γον 
Πιαδ ον . ἍΠ7Ὶ0 σοσαππει Τ{ε Ὁἷς 

21 Θίαρί, ὄππὸ ϑευδαππείοπ αἴίοδ, τσα ὃ ἰπ ὍΕΥ 
(Φίαδὲ τοῦτ, πὶ ὅ.γ ΘΟ το Ὁ.8 Θ τϑετ8, 
δοίος ϑέαππ τἀπὸ δοῖδ, πππα τπτὸ αἷί, 
Ὀάει, Θάγα[ε ππὸ (661. 

22 ὅθεν Δοΐια ἤρταῦ) 211 Ὅεπ φἴσεοπ πη) ἀπε 
πότπ, οἷς Ὁᾳ8 “απὸ ϑετ Πα τε{ Θατίοπ: 
εθεῖ ἰπ Ὁα8 Θαιβδ δὲ ὥπτὸ ππὸ {ἰρτοῖ 
Ὁα8 θδεῖδ τοπ απποπ Θεται8 πα αἸΓ6ΠΊ, 

25 ὍὉ68 1. Ῥαῖ, υυἱς ἰδτ φοισοτοι βαδ᾽:. ἔα 
οαἰπαοπι οἷς ὐποιίίπαο, οἷς δειιπὐ αν, 
Ὀἰποίπ τἀπὸ ΠΙδτείοι θέα σα 6 Πογαι 8, ζαπιπι 
ἴρτοπι ϑαίον ἀπὸ δθέιτον ἀπὸ ἐΒυϊθοτη, 
αἴεϑ, τοαϑ Τ{ε Θαίτο, τππ|ὸ αἴτὸ ἰρτ ὅν, 
τἀπὸ Ποβοπ {{6 Ὁτατβοεπ, ἀπο Ὅόπι ἤσαν 

24 ἤγταοῖδ. ἘΦ Γδον οἷς Θιαοι σεγδταππίοπ [{ς 
ταΐὶ ζοιιοῦ, πιὸ αἴτο8, τϑσαῷ Ὁατίπποι ὕραγ. 

δΓΠεΐπ Ὁα8 Θἰδεν ππὸ (ΘΟ πὸ ἐθοτης 
απὸ εἴζευπις (δεγάτοε τραίοπ {6 π ΘαΒ 

Ἔα θα αὐδον, 
οίς ὅπτο, [αιπιπὶ δει απο ἰθτοβ δα ίοτό, 
τἀπὸ αἴο8, τα 8 [{6 θαίς, ΠΡ δόλια Τοδοπ. 
Ἰϊπὸ {6 σϑποῖ ἰπ ΔΊταοῖ δί8. απ δἰοζοι 
ὅαα, δαγπι, ὍαἈ [ἔς οἷς ἐΒοίεη σου δοταῦπ 
Ῥαίίς, οἷε Δ οΐτα δι ον ἔμ παίει ροαποι 
Ῥαίίς φοπ δον 0. 

19. 00.1,: θα β κι: ἐπι, 22. 20, Α.Α: εὐππι [ὦ 
29, ὕ.1.: Πεβοπ {ο δαπβοπ, 25. ὕ.1.: τορρποίς, 

20. 11πὸ ε8 σοίαθ, αἵὸ δι ὅ5,... δα {ε1 πὶ (881. 
58, 5.) ΑΥ̓ΥὙΕ.Α: π΄ [. παδηπεπ Ὁ. Ὁ . εἶπ. 

21. Β: σοι δὸπ δὲάπποτπ ἰδ 2 ὅπ. ΟΥ̓: 9011 
δαππὸ απ δἰ χπι. νῈ: ϑδέαππ αι. ὅ8., ὅπαδο πὶ 
(ὅτεοίό, δ τοβυίο τι. δὲ οἰπο. Α: δ ίπο πὶ ὅν, 

22, ΑὟΥ: οὐ πθεῖ, νΕ: αὐὐδροξιπο[). 

Θἃ ἴῃ ἤοη!ο δηΐ: ἀρ ΒΟΟ 1 ΘΗ] 

ΠῸΠΟΪΟ5., 4105 ἀἸΡΟΧΙΠη15. ἜΟΚ ἃι- 18 
Προ θ πη. οανοίθ, π6 ἦθ [ἰ8, ἥπᾶθ ΡΓδ6- 

σδρία βαπί, Ταϊάρίαμη ΘΟὨ Πρ 15, οἱ 
51{|5 ῬΓΑΘνΑΓΙΟΔΙΠΟ 5. ΓΘὶ, οἱ οἹηηϊὰἃ 

Θαϑίγα ἰ5υ8 6} 5} ρθοῦδίο 5ἰηΐ δἰ 1|6 
κα. {πΡθ θην. ἘΘυΙάἀαα ἃ δαΐοπι ἃυνὶ 619 

δαρόδει δα ΑΡσΘΉΠΠ) {π0 0} οἱ νΒΟΓῚ ΠῚ ΔΘΠΘΟΓΊΙΠῚ 
με 28.18.80 ΤΟΡΥῚ, ΠΟΙΏΪΠΟ ΘΟΏΒΘΟΓΘΙΙΙ, ΓΘΡΟ- 

Μίολ 4, 1 ἴῃ {ποβδιγ}]5 605. ἜΠσίίαν 20 
ΟΠΊΩΪ ῬΟΡΌΪΟ νοοϊϑγαηΐθ οἱ οἰδησθη- 
{Π0 5 118, ῬοΟβίαιιΔ ΠῚ ἴῃ ΔΌΓΘ8. 1η1]- 
ἘΠ Π]5. νοχ ΒΟηἸαβ4 16 ἱπογθριΐ, 
ΠΕΡῚ 1ΠΠ100 ΘΟΥΓΙΘΡΙηΐ, οἱ ἃϑοθηαιῖ 

ἘΠῚ 5 .ΪΒΙΙΘ. ΡῈ ΙΟΟυη, 4πὶ ΘΟΠἰΓὰ 

586. 6Γαἴ, ΟΘΡΘΡΙηΙ 46. αἰν!ἀἰοηη. ἜΜῚ 21 
ρέδ8ι. ΠΟΥ ΓΘΟΘ στ ηΐ ΟΠ ηΪ8, απᾶ8 οΓα πὶ ἴῃ 

κεν 9.8, ἃ ΥἹΡΟ 5686. δ ΤὨᾺ]]ΘΓΘΠῚ, 8}} 

βιποτ δ, 8} [Δ 16. ΠΒ6Π6 Δ 56Π61Π|; θΌν65 480- 
416. οἱ ΟΥ̓Ὸ5 οἱ ἃβίποβ. ἴὴ ΟΥὔῈ οἰδα 
ῬΘΓΟΊΒΒΘΡΌΠΗΙ. 

ὨΌΟθ15. διι!6 1} ν]Ρ15,. 4Π| ΘΧΡΙΟΓἃ- 22 
[ΟΓ 65. 1581 ἱπογαηΐ, αἰχὶῖ Φοβαο: [η- 

ΘΡΟΘΙΠΙΪΠΙ ἀΟΙΉ.1 Π.Π}16}15 ΤΠ ΘΓ ΘΙΓΙΟΙΒ 

οι ρΓΟάποία. ο8Π) οἱ ΟἸηηΪὰ, 41|ὰ 

15 δαηΐ, 5161 1ΠΠ1 ΠΡ] 6 ηΐ 0 ΠΥΠΊἃ- 

5{15.. ἘΤΠ ΟΡ, ΘΒΒΙ 416 ΠπΠν θη 65 δὐπχουιηὶ 28 
πα Π 8, ΒΔΠᾺΠ οἱ ῬΔΓΘη65. 6}118., ΓΓαΙΓῸ5. 4π0- 

46. οἱ οποία Π) 5106 |16 6. ΠΠ 61 ἃς 60- 
πεν 3: 5} ἃ [016 1115, δἰ ΘΧί ἃ οαδίΓὰ [5- 

ΓΔ6] ΤΔΠ6 06. ἰβοθγιηΐ. ἜΠΡΡ ΘΠ ἃι- 24 
ἴθ) οἱ ΟΙΠΠΪὰ, 4ἃ6 οΓἃηΐ 1η θὰ, 

5 ΟΟΘΠ ΟΡ ἢ ; ΔΌΒ4Ι6 ΔΕΓῸ οἱ ΓΘ η[0 

οἱ νϑὶ8 6η615 δὲ [6ὙὙῸ, 40 ἰῃ 

δ ΔΟΡΑΓ ΠῚ ΠΟΠΝΪηΪ ΘΟΠΒΘΟΡΆΡη!. ἘΠ ἃ- 2 
(04. 5} 8}} γΘΓῸ ΠΠΘΓΘΙΓΙ 6 πα). οἱ ἀοιηιὴ ῥρὰ- 

{ν15. 6115. οἱ ομἹηϊὰ, απὰθ ΠΑΡ ΘΠαί, 
παρ. ἴσοι! Φοδιια νῖνοσο, οἱ ΠαθΙνθυηΐ Ἰη 

ὑμὸ  ἘΠΙΠΘ 410. ἴσα] ἀϑ4ι18. ἴῃς ῬΓΔΘΒΘΗΓΘΠῚ 
ἀἸ6Π1., 60 40 ἃΡΘοΟΠ οΥ Ὁ παΠΟΙ05, 

(05 Ππιδουᾶὰΐ αὐ ΘΧρΡΙΟΓΆΓΘΗΙ 46- 
ΓΙΟΠΟ. 

2Με. 
12,15. 

Εντγ.11,30 
(20ο. 
10,4. 

2,1. 

2,15. 

2,14. 

ΓΝ 

ν.ἴ9.. 

18. ΑἸ. ἡ (Ρ. 5ιη{) γνοβίβ. 
19, 5: διυΐ τῷ. 
24. ΑἸ.: Τπογαπὶ (5: ἰηνθηίᾶ 804). 

28, ἴρτς Θείϑιοεον, Οὐ: ἰῦτ σαπρεό (δ ο[0]. 
Α: [απππι αἴίοιη ὁϑαπότα ἢ πὶν ἔρτουν δ ατπίΠ{6, αν ραδοπ 
ἴῃ θα ἐπ θ αἴ, 

24, Β.ΑΥ͂Υ ΝΕ: Ἰρρίοη (σαθεπ) {. {π ὃ. Θῷ. Β: πὶ 
ὦ. ΟΥ̓ ΕΣ: Ὁρ6 ὦ, 

25, φεῖ, Βαίίο, ὅσον. 4 σον, ΟΥ̓: οὐράθοπ, 



5, ὦ; 20:5 7)7) “οι. . 

ΨΈΕ. 
«ἀφπανιῖς {εξ εεηι. 

26 Καὶ ὥρκισεν Ἰησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

'ἐναντίον κυρίου", λέγων" ᾿Επικατάρατος ὁ ἄν- 
ϑρωπος ὃς ἀναστήσει καὶ οἰκοδομήσει τὴν 
πύλιν ἐκείνην. Ἔν τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ ϑε- 
μελιώσει αὐτήν, καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ 
ἐπιστήσει τὰς πύλας αὐτῆς. 'Καὶ οὕτως ἐποίη- 

σεν ᾿Οζᾶν ὁ ἐκ Βαιϑήλ' ἐν τῷ “Αβιρὼν τῷ 
πρωτοτόχῳ ἐθεμελίωσεν αὐτήν, καὶ ἕν τῷ 
ἐλαχίστῳ διασωϑέντι ἐπέστησε τὰς πύλας αὐ- 
τῆς. 21 Καὶ ἣν κύριος μετὰ Ἰησοῦ, καὶ ἣν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν 7 

ΨΕΙ. 

'πλημμέλειαν μεγάλην, 
Καὶ ἔλαβεν Ἰχαρ υἱὸς 

᾿ 

Καὶ ἐπλημμέλησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 

καὶ ἐνοσφίσαντο' ἀπὸ 

τοῦ ἀναϑέματος. 

Χαρμὶ υἱοῦ Ζαμβρὶ υἱοῦ Ζαρὰ ἐκ τῆς φυλῆς 

᾿Ιούδα ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος. Καὶ ἐθυμώϑη 
2 “᾿ "4 ἊΣ ἐπ , ῶ »ῴ- ΔΥὺ , - 

ὀργῇ κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ. “ Καὶ ἀπεστει- 
- ͵ γ ᾿ « σ 

λον Ἰησοῦς ἄνδρας ἀπὸ Τεριχὼ εἰς Γαί, ἡ 

ἐστι κατὰ Βαιϑήλ, λέγων: Κατασκέψασϑε 
κ᾿ ἂν » ἐῶ ἈΝ κ᾿ 

τὴν γῆν. Και ἀνέβησαν οἱ ἄνδρες καὶ κατ- 

ἑσκέψαντο τὴν Γαί. ὃ Καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς 

᾿Ιησοῦν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν: Μὴ ἀναβήτω 

πᾶς ὃ λαός, ἀλλ᾿ ὡς διοχίλιοι ἢ τριοχίλιοι 

ἄνδρες ἀναβήτωσαν καὶ ἐκπολιορκησάτωσαν 
ν οὶ 2 ’ 3 -“ ᾿ ᾿ ΄“ 

τὴν πολιν. Πὴ ἀναγάγῃς ἐκεῖ τὸν λαὸν ἁπαντα" 

ὀλίγοι γάρ εἰσι. 1 Καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖ ἀπὸ τοῦ 
ἈΡ " ᾿ 7 

λαοῦ ὡς τριοχίλιοι ἀνδρες, καὶ ἔφυγον ἀπὸ 

προςώπου ἀνδρῶν Γαί. ὃ Καὶ ἀπέκτειναν ἀπ᾽ 

αὐτῶν οἱ ἄνδρες Γαὶ ὡς τριάκοντα καὶ ἕξ 
Υ͂ 3 » 

ἄνδρας, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύ- 

λης καὶ ἕως συνέτριψαν αὐτοὺς καὶ ἔπληξαν 
εἶ ᾿) Ν ἂν - “4 , « 

αὐτοὺς ἐπι του καταφεροὺς. Καὶ ἐπτοηϑὴ ἢ 

καρδία τοῦ λαοῦ, καὶ ἐγένετο ὥςπερ ὕδωρ. 
δ Καὶ διέρῥηξεν ᾿]ησοὺς τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

καὶ ἔπεσεν ᾿Ιησοῦς ἐπὶ πρόφωπον αὐτοῦ ἐπὶ 

τὴν γῆν ἔναντι κυρίου ἕως ἑσπέρας, αὐτὸς καὶ 
ς ΄ 2 , Υ γι - 

οἱ πρέσβυτεροι ]σραηλ, καὶ ἐπεβάλοντο χοῦν 
ἈΝ Ἁ ; γ - ΗΠ Η Ε - 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. 1 Καὶ εἶπεν ]ησοὺς" 

Πρ, ΑΡΕΧΕ ἐναντ. κυρ. ΒΝ ἀναστ. κ- (ἴ ΑΞΕΧ). --- 
1. ΑἸΧᾺ μεγάλην .. . (68. ἴῃ. 5944.) χαν. Β: κύρ. 
ὀργῇ (ὁ. κύρ. ΑΡΧ). 2, ΑΒ" ἀπὸ [ερ. (ἱ ἘΠΧ). Β: 
τὴ» Γαί (τ. γῆν. ΑΒΡΧ). ΛΔΕΣ: Βηϑοῦν. 9.8 (61. 4): 
ὠρεὶ (ὡς ΑΧ). 4. Β᾽ ἐκεῖ ἀπὸ τ. λ. (᾿ ΑΞΕΕΧ). δ. ΑΒΣ 
οὗ (1 ἘΧ). 8: εἰς (ως, ΒΕΧ, ΑἸΧΞ, ΑΞΧ: ὡξςεὶ) τρια- 
κον ταὲξ (α. ΑἸΧ).... ὅ ἕως (Ὁ ἈΕΕΧ). ΑΥ̓ΒῈ κι ἔπι. 
αὐτὸς ( ΕΧ). Β: ἀπὸ (ἐπὶ ΑἘΕΧ). 6. ΑΒ: ἐπὶ τὴν 
γῆν ἐπὶ πρός. ὃ αὐτῇ (6. ΕΧ). Β: ἐναντίον (ἔναντι 
ΔΕΒΧ). ΑἸ ΕΧ: ἐπέβαλφρν τὸν χ. ΑΕΧ: τὴν κεφ. 

ἔρὸς Νππ ΓΞ ϑυδἧπὴ ΣΞ) 20 

δὴρ5 ἼΩΝ πῆρ Ὁ ὩΛΑΣῚ τΘῸΝ 
στον ΝΠ ὌΣΠΓΩΝ Π.2ἢ 

ἀκα Σὰν 2 τ δροπν 
γϑίση τον, πῆπῦ ΣΡ, ἐΡΡΤΩ 

ΕΥ̓ ΠΤΟ38 ὑφρῶ ΤῸ] 

ΘΉΠΞ ὉΣῺ ὉΝ 55 23 ἼΟΣ2}) ΨΕΕ. 

ΓΞ "ἼΞΙΤΊΞ "8ἼΞ.ΙΞ᾽ 129 ΠΙΡὀῚ 
τσοὶ ΘΉΠΠσ ΤᾺ Πτυπὴ ΠΟΘ Ὁ ΠῚ 
πο ΣΝ ὍΞ3Ξ πὴπὶ ἘΝ 2 
ὙῶνΝ θη ἸΠΎ Ὁ. ΘΝ. Ὁ» ἿΠ 
ἼὮΝΘῚ τὰ- ΤΟΣ ὈἸΡῺ ἘΝ ΓΡΞΓῺΣ 
ΝΠ ΤΩΝ ἜΝ τι ὮΝ Ὁ ΘΠῸΝ 
ΣΙ ΤΩΝ Ὁ κ1 ΘΟ ΝΠ ΣΝ 
ΒΝ ΓΝ ἼΔΩ ΝΘῚ »ὐτοτὸΝ Ἰξυώϑη 3 
ἣν ὧδ ΒΊΒΌΝΞ Ὦνπ- ὃΞ ἔφη 
55) ἤρΣ., ΟΝ ΞΡ ῊΝ ΠΟΡΕ 
πῦϑτῦν ΤΣ ΡΩτΝ ΣΠΙΤΤΝ 
σαν ἜΡΙΝ ἐΣΠΒΣῚ ὈΦ ἽΞ ὈΦΙῚ ἃ 
"351 ὯΝ ΘΕΌΝ τῶσωθ πϑῷ 

ἼΘΌΝ ΘΗ͂ΡΩ ἼΞ51. ἐὐφτι ὍΩΝ. Ὀτς 
ΘΊΘ Το ΣΝ πῶ στ "9 
"35 Ὁ ῶσι-ἼΡ ἼΣ ΩΣ Ὁ 
ΡΝ ἼΠΠῚ ἘΡΠΞΞΟ 35) ὙΥΪΏΞ 
ἜΒ5) ῬΩΡΩΩ, »ϑὴτο »Ὡρ" ὁ 
δῆπο γπν ΡῸ ΠΧῚΝ Ὑ3 τὸν 
ἜΝ ΝΠ ΠΣ ΡΤῚ ΝΗΣῚ ΖΦ 
»ϑὴ: πΩΝδῚ {ΘΘΝ τὸν ἼΒΡ 1 

ΠῚ 
- 

20. δὲν δὰ απεδε αν δι Φε, δῷ, απο... ζοη εξ, 
ἤ. 1. ἀνν: ᾧ) απὐπα ὦ, Β: ΤΗΝ τοίτο. αν. ΝΕ: 
ἢπὶ [εἰππὸπι δυ Πρεδοτποπ, Β: δῆτ, (Α: ϑ6ι[6) Β: δας 
ἐν ἰγτ. 0, Τρροπι ο.. εἰπήεβοπ, ΟὟ: ἴρᾳε εν. Ποῖίο,, 
απ. νΕ: ἀτὰρ οὐ ἢε αυῆπϑοπι .., εἶπ. 

21, Β: {. Θεὲ οἐγτρίπρ, ΑΥ̓.ΝΕ: {, ϑὲμ τοατ. 



Κδργισ, 

ΓΝ 

(θ,36---7, 7 20 

δοιπίευιοθιπιᾳ δε8 Ὡδοτθαππίοι, δαπιϑέυου 9{{. 

20 8: δεῖ 861 10 τ οΐια πιὸ Τρταῦ): 
δου [οἱ δὲν ϑθέαππ σον Ὁόπὶ ϑετγη, 
Ὅ0᾽ οίοῖες (Θίαῦέ δου αὐτί τοὶ. τπτὸ 
απο; τοππ ἐν ἰθτὸπ Θγιπὸ Ἰορί, Ὁαϑ 
ἔοζίο ἰδπὶ {εἴποι ἐὐοπ Θοῦπ, ἀπὸ τοὸππ 
Υ ἴτε Φθοτο [οθεἴ, Ὁαᾳ8. ἔοίέε ἰδπι ζοίποπ 

27 ἰὕποπεπ Θορπ. ἜΜ ΠΠῸ σαν δὲν ΘοΥΥ ππ|1 
οπια, δα8 πιαπ σοπ ἴδπὶ [αρίς ἱπ αἴτοπ 
απο. 

ΨΕΙ. ὀἴρεν οἷς δίποεν αἴναοῖ σετοτίζαι πῶ 
απ Ὁεπι| πθογθαπποίοπ, ὃόππ απ, ὉῸῪ 
Θρῦπ (ὅβατπί, δεὲ8 Θοῦπεθ Θαροὶ, 68 
(Θου ποθ Θεταῦ, οπι Θίαπιπι θα, παθπι 
ὉὍ.56. ϑῥργθαπποίεπ οὔθαθ. Φα εὐρτίπιπιεῖς 
ὍΟΥ ϑοῦη Ὁε8. Φεττῖπ ἴδεν οἷς δ πεν Δἤταεϊ. 

2 αι πππὶ δόγία Ῥλάππον απδήαποίς συ 
ρτίσ σοι ἅΓ{, οἷς δεῖ 86) σοι Τίερί, 
σοσοη ὃὲη θὲοτροπ ϑοῦ “510 (ΟἹ, τπιὸ Τρταῦ 
81 ἰδποπ Θοθοῖ δίπαμ τἀπὸ σου πο) αΞ 
[οἱ Ῥα8 απο; ππὸ δα {6 δίπαι σεσαπροπ 
σατο πὸ ἍΜ υογεξπιοζ)γαζοι. θαίτεπ: 

8 ἔἔππιοιι {{6 τοϊοθοῦ κει οζια πὸ Ἰρταοπ 
κι ἴδπι: ἀαβ αἰῶ! Ῥα8. σαπλο Ξ01Ὲ οίπαπ 
ἀἰεθοπ, Τοπϑοῦη δοῖ ουϑεὶ οὐδοῦ Ὁτεῖ ἐαποπὸ 
ϑέαπη, δα Π{ς δἰπαι δἰοεδοπ πὸ Τῷ ασοπ 
δ, χα πίε Ὁα 8 σαπρὸ Ξ501Ὲ [Ὁ θα. 611 

ἃ δειαθε, Ὁὸππ ἰρτον ΠΠ ϑεπίᾳ. ἘΠΠ7]Ὸ 20- 
αὐπ δίπαι! ὃε8. 08. δοὶ Ὁτοὶ ταιοπὸ 
ϑϑέαππ, ἀπὸ 1. Ποθοπ τοῦ δε. θὲάπποτπ 

ὅ 51 11. ἜΜΤπὸ οἷς υοπ ΜΠ [ἄπιρεπ ἰὔτοῦ 
δεῖ Τε δ᾽ ποῦ Ὁτοείβίᾳ. θέαππ, ἀπὸ ποίει 
ἴΐε σοῦ Ὅεπι ΣΟΥ δίδ σοὶ Θαδατίπι, τπὸ 
ζῶ πιροπ Π ὅὸπ ὅθεᾳ. δεῖαθ. Φα τυατὸ 
Ὁθπι ΤῈ Ὁα8 δεῖς ϑεύξασί τπ| τσατὸ δι 
ϑθαῇον. 

ὁ ὅοζια αὐον ξεττὶβ [εἶπο δ οἴροῦ ππὸ Πεῖ 
απ [εἶπ ϑΓπροῖ[ Ὁ κεν (τος νῦν ὍῈΥ βαδς 
Ὁε8. ϑοῖτη, δἰ8. αἰ ὅπ ϑΙθεπο, Τα πππὶ Ὅ6Π 
ὉΓοΙτοἤτοε ΘἸγαοῖδ, ἀπὸ τρατίοπ ίαπδ αὐ 

7 ἴρτε δάπιρίον. ἘΠΙπ Δοήια ζρτα: ΞἍ{() 

20. ὕ.1.: ἔστ ἰῃπ.. 2. 4..Α: εὐξιποζα,έοι, 
3..4.Α: {{πὸ τοοπίᾳ. 4. ὕ.1.: ππὸ δίς ἤοθεπ. 

Α: {( ϑέαπις τρατὸ Πιπῦ, 
Βαπῦε, 

1. ΟΥ̓ ΝΕ: σοταίπροοι (ἃ. Β: δερίπροπ οἶπο ὅτου: 
ἸΤοδ οἰ απ. (Δ: ἀδενίταξει δα ὁ δοθ0 τι. όταν, [{).} 
νῈ: ἂπ Ὁ. συ ϑουζ σον, ον ρα ποδία 6} Α: Ὁοπὶ 
δΙπο. Β. ὟΝ ΝΕ: ἐπίδταππίο, 

ἃ. Β,Α: ([0) [ν»τα εὐ. ΑΝ νΕ: {πὸ ᾧ,. [αποές,,. 
ιν ἴρτ, νῈ: πιο δαζίοις,, απὸ. ΑὟΥ̓Ατ οὐξιποοί. 

ὅς. θεμηίης τι, δι, αν 35. δαρίπ, ΒΙΑῪΥ: δεί κυ. .., 

Β.ΑΥ͂Υ ΕΑ: πὶ φαπλὸπ 

Ὁ. 

Ια ἰθῆρονα {ΠΠῸ ἱπηργΓθοδίιι5 ο5. 20 
ὄοβιιθ, ἀἰοθη5: δα] αϊοία5. νν 60- 

ΚΠ ΠΟΠΊΪΠΟ, 4] 5501 νοῦ οἱ 
ΔΘ ΠΠΟΔν ΟΣ οἰν  [ἀΐοτη ΦογΊ0Π0 ; 1Π ὈΓῚ- 

. ΠΟΘ 0 580 [ἀπ 4 ἀπηθη ἃ 1ΠΠΠ15 Δ οἰαί, 
οὐ ἴῃ ΠΟΥ 551110 ΠΠΡΘΓΟΡ ἢ) ΡοΠδΐ ΡΟΥ- 
ἴὰ5. 6] 05. ἜΒαϊ  ογσο ΠΟΙΪΠ 5. ΟΠ 27 

,. δοδιιθ, οἵ ΠΟΘ. 6]115 νυ]σαίιηι οδί 

ΠΏ ΟἸἼΠΙ ἰοΓΡᾶ. 

ΕἾΠΙ δαΐθπι 15 Γγ86] ΡΓδονατὶ- ΕΗ. 

ΟΠ! δαηΐ πηδη δίιιηλ οἱ Βα ΡΡΑ ΘΓ ηΐ 

2.,.0. 46. Δηδίῃοπηαίθ. Νὰ) ΑΟμδη ἢΠΠ5 

1ολεῦ, Το ΟΠ ΔΓιηΐ, ΠΗ Ζαθ)αϊ ΠΠΠ Ζαγα ἀκ ἰγῖρα 
6.1.8, 1π4ὰ,. 1011} ἃΠ 414 ἀ6 δηλ οπηαΐο, 

μεν νδτ, θη μὰ ΓΠ54π0. 65. ΠΟΙΉΪπ5. οΟπίγα ΠΠ108 
151261. Ἔσιυμηααθ πη ἰογοὶ Φοόϑαθ 46. 2 

ΦΟΡΙΟΟ νὶρῸ5. ΟΟηΐγα Πὰϊ, αἀπὰ6 65 
Ἰυχίᾳ Βοίπανοι, δα οὐ θηί] 6 Ρ] σα ΠῚ 

ΟΡΡ ΔΙ ΒΟΙΠ6Ι, αἰχ!ξ οἷβ: Αβοθηαῖθ οἱ 
οχρὶογαΐθ ἰθγγᾶιη. Ὁ] ργαθοθρία Ο0Π|- 
ΡΙομΐθ5. ΘΧρὶογανογαηΐ ἤλι, οὶ τὸ- ὃ 
γΟΥΒὶ ἀϊχθγιηΐ οἱ: ΝΌἢ ἃβοθηαΐ ΟΠΊΠΙ5 
ΡΟΡυΪα5, 584 ἀπ ν8] ἰγ]ὰ Π}}ΠΠ1ἃ ὙἹΡῸ- 
ΓᾺΠ] ΡοΡσδηΐ οἱ ἀοίθαηΐ οἰνιαΐθ 1: 

{πᾶγθ ΟἸΠἢΪδ. ῬΟΡΌΪ5. ἰγαβίγα νοχὰ- 
θα ΟΟμίγἃ ἢοβίθθ ΡΟ ϑι πηο δ 
Ἃ ΑϑοΘη θη ΘΓΡῸ {γ]ἃ 1Ώ11Π|Δ Ραθπἃ- ἅ 
ἰοσαμη. θϊ 5ἰδίίπη ἰθγσὰ νυ θη [68 
ἋΡΘΓΟΊΙΒΒΙ 500 ἃ ΥἹΡΙΒ Ἂ}Ρ18 Ηδ], οἱ ὃ 
ΘΟΥΓΙΘΓΙηΐ ΟΧ 65. {ΓΙ ριπΐα 56Χ ΠΟΙΗΪ- 
1685 ΡΘΙΒΘΟΙ 6 βηΐ 605 Δάν ΟΥΒΑΓΙΪ 
ἄο ρογία ἀϑ486 δὰ ϑαβθάγη), οἱ ὁθοὶ- 
ἀδγαηΐ ΡῸΓ Ργοηὰ [πριοηΐθ5. ΡΙ- 

5,13}. {π| 1] {4116 ΟΟΥ ΡΟΡΕΠῚ οἱ ᾿πϑ.ὰ 4110 
᾿φαοἰαοίαμη δῖ. 

πη 14,8. 9086. ν6ΓῸ 50141{ γϑϑιηθηΐὰ διὰ ὁ 

απ δ᾽,84.61 ΡΓΟΠΙ5. ΟΘΟΙ ΑἸ ἴῃ ἰΘΡΓΔΠῚ ΟΟΓᾺΠῚ 

ἃγΓ0ὰ ΠΟΙΏΪΗΙ 5410 ἃ ν 5 ρ υΆ1, ἰδ) 
Ἶρ586. 8} ΟἸΏΠ65. 56Π68 ἴβγδρὶ, 1ηΪ- 

σου 2,15. 56 ΓΠ 116. ΘῈ ν ΘΙ 6. ΒῈΡΟΙ ΟδρΙ ἃ 518 : 
Ἔρι αἰχὶ Φοκαο: ἤρα, Ποιηΐπα Ποι5! 7 

18,12. 

ῶ,". 

8,25. 

ὅ, 5: οἱ 86χ οὐ: δὰ ἰῃηϑίδυ. 

ἔδπποι. (πὖρ6π) δίπαπῆς. ΝΕ: ππροζάρτο,,, 
απδς., Ὁΐο τορτδοι 9Γ{{)1., πιᾶθε,.. Ὀαθίπ Ὁ. 

ἀ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: αδεὺ {. {{. 
ὅ, Β.ΑΥ͂Υ ΕΑ τἰαρίοι ([.ρ 16π}) ἰθποπ πα. Β: σοῦ 

Ὁαῦ 9, Α: υοπι Φ ἢ. απ... Β: [ᾧἹ. {. {π| δὲπὶ δϑίπαθ: 
Πείροπ. ΟὟ: απὶ ϑίδγραπρο. ΝΕ: ἀπῇ Ὁ. ϑΠιρῦθο, 
Ατὸα [τ αδιοάτίδ Ποῆοπ. Β: ξουζάπποῖς, ΑΥ̓ΤΝΕ: κεῦσ 
ἤοβ ὃ. ᾧ. Ὁὲ8 5. ΑὟΥ: τοἷς 58, 

θ. ΑΥΝΕ.Α: Πτοιοίοπ, Β' ἰδν απ, 

πιῦφοι 



50 7 5 150 ϑοθιθο. 

ΨΆ.Ι. 

΄ ῃ » » -» 

Ζ)έομαι, κύριε, κύριε" ἱνατί διεβίβασεν ὁ παῖς 
Ι ν ᾿ - ν ᾽ δια 

σου τὸν λαὸν τοῦτον τὸν Πορδανην, παρα- 

δοῦναι αὐτὸν τῷ ΑΙμορῥαίῳ, ἀπολέσαι ἡμᾶς; 
ἊΝ ᾿Ξ Ν , ᾿ ᾿ 

Καὶ εἰ κατεμείναμεν καὶ κατῳκίσϑημὲεν παρὰ 
πὸ ἴοι, ΨΨῪ ὦ ᾽ . ͵ 

τὸν Ιορδάνην. 8 Καὶ τί ἐρῶ, ἐπεὶ μετέβαλεν ̓ ἡ 
Σ »-" : - 2 - 

Ισραὴλ αὐχένα ἀπέναντι τοῦ ἐχϑροῦ αὐτοῦ; 

9 Καὶ ἀκούσας ὃ Χαναναῖος καὶ πᾶντες οἱ 
- ι ἫΝ , τις 
υτὸς τὴν γῆν περιχυκλωσουσιν ἡμᾶς 

Καὶ τί 

ποιήσεις τὸ ὑνομά σου τὸ μέγα; 10 Καὶ εἶπε 

κατοι» 
ἊΨ ᾿ - - 

καὶ ἐκτρίψουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς. 

᾿ - ͵ -» 

κύριος πρὸς Ἰησοῦν" ᾿αἰναστηϑι" ἱνατί τοῦτο 
. (πρῶ , ΄ 11. ’, 

σὺ πέπτωκας ἐπὶ πρόφςωπόν σου; 11 Ἡμαρτηκὲν 
ἢ ͵ 4 

ὁ λαὸς καὶ παρέβη τὴν διαϑήχην μου, ἣν 
Α ᾿Ὶ ᾿ ,ὕ Ψ " »" 

διεϑέμην πρὸς αὐτους" κλέιψαντες ἀπὸ τοῦ 
, ᾿ 2 Ὁ 

ἀναϑέματος ἐνέβαλον εἰς τὰ σκεύη αὐτῶν. 

12 Οὐ μὴ δύνωνται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὑποστῆναι 

κατὰ πρόφωπον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, αὐχένα 

ἐπιστρέψουσιν ἐνώπιον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, 
“ Ε να ϑΑ ἢν 5 , " 

τι ἐγεγηϑησαν ἀναϑεμα" οὐ προρϑήσω ξἕτι 
2 « κῳ , ἘΝ ’ 

εἶναι μεϑ' ὑμῶν, ἐὰν μὴ ἐξάρητε τὸ ἀνάϑεμα 
- - - 

ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 18 ᾿Αγναστὰς ἁγίασον τὸν 

Ὅτι 
Α 

'10' ἀνά- 

. . 5... « Ε Ὁ " 
λαὸν καὶ εἰπὸν ἁγιασϑῆναι εἰς αὔριον. 

7 ὔ Ἅ Ι6. ν 9. 

τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ᾽ 
ι ᾳ « γι " »ὝἪ 

ϑεμαὰ ἐστιν ἐν ὑμῖν" οὐ δυνήσεσϑε ἀντιστῆγαι 
» ,ὔ - 3 “- «ς - [χ Η] 3. , 

ἀπέναντι τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν, ἕως ἂν ἐξαρητε 
ΨΥ ἐν» « “ ἘΝ ἊΣ κ᾿ Ἵ 

τὸ ἀνάϑεμα ἐξιὑμῶν αὐτῶν. 14 Καὶ συναχϑή- 
, ᾿ ΝΣ Ἕ » 

σεσϑε πᾶντες τὸ προὶ κατὰ φυλὰς ὑμῶν, καὶ 
" ς να ἍἋ ΄ε , - 

ἕσται, ἡ φυλὴ ἣν ἂν δείξῃ κύριος, προςαξετε 
2 Α' Α ᾽ὔ Ν ν - « Ὑ 

αὐτὴν κατὰ δήμους, καὶ τὸν δῆμον, ὧν ἂν 
ὃ 78 , ᾿ 7ὔ 3 ᾿ ν᾿ ᾿ 

δίξῃ κύριος, προςάξετε κατ οἴκους, καὶ τὸν 
“ « Ἅ Με ΄ ΄ } 

οἶκον, ὃν ἂν δείξῃ κύριος, προφάξετε κατ 
Υ͂ Ν α .)] “» »" 

ἄνδρα. 18 Καὶ ὃς ἂν ἐνδειχϑῇ ἐν τῷ ἀναϑέ- 

μᾶτι, κατακαυϑήσεται ἐν πυρὶ αὐτὸς καὶ 

1. Β" (410. κύριξ (( ΑἘΒΧ). Α: διατί. 8. ἈΞ ΈΧΤ 
(1μ.) Ἐν ἐμοί, κύριε. 11. ΒΝ μϑ (1 ΔΕΒΧ). ΑΕΧΤ 
(8. κλέψ.) καὶ. 12. Α28: Καὶ ὁ (Ου Α΄Χ). 8: ὑπο- 
στρέψ. (ἐπιστρ. ἈΕΙΕΧῚ ἔναντι (ἐνώτει. ΕΡΧ; Α: κατὰ 
συρόξωπογ). 18. ΑΒ" ὅτι ( ΕΕΧ) οὐ ἀὐθξεὸν (Γ ἘΧ). 
14. ΑἸῈΝ ὑμῶν (ἴ ΕΧῚ οὖ αὐτὴν (Τ Χ). -ΔΛῈΧ (810. δὲ. 

ΟΥ̓: δου δεγροῖ. ΒΥ ὙΕ: απ, 

αἀφἠαγς {εν την. 

ΠΗ Πρ πῆπν ΠΝ α ΤΙΣΙΝ 
Ἔρπττν πππὶ Ὀρπττν ΞΡ» Π 
ἸΣΝΤΟ ὙἼΟΝΤ Ὅξ ὍΝ ΡΣ 
ΤΡ ἬἼΖΦΞ Ξῦβὴ οΝήσ ὮΝ 
ἼΒΠ ΩΝ ἜἼΠΝ ἼΩΝ ΠΙᾺ ὩἿΝ 55 
ΣΝ ΕΡΞῸΝ ΡΕΣ ΡΟ, Ἐπ» ἶ 
ἸΞΌ2) ὙῊΝ ὑϑῶν 997 9537 
ὙΠΝΤΓῚ ὈΔΌτΩ͂Ν ὙΓΟἼΞΠ) σδν 
ἼΩΝ) ἜΝ τρῶν πῶ τ 255 
πὶ πρὸ πὸ ΌΡ θήν πὴπ 
ὈδτϑΣ ΝΌΣ ἔτος Ὁ8 ΠΠΝ᾿ 
ΡΣ ΩΝ ΠΠΥΊΞΤΩΝ ὍἼ2Φ ἊΝ 
ΒΔ] ΘΉΠπτ α ἡπρῸ τ] ΠῚΝ 
Σ ὩΣ Ξ3 Ἰδὲ ὩΔΊ ἼΪΓ19 ὉΔῚ Ἦν 
ΣΡ δηρὸ ΠΕΣ ὮΞ ΣΝ Ν511 
ΘΙΞῚΝ Ὸ ἢ)». ὩΣ ὩΠΠΞΟΝ 

γρπο ἘΡοἷΝ ΝῸ ΘΠ. ὌΠ ἽΒ 
ὈΤα, Ὑτυρυθτυ, ΝΌΤΟΝ ΘΞῸΡ 
πον ΠΡ Ρ, ΘΒ 18 
ὍΝ ἦθ "5 “ΠΩ ἬΦΤΡΩΣΙ ΤΟΝ 
ἬΞΊΡΞ ὨἼΠ ἘῸ ὙΠῸΝ τῆπὴ 
πΠΞῚΝ ΣΡΗ͂ τ ἀξηῃ ΓΕ ἘΝ τῶ" 

ΡΟΣ υ πλν υοὶς Αι ΒΙΣυες, ἐπτυδη δι οον 
πο Ὡς ΟΞ. ἼΡΞΞ ΒΡΦἼ}3}} 
5.05 πῆ’ : “ὧν ὁϑῶπ 
τατος πΠΒὩ ΠῚ ἘΝ 

"ῶν ἔΠΣΠῚ) ΘΒ Ξρτν ἔτη 
ἘΡΡῚ ἐΘΡΊΞ89. ΞΡ. πῆ ἼΣΟΣ Ὁ 
“ΠΝῚ ἸΌΝ ὧᾺΞ Ὡτέρ᾽ ΘῚΠΞ ἼΞ5395 

ὙΠ ΤῊ, ἈΞ ΤΥ ὙΠ ΠΤ Ξ Ὑ ΠΠΠ] 

Ἴ. τοῖν ππὸ δεπίίᾳοι Βάξέο παν τϑυὔτοι ,.... φορ΄, 
Β: αἰ(ετοίπαδ... σοῦοπ Ταΐεπ, ΑὟΥ: δεν δονχίοθοπ Ἱ, 

ΥΒ,Α: 2ὲ σον ες 
αοπ, αΥ̓γ: 1 δτπὸς δὰ τἰτοπ, Β: τούτοπ Ξε δὴ 

6 }}..1.}: ἐνδείξῃ. Β: κατ᾽ οἶκον (κατ᾽ οἴκες ΑΧ). σοσοίει, ΟΥ̓ Ὁ ἀπ ν το, ἐδ τπ|δ αογαϊίοι Τα [ἐπι ὙῈΣ πιὸ 
15. ΑΒ" ἐν τῷ ἀναϑ', οὕ αὐτὸς (1 ΑΞΕΧ). ὯΝ ἐπ ΟΠ ΑἹ τοΐο τοῖν σοΘΌΝ ΠΝ, 

8, 960 40..... πα δῖα, ΑΥ̓ὙΕ: φοἔοθ γε (00). 



εξρίια, 

(θεοί πιὸ ϑιπ υοτί, 

(7,8-- 15.) 91 

ἍΕΕ. 

εν, τ, απ θα ]Ὲ δι. οἰοβ ΞθοΤὲ 
ἴδον Ὅεπ Δοτοαπ συΠίρτί, δαβ δι. ππ ἰπ 
οἷο πος δὲν ἽΠποτίτον αὔδο, τπι8 τΠ||5 
ταδτίπσοπ Ὁ δαβ τοἷν τοι ζοπ|οι  θε8 

-ργοαπδ σοϑιίοθοπ, τὐΐς οἷν απροζαπροη 
8 δαί! Ἐδῶ, πιεῖπ ον, τοαῦ [01 ἰῇ) 
ἴαροπ, 

9 γε ὅοη ξορτοι  Ἔθοπη 68. οἷς ΘΟ απαπίίον 
τὸ αἴΐς (Θ πιθοῦ Ὁε8. ἀαπηθοδ Οῦτοπ, [0 
τοοτϑοπ Πς ππϑ ππιροδοι ἀπὸ απ) τπ͵οτη 
ϑέαπιοπ αὐϑγοίίοη τοπ ὍῊ ὅτε. δα 
ΥἶΠῈ δι. δὲππ δεῖ δείποηι ατόθοπ ϑὲατποπ 

10τὉιπῸῚ Ἔα τρια Ὁ θεν κι οζια: 
ΘΙ. ἀπ} τοατιπι Τἰρα Ὁ δι: αἴ7ο απ δεῖς 

11 πεὸὶ προς ἘΘΊταοΙ θαι [8 σοενῇῖπ- 
οἰαοῖ, απὸ θαθεπ τπείποη ἔθ ππὸ πδοτραπαοη, 
θη ἰῷ ἰδποπ σοδοίοπ δαδε; δακιι θα ει 76 
Ὁε8. ϑδογδαπποίρα σοποπιπτοι. τπτῦ αὐτο Τοπ 
ἀπὸ ϑουίοσποῦ τἀπὸ ππίοτ ἰρτς δοντάτῃς αος 

121ὲᾳτ. ἘΦὶς δείποεν Οἴταοῖ πτῦσοπ πιῶ ὶ 
Ποθοπ ϑοΥ ἴθτοπ οίποοεπ, ζοπθοτι! πα ἰ 
ἴθτοπ δείποοι ὃὲπ θέρη ξοῦτεπ, δεπη [{ς 

τ} ναοῦ ζείπει. δείποει. δὲπς 

ἤπὸ ἐπὶ Ῥαππ. Δι) τοοτὸς Οἰπζοτε αἰ τ πα 
αι ζεῖπ, τοῦ ἴδν πίε δεὲπ ὅϑαπη απ εἰς 

13 σενεροί. ἘΘΙοθ. αὐ ππὸ δε Πς ε Ὁκ 8 550 1Ὲ, 
ππὸ Του ὦ : «ΘοἰΠἐ οἰ) απ πποτροπ. Φεππ 
αἴο {παῖ 1 ὅεττ, δὲν οί. ἤταοῖδ: (δ 
{π εἷπ ϑαππ ἀπέ οἷν, ἤγπεῖ, ϑατιπι 
ἔπππξ δα. αἰῶ τ Πεθεπι τον Ὁείπεπ οἰποοπ, 
ἰδ Ῥαβ ἰθτ δὸὲπ ϑᾳαππ υοπ οἰ) {δι 

14. ἘἸϊπῦ [0Π|Ὶ εἰ {τ δοῦλαι πιαγοπ, οἷπ 
Θίαπιπι πα) Ὁοπι απϑεῦη, τπτὸ᾿ τϑοίδεπ 
ΘΟ απῖπὶ Ὅο᾽ ον {τεῇσιι υοἱτὸ, Ὅεν [01 ὦ) 
θέτει πισγεπ.» εἶπ Θο. ἅτ πα Ὁεπὶ αππὶ 
Ὁοῖπ, πὸ τϑοἄε8 Θεά! δὲν ὥὅοτι 
{τοῆοπ τοἰτὸ, Ὁᾳ8. [01 {ἃ} θέτει! ππα)επ) 
εἶπ ὥὅαιϑ πα Ὁεπὶι αἀποοῖπ, ππὸ τορι 
ὥαιϑ ὍῈῚ ὥετε {τοῆοπ τοἰτο, δα 8. [01 [() 
θοῦ παύει; εἶπ Φαπϑιοίτί πα) Ὁὲπὶ 

15 απϑοτη. ἜΠπῸ τοογεῦ ἐὐπιπθοπ υοἱτὸ ἐπὶ 
βαππ, ὁὲπ [01 πταπὶ αἰ οι Ὑ ὉοΥ τ πποη, 

12. ὕ.1,: τοοτῦο [οτῇ. 

9, ταείπαο αν ππ|, ὃὺ.. .., ΤΠ δ ον. τὸ. δι δεῖ: 

ποπῖ... Ὁ ΝΕ: πὸ εὐ τοοτϑοπ οὅ ἢ. Α: [Ὁ χε. τοίξοπ, 
ΑΥΤΟΝ. ΑἹ σεν ΠΤᾺ ἐπὶ ὙΕ.Α : ιν δείποι οτ, θὲ, ΑΥ̓Ν :Έ. 
Ὁ. 5ὲ., Ὁοπ τ. 

10, ΑὟΥ: {{{Π|1| Ὅπ α. δεἶπι 9., 
᾿ς 11, πι θαροπ, ΒΟΥ, ννΑ: Ὁ. αὐτο, ες (δ εὺς 
τοί). Β: οὁ6 απὸ φοίοπῃπ, ΟΥ̓ Ε: (68) σενθοίηι: 

. [ἰδ 1. 
12. ΑΥ̓Υ: ᾿{πὸ αν ἔύπποι, ΒΒ: δαυαπι ἸσοΥ 1 νον 

414 νο 151} ἰρδάπιοο να ΡΟΡαΪ ἰδί ἢ 

Φογάδηθιη {Ππνὴ}, αὖ ΓΔ 6 ΓῸ5. Π05 

Ιηὴ ΙὩΔη115 ΑἸΠΟΡΠᾶΘὶ οἱ ρογάογοϑὶ 

{Π{ῚΠΠ Δ, αὖ ΘΟΘΡΙΠΠ15, ΠῚΔΗ 5155 ΠΏ 

γᾶ η5 Φογάδποῃ!! ἘΜῚ Ποιηΐμα Ποιι5] 

αὐ ἀϊοαπ, ν᾽ 465 [5 6] 6 η ΠΟ. 1015 

5115. [0 Γοα νου θ οι ἢ Απάϊθηϊ (]Ἰὰ- 

Ἀπ Π σπαπὰοὶ ΘΓ ΟΙΏΠ68. ΠΑΡ] ΔίΟ 65. ἰθΓΓὰΘ, 

οἱ ΡΔΡΙ(ΟΓ. σΟΠρΙΟθαιϊ ΟἸΓΟ πη ἀἀρπηι 

05 ἁἰ{π6 ἀθίθθαηΐ ΠΟΙ ἢ ΠΟΒ(γΙΠῚ 

ἰο ἰογρὰ ; δἱ συ! ἴδοϊθ5. ᾿ηᾶση0 Π0- 

μη (οὐ ἘΒιχίαιαθ. Ποιηΐηιι5. ἃ 10 

Φοϑιθ: ΒυΓρθ, ΟΌΡ ᾿δθθ8. ΡΓΟΠῈ5. ἰὴ 

ἰογγαΐ ἜΡροοδν! [5Ρ86] οἵ ργαθναγί- 11 

οα(115. ὅδ᾽ ΡῬδοίαηι θα, (] ΡΠ! 4116 

6 ἀπά πθηηαΐθ οἱ {πγραΐϊ βδιηΐ αἰ{116 

"6 11, οἱ ἀρβοοπμάθνιηΐ [πἰ6. ναβὰ 

"αὶ Φ 5818. ἘΝρΟ ροίονὶ [5Γ46] βίαγβ δηΐθ 

Ποϑίθς. 5108, 

ΡΟΙαΐὰ5. δὲ δηδίῃοιηδίθ; 

0546 ἰπρίοὶ, 4] 

ΠΟ ΘΓῸ 

αΠ]ἰγὰ γ ΟΠ 5 ΟΠ), ἀοπθοὸ ΘΟμ ΘΓ [15 ΘΊΠΠῚ, 

»--» 4αἰ μ}118 506 [6115 Γοὰ5 6ϑί. Ἔδϑυγρο, 3 

83,5.Νιο. 58ΠΟ0 Πα ρΡΟραΪ πὶ οἱ ἀϊο οἷ: ϑάηοι!- 

ἀκῖο, Ποαιπίηὶ ἵπ ΓΒΕ παι ἢ Πᾶ6 6 ΘηΪπ ἐΪ- 

οἷἱ Ποπηῖπι5 ἢ θιι5. ἴϑγδθ] : Απδίῃριηὰ 

ἴῃ τηθάϊο (πὶ 68, ἴϑγδθὶ ; ΠΟ ΡΟ ΓΙ5 

βίαγθ ΘΟ Π) ΠΟΒ(Ρ5. ἰα15, ἀο0ηθ60 ἀ0- 

ΙοαίαΓ 6χ (6, 4ὶ 00 ΘΟΠίἰδΔΗΜ] (115 

αϑί 506 1016. ἘΛοοθαβι 5416 τηΔΠ6 14 

ΒΙΠΘῚΠ ΡῈ. {ΠῚ} 8 νοϑίγᾶ5, οἵ 4Π81η- 

ἐξα, πη ιι6. {Γ] Βι1Π) 805. ἱπνο πο δ, ἃ606- 

Ῥτοιδ ὅν 60 θ6 1 ΘΟσΠΔΙΪΟΠ65 5188, οἱ οοσηᾶίϊο 

ΡΟΓ ἀοιηοϑ, (Ομ 564116 ΡΘΡ ΥἹ1Ὸ5. 

νει8,4.5. ΕΛ ααϊουσπααθ 116 'π ποὺ ἴδοίπου 1ὃ 

ν25. ἴον ἀθρυο θη 5.5, ΟΟΙΏ ΓΘ ἸΡῊΪ 

16. ΑἸ.: 116 6ϑἱ φαί. 

π. σονπιόροπ, ὙΕ πὸ... τς πὶ ἰπὶ Θέαπδο {εἴπι Β: δππ 
58. τορτϑοπ, ΑΥ̓ : σου δαπποῖ,,, δα ὁ ον δαππίο, Β: απ 
ὁπτοηι ΠΣ 01, ΑΥ̓͂ ὙΕ: οἰτον ϑθὶ({ἰς (( αΠο). 

12, ΑὟΥ: βιγτδαπποίοδ {{| {π| Ὁ. δε {{ο, 
14.. εἴπ ϑέαπιι παϑ δ. απ. ὙΠ: νονίτοίπ, ΑὟΥ: 

{Ὀ 0 10 δοῦλα, Β.ΑῪΝ ΕΣ: απὶ ϑ)ὲυταοι, παῷδ ἐπ, ΘΟ ἤπις 
πιο .... πα ὅθι ([οΐπ ει) Θεζῷϊ. ο.,. Α: δαμπιοπ, 
ΑΥὙΕ.Α: εἰπροίτοι Πὲάιποῦπ. 

ι᾽ῦ, ΑΥ̓: δείμη δοῦν. 



82 (7,106--210 ϑοϑεο. 

ΨΕΙ. 

, {“ ΜΟῚ », ἦν σ ν 
πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, οτι παρέβη τὴν δια- 

ϑήκην κυρίου, καὶ ἐποίησεν ἀνόμημα ἐν 
᾿Ισραήλ. 

106 Καὶ ὠρϑρισεν Ἰησοῦς τὸ πρωὶ καὶ 

προςήγαγε τὸν λαὸν κατὰ φυλὰς αὐτοῦ. Καὶ 
ἀνεδείχϑη ἡ φυλὴ Ἰούδα. 17 Καὶ προςήχϑη 
κατὰ δήμους ᾿Ιοὐδα, καὶ ἀνεδείχϑη δῆμος ὁ 
Ζαρα' προζήχϑηὴ κατ ἄνδρα, καὶ 
ἀνεδείχϑη “1χαρ υἱὸς Ζαμβρὶ υἱοῦ Ζαρὰ τῆς 
φυλῆς ᾿Ιούδα. 

18 καὶ 

19 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ““χαρ' 4ὸς δόξαν 
σήμερον τῷ κυρίῳ ϑεῷ ᾿Ισραήλ, καὶ δὸς αὐτῷ 
τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ ἀναγγειλὸν μοι τι 
πεποίηκας, καὶ μὴ κρύψῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 20 Καὶ 
ἀπεκχρίϑη ᾿““ἴχαρ τῷ Ἰησοῦ καὶ εἶπεν" ᾿Αληϑῶς 
ἐγὼ ἥμαρτον ἐναντίον κυρίου τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραήλ᾽ 
οὕτως καὶ οὕτως ἐποίησα. 321 Εἶδον ἐν τῇ 
προνομῇ ψιλὴν ποικίλην μίαν καλὴν καὶ δια- 

κόσια δίδραχμα ἀργυρίου καὶ γλῶσσαν μίαν 
χρυσῆν πεντήκοντα διδράχμων, καὶ ἐνϑυμὴηθϑ εὶς 

αὐτῶν ἔλαβον" καὶ ἰδοὺ αὐτὰ κέκρυπται ἐν 
τῇ γῇ ἐν τῇ σκηνῇ μου, καὶ τὸ ἀργύριον 
'κέχρυπται' ὑποκάτω αὐτῶν. 22 Καὶ ἀπεστειλεν 
᾿Ιησοῦς ἀγγέλους καὶ ἔδραμον εἰς τὴν σκηνὴν 

͵ ᾿ - . 
'εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ταῦτα ἣν κεκρυμμένα 

εἰς τὴν σχηνὴν αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀργύριον ὑπο- 
κάτω αὐτῶν. 328 Καὶ ἐξήνεγκαν αὐτὰ ἐκ τῆς 

σκηνῆς, καὶ ἤνεγκαν αὐτὰ πρὸς Ἰησοῦν καὶ 
νι ὡς ’ ᾽ , . ἡτνᾷ 

τοὺς ὃ πρεσβυτέρους Ισραὴλ, καὶ ἔϑηκαν αὐτὰ 

ἔναντι κυρίου. 33 Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς τὸν ΄Ἵχαρ 
υἱὸν Ζαρὰ καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὴν στολὴν 
καὶ τὴν γλῶσσαν τὴν χρυσῆν, 'καὶ ἀνήγαγεν 
αὐτὸν εἰς φάραγγα ᾿Αχωρ', καὶ τοὺς υἱοὺς αὐ- 
τοῦ καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτοῦ καὶ τοὺς μό- 
σχγους αὐτοῦ καὶ τὰ ὑποζύγια αὐτοῦ καὶ 
πάντα τὰ πρόβατα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐ- 
τοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 'καὶ πᾶς 

“16. ΑΥΒῈ τὸ πρωὶ οἱ αὐτὸ ( ΑἸ ΕΧ). ΑΒ (684. 17): 
ἐνεδείχϑη (ἀνεδ. ΕΧ). 11. ΑἸ Β5 ᾿Ιόδα (ἱ Α5Χ). ΒῈ 
ὁ (1 ΑΕΕΧ). ΒΕΧ: Ζαραΐ (Ζαρά Χ; Α: Ζαριεί). 
18. ΑΒΕ ΧῚ (Ὁ. προεήχϑη)} δῆμος ὃ Ζαρ. (ὁ, 17) κατ᾽ 
ἄνδρας (ΑΞ ΕΧΤ Θέζα μα: καὶ ἀν "εδείχϑη, ὁ ὁ Ζαβδὶ. Καὶ 
προθήχϑη ὁ οἶκος αὐτῦ κατ᾽ ἄνδρα). ΑἸΒ᾿ τῆς φ. Ἷ. 
(Ὑ ΕΧ). 19. ΑἸΒΧῈ αὐτῷ (1 Α5ῈΧ). ΑΒ: ἐποίησας 
ὕτεπ. ἢ δ 20. ΑΒ" ἐγὼ (1 ΑἸ ἘΧ). ΑἸΧ τὸ: 21. Α: 
δον. ΑΒ" μίαν καλὴν (Ὁ Α3 ἘΧ). Ὦ; ἐγκέκρυπται 
(κέκρ. ἘΧ; ΑΧ: ἐνέκρυπταιε) ὃ ἐν τῇ γῇ (ἵ ἈΕΈΧΣ. 
2. ΑἸ Βὲ ἀξ (Ἰ ΑΞΧ). 58, Αἴ ΒΓ (41}.) αὐτὰ (1 
ΑΞΕΧ). 24. ΑΒ᾿ κ᾿ τὸ ἀργ. - χρυσῆν (ἵ Χ). 

«Αοπδαγιεῖς Γι η. 

πῖτι ΠΠΞΓΩΝ ἫΞΣ 3 Ἴοτ ὙΩΝ τῸ3 
ἘΠΕΡΝῚ πῶ: πον ΞῚ 

ἮΝ ΞΡ ἼΞΞ »ϑή πὸ ὩΞ") 10 
ἐπ πὴ Ὀξῶ Ἔη ῬΏΞΘΣ ἘΝ δον 
ἀϑϑο) πτπὶ ΤΠ ΓΩΝ ΦἼ5 17 
ττν 2Ξρ5 Ὅπὴπ ΤΠΒΙΘΏ ἘΝ 

Ἴθι πρῆπῆο ὙΠΉΣΙ ὨΙΠΒΟΘ 
Β329. ἼΤΟΞΤΩΝ ΞΉΡΡῚ, ἐλη5118 
ἽΞ ἼΞΙΓΞ ᾿ΡΊΞΤῚΞ ἸΞΣ ἼΞ9. 

ἐπὶ ΠΟΘ πη 
πο 253 ἸξΡτοΝ φοδηπι ἼΩΝΒῚ, 19 
ττῸ ἘΝ που ὙΠῸ Ν πὴποῦ ἾΞΞ δ 
τῶν ΠῺ νὰ ΝΠ ΠῚ ΤῚΣ Ὁ 
ὯΝ Ἰ2Ρ ἸΡ5Ὶ ΠΣ ππϑτ- ὺν 5 
ΝΟΣ "Ξὸν ΠΙῺΝ ὌΝ ΣΌΣ 
ὨΝΤΞῚ ὨΝΤΘῚ Ὀδτἰρυ ὙΠ Ὰ πήτοῦ 
ἡ») ΤῊΝ θῶ ἢ ΠΝ ΕΟ 2 
θῸΞ θ᾽ ρῷ ΘΏΝ 5 προ ΤΗ͂Ν 

ϑοῷ ΘΡΘΌΓΙ Ἵπὰ ΞΠῚ ἸἸδ 95 
9 ΠΡ ὈΤΩΓΙΝῚ ἜΡΤΡῚΡ 
ὩΌ 3.) τας: ΠἾΩΞ ΝΞ ΒΘ Ὁ 
ΞΕ δῆτ ΠΟ] ἐ ΠΛΏΏΓΙΙΣ 23 
ἼὈπΝΞ ΣΩΠΔῺ ΓΠ9;ΠῚ πὸπὲπ ἼΧ 5 
ΠΩ ΘἸΠΡΟῚ ΠΏ ὨΘΞΙΤῚ 28 
3 ὈΝῚ  Ξρμς ΘΝ 35} ὈΠΙΝΤΙ 
ἐπὴπ Ὧ95 ΘὩΡΚΡῚ ὈΝΝο" "23 
“ὨΝῚ ΠΤΤῚΞ ΣΌΝ » το ΓΙΡΡῚ 34 
ΞΠπππ ἤρετο τΠΝ ΩΝ ΡΝ 
τ ΓΝ ὌΣΘΞ τ ΓΝ Ἴ533- ΠΝ 
Ἐδπν- ΟΝ ὌΝ ΣΤΟΝ ἸΠΏΠ ΩΝ" 

Ρ Ὄπ ϑη-ὈΞῚ δι ών ΟΞ - ΓΝ 

ὙΠ δὲ ΠῚ 

1ὅ. Β: ἔδετηαπροι. ΟΕ, ΑἸ: ἐδοετετείοπ, Α: εἶπ 
αν, ΑΥ̓: οἴποὸ Θ ϑαποίθα! οἰ 61. 

10. ΑΥ̓͂: [{εβ Πενετοίοεπ, ὙῈ: ϑονέν, 



᾿ τ ρα. 

(Θυπίεπια ππὸ Θιεϊπίριπια δε8 Θϑείρει. 

(7,16--24) 99 

ΥΕΙ. 

παΐξ αἴΐοπι, Ὁα.8 εὐ θαι, Ὁαγπι, Ὁ εΥ ὅπ 
Βηπο δε8 οι ἀδουζαῦτοθ. τἀπὸ εἶπε 
 οΥ ες ἰπ ἴταοῖ δεσαπροπ δαί. 

10. ὧκ παῶτὸ {ἃ οι ὃε8. Φϑὲοταῦπϑ 
{δε αἰ ππτὸ δγταίε Φήγαοῖ θοῦῖ!, εἶποπ 
Θίαππι πα Ὁὸπι ἀπϑουπ, πὸ τρανὸ 6ο- 

17 ἰτοῆεπ δὲ. Θίαπιπι δια. ἜΠΠῸ δα εὐ 
οἷς Θεζι!ορίον ἱπ δια δετλιι δαῦτο, 
τατὸ σοίτοίοι Ὁᾳ8. Θὲ. Ὅν (Θετα- 
Οἰίοῦ. πὸ δα εὐ Ῥᾳ8 Θεὲ δεν (Θε- 
ταδίξοῦ θοῦ δταῦτε, οἰποη ὁ ατιϑιυυίτρ παῷ 

18 δὲπι ἀπϑοτη, τοατὸ (Θαδοί αφείτοίοπ. ὅπ 
δα ἐν εἶπ ὅπ θονλι δταίο, εἰπεπ δ τ ῃ 
πα Ὅθπι απρετπ, τρατὸ οεἰτοῇοπι δι γαπ, 
δεν Θοῦπ (δατπιί, Ὁ.8 Θρῦποδ Θαδδί, 
Ὁ.8 Θοῦποϑ (Θεταῦ, ατι δεπι (Θίαπιπι δια. 

19 τἴπὸ δοΐια ἤρταῷ π γΓὥκαπ: θὲοίπ 
ςς Θυΐπ, οαἷῦ δεπι δέττη, ὃὲπι οι Δ γα δ, 

δίς (ὅῦτο, ππὸ οἷν ἰῦπι Ὁᾳ8 00 πη Ταβὲ 
ταῖν απ, 48. Ῥα]Ὲ δι. σείθαπ ὁ ππὸ Τοιρπς 

20 πιίτ αἰδιδ. Ἔα απίοτίοίς απ 305 
πα πατὸ Τρταῶ: βαθυ ὦ, ἰὰ) θαδὲ πιἰῷ 
οι πτοία απ δὲπι ὥεττη, δὲπι Θοε 
Ἴγαοῖβ8, αἴο ππὸ αἴο ϑαῦς ἰῷ αεἴθαπ. 

21 Ἔχ αῦε ΠΥ ὅεπὶ θέα. εἰποπ ΕὐΠΠ )οπ 
. Βαδο!οπίζεπ ϑὲαπίοῖ ἀπὸ εὐσεὶ δαπϑοτὶ 
ΘΕΡῚ ἰδοῦ ἀπὸ εἶπε σοϊοεπὲ 8ιπρο, 

τς Ππρίᾳ ΘΕΟῚ σεν απὶ Θειίζες, θ66 6ὲ- 
Υὐπεείς πιὰ, ἀπὸ παθπὶ ο8. 11πὸ ἤῆς, ε8 
{{ ϑενζάγαττοι ἱπ οἷς ὅγε ἐπ πιρίπον τς, 

2 Ὁαᾳ8 (ἰίθεν Ὁατιπίοτ. Ἔα αποίς 
οπια ϑοίοπ δἷπ, Ὁἷς Τίρζοπ αν πέρ, τὸ 

ος ἤϊξεθεο, ε8. ἴοαν ϑουζσαττοι ἰπ {εἶπεν τς, 
28 ππὸ Ὁᾳ8 ΘΙ[δεν δατιπίοτ. ἜἸ1πὸ [6 παῦῇς- 

Ἰποπ8 αἰ ὍῈΥ ὐπίς τπτὸ δταίοπϑ 1. 
δ ρῆια ππ|ὸ 41 αἴΐεπ ἀπ πθετπ τας, ππὸ 
24 [ὐμτοίοηϑ οογ ὅπ οῖτπ. ἔφα παῦπι 
τ ρῆια, τππὸ Ὁα8 ρσαπλὸ ἤταοῖ ππ ἰθπι, 
ο ἡἴώαπ, δεπ Θοῦπ Θεταῦ, {απιπιὲ ὅεπὶ Θίϊ- 

δὲν, Ῥϑέαπίοῖ ππὸ σοϊοοποῦ ὅππρὸ, [εἶπε 
Φῦτπε ππὸ τ τεῦ, ζεἰπὸ Οὐ ,οεπ ππὸ (δ[εἴ 
τὸ Θάγαζε, {εἶπε Θίς ππὸ αἴτοδ, τυαϑ εὐ 

ΤΟΝ 

ἘΡΑΎΎΥΝΣ 21. Ὁ.1.: ΘΕδενό .., ραϊθοπο ... ϑονζάγοττοπ, 

᾿ς Ἴ7, δα Θοζῶϊοε ζ, 
18, εἰποπ σέαππ, ἣν 

τὴς 

οἰ 19, ΒΙΑΥῪΥ: τρπὸ ἴθπι 9θοξοππίπίβ, ὙῈ: δα (θος 
Παποπίβ. Α: δοΐεππο, Β.Α: κοίᾳς πιίν (δυ) απ. 
ΟὟ: δουί ες τπίτ. ΒΑΕ, Α: το. δι. αὐ. (θα). 
ΒΑ: Τ (υου 0 10) ἐδ. πίε νοῦν παν. γΕ: νου, 
Π γι. Α: ΣΣ 

20, γ: (χα τοί {{}.... δ οδ ας Ὅα ὁ, 
ἶ φθοϊσρίυτίοι “Β εἴ, 31. ΖΦ, 2. 808 1. 9610. 

Ἀ. 

Ἢ 
ταν; 
ΝΣ ἥ 

ΟΠ) ΟἸ]ΠΪ 505 Δη1ἃ 518, ΔΠΟΠΪΔ ΠῚ 

ΡΓαΘνΡΙοα πι8. οδί ρδοίαιη Ποιηΐηὶ οἱ 

ΡΝ [ΘΟ Ποἴα5. ἴῃ [5Γ86]. 
74.19.8 

6,1:2.41. ΒΌΡΘΘΠΒ. [ἀπ 905116 ἸηΔΠ6 Δ0ρ]1}- 10 

ΟὨΪ ΙΒΡΔ6] ΡῸΓ {ΠΡ π|5 811ἃ8, δἱ ἰη- 

νοηΐα οβί {γιὰ πάὰ. ἜῤΘαδο οὐμὴ 17 

Ἰυχία [ΔΠ}}1ἃ8 8185 οβϑϑϑί Ου]αΐα, ἰῃη- 

Ναν. "6, Θὰ Θδ5 [4101 Ζᾶγ 6. [Π|81}| Ζαοαα6 

ἐμρυκον ΠΥ ἀ0Πη1]05 Οἰΐβγοηβ Γθρογιΐ Ζ804)Ι. 

ἜΘ) 5. ἀοηηιη ἴῃ 5ϊηρα!ου. ἀἰϊν ἀ6η8 18 

ΥἹΓῸ5 ἰηνθηϊδ Αοἤδη, ΠΙαπὶ (ΠΤ ΠῚΪ 

ΠΠῚ ΖΑ] 1 ΠΕ Ζαγ ἀθ {(γἰρὰ πάλ. 

Ελ ἃ Φ920516 δά Αομδη: ΒἾΠ ἢ], 19 

ἀὰ φ᾽οΥαη) ΠΟΠΊη0 )60 ἴβγδθὶ, οἱ 

ΟΟΠΠΟΡΘ. αἰᾳιιθ ἱπάϊοα τη1Π1, 4υϊά 

ΒΘ ΘρΡομά- 20 

46 ΑΟμδη Φ90516 οἱ ἀϊχὶ! οἱ: γϑγα! 

6ΡῸ ρθοσᾶνὶ ΠΟΠΠΟ 60 Ιβγδθὶ, οἱ 

810 οἱ 510 [60]. 

(70.9,24. 
Ῥ9,01,0: 

19 πὶ. 
14,48. 

Ῥχ. 25,18. Ν ! 
ἴθ ουῖβ; Π6 ΔΒΟΟΠ 85! 

ἜΨΙΔΙ 61} ἰΠ16 5ρΡ0- 21 

[πΔ ΡΔΙΠΠαπη σοσοίη θα πὶ γα άθ θΟΠΊΙΠῚ 

αἱ ἀποθηΐοβ 510105 ΡρΟΠ ΓΘΡΊΪΔΠ1- 

416 ΔΌΓΘΔἢ) 4ΕΪΠαΙαρΊηΐα 510] ΟΡ, 
(Εχ. 
20,17. 

Βε.7,.5 
οἱ ΘΟΠΟΙΡΙΒΟΘη5. Δ 5..}} οἱ ἃρβοο αὶ 

ἽΠ ἰθΡΡὰ οοηΐγα πηθαϊππὶ [ΘΓ ΔΟᾺΪΙ 

Πη16], ΓΘ ἢ 416 [0558 Π]Π10 ΟΡΘΡᾺΙ. 

ἜΜΙΒΙ: ΟΡΡῸ Φ05116 ΤΠ] ΠΙ5[Γ05, αἱ ΘυΓΡ- 292 

Γοηΐο5. ἃ (ἀθ ον ποι απ {{ΠΠ58 ΓΘΡΟΓΘ- 

ταηΐ οαηοίἃ ΔΟΒΟΟΠ ἃ 1 Θοάρηῃ 000, 

οἱ, ΓσΘἢ ΠῚ) 51η}}. ΑῸΪΟΓθηίοβαιο 28 

ἀ6. ἰθηίογιο ἰα]ογαηΐ δὰ δὰ Ζοβιιθ οἱ 

δά ΟΠΠ65. ἢΠΪῸ5. ἴβγᾶθὶ, ῬΓγΟ]ΘΟΘΓηἴ- 

4.6 δΔηΐθ Πομητηη. ἜΤΟΙ]Θη 5. ̓ΐδαπ 24 

Φόϑιιθ ἀομὰη, ΠΠΙὰ πὶ ΖΓ, ἀΓΘΘΠ Πη- 

46. οἱ ρα} πη οἱ Δ θα ΓΘΟῚΪΔ ΠῚ, 

ΠΠΙῸ5. 4αοαιθ οἱ ΠΙΪὰ5. 6105, θονο5 οἱ 

ἀ51Π05 Οἱ ΟΥ̓ΘΒ, ἰρβι 4116 Δ) ΟΓηδΟιι- 

Ἰὰπ| οἱ οποία πη 5106] 6 0016 η}, οἱ 

21, Φεῦ, αἰ Ὁ. ΑΥΤΥΕ.Α: (δεῖ) ὃ. Ξβθεπίο, 
ΑΥΕ: [όποι ποατί[ἄλεπ., Αἰ [οδ τ [ἀ). τοῖθοπ, 
ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: δοϊοϊαπρῃο, Β.γῈ: [{ πὸ. ΑὟΥ: σουθους: 
απ, ΕΣ: σου 01, 

9. δ: παθηποι οίο απ... [.. [6 από. ΑΥ̓ΤΟ: 
{0π| οὗ πίοδον, ὙΠ: τατος δ δίπι. 

24. Β.ΑΥΥ: τ (σαν Ὁα δ σᾳαπ20) σα κὐγτ. πα 
ἴγπι. ὙΕ: [π|ὸ.α. τὸν σαν δεῖ {611]. 



94 (7,55---8,0.) 

ΨΈΕΞΙ. 

βοθδ. 

ΤἩοωρεσπαΐζῖο Α1καε6. 

ὁ λαὸς Ἰσραὴλ μετ’ αὐτοῦ. Καὶ ἀνήγαγεν 
285 Καὶ εἶπεν ᾿]ησοῦς 

Ἔξολο- 

Καὶ 

ἐλιϑοβόλησαν αὐτὸν πᾶς ᾿Ισραὴλ λίϑοις, 36 καὶ 

αὐτοὺς εἰς Ἔμεκ ᾿“Ιχωρ. 

'τῷ “χαρ'" Τί ὠλόϑρευσας ἡμᾶς; 
,ὔ ω κ᾿ Ν ,ὔ 

ϑρεύσαι σὲ κυριος καϑὰ καὶ σήμερον. 

ΕῚ - Ν , “" »“᾿ 

ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίϑων μέγαν ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης. 

ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 

Καὶ ἐπαύσατο κύριος τοῦ 

Διὰ τοῦτο ἐπωνό- 

μασεν αὐτὸ Ἔμεκ ᾿“χὼρ ἕως τῆς ἡμέρας 

ταύτης. 

ΨΕΙΙ. Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Τησοῦν' Μὴ 
φοβηϑῇς μηδὲ δειλιάσῃς. ““άβε μετὰ σεαυτοῦ 
πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμιστὰς καὶ 
ἀναστὰς ,ἀνάβηϑι εἰς Γαί: ἰδοὺ δέδωκα εἰς 
τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα Γαὶ καὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν αὐ- 
τοῦ. 2 Καὶ ποιήσεις τῇ αὶ καὶ τῷ βασιλεῖ 
αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐποίησας τῇ Ἱεριχὼ καὶ τῷ 
βασιλεῖ αὐτῆς, καὶ τὴν προνομὴν τῶν χτηγῶν 
αὐτῆς προνομεύσεις σεαυτῷ. Κατάστησον δὲ 
σεαυτῷ ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς τὰ ὀπίσω αὐτῆς. 

8 Καὶ ἀνέστη Ἰησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ 
πολεμιστὴς ὥςτε ἀναβῆναι εἰς Γαί: ἐπέλεξε 
δὲ᾿Πησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατοὺς 

ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς νυκτός. ἃ Καὶ 
ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων" Ὑμεῖς ἐνεδρεύετε 
τὴν πόλιν ὀπίσω τῆς πόλεως" μὴ μακρὰν 
γίνεσϑε σφόδρα τῆς πόλεος, καὶ ἔσεσϑε πάντες 
ἕτοιμοι. ὅ Καὶ ἐγὼ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ 
ὅμοῦ προςάξωμεν πρὸς τὴν πόλιν" καὶ ἔσται, 
ὡς ἂν ἐξέλϑωσιν ' οἱ κατοικοῦντες Γαὶ εἰς 

συνάντησιν ἡμῖν καϑάπερ καὶ πρώην, καὶ 
φευξώμεϑα ἀπὸ προφώπου αὐτῶν. 6 Καὶ ὡς 
ἂν ἐξ ἔλϑωσιν ὀπίσω ἡμῶν, ἀποσπάσωμεν αὐ- 
τοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως, καὶ ἐροῦσι" φεύγουσιν 

"οὗτοι ἀπὸ προςώπου ἡμῶν, ὃν τρόπον καὶ 
ἐμπροσϑεν' καὶ φευξόμεϑα ἀπ᾿ αὐτῶν. 

4. Β᾽ Ισρ. (1 ΑΒΕΧ, 868 ὁ λαὸς). ΑΧ: ἀνήγ. 
αὐτὸν. 20. ΑΡ̓ΧΕ τῷ ἢ Β: λίϑοις πᾶς ᾽σρ. (π. 
1. ΤΧ; Α: σ΄. Ἴ. ἐν 1.). 26. ΑἸΒ-: (ρτ.) ἕως -ταύτης 
οὗ αὐτᾶ ζΐ ΑΞΕΧ). - 1.Β: σε (σεαυτῇ ΔΕΕΧ). ΔΊΙΒΣ 
κ' τὸν -πόλ. αὐτῷ (ἰ Α5Ε Χ). Α: Γαΐ (δϑιαρ ον). 2. Β: 
τὴν Γ' (τῇ 1΄. ΔΈΧ). ΑἸ Βέχ, τῷ βασ. αὐτῆς(Ἰ ΑΞΕΙΧ)), 
Β: τὴν ἷ. κι τὸν βασ. αὖτ. (ἐ. ΑΕΕΧ). ΑἸΒῈ αὐτῆς 
(1 Α5ΕΧ). 8. ΑΕΧ: καὶ ἐπελ. 4. ΑΞΕΧ: Ἴδετε ὅτι 
ὑμεῖς. Β: ἐνεδρεύσατε (-εύετε ΕΧ; ΑΧ: -δύσετϑ). 
ΑἸ ΒΚ τὴν πόλιν οὗ σφόδρα (1 ΑΞ ΕΧ) ΑΞΒΤ (Ῥ. σφ.) 
ἀπὸ (" ΑΙΈΧῚ. ὕ. Β: πάντες οὗ {πάξ ὁ Ἅ. ὁ ΔΈΧ). 
ΑΒ: προβξάξομεν (-ωμεν Χ). ΑΒ: φευξόμεϑα (- τξώμ.. 
Χ). 6. Β: ἀποσπάσομϑον (-ωμεν ΕΧ; ΑΣ: ἀποστή- 
σομεν). Αἰ ΒῈ χ, φευξ. ἀπ᾽ αὖτ. (᾿ ἘΧ). 

ἼΩΝ, ἐπὴν ΡῸΣ ὉΠ ἸΣΣΘῚ Πρ, 
πὴπῦ 395 ΘἼΞΣ ΠῺ ΠΝ 
ΕΟ ΝΣ τιν Ἰ33 1 πῖπὶ ΠΡ 

ἜΝ δ ΒΝ ΗΝ ἸΞὰ 

πὍϑ ὙῈΣ γρΡ.} ΕΘΉΞΗΣ ὉΠ 
3) ΠῚ ΘΠ ἼΣ ΘΥἼ8. ΘΛΣΞΙΝ 
ὦ ΝΡ ἸΞ- τ» ΒΝ ἸΠΓ πὴ πὶ 
Θ΄: ἼΦ ἿΘΡ ῬῺΣ ΝΠ Ὁ» 5:Ὶ 

ἐσπῖπ 
τὸν ϑϑτοτσον τπῆπὶ ἬΝ ΨΕΙ͂Ι. 

τὖϑ τν ἤἢν πρ ΓΠΡΓΝῚ ΝΤΡΕ 
ιν Ἢ ἼΣΗ ΠΟ ΘΠ ΣΠΩΓΙ ΟΘΣῚ ὮΝ 
-ὩΝῚ ἾΦΙ πο - ὩΝ 3 Ὡ ὩΣ 
ὈΘΡῚ ἾΧ ΠΝ τΩΝῚ ἼΡΣτΩΝῚ ἼῺΦ 2 
Ἴπονο ΠΡ ἼΩΝΞ ἘΒΌΩΝ» "Ὁ 
ἩΞ ΠΠΙΩ ΣΙ πο ὩσΡῚ πϑο Ὁ: 
ΕΠΡΩ ΙΝ ἜὌΡὉ 35ὰ δῆος- ΞΕΡ 
ΓΙ ὉΕῚ ἘΣ 3) πο ΘΡΡῚ. 3 
βυθρῳ νῶϊ ἼΠΞΡῚ ὉΠ εἴν, 
ἘΠ: 5] ΘΠ τ Ἴ3 ΣΝ ὩὃΝ 
ΒϑΝ ἸΝῚ ἼΩΝ ὩτΝ ἽΧοῚ ἐππθοῦ ἃ 
τον ΡΠ ΠΝ ΡΟ ΘΙΞῚΝ 
ἘΣΣῚ ἸΝῺ ΡΟΝ ἸῺ ἼρΡ ΠῚ 
ἼΩΝ Ἐν π-ϑϑἹ “3 1 1853 ὩΘῸΞ 
ἜΝ ΧΟ τοΞ, ΓΠλ}ΠῚ ἜἜΡΡΤΌΝ 33 "ὮΝ 
ΟῚ ΠΡ ΟΝ ἪΞ ὝΝΞ ἐὐκς 
ἸΣΡΟΤΩΣῚ ἫΦ Ἴ)ἼΓΙΝ ἿΝ : ππεΣ ὃ 
Ὁ Ὁ) ἸΔΏΝ Ξ ονπ- ἸῺ Ὀτὴν 

ὨΦΟῚ ΓΟΩΝΊΞ ἼΘΒΞ ὍΘΕΝ 

ΣΟΥ 

γ. 1. ῬΓΊΞ ΥῈΡ 

Φῦ, πὸ τυατίοπ Φιοίης ἀπῇ {{6. 

δοιπταθίρ ὐ Ὁ. 5). τοῖτο,,, δοιπιν, 
αἰ σοδτα δ! πὸ Ὦ, δείπρο ὦ 
Β: δου. [{ ται Θ ἐ. 

20. πηδ πο θεν θαι, Βι: τι εοίοπ,, 

Β: 8. δα... 
ΑὟΥΥΕ;: ἱπῷ 11π- 

. Ὁ, (ΘῈ. ϑαγίδεν 

«απ. ΑΥΥΕ 



ο Ῥαίίο, ταῦ {πρτοίρη {{ε δίπαιμ ἰπ8 Φ α ἄγον. 
20 ΣἸτπῦ δυίια Τρυα: Ψ5 611 δι. ππ8. δοίτ δι 

γα, [0 δειτῆδο δἰ. δον ὅοτν απ Ὁἱοοπι 
ζααρ. Ἰἴπὸ ὍὉ68. σαπρὸ γιὸ Πείπίρίοπ 
ἴδπ, ππὸ ϑογδγαππίοπ 76 πὶ ειμον. 11πὸ 

ᾧ Ὁᾳ ἴέε ἤΐς σοἰτοίπί οι δαίίεπ, ὅπια τοι [{6 ἴδον 
᾿ς ἤΐξε εἶποι ατοβεπ (Οἰρίπ ατζεπ, ὃὲ 0 ΘΙοἰ θεῖ 
᾿ δίθ. απ δἰοίεπ ὅαᾳ. Ἅ{ΠΠ0 ἔοθτοῖς ΠὉ) δὲν 
ος Φογ ὐπ ὕόπι τίπιπι [εἰπε Ῥοτπθ. Φ)ᾳ- 

δοῚ Θεθε δουζοῖδε νυ Ὁᾳ8 Φ0α1 ἍγΓοΥ 
δί8. αὐ Ὁἱοεπ “΄αρ. 

στε]. ᾿ϊπο δον ὅν ἔργα 1 ϑοζια: 
Ο δίτῶτε οἰ πἰ Ὁ απὸ ξασὸ πἰτ. ϑλίπιπι 
ο΄ πΐ οἷν αἴτε8 δευίρα ΘΟΕ, ττὸὟ πιαῶς οἰ 
απ πὸ κοἰοθς δίπαμ σοπ ἰ. Θίεοθε δα, 

ἰώ) Ῥαδε δεῖ δὲ δπίςρ 211 Ταπππιί 7εἰποπι Ξ 0 1Ὲ 
οἶπ [εἶπον (Θίαοὶ ππὸ ἕαπὸ ἱπ Ὁείπο ὁ πος 
ΩΝ Ἔμπὸ [01 πίε ὅ1Ὶ πὸ ἴθτοπι 
ο δινπίρε ἴθιπι, τοΐο ὅπ: ταῖς ον) τπιὸ ἔθτοπι 

δθπίᾳε αοἴθαπ δας, πο Ὁαβ ἰθτ ἰδτοπ 
θέσι ἀπὸ ἰῃτ πέρ ππίον οὐὐὦ {δεί[π 
[01Π.- ἴδεν δο[εἴϊο εἰπο ΘΟ πέρτ ας θίπε 
{γ ὍῈ (Θἰαδι. 

8 Φαὰ πιαῦρίς [ἃ ϑυΐπα απὖ΄' ππὸ αἴοᾶ 
διγίοα ϑο ΤΕ, Οἰπαι 21 εἰοθοπ αοπ 311. Ἰ1πὸ 
ρίας τ Πς Ὁτοίβὶς ταὰπεπο {τε δατὲ 

. Ἰδάππον τπ|ῦ Ταποῖς {6 ατι|8 δεῖ Ὅεν ϑὲαοδι, 
ἀ  πηῦ σόδοι ἱδπὸπ ππὸ ἡνγτα: ΦοθοΥ κι, 
ΟΠ ἴδε [0 δὲν Φίπευθαι! ζεῖπ Οἰπίοῦ ΕΣ 

᾿ς Θίαῦι, πιαῦεῖ οἰ αδεν πίε: αἴΐχαι {τας 
ς ΦῸΠ ῸΓ (μοι, τπιὸ {οἰ αἰξοζαπιπι δοτεί!. 
Ὁ "χὰ αδον ὑπὸ αἴγο8 0 ΓΕ, Ὅᾳ8 πα παὶτ 

{{ΠπΠ, τοῖα τπι8 21: ὍῸΥ Θιανὶ πιαγεπ. Ἰϊπὸ 
ὥοππ {6 πἰπ οπίροσοπ δεταιϑ Γαθτοπ, τοἷε 
ΘΟΥ π, [0 τὐοῖίοπ οἷ τοῦ ἰθποπ Πίεθεπ, 

Θ  δαΆ [{ς πιὸ πα |οίαοπ θοται 8, δἰ δαῇ 
τοῖν [6 δέεται 8 θη 86} (ΘΙ αΌΓ τοίβοπ. Φεππ 
Πΐε τοοτθοπ φοδοπέεπ, τοῖν Πἰρθοεπ τοῦ ἰθποπ 
τοῖς ϑοτῆ τι. Ἰϊπὸ τοὶ! τοῖν τον ἰποπ Πίος 

δον ες νοῦ μον 

᾿ ππϑ οι. Α: ἐτπροπ ἐπήαιπιποπ, ΥΕ: ἔοθτυζο κατ Πα, 
ΑΥ̓γ: Τἰεβ αὖ ν, ὃ. Θιἢ, νῈ: ϑίβο. ΑΥ̓͂ ΥὙΕ: [066 
πρΙάεῖ06]. 
3 τ, 85. {0 ΦΞε. πὶ Τείποπι ὁ, Β: εὐζώτοίξε π. ΥΕ.Α: 
ΟΣ 
2, ἱεδυς δαῇ, ΑΥ̓ΥΥΕ.Α: ἴρτο (6) ἔθ οπΈο,, πιὸ 
ϑεΐ (υὐτ[ο[) ἰδ αὖ νυ ἰπϑοτα (οὐδοπίοπ). Β: ἀπίον 
ἐπ εἴ, Β: (Θἐοίίς οίτ, ΟὟΥ̓ΝΕ.Α: Τοαὸ. Β: βέρεπ 
δίε ΘΙ, δίπίον Ὀουεἴδοπ. ΑΥΥ: Ὁ. ἰθτοπι θυ ἔοπ. Ατον 
Θι. ἴηι θὲ. νῈ: δίπίον ἰδυ. 
: Α: δεὺ {αρζουποπ, ΟΥ̓: ϑξαπη, "5. ΥΕ: ἐανζοτο. 

δ; τς δέρμα, 

δ πέον θα  φόρεη 96, 

(1 25.:.8. δ) 

ΨΈΕΙ. 

ΟἸΏΠΪΒ5. ἴ5ΡᾺ 6] ΟΠ] 60 ἀπΧοΡαηΐ 6085 
ἃ νὩ]6η] ΛΟΠον. ἜΠΡΙ αἰχιὶ Φοβαο: 2 
υϊὰ {πὰ θ 511 η05, οχίατ) οί, 6 ΠοΙηΪ- 

Ππ5. ἴῃ ἀἴἰ6 ἢὰ0. ΠιρΙἀαν!απιθ. ΘΕ]ὴ 
ΟΠΊΠΪ5. 5.86], οἵ οαποία, 4π86. 1ΠΠ1π|5 

ΟΓΔηϊ, ἰσΠη6. ΘΟΠΒΙΠρΡία 5ιηῖ. Ἔ6οη- 26 
ΘΓ ανΘΓΙΠ 16. ΒΌΡΟΥΙ ΘΠ] ΔΟΘΓΥΠΠῚ 

᾿, ΠΙΔΘΉΙΠῚΙ ἰρΙἀσ1η, 4] ρου ηθί τ15- 
46 1η ΡΓΔΟβοηΐθ) ἀἰθιη. Εἰ ἀν ῦϑιι5 
5. [ὌΓΟΙ ΠΟΙΏΪΠΙ ἃ} 6ἷ5, νοοδἰ ΠΠ] {Π|6 

πος.2,15.0 81: ΠΟΙΏΘΩ ΙΟοὶ {ΠΠπ|5 ΥᾺ}}15. ΑΟΠΟΓ 

Βεόθαθ  ςᾳαθ ΠΟΑΪ6. 

τομῦτ ΧΗ δαίομη Ποιηίηπ5. δά ΨΈΕΠΕ. 

δοβαθ: Να {ἰπηθὰ58 πράτι6 [ΟΥΤΩΪ 65! 
[0116 ἰΘου μη ΟἸΠ ΘΙ Π. 1} {Π{π4|Π 61 ριι- 
ΒΠδίομ ΠῚ οἱ ΘΟΠΒΌΡ ΘΠ 5. ἃ5 06 η 646. 1 

οΟΡΡιάμιῃ ἢὰὶ. Βοοθ, ἰγδάϊαϊ 1η ΤηΔΠῈ 
ἴᾳα ΓΟΘΘΙ 615 οἵ ΡοΟραΪαμ ΓΒ Θπι- 
46 οἱ (θργᾶϊη. Ἔ Βδοίθβ 6 τὶ Πὰὶ 2 

6,21.24. Οἱ ΤΟΡῚ 6].5, 5! [6151 Φου ΟΠ οἱ 

Ῥε.ϑ0,14.ΓΟΘῚ 118; ΡΓδοάδιη ν 6 γῸ οἱ Ομ]ηΪἃ 

ΔΗ ηΔη[18ἃ αἰ ΡΙΘ 15. γ0}0} 15. ΡΟῸΠΒ ἰῃ- 
51185. ὉΓΡῚ Ρροϑί θδη]. 

7,6.1,6. 
θὲ.20,3. 
81,7. 

7υὰ.9,25. 

ΒΌΓΓΟΧΙ ΔΘ Φ905116 οὐ ΟἸΠΠΪΒ ΘΧΟΙ- 8 
οἰἴα5 θ6]] αἰ ΟΥ ἢ) ΟΕ) 60, πἰ ἃ506η- 

ἀογρηΐ ἴῃ Ηδὶ, οἱ οἱθοία {γἸσὶηἰᾶ τ 1}}1ἃ 
Ὑ]ΓΟΡΙ [ὈΓ ΠΤ τὶς ἡοοῖθ Ἔργδθ- ἅ 
ΘΘΡΙ͂Χιι6. οἷ8, ἀϊοθηϑ: ῬΟΠΙΘ Π51185 
Ροϑί οἰνιΐ.» 1, Π66 ἸΟΏΡΊΠ5 ΓΘΟΘ Δ 18, 
οἱ ΘΓΙΠ5. ΟἸΠ65 ῬᾶΡαΐ]. ἜΚρΟ ἁπίθη ὅ 
οἱ ΘΙ ααὰ μα] {Ππ40, 4188 ΙΠΘΟΙΠῺ 
ο5[, δΔοσθάρθιημ!5 ΟΧ Δάν Ὸ ΘΟΠΙΓὰ 

ἌΓΟΙ, ΟἸΠΊ(Ι6. Θχί θΓΙηΐ οοηΐγἃ Π08; 

510 δηΐθ ΓΘ ΟΙ 115, [ὈΡΊ ΘΠ 15. οἱ ἰο σᾶ 
ὙΘΓΙΘΙΏΙ5, ἜἀοΠπ6ὺ ΡΟΥΘ ααΘπίο5. ἃ 

υδ.20, 82 ΣΠ)6. ἸΟΠρίι5. ῬΓΟ ΓΑ ΠΔΠ ασ ; μα πηὶ 
ΘΠ ΠΟῸ5 ἴπρΘΓΡΘ, βοΐ ρυῖι5. ΝΟΡῚ5 
ΘΡσῸ {ὩρῚ ΘΠ. 0115. οἱ 1158. ΡοΡ ΘΗ - 

1,45. 

Ί. 5: ἰῃ Π] Δ ΠῈΠῚ (0 Δ 1. 
ὅν, 8: ΘΟΘΠ6ΠΊ15. 

ἢν, ϑυλάππον, Β: ταν, ὁ εἴθοπ, 
ἀ, ΥΕ: εἰπ ὃ. ΑὟ: ἔπι Β: δα β ἰδυ,,, δου, ζεῖ, 
ὅ, δοῖ Φι. πάδεντιι, Β: δοταιδἔίοππιοι. ΑὟΥ; θεῖ: 

ατδείογεπ, Α΄: απ όζα [π τοΐδου τπιό. ὙΕΣ: οἴπτοι θΠι6: 
{1 απ ππὸ πιαεπ. ΑὟ ΕΣ: χοἱο δα 6 οὐ ὅθ ὲα ]. 

ὁ. νυ. δ. Φε, αδτοίβοπ, Β: δίπίου τπιὸ δοταιόροῦοπ, 
ΑὟ: π|. 7. τοοτδοπ ἡνταιόᾳ, πε. πὶ θοὸν. ΥὙΕ: δαππ 
τὸν {. ππὸ παφίοβου, αὟὟ: Ἰοδίτοπποπ, ὙΕ: αθρ0: 
ζἀπίξεπ αδοπ, Β.ΑΥ ΝΕ: {. τὸ. Τρτοάνοη ([ὰᾳοπ) : 
Θίε ἢ, σον απὸ. (Β: Φεππ τὺ. τοοίίρῃ υ. ἰδπ, ἢ, 
ΑΥΥ: 1πὸ τὺ0. τοοτϑοπ.) ΥὙΕ: ἱπθοηι ᾿ς 

4“ Ἃ 



90 (8,7--17.  οσπΦ. 

ΨτεΙ. ἐπ πωριιρνιαίἴο 4766. ᾿ δός: 

ΠΡ Ὑμεῖς δὲ ἘΣ ΜΟΟΣΣ τῆς ἐνέδρας καὶ 2 ΝΕ βρὲ ΘΙ ἜΡν, ῇ 

ταὶ δ δος ἡμῶν ε τὰς χεῖρας μῶν. ὁ Καὶ ΠΗΓῚ ΤΏΓΩΝ ὝΦΕΤΤΙΝ ΒΡΙΘ ΤῊ 
ἔσται, ὡς ἂν συλλάβητε τὴν πόλιν, ἐμπρήσατε 

7 ᾿ » .- - 

αὐτὴν πυρί. Κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιήσατϑ" 
ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν. 

9 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Ἰησοῦς, καὶ ἐπο- 
ρευϑησαν εἰς τὴν ἔνεδραν, καὶ ἐνεκάϑισαν 
ἀνὰ μέσον Βαιϑὴλ καὶ ἀνὰ μέσον Γαί, ἀπὸ 
ϑαλασσὴης τῆς Γαί, καὶ ηὐλίσϑη ᾿]ησοῦς τὴν 
νύκτα ἐκείνην ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ. 10 Καὶ 
ὀρϑρίσας ᾿Ιησοῦς τὸ προὶ ἐπεσκέψατο τὸν 
λαόν, καὶ ἀνέβησαν αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
᾿Ισραὴλ κατὰ πρόφωπον τοῦ λαοῦ ἐπὶ τὴν 
Γαί. 11 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὃ πολεμιστὴς ὁ μετ᾽ 
αὐτοῦ ἀνέβησαν" καὶ πορευόμενοι ἦλϑον ἐξ 
ἐναντίας τῆς πόλεως 'ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ τὰ 
ἕνεδρα τῆς πόλεως ἀπὸ ϑαλάσσης. Καὶ 
παρενέβαλον ἀπὸ βορρᾶ τῆς Γαΐ, καὶ ἡ κοιλὰς 
ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς Γαΐ. 
12 Καὶ ἔλαβεν ὡς πέντε χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ 
" ᾽ ᾿ " ΦΑι τος - κ 
ἔϑετο αὐτοὺς ἕνεδραν ἀνὰ μέσον τῆς Βαιϑὴλ 
καὶ τῆς ΓΑαί, ϑάλασσαν τῆς Γαί. 18 Καὶ 
ἔταξεν Ἐδ λαὸς πᾶσαν τὴν παρεμβολήν, ἣ ἦν 
ἀπὸ βορρᾶ τῇ πόλει, καὶ τὰ ἔσχατα αὐτοῦ 
ϑαλ αἀσσαν τῆς πόλεως. Καὶ ἐπορεύϑη Ἰησοῦς 

τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν μέσῳ τῆς κοιλάδος. 
14 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδεν ὁ βασιλεὺς τῆς 

Γαί, καὶ ἔσπευσε καὶ ὥρϑρισε καὶ ἐξῆλϑεν εἰς 
συνάντησιν αὐτοῖς 'ἐπὶ εὐϑείας' εἰς τὸν πόλε- 
μον, αὐτὸς καὶ πᾶς ὃ λαὸς αὐτοῦ. Καὶ αὐ- 

τὸς οὐκ ἤδει, ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστὶν ὀπίσω 
τῆς πόλεως. 15 Καὶ εἶδεν Ἰησοῦς καὶ ἀνεχώ- 
ρήῆσεν αὐτὸς καὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ προςώπου αὐ- 
τῶν, καὶ ἔφυγεν ὁδὸν τῆς ἐρήμου. 18 Καὶ 
ἐνίσχυσε πᾶς ὃ λαὸς τῆς Γαὶ τοῦ καταδιῶξαι 
ὀπίσω αὐτῶν, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω ἕτῶν 
υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ αὐτοὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς 
πόλεως. 17 Καὶ οὐ κατελείφϑη οὐδεὶς ἐν τῇ 

ἡ. ΑἸΒῈ Καὶ δώσει - -ὑμῶν(1 ΑΓ ΕΧ). 8. Α1ΒῈ Καὶ- 
πυρί (1 ΑΞΕΧ). 458: ποιήσετε (-ατε Αἰ ΕΧ). 9.4185 
καὶ ηὐλίσθη - λα (ἡ ΑΞ5ΕΧ). 10. ΒᾺ Ἴσρ. (1 ΑΕΕΧ). 
ΑΒΚ τὴν ({ Χ). 11. Α1 Βὲ ((ον.) ὁ ὁ( ΑἸ ΕΧ). 11-14. 
ΑἸΒ" Καὶ παρενέβ. - ἐν μέσῳ τ. κοιλάδ. (1 ΑΞΈΡΧ,), 
14. ΑΕ: ἴδε». ΒΞ ὁ οἱ τῆς (( ΑΒΕΧ). ΑΒΡ (84.) καὲ 
{Π ΕΕΧ). ΑἹ ΒῈ χ. ὥρϑρισε (ἐ ΑΞ ΈΚΧ). ΒῚ (: λαὸβ) 
ὁ μετ᾽ (Ἔ ΑἘΕΧ). ΑΞΕΧῚ (Ρ- αὐτϑ) εἰς τὸν καιρὸν 
κατὰ πιρόξδωπον τῆς “ραβά. Α: ἀπὸ τῆς πόλ. ὀϊτί- 
σω. 15. ΑΒ: Καὶ εἶδε (ΔἸΣ: ἴδεν) κ. ἄνεχ. Ἰησᾶς καὶ 
(ἰοχύτι5 ΘΧ Χ). ΑΒΕΧΣ: στᾶς Ἴσρ. Αἱ ΒΥ καὶ ἐφ. - ἐρήμϑ 
(1 Α᾽ἘΚΧῚ. 16. ΑἸ ΒΚ Καὶ ἐνίσχ. - αὐτῶν (1 ΑΞῈΧ). 

ὈΞΘΕΣ9. ΠΣ ΠῚ ΕΘ. ΘΞΉΤΟΝ 8 
ὥνϑ ὌΣΠΤΌΝ ΧΕΙ ΣΗΣΤΌΝ 
ἐΩΘΤΝΣ ὙΠΡῚΣ ἘΝῚ ἬΘΡΤΟ ΓΗ ἼΖῚΞ 
τὰν ἡπὈ5) »ϑ δ: ἘΓΙ σώ 9] 
ἸΠΉ ΟΝ ΓΞ Ὁ. Ἰϑιϑ"] ΞΉΝΘΠ 
ὑπτῖ » πὶ ΣΙ "Ὁ ΒΡ Ὁ; 
» πὸ ΒΞ] ΡΠ ΠΩΞ ΝΠ " 
ΝΠ ΜΝ ΡΩΝ ἸΡΘΡῚ ἼΡΩΞ 
“553 ἐΡ ΣΙ ὈΦῸῚ ΞὉ ἀξ ΡΤ 
ἢΪΘ35) Ἐν ΣΝ ἼΩΝ πρπο8Π ΞΡ 
"Ὁ ἸΒΧῺ Ἀ)ΠΡῚ ἜΡΡΕΙ ἼΔ) ἸΝΞΡῚ 
ΓΙ ΏΓΞ ΠΡ νι ΟΡ ὭΣ ὙΝΤΊΣ, 

ἸΞ πϑὴν ὈΓῚΝ Ὀἰϑν) ὥς ΒΙΒὃΝ 
ἐονο ὩΡῺ ΣΙ γῈ) ὌΝΤΤῚΞ 
ΩΝ τΡΠΩ ΓΞ ΤΌΝ ὩΦΠ ΠΝ 13 
ΝΡ Ὡ5Ὡ ἡ ΡΣ ΠΝ “δὴ ἸἸΒΧῺ 
ΠΊΩΞ ΝΉΣΙΣ ΤΙΡΣΌΞ, ΣΊΘΊΡ ΠΝ 

ἐΡΏΣΙ 
ἸΠΓ2) ἸΡΠσΠΟῺῸ ΓῊΝἽΞ ΠῚ 
“ΓΝ ΡΟ ἜΣ ΠΤΣΩΝ ἼΝΧΡῚ ἩΔΣΘΙΘ5Ὶ 
ΡΝ τὰ ΝΠ ΠΕΡ ΕΡΗ 
»ἢ ν ὶ ΝΠ ΠΞΊΣΣΙ ὭΘΟ ΡῈ 
ἼΦΆΞΝῚ. ὁ ΠΟΣῚ “ΠΝ Ὁ ΦἾΝ ΟΞ Ὁ 

γΌΣ9) Βποθῦ Ἐν τ Δ" 89} Ῥιθἧτ) 
ΩΝ ἜΣ π ῸΞ ἼΡΣΙΡῚ Ὁ ἼΞΤΘΠ Ἴ51|5 
ΠΝ ἸΒΗΡῚ ὈΠῚΤΙΝ ὉΤῚ 5 
ΡΟΝ ἜΣ ΤΤΡΟ ἬρΓΘΝῚ ΦΕθ ΓτΣ 17 

9 

14 

1. “ΠΥΊΠΘΗΞ, ΟΥ̓. 121: Ὁ ἼΘῸ γ18. Ἔμαδο 

7. ΥῈ: ἐπ Ῥ εΓ6 ποῦπιοπ. (Α: ζουβότοπ ") 
8. ἐτοθοτε.,, ὥεθεε, ΑὟΥ̓ απ κί πδοπ, ΝΕ: ἐμ ϑλχοα 

Πείξεπ, αΥΥ: φεϑίοίς ἐδ ὁπ. 
9. ΑΥ̓Σ: φσροπ ἐπ δὸπ ᾧ. Β: δίεδοπ, νῈ: Τοδοπ 

Π. Β: ἀδοτπαδιίοίς ἐπ δου ζοΊδπ θὲ, τα {0π|... ὟΝ Α: 
δ.000 ἐπ εἴ, (Οἱ ο0) δὲ. νΕ: βτγαδ)ες Ὀΐοζο δὲ. π. ΔῊΝ 



ξέρα, [8:17 31 

δον {ς ἀπ , ΨΕΙΙ. 

7 8 επ, ἜοΠΕ ἰθν οὐ αὐὐπια ει! αἰ δὲπὶ 
οἰ θα τἰπὸ οἷς Θιαοί εἰπποθπηιόπ, Ὁεππ 

ὍΟΥ ὥετΥ, εἰν οί, τοἱτὸ {{6 πὶ εἴτε ὁ ἄπο 
αϑαοδοι. Ἔϑθοππ ἴθτ αδοὸν οἷς (Θιαδι εἰπρος 

ποιῖστοπ θα δε, 70. Ποτ {{5 ἀπ παῖ ὅειμῦ, 
τι ἔρπ πα ὁὸπι δον Ὁ68 θοττπ. Θίοῦς,, 
ἰῷ ϑαῦο ε8. εἰ σοδοίοπ. 

Ἅ{Π|0 [αποὲς {{ς δόζια δἷπ, τπτὸ [ες οαἰπροπ 
δία απ δεπ Θἰπίοτθ αι! ππὸ διἰοίτοι. οὐυΐξ 
ζώει 5ε0 ΟῚ ππὸ 311, σόσοπ αδοποι ἅν 8 

κα “11. ϑοζια αδὸν ὉΠ60. οἷὲ ϑὲα ὅτ ἀπο ν 
10 Ὁεπι ϑθΉ1Ὲ, Ἔππὸ ππατς Π) Ὅε8. ϑθὲογροπϑ' 

{ες αὐ ππὸ οτοποίς θαᾳ8. Ψθ0ΓῈ, τπιὸ 208 

ἢ 

δίπαι πῆς ὅθι ἡ οἸτεῖτεπ ταοῖδ σοῦ ὅόπις 
11 Ῥ01Ὲ θεν σοπ ὅ1 1. 

ο δαβ δεὶ ἰζπι ταν, ἐὺς. δίπαι ποῦ ἐταίοπ 
ον, τπτὸ ἕαπποπ αὐρσὸπ οἷς Θίαδέ, ππῦ 
Ἱασοτίοα Ὁ) σὐροπ  υπα τον ἍἹ, 
δα παν εἶπ ΦθαῚ σαν ἐυἰζεπ. ἰδπι τπιῦ 

1211. Ἔ(δΥ δαῖτ αὐὸῦ δεῖ {{π| {αποπο 
θέαπη σοποπίπιοπ πὸ αἰ δε Θἰπίογθαϊ 
σοῖο! ουϊάγεπ 8. ΟἿ ἀπὸ ἍΠΠ φόροι 

18 αὐδεποιυάτίδ δὲν Θίαρι. Ἰ1πὸ {{ [πεοἰοπ 
Ὁα8 Θθ01Ὲ Ὅ.8. σαπλοι ἀαροτδ, ὃα8. σορσοπ 
Πγπα ὧδε δεν Θέαοε ταῦ, ὉαΆ {εἶπ ποθ ιο8 

τοί τε σοσὲπ ὅπη ΓΙ δοπῦ δὲν Θίαδί. “{ΠῸὺῸ 
απο δοζια Οἰπ ἰπ Ὀοτζείδίᾳεπ ϑὲα τ πετίοπ 
ἱπ δᾳ8 Φ΄δα]. 

[8 αὖον δὲν δῦπίᾳ κι ὙΠ δα8 7αῦ, 
εἰτοίεπ {{ε, αὐτὸ πια τοι [{6] {τ 6 απ, τὸ 
οἷς λάπποῦ ον (Θίαδι θοταιδ, Ἴταεῖ κι 
δεσοσποι ἐππ (Θίτοῖ!, πε αἴίς ζείποια ἤθ01Ὲ, 
απ εἶποπι δοπίπππειπ ΟΥ σον ὃεπὶ ΘΠ Ὅς. 
Φεππ εὐ τυμβίς πἰῶ!, ὉαΡ εἶπ ΘΟ πίον αι 

10 απ ἰθπ σαν Οἰπίον δὲ. Θίαοι. ἔϑοζια 
αὖον ππὸ σαπς ἤγαοῖ [οἸοίοα [{), αἵ 

ο τοἰϊτοοι [{ε σεϊασοι οὐ ἰῦποπ, ππὸ Ποθοπ 
10 αἴ δοπι ὅδερο χεν θη. Ἔα {είς 
ΟΠ φδαῇβ σαπλὲ Ῥ01Ὲ ἰπ δὲν Θίαδέ, Ὁ πιαπ 

ἰδποπ [τ παφίασοπ. 1πὸ [ΐς ἱπρίοπ 
ατὖὸῷ' δοίια πα τἀπὸ τἰΐοπ ἃ σ0π ὅεὺ 

17 Θίαδε θεγαιδ, Ἔναβ πίε εἶπ Ῥέαπη 

14 

10. Β.ΟΥΥ ΕΑ: πιιτοτέο, 
11. τι. τὐϊοδεοι απ... δαῇ εἶπ Φ 0. τὸ. ΥΕ: 

υὐτ, Β: παροίοι δίποι, ΑΥ̓: ἔαπι δὲν (ΘῈ, φοσοπίθου, 
ὙΕ: δίδ νοῦ δίς Θ., ΒιΑΥ ΝΕ: θα ὃ ΔΓ, 
12, παρπὶ,.. {ξεΠ έν {{6., Β: λππὶ Ὁ, ΟΥ̓ ΥΕ: Ἰροίς 
ἱ αἵ (ἰπ Ὅ.π) . 

13, ΘΠ0 {{ἰ| 6... δα ε8 ω.. 
Β.ΑΥ.ΥὙΕ: δαϑ 55,, δαδ ᾳ. ὅ. Β: { δ π|ου[οδ. 
"εἶ ἐπ πίον εἰ, ὙΕ: ὗ ίπξουι ΦΠ. ΣΙ 

᾿ Ἧ 

απ ἢν 9. 9. 316. δ. Φε. 
ΑὟΥ: 

τ 

ἜἸΙπὸ αἴ[ε8 δτίοα δυο τ, ̓ 

Ρυ5, ἘΘΟηΒαΡροίΙ5 46 1η51}15 οἱ ναϑία- 7 
Ὀ1015. οἰνιἰαἴθ, γα θίαιιο θὰπὶ ἢ οΠιΪ- 
Πι5. Π 615 νϑϑίθι ἰῇ ΤΠΔΠ118 νρϑίγαϑ. 
Ἔ(Ἰπη4 6. ΟΟρΡΟΡ 15, 5 θη Π6. 681], 

Ὁ, Οἱ 510 ΟἸΠηΪὰ [οἰ 6015. αἱ {π|55]. 

8 

θ᾽ πη] (4ι16. 605, οὗ ΡοΡγοχοῦιηΐ δὦ 9 
ἸοΟΘΙΙΠ1 ᾿η 511 1111) 566. η! {πὸ [ΘΓ 
ΒοΙΠ6] οἱ δὶ, ἃἀ οσοι θη 8] 6 ηὶ Ρ] σα 
ἘΓ15. αἱ; Φοβθ ἁϊιίοιῃ ποοία 11|ὰ ἴῃ 

1610. Ἰηδη8ὶ1 ΡΟΡΙΠ]. ἔϑαγσοηθάαο 10 

ἀἸ πα οι]ο. γοσθηβαϊ 500] 08. οἱ, ἀβοθηαι 
οὰπ| ΘΘΠΙΟΥ 5. ἴῃ ἰροπΐο ΘΧχθΡο [118, 

Ἔ γα] α 5. Δα ΧΊ 0. Ραρπαίογιη. ὕπμη- 11] 
{116 νβϑῃ ]βϑθηΐ οἱ ἃϑοθη 556 η: οχ δ6- 
νΘ 050. Οἰν(α[15,. βίθίθγαμι ἂἀ βϑρίθη- 
{Ἴ0 Π4]6 1} ὉΡΌ5. ΡΙασαη, [ΠΓ6Ρ 4.81 

ν΄ οἵ 605. 6Γἂΐ νᾺ}}15. τηθἃ. ἜΘιίηαπ 1 
ἀπ 61 1 1}Π1ἃ νἱΓῸ5 οἱ οροραΐ οἱ ροϑιογαί 
ἴῃ [Π5141}15 ἸηΐοΡ ΒοίΠ6] οἱ Ἦδλὶ, οχ 

οὐοἰάθη 4} ρᾶγία οἰ αϑήθπι οἰνι(δι185; 
ἜΘΙΪ8. ΨΘΙῸ ΓΘΙΙ 15 Θχογοίϊίι5 ἃ 13 
Δ4ΌΠΟΠ ΘΙ δοίθη ἀἰγισορθαὶ, [ἃ αἱ 
ΠΟΥ 5511} {ΠΠΠπ|8. τη] 1{π4 115 οοοΙἀθη- 
[Δ 161} Ῥ]α σ᾿ Π} ἘΓῸ15 αἰ σογθηΐ. ΑΒΗ 
ΘΡΡῸ Φοϑιθ ποοία 1Π}ἃ οἱ βίθι 1η ν8}}15 
"6610. 

Θαοά οαπ ν]ἀἰ856ὲ τὸχ ἢδὶ, ἴδϑιϊ- 14 

ΠΑΥ τηᾶη6 οἱ ΡΤ 5515 οδ᾽ ΟἸΠῚ ΟΠΠὶ 

ΘΧΘΡΟΙ οἰν αι 18, αἰ ΓΟΧΊ{π6 ΔΟΙ6Π) 
ΟΠ ΙΓ ἀθβορί πὶ, ἸσποΡη5 404 ροϑί 
ἰΘΓσα ΠῚ ἰαΐονθηΐ ᾿π51{186. ἔΦοβιθ ν 10 1 
οἱ ΟἸΏΠΙ5 ἰ5Γ86] ΘΟ Πηΐ 060, 511η1- 

ἰδηΐθ5. ᾿ηοίππὶ οἱ [πσὶθηΐο 5. Ρ 6} 50]]- 

{π41πἰ5 να; αὶ 1Πὶ νοοὶ ϑγδηΐθ5 10 

ΡΑΓΙΪΟΙ οἱ 86 τηπΐίπο ΘΟΠΟΥΔη 65. Ρ6}- 

5601 βιηΐ 6058. (116 ΓΘΟΘΑΒΙ550ηΪ 

ἃ οἰν(αῖο ἕο πὸ πηὰ8 ἀπ (οηι ἰῃ 17 

6,12.,Αἱ. 

-- ̓
ν 

ν.6, 
συὰ.20,82 

8..Α1.Ὁ(Ρ. 66Ρ.} ἀγθθπ. 
12. Α1.: Βοίμᾶνθη. 

14. εἰἴ, δ. ϑυάππον δὲς Φίαδε. 8. δούανϑ... 
εὐ τπίε, ΒΥ ΕΣ: ὁπίρορ οι δ. ἘΠῚ ἀν. ὙΕ: απ δὸπ 
δε. 55. σον Ὁ. ὅθεπο. Β: απ Ὁ. δε[ι, 3. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: 
σοροπ ἰδπ, Β: δαβ ἐν οἰποπό, Βα, 

1ὅ. τἱοῆεν {ὦ Ια φόπ, ΥῈ: { [{) σε ὦ. 

10. ζῶ τ, πιᾶπ ,.. φπῆαπιπιο, ἰθπόπ παδλι}. 

τῳ πόσα, ΒΑ: τοῦτος... δευδεῖ (41|.} φολπίοπ. 
ΝΕ: τίοῇ πὶ. κα... πα δειοθεπ, Β: αὐ, ΑΥ̓Σ: τυπτῦεπ 
ἐν Τοδροίτοππέ, ὙΕτ αδροζ)πί {πὶ 



ὃ8 (19,1--15. ἸΡωδ μῇ. 

4» ᾳ4 

υϑ' (νη). 
᾿ Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ ΖΙαυίδ. 
2 Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δύξαν ϑεοῦ, ποίη- 

σιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 
5. Ἢ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ 
γὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. 4 Οὐκ εἰσὶν λα- 
λιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ 
αὐτῶν᾽ ὅ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλϑεν ὃ φϑόγγος 
αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ 
ῥήματα αὐτῶν. Ἔν τῷ ἡλίῳ ἔϑετο τὸ σκή- 
γῶμα αὐτοῦ" ὁ καὶ αὐτός, ὡς νυμφίος ἐκ- 
πορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται 
ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ" 7 ἀπ᾽ ἄκρου 
τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατ- 
ἀντήμα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
οὐκ ἔστιν ὃς ἀποκχρυβήσεται τὴν ϑέρμην 
αὐτοῦ. 

5ὉῸ νόμος κυρίον ἄμωμος, ἐπιστρέφων 
ψυχάς" ἡ μαρτυρία κυρίου πιστή, σοφίζουσα 
νήπια. 9 7ὰ δικαιώματα κυρίου εὐϑεῖα, 
εὐφραίνοντα καρδίαν" ἡ ἐντολὴ κυρίου τηλαυ- 
γής, φωτίζουσα ὀφϑαλμούς. 10Ὁ φόβος κυ- 
ρίον ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος. Τὰ 
κρίματα κυρίου ἀληϑινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ 
αὐτό, 11 ἐπιϑυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίϑον 
τίμιον πολύν, καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ 
κηρίον. 12 Καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου φυλάσσει 
αὐτά" ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις 
πολλή. 

18 Παραπτώματα τίς συνήσει; Ἔκ τῶν κρυ- 
φίων μου καϑαρισόν με, 14 καὶ ἀπὸ ἀλλοτρίων 
φδῖσαι τοῦ δούλου σου" ἐὰν μή μου κατα- 
κυριδύσωσιν, τότε ἄμωμος ἔσομαι καὶ καϑα- 
ρισϑήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγάλης. 18 Καὶ 
ἔσονται εἰς εὐδοκίαν τὰ λόγια τοῦ στόματός 

19,1. Χ' Εἰς τὸ τέλος. 2.ΑἸΧ; ἀναγγελεῖ (-γέλ- 
λὲι Α538ΒἘ). 3. ΒΓ Ἢ. ΑΧ: ἀναγγελεῖ (- γέλλει Β). 
ὑ. ΕΕΧἧ (411.}) αὐτῷ. 7. ΑΞΕΕΧ: τῆς ϑέρμης (ΑΙ.: 
ἀπὸ τ. ϑέρμ.). 8, ΒῚ (ρ. νόμ.) τῦ. 9.428: εὐθέα. 
14, ΑἸΧ; κατακυριεύσεσιν (-σωσιν ΑΞΒ). 

19,2, Β.ΑΥ͂Ν.Α: εν Εἰ . ΔΑ: θα δίτπιαπιρπί. 
νΕ: πππποῖδαοιοῦ!θε. Β: χοίαοι ... απ. 

ὅς Βιτάϊεξ δεπὶα, δίς Θρτανο δοτϑοταιοίίοπ... θοῖις 
ἐε[ δὲν α. δίε (δτξοππέπί β απ. ΑὟ: {γτίδι ἀ[ϊππι α. δίς 
ϑὲεῦε. νΕ: βτόπι! Ὁ. α. οἷο 98. 2. Α: δτίπρί Ὁ. ας δα ὁ 
θυτ βεῖνου, ΑὟΥΝΕ Αν πποϊδοΐ δον ἀπὸ. δίο δδιπιῦο. 

4. ΑΥὟΥ: ἐείπε δὲ, αν ἢ, “θοτίο, δετοπ (Θὲ. ππαπ π. 
ϑετπάμπιο ὁ ΝΕ: π᾿ σορότε τοοτϑοι ἔδηπίοϑ 

ὅ. Β; θὲ δ Γὥπιιτ ... απ δος απλοη (ὅτοο, ΝΕ,Α: 
ἱτεϑον οίς ραπλὲδτος (θ{π} . (δι θα! αγν: Φπτῷ 

Τωσαεϑ 3)εὲ Ἰοσίδηιιο αἰυξηφ. 

ΙΝ [2 

ΠῚ ὝΠΑΡ ΤΙΧΘΟ 
ἘΠΟΣ 5 ΟΝ ΤΊΣ9 ΘΠΒΦῺ συϑυτι 
235 80: Θ᾽ ἐΡοΣ ΤΝῺ Ὑῆ 
ΓᾺ ΤΟΣ ΤΆ Πϑ Σ δ᾽ το.) ἼΩΝ 
ΘῊΡ ῬΏΣ "53 Θ.ἼΞ Ἠ)Ν] 
Ὁ50 ΠΕΡΞ} δὴρ ἈΕῚ ᾿ ὙἼΝΡΓΟΣΞ 
ΝΗΠῚ Ὁ ΘΕῚΣ ὈπΝ τοῦ ἀρ) ὈΡΤΟΒ ὁ 
ὝΞ29. ὑϑΐδι ἼΠΕΙΓ. ΝΡ ἸΏΠ 
ἼΝΧΊ ᾿ Οὐ σ ΧΡ ΠῚ Ν 700 1 

ΟΣ. Ὁ] ὈΓΊΧΡ τῶν ΠΕΡΙ 
ἈΜΡΙΣ» 

ΦΞ2 ΓΞ ΣΡ Ὁ) Γῆττι ΓΝ 
ΣΏΒ ΤΒΣΓΠΩ ΠΡΊΩΝ τῆτιῦ ΤῊῚν 
ΡΠ Ὀὐγϑν πῆ ὙΒΡῸ Ὁ 
᾿ΘΣ ΤΝ ΠῊΞ τῆπὶ ΓΩΣῺ 
ἼΣ9 ΤΟΙ ΤΎΡ  ΤΗΡΣ ὮΝ 5 

ἐπ ΡῚΣ ΤῸΝ Πήτυ το ΘΙ 
ΘΡΡΉΓΩἢ. 3.) ΤΕΊΩἢ ΞΓΙΤῺ 5 ΤΌΤΊΟΡΊ 1] 
ἼΜΠ) ἬΤΞΣ ΓΒ ἐΘΊΒΩΣ, ΓΒ5) ΟΞ ΤΌ 1: 

3} ΞῺῸΣ ΘΠΡΞ ὉΣΞ 
ΠΟΘ. Ἰϑηττ. τή 13 
ΓΝ 129 ὭΔΓῚ τ ΘλῚ ΤΩ. ὉΒ : 3} 1, 
ῬΘΒ ΠΡ 85} ΘΓῸΝ ΤΆ ἸΒΤΙΟΘ Ὁ. 
πε νέον ἘΝ 

ἈΞ ὍΝ. 59 ον 

19,3. ὩΔῚΞ ΓΝ 3 
Υ. 14, ΩΓ ἐπ 23 

αἴΐο Ὁ, 4. ἰῃτ δέίαμο ὃ ΒιΝΕ: ἰθτε “βοτέν. αΥγ: ϑὰτ}, 
ΤΟ ΓἘΓ6|}... εἶπ 5 ΕΓ αὐὐροζζϊαφοπ. ΝΕ: δον Ὁ. [ὥτιῃ 
οὐ Ὁα[Ο[6}} απ δα 8. 

ὃ. ΝΕ: ατὸ ζείποπι Ξϑταπίροπιαζ ... οἷς ὅϑαθι. 
7. δεῆει δπδοπ, Β: δρτ ϑαιόραπα {{Π| ϑοπ... Ἰἴπι- 

απ]. ΝΕ: δτείὀϊαι. ΑἹ θέ ἀξοῦτ, αὟΥ: Ἴθοπι... ΤῊ 
[τὸ θούϑον, τ Τϑιοίπροι [Ὁ ππ|. αὟ.ΥΕ: πἰϑἐό (ἢ 
σλθου θη ο ... Θ᾽ πῃ. 

δ. {{Ὲ ΟΠ Βοιππεπ, ΟΥ̓; δα (ρη0} Β.Α: δος 
ἔρρτεξ οἷς Θροῖο(α) ΑΥ̓́Τ ὙΕ: πβργοτοπαπηοπ ὃ Βα 



δον ϑῥαϊέον. (19,1---15. 29 

φοεν δδίπιπει θῇ εδε. 5 α8 Θοἴε 16. δὲϑ ὅδεττη, ΦΟίε ϑετθοτρέπει ΘΈΡΓετ, ΧΙΕΧ. 

710: 

1 Θίπ ΦῬῆαϊπι Φαυϊοδ, φοτιπαοπ. 

9. δῖε φιίπιποῖ εὐλάδιοπ. οἷε (ὅθ τε (δοι(ε8, 

απὸ οἷε δεβε οεὐξποίρει. [εἶπεν άποε 

4 πε. ὁ ἴθ ἄαα [ἀρ ἐδ. ὃὍ6πι ἀποέτη, 

απὸ εἶπε θέαι ἐπι ἐδ ἔπ δὲν ἀπϑέγπ. 

4 Ὁ (8 ἰἢ ξείπε Θρναε ποῦ ποῦς, Ὅᾳ ππαπ 

δ πἰῶε ἴθτε Θεπιπιε. Οὔτε; ποτε Θὥπιν 

φεθεῖ αὐ ἐπ αἴτε φαπτε, απὸ ἰῆτε ϑὲεε 

ἀπ δεν “θε: πος. (ὅτ θα. δεν Θοππὸ εἶπέ 

ὃ φύπιε ἴῃ Ὀοπεδίρει. ροπαῦ: Ἔ μηῦ Ὁἷος 

ζεῖδε φοθει θέταιδ υἱὲ εἶπ φτάιπίραπι 

αἰ {εἶπον δξαπιπιεῦ, ππὸ ἐτειοι Π, υἷε 

εἶπ φεῖο, κι Ἰαπζεπ π΄ 9866) ὁ ἤΐο 

φερεῖ απ απ εἰποῖα Φποε Ὁε8 Θἰμπιπεῖθ, 

απὸ ἄμε πὶ δδ υἱεθεν αὐ Ὁα οἷς 

ὥποο, παὸ δίείδι πἰθτδ υοΥῪ ἴτε Θίβε 

ϑοΥθυτρπ. 

8 Φαᾷβ Θεῖεβ Ὅ68. ϑεῦγα 

απὸ ταις οἷο (Θρεῖο; 

ὥφττη {Π οσείβ, 

9 γροΐζε. 
τα, πιὸ εὐἴνοιιεπ Ὁ ᾧτε) οἷε (Θύθοῖς 

ϑε8 φεῖτιι ἤμπιῦ Ἰαπίοτ, ἀπὸ εὐ οι τεπ οἷς 

10 Ἅπρὲπ. ἜΘ ἰὲ “τῶν Ὅε5. Θέττη { τεῖπ, 

ταῖὸ διεῖδε εὐοἰα ἃ). ΦΟὶς ϑιογτε Ὁ. ὥεττη 

11 {πὸ τοαρτϑα[ίᾳ, αἰδγαπιπι φετεῷι: ἘΠ 

ἤπὸ ὐπιι)εν δὲππ (δοῖο ππὸ οἱ] [εἰποῦ 

Θοῖο, Πε Ππὸ 86. Ὁὲππ Φυπίᾳ τπ|οῦὸ 90- 

15 κἰαίεῖπι. Ὁ πιῶ υἱτο θεΐπ πε ον 

ἥε ετἰπποτί, ἀπὸ τον {Ὸ Οὐτε, ὃὍὸν θαῖ 

ατοβοπ ύθπ. 

“θεν ἕαππ πιευξοι, υὐἱε οἵν ἐν [0 {εἴ 

“οτκοῖθε ταὶρ δἷς ϑενθδοτρεποπ ὅθε. 

14 ΕΞΒεραῦτε απῦ ϑείποι ποῦν τού Ὁὲπ 

Θιοΐξεπ, δα ἴε πίε ἅδον. πιϊ τς 

[ἄγει Το ϑετοο ἰῷ οὔπὸ ὅθαποεῖ ζεἶπ, τπὸ 

15 ποταμοῖς διοίθοι. στοβεν φπἤειθαι. ἔαρ 

οἷν οϑσοζαίίοι Ὁἱς ϑὺοος πιεῖπεδ ϑέιπι- 

ἱβ οὔπε ἡϑαποεῖ, 

τα ϑειρηίβ δὲδ 

18 

19,12. ὕ.1.: οτοβ ξοῦπ. 
1. ὕ.1.: δ γε. 

νΕ: τοαθτδα ((4). Α: ρείτει, ΑΥ̓͂: δοῖεθτοπο Ὁθπ 

ππειποίρφεπ. νΕ: Φθοτοη ὃ 
9. Β: ΑΥ̓͂Ν.ΝΕ.Α: Ὁαὁ Θεθοῖ. 

10. ανΥ: Φεδοναῇὸ Φίοπβ! Β: δοΠ θεῖ ἱπιπιότθαν. 

γΕ: υὑππιοαποοῖδαν αὐ εοίᾳ. Β.ΑΥ: ([{π0) πα τθεί!. 

11. Β: πιεῆτ δ δεροῦτοπ. Α: τοὐπίγεπόνοον θεν. 

ΥΕ: τοῖποθ δ. ΑὟΝ: φονίερει, 

γ2, δείπ δποιοίτο, ΑΥ̓͂ ΝΕ: (σαν) δοίεητε  ΑΥ̓: 

παρ πιαὰτ οἷς θΠδενπόπ 

ἡ Φίς Ξμεἴεθτε Ὅε8. ϑεττη {πὸ τίς. 

ΧΙΧ (Υ̓ΤΠ.. 
Ιπ ἤποπι, ρϑαϊμηι5. Πανὶ. 1 

ποῦ (ὐ61 δπαγγδηΐ σἱογίαπη Ποῖ, οἱ 2 

ΟροΓὰ ΤΠ. 6}115 ἀηπαποίαϊ ἢΓ- 

τηλπθηῖαπ. ὅ θί65. ἀϊοὶ δγυοίαὶ ὃ 

γοΎραπι, οἱ ποχ ποοῖὶ ἱπαϊοαὶ 5016ῃ- 

ἔδπι. ἜΝοπ 58πηὶ Ἰοααοῖαθ θα 4 

ΒΟΥ ΠΙθΠ65, ΠπΟ ΛΓ ἢ) ΠῸῚ ἃ ἰΔη ῸΓ 

βοθ,5, ὕΟΘΘ5. ΘΟΡᾺΠῚ: 1 ΟΙΩΠΘΠῚ ἰοΓΓὰπὶ 

δχὶν  βοηι5 ΘΟΤΌΠ], οἱ ἴῃ ἤη68 ΟΥ- 

Ὀὶ5 ἴογγαθ νοῦθὰ θοῦα, [ἢ 5016 

Ροϑυΐτ τἀ ΡΠ ΔΘ] πὶ 5.1: Ἔρι ὁ 

τοι 6. 1Ρ885). ἰἁη 481 ΒΡΟΠΒᾺ5 ΡΓΟΟΘἄ6Π5 

ὕαπειϑ,11. 6 {π]3π|0 8510, ΘΧα]Ανὶ! αἱ ρΙ 8 

δὰ ουγγοηάδηι Υἱᾶπι; Ἔ ἃ 50ΠΠΠ|0 γι 

βοὶ εὐδ δέει 0610. ΘΘΤΘΒΞΙΟ 6]5, δἰ ΟΟΘΕΓΒῈ5 

6].5. ἀβαι6 ἃἀ Β.ΠΠΠΠ01 6115, Π60 

δϑὲ 1 586 ἀρβοοηδαί ἃ Θά] 016 6}1|5. 

ΤΡ ΟΝ ΨΠῸΣ Ποχηῖηΐ ἱππιηδου!αῖα, σον Γ- ὃ 

Ρε.119,30.92. 6 ῃ5. ΔΠΙΠη85:; ἰθϑἰπποηίππι ΒΟΠΜΪΠΙ 

119,180.. 646 16, 580 16 Π118π| Ρ᾽ Δ θ5ι8}}5 Ῥᾶγνα- 

Ιῖς. ὙΖαβιπῖαα Βοπ μη τϑοῖᾶθ, [86- 9 

ἀποαπίθ5 οὐγάα; ργαθοθρίαηι Π)0- 

13 Αρ μ πὶ Ἰυοϊάαπι, ΠΠαλπππ8. ὁ0.}05. 

ἃ ΤΔοΡ Βοπμΐ ϑᾶποίαβ, ροιηὰ- 10 

Π6η5 ἵπ 5δοοαϊαπι 5ᾶθοι}}. {π6 1 οἰ 

98,4, υβπι.7) ΠρΙη πὶ ν6Ρἃ, }05{ΠΠπ0αἰὰ ἴῃ. 561η61- 

«19,.τω 17. 1Ρ58, Ἂς ἀοΒ  ἀ ΓΑ }}Π1ἃ 506 ἀῦταπι 11 

ΡεΒ,10.. οἱ Ἰὰρί46πι ῬΓΘΙΪΟ 5.1 ΤΠ} 11}, οἱ 

ἀαϊοῖογα ΒΌΡΟΓ 1Π6] οἱ ἴανπιῃ). ὄ Εἰ- 12 

δηΐπι 56 ΓΝ 5. ἰππ5. οὐβίοάις θὰ: ἰῃ 

106,8. 0}. 1 δν 510 Δ Ι6 415. 18 ποισθα το. μι }1ἃ. 

(51,7. ον.20, Βο  οία 45 ἰηι6}Π|δὶιῈ ΑΡ οὐει}- 18 

11. πειαν [ϑν ης, χηδὶβ πηθηθα 16, Ἔ δἱ ἃ} αἰϊ16- 14 

πἰβ Ρᾶγοθ Β6γνῸ ἰὰο: 5] ΠῚΘΙ ΠΟῸῚ 

[ποτὶηΐ ἀοιμῖπδι}, (116 παπδοῦ αὶ 5 

6Γ0, δἱ διπυμδθο ἃ ἀο!οῖο τη ἃ- 

χθο. ἘΞ ὁγαμῖ αἱ οοιηρ]οθδηΐ 1 

οἰοααΐαᾶ οὐδ πιο, οἵ πη θα  τ110 

84,12. 

119,108. 

Ὁι.18,13. 

104,84. 

19,1. 5: Ρ5. Πανὶ, ἴῃ ἢπθπὶ. ὃ. Α1.-: Θχα 0 1. 

13. Α1.: Ἰπι6Π|56ὲ. 14. Α1.: ἀοπι!παίδ. 

ἐπ ἰῆτον ϑαίπαιρ {{ στοβεῦ ῳ, ΥΕ: {πὶ ϑα!οπ Ὁοτζεῖς 

δε (ἢ τοίου ὃ. 
13, Β: οἷο δορίον πτουξοι ὃ ϑὲαί)ε πιιῷ {τοὶ 9. Ὁ6π 

οοτδοταοποι! ΑὟ: ἐδενίτυιπθει, τεῦ θυ: Πὰς εἰπὲ 

πέρα ὃ. ἀπονξαππίοη {γτί ὦ πὶ!) [ο6. ΥὙΕ: υοοίβ εἴ 

λοτι Ὁ. ταῖν ἀπιθειο θέε η ... τείπ. 

14. ΑΥ̓͂Υ.νΕ: Ἰοδεντιπα ίροι. Β: Θαῖίε ... ἐιυιᾷ 

οι Ὁ. ῬοΥ ΤΟ ΘΠ. 



40 (8,37.-.340 ϑοσθιιο. 

ΨΈΕΙΙ. 

ἔτεινεν ἐν τῷ γαισῷ, ἕως ἀνεϑεμάτισε σύμ- 
παντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ Γαί. 21 Πλὴν 
τῶν κτήνων καὶ τῶν σκύλων τῶν ἐν τῇ πόλει 
πάντα ἃ ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ισραὴλ 
κατὰ πρόςταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε 
κύριος τῷ Ἰησοῦ. 28 Καὶ ἐνεπύρισεν ᾿Ιησοῦς 

τὴν πόλιν 'ἐν πυρί', καὶ ἔϑηκεν αὐτὴν χῶμα 
ἀοίκητον εἰς τὸν αἰῶνα, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
29 Καὶ τὸν βασιλέα τῆς 1 αἱ ἐκρέμασεν ἐπὶ 
ξύλου 'διδύμου, καὶ ἦν ἐπὶ τοῦ ξύλου' ἕως 
ἑσπέρας" καὶ ἐπιδύνοντος τοῦ ἡλίου συνέταξεν 

Ἰησοῦς, καὶ καϑείλοσαν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 
ξύλου, καὶ ἔῤῥιψαν αὐτὸν εἰς τὸν βόϑρον πρὸς 
τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ 
σωρὸν λίϑων μέγαν, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

80 70τε ὠκοδόμησεν Ἰησοῦς ϑυσιαστήριον 
κυρίῳ τῷ ϑεῷ ᾿Ισραὴλ ἐν ὄρει Γαιβάλ, 81 καϑ- 

ὁτι ἐνετείλατο Μωσῆς ὁ ϑεράπων κυρίου 

τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, καϑὰ γέγραπται ἐν τῷ 

νόμῳ Μωῦσῆ, ϑυσιαστήριον λίϑων ὁλοκλήρων, 
ἐφ οὖς οὐκ ἐπεβλήϑη ἐπ᾽ αὐτοὺς σίδηρος" 
καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα τῷ χυδίαι ἢ 
καὶ ϑυσίαν σωτηρίου. 52 Καὶ ἔγραψεν ᾿Ιησοῦς 
ἐπὶ τῶν λίϑων τὸ δευτερονόμιον, νόμον Μωὺσῇ 
ὃν ἔγραψεν ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 88 Καὶ 
πᾶς ᾿Ισραὴλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ 
δικασταὶ καὶ οὗ γραμματεῖς αὐτῶν παρεπο- 

ρξεύοντο ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι, 

καὶ οὗ ἱερεῖς οἱ “ευῖται ἦραν τὴν κιβωτὸν τῆς 
διαϑήκης κυρίου, καὶ ὁ προςήλυτος καὶ ὁ 
αὐτόχϑων, οἱ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γα- 
ριζὶν καὶ οἵ ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαιβάλ, 
καϑότι ἐνετείλατο Μωῦσῆς ὁ ϑεράπων κυρίου 
εὐλογῆσαι τὸν λαὸν ἐν πρώτοις. 84 Καὶ μετὰ 
ταῦτα ἀνέγνω πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου 
τούτου, τὰς εὐλογίας καὶ τὰς κατάρας, κατὰ 

πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ 'Μωϊῦοῆ.. 

Αγορα εν» ἱγυνεου αἴ. 

91. ΒΣ τῶν κτήνων καὶ ( ΔΕΕΧ). ΑἸ ΕΕΧῈ (Ρ. 
πόλ.) ἐκείνῃ. ΑΈΧΕ πάντα ἃ. ΑΒ: Ἰησοῖ (-σ8 ἘΚΧ). 
28. ΑΒ: χῶμα ἀοίκ. εἰς «. αἱ. ἔϑ'. (ἑν. οΥά. ΕΣ 
29. ΑΕΈΧ; καϑεῖλον. Α5Β: αὐτὸ (αὐτὸν Α'ΕΧ), 
ΑΒ" πρὸς τ. π. τῆς πόλ. οἱ μέγαν {88 ΑΡΕΕΧ). 
890-8ῦ Β ροβϑύ 9, 2 Βαρϑί. 81. ΑἸΒΝ ἐπ᾽ ἩΓΕ 
(1 ΑΞΕΕΧ). ΒΞ τῷ (ΓΑΕ). 82. ΒΚ ὃν ἐγρ. (1 ΑΕΕΧ). 
88. ΛΕΧΣΤ (Ρ. δὲν.) αὐτῶν. ΒΤ ά. οἱ Λ1.) καὶ (: ΑΡΧ). 
Α (018) " οἱ ΑΕΧ (018): οἱ ἡμίσεις (α1Έ. 1. 1 αὐτῶ»), 
ΑΕΕΧ: καϑὰ ἐνέτ. 
ταῦτα) ὅτως οἷ (Ρ. ἀνέγνω) Ιησᾶς (ξ ΑΧ).Ψ 

τὸν Δ. Ἰσραὴλ. 84. ΒΓ (ρ.. Βα. 

πὸῷ τν Θλππ ἼΩΝ ἼΣ 133 
ΣΕ ῬΕΙ͂ ΣΣΙΞΗ ΡᾺ ὁ ἾΡΡῚ Ἰϑ 065 2] 
τῆι ἼΔῚ9 ἘΝ Θ᾽ ἘΠ ΤΞ δοΠΠ 
ΠῚ ἐΡϑποτ ΩΝ πος ὝΩΟΝΝ 28 
ἜΡΟΝ ἈΡΝΝ ΥΊΣΗΣΝ, ὁ Ἀν 
ΠΡΌΤΝῚ ἐπῖπ Θπι τῷ ΠΘῸΘ 9 

πΎτ ΤΡῚΣ ὙΕΤῸΣ ποτὶ ἼΠ 
γπ55) »ϑή πο πὴχ δ Ό" Ν 23} 

ἩΓΗ͂Ν ἼΞΛ 5) ὙΡΡΓῚ.. ἼΠΌΞΟΤΤΝ 
"Ὁ Δ) ἜΦΗ πρῶ ΠΏΒΤ ΟΝ 

ἐσπτσ ΘΠ ἼΣ ΠΝ Β2ΞΝ τὸΆ 
ππῆποο πξτ πὶ πρϑὺ Τὸ Ὁ 
ἼΩΝ Ὅσο; ἼΠΞ ὈΝΤΉΩΣ Ὁ ὙΠΌΝ3 
ὈΝΐθΥ ὭΞΓΩΝ ΠΊΠυ τ ΤΩΣ ΓΙ ὑτὴς 
ΠΞΙῸ πϑ τ ΡῸΞ ΞΤΞΞ 
Ἰπὸν στ "ῶν πῆρ ῷ ΡΞ 
πῆγρῦ ἔπον σῶν πθρν) ὈΓῚΞ 
τὸν Ὁ τΞτ}55} ἐΘ ΘΟτ ἈΓΙΞΤΟῚ 82 
"ῶν τ τοῖσι ΠΡΘ ὈΝ ΘΌΞΝΕ 
δ ΟΣ ὍΡῚ Ὁ ὌΝ Ν9. 525 ὩΕ Ὁ Ξ3 33 

ΘΥΤΩΣ ὙΏΘΙῚ . ΘΥ ΘΔδ] Ὑ2015 
ΘΌΠΘΣ ὍΣ ἸἸΠΝΟ τ ΠΣ) τ ΣΤᾺ 
9 πο ἽΞ ΝΣ τ ἘΝ Δ πο 
ΤΠ ὈΥΩτῸοΝ ὙΧΠ ΠῊΝΞ 
ΩΝ Ξ Ὁ; τηπ ὈγΩτΝ ἸΣΓΙΠῚ 
ἘΡΕΤΩ͂Ν Ἴη3Ὁ πΊπν ΩΡ ΠΣ τὴς 

ΝῚΡ Ἰ5Γ ὙΠΝῚ Ὁ πθΘΝ 8 ἘΝ έρυϑι 
πρὶ ΠΩΣ ἜΙΣΊΞ ΤΙ 
ἸΠΤΉΤΟΣ ἼΞΌΞ ΞΉ ΓΞ ΣΙ Ὁ55 ΓΙῸ ὈΡΙΤῚ 

20, σετρ. σάνε, Β,ΑὟ νῈ: πὶ (ὐἰοεδοῦ) ἐπυπ, 
ΒΟΥ: δίο οὐ τη ὃ. ἃς, (θατν».) ἀπόρου, δαΐο, ΥΕ: 
απϑροπν, Β.ΑΥ͂Ν: οὐ (πα)... νον δι δαί. 

7. ϑῖιτν. ΑΥ̓͂ .ΝΕ: οἷς φβρπΐξο.. ἐ ἢ πδετέο, Β: ογε 

28, Φοπεθαπίοπ, Β.αὟ.ΝΕ.Α: νυοιδταππίε. 



ξοίια. 

Φεῦ Γαν απ (ΘΡαΐ, 

τοίοοον αὖ ζείπο απο, Ὁαππί εὐ οἷς ἄππδε 
αἰὐϑτοῦτε, δ8 Ὅᾳ8 ϑετδαπποὶ τιτϑοῖ αἰΐο 

27 (δἰπῦοῆπον Ἅἰ. Ἔῦπο Ὁα8 3100 ππὸ 
οςς Ῥὲπ ϑίαι δὲ. Θιαδὶ {δείτοίς Ἰταοῖ ατιὃ 

πἀπτον Π(), πα ὅεῖα ον 68 ὥεττη, Ὁα8 
28 εὖ οΐια σοδοίοι Πα. πὸ ογια δγαππίς 

ἍΓῚ απ, ππὸ πιαίστς εἶποα ϑαιζοι δαγαιϑ 
29 εἰὐἱ αἴ), δὲν ποὰῦ δοπίς χα Το, Ἔιππῦ 

τἰβ ει δδπίρ 21 1 απ οἶποπ ἤβαῖπι 
γάπραοπ δἰδ απ Ὁὸπ ἥδοπθ. Φα αὐοὺ οἷς 
(σπῖῖς θα πιπιρτροσαπρο, σαὐδοῖ οὐ, δαβ 
τῖαπ ζοίποπ οί παπι ϑοπι ἔϑαππι τρ το, 
πὸ τϑαγζοπ ἰθπ ἀππ|γ δὲν (Θίαοί Φ 00τ, 
πὸ πιαύίοπ εἶποι στοβοπ (ΘΕοπραπζοπ απ 
ἵδη, δ... δί8. απ Ὁἰοῖοπ Ἔα δα {{{ 

α δαποίς οι δὸπὶ ὅϑετγπ, ὃ6πὶ (ΘΟ 
γα δ, εἰποπ ἽΓ ταν απ ὅπ ἥβοτος (ὅθα] 

30 

81 Ἔ(υἱε ϑθέοζε, δὲν ὁποῦι Ὁε8. ϑεντι, σός Ὶ 

δοίεπ δαί δὸιι δείποοτη ἤγαοῖ, αἱ 6οΞ 
ζνίοσοι Περι ἰπι Θεζορθι ϑθὲοο), εἰποπ 
ὙΠΙαΥ οπ σαπζοι Θιρίποι, οἷς ππιῈ οί ποθι 
(ἰζεπ δοθαιοηα Ἰθατοη, πιὸ ονζοτίς δ6πὶ 
φοττη Ὁαται Θγαποο ΓΣ πὸ Φαπξουζοῦ. 

92). ἜἸ1πῦ [τίσ αι. 0} αὐ οἷς (ΘΕρίπε Ὁᾳ8 
απϑοτο δ εἴοβ, Ὁα8 "θέοΊς ὅὲπ δ ποοτη ήταοῖ 

99 σογροζτίοεσδοι θαίίο. ἜἸ1πὉ δα 8 σαπῆς 
ἀἼταοῖ ππξ 7εἰποπ ὩΓοἸτοήτοπ τπιὸ ϑΠππιΙοίοπ 
ταὐτὸ ϑετοτπ Πα πϑ οι κπὶ δοίδοεμ ΘΟεἰτοπ ὅο 
δας, σοσὲπ ὃοῖ φθτίοετη αὐ βοοΐ, οἷς 
οἷς ρος ὃὉι8 Ξβϑιπδοθ Ὁε8. ᾧὥργτπ {{π|σπ, 
οἷς δτοπιοιίπρε ΤΟ Ὁ αἱ δίς (δ πρεἰπιίε 
Τῷ επ, εἶπο ὁ ἀΠΠ|ὸ ποόθοη ὅόπὶ θέτο (Θηπ 
τὸ οἷς αποοτὸ άϊίς πόθοπ Ὁὲπὶ “βοῦρο 
(ἔβα, τυοἷἱς ϑθὲοῖς, δὲν δποῶι Ὅ68. θεττη, 

τς τῆ τ σοδοίοπ θαῖτο, τι ζραποπ ὅπ 8. Ξο0 1} 
84 Σγγαοῖ. ἘΦανπαῦ, Τοῦ εὐ αὐιϑτάζοπι. αἴίς 

σθοτίς δε8. (δεΐοεβοδ υοπι (Θοαοπ τὸ δι, 
τοῖς ἐ8. σοἴώτίοδοπ. [προ πὶ Θρζοθθι). 

39. 4.Α: ϑτίοπενπ απὸ ϑουίίεπ, 

ΒΒ ΑΥ͂Ν ΝΕ: πὶ. [{6 21 οἴποιη (ἐδ 21πη} εἰσίρεπ (Θᾧ π{{:) 
ὦ, δον ϑϑευοίαπῃ δίδ απ δίεἴοπ Φαρ. 
20, ΑΥΨΝΕ: Ῥάποίε εἴ, ΥΕ: απ εἰποῖη 55, απ]. 
(Α: εἰποπι Θαΐαοπ!}) Β. ΑΥ̓͂: δι απ δίς (1π0) ϑίδειο: 
κοί, Β: δετασίθᾶϊο, ΑΥ̓: δεταθπαῦπι, Β: απ δίς 
ραν δε6 (Οἰασεῃυτὸ ὁ ΑΥ̓ΥΟΨΕ.Α: (ἀπ) νυν ὗ, (δίπε 
απ. Β: τί εείοπ .., απ. ὟΝ ΥΕ: (πταπ) εὐτ  οἰς, 
τ 30. Β: Φαχππαῖ, ΑΥ̓ΥὙΕ: Φαπιαῖό, ΑἹ ανπα,. 
᾿ς 81, ορζετέοπ ... [(Ἱαθδέοίει Φ, (Ὁ. 250. 20,20.) 
᾿ς 82, εἶπε ὄορον δεδ Θεῖ. Β,ΑΥΝΕ: (οί9) εἶπε 

8,27--341) ΔΊ 

ΒῈΠ]Πὴ6 ΡΟΙΓΟχογδΐ, ἴθη6η5. ΟἸΥΡΘΙΙ, 
ἀοηθο ἱπίο ΠΟ ΘΓ ΟΠΠ65. [Δ }}}1ὰ- 
10Γ605 ἤαϊ. “ὄΔαιηθηΐα δαΐθη οἱ ργὰ6- 27 
ἀπ οἰν [15 αἰνιβογιηΐ 5101 ΠῚ 15- 
ΓΔ], 5οιί ΡΓᾶθοορογὰΐ ἢ ΟἸΏΪΠῚ5 Φοϑ8116. 

ἜΘ αΪ 5 οο πη ἀγθθιὴ οἱ ἴδοϊἱ οὰπὶ 28 

{ἀ}} 11} 561 ΘΓ Ππ1Π]; ἜΛΘ σρι 4π0- 29 
46. 6}1158. ΒΌΒΡΘΠΑΙ ἴῃ ΡΔ(Π01}}0 ἀ86116 
Δ γΘΒρΘΓΔΠ) οἱ 5018 ΟὐΟΔ511η). ΡΓΔ6- 

ὁθΡ 46 Φο5α6 οἱ ἀδροβιιουιηὶ οαἀα- 
ΥῸΡ 6}115 46. ΟὔἼἼ06, ρΡΓΟ]ΘΟοΡΙ {πι6. ἰὴ 
050 ᾿πίγοῖτα οἰνιζα 15, Θοησαβίο 5ῸΡῸΓΡ 
ΘΠ} Π]ᾶσΏΟ ΔΟΘΙνΟ ἰΔρΡΊΔ1Π), 41] Ρ61- 
᾿ηληθ6 ὺ 5416 ἴῃ ρΓΡΔΘβθηίθιῃ αἰθιη. 

ν.Ὡ. 

Ὠι.13,16. 

10,27. 
Ὀι.21,23, 

7,20. 
ΚΕΤΝ 
18,17. 

Ἴαμπο ἀραϊβοανιι ]ο5ι6 ἁ! το θ0- 30 
ΤΠ ηΠ0 60 Ιβῦδρὶ] 'ἴῃὰ τποπΐρ Π6})8], 

Ἔςιοαΐ Ργδθοορογαί Νογβοθ ἰπλ]5 81 
θε.27,4.. [)ΟἸΏΪΠΙ {18 [586] δ᾽ ΒΡ ρίπἢ) οϑί ἴῃ 

ψΟΠ]η6. 16οὴ5. Νογδὶ, ἃ] [ἅΓ6 ν6ΓῸ (ἰ8 
φειῦτ,5. [1 Δ} 15. ἰΠ]ρΡῸ 5... 4105. ΓΟΓΓΊΙΠῚ ΠΟ 

αι θ, δ αι σὶτ,. οὐ. ΟΡταΠ βαρθν 60. ΠΟΙΟΟδι- 
δία ΠοΙηΪΠῸ ΤΙ Ο]ανι 6 ΡΟ ἃ 5 

θε.2 7,25. ]ΟΙΠηᾶ5.. ἜΒῚ ΒΟΥρΡΒι. ΒῈΡῸΡ ἰἃ- 52 

ἐρῖϑε ρι465. ΠΘα ΟΡ ΟΠΟΠλϊὴ ]ορὶα Μογϑὶ, 
(ποὰ 116 ἐϊροββογαί, οογαιη ἢ|1|5. [5- 
ΓΔ6]. Ἔ ΟΠ] ηΪ5. ἀαΐ6 ΠῚ ΡΟΡΏΪ5 οἱ 88 
ΠΠΔ]ΟΡῸ5. ηδίι ἀποθειιθ ἂὸ Πιάϊοα5 
Βίαθαηΐ ὁχ αἰγᾶσιιθ. ρᾶγίθ ἃγοᾶθ ἴῃ 

ΟΟηΒΡΘοία ΒοονΟἴτπι, 41 ρον αθηὶ 
ΡΟ) ἰΟΘά 615 ΠΟΙ, τ δάνρηξς 

ἰἰὰ οἱ ἱπάϊρθηδ, πηοάϊὰ ΡΥ. ΘΟΓΙΠῚ 

λιχία πιοηΐθιη (Δ. η) οἱ πιο ϊᾶ 
μετ, 5.] αχία τηοηΐθηῃ) ἤθθα], 5ιοιιί ῬΓᾶθοθρ6- 

1ιῦϑν γα Μογ565. [Πλλπ|5 Ποιηΐηϊ. Εἰ ρτὶ- 
Π}11}} Δα! 6 μι θοπϑαϊχις ρΟρα]ο [5ΓΔ6]. 

νι. ὅΡοβί παθὸ ἰθσὶὶ Οπηϊὰ γοθὰ θ6η6- 84 
ἐφ υκν ΟἸΟ]ΟἢΪ5. οἱ ππα]δἀϊοι[οπἰβ, οἱ οιμοία 

4τιὰ6 5οῦρία ουδηΐ ἴῃ ἰ6ρῚ5 γο πη Π6. 

29. ΑἸ. Φοϑιιθ. 33, 5 Ὁ ΟΠ 65 (8. 1η8].). 

ϑιζτ{, ΒΙΥΕ: ον ὅπ... φοᾶν, ΑΥ̓: υού δὲπ 
ϑιπρεπ δον, 

99, ΑΥ̓͂ ΥΕ.Α: ϑ[οἴ, πὶ δίς βονῇοῦον, Β: νοῦ Ὅοη 
ν,., δὸπ ϑουίίοα ἤεν. ΑΥ̓ΝΝΕ: ὅπ... σοροπίθον ὁ 
Α: ἔπ ϑιπροίε δον... νῇ: δὲν δτοπιοίπα ... 
ΑΥ̓: υυἱἵο Ὁ. ὅτ. [0 δεν (δίπροδυνπο, ΑΥ̓: ροδ., δα δ... 
{ρποπ, {{ὐρογίπ ὁ Β: {{πῸ οὐδ 211. ὙΕτ πππὶ ὁποῦ 
μ ἴ. 
94, δὸι Φὥ. πὶ δὲπ δ΄., φαπᾷ τοΐς. ΑὟΥΕ.Α: Τα 6 

ἐν... (ον) 



42 (8,35--9.9. ϑοθπςφ, 

ΨΈΕΙΙ. 

86 Οὺχ ἦν ὑῆμα ἀπὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο 
Μωύῦσῆς' τῷ Ἰησοῦ", ὃ οὐκ ἀνέγνω ᾿Ιησοῦς εἰς 

τὰ ὦτα πάσης τῆς ἐκκλησίας ᾿Ισραήλ, 'τοῖς 
ἀνδράσι' καὶ ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς παιδίοις 

καὶ τοῖς προφηλύτοις τοῖς προςπορευομένοις 
Ἔχῷ Ἰσραήλ. 

ἘΧ.. Ὁ, δὲ ἤκουσαν πάντες οἱ βασιλεῖς 
'τῶν “Τμοῤῥαίων' οἱ ἕν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδά- 
νου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ 
οἱ ἕν πάσῃ τῇ παραλίᾳ τῆς ϑαλάσσης τῆς 
μεγάλης καὶ οἱ πρὸς τῷ ΑἸντιλιβάνῳ, καὶ οἱ 
Χετταῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ «Ῥερεζαῖοι 
καὶ οἱ Εὐαῖοι 'καὶ οἱ ᾿Αμοῤῥαῖοι καὶ οἱ Γερ- 
γεσαῖοι! καὶ οἱ ᾿Ιεἐβουσαῖοι, 2 συνήλϑοσαν ἐπὶ 
τὸ αὐτὸ ἐκπολεμῆσαι ᾿Ιησοῦν καὶ ᾿Ισραὴλ ἅμα 
πάντες. 

ὃ Καὶ οὗ κατοικοῦντες Γαβαὼν ἤκουσαν 
'πάντα' ὅσα ἐποίησε κύριος τῇ Ἱεριχὼ καὶ τῇ 
Τί τ Ὁ Καὶ ἐποίησαν καίγε αὐτοὶ μετὰ 
πανουργίας, καὶ ἐλϑόντες ἐπεσιτίσαντο 'καὶ 
ἡτοιμάσαντο", καὶ λαβόντες σάκκους παλαιοὺς 

ἐπὶ τῶν ὄνων αὐτῶν, καὶ ἀσχοὺς οἶνον πα- 
λαιοὺς καὶ κατεῤῥωγότας ἀποδεδεμένους, Ὅν: καὶ 
τὰ κοῖλα τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν' καὶ τὰ 
σανδάλια 'αὐτῶν' παλαιὰ καὶ καταπεπελματω- 
μένα ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἱμάτια 'αὐ- 
τῶν' πεπαλαιωμένα ἐπ αὐτῶν, καὶ οἱ ἄρτοι 
τοῦ ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν ἐγένοντο ξηροὶ καὶ εὑρω- 
τιῶντες 'καὶ βεβρωμένοὶ.. 6 Καὶ ἤλϑοσαν πρὸς 
᾿]ησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν “Ισραὴλ' εἰς Γάλ- 
γαλα, καὶ εἶπαν πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς πάντα 
Ἰσραήλ: Ἔκ γῆς μακρόϑεν ἥκαμεν, καὶ νῦν 
διάϑεσϑε ἡμῖν διαϑήκην. 
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς τὸν Χοῤῥαῖον: Ὅρα μὴ ἐν 
ἐμοὶ κατοικεῖς" καὶ πῶς σοι διαϑῶμαι δια- 
ϑήκην; ὃ Καὶ εἶπαν πρὸς ᾿Ιησοῦν: Οἰκέται 
σου ἐσμέν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς" 
Πόϑεν ἐστὲ καὶ πόϑεν παραγεγόνατε; 9 Καὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτόν" Ἔχ γῆς μακρόϑεν σφόδρα 
ἥκασιν οἱ παῖδές σου; ἕν ὀνόματι κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ σου" ἀκηκόαμεν γὰρ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

80. ΑΒ: ᾿Ιησοῖ (-σῇ ΒΕΧ). ΑΒ’ τῆς (1 ΕΧ). ΒῚ 
(ἃ. ᾽1σρ.) υἱῶν ( ΑΡΕΧ). -- 1. ΒΥ πάντες (1 ΑΒΕΧ). 
ΑΕΚΕΧ ". κ. οἱ ζμ. κ΄ οἵ ΓῪῈργ. Ῥοβύ Χεττ. 2. ΑΕΧ: 
συνῆλθον. 8. ΑΕΧ; ἐπ. ᾿]ησὅς. Α (βθ1ηΡ061): Γαΐ. 
4. Β' μων (ὄνων ΑΕΧ). ὅ. Β: ἐπάνω (ἐπ᾽ ΑΕΧ)... 
ὃ ἄρτος αὐτῶν τ ἐπισ. ξηρὸς καὶ εὐρωτιῶν κ. βε- 
βοωμένος (οἱ ἁ ἄρτοι κτλ. ΑΒΕΧ ; ̓ὶ ἐγέν. Αἴ Β, ΤΑΡΕΧ; 
ΛΔΕΧῈ κχ, δεῦρ. ὁ ἘΧ). θ. ΔΕΝ: 'ἤλϑον. Α το ̓ σρ.) 
αὐτῶν. ΒΡ στρ. πάντα ( ΔΕΒΧ). 7. Α: κατῴκεις. 
9. Βὲ πρὸς αὐτ. “1 ΔΕΕΧ). 

αἰἱροονῖξανεην [Ὑττι8. 

Ἂ: 
7 Καὶ εἶπαν οἱ 

πῶ πῆχ τ ΩΝ ὉΞῺ ἼΞῚ ΓΟ Ὁ πΡ 
Ὀπρτὸς τῷ Ῥδηπο ΝΟΡτΝὉ ἼΘΝ 

Ἡϑππ ἜΠῚ Ἐ8ΠῚ Θ᾿θ35 ϑ 
ΞΡ 

δῶν ὈρΞΟ ΘΟ »ῶσ ὑπο ΕΧ. 
53} πιϑειθθὴ ἼΠΞ ἸῸΠ 33 
ΣΈΩΣ ἔῃ - τἂν δηποπ Ὀλπὶ ἘΠ 
Ἅππ ΜΠΎΘΙΙ ὭΣΣΘΡΙ ἼΩΝ ὌΠ 
ΠΕΡ Ἵππὸ ΣΞΡ ΠΆΩ ἐλ Λ 55 2 
ἐππν ΠΘ ὈΝΘ ΩΣῚ » το τῸΣ 

"ὧν ὧν φῶ Ἰ22 "3ῶ" 59 
"555 ὈΣῚ ἡποτρδι Σ » πὶ πῶ ὦ 
ΩΣ Ὶ ΕΝ πθηΡ5 ΠΏΣ ἊΣ 
ΡΣ ΓΟ δνὸΞ Ὁ ἘΠΡΟῚ 
ΠΡ ΒΕ ΤΙ ΘΟ ἢ ὩΣ ῸΞ 709 ΤΥ ΤΝΟ] 
Βἐο ὉΔῚ ὈΊΝ ΘΟ εν τήδρ) 
ΒΓ Ὅ5) ΡΝ ΠΡΣΙ ΙΝ 
τὰν Ὁ 5 ΣῊ ΤῊΣ 35 ΤῊΣ ὃ 
ΩΝ] ΠΣ ΤΙΠΏΣΙ ΟΝ » πὸ 
ἘρΊ πο γΝῈ Ὀδ τῶ" ὩΣ ΝῚ, ὍΝ 
ἼΞΏΝ5Σ Σ ΤΠῚ2 ΠΡ ΠΏΡῚ ὭΣ Τ 
ΞῊΡΞ ἐδὴν ἜΠΙΠΤΟΝ. ὈΝΠΘΥΘΝ 
ἘΠ ΠΟΤΌΛΊΣΝ ΤΟΝ 3.55 ΠΝ 

ὉΓΩΝ ΠΡ12) ῬΈΘΊΓΗΓῸΝ ὙΥΘΝΟῚ 8 
ὈΝῸῚ ὉΤΝ ΤὮ »Ἵ πὴ ΘΠΌΝ ὝΩΝΘῚ 
π ΠῚ ΥΟΝῺ ὌΝ ἸΏΝ ΣἼΝΖΙΣ 9 
ἜΠΙΟΝ ΠῚ ποὺς ΠῚΞΣ ΝΞ ἽΝ 
πῶ» ἼθΝτὸ9 ὈΝῚ ἼΡΘὥ ὭΣ στὴ 

ΜΝ 

. Ῥ ὭΝ ΠῚ, ἰδ14. “ἡ ΠΠΩ5 

90, Ἐ, 58, οὐαὶ 9ΠΊοα, ΒΥ: ϑθρυζαπιπιπιπα. 
Ί, ππὸ πὶ δ, Θίδ, ΒΟΥ ΝΕ.Α: (απ) δἰοἤ εξ, , 

οι δοδίτοο, ΑἹ αὶ δι Ῥαξίοπ βαπδο, ΟὟΝΥΕ: ἰπῦ. 
δε οδοσπια. Β: απ δὲν σαπροπ ἀπ 16. ΑΥ̓͂: αππ α. (δος 
νὰν ΥΕ; {ὲτ, ΑΥΥΕ: σοροπ δὲπ ἃ, Βὲ αὶ δι ἃ, 
ἰδοῦ 

2, Β: πη} εἰπαπόοῦ, ..,.ὄ εππ πέρ, χὰ Περίέοπ, 

«ἀν δδο νεῖν, πἰρς 

πδύ δοδ πον λοΝ, ἃν, δὲ ὐνντλς ὟΣ λυ ο᾽ ἐν ὁ: τ τ. 

ΕΜ ΤΉ 

ἜΣ ΡΥ ΤΡ ΡΥ ἘΡῚ 

ὑπ 

ΞΟ 



ἄγζς. 

, 

85 8 ταῦ ἔείπ βοτί, Ὁα8 Ῥοῖς σοδοίοη 
Ῥαῖς, δα ϑδόΐιία πἰθ! άπ ε Ταΐεπ ατιὃς 
ταζοπ τοῦ ὍΘ σάπλοη (δοπιείπο ΑἼταοῖ, τὸ 
7 δοπ ἡβθείδοτη πιὸ δείποοτη τπιὸ ὅτοηιος 
προ, Ὁἷο πίον ἰθποι τυαποεῖοη. 

Ἐπ. ὧι πιι δα8 Ὀϑτείοι. απὸ δεὐπίας, οἷς 
οπζοῖ! Ὅ068. ϑοτθαπϑ Ἰατοη, αἰ οι (δ6- 
δίταοπ ππὸ ἱπ Ὅεὲπ Θ τ ποεῖ ππὸ απ αἴοπ 
ϑαξινίοη Ὅε8. στοβοη θὲροτδ, αὐ Ὁἱἷς 
πόδοπ ὅοπὶ ἔθρτας δἰδαποπ τσατοπ, ποπ 
οἷς Θοίρίτον, ἡΓπιοτίτον, ὅᾳπαπίζον, οτος 

2 Πτν, Θοοίτοῦ τὸ Δοδιήέεν, ἘἸαππητοῖοη 
ἤς Πᾧ εἰπιτἀ εἰρη) φιθαι, Ὀα6 {{ς τοῖον 
φοἤιας ἀπὸ τοΐδεν ήταοῖ Πεϊείοπ. 

8 ἴδεν οἷς Ῥὔτσου κι Θίδοομ, δὰ {ΐε 
δύτοίοπ, ταῦ οί τ ον ππὸ 91 

ἃ αοεἴθαπ γαίίς, ὅοτοαύίοι [{6 εἶπο 1, αἴπαοπ 
δ ππὸ ΓΤ ἰἄτο. εἶπε Ξϑοι[ἀγατί, πιὸ παῇ- 
ττὸπ αἷς Θά ἧς απ ἴτε (Ἰοῖ, τἀπὸ αἷές 

ὅ ξοττίοπο σεμ ςς ϑδοιπζἸἀπῦς, Ἐπιπὸ αἴίς 
σοπίτς Θίθπθε απ ἴῦτε δβο, ππὸ όσοι 
αἴἷὴς δ ΙοίθοΥ απ, ππὸ αἴο8 τοί, Ὁαᾳ8 {{ς 
πα Π ἃ) παῦπιοπ, ταν θατί ππὸ ζ ίπιπις 
ΟἸ τ; ἔππὸ αἰπαὸπ 1 δυΐία ἱπ8 ἄαρον 

σόπ Θ μα, ππὸ ζρταύγοπ κι ἴθπι πΠὉ ῖιπὶ 
σαπξοπ ϑήταοί: 81: ἔσπιπιοπ ατι8 ζοτποπ 
ἀαπθοι, [0 πια τ ππιπ εἰπε ἔβιπιο ταΐτ 

7υι8. Ἔα [γταὰ Ὁα8 σαπλὸ τας {πὶ 
ει ευίίοτ: ὅθ οἰ πιῶ τος ὃχι τππίον 
1π|8 ἸΟϑποπῦ τροτθοπ; τοῖς ἔδππίς ἰ Ὁαππ 

8 εἶποπι πὸ πὶ οἷν ππαοπ ὁ ἘΦΘίς αδον 
{ρταύγεπ κι οζια: ψ8|ν {π| Ὁείπο δὲπο το. 
δ οζια Τρταῦ κι ἰθποι: γε: {εἴ ἰδγ ταῖὸ 

θοῦπ τυαπποῖ ἔσπππί ἰρτ ἘΦΘίς {ρταοπ: 
Φείπο δ πρᾶττε {πὸ απ {ζοῦν Γζοτπὸπ βαπόρι 
αὐοξοπιπιοι, ἀπ. Ὅ68. ϑὲαπιοιιϑ τοί Ὁ 68 
ὥοῦτη, δεοίποϑ Θοίίο3. Φοππ οἷν θαθοπ 
ζεἰπ Θρυ ν οοδῦτοι, ἀπὸ αἴο8, τῦα8. ἐν 

2. Α.Ατ χὰ ϑαπίεπ, πὶ απο, 0.1: 20 απ. 
ὕ. 4.4: ζ  πιπποῖίᾳ,. 
7. ὕὉ.1,: ϑεππ. 

ΑὟΥ: αἰξεισππαι,,, ἐπὶ πτν εαπη π ηίᾳ, ΝΕ: {ἀπιπι {ἢν 
οἰπ|ίπιπιίᾳ, 

3, ΒΕ: (ίπιοῦπον, ΑὟΥ: ὅθ οἴυ. 
ἀ, αορεαπάγέοι [, απο εἰποῦν κ᾽... {ὦ {{ὦὉ αἵ 5 ού: 

άϑαζεοεν απ, ΑὟὙΕ: δὰ δαποοίέοπ (απ ὦ) Π πα ἃ, 
Β: Ποῖ((οπ [. απ δεζαποίο ἐπ [οπ ὁ νΕ: ππατοπ [, απ’ 
Ὁ. ὅἴθες ὁ ΑΥ̓: σευζαθοπ [{ἀ) πε ϑεῦτηπρ, Ατπαΐπιοι 
11. Θὐρεί[ἐϑοτταίῃ. 

σξοίια, 

Φοίς ϑοη ὁ ΤῈ αἴ δὲν δότηο, 

(8, 35-- 9,9.) 45 

ΨΕΙΠ. 

ἜΝΊΠΙΠ οχ Πἰ5, 40 ΜΟγ565 [55ογαΐ, 8 
ΤΟΙ ΦαΪ ᾿ηἰδοίΐαμη, 56 ἃ πηϊνοῦβα ΓῸΡ]}- 
Αγ ΘΟΥΔΠῚ ΟἸΠΠΙ τη} {ΠῚ} Π6 [5186], 

ὨΜᾺ] ΘΡΙθ 5. 80 ΡΑΓν 5. οἱ Δάν η]5, 
4] ἰμ ΟΡ. 605 ΙΠΟΓΔΡΔΗΪΕΓ. 

550, βυίνιυς 1115 οὐποιὶ τοσο5 ΗΝ, 
ἰγᾶπ5 Φογάδηθηι, 4] νου Δα} [ἢ 
ΠΠΟΠἴΔη15. οἱ ΟΔΠΡΟΒ.Γ 0115, (η ΤΠΔΡΙ]- 
1115 ἃ0 ΠΟΤ ΙΠΔΡῊΪ ΙΠΔ}15, πὶ {πο- 
416 41 Παθιϊαθαηΐ [υχίὰ ΓΙ ΔΗ ΠΩ, 

ΠΝ Ποίμδθαϑ οἵ ΑἸΠουγμᾶ6 15, ΟΠ ΠΑ Π ΔΘ, 
ἐΣ α ῬΠΘΡΟΖαθι5. οἱ ἤδναθιβ εἱ Φθθβδοι8, 
Ἐο.8,9.. ΘΟΠΡΤΟρΑΙΐ 56 η} ΡΑΓΙΟΓ, αἱ Ραρπὰ- 2 

Ῥράθ, δ. γρῃΐ οομηίγα Φοβια οἱ [5Γ86] 1Π0 ΔΠΪΠη0 
οδάθηηαιια Ξϑηϊθηϊϊδ. 

Αἴ Ὠϊ, 41 Παρ] ρδηΐ ἴῃ αλθδοη, 8 

ΔΙ ΔΙ Θηΐ65. οποία, 486 [δοογαΐ Φοϑιι6 
θ2θνα; ΦΟΥ0Π0 οἱ Ἦλὶ, ἔθ. 641Π46 οορὶ- ἅ 
({ε16,8. ἐλ ῃ 65, ἰπ]οΡαηΐ 5101 ΟΙΡΑΓΙα, 5800 08 

γΘΙΟΡΘΘ. 5115 ΠΠΡΟΠΘηΐ65. οἱ ἘΪΓΟΒ 
ὙἹΠΔΓΙΟ 5015505 αἴσιθ οοηϑαΐοβ, Ἔ6α]- ὅ 
ΘΟ Π]ΘΠΐΔα 16 ΡΟΓΔΗ πα, {86 δά [η- 
ἀἸοίαη νοίιιβία 8 ρΡ {8 0115 οοηϑιαία 

οὐδηΐ, ἰηἀπ{1 νοίθυ! 5 ὙΘΒΕΠΠΊΘΗ15; 

Ρᾶπη65 4π04π6, 4105 ΡΟ αηΐ ὁ 
ν]α Το, ἀαΓῚ ογδηΐ οἱ ἴῃ [γί Θ01}- 

μηΪηπι1. ἜΡΟΥΓοχουπηΐίψαρ δα Φο58π0, 
510. 4π| ἴψπηο ἸηοΟΓθαΐα} ἴῃ ΘΒ 5. ἀα]ρὰ- 

10,48. 186. οἱ ἀϊχογαπΐ οἱ δίψα δἰ πλιὰ} ΟἹΩΗΪ 
15Γ86 11: ἢ6 ἴογγὰ ἸΟΠΡΊ {πᾶ ὙΘΗΪΤΩ85, 
Ρᾶσο νΟΡΙΒΟΠ) ἴδοθυα ομρὶθηΐθ8. 

(1,9. ᾿ ἈΘΒΡΟΠ ΘΓ 4118 ΥἱΓῚ ἰ5Ρ86] ἃ 605. 7 
ίφαθ ἀϊχοῦαπί: Νὰ ἰογίθ ἴῃ ἰογΓᾶ, 
4186 ΠΟΡ}18 50.186 ἀβθοία, ΠΑΡ] ο 15, 

ανῶϑ 8. Θ᾽ ΠΟῚ ῬΟΒΒΙΠῚ5. [ὉΘ4115 ἰΠΙΓΘ γΟ} 8- 
οααὰ} ἜΑι ΠΠ1 δὰ Φοϑιιθ: ὅ6ΥΥ]}, ἴη- ὃ 

ἀαϊαῃί, ἴα] βυσηα5. ΟΠ} 58 Φο5116 αἱ: 
Ο.Ϊ Δ ΠῚ) οϑίῖϊ5 νὸ5 οἱ ἀπάθ νϑηϊβιϑ 

ἜΒΟΘρΡοπάοτηΐ: 6 ἰογγὰ Ἰοηρίπαθὰ 9 
γὰ]46 νϑποΡπΐ 5ΘΡῪΪ ἴα] [ἢ ΠΟΙΏΪΠ6 

(0ε.. Βοιηῖηὶ θὲ ἰὰϊ. Απαϊνίμηι18. Θηΐπη [ἃ- 

π|8Π| ΡοΟϊΘη 6 6118, οσαποΐα 46 ἴθο]ΐ 

Ναν.13,30 

4. 5 (ρτ.) οἱ, 8. 85: δαΐ ἅπ66. 

δι. ιζαπιιιπασδηπδοις 5,.,.. 391τ, ἰθτον Θοδύππα, 

Β: δαΐοπ α. δ΄. απὶ ΝΕ: τρατοπ ταί! ... ἀπροίθαπ, 
ΑΥ̓́: π. α. 4δ. απ δὲπ βείθ. ΝΕ: 2π ἰῆτοεῦ ϑοῦῆτ, 
ΒΑ ΝΕ: ἐτούξεπ. ὙΕ.Α: πὶ φο(λοευ) δυο 

ὃ. ΒΑ ΝΕ: πὶ 2 Ὁ, δάππονα τ, ΑὟΥ̓ ΕΣ: απὸ 
ζξευποπι απο, Β: οἴποπὶ ζότποπ, αΥ̓ ν: [() οβεἐ, 

7, ὅδ, τυσθποῦε δι (πὶ τποίπον ϑυχίτες, 
9, αὐ {, α,, ΑΥ̓͂ ΥΕ: {εἰποπ ϑὲπ. 



44 (9,10.--. 20. “ϑοθεκο. 

Ἐΐτ. 
αἰἱροογυοῖξανει [γ᾽ 145. 

καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν ἕν Αἰγύπτῳ, 10 καὶ 
ὅσα ἐποίησε τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τῶν ᾿Αμοῤ- 
δῥαίων, οἱ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ Σηὼν 
βασιλεῖ ᾿Εσεβὼν καὶ τῷ Ὧγ βασιλεῖ τῆς Βα- 
σάν, ὃς κατῴκει ἐν ̓Ασταρωϑ'' καὶ ἐν Ἔδραϊν.. 
11 Καὶ εἶπαν πρὸς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν 
καὶ πᾶντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἡμῶν, 
λέγοντες" “Ἱάβετε ἑαυτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν 

ὁδὸν καὶ πορεύϑητε εἰς συνάντησιν αὐτῶν, 
καὶ ἐρεῖτε πρὸς αὐτούς" Οἰκέται ὑμῶν ἐσμέν, 
καὶ νῦν διάϑεσϑε ἡμῖν διαϑήκην. 12 Οὗτοι 
οἱ ἄρτοι ἡμῶ» --- ϑερμοὺς ᾿ἐφωδιάσϑημεν αὖ- 

τοὺς ἀπὸ οἴκων ἡμῶν ἐ ἕν ἜΠ ἡμέρᾳ ἡ ἐξήλϑο- 
μὲν παραγενέσϑαι πρὸς ὑμᾶς, νῦν δὲ ἐξηράν- 
ϑησαν καὶ γεγόνασι βεβρωμένοι, 18 καὶ οὗτοι 
οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου οὺς ἐπλήσαμεν. καινούς, 
καὶ οὗτοι ἐῤῥώγασι, καὶ ταῦτα τὰ ἱμάτια 
ἡμῶν καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται 
ἀπὸ τῆς πολλῆς ὁδοῦ σφόδρα. 14 Καὶ ἔλαβον 
οἱ Ἐ ἄρχοντες τοῦ ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν, καὶ κύ- 
ρίον οὐκ ἐπηρώτησαν. 15 Καὶ ἐ ἐποίησεν Ἰησοῦς 
πρὸς αὐτοὺς εἰρήνην, καὶ διέϑετο πρὸς αὐτοὺς 
διαϑήκην τοῦ διασῶσαι αὐτούς" καὶ ὥμοσαν 
αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς. 

16 Καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὸ 
διαϑέσϑαι πρὸς αὐτοὺς διαϑήκην, ἥκουσαν 
ὅτι ἐγγύϑεν αὐτῶν εἰσὶ καὶ ὅτι ἐν αὐτοῖς 
κατοικοῦσι. 17 “Καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
καὶ ἦλϑον εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ " αἱ δὲ πόλεις αὐτῶν Γαβαὼν καὶ Κεφιρὰ 
καὶ Βηρὼϑ' καὶ πόλεις αρείμ. 18 Καὶ οὐκ 
ἐπολέμησαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ὅτι ὥμο- 
σαν αὐτοῖς πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς 
κύριον τὸν ϑεὸν Ἴσραήλ' καὶ διεγόγγυσαν 
πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἐπὶ τοῖς ἄρχουσι. 19 Καὶ 
εἶπαν πάντες οἱ ἄρχοντες πάσῃ τῇ συναγωγῇ " 
Ἡμεῖς ὠμόσαμεν αὐτοῖς κύριον τὸν ϑεὸν 
Ἰσραήλ, καὶ νῦν οὐ δυνησόμεϑα ἄἅψασϑαι 
αὐτῶν. “0 Τοῦτο ποιήσωμεν αὐτοῖς" Ζωγρή- 
σωμὲν αὐτοὺς 'καὶ περιποιησώμεϑα' αὐτούς, 

“9. ΑἸΒΚ πάντα ( ἘΧ). 10. ΒΣ δυσὶ (ὑ ΑΒΕΧ) ... 
βασ. τῶν Μμοῤῥαίων (β. Ἔσεβ. 118.). 11. ΒΤ (Ρ. 
Καὴ ἀκόσαντες (Ἐ ΛΕΧ).... σ8 (ὑμῶν 114)... 1 (8. 
διαϑ'.) τὴν 6 ΑΚ Χ). 12. ΑΙ ΒῈ ἡμῶν οὐ ἀπὸ οἴκ. ἡ. 
({ 45ΕΧ). 18. Α:8ΒἘ ταῦτα ({ ΑΞ ΕΕΧ). 14, ΑἸΕΕΧΣ: 
τὰβ τσμᾶς, 15.Β: διέϑεντο ἵ τϑετο ΛΈΡΧ). 11. ΤΕΕ 
τῇ ἡμ. τῇ τρ. (1 ΑΞΕΕΧ). Β: Βηρὼτ (-9' ΑΚ Χ). 
᾿Ιαρίν (- -ρείμ ΑΈΧ). 18, ΑΒ; ἐμαχέσαντο (ἐπολ. ΣΝ 
Β᾿ τῆς συναγ. ([ ΑΕΙΧ). 19. ΒΕ πάντες (1 ΑΕΧ). ᾿ 

ἅν τον 1. Β: ταν τ0., Τ0οπ| τὸ. ππ|ὸ 2, Ὁ. νου οπ 
ἐΒάθεπ, ΑΥ̓ὙΕ: θοίβ παθηιοπ τὸ, ἐδ, Β. ΑΥ̓͂ΥΕΣ: απὶ 

20.488: ποιήσομεν (-ωῶὧμεν ἘΧ). ΑΥ̓ΒῈ αὐτοῖς ([Α3ἘῈΧ), 
ΑΒ: ζωγρῆσαι (6. Χ) ... περιποιησόμεϑα (ὁ. ἘΧ). 

ὉΠ ΎΕ.Α: ϑάπδο, Β.ΥΨΟΝΕ; απ δ. ἥθεῃ. 

ἀϑιθ τῶν ἜΝ ΤΟ ΚΕ ΓΝῚ ὁ ὩΣ ΏΞ, 
Ἰπτθπ ἼΞ2Ξ τῶν "ὮΝ πὶ ΡΣ 
“πρὉ δὴν Ὁ ἡἰξωώπ ΠΡΝΥ ποτ 
ἸΏ ΝΡῚ ΠΡΣΏ ὍΝ 1301 
οὐδ ν, ὑπ συ Ὁ 9) ΡΤ ἼΣΩΝ 
595 119 ΤῚΝ ὈΞΊΤΟΞ ἪΡ ὝΩΝΟ 
ὩΞ. 129 πὸ ΘΝ πος 
ἘΠῚ ἘΠΛῚΞ 9 ΌΓΉΓΕΞ πῶ: ἼΣΩΝ 12 
ὩΩΞῺ ΣΝ ΠΡΌΣ ὉΠ Ὅδη5 

τόπΝΣ πϑγ: ΡῈ τποπὶ ὡξ" πρπ 13 
πῇ Ὁ πΠ ἐλευ "ῶν δὴ 
ϑο ἤν). ἩΣ  ΔὉὉ ΠΡΝῚ, ἼΡΌΞΙΣΙ 
ΘΌΘΣΝΙῚ ἩΓΙΡ5Ὶ ὁ ἸΝ πππ 3 δ Λ5Ξ 
εν ΝῸ τὴπῦ ΕΓΤΝῚ ΘΠ 
351 αἴθ γϑδήτο ΘΠ ἰΡῸῚ Ἢ 
ΒῇὉ ΡΞ.) ὈΓΉΡΓΙΟ ΓΞ. ὈΓΤῸ 

ὁ 22 
ΗΝ Θο» Πῶθῷ ΠΕΡ ὙΠ 
τ ἼΣΩΝ, ΤΡῚΣ ὈΠῸ ἸΠΊΞ. ΣΝ 
ἐ 85 ἘΠῚ 3}: ΠΝ ὉΠ ΘΡΞΠΡ 
πο» ὮΝ γΝ15.9.) ὈΝ ΉΒΎ ΠΣ. ἸΡΌΘῚ 17 
ἸἾΣΞ3 ἀπο: ΡῚ “ὥνωπι Ὁ 55) 
ἐὩ5Ἴ55 Ν τὴ ΝΞ ΠπΉΘΞΠῚ 
ἩΡΞΌθ2Ὁ5 ἀλοο: 2. ἔθ ΜΟῚ 18 
“πον ΣΓΩΞ πρὶ πῶ ἐπὸ 
ἸΒΟΝἸΘΞΡΤῸΣ ΓΊΣΤΡΘΘ 5205 ὉΝ Ἢ 
πῆρ ποθ ον ΟΝ Θηση 9. ὙΎΟΝῚ 19 
ΠΝ ΓΗ͂ΓΟΞ ἘΠ ὭΣΞΩΣ ἸΓῸΝ 
18 ΠΞ ΣΡ 55:0 ΝῸ πΩΡῚ ὈΝΠῊΡΣ 

“ΟΊ σὴν ΠΡΠΙΠῚ ΘκτῸ τίρρῦ ΠΝΤ 5 

10 

11. φαπδοδ3ι πιὸ... Θοδτια, Β: {πριν απ, 

12, παριπεῖι τὸ. γοατπι απ τι, 55, 2πῸ Θοθτ, πὶΐξ εος 



εν πὸ θπο δέη θέ δε8 εττη, 

10π Θαρνίοη σοίθαπ θαι, Ἔτη αἴτε8, τοαῷ 
ΕΓ Ὅεπ εἴσοοπ δεὲδπίροπ εν ϑίπιοΥ ΟΥ [ἐπε 
κῖε Ὅε8. ϑογοσπϑ σοίθαπ θαι, Θίροπ δεῖπ 
διδηίσο 2 Φεθδοπ, ππὸ 5. δὲπι δὲ δηίρε 
4: ὅβαίαπ, δὲ 21: ΠΈ ατΟΙ ᾿σϑπείο. 

11 ἘΦασι. ζυτασοπ ππίοτς ἡ. οΙτοήε. ππὸ 

42 εἶποι Βππὸ πῆ τπι8. 

αἴΐς (δίπιοοῦποῦ τππζοτοϑ βαποοδ; ϑιουπιοῖ 
Ου εἶξε ππίέ οτὦῦ απ οἷς ϑτεῖζε, ἀπὸ σοϑοῖ 
οὐπ ἱθποῖι ἐπίροροπ, τἀπὸ Τρτοτ ἐπὶ ἰθποπὶ 
Ὑδὶν πὸ οατὸ δἰποῶτο, 10 πια τ πῖπὶ 

ἜΦΙοβ ππ|εν ΞΒτοί, 
Ὁαϑ τοῖν αἰι8 ππίοτπ ᾧ ἄπονα. τι πΠΠΠΌ ΤῸ 
ΦΟρεῖζς παῦπιοπ, τοῖν πο {τἃ, Ὅα. τοἷν 
απϑεσσοῖ 21 ὁ, πππ αδὸν, ἤεῆς, {{| εϑ 

13 θατὲ ππὸ [ἰπιι1; Ἔππὸ οἱοῖς ϑθ εἰπε 

᾿1ἀϊαπροι ϑὲοίζε. 

Τὠτά πᾶνε Τύὐρίοπ τοἷρ ποι, ἀπὸ {6 ε, ἢΐε 
πὸ ξεγτί οι; τπτὸ δος ππζοετο δ οἰδον ππὸ 
Θῴπῃς {{πὸ αἷἹ σοισοτθοεπ ἴδον Ὁ [0 γ 

ἘΦ παϑπτοπ οἷς αιρίς 
Τεπίς ἰῦτὸ Θυεἶζε απ ππὸ {τασίοη Ὅ.π Ξε πὸ 

1ὅ Ὁε8 εττι πἰῶτ. ἜἸΤπὺ οζια πια τς ἅνυίος 
οι ππ|{ ἔπει, πατὸ΄ τἱ τοῖς εἰποι ΞΒ πὸ 
πὐΐ ἰθποπ απ, δαῇ 1 Τοδοπ ὈΙοίδει [0115 
ἐπ. Ἰϊπὸ δε σου τεπ ὃὲν ριπείπο ζἄτοις 
τὸπ ἰδποπ. 

ἴσον ὕδονῦ ὑτεῖ ὅααο, παοεπι [6 πΐ 
ἰρποπ εἶποπ Βππὸ φοια ὅὲ δαίοπ, ἔαπι εὃ 
0Υ ἤς, δα ἑεπὲ παῦς δοὶ ἴθποι τοάτοπ 

17 ππὸ υὐτθοπ ππίον ἰθποπ οοῦποπ. ἜΦοππ 
Ὁᾳ οἷε ὀείποον ΔΊγαοῖ [οτὲ ἐσαοπ, ἔππιοπ τς 
Ὁε δυίτπ Σαρᾳ8. 21 ἰθτοηι Θιζοίοπ, δίς 
ἰοβοπ Θίδοοπ, (δαγθίτα, βροτοί ππὸ 

10 

18 δε ἰνία τ Δοαντια, απὸ ΓΟ πιροῖ Πς πίον, 
απ, αβ ἰθπὸπ οἷς Ὀδουεπ εν δες 
πιοίπε σοζισοτοπ. δαίίοπ δεῖ Ὅοπι ϑοῖτη, 
Ὅοπι οι! ΔΊγαοῖδ. Φα αὐὸν οἷς ραπζο δὲς 

109 ππρίπο τοἱδον δίς δΟθονξοπ πιστοῖς, Ἔἴρτας 

20 πἰῶε απίαίεπ. 
"ἔν "Αἱ 

ὥεπ αἴΐὸ δουζζει. ὍῈ. σαπζοπ Οδεπιοίπο: 
1: θαδοι ἴθποπ φοζτοοτοπ δεῖ θοπι ὅϑεττη, 
Ὁόπι οἱ! ΔἼγαοῖδ, ὁατπι Εὔπποι τοῖν {(ς 

ἜΘΙσΟΥ. θα8 τοῖο. τοΐτ 
{δππ: ἀαβὶ [{6 Τοθοπ, δα πίε εἶπ Βοτη 

10. ὕ0.1.: {ἐπ|οῖἐ Ὅοπι οταπ, 
12. Α.Α: [Φ πιπιοῖίρ,. 

Ζαρο δὰ τυοἱτ απόλοσοπ (απόρσίπηοπ), Β.ΑΥΥ: [ᾧ.. γος 

οὐδέ σις 

τορτθοπ, (861. ἢ), δ.) 
13. δα τ΄. {ς{ς {., τοστόπ ποι, Β.ΑὟΝ: οἷς τὸ. ποι ,, 

Ποῦ Ὁἱς πὸ. γὙΕ: οἰο8 {πὸ δίς 568, δίς... ΑΥ̓: σοι Ὁ. 
Ο ατοβοι ἐάποο Ὁ. ποσοῦ, ὙΕ νν πὶ [0 σαν γοοίτοπ ὅς 

᾿ Ἐν 

"Ὲ 
ῳ 

14. πὶ ὃ. ϑξάπιον οὐπ ἔθτον Θοδταπρ, (Β: πὶ [6 
ἀπ Ἰθοα0η ἰδγ, 3,2) ΝΕ: γαίίοπ θεαὶ θΠιδρτιν,,,, πὶ 

φεοίταρτ, 

σζοξια, 

ἱ 

(9,10---20) 4 

1χ. 

ἰη Αοργρίο Ἔοί ἀποθιι5 Γορῖθ5 ἀἰμογ- 10 
ΓΠΔΘΟΙΉΙΏ, 41 {ποΡαηΐ [Γὰη5. Τογάἃ- 

ΤΗΝ Π6ΠῚ, ϑ6ῇ0η Γοοὶ ΠΟβΘθοη οἱ ὧς 

ἐυβθεο ΚΟ] Βαβὰη, (αὶ οὶ ἴῃ Αβίαγοίῃ; 
Ἔ ΔΙΧΟΡ ΙΓ 16 ΠΟ 15 ΘΘΠΙΟΓ 65 Οἱ ΟΠ 65 
Πα] αίο "65 (ΟΡΓὰ 6 ποβίγαθ: ΤΌ] ἴῃ 
Π]ΔΠ 115 ΟΡ 1ἃ 0}0 ᾿ΟΠΡ 551 ΠΊΔΤῚ Υ]ΔΙη, 
οἵ ΟΟΟΌΡΓΡΙ(6 615 δἱ αἴ 116: ΒΘ Υν] ν ΘΓ] 
ΒΌΠΗΙ15, ἰΟΘάτι5. ᾿η116 πορίβουη. ἜΠη 
ῬᾶΠ65, αιᾶπο ΘΟΓΘ551 δι ηι5 46 ἠ0- 
Τρ 5 ΠΟΒίΓΙ5., αἱ νΘΠΙΡΘΙΏΠΙ5 ἃ ν05, 

ΘΔ] 405. ΘΠ 5ΙΠΏ115, ΠῸΠῸ 51601 [Δοίὶ 

διηΐ οἱ νοίπβίαϊθ ὨἸΠ1ἃ ΘΟΙΏΙΠΪ ΠΕ: 

ἜΠΓΓΘ5 ὙΪΠῚ ΠΟΥΟΒ ΠΡ] ΘΙ ΠΊ15, Ππη0 12 
ΓΌΡΙΙ βαηΐ οἱ 5011; νϑϑίθβ δἵ οα]οθᾶ- 
Ιηθηΐὰ, ΖΕ] 118. ̓ πἀ α] η} οἱ 4π46 Πὰ- 
ὈΘπη5. ἴῃ ΡΘαΙΡι5, ὁ Ἰοπρὶ πα πο η 
ἸοΠΘΊΟΥΙ5 νὰ {γἃ δα ηΐ οἵ Ρ6Π6 ὁ0η- 
Βηρίᾶ. ΒοΘρογαηΐ ἰρίίαν ἀ6 οἰ- 

Νανον, αι ΠΑΡ. ΘΟΡΙΠῚ, οἱ 05 ΠΟΙΏΪηΪ ΠῸΠ ἰη- 

ἰρπ6. ᾿ΟΥΓΟσδνθγαηΐ. ἜΤ ΘΟ [416 05:16 ΟἸΙΠῚ 
ἐν 65. ῬΔΟΘΙῚ, οἵ [10 [Ὀ646Γ6 ΡΟΙ]ϊ οἰ 15 

ο5΄, 404 ΠΟῚ ΟΟΟΙἀΘΓΘηΪΙΓ; ΡΓΪη- 
Οἷρθ5. 46 τη 115 ΠαΓᾶνο- 
Ραηΐ οἰ5. 

Ροδβί ἀἴ65 διιΐϊοηη ἱγο5. 1η1{ἰ [ὉΘἀοΓὶς 10 
διιἀἰθγαηΐ, 4αοαά ἴῃ νίοῖηο ΠΑΡ ἄγ θηὶ 
οὐ Ἰῃΐ6. 605 {πα} Θβϑθηΐ. ἘΜονογιηὶ- 17 
46 οαϑίγΡἃ ΠΠΠ ΙΒΓΔ6] οἱ νϑηθραηΐ ἴῃ 
οἰν![αῖ65. ΘΟΙῚΠ αἴθ ἰοΓ[]0, ΟΕ ΔΓΊΙῚ 
60 νοοδθ]ὰ ϑιηΐ: ἀλΡδοη οἱ (ἃ- 

Β τεῦ, ῶδ. ΠΏ 1]Γὰ οἱ Βογοίἢ οἱ (δ δι ῃἰασίπ. ἘΕΙ 18 
ΠΟΠ ΡΘΓΟΙΒΒΘΡΙηΐ 605, 60 4ποα {- 
ΓάΒβΘηΐ οἷ8. ὈΓΙΠΟΙΡΘ5. ΤΩ 1} Π{π|4 1115. 1 
ΠΟΠΪη6 ΠοΙΪηὶ Ὠδὶ ἰβρὰθ]. Ματηι- 
Ρᾶνΐ 18 4116 ΟΠΊΠ6 ν]} 6115 ΟΟΠ Γᾶ ὈΓῚΠ- 
οἷρο5. Ἔθιυϊ Γοβροπάθιαιηϊ οἷβ: {π- 19 
ΡΑΨΙΠ}115. 1{Π|15 ἰὴ ὩΟΠΠ6 ΠοΙηΪηὶ ἢ 6] 
ἴϑγδϑιὶ, οἱ Ἰἀο ΓΟ ΠΟῚ ΡΟΒΒΙΠΠΊΠ5 605 
ΘΟΠἑησΘΡο; 864 ποὺ [οϊθιηπ5. οἱβ: 20 
ΠΟΒΟΥν θη 4υάθιη, αἱ νἱνᾶηΐ, Π6 

»"ὦ ὕ 

10. 5: ογἂηΐ (Ρτὸ οι δ). 
11. Α1. Ἐ(Ρ. μμδη1}}.) γοϑίγίβ. 

1. Β: οὐ [Ὁ δοίπι όσοι οὐδαϊίοπ οἵ ο, ΑὟΥ ΝΕ: 
{{ΤἸδ. πὶ Ταῆοπ, ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α: δανοπ, 

10. π΄ πείέξοιε αν θην υσδηοίοπ, ΒΑ ΕΑ: [τ 
[(π. αΥΥ: Πποπ παρὸ, ΝΕ ΑΟ ἐπ ἰρτοῦ (δ 60) ϑϊάθο. 

17. ΑΥ̓Υ Αι, δταάηει απ τι. ἔππποπ. 
19. 531 ὃ. ᾳ. ὅδεπι. 
20. ἰθποπ τῇ., δαῇ υοΐν 7. 1.. Ταύειι,, τιν πίε ἐν 

Β: οτυβοῦ 3. ΝΕ: δεῖ 3. 



40 (9,21-. 10,5} ϑθθηφ. 

ἘΧ. σαἰἰροονπίξζαντην [Ὑἀτι5. 

καὶ οὐκ ἔσται καϑ' ἡμῶν ὀργὴ διὰ τὸν ὅρχον 
ὃν ὠμόσαμεν αὐτοῖς. 2! Καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ 

ἄρχοντες" Ζήσονται καὶ ἔσονται ξυλοκόποι 

καὶ ὑδροφόροι πάσῃ τῇ συναγωγῇ; καϑάπερ 

εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες. 22 Καὶ συνεκάλεσεν 

αὐτοὺς Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, λέγων" Διατί 

παρελογίσασϑέ μὲ λέγοντες" Μακράν ἔσμεν 
ἀπὸ σοῦ σφόδρα, ὑμεῖς δὲ ἐγχώριοί ἐστε τῶν 
κατοικούντων ἐν ἡμῖν; 28 Καὶ νῦν ἐπικατάρατοί 
ἐστε" οὐ μὴ ἐκλείπῃ ἐξ ὑμῶν δοῦλος οὐδὲ 
ξυλοχόπος οὐδὲ ὑδροφόρος, ἐμοὶ καὶ τῷ ϑεῷ 
μου. 33 Καὶ ἀπεκρίϑησαν τῷ Ιησοῦ, λέγοντες" 
Ὅτι ἀγγελίᾳ ἀνηγγέλη ἡμῖν ὅσα συνέταξε κύ- 
ρίος ὃ ϑεός σου Μωῦσῇ τῷ παιδὶ αὐτοῦ, 
δοῦναι ὑμῖν πᾶσαν ταύτην τὴν γῆν καὶ ἔξολο- 
ϑρεῦσαι ᾿ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας 

ἐπ αὐτῆς ἀπὸ προφώπου ὑμῶν" καὶ ἐφοβή- 
ϑημεν σφόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ 
προρώπου ὑμῶν, καὶ ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα 
τοῦτο. 35 Καὶ νῦν ἰδοὺ ἡμεῖς ὑποχείριοι ὑμῖν" 

ὡς ἀρέσκει ὑμῖν καὶ ὡς δοκεῖ ὑμῖν ποιῆσαι 

ἡμῖν, ποιήσατε. 
20 Καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς οὕτως, καὶ ἐξείλετο 

αὐτοὺς Ἰησοῦς 'ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ! ἐκ χειρῶν 
υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ οὐκ ἀνεῖλον αὐτούς. 271 Καὶ 
κατέστησεν αὐτοὺς Ἰησοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκϑδίνῃ 
ξυλοκόπους καὶ ὑδροφόρους πάσῃ τῇ συναγωγῇ 
καὶ τῷ ϑυσιαστηρίῳ τοῦ ϑεοῦ. “Διὰ τοῦτο 
λον το οἱ καρουιόῦγεες Τ᾽αβαὼν ξυλοκόποι 

καὶ ὑδροφόροι τοΐ ϑυσιτοξηρίου τοῦ ϑεοῦ' 

ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας 'καὶ εἰς τὸν τύπον 
ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος. 

χ. Ὁ, δὲ ἤκουσεν “Ἵδωνισέδεκ βασιλεὺς 
“ερουσαλήμ, ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦς τὴν Γαὶ καὶ 
ἐξωλόϑρευσεν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησε τὴν 
Ἱεριχὼ καὶ τὸν βασ. λέα αὑτῆς, οὕτως ἐποίησε 
καὶ τὴν Γαὶ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ ὅτι 

ηὐτομόλησαν οἱ πατοικοῦντες Γαβαὼν 'πρὸς 
Ἰησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ καὶ 
ἐγένοντο ἐν μέσῳ αὐτῶν, 2 καὶ ἐφοβήϑησαν 
ἀπ᾿ αὐτῶν' σφόδρα" 'ἤἥδεισαν γὰρ' ὅτι πόλις 

21. ΑἸΒΚ Καὶ- (ργ.) ἃ ἄρχ. (Ὑ ΑΒΕΒΧ). 22. ΑἸΒΣ 
λέγων ( ΞΕ Χ). Β: ἀπὸ σβ ἐσμεν (αοπίγα ΑΚΧ). 
28, ΑἸΈΧΣ (ρ1.) ἐδὲ. 24. ΑΒ: Ἰησοῖ (-σβξ ΕΕΧ). ΑἸ Β5 
Ὅτι ἀγγ. (ἐ ΔΞΕΧ). ΑΧ: ἀπηγγέλη. τ τῷς ΑΒ 
7811. ὁ πᾶσαν ( 43). ΑΒ: τὴν γῆν ταύτην (ταύτ. 
τ. γ. ἘΧ). 20, ΑΙΒῈ ποιῆσαι (ὁ Α53ΕΧ). ΑΒ" ἡμῶν 

ἼΩΝ ΠΙΣΊΞΦΣΙΓΟΣ ὩΣ ὍΣ ΠΣ 
ἘΡΡΩΝ ὙΛΝΟῚ, ἐ ἘΠῚ ὨΣΞΙΘΣ3 
ΘῈΣ ΒΏΓΙ ΠΡ. ὭΓΠ» ΘΟ ἐΘ3 

ἼΞῚ ὝΘΝΞ πρπτοθο ΘυὩτΞ Ν. 
»πν δπὸ ΝΩΡΡῚ ἐΘοΝ ΝΩ3 1 πρπὸ 2 

Ὡϊ2 Ἐπ τς ΠΡ ΞΟ 
ὉΞ ΤΩΝ ΘΡΉΓΙ ἼΩΝ ΩΝ 

ΠΡΣῚ ἐθλτυθν ἬΠΞΊΡΞ, ΘΓ] ἸΝ}Ὁ 38 
Ἴ2Ξ9 ὉΞῺῸ ΤΉΞΟ Ν ΟῚ ΩΝ ΘΌΠΕΝ 
ἜΡΕ ΔΩ τ 2 Ν 0] ΕΝ "ΏΓΙῚ 
ἊΞ ἸΔΏΝ Σ ἡ το των Ὥ251 ΠΡ 

πῆς τῶν ὧν ὙΠ Ἴ35Ὸ Ἴπ Ἴλπ 
ΓΟ ὑππν πισοτΩΝ ἩΠΟΝ τῆπὸ 
ὌΝ ποϑαττοΣ γΑΝ ΠΤ ΟΞ ττΝ ἐξ" 
ἽΝ ΝΡ ὉΞ ΣΕ ΝΕ "ποθ τὸ 

553} ΞΘ ΡΝ 
ἰὼ τ πα 2 ΓΤ Ὁ ΣΗΙΡ ὝΔΗΣΙ 
ἐῸΣ 5520 τῆ ΠΡ "αῦνπῚ 

τὰ» ὉΡΝ ὍΣΟΥ ἽΞ ὉΠ ΡΞ. 20 
5 Τ5Ὶ ὁ ΘΗΔΉῚ ἊΣ “ΘΝ Πΐρστο 3,07 
ΧΦ "ΌΓ ΝΠ ΘΡΞ ΦΘῚπὶ 
πὴ π᾿ ΠΕΤΡΟΝ ΣΡ Θ Δ - ΞΝ δ] 

“ῶν ΘῆρΏστοΝ πῆπ ὈΡΙ 
ΣὝΠΘῚ 

ΠΏ ῬΊ εν ῶρ τὶ ἋΣ. 
ἄρτστος ΨΩ Ἷπι ἀξ οτος ΡΝ 
ἸῊ: πῶρ ἼὩΝΞ ΠΘΟΊΓΡῚ 
"Ὁ πϑ 89 "»Ὦ πῶν- 13 πρ Ὁ» 

ὀλγοττς Ἦρβα. ἸΞῶν ΛΏλθωθε 
ὝΣ 3 ἸΝῺ ΝΤῚ ΣΟΞΊΡΞ ἼπῚ 2 
ΤΙΣ ΔΒΠΙ "ἢ ὨΠῈᾺΞ ἸΣΞᾺ ΠΟΤΊΝ 
(1 Ε). ΑΧ (ῥτὸ ποιήσατε) ποίησαι. ΑΒ Ὶ (π δ) ἡ ἡμῖν 
(ἢ ΕΧ). 26. ΑΒ: ἐξείλατο (-ετο ἘΧ). ΑΕΧ: ἌΡῖοδα 
2. ΔΊΕΧΣ Διὰ -ϑιεξ. -- 1.Α: Γαΐ (ΒΘ ΠΡ 6}). Β (015): 
ἐποίησαν (-εν ΔΕΙΒΧ). ΑΒ τὸς υἱὸς ({ Χ). ΑΥΒΞ 
κ. ἐγ.-- αὐτῶν (ἴ ΑἸΥΤΝΝ 2. Β: ἤδει (ἤδεισαν ΑΕΧ). 
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ἷς οί θαιον τὸ δ αἠενίτάρεν, ΕΧ. 

ἄδον ἀπ ἔοπιπιο, ππὶ ὅὍὲ8. (δἰοεϑ τὐἱτ[οπ, 
21 Ὁγπ οἷν ἰδποπ σείδαπ θαθεπ. ἜἸπῸ οἷς 

Οροοπ ρταύδοπ κπὶ ἰϑποπ; φαβι [{6 ἴος 
δεη, δαῇ [ἴε Θοϊξθαιιον τὸ Ῥβα ουτ ὅσον 
ζείριι Ὅ0Υ σαπὸπ Θεπιρίπο, τοΐο ἰθποι οἷς 

22. Οδουοπ σοασί θαδεπ. Ἔα τίοῦ [{ 0: 
Πια, ππὸ τορος π|ΐ! ἰθποπ. ππὸ [ρταῦ): 
θαγππ θαδὲ ἰθν ππ8 δείτοσοπ πιὸ 6ος 
ζασί, ἰδν [εἴ [ἐν [ούπὸ σοπ τπ|δ, [0 ἰδ 

δου πποῦ τἀπὸ τοῦ ποε Ἔανηπ [ΠῚ 
ος ἰδν φουιε ζεἶπ, ᾳ8 πἀπίον ὦ πῶ 

αὐρῦτοα. δἐπεῦτο, δίς οῖΣ, δαιο τη 
θαῇήον ἰταροπ ἐππ| ϑαιζς πιοίποβ (Θοο8. 

ολτθίς απρυουίοίοπ Δοπια τἀπὸ ἰρταῦ ἐπ: 
᾿ς (8 {{| δείποπ δἐποτοπ ἀπαοααί, θα 86} 

εν, δείπ οί, ϑϑὲοῖε, ζεἶποπι δἐποίρ το, 
σοδοίοπ ὕαθο, ὉαἈ ἐν εἰ δα 8 σαπδὸ βαπὸ 
σοδεπ ππὸ ὉὉΥ οἰ) ὅν αὐΐο (δἰπι ὍΠΟΥ 
Ὁ08 ϑαποεθ ον αοπ 6. Φα ζὐτ τος 
ἐπὶ τοῖν ππηοτοῦδ ἀρθοηϑ ὉοΥ ἐπ 607, ππὸ 

20 ὕαῦοη Το ο8. σοθαπ. Ἔϑημπ αδὸν, [{εδο, 
τοῖν {{πὸ ἐπ δοίποπ ποοπ; τυαῇ δἰ σε 
τῖν τοῦτ οὔπξοι, ἀπ κι τ ππι, Ὁαᾳ8 {δπο. 

20 Ἰϊπὸ εὐ ἐραὶ ἰδποπ αἴὐο, ππὸ εὐτοίτοίς 
ἤς υοπ δὲν δείποοῦ δήταοῖ απο, Ὁαῇ {{ὲ {6 

27 πἰῶε εὐὐοϊταοίοπ. ἘΡΠΠῸ0 πια τς [6 30- 
πιαᾳ δε εἴδεη Φα68. 21 Φοίςθαιοτα. ππὸ 
δα ονίτάσονη δον δοπιοίπο απὸ ζιππι ἍΠΙαΥ 
Ὁ.8 ὥεῖγπ, δίδ ἀπῇ Ὁἰοίεπ ας, απ δοπὶ 
τί, δὲπ ἐν ἐσθ ιοπ τοὐτϑο. 

Χ. 4. αὐοὸν ϑίοοπί βεδοῦ, δοῖ δδπίαᾳ 21 
ἀργηζαίοπι, Οὐτοῖς, δα οίια ὅΓ{ σοισοπποπ 

ος ππὸ {ς ϑογθαπποί δαί, ππὸ 311 ζαπιπι 
τς ἰδτοῖι δ πίρο σοἴθαπ δαῖτ, οἱοἰ)υοῖς οὐ 365 
᾿ς γίϑυ παὸ ἰδτοθι δὲδπίσε σεῦδαπ θ ας, τπτὸ 
τς δᾳβᾷ ἴδ μι Θίδοοπ δυίοσοπ αἰ ΔΊγαοῖ ρος 
ο΄ πα Ῥαίίοπ τπτὸ πἀπίον Τ. σρξοπιπιοι τθας 
τη; δζιττοίοι Πἰς ΠΟ ζεῦτ; δέππ Θίθουη 

22. ὕ.1.: τίοῦ ἰῇποπ, 

20, σεζάηοοτοι Βαθοπ, 
21. ΥΕ: αδὲὺ {{ε ζοί(οπὶ.,, {οεἶπ,, ΑὟΥ: αὶ {. τυπτῦοπ, 

Β: σθαβοιζάύγζον, ΑὟΥ. ὙΕ: πίν δίε ας. ΘΟ, 
ΟΠ 22, αθίν τζίπὸ {' {ν υ. ἐπ, ὙΕ: αοἰάπ ὦ. ΑὟΝ ΝΕ. 
": {εν τοοί!, 

20, Β: ἴοίπ ἀπο ππίον ὦ απρύτο, ποῦτη. οἵε 
,. [Φόγζοπ, αὐ: πὶ θυ [01{{πὶ ἀπῇ. δῖαν κα Τείπ, 

δ᾽ ἰἰλαιοι, ΥΕ: πίς [0{Π|... ΘΈανοι .., πὶ ὃ, ΑΥ ὙΕ: 
[ἄν Ὁαῦ ᾧ, 

24. ΑὟ: ὌΟΗΙ τοιτῦς Ὁ, ὁπ, ΥΕ: (56 τὺ, ὃ. δ, 
μοῦ! δοΐαππι, Β: Φίοιοοί ... Πἴν φοιοίβ {Π ἀπροῖ. 

"ἘΔ με. δὰ ὧδ ὩΣ τῶ υρ δι 

ὦν ας, ΘΟΠ Γᾶ ΠῸ5Β ἰτὰ ΠΟΙΏΪΩΙ οΟποΙ οἴμ", 5] 
ῬΘ] ΓΟ Π15;: Ἔβοά 510 νἱνδηΐί, αἱ 21 
ἴῃ 5115 ὉΠίνουβθ. ΤΠ] {{{π4|η15. ΠΠσ πὰ 
ὁδοάδηΐ ΔαΙΙ5416 οΟΙηρογίθηί. Οα]}ῖι5 
αθ0 Ιοψαθητ 5 Ἔνοσαν! (θὰ οηϊ- 2.2 
ἰὰ5. Φο8116 οδἱ αἰχὶψ οἷβ: ΟἿ πὸ5 ἄθοϊ- Ὁ 
ΡΟΓΘ ἴγᾶθ νο] βίῖ5, αἱ ἀἸσοΓο 5: 
ῬγΟΟᾺΙ νᾶ] 46 ΠΔ]}} 1 Πη115 ἃ Υ0}}15., ΟἸ1ΠῚ 

ἴῃ ΙΠ6610 ΠΟΒΙΤΙ 51:15} ἽΠΙΔα6 50} 28 
6α.9,55. ΠΙΔ] ΘΟ] Π 6 ΘΡΙ15. οἱ ποη ἀοἤοϊοὶ 6 

ΒΌΓΡΟ νοϑίγα Πρπὰ οδρΘάθη5 ΔΆ 56116 
ΘΟΙΏΡΟΓίδη5 1ἢ ἀοιηιπ δὶ τη6]. ἜΘ αὶ 94 
ΓΟΘροηἀογαηΐ: Ναποϊδίαμη οϑί ΠΟΡῚ5 
ΒΟΡΥΪ5 (115, 404 ΡΓΟΙΙ5ἰ5ϑοῖ ΠΟΙ Ϊ- 
115 65 ἰᾳπ8 ΜΟΥΒΙ 56γνὸ 500, υἱ 
ἰγδάογοι νοῦ ]5. ΟΙΏΠΘΠῚ ἰοΓΓΔΠῚ οἱ ἀΪ5- 
Ῥογάογοί οὐποίοβ Πα δίογο8 6115. 
ΤΙ ΙΓ. 115. ΙΡΊΓα1 νᾶ] 46. οἵ ΡΟ 1 Π11|5 
ΔΗΠΉΔθ15 ΠΟΒΙ 5, γΘϑίΓΟ [ΘΓΓΌΓΟ Θ0Π}- 

Ρ.181, οἱ ἤοῸ ΟΟΠ51ΠΠΠ1}} [ΠῚΝ]Π)18. 
ἜΝΆΠΟ διιίοιη [ἴῃ ΙΏΔη1 [ἃ 5.1Π|115: 9 ὅ 

φιοά ΕΠὀῸῚ θοπυμῃ οἵ γθοίαμῃ υἱἀ οίαγ, 
ἴαο. πΟ 15. 

Βροΐ οὐσὸ Φοϑαθ, αἱ ἀϊχογαΐ, οἱ 20 
ΠΡ Θγαν 605. ἀ8 πηὰπα ΠΙΟΤῸ ΠῚ [5ΓΔ6], 

αἰ ΟΠ ΟΟΟΙΔοΡρηΐαν. ἘΠ ρογον (πο 27 
1η 1Π10Ὸ 416, 605 6556 ἴῃ ΠΠ]ΠΙβίοσΙῸ 

ΘΠΟΙΪ ΡΟΡΆΪΙ οἱ ἃ] 187015 ΠΟΙΏΪΗΪ, 686- 
. ἀθηΐθ5. Ἰρῃὰ οἵ ἃιᾶ5. ΘΟΠΙρΟΥ Δ ηΐ65 

ἸΒ6116 1Π ῬΓΔΟΒΘῺΒ ἰθΙΏΡι15, ἴῃ Ισ0600 
4ιιθῃὴ ΒοΙηΪη115 οἰορσίβϑοϑί. 

(ϑυᾶς οἴχῃ δια ἰϑ5οῖ Αἀοπίβοαοο Υ. 
(ἀπ, τὸχ δοραβα! πὶ, αιοἀ 50 1Π|66ὲ οορ 586 
τϑν φόβο Ηδὶ οἵ βιρνογ σϑοῖ θᾶμ) (βἰοαί 

6,1.4.84.8η1πΔ ἰδοθγὰϊ ΦΘ.ῸΠ0 οἱ σϑρὶ 6]18, 

8,1...284.5 10. 1601 Ηαὶ οἱ τοδὶ {1115}, οἱ φαοὰ 
9,3...1.5. Δ Π5πρ 556 η (αθδοηίίαα ἃ ἰΙ5ΓΔ6] 

οἱ οϑϑϑῃΐ [οϑάθγαι! θοῦ: Ἐ{πλ 2 
γα] 46. {{}05 δῃΐμὰ τηᾶρηὰ ογἂΐ θὰ 0η 

(θε. 
239,11. 

10,2. 

20. ΑἸ. Ὁ (ὧὰ ἴ.) οἷ5. 

τορτόοπ, ΑΥΕ: Πιτ, τὸ, τπιδ Ὁ ἰπ ππζον δὶ, Β: τι: 
τοῦ Θεοῖς παΐδθεου. 

ῦ, ΒΙΑΥΥΥΕ.Α: απὸ. Β: υὐἱὲ ἐδ. αν αν τὸ. οδ, 
{{{ἰπ| δοίποπ θπιροπ, ΑΥ̓Υ: ἐδ δέν α. πὸτὶ δά, ΝΕ: δα 
οὐ {τ α. πὶ Πἴτ τς δά {|| 

20. ΑὟ: παιδταηίοπ, νΕ: πὶ [{6 οὐτυ, [. πί δε. 

27. {{ἰὉ δὲπ Ῥ, ΒΒ: [Πο[{{ [{6.. ὙῈΕ: δε πιπιο. Β 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: Πίν δίς ὅ, 

1. ΑΥΥΥΕ.Α: εἰπροποηιπιοπ, ΒΝ: πςν πα ΓἘ0λι ἀΠπ|ε 
ἰοὺ ἔζποι τοατοι (ὐάτοπ), ΑὟΥ: ἰπ ἰῆτον Δ) 1. 



48 (10,8ὃ--11. οϑιιο. 

Χ. 

μεγάλη Γαβαών, ὡςεὶ καὶ μία τῶν μητρο- 
’ - , “ ΕΣ ᾽ δ ΤᾺ, 

πόλεων τῶν βασιλέων, οὁτι αὐτὴ μεγαλη ὑπὲρ 
, Υ͂ 5». ἴω ΕΣ 

τὴν Γαὶ καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί. 
- δ. « 

ὃ Καὶ ἀπέστειλεν ᾿ΑΙδωνισέδεκ βασιλεὺς “]ερου- 
ν ᾿ . εἶ 

σαλὴμ πρὸς «Αἴλὰμ βασιλέα Χεβρών, καὶ πρὸς 
Ἄ Α Ψ Ἃ 

Φερὰμ βασιλέα ᾿ἱΙεριμούϑ, καὶ πρὸς ᾿Ιαφιὲ 
κ Ν 3 

βασιλέα «“Ἱαχίς, καὶ πρὸς 4) αβὶρ βασιλέα ᾿Οδολ- 

λάμ, 4 2εὔτε' ἀνάβητε πρὸς μὲ καὶ 
, ,ὔ Α 5 ,ὔ Ἵ, 

βοηϑησατέ μοι, καὶ ἐχπολεμήσωμεν τὴν [ἀ- 
Ῥ 3 » Ν βαῶν" ηὐτομόλησαν γὰρ πρὸς ᾿Ιησοῦν καὶ 

ῃ κ ΣΉΝ .35 δκ,ν) Κα ες, πρὸς τοὺς υἱους Ισραηλ. Καὶ συνήχϑησαν 
ἢ» « Λ νει ἀν» 8 ΜΞ 

καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν ᾿“Ιμοῤῥαίων, 
. Ε κ᾿ Α 

βασιλεὺς Ἱερουσαλὴμ καὶ βασιλεὺς Χεβρὼν 
καὶ βασιλεὺς “Τεριμοὺϑ' καὶ βασιλεὺς “αχὶς καὶ 

᾿ ) , Ν - ς } 

βασιλεὺς ᾿Οδολλάμ, αὐτοὶ καὶ πᾶς ὁ λαὺς 

αὐτῶν, καὶ περιδκάϑισαν τὴν Γαβαὼν καὶ 
’ 2 

ἐξεπολιόρκουν αὐτήν. 

λέγων" 

ὁ Καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Τ Γαβαὼν 
πρὸς ᾿]ησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν "Ισραὴλ' εἰς 
Γάλγαλα, λέγοντες" Μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς 

σου ἀπὸ τῶν παίδων σου, ἀνάβηϑι πρὸς ἡμᾶς 
τὸ τάχος καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς καὶ βοήϑησον 
ἡμῖν, ὅτι ἐπισυνηγμένοι εἰσὶν ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντες 
οἱ βασιλεῖς τῶν ᾿ΑΙμοῤῥαίων οἱ κατοικοῦντες 
τὴν ὀρεινήν. 17 Καὶ ἀνέβη ᾿Ιησοῦς ἐκ Γαλγά- 
λων, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὺς ὁ πολεμιστὴς μετ᾽ 

αὐτοῦ, πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχυϊ. 8 Καὶ εἶπε 
κύριος πρὸς Ἰησοῦν" Μὴ φοβηϑῇς αὐτούς, εἰς 
γὰρ τὰς χεῖράς σου παρέδωκα αὐτούς" οὐχ 
ὑποστήσεται ἐξ αὐτῶν οὐδεὶς κατενώπιον 
ὑμῶν. 9 Καὶ παρεγένετο Ἰησοῦς ἐπ᾿ αὐτοὺς 
ἄφνω" ὅλην τὴν νύχτα ἐπορεύϑη ἔχ “αλγάλων. 
10 Καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προφώπου 
᾿Ισραήλ, καὶ συνέτριψδν αὐτοὺς 'κύριοο' συντρί- 
ψει μεγάλῃ ἐν Γαβαών, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς 
ὁδὸν ἀναβάσεως Βηϑωρών, καὶ κατέχοπτον 
αὐτοὺς ἕως “Ἵζηκὰ χαὶ ἕως Μακηδά. 1 Καὶ ὁ ἐγέ. 

Ῥετο ὃν τῷ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου τῶν 
'υἱῶν' Ἰσραὴλ, ἐπὶ τῆς “καταβάσεως Βηϑωρών, 
καὶ κύριος ἐπέῤ θόυψεν αὐτοῖς λίϑους 'χαλάζης' ἐκ 

2. ΒΥ (ρτ.) καὶ (Ὁ ΑΒΕ Χ). ΑΒ" τῶν βασ. - [αὶ 
(ἰ Α3ΕΧ). 8. Β: Ἐλὰμ (Αἰλ. ΑΧ) ... Φιδὼν (Φερὰμ 
ἘΧ) ...ὄ Ἰεφϑᾶ (Ἰαφιὲ ΑΧ) ... Δαβὲν ὦ τὶρ Χ). 4. ΑΊΒῈ 
τὴν Ἢ ΑΣΕΕΧ). ὅ. ΑἴΒ" συνήχ. καὶ (Τ ΑΞΕΕΧ). 
ΑΒ: τῶν ᾿Ιεβεσαίων (τ. “4. ἘΧ). 6. Β: κ- βοήϑ'. ἡμ. 
κ, ἐξ. ἣμ. (6. ΑΕΧ). ΑΒ: συνηγμι. (ἐπεισ. Χ). 8. ΑΒ: 
σαραδέδωκα (παρέδ. ΕΧ). Β: ὑπολειφϑήσεται 
(ὑπιοστ. ΑΕΕΧ). ΑΒ: ἐνώτσει. (κατ. Χ). 9. ΑΒΤ φ. Κὴ 
ἐπεὶ (ἢ Χ). 8: εἰςεσπορ. (ἐπορ. ΑΔ). 10. ΒῚ (ἃ. 1σρ.) 
τῶν υἱῶν (" ΑΕΕΧ).. «(ὁ 11) ᾿ρωνίν (Β. 14}. 
11. Β: Ἐν δὲ τῷ (Κ. ἐγ. ἐν τῷ Δ). 

αὐΊϊροονγῖξανεη ἢ 9565. 

ΠΡΌΣ ΟΞῚ ἼΣΡΓῚ ΠΌΤῚΣ ΝῊΡ 5] 
199. ΕἸΞ ὝΝ ΠοΙδοι, οἱ ΒΊΩΞᾺ ὁ 
“ὉΝῚ ἸΏ ΓΙ 2 ΡΤ ΊΣττοΣ ὈΘῸΘη) 
-πϑὉ Ὁ ἘΣ ΝῚ τ τ: ΘΝ 9 
ὍΣ ἘΦΕΝ ΠΟ “Π31 ΟΝ ἜΡΕ 
πο ἸἸΡΞΒΓΩΝ ΓΙΞ9 215 “Ὀντοον 4 
3 ΠΝῚ φῶ ἾπΥ τῸΝ πρ δῶ 

ι ΤΙ ΤΊ γθρὴ ἜΘΠΌΝΒῚ : Ὀμτὴδν π 
“πῦρ Ὀϑϑηγ» Πρ πον τ ὑΣΘ 
"Ἴ32 φυϑ Ὅτ Ὁ ἜΣ 3: ἸΠ2Π 
πὮΡ ὭΓ5Ὶ ὈΣΏΓΟ ΟΞ ὩΓῚ ἸἾΡᾺΨ 

ἜπΡῶΡ 19: Ἢ ἸἾΣ23 
ϑαδήσποτος 55 ἼΩΩΝ ΙΝ ῦ 
ἜΣ, “ὰνο πϑροηπ ΠρτροττοΝ : 
πο ἼΣΟΝ πὸρ ΠΟΙΞΡῈ π 
ἼΧΞΡ2 3. ἼἸΡῚ Ὁ ΠΡ ΘΓ 
ἐπ ἼΩΝ Π “ΡΟ τῸΞ ἘΝ 
ΒΡ ὉΞῚ Νὴ ὈΞΌΣΤΊσνΩ Ὁ ϑτν ὉΡῸ 
εἶπα "ΗΞᾺ Ἐξ. πον ἐΤΩΤΤΟΒΓῚ 
ΝΎΤΟΟΝ υἰρηπτὸν πὴσπο. ἼΩΝ. 
υϑτν ΤΩΣ τ Ὁ ΘΠ) ΠΤΞ 9 ὉΠ 
τιβῖπ ὉΡΡῸΝ ΝΞ ΠΏΘΩ ὩΣ 
ἜΗΝ τὸν τ: ἘΠΣ ἘΝῸΒ 
ὩΞ5Ὶ ἀκ τ ἘῸ ΣΝ τρία 
ἼΠῚ ΘΘΤῚ ἸΣΞΩΒ ΠΕΙΝ 
"ἸΡῚ ΠΟΙΣ ἼΡ ὉΞΡῚ ΤΠ ΤΟ ΠΩΣ 
ὈΝγδΣ ΒΔ ὉΘΤΟΞ ὙΠ ἘΠ ; 
ποὺς γῆ ἸΠτΣΞ ἸΠῺΞ Ὁ 
ΡΣ ΘΔ ΤῈ το 15. ΡΣ ΣΙΝ Ν ἜΠΟΣ , 

.φ- οΘ - 

- 

γ. 8.. “ἢ ἜΛΩΝ ᾿ 
ὦ, Β: εἶπο νοι δοπ ἴδπ, ΘΙάοίοπ, ΟὟΥΝΕ: δός, 

πίρόπάδίομ. ΑΥ: δοϊιυοῦπον, νῈ: ϑθδέάπποῦ τατος 
ἰαρζοῦ. Β: 5)δ, δ ἸῬοπ. 

3. Ππὸ 94. 9., δὲν φῃν 51 σοῦ,, ζαπιδίο, 
τ. {ργτα). 

ὅ, ΒΙΑΎ, ΝΕ. Α: (δου) ]απιιοίτοι [{{}. 
Ὠόταπ,, 

ΟὙΝΕΣΑ. ᾿ 

ΑΥ: ζυρεπ, 
ἐὺς αἸ[ς ἴῦτε ἑαρον, νῈ; ἰῃτ φαπροῦ. Α: [{ε πὶ, 

β 
ἶ 



: ὅ τας δτίοοεπ σοπια δι. 

10 οπ Θ ρα. 

Ὁ εἶπο ατοῦο (Θίαδί, τοῖς εἰποὸ ἔὐπίρε 
Θιαδί, ππὸ στόβον θεππ ἍΠἰ, ἀπιὸ αἴίς ἰθτε 

ὃ Θὔτρεν Πτείίθατ. ἩἸϊπὸ οὐ ζαποτς 21 
Φοθαπι, δὲῖι ἀεδηίσο 21 Θοῦτοπ, τπὉ 21 
ἡδίτεαπι, ὅεπὶ δεὲδηίᾳοε κι αν πτῇ, τἀπὸ κι 
““αρηία, δοπι δεδπίαε 41 ἀαίδ, ππὸ 21 
Φοδίν, οι δεθηπίαο πὲ (Θρίοπ, ππὸ Τἰεβ 

ἀἰρποπ ζασεπ: Ἔοπιπιί θελα 21: τοῖν 
ππὸ ΤΠ πιν, Ὁα5 οἷν Θίδοοπ { ] αρόπ, 
δόππ Π{ὸ δαὶ τοῖς δοζια ππὸ δεπ δ ποοτπ 

Ἔα ἔππιοπ. 211: 
γα ἀπὸ ξυσὸπ θίπαι οἷς Πιπῇ δεδπίσε 
δεν ϑίπιοτίίον, δὲν δεθπίᾳ κι. Δογιζαίοπι, 
ὍΟΥ δὲ δπίᾳ ἀπ ϑεύτοπ, Ὅὸν δε δπίᾳ 2ιν κατε 
τ, Ὅεγ δε πίᾳ κι βαίβδ, δὲν δεδπίς κι 
(ὅρῖοπ, πιῖξ αἴἴὸ ἰθτοπι Θρουία σοῦ, ππὸ δο- 
Ἰαρονίοπ Θίδοοπ ππὸ {υἰττοὸπ τοΐθεν {{ε. 

ἴδον οἷς 2 Θίδοοπ ζαπϑίοπ ιι ϑοΐπα 
ἰπ8 ἄκρον σὐπ Θἰίαα!, τἀπὸ Τίοβεα ἰδπὶ 
ἴασοπ: 5 ἰοῦς. Ὁείπε απὸ πἰῶτ αὖ τοπ 
Ὁρίποπ δὐπεῦίοπ, ἔσπιπι 2 τπὸ ογαπ 
εἰΤοπὸ, τρίτο ππὸ ὉΠ ἀπ, Ὁὸππ ο8. Ῥαθὲπ 
Πα) τὐΐδοῦ τπι8 ζααπιπιοπ αοἤϊαροπ αἴὲ 
διδηῖσε ὃεὲν ὩΙππονίτον, Ὁ16 απ δεπι (Θοδίτας 

7 τοοῦπεπ. ἔοῇια 0 δίπαι ὑπ Θ ϊραΐ, 
πιὸ αἰο δτίρα ϑ01Ὲ πὐἰ ἴδπι, ππὸ αἴίς 

8 Πτείίθατο θὲάπποεν, ἜἸϊπῸ δὲν θεῖν Ἰρταῦ 

ιι δυΐπα: δίταίς δἰ) πἰῶτ ον ἰθπεπ, 
ϑέππ ἰὦ Ῥαδο 1 ἰπ Ὁείπο ποις σορόδεπ, 
πίοπια πο ππίον ἰθποι υὐἱτὸ σοῦ οἷν Πεθεπ 

9 ἔὔπποι. ἜΡΠΠ0 ἔππι δόοΐια υἱῷ ἅδε 
ἤς, δόππ δίς σαπλὸ ϑὲα Ὁ 205. εὐ θέταῖ 

Ἔσογ δὲν ὥεῖν Τἄτεις Το 
ον ἠταῦῖ, δα [16 εἶπε στοῦ Θῴϊαε 
Τἄπιροπ κι Θίδοσπ, τπιὸ [αρίοπ ἴθπεοι πα 
Ὅεπ ὅθε δίπαπ κι 5560) οτοπ, τπτὸ [Ὁ π|5 

θ 

11 σοπ Π{ε δἰδ σοι Ποἴα τπτὸ ϑξαξοῦα. ἜἼ1πὸ 

Ξ 
Ἵ 

δᾳ ἤΐς τοῦ ἤταο ἤοθειι Ὅὸπ θεὲς. δεταῦ 
1: 5.1) ὥυτοπ, 68 ϑοτ μετε εἴποι ατὸς 
βὲπ Θασοῖ οὐπὶ ἰπππιοῖ αἴ Τ{ς {αἸῖοπ, 618 

ὅ. Α.Α: 2π ὅδαπίοι, κι απῆε, ὕ.1,: 2 απ. 

οἴρτε ὅθοτο, ΟΑὟὙΕ..Α.: Ταροτίοι [{) τοίδον (υυΥ) Ὁ, 
0. ΒΑ ΕΣ: ὃ, ϑθλάππεν 21 (υ0π) δ. ΑΥ̓ΥΕ.Α: 

αι. [»ταίγεπ, Β: οὐϊόϊζε ᾿πι6. Αι: οττοίίε ππό πὶ. δτίπῃ 
πη 10. Β.ΑΥΝ ΝΕ. Α: {Ὁ} σευζαππποῖε. 

7. Β: {αγνζοτο ἴσοι, νῈ: ἐ, (Οἰτοίτου. 
ὃ. Β,ΑΥ͂Υ ΥΕ: απὸ. Α: δίν τυἱθουοῦοπ, νῈ; Δ εἷς 

πεῖν. δα. [ο1{ υ. Ὁ. δε. αΥΊ: ἔοίπι Ἰζαπαι νυ, ἰν το. 
συν οἷτ, 
ἕ» 9. αΥΥ: ἀθουξεῖ {. γί... νῈ: [0[γ]. δοῦν {. θεν, 

Ξ3βυίσαίοἴίειι “"Βιδεῖ. 31. Φ. 2. 5808 1. 6. 

ς ξεοἤσ. 

Οἷς Π{π|0 δ δπίρε σόσοπ Θίθεοοπ, 

νῶν 

(0,3-- 11.) 49 

Χ. 

οἱ ππᾶἃ οἰν [1 Π} ΓΘΟΆ]ΠΙΠῚ οἱ ΠΠΔ]}0Γ 
ΟρρΙο Ηδΐ, ΟἸΠ 65 4116 "6! ] [065 6}}}5 

[ΓΕ ΒΒ. ΜΒ. οὐροὸ Δαομῃίβθάθο 
ΓΟΧ φουηβα! θη ἃ Ο] 1) Γθρθ Π6- 
θρο οἱ δ ῬῃαΡαπΙ τοσθιὴ Φο ΠΟ ΠΗ, 
ἃ Δα ρηϊὰ ἀποαπ6. Γορθὴ [0 Π}15. οἱ 
ἃ Δ" σοσοιὴ Εσ]οη, ἀϊοθηβ: ὅλ 
[Π6 ΔΒΟΘΠΠΠ6 οἱ [ογίο ργδθϑιϊπμη, αἱ 

ΘΧΡΕΡΠΘΠΙ5 (αΠΔ0Π, (πᾶγ6 ἰΓΔη5- 
[ἀρνὶ Δα 920886. οἱ δά ἢ]Π105. [5ΓΔ6]. 
Ἔ ΟΟΠΘΡΟρΑΙ ἸσΊ, ΔΒοΘΠ θγαηΐ 4] η- 

(οὐ Τ 9.16. ΤΟΘῸ5. ΑἸΠΟΡΓΠΔΘΟΓΊΠΠ, ΓΟΧ {6Γὰ- 
58 |6Π], ΤῸΧ Ἠδργοη, Τὸχ Φογιπιοίῃ, 

ΤῸΧ 018, ΓῸΧ ρ]Οη, 511] ΟΠ 
ΘΧΟΓΟΙ 115. 5115, οἱ οαδιγαιηθίδί! ϑαηΐ 

οἶγοὰ ἀἀθᾶθη, ΟρΡραυρηδηΐθβ 681]. 

ὧι 

ἨΔΠΙ ΟΡ ο85. δαΐθιη ἀλῦδΟη. ἘΠ} 5 
ΟΡβοϑδᾶθ 1ηἰβοριηΐ 84 210516, 4ἱ 
ἔπη ΤΩ ΟΓΆ ΙΓ ἴῃ ΑΒ ΓΒ ἃρυὰ 6δ8]- 
Θ4] Δ}, οἱ ἀἰχϑυιιηΐ οἱ: Νὰ γϑίγδἢῃδ8 
Ὠ]Δ Π115 (185 Δ]}0 ΔΌΧΙΠΟ ΒΘΡΥΟΓΕΠῚ ἰπ0- 
ΓΤ; ἀϑοθηάθ οἰΐο οἱ Προ γὰ ΠΟ [6 Γ- 

46. φγδθϑι ἀπ} ΘΟηνΘηΘΓαΠΐ ΘΠΪΠῚ 
ΔΟΠΥΘΙΒΙΠῚ ΠῸΒ ΟἸΏΠΘ5 ΓΟΡΘΒ. ΑΙΠΟΓ- 

ΓΠΔΘΟΙΠ, 4] Πα Δ} ἴῃ ἸΠΟΠ ΔΗ15. 
Ἔ Αβοθπάϊψιιθ δοβαθ ἀθ (δρᾷ! δ οἱ 
ΟἸΠΠΪ5. ΘΧΟΙΟΙἰπ5. Π6]] ΔΙ ΟΓ ΟΕ 60, 

ΙΓ [ΟΥ551η1. ἜΠιχιίαιι6. ΠΟΙΪΠι5 
δ 9Ζο516: Νὼἕα {ΠἸηθὰ5. 605: [ἢ Π]ΔΠ5 

ΘηΪΠ ἰπὰ5 γα ταὶ 105, ΠῸΪ]Π5 ΘΧ 

6ἷ5. ΠῸῚ Γοβίβίουθ ροίθυ!. ἘΠ 
ἰΐδαιιθ δοβιιθ ΒῸΡΟΙ 605 Ταρϑηΐθ, ἰοίὰ 

ῃποοίθ ἀβοοπήθης (6 (δ]σα 5, 610 
ΘΟΠἰαΡΡανι 605 ΠοΙηΪηι5. ἃ ἴδοϊθ [8- 
Γ86], οοηϊγίν 46 ρ]ασα τηᾶρηᾶ ἴῃ 
ἀαθάθη ἃς ῬΟΓΒΘΟΙ 5. οδὶ 6085 ΡΘΓ 
Υἱδ ἢ ἀϑόθηβιια Βρίῃ-ΠΟΓΟἢ, οἱ Ρθ- 
ΟἸ 5511 ἀβπ Α2θ0ὰ οἱ Μαορθάα. Ἔσυμ- 11 
46. [ἀσόροῦϊ ΠΙΪῸ5. δύ] οἱ οϑβϑῃὶ 
ἴῃ ἀδβορθηβιι ΒΘίμ-ΠΟσΟη, ἨΟΙΠΜΠῈ5 

ΤῈ] ΘΌΡΟΙ 605 ἰΔρ1468 πηᾶρη05 (6 

(0ι.31,6. 

11,6. 
Β,1.Δἱ. 

Ὠε.11,25. 
γ,25. 9 

11,7: 

Ἐχ.23.,27. 

᾿ 7. ΑἸ.: νἰγίαιιθ. 

ΑὟΝ: δεταπ. ΒιΝΕ: εὐ τοαν Ὁ. α, θὲ, (δἰποπτὰ) ν. Ὁ). 
δοταπίρολοσοπ (42. υ. (δ. απ). 

10. Β: εν. ΑΝ .Α: σονιοίτττο, νῈ: ταῦ) [. {π| 
δπουοίττιθια, Β: εὐ ΓΤ πτρ, {. ταί ο. τ, ας, ΑΥ̓Ν: 
τί εοίς ο. αὐτὶ ϑεϊοδονίασο ππιτοῦ ἰθποπ ἀπ ΕΣ ὅς Βτα )- 
{0π| ἰσποπ... δεῖ, 

11. δὲι ϑίθθαπαᾳ, Β: δα {. ἐπὶ οταδῇείρεπ νυ. 55, 
ατομ. ΒιΝΕ; τοατῇ. Α: 1απότὲ ἄδον [{0.,. ΑΥ̓: Τίεβ 
που δ, Β. ΑΥ̓͂ ΕΑ: ατοβὸ ΘΙείπο, 

)λ 



-" 

δ0 

Χ. 

τοῦ οὐρανοῦ ἕως ᾿Αζηκά, χαὶ ἐγένοντο πλείους 

οἱ ἀποϑανόντες διὰ τοὺς λίϑους τῆς χαλάζης, 

ἢ οὺς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ μαχαίρᾳ "ἐν 

τῷ πολέμῳ'. 

(10, 12---21.) 

12 Τότε ἐλάλησεν Ἰησοῦς πρὸς κύριον, ἧ 
ἡμέρᾳ παρέδωχεν ὁ ϑεὸς τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον ὑ ὕπο- 
χείριον Ἰσραήλ, 'ηνίχκα συνέτριψεν αὐτοὺς ἐν 

Γαβαὼν καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ προςώπου υἱῶν 
Ισραήλ', καὶ εἶπεν Ἰησοῦς" Στητω ὁ ἥλιος 

κατὰ Γαβαών, καὶ ἡ σελήνη κατὰ φάραγγα 

«Αϊλών. 18 Καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη “ 
ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο τὸ ἔθνος τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτοῦ. Οὐχὶ τοῦτο γεγραμμένον ἐ πὶ βιβλίου 
τοῦ εὐϑοῦς; Καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατὰ μέσον τοῦ 
οὐρανοῦ" οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος 

ἡμέρας μιᾶς. 14 Καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοι- 
αὐτὴ οὐδὲ τὸ πρότερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον, 
ὥςτὸ ἐπακοῦσαι ϑεὸν ' φωνῆς! ἀνϑρώπου, ὅτι 

κύριος συνεπολέμησε τῷ Ισραήλ. 
15 Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ 

μετ αὐτοῦ εἰς τὴν παρεμβολὴν εἷς Γάλγαλα. 
16 Καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασιλεῖς οὗτοι, καὶ 
κατεχρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδά. 
17 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ ]ησοῦ, λέγοντες " Εὕρηνται 
οἱ πέντε βασιλεῖς κεκρυμμένοι ἕν τῷ σπηλαίῳ 
τῷ ἐν Μακηδα. 158 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς" Αυλέ- 
σατξε λίϑους μὲγ ἄλους ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ σπη- 
λαίου, καὶ καταστήσατε ἄνδρας τοῦ φυλάσσειν 
ἐπ αὐτούς. 9'Ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε κατα- 
διώκοντες ὀπίσω τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν, καὶ κατα- 
λάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν, καὶ μὴ ἀφῆτε 
αὐτοὺς εἰφελϑεῖν εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν" παρα- 
δέδωκε γὰρ αὐτοὺς κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν εἰς 
τὰς χεῖρας ἡμῶν. 

20 Καὶ ἐγένξτο, ὡς κατέπαυσεν Ἰησοῦς καὶ 
πᾶς Ισραὴλ κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν μεγάλην 
σφόδρα ἕως εἰς τέλος, καὶ οἱ διασωζόμενοι 
διεσώϑησαν ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ εἰζςῆλϑον εἰς τὰς 
τὔλμις τὰς ὀχυράς, 21] καὶ ἀπεστράφη πᾶς ὃ 

1. ΔΕΧ: κύριος ὁ ὃ-..... " υἱῶν. 18. Α18: ὁ ϑεὸς 
τὰς ἐχϑρϑς αὐτῶν (τὸ ἔδινθε τ. ἐ. α. Χ) ὃ Οὐχὶ -- εὐ- 
ϑᾶς (ἴ ΑΞΕΕΧ). 14. ΑἸ ΒΥ φωνῆς (( ΑΞΕΕΧῚ). 8: 
συνεξεπολ. (συνεποῖ. ΑΕ Χ). 1. ΑΥ̓ΒῈ Τοῖ, νβ5. (Ὁ 
ΑΞΒΕΧ), 16. ΧῚ (. ἃτοι) τῶν Ἰεβεσαίων. 11. Α: 
᾿Ιησοῖ. 18. ΔΙΣ μεγάλες (Τ ΑΞ ΕΙΣ), ΑἸΧ: κατα- 
στήσετε. ΑΧῚ (Ρ. καταστ.) ἐπ᾿ αὐτῇ (ΕΕΧ: ἐπ᾽ 
αὐτός). Α1Β" τῷ (ΚΛ ΔΞΕΕΧ). 19.ΒᾺ αὐτὰς (ΔΕΕΧ.. 
ΑΒ: παρέδωκε (πταραδεδ. Χ). 20. ΒΤ (ἃ. Ἰσρ.) υἱὸς 
ΟΈΧ; ΑἸΈΕΧ: οἱ υἱοὶ, ΑἸΧ: πάντες οἱ υἱοὶ). ΑἸΒῈ 
ἀπ᾽ αὐτῶν οὐ καὶ εἰοῆλϑ'. (1 ΑΞΕΒΧ). 21. Α΄; ἐπε- 
στράφη. 

ϑοθιῖθ,. 

ςαπἰϊροονίζανιηι ἢ 565. 

ἜΝ ἡΠΔτ ΘΝ ὩΣΞ ὙΠ. ΤΡῚΣ 
“ΝΣ ἋΣ ΠἼΠ ὝΦΝΌ ΤῊΞΠ 

ἘΞ ΠΞ 
τ τὐδϑ τῆν Ὁ δυο ἼΞΤΟ ΤΝ 
ὈΝ δ» ὮΙ ΟΡ ΠΌΝΩΝ ΧΕΙΣΝ 

ἩΣΞΩΣ υϑὐρθ ὈδΘῚ Ὁ ΣῸ . ὝΩΝΟῚ 
ΟἸὩΣΟΓΙ Ὁ ΠῚ εῆϑῖΝ ῬΏΣΞ ΓΙᾺ ὉΠ 13. 
Νὃπ ἜΞΝ ἫΒ ὈΡῚΤῚΣ ΤῺ ΠῚ Ὁ 
Ἴ2ΣὉῚ ὍΘ ἼΒΟΤΟΣ ΠΤ ΝΠ 
" γΝ- ΝΟ] δῶσ "ΧΠΞ ΔΙ 
ΠῚ 55 ΓῸΠ ὌΝ ἜΣ ΘοΞ 14. 
τὴς πὴπὸ ΠΡ ὈΞΠΝῚ ἘῸ ᾿ 

ἐὈΝἠδος, ἘΡΡΡ πῆπ: ἽΞ ὯΝ 
ὝΡΕ; ΣΙ δ ήπῦ, 35) 
ΓΟ ὩΓῚ 0351 ΠΡῸΣ ἘΠ ποτ ΘΙ ὃν 10 
ΠΣ ῺΞ ἼΝΞΙΠΒῚ πΝπ ΠΕΕΣΝΣ 
ἸΝΧΣ ὐονΣ ΣΝ ἼΒ5Ὶ ἐΠΤΡΏΞΊΤΙ, 
ΠΡ ῺΞ ΘΝΞΙΣ ΠΕΟΝΝ ΩΦ 
ΘῸΣΝ Ἴ58 ῬθηΓη ὌΝ ἐΤΤΤΡῺΞ 18 
πὸν ὙΡΞΙΠῚ ὝΜΕΖΕΙΣ “Β-ὸν Το 
ἩΡῸΣ ἊΝ ὈΡΝῚ θυ θὉ ΠΙΟΩΝ 19 

ΘΝ ΘΙ Ξ3ΤῚ ὩΞΊΞῸΝ ἼἼΠΝ ἢ5 τ 
ἘΣ "Ξ ΒΝ δἰϑὉ Θηό τυ -ὉΝ 

ἐΌΘΤΞ ΒΡ ὮΝ πὴτὸ 
ὈΝἶδ5 3} Σϑ πὸ ΕΡΕΝ ΠῚ ἘΣ 
ὈΞΓῚΣ ἸΝΌ ΠΟΤ ΣΙ ἘΠΡΣ : 
-ἴς ἼΝΖῚ ὩΣ ὙΤῊΣ δ. ΤῊ ΠῚ 
τὸς οὐπτὸρ ἢ ἸΞυῚ ἜΣ ΖΊΩΡΙ ἼΠΡ 210 

12. 

ἼΩΝ 

γ.18.. ὙῺΡ 55 

11. ΒΑ: νν ὅθι Θαροίείποπ, αν Ὲ: ὑπτά)ς 
δίον ἣν 

12, Φαπιαῖδ, Ἃ Ὁαρίπραθ, ΑὟ: ρερίδ ραῦ, νΕ: 
ρου, 6665. δαί, ΑἸ: ἐδουιοζοενίς, ΒΥ Εν νοῦ Ὁ. 
ϑτροπ τ, ΟὟ. ὙΕ: Φ, κ Θ)., {. Ε{{{| (Δ: ϑοισεης 
υἱῷ πἰϑέ νοι... 1) ᾿ 



ΠΤ ΟΥ̓ ΎΘΟ Δὲν 5. 
ν 

σξέρίια, 

ΦΈΕΈΠΕαΙδ δὲν Φοππὸ πὸ δὲ8 ϑηγοπδεϑ. 

σὲπ ἈΠ οἔα, δαἈ [τς Πατδεπ. Ἰ1πὸ υἱοῦ πιοῦν 
ἤατθοπ ἰδτον σοι Ὅεπι αροῖ, δὸππ Οἷς 
δείποον ϑήγαοῖ τ ὅρπι ΘΟ ετΕ οὐττυϊς 
αείςῃ. 

Φᾳ {εδείς δοζια. πἰἰς Ὅοπι θοῖγη δε 
Δ ασοδ, δα. ὍῈΥ ΘΟ οἷε ὩΠποΥίον ἰδεῖς 

ααῦ οὐ δὲπ ὁπίποοεῦπ ἤταοῖ, απὸ ρταῦ 
ον σοροπιράτιίσομι ἤταοῖ:; ᾧὥοππς, [τ0ς 
ΕΠ κι Θίδοοπ, απὸ ὲοπο, ἐπι ΖΡ αΙ 

13 ΠΠ]αἴοπ! Ἔα {απὸ οἷς (ὥριπς τπτὸ Ὁ 
ϑὶοπὸ Π Πς, δἰ8 δαβ 7) Ὅᾳ8 ϑθ01Ὲ απ {εἰΞ 
πὸπ δείποοπ τἀζείο. {0 δἰ πἰε σὸς 
ζῷτίοθοπ ἱπὶ 5) Ὁ68. δτοπιποι ὁ ἌΠ|0 
“απὸ ες Θυππς πιο. πὶ Φ πιητοῖ, τιτὸ 
φόύχος ππίρουξπεθεπ, δείπα δ. εἶποπ σαπζοη 

146 ὅααᾳ;) Ἔππὸ ραν ἔείι Φ καρ Ὁἰογόπι. οαἴοί, 
ἩΔΟΌΟΥ ΠΥ ποῦ ϑατπα, δα. ὍῈΥ ὥοτΥ 
ὍΕ1 Θείπιπις εἰποθ ϑὲαπηποῦ σοροτῶτο; Ὁὸππ 
Ὅ6 ὥετν {1 {τ ΔΊτποῖ. 

ολία αὐοῦ 10ᾳ. τοΐοδοῦ ἰπ8 Φασοῦ σοπ 
Θ μαι, ἀπὸ Ὅα8 σαπρὸ [γαῖ πα ἰθπι. 

106 Ἔϑίδεν. οἰοῖε [ἀπῇ δι ὑπίρὲ σατο σοί οπ 
ται δαίίεη [{ἃ) σον το ἱπ οἷς ΦΥθΙς δὰ 

17 ϑὶαξονα. ἔφα τοατὸ δοἤια ἀπαοζαρί; 9817 
Ῥαδοῖ οἷο {{ππ| δεδηίρςε σοπιπθοι, ϑογδούροπ 

18 ἱπ Ὅ61 ύθίς κι λα ξεθα. Ἔξδοζια Τρταῦ: 
(Θρ τοὐϊλεῖ στοβο (Θιοίπο σοΥ δα8 ο) ὉΟΥ 

ςςς ᾧυϊο, ππὸ δε οῖ[εἰ λάπποῦ ϑαυοῦ, οἷς 
10 ἰρτοῦ τοι. ἔον αὐδον Πτοθ ει πἰῶι {Π|, 

Τοπϑοῦπ ἰαροῖ οἰὐὸπ οίποεπ πα ππὸ 
᾿ς Τά προῖ ἴδτο φἰπιουζίοεπ, πὸ Ταβὲ {{6 πἰρὲ 
᾿ς ἰπ ἰῆτε Θιζοίς ἔοπιπποπ, ὃοὸππ ὉΟΥ ΕΥΥ, 

εἰν Θοίί, αὶ [ΐς ἰπ οτὸ ἤποε. σος 
αὐθοπ. 

19 
“- 

1 

20 Ἰτπῦ Ὅᾳ. οήια πὸ οἷο ἀίποον ἤγαοῖ 
Τ᾽ φοϊοποοί θαίοι οἱοῖς [ἐῦτ στοῦς Θώϊαῶι 

απ ἰῦποπ, ππαὸ [ΐς σαν οοίαροι: τα 
ΠδοΥθΙ 5. σοπ ἰθπεπ, θα 8 ἔππι ἰπ οἷς [ἤει 

21 Θιάοίο. Ἔϑ 0ὺ ἔπτη αἰΐο8 ΠΟΤῈ υοἱοδον ἐπ 

᾿ς 183, Κι, {|{{ς- δίς Φ,, τιν δ, 5ὶ. δέοε οεπ, ΒιΑΥ ΥΕ: 
δΙίοῦ Ποῦιπ. Β: 06 ϑὲρϑ Παϊεποπ, ΟΥ̓: δον ϑὲοῦ: 
Τάγον. Α: Θετοτοπ, Β. ΑΝ, Α: εἰζρίο (({)) πίε. 
ΟΑΥΥΕ: νοϊίοι ᾧ,. 

14. ΑΥ̓Υ.ΝΕ: οὐτίς ἀπῇ δίς ΘῈ, ς. ϑδοεπίάνεπ. Ατον 
ο. Θερὺν φαδ. 

ἘΠ 16. ἀν᾽ ΥΕ: πὸ (06) Ποῦ θη. 
17. Φἰς ὅ 4, γπδ σοῦ, νδ: δαιτὶ θα οί. 
18. ΑΥ̓Υ.νῈ: οἷς εἤπιπῃ. Α: δὸι (δίπρῃαπῃ. 

Εν ὙἘ: ΠποΠ{6ἐ οι τς... [6 κι δουα θα. Β: σου σατο, Ἢ Σ 
ἐς 
- 
ἢ 

ς 
ἢ 

"Ὁ 

(10,12--5109 551 

Χ. 

51τ. 40,0, 
Ε5.28, ΕΥ͂Ν Ο06 10 546 «ὦ Αθῦᾶ, οἱ πιουίαὶ 
μα δι βαιΐ τη }10 Ρ]αΓ6 5. ἰΡ 141} 5 ογᾶπα!- 

Πἶδ5... 41 {1105 σΙ 10. ΡΟΓΟΙΙΒβογδηΐ 
ΠΕ 5Γδ6]. 

Ταηο Ιοσαί5. οδί {οόϑια Ποιηηο, 12 

ἴῃ ἴθ {πὰ (ΡΠ ΑἸΔΟΓΓΠ θυ [ἢ 
Οηδρθοίι. ΠΟΥ ϑγὰ0}], ἀἰχίία πο 
ΟΡ Οἰδ: 850] οὐπίγα ἀαθᾶθ ἢ8 

21,54. ΠΟΥ ΘΑΓΙ5, οἵ Π1Πηὰἃ ΟΠ Τὰ νᾺ}}6 πὶ Α]8- 

5:.46.5.10η} ἘΒΙΘΙΘΡα 46. 8501] οἱ [απἃ, 19 
ἩρροΣ ἀ0Ώ60. ὉΠΟΙΒΟΘΡΘΙΌΙ 56. 5615 (8 ἰπἰπη]- 
ΓΙ ΟἿΚ 5115. ΝΌΠΠΟ βουρίαιη οϑί Ποὺ ἴῃ 

Ὅ5 Ὁ 48 000 αδίονιιη ὁ δέοι [Δ 4116. 50] ἴῃ 
{δα 1Π6 610 600}1,. οἱ ποῃ [δ5ἰ1πᾶν! ΟΟΟΘΠΙη- 

θ6ΡῈ βρα[10 πηΠι8 ἦ16. ἜὌΝοη [μ{| 14 
δηΐθα Π06 ροϑβίθὰ ἰὴ ἰοηρὰ 4165, 

σι. 5.16.0 οἀ!θη!6. ΠΟΙΏΪη0. νοὶ ΠΟΙ οἱ 

νά (Εν ρηδηΐθ. ΡΓΡῸ 5ΓΔ8]. 
14,25. 

ΠΘνοΡβα 46. οδί Φόξιθ απ ΟἸηΠὶ 1 
πτϑθν Τςρδ 6] ἴῃ οαδίνα αα]ρα]αθ. ἘΡασθγδηΐ 16 
(5.210. ΘΠ. ΔΙΠΠ48. ΓΕσ565. οἱ 856. ΔΒ00Π- 

ἀογᾶηΐ ἴῃ ϑρθίπηοᾶ ἀρ} 156 Νίδορἠδ. 
Ἔ ΝΕ ΠΟΙ 416 οδϑὲ 1Ό5ι6, ἀαοὰ 1η- 17 
ΥΘηΐ Θ556ηΐ Φαϊη4ι6. ΓΘσΘ5. ἰαίθηίθϑ 

'ΪπΠ 5Ρ6Ιαηοὰ ὉΓ}15 Μαοθάὰ. ἔἜῤαὶ 18 
ΡΓΔΘΟΘρΙΐ 500 15. οἱ αἱΐ: γ νη 6. βᾶχᾶ 
᾿ησθηςἃ ἃ 05 ΒρΡ6]ποδθ, οἱ ροηϊίθ 
γΙΓῸ5. Πα πιϑῖγ105, 4] Οἰδιι505. Οἰιβίο- 

ἀϊαηΐ; Ἔνοβ διιΐοιη πο] 6 βίαγα, 564 19 
ρε.35,18. ΡΘΓΒΘΑ] ΠΏ] ΠΟ 5165 οἱ ΘΧΙΓΘΠ105 41108- 

486 [Ὀρσ᾽θηϊ απ οδοα 6, π60 «πη {1ἃ- 
15. 605. ὈΓΡΠΙΠ 5. ΔΙ ἰΠίΓΆΓΘ ΡΓΔθ- 
51618,. 4105 ἰΡδά {1 ΠΟΠληι15 Πθιι5. ἴῃ 
ΠΊΔΠ115 γΘ δὰ. 

(λ 6515 ΟΓΡῸ δάνθιβαγ δ ρασὰ τηᾶρπὰ 20 
οὐ τι54π6. δά π΄ θΥ Π ΘΟ ΟΠ ΘΙἢ ΡΘΠ6 601}}- 

ΒῸΠΙΡ.15. ΠΪ, 4] ΒΓΔ 6] οπιρογα ροίμθ- 
Γαηΐ, ᾿ΠΡΤΘΒ5Ὶ διιηΐ Οἰν "4165. ΠΠΠΠ][85. 

Ἔ ΠΘγΘΡΘΊ57.6 οϑ᾽ ΟΠ. ΘΧΘΡΟΙ 5. δ 21 

ν.5. 

17. ΑἸ. Ἐυτθ 5. 

19, ὅαπδ, ΟὟ ΥΕ: δ᾽οίδοι π΄ Ποῦοπ. Α: ϑευυείς 
ἴοξ αι. αΥ̓: ϑὲαόγθι!, ΝΕ: θέα τταῦ. 

40, Β: [{ς υοἴίοποό φοζῴταροπι. ἢ. τπ|{ ο. {ἐν στ, 
Φώϊας, δί8. δαβ [. αἴίε τσατοπ. ΑὟΥ: ἰδτε {. αΥ, ϑὲίε 
Ὁουίαρο αοοποίοι, δίδ [. α. ππτοοξοηα πιο τοατοπ, ΒΒ: πὶ, 
οἱὲ ᾿ϊοδτίαοι ἴον. ἰδποι ἀδυίᾳ σοθις ,ος Οἰ ποτ ἔρμη: 
πτὸπ Ἰσαγοπ. ΟΥ̓: οὐ ὁπίταπποι αὐοὺ Θηώς ιν ἔθποπ 
τς ἕατποιι. Ὑ; [0 δὰ8Β (δίπίρο., 

21. 8: ὅκα ἔεθτξε ον γοἱοδοῦ πηπὶ 
4 Ἕ 



02 (10.32-- 80.) 

Χ. 

βοῦς. 

σαὲρροονπήζανηι 5165. 

λαὸς εἰς τὴν παρεμβολὴν πρὸς Ἰησοῦν εἰς 

Μακηδὰ ὑγιεῖς,, 'καὶ οὐκ ἔγρυξε τῶν υἱῶν 
᾿Ισραὴλ οὐδεὶς τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ. 22 Καὶ εἶπεν 
Ἰησοῦς" .Ἵνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγ ἔτὲ 

πρός μὲ τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους ἔκ τοῦ 
σπηλαίου. 2 Καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέντε βα- 
σιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα “ερουσα- 
λὴμ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρὼν καὶ τὸν βασιλέα 
“εριμοὺϑ καὶ τὸν βασιλέα “1αγχὶς καὶ τὸν βα- 

σιλέα ᾿Οδολλάμ. 323 Καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς 
πρὸς Ἰησοῦν, καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντα 
᾿Ισραὴλ καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν 
ἀνδρῶν τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευομένους 
αὐτῷ, λέγων αὐτοῖς" Προπορεύεσϑε καὶ ἐπί- 

ϑετξ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους 
αὐτῶν. Καὶ προςελϑόντες ἐπέϑηκαν τοὺς 

πόδας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν. 25 Καὶ 
εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς" Μη φοβηϑῆτε αὖὐ- 
τοὺς μηδὲ δειλιάσητε, ἀνδρίζεσϑε καὶ ἰσχύετε᾽ 
ὅτι οὕτω ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς 
ὑμῶν, οὺς ὑμεῖς καταπολεμεῖτε αὐτούς. 26 Κ αἱ 
ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ᾿]ησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐ- 
τοὺς ἐπὶ πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν κρεμάμενοι 
ἐπὶ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας. 21 Καὶ ἐγενήϑη 

πρὸς ἡλίου δυσμάς, καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦς 
καὶ καϑεῖλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων, καὶ 
ἔῤῥιψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, εἰς ὃ χατ- 

ἐφύγοσαν ἐκεῖ, καὶ ἐπεχύλισαν λέϑους μὲ- 
γάλους ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον 

ἡμέρας. 
28 Καὶ τὴν Μακηδὰ ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ, καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους, 
καὶ ἐξωλόϑρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμπνέον ὃ 
ἦν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατελείφϑη οὐδεὶς ἐν 
αὐτῇ διασεσωσμένος καὶ διαπεφευγώς " καὶ 
ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδά, ὃν τρόπον ἐποίη- 
σαν τῷ βασιλεῖ “]εριχώ. 29 Καὶ ἀπῆλϑεν 
᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ ἐκ Μακηδὰ 
εἰς Αεβνά, καὶ ἐπολιόρκει Δεβνά. 580 Καὶ 
παρέδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ ᾿Ισραήλ, 'καὶ 

21. Αἰ ΒΚ εἰς τ. παρεμβ. (Ἰ ΑΞΈΕΧ). ΑΞ ΕΣ: ὑγεὴς. 
ΑΒ: ἐδεὶς τ. υἱῶν Ἴσο. (πν. ογᾷ. ΕΧ). 
εγνέγκατξ. ΑΒ πρός {8 (Σ ΑΞ ΕΧ). 28. ΔΕῈ ἘΧῚ (. 
βασιλ εἴθ) τότϑϑ. 94. ΑΒ᾿ εἶπε στρὸς (1 Χ) ... ἐναρ- 
χομένες (ἀοχ. τ. ἀνδρ. Χ). ΑΤ (Ρ. πολ.) καὶ. ΑΧ: 
Προςρπορ. 20. ΑἘΧ: πρὸς αὐτ. ᾿Ισρ. 20. ΑΡΕΧῈ (ρ. 

ΦΟς, Α: ἐξ- 

᾿Ιησ. μετὰ τῦτο καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸς. 21. ΒΞ (411.). 
καὶ (ὑ ΑΒΕΧ), ΔΕΧ: κατέφυγον. ΒΤ μυχολια 
( ΑΡΈΕΧ). 28. ΑΥΕΧ: ἔλαβεν Ἰησᾶς .. - ἐφόνευσεν. 
Β" αὐτὴν καὶ (1 ΕΧ; ΑΕΧ: αὐτὸς ἘΠῊΝ 80. Β: εἰς. 
χεῖρας (ἐν χειρὲ ΑἸΧ). 

Θσῶϑ ΠΡ ΦΘΊΣΙΝ ΓΩΓΙΘΕΙ 
-ὯΝ υνὸ ὈΝ» 3 γπ- Ν 
ἼΩΝ ἼΤΩ Σ δ Ἵγ ΩΝΡῚ ΕἼ) 0» 
ΠΤ ΓΤΝ “δι, ἽΝ ΧἧΠῚ, ΤῚΣ ὩΣ 
ΩΣ ὁ ΠΣ ΣΙ δὴ πα ΠΡΟΣ 3 
ΝΣ ΠΟ ΏΤΓΌΝ ΠΝ ἼΝΟΣ 51 13 
Βϑτώνγ ΠΩ ΌΝ Ὁ ΠΣ ΘΠ ἘΝ 
ἜΩΡΩΝ ὀΐτς ΠΝ στ ΝΠ] ποΏτΡΝ 
ὙΓΟΥ εἶδ ΠΟΏΤΟΝ τ9.5Ὁ ΠΕ ὈΝλ4ς 
-ὃν Ἦξνπ ΞΘ ΠΓΩΝ ΘΝ ΧΊΡΙΞ 
ὩὐΝ το ΓῸΝ »,ΘτιΣ ΝΗΡ γι 
"ὯΝ ΤΑΣ ΡΟΝ ὝΔΝΡῚ ὈΝ 
γΔ ἼΞ ἴξιν ΝηΞ ΌΤΙ ἘΡΕΣ 
ΠΕΡ ππν Στὸν ΒΞ Ὁ." ὌΝ 

ὈΠΡ ΣΥΝ ΠΩ 95} 205) ΠΕ 
» τ ὉποῸΝ ἜὨΝΘῚ ἃ πὶ 
ἸΧΩΝῚ ἼΡΤΙ͂ ΤΕΣ - ΘΝῚ ἜΝ ΤΟΝ 
Ἐπ οτος πὴπὸ πΏΣΣ ΠΞΞ 3 
ὩΞ5) ἐΓῚΝ ΡΝ ΒΠᾺ "ῶν 20 
ὉΨ ὌΝ 85} ἸΞπ ΤΙΝ ΦΙΘῚῚ 
-ἣν ἜΡΩΣ ΠΝ ΘΡΣΦ ΓΟ ὩΓῚ 
ΝῚΞ! ὩΡῸ Ὁ «δὶ ΣΦΕ ΓῚΣ ΘΚ ΦΣΊΣΤ, 
ὈΣῸᾺ Ὁ. 105} φυδήπο πῆς ϑἸδοῦτ 
"ῶνΝ πορϑπτὸν ἜΡΟΝ Ὁ ΦΗ 
τὸν το τΣ ΣΝ ἩΔΐΩ5Ὶ Οἰ τ Ν ΞΓΊΣ 

ἐπῖπὶ Θΐνπ Σ᾿ τῚΡ πρΡὩΠ Ἔ 
δὴ »ϑήπη Ἰθῦ ΜΡ ΓΝῚ 
πιϑ Ὁ- ΠΝ ὅπ πο ΒὉ ΠΞΡῚ ΝῊΠΠ 
-ῶν θϑ τι  ὈΞ- ὉΝῚ δ ἘΠΠΗΠ 

Ἴρο0 ὥρθι Τὴ δῶσι ΝῸ τῷ 
ΣΉΓΙ ΤΥ ΠΘΝ Ὁ πῶν ὝΦΝΞ ΠΤΡᾺ 
ὮΡ ὉΝ ἠδ 5 - Ὁ »ιϑῆτν ἜΞ951 29 

ἐπποτ ὩΦ ὈΠΙΣοῚ ΠΣ ΤΡ 

ΕΟ ἼΞ πρἸΝτοϑ πὴπα, Ἰ3 019 

28 



ἀξοἤια, (10: 225-80.) Ὁ 

Φῖς ΠιπῸ δ πίε απ δεν ΟΡ Ρς, 

ἀρσοῦ 4ι δόήια σοπ Ῥὲαξοδα πἰΐς δ υίοῦο, 
ππὸ δας πἰοπιαπὸ σοῦ δὲπ ὀδππρονη ήταοι, 

22. Τεῖπε πα τόσοπ. Ἔϑοπια αὐὸν Πρτα): 
λα τ αἰ Ὁ 8 βο δον ΘὕθΤς, τπτὸ δτίπροί 

28 θοῖθοῦ οἷ Πππ| δεδηίαε κι πεῖν. ἜΘίς 1ηα- 
τι αἴὐο, ππὸ δναθγίοπ οἷς ΠιπῚ δε πίαο τι 
ἴθπι αἰ δὲ. ὐθίς, δὸι δεδπίᾳ 21 ὅχοτις- 
ζαίοπι, ὃὲπ δόπίρ 21 Θεῦτοι, δὃὸπ ὀτδπίᾳ 
δι δαγππῦ, δὸπ δτδπίᾳ 4. φαίδ, δὸι 

24 δι δπίρ κι: ᾳἴοπ. ἜΦα αθεν οἷὲ {{π| δὲ ὃς 
αἰεὶ ἴθπι δοταπδαθγα ἢ τσατοπ, υἱοῦ 
οήτα Ὁεπι σαπροπ δήταο! ππὸ ζρταῦη λ1ιι 
Ὅεπ Οδουξοπ Ὁε8. δετίερϑυο!έδ, οἷς ταὶς ἰδ πὶ 
ἀοσοπ: δξοπιπιί δοῦλι ππῸ {τοίοὶ ἱο[επ 
δεθπίσοπ ποῖ δίϊβοι. αἰ οἷς Θά} Ἀπὸ 
ἤΐς ἔἕππιοπ θοῦ! ππὸ ἰταίεπ πὶ δίβεπ 

2 αἰ ἰδῆτε Θήϊε. ἜΠΠπο δόζια Τρτα) 11 
ς ἰρπὸπ; δύνατο ὦ πἰε ππὸ οὐ τεῦ! 

πἰε, {εἰ σοἰτοίξε ἀπὸ πἰπυοτξαρί, Ὁὲπη 
αἴὐο υὐἱτὸ ὍοΥ ΘοτΥ αἴΐοιι οατὸπ δ οἰπθοη 

20 θππ, ἱδον οἷς ἰθν Πτεῖτοι. ἘΠπῸ 0- 
πις Τῶι, Πε Ὀατπαῦ πἰπὸ ἰὐοίοῖς {, 
απὸ δίπα ὸ απ {π|| ῬΒάϊππο, πὸ {ς 
Ῥίπαοπ απ ἐπ Βάζιπποπ δι δπῃ ἡδεπῦ. 

27 ἔς αδὸῦ δίς Θοππς ταῦ ππίοτροσαπροη, 
σοδοῦ εὐ, δα πιᾶπ [{ς σοπ δὲπ Βἀππιοπ 
πάθπιο ππὸ υοἵϊτῆε Πἰς ἱπ οίε ΦῦθΙο, Ὁατίπ 
Τίς Πὦ σονέτοσγ)ει δαίίοπ, τἀπὸ Τρρίοπ ατοβε 
(εΐπο τον δὲν ῦθις ἀρῶ. Φἰς {πὸ ποῦ) 
δα απ δἰοῖοεπ Φ ἀρ. 

8 Φοἤηεθοπ ἄαροθ σεσαππ οι. αἰ) 
Πα ἔοδα, ππὸ 1 πιᾳ [6 πὶ Ὅν Θῴ ἄγε 
8 Θάπροετβδ, Ὁαλι ἰθτοη δε δπίᾳ, πιὸ ὑεῖ- 
δαππεῖς ἤ{ε τπἰπῦ αἴΐς (Θερίεπ, οἷς Ὁαγίππεπ 
τατοπ, ἀπὸ ΤΡ πἰοπια πὸ ἀδουθΙείδοπ, τπιὸ 
τραὶ οπὶ δεδηπίρο κει Ῥὲαέοθα, τοῖο εὐ Ὁὲπὶ 

20 δ πίαε 2 δεν) σείθαπ δαίίε. ὌΚΣΙΝ 
05. ὁοζια πὸ Ὅᾳα8 σαπχο ΦΊΤαοΙ ταῖς ἰδ πὶ 
οοπ Ῥὲαξοῦα απ δίσπα πὸ ΠῚ τοΐδοῦ 

807. ἘΛΙπὸ εν θεῖν σαῦ οἰοζοϊθίρς. απ 

τ 24. Α.ΑὉ δα σαπὶς ΟΊταοῖ, 
20. ὕ.1.: απὖ {{π| ϑ ἄπππε,,, δίδ 2 ΘΙ θοπῦ, 

2]. ΟΥΟΥΕ: ΟΣ ᾧ ξαυπς, Α: ππιϑου οὔτε πὶ 901{ 
ἀὐρηρε ΑὟ: οεὅ {ρίδι. σεσει... θὲ, [. 3. νΕ;: ϑὲ, {ρ. 
ρ ΘΌροπ δεοίποπ, ΑΙ Ἰσαρ τς δ. ΌΩΣ (Β: βαξ . 
8. τοΐδον οπια πὸ πὶ... φοτορο. 6) 

ΟΠ 22, οἰεῖε ὅ 4, ΑὟΥ: ΦΌπέ οἷο Θοοἤπιπρ ...ὄ αὐ]. 
Ἵ». Αἱ Θεἴπιορε δ. (δίπραπα, 

Χ. 

δοϑιθ ἴῃ ΠΕΣ ἪΠῚ ἰᾳᾷηὺ ογαηΐ 

ΔΒ Γᾶ, 581 οἱ ᾿ηΐΘσ Ὁ ΠΌΠΏΘΓΟ; ΠΕ]}π5- 
(χα, α6. ΘΟμ Γὰ ΠΠ105. 5 ΓΔ 6] ΠΉΠ ΓΔ 115118 

ε5(. ἘΡγαθοθρίίηιιθ 908186, ἀἰθ6η5: 22 
ΑρΘΡΙΐ 05. Βρϑ  πηοὰρ οἱ ργοάποιία δὰ 
116 (] 4116 ΓΘ 65, 40] [π΄ 6ἃ ἰδ ηϊ. 
Ἔ ΕΘΟΟΓΠίπ|6 ΤΠ ΠΙδ.Ὑἰ, αἱ 5101 [πογὰΐὶ 23 
πηρογαία πη, οἱ δάἀπχθθιηΐ ἃ ΘῈΠῚ 
ἀαη4π6. ΤθρῸ5. 6 ϑρθίποὰ, ΓΟΘΘΙὴ 
δου βΆ] 0, τοσοὴ Ἠθῦγοη, ΓΒΡΘΙη 
δου ΟἿἢ, Γοσθιὴ 80 }}15, ΓΘ 6η] ΕΡΊΟΗ. 
ἜΘ πη4ι6. Θά πιο}} οβϑθηΐ δ θαπ, γο- 24 
ον] ΟΠΠΘ5. ΥἹΓΟΒ ἰϑγᾶθὶ οἱ αἱἷἱ δὰ 
ΡΥΪΠΟΙΡΟ5 ΘΧΘΡΟΙ 5, 411 ΒΘ ΘΟ. 1 οΡδηΐ: 

Τι6 οἱ ροῃϊίο ρ6 65. 511061 0011ἃ ΓΘΡΊΙΠῚ 
βίον} Ομϊ ΟΠ ρΟΓΓΘχίββθηΐ οἱ 
ΘῈ] ΘοΙο στιὰ. 60} }]ὰ ΡΘα 115 οα]οαΓΘηΐ, 

ἜΡΌΡΒΙ αἱΐ ἀὰ 605: ΝΟΙΙΐ6. {{Π|6Γ6 2ῦ 
Ὧ60 Ῥᾶνθδί!β, ΘΟ ΟΡ ΔΠΠΙ οἱ οβίοίθ 

ΓΟΡαΒι1} 510. Θη] ἰασϊοὶ ΠΟΙΏΪΠΙ5 
ΟἸΠΟΙΙ5. ποδὶ 5. νρϑίγῖθ, Δάν 51 

{π05 ἀἰπηϊοαι15. ἜΡΘΓοι δίψα Φοϑα6 20 
οἱ Ἰη οἱ 605 ἃ 416 5150 6} 1} 5 ΡΘΓ 
ΧΖαϊη 4116 5110 165, ΤΠ ΘΓ {116 515 6 η5ὶ 
546 δ νϑεροῦη. Ἐξσυμηχιθ ο0- 27 
σα οΓοὶ 80], ργδαοορὶΐ 500 115, αἱ 
ἀδθροπθγθηΐ 605 ἄθ ρας θα}}5. θεἱ 
ἀδροβιῖοϑ. ΡΓΟ)] ΘΟ ἴῃ ΒΡΘΙΠΠ ΟΔΠῚ, 
ἴῃ 4{1ὰ Ἰαἱπορδηΐ, οὐ ροϑιθΓαηΐ ΒῈΡΘΡ 
05. 6}115 βᾶχἃ ᾿Πσθη(1ἃ, 416 ΡΟ ΘΗΐ 
Ἰ56Ὲ6 1Π ῬΓΔΘΒΘΗ8. 

Βοάσθπι 4αοααο ἀἰο Μδοράδιη οορὶΐ 2 8ὃ 
Φοβιθ, οἵ ρϑγοιβϑδὶῦ θη} ἴῃ ΟΥΘ ΘΙ αΠ| 
ΓΟσΘ]π6. {ΠΠΠπ8 [πὲ 6 611 οὐ ΟΠΠΠ65 
ΠΑ ἢ ἴον 5. 6]05:; ΠΟ Εἰ) ἰδ. ἴῃ θὰ 
5816} ρᾶγναβ ΓΘΙΙ]ὰ8. ΠθΟΙ 46 

ναοῖς ΓΕΡῚ Νασοάα, 5ιοαΐ ἰθοοραΐ τοσὶ 46- 

ΤΌΠΟ. ἜΤ ΔΙ δαίθιῃ απ] 29 
18,5. ΟΙΠΠὶ ἴσα 46 Μαοθάα ἴῃ [6 πὰ οἱ 

Αραδ, Ραρσπαθαϊ οομ Γὰ θὰ). ἢ Θιάπι (γὰ- 30 21, ΙΝ 

2. 8,2, 414} Π ΟΠΙΪΠῈ15. ΟΙΠῚ ΓΟΡῸ 5110 ἴῃ Πηᾶ- 19,,8.2]. 

Βδγ. 4,25. 
Ῥπε.110,1. 

Ηει.7,24. 

8,229. 
Πε.21,28. 

γοἵ{).10 5. 

22, 5: δα ἀ ποϊία. 
28, Α].: δα ἀπιχογαηὶ. 
24, 5: δἀαικοι. 

24, δίοζε φὉ,. ...0. απ δὸη ἃ. ΒΑ Ε.Α: ({οἸ ἢ 
{8 οπτο ὅ. αἰ δίο ῷ. Ὁέρίου δὲ, 

“ὕ, (θις ὅδαν. 1,0.) ΑΥ̓͂: χ|Ὁ αἴΐ. ε. ὃ. Αἱ απ, 
ΥγΕ: [τοί τοπ τοοτθεῖ. 

27. ππτοταίπαᾳ, Βα ὙΕ: ϑεν Ποῦ. 
28, ΑΥ̓́.Ε.Α: παῆπὶ, εἶπ, Β, ΑΥ̓͂: σεῦ, [εἴποι 

(ἔγτοι) δ, {ἰδ πὶ ας Ὁ 



δά (ι0,81--89.) οβέο, 
Ά. ,Ἐ3. ἘΓ 

αϊοονῖέξανεν ποδέθ5. 

ἔλαβον αὐτὴν' καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ 

ἐφόνευσαν αὐτὴν ἕν στόματι ξίφους, καὶ πᾶν 
ἐμπνέον ὃ ἦν ἐν αὐτῇ. καὶ οὐ κατελείφϑη ἕν 

αὐτῇ οὐδὲ εἷς 'διασεσωσμένος καὶ διαπεφευγῶς " 

καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αὐτῆς, ὃν τρόπον 
ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ. 1 Καὶ 
ἀπῆλϑεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ 
ἐκ «Ἱεβνὰ εἰς «Ἱαχίς, καὶ περιεκάϑισεν αὐτὴν 

καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν. 82 Καὶ παρέδωκε κύ- 
ριος τὴν «Ἱαχὶς εἰς τὰς “χεῖρας ᾿Ισραηλ, καὶ 

ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐν ΟΣ "αὶ 
ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους, "καὶ 
ἐξωλόϑρευσαν αὐτὴν' ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν 
“εβνα. 

88 70τεὲ ἀνέβη Ὡρὰμ βασιλεὺς Γάζερ 
βοηϑῆσαι τῇ “Ἰαχίς" καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν 
Ἰησοῦς ' ἐν στόματι ξίφους, αὐτὸν καὶ τὸν 
λαὸν αὐτοῦ, ἕως τοῦ μὴ καταλειφϑῆναι αὐ- 
τῶν σεσωσμένον 'καὶ διαπεφευγότα'. 94 Καὶ 
ἀπῆλϑεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ μετ' αὐτοῦ 
ἐκ “αχὶς εἰς Οδολλάμ, καὶ περιεκάϑισεν αὐ- 
τὴν καὶ ἐξεπολιόρκησεν αὐτήν. 535 ' Καὶ παρ- 
ἔδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ ᾿Ισραήλ', καὶ 
ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκδίνῃ, καὶ ἐφόνευ- 
σὲν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους, καὶ πᾶν ἐμπνέον 
ἐν αὐτῇ ὃν τῇ ἡμέρᾳ ἐκδίνῃ ἐφόνευσαν», ὃν 
τρόπον ἐποίησαν τῇ «“1αχΐς. 86 Καὶ ἀπῆλϑεν 
᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ εἰς Χεβρών, 
καὶ περιδκάϑισεν αὐτὴν 31 καὶ ἔλαβεν αὐτήν, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ 
πᾶν τὸ ἐμπνέον ἐν αὐτῇ. Οὐκ ἦν διασεσωσμέ- 
γος" ὃν τρόπον ἐποίησαν. τὴν Οδολλάμ, ἐξωλό- 

ϑρευσαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ. 85 Καὶ 
ἀπέστρειμεν ᾿]ησοῦς καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ μετ᾽ αὐ- 
τοῦ εἰς Ζαβίρ, καὶ περικαϑίσαντες αὐτὴν 
89 ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ 
πάσας τὰς κώμας αὐτῆς. Καὶ ἐπάταξεν αὐ- 
τὴν ἐν στόματι ξίφους, καὶ ἐξωλόϑρευσαν αὐ- 
τὴν χαὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατέλιπον 
οὐδένα διασεσωσμένον' ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ 
Χεβρὼν καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν 
τῇ Ζ.αβὶρ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς. 

80. ΑΧ: ἔλαβεν. ΑἸ ΒΞ ὃ ἦν (1 ΕΧ; ΑΞΧ: ὃ 5ἴπθ 
»ν). Βδ δδὲ εἷς (1 ΔΕΧ). ΑΕΕΧ (018): , ἐποίησεν. 
ὉΠ ΑΥΌΧ: σπεριεκάϑιεσαν. 82. ΑΕΕΧ: ἐφόνευσεν. 
ἐξωλέϑρευσεν .. 
ἘΧ; ΑΧ: ΩΝ ΑΒ: βοηϑήσων (- ἦσαι ΕΧῚ..., Ἐ 
Πα ὺ»  ΧῚ; ΔΑἘῈΧ (ρτὸ αὐτῶ"): αὐτῷ. 84. ΑΧ: 
ἐπολιόρκει. 80. Αἴ ΒΣ (4}0.) ἐν τῇ ἡμι. ἐκ. Ἃ ΑΡΈΧ). 
360. ΑΕΕΧ: περιεκάϑεσαν. δι. ΑἸΒΣ ἔλαβεν αὐτὴν 
καὶ (1 Χ; ΑΞῈΧ: κατελάβοντο αὐτ. κι). ΛΈΒΧ: πάν- 

ΡΨ ὉΝ δ᾽ -ἢ3} 

. ἐποίησεν τῇ “1. 88. Β: Ἐλὰμ (ῶρ. 

ΝῚ ΠΟ. ΠΞ39Ὶ ΠΞΦΏΓΤΝ 
πΞ νσσο πϑ τ ΩΝ ὩΘ3:1πῸ9 

πῶ ἼΩΝΞ πϑ το 95) ἼῊ 
-ἰϑ) πὶ ἜΞΣΣῚ ἐἸΠῚη} ΠΡΏ99Ι 
ἸΠ5 πῶθπϑο ΕΙΣ ΩΡ τ 
ὯΝ ΠῆπῚ ἸΣΡῚ ΣΡ ΞΉΤΝ πον 8) 

ΘΣ5. ἐπηϑο"} ὈΝ Θ᾽ ὭΞ ΘλθῸ 
ποτ ΩΝ ΞΟ ΠΙΞΡῚ ἼΘΙ 
ΠΌΣΟΝ ὉὉὉ ΠΞΙ ΩΝ Ὡεθτ 

ἘΠΡΞ 9 
ἈΕΥΤΧΡ Ἴ9Ὁ ΘΠ πὸ τὰ 
ἡρρτ ΟΝ ὃ ήτο, ἩΓΙΞΘῚ ἜΝ τς 
ἼΞΣἢ ἐποπ Ἴτ ΝΣ τδ3- πρϑὲς 
ΡΟ ἴὩν ὈΝΤΉΣ. ΟΞῚ »πν 
ἐποῸν ἜΠΕΝ ποὸρ ἩΣΓΙ9Ὶ ΤΊΣ Δ 

πΠΞ5Ὶ ΝΗΠΙΠΙ ΡΞ πρηϑὉ πὸ 

38} 

πρὸ π 

ὩΣΞ πεττῶν ΒΞ ΣΙτΟ3 ὨΝῚ 5. 

πῶ τ ῶς Ὁ: ΘΛ, ΝΉΠΠ 

Ὀν τ θυ Ὁ} »υϑήτιΣ Ὄρη ΤΟΝ δδ, 
ΓΙ. ἜΡΙΨΕΙΣ ΠΕΣ ἼὮΦ 
Ξοπ τορὸς ΕΝ ΠΡΊΞ 1 ΤΠ ΩΝ Τὶ 
-ὑξ- ΠΝ προρ- 3 ΤΙΝῚ πε Ὁ  ΓΝῚ 

τῷ Ὑμώπτο πβττων Θεὴπ 
ΘΠ ἴον πῶϑ τ ΩΝ, ἘΣΣΙ [ 
πΠ3 τ ΩΝ, ὥροτιτ- ὅθ τ -ΓΝῚ ΠΩῚΝ 

»ϑπο νὴ 38. 
-ὨΝῚ ΡΩΝ ἐπΡῸν ἘΠΤΝ ΠΣ 80. 
πΞ Ὁ Θ"Ξ5" ᾿πληρ τ ϑ- Ὁ Ν ΕΝ 
-ῶν ὥξοτὈττ-ΩΝ ὍΔ ΓΙ. ΞΠ 
πῶ ὝῶΝ 9 ΤῊ ὙΝ ΘΠ νἢ ΠΙΞ 
πξϑϑ 89 ΠΣ 19 πῶν Ξ ἡϑξπὸ 

ΤῊΝ ΠΈΡΟΝ πῶ ἼΩΝΞ Ὁ 
τα τὰ ἐμσενέοντα (ΑΒῚ ὅσα ἦν, ἘΧ). ΑΧ: τῇ Ὀδι, 
88. ΑἸ Β" μετ᾽ αὐτῇ (1 ΑΞ ΕΒ Χ). ΔῈΧ (ὁ. 89): “1.α-- 
βείρ. 89. ΒΥ πάσας (ἰ ΕΧ; ΑῈ: τὰς πάσας κωμ.).. 



ξοα, 

᾿ (τοθεένπια υρηὶ ψαῖδ, ἴσαι, ϑδέντομ, εθίτ. 

(10,31---39.0 δὃ 

Χ. 

ἵπ οἷς απὸ ἤγταοῖδ, παῖε ἰζτειι. δεδπίας, 
πὸ ὁ Τὥπις {6 ππὶς δον Θά ἀνε. δ 
Θγιυετίδ, ἀπὸ αἴτὸ (Θρείοπ, οἷς δανίπηοη 
τσατοι, ἀπ|ὸ Τἰοβ πἰοπια πὸ Ὁατίπποι ἔδεγς 
δΙείθεπ, τπτὸ {παι ἴδτοιι δὲ δπίρο, τοῖς ΕΥ Ὁ 6Πὶ 

41 δέδπίρο κει ον σοίδαπ θαίίο. Ἐαῖς- 
πα 105. δοπία ππὸ θα σαπδὸ Ἰταοῖ π1}} 
ἴδια υοπ Αἰθπα σὸπ ἀπ δ, ππὸ δεϊοσίοι 

82. ππὸ δοξηίοι Π6. ἘΠΠῸ ὃογ ὥὅετν σοῦ 
ἀρ 18. αἰὖ ἐπ οἷς πος ΔΊγαεῖδ, δα Τ{6 
ἤΐε ὍὉε8. απϑοτη 5 ασεϑ σοσαπποπ, τπιὸ [πι- 
αοπ ἤ{. πιίξ δὲν Θι ἄτίο δὲ. Θύρετίδ, τὸ 
αἰΐς (Θεείοπ, δίς δατγίπποι. τρατοπ, αἴ[ὸγΞ 
Ὁίπας, τοῖς εὐ ἀἴθπα σεἴθαπ δαίίο. 

925. 8.5: δοιηεδίαοι. 86 20ᾳ. ογαπι, δὲῖ 
δι πίς 21 δοζον, δίπαιμ, “αὐ 8. 2 δ εἴζοεπ, 
αὖον όοῦπια 0ὥπις θα παΐξ αἴξὸ {εἰποπι 

τς ΙΕ, δί8δ δὉ68}. πίοιια πὸ. δαγίππει. ἴδοῖς 
84 υ{|66. Ἐπ οπία ζ0ᾳ. σοπ πα 8 

Ταπππὲ Ὅὸπι ρσαπζὸπ Ἴταο σὲπ ἰδρίοπ, ππὸ 
86 δείοατο πιὸ δου { 1{ς6, ἔπι σοσαπη [{6 

ὉΠ δίσεπ  αροϑ, ππὸ Τὥπις {6 ταὶ Ὅοὺ 
Ογάτίοε Ὁε8. Θαλϑετίδ, ππὸ ϑεγδαπποίο αἴΐο 
ΦΘρεΐοη, δὲ δανίπποι τοατει, ὉοἤοΊθοπ  αΞ 
σε8, αἰξοτοίπας, τοῖς εὐ ϑαίδ σείραπ 

56 Ῥαῖίε. ἜΦαγπα ζοὸς. οίια. δίπαπ 
[σπππὶ οι σαπλοπ Ἰταο, υοπ (ὅροι απ 

87 Φεύτοπ, τἀπὸ δου [16, Ἐπ σοσαπη 
ἴδ, τπαὸὸὦ Τἄπια. 7{6 πὶ θὲ. Θάγάνε δε8 
Θίιϑοτίβδ, ππὸ ἰδτοι δὲ δπὶσ ππ αἴξ ἔτοπ 
(ιάίοπ, παὸ αἴίς Φρεῖοπ, οἷς ϑατίπποπ 
Ἰθατοπ, παρ Τἰβ πἰοπτα πὸ δον Ίοίδομ, αἴΐογε 
οἰπαο, υυἱς εὐ (ὅρίσπ σείθαπ Θαίίο, τὸ 
ΦΟΥδαπποῖς [{6 ἀπὸ αἷς (Θεοΐοπ, οἷς δα- 

Ι 8 γἰππίῃ τρατεπ. ἜΣΗΙ ξεῦτοῖς οἤια 
τς τοίρθοῦ ππὶ [αππις δὸπι σαπρὸπ ἤγαοῖ σοπ 
89 Φοδίν, ππὸἋ δἰ 6, ππὸ σοσαππ [{ς 

ζαπππε ἰδτοπι δὲ δπίαο, πιὸ αἴ το ΘΟ άοις, 
παὸ Τἄπισοι [16 ττἴ δὲν Θῴάνζε Ὁεβ 
Θά ϑεντίδ, ἀπὸ ϑενδαπποίοι. αἰίς (Θρείεπ, 
οἷς Ὁατίπποπ τϑατοπ, 
ἰδονδιοίδεπ. ψ8:. εὐ ὥρύτοι σοίραπ δαί, 
ἴο ταὶ εὐ αὐτῷ Φοδίν τπτὸ ἰδτοπι δε πίρσο, 
{πιὸ τοῖς οὐ αἴθπα ππτὸἋ ἰδτοπι δε πίῃς 60Ξ 
ἴθαπ θαῆο. 

81. 34,.4.ΑΧ: δοείαρονξειι ,,, δοϊαροτίο, 

ΡΝ Ε ΡΎΝΑ ποτ ἐν ὅν ἘΞ ΔΑ ΤΟΣ 5 

ΠΑΡΧ: ἐπάταξαν. ΑΧ: κατέλειπον (ΒΤ αὐτῇ, ΔΕΕΧ). 
ΠΑΚΧῈ (τ. ) κ. τῷ βασ. αὐτῆς. ΑΙΡΕΧΤ ἄπ 1) καϑά- 

Ἃ 

2 ἐποίησαν τῇ “Ιεβγνᾷ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς. 

τρατοὰ Ὅς ας ἐπκ νος 
Ἂ 

τἰἰπὸ Τἰοβ πίρπιαπο, 

ΠΠ5 γᾷ], ρΘΓΟΙΒΒΟΓ Πα 6. ὈΓΠΟΠῚ 

ἴῃ ΟΓΘ φσίδα!! οἵ ΟἸηη65 ΔΙ ἃ ΟΓΘ5 

615: ΠΟ ΕἸ π]ϑογαηΐ 1 οἃ 1185 ΓΘ- 

Πᾳα]ὰ5., ΓΘοογαηΐα 16 Τοσὶ 6 0ηἃ, 5ἰοαὶ 

δάσο Το ογδηι Γορὶ Φορίοῃο. ἘΠ Π60π8 31 

11,39, ἰΓΔΠΒ1Ν1 [ἢ ΨΔ0Π15. ΟἸΠ ΟἸΙΏΠὶ [5ΓΔ6], 

ΕΝ οἱ ΘΧΘΙΡΟΙ(ΠΙ Ρ6] ΘΟὙΡΆΠ ἀἰβροβίίο ὁΡ- 

δα  ΡαβΠαθαί θη. ΤΡδἀΙ 46 Βομηϊ- 32 

Ἵ ὨΠ8 ΓΔΟΠΙ5. [ἢ ΙΔ ΠῈ5. ἴ5γ86], οἱ οθρὶΐ 

ΘΔ ΠῚ ἀἰθ ἃΙΓ6γ0 ἁΐψιι6 ρΘΓΟ 551 ἴῃ ΟΓΘ 

ΘΙΔ 11, ΟἸΏΠΘΙΠ6Π16 ΔΠΙΠ]ΔΠ| 486 [πογὰϊ 

νῶ0. [ἢ 6ἃ, 5ἰοΐ Γδοογαΐ 6) ηἃ. 

Εὸ (θηροῦθ ἃϑοθηά!ς Πογᾶϊη Τοχ 98 
ΓΈΙΣΕ 
ἂν ' ΣΕ: 

ΤΗΝ υἷος ΡΟΓΡΟΙΙ551 Φ05116 ΟΠ ΟΠΊΠΪ ΡΟΡΊΪΟ 6115 

5616 84 [Π!ΘΓΠΘΟΙΟΠ ΘΙ. ἜΤΓΔη5- δ 4 

5,39. ἔν] {6 46 [μΔ0}}15 ἴῃ ΠΡΊΟη οἱ ΟΙΓΟΙΠΙ- 

(826, αἱ ΔυΧ  ΠΠΔΓΘία [Δ0 15; ΟΈΘΙῚ 

ἀ6ἀ1 Ἐαΐίψαθ οχρασηαν! οᾶπ θα άθη ϑ0 

ἀἴ6, ρΘΓΟΙΒΒΙΓπ16 [ἢ ΟΥΘ σἸ Δ Π ΟΠΊΠ 65 

ΔΠ]Π185, 4186 ΘΓδηΐ [ἢ 68, Πχίᾶ ΟΠΊηΪἃ 

γϑϑν αᾶ8 [δοογαΐ 1.808. ἜΑβοΘΠΑ 86 
(σα 6. ΟΠ ΟΠΙΠΪ ἴ5Γ86] ἀ6 ΕρΊ]οη ἴῃ 

ϑεν ὦν ΠΘΡΓομ. οἱ ρασπανι ΘΟ ΘΔΠ]; 

1Μ65 ϑ,05 Ἔρορὶΐ 68] οἱ ρϑγοιιββϑιί [ἢ ΟΥῈ σἰδα!!, 57 

ΓΟΘΘΙῚ 4ΙΟΊ6. 6715. οἱ οὐμηϊὰ ορρ ἃ 

ΤΟΘΊΟΠΪΒ. {ΠΠΠπ18 ΠΠΙΝ ΘΙ ΒΆΒ 16. ΔΗΪΠ18 5; 

4πᾶ0 ἢ 6ἃ [πΘΡδηΐ ΘΟΠ ΟΡ δ; ΠΟῊ 

ΤΟΙ ἴῃ Θὰ 1}15 ΤΟΙ 5: [οί 

τϑδε ἐβρργαΐί ΕΡΊΟΠ, 516. [6 οἱ Ἠδργοη, 

οπποία, 486 ἴῃ 6ἃ ΓΟΡΟΓΙΐ, ΟΘΟΠ51- 

165 σ]αάϊο. ΣἸη6 ΤΟνΟΙΒῚ15. ἰὴ 98 

Πάν. Ἔσορίς οᾶπι ἀΐᾳιθ ναβίανι!: 39 
ἘΠ β εν {πο π16 6]}1.5 αἰ 116. ΟἸΠηΪὰ ΡΘΓ 

οἰγοι ἢ ΟΡΡΙἀἃ ροΓοιιδδὶί. ἴῃ ΟΥΒ 

Θ᾽ αι; π0ὴ ΑἸΠη1511 ἴῃ Θὰ 0115 ΓΘ- 

βίσαΐ ἰδοουαΐ Ἠθργοη οἱ 

Ποῦ πὰ οἱ σϑρῖθι15. ΘΑΓΕΠῚ; 

νον. Πα] 5: 

τον 510 [6οἱἱ 

ἈΔΠ1Ρ οὐ ΤΘΟῚ {ΠΠΠ|8. 

81, Βεϊαφοτέει, ΑὟ :ἸΤαροτίς [{ᾧ τοΐδον Πρ, ὙΕ: σον 
ἰῃς. 

39. ΑὝ ὙΕ: απὶ κϑείίοι ᾧν.. Β: παρ αἰίοπι τυΐο, 
ἀν: φαπὶ [0 υὐἱο, 

3, ϑὲίοπι, ὑπ ἔθιπ, 



δ0 (ιὐ,40--11,7. ϑϑοση. 

χ. ἀξ δθῥν! θηρὸς εἰουϊοίῆ. 

40 Καὶ ἐπάταξεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς ἢ 
- , ν δ) ᾿ 

ὀρεινῆς καὶ τὴν Νάγεβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ 
᾿ λῚ -“ "Σ - ᾽ 

τὴν ᾿Ασηδὼϑ καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῆς" καὶ οὐ 

πᾶν κατέλιπον αὐτῶν διασεσωσμένον, καὶ 

ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλόϑρευσεν, ὃν τρύπον ἐνετεί- 

λατο κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ. 11 Καὶ ἐπάταξεν 

αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς ἀπὸ Κάδης Βαρνῇ καὶ ἕως 

Γάζης, πᾶσαν τὴν γῆν Γοσὸμ ἕως τῆς Γαβαών. 

42 Καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς τούτους καὶ τὴν 

γῆν αὐτῶν ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς εἰςάπαξ, ὅτι κύριος 

ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ συνεπολέμει τῷ Ισραήλ. 345 Καὶ 

ἀνέστρεψεν Ἰησοῦς εἰς Γάλγαλα. 
ΧΙ. ὦ, δὲ ἤκουσεν Ἰαβὶν βασιλεὺς ᾿“σώρ, 
ἀπέστειλε πρὸς Ἰωβὰβ βασιλέα Μαδὼν καὶ 

πρὸς βασιλέα “ομερὼν καὶ πρὸς βασιλέα τὴν 

σὰφ ἢ καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς κατὰ ΒᾺΝ 

δῶνα τὴν μεγάλην, εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς τὴν 

“ἤραβα, ἀπέναντι Χενερωϑ', καὶ εἰς τὸ πεδίον 
καὶ εἰς Ναφεδδώρ, ὅ χαὶ εἰς τοὺς παραλίους 
Χαναναίους ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ εἰς τοὺς παρ- 
αλίους “Μμοῤῥαίους καὶ τοὺς Χετταίους καὶ 
(ερεζαίους καὶ εβουσαίους τοὺς ἐν τῷ ὄρει 
καὶ τοὺς Εὐαίους καὶ τοὺς ὑπὸ τὴν ᾿Τερμὼν 
εἰς γῆν Μασσηφα. Ί Καὶ ἐξῆλϑον αὐτοὶ καὶ 
οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ αὐτῶν, ὥςπερ ἡ ἄμμος 
ἡ ἐπὶ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης τῷ πλήϑει, καὶ 
ἵπποι καὶ ἅρματα πολλὰ σφόδρα. ὅ Καὶ 
συνέβαλον πάντες οἱ βασιλεῖς οὗτοι καὶ παρ- 

ἐγένοντο καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐπὶ 
τοῦ ὕδατος Μερώμ, πολεμῆσαι τὸν Ἰσραήλ. 
Καὶ εἶπε κύριος πρὸς ησοῦν" Μὴ φοβηϑῆς ἃ ἀπὸ 
προφώπου αὐτῶν, ὅτι αὔριον τὴν ὥραν ταύτην 
ἐγὼ παραδίδωμι. τετρωμένους αὐτοὺς ἐναντίον 
υἱῶν Ἰσραήλ, τοὺς ἵππους αὐτῶν νευροκοπήσεις, 
καὶ τὰ ἄρματα αὐτῶν κατακαύσεις πυρί. 

Ἷ Καὶ ἦλϑεν Ἰησοῦς χαὶ πᾶς ὃ λαὸς ὁ πο- 

λεμιστὴς μετ αὐτοῦ ἐπὶ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ 

40. ΑΒΡ (ἃ. δ) καὶ (1 ἌΙ Β: σεσώσμ. (διασεσ. ΛΈΧΣ. 
41.Β»" ΧῊΡΣ Ἴησ. (Ἰ Χ: ΑΒΕΧ: Κὶ, ἀπέκτεινεν αὐτὰς 
᾿Ιησδ9). ΑΒΒ(δ4) καὶ ([Χ).Ψ Β᾽ γῆν (ὑ ΑΕΕΧ). 42.8: 
αὐτῶν (τότες ΑΞ ΕΕΧ) ... ἐπάταξεν (ἔλαβεν ΑἘΕΧ). 
48. ΑἸ ΒῈ τοῦ. ν5. (1 ΑΞ ΈΧ). --- 1. Β: Ἰαβὶς (ὃν ΕΧ; 
Α: -εὶς)... Μαρὼν ... Συμοὼν (-δὼν ... . Σομερὼν 
ἈΕΧ)... Μξίφ ζὐχασάφ 9). 9. ΒῈ (φτ.) τὰς δὲ ((6γ}.) 
τὴν (1 ἈΡΧ). Β: Κενερώϑ'... Φενναεδδώρ. 8. Β: 
“Μασσύμα (ασσηφά ΒΕΧ, ἈΧ: -αϑ). 4. Ἐκ ἡ ἐπὶ, 
τὸ χε ΕΝ, ΑἸΧΤ ἢ παρὰ τὸ χ.). Ὁ. ΔΒ; συνῆλθον 
(συνέβαλον ΕΧ). Β: αὐτοὶ (ὃὅτοι ΑΕΕΧ.... ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ κ. σαρενεβ. (αν. ογά. 114.).. πΜάρών ΠΥ 
ΕΧ). 6. Β: ταύτ. τ. ὥρ. (τ. ὥρ. τ. ΑΕΧ). Α18: 
τροπωμένες (τετρῶμ. ἈΞΕΕΧ). Β: τῇ σρ. (ἱῶν Ἶ 
ΑΕΧ). 428: ἐν πυρί (Ἐ ἐν Αἰ ΕΧ). 1. ΑΙΒΝΙ μετ᾽ αὐτϑ. 

πη ἐγ ῦσττα »ιϑὴ ΠΙΞΡῚ 8 
τς ὨΝῚ ΤΥΤΩΝΕῚ πϑρ πὶ 2Δ3 11 
-Ὁ ὈΝῚ τ ὌΝ Νἢ ΡΣ 
πὴπῦ πῆς ἼΩΝΞ ΣΝ πρῦ3 
ΟΡ Φ:ΘἽῚ ΞΕΙΝ ΝΟ ΠΝ Ἢ 
ἸΩᾺ γηντῦϑ ὨΝῚ πηρτ ἢ 5ἼΞ 
ἌΡΟῚΣ ΘΊΞΟ 3 ΟΞ Ὁ ὨΝῚ ΠἾΡΞΒ ἸΡῚ 2 
ΠΝ ὉΣΞ ΡΠ) ΠῚ ΘΝ τ 
ΒΠῸΣ ΤΟΝ ἽΠΠΟΝ Πσπῦ ἼΞ 

ἘΝ Ὁ ΞῚ 3 δι ϑὴτο Ξιῦϑὴ ἐὐατοὸ 43 
ἐποβο να ΡΒ ὮΝ, ΠΡ 

ὝΞΗΣ ΠΩ, 12 ΡΞ 
“πὰ ἸῺ ΠΟ Σϑηστῶν πϑυθθῚ 

“ἘλΊ Ἰηῶξα ἩΘῸ ΘΝ Ἰνοῶ ἼΘῈ 
ΠΡΌΣ) ἼΠΞ ἸΙΞΞῺ ὝΩΝ ΘΛΞ5,9:Ὶ 
ἦτ ΓΊΒ235 ΠΟΘΩΞῚ ΤΓῚἼ29 322 

ὙΡΘΒΙΤῚ ΘΡ125 ΤΙΠΤΒ ὭΣΞΕΙ "5 
ΓΙ ἼΣΙΞ ὑ 53:1) "ΤΊΞΙΤῚ "ΓΙ 
ἘΝ ΣΘῚ ἐΠΘΧΙ ὙΔΞῚ 8 :π τσ 
5ἼτΡ δὩν ΠΏ ΠΩ- ὉΞῚ ὩΠ 

βοὴ πρπτθ- ὃν» "ὧν ὉΠ 
Ὁ γἰ δ ηῚ ΣἸΝ ΩΣ Δ 259} ΘΙ 
ἤπτηῦ ὭΓΙΣῚ ἢΝ 35) πον ΘΡΞΌ 
ὌΝ δον προ παν». ρτὸν 
ἈΡΠΤῸΝ Ῥαθγο ὃς πὴπὸ ἼΩΝ 
"ξὸν ὈΝῖσ ὈΣΞ ἽΠ 15 ἘΠΕ 

ἘΝ δ" Ὥ50 ΕΙΡΡΝ ΓΕ Ν 19 

ὩΣ ΏΞ9 ΤΙΝ ἼΣΩΣ ὉΠ ΘΟ ὮΝ 

᾿ὩΝ3 ΠΝ 
προ ππ ὃν -ὉΞῚ »θήπο Ν35) 
ὈΝΏΡ ὉΤ"Ὡ ΡΝ ΡΣ ΡΡ; 

Υ. 4. γορβ. ἘΠ 

40. απ δὲπ ϑδηάπαοπ, Β: δα σαπλο ὃ, δα δεῦ. 
αὶ οἷο Π Παρ δἤεί!ςο, πὶ δε δνπος πὶ ὃ, δείδείρροι, 
᾿ ΑΥ̓͂Σ: π, δαδ τη ἀρ. βαπὸ αν οἷο θὲ ονοταπα, τὶς δία 

“ὦ. μδι 

μϑμῥϑν οδ'νγοϑωδν; ἐσδμ' ΣώΣ 

πὴ Χαὶ 

" Ἂ-: 4: σὰ 0Ψ00ν 

Ψ ΦΤΎ  ΑΝΡ Το Ὴ Υ  Ν "ν ἢ 

δ να αἸσλωκόόχεν, ὦ γώ ν 

᾿ 

» 

ΧΟ ις τὰ -ζασάθῳ 

Ὑὰ 4... δ οαι 

τ λελΑχάο" 

εὐ δ...) ὼμ δε 

συν νυ νυν νην ραν νοι ν᾿ ἀϑουσδννν» 



40 ἍΠὼὸὺ 0 πιρ ϑοζιια. αὐΓε8 ἀαπὸ απ ὃὲπὶ 
Θεδίτας τὸ σοσοπ λας ἀπὸ ἱπ Ὅὲπ 
Θυύποοπ τἀπὸ απ ὅπ ἀπ, πὶ αἴτει 
ἴδτοπ δ ὀπίσοπ, ππὸ ΤΡ πἰοπιαπο ἴἰδεὺς 
διοίσει, τὸ ϑεγθαππεῖς αἴίοϑ, τσαῦ ἐπὶ 
δαί; τοῖς ὍεΥ εν, δεν ΘΟ “ἤγαρῖδ, σὸς 

41 δοίεπ δαί. ἘἸΙπὸ Τὥπιᾳ ΤΠ. ϑοπ δὲανοθ 
Ξβατπρα απ δίδ8 σοι Θαζα, τὸ Ὁα68. σαπλὸ 

Δ δᾳπὸ Θοζεπ δἰ8 σοι Θίδεοπ; απὸ σειθαππ 
αἴΐο δἰοῖς δὲ πίε πες ἰρτὸπι απο απ εἶπε 
πιαὶ, ὁόππ ὍῈΥ οῖν, δὲν Θοίί “ἤγαοῖδ, 

43 πεῖ ἢππ ϑἼναοι. ἘΠπῸ δοΐια ἐὺς. τὐἱοδοῦ 
ἰπ8 ὥἄκφον αὐπ Θ σαι πες δὸπι σαποοη 
“Ἴταοῖ. 

ΧΕ. ὅδ αδον δαδέι, δὲν δεδπίᾳ ζει ὅα- 
201, Το ε8. Οὐτεῖο, Ταποίς Ὁ δι ΔΌθαΡ, 
Ὁόπι δεδπίρο κει ὲαθοπ, ἀπὸ ζππι ὀεδπίας 
11: (Θίπιτοπ πὸ πὶ δεδηπίρε κι ἡ αν Ὁ, 

2 “πη δι δὲπ ὀεὲδηίσοι, οἷεὲ σοροπ ϑ)ε τοῦς 
πα! απ ὅεπι Θοδίτας πιὸ αἰ δὲπι (δὲς 
ἤθε. σεροπ θείας (δίπποτοῖ ἀπὸ ἵπ ὅὲπ 
Θὐυποοπ πιὸ ἱπ θέαν οί ον ἀπὶ ΠΣ ΟΥ 

8 τρθπίοι, Ἔοίς (ἀπαπαπίζον ρφοσοπ Ὅεὲπ Ῥϑὲονς 
σὲπ ππὸ Ῥδεπο, οἷὲ ϑἰπιοτίξον, ΘοΙ  τοΥ, 
 οΥ ΠΥ ππτὸἋ οι Ὁ ἀπῇ ὅεπὶ (Θεδίταο, 
δαζι οἷς ουίίοεν ππίοπ απὶ ὅβοτας Φεγπιοη 

4 ἰπι βαπὸς δι να. ἜΦίοῖε ἐοσοπ απ. πε 
ο΄ αἴΐο ἰδτοπι θοῦ, εἶπ ατοβοθ Ξθ0ΤῈ, [0 υἱεῖ 

αἰ Ὅε8. Θαποεβ απὶ Ῥὲροῦ, ππὸ [τ οἱεῖς 
Ὁ ϑὲοῇε τοὸῷ ὕδαροπ. ἘΞ {Ὸ οἱοῖς δεδπίᾳε 
ϑοΥαπιπιοίοι [Ὁ ππῷὸ ἕαπιοπ πιὸ Ταρονίοπ 
ὦ φθαιῇ απ Ὁα8 ϑαΐοεν ϑὲετοπι, κι 

θ Πετείίεπ πὶ δἤταοῖ. ἘΛΔπν δεν ὅε17 Τρταῦ) 
τς 38 δοίπα; δύταις οἰ) πῶς ϑον ἰθπεπ, 

Ὁόππ πιοταοπ ππὶ Ὁἰοῖς Θ εἰ Ὁ ἰὼ) {{ε αἴίο 
εὐ ϑταθσοπ σοδεπ τ0Υ Ὁὲπ ἀπίποετπ Ἴτγαοῖ; 
ἰρτο ϑὲοίε [01 δὰ. οουτάθηιεπ. ππὸ ἰδτε 
δαροπ πῆῖ! ὅὅοιιοῦ ϑοΥδτόπποπ. 

ἑ 7 'ἰπῦ ϑοζια ἔαπι υἱδοι ) ὄδεν Π{6,. τπὸ 
᾿ς αἴξοδ δετίορ01Ὲ πες ἴθπι αππ ἤβαζεν Ῥθ δος 

8. 0.1.: Μείκρο. 
ὅ, ὕ.1,:. Ὁ απο, Α.ΑΣ 2 ϑαπίοπ, 

60. γΕ: Θδρεροπῦ ... ϑὲίεδενππροπ, ὙΕ: αἴτο6 θοΣ 
δρποίρᾳο. ΑἹ τυαῦ αἰδηπεῖ ἔοππίς, 

42. Α: αὐ (δίποι 1Π δ ευζαί, 
2. Β: απ ὃ. Παῴει. δεῖθο, ΑΥ̓ ΝΕ. Α: (1) δὲν 

(ὅδεπο. ΑὟΥΕ: πὶ δον ϑπἰοδόγτια. Β: ἰπ Ὁ. θαπὸ: 
Πυίάοπ υοπ ον ρέσεπ θθοπο. Α: Θρρυποοπ νυ, 
(πὶ 55. νΕ: φέροι αὐ 5)δ, ΑὟ: τυ ΉΠΠ ὦ. 

3, ΑΥ̓́.Α: διιβεοῦ ὅ.,. νΕ: ππίοῦ θεηι Ὁ. 

δ ομια. (0,40--11,7.) δ 

εύτοδίαρεν δέν ( απαπίξεν αἀπὶ δδαΐεν ϑ ζονοηι, Χχ. 

Ῥογοιββιῖ ᾿ΐαψ6 Φοβιιθ Ομ πη 6 πὶ ἰον- 40 
ΠΟῊΣ ΡΔΠ) ΙΠΟΠἰΔΠΔ ΠῚ οἱ Π]ΘΡ ΔΙ Δ πη] δία 8 

ΟΔΙΠΡΟΒίΓοηΙ οἱ Αβθάοι ἢ, οατ ΓΘΟΊθ 115 
55: Π0Ὶ (ΠΠΉ 1510 τη Θὰ 115 ΓΘΙ 485, 
504 ὈΠΠ6, 404 5ρΙΓάγα ροίοναϊ, [η- 

ρε. ἰδυίθοι!, δίουΐ Ῥγδθοθρογαί οἱ ΠΟοιηΪ- 

ποτόν ηὰ5. Πρ ἴβυλθ]. ἘΔ (δάρθραγη 41 
11,16. 156116 (ΖΑ, ΟἸΏΠΘΠ ἰθγγᾶ 56 ῃ 

1δ,ὅιι ἤρα ἀΔΡΔ0η, ἜΠΠΙνΘΓΒΟΒΗΠ16 ΓΘρ65 42 
οὗ ΤΟΡΊΟΠ65. ΘΟΡΆΙΏ ππΠ0 πηροίαᾳ σοριΐ 

να. ἅϊψπο. γαβίανι; ΠΟΠΉΪΠ15. ΘΠἰπὶ Π ΘῈ 5 

ρε 50. [5Γ861] ραρηαν ΡγῸ 606. ἜΒονογβαβ- 49 
δϑδν 48 Θ5ὲ ΟἸΠῚ ΟἸὨΩΪ βγᾶθ] δὰ ἰΟΟῸ ΠῚ 
τσ ΟΑΒΙΓΟΤΠΙ ἴῃ ΟΔ]ρα]ἃ. 

(ϑυυλθ οἵπὶ ἀπά ἰ55οὲ Φαρὶη τὸχ ΜΕΗ͂. 
ΑΒΟΓ, τηἰδιῖ δὰ {00} γϑρϑὴ Μᾶδοη 
αἱ δι Γοσθη] ΒΘΙΏΘΡΟῚ δία δὰ Γο- 
565) ΑΟἤδαρῃ:; δά Ττορο5 4αθᾷιθ 2 
ΤΌΠΟ ΠΪ5, αὶ ΠΡ ἀθδηΐ ἴῃ πηοΠίΔηΪ5 

1.5. δ. 1ῃ Ρ]απῖ 6. οοπίγα την] ἀΐθη 6η6- 

δεϑ τι ΤΟΊΠ, ἴῃς σα ΡΟ ΓΙ 5. ἀποααθ. οἱ ἴῃ 
ΡΘΡΊΟΠΙθ5 ΠῸΓ 1αχίὰ πηᾶγ6: ἘΘΠδηἃ- 8 
ὨΔΘῈΠῚ ΦΙΟ (16 ἃ}0 οτ]θηία οἱ οοοϊἀθηΐθ 
οἱ ΑἸπουγ πάθη δίᾳιιθ ΠοίΠᾶθιμη ἃσ 
ῬΠΘΡΘΖδθιιη} οἱ Φθτιβαθαη) ἰῃ Ἰηοηἃ- 

ν9.. Πἰ5; Πονάθαηϊ {π04π6 (αἱ ΠΑΡ αἰαὶ 
μά, δὰ γλά]ο65. ΠΘΡΠΊΟΠ ἴῃ ἰογΓὰ ΝΙΑΒρΠᾶ. 
1Ὰ6.9)60.Ὁὲ ΕΣ ΡΘΘΘΙ (116 5.111 ΟΙΏΠ65. ΟΠ [ΓΙ Ϊ8 ἃ 

5115, ΡΟΡΆΪΙΒ τη] {8 ΠὨ]Π15, 5ἰ6αὶ 
πλατν αγοπὰ ἀπὰθ. ο8Γ ἷπ ΠΠΠῚΟΓΘ ἸΏΔΓΪ8, 
Ῥοϑθ, εν Θφαὶϊ 4 0416 οἱ ΘΌΓΓΙΙΒ. ΓΠΠ]]Θη586 Π1}}}- 

αὐ η1|5. ἜΘΟΠνΘΠοΓ 8 ΟΙΏΠ65. ὅ 
ἐξ. σορο5. 1511 ἴῃ ἀππμὶ δὰ ἃαιιὰ5 ΝΘΓΟΠῚ, 

πὶ Ρυρηδροηΐ οοηΐνᾶ ἴϑγαθ]. ἜΠΙχι- 6 
105. {π6 Πομηίηιβ δὰ Ζοβιι6: Νὰ {{π|6ὰ5 

605: ΟΓΔ5. ΘΠ1ΠῚ ἢδὺ ϑδάθιη ἤοσᾶ 650 
{δάμη ΟΠ]Π65 ᾿ἰδίοβ να] ΡΠ 105. ἰπ 

25.8.4. ΟΠ ΒΡ ΘΟία ἴβγδ6]: Θ4105. ΘΟΡΙΠΏ 511}- 

Ρεάσιυ, ΠΘΥΝ ΔΙ. οἱ ΟΌΡΓΙΙ5. ᾿516. ΘΟΙ 168. 
γρη 46 Φο516 οἱ ΟΠΠΠΪ5. ΘΧΘΓΟΙ 5. 7 

ΟΠῚ 60 Δάνθ 5115. {Π|05 δὶ διὰ. δ6- 

ΑἹ, 5: ἀ658θη. 
2. 8 "(αἰ (.}) ἰη. 

ἄ, απὶ ϑχοοναζεν, Β, ΑΥ̓͂: τι. αἴίο ἰδτο (Θ οττ) βαρεῖ 
τα ἰγποπ. νΕ: ἰρτ ραπροδ ἃ, Β.ΑΥ͂Ν: υὐἱς δὲν 5. ([0) 
απ Τὸν Ὁ 6 9)ὼδ, ({{Π {π| δεν ϑθξοπρς (απ 3)..,}).. νῈ; [ὁ 
λα τοί). 

ὅ, Β: νοτοίπίρίοπ Ὁ. Β.ΑΥ̓ΥΕ;: ἴαρ. {,. φπ|ατης 
πιοπ. ΑὟΥ̓ΝΕ. ΑΙ: απ δοπὶ 58, 

0. υοὐ ὅἴι, Β: δα ίπροδοπ, ΟΥ̓ΥΝΕΣ: ρθε ἰδ) .ο. 
δίπ, ΑΥ̓.Α: Τάξηπεπ, 



ὅ8. 41,8--.6 
χι. 
Μερὼμ ἐξάπινα, καὶ ἐπέπεσδν ἐπ᾽ αὐτοὺς 'ἐν 
τῇ ὀρειν". ὃ Καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος 
ὑποχειρίους τῷ Ἰσραήλ: καὶ κόπτοντες αὐτοὺς 
κατεδίωκον αὐτοὺς ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης 
καὶ ἕως δ]ασρερὼϑ' Μαὶν καὶ ἕως τῶν πεδίων 
Μασσηφὰ κατ ἀνατολάς, καὶ κατέκοψαν αὖ- 
τοὺς ἕως τοῦ μὴ καταλειφϑῆναι αὐτῶν δια- 
σεσωσμένον. 9 Καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς ᾿]ησοῦς, 
καϑότι ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος" τοὺς ἵππους 
αὐτῶν ἐνευροκόπησε καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν 
ἐνέπρησε πυρί. 

10 Καὶ ἀπεστράφη Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ, καὶ “κατελάβετο τὴν ᾿Ασὼρ καὶ τὸν 
βασιλέα αὐτῆς" ἣν δὲ ᾿σὼρ τὸ πρότερον ἀρ- 
χουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων. 11 Καὶ χε τ ἀρ ρτ ἐν το χε οττες ἘΡΥ ΡΟΣ 
ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ὃν αὐτῇ ἐν στόματι 
ξίφους, καὶ ἐξωλόϑρευσαν πάντας, καὶ οὐ 
κατελείφϑη ἕν αὐτῇ ἐμπνέον" καὶ τὴν ̓ σὼρ 
ἐνέπρησαν ἐν πυρί. 12 Καὶ πάσας τὰς πόλεις 
τῶν βασιλειῶν τούτων καὶ πάντας τοὺς βασι- 

λεῖς αὐτῶν ἔλαβεν ᾿]ησοῦς, καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς 

ἐν στόματι ξίφους, 'καὶ ἐξωλόϑρευσεν αὐτούς, 
ὃν τρόπον συνέταξε δωῦσῆς ὁ παῖς κυρίου. 
18᾽ 4λλὰ πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισμένας 
αὐτῶν οὐκ ἐνέπρησεν ἸΙσραήλ᾽ πλὴν τὴν ̓ ΑΙσὼρ 
μόνην ἐνέπρησεν Ἰησοῦς. 14 Καὶ πᾶντα τὰ 
σκῦλα αὐτῆς καὶ τὰ κτήνη ἐπρονόμευσαν ἕαυ- 
τοῖς οἱ υἱοὶ Ισραήλ᾽ αὐτοὺς δὲ πάντας ἐξωλό- 
ϑρευσαν ἕν στόματι ξίφους, ἕως ἀπώλεσεν 
αὐτούς" οὐ κατέλιπον 'ἐξ αὐτῶν' οὐδὲν ἐμπνέον. 
δον τρόπον συνέταξε κύριος τῷ Μωὺύσῇ τῷ 
παιδὶ αὐτοῦ, καὶ Μωσῆς ὠὡςαύτως ἐνετεί- 
λατο τῷ Ιησοῦ, καὶ οὕτως ἐποίησεν ᾿]ησοῦς" 
οὐ παρέβη οὐδὲ ἕν ῥῆμα ἀπὸ πάντων ὧν 
συνέταξεν αὐτῷ Μωῦσῆς. 

16 Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν 
ὀρεινὴν καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ΝΝάγεβ καὶ πᾶσαν 
τὴν γῆν Γόσομ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν πρὸς 

τ. Β: με δὼν (ἡερὼμ Ἐ). ΑΞΒ; ἐπέπεσαν (ἐν Χ; 
ΑἹ: ἔπεσαν). ΔΕΣ: ἐπ. αὐτοῖς. 8. ΑΒΣ τῷ (1 Χ). 
Β5 (ογΐ.) αὐτὸς ({ ΑΒΕΧῚ) ...ὄ Μασερὼν Οἱ Μ. ΕΧ; 
5πὴ. ΑΕΧ).... Μασσὼκχ ()ασσηφὰ ΔΕΧ). 2.1.8: "ἢ 
τρόπον ἀπ στι ΑΚΧ). ΑΧ: ἐν στυρί. 10.8: ἐπεστρ. 
(άπ. ΧΙ, ΑΕΧΣ; ἐπέστρεψε»). ΧΕ: τὴν (ἱ ΑΞΕΕΧ). 
ΑΧ: ὅτι “σ. ἣν. 11. ΑἸΈΕΧΣ: ἀπέκτεινε. Β: ἐν ξίφει 
(ἐν στ. ξ. ΛΙΕΧ). 12. ΑΒΕ τότων οἐ πάντας (" 
ΑΞΕΧ). 8: ἐξολόϑρευσαν (-εν ΔἘΚΧ). 18, ΑἸΒᾺ 
αὐτῶν οἱ τὴν 6 ΑΞΈΧ). ΛΔΕΧΈῈ (Ρ. μιόγ»η») αὐτὴν. 
Β: Ἰσραήλ (Ἰησᾶς ΑἘΕΧ). δῇ ΩΝ κ. τὰ κτήνη 
( ΑἸ ΒΕΧ). ΑΧ: κατέλεισον. Ἐ ἐξ, ΑΧ; δὲ ὃν 
ἐμστν. 1Ό. ΑΒ: Ἰησοῖ (-σἕ ἐτκον ΤῊΣ ἐδὲν (ἐδὲ ὃν Χ: 
ΑΧ: ἐϑὲν). ΑΒ" ῥῆαα (ἰ Χ). ΕΣ: συνέτ. κύριος 
τῷ Μωύσῇ. 10. ΑΧῚ (ἃ. 0) τὴν. ΑἘΧ: πεδεινὴν. 

νον ΣΟ ΜΞ δ “4 Ἐς, ΞΡ ὩΣ Ὁ ΟΥ̓ Φ ΟΝ ΝΥ ὩΣ ΟΕ ΤΑ Ραμ ρα ΡΑΡΣ, ὑπ τ γονὴ. ομα λον νΆ. οντ λυ νον ωλν ἀπο αν το το ον αν 

΄ ΄-"- - μ" ᾿ “Πς κ . 

Φοσπρ. ; 
Τοσος Θαπαρπαρῖ ἀφουϊξοίῆ. 

ἘΣ πεῆτπο ΘΒ ΤΙΝῚ ΤΩΡῚΞ 3851 8. 
ἸΡῚ ΠΡ ἸἾΤΟΣ ΤΡ ΘΉΒΤ 5. 8Ὲ5 Ν 
ΠΕΣ ὨΡΡΞ ΙΡῚ ὩἋ ΝΣ 
ΡΝ ΟΣ "ΠΟ ΞΤΗΣ 535} ΠΤ 
ὝΘΕΞ ον αν διὸ ὩΡθῚ εἼ 9 
-ΓΝῚ ἜΣ Ὀππ Ό"ΌτῸΝ πὴ τὴ ἜΝ 

ΝΞ ὩΣ ὈΡΠ29 2 

ἼΞ9) ΝΠ ὩΣΞ »ϑὴπν Ξῶ Ὁ 
ΞΠΠΞ ΠΙΞΕΙ πϑ Ὁ ΤΙΝῚ ὐχπτῶΝ 
τὖϑ ὠδῃ ΝΠ ΘΒ ἼΣΠΤΞ 

ΠΣΤΝ ΠΝ ἘΠΒᾺΠ ΓΑΘΞΡΘΠΗΙς 
δηΠΠ ΞΕ ΠΞΤΩΝ ὥξθπς 
Ὁ ΠΧ ΤΙΝῚ Ἐπρδος “ἢ ΝΘ 
πον ἢ ΞΕΡΣ "ΠΡ τΟΞ ΤΙΝῚ ἐΝΞΊΣ. 
555) δ Ἷπ: ἼΞῸ πξοϑ Ὁ ΟΞ ΤΙΝῚ ᾿ 
τὴς ἜΘΝΞ ὉΓΗ͂Ν ΘΡΠπ ΠΏ ἘΣ ὦ 
ΒΡ ΉΡΤΓΩΞ ῬᾺ ἐπῆπὶ ἼΣΣ ΠΟ 15. 
ὈΝ ΤῊ. ἐπ 6 1} οϑρσονρ ἢ Τήν ἢ 
ἐΣυδἾττῦ πὴ Ἐπ ἠχπτῶν ὙΠῸ] 
ΠΏ ΣΙΞ ΠῚ ἀρὰπ ΘΡΣΕΙ Ὁδῳ Ὁ5Ὶ 14 

τὐϑττν τη: ΕΣ ὭΞ, ὩΣ πὸ ἜΤΞ 
τώ Ρ ΞηΠὉὉ ἘΠ ΘῖΝπ 
ἼΘΝΞ ἐτβεθη τὸ πον σι ΝῸ ὈΣῚΝ Ὁ, 
ΠΟΣῚ ἡπξ» ποτῶν πὴ τὴς 
υὐδὴπῦ πῶ ἸΞῚ Φ ποττΝ ΠΙᾺ 
πὴπὸ ΠΣ ΩΝ ΣΝ ἼΞῚ “ΡΌσΓ ΝΟ 

ἘΠ ΌΤΟΝ 
Ὀνὴπ ὙΣΠτοϑττν ϑθη πο ΤΡ. 16 
γῊΝ 9. ὨΝῚ Ἔρϑπ-Ξ- ΠΝ ἼΠΕΙ [ 

Πρ ΣΡ ΤΙΝῚ Πρ πιθτ ΠΝ Ἰ9ᾺΠ ! 
3 ἢ 

᾿ ὐφ χων .,8. 4." τ΄. 

7. ΑΥΝΥΕ: ([{6) Πεΐοιπ δον Τς (Π 61). ᾿- 
ὃ, ΑὟΥ: δἱ6 πα 8. δὲῖ δαινηϊανι, ΝΕ: δεῖ ᾧ. 3. 

ΑΟΝΕ: απ δαθ ὅβαῇ. (δεπ (Θοισάβοιπ) π ἰδτορ  οἐῇ. 
ΑὟΥ: δί6 3)ὺ, - )ξαίπι, (ΒΒ. απ δίς (Θαἷᾳ: Ἐδτνν 



δῦ, πῖὺ Πδουβεῖοπ 6. ἩἸΪπῸ δὲ ΕΥῪ 
ααῦ Πίς ἰπ οἷς πος ϑγγαοῖδ, ππιὸ ζ πιροπ 
Τίς ππὸ ἱποίοι 16 Οἰδ οὐ στοβοπ Βίδοπ 
απὸ 68 απ οἷς τσαυπῖοι ϑθαῇον, πὸ ἰδ 
απ δίς ἐϑτεῖτς κὰὶ θέα, σόροπ Ὅεὲπ ἔὲονε 
αὐ, τὸ ΓΟ πιροπ [{6, Οἰδ δα πίοπια πὸ 

9 τππΐον ἰποι ἀδογθιοῦ. ἜΦα ται ἴδποπ 
οπια, τὐἷο ον ον ἰθπι σοασί δαί, τπ|ὸ 
φουἀηπιοίς ἰθτο ϑὲοῇε ππὸὸ ϑρυθταππίς ἰδτο 

. ηδεοῆ: 

10 Ἰτηὺ ἔρρτείς ππὶ τι Ὁετ οδίροη 5 εἶτ, πη 
σὐσαππ ὥαξοῦ ππὸ {ἅπιᾳ ἰθτεπ δδπίᾳ 
ταῖς δεπι Θθετί (θεππ αζον ἴσαν ϑοτῆ πη 
οἷς φαιρεζζαθε. αὐτὸν δἰεζον δεθηίρτοί 0), 

11 Ἔιπιῦ Γ Ππιροπ απ Θεοῖοπ, οἷς ϑατίπποι 
ος τὐστοπ, ππἰ δον ΘΟ άτζε δε Θιβριυετ8, πη 

ϑονδαππίοη ἴο, ππὸ Τ{ 68 αἰ 18. ἐδογοτοίδοπ, 
Ὁα8 ὃ6η θοι δαίο, ππὸ Ὁ ταππίς ᾳ- 

1.2 201 πιἰς δον. ἔαρι αἴ ΘΙζοτς Ὁίοζοῦ 
διθπίρο σοσαππ οζια πξ ἰδτοι δεδηΐροπ, 
πὸ ὦ Ππιρ {{ς τα Ὅ.ν ΘΟ ἄτο δε8 Θά ετίδ, 
τππὸ ϑοτδαππείς Π{ς,. οἷς ϑθὲοζο, Ὅ6 1 ἀπο 

18 Ῥὲ8 φεῖτη, σοδοί θα. ἘΦρᾶ ὑεῖς 
δταππίοι οἷς ἀξίποοεν Ἴγαοῖ ρίας (Θελοίς, 
οἷς αἴὖ΄ Θσοεῖπ Παπϑοπ, ζοπϑοτι. ὅαξον 

14 αἴίοῖπ ϑογδταππίο ογια. ἘἸΔπΌ αἴΐοπ ϑὲατῦ 
δον ιάοίς ππὸ Ῥα8 Ξδἰο) {ρεἰΓοίοπ το 
δπίποον Ιγαοῖ τππίον [{{), αδὸν αἴ ϑθὲοπε 
ἴα Τ1πισοπ [6 πἰς δὲ. Θιβάτίε ὃε8 
Θά υοτίβ, δἰ8 [{ς Ὁΐο ον σοίοπ, απὸ Τοβοπ 

ο πἰά!8. ἀδονθτοίδοι, δα8 ὃὲπ Ὅϑοπι δαί. 
15 Ἐὐθίς δεν ὅετν Ῥϑὲοζο, ζεἴποπι δεπογες, τοτὸ 

ϑὲοῦε οπια σεδοίοπ θατίς, [0 {αι δόζια, 
ος δαβ πί (8 [ὁ ]εῖς απ αἸζοιι, Ὅα48. ὍῈΥ ον 
τς ὅεοε σοδοίοη ἡ αίίο. 
10 ΞὍ{Πὺ0 παῦπι δοήιια. αἰ οἱεβ “απὸ εἰπ 
τς απ δὲπὶ Θοδίταο, ππὸ αἴΐοδ, τϑαθ σοσοη 
ας Τἰραί, τὸ αἴο8 ἀαπὸ Θο7οπ, ππὸ 
οἷς Θυίπος τἀπὸ δῖον, ππὸ Ὁα8 Θρδίτας 

8....Α: ὅτοβ:ϑίδοπ, 0.1. ϑ)λίςρε, 

ΒΟΥ͂Ν νΕ: Φ δ αΓ λίρο, Α: θεπε, 
9. ΒΑ Εν.Α: εἰ δοκοῦ. 
10, ΑΥ̓Υ.Α: νοῦ ϑείξοπ, νῈ.Α: δα δ απ. 
11. θίο αν. 10,40. 
12. αἴίοπ ἰθη, Φ, 

" 13. σοετδεαππέε σε. δ. δὲν Φε,, δίς ποεῖ απίρθτοι 
Ὁ. Πέροπ, Β: τοαὸ ἀπίαπον αἷίο δίς Θ΄. δίε πὶ ἰδτοηι 
ΘΙαπῦ τσατοῖ {{ φοδτοθοι ὁ ΑΥ̓ ὙΕ: οἷο απ ἰθτοπ ὃ, 
(τοι Ὁ. ) Παπϑοι δ Α: απ 9. πὶ θπιρόθοπ ἴαροπ τ 

ψ 

σα ον, ἂν τος ἀρευγα 

τὰ 

σξροία. 

φρΠτα᾽8 Οἴοξαᾳ, (Θτοθου τ ὕοη ὅδαλοτ. 

{|| 8Ξ165..Ὁ9 

ΧΙ. 

10,9. γογὴ 50}1{0,. οἱ ΤΠ ΘΓ ΙΠῚ ΒΌΡῈΡ 608; 
Ἔ ΡΔαΙΔ 4 ππ6. 1105. θ᾿ ΟΙΠΪΠ115. [ἢ ΠΙΔΠτ5 8 
ἴθι, 41] ΡΘΓΟββθυιηΐ 605. οἱ Ρ6Γ- 

τα Γ91. 56 011 δαπΐ πβάᾷαθ ἃ ΒΟ Π θη) τηἃ- 
δια δι τη} οἱ ἀφιὰ8. ΜΆΒΟΡΘΡΠΟΙΙ οδπι- 
θυ ον Κρ ππ απο ΜαΒΡΠο, 4] οϑὲ δά ογ]ϑηία- 

Ι6γὴ 1{ΠΠπ58 ΡῬαγίθιη. [ἃ ΡΟΓΟΙΙ5511 ΟἸΏΠΘ5, 
αὖ Π}1ἃ5 ΑἸ] {6 Γοὶ ΟΧ οἷ5. ΓΘ ΙΓ ἰὰ5, 

να. ἘΙοοίαα6. δἰσαὶ ργδθοθροῦαΐ οἱ Ποιηϊ- 9 
Ππ5: Θ΄.05. ΘΟΡΙΠῚ 5. ΠΟΡν νυ ΟὈΓ- 
ΓΙΒ4ΙΠΘ ΘΟΙ 5511 Ἰ5η]. 

ἈΘν ΡΒ 5616 βίαι τη σοριΐ ΑΒῸΓ 6Γ10 
ΓΘΘΘΠῚ 6]15 ῬΟΓΟΙ581{ οἰδάϊο; ΑΒΟΓ 
ΘΠ1ΠῚ ΔΗ 5. ΠΟ ΟΠ] ηΪὰ ΓΟρΡηᾶ 

Πιᾶθ 6 ῬΓΙΠποΙραίαμη ἰΘηο)αΐ, ἜΡΓΟ 5- 11 
βιίψι6. ΟΠ 5. ΔΗ Π)85, (πᾶ Ὀ] 61] 
ΤΠΟΓ θη; ΠΟ (ΠΠ151} 1η Θὰ 185 

ΤΟΙ 5, 5664 τιϑαιι6. Δ] ᾿ΠΙΘΓΠΘΟΙΟ- 
ΠΟΙ ἘΠΙνΟΡβὰ γναϑίαν! ΡΒΔΠΊΠ6 "Γ- 

6) ΡΘΓΟΙΪ Π06η410. ἜΕῚ ΟἸ18512 
ΡΘΟΓ ΟἸΓΟΙΠ ΠῚ οἰν 65. ΓΘΘΌΒ4Π6. ὁὰ- 
ΤΠ] ΟΘρΙΐ ΡΘΡΟΙ5511 αἴᾳαθ ἀδ]ονι, 

ὉρΡΟ τα ΒΙ6α  ῬΓΔΘΟΘροΓαΐ οἱ ΔΙΌ 565. [ΔΠΉΠ15 
ἜΡΙΣ ομλἶπ. ῬΑΡβάθθ. ὑγρθῖθυ8, ἀὐμ618 

ΘΡδηΐ ἴῃ ΘΟ] ΠΠ 115. οἱ 1η {π]}}}15 51{Ὧ6. 

δοίογαβ. σα οθη {1 [5ΓΔ6]; πΠᾶΙη [ἃ}}- 

ἴππι ΑΒ01᾽ ΤῊ 1155] 181} {Δ η1ἃὰ 601- 
8.., ϑπηρ511. ἘΟΙΠΠΘΙΠ46 ΡΓΔοΘἃπι ἰδἰἃ- 14 

ΤΏΙ ὈΡΡΙα ἃὺ πη 6 ηὰ αἰν 56 νηΐ 
5101 ΠῚ ἴδγδοὶ, οηοῖὶα ΠΟΙ 15 

πο γἴθοι 5. Ἔδιοαΐ φγδοοθρογὰΐ ἢο- 18 
ΉΪη115 ΜΙΟΥΒΙ ΒΘΥΨΟ 5110. ἃ ῬΓΔΘΟΘΡΙΙ 
Μογϑ65 9οδι6, οἱ 116 πΠΙν Γβἃ Θ0η1- 
ΡΙον; Π05 ΡΙΓΔΘίογ (6 ἘΠΙνΟΓΒῚ5 
γηδη 015. 66 πη} «αἰ ἀθ πη νΘΡΡιμΠ, 
(004 556}: Ποιηΐηιι5. ογϑὶ. 

(δριΐ τά Φοϑιι8. ΟἸΠΠΘΙ ἰθγΓΆ 1 10 
τηοηϊληη οἱ ΠΊΘΙ]ΔΠ8Π1, ἰθγγδ]Ὴ - 

198: 46 αοβθη οἱ ῥ᾽ απ ἴθ οἱ οοοἰ ἀοηϊὰ- 
ναι. ἴθ. Ρ]άσδΠῚ, ΟΠ ΘΙΠ46 ἴβγδθὶ οἱ 

2 υὰ,4,2. 

νυ. 19, 
10,40. 

(8αρ. 
12,128 

8. 5: Τίαφαθ. 11. Α].: σοπηρ δι. 
12. 5: τορθ5 Ζοαιθ. 10. 5: ἀ6586η. 

14, 381. 8,2... 10,40. 
15. Β.ΑΥ͂Ν.Α: φοδο δ ὲ, (δ 6π1) 5, π᾿ αἴο,,, ὙΕ: [0 

βαίίε ... σοδοίοπ, Β: οὐ 7 α! πί ἐπι Ξθ ον δαλοπ, 
ΑΥ̓Σ: Τίοβ πίζ δ [ορτοπ, νῈ: το ὦ ἐπ ἔοίποπι ίπρο αὐ, 

10. 9. εἶπ, δα ΘεΡ, ΥὙΕ: δίοθ φαπὸς ἃ, ΟὟ: αἴίς 
οίοῖς ϑάποου, (Α: δα8 ας. Θδεδίτῃδ!απο.) ΟΥ̓͂Ν .Α ὃ. 
(ᾳαπ20) πἄρί, αν. νῈ: Θἰθρεροπο, Β: γι, πὶ ὃ, 
βαῴς δεῖ, αὟΥΝΕ: οίο ϑιίοδουιρ 1, ὃ, (ὄθοπο, 



00 

ΧΙ. 

(11:1.7.-Ὁ.5} 

“- Ἱ 2 ᾿ ; [ 
δυσμαῖς καὶ τὸ ὄρος ᾿Ισραὴλ καὶ τὰ πεδιναᾶ, 

Ἱ1τὰ πρὸς τῷ ὖ εἰ 4λὰκ καὶ ὃ προφανα αἴψει 9 09 
δὶς Σηεὶρ καὶ ἕως βόβλῦγι; καὶ τὸ πεδίον τοῦ 

“ιβάνου ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ ᾿“ερμών" καὶ πάντας 
ἣ Γτ, Ε “ ᾿ » «ὧν 

τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλαβε, καὶ ἀνεῖλεν αὖ- 
. ἡ ρυ Ο ΨΕ ᾽ , 18 δ Ἂς ἐδ δ 

τοὺς καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς. Καὶ ἡμέρας 

πλείους ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς 
΄ ᾿ ͵ Ὁ 

τούτους τὸν πόλεμον. 19 Καὶ οὐκ ἤν πόλις, 
Ὁ 2 ἊΨ» Ὁ ᾽ , , 

ἣν οὐ παρέδωκε τοῖς υἱοῖς Ισραήλ᾽ παντὰ 
υ ᾿ ͵ὕ 

ἐλάβοσαν ἕν πολέμῳ. 320 Ὅτι διὰ κυρίου ἐγένετο 

κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συναντᾶν εἰς 
ν » 

πόλεμον πρὸς ᾿Ισραήλ, ἵνα ἐξολοϑρευϑῶσιν, 
Ψ Ἁ “ γ τ 

ὅπως μὴ δοϑῇ αὐτοῖς ἔλεος, ἀλλ ἵνα ἐξολο- 
- δ] κ᾿ 

ϑρευϑῶσιν ὃν τρόπον εἶπε κύριος πρὸς 
Μωῦύσην. 

πος - ᾽ - » 

21 Καὶ ἤλϑεν Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
νι )ς ,ὕ ν 7 Υ 3 ὩΣ 3 ΠῚ 

καὶ ἐξωλόϑρευσε τοὺς ᾿Ενακὶμ ἐκ τῆς ὀρεινῆς, 
ἐκ Χεβρὼν καὶ ἐκ Ζαβὶρ καὶ ἐξ ᾿Ανὼβ καὶ ἐκ 

ἣ 2 μὲ 

παντὸς ὄρους ᾿Ισραὴλ καὶ ἐκ παντὸς ὄρους 

Ἴουδα, σὺν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, καὶ ἐξωλό- 
ς ἐς 

ϑρδυσεν αὐτοὺς Ἰησοῦς. 22 Οὐ κατελείφϑη 

τῶν Ἐνακὶμ ἐν γῇ υἱῶν ᾿Ισραήλ' ἀλλὰ πλὴν 
ἐν Γάζῃ 'καὶ ἐν Γὲϑ' καὶ ἐν᾿Ισεδὼδ κατελείφϑη. 
26 Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν, καϑότι 
Ε , ͵ - ρα ." Ε 

ἐνδτείλατο κυριος τῷ Μωῦσῇ, καὶ ἐδῶκεν αὐ- 
δὴ - -Ὁ- 

τὴν ᾿Ιησοῦς ἐν κληρονομίᾳ Ισραὴλ ἐν μερισμῷ 
ν “- τ᾿ “ 

κατὰ φυλὰς αὐτῶν. Καὶ ἢ γῇ κατέπαυσε 

πολεμουμέγη. 

ΜΈΝ. Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οὺς 
ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, καὶ κατεκληρονόμησαν 
τὴν γῆν αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀφ ἡλίου 
ἀνατολῶν, ἀπὸ φάραγγος ᾿Αρνῶν ἕως τοῦ 
ὄρους ᾿ερμών, καὶ πᾶσαν τὴν ραβα ἀπ 
ἀνατολῶν" 2 Σηὼν τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ἵμοῤ- 
ῥαίων, ὃς, κατῴκει ἐν Ἐσεβών, κυριεύων ἀπὸ 

“Ἱρωήρ, ἢ ἐστιν ἐν τῇ φάραγγι ᾿Αρνῶν, κατὰ 

10. Β: ταπεινά (πεδινα ΔἘΧ). 11. ΒῚ (Ρ. ὀρ.) 
ἀπὸ ὄρος (ἢ ΔΕΧ): Χελχὰ(“4λὰκ 114.).... Βα αγά 
(6. ΑΞΕ Χ). Β: τὰ πεδία ... Ἔ (ὁ τ) αὐτὰς (6. ΑΕΕΧ). 
ΑἸ ΒΚ (410.) αὐτὸς ἴ ΑΒΡΧ). 19. Β: ἐκ ἔλαβεν (ὁ 
σταρέδωκε ἈΒΕΧ) ἔ τοῖς υἱοῖς (᾿ 114.). ΑΒΕΧ: πάν- 
τας ἔλαβεν. 20. Β: ναβὼδ,... γέναο (νὼβ ... ὁρ88 
ἈΒΕΧ). 22. Α (0185): καλελείφϑησαν. Β: ἀπὸ τῶν 
(ἐν γῇ Χ; ΛῈΣ: ὑπὸ τῶν) ... “(σελδὼ (σεδωδ Χ). 
28.Β: αὐτὸς (αὐτὴν ΑΥΧ). -- ΤΟ ΛΈΣ: ἀνεῖλεν ἽΝ 
σῆς καὶ υἱοὶ. ΒῚ (ρ. πᾶσ- τ.) γὴν (Ἐ ἈΚΧῚ: 
“ἀρνῶν (ἀροήρ ΔΕΒΧ). ΑἸΒΣ ἀρνῶν (1 ἀπ 

“οθπο. 

Ἡογ)ο5 σΘαναπαοὶ “ουϊοίῆ. 

ΕΣ ΣΝ πὰ ΟΣ ΦΑΣ ΣΝ 
β ὈΦΞΤΣῚ ϑ ΠΟΨΕῚ ΡΌΓΙΣ 
ΠΝ ἸῬ ΔΎ τπ ὉΠ ἡὐὐπΌΠ ὌΣΡΞΞ 
ἘΒΠ ὩΣ ὩΞΡῚ ἸΘῸ τ 
τὐςτον »ϑπῦ πῶ ΘΒ ὉΠ Ω5 18 
προπτνο ἐΠΩΤΙ Ὁ, πρνπ Θ᾽ ΞΟ 19 
Ὀδ Ων ὩϑτῸΝ Ἐροδῶς “ΩΝ Ὃϑ 
ὈΞΠΓΩΝ. ἩΡΞ2 "δῶν ΠΠ ὙΠῸΞ 
ι τπῆτπῦ, ὨΝΘΤῚΞ ἘΠΏΓΙΘΩΞ ἘΠΡῸ 5 
πνπρὉ ἐξὸ- ΌΝ Ῥηπ πῶ 
ΘΔ ΣἼΠΠ ἸΣΩΝ ἄτος πΏΠΟ ΒΕ 
ἸῺΝ "Ξ ἌΡΙΣΙΗ ΞΡ ΠΣ 535 

ΠΟΣῸΝ τσ ΤῊΣ, ὝΦΝΞ Ὁ ΤΟΙ 
ΠΆΞῚ ΠπΠ ΣΞ » δὴ ΝΞ 

“ἼὮ ΠΣ ἽΠΠΩ» ΤΌΝ 
ὉΘΔἢ ΠΤ} ἽΠ ΕΝ ΞΔ Ἴ21 
ΘΔ ΠΡ ὉΠ ῚΣ ὩΣ ἘΝῚ) -π 
ὯΞ ὙἼΝΞ ΘΡὴ5 ἸΌΝ Ο, τ ΣΌθήντΣ 28 
“ἰπών 3). ΓΞ ΓΙΡΞ ἢ ἘΝ ΤῊδ᾽ 
ΥΝην ὌΞΤΩΝ » δὴ ΠΡΟ: γπΝῸΘ2 33 
ΠΡΙΗΝΝ ποτὸν ἢ το ἜΞῚ ΩΝ δ: 
ΒΡ ΌΓΡΩΞ ἘΝ ΟὉ ποτος » δὴτιη 
Ἀρεπὴ πορῷ ΤΊΝΟΣ ΣΕ Ἢ 
ἡϑπι ἼΩΝ ὙΠ 35 ΠΡΝΊ ΧΕΙ, 

ὍΣΣ ΘΝ ἼΝΤΌΝ ἩΦ) ὉΝΎΘΣτΩς 
ἜΝ ὉΠΒ σι ΠΙΠΤ ἸΠ0Π 
ἘΣΤΙ ΠΈΡΙ ΞῚ ἡ ΔηπΠ Ἴπτην 
ἩΞΌΤΙΞ ΞΠ ὙΠ ΏΝΠ πρ. ἜπΡὉ 
ὉΠ τιείοτν ὅν ΠΡΟΡῺ ὈΘ98 

21 

γ. 16. "Ῥ ἸΓΡΒΙΘῚ 

10, ΑΥ̓͂ ὙῈΕ: κι {. ϑιεδογαπα(οπ), 
17. Ῥαθίοπ ὅϑοτας απΘ, δὸῦ δίπαισορος σοπ ὦ, 

ΑΥὙΕ: ἔα Τοπ ὅοῦ, αὟΝ: απΠείρε, ΥΕ: ὦ δρ6 Ὁ, 
εὐῆοθε, Β.ΥΝΥΕ.Α: ἾΠᾺ Ὁε6 ἰδ. ππίον ὃ, (δες. 
δίτρο) ὃ. ΑΥὙΕ: παρπὶ εὐ (ρεζαπροπ). Α: τυατῦ 
ΤΥ αἴίον ἰῦν, ὁ, 



7 ἴναοῖ ππἰξ ζείποπ Θυίποοπ, Ἔστι ὅοπι δος 
οἰτας απ, Ὅπ8 Ὁχα8 “απὸ δίπαμ σεὲπ (ΘΟ εἷν 
ζἀεἴροι, 6.8. φορὰ Βααὶ Θαῦ, ἱπ δὲν ἐθτοίίς 
8 Ξβρύροδ. αἴθαποπ, ιθ΄ ἀπὶ ὅβεῖας 

ο φείποπ. ἍΠεῸ ἰθτε δεδπίσε σοθαππ εὐ 
18 ππὸ [πιο 76 τἀπὸ τὐοιοίς Πρ. ἔν {π|8 

αδον εἶπο ἴαπαο 866 πες Ὁἱρίεπ φεδηίροπ. 
19 "8 ταῦ αὐεῦ ἔοίπο (Θίαοί, οἷς {{ᾧ) ταῖς 

δυϊοθοη οὐραῦ δὲπ δείποονη Ἰταοῖ (ατιϑρος 
ποπιπιοπ οἷς Φουίίεῦ, δίς 2 Θίδοοπ τοοῦ- 

τς πρίοπ), Τοπϑεῦπ {6 σευαπποπ {6 αἷς ταΐξ 
20 Θιετεῖι. ἘἸΪπΌ Ὁᾳ8 οοάαῃ, αἴο οοπ θεῖ 

ὥοττη, ὉαΒ ἰδν ὥους εν ἦν τοὔτος, πὶ 
Θίτοῖς 21 δεροαποπ ὃὲπι δδίποοενπ ΟἸταεῖ, 
απ Ὁαβ Πΐς ϑετδαπποῖ τοὐϊτοεπ, ππὸ ἰδπεπ 
Ἑεῖπε Θπαδὸ τοϊρου το, ζοπθοετη Θοτ Ταῦ 
το τϑοπ, τοῖς 67 ὥοτν Ῥλοζε σοδοίοπ θαίίς. 

81: δὲ: ϑεἰζ ἔἕαπι δοζια τπιὸ τοιίοῖς αὐ! 
οἷς (ὁ παξίπι ὁπ δῖα Θοθίτας, πὶ ούτομ, 
υὐι Φοδίν, υοπ Ῥπαθ, σοπ αἴΐεπιὶ (Θοδίτας 
δα πὸ υὐπ αἴἴοπι οδίτας ϑἤτγαεῖ, ππὸ 

22 σετδαππεῖς {{ τι ἰδτοπ Θιάοδτοπ. ἘἸ1πὸ 
Τοῦ ἕεις (ὁπαξίπι {δουθτοίδοπ ἱπι|ῃο ἀαπὸς 
Ὅο᾽ ἀείποον γε, οὔπο καὶ Θαζα, 21τι Θατῇ, 

28 21: ἢδηοοῦ, δα. δ εθοπ ἰθτοῦ ὕδτίᾳ. ἜΠ7Ὸ 
παῦπι ϑοΐια, αἴΓο8. απὸ εἴπ, αἰζοτοίπαο, 
τοῖο ὉῸΥ οΥν 21| δέοζς σοτοδοῖ δαῖίς, ππὸ 
σαῦ Π{ς Ίταοῖ ζππ (ὅγε, εἴποι [0 ἢ) ἐπ 
Θίαπιπὶ ζοῖπ Φ θοἰ1. Δ{πὸ Ὁᾳ8 απὸ Ὀὐτοῖς 
αἰ 21 ἔγίερσοπ. 

ΧΕ. Φιοβ ἤπὺ οἷς δπίρε Ὅε8. βαπϑοῦ, 
οἷς οἷς δείποον ϑήταοι ΓΠπιροπ, ἀπὸ παῦ- 
πτὸπὶ ἰν ἀκα πὸ εἴπ [ποις Ὅε8. Δοτθαπϑ σεροη 
Ὅ6 Θυππεὸ ἡπιζσαπα, υοπ Ὅεπι ϑδαῇεν. δεῖ 
ίγτποπ απ ἰδ απ Ὅὲπ ἔβοτα Θογπιοπ, πὸ 

 δαδ βαπλὲ Θοἤίος ρφοσὸπ Ὁὸπι Ῥθὲογροπ: 
2 Θίθοπ, δὲν δοῦπίς Ὅὲν ϑίππυΥεγ, ὉῈΥ πὶ 
Ος ᾧρβδθοπ τυσϑποίο τπτὸ ουυζ είς τοπ ἍΓτοοῦ 

απ, δίς απὶ Ἰ[ὸν Τορὲ Ὅ68. ϑθαῇοτῥ,ι δεῖ 5.1- 

21 

ΤΙ 5.0.1: δὰ δίοεδοι ἰην ἄθεον, 
1. Α.Α: υππὸπ ϑπίααπρα, {5.1,: δὲπ ϑδὲέστροπ, 

18, αἴίειι δίείεπ, Β.ΑὟΝΥΕ: δι τίξα 
ἡ πΐ ... 

19. ΑΥ̓́Τ: {τἰ0Ὁ 1) ετα. αι δίς, Α: [{) ὑ6π... 
᾿ ΟὨΕΩΣ Β: ὅτ. πια)ές πῖ}. 

20, Φέππ, ΟΥ̓ΥΥΕ; Ὁπτῷ οονα, Β: ἤς ἰῃν ᾧ, 
' γεζβυίζέοι. ΑΥ: ξῖππ έν. ππΐ τὸ, ΝΕ: αππονν πα} ἐν, 

ΚΒ ἐπίροσοπ 21 Ττοίοπ, ΑΥ̓ὙΕ: ξρίπ (δεδατιποπ (αοροπ 
Ἢ ξε {εἰ}. ΑΔβ.: ξοίπο ὅπ, ϑονοί πέρι πὶ κε Θυιπιὸς αἰπροπ, 
ΤῈ: απόρονοίει τὸ. 
1. ΑΥ̓͂.ΥΕ: (ὁπαξίέίον. 

ΤΡ τόν ἐν 

σξρίια. 

ϑπιϑτοίάπιῃ δὲν (ΘΟ παξίπι, 

61 

ΧΙ. 

ΕΡῚ 7 12. 2 

ΟΔΙΠΡ ΘΒ ΓΙ 6]15, Ἔο᾽ ῬαΓίθιη πο η[15 17 
486 ἀβοθηαιῦ 561 ἀδάὰθ Βδαϊσδά, 
ΡΟΡ ρ]αηῃι θη ΠΡ πὶ ΘῈ 16 Τη ΟΠ 61 
ΠΘΙΙΠΟΠ; ΟἸἼΠ65. ΤΌΡΘ5. ΘΟΓΡᾺΠῚ ΟΒρΙΐ, 
ΡΟΓΟ5δἰν οἵ οι. ἘΜΌΪΠΟ ἰθροτΓο 18 

εὐπητ, Ραρσηδν Φ90516 ΘΟΠΙΓὰ ΓΟρΡῸ5. ἰβί05. 
Ῥοτηθδν ἘΝ Θῃ {|| οἰν[ἃ5, Ἃπᾶ6 56 ἰγδάθγοί 19 
οὐ ΠΠ1Π5 ἴβγδθ!, ργδοίοι: Πονδθιπη, 4] 

ον τσ: Πα  [α])ὰς ἴῃ ΘαΡΔ 0; ΟἸΏΠ65. ΘΠΪΠῚ 
ΒΟ] Δ ηἀο οοριῖ. ἜΒΟΠΙΠΙ δηΐπη. 56η- 20 

οε..,30. (6 Π.1ἃ [πρΡαΐ, αἰ ἸΠἀπΡΆΓΘη αν οοΥ ἃ 

Ἐξ: ἘΝ ΘΟΙΡΙΠῚ, οἱ Ραρηαγοηΐ οοπίγὰ [5ΓΔ6] 
οἱ ὁὀαάἀογοηΐ, οἱ ΠΟῸῚ ΤΠ ΘΓΟΓΘΠ ΙΓ {18 Π| 

ΟἸ ΘΠ ΘΠ ἰ8Π|, ἃ ΡΟΙΡΘηΐ, 5διοαΐ ρΓΔ6- 

12,7. 

10,36; 

παρηε ρρρογαΐ Ποιηΐηι5. Μογϑὶ. 

Ι͂ῃὰ 1Π0 ἰρπρογο νϑηϊὶ Φοβιιθ οἱ 21 
τ 5. ἸΠΓο ΓθοἷὉ ηδοίπὶ 46 Ἰποπίληϊβ, Π6- 
14.4ς. ὈΓΟΏ. οἱ ΠΑΡΙῚΡ οἱ Απὰ}}, εἱ 46. οἵηπῃὶ 

αὐ, πηοηΐία {πιὰ οἱ γᾶ], ὉὈΡΡθ654. 6. 60- 

ὥδον κε Ἔαπὶ ἀρ] αν. ἜΝΟΠ σοὶ {αἱ ἀ]]ὰπὶ ἀο 22 
5.1ΓΡ6 πο [ἢ (ΟΓΓὰ ΠΙΪΟΡΙ ΠῚ [5ΓΔ86], 

19.17.4 θ5α 6. ΟἰνΠ{1|}5 ἀὰχὰ οἱ (θῖ}} οἱ 
Αποΐο, ἴῃ (ᾺΠ])115 5015. ΓΘΙΙΟΙΪ δαηΐ. 

ἜΘ ΘΡΙΓ ΘΥΡῸ Φ05116. ΟΠΊΠΘΠῚ ἰθργάϊη, 20 
5101 Ἰοσα 15 6δὲ ΠΟΙΠΪΠ15 δ ΝΟΥ56Π, 
οὐ {γα 111 ΘΔ η} ἴῃ ΡΟΒΒΟΒΒΙΟΠ6ΠῚ {115 

ι5,τ. ΒΓΔ] Βθοιη πη) ΡΆΓ65. οἱ {γ10 115 

14,15. 5185, 4] Θν Πα 116 (ΘΓΓὰ ἃ ΡΓΔ6|115. 

ΗΙ 5υμΐ γοσοβ, 4105 ρογοι8- ΕΠ. 
Β0γηῦ {ΠῚ Ι5ΓΔ6], οἱ ροββοάθυιπηὶί 

ἡ [ΟΥΓΔΠ ΘΟΓῚΠ) ἰγᾶη5 Φογἀληθη)] δῇ 

50115. ΟΥ̓, ἃ [ΟΥΓΘΗΐΘ ΑΡΠΟΠ 1566 

ἃἀ τηοηΐθπι Πού οἱ ΟΠΠΠΟΠ ΟΥΙΘΠ- 

ἴΔ16Π} Ρ]ασᾶΠη), 4186 ΓΘΒΡΙΟΙΕ 50{{π4]- 
Π6Π): ἜδβοΠΟη ΤῸΧ ΑΠΊΟΡΓΠΔΘΟΓΊΠῚ, 

41 Πα) αν ἴῃ. ἨΘβοθοη, ἀοΙηἸΠαία5 

ἃ ΑΓΟΟΡ, (πὰρ εἰΐὰἃ ὁδί Β1ΡῸΓ 

Ναι. 
41,18. ἃ 
11,13.18. 

Ν.- 
21.,.2155. 

18,9.10. 
ρεν.39, ΟδΓ 
28πι.24,8. 

19. 51 (ρ. 8586) ποη. 
ὦ. ΑἸ.: μα Δί. 

2, 5: 5010. 

22, ΒΟΥ͂Ν ΝΕ: (δ δ᾽ο 5 ξοίπον υυπ (ΤΊ οδοπ ξοίπο) 
ἀκ ἀλλ 

25, φαῦ εδ, Β: πα( ϑΠ[6πὶ τοῖο. ΑὟΥ̓Ε: ΓΝ ([0) 
τοΐς, Β: κ,, ΟΥθεθε. ΑΥ̓: ζιὖῦ Ξϑοίθιπιᾳ. Α: 2. 33 
[6 ... ΝΕ; αἷό δἰᾳφεπίθιπ, ΒΥ ὙΠ: πα ἴρτοι 916: 
{οἰ ηπαοπ ἰπ (πα) (τοι Θίάμιιοπ. Αι: (δίπΕ. πὶ, 
ΘΙ, Β.ΑΥ͂Ν: δεΐαιπ (Πα) ϑέπιθς νυπῖ δι τίοῃ. ΥὙΕ.Α: 
ταῦ, νυ. δὲν, ((Θ το {6). 

1, 9.4ὁὉ ϑτπ. δ: Πα). δοῖο. ΑΥ̓ ΝΕ: (δϑοιο, 
ὦ. δεὲδ (5, 91 



ΣΒΡΥΔΑ Στ, ΚΗ αν 

02 (15,3--ὄ 159 

ΧΕΙ. 
᾿ τ᾿ , πτάρ Χἢ - Γ ἢ νὃ 

μέσον τῆς φάραγγος, καὶ τὸ ἡμισυ τῆς ΓΓαλαὰ 
δ - Ἔ υοὴ ᾿ -“ ὌΨΑ , 

ἕως τοῦ χειμάῤῥου ᾿Ιαβόκ, ὅρια υἱῶν ᾿μμων, 

ὃ καὶ ραβα ἕως τῆς ϑαλάσσης Χενέρεϑ' κατ 
᾿ ῃ ι΄. δ, “ὦ ͵ " 

ἀνατολάς, καὶ ἕως τῆς ϑαλάσσης “΄ραβα, ϑα- 
᾽ - « - 2 λ 2 ω «ς Ἁ ᾿ 

λάσσης τῶν ἁλῶν, ἀπὸ ἀνατολῶν, οδὸν τὴν 
ι " -} Α Α κ 

κατὰ ᾿“Ισειμῶϑ, καὶ ἀπὸ Θαιμὰν τὴν ὑπὸ 
Α , 

᾿ἰσηδῶϑ' Φασγα. 
, Δ ε -“ - 

Βασάν, ὃς ὑπελείῳϑη ἐκ τῶν Γιγάντων, ὁ 

4 Καὶ ὅρια Ὧγ βασιλέως 

»"Ἢ ᾿ τὰν Ἵ 

κατοικῶν ἐν ᾿Ισταρὼῶϑ' καὶ ἐν ᾿Εδραείν, ὅ ἀρχῶν 
᾿ ΟΥ̓ ᾽ ν Δ: ᾿ ν' ’ , -" 

ἀπὸ ὑροὺυς “ερμὼν καὶ ἀπὸ Σελχά, καὶ πᾶσαν 
ἀρ ΔΝ}: 

τὴν ασάν, ἕως ὁρίων 1 ἐσουρί, καὶ τὴν Μα- 
αὐ “ ΙῚ 

χαϑὶ καὶ τὸ ἥμισν Γαλαάδ, ἕως ὁρίων Σηὼν 
βασιλέως ᾿Εσεβών. 

᾿ " ΦΙᾺ Σ ΝῚ , .- 7 ΄ Ἀ 

καὶ οἱ υἱοι Ισραηλ ἐπαταξαν αὑτούς, καὶ 

6 Μωὺσῆς ὁ παῖς κυρίου 

ἔδωκεν αὐτὴν Μωῦσῆς ὁ παῖς κυρίου ἐν κλη- 

ρονομίᾳ Ῥουβὴν καὶ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς 
Μανασσῆ. 

7 Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς 'τῶν ᾿Αμοῤῥαίων, 

οὖς ἀνεῖλεν Ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἕν τῷ 

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνον, παρὰ ϑάλασσαν, Βααλ- 

γὰδ ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ «1ιβάνου καὶ ἕως ὄρους 

Καὶ 
Ἂν τἢ 2 (εν - »Ἥ 

ἔδωκεν αὐτὴν ᾿Ιησοῦς ταῖς φυλαῖς Ισραὴλ κλη- 

τοῦ ᾿“λὰκ ἀναβαινόντων εἰς Σηείρ. 

ρονομίαν κατὰ κλῆρον αὐτῶν, δ ἐν τῷ ὄρει ̓ 
καὶ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐν ᾿“ραβα καὶ ἐν ̓ “Ισηδὼϑ 

καὶ ὃν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν ΝΙάγεβ, τὸν Χετταῖον 
καὶ τὸν ᾿“μοῤῥαῖον καὶ τὸν Χαναναῖον καὶ 

τὸν Φερεζαῖον καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν Ἰεβου- 

σαῖον" 

9 Τὸν βασιλέα “Ἰεριχὼ ἕνα, καὶ τὸν βασιλέα 

τῆς Γαί, ἡ ἐστι πλησίον Βαιϑήλ, ἕνα, 10 βα- 

σιλέα Ἱερουσαλὴμ ἕνα, βασιλέα Χεβρὼν ἕνα, 

11 βασιλέα 'Ἱεριμοὺϑ' ἕνα, βασιλέα «Ιαχὶς ἕνα, 

12 βασιλέα ᾿Εγλὼν ἕνα, βασιλέα Γαζερ 

18 βασιλέα Ζαβὶρ ἕνα, βασιλέα ΤΓάδερ 

14 βασιλέα ἙἝρμὰ ἕνα, βασιλέα ᾿“1δὲρ 

15 βασιλέα «“εβνὰ ἕνα, βασιλέα ᾿Οδολλὰμ 

2. Α1Β: μέρος (μέσον ΑΞ ἘΧῚ.... Ἐ τὸ χ. (1 πᾶ.). 
8. ΑΒ: ϑάλασσαν τῶν ἀλ. (ὁ. ἘΧ). ΑΥ̓ΒῈ (10) καὶ 
({ ΑΞΕΕΧ). 4. ΑἸ Βὲ ὅρια. . βασιλεὺς ..1Ὲ 5 Ὁ: 
ΑΞΕΧ). Β: Ἐδοαΐν (εἰν ΔῈΧ (). ὅβ5. Νόχη. ῬΥΟΡΥ͂. 
ἴῃ οοἤά. γα]ᾶδ νὰν. ἢ. ΒΤ 
ΑΥ ΒΚ ἕως (1 ΑΞ ΕΧ). 0. ΑΒΕ ὁ παῖς κυρ. ἴοι ΑἸ Χ). 
1. ΒΚ (811.) οὗ (( Α4Χ}.... κληρονομεῖν ἐς ίαν ΑἸΧ). 
8. ΒῈ (ἃ. Δαγ.) ἐν (Ὁ ΑΡΧ). 955. Αἰ Βὴ ἕνα (1 ΑΞ ΕΧ). 

σ΄ 

ἔνα, 
[7 
ἔνα, 
Ψ 
ἕνα, 
Φ 

δ γα. 

«ι θΘπΦ. 

Τέρῃος Φαπαναρὲ ἀουϊοίῆ. 

(8. Β.) γὴν (" ΑΒ Χ)Ὺ. Ῥετο. 

ἽΞῚ ἼΦΌΝῚ ὙΣΓΙῚ ὈΓΊΘῚ ΠΩ 5 .Ν 
ΠΞῚ ΡΣ ΠῚ: ὯΝ 3. ὈΠΣΆ ὉΠΠΌΤ ΓΞ 8. 
προ Π 85 ἼΣῚ ΠΙΠ ΤᾺ ΤῊ 539 ΘΟ ΤῚΣ 
ΓΑΘΙΘΣΣΙ ΤῊΣ, Ἴ11 ΠΙΠ ΤᾺ ΠΟ Π ΘΣ 
ΡΝ ἐπρΌϑσ ΟἾτῶνΝ ΤΠ Ἡδοτοου ΄ 
ΘΝ ΘΠ ἼΏΝΟ. ἸΩΞΙ ΓΕ ἐν: 
ΜΝ ἘΣ ὙἸΝΞἢ ΠΡΌΣ Ξ ΞῸ 5 
Ἰῶξτ 55: Ἔφϑ:ξ" Δ ἼΠΞ 
ὌΣΤῚ ΞΡ 3; ὙΘΆ δηπἈ ἪΡ 
εππ τ ΗΡῈ Ἧς Ὁ559 πϑϑϑπ [ 
ΘΠΞΙῚ ὉΝ5 "53 ΣΤΥ ΣΦ ΓΙ δ᾽ 
πῦό» πῆ τ ΠΟ ΠΏ} ἢ 
ἐπ) ὩΣ ὈΞῸΣ ὙΣΠῸῚ "π30) ΣΞΉΝ Ὁ ; 
πὸρ ὅῶν ὙΈΝΠ Ὁ ΠΕΝῚ Τὶ 
ΡΠ ἼΩΣΞ ΕΝ "3 5 0ηγ5 0 
-ϑῊ ΞΘ ΓΡΌΞΞ Ἴ2 ὌΦΞΙΩ ΤΙΒδ 

νοι. οὐδ ἐν 

Ξῇ 

ἜΡΙΣ ἀπε ὰ- ἬΝ »Π φὸππ ὭΣ 
πῶ ὈΝ δ Ῥϑῖ ΨΌΓΙΣ 
ἩΞΊΣΞ) ΠΘΘΩΞῚ ἼΠΩ ΒΡ ΌΓΡΩΞ 8, 
ἼΏΠΙΣ 3555) ἬΞΤΞΞ) ΤΊΤΟΝ 3" 
ἍἩΠΠΣῚ ἀπρα Ῥ ΦΩΤῚ "ΠΏΝΠ δου δ δεν ας χε ϑ., σα 

Ὁρϑ5) ΠΡ ἐἼΠΝ ὈΝΤΤΟΞ ὙΣῺ 10 
ΠΩ" πο ἐν ΛΠ Ἴ2ΠῚ πὸ ἼἽΠΝ 1] 
ἤθη» ΠΘῸ ΕἼΠΝ 50 ΠΡ ἼΠΝ 12. 
Ἵν ἼΞῚ ΠΡ ἐἼΠΙΝ ἬΝ ΠΘῺ ἼΠΝ ι3. 
ἣν ΡΠ ΠΟ ΕἼΠΝ τὰ ἸΘΏ ΜΙ 
τῆν πη ΠΡΟ ἼΤΙΝ ΤῊΣ πο Ὁ, 

Ἁ 

2. τ, πὶ. ἐπὶ 35... δόη 9. ὅαΡ. ΟὟ ΥΕ :ίπ ῦ, ϑίηο 
δε6 Ὁ. Αἱ νοι ὃ. 5)". ὉρΠοίδοι ἱπὶ Φ αἷς ὁ 

ὅν {πι θξίεέσα ππέοη απ δὸπ δρἄποοπ, ΑὟΥ: απὶ 
ϑίδγαπαο, ΥῈ: τππΐοπ απ πβο, Βειπαίον ὃν ΘΟ ρα 

ἀδεῖ, ἑ 
4. Β: νύ ει ἄδυ, δὲ, τοαν, ΑΥ̓Σ ΝΕ: νυ. ϑὺο{τς δεὺ θὲς 
ὅν. τιν δον δαὸ Παῖδε Ὁ), δὰ δίε θυ, ταν, ΑὟΥ. ὙΕ: 

ἰδ απ οἷς ὅν. Ε] 

ὉλΘΉ ΠΟΤῚ 

τΥΘΝ ΣΡ 98. ἜΗΝ ἼΠἪ; ΦῸ ͵ 
ἢ 

ι 
ἢ 
᾿ 

ἘΈΡΙΨ ἋΣ Ἢ 



ἈΤΌΠΩΣ 

δα τπιὸ Θίθοι πὸ δῖε εἰπιπιδοτείβίᾳ δ δηπίῃο, 

πη, τἀπὸ απἰτίοπ ἐπι θα ον, απὸ ἴδεν δα 8 
Ῥαῖϊδο Θἰϊοαῦ Ὁἱδ απ Ὁα8 δαγεν ϑαθοῖ, 
Ὅ6 οἷὲ Θτοπρὸ {ΠΟ δον ἀίποονῦ ΦΙπιππση, 

ὃ μην ἴδεν Ὁᾳ8 Θοβίος δἰ. ἀπ Ὁᾳ8 ΞΣΘΟΥ 
ΑἸπποτοῦ σοροὸπ θέοταοι, ἀπὸ δἰδ αὶ δα 
φηλοεν ἐπὶ δ οος, πε θα 8. (ΘΙ ΠΟΥ 
σύροπ ϑθέοτσοπ, ὅ.8. θδοροδ σὸπ “θεῖ ϑο7{- 
πιο, τὸ σοπ Φθετας τπίοπ απ δὲπ 58 ἄπ 

ἀ ἄπ Ὁε8. Οοδίτροϑ Φθίδαα. ἜΦαμι οἷο 
τόπος ὃὍὲ8 δεδηίροδ ας. 21 “Βδαίαπ, δὲν 
πο υοπ Ὅὲπ ϑυίεζοει ἀθτία τοατ, ππὸ τοῦς 

ὅ ποίο (1 ΠΕΡ αΤΟΙ τπτὸ (δ τοί, ἔππὸ θεττς 
Τρ εἴς ἔδον ὅπ ὅϑετα Φεύποη, ἔδεν Θαϊᾶγα 
ππὸ δον σαπὶ ἔβαίζαπ οἰ8. απ οἷς Θτοπε 
Θεἤπτί ἀπὸ θθὲαα αι ἀπὸ Ὅε8. θαῖδει 
ΟΦ Γραῦϑ8, τορι ο8. δε Θύοπλο ταν Θίρθοπϑ, 
δ .8. δεὺπίροϑ 111 εδῦυπ. Ἔϑθιοο, ὃῈῪ 

διπον Ὁε8. εῖτη, ππὸ οἷς δείποον Ἰγαοῖ 
Τἄπιρεπ 16. {πὸ ϑϑὲοῦε, δὲν δ περ! Ὁε8 
ὅοῖγπ, σαῦ ἤΐς εἰπριπποῦπιοι ὅ.π. ϑ πδεπὶς 
ττπ, Θανίζογπ τπιὸ ὅθπὶ δαίθοπ (Θίαπιπι 
δ)ὲππαΐε. 

7. Φίρβ ἤπὸ οἱ δεὐπίας Ὁ68. βαποεβδ, οἷὲ 
φοήπα Τ πις ππὸ οἷο δείποον γαῖ, ὁἱοεἷὲ 
Ὁε8. δοτοαπϑ σαὐρσο Ὅὲπ “Ιδεπο, θη 5παΐ 
(αῦ ἀπ απ δὲ} ἐΒτείίε Ὅε8. δούροδ οἶδας 
ποπ δίβ8. απ δὲπ ἔδοτα, δεῖ Ὁα8 βαπῦ ἐπε 
ααῬ σοι είν ζἀ)εἴσεί, τπτὸ Ὁα8 Δοΐία Ὁ6η 

Θιΐπηποι ϑΊταοι εἰπειππορπιοπ ααθ, εἶἰπιοπι 
8 ἰεα! γεπ Τεῖὶπ Φ εἶ; Ἔθαϑ απ Ὅεπ δὲς 

δίταοπ, Θυίποροπι, Θο ροπ, απ Βἀεπ, ἐπ 
Ὅοεν θ |ις ππὸ σοροπ θείας. τρατ οἷο 
φειρίτον, ἡ πιοτίτον, (ὁαπαπίζον, Πθθοτο ον, 
Φροίθν ππὸ Φοδυζίου: 

9. ΦὍὸν δὐπίᾳ κε δουίο, δὲν δὲδπίᾳ κει 11, 
Γ10 οἱὲ ζετ Θεἰτο απ 510 ΟἿ Τίορί, ἔδεν δὺς 
Γ πίᾳ 1 “ογμζαίοεπι, δὲν δεθηίς κι Φρῦτοι, 
11 ὄδον δεῦπίᾳ 2. δαγηπῦ, δὲν δεὐπίᾳ 2 

112 βαίδ, ἔεν δεθπίρ κει (δρίοπ, δὲν δ ὐπίᾳ 
Τ18 κι: (Θεζεῦ, Ἔδὲν δεδπίᾳ 21 Φεδίν, θεῖ δπίᾳ 
γιά κι Θεδον, ἔδον δεδπίᾳ κι ὥατπια, δὲ: δὲθε 
11ῦ πίρ κι: ἥταῦ, Ἔδεν δεὐπίᾳ κι βίδπα, ὃοῖ 

᾿ 0. Β: δαΐίαι 116 φοζῶ, ... σαῊ ΤῈ. οδ κεν (δ  Γ αΕ 
Ῥοροόδοπ. ΑΥ̓ὙΕ.Α: σαῦ οὐ (ἰδν θαπ) 5. 5 6[{8. 
ΟΠ, ἐπὸ δίεϑ... ἐπ δι 8, δο8 ὁ, (υἱὸ ὅδαγ. 11,17). 
λιν νοὦ. ΟὟ ὙΕ.Α: ς, Ξθ.Π5.. Β.ΑΥΝ ΝΕ: παῷ 

ὅτοῖ ΘΓ Ε) εἰ Ππτρ οι. 

(12, 3---15.) 69 

ΧΊΠ. 

ΤΡ [ΟΥΓΘΠΙ5 ΑΥ̓ΠΟΠ, οἱ τηρθάϊαθ 
ῬΑΡΠ5. ἴῃ νᾺ]]16 ἀπ! ἀΙάθαῖια (]δδά, 

δα 5616. Δ ΓΟΥΡΟηΐΘπὶ 14006, 4αὶ 65 
ΤΟΥ 8 ΠΟΥ ΑἸηηοη. ἘΕὶ ἃ 
50ΠΠ 0]1Π6. ἀβάὰθ δ τηᾶγ6 (ΘΠ γοίἢ 
ΟΟΠ Γᾶ ΟΥΙΘΗΐΘΠῚ, οἱ πιβάι6. δά ἸῃΔΓ6 

ῬΑ, 49. ΠΘ5ΟΡ 1, 4αοα 651 Τηᾶ 6 58 5155]1Ώ11Π|, 

84 ΟΥΙΘη Δ] 6 ΠῚ Ρ]σδη], ῬΘΙ νἱὰπ| απ 8 
Ντρν δ, 4 1 ο11 ΒΟΙΠ5ἰΠη ΟἿ, οἱ ἃ} ἀπ γα }} ρᾶτίο, 

486 5.866. ΑΘ 6 401} Ρῃαβσα. ἜΤΟΙ- 4 
τηἷη5 Ορ᾽ Γορὶβ Βαᾶβδη, 46. γϑ] 4 8}}5 

τ θν, ἈαρΠαΐη, ἀαὶ ΠΑΡ αν! ἴῃ ΑϑίάγοΙ ἢ 
τριδ δ οι ἴὰὼ Ἐαγαὶ, Ἐδΐ ἀοιηϊπαία9 δὲ ἰπ ὅ 
᾿ράδρς, ΠΟ 6. ἨΘΓΙΠΟΙ, οἱ ἴῃ ϑΔ] Θὰ αἰ 6 

ὥρῖδο ἴα ἀμ γοῦϑὰ Βᾶβδη, τι564116 δά (ογΠηΐ- 
μι.8,.4. Π05. (6551 οἱ ΝδοΠα!] οἱ ἀἰμηϊ- 

ἀ186. ῬΆΓΕ5 (δ]αδ 4, [ΘΠ] η05. ΒΘ ΠΟ 
ΤΟΟΒ Πθβθθοῃ. ἜΜΟΥβ05, [ἀτηα]18. ὁ 
ΠΟΙ ]ηΪ, οἱ ΠΠΠ Ιβ5Ρᾶ6] βΘΓΟ ββουηΐ 
605, ΓΔ] ΔΙ 4 16. ΘΓ ΓἂΠ θοῦ Νογ- 
585. ἰὴ ΡΟΒΒΟΒΒΙΟΠΘΙὴ ΒΘ 5. οἱ 
ἀλά!Π1|5. οἱ ἀἰπη! ἴδ 6. {τἰθ} Μδη 8556. 

ΗΙ διιηΐ ΓοσῸβ ἴοΓΓΔΘ, (Π|05 ρ61- 7 

Ομ 5511 Φοθπ6. οἱ ΠῚ 5 γᾶ 6], [Γᾶη 5 Φ0Γ- 

ἀληθη δά ΟΟΟΙ θη 8161] Ρ]α σᾶ), ἃ 
Βαλὶσα ἴῃ ΟΔΙΏρΡΟῸ [ΠΡ η] ἀπο δά 
1] ΟΠ 61), ΟΕ}115 ΡΒ. ΒΘ Π6}} ἴῃ 6 υ; 
Ἰγδα] {6 οδπη 9056 ἰῃ ροββ05510- 

ἽΠΘΙῚ {ΠΡ Ὲ 0115 ἴ5Γ8 6], 5106 1}}}}8. ΡΤ 65 
5188, Ἔ [81 [ἢ ΤΠ ΟΠ ΪΔ15 πᾶ] 1 μ]ἃ- 8 
Π15. ἃίψιι 6. ΟΔΙΡ 5 1) 5 (ἢ ΑΒ6 601} 

1,5. δὲ ἴῃ 50} {π||π6 ἃ 1 τηθ 1 1416 ΗΘο- 
συὰι. 5, 18) 65 [ὉΠ οἱ ΑἸΔΟΥΓΔθι15, (Ππάπὰ- 
11,39. Πᾶ 615. οἱ ΡΠΘΓΘΖᾶθιιβ, Ἠθνὰθα8 οἱ 46- 

Βυδβᾶθ115): 
ἤἢδχ ΦογΊΟΠ0 ὑΠ115., ΓῸχ Πδὶ, 4086 9 

οδί οχ ἰαΐθγθ Βεῖῃ6], ὑπὰ5, ἔτοχ 10 

θυ Ό 58 ]6 1) ὉΠῸ8, ΤῸχ ΗΠΘΌΓΟΙ 1118, 

Ἔτοχ Του} πΠΠπ15, ΓΟΧχ [015 ἀππ|5, 11 

ἌΝ Ἔγροχ Ερ]Οἢ ἈΠῚ15, ΓΟΧ Δ26 ἈΠῚ18, 12 

τ Ἔγοχ ΠΆΡῚΡ ὉΠ, ΤῸχ ΘΔΘΘΡ 115,18 
1ρλθνν αι δνς γοχ ΗΒΓ] ΠΠῚ15, ΓῸΧ ΠΡΟ ἀπι5, 14 

ΓῸΧ 6 θηἃ ὉΠῈ8, ΓΟΧχ Οα.Π] πὶ 1115, 1 

ϑ 

ΤΠ 5. 

Ὁύ.8,11. 

Νιω.82, 

ν.24. 

Πέ.7,.4. 

Θ,2 98; 
29. 

10,1; 
10,8; 
10,8. 

1,17.16. 
Νπ91,1.8:ὴς 
ρ5.10,29: 

15,35. 

2. 5: 1θῦοσ. 83. Α.: οοοἰ ἀθπίδ] θη}. 
ὅ. Α.: ἰϑγαΐμα ἢ, 7. ΑἸ. Τ(Ρ. τποηΐ.) 11 θη]. 
8, 5: Αβθγοίῃ. 1. 5: Αἀ|181. 

ὃ, (1 Θτ, .... απ θθάπροπ (α]. 55. 3). 

9. Β: τπ δὐπίᾳ γε, ΑΥ̓ΤΝΕ.Α; ον ἀὰ, ϑοπ ὦν, 
οἰποῦ γυ, ΒΙΥΕ. ἊΣ: κατ Ὁ. ὅθε 16 (υ0ι.35.). ΟΥ̓ τ απ] 
Ὁ. Ὁ, 



604 (19, 10. 18, 7.) ϑοθΙ. 

ΧΕΙ. Τρὶοένδιξῖο ἔφυν αρ. 

ΣΑΣ χανε Σ ππος ΣΕ σκοκτ ἧς ΤΟΊ ΣΟ Ὁ δώ: 
Ἃ Φιοιὸιι ΨῪ 

᾿ 
ἥ 
, 
᾿ 

16 βασιλέα Μακηδὰ ἕνα, βασιλέα Βαιϑὴλ 

ἕνα, 17 βασιλέα Θαπφουὲ ἕνα, βασιλέα Ἔφερ 

ἕνα, 18 βασιλέα ᾿ ΑΙφὲκ ἕνα, βασιλέα “Ζεσαρὼν 

ἕνα, 19 βασιλέα Μαδὼν ἕνα, βασιλέα ᾿“΄σὼρ 

ἕνα, 30 βασιλέα ᾿Αμαρὼν ἕνα, βασιλέα ᾿4χα- 

σὰφ ἕνα, 321 βασιλέα Θανὰχ ἕνα, βασιλέα 

Μαγεδδὼ ἕνα, 22 βασιλέα Κέδες ἕνα, βα-} - 

σιλέαᾳ ᾿Ιεκονὰμ τοῦ Χερμέλ, ἕνα, 328 βασιλέα 

Δὼρ τοῦ Ναφαϑδώρ, ἕνα, βασιλέα Γωεὶμ 

τῆς Τιλγάλ, ἕνα, 34 βασιλέκχ Θερσὰ ἕνα" 

πᾶντες οὗτοι βασιλεῖς τριάκοντα καὶ εἷς. 

ΧΈΡΙ. Καὶ Ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβη- 
κὼς ἡμερῶν, καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ἰησοῦν" 

Σὺ γεγήρακας προβεβηκὼς ἡμερῶν, καὶ ἡ γῆ 

ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν. 2 Καὶ 

αὕτη ἡ γῆ ἡ καταλελειμμένη" ὅρια Φυλιστιείμ, 

ὁ Γεσουρὶ 'καὶ ὁ Χαναναῖος, ὃ ἀπὸ “ τῆς ἀοική- 

του τῆς κατὰ πρόφςωπον Αἰγύπτου ἕως τῶν 

ὁρίων ,“Ἱκκαρὼν ἐξ εὐωνύμων τῶν Χαναναίων 

προςρλογίζεται ἕ ταῖς πέντε σατραπείαις τῶν 

Φυλιστιείμ, τῷ Γαζαίῳ καὶ τῷ ᾿αζωτίῳ καὶ 

τῷ ᾿Ασκαλωνίτῃ καὶ τῷ [ετϑαίῳ καὶ τῷ 

᾿Αἰκκαρωνίτῃ καὶ τῷ Εὐαίῳ, 3 ἐκ Θαιμὰν 'καὶ 

πάσῃ τῇ γῇ Χαναὰν ἀπὸ Γάζης, καὶ οἱ Σι- 

δώνιοι ἕως ᾿“φὲκ ἕως τῶν ὁρίων τῶν ““Ἵμοῤ- 

ῥαίων, ὅ καὶ 'πᾶσαν' τὴν γὴν Γαβλὶ 'Φυλιστιείμ', 

καὶ πάντα τὸν «Τίβανον ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου, 

ἀπὸ Βααλγὰδ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ ᾿Δερμὼν ἕως 

τῆς εἰορόδου ᾿Εμαϑ'ι, θπᾶς ὃ κατοικῶν τὴν 

ὀρεινὴν ἀπὸ τοῦ “Πιβάνου ἕως τῆς Μασρεφὼϑ' 
Μαΐμ πάντας τοὺς Σιδωνίους" ἐγὼ αὐτοὺς 

ἐξολοϑρεύσω ἀπὸ προςώπου ᾿Ισραήλ, ἀλλὰ 
διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ ᾿Ισραήλ, ὃν τρόπον 

σοὶ ἐνετειλάμην. 7 Καὶ νῦν διαμέρισον τὴν 

γῆν ταύτην ὃν κληρονομίᾳ ταῖς ἐγνέα φυλαῖς 

24. Β: εἰκοσιεννέα (τριακ. κ. εἷς ΑΞΈΧ), --- 1.ΑΒ 
(018) { (ἃ. ἡμ.) τῶν (ξ ἘΧ). Αἴ ΒῈ γεγήρ. ΓΙ ἈΞ); 
ΑΒ: προβέβηκας (-κὼς ΕΧ). 2. ΒΝ (81:.) ἡ (1 ΑΕΧ). 
Β: Γεσιρὶ (- -ϑδρὶ ΑΒΕΧ). 4. ΒΚ τῇ (1 ΑΕΕΧ). ΑΒ: 
ἐναντίον (ἀπὸ ἘΧ). 5. Β: Γαλιὰϑ᾽ (ἑαβλὶ ΑΧ). Α18: 
Γαλγὰλ (Βααλγ. Δ5Χ), 0. Β: Ιασερεϑ' “Μειφωμαίΐμ 
(6. ΑΕΕΧ). 7. ΑΨΒ; μέρισον (δέαμι. Χ). 

ἼΠΝ ἢ Ὁ: ΠΡῸ ἐππν ὈΘῚΣ ΠΡ 16, 
Ἴπν ΠΉθο Ὁ ἐττν ὈΝ ΞΘ, 
“Ὦν ῸΝ ἸῺ ἐἼΠΝ ἼΒΠΙ ΠΡ 18. 
εἰσὶν ς; ΞΟ . ΠΝ πῶ πθ519. 
Ἰδη ἡγρῷ ΘῈ Ὁ ἼΠΝ ὙΥΣΓῚ ΠΘῸ 5 
ὭΣΕ ΠΡ ἐπὶ ὩΘΌΝ ΠΣ ἼΠΝῚ 
τρ ΠΡῺ ἼΠΝ ἽΠῺ ποθ ππν 25. 
2 "πὶ Ὁ 5 ΝΣ ΕΡ Ἴπν 28. 
ὈΟΔῸ ΘΠ ΠΟ ἸῸΝ ὙΤ ΓΕΣΟ ἜΤ 
ΘΟ Ὁ Ὁ- Ὁ ἼΠΝ ΤΙΣ ΠΡ Ὼ Ὁ πΡΙΝ ι, 

ἐΠΠΝῚ θοῷ 
ὝΔΝΘῚ ΘΡΏΡΞ ΝΞ ἸΡῚ ΦΟἾΣ) ΧΙ. 
Ὁ 253 ΝΞ ΠΣ πον ΕΝ τὴτο 

ΠΟ ΣΤ ΧΗ 
τήφοοθτο: ΤΠ συ ὙΠΝΕΙ ΓΝῚ 5, 

ἀἀνλον ἰο νὲ τ οἐοκοχονου 

ὙἸποΩττ Ὁ ἐν Σν τ ΟΞῚ ΘΣΉ ΘΟ ΒῚ 8. 
ἩΠΡΣ ὉΉ3} Ἴδη Θ᾿ ΦΧ ὭΘὉΡ ἼΝὦ 
᾿ ΠΦΏΓ Ξῶπ 3590 ΓΡΘΞ 
ὙΠ ΤΩΟ ΝΣ ἘΣ π δθθοΡ ὭἼ ἢ 
ΣΌΟΉΣ ΤΊ ὩΠΕΣ ΠῚ ΤΡΙΣ ΠΟ | 
πο ὩΣ οἼΡΣΞΙ ὙΉΝΤΟΘ. ἸΦ ὁ 
ΕΝ ἽΡ ΠΡΌ Ν ΤῚΣ ΒΛ ΤΣ ἼΩΝ ὦ 
γα τ τι 9} “ἘΞ: Ἀπ ὙΝΙΤῚ ὈΠΝΤΙ ᾿ 
πὶ ΤΠ πὸ ὈΣΞᾺ ϑρῶσι πο ἷ 

ΞΘ. ὮΡ ὙΓΌΠῚ ΝΊ5Ὁ ἼΣ ἩΠΘΎΣ δὲ 
δ᾽8. ΤΡ ΘΘΓῚΡ ἸΣΞΌΙΤ. ἜΠΕῚς 
ἜΞ ὉΞ ΘΝ ὅΞὸν ΘΟ ΣΓΟΘο 
πῦτοβ ἘΝ "Ὁ πὸξ τ ΡῚ ΝΣ ἢ 

τ ῬΒΠ πΡΡ) ΤΡ ΎΡὴΣ, ἼΩῶΝΘ Τὸ 
ὈρώΣ. ποτοῦ τσ ὙΠ ΝΠ 

τς ΡΝ 

γ. 20, ΓΝ ΠΡ δὰὉ 
ἐκ 

29. ΝΕῈ.Α: δ όΙξον, ΑὟΥ: οί ίοπ. β 
2ή, γίαδ ξαζαπίπιοα, ΒΒ: ον δ ὐπίῃο {πὸ Ἅ. 

ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: 90 δ, (({πὸ} (φι{.) 31. 
1, {εθν οἷο, Β: δι πα οτος αἷς αν: ἃ “αὐ 



10 δὐπίᾳ 4 ὩΙοπαπι, ἢ δὲ. δεθπίρᾳ κι ϑϑὲα- 

18 11 Φαρπαῦ, δὲν δεθηίᾳ 4πι ϑορθοῦ, ΟΣ 
δεὐπίᾳ κει ΠΡ οΥ, δὲν δὲδπίᾳ 2ι| βαΊατοπ, 

10 δον ὁδπίᾳ 21 "ϑὲαθομ, ὅὲ} δὲδπίᾳ 21 ῷᾳ- 
2020Γ, Ἔδον δυπίᾳ 1: (Θίπιτοι ϑθέοτοι, δὲ} 
21 δῦπίᾳ κει Ια, Ἔ δὲν δ πία κι Φ Ῥαος 
22 πα, δε. δεθπίᾳ ει ρα ίοοο, ἢ ὍοΥ ἀξδπίᾳ 

ἀι- δτεδεδ, δὲν δέθπίᾳ ἀι αΐποαπι απὶ 
29 βατιπεῖ, Ἔ εν δεδπίς κι θέαν θοῦ Φ ον, 
Δεν δεῦπίᾳς δὲν Θείοοπ κι ΟΘἰΙαᾳαῖ, ἢ δοΥ 

δὐπίᾳ πι Φρίθα. Φαθ ἤποὸ εἶπ ππὸ 
Ὁτοϊβίᾳ δε πίρε. 

ΧΕΙ. ὅλα πιπ ϑοζια αἴξ σαν ππῦ ἸΌΘΌΙ 
δείαρί, Τρταῦ) Ὅ6. ΦοΥΥ κι! ἴθι: ὍΝ δ} 
ΑἹ σεύσοτθοπ ἀπὸ 001 δείααί, ππὸ δε 

ας ϑβαπδοδ {{ πο [α]ὲ οἷο ὑδτίᾳ εἰπριιποῦς- 
2 πιὸπ: Ἐποπ ἃ) Ὁᾳ8 σαπρὸ Θα!Π [ἄς Ὅον 350 .Ξ 
ὃ Π|πὸὴὴν ἀπὸ σαπὶ Θειτί, ἔϑοπι (Θίθον απὶ 
ὍΟ τὐΥὴ (Θαορίοπ Πίοβι, δίδ8 απ οἷς Θτεπὸς 
(ἔγοπ σεροπ δ ρυπα δε, οἷς Ὅὲπ ὅαπας 
πἰζοτα διιροτεποί τοἰτο, {{π|| ΦΘεντοπ δὲ 
0 Πτον, ποι ἢ Ὅὲν Θαἤτον, δεν ἡ δοοῦίς- 
[γΥ, ὃὲγν δε οπίτον, ὅὲν ει ίίον, 61 (δ τος 

ᾷ πἰτοῦ, ππαὸ οἷς ον. ἔϑϑθοπ τας, απ 
αδοὸν {Ππ ὃα8 ραπδε ἀππο δὲν (ὁαπαπίίον, 
ππὸ ϑθέρατα Ὅὸ᾽ Θίοοπίον δίδ. σο ρθε, 

ὅ δί8. αὐ οἷς Θτόπλε Ὅ60 πιοτίτον, Ὁ Ὅαλιι 
Ὁαθ απὸ δεν (ἰδ. ογ, ππῸ Ὅ0᾽ σαπλὸ αἰθδας 
ποπ, σέσοπ 61 Θοππς πιζασαπα, σοπ 55 ααὶ 
(δαῦ απ, ππίον Ὅεπι ἔβεῦαο ογπιοπ, δ[8 

θ πιαπ ἔσπππιί σὸπ απιαίθ. Ὁ ὅς, οἷο απ 
δὲπι (εθίτρο τουῦποπ, υοπι δἰδαποι απ 
δἰ απ οἷς τρατητοπ δ αἤζον, τπῖὸ αὐτὸ Ξ δος 
πίον; ἰῷ Οἱ [16 οονίτοίδοπ τον οι ἀδίπε 
Ὁοτη ἤταοῖ, ἴοοῦο ππιτ Ὁατῖπι, {6 αἰιϑ2ι: 
Ἐροῖτοπ ππίον ναοί, τοῖς ἰὰ) οἷν σοδοίοη 

7 γαῦς. Ἐφ {δεῖϊο πιπὶ οἰοβ απὸ 2ππὶ 
᾿ς (ὅγὺς ππίον οἷο πριπὶ (ΘΙἥπιπις τπὉ ἀππ͵|ον 

1.1.4: [εὔντ οἰεἴ, Α..Α: {α[ πο) οἰεῖ, 
ὅ. Α.Α: Θυπποῖ ϑπιζααπα. 

ἴσατ, ΝΕ: πὸ ὁ, ταῦ, Β: οὐ τοαῦ 21| 61 ϑ αὐ τοι 602 
ἔρππιποπ. ΑὟΥ: {πὶ δίο Ὁ, 

2. αἴίς Θειάπξοι. δ. 95. Β: Φίοξ {{| Ὁ, απὸ, ὃ, 
ἦδτ, σοϑτοδοπ. ΟὟ ΝΕ: Ῥα ὁ (ποῷ) ἰδτίρο ὅν, 0: 
Θεπδοπ. 

ϑ. {{π δὸη ὁαπ, φπαοῦ, (ΑὟ: ϑοπι δὲ {{ απ) Ατὺ. 
ὍΩ δ πῆς, δον (δα. δορί! Β.ΑΥΝΕ.Α: δάνς 
6. 

. ἅ, πὶ ϑδὲ, αθὲν δι φαπρο, ΑΥ̓ΥΕ.Α: φορὸπ Θίϊ- 

Ξβοϊροίοτίοι ““Βιθο1. Ὁ1, Φ,, 2. 5808 1. 360. 

πρε τ λοροῖ 

σξοίια, 

αϑ απὸ ιν (ΣΙ υεΥ εἰ Πιπᾷ. 

17 ἔροα, δὲ: δὐπίᾳ 2 80) ΟΊ, ον δὐπίο, 

(12;16--.13,7) δ0 

ΧΕΙ. 

Μαοράα ππ|15, ΓΟΧ ΒοΙΠ6] ἀππ5, 10 

ΓῈΧ ΤᾺΡ τᾶ ἘΠῚ15, ΓῸΧ ΟΡΠΟΡ ἀπι|5, 17 
πα ὝΤΟΧ ΑΡΠΘῈ Π15, ΓῸΧ ΒΆΓΟΠ ΠΠ15, 18 
τρι0; ΤΟΧ Μαάοθη ὉΠὰ5, ΓῸΧ ΑΒῸΡ πηι5, 19 
ἡ Ἔγοχ ΒΡΙΠΘΙΟΣ ὉΠῚ5, ΓῸΧ ΑΟΘΠΒΆΡΙ 20 

10,28- 
8,17: ΤΟΧ 
15,58: ὡς 

18.ᾳ.4,10; 

17,1. συδιδ, 19. 1Π8, ἜΤΟΧ ΤΠθηΔΟ ὑπὰ8, ΓΟΧΩΊ 
2Π.9,27. δον τος ΝΙαΘΘ 440. ὉΠῚ5, ἜΤΟΧ (Δά465 {π|15, 22 
19, ὅτ, Ροχ ΦΔοηδηδΔη (ΔΓΠΊ6ΙΪ 
ὙΠ: 

1115, Ἔγοχ 22 
ΠΟΓ οἱ ῥγουηοίαθ ΠῸΡ ὉΠῈ18, ΓῸΧ 

5,9. ἀ. 4 δ. (σ0..5 6 Π.Π|ΠῚ 4158] ππ|1ι5, ΤΟχ ΤΠΟΡβὰ 24 
17,8. ΝῚ 
ἸΕρ, ἜΠῚ15: ΟἸΠΠ05 ΓΘΘΘ5 [γΙΡΊηΐ [1Π1|8. 
14,17. 

ΔΦοόβξιιο ββποχ ΡΓονϑοίδοαιο ἜΓΕΕΠ. 
δοίδι 5. ΘΓ, οἱ αἰχὶ ἢ Ομ ηϊι5 δά θαι: 

11,18. ΘΘΠ 511 οἱ ἸΟΠσΘΥΕΒ 65, (ΘΓΓΔΓΠΒ [ἃ- 

υἰδδίιηᾶ ἀθγο] οἴ 6ϑί, πὰρ ΠΘΟΙΠΠῚ 
ΒΟΡί6 αἰνίδἃ οϑί: ἜΘ ηΪ5. νἱ 6] οὶ 2 

1,5. (Δ |Π|Ὧθὰ ΡΠ] 5. οἱ πηΐϊνοῦθα (165- 

ὅτ το, 511, ἤὰ ἤανίο {πγθ] 40, αὶ ἰσυραΐ 8 
μι 2..5. ΛοσγΎρίαπι, 5616 84 (ΘΓ Π05 Αδοὰ- 
δα ἸΒ ΓΟῚ ΘΟμ Γᾶ Δ]ΆΠ]ΟΠΘΙη : [οΓΓὰ (Πα πάλη 
18ην.6.4. πθ΄ 1ἢ. Τα] 16. γορ]ο5. ΡΠ Π5.ΠΠ ΠῚ 

7υ 8,5. ΙΝ αἰταν, Οαᾶζᾶθος οἱ ἀζοίίος, Αβοὰ- 
Ἰοηι5, (ρίμαθος οἱ Ασοδαγοηϊίαβ. 

11,,9.8, ΑΔ τηρυ!ἀϊθη γοῸ διπηΐ Ηρναοὶ, 4 
ΟἸΏΠΪ5. ἴογγα (Πμδηδδᾶη, οἱ ίδαγα 5140- 

ΠΙΟΡΠῚ 546 ΑρΡΠθοα οἱ θυ] 5 
(φε. 883,8) ΔΙ ΠΟΡΡΠ ΘΙ ἢ 6] 546 ΘΟηΠηΐα. [Πα ηὶ ὅ 

{πᾳ 486 Γαρίο οΟηίγᾶ ΟΥΙΘη 6), ἃ ΒἃΔ]- 
σ8 51} τηοπΐίθ ἨθΡΠῸη, ἄσπρο ἰη- 
᾿σΓΟα Ια γα. μα ἢ : Ἔ ΟΙΠΠΙη 4] μὰ- 6 

ἈΠ δηΐ ἴῃ Ἰηοηΐθ, ἃ Πὶρᾶηο ἀ84π6 δά 
Δ΄]ὰ5. ΜΆΒΘΡΟΡΠΟΙΠ, πΠΙνΘΥΒΙ 416. δ- 
ἀοη}. ἔρο 81 411 ἄθ!6 00 605 ἃ 

1,.6.14,.. 1616. ΠΠΟΓ ΠῚ ΒΓΔ 6], νθηϊὰί ΘΓΡῸ ἴῃ 

ρᾶγίθιῃ μᾶοΡ {15 [5γ86], βίου! ῬΓΔ6- 
οορὶ ι}]΄. ἘΒῚ πὰης ἀϊνί46 ἰθγγάη 7 
ἴπ ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΠΘ6ΠῚ ΠΟΥΘΙῚ {ἰγ]θῈ}θ5. οἱ 

Ζυὰ.3,3 

11,5. 

17. ΑἸ.: ΗΘρῃογ. 
18. Α].: 1,ἅΖᾶτοη. 
20. ΑἸ, {(Ρ. ὅ56π)..) Μογοη. 

Ὁ6π. Β: [0 δου 3. {{. ΑΥ̓ΥὙΕ: χα δ δεῖ 3. ζουὐτέ, 
ὅ. ΑΥ̓ ὙἹ: απὶ διβε λό Θεδίνῃ, 5. ΑΥ̓Τ: δίό παῷ 

ᾧ, δίπ. 
0. (561. αν. 11,8.) ΑΥ̓͂ΤΕ: εδίτῃ ὁδοισοθπου. 

Α: διὰ θίπ οὐ, δὲν [. σου Τ!Ὰοπ τοίτο, νῈ: ϑπτ δίς Ὁ. 
σήν, ἐ Β: θαβ ὈαΠεῖδο ππν πὸ βορδ ἔρμη ΠΛ ῸῪ κἡ. 
4ππ| (δΥθ εἰ, ΑΥ̓Υ: ππν ϑου!ουζε οδ ἐς. ἡ. ἡ είδηπα, 
γὙΕ: Ὁαθον ϑονΐ, εὐ ππίον ὧν, ς. (δΥδείρ οι }). 

7. ΑΥ̓Υ ΝΕ: πὸ πππ (σεν) εἶ, 



66 (13,8--21.0 ϑοϑιιφ. 

ΧΕΙ͂Ι. 

͵ 

ὰ ΠΣ ΤΌΝ τανβοιρδρα 

Τρὶογεροίῖο ἔφην αΦ. 

καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ. 8. Τοῖς μετ᾽ 

αὐτῶν, τῷ Ρουβὴν καὶ τῷ Γὰδ ἔδωκε ἢωῦ- 

σῆς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου" κατ ἀνατολὰς 

ἡλίου δέδωκεν αὐτὴν Μωῦύσῆς ὁ παῖς κυρίου, 

9 ἀπὸ ᾿Αροήρ, ἥ ἔστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χει- 

μάῤῥου ᾿Αρνῶν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ 

τῆς φάραγγος, καὶ πᾶσαν τὴν Σ Μισὼρ ἀπὸ 
Μαιδαβὰ ἕ ἕως Ζιβών, 10χαὶ πάσας τὰς πόλεις 

“Σηὼν βασιλέως ᾿Αμοῤῥαίων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν 

᾿Εσεβών, ἕως τῶν ὁρίων υἱῶν ᾿“μμών, 1 καὶ 

τὴν Γαλααδίτιδα καὶ τὰ ὅρια Γεσουρὶ καὶ 
τοὺς Μαχαϑί, πᾶν ὄρος ᾿Δερμών, καὶ πᾶσαν 
τὴν Βασανῖτιν ἕως Σελχά, 12 πᾶσαν τὴν βα- 

σιλείαν Ὦγ ἐν τῇ Βασανίτιδι, ὃς ἐβασίλευσεν 

ἐν ᾿“ἰσταρὼϑ' καὶ ἐν ᾿Εδραείν. (Οὗτος κατ- 

ελείφϑη ἀπὸ τοῦ λείμματος τῶν Γιγάντων, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Μωῦσῆς καὶ ἐξωλό- 

ϑρευσε' 18 χαὶ οὐκ ἐξωλόϑρευσαν οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραὴλ τὸν Γεσουρὶ καὶ τὸν Παχαϑί, καὶ 
κατῴκει βασιλεὺς Γεσουρὶ καὶ ὁ Μαχαϑὶ ἐν 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.) 
14 ΠΠλὴν τῇ φυλῇ «““ευὶ οὐκ ἐδόϑη κληρονομία" 
Ἐχύριος ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, οὗτος κληρονομία 
αὐτῶν, καϑὰ εἶπεν αὐτοῖς κύριος. 

16 Καὶ ἔδωκε Μουὐσῆς τῇ φυλῇ υἱῶν “Ῥου- 
βὴν κατὰ δήμους αὐτῶν. 10 Καὶ ἐγενήϑη αὐὖ- 
τῶν τὰ ὅρια ἀπὸ “Ἀροήρ, ἥ ἔστι κατὰ πρός- 
πον φάραγγος “ἀρνῶν, καὶ ἡ πόλις ἡ ἐν τῇ 
φάραγγι "“Ιρνῶν', καὶ πᾶσαν τὴν ᾿Μισὼρ καὶ 
Μαιδαβά, 17 'ἕως' ᾿Εσεβών, καὶ πάσας τὰς 

πόλεις τὰς οὔσας ἐν τῇ ὃ Μισώρ, καὶ Διβὼν 

καὶ Βαμὼϑ' Βααλ καὶ οἴκους Βεελμὼν 18 καὶ 

᾿Ιχσσὰ καὶ Κεδημὼϑ' καὶ Μηφάαϑ 19 καὶ 

Καριαϑάϊμ καὶ Σεβαμὰ καὶ Σὰρϑ' Σιὼρ ἐν 
τῷ ὕρει “Τἴμαν 20 καὶ Βηϑφογὼρ καὶ ᾿“σηδὼϑ' 
Φασγὰ καὶ Βηϑαισιμώϑ', 21 καὶ πάσας τὰς 
πόλεις τοῦ ὃ Μισώρ, καὶ πᾶσαν τὴν βασιλείαν 

ἢ ΑΒΕΧῈ (ρ. αν.) ἀπὸ τᾶ Ἰορδάνε ἕως τῆς ϑα- 
λάσσης τῆς μεγάλης κατὰ δυσμὰς ἡλώ δώσεις αὐτήν" 
Ἷ εὐ ρύσοιἢ ἡ μεγάλη ὃ δριεῖ (ταῖς ΑἸΧῸῚ δὲ) δυσὶ (ΑΧ: 
ὑο) φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ (ἢ Ε). 

8. ΒΥ Τοῖς μετ᾽ αὐτ. (᾿ ΕΧ). Β: αὐτῷ (αὐτὴν ΑἸΧ). 
ὃ. ΑΒ" ἕως 4. 10. Α΄ Βὲ καὶ. 11. Β: χά (Σ. ΑΞ ΕΒ Χ). 
12. ΑἹ ΒῈ τῇ λείμιι. 18. ΑΔΒῈ (Ὁ. Μαχ.) καὶ τὸν Χανα- 
ναῖον (ὃ ΕΧ). Β: σήμερον ἡμ. (ἣμ. ταύτ. ΔΕΕΧ). 
14.8: τῆς φυλῆς (τῇ φ. 11} Χ). ΑΒΤ (ἢ 1.) Καὶ ὅτοβ 
ὸ καταμερισμός, ὃ» κατεμέρισδ “Μωῦύσῆς τοῖς υἱοῖς 
Ἰσραὴλ ἐν τ Το ̓ Μωὰβ ὲ ἕ» τῷ στέρα» τὸ ᾿Ιορδάν8 
κατὰ ᾿Ιεριχώ (Ἐ ΠΕ). 10. ΑΒ υἱὼν. 16. ΒῈ κι αι. 
Εἰ Εα; Δ: κατὰ Μὴ). 11. Β: οἶδα (-ὃς ΑΒΕ Χ). 

ἘΦ ΩΣΙ ὈΞΌΣΙ "ἘΠῚ ΘΌΞΦΠ ὦ 
ΒΓΌΤΊΣ ἩΠΙΡὉ γΠ57Π ὨΞΟΝ ὩΣ 8. 
ἾΡΙΣ ἼΩΣΞ πῶ ΘΠ ΠΣ ὯΝ 
ἼΣΣ ΤῸ ὉΠῸ 10) ἼῶΝ 9. ΠΤ ΩΡ 
ΠΝ ΡΝ "ὧν ΣΡ ἐπήσ 9 
πῸ57 Ὁποπιτ ὯΞ ὍΝ, ΟΡ ΠῚ Ὑ9Ν 
δὴν Ὅ5η εἸἾ2 ΠῚ ΝΞ θα 
πΠοῸ "ὮΝ ΝΠ ἘΣ ἮΠΟ Ὁ 
ἼΣΘΙ ΕἸἿΩΡ ὯΞ ΘΗΝ ΞώΠΞ 
“πὶ 55) ὭΞΡΘΠΊ ϑώνπ πο 
τὸϑ ἘΠΟΘΌΤΣ Ἡρξα ὈΞῚ ἜΡΩΣ 
ἼῸ: “ὧν Ἰῶξξ δὲν ΓΘ ΩΘΟ 

ἽΝΩΣ Νὴπ ἸΡΥΙΝ3). ὨΤΡΩΣΞ 
πον τυ ον 
παν ΤῊΝ ὉΝ Ήϑ ὯΙ ἸΏ ὙΓῚ ΝΕ 13 
ΠΞΡΔ ΘΝ ΞΟΣῚ ἼΠΞ ΘΙ "ΩΝ 
Ῥ. ὑππΠ ΘΠ ἼΣ ΤΣ ΞΉΡΞ 4. 
"ὮΝ πϑα 2. 112 Νὸ οἦδπ ὑπ 
ἸΠΘΓΊΣ ΝΡ ΤΩΣ πον Τὴ 

ἘΡΡΝΕΝ ἘΡ 
ἸΝΠσ Ξ ΠΟ ΠΩ ἸΣΡῚ Ἰο, 
ΘΉΞ3: 5 ΠῚ, ΓΗ ΙΘΙ Ὁ 15. 
Ἰη2:Ν Ὀχϑ-τιβίστὸν “ὧν ΠΡΊΡῺ 

τ ἘΠβπιτ ΩΣ. ὝΩΝ ὌΣΠ 
“ὐϑΊ Ἡξῶτι ἘΝΞΡΏτΣ. ΒΩ 
ΤΩΣ ΠῚ ὌΠΘΎ95. ὝΘΝ ΠΡῸΣ 
ΤΙΘΤΡ ΓΙΣΕΣῚ ΕἸΣ 55 ΤΡΞ" ὉΣΞΙδ, 
ΓΟΣῚ ΠΩΞΘῚ, ΘΠ ΡῚ ἐΡΣΒΌΝ1, 
ΣΡ ΤΡ ΣΡΏΣΣ ἽΠΞ ὙΠ 9. 

ἐτήρϑπ Τ"2} ΠΡΟ ΣΕ τὴΤΩΝῚ 
Ἰ ΠΟ τοΘΟ Δ Ως Ξ1" πἰβουοτΙ 5» 893} 

ὃ. ΒιΝΕ; ΞΠὲ{{ τοοῖοπι οἷο δὲ, πὶ. Ὁ, Θ᾽, ἴθι, 
(ὐδίεἴ τοι). ΑΥΥ: 9) πὶ θαδοι.. 
δε ει 

9, (ϑΒίε αν. 13,2.) ὥρεις ϑϑέοδϑα, 
Ὁίε ϑαπο (56, ΑἹ αἰίο (δ) [ΠΤ ρ, 

Ῥάδε 
Α: ἄγει ππ| 10} 

ΒιαΎΥ ΝΕ: 



8 οι δαῖδεπ Θίαπιπι ϑθὲαπαῇο. Ὁ εππ. δίς 
δε θοπίτον ἡπτὸ αοίτον θαῦοπ ταἰτ δθπὶ απΞ 
ϑοτ θαΐδοι ϑθὲαπαῇο ἴθν ΘΎδιθ εἶ! ἐπιρίαπε 
απ, Ὅα8 ἔρπεπ θὲοῖο σαῦ [οπ|οι Ὅ68. δογ- 
Ὁαπ8 σοροπ ὃπ πιζσαπο, τὐἷς ἰδπὲπ 
Ὁσἤείος ϑθέοζε, ὍῸ6: δπο! 68. έτη, σὸς 

ὁ φεθὸπ θαι: Ἔ σοπ Ἄἴτοοῦ απ, οἷς ἀπὶ ΠΥ 
Ὁ.8. δα τ δεῖ Ἄϊτποι Τἰραῖ, ππὸ ϑοπ ὉοΥ 
Θίαοι αεἰζίοπ πὶ θα εν, ταῖὸ αἷς δδοαοπὸ 

10 Ῥϑλεῦῦα, δἰ8. αοπ Φίσοπ, ὃ ππὸ αἴΐς τίς 
Θίροπβ, Ὁε8 δὲ πίροϑ Ὲ. ὙΓπιοΥΓΟΥ, ὉῸΥ 
Δι εϑῦοι {αβ, δἰδ απ υἷε (ὄγοπλο ὅδοῖ 

11 δ πον ἡππιποπ; Ὁ Ὅαλι Θ ραν τπῷ Ὁἷο 
ὅτις απ Θεἤιτί παὸ ὲπα)αιοί, τπτὸ 

Ος δοπ σαπέοη ὅϑοτα ογοι πη Ὁᾳ8. σαπλὸ 
12 αζαι δἰ8 σοι (ΘαΙ)α, Ἔ θα8 σαπρο θὲ ἢ 

Ὁ σ ἀπ| ἔδαζαπ, 6. κι ΠΕΡ ατοί τὸ (δοτοὶ 
ἴα, τορῖάθοεν ποῦ εἶπ Ἰεδγίρον θαν σῦπ 
Ὅοπ ϑὲϊεζεα. (δὲοζε αὐοὸν Τῶπις {6 ππῦ 

18 σουετίοῦ 16.) ὃ Φίς δὲ ίποον σἴταοῖ σογίνίεθοπ 
αδὲν οἷς 2π| Θεΐπν τὸ κι θὲαα γατῦ πίε, 
Τοπθεῦπ ε8 ρῦπο δείοθε Θεῇπν ὑπὸ 
σα σα ππίοῦ ὅπ δἐίποετι ΔἼγαοῖ Οἱ 

14 αἰ ὁἱοζοεπ Φ αρ. Ἔ σεν θεπι (ΘΙαιπηι 
ὍΦΥ δορυίτοη σα εὐ οί ΘΥΙθ οἰ", Ῥεππ Ὁ 8 
ὍΡΓΥ Ὁεδ. ὥεττ, ὃὍε8. δοί(ε8 “ἤταοῖδ, [{ἰ 
ἰρν (δυ δε εἶ, τοῖς εὐ ἴθποπ σοτοθοῖ δαί. 

ἍΠΠῸ σαῦ' ϑϑθύοζς ὅ6πὶ (Θέαπῖπι ὍοΥ δε πον 
10 πιθοι. παὸῦ ἔτεα. Θεζτο ίοτπ, Ἔ δαῇ 

ἴρτε τόποι τϑατὸπ τοπ ϑίτοονυ, οἷο απὶ 
Ἰν Ὅε8. ϑθαὁγδ δεῖ ϑίγποπ [αἱ τῷ δίς 
(ΘιαοΙ ππἰοπ ἱπὶ ϑθαξον, παἰ αἴοπι ἐδοποη 

17 δεῖίος δἰ8 σοπ θὲροῦα, Ἔ Θοϑδομ τἰπὸ αἴο 
ἴῦτε (ἰλοίς, οἷς ἱπι ἐδόποι ὅδεῖος Τοροη, 
ἴδοι, ϑαιιοῖῦ Βααὶ ππὸ “Βεῖ Βααΐ 

18 Ῥέεοπ, Ἔαρξα, δδοδοποίῦ, δθὲερθααίῦ, 
10 ὁ δἰ ναι δαίπι, Θίδηπια, Θεγεῖῦ Θαθαν, απ 
20 Ὁεῖπι εδίτος ἱπὶ ΦῬαἴ, ἜΒ. ἥδοον, οἷο 
ἤθε απ Φβίδηα, ππὸ 8.0 Φοπποιῦ, 

21 ἔππὸ αἴε Θιίάοις απ Ὅεν ὅθεπε, τπὸ δα 8 

Ὁ 

ὃ; Ὁ.1ω: {π|0{{ Ὁ6πὶ δ οτθαπ, 
19. Α,Ας ἐδ τοσῆποι, ὕ0.1.: τοσϑποίε, 

10. ΒΑ: τορίοτίς, ΝΕ. Α: δενυζάο, 
11, ΑΥ̓: δα 8 δδοδίει δον δε πτίτου. 

. 12, (δὶς ὅδαν. 12,4.) ΥΕ: τοοίἄγε ")ὲ, φοζῷ. κι, 
νετέν. δαΐίτο. 
19. ππίον οἴει, Β: πη {π| π΄. ΑΥ̓́Τ ὙΕ: ἐπ Ὁ, ΒΠΣ ΙΕ, 
14. δίς 33,.... Μπὸ, Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: σὲπτ (αἸ[εἰπ) ὃ. 
(Θι, ἐρυΐ, ΑὟΥΨ.Α: ϑεϊίραπῃ. νῦν: Θυθείροπίθιμη, 

σξρίήια, 

δ θοπ τὸ} (ΘΘαδ, 

(183,8---.91.0 1 

ΧΕΙ. 

ἀἸμη αἴθ {γθὶ Μδηα556, Ἔσο 4ιιὰ 8 
Τα ῦοα. οἱ δά ροββϑάργιηι [ΘΓ ΓΔ ΠῚ, 

ΕΝ 4πὰτἢ ἰγΔ 11 6ἷ5. ΔΙΟγ 565. [ΔΉ}105 

ΠΟΤ ἰγᾶη5 [Ππρηΐϊὰ Φογάδη15 αὐ 
ΟΥΙΘη 4161} Ρ]ραπ; ἢ ἃ} ΑΥΟΘΓ, {πᾶ 9 
51ἃ 68. ἢ ΤἸρὰ ΤΟΡΓΘΗ 5. ΑΥ̓ΠΟῚ οἱ 
ἴῃ γ}Π15 16 610, ἘΠΙνΘΙΒΔ 16. ΟΔΠ)- 

Ροϑίγια Μθάλθὰ ἀβάιο Ὠίθοπ, ἔοι 10 
ΟΠ οἰᾶ5. ΟΝ" ἀ165 ΘΘΠΟἢ ΓΟΡῚΒ. ΑἸΠΟΥ- 
γιὰ], 41π| Γορηᾶν! τη ΠΘ56 0 0η., 118- 
46 δὰ [ΘΠ Ἰ]Π05 ΠΟΛ) ΑἸΏΠΠΊΟΙ, 
Ἔρι ἀαϊαδὶ ἃ0 Θ᾽ ἢ} ἀρββαγὶ οἱ 11 
ΜΔοΠα 1, οἱ ΟΠ ΠΟΙ ΠΟ ἢ 0} ΠΟΥ ΠΟΙ, 

οἱ ἀπ  ν ο Βα 1 Βάβδ ἢ πβ 16 δ δά] Θὰ, 

12,2.. 

ν.2.12,5. 

θε.3,10. 

ἜρηΠηΠ0. ΓΟρἢ] Ορ ἴῃ βᾶβδη, 411} 
ΓΘΡΉΔΥΠ, ἴῃ Αβίανοίῃ οἱ Βαγὰὶ (ἰρ86 

δὲν τι. μι 8. ΤΟΙ 415. ΒΑΡ] αΪπ, ΡΘΓΟΙ5511- 
ἤγιῖον 411 805 δίογδαοβ δίψιια ἀ6]6ν 11). ἜΝο- 12 

᾿αοραηίπι6 ἀἸΙβρουάίογθ ΠΠῚ ἴβγυ86] (168- 
ΒΕ οἱ ΔίδοΠαιϊ; οἱ Πα ἀνογαηΐ 1 

"010 ἰΒΓΔ 6] 5616 ἰῇ ρΓΔΘΒΘηΐρ ΠῚ 
νδ8, αἴ οιη. ἜΤΡΙαΐ ἀπίθη [μον] ἤθη 14 

αὔθ νι. ἀ6 61 ΡΟΒΒΟΒΒΙΘΠ ΘΠ), 5641 5ΔΟΡΙ Ποἰὰ οἱ 
ἐλ υΝ πιὰ Ποπλῖηὶ [61 5Γ86] ρ8ἃ δϑδί 

6}85. Παργ 5, διοι ἸΟΟαίι5 οϑὶ 
1}. 

ΝΘ Πού οὐθο ΜΌΟγΞ05. ΡοΟββοββίοηοιη 1 
{αὶ ΠΟΛ πὶ Ἀπ] ψχίᾳ οορπαιῖο- 

νι... ΠῸ5 5π85. ἘΡαϊ 416. (θυ ητι5. Θοσιηι 10 
Δ} ΑΓΌΘΡ, 4πᾶ6 5]{ἃ οϑὲ ἰὴ σὶρὰ [01- 
ΓΘΠ 5. ΑΥ̓ΠΟΠ οἱ 1ἢ νά} 16 6] βάθη [01- 

ΓΗ 5. πη 18, ἘΠ] ΘΙ 58) Ὀ]ΔΠ 16} 
πο ἀπὰθ. ἀπο ΜΘ αρὰ, οι Ἡρβοθοη 17 

ὁαποίοβαι6. νοι] 05. ΘΑΓ ΠῚ], 4 διη1 
ἴη ΘΑ ΡΘΒΙΓΙθ 5; ὨΙθοη. ἀποᾳιθ οἱ 

ΝΝπ.ΘῚ ΤΡ ΒΔ ΟἾΔ]. οἱ ορρίάπη ΒΔΑ] 0 ἢ 
Ἔρι 2.558 οἱ (δήμπμηοι ἢ οἱ ΔΙ ΡΠ Δ} 18 
Ἔρι (ΡΙα Παϊηι οἱ δα θαμὰ οἱ ϑάγα!}- 10) 
5 ἴῃ Ιη0η186 ΘΟΙγ Δ] ]5;: ἜΒοΙΠ- 20 

ΡῬΠΟρΟΙ οἱ Δβθάοίῃ, Ῥηδβρα οἱ Βθι}- 
Ἰ6οϑίηηοῃ ἜοΥ ΟἸΠ68 ὈΓΠ65 Οοδι- 21 
ΡΟϑίΓ65, ἘΠΙνΘΡβᾶ4ι6 ΤΌρηὰ ϑΘΠΟῈ 

17. ΑἸ. Ἐδὶ θέ: 6] α8. 18, ΑἹ,: 1,58. 

Β: ᾿ δειρτογζοῦ. ΒΑ: δα ὁ {{{|{{γτ00) .. 
ὅ, ΥΕ;: 1{πὸ ")ὲ, γιατ ,., ροσόθομ, 
"ἢ (δίς 12,3.) δοῖδο μοί ϑ9ὲ, ὅθ ᾳ 1. δ), 9, 
17. ΒινΕ: (π Ὁ. ὅδοιο ([{πὸ}. ΑΥ̓͂ απ, 
19, Β.νῈ: (οἰποῦι) βοτας δο Φ 0). ΑὟΥ: Φ  αΓ “55. 
20. Φρράπας δε 9, ΑὟ: Ὁεὺ 0 απα. ΥἹῦ δὰβ,. 

Β: οἱρ ΘιοπΠίγγει, 
πΣ; 



08 Ὁ{3: 2215:32} 

ΧΈΞΠΕΗ, 

τοῦ Σηὼν βασιλέως τῶν ΞὙμΟΘΌΤ δ ὃς ἐβασί- 
λεῦσεν ἕν Ἐσεβών, ὃν ἐπάταξε Μοωῦσῆς αὖ- 
τὸν καὶ τοὺς ἡγουμένους Μαδιάμ, τὸν Εὐὶ 

καὶ τὸν ἹῬοκὸμ καὶ τὸν Σοὺρ καὶ τὸν Οὐρ 
καὶ τὸν Ῥοβέ, ἄρχοντας παρὰ Ζηών, τοὺς 
κατοικοῦντας τὴν γῆν Σηών. 22 Καὶ τὸν Βα- 
λαὰμ τὸν τοῦ Βεὼρ τὸν μάντιν ἀπέκτειναν 
ἐν ῥομφαίᾳ ἐν τῇ τροπῇ. 38 Ἐγένετο δὲ τὰ 
ὅρια Ῥουβὴν ὃ Ἰορδάνης ὅριον. «Αὕτη ἡ 
κληρονομία υἱῶν “Ῥουβὴν κατὰ δήμους αὐτῶν, 
αἱ πόλεις καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 

24 Ἔδωκε δὲ Μηωῦσῆς τοῖς υἱοῖς Γὰδ κατὰ 
δήμους αὐτῶν. 25 Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια αὐτῶν 
᾿Ιαζήρ: πᾶσαι αἱ πόλεις Γαλαὰδ καὶ τὸ ἥμισυ 
γῆς υἱῶν ΑΙμμὼν ἕως ᾿“Δροήρ, ἥ ἐστι κατὰ 
πρόφωπον Ῥαββά, 26 καὶ ἀπὸ ᾿Εσεβὼν ἕω- 
ἹῬάμεϑ' κατὰ τὴν Μασσηφὰ καὶ Βοτανὶμ καὶ 
Μααναάϊμ ἕως τῶν ὁρίων Ζ.εβὶρ 21 καὶ ἘΣ Ἔννεμεκ 
Βηϑαρὰ καὶ Βηϑναμρὰ καὶ ΖΣοκχὼϑ᾽ καὶ 
“Σαφὼν καὶ τὴν λοιπὴν βασιλείαν “Σηὼν βασι- 
λέως ᾿Εσεβών" ὃ Ἰορδάνης ὁριεῖ ἕ ἕως μέρους τῆς 

ϑαλάσσης “Χενέρεϑ' πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπ᾽ 
ἀνατολῶν. 28 Αὕτη ἡ “κληρονομία υἱῶν Γὰδ 
κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐτῶν καὶ αἱ 
ἐπαύλεις αὐτῶν. 

29 Καὶ ἔδωκε Μωυσῆς τῷ ἡμίσει φυλῆς 
Μανασσῆ, καὶ ἐγενήϑη τῷ ἡμίσει φυλῆς 'υἱῶν' 
Μανασσῆ κατὰ δήμους αὐτῶν. 80 Καὶ ἐγένδτο 
τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ Μαανάϊμ, καὶ πᾶσα βα- 
σιλεία Βασάν, καὶ πᾶσα ἡ βασιλεία 2) βα- 
σιλέως τῆς Βασάν, καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι ᾿Ιαΐρ, 
αἱ΄ εἰσιν ἐν τῇ Βασανίτιδι, ἑξήκοντα πόλεις, 
51 χαὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλαάδ, καὶ ““σταρὼϑ 
καὶ ᾿Εδραεὶν πόλεις βασιλείας Ὧγ ἐν τῇ Βα- 
σανίτιδι, τοῖς υἱοῖς Πῆαχὶρ υἱοῦ Μανασσῆ, καὶ 

τοῖς ἡμίσεσιν υἱοῖς Μαχὶρ κατὰ δήμους αὐ- 
τῶν. 32 Οὗτοι οὖς κατεκληρονόμησε Μωὺσῆς 
ἐν ᾿Αραβὼϑ' Μωὰβ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου 

2155, Νοπηΐπα ῬΥΟΡΥ. τη χὶπη6 γα πΐ. 
ὃς ἐβασ. ἐν Ἔσ. (ἰ 3Ξ5ΕΧ). ΑΒΤῸ. Μαδ.) καὶ (" Χ). 
Β: ἄρχοντα (-ας ἌΣ ΔΕΕΧΕ παρὰ (ἵ Χ; 8: 
ἔναρα). Β: καὶ τὸς. ἐφ΄ γῆν (ὁ. ΑΒΕΧ). 22. ΑἸΏΝ 
ἐν ὅομφ. ΑΒ: ῥοπῇ ἜΣ ΒΕΧ). 28. ΑἸ ΒΕ ὁ. Β 
(Ρ. σιόλ.): αὐτῶν. 20. ΒῈ αἵ. 921. Β (015) ὙΦ. 
Ἔν. οἷ ἃ. δ) καὶ. 28, ΒῚ (Ρ.  δήμ. αὐτ.) καὶ κατὰ 
στόλεις αὐτῶν" κατὰ δήμες αὐτῶν αὐχένα ἐπιστρέ- 
ψόσιν ἐναντίον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, ὅτι ἐγενή- 
ϑη κατὰ δήμες αὐτῶν ( ΔΕΒΧ). 29. ΑἸ ΒΞ" καὶ ἐγ.- 
αν. ( Χ 50: ΑΧΣ (Ῥυ. ) βασιλ. ΑΒΞ" ἡ (ἘΧ). 
ΑΕΧἕ τῆς. ΔΒ: πάσας τὰς κώμας (πᾶσαι αἱ κ. Χ). 
91. ΑΒῚ (8. “στ. οὐ Ἐδρ.) ἐν (ὉΧ). ΔΕΧῈ (. Βασ.) 
καὶ ἐδόϑησαν. Ἐ): υἱοῖς (υἱᾷ ΑΕΙΧ) ... Ὁ (Ρ. 10. 71αχι) 
υἱοῖς Μανασσῆ (ἢ ὉΧ; ΔΕΙ͂Σ: υἱᾷ 11). ὅ2, ΑἸ ΒῚ (Ρ. 
Μωῦσ.) πέραν τ Ἰορϑάνϑ (" ΕΧ). 

21. ΑἸΒΝ 

ϑΦοσπθ. ξ 

1}1ε νυ ϑδιῖῖο ον}... ᾿ 

ἩΞΘΠΞ Ἴο8 ὝΩΝ ὙἈΏΝ ΓΙ ἼΡΌς 
ΝΟΣ ΤΙΝῚ ΣΝ ΠΩ πϑπ ἼΩΝ Ὁ 

ἜΣΤΩΝῚ ὈΡΓΩΝῚ ὌΝΤΩΝ ΤῺ 
ἡ ΠΟ "5" Ὁ2 »ϑ ΓΝ ΠΟ ΩΝῚ ἢ 
ἜἾΡΞΓΊΞ ὈΡΟΞΓΩΝῚ ἐΥ̓ΩΝΠ "βθλ 3, 
-ἰς ΞΠΠΞ ἜΝ 5555 ἡ ΘΟῚΡ 
ἸΞΗΝῚ ἋΣ Θη55. ἽΠῸῚ ἡδπα 
ἸΞΗΝ ΓΞ ΤΌΤ ὨΝΤ ὉΉΣ5} ἸΤΉΠΟῚ 

ΕΠ ἼΣ ΠῚ Βα Σ ὈῚ ἜΠΗ 
Ὥ Ξο τι προ, 2 ἸΏ, 240 
ἜλδΝτ ΘΠῸ ὙΠῸ ἐΒΙ ἡ ΕΙ ,ΔὉ πο 
γὴν ἽΧΠῚ ΠΕΣ πρ το Ὶ 55 
Θτ Ὁ; ἼΩΝ ἜΡΠΈΡ-ῚΡ ἸΦ Ξ ἢ 
ΕΚ ΓΙΩΎῚΣ ἩἸΞΩΓΙΔῚ ὁ 20. 
αὐ πΘ ΤΩ ὈΠΣΣΣ Θ ΣΤ 38" Β9 055 
ΤὐΞΟῚ τι γ82 ΓΟΣῚ Ὁ. ΓΞ ῬΏΦΞ) 27) 
ΠΝ ἡ π Ὁ ΡΡΣ το, ἩΞΧῚ 

"Ὅ; ΠΕΡΓῚΣ 5555 ἸΤΊΣΣ ΞΘ 
ΠΝ ἘΠ 9. ἸΤΌΙ ἼΩΣ ΠΒΞ ΘΗΝ 
ὈΟΡῊ ΘΡΠΕΘΩ5. ὭΓΩΞ ΤΆΤ. 

ΠΧ ἢ 

πῶ). πῶ ὑΣΤΠΙῸ ΠΡ ἸΏ 
πϑορττὴ ΠΘῸ ὑΣΠῸ "ΠῚ 
ΘΓ 98 ΠΕΞῚ "ΠῚ ἘΒΓΠΒ ΟΣ ΟὉ ̓ , 
Πρ δὴ ΓΟ Ὁ ΏτοΞ ηοξτιτὸς 
Ἰῶ33 ἼΩΝ ΝΣ πρ Ἰῶξπι ἢ 
τη τῶ ἢ ἼΡΌΒπὶ ὙΧΠῚ ΤΣ δ Ὁ 51. 
ἸΩΞΙΞ δὴν ΤΟΣ Ὁ ΘῈ ὙΦ ἢ ὙἸΝῚ 
“2 ὙΠῸ πδ 5. ὉοΘῸ 50 
τῶν πον ἘΟΓΗΠΒΘὩὉ ὌΞ 32 

ΞΣΒ ΞᾺ ΡῈ. ΓΊΞῚΣΞ ΠΟ 2120 

ἕ 

Υ. 20. “ΒΌΓΙ "ΝΠ 

21. δι ὅου, (οί οῦν, 10). ἀΥ̓ ΝΕ. ΑΥ δάνβει Θίρ., 
φῶς σον ἔρποι δυζώϊ, ΑΥὟ: ϑβαρυιίαρον, ΒιαΥ: 

ποῦοα (0) ἰθτοα (δυ . Αν αἰ ὃ. ἔδυ. αἢ 
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πνθοεη, αν πὸ ὅ5α10 - θὲαπαῇε, ΧΈΕΙ. 

ααπῴο ϑὲοι) ΘΙ οπ8, Ὅε8 ὁπ θπίᾳ8 δὲν ϑίπιος: 
Υἶτοῦ, δῈ. και εϑθοι [αβ, ὃὸπ ϑ)έοῖς [ὥπιρ, 
ζαπιπις ὅεπ δύνζοι θ δίαπ, (δοἱ, ϑὲοξοπι, 
8πτ,) ιν πιὸ ϑέοδα, οἷος (οι αροπ Ὅ68 
δεθπίσεϑ Θίροπϑ, οἷο ἱπὶ απϑο Ἡο ποίοη. 

22 ἘΦ αλ Βίίοαια, δὲ Θοῦπ ἐϑερτᾷ, δὲπ 
δοίἤασεν, εὐοταοίοπ οἷς δείποεν. δήταοῖ 
πὐΐε ὅεπι Θάγσονε, Γαπππι δὲπ (Ια οποπη. 

28 ΣἸϊπῦ οἷς δγοπζε Ὅεὲν δείποον ϑέθοη τσανῦ 
1 δοῖθαπ. Φαβ ἰΠ{ δα (Υ δε εἶ Ὁ. 
ἀείποον. ϑύιδοπ ππίον ἰῆται (δ. Ιλ τοτη, 
Θιΐοεοπ ππὸ Φδτζοτπ. 

24. Φεπι Θίαμππι δὲν δέίποον ὅαῦ ππίοῦ 
2 ἰζτοι ΘΙ τοτα ααῦ ϑθὲοῖο, Ἔ δαΒ ἰδτε 

Θτοπροπ τσατὸῖ αοζοῦ, ττὸ αἴίὸ Θιάδίς ἱπ 
(ἰΓοαῦ ππὸ 48 δαῖδε απὸ δὲν δείποοῦ 
ϑίππποι δίδ αοπ ϑίτοου, τοῖο Τϊοοῖ σοΥ 

20 ϑὲα δα, ὅππὸ οη φεϑθομ 18 σοπ ϑέαιπατῃ 
ϑθείενο τπτὸ ἐΒοιοπίπι, τπιὸ σοη ϑθὲα δ απιαίπι 

27 68 απ οἷς Θτεπρο Φοδίν; Ἐἰπι ΦῬαΤ αὐδὲν 
00 αταπι, ἔβο) θέματα, Θι οἵ τὸ 
Βαρθοπ, οἷς ἔδτίς ταῦ υοπ Ὁθπι ϑιεἰ ἢ) 
Θίθοπϑ, ὃὍὉε8 δὲ δηίσοϑ κι Θρδθοπ, θα ὍῈΥ 
ρτοαπ οἷ ὕγοιςο αν, δίδ απ (ὅποε Ὁ08 
φηλοοτ (δἰπποτοῖς, Ὁ ΠεἰὉ 68. Δογτθαπϑ σὸς 

28 αὐ δπι πσαπα. Ὁ Φαϑ {Π Ὁα8 (δτῦ- 
{γε ὃὲν δείποοεν Θαῦ ἱπ ἰζτεπ Θεζ ες 
(τπ, Θιζοίοπ ππὸ Φύτζιτπη. 

429 Φοπι δαϊθοι Θίαπιπι εν δίποον ϑ)ὲας 
παῇς πα ἰδτει Θεά !είοτι. αὖ ϑϑέοῖς, 

80 ἔγα8 ἴδτο τόποι τσατοι σὴ ϑὲαδαπαίπι 
απ, ὃα8 σαπζο ἔβαΊαπ, ὃαᾳ8. σαπρὸ ϑὲοί ἢ) 
Ὅς, δε8 δεθηίροδ 2π θαζαπ, παὸ αἴίς 
δίοξοει δ αἰν, οἷο ἰπ Βαἴαπ Τἰοσοπ, ποι!) 

81 ζεὐὐκὶς Θεΐοιο, ὃ Ἰ1πὸ Ὁα Ὁ δαῖθε Οἰίεαῦ, 
ς Πβατοῖῦ, (δοτεῖ, οἷς Θιάοίς Ὁε8. δε πίρ- 
το 8. Ὅς πι Βα]απ, σαῦ εὐ δεπ δεῖ ποοῦη 
ὲαῶίν, Ὅ.8. Θοῦπϑ ϑὲαπαΐο, Ὁα8 {Π| δὲ ν᾽ 
άϊες δὲν δείποον θέαν, παρ ἰθτὸπ ες 

92 1] ίεπ. ἜΦαϑ ἰ8, Ὁ68 ϑ)ὲοίε ατ|86ες 
{εἶτ θαι ἱπ ὁπ Θείος θέραῦ, [επ|εἰς 

27. Α.Α: ἐδτίς τοατὸπ, ὕ.1.: δὲπ θη απρ. 

ὙΕ: [αππππὶ Ὁ, (ο δ οἴοπ, 
22 δίς Φιεάδίέο πὶ ἔθεος Ὁ. Β: δοὺ ὅ, πὶ Ὁ. ὅτ, δα: 
ϑοπ, ΟΑὟΥΕ: τοοίον Ὁ, ὅτ. {{π,| Β. ΑΥ̓͂ ΕΑ: παῷ 
ἴδτοι δ᾽. Α΄. απ Θ.. τι. Φύτζετη. 

24. Β.ΑΥ͂ΥΝΕ: δοιι Θ:. ),... δει δὲ, (Θ δ ποπ) 
ὅ.. πα ἰ. 6).. 
᾿ 20, ΑὟΥΕ: οἷο Θά Π|ς δε6 ἃ, 
“7, τοαῦ θυ, τὸ. ... 1ἐπ|οίε, ΟΥ̓ ΝΕ. ΑΙ: δον (06π) 

ἐβξανς το τε, τῆν τ᾿ 

ΓΟΡῚ5. ἈΠΟ Πδοὶ, {πἰ τσοσηδνι ἴῃ Ηδ- 
Νπν.31,8. 5600}... 46] ΡΟΓΟ 5511 ΝΟΥ565. ΟΠ 

ΡΓΙΠΟΙΡΙρ5. Μαάίαη: Πδνάθαμ οἱ Ἀθ- 
αθὴ οἱ δὰ οἱ ἤμπν οἱ Βθρθ, ἀμποθβ 

ΘΘΠΟ0η, ΠΑΡ] ἀϊογο5 (γᾶ 6. ἘΠῚ Βὰ- 22 

ἮΥπι, ἐδ, δ. 8 γῃ ΠΠ Πα ΒΘΟΙΓ ἀγίο απὶ Οσοἰἀογιιπὶ 
ΠΠΠ Ιδγᾶ 6] σ᾽ α]0. ΟΠ οαρίο5 [η16- 

Νπν.84.19 [6 0115. ἘἀοΙ 8416 651 ἰΘ πη πιι5 ΠΠ10- 22 

τὴ ἤπθοη Φογάδηϊβ Πανίαβ. Πδοο 

ο5᾽ ῬΟΒ5565510 ΠᾺΡ ΘΗ ΔΓ ΏΙ ΡῈ. ΟΟρηᾶ- 
[Ἰ0Π65. 5115. Ραμ οἱ να] ΟΓ]η. 

Ποάϊψιο Μογβθ5 ὑῖρὰϊ ἀδ4 οἱ Π]11|5 24 
615. ΡΘΓ ΘΟσΠδίϊ0Π65 5185 ΡΟ5565510- 
Π6Π), ἜΟυ)} 5 Πᾶθο αἰνίβίο οδϑί: Τον- 2 
ὨΠ115 056} οἵ ΟἸΏΠ65 Οἰν(ΐ65. (ἃ- 
Ια 4, οἱ ἀἰπη  ἀ] 81 ρα θη] ἰθγγδα Π]10- 

συλ τι ΓΠῚ ΑΙΏΙΠΟΠ, 5616 δά ΑἸΌΘΙ 4π|ὰ8 
το 6851. οοηϊΓὰ ΒΔ}}}ὰ; Ἔδὲ ἃ} Πδβοθοη 90 

ἀ54π6 ἢδηηοί!, ΜαβρΠ6. οἱ Ββίοῃϊηι, 
οἱ ἃ Μηδ 5416 δ (Θ᾽ Π]Π05 [)ἃ- 
μιν; Ἔϊη ν]}16 {αοαιιθ Βαίμαγᾶϊῃ οἱ 27 
Ἰο ποιητὰ οἱ δοοοί! οἱ δάρῃομ, Γο- 
᾿ΠΙΦαπι ρᾶνίθη γορηὶ ϑθῃ0η ΓΘρῚ5 
ΠΟβΌθοη; πὰ} 85. Ζαοααθ Πηϊ5 Φογἃ- 
15. Θδ΄, 5416 δά Θχί θη 81 ΡαΓίθ 

πε τα ΠΠΤ 5 (θηογοῖ ἰγᾶη5 Τογάλπομι δή 

ἐδῶ, ΟΥθηίδ] 61 Ρ]άσαη. ἜΠδθο οϑί ρ05- 28 
Μοιά ϑδις Θ5510 ΒΠΟσ απ δὰ ρ61 [1115 5.185, 

Οἰνιΐ65. οἱ ν }] 6 ΘΑΓΡΊΙΠ]. 
Ὠθάϊς οἱ ἀϊμπηϊάϊαθ {τ ρθαὶ Μίδηα556 29 

ΠΠΠ5 416. 6}5. Ἰυχία ΘΟρπαί! 065 5118 
ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΙῚ, Ἔ οὐ] 5 Ποὺ ργΙποίρίπμ 30 
οβϑ: ἃ Μηδ ἘΠΊ ΘΓ β8 ΠῚ 58 οἱ 
οποίᾳ Γαρπὰ σ᾽ ΓΘοὶβ βάθη, ΟἸΠΠ68- 

Πα Πα 6. νίο05. 641, Ζαὶ 5ιηΐ ἴῃ Βᾶβδῃ, 
1Ὲ 6.4, 18. οχαρίη!ὰ Ορρί4α, Ἔοὲ ἀἰπηϊ ἀϊατη ρὰγ- 81 

ἴοιη (ἀαἰαδά, οἱ ᾿Αβίαγοί ῃ οἱ Εάγὰὶ 

Ναν. 20,291} 65. ΓΟΡῊΪ Ορ ἴῃ Βᾶβδῃ; ΠΠ1|5 ΜΙ ΟΠΙΡ 

ΠΠῚ Μαπᾶ556, ἀϊπηϊἀϊα 6. ράγιϊ ΠΟΤ τα 
ΜΔΟΠΡ, {πιχίὰ ΟΟρηδίίοη65 5118. 
ἜΠδηΟ ΡῬΟΒΒΘ55] 0 θη ἀἰνὶδι! Μογβθϑ 32 
ἴῃ. ΘΔ ΡΟ ΘΓ 5. ΝΟα}) ἰγὰη58 Δογαᾶ- 

21. Α1.: ορᾶ. 20, ΑΙ.: Ἀδιηδίῃ. 

ϑὰο. Β: δα 6 Ἰϊοδτίρο. Β.ΝΕ.Α: 66 ϑὲ. 
28, δίς 35, 28. 
90. αὐγ.᾿: Φύνζο Κ᾽, γΕ: δ νξοποῦτζεῦ, 
831, Το 8 σαθ,.. ποθηιτο) δὲν 5, Β: τοντῦς 61 

δὲ, 55ὴ, ΥΕ: τσατον {τ. ΑΥ̓͂ .Α: [6αὉ εὐ]. 
82, Β: Φίοθ {πὸ δἰοοπίᾳοπ, τορίοπ 5)ὲ, Ὁ, (δτθε 

ἀπροῖρ. γαῖ, ΑὟΥΥΕ: Φοαδ ... (αΤό (δΥδοίρ οι.) νοῦ 
{γεἰ{{ς, Βε πο. Πα οπ δοίοονη 5)ὲ, ΑΥΥΕ.Α: Οθοποι, 



0 (43,33-- 14,9. θεῖ. 

ἈΙΗΗΙ. Κρὲοίνἐριίῖο ἔφυν αο. 

κατὰ Ἱεριχὼ ἀπ᾽ ἀνατολῶν. 88 Καὶ τῇ 

φυλῇ “ευὶ οὐκ ἔδωκε Μίωῦσῆς κληρονομίαν" ̓ς 
, ς ἀπ |29 ᾿ ΡΤ Ἢ 2 

κύριος ὃ ϑεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς κληρονομία αὖὐ- 

τῶν, καϑὼς ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

ΧΗ. Καὶ οὗτοι ξοΐ κατακληρονομή- 
» ε«- ᾽ ᾿ 3 “ “ 

σαντες τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν γῇ Χανααν, οἷς 

χατεκληρονόμησαν αὐτοῖς ᾿Ελεάζαρ ὁ ἱερεὺς 
καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ καὶ οἱ ἄρχοντες πα- 

- -» -», ὠ» 2 ς ᾿] 

τριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ 3 κατὰ κλή- 

ρους ἐκληρονόμησαν, ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύ- 

ρίος ἐν χειρὶ Μωῦσῆ ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ 

τῷ ἡμίσει φυλῆς. ὃ Ἔδωκε γὰρ ωῦσῆς κλη- 

ρονομίαν ταῖς δύο φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς 

ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου" καὶ τοῖς “1ευί- 
7 " -» 5 2 Ν᾿ 4 “ ῃ 

ταῖς οὐκ ἔδωκε κλῆρον ἐν αὑτοῖς. 4 Οτι σαν 

οἱ υἱοὶ Ιωσὴφ δύυ φυλαί, ανασσῇ καὶ Εφραΐμ᾽ 

καὶ οὐκ ἐδόϑη μερὶς ἐν τῇ γῇ τοῖς “Τευίταις, 
ἀλλ ἢ πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

αὐτῶν τοῖς κτήνεσι καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν. 
ὅ Ὅν τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωῦσῇ; 

οὕτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραὴλ καὶ ἐμερίσαντο 

τὴν γῆν. 

ὁ Χίαὶ προςήλϑοσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα πρὸς 

᾿Ιησοῦν ἐν Γαλγάλοις, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 

Χαλεβ ὃ τοῦ ᾿]εφονῇ ὁ Κενεζαῖος" Σὺ ἐπίστῃ 
᾿ .“- « ΄ὔ ΄ ᾿ “΄ὠ»Σ:7Ἴ: Υ 

τὸ ῥῆμα ὁ ἐλαλησὲ κυριος πρὸς Μωῦσῆν αἃ»- 

ϑρωπον τοῦ ϑεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν Κα- 

δὴς Βαρνῆ. 1 Τεσσαράκοντα γὰρ ἐτῶν ἤμῆὴν, 

ὅτε ἀπέστειλέ μὲ Μωῦὐσῆς ὁ παῖς τοῦ ϑεοῦ 

ἐκ Κάδης Βαρνῆ κατασχοπεῦσαι τὴν γῆ»; 

καὶ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν 

αὐτῶν᾽ δ8οὶ ἀδελφοί μου οἱ ἀναβάντες μετ 

ἐμοῦ μετέστησαν τὴν διάνοιαν τοῦ λαοῦ, 

ἐγὼ δὲ προςετέϑην ἐπακολουϑῆσαι κυρίῳ τῷ 

ϑεῷ μου. 9 Καὶ ὥμοσε Μωὺῦσῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, λέγων. Ἡ γῆ, ἐφ᾽ ἣν ἐπέβης, σοὶ 

82. ΒῚ (8. κατὰ) τὸ (ὁ ΔΕΧ). 88. ΑἹ ΒΕ ἰοῦ. νϑ. 
(1 Δ: ΕΧ). --- 1. ΑΒΧ τῶν ({ Χ). ΒΓ (8. γῇ) ΤΠ 
ΑΒΡΧ), 3. 418: Ἰησᾶ (Μὶ ΑΣΕΧ). 8. ΑΥἹΡῈ δ. - 
φυλῆς (1 ΑΞΕΧ). 4. Β: ἐμέρισαν (-ίσαντο ἌΕΕΧ)), 
0. Β: 1αλγαλ (- λοι ΑΒΕΧ) ΑΒΙῈΧ (6:1. 1π 544.): 
Ἴεφον»» ἢ (- ονῇ Β"). (.458: ἀπεκρίϑην (-ησαν ΑἸ). 
ἈΒ: αὐτῇ (αὐτῶν ἘΧῚ). ὃ. ΔΕΧ: συναβάντεβ. ὯΣ 
καρδίαν (διάνοιαν ἈΒΚΧ), 9. ΑἸΙΟΧ: ἐφ᾽ ἧς. ΤἹ οἰροιῃ. ΣΥ ἐὐτῶι Ῥαδεπ, 

εἢδηι Ὀξιϑοη. ὁ ΠΤ ΤᾺ ἽΠ55 17: 38 
ἘΠΡ ΝΣ  ΠΊΡΙΝ πὸ. ΠΩ. ἸΠΩτΝ Ὁ 
ἼΞΤ ἼΝΞ ΞΤΗ ΝΠ θμ το" 

ΠΡ 
ὌΝ ΤΠ ϑλπη52 ἘΓΏ ΟΝ ΓΙΡΝῚ χεν. 
“ἸῸΝ ὉΠἿΝ 9615 ἜὸΝ ἸΣ29 ὙΝΣ 
ΓΝ ΩΝ Ἰ5} 3 ΠΝ ἡπϑπ 
ΒΓ Ὁ Δ35 εὌΝ Ὁ)3Ὁ ΤΩΣ 2 
γῶν π Ὁ τ Πῆτο ΤῊΣ ΝΞ 
πΙΘ Ὁ ἸΏ). 3. ἐπ ΘΠ ὑΧΠῚ ΠΝ 3 
πΏΘΠ ἜΣΤΙ ΠΡ ΟΡ, ") ΓὸΓΩ 

Ὑὐ τ ἼΣΡΕ Νο Ὁ 759) Ἰπρ “ΞΡ 
") ὩΦ τ Ὼ3 ἼΣΙΤῸΞ 
ῬἘΝ ὃ ἜΡΡΗ -κο) Θ᾽ "ΘΝ πῶ) ΓΘ 
ἰσὸ: ΣΤΟΝ 55. ΝΞ ἌΡΗ 
ΤΕΣ ἘΠΣΡΘὉ Βξο ἼΔῚ 
ΩΡ 15 πὍτῸΝ πῆ ΤῚΣ ἼΩΝ 

ΣΥ̓ΠΝΠ ΤΩΝ γΡὈΓΠΡῚ ΟΝ ἢΞ 
ϑϑτοτον ΠΣ τ 
ΓΒΕ)" 3 ΞὉΞ ὯΝ ΩΝ ΡῚ ΡΕΡΤΕ 
“τῶν ἡξηπτον ἘΦ ΠΝ ΛΏΡΠ 
βοξονπ δὴν ποτὸν πὴπο ἘΞ 
ΣΣΟἼΞ ὩῚΡΕ τ τυ ὩΣ Ὡὴπν ὉΡ 
πῶ πρῶ "ϑϑν ππῦῦ ΘΛ Ξ ΝΞ 
Ὀγης ΦΟἽΞ ΤΡ ὮΝ ΤΣ ΩΣ 
ΝΞ ἄξει ἼΓῚΝ ΞΔ ὙΠΝΠΤΩΝ 
"ὮΝ ᾿γὸν "ὧδ ΠΝῚ ἐλ, ΞΟτῺΡ 
"ΝΘ "55 Ν ὈΣΤῚ ΞΟΤΩΝ ἽΟὩΡῚ 
πΙΘ 2 »3095ὴ ΕὐΤΌΝς πὴπὸ ΠΝ 

γηὰπ Νῆτον. ὅονο ἔσπα ΒΞ 

«2 

οο 

γι. ΠΓΕΞ ΟἽ 

ὁ, ΟὟ: δοὶ δου, Αἱ ροσοπῆθου, 
38. “361. 35. 14. 
1. Β: ΦΟίος {πὸό, του δε τη ὃδὲπ Δὲ, ἐν. φοοτθο δι. 

ΑΥ̓͂: αό, ἊΣ αλλ λυ ἕν οὐδίοτοπ, 

᾿ΒΞῚΤΞ 4 

ἢ 

οὐδ ο ὖ τον τοὶ ἐς Δρο λοι ες, 

ΥΕ: 2. (δεῦ:. 
Β: άπρίον δὲν 3), ΥΕ: νᾶ, 

τῷ 
ἜΣ 

ὶ 
Ὶ 
τ 

ἄν τος 42 Ὁ. »ώδ' ας 

Ἀ935) θ᾽ 

δον τόν, 

«-“« 

Ἂς πο συλ ῦΣ ΧΑ 



ζερήμα. (13,33-- 14,9.) 11 

Ὁε8 δοτθαπϑ τοῦ διετίο. σέροπ πὶ ὅΠι|5 
89 σαπῷ. ἜΘΙροΥ δοπι Θίαπιπι οἱ σαῦ 

φ)ζοῦς ἔοίπ (δγοε εἶ, ὃόππ ὍῈΥ ον, 81 
Θοίῖι δναεῖδ, {ἃ ἴδν (διδεῖ, τοῖο οὐ 
ἴδποι φοτοδοῖ δαί. 

ΧΕ. ὅιῇ {Ππ 8. αδοῦ, ὃα8 οἷο δὲίποοῦ 
ὙἼΥαο οἰποοποπιιη βαδέπ ἴπι ἄππος (ὁ α- 
παση, Ὅ648. ππ͵οΡ 1{6 αὐτϑο ες εἶ [οι Πα δε ὍῈΥ 
γον ΟἸοραζαν, ττὸῦῷἍ Ὺϑόζια, Ὅν Θοῦπ 
ὰιπι, πὸ οἷο οὐδεν Θθἀτο. ππίοῦ οι] 

ΟΣ Θιάιππιοπ δεῖ δείποοεν ἤταοῖ. ἘΘΙς {εἰς 
ἵρίεπ ἐδ. αδὸῦ δῷ 8. ἄρυθ πἀπίον 16, τοἷς 
Ὁ οι Ὁπτῶ θεοῖο σεδοίοπ Θαΐίς, πὶ 

8 ροδοπ δὸπ ἐο πίοθα!ῦ (Θέάπιπτοι. ἢ Φεῖπι 
Ὅεπ ζσοίοει πιὸ δὲπι σαῖθοι (Θέαπιπι θαίτο 
ϑύοῦο (δΥ ί οἷ" σοροδοπ [οπ|ο Ὅ68. Δοτοαπδ. 
Φεπ βρυίϊίεπ αδὸν δαϊίς εὐ Ἐοίπ (σΥ τ θ εἰ 

ΟἌΑ ππίοῖ ἰθποι σοσοθοπ. ἜΦοππ δον δε προῦ 
ΟΡ ὐπτθοπ οἴθοοπ (Θἰάπιπις, ϑὲσπαίε 
παὸ (ρρταίπι, ϑαγαπι σαδεπ [(ς Ὁὲπ Φουίτοη 
ξοπ ΦΘΕΙ ἱπ|ι βαπος, ζοποοτη (Θἰάδίς, 
δανίπποι πὶ Ἰυσθποι, τπτὸ Ἐθονάοις [ὔτ 

ὅ ἰρν ϑ510 τπῖὸ ῷαθο. ὅϑθις δεν Θετν Ῥθοζοὸ 
αὐδοίοπ δατίς, 0 {παΐοπ οἷς δείποον. ΔἼγαοῖ 
πῦ ἐρο Γοΐοπ Ὁᾳ. 8 ἀαπῦ. 

6 ᾧδα {ταίοπ δετζιι οἷς δείποοεῦ δια 51 
οι κει Θἰααὶ, ἀπὸ (ὅα165, δὲ. Θυθπ 
πο ρ ππηο, δον δποπ εν, Τρτα ὦ) ζει ἰθπι: Ὁ. 
τοί βος, τῦα 8 ὍῈΥ ΕΥ̓ 21 σε, θοπὶ ϑϑὲαππ 
(οιίοδ, Ταρίο σοι πιοίποι - απὸ δοἰποῦυοσοπ 

7 ἰπ δ αδο8 ϑαγποα. ἜΣ σαν οἱονεί δαθτς 
αἴξ, δα πιί Ῥθέοε, ὃ: δ ποτ Ὁ08. εΎτη, 
αἰιϑήαποίς τοι δπαδο8 ἔβαγποα, θα 8. “απὸ 
κι: σον πο αι, ππὸ ἰἃ ἴδηι τοΐεδον 

8 7}πρῖς πα, πιρίποπι Θουυίῇεπ. ἜΘΙδοΥ πποίπο 
γἤοον, οἷς τ! πτἰν δίπαι σοραπροπ 
σατο, παίει! Ὅὸπι Ξθ01Ὲ Ὁα 8 ΘοΥΣ σεῖς 

τς ζαρί, [ἃ) αθεῖ ζοϊαοίο Ὅοππι οντη, πιοίποηι 
Ὁ (ὅ0ῃ, τοι. ἔα ζτοιν ϑθοῖς Ὁοἤ εἴδη 

ζαρεβ τὸ Τρταῦ): Ὅα8. “απὸ, ϑαΐαῃ ὃιι 

ἘΡΩ͂ τ 1} [. δεη 96. 1.0.1,.:1{| αδεν, ὃ, 0.1: ἐπ’ 
ΓΕ δ οπι ται, 0. {0.121 πποίποιις τι. Ὁο πο 0Π., 
7, ὕ.1,: δαβ πιίῷ ὅλοῦε. Α..Αἃ.: οὐ πο ὦ αὐίοα, 

ἐοτ, ὅ. ΑὟ: έαπιπι ἀπρέου, Α: Φατνζοι δεν δος: 
{ οὐέον. 

2. Β: Φιτἄδ ἃ, {πτοῦ (δΥθΊ0,, ΘΗΝ αν: Ὁ. 3. 
αἸδ ἴρτο ϑοἤδιπῃ. ΥΕ: φοώαθ τε (δεδέρείπιπρ, 
ΒΒ: διτ Ὁ. Φίοπῇ 5... ΒΥ: (ππίου) δοα 9 Θὲ, 
ἰι, δ. μαίθεπ Θὲ, 

4, ᾿πτὐὖ Θέ, ... δευζείρίσοι ϑδουνζε, ΒΒ: Ἰυατοπ λυ, 
ΘΙ. ΑΥ̓͂ ΥΕ: οδ τὺ. Ὁίο ... 2.(ΘΥ..., ϑπηθο 1. ΑΥ̓Ν τ χτππ 
θοῦ ποι, ὙΕ: 1πτ ϑθοθπιπῃ, ΟΥ̓́ ΝΕ: ἡΒρλίνξο,,,, 

(αἴοῦϑ (Υ  εἰ 1, ΧΈΕΙΙ. 

ΠΟΙ ΟΟηΐγα ΦΟΡΟΠΟ δά οΟΥΘηίδ 6 ΠῚ 

Ρἰάραμ). ΤΡ αὶ ἁαΐοπι Πανὶ ποθὴ 858 
τ λθαν ον ΘΠ ῬΟΒΒΘΒΒΙΌΠ6 ΠῚ, Πποηΐδη} ΠΟΙ Ϊ- 

Ῥρλῦ, ΠΠ5. Ποῖι5. ἴϑγλ 6] ἰρ86. οϑί βόββ65810 
1ϑϑλα, 6]5, αὐ Ἰοσαία5. δὲ ΠΠ]. 

Ἧς οι ἀπο ροββοάοναπί ΞΕ. 
ΠΠΠ ΙΒΡ86] ἴῃ ἰοΡγὰ (Ππαπλλη, Π1|ΔΠ] 

ἀρῚ, ἀραδγιηΐ οἷβ ΕΟ ΖΔΓ 5δρογίο5 οἱ 40- 
ϑεατο, 566. ΠΠ5. ΝῸη οἱ ΡΥ ἸΠΟΙρ 65. [ἈΠ ΠΑ ΠῚ 

Καὶ 33, 5406} {0118 ἰΒγᾶ6 1, Ἔβογίθ ομημηΐα αἀἰν!- 2 

36,56. ἀθηΐ65, διοαΐ ῥΥΔΘοΘρογας ΠΟΙΏΪΠΙ5 
13,5. ἴῃ. ΤἸηᾶΠπ| Δογ5᾽, ΠΟΥΘΗῚ {γα 115. οἱ 

ἀπηϊάϊαθ {γα ἢ (ἀπά τι5. οηΐμη {0 ὰ- 8 

13,8... θῖ15. οἱ ἀἰπη!ἀϊδο ἀοάδγαι ΜΟγ 568 [Γᾶ Π5 

ι3,39.. ΦΟΓ ΔΙ ΘΙ. ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠ611}), ΡΒ (16 1,6- 

ΜΠ 15, 4] 111} (ΘΓ 6. ΔΟΟΘρΡ νηΐ ἰπ[0 
[Γαΐγο5. 51105., ἢ βοά ἴῃ ΘΟ] Ξ0065- ἅ 
56 πη} ἸΟΟἢ) ΠΠΠ ΦΟΒΟρἢ ἴῃ ἀϊπιά5 αΪ- 
Υἶδὶ {0 5, ΜΔ ηα556 οἱ Ερἢ ΓΙ ; Π60 

ΔΟΟΘΡΘΙΙΗΐ [μον 6 4118} [ἢ ἰΘΓΓὰ Ρᾶ1- 
Νην. 85,2. [6}.). ΠΙΒΙ ὉΓΠ65. δὶ ΠΑΡ ΔηἋτ οἱ 

ΒῈΠΌΓ )ηἃ ΘΑΓΙΠ] ἃ 4] η 4ἃ Π|πη6Π(ἃ 
κα. δὲ ρθοοῦὰ 818ἃ. Ἔδιοαί Ῥγδοοαρογαΐ ὅ 
ὅθτῦϑεν ΠΟ Π15. ΝΟγϑὶ, [ἴα ΓΘοοριηΐ ἢ] 15- 

Γ86] οἱ αἰ ν βου ηΐ [6 ΓΓΔΠῚ. 

Α οροββογαηΐ ἰἴαψαα. ΠῚ Δα δὰ 6 
ἄοϑιαθ ἴῃ Δ] σα], ἰΟοπ ϑπιο οδὲ δά 
ΘΠ} (4160 ΠΙΙα5. ΦορΠμοηο (ΘΠ 6ΖΔ6115: 

ἜΣ "4: Νρρίί, ααϊά Ιοοπία5. 5ἰ1 Ποιηΐη5. Δ6 
ὅθ1.. ΜΟΎ Β6η ΠΟΙΠΙΪΠοὴ οὶ 46 π|6 οἱ ἰδ ἴῃ 

λάθϑθανηθ. ἜΘαδι γοιηΐα ΔηποΓιπ 7 
ΘΓ ΔΠ). ΔἸΔΠ0 1151} πι6 Νογβοϑ [ἃ- 
ἸππΠπ5 ΠΟ ΙηΙ (6 (Δ ΘΓ η6, αἰ 60η- 

ΘΙ ἀΘΓΆΡΟΠ ἰ[ΟΓΓᾺΠῚ, ΠΙΠΟΙΆΨΙΠΠ6 οἱ 

δ σασα, τὰ] νϑγῖμη νἱἀθ)αίαν. ἘΡΓα- 8 
ἴγΓ65. Δ [6 }} 16], 4] Δ5ΟΘη ΘΓ ηΐ 1η0- 

ΟΠ, ἀἰβθο νουηΐ ΘΟ ΡΟΡΆΪ, οἱ 
ΠΙΠΠ]ΠΟἸΉΠ1115. 650. 560 1115. 511) ΠΟ ἢ] Ϊ- 
ΠῈΠῚ ἢ θαι π τηΘιη]. ἜΔαγανίίαιιο ογ- 9 
565 1ἴἢηὴ 416 10. ἀϊοθη8: ΤΌΡΓα, {Δ} 

εξ τῆς 
18,7 

Νι. 1 80 
ἼΝ 

Νι. 
13,4.1. 

Νιι. 
13,825. 
8,755. 

Νιι.- 
8.2,1055. 

ὦ. Α1. Ὁ ((ὰ (.) Μδηά558. 

ὁδρονδοπ. 
ὅ, νΕ: [Ὁ..0Ψ. αὕἰὖ, ΑΥ̓Σ.Α: σον οί Ποπι. 
0, ΒιΑΥ ὙΕ: δα 6 ϑθλοτί, δα δ... φοτοδεῖ, ΑἹ 05 

ὍΝ ἼΣ  ἢ τὸ 
. ΑΝ. Α: οὐξιδοπ, ΥΕ: απο γάθοπ. ΟΥ̓ ΥΕ: 
Ἢ γι δὲα τι! (ἀπυ ἢ). ΒΕ: (φ!οἰ)ιυίς ὁ 
{π᾿ πιο ποηι ΦΟΥΔΟΝ ὐατ, ΟὟ: [0 τοῖο εὖ. αὐΐν τ ὃ, 
ἴσαν τ δείᾳίο ἔθηὶ ἀπ, τυαϑ τπΐν σαν [ὦ [6π.) 
ὃ, Β: υὐπᾳ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: ϑυἹ  οπτποη, 



12 (14,10--1ῦ, 3.) 

χεΥν. 

ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖς τέκνοις σου εἷς τὸν 

αἰῶνα, ὅτι προςετέϑης ἐπακολουϑῆσαι ὀπίσω 

10 Καὶ νῦν διέϑρεψέ! 

μὲ κύριος, ὃν τρόπον εἶπε, τοῦτο τεσσαρα- 
κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 

κοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος, ἀφ᾽ οὗ ἐλάλησε 
κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς Μωῦσῆν καὶ 
ἐπορεύϑη ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ νῦν ἰδοὺ 
ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν" 

11 ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων, ὡςεὶ ὅτε ἀπέστειλέ 

μὲ Μοωῦσῆς, ὠφαύτως ἰσχύω νῦν ἐξελϑεῖν καὶ 

εἰρελϑεῖν εἰς τὸν πόλεμον. 12 Καὶ νῦν αἰτοῦ- 

μαί σε τὸ ὅρος τοῦτο, καϑὰ εἶπε κύριος ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ: ὅτι σὺ ἀκήκοας 'τὸ ῥῆμα 

τοῦτο' ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Νῦν δὲ οἱ Ἐνακὶμ 
ἐκεῖ εἰσὶ πόλεις ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι" ἐὰν οὖν 

κύριος μετ ἐμοῦ ἢ, ἐξολοϑρεύσω αὐτοὺς ὃν 
τρόπον εἶπε 'μοι' κύριος. 18 Καὶ εὐλόγησεν 
αὐτὸν ᾿Ιησοῦς, καὶ ἔδωκε τὴν Χεβρὼν τῷ 

Χαλεβ υἱῷ Ἰεφονῆ υἱῷ Κενέζ ἐν κλήρῳ. 

14 Διὰ τοῦτο ἐγενήϑη ἡ Χεβρὼν τῷ Χαλεβ 

τῷ τοῦ ᾿Ιεφονῆ τοῦ Κενεζαίου ἐν κλήρῳ ἕως 

τῆς σήμερον ἡμέρας, διὰ τὸ αὐτὸν ἐπακολου- 
ϑῆσαι τῷ προςταγματι κυρίου τοῦ ϑεοῦ Ἰσραήλ. 

1ὅ Τὸ δὲ ὄνομα τῆς Χεβρὼν ἦν τὸ πρότερον 
πόλις ᾿Δρβύκ' Ἐ μητρόπολις τῶν ᾿Ενακὶμ αὕτη. 
Καὶ ἡ γῆ ἐκόπασε τοῦ πολέμου. 

ΧΎ,. Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς υἱῶν 
᾿Ιούδα κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς 
Ιδουμαίας, ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σίν, ξἕως Κάδης 

πρὸς λίβα. 2 Καὶ ἐγενήϑη αὐτῶν τὰ ὅρια 
ἀπὸ λιβὸς ἕως μέρους τῆς ϑαλάσσης τῆς ἁλυ- 

κῆς ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς φερούσης ἐπὶ λίβα. 
8 Καὶ διαπορεύξται ἀπέναντι τῆς προςαναβά- 

σεως ᾿Αἰκραβίν, καὶ ἐκπεριπορεύεται Σενά, καὶ 

9. ΑΧ: προβετέϑη»ν. 12. ΒΡ (ρχ.) ἐν (1 ΑΕΒ Χ). 
ΑΧ: νυνὶ. 18. ΒΞ τὴν ( ΑΒΕΧ). ΑΣ: Ἴ. τῷ τὸς 
ζαίῳ. 14, Β: τῆς ἡμ. ταύτης (τ. σήμι. μι. ἈΚ Χ", 
(11) τὸ (1 ΑΕΕΧ). 10. ΑΕΕΧΣ τῆς οἷ ἦν. 8: Ὡ- 
γόβ (ρβόκ ἘΧ; ΑἘΧ: “410β6). --- 1. ΑἸΒΣ υἱῶν (1 
ΑὐρΧ). ΑΧΣ: σπρ. νότον. 2. ΑΧ: νότϑ ... νότον (61. 
ἴῃ 5644.). ΑΒΞ (ργ.) τῆς (1 Χ). 8. ΔΕΧ: ΕΣ 

9, ΑΥ̓͂: οἷν {εἴπ ς. ΞΘ οἤδιπιᾳ. ΥὙΕ: φεθότοι αἴόδτθε 
οἰρφοπίῃ, 

10. 4οτ, δαέ, δίοζε ἀῦ 
Β: δείπι φοδεπ οὐ αίοπ. 

11, ΟΥ̓ Ε: 2πηὶ ΘΟ τείξο, αΥ̓): αἰτόσ πὶ οἰπριἰοὕοπ, 

τῇ, ζεἰέδοιι .... τὐὔρτοπδ, 

ϑοθπο. 

1ρὶείνΡιιῖο ον αθ. 

ἘΠ 9 ΠΞ ΔΙῚ 9.1 ἼΣΗΝ ἢ 
ΤΑΘ 5 δ᾿ ήν την π325 ποτα : 
πρὶ ΠΡ ΟΠῸΝ ΠΡ ΠΝ "ἢ 

δὶ ἤϑι Ἴῶνς τὴν πῆπὶ πὴππ 
ἜΤ ἸῸΝ πρῶ ΘΒ ΠῚ ὈΡΣΞῚΝ 
πθθτον πππ ΠΞΊσττΝ ΠῚΠῚ 
ΠΡΡῚ ἼΞΤΩΞ ὈδγΣ ἼρΠ ἼΩΝ 
ὉΠ 205 ἸΘΏΓΙ ΓΞ ΘΤΛῚ ἼΞ5Ν ΤΌΣ 
Ὡ3 ὙὩΝ3 ΡῚΠ δι 91 ὉΠ 1 

“ΠΡΞῚ ΤῸ ἼΠΌΞ ΠΡ ἐΓΗΝ πϑῷ : 
ἘΝ] ΠΑΧΟῚ ΠΏΠΟῸ9. προ Σ 
τῖν πῆστ Ἴπηττν ϑτποτι ΠΟΡῚ 126 
πον τὴ ΝΠ ὈΡΡΞ πὴ ἼΞΤΟ 

δὰ ΘΡΡΌΣΤΣ. ΝΊΗΠ ΘῈ Ὠυθῶςςς 
πὴπὸ δὴν ΓΡΟΧΞ ΤΟ ΘΠ Ὁ 
ἐπ πὴ ἼΞΤ ἼΘΝΞ Θσ ΣΤ ἽΝ 
ΞΠΩΝ ἸΣΡῚ φρθὴτῦ, ἩΠΘΉΞῚ 13 
ἸΞ τὸν ἐποτοΣ προ τῚΞ ὩΡΞΌ μας 
ἌΡ ΠῚ 353 βῆξο ΠπΞΠσΠΓΟΣ 
ἼΩΝ ἸΡν τα ΘΠ ἪΡ πϑτοῦ 
ΕΝ ὙΠῸΝ πῆσπῦ ΠΝ ἈΞ 
»ΞΠΝ ΤΡ ΒΏΒΌ ἢ ΕΙΣ Θὰδη 9 
ΤῊΝ ΝῊΠ ΘΏΣΣΞ ΟἾΒ ΘΝ 

ὙΠΏΤΙΟ πορῶ 
ΣΤῊ 3 ΠΟ Δ 9 ὈΣηρτ, ἼΠΠ χνυ. 
ἹΣΤΊΞΤΩ ΟἿΤΣ ὈΡΣΕΓῸΝ ΠΕ 
Ὁη38 ΘΠ ἜΤΗ Ὁ ΤΙΣΡ ΤΙΞᾺΣ 2. 
ἡδθπ- ἸῺ πὸ π ὈΞΈΣΙ Ξλὴ 
τ πρΡ Ὁ ΣΝ ΣΟῚ ὉΠ|3}5 ΓΏΒΕΙ 8 
ΞΑΘῚ πῸΡ) τὸς "3ΣῚ ΘΞΌΡΣ 

γι 1110 7 55 

ΥΕ: 21π|| θΠπι|6: τι, (δΙπροῦθεπ. 
12. ὥεππ δι θ. 460..... δαῇ Ο', δὲ. {{π8͵, τιν τ. 

Β: δ οΠΓοἰ τοίτο.,, ΟΥ̓ ὙΕ.Α: 535, {{ 
13, ΑὟΥ: δεζφιῳ, Α: ϑεῖδε. ΥΕ: (τδείροπ.. 
14, δίς 5, ὃ 



ρα, 

ὅδέῦτοι. φοοϑ δὲ8 Θίαπηοϑ δ δα, 

(4,10---15,3.0. 18 

' χεν. 

τς Ὁοίποπι δι} σοἰτοίοπ Ῥα]Έ, [01 δοίπ 
πα ὁεῖπον δδίποον (ΟΕ  εἰΓ εἶπ οὐ οἸ ὦ, 
ϑατπι, ῬαΒ δι. ὅ6πιὶ ὥοττη, πιοπποπι ΘΟ, 

10 ἰτοιΠ) σεἴοίσο! δα. Ὁ πὸ πππ ΤΠ Ὁ, 
ὍῈ ὥὅετν δαὶ πὶ Τοδοπ Ταΐεπι, τοἷρ σὸς 
τονε μαι. (68 {πὸ πιπ {{π|| τπὸ οἱενοία 
ἀαῦτο, δαβ δ Φεῖν [οοδ᾽ κι ϑϑὲοζεὲ 
ζασίς, οἷς λαοῦ ἐπὶ δὲν ϑθ 716. φοιυαπδεῖι 
γαῖ. {πὸ πιπὶ ἤθε, ἰὼ δίπ θεῖς Ππ|} 

11 ποὸῷὸ] αὐἰία δαῦτο αἷὸτ, Ἐππὸ δἷπ ποῦ 
δειίαε8 Φααοβ 10 Πατέ, αἴ ἰδ ραν 68 
Φασοδ, δα πιὰ δθὲοῖς αὐϑἬαποίε; υὐΐς 
πιρῖπο γα αν ϑαξιπιαῖ, αἴὐοὸ {{| Πἰς αἰ 
ἰδὲ, ζ1π| Πτοίτοπ ππὸ ατ|8- πὸ οἰππι ρθε. 

Ἵ12 θυ οἷ πεῖν ππππ Ὁἱοβ Θεδίταο, ὁαυοη ὍΟΥ 
ΦοΥΥ σοτοδοῖ θαι σαὶ ἐεποπι Ἔ ασὸ, δέππ 81: 
γα εδ σορῦνε απ δεπηζεῖθδεη παρὸ. Φεππ 
68. οῦποι οἷς (ὁπαξίπι Ὁτοῦεπ, τπὸ {{πὸ 
ατοβε ππὸ [οΠὸ Θιάοίο; οὐ ὍοΥ θετν πε 

τς πΐν ζεῖπ ρΠς, αΒ (ὦ) {6 ϑονεσίοῦς, υὐἷς 
18 ὍοΥ ὅοτγ σοτοθοει θαι. Ἔα {εαπείς ἰθπ 

φοήια, ἀπὸ σαῦ αἴὐο Φεύτοι (δα, δοηι 
14. Θυῦπ δορίππο, ἐππὶ ( ΕΠ εἰ. ἢ ΦαΡοῦ 

στὸ φεύγοι (αίοῦδ, ὃὍὉὲ86 Θρίποϑ 6- 
γϑιππῖς, ὅὍ68. δεοπηπονδ, (δ δ εἰ 68 απ 
Ὁἰοίοι Φ ας, ϑαγηι, 658 ΟΥ̓ δὲπὶ ΈΤΤΠ, 
Ὅεπι Θοι Ἴγαοῖδ, {το σοζοϊαοι δατίο. 

15. ΘΠ ΊθοΥ Θεῦτοπ δἰοβ υονκοίίομ δε τί ἢ ἥΓτθα, 
01 εἶπ ατοβοῦ ϑΠὲεπή Ὁ σαν ἀπ Ὺ δὲπ 
(ὁπαξίπι. Ἰϊπὸ θα 8 απὸ θαῖίίς αὐπαοθῦτεοί 
πα ἔγίοσοπ. 

ΧῸῸ. Φαθ ϑοοϑδ δε8 (Θίπππιοϑ Ὅὲ δε πϑοῦ 
χα ππίον ἰρτὸπ ΘΟ. ΘΙ εὐ τοῦ τθαν οἷὲ 
Θτοπξο ὅϑοπι απ δον ϑθ Π| ϑῖπ|, δῖε σεροη 
ας Πβι, απ Ὅον (διἄς δὲν δὲ πο8- 

2 Τἀἄποοῦ, Ἔαβ ἴτε ΘΕ σα δον οι Ἰσατοι 
οι δῖ (δἧς αὐ ὅοπι (Θαξπιροῦ, Ὁα8 {{| 
φοπ δῖ ὅπ, δίς. σέρο τα παι γίβ 

ὃ σορεῖ, Ἔππὸ ἔσπππί δίπαι! δ θη Ὁαππὸπ 
δίπαμ 1ι Ὡ γα δδίπι, πιὸ σοροῖ Ὁιτ Θίπι, 
τἀπὸ σοροῖ αὖον δίπαιῇ σοπ τα πο γι 

12. ὕ0.1,.: αἄὕτἰ {εἴδει παρε, 
15. Α.ΑΧἃ: τ{Ὁ δ τίοροπ. 
ὁ. Α.Αἃ: αδουπιαῖ θίπαπ, 

 1ὅ, τὐθοίς ὁ. φνίοσοπ, Β, ΑΥ̓͂ ΝΕ: δον ϑέαπιο ᾧ, 
ἴσαν, Β;: σοὺ δίοζοπι. νΕ: σούῆον, ΑΥΥὙΕ: Θίανί 
βίδα ὁ, ΑΥ̓́Τ δεν αὐ. ξαππ,., (ὁπαξίίονπ, νΕ: ου βίο 
λεπτῷ. Β.ΑΥ̓: γαΐς θέε σοὴι δ τίορο. ΥΕνΑ: ταῦ, 
νυ, (Θετοί). 

᾿ς Ἵ, βΡεί δοῖ ὅτ. ...ὄ 8... α. πίει, αππ {{{01, (δε, 
ΒΑΑΥ͂Υ .ΥΕ: πα) ἰῃτ, (δε ὦ. ... οἷς 58, 3, Β: νοπὶ 

δος τΥ κϑ δες, 

νι ἶλς. σα] ον! Ρ68. [π|5,. ΘΥΙΓ ΡΟ5565510 [τὰ 

οἱ ΠΙΤΟΡ ἢ ἱΟὙ11Π} ἴῃ ΔΘ ΠΠ1Ὲ., 41ἃ 
560 1115. 65. ΠΟΙΏΪΠα ΠῚ] Π 6. ΠῚ ΠΊΘΙΠ1. 

Ἔ (ὉΠΟΘ5810 ΘΓσῸ ΠΟΙΉΪΠ115 ὙἹαπὴ ΤΠ, 10 

βίοι! ΡΟΠΠ Οἱ 5. οϑῖ, 5616 ἰΠ ῬΓΔΟ- 
Βθηΐοιη ἄϊθιη. (αδαγδοίπία οἱ 481η- 
46. ΔΠΠῚ 51ηϊ, 6χ 4πῸ ἰοοιιίιι8. οϑ 
ΠΟΙ ΠΠ15. γΘΙ 1] ἰδ! ἃ ΔογΒ6η, 
4αδηἋο. Δ} 1} })4ἱ, ἴβυ 86} 6} 50 {π|- 
ἀἴποπι; ΠΟοάϊα οοἰορίηΐα 4] π|6 ἃΠη0- 
ΤΠ 51.Π|, 516 γᾷίθηϑ π΄ 60 γα] θη 

[ΘΙΏΡΟΓΟ, 4αληάο ἃ ΟΧρΙο ΠΑ 11 
ΤΠ 5515. ΒΠῊ: {Π118 Ἰῃὴ Π6 ἰθΙΏΡΟΓ 5 

αν τ ΟΡ Πα 10. π54ι6 Ποάϊα ρθιβουθραί, 
πο αὐ 80εἰ. ἃ Β6]]ΔΠ ἀπ] 4ᾶπ| ἃ οΥΔαΙ6η- 

ἄπ. ἜΠὰ οΡσῸ 121Π1Ὶ τη πΐθιη ἰβί11Π], 
ποθι ΡΟ] οἰί5. οϑί Πομλίημ5, ἰθ 4π0- 

κω. {πὸ διαίομίθ, ἴῃ 40 ΒηδΟΙΠ διηΐ 

το ρϑϑει ρ.. ἀγ]}}65. πιᾶσηδθ 416 τηπηἰίδ6:; 5] 
ἴον. 5ἱ1 ΠΟΙΉΪη115. ηΘοιἢ οἵ Ροίμο ΓΟ 

ἄθ!ο να 605, 5᾽6πί ΡΓΟΙΒΙ 1 Ώ1ῃϊ. ἘΒο- 12 
ῃΘαἸχιίαιθ. οἱ Φοϑὰθ οἱ ἰγδάιάϊ οἱ 
ΠΘΡΓΟΝ ἴῃ ΡΟΒ5ΘΒ5Ι0Π6η. ΦΑίχα 14 
6χ 60 {|| ΠΘγοη (416 }} Π]ϊῸ ΤΘρῃοπο 
(ἀθμθζᾶθο 5 π|6 ἴῃ ῬΓΔΟΒΘη ΠΩ (161), 
αιὰ 5605. δὲ Ποιηϊηιη Π θα] [5- 

ὀρδ Γᾶ 61. ἘΝοιηθη. Ἡρῦγοη δηίθ᾽ νουῦᾶ- 1 
(45,8. θαι Οδνία ἢ ΑΥῸ; ΑἀδΠη ΤΠΑΧΙΠῚ115 

101 Ἰηον ΕΠΔΟΙΠῚ 5ἰ[π5 οδ΄. Εἰ ἰου τὰ 
Ορσϑαν ἃ ΡΓΔΘΙ118. 

Ὀέ.2,14. 

15,12. 
21,12. 

11,28. 

[οἰτα} 505. ΠΙΙοσ πὴ {πίλ6 μον ΕΨ. 
ΟΟΘΠ ΔΙ ΙΟΠ 65 51185 ἰδία. {{|{: Α ΤΟΥ ΠΔΪΠῸ 
Ἰυάοιῃ ἀδϑογία πὶ δ΄η., ΘΟΠΓΓὰ ΠΡ  ἸΟΠῚ 

οὐ ἀϑ6ι16 ἃ ΘΧΙΓΘΙΠΔΙὴ ρΔΡί6Π) ἃιι- 

5{Γ8}1}5. ΡΙασαθ: ἜΠΉΠΠΠΠῚ 6115 ἃ 511|- 2 
Πα 16 ΤΠ ΥῚ5. 54 515511η1, οἱ ἃ Πἰηριιὰ 

6}115. 4180 ΤΟΒΡΙΟΙΓ ππου ἴθ), ἔορτο- 
ἀπ ρα6. Ομ Ρἃ ἀΒΟΘΉΒΙΠῚ ΒΟΟΓΡΙΟΠΙ5 
οἱ ΡΘΡΡΔη51} 1. Θ΄᾽ηα, ΒοοΠ Π4π|6 ἰὴ 

Νιι.84,3, 

18,19. 

9,.Α1.: (ἀπ. 
1. 51(ρ. Βάοπ1) τι8ᾳῖι δά. 

9. βουτοπ δον δ {αρ ὀγοί το γον, ΑὟ: αὐτὶ ἅπβ. ΟΣ 
Ὁεπ. Ὑ; (ὅποὸ δον Ιαοαυπῦ, 

2, πηεασϑοτάπι τϑαῦ... δοὸ Φαίξια, ΒΒ: ϑδὲέρογε 

δαζοπ, δεν πα) 5)ὲ, υίπ ΤΠ 6[., ΑΥ̓ΥΥΕ;: 5. δίς αι )ὲ, 
(Θ ἄδοπ) {{) τουπῦεῖ. 

ὅ, Βίπαιιϑ απ δὸν σία αόἴοί!ς δὲν ούθε 90Ὁνν, 0. 

τοοίέεν δίπαπ, ΑὟΥ̓ Τά π τα 1, γΕ: 7} ΠΌΤ, [τίς 
δε} {, ΑΥ̓Υ: (Θἔοτρίοποι ὅγε, 



Δ (αὐ,4-. 110᾽ ὥοῷοθηεφ. 

χνυ. Υλὶονυῖριῖο 6.) 4. 

"σ-} - 
ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ Κάδης αρνῆ, χαὶ 

ἐκπορεύεται Ἐσρών, καὶ προφαναβαίνει δὶς 

᾿“δδαρά, καὶ ἐκπεριπορεύεται τὴν κατὰ δυσμὰς 

Κάδης, “καὶ πορεύεται ἐπὶ “Ασεμωνᾷ, καὶ διεκ- 

βάλλει ἕως φάραγγος . ϊνύπτου, καὶ ἔσται αὐ- 

τοῦ ἡ διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. 
Ταῦτά ἐστιν αὐτῶν ὅρια ἀπὸ λιβός. ὅ Καὶ τὰ 
ὕρια ἀπὸ ἀνατολῶν 'πᾶσα' ἡ ϑάλασσα ἡ ἁλυκὴ 

ἕως μέρους τοῦ Ιορδάνου. Καὶ τὰ ὅρια αὖ- 

τῶν ἐπὶ βοῤῥᾶν, 'καὶ ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς ϑα- 
λάσσης καὶ ἀπὸ τοῦ μέρους τοῦ ᾿Ιορδάνου 

“ δ 
θ ἐπιβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ Βηϑαγλά, καὶ παρα- 

͵ ΤΑ, ἣν "ἐ-“ ΜΙ Δι. 4 
πορευξταί ἀπὸ βοῤῥὰ ἔπι Βηϑαραβα, παὶ 

, ἌΝ Ο Ι λων , . ω»ν» 

προςαναβαίψνει τὰ ορια' ἐπὶ λίϑον Βαιὼν υἱοῦ 
Ἀ [2 

“Ῥουβὴν. Τ Καὶ προςφαναβαίνδι τὰ ὁριὰ ἐπὶ 
- 32 ! Ν 

Ἐζὸ τέταρτον τῆς φάραγγος ᾿Αχωρ; καὶ κατα- 
3 Μον ΄ “ - 

βαίνει ἐπὶ Τ αλγάλων, ἡ ἐστιν ἀπέναντι τῆς 
2 ψΨ , - 

προςβάσεως ᾿Αδαμμίν, ἤ ἔστι κατὰ λίβα τῇ 
φάραγγι, καὶ διαβάλλει ἐπὶ τὸ ὕδωρ τῆς 

πηγῆς ἡλίου, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος πηγὴ 

Ῥηωγήλ. ὃ Καὶ ἀναβαίνει τὰ ὅρια εἰς φάραγγα 

᾿Εννὸμ ἐπὶ νώτου τοῦ ]εβοῦς ἀπὸ λιβός (αὕτη 

ἐστὶν Ἱερουσαλήμ)» καὶ διεκβάλλει τὰ ὅρια 
ἐπὶ χορυφὴν ὄρους, ἤ ἔστι κατὰ πρόςωπον 

΄ ᾽ ν , 

φάραγγος Ἐννὸμ πρὸς ϑαλάσσης, ἤ ἔστιν ἐκ 
, - «ς ς- Ζ 

μέρους γῆς Ῥαφαεὶν ἐπὶ βοῤῥᾶ. 5 Καὶ δι- 
᾿ [χ “ “ ᾿ 

ἐκβάλλει τὸ ὅριον ἀπὸ κορυφῆς τοῦ ὄρους 
λ -"Ἡῳ ΄ὔ 

ἐπὶ πηγὴν τοῦ ὕδατος Ναφϑώ, καὶ διεκβάλλει 
εἰς τὸ ὄρος Ἐφρών, καὶ ἔξάξει, τὸ ὅριον εἰς 

Βααλάϑ' (αὕτη ἐστὶ πόλις ᾿Ιαρείμ). 19 Καὶ 
[γ ͵ 

περιελεύσεται ὅριον ἀπὸ βααλὰϑ' ἐπὶ ϑάλασ- 
Υ͂ ΄, 

σαν εἰς ὃρος «Σηείρ, καὶ παρελεύσεται ἐπὶ 

νώτου πόλιν ᾿]αρεὶμ ἀπὸ βοῤῥᾶ (αὕτη ἐστὶ 
Ι ᾿ ᾳ Ἧ ΄ 9 ᾿ { ͵ 

“Χασαλων), καὶ καταβήσεται ἐπὶ πόλιν ἡλίου, 
καὶ παρελεύσεται ἐπὶ λίβα. 11 Καὶ διεκβάλλει 
σὸ ὅριον κατὰ γώτου “Ακκαρὼν ἐπὶ βοῤῥαν, 
καὶ διεκβαλεῖ τὰ ὅρια δῖς “αχχαρωνά; καὶ 
παρελεύσεται ὄρος γῆς Βααλάϑ', καὶ ὶ διεκβαλεῖ 
ἐπὶ Ἰαβνηλ, καὶ ἔσται ἡ διϊευδδς τῶν ὁρίων 

ΠΕ Ὁ ΒῈ Ἢ ἀσωρών (σρών Α5ΈΒΧ) ... Σάραδα ((4δδ. 
ΑΒΕΧ). Β: ἐκπορεύεται (ἐυστερισι. ΒΕΧ; ΑΧ: σερι- 
πορεύεται). 4. : ἐχστορεύεται (πορ. ΑΕΕΧ).. ΟἸΣΙΊ- 
μῶωνάν (4σ. 114.)... Τῦτο (Ταῦτά... . τὰ δρ. ἈΒΧ). 
Ὁ. ΑἾΒΆ μέρθς (ἢ ἈΞ ΕΧ). Β: ἀπὸ βοῤῥᾷ (ἐπὶ β. 
ΑΒΒΧ). 688. Νοταΐπα ρτορτ. γαυϊδαύ, ἧς ΑΒ: Ταλ- 
ἐς -λων Χ). ΒῚ (ἃ. ἡλ.) 8. ἸΟὶ Αχὰ τ οὐ ἀπὸ 
λιβὸς ... ἐπὶ κορυφὴβ -.. ἐσσὶ βοῤῥᾶν. Ὁ. δ" (810.) 
τϑ... ἄξει (6. ΑΧ). ΑΒ (θ6. 10): Βάαλ ( τλὰϑ' 2). 
10. ἘΣ εἰ ον ς ΑΧ).... Ὁ (Ὁ. στιαρελ.) εἴς ὄρος 
“Μσσὰρθ: ΑΔ). 11. Β; ὅρια ἐσὲ λίβα (ὄρ: γῆς Β. ΕΕΧ). 

ΠΟΡῚ ἸΠΣΠ Π39Ὶ 953 ὌΝ 
ΓΦ Π29 ΠΡ ΡΊΡΕΙ 509) ποτ ἀὉ 
ΓΝ ΤΣ ΘΟ ὉΠΩ ΝΞΟ, 
ἈΕῚ ΟΝ γοπλτπ ΤΣ ὈΠΕΝῚ 

ΓἼΡ ΤΟΝ ὉΣ ΠΡΘῚΡ ὈΉΒ2) 385 
ΠΡΌΣ ὈΝΘῸ Θ132) ἸΤῸΠ ΠΝΡ 
ΠΣΡῚ ΕἼΤ ΠΣ δῦ ἡ 9 
ἩἸΡΞῺ "ΞΡῚ Ἐπ ΓῊΞ ΘΉΣΕΙ 
ἸΞΝ ὈΒΝΤῚ πὸ] πη τ ΤΟΣ 
ΤῊ ̓ ὈΗΣΒΡῚ πϑνη ἸΞΙΝΤῚΞ ἸΠΞ 1 
Ὀλον τ δ ΣῺΘ ΓΣΊΘΧῚ ἿΞ: ΡΏΦΩ 
“ὧν ΘΝ πον ὩὉ πϑϑτ τῶν 
"ὩτὸΝ ΕἸΠΕ ἘΕΡΝ ὉΓ30 233} 
ἡντὸν ῬΠΝΧῸ ὉΠῚ ρῶν ἊΣ 
᾿ς αὐ 8 ὈΡΘΒΡΙ τπῦρῇ 1 Ὁ50) 8 

ὩΡΙΘΡΣ ΝῊΣ Ξ5} ἸΦΉΣΗΣΙ ΠΤ 
ὝΣΝ Ἴππ ΟΝ ΓΟΝ ϑλβηπ ΓΞ 
ΠΣΩΞ ἼΩΝ ΠῸΣ δῆτα, ΒΤῸΡ 
ΦΗΣΙΝ ἜΝ ΓῊ ΤΣ ἾΕΣ ΘΡΟΝῚ ΡῺΦ 9 
ΓΒ "Δ ΤΣ ΌΤΟΝ ἼΠΠ ΝᾺ 
ἜΝΟῚ ΠΡ; τ Π κπρ τὸν Ν ΧΟ, 
ἘπΣν, ΤΡ ΝΡΣ ΓΕΣΗ ΘησΆ 
ἼΠ εἰς ὙΡΝ πο ΡΞ ὌΡΕΙ Σ 32" ἡ 
ὩΛΡυ τ ΠΣ ἩρετῦΝ “ΞΡ 
ΘΦΤΟΞ Ἴ25Ὶ ἸἸ2ῸΞ ΝΡῚ ΣΙ ἼΘΣΣ Ὁ 
ΠΠΞΟΝ Ἐη2.5 ΝΧῚ ΣΟ ΩΤΟ ἼΖΡῚ 1] 
πϑήΠϑιῦ ΘΉΒΗΣ ἽΝ ῬΣΩΣ ἔπ»: 

ἘΠ ὉΝ25) ἈΧΟῚ ΠΟΘ ΞΙ ΣΙ "ΩΡῚ 

ἿΙ 

ἘΕΥΥΥ Ὴ ΉΉΉΥ ΤΉΡΡΉΥ ΤΉ ΥΡΤΡΤΕοΕοῸᾷ ΡΥ ΤΥ 

εὐ ν παν σαξοσος πο π Δ ΕΣ ἸΡ μι 

τροδ μ ̓  

ὦ, ΟὟ ΝΕ: τοόπδοῦ Ὁ) σοι (πα) δδατία, 
4, νΕ: του δίε ὅν, απὸ 5})δ. αὐτότάπ|!, ΑΥ̓͂ Α: πὶ, Ε- 

από απ Ὁ, θὲ. ΒΒ: δα [οἵζοι οἷς θπιδράπρο δὲν Θυ, παν 
Ὁ, ὅὲ, [εἶπ 

ὅ, ὅπδε δὲδ, {π, ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ: Ἰ{πὸ οἷς ὅν. σε. 
δ), (2.). Β: [01{Ὁ. Ὁ. (εἴπ. αὐΥννΕ: (Ὁ ὃ. Ὁ... 
([ἀπρῈ ἀπὸ ϑὸπ Ὁ, ϑϑέεουξππρς (απ) σοῖη (δ, Ὁ, ὅν, (απ). 3 



ΣΥΝ ες ψ Γ-. Ὁ ω- Ὁ ντὲ 
κ᾿ 

σὐσοὸι ὁδαθοδ θαγτποα, ππὸ σερεί δυτ 
ὅδοξτοι, ποῦ αὐδοῖ παι σοπ Ῥθαν ππὸ 

4 Τοπῖοι Ὁ ππὶ δξατέαα, ἔιπιο σοῦεὶ Ὁπτ 

(ρονίοιιδ, δα Ὁα8 ὅὅηὸς δὲν Θτοῖξο Ὁα8 
ον ἱτὸ. Φαϑ Τεὶ εἴτε Θγοπῖδὲ σέσοῖ 

ὅ θυ ας. ἜΘΙρεν. οἷς θιοταοπροτοπςς {{| 
ος φ0ὴ δὲπὶ Θαϊ πιθοῦ απ δίδ απ Ὁ08 οτοαπῷ 

(πο. Φίε Θτοπξο σόσεπ θυ {| 
οὐ 6 ὅιπρο δε8. ϑθέρετδ, δίς. απὶ Ὅτι 

Ὁ Ὁε8 δογθαπϑ ἰ, Ἐιπιο σεπεῖ δοται οὐ 
ΞΒεῚ ὥαρία, ταῦ οἰοροεῖ Ὁ) σοπ ππ{ετε 

Ῥογα ζπι Θἰείπ ϑυθοπ, Ὁε8. (Θυῦπϑ 
7 ϑίιθοα, ἔππὸ σοθεῖ δεύαι σὰ Φεδὶν 
οὐ Πα Ιου ππὸ το δεπι πε {γε 
παρρίϑοτί, δὲν όσοι ΟΘ αι {{ε 1, τρο ἄς 
ρα σοροπθοεν 1 ὩΓοππιίπι δίπαμῇ, οἷς 
ϑοπ πα αρτ ἅτε απὶ ϑθαῇ εν Τίορί. φατε 
παῦῦ σορεῖ Τίς κι δεπὶ βαῇον ὅπ Θεπιοθ, 
τἰπὸ ἔσπιπα! Οἰπαιϑ ἐπι ϑτιιποη ϑὲοαεί. 

8. Φαγπαῦ) σεθεῖ [6 δεγαι ἀπ Ἔ θαἹ δεᾷ 
Θυΐποϑ Θίπποιθ. απ ὍῈΥ (Θείίς δεν δε 
δα Πογ8, δον τὐπ πα παιράτιδ σοῦ πεοί, 
Ὁα8 {ΠΠ Δενπζαίοπι, τἰπὸ ἔσπιπας θέται απ 
οἷς Θυίβε Ὁ.8 Βογαοδ, ὍῈΥ 901 πὶ Φ θα] 
φίππομι ρα οπ αδοποιοἤτίδ, τϑολοῦ 
Πύβέ απ οἷς (δ ἄς Ὅε8 Φ΄Ῥα18. ϑὲαρῃαίπι 

Θ ρᾳοσοπ εἰ υπα! πι. Ἔ Φατπα, ἔοπιπι 

θα οῦδγαπιοι. ϑδορθτθοα, 

ς ὄγῃτυπ, ππὸ πείσει Π) σοι Βααίαᾳ, ὃα8 
10|{ δ ἰνίατῃ εοατίπι, ἔπιπὸ Τοπξοι ΤΠ) δοτιιηι 
Ὁ Ξθααΐα σέσὸπ ϑίθοπο ζπι (Θεβίτρς 

ος (δείγ, ππὸ σοθοῖ απ δον (εἰς δ. Υ δο8. )6- 
δίταοδ οατίπι ϑο ταἰουπα δ υἀγι8, δα 8 
{{ ρεήαίοπ, ππὸ ἔοπιπις θεγαῦ σοπ 5610 

11 Θοπιοθ, ππὸ αεθοῖ Ὁπτ ρίππια, ὅππὸ 
ος δείι δεγαιδ απ δὲ (Θείτς δἔτοι. θεῖ 

σόσοι πε ουπαιυϑάτίδ, τπτὸ ζἰοθ ει [ἢ αοπ 
Θίῴτοι, τππὸ σοὐροὶ ἴδον δε δοτα Βααϊα, 
απὸ ἔοπιπιί δέται 8 αὐπ απο, δα ἰδτ 

7.Ὁ.1.: ὅταππ, ((δεπίο 3}..9.) 

τ 6, ΑΝ: βείᾳε!. 
᾿ς ἢ, κι τἰϑτοε Δ᾽ πα ουπαιδιυ τε σοαέπ Ὁ, ... 
δὲν Ούρε 3|Ὁ..... «ὦ, ΟΥ̓: υυιη 58. Β: πα ὃ. 3, 
ΟΒίπ ὁ ΝΕ: απ Ὁ, ΘΟ ϊο{εἴτο Ὁ. 55, Β: 588. δ.6 υπποπς 
Ρεππποιδ. ΑΥ̓: δ, ΦΟσπποπαιοῖίς, νΕ: σλο θέση. 
ΑΥ̓͂: ἡθαϊξουεξοα, 
ν᾽ 
τ 

Ἧ 

᾿Ν 
Ἅ’ 

ψί 

πζοζια. 

ὥροῦ δὲ ( απηι68 ὅδ δα, 

ϑασα, ππὸ ἔσιππις Οἰπαιϑ απ δὲπ ας 

παι άτιβϑ σοπ Βο0 ἴγτασα, τὸ ἔσπππε, 

6 ϑοπ ὉοΠΠεἴσοη ἐθούροθ Θρίρθε κι δεπι, 
πὸ ἔοπιπι, 

γέταιιϑ 4. δὲπ Θιβοίεπ δὲ8 (ϑεδίταοδ, 

αὕ,4--1.) 7 

Ἐν. 

(δ θα θαγηθ οἱ ρουνθηϊΐ ἰῇ ΕβΓΟΉ, 

ἀϑοθη6η5 δά ΑΠΔΔΡ οἱ οἰ ΡΟ] 65 (γ- 
οᾶᾷ, ὅ αίᾳιιθ ἴπΠ4 6 Ρ 6 ΓΔ 516η5 ἴῃ Α56- ξ 
Π]ΟΠἃ οἱ ῬΘΥνΘΠΙΘη8 ἃ [ΟΡΓΘηΐθηὶ 
Αοργυρίϊ; ΡΠ 4116 (6 ΓΙΏΪΠΙ 6}115 ΤΠ Δ 6 
ΤΉ]. ΠΙῸ οὑὶΐ Πη5. ΠΙΘΡ ΔΙ Π 86 
ΡΙᾶσδθ. ἘΛΡ ογἹθηία γ6γῸ οὐ 8 
1Π1{ΠῸΠ0| ΤΠ] 16 58 51551Π}}1}}., 5616 δά 
ΟΧίΓΘἃ ΦογάΔη15. Εἰ δὰ {π|ᾶ6 ΓΘΒΡ]- 
οἰπηΐ δὰ ΔΠΠΠΠΟΠ 61), ἃ ΠἰΠΠρτὰ ΤηΔΙ}8 
5616. δὰ θα η 46 η) ΤΟΥ 815 {Ππ νΠΠΠ]: 

Ἔ ΔβοΘη {6 [ΟΡ ΠΠΪπτ15. ἰη ΒΟ Παρ] 6 
οἱ ΓΔη511 40 Δ4Ὰ]]ΟΠ6 ἴῃ 1) Πα ἃ. 
ἀϑοθηἤθη5 δὶ ἰαρι θη Βοθη ΠΠΠ ἢιι- 
"θη, Ἔδὲ θη άθη8 π564π6 δα (θυ η05 7 
ΠΟ οΡα 46 ν4}186 Ασπον, οοηϊἃ Δ(- 
ἸΟΠ6Π1 ΤΟΒΡΙΟΙΘη5. (] σα], 4τιΔ6 6ϑβί 
ΟΧ Δύνθυϑο Δ5ΟΘη ΒΊΟΝ ΑἀΟΙΏΠΪΠ), ἃ} 

ΔΒΓ] ρᾶγίΘ (ΟΥΡΡΘΠ 5: ἰΓΔΉΒΙ 86 
Δ 85, αὰ6 γΟΟΔη } [ὉΠ 5018, οἵ 

18,16. ΘΓΠηΐ ΟΧΙ (5. 6115. δὰ ἰΟηΐθιη ΠΟρΘοΙ: 
"Σ Δβοο Βα 416. ΡῈ. ΘΟΏνΔΠ]Θμ ΗΠ Επ- 8 
ὩΟΡὨΘ ΠΟΙ ΟΧ ἰᾶίο γα Το αβαοὶ ἀὰ την! ἴθ μ), 
πνι δΠΔ06. οδὲ Φ6 ΓΒΔ 61), οἱ ἰη46. 8568. δἱ]- 
Τα ιθ το ἢ 5. Δ γΟΡΓΘΘΠ) τη0η1158, 4αἱ 68 

οοηΐΓα (θοηποη] δὲ Οὐοἰἀθηΐοηη ἰὴ 

13.5: 

18,17. 

ἀθια" ΒΙΠΉΠΙΪ [6 νὰ}}}5 ἈΔΡΠαΐπὶ οοηίγα ἅ4α1- 
ὅλον ΟΠ ΘῈ ; ἘΡΘΡΓΓΔΗ5Ι[4π|6 ἃ νοΡ 66 πηοπ- 9 
ἰδ {5 ἀβάαθ. 84 ἰὈπίθπι ἁ{ιὰο ΝΟρ θὰ 
ποΐτρ, δὲ ρΟΡνΘΗΪ ἀ84ι6 δά νἱοοὺβ ΠΙΟΠΙ 5 
ΟΡ ΡΠ ΓΟ, ἱποι]παΐα 6 ἴῃ ΒᾶΔ41ἃ, {τι 8 
τεοῦν Θ5. (ΓΙΑ! Πίασιη, 14 οδὲ ἀπ} 5. 511 νἃ- 

ΤΠ], οι οἰγοα! ἀ6 βδαία οοηίγα 10 

ΟΟΟΙἀΘηΐ 6} 846 δά τηοηΐθ) 61; 
ἰγδηβίίι6 1πχία ἰαΐα8 ΤΟ 15. ΦΔΓ1Π} 
Δ ΔαΙ ΟΠ θη ἴῃ ΟΠ 65] 0η, οἱ ἀθ5661}- 
4 ἴῃ βοιΠβάμηθ5; ἰγδηϑι 186 [ἢ 

ΤΠαμημὰ, ἔοι ρορνοηϊ οοηΐγα Δ6{|- 11 
ἸΟη ΘΠ ΡΑΓ(Ϊ5 ΑΟΟΔΓΟΙ 6χ ἰδίου [η0]}- 
παΐσγα6 ΘΘΟΠΡΟΠἃ, οἱ ἰγδηδιῖ ΠΙ0Πη- 

ἴοι 4414 ρουνθηϊαι6 ἴῃ {6}}η66], οἱ 
ΑΙ ΠηᾶσῊΪ ΤΠ }15. ΘΟΠ ἃ ΘΟ ἀΘῃίθιη ἢπο 

ὃ. Α1.: τί δᾶ. 
8. Α}.: γ4116Π1. 

ὃ, απ δι ϑυὴὲι-ῷ, δὲν σπο5, ΟὟΝΕ.Α: ΘίνεΓ δὲ 
9. 9. πὶ (ἀπιβονῆοπ) ὅπδε δὲ8 40. Β: ϑίοιβ. δε 
πο Ὁ. 

9. ξοιονε γίς, ΟΥ̓ ΕΣ: οὐβτοον {{Ὁ ... ΓΤ θὲ, 
10. ΑΥΥ̓ ΝΕ: γοοπῦοι [{(}. 
11: ϑθιοα 



Ἃ 

10 (1Ὁ,12--39.0 ϑοϑπ6. 

κυ. 
Ζ»τ ον ιεῖο ἔφυγα. 

ἐπὶ ϑαάλασσαν. 12 Καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν 
ἀπὸ ϑαλάσσης" ἡ ϑάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. 
Ταῦτα τὰ ὅρια υἱῶν Ἰούδα κύκλῳ κατὰ δή- 
μους αὐτῶν. 

16 Καὶ τῷ Χάλεβ υἱῷ Τερονῆ ῆ ἔδωχε μερίδα 
ἐν μέσῳ υἱῶν Ιούδα διὰ προςτάγματος τοῦ 

ϑεοῦ, 'καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Τησοῦς! τὴν πόλιν 
το Ἐμητρόπολιν Ἔνάκ (αὕτη ἐστὶ ὶ Χεβρών). 
14 Καὶ ἐξωλ ὀϑρευσεὲν ἐχεῖϑεν Χαλεβ 'υἱὸς 
᾿]εφονῆ, τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ἐνάκ, τὸν Σεσσὶ 

καὶ “Ιχιμὰν καὶ Θολαμί, γεννήματα τοῦ ᾿Ενάκ. 
16. Καὶ ἀνέβη ἐκεῖϑεν '"Χαλεβ' ἐπὶ τοὺς κατοι- 
κοῦντας Ζ)αβίρ" τὸ δὲ ὄνομα “αβὶρ τὸ πρότε- 
ρὸν πόλις γραμμάτων. 16 Καὶ εἶπε ͵  Χάλεβ. 
Ὃς ἐὰν λάβη τὴν πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ 
κυριεύσῃ αὐτῆς, δώσω αὐτῷ τὴν “Ισχὰν ϑυγα- 
τέρα μου εἰς γυναῖκα. 17 Καὶ ἔλαβεν αὐτὴν 
ΤΓοϑονιὴλ υἱὸς Κενὲξ ἀδελφοῦ Χάλεβ, καὶ 
ἔδωκεν αὐτῷ τὴν “Ἰσχὰν ϑυγατέρα αὐτοῦ εἰς 
γυναῖκα. 18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι 
αὐτήν, καὶ συνεβουλεύσατο αὐτῷ, λέγουσα" 
ἜΣ Αἰτήσομαι τὸν πατέρα μου ἀγρόν. Καὶ 
Ἔ ἐβόησεν ἐκ τοῦ ὄνου. Καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ' 
Τί 'ἐστί' σοι; 19 Καὶ εἶπεν 'αὐτῷ"" 4]ὁς μοι 
εὐλογίαν" ὅτι Ἔ εἰς γῆν Νάγεβ δέδωκάς με, 
δός μοι τὴν Γωλαϑμαάϊμ. Καὶ ἔδωκεν αὐτῇ. 
τὴν Γωλὰϑ' τὴν ἄνω καὶ τὴν Γωλὰϑ' τὴν κάτω. 

20 “ύτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν ᾿Ιούδα 
κατὰ δήμους αὐτῶν. 21 Ἐγενήϑησαν δὲ αἷ πό- 
λεις αὐτῶν πόλεις πρὸς τῇ φυλῇ υἱῶν Ἰούδα 
ἕφ᾽ ὁρίων Εδὼμ ἐπὶ τῆς ἐρήμου: Καβσεὴλ καὶ 
Ἔδερ καὶ ἸΙαγοὺρ 25 καὶ Κινὰ καὶ ΖΔιμωνὰ καὶ 
᾿Αδαδὰ 25 χαὶ Κέδες καὶ ᾿Ασὼρ καὶ ᾿Ιϑνὰν 
24 χαὶ Ζὶῳ καὶ Τέλεμ καὶ Βααλώϑ, 328 καὶ αἱ 
κῶμαι αὐτῶν, καὶ αἱ πόλεις ᾿ΑΙσερών (αὑτὴ 
ἐστὶ ᾿“΄σὠρ) 36 'καὶ ᾿“μὰμ καὶ Σαμὰ καὶ ω- 
λαδὰ 271 χαὶ ᾿ΑΙσεργαδδὰ καὶ ᾿“Ιἰσεμὼν καὶ 
Βηϑφέλεϑ 25 καὶ ᾿“Ισαρσουλὰ καὶ Βηρσαβεὲ 
καὶ Βιζιωϑία, 35 Βααλὰϑ' καὶ ““ἰὶμ καὶ “σεμ 
90 καὶ ᾿Ελϑωδὰδ καὶ Χεσὶλ καὶ Ἑρμὰ 51 χαὶ 
Σικελὲγ καὶ Μεδεμηνὰ καὶ Σανσαννὰ 82 καὶ 
“Ἱαβαὼϑ' καὶ “Σελεεὶμ καὶ ᾿Αϊν καὶ Ῥεμμών᾽ 

1858. Νοταπι. ρσορυ. γα] ναυϊδηΐ. 14. ΑΒῈ (ἃ. 
“Αχὴ τὸν (ΑΧ 61. ἃ. Θ.). ΑἸ Β᾿ γενν. τ. Ἐν. (ΑΞΈΧ). 
10. ΒῚ (8. τὸ πρ) ἢν ΟΕ Χ; ΑΧῚ Ρ-. πρ.). 10. ΑΒ: 
ἂν (ἐὰν ΠΣ ΒΤ (Ὁ: λάβ. ) καὶ μόν! (ἢ ΑἘΕΧ). 
11. ΒΥ εἰς (1 ΔΕΧ). 18.Β: ἐκστορ. (εἰρπορ. ἌΝ ΡΤ ΗΣ 
Βοτϑανίς (ο. ἈΒΕΧΟ . (Ώ15) Τὸν αὐϑ'λάν (α. ΑΧ οἱ 
ΑἸ ΕΕΧῚ. 20. Α18Β ΤΎΣΗΝ αὐ {1 ΑΕ ΧΙ 
αἱ (ἰ ΔΕΧ). 21-44 οὐ ὅ0-62 ἐθχίαβ Θα 110 118 Πα]τιϑ 
τηϊχύθβ, ᾿ΠρΥ η185 δα 1" ΟΠ οΥτηδίτιβ. 20. ΑἹ ΒΕ ἐστὶ 
( ΑΞῈΧ Χλ 25. ΑΒῚ (ἴῃ ἢ) καὲ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ 
αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν ( ΑΞ ΕΧ). 

ΦΉΣ) ἐπηρη ΘἾΞΣΤΙ ΓΗ͂Ν ΧΩ 15 
ΡΞ ΟἾΞᾺ ΠῚ ΟἾΖΑΊ ΟἾΤΆΡῚ ΓΊΘΒΡῚ 

ΤῊΝ 2΄΄3Ὁ ΠῚ ΠΣ 
πηΞ ΘῈ 52 ΠΡΡΣΓῚΞ 5.995 
"ὮΝ τ πὸ πὴπο Ὁ πο. 25 

ἐπ ΝΕ ῬΩΣΙῚ ἊΝ ΦΞΠΝ ΓΟ 
ὭΞ πο οσ τς 3ῸΞ ΘΟΘ 095} 14, 
“ΠΝῚ ἸΔ ΠΝ ΤΝῚ ΦΩΤΩ͂Ν ῬΌΣΤΙ 

1 

τς ΘΘ ὉΡῸῚ ἘΡΥΣτ 102) {πος 

"ΣῚΡ ΘΕΌ ἼΗΙ. ἼΞῚ "5" 
τν πϑῦσηῶν 553 “ὨΝΟῚ ΘΟ. 

ὮΝ Ἢ "ΩΠἽ πτοῖ" ΠΡΌΤΟῚΡ 
ΝΘΩΣ τεϑ 59] τπῶκἢ Ὧ ΠΌΣΙΝ 
πΌΘ» ΩΝ ο- ἸΏ5ὴ ΡΝ ΠΝ ΤΠ 3 
ὙΠ ΘΟ ΤΙΝ ΖΞ, 15} πῶ ἡ 18. 
ποχλ πτ ΠΣ τ ΤΙΝ ᾿ἸΝ ὩΣ 
: ἜΤΙ: ΞῸΞ Στ ΏΝΟΣ ποτα ὉΡῺ 
ὈΛΒΡῚ Ὑ ΝΣ "5 πϑὴς ἘΠ ὙΩΝΡῚ 9. 
πιὸ- ἸΠ5Ὶ 5) ἜΣ Ὁ πΠΙΠΟἽ ἜΡΓ 

ΣΠΡΏΓΙΣ τδη ἘΝῚ τῆϊον τὴ ὮΝ 
στ Πα» ΤΡΓΙΣ ὌΝ 9 

ΣΡ ΠΡῊΝ ΑΝ ἘΒΟΓΙΒ ΘΕ, 
Θῖτν 123 τὸν ππηπο 5 ΠΩ Ὁ 
ΣΡ ὁ Ρλ. Ὑ19 ὈΝΧΞΡ ΓΊΞΑΞΞ 33 
“ἾΣΠῚ ΘΤΡῚ ΠΡ ΤΡ Σπϑ 25 Ἂ 
ι πὴ ΣΙῚ ΤΡ ΕΝ ΒΟΩῚ Ὁ Ὁ" ον τξ 
ἘΣΤῚ ΝΠ ὙἾΠΧΠΙ Ὠλδρ ΠΡῚΠ 
ΠΙᾺ ἜΧΤῚ ἐΣΤΟ Δ) ΡΏΘ) ΒῺΝ 
Ὀρηο ἜΣΤΙ το τΡδὸ ΠΡΟΤῚ ο 
ἼΣΩΣ πο ἘΠ Ἴ125 ΦΞῺ ἼΝΞΉ 29. 
ἐ ΓΔ ΠῚ ὈλΌ ΘΗ, ̓πρὴρὈΝῚ ἸΒΣΝῚ» 

Γῆν Ξοη, ἐ ΠΡΟ)ΟῚ 
12, (541, 95. 5.) ΑΥ̓͂: δ. 99ὲ., δα 8 ατοβε. 
13, παῷῷ δε Ὁ. Ξϑ 081 απ. Β.ΑΥῪΝΥΕ: 

Ἄν" 

ΣΤ} λ0 ΤΕ ὩΝ 

φαδ ον 
᾿ οἰκία) Φ Ὁ. (Δίπίη.. Α:ζοίποι ϑπ|ῇ, ΑΥ̓ΥὙΕ: ΘΕ ϑί, 



σξέρίια, (,12--32.) 11 

(αἴθ Φοιέον ϑιζ7α, 

12 δορίο8 {1 Ὁα8 ΞϑύςφοΥ. Σ Φίς Θτοπδὲ αδοὺ 
σόοι Ἰδοεπο {| ὃα8 στοβὲ Ῥὲεοτ. 8 
{{Ππ οἱε δτόπςς δον δείποον πα πα θεν ἰπ 
ἴρτεπ Θεζ το έοετη. 

(τοῦ αὐον, δοῖπ Θυῦπ ορθιππο, τυατὸ 
ζεῖ ἘῸ εἶΓ σοσοθδοι ἀπίον δ.π δὲ ποοτη πα, 
παῦ Ὅὸπι ὍῊΥ ΘοΥΥ ϑόίία σο[αὉ, προ 
οἷς δείτία! ϑτῦα, Ὅε8. “θαίοτϑ (παῖδ, Ὁ6ᾳ8 

14 ἢ φοῦτοθ. ἜἸϊπῦ (δα υοτίτίοθ. τοπ 
Ὁαπποι οἷς τοί Θῦθης (ὅπαΐδ: (Θεζαί, 
ϑθπαπ ππὸ Ὁ δαϊπιαί, αρδοτοι υοπ (ὅπαξ, 

15  ππὸ τ06. συ δαπποπ δίπαπ 21: Ὅεπ (δ [πε 
τοῦποῦπ Φορίτϑ. Φοδίνς αὐοὸν δἰοβ τοὺς 

10 ζεἰτοι δ τία τ Θρρθοεῦ. Ἔ Ἰπὸ (δαἴοῦ ἡρταῦ: 
δον ἀείτίατο Θορ εν ΓἸάαΕ ππὸ αοιοϊππηρί, 
δεῖ. τ [ὦ πιίπρ Φούίον ὦ 7α ζππὶ 

17 ϑϑοῖδο αὐθοι. Ἔα σοσαππ 16 ΔΓ ΘΗ, 
δῖ Θρὴπ ὅδεπαθ, δε8. γιοῦ (δαΙοῦϑ, 
παρ οὐ σαῦ' ἴθπι ζείπε Φ ο τον ἡ Γ7α δῖππ 

18 Ἰδεῖίδς. ἘΛπῸ ε8. δεραῦ ἃ, δα {6 εἰπε 
ἀ0ᾳ, τϑατὸ ἴρν σολαίθοπ, εἴποι θ.(δον δὶ 
ζονϑοῦπ σοπ ἰθτοπι ϑϑαίον. 11πὸ [{ς [εἴ πὶ 
(ει. Φαὰ [για ὅαίοῦ 2π| ἰρτ: 8 α8 {{ 

10 οἱ Ὁ Θίς ρταῷ: Θ᾽ πεὶν εἶπει (Θοροπ, 
Ὁ6ππι δὰ. δα} πεὶν εἶπ ΣΙ α δ᾽ απὸ σοσοδοπ, 
αἱ πεῖν απ θα ογχιοίοι. Φα σαῦ εὐ 
ἴρν υιοῖίοα οδοπ ἀπιὸ πππρπ. 

18 

20 Φιίεβ ἰ ὅὍὉκα8 ΟΥδΕθ εἰ! γε8. (Οίαπιπιοδ ον 
διίποον δα ἀπιτν ἰθτοπ ΘΓ ὔτογη. 

21: ΣἸϊπῦ οἱ. (Θἰάοίς Ὅε8. (Θαπηπιοθ δὲν ὀξίποοῦ 

ιοα το εἶπον (δδο 21 ὍὸΥ αἀπϑοτη, απ 

ὍοΥ γρηξο Ὅὸῦ (δροπιίτν. σοροι ὅθε ταο, 
212 τὐατοπ δίοζε: δε αδχοεῖ, (δον, δασιν, ὃ δῖπα, 

28 Φίπποπα, “10 δα, ὁ δεδεδ, ἤαζον, δίθπαπ, 
ἢ ἘΘίρυ, Φείοπι, Ξθθαῖοῦ, ὅϑαζον αναία, 
20 φἰτίοτ, ολτοι, Ὁα8 {Π ϑαζον, ὃ Ἅπιαπι, 
27 Θεια, ϑὲοϊαθα, Ἔϑαζαν Θαῦοα, εϑητοπ, 

28 3510) 3δΨαῖει, Ἔαξαν πα, ἔβρν Θρῦα, 

τὺ “Βἰδίοι) δα, Ἐαεα, ϑλπι, ἤζεπι, ἘΘΊῚ 
81 Φ Ῥοϊαῦ, ΘΡοΠΓ, ἤατπα, ὃ 5 είας, ϑ)ὲαῦε- 

82 πιαππα, απ Θαππα, ἘΔοθαρίῦ, ΘιΓρίπι, 

12. 20. 0.1.: Θεά οὐέρα, 

1ὅ, νΕ: σούθον, (Α: δ. {. ἐκ δον 58 Πππ|) αὐέοπ 9) 
Ο 10, ΑὟΕ.Α: κι. (66) εἴππίπιπέ, ΑΥ: αοθο (ὦ. 

18, δεγέδείς {{ς ἔθη: ....ὄ {{6 Τα πῇ, Β.ΑΥΥ: τοίϑ το 
({ἰ68) 7. {θα ἀπ΄. ΒΑ ΝΕ: δοίο, Β: δοροῦτοι, 
ἊΑ: ϑουὶαπροι. ν: οὐδίεεπ, ΒΒ: ἔγταπα οταῦ, ΑὟΥ: 
Πίερ. ΥΕ: [{0β {{{ ουιπιίου, 

χΥ. 

σΟΠΟΙα 1. ΒΗ: φαηΐ [ΟΥΉΙη] 1 

ΠΠΙΟΡιμ} {πιὰ ΡῈ ΟἰΡοα τ ἴῃ οΟσηᾶ- 
[ΟΠ] 115. 515. 

14,605ς5.. 
1855. 

21,115. 
(16 νθῦὸ ἢ ΦΘριοης ἀράϊ 18 

ΡᾶΡίθιῃ ἰῃ πη 10 ΠΠΠοσιιπ {π48, 5ἱοιιΐ 
ῬΙΓΔοΟΘροΙᾶΐ οἱ ΠοιἾΠπι5 : τί! ἢ ΑΥΡ6 
ΡΙΓΙ5. πο, ἰρ8ὰ οϑί ἤβθῦγοῃ. ἜΠ6- 14 

Ν,».13,28 6] 66 6Χ Θὰ (8160 [Γ65 ΠΠ105 πὰρ, 
αἶῦ το. 5 868581 οἱ Ἀμηδη οἱ ΤΟΙ μηδὶ 46. 506 
ΠΡ Επαο. ἙΑία6 ἰη46 ΟΟΠΒΟΘΠ6η5 νϑη! 1 
10,48. Δ4 ΠΑΡ] ΔΙΟΓΟ5. ΠΔ 01, 486. ὈΓΪ5. νο- 

ΘΟ] 1" ἀγΙ 1ἢ ΘΘΡΠ6Ι., 14 οδὶ οἰν!ἃ5 
χαά 1... πἰογᾶσιη. ἘΠΙχιίψαθ (160: θυϊ16 

5: ῬΘΓΡΟΙ556Π ΟΔΡΙα ἢ ΘΡΠΟΡ οἱ σθρου 
681, ἀἄἀΠ 0 οἱ ἀχᾶπι ἢΠ]1ᾶΠ| Π] 68 ΠῚ Χο- 

3.61. ἜΘσδρίίαιι6. θὰπὶ ΟἸΠΟἢΪ6] ἢ]Πι5 17 
(062 [Γαΐ (8]6} 11η101, ἀδα!ιι6 

σα 4,14. 8] ΑΧδΠῚ ΠΙΪΔ 1 διιᾶπι ἸΧΟΤΘη. ἘΘπδο 18 
ΟΠ] ΡΟΓΘΟΥΘηΐ 51Π211, διιᾶϑα δὶ ἃ 
ὙΠῸ 5110, τι ροίογοί ἃ ρᾶΐγ8 5810 
ΘΓ]. διιβριγανιίαα6, τὖ βοάοθαί 

ἀδα, ἴπς ἃδῖπο. (αἱ 6816}: Οἱ Πα] 651 
σαὰ. 1,15. 61, ἘΑῚ |ἃὰ ΓΟΘΡΟΠαΙ: ἢ ὰ αἰ πὶ 19 

᾿οη θα οὐ πῃ} (θΥΓἃ ΠῚ 15.868} οἱ 
ἀΓΘηΐθη ἀ6α 511 τηΠϊ, 1ὰησ8 οἵ ἱγγὶ- 
διὰ. θα 1 ἰδ 6. οἱ (160 ΓΓΡΙΘΊΠ1ΠῚ 
ΒΌΡΟΡΙΙ5. οἱ ἸΠ}6 0118. 

Ηδθο οϑί ροββ65510 (γἴθιι5. ΠΟΛ 20 
δαἋα Ρ6Ρ ΘΟρΠαίΙ0η65 5185. ὃ Εγαηΐ- 21 
46 οἰν᾽(αΐο5. 4) ΟΧί 65 ΡΑΓΙΠ}}115 
ΠΠΙου πη Φπ4ἃ 1πχίὰ ᾿θγιηἶη05 ΕΔΟμῚ ἃ 
γη6γἸ616: (5661 οἱ ΒάῸΓ οἱ ΖΦᾶσῃγ 
ἜρΓ Ο(ἷπὰ οἱ δίπηοπα οἱ Αάδάᾷ 22 
ἜριΓ (άθς οἱ ΑϑῸὸ7. οἱ 4Ζοίπηδμῃ), 20 

ἜΖΙΡὴ οἱ Το θη οἱ Βδ]οίῃ, ἜΑΒΟΥ 58 
πονὰ οἱ (δγίοίῃ, Ηρϑύοη (Πᾶθο οϑδί 

Α801), ῬΛιηᾶμη, ϑᾶμηὰ οἱ δοϊαάα 90 
Ἔρὲ ΑβουοδἊάα οἱ Ἠδββοηοη οἱ Β61}}.- 27 
ΡμΘΙοι οὐ Πάβογβαἃ] οἱ Βθυβάθθο οἱ 28 
Βαχιοί πα ἔοι βδα]α οἱ Πἰπὶ οἱ ἔβοιῃ 29 
Ἔρι ΕἸΙΒΟΪΔα οὐ (6581 οἱ Παγηὰ 80 

1, θ το κι ὁ. ΘΊ ΘΙ οἱ ΜΘ ἀοπμοπὰ οἱ Βθηβοηηὰ, 81 
ἜΠΘΡΔΟΙΠ οἱ 56] οἱ Αθη οἱ βθιιοη. 82 

20, 5: ΤΠ. 

19. ΑὟ: εἶπ (δ ο[ ἐπ ὁ Α: οἷπ τα οττοί) δ δα} 
Β: ὅλ. απ δοῦθοπ πὶ. ὅν, απ πίον, ΚΣ ούίοτπ, 

20. γ: (δυδοίᾳ πτθηιπι. ΑΥ̓Ν.Α: Ξϑρ|ίβιπτῃ, 
21. απ δεῖπ δπδς δοδϑε, αὟ νοι. Β: ν. ϑίοι βου: 

Ποπι απ. ΑἹ δε απ Ὁ, ἀπβ. (δ, δ66 πη οἴ[δι, Ταροπ. 
ΥΕ: δίς Θγάπ τ , [ἰὐ Ὁ, (Θ 



8 (ὕ,38--62.) 

νυ. 

ϑόοθπθ. 

Ζρὶε γὴριῖῖο ἔφυγες. 

πόλεις εἰκοσιενγέα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 39Ἐν 

τῇ πεδινῇ ᾿σϑαὼλ καὶ Σαραὰ καὶ ᾿“σνὰ 
84 χαὶ Ζανὼ καὶ Πνγονείμ, Θαπφουὲ καὶ Ηνάϊμ, 
8ὅ Ἱεριμοὺϑ' καὶ ᾿Οδολλὰμ 'καὶ «Σωχὼ καὶ 
᾿Αζηκὰ 86 καὶ Σ΄ααρὶμ καὶ ᾿“διαϑαὶμ καὶ Γά- 
δηρα" πόλεις τέσσαρες καὶ δέκα καὶ αἱ κῶμαι 
αὐτῶν. 51 Σεννὰν καὶ “Τδασὰ καὶ Μαγδαλγὰδ 
85 χαὶ 4αλαὰν καὶ Μασσηφὰ καὶ ᾿Ιεχϑαήλ, 
89 “Ζαχὶς καὶ Βασεκὰϑ' καὶ Ἐγλὼν 40 καὶ 

Χαββὼν καὶ “αμὰς καὶ Χαϑαλεὶς 41 καὶ 
Γαδηρώϑι, Βηϑδαγὼν καὶ Νααμὰ καὶ ἢ7α- 

, ͵ ᾿ » Ε 
κηδα πόλεις ἕξ χαὶ δέκα καὶ αἱ κῶμαι αὖ- 
τῶν. 12 ,Πεβνὰ καὶ 419 ερ 19 καὶ Τεφϑὰ καὶ “ΠΙσνὰ 
καὶ Νε ἐσεὶβ 44 χαὶ Κειλὰ καὶ αἹχζεὶβ καὶ Μα- 
ρησά" πόλεις ἐννέα καὶ αἱ “κῶμαι αὐτῶν. 
4δ᾽ “κκαρὼν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύ- 
λεις αὐτῆς. Αθ᾽ Απὸ ᾿ΑΙἰκκαρὼν καὶ εἰς ϑά- 
λασσαν πᾶσαι ὅσαι εἰσὶ πλησίον ᾿“'σηδὼδ καὶ 
αἱ κῶμαι αὐτῶν. 47.“σιεδὼδ καὶ αἱ κῶμαι 
αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, Γάζα καὶ αἱ 
κῶμαι αὐτῆς καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, ἕως τοῦ 

χειμάῤῥου «ΑἽϊγύπτου" καὶ ἡ ϑάλασσα ἥ με- 
γάλη διορίζει. 48 Καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ Φαμὶρ 
καὶ 1εϑὲρ καὶ Σωχὼ 49 καὶ ἹΡεννὰ καὶ πόλις 
γραμμάτων (αὕτη “αβίρ) ὅ0 χαὶ “Ανὰβ καὶ 
᾿Εσϑεμὼ καὶ “Αεὶμ ὅ1 χαὶ Τύσομ καὶ Ἡλὼν 
καὶ Γιλώ: πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὖ- 

τῶν. ὅ5 Ἐρὲβ καὶ ἹΡουμὰ καὶ ᾿Εσὰν 58 καὶ 
᾿Ιανοὺμ καὶ “Βηϑϑαπφουὲ καὶ “Ἱφακὰ ὅ4 χαὶ 
᾿“μματὰ καὶ πόλις ρβόκ (αὕτη ἐστὶ Χεβρὼν) 
καὶ Σειώρ᾽ πόλεις ἐνγέαχ καὶ αἱ κῶμαι, αὐτῶν. 
ὅδ ημχὼν 'καὶ Χερμὲλ καὶ Ζὶφ καὶ ᾿Τεττὰ 
ὅθ χαὶ ]εζρεὴλ, καὶ ᾿Ιεκδαὰμ καὶ Ζανώ, 51 ΑἸκείῳ, 
Γαβαὰ καὶ Θαμνά" πόλεις δέκα καὶ αἱ κῶμαι 
αὐτῶν. ὅ8᾽ “λούλ, Βηϑσοοὺρ καὶ Γεδὼρ 89 καὶ 
Μααρὼϑ καὶ Βηϑανὼϑ καὶ Ελϑεκούν᾽ πόλεις 
ἕξ χαὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 60 Καριαϑβαάαλ.. 
(αὕτη ἡ πόλις Ἰαρείμ) καὶ “Αρεββά: πόλεις 
δύο καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. ΒΙῈν τῇ ἐρήμῳ 
Βηϑάραβα, Μαδδὶν καὶ “χαχὰ θ2 χαὶ Νεβσὰν 
καὶ ἡ πόλις τῶν ἁλῶν καὶ Ἡνγαδδί πόλεις 

8θ. ΑΒΤ Ο. [Γ.άδ.) καὲ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς (ἐ ΕΧ) ... 
δεκατέσσαρες (τ. κ. δ. ΕΧ). 44,8: δέκα (ἐννέα ΛΕΒΧ). 
40. Β: ἐστ. αὐτῶν (ἐπ. αὐτῆς ΔΕΒΕΧ). 40. ΑΒ (τὸ κα. 
εἰς ϑαλ. ἘΧ): Γεμνά (8. ἼΡΣ αν)" καὶ. 41. ΒΝ (α1}.) 
καὶ (Τ ΑΒΧ). 84.8: ἐπαύλεις (κῶμαι ΑἸΧ). 51.418: 
ἐννέα (δέκα ΑΡΈΕΧ). 09. ΑΒΕΧΈ (ἴῃ 4) Θεκωὲ καὶ 
Ἔφραϑά (αὕτη ἐστὶ Βηϑλ εὲμ) καὶ δ ὧρ καὶ «Δἰτὰν 
καὶ Κεολὸν καὶ Τατὰμ καὶ Θωβὴς καὶ “τ ρὲμ καὶ 1α- | 
λὲμ καὶ Θεϑὴρ καὶ ΜΜανοχώ: πόλεις ἕνδεκα καὶ αἱ, 
κῶμαι αὐτῶν ὃ: ἘΧ). 61. ΑΒ (φτο Ἐν τῇ ἐρ. ἘΕΧ)ς 
(Καὶ) Βαδδαργεὶς καὶ ... ὁ (Ὁ. .βηϑ) καὶ. 

ΟΣ ὉΠ» Ὁ 1112} 1)5 Θ΄ ΓΙΟΙΘἢ 
ὉἾΝΌΝ ΓΙΦΞΌΣΞ ἐ ΠΣ ΦιΘ) 88 
533 "5 ἜΣ ΣΙ ΘΝῚ ΤῚΣ ἽΚἢ 84 ᾿ 

, 

πιϑ τ ὉΞΊΣ. ΠΡ)2 5 ΣΡ. Πλξτ τς 
ΣΙ ΙΒΠῚ ἜΥΝΕΝ ΒΡ ἐΡΊ 80. 

..--» 

ΠΠΠΣΠῚ ππ ΟΣ ΣΞῸΝ ΠΩ ΘΠ 
ἸΣΘ ΤΊ ΕἸ 5Π)05 ΠῚ Ὡν 

- 

᾿- 

ΡῈ" ἘΡΕ ΕΝΏ, πΕΣΒΠΊ9, 
: τ ΤΞῚ ὉΠ 33) ΕἼἼ935) Ὦ 
Ὁ ῚΦ ΓΙ ΊΩ5 ΣΠΩΣ3} ἩἼΣΤΟΤῸΞ ΓΤ ὙΠ ΑΙ, 
“ὩΣῚ τι ἸΠΠΣΠῚ πηοντῦ 42. 

ἘΞΡΧ)}, ΠΡΟΝ ΠΕΡῚ]. ὁ ἸΩΡῚ 8. 
»ὧὼπ Θ5ῚΡ ΓΙΟΝ ὍΔ" ΞἸΩΝῚ ΠΟ Δ4ς 
ἐΠΡΉ ΣΤ πλτῦπὴ ἸΤΡΣ ἢ ἸΣΛΎΧΤΙ πος 
"ἡτῶν Ῥτ τῶν ὉΞ ΝΣ ἩἸΡΡ 46. 
ΣΡΉΣΤῚ ΠΡΤΩ ΩΝ ὦ 

Θ᾿ ΠΧ ΤΩΣ ΠΡΉΣΤΙ ΣΟἽΣΞ ΓΦ 

ὙΠ ἼΠΙ" ! 

ἸΠΉΉΧΠῚ 47. 

ἘρΒΩΡ, ἴδει ΘΡΓῊ 5. 
ἈΛΡῚ ΠΒΟ ΓΙ ὙΡῚ ΠΤ ὁ πη] ὙΚΟΊ 40. 
ἸΔῚ Θ39 ΠΏΣΙΩΝῚ ΞΩΦῊ ὁ ΠῚ 1, 
πον ΤΠΝ Ὁὴν ΤΡ3]. ἢ πν. 
Ὡ5)»} ἸΣ ΘΝ ΓΤ ΞῸΝ ΕἸΣῚ ἐἢ 
ΤΣ ΡῚ ΣΙ ἘΠΡΞΝῚ πΉΒ τ 

ΘΓ, ὉῸῚΡ ἼΦΟΣῚ ἸΎΒΙῚ ΝΣ ΣΝ 
Ὅ5} δ4 

Ι" ᾿ 

ΤΩΝ ΤῊ Ἐπ, ἸΡῺ ἜΡΉΣΠΊ ΕΝ : 
τ: τς 

τ Ι ἀπ Ξ ας τὸ: 8.» ΠΡ ΩΓῊ ὅδ᾽ 
2 

ΤΡ Τ35 ΤΥ ΔῚ ἐ ὙἹΤΔῚ ΓΡΝΤΤΟΞ δ} 
ἘΑΥΝΣ ἸΠΣΣΠῚ ϑῶ 50» ΠΕΣ ο΄ 
Ὁ» ΠΙΞΣῚ ΘΛ ΠΣ5 ΤΡ ΝΟΣ ΟΣ 
ΠΞΊΣΠ 3 ἼΞΤΩΞΙ ἤρ Ως δῷ 61 

ΠΡΊΒΡΙΓ ΟῚ ἩΘΞΩΓΤῚ ἐσθ Ό ὙγτρΩς 
7 ἜΣ 
ἘΕΡΥ  ἸΞΉῚ 
γι 9. Ῥ 15 



δι, ϑέπποπ. Φαϑ {πὸ ποθι πὸ δσαπρίρ 

88 Θιΐοίς ππὸ ἰρτρ Φ τε. Ἐπ δοη 

τίθει αδοὸῦ αν ΘΟ αοί, ὅατοα, “ΠΠπα, 

1 Θαπποαῦ, ὅπι Θαππίπι, «δαριαῦ, 

80 ὅπαπι, Ἐϑατππηῦ, ϑοιαπι, Θυώο, ἩΤοία, 

80 ὃ Θακταίπι, οἰ αίπι, ρθοετα, Θοθετος 

ἐραίμι. Φαθ {π|ῦὴ οἰοτλεῦπ Θιζοίς ππὸ 

87 ἰῦτε Φύτζοι. ἔξϑοπαπ, αραία, ϊροαϊ 

δ αν, ἘΦίϊραπ, ϑθλίερε, ϑα  θίεῖ, Ἐβα δ, 

40 ας, Θοοπ, ὃ θαδοπ, φαθπιαπι, 

41 δ 8, Ἐ(Θοθοτοῖρ, ὅθε Φαρομ, ϑέροπια, 

θὲαξεῦα. ΦὉα8 {{πὸ {εὔξοθπ (Θἰζοίς. τἰπὸ 

ΠΟ τυ Φύτυ. δή, (ἰδ, Π]απ, 

τι ἘαΑΡΘΙθαΡ, δπα, ϑιοῖδ, ὁ δορίία, 96, 
ϑὲατοῖα. Φα πὸ πρπ (Θ.άδίς πιὸ ἴτε 

ἀὸ Φύτζει. ἙἘ(δἔγοπ πΐτ ἴθτοπ 4 δ ίοτη ππὸ 

40 Φύνζεπ. ἔθου. δέον ππὸ απ δέξου 

αἴο8, τα απ ϑδοον ἴαπροῖ, παρὸ ἰθτς 
47 νον, Ἔ ἡδοου πὴ! ἰδτοι δ τοτα τὸ 

δοδγζοτπ, Θαζα πῆ ἰθτοα Φδόίοτ τπὸ 

Οὐγξονα δι8 απ Ῥα8 ἥδ αήον ὅρογνίεπϑ. 11πὸ 

48 Ὁα8 ατοβο Ξθύοοῦ {{{ ζεῖπο Θτοπξε. ὉΩΚΩΣ 
Ὁύπι (δεθίτας αὐοῦ αν Θαμ, δατθίῦ, 

49 Θυῶρ, ἔαππα, ὁδξινία ἢ Θαππα, ὃα8 {{| 

ᾧ Φορίν, ἔπαῦ, ΘΟ θοπιο, ἡπίηι, Ἐ Θοζεπ, 
Φοίοπ, Θἰΐο. Φαθ πο εἰ Θεζοίς τππῦ 

τῷ ἰρτς Φύτβι. Ἔλίνοῦ, Φιππα, Θδἥεαπ, Ἐας 
ὅ4 πιιπι, “Βεῖῦ ΦἸΡαριαῦ, Ὡρθεξα, ὅδιπηία, 

δι τα τ τῦα. τα {{|{ Θεύτοπ, ϑίου. Φϑαϑ 
ὅὉ {πὸ ποῖπι ΘΙάδες τπιὸ ἰθτο Φύτζο. ὁ Ῥέσοπ, 
0 (ὁᾳτηιοῖ, Θίρῃ, ὅπτα, ἘοτροΙ, αξροαιη, 

ὅ7 Θαποαῦ, ᾿δαίη, Θίδεα, ΦὈΐπιπα. Φαβ 
ὃ8 1{πὸ ζοὔπι Θιάοίς ππὸ ἰθτο Φῦτζου. Ἐφᾳϊς 
0 γμἴ, Βείρζαν, Θεῦον, Ἔ ϑὲααταίδ, ΞΒ610 

ποις, ΘΙ εἴπ. Φαϑ {{πὸ [6 8. (Θἐάοίο 

60 ππὸ ἴτε Φύτζου. Ὁ δίτίαιθ ϑααἱ, ὃα8 
ο ἰἢ Αἰνίατο ϑεατίηι, ϑαταθθα, οἴου Θιάοίς 
61 ππὸ ἰρτο Φδτζοῦ. Ἔχ δον ΠθΠΠ|{ς δὲν 
Ὁ 2 τοαν ὅΒο ϑίταδα, ϑ)ὲϊοοία, Θεαα, ὁ ϑὲῖδε 

Γ᾿ ἴαπ, τι οἷο (ΘΙ τανε τη πρεῦοί. Φαϑ 

“32, Β.ΑΥ͂Υ: αἴίο (αἴ(εγ) (Θὲ, ((1πὸ}. νΕ,Α: (0) 
ἀἰ]απππιοπ 29, Α: ὕζο, Β: ππ| ἰθτοι 40, ΝΕ: ποθ, 
80, αΥ̓ΟΝΕ; θλίεδοταπα, ΑἹ απ Ὁ, (σοῖο, 
᾿ 4, γῇ: Φ θα ουάνίοπ. Α: Φδτῇ, τι. δίρίξεπ, 
“40, Β: απ δοῦ (Θοἰἐς ν. ϑι. {{π. ΑΥ̓ΥὙῈ: απ ον Τα, 
4 
Ἂν 

᾿. 
Ἕ, 
νυ 

"" 

Δ 

ΙΝ 

σζοζια, 

ὥροϑ δὲ ΘΟ ίαπηιοϑ ξηδα. 

(8,33--69.) 179 

Χυ. 

ΟΙμη65 οΟἰνι[ἴ65. ὙἹΡΊ ΠΟΥΘΠΊ, οἱ 
ὙΠ] 6 ΘΑΡΈΙΗ. ἜΤ ΘΑ ΘΒ ΡΙθι5 38 

τ  νογο: Εβίδ0] οἱ ϑᾶγθα οἱ Αβϑπὰ ὃ οἱ 84 
ἄάλποβ οἱ Δθηρδηηὶη οἱ Ταρμιὰ οἱ 
Βηδὶη ὅθι ΦΔουηοῖῃ οἱ Αὐ]]αμ), 80 

δι 1  ΌΘΠ0 οἱ Αχθοὰ ἔϑὶ ϑαγαίμ οἱ Αὐϊ- 886 
(Πὰ]πΔ οἱ ἀθάογα οἱ (θάθγοί απ; 

ὉΠ} 65 Φαδίπογαθοῖ πὶ, οἱ ν}}} 6 ΘΑΡΊΠ. 
ἜΒαηδη οἱ Ηδλάδλβθθα οἱ Ναράαϊσαι, 57 
ἘΠ 6]ολη οἱ Νίαβθρια οἱ {661 6], 88 
ἘΠ ΔΟΙΒ οἵ Βαβοαίῃ οἱ ρίοῃ, 39 
ἜΘ ΠΟΡθΟΝ. οἱ [οπθηᾶη οἱ (δι }} 5 10 

Ἔρι ΟἸάΘγΟΙΠ οἱ Βοιμπάδρομ οἱ Ναηιὰ 41 
οἱ Μαοθαᾷ; οἰνιΐ65 βϑάθοιῃ, οἱ νὰ 6 

ΘΓ. ἜΠΡᾶηἃ οἱ ΕἸΠΘΙ οἱ ἀβᾶῃ, 42 

ἐϑαιο8,, ἐΦορῃ πὰ οἱ Εβηὰ οἱ Νϑϑὶ οἱ (6- 1} 
Μὰ οἱ Α6Π21}} οἱ Μαγοβα; οἰνί(ἃΐο5 
15πι.5,10 ΠΟΥΘΙῚ,),. Οἵ ν1}1Δ6 θᾶγαη. Αοοᾶγοη 4 

{Νὰ σαχη νἱοἱβ δὲ ν Πα} 15. 515. ἘΔ} Ασοα- 40 
ΤΟΝ 5616 δ ΙηΔΓ6 ΟΙΠΠΪᾶ, (πᾶ6 γ6Γ- 
δυπΐ δὰ Αχοίπμη, οἱ υἱθι]ο8 618. 
ἜΑΛζΖοΟίαΒ. ΟΠ γἱοὶ5 οἱ υἹ] } 15. 5ι5, 47 

1τ.ΑἀΖὰ ΟΠ νἱοῖβ οἱ Ὑ ΠΠ}}15. 5.15 ἀΒ6 116 
ναι, δά [ΟΥΓΘπίθπι Αθρυρίϊ, οἱ ᾿ΠᾶΓ6 1η)ὰ- 

Νιν βά,6. σΠ1Π) ἰΘΥΠΏΪΠΙ15. 6118. ἘΚῚ ἴῃ 43 

πηοπΐθ: ΔΓ οἱ Φοίποῦ οἱ ϑόοοοί!ι 

Ἔρι Παηηᾶ οἱ (αἰ Πβθηηὰ (Πὰθο6 οκί 48 
Π.4}}10}, ἜΛΠπΔ)) οἱ ᾿βίθιηο οἱ Αηΐπῃ, 56 

»85ι. Οὐδθθη οἱ ΟΙοη “οἱ 6ἰ]ο; οἰνιαΐθ5 51 
15,12. ΠΠ 4601], οἱ Ὑ}Π1ὰ6 ΘΓ). ΑΓ 5) 

οἱ Ἀυμμὰ οἱ ἔβαδη Ἔ οἱ δάπιπὶ οἱ ΒΟιῃ- 5.3 

18μι. 4 {Πρ ῃπὰ οἱ ΑΡΠπθοα, ῬΛΙΒΙ μα Πὰ οἱ δά 

14,18... (γα ΒΓ θ6. (Πᾶθ6. οἱ ΠΘΡΡΟη), οἱ 
ΙΟΓ; Οἰγαΐ65. Πονθιη, οἱ νη]]ὰ6 Θὰ- 

1βτα.τδιρη, ἜΜΝΔΟη οἱ ΟἌγη6] οἱ ΖΙρη. οἱ ὅ5 
1ν ϑΥ Τροία, ἜΤ 6 ΖΓ 6] οἱ Φασαάαμῃ) οἱ Ζαποοὶ, 9 

Ἃ Αροδλΐη, ἀρὰ οἱ ΤἼδιηηδ;: οἰν αΐο5 57 

ἄἀσοριη, οἱ Ὑ}]ὰ6 ἅγια. ἢ ΠΔ]}}} οἱ 8 

ΒΟΘΘΙΓ οἱ ἀράον, ἘΜάγοΙῃ οἱ ΒοιΠ- 59 

δηοίῃ οἱ ΕἸθοοη ; οἰνιΐος. 5θχ, οἱ 

1146. Θά Γι}. Ἔ (ΓΙ Π}084] (Πᾶθο 68. 60 

(Αγ ΔΙ ΠΙΑΓῚ, ὉΓΠ5 5|{γἅγι 1} οἱ 

ΑΓΘ}}})ἃ ; οἰνιαΐθ5 ἀπὰ8, οἱ νη] ὰθ ρὰ- 

ΤᾺ. Ἔ]η 4οβοῦίο Βοίπαγαθα, 61 

Μούάϊη οἱ σδοπάομα οί ΝΟῦδαη οἱ 02 
ΟἸν "85. 5815. οἱ Βησδαα!; οἰν [65 56Χ, 

Ζυᾷ.10, 

18,14. 

ΑἹ φόροι ϑί. ,, Τ 
47. οἷς ὅν, Βὲ: πὶ δίς θυ, Ῥαϑοπ, ΑὟΕ: το 68 

Ὁ. θυ, ({[). : 
02. Α: πὶ (ΘαΙ{{. ΑΥ̓ΣΝΕ: δυσϑαιίαί. ΑΝ: 

[Θαΐ):Θ 1.1 



80 (1ὕ,08--10,10. 

χύ. 

ἕξ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 568 Καὶ ὁ 11- 
βουσαῖος κατῷκϑι ἕν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ 

ἡδυνήϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα ἀπολέσαι. αὐ- 
τοὺς" καὶ κατῴκησεν ὁ Ἰεβουσαῖος “μετὰ τῶν 
υἱῶν Ιούδα ἐν Ἱερουσαλὴμ ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

ΧΨΕΈΕ. Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν Ιωσὴφ 
ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου κατὰ Ἱεριχὼ ἀπὸ τῶν ὑδά- 
τῶν τῶν κατὰ Ἱεριχὼ ἀπὸ ἀνατολῶν τὴν ἔρη- 
μον, "καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ Ἱεριχὼ εἰς τὴν 
ὀρεινὴν εἰς Βηϑήλ, 32καὶ ἐξελεύσεται ἀπὸ 
Βηϑὴλ εἰς «“Ιουζά, καὶ παρελεύσεται ἐπὶ τὰ 
ὅρια τοῦ “Ἰρχιαταρώϑ', ὃ καὶ διελεύσεται ἐπὶ 
τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια Τεφαλτί, ἕως τῶν 
ὁρίων Βηϑωρὼν τὴν κάτω καὶ ἕως [Γάζερ, 
καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. 
4 Καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ ἜΣ Ὁ ̓ Εφραὶμ 
καὶ Μανασσῆ. 

ὅ Καὶ ἐγενήϑη. τὰ ὅρια υἱῶν Ἐφραὶμ 
κατὰ δήμους αὐτῶν: καὶ ἐγενήϑη τὰ ὕρια 
τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἀπ᾿ ἀνατολῶν ᾿Ζἴτα- 
ρὼὦϑ' ᾿Αδὰρ ἕως Βηϑωρὼν τὴν ἄνω. ὅ Καὶ 
διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν εἰς 
Μαχϑὼϑ' ἀπὸ βορύὰα, περιελεύσεται ἐπ᾿ ἀνα- 

τολὰς εἴς Θηναϑασελῶ, καὶ παρελεύσεται 

ἀπ᾿ ἀνατολῶν εἰς ανωχά, 1 καὶ καταβήσεται 
ἀπὺ ᾿Ιανωχὰ εἰς ᾿«ταρὼϑ' καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν, 
καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ Ἱεριχώ, καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ 
τὸν Ιορδάνην. 8 Καὶ ἀπὸ Θαπφουὲ πορεύσεται 
τὰ ὅρια ἐπὶ ϑαλασσαν ἐπὶ χειμάῤῥουν Καναά, 
καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ ϑαάλασσαν. 

«Αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς Ἐφραὶμ κατὰ δήμους 
αὐτῶν. 9 Καὶ αἱ πόλεις αἱ ἀφορισϑεῖσαι τοῖς 
υἱοῖς Ἐφραὶμ ἀνὰ μέσον τῆς κληρονομίας υἱῶν 
Μανασσῆ, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐ- 

τῶν. 10 Καὶ οὐκ ἀπώλεσεν ᾿"Κφῳραὶμ' τὸν 
Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γάζερ, καὶ 
κατῷχξει ὃ “Χαναναῖος ἕν τῷ Ἐφραὶμ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης, καὶ ἐγένοντο ὑπόφοροι 'δοῦλοί'. 

02. ΑΒ: αὗ πόλεις (ἡ πόλις ΑΞΣ) “Σαδῶν (τ. αλ. 
ΑΡΕΧ, ΑΧ βῖμϑ τῶν). Α:8: ἑπτὰ (ἕξ Α" ἘΕΧ). 68.8: 
ἠδυνάσϑησαν (ἡδυνήϑ'. ΔΕΧ). ΑΒ: κατῴκησαν οἱ 
Ἴεβ. (κατῴκ. ὁ ᾿[εβ. ἘΒΧ). ΛΔΊΒΝ μετὰ υἱ, Ἵ. (ἱ 
ΑΞ2ΕΧ). ΑΧ: ἐκείνης. --- 1. ΑΒΤ (8. κατὰ) τὸ (ἢ ἘΧ). 
ΑἸΒ᾿ ἀπὸ τ. ὑδ. τ. κ. Ἵ16ρ. {ι: Χ). ΒΚ τὴν ἔρημ. 
 ΔΕΕΧ). ΑΒΤ (Ρ. ὀρ.) τὴν ἔρημον (ἢ ΕΧ). ΒΤ (ἢ 
ἢ) “1εξά (Ἐ ΔΕΒΧ). 2885. Νοιρῖπα ῬΥΌΡΥ. νϑγὶϑηΐ. 
ὦ. Β: εἰς Β. (ἀπὸ Β. ΔΕΧ) Κὶ εἰς “1. ἐν ἄϑ, ΑΧ 51η8 
δἴο), 9. ΔΥΒ ἕως 1: (ΟἿ ΑΡΕΧΣ. ΠΥ ) τὰ 
(1 ΔΕΧ). ΑΒΤ (Ρ. .2τ.) καὶ οὐ (ἴῃ ἢ ) καὶ Γαζαρά 
Ο ΕΧ). 6. 8: ἐλεύσεται (διελ. ΔΒ Χ), Ὁ. ΑἸΒΚ χα- 
ταβ. ἀπὸ αν. εἰς (Ὁ ΑΣΕΧ). ΑἸΧῚ (Ρ. .“2τ.) καὶ 
Νααραϑά. ὃ. Β: Χελκανά (χειρ. Κανά ΑΒΕΧ). 

Ζοραθ.. 

1}: ον ριῖίο ἔφυν 6. 

| ΤΠ ΡῈ ΒἼΒΝ ΩΣ ΠΩ ΤΟΤΩ ἥ 

ϊ 
τὰ 
-. ΓῚ 

- 
Ὁ 

“ὨΝῚ ΕἸΣῚ ῷ ΘΛῚΡ ὑπΆ 152} 68. 
Ὀπϑντ ἢ πϑόνηΣ ὑΞΘ ) ὈΟΛΞΊΠ 

δτονα 5) οώνητ τερπητης 
51 Ἵν ὈΘΘ))3 ΠΤ ΠΣ ὩΞΓΩΝ 

ἐπητῦ 
ἸῺ ὨΟ ὍΞ ΝΠ ΝᾺΒῚ χυι. 
ἜΞΤΩΣΙ ΠΤ ἀπ} 20. πο ἢ 

ἈΣῸῚ ἘΌΝ ΤΣΞ ἼΠΞ ἸΠ Ὁ ΠῸΣ Σ᾽ 
ῬΊᾺΠ ῬΡΞΜΕΝ ΒΡ] πΡῸ Ἐπ τυϑο ἰ 

ΠῚ ἡἰξτις πππτιὸ το ᾿ 
ἘΦ τη} ἸΓΙ25Ὶ ὁ πθ» ΝΣ ΠῚ ἃς 

1 ΒΡ ΝῚ ΤΩΣ 
ΒΌΓΒΙ 29 ΘΙ. ἼΞΝΣ Δ ΜΕΝ "πῇ 
τῆν ΠΙΠ ΤᾺ ΠΣ Ὀη35. "ΣΠ} 
ἈΝ ΧΟ ΤΣ ἡππ Τπτ» ππν ὁ, 
Ξ3} ἸἸΒΧ ΠΙΩΞΊΒΕΙ τρρϑν ΡΡΗΣ 
“ΩΡ πρῶ ΤΟΝ πΠΠῚΡῈ ὈΉΣΝ 
πο. ΤΟ Ὁ ΠΙΓΙὴ)) ΤΡ ἼΓΗΝ Τὸ 
ἈΞΟῚ ἽΠΟΞ Κγθν ΠΟ) ΤΩΣ ὦ 
Ἡϑ ὈΊΣΝΣ Ἴδη. ΠΡ ΠΟΩ πὴπ 8. 
ὈΝΤ προσ ὈΏΝΧὮΏ ἢ ΣΡ ὉΓ12 

δοὔθν ΞΟ Ῥήρηξοπ, ΒΟΌΣ ΠῚ 9. 
ΒΡ ΠΤῸΞ πϑρ τὴ. ΠΟΤ ἩΣΞ ἢ 
ἈΘ ΘΡΙ ΤΙΝ ἡθθη 1 ΝΟ ε ἸΠΉΣΠῚ .-« 

Ὁ κέν 

ΞῚῸΞ Ὥρηθπ 3 ἼΣΞ Ξ ἼΠςὦ 
"ΟῸὉ ὑπὸ πῖπ ΘΡΠΙ ΤῚΣ ΡΊΣΝ 

ἐν ἢ 

Υ. ὩΣ ἜΤΗ τ τ 
γν.3. ΩΝ ΧΩ 

ΑΕΒΕΧῚ (Ὁ. φυλ.) υἱῶν. 10. Αἴϑε κ. ἐγ. ὑπόφ. ὃ. 
(1 ΑΞῈ ΤΧῚ, ΑΒΕΧῈ (1 δ) ἕως ἀνέβη Φαραὼ βασι- 
λεὺς Αἰγύπτο, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν (ΛῈΣ: τὴ» πόλι») 
καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρὶ, καὶ τοὺς Χαναναίϑδ 
καὶ τὸς Φερεζαίδς καὶ τὸς κατοιϊζῶᾶντας ἐν ΤΓάξερ ἐξε- 

κέντησαν ΚΑΕΣ: ἐξεκέντησεν), καὶ ἔδωχεν αὐτὴν 
Φαραὼ ἐν φερνῇ τῇ ϑυγατρὶ αὐτϑ (δ Ἐ). 

Υ̓ 

" 



ζερζια, 

φροβ δοᾷ Οίαπηποϑ (ρυῥταίΐπι, 

(5,08---16,10) 81 

χυ. 

09 Ππὸ Τε 8 Θιάοίς ππὸ ἴτε Φῦτζου. ἢ Φὶίς 
δα τ αδοὸῦ τυ ποίρη 2τι Φογμαίοπι, ππὸ 
οἱς δείποον δα ἔοππίοη {{6 πἰ δ! ϑοτίγοίθοπ. 
θΠ0Ὸ δ. οδοι οἷς οδα ΈΥ ται Ὅεπ εἰ πορτη 
σα κπι Φογπζαίοπι δἰ8 απ Ὁἰοεζεπ Ξ α6. 

ΧΎΥΈΕ. ἰἴπὺ Ὁα8 βοοδ ΠῚ δὲπ δείποετπ 
ΟΠ ὑοπὶ οτοαη σὐροπ ον) δὲ8. κιιπὶ 
θαυ δεῖ δουίῶσ υοπ. απσαπαιυάτιδ, 
τἀπὸ οἷς πθ ηΠε, οἷς θοόται σοθοῖ τοπ ὅ3ε- 

τίσ Ὁπτῷ δα8 Θεοδίτας Ξ8ε0 ΟἿ, ὃ ππὸ 
ἕρπιπιὶ νη ὅΒ [0 (ΟἹ Ῥεναι8 απ ἅπ|8, ππὸ 
σοθοῖ Ὁπτ οἷς Οτοπὸς τὶ ΠΡ ατοίῃ, 

8 “ππὸ κδἰεθ ει ὦ) δογπίοδεν σοροὸπ αδοπον ἤτίβ 
τ 1 δεν γόης αρθ ΓΤ, 68. απ δίς Θγεπδὲ 

Ὁ 8. πίοθετη ὅΒ00 υτῦπ ππὸὺ δἰδ οοπ 
αζοῦ, ππὸ Ὁᾳ8 (ὅποε {Π απ Ῥῆεοῦ. 

4 Φ α8 δαῦθοπ ζππὶ (δΥθ θ εἶΓ σοποπίπιοπ Ὁΐς 
διίποον οζορῃ δ, ϑθὲαπαίε τπὸ (δρδταίπι. 

ὅ Φίε Θύεέπρο δὲν ὁξίποοεν (ὀρ ταίπι ππίοῦ 
ἴρτοι (δε το ίοτα, ἰρτεθ (δγθ  οἰΓ8. υοη 
αὐραποιάνίϑ, ταῦ ἍΠΓδανο ϑ0αν δἰ 

θ0 φοὴ οὔετη ὅβοῖ) οτοπ; Ἔππὸ σοθοῖ ατ8 
σὐροπ Ιθοπο δεὶ ἐπ οθαιῦ, οἷο σόροπ 
δὴ Πγπα τ Τἰοαί, δα 6} ΤὐπῈ Π{ε [ὦ 
δέγιπι αὐσοπ ὅπ Ππισαπα ὅν (Θιαοί ἀ θαες 
παρ Θίϊο, ππὸ σοῦοί Ὅᾳ. Ὀπτὰ) θη απΞ 

7 φαπαισάτίδ σοι δαποῦα, ἔπιπὸ ἔσπιπτί εταῦ 
πη σαπῦθα σοι Π ατο ππὸ ϑὲααταῖθα, 
πὸ Πὐθοῖ απ δον ὅο, τπτὸ σφοδροῦ αὐ απὶ 

δ ρτραπ. ἔϑθοη ΦΡαρπαῦ σορεῖ {6 σοσοπ 
αὐοποιοάτίϑ απ ϑὲαθαὶ ὅῆαπα, ππὸ ἰδτ 
(ἔπος {ΠῈ αἰπ ϑεεν. Φαῦρ {{ Ὅκᾳ8 (ΥΡ θεἰ 
Ὅε8 Θιίαπππιδ Ὁογ δξίποον ρηταίπι ππίον 

θ ἴδτοη Θεζῷτεέετη. ἘἸΪπῸ αἴτὸ Θτοπςοις 
Ο {απππὶ τε Φῦνζοπ 9εν δείποον (ὀρϑταίπι 
στ σοπιοπαοῖ πΠῸΡ Ὅεπὶ (δγθ  εἰΓ δον 
10 δἰποεν ὲαπαῇς. ἜἸ1πὸ [6 σενίνίεθοπ οἷς 
 (δαπαπίζοεν. πἰῶι, οἷο κι ϑαζοῦ τυ ποίοπ. 

ΨΓΠ0 διίεδεπ οἷς (δαπαπίζον πίον Θρθταίπι 
δἱδ απ Ὁἱοίοπ ας, ππὸ τυπτθοπ φἰπϑθαν. 

ὅ, 8. Ὁ.1.: δεζ(τείοπ, 

θ9. Β: δα αὖ. οίο Αι, δείτἢἘ, δίς ..,, οίο ἔοππίοπ. 
ὝΕΣ: αὐοῦ.... ἔσππίοι, Β: δοί Ὁ. δὲ, 
1, σδ, σοῦ, φόφοι 9.π|α., δίς γ5, Β: ἔαιπ ὃ. ἃ, 

Πῖν δίς. 
2. Β.ΑΥ͂Υ: δοὺ ϑίτ τον οοπ (πα) 9. 
5. νΕ: ππίετπ. ΑὟΥ: 538... ὃν ππίοτπ,, Α: Ππίου: 

. Β: ἰδτε ϑπιδράπρο {{πὸ απἰ δὲ. ὟΝ ΝΕ: Τἀκπ| αὐτό 
616) απ. 
ἢ 4. 8: 5{{|0... 10 τ (δ. δεξοσηηιοπ, ὅ841. ἄδαρ, 15,20. 
ἐν ϑβοϊσαίυίίεη «Β δε. 31. ᾧ΄. 2. ΣΒυ 1, γ0ι}. 

τανε 

οἱ ψνη]}]|ὰ6 φγαη. ἜΔο)παθαμη ἁπίθμ 62 
τα ΠΔΡΙΓΙΟΤ ΘΙ {6 ΓΙΙ5Ά]6ΠῚ ΠῸΠ ΡΟ ΠΟΡαΝ 
ἀδαν 811 {π4α ἀ6]6γα, Πα  αγιμγαα. 96 θ- 
δηθδδε ΘΒ. ΘΠ] ΠΙΪΪ5 {πᾶ ἴῃ {6Γ.58 [61] 

Β6ῈΘ ἴῃ ΡΓΔΘΒΘη ΘΠ) ἀἰ 61). 

(ὐδοίαϊι φασάιο 5ονε ΠΙογαπι ΨΥ. 
δοβϑρῆ ἃ) Φογάδηρ οοηΐγὰ Δουίοπο οἱ 
Ἀ0ΙΙὰ5. 6115. ἃ) ΟΥΙΘηἴ6 ; 50Π{π40 410 
ΔΒ 0ΘΠ 61 46 ΦουῖοῃΠο Δ4 πηοηΐοπι ΒΘ ΠΕΙ. 
ἜΕῚ οργοαϊαν ἀ6 ΒοιΠ6] {[λ|Ζὰ, ΓΔ η511- 
46 ΤΘΙΙΏΪΠΠ1Π) ΑΓΡΟΒΪ Αἰάγοιῃ, οί 
ἀδβοθηά! δὰ οοοΙἀθηΐθη ᾿αχία [ΘΓ Ιη]- 

185..3.. Πππὶ ΦθΡ ἢ ΠΟ. ἀϑ4α6 δ (ΘΓ ΪΠ 05 Β6ιἢ- 

18 6.9, 17 ΠΟ ΓΟ ἰΠΙΌΡΙΟΥΙ5. οἱ ἅλΖοῦ, ἢπιπηίαΓ- 
410 ΓΟΡΊΟΠ65 6}115 ΤηΔΥὶ Πηᾶρπο. ἘΡο5- ἅ 
ΒΘ ἀθυπαηίψαθ ΠΠΠ Φο56Ρ}) Μδη5565 οἱ 
ΕρἢΓΔΙΙη. 

Βὲ (δοίαβ οδϑὲ (θυ η8 ΠΙΙΟΓ ἢ ὅ 
ἘρΠΡαΏ. ΡῸΓ ΘΟ ΔΙΙΟη65 5185 οἱ 
ῬΌΒΒΘ5510 ΘΟΡῚΠ ΟΟΠΐΓᾶὰ ΟΥΙ ΘΗ 6 ΠῚ 
Αἰδγοῖ ΑἀἀᾶΡ ἀϑάᾷὰιθ Βοί ΠΟΤ ΟῚ 5ι1- 
ΡΟΓΌΓΘ.. ἘΕΡΓΘαἀϊαπίαγαιθ. οοη πα 0 
ΪΠ ΔΓ; ΔδοΠ οί 1 γ6ΓῸ Δ61110- 
ΠΟΙ ΓΟΒΡΙΟΙΓ οἵ ΟΡ, (ΘΓΠΊΪΠῸ 5 00η- 
ἰγἃ οΥΙθηΐθμη ἰη ΤΠ Δηδί! 5610, οἱ ρΡ61- 
{γα η511 400 οτὶ θη δηοθ, ἘᾺἀοβοθηάι- 7 

4.6. ἀ6 44η06 ἴῃ Αἰάγοίῃ οἱ ΝδαγαίΠὰ, 
οἴ Ῥορνοηϊ ἴῃ ΦουῖοΠμο, Θργθα ΠΡ τι6 

ιν,5,. δα Φογάδληθιη. ἘΠ)6 ΤΆρΡΠἃ ΡΘΓΙΓΔΠσ᾽1. 8 
ΟΟΗΙΡἃ ΔΓ ἴῃ γΑ θη ΔΓΙΠΑΙΠ ΘΙ, 

5.16. ΘΡΤΘΒΒΙΙΒ. Θ᾽Ὲ15. ἢ) ΠΡΟ 58]- 
5551Π11}}, ἤδθο δϑί βοββθβ810 {18 
ΠΙΙΟΓ ἢ) ΒΡΏΓΑΪΠῚ ΡΘΡ [ἈΠ21}1ἃ8 5185. 
ἜΠΡΡοβααθ ϑβθρᾶγαίδε 8ιη1 {ΠΠ5 9 
ΡΠ ἃΪ ἢ ἴῃ ΤΙ 6 6410 ΡΟΒ565510}15. {ΠΠ10- 
ΓᾺ} Νίαηδ556, οἱ νη] ὰ6 οαγαη). ἜΠ10 

ΠΟ ᾿ΠἰοΡδοογαηΐ ΠΠΠῚ ΕΡἢΓαὶη (Πὰ- 
18.9.16. Δ Π8 611}, 4αἱ ΠΑΡ αὶ ἴῃ (ΔΖ: 

1τ..8. Πα ζἀν!απι6. ΟΠΔηδΠᾶΘι15. ἴῃ Ἰη6 410 

7 δητ ῦϑν ΘΠ ΓΙ ἢ 546 ἴῃ ἀΐοπι πᾶπο {0} |- 
ἰγ15. 

2Βρ. 
3,18ες. 

ὧδ 

(65.48,5. 

17,9. 

θ2. ΑἸ. ἐ(α 1.) Παμὶ ϑίπηα] ὁδηίαπὶ 4 πα οἴη. 
2. 85: 128. 

ὅ, {π ίθε. Ὁ. 
0. πᾳ. σέπ 0. 
9, ὥαζιε αἷς δι αὐϑαοζοη ούτε Φε, δὸύ ὃ, Ο,, 

πιΐεέοη ἐπὶ δ, .... ζαππαε ἰρτ. Φ, Β: 11πὸ οίο (ΘΙ, οἷο 
Πῖσ ... αδηοῖ. τρατοπ, τοατοῖ πτὶ ππίοτ ΕΣ θη. τυπνν 
Ὅοι: δοπι... ΟὟ; (δ γαξέοη αθδὸν.., απ ἀδροῖ, Θὲ, 
πἀπίον Ὁ. δ οίβιπῃ. 

10. Β: κἰπόδ. οἷα δα δίοι οι απ βίο, ΟΥ̓ γευθα: 

νΠ 6. 
0 



[τ 
82 (17,1---Ἰ0.) 

ἌΨΕΙ. 

ἌΥΨΈΙ. Καὶ ἐγένετο τὰ ὕρια φυλῆς Μα- 

γασσῆ (ὅτι οὗτος ὁ ,πρωτότοκος τῷ Ἰωσήφ)». 
ΠΩΣ ἿΣΞ ΠΕΡΕ ὩΣ 23 ΠῚ 

Σ 
ΓΙ Ὁ ὉΣΝ ΠΟΣῚ ΝΗΠ ἽΞ προ" ἼὩΝ Ὁ 

τῷ Μαχεὶρ πρωτοτόκῳ αν ̓ ἀσσῆ πατρὶ 1ἃ- 
λαὰδ (ἀνὴρ γὰρ “πολεμιστὴς ἤν) ἐν τῇ Γα- 
λααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι. 2 Καὶ ἐγενήϑη 
τοῖς υἱοῖς Μανασσῆ τοῖς λοιποῖς κατὰ δήμους 
αὐτῶν, τοῖς υἱοῖς “Ἱβιέζερ καὶ τοῖς υἱοῖς Χελὲκ 
καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Εσριὴλ καὶ τοῖς υἱοῖς “Συχὲμ 
καὶ τοῖς υἱοῖς Συμαρὶμ καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ὄφερ᾽ 
οὗτοι υἱοὶ Μανασσῆ υἱοῦ Ἰωσὴφ οἱ ἄρσενες 
κατὰ δήμους αὐτῶν. ὃ Καὶ τῷ «Σαλπαὰδ υἱῷ 
Ὄφερ, υἱοῦ Γαλαὰδ υἱοῦ Μαχεὶρ υἱοῦ Μανασσῆ 
οὐκ ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ ἀλλ ἢ ϑυγατέρες" καὶ 
ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ϑυγατέρων '᾿Σαλπαάδ'" 
Μααλὰ καὶ Νουὰ καὶ ᾿Εγλὰ καὶ Μελχὰ καὶ 
Θερσά. 4 Καὶ ἔστησαν ἐναντίον ᾿Ελεάζαρ τοῦ 
ἱερέως καὶ ἐναντίον Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυὴ καὶ 
ἐναντίον τῶν ἀρχόντων, λέγουσαι" Ὁ ϑεὸς 
ἐνετείλατο διὰ χειρὸς ΜΠωῦσῆ δοῦναι ἡμῖν κλη- 
θονομίαν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. Καὶ 
ἐδόϑη αὐταῖς κληρονομία διὰ προςτάγματος 
κυρίου ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὺς αὐτῶν. 
ὅ Καὶ ἔπεσεν ὁ σχοινισμὸς ανασσὴ πεδίον 
«Ἱαβὲκ ἐκ τῆς γῆς Ταλαὰδ καὶ τῆς Βασάν, ἥ 

ἔστι πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνουι 9 Ὅτι ϑυγατέρες 
υἱῶν' Μανασσῆ ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἕν 
μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν: ἡ δὲ γῆ Γα- 
λαὰδ ἐγενηϑη τοῖς υἱοῖς Μανασσῆ τοῖς κατα- 
λελειμμένοις. 7 Καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια 
Μανασσῆ ἀπὸ ᾿“Ισὴρ τῆς Μαχϑώϑ, ἥ ἐστι 
κατὰ πρόφωπον Συχέμ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὰ 
ὅρια “ἐπὶ ᾿Ιαμὶν εἰς ]ασὴβ ἐπὶ τὴν πηγὴν 
Θαπφουέ. ὃ Τῷ Μανασσῆ ἔσται ἡ γῇ Θαπφουέ, 
καὶ Θαπφουὲ ἐπὶ τῶν ὁρίων Μανασσῆ τοῖς 
υἱοῖς Ἐφραΐμ. 9 Καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια 
ἐπὶ φάραγγα Κανά, ἐπὶ λίβα κατὰ τὴν φά- 
ραγγὰ ἜἸαριήλ, Ἔτερέβινϑος τῷ Ἐφραὶμ ἀνὰ 
μέσον τῶν πόλεων ῆΠωλνασσῆ" καὶ ὅρια α- 
γασσῆ ἐπὶ τὸν βοῤῥᾶν εἰς τὸν γχειμάῤῥουν, 
καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος ϑάλασσα 10 ἀπὸ 
λιβὸς τῷ ᾿Εφραὶμ καὶ ἐπὶ βοῤῥᾶν τῷ Μανασσῆ, 

1. ΑΒῚ (Ὁ. φυλ.) υἱῶν ( ΕΣ). ὁ ({ ΧῚ. 8: 
Μαχὶρ (-εἰρ ΛΈΝΧ). 288. ὝΠΑΝΙΣ ῬΙΌΡΥ. γδυϊδηΐ, 
2. ΑἸ Β" υἱοὶ -- οἱ ἐξ Ἂ5 ἘΧ). . ΑἸ Β᾿ υἱϑ --Μαν. (ἢ 
ΑΞΕΧ). 4. ΒΥ υἱᾷ Ν. ΟἿ ΠΣ οὐ κληρονομία (ἵ 
ΒΕΧ; ΑΣ: κλῆρος) ... Ἐ0. κυρί8) κλῆρος. Θ' ΑΕΕΧ). 
Ὁ.8Β: αὐτῶν ὁπὸ πα ὰ καὶ (ρτο Μανασσῆ ΑΕΕΧ). 
ΑΧΣ (ργ.) τῆς. Β᾽ κι τ. Βασ. ( ΑΒΕΧ). 7. ΑΒΣ τὰ 
({ Χ) ...ὄ ὁ (ἃ. αν.) υἱῶν (ε ΕΧ). Β: 4ηλανὰαϑ' (ἀπο 
“41σ. ΜΜαχϑ. ΑΙΕΧ; τῆς  ἘΧ)... υἱῶν νάϑ' (Συ- 
χεμ ΔΈΧῚ... καὶ (είθ. ΕΧ; Α: καὶ εἰς). ΑΞ5Β᾿ τὴν 
ΠΑ Χ ὃ. ΑΥΒΝ ἡ γῆ Θ. Θ Ὁ. 9. τ τὴν (Τ ἈΧ)- 
τερέμενϑος (τερέβ. ΑΕΧ). ΑΒ: χόλεως (τῶν ΕΗ 
ΧΙ, ΒῈ ( τῷ (ἱ ΔΕΧ). 

β ΟΘ ΒΘ, 

Τρὶον ρει εφ ἔφ" 416. 

-΄ 

- ᾿ 
ἤ' 
τ 
Ἢ 

πΞ ΠΩΣ ΠΘΘΟ ΟἾΔ ἡΣΠ5Ὶ Χχυττ. Ε 

ΡῸΝ ὙΠΗῚ ΕἸΘΞΙΠῚ ἼΡΟΝῚ Ἴ ἤστην, Ἷ 
23 ΒΓΕ Ὁ ΘΛ ΠΟΙ πῶ) Ὁ ᾿ 
μοΊΩΝ, "3 ἜΣ ΡΕΡΗ ΠΦΣΝ ὦ 
ἘΕΡΗ ἼΒΠ τ ὩΞΟῚ δ δ-τ339} ; 
ἘΦ ΣἽΞ ΠΩΣ 3 ΠῸΝ ΦΤΩΘ 
Ξ ἜΠΙΘῸΣ ὉῚ ἸΒΏΠΕΘὩΣ ΒΥ ΎΣΤΕ ᾿ 
ΠΟ) ἼΞ. ὙὐΘΏΤΊΞ ἸΡΌἘτΊΞ ΕΠ 
ἘΝῚ ΓΞ ΩΝ Ἵ5 ΘΡ2Ξ) ἴο ὈΠΓΝΟ Ὁ 
ἌΡΕΙ ΤΣ) ἜΣ ἜΕ Ὠνοῶ : 
9 ΓΩΣΉΡΤῚ ἐΠΙΣἼῚ τ ̓  
Ἡ3ΠῚΞ Ῥω ν᾿ 3Β)9Ἵ ἸΠΞΙῚ ἜΡΟΝ ὦ 
ἜΣ ΩΝ ΘΝ έροσ τ : 
πἰΩΞ ΤΌΣ Ὄρτς ΠΟΡΌΤΩΝ ὦ 
πΘ ΤΣ ΠῚ ΠῚ ἜἘ-ἢΝ ΡΝ ἸΦ5ὴ ἬΣ ὦ 
ποῦ 505) ΕἼΠΩ Ν ΠΝ “ἸΏ π᾿ 
ἩΦΌΒΕ ὙΠΝῸ ἼΞΟ πτῸΡ ΠΩΣ : 
ΓΗΣΞ 5 ΕἸΤΉ Ὁ ἼΞΣ ὝΩΝ ἸΏ 3:ΠῚ ᾿ 
ὙΝῚ ὍῺΞ ΠΏ ποτ ΠΟΤῚ ΣΠΡΡΟ ὦ 
ΠΥ ΤΡῚΣ πθϑ Ὁ Ὁ ΠῚ ἼΣΟΣ Ὁ 
ἜΣΡΕΟΣ ἼΩΝ ΠΩΣ ΟΉΣᾺ ἼπῸ 

ἂς θησονι ΠΡΠῚ Βϑῶ θτὸν ἼΩΝ : 
πῶ 1 ΤΉΒΕ ἮΣ ἀξϑντὸν ἸΣ ἘΠ 8 
ὈΠΞΣΓΟΝ ΠΡ Εἢ ΠΉΡ ὙῊΝ ΠΣ 
ὍΣΩΝ ὙΠ ΤΟΥΊΟΝ 239 τῶν ᾿ 

: 
Ἷ 

: 
᾿ 
᾿ 

ὙΌΣ 

Ἡδὴπ 5» ΡΝ ΣΙΞ322 ΓῺ ἀπὸ 

ἽΠ 3 ἢ» ΠΏ δέηρας 
ἬΠΆΧΌ ὙΠῸ ἀπὸ ἸΘΚῺ ΠΩΣ 

ΠΕΣ ΘΥΡΝὉ ΤΊΞΛΣ ἢ ΡΩΝ 

1. (ϑθίε10,1.) Β: οὐ οὐ [οι σαν ὃ ΒΙΑΥΥ,Ε 
Ατῦ, (δεαοθονπο, ὙΕ: ἔνίοαον (ον 

ὡ. ἀρδείρειν. ... δὲς πιάπη!, 4ν,. ... ὅν ἐπτ, 6), 

ΟΠ θεν δ 1. νΕ: οἷς Θύθπε,,,, οἷς ϑλάπη!. 



ϑθξαπαῖε, ὁοῖπι ε8. {Π ο ερ 8. οὐεον Θοῦπ, 
πηῦ 1 απὖ΄' αν, δι. εὐἤεπ Θυῦπ 
τθὲαπαΐῆς, δὲπ ϑδαίον ΘΟ [ρα δ, Ὁ6ππ ΕΥ̓ ἴθαΥ 

ος εἶπ Πτείίσατον ϑέαππ, ϑαγαπι τρανὸ ἰδηὶ 
2 Θἰ ραν ππὸὸ ϑαζαπ. ὃ ει απϑοτη δϊῖπε 

Ὁογπ αδοὸῦ θὲαπαίο τπίον ἰθτει οζ Ἰοᾷ)- 
ἐτπ Ποῖ ε8. αἰὸῦύΘ ποπι) δι δ πϑοτη 
δ οοτϑ, δὸπ ἀδίποοτη ΘΙ οἔδ, ὃ6π δὲίπ- 
δενπ ΨΠ]}Ὁ0ἰ018,. δὲ δε ποοῖπ Θεργεπι8, δὲπ 
ὀίποοτη Φουρθοτθ, ππὸ Ὅὲπ ἀϊίποοτη. (Θο- 
πα. Φαϑ {{πὸ οἷς δίποεν πθὲππαίς, Ὁο8 

. Θροῦπϑ ϑοζορῦ, ϑθὲαππδο ον ππίον ἰθτοῖ 
ὃ Θεζῳϊρἄτεη. Ἔϑίθεν. Βοίαν θεθαῦ, δὲν 

Θροῦπ Φερθετδ, Ὅ.68. Θρθπϑ ἰίεα δ, Ὁε8 
Θυθπϑ ϑὲαίτϑ, Ὁ.08 Θοθη8 Ῥίαπαίο, 
γα ἔπε ΦΘύπε, ζυποοῖπ δύ τον, 

ΟΠ ππὸ ἰὔτὸ ϑὲαπτη ἤπὸ οἷοῖε: ίαθεῖα, 
ἀϑιρα, ζαρία, ϑθείοα, “δίσξα, Ἐιμπιο ἐγαίοη 

νοῦ δὸπ υίοϊξεν. (ἸΡαζαν ἀπὸ θοὸν δοΐια, 
θεῖ Θυλπ θέμα, ται τοὺ Ὁΐο Ὀθονοπ, τὸ 
Τρταεπ: Φὸν ὅοτν Ῥαἱ ϑθοῖς σοδοίοη, Ὁαῇ 
Ὁ ἀπ|8 [01 (ὅτι οἷ σρδοπ ππ|ον τπιζοτη 
Ξυϊθογη. 1{πὸ πιαπ σα ἔθποι (δ Ε εἰ" 
ἀπτον δὲπ ΘΥἤθετπ ἰρτοϑ ϑδαίοτϑδ παῶ) Ὁεπὶ 

ὅ Θθ0 [Ὁ δὲ8 ειῖη. (68 εῖοπ αὐδὲν ἀπῇ 
ὲαπαῇςο ἐπ Θά πντο αὐ8ὲ θεπ ἄππρε 
ἰίοαῦ ππὸ ἔβαζαπ, ὃα48. {ἐπ|εἰς θε8. ὅτ: 

Ὁ Ὁαπϑ ρὲ. ἜΦεππ οἷὲ Φὐῶτον θὲαπαῇς 
εὐ παθπιπ (δγ  εἶ ἀππτον ζείποα. τ πεπ, 

πῦ δᾳ8 απο Οἰίραῦ τϑατὸ 61 ἀπθοτη 
7 Κἰποοτη ϑὲαπαίο. Ἐπ οἷς Θγεπλο 

θὲαπαΐο τραῦ οοπ ϑΠὉ απ σὲπ ἅς 
πιο αὐ), οἷς τον Θογεπι Τἰορί, τπιὸ Ταπαροῖ 

ἀπ θεία απ οἷς τοπ ὅπ ΦἸΘαρπαῦ. 
8 Φεππ Ὁ68 “απὸ  θαρπαῦ τϑατὸ Ῥϑέαπαΐο, 
᾿ς μηδ [{ οἱς Θτόπξο θὲαπαΐε απ οἷς δε πιθοῦ 
9 ρῥταίπι. ἘφΦατπαδ) ἔσπηπη [ΐς δεταῦ σοπ 

ὐαθα ὅἶαπα, ρσὐσὸπ πα στ ἤγδ 1 Ὅ6Π 
ο΄ ϑαήάοίεπ, οἷς (Ορρταίπιδ {ππ|ὸ, ππποῚ δὲπ 

- (Θιβοίοα ϑὲαπαΐο, αὐοὲνῦ οπ ΕΠ υπαῦ 
ΟΠ ἰῇ οἷεὲ Θτοπζε ϑὲαπαΐε απὶ θα), τπτὸ 
10 εποοῖ {Ὁ απὶ ον, Ἔθοπι ρρταίπι σεροπ 

2.10.1,: δε είοπ, ὅ. 0.1,:6π|. Ῥεῖ ϑοταπ, 

ΟΠ 3. ΒΙΥΕΙΑ: ππὶ Φ όάίου. 
4, πιαπ τπϑ Τοῖς, ΟὟ ὙΕ.Α: δ τοπ, Β,ΑὟΝΥΕ.. 
ΑἸΓπῸ οὐ ααῦι ΝΕ: θΠιδἤρυπῶο. 
“ὅς ΑΕ: ΦΡοίίο. 
“6, Β.ΝΕ: βοΐαιποι (ε{πῈ δα 8 (δι. ΑΥ̓͂ .Α: εὐ οἸέοπ, 

7, δίς δπυσθπεν . ᾽ν, ΟΥ̓. Α: δὲδ 31 05 
(8 ειν.). 

ΠΤΘΌΝ 

ὥροϑ δύδ Οὐαμηεδ σηχαπαε. 

ΧΕΙ. Ιἰτὺ γα8 ἐουϑ ΠΕ δπι ἘΝ 

(7,1--10.) 88 

ΧΥΈΕΙ. 

Οδοι ἀαΐθηὶ 5075 {ΠἸΡὲϊ Ἑ ΨΈΕΙ. 

Μαμα558 (1Ρ58. δηΐπι δὲ ΡΥ ΠΟΘ ἢ Ϊ 18 
Φ056ρ|}), ΜΙ ΔΟΠΙ ΡΥ Π ΠΟ ΘΠ ΝΠ 8556, 

δοησ πυρά (α]αδ, «αἱ [αἰ νἱρ Ραρηδίου 
Πα 4116 ΡΟΒ86βϑ!οηθη (δα οἵ 
Βαβᾶη, ὅ 6. ΓΤ ΙΓ15. ΠΠ ΟΡ Ναπμαθ56 2 

και. {ιχία [ἀΉ}Π1ὰ5. σπᾶ5, ΠΠΠ5. ΑΡΊΘΖΟΡ οἱ 

ἐἀλνος ΒΠΠ|5. Ἠδ]ος. οἱ. ἢΠΠΠ5. Εβυῖοὶ οἱ ἢΠς 
ὅθε ΒΘ ΘΙ. οἱ Π]1Π|5. Ηδρπον οἱ ἢΠἰϊ5. 86- 

τη ὰ. Ιδι1 διπΐ ΠΠΠ Μδπαββο, ΠΕ 

Φο560]), Π]8 765, Ῥ6Ρ ΘΟρΠΔΙΙΟΠ 65 51188. 

Ἰαιϑθ δας ΙΡΠΔὰ Δ νγῸ, ΠΠ|᾿Ὸ ΠΘΡΠΟΡ ΠΠΠ 8 
Οα!αδὰ ΠΠΠ ΜΙ ΟΠ ΠΠΠ ΔΙ ημα556, ΠΟῚ 

Θγὰπὶ ΠΠ1Π, 564. 501146 Π]1Δ6, 4πλΡΊΠ 
ἀθδ τι. ἰδία. 56η1 ποιηΐηᾶ: δίδαϊα οἱ Νοὰ οἵ 

Ἠορ]ὰ οἱ Μϑιοὰ οἱ ΤΠποῦβᾶ. Ἔγρηθ- 4 
. Ταμί4α6 ἴῃ ΘΟηΒΡΘοίι Ε]Θ Δ ΖΑ} 58061- 

ἀοὐ5 οἱ δόβιιθ ἢ] Νιιη οἱ ῬΥΪποίρα!η, 
παν, 7. ΠΟΘ ἢ 65: ΠΟΙΏΪΠῈ5 ῬΥΔΘΟΘΡΙ Ρ6 Πηᾶ- 

ἢ ΝΟγΒὶ, αἱ ἀαγοίιΡ. ΠΟΡῚ5. ρ05- 
Β65510 ἴῃ ΙΠΘ6610 [ΓαἰΓ ΠΏ ΠΟΒΙΓΟΓΆΠΙΉ. 
Ποα 46. οἷβ Πχία Ππηρογίαπη ΠΟ ΪΠΪ 
ΡΟΒΒΘΒ5Ι0Π6ΠῚ ἴῃ πηθ 10 {ΡΔΙΓΙΙΠῚ Ρα 018 

νι4. θσιπη. ἜἘΒῚ οθοϊἀογαηΐ {ἀπο} ἢ]ἃ- ὃ 
Ῥρδν,θ, ηᾳ556. ἄθοθιη, ἀθΒ4ι6. ἰογγὰ (αἰαὰδά 

οἱ Βαβᾶπῃ ἰγδηβ δογάδηριη. ἜΒΊΠΪὰθ. ὁ 
ΘΠΪΠῚ Νδηαβϑο ροββθάογπηΐ ΠδοΡο ϊ- 
ἰαΐθιη ἴῃ πηθάϊο ΠΙΙΟΡ 6}15. ΤΟΥΓὰ 
δαΐθμῃ ἀα]δδα οΘοἰ αἰ ἴῃ ΒΟΥ ἴθη] ἢΠΠΙΟΥΤΊΙ 
ΜΔ 8556, 4] ΓΘΙῈ] ογδηΐ. ἜΚ αΙ- 7 
(6 του ητ15 Μαπα556. ἃ) Α86} δίΔο}}- 
πηρῖΠ 8.1}, 486 ΤΟΒΡΙΟΙΓ δίοπθιη, οἱ 
οργΘαΡ δὰ ἀδχίθγαπη Ππχία Πα ὰ- 
[0Γ05. ἴοπι15 Τάρῃπᾶθ. ἘΠ ΙΘηΪ πὴ ἴῃ 8 
Βογίο δ η8556 ὁθοἰἀοΡαΐ [θυ ΤᾺΡΠπΔ6, 
488 6581 υχία ᾿ΘΓΠΪΠ05 Δίδηα556 ΠΠ10- 
Γπὶ ΕΡΉΓαΪπη. ἢ Ποβοθηάπ|6 του πϊ- 90 

“Π5. ΥΔ]}}15 ΔΡΙΠΠΪΠΘῚΪ ἴῃ ΠΟΙ] ]6 ΠῚ 
[ΟΥΡΘΗ 5. Οἰν αΐαηι ΕρἢΡα μη, ατι86 ἴῃ 

εἰ Τη6 610 51η0 ἀΡΡα Νδηα556:; [6 Π]1- 

Π15 Νίαπαββθ ἃ} ΔΠῈΠΟ0Π6 ἰΟΥΓΘΗΓ 5, 

αὐ δχίία5. 6115. ῬΟΡΡΙΣ δά τηᾶγ, Ἔ1|ὰ 10 
αἰ ΡΟΒΒΌ5510 ΕρἢΡαΙ ΠΏ. 511 ἃ) δυβίγο 

Φίς Φ διϑίον βου θοθαδ8, 

18.581. 

16,8. 

21,12. 

7. 5: Μδομμη)δίῃδίῃ. 

δ, αϑὸῦ Φ. απ δον Θν, δὲν ταν δὸη δ, δ, 
0. απ δεΐζειι Θὲ. -Φείέο; ζεϊδίᾳς Φεάδες {πὸ ὦ,, 

τααὐίέοπ,.. απο Τάτ ὃ, (τ, θὲ. 51} πα τόν πα ὅγε τ ὃ 

δεδϑ, Β: Ξϑαὦ ἄαπα,. Α: ϑὲο να], ΑὟΥ: [ϑὲουυ: 
δα]. 18: Ὀ[οο ΘῈ, (δ. τϑατοπ ππΈ{π.... ΟὟ: ἕστο 
απ (5. ν]: φοὐγύτοι (δ. 21π|. 

τ, ὥδομι (δ΄, τοατδῶ.,,, 

0" 



84 (17,11--18. 

ΧΥΕΙ. 

ϑοξεφ. 

391 ευλδιῖο ἔφυν" απ. 

καὶ ἔσται ἢ ϑάλασσα ὅρια αὐτοῖς" 

᾿4σὴρ συνάψουσιν ἐπὶ βοῤῥᾶν, καὶ τῷ ᾿Ισσάχαρ 

ἀπὸ ἀνατολῶν. 11 Καὶ ἔσται Μανασσῆ ἐν 
᾿Ισσάχαρ καὶ ἐν “Ἵσὴρ Βηϑσὰν καὶ αἱ κῶμαι 
αὐτῶν», καὶ Ἰαβλαὰμ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, καὶ 
ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 4ὼρ καὶ τὰς κώμας 
αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Θαανὰχ καὶ 
τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τοὺς κατοιχοῦντας 
᾿Ενδὼρ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας Μαγεδδὼ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, 

καὶ τὸ τρίτον τῆς ἘΜόφεϑ'' καὶ τὰς κώμας 
αὐτῆς. 12 Καὶ οὐκ ἠδυνήϑησαν οἱ υἱοὶ 
Μανασσῆ ἐξολοϑρεῦσαι τὰς πόλεις ταῦτας, 

καὶ ἤρξατο ὁ Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ 
ταύτῃ. 18 Καὶ ἐγενήϑη καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν 
οἱ υἱοὶ Ισραηλ. καὶ ἐποίησαν τοὺς Χαναναίους 

ὑπηκόους" ἐξολοϑρεύσει δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐξωλο- 
ϑρευσαν. 

14᾽ Αντεῖπαν δὲ οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ τῷ Ἰησοῦ, 
λέγοντες" Διατί ἐκληρονόμησας ἡμᾶς κλῆρον 
ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν; ἐγὼ δὲ λαὸς πολύς, 
καὶ ὁ ϑεὸς εὐλόγησέ με. 18 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
᾿Ιησοῦς" Εἰ λαὸς πολὺς εἶ σύ, ἀνάβηϑι εἰς 
τὸν δρυμὸν καὶ ἐκκάϑαρον σεαυτῷ ἐκεῖ ἐν τῇ 
γῇ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ “Ῥαφαΐμ. εἰ στενο- 
χωρεῖ σὲ τὸ ὅρος τὸ Ἐφραΐμ. 10 Καὶ εἶπαν 
οἱ υἱοὶ ̓ Ιωσήφ᾽ Οὐκ ἀρκέσει ἡμῖν τὸ ὀρος" 
Ἀχκαὶ ἵππος ἐπίλεκτος καὶ σίδηρος τῷ Χανα- 

ναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν τῇ γῇ Ἔμεκ, ἐν Βηϑσὰν 
καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῆς ἐν τῇ χοιλάδι ]εζραήλ. 
τ Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ἰωσὴφ τῷ Ἐφραὶμ 

καὶ τῷ Μανασσῆ; Εἰ λαὸς πολὺς εἶ καὶ ἰσχὺν 

μεγάλην ἔχεις, οὐχ ἔσται σοι κλῆρος εἷς. 18' ο 
γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι, ὅτι δρυμός ἔστι, χαὶ ἐχ- 
Ἐαθδοις αὐτόν" καὶ ἔσται σοι ἡ ἐξοδία αὐτοῦ, 
ὅταν ἐξολοϑρεύσῃς τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵππος ἐπί. 
λεχτος αὐτῷ ἐστί ὃ σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦ. 

11. ΑἸ ΒΣ καὶ Ἰ. κ- αἵ κι αὐτῆς οἷ καὶ ἐ. τ. κι Ἐνδ. 
κ. τ. κ᾿ αὐτῆς (Ὑ Α51)). ΒΒ" κ. ἐ. τ. κ᾿ Θ. κ' τ. κι᾿ α. 
( ΑΕΧ). ΑΒ ([61) ἢ ἐπὲ τῷ Ε). 12. Β: ἡδυνάσϑησαν 
«ἤρχετο (ἡδυνήϑ'.... ἡρξ. ΑΒΕΧ). 18.Β: ἐξολοθϑρεῦ- 
σαι (- σεν ΑΒΕΧ). 14. ΑΒ: Ἰησοῖ (-5 ΒΕΧ)... Ὁ Φ.: 
στολ.) εἰμι (ὁ ἘΧ). 1. ΒΥ σὺ ({ ΔΕΒΧ). ΑΒ ἐκεῖ-- 
Ῥαφ. (1 ΕΒ). 16. Βὲ οἱ υἱοὶ 1. (1 ΔΕΚΧ).. .- ἀρέσκει 
(ἀρκέσει ΑΞΈΧ). ΑΞΒῚ (Ρ. 6ρ.) τὸ Ἐφραΐμ ( ΑἸΧ). 
11. τ Σὰ τῷ Ἢ κ' τῷ Μ. (ἱ Α5ΕΧ). 18, ΑΒ (ρτὸ 
ἢ ἐξ, αὐτῷ ἈΞΕΕΧῚ) καὶ. 

10. κι. ἥοβοπ, Β.ΑὟ ὙΕ: Τπὸ απ 9. Π΄ (Πίεβεπ) [{ε. 
11. πὸ εὃ ἐπιρῇπα... δεοί απδύείο, ΑὟΥ: απὺς 

Γαζέοπ. Β: αὶ Βείίς Ὁ66 βαποβτίώ δ. 
12. ΑΥ̓͂ΤΕ: οτοβοῖπ. Α: δονβύτοπ ἐ Β: [ἴς απὸ 

ἐν δου τοείθοπ. Β.ΑΥ͂ΝΥΕ: ΤΡ ΑΒ άπι ἢ 4) δρραπε 
πὸπ 31 δΙεἴδεπ. 

13, Ὑ: πατῇ. ΑὟ: Πάνου... {το πρΠ  ᾳ, αθοὺ 

καὶ ἐπὶ 
ἐξτ 

ΩΝ 33 ἼθηΣ3 ὈΡῚ ἡ Πθ9 20 

ΠΡ. ἼΒΟΘΣΣΣ. ΠΕΣ ὌΡΞΕΝ 
ΡΞ Ὑν 3) ἼΞΩΘῚΣ ΠΣ 5 ἼΠῸῚΠ 
ΠΏ 3) ὈΡΌΞ ΠΡ Τ2) ἸΝῺ 
ΠΣ "Ξ185) πο 23 ἜΝῚ ἡ," ΝῚ 
ΠΩ} ὭΣΤ Ξι9 "ἢ πολ): "ἢ 
ΕΒ" ΝΣ πο 235 ἽΤΔ ὑΞ 190) 

ὌΝ ὠνήπο πιὰθ 23 535 Ν Ὁ] 12 
Ὁ ΡΞ. ΡΝ ΠΕ ΠΡ 
ὭΞ ΡΤ "3 ΠῚ ἘΤΝΤΕ ὙῊΝΞ 13 
ὉΩ9 ὭΣΘ ΤΩΝ ἸΡῚ Ν᾽ 

ἐἡϑν ἦι δ Ὁ ΘΠ 
ΘΟ ΐοτΟΝ ἘδῚ 3 ἢΠΞῚ 
ὉπὴΝ τϑ ΠΣ ἼΞ πρ ῬΉΤΩ ΝΣ 
Ἰϑν Ξὴ Σ ΝῊ ἼΓΙΣ ὉΞΙῚ πιὰ 
ὝΩΝΝὴ ἐτπὴττΣ 35 ΠΡ ΣΤ ΘΝ 

14 

ἼΩΣ εὖ . ΓΝ 55 πορὶπ ΓΕ 
π πθ ὙΝᾺΠΞ ΒΘ ΠῚ ΒΗ 
ΝΚΘΤΝΟ ΒΘ) Ὃ3 ἘΠ Νὴ ἐΘΣΘΝ 16, 
ἩΡ ΞΕ ΓΞ ἘΠῚ3 ΞΕ ΠΠΠ Ἢ 
“ΤῊΣ ἘΠΕ ῬΏΣΠΤΥ ΝΞ ΞΩΝΠ 
ἐο ΝΘ ΤῸ" ῬΏΣΞ ὑπο τ ὨἼ525 ἸΝῺ 
ΒΡΠΘΝΣ ὩΦὴ" ΡῈ Δ ΔΤ] ΠΩΝΘῚ 17. 
ΠΞῚ πὶ ΞΤΓῸΡ “ἰὩΝῸ ππρνυο 
ἐἼΠΝ ὈΠὴ5 τ ποτοσΝ Ὁ πὸ δή: Ὁ 
ΣΙΝ ΉΞῚ ΝΗΡῚ ἜΦΛΤῸΞ ΕΝ ἜΠΞΊ8᾽ 
τΝ ὐὐττῦβ ὙΠΆΣΧΕ Ἴ ΠΟΠῚ 
ἘΝΡΡΣ ῬΤΠ 9 15 Ὁ: 33} Σ οὐρῶξα ' 

, γ.14. ΓΞ γΡ ἥ 
σοτἐτοίδοπ {παίοπ {, [{ πίη. Β: π. σἀπρι(. ᾿ 

14, ΑΥ͂.νῈ: (δίπεπ ΣΡΕ. Β: να ἰ δίπ,, 
ΑὟΥὙΕ: [0 (δα) ἰῷ) ϑοῷ εἰπ (70) ξαδΙτοί δ , δίπ,, 

15. Φθεππ δὲ... δίν πὰ ΟὟ ΕΣ: θαι οἷν (δα) 
από, ΑἹ Μὰ δίν ϑέανπι. Β: τάππι δα .ο[6}} Πἰν οἱ ὦ) απδν 
ΟὟ: τι. ὃ. ϑὲορρᾶρυ, Α: ϑὲαρθαίπι, 

10, ἫΝ ἴο {{πὸὃ΄.. 
δὶ δ, ἱ 

.Βεί δομπόπ δι 59. κα, ἔθτοι ΖΦ, τινὶ 

μἘλι......2. 



ξοίσ, (177,11--- 18.) 8ῦ 

δονιυείζππ δὲν δίπ δον “ΟΡ 0 8 απ δαὃ (ϑερθίτρε, ΧΥΕΙ. 

ας ἀπὸ δὸπι θὲαπαΐε σέσοπ ϑθὲϊτουε 
παῦε, τπτὸ Ὅ48 Ῥθὲοον {{{ εἰπε δὕγεπζο, τπὉ 
[0 Ποβο απ ἍΠΠεν σοπ δ που π αι  τπτὸ 

11 απ' ͵αϊῶαν νοπ ϑϑὲούαεπ. ἢ Θυ δαί 
πὶ ὲαπαΐε ππίον ͵αζαν ππὸ Π}|ἐγ 
8.0 ὅεαπ ππὸ ἰθτε τευ, Δοθίααπι 
πὸ ἰθτο τοῦ, ππὸ οἷο 2πι οΥ ππὸ ἰδτε 
θῶ τον, πὸ οἷο 21 (ὁ ΠΌΟΥ τπὸ ἰδτο ἃ δῃ- 

ππὸ οἷς κι ὲοαίοθο ται ἰθτὸ δ τοῦ, τὸ 
12 Ὁᾳ8 τίς ΔΘ ΟΙΓ ϑλαρ θεῖ. ἜἼ1ηὉ οἷς 

δείποον ὲαπαίςε ἔοππίοπ Ὁΐοεῖε Θιάνίς πἰῶθι 
εἰπποθπιοι, ζοπόετπ οἷς (ὁαπαπίξν ἤπαοπ 

18 απ δι οῦποπ ἰπ Ὀεπιζεἰδίροπ ἄπποο. ἔα 
αὐεν οἷε δείποοῦ γα πιζτίς, τοπτϑοη, 
πα τοπ {6 οἷς (δαπαπίζον οἰπϑθαν, πὸ 
φοττίοδοπ {{6 πίε, 

11 Φὰα τοδείοπ οἷς δξίποον ΟΡ πα 30- 
πια, παὸ ργαεπ:; ὕθαγπι θα ὃπ τὶν 
πὶ (δἴπ οοθ ππὸ δίας Θῴπην ὃὍε8 (δτῇ- 
{ρεἰ8 σοσοδεπ ἴτπὸ ἰᾧἃ) δἱπ Ὁσ) εἰπ 
στοβοϑ Ξθο ΤῈ, τοῖς πα δὲ. ΤΥ 70 σοζεσποῖ 

1ὅ αι. ἔφα ρταῦ, ϑόΐία κι ἰθποπ: 9861 
ὯΜη εἶπ στοβοϑ 016 δ {{, 10 σεὺς δίπαπ ἰπ 

ο Ὅοη θα], ππὸ θ απο ππὶ Ὁ] [610 ἰπὶ βαπῦε 
δεν ΘΠ )οτοίον. ππὸ ϑὲϊοίεπ, τορῖ οἷν Ὅαᾳ8 

10 Θεδίτος (ὀρ ταίπι κι ἐπαο {Ππ.- Ἔα ἴρτα- 
ὥεπ οἷε δἐίποον ΔοΡ;: Φαδ Θεδίτρε 
τοοτθοπ οἷν πίε ἐὐίαπαοπ, δόππ ο8. {{πῸ 

ΦΉαΙ δὲ8 ἀαποοϑ ρῦποι, δεῖ τοί ἄγεπι 
Ἰἰοαὶ Βε Θραπ ππὸ ἴτε ἀδθτον, ππὸ 

17 ΔΤ οῖ ἱπι θα]. Ἔοήια. ἤντα ὦ χιπὶ 
ΓΤ φᾳιζε ποΓΡΌ, 1 (Ορυταίπι τπτὸ ὲαπαίε: 

τ ΠῚ εἶπ ατοβεϑδ 01, ἀπτὸ τϑοὶ! ὃι: [0 
οἵοῦ ΟἰΠ, ππιβὲ δι. πἰῶν (δία ἀροϑ Ῥαθεπ, 

18 Ἔϊοπόετη Ὁᾳ8 (ϑεδίτας [01{ εἶπ ζεἰπ, δα 
Ὁ θα] {π,| Ὅὸπ θαῖο ππὶ, 70. τυἱτὸ οὐ 
ϑείπεϑ ἀροΐοεδ (ὅποε ζεῖπ, τοὸππ δι Οἷς 
(ὐαπαπίτξον. ϑοΥίγοίθ, οἷς εἴζοτας ϑθαροι 
Ῥαδοι τπὸ πιδ τα πὸ. 

13. ὕὉ.1,: υὐάδ)είς, τοοτθοπ, 

θεῖ δέποπ ἔπι 50. 5. Β: τοίτο {ἀν ππὸ πὸ σοῖσι [οἰπ ὃ 
ὙΕ; πποιτοίζθαν, 
17. κι, Βα ατοβε ὲαοθέ, δατηπι, ΑΥ̓: νοοῖ αὺ, ἡ) ὲ, 
18, δαῇ εὐ δείπ {εἰ δίϑ απ ζείπ ὅΣ,, 70 αὐτὸ) τοί τε 
ι δίς απ, σοτίγοίθοι, δώση {{6 ε. 8. ἢ. αν δ). 

τ, παὸ οἷο κι Σ Θασπαῦ, τὸ ἰῇτο ἃ δ ίον,, 

εἰζέτπς ϑθασοπ δεῖ αἴτοι (Δα παπίζετπ, οἷς ἱπὶ 

οἱ ἃ} Δι! }οη6 Νίδηα556, οἵ αἰΡΆΠΊ4116 
οΟἰαπαδί ΙὩὰΓ6, δ ΘΟΠ] μη σδηΐι. 510] 
ἴῃ. {θὰ Α56} ἃ0 Δ4.}}0η6, οἱ ἴῃ {τ} 
ββδοῃΠδν ἃ ΟΥΙΘπΐ6. ἜΒαΙπ6 Πᾶ6γ0- 11 
ἀἰὰ5 Μαπα586 ἴῃ 5βδοΠα οἱ ἴῃ ΑΒΓ 

Ταάοοστο ΒΘ Π5Δη. οἵ γίοα}} 6115, οἱ {60 ]αλ πὶ 
ΟΠ Ὑ]ΟΙΪΙ5. 5115, οἱ Πα] ίογο 5 ΠῸΓ 

ΟΠ ΟΡΡ ἰδ 851115.,. μὰ 1 Γ0Γ6 5. ΦΠΟ (16 
ΕΠ οἴ] νΙΟα]15. 511158.,. 51Π}]Π| 6 Γ6π6 
Πα ἀῖογο5. ΤΠΘηδὺ οαϊὴ ν]Οι 15. 55, 

οἱ Παρ οΓ65. Μασθο οἰ Υἱοὶ} 15 
515,0. 6 (θυ Ρᾶγ85 0Γ}15 Νο- 

15,03. ΡΏΒΘΙΠ. ἜΝρο ροίπογαμί ΠΠῚ Μἃ- 12 

Πᾶ586. Πᾶ5 Οἰνιαἰ65. Βα νοῦ ίοΓο, 5οά 

ΟΡ ΟΠληδηδθιιθ ΠΑ] ἅγ6 ἰὼ ἰοΥΓὰ 
σαα.1.28. 518. ἘΡΟοΒίαδιη ἁπίθη ΟΟμν ΔΙ πη 18 

(6κ.9,.5.}}| ΙΒΓΔ6],. 5.) δοογαπΐ ΟΠ ΠΔ 605 
οἱ (ϑοθυαηΐ 5101 {Πα Γ105, π66 ἰη- 

(ΘΓ δοθγαπὶ 608. 
Ποσαίααθ 5αιηΐ ΠΠΠ {056 0}} δὰ {οβιιο 14 

οἱ ἀἰχογιηί: Ουᾶγο ἀθα]δίϊ τη] ρ08- 
ν.5... Β0ΒΒΙΟΠΘΠ) ΒΟΓ[Ι5. οἱ [ὩΠΙΟᾺ] ΠΠΙ1Π5, 

θε. 38,17. 1} 51π| ἰδηΐδ6. ΤΠ ΕΠ 115. οἱ θ6η6- 

αἰχοῦῖς πὶ Ποιμηίηιδέ ἘΛὰά 4005 1ὅ 
Φοϑιθ αἰΐ: δ᾽ ΡΟρυΪα5. Π]115. 68; 
ἀϑοθηίθ ἰὴ 51}|νγἅπ οἱ βαοοϊάθ {ἰ}0ὶ 
Βραῖϊα ἴῃ ἰογγὰ ΡΠ Ζὰοὶ οἱ Παρ μη, 
418 δηριιδία οϑύ 001 ΡΟ5865510 ΠΟ ἢ (15 
ρῃναίη, (αϊ γοβροπάοθγιηί ΠΠΙ 10 
Φόβθρη: ΝΟ ΡοΟίΘΡ ϊ15. 84 τηοηἰληὰ 

χαα.1,,ς. Ὁ ΠΒΟΘΠΘΓΘ, ΟᾺΠῚ [ὈΡΓΘΪ8 ΘΌΓΡΡΙΡΙΙ5 
αἰαπίαν (Παπδηδοὶ, 4ὰϊ Πὰβ]ϊαηΐ ἰῃ 
(ΟΓΓᾺ ΟΔΙΠρΡΟϑΙΓΙ, ἴῃ αὰ 5ἰΐδθ. βιηΐ 
Βοιμθαη Οὐ ὙἹΟΙ 15. 5115. οἱ Φο5 γὰρ] 

πη α πη ΡοΟββί θη 5. ν4]] θη. ὃ ὈΙχίίαπο 17 
Φοβιθ δά ἀοιηππὴ 9056 0}, ΒρὨγαΐμ οἱ 
Μαηα5586: Ροραϊὰθ τυ]π5. 685. οἱ 
Ἰηᾶρηδο [ὉΡΕΠαΔἸΗ15., ΠΟΙ ἢ 8]}6}}15 50Γ- 
(6 πὶ τπᾶϊη, Ἔ5θα {γᾶη51}015 ἃ4 τη0η- 18 

ἴθι, οἱ βιισοῖάθ5. {Π01 ἀἴψα6. ΡΤ ΘΑ Ὶ5 
Δ Πα] ἀπ ι1Πὶ ραῖϊα, οἱ ροίογ 5. τ}- 
{Γἃ ῬΓΟΟΘάΘΓ6, ΟΠῚ 5. ν θυ 5. (Πὰ- 
ΠΔΠΔΘΙΙΠ), {ΘΙ Ἃ1015 [ΌΓΓΘΟΒ5. Πα 66 
ΟἸΡΓΙΒ. οἱ 6586 [ΟΓΓἸΒΒΙ 1]. 

18τα. 28,7 

γν.18. 

ν 15. 

ν.1ὐ. 

12. 5: ἴρ88 (Α!.: ἰδί8). 
17. ΑἸ. 1 (Ρ. 305.) οἱ, 

ζ. πι. {{πὸ, Β:: δίοτσοί! οὁ εἰπ θ8, {Πὰν δὲ. ἰδ πὶ ππὶ: 
γαπει ἔπη ὁ ΝΕ: τυεππὶ δίοοεδ απ εἶπο θα! ππῷ 
{{{| [0 Ὁ. {. ππὶ, ΟὟ: οὐ {{ 5388., Ὁ. ἔθπ αὐ, ΒΒ: εὖ [01 
Ὁείπ [εἶπι, [0 το οὐ δἰπαπόρουεί, ΑΥ̓ὙΕ: οἷν {. [, 
ἀπβενξει (ὅπϑοι ((τάπροπ) οοθύτοπμ, 

14. ΑἸ. 1 ἰογγᾶμη ἴῃ. 



80 (18,1--10. 

ΧΨΈΕΞΙΕ. 

«βΟΘΈΠΘ, 

29 ει έῖο 62) 416. 

ΧΨΈΕΙΙ. Καὶ ἐξεκκλησιάσϑη πᾶσα ἢ 
συναγωγὴ υἱῶν ἸΙσραὴλ εἰς Σιλῶ, καὶ ἔπηξαν 
ἐχεῖ τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ 
ἐχρατή ϑη ὑπ᾽ αὐτῶν. 2 Καὶ κατελείφϑησαν 
οἱ υἱοὶ Ισραήλ, οἱ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ 
φυλαί. ὃ Καὶ εἶπεν ]ησοῦς τοῖς υἱοῖς Ισραήλ᾽" 
Ἕως τίνος ὑμεῖς ἐχλυϑήσεσϑε εἰςελϑεῖν λληρο- 
γνομῆσαι τὴν γῆ», ἣν ἔδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ 
ϑεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν; 4 26τε ἐξ ὑ ὑμῶν τρεῖς 
ἄνδρας ἐκ φυλῆς, καὶ ἀποστελῶ αὐτούς, καὶ 
ἀναστάντες διελϑέτωσαν τὴν γῆν, καὶ δια- 

γραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον βου, ᾿ἐκαϑὰ δεήσει 
διελεῖν αὐτήν. Καὶ Σήλϑον πρὸς αὐτὸν ὅ καὶ 
Ἐδιεῖλεν αὐτοῖς ἑπτὰ μερίδας. ᾿Ιούδα στήσε- 
ται αὐτοῖς ὅριον ἀπὸ λιβός, καὶ οἱ υἱοὶ Ἶω- 
σὴφ στήσονται αὐτοῖς ἀπὸ βοῤῥᾶ. “Ὑμεῖς δὲ 
μερίσατε τὴν γῆν εἰς ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε 
πρός μὲ ὧδε, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ὧδε 
ἔναντι κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 17 Οὐ γάρ ἔστι 
μερὶς τοῖς υἱοῖς “Ιευὶ ἐν ὑμῖν" ἱερατεία γὰρ 
κυρίου μερὶς αὐτῶν. Καὶ Γὰδ καὶ Ῥουβὴν 
καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Ῥηανασσῆ ἐλάβοσαν τὴν 
κληρονομίαν. αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐπὶ 
ἀνατολῆς, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖς Μωὺσῆς ὁ παῖς 

κυρίου. 8 Καὶ ἀναστάντες οἱ ἄνδρες ἐπορεύ- 
ϑησαν. Καὶ ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς 'τοῖς ἀνδράσι' 
τοῖς πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν, λέγων' 
Πορεύεσϑε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν; καὶ 
παραγενήϑητε πρύς μὲ, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν 
κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν Σιλω. " Καὶ 
ἐπορεύϑησαν ᾿ οἱ ἄγδρες καὶ διλϑον τὴν γῆν, 
καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν 'καὶ εἴδοσαν αὐτί", 
καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεις ' αὐτῆς ἑπτὰ 
μερίδας εἰς βιβλίον, καὶ ἤνεγκαν πρὸς Τησοῦν. 
10 Καὶ ἔβαλεν αὐτοῖς ᾿]ησοῦς κλῆρον ἐν Σιλὼ 
" , ἔναντι κυρίου. 

Π1ΟΑΒΚ ἡ ([ΕΧ). 458: “Σηλώ (Σιλώ Χ). ὃ. ΑΕΕΧΣ: 
ὃ κατεκλ. 8. ΑἸΒῈ ὑμεῖς οἱ εἰςελϑεῖν (1 Α5Ἐ Χ). Β5 
ὑμῖν ( ΑΞΧ; ΑἸΕΧ: ἡμῖν) εὐ τῶν πατέρων (ΣΛΈΕΧΣ. 
4. Β: ἄνδρ. τοεῖς (το. ἄ. ΔΕΧ). ΑἸ ΒῈ κι ἀποστ. αὖ- 
τός (Τ ΑΞῈΧ.. Β: διήλϑοσαν (λϑον ΑΒΕΧ). ΑΧ: 
διελϑάτωσαλ ... ἐμᾷ. Ὁ. ΑΒ: Ἰόδας (δὰ ΕΧῚ. 6. ΑΒΣ 
εἰς (} Χ). 8: ὧδετπιρός μὲ (τρ. μὲ ὧδε ΔΕ Χ). 1. ΑἸΧ: 
ὅτι ἡ ἵδερ. κυρίϑ. Α528; αὐτὰ (αὐτῶν Δ᾽ ΕΧ). ΑΒΕΧ: 
ἐπ᾽ ἀνατολᾶς. 8. ΑΧ: Πορεύϑητε. ΑΒ: «Σηλώ (διλω 
Χ). 9. ΑΙΒῈ οἱ ἄ. κ. διῆλϑον τ. γ. (Ὑ Α5 ΕΧ). ΑΣ: 
ἴδον. Β" αὐτήν ( ΔΈΚΧ). ΑΒΕ ΕΧῈ (πὰ ἢ.) εἰς Σηλώ. 
10. ΑΒ: ἐνέβαλεν (ἔβαλεν Χ). ΑΣΕΧΤ ((ὰ ἢ.) καὶ 
ἐμέρισεν ἐκεῖ τῆς τὴν γῆν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ κατὰ 
μερισμὸς αὐτῶ; 

1, ΑὙΥ: βοίέοη ὃ. απ|.. Α: [ἄτιροπ, Β: δὲν 31: 
Γαπιπιοπξιπ|ε, ΑΥ̓ ὙΕ: δα ὁ δου ζαιππι πιπ δ2 611, Α: 8, 
Ὁο6 οι 66. Β: παίξγοοπι ὃν ὁ, σον ἰθποι δου τπιξοῦ: 
{απ φοπιμ σαν, 

Ὁ Θστ2Ξ ΤΊΣ ῸὉ ἼΘΙ» ἈΨΕΕΕ. 
ἼΣ2 ΠΆΝΤΩΝ Ὀώ Ἰθητοθ5ὴ ΤΠ 
ἸΏΝ ΤΣ πῶξ92 ὙῸΝ ΠῚ 2 
ὯΝ ἼΟΠΠ Νὸ ΩΝ ὌΝ ὭσΞ 
ὮΝ ἐσ πρϑὺ ΒΓ ὉΠ9 8 
ΒΝ ΤΟΝ ΡΣ ὈΝ ρ. ἜΞΓῸΝ ΠΣ 
γηδπσον τσ, ὙΕΡ ποτα,» 
᾿Ξ ΤΩΝ ὙΠῸΝ. πὴτ' ΒΞ) τῷ ἼΩΝ 
ΠΕ ΘΘΌΝ πρδῳ ο ἢξπ ὦ 
ΥΝΞ ἸΞΌΠΌΣ ᾿γδ) 5) ἘΠοΘΝῚ 
ἽΝ" ἘΠ5 ΠΣ ἘΞ πρῖν 29": 
ε 

ΞᾺΡ - ἌΣ ὙΞ 
ὅπ} 
ΚΣ ἢ ΒΡῈ ν ἜΣ. ΑΤᾺ ἘΝ 

ΩΝ 
ἜΝ 

Ἵ “Ἴ 
Ἵ 

.... τ τῷ. 
ΣΙ 

τε ΕῚΣ ἜΤΟΣ Ἐν πξ: π᾿" 
ὩΪΙΝῚ 1 ΒΞ Στὸ: 7255 Ὡρὴ" οἷ 
δρθπ περϑῷ ὙΠΝΠΓῸΝ ἸΞΌΘς 
ὅν ὩΞῸ ἼΠ 9 ΓΡΤῚ "ὮΝ ὈΠΝΞῚ 
ρδπ- ἘΝ Ἵ5 ἢ πὴ ΠΡ πῷ τὶ 
πὴσπο τρτ τὴ ἜΣ Σ ἘΠ 
ὈΞὰΣ ἿΧΠῚ ΞΊΝ ΘΒ. Ὶ ἸΠΌΓΙΣ 
ἡπθὉ ἼΞΣὮ ὈΓΌΓΙΣ ΕΝ ΠΣ 
ἼΞ» ΠΩ ΒὉ ἫΝ "ῶν ππ ΤΩ 
ἼΣῚ ΣΌΝ. ΘΡΟΝῚ ὙΠ 
Ἦν. θοῦ δϑ πη ῸΝ »ἧΠ' 
ὍῸΞ ἘΣ ΌΠΙΠΙΤῚ 5 ἘΣ γηδῃ 
12 

ΨΥ ΡΥ ΡΥ ΡῊς 

ὧν πδὴ "ὃν 2 ΠΝ 3. 
ἘΦ] ᾿ΠῸΞ πῆτιὶ Ε ΕΗ ΞΕΕ 
ΓΡΞΏΩΞΗ ὙΝΞ ὙΠΞΡΘῚ ἘΡΘΣΝΕ 
ὭΣ» ΒΡ ΟΠ πρξθς ΤΩ 
ἱπϑῷ τ Σ Ν ϑοπτον ἢ Ν35) 

πρῶξ γὴν φιθήτο Ὠ112 ἐθς 
τν σῶν ὼς ἘΡΌΤΠῚ πὴ ὭΘὉ 

ἩΒΠΡΌΠΩΘ τσ, 5 ΩΝ 
ὡ, σεζε, θείᾳ ., ᾿ Φεδο, Ἶ 

᾿ Β: παφιάϊῇᾳ, Ὅαβ ἔην δίποίπροι, ΑΥ̓ ὙῈ: το} 
ΠᾺ ἐπ Τοίπι οἰ ποιοῦ ἐπ, 

Β: δοθεῖ Ποὺ νυ. οἱ), ΑὟΥ: 58 Ο[ΓΕΠ{π οὗ). ΝΕ .ΑΣ, 

.- 



(48, 1---10.) δ1 

ΧΥΈΕΕΗ. 

(επιοίπε δεν ὀδίποον Ἴνα ο απ (ΘΙ, τοῦ 
τἰίοίοι ὉαΤο 61 απ οἷο Θὐἰ ὅ68 ΘΗ, 
πὸ δᾳ8 απὸ ὕαὉ ἰὔποι ἀΠῚῚ Ο Ι ΟὙ[6Π. 

2 ἜἸ1πὸ ὑσατοπ πο Πεδοη (Θιάπιπις Ὅὸν δὲίπε 
Ὅεν δἤταοί, ὁόποῖ [6 ἰθν (ΟΊ εἰ πίε ατι8- 

ὃ σοεβείτος γαῖα. ἘΛπο ϑοΐπα Ἰρταῦ πὶ 
ὅπ δείποετη δἤταοῖ: δὲς ἴαπαςρ [εἰ ἰδ τ [Ὁ 
ἴαῇ, δα ἰδν κεἰῶι δἰπροῦεῖ, Ὅᾳ8 απὸ εἶπε 

τ ἀπο πιο, Ὁα8. ΟΠ) ὍῈΥ Θονν, οατον ὅθ ἀτ0γ 
ἃ οί, σεσοθεπ θαι ὁ ἘΘῴαῇΕ οἰ) ατ|8 [ε6- 

τἰγοπι (Θίαπιπι Ὁτοὶ εάπποῦ, Ὁα8 ἰὰ) Τὸ 
ζεποο, ππὸ {{ς {Ὁ αὐππαῦύγοειι τἰπὸ Ὁπτ)}8 
ἀαπῦ σοθοπ, πὸ δοζτοίδεπϑ παὸ) ἰδτοπ 

ὅ (δυρεθβείίοπ, πὸ ἔοπηπιοπ 21 πὶτ. ἘΦ Θεἶτοῖ 
δα απὸ ἱπ ἤίοσοι Φ  εἶτς. δια [01 δΤοίε 

δρη απ {εἶπον Θτοπξο οοπ Ῥετας, ΘῈ, 
ππὸ Ὁα8 ὥαᾳσιϑ Δ ΟΙΟΡ [01 ΟΓεἴσοπ. αὐ 

θ {εἶπεν Θτοπξε οοπ θὲ ρυπα ὦ! ον. ἢ ΔῸΥ 
αϑοὸν δοζτοίθ! Ὅᾳ8 απὸ δὲν Ἰίοθεπ ΖΘ εἰς, 
τὸ δτίπαοι {6 21: πεν Οίοθον, 70. ΟἿ ἰῷ 
οὐ Ὅα8 ἄσοϑ τροῦζοπ σοῦ Ὁ ϑεγτη, τπ|- 

7 γτπι Θο. ἜΦρππ δίς ἀρυΐξοα δαδεπ 
ἔρπι Φ ΘεἶΓ πίον οὐ), Ἰοπόοτη Ὁα 8. Ῥθτίο τους 
τππ δὲ8. ὥεῖτπ {Ὲ ἰῇ (υριθεῖῖ. ὅαῦ 
αὐον ππὸ ϑέπδοπ ππὸὸ δὲ αῖθε Θίαπηπ 
θέαπαΐε ϑαδει ἰδν Φ ΘΕ σοποηηπιοη [6π- 
ζεῖ Ὅε8. Φοντοαπϑ σόσοπ ὅθπι θὶοταοη, Ὁ 
ἰδποι θεοῖο, δὲ ἀπορῶ 68. εῖτη, σος 

8 φεδοη αι. ἔφα πιαάγτοι [{) Ὁἱς δ ἄππον 
απ, δα {6 δἰπροίπροπ, ππὸ οΐια σοδοί 
ἴρποι, Ὅᾳ. Τς δἰπ το [πὶ αοθοπ, θα 8 ἀαπὸ 
ἀπ δε τοίδεπ, τπτὸ Ἰρτα : Θδεθεῖ δὲπ τπὸ 
ὉΠπτ σαπϑοῖς Ὁᾳ8 απὸ, πιὸ δε τοίδει ο8, 
πὸ ἔσπι τοἰοθοῦ π| παρ, ὉαΒ ἰῷ οἰ) 
δίον Ὁα8 ἄροοϑ τροῦζο 901 δεπι ουτπ 21| 

9 Θί[9. Ἔ {0 αἰπροι οἷς ϑὲάππον θη 
Πς ππὸ δτἄξοσοι Ὁᾳ8 ϑαπο, τππὺ δοζάτίοθοι 

68. αἰ εἶποπ Βτίοῇ πα ἐπ Θιοίοπ ἱπ 

10 ἄπσον σὰ Θίϊο. Ἔα ταῦ Φοήια. δα 8 
ἀροβ ὕδον {6 ζι Θίίο τον θοπι οῖτη, 
παὸ τρεἰοἰς Ὁα. [0 Ὁα8 απ ατἰὃ 1Π1 ΠῚ 
οἷς δδίποον Ἴταοῖ, εἴποηι ἰορτ ἄγοι [εἶπ Ὁ εἰ . 

3..Α4.Αἃ: [0 Τἀβίᾳ. 

θἀΌΓε} (ει). ΑΥ̓͂ ΥΕ: δίς το {{ [ὦ από[οπθοπ, δα β 
(ππῦ) ... Β.νῈ: ἐπὶ ὅς ππιποταῦθοπ, ΟΥ̓: πὸ. τοαπΣ 

δοίπ, Ατὸσὸ δ: παπροθοπ, ΑὟΥ: αἰὐ τοίδοη ὁ ΝΕ; απ: 
ποῆπιοπ, Β.ΑὟΥνΕ: πὶ ϑαππ (Τοἵίοπ {.} κεἴ πείν ἔ, 
: ὅ, 11π͵|8 {{ς ζοτοπὶ θεία, ΟὟ: δε {, ὅτ, 
᾿ς 6. Βίεν δα 9, ΒΙΑΥ͂ ΝΕ: κι ((π) 7 2}. 

7. ὕ.1.: 16π|. Ὁ. οτθαπ, 

ἤθεα Φ θεἶϊς, ἀπὸ ἕππιοπ 1. δόίια ἱπϑ 

19,51. 
(ὐοπρτοραιίψαθ 5αμὶ ομημο5 Ἂὶ ΨΕΚΕΙ͂, 

οὐ», ΠΙΠ ΙΒΓΔ6] ἴῃ. 5110, ἰθίᾳα6 ἤχογαηΐ 

Ἰβαν  5 (ΔΡΘΓΠΔΟΙ]Π ΠῚ ἰΘ5 ΠΟ 1, οἱ [{π|1 οἷβ 
Ἐπ (ΟΡ 500] 6οἴα, ὁ ΒΟΙΠΠΔηβογδηΐ ἁπίοη 2 

Ἦτον ΠΠΪΟΛ πὶ ΙΒΡΔΘΙ βϑρίθῃ {γ} 5, 4πᾶ6 

ΠΘΟά πη} ΔΟΟΘΡ ΟΡ ΔΠΐ ΡΟ 5565510Π685 5.188. 

σαὰ 15... ΔᾺ 4105 4086 αἷΐ: [5406 4110 ΤηΓ- 3 

ΟΘ(15 Ιρηᾶνα οἵ ΠῸῚ ἰπίΓα 15. ἃ Ρ0581- 
ἀοθη Δ} [οΥΓΔΠῚ, ΧαΔη} ΠΟΙΏΪΠιι5. Ποιι5 
ῬΔΙΓΙΙΠ] νϑίγο στὴ 641 νο 5 ὁ Ὁ Ε]1- ἃ 
οἰΐο ἀθ 51ΠρᾺ 15 {Γ] 1} 115 [ΘΓ 5. ΥἹΡΟΒ, 
αἰ τ {8} 605, οἱ ρογρδηΐ ἀἰ {16 Οἷ!- 

ν9. ΟΙΠηθδηΐ (ΘΡΡΔΠΊ, οἱ ἀ6ϑου ])αη! ΘΔ} 

Ἰυχία. ΠΙΙΠΊΘΓ ΠῚ ἘΠῚ Π5ΘῈ ΠΞΈΠ16. τη }{{- 
1115.) ΓΟογδηΐψιιθ Δ4 π|6, 4ποά 
ἀοβοΥΙρβοῦίηΐ. ἘΠινιἀ 16 νΟ} 15 [ΓΤ] ὦ 
ἴῃ βθρίθιη ραᾶγίοϑ : ἀι41ὰ5 5'Ὁ ἢ (6- 
ΤΠ ΪΠ18. 5118. ἃ Διι50ΓᾺ}} Ρ]σα, οἱ ἀο- 
ΠΠ15. ΦΟΞΘΡἢ 410 4] 0η6. ἜΜΘαϊαπ) 6 
πο" ΠῸ5 ἰθΡΓὯ) [ἢ ϑθρίβθπ) ράγίαβ 

ἀθβορι 6, οἱ πὸ νϑηϊοίβ δα τη6, αἱ 

ΟΟΙΡΔΙ ΠΟΙΏΪΠΟ ἢ60 νϑϑίῦρο 1ηϊ{{8Π| 
.4.3.. ΥΟΠ15. ΠΟ 5ΟΓίΘΙῺ : Ἐ (αϊὰ ΠΟ 68. ἱπί0 1 7 
ὙΠῸ ΡᾶΡ5 Πι ον] ΡῈ, 584. 5δοογάοί πη: 

Πομμηἰ οδὺ ΘΟΥΙΠῚ ΠΔΘΓ (45. (δά 

δαΐθη] οἱ Ἀσθθη οἱ ἀἰπηϊαἰα {γ}0115 
Μη 556 78} ΔΟΟΘροΡαηΐ ΡΟΒΒΘΒΒΙΌΠ65 
515. ἰγᾶη5 Φογἀδηθηη δ ΟΥΙ θη! 6Ιὴ 

κ,».3..33 016), 4ιὰ5. ἀθά1{ οἷ58. ΜΟΥ 565. [ἈΠ}0- 
[ὰ5 Ποιηϊηῖ. Ἔσαμηαιι6 Βα Γοχίβϑθηΐ 8 
ὙΠ, υἱ ΡΟΡσΘΡοηΐ δά ἀθβορ 6 ἀ Δ 1η 
ΘΓ Δ}, ΡΓΔΘΟΘΡΙΐ οἷ5 Φοβιιθ, ἀἰοθη5: 
ΟἸγου 8. ἰογγΓὰπῚ οἱ ἀθβογι 8 6ΔΠ]1, 
ἃ ΤΟΥΘΓΓΠΏΙΗΙ δά τη6. τπἰ πὸ ΘΟΙΔΙΏ 

ΠΟΠΉΠΟ ἴῃ 5110 πη γΟ 15 501- 
ἴθι. ἜΤί4ιι6. ΡοΥΓ χθυαηΐ, οἱ 
Ἰιϑίγαηΐθ5. ΘΔ ΠῚ ἴῃ βϑρίθῃ ρᾶγία5 αἰ- 
γ]ΒΘΓηΐ, ΒΟΡΙΘηΐ65. ἢ γΟΪΠΠΏ1Π6, Γθ- 
γΘΙΒΙ]α6 ϑαηϊ δά Φοϑι6 ἴῃ οαϑίγὰ 5110. 

,. ἜΘ τηϊδῖ βοῦίθα. οογᾶμη Ποιηῖη0 ἴῃ 10 

5110, ἀϊν!βΙ 4ι16. [ΘΓ Γ πη ἢΠ115. [5 ΓΔ 6] ἰὴ 
δθρίθιη ρᾶγίββ. 

17,17. 

18,30ς. 

(1. 

ν.1. 

Φ 

2. 8: Ἀριηδηδβογιηΐ. 
4. Α1.: ἰϑγαϊπαπι (ΡΓῸ Π.1.). 

7. Β: πρίαπροπ, ΑΥὙΕ: οὐ α πὶ 

8, ΒΙΑΥΥ: οὔ, δόποπ, δίς δίπα, (91. 55..4).Ψ 

9, Β.ΑΥ̓͂Ν.ὙΕ.Α: ἰπ εἴπ κι). 

10. ἐθποι δα ὁ, Β.ΑΥ: παῷῷ ἰγτοι 9 6 0 εἰ Ππππιροπ, 
ΥΕ: του (δ π εἴπιπα. 



88 (18,11--20. ϑοσεερ. 

ΧΎΥΈΕΙΕΙ. 1)ὲε τ ριο φυγαθ. 

Η Καὶ ἐξῆλ ϑὲν ὁ κλῆρος φυλῆς υἱῶν Βενια- 

μὲν 'πρῶτος" κατὰ δήμους αὐτῶν, καὶ ἐξῆλϑεν 

ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον υἱῶν ᾿Ιούδα 

καὶ ἀνὰ μέσον υἱῶν Ἰωσήφ. 12 Καὶ ἐγενηϑὴ 
αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βοῤῥὰ ἀπὸ τοῦ [Ιορδά- 
γου, καὶ προφαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου 
“εριχὼ ἐπὶ βοῤῥᾶν, καὶ: ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄρος 
ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος 
ἡ Παβδαρῖτις Βηϑαύν, 18 χαὶ διελεύσεται ἐχεῖ- 
ϑὲν τὰ ὅρια “]ουζὰ ἀπὸ λιβός (αὕτη ἐστὶ 
Βηϑήλ), καὶ “καταβήσεται, τὰ ὅρια ἀπὸ «ἅτα- 
ρῶϑ' ᾿Αδδὰρ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἥ ἔστι πρὸς λίβα 
Βηϑωρὼν ἡ κάτω. 
“ ἣ , 9: ἢ ν , ὝΩ , 
ὁριὰ καὶ παρελευσδται ἐπὶ τὸ μέρος τὸ βλέ- 

πον' πρὸς ϑάλασσαν ἀπὸ λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους 

ἐπὶ πρόςωπον Βηϑωρὼν λίβα, καὶ ἔσται αὐ- 

τοῦ ἡ διέξοδος εἰς Καριαϑβάαλ (αὕτη ἐστὶ 

Καριαϑιαρεὶμ πόλις υἱῶν Ιούδα). Τυῦτό ἐστι 
Π , ᾿ ᾿ γιατ. 15 ὦ ΤΑ , 

τὸ μέρος τὸ πρὸς ϑαλασσον. Καὶ μέρος 

τὸ πρὸς λίβα ἀπὸ μέρους Καριαϑβάαλ, καὶ 

διελεύσεται ὅρια εἰς Ἔ Γασίν, καὶ ἐξελεύσεται 

ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφϑώ, 18 καὶ καταβήσεται 
{ Ξ,, - κι ἱ ϑ " 

τὰ ὅρια ἐπὶ μέρους τοῦ ὄρους, ὅ ἐστι κατὰ 

πρόςωπον νάπης υἱοῦ Εννόμ, ὅ ἐστιν ἐκ μέρους 
" « ᾿ κλ 5: ἐὰν . μ 
Εμεκ ᾿αφαεξιν ἀπὸ βοῤρῥὰ, καὶ καταβὴησεται 

εἰς Γηεννὸμ ἐπὶ νῶτον ᾿Ιεβουσαὶ ἀπὸ λιβός, 

καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ῥωγήλ, 11 καὶ διελεύ- 
σεται ἐπὶ βοῤῥᾶν, καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν 
Σάμες, καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλώϑ, ἥ 
ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν “Ἰδαμμίν, καὶ 

καταβήσεται ἐπὶ λίϑον Βάαν υἱοῦ “Ῥουβήν, 
18 καὶ διελεύσεται κατὰ γώτου Βηϑάραβα ἀπὸ 
βοῤῥᾶ, καὶ καταβήσεται ἐπὶ “ἴραβα, 19 καὶ 
παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νώτου Βηϑαγλὰ 
ἀπὸ βοῤῥα᾽ καὶ ἔσται ἥ διέξοδος τῶν ὁρίων 

ἐπὶ λοφιὰν τῆς ϑαλάσσης τῶν ἁλῶν ἀπὸ 
βορῥᾶ, εἰς μέρος τοῦ “Ἰορδάνου ἀπὸ λιβός. 

" 

Ταῦτα τὰ ὁριά ἐστιν ἀπὸ λιβός. 30 Καὶ ὁ 

Ἰορδάνης ὁριεῖ αὐτὸ ἀπὸ μέρους ἀνατολῶν" αὕτη 
ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμίν, τὰ ὅρια αὐτῆς 

11. ΑΒ" (1) υἱῶν. ΒΤ. [ουΐ, υἱῶν») τῶν. 12.419: 
(411.) καὶ (ἡ Χ). Α:8: ἀπὸ βοῤῥα (ἐπὶ βοῤῥᾶν 1). 
18. ΑΒῈ (Ρ. “18ζὰ) ἐστὶ νώτο “Ἰδζὰ. ἘΣ (Ρ “λιβύς) 
αὐτῆς. ΒΕΧἕ (41}}.) ἀπὸ. Β: Μααταρὼβ Ὀρὲχ (ἅτ. 
“4δδ. ΑΧ). 14. Β: παρὰ ϑαλ. (πρὸς 9. ΧΩ 10. ΑΒ" 
κ. ἐξελ. 16. Β: τῦτό ἴρτο τῇ ὅρδς δ) ... Ἐ υἱᾷ. 1088. 
Νοτῖητα. ῬΙΌΡΥ. ναιϊαπί, 17. ΑἸ ΒΕ κι ΓῺ ἐπὶ β. 
Β; υἱῶν (-8 ΑΧ). 18. ΑἸΒ: ἐπὶ 40. (1 ἈΞ3ΕΧ). 
19. ΑἸ ΒΕ κ᾿ παρελ. Β: νῶτον (τε ΑΧ) ϑάλασ- 
σαν (Βηϑαγλὰ ὯΧῚ.. . ἐπὶ βοῤῥᾶν (ἀπὸ β. ΔΕΒΧ). 
20. ΑἸ Βὲ αὐτὸ. 

14 Καὶ διελεύσεται τὰ 

1823: 25. πρὸ Ὅλ ὉΡῚ ΠῚ 
ἼΞ: ΒΞ 5 Ὁ528 ΝΕΡῚ ὈΠΓΙΒΟΣΔὉ 
ἼΠῚ ΣΠΟἿΣ ὯΞ 1155 πῊΠΣ 3 12 
ἸΤΡΙ ΠΟΙΌΣ ΓΆΒῸ ΦΉΖΒΣῚ Ἐπὶ 
ΡΞ ἽΠη» ΠπετδΝ Ὅ:Π πον 
ὌΓΝ ΧΩ ΠῚ Πρ ἼΠΞ πὸ». 
ὈΠΩΒΡῚ ΟΡ ἼΖΡῚ ἐἸΝ ΓΞ ΠΉΞΤΩ 15. 
ΓΞ ΝῊ ΠΞ9. ΠῚ πτον ΠΡῸΣ 
ἩππτὸΣ ὙΠΝ ΤΥ ΠῺΡ ΦΉΣΆΣΙ Ἴ5} ὧν 
ἜΝΤῚ ΩΓ ΣΕ 229 ὝΣΝ ΤΆ 
Δ ΤΞᾺ3 ΟἾΓΤΝΘΟ 39] Ὅηπηπ 
322 ἤΠπ ΡΞ ΤῸ ΘΝ ΓΙ 

ΠΥ 
ΠΝ ΉΓΣ Δ253. ΛΝ’ ΘΡΡῪ ΤΡῚΣ 
ΤῊ ΠΕΡ ΠΞΣ2ΓΤΝΘΣ. ΣΌΥΤΊΝΕ Ὁ 
ἣν ΝΕ ΠΣ ΕΞ ΝΙΝ ΘΡΠ9᾽ 

τὰ ἜΛΒΒῚ ἼΡΡῚ Ὁ ΠΊΤΒΣ 8 ἩΡΘΊο, 
Ὀϑ ΡΞ ὭΒΤΟΣ ΩΝ ἜἼΠΕΙ ΠΣΡ 
Ὁ ὙΠ ΠΟΘ ΝΒ ΡΏΣΞ ΩΝ 
ΣΤ) πΞ33 ΛΘηΞοΣῚ ὩΣΞ ΟΝ ὈΡΡῚ 
υϑὐδὺ 1» ἈΧΣῚ ἸΊΘΣῺ ΝΟΥ δ ὈΝΎ17 
τ; ΠΡΌ ὙΩΝ ΔΌΣ ΕΣ ΝΕ 
ΕἼΞηΝ ἸΞ ΖΞ ἸῈΝ Ἴ52 ΘΥΘῚΝ 

παρ ες ΠΞ ΣΕ ΒΡ ἩΠΣΤῸΝ ΠΡ. 
ΠΣ τὰ ΦΡ5ῈΠ “ΞΡῚ "ΠΏΣ ΣΤ} 19.. 
ἜΣΑΝ ΧΊΡΙ απ ΠῚ ΠΣ ΊΘΣ ΠΡ ΣΓΡΤῸΞ ᾿ 
ΣΌΣ πο πτοΣ ἡ τὸν βιξες 

32} Ὅ55}8 ΤῊ ΤΙ) ἘΡΡΙΙ τιση τὸν 
ΠΝ ΠΟΤ ΤΝΒῸ ἼΣΑ ΟἾΞ}) ἸΠῚ}Π] 5. 
ΞΘ ΡΠ ΟἾΣλ9 ἸΏ23 83 ΠΌΤῸ 

γ 12 0.10. ΘΕΒΙῚ 
γ. 19. Ῥ ΤΙΝ ΧΊΩ 

11. 11πὸ ε8 ἔατα θοταμπδ, Β: οται ὁ ΑἹ που 
13. απ δ. ὦ. ἐπϑ., (91. δαγν, 10,3.) ΑΥ̓ΥΕ: 

δεν δοπ 3. 
14. απ δὲν ϑι6, (δε ρο6, δὲ, ΑὟ: παῷ ὃ, ϑθο 



Ἰϊπὸ Ὁα8 δροϑ Ὁε8. (Οἰαπιπιὸϑ ὍὲΥ δξίποον 
ΞΒεπίαπιίπ [61 παῶ) ἰθτοι Θε[ Το ίογα, τπτὸ 
οἷς Θτρηῖο ἰθτοθ οοζοϑ οἷπα αὐ. οιυἰάγεπ 
δε δείποοτηα πα ταῦ δεπ δδίποονη ΠΡ Ὁ. 

12 ΣἸῖπὸ ἰθτὸ Θύρπςὸ αν απ δὲν (δ ἧς σορπ 
Στ ουπα δ ὑοπὶ δοτθαπ απ, τπιὸ σὐδρεΐ 
Ῥογαι απ δὲν (Θεἰίς δον τοπ τηΐτογε 
παριράνιδ, ππὸ ἔσπιπις αὐ8 δεδίτας 6οΞ 
αοπ αὐδοποιυάτίδ, ππὸ σοδοί απ απ ὍΟΥ 

18 98 {π| 510 ϑίσοπ, πιο φορεῖ υθη Ὁππποη 
σόπ ἀπ, 
πα αστοτιδ, θα 8. {{Π| 5 εἴ (ΘΓ, τὸ ἔοπππί 
δίπαρ αοπ ΠΡ ατοῖῦ ραν, απ δ6πι ὅϑετρο, 

Π δογ υοπὶ Ῥείας Τίραί απ δὸπὶ πίθον ὅθ. 
1ά ῴοτοη. ὃ Φατπαῦ, πείροί ς ὦ πιπὸ 

Τοπέοὶ Πὼ ππὰ κτ (ἧς Ὁε8 ϑ θεπ 8. σοσοπ 
δε ας ϑοπ Ὅεπι ἐβεΐρε, δε σον ὅδε 
ᾧοτοπ σὐροπ παἰ προ ἅτίδ Τοσί, πιὸ ἐπθεῖ 
Πἕ αι διντία! ἢ) Βαα, δαᾳ8 {ξ ἀιτίατῃ 
ραγίπι, οἷς ΦΘίαοὶ δὲν δείποον πα, ὃδα8 

10 {π᾿ οἷς ἄς σεροῖ δοπο. ἜΞίδον οἷς (δ ἧς 
αὐροπ Ῥηας {ΠῈ σοπ δε τα! ϑρατίπι απ], 
ταὐτὸ σοροὶ αἰι8 σορσὸπ ίθοπο, τἰπὸ ἔσππιπί 
οίπαιιϑ πὶ γ Ὁ αἰτετδτιπηποα οὐ ίθοα, 

10 Ὁ τπππὸ σοδοῖ βοταθ απ Ὁε8. Ξβεῖροδ (ὅπῦρ, 
ὍΟΥ 07 δὸπι Φ 0α] ὃι8 (Θούπεῦ ίπποπι 
Ἰϊερί, τοί ο8. ἱπι τιπιοὲ θέα θαίπι σερσεπ 
δε Πεγπα δε Τίραί, ἀπτὸ σοροῖ θοταῦ Ὀττ 
ΦΡαΙ ίπποπι αὐ ὍῊ. (Θείτε Ὅεγ οδαΠ]οΥ 
απὶ Ῥξτας, ἀπὸ ἔσπαπι! Οίπαθ χῖπὶ ϑγυιπι- 

17 πὸπ ϑίοοοῖ, Ἔππο οἰοθοῖ Π{ἃ) Ὁοπ ππἰίίους 
 παιυΐτιδ, τττὸ ἔσπιπις Οίπαιϑδ σὸπ (ὅπ 

Θεπεϑ, ππὸ ἔοπιπι Οἰπαιϑ 21ι Ὅ.π Θαπζοπ, 
οἷς σεροπ οι αίπι δίπαιν Τοροπ, τπιὸ ἔσπμπί 

ΟΠ ρταδ πὶ Θιοίπ Ῥβούει, δι8 Θοῦποβ 
18 ϑύιδοπ, Ἐππὸ οὐδοῦ ζν (Θείίς Οἰπ πεθὲπ 

ΠΟ δεπὶ Θεβίος, Ὁᾳ 8 σεσοπ δὲ ἐρυπα δι Τίορί, 
119 ππὸ ἔσπιπί δίπα απ|8 Θε[ίος, ἔππὸ σοθοί 
απ δεῖ (Θείτο ὅΒε0 ὅαρία, οἷο φεροπ δ)λ τονε 
πα Τἰραί, ππὸ {Π 7εἶπ (ὅποε. απ ὍοΓ 
ὅππαε Ὁε8. (Θαἰ,πιροῦδ σέροπ δθδ που πα, 
απ Ὅόπι τί Ὁε8. δογτθαπϑδ σοσοπ θεία α; 

"20 Ὁα8 {{| οἷς θη αρϑοτοπρο. Ὁ θον οἷς (δ εἶς 

11 

ο ἢ δα8 (γοεθοῖΓ δὲν δείποον ἐδοπἝαπιίπ ἴπ 
Ἐἢ ἵρτοπ Θτοπρεπ ἀππθον, πἀπίον ἰθτοπ Θ6- 

Ἢ 11. 0.1.: δεζφΙοδέοπ, 10. 0.1,: ὅθ πηι, 

{εϊϊε δία, τιξἐἀα!, υ, Ὁ. ὅϑοταο, ὙΕ: Οἰδ απ δίο (δ (ἧς 
ΠΤ ε8 ϑ)δρετοδ, [0]. νυ. δ, δδυδίτῃο, ΑΥ̓ΥΥΕ: 5 αὁ {{| ἱς 
ΠΝ 
γ1Ὁ ὃ, π. ὃ. Θνάνε φερε αὐ8. 

σξέρήια, 

ροϑ δε8 Θἰαιππιε8 ϑεπἼαιπίη, 

αῇ ὍῈ (είτε θεν απ ἀπι|8 σοροπς 

σύρη θύοταοι [01 61 οτοαπ ἐπθοπ. Φαϑ 

(18,11--ώ0ὼ.). 89 

ΧΥΈΕΙΙ. 

11 ἀΒοθηα ἢ 50ΓῈ Γᾶ Π]ΙΟΓαπ 11 
ΒΘΠ) τ] ΒΘ [ἈΙΏ1Π1ἃ5. 81185, αἱ ρο551- 
ἀδγοηΐ ἰθΡγᾶ 1 ἱπίρι. ἢΠΠ]05 διἀὰ οἱ 
ΠΠ105 Φοβορι. ἘΒαψα6. (ον πι5. 60- 12 

ΤΠ ΟΟὨΪΓἃ ΔΑΆΠΟΠΘη) ἃ Τοιάδηθ, 
ΡΟΡΘΘη5. }χία ἰαία5. {θυ 0 βθρίθη- 
{ΓΟ 8}15 ΡΙαραθ, δἵ ἰη6 οοηιγὰ οοοί- 
ἀθηΐθηη δά ᾿πηομἰᾶπὰ ΘΟηΒΟΘΠάθη8, οἵ 

γ,2. ῬΘΡΝΘΗΪΘη58. ἃ 50] π]Π 61 ΒΘ Πᾶνθιι, 
σπ.28,.10.᾽ ἅ4 16. ΡΟΓΙΓΔΉΒΙΘΠ5. {χα [μπζᾶηι δά 18 

πιΘ  ἀϊ 8. (ΙρΡ58 6ϑι Β611161}, ἀδθβοθη- 
ἀἰ4ὰ6. π΄ Αἰὰγοι πὰ ἀἀὯ} ἴῃ ἸηΟΠίθΠ), 

16,3. ἅπ|ι|: 681 δά την] ἴθ) ΒΟΙΠΠΟΓΟΠ ἰη- 

18 8:9, 17 [6 γ] 0 15, Ἔ οἵ πη] παν οἰγοῦίοη5 οοη- 14 
(τὰ ΠΙᾺΡ6 ἃ Θ᾽ 16} Π]Οηἰ58, απ] 
ΓΌΒΡΙΟΙΓ ΒΘΙΒΠΟΓΟΩ ὁοπῃίγα Αἰ], 

15,».600. 51 ΠΙ46. ΘΧΙ 5. 6}115. ἴῃ. (ΓΙ ἢ} 8], 

48. νοθᾶία}" οἱ (δΡΙα ΠΤ Ὶ ἢ, ὉΓΘΙῚ 
ΠΠοσαπὶ {πά4. Ηδθο οδὶ ρμ]ασα ΘΟ Γὰ 

ΠΠγ6 δ οοοϊάθηίοιη. ὍΔ τηρυϊἰΐο 15 
ἃιιϊ 6 ΘΧ ρᾶγί6 (ΔΡΙ αἰ Π]Γ 1 Θσ ΘΠ {π|Ὁ 
θυ Π18. ΘΟΠΪΓὰ ΙηΔ76, οἱ ρϑγνθηϊΐ 

ἀϑ4ι6. ἃ [Οπἰ6η1 ἃΠ]ιάγιὴ ΝΟ ΡΠ θὰ, 
Ἔ ἀββοθῃ 46 1ῃ ῬὰΡ[ΘΠη πη η115, (10 

τα πα ΓΘΒΡΙΟΙΆ νά ]]}6 πὴ ΠΙΪΟΛ πὶ ἔπ πὶ, οἱ 
οαλαυς δρι ΟΟη Γᾶ 5ΘΡ ΘΠ ΟΠ] 6 Ρ] ΡΠ) ἴῃ 

ι5,... ΘΧΙΡομὰ ρᾶΓί6. ν8}}15. ἢὰρηα μη. [)6- 
ἤβρν,διτθο Θρ ΔΙ πι6 ἴῃ ἀΘθηηοιῃ (ἰἀ δὶ νΔ]! 6 1ὴ 

ΕΠΠ0Π1) {πχία Ἰαίτι5. {6} ι5ᾶθὶ δὶ ἀι- 
ι5,γ. δ τππη, οἱ ρθρνθηῖ ἃἀ [Ὀμίθηι ἈοΒοΙ, 

ἀρ». κα ἐπ ηοἱδῆς ἃ Δα] οηθὴ οἱ οογο- 17 

165 δή Εἰηβθιηθ5, [ὦ οϑί Το πίοι ἜΣΗ͂Σ 

αἱ ροΘΡΓΔη511 546. δὰ (ππη] 05. 6] 
51η1 6 ΤΟΡΊΟΠΘ. ΒΟΘη5115. Α(ΟΠΙΠΊΪΠ), 

., ἀοβοθη 46. δΔ4 ΑΡρηθοθη, ἰὰ οβὶ 
Ιαρ! ἀθη βΒοθη, ἢΠΠ ἤθη, οἱ ρον- 18 
Γ η51} 6Χχ ἰδίου ἈΠΕ] ΟηΪ5 δ οδΙη- 
Ροβίγία, ἀθβϑοθηάίίᾳιιθ ἴῃ Ρ]ΔΠ [0 ΠῚ 
Ἔ δῇ γγδροίογστο 1} οΟπίνἃ Δ4ᾺΠ]Οποι 19 
βου μμαρ!α, βδυπίαιιθ. οχὶ 8. 6}115. 60η- 

. {νὰ ΠΠΠΡῚΔ ΠῚ ΜΠ ΓῚ5. 58 51551Π}1 ἃ} ἃ 4]- 
ἴΙοπο ἴῃ ἤπρ Φογάδηϊβ ἃ διιβί γα! 61 
Ραρσαιη, ἔααϊ οδὺ ΘΓΙΏΪΠΙ15. {ΠΠ1π8 4}} 20 
ΟΥΙρηΐθ. Παρο οδί ρΟβ565510 ΠΙΙΟΤΊῚ 
ΘΠ] ΔΙ] ΡΘῸΡ ἰΘΙΏΪΠΟΒ 51.105 ἰῃ ΟἱΓ- 

15,9. 

15.,8..76Γ. 

14. ΑἸ.: οὐ (ρτγὸ α}0, δά). 

10. νοεῖν, Β: {πὶ ϑὲίογοπρτιπιδο, (591. 15,7.) 
17. αοπ ΕΠ τ, ἴο φοσοπίίθον δοῦ σύρε 91Ὁ, 
19. ὥπδε δοὃ σ, (91, 15,2.) 

. δυστάπροι δον δ, 



90 

ΧΥΨΈΕΙΙ. 

κύχλῳ χατὰ δήμους αὐτῶν. 21 Καὶ ἐγενή-: 

ϑησαν αἱ πόλεις τῶν υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ 
δήμους αὐτῶν [Ἰεριχὼ καὶ Βηϑαγλὰ καὶ ᾿“μεκ- 

κασὶς 322 χαὶ δηϑαβαρὰ καὶ Σαμαρὶν καὶ 

Βηϑὴλ 25 καὶ “ὐϊμ καὶ Φαρὰ καὶ ᾿“φαρὰ 

24 χοὶ Καφαραμμονὰ καὶ ᾿φνὶ καὶ Γαβαά" 
2ὅ [7 ..- 

βαὼν καὶ Ἱραμὰ καὶ Βηρὼϑ' 36 χαὶ Μασσηφὰ 

καὶ Κεφιρὰ καὶ ῆωσὰ 271 καὶ Ῥέκεμ καὶ 

᾿Ιερφαὴλ καὶ Θαραλὰ 258 καὶ Σελὰ καὶ Ἐλὰφ ὁ 

καὶ ]εβοῦς (αὕτη ἐστὶν ᾿Ιερουσαλήμ) καὶ Γα- 

βαὰϑ' καὶ πόλις ᾿Ιαρείμ' πόλεις τέσσαρες δέκα 

καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 

7 ’ ᾿ « - γ - 

πόλεις δωδεκὰ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 

τ 

Αὕτη ἡ κληρονομία 
-.-“ ᾿ ἅ, ν ΕΣ »" 

υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν. 

ΜΈΣ, Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ δεύτερος χλῆρος τῷ 
«Συμεὼν, τῇ φυλῇ υἱῶν Συμεὼν κατὰ δήμους 
αὐτῶν, καὶ ἐγενήϑη ἡ κληρονομία αὐτῶν ἀνὰ 
μέσον κλήρων υἱῶν Ἰούδα. " Καὶ ἐγενήϑη ὃ 
κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεὲ καὶ “Σαβεὲ καὶ ω- 
λαδὰ ὃκχαὶ “Ασαρσουλὰ καὶ Βαλὰ καὶ “σεμ 
4 χαὶ ᾿Ελϑωλὰδ καὶ Βαϑοὺλ καὶ Ἑρμὰ ὅ καὶ 
Σικελὰγ καὶ Βηϑαμερχαβὼϑ καὶ “1σερσουσὶμ 
δ καὶ Βηϑλεβαὼϑ' καὶ 5 οἱ ἀγροὶ αὐτῶν" πό- 

λεις δεκατρεῖς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Τ΄ ιν 

καὶ Ρεμμὼν καὶ ᾿Αϑερ καὶ ᾿ἴσάν" πόλεις 
τέσσαρες καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν, ὃ καὶ πᾶσαι αἱ 
ἐπαύλεις περικύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως 

Βααλὰϑ πορευομένον Βηῤῥαμὼϑ κατὰ λίβα. 
Αὕτη ἣ ἀν φυλῆς υἱῶν Συμεὼν κατὰ 
δήμους αὐτῶν. 9ϑ᾽ “πὸ τοῦ κλήρου τοῦ Ἰούδα 
ἢ κληρονομία φυλῆς υἱῶν “Συμεών, ὅτι ἐγενήϑη 
ἡ μερὶς υἱῶν ᾿Ιουδὰ ἀϑικῶν τῆς αὐτῶν, καὶ 
ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεὼν ἐν μέσῳ τοῦ 
κλήρου αὐτῶν. 

10 Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος ὃ ὃ τρίτος τῷ Ζα- 
βουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν" ἔσται τὰ ὅρια 
τῆς κληρονομίας. αὐτῶν ἕως δ αρίδ. 11 Καὶ 
προςαναβαίνει τὰ ὅρια αὐτῶν εἰς ϑάλασσαν 
καὶ Μαραλά, καὶ συν ἄψει ἐπὶ Ζαβασϑέ, καὶ 
ἀπαντήσει εἰς τὴν φάραγγα, ἥ ἔστι κατὰ 
πρόφωπον ᾿Ιεκονάμ, 12 καὶ ἀναστρέψει ἀπὸ 

20. Β' αὐτῶν. 2188. Νοιηίηδ μιν. γαυὶϑηΐ. 
28. ΑΒΕΧ: δεκατρεῖς (τέσσαρες δέκα Ὁ). -- Ἰ. ΒΕ 
τῷ Ζὺυμ. τ. φυλῇ (1 Α5ΕΧ) δ τῶν (Ἐπ): ΑΒ 
κατὰ δ. αὐτ. 8, ΑἸΒῈ καὶ σ΄. αἱ ἐπ. ΒΒ: κύκλῳ τῶν 
σί. αὐτῶν (δοπίτϑ ΑΒΕΧ). 105.8: ᾿ξσεδεκγωλὰ ὅ δρια 
αὐτῶν: ἡ ϑάλασσα κτῖ. (ἕως ΟΣ. κτλ. ΑΕΚΧ). 
11. ΑἸΒΣ ΚΑ. σσροβαν. ΔΒ: ἡ ϑάλασσα (εἰς ϑ'. ἘΧ). 
ΑἸΒῈ κι ἀπαντ. 12. Β: ἀνέστρεψεν (-έψει ΑἸἘΧ). 

291 οτυςβιίἊο ἔογ γε ρ. 

3 ΠΏ ΘΛ ΣΤ ἘΠΊ ἘΘΏΠΙΒ ΘΔ ΌΣΙΟ 

ΣΟ ΕΑ ΑΝΑΝ, τὸ ρον αν λις ἘΝ λεΣ ΟΣ δἰ ει 

(48, 21---19,12. 9 οϑ πο. 

ΘῈ ΠῚ ἘΠ ΓΙΑ Θ Ὁ ἸΏ522 
πϑΣΕ ΤΡΞῈ ὙΠῈΡ ῬῺΣ) Ἐαδ ας 
ΘΠ ΘΓ ἀπ ἘΕΉΟΝ 

μα μ᾿ 

ΦΦΔῚ ΛΔ) 9] ΡΎΡΣ λα ἼΒ9): πΠΘΡῚ 24. 

ἮΣΞΕ ΠΠΡΌΣΤῚ τ ϑρ Θοτοῦ Θ0Ὶ» πο 
ΓΙ ΕΘΕΙῚ ΓΙ Σ ΘΡῸῚ ἐΓΟ Νὴ ΓΤ 6, 
ΠΌΝΟ ὉΝΒ ΟἽ ΘΡῚ ὉΤΙΣ .ΠΊ 27 
ΛΟ ΝΣ ΔΕ ἠδ.) Ἡρίντ Ῥθχ,58. 
Θ᾽ ΒΝ Ὁ ΤΡ ὩΣ 
γΉ 25 τ 2 τὸ 9 ὨΝΤΟ ἸΠΧΠῚ ᾽ 

: ἐπ πθοδοῦ ᾿ 

: 
χΡς νρϑολυώνι γὴν Νὴ ΧΈΣ 
ΒΓ ΟΊΣ ὙΣΠ5Ὶ ὈΓΓ, ἘΡΡΣ ἘΣΡΡΩΡΡ. 
τί ὙΠΡῚ ἘΠ 25 ὯΝ πΏΞ 2 
ΕΑ ΤΟΥΔῚ ῬΞΘῚ ΣΞῶτ ΑΞ ΒΓΌΙΠΣΞ ᾿ 
ἸοἸΡὈΝῚ ᾿ΒΣΡῚ π23} Ὀροῶ, ἜΣΠῚ ἢ Ἧ 

ΤΡΞῚ ἈΡΠΧῚ ὁ ΠΟ ἽΠ ΉΠῚ πῇ 
τῆΝ 39 ΓΡΞ5 ὁ ΠΌΝῸ ὝΣΤΙ ΠΒΞΎϑΡι δὶ 
ἩΣΡΉΣΠῚ προσ τότ ΘῊΡ ἸΠΡΛΩη 
»ΞῚΝ ΘΛ 92) ΟἸΣῚ ΒΝ Ἴ 

"ῶν δλπ στ ΟΞ ΕἸΠΉΣΠῚ 8. 
ΝΞ το ΣΤῚΣ πρὴ τ ΘΌῚΣ πὶ ΓήπηΣΘοῦ 
ΤῊΣ ΠΣ ΤΡΓ ὈΝΤ 52 ὉΔῚ ἢ 
προηΣ 25 33,75: ἘΠ ΤῸ ἡΣῶ 9. 
-ῺΞ ῬῸΡῚ ΤΡτο ἡνρῶ 3: ΤΊΟΤΊΣ 
ἘΝ 07): Ἢ ὯΠῸ 3 ΠΌΡΟΣ 

ΤΙ ΠΡ 
γρηατ ὩσὉ οἰθυο σι ὈΣΊΝ Ἔν ᾿ 
ταλῃ ΒΠΌΓ ὈΉΞΝ ἽΠῚ ὈΠΙΠΕΙΘΩΟ 
ΟΣ Ὑγ25 πρὸ ̓ ΒΌΣΣ5 πῆρ! πη Π. 
"ΩΝ ὀγϑπτον ἢ δ) ΓΙ ΞΊΞ 239) 
τ. Το 2: ἜΗΝ ὩΘΟΣΡῚ 12 ἘΒΦ ψα. 

γ. 34. "Ῥ ΓΙΊΏΣΠ 

ΌΎ  » ΌΥΎΡΥ ὙΠῸ 



Δ [Ἔ »- ἤτον 
τ ΕΣ 

ξρβια, 

φροϑ δὲν (άπ (Φ πιο πὸ ΡΒ ΗΙοπ, 

γα 

(18,21--19,12.) 91 

ΧΥΈΞΕ. 

21 το τετπ. Ὁ ΦΙς Θιΐοίς αὐοὸνῦ δε8 

ἴρτει ΘΓ Ἰρτοετπ {{πὸ ὁἰοῖε: ον), "Βο[ῇ 
92 ὅᾳρία, μποῖ διορί,, ἔθ ϑίταθα, ϑεπιας 
23 ταῖπι, εἰ} ΟἹ, ὁ ϑοίπι, ὥαρατα, Ὀρῦτα, 
24 Ἐδανθαν Ἡπισπαί, ίρυ πὶ, Θαῦα. Φαβ 

Ὁ {{πὸ εὐ Θιάοες ππὸ ἴρτο Φύτζο, ἘΘίς: 

ΘΟ ὕοοι, ϑέαιπα, Ξβοοτοῖῦ, Ἐθχίξρε, αρθίτα, 
ὅν φγλσρα, Ὁ ϑὲοξοηι, δονρεοῖ, Φ ϑατοαία, ἢ Θ εἴα, 
ς ΟΓρρῦ, πη οἷε ϑοδιήίον, ὅὍα8. ΠῈ Φοτηζας 
ΟΠ χρῖ, Θίδεαιθ, σείτίατο: οἰουλοθα Θ λοις 
ο μην ἰδτο Φύτῇν. Φαϑ {{| Ὅα8 (ὙΡΙ εἰ" Ὅον 
Ο είποον ῬΒεπῥαπιπι ἰπ ἰδτεπ Θ [Το τοτπ. 

ΧΕ. Φπιπαῦ, [εἴ Ὅα8. απϑοτο θυοδ Ὁεδ 
 (ἰαπιπιοδ δεῖ ὁδίποον Θίπιοοι παῦ᾽ ἰδτοη 

Θεζῶτοτοτηι, τἀπὸ ἰρτ (ὅΥθιθ εἶ πσαν ἀππ|0Ὺ 
2 επι (Υθ εἶ δὲν δε ίποον πα. ἜἸΤηὺ οϑ 
τ χρατὸ ἰθποπ τι (Υ οἰ ΓΒ ρον Θοθα, Θοθα, 
8 Ῥὲοϊαῦα, ἔῴαξαν. ΘιαἹ, ἔδαϊα, ἜἯ2επι, 
5 ΟΊ ΦἸΡοΙαῦ, “Βείθ!, φατηια, ὅ ΒΙΕαρ, 

ἀρδασί, (Θατιθεπ. 
7 Θιάοις ππὸ ἰθτὸ Φύτζου. Ὁ δια, ϑέίπιοπ, 
(τ θεν, ἡΠαπ. Φα8 {πὸ οἰεν Θεζοις τππὸ 

8 ἰῇτο Φύτζου. Ἔα αἷὐὸ Φῦτζοεν, οἷο τππ 
ίοῖς (εΐοίς Ἰίοαοι, δ[8. σοι ΞΘ παϊαις ὅθ εοῦ, 
ϑὲαιπατο σοροι πα. Φα8 {Π Ὅπ8 (γτῦ- 

ο ζοἰ1 ὃὍε8. (Θἰαπιπιοῦ. Ὅὲ} ἀξίποοεν ΘΟ πιοεσπ ἐπ 
0 ἴδτοα (ει τοτη. Ἔοππ ὍῈ᾽ δείποενῦ 

ο Θίπιοοη (γδε εἶ! {ΠῚ πἀπίον δεν Θὥπην δὲν 
᾿ δἰποον ὅυδα. 9861 οαϑ ΟΥΡΕ εἰ Ὅον φείπς 
ΟΠ δεῖ δια ἰθποι 21: στοβ θαν, ϑατηπι εὐς- 

δοίει οἷε δὲίποεν (Θἰππεοπ ἀπιὸν ἰδτοῖι 
(γι εἰ . 

10 Φαβ οτίες σοϑ [0] απ οἷο ὁδίποοῦ 
τ ΦΘρδπΐοι παὶρ' ἰδτοι Θοζοὐγεοτα, ταῦ οἷς 
Π Θείηχε ἰῆτοδ ΘΥθθεἰ8 σαν οἰ8 σὲπ Θατίς, 
11 “τη σοῖς οἰπαι 21 αὐοποι ἄν οοπ 

βηϊατεαῖα, ταῖὸ {θεῖ απ ΘαΡβα]ο0, τὸ 
; Πῦβει απ Ὅεη θα), δὲν σον δαξποαηι Π εβί, 

; 20.211. 28.1.8. 10. Ὁ.1.: Θε[ιοίίοι, 

ἐὰ 
κὴ 

"ἢ 24. 8. αν, 1ὅ,32, 

"2 "2, γΕ: ἱπ ἰδτοιι (δ, Β: {{ὸ δαίτει (πὶ ἰῃτ, (5, ΑΥὟΥ: εὖ 
᾿ τ αα [1 ἰπ ἰρτ, ϑϑε θη, 

Θίαμιπιοδ δὲ δὲίποεν ἐβοπίαιπίπ ππίονς 

0 Ῥεῖ ϑθὲατοα θοῦ, ὥαραν Θιήα, θοῦ 
ΦὍκαβϑ {{πὸ ὑτείξεθπ, 

ΝΑ τοπθοὶ Ὁ οπ Θανίο φόροι Ὁ6Ὶ 

᾿ Φυᾶέ.0,6: 

οαἰΐα οἱ [4}}}}185 5185. ἜΡΠΘΡαηΐ- 21 
15,5. 6π6 οἰν᾿ [165 6}15 δου ῖοῃο οἱ ΒΟ Πρ] 

αἱ νἃ}}}5 (515, ἘΒΘΙΠαΡαθα οἱ 88- 92 
1 Ὑ 8] οἵ Β6.Π6] οἱ Αὐΐπὶ οἱ Ἀρπαγὰ 29 
αἱ Ορίιονα, Ἔν} Επηοπα οἱ Ορ]ηὶ 24 
οἱ ἀδ})66; οἰνιίαἴο5 ἀπο ἀθοῖ πὶ, οἱ νη ὰ6 

θᾶ}. ΘΔΡδΟη οἱ Ἀδιηὰ οἱ Βο- 2ῦ 
ΓΟ οὶ ΝΡ οἱ (δρπασα οἱ 20 
ΑἸηοϑὰ ξοὶ Ἀθοθηη, ΦΆΓΟΡΠ6] οἱ Τ|- 27 

15,5. Γ61ὰ Ἔο. 561, ΕἸΘΡΙ οἱ 1605, 480 28 
ἘΠῚ ἘΣΟΙΣ ΡΣ Ὰ ααΡθαδῖ} οἱ ὉΠ ΒΙΝς 

οἰν ἰαΐθ5. συδίπογ ἀθοίη, οἱ υ]}]ὰ6 οὰ- 
γα. ἤδθο οβϑί ροβϑϑβϑίο ΠΙΪΟΡΊΠῚ 
ΒΘη) μη Ππχία [ἈΠ|111ἃ5 5118 5. 

Εἰ οργοϑϑὰ δδί 505 βϑοιηία ΕΝ, 

ΠΠΙΟΥ ἢ ΘΙΠΊΘΟΙ Ρ6Ι ΘΟΡΠΔΙΪΟΠ65 5118 8, 
ἘΠ 46. ΠΘΡΘἀὰ5. ΘΟΡΠῚ ἰῃ πιθΪὸ 

10.4,.8. 0055 6581015 ΠΠΙΟσπ τὴ {πάὰ: ἘΒΘΓΒα 06 
οἱ ϑάθε6. οἱ Μοϊδάα Ἔρι Ἠλβουβιαὶ, 

Βα[ὰ οἱ Αββηὶ ὅ οἱ ΕΠΠΟ]Δ 4, Βοιμα] οἱ 

Παγηιὰ ἢ οἱ ΒΘ 6]οσ οἱ Βοι μι ΔΓ μὰ 01 ἢ 
οἱ Παβοῦβϑιιδὰ Ἔοι ΒοΙΒ] οί ἢ οἱ δ88- 
ΡΟ; Οἰν 65 ἰΓράθοίη, οἱ υ]]ὰρ 

ΘΆΓ1η}. ἜΑἸη οἱ Πϑιημηοη οἱ Αἰμὰν οἱ 
Αβϑδῃ: οἰν 65 4ιδίιοῦ, οἵ νη} ] 6 θἃ- 

γΠη. ἜΘΠΠΠ65 νἱ01}} Ρ6Γ ΟἰΡΟΠ (ΠῚ 
ἘΡΡΙ1 ᾿ἰΒἰΔΓ ἢ ἀ86π|60 ἀ θ4881}}- 
ΒΘΟΥΡΑΠΔ 1} ΟΘΟΠΪὰ Δ 5 Γ8]6 1} Ρ]ἃ- 
δᾶτη. ἢδθο οϑί Πρ αἸΐὰς Π]ΙΟΤΊΙῚ 
ΠΠΘΟΠ {πχίὰ σΟρηδίΙΟΠ05. 8185 δἰ 

1τ,.14.5. ῬΟΒΒΘΒΒΙ0Π6 οἱ {πποι]0 {Π]|Οστιμ δι ἃ, 

4α]ὰ Π]8]0} δΓγαΐ, οἵ [ἀοίγοο {ΠΠ1 81- 
00 ΡΟΒΒΘἀθυηΐ ἴῃ πο 10 ΠδΘΓΘ- 
ἀΠ {15 ΘΟΓΙΙΠΊ. 

6η.49 

Φὺ οἵ καὶ ὡθ ὃ 

9 

Οδοιἀτπ|6 5015. (ΘΥ1ἃ ΠΙΙογηῚ Ζὰ- 10 
Ῥα]Οη ΡῈ ΟΟρΠα ΟΠ 05 5185, οἱ [Δοίι5 
αδὲ [ΘΓΏΔΪΠ115. ΡΟΒΘΘΘΒΙΟΠΪ5. ΘΟΙΠῚ 115- 

1 ϑαγια, ἘΛΒοθηαΙπι6 46 τηᾶτὶ οἱ 11 
ΜΘ αΪὰ, οἱ ρϑύνθηιδ ἴῃ ὨΘΌΡΑ5 6} 
ΒΘ δά (ΟΥΓΘΩ (ΘΙ, {1 6 οοη ἃ 

δοοοηᾶη). ἜΚῚ τονθριγ ἀὸ δαν 12 

28. ΑἸ. Τ(Ρ. θάγαη}) ΕἸιΘ τ πέ 416 ΟΠ 65 οἰ ν (465 
Υἱρίη ] 8586χ. ὃ. Α]. ΤΡ. Ρ]δρ.) Εαθυ 416 ΟΠ 65 
οἰν (65 ἀθοθπη οἱ βερίθπη. 11, 5: Μραδἰδὰ, 

8, νΕ.Α: τίπῃδ πιπι. Β: ππὶ ΑὟ: {πὶ 
ττπιΐτοίζς δίοζον ΘῈ, 

9. Β: πιὸ δον Θῴπ, ΑΥ̓ὙΕ: νοι Ὁ. (ΘΓπ5)Φ ἢ οἰἴρ, 
Α: ἱππουῆα! Ὁρ6 (δ θῇ. 

ἐν ἘΠῚ οΥ, 



92. (09, 18--30. 

ΧΙΕΧ. 

Σαρὶδ ἐ ἐξ ἐναντίας ἀπὸ ἀνατολῶν «Σάμες ἐπὶ 
τὰ ὑρια Χασαλωϑϑαβώρ, καὶ διελεύσεται ἐπὶ 
Ζαβράϑ, καὶ προςαν αβήσεται ἐπὶ ᾿Ιαφιέ, 18 καὶ 
ἐκεῖϑεν παρελεύσεται ἐξ ἐναντίας ἐπὶ ἀνατο- 
λὰς ἐπὶ Γεϑαέφερ Ἔ ἐπὶ πόλιν Κασίμ; καὶ 
διελεύσεται ἐπὶ Ῥεμμὼν “Ἵμαϑὰρ ᾿Ανουά. 
11 Καὶ περιελεύσεται, ὅρια ἐπὶ βοῤῥᾶν ἐπὶ 
᾿Ανναϑών, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαὶ 
Δ 51, 16 χαὶ Καττὰϑ' καὶ Νιααλὼλ καὶ 
Σεμρὼν καὶ Ἰαδηλὰ καὶ Βηϑλέεμ" πόλεις 
δώδεκα καὶ αἱ κῶμαι, αὐτῶν. 10 Αὕτη ἡ κλη- 
φονομία τῆς φυλῆς υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ δή- 
μους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 

17 Καὶ τῷ Ἰσσάχαρ ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος ὁ 
τέταρτος, τοῖς υἱοῖς Ἰσσάγαρ κατὰ συγγενείας 
αὐτῶν. 18 Καὶ ἐγενή ϑη τὰ ὅρια αὐτῶν ᾿]εζρεὴλ 
καὶ Χασελὼϑ᾽ καὶ Σουνεὶμ 9 καὶ ᾿Πφεραὶμ 
καὶ Σιὼν καὶ ᾿Αναχερὲϑ' 20χαὶ Ῥαββὼϑ' καὶ 
Κεσιὼν καὶ “Ἵεμὲς 21 καὶ Ῥάμεϑ' καὶ Ἤνγο- 
νεὶμ καὶ ναδδὰ καὶ Βηϑφασής. 22 Καὶ 
συνάψει τὰ ὅρια ἐπὶ Θαβὼρ καὶ ἐπὶ Σασιμὰ 
καὶ Βηϑσάμες, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος τῶν 
ὁρίων αὐτῶν ὃ ᾿Ιορδανης" πόλεις ἑχχαίδεκα 
καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 25 Αὕτη ἡ ἥ κληρονομία 
φυλῆς υἱῶν Ἰσσάχαρ κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ 
πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 

34 Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος ὃ “πέμπτος τῇ 
φυλῇ υἱῶν ᾿Ησής, κατὰ δήμους αὐτῶν. 25 Καὶ 
ἐγενήϑὴ τὰ ὅρια αὐτῶν Χελκὰϑ' καὶ ᾿Αλὶ καὶ 
Βέϑεν καὶ ᾿αχασὰφ 2θχκαὶ ᾿Ελμέλεχ καὶ 
ΨΜμαὰϑ' καὶ Μισαλά, καὶ συνάψει τῷ Καρμή- 
λῳ κατὰ ϑάλασσαν καὶ τῷ Σιὼρ καὶ “αβα- 
νάϑ, 27 καὶ ἐπιστρέψει ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου 
'καὶ Βηϑδαγών, καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλὼν 
καὶ Γαΐ Τεφϑαὴλ κατὰ βοῤῥᾶν, 'καὶ εἰφελευ- 
σεται ὁρια' Βηΐ ϑαέμεκ καὶ Ναιήλ, καὶ διελεύ- 
σέται. εἰς Χαβὼλ ἀπὸ ἀριστερῶν "Βχαὶ Ἐβρὼν 
καὶ ἹΡοὼβ καὶ “Ἱμὼν χαὶ Κανὰ ἕως Σιδῶνος 
τῆς μεγάλης, 29 χαὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια εἰς 
Ῥαμὰ καὶ ἐπὶ πόλεως ὀχυρώματος τῶν 1Τὺ- 
ρίων, καὶ ἀναστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ “σά, καὶ 
ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ ἡ ϑάλασσα ἀπὸ τοῦ 
σχοινίσματος ᾿4χζεὶβ ϑ0χαὶ μμὰ καὶ ᾿Αφὲκ 

18. ΑὮ: σπεριεῖ. τι ΒΕΧ). 10. ΑἸ ΒΕ πόλεις - 
αὐτῶν (ἱ Α5ΕΧ). 110. ΑἸΒ᾿ τοῖς - αὐτῶν (1 ΑΞΕΕΧ). 
22. ΑΒῈ (Ὁ. 2) κατὰ ϑάλασσαν (ἘΧ). ΒῚ (Ὁ. ἔστι) 
αὐτῇ (Ἐ ΔΕΒΕΧ)... ἐ αὐτῶν ({ 14.). ΑἸ ΒΡ" σπόλ.-- 
αὐτῶν ( ΑΞΕΧ). 'δ4. ΑἸ ΒῈ τῇ φ. υἱῶν (ἱ ΑΞ ΕΧ). 
29. Β: ἕως πηγῆς “Μασφασσὰϑ' καὶ (ἐπὲ π. ὀχυρ. 
ΑΕΕΧ). ΑΒΤ (. ϑα1λ.) καὶ (ὃ). 

ΨϑοθηΦ. 

εν ριῖο ἔφυν σφ. 

ἬἼΞ ΤΌΌΞ ΘΉΣΗ ΟΣ ὈΟΔΟΟΣῚ ΓΙ 
ὈὗδὩ5 »Ὲ" πΣ) ΠΟΞΠΣΓΟΝ ΝπΛΊ 130 
πῶρ ἼΒΠ ΠΡ ΠΙᾺ ΠΤ ἽΣΣ 
ἐ ΠΣ 3 ἽΝ ΟῚ ὩΣ ἈΝ ΡΣ 
"ΠῚ ἸΠΒΠΙ ἸΣΞΕ ὈΞΆΓῚ τιν 509] ἢ 
ΒΌΓΙ. ΤΩΡῚ ἐδ" πΡΘῚ κ8 ῬΩΝΣ ΡΟ, 
ΞΡ ὉΠ ΓΞ} ΠΣ ΝῊ αν ον 
τῸ ὨΝΤ ΡΣ ΠῚ πο ον τ 10. 
πϑνπ ΒΡ Π ὈΓ ΓΙ Ὡ9 ἜΤΕΙ Ἢ 

ἐ ἹΣῚΓΙἢ - τ 

ἈΞ ὉΛΒΠ ΝΕ πθϑ. [Ὁ 
"ΠῚ ἘΓήΠΒΘὩὉ. “βου ὭΞΌ 18.) 
1 Ὡ550] Γῆ ΟΞ] ΠΌΝΡΣ ΞΠΡΝ ᾿ 
ΓΟΞΎΤῚ ἘΠΟΓΩΝῚ ἩΝΟΘῚ ΘΉΡΤΑ 
ἩΡῚ Θ ΒΒ "9 ΤΩ] ἐ ὙΞΝῚ ἡ ΡΊ51, ; 
ὉΠΩΝΓΙ Φ29} ΕΥ̓ΈΒ τὴθὸ πππ 22. 
Ἴ71} Ὡ Δ 35 ΠΧ ΤΡ "ἰϑῸ5 
-ὧῷ ΡΣ ἸῸΝ ΕΡΕῚ ΤΆΣ 
ΠΩ ΓῸΠΣ ἘΝΤΟ ΠΣΓ ΠΩ» 28. 
ΘΠ ΒΡ ἢΠ ΤΡ “ρ θη τ 

ἘἸΠΣΠ, 
πῺΞ ΠΟΘ Ὁ ὙΘΔΓΙΣῚ ΟΝ ΝΧΡῚ ἢ 
ΞΕ ὙΠῚ ἐπρήτιξονος "τῶν πὶ 
ΠΟΒΒΝῚ "ΠΟΘ ἸΏ) "9 ρροπῦο, 
ὝΕΣ Ώ,25 525" ὈΝΟ 5 ἼΦΏΣῚ 
δῶσι ΓΤ 2:0] ἼΕΝ πῶ 35:} 7. 
ὈμσΠΤΙΘΣ λΞ} Ἰ2ΠΣΤ3 »Ά95 ὯΔ ΠΊΞῚ 
-ἶν Ν ΧΟ, ἝΩ ῬΏΣΕΙ ΓῊΞ ΠΡ ΕΣ 
Ἰ ΠῚ 213 ἸΣΞ9Ὶ ἘΝ ΌΪΟ 2539 38. 
ΦΗΣῚ 3091 ἐ ΓΙ ἸἸΤΣ ἫΦ ΠΩ ΡΊ29. 

5 ἜΧΤΉΣΞ ὙΦ ΣῚ ΠῚ 
τϑοπι ὙΓΆΣΏ ὌΠ πϑτ ὀησητυς 
31} ῬΒΝῚ ΠΩΡῚ ἐΠΙΒῚΞΝ ὉΞΙΤΒ 5. 

3 
ᾧ 

᾿ 

Υ. 22. Ῥ ΠΏΠΝΓΙΩΣ ν.29. Ῥ ΠῚ ς 
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ροϑ δὲν (Οὐ άπ σ᾽αίδατπδ ϑη7ον, Χεχ. 

Θοπποηι πσαπα ἰδ 

σαπα τῷ Θἰέθα ϑορθεν, δίθα, ὁδαρίη, 
πὸ ἔοπιπι δίπαιιδ σοπ ϑέίπποπ, θυ σαν 

Ἰάπυπο θϑὲεα, ἔππὸ Τοπέοί Π δέτππ σὺ 

Θίπιτοι, δοδοαῖα πη ΞΒοΙθΙοθ ἐπι. ΦΟαῦ 
10 {{πὸ χὐυὐτῦ Θεΐοίς τπὸ ἰῦτε Φύτίου. ἔα 

{π΄ Ὅα8 ΟΥδΙ οἰ Ὁ... ἀπίποον (Θεδπῖοπ ἰπ 

τὸ Φεῦ. 
17 Φᾳβ υἱοτίε ἄρο8 {εἴ απ οἷος δε ποον 37α- 
18 {αν πα) ἴθτοι. ΘοΙ τον. Ὁ πὸ ἰδτο 

τοῖς ταν δε τοο, ΟΡ 01, Θππεπι, 

ὅον, Θαβαξίπια, “Βεῖῦ (Θεπιεῦ, τππὸ ἰδτ 
(ὅπος {Ππ ἀπὶ ϑοτθαπ. ΦΘεδιεοῦπ Θεάοίς 

28 ποῦ ἰῦτοε Φῦτζοι. Ὁ Φαδ {ΠῚ ὃὉα8 (δΥ οἰ" 
Ὁ68 (Θἰαπιπιοθ ὃὲῖ δείποον αζάγαν πὶ ἰδτοπ 
Θεζῶτο ίοεγπ, Θιζοίοι πὸ Φϑυζοτη. 

24 Φαῷ {Πίπίιε ρου Ποῖ αὐ ὃὲπ (Θἰαπιπι 

90 ἜἸϊπὸ ἰῆτο Θτοπξὸ αν Θοξα δ, ὅα1., 386- 
20 τὸπ|, Τα ἢ, Ὁ ΘΠ ϑθδοϊ οι, Γππεαῦ, ἐθ ἰ[οαΐ, 

πἰπὸ {ει απ Ὅὲπ (ὁαγηιοῖ αἀπὶ θέον, τπτὸ 
27 αὐ Θίρον δἰθπαῖρ, Ἐπὶ τοοπϑεί [ἃ] αὐροπ 
6 Θυπποι ϑπῇραπα σοπ θοι0 Ὅασοπ, 
πα Πὐβοῖ απ Θεδιΐοπ ππὸ απ ὅχ8 Φ θα] 
ΟΡ θα. ΟἿ, απ δίς ΕΠ ρυπα ὦ “Βε 
(ὅπιοξ, θοροῦ, ἀπὸ ἔσπιπαί δίπαι8 21: (δα- 

28 δ κεν Αἰπέοι, Ἐ(ὅθτομ, ϑέοθοῦ, Θαιιοπ, 
29 ὅἶαπα, δἰδ απ ατοβ ϑίοοπ, ὅτπὸ τοοπϑεῖ 
ΟΠ σοι ϑέαππα δίδ κι ὍῸ. [ο]τοπι ιανί 

 ὯοΥ, τπ|ῦ τοοπϑοῖ [ὦ σεπ Θοήα, τπιὸ ἐπϑεῖ 
Πα απὶ Ῥθέοον δὲ. παν πα οι ὦ, 

90 Ἰἴππια,  Ρ οἴἉ, ϑὲοθοῦ. Θιϑεἰ ππὸ ϑαπρία 

- 10,17,23..24..00.1,: δε οὐ ίοπ, 27..Δ.Α: 6: 
σὲπ δὶ  ουπα απ “5 οΓΠ τ πεῖ, 28. Α.Α: δτοβε 
ϑίδοπ. 30. ὕ.1,: ὅτου παὸ φυϑαπ ίρ, 

13, φεπ Θίεθα:,, σεθατ δ, 
14, Φαπιαΐθοι,., ἐθν ὦ, {{| δα Σ᾿". 
20, Β: απ δ, φέρη θίσοπο. ΟΥ̓: απ δι (δ, 
ἈΠ. 

ΠΕ ουπα ῶ! σοπ ϑὲατθοπ, τὸ ἐποοὶ Π{) ἐπὶ 
1 θα] Δορθαῦ ΟἹ, ὃ διαία), ϑὲαθαίαί,, 

ἴρτοπ Θεζρτοίοτι, δα8. {πὸ ἰρτε Θιΐοίο, 

1 δ αρθαταίπι, Θίοπ, Ὡπαθαται, ἐϑὲα δέ, 
21 δίζεοπ, ϑίθο,, ἐϑὲοπιοιῦ, (πραππίπι, πε 
22 ϑαῦαᾳ, 5.10) ὅθαξεξ. ἜΠπὸ Πῦβοι απ θα: 

Ὅ6Υ ἀτίποον “ΠΠὲτ παὸ ἰδτοπ Θεζ Ἰοέοτπ.. 

απ οἷς τοῖο, 
(ἰδίοι θαδον, τὸ ἔοπιπιξ Πἤπταιδ σόπὶς 
Φαθταίῃ, παὸ ΤΙαπροῖ δίπαι σὸπ Δαρθία. 

18 ὅ 1τπὸ υοπ Ὀαπποπ οφοδεῖ Πς σόσοπ δ. ὅΠι|{- 

ΟΟΠΡὰ ΟΓΙΘηΐΘΙη ἴῃ ἢπ65 (6566 {}- 
{πᾶ 0, οἱ δργθαϊν δὰ θά γί, 
ΔΒΟΘΠ ΔΙ (6. οοηίγα Φαρ]16. ἘΠῚ ἴπ4618 
ῬΟΓΓΡΔΠ511 546. Δ4 ΟΥΘηΐΔ] 6 Ρ]ἃ- 
θη] (ΘΟ  ΠΠΘΡΠΟΥ οἱ ΤΊ] ολ51η, οἱ θρΓ- 
ἀππαῦρ ἴῃ ΒρΙηηΟΙ, ΑἸ οἱ Νοᾶ. 
ἜΒῚ οἰγουα! δὰ Δ4ΌΠ]ΠΟποιη Ἠδηδίμοη, 14 
5 ΠΙ1 6 ΘΟΤΘΒ55115. 6}115 γ8}}15 Φθρ ἢ 46] 
Ἔ6ι Οδίμοι ἢ οἱ ΝὰΔ]10] οἱ ϑϑιηθγοη οἱ 1 
ἀοάα!α οἱ ΒοιΒ] ΟΠ θη; οἰν ἰαΐθ5. ἀπιο- 
ἀθο πη, οἱ νη] 6 ΘᾶΓΠη|. ἤΠᾶρο οι 16 
ΠΔΟΓ ΟΠ 85 ἰγῖθιι5 ΠΙΙΟγ αὶ Ζαθα! θη 
ῬΘΓΡ ΟΟσΠ Δί! Π65 5185, ΠΡ 65. οἱ νἱοα]! 
ΘΓ]. 

ΙΒΒΔΟΠ ΘσΤοσ8ὰ οϑί 5015 ἡπᾶγίὰ 17 
ΡΘΙ ΟΟΘΠΔΙΙ0Π65 511ἃ5, ἘΠ 4π6. 6[π|5 18 

οὐ, ΠΑΘΓΘΑ 5. 062Γ86] οἱ (ἀβΆ] 01} οἱ 
ἀιιϑαποη. οὶ ΗδρΠαγαΪη οἱ ὅθοὸη οἱ 19 

ΑΠΑΠΑΓΑΙΠ οὶ ΒΑΡ οἱ (οβίοη, 20 
ΑΜΡ65. Ἔοι Βδηηθιἢῃ οἱ Επρδηηΐμ οἱ 21 
Βημαάάα οἱ Βοίῃριοθοθ. ἜΕῚ ροι- 22 
ΥΘΗΪ ἰΘ ΡΠ Π 115 615 πι5α4ιι6 ΤΉΔΡΟΓ οἱ 
ΒοΠθϑηᾶ οἱ ΒΘιΠβᾶπη65, οΥΠΠί 416 
Ἔχ 5 615 ΦοΓἀΔη15:; οἰν![ἀ[65 5660 |Π], 

οἱ ν}}}] 6 θᾶ]. ΗΔ60 651 ρόββθϑϑιο 22 
ΠΙΠΪΟΓ ΠῚ 55ΔΟ ΠΡ ΡῸΓ ΘΟρηΔίΙΟΠ65 
5185.) ὈΓΡ65. οἱ ν]ΟῚ]] ΘΔΓΙΠΊ. 

Οθοι ἀΠ{π|6 50Γ5 ΄αϊηΐα {γΡὰ] ΠΠ10- 94 
ΓᾺΠῚ Α86Ρ 6 οορηδίίοηθ5 βιιᾶϑ, 
ἘΠ Χ116 (ΘΥΠΉΠΠ15. ΘΟΓαΙη Ἠλ]οΔ ἢ οἱ Ὁ 
Ο4}1 οἱ Βοίθη οἱ ἀχὰρῇῃ Ξοὲ ΕἸ 6] 60} 20 
οἱ ΑἸηδὰα οἱ Νοββα!, οἱ ρϑῦνυθηϊΐ 115- 
46. δὰ ΟδΡΙ 6] ΠῚ Π]ΔΓῚ5. οἱ ΒΙΠῸΓ οἱ 
1 η Δ 1}, ἜαΟ ΓΟν ΓΕ ΠῚ ΘΟΠΓα ΟΥοη- 27 

θη Βοιπάλροη, οἱ Ῥϑγ ΓΔ η 511 Π5416 
Δ] οἱ να] }]0π)ὴ Φορἢῃ 861] οοηϊΓὰ 
Δα. ΟΠ 6 ΠῚ ἰῃ Βοίμοιηθο οἱ ΝΠ Ϊο]. 
Ἐσγρα!!ἀγ 46. ἃ ἰᾶθνὰη) (01 ἔοι 58 
ΑΡγδη οἱ ΠΟ] οἱ Πδιηοη οἱ (δ, 

Σαϑ: 546. δὰ ΒΙ4ΟΠ6ΠῚ Πηᾶρπᾶπ. ἜΠ6- 99 
γΟΡ ΙΓ ΠΓΖΙ6. ἴῃ ΠΟΙΠῚἃ ἀ86π6 δά οἰνὶ- 

ἐΡΩΡΑ τι ΑΓΘΠῚ ΤΠ {5512 8Π| ΤΎΓΙΠΙ, δἰ Ἰ54116 
Ποδ5ἃ, ΘΡΙΠί 6. ΘΧΙΓπ15. 6} 5. ἴῃ ΠΤ 

τα τι, 46. Γππίου!]ο ΑΘΠδῖθα ἔοι Αἰηπὰ οἱ 80 

74.1.80. 

18,10, 

15. Α].: 7640 ς. 7Ζογαϊα. 
19. Α1.: Β6Π0ῃ. 

28. ΑὟΥ: 80. δίς απ ρ Τα ὲ, 
29. ἰπ δον Θοροπδ δὸη 94, ΒΙΟΎΥΕ.Α: Φ υυιβ, 

Β: ϑοη Ὁ. Θαποἐ οἱ φοπ 9. δίπ. ΑΥΥ: αἰ Ὁ, ΘΘτἰΦς 
υ. 91 



94 (19,31--48.) ὥοραρ. 

ΧΕΧ. Υλίοένἐριξῖο ἔθου αρ. 

καὶ ἹΡοώβ. 81 Αὕτη ἡ κληρονομιὰ φυλῆς υἱῶν 
᾿Ισὴρ κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ αἱ : ΕΣ 
κομῶν υτοῦῦ, 

82 Καὶ τῷ Μιεφϑαλεὶ ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος ὃ 
ἕκτος. 38 Καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια αὐτῶν Μεέ- 
λὲῳ καὶ αηλὼν καὶ “Σεεννανὶμ καὶ ᾿Αδεμμὶ 
καὶ Νάκεβ καὶ ᾿Ιαβνὴλ ἕως “ακούμ, καὶ ἐγε- 
γήϑησαν αἱ διέξοδοι αὐτῶν Ιορδάνης. 52 Καὶ 
ἐπιστρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ ϑάλασσαν ἐν ᾿Αζνωϑ- 
ϑαβώρ, καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν εἰς ̓ Ικώκ, καὶ 
συνάψει τῷ Ζαβουλὼν ἀπὸ νότου, καὶ τῷ 
᾿σὴρ συνάψει κατὰ ϑάλασσαν, καὶ ὁ ᾿Ιορδά- 
γῆς ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. 88 Καὶ αἱ πόλεις 
τειχήρεις τῶν Τυρίων, Τύρος καὶ ᾿Αμὰϑ' καὶ 
Ῥακὰϑ' καὶ Χενέρεϑ' 86 χαὶ ᾿“'ἰδαμὶ καὶ Ῥα- 
μὰ χαὶ ᾿Ασὼρ 51 καὶ Κέδες καὶ ᾿Εδραεὶν 
καὶ πηγὴ “΄Ισὼρ 38καὶ ᾿Ιερὼν καὶ Παγδαλιήλ, 
᾿ῷρὰμ καὶ δηϑανὰϑ' καὶ Βηϑσάμες" πόλεις 
δέκα ἐννέω καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 35 Αὑτη 
ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφϑαλεί. 

40 Καὶ τῇ φυλῇ υἱῶν Ζὰν κατὰ δήμους αὐτῶν 
ἐξῆλϑεν ὃ κλῆρος ὑ ἕβδομος. 41 Καὶ ἐγενήϑη 
τὰ ὅρια αὐτῶν “Σαραὰ καὶ Ἐσϑαὼλ καὶ πό- 
λις Σάμες 42 χαὶ Σααλαβὶν καὶ “ΙΪλὼν καὶ 
᾿Ιεϑλὰ 48 καὶ ᾿Ελὼν καὶ Θαμνὰ καὶ ᾿“ἰκκαρὼν 
44 χαὶ Ἐλϑεκὼ καὶ Γεβεϑὼν καὶ Βααλὰϑ 
46 χαὶ Ἰοὺδ καὶ Βανηβαρὰκ καὶ Γεϑρεμμών, 
4θ καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης Ἰαρακὼν καὶ ᾿Ηρεκκών, 

ὅριον πλ ̓ησίον Ἰόππης. 471 Καὶ ἐξήλϑε τὸ 
ὅριον υἱῶν Ζὰν ἀπὶ αὐτῶν. Καὶ ἐπορεύϑη- 
σαν οἱ υἱοὶ Ζ)ὰν καὶ ἐπολέμησαν τὴν “1σεμ, 
καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν 
ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ κατῴκησαν αὐτὴν 
καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς «Ἱασενδᾶν. 
'Καὶ ὁ “Αμοῤῥαῖος ὑπέμεινε τοῦ κατοικεῖν ἐν 
Ἐλὼμ καὶ ἕν “αλαμίν, καὶ ἐβαρύν ϑη ἡ χεὶρ 
τοῦ ᾿Εφραὶμ ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς 

εἰς φόρον". 48 «Αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς 
υἱῶν ΖΙὰν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ 
αἱ κῶμαι αὐτῶν. 'Καὶ οὐκ ἐξέϑλεψαν οἱ 
υἱοὶ 4)ὰν τὸν ᾿Ἵμοῤῥαῖον τὸν ϑλίβοντα αὐτοὺς 
ἐν τῷ ὕρει, καὶ οὐκ εἰων αὐτοὺς οἱ “Ἵμοῤῥαῖοι 
καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα, καὶ ἔϑλιψαν ἀπ᾽ 
αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς μερίδος αὐτῶν. 

90. ΛΕΕΧῚΤ (ἢ ἢ) πόλεις εἴκοσι δύο. 8885. Νοτητη. 
ΡΥ. γαγϊαπῦ, 88. ΑἸΧ: ἐγένετο. Β: δ. αὐτῇ (δ. αὐτῶν 
ΑΒΕΧ). 94. ΒΥ εἰς (Ὁ ΑΙΙΧΣ ... γώτα (νότε 114.) ... 
Ἐ(6ᾳ.) τῷ ({ ΑΕΧ). 8. ΑΕΧΣ αἱ. 88, ΒῈ πόλι -αὐ- 
τῶν ἴον ΑΒΕ Χ). 80. ΑἾΕΧΤ ἴδει [) κατὰ συγγένειαν 
αὐτῶν, 
40. Α18; τῷ 4ὰν (τῇ - αὐτῶν Α"ΕΧ). 41. Β: πόλεις 

καὶ αἱ πόλεις καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 

ὨΝΤ ἸΠΣΙΠῚ Ὀιθἢ ΘΟ; ΘΛ 81 

ΒΟΠΒΊ  ὉΟ ΟΝ τ ῺΞ, ΓΙ ΠῸΠΣ ὃ 
ΕἸΠΕΣΙΣ ΤΉΝΕ ΘΡΆΣΤΕΟς 

"ὠσὶ Ὁ 5 ΝᾺ ἜΡΩΣ, "2 ΠΝ 
Ἂ ΡΟ ΤΘῚ ἢ ἘΠΡΓΙΕ ΟΝ ὌΡΙΕ5 ὭΣ 538. 

ὩΡΌΣῚ Δ ΤΝῚ ΡΣ ΤΙ δ. ὈΌΪΤ 
ὙΏΝΧΩ ὙΠ ὈΠΡΟ  ἽΦ ον 335} ῖ 
ὙδῸ Γήστ ΠροΝ Ὑτς Ξἰρὴ τ πϑις 
32 γῆ 13 5Δ55 ΠΡΙΡΓΙ ΘΟ Ὁ ΝῊ ἷ 
ἸΤΡπ ΠπητΞῈ ὈΡΟς ΣῈ ὙΦΝ35 
ΘΊΣΠ ἼΣΞ “ΨΦῚ ἐῶσι ΓΤ πρὶ 
ΓΝ ἐΓΡΣῚ ΤΡῚ ὈΡΓῊ ΒΡ 
ῬΡῚ ὑΡ-ΤΝῚ ΘΤΡῚ 1 ΣΙΠῚ ΠΩ] "7 
τρῦβὴ 5. Ντ ὉΠ 85 ΤΙΝ ἢ ΕἿΣ ΤΙ 35. 
πρντρῶτι Ὁ.» ΘΘΘ ΓΟΞ} ἘῚ 
τ ΠΡ ΓῸΓ ΓΝ ΠἸΠΡΉΣ Πγλ9, 
ΠἸΠΡΈΣΙῚ ΘΡΊΣΕΙ ΘΟΕ ΘΡΊΟὉ "ΌΤΠΕ)3 

Ἀδν ΒΠΠΕΝΟὉ 735: ΠΉΘΌ 

ἀλδοο ὐλωδ 

ὌΓΌΓΙΣ ΘἼ25 ὙΠ ΣΌΣ ΘΝ Δ. 
᾿ὥ ΣῚ ΟἾΝΟΝ ΡΣ ἢ 
Ἰ ΡΑῚ ἘΠΟΤΟῚ ἸἸΡΝῚ ἩΞΌΣΘῚ μι 
ἸἸΏΞΑῚ ΠΡ ΣΝ ἢ ἸΠΡ5Ὶ ΠΟΘ ΤῊ 
ΕἸΘΥΤΟῚ ῬΞ 23 ἼΠῚ ἘΡΕΞΙΝ 
Ὁ ὈΉΗΓΙ ΤΩΣ ἸΡῚΠῚ ἸΡ ΘΠ "1 46 
ἜΝ ὩΣ ἸΤΤΏΞ ΘῚΣ3 Ν ΧΡῊ ὁ Ἶ 47 
7995] ΒΘ "Ὅν ὭΠΒΣ, ΠῚ ι 
γὰδ 5) ΠΤ ΟΒῸ ΤΙΝ 1557 1 ΠΓΗΝ ἡ 
δῶ ϑὉ ἸΝΎΡΟῚ πΞ ἘΝ ΠΝ 
ΠΩ ἘΣ ΣΡῊΣ ΓΞ Ἰ1 Ὁ 1148. 
πϑνπ ΒλΉΡΕ ἐρηρς ες ἸΡ53 

ΕἸ ΣΓΙῚ 
41 οὐ 48 ἱηνθυίπιαν ΑἹ Β (6. ΔΡΕΧ) 

41. ΑἸ ΒῈ Καὶ, ἐξ. - ἀπ᾽ αὐτ. (Ὁ Α5ΕΧ). Β: “]ακίς (48 
σὲμ ΔΕΧ). Α: μαχαίρηβ κ. κατετάτησαν. 48, 8 
(Ρ. πόλ.) αὐτῶν ( ΑἘΧ). ΔῈΣ: πακαβινυ θέν ὺ 
ἔϑλεβον. Ἢ 

! 
, 

ἵ 
' 
᾿ 
8 
᾿ 

(πόλις ΑΕ Χ). 



σοίμα. 
ροϑ δὲν ΘΟ (άπιπις ϑὲα θα πη απ. 

21 Θιζοιο τὸ ἴθτο Φῦτζοι. ἘΦαθ {Π να 
᾿ς (δ θεῖ! δε8 Θιαπιπιεϑ δὲν δείποον 61 ἐπ 

ἔδτοπ Θδεζῶ το τοι, (εάδείοπ ππὸ ὐνζοτη. 

82 Φαᾷ [εὐ ἄροδ ΠῚ απ οἱε δε ίποοῦ 

88 ϑὲαγοίθαι! ἱπ ἰρτοπ Θοζτοίοτα. ἘἸΤπῦ 
ἰρτς Θτοπρὸπ ταῦθ το οί, (δἴοπ 

Ὁπτ Θαςπαππίπι, θαι θὲ ξο5, ασπεοῖ 

δἰδ σοπ ἀαξιπι, ἀπὸ ἐπεὶ {{) ἀπὶ Δογοαπ, 

84 ὃ πηῦ τορπδοὶ Π{) ἐπι ϑδεπο σοι Δ ποτ 
Φ αδοΥ, παὸ ἔοπιπιὶ ὅπ Ὁαππει Οἰπαι 

σὐπ ϑι, ππὸ {θεῖ απ (Θεδείοι αὐσοπ 

ας, ἀπὸ απ θεν σόσοπ Ιθοπο, ππὸ 

απ ποα απὶ δογθαπ, αὐσοπ Ὁ. ΘυπποΠ 

8ῦ πραπο, πιο θαἱ ζοτς Θιάοίς, 5 οίπι, 

86 8εῖ, απιαίῃ, ϑὲαἴατο, Οἰππονοῖρ, Ὁ θαπια, 

87 ἥαπια, ϑαξον, ὃ δέεδοβ, (δυτεί, πιθοῦ, 

88 Ἔεγέοη, θεία οα ΟἹ, ατεπι, ὅΒ 610 ὅΓπαῦ, 

ῬΓ0 Θαπιοθ. ϑὲοιπζοῦπ Θιάοίς πιὸ ἰῦτο 

89 Φύτζει. ἘΦαϑ {ΠῸ ὃὉα8 (Υ ΙΓ Ὅε8 Θίαπις 

ποθ δον δείποον. ϑὲαρ θαι ἐπ τοι ὁ 6ς 

Τριοέρτη, εζοίοπ πὸ ὐγ[οτπ. 

406. Φλαᾷ Πεδοπίς βοοϑδ [εἰ αἰ θη Θιαπιπὶ 
01 ὁτίποεν πη παᾶῦ ἰδτοι Θ᾿. ΤΙ ὔ)τοτη. 

ἀι πο οἷς ὄτρπξς ἰθτοβ (ΟΥ  εἰ[8. ὑσατοῖ 

4) 8ατα, βθαρι, ϑιυζαπιεβ, Ἔ (ὉΟρεαδίπ, 

48 ϑι1αἴοπ, ϑεῖρτα, Ἐ δἴοπ, Φ δἰπιπαίθα, Θέτοπ, 

4 α ΟΠ ρεῖο, Θίθείθοπ, ἐθασίαιῃ, Ὁ δοθε, 

ἀδ 5πὸ Βαγαῖ, ὅΘαῦ ϑύίπιοπ, ὃ Ξϑὲς ϑαγέοπ, 

Ι. ϑιαέοη, πα Ὅὲπ Θτοπξοπ πόροι αρ υ. 

475 γι απ δοπίοῖδοπ ἐπεὶ Π) οἷε Θύοπξο 

δεῖ δδίποον απ. 11πὸ οἷο δείποον απ 

Ἶ κοσοπ δίπαι ἀπὸ Πείοι. τοΐδον. ϑοίοπι, 
Π ππὸ σοθαπποη τπὸ Γπιροπ {{6 ταϊξ ὍὲῪ 

᾿ (Θ(ῴ διε δ8 Θά υοτίϑ, ππὸ παρπιρπ {{ὲ 

εἶπ πὸ τυ πείρη ατίπποεπ, πὸ παππίοπ 

48 τ τ Φ απ πα ἰῦτοϑ ϑδαίοτϑ ϑέαπιεπ. ἜΘ αϑ {{| 

Ὁα8 (Υ τθ εἰ Ὁ.8. (Θἰαπιπιοϑ ὅν δείποον απ 

ἰπ τοι Θεζ το ίοτη, (Θἐῤοτοι τὸ Φὔτξοτπ. 

31.32.39. 40. 48. 0.1.: Θζαγοίοπ, 

Ϊ 7; Ε10. ΠΡΡΕΝ τ, ς 

᾿ ᾿ 47. 8: οἷς ὅν, Ὁ. 4δ, Φ)ι τοᾶν ἱποπ δι Ποία Πούαιθ: 

(49,81---48.) 9ὅ 

ἌΡΠ66 οἱ ΒΟΠ0}: οἰν!αΐθ5 νἱρὶη!! ἀπδο, 
οἱ ν}|Δ6 Θἅγιη. ἜΠ 66 οϑ. ροβ865510 9] 
ΕΠ ΟΡ πὰ. ΑΘΓ ΡῈ. ΘΟρΠΔίΙΟΠ65 5.188, 
ΠΡ ΘΒαα6. οἱ 0 }}}} ΘΔΓΙΠ. 

ΒΙΠΟΡπι ΝΟΡΒΓΠΔ]1 βοχία 5005 66- 892 
ΟΙΔΠ ΡῈΓ [ἈΠ}ΠΠ1ἃ5 βλ8, ἜοΓ σΟΟρ1! 38 
ΤΟΥ ΠΏ η115. 46 Ηδ!θρἢ) οἱ ΕἸοη ἴῃ ϑαὰ- 
ΠαΠ ἢ οἱ Αάδιηϊ, 486 αϑὲ ΝϑοοΡ, οἱ 

Φοθη8 6} ἀδάιιθ ΘΟ, οἱ ΘΡΊ 5518 
ΘΟΙΠ 8646 Ὧὰ Φονάληρθιη, Ἔτγονογ- 81 
{{πγᾳαθ ἰου ΠΝ. σΟηΐγα Οοοἰ οηΐοΙη 
ἴῃ ΑΖαπο ΠΕ ΠθῸΓ, αίατι6 1η468 Θργοά ταν 
ἴη Ἠποιιοᾶ, οἱ ρϑυγὰηδὶζ ἴῃ ΖαθΆ]Οοὴ 
ΟΠ Γὰ Π]ΘΙ 161, οἱ [ἰὼ ΑΞΘΙ ΘΟΠἰΓὰ 

ΟΟΟΙἀΘηίθιη, οἱ ἴῃ δι4α δά Τογάδηθιη 

ΘΟὨΐΓᾶ ΟΥΓΙ 5015: Ἔ οἰνιἰαΐα 5. πη η]- 5 ὃ 

Και 13,22 158Π186 ΑΒΘ |Π|, 56. οἱ Ετηδί} οἱ 

Ἀδοολί ἢ οὐ θηθγοῃ οι Πάοιηὰ οἱ 56 

ΑΓαΠἃ, ΑΒῸΡ ἔοι (δή65 οἱ Εδγαὶ, 2 

ἘΠΠΙΆΒΟΡ Ἔ6ι Φ6Γοὴ οἱ Νασαλ]61, Ηο- 8: 
ΓΘ ΠῚ οἱ Βριπδηὰ}}} οἱ Βοιἤβᾶιηθς; οἰνὶ- 

ἰαΐο5. ἀθοθῃ) οἱ πΠΟΥύΘηῚ, οἱ συ] θὰ- 

Γη. ἜἘΠαρΘΟ οϑί ροββθ5510 {Ὑἰρ15 39 

ΠΗΟΓαπῚ ΝΡ Π4]1 Ρ.Γ οορηδίίοηο 5 
5185, ΟΡ 65. οὗ ν᾽ 0} } ΘΑΓΏΠῚ. 

ΤῊθαὶ ΠΟΛ ΠΔΠ ΡῸΡ [ὩΠ}]Π|ἃ5 40 
Βι.85 ΘρΡΥΘ58ἃ Οϑὲ 505 βορίϊπηᾶ, ὅοἱ 41 

χα. ἴα ΤΘΡΙΔΪΠῚ15. ῬΟΒΒΟΒΒΙ ΟΠ ΪΒ. 6}115 δα 
15,2.25. οἱ ἘΠ5[Π.Δ0] οἱ ἨΪΓΒΟΘΙη65, 14 δϑὶ οἰν [8 

5015, ἜΒΘΙΘΡΙη οἱ Α]4]0η οἱ 1{0- 42 
1Π61ὰ, ἜΒΙΟη οἱ ΤΠθιηπα οἱ Λογοη, 43 
ἜΒΠΙΠ6606, (οὈΡομοη οἱ Βα]δαι 44 
Ἔδι Φυὰ οἱ Βᾶπθ οἱ Βαγᾷοῃ οἱ (θι}- 4 
ΓΘΏΠΟ οἱ Μο]άγοοη οἱ Αὔθοοῃ, 4θ 

20.5.46. ΠῚ ἰΘΡΙΏΪΠΟ, 41] ΓΟΒΡΙΟΙζ ΦΟΡΡΘη 
7οη.1,8. δὲ 6. 1050. ἤη6 σΟπο! ἀν. Αβοθηάο- 47 
εὔτα, ΓαΒία6. ΠΠΠ θὰ π οἵ ρσηαν θυ ηΐ 60η- 

ἰγὰ [,656Π|, ΘΘρΡΘΡΙΠΙ4Ι16 Θὰπι οἱ ροΓ- 

ΟΌΒΒΘΓΙΠΙ 68} ἴῃ ΟΥΘ ΘΙ Δ 411, οἱ ρ058- 
βοάογπηΐ οἱ ΠΑΡ  ἀνουπί ἴῃ Θὰ, νο- 

σαὰ. 18,9 Δ 165. ΠΟΠΊΘ 67115 [.856ΠῚ] Πὰη, οΧχ 
ΠΟΙΉΪ6 ἤδη ῬᾶΙΓ5. 581, ῬΝλοο οἱ 48 
ΡΟΒΒ05510 {ὙΠ π|8 ΠΙΙΟΓΠῚ ἢλη ΡῈ. 
ΘΟΘΠΔΙΙΟΠ68 5188, ὈΓΠ65 οἱ νίοι]! 
ΘΔΙΊΠ]. 

ἃαιδο (ΑἹ 40. ΑΙ.: εἱ δίᾳιι6) ΗΪΘΓΟΟΗ. 

οὐΐοππποι ὁ ΟΥ̓: οδ οἰτῃ [{ῥ᾿ἀξονθίπ7.,, 
ἰρποπ αἰ, ΕΣ: ΤίοΓ πον σαν δον δίπαιδ, 

. οί το νς 



900 (19,49-- 20,0.) ϑΌΘΙΙΟ. 

ΧΕΧ. 

ὶ κι 3 -“ ᾿ - 

49 Καὶ ἐπορεύϑησαν. ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν 

κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν. Καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ 

᾿Ισραὴλ κλῆρον τῷ Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυὴ ἐν 

'Καὶ 
" π᾿ " Ω Δ ΕΣ 
ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν ἣν ἡτήσατο, Θαμνα- 

ζ ΠῚ “ἮΝ “4 ᾽ 

σαράχ, ἢ ἔστιν ἐν τῷ ὁρει ᾿Εφραΐμ, καὶ ᾧκο- 
Γ ᾿ κ 3 δι Ὁπλδω 

δόμησε τὴν πόλιν καὶ ᾧκει ἕν αὐτῇ. 

ὑτοῖο ὅθ διὰ τὰ ᾿ αὑτοῖς ἰὰ προςταγμᾶτος κυρίου. 

1 ἀὗται αἱ διαιρέσεις, ἃς κατεκληρονόμη- 

σαν ᾿Ελεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ 

καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν ταῖς φυλαῖς 

τοῦ Ισραὴλ κατὰ κλήρους ἐν «Σιλώ, ἔναντι 

κυρίου παρὰ τὰς ϑύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρ- 

τυρίου" καὶ ἐπορεύϑησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν. 

Χ. Καὶ ἐλάλησε κύριος τῷ Ἰησοῦ, λέ- 
γων" 2 .“αλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ, λέγων" 
Δότε ὑμῖν τὰς πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃς 
εἶπα πρὸς ὑμᾶς διὰ Μωῦσῇ, 8 φυγαδευτήριον 
τῷ φονευτῇ τῷ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως 
ἄνευ προνοίας, καὶ ἔσονται ὑμῖν 'αἱ πόλειο' 
φυγαδευτήριον 'καὶ οὐκ ἀποϑανεῖται ὁ φονευ- 
τὴς ἀπὸ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα. 3 Καὶ 
φεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων 
στήσεται ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς πόλεως, 

λαλήσει ἐν τοῖς ὦσι τῶν πρεσβυτέρων τῆς 

πόλεως ἐκείνης τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ ἐπι- 
στρέψουσιν αὐτὸν ἡ συναγωγὴ πρὸς αὐτούς, 
καὶ δώσουσιν αὐτῷ τόπον καὶ κατοικήσει μιϑτ' 
αὐτῶν. "ὃ Καὶ ὅτε διώξει ὁ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα 
ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ οὐ συγκλείσουσιν τὸν φονεύ- 
σαντα ἐν χειρὶ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἐπάταξε 
τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ οὐ μισῶν αὐτὸς αὐτὸν 
ἀπὶ ἐχϑὲς καὶ τῆς “τρίτης. " Καὶ κατοιχήσει ἕν 
τῇ πόλει ἐκείνῃ, ἕως στῇ κατὰ πρός ὑπὸν τῆς 
συναγωγῆς εἰς κρίσιν, ἕως ἀποϑάνῃ ὁ ἱερεὺς ὁ 

Αἰ ϑΘ μέγας, ὃς ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἕ ἐκείναις" τότε 
ἐπιστρέψει ὁ φονεὺς καὶ ἐλεύσεται πρὸς τὴν 
πόλιν αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ 
πρὸς τὴν πόλιν ὅϑεν ἔφυγεν ἐχεῖϑεν. 

Χ 

και 

5 
{1.17 

49. ΑἹ (015) τῷ. ΑΒ: Τησοῖ (-ὃ ἘΒΧ). δ0. Β: τ 
9:8 (πυρ. ΑΒΕΧ). 1. Β: κατεκληρονόμησεν (-σαν 
ΑΧ). ΑΚ τῶν. ΒΓ (410.) τὸ (ἵ ΑΒΕΧ). -- 1. 48: 
Ἰησοῖ (-ὃ ΒΕΧ). 2. ΑἸΒΚ ὑμῖν (Α3ΕΧ), 8. ΑἸΒῈ 
ἄνευ στρον,. ε ΑΞ ΕΧ). Β: ὑπὸ (απὸ ΡΝ 4-0 1 Β 
({ ΑΕΕΧ). ὃ. ΑΣ: 1 ἘΠῚ (-ξεε ἘΧ). Α: τρίτην. 
0. ἌΧ: ΠΟΥ ΞᾺ ον Ὁ (α1}.) τὴν. 

᾿)ιοίν ει ῖο ἔφυν αφ. 

ΠΏ ὈΡΣλΟ ΥΌΝΠΓΩΝ ὉΓΩῸ Ἴ939) 49 
γώϊποῦ ΠῸΠΣ ἘΝ Ἠδυτσ,Ἢ 5155) 
ὭΣ Τὶ πρτὸν ἐ ΘΟ ΊΩΞΙ Ἰ523 5 

ΡροστοΝ 59 ἼΩΝ ὝΦΙΓΤΙΝ 15 
ἜὌἜΣΠΤΩΝ ΓΞ ΘΥΊΘΝ ἼΠΞ ΓΙΌ 

ἐν: ΓΞ 3155 

“ρὸν Ἰοτοστῶν, Πθπητι ΠΌΝ, 
τῆ ΝΠ ΩΝ Ἷ ἽΞ ΣιΘἾΣὴ ΟἼΠΞΕ 
Ἔρῶβι Ὁ η23 ὈΝ νὴ πα: 
555 ἽΦΩ ὅπ ποθ τῆπ᾿ ἘΞ ᾿ 

ἐὙΠΆΠΤΩΝ ῬΌΓΙ 
ἐν 5 γϑποτον τπῆπο ἼΞ1 ΧΟ, 
ΞΡ 210 “νὴ ὃ ὈΝ ἰδ ὩΞΓῸΝ ἼΞΙ 7 
ΘΡὉΝ, ΉΞΊΤ ΩΝ ΝΡ ἜΡὩΝ 

ὅ1 

ἘΞ ΠΣ ΕΣ: ἐν 2 3 8, 
δ: "ΠῚ ΤΞΗ 5 3. ΓΆΔΌΞ 0985 

ΙΝ ΟΝ ὈΝῚ τθπτ Ὀν ΝὩ Ἔ 4, 

“γῷ ΠΡ ἸΩΡῚ ΠοΝΠ ὈΥΤΙΟ 
ΝΟΣ ΣΤ ὭΒΤ ὍΤΝΞ ἼΞΤΊ ὍΣΗ 
ΒΡΟΝΤΉ Στ ΠΝ ἸΘΌΝῚ ΠΩΠΤΩΝ 
75 15} πγοϑ Ξιῃ95) οὐ 5 - ὭΣ) πὸ 
ὌΝ ημ ΟΣ Ν ΟῚ Ὄῆτν ὃππ Ἐν 
ὯΝ ΠπΞτΙ ὮΡ γησοςος, "Ξ ἽΞ, ΤΙΣ 
ἈΥΩΙΣ 2 ΝΠ Νοοσ ὯΝ ΕΝ 
ἡ ΠῺΣ “ἼΡ ΝΠ ἜἜΣΞΙ 2065) ΗΝ 
Ἰπϑπὶ ἔπθταρ Ὀξδορο ἃ ΡΠ ΘΟ 
ετὰΣ ὩΡΙΣῚ ὈΡὩ5Ξ. ΣΠΣΣῚΣ, δι πο 
ἐξοξ-ῦν: ἤκουον ΝΞ" ΠΧ Σ Ξη185 

ἩΒεΡὉ ὈΣ ΘΝ ὝΣΕΓΩΝ 
Υ. ὅ0. ῬΓΊΞ ὙῺΡ 

49. πα ἔθτοπ Θυ. Β: σοι οποο ἢ. Ὁ, ἃ, απϑιαίῃ, 
ΑΥ̓́Ν: Ὁ. Μδουτθοίππιῃ δε ἃς φροποίρ!, ΥὙΕ}: ζουτίῃ ἴσας 

Ἢ ται πα Ὁ, ϑΠι δ θοίΠιπρ. 
ὅ0.Β: δρροῦτίς, ΟΥ̓ ΕΑ: φουϊαπροί, 

Ἵ 
᾿ 

; 



ξέρα, (19,49. 30, 0... 9] 

(ΥΡ( εἰ ΞξοΠ α᾽ 8, Φοίς τοι ἀδές. χιχ. 

7410 ιἴἰπὸ δα [ξε δα8 βαπὸ σαν αἰϑαοίθοί τοις 
Ῥαϊοα αἰ ζείπεπ. Θτέπλεπ, σαθοι οἷς 
διίηποον Δγμοῖ οπια, ὃὲπι Θοῦπεὲ ϑέππ, 

50 εἰπ (Υ δ θ εἶ τατον ἰῦποπ, ἔπι σαδοπ ἰθπι, 
παὰγ δοπι ΞΒΉΓὉ] ὃὍεὲ8. εῖτη οἷὲ (Θίαοι, οἷς 
Υ Τοτοοτίς, πο! ΦΌπππα ἢ (Θετα απ 
ει δ οδίτας (συ ταίπι. 
(Θἰαδὲ τππὸ Ἰοσϑποίς ϑατίπποη. 

51 

οἱς Οδουύζίζοει ὅεν Ξ ἄτον ππίον δὲπ ΘΓ Το) - 
τη διτ 8 ἀσοδ Ὁὲπ δείποοτη Δγαοῖ αἰι8ς 
τροϊτοίοπ κι (ΘΙ. τυΥ Ὁὲπὶ ϑόττη, ὉῸΥ ὍεῪ 
ὗν δον ὕες Ὅε8 ΘΕ [{8,. ττπὸ υοἸοποοίαι., 
αἴο δα 8 ϑ.ιβερείίοι. Ὁε8. ἀαπϑοῦ. 

Χ  . ἰἰπὸ τον ὅοῖν τεροῖς πε δοζια ππο 
ἰρταῦ: ἘΘρρε ὃεπ δε ίποετη δἤταοῖ.: δ εδεῖ 

παπτον εἰ τείας, ϑασοπ ἰ) Ὀττ) ϑ)ὲοῖο 
ὃ οἰ αοὐασί θαῦε, Ἐναθίπ Πιοθοπ πιῦσο εἶπ 
“οὐ ἄσονῦ, 

ἃ [τοὶ ζεΐοπ σοῦ ὅοπὶ τον. 
δα Περι κι δὲν Θιάοίς εἶπον, [01 [πε θ οπ 
αὐβεπ Ὁ01 Ὅὲ1 Θίαοί Φ θοῦ, 
ΘΙ οτοα ὅν (ταδὶ Τείπε αν αἀπίαροη, 
[0 ΤΉΠοπ -[ς ἰθπι κι [Ὁ π᾿ οἷο (Θιαδὲ ποῦς 
πὸ ἀπὸ ἰθπι ϑέαιπι αεῦοπ, Ὅα 8 εὐ δε 

δ ἰθπεηῦ τῦοῦπο. ἜἸΪπῸ τθεππ ὅεγ ΘΠ τά οῦ 
ἴδηι παίασεοι, ζοῖοη. [{6 Ὅὲπ ΦοδΙ ἄρον 
πἰϑε ἐπ ζεἰπο Θάπος ἀβδούρόσει, τε οὐ 
τὠἰπτο πὸ ζοείποπ σὲ ἀὐἠέοι. αὐ Ταροπ θα, 
τὸ {{ ἴθπι ζοῦν πἰῶτ [εἰπο σοίσοζοι. 

6 ἔΘυ [01 εὐ ἰπ Ὅεγ (Θίανι Ἰθοῦποι, 68 Ὁαῇ 
Υ [τεῆς τον Ὅεγ δοηιίπο υον εν, 
Ὁαβ δον οδερυίοζεον Πετθε, ὍοῪ ππ [Ἴδε] 
8 εἰξ {εἶπ υοἱτο. ΠΓϑθαππ [01 Ὅὲν Φολ] Τ- 
σον τϑἱοδον ἔοπηπτοπ ἱπὶ Κεἶπο (Θίαδὲ ππὸ ἴῃ 
ζεῖ ὅὅατϑ8, δῦ Θίαοέ, δασοπ εὐ φοβοθεπ {{{. 

51. ὕ.1,: δε] τοπ, 

51. δου 35, δ Φεδιππιοη δὲν 4, τὸ, δι ᾧ, απϑδιδ. 
Β: Θάπγυίο δον ἢ. ΝΕ; υάϊοιῖ. ὦ, ΑὟΥ: ὉΘίαιηπις 
άπρίον, Α: δίνει δὲν (Θεζώ!. (561. 18,1). Β: 

Ῥπιαάίοι οεἰπ ὅπος υοπὶ θΓ, ΑὟΥ: Ἰπῦ [0 ὁπδίαἐοπ [Ὁ 
Σθεγ είπιπῃ. ν: (Θυμπη δοΓ Το Γεπ {. δα 6 91. 

ὡ, Β: δ οδέ ποὺ... οἷς ὅτ. ΑΥ̓Υ ΝΕ: ϑο[ἰπιπτοῖ οὐ 
οἷς ΘΠ. Α: οπϑενί αὐ Ὁ. 6 , Πἰν οἷο δ Π (1: 
προ. 

; ἣΝ ἴίε επτΆ διοίοτες, ΑὟὟ: δον ἃς Β: αἰ τὺ: 
Περι απο. ΑΥ̓ ΝΕ: αὐ δουτοροπ (α.} οὔπο ϑθίεπ. 
ΒΑΕ: (εἰ) εἰν κπὶ ϑαΠπεϑε Τοίοπ (Οίοποι). 

ἅ, {ρει σου, ΑὟΥ : ἸΤιὺ ἢ΄. οὐ, νῈ: ϑθ θαι εὐ πππὶ 

βοϊροίίοιι (δεῖ. Ἵ1, ᾧ, 2. 808 1. ϑι6 10. 

Φᾳ δαποίς οὐ οἷἱὲ 

Φαβ ἤπὸ οἷς (δυδιθοίίς, οἷο (ΘἸῬαγαν, δον. 
τίοίξοῦ, τὸ οΐια, ὃ. Θοθπ ϑιπι, τπιὸ 

ὍΟΥ εἶπε, (Θεοῖς. πἀπιϑευεθοπϑ. 
ατὸἋ ἀπτοϊ Πἐπὸ Τ Τί, δα Το ππίοῦ εἰς 

Ἔ1ηῦ δεῦ 

πὸ οὐλ Ὅ6Π, 

δὲ. 

Οὐπη 16 σΟΙΠρΙ] 6588 βοτγίθ ἀἰνί!ογο 49 
ἰΘ ΓΔ ΠῚ 5176 1}}}5. Ρ6Ρ {ὙΠ} 115 51ἃ5, ([6- 
ἀθγαηΐ ΠΠ1Π [ΒΓΔ 6] ΡΟ 5 5658] ΟΠ 61 Φ05116 
ΠΠὸ Νὰ ἴῃ πηθ 10. 8π1 ἜΠαχία ργδο- ὅ0 
ΟΘΡ 1). ΠΟ ΠΊ]ηΪ,. ὉΠ) 6 1 41 ροϑία- 
ἰαν!, ΤΠαιηηαι ἢ ϑᾶγᾶὰ ἴῃ [ηοπία 
ΡΠ Γαΐπη, οἱ Δρα!ῇοανι οἰνι[ἀίθηη Πἃ- 
θην! ατι6. 1 θᾶ. 

Ηδ6 διιηΐ ΡΟββθβϑίθ 65, 4185 βοῦία ὅ1 
αἰνίβογαηΐ ΕἸ θα 28: βδοογάοβ οἱ Ζόβιο 
ΠΠΠ5. Ν οἵ ῬΥΪΠ ΟΡ 65. [ἈΠ}]]Π] ΑΓ ἃ 
{τὴ ΠΠΙΟΓΊΙΠῚ 5Γ8 6] ἴῃ 5110 ΘΟΥΔΠῚ 
Βοιηΐπο δ οβίϊαηι ΘΠ Δ01}}} (δ5{1- 
ΟΠ, ρΡαΡ ΕΠ 416. 5 πὶ ἰΘΓΓΆΠῚ. 

24,80, 

ι7,4. 
14,1. 

8,10.1. 

Εὸπὶ Ἰοοαῖαβ. δϑί ΠΒΟΙΠΪΠῚ15 «ἡ Ἐπ. 

δοβιιθ, ἀϊοθηβ: ἘΠΟΔΊΟΓΟ ἢ] 115. ἴ5γᾶ} 1} 2 
οἱ αἴ οἶδ: ϑθραγᾶίθ ὉΓΡ65 [ὑρὶ[νο- 

κω. ΓΤ, 46. 48Π||}15 ἸοΟΟαΐι5. 51 δά νο5 
δὸς ΡΟΡ ΠΙ ΠῚ Μογϑβὶ, αὶ οοπίπρίαΐ δά 

Θἃ5.,. 4ὨΙΟΙΠ4116. ΔΗΪΠΠΔ ΠῚ ΡΘΓΟΙΒΒΟΥΙΐ 
ΠΘΒ50 18, οἱ ροϑϑι: δνϑθυ 6 ̓ΓᾶΠ ΡΓῸ- 
ΧΙ, 4Ε] Ὁ]ΓῸΓ οί βαπ σα ηἶ5. Ἐ σὴ 
ὦ ἘΠΔΠ] ΠΔΡΙΠ ΘΟΠ ΘΟ ΥΙ οἰν  (δ{11η], 

5101. ἀπ 6. ρΟΡίάμη. οἰν 4115. οἱ [064{6- 
{1 ΘΠ ΟΡ] 15. ὉΡ15. ΠΠ1ι8. 6ἃ, 486 
56. ΘΟΙΠΡΙΟΡΘηΐ ἱπποοθηΐ6Π), 5018 
ΒΕΠΒΟΙΡΙ θην θὰ. οἱ ἀδθαμπί οἱ ἸΟΟΌΙη 
αα Παρ] ἀπ. Ἔ ΟμΙ 4116 ἉἸΔΟΙ 58 η- 
ΘΌΠΪ5. ΘΠ [61 ρογβθοαί5, ΠΟη 

ἰγδά θη ΐ ἢ ΠΠ]ΔΠ115. 6115, 4ιἃ ΘΠ ΟΓΔἢ 5 
ΡΟΓΟΙΒ511. ῬΓΟΧΙΠΏΙΠ) 615 Π66 Δηΐο 
θ᾽ ἀπαατῃ {γ ἀπ πν 6 6}115 ΓΟ δία ν ἰηΪ- 
Ϊο5. ἘΠῚ ΠΡ] 010 ἴῃ οἰνι(αΐο 1118, 

ἀοποο δβίθί ἃπίθ π6] 0} 1} Οδιι5Δ}} 

Ν εν 35,5 Θ 40 Π5. (ΔΟΠ 50] δἰ ΤΟΥ ΔΙ ΠΡ 5806Γ- 
οὐ 5. 605. ἸΠΔΡΠ.5,. 4πἰ [πΘΡῚΓ ἴῃς 110 (θιη- 

ΡοΡΟ; πη γονουίθίαν Ποιη]οΙ ἃ οἱ ἰἢ- 
ΘΡΟαΙ θα Οἰν!ἀἴοπι οἱ ἀ 0 ἢ}11Π) 508}, 

ἀθ {ἃ ἔπρεγαῖ. 

ὃ 

Νιν.85,12 

Α: ὦ) οὔ τε!, ΑὟ: [0 {τοῖς οὐ, νῈ.Α: Τ0{{6ὐ ΠΤ 
Ποία. Β: υοὐ Ὁ. Φ ρν δον Θ., Φ 0. ΑΕ: νοῦ δίς 
δλεῆιππιῃ (δὲπ (δίπῃαπρ.) δὲ (Θέαῦ ἢ. ΒΥ Ε: 
ϑοΥ (31) Ὁ. οητοι δὲν ϑί6Π, ΒΕ: {. Θ αι τοῦοπ, 
ΑὟΥ: οὐλάθις [. Θαε. Β: εἰπποῦπιοπ, ΟΥ̓ ὙΕ: αππ. 

. εἴποι Ὁ (51α6}.Ψ 
δ. ὅϑαπδ, ΑὟΥ: απόίϊοζονπ, Β: σοπ σοΙοΎπ τι. ϑοτῃ. 
θεν πὶ φοδαῇοῖ αι, ΟΥ̓; {εἰ αι. αν ἐθοᾳ. νῈ: (0 π| 2π: 
νυ πὶ Παβίο, (Α: δ {{Π{π| οὐτοίοζοπ, δαβ ον συν 2 οδοῦ 
ὁ Φ΄άροι [εἴπ δ οίπο τυαν Ὁ) 

ΒΙ.ΑΎΥ ΟΕ: φοϊαπουπ (ππὶ δ εγ.), Αν λππ ϑὲοδο 
σον 1.Αἃ.: φοξονθεπ, ΟΥ̓ ὙΕ: δί6 5. Φ οδο Ὁρό, 

7 



08 (0,7--21,7.) «ΘθΦ. 

χα. ἐδὲοέν ει ἔφη» α. 

7 Καὶ διέστειλαν τὴν Κέδες ἕν τῇ 1ἋἊαλι- 

λαίᾳ ἐν τῷ ὕρϑι τῷ ΜΝεφϑαλεί, καὶ Συχὲμ ἐν 

τῷ ὄρει τῷ ᾿Εφραΐμ, καὶ τὴν πόλιν Ἵρβὺκ᾿ 

(αὕτη ἐστὶ Χεβρών) ἐν τῷ ὄρει τῷ ᾿Ιούδα. 
5 Καὶ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ τὴν 
Ἱεριχὼ ἀπὸ ἀνατολῶν ἔδωκαν δοσὸρ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ ἐν τῷ πεδίῳ τῆς φυλῆ ῆς “Ῥουβήν, καὶ 
τὴν Ῥαμὼϑ ἕν τῇ Γαλαὰδ ἐκ τῆς φυλῆς Γαδ, 
καὶ τὴν Γωλὰν ἕν τῇ Βασανίτιδι ἐκ τῆς φυ- 
λῆς Μανασσῆ. 98. ἀὑται αἱ πόλεις αἱ ἐπίκλη- 
τοι πᾶσι τοῖς υἱοῖς ᾿σραὴλ καὶ τῷ προφηλύτῳ 

τῷ προςκειμένῳ ἕν αὐτοῖς, καταφυγεῖν ἐκεῖ 

παντὶ παίοντι ψυχὴν ἀκουσίως, ἵνα μὴ ἀπο- 
ϑόάνῃ ἐν χειρὶ τοῦ ἀγχιστεύοντος τὸ αἷμα, 
ἕως ἂν καταστῇ ἔναντι τῆς συναγωγῆς ᾿εἰς 

κρίσιν'. 

Χ ΧΥ. Καὶ προοήλϑοσαν οἱ ἀρχιπατριῶται 
τῶν υἱῶν “Ἰευὶ “πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ 
πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ “Ναυὴ καὶ πρὸς τοὺς 
ἀρχιφύλους πατριῶν ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 
2 καὶ εἶπον πρὸς αὐτοὺς ἐν Σιλὰ ἐν γῇ ,Χα- 
γαάν, λέγοντες" Κύριος ἐνετείλατο ἐν χειρὶ 
Μωῦὺσῇ, δοῦναι ἡμῖν πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῶν τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν. ὃ Καὶ 
ἔδωκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τοῖς “ευίταις ἐν τῷ 
κατακληρονομεῖν αὐτοὺς διὰ προςτάγματος 
κυρίου τὰς πόλεις ταύτας καὶ τὰ περισπόρια 
αὐτῶν. 

4 Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος τῷ δήμῳ Καάϑ, 
καὶ ἐγένετο τοῖς υἱοῖς “Ταρὼν ὃ“ τοῖς ἱερεῦσι 
τοῖς Δευίταις ἀπὸ φυλῆς Ἰούδα καὶ ἀπὸ φυ- 
λῆς Συμεὼν καὶ ἀπὸ φυλῆς Βενιαμὶν κληροτὶ 
πόλεις δέκα τρεῖς. δ Καὶ τοῖς υἱοῖς Καὰϑ' 
τοῖς καταλελειμμέγοις ἐκ τῆς συγγενείας φυ- 
λῆς Ἐφραΐμ καὶ ἐκ φυλῆς Ζ4ὰν καὶ ἀπὸ 
ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ κληρωτὶ πόλεις 
δέκα. 6 Καὶ τοῖς υἱοῖς “Τηρσὼν ἀπὸ τῆς 
φυλῆς Ἰσσάχαρ καὶ ἀπὸ τῆς συγγενείας φυ- 
λῆς ᾿1σὴρ καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς ΜΝεφϑαλεὶ καὶ 
ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ ἐν τῇ Βα- 
σὰν πόλεις δέκα τρεῖς. 7 Καὶ τοῖς υἱοῖς 

Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ φυλῆς 'Ῥου- 

158. Νοτητη. ΡΥΡ. γϑυϊαπῦ. {. Β. διέστειλεν (6οπ- 
ἰγὰ ΑἸΧ). 8. Β᾿ κ, τὴν Ἱ. οἱ ἀπὸ ἄἀνατ. (ἱ ΑΒΕΧ). 
ΒΕΧ: ἔδωκε (ἔδωκαν τὴν Α10Χ). ΑΒΧὲ (410.) τὴν 
({ἘΒΧ). 

ἤλϑον. ΤᾺ (811.) πρὸς (1 ΔΕΒΧῚ.. . φυλῶν ὠϊῶν 
14.). 2. ΑΒ: Σηλὼ... Ἤνετ. κύρ δ. ΕΧ).- ΑΒ᾿ 
αὐτῶν {ΑΞ Εν δ ἘΝ αὐτὲς (ὁ ΑΒΕΧ). ΑἸὯΣ 

ταύτας ( ΑΞ ΕΧ). ὅ. Δ’ ΒΚ (61 6.) συγγ. (42 Χ). 
ΑΒ (ἃ. ἡμέσ,) τὸ Ἔ ΕΧ). 0. 5: Τεδσὼν (Τηρσὼν 
ΔΞΕΧ). ΔΕΕΧῚ Φ, Βασ.) κληρωτὶ. 

εἶ ΑΥ̓ΒῈ πᾶσι (Τ Δ" ΕΧ), --- 1, ΑΧ: προς- 

ΣΕΡ ΠΕΡΙ τὴϑΝ 

ἼΠΞ Ὀνξε υ ὥπτρττν ὙΩΘΠΡΟῚ 
“ΓΝῚ ΘΛΠΌΝ ὝΠΞ ΘΙ ἼΦΙΏΒΣ 
“ΠῚ 5 ἼΠ2 ἾΡΟΣ Ἰ ΝΟΣ ΣῊΝ ΤΡ 
τα ΠΤ ΡῈ ἯΠ" ΤῊ. “295 

ΠΩ 335 ἼΞΤΩΞ ἼΞΞΓΤΝ 
Ἴ ΠΩ ἼΡ ΟΣΞ ΓΥΩΝ ὙΤΙΝῚ Ἰ2Ν 
πϑν, ΠΩΣ Ὁ ΠΩ ἸΩΞΞῚ ΠΕ ΡΠΤΝῚ 
ὈΝ ΩΣ "3 ̓ οΡὉ ΠΊΣΩ "ἦν ὋΠ 
ὡς πϑῷ οὐ) ὈΞσΏ ἜΠ ὑΝ 
ἫΞ ΤΣ ὯΝ πρῶ ΘΒ ΓΞ 

ἊΣ δ ἿΣ Ἰφο στιν ὉΠ ὈΝἢ 

{ δ 

τς ἫΞ Ἐπδ ηπξπ ἀπο 
"ὦν τ ΟΝ 

ὙΠΑΞ πρῶ ΒΡ ὮΝ ΣΤ ἐν ἰδ. 
σι αγααταν προ στο: “Ὡνἢ γὴ 
Ἰπ ΘΔ ΕΠ 85» ἀπ 
ΘΒ ὌΝ 8.552 ἡβδτηθὴ ὦ ΠΥ ΤΡῸ 
ΒΠΡΠΓΩΝ πῆτ Ἐ-ὃΝ ΒΠΟΤΒῈ 

ἐπ ΔΝ ἢ ΡΝΗ 
ἜΠΡΠ ΤΓΙΒΙΘΩ Ὁ ΝΧΡῚ 
ΞΉΡΠΕΣ Ὁ Ἰπὲπ ἥπισιν πὸ ὑΠῸ] 
ὩΡΌΣΙ, ΠάλϑηΩν πθπ, ΠΟΘ 
αὐ ἘΠῚ. ὈΣΊΒΞ ἡ52Ξ3 ΠΟΘ 

ὈλΑτῆηα, ὨΠΡ 33} τ πρῶν 
ἸπΠΘ3" ΘΠΘΝ τ ΠΘ ΤΓΙΒΟ ΘΟ 
ΣΩΡ ΘῊΡ Ὁ ἽΝΞ ΓἹΘ) ΓΙΤΟῚΩ ὙΧΤΤΔἢ 
πρΘΘ ΠΡΌ ΠΠΒΘ3 ἡ ΣΕΌΝ 
ἩΣΤΊΔΣ “5. ΣΙ Β.25 ΟΝ τ ΠΟ. 
υὐν Ὁ} 55:5 ἸΩΞΞ Γι 9} ΣΙ 
ἘΣ ΤῸ ΠΩ. ὥβο ἃ πον 

ἡ Δνάζο λιν υλία , «Ὁ... Δ΄ κι ὶ Ὁ." 

Δὸν ον 

Ἷ 

διέυνν τ διν ον ὁ νέο κυ σε 

Υ. 8. - ὯΝ 

7... Α! δο[Πππππ τοι! 
8, Βεί ϑεσ, ΟΝ ΕΑ: δ [ἰππηπέοπ. 
9. ΝΕ; δίς διρηιθοπ, ΒΥ: δεῖ δεηοιις 



Περί ται 

πεν δείπιιρ δεν θουζεπήξ δέν, 

(20,7---21,7.) 99 

χχ. 

᾿ 7 Φὰ δεϊϊίριοπ {ες δεονοδ ἰπ Θα Γἄα. απ 
δεπι Θεδίτας ϑὲαρθίθαϊ, απὸ Θρὥεπι απ 
δοπι Θεδίταις ρρταίπι, τὸ δε τἰατρ ϑίτθα, 
Ὁαϑ ἰξ Φεύτοπ, αἴ δι Θεῦίτοε δια; 

8. δτιπὸ ζρπζεῖ: Ὅ68 Δοτοαπϑ, δα Φοτί0 Τίροῦ 
αὐσοπ δόπι ϑπιζσαπα, σαῦοπ {{6 Ξβολον ἰπ 
δον πθύτ απ δεν ΘΟ δεπὸ αὐ δοπι (Ια ΉΠΠ 
ϑειθοα, τἀπὸ ϑὲαπιοίρ π΄ Θ Τρα αὐ δ6πὶ 
Θιαπῖπι δα, τοῦ Θοίαπ ἰπ ἐθαΐαπ αἰ 

9 ει Θίαππιπι ϑϑὲαπαῇο. Ἔα ϑατὸπ οἷς 
Θιεάΐοις, δεξίπιηις αἴοι ὀιίποοενιι. οἼτκοῖ 
πὸ δοι. δτοπιοιπροπ, οἷς πἀπίὸν ἰθποπ 
τοσθπείοιι, Ῥαβ Ὁαθίπ Ποῦ ο, τεῦ εἶπε (Θεοῖς 
ππϑουοερεπ ΓΤ ἤρί, δα8 εὐ πίε {τὐδὲ 
ὉΠ) δὲπ ΘΠ τἀν, δἰ8. θα Ἐ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ὍῈΤ 
(ειπείπο σοἴζαπϑεπ ζεῖ. 

ΧΌΧΉ. ὅδ ὰ τιαίοπ ϑότρι οἷο οδοτίοι “πάτον 
αἀπίον δὸπ δουίτοπ 4π Ὅοπι θυ ον (ΘΙ επΊαν 
ππὸ δοΐια, δεῖ Θοῦπς ϑέπι, τπιῦ 28 δὸπ 
οδενίει ἡθάϊοτπ πἀπίον ὅπ Θἤηιπιο. Ὁ ῸῪ 

2 δείποον ἴτας, Ἐπιπὸ τοθείοπ τς ἰδηιοπι τὶ 
(ΘΙο ἱπιὶ δαπὸς ὅκπααπ, πὸ ἰρταῦει: 
Ὅτ ον θα σοδοίοπ διτ ϑὲοῦο, δα 
πιαπ ππ (Θεοῖς σοδεὲι ζοῖίς 2. σθπει, 

τ μπῇ δουζῖθδοη ἡθουζάοίς, 21 ἀπιόντι ἡ 0. 
8 ἘΦᾳ σαθοπ οἷς δείποον ἌἼγαοῖ δ. βενίτοι 

νοπ ἰθτὸπ (δνυτθείίπ πα) Ὁθπι ΞΘ [Ὁ] δ 
ἀεττη οἱεῖς (Θἰΐοις τἀπὸ ἰῃτο θουζα ίς. 

ά ἰἰπὸ Ὁα8 βυο8 [εῖ απ Ὅ48 δε (Ὑ δὲν 
δλαθαιθίτον, απὸ τουτθεπ Ὅεὲπ. δε προγη [α- 
τοπβ, δε8 ῬῬηίογξοενδ, ατι8 τ ἐπ ἀουίτοι θιτ)8 
ἄροϑ Ὁτοίχοεθπ (Θιἤοίς, σοπ δὸπι (Θίαπηη “λπ|ι- 
Ὅα, δοη δοπι Θίαπιπι Θίπιεοπ ᾿πτὸ θη Ὁ6πὶ 

ὅ Φίαπιπι ΞΒεπίαπιπ. ἜΘ επ απϑοτπ ὁξίπϑοτη 
αδεν ὁξαθαίῃ, ὁεἤείθει δοζάγ εὐ τ8, τοῦδ 
Ὁ) 8 ἀοοϑ ξεθπ Θιάοίο, ϑοπ δὲπι (Θέαπιπι 
(ὀυϑταίπι, θη Ὁθπὶ Θίαπιπι απ ππὺ τη 

Οθ δοπὶ δαΐδοεπ Θίαπιπι Ῥὲαπαίε. ἘΘΓθ6} 
τ Ὅοη δίποοτα οηζοπ, ὉΠ εἴσοη (Θο[ [ε 18, 

τοιτοοπ τ υοθ ὑτείξεπι Θιάοίς, ϑοη 
ει Θίαπιπι ἤαζῶαν, οοα δὲπι Θίαπιπι 
ιν ἀπὸ σοπ δεπι Θίαππι ϑὲαροιθα 
απὸ τοπ δεπι θαΐδοπ (Θίαιαπι ϑϑθὲαπαε δι 

"7 Ῥαἴαϊ. ἘΦ ρα δ ποτα ὲεγατί, ἰδτεδ 
“. Αιεώϊοιδ, τὐπτθον οὐ (ιἤδις, σὴ 

ΑΥ̓͂ ΥΕ: δπτ Ὁ. απὸ 06 551. 
ἘΠΊ ες ὅδ αν. 19,51. 
“2 αὝΥΒ.Α: θυχίτξε. ' 
2 Β: ἰθτμ 6. νΕ: Οτδοίμοπ), αΥ̓Υ: υζίθιπι 

ἤυϑθνς ΠρΟΡονοΡπηίαπ6. (6665. ἰῃ (ΔΙ ΠΠαθὰ 
σαραν ΟΠ 5. ΝΟ Ρ ΠΑ ΑΠ1, οἱ δι ΟΠθηὴ ἴῃ πιοηΐα 

οι, ΠΡΠΡΆΙἢ, οἱ ΟΡ Πὰν }06 (ρ5ἃ 68 

ΠΟΡΡῸΏ) ἴῃ ᾿ποηία πα. ἘΚῚ ἰγᾶπ5 
᾿Φονάδηθιὴ ΟΠ Γᾶ ΟΥΙΘΙ 16 Π) Ρ]αραηι 
δουιοῃο. δἰαίπθνιηΐ ΒΟΒΟΙ, 4πᾶ6 5ι.ὰ 
5. [ἢ ΟΔΙΏΡΘΒΙΡΙ 50} }π6|1η6, 6 {τἰριὶ 

Βυθθη, οἱ Πδιηοίῃ ἴῃ ἀα]αλά ἀδ {ἱρὰ 

(ὰά, οἱ (αιΐίοι ἴῃ Βαᾶσᾶη 46 {τ} 

Μαηδθβθθ. ἨΔ οἰν[({65. οομβί{π|ὰ0 
5πη1 ΟἸΠΟΙ5. ΠΠΠ5 ΒΓΔ 6] οἱ ἃάνθηϊβ, 

41] πὰ θη ἰηΐον 605, τ Ππρογοί 
ἃ θἃ5, 4] ΔΗΪΠ)ΔΠ) ΠΟΒΟΪῈ 5. ΡΟΓΟΙ5- 
δἰ5δθί, ΘΕ ΠΟ ΠΙΟΓΘΓΟΙΙΡ ἰἢ ΙΠΔΠῚ 

ΡΓΌΧΙΙ ΘΠ δι 58 ΘΠ} νἱΠἀἸ ΔΓ 
ΟἸΙΡΙ ΘΠ 115, ἀοηθο βιαγοί ἃη16 ΡΟΡΆ]ηΙ 
ΘΧΡΌΒΙΓΙΡΙΙ5. ΘΟ ΠΙ58 1 5.181. 

Α οροββογιμίψιιο. ρυϊποίροα Ἃ Ἃ ἢ. 
[4 Π}}Π1Ὰ} 11} ν᾿ ἃ ΕἸ ΑΖ ἢ} 5806 Γ- 
ἀοίοιη οἱ φοϑιιο Πα. Νὰ οἱ δά 
ἀτιοθ5. ΘΟρ ΔΙ ΟΠ) ΡΘΓ 5 Πρι !ἃ5. {γ]- 

θι5. ΠΠΟσ ἢ} ἰ5γὰ6ὶ, Ἔ οοι 46 5ιπ| 2 
αἰ 605 1Π 5110 (ογγὰθ (Πα ηᾶδη ἀΐ 116 
ΑἸχϑνιιη!: Ομ η 15. ΡΓΑΘΟΘρὶΐ ΡΘΓ τηὰ- 
ἢπηὶ ΝΙΟγϑδὶ, αἰ ἀδυθη αν ΠΟ 15. 1}}}05 
δἰ Πα Δ ηαη} οἱ 5. 8 πὰ ΘᾺ Ε1ΠῚ 
ἃ αἰθηα ψππιθηἃ. Ἔ ΠΘἀΘΡαμ {10 
ΠΠῚ ΒΡ 86] (6 ρΟ 556 5510} 10} 15 5115. Ππιχίὰ 
ΠῚ ΡΟ} ΠΟ: ον α165 οἱ 510- 
αΥθὰ Πἃ ΘΑΡΈΠΗ. 

ΒρΡΘββλ4ι6. οί ΒΟΓΒ ἢ [Δ1}}}1ἃ Π] 

7 

8 
θὲ.4,43 

21,86. 

21,88. 

21,27, 

Ν᾿. 
85,225. 

16". 
θ(7) 55. 

δαι ΠΟΛ ΡΟ βδοθρίοιβ, 46 

οΙμτ,θδι Ια θ 5. {π4ὰ οἱ Βηθοη οἱ Βοη)διηΐη, 

οἰν!α 65. ἰρθάθοίτη ; Ἔθι ΓΘ 4115. ΠΠΙῸ- 

ΓΕ} (αι, Δ οδὲ [μΘν 115. 4] 5Ὲ06Γ- 

τοι.τ, 6. πο Ρᾶηΐ,. ἀθ {] 115. ΒΡ απ. οἱ θη 

οἱ ἀϊιπιάϊα ἰσιθι Δαπα556, οἰν (αι! 5 

ἀθοθη. ΡΟΓΓΟ ΠΠΠ5 (οΥϑοη 

οι. δσΓοδϑᾶ οϑί 50Γ5, ι{ Δοορογθηΐ 46 
ἢ Σ κποῖν, ες ὃ 

ὙΠ (θα. 558 ΠΓ οἱ Αβον δἱ ΝΡ. Πα] 

ἀπ! ἀαααα {γι Μη 556, ἴῃ Βαᾶβὰ}, 

οἰνι[α! 65. ΠΙΠΠΘΓΟ ΓΘ 60] πη. ἘΜι 
16, 

Ἵ,7155. ΠΠΠ|5. ΔΙοΓ Τὶ ΡῸΡ ΘΟρΠ ΔΙΊ 65. 5115. (6 

ἀ. ὃ ἔσιπ Βόταμᾷ δι 4, δὸν τρζο!οϑέον, ἰδιαγγ, 

ΥΕ: [τ δίς (δ. 
ὃ. αὖ, τυπνϑύη ...0ὺ. δεῖ (θεῖ), δε (δ ει 

7. ἰκ ἰθυόη οζοτ. 
Τὶ ̓ 



100 ΟἹ, 8--21. 

»»Φ 4ἢ 

φοθεφ. 

Ζϊ᾽είνιριῖο ον καρ. 

βὴν καὶ ἀπὸ φυλῆς Γὰδ καὶ ἀπὸ φυλῆς Ζα- 

βουλὼν 'κληρωτὶ πόλεις δώδεκα. ὃ Καὶ ἔδω- 
καν οἱ υἱοὶ Ισραὴλ τοῖ: Δευίταις τὰς πόλεις 

ταύτας καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν, ὃν τρόπον 

ἐνετείλατο κύριος τῷ ωῦσῇ, κληρωτί,. 
9 Καὶ ἔδωκεν ἡ φυλὴ υἱῶν ᾿Ιούδα καὶ ἡ 

φυλὴ υἱῶν Συμεὼν 'καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς υἱῶν 

βενιαμὶν' τὰς πόλεις ταύτας. 
ϑησαν ἐν ὀνόματι. 

Καὶ ἐπεκλή- 
1 ἈΝ ἢ Ἃ ὌΡΗ 

Καὶ ἐγένοντο τοῖς υἱοῖς 
᾽ κ᾿ Φ ΝΑ “ , - μι λς “ ες» 

χαρὼν ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Κααϑ τῶν υἱῶν 
ὔ [ῳ ἵ, Ε ΄ὔ «ς - - 

“Ἵευΐ (τι τουτοις ἐγενηϑη 0 κλῆρος πρῶτος), 
Ἔ . " ἢ 

11 χαὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὴν Καριαϑαρβὸκ Ἔμη- 
- [4 - " 

τρύπολιν τῶν Ἐνάκ' αὕτη ἐστὶ Χεβρὼν ἐν 
»" 3 - 

τῷ ὄρει Ιούδα. ἜΤὰ δὲ περισπόρια αὐτῆς 
κύκλῳ αὐτῆς 12 καὶ τοὺς ἀγροὺς τῆς πολεος 

καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωχεν ᾿]ησοῦς, τῷ 
- - 2 - 

Χάλεβ υἱῷ ᾿Ιεφοννῆ ἐν κατασχέσει αὐτοῦ. 
18 Καὶ τοῖς υἱοῖς “Ἰαρὼν τοῦ ἱερέως ἔδωκε 

» Ν 

τὴν πόλιν φυγαδευτήριον τῷ φονεύσαντι τὴν 
Χεβρὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ σὺν αὐτῇ, καὶ 

" ν 

τὴν “εβνὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς 
14 Ν' κι χ' λ τ ε , 

καὶ τὴν ]έϑερ καὶ τὰ ἀφωρισμένα 
᾿ς ἣ 3 4 Ν ἊΣ 2 ᾿ς 

καὶ τὴν ᾿Εσϑεμὼ καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

αὐτῇ, 

αὐτῇ: 
αὐτῇ. 

16 καὶ τὴν ᾿Ηλὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, 
καὶ τὴν 4αβὶφ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, 
10 καὶ τὴν "Αϊν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, καὶ 
τὴν ]εττὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, καὶ τὴν 
Βηϑσάμες καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ πόλεις 
ἐννέα παρὰ τῶν δύο φυλῶν τούτων. 17 Καὶ 
παρὰ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν τὴν Γαβαὼν καὶ 
τὰ ἀφωρισμένα Ο καὶ τὴν Γαβαὰ καὶ τὰ 
ἀφωρισμένα αὐτῇ, 18 καὶ τὴν ᾿“ναϑὼϑ' καὶ 
τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, καὶ τὴν ̓ Ελμὼν καὶ τὰ 
ἀφωρισμένα, αὐτῇ" πόλεις τέσσαρες. 19 ΓΙἊᾶσαι 
αἱ πόλεις υἱῶν ,““αρὼν τῶν ἱερέων δέκα τρϑῖς 

καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν. 
20 Καὶ τοῖς δήμοις υἱῶν Καὰϑ' τοῖς “4ευί- 

ταῖς τοῖς καταλελειμμένοις ἀπὸ τῶν υἱῶν 
Καάϑ, καὶ ἐγενήϑη ῇ πόλις τῶν ὁρίων αὐ- 

τῶν ἀπὸ φυλῆς ᾿Εφραΐμ. 21 Καὶ ἔδωκαν αὐ- 
τοῖς τὴν πόλιν τοῦ φυγαδευτηρίου τὴν τοῦ 
φονεύσαντος, τὴν «Συχὲμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

8. ΑἸΒῈ ταῦτας (1 ΑΞΕΧ). 9. ΑἸΌΧἕ ταύτας. 
ΑΥΒῈ ἐν ὀνόμ. (1 ΑΞΕΧ). 10. Α'Β" Καὶ ἐγ. οὐ πρῶ- 
τος (Ἰ τὴν] 11. Β: ἔδωκεν (-αν ΑΕΧ), ΑἸ ΒῚ (Ρτ.) 
αὐτῆς. 12. Β: τοῖς υἱοῖς Χ. υἱὲ (τῷ Χ. υἱῳ ΑΒΙΧ). 
ΑἸ Βὲ αὐτὅ. 18. ΒᾺῈ χϑ ἱερ. (ἡ ΑΒΕΧ). 16, ΑἸΒῈ (61) 
τὴν. 1{. ΑΒΕΙΧ  (810.) τὴν (1 Χ). 18. Β (015) 5 
τὴν. 1ῶ. Β5 καὶ- αὐτῶν ( ΑΒΕ Χ). 90, Β: υἱοῖς 
(-ν ΑΙΧ) ...ὄ ἑδρέων (ὁρ. 114.). 

ΣΟ 3.2) ἼΔΩ ἸΞΝ Ἢ ΠΩ 
τ Ἴ215) ἱπττῶΣ ΘΡΤΙῸ ΘΟ ἪΡ ἸΦΊΞΙ 8 
πξδπὶ ἘΡΉΡΠΙΤΌΝ ΞΡ ΕΟ 

πὴπὶ ΠΩΣ, ἼΩΝ Ἰπ  ΘὩ- ΠῚ 
ἐ ὉἾΆΞ τ Ὁ 53 

ΠΩ) ΠΤ π 23. ΓΠΙΟΙΘ Ἴ5η5) 9 
-ῶν ποὴτ ΘΉΣΕΙ ὉΝ ἸἸΡΔΩ 525 
ἤαισις “3 ὙΠ ᾿Ξ ἸΠῸΝ ΝῊΡ 
ἘΠ 9 Ὁ ὩΞῸ ἜὭΠΙΙ ὈΓΙΒΊ ΒΒ 
ΒΠῸ ἩΠΡῚ ἐπ" Ὀπόηα πη ῦ 

᾿ 
᾿ 

Ἶ 
Ὶ 

Γ 

᾿ 

δ ΡΌΣΕ ΒΝ ΦΞῚΝ ΤΡΠΡΓΩΝ 
πλΝ ΤΠ ἼΠῚ 321 
-ὉΝῚ ὍΣΗ ΠΉΣτΟΝῚ ΠΏΞΟΞΌ ΤΣ. 
ΟΤΤΓΊΝΞ ΓΊΒΕ)- ἸΞΞΌΞΌ 21 ΣΤ ἢ 
Ὡὴς ὌΝ ἢ) ἸΠΞΠ ΠΝ ἐὩΞ5γ1. [ 

ΓΝ ἸπξΠτοΝ ΠΝΠΠ ὉΌ 
ἐπ Δ ΤΙΝ τρπὸ- ΓΝ ΠΡ π)Ὁ 
φρο ΤΙΝῚ ΤΠ δ Δ ΤΟΝ Ἐπο- ΩΝ 4 
πῶ" Δ τ ΟΝ ἸΡΠπΠΝῚ ἐπ Δ Ὁ ΓΝ Ὁ 
ἩΣτΟΝῚ ἐπ 8 ΓΝ ΠΞΊΤΓΝΊ ΠΟ, 
πι Δ τ ΟΝ ΠΟΥ" ὨΝῚ ΓΙ Δ ΏΓΤΙΝ Ὁ 
ΡῚ» πλὉ ὉΝ ὥς ΤΡΘΓΩΝ 
ἐπϑντι ΠΕΣ "ὦ ὈΝῺ »ώσ 
“ΓΝ ἩἸΣΞΒΤΌΝ ἸΣ325. ΠΏΒΏΣΊΤ, 

ὮΝ ὉΠ ΔΘ ΤΙΝῚ ΞΞΆΓΤῸΝ ΣΟ Δ 18. 
ἡ Ρτ ΡΝ] ΠΣ Θ τ ΠΝῚ ΤΗΓῸΣ 
ἜΣΤΟΞ ἸΣΞΉΝ ΒΡ ΠΡΟ ὩΤΓΝΊ19, 
πρρντῶρῷ Θοσοπ ἩΠΝ τ ΏΞς 

ΘΔ ΟΣ 
ΘΡἼΩΠΠ ἜΝ ἫΞ ὨΙΠΘ ΟΣ 5. 
δϑ Ὴλ "ΔΦ ὙΠ ὯΣῚΡ "232 ΘΟ 5.1 
ἜΣ τΤΝ ΓΟ δ ΝῚ. ὁ Θ ΡΟΙς ΓΙΘΊΘΊΩ 21. 

πϑ ΘΌ ΤΙΝῚ ἘΡΌΤΙΝ ΠΙΚΣΙ ΘΟΡς 
ν. 10, Ὑ ΠΡΌΝ" 



αὐοήπα, ΩΊ1,8--21. 101 

πδρτίθοί πα δὲν ἐευϊ ἐπ ἀδές, Φιαραίῇ, Χχαιε. 
Ὁόπι Θίαπιμ θέσει, σοπ δόπι (ίαπιηι (ὁ αὐ 

8 πηὸ τη. δεῖ Θίαιπηι (Θεδπίοπ. 

ααδοι οἷο δοίπθον ἴτας ὅθι ἀουίτοπ Ὁπτ} 8 

Ὁ 970 

ὡροβ οἰοἴς (ΘΘΙάοίο τῷ ἰδτο ϑϑουζάδίς, τυΐς 

Ὅν ετν τὰ) ϑοῦο σεδοίοπ Ῥαίίο. 

ὅθ οπ δεπι Θίαπῖπι δεν δείποον πα ππὸ 

ϑοπ ὅοπὶ (Θίαπιπι Ὅὸγ ἀξίποον (Θίπιεοπ σα θεῖ 

9 

ἤΐε οἱεῖς Θιάοίς, οἷε 1{6 πτΐ ἰθτοι ϑὲαπιοπ, 

10 παππίοπ, ὁ δε φείποονπ ϑίατοι, δὲ8. Θὲ: 
Τὠτοε8. εν δια ατοίτοῦ, αὐ Ὅὲπ δὲ ἐπ ὲτπ 

11 δρυΐ; δέ Ὅα8. εὐτε ἀοοϑ σαν ἰθτ. ἢ θυ 

σαδοπ 16 ἴθποι πῖιπι δείτία Ὁ ἡτθα, οἷο Ὁ 

βαίρτβ (ὅπαΐβδ αν, Ὁα8 {{ω ϑοῦτοι απ 

δοπι Θοδίτας δα, ππὸ ἰῆτο ἡθονάοίς τππ 

12 ἢ δεν. Ἐίθον οι Γδον δον ΘΙΔΌΣ τπιὸ 

ἴρτε Φύτζν ραδει [ὁ (δαΙοεῦ, ὃὲπι Θοῦπ 

18 δερθηππςο, 21. ζείποπι (ὅγθς. Ὁ ΠῸ σαδοπ 

ἤΐς ὅεπ δπίποετη ϑατοιδ, ὃε8. “Ὀτίοεζοτδ, οἷο 

δ τοήίαοε δὲν Φορήιἤρσον εῦτοι τὸ 

ἴρτο βονζάνις, ἰσπα ππὸ ἰθτε δον ἄοίς, 

14. Ὁ αρρίν τπτὸ ἰῦτο ϑουάοίς, (ΟΠ ἐπι σα τὸ 

10 ἴδτε ουζάνίς, ἘΘοϊοι πη ἰῦτε ον οτο, 

10 Φεδίν ππὸ ἰδτο δουνάοίς, ἘΠ πι πιὸ ἰθτε 

δονἀνίς, πα απὸ ἰθτε δου ζἀοίς, 560 

Φεπιοϑ ππὸ ἰῆτο ϑθονζἀδίο; ποι (ΘΙ ίς 

17 υοἱ δἱοζοπ οἴσρμ (Θἰβηιπιρη. ΦΆΟΣ 

Ὁοπι Θίαπιηι Βεπίαπιίπ αθοὸν σαῦει [6 υἱοῦ 

ΘΙΐοιε: Θίδεοπ τππὸ ἰδτε ϑθουζζαοίο, ὅεθαᾳ 

18 πιὸ ἰθτὸ ϑδουίἄνις, Ὁ Πα 010 τπτὸ ἴῦτο 

δου άδίς, Ὑπιοα τὸ ἰῇτε πθουἀνίο; 

19 Ἔραβ αἷς Θιΐοίς Ὅεὲῖ δέίποον ϑίατοπϑ, δε8 

θγίοἴζοτϑ, σατο τοί θπι, πὶ ἰρτοιι ϑογε 

Πἀδίοπ. 

20 Φεῖ Θοζριούτοτπ αὐον δον απϑέγη δξίπε. 

(7 ἀαθαις, τὍεπ ἀεί, πτθὸὲπ Ὁπτ 

οἶδε ἀουδ υἱὸν Θιλοίς σοπ δὺπι (Θίαπιπι 

21 ρρταίπι, ὅππὸ σαι ἰθποι οἷς τοι ται 

ον Φορητάρον. Θεύγεπι ππὸ ἰθτὸ ὅθονς 

Θ9. πιίε ἱ, 9ὲ. σοπαππεζίαδ,, ΒΥ ν δ: ππὰπ πὶ. 5. 
παι Ὁ ΑΙ: Ὁότοπ 5 . ζοίμοπ, . 
10. παῖὸ τπτδοα,, ΑἹ [{0}{|Ὸ]}ΐς. ΑὟΥ: {{Ὸ [0 σαν 
δι, εὐο ἃ. γΕ: ἰθποι φοὐότές, Β: Ὁ οἰ { 7. .... δος 
ἔρπποι, 

{Ἰα15. ἤμθοη. οἱ δά οἱ Ζαθα]οι, 

Ὁ1}}65. ἀποάθοίῃ). Ἔ Πράἀθγιηίψαο ΠῚ 

ἴδ} [μον 5. οἰν (65. οἱ Βα θΓθἃΠᾶ 

ΘΑΓΠἢ5. 516 π| ρΓαθοδρΐ ΠΟΙΏΪΠῈ15 ΡΘΓ 

ΤΠ Π11ΠῚ δίογϑὶ, 

Ραθηίθ8. 

)6 {Ἰθαθιι5. ΠΙΙοσ απ {πᾶ οἱ 8- 

5Β1η6.}}5. Β0Γῖ6. {{Ἰ- 

Ιη60η ἀθ61{ Τοϑιι6 οἰνιαΐ65, ΦΕΔΓΠῚ 

ἰδία. ϑιπΐ πΟηηἃ:  ΠΙΙΠΪ5. Αἀτοη ρο" 10 

[Δ }}}}1ὰ5. δα 1} 1, ν "οἱ σ ΠΥ 15 (ρ ΕἸ πηἃ 

ϑο,τ. ΘΏΪΠῚ 8015. 1ΠΠ|8 δργβϑϑὰ 651) Ἔαγίαιἢ- 11 
15,13, 
ἸΑ τάε; 

10 η.7,),58. ἀὙ0 6. ραΐνῖ5 ὕπαο, 4πᾶ6 νοολίι Π6- 

Ῥγοη, ἴῃ πιοηΐο {πα οἱ βιθαγθαπὰ 

τ... 6115. Ρ6Ρ οἰγοα απ; Ἔ ΔΟΤῸΒ γ6ΓῸ οἱ 12 

ΔΕ ΠΩΣ 6}15 ἀοάθτγαὶ (16 ΠΟ Πρ ῃοπὸ 

ἃ ροδβϑ θη αι. Ἔ ΠΘΙ οὐρὸ ΠΠ1Π5 1 

ναι. ΑἌΓΟῚ 5δοθρ οὐ5 ΠΘΡΓΟ ΘΟΠΙ ΡΟ Ϊ 

τοι. Τα Δ Υ τοίη, Ὧ0 51} .}})})}ὰ ἃ 6115, οἱ Π0}}- 

ΠΔ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 51} 1 08 15. 5115, Ἐδι ΦοιΠον 14 

18 τ ϑϑπν, οἱ Πβίθπηο Ἔ οἱ ΠΟΘ οἱ Πα θῖν Ἔοι Αἴῃ 15 

15... Οἱ Φρία οἱ οι πα ῃηο δ, σαὶ ΘῈ ΓΔ Π15 
6,12.15. 

ὙΝ εξ 5118; ΟἸνΠα΄6 5. πον 46 {0} 115. αἱ 

ἜΠ6 {ρι17 

ἃιι6 1] ΠΟΛ ΒΘη]Δηη θη οἱ 

ἀϊοίαπ) 68, ἀμπά}}15. 

10.7.00. 

πη, θα δ Ἔοὲ ΑΠΔΙΠΟΙ ἢ οἱ ΑἸπιομ, οαπὶ 18 
ἢ 

τρια, ΒῈΠΌΓΡΔΠΙΒ. 51|5:. ΟἸν [65 4αδίπου. 

Ἔ ΟἸΠ 685 5111} οἰν [65 ΠΟΛ Αἀγροη 19 

ΒΔ ΟΡ ΟΓ5. (ΓΘ ΘΟ μη... ΟἿ 5. Δ Π15 

5118. 

τσμντηθαν Β6] 14 15 νΘΓῸ Ρ6Γ [Δ1}11ἃ5 ΠΙΙοσ 20 

ἀλαιῃ [μον 1101] σΘΠΘΓΙ5. Πᾶὰθ60 Θ5ὲ ἀαΐα 

ρΡΟββθϑϑδίο: ἀθ {Ἰρὰ Κρ γαὶπ Ἔα) 65 21 
20,7. οαοιο τι ΘΟ ΒΓ ΟῚ] ΘΙ ΟΙΙΘΙῺ. ΟἸΙΠῚ 51.010} 815. 5815, 

14, ΑἸ.: Εξβιῃθρηοᾶ. 21, ΑἹ].: υτ5. 

11. ϑϑουζέαδε. ΑΥ̓́Ν.Α: ἰθτο Ξϑοχίτξε ὃ 
ἔδτοιι 55. ΒιαΥΝ ΝΑ: τίποϑ πππὶ ([. δου). 

12. ΒιΑ ΝῊ: θα δοίο. Α: ἰδτο ϑίοαξον πα. Φ, 
1ϑ,. ἄϑουψέαδε, Β: οἶποό Φ ΟΟ 1. ΑΥ̓ ΝΕ: (ΘΟ , δὲν 

ϑυῆπ (ϑιβι} 1.) [ἀν αὶ, 

ΥΕ: πιίξ 



102. (1,22. 25. ΑΓ ΓΥΥΤΟΣ 

ΧΎΙ. 1ρὶ ἔνι ῖο ἔφη» 4.6. 

»" Α ) ’ 

αὐτῇ, καὶ τὴν Γάζερ καὶ τὰ ἀφωρισμένα, 

αὐτῇ, 22καὶ τὴν Καβσαὶμ καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

τὰ πρὸς αὐτῇ, καὶ τὴν Βηϑωρὼν καὶ τὰ 

ἀφωρισμένα αὐτῇ᾽ πόλεις τέσσαρες. 

ἔκ τῆς φυλῆς Ζ2]ὰν τὴν ̓ Ελϑεκὼ καὶ τὰ ἀφο- 

ροισμένα αὐτῇ, καὶ τὴν Γεβεϑὼν καὶ τὰ ἀφὼ- 

οισμένα αὐτῇ, 2' χαὶ τὴν Ἱλὼν καὶ τὰ ἀφο- 
ρισμένα αὐτῇ, καὶ τὴν Γεϑρεμμὼν καὶ τὰ 

ἀφωρισμένα αὐτῇ" πόλεις τέσσαρες. 42 Καὶ 
ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς δίανασσῆ τὴν Θανὰχ 
καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, καὶ τὴν ᾿Ιεβαϑα 
καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" δύο. 

20 Πᾶσαι πόλεις δέχα καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

τὰ πρὸς αὐταῖς τοῖς δήμοις υἱῶν Καὰϑ τοῖς 

ὑπολελειμμένοις. 

27 Καὶ τοῖς υἱοῖς ηρσὼν τοῖς συγγένεσι 
τοῖς “ευίταις ἐκ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Ἰ]ανασσῆ 
τὰς πόλεις τὰς ἀφωρισμένας τοῖς φονεύσασι, 
τὴν Γωλὰν ἐν τῇ Βασανίτιδι καὶ τὰ ἀφωρι- 
σμένα αὐτῇ, καὶ τὴν Βεεσϑερὰ καὶ τὰ ἀφω- 
θισμένα αὐτῇ" πόλεις δύο. 28 Καὶ ἐκ τῆς 
φυλῆ ᾿ῆς Ἰσσάχαρ τὴν Κεσιὼν καὶ τὰ ἀφωρι- 
σμένα αὐτῇ, καὶ τὴν ““αβραϑὰ καὶ τὰ ἄφω- 
ρισμένα αὐτῇ, 29 καὶ τὴν “εριμοὺϑ' καὶ τὰ 
ἀφωρισμένα αὐτῇ, καὶ Πηγὴν ἐγραμμάτων 

πόλεις 

καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ: πόλεις τέσσα- 
θὲς. 80 Καὶ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿4'σὴρ τὴν Μμι- 

σαλὰ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, καὶ τὴν 
᾿βδὼν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ, 51 χαὶ τὴν 
Χελκὰϑ' καὶ τὰ ἀφωρισμένα, αὐτῇ, καὶ τὴν 
ἹΡοὼβ καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" πόλεις τέσ- 
σαρες. 582 Καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφϑαλεὶ τὴν 
πόλιν τὴν ἀφωρισμένην τῷ φονεύσαντι, τὴν 
Κάδες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ ἀφωρισμένα 
αὐτῇ, καὶ τὴν ᾿“μαϑδὼρ καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

».-» ο ᾿ ΄ " Ἁ ν ᾽ ,ὔ 

αὐτῇ. καὶ τὴν Καρϑαὰν καὶ τὰ ἀφωρισμένα 

αὐτῇ" πόλεις τρεῖς. 35 Πᾶσαι αἱ πόλεις τοῦ 
Τηρσὼν κατὰ δήμους αὐτῶν πόλεις δέκα τρεῖς. 

84 Καὶ τῷ δήμῳ υἱῶν ἢεραρὶ τοῖς «Ἰευίταις 
τοῖς λοιποῖο ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν τὴν 

᾿εχγνὼμ καὶ, τὰ πὲρισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 
Καρϑὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, ϑδχαὶ τὴν 
“4εμνὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν 

91. ΑΞ 1 ΕΧΤ (. Ρυ. αὐτῇ) ἐν τῷ ὄρει Ἱρραΐμω. ΒΤ 
(Ρ. Γ΄ κι) τὰ πρὸς αὐτῇ καὶ (" ΑΚ ΘΟΧῚ (ααστιο 
τὴν. 22. Β5 κ. τ. Καβο.- πρ. αὐτῇ ( ΑΒΕΧ)... 
(411.) τὴν (1 ΔΕΧ.. 94. ΑΒῈ (ρ1.) Τῶι (ἸΤ ΠΡ}. 
20. ΒΤ (Ρ. ἀφ.) αὐτῇ (ὃ ΛΕΚΧ). 921. Β (6{1. 858): 
Γεδσων (Γηρσὼν ΑΕΧ). ΑΥΒῈ τ΄ συγγ. ({ ΑΣΕΧ). 
91. ΑΒΕΕΧΣ (γγ1.) τὴν (Ἱ Χ). 88. ἴα (Ρ1.) τὴν 
(ἰ ΕΕΧ). Β5 κι τὴν Ν.- αὐτῆς (Ἰ ΛΕΕΧ). 

20 Καὶ 

ὑπ Δ ΤΝῚ ΤΑ ΤΙΝῚ ΘΡΘΌΝ ἼΠΞ 
ΟΞ ΟΝ ΠΛ ΓΝ δυχΞρ- ΠΝ 2) 

5ΞΝ Ὁ πϑ ΘΟ ὙΠ 
πῶσ Δ τ ΝΣ ΝτῸΝ ἩΠ ΠΟΘ" 28 
ἡ θεν τον ἐπ ΔΝ ἸἸΏΞΕ ὩΝ 32. 
-ΥΝἢ 9 ΤᾺ, Ν πίλ} “ΓΝ 

ΣΟ ΓΟ ΣΤΙΒΔΣ ΡΞῚΝ ΟΡ ΓΙ ἼΔΩ ΜΘ 
-ΓΝῚ πδ λοσ ΤΙΝῚ ἩΡΡΙΩΝ ΌΝ πῶ) 

ἐδ τ ὉΛῸΣ ΠΩ ΤΙΝῚ ἸΥ9 ΤᾺ 

ἐΘΥΣπ ΠΡ 3 
δ: ὈΠΕΘ ἸἸ. ὈΞΟῚ 
ΠΣ ἜΡσΓΙΝ ΓΙ}. ΓΙ ΓΙᾺ 

τ ΓΝ. 033 ἤδῆττν ΠΣ 
ὍΣ ΠΛ ΓΝ ΠΟ ΣΞΓΠΝἢ 
ἸῶρττΝ ΞΘ ΠΩ 80. ὁ Θυτ 28 

ππ  Δ ΟΝ ΠΉΣΤΌΝ πῶ ΤΙΝῚ 
Θ3Ἀ  Ρ ΤΙΝ ΠΙ Δ τ ΝῚ ΠΎΘΩΝ 329 
ΣΙΩΘ8") ΣΡΞῚΝ ΘΠ Δ ΩΝ ὃ 
ττν ΠΩ ΔὩσΟΝῚ ὈΝΘΩΣΌΝ ΩΝ 
“ΝῚ ΠΡΟΠΙΓῸΝ ἐπ ΔΘ ΤΙΝῚ ἸΉ1253:. 
ΡΣ ΠΩ Δ ΤΙΝῚ ΞΙΤῚ ΤΝῚ ΠΟ Δ 
ΡΟ» τΩΝ ΕΙΣ ΓΘ). Σ ΣΞῚΝ 32 
-ΓΝῚ ηδς ὩΤΤΌΝ πΧΉΣ ΞΕ 

ΤΠ δ ΔΘ ΤΙΝῚ ἽΝ ΤΡ ΓΙ ΤΙΝῚ ΓΙ Δ 

᾿ἰθοτὸ ὉΡῸΡ ΠΟΘ ΤΙΝῚ ἸΌΎΡ ΤΙΝῚ 

27 

ἐἸΠΘἼΔΔῚ ἼΡ ΣΙΩΝ 
ΣΟ ΠῺΣ ΤΟΒΘΏ5: 
ὈΣΌ ΡΣ ΟΝῚ Ὄπ] ΠΟ ΓΝ Θ 9.1 
ἐπ ΘΟΤΙΝῚ προ τ ΠΩ Δ ΓΝ 
ΤΉΝ, ΠΩ ΔΘ ΙΝ Ἰϑρητον πρὶ 

94 

γ 2 7. Ὁ 518 

ὈΠΕΙΡΩὉ ἸΣΡΌΘ 55 ΩΣ ΘΡΑΡΤΟΘϑΟςς 

ῶνῷ ΠΓΠΕυΘΩ9 ὑθ ΘΒ Ἰην τὸ 88. 

Εν δ πη τς ΨΥ ΟΡ ΜΌΡΟΝ Ἀ 

«ο ξέν ἀρ 

δὺς ὙΨΥ ΡΈΝΝ 



“ «(1 

οσήηα, ΟΩΊ,29.- 35.) 103 

ερτβοίια δὲν θουϊο]άδίς. (Θεέτζοη, ΧΧι. 

Πάνίς απ Ὅοπι Θεθδίτρε (ροταίπι, Θε[ογ 

22 πὸ ἰθτο βοτπάνίς, ὃ δ δραίπι τπιὸ ἴθτε 

“βονπάνιο, ὅΒο0 ϑοτοῦ ππαὸἍ ἰδτὸ 5θ0τε 

25 Πἀδίς. Ἔϑὴρη δι Θιαπι Φαμ οἷον 

Θιάοίο; ΘΠ εἶς πὸ ἰρτὸ βουάοις, Θρ- 

Φλ τροπ ππὸ ἰδτο ϑονάνίς, ὃ Π]αἴοπ απὸ ἰδτε 

ονπάοις, αι ϑλίπιοπ τπιῦ ἰθτο ὅδογε 

20 {Δ 1ς. Ἔ ἥδρη θ6πὶ θα ]θοπ (Θίατπιη ῬῬὲα- 

παΐε ζυυ Θιάοίο; ΦῬαςπαῦ, ππὸ ἰθτς ἤδοτε 

20 Πἄνεο, αν ϑέπποπ ππὸ ἰθτο ϑθουανίς. ἘΦαβ 

αἴίς ιάοίς δὲν απϑοτη δείποον Ὁε8 (δ [Το 

δαυ αι τϑατοπ ζορπ ππίξ ἰθτοπ πθουνάδίοη. 

27 Φει δίποοτη αδοὸν οτζοι αι Ὅοπ (δὲς 

ΤΙ οεονπ Ὅεν ἀοροίτοπ τὐπτθοι σοσόδοπ σοἡ 

δόπι Ῥαϊθεπ ίαπιπι θέα παΐε δἴορ Θιάοίο: 

οἷς δ τοίαοι {τ οἷς ον ΦΙάσον Θοίαπ ἰπ 

ΞῬα7αι πιὸ ἴδτο ϑϑονζαδις, Βοοζε τα τὸ ἰθτο 

28 ϑουζἀδίε. Ἔὴρη ὅπηι Θίαπιπι Φ[αΓγ αν 

οἰον (Θιλοίο; ἀ18 πὶ ππὸ ἴῦτε πβουζαοίο, 

29 Φαθγαί ππὸ ἰδτο ϑθοτάνίο, Ἐαγππ Ὁ 

τἀπὸ ἴδτε ϑουνήοίο, (ὅπ Θαππίπι ττὸ ἰθτὸ 

90 ϑϑονίἀοές. Ἔ λρη ὅεπὶ (Θίαπιηι ἍΠεν 

οἷον Θιάοίο; Φ  εαἹ ππὸ ἰρτο δον ἀδίς, 

81 δοοπ τππὸ ἰδτὸ βουνἄοις, Ὁ ΕἸ ἔα τ πὸ 

ἰρτε ϑϑουζαδίς, ϑέοθο δ ται ἰθτο πον ίο, 

82 ἔθοπ δεπι Θίαπιπι ϑὲα δ δ αἱ Ὁτοὶ Θιἄδίο: 

οἷς δτοίἑαοι δτεδε8 [τ οἷς ΦοΟΙ[ΟΙ ἤρον 

ΦΥ͂ τππὸ ἰθτὸ δου άοίς, δέατίθαπ τπιὸ ἰδτε 

Ὁ (δεγζοπίζον τραῦοπ Ὁτοίζοθπ, ταὶ! ἰδτοπ 

βου ἀδίοη. 

Ὅεπ Θεζ!εὐὔλίοτιι αδὲνῦ ὅεῖ δὲίποον θθὲος 

ταί, δὲ. απϑοτη ἀουίίοπ, τσ τθοι αὐσοδοη 

οῦπ δὸπι (Θίαπιπι (Θεδιοπ οἷον Θεοῖς; 

“α απ τπὸ ἰῦτο “ρου δίς, ὁξατίθα τπὸ 

80 ἴθτο Ξβονίάοις, ἐίππτα τππὸ ἴρτο σον λοις, 

21. 84. ὕ.1.: Θϑεζφ οὐ έεπ, 

94, ἐρείρει θου, (Α πείπδοτη ϑέαπροϑδ.) 

834 

ὙΡῚ 

ἐν κ 
τὰ 

τσεσττ στ σσσσς 

ἰπ Θα![ἀαᾳ, ἀπὸ ἴδτοὸ ϑουβάοιο, απιοίῃ, 

85 ϑϑονίάνις. ἘΦαβ αἴο Θεΐοις γε8 ΘΙ 8. 

ἴῃ πηοηΐθ ΕΡΉΓαΪπι, οἱ αᾶζον; ἢ οἱ (Ἰ0- 22 

16 μι. 7, όδες Δ) οἱ ΒΟ ΠΠΟΓΟΙ, οαμ ΒΡ. Δ] 5 

ἘΠ6 ττἰνιι 23 

{αοάι6 ἤδη ΕἸΙμ6οο οἱ ἀὰθαίποη οἱ 24 

511|58.. ΟἰνΠ 65. ΠΟΔΙΆΟΥ. 

σα 95] 6. οἱ ΘΕΠ ΘΠ] 101}, ΟἸ1Π) 5101} 8- 

ἘΚ ΈΡΩΡΗΙ 5115, ΟἸν "αἴθ 5 Φιί ΠΟΓ. ἜΡΟΓΓΟ 20 

ἀθ ἀἰμητάϊα {τὰ δίαπαθϑο ΤἬὭΔηΔΟἢ οἱ 

(ΕΠ ΓΘ ΠΟἢ ΟᾺΠῚ 560} 8 15. 5115, 

οἰνί(αϊο5. ἄπαθ. ἘΟιμπ65 οἰνίίαϊ65 46- 26 

66}, δ 51} 0}}}ὰ ηἃ ΘΑΓῈΠ], ἀαΐδο 5πηὶ 

{Π115 δαι ἸΠ!ὉΓΙΟΤῚ5. σγα 118. 

τοι. Ἐ}}}18. φαοαπ6 θγβοη [μϑν] οἱ σο- 27 

ΠΟΙῚ5 ἀθα ἀ6 ἀϊπηιἀϊα {τ ΜΙ 8556 

ου,., ΘΟΙΓΡῚΪ οἰν 165, ΔΆ]. ἴπ 88, 
10π.7,71. 

οἱ βου), ΟἹ] 5.0} 8 15. 5115, Οἷν]- 

ἰαἴ6 5 ἀϊιἃ5. ἜΡΟΓΟ ἀ6 (τἰθὰι 1558- 2 8᾽ 

16 
7,12,1. ΠΣ (δϑῖοη οἱ ἢ]  γθί ἢ Ἔ οἱ Φαγαιηοῖῃ 29 

οἱ ηρΔΠηΪΠΊ, ΟἿ] 5.0 ΔῊΝ. 5188, 

ἘΠ {ρα πίοι 30 

τοιοῦ, τάν ας ον 858] οἱ Αθάοη οἱ Ἠδιοαι οἱ 51 
10}ν.7 

οἰν! 65 4αδίμι0 1. 

ΤΉ Θ0Π0}0, Οὐχ ΘΓ 15 5115, οἰν [αἰ 5 

αυαίαογῦ. ἜΠ6 {τἰρὰ ἀαοᾳιθ ΝορΠ- 32 

20... {ΠᾺ}} οἰνιἀ[65. ΟΠ, 6465 ἴῃ (ὰ- 
16.7.70. 

1|46ᾶ., οἱ Πδηηοὶῃ ΠΟΙ, οἱ ἀδγίμδῃη, 

ΟΠ 5Ὲ ΠΡ Δη15. 5115, ΟἸγΠ [65 {Γ68. 

Ἃ ΘΟ μη65 Ὁ7}065 [Δ Π}}}Π] γι] ἀρ γβ0ὴ {Γ6- 89 

ἀδοῖη, ΟἸΙΠῚ ΒΓ] Δ 15. 5118. 

10",7,08. Ἐ}}}[5. ἀπίθιη ΝΡ ΓΙ θυ} 15 ἰηΐθυο- 34 

ΓΤ σΥδ 15. ΡΟΓ [ἈΠ}1148 5185 ἀαίὰ δὲ 

46 {ἢ Ζαθ]οη. «{6οηδιὴ οἱ (ἀρ Πὰ 

Ἔ οἱ Παπηηὰ οἱ Νά 80], οἰν [165 φαλίπον 8ὅ 

27. Α.: Οἰν ἃ. 6 Π|. 
40. Α1.: ΜΜ ο598] 5. Μδϑδηῃ, 



104 (δι,80. 22,2.  ΟΘΈΠΘ. 

ΧΧΙ. 

ΜΝααλὼλ καὶ τὰ περισπύρια αὐτῆς πόλεις 
τέσσαρες. 86 Καὶ 'πέραν τοῦ Ἰορδάνου 
τοῦ κατὰ Ἵεριχὼ" ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβὴν ' τὴν 
πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος! τὴν 
Βόσορ 'όν τῇ ἐρήμῳ' καὶ τὰ περισπόρια αὐ- 
τῆς, καὶ τὴν Ἰασσὰ καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς, 
87 χαὶ τὴν Κεδημὼϑ καὶ τὰ περισπόρια 
τῆς, καὶ τὴν Μηφάαϑ' καὶ τὰ περισπόρια 
τῆς" πόλεις τέσσαρες. 88 Καὶ ἀπὸ 
φυλῆς Γὰδ τὴν πόλιν τὸ φυγαδευτὴ ριον 
φονεύσαντος τὴν ἹῬαμὼϑ᾽ ἕν τῇ Γαλαὰδ καὶ 
τὰ περισπόρια αὐτῆς, τὴν Μαανάϊμ καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς; 89 καὶ τὴν “Εσβὼν καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς, καὶ τὴν Ιαζὴρ καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς' πᾶσαι αἱ πόλεις τέσσα- 
θὲς. 240 Πᾶσαι πόλεις τοῖς υἱοῖς Μεραρὶ κατὰ 
δήμους αὐτῶν τῶν καταλελειμμένων ἀπὸ τῆς 
φυλῆς τῆς “ευΐ' καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια αἱ πό- 
λεις δώδεκα. 4 Πᾶσαι πόλεις τῶν “ευιτῶν 
ἐν μέσῳ κατασχέσεως υἱῶν ᾿Ισραὴλ τεσσαρά- 
κοντὰ ὀκτὼ πόλεις καὶ τὰ περισπόρια αὐτῶν 
κύκλῳ 'τῶν πόλεων τούτων. 42 Πόλεις καὶ 
τὰ περισπόρια κύκλῳ τῶν πόλεων" οὕτω πά- 
σαῖς ταῖς πόλεσι ταύταις. "Καὶ συνετέλεσεν 
ἸΙησοῦς διαμερίσας τὴν γῆν ἕν τοῖς ὁρίοις αὐ- 
τῶν, καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, μερίδα, τῷ 
᾿]ησοῦ διὰ πρόςταγμα κυρίου" ἔδωκαν αὐτῷ 
τὴν πόλιν ἣν ἠτήσατο, τὴν Θαμνασαρὰχ 
ἔδωκαν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, καὶ φκοδό- 
μῆσεν Ἰησοῦς τὴν πόλιν καὶ ᾧκησεν. ἐν αὐτῇ. 
Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς τὰς μαχαίρας τὰς πετρί- 
νας, ἐν αἷς περιέτεμε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοὺς 
γενομένους ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἔϑη- 
κεν αὐτὰς ἐν Θαμν ἀσαράχ. 

4 Καὶ ἔδωκε κύριος τῷ Ἰσραὴλ πᾶσαν τὴν 
γῆν ἣν ὥμοσε δοῦναι τοῖς “πατράσιν αὐτῶν, 
καὶ κατεκληρονόμησαν αὐτὴν καὶ κατῴκησαν 
ἐν αὐτῇ. Ψ Καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς κύριος 
κυκλόϑεν, καϑότι ὦμοσε τοῖς πατράσιν. αὐ- 

τῶν. Οὐκ ἀνέστη οὐϑεὶς κατενώπιον αὐτῶν 
ἀπὸ πάντων τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν" πάντας 
τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν παρέδωκε κύριος εἰς τὰς 
χεῖρας αὐτῶν. 45 Οὐ διέπεσε ῥῆμα ἀπὸ πάν- 
τῶν τῶν ῥημάτων τῶν καλῶν ὦν ἐλάλησβϑ 
κύριος τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ᾽" πᾶνταὰ ἈΞ Ὑ Ὁ ΠΣ 

ΧΕΙ. 170τὸ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς τοὺς 

υἱοὺς Ρουβὴν καὶ τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ τὸ 
ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ, 2 καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 

αὖ- 

αυ- 
τῆς 

τοῦ 

δῦ. Β: τρεῖς (τέσσ. ΑΕΙΧ). 86. ΒΤ (Ρ. ἐρήμῳ) 
τὴν Μισώ ΟΕ; ΔΕΧ: τῇ Μισὼρ). 88 ΒΤ (ἃ. «-. ῬῊὴ 

"είν δι ἐθ6»γ} 4.6. 

ΒΩ" 

ΠΝ] 
Ἀτ ΠΟ Ὡἢ 

: ἘΞ Ν πὰ, πΩ Δ ΤΝἢ 80. 

“ὨΝῚ ΠΟ ΠΝῚ ἼΣΞΤΩΝ 135} 
ὨΙΤΡΓΟΝ " ΠΡ ΣΝ ΠΕΡ ΘΤ, 

ΠΡΌΣ -ΓΝἢ πη λὩ- ΤΙΝῚ 

ΤΡΣστΝ ΠΣῚΠ ὈΞΡῸ ὙΣΤΤΝ 
ΘΡΣΤΡΘ ΓΝ ΠΩ ΎΔΟΓΤΙΝῚ ἼΦΌΣΞΟΟς 
ΓΝ Ἡἡξώπττν ὑπ Δ} ΓΝ 39 

πὸϑ πῶσ ΟΝ ὝΣΤΩΝ ΠΟ Δ 
ὙὙῚ9 350 ὈΛΩΡΕ ΟΣ ἘΡΞῚΝ Ὁ 9. 
ΓΠΕΙ 9. Ὀνῆθι ΘΠ ΠΙΘΟ Ως 
Ὁ ὉΡῸΡ ΘΝ ΠῚ ὨΡΊΘΠ 

ἸΞΞῚΝ Θ᾿ ΠΩ) 88. 

ΓΙΠΝ ΠΊΏΞ ΘΡΊΟΣΙ 5 Ὁ ἐπΉΘΡς 

παρ ϑυῦν ΘΡΣΞῚΝ ΘΛῚΡ Ν συ 523 
πϑὴπ ΘΌΡΙΙ πρό π 

πῦϑ2 15 ΠΠΏΞΟΞΌ ΣΙ Δ) ΣΡ 

ἐπα ὈΡΑΡΕῚ 
ΝΠ ΟΞτΌΝ ὉΝ θυ ΠῚΓῚ 5 
ΠΉΘῚ ὈΓΙΣΝ Ὁ ΤΏ 933 ὝΩΝ 

αν ΡΟ 

48. 

ΞΞΘῺ ὩΣῚ9 τεὴτῚ ΓΙΌΣ ὁπ ἸΠ ΣΤ ας 

ΤΩΣ Ν 5) ὈΓΣΝὉ ϑΞ ΣΎΝ 555 
πὸΞ ΤᾺ ΘΡΟΞΊΝ ΟΞ ΒΡΤΘΞ Ὁ 
ἘΒΣΝΡ. ἸΘΤῸΣ ήτο ἸΓῺ Ἐδηϑτα πος 
ῬΤΘΝ ΞἸδπι πθηπὶ 359 Ἴδη 

ΝΞ ὍΘΙ ὉΝΉδ ΓΟΞΓῸΝ ΠΙΠῚ 

ὙἸΒῚ ὈΞΊΝῚ ΣΘΊπ ΝΡ ἈΧΊΤ. 
ὈΠῸΝ ὝΩΝΡῚ ΤΙΣ ΓΙΤΟῚΩ ἘΠΡῚ ᾿ 

γ. 806. 37. ΓΙΌΝΓ ὈΠΙΡΊΌΞΓΙ ἸΝ ὍΔ 
(ἰπίοθγρο αι! οχΊ Οἢ.6, 63. θ4.1,1τ8.719]}. 

καὶ (ἐ ΑΕΕΧ). 40. ΑΒῚ αἱ ῥ' ΕΧ). Β: δοκαδύο (δώδ., 
ΑΕΕΧ). 42. ΑΒ: ΤΊ ΔΑ ἢ οὐ τῆς πόλεως. ΑἸ ΒΕ ὅτω. 
ΑΒ: Ἰησοῖ. 44. Β: ἀντέστη. 40. ΑἸ ΒΣ ῥῆμα. 



δον θεῷ δὲν ον εξ δίε. 

80 ϑὲα δαῖϊαϊ ππὸ ἰδτε πδουζεαοίο. Ἔπὴρη 

πὶ (Θίαπιπι ϑύιδει υἱεῦ (Θἰάοίο: “θοὸν 

πὸ ἴδτε θουπάνιο, αλα ππὸ ἰθτο ὅθογε 

87 {{ἀῦτὲ, ὃ δεοδοπιοιῦ πὸ ἴτε δουζανίς, 

88 Ῥϊορθασί απὸ ἰθτο πους. ἘΞ ϑθοπ Ὁοπὶ 

Θίαπιπι αν οἷον ΘΙΐοίο; οἷς δτοίζίανιε 

ζὰτ οἷς Φοοζ] ἄρον ϑὲαπιορ ἐπ Θ ϊεαῦ, 

ἀπὸ ἰδτὸ πδονάοιο, ϑθὲα δαπαίπι ππὸ ἴτε 

89 ϑδουνζοις, εδθοπ πὸ ἴῦτο Ξθου τς, 

40 ϑαοζεν. ππὸ ἴθτο Φθογάοίο. ἘΦαΡ αἴον 
(ΘΙ άοίς 6} δείποον θέετατνί ππτον ἰθτοπ δὲς 

ΓΙ τον, Ὅ.1 ἀπϑοόγη ἀοσίτοι, πα) ἰδτοπι 

ΑἹ ἄουδ τσατοπ εὐυδῖο. Ἔ ϑΓ{ν Θεΐοις δὲν 

φρο ἑτΓο ἀπ|ῸῚ Ὅὲπι τος δον ἀξίποον Ἰταοῖ 

σατο αν πὸ οἱονεί πὶ! ἴθτοα. ϑδογε 

42 [άρίοπ. 
δαίίε ἰδτο ϑονίαοι ππὶ ὦ θεν, εἶπε οἷς 

Ὁΐς ἀπϑετε. 

48 

“απ, δα 8 ε8. σε ισοτοι δαί ἰδτγοεπ 54: 

τοτπ π| σοδοι,, τπ|ὸ 16 παθπτοι οδ εἶπ τπιῦ΄ 

4 τοσθποίοι δατίπποπ. ἢ Ἰ1ΠῸ ὍῸῚ θοὴν σαν 
ἰρποπ θέε θοπ απ ἡππ θοῦ, τοῖς εὐ ἰθτοπ 

δ άτοτη οοισοτοι δαιίο, πὰ απὸ ἰθτοῦ 

δείπος Ἐοίπον υἱοῦ 16, Τοπϑοτπ αἰΐς ἴδτο, 

4δ δοίπος σαθ οα ἰπ ἰῦτε άποο. ἘΊΪΠΌ ε8 

[01 πἰ 8. απ αἴξοπι πίοη, Ὁᾳ 8. Ὅογ θεῖν, 

(8 ἔμπι. Ὁ6πι ας τας σοτοδοῖ Ῥατίο. 

αἰ[ε8. 

Χ ΤΙ, ὅκα τἱοῖ φοζια, οἷς ϑιιδοπίτου. ππῦ 
(ϑαο (ον τὸ ὃεὲπ θαΐδεπ Θίαππι ϑαπαίς, 

2 Ἔιπιῦ ἡρταῦ) 2π| ἰδποπ; ῦν θαδὲ αἴ ρ8. 6ος 

1,: (δεζζ οὔ έοπ. 40. ὕ. 

1. 10.1.: δεπ ϑεπδοπίξοτα ας (δ αδί ἐστιν τι. πηι. 

“ 42, Β: (66 τρατοῖῖ δέος (ΟΊ. εἶπε [οδε (ΘῈ, τε ἰδτ, 55, 
αἰπιρϑ ππὶ Ὁἰο δ. θοὸν, ΟὟ: ἰοῦο (ΘῈ. π. ἰδν 986. 
ΥΕ: Φίοὐ {{πὸ δίς (Θέ,, ... παΐίς ἴδε. 55. τὸ ππὶ [( δου, 
Βιάνν.νῈ: 9{{{0 ([0} ταῦ ἐδ απ (δε() αἴξοπ Ὁ εἴπ (ΘΙ, 

49, ΒΙΑΥ͂ΥΨΕ: ὃ. φαπρεΐ, Β; εὐδιᾧ εἶπ, ΑΥὟΝΕ: 
ἐπ ϑ ερ. 
 Δ4, απεπόόείοη, ΟὟ: [αῇίο. ΥΕ: νον. Α: δτίος 
ὅρη νυ, αἰίοπ ἐθόϊξουπ, ΒΥ ὙΕ.Α: τἰπρϑιππ(θεῦ), 
ν᾽ 

γκουν οιθρ τεαυρις ὡς 

ζζρίια. 

Ἔ ΤΠ εἴπο ἰεστί) ες Ὁἱοεζον ΘΙάΟίς 

ὙΠῸ σαῦ ὃ εῖτ δὲπι ϑΊταοῖ αἴεϑ᾽ 

ΟἹ,86::-:.22,2) 100 

ΧΎΧΊΙ. 

ΟᾺΠῚ ΘῈ] θη 15 515. Ἔδθ6 στρα Ἀὰ- 80 

θεά, 48. Πρῃ αἰΐνα Τογάδηθμη οοηίγα δογοΠο 

φξοτατί. 

τον τε Οἰν [ΐο5. Τοίαρι!, ΒΟΒΟΙ ἴῃ 580]1{ὰ- 

1οι.7..9.6|Πη6.,. ΜΊΒΟΥ οἱ Φάβοι οἵ Φοίβου οἱ 37 

ΜορΡΠδαῖ ἢ, οἰν!αΐ65. αἴ! ΟΠ 58}- 

ΓΔ 15. 515. ἘΠ {0 δὰ οἰνι[ϊ65 98 

το τ 80. ΟΠ Π6 1], ΒΔ π]ΟΙἢ ἴῃ ΘΑ] 4, οἱ Νδηδίμη 

10 ΤΊ θς ο., ΠΘΒΘΡΟΠη οἱ 7456, οἰνἰαΐθβ. {ι8- 89 

ἜΘηηρ5 40 

Ὁ7}} 65. ΠΙΙΟΓ ἢ ΝΙΘΓΑΓῚ ῬῸΓ [ἈΠ11185 οἱ 

{107 ΟΠ] ΘῈ Δ}15. 5115. 

ΟΟρΠ αι Π65. 81185 ἀποάθοῖηι. ἜΠΔα 6 41 

Ντα ὅ,τι ΟἸνΠἀ65. ΠΠΙν ΘΓβὰ 6. ΠΟΥ ΠΑΡ ΕΠὶ ἴπ ΠΠ6- 

ἀἴο Ροββθββίοηϊβ ἢ] ]οσιἢ ἴ5Ρ 6] [κ6- 

γα αυδάγαρσίηΐα ΟΟἴ0, ΟΠ] 51}- 

ἘΠ] 15. 51:15, Ἔ ΒΙ Πρ] 6. Ρ6Ρ [Δ Π}}}1ἃ5 42 

αἀἰϑ σι θα 6. 

Ὠοάϊίψαθ θοιηΐηιι5 Πθ8 [β.86]} 48 

ΟΠΊΠΘΠ ἰθΓ ΓΔ], 418} ἰΓ Δα ΠΠΓῚ1} 58 

. Ῥα 15. ΘΟ ΠῚ ΠΓανογαΐ, οἱ ροβϑ646- 

Ταπὶ 118] ἃἰ4ιι6 ΠΔΡΙ ἀν Ρἢηΐ ἴῃ 68. 

ἔϑι ἘΠαίΐδψιθ. οϑὲ ἃ) 60 Ρὰχ ἴῃ ΟἸΠΠ65 44 
Τ6Ὸη. ᾿ Ἶ Ἢ - 

28,18, ΒΟΥ ΟἸΓΟᾺΙ 1 ἢ δί!ΟΠ65., ΠᾺ]] 5611 65 
6.11, 5 ἐδ. ΠΟ 5 .Π|1Ὲ ΓΒ βίο ἃ115115 Θϑί, 564 σα πο 

ἘΝᾳ 4 

ἘΠῈΠ1] ΤΙ] θ) γὙϑΡπ], 4α0ἀ 115 

1. ΘΟΙΙΠῚ ΠΟ Θῖὴ γράδοι! ϑαηΐ. 

ῬΓΔΘΒΕΓΙΡΠ 56. 6558. ΡΓΟΠΉΪβοΓαΐ, [γ- 

Τα) ἔπ|1, 564. ΤΘΡιι5 Θχρ]θία βαμπὶ 

ΟΙΠΠΪἃ. 

Ἐΐοάοιη ἰθΡΟ ΓΘ γοοαν 10. ἙἘΈΉΕ. 

816 ΒΕ ΘηΙ 5 οἱ ἀδάϊία5. οἱ αἰ πη} 4 Π| 

{τ θαμι Νίδηδββ6, Ἐ αἰχιίαιια δά 605: Ε8- 2 

8305. ΑἸ. Ἐ(β ροη. Ρ. ν.385.). 
98. Α1.: οἰ! δύθιη 5. οἰν 85. 

Β: πα ϑΕοπι τοίο. ΑΥ̓͂ΤΕ: φαπὸὶ ([0) τοῖς. Β: ε8 δ 
Παπὸ σοπ αἸίοπ ἰ. ὃ. ἔοίπον σοῦ ἰθποπ. ΟὟ ὙΕ: δὲοίπον 
(ϑὲιϊειπα πὸ) δο{{. σον ἰθποι..., Β..ΑΥ: απ. 

ἀδ. Β: Φα ΠΕ πι. εἶπ ἥθονέ ναρίπ, ΑΥΥ: (56 [΄ ξοίπ 
ὅς από. ΝΕ; (56 [. θυ ἐδ, Β: απτοπ δον, ΑΥ̓: . 
θοτίοπ, Β: δα 9[, ἔατι, ΟὟΝΕ.Α: ἐταῇ εἶπ. 

1. Β: Φαρχιππαί, ΑΥ̓ΥΥΕ: Φαπιαϊό, Αν 88 ϑοὺς 
{εἴδει ϑεἰ!, 



100 (2,8--.-9. Ἀ ΠῚ ΙΤΟΝ 

“πὴ είν, {γ)4 1215 4.80: α΄ αλνφη. γ᾽ αὔξει. 

2 σ «- “- 

“Ὑμεῖς ἀκηκόατε πάντα ὅσα ἐνετείλατο υμῖν 

Μωῦσῆς ὁ παῖς κυρίου, καὶ ὑπηκούσατε τῆς 

φωνῆς μου κατὰ πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. 

8 Οὐκ ἐγκαταλελοίπατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν, 

ταύτας τὰς ἡμέρας 'καὶ πλείους, ἕως τῆς 

σήμερον ἡμέρας ἐφυλάξατε τὴν ἐντολὴν κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν. 4 Νῦν δὲ κατέπαυσε κύριος 

ὃ ϑεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν, ὃν τρόπον 

εἶπεν αὐτοῖς" νῦν οὖν ἀποστραφέντες ἀπέλ- 

ϑατε εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν εἰς τὴν γῆν 

τῆς κατασχέσεως ὑμῶν, ἣν ἔδωκεν ὑμῖν ἢ]ωῦ- 
ὅ ἀλλὰ φυ- 

! ΜΝ] 
και 

σῆς ἕν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 
λάξασϑε σφόδρα ποιεῖν τὰς ἐντολὰς χαὶ τὸν 

νόμον, ὃν ἐνετείλατο ὑμῖν ποιεῖν Μωῦὐσῆς ὁ 
παῖς κυρίου, ἀγαπᾶν κύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν, 
πορεύεσθαι πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, φυλά- 

ἕᾳασϑαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, καὶ προςκεῖσϑαι 

αὐτῷ, καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς δια- 

φοίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν. 

θ Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς καὶ ἐξαπέστει- 

λὲν αὐτούς, καὶ ἐπορεύϑησαν εἰς τοὺς οἴκους 

αὐτῶν. 7 Καὶ τοῖς ἡμίσεσι φυλῆς α- 
νασσῆ ἔδωκε ωυσῆς ἐν τῇ Βασανίτιδι, καὶ 

τοῖς ἡμίσεσι ἔδωκεν Ἰησοῦς μετὰ τῶν ἀδελφῶν 
αὐτῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου παρὰ ϑα- 
λασσαν. Καὶ ἡνίκα ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ᾿Ιη- 

σοῦς εἴς τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν 

αὐτούς, 8 λέγων" Ἔν χρήμασι πολλοῖς ἀπέλ- 
ὅϑατε εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ ἐν κτήνεσι 

πολλοῖς σφόδρα, καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ 

χαλκὸν καὶ σίδηρον καὶ ἱματισμὸν πολὺν 
σφόδρα, καὶ διείλαντο τὴν προνομὴν τῶν 
ἐχϑρῶν αὐτῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 

Ν Ὶ ’ὔ . 

9 Καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ 
ι “ - 

Ιουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἡμισυ φυλῆς. 
Μᾶαωνασσὴ ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐκ Σιλὼ ἐν 
γῇ Χανααν, ἀπελϑεῖν εἰς τὴν γῆν Γαλαάδ, 
εἰς γῆν κατασχέσεως αὐτῶν, ἣν ἐκληρονόμησαν 

αὐτὴν διὰ προςτάγματος κυρίου ἐν χειρὶ Μωῦ- 

2. Β (018): ἐνετείλατο (-ἄμη» ΑἸ Χ). 8. ΒῈ καὶ 
({ ΑΕΔ). 4.8 (015): ἡμῶν (ὑμ. ΑἘΧ). ὅ. Β: ἡμῖν 
ο ἡμῶν (ὑμῖν ..««ὑμῶν ΑΒΕΧ). ΑΒΕΧῈ (810) στοιεῖν. 
ΔῈΧ (ρτὸ δὲα».) καρδίας. {.Β (015): τῷ Ἴῆσο (τοῖς 
ἡμ. ΑΒΕΧ) .... αὐτῇ (-τῶν 114.). 8. Β: καὶ (1 ἔγων 
ΑΕΕΧ). ΑΒ: ἀπήλθοσαν ... κτήνη πολλὰ (ἀσελ-- 
ϑατε... ἐν κτ. π΄. Χ). ΑἸΧῈ κ. χαλε. ΒΣ σφόδρα 
οἱ αὐτῶν (1 ΔΕΕΧ). 9. ΑΥΒΒ ἀπέστρ. κ. ΒΕ: ἐν 
Σ. (ἐκ Σ. ΑΕΧ). ΒΞ γῆν (ξ ΑΕΕΧ). 

ΕΣ ταν 

ΤῚΣ ἬΝ τὸ ΤΝ ὉΠ Θ ὉΩΝ 
ἼΣΘΙ ΓῊΓΠῚ ἼΞΦ ΠΩ ὉΘῸΝ 
-νὸ ἸΏΞΟΝ ΉΣτ ΩΝ δ5Ὁ "8103 

ῬΡΞῚ ΘΡ8. πὶ, ΘΞΡΠΙΝΤΤΙΝ ΘΠΞΙΣ 
τ ΔΘ ΤΙΝ ὈΡΡ λυ) ππττὶ ὈδῚ Ἣν 
πὸπ ΠΡ Ὶ ἐΘΘΎΤΟΝ τῆσπὴ ΤΣ ὁ 
ΣΤ ΝΞ ΓΕ ἘῸΝ πὶ 
ΞΕ ἫΝ ϑϑ Ὁ υΣ 05 58) ΓΠῚ ταὶ ! 
ΒΞὉ ἸΠ2 τῶν ὈΞΤΤΤΝ γλσθὰ Ἣ 
ΕΡῚ ΤΠ ἼΣΣΞ τῆν Ἴ2ὸ ΠΘὮ 
-ΤΝῈ ΓΊΧΏΠΓΩΝ ΡΝ ἽΝ πρὼ 
πἼΣΣ ΠΩ ἜΘῸΝ ΓΝ “Ὡς ΠΡ πὶ 
Β5 ΠΝ πῆπτΩΝ ΠΞΠ Ἰν πὴ πὸ 
ὙΓΊΧ ΠΕΣ Ὁ ΤΣ 95 ὈΞΟΘῚ 
ΡΕΕῸΝ ῬΕΕῚ ἀπ: Ὁ ἼΞ- πρΞ τον 

ΒΡ 3 ἐϑϑυῦθη τὸ 3» 
ΣΠΟῚ τ ΤΙΣ ΠΝ ἘΝ ΕΝ 

Ἰῶξξ ΠΩ ἸΠ τυ οι ὈΞΙ 
ὩΡΠΝ ΩΣ Σϑῖπο 100. ὌΣΙΙ95 
προ 5 ὉΔῚ Σϑυ ἸΤΗ ἼΞΦ 
ἼΔΝΘῚ  ὩΘΞῚ ΒΟ ΤΙΝ ὮΝ ϑυϑ τι" 
ἡΞη Ὁ ὩΡΞῚ ὩΌΞΩΞ ἼΩΝΌ ὩΠΡῸΝ 
ὩΌΞΞ ἼΝ Ὁ 2 ΓΙ 235 ὉΞΟΤΙΝ ΟΝ 
τλδ Ὁ Ὁ3} ὈΤΊΞ55 ΤΣ) 3125 
"ὩΣ ὩΞΞῚΝ - ΡΠ. ἽΝ ΠΙΞῚΠ 

ἐΌΘΤΙΝ 
ἈΞ 55 ἸΞΝΎῺ3 355 ἼΞΙΘ9Ὶ 
ὈΝ δ» ὭΞ ΠΝ ΣΙΝ ὉΞῺ αἽΣΓΙῚ 
-ἂν τϑϑῦ ἸΣῺ5 γπΝΞ ΩΝ ποΘ 
ῶν ἜΓΤΕΝ ὙἸΝΤΟΝ Ἰροπ ΚΝ Ὁ 
ἐπ Ὁ ἘΞ τῆτηΣ ΠΒΤῸΡ ΠΣΓΎΠΙΝΣ ὲ 

ΣΙ 

δ) δὶ το γον  , Ὁ 

Ι ὩΣ 

ΡΣ 

ΡΉ Ψ ἡ ΟΣ ἐς γλϑων, ΤΣ λ.- ἀἱ 

“Φ 

νΝν ΘΕ 
νὰ οὐ χὰ 

. Ὁ ΡΞ5Ξ 

2. ΟΥ̓́Τ: δουδαίδ οί. Ἴ 
ὦν δίείε ἴαπος ἢ, Β: ΤΟΥ ΟΠ πηι. δον 1 δοϑ' 

(65. ΑΥΝΕ; δοοδαίίοί, τυαθ κι} δοοῦ, σαν, δαδ 



πολι. 

(πε ἤπια Ἰμὴ ἘΣ ἤρῃτ δῖ δεῖεθα!Ρ ἘΠ ΕΥΣ 

(22,8-. 90 10] 

᾿Ὸ 41ἢ 

δαϊίοπ, τα οὖ ϑθέοζε, εν ὁποῦ: Ὁε8 
ἄουγη, σοδοίοιι θατ, τπτὸ ρφοδονῶνει πιοῖ πον 
Θεμππις ἰπ αἴζοιμ, Ὅ68 [ἃ ο) φοδοίοη θαδο. 
Ἔχ Υ ῬαδῈ εὐτὸ Ξθυ θεν πἰ τ ϑουταίοι εἶπε 
ἵαπρε εἶς δὲν δίβ αἰ δἰοεζεπ Φ ας, τπιὺ 
γαθὶ αοδαϊοι απ δι Θεῦο! Ὁε8. Φέττη, 

Δ εἰτὸ8 οίίεβ. Ἔε 1 πτπὶ Ὅν ΕΥ̓, οἸΓΥ 
Θοίί, δα! εἰτὸ ΒΥ ον κπν θέτε σοῦταδι, 
τοῖο εὐ ἴθποπ σοτοθεῖ δαί, [0 τοεπθεῖ ἐπ) 
παι, ἀπὸ αἰοθει, δίπ ἰπς ἐπτὸ Θαἄτίοπ ἰπὶ 
ἀαπος οἰτ8. (ὅγθοθ, Ὁπ8. ἐπα) ϑ))έὲοΊε, ὉῈΥ 
δπος ὅ.8 ὅϑεττπ, σοσύδοι θαΐ, [οπ|εῖ! δ. 8 

Ὁ ζρογῦαπϑ. Ὁ βαοῖ αδὸὲν ππτ απ πὶ δίείβ, 

Ὅ08 ἰδν τ παᾶῦ δὲπι ὅεδοῦ τιπὸ Θεῖον, 
δα8 οὔ) θίοῖς, δὲν δπει θὲ8. ϑετγπ, σος 
δοίεπ δαὶ, δα ἰδγ ὅεπ ϑεττα, οἰτει (δ, 
Τἰεδεῖ, τπτὸ Ὁϑαπθοῖ απ αἴτοπ [εἴποι ϑθδοροπ, 
αἀτὸ ζεἶπὸ Θεέδοῖς δαϊίεῖ, τπτὸ ἔδπι σα απροῖ, 
αι ἰθπι Ὁϊοποῖ οὐπ ααπδοπι ὁδοῦ τπτὸ 

υοπ σαπρὸν ρος. Ἔ Ξ{Π0ὺ ζεσποίς [{ς ογια 
πὸ Το Πς φόροι, ππὸ ΤΣ οαἰπαοπ τι ἰδτοπ 

7 φίϊεπ. ἃ ρα δαΐδοι. Θίαπιηι δ)ὲα- 
παΐε δας θὲ οο σεροδοπ 21: ϑϑαζαπ, ὃὲγῪ 
απϑοτη Πρ σαῦ δοζια ππίοῦ ἰῦτοι ἔθ υῖις- 
Ὁεγπ Ὁ[Πε1 ὃὲ8. οτοαιδ σοσὸι Ὡ δεπῦ. 
Ἰ1πὸ Ὅαᾳ εὐ 16 ΤΡ σοεθοπ 2π| ἰθτὸπ ὐτίοι 

8 τπηῸ 116 σοϊοαπτοί δας, Ἔ[ρΥαα) οὐ 211 ἰθπεπ: 
δὴν ἔοπππί υὐἱοθον Θοΐπι πι ατοθεπι πὶ 
λπ| οτοι Θητοη, ταἰ τ {001 υἱεῖ 1.0, (ΘΙ [- 
δῦ, Θοῖν, ὅτ, (δίζεπ ττὸἍ δ οεἰδετπ: [0 
τροἰτο ππτπ δὲπ δύσι! ἐπτὸῦ δοίιοο. αἰ 

μπίον οὐτρ ἐγ θεν. 

9. ἍΠΠ|0 ξεθτοίοι τππ οἷο ϑππι δοπίίον, (αἰτοῦ 
ν΄ ππὉ δὲ θαἴδο (Θίαπιπι θὲαπ αἴ, τπ|ῦ οἷπε 

56: ϑ0 5 Ὅοπ δδίποονη ἤτγαοῖ αὐ Θίϊο, οἷς 
πὶ απὸς (απααπ [ἰδαῖ, δα} [6 ἰπϑ ὅπῃ 

Ο Οἰίοραῦ ἐὔσοπ, ἐπι απὸ ἰρτεδ (ὅγθεβ, 
Ο Ῥαῇ {{ς οὐδίοπι αἰι8 ΒΓ] Ὁ68. ὥεττι ϑατ 

Ἔ ἿᾺ υ...: 1οπ|εί!, δ ο [ Ῥ. πὶ ονδαπ, 
8. ὕ.1,: νἱο! ϑ ε δ. 

5. (παῷ δεηι (ὅ.). 
4, (πὸ 9, Β: ϑὴππ θοῦ, δα, νΕ: ποι 33, θὲ. σοὺς 

{απ ΑΥΥΕ: 21 (πα) Θπτο ΘΠ ὁπ, 
ὅ. Β: ποπιο δ 001 {πϑ (1. ΑὟΥ: αὐϑιοὶ το. δαταπ, 

ὙΕ: δα [οἱ [εῆτ. ΑΥ̓ὙΕ: κι ἐθππι δα 6 δ, ΒΒ: εἰπθευς 
τ ΒΑΥ͂Υ.Α: ἰπ αἰ, 7. 38, ΒΒ: ππίξ οπτοπι α, ὦ. 

τ άπδᾳ, ᾧ. --- -- θ. ΑὟΝΕ.Α: οπῃίςβ. 
1. Τορποῖς ἐν {{6.. ΟὟ ὙΕ: απο [{6, 

Ὀε.3..5. ΟἸΒΕ 5. ΟὨηΪὰ, απὰ6. ΒΡΔΘΟΟΡΙ γο} 5 

Δραν ΤΟ Ογ 565. [ΉΠΠπ|5. ΠοΠμΐηΐ; μΪΠΐ 4π0- 
ἀπὸ π΄ ΘΙ 115. ΟΠ 15{15, Ἔη66 ΓΤο- 

ει,18.. Πα 5115. ΠΓΑΓΓῸ5. νοϑίροβ ἸΟΠΡῸ (θη:- 

ΡΟΓΘ Π54Ὲ6 ἴῃ ΡΥ Δ ΘΒ ΘΠ(6ΩῚ 4! 61, οἰι5.0- 
ἀἸθη 65. Πρ ΘΛ ὴ ΠΟ μϊ Π 6 νϑϑ 1]. 

ἜΘαϊα ἰρίιαν 461 Ποιηΐπιι5 ἢ θι5 
»ι.44.. ΝΌΒΙΟΙ [ΓᾺΡ 115. νΟΒ Γ 5. 4αϊθίθ) οἱ 

θεν, ῬΔΘ61,. δίοα! ΡΟΙΠοἰτα5. ο5ι: ΤΟνοΓ- 

{ΠῚ 11 οἱ 1τί6 τη Δ ΡΠ οαϊὰ νοϑίγὰ οἱ 
10. (ΘΥΓᾺΠῚ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΙ5., {πᾶη} (ΓΔ 11 

ΤῊ, νΟθὴ5. ΝΟΥ565. [Δ] 1115. ΠΟΙΏΪΠΙ ἰΓὯ 5 
Ναας, δὲ Ογἀληοιη ; ἘΠῚ ἀπηιίαχαί, αἱ οἰιδίο- 

ρειι,9. θα Π5. αἰίοηῖο. οἱ ΟρογΘ. ΘΟΙΡ]6Δ 5 
154. γῃαηαία}) οἵ Ιορθ ΠῚ, 4αδηῖ ργΔθορρὶί 

νΟ 15. ΜΙογϑο8. [Δ η}1π|5. ΠοτΪηὶ, αἱ ἀἰ- 

ῬΟΤΟν τ δ σα 115. ΠΟΙΪ Πα ΠΘῈΠῚ γΘ5ΓᾺΠῚ, οἱ 
ΔΙῺ 16 115. 1ἢ ΟἸΠΠΪ 115. ν]]5. 6115, οἵ ὁ}- 
ΒΘΡΘΙΙΒ. τηληαΐα {Ππ|ι85, ΔΑ ΠΔΟΓΘαΙ 5- 

ΠΡ ἀπ6. οἱ ἃ6 56 ΓΔ 115. ἴῃ ΟἸμηΐ οΟγ 6 οἱ 

1 ΟἸΏΠΪ ΔΠ]Πηἃ νοϑίγα. ἢ Βοηραϊχί {τι 
οἷβ Φόϑαθ οἱ ἀϊπηϊβὶὶ θ05. Οἱ Γονο οὶ 

5η1 1 ἰθ Γη λοι] 5ἃ. Ἔ ΠΙΠ}1- 
ἀΐϊαρ ἁ 68} {γ}}0 8] ΔΙᾺ πα556 ΡΟΘ565510- 
Π6 1] δίογποβ. ἀδάργαϊ ᾿ῃ Βαβὰπ; οἱ ἰ6- 
ΟἸΡΟΟ. πολ 6, 4πᾶ6 5ΠροΓία!, ἀρ 
Φοβιιο. ΒΟΥ ΙΠΓΟΥ Ολοίθ ΓΟ 5. [Γαΐ ΓῸ5 
5105. [ΓὯη5 Φογ Δ ηθιὴ δ ΟΟΟΙ ἀθη[] 6] 
Ρ]ασᾶη). (μη 4ι16. αἰ! {6 Γ6ὲ 605 ἴῃ 
[6 ΓΠ Δ οι} ἃ 851 οἱ  θηραϊχίβϑοι οἱδ, 

ἜΔΖΙχ δὰ 605: [μὴ τη] β 5 δη[[ἃ 
ἀἴψι6. αἰν {15 ΤΟνΟΡ ΠΏ ἃ 5664685 
νοδί 5, ΟΠ} ΓΘ ΘηΐΟ οἱ ΔΠΓῸ, ΔΘ ΓΘ ἃ0 

Ν.31, 27 6Ὑ7Ὸ οἱ νοδίθ πη ΠΡ] 101; ἀἰν! {116 ργὰ6- 

ἀμ ΠΟΒ ΠῚ}. ΟΠ ρα ΓΙ 115. ν 5 15. 

Πθνουβία 6. σε! οἱ δἰ θγαηΐ ΠΠΠ 
Ἀὰπθοη. οἱ ΠΠῚ αδὰ οἱ αἰ 1 {τθι5 
Ια πμα586. ἃ ΠΝ. [5086] 46 5110, 418 
δια οϑὲ 1 (παηδδη, αἱ Τηἰγάγοηΐ (ἃ- 

Ἰδλ ἃ ἰθΡ ΠῚ ΠΟ 55 55.015 51186, {118} 
ΟΡ ηθγὰηΐ Ἰαχία. ΠΡ ογ ἢ ΠΟΙ Ϊἢὶ 

Ερυ. 
11,95.13}5.: 

ν.4. 

Νιι.39.,33 

1. ΑἸ. Τ{(ρ. οοεἰά.) 675. 

ὃ, πη ἴρτ, 211 ἰθποπ: φοηνοί δοίιπ ,,.ν πίε σπατοπ 

ὅϑι. Β: πτὶ δεπι τ, δ, ΑΕ: τιν αὐ. (Οἰο[.π) 
οι διε. ΒΒ: {εν υἱοῖοπ Α΄. Αι: υἱοί ονίοί ὁ 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: 41. ἔπ ρου, ϑπλοπαο.,, οἷο ὅθ οιίο, 

9. ἐπὸ απο, Β: χππ ὁ, ἔρτουν ἡϑοἤίθιπι ας, τουτία 
05 ἐπιρίαπροπ θαΐπ. ΟὟ: (δίᾳοπεθιηιδ, δα 9 
ἱηποπ 1 οἶσοπ φοαοθδοι Ἰσρήδοπ, ΥΕ: 30 {5 {0., ὉυοΓ δ 
΄. (π ὅθ ε7. φοεποιππιοι Ὁ, 



108 (ὦ5,10--19. 

Χ ΧΕΙ. “πε κιίν ἐγ" 4715 «ΚΓ,Μ ον 6] αλὸφη 4161. 

ϑϑόδβιο. εὐλιάμοο:, 

' 

σῆ. 10 Καὶ ἤλϑοσὰν εἰς Γαληλὼϑ' τοῦ 1ορ- 
δάνου, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χαναάν, 
σαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ 
ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ ἐκεῖ βωμὸν ἐπὶ τοῦ 
Ιορδάνου, βωμὸν μέγαν τοῦ ἰδεῖν. 

11 Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ ᾿σραὴλ λεγόντων" 
᾿Ιδοὺ φκοδομήκασιν οὗ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ 
Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ βωμὸν 
ἐφ᾽ ὁρίων τῆς Χαναὰν ἐπὶ τοῦ Γαληλὼϑ' τοῦ 
Ιορδάνου ἐν τῷ πέραν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 12 Καὶ 
ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ συνηϑροίσϑησαν 
πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς Σιλώ, ὥςτε ἀνα- 

βάντες ἐκπολεμῆσαι αὐτούς. 18 Καὶ ἀπέστει- 

λὰν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥουβὴν 
καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τὸ ἥμισυ 
φυλῆς Μανασσῆ εἰς τὴν γῆν Γαλαὰδ τόν τὲ 
Φινεὲς υἱὸν Ἐλεάζαρ υἱοῦ ᾿Δαρὼν τοῦ ἱερέως 

14 καὶ δέκα τῶν ἀρχόντων μετ' αὐτοῦ (ἄρχων 
εἷς ἀπὸ οἴκου πατριᾶς) ἀπὸ πασῶν τῶν φυ- 
λῶν ᾿Ισραήλ (ἀν δρες ἄρχοντες οἴκων πατριῶν 
εἰσὶ χιλίαρχοι ᾿Ισραήλ). 

1ὅ Καὶ παρεγένοντο πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥου- 
βὴν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τοὺς 

ἡμίσεις φυλῆς Μανασσῆ εἷς γῆν Γαλαάδ, καὶ 
ἐλάλησαν πρὸς αὐτοὺς λέγοντες" 16 Τάδε 
λέγει πᾶσα ἡ συναγωγὴ κυρίου" Τίς ἡ πλημ- 
μέλεια αὕτη, ἣν ἐπλημμελήσατε ἔναντι τοῦ 
ϑεοῦ ἰσραήλ, ἀποστραφῆναι σήμερον ἀπὸ 
κυρίου, οἰκοδομήσαντες ὑμῖν ἑαυτοῖς βωμόν, 

ἀποστάτας γενέσϑαι ὑμᾶς σήμερον ἀπὸ τοῦ 
κυρίου; 1 Μὴ μικρὸν ἡμῖν τὸ ἁμάρτημα, Φο- 
γώρ, ὅ τι οὐκ ἐκαϑαρίσϑημεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἐγενήϑη πληγὴ ἐν τῇ 
συναγωγῇ κυρίου; 18 Καὶ ὑμεῖς ἀπεστράφητε 
σήμερον ἀπὸ κυρίου, καὶ ἔσται, ἐὰν “ἀποστῆτε 
σήμερον ἀπὸ κυρίου καὶ αὔριο», ἐπὶ πάντα 
᾿Ισραὴλ ἔσται ἡ ὀργή. 19 Καὶ νῦν εἰ μιαρὰ 
ἣ γῆ ὑμῶν. τῆς “κατασχέσεως ὑμῶν, διάβητε 
εἰς τὴν γῆν τῆς κατασχέσεως κυρίου, οὗ 
κατασχηνοῖ ἐκεῖ ἢ σκηνὴ κυρίου, καὶ κατακλη- 
θονομήσατε ἐν ἡμῖν, καὶ μὴ ἀπὸ κυρίου ἀπο- 

10. Β: ἦλϑον (-οσαν ΑΒΕΧ).... (6, 11) Γαλαὰδ 
(Γαληλῶϑ' ΑἸ: Γαλιλὼϑ᾽. 12. ΑἸΒΕ Κ. ἤκ. οἱ 
υἱοὶ Ἴσρ. ( ΑΞΕΧ). ΑΒ: “Σηλὼ. 18. Β: τὸς υἱὸς 
ἥμισυ (τὸ ἥμ. ΔΈ Χ). ΑΒῈ τὴν (Φ ἘΧ) ... . ἀρχιερέως 
(ἱερ. ΒΕΧ). 14. Β“ (8}}.) τῶν ὯΠ ἌΕΚΕΧ). ΑἸΒῈ ἂἀν-- 
δροες (Τ ΑΞΕΕΧ). 10. Β: ἐναντίον (ὄναντε ΑἸΧ), 
ΑΒΕΧῈ ὑμῖν. ΑΒΕΧ: ὑμᾶς ἊΣΞ (γεν. οὑκ. ΕΧ). ΑἸΒᾺ 
σήμ. ΑΒΕΧῈ (α]0.) τ8. 11. Β: ὑμῖν (ἡμῖν ΑΧ). 
18. ΛΕΧῚ ἡ. 19. ΑἴΒ 16]1.: μικρὰ (μιαρὰ 43), Β: 
κυρ. κατασχ. (κατ. κυρ. ΑΕΧ).. . κατακληφονομήσετε 
(-ατε ΑΒΕΧ) ... ἀπὸ ϑεδ (ἀπὸ κυρ. ΑἘΕΧ). 

᾿ 2 δὸ 

και ῳκοδομη- 
ΝΞ " ΩΝ πνα ΠΣ ἸΝ ΩΡ ὁ 
ὙΧΤῚ ἼλτΏ3) ἸΞΝΎΩΞ ὌΞΡῚ ἸΣ5 
Ἰπυπτὸ» ἢ ΠΕΡ τῷ πῶϑϑπι Ὁξὼ 

Ἐπὶ; γοὉ ὈῚΒ ΠΙΞΤᾺ 
ποσὶ ΝΟ ἘΝ ΘῺ ἼΡ Ὡῶ 
στ ἾΧΠῚ Ἡσῖμι, ἸΞΑΤΞ Ὃ3 ; 
ΤῊΝ ὈΩπΟΝ, ΠΞΤΩΠΓΟΝ τ ΕῚ 
23 ἼΞΡΤΟΝ ἸΞῊΠ ΠΟ ΛΟΣΓΟΝ ἸΡΞΌ 
ἡοπρ Ὁ ΟΝ 05 523) ἸΣ ΔΌΣ Ἀδτν 12. 
εἰοσὺ πϑῷ ΘΝ ον} ΓΊΡ ΟΞ 
ὈΝἀθ5πη)5 ΠΡΤΝ ἘΝΞΕΣ ΒΠΡἢΣ 18 
ἜΣΤΙ ὉΝῚ πλτ)Ξ "Ὁ ΝῚ ἸΞΟΝ ΤΌΞΟΝ , 
ὌΝ πρϑιπ γεντὸῦν πῳϑρτοξ Ὁ 
ΠΌΣΩΝ, εἼΠ5Π ΠΡ 2 ΝΞ ὉΠ). τ 
ἼπΝ ΝῊ) ΤΩΝ Νῶ2 Ἰθν ΘΝΩΣς 
ϑο ἢ ὈΝ ΟΣ ὨΘ ἘΡὉ πὴ τῦξἢ 
ἘΌΝ ΠΏ ὈΓσΝ" ΡΞ ὥνη 

τον" 

ἸλΓὩΞΓΟΝῚ ἸΔΟΎ ΓὭΞΙΟΝ Ν 59) Ὡς 
γεν τὸν πῶ - Ὁϑὼ ὙΣΠ τ ΝῚ ς 
πΞ τῶν ΩΝ ΝΞ προ λσισὶ 
Ἐπ ὈΡΏΓΕΤΡΩ πῆπὶ την ΑΘ ἸΔΏΝ ΟΣ 
πλϑν ὈΝΤΉδὺ ΠΡΝΞ ΘΡΌΡ ὝΩΝΟ 
Ἐν ΞΟ Π233 πὴσῦ ΠΝ ΘΠ 
ὌΣὩΠ ἘΣΣῚ ΝΣ ΓΕ ΠΞΤΔΊΤ, 
δυηποτιτνο “τῶν ΣῈ ἩΡτῸΝ 30 
ΓῊΣΞ ἘΔΟΡῚ ἽΣ 10 ΓΙΤΡῚ ΘΝ ἼΦ Β͵ 9. 
"ΠΝ πον ἡξυῦτι ΘΙΩΝῚ ἐπήπλ 18. 
τῆτοΞ δ ὙΤΎΔ ΒΩΝ πὸ τῆσποος 
ΤῊΣ ὈΝ δ᾽ ταρ-ϑ-οΝ ὙΠ" 
ἼΞ9 ὈΞΩΤΠΝ ὙῸΝ π ΌτοΝ ἩΝῚ 19. 
“Ἰρῷ Ἴῶν πῆπὸ τατΝ ἐγ πὰντὸν “ἘΡ 
παν τίο ὝΤΓΙΝ ΚΠ Ἄδα ἸΞ Ὁ 

10. ἔπ δίς ϑὐ σε κεΝς αὟ: λπ δὲπ (δ, δὲδοῦ. Β: απ 
οἱς Θτάπροπ, Βε ος ΘΠ, αππ,, ἐν οὖν ΘΕΠῚν Ὅοηι θ6π: 



σερήα, 

Φεῦ ὅΠέίαν απὶ δούδαπ, ϑοδτοριπα δεν δίς ἡδτίᾳεη Φέάπιπο, 

10 ϑ)ὲοῦζε. ἜἸΪπῸ δα [{ε ἔππιοπ απ οἷς ϑαπζοπ 
απὶ δοτόαπ, οἷς ἐπὶ απὸς (ὅαπααπ ΤΠ ρ6π, 
δαιοίοπ Ὁἰοζοῖθει. θὲ δεπίίεν, (δα ίΓοΥ ππὸ 
ὍΥ Ῥαῖδο Θιίαπιπι δθὲαπαῇε Ὁα] 61} απὶ 
“οτοαπ οεἶποι ατοβοπ 1 ποι ἽΠῈατ. 

Φᾳ αθον δίς δδίποον ΔἸταο Ὀὔτοίοπ ζασοπὶ 
Θίοῃς, οἷς δείποον ϑθιθεπ, οἷς δείποον δ αῦ 
{πιὸ 61 θαϊδο Θίχπιηι ϑὲαπαίε θαδεπ εἶποπ 
ὙΠΑῚ σοδαιι. σορσοπ Ὁα8 απο ὅαπασῃ 
απ Ὁὲπ ϑαπζεπ απὶ ογοαπ [εἰ Ὅεὲν δὲὶπε 

12 δὲν δήταρι : ἢ δα. ϑενζαιππιοίοπ. [6 [{) τα 
ὍῈὉ σαπδοη (δεπιοίπο 21 (ΘΟ, δαΒ [{ τοῖδον 

18 115 Οίπαμ ζὔσοπ ταὶξ εἰποπὶ ὅθοτ, Ἔ ππῦ 
ο Ταπϑτοπ 21 ἰθποπ ἰπ8 απὸ Θ ραν ίποθαϑ, 
1Δ ει Θοῦπ (δἸεαζατβ, Ὁ.68. γίοηοτθ, Ἔ ππὸ 

πὴΐτ πὶ ζοῦπ οδουζέε δ τοι, πἀπίον Ὅ.η 
ἀπόντα ἰδτον ἡθάτον, αὐ [οα ἐπὶ (Θίχηιπι 
ΜἬ ταῦ 8. εἴποι. 
πὸ ὃαᾳ Τΐς 21 ποι ἕαπποπ ἰπ8 απὸ 

(ΘΟ Γεαὺ, τοθοῖοπ {{ς παἰς ἰθποπ ππὸ Τρταεπ: 
10 ὅυ [ἀβῖ εὐ Τα ροπ οἷς σαπρς (δοπιοίπιο Ὁο8 

ὥεττα: θὲς. σουπιποίαε ἴθγ εἰ αἴήο απ 
δεπὶ οι “ήταοῖδ, θα ἴθτ οἰ) ἔορτοῦ 95 
Ὁθπι εῖτπ, δαπί, δᾳ8. ἴδε εἰ εἰπὸπ 
ὙΠ αν απο, δα ἰῦτ αρῇαοι θη Ὁεπὶ 

17 ϑοννι ἘΔ τη18 21: τρεπίᾳ απ δὲν θη ἐπ 
{δαὶ ἥθοοτθ, θη το ον οἷν ποῦν αὐ οἷος 
{πὶ “ας πίε φοτείπίσοι Π{πὸ, ππὸ ἔππι εἶπε 

18 “παρε ππίον οἷς δδεπιρίπο δε 8. οτγπ ὁ ὁ 1πὸ 
ἴρτ τϑεπθοῖ οἱ) Ποῖος Ὁο Ὁὸπὶ ογτη ἴθοα, 
απὸ {εἰ δειίς αὐἰγππίρς αοθοτθοη ἡ 
Ὁὸπι ετῖπ, Ὁαῇ} ΕΥ̓ οι. ΤΕΥ ποτα οπ 

ΟΠ δο. οἷο σαπὸς Θϑεπιίης ἤγαοῖ οὐξίτηπο. 
10 Φύπεοι εἰ) Ὁᾳ 8. απὸ εἰτε8. (ὅγθεϑ τππ|- 

τοῖπ, 70 ἔοπιπις δου θοῦ ἰπ8 απὸ, Ὁα 8 ὍΟΥ 
ὥοῖν δαί, δα. οἷε πδοθπιπιρ ὅε8. δεῖτη 
Περεῖ, πὸ Υδοῖ ἀπ Ὴ Ὶ τπ|8, ἀπὸ τρογδοῦ 

11 

1ῦ 

[ῆοπ πα). ΑΥ̓.Α: ατοβ σοι 9, νΕῈ: ζππὶ Θεοῦ οι ὃ 
11. ἐπ δεὲπ ὅεᾳ,. ΒΙΑΥΝ ΝΕ: φοσοπῆδου δοπὶ αὶ δὲ, 
12. Β.Α ΝΕ: σευζαιπιποῖίς {. οἷο ας, ὅδοηι, δοῦ.,,. 

ΟὟ: ππὶ ὐροπ {0 δπι ἀἰοθοι. αὐνγε τι, δύπι Ὁ. 
ὙΕ: ἰπ δι δ τίος. 

14, 3, ἃ. πα δὲπ ὅ..,.. αὐ ,,.0.,. δότοπ ἰσαίθον 
ἴοαῦ δα δαπρί εἰποὸ Φιαςοτδαμοῦ πίον δὸπ Φαιζοης 

δέὲπ αἴνρ, ΑὟῚ [ὲ εἶπὸπ ὁ. σοπι (Θίαπιπιθαιίο. Υ: 
Ἰδίποι ὅ. αὐ οδοηι δδαίουῃ. Β,ΑΥ̓ ΝΕ: νυΐ (πα) 
αἰίοπ Θ.. ΑΥ̓: αἴίο τοατοπ [. Θἐαπππβἄπρίον. ΑΥΥὙΕ: 
ἀππίον Ὁ, δε (. δήτ, 
10. Βοος αρῇ. ΒΑ ΝΕ: Θρ {ρτί ε. ΑἹ ἐπτδίοίος 
οἰ). Β: δα {{|Ὁἰ06 {τ ο. Τ Ύοαο δ οἶ{, τοοιπίε ἰθτ... 
ἐγτοπίοδ σοθ απο Παδὲ. ΟΥ̓: ϑδοτροῦοι, τοοδπτῷ ἰδτ 
Εἰ) ϑοτροθοί απ. ὙΕ: ϑθοίθ εν ὅτονοι {1 Ὁαό, θοῖ ἰδν 

Ι ἕῳ γ- 

τ 

- 
᾿ 
᾽ Ἂ. 

(2, 10--.9.)ὺ 109 

χχῆπ. 

ἴῃ τπᾶηι ἥογϑὶ. Ἔσιμηαιιθ νϑηϊββθηΐ 10 
Δ] {πη} 11105 ΦοΡ Δ η15. 1ἢ (οΡΓἂ ΠῚ (ὑΠᾶ- 
Ππᾶδη, ΔΘΟΙΠοανογαηὶ {χία Φογάδη θη 

ΑΙ [86 ἸΠΠηϊΐδ6 τηδοη! 118. 

8.17. 

ν 2055. 

Ουοά οὐπὶ δα !]55θηΐ ΠΠ1Π [50] οἱ 11 

δ 605 ΘΟΓΙΪ ΠΌΠΟΙ ἀοἰα 586 ηΐ, Δ64!]- 

Π|οᾶ556. ΠΠϊο5 Ἀπθοη οἱ δά οἱ ἀϊπη]- 

ἀἄϊδθ {τ π5 Νίδηδβϑο δἰίαγο ἴῃ ἰδγγὰ 

(ἃ Δ ἢ 5ῈΡ6Γ ΦοΥἀΔΠ15. [1111 05 Θ0η- 

{Γἃ ΠΠΙῸ5 ἴ5γ86}: ἜσΟην ΘΠ ΓΙηΐ ΟἸΏΠ65 12) 

1η ὅ110, αὐ ἀϑοθηάογοηΐ οἱ ἀϊπηϊοαγοηΐ 

ΘΟΠΐΓἃ 605. ἜΚ ἸηςοΓΙ ΠῚ ΤΙ] γῆ 13 

Ναν δδτν 4 105 ἴῃ ἰοΡΓαὴ (αἰαδ ΡΠΪη665 
Πα ἘΠ] ΘαΖΔΡῚ δου οίς. δι ἄδοθι 1 Δ 

ΡΓΙΠΟΙΡΟ5. ΟΠ] 60, 5|Πρ61}}05 46. 51]η- 
ΘᾺ] 15. {Ὁ Ρ 1} 115. 

Οὐ νοπογαηΐ δ ἢΠΙο5 Βαθοθη οἱ 1 

ἀδ οἱ ἀϊπη!ϊαθ {0115 Δίδη556. ἴῃ 
ἰθγγᾶ τη (αἰαδ(ί, ΑἰΧΟΡΌΙΠΙ 46 δὰ 605: 

ἜΉΔρ6ο τηδηκ( αἱ ΟἸΠΠ15 ΡΟραΪ 5 ΠΟΠΉ ΠΗ: 10 
(τὰ 65 ᾿ἰδίἃ ἰγαηβου βοΐ ΟἿ Γο- 
Π4|5 15. Ποιη! τη ἢ Θὰ [5Γ86], ἃ66}]- 
Ποδηΐθβ. ἰίΓ6. 5ΔΟΓ σα οἱ ἃ ΟἹ] 

1Ππι5 Γοοθάθηΐοθε ἜΑἢ ΡΔΡΙΙΏ ψΟ 5 

μι.4,3. 681, 4104 ρΘΟσα5115. [ἢ ΒΘΘΙΡΠΟΘΟΥ οἵ 

ΝΑ Σ ΒΖ 6. [ἢ ΡΓΔΘΒΘΗΓΘΠ). ἀΐθ πὶ. πηδο ἃ 
Πα} 18. 506] 6 Γ]5. ἴῃ ΠΟΙ ΡΟΡΠΊΔΠΘΙ, 

ΤΉ {6 46 ΡΟρΡαΪο σοΥθραη ὁ ἘΠῚ 18 
ν05 Πού ΓΘΙ 4 π15115. ΠΟΙ Ππη, οἵ 
ΟΓᾺΒ. [ἢ ἘΠΙΝΘΙΞΊΙΠΏ ἴ5γ8 6] ἱΡὰ 6115 46- 

βουνοί. ἜΘποί 51 ρευία 5 Πηπημη- 19 
ἀλη 6556 ἰθγΓᾺ ΠῚ ΡΟΒΒΘΘΒΙΟΠΪΒ νοϑίγδθ, 
{γη5116. ἃ [ΟΥΓΔΠῚ, [ἢ πὰ (6 Γηἃ- 

ΟΕ] 1] )ΟΙΏΙΗΙ οϑί, οἵ μαθιαίθ ΤΠ[6Γ 

Πὲ.12,138ς 
1ν.11,854. 

17 

18. 5: 5Β8ρΓΠΟί6ΠΊ. 
17. Α1.: νοθ 5 (015). 85: η ΠῚ οηΐ πη 40. 

δορφαπροπ, ΟΥ̓: αὐτοῦποοί. νΕ: Ὁὐεσροίο τ! Ῥαδ . 
Β: Ὀίπίουν Ὁ, ὁ. αὐ οθτοῦι, τ Ὁ. τοΐοου Ὁ, ὁ5. εἴπ ρύτοῖ, 
γΕ: [0 δαβ ἰῃτ 5. αδετιππηίς τοπτϑεῖ, 

17. Β: πιί! Ὁ, ὅ5ὲ, νΕ: ἍΠ Πῖν πιὸ πο δι οί πὶ δίς 
Θά 5. ΒΒ. ΝΕ: ππὸ π. οὐτοίπία Ύ (θα 6π), 
ΑΥ̓Ν: τοοβῇα! δ δίς 1. Ει ἄδον, νῈ: δὲν πίε, ὁ 

18. ζεῖ δ ἐθν .... 70 τοίτδ οὐ ᾿ποῦα. ... ίίσποπ, (δ 61, 
3, 10.) Β: ( υ υοἱτοό φοζοροπ, τοοπι ἴθ τ. ΟὟ ται, οὗ 
αοίορε, ἰδυ ζα {0 Ὁ. αὖ... πὶ παν τοίνο οὐ, ὙΕ: δ 1 
σαθν, ἐδ τοίτο οἴ Θέθοι. 

19, δ. Κ, ἵππος Βαξ.,, αθοὸν τυοτδοῖ, ΒΑ ΕΣ: ὅχο: 
Ὁοῦ (αδοῦ, [0} τοῦππ Ὁ. απο... ππτὶ {Π| {εἴπ {0{{{0}.Ψὕ 
Β: ὃ. ᾧ, δοϊρεῖ. ΟΥ̓; (δ φοπίριπισ απο “εθοναῦ, 
ΝΕ; ᾧ, Ὁε8 9610. 5. ννς ἀπ]αοίΦίαροι {{, ΒΒ: [{) 
πἰροοναοία ζει! Πα. 



110 ω5,50--.27.0 οδεεῦ. 

ΧΟ ΕΙ͂Ι, κα’ βεζύένν ἔτ «γ7ὰὴᾺ5 «9 ον αἰ αγεϑῦτ, “141. 

7 ν Ἄ Χ ΄ - Ἂ μὰ 4 

στάται γενήϑητε, καὶ ἀπὸ ἡμῶν μὴ ἀπόστητε, 
ν᾿ ι ᾿ ΗΠ » « ω . ] 

ἀπὸ κυρίου, διὰ τὸ οἰκοδομῆσαι υμᾶς βωμὸν. 
“ - -" - «. - 

ἔξω τοῦ ϑυσιαστηρίου κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 
“ γ ᾽ ᾿ « Αι ͵ 

20 Οὐκ ἰδοὺ ᾿Αχὰν ὁ τοῦ Ζαρα πλημμελείᾳ 
͵ } - , 3 

ἐπλημμέλησεν ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος, καὶ ἐπὶ 
- ι κ᾿ 2 κ . ᾽ ᾽ , 

πᾶσαν τὴν συναγωγὴν Ισραὴλ ἐγενηϑη Οργή:; 
υ (, χ ἐκ ᾽ Ἔ ἢ Ψ' 2 

Καὶ οὗτος εἰς μόνος ἢν" μὴ οὗτος μόνος ἀπ- 

ἔϑανεν ἕν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ; 
Γ΄ ΕῚ πὰ ν νὉ ᾿ « 

21 Καὶ ἀπεχρίϑησων οἱ υἱοὶ Ῥουβὴν καὶ οἱ 
« δύ - - 

υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ, καὶ 

ἐλάλησαν τοῖς χιλιάρχοις ᾿Ισραὴλ 'λέγοντες"" 

22 Ὁ ϑεὸς ϑεὸς κύριος 'ἐστι καὶ ὁ ϑεὸς ϑεὸς 
3 Ἂ δὴν ΈΓῸΣ ἢ 2 ᾿ ͵ ᾿ς 8 

αὐτὸς οἶδε, καὶ Ισραηλ αὐτὸς γνωσεται" εἶ ἕν 

ἀποστασίᾳ ἐπλημμελήσαμεν ἔναντι τοῦ κυ- 
θίου, μὴ ῥύσεται ἡμᾶς ἐν τῇ ἡμέρῳ ταύτῃ. 

4 , Ἔ ᾿ν “ 
28 Καὶ εἰ φκοδομήσαμεν ἑαυτοῖς βωμόν, ὥςτε 
Ε - ᾽ - - »- } 

ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου 'τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν», ἢ 
“ ᾽ , 5“. Ὁ αὐ , ε 
ὥςτ8 ἀναβιβάσαι ἐπ αὐτὸν ϑυσίαν ολοκαυτο- 

ἢ ὥςτε ποιῆσαι ἐπ᾿ αὐτοῦ ϑυσίαν 

24 ,λλ 
Ψ ω , ἘΡᾺ ᾿ ’ -» 

ἕνεκεν ευλαβείας ῥήματος ἐποιήσαμεν τοῦτο, 

μάτων, 

σωτηρίου, κύριος αὐτὸς ἐκζητήσει. 

λέ ξΞ ἪΝ Γ᾽ ᾿ "ὕ " ᾿Ὶ ἢ 
ἑγοντὲς γὰ μῇ ξιπῶσιν αὔριον τὰ τέχνα 

ὑμῶν τοῖς τέκνοις ἡμῶν λέγοντες" Τί ὑμῖν 

καὶ κυρίῳ τῷ ϑεῷ Ἰσραήλ; 25 καὶ ὅρια ἡ 
:] Ἁ , «ς - Κ' » 

ἔϑηκε κύριος ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν τὸν 
3 " 2 ᾿ [ - Ν 

Ἰορδάνηνῳ καὶ οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς κυρίου, 
ἊΝ 3 « « μ “Ὁ καὶ ἀπαλλοτριώσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν τοὺς 

20 Καὶ 
" “- 4 - - ᾿ 

εἰπαμὲν ποιῆσαι οὕτω τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν 

« « - ᾿ ν 

υἱοὺς ἡμῶν, ἵνα μὴ σέβωνται κύριον. 

Ν - 2 “ ͵ ἈΚ ΔῪ 

βωμὸν τοῦτον, Οὐχ ἕγξχὲεν καρπωμάτων οὐδὲ 

ἕνεκεν ϑυσιῶν, 21 ἀλλ᾿ ἵνα ἢ μαρτύριον τοῦτο 

ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον 
τῶν γενεῶν ἡμῶν μεϑ᾽ ἡμᾶς, τοῦ λατρεύειν 

λατρείαν κυρίου ἐναντίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καρ- 

πώμασιν ἡμῶν καὶ ἐν ταῖς ϑυσίαις ἡμῶν καὶ 

ἐν ταῖς ϑυσίαις τῶν σωτηρίων ἡμῶν, καὶ οὐκ 

“ρν ὈΝΤΤΟΝ ΩΣ ἼΞΤ ΠΑΝΤΩ 

᾿ἤδ) 3. ΝΗΓῚ ἼΣ ΟἽΘ ἱ πρὸ ὌΝ προ 27 

»- Α ᾿ « - » δ, “ ΜΡ 

ἐξῦῦσε Τὰ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις ἡμῶν αὐ-᾿ 

19. Β: ὑμεῖς μηδ᾽ (απὸ ἣμ- μὴ ἈΈΧΟΣ ΑΕΕΧἧ ἀπὸ 
κυρ. 20. Β: χαρ (-αν ΑΧ).... Ἐ τὴν (Τ ΑΕΡΕΧ).. 
αὐτὸς (μόνος - μόνος ἌΒΙΧ., ΑἸΒῈ ὃ» ΓΤ ΑΞΕΧῚ. 
Ὁ ΑἸΤΟΧ: ἀποστάσει. ἊΣ ῥύσαιτο (ῥύσεται ΕΧ). 
98. ΑΒΕΧῈ (ρ1.) ἢ ( ΕΧ). Β᾽ (41Ὁ.} ἢ. δὺ αὐτὸς 
(τ ΔΕΙΝΧ), 24. ΒῈ ΤΣ ΕΣ ΑἘΒΧ). 25. Β: υἱῶν 
(υἱὸς ΑΧ). 21. Β: τὅτο μαρτ. (μ. τ, ΑΕΒΧ). ΑἾΕΧ 
(Ρτὸ γε».) τέκνων, 

ἣν ὉΠ ΝῚ ὙτΏ τον πὴπϑη Ὁ 
πΣ ὉΞῺ ΠΞΤᾺ ΘΞῸ ΘΞ 55, ἸΤ Ὥς 
"ἼΞ 195 ΥΝ ἴθ τΡΣΤΟΝ ΓΠῚΣ ΓΙΞΙ 5. 
ΠΣ ΡΞ ΟῚ 5:3 ὈΡ ὉΡῺ ΠΝ 
ππν οὖν ΝΗῚ ΣΡ ΠΣ Ἐν πῶ" 

ἐ 253, ΣῊ ΝΟ 
ἼΧΠῚ ΠΏ ἸΞΊΝΉ ΓΞ 555} 
ΟΝ ΤΌΝ ὙἼΞΤΟΙ πῶ Ὄπ 
πῆ ΘΎΠὮΝ αἿΝ ἐξα τον ἜΣΝΌΣ 

ὉΝΊΘ) »πλ δππὶ πῆτο ΒΌΡΙΣΝ νος 
ὌΡὩΞ-ΕΝῚ ΤΉΏΞ ΟΝ 910 ΝῊΠ 
ἐππισ, ὉΠ δή τ ὉΝ ἯΣῚΞ 

τ 

21 

ἸΝ Ὡρῶν ΠΕΡ ὃ)5. ΤΌΞΟΝ 
πρὴν νὸν Ὁ το ΠΟ Ὁ ΝῚ πήσο ο 
ΠΩ 3 το» Ὀ-οΝἪ πΠ225 
ΝΌΤΟΝ ἐῶ 5᾽ Ὧν πὴ π προ 

οὐϑνὸ ΣΡΕ ὩΞ23 ἸΏΝ ὙΠ 
ἐν πΐϑο Ὁ ΠΝ πὶ ΟῚ ΓΝ ; 
πΏΞ ὩΞ 235 2.23 πὴπν πἼΣΩ 2525 ΠΚ 
πρὸς ὙΠ Τ ΡΠΤΌΝ Ἴλ τ 235 ἘΠῚ 
ὮΝ 523. ἼΑΣΙΣ Γῆ ΡΟ ἢ 
ἜΔΝΘῚ ἐπ ὩΝ ΝῊ ΡοΞ 225,2 

ν πξ 3 ΌΝ τῆ: ο)Ὁ ὝΡΗΣ, ἘΝ 

Ἰῆρο! ἤϑΓΙΝ ἤ2ηΓ ἸΞ 5.2.3} 
ἩΤΠοΣΞ ὍθοὉ Πὴπ ποντΟΝ 
ἡ ΝΎ τ Ὁ ΠΚΩΣ ἼΣΠΞΖΙΞ Ὁ 

20. δερρίπα π΄... εἶπο Φ τοπ οδθοίς, ΑὟ: Ῥοτρίαι 
ὦ. νΕ: απ... εἴποι ὅτονοῖ δοβαπροι. ΑΥ̓Υ: εἶπ ὃ. 
Β: δὲν Θτίμμπ, ΝΕ: αἰόυτα. Β: δου {6[δε θέαν σὰ 
τι. Ὅ61: (δ 01} αἰτοίπ απ. ΑὟΝ ΕΣ: οὐ τσαν πὶ δον οἰπι εἶδε 
(3. το δον παπέαπι. ν 

ΒΑ ΝΕ: πὶ τοδοίοι τπί (48). αΥν ΟΝ: ὃς, δον 
ΤΑ ΞΝΝΔΝ Ἄ 

Ὡς τϑοίῇ εὖ, [0 το ΐῦς ἐ8. (ον: σοί αῇ οὁ ατιὸ ΦΕΡΙαΙ 
δέν εἰε βελτίστοις... Β: δον ἢ. Θ,, (ὅ. δεῖ 96 



ἈΤΌΠΤΕ {2 0 ΞΞ ) ἘΡΓΕ 

ϑετίβεἰδίριπ. εν ϑ{{πῸ 05 πὶ ϑοπρπίβ, Χ ΧΙ. 

πίε αδτεππίς ϑοπ δὸπι όντηι τπῦ σοῦ 
ππβϑ, δαῇ ἴθ οαο εἴποι ὅταν δαιοι αὐβον, 
Ὁοπι ἍΠΠαν Ὁ6ε8᾽ δδέῖγα, παῤ Οοίίοβ." 

20 ὁ ϑϑουζιποίοίς ὦ πίε απ, δὲν Θοθι 
ΦΘεγαῦ, απὶ πδοτθαπποίοπ, τὸ 6 ὅοτη 
ἔμπα δεν οἷο σαπρὸ (Θεπιείπο δἤταοι, τπτὸ 
εὐ αἰπα πἰῶξ αὐοίπ ἀπὐον ἄθον [είπποῦ 
Ὀὐ Ποὐρ αὐ 

Φᾳ απρρυονίοίοι οἷς δείποοεν. ϑέπδοι ππῦ 
οἷς δείποεν αν παὸ ὍῊΥ Παίδε ίππιπι 
φθὲαπαΐο, ἀπὸ Ταρίοπ 2πι δὲπ  ἀπιρίοτη τπτὸ 

22) τίει γαῖ: ἘΦ ον [πατῇ Θοίς, δὲῖ 
ετν, δὲν [πατῇ οί, δὲν ὅετν, τσείβ, [0 

21 

τοοὶβ ΘΊταοῖ αἰ)». ζαἸτοπ οἷν αὖ οδὲν ἤπιε 
Ὁίσοπ τοΐδοῦ Ὅρπ ϑενγπ, [0 θεῖο εὐ τπιῷ 

28 δεῖς αἰ 6! πὸ [0 τοῖν ϑασιιπι δ.π ἽΠΊαΥ 
σεδαιοι αθοι, Ῥα 5 οἷν πὸ ϑ0ιῖ δθπὶ  οΥγπ 
τϑεποο του πΘ,. Θναποου [ον οὐδεν Θρεῖδε 
οὐζοῦ Ὁαται ον γέτπ, οδον απο ΤΕΥ δαΥ απ 

24 τθιτπ Ὅεπὶ ὅϑεῖτη, [0 [οΥὐοτο εὐ 8] Ὄπ 
ἴο υἱνὸ πίᾶ. υἱοί πιοῦν απὸ ΘοΥύρο ὃ68 
Φίπαϑ σαοἴθαπ θαῦοι, ππὸ Ἰρταύγοι ; «ὁ ὁπ 
ΟὟΟΥ ππούροπ πιδογτοι! οπτὸ ὀδίπθον κι τππ|Ξ 
ζεται δείποοτη ἤασοπ; ϑϑαδ φορεῖς οἰ) ὉῈῪ 

2 ὥεῖν, δὲν οί! “Πγαοδ, απὸ Ἔ δον Φοῖν 
δαι Ῥὸπ δοτοαπ ψπν ὅτοῖςὲ σεοθι οιυϊὲπ 
πα ἀπὸ ἐπ) ἀπίποοτη ϑδδὸπ πιὸ (δ αῦ, 
ἵν θαδι ἔείπ Φ ΘοἰΓ αππὶ ϑεῖτι. ΦΟαπεΐ 
το τ οπ οὐὐτρ δξίποεν τπζοτὸ δε πον Ὁ0Π. ὍῸΥ 

20 διγῶΐ Ὁε8. φοττπ Ἰοοίζεπ. Ὁ αγιπη ἤρτας 
ὥεπ υἷε βαθὲ πιὸ εἶποα ἍΠΙαν ϑαπεη, 
πἰῶτ ζππ ΥΡΓΟΥ ποῷ 41π| ϑυαπο [ον 

ΕΔ Ἰρίοεῖ Ὁαβ εὐ εἶπ ὅϑόπαὲ ζο φουυϊά)επ 
ΠΠ μπᾶ παὸ οἰ) πὸ ππ͵ογπ αὐτο τσὴ 

Ὁαῇ τοῖν δεπι εῖτι Φίοπ] ἔθιπι πιῦροπ 
ϑοῦ ἴδηι παῖς τππποτη Θταποογίτι, Φαπέε, 
ορζετπ ππὸ απϑοντπ ν.εὐπ, τππὸ ἐπτὸ δὲ πι- 
δὲ} δεῖς ΟὟ ππρταοπ πἰ! [ασὲπ οὔτοι 

ΑΥ̓͂: (δδοίέ Ὁ. . οῦονα, νΕ: Φον δ᾽, δον τονὲ 
ΒιΑΥ ΟΕ. Α- κα. τ, [ο{{{εὖ (απ) τυἱἤοπ, Β: τοοπα 

“ἐδ απ (Θπιρῦν, ... Φτοιοδῇ, ρφοζίοθοι, ΑΥ̓: οἴ αῦ 
1π|} 9 (6{. κι. πὶ. Μβοτροθιμα. γΕ: αττὸὁ ϑισευἠππίρε,, 
᾿ἀγρυοί, Β: [0 Χυο({{{ δι: π18. ὉΠ ας πὶ. οὐϊόζοιι. 
ὙΕΣ: {0{{{| ὅπ τι. δοπῖς πὶ θείζοπ, αΥ: [πιϑρο}} δι τι. πὶ 
Ὁ. απ Ὀἰοζοια αρο 1] 

τ 23, υυἱν ππὸ εἴποι 91. ..0.. ἐθαιπι, 00 {, οὃ δὲὺ δ, 
Β: τορί(ο οὐ, ὃ. ὅ., ε6 Πι οι, ΟΥ̓ ὙΕ: τιδαο (πα) 
ρῦ, οὐ αὐποὺπ, 
ο 24, ΑἿὟ: ατ Ῥοοταπίβ, τα ὄτααῦ, ΝΕ: Πσσαῦτ, 
᾿αμιό 8. τἸούρὸπ ὃν Θαῦ)ο,, ΥὙΕ: ϑὲονρόι γούῤγθοιι,,,, 

τ» 

ἄν 

δ γ- 

505: ἰᾳῃί!η τὶ ἃ )ΟΙΩ0 οἱ ἃ ΠΟΒίΓΟ 

ΘΟΏΒΟΡΙΙΟ π0ὴ Γρορίαι5, δοιΠ]οαίο 

ΑἸ ΓαΡῚ ΡΥ ΔΟΙΘΡ ἃ (ρα ΠΟΙ ηὶ Π οἱ ΠΟΒΕ1]. 
᾿ ἘΝΟηη6 ΑοΠδη Π]Ππ|5. ΖΓ ργδθίου! 20 

τη η ἀαϊα ΒΟ ηΪ οἱ ΒΌΡΘΙ ΟΠὨΙΠΘΠῚ 
ΠΡοΟρααμ 5740} [Γᾶ 6} 5 ἱποιθι Εἱ 
116 ορὰϊ ὉΠῚ18. ΠΟΠΟ, ἃΐᾳιι6. αἰ] Π 1 
5015. ΡΟΙ 5561, [ἢ ΘΌΘ]6Γ6 880] 

᾿εβροπάουπηίαιια ΠΕ Ἀαθθη οἱ 21 
δά οἱ ἀϊμη!ἀϊὰ {γι 8 ΜΙ ηὰ556. ρΓΙη- 
Οἰριθι5. Ἰοραιο 15. [5Γ86]: ἘΡΟΓ 55 ι- 22 

θα 11.36.1} 15 65. ΠΟΙ Π115, [ΟΓΕΒΒΙΠῚ 15. Π 6115 

πα θοιμίμιι5. ἰρ56. πον, δἱ Ι5ΓΔ6] βίη] 

Ἐκ: Ἐπ 106 }Πσθὲ; 51 ργΔθν  Οἁ 10 5. ΔΏΪΠΙῸ 
ποὺ αἰΐαγθ ΟΠ 5 ΓΌΧΙΠΙΠ5, ΠΟῚ Οἰ5ίο- 

ἀϊαὶ Π05, 5641 ραῃϊαί ΠῸ5 [ἢ ΡΓΔΘ5ΘΗΙ! 

Ἔρι 51 δὰ τῃηθηΐθ [βοϊηλ5, αἱ ΠΟ]0- 23 

οααβίδ οἱ 5ΔοΡ  ΠΟἸα οἱ μΔοΙΠ οὰ5 νἱοι- 
ΙὩΔ 5. ΒΌΡΟΙ 60 ᾿ΠΠ]ΡΟΠΘΙΘΙΠΙ5, ἰθ0860 

4ιδοραΐ οἱ γα 1061} 6. ἤθη θὰ πηὰρ 5 24 

ὁοριαίο πη αι ἰΡδοίαίι, τα ἀἰ 6 Γο- 
[218: γὰβ ἀἸοθηΐ {11 ν δι ΠΕ π0- 
βίσιδ᾽ Οὐἀ νοῦ οἱ ἢομιίπο 60 

συ! ὁ ΞΙΘΥΙΙ πὴ ροϑα} Ποηιίηι5 2 
116 Π05 οἱ νοβ, ὁ {ΠΠ ἄπο οἱ 

{|| ἀα, Φογἀαη θη {Ππινίπιη, οἱ τ οἰγοο 

βάν Θ ἢ). ΠῸΠ Πα] 6 15. ̓ὼ ΠΟ η0. Εἱὶ 
ΡΟΡ Πᾶηὺ Οὐοαβίομθηὶ ἀνουίοηΐ ΠΕ 
γΟϑίΡὶ ΠΠ105. ΠΟΒΙΓΟ5. ἃ {ΠΠ]0} 6 ΠΟΙΪΗΪ. 

Ῥαϊζαν! 18 (416 πη 6115. Ἔ οἱ Αἰχίμηιια : 20 
, Εχϑίγαδιηπβ ΠΟΡῚ5. ἃἰϊᾶ γα, 0} ἴῃ ποίο- 

ὁδιιδία ὨΘ4Ὰ6 δὶ νἱοιμηὰς ΟἹ ΘΠ ([ἃ5, 

, Ἔβρ(ᾳ 1η [65{ΠΠἸ ΟΠ] πο ΠῸ5 οἱ νὸ5 27 

οἱ 50} 0]6 ΠῚ ΠΟ5[ΓᾺ}}} γ 5 ΔΙ 116 Ρ1Ὸ- 
ΘΘΠ]ΘΠ1, τ ΒΘ ΡΝ ΙΔΠλ115. ΠΟΙΏΪΠῸ οἱ {15 

ΠΟΒΙΓῚ 511, ΟἸΌΓΡα. οἱ ποϊοοδιβία οἱ 

νΙΟ 5. οἱ ΡΟ οὰ5. ΠοΒιϊ5., οἱ π6- 
αὐτασδιι ἀἸοδηΐ ΟΓὰ5. {ΠῚ νοϑίγ] ΠΠΙ5 

ὦ. 5 Ἐ(10.) [οτι155. Ὁ. Ῥόοηι. 

ΑὟ: πὶ ϑπξιπ, Β: 58. ΛΑΒῈ ἰρν πα! νὰν χει ἐθπμι ὃ 
ΑΥ̓: φεπιείπ τπαΐ{, ὙΕ: θα... ἀπ οἰτν κι [ἀγα οπ. 

2, Β: (9 τοΐτδοπ ο, δὲ, πια ἄγοι, δα βο τι. δὲ. απς 
δύτοίοι, δα β 7. αν πίε δι ὁ. τ τοίει. ΑΥΝΕ: 0 
τούτο (ἔπι 01)... αὐ θα! (εὐ. 210). 

20, δα [ἰΡ τπἰπὸ ἐθππι, δαῇ τυἷν ον 91. Βαιο ,., 
φϑταμδορίον... ΦοδΙαὐδϑέορζον, ΑαὟΥ: δεν τοίη ὁ 
[ῃ., δὲπ 91, 4 οὐδ. ὙΕ: ἃ, οὐ χπιδ [0 πιαϑοι} τὺ, τὺ, 
Οἴποιῖ.., 

7, οὐὐ τ, 9 ποοίονε ... αν ΦιΙαὐγερρίοτα, ΒιΑὟΥ: 

εἰ τοαγεονη πα ὦ τ, 



112 (2,98..34ὺ «056. 
ὩΣ 

Ἄ ΧΕΙ. 

ριον᾿ Οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς κυρίου. 25 Καὶ 
εἰπαμεν" ᾿Εὰν γένηταί ποτϑ8 καὶ λαλὴ ἡσῶσι πρὸς 
ἡμᾶς ἢ ταῖς γενεαῖς ἡμῶν αὔριον», καὶ ἐροῦ- 
μὲν" Ἴδετε ὁμοίωμα τοῦ ϑυσιαστηρίου κυρίου, 

ὃ ἐποίησαν οἱ πατέρες ἡμῶν, οὐχ ἕνεκεν καρ- 
πωμάτων οὐδὲ ἕνεκεν ϑυσιῶν, ἀλλὰ μαρτύ- 
ριον τοῦτό ἐστιν ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἀνὰ 
μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν ἡμῶν. 
29 Μὴ “γένοιτο οὖν ἡμᾶς ἀποστῆναι ἀπὸ χυ- 
θίου, ὥςτε ἀποστραφῆναι ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ 
ἀπὸ κυρίου, ὥςτε οἰκοδομῆσαι ' ἡμᾶς ϑυσια- 
στήριον τοῖς καρπώμασι καὶ ταῖς ϑυσίαις καὶ 
τῇ ϑυσίᾳ τοῦ σωτηρίου, πλὴν τοῦ ϑυσιαστη- 
ρίου τοῦ κυρίου τοῦ ϑευῦ ἡμῶν, ὃ ἐστιν ἐναν- 
τίον τῆς σχηνῆς αὑτοῦ. 

80 Καὶ ἤκουσε «Ῥινεὲς ὁ ἱερεὺς καὶ 'παν- 
τες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς καὶ οἱ χιλίαρ- 
χοι Ἰσραήλ, οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ, τοὺς λόγους 
οὖς ἐλάλησαν οἱ υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ 
καὶ οἱ υἱοὶ Μανασσῆ, καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς. 
81 Καὶ εἶπε (βινεὲς ὁ ἱερεὺς υἱὸς ᾿ἘΕλεάζαρ 

τοῖς υἱοῖς “Ῥουβὴν καὶ τοῖς υἱοῖς Γὰδ καὶ 
τοῖς υἱοῖς Μανασσῆ" “Σήμερον ἐγνώκαμεν ὅτι 
μεϑ' ἡμῶν κύριος, διότι οὐχ ἐπλημμελήσατε 
ἐναντίον κυρίου πλημμέλειαν ταύτην, ὅτι ἐρ- 
ὀύσασϑε τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρὸς κυ- 
θίου. 

82) Καὶ ἀπέστρεινε «Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ - 
ὃ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες 'πατριῶν' ἀπὸ τῶν 
υἱοῦν Ῥουβὴν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν 1 αδ καὶ ἀπὸ 
τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ' ἐκ γῆς Γαλαὰδ 
εἰς γῆν Χαναὰν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραήλ, καὶ 
ἀπεχρίϑησαν αὐτοῖς τοὺς λόγους. 88 Καὶ 
ἤρεσεν ὁ λόγος τοῖς υἱοῖς ᾿σραήλ, καὶ ᾿ἐλαλη- 

σαν πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ, καὶ εὐλόγησαν 

τὸν ϑεὸν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ εἶπαν ἐαηΉτι ἀνα- 
βῆναι πρὺς αὐτοὺς εἰς πόλεμον, ἐξολοϑρεῦσαι 
τὴν γῆν τῶν υἱῶν Ῥουβὴν καὶ τῶν υἱῶν Γὰδ 
ἣν κατῴκησαν. 51 Καὶ ἐπωνόμασαν τὸν βω- 
μὸν τοῦ Ῥουβὴν καὶ τοῦ Γὰδ 'καὶ τοῦ ἡμί- 
σους φυλῆς Μανασσῆ καὶ εἶπαν" Ὅτι μαρτύ-. 

, ΕῚ ᾽ ᾿ ᾿ ᾽ - 2 « 

ριον ἔστιν ἀνὰ μέσον αὐτῶν, οτι κύριος 0 
᾿ τ τ Ὁ ͵ 

ὅεος αὐτῶν ἔστι. 

28. ΑΒ: ἐρὅσι (ἐρϑμεν ΕΧ)... ἐ χὅτο (Τ Χ) ΑἘΧ 
(Ρτὸ υἱῶν) τέκνων. 20. Ὁ: "ἐπ ὅδ αι ἀπὸ κυρ. 
ἂν τῇ σήμ. ἡμέρᾳ ἀποστῆναι (ἰθχύτι8. 6χ ΑΞΙῈ ΕΧῸ. 
ΑΒΤ Ὃ. ϑυσίαις) “Σαλαμὲν (Ο ΕΧ). ΔΕΧ: τῶν σω- 
τηριῶν. ΑΒΗ ({6ν}.) τῷ (1 δ). Β᾿ τῇ ϑ'.. ἡκῶν (1 
ΔΕΡΧ). 90. Β: ακόσας (ἤκασε ΕΧ; ΔΕΣ: ἀκόσαντες). 
ΑΟΒΕ οὗ χ. ({ 4525 Χ). Β: καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Π. 
ύς- οἱ υἱοὶ Χ Χν ΑΧ: κ᾿ οὗ ἡμίσεις φ. Μ... 91. Α1ΒΧ 
υἱ, Ἢλ. οὐ ταύτην (1 Δ’ ΕΧ). ΑΒ: τῷ ἡμίσει φυλῆς 

“Πν δ ιέλε γ᾽ 413}5 «Ε οτν' α΄7ὲ0γ} 411’ “1. 

ἸΞῚ ΘΝ ἼΞΟ19 3) 

ῬῸΠ ΘΘΌΤΝ 330 ἍΠΠῸ ὩΞ.23 
ρα γήθντον ΣΌΣ ὙΩΝΘῚ ἘΓΗ͂ΓΟΞ 28. 
"ὮΝ ἸΝῚ ἼΣΩΝ ὙΠῸ ὉΡΠΡπ ὈΝῚ 
ἤν ῶν πῆπὸ ΠΕΙῸ ΣΏΞΙ 
ἼΣτΞ πιξῖς ΝὉῚ ἩϑτρὉ ΝῸ ἩΡΓΗ͂ΣΝ 
28 ἜΣΝΩΝΣ ΣΏΞ 22) Ἴ2ΣΞ ΝΉΡΙ29, 
ὉἾ5Π ἘΠῊΝ τῆ ΠΕ ὌΡΡ 

πον ΓΞ ΠΕΡ πῆπὴ ὭΠΝΔΟς 
πὴσο ἩΞΤᾺ “ΣΡ ΠΕΡῚ ΠΩ Ὁ 

ΞΘ ὭΘ9 ΩΝ ὍΡ ΤΌΝ 
"Ν52) ἸΠΞῚ ὉΠῚ 9 ΘΝ, 
“ῶν ΘΝ" “ΒῸΝ ὮΝ πῆσποῦς 

ΓΞ ἬἜΞΙ ἼΩΝ ΘλΞΠΓΩΝ Ἴδοεοος 
5) ΓΣΙΩΣ “22 ἼΔπ 33 ἸΞΙΝ Ὁ 
ΠΡΟ ἸΞ ΘΠ ὌΝ ΔΊ ΣΌΣ ΦΞ 81, 
πΡΡΕΕ: τ ἩΡΝΎΓΩΞτοΝ γπὴ 

5, 

ἢ ἜΡΟΝ ΘΠ πΣ3 ὩΞ ΟΝ 

πρΌΡ Ὡς Ὁ “ὧν πῆπο ὈΣΤΩ 

““ὋὩὍὌὩ ἢ ὌΝ ἘρΌκπ ΤΝ ΠῚΠ ὉΡΠ ΓῚΞ 
ὁ ΣὴΣῚ ΠΡ ἘΝ ΤΗΣῚ ὭΞΟς 

ἡπϑπ “ΠΡ ΌΝΤῚΞ ὈΠ3Ὁ Ξιῦδθὴ. 82 
ΝῺ ᾿Ξ τοῖον, ΓΝῸ ΘΝ 3Π|ς 
ἸΡ59 ὙΊΝΤΩΝ ΣΘΒΡΙ Ὑ ΝΟ ἼΔΩ ἷ 

ὉΝ ΟΣ ὩΞῸΝ 
Ὀδγδ" ὭΞ ὌΠ) ἀξππ Ξ "5 88. 
ὯΝ ἘΝ ΠΩΣ 3 ΒΠῸΝ 52" 
ΕΝ τ ἐπὴν Ὁποὸ» ΠΡΕΣ 3 ὮΝ 
Ἴ2. 23} ἸΞΊΝΠ23 ῶΝ γηδπ- ΤΙΝ 

' "5 ΡΟΝ ἽΝ ΠΡ 5Ὶ ὁ Ὡ 212. δά. 

"5. 255, δ ΠῚ ἼΦ πΞτὉ "Δ ἢ 

ἐποτο ΝΠ πῆποοῦ 

Μ. (τ. υἱοῖς Δ. ἘΧ). 82. Β: πατριῶν (ὁ ΠΡ) 
88. ΑἸ ΒΚ ὁ λόγος. ΑΒτ (Ρ. Γαδ) καὶ τῷ ἡμίσεος φυ- 
λῆς Μανασσῆ (" ἘΧ Χ): καὶ κατῴκησεν ἐπ᾿ αὐτῆς (ἢ 
κατ. ΕΧ). 84. ΔΒ: ἐπωνόμασεν Ἰησὃς (-σαν ἘΧῚ 
ΒΧ (015}: τῶν (τ Α5Χ). Α1}5: εἶστον (εἶπαν Χ). 



ξογια, (22,28.-.-34) 119 

ὥς ἐδτίρεηι Θίάπμπε δετεβίᾳοη Πῷ. Χ ΧΕΙ. 

41: ππίοτπ δε ίποοτη; τ Ῥαδι ἔρὶπ Φ Ὁ εἰ 
28 αἰ Ὁεῖπ ϑεττπ. ἢ ὕβοππ {{6 αδον αἴήος κτὶ 

ἔοιππιοι Θ οι ΟὟΟΥ πιοταοη, [0 ἔδππίοη [{ς 
αροπ: Θοδοῖ δα8 Θεία) πἰβ Ὁε8 ἉΓΓατ 8 Ὁ ε8 
φετγπ, δὸπ ππίοτο θατον σοπα ! θα δοπ, 
αἰεὶ ἐπὶ ΡΓΥ ποῦ δππι ΞΘΥαπΟΟΥ [Ὁ] 
Τοπθεῦπ ἐππὶι Θοσοπ ζει ππ8 τπιπῦ 

29 οὐ. 

τοὐν ἀπὸ δριῖς τυ οπ ϑοπ ἰδπι τθεπῦ ἢ 
τὸ εἶποπ Πὰν δαποπ ζπι Θτα που [οὙ 
πη ἐπι ΟΡ εἰδον ον πιὸ ἀπϑοῦη ὈΡΓΉ, 
αἰὐβὸν ὅεπι ἍΠ αν Ὅε8 οττη, πποτῷ οί, 
ὍΕΥ 01 [εἶπον ϑβοθπαπρ {0 εἰ. 

 δἷς δίς δείποοεν ϑέπδοη, Θαν τπτὸ ϑΠὲαπαΐς 
91 1πρίπΘ, σοἤοίοπ {6 ἰθποπ 001. Ὁ Ἰ1πὸ 

δποθαϑ, δὲν Θοῦπ (δἰραζατδ, ὅε8. Ῥθγτίες 
ἤετδ, Τρταῦ), 21 ὅεπ δείποοτη θέση, αῦ 
παὸ Ῥὲαπαϊο: ὅοιο, ἐὐξοπποι τοῖν, θαβ 
Ὅογ ὅεῖν ππ|ὸν τπ {{Π, δα ἰδτ ει πἰϑι 
αἴ ὲπι ὥεττη υοτ]πποίρί θαθὲ ἰπ Ὁἱοον 
θαι. ϑὲππ θαθὲ ἰδ οἷς ἀείποον ἤταοῖ 
εὐτοίτοι αὐι8 ὍΟΥ Θαπῦ 68. ΦΘεΥτη. 

2 Φὰ ῶζὺᾳ ίποθαϑ, δὍὲγ Θοῦπ (Ἰραζατϑ, 
ὉὍε8 Ῥυίοϊετδ, ππὸ οἷς Οθονίξοπ. ατι|8 Ὁοπὶ 

 ἄρηος Θἰϊεαῦ τοσ Ὅὲπ δδίποοτη ϑθιθοπ 
ΟΠ πμπὸ Θαῦὺ υὐἱεθεῦ ἰπ8 βαπὸ (απααπ κι 

Ὅοπι δξίποοτη ήταοι, τἀπὸ Τα ρσίοεπϑ ἰθποπ απ. 
8 ἐΦαΒ ρσοῇοῦ Ὅεπ δείποοτη Ἴγαοἴ ἸΟΘὉΙ, τπὸ 

 Τασίοπ πἰ πιοῦν, ὉαΒ Τς οίπαι το π 

84 πηὸ Θαῦ ἱππὸπ τοοθποίεπ. ἜἸΪπὸ οἷο δὲὶπε 
ΟΠ δον ϑιιθδοπ ππὸ Θαὺ Ῥίοβεπ Ὅὲπ ἍΠατ: 
ς Φᾳβ εὐ ὅεπ6ο {εἰ οοίζάγεπ ππ, ἀπὸ Ὁαβ 
δὲν εν Θοῖ {εἰ. 

28, Ὁ7.1.: οίο δ)ἰοἰΦπίβ. 
39.. 4.4: δατίπποπ,,., το  ποίοπ, 

28, ἴῸ ξύππέεέεμ τοίΐτ,.. Ξϑεαπδορίον,,,, ΦΟΤα δέου, 
ΒΑ: Φατπηι (1πὸ {0} ἡρταδεπ τοίτ, ὙΕ: πὸ τοῖν 
νυ. Β:ἴο τοοίἐοπ τοΐτ ἴαροπ, ΑΥ̓ τῖρτ, τοίτ, ὙΕ: θα ππ 
[ τοῖν. Β: δα ϑθλπ τον. ΥΕ: 966 [0,. ΑὟΥ: δεπ ὅϑ αι ἕ 
ΟΥ̓ ὙΕ: [οπῦ. (εἴπ). δοκοῦ {{| ον, 
29. κι 3. ὦ Ια τον. 
80, δύνγεπ δον ὦ, δίο δοάπρεον δον Σαυύζειιδο 70, 
ΑΥ̓͂Ν.Β: φοἴοί οὐ Οὐ001). τ σαν οὅ απ. Βυνὺ; {π 
ἰρτοι θΠιροῖ 

9βοϊφαϊυτίεη «58:01. 1. Φ. 2. 808 1. 9610. 

απ Τασοπ οὔτ. ΟΟΥ 21 ππΐετπ ϑὲα ἅτ 

Ἔ Φαϑ {οἰ [εὐπὸ ὑοπ τππὸ, ὍαΒ υἷν 
αδἰτππὶᾳ τϑοτθοπ οπ Ὅὸπι ὥοττπ, Ὁαβ᾽ 

80 Φὰ αὖον Ῥβίποραϑ, Ὅὲν Ῥθυίοξξον, ππὸ οἷος 
Ὀδουζίοπ 61 Θεπιείπο, οἷς ύνίοι οἤγποῖδ,. 
οἷς παῖε ἰθπὶ θατει, δύτείοπ υἱοῖς ϑοτίο,, 

ἴοδίεπ θεῖ οί δον δείποον ἤγαοῖ, ππὸ 

ο δἰοθεπ πὶ οἶποπι ὅθεν τὐΐϑον 116, 211 νεῦσις 
Ο δεῖθεπ Ὁᾳα8 απο, δα οἷς δίποον ϑύπδεπ 

| ἃ . . 
Ποϑίριβ: ΝΟη οδὺ υ0}}15 ΡᾶγΓ5 ἴῃ ἢο- 
1η1Π0. ἜΘιαοά 51 νο αθυὶπὶ ἀϊοογο, Γο- 98 
Βροηάθθαηι δἷ5: ἔοοθ, αἰίαγα οι ]ηΐ, 

4ιιο ΓΘοογαη! ρα Γ65. ΠΟϑ(ΓΪ, ΠΟΙ ἰῃ 
᾿ιο]οοα βία. ποιὸ ἴῃ 5ΔΟΡΙΠοίπ, 564 
1η ἰοϑἐ 0 11) ΠΟΒΊΓΙΠῚ ἃ  νΘΒΓΙΠῚ. 

(Ἐ1 160 Ὁ ΑἸ5 1 ἃ ΠΟ 5. ΠΟῸ 5661ι5, αἱ τὸ- 29 
ΟΘἀΔη115. ἃ ΠΟΙΠΪΠΟ οἱ 6115 νϑϑιϊρία 
ΓΙ 4215, Θχϑίγιιοίο 4] τὶ ἃ ΠΟΙο- 
οδιιδία οἵ 5δοΡ Ποία οἱ υἱου ἃ 5 ΟΠ Ὁ ΓΘ ἢ- 

με 19,5..((5. ὈΡΆΘΙΘΡ ἃἰἰὰνα ΠΟΙΉΙηΐ ἢ δ᾽ πΟβ ΓΙ, 
πχν αν 404. οχϑίμαοίπιπι δϑι ἃηῖ6. (ἃ Π 6 ΓΠὰ- 

ἐθδν Θ] ΠῚ 6118. 

Οαλθ5. δυνά 5 ΡΠ η 665. βδοοράος 30 
οὐ ργΓΪηΟΙροα. ἰοσδίίο δ ἴϑγᾶθ], 4αὶ 
οΥαηΐ ὁπ) 60, μ᾽ οαΐ διηΐ οἱ νϑγθῃὰ 

ΒΙΠΙοραη. ἢπθθη οἱ δά οἱ ἀμ ἴα 6 
{115 Μίδα 556. ΠΠΠ 6 {5511 6. 51506ρ6- 
γηΐ. ἘΠΙχΙίαπ6 ΡὨϊη6 65 ΠΠΠπι5 ΕἸ6ἃ- 81 
ΖΔΓΡΙ 5δΔΟΘΡ05 ἃ 605: ΝΊίιη0 501 Π}115 
4αοά ποθίβοιμη 511 ΠΟΊΩΙ Π115, 4ΙΠ0 Δ ΠῚ 
ΔΠΙ6ηἰ Οδ5(15. ἃ ΡΓδθνδγι οί η 6. Πᾶς, οἱ 

ΠΡ ΘΓαβιϊβ ἢΠ10 5. ἴ5γᾺ6 1] 46 ᾿πᾶπὰ ἢ0- 
Π]ηΪ. 

λον ΓΒ 5 416. δὲ. ΘΠ ΓΙ ΠΟΙρίθι5 32 
ἃ {ΠΠ15 Ἀπ οη οἱ αδά ἀθ ἴθγγᾷ (δ᾽ αά, 

Πηΐαμ ΟΠαηδαη, ἃ ἢ]ϊο5. γὰρ], οἱ 

γοίμΠ 1 οἷβ. Ἔ ΡΙ δου αι16 ΒΘ. οαποίϊα 33 
δι ἀ]Ι6 1105. Εἰ ἰαπάανογαηΐ ὨΘΙΙΠῚ 
{ΠῚ [5Γ86], οἱ πϑαιδαιδπ) α][Γἃ ἀἰἶχθ- 
Γαπὶ, αἱ ἀβοθηάδγθηΐ οοπίγὰ 605, δἰ- 

46. ρΡιυρπᾶγθηΐ οἱ ἀθ]ογθηΐ (ΘΓΓΔΠῚ 
ΡΟΒΒΘΒΒΙ0Π15. ΘΟ. οσανογιηί- 84 
{σι {ΠῚ Ἀσθ θη. οἱ ἢΠΠ δὰ δἰ ἅγο, 
4αοά οχϑίγιχογαηΐ, Τ᾽ ΘΒ ΕΠ] ΟΠ 11} ΠΟ- 

ζιοά ΠοΙηΐπι8 ἰρ86 58 
ν.27. 

] ΞΙΓΌΠῚ 

Ὠριι5. 

32. Α1.: ἴῃ ᾿ογγᾶπῃ (ρτοὸ Πηΐαπ1). 

91, δα δε, Β: Ὁ 5 το] οδῇ, απ Ὁ, ὅ. πὶ δοραπροπ, 
ΑΥ̓: εἰὦ π΄. ϑετραπροι, , πατῶ ο, [οΓγε δ ϑϑοντροῦ οι 
ΥὙΕ: οθὲ τοίἤοιι,.. δἰοζοι τοϑοῖ πὶ δοραπροι. 

32, σανγέοι .., δεαοδέεπ ἔθποπ Θίπθοοντι, Ανγν 
ϑὲα τί}. 

89, αν δίς 4, ᾧ, Ιοδέεπ ὦ, Β: {{πὸ οιιὁ ὅδθυτί, 
ὟΝ ΝΕ: οίς Θαε. Α: ϑὲοδο, (891.53..30.} αΥΥ : πε! 
δομι 45, Ὑ]0: ἐπ Ὁ. δευίοᾳ. ΟΥΑΙ: νου 1 6π|. 

34, πη, δαβ, ΑΥ̓: 3. {{ εὐ. ΝΕ: ὅτ 8. 

ὃ 



114 (3,1-..110 

ΧΟΧΕΥΙ. 

ΧΧΈΕΙ. Καὶ ἐγένετο μεϑ' ἡμέρας πλείους 
μετὰ τὸ καταπαῦσαι κύριον τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ 
πάντων τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν κυκχλόϑεν, καὶ Ἴη- 
σοῦς πρεσβύτερος προβεβηκὼς ταῖς ἡμέραις. 
2 Καὶ συνεκάλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς υἱοὺς 

᾿Ισραὴλ καὶ τὴν γερουσίαν αὐτῶν καὶ τοὺς 
ἄρχοντας αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ 
τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν, καὶ εἶπε πρὸς αὖ- 
τούς" Ἐγὼ γεγήρακα καὶ προβέβηκα ταῖς ἡμέ- 
ραις" ὃ ὑμεῖς δὲ ἑωράκατε σύμπαντα ὅσα 
ἐποίησε κύριος ὁ ϑεὸς υμῶν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι 
τούτοις ἀπὸ προςώπου ὑμῶν, ὅτι κύριος, ὁ 
ϑεὸς ὑμῶν ὁ ἐκπολεμήσας ὑμῖν. 4Ἴδετε ὅτι 
ἐπέῤῥιφα ὑμῖν τὰ ἔϑνη τὰ καταλελειμμένα 
ὑμῖν' ταῦτα ἐν τοῖς χλήροις εἷς τὰς φυλὰς 
ὑμῶν, ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, πάντα τὰ ἔϑνη 
ἃ ἐξωλόϑρευσα, καὶ ἀπὸ τῆς ϑαλάδσης τῆς 

" Ἧ « ΄ 

μεγάλης " ἥτις ὁριεῖ' ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου. ὅ Δύ- 
θιος δὲ ὁ ϑεὸς ἡμῶν αὐτὸς ἐξολοϑρεύσει αὐ- 
τοὺς ἀπὸ προ.ὠπου ὑμῶν, ἕως ἂν ἀπόλωνται, 
'καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς τὰ ϑηρία τὰ ἄγρια, ἕως 
ν "Ὁ , ᾽ ᾿ ᾿ ι ἐς ) 
ἂν ξξολοϑρεύσῃ αὐτοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς αὖ- 

- 2 Ἁ - 

τῶν ἀπὸ ᾿προρώπου ὑμῶν, καὶ κατακληρονο- 
μήσετε τὴν. γῆν αὐτῶν, καϑὰ ἐλάλησε κύριος | 
ὁ ϑεὸς ὑμῶν ὑμῖν. ὁ Κατισχύσατε, οὖν σφό- 
δρα φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάντα τὰ γεγρὰμ- 
μένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου Μωῦσῆ, ἵνα μὴ 
ἐκκλίνητε. ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰς δεξιὰ ἢ ῃ εἰς εὐώνυμα, 
όπως μὴ εἰςέλϑητε εἰς τὰ ἔϑνη τὰ καταλε- 

λειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ϑεῶν 
αὐτῶν οὐκ ὀνομασϑήσεται ἐν ὑμῖν, καὶ οὐκ 
ὑμῆσϑε οὐδὲ μὴ λατοα! ΠΕ αὐτοῖς οὐδὲ μὴ 
προςχυνήσητε αὐτοῖς, 8 ἀλλὰ κυρίῳ τῷ ϑεῷ 
ὑμῶν προφκολληϑήσεσϑε, καϑάπερ ἐποιήσατε 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 9 Καὶ ἐξωλόϑρευσε 
κύριος ᾿αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου ὑμῶν, ἔϑνη 
μεγάλα χαὶ ἰσχυρά, καὶ οὐδεὶς ἀντέστη κατ- 
δΡΟὑπιΟν ὑμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
10 γὴ ἢρ εἷς ὑμῶν ἐδίωξε χιλίους" ὅτι. κύριος ὃ 

ϑεὸς ἡμῶν αὐτὸς ἐξεπολέμησεν ὑ ὑμῖν, καϑάπερ 
εἶπεν ὑμῖν. 1 Καὶ φυλάξασϑε σφόδρα ταῖς 

ψυχαῖς ὑμῶν τοῦ ἀγαπᾶν κύριον τὸν ϑεὸν ὑμῶν. 

1. Α: μϑτὰ ἡμ. ΑΕΕΧῈ (ρ. τὸν) ϑεὸν. Β: αὐτᾷ 
(- ὧν ΑΧ). Α" ταῖς. ὃ. ΔῈΧΣ: εἶπεν αὐτοῖς. 8. Β" 
σύμισι. (ΤΕΕΣ; ΑΣ: σιάντα) ... (Ὀ15) ἡμῶν (ὑμι. ΔΒΧ) 

. ἡμῖν (ὑμ. ΑΧ). ΑΚΧῚ (Ρ. ον. ὑμῶν) αὐτὸς. 
4. ΒΕΧΕ ἃ (ΤΆΑΧ; Β: καὶ). ΑΒ 8]. ὃ ἥτις {Χ}: 
Ὁ. ἈΈΕΧ: ὑμῶν. Β: ὅτος (αὐτὸς ΔΕΧῚ.. 
ΤῈ Χ). . ἡμῶν ὑμῖν (ὑμῶν ὁ υμῖν, ἀν ὉΣ «ΔΙΒΣ 
απ αὐτὸ Ὁ ΑΞΕΧ). ΒΞ (41.) εἰς. παι: "ς ἐκ 
ὁμῆσϑε (Ἰ Α5 ΠΧ). ΒΝ (564ᾳ.) αὐτοῖς ( ΚΑΙΧῚ, ΔῈΝ (018): 
ἔτε μὴ. 8. Β: ἡμῶν (ὑμ. ΑΒΕΧ) 9.8: ἐξολοϑ'οϑύσει 

οἸ β. (ὑμ." 

Φοσϑτιο. 

«Ἐοϑιίαθ 165 εἰξίηιαφ. 

ΠΝ ᾿Ξ ὩΣ ΏΘΏ 75 χα 

-ἰϑὉ ὈΝΤΝο5Ὁ τῆτ πὸπτ τῶν 

ΝᾺ Ὶ ΘΓ. Ξ᾿ΞΘῸ ὩΠΖῚΝ 

Ὀπτνουτοτ διϑπο ΝΉΡΟῚ ΘΟ, 2. 

ΠΝ ΕΣ ἽΝ Ωἢ ὙΩΡΤΌ 
ἊΝΞ ΩΡ ἫΝ ΒΠῸΝ ΔΝ 5ὴ 
πὐθατὸϑ αὶ ὮΝ ΘΝ Ἢ ὈΩΝῚ ἐΘΎΔῚΞ ὃ 

ΝΠ τΟΞῸ ΒΞ ΤΌΝ πὴπο πὸῶν 
ὭΣ ΠῸΝ πῆπο 55 ΒΞ ΣΕ πΝΝ 
ΞῸ ΡΟΣ Π ἢΝ Ἢ ΡΝ ἜΠΕΣΙΝ ΝῊΠ 
ΓΘΤΩΞ ΡΝ ἘΡΑΌΡΡΙΣ Ἐπ πτοΝ 
ἘΕΟΡΡΟΝ ἸΠΡΠ ἸῺ ΒϑὭπΩΝ 
ΝἾΔῺ ὈΉτο ΘΠ ῆϑ ΩΝ 
ὩΘΤΡΤΣ ΝῊ ΒΞ ΠῸΝ πῆ εϑοοῦσι 
ἘΠΕ ῪΝ ΒΝ ἡ Π ὈΞΣΒῺ 
πῆσπῦ ἼΞῚ "ΝΞ ΘκΝτΩνΝ ΘΙ Ὁ 
ὐλῦ ἽΝ ΒΙΙΡΙΓΤῚ ἘΡΡ ΒΡΟΤῸΝ ) 
ὈπῚ ΠΘῸΞ τοῦθ στὸ ΌΝ τῆῶς ἢ 4 
ἐλ δου 152} Ἰ)3 “:Ό ΤΡ ποθ 
πα ΡΝ πϑὰπ Ὁ ἾΝΞ παστοῦ 
“ὸ ΘΡΤΟΝ Θ 3) ΘΝ ΠΣΝΠ 
ὈΡΠΞΡΤῚ ὯΝ ἼΦΞΌΘ ΤΙ Ἐ57 ἢπΩΤΩ 
ΤΥ - ΝΞ ἜΣ ἩΠΩΦΩ ΝὉῚ 
τῷ Ὁ ὩΡ ὝΦΝΞ Ὁ ὈΞΤτΙ ΕΑΝ 
ΘΞ 352 πῆ πὸ ὦ ἢ: ἢ ὙΠπ͵ῖῚ Ὀῆπ ἢ 
ΔῸΣ Ἔ ὈΪΠΝῚ Ὁ ΔΊΣ Ρὴ Θ᾽ 58 Ὡἢ3 
ὖνν ἐπὶπὶ ΘΠ ἪΡ 53.295 ἴσων 
πὴτο Ὑ55. ἘΟΝΤΏΤ ὉΞῸ ἽΝ 
ὝΩΝΞ ὩϑὉ ὈΠῸΣ ΝΟΣ ΠΕ 
πρΕθΕο} ἽΝ ὩΣ Δ δ}: ΒΞ ἼΞῚ " 

ἜΠΗ πήτοτΩΝ κρπλϑς 

αὐτὰς κύρ. (οουίτα ΑΕΧ), Β: ἡμῶν» (ὑμ. ΑΕΕΧ 
10. ΑἸ ΒΝ νὴ ἣρ (1 ΑΞΡΧ). ΔΒ: ὅὃτος (αὐτὸς Ε ἘΧῚ 
ἐξεσολέμει (- σεν Χ). Β: εἶπε ἡμῖν (εἶσι. ὑμῖν ΑΒΔ) Ἢ 
11. ΑΥ̓ΒῈ τι ψούμ ΓἈ3 Χ). Β 15 Ὲ}): ἡμῶν(ὺμ. ΔΕΕΣ 



τς αἴοπ ἔδτοπ δείποοπ ππιθ ον, τπιὸ δόλια πιπὶ 
2. αἷξό τὸ Ὁ Γ δείααοι τοατ, ἢ δον ἐν Ὁα 

δι τον τπτὸ πη ΐοιτο, πὸ {ρταῦ) κι ἰθποπ: 
ὃ δὰ) δίπ αἱὸό' πὸ 001 δείαροί, Ἔππιο ἰθν 
Ῥαῦί σοεθεπ αἴΐοδ, θα ὍῈῚ ΦΕΤΥ, οἿΠΟΥ 
οί!, σείθαπ δαὶ απ αἴοπ Ὁἱεζοπ Ξδ Πξοτη 
0 ὁ δον, δοππ ὍΔ Θογγ, ον οί, 

ΠΑ γα: [εἶδον Ππτ οὐ σεβυίτοπ. ἘΘεβεῖ, (ὦ 
γαδο οἰ) οἷς ἐδτίροπ τον. ϑπτ 8. βοοϑ 
ἐπιρείθ εἶτοῖ, 
(ὁ οιθ εἶ, σοπι δοντθαπ απ, τπιὸ αἴτο δ δον, 
οἷς [ὦ αὐϑαοτοίίοι ὕαθσο, ἀπὸ απὶ στο βοι 

ὅ Ῥέοοῦ σοσεπ δε Θοπποῖ ἸἸπίόύραπα. ἘἸ1πΌ 
δὲν ον, ον Θοτί, τοἱνῷ 7{6 αὐὐϑἤοβοπ 
01 οἰ, τὸ σοῖ οἰ) ϑετεροίδεη, ὉαᾺ ἰδ τ 
ἴρν απὸ εἰπποθπιοί, τοἷς οι) θὲ. τύ, 

θ ον οί, σού θα... ἢ Θυ [εἴ πιὰ 
δ ν ρφείτοίς, δα ἴθτ δαῖτ. ππὸ τθπ} αἴρ8, 
ταϑ σοζάγτίοδει {τε ει ἐπὶ (δο[οΒ δι) Ῥθέοῖε, 
Ὁαῇ ἰθν πἰῶέ ανοπ τοί δεῖ, 

οἷς πἰΐ ἐαῷ {{πῦ, 
τοῦτοι δεῖ δοπὶ ϑέσπιοπ ἔθτεν Θ πεν, ποῦ) 

8 ἴθποι οἰοποί, πο {{6 αἀπδείοί, ἘΤοποτη 
οι εῖτη, οατοῖι οι, απθαπρεί, τοῖς 

ὁ ἴρτ δί8. απ Ὁἰεζεπ ἀρ σοίθαπ θαθι. ὃ Θ9 
τοἶτο ΟῚ ΟΣ Ὁ0᾽ οἴ ὉῈΥ ϑουίτεῖθοπ 
ατοβο τὸ πιά τίσε ΞΘ ΤΥ, πιὸ πίοι απὸ 
δαΐ οὐ τοἱδουζαποοπ δί8. αὐ Ὁἰοίοπ Φ α(. 

10 ὅν (δίπον τοἱτὸ ἐαποπο [ασοπ, Ῥέππ ὍΟΥῪ 
ὥρην, οἴμον Θοῖς, ἤτείίοει {{π οὐ, τοῖς οὐ 

11 εὐ) σοτοθεῖ δ αἵ. 
Πεϊβίᾳ το οεὐτὸ Θροίοπ, δα ἰθτ Ὅεπ ϑοττη, 
ἐατοι (οί, Τ᾽ Πα θεῖ. 

1. 0.1.5. κι ϑὲπῦο. 

1. 541, δῖαν. 22,4..13,1, 
“2, ΑὟΥΥΕ: Ῥουἤοθον (: δύνει. Οθουζεπ,, 
ἀρῆτον 9) 

8. ΒΑΑΥΥ: {{| οὖ, δον... σε, (θα), 
ἀ, δίοζς {{δτ.... 06 24ππ|( Ύ δὲ, ππίον ἐπτὸ Φεάπιπιο.,. 

ζαπεπε αἴίοπ 8, ... δίδ Ξπππὶ ας τὲ, ΟὟ ΟΕ: ςπαίοπι 
Ἰαΐσι (ς. Ξϑεἴξσιιπ) [{Ὸ. ΒΒ: παν σαν αἰτο δίς δ, Ὑ: 
πεθη, αἴτο ὅδ. ΟὟ ὙΕ: πὶ. δα 6 οὖ, "), 
Πρ, {εδν ἡατε, ΟΥ̓: (1ὲ00) {οπ. Β: άνεοε εῷ 
001... δοισαρ το ας ἐγ ι|. ΑΥ̓ τχῖι θεσδαί)ίοιι τὰ 21 {0}. 

ααπὶς δήγαει ππὸ ἰρτο ἡ τοεπ, ἄποιον, 

εἶπον ρα! ὅπ (Θίαπιπι ζεῖπ 

ὙΟΟΌΟΡ δπ0 
7 ϑὲοείρίεπ ποῦ πὶ Αἰπέοπ, ἔα χα ἴθτ, 
πἰῶε πἀπίον δἰοῖςε ἀδτίρεπ δ τε. ἔοπππί,, 

ταν πε σοοΠῊ ποῦς 

ἘΦ αγιη [0 δοθ οἴ αὐ8 

Ἀ ΧΕΙ. ἰἴπο πα ἴαπρον βεἰξ, δα. γεν, 
ΟΠ ΦΟΥΥ δαί Θἤγαοῖ ιν ϑύπθο. σοῦτα δ! τοῦς 

σερῆπα. 

(υπαρπππρϑτεδο ιν τοις απ Θο, 

(ῶ3,1---11.)ὺ Υ1ὃ 

ΧΕΙ. 

᾿άνο!ϊαιο, δαίοη ὰἱὸ ἊἈΧΕΙ͂ΒΕ. 
21,44. ἰθΠ ΡΟ ΓΘ, ρΟϑίαιὰπὶ ρᾶθθηι ἀθαογδῖ 

ΠΟ ΠΉΪΠ 115 15046]1, 50} 6015. 1Ἰἢ ΟὙΤΟ Πἃ- 
[10 Π10 115. ἘΠΊ ΘΡΑΙΒ, οἱ δοϑιιο 8Π} [0η- 
θᾶρνο οἱ ΡΘΙΒΘΠΠΠ15 δοία 5, Ἔ νοοᾶν! 
Φοδιιθ. ΟΙΠΠΘΩΙ [5 ΓΔ 6]6}}) ΠΟΤ Ο564116 
μᾶΐι οἱ ΘΡΙΠΟΙΡῈ8. ἃ0 ἀ068. οἱ ΠηΔοὶ- 
5.05, ἀϊχίίψιιθ Δα 605: ἔρο ββϑημὶ οἱ 
ΡΓΟΒΙΘΒΒΙΟΥΙ5. οί 18. 51}, Ἔνοβαθο 
ΟΘΡΏΠ 5. ΟἸΠΠΪἃ, 4π|ᾶ6 [66 Γΐ 1) ΟἸ ΠῚ15 
Πο5. νόβίοῦ. ΟἸΠΟΙΪ5Β. ΡΘΓ ΟἸΓΟΙΙ Τὴ 

10,»4. ΠΑΓΟΠΙ 5, 410 τηοο ρΓῸ νΟ 5 ἰρ588 
ραν Ραρπάνονιι. ἘΠῚ παπὸ, αυϊα νο 5 

50Γ[6. αἸν 5: ΟἸΏΠ ΘΠ ἰΘΓΓᾺ ΠῚ, ἃ} ΟΥ6Π- 

14}1} ρᾶγίθ Φονίαηϊβ πἀβάθ. δ ΠηᾶΓὺ 
ΤΠ Δ ΘΠ}, ΤΠ] 16 416 ἈΦ Π10 5. ΡΟ ΞΊΠ 

Πα ΟΠ 65: ἢ ΠοΙηϊηπ5. 6115. ν βίον 4|85- 
ΡοΓάοι Θὰ5. οἱ δυΐογοί ἃ ἴδοιθ νϑϑίρα, 

.3.0.. 60 ΡΟΒΒΙ 46.115 ΓΟΡΡΔΠῚ, δἰοιΐ νο}]8 
Ῥω δι ΟΠ ΠΙΟἸ{ιι5. οϑ᾽. ἢ Ταηίμη ΘΟὨ ΟΥ δι ἰηὶ 

οἵ βίο 50} } 1011, αἱ οἰ οα α 15. σα η- 

οἷα, 4τὰἃ6 5ογρία διηΐ ἴῃ. νΟΪτηΪη 8 
ρει, ι4. 6515 Μογβὶ, οἵ π0η ἀ6ΟΙΠΠ6 115. 1} οἱβ 

(δ ἤρα. ἃ ἀοχίογα) πθα1|6 ἃ 5ἰη]- 
βίγαιη. ἜΝΘ μοβίδη [ΓΑ ν ΟΡ 5. δή 
σθηΐθ5, 46 [16 νῸ5 {πἰΓὰ6 5αηὶ, 

25. 1δ ἢ ΠΡΟΤΪΝ. ἴῃς ΠΟΙΉΪΠ6. ἀθουπὶ ΘΑΓΙΠῚ οἱ 
ΖΡ "1 γῆς ΘΡγ 115. οἷβ οἱ ΠΟ 5. 1105, Ἔ 506 

ΔΘ Π ΔΘ 6.115 ἢ ΟΙΏΪη0 [)60 νοβίνο, φαοὰ 
[Θοἰβ1 15. ἀβθ4ὰ6. ἴῃ ἀϊθη πὰη0. ἜΕι 

Ἐρλϑο τἀ Π0 ΔΌΪΟΓΟΙ ΠΟΠΉΪΠ115. Π 6115. ἴῃ ὁ0η- 
ΒρΡΘΟΐα νοϑίρο σθηΐθβ ᾿ηὩρηὰβ οἱ ΓῸ- 

θ5.1551Π|ἃ5.. οἱ ὩΜ}|π|8 ΝΟ 15 ΓΘ βίου 

Ροίονιι. ἘΠ ημ5. 6 νΟ 15. ΡΘυ θαι οι 
ἀὐλίφοδουύωι 1 1}16 ν]ΡῸ5, (αἷὰ ΠΟΙΏΪΠΙ5 

,. Ποὰβ νϑϑίθυΡ. Ρ0Ὸ ν θ]8 'ρ586 ραρσηδθ, 
δια! ΡΟ] οΙα5. 651. ἜΠοο ἰδηίμμη 11 

ἀἸΠρ ΘμΕἸ551πη6. ργδοοᾶνοίθ, αἱ ἀΠΠσαι15 
Ἰ)οιηΐηι) ἢ Θ1) νΘΒίΓΠΙΏ. 

2. Ἀ: }υάίοο5 (ΡτῸ ἀπι665). Α1.: τηδρ βίγαίαδ. 
ά, ΑἸ.;: αἰν 5]. 

24,1, 
(18τὰ. 
10,17. 

ΠῚ 

24,31. 

Πὲ. ὅτ 30. 
"ὧν 0 

Ἠὲ.4,15. 
Ρτι. 4,3, 

7. δίς Βεΐ ἐπ ἰδὲ, {{πὸ. Β΄: ἤδτ, φοδηίοδοπ, ΑὟ: 
Ὁ. ϑὲαιποι ,., γτοίζοι ὁ 

ὃ, Β.ΑΥΥ: [0{{{|ῦὉ ἀπραπροπ, 

9. Φατιαι δοῦν σονενίοθοι θαι, ΑΥΥ̓ἁ ΝΕ: ΠΠατέρ, 
ΒΕ: νοῦ ον δοϊαποοπ, ΑὟΥ̓: ΒοΓαπὸ νυ. οἰ). 

10. Β.ΑῪΝ ΝΕ: (δίι (οἰποίᾳου) Ῥϑδέαππ ϑοπ επ ὦ. 
γΕ: ϑουζοίαοι. αὐ : [αρεῖ, 

11. ΒΑ: δοσαῦτο (6) ον Ὁ 1 Γἰτς, . 
νυ: δ . οἰ) αἴ70 [601 δὲ 



116. Ὧ25:12:.-2...2Ὁ 

ΧΈΤΙΕΙ. 

ϑοθπο. 

«Ῥοδιίαρ γ65 εἰἴέϊζηιαο. 

12 Εὰν γὰρ ἀποστραφῆτε καὶ προςτεϑῆτε 

τοῖς ὑπολειφϑεῖσιν ἔϑνεσι τούτοις μεϑ' ὡμῶν, 

καὶ ἐπιγαμίας ποιήσησϑε πρὸς αὐτοὺς καὶ 

συγκαταμιγῆτε αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ὑμῖν, ᾿δγνώ- 
σει γινώσκετε ὅτι οὐ μὴ προφϑῇ κύριος ὃ 
ϑεὸς ὑμῶν τοῦ ᾿ἐξολοϑρεῦσαι ἔτι τὰ ἔϑνη 
ταῦτα ἀπὸ προφςώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν 
εἰς παγίδας καὶ εἰς σκάνδαλα καὶ εἰς ἥλους 
ἕν ταῖς πτέρναις ὑμῶν καὶ εἰς βολίδας ἐν τοῖς 

ὀφϑαλμοῖ: ὑμῶν, ἕως ἂν (ἀπόλησϑε ἀπὸ τῆς 
γῆς τῆς ἀγαϑῆς ταύτης ἧς ἔδωκεν ὑμῖν κύ- 
ρίος ὁ ϑεὸς ὑμῶν. 

14: Ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω σήμερον τὴν ὁδόν, 
καϑὰ καὶ πᾶντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ γνώσε- 
σϑε ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
ψυχῇ ὑμῶν, διότι οὐ διέπεσε λόγος εἰς ἀπὸ 
πάντων τῶν λόγων ὧν εἶπε κύριος 'ὃ ϑεὸς 
ἡμῶν' πρὸς ὑμᾶς, πάντα τὰ ἀνήκοντα ἡμῖν" 
οὐ διεφώνησεν ἐξ αὐτῶν ἕν ῆμα. 16 Καὶ 
ἔσται, ὃν τρύπον ἥκει ἐφ᾽ ὑμᾶς πάντα τὰ 
ῥήματα τὰ καλά ά, ἃ ἐλάλησε κύριος, ὁ ϑεὸς 

ὑμῶν [τ ὑμᾶς, οὕτως ἐπάξει “κύριος ἐφ ὑμᾶς 
πάντα τὰ ῥήματα τὰ πονηρά, ἕως ἂν ἐξολο- 
ϑρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαϑῆς ταύ- 
της ἧς ἔδωκε ὑμῖν κύριος ὃ ϑεὸς ὑμῶν" 10 ἐν 

τῷ παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαϑήκην κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ὑμῶν, ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν, καὶ πορϑυ- 
ϑέντες λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις χαὶ προρκυ- 

νήσητε αὐτοῖς, καὶ ὀργισϑήσεται. ϑυμῷ κύριος 
ἕν ὑμῖν, καὶ ἀπολεῖσϑε τὸ τάχος ἀπὸ τῆς γῆς 
τῆς ἀγαθῆς ἧς ἔδωκεν ὑμῖν κύριος. 

ἘΧΕΥ. Καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας τὰς 

φυλὰς ᾿Ισραὴλ εἰς Σιλώ, καὶ συνεκάλεσε τοὺς 
πρεσβυτέρους Ἰσραὴλ καὶ τοὺς ἄρχοντας αὖ- 
τῶν καὶ τοὺς δικαστὰς. αὐτῶν καὶ τοὺς γραμ- 
ματεῖς αὐτῶν, καὶ ἔστησαν ἀπέναντι τοῦ 
ϑεοῦ. 2 Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς πρὸς πάντα τὸν 

, , « 7 

λαόν. Τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ' 
Πέραν τοῦ ποταμοῦ κατῴκησαν οἱ πατέρες 
ὑμῶν τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς, Θάῤῥα ὁ πατὴρ ᾿ΑΙβραὰμ 

12. Β: προρϑῆσϑε (-τεϑῆτε ΑΞΒΕΧ). ΑΞΒῈ (Ρ. 
τότ.) τοῖς κε ἈῊΡ Χ ΔΒ: ποιήσητε (-ησϑε ΚΧ). 
18.Β"5 γνώσει (ΤΑΡΒΕΧ). ΑἸΒῈ ὁ ϑ'. ὑμῶν (ἵ ΑΞΕΧ). 
ΛΒᾺ ἔτι (ἰ Χ). Β: ἣν (ἧς ΛΔΕΡΧ). 14. ΑἸΒΞ σήμι. {} 
(018) ἐν ὅλῃ (1 ΑΞΒΕΧ). ΑΒ: ἐκ ἔπεσεν (ὁ διέπ. 
ἘΚΧ). 8: εἷς λόγ. (λ. εἷς ΑΕΕΧ) ... ὃ ὑμᾶς (Σ ΑΈΧ). 
ΑἸΒῈ ὃν ῥ. (Ὁ ΑΞΕΧ). 10, Β: ἥκ. πρὸς ἡμᾶς (ἤκ. ἐφ᾽ 
ὑμ. ΛΕΕΧ). ΑΙΒΡ ὁ ϑ.. ὑμῶν. ( ΑΞΕΧ). ΒΤ (. αἸῦ. 
κύρ.) ὁ ϑεὸς ...: ἔδι κύριος ὑμῖν ... Ἐ ὁ ϑ'. ὑμ.. (ο. 
ΛΔΕΕΧ). 10. Β: ἡμῶν ... ἡμῖν (ς. ΑΒΕΧ). ΑἸΥ̓Βέ χ, ὁργ.- 
ὑμῖν κύρ. (Τ ΑΥ̓ΒΕΧ). --- 1. Βὲ τὰῤ {{ ΑΡΕΧ). ἊΒ: 
“Σηλω. ΒΕΧῈ Ἴσρ. ( ΑΕΧ). Β" κ, τὰς ἄρχ. (Π ΑΒΕΧ). 
Δ1}: γραμα.. ἐδ ρασι (δ. ... γρ. ΕΧ). Β; ἔστησεν 
αὐτὸς ΤΑΤΟς ἈΒΕΧ). 2. ΑἹῈ: παρῴκ. (κατ. ἘΧ). 

᾿ΒΏΡΞΤΙ Ἰξη ἢ Ξ͵ῶτῸΝ ᾿Ξ 
ΡΝ ΑΑΡΙΣ πξὰπ Ὁ ήν" ἼΩῚΞ 
ὉΠΙΞ ΩΝ" ὩΣῚΞ ὈΓΉΏΤΓΙΣΙ;ΤῚ ὩΘΙΡΙΝ 
ἘΠ" ΝὉ ἢ ἼΤΩ Θ. 15. Σ.93 ἘΠῚ 13 
ΘΝ πτΤΝ ὥση πο ΒΞ πον πὴτο 
πϑν ΒΞ "δ πὶ ἘΣ τ 

ΠΊΝΕΙ ἀρχῇ ΒΞ 1: Ν τρ Ἐὐτασνα 

πὴ ἘξὉ 5 ἸῶνΝ ὨΝῚΠ ΠΞ ΩΣ 
ἐδΡ ΠΤ 

ΓΞ Ἴ1713. Θδ ἡϑήπι Ξ3Ν ΠΡΡῚ 
ΠΟΞΞῚ ὈΞΞΞ ΤΟΣ ΘΟ ΤῊ ὙΠΝΕ 
ιΘ ἼΠΝ ἼΞῚ ὉΒΣΤΝῸ ἽΞ ὈΞΊΘΕ3 

πὴπο πϑτ ὧν Θυϑοπ δηηπηπ 
-κο ὩΞὉ ΝΞ Ἔξπ ὩΞῚὉΡ» Ἔϑ ΡΝ 
ἼΩΝ Ξ ΠῚ ΕἼΣ ἼΞΤ ἸΒ9Ὲ δ Ὁ} ἸῺ 
ἽΞῚ “Ων ἘΟΣ ἜΤΟΣ δ3 Ὁ» ΝΞ 
πΊ.πὸ ΝΡ8} ῚΞ ἘΞΌΝ ΒΡ ὮΝ πὴ" 
ἘΣ Σαπε βηπτ Ξ ὌΝ ἘΞ ὉΡ 

ΓΞ τ ΓΟ ἼΝΡῚ Ὁ9}2 ὩΞΙῊΝ ὙΠΟ ΔΘ 
ἸΏ ΣΙΟΝ ππήσπῦ ὉΞῸ 102) ἼΩΝ ΤΠ 

14 

12 

ἜΞΊΠῸΝ πὴπο τλΉΞ τ ὮΝ ὈΘΊΞΣΞ ιδ. 

ΘΙ ΞΕ αν Ἔξῶν πῆς ἼΩΝ 
ΣΤ ὈΠΟἸΠΙΘ ΠῚ ΘΉΤΙΝ ΘΡπϑΝς 
ποτ ὈΓΗΞΝῚ 855 ἡ πο ὩΝ Π ΠῚ 
᾿ὩΞῸ ἸΏ "ΩΝ πιϑ σι ΝΠ ἜΝ 

τἰς- τὶ ΣΟ ΡΟΝ 

ὈΡΤῸ δ ΡῚ πρθῷ ὉΝ ΠῚ "ὈΞῶ 

ἈΝΤ ροῦ ΘΝ 55 ὉΝ  ρ᾽ 
Δ Νϑὴ 
ΧΕΣΝ ΒΡ ϑπτοξτῦν νὴ 

ἡϑυθη ἼΠΒΙΙ ἼΩΣΞ ἘΝ ΉΘῚ ἽΠΌΝ 

ἘΝ ὯΝ ΠῚ ΠΥ ΞΟ ΤΥΞιΣ 

λυ κῷ 
δι 5 ἀπ ας 

χχαιν. 

ἐϑπονπ ὌΡΗ ἼΧΏΝ 2. 

ἀπ πὰ 



χοίια, 8, 12---54,2) 11] 

(υπαρπιρϑτεδε 3 τοις απ Θοί, ΧΎΕΙΙ. 

12 ὅ0 ἴθτ εἰ θοὸν πππθοπθοεῦ ταῦ Ὁἱ οἴη 
ἰδτίᾳοπ πθ τξοντα. ἀπθαπαοῖ, τπτὸ οὦ ππἰΐ 

τς ἔρπει σογβείγαι ει, Ὁα 8 ἰδν παπίον [{6 ἀπὸ 
1.8 {{6 ππιοῦ οἰ) ἔοιππιρπι; ἢ 70 το εἴ, θα β Ὅογ 

ὥοτΥ, ἐἰτον Θοι, υοἱτὸ πἰ! πιοῦν αἴξὸ Ὁἱοζς 
ἘΠ Του τον ἐπ υονίτοίδεπ, ζοπϑοτη ε 
τροτοοι οὐ ζππὶ (Θιτί ἢ πἰπὸ σὲ. 8. τἀπὸ 2πτ 
Θοίβεῖ πὶ εὐτοπ (Θοἴτοι: Ἰϑουθεπ, ππιὸ ζππὶ 
Θικάγοῖ ἐπ εατὸπ ϑΠιροι, δἰδ᾽ ὉαΒ εὐ επ 
παιθείπας οη δόπὶ σι ἀαπος, Ὁᾳ8 οἰ 
Ὅ0᾽ ὥεῖτ, εἴπ οί, φοσέθεπ θαί. 

1ὼὲ ΦΘίεῆε, ἰὼ σερὸ θεῖε θα ῖπ, υοἷς αἴξ 
86, ἀπὸ ἰθν [00 τοίἤεπ. ϑοπ σαπδοπὶ 
οτλοπ ἀπὸ υοη σαπρὸν (Θροῖο, 88 πίε 
(ἴπ ποτε σοζοθτοι θα απ αἴΐο ει Θπίεπ, 
Ὁαϑ ὍεΥ εν, οἰτον Θοίί, εἰ) σοτοδεί δαὶ, 
ε8. {{Π| αἴτε8 ρφεξοπιπιεπ, ππῦ ἔοίπ 8 ϑοΥ Ιεθ οι. 

10 ὃ Θιιεί)τοῖς ππιπ αἴε8 πΐς σεξοπιπιεη [| 
Ὁπ8 δεῖ ὅοττ, εἰν οί, οἰ) σοτοδεῖ δαί, 
αἴο τοἰτο ὅεν ὅετν αἰτὦ ἄδεν εἰςὦ) ἔσπιπιεπ 
ἴαῇοι αἴεδ ΞΒδζε, δἰ εὐ ἐπ σον ρα. σοπ 
Ὁἰοΐοεπι σπΐοπ ἀαποο, Ὁα8 οἴ) δὲ. ὅεττ, 

10 εἴν οι, σεσόδοπ θαι, Ἐπθεππ ἴθν ἤθους: 
᾿ ἀγοίοί δεπι ϑππὸ Ὁε8. ρττη, εὐτε8. (δοί(ο8, 
Π Ῥοπ Εἴ οἰ σεδοίοπ θαΐ ππὸ δίπροθοῖ. τπὸ 

απόοτπ δέξεται Ὁΐεποί τπὸ [1 απδοίοῖ, Ὁαῇ 
ΠΟ’ 3ῖπ δε ϑοῖτα ἄδον εἰ) ἐτρτίπιπιοι 

ΟΠ μπὸ εἰ δαϊο ππιδτίπαοί ὑπ Ὅθπὶ απ 
ἀᾳποο, Ὁα8 οἵ ἐπ) σορσόθεπ θαί. 

ΧΧΕΙ͂,. τοἤτα ϑενζαπιπῖοῖς αἴο Θ ἤπιπις 
φγαοῖδ᾽ σὲπ Θίάλεπι, τπιῷ δοτίοΓ οἷο Ἅ οἴτος 
[πὶ υοπ ἤτγαεῖ, οἷς ἀπρίοεν, θὲ τον πὸ 
πο. πὸ δα [{ οὐ Θοίέ φείτοίοη 

ϑατοη, ἜΤ Ρρταῦ) εὐ ἀππ| σαπρὸπ Ξθ01Ε: Θὺ 
ἴααί δὲ. εις, δὲ. Θοίέ “ἤγαρίϑ; (δπτε 

 βἄζεν Ἰοορπείοη σοτρείτοπ {ἐπ|εἰ{ Ὅ68. 3 ᾳ1- 
[ετ8,  θαταῦ, δταθαπιδ τὸ ϑὲαοτῷ 33α- 

14. Α.Α: απόαοδίίοδοπ. 
2. ὕ.1.: 1επ|ο Ῥεπὶ θαῇοῦ, 

: 12, δίε δεῖ εἰ {{πὸ,) (ὅθίς 33, 7.) ΑὐΥ .νΕ: θεπὶ 
Ἐϑίοεβε οἰοζεν 8, ΒΑΕ: νουζιοάροτέ, Βε δι ἰῆποπ 

ΤΡ ΌΓ! νΕ: σοταοροί, ΑΥ̓ ΝΕ: από δίοζοπι α, Κ,, 
ἀά, ἥρεν εὐ) σοτ. ,.. ἀπδασθιίεθεπ, Β: απ Ὁ6πι 

ἕ 

Οιυοἀ 5ὶ νο] ον 18. σϑῃίίαπι Πᾶγιιπ], 12 
αιὰθ. ἰηίον Υὸ5 ΠαΡιϊΔηΐ, ΘΥΓΟΡΙ 15 
ΔΙ ΠΔΘΓΟΓΘ, δὲ ΟΠ] οἷβ ΠΙβΟΘ ΓΘ 60}- 

Πυθα ἀίαιι6 Διη] οἰ [5 Θοραίατο: Ἐ]ᾶπη 18 
ἤσπ0 ϑοϊοία, χιρά Ποιμίμα5 Ποι18 
νΟΒΙΟΓ ΠῸῚ Θἃ5 ἀοἰθαΐ ἃηΐθ [Δ 016 ΠῚ 
νΘΒΙΓΔΠΊ, 564. 5ηἰ νοθὶβ ἰῃ [νὰ ἃ0 

ὑπ δ Ἰλχιθαπ. οἱ Οὐ θηἀ!οα πὶ ὁχ ἰᾶίοΓα 
τ }3, ΥΟΒΙΓΟ, οἱ 5465 ἴῃ ΟΟῈ}15 γοϑ 8, 

ἀοηθοὺ νὸ5. διίοιαί ἁἰᾳιιθ ἀϊβρογάαϊ 
ἀ6 (θγγὰ πᾶς Ορίϊπηιᾶ, 4διη ἰγδά αὶ 
γΟ} 18. 

᾿πε.»,». Βη, 660 Ποάϊβ ᾿ηρτθάϊου νἰὰπὶ αηΪϊ- 14 
μναδδι γογβὰ ἰΟΓΓᾺΘ, οἱ ἰοῖο ἀπίη)0 ΘΟρηο- 
“ι.45. 506115, 404 416 ΟἸΠΏΪ 115 νου ἷβ, 4π|86 

ἐλδεδνδύνς 6. ΠΟΙΏΪΠ15. ῬΓΔΟΒΕΠΓ ΠῚ ΝΟ} 8. 6586 
(μεν ΡΟΙΠοΙ τὰ ἘΑΝΣΝΙΣ ΠΗ ΡΓΔΘΙΘΡΙΟΥΙΙ 
τὴ8, [ΠΟΔΒΒΆΠΙ. δίοαι οΡρὸ Πηρ]ονι 1 

ΟΡΟΓΘ, 40 ΡΓΟΙΗΪβἰζ, οἱ ργοβροῖὰ 
Ποία νΘηΘΓ 1: δῖ0. δι ποοῖ 5ῸΡΟΡ 

με. ΥΟΌ5, (αἰάψα1 χὰ]. 1} ΘΟΙΠΙΏΪΠ 115 
ἐβειδεκερς!, ἀοηθο γ05. ΔαΪοΓαϊ αἰ 6. ἀἰ5ρ61- 

ἀαὶ ἀ8 ἰθγγὰ πὰρ ορίἰπηὰ, 4αὰπὶ ἰΓἃ- 
4.0. 6Ιἀ1| νο δ; 60. 04 ργὰθίθν θ ἰ5 10 
δοδς Ρδοίαμῃ) ΠΟΙ ηὶ [)οἱ γρϑιγὶ, θά ρ6- 

Ρἰρῖς. νοθ!βο πη, οἱ ϑδυν [5 αἰ5 
ΔΙΙ6 5. οἱ Δα ογαυ ΓΙ (ἰ5. 605, οἷΐο ἀίαιι8 

υεν1, 1. ΛΘ] ΟΟΙ ΘΓ ΟΟΠβαΓσοὶ ἴῃ γ08 [ἘΓῸΡ 

Π᾽ΟΠλΪηΪ, οἱ ἀμίδα ηὶ ἃ ᾿ᾶὺ ἰΘΓΓὰ 

ΟΡίΙπηὰἃ, 4αὰπῃ ἰγδά ας ν Ὀ 5. 

Οοπστορανίαιθ {108.. ἜΝΕΥ,. 
ΟΙΏΠ65 {ΠἸθ115 ἴϑγᾶθ] ἴῃ διοιθη, οἱ 

ζδα, νορᾶν!ς πη] 65. ἢδία 0 ργποὶρ68 οἱ 
1οατν Τα ἀἴο85. οἱ πιὰρίβίγοβ. διίθίθυ αηί 4ι6 

ἴθ. ὁοηβρθοῖα ᾿)οΙηἸηὶ, Ἔθι δά ρορι- 
απ 510 ἰοοαία5 οϑί: ἤδθο ἀἰοὶ ΠοιηΪ- 
ΠῈ15 Π 6115 [5Γ86]: ΤΎΔη5. Πανίαμη Πα 11ἃ- 
γΘΡαηΐ ρΐΓῸ5. ΨΘΒ(ΡΙ 400 1η1{10, ΤΠΔΓΟ 
Ρᾶϊον ΑΡγᾶΠδιὴ οἱ ΝΘΠΟΙ, 5 υ θη - 

Ζυάέ. 
5,559. 

ἈΑοέ.7,.255; 
6η. 

11,205. 

13. ΑἸ.: ογαηί. 
1. ΑΙ.: οἱ. 

“8, δεῦ ραπλοπ (δτοο, ΑΥ̓͵Ὺ 
αἴίοὁ το γοεπ, Οὔ 91. 21,4 

1ὅ, ὕθεν ἐπ σον, 
10, ἰθε Βα πιπδοιππῖοί, Β. ΑΥ̓͂ ὙΕ: [0 (0αππ) 

τοΐτο ... α δτοπποι. ΑΥ̓Υ ΝΕ: ζῶ ποῖ! (σεν 01). 
1, (ὅδ91. αν. 29,2,) ΑΥ̓Υ: πα. Π ἰταΐοπ, ΒΥ: 

βεί((οπ πῷ. Α: Παπϑοπ, Β: νοῦ Ὁαό ϑίπρο ὦ δε (οδ, 
2. ἰεπῖ, ὃ. Φ ἐτοπιδ, 

Ἑ.Α: 6. [661 (πιπ) Ὁ. 30, 
) 



118 (κ4,3--19) θΘπ6. 

χχεν. βοδαι 6 γ65 ἐἰήϊηιαρφ. 

καὶ ὁ πατὴρ Ναχώρ, καὶ ἐλάτρευσαν ϑεοῖς 

ἑτέροις. ὃ Καὶ ἔλ ἀβὸν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν 
«Ἱβραὰμ. ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ὠδή- 
γησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ Χαν "αἂν, καὶ 
ἐπλήϑυνα τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ ἔδωκα αὐτῷ 
τὸν Ἰσαὰκ καὶ τῷ Ἰσαὰκ τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ 
τὸν Ἡσαῦ, καὶ ἔδωκα τῷ Πσαῦ τὸ ὄρος τὸ 
Σηεὶρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ Ἰακὼβ "αὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς «Αἤυπτον, "καὶ 
ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς ἔϑνος μέγα καὶ πολὺ καὶ 
κραταιόν, καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺς οὗ «Αἠγύπτιοι. 
ὅ Καὶ ἐπάταξα τὴν “Ἵὔυπτον ἐν ΡΠ ΔΕΣΣ οἷς 
ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, καὶ τς ταῦτα ἐξήγαγον 
θ τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰς- 
ἤλϑετε εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐρυϑράν, καὶ 
κατεδίωξαν οἱ “Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων 
ὑμῶν ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν ϑάλασ- 
σαν τὴν ἐρυϑράν. 1 Καὶ ἐβοήσαμεν πρὸς κύ- 
ριον, καὶ ἔδωκε 'νεφέλην καὶ γνόφον ἀνὰ μέ- 
σον ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν “ΤΙ υπτίων, καὶ 
ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐκα- 
λυψεν αὐτούς, καὶ εἰδοσαν οἵ ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν 
ὅσα ἐποίησε Ἔ κύριος ἐν γῇ “«Τἰγύπτῳ, καὶ ἦτε 
ἕν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους. ὃ Καὶ ἤγαγεν 
ὑμᾶς εἰς γῆν “Ἱμοῤῥαίων τῶν κατοικούντων 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν, 
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας 
ὑμῶν, καὶ κατεχληρογομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, 
καὶ ἐξωλοϑρεύσατε αὐτοὺς ἀπὸ προφώπου 
ὑμῶν. 9 Καὶ ἀνέστη Βαλὰκ ὁ τοῦ Σεπφῶρ, 
βασιλεὺς Μωάβ, καὶ παρετάξατο τῷ ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσε τὸν Βαλαὰμ υἱὸν 
Βεὼρ ἀρᾶσϑαι ὑμῖν. 10 Καὶ οὐκ ᾿ηϑέλησε 
κύριος ὃ ϑεός σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλ ογίαις 
εὐλόγησεν ὑμᾶς, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν 
αὐτῶν. 1! Καὶ διέβητε τὸν ᾿Ιορδάνην καὶ 
παρεγενήϑητε εἰς “εριχώ, καὶ ἐπολέμησαν 
πρὸς ὑμᾶς οἱ κατοικοῦντες “Μεριχώ, ὁ “Ἵμορ- 
ὑαῖος καὶ ὁ Φερεζαῖος καὶ ὁ “Χαναναῖος καὶ ὁ 

Χετταῖος χαὶ ὁ Γεργεσαῖος καὶ ὁ Εὐαῖος καὶ 

ὁ ᾿Ιεβουσαῖος, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς Ἔ κύριος 
εἰ. τὰς χεῖρας ὑμῶν. 12 Καὶ Ἑ ἐξαπέστειλε 

8. ΑἹ ΒΑ Χαν. (1 ΑΞΕΒΧ). Β: αὐτῷ σπέρμα (τὸ 
σπ. αὐτὸ ΔῈ Χ). 4. ΛΕΒΧ: κληρονομίαν. δ. ΑΒ 
ἐξήγαγεν (-ον ἘΧῚ. 6. Β (}15): ἡμῶν (ὕω, ΑΒΕΧ). Ι 
ΑὮ: εἰφρήλϑατε (-ϑετε ἘΕΧ). ΑἘΕΧ τὴν ἐρ. {. ΔΒ: 
ἀνεβοήσα μεν (ἐβ. ἘΧ). Β: μέσον ἡμῶν (μι: ὑμῶν. 
ΑΕ). ὃ. Β: ηγ. ἡμᾶς ... ὁ κι παρετ. ὑμῖν, ...; χ. ἡμῶν 
(ο. ΑΒΕ Χ). 9, ΑἸ ΒΚ υἱὸν Β. ἰὲ ΑΣΙΧ Χ). ΔῈ: αρά- 
σασϑαι (ἀρᾶσϑαι Τ'Χ). Β: ἡμῖν (ὑμι. ΑἸΒΔ). 10: Β: 
(015) ἡμᾶς (ὑμ. ΑΕΕΧ).. 
αὐτός (" ΑΚ Χ). 11]. Β: ὍΣ .. ἡμῶν (ὑμ. ΔΕΕΧ).] 
Β: Χαν. Φ. ΕΒ. Ἰ. Χετε. Γ. (α. ΑΒΕΧ). : 

Τ (ἴῃ 8) καὶ ΣΡ το | 

ἐΘΟΉΤΝ, ΘΡΣΤΟΝ Ὑ1395) ὙΠ ἽΝ} 
ΠΣ ΡΊΞΟΤΟΝ ΒΞΊΞΝΤΟΝ ΠΡ 
925 Ὑπν 93. ἸΣῚΝ ΠΘΊΝῚ ἼΠ9: 
ἐπ τῶν ἸπΊΣΝη ἼΡ ΤΩΝ ΞΊΝ᾽ 

ἸΩΣτΟΝῚ ΞΡΣΟΤΩΝ ῬΠΣῚΣ ἸΏΝ] 
τὴς ὙΣῸ ἼΠΤΩΝ ΩΣ. Ἰπνὴ 
ΩΤ Ὁ ΤΣ Ὑ235. 305.) ἸΠῚΝ 
ἘΒΝῚ ἸΠΑΤΤΝῚ ΠΟ ΌΤΤΝ ΠΙΡΌΝῚ 
ἸΣΊΡΞ ΩΡ ὝΩΝΞ ΘΙΠΧΏΤΌΝ 
τῶν ΝΣ ἾΝῚ ΣΌΘῸΝ ΠΝ ΧΙ ἼΠΙΝἢ 

ΤΡ ΣῚ, ἘΝ ΞΟ ΘΛ ΣΧ Θ ΘΞΤΠΞΝ 
ὩΞΩΞ ΘΞΤΠΣΝ ΤΙΝ ΘΛ ἘΞ ΤΣ 
ον ΣΧ ἐτρΌτθΣ, ΘΎΡΕΣ" 
ΞΟ ΟΞ ΘΘΝῺ Θΐρν) πῆτὶ 
ὙΠΙΘΞῚ. ΘΟΡΤΙΝ Ἴ Σ᾽ ΝΞΝῚ ΘΛΉΣΊΘΣ 
ῬΡΌΣΩΝ ΤΝ ΘΞΣΦ ΠΡ ΝἼΠῚ 
ἐΘΡΞῪ ὩΛΘΣ ἼΞΤΘΞ ἸΞΙΩΤΟῚ Ὁ ΙΣ ΩΣ 
Ὑρλπ ὙπδτοΝ, σϑῦν ἤδη Νὴ 
ὭΡΤΟΝΝ ῬΟΤΙΘΟῚ ἸΠΉΠ ἼΒΣΞ Ξ:ηὴπ 
ὯΝ ἸΡῚ, ΘΞῸΞ ΓΗ͂Ν ἸδΝὴ 
ὈΡΕῚ ἐΘΘΗΣ ΕΟ. συ ώΝ) ὈΣΗΝ 
ὈΓΙΟΣῚ ΞΔ Δ ἼΘῸ ὙΞΣΞ ΚὼΞ 
ΓΞ ΡΞ ἈΡΝῚ ΠΡΘΣῚ ΟΝ ἼΘ ῦ 
ὙΡΞΝ ΝΑῚ ὁ ΟΞΌΝ ὉΒΡῸ ἬΡΞ 5, 
ἘΞΩΝ ΤῚΣ ΤΊ ὈΣ,30 ΣΌΩςς 
τὰ ὙΣΡΤΗ, 108. ΘΝ ὉΧΝῚ ΤΠ, 
δΌΤΙ ΟῚ Ὑγπισ' ἜΞΡΣ της 

ΠΕ ΕΠ ἸΠΠΙΠῚ ΠΟΘ ΠῚ Ἶ 

πρώτ! ̓ὩΞΊΟΞ ὩΓῊΝ ἸΠΝῚ "᾽3.Ὶ 1: 

| Υ. 8. ΓΙΟΝἢ 
ν. 8. Ῥ ἈΝ ὩΝῚ 



ὄργια, 

Ἰεδει πες (εϊππένιῖα απ δὲπ πὸ οίίοϑ πε ΘΠ Πταροῖ, 

(24,3-.-1290 119 

χΧχν. 

ὃ (τ, ππὸ οἰριοίοα. απϑογη (ΘΟ είοτι. 
παῦπι ἰἃ εὐτὸπσ ϑθατον ϑίθταθαια. {πεῖ 
Ὁε8 ϑβαἤετδ τπὸ [08 ἰθπ Ἰοαπϑενπ ἱπὶ 

4 Τείποπ Θαπιοι. απὸ ααὖ ἰθπι οἸααῖ. ἘἸ]πὺ 
ΦααΕ αὐ ἰῷ αν ππὸ ὄζαι, ππὸ σαῦ 
(ὅαι. Ὁ 8 (δρδίτας εἰν κπὶ δεήΐθει!. “αἴ 

ὅ δᾳρογρίει. ἔφα {πος ἰὰ) ϑθὲοζοπ. ππὸ 
ίατοι, ππὸ γἱασίς (Θρογίοι,, υοἷς [ἃ πππ|ο 
ἴδποπ σοἴθαπ θαῦς. «Φαγπαὰ) {τεῖος ἰἃ) 

6 ει Ἔππο εἰς ϑθ τον αἰι8 (δοϑντοι. Ἰ1πὸ 
δα ἰῦτ ἀπ ύοον ξαιποί, ττὸ οἷο (ὁοϑντοῦ 
ἐπτοπ ϑδάτοτηι παι βρδίασίοι τοῖς πθδαροι πιὸ 

7 ϑὲοιιτοτπ απ Θύ [{π|οὸν, ἢ Ὅαᾳ. ΚΤ τίσει Τ(ς 
λ:πῃ. ογγπ; Ὲ᾽ {6616 εἶπιο Οἰπήξενπ β οτοίς 
Τά επ ὦ απὸ δὲπ (ραονίοτπ,, τπὸ {{πρτεῖς 
Ὁαϑ έεοῦ ἴδον {6 πιὸ δοσεξίς [7{6.. ἸΓπῸ 
εἰτὸ ὅσσ αθεπ οοἤοθει, τθα8 ἰᾧ) ἰπ 
(αονίοπ οαοἴθαπ ὕαθδε. Ἰϊπὸ ἴρν ῬαΡὶ 605 
θη ἐπ δὲν θυ τε. εἶπο τππρὸ 8 εἶς. 

Ὅ0: ἡ[πιοτίτον, 

σαῦ ἰῷ {{ς ἱπ εἴτε απο, Ῥαβ ἴδ ἰδτ 
ἀρφπὸ δεζαβεῖ, πὸ ϑεΥΠΓροῖς ΤΠ. σον οἰ) 

θεν. ἔφα παᾶτο ὦ αἰ Φαίαξ, δεῖ 
Φυῦπ ϑίρονβϑ, δὲ. ϑθὲοαίτοεν δε δπίρ, τὸ 
{εἰ υὐἵϑον οἼταρῖ, τπτῦ Ταποῖς Οἷσι ππὸ 
Τ 68 ται Βίΐραθι, ὅπ Θοῦπ ἔβροτϑ, δαἈ 

10: ἐπ υοὐβπῶτς. ἘΞ [δεν ἰῷ τϑοῖς ἰρπ 
πίε ῦτοπ. Ἰ1πὸ οὐ Ἰραποῖς ἐπ), ππὸ ἰῷ 

11. οὐτοίτοις οὐ απ8. Τείποι Φάποοπ. Ἔ1πὸ 
δα. ἰρθν ὕδον ὅοπ ονθαη αἰπαο ἀπὸ σ0Π 
οτί) ἔππποί, {ποῖ τοϊδεν εἰ) οἷς ΞΒ{1πΞ 
σεν υοη δοτί)ο, οἷο ϑίπιοτίίον, Ἡθ ογο τοῦ, 
(ὀκπαπίζον, «Φεοιρίτον, Οἰτροϊίεν, «Θουίίον 
πὸ δοδιίοῦ, αδὸνῦ (ἃ) σαῦ Πς ἱπ οπτὸ 

12 δίποο. ἜἸἴπὺ ζαποῖς οτπηίοι. ϑοῦ εὐ 

-» 
8. ὕὉ.1.: ζοπ|οἘ πὶ οτόαπ, 

2. ΑἹ {τοππδοπ 

ὃ. σα ἐεπῆ, ΑΥ̓: αἰοθοι δπτῷ Ὁα 8, ΝΕ.Α: {ἰδ τίς 
ἰρπίπ... 

| ὅ, δατίπποι σοῖρι ΒαΡο, Φανπαεοῦ {{{Π τ οἷς ὦ οὐ 

αι, ὙΠ: (τ. δ). {{πι, ΑὟ: Ὁπτ δα 6 τυαό () {Πα} ἰπ 
{. ")), 

ΟΠ Ὁ. πη τ ἐπτο 8, Β; 9{{6 () πιπι.,. δα. ἕαπποῦ ἴθυ, 
ΑΥ.Ε.Α: 1 ΠῚ Ὲ: 
Ἑ 

αὐοῦ πιὸ ζείπο ἀδίποεν φοσομ δίπαῦ ἴα 

8 ὁ πὸ ἰῷ θαδὸ οὐ) σοῦταε πὶ Ὁα8. ἀπην, 
Ὁΐο ἐοπίοῖ Ὁο8. υγοαπθ, 

του ποίοι, ππὸ Ὅᾳ. Π{ς τοσοῦ εἰ) {γος 

σαπλοπ απο απααπ, πιὸ πιορτεῖς ἔπι. 

ἘΦαῚ ἀμ ηταθ αἰϊ5 ΔΙΙοηΪ5. 
85), 

Ἔ ΤῊΠΙ ΟΡσῸ ΡᾶΐΓΘη] ὃ 
νΘϑίγι ἢ ΑἸ ΡαΠἃὴ (6 ΜΙΟΒΟΡΟἰΔηΐδ 0 

αν τ Πηΐθι5. οἱ ἁἀ Δ αχὶ διιπὶ ἴῃ (6 ΓΡάι (Πὰ- 
δε τ πᾶ, ΠΠῸΠΙΡΙοανί 16 5610 6 6118 
μΣ ὠδοὶ ἐσ] οἱ δᾶὰο, ἘΠΠΙΔιι6. ΓΌΓΘΙΠΙ 
ἐθαδοι ἀραὶ 9400} οἱ Εξαὰ. ΚΕ χαυίΐθιι5 ἔϑαιι 
Ὁ, ἀ661 τηοη θη) ϑ6" δά ροβδί θη μι; 
σπ40, 1.0 800}0 ν61Ὸ οἱ ΠΠΠ 6}1|5. ἀθβοθηάουαηΐ 
πχϑυ ἢ. Αρργρίιπη. ἜΝίβιι6. Μογ56η οἱ 
ρ. ἰυξολάγοη οἱ ΡΟΙΟΙ551 Αοσγρίμπι πα {ἰς 
ἈΡΟ  ΒΙΘῊ15. αἴθ. ΡΟΓ(ΘΠ 5, δαἀπχίτιθ γῸ5 

εν. οἵ ραίΓ6ς. νοβίο5 46 Αοσγρίο; οἱ 

ϑιαδν γρῃ 15 115. ἃ ἸΠᾶΓΘ, ΡΟΓΒΘΟα 16. βιηὶ 
ΕΝ ΑΘΡΎΡΙΠ ΡαΐΓ6 5. νοϑίγΓῸ5. ΟΠ ΟΕΓΡΙθ115 

οἱ θαι ἀϑάιι6. δ ΤΠΔΓΟ ΓᾺΡ]. 
λυ, Ὁ ΟἸαμν ρα πὶ ἀσίθη) ἃ ΠΟΙΜΪΠΈΠῚ 

ΠΠῚ ἰ5ΡΔο] : πὶ ΡΟΒ. 1 (ΘΠ ΘΓ ὰ5. ἸΠΓ6Υ 
νῸ5 οἱ ΑΘΘΎΡΙΪΟ5, οἱ δά άπχι ΒῸΡΟΓ 

ιἶδ8. 605. ΠᾺΡ. δ ΟρΟΓ 605. ὙἹΔΘΡαηΐ 

ΘΟ] νΘΒΙΓῚ οαποία, 4πὰ6 ἴῃ Αρρσγρίο 
[θοου πη, οἱ Πα (5.15 ἴῃ 5ο  π41π6 

τη] (ΘΙ ΡΟ, ἜοΓ ᾿ηἰτοάιχὶ νὸ8 
οὐ νο. [Π [ΟΥ̓ΤΔ ΠῚ ΔΙΠΟΡΡΠΔΘΙ, ἀαΐ ΠΑΡ] (αθαὶ 
δυνθ,ϑ ρλη5 Φογίληθη). Οἰπηαι6 ρυσπαᾶροηΐ 
ον ς, ΘΟη Γᾶ ν05, {ΓΔ 141 605. ἴῃς ΔΉ 

ἐπ διθαι γ ρος Γὰ5,., οἱ ρΟΒ5Θ6|5115 [ΘΟ ΓΓΔΠῚ ΘΟΓῈΠῚ 
αἴφιαθ [ηἰΘΡ ἴθ οἰβιῖ5. 605. Ἐδιπγοχιΐ 
δαίοη) Βα]. ΠΠΠ5. ΘΘΡΙΟΥ,, Γὸχ Δ0Δ}), 

οἱ ραρηδνιί οοηΐΓὰ ϑγάθίθη, π ἰδ (- 
ΝΡ. 46. οἱ νοραν! Βα] ἢ] Πιπὶ ΒΘΟΡ, 
πανο8.5. αὕς πη] ἰ66} 6. νΟ}} 18; “6. 660 ΠΟΙαΪ 

ττεῖθν ΔΙ ΠΓ 6. ΘΠ], 56 6 ΟΠ ΓΆΓΙΟ Ρ6ΓΡ ΠΠ 1 
ΒΟΠΘαΪχὶ νΟΡΙΒ, οἱ ΠΟΘ Γᾶνὶ νὸ5 (6 

ΤΔΠ11 6]18. ἜΤΤΑΠΒΙβιΊ54π6. ΦΔογάλ- 
Π6ΠῚ οἱ νϑηϊϑιϊβ ἃ Φ6ΓΊ0Π0, ρμιιρηὰ- 
γΟΡ 16 ΘΟΙΪΡὰ νῸ5 ὙΠ Οἰν![4{15 

"Ὁ 6705, ΔΙΠΟΥΓΠΔΘΙ5. οἱ ΡΠΘΓΘΖᾶθι5. οἱ 
ΟΠαπληδοι5 οἱ Παοιᾶριι5 οἱ (οΓσο- 
5865 οἱ Πονᾶριια οἱ Φοθυβάθιιβ, οἱ 

ΓΔΟΙΔῚ 105. [ἢ ΠΊΔΠΙ15 νοϑίραβ. ἜΝ 51- 12 

Εχ. 
1,20), 

Ἐχ. 
15,.2.259. 

Νιι. 
ἐκς,155. 

»--ὦ 1 8,14, 

6,15. 

θε.7,1 

7. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: {. δίπῇ, Β: εἶπο ΘΙ Ι εἰ, στα ε 
Ὁ, δὲ. ... δΙεδε!, γΕ}: το Ε{{π|. 

ὃ, εἰππάδηποι, ΑὟΥὙΕ.Α: πὶ ἰδ τ παθηιοῖ ἰῃν ὅς οἷπι 
((π 33 .[{8}.ὕὕ 

9, Β: εὐ {πιάνει ζοΊ{{ς,ΑὉ Ππδγο. τ κι Ππ γοπ. 
10, ϑ5:{ταπὶ πἰῶε 6... ΟὟΥ̓Ε: απ 35. ΒΕ: πὶ 

(Τοπϑοῦπ) εὐ πππιβίς οἰ ({{0 {8} Προ πὸπ. 
11. νῈ: ϑοσοθπον, ΒΙΑΥ ΝΕ: απὸ, 
12. 551. 2 5). 23,28, 



120 οὐλ,13-. 29. 

χχιεν. 

δοθπερ. 

«οδιίαο γ65 εζέηιαο. 

πρότερον ὑμῶν τὴν σφηκιάν, καὶ ἐξέβαλεν 
αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖς 

τῶν ᾿Αμοῤῥαίων, οὐκ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ σου 
οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου. 18 Καὶ ἔδωκεν ὑμῖν 
γῆν, ἐφ ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ 
πόλεις ἃς οὐκ φκοδομήσατε, καὶ κατῳκίσϑητξε 
ἐν αὐταῖς, 'καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὺς 

οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖς, ἔδεσϑε. 14 Καὶ νῦν 

φοβήϑητε τὸν κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτῷ 
ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ περιέλεσθε 
τοὺς ϑεοὺς 'τοὺς ἀλλοτρίους', οἷς ἐλάτρευσαν 
οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ 
καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε τῷ κυρίῳ. 
1ὅ Εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν κυρίῳ, 
ἕλεσϑε ὑμῖν αὐτοῖς σήμερον, τίνι λατρεύσητε, 
εἰτε τοῖς ϑεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν τοῖς ἐν τῷ 

πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἶτε τοῖς ϑεοῖς τῶν ““ἽἿμοὐῤ- 

ῥαίων ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐ- 

τῶν ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος μου λατρεύσωμεν 
κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστί. 

10 Καὶ ἀποκριϑεὶς ὁ λαὺς εἶπε᾽ Μὴ γένοιτο 
ἡμῖν καταλιπεῖν τὸν κύριον, ὥςτε λατρεύειν 
ϑεοῖς ἑτέροις. 11 Κύριος γὰρ ὁ ϑεὸς ἡμῶν 
᾿αὐτὸς ϑεός, ἐστιν" αὐτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ 
τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς «Ἵϊἠύπτου, ἐξ οἴκου 
δουλείας, καὶ ὅσα ἐποίησεν ἡμῖν τὰ σημεῖα 
τὰ μεγάλα ταῦτα, καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶς ἐν 
'πάσῃ! τῇ ὁδῷ ἢ ἐπορεύϑημεν ἐν αὐτῇ, καὶ 
ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν οὺς παρήλϑομεν δι᾿ αὐ- 
τῶν. 18 Καὶ ἐξέβαλε κύριος τὸν “Ἵμοῤῥαῖον 
καὶ πάντα τὰ ἔϑνη τὰ κατοικοῦντα τὴν γῆν 
ἀπὸ προςώπου ἡμῶν᾽ ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς λατρεύ- 
σωμὲν κυρίῳ, οὗτος γὰρ ϑεὸς ἡμῶν ἐστί. 

19 Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς πρὸς τὸν λαόν' Οὐ 
μὴ δύνησϑε λατρεύειν τῷ κυρίῳ, ὅτι ϑεὺς 
ἁγιός ἐστι, καὶ ζηλώσας οὗτος οὐκ ἀνήσει τὰ 

ἁμαρτήματα ὑμῶν καὶ τὰ ἀνομήματα ὑμῶν. 
20 Ἡνίκα ἂν ἐγκαταλίπητε τὸν κύριον καὶ 
λατρεύσητε ϑεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ ἐπελϑὼν 

12. ΑΒ: προτέραν (πρότερον Χ). Β: ἐξαπέστειλεν 
ἡμῶν (ἐξέβαλεν... «ὑμῶν ΑἘΒΧ). ἘΕΧ: δύο. 18. Β: 
ἐπ’ αὐτῆς (ἐπ᾽ αὐτήν ΑΒΕΧ).. . Φφκοδομήκατε (- σατε 
114.). ΑΕΒΕΧ: ὁ κατεφυτ. 14. ΒῈ τὸν ( ΔΕΧ).. 
ἡμῶν (ὑμ. ΑΕΕΧ). ΑἸΒΣ τῷ ( ΑΞΕΕΧῚ, ἜΣ Ἢ 
ἐκλέξασϑε (ἕλεσϑε ΑἘΧ) ... ἡ οἰκία (ὁ οἶκός ἈΈΕΧ), 
ΑΒ (68. 18): λατρεύσομεν (-ωμεν ΤΙ 10. ΑΒ" 
τὸν (1 ΕΧ). 17. ΒΥ γὰρ (Ὁ ΔΕΧῚ .... 
Α. ΔΕΕΧῚ). ΑΕΧΕ αὐτὸς ϑ. ΑἸΒΝ ἐξ 
(Γ ΑΞ3ΕΧ). 18. ΑΕΕΧῚ ὁ (ἃ. ϑεὸς). 

ΑΧ). 20. ΒΚ τὸν ({ ΔΕΧ) .... ἑτέροιβ (ἀλλοτρ. ΛΕΕΧ). 

ΟΞ 2:13 

ξ Αἰγ. (ἐκ ἡ): 
οἴκθ -ταῦτα 
19. ΑἸΒὲ τῷ! 

(ἰ ΔΞΕΧ). ΑἜΧῈ Ο. κυρ.) τῷ ϑεῷ. ΒῚ (ἃ. 8.) ὁ Ὦ 

ΘΡὴΝ ΘΓ ΠΡ ΣΤῸΝ ΘΞΉ259 
δ ὐθδπ 3328 Ὁ ΘΞΘΒῸ 
ΞΘ ἸΞΝῚ ἐθῶΡ5 Ν ΟῚ ἩΞΊΓΙ 13. 
δ ΘΟ ΠΡῚ ΤΙΞ ὈΡΔΥΓ Ὁ ὝΩΝ ΟΝ 

ἡ τ]. ΘΠ 3 Ν 
ΡΗΝ ΒὩΝ ΠΡ "τῶνδ ΘΠ} 

πὰ Ἡ5) τήπττν λν ΠΕΡῚ ΜΙ 
ΘΠΟΝ ὩΝ ὙΠΌΤῚ ΠΏΝΞ) ὉΡΘΩΞ 
ἜΤΙ 293 ΘϑἾΞΝ ἢν ΟΝ ὦ 

»ὴ ΘΝῚ ὁ πήπῖτ τιν ὙΠ29Ὶ Θ᾽ ἸΣΏΞΗ Ὁ, 
39 ἼΠΞ γῆ ΓΩΝ ἘΞΡΕ ΘΛ ΦΞ) 
πον τον Ν ῬΠΞΡῸ “ὉτῸΝ 1: Π 

ἜἜΣΞ ὮΝ ὈΞΠΣΝ ὙΠ ΤΟΝ 
ἜΣΑΝ οὐδ Ν ΠΡ ΤΩΝ ΘΝῚ ὙΠ 
ΡΒ ἸΞ9ΝῚ. ὉΣΊΑΞ ϑῦπῷν ΘῸΝ 

ἐπ ΓῸΝ Ἴ222 
ὋΣ ΓΟ ὍΝ ὨΡΠ Ἰ»5Ὶ 10 
ΘΠΠΝ ΘΠΙΣΝ Ἰξ»Ὁ πὴπττΝ ΞΙΦῺ 
ΠΝ ΤΣ ΗΠ Ὁ ὉοΠΌΝ πῆτν ὁΞ 17Ὶ 
ΓΞ ὩΣ ὙΈΝΌ. ὉΡΏΞΝ - ΠΝῚ 
ὟΝ Ὁ πῶ ὝΩΦΝῚ ΘῚΩΣ 
"πὸ Ὁ ηοιΌ9) πραπι Πήσηρσ ΠΝ τ 
δ᾿»: ὅ5:5 πιῶ ΠΡ ΙΣ πππ 
πῆπο ὉΔῚ ΣΌΞΊΡΞ Ὁ ἼΩΦΣ ΩΝ 18. 
Ξι5 1) ΠΝ ΓΝῚ δ᾿ ὩΡΠτΟΣτΩΝ 
"ὯΝ ἼΞ52 ὭΓΙΣΝ ΓΩΒ Ἀ) 25 ὙΠ 

ἐλ ΟΝ ΝΉατοϑ ΓΗ͂Σ 
ἼΦΦ ΝῸ ΕΡΜΟΝ » τ ὌΝ 
ΘΠ ΘΥΠΌΝ το πῆτοτον ἼΒΡῸ 
τα τὰς ἈΘΥ ΝΟ ΝΠ ΝΘ ΣΝ ΝῊΠ 
ἜΣ τΝ ἼΞΙΣΏ ἘΞ ἘΒΞ ΤΟ ΝΌΤΙΟΝ 3 

ΩΝ »Ὸ 3091 ἼΞ2 ἼΠΟΝ ΘΘΊΞΖΣΙ 

ὅ. Ῥ "ΞΡ 

ΓΝ ον ΡΥ ΥΥ  ΥΡ Ρ ΣΤ 

19 

Ὡς να ΡΟ ΡΟ ΡΎΥΥΉ ΥῊ ΤΉΨΥ Ύ 



αδοηα, (β4,13...30. 121 

φορίε ὩΣ ΤΩΡΕ ἰδ δ Ἡηθοΐς χχιν. 

θεῖ, δίς {τἰοδοπ Πἰς απ σοὺ οἰ) θεν, δἷς 
ἀροοπ δευπίᾳε ον Ὑππουίίον, πἰῶξ δπτΣ 
οι Θῴθοτ! πο Ὁατῷ θείποπ βορεπ. 

18 ὙἸϊπῦ θαδε εἰ) εἶπ ἀαπὸ ρεσόδοη, ϑαταπ 
ἴδε πἰῶ! σοανθοίτοι θαθί, τπτὸ ΘΙβοίς, 
οἷς ἰθτ πἰῶε σοσαιο θαθ!, θα ἰῃτ ϑατίπε 
πὸ Ἰοοῦποῖ, τὸ εἴ ϑοὰ δείπθετοοπ 
απ ὁ εϊδροταοπ, οἷς ἰῃν πίᾶι σουζαπξεῖ 

14 δασι. ἜΘ [ἀτῶτοί πιπὶ θὲ. ὥεττη, 
ππὸ δίοποῖ ἴθπιὶ ἰγοι) ππὸ το αἤεπ, 
παν Ἰαβὲ ζαῦτοπ οἷς ΘΟ Πογ, δέπρτ εἴτ 
ἤτον σονίοποι δαδοπ [οπ͵οῖ! Ὅ68. ϑθαῇενβ 
απὸ ἱπ αν ρίοπ, ταῦ Ὁίοποῖ. ὅθπι ὥεῖτη. 

15 "Θεά ε8. εἰ αὐοὸν πίε, ὉαἈ ἰδτ δεππ 
᾿ φοττη οἰοποῖ, [0 εὐ ἄθίεἐ οἰ) θεῖς, τοεῖς 
οι ἰθν Ὁΐοποπ τυοἹ{ο{: θεπὶ Θοῖ, ὃ 6πὶ 
εἰτς δ ἄἅτον φορίοποὐ θαθοπ ζοπζοῖ! Ὁε8 587: 
εγ8, οδοῦ δὲπ (Οϑτίοτη Ὅὸν ἡΠπονίτον, ἱπ 
τοιοῦ ἀππος ἰθτ πο. ὦ ἈΡῸΥ τπιὸ 
πιοῖπ ὥαιιϑ τοῖο Ὁεπι οτγη οἰοποη. 

10. Φὰα απίυονίοῖς Ὁα8 Ξθ01Ὲ πιὸ {ρταῦ): 
Φαϑ Τεῖ [οὐππὸ θα τπ|8, δαΒ τοῖν Ὅ.π ϑοττη 
φοταἤει. ἀπὸ αἀπϑεῦι (θέζοτη. οἰοποπ! 

17 Φεππ δὲν θεῖν, παν Θυίί, δα. ππ|8 
απὸ ππίοτο ἡδάτον ατιὃ8 (δα ιοπΙαπο ας 
Πιθτί, αὐ δοπι Δ οπθαιο, πὸ ῬαΓ σ0Υ 
παν ἽΠπισοη [οι στοβε ϑεἰοη σείθαπ, 
απὸ πα δορίτοι αἰ ὅεπὶ σαπροπ ϑθορο, 
Ὅοπ ἱν σολοσοπ Π{πὸ, πὸ ἀππ͵|ῸῪ αἴτοπ 95 8 1- 

18 ἕοτιι, Ὁπ τ) το γε οἷν σοσαπαοη Π πὸ; ἔππῦ 
αι απϑοοξοβοι υον ππ8 δὲ. αἴτὸ δ Τὸν 
ὍΟ Γπιοτίτον, οἷὸ ἰπὶ απο Ὡρ ποίοπ. 
Φαγπι τοῖοι: υοἷν αὐτὸ πὶ οττηι Ὁΐοπρπ, 
Ὁόπη εΥ {{ΠΠ ππ͵ον Θοτ. 

190 οι Τρτα, πὶ 0 1Ὲ: φῶτ ἔδππε δοῖπ 

(οἰΐ, εἶπ εἰζγτίσον οι, δον ἐπτοῦ Ἰΐρθεγς 
ἰτοόιπα ἀπὸ Θίϊπος πἰῶς Τὥσποπ τοῖν. 

14. 15. ὕ.1.: {ἐπ|οἘ ἐπι ϑθαῇεν, 

13, ΑΥ̓͂: τυοϊάγοδ δι. πίε δοατῦ, νΕ: ππὶ Ὁα ὁ δα 
δἰ απ. δοπιάθει αι, ΑΥ̓́Τ: ϑθείπδοτρε ... οοπίοβες 
ἰρε. νΕ: σοι 15... ΕΠ} ἰθτ, 
. 14, Β: ίπ ῬοΟΙΓΓοπππ θεία, ἰπ θαρυθείί, ΑὟΥ: 
ταῖξ θα τἰἀεί ἔν αν Ἔτοπο, ὙΕ: ϑ01{ΠῸ ας ἔτοι, Β,Α: 
{0π| (θίπλ)ισεα, ΑΥ̓͂ ὙΕ: ἐπιζοτπεῖ. 

15. τοόπὶ ἰδὲ... δὲπ Θύεέξοεπ, δόποπ, ΒΕ: ΟΓ οὁ 
αὖον ἀδοι (θ6Γ) (π ἐπῦοη Παρεν ει δίοποπ, ΑἹ: δ οππ 
δὸ αοὸν οἰ ἀσε1 οὐπίοί, Β: οδ [ε{ ὉὍὲπ δ, ΑΥ̓Υ̓ΥΕ: 
ἐπηοοῦοῦ (Οἱς (δ {ε0). 
10, Β.ΑΥ̓γ: κε νον, Β: Ὁαβ τοῖν... Ὁ. [οἹΤ{οπ, ΑΥ̓͂. 

ὥοῖτα πἰῶτ Ὀΐεποπ, Ὁεππ ἐν {{{ εἶπ δε ρον 
Ι.1,νυ.19,.2).. 

20 Ὁ ὕθοπι ἰῇτ θοὸν ὅπ ὥρττπ ϑουα [εὐ ταῦ 
οἴποιι. [τρπιϑεπ ΘΟΕ: Ὁἱοπρ, 70 υοἱτὸ ἐν 

Πέὲ.7 3 ς ᾿ 
Ἐκ οδοθ. 10 ἃΠΓ6. ὙῸ5 ΟΥΡΔΌΓΟΠΟΒ οἱ 6] 6 οἱ 608 

12,2... 468 [0615 5115. 4105 ΓΘΡῸ5. ΑΙΠΟΡΤΠΔ60- 

“ἰἀτο. ΓαΠῚ, ΠΟῚ ἴῃ ρ᾽δάϊο ποὸ ἴῃ ἅΓῸᾺ ἰπ0. 
τὰ ἘΠ Θά 46. νΟ}} 15. ἰοΓΓάπι, ἴῃ 4ἃ ποη 13 

ομθι δος ΒΟ γα βϊξ, οἴ Ὑ065, 45 ΠΟ Δ64]- 
Ποδβίϊ5, τὖ Πα ΙΓ ΓΘ 15. ἴῃ δἷἰ5, νη 685. οἱ 

οΟἸνοία, 406 Π0η ρ]ηϊα55. ἝΝαπο 14 
ΘΡΡῸ ἰΠηρίθ Ποχμίηιη) αἱ βοῦν οἱ 

ἌΡΘΓθοίΟ οογάθ ἁἰάιι6 νυ βϑίπη0, οἱ 

νὰ, δαίογία ἀ605, 48. Βογνίθγπηΐ ρὰ- 

{Γ65 νοϑίγὶ ἴθ Μοβοροίδιηϊα οἱ ἴῃ 
Ἐπιόϑιδ, Αρογρίο, δ βϑυνίία Ποπιίηο. δίῃ 1ὅ 
Ἄς, φαΐοπη τηϑ πὴ νῸ}} 18 νἱἀθίαν, αἱ ἢ0- 

ϑθις ἐς 13 

τὰ ̓ς 

Ἐχιβδε ἸΏ ]Π0. 5ΘΡΝΙ (15, ΟρίΪο γ0}}}15. ἀδίαν: 
ΜΟΡα οΠ σῖτα. πο ά 6 {04 μ]αθοῖ, οἷν ΒΘΓΥΪΡΘ 
ἾΝ δι, ΡΟΙ(Ιβϑιπηαπη (6) 6 αι15,. αἰγιπ) 118, {{]- 

θ118 θυ θΡαπἰ ρᾶίΡ 65 νϑϑίν] ἴῃ. Μ650- 
ΡΟίΔηἶα, 8η (115 ΑΙΠΟΥΓΠΔΘΟΡ ΠΏ, ἰπ 
{ποτ ἰθγγὰ Πα ἰδ ι15: σὺ δαίθῃ οἱ 

ὅπ.15,19. ΠΟ 115 ΠΙΘἃ 56 ΝΊΘΙ}115 ΠΟΠΊΪΠΟ. 
ΠοσρομαἸ4α6. ΡΟραΪ5. οἱ αἰ: ΑΡ- 16 

(ὐ3,59.. ς1Ὁ ἃ πος, αἱ ΓΟ πᾶ πη115. ΠΟΙ ΠῚ 
οἱ 5ΘΓΝΙΔΠ15. (115. ]16η15} ἜΠοπηηπ5 17 

αι θΘῈ5. ΠΟΒΙΘΓ ἰΡ88 Θά πχὶ Π05 δἱ βδ[Γ68 

Εχ.13,3. ΠΟΒΊΓΟ5. 46. ἰθγγὰ Αθρυρίϊ, 46 ἀστηὸ 
νι... 56 π|15,. ΓΘοι4π6. ν᾽ ἀθη 115. ΠΟΡῚ5 

Ῥειθ δ. οἰσῃὰ ἰησρηΐἃ, οἱ οἰιβίοαϊνι Π08. ἰῃ 
ΟἸΏΠΪ Υἱᾶ, Ρ6Ρ 48Π| ΔΙΏ ] ἃν] 8, οἱ 

θέ 29,16, 1ῃ. ΘἸΠΟΙ5. ΡΟΡΆΠ5, ΡῸΓ 4105 ἰΓδη8- 
ἰνῖη5. ἘΕῚ 6]θοῖῖ ἀπίνοῦβᾶβ βοη- 18 

γ.8.. (ρ5,. ΑΙΠΟΥΤΏΔΟΙ ΠῚ ΠΑΡ  ΔίΟΥ ΘΙ ἴθ γΓδ 6, 
{πᾶ ΠΟ5 ἱΠΕΓΆΝΙΠΉΠ18.; ΒΟΓΥΓΘΙΏ5. ἰσὶ- 
ἴ Ποπιῖπο, 4ιἰἃὰ ἰρ586 οϑὲ ἢ θι8 
Ποϑί6 Ὁ! 

Πἰχι4π6 9088π6 δά ρορυΐα: Νοη 19 
ΡΟΙΘΓΙΠ5. ΒΘΡΥΡῈ ΠΟΠΙΪΠΟ ; [)6 115. ΘΠ) 

ἐχιο δὈ, 58 ΠΟἴΠ5. οἱ [ὈΓΕΪΒ ἀΘΙ ΪαΪΟΙ 65ΐ, Π6ὸ 

ἤοθι Ἰρῃοβοθί 50 ] 6] θ 5. νοϑιγ15. δία ρ60- 
οα{|5. ἜἘΒΙ ἀἰπη 56 Ὑ11|5 Ποιμίηιιῃ οἱ 20 

23,15... ΒΘΡΥΙΟΤΙ 5. ἋΠ15. ἅΠ16η18,. ὁοηγοῦίοί 58 

ε.5,29. 

ΥΕ: (πππ} 41 Ὀίοποπ, 
17. Β: δεῖ (ἢ ἐὖν Ὁοῦ, ΑΥ̓́Τ ΥΕ: {ξ ππίεν ᾽., εν 

(ἰ88), εν ππόὸ, ΒΕ: ὃ, (βαπδο) δὲν δὲ πε ἐο, 
Αγ. Αβ: δεν πο αἴ, Β.ΑΥ̓νΕ: δοταπίροῖ. ΑὟΥ. 
ΥΕ: οίοῖς (16π0} τι 3, νΕ: δεισαῦτοί, ΒινΕ: Ὁπν 
Ὁοτοι δε {{ς, Β: θἰποπτροραπρῦπ. ὙΕΚΑ: (ρο)λυθοπ, 

18, 5, πὶ δίς 9ππ..... ἀἅποῦ τοΐν, ὙΕ,Α : ϑουτίοσεπ, 
ΑΥ̓͂: υετίνίοῦ, 

190, μῦς 16 8...... ϑούσοθοα, ΟΥὙΕ: οἰονπῦοῦ, 
ΑὟΥ: ἡδοντροδαπροπ αν ϑουζάπο, νΕ: διΠὍεπ οπτο 11π2 
{τοις ας ὁ. Θύποιπ, --α 20, θεὲ δ. ὃ. ... ,͵{εὉνὸ Θύτεοτιι 



122 (4,21. 81. εἴθε. 

»χχΥΥ. «βοβδιίαιο γ6 5 εἀὐέϊπιαφ. 

, « - Χ ξ , « - 3. Ὁ» ᾿ 

κακώσει ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει ὑμᾶς, ἀνϑ' ὧν 
- 9 ’ ΟἿ, αἱ 21 ᾿ ΝΑ ΑῸ.1 4 ΗΝ ν 

εὖ ἐποίησεν υμῖν. Καὶ ξίπεν ὁ λαὸς πρὸς 

᾿Ιησοῦν" Οὐχί, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ λατρεύσωμεν. 
22 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, πρὸς τὸν λαόν: ᾿ῆαρτυ- 

ρὲς ὑμεῖς καϑ' ὑμῶν, ὅτι ὑμεῖς ἐξελέξασϑε 

κυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ. Καὶ εἶπαν" Μάρτυ- 
θὲς. 325 Καὶ νῦν περιέλεσί }ὲ τοὺς ϑεοὺς τοὺς 

ἀλλοτρίους τοὺς ἐν ὑμῖν, καὶ εὐθϑύνατε τὴν 
΄ - " 2 , 

καρδίαν ὑμῶν πρὸς κύριον ϑεὸν ᾿Ισραήλ. 
2 Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς ᾿Ιησοῦν' Κυρίῳ 

τῷ ϑεῷ ἡμῶν λατρεύσωμεν καὶ τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ ἀκουσώμεϑα. 

26 Καὶ διέϑετο Ἰησοῦς διαϑήκην πρὸς τὸν 
λαὸν ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
ψόμον καὶ κρίσιν ἐν Συχὲμ 'ἐνώπιον τῆς σκη- 
νῆς τοῦ ϑεοῦ Ἰσραήλ". 29 Καὶ ἔγραψεν Ἰησοὺς 
τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς βιβλίον ψόμων τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ ἔλαβε λέϑον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν 
Ἰησοῦς ὑπὸ τὴν τερέβινϑον ἀπέναντι κυρίου. 
27 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν" 
᾿Ιδοὺ ὗ λέϑος οὗτος ἔσται ὑμῖν εἰς μαρτύριον, 

ὅτι αὐτὸς ἀκήκοε πᾶντα τὰ -λεχϑέντα ὑπὸ 
κυρίου, ὅσα ἐλάλησε “πρὸς ὑμᾶς 'σήμερον", 
καὶ ἔσται οὗτος ὑμῖν εἰς μαρτύριον ἐπ᾿ ἐσχά- 
των τῶν ἡμερῶν,, ἡνίκα ἂν ψεύσησϑε κυρίῳ 
τῷ ϑεῷ ὑμῶν. 

τὸν λαόν, ἕκαστον εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 
258 Καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς 

ΤΡΏΩΝ ΠΌΒΗΣΤΟΝΞ ἩΟΓΙΥΊΘῚ ππρὉ 28 

ΤΣ ’ 2 2 ἂν . “4 ' 

29 Καὶ ἔγενδτο μὲτ ὌΑΟΗΣ καὶ ἀπέϑανεν 
3 - ᾿ Α “ἧ Χ Ι 

]ησοῦς υἱὸς Ναυὴ δοῦλος κυρίου, ἑκατὸν δέκα, 
ἐτῶν. ὃ0 Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν πρὸς τοῖς ὁρίοις 

τῆς “χληρονομίας αὐτοῦ ἐν Θαμναϑσάραχ ἐν 
τῷ ὄρει τῷ Ἐφραὶμ ἀπὸ βορῥὰ τοῦ ὄρους τοῦ 
Γαλαάδ. “Εχεῖ ἔϑηκαν, μετ' αὐτοῦ εἰς τὸ 

μνῆμα, εἰς ὃ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐκεῖ, τὰς μαχαίρας 
τὰς πετρίνας, ἕν αἷς περιέτεμε τοὺς υἱοὺς 
᾿Ισραὴλ ἐν Γαλγάλοις, ὅτε ἐξήγαγεν αὐτοὺς 
ἐξ “ύπτου, καϑὰ συνέταξε κύριος" καὶ 
ἐκεῖ εἰσὶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 81 Καὶ 
ἐλάτρευσεν ᾿σραὴλ᾽ τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέ: 
ρὰς Ἰησοῦ, καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρε- 
σβυτέρων, 'ὅσοι ἐφείλκυσαν τὸν χρόνον μετὰ 

20. Β (ἴὰ 4.): ὑμᾶς (ὑμῖν ΑΕΕΧ). 21. Β5 τῷ (1 
ΑΕΕΧ). ΑΒ (θ.. 24): λατρεύσομεν (-ῶμεν ἘΧῸ: 
ρος, ΑΒΕΧ; ἐξελ. τὸν κύριον. ΑἸΒΝ Κὶ. εἶπαν Μαρτ. 
(ἰ ΑΞῈΝ). 34. ΑΥ̓͂ ΒΕ τῷ 9'. ἡμ. (1 45ΕΧ). ΑΒ; ἀκε- 
σόμεϑα (ς-ὠμεϑα ἘΧ, 9Γ 21). 26. ΑΒ: “Σηλὼ (Συ- 

᾿Ὡ 5 ΞΘ νΩΝ ΣἼΠΙΝ ὈΞῸΝ ΠΙΡ9 
"ὮΝ 5 νὸ »ῷ τοτὴν ὩΣ ΩΝ 21. 
Ἐς πτὸΝ »Ἶο ὝΩ ΝΣ ἜΡΕΝ ΣΝ 
ὈΙΠΞ ΙΝ τοΞ ὩΞ3 δὩΝ ΟΊ 

ἼΝ τὴ. ἸΠῚΝ πρρῸ πήποτον ΠΝ 
23 ΠΌΝτΡῈ ΠΡΌΣ ΠΡ ὁ ΘΥῚΣ 28) 

“ἂν βϑϑϑοσον ἼΣΤῚ ὩΘΞ ΡΞ ΝΣ ς 
ἘΣ ὙΏΝΡῚ ὁ ὉΝ 5 ἽΠῸΝ πὴττῦ 24 
ἼΞ5 ΡΝ πῆπττν γῷδτοτον 

ΣΦ ΏΪΩ2 ἐδ ήρ35 
ΘἾΞ ὩΣῸ ΤῚΞ » τ ὨΠΘΟῚ Πθ 
᾿ὩΘΩΞ ΠΤ ΡΠ Ἐ ΘἰΘ5Ὶ ΝΉΠΣ 
πϑὴπ ΒΞΊΠΓΩΝ »ϑὴπΣ Ξ[) 39 
Πρ 115 1 ΠΡῸῚ ΘΊΤΟΝ Τότ ἼΡΌΞ 
"ῶν πϑϑπ ΠῚ δὲ ΠΩΣ 5Ὶ 
πὰρ. »ϑἾπ ΩΝ θῚ ἐπὴτο ὩΠΡΏΞΌΤΟ 

ὭΞ ΠΤΣ ὨΝΤΣῚ ἸΏΝ ΓΙ ὨΦΤΊΤΟΘ Ὶ 

ΤΙ τΝ ΠΡῸΣ ΝΠ ΓΕ ΊΣΟ ᾿ ἢ 
853 Πρ" ὍΣ ἼΞΙ ἼΩΝ αν 

[ 30 

Ρ 

᾿ 
Ἃ 

᾿ 

ἜΕΣΕΙ ὧδ ΡΠΤΌΝ »ϑ πη 
ἜΡΩΣ πϑνα ΘΉΞπτ ὍΤΙΝ ὙΠ 290] 
ΠΝ ὩΓΞ ΓΗΠῚ ἼΩΦ 1 - »ΦῚΠ ᾿ 
ῬΉΣΩΞ ΓΝ ἬΞΡΟῚ ἐ Φῶς ΠΟῪ δὴ 

ἽΞΣ9 : ὥρη ΠΟ ἸἸΒΚῺ ΘορΝ 31. 
»ρῖπο ὮΣ 9. τῆ τΩΝ ΘΝ. 
ἸϑΣΝ ἼΩΝ ΘΗΡΘῚ "8: ε 55] 
δ) ὙΣΝῚ Στ, ΠΝ ΘΎ2Σ 

“Ἴπβ πῶς ΠῚ “ΠΟΏΓΞ ὉΠ: 

᾿ 
ἢ 
π] 
ΤΑ, 

:} Ἷ 

χὲμ ἘΞ Χ). 26. Α1 Β5 Ἶησ. (ἐ ΑΞΈΧ). Β; γερμθ τῇ 
(τερέβινϑον ΑΒΕΧΣ. 21. ΑἸΒΥ πάντα ΧΩ ΑἸ ΈΕΧ)" 
ΑΞ ΒΤ (8. ρχὺ ὑμῖν) ἐν (ἃ ΑἸΕΕΧᾺ, ΑΧ: ὅτος ἀκήκ. 
ΒΤ φ. λεχϑ'. ) αὐτῷ (ἕ ἈΡΕΧ).. .ὃ «-. (ὅσα 14.) ΑἥΒῈ 
ὅτος ἔστε. (ἔστ. ὅτ. ἘΝ) ἐν (' Χ). Β: μϑ (ὑμῶν ΑΒΧ) 
28, Β: ἕκαστος (-ον ΑΒΕ ΧῚ, [81]. 29. 80 ΑΒ: 29, 80. 
61 ΑΡΕΧΊ. 80, ΑΒ: τῦ κλήρε (τῆς κλ. ΕΧ), ΑΕΧΣ: 
μνημεῖον ἐν ᾧ ἔϑ. ΒΤ Φ. συνέτ.) αὐτοῖς (ἢ ΔΕΧῚΙ 



[ιν 

᾿ϑοίμα, 
σοί α᾽ 8 ἰδ αὐ δηι ὅδ οΙς ππὸ [εἴ Φ οὗ, 

(24,21--31.0 129 

τσοποοῖ ἀπὸ οτ οίαροθ. ππὉ ΟἹ, τ|πι- 
δείπροπ, παγοεπι εὐ ἐπ Θυίο σείθαπ 

αι. ἜΦαΒ 301 αὖον Ἰρτα 21 Φοια: 
δδ ἐ αἴο, Τοπόοναι τοῖν τυστίοπ θοπι ϑογτα 

2 Ὁϊοποπ. Ἔα Ἰντα, ογίῖα ζππη ΦΉ1Ὲ: Δ. Υ 
εἰ ϑοῖῖροπ ἀθεῦ οἰ, 8 ἴθ δι ϑεττπ 
οι εὐτοάθτει Ῥαθέ, θα8 ἰθν ἰρθπὶ οἰεπει. 

125 Ἰϊπῦ [{ Τνταγεπ: 4. ἜΘ ἔδπ πῖπὶ θη 
οἰ) οἷο {τοπιδοπ Θδέτον, Ὁΐο ππτον οὐ {{πῸ,| 
{πὸ πείσοι, ἐμποῦν ον} δ1| Ὁ6Π| ϑοτγη, ὃ0ΠῚ 

824 Θυῖ νταοῖδ. Ἐπ Ὁα8 Ξ301Ὲ Ἰρταῦ, κι 
σοήπα; Κψθ1: τὐΐζοι. δὸπι οτεπ, ἀπο γπὶ 
οί, οίρπεπ, τππὸ ζείπον (Θείπιπις 6ὲς 
υτάγοι. 

20 
ξδαπο ππ|} Ὅὸπι Ξ01Ὲ, τπτὸ Ἰοσίς ἰθποη (δδο- 

207εθε ππὸ ϑὲρθτο τον 21 Θίδγοπι. πὸ 
φοίτα [το Ὁἷοβ αἴε8 ἰπ8 (δεζεβ ἢ 
Οοίεδ, πὸ παῦπιὶ εἶπο στοβὲπ ΘΙοίη 
ππὸ τἰϑτοῖς ἴθ απ Ὁα] 01 ἀπ|ογ εἶπον 
(ὁ Ἰ ο, οἷς δεῖ ὅεπὶ οἰ Πρύθιπι ὃ. δ ογτη 

Ὁἰοζον Θιίοίπ [01 ὅεπῖαο {εἶπ εὐ Γγεῖι τιπϑ, 

οἷς εὐ πἰἰξ ἀπ σοτοδοῖ δαί, ππὸ [01 εἰπ 
8εαὲ ἔδον οἰ) ζεἰπ, δα ἰδν αατὸπ 0 

28 πἰίϑε υετιαπεί. Ὁ ὙΠῸ Τἰὸβ υΐια. Ὁαᾳ8 
Ξ01Ὲ, εἰποπ [εσ! επ τπ {εἶπ (σ δ Ὁ εἰ. 

Ὁ68 ὥργτη, Πατῦ, δα. ἐν θιπθογὲ πὸ δὴ π 
80 δαῦτο αἷὰέὸ ἴὕατ. Ἔ πὸ πταπ σέρτιῦ ἰθπ ἱπ 

δεῖ τόπος ζείπιε8 (ΟΥ̓ οἰ Γ8.,. κι!  πππατῇ 

ςς φοὴ πιοτπα νυ άνιδ, απ ὅϑοότρο Θααδ. 
81 Ὁ πὸ ΔἼταοῖ Ὁἱοποίς Ὅοπι εῖγπ, 70 ἴαπρο 

ζοζια Τοδίς τπτὸ Ὁἱς ἡΓοΙοἤτοιι, τος ἴαπας 
8 εἶς Τοῦτα παῦῦ οζια, οἷς αἴ ἡ ον Ὁ68 

ς 20. Β: [ὦ πιιξοθτοι πὶ. οἰ ἸΤΟδοΙδ ἔθππι αν οτῷ 
υρυξοῦτοπ, ΑΥ̓: τυοπδοί ἐν 7. δ. οἰ) κι, 01... ϑου ἢ 1 
αοί, ΥΕ: τοἰτὸ,,. ὐζεδ,., απτοίθεπ, 
21, Β: "δ ὲ{{ πίέοπ. ΑΥ̓ΤΟ ΝΕ: ϑξοίπ, 

᾿ς Ὡ2, ἔρια δι δίεπεπ, ΟΥ̓ ὙΕ: ἦρτ ({6[6}{)... φοροπ 
ὦ (6161). Β.ΥΕ: 5δίν {πὸ ϑειροι, ΟὟΥ.Α: ϑοιροπ 

 ([{πὸ υἱυ). 
23. πὰπ Βίπιυοα, ΟὟΥΥΕ: ἐπίζονποί, ΑΥ̓͂: ἐπ ραν, 
πίη. 
᾿ς 24, ΑὟΝ.ΥΕ: απ. Θ , δύτεπ, 

2, ΑΥ̓͂, .ΥΕ.Α: [ὦ ]οβ ... (065) 35. Β: Ποοἰς ἰδιπ 
ϑαδ χε (δ πίοθιπα κι. ϑὲε!, ΑΥ̓ὙΕ: [᾿ς {0πι ({. ἔσπὶ 
φ“ν 

ϑΠ70 πια τς ϑοζια Ὁοοἴδοη 5’ αθο8 εἰποπ. ἘΦ Ι 28,3.20Ἀ. 

27 ταν, ἔππὸ ᾿ρταῦ δτῖπὶ σαπδοπ Ξθ01Ὲ: (Θεὲ, 

πη οὐ θαὶ σερῦτοι αἴΐὸ ϑέοθο Ὅ068. ϑεττη,, 

29 ἰἰπῦ ε8 δεραῦ Πὼ πα οἰείοπ Θεζρἰς 
[ἐπ, ὉαΒ δοΐια, δεν Θοῦπ ϑύιπι, θεν δπποθε, 

Φρταῦ, δίς απ Ὅρα εθίτος (συ ταίπι Τἰοαί, ᾿ 

οἱ αἰ σοῦ νὸ5. αἴθ βυρνονίοι, ροϑβί- 
481 νΟθ᾽5. ῬΓΔΘϑἐ θυ} θοηὰ. ἜΙχΙ- 21 
4π6. ΡΟρΡαΪ 5. αὰ Φοϑιι6: ΝΘ4ΙΔΙΙΔΠῚ 
11ἃ,. αὖ ἸΟαΙΘΡΙ5, 6Υ1, 564 ΠΟΙΏΪη0 

ΒΘ ΜΙ ΘΙηι5. ἘΠῚ Φοβιι6 δὰ ρορα απ: 22 
Τοβίθβ, πα], νῸ8. 6β.15, 4αϊὰ ἰρϑὶ 

Θἰθσ 15. νΟθ 5. ΒΟΉ 1], τ Κα Ρν ἰδ }5 
6]. ΒοΒροπαθριηΐααθ: Τοϑίοβ! ἜΝαηο 98 

πριν θθγρο, αἰΐ, διογίΘ ἀθ6 05. ἃ] Ιθπ05 46 
ρεθο 6 ΠΙΘΠΪΟ ΘΒ ΓΙ, οἱ ἱποιπαΐϊθ οοΓᾶ 

νοϑίγἃ δὰ ΠΟΙ Πἢ ἤθαπ [5Γ86]. 
Ἔ ΠΙχιψαθ ρορα]α5 δα Φοϑπ6: ΟΠ η0 24 
60 πΟΒΙΓΟ 56. }ΘΠ115. οἱ ΟΡ ΘἀἸΘμΐ65 
ΘΡΙΠΠἸ15 ῬΓΆΘΟΘΡ 5. 6118. 

ῬοΓΟ 551} ΘΡΡῸ Φοβιθ ἴῃ ἀἰ6 1Π0 2 
τ’ Ιοθάα5, οἱ ργοροβαῖ ρορα]ο ργδθοθρία 
128. 46. Σπ1ο1ἃ 1η δΊοΠΘθη.  Βουρϑιί 26 

Πα αιι6. ΟἸΠΠΪὰ νοῦ ἢᾶθο ἰῃ γνΟΪ]α- 

παν Ὅν ἬΪΠ6. 165 15. ΠΟΠΜΪπΪ, οἱ 111 ἸΔΡΙ ΘΙ 
ΡΟ ΡΥ ἀθη) ΡΟΒπ|6 οι. 5. 6 

δ ς, ΠΡΟ, ἀᾶ86. οΥαΐ ἴῃ ϑΔΠΟΙΠΔΡΙΟ 
ἐϑθνῦ. ΠΟΤ], ἜοΓ αἀἰχι ἂά ΟἸηηθπὶ ΡΟρα- 27 
νυν. ἰπη: ἢ, ἰΔρΡ15. ἰβίθ δ νο 8. ἴῃ 
ὅπ.81,48. 65} ΠΠ] ΟΠ. Π, 4ποὰ δπάϊου! οπιηϊἃ 

γοΡ 0) ΠΟΙΏΪηΪ, 4πὰ6 ]οοια5. 6βἱ γο- 
Ἀ15. η6 ΤΟγΐθ ροβϑίθα Πθσᾶ 6 γ 6} {15 οἱ 

σαα.5,0. ΠΙΘΠΕΙΡΙ ΟΠ Π0 Π 80 νοϑίγο. ἢ θ᾿ μ151{- 28 
“1.43. {π6 ῬΟΡΈΠ1, 5] ΠΡΊ1105 1 ΡΟ5565510- 

ΠΘΠ] 8111]. 

ἔτ ροβὺ πᾶθο τπουΐαι8. οδὲ δοϑβιιθ 29 
ἜΑ: ΠΙ5. Νιια. βογνι8. ΠοΟμηΪ, ΟΘηΐα ΠῚ 
νὴ (σεῦ ἀδόθιη. ΔΗΠΟΙΙΠ, Ἐβθρθιϊθγαηι- 30 
δοδον 6. ΘΠ ἴῃ ἢηΐθ5 ΡΟΒΒΘΒΒΙ0η15 

σαὰ θα. 5188. ἴῃ ΤΠ ΔΙ ΠΑ ΠΒΆΓΘ, αι 8 68[ 5[1ἃ 
[ῃ. τῃηοΐθ Πρ ΡαΪη], ἃ 56 ρ (ΘΠ ΡΊ ΟΠ Δ}1 

σαὰ.».7. ῬΆΡΙΟ τη {15 ἀΔᾶ58. ἘΒοΥν νι {π6 15- 81 

ΓΔ 01] ΒΟΙΏΪΠῸ ΟἸΠΟ 5. αἴθ θ5. δοϑιιθ οἱ 
ΒΘΠΙΟΡΙΠῚ, 4 ΙΟΠΡῸ ΧΡ ἢ} (6]η- 
ΡΟΙῈ ρΡοδὶ Φοβιθ, οἱ πὶ πονορηηΐ 

7, 85: δ αἰ γ {{5. 

ϑοΥ) δοζοθ τι, δὲ, 
20. Β.ΑΥ͂Υ.Α: δὲν (δ. ΥῈ: Φογοδίπίῃς, ΑὟΥΕ: 

(ατπ) ᾧ. ... απὸ, (Α: πὶ... ὁ) 
21. θεν ἐπ. Β: ππίον πιὸ. ΟΥ̓: φοσθπ, 

ΒΑΑ: χππὶ ϑοιρπίβ. Β: ϑέοθοπ, ΟὟ ΝΕ: ϑθθονίο, Β: 
Ῥαβ θυ π΄ εἴτοα..πιῦροι, Ατ δαυπαρ, Τοια ποι τυ ΟἹ} ὅ 

28. φπε, ὙΕ: (δτδοίροπίῃ. ΑὟΥ.Α: Ξϑοζίθιπτα, 
29. δίεζεν Θεϑίώες, ΟΥ̓ ΝΕ: ροϑαῦ πὶ Ὁ, Φίπε 

σοι ΟἸδουζάϊ(6π|}, δὰ {0 
90. ΒΑΕ. Α: {0 δοσταθοπ, 
91. πυῷ Τἅπαον, Β.νΕ.Α: αἴίο (δ(6) Φαρὸ το]. 

Β: δίς ζαρὸ σουϊάπρονίο ! Β: πθονε, ὙΕ: ΑἸ απ, 

ε.28,68. 

Β 
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χχτιν. 

Φοϑιο. ε 

«οδιίας 165 εὐἴζέπιεο. - 

Ἰησοῦ καὶ ὅσοι εἰδοσαν πάντα τὰ ἐργὰ κυ- 
ρίου ὅσα ἐποίησε τῷ ᾿Ισραήλ. 

82 Καὶ τὰ ὀστὰ Ἰωσὴφ ἀνήγαγον οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραὴλ ἐξ “Ἵγύπτου, καὶ κατώρυξαν, αὐτὰ ἕν 
Σικίμοις ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ οὗ ἐκτήσατο 
Ἰακὼβ παρὰ τῶν “Αμοῤῥαίων τῶν κατοικούν- 
των ἕν Σικίμοις ἑκατὸν ἀμνάδων, καὶ ἔδωκεν 
αὐτὴν τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν μερίδι. 

8 Καὶ ᾿ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ᾿Ελεάζαρ 
ε τ . {5 ΨῚ , Η ὁ υἱὸς ᾿Ααρὼν ᾿'ὸ ἀρχιερεὺς ἐτελεύτησε, καὶ 
ἐτάφη ἐν Γαβαὰϑ Φινεὲς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 
ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῷ ὦρει τῷ Ἐφραΐμ. 
"Ἔν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λαβόντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 

᾿ Ν - - 

τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ περιδῳφέροσαν ἐν ἑαυ-. 
τοῖς, καὶ Φινεὲς ἱεράτευσεν ἀντὶ ᾿Ελξδάζαρ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ ἕως ἀπέϑανε, καὶ κατωρυγὴ ἐν 
Γαβαὰϑ τῇ ἑαυτοῦ. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπ- 
ἤλϑοσαν͵ ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτῶν καὶ 
εἰς τὴν ἑαυτῶν πόλιν. Καὶ ἐσέβοντο οἱ υἱοὶ 

99. ΒΝ αὐτὰ (1 ΑΕΧ). ΑΒ: ἄμ. ὅκατ. (ὅκατ. ἀμν. 
ΕΧ) ... " τῷ (1 ΕΧ). 88. ΒΚ (ργ. ὁ (Σ ΑΕΧ). ΑΕΧ: 
ἱερεὺς. Β: “Ταβαὰρ (-αϑ' ΑΕΕΧ). ΑΕΧ: κιβ. τῆς 
᾿ νϑήκης τὸ ϑεδ περιέφερον. Α: κατωρύχϑη. ΑΧ: 

πῶ ῶν πῆι ΠΣ Ώτο9 ΓΝ 
ἘΌΝ 

ἡ πιτ ΟΝ ὩΟ ΤΘῈΡ -ΝῚ 
ἘΞῶ3 Ἴ2' Θ᾿ ὝΧΊΔ ᾿ ὈΝ ἰδ 5 τ 
ΝῺ ΞΡ 55 ΠΡ ὝΩΝ πτῶπ ΤΡΌΤΙΞ 
πρῶ ΠΝῺΞ Ὀρῶτο:Ν “ΠΏ ΠΙ ΤῺ ᾿ 

ἐπ ΟΣ ΠΡΟΣ Ὅπολ 
ἸΞ5Ὶ ΤῸ ΠΝ ῚΞ ἜΤΡῸΝῚ 88. 
ἸτἼ5 ἼΩΝ 53. ὈΓΙΣΡ ὮΡ333 ἼΩΝ 

Τποπιτ 5 

32 

᾿Ισραὴλ τὴν ᾿Αστάρτην καὶ ᾿Ασταρὼϑ' καὶ 
τοὺς ϑεοὺς τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ αὐτῶν. 
Καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας 
᾿Εγλὼν βασιλέως Μωαβιτῶν, καὶ κατεκυρίευ- 
σὲν αὐτῶν ἔτη δέκα ὀκτώ. Ἵ 

τόπον ἑαυτῶν. ΔἘΧ: κι. τὴν σταρωϑ'.. ΑΒ: τῷ 
βασιλεῖ Μωὰβ (βασιλέως Μωαβιτῶν Χ). Β: ἐκυρ. 
(χατεκυρ. ΑἘΕΧ). ϑαθβου, Α: Ἰησὅς υἱὸς Ναυή. 



ΟΦοῖτη τοιβίοπ, οἷε ἐν απ ταῦ φοίθαπ 
δαίίο. 

32 Φίίε Θοδείπε Φο.ρ ἢ 8, Ἰοοίάγε οἷο δείπθεῦ 
ΑἸγαο ϑαϊίοι αἰ (αονρίοπ ροδταάέ, δὲς 
ατιιδοπ ἢ π Θίάγεπι ἐπ δπι Θηα δεῖς 
Ὁε8, Ὁα8 αΐοῦ ἔπι τη δὲπ δείποοτπ 
επιοτθ, δε8 ϑδαίοτθ Θίάεπιβ, τ᾿ππ δι πθον 
Θτοζάει, τὸ τϑατὸ δὲν δείποον ΟΡ Ὁ 
(δ δι} εἰ. 

88 (δἴραζατ, δὲν Θοῦπ ατοπθ, [ατὸ απ), 
τ ππὸ [{ δεστθοι ἱθπ 1. Θίδεα {εἰποϑ 

᾿ (Θυοῇπδ Ξβίπογαϑ, οἷς ἰθπι σοροδοι Ἰραῦ 
απ Ὁοπι Θεδίτρε (δρῃταίπι. 

31, ΑὟΥΥΕ: Γαππίοπ. Β: Ὁα οὖ, 
82 πὸ ὃ. Θεδ. ,.. θιιπδ. δ εγίεα, πα. τοιεδοπ, 
Ἑ: δοΙΉΠπδο, Β: Θ (εῖοεθ. (Α: {ππρὲ Θα[ε.) 
Β: Ῥέη [{6 Ἰσατοπ ὍῸΠ0 .Ἅ.. ἀπ (δ, τοστθοι, ὙΕΣ: πὶ 1. 

σζοζια, 

ξο 088 (Θοεθεΐπο, 

(4,33---33) 128 

ΘΙεαζατϑ Ζοὺ, ΧχχτεΥ. 

ΟἸΪὰ Ορογὰ Ποιηΐπι {π86 [δοογαΐ ἰὴ 
ἴ5γ86]. 

Εχ. 18,19. 65.50.35; 5588 4066 ΦΌ56ΡΠ, 4086 ἰ0]6- 82 
ἀθητ. ΓΠῚ ΠΠΠ ΙΒΓΔ6] (6 Αθργρίο, 5606}16- 

ΓᾺΠῚ ἴῃ ΘΙΟΠΘΠῚ ἴῃ ΡᾶΓΙΘ ἀρτὶ, 4.61 
οηογὰΐ 9200} ἃ Π]1|8 ΠΘΠΊΟΥ ρΔίΓ 8 
ΒΙΟΠΘ πη. ΘΟ ΠῚ ΠΟΥ6]115. ΟΥριι5, οἱ 

[1 ἰἢ ΡΟΒΞΘΒΒΙΟΠ6 ΠῚ ἢ]ΠΙΟΓ ΠῚ 10- 
560}. 

6π.38,19. 

ΕἸΘα 2 4 0486 ΠΙ5. Αἄγοῃ πι01- 53 
ἴα5 οϑί, οἱ ββϑρϑιϊθυαηΐ διπὶ ἴῃ (ἃ- 

")ὰδ(}}) ῬΏΪΠ 665 {Π]] 6}115, {ιιᾶθ ἀδίἃ 651 
Θἱ ἴῃ πιοηΐθ Κρ] ΔΙ]. 

τοπτῦοη.., (δεδοίροπίῃ, ΑΥὟ: δίς, 
ἤρδιπια, Α: οὐ τοαῦ εἶπο 38. δεῦ... 

33, πηπὸ (Ὁ, .... αμῇ εἰπέπι ἤθει, 
ᾧ, ΟὟ: ἐπ ΘΟ, [δεν Θίαδῃ. 

οεὐρίοἴἐεπ οὐ ς. 538. 

. Β: δ6Π| 
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Τ᾿ ν 

ΚΡΙΤΑΙ. 

Ἐ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν ᾿Ιησοῦ, 
καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν κυρίῳ, λέ- 

" - ᾿ ᾿ 

γοντὸς" Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τὸν Χα- 
δ ᾽ » » ᾽ 

ναναῖον ἀφηγούμενος, τοῦ πολεμῆσαι ἐν αὐὖ- 
- Υ. 

τῷ; 32 Καὶ εἶπε κύριος" ᾿Ιούδα ἀναβήσεται, 
᾽ τ ἢ ᾿" - 3 “- . 3 » 
ἰδοὺ δέδωκα τὴν γῆν ὃν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 

δ' ͵ Α Ὄ ᾿Ὶ 

8 Καὶ εἶπεν ᾿Ιούδας πρὸς Συμεὼν ἀδελφὸν 
᾽ » 7 , ἰ 4.9 "»Ὦ δ ἢ 

αὐτοῦ" “ἵν ἄβηϑι μετ ἐμοῦ ἐν τῷ κληρῷ μον; 

καὶ παραταξώμεϑα πρὸς τὸν Χαναναῖον, καὶ 
πορεύσομαι κἀγὼ μετὰ σοῦ ἐν τῷ κλήρῳ σου. 

" ᾽ ΄ ᾽ ᾽ ἑῷ ον η γ-- τὰ 
Καὶ ἐπορεύϑη μετ αὐτοῦ Συμέων. 8 Καὶ 

ἀνέβη Ιούδα. Καὶ ἔδωκε κύριος τὸν Χανα- 
ναῖον καὶ τὸν (βερ ἐζαῖον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 

καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν Βέζεκ δέκα χιλιάδας ̓. 

ἀνδρῶν. ὃ Καὶ εὑρον τὸν δωνιβέζεκ ἐν Βέ- 

ζεχκ, καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτῷ, καὶ ἐπάταξαν 

τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν «Ῥερεζαῖον. 6 Καὶ 

ἔφυγεν ᾿“δωνιβέζεκ, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω 

αὐτοῦ, καὶ ἐλάβοσαν αὐτόν, καὶ ἀπέκοψαν 
᾿» - - -“ Ν »“ - 

τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν 
7 Καὶ εἶπεν ᾿“Ιδωνιβέζεκ᾽ 

- Χ - - -“ 

κοντα βασιλεῖς τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν αὐτῶν 
- -» Ε » Ἔ 

καὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀποχεκομμένοι ἢσαν 
ΝΥ ͵ - , 

συλλέγοντες τὰ ὑποκάτω τῆς τραπέζης μου" 
. - , “ ᾽ , « 

καϑὼς οὖν ἐποίησα, οὕτως ἀνταπέδωκέ μοι ὃ 
« ͵ Α ᾿ Ὅς ἢ 5 ν [Ὁ 

ϑεὸς. Καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ἰερουσαλήμ, 
5 » καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ. 

αὐτοῦ. 

8 Καὶ ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα ἐν ']ερου- 
σαλήμ, καὶ κατελάβοντο αὐτήν, καὶ ἐπάταξαν 
αὐτὴν ἐν στόματι ῥυμφαίας, καὶ τὴν πόλιν 
ἐνέπρησαν ἐν πυρί. 9 Καὶ μετὰ ταῦτα κατ- 
ἔβησαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα πολεμῆσαι πρὸς τὸν 
Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν ὀρεινὴν καὶ 

1. Β: διὰ τῇ κυρίβ ... τ8 Χ. (ἐν κυρ. ... τὸν Χ. 
ΑΒΕΧ)... πρὸς αὐτὸς (ἂν αὐτῷ ΛΕΧ; ΕΧ: ἐν » αὐτοῖο). 
2. ΑΒ" τῇ (1 Χ). 8. Β: τῷ ἀρ ρε φῷ (6. ΑΒΕΧ)... 
τὸς Χαναναΐϑθς (τὸν ΧΟΣΧ: ΆἌΒΕΧ: ἐν ἊΣ -Χαν αναίῳ)Ὶ) 
ΑΕΧ: καίγε ἐγὼ. 4. Β: παρέδωκε... εἰς τὰς χεῖφας 
αὐτῶν (ς. ΔΈΪΧ)... ἘχὴΣ 5.) ἔκοψαν (ἐπάταξαν Ἰὼχ 
ΑΒΧ: ἐπάταξεν) ... ἵ (ἃ. δέκα) εἰς (ἐ ΑΒΕΧ), ὃ Β: 

“αάίοσπμι. 

«Ῥιι 5 ἴντα οξίξ φονέα Πα αν 605. 

Ἑβδομή- 

δ 

ΟΞ ὦ 

ον τυ πὶ ΤῺ ὙἼΤΙΝ 0 
ΟΣ Σ “αν Ὁ πὴ Ν ὭὮΞ 
ΠΕΡΕ ΠΡ ΠΩΞ ΡΞ ττοΝ ὩΣ 
ΡΣ ΟΣ» τπτητιν τπήττῦ ὙΩΝΟῚ ὴΞ 
ΤΠ ὝΔΝῚ ὁ ἸΠΞ ΠΝ ΤΩΝ 9. 3 
ἜΤΙ "ὮΝ πὸρ ὙΠΝ ΤΕ 
πδν Δ “ΠΘὉΠῚ ΠΣΞΞ ΠΏΓΙ 5} 
Ρῶ ὮΝ 95) 5, ΩΞ. πον ἷ 
ἌΞΌΞΡΕΤΝ ΠῚ Ὁ Ἰ5Ὸ} πὸ ὈΣ9Ὶ ἃ 

ΧΗ ΠΝ ΤΝ ἸΝΣΣ η ἐν τες 
3 2ΞΙΠΓΤῸΝ Ἰ391 ἽΞ ΠΝ ῬΊΞΞ 
ΠΕΤ ἢ ῬΊΞ ὯΝ δ59) ΣΠΠΞ ΠΝ ὃ 
ὟΝ ἼΣΚΡΟΣ ἡτν ὙΓΙΝΡῚ ἜΤΙ 

πον ΩΝ ΘῚ ἘΡὈ τὴ Ἴ1 τότ 1 
ὩΣ ΤΉΣΞ ΡΟΝ ἘΡΕΤῚ ῬΙΞ. 

1 ΘΟΚΕΡῸ ὈΠΡΌΧΣς 
τὸ ἸΞ τον ὝΩΝΞ ὠτπτοῦ Τὶ "ἢ Ι 
ΡΝ ΣΣι ἩΠΝΞΟῚ ΘΝ "Ὁ 

ρ3 ΠΤΠΞ ἸΏΓΙΡῚ ὃ 
-“ὨΝὮ ΠΟΙΝ Ἢ ΕΝ πῖΝ ἘΞΌΝ ᾿ 
3 515 “ΠΝῚ ἐῶν 5 ΠΗΣ “ἜΣΤΙ 
πα Ξυ ὭΣΞΞ ΠΈΣΗ πρσοῦ 

κατέλαβον (οὗρον ΑΒΕΧ). ΑΒΤ (8. Β.) τῇ Ο ἘΣ 
Β: παρετάξαντο στρὸς αὐτὸν (ἐπολ. ἐν αὐτῷ ΑἸῈΝ 

εν ἔκοψαν (ἐπάτ. Α5Χ:; ΑἸΧ: -ξεν)... ἀτ τὸν 
θ. ΑΒ: κατέδραμον (ματεδίωξαν ΕΧῚ ἔα 
ΑΒ (6, Ὁ) ὁ ἴα. τ. πόδ.) τὰ ἄκρα (ἕ τ ζ. ΑΒ 
ἄγόεσιν (ηγ. ἘΧ). ὃ, ΑΒ: ἐπολέωον (ἰ πο  Ν Βὲ 0 
([ΔΕΧ). 418: τὴν Ἱ. (ἐν Ἱ. ΑΞΕΒΧ), 9. ΑΧ: τ πολ 



ΕΘ ΞΖῚ 

σδα πὸ Θίμππέση, ϑίδοπί 5.16}, Ἰ. 

. δ»ὲέλῶ δεπι Φοῦε δοζια {ταρίοπ οἷς δὲίπε 
εν γαεῖ ὅεπ ὅοεττη, ππὸ ἠρταύγεπ: ὅεγ 
ΤΟΙ ππίον τπ ὅὲπ δἰτίερ {πῆτοπ υοΐδον οἷς 

2 απαπίίον  ἜΦον ὥὅοτν Ἰρταῦ: ὅπθα [01 
ἴδπ Πἴρτοι. Φοίεθο, (ὦ) θαῦὲ ὅαᾳ 8. απὸ ἱπ 

8 [εἶπε απὸ σορόθοπ. Ἐθα ἡρτα δια δι 
 {εἴπεπι ϑυιδον Θίππεοπ; 5 οῦς ταῖς παν 

δίπαιμ ἱπ πιοίποπι ἄσοδ, ἀπὸ Τα τἀπὸ υἷε 
Ὅ6Υ δίε (ὁαπαπίτο {τοίτοη, [0 Οἱ [ἃ υὐἱος 
800 τη οἷν οἰεθεπ ἰπ είποιι ἄροϑ. Ἅ{Π0 

ἄχοᾳ Θίπιροι τπ|ῖς ἰθπι. ἔα ππππ πθα 
Ῥίπαμῇ 206, σα ἰδπι Ὅ.. ὥεῖν οἷς (ὅαπας- 
αἰτοῦ παὸἋ θοτοζίον ἱπ ἰῦτὸ Θὐποο, ππὸ 
Τῶιαοι κι ὅβε[6Ε ζεῦπ ταπίοεπο ϑέαππ. 

ὅ ἜἸ1πὸ {ππρο δὸι. οσπί ΞΒοεξ κι "8 εξ, 
πιὸ Πυίηειι υοἱδον ἰθπ, ἀπὸ Γπιροπ οἷς 

6 απαπίίον πτὸἋ] Ἰβοτοον. Ἔθον ἡ οοπὶ 
ΞΒ 6 Ποῦ ς, ππὸ [{ὲ ἰαρίοπ ἴθ πι πα), τὸ 
να ἰΐε ἔθπὶ ἐτανζει, σογθίοδοπ {6 ἰθπι οἷς 
Φαποι απ ζείπει Θάποοπ ππὸ δίβεπ. 

7 ἘΦᾳ ζυταῷ ίοοπ! ΞΒε[6Ε; Θιοεδεπρίᾳ δ[ὃε 
ς πίρε πῆ σετραποποη Φαιπποπ ἰθτονῦ πος 

ππὸ δβε Ταζοπ ἀπ ἀππίον πιοποιι ἰῷ; 
τοἷς (ὦ ππτπὶ σείθαπ γαῦς, [0 ὅαι πεν Θ᾽ 
τοΐοδοῦ σογαοίτοπ. πὸ πιαπ ὑταές ἰῃπ 

ρεη δεγιζαίοπι, Ὁα Π0 {8 {{πτ οὐ. 

8. ἥδε: οἷς δίποον ιοα [είτε υἱοῦ 
᾿ς ἀρργηζαίοπι, πιὸ σοισαπποη [{ὸ, τὸ [ΘΙ ροπ 

ἤε πὶ δὲν Θῴάνί[ε Ὁε8 Θύδιρετίδ, ππὸ 
9 εὐπϑοίοη οἷς Θίαοε απ. ἘΠ Θατπαῦ, ξοσὸπ 

οἷς δείποον δα θεταῦ και. Πτείίοι τοΐδοῦ 
οἷς (δαπαπίίξεν, οἷς απ δεπι Θοδίτας. ππὸ 
σύσοπ ας πὸ ἐπ ὅπ. ΘΥίπθοι τοοῦς- 

ΟἽ, ποῦ δίπαπίοθοι δὲη 4 νν κα {, Β.ΑὟΥΕ: 
Ἴ1πὸ} ε6 φοἴας. ΑΥ̓ Ὑ: ς. ἀπϑρίοροπ, Β.. ΑΥ̓ΥΥΕ: 
οἰσοεν ((σ6 08)... [{6 21 {τοί 0πι. 

". ἴ, δα πε. 

8, ΒιαΥΥ ΑὉία πεοίπ θν, ΝΕ: (δεθεθε!. 

' ᾿ ἅς φαϑ ὃ. Ὁ. ...ὄ παι ἐθύ εν, 

0. Β: (ταζοι ... απ. 

8 δι δὲν ϑιϊϑίευ, 

Ῥοβί ᾿μογίθηι Ζοϑθ ΠΡ ΠΝ Ν᾿ 

611 ἰβυᾶθὶ Ποιηίηιη, ἀϊοθηΐθ5: Οἱ 5 

Δϑοθηαθέ ἃπίθ ΠῸ05 οοπίγα (Πᾶμπᾶ- 
ὨᾶΘπ), οἱ οΥΙς ἀὰχ θ6 1} Ἔ Ιχίαι6. 2 

ἀκάνς θοιηίπαβ: {π4ὰ5. ἀβοθη οί; 6006, {Γἃ- 
ἀκ] ΤΘΡΓΔΠῚ 1 ΙΔ η1|5 615. ἜὅΕῚ αἱ 8 
δυΔὰβ ιηθοηὶ ἰγαΐγὶ 810: Αϑοθη6 
ΠΠΘΟΙ ἴῃ 50,6 ΘΠ οἱ ρι9ηὰ 

οοηΐνα (Πα πδηδθιη, αἱ οἱ 6ρῸ ρ6Γ- 
εἶα. θᾶ. ἰδ ἴῃ Βουΐθη) ἰᾳᾶπι. ΜΕ 

ΡΠ ΟΠ 60 δ΄ηθοη. ῬΑβοθηαίίψαθ 
δι4ὰ5. οἱ ἰγδάϊαϊ! Ποιηϊηι5 (ΠΔηὰ- 
πδθὴ ἃ ῬΠΘΡΘΖδΘ) ἰῃ ΙΠΔΠ15 

15π|.11.8 ΘΟΓΠ], δἰ ῬΘΓΘΘΒΘΓαηΐ ἴῃ Β6Ζθὸ ἀ6- 

Ο6ΠῚ Π}1Π}Π1ἃ νἱ ΡΟ. ἜΤ νη γαηίηιιθ ὅ 
Αἀοηίθοβθο ἴῃ ΒοΖθο, οἱ ριρηδνοτιηΐ 
ΘΟ ΘΙΠ ἃ ΡΘΓΟΙΒϑθΡηΐ (πᾶ Ππᾶ- 

ὨᾶΘῈΠ) οἱ ΡῃρΡοζᾶθαη. ἜΚ αρΙ ἀὰ- ὁ 
(ὁ ΛΑΘὨΙθαθθο; 40 ΡΘΓΒΘΟΙΠΙ 
ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΠοΓηΐ, Οᾶ6515. 51Π|Π|1[4{1- 

θ5. ΔΗ. 6115 ἃ0 ρθάμπμη. ὅ ὨΙχὶ!- 7 
46 ΛΑἀομηίθοβοο: δαορίαδρ!ηϊδ ΓΟΡ68 
ΔΙ Ραΐα 15. ΤΠ] ΔΉ ἃ ΡΘᾺ ΠῚ 511Π}|- 

ἀδῶτρ. ΠΕ {1015 60} 6 θᾶ πὶ 51} τη θη8ἃ Πιθὰ 
9,56. ΟΙθΟΓαΠπῚ ΤΟΙ (αἰὰ5; βίου ἴθοὶ, [ΐὰ 

Ἐχεϑ δά  ]ἋἸΑΠ τη] Π 65. Αἀἀαυχουιπηίαιιο 
ΘῈΠῚ [ἢ {θυ 58] 6} οἱ 10] τηοΥίπ15 οϑί. 

ΟρρΡυρπδηΐθβ οΥρῸ ΠΠΠ Φπἀὰ Φθγ- 8 
5816 Π] ΟΟρΘΡΙΠΐ 68), οἱ ρΘΓΟ ΒΒου πὶ 

'π ΟΓ6 βρ]8411, ἰγδάθηίοβ οαῃοίϑηῃ ἰῃ- 
οοΠϊο οἰν!ίαίθοη. ἘΠῚ ροβίθρα 46- 9 

70..5.1. ϑορηΘηΐ65 ΡαρΠανθυηΐ ΘΟη[Γἃ (]ιὰ- 

ἐλ λιν, πᾶηδθαπι, αὶ ΠΑΡ 14]νας ἴῃ ΠΟ ἢ ΔΗ 15 
αἵ δ( πη] Ἃ1 6 ΠῚ οἱ ἴῃ ΟΔΙΏΡ ΘΒ ΓΙΡ115. 

Νπι. 27)21 

20,18. 

2ο515,155 
19,9. 

205. 
17,155. 

9, 5. Ἴ(Ι!.) οἷ. 

0, Β: δίπουν ἰῇπι ὕοτ, ΑΥ̓ΤΝΕ.Α: π΄. οὐρτ, ἰθπ, 
ΒΥ ΝΕ. Α: δίεθεπ ({01|}... αἄὄδ.. Αι: δίς Θρίβοπ τ 

7. ΝΕ: [αὐππιοίοπ τοαθ.., ἴα, Αι: Ταζοπ δοι Ψ 67 0 
εν Θρείζει..., } 

ὃ, ΑΥ̓ ὙἹῦ: παθηῖοι [{ (06) εἴπ. ΑὟΥ̓ὙΕ Δ; [ες 
Ἃ01|... {π  γαπῦ. 

4. ΑΥ̓: δεν ϑὲϊοδέταια. Α- δὸι δθόποπ, νΕ: κα 
ϑέεῦ. πὶ Ὁ, Θὐυοαύροπο αι, Ὁ. ϑὲΐοο, δου πέθπ, 



128 «4,10---ἰ9. ει; ΟΠ. 

Ἱ. «μα α8 ἄτα δοῖτὲε οΘονπένα Θἠ αν αν ε605. : 

τὸν νότον καὶ τὴν πεδινήν. 10 Καὶ ἐπορεύϑη 
᾿Ιούδα πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα 
ἕν Χεβρών, 'καὶ ἐξῆλϑε Χεβρὼν ἐξ ἐναντίας! 
(τὸ δὲ ὄνομα Χεβρὼν ἦν ἔμπροσϑεν Καριαϑ- 
αρβύκ), καὶ ἐπάταξαν τὸν Σεσσὶ καὶ “ἅχι- 
μὰν καὶ Θολμί, 'γεννήματα τοῦ ἜἘνακ'. 
11 Καὶ ἐπορεύϑησαν ἐκεῖθεν πρὸς τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας 4αβίρ (τὸ δὲ ὄνομα τῆς Ζ.αβὶρ ἦν 
ἔμπροσϑεν πόλις γραμμάτων). 

12 Καὶ εἶπε Χάλεβ' Ὃς ἂν πατάξῃ τὴν 

πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται 
αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν ᾿“χσὰ ϑυγατέρα μου 
εἰς γυναῖκα. 18 Καὶ προκατελάβετο αὐτὴν 
Γοϑονιὴλ υἱὸς Κενὲζ ἀδελφὸς Χάλεβ ὁ νεώ- 
τέρος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Χαλεβ τὴν ᾿Δχσὰ 
ϑυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα. 14 Καὶ ἐγένετο 
ἐν τῇ εἰςόδῳ αὐτῆς, καὶ ἐπέσεισεν αὐτὴν 
Τοϑονιὴλ τοῦ αἰτῆσαι παρὰ τοῦ πατρὸς 
αὐτῆς ἀγρόν' 'καὶ ἐγόγγυζεν ἐπάνω τοῦ ὑπο- 
ζυγίου' καὶ ἢ ἔκραζεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου. 
Καὶ εἶπεν αὐτῇ Χαλεβ’ ΤΙ ἐ ἔστι σοι; 1 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ᾿“΄χσα'" Δὸς μοι εὐλογίαν, ὅτι 
εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί με, καὶ δώσεις μοι 
λύτρωσιν ὕδατος. Καὶ ἔδωκεν αὐτῇ Χαλεβ 
ἱκατὰ τὴν καρδίαν αὐτῆς, λύτρωσιν μετεώρων 
καὶ λύτρωσιν ταπεινῶν. 

16 Καὶ οἱ υἱοὶ "Ἰοϑὸρ' τοῦ Κιναίου τοῦ 
πενϑεροῦ Μωσῆ ἀνέβησαν ἐκ τῆς πόλεως 
τῶν φοινίκων μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ιούδα εἰς τὴν 
ἔρημον ᾿Ιούδα τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ, ἐπὶ 
καταβάσεως ᾿Ἵράδ, καὶ ἐπορεύϑησαν καὶ 
κατῴκησαν μετὰ τοῦ λαοῦ. 

17 Καὶ ἐπορεύϑη Ιούδα μετὰ «Συμεὼν τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν τὸν Χαναναῖον 
τὸν κατοικοῦντα Σεφέϑ', καὶ ἐξωλόϑρευσαν 
αὐτήν, καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως 
ἐξολόϑρευσι.. 18 Καὶ οὐκ ἐκληρονόμησεν 
Ἰούδα τὴν Γάζαν οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς, οὐδὲ 
τὴν ᾿Ασκάλωνα οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς, καὶ τὴν 
᾿Ἀκκαρὼν οὐδὲ τὰ ὅρια αὐτῆς, "καὶ τὴν “Ἵζα- 
τον οὐδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆς". 19 Καὶ ἢ ἣν 

κύριος μετὰ ̓ Ιούδα καὶ ἐκληρονόμησε τὸ ὄρος, 
ὅτι οὐκ ἠδυνάσϑησαν ἐξολοθρεῦσαι τοὺς 

1058. Νοτητη. Ρ.Ὶ. σαυϊαηύ, 10. ΑἾ ἐν Χεβρ.- Χεβρ. 
Β: καὶ τὸ ὄν. ἣν τὸ σρότερον (ΑΕ ΠΛ ΠῚ 
ἀνέβησαν (ἐπορεύϑ'. ΑἘΧῚ ... ὁ (Ὁ. ἔμπρ.) Καριαϑ- 
σέφερ (ἼΑΙΕΧΣ). 12. Β (οϊ. ἴῃ 856644.): ““Ζσχὰ (ΑΕΧ: 
ἀσχὰν, Ἐ: “Ιχσὰν). 18. Β: ἀδελρβ (-ὁς. 48), ΑΕΧἕ 
(411.) Ἄδιι 14. ΛΕΕΧ: ἐν τῷ εἰςπορ. αὐτήν. ΑΡΧἧ 
Γοϑον. ... ἡ (ἃ. ἀγρὴ τὸν. Βὲ ἐπ. τϑ ἜΤΗ (ΔΕΧ). 
ΓΥΤΙΝ Ἴ: (ΟΣ 810. ὑστοΐζ.) εἰς γὴν νότε ἐκδέδοσαΐ μὲ 
(ὁ Ε). 16. Βὲ (Ὁ. 4.) δὴ ὁ ΑΧ). 16. ΑἸΙΕΧΣ (410) 
τ. Β: ναμβρὃ (πενϑ. ΑἘΕΧΛ.... Ἐ τῆς (7 114). 

πον πρὸ ἼΦΡῚ ἘΠΟΘΘΡΙ 29:11 
ἸΠ3Π ΘΘ} ἡ 313 ΞΡ 25 
ἩΘ στ 3551 ΦΞῚΝ ΠῚ 3 ἘὉ 
οὐδ Ἴ1 Ώ95- ΤΙΝῚ ἸΏΝ ΤΙΝῚ 

ΒΉθὉ ὝΞΤΓΘΘΊ ὌΞΗ ϑϑΉτϑὰ 
ΣἸΘΌΣΓΣΡ 

ΓΡΉΡΤΩΝ ΠΞῚ ἼΩΝ 209. ὝΝΒῚ 
πΌΞΡ ΩΝ ἐς "ΙΣῚ πΠΞῸΣ ἼΞΌ 
"Ξ ὈΝΩΌΡ ᾿ΒΊΞΟὉ) ἐπῶν 218. 
Γω τ ἩΒ)92 ἸΏ Ξὸς ἊΝ ὮΡ 
πλῖ33 “ΠῚ ἐπῶν Ὁ ὩΞ ΠΌΘΦ ΤΙΝ 14. 
πϑσ ΠΣ Ν ΝῺ ΑὝΤΗ ΠΏ ὍΤΙΣ 
ποτ ὙΝ ΟῚ. ἜΠΩΓΙΣ ὈΡῺ ΠΌΣΙΣ 
ὑτοξς, τ ΠΏΝΡΗ ἘΝΡΝ Ἔδφνὶ 
ΠΡ ὭΣ ΣΛΘΡῚ ὙῸΝ Ἴ9. ΠΙΘῚΞ 
γι Ὡν Ξὸ9 τιρ τ] 9. ΘοῚΩ ΤΣ Ὁ 

ἘΓΏ ΤῊΣ ΓΝῚ τῶν 

ἐμ τριστόνιος νυ τινουωδιὰ μοδωμοδου 

12 

εὔχετο ἀφ λον λους... 

"ΠΣ ἼΟΦ ΓΙ ἸΏΓΙ δ) 5225 Ὁ 
ἼΞΤΩ πτπὸ ὭΞτΝ ἐλ ρα "ς 

Ξιδ 5) 951 ἼῺΣ ΞῺΞ ἼΩΝ πτηποςς 
ΣΡ ΠΤΙΣ 

ὉΠ ἩΡὥτΩΝ 2 Π| 931 
Δ ΓΙ ΓΞ 09} 3 2 ΞΣΊΓΤΊΝ γ991 
ΠΩ ὌΡτσοώτοΝ ΝΠ πῖν 
πθησν ΤΙΝῚ πῖν ΩΝ ἤπτηπο πϑονΎ 15, 
ΠΣ Δ} ΓΝ ΡΩΝ ΤΑῚ ; 
Πρ πτΩΝ ΠΣ 10 ἘΠΘΗΞΒΓΓΝΊ 19. 
ὯΝ θυ γἡττὸ Ὁ 2 ἜΠΠ ΤΙΝ Ὁ 

17 

γ. 10. ποτ ΠΙΞ 
γε Ὑ ΠἸΦΕῚΞ 15 

ΔΕΕΧ: πρὸβ τὰς υἱὸς. Β: ἔρημον τὴν ὅσαν ἐν τῷ 
γότῳ Ἵ., ἢ ἐστιν ἐπὶ (ες. ΑΕΧ) ... Ἐ κι ἐπόορ. ( ΕΧ; 
ΛΕΧ: κ. ἐπορεύϑη). Α: κατῴκησε». 11. Β: ,ἔδεοψε 
(ἐπάταξαν ΑΕΧ). ΑΕΕΙ͂ΧΈ (8. ἐξωλ.) ἀναϑεμάτισαν 
αὐτὴν καὶ. Β: ἐκάλεσε -.. ἀνάϑεμα (-σαν ... ἐξοῖ. 
ΑΒΕΧ). 18. ΑΣΕΕΧῈ τὰ ΑἸἿΧ (56 χῖ68): καὶ (Ργὸ 
ἐδὲν.... ([61) τὸ ὅριον. ΒΡῈ (πὸ, γκαὶ( ΔΕΧ). 19. ἈΕΧ: 
ἐδύνατο. ΑἸΕΧ (ρτὸ ἐξολ.) κληρονομῆσαι. 



(ΣαΙο ππὸ ϑΕ{δ πἰεῖ, 

Δ ερέον, 

φηλοῖδ Θϑιυάρενθ ἀἰπδετ, 

(,10--19) 129 

1. 

10 πείοη. 

(ἀαπαπίζον, οἷς 28 Θεῦτοι τυοϑποίοι (ἐς 
δέοπ αὐοὸν Οἰοβ σονλοίίεπ δε ίνία! ἅ{γ6α), 

απὸ ΓΤ ροι. ὲπ (Θεζαὶ ταῦ οίπιαπ ππὸ 

11 ἀραππαὶ. ἘΠΪΠῸ 205. ϑ0Π Ὁαπποη τοΐδον 

οἷς (δἰπιοοθποῦ κει Φοδίν (Θεδσίν αὐον δἰοεβ 

οουρείτοπ δείτί αι (ΘρΡ ἢ 1). 

2. Ἰἰπὸ Θαἴοδ ζρταῷ: ὅθεν δεἰνία ἢ Θερθον 

Τῶτᾶσε ππὸ σοιοίπποι, δὲπι ΟἿ ἰΔ) πιοίπο 

13 ον (γα ἐππι θείδο ροδεπ. ἜΦα 
ρεσαπη ε ΠΡ πίοῖ, δὲν Θοῦπ δδεπαδ, 

ὉὍ.8 (ὁα!εῦ8 ἰὑπραίοπ τιον. 1πὸ οὐ 

ἃ ΣἸϊπὸ ε8 δεραῦ ὦ, Ὅαᾳ. [{ε εἶπροῦ, τοατὸ 

ΟΠ ἴδε σεταίθεπ, Ὁαβ [{5 [οτϑοτι [τε εἶποι 
 φ{{γ νοι ἔρτοπι “βαίον, τὸ ΠῚ νοπὶ ΘΤεῖ. 

Φᾳ ζρτα (δα κὶ ἰρτ: ὅθα8 ἰξ οἰτὸ 

δ Ὁ Θίς ρτα: Θὲθ πεῖν εἴποι (Θεσὲπ, ϑὲππ 

πιὶν αὖ εἶπ τυἀῇοτίᾳοϑ. 

εἶπ τυἀετίρᾳοϑ οδοπ ππὸ ππίεπ. 

6. πὴ οἷς δείποον Ὁε6. δξεπίίοτδ, ϑὲοῖς 

ς Θῴιυαροῖδ, ξυσὸπ δεγαμ αἴ8 Ὅὸν λα ϊπιεῖς 

πα, οἷς δα Τίοσί φόροι θέας Ὁεῖ (Θέαδί 

οἩγαν, παὸ αἰπραοπ δὲπ ππὸ τοοθπείοπ ππ- 

[γ ὅεπὶ Ξ01Ὲ. 

᾿τπῦ πδα 205. δὲπ πὶ ζείπεπι ΞΘ. Σ 

Θίπεοπι, πὸ Τἄπιροπ οἷς (ὅαπαπίζον δι 

 ϑρρθαίθ, απὸ σεγδαπποίοη Π{ς, ται πάππε 

' ἰίοι οἷς (Θιαοὲ ὥατα. Ἔαξι σεσαπη 

ς δα Θαρα πε ἰθτον Θιιρορῦν, ππὸ ἡ δε οι 

᾿ τὐΐὶ ἰθτοῦ ϑιιρερῦν, ππὸ (δέγοπ ταὶς ἰρτεῦ 

δ δ ιδεθδε: Ἐπ ΕΓ εν τοατ πὶ δα, 

Παβ ἐν δὍα8 Θεοδίτρο εἰππαῦπι, δέππ ἐΤ 

ΓΟ ἔρππίς οἷς (ἰπιυοῦπον, ἐπὶ Θτιιπος πἰῶι 
Ο εἰππεθπιρη, δατίιαι, δαβ πε εἰἴετης ὕθαροη 

ὑ ὮΝ 

10. Β: χῖσοῦ, ὙΕ: υοτῆεν, ὟΝ: (Οἰαδὲ ϑίτ δα ὁ. 
[Πη|1--. 15, Ξ3δίς ϑ 31. 1ὅ,1ὅ--19. 
10. ὟΝ: Θαγλιυϊορονοαίουό ὁ Β: Φοππι ἐν σαν δίπε 
Ἰδξσ 01 αι. το ῃποίο, 
ΜΝ γΕ: ᾳαθοπ ἦι δῦ αοἰ υουζυσουποπ ον Πα ππῷ 

. Α’ {δότοίον ὁ 
ϑβοϊγαυίίειι . ΣΒίυεί. 31. ἃ. 2.806 1. 1010. 

ἘΠπν ϑαδα 205. δἰπ τοΐοον. οἷος 

ραῦ ἴθπι {εἰπε δ οϑτον. ἡ 7α ζαπὶ ϑθεῖδε., 

δὲ δα πεν εἶπ Σ Πααϑίαπο σεροδεπ, οἷδ 
Φᾳ ραῦ εὖ ἰδτι 

Παῦε πἰὶε Ὅεπ δείποοετη δια ἐπ οἷς θύει, 

20..15,.5 1 ΠΟΙΠηΔΙ, 

ἜΡδρροηβῆιθ Δι6ὰ5. οοηίγα (Παπὰ- 10 

70:.15,.5 Π 6.1, 4] ΠΑ θα ϊ ἴῃ. ΠΡ Ροη (οα- 

715. ποιηθῃ [τ Δηπ|{π|5 (ΓΙ 41 }- 

οι» Ἀγ} 6), ῬΟΓΟΊΙΒΒΙ δοβαὶ οἱ ΑΠίπιᾶη οἱ 
Ἔαίααθ ἴπ46 ργοἴβοια5 0} 11 

ἀἀ ΠΑΡ ίΟΡ 65. ΠΔ}}Γ (Ολ} 15. ΠΟΙ Θη 

νοί5. δΡἂϊ (Υ Ια ΒΘ ΡΠ, [ἃ οϑὶ οἱ- 

ν᾽ 5. {ΠῚ ΘΡΑΡ 1). 

ΙΧ ὑΔ]6 0: Οἱ ΡΘΓΟΌ ΒΘ. 12 

(λΥ ΔΙ ΠΒΘΡΠΟΓ οἱ ναβίδνου!ἱ ἃ ]η, 

ἀαθῸ οἱ Αχᾶϊτη {Π|ΠΔ}} 16 ΔΠΊ ὈΧΟΓΘΠῚ. 

ὅοκ δ τ ἃ ΠἸ] {π6 σορί5ϑοί θᾶϊη ΟΙΠΟηΪο] ἢ- 13 
δι ΠΠπ|5. (6 π62 [γί 16} τπἱπον, ἀοα1ι 

οἱ Αχᾶῃ) ἢ|1ΔΠ] 5:1} ΟΟΠ]ΠΡΘΗΙ. 

ἜΘ αδηη ΡΘΓσΘηΐθη ἢ {{ΠΠ 6} 6. Ἰη0 ΠῚ 14 

515, 0 ρΘίογοὶ ἃ μρᾶΐγθ 8510 

ΘΤΊΠ]. 186. ΟἸΠῚ 5115 5561 5665 

1 ἅ51Π0, αἰχι! οἱ 16}: Οαϊὰ Πα 65 

σον 15.1.9 41 114 ΤΟΒΡΟΠΑΐ: θὰ ὩΠϊ μ6π6- 1 ὅ 

ἀϊοι θη οι: 4π|ὰ (ΘΓ ΠῚ ΔΡΘη ΘΙ 468- 

ἀἰδϊ τη], ἐἀὰ οἱ ἱρυ σὰ ΠῚ ΔΠΕ 5. 

Πρ οΥσῸ 6] (4160 ἰντριια!η 51: 

ΡΟΓΙ5. οἱ ἸΡΙ ΘΠ [Π[ὉΡ 18. 

205.15,16 

705.15,18 01} 

Μσῦο ΒΠΠῚ ἀπίθιη. Οἰπὰθὶ οορσηᾶιί Νογϑὶ 16 
24,21: ᾿ ἢν} 1 με. 4,5. ΒΘ ΘΡαπΐ 6 οΟἰνιαΐ6 μ᾽] ΔΈΩ 

οαπ] ἢΠΠ5 δπάὰ ἴῃ ἀρβθγία!) 50Γ[|5 

7ο..15,.46}18,. 404. 651. δ πηϑυάϊοπὶ Αγ, 

οἱ Ππαρθιανογιμΐ ΟΠ 60. 

ΑΒΓ δαΐοπι διι485 οὐπὴ ϑδίμηθομο 17 

[γαΐγθ 8110 οἱ ρϑγοιβϑοῦιηΐ 51 π|ὶ 

ΟΠδηδηδοιη, 41] ΠΑ} 14]})ὰϊ ἴῃ ὅ86- 

ῬΠδδίη, οἱ ᾿πιοΡ [οογαηΐ θμ]. Υο- 

70.15.4 ΟΠ Π416 681 ΠΟΠΊΘῚ {Π}} 15 ΠΟΓΡΙΏὰ, 

υ.8. 

ΝΡ 14 οϑὲ ἀπαίμοῖηα. ἜΘορίίαα8 {485 18 
ἤοΙ; ἀᾶζαιη. οαπι ἤμῖθι5. 5115. οἵ Αβοδὶο- 

ΠΟΙ ἃἰσιθ ΑΘΟΆΓΟ. ΟΠ (θυ 15 

5:15. ἜΡαΙ πο ΠΟΙ ππ5. οαπῃ {πώ4ἃ, 19 

ΣΤ 61 πποπίαπα ροββθάϊι, πρὸ ροία! ἀ6- 
4,318. ἴθ ῦ 6. ἢ ΟΓ 8. να }} 15, 4α1ἃ [4] Δ 115 

Φο5Ί 7,10. 

18, Β: Θτάπρε. ΥὙΕ.Α: 
ΑὟ: κ. ῃτ Ὁ, 

19. ἀϑον εὐ 6, ΑὟΕ.Α: ἰπ 3.6. παῦπι, Β: δίς 
αἰ ὅοι (δ. σοττίοσ, (πι  θα1. ΑΥ̓.Α: (3 ε10,}) Ὁ 
40. γΕ: Φαίδρου, Α: Θίζεσαροι! 

9 

ζαπιπέ ἰδτομι (δεδίοίς, 



130 «4,20--80.0 ΨΦιαξο οι μ. 

1. «Ῥισα5 ἄτα οῖϊ οο ένα Οἠπανπαλεθο5. 

κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα, ὅτι Ρηχὰβ διεστεί- 
λατο αὐτοῖς. 20 Καὶ ἔδωκαν τῷ πε τὸ τὴν 
Χεβρών, καϑὰ ἐλάλησε Μωνοῆς, καὶ ἐξῆρεν 
ἐχεῖ τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ἔνακ. 21 Καὶ τὸν 
ΕΠ τυ: τὸν κατοικοῦντα ἕν “ερουσαλὴμ 
οὐκ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, καὶ κατῴκησεν 
ὁ ᾿Ἰεβουσαῖος μετὰ τῶν υἱῶν δενιαμὶν ἐν 

Ἱερουσαλὴμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
22 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ καίγε αὐ- 

τοὶ εἰς Βηϑήλ, καὶ κύριος ἣν μετ᾽ αὐτῶν. 
25 'Καὶ παρενέβαλον καὶ κατεσκέψαντο οἶκος 
ἘἸσραὴλ κατὰ βηϑήλ (τὸ δὲ ὄνομα τῆς 
πόλεως ἢν ἔμπροσϑεν “Ἵουζά), 24 καὶ εἶδον 
οἱ φυλάσσοντες καὶ 'ἰδοὺ' ἀνὴρ ἐξεπορεύετο 
ἐκ τῆς πόλεως, 'καὶ ἔλαβον αὐτὸν' καὶ εἶπον 
αὐτῷ" Δεῖξον ἡμῖν τῆς πόλεως τὴν εἰοοδὸν, 
καὶ ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος. 25 Καὶ ἔδει- 
ξεν αὐτοῖς τὴν εἰζοδον τῆς πόλεως. Καὶ 
ἐπάταξαν τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομφαίας, 
τὸν δὲ ἄνδρα καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐξ- 
ἀπέστειλαν. 38 Καὶ ἀπῆλϑεν ὁ ἀνὴρ εἰς γῆν 
Χεττίν, καὶ φκοδόμησεν ἐχεῖ πόλιν, καὶ ἐκά- 
λεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς “ουζα. (Τοῦτο ὄνομα 

αὐτῆς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.) 
27 Καὶ οὐκ ἐκληρονόμησε Μανασσῆ τὴν 

Βηϑσάν, "ἢ ἔστι Σκυϑῶν πόλις', οὐδὲ τὰς 
ϑυγατέρας αὐτῆς 'οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς, 
οὐδὲ τὴν Θανὰχ οὐδὲ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς, 
οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Δὼρ οὐδὲ τὰς ϑυγα- 

τέρας αὐτῆς, οὐδὲ τὸν κατοικοῦντα εβλαὰμ 
'οὐδὲ τὰ περίοικα αὐτῆς, οὐδὲ τὰς ϑυγατέρας 

αὐτῆς, οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Μαγεδὼ οὐδὲ 

τὰ ΤῸ ΟἿΣ αὐτῆς! καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῆς" 
καὶ ἤρξατο ὁ «Χαναναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῇ 
ταύτῃ. 3258 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐνίσχυσεν ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἔϑετο τὸν Χαναναῖον εἰς φόρον, καὶ ἐξαί- 
ρων οὐκ ἐξῆρεν αὐτὸν. 29 Καὶ Ἐφραὶμ 
οὐκ ἐξῆρε τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν 
Τάζερ, καὶ κατῴκησεν ὁ Χαναναῖος ἐν μέσῳ 
αὐτοῦ ἐν ΤΠ άζερ 'καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς γό- 
«ρον'. 80 Καὶ Ζαβουλὼν οὐκ ἐξῆρε τοὺς 
κατοικοῦντας Κετρὼν οὐδὲ τοὺς κατοιχοῦν- 
τας Νιααλώλ, καὶ κατῴκησεν ὃ Χαναναῖος 
ἕν μέσῳ αὐτοῦ καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον. 

20. ΑἾΧ: ἔδωκεν. Β: καϑὼς (-ϑὰ ΑΕ Χ). ΑΒΕΧΤ 
(Ῥ. Μὴ καὶ ἐκληρονό όμησαν ἐκεῖϑεν τὰς τρεῖς πόλεις 
[Β: τῶν υἱῶν Ἐνάκ)" Ἐ). ΒΡῈ κι ἐξηρ. -βην (1 ΔΕΡΧ). 
ΘῚ 58; ἐκληρονόμησαν (ἐξῆραν ΑΡΈΧ). 98. ΑΒΕΧᾺ 
κ. κατοσκ. ΒΝ οἶκ. Ἰσο. κατὰ ( ΔῈΒΣ Ν)» 20. Β: ἐπο-- ᾿ 
ρεύϑη (ἀπῆλϑεν ΑΒΝΧ). “(. Β: ἐξῆρε (ὀκλήρον. 
ΑΡΕΧ). 28, Β: ἐποίησε (ἔϑετο ἈΒΕΧ). 29. ΑΒ" 
αὐτῷ (ΤἘΧ). 80. Β: αὐτῶν Ὁ 8 ΔΕΙΧ). 

ΘΠ ὉΤΉΞ 2903 ῬΏΨΗΙ ᾿Ξ ς 
ΞΠ ἜΣΝΞ ἸΛΩΠΓΩΝ τρις Ἴ2Γ15 5 
ὭΞ προῶτον Οὐ Ὁ }1 ΠΟ 
ΝΕ δ ᾿ΟἸΖ ΓΝ ἐρῦρῦι 
"δηΞοΣῚ Ξθῦδη 7252. 25: ἘΘΎΤΙ ΝΟ 
πῖΠ πρὶ ὨΟΘΝῸΞ 7825. ὩΞΓΩΝ. 

ἐσπππο 
ὉΝΤΞ ὈΣΊΓΩΒ ΠΟ ΤΤΟΞ ἼΟΣθη. 2 
ΠΡ ΩΘ ΩΝ ΠΩΣ πότ 38 

ετη ΒΘ ΟΣ ΕΘῚ ΕΝ, 
ἜΡΠΓΊ ἈΝ ΣΝ ΞΕ ΙΣ ἘΝῚ 24 
ἸΣΝΣ Ν2 ὮΝ ἼΠ ξ ἼΩΝ Ρς 

ἘΝῚ ΕἸΌΠ ὍΒΡ ἸΣΦῚ ὍΣ Π 

ΠΕΣ ΠΡ ΤΩΣ ΠΣ 

ἜΞΤΑῚ Θμπτηδ, ἘΡΠΟΙΣΟΝ 
γῊδ ὉὰΠι ἩφῚ ἐπτριῦ ΓΙ ΒΩ Ὁὺ 
τὴ τρις ΝῚΡΟῚ ἫΡ Ἰ25Ὶ ΣΙΝ ᾿ 

ἐπῆσ Θρ ἼΦ πϑ Νοῦς 

ἸΣΦΓΤΟΞΓΩ͂Ν ΠΩ) ΘΓ ΟῚ, 2 
ΡὨΣΞ ΓΙ Ὶ ΤΩΣΟΓΓΝῚ ΠΡ ΌΞΓΠΝῚ,ς 
ΓΝ ΡΠ ΣΡ ὙΠ ΞΘ τΠΝῚς 
“ΓΝ ΤΡΓΡΞ Δ) ἘΡΌΞΣ ἼΒας 
319) πῊ ὈΞΓΩΝῚ Δ ἼΞΘς 
Ὑποὶ τπτπ ΥῊΝΞ γῶν ὭΡΞΗ 
ὨΦΣΘΡΙΓΤΙΝ ΘΣΒῚ Ὀξ δ" ῬΊΤΞ. 
δ ΡΝ εὐθν ἡτητν ΓΘ 3 
ἬΑΞΙ ΞΌ ἼΡΣῚ ὭΣ ΞΡ ΤΙΝ τ ὙΡῚ δος 
ἩΘΩῚ ἐΩΞ ἸΞΎΡ3 ὭΣ2ΞΙ ΞὼῶΝ) 5 
“ΝῚ ἸδῸΡ ξῶνττΝ ὥνηπ δος 
ἼΞΊΡΞ ὭΣΣΘΩ 5 ῬΠΣῚ "πυδηος 

ἐὉὩὉ ἬΠΡῚ, 

27. Ὁ ΣΔΌΑ 
γ. 28. ΡΝ ΠῸΣ 

γ. 80. Β΄ ὉΞ ΠῸΞΒ 
ἜΝ, στ ΤΡ 

δ δ χε 



φείςρέον,, (.,320-- 90.) 1:1 

ὥοῦ ϑηξαπη απ 5. (0 ΟῚ, Οῖς θὲ έσοετίτείθμπα, 1. 

20 ϑαῖων. ἜΛΙπ {{ς σαδεπ θὲπὶ (δ αἴοῦ φεῦτοι,, 
τοῖς ϑθὲοῖς οοὐαρί ϑαίίς, ἀπὸ οὐ ϑετίτῦ 

21 Ὁπταιϑ δἷο Ὁτοὶ Θῦθπς Ὁ68 (ὁ παῖ. 
οἷς ἀείποον ἐϑεπίαπιίπ ϑογίνίοσεπ οἷος θα: 
ἤτον πἰῶτ, οἷς 2 ογπαίεπι. Ὡϑσθπεοίοπ, 
Τοιθεῦη. οἷς Δοδιίον τοοϑποίοι δε δὲπ 
ὁδί ποονη “Βοπίαμαι τ ἐπι δοτιζαίοπι δ᾽ απ 
Ὁἰεγοπ Φ αρ. 

22 Φοἤείθοι οἸεἰδγοπ ἐσαοῖ αὐ οἷς δὲ πον 
“ΟΡ δἰπαιῇ σοπ 5 ε) (ΟἿ, απὸ δὲ. ον 

28 ταν πὶ ἴποπ. Ὄπ Ὁα8 αι8. ΔΟΓ» Ὁ 
Ο ΠφοΥ)α εἴς ΒΓ). ΟἿ (οἷς ϑονθίη ἀπ 
24 οἰ). ἔμ πὸ οἷς βάτον Ταρεπ εἴποι 

θέαπη αἰ δὲ. Ια σέθεν, πη ἤρταῦ)οι 
41: ἔπι: βεἶζε τπι8, τυ τοῖν ἰπ οἷς (Θίαοί 

Ὁ οἷν {θιμι. 
Ο ἥΐς ἱπ οἷς (Θέαδὲ ἕάπιοεπ, 1 πιροπ {6 οἷς 

Θιαοί πα δεν Θ άτε Ὁ68 δ ιοοτίϑ, αδὲν 
πη ὲαππ ππὸὸ αἴ ζεἰπ ΘΓ Γε Τίοβοπ 

2071. ρσεθεπ. ἔα ζοᾳ. δοιζεῖθς ϑθέαπη ἰπ 

τὸ δἰοβ [{ὸ ἅπ8, οἷς θεῖβὲ ποῦ Ῥοιἰρ8 
Φαρ8 αἴο. 

27 ἰἰπὺ Φϑὲαπαΐε σεγίτίο. πἰῶτ ΞΒεἢ) Θεαπ 
πρὶ ἰρτπ ἀϑϑτοτπ, ποῦ ΣΡ αοπα πιΐ 
ἰδτοα “ὐάτοπ, πο οἷὲ (ΘΟ πιθ ποῦ 21 
ΦοΥ περ ἴθτει ὐέετη, ποῦ) οἷς (δἰπιυοῦς 
ποῦ κι Φοδίοαιπ παῖ! ἰθτὸπ ἰδ ίοτα, ποῦ) 
οἷς (δἰ πιροῦποῦ κι Ῥθὲορίοου, ταὶς ἰὔτοη 
αϑάίοτι, τὸ οἷς ἀαπαπίζον προ ἀπ 2 

28 ὐρῆποι ἰπ Ὁοπιζείθει. απο. ἘΦ α αὐεν 
ΟΠ ΑἼγΊ πιδτς τϑατὸ, πιατο εὐ. οἷς 
 (δαπαπίίον ξἰπϑδαν, πὸ. σοτίτίοῦ ἥε 
29 πἰῷι. ἜΘ ρϑαίοίγοι. σοτίνίοῦ απ 
 (ὅρυταίπι οἷς απαπίίξον πίε, οἷς 2 Θᾳ- 
τ {(ν οθποίοπ, Ποπθοτη οἷε (δαπαπίίον το: 
80 ποίραι ππίον ἰθποη κι (δ αἴοῦ. ἜΘ οθπΐοπ 
φορτίου απὸ πίει οἷο (δ πιροῦπον κι δὲίίτοπ 

«τὸ θέα γαἴοῖ, Τοπϑοτι οἷε (δαπαπίίον τϑρῇ- 
ποίοπ ἀππίοῦ ἰθποπ, ππιὸὟ σατοπ ἐἰπϑθαν. 

28. Α.Α: πια τε εδ. 

20. ΑΞ: υοὐ[αἱς. ΒΑ: υοπ Ὀαππεπ. 
21, πίε, ὃ, 

22, αὟΥ; εὐ δοίο, Ὑ: πὸ αἴόι,, αὐ πε Πα οο, 
24, ΑὟΝ.Α: ἕαιπ, ΝΕ: φοῦοπ, αΥ̓: ϑοίρε τπτὸ δὸπ 

(ίπραπρ δον ΘῈ. Α: οἴποπ (δ. ἐπ Ὁΐς Θὲ. ν: Ῥρπ 3 5: 
βαπῃ λπ.. ΑΥ: ίεδο, Α: Θπαδὸ,, ἤθεπ, 
ο 20, ΒΙΑΥΝ νΕῈ.Α: {. σα εθ ὦ. Α: οπμομινιοι. 
πὰ Τα 

Ἐρπιπιεπ, [5 το [ἐπ τοἷν ΞΒαΥ πεν σοι απ 
ἜΤ δὰ οὐ ἰθπεπ ξείσίο, το. 

απὸ Ὅ01 Φείθίζον, πὸ δαποῖς εἶπο (Θιαδ, 

- 

70..15.1.3 ΘΟΡΓΙ 5. θα πάθη. 
14,183.6 

ἜΘ ογαηίᾳπο 20 
χε  α ἀ160 ΠΘΡΓΟη, 5ιοαὶ ἀΐχογαϊ Νογ- 

Ὡ 1} Ι 568. ἀβίθνιῦ οχ δὰ ἰγθβ ἢΠ|ϊῸ5 

Εηδο. ἜΘ αβαθαμ θη Π4}}1- 21 
(ο ἀ 15. ἰ ΟΓ ΟΠ. ΤοΓ Βα! θη. π0η ἀοἰθνογαπὶ 

ΤΡ ΠΠῚ ΒΘη τη, Βα ανίίᾳαο 6 ιιβᾶθιιϑ 
ἐδηνλ θη ἢΠΠ|5 ΒΟΠ] ΠΩ ἴῃ Του ιβαΐθι 

ὈΒ4Ὲ6 1ῃ ΡΓΔΟβθηΐθιῃ ἀ[6η1. 

{ΠῚ ν. 10), 

Ποιηι5. απο {0560}. ἀβοθμαὶι 22 
ἴῃ βϑίμοὶ, [αὐ αι ΠΟΙ Πτ15. Οαη] οἷ. 
Ἔ ΝΔΠΙ ὁ} ΟΡ Βἰἀογθηΐ ἄγ θη, 4πὰρ 28 
ΡΙΪΙ5 [μισὰ νοραθαίαν, Ἔνι ογαηΐ [0- 24 
ΤΠ] 61] ὑσγθαϊ!θηΐίοιῃ. (6 οἰνι(αΐ6, ἀἰ- 

ΧΟΡ 6 ἃ ουη: Οβίθπάθ ΠΟΡ]5 
Ιηἰγοϊαμ οἰ 4115, οἱ [Δ οΙ Θη5. [ΘΟ] 

115 ΘΓ] οἰ. ἜΘα οἴη οκἰθηάίθ- 95 

8600 οἷ5.,, ΡΘΓΟΙΒΒΘΡΙΠΐ ἘΓΡ 61) ἢ ΟΓΘ 
(ο..6,25 δ΄ 411, ΠΟΠΙΪΠΟΏ) διιίθιη {ΠΠπ|π|ὶ οἱ 

ΟἸΠΠ6Π) ΟΟΘΠ (ΟΠ ΘΙ 6115 (56 Γαΐ. 
ἜΘ αϊ αἰ 155115. 0} ἴῃ ἰθγγᾶιῃ Ηρί- 20 

105.18,18 
Οη98,}1 ἰ9, 

{π|π|, οἱ δραιβῇοαν 10Ὶ1 οἰνι(ἀΐθιη 

γοράν 416 Θἅϊη [μιζᾶη; 4ιι8ἃ8 ἰἰὰ 
ΡΡΟΙΙαΐΡ. 5416 ἰῇ ργδρϑϑηΐθιη 
ἀἴθιη. 

Μαπαβ55685 “0416 Ποη (6! ονὶί Β61]1- 27 
βᾶη οἱ Τῆδηδο. ΟΠ νἱοιι} 15. 5118, οἱ 

ΠΑ ίογο5 ΟΣ, οἱ Φοθ]αᾶπ οἱ Να- 

040 ομμὴ νἱοι] 15. 5118, ΘΟΘρΡΙΙ41ι6 
ΟἸΠδηδη 6115 Πα] [ἅΓ 6 ΟἰιΠ] οἰ58. ἘΡοβί- 28 
48} Διο) ΟΠ ΟΡ αἰ 5. οϑί [5Γὰ6], 
ἴθοιί 605 {γα ῖο5. οἵ ἀθῖθγ ἢ0- 

1ο4.16,10 01. ἘΠ ΡὨΓαὶπη Θἰϊ8 πη). ΠΟῚ ἰπ|6}- 29 
ἴθ! ΟΠπαηδη θα), 411 ΠΑΡΙ αι ἴῃ 

ἀλΖον, 564 Παιὰν αι 0. ὅζΖ4- 80 
λα! ποη ἀ6] ον παι αίοΓ 65. δίγοη 

Ἴο8.19,16. 1. ΝΔ]Ο], 564. Παβίζαν! ΟΠ ΠΔΠδοιι5 
ἴῃ. τηρἴ0 615 ἰχαοίαβαι6. οδὶ δἱ {τἰ- 
θα ΐα "15. 

205. 
7,115. 

704.17,.18 

20. 5: Ηρ. 
30. Α1.: Τηρίγοη. 85: Νδδίοῃ. 

ΑΥ̓͂ .νΕ: {τεί, 
20, Β.αΥ ΝΕ: διό {{Π| ἰῇτ ϑέαιπας δ6. ἀπ δἱεεπι 

(6. 
27. ΝΕ: Φὐιίουϊάνίοπ, Α: Φδυιζευπ, (61. ὅγοΓ, 

17,12.) 
8, πιαϑγές ἐδ, “(0 ο. 17,18, 
429, ΑΥ̓γ: ἴπ ἰθτον 3) ΠΠ| ̓, 

ΗΝ 



192 4, 31... 4) Ἀ.} πιάτοτειι. 

Ι. Τοναοῖῖς ν ἀογοοῖτο. 

81 Καὶ ᾿“σὴρ οὐκ ἐξῆρε, τοὺς κατοικοῦντας 
“κχχὼ καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σιδῶνα καὶ 
τοὺς κατοικοῦντας “ἄχλαβ, τὸν “Ἵχς ζεὶβ καὶ 
τὸν ᾿Ελβὰ καὶ τὸν φεκὰ καὶ τὸν Ῥοώβ. 
82 Καὶ κατῴκησεν ὁ “Ἵσὴρ ἐν μέσῳ τοῦ Χα- 
ναναίου τοῦ κατοικοῦντος τὴν γῆν. ὅτι οὐκ 
Ἰηδυνήϑη ἐξᾶραι αὐτόν. 8ὃ Καὶ Νεφϑαλὶ 

οὐκ ἐξῆρε τοὺς χκατοιχοῦντας Βηϑσάμες καὶ 
τοὺς κατοικοῦντας Βηϑανάϑ', καὶ κατῴκησε 

'"Μεφϑαλὶ ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοι- 
κοῦντος τὴν γῆν" οἱ δὲ κατοικοῦντες Βηϑσα- 
μὲς καὶ Βηϑανὰϑ' ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον. 

82 Καὶ ἐξέϑλιψεν ὁ “Ἵμοῤῥαῖος τοὺς υἱοὺς 
Δὰν εἰς τὸ ὅρος" ὅτι οὐκ ἀφῆκεν ἜΠΟΣ 
καταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα. 58 Καὶ ἤρξατο 
ὃ ᾿Ἡμοῤῥαῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ ὃ ὀστρα- 
κώδει ἐν ὦ αἱ ἄρκοι καὶ ἐν ᾧ αἱ ἀλώπεκες, 

καὶ ἐβαρύνϑη ἡ χεὶρ οἴκου Ἰωσὴφ΄' ἐπὶ τὸν 
᾿Αμοῤῥαῖον,, καὶ ἐγενήϑη ᾿αὐτῷ εἰς φόρον. 
86 Καὶ τὸ ὅριον τοῦ ᾿ΑΙμοῤῥαίου ἀπὸ τῆς 
Ἐπυ δυο Ἐ᾿Ἰχραβὶν ἀπὸ τῆς πέτρας καὶ 
ἐπάνω 

ΕΠ. ζω ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλγὰλ 
ἐπὶ τὸν ὃ Κλαυϑμῶνα 'καὶ ἐπὶ Βηϑὴλ καὶ 
ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραήλ, καὶ εἶπε 'πρὸς αὐτούς" 
Τάδε λέγει κύριος!" “Ἀνεβίβασα ὑμᾶς ἐξ “- 
γύπτου καὶ εἰςήγαγον ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν 
ὥμυσα τοῖς πατράσιν. ὑμῶν, καὶ εἶπα Οὐ 
διασκεδάσω τὴν διαϑήκην μου μεϑ᾽ ὑμῶν εἰς 
τὸν αἰῶνα, 3. καὶ ὑμεῖς οὐ διαϑήσεσϑε δια- 
ϑήκην τοῖς ἐγκαϑημένοις ὃν τῇ γῇ ταύτῃ, 
οὐδὲ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν προςκυνήσετε, ἀλλὰ 
τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συντρίψετε, τὰ ϑυσιαστήρια 
αὐτῶν κατασχάψατε. Καὶ οὐκ εἰφηκούσατε 
τῆς φωνῆς μου, ὅτι ταῦτα ἐποιήσατε, ὃ κἀγὼ , Ὦ 
εἶπον" Οὐ μὴ ἐξαρῶ αὐτοὺς ἐκ προορώπου 
ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ 
οἱ ϑεοὶ αὐτῶν ἔσονται ὑμῖν εἰς σκάνδα- 
λον. 1 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐλάλησεν ὁ ἀγγε- 
λος κυρίου τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας 

υἱοὺς Ἴρου καὶ ἐπῆραν ὁ λαὸς τὴν φωνὴν 

5155. Ν' Νοτηπι, Ρ}1. σδυδηΐ, 81, ΑΒΤ (Ρ. “4χχω) 
καὶ ἐγένδτο αὐτῷ εἷς φόρον, καὶ τὸς κατοικᾶνταβ 

“ὼρ (ἢ). 95. Β: ᾿ὁδὲ τας (5. τὸς ΑΧ), 84.Β: ἀφῆκαν. 
(εν ΑΒΕΧ) ΔΒ: αὐτὸν (αὐτὰς ΕΧ). 80. ἈΕΧ (Ῥτὸ 
τῷ ὅστρ. τ-ἀλώπ.) τῇ Μυρσινῶνος ὃ αἱ ἄρκοι κ. αἱ 
ἀλώπ. Βὶ . ἀλώπ.) ἐν τῷ Μηυρσινῶνιε καὶ ἐν Θα- 
λαβ, θέν (5 ΔΕΧ). ΑΡΧῈ ἡ. 8: ἡ αὐξοῖς (αὐτῷ Χ; 
ΔΕΧῸ. ΑΒΕΧ: ἐγένετο. 86... (Ρ. .24..) ὁ Ἰδὲ: 
"αἴος. ΔῈΧ (ργοὸ ἀπὸ τ. δι μλὴν, ἜΝ ω. -- 1. ΔΕΧΣ: 
᾿7άδε λέγ.) Κύριος ἐρῶ κύριος) ἀνεβίβασεν ΔΝ 
ἐξήγαγε» «-« ὥμοσεν «.. εἶπεν. ΛΔΕΙ͂ΧῚ (ρ. ὑμῶν) 

ἸΒΓΩΣ ΤΝΤΓΡΣ, ὑϑὴρΞ Ὀυθῷ 

ἐδ» "βώστον ὅν γπ . κὸ ῶΝ 
-ὩΝῚ ΞΟΠ ΟΝῚ Ἰὰς "ΒΝ 
“ΠΝΊ ῬΘΝΓΩΝῚ ΠΞΥΠΓΓΙΝῚ ΞῚΞΝ ᾿ 
ὨΦΣΞΙῚ ΞΊΡΞ ὙὙΟΝΕΙ ΞΔ ὁ 3ΓΠῚ 52. 
ἜΞΡΡΣ εὐϑθυἬτι ΝΘ ὙΈΝΙ Ἴ3995) “38. 
5 "ΩΝ ὥνέηπτνὉ 
ΡΞ 3) ΤΌΣ ΤΟ. "2 ΠΝῚ 
ΟΞ 3) ὙῊΝΠ ἡ. ὭΣΞΠ 

ἐΘῸ ἘΠῸ ἬΠ ΓῸΣ ΤΡ2ἢ ὥρῷ 
ἯΙ Ὑππ ἸΏ ΞΓ ΩΝ ΤΛΩΝΕ ἜΠΡΝ 
ΜῊΝ ἐΡΏΣΟ ὈΤΗΣ, ὍΣ δ Ὁ το πὸ 
εἴϑταξ ΠΣ ΠΕΡῊΝ ἈΠ ὩΝΠ 
δή σΏΣΒ πὸ ΟἼΞΟΣ ΠΡΌΣ ΕΣ 
ΓΟ ΣΤΟΝ Π ΕΝ ΠΡῸΣ πο; ΠῚ 50, 

ἜΡΕΡΝ »ΌΘΓΡΩ ὈΡΞΡΦ ὦ 
τὸν ὈποντῊῈ ΓΟ ΠΝ Ὸ 64]: 1. 
ὩΞΩΝ τε ὮΝ Ο ΘΙΣΞΙ 
γῊΝ τ ὮΝ ἜΞΌΝ ΝΟΞΝῚ Θ᾿ ΙΧ Θ 
τ Ὁ ὙΔΝῚ ἜΝΕΕΣ ΣΦΙ ΩΝ, 

ΘΦΔΊ 

31} 

: 
Ἷ 
᾿. 
: 
ἶ 

τος να Τὸ Δὰν, 

ἅπον Φ Τὸ 
»ὲ ἢ 

τῷ ἐϑξῖρ Ὁξῖ: δ ΊΞ. ἜΝ 

γηλπ Ἰβῶ 5. ὌΠ τΝΣ 
ΓΝ ῬΧΡῸ ἘΡΡΓήΠΞΡο, τνὴπ 

ὡ- 

ΨΥ ΡΤ ΤῊ ὑνθα 

ΞΘ 252 ὉΓΗΝ ὥστ Ὁ ἼΩΝ ὨΔ] 
τὴν ΒΡ ΠΟΝῚ ΠΡΟ Ἐ55 ἢ51ΠῚ 
ΠΝ “ΞῚΞ Ὑπὸ} ἐὐΡ ΩὉ ΒΞ 
τοϑτὸν πξὰπ δὩππτΩΝ Γῆ ΠῸ 

ἜΠΩΙ τς 
Υ. 83. 35. Β΄ ὉΞ ΠΌΞΒ 

1. ΤῊΌΞ "ΧΝΞ ἈΡῸΞ 

ὡς 

ψαν ἂν, 
τϑ δᾶναι ὑμῖν. ΑΒῈ (8. μεϑ') τὴν (ἢ ΕΧ). 2. ΑΒ 
εἰς τὴν γῆν ταύτην (ἐν τῇ γ. τ. εὐ: ΑΒΕΧῚ (8 
στροςκ.) αὶ μὴ οὐ (Ρ. συντρ.) καὶ. Β: καϑελεῖτε (τα: 
τασκ. ΑΣΒΕΧ). ΑΧ: ὅτε. 8. ΑΕΧ: καὶ ἐγώ. ΑΒῈΣ 
(ρτοὸ Οὐ μὴ -- ἐκ στρ ὑμ.): Ου προς ϑήσω τῇ μετοι 
σαι (ΑΣ: μτοικίσαι) τὸ» λαον, ὃν εἶπα ἐξὸ Ἴγῶν. 
σαι αὐτὲς ἐκ προξώπε ὑμῶν. Β5: ἐξάρω (-αρῶ ; Χ) 

γε νὰ ΡΥ ἀν Ὁ αν 



ϑεϊεθέον, {Π3 1 9) 169 

ιε ϑιοιοτίέον, ὅ3εῖ Θηροῖ 1: ϑοδα, Ἑ. 

1 ᾿ αἵῇεν ϑονσίοῦ οἷς (δ ποῦ ποῦ 21 γι 
πἰῶτ, ποῦ οἷς (δἰπυυο πον 21 ϑοοπ, κι 
ΜΙ ροΙασ, κι ΓΟ], κι φεῖθα, κι ΡΟ 

82 απὸ δ ϑὲοῦοῦ; Ὑοποοτη οἷ Π}οὐἴτον 
τὐοθποίοπ ἀπτοὸῖ ὸπ (ὁαπαπίζοτηα, οἷς. ἰπὶ 
ἀρπὸς οθ ποίει, δόππ [{ς σεγίτίοδεπ [{Ὸ 

90 πίοι. Ἃ ΟΡ θαἹ σον οἷς (δίπ- 
τσοῦπον πἰῶε κι ὅ56 10) (Θεπιρδ, ποῦ δι 

ΞΘ 0[0 παι), Τοπϑοῦπ τσ πος ἀππ|Ὺ Ὁὺπ 
(ὀκπαπίτονη, οἷς ἱπὶ ἀαπδε Ἰοουποίοπ. 9Έ6 εν 
οἷρ 11 81 (Θρπιοϑδ τἀπὸ κι “ει πα 
τοιτθοπ οἰπϑθαν. 

11πὸ οἷς ὩΓπιοΥίτον Ὁταπροπ οἷ δε πιθοῦ 
ς Φκπη αἰ8 Θεδίτας, τἀπὸ Τἰοβοι. πίε 5 
Οαβ [{ὸ δετιπίον ἰπ Ὅὲπ Θτπῦ ἔζπιοπ. 

80 ΣἸΪπῸ οἷς ἡ πιοτίίεν. προ απ κι Ἰοσθποπ 
αἰ ὅεπι Θεδίτος Φονοδ, 21 ἡΠ)}αἴοπ τπὉ 
4: (Θιαϊδίπι. ΦοοαΣ τοατὸ ἰθποι οἷς απὸ 
Ὁ.8 Φᾳιζοδ ΟΡ Ὸ κι Γὥτοοῦ, τπτὸ τυτιτθοπ 

6 κἰπιϑῦατ. ἜἸΔπὺ οἷς Θτοπδο Ὅ6. ὅΠποτνίίον 
Φ τα, δα πιαπ σοπ ΜΙ γαδθίπι δίπαπ σοθεῖ, 

τἰπὸ ὑοπ Ὅοῖπ εἼ8 τπ|ὸ 05 Ὁ. Θὐϊε. 

Ἑ. (65 ἔμηι αδὸν δον (προ δὲ8 ὅοτηι 
ογαι υὐπ ΘΙ Τααὶ σοπ Βοίπι, ππὸ Τγταῦ: 
δ Ῥαδὲ οἰ αἰ (ρϑνίοπ θοόγαι ρος 
Πιρερέ ππὸ ἰπ8 ἀαπὸ αοὐταῶί, ὃπ8. ἰῷ 
εἰτοπ ϑϑάτοτπ σοζάλπυοτοι δα δὲ, τπὸ Ἰρταῦ), 
ἰῷ τς. πιρίποπ Βππο ταὶς αὐ πἰῶΐ 

2 πα δίαἤεπ εὐἰο ὦ, Ἔα ἰθν πἰᾶε ΤοΊΠεῖ 
εἶπον διπο πιαάγοπ παῖ Ὅοηι (πο ποτα 
Ὁ[ο[ἐ6. βαποοθ, απὸ ἰἴθτο ἡὙΠΙάτο ζογθυο)οπ. 
δίδου ἰρτ γαδι πτοίποῦ Θείππε. πἰῶς ρος 
δοτγεί. ϑθδατι θαθι ἰρτ δα σοί αν 

8 ὅφΦᾳ ρα ἰὼ απ: ἃ ΟἹ ε πἰῷι 
᾿ς σογίνοίδοι. σοῦ οἰ, δαῇ [6 εἰν 2ππὶ 
ς (Θεία τορῖθὸπ πὸ ἰρτε ΟΘὕεο, ζππὶ 
ἀϑῖοβθε. ἘΛπὸ δα ὃν (ὅπροῖ Ὅε8. εῖτη 
ο ζυΓς ϑβοτίς σονοδοῖ Θαίίο .π αἴίοη δδίπε 
ΟΠ δεῖπ ὄἠταρῖ, 00 θα8 ΦΖ501Ὲ ζοίπο (Οτίπιπιο 

4 

85, ΥΕ: δὲπ (δἰπισοθποῦπ Ὁ. ὦν ΑΥ̓Υ! ἰπ ὅον Ξ)δ{{Ὸ 
ἯΝ Ὅν οἴ. 

52, δυάπαοίοπ, Β: σου αίοίοπ ἰθποπ πὶ. 
αι, .... δοταῦχ, Αἰ [ἰοβοπ ἰθποι πὶ. 
ΚΟΥ: Φ αἴ. Α: ὅθεπο. 

ὃ, (5 1.5}5,27.28,} αΥ̓Ὲ :τοπτοῦ ({6πὸπ) [ἄ)ν0. 
λτ σαν [ᾧτο. απ ἰδποπ, 
80, υοπ δ. ύβθε 91, απ, ὁ. δι ὅ. πὶ ααθο, ΑὟΥ: 
ων Α: ϑίπῇ. δο6 (ΘΕ, ΑΥ̓Υ.νΕ: υ. Θεία 

Α: ϑδεῖτα, 

ΑΥ ΝΕ: 

ξαιηη. 

ΑΒῸΓ 4αοίαθ πο ἀοἰανι ΠΔΡ1ἃ- 81 
Τοκειθν δ Ογ65. ΑΘΟΠῸ οἱ διάοῃϊδ,  ΑΠΑΪᾺ}) οἱ 
ὑύθο ΑΟΠ 21}. οἱ ΠΟΙΡὰ οἱ Αρμθς οἱ ΒΟΠΟΙ, 

Ἔ Πα "ἀν !α6 ἴῃ τηθάϊο (Παηδηδοὶ 3.2 
Πα  ΙΟΥῚΒ. 111Ππ18 (ογγαθ, πρ60 ἰπιογ6- 

Εἷἢ θη]. ἜΝΘρΙΙΠΑ] φαοάαρ ποη 3 
σος.19.35 (61 ον} ΠΑΡ αΐοΓο5 ΒΘ ῃβᾶηθ5 οἱ 

Βοιῃαμα!, οἱ ΠΡ ιν ἰηον (Πα Πἃ- 

ΠᾶΘ.1Π] Δ] ΔΙ ΟΓΘἢῚ ἰουγᾶθ, [που πηἰ- 

46 οἱ Βριπβαηηίδα οἱ Βριπαηϊίθ 
{Πα ΓἈ11]. 

18,.. ΑΤοἰανι {π|6 ΑἸΠΟΥΡΠ 6115. ΠΠΪο5 ἤδη 84 
νιν. ἴῃ πιοηΐθ, ηθ60 ἀδ66Π οἷβ Ιοοιμῃ, πὶ 

ἃ γΗ]δηϊονὰ ἀΘΒοθη ογθηΐ; ἘΠΑΒΡΙἃ- 8Ὁ 
νι 416. ἢ ᾿πΠοηΐα ἤᾶρο5. ((ποὰ ἰηΐθΓ- 
ὈΡΘίαίαι (65.060), ἴῃ Α]ά]οη οἱ 8]6- 
βῆ. Εἰ ἀρσγαναία 6δι ᾿ηλΠ|15. ἀοη}15 
δοϑοριι, [οί 5416. δϑὲ οἱ {0} {ἀν |π|5. 
ἜΒῺΙΕ ἀπίθῃ) (ΟΡ ΠΪΠτ15. ΑΙΠΟΥΡΉΔοὶ ἃ} 90 
ΑΒΟΘΉΒΙ ΒΟΟΡΡΙΟΏΪΒ, μθίγἃ οἵ 58ι:- 
ΡΟΙΟΡὰ Ἰοοἃ. 

ἌΝ ᾿Αϑοομάϊίαθ Απρο]ῃ5. Βοιηίηὶ 46 ΕΗ͂. 
τοῖν (Δ ] ρα }}5. δὰ Ποσι. Πρη απ, οἱ αἰί: 
πα, Βα αχὶ νὸ5. 46. Αθρυρίο οἱ ἱπιθοα χὶ 
ἘΓΟΎ ΘΓ], ΡΓῸ 41ἃ {ι} ᾶν1 ρᾶ 118 

οὐ ΡΟΙΠΟΙ5. 51}, αἰ ΠΟῚ 

205.19,49 

8,10. 

ε.34,Ε: ΥΘ ΒΕΓ 5, 

τυεδονδι [ΘΟ ΓΘ ἢ}. ΓΕ Γς ῬδΟΙ ΠῚ ΤΠ6 11] νο- 
θ᾽5οα]ἢ ἴῃ 5ΘΙὨΡΙ ΘΓ ηϊ ΠῚ, ἘΠῚ ἄϊιη)- 2 

εχ ϑ8,8.. ἰχα!,, ἢ ΠΟ [ΘΓ .15. [Ὁ 6115. ΟαΠὴ 
νε.τ,5. Βα Δ ΟΡ 5. ἰθρΡᾶ6 ἢ} 115, 564 ἀγὰβ 

Νμι 8,5 ΘΟ. ΞΠΡΥΘΓΙΘΓοί5. Εἰ ποΙαίς 5 
Δ ΓΘ. νΟΟΘΠ ΠΙΘΔΠ]:; ΟἿ πος [6- 

σον.93.48 Οἰ5[|[5} ἢ ΘΔ Π) ΟὉ ΓΘ ΠΟΙ αΪ ἀ6]6γ6. 8 
605 ἃ ἴαοϊθ νρϑίγα, αἰ Παροαίὶ5. Πο- 

Βίθο5. οἱ αἱ Θου 5ἰηῖ νο}]8 ἰῃ 
ΓᾺΠ ΗΔ]. ἜΘ πηι ἸΟψαογοίαΡ. ἡ 
ΑἸ ροΙι5. ΒΟ ἤᾶθο ν61}]}}ὰ ἃ ΟΠΠΠ65 
ΠΠ105. ἴϑυδο!, οἰ ονάν θυ ηΐ ᾿ρ51 νΟθθ ἢ] ΦἽ γος 

33. ΑἸ. Ἐφαοααθ. 80. 85: (θδίδίίο. 

1. δειεώει, ΟΥ̓ ΝΕ: οἷα (ὁ προῖ ὁ ΝΈΑ: δπϑοζάυ, 
Β.ΑΥΥ: (ὦ τοί{{{ ΕΑ: τοοτδς, Α λπ πἰ δ ἐο πα γοι. 

2, θυ αθόν ζοτίοι Ἐοίπιοια, ,.. πἰοδοννοίξοι, ΒιαΎΥ. 

γΕ: [01{{.- ΑΥ̓: ξουυῖπππιεῖπ, Ὑ: πὶ ον! αὐ 
πι. (Θ (. 

8. Β: Θὺ [ἀρ6 (ὦ) απ). ΝΕ: Φανππ. ΑὟΥ: Φ. 
ἤγτοϑε ἰἅ). ΒΒ: {οπϑοῦπ [, [ΟἹ (οι ον και δον (Θ οεἰτοι 
[εἰπ. ΟΥ̓: δα β 7. οἰ πὶ Ὑθ ουζαδγονη Ἰσογϑοπ, 
Ατῷυ δαβ ἰδτ δοίποο δαθ οι ὁ Β: Θιτᾷ, ΑΥ: ζζαΙΠ|ν, 
νῈ: Θτπος, Α: δας, 

ἀς Β.ΑΥ͂Ν ΝΕ: οὐῆοῦ, 



124 ὦ Φιαξονπια. 

ΕΠ. Τεναρῖζὶς Ποἤοοίζῖο οἵ ρορπα. 

ὅ Καὶ ἐπωνόμασαν τὸ 
Καὶ 

αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν. 
ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κλαυϑμῶνξε. 
ἔϑυσαν ἐκεῖ τῷ κυρίῳ. 

θ Καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν, καὶ 
ἦλϑεν ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ κατα- 
κληρονομῆσαι. τὴ» "γῆν. 7 Καὶ ἐδούλευσεν ὁ 
λαὸς τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ καὶ 
πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, ὅσοι 
ἐμακροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦ, ὅσοι ἔγνωσαν 
πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα ὃ ἐποίησε τῷ 
ἸΙσραηλ. 8 Καὶ ἐτελεύτησεν ᾿Ιησοῦς υἱὸς Ναυὴ 
δοῦλος κυρίου υἱὸς ἑκατὸν δέκα ἐτῶν. 9 Καὶ 

ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐ- 
τοῦ ἐν Θαμναϑσάραχ, ἐν ὄρει ᾿Εφραὶμ ἀπὸ 
βοῤῥᾶ τοῦ ὅρους ἴ ας. 10 Καὶ πᾶσα ἡ 
γενεὰ ἐκείνη 
αὐτῶν, καὶ ἀγέστη γενεὰ ἑτέρα μετ' αὐτούς, 
οἱ οὐκ ἔγνωσαν τὸν κύριον καίγε τὸ ἔργον, ὃ 
ἐποίησε τῷ ᾿Ισραήλ. 

11 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ πονη- 
ρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς 

Βααλίμ. 152 Καὶ ἐγκατέλιπον κύριον τὸν ϑεὸν 
τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς 
ἐκ γῆς ΑἸϊγύπτου, καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω 
ϑεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν ϑεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν 
περικύκλῳ αὐτῶν, καὶ προςεκύνησαν αὐτοῖς 
καὶ παρώργισαν τὸν κύριον. 18 Καὶ ἐγκατέλι- 
πον αὐτὸν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ Βααλ καὶ ταῖς 

ἡἤστάρταις, 14 καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος 
ἕν τῷ Ἰσραήλ, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ἐν 
χειρὶ ᾿προνομευόντων, καὶ κατεπρονόμευσαν 
αὐτούς. Καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν 
ἐχϑρῶν αὐτῶν κυκλόϑεν, καὶ οὐκ ἠδυνήϑη- 
σὰν ἔτι ἀντιστῆναι κατὰ πρύφωπον τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτῶν 18 ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύοντο, καὶ χεὶρ 
κυρίου ἦν ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς καχά, καϑὼς ἐλα- 
λησε κύριος καὶ καϑὼς ὦμοσε κύριος αὐτοῖς, 

ὅ. ΛΕΕΧ: Διὰ τῦτο ἐκλήϑη. ΑΕΧ: Αλαυϑμών. 
Β: ἐϑυσίασαν (ἐ ἔθυσαν ΔΕΕΧ). θ. ΑΕΒ Χ: ἀπῆλθον 
(Α: -ϑα»ν) οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ 
καὶ εἰς τὴν κληρ. 1. Β: ὅσα (ὁ ἈΒΕΧ)... (8. τῷ) 
ἐν (5114.). 10. ΑΧ: ὅσοι ἐκ. ΑΕΈΧΡ -γε. Βὲ (ἃ. τῷ) 
ἐν (ἜΑΒΕΧ). ΧῚ (1 ἢ) καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατῴκεν 
μετὰ τῶν Ὑαναϑδίον καὶ τῶν Χετταίων καὶ τῶν 
Ἐυαίων καὶ τῶν Φερεζαίων καὶ τῶν “μοῤῥαίων 
καὶ τῶν Ἰεβεσαίων καὶ τῶν {εργεσαίων, καὶ ἔλαβον 
τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν γυναῖκας καὶ τὰς ϑυγατέρας 
αὐτῶν ἐξέδοντο τοῖς υἱοῖς αὐτῶν. 11. ΛΕΧ: ἐλά- 
τρευον. 12. ΑΒῚ (ἃ. κύρ.) τὸν (5 ΒΕΧ). 18. ΔΕΧΣ: 
τον» κύριον. Β: τῷ Β. (τῇ , ΔΕΈΧ), 14. ΑΒΕΧΣ 
(Ρν.) ἐν. Β: εἰς χεῖρας... «ἐν χερσὶ (018 ἐν χεερὲ ΑΕΕΧ), 
10. ΑἸ ΤΕ Χ: ἐπόρνενον. 

προςετέϑησαν πρὸς τοὺς πατέρας 

ΝΠ ΘΙρ στ ἸΝ ΡΟ {525} πὶ 
ἐτήττο Θυδ ὩΓΙΞ19Ὶ ΘΡΘΞ ὦ 

ο 
Η 
δ, 

59. ὈΣΤΩ͂Ν »ιϑηπ) ΤῊΝ 
ρῶτ ἐπ τοῦ δὴν ὌΝ Δθ5 τ 95 

ππστΝ ΡΠ ἬΘΗ ΟΥ̓ΝΠΓΩΝ 
ΘΡΡΤΟ ἼΩΝ. ΟΞ} Συδήτη, ὐ80. Ὁ 
»ϑῆπο ΠΝ δ ἼΞΝ ἼΩΝ 

πὶ ΠΌΣΘΤο;, ὉΝ ἘΝ ΘΝ 
ΓΘ ἐὸν. πῶϑ ἼΩΝ ΟΝ 
ΓΙῸ ΠΞ ΓΙ ἸΦ ΠΣ ΞΡ ΦΟΣΡΙ, 

ΡΈΕΝ ἼΣΗΝ ΞΡ ἔθ ὙΘΡῚ 

ΠΡΌΣ ἼΠΞ ΘΠΠΟ ΓΘ ΤΊΞ “Ὁ Π5 
πὐππτῦς, 5) ἐροτη το ἩΒΣ 
“ὐὰ ΘΡΟῚ ὈΡΗΞΝΤΌΝ ὍΒΦΝΣ ΝῊ 
τΝ ἸρΌσΝΟ πῶν ὈΠΉΉΠΙΝ ἼΩΝ 
πῶρ Ἴῶν ΠΣ ΘΡΓΩΝ ἘΣ) πῆπο 

ἘΣ 
ἜΣΞ ΦΌΠΓΩΝ ὉΝΉΘΣΠΩΞ ἬΘΣΡῚ 11 
ἼΣΤΣῈὴ ἘΒΟΌΣΞΡΓΩΝ γἼΞΡ9) πῆπο ΙΣ 
ΝΟΣ ΤΩΙ ὩΣ ΣΝ ΠΝ ΤῊΝ ὌΝ ; 
ΠΡΤΙΝ ἜΝ παρ τς ὙῊΝ ἘΠῚ 
"ὮΝ ΕΣ ἜΣ 2ΙΝ 2 ΘΛΉΓΙΝ ΞπὮΝ 

ΟΦ 9" Ἐπ ΜγΓΙΣΟαδ ΒΡ ΞοΞὉ 

γ73}951 ΓΑΤΟ ΩΝ ἸΞΤ99Ὶ ἘΓΉσοΓΩΝ 15 
Πῆπὸ ὮΝ ΤΙΣ ΠΕΡΝ Ὀσξὸ ὦ 
πϑἐθ») Ὀκ δὲ ΤῊ Θ5ΟῚ ΘΝ ΉΡΟΞΟς 
ΞοΞΦῸ ἀποΞΟΥΝ ὍΞ ΘΟΞΩΘΊ ὉΓῊΝ 
᾿ΘποϑῊΝ ὭΘῸ Ἰρὸ τὶν ὌΞΟΣ ̓ 
προσ Πήπτηο ἸΝΝ5 ἼΩΝ ν ὈΘΞΊΘ, Ἴ 
ἽΩΝΞῚ πῆτπῦ ἼΞΠ ἡϑδ ΠΕΣΕ Ὁ: 

7. “ἢ ΝΡ 

0. Ηπὸ αἴ8, ΟὟ: {πὸ ὅς, ἐπτοβ. ΝΕ: σιαύνοιι ἢ 
ὁπεαῇοι. ΟὟ: (πὶ [. ΞΘ εΐδηπρ. νΕνΑς: πὶ ὅθ ε[ 6 ὃ 
πορηιὸπ. Β: οὐδ], χὰ δοϊθοπ, ᾿ 

7. απ δἴε. (δίς ᾽0]. 24,31.) 



Δ οθέον, 

δα πειὸ (Θεϑιο {, 

τ 5: 750, 3190 

εν Θ᾽ παΙϑοίοσπ, ΕἸ. 

ὅ αι πὸ τοοίποίοα, ἔπαπο Ρἰεβοθ. οἷς 
ΘΙάτίς Βοίπι, τἀπὸ ονζοτίοπ Ὁα]ΈΠ01Ὲ δ ὲπὶ 
Φοῖτπ. 

0 Φππ αἷϑ οήμα ὅὉαᾳ8 Ξθ01Ὲ τοπ Π 
σοαΐοι δαῖίο, πὸ οἷε δείποον Ἴνα Ῥὶπε 
σόξοσοι τρατὸπ, εἶπ [οοἸ γεν ἰπ ζοεἰπ (τς 

7 εἶ, ὅᾳ8. απὸ εἰπριποῦιιοι, Ἐοίοπεῖς 
Ὁαῷ Ξ01Ὲ θθπὶ ὅοττη, 70 Ταπρὲ δοζία Τουίς 
τ οἷς Ὡ(οΙτο ρα, οἷο ἴαπρε πα φοΐια 
ἵδη ππὸ αἴΐε οἷε ατοβοπ ϑθδογτές Ὁεδ 
ὥοτγπ σοζοθοειι θαίίοπ, οἷο οὐ γα οῖ σείδαπ 

ὃ Ῥαῖο. Ἔα πππ οι, δὲ. Θοπ ϑέππ, 
αὐϊέονθοι τραῦ, δὲν δέπον θ68. ᾧοττη, αἵ 

τ ϑππθοεῦ τἀπὸ ἐπ δαῦτε αἵἷὲ ταῦ, 
9 θεργιθδεπ [{ὲ ἰθπ ἐπ Ὅεπ Θτόπξεπ ζοἰποδ 

( δι εἰ[8. 1 Φ Οἰπιπαὶθ οτοδ, αὐ ὅπ 
εθίτρε (δρῃταίπι, οι πα [ὐπα τ ἅτε 

10 απἰὶ ἔβενος αι. ἔα αὐ) αἴΐς, οἷο δι 
Ὅογ 85εἰ σοίοδι δαίξοπ, κι ἔθτεπ ϑϑάτοτη 
ϑοΎαππηε. τσοτθεπ, ἔαπι πα ἰθπει εἶπ 
απούτοῦ δε ὔλ αἰ, δα8 ὃὸπ ὥοῖτη 
πῶς ἕαππίο, πο οἷς βετέε, οἷο εὐ απ 

τ ΑἼγαοῖ σοίραπ δαίίο. 
11 Φὰ {δαίοει οἷς δείποον. ΔἼταοῖ ἰδ 01 τὐτ 
12 Ὁ6πι εῖτη ππὺ οἱοπρίοπ ἐΒααιπι, Ἔτι 

ΦοΥΠβοπ Ὅὲπ ὅοττπ, ἰὔτον ἡδάτον οι, δὲν 
ἴΐς απ (δαονιοπίαπο οοὔθτοι θατίς, τπτὸ 
Τοϊσοίοπ αἀπϑοῦι (Θ ίίοτη πα, αὐ) δὲπ 
(Οὐτετπ δὲν ΞθΤξον, οἷς τππ {6 γεγ θοῇς 
ποίοπ, πιὸ δοίείοπ 15 απ, τππὉ οὐεγποίοπ 

15 Ὅεπ ϑεῖτη. ἜΦρππ {{ σοΥ Π οβοεν [ς τἀπὸ 
ἦὸ δὲπ ὥοῖγη, ππὸ Ὁἰοποίοπ 5 ααὶ πὸ 

14 ΠΙρατοίθ. θυ εὐρτίπιπιοίς Ὁαπη ὉῸΥ 
Βογηι δε8 δεῖται ἴδον τας, πὸ σαν [{ς 
ἰπ οἷς απο δέγεῦ, οἷς {6 ταιθοίοι, Ὁ Ὰ 
Τΐε {6 δογαιδοίοιι, πιὸ ϑοτέσπζίε [{ς π᾿ οἷς 
φ ποι ἰδτεν εἰπος ἀπ ογ. Ἰ1πὸ {{ς ἔσππι:- 
τα πίε πιοῦν ἰρτοι φοιππδοι τἱδου τε οπ, 

10 ὅΤοπϑενπ τοῦ [{6 Οἰπαι!8δ Ὁ ΠῈ0π,. 70 τραῦ 
ΟΠ δι8 εῖτπ απο υὐἱδεῦ {{6 ζιπὶ παῖ, 

τοῖς πη ὍῈΥ δεῖν ἰθπαι σοαρί ππὸ σὸς 

ΓἊ 

τ. Β: αἴίε δα 166 Θεζ!ε . ΑὟΥ: ὃ. φαπλο {εἴ- 
ἊΝ ὙῈ.Α: ἰοτοδ φαιδὺ, ΟὟ ΝΕ.Α: φοζαιππιοι. 
Ὑ: Παπὸ απ|. ΑὟΥ̓ ΝΕ: οἷο «Φ  αίοη. Β: δα 6 ϑθοΥ, 

11, δὲι 3), Β.Α: ΞΒύ{ε6.. ΟΥ̓ ὙΕ: τυαϑ δύο τυαῦ, 
ΠΝ ΥῈ.Α: ἱπ (υ0Υ) δὲπ ϑιιροπ, 

ἥ 12. απὸ δι Ὁ. ΟὟ ΕΑ: αἰπροπ,, πα. ἀνὶ 
"» νοι Ὁ, 6, ΒιΑΥ͂ ὙΕ.Α: τοί ςίοπ (πὶ ϑουπο), 

ἱ 
Ἶ 
μ 

5118} οἱ Πδνογαηί. ἘΒῚ νοσαίππι οί ὅ 
ΠΟΙΠΘΩ ΙΟΟῚ 1ΠΠπ|Δ ΠΟΟὰβ ΠΘΗ ΠῚ 
5158. ᾿ΔΟΡΥΤΠΔΙ : ἱΠΠ ΠΟΙ ΔΚ ΘΓ ΠΙ (6 
101 Ποβιϊὰ8. ΠΟΙΏΪΠΟ. 

ΠΠΠΉ151 ΟΡρῸ Φοβιιθ ΡΟρα μη], οἱ 6 
ΔΙ Θγαηΐ ΠΠΠ [5.86] ἀπ 5 4546. ἴῃ 
ΡΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΠῚ 5118}, τ ΟὈΠΠΟΡοπΐ 

70...4,31 θ 1, ἜΒΘΥΨΙΟΡΙΠΪ4Π16 ΠΌΙΏΪΠῸ οπη- 7 

ΟΙ5. ἀἴθθιι5. 6}15. οἱ ΒΘῃΙΟΓΙΠΙ, 4] 
ΙοηθῸ Ροβί ΘῈΠῚ ὙΙΧΘΡΊΪ (ΘΙ ρΡΟ 6 οἱ 
ΠΟνΘΡἃηΐ ΟἸηΪἃ ΟρΘΡὰ ΠΟΠΊηΪ, {186 

10.24.29 ἰΘΟοΓᾶΓ ΘΟ ἴ5γδ6], ἜΜΝΟΓΙίαι5. οί 8 

Διι16 1 Φοβϑαθ ΠΠΠΠ5. Νά, [ἀπηα}1π5 Π0- 

11, Οδηΐαη] οἱ ἀθούθη ΔΗΠΟΙΆΠῚ, 

ὅοοιδά, 0 κα ΘΕ ΡΟ] ΙΟΓαΠΐ θη πῃ Πηΐθ5 ρο5- 9 
70κ.19,50 5 5510 15. 5.ὰἃ8 ἴῃ ΤΠΔΙΗ)ΠΔίβαγθ [ἢ 

ηοηΐ6 ἰὑρῇΡΔ]ηΠ], ἃ 586} .θ6η ΓΙ] 008} 1} 
ῬΙασὰ πηοης 5 ἀἀὰ5. ἘἜΘιηπίβααθ {Πὰ 10 

᾿“Π ΘΟΠΘΡαΐΟ σοηρτοσαία οδί δά ρᾶίΓ68 

δ. 5105, Θἱ 5ΕΡΡΟΧΘΡΙΗΐ 4}1},) 4] ΠΟῚ 

πονοραηΐ ΠΟΙ η11 δἰ ΟΡΘΓὰ, 488 
[δοθγαΐ οαϊὴ [5Γ86]. 

7ος.. 4,2 

70..21,48 

Βδοογαηίψας ἢΠΠ [5γᾶ 6] πη] τὴ ἰῃ 11 
σοοηϑρθοία ΠοιηΪηὶ οἱ βουνίθυιηΐ Βαᾶ- 
πῆ. ἜΔΟ ἀϊπη!βογαηὶ Ποιηϊηπαι ἢ θα 1ὴ 
ῬαΓΓαΠη. 8.0}, 4] οαἀϊπχογᾶΐ 608 

ἀ6 ἰογγὰ Αοργρίϊ, οἱ 560} 5απὶ 4608 

4]]Ί6η05 ἀδοξήίαιθ ροΟρα οι, (αἱ Πᾶἃ- 
Ὀ1 ΑΙ δηΐ ἴῃ ΟἸγΟαπι ΘΟΥαΠ, οἱ δά οΓὰ- 

γΘΡαηΐ 605, οἱ δὶ ᾿ΓΔΟΙΠ4ἸΔΠ| Θ0Π- 

ΟἸἰανογαηΐ ΟΠ ΠΠ1η, Ὁ ἀϊτη!ἰδηΐ65 13 

ΘΙ1Π] οἱ βϑυνιθηΐθα Βαὰ] οἱ Αβίδγοί. 
ἜΤραίπ54ι6. ΠΟΙ Π5. ΟΟηἰΡὰ [5ΓΔ0] 14 
(ΓΔ 11 605. 1Π ΙΏΔΠ15 ΑἸΓΙΡΙ ΘΠ], 
4π| σορογαμΐ 605 οἱ νϑηὐἀίἀθνιηΐ Πο- 
5|Π0ὰ5,. 4ὰ] ΠΔΡΙ θὰ ΡΘῸΡ ΦΎΓΕΙ; 
Π60 Ροίπογιπί ΓΘβιϑίοθυθ Δάν ΘΓΒΑΓΙ 5 

ν.13.3,7. 
8,38. 1 2 

Ναν.25.3. 

ν.ἴ.. 

Ὀὲ.6,15. 

10,6.18, 

Υυ.11.8,7.. 
ΤῊ; 

11,8. ἔν. 

με βὰ 90. 

5115, Ἔβοὰ 4ΠΟΘ 16. ΡΟΡΡΘΓΟ νο- 1 
᾿αἰ556ηΐ, ΠΙΔΠΙ5. [ΟΠ] ΒΌΡΟΓ 608 

τάς Ὁΐ, ΟΡ, βιοαΐ ἸΟοτι5 65ι οἱ {ιν 615, 
28,15.25 

10. ΑΙ.: ΠΟΥΘΙΙηΐ. 

13. “0 σοτῖ, 7. ἴς δι ᾧν. (Β: θ{6 {0 παππονὰς ϑονΐ. 
δαῖοπ.) 

14. βογαπδόι τοοίοπ, ΒΥ: οπίδταππίο, 
Β: δον ϑὲάπδον, ΑΥ̓ ΝΕ: Ῥ ΠΕ Ιοτον, τοῖο [{6 γ {π|:- 
ϑοτίοπ, ΒΥ ΝΕ: ϑονπισύτοι π. πὶ. Ὁ0Υ ... 21 (065) 
Πέδοπ. 

15. Β.ΑΥ͂Υ ΝΕ: 1τρθοταί Ὡυίη τ {. απόέὲρρσοπ. 
Α:ῶνο Ὁ, δἰπισοι{οπ, ΝΕ: 2, ἡϑδήρπ, 



μ᾿ ᾿ς 
ῖ 

160. ΟΥ̓ 6:59. 

ὺ ἈΔΤ’ 

Ἀ 

ΕἸ. Τεναωρῖῖς ἀοἐοοζῖο οὐ ρον α- 

καὶ ἐξέϑλιψεν αὐτοὺς σφόδρα. 16 Καὶ ἤγειρε 

κύριος κριτάς, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς κύριος ἐκ 

17 Καίγε 

τῶν κριτῶν οὐχ ὑπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν 

- ΄ ᾿ Ἷ 

χϑιρὸς τῶν προνομξυοντῶν αἀυτοῦυς. 

᾽ - ᾽ ’ 3 -»" 

ὀπίσω ϑεῶν ἑτέρων, καὶ προφεκύνησαν αὐτοῖς, 
Ἂ Ι ᾿ , 

'καὶ παρώργισαν τὸν κύριον', καὶ ἐξέχλιναν 
» « τὸ ᾧ " , 

ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ ἧς ἐπορευϑησαν οἱ πατέρες 
-» - 3 ’ - ’ 2 

αὐτῶν τοῦ εἰςαχούειν τῶν λόγων κυρίου" οὐκ 
Υ͂ 

ἐποίησαν οὔτως. 
(8 καὶ ,) ΄ ᾿ ᾿ , ᾽ » , 

Καὶ οτὲ ἡγδιρε κύριος αὑτοῖς κριτὰς, 
- ͵ κ - -» " 

καὶ ἣν χύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἐσωσεὲν 
Ἁ δ: - 7 - ᾽ὔ ᾿ 

αὐτοὺς ἔκ χειρὸς -ἐχϑρῶν αὐτῶν πάσας τὰς 
, - -» ἰῳ 7 ΄ 

ἡμέρας τοῦ κριτοῦ, οτι παρϑχλήϑη κύριος 
) - -" εὶ - ΟΣ " , 

ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προφῶπου 
-» ’ὔ ΡῚ ν ͵ 

τῶν πολιορκούντων αὑτοὺς καὶ κακουντῶν 
2 ᾿ 3 « ϑ' « 

αὐτούς. 19 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέϑνησκεν ὁ 
,ὔ δ ΠΣ , ᾿ , ᾽ 

κριτῆς, καὶ ἀπέστρεφον καὶ παλιν διεφϑειραν 
« Ἁ ᾿ - - ᾽ 

ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν, πορευϑῆναι ὀπίσω 
- ! 2 - - 

ϑεῶν ἑτέρων, λατρεύειν αὐτοῖς καὶ προςκυνεῖν 
ἂν ᾽ ΠΕΣ ; , ᾽ 

αὐτοῖς" οὐκ ἀπέῤῥιψαν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐ- 
- Α᾽ « ν 2 - Α 2 

τῶν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὰς σκληρας. 
΄ ᾽ -» , 5. - Α 

20 Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ 
τ σ Α 

καὶ εἶπεν" ᾿Αἰνϑ' ὧν ὅσα ἐγκατέλιπον τὸ 
" » ᾿ ͵ Ἁ 2 Ψ 

ἔϑνος τοῦτο τὴν διαϑηκὴν μου, ἣν ἑνετειλα- 
-" (ἡ - ν᾽ 

μὴν τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐκ εἰςηκουσαν 
- -" ᾿ . ᾽ ΄ - 

τῆς φωνὴς μου, 21 καὶ ἐγὼ οὐ προςϑησω τοῦ 
- πὶ ᾽ - 7 - 

ἐξᾶραι ἀνδραὰ ἐκ προςώπου αὐτῶν ἀπὸ τῶν 
- τ ) - ΄ ὙΑβΣῚ - 

ἐθνῶν ὧν κατέλιπεν ]ησοῦς. Καὶ Ἑάφῆκε 
9} - ᾽ὔ 2 ω - Ἁ 31 νὴ 5 

τοῦ πειράσαι ἕν αὐτοῖς τὸν Ισραηλ, εἰ 
, 3 Α ν ’ 

φυλάσσονται αὐτοὶ τὴν ὁδὸν κυρίου, πορεῦύε- 
5 2 δ « ΄ 2 ,ὔ - 

σϑαι ἕν αὐτῇ, ὃν τρόπον ἐφύλαξαν οἱ πατέρες 
. ἘΡ Ἁ " 23 ΣΡ -᾿ πα, ΚΟ 

αὐτῶν, ἢ οὔ. Καὶ ἀφῆκε κύριος τὰ ἔϑνη 
- - Χ - 3 Α ν ΄ 2 

ταῦτα, τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος, καὶ οὐ 
2 3 ᾿ ΩΣ - 

παρέδωκεν αὐτὰ ἐν χειρὶ Πησοῦ. 
ἘΠ ΑΔ ᾿ - ἣν τ ᾽ - , 

Π . (νι ταυτὰ Το, εϑϑγνὴ [4 αῷηλὲ κυριὸς 

᾿ ͵ “ "Γ᾿ ͵ 

αὐτὰ, ὡςτε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν ᾿Ισραήλ, 

παρ. τ. κύρ. (ἴ ΔΕΕΧ). ΑΕΕΧ (τὸ τῶν λ.): (τὰς) 
ἐντολὰς. 18. ΑἴΒ: ὅτε (ὅτε ΑΞΕΧ). Β: ἐκϑλιβόντων 
(χακ. ΑΞΕΒΧ). 19. ΑΒ: ἀπέστρεψα» (ἀπέστρεφον. 
ἘΚΝΧ). Β: πορεύεσϑαι (πορευϑῆναι ΑἜΕΧ). ΔΕΕΧ 
(ρτο τὰς ὁδ. κτλ.) ἐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδᾷ αὐ-᾿ 
τῶν τῆς σκληρᾶς. 20. ΑἘΧ: ἐχ ὑπήκεσαν. 21. ΒΤ 
(Ρ- 1) υἱὸς Ναυὴ ἐν τῇ γῇ ( ΔΕΕΧ). 22, ΑἸΒῈ 
αὐτοὶ (ΑΞΕ ΧΩ ΣΑΣ ἐφυλάξαντο οὗ π. 28. Β: ἀφή- 
σει (ἀφῆκε ΔΕΙΧΣ), --- 1. ΑΕΧ (ρτὸ κύρ.): Ἰησὅς. « 

πῶ 25 ὮΝ ὉΝϑΣτΩΝ ὉΞ ΤΊΘ3Ο 
10. ΑΧῈ (411.) κύριος. 11. ΛΕΧ: ἐπήκεσαν. Β΄ ὍΡΑ τὶ ὙΡΥΝ Ἴδε 

ϑιειαῖονμῖ.. ' ΜΗ 

ΕΝ ὉΣΤΡ ἼΣΞῚ 5619. ΣΡ 230) ὁ 
ἼΡΩ ὈΉΦ 51. ΘΡΌΘΙ Τὴν ΒΡ, 

ἡ δῷ ΣΡΏΘΟτοΝ ΘΔ ἐΘΡΙ ΘΔ 17. 
ἬΓΙΡΙΘΝῚ ΘΟΉΤΙΝ ΘΟ τὲ ἽΝ 5103." 
33 ἼΩΝ ΠΎΤΠΤ ὙΠ Ὑὴ ΒΠ2ς 
ἂρ ΠΊΊ ΤΗΣ. ΣρΘ9 ὈΡΣΝς 

Σ2 

ΌΡῷ ἘπΠ5 ττῆπὶ ΘΠ 3 18 
δΡπΊ. ρπτον πὶ ΓΝ) 

ΓΞ Θεήώσ "Ώ: 55. ὈΠΡΟΞῚΝ ἸῺ 
ΞΠΟΧΠΡ ὩΞῺ ΘΓ ΘΟ ΓΠΊΠῚ ΓΘ) 
Ὀρ ῶμ ὨΡΩΞ ᾿ΠΟΡ], ἐΘΠΟΙΤΤΊ" 
πὴ» ὈΓΙΣΝῸ ΓΟ ΠῚ ἡΞῶ)) 
ὈΣ9 ΘΟΠΝ ὈΤῸΝ ἾἼΠΝ 
ΕΠ ΝΘ Ὁπρ τὴπ ΣΙ} 
ΠῚ ἘΠ ΠΣ ὩΞΎΤΘΙ ἘΣ ΞΟ ΡΒ 
ὝΩΝ ἼΡῸ ΩΝΡῚ ὉΝΥῚΣ πῆ ὩΝ 
ΟΝ ΠΈΣ ΓΝ ΠΠῚ ἢ, ἼΠ2Σ 
ἐϑὴΡ2 ϑϑῷ ΝῚ ἘΠ ΞατΟΝ ΚΟ 

ΠΥ 

ΡΥ Ψ ΡΌΩΝ 

ΣΦ 

-ῳϑα, ὰ «δια νν 

ι 

φρο εχένονα ἀτν τ αι λῶν 

πο Ὸ"Σ 

ν ὐπὸ τροῖν ΝῸ ὌΝΤΩΔΉ, 
ΣΊΓ ΞΊΣ ΩΝ ὩΛΊΆΓΙΓ ὩΡΤ2ΕὩ 

ἘΝ ΥΘΤΝ ὯΞ ΓἼ92 ἸΡῚ25. ΣΤΥ 51} 
ὭΞ29 πρὶ ΠΥΤΩΝ ΘΕ ΘΟ ΘΟτΙ 
ἘΝΘΤΟΩΝ ὉΠΊΣΝ ὑγροῦ ὝΘΝΞ ΘΒ 
Ἔ239 Πρ τι ὈΜΊΝτ ΤΙΝ ΠῚ ΓΒ 23. 
ἜΞ. ὉΠ ΝΡ) πΠῸ σῶνήπιος 

ἐ ΣΙ" Ἶ 
πῆπῦ Πρ πσῶΝ ΘΉΝῚ ΠΟΝῚ ἘΠῚ: 

ἀν θὰ... 

»υΣξ., 

δώ ἐς δ Σ 

1ὅ. ΑΥ̓́Τ ΝΕ: τϑσατὸπ [οθν δοῦν, Β: οὐ σαν ἰρποι 
ΡΒαπρε. 

10. ἔθτοῦ 91, ΟὟ; ὥκ οὐὖὸ. ΥὙΕ: [{68β αὐΠοθεῖ, 
Ατ οὐ, δίς δὲ, Β: [{ς οὐτόζοίοπ, ΑΥ̓͂ .ΑΣ: ἐὐτο [0 
ΥΕ: δίς τοῦ, [{ς, : 

17. θύοι σὲ... δαναμ .... πίε ε σείειν, αἴήο, ΥΕῚ 

ἐθαγῦ Βαῖν αϑ, ΑΥ̓͂: {ὥποῖ!, Β: εἰζοποό. αΥ̓ΥΕ.ΑΣ ρὲ, 



Φῖς οῃἰϑίοτ, 

ς {τοι δϑαίίε, ἀπὸ τοατθεπ θανέ σοοτάπε 
θαι. Ἐὔθοπι δεππ δον ὥοτν θιτ τον απΞ 

εὐϑεΐτο, οἷς ἴθπεπ θαϊζοπ ατι8 Ὅεν θέαι δον 
17 απο, ὅ0 σοθοτάτεπ [ἰΣ ει θὲ τη 
ο απ πἰᾶ!, ζοπϑογτη δατοίοπ απϑοτπ Θ δὲς 
{πὸ πα, τπτὸ δοιοίοπ {{6 απτί τἀπὸ τοί ἄγε 

ΠΟ ΡαΪΌ υοπ δὸπι ἥδισο, δα ἰθτε ὅθ άτον απ 
σύσαπαοπ τϑαῖοπ, δε8. ϑέτγηι (δεδοίοπ κι 
συνάγει, τπτὸ ἐδ αίεπ πίε τοῖς Ὁἱοζεῖθεπ. 

18 ὅδοιι αὐοῦ Ὅον τὺ ἴθπὸπ θεν οὖς 
ἢ Ἰ το, [0 ἴσαν ὍΟΥ ΥῪ τπἰ{ πὶ θι τον, 

απὸ ΘΓ ἰθπει απ ἰθτοῦ δείπος απῦ, 

00 Ταπας δὲν ϑὲί τον Τρδίς. Φοππ οδ [απ|- 
᾿ς χτοτίς δὲπ ὅεττη ἰθγ ποθ ασοπ ἄθεον δος, 
1970 {6 οἴθαπροπ ππὸ Ὁγάπροίοπ, ἔϑθοππ 

Π αδοῦ δὲν ϑείΘτν Πατῦ, [0 τυαπότοπ Πς [ἢ 
{π|ῦ ϑΟΥΘοΥοίοπ ἐδ. πιοῦτ Ὅοππ ἰρτο “δ ήτον, 
ὉαΒ 1{6 απϑοτπ ὐδιίογη Τοϊροίοπ, ἴδποπ 2πὶ 
δίοποι πὸ 106 ἀπριδοίοπ; {6 Πείοπ πίῶν 
οὐ ἰδτοπι θογτπεθπιοα. πο σὴ ἴρταμ 

20 γαϊβδῇατιίσει. θείη. ἘΦατππ ἐτατίπις- 
πιοῖς Ῥαππ Ὅ68. θοεῦτη ὅτ ὕδον Ογαεῖ, 
Ὅᾳβ ἡ ἴντα: ψ8 61 οἰοβ ΞΕ πιρίποπ 
θιπιῦ ἀδετραπαοπ θαΐ, θὲπ ἰὴ ἰὔτοι 59 4- 
(τ σοδοίοι θαθο, πιὸ σοροτόθεη πιοίπον 

21 Θείππιο πίε: Ἔο ὉΪ ἰ αὐ) Οίπ|οτι 
οἷε ϑεἴσοι πίογε υοΥιγείδεπ, οἷς φοζια θα 

22 αοἴαζει, δὰ. εὐ {ατῦ; κοῦ ἰὰᾷ δήγαοῖ 
“απ ἰθποπ σεις, δ ἢε αὐ δεπι ὅϑερε 
Ὁ. ὥοιτη ΟΙοίδεπ, Ὁαῇ {5 ϑατίπποει θαπ- 
δοῖπ, τοἷς ἰδτε θάτονυ σοϑιίοδοεπ {{πὸ, δον 

29 πἰῶε. ἘΠ ΠΠῸ Τίοβ δον θεῖν οἰοῖς εἴδει, 
Οδαβ οὐ Πΐε πίϑε δαϊο σουίσίοδ, οἷς εὐ πἰ τι 
ας ἐπ δοΐιαᾳ απὸ ἰδογροθοπ. 

ΕἸ]. Φοῦ {πὸ οἷος εοίοεπ, οἷο δεν εν 
Τρ δ᾽είθεπ, Ὁ εὐ απ ἰθπει ΔΊταο σοῖς 

10, 4.4: εὐρέος, 17. Α.Αἥ: δαταπῇ ... ᾧ θέραπε 
ο΄ φὐπ, 22. ὕ.1: απ οπ ϑθοροπ, 

ἧ 
Τυαποοῖ (βαξοπ), ΑΥ̓͂: οίο,., 
Π [ὅτι [{6 δίε ... δότέει, [0 δαπλοίίοπ... ὁ ΑΞ τσοππ {, 
1 Ὁ ὀτέοπι... ἐπ ϑΠΊοπι να ὁ οροπεθε ! 9) 
718, (δίς 53, 10.) Β: αἴίς δίς “αρς δε δὲ, ΥΕ: δίς 
ψαπὶ ὁ 6, Β: τοποίς Ὁ. ὁ. τοόροπ ἰρτοῦ (Θεπλοι δ, 

ἱ ἿΝν: φαΐ δ οἰ ταί! ἔρτουν θ Παρ ο, ΥΕ: ἐὐδατηιίς 
ὦ ἰδτον τοοροπ ἰδτου ΘΟ Πα ροπ, Β: Πς Ὁτάπα, τι. 1. 
᾿ Β ττει, ΑΥ̓ΥνΕ: ἄθεον ἰῦτο ϑοδυϊ ον (Ἰπέοτιοτ,) τὶ. 

. σεγοτίεπ, (Ε: οὔ 

ΥΕ: δΠαπϑοίζοι ϑογθουθίον, ΑὟΥ: 
Ι ΤΗ Α: ἜΝ ποῶ οἷοι ἸΠοδΙοτοῦ, ΑΥ̓Ν,ΑΤ. πὶ αὖ. 
Β; πί ἐδ δἰπ|αι(οπ. ΒνΕ:ἰθ τοι δ ονίοπ, Α: θαι ὦ ἃ: 

ἡ γπ, ΑΥ̓: ἰρτοιι Φ θππι.,,, δανειὰο, σθαπϑεῖ, νΕ: τπι: 
᾿ ἐβίαπιοπ, Β.Α: βατίοπ. γθρρ, 

ὙΠ πενΝν 

Φίρ ϑϑοαΐππα δὲν ἀείνξη: 

ὦ,16--. 3,1) 18] 
ΕΓ. 

οἱ νοι. ΔΠΠΙΟΙΪ σαηί. Ἔδα5- 10 
ποῖ υν οἰ ανίαιι6. ΠΟμλΐπιι5. ἡπάἀϊοο5, ἀαὶ [1- 
πριν ΠρΓΆΓΘηΐ, 605 46 ναβίδης απ τη 115; 

Ἔφρ4 π60 605 Δι 41ν6 νοϊπογαηΐ, ἴον- 17 

πο φ δ. οΔη65. οἰΠἢ 5. ΔΙ Ι6ηἷ5. οἱ ΔάοΓδη- 
ον, ό, τ (05 605. Οἷΐο ἀοϑθγπδγιηΐ νἱΠῚ, ΡΟΡ 

ἀπ ΠΡ 6551 [Θγδηΐ ραΐγΓθ 5. ΘΟΓΠ), 
οἱ ἀπ] ηΐ65 τηδηἀαίᾳ ΠΟΙ ηΪ, ΟἸΠΪὰ 

ἴβοοῦο ΘΟ ΓΑΓΙὰ. 
ἀὐμηᾳι6. ΠοΙηΪπιι5 {64 |065 51150]- 

10,16, ἰγοῖ, 1ῃ ἀϊθθ5. ΘΟΓᾺΠ) [ΘΟ 6] {1} 

ΤΙ ΒΘΡΙΟΟΓ ἴα, οἱ δαάιθθαΐ [ΠΟΙ ΟΓ 

ΘΘΙηϊ5, οἱ ΠΠΡΟΓαρθαΐ 605 46. οδοίο 
γαδίδηςτη. ἜΡΟΒί {1 ΔΓ 6 ΠῚ Π101"- 
ππι5 6886 [6χ, τονογθθηΐαν. οἱ 
110 [ἀοϊοηΐ ρ6]0Γὰ, 4πᾶπ| [ὁ- 
ὁοΡαηΐ μαΐΓα 5. ΘΟΥΠΏ, Βθαποηΐοα 608 

Δ 6Π05, 50 ΡΝ Θηΐ6 5. οἷβ οἱ δάογδηίθϑ 

1105. Νοη ἀπ βοΐ ἃἀ!πν Θη 1068 
585. οἱ ν᾽) Οἰ ΓΙ 551 Π1Δ 1, ΡΘΓ {ΠᾺΠ] 

ΔΙ ΡῈ] ΡῈ. ΘΟΠΒΘνοηΐ. ἜΙναίπβαιο 20 
α5᾽ [ὈΓΟΡ ΠΟΙΠΪΩΙ ἴῃ 5186], οἱ αἱΐ: 

ἐϑ 1 αἴᾳ ἰργϊία τ [θοῖς ρθη5. ἰδία. ραοίαμ) 
611}, αα0ἃ ΡΟΡΙβ ΟΡ] οὐ ρὰᾶί(ἰ- 
θὰ8. ΘΟΡΙΠῚ, οἱ γθοθῃ) Π]Θ8Π ΔΙ Γ6 
ὁοΟπῃίοιηρ51: δ᾽ 650 πο (616 00 ροη- 91 
05, 41ἃ5. Αἰπηϊδι 1 Φο5116. οἵ ΠΟΤ ίπ|5 
αδί; Ἔαΐ ἴῃ ᾿ρ5815 Οχρϑυ αν [5ΓΔ6], 22 

“αἴσῃ. οαδίοἀϊαης νἱὰπ) Ποιηΐηὶ οἱ 
Δ αἰ θη  ᾿ῃ θᾶ, 50 οαδίοἀϊοναηί 

.5, ΡΙΓΟΒ. ΘΟΙΓΙΠῚ, ἃη Π0. ἜΠΙηΪδι( 29 
ΟΥΡῸ ΒΟΙΏΪΠΙΙ5 ΟΠἼΠ65 ΠΔίΙΟη65 Πὰβ 
οἱ οἷο ϑιθνογίογ ποϊαϊΐ, πθο γα ]- 

αἴ ἴῃ τηδηϊ5. Φοβιι. 

Εχ.}}9,7.9 

205. 

Ἧς Ξηι ροηίοβ, 4ιὰς Πομηϊ- ΕΕΗ͂. 
οὔλο, ΠῸ5. ἀθνθ! 4, αἱ ὀγαάϊγοί ἴῃς οἷκ 

19. Α1.: πηδ͵]οτᾶ. 

20, Β.ΑΥΥΕ.Α: οπίδταπηίο, Β.ΥΕ: ἡδουίτοίοη, 
ΑΥ̓Υ: ἀβονίτί .. Αι πίδές πιαί. ΥΕ: πὶ ρφοθῦνε 
βαθεπ απ πὶ, ΘΕ, 

91, Ἐρίπο δὸῦ 5, οὐυὐ ἰδηοπ, Β: ϑὲίοπια πὸ πιοθτ,, 
νοι Ὁ, Ὁ. ΟΥ̓ ΥΕ: είποι θέα παι...  Ποτα, Β: πα) 
σεἴ. ΑΥ̓ΣΝΕ.Α: ἰδτίᾳ 661, 

22, Β.ΑΥ ὙΕ: δπγ Ὀἰο[εἴθοι ([{6). Α: γυΐζο, 
ΑὟ ΝΕ: δοι ὅ8..., δευδαίοπ, Αὐ ἰπ θΓΦἘ Ῥαῦοπ, 
Β: δοσαῦτοι Ἰσοῖεπ.., εἰπροτοοῦοπ, ΟΥ̓ὙΕν Δ: πὶ 
Ῥατγαῖ το. 

40. ποδ {6 Βαίές ἐπ... ΟΥ̓ Ὲ ΤΟ ςςς χανπ, ὙῈν,Α: 
ἰἰϊθτίᾳ. Β: εἰ οποό. ΑΥ̓́Τ .Α: {ποῖ., νΕ: πὶ [0 θα Ὁ 
κι. οὐ ρα {. πὶ. ΑΥ̓Ν: πὶ 7. πὸ ρα, 



128 (8,2-- 12. 

ΚΕΙ͂. 

Ἀ! πα ξοτει. 

Τοναρῖὲς ἘΠ ΘΕΡΤΕΣ οί τον αξὶογδ5. 

πάντας τοὺς μὴ ΤΩΝ ἐς πάντας τοὺς πο- 
λέμους Χαναάν, 3 πλὴν διὰ τὰς γενεὰς υἱῶν 

᾿Ισραήλ, τοῦ διδάξαι αὐτοὺς πόλεμον, πλὴν 
οἱ ἔμπροσϑεν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά" 
8 τὰς πέντε σατραπείας τῶν ἀλλοφύλων καὶ 
πάντα τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Σιδώνιον καὶ 
τὸν Εὐαῖον τὸν κατοικοῦντα τὸν “Ἰίβανον 
ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ ᾿“ερμὼν ἕως ““αβωεμάϑ. 
4 Καὶ ἐγένετο, ὥςτε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν 
Ἰσραήλ, γνῶναι εἰ ἀκούσονται τὰς ἐντολὰς 
κυρίου, ἃς ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν 
χειρὶ Μωῦσῆ. ὅ Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ κατ- 
ᾧκησαν ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ 
Χετταίου καὶ τοῦ μοῤῥαίου καὶ τοῦ Φερε- 
ζαίου καὶ τοῦ Εὐαίου καὶ τοῦ ᾿]εβουσαίου, 

ὁ καὶ ἔλαβον τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἑαυτοῖς 

εἰς γυναῖκας, καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἔδω- 
καν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς 

ϑεοῖς αὐτῶν. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου, καὶ ἐπελάϑοντο 

κυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς 

Μααλὶμ καὶ τοῖς ἄλσεσι. 

5 

ὃν 
5 

ἐν 

8 Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος τῷ 
᾿Ισραήλ, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς χειρὶ 
“Χουσανρεσαϑαὶμ βασιλέως Συρίας ποταμῶν, 

καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῷ Χουσανρε- 
σαϑαὶμ ἔτη ὀχτώ. 8 Καὶ ἔκραξαν οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραὴλ πρὸς κύριον, καὶ ἤγειρε κύριος σω- 
τῆρα τῷ ᾿Ισραήλ (καὶ ἔσωσεν αὐτούς), τὸν 

Γοϑονιὴλ υἱὸν Κενὲξ ἀδελφὸν Χάλεβ τὸν 
νεώτερον ὑπὲρ αὐτόν. 10 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ 
αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἔκρινε τὸν ᾿Ισραήλ. 
Καὶ ἐξῆλϑεν εἰς πόλεμον, καὶ παρέδωκε κύ- 

ριίος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Χουσανρεσαϑαὶμ βα- 

σιλέα Συρίας ποταμῶν, καὶ ἐκραταιώϑη χεὶρ 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Χουσανρεσαϑαίμ. 11 Καὶ 
ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη, καὶ ἀπ- 
ἔϑανε Γοϑονιὴλ υἱὸς Καὶ ενέζ. 

12 Καὶ προςέϑεντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ποιῆσαι 
τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ 

1. ΑἸ ΒΚ (411.) πάντας (᾿ ΑΞΕΕΧ). 8.4: Χοσαρ- 
σαϑαὶὲμί(ο. Ἐ). ΔΕΕΧΈ Ο. 2) Μεσοποταμίαβ. 9,48: 
ἐκέκραξαν (ἔεραξαν ἘΧ Τα ἀδελφᾶ (-ὸν Χ). ΔΕΕΧ: 
γνεώτ. αὐτᾶ. 10. ΑἙΕΕΧ: ἐπὶ τὸν πόλ. ΒΤ (Ρ. πόλ.). 
σρὸς ,Χοσαρσαϑαίμ (" ΑΕΧ). ΑΕΒ ποταμῶν. 
11. Α58: ἔτη τεσσ. (τ. ἔτη ἘΧ). 

ἐνίσχυσε, 
ΞΠ ὈΠΌΣ Ὁ ὈΝπδὲ ὋΞ ἸΒ 5 ΙΖ 

ΠΡ}, τΉρ τ Ὡ- υ τΝ ἼΡοσΝ Ὁ 
ἘΝ ρστῸΞ Ἐπ τς ἐμὴν ὙΡ29 ῬᾺ 2 

Ἴ 

ΒΡ; τ ΩΝ ΡῸῺ ΠΌΠΙΘῸ 2: ἃς 
ΠΕΣ 5) (ΤΌΘ ΩΤΤ 1 ΘΗ) ΝῸ δ΄ 
Ξιῦν ΠΠῚ ΤΟΣ ΠῚ Ἔροϑ πὉΞῚ ᾿ 
ἼΣ ἩγΠ ὌΡΞ ὑπ ἸΏΞΌΣ ἜΠΟΟ 
ὯΝ ὩΞ τῆϑος ἼπλῚ ὁ ΣΏΤῚ αἰ 4“ 
ΤΩΣ τὰν ἘΦ ΔΌΊ Ὀρ ἢ ὈΝ ΩΣ ; 

δ ΣΝ ΟΝ ΠΉΣτ ΩΝ πῆ “Ξ 

3 Ξ ἜΠΗ Ἐξ τΩυ ὩΞῚ ΣΠΘ πὶ 
ἈΠ ΒΙΠῚ ΝΠ ὙΠ ΑΣΣΘΞΗ : 

ὉΠ Ξ ΩΝ ἼΠ" ἜΠ 5. Ὑ 1 Ἴ25Π) 5Ἴ1|} δ. 
ΚΓ ΓΡΤΉ)- ΓΝῚ τυ ὄπος 
ἩΕΠῚ ΤΌΝ ΡΝ ἘΣΣῚ ΕΝ 
ἌὭλΡΞ, ϑΌΠσΤΙΝ ἘΝ ΠΘυτ 98 ΩΡ Τὶ 
ὈΠΟΙΤΌΝ ῆστῸΝ Ἰπϑῶ ΓΟ 
ΓΝ ΤΙ  ΓΝῚ ἘΣΕΠΟΣ τ ὙΠΞΦΡῚ 
ΘΠ.) ἐμτοξὶ ἘΠῚ ὨΝΤ ΠΟΙ 
ΒῚΝ ΠΕΣ δ Ἰ8}9 ἋΣ 
Ἰώηϑ ὯΝ ἘΝ δ 55 ἜΠΞ95. ΘΓ 
τ. ἸΡΣΤΟῚ ὁ) ὸ τρήοο ἈΠΡΝ φ. 
ΥΩ τὴττῦ ΘΡΘῚ ΓΉΓΟΤΟΝ ΕΝΕΤΕΝ 
ΝΌΣΩΝ τ, ὩΣ Όδη5Ὶ ἘΝ δ. ΩΝ 
ὙΠ ὁ "9,92 ἸΌΡΠ οὖ ΠΝ ΤΡ ῚΞ 
δα ρΥττιΝ Ὀξϑῶϑὴ ἔπ ΠῈῈ “ΡῈ 
δὴ ἐπῆπο ἨπΡῚ ΤΙ ΟὉ ἈΕΡῚ 

ἸΡΤΣ ΘΠ 9 ΘΠ Ἰϑλστσ 
Ὀρῦτὴ ἘΘΡΠΣΣἽ ἸΩῚΣ. Ὁ ἼΠ|} 
ΝΟΣ ΤᾺΣ. Ποῦ ΘΟΣΞῊΝ ὙΝΕΙ 

Ρὰ ἸΞ 

ΠΣ τηῆπῦ ῬΊΠ. ΤῆστΣ ΛΣΞ 
1. 96Π|ς δ. πὶ τουβέοεπ, (δίς 2,22.) Β: πιπ αἰίς δι 

δύ, αὟΥ: πίζτ δ εὐζαρτοπ νυ, αἴίοι δὲτ, ΥΕ: Ὁἱς δὲν, ἷ 
πίε σου απόοη ὁ Ὶ 

ἢ 
᾿ 



᾿Θδιῆαν αν πθλεϊοροαιηίοι. σῃοίδηια, εἰν ϑρπίεϊ, 

μιϑιο,, Ὁἷς ἜΝ μβίοπ ππ οἷς δ τίορε 
2 ὅαπααπϑ, Ἔπην Ὁα οἷς (ΘΕ ετον Ὅὲν 

διίποοεν Ἴγαοῖ οὐ βίοι ἀπὸ Τογπείοι. {{τεἰ- 
ἐπ, δίε οοτοίπ πἰῶτδ ὁατίπι τοι βίοπ: 

8." ποιηιἃ) οἷο [{π| δ ἀνίει. δὲν 0 Π|τον, 
παῦ ας (ὁαπαπίζου τπτὸ ἰοοπίζου. τὸ 
ρυίΐζον, Ὁἷο απὶ ὅΒοτος δἰθαποπ Ἰθο πείοπ, 
οὐ δοπι δεῖς 5μα Φούποπ απ 08 

ἀ πιαπ ἔσπι ας σοὶ ὅρηιατῃ. ὅΦἰοζοεῖθ ει Ο1ῖ6- 
Ῥοπ, ἴτας! απ Ὀοπ͵είθεπ ζιι ϑετ τ οη, δαἘ 
ἐ8. ξιπιῦ τοῦτος, οὉ 16 Ὅὲπ (ϑοδοίοπ Ὁ 
οι σοδοτ τοι, οἷο εὐ ἴθτοα 9 ἄϊξοτη 

Ὁ σοδοίοιι γαίϊίο τὰ) ϑζο,ει. Ἔα πιπὶ 
ς΄ οἷς δίποον Δἤγαοῖ αἴὐο ϑοϑποίοι. ππΊΟΥ 

Ὁὲπ (ὁαπαπίζοτπ, «Θείθίζογα, ΞΓπιοτίτεγη, 
Μοτοοτπ, οουίξιπ τπὸ «δα τογη, 

Θ "παθπιπ ἤἴΐς ἰοπὸν ἀθῶτον κι ϑδείθοτη, 
ς ἀπ|ῦ σαῦοῖ ἰδτο δ τον [οποὸν Θὔθπεπ, τπτὸ 
7 οἰεποῖοι (πον Θδπίοετα. ἜἸΙΠῸ {παίει ἀδεῖ 

ὉΟΥ δ6πΠ| ὥοτη πὸ σοτααβοπ ὃ68. ΦΘΕΥΤΗ, 
ἰρτοθ (ϑοιίοϑ, τὸ Ὁἱοποίοα Ξϑαα!ίπι τὸ 
ει ϑαίπεπ. 

Φᾳ ετατίπιπιοῖς Ὅν ϑοτπ Ὅε8. εττη ἴδον 
Ἴγαοῖ, απὸ ϑεγα ας [ΐς τατον Ὁἷς απὸ (διι- 
ἴαπ ϑεϊαθαίπιϑ, Ὅ68. δεδηΐσδ χει ϑυδοϊοροίας 
ταΐα, τππιὸ οἱοποίοπ αἴήοὸ οἱς ἀείποον ϑΊγαοῖ Ὅοπὶ 

9 (ὁπαπ  [ατρ αἴηι αὶ αῦτο. ἔα Τζ τίοοπ 
Ὁ δε πθον ἸΤαο κι Ὅ6πὶ εΥΥΠ, τὸ ὍΟΥ 
ΘΟΤΥ οὐ οξίο ἰρποπ οἶποη οα πο, δον ΤῈ 

8 

εὐἰὄζοις, “Πρ πίοῖ, ὅεπ Θοῦπ ἀδεπαϑ, (δαΙοῦ 8. 
10 [ὑπαΐτὸπ ΞΒτιθετᾶ. ἜἸΔπῸ δὲν ει Ὁε8 
Ο ἄοττη ἴσαν ἰπ ἰθπι, ππὸ τυατὸ δ τον ἱπ 

Ἰταρί, ππὸ 05. αἴ ζπ| (Θίτοί!. Ἰ1πῸ ὍῈΣ 
ὍΘ οΥΥ σα δὲπ ὀξδηπίας κι Θϑτίεπ, ὅπαπ 

 ϑειατπαίπι, ἰπ ζεῖπε απο, δαῇ Τζεῖπο απὸ 
11 ἴδεν ἴθπ 2. ΠΥ θατὸ. ἜΦα τϑατὸ δα8 

“απὸ {{{π{| οἱονεί δαῦτο, απὸ ἘΓΓ ποῖ, Ὅοὺ 
ς Φρὴπ ὅϊτεπαϑ, [ατῦ. 
12 ϑἴθεν οἷς βίποον δἸγαοῖ τραίοπ ζότον 

Ἰπεδεῖδ τον δι ὥϑοῖτπ. Φα {ἀτξίς. δεῖ 

Ἐὴς ον 

ὅν ἈΠ ΟΣ 

"΄. 2: 1..1.: οὐδ δ ἢ ὃ. ὕ5.1.: δεῖι δε πίρο, 
τ΄ 12. Ὁ.1.: [ἄτϑον, Α.Α: {εὐπον, Α.Αἃ.: ἀδε1. 

ς 2. Β: παν δαιπί!, αΥ̓: παν απ δαβ, Β; οὅ τοί επ 
πιδτοι, Ὁαβ εὖ {. δὲπ Θο τοῖ! Το τοῖς, τοοπίρτοπ6 Ὁΐο,,, 
ΟΥ̓͂Ν: εἰἴσα δ Ῥαϑοπ οὐζίθτοι, δαβ {. Ὁ. δε τίοα Τουποίοπ, 
ὙῈΣ: πιιτ ππ|.Ἅ.Ψ. 810 ππ|ουΎ ἐσ π πις ... Τρῆτοπι 
ἕ 3. ΑὟΥ: οἰδ παῷ ᾧ. Ὠίπ. 
4, ΒΑ: Θίε τατοπ (δας). ΥΕ: δἰοπίοπ δα2ι. 
ἀΥΎΝΕ: 1Π| 211 ἐὐζα τοι ὃ 
, ΑὟ: (86 τ. αδεὺ ἱπιπιί{6πὶ 
“7 δὲη 3. (9ᾳ1.2,11.) αΥ̓γ: αὶ ὃ. ϑιπατίοι, ΥΕ: 
Τετοῖ. (Α: ϑιθατοιθ.) 

Ὗ 

᾿ϑγ 6] 6 οἱ ΟΠ 68, 4] ΠῸἢ πονογαηΐ 
611 (παπδηδθουῦη, Ἔπί ροϑίθᾶ 
ἀἰβοογθηΐ ΠΠΠ ΘΟΡΏ ΟΟΡΔΓΘ. ΟΠ 
ΒΟΒ. 115. οἱ ΠθΟγΘ. ΘΟΠΒΕΘ.Ι ΙΠ 61 
ΡΓΔΘΙΙ ηα41: Ἔφχαϊηαι6. βαίγαρὰβ ΡἢΪ- 
ΠΙ51 Π] ΠΟ 1 ΟἸΠΠΘΙΉΖ6. (ΠΔη ΠΟΘΙ 
οἱ διάοηῃίαμη ἃἰψιθ Ἠδνᾶθαπ), 4| 

ρε.8,5, μαι Ὁ ἴῃ πηοπΐθ [Π}Ρᾶπο0, ἀ6 πιοηΐθ 

Ναὶ 13,2 888} ΠΟΡΙΏΘΩ 540 δ ἱπ|γο {1 

Κη. ἘΒΙΠΙβιι 486 605, ἃἱ ἰη 
ἐᾷς ἰρ5185. ΘΧρουγοίαΡ. ἴβγδθίθη, {11 

ὅτ Δα ΘΙΡοῦ πιὰπάαία Ποιηϊηΐ, 4π|86 ὈΓΔ6- 
ΘΘΡΟΡαῦ ΡΛ 18. ΘΟΓΙΠῚ ΘΙ ΠΠΔΠΙΠῚ 
Μογϑὶ, δη ΠΟη. ἜΠίαψαΘ. ΠΠῚ 

739, 5Γ861 ΠΑ] ἀν Λα πὶ ἴῃ τηθα]0 (ΠΔΠἃ- 

η861 οἱ Ποίπαρὶ οἱ ΑἸπογγῃδοὶ οἱ ΡΠ6- 
ΤοΖὰο] οἱ ἤδναρὶ οἱ Ζο)1.5861, ὃ οἱ 

ἀπχογαηΐ ἸΧΟΡῸ5. ἢΠ1ᾶ5. ΘΟΓῚΙΠῚ ἸΡ51 6118 
ΠΙΙὰ5 5.5 ΠΠΠΞ δου γα ἀν αηΐ, 

οἱ βϑυν τ ηΐ 4115. Θογη]. ἘΒΘοΘΡηΐ- ἢ 
46 τη8}ππ| ἰπ ὁοηβρθοία Ποιηίηὶ, οἱ 

ρετύ,ι. ΟΌΠΠ δαηΐ Ποὶ 88], βθυνίθηίθϑ Βδᾶ- 

πὰ οἱ Αβίδυ οί. 
ὙΡ,. Ιναΐαβααθ ΟΠ Γὰ 8Γ86] ΠΟΙΏΪ ΠῚ 
ΡΡ ἰγδά!α! 605. ἴῃ τηδη8. ΟΠ 58η-]λ5ἃ- 

{Πᾶ]1Π| ΤΘΒῚ8 ΜοβοροἰἈπηϊδο, ΒΘΡΙΘΡΠηΪ- 
ἀταϑῖοπ6 οἱ οοἴο. ἃΠη15. ἘΠῚ οἰδιημανογιηί 

ΠΡΎΒΕ ΠΟΙ Π 11), 4] 51|501{ν1Ὁ οἷ5. 58] νὰ- 
1..5.. ἴογοιη (6( ΠΡ ραν! 605), ΟἸΠΟΙΪ6] ν]46- 

τοι 06} Π] Ια] θη 62 ἔγαίγ θη (8 16}} τη ]η0- 
Γοιη. ῬΠαϊΐψιια ἴῃ 60 ϑριθα5 Πομηὶ, 10 

ἡ οἱ Τα] σαν ἴ5γ6] ΘΟ ΘΒ Β 6 65[ δά 
τ Ραρηδπ), οἱ (γᾶ 11 ΠΟΙ 15. ἴῃ Π]ὰ- 

185. 6115 Ομιβδη - ἀβαι Π]} ΓΘΡΘΠῚ 
ϑγΓᾶθ, οἱ ΟΡΡΓ 5511 θὰ). ἜΘαίονι- 11 
{16 ἴθγγὰ 4υδαγασιηΐα ΔηΠπ|5, δὲ ΠΠ0Γ- 
ἴπιι5. οϑὲ Οἰ ΠΟ η161 Π]Ππ5. 662. 

16,5: 
(1.18. 

105.13,3. 

ϑι 

1,219 
Πε.7,35. 

Ἐχ.34,16. 

(1,35. 

ν.30.5,31 
8,28. 

4,1.0,1. 
1ι,,6.18.1 

8,19. 
ΔΑἀάαϊάθγαηΐ ἃπίθιη ἢΠΠΠ [ΒΓΔ 6] [ΘΓ 12 

τηα πη ἴῃ σοηβρθοία ΠοΙηΙηΐ ; 41} 001}- 

3. Α1.: Βα θἃηί. 

8, Β.γνῈ: ἱπ Ὁ, ᾧ, 
9. 1{παοτπς ὙῈ: Τοβ... αὐὐοῦοπ [ἴὐν ΑΥ̓ΝΕ.Α: 

ἡξοίίον, ΟὟ: οὐτοίοίς, νΕ: τοῦ, Αἱ δοτείἑο, ΒΒ: δοῦ 
ἰὔπρον αἵόδοῦ θαν, 

10. απ θαι, Β: ἔαπι ἔδοὺν ἰρπ. Β.. ΑὟΥὙΕ.Α: τ ᾧ): 
ἐοίς τ. ΑΥΝΕ: [. ὃ. ταῦ Πν υυἱδεν (απ) (δ. ϑὲ 
Α: οὐ τοατὸ ζοΐπον πιὰ τίᾳ. 

11. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: παξίο ει, 
12. {εύπεῦ, ὙΕ.Α- υὐἱοδον ὁ ΒΑ: Γπρτοπ [οτ  ,., 

1. {ῇ. ὙΕ.Α: τπα το Πτατῇ, 



140 (8,13--.93.Ὁ γαδιδυίη, , 

 ὙΥΟΧΥΥΣ πος αὖ 
“ΚΥΟΙ͂Σ ἀν" ΡῈ 

ἘΠῚ. Τεναορῖῆς «Ργηϊοξεομδν οἵ {ον αΤτογ)Ὁ 5. 

κύριος τὸν ᾿Εγλὼν βασιλέα Μωὰβ ἐπὶ τὸν 
Ἰσραήλ, διὰ τὸ πεποιηκέναι αὐτοὺς τὸ πονη- 
ρὸν ἔναντι κυρίου. 16 Καὶ συν ἤγαγε πρὸς 
ἑαυτὸν πάντας τοὺς υἱοὺς “μμὼν, καὶ ᾿“μα- 
λήκ, καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἐπάταξε τὸν ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἐκληρονόμησε τὴν πόλιν τῶν φοινίχων. 
14 Καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ ᾿Εγλὼν 
βασιλεῖ Μωὰβ ἕτῃ δέκα ὀκτώ. 16 Καὶ ἔκρα- 
ξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς κύριον, καὶ ἦγεῖρεν 
αὐτοῖς σωτῆρα, τὸν ᾿Αὧδ υἱὸν Γηρὰ Ξυϊὸν 
τοῦ ᾿[ἐμινί, ἄνδρα ἀμφοτεροδέξιον. Καὶ ἀπ- 
ἐστειλὰν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ δῶρα ἐν χειρὶ αὐτοῦ 
τῷ Εγλὼν βασιλεῖ Ἰωάβ. 16 Καὶ ἐποίησεν 
ἑαυτῷ “ὼδ μάχαιραν δίστομον σπιϑαμῆς τὸ 
μῆκος αὐτῆς, καὶ περιεζώσατο αὐτὴν ὑπὸ τὸν 
μανδύαν ἐπὶ τὸν μηρὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ. 
11 Καὶ προςήν ἔγχε τὰ δῶρα τῷ ̓ Εγλὼν βασι- 
λεῖ Ἰωάβ" καὶ Ἐγλὼν ἀνὴρ ἀστεῖος σφόδρα. 
15 Καὶ ἐγένετο, ὡς συνετέλεσεν "“Ιὼδ' προς- 
φέρων τὰ δῶρα, καὶ ἐξαπέστειλε τοὺς φέρον- 
τὰς τὰ δῶρα. 198 Καὶ αὐτὸς ὑπέστρεψεν ἀπὸ 
τῶν γλυπτῶν τῶν μετὰ τῆς Γαλγάλ, καὶ εἴ- 
πεν ὠδ'. “6γος μοι κρύφιος πρὸς σέ, βασι- 
λεῦ. Καὶ εἶπεν ᾿Εγλὼν πρὸς αὐτόν" Σιώπα. 
Καὶ ἐξαπέστειλεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πᾶντας τοὺς 
ἐφεστῶτας ἐπ᾿ αὐτόν. 20 Καὶ ᾿Αὼδ εἰςῆλϑε 
πρὸς αὐτὸν" καὶ αὐτὸς ἐκάϑητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ 
τῷ ϑερινῷ τῷ ἑαυτοῦ μονώτατος. Καὶ εἴ- 
πὲν ὠδ' .10γος ϑεοῦ μοι πρὸς σέ, βασι- 
λεῦ. Καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ ϑρόνου "Εγλὼν 
ἐγγὺς αὐτοῦ. “ἴ Καὶ ᾿ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνα- 
στῆναι αὐτόν, καὶ ἐξέτεινεν ““ὼδ τὴν χεῖρα 
τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ, καὶ ἔλαβε τὴν μάχαιραν 
ἐπάνωϑεν τοῦ μηροῦ αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ, καὶ 
ἐνέπηξεν αὐτὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτοῦ, 22 καὶ 
ἐπεις)νεγπξ καίγε τὴν, λαβὴν ὀπίσω τῆς φλο- 
γός" καὶ ἀπέκλεισε τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλο- 
γός, ὅτι οὐκ ἐξέσπασε τὴν μάχαιραν ἐκ τῆς 
κοιλίας αὐτοῦ. 28 Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿“ὼδ τὴν 
προστάδα, 'καὶ ἐξῆλϑε τοὺς διατεταγμένους' 

12. ΛΕΧ: ἔναντι. ΑΒ (θ(ϊ. ᾿πῆτα): Ἐγλὼμ φν ΕΝ, 
18. ΔΕΣ: προβήγαγε. ΔΕΧ: αὐτὸν. 15. ΑΒ: ἐῸ- 
κραξαν (ἔκραξαν Χ). ΑΕΧΤ κύριος (ἃ. σωτ.).. 
υἱδ. ΒΒ: Τεμενέ (-ενί ΕΧ). -. ἐξαπέστ. (ἀπέστ. ΔἸ Χ.: 
10: ΑἸΈΧΡ αὐτῆβ. ΑἹ (Ρ. μανδ.) αὐτῷ. Β: αὐτὸ τ. 
δεξ. (τ. δ. αὐτὸ ΔΕΧ). 1. ΒΥ (Ρ. Καὶ) ἐπορεύϑη 
καὶ (Ξ ΑΝ Χ). 18. Β: ἡνίκα (ως. ΑΚΕΧ). ΛΕΙΧ: αὖ- 
ροντας. 19, ΑΧ: Κ. Ἐγλὼν ἀνέστρεψεν. ΑἸΕΧΣ 
τῶν. ΔῈΧ: Ἐγλὼμ πᾶσιν ἐκ μέσϑ᾽ καὶ ἐξῆλϑον ἀπ᾽ 
αὐτὸ σαντες οὗ παραστήκοντδϑ (8. ἀφ ΡΤ Ι 
αὐτῷ. 20. ΑΕΧ: ϑεῦ. αὐτ μ. 21. ΑΧ: ἅμα τῦ ... 
αὐτον καὶ ...: τ΄ μάχ. ἀπὸ τὸ μηρ8 τῷ δες. αὐτᾶ. 
εἰς τὴν ἌΠΟ ἸἘγλωώμ. 28, ΑΧῈ χ, ἐξῆλϑε τ. δέεσι, 

: 

[ 
᾿ ἡρϑ τὴς ὉΣ ὈΝ Το τον ἘΝ τ ΟῚ 

ΠΝ ὨΘΝΟῚ ἐπῆτν ΣΞ ΣΌΠΓΡΝΊΣ, 
ὯΝ πρὶ π2Ὁ ΡΟ ὩΣ. ἸΡτΏΞΓΟΝ 
ἘΒΛ ΩΣ ὝΡΤΩΝ Ἰ86 Ὁ} Ὀρ δ ἢ 
"πρ}ἢ ἸολντΩΝ ἘΝ δ Ύ 25 ἬΡΟΥ. 
ἜΣΡῚ ἐπρῦ ΠῺΣ ΠΕΣ ΞΔ Ὃς 
γῆπν ὃ δήποτεκ ΕΝ 
ΓΞ ΝΊΔΞ ἜΠΝτΩΝ πὸ 
ΝΠ Νὴ ἡ) 2 τὴ ἼΩΝ ΟΝ π3 2 
ἀρετς ΠΗ) ὙῸΞ Ἐπ ήδυ τ} 
πη τν 5. ὭΡΡΊ ἘΝ ποθι, 
ἜΔΠῚ ΠΙΞῚΝ ΤΩΝ ΤΣ ἡ) ΠῚ 
ΕἼ) 85. ΤῊΣ Ὁ ὉΤΩΣ τ ΠΙῺΝ 
ἘΑΡ Προ προασστΝ ΘΉΡΡΎ 11} 
Ὧν ΣΝ ΝΞ ΔΝ ηδ)ρ) ΞΝΩ ᾿ 
ΠΤ ΩΝ ΞοΉΡ πὸ τ: ΠΕΡ 
ἐππνοσι ἈΦ) ὈΡΠΤΌΝ ΠΡ 
τνΝ ἼΩΝ δ ὍΞπ- ἸῺ ὃ ΝΠ} 19. 
τῸΝ Ὁ ὝΠΟ ΣΙ ὌΝ Ὀβοντοῦς 
ἼΟΣὉ ἼΝΚΟΣ ὉΠ ἼὮΝΡῚ πρῸπ 
ἜΝ ΝΞ ΟΡΠΝῚ ὉΡῸΣ ΘΥΤΩΡΙΟΟΘ 3 
Ἰπτ ων ΠΡΌΣ τοῖν 3 ΝῊΠῚ 
“Ὁ ΘλποΝτΉΣ ὍΣΝ ἼΩΝ “53 
πδ ἘΝΌΞΙ ὉΡῺ ὈΡΒῚ Τ ΡΝ, 
τῶν ΠΡΡῚ ἸΠΝ ποῦν ἘΠΝ 
προ τθὴ ἴλη. ὉΡΏ. 2ΠπΠ 
“εἰ ΤῊΝ ὩΚΌΣΙΓΌΣ ΝΞΡῚ 33 ἐ 
ΝῸ ὅ9 Ξῖϑτι ἼΣ3 ΣὸΠππ πβοοι 
ὉΠ) ΤΡ ἼΗΙ ΝΧΡῚ ὭΏΩΞΟ ΞΓΙΣΙ ΠΟ 
τῆρο ἢ πβΘ5Ὶ Πρ ΠΟΤῚ ἜΡΙΝ ΝΡ. 38. 

οὐδ Δ ζυννν 

κὰν, 

ὙΠ ΚΕ ΤΥ 

ἜΡ ΟΦΟ ΠΡΟΒΟΘ 

ΠΣ ἢ 

ἐξξνεος Ὧν 
᾿ 
7: 

Ἂν 

4 
γΥ. 16. ΧΞ ἘΠ 

1ὅ. δεδ ϑϑεπίαιπίπίεει, (σ ς Ὁ.9.) Β᾽: εἴποι 8 ἐπ. 
οοἶποι θέαππι, δον ΤῸ τὸ. ΑὟΥ: δὲν ὃ. τος απὸ πὸ 
δταπίροπ ἔσππίο, ΥΕ: απ ἢ. τ. ὃ. σοί αι ἰσαῦ, ᾿ῳ 

᾿ δείδε δ ἀπδε τοΐο ὃ, τὶ ροδταιᾧ ἐς.) 



(«ΆἿΤοΝ δὸν θὶοαδιίον, 

ὥοτν (ὅᾳίοπ, τὲπ δὲδπίας δὲν Φθὶοα ίτον, 
οἷον δἤγαοῖ, ϑαταηι, δα {6 ἸΔε εἴ 8 τὴ α- 

19 (ὁπ τοΥ Ὁ6πι Φειπ, 
ἴδηι οἱς δείποεν. ἡπππιθπ τπιῦ Ὁΐε ἡΠπηαῖος 
ἔϊον, 

{πῦ8. 
ο δεηζείθο (Θεζάεπε [απο (ὅρῖοπ, ὃ 
10 Φιοαδίεον δεδπίαο, 
τς οἷπ ζει [ἀπείοίς Θάγθετί εἶπε ([ὲ ἴαπα, 
 ἀπ|ὸ σὐτνεις ο8. ππίον {εἶπ δ οἰ απ Τείης 
17τροῶϊε Φίζιο, ἔππὸ ὑταίς Ὁᾳ8 Θεζι)επὲ 

τς 6πὶ (δᾳίοπ, δὲν ὲοαθίίον δεὀηίρο. (ὅσοι 
18 αὖον σαν εἶπ ζεθτ [οεἴτον ϑέαππ. ὄἸΪπὸ δα 

ἐν Ὅα8 (Θεζθεπε Παίς ὑδοναπθσονο, [8 
ΕΓ Ὅαᾳ8 901, οἷς Ὁᾳ8 Θεοπε σείτασειπ 

19 δαίίει, Ἔππὸ ἔοθτοῖς πὰ ϑοπ Ὅὲπ Θύθεοπ 
4. ΘίΓραι, τατὸ Τβ ἀπήαροπ: Δα) ϑαῦς, 

ΑἹ 

(ὅν αδὸν 6 [δι υείροπ, πιὸ οἰπροπ αι 
20 υοἱν ἰθπι αἴΐὸ, οἷο τππ ἔπ Παπῦοπ. 

(Θριῦ ἔππι κι ἰθπι Οἰποίπ. (δὲ αδοὸν 7αἘ 
ἱπ δε (ρπιποτίατθς, οἷς {τ ἰθπ αἰοὶπ 
ἴα}. 

21 ποι Θίμἢ 1. Ἔ(δρν αδοὸν τοῦτο ζοῖπο {πὲς 

22 ζοίποι. απ, 

οὉηϑ8 Φεῖξ υοὐδοβ (πηι οὐ 206. δα8 
ἜΝ πίε ατι8 Τοείποπι απ }), δα Ὅὲ᾽ 
5} ΘΠ ΠῈ σοπ ἰθπι αἷἰπα. Ἔσο ὅθεν αἰπα 
ΟΠ 6 ΘααΙ Ὀἰπαιδι, ται τῆ αἹ οἷς Σρν οίπε 

ΤΠ 15. Ὁ.10: τοαῦ {πῈ, 
ο΄ 19.4..Α: ἐβυᾳδ, 

10. ὕ.1.: εἰπεῖ (ΟἸ(οπ, 

10, Τείης ΘΙείδεν, Β: (δὁ δαίίο [. αϑὲν.., πιὰ ὅν. η 
(αῇειι, θα. οἰοοί Θῴποίοοπ δαξο, ΑΥ̓ΥΕ: ϑαΐαπ 
ἰϑατοη υ. Θώπ. 
18. επείεῇ. Β: φοίἊοπδό δουβείφοσδταε, ὙΕ: δίπ 
γεῦτ. ΑΥ: υαὁ Φατδτίπροπ ὃ06 (ὅν, φορποίρί, ΑΥ̓ΥΕ: 

Ῥ0Ϊε οποίος. 
Ι "10. ΑΥ̓ΥΕ: Οὐβοπδί[Ὅετπ, Β: φοζάγπίρβεοι 355. 
ΒΥ ὙΕ.Α: εἶπ φοροίπιοδ, (δοίπι1.) ὕβονέ απ οἰ). 
᾿" ρταῶ οὐ: Θρρτοοίρε ! ΑΥ̓ ΕΣ: ΘΕῸ! Β.ΑΥ͂Ψ: 

γε θα, νΕ: υοῦ, 
"50. δε  υπιποτσοῖπα δ)... σσπιε, ΒΙαΥ.νΕ.Α: 
ἣ τὰ 

(υπιονδιπια δτῷ (ΘΡμὺ. 

Ἔμππο Ταπαπιτοῖς 2π|! 

πὸ οὐ 05. δἷπ ππὸ Τὥπιρ. ἤταοῖ,. 
14 ππὸ παῦπὶ εἶπ οἷς Ξδαϊποπίαρί. ὙΠπο, 

τ δε ὁδίποοεν ἴτας οἰοποίοπ. (ὅρη, δὲῦς 
15 ϑὲοαθίτεν δ πίαᾳς, αὐ οῦπ δαῦτο. Ἔα, 

[τίσει 6 21 Ὁεπι ϑέτγπ, τὸ Ὅ0 ϑεῖν, 

ἐὐοοίο ἰθποπ εἴποι Θοίίαπο, (γι, δεπς 
Θοῦπ ὅεῖα, ὃὍε8. Θοῦπϑ δοπιππί, δὲν αν 

1πὸ δα οἷς δίποοεν ϑἼταοι ουτ, 

Ἐππαίς Π ὄριο, 

υ δε πίαᾳ, οἷν τσαθ οἰ! )ο8. 2. [αρὸπ.ς 

Ἐπ 

Ἰϊπὸ ὅριῦ [ρταῷ: δῷ βϑαδε Θοιοθ, 
πθοτ! απ οἰῶ. Φα {απὸ εΥ απ ϑοη {εἶτ᾿ 

απὸ αἰ, τπὸ παῦπι Ὁαᾳ8 Θὥοτ σοι 
{εἶπον τοὔτοπ Θὐίο, απὸ {8 ε8. ἰῇπι ἰπὸ 

Ἔραβ αὐὖὸ Ὁα8. Φο δεῖ 
᾿ Θῴποεϊε παῷρ δἰποίπ πιῦτ ππὸ Ὁα8 δεῖς, 

9555 141 
ἘΠ. 

[ογίαν!! ΔάνΘΥΒ ἢ 605 ΕρΊΙΟἢ ΓΘΡΘΙῚ 
Μοα, ἀαϊὰ [Θοογαηΐ πηλ] πὴ 1ῃ 60η- 
βΒρθοία 6}15. ἜΚῚ ΘΟρυΪΔΥ}} οἱ Π]1Ὸ5 18 
ΑΠΙΠΟΠ οἱ Αιηδϊθο, ΔΡΠ 10 οἱ Ρ6Ρ- 
Οἰ1551: [586] δίαιιθ ροββϑαϊς Ὁ} 61 
ΡΠμδλη. ἜΒουνθνπηίααθ ἢ] [5- 14 
Γ86] σ]οη γορὶ Ν04}) ἀθόοθαι δὶ οοίο 

δ Ὁ ἀΠηἶ5; Ἐρί ροβίθα οἰδιηανθγιηΐ δα 1 
ΒΟΙΪΠ11ΠῚ, 4] 580] ἰν]} 65. 5] γὰἃ- 

συ 46,.1 ΓΘ η]. νΟΘάθ]0 Αοά, Π]Παπὶ (οΓὰ 

{111 Φοιηῖηῖϊ, 41 αἰ 16. ΤΠ8ΠΠ ΡΓῸ 
ἀοχίογα αἰορθαΐαν. ΜΙβοραηίψαθ ΠΙΪῚ 

ἐδαννδν ον ̓ς ΡΔ 6] ΡῈ. {ΠΠππὰ τησπογὰ Ερίοη τορὶ 
(ναοῦ; Ἔαὶ [οἱ 5101 φ᾽δάϊ πὶ ἃπ- 10 

Οἰρίιθηι, Πιαἰγλθηΐθιη. ἴῃ ἸΙη6610 οδρα- 
Ιὰπὶ ΟΠ σ᾽ 115. Ρά]Πη8 8. Ἰη8Π118, 6ἱ 
ἀροίηοία8Β οδὲ 60 8116 5ΔΡῚΠῚ [Ιῃ 
ἀδχίρο ἴθιηοσο. ἜΘΡ(Π 46. τμππογὰ 17 
0 Ίοη Γορὶ ΝΟ; ογὰὶ δαΐοπ) Ἐσ]οὴ 
ΟΡΑΒΒΙ5. ΠΠη15. Ἐσυπηηι6 Οὔ] 556. 18 
Οἱ ΠΙΠΘΙᾺ, ΡΓΟΒΘΟΙΓ5 οδί 500 08, 

4.1 οἢ] 60 νΘηρΡδηΐ; Ἔοἱ ΓΟνΟΓΒι5 19 
6 Δ] 4115, ἘΡῚ οὐ ὰπί 4014, αἰχὶ! δὰ 
ΓΟΘΘΙΩ: δ Γθἢ] 5θοΡ θη ΠᾶΠ 60 δ6 
6, ὁ Βοχ! Εἰ 116 προ γαν! 51:16 181], 
ΟΡΤΟΒΒΊΒ4ΙΘ. ΟἸΠΠΪ 115. 4] ΟἸΓΟᾶ ΘΙΠῚ 
οΓαηΐ, ἜΙΏΡΤΘΒΒΙ5. οϑὲ Αοὰ δά δὰ: 20 
βΒϑάθυαί διυΐθη) ἴῃ δθϑίϊνο ΘΟΘΏΔΟΙ]Ὸ 
5015. ΠΒίχιίαπα: ον θαη Π δὶ ἢ81}}60 

(και, δά (6; 4] 5ίαϊ πηι βαγΓΟχὶἑ 46 (ΠΓΟΠΟ. 
18. δ χ!οη {πὸ Αοα 5 ηἰβίγαμι. πηδηπ 21] 
γεῖδεκ 66 {0} αἰοδιη 46 ἀθχίγο [ΘΙΠΟΥΘ 510, 

ἰπΠχί {6 θᾶ ἢ νΘΠΐΓῈ 6}115 Ἐ (πὶ 22 
γα] 16, αὐ σαρα 18 ΒΘαΠΘΡΘΙαΡ ἴδ ΓΓῸΙη 
ἴῃ ὙαΪΠΟΓ6 ἃς ΡΠ Ϊ5851ηὴ0 δΔαΐρα 
βίη σογοίαν, π60 οἀαχὶ( οσἸδάϊιμη, 564 
18, αἱ ΡοΓοιβϑογαΐ, τ Πα] [ἢ 601- 

ΡΟΙΘ, 5. | {16 ΡΟ βθογοία πα Γὰ6 

Αἷνὶ βίθγοογα θγΟΓΊΡοηΙ. ἜΛοα 23 
δα ϊθηὴ Οἰαιι5 18. ΟΠ ἢ 551ὴ16 ΟΒΕ1|8 

1,16. 
θε.34,. 

γ.21. 
90,16. 

Ηος5.4,15 
, 2ο4.41)20, 

21. 5: γϑῃίγοτη. 

φίπα. Β: εἰποη ΕἸ ΡΊοι Σδουζααί, ΝΕ: δεῖ ἔς δοὺς 
ἀΐπιπον, ΑΥ̓Σ: δδογροπαῦ) δὲν δ αθπιια, Αἴ Θυπις 
πιουλίαπιοῦ, ΟὟ ΕΑ: εἶπ 5, δοίἐρό, (Α: Φ  τυπι.) 

21. Β.ΝΕ.Α: βιράεο, 
22. δίε ὥτθη, σονζοϑτ, ,0.0. αν [{Ὸ δ παιϑδαίπα πα) 

δέπι θέον, Β: δον δ γῇ. ΟΥ̓: παό) Ὁ. προ ἰποίπε 
Ὁύαπα. ΝΕ: Ὠίπέον. .., {πῦτ. Β,ΑΥ̓ὙΕ: δίπουν. δον 
(41) (ὦ) κι οβ. ΒΒ: πὶ δ πέουπ από, ΟΥ̓: οὐ 
4. ὃν δ 010 αὐ. 

2], αὐ ὃ, βδουζααῖ,.. δίς Ξ 6. δεδ Θοπσαν δ, ΒΒ: ΔΠῈ 
δδοτροπα, γΕτατδ ὃ. Θααῖο ὁ ΑΥ̓ τ θεν ἀπο  αἰίο ὁ 



142 (3,24-. 4,2. εὖ πε εἴ ἢ (ΣΕ. 

ἈΠΕ. Τεναοϊὲς αὐ [{ϊςξϊογιο5 οἵ βου αζέοη 5. 

ΤΟΣ, . , ἘΠῚ: , Ω 
καὶ ἀπέχλεισε τὰς ϑύρας τοῦ ὑπερῴου κατ 

- ’ 

αὐτοῦ καὶ ἐσφήνωσε. 
καὶ οἱ τ.αἴδες αὐτοῦ εἰςῆλϑον καὶ εἶδον, καὶ 
ΗΕῚ Α « , - ς ω 4 , 

ἰδοὺ αἱ ϑύυρᾶαι τοῦ συπέρῳφου ἑἐσφηνωμέναι. 
Καὶ εἴπαν" Μήποτε ἀποκενοῖ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ τῷ ϑερινῷ; 26 Καὶ 
ὑπέμειναν ἕως ἠσχύνοντο, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν 
ὁ ἀνοίγων τὰς ϑύρας τοῦ ὑπερῴου. Καὶ ἔλα- 
βον τὴν κλεῖδα καὶ ἤνοιξαν, καὶ ἰδοὺ ὁ κύ- 
ρίος αὐτῶν πεπτωκὼς ἐπὶ τὴν γῆν τεϑνη- 
κῶς. 20 Καὶ ̓Αὼὠδ διεσώϑη, ἕως ἐϑόρυ- 
βοῦντο 'καὶ οὐκ ἣν ὃ προβνοῶν αὐτῷ!" καὶ 
αὐτὸς παρῆλϑε τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώϑη εἰς 
Σεϊρωϑά. 27 Καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἦλϑεν “Πὼδ 
εἰς γῆν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ ἔν 
ὄρει ᾿Εφραΐμ, καὶ κατέβησαν σὺν αὐτῷ οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραὴλ ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ αὐτὸς ἔμπροσϑεν 
αὐτῶν. 25 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Καταβητε 
ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκε κύριος ὁ ϑεὸς τοὺς 
ἐχϑροὺς ἡμῶν τὴν Μωὰβ ἐν χειρὶ ἡμῶν. 
Καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ προκατελά- 
βοντο τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου τῆς Μωὰβ 
καὶ οὐκ ἀφῆκαν ἄνδρα διαβῆναι, 29 καὶ 
ἐπάταξαν τὴν Μωὰβ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὡςεὶ 
δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντας τοὺς μαχητὰς 
καὶ πάντας ἄνδρας δυνάμεως, καὶ οὐ διεσϑη 

ἔμ: 0 Καὶ ̓ ἐταπεινώϑη Μωὰβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ ὑπὸ τὴν χεῖρα ᾿σραήλ, καὶ ἡσύχασεν 
ἡ γῆ ὀγδοήκοντα ἔτη, 'καὶ ἔκρινεν αὐτοὺς 
᾿ὼδ ἕως οὗ ἀπέϑανε'. 

81 Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἀνέστη Σαμεγὰρ υἱὸς 
᾿Ανὰϑ' καὶ ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύλους εἰς ἕξα- 

κοσίους ἄνδρες ἔν τῷ ἀροτρόποδι τῶν βοῶν, 
καὶ ἔσωσε καίγε αὐτὸς τὸν ᾿Ισραήηλ. 

ἘΨΥ. Κα προφέϑεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποι- 
ἦσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου" καὶ ᾿ὼδ 
ἀπέϑανε. 2 Καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς χύριος ἐν 

χειρὶ ᾿Ιαβὶν βασιλέως Χαναάν, ὃς ἐβασίλευ- 

σὲν ἐν “σώρ' καὶ ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ Σισάρα, καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν 

4, Β: ὀπήλϑον (εἰρηλϑ'. ἈΑΕΕΧ). ΑΕΣ: ἀποκεκλει- 
σμέναι. ΑΡΕΧ: Μήπ. σρὸς δίφρες κάϑηται ἐν τῇ 
ἀποχωρήσει τῇ κοιτῶνοΞρ᾽ κ. προςέμειναν αἰσχυνό- 
μενοι. 2Ό. Β: ἔστιν (ἣν ΔΕΕΧ). 970. ΑΤΧῚ ΖΑ. εἰς 
γι. Ἴσρ. ΑΒΤῚ (ἃ. ὅρ.) τῷ (ἜΕΧ). 28.4Ὰ Α (018): ὑμῶν. 
Β: ἀφῆκε (- αν ΑἘΕΧ). 29, Β: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ (ἐν 
τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἈΕΧῚ..... πᾶν λυ παρὸν “καὶ πάντα 
ἄνδρα δὺυν. (πάντας τ. μαχ. κτλ. ἈΦ φῦ ἀνήρ ( ὁ 
ἈΒΙΧ). 80. ΑΒ: ἐνετράπη (ἔταπ. Χ). ΒΚ τὴν (Ὁ 
ΔΕΡΧ). 51. Α: μετὰ τὅτον ΤῸΝ ἀρ. ἐχτὸς μόσχων 
βοῶν... ὃ καίγε. --- 2. Β: τὰς υἱὸς Ἴσρ. (αὐτὰς ΛΈΡΧ). 

Ν ᾿] Α Ν ΝΣ 

24 Καὶ αὐτὸς ἐξῆλϑε,, 

ΠΡΦῸ ἘΝ ἩΎΘΝΘῚ τῆο»9 προτὶ 

᾿ {δ ., εὐ τ. οὐ πὶ ἀπ. 

ΝΗῚ ἐο5} ΠΩ ΠΡΌΣ 24 
τηΩΌῚ π3 ΠῚ ἘΝῚ Ε ἬΠΞΣῚ 

ΨΎΝΜΩΝ σοι σι. ψυα ψύψο 

ἘΠΡΌΠ, ΠΠ5 ῬΌΣΤΌΝ ΝΉΠΤΟς 
ΠΩ Ἰ5Ν ΠΡ) ὩἾΞῚν ἡ ΠΠΡΊ πο, 
ΠΡΙΘΊΩΣΓΤΙΝ ἼΓΙΡΝῚ ΤΡ ΟΦ το π 
ΠΙΣῚΝ 05 ὩΡΟΣῚΝ 3.1 ΠΏ 
ΘΠΣΩΤΣΙ ἼΣ Ὁ Ὁ) ἜΠΝῚ ὁ 20 
Ὁϑ)95) ὈΡΘΌΣ ΩΝ ἼὩΡ ΡΝ 
»ΡΏ᾽ ἸΝῚΖ2 "ΠῚ ἘΠ ΡΣ ΣΤ, 

3» ΠῚ δ. ΣΝ ἽΠΞ “θτῶξ 

ΤῸΝ ΝἘΠῚ ἜΤΙ ΕΗ 

ἸΣΣ9. Ὀἢ ΠΝ ἸΡΤῚ ἘΠῚ ΩΝ 28. 
ὈΞ 3 ὩΝἸΩΓΩΝ ΞΘ ΣΝ ΩΝ πῆς 
ΞΡ ΣΤΟΝ ἡ 5 Ὁ ὙΠ ΠΝ ὙΠ 
ἐϑρῦ ὖνν ΤΩΣ ΟῚ ΞΑΤοΟῚ ταῖν 
ΓΕΕ ΝΠ ΠΣΞ ΝΏΤΩΝ ἸΞΡῚ29, 
ὉΠ ὠὐν τὸ Ἢ γρϑτὉϑ δὲν ΠΗ 
ὈἾδ3 ὩΝ ἸῺ ΦΟΞῚ ΣΝ Ὁ Ὁ ὯΝ ν 
Ὀρυτοὴ ἘΝ. “ἢ ΤΠ ΝΠ 

ἐπ) ἘΣ Ποῦ ΚΝ 
ΠῚ ΤΩ) 3 “πρῦ πὸπ ΠΝ 91. 
ΤΩΣῸΞ ὧν ΓΝ ὈΡΡΙΩΣΟ ΥΤΝ 
ἐὈΝΘτΩΝ ΝΉΠΤΩΣ »ϑ πρππιος 

»ῚΠ τήωρο Ὀὐν ῶν ὯὮΞ θ᾽) ΕΥΨ). 
ΒΊΞΏΝΥ ΕΓ ΣΙΝ ΓΤ ἬΡΡΞ ὅ, 
ΠΗ Ων ἸΡ)5 ἢ 535 ἫΞ Πῆτι 
ΝΠ ΝΟ Ὁ ἜχΞα τ οῚ ἩΧΤΙΞ 

2, Β: τἰραοῖίο λιν. ΟὟ ὙΕ.Α: νοντίος, [{Ὸ, 
24. δεδ Θεπιαοδ) ... δειῦοε οὐ! 7, δ βε... Θόπῖς 

πιέλροπαςῦ, Β:; ΕΠ Ιπ δὲ. αΥ̓ΟΝΕ: δὲ, ((ὅ6ηι.) δῖ. 
δ θΠιπα. “ἢ! 

Φῦ. π. ϑὲίοσηι, δι Φ . δὲ ἐπι, αὐὐέθας, ΑὟὟ: ἴαπαθ, 
ἴαπρο, ΥΕ: οὐρα δίδ 5. ϑεϊάμπιπι. Β: ΟΠ 

ὁ6, ΑΥ̓́Τ .ΝΕ: λαπδουίοπ, Ατίπ Ὁ, ΒΒ ο[Πτυλιιπτῇ μα 
Οὔ. 39..19.) 



πἰσεεϑέο: 

(ΡΝ 8 Θίοςᾳ ἰδὲν θέσαρΡ, 

. 

(,24--4,,ῳ. 149 

34 [6 τὰ 8::, ππὸ οοὐοβ Π6- Ἔα ἐν 
πιπι δίπαιϑ ταῦ, ἔἕαπποπ ζεἶπὸ δὲπεζ τὸ 
Οἱποίπ πιὸ Ταῦ ει, δα 8 οἷς αν Ὅε1 Θυπις 
πιοτίαιθς. ον οἤοπ τϑαῦ, τἀπὸ ἠρταΐεπ: 
(ὅν {Π οἰοιτοἰι κι ΘΙ ρφρσαπροη ἰπ ὍῸ7 

20 δαιππηον αὐ Ὁ61 Θοπιποΐαπθε. Ἐκ ἤΐε 
αθοὸν [0 ἴατας δαγτοίοπ, δἰ8. 1{6 Π{ἀ) [ἀ)  π|ὸ- 
τι (οππ πἰοπαπιο ταὶ οἷς Οὔτ ὍῈΥ 
ἄσηθὲ απ), παῦπτοπ Πς Ὅὸπ ΘΠ Π}εἴ ππὸ 
ΓΤ οἤοα. απ; {{606,. δα Ἰὰς ἰδν ὅτι αὐ 

206 δοῖ (ὅτὸς (οὐ. Ἐ(ρι αδὸν ταν ἐπί- 
ΤοΊπιοη, Ὁἰουσοἱ {6 ϑογζοσοπ, ππὸ αἷπτα θ0Υ 
Ὅπ Θύρεπ ἔδονῦ τὰὖὸνο ἐπίταππ ἰδ σὸπ 

27 Θιϊται. ἘΠπῸὸ δα εὐ δἰπείπ ἔαπι, δ1ε8 
ἐν δίς θοζαιποι αἰ Ὅεπὶ Θεδίτα  (ρηταίπι. 
Ἰϊπὺ οἷς ἀδίποον ΘἼγαοῖ ἐσσι πι ἴδηι ϑοπὶ 

28 (δεδίτρε, τὸ ΕΥ̓ σοΥ ἰθποι θεΥ, διπῦ 
Ἰρταῦ δι ἰθποπ: ασοί παἰν πα), δὲπη 
1 ον δαΐ εἴ) οἷς “θὲραδίτον, οπτρ 
ἀείπος, ἱπ ἐπτὸ Θάπος σορόδοπ, Ἰϊπῦ Τὸ 
ἱσρίοπ ἰθπι πα τπιὸ σοσαπποι οἷο ὅτ 
αἴπὶ υτοαπ εἶπ, οἷο σοι θέα φορεῖ, τππὸ 

29 [{εβὲπ πίοπταπὸ Ὀἰπῖ σεν σοῦοπ, ἕαπτὸ [ἢ Πι- 
σοι. οἷς ϑθὲσαδίμον 21 δὲν Βεῖς δεὶ ξοῦπ 
ἰαιζοπο ϑθέαππ, 
Πνοίδατοι αλάππον, Ὅαᾳ8 πίε εἶπον ἐπίΞ 

ὅθ ταππ. ἜΞ(Π0 τυπτόοι οἷς ϑθλοα δέ το. δι 
ὍΕ7 ΘΕ ἀππτον οἷς απὸ δὲν δείποον Δγκεῖ 
σὐράππρς. {πὸ Ὁαὃ απὸ ταῦ Π{Π-Ὸ αὐ ι- 
ἐἰς αῦτο. 

91 Φαϊπαᾶ τθαὐ Θαπίραν, δεν Θοῦπ ἡἽΠπιατῦ, 

εἶπε. Ὁ επί οοη, 
Ἰ γαῖ. 

Ὁ Ἰοαΐ. 

δι ὥαὶοῦ [αβ, τππῆὸ {εἶπ δεῖοθαιρί: 
τιαππὶ ραν Θίἤοτα, ᾿π|ὸ εὐ τὐρυποίς κι 

29.4.4: [το ἐδατῇοπ. 
1. ὕὉ.1.: ἄγον, Α.Α: ζεγπεῦ, Α.Α: Ἰοδ 6, 
2. Α.Α: δε6 (δαπαπίξον σὐδύπίᾳ δ, 

"27. ΑΥ̓ΥὙΕ: Πίοβ οὐ ἐπ Ὁ. 85, 
28, Β; δίπίον πιΐν δον, ΑΥ̓͂; (ΟἸΓεἐ πὶ, παῷ, ΥΕ: 
δεῖρει, Α: ϑίοθει, Β: Ἰρδουξζα τίοπ. 

29, Β: δίο αἰίξιιπιαῖ Πατξ τιν αἷς ἐὰν. 55... τοατοπ, 
| Υν: αἵίς εἰ πίσοι τι. Πτ. Εν Ταπίον {ατῖς πὶ, 1, ἔτα!: 
' Τίρε. Β.ΑΥ͂: πἰ τ εἰπ ϑέαππ, ΝΕ: ἔοίπ 9). 

30, απὸ σἴν, Β.ΑΥΝ: απ Ὀρα εἴδει! ([οΓίᾳοηι) 

αἴΐξιππια! δε. θοίζοι! τπῖῦς 

6 [πὶ [ἐδ διποεν ΟΕ ΠΠ Που ππίο 
ταῦ οτἴῥείς απ) 

Ὁ. δἴρον οἱς δίποον 3[ταοῖ ἐραίοπ ζότοον 
ΠῚ ον ὅοπι οῖτπ, δα (ὅιιὉ οοἤονθεπ, 

Ἔ]ΙΠῸ 6. θρτη οτέατ το [{ ἐπ οἷος 
απο αδίπϑ, δεῖ (δαπαπίίον δεπίᾳϑ, δεν 

. 18κ.9,18. 

Φαπβατ. ἘΠΕ. 

ΘΟΘΠΔΟῚΪ οἱ ΟΠ Δ[185 561ἃ ΒΓ 
ΡΟΒΟαΠπὶ ΘρΓΘ5ε 8 658, βουνά 24 
ΓΘΡῚΒ ΠΡ 6551 ν᾽ 46. ηΐ Οἰδη1585. [ὉΤ 65 
ΘΟΘΠΔΟΙΠ ἀἰᾳ6 ἀϊχογαηΐ: Εἰ ΟΥΒ (Δ ἢ 
Ραῦρας αἰνιηὶ ἰῃ ἀθβίϊνο ΟαΡΊΟΘΏ]Ο. 
Ἔ Εχρϑοϊδηϊθδαιιθ. ἄπ, ἀοηθοὸ 6Γ}}6- 20 
βοούθηΐ, οἱ νἱάθηίθβ αθθὰ Π1115 
ΔΡΘΓΙΓΘί, [] τι! ΟΙάνθιη, δἱ ἀρ ογίθη- 

ἰ65. ᾿πνθηθυαηΐ (ἰ0Π} 1 5111} Ιῃ 

[ΘΓΓἃ ΔΘ η6}} ΠΟΙ ΠΠΗ. ἘΛλοα 26 
Δ 16}, ἀσπ 1ΠΠ1 ἐγ θη 1}, οἰαρ 
οἱ ρου Ρδη 511 ἸΟοιηῚ ᾿]Ο]ΟΓ πη, ἀπ48 
ΓΘΥΘΓΒῚ15. ἰπθγὰϊ, θη 6 1ἢ δ Ί Δ}, 

ἜΘ. βία τπι ᾿Π50ΠΠ ᾿αοοἰ πὰ ἴῃ τηθη[8 27 
ΒΡΠΡἃΪη1, ἀἰθβοο θυ {6 ΟΠ 60 
ΠΠῚΠ 5086], 1μ580 ἴῃ ἰΓΟηΐα στδαίθηία. 
ἜΘμΙ αἀἰχιὶ δὶ 605: θαι μη πη! 28 
{γα 111 61) ΠΟ] Π 15. Π]Π]005. Π0- 
Βίγο5. ΜΟΔΠ 5. 1 ΙΠΔΠῸ5 ΠΟΒΙΓἃ8. 
θοσοθηθγιηίαιιθ μοβί θη] οἱ οὐ- 
οαρανογαηΐ νὰ ΦοΥ 4 η18, {186 {ΓΔ Π5- 
τ ἰὰπηΐ ἴῃ Μοᾶ, οἱ ἤοὴ ἀπ βογαηΐ 

{ΓΔ ΏΠΒΙΓ6. ΠΕΙΘΙΠΠπἅ1ὴ, 561 ρ6 ΓΟ .8- 
Β6γηΐ ΜΟΔΌΙ ἃ 5. ἴῃ (θη ρΡΟΓα 1110 ΟἷΓ- 
ΟἸΘΓ. ἀθοθη 11, ΟἸΠΠ65 ΤΟΡαβίος 

οἱ ἰογίθϑ. νἱροϑ᾽ ΠΠ}π|5 ΘΟΓΙ Θνγἃ- 

ἄθρα μοίαϊι. ἘΗιμημΠ]Π]} αἴθ οϑὶ 80 
ΜοΔ}) ἴῃ ἀϊθ |Π|Ὸ 831}} Ἰηᾶηπ [5Γ86]; 

αἱ ααϊονη ἰθγρὰ οοἰορίηΐα ΔΠΠ]8. 

8. 
24,4. 

(ΞἘΒᾳ. 
2.17. 
8,11. 

γ.19, 

6,384, 
Νια.10,2. 

4,16. 
705.8, 22, 

ν.11.5.,31 
8,28, 

ὅθε Ρρρβι παπὸ [|| Βαπηραν Π]ΐ5 Απδ 1}, 31 
411 ροΡοιβδὶὶ (6 ΡΒ ΠΝ Π ΠῚ 5ΘΧοθη- 

εὖ. ἴ05. νἱγῸ5. γΟΙΠΘΤΟ; οἱ ἰρβα αο6 
μα τθιόο, 46 [6 ΠῚ [5Γ88]. 

ὁπ 0,6, Α απ ἀοναπί αι ΕΠ Ι5γὰ οὶ (ἃ- ΕἾ. 

τ ΠΑ Σ ορο πΙΔ] ἢ ἴῃ οοπδρροίι. Ποηἰηὶ 
ἸΣ ἐΜοθὲ 06) Αοά. ἘΠῚ {γα 11 1108 

αὐ ἴον, ΒΟΙΠΪΠῈ15. π΄ ΤηΔΠ115. 4] ἰη ΓΘ ρ 15. (]ὰ- 

ὨδΔη, 4 γΘΡηαν 1 ΑΒ0Γ, Πάθα1ι- 
18.15.9 416. ἀπ 6 ΠΏ. ΘΧΘΡΟΙ 5. 5] ΠΟΙΏΪΠ8. δὶ- 
105.1:,.9 5 ἍΠη; Ιρ56. ἃπίθηη. ΠΑΡ] ]})ὰ1 ἴῃ 

ὦ 

24, 85: σορηδοαΐίο. 
30. Α1. 1 (ἡ [.) ἃ ργδ6}1|8. 

Φαρο, ΥὙΕ: οἰοζοιι, Αἱ {οποπι. 
ΑὟ ΝΕ: φεθοποί, (91... 11. 

91. δέπι 45, ΒΕ: πὸ πα θη σαν, ΑὟΨΕ: 
ἔμηι. 

1. ἤευπεν, (ΘΠ 2,11.) 

ὦ, ΒΑ Αττραίοτίο, γΕ: δευυζῷ το, ΒΘ ρρτοό ιν, 
ΑΥ̓͂: ρον  δογζον, ΝΕ, Αι: δδρουΠιρτου, 

Β.Α: φεδοηη πη ίᾳ , 
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Ἐν. 

(,6--12. 

Τεναρῖὶς ΟΡὈ»υδϑδδῖο 961 «Ῥ αϑδῖγεείγ, ΘΠ ἀη αγὲ δι: η:.᾽ 

᾿Αρισὼϑ' τῶν ἐϑνῶν. 3.Καὶ ἔκραξαν οἱ υἱοὶ 
7 Υ Α “ , {2 

᾿Ισραὴλ πρὸς κύριον, ὁτι ἐννακόσια ἄρματα 
ἣν ἔϑλιψε τὸν 

᾽ Α ᾿" ᾽, " ᾿ 

Ισραηλ κατὰ κρᾶτος εἰκοσίν ἑτη. 

- ᾽ »“" 2 ι 

σιδηρᾶ αὐτῷ, καὶ αὑτὸς 

᾿ ζοξ ς . ἣν κ᾿ 
4 Καὶ Δεβόῤῥα γυνὴ προφῆτις γυνὴ “αφι- 

ὃ 9 ῳ Ἵ . . “ δ. ; “- » 
ὦϑ.. αὐτῇ ἔχρινε τὸν Ισραὴλ ἐν τῷ καιρῷ 
ὅπ ἘΡΎῪλ 9. εν , ΟΥΘΕῚ , 
ἐκείνῳ: : υὅ Καὶ αὐτὴ ἐκάϑητο ὑπὸ φοίνικα 
2 ἼΑ σχ6 2 ἢ " ’ ἣ μος Ῥ . Ν δὲ ; ν , 

εβοῤῥα ἀνὰ μέσον τῆς Ῥαμὰ καὶ ανὰ μέσον 
- . - " “Δ ᾿ 

τῆς Βηϑὴλ ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφραΐμ" καὶ ἀνέβαι- 
ν ὟΡΩ, 2 ᾿ 

γὸν πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς κρίσιν. 

6 Καὶ 
λ Ἁ 3 7 γ΄ 

Βαρὰκ υἱὸν ᾿Αβινεὲμ ἐκ Κάδης Νεφϑαλί, 
κ᾿ , ᾽ Ν ͵ 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Οὐχὶ ἐνετείλατο κύριος 
ε ῃ ᾽ ͵ ὙΠ κς ἢ 

ὃ ϑεὸς Ισραήλ σοι" Καὶ ἀπελεύσῃ εἰς ὁρος 
ν Ἀ , ᾿ -» Ι 

Θαβὼρ καὶ λήψῃ μετὰ σεκχυτοῦ δέκα χιλια- 

δὰς ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱῶν Λεφϑαλὶ καὶ ἐκ 

τῶν υἱῶν Ζαβουλών, 
3 Ν Ὅν 5) Κα “ 3..-ἃ ᾿ ἣν , 

εἰς τὸν χειμάρῥουν Κισῶν ἐπὶ τὸν Σισαρὰ 
ἢ - ͵ 3 ν᾿ “ 

ἄρχοντα τῆς δυναμεως ]αβίν, καὶ τὰ ἄρματα 
γ - Ν - -" 

αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆϑος αὐτοῦ, καὶ παραδώσω 
, - ᾽ὔ ἥπ 

αὐτὸν εἰς χεῖράς σου; ὃ Καὶ εἶπε πρὸς αὐ- 
Ἂ, , ᾽ - } 2 - ΄ 

τὴν Βαράκ' Βὰν πορευϑῆς μὲς ἐμοῦ, πορευ- 

7 χαὶ ἐπάξω πρὸς σε 

σθμμι. καὶ ἐὰν μὴ πορευϑῇς: οὐ πορεύσομαι" 

'ὅτι οὐκ οἶδα τὴν ἡμέραν ἐν ἡ εὐοδοῖ κύριος 
τὸν ἄγγελον μετ ἐμοῦ". 'πρὸς 

αὐτὸν Ζ.εβόρῥα' Πορευομένη πορεύσομαι 
σοῦ" πλὴν γίνωσκε' ὅτι οὐκ ἔσται τὸ 

προτέρημά σου εἰς τὴν ὁδόν, ἣν σὺ πορεύῃ, 
ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώσεται κύριος τὸν 
Σισάρα. Καὶ ἀνέστη ΖΔεβόῤῥα καὶ ἐπορεύϑη 

μετὰ τοῦ Βαρὰκ εἰς Κεδες. 10 Καὶ ἐβόησε 
Μαρὰκ τῷ Ζαβουλὼν καὶ τῷ ΜΝεφϑαλὶ εἰς 

Κέδες, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πόδας αὐτοῦ δέκα 

χιλιάδες ἀνδρῶν, καὶ ἀνέβη Δεβόῤῥα μετ᾿ αὐ- 

τοῦ. Ἰἰἱ (Καὶ Χάβερ ὁ Κιναῖος ἐχωρίσϑη 
ἀπὸ Κενᾶ, ἀπὸ τῶν υἱῶν Ὀβὰβ γαμβροῦ 
Μωὺῦσῆ, καὶ ἔπηξε τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἕος 
δρυὸς πλεονεκτούντων, ἢ ἐστιν ἐχόμενα Κέδες.) 

12 Καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σισάρᾳ, ὅτι ἀνέβη Βαρὰκ 

9 Καὶ εἶπε 

μ' “τὰ 

ΤΣ ΑΒ: ἐκέκραξαν (ὄκραξαν Χ). 4.8 (ϑα Ἰηῆνδ): 
Δεββώρα (Δεββόῤῥα ΕΔ). Ὁ. ΑΧ (018) " τῆς οὐ τῷ. 
ΑἸῸΧ: σρ. ἐκεῖ τᾶ κρίνεσθαι. 0. ΑΒΕΧ (015): απὸ 
(ὑτο ἐκ). 1. Αἃ: ἀπάξω σε πρὸς τὸν ... ἐν χειρὶ. 8. Αἵ 
Φ. μιῇ πορ.) μετ᾽ ἐμϑ. 9. Βὴ σρὸς αὖτ. 4. (1 ΑΒΕΧ) 
«ἐπὶ. δδ. ΤΑ ὁδ. ΔΕΧ). ΑῈΧΣ: ἐκ Κα. 10. ΔΕῈΣ: 

παρήγγειλε. Β: (015) τὸν. «ἂν Καὶ (τῷ ἬΈΙΕΥ ΚΝ 
ἈΠΕ Χ. 11. ΑΒΕΧ: Καὶ οἱ πλησίον τῷ Κεναία ἐχω- 
ρίσϑησαν. 12. ΔΕΙ͂Χ: ἀνήγγειλαν. ΒΣ τῷ (ἡ ΔΕΙΧ). 

ΠΝ το κ9 τήτητοΝ ὌΝ δ᾽ 

Ξ π21 ἼΓΤΠ εἰὰ τ δ: ΝΟ ΠῚ Π 

ὌΡΠΘΝ ἼΠΞ ΡΝ 3. Ὧ53 ἜΣ 
ἀπέστειλε Διεβόῤῥα καὶ ἐκάλεσε τὸν, 

ΠΡ ΡῈ ΕΣ δὴ 3 ΤῸΝ ἢ Ἔα, 

ΠῊΞ ὝΣΣΟῚ Ἰϑῆλ ΠΌΤ 300" 4} 

ὩΞΌν ὙΠῸ ἈπΠῚ 9 ΘΡΊΞΞΞ. Ὁ 
ἐπ) ΘΟ ΩΡ ΠΡΤΤΞ ἘΝ ΩΣ 

ΓΤ τὸν ΠΝ 532 τῶν ᾿Ξ 5: 
ἘΠῚ ΤΣΞ ὈΝΎΘΤΝ τιρξθ ΝΟ 

Ἴ 
; 

4 
; 

ὩΣΣΩΝ ΡΞ ΝΉΡΤῚ πϑΘ 

: 
᾿ 

τὶ 

ππδπ νν ἼΩΝ ΡῚ ὉΕΕΣ ΠΡ 
ΠΡΟ Ὡ" πὸ ἘΝΎΘΟΤΟΤΣΝ. γὴτο ΠΣ 
ΠΩΣ ΠῺΡ ἘΠΡῸῚ ἜΞΩ ΖΞ 
"ΞΔ ἼΘΙ οΞ ΣΝ τ υν 
"ΝΡ ὈΠῸΝ ποῶν ΠΟ" ἜΠΟΣ τ 
59 ΩΝ 1.3: ΝὩ στὴ δ ἼΟΛΌ ΤΩΝ Ἶ 
ΝΡ ὁ ΠΣ. ἽΠΠΩ ΣΊ ΤΙΝῚ 8. 
"ΠΟ Ό ΠῚ "ὮΨ τον ῥὴξ ποὸν ϊ 
ΝΡ ἼΝ Ἢ ")2}» ἐπα ΝΟΟΝῚ 9 

πρτιῃ ΝΘ ὁ ὉΒΝ ΩΣ ἼῸΝ ἼΣΠο 
Ἴ3᾽π πρ  ὝΩΝ ἼΎΡΤΤΟΣ ΠΠΝΒΙΙΟς 
ΝΘ ΌΤΝ ΓΙ ἼΞΣ τῶν ἼΞ ἼΞ, 
ἐπθρ ῬΌΞΓΟΝ ἘΝ πολ 2 1 Βρτς 
Ἐπ ΘΟ ΓΝ ἸϑησταΝ ΡΩΞ ῬΦΙΡῚ Ἢ 
“ΒῸΝ τπ ΩΣ ἬΡΘΆΏΞ, ὌΦΡ᾽ Τρ 
ἼΞΠ ἱπῊΞ ἴῶν ὉΣΤῸῚ ΣΝ 1 
Ἰππ|ὶ 35 Π ὭΞῸ ἸῺ Ἴ29) ΔῈ : 
ΘΊΣΣ ἘΞ ἡον- Ἵν ἴδτις Ὁ) ΠΟ ὦ 

᾿ 

κάτα ἌΡΡΕΝ δ. δὰ 
ΝᾺ 

τ 

: τ ροο ὍΒΝ) ΕἸ ΤΝ ἼΩΝ , 
ν. 4. ΠΡ ΘΓ Ὑ ΌΤΙ Ὁ). ΓΙΡῚ) 5 ΓΥΥΒΓῚ ᾿ 

ν. 11. ΡΏΡΞΤΣΙ Ε 
Υ 12. Ὁ Ὀποοττα ὃ 

2. ΝΕ.Α: ᾧ, δον ϑβότέο, αὐ: ᾧ. - Θ᾽ ο{ίπι, ᾿ 
ὁ, Β: παξοιδυϊ το, αΥ̓Ν: δρῦν, Α: νεῖ ἤὲ γα! 

ΥΕ: δαί. ρα το 
ΠΟΥ: εἴπ θν. ΒινΕ:ἰπ σε, (70) ε. 838τ. (νανῦ) 

ΒιΑῪΥ: υἱεῖς ήγτ, ἊἝ 

δ .9 



͵ δε οίου, (,3--12.) 14ὖ 

“ξαδίπ 21: ὅδαξον, ίς δι εενίη εῦοτα ὃ ϑϑαταῖ, κεν. 

8 Θατοζοῦ δὲ. Φοίδοι. ἘἸπῸὺ οἷο δείποον 
αἼταοῦ ζτίοοι. ζπὶ ϑοττπ, δόπη εὐ θατίς 
ποι δα ποοὐΈ εἰἴζοτπο ὕδασο ἀπὸ οἴθαπα 
οἷς δείποον ἀἤγαοῖ πὶ δεῖθαἹ. οιθαι ίῃ 
αῦτε. 

4ά 8: δειεοδίᾳφοεπ. εἰς ἴσαν τ ἐετίπ ἰπ 
ἀἠγαοῖ Ὁἷς τορθοιίη Φεδοτα, εἶπ (ὁ εσ οἰ Ὁ 

ὅ Ὁ68 Φανίροίῃ. ἜἸ1πῸ {6 ρϑποίς πο ὍοΥ 
θαππὸ Φεθοτα, οιοἰάγοει ϑέαπια τπτὸ “560 
ΘῚ, απ ὅπ ρδίτας (ὀρ ταίπι. [πὸ δἷς 
δείποον ἤγαοῖ ἔππποπ 1 ἰρν Οἰπαι σον 

θ Θοίάι. ὙΟἰοζοῖδίαε, Ταπϑίο θὲπ πιὸ ΤΡ 
ταζοπ ὅϑαναῖ, δὲπ Θοῦπ Ὡθίποαπιθ οὐπ 
δξεροῦ σαν θίθαι, ππὸ Τἰεῦ ἰθιπ Ταροπ: 

 ὅδαί οἷν πἰῶε δον θεῖν, δὲν Θοι ΑἸγαοῖδ, 
τ σοδοίοπ; Θοῦς τ τἀπὸ οἰοῦς αἰ δὲπ 

ὅΒοῖα ΦΠαδοΥ, τπἰπὸ πίπιπι ἐοῦπ {απἐπῦ 
ϑέαππ πα οἷν οπ πὶ δδίποοτη σὲ Ὁ αἷί 

7 ππὸ Θεδπῖοπ, Ἔδοππ ἰ ὉΪΓ Θίἤετα, 
Ὅεπ δοοδαιρίπιαππ φαῦίπϑ, πὶ οἷν οἰεθεπ 

ππὸ τα {εἶπον θέοπαο, 
8 Ὁοίπε ὥἀποες σοδεπ ὁ ἢ ΞΘ αταῖ Τρτα 21 ἰδ τ: 
θεῖα ὃπ πα πῆρ δἰ Ἐ, [0 ΟἿ ἰἄ) οἰεθεπ; 
ἀἰ0Ὁ δι. αν αἰ πλΐξ ππίν, 70. Οἱ ἰὰ) 

9 πῶ! οἰοθεπ. ἜἘΘίς ρταῷ: δῷ οἱ πα 
οἷν κδἰοθοπ, αὐδοὸῦ δὲν Φδτοίδ οἱτὸ πίῶι 
Ὁεῖπ {εἶπ αἰ δίεζεν. ϑὲοίζε, οἷς δι {δή 
Τυποοτη Ὅ᾽ ον οἷτὸ Θίϊετα πὶ εἰποῦ 
βοίδο8. απὸ ἰδεταεδεα. 270 πιαδτς 
ἢ Φούοτα αἰ τἰπὸ 205. πῆ! Βαταῖ σεπ 
0 δ ονεδ. ἜΦα τίοῇ Βαταῖ Θεδπΐοι ππὸ 
πα ΕΠ αἴ σἐπ δέοθοδ, ππὸὟ ζ0ᾳ. 4πι| διῇ 

τ ππΐ ζερπίαπζεπο δθέαπη.. Φεδοτα 2οᾳ. αἰ) 
1 πε ἴθπι. ἔφοδον αδοῦ, δε ἀδξοπίξοτ, ταῦ 
οοπ Ὅὸπ δέρπίζοτ, θη. Ὅὲπ δξίποοτη 0- 

 Βαρό, δϑλοε8. Θιριθαροτῶ, ρσοξοροπ, 
αϊίς ζείπὸο Θίπιε. αἰ ο ὍΤτασεπ δεὶ δὲπ 
12 Οἴώοι Βααπαίπι πόδοπ φδεῦο8. ἘΦα τοατῦ 
Θίἤοτα. απροαρί, θα ῬΒαταΐξ, δεῖ Θοῦπ 

0. ὕ.1.: δὲπὶ Θοῦπ. 

ἧς Ὁ. Ἀ ΟΥΤΗΜΕ Ἁ: [αβ ἼῸ, ἮΝ Ὁίς ν. ἰθι ὃ. 

ὡς φοδ οί οἷν, 
ἰ Ὁ ἀἴοῃς ὑέος ΠΝ ὙΕ: τοῖν Ἵ απ απ δοπὶ 55, 
ἣ: δείοβε ει 53. Α: Πῖγτε ο, δ είρη δοθοῦν απ]. 
7, δι ϑαὦῷ “Ὁ, νΕ: {. ὅφονο, ΑὟΥ: πὶ [οἴπο “8, αὶ 
ἔπει ϑαπίοπ, 
8, Β: τοοῖῦε (δ πα, ΥΕ.Α: οἰοθς (ὦ (απ) τι. 

τ΄ 4βοἴπηῃίοίίοι “"Βίδοῖ. 91. 4. 2. Βυ8 1. 96. 

απ δα8 ϑθαεν δε ίζοπ πες [εἰπεη. ὅβαρει, 
τἀπὸ ἿΠ ἰθπ ἱπ᾿ 

ππὸ 

οτασ,υ ΠΆΤΟΒΟ.ἢ σοημη, Ἔ ΟἸΔΙ νου αη 46 8 

ὅδ ΠΗῚ ΙΒΡΔ6]. ἃ! ΠΟΙ Πα Π; ΠΟηροηΐΟ5 
σον πτ ις ΘΠ ΠᾺΡ 6)! [Ὡ]Οαῖ05. ΘΌΓΓΙΙ5, δἱ ΡΟ 
ἜΜ θεν ρ᾽η1 ΔΠΠ05. ὙΘΠΘΙΠΘΠΪΘΙ ΟρρΓΒ8- 

Βογδί 608. 
Βχ.15..0ὺ. ΒΓαΓ δυΐθη ΠΟΡΠΟΓὰ ΡΓΟΡΙΘΙ 5 

πε ἸΧΟΙ μρΊ 401}, 4τ86 {ιἀοαθαὶ ρο- 
Ρα ἢ ἴῃ 1110 ἰΘΠΠροΓοθ. ἜΚΕῚ 5646- 
θαΐ 51.}}}) Ρᾷ]Πηᾶἃ, 4 πΠοΙηΐη6. {ΠΠ|8 
γοΘδ 1, πο Υ Βδιηὰ οἱ Βοῖπμο] ἴῃ 

(θε1 τ, 8 Π0η16. ΒΡΠ Δ]Π, ἀϑοο πο θπία6. δά 

68} ΠΠΠ [5Ρὰ 6] ἴῃ ΟΙΠΠπ6. [86 ]οἰ πη. 
πο τ 42. Ουδο ΠΪδ} οἱ νόον! Βαγὰς ἢ] πὶ 
70...0,.γ ΛΟΙΠΟῚ. 46. ὕθ65. ΝΘΡΠ ΠΑ], αἰχὶ!- 
15ὅτι απ δ 6η1: Ῥγαθοθρὶ {01 ΠοΙλΐηιι5 

ἢ 6ι15 ἴ5γδθὶ : ναΐθ οἱ ἀπὸ θχϑγοϊ 1 η} 
[ἢ πηοηΐθη ΤΉ Δ]}01, [0]]654116. ἰθο]η 

ἀθόθηι. 1Ή}ΠΠ|ἃὰ Ριρσηδίου πη (6 ἢ] 15 
ΝΟΡΒΙΠΑΙΠ οἱ ἀ6 ΠΠ1Π15. Ζάθα]οη, Ἔ 6ρῸ 
διιίθ πη δ ολπ| ἃ ἴθ ἴῃ ἰ0600 ἰ(01- 

οδιμτα, ΟΠ 15. ΟἸΞΟη. Β᾽ 5 ΓΆΠῚ ΡΤ ΠΟΙΡ 6 ΠῚ. ΘΧΘΓ- 
οἰἰα5. ΦἈ}0]1) οἱ ΘΌΡΓΙΙΒ. 615 δία 6 

ΟἸΠΠΘΠῚ ΠῚ. Π ]Π 6 πη, οἱ γα ἀλη 605 

ἴΠ 1ηᾶΠη1Π (ἃ. ΠΙχιίᾳι6 4 θδπ 

Βᾶγδο: 51 ΨΘΠ15. ΠΙΘΟμΙη, νϑάδῃ); 5] 

ΠΟΙ ΘΥΪΒ. γΘΉ]ΓΘ ΙΏΘΟΙΠ), ΠΟ ΡΘΓΡΆΠΙ. 
Ἔῤυδθ. αἰχὶὶ ὯΔ4 οὰμη: ΡῸὺ «αϊάοιῃ 
[θ0.1ΠῚ, 564. ἴῃ ἢδο νἱοθ νἱοίουϊἃ ΠῚ 

ΓΘΡΙ Δ αν 01, ἀαϊα ἰῃ ΠΠΔ ΠῚ Π11- 
ΠΠ6γ]5. ἰγδάθίιν ϑιϑᾶγᾶ. δαγγοχὶί ἰ[ὰἃ- 
400 6 ῦΡΟΓα οἱ ΡοΡΡΟχΐ ΟΠ Βᾶγᾶο 
1η (6465. ἜΘ, δορί 5. ΖΑ] οη 

οἱ ΝαρὮ 411, ἀβοθηπ! οαη. 460 61 
ΠΏ} 1}1}015 Ραρηδίου μη, Π8]})6η5 ἢ 6}0}}0- 

ΧΑ ΘΓ. π΄ ΟΟπαῖα, σι0. ἜΗΔΒΟΓ δι- 11 
δφιοὐ, (6 ῃ} Οἰπᾶριιβ Γοοοββογὰί ααοη Δ Π| ἃ 

Θἀοί6 5 ΟἸΠ Δ 615. [γαίγΙ 115. 5118. ἢΠΠΠ|5 
ΟΡ}, οοσηδι! Μογϑδὶ, οἱ ἰοίθηάογαί 
(Δ ΟΡ ΔΘ} ἃ ἀβ6π6 ἃ ν]|]6Πη, 4118 
νοσαία!" ΘΘΠΠΪΠη, οἱ δγὰΐ Ππχίὰ 6465. 

Ἔ Ναποϊαίαμηαι6. οδὲ ϑιϑαγᾶθ, 404 12 

Ρς.80,18. 

10 

8. Α1]. Ἐ(411.} πηθοαπ,, 

ΑὟ: φοῦο[!... αὐθοπ.., αοἴς, 
9, ΑΥ̓: υυἱν! ἔείποπ ϑέπθπι θα θη, ὙΕ: ἔὶ ὅθτε, 

Β.ΑΥ ΝΕ: απ Ὅοπι ϑθρα, Ὁὸπ δι: σφ θ {{... νοτξαπΊοπ. 
10. Β: τὶ 21|αἸΠΠ10Ὲ., ΑὟΥ: δουίοῖ. Β: πὶ οδ ἐσθ 0π 

δίπαμ, δίς ἰθηπ Τοϊαίοπ, ΑὟ: ς, ἰδπι πα. ΕΣ: τπ|1 
ἰσην δίπαπ. 

11. Ῥαιείς [{εὉ .... αοήοπιδονε,,, {ὦ ππ {,. Ὁ. ἀπ 8 

ὁπρ δίς οί, Βτ᾽ θη. ΑΥ̓νῈ.Α (οἴ) αοὐτύππί, 
ΑΥ̓Υ: ιυϊερενοαίονό 9 γ: 5 οὐδέ π|0}0, 

10 



140 .4,18--21. δια ΟἿ. 

εὖ. 
Τεταρίὶς Τἰροναῖζῖο α ἅαρῖηο Φἰπαγαγερο. 

υἱὸς ᾿Αβινεὲμ εἰς ὄρος Θαβώρ. 18 Καὶ ἐκά- 
λεσὲ Σισάρα πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ, ἔνγα- 
κόσια ἅρματα σιδηρᾶ, καὶ πάντα τὸν λαὸν 
τὸν μετ᾽ αὐτοῦ, ἀπὸ ᾿“ρισωϑ' τῶν ἐϑνῶν εἰς 
τον χειμάῤῥουν Κισῶν. 14 Καὶ εἶπε 4ε- 
βόρῥα πρὸς Βαράκ᾽' ᾿Ἵνάστηϑι, ὅτι αὕτη ἢ 
ἡμέρα, ἐν ἧ παρέδωκε κύριος τὸν Σισάρα. ἐν 
τῇ χειρί σου. Οὐκ ἰδοὺ κύριος ἐλεύσε ται ἔμ- 
προσϑέν σου; Καὶ κατέβη Βαρὰκ ἀπὸ τοῦ 
ὄρους Θαβώρ, καὶ δέκα χιλιάδες, ἀγδρῶν 
ὀπίσω αὐτοῦ. 15 Καὶ ἐξέστησε κύριος τὸν 
Σισάρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ 
πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἔν ον 
ῥομφαίας ἐγώπιον Βαράν, καὶ “κατέβη Σισάρα 
ἀπὸ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔφυγε τοῖς ποσὶν 
αὐτοῦ. 10 Καὶ Βαρὰκ διώκων ὀπίσω τῶν 
ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆς παρεμβολῆς ἕως 
Δρισὼϑ τῶν ἐϑνῶν, καὶ ἔπεσε πᾶσα ἡ παρ- 

ἐμβολὴ Σισάρα ἐν στόματι ὀδμψοϊας: οὐ 
κατελείφϑη ἕως ἑνός. 17 Καὶ Σισάρα 
ἀνεχώρησεν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ εἰς ̓σχηνὴν Ἰαὴλ 
γυναικὸς Χαβερ τοῦ Κιναίου, ὅτι εἰρήνη ἦν 
ἀνὰ μέσον "Ἰαβὶν βασιλέως ᾿σὼρ καὶ ἀνὰ μέ- 
σον τοῦ οἰκου Χάβερ τοῦ Κιναίου. 8 Καὶ 
ἐξῆηλϑεὲν ᾿Ιαὴλ εἰς ἀπάντησιν Σισάρα καὶ 
εἶπεν αὐτῷ: Ἐκνευσον, κύριέ μου, ἔκνευσον 
πρός δ, μὴ φοβοῦ. Καὶ ἐξένευσε πρὸς αὐ- 
τὴν εἰς τὴν σκηνήν, καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν 
ἐν τῇ δέρόει αὐτῆς. 19 Καὶ εἶπε "Σισάρα! 
πρὸς αὐτήν" Πότισόν ἐδ δὴ μοιρὸν ὕδωρ, 
ὅτι ἐδίψησα. Καὶ ἤνοιξε τὴν ἀσκὸν τοῦ γά- 
λακτὸος καὶ ἐπότισεν αὐτὸν, καὶ συνεκάλυψε 

τὸ πρόςφωπον αὐτοῦ. 20 Καὶ εἶπε πρὸς αὐὖ- 
τὴν "Σισάρα" Στῆθι. δὴ ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς 

καὶ ἐρωτήσῃ σὲ καὶ εἴπῃ" Εἰ ἔστιν ὧδε ἀνήρ; 
καὶ ἐρεῖς" Οὐκ ἔστι. 21 Καὶ ἔλαβεν ]αὴλ 
γυνὴ Χάβερ τὸν πάσσαλον τῆς σχηνῆς» καὶ 
ἔϑηκε τὴν σφῦραν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, καὶ εἰς- 
ἤλϑε πρὸς αὐτὸν ἐν κρυφῇ, καὶ ἔπηξε τὸν 
πάσσαλον ἕν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ, καὶ διήλα- 

18. ΑΧῚ (ἃ. ἐν») ὅτι οὐ (Ρ. σεδ.) ἢν αὐτῷ. 14. Β: 
Ὅτι (Οὐκ ΑΞ ΕΧ; ΑἸΣ: Οὐχ ἰδὲ) ΒΒ: ἐξελ (ἐ. ΑΕΧ)... 
κατὰ (ἀπὸ ΔΒΡΧ). ΤΡ.Β;: ἐπάνωϑεν (ἀπὸ ΑΚΧ). 

ὝΕΣ ἈΞ ΡΙΡΟ 5 ὉΣᾺ Ν2- ΣΎ ΕΤΗΙ 
σχηνῆς, καὶ ἔσται, ἐὰν ἀνὴρ, ἔλϑῃ. πρὸς σε 

10. ΑΒῈΧ (ρτὸ 40.) δρυμ. Β᾽ ἡ ( ΔΕΕΧ). 11:.8:} 
ὄφυγεν (ἀνεχ. ΑΡᾺΕ ΕΧ).. ΓΕ (. Χ. ἑταίρε ({ ΑΒ ΕΧ). 

ΑΧὲ ἢν οἱ (41}.) τ. 18. Β: συνᾶντ. (ἀπάνε. ΑΕΕΧ)., 
ΕΣ σρὸς αὐτὸν. Ὁ: Ἔκκλενον,... . ἐξέκλινε (Ἔκν. .. 
ξέν, ΑΚΒΕΧ).. . περιέβαλεν αὐτὸν ἐπιβολαίῳ (6, 
ΑΒΗΧ) 10.:}: περιέβαλεν αὐτόν(ο. ΛΕΚΧ). 20. ΑΝ ἈΝ 
Σισ. ὦ δ) ἐν τῇ ϑύρᾳ ... ἐάν τις ... εἴπῃ σοι" 
Ἤστιν ἐνταῦϑα ἀν. 21. ἈΒΕΧ: ἐν τῇ γνάϑῳ. 
διεξῆλϑεν (διήλασεν ΔΕΒΧ). 

Β: ΑΝ ΝΕ: 3. κί... 
{0}: δον ἀνιδαργοσοι ὃ

 

ἐ2Ώ ΤΠ ΒΦϑ" ΒΝ Ὶ5 ΡΞ πὸν 
»ὼπ Ἴξϑ  οϑτΌΝ Νηρ, ῬΦ15115. 
τῶν ὈΡτ 3 - ΓΝ ἘΠῚ. 33 ΓΠΝΩ 
ὐοΡ Ὅπτὸν ΘΟ ΒΕῚ ΤῸ ΓΙ ὭΝΟο 
ΓΤ 5 δὴ Ὁ ΡΞ Ὁ Ν ΓῚΞῚ Δ ΏΝΙΟῚ “4 
ἈΠΟ ΌτΤΝ γὴπο 102 ὧν ΘΙΡΠ ; 
ἸΠΡῚ ποθὴ ΝΧῚ τὴ Νὸπ ἨΤῚΞ 
ὧν Β᾽ΒΌΝ ΠΟΣῚ ὝἼΞΙΣ ἜΤ ρΊΞ.. 
ΝΌΟΝ ΠῚ ὈΠΣῚ ΣἼΉΓΙΝ Ἰὸ 
γργρϑτισ Ὀϑ- ΠΝ ΞΡ πτοΞτ ΓΝ 
ΝΘ Ἐπηπι τα ὩΘΌ, ΕΟῊΝ ἘΣ 
ΡΞ" ΠΕ Ὀ351 ΠΏΞ ΤΩΙ ὩΣ ιν" 
ΣΣΓΡΘ ΣΙ ΠΝ ἐϑὴπ ἜΠΙΝ ΤῊ ' 
ΣΌΣ ὉΞ ΕΝ ἜΡΙΣ ΠΤ Ἴ 
ΕἸΠΝ ΤῚΣ “ΝΣ ΝῸ ΕΡΝῪΣ ΣΟ 
Ὀν» ἘΠΈΩΝ ΠΡΕΟΕ Ὁ) δ ἼΦ Ὁ 12 
Ἴ3. ΗΝ ὌΠ ἼΞΠ ΓΩΝ : 
ἜΞΠ ΓΞ Εν ΔΊ ΩΤ ΤῊΣ ἡ Ὁ 
Ὁ ὈΝῚΡ5 ὅν ΝΧΌΣ ἘΣΤΕ 

' 
ι 
3 
᾿ 

Υ 

Ξ 
ὮΝ πόρος ὋΠΝ πορο ΛΝ ἼΩΝΟΣ 
ποσσὶ ΠΝ ΟΣ ΝΡΡΏΣ ὮΝ ἧ 

πΘ ΔΩΞ ΓΘ γ19. Π2Ν ΩΝ 

αὐρρκο α τάδ. 

πε ἸὮΣ ΣῊΝ ΩΝ ΠΝ 3) 

πὐνῶη Ν 3 ὥλντῶν ΠΟ ΠῚ Ὑπασις 
ΣΝ ΤΩΝ ϑνν ΠΡ τ} ΩΝ 
τ αατὺ ΠΕΙΡΙ τῶν Ὄρ" ΠΡ ΓΝ 

πὴ ὈΞΡΏΠΙσΩΝ ὈΪΘΙῚ ἐπάπι 
τν ΦΡΩΙῚ ὈΝῸΞ Ν ΝΠ, 
-ΝὩΠῚ Ὁ: ΓΣΣΤῚ ἸΠΡῚΞ ὕποπτος 

τὰ; 

Ἀχαφας ἘΣ οἰ Ἐ ρίοχρος ΟΝ ΑΚ Ὺ, 

Υ. 18. ϑ"Β 'κ "Ὄπ ἰθ. 

14. 56" ατδ ὁ. δὶ θεν, ΒΨΕ. ΑΙ: δηλ ο οἱ ὦ) απ 
ὁ Β: δὲ! πι... νοῦ δοίποιι θηπρὲ 

Ι 

ἀξτοτα : 

ἀγοράς 

ἊΣ 



ΟῊΡ δ ἘΣ ὌΜ ΣΛΑΡΣ, δὰ ἢ ) 

Θὲ οϑέουν, 

πο ἢ ὙΥ ν οἂἦἕὦν “ τὰ ἀν, ὁ γ᾽: Ἢ ΣΎ ΕΝ προ γάτ ἣν Ἴ ἘΡᾺ 

«ὰ,18:-21.) 147 

(ἰἤοτα ὃ  πιῷ ἔ, (ὐποτόπης δετῷ “γαῖ, ἘΨ. 

“δίποαιαδ, αἰ Ὅὸπ ἔβϑοῦῃ θαθοΥ σοξορσοπ 
18 τοῦτο. ἜἸΪΠῸ ἐν τἰε αἴἴὸ [εἶπο ϑδαροπ κιι- 

ζαιπιποπ, ποῖ θπιπϑ ον οἰζονηο ὕδαροι, πιὸ 
αἸε8. Ξ 1, ὅᾳ 8. ταἰτ ἰθπὶ τθατ, ϑοπι Θατοζοῖῦ 

146 εν οἰοοε απ δ68 δαῇον δ οη. Ὁ ΘΣΝΩ- 
δοτα αὐοῦ Τρτα κι ϑϑαγαῖ: ἅἍπ|, Ὁα8 
ΠῚ δεν πα, δα. οἷν δὲν ὥοετν Θίετα θα 
ἰπ δείπο απὸ σοροθοπ, δοππ Ὁ ΦΟΥ 
τοἰτὸ ὉὉΥ οἷν ὍεῚ αἰιδρίοθοπ! ἥἍΠΠ0 206 
Βαγα ϑυπ δὸπι ἔδεῖρε Ἔθαθυν δεταῦ, 
τἀπὸ οἷὲ ξορπίαπζειο ϑὲαππ ἰθπι πα). 

1 Ἔοθεν δὲν ει ετείς δὲι. Θίῇετα, 
ζαπιπι! αἴτὸπ ζεἰποπ ὅθαροπ ἀπὸ σαπλοπι 
ὅρον, ον 861 Θύ άτίζε Ὁε8. Θά τθετ8 3α- 
ταῖϑδ, ὍὉᾳαῇ Θίἤετα τού ζείπεπι δαροπ 

10 ἴρταπα ππὸ Ποῦ ε κι δι. 
᾿ς ἱποίς πα δὲπ ὕἄβασοπ τὸ Ὁεπὶ εν Οἱδ 

σοπ Φατο οι δον Θοίδεπ, πα αἴε8 ἤρεῦ, 
Θίἤεοτα {εῖ σοῦ δὲν Θῴ ἄτζε Ὅε8. Θ τ ετίδ,. 

17 Ὁαῇ πἰῶι (δίπουν δου. Ἔ Θίἤοτα 
αδὲν Π ᾽ς 11 ὅπ ἰπ οἷς Φι αοῖό, Ὁ68 
ϑείδοδ Φεδονδ δὍε8. δὲεπίοετὸ. Φοππ ὍῈῪ 
διὺπίᾳ αδίπ κι αξοῦ ἀπὸ Ὁᾳ48. Θαι8. 
φοδενβ, Ὅε8 δὲοπίτοτϑ, [ππϑοῖι ππἰξ εἶπα ποῦ 

18 ἱπι δυίονεπ. ἔαρ θοῦ οαἰπα Βογαιβ, 
(ΘΙ ετα οπίροροη, ππὸ ἡνταῦ κι ἰθπι: 
θείς, πιο ὅεγν, τες κι πἰίτ, τπιὸ 

ν Πιρῶτο. οἰ) πίᾶέ. πὸ εὐ υἱὰ κι ἰὃτ 
εἴπ ἰπ ἰθτε Θὐτμς, ἀπὸ {{ς Ὁεδίς ἰθπ κι 

19 πιίς εἰποπι ϑϑὲαπίοῖ. Ἔν θοὸν ἰρτα κι 
ἰρτι αἰοθοῦ, αἰ παΐτ εἶπ τϑοπίᾳ θα εγ χπις 
{πἰπέρπι, ὁὸππ πιὰ οὔτοι. Φα {δαὶ 7 
απ εἶπὸπ ϑδ ΓτΟΡΥ ἀπὸ ααὉ ἴθπι κι 

20 {τἰπῆρπι, τὸ οτος ἰθπ κι. ἘἸΪπῦ εὐ Ἰυτα ἢ 
δι ἰῦτ: αὐ ἱπ δὲ. οὕς Φρὔτ, τὸ 
τοῦππ [ὁπιαπὸ ἔσπιτπί τππὸ {ταρί, οὉ [οπιταπὸ 

1 ον ζεἰ, [0 Τυτί : θυίοπαπο. ἘΦα παῦπιὶ 
Δα, δα8 οί Φρδοτδ, εἴποι θέααοῖ ϑοπ 
ΩΡ Θήπίς, τππὸὟ}Ὁ εἶπεπ απιππν ἰπ ἰδτο 
ΟΠ βᾳπῦ, ταῦ αἰπρ Τοίζε 2 ἰθπὶ Οἰπεῖπ, ἀπὸ 
τ πιρ ἴθπι ὅεη ϑὲαροῖ Ὁπτὰ) ζείπεπ Θῴταῦ,, 

ος 19. Ὁ.1.: υἱοῦ αἴτοι [εἴποι ... ππιὸ αἸΤοπι, 
“Γ᾽ 16.Α.4Α;: ὅπβε. ὕ.1,: δίϊβεπ. 

19.4.4: βίρῦς, ὕ.1.; ϑθαβοτό, 

1ὅ, πὸ. ἀΥ: νουτοίττίς, ΝΕ: δταάεο ἰπ θουυίν: 
“πῷ. Β.Υ͂Ν ΝΕ: δπτ δίς Θῷ). δε6 Θά, (505) υοὺ 
ς (6 εὐ). 
“10. Β..ΑΥ̓ ΝΕ: Ὁπτ οἷς Θῷ. 
17. ΒΥ ΝΕ. Α: εὐ γυαν ὅν, δγο [γε ... 
18, ἐπ δίε Ὁ. ΒΑ Ὑ. Α: ὅδοῦτε εἰπι.., (δεῖ παν). 

"- 

ἀΘΩΥΔΕ αὐὔοτι 

ἀπο {1556} Βαγαὺ ΠΠὰ5. Αθίποθι ἴῃ 
Ἰηοπίρ) ΤΠΔΡΟΥ; δ ὁοησΓοραν!! 18 
ΠΟΠρΘηΐΟ5. []οαΐο 5. ΟΟΓΡΓΙΙ5. οἱ ΟἸΏΠ ΘΠ] 
ΘχθΡο πὴ 46 δγοβοι) Θϑηΐα ἃ 

οὐρα το ΤΟΓγθηΐθπι (ἴβοη. ἜΠΙχίίᾳαθ Π6}- 14 
| βοτὰ δά βᾶγδο: διγρθὶ Πᾶθο βϑβί 

γιϑον 

ν.2.. 

ΘΠἰπὶ 4165, ἴἢ {πᾶ (γα! ΠΟΙλΙΠτ5 

(ἄχ, 955 ΓΆΤΩ ἴῃ ΠΊΔΠΠ5 ἰΠὰ8: 6, ἰρ86 
ἀπιοίοῦ οδὲ ἴπὰπ5. Θβοθη ᾿ἰὰ41|6 
Βάαγὰο 46 τηοηΐς ΤΠ ΔΠΟΓ, οἱ, ἀθοθιὴ 

σιάνοο. ΤΠ ΠΠΠ1ὰ Ρυσηδίογιι. οὐ 60. ἜΡοΙ- 1 

ἘΣ ΘΙ ΙΟΡΓ αἰ τι ἢ ΟΙΩΪΠ15 ΒΒ ΡΠ) δἰ ΟΠΊΠ65 
ΟΌΓΓΙΒ 6]15. ἘΠΙΝΘΓΒΔΠ 6. ΜΠ} {Π{π|- 

ἀϊπθη ἴῃ ΟΤΘῈ σἰδ ἢ! ἃ4 οΟηϑρθοίαμη 
Βατγδᾶο, ἴῃ ἰαηἰ πὶ πἰ διϑᾶγα 46. ΟἸΓΓΡῚ 

ἀ65}Π16Π58. ρα] 5. ἰπρογοὶ, ἔοι Βανδο 10 
ΡΘΟΡΒΘΩαΘΓΘίαΡ. [πρὶ θηΐο5. ΘΌΡΙΙ5. οἱ 
ΘΧθγο (ἢ ᾿54π6 ἃ Πᾶροβοὶ φρη- 
{ππ||ὴ, οἱ ΟΠΠΠΙΒ Ποϑίϊιηη) 1η1||]- 

[40 ἀ51π6ὸ δ ᾿πιθυ ΘΟ ΟΠ0ὴ οἃ- 
ἀοροί. ἜΒΙΒαΤα δυΐοηη [ὨρΊ 65 
ΡΘΡνΘηΙ δὲ ἰδηίΐογίπι {8 6] Χο 8 
Ἡδροῦ Οἰπᾶθὶ. γὰΐί θη Ρὰχ [ΠΙΘΓ 
ΔΖαθ1η ΤΟσῸΠῚ ΑΖῸΡ οἱ ἀοηλ ΠΔ]}}6᾽ 
Οἰπᾶοὶ. ἘΒρΡ βϑὰ Ἰριίαν 4816] ἴῃ οὐ- 
ΟΌΓΒΙΠΙ διδάγαθ αἰχὶί ἃ δα: [π|1ὰ 
δα πι6, ἀΟΙΏΙΠ6 111} ἰηἰγἃ, πὸ {Πη|6ὰ5! 

ΟἿ ἱΠΡΤ 5508. (ΔΘ  ΠΔΟᾺΠΠ) 6115. οἱ 
ΟΡΟΡ5. ἃ) Θὰ Ρ4]110, Ἔ αἰχιὶ δὰ θαηι: 19 
Πὰ ΤΠ], ΟΡ ΒΘΟΓῸ, ΡΠ] τ Δ 4180, 

418 5110 να! ἀθ. Ὁ πἃ8 ἀρΘΓᾺΪ αἰΓΘΠῚ 
Ἰδοι15, οἱ ἀθά! οἱ ὈΊθ6ΓΘ, οἱ ὁρογαῖὶ 
1Ππη. ἜΠΙχιί4α6 διβᾶρα δὲ δᾶ: 20 
δία δηΐο οβδίμιπη ἰαθ ΓΔ 0}}1, οἱ ΟΠ] 

γ ΘΠ  ΔΠ1 1115. που γοσᾶη5 (6 οἱ {ἰ- 
οθη8: Νιυηααϊὰ ἢ δὲ Π100157 
ΓΘΕΡΟΠ6Ρ 18: ΝᾺΠ]Π5. θεῖ. ἜΤΏΠΙ [(ἃ- 21 
46. 286] ἸΧΟΙ ἢ} οἰανπὶ (26 - 
π 86 .}1, 55 ΠΊΘΠ5. ΡΆΓΙ ΟΡ οἵ τη] 611}, 

οἱ ᾿πρῦοϑϑὰ ΔΌΒΟΟΠ Π6. οὐ ΟἸΠ 5116 η- 
(10 ΡοΟΒαΠ0 ΒΌρΡΓὰ ἰθΠΊρτ15. ΟΔΡΠ 15. 6}115 

ΟΙανα τη, ΡΘΓΟΙΒΒΙΧΙΘ. 1η81160 ἀοῇχιί 

17 

ν.11.. 

᾿ς 17. 8: δαίΐοιη (ΡΓ0 6Π΄1η). 
18. ΑἸ. ἐ(4}}.) ᾿πίγἃ. 

ΑΝ ΝΕ: Φορνί). Β: Φρίε, 
190. Θίβδ τπίντ δοώ ... ΓΤ Ιαμ ὦ, ΟΕ. Α: 

ὑξποιο {. ὅοι ΩΓ. 
20, δώ {εαφε, γῈ} θγοι1} 
“1, ΑΥΥ Ε: ΘΠ ΡΠ ρεῦ, ΒιγΕ: αι βῖο ον δι αΥΥ̓ τ ἐγ ατ, 

Α: ταν αἰ. ΒΥ ὙΠ: ζοεΐπο Θ᾿ Τάτο, 
τ 
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κεν. 

“Ψπάαϊοιμπι. ς 

Τεναοῖὲς ρον αζῖῶο α απο Θῆαναναρο. 

σὲν ἐν τῇ γῇ" 
καὶ ἀπέϑανε. 22 Καὶ ἰδοὺ Βαρὰκ διώκων. 
τὸν Σισάρα, καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ιαὴλ εἰς ἀπάντησιν. 
αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ζεῦρο καὶ δείξω σοι 
τὸν ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς, Καὶ εἰφῆλϑε πρὸς 
αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισάρα “πεπτωκὼς γ8- 
χρύς, καὶ ὁ πάσσαλος ἐν τῷ κροτάφῳ αὐὖ- 
τοῦ. 28 Καὶ ἐταπείνωσεν ὁ ϑεὸς τὸν 1α- 
βὶν βασιλέα Χαναὰν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐνώ- 
πίον υἱῶν" ᾿Ισραήηλ. 
τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ πορευομένη καὶ σχληρυνο- 
μένη ἐπὶ Ἰαβὶν βασιλέα Χαναᾶν, ἕως οὗ ἐξω- 
λόϑρευσαν αὐτόν. 

Ὁ. Καὶ ἦσε Δεβόῤῥα καὶ Βαραχ υἱὸς 
᾿Αβινεὲμι ἐν τῇ ἡμῖρῷ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν" 

2 Ἐν τῷ ἄρξασϑαι ἀρχηγοὺς ἐν Ἰσραὴλ 
ὃν προαιρέσει λαοῦ, εὐλογεῖτε τὸν κύριον. 
δ᾽ Τ“κούσατε, βασιλεῖς, καὶ ἐνωτίσασϑε, σα- 
τράπαι' ἐγὼ τῷ κυρίῳ ἄσομαι, καὶ ψαλῶ τῷ 
κυρίῳ τῷ ϑεῷ ᾿Ισραήλ. 

1 Κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐκ Σηείρ, ἕν τῷ 
ἀπαίρειν σὲ ἕξ ἀγροῦ ᾿Εδωώμ, γῆ ἐσείσϑη, καί:- 
γ8 ὁ οὐρανὸς ἔσταξε δρόσους, καὶ αἱ νεγέλαι 
ἔσταξαν ὕδωρ: "" Ὅρη ἐσαλεύϑησαν ἀπὸ 
προςώπου κυρίου, τοῦτο Σινὰ ἀπὸ προςώπου 
κυρίου τοῦ ϑεοῦ Ἰσραήλ. 
ἘΡ» ἡμέραις Σαμεγὰρ υἱοῦ νάϑ,, ἐν ἡμέ- 

ραις ᾿Ιαὴλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύϑησαν 
ἀτραπούς, ἐπορεύϑησαν ὁδοὺς διεστραμμένας. 
Τ ΣΙ λιπον δυνατοὶ ἔν τῷ Ἰσραήλ, ἐξέλιπον 
ἕως οὗ ἀνέστη 4εβόῤῥα, ἕως οὗ ἀνέστη μή- 
τὴρ ἔν τῷ ᾿Ισραήλ. 
γψούς᾽ τότε 

21 ΑΣ κ' αὐτὸς ἀπεσκάρισεν ἀνὰ μέσον τῶν γο- 
γάτων αὐτῆς καὶ ἐξέψυξεν κ. ἀπέθϑ'. (οἴπι. ἘΕΧ). 
22, Β: συνάντ. (ἀπάντ. αὐτὸ ΑΕΕΧῚ... . ἐῤῥιμένος 
(στεπτ. ΑΒ Χ). ΛΕΡΙ͂Χ: ἐν τῇ γνάϑῳ. 98. Ὥ: ἐτρόπω- 
σεν... ἔμπιροσϑεν (έτατσι. ΓΑΕΧῚ κύριος] ... ἐνώσει. 
ΑΒΕΧ). 24.ΑΧ; ἐπορεύϑη. ΔῚ (. χὸ κυρία. ΔΕΣΕ, 
ὁ. Β: τὸν Ἰαβὲν βασιλέα χαυδάν (αὐτόν ἈΒΕΣ ας 
1. Β: σαν. « λέγοντες (-εν ... κ᾿ εἶπεν ΑἘΕΧ [ΑἹ 
ἐν τῇ ̓φδῇ]). ΟΥΤ: ᾿Ἡπεκαλύφϑη ἀποκάλυμμα ἐν 
᾿Ισρ. ὃν τῷ ἑχθσιασϑῆναι λαόν (6. ΑΒΕΧ) ... Κὶ τὸν 
{: ΑΧ), ὃ. ΑΕΧ: ἐνωτίξεσϑε. ΑΧΈ (Ρ. σατρ) δυ- 
νατοί. Β: ἄσομαι ἐγώ εἶμι τῷ κνρ., ἐγώ εἰμι (-. 
ΑΒΕΧ). ΑἸΒῈ (41) καὶ (Ἱ ἘΒΧ). ΑΕΕΧῈ (410) τῷ 
κυρ. 4, Β: ἐν Σ΄ (ἐκ ,Σ. ΑΒΕΧ). 
60. ἐξεστάϑη. ΑΒΕΧῈ δρόσες. Ὅς: ΒΙ ΡΣ: κυρ.) 
Ἄλωΐ (: ΑΚΧ), ΑΒ" τ ({ Χ). 6. ΑΕΧ (ρτὸ ἀτρὼ) 
τοίβες. 1.Δ: Ἠξέλεισεν φράζων ἐν Ἰσρ., ἐξεέλειπεν. 
ΠΡ (ρυ) τῷ ΠΕΣ Ὁ ΘΙ “ἐξανέστη Ζ'. ΔῈ (ρτοὸ ἕως 
5) ὅτι. ΒΝ (10) τῷ (1 ΛΕΕΧ), ὃ. ΑΧ: Πίρέτισαν 
 (Ρτὸ τότε - αρχι) ὡς ἄρτον κρίϑενον. 

2 Ψ' 7 ,» 

ἐπολέμησαν πόλεις ἀρχόντων. 

24 Καὶ ἐπορεύετο χεὶρ᾽ 

8᾽ Ἐξελέξαντο ϑεοὺς και- 1 

ΑΒ" γε (ἡ ΕΧ). ΑἹὶ 

καὶ αὐτὸς ἐξεστὼς ἐσκοτώϑη. ἔχῃ ῬῚΞ ΣΙ9 ΠῚ 

] 

ΓᾺΡ ὮΣ5Ὶ Ὁ 22 

τ ἢ ὃν ΠΝ Ἀπ Ὁ ΩΝ 
ὌΝΤΩΝ ΝΙΝ “Ὁ “ΏΝΓΩ 
πρτῚ ρὸν ΝΞ» ΟΞ ΠΩΝ τ ΣΝ 
ἐρΞ ΤΩΝ ΠῚ ΤῺ ΤΙ Ἀπ Ὁ 
125 ΓΝ ΝΠ ΘῚΡΞ δον ΕΝ 28. 
“ΟῚ ὁ ὉΝ ἶδ0 23 Ὁ ἸΡΩ ΞΘ "4 
ὧν πρὶ πο π ποτ πὸ 
ἸΠλΉσΙ ἼΩΝ ὙΦ ἸΡ2)5-: ἘΣ γ35 

ἐρι τΣ 35 ὮΝ 
ὩΞΘΞΝ Ξ ΡΞ") ΠΎΞῚ ὝΤἢ ν. 

ἐΩΝ ΝΉΠΠῚ ΘΒ 

ΚΑ Ὶ5 Γῆν ΣΣξ 
ἐπῆτην ἸΞῚΞ ὮΨ ΞΏΣΠΞΟΣ 

ΒΩ ΤΕ ΠΕΡῚ ἩΡΔ 8' 
ΠΥ δῶν ϑὸν ἐποὸ ὅδονοῦς 

ἐπα τῶ ΡῈ πὴτοῦ ἜΞΙΝ 
παρ Ω ΠΝ Ξ Πῆπὸ., ἃ 

Ὁ Ν ΤῊ ἩΠΣΥΞ ὦ 
ἸΏ) Θ᾿ ϑ "8 πῶ: ὙῚΝ Ὁ 

ὁ ὩΣ ἸΞῺΣ ΘΊΏ ΩΣ ἢ 

πὴττν ὩΒῸ Ὁ1) ΘῚΣ πὶ 
ἐλ ϑΣ ὙΤῸΝ τῆττν ΘΒ. 52) ΠῚ 

Ὠ2Σ 13 "πρδῦ οἷ 
ΓῆπΝ ἜΝ ὅδ ΏΞ 
ἜΝ ΓΞ ἩΦῸ ΠῚ ̓  

ἘΡΗΣΡΌΡΡΟς 
ἼΣΊΓΙ ΘΝ ΒΞ ἩτΡ Δης 7. 

πρηβῚ ἸΌ δϑ ἜΣ 

ἐΒΝΎΘῚΞ ὉΝ νοῶ 
ὈΡΘΠ ὈλπτοΝ ὙΠ} ὃ 

ῬοΡ ὈΠῸ ΤΝΟς 

ἔχυνε, 

Υ.Ἷ. ΠΡΕΞ ὋΠ 
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ΦΟεθοτα 8 οἰοδ, εν. 

Ὁπ8 οὐ ζν (ὅγος Τα πῇ. (Σ᾽ αὐοῦ ἐπι πιπις 
42 πιοτίς, Ὁατὸ οὐπηι τίς τὸ Πατὸ. ἜΦα 

αϑὸν βαταῖ Θίϊετα παρίαοις, αἰπα ἰθπὶ 
1 ἐπίροσομ Ποταιδ, ππὉ Τρτα δ κει ἰθπι: 

ἔσπι, ἴα Θίἤετα τοῦ, ἀπὸ δὲν ϑὲαροῖ [0 
20 ἰπ {εἴποι (ΘΟ Τα. ἜΦΠ}Ὸ ὁάπινζίς Θοίὶ 

4: δὲν 3 εἰς αθίπ, δὲν (δαπαπίτεν δεὐπίρ, 
Φά τοΥ δὲπ ἀξίποοτη ταῦ. ἘἸ1πὺ οἷς απὸ 

δ. ἀδίποεν γα ΠΙῸΥ ζου τπἰπὸ τρατῦ 
Πανῷ υοἱδοεν ϑαδίπ, δὲν (δαπαπίεον δεδπηίᾳ, 
Οἰδ ΤΠ ἴθ αὐιϑτοί(εἴοπ. 

Ὗ. φΦὰ Τςπ|5 Φεδοτα ππὸ Βαταΐ, δὲν Θυὴπ 
“ δίποαπιβδ, 211 Ὅὲν Θ εἶς, πὸ Πρταδ)επ:; 

Σ᾽ δεῖ δὲπ ὥέττη, Ὅα 8. ΔἼταοῖ τοϊοροῦ {τεὶ 

8 οὐὐθοζοπ {{Π| 

ὅττι ὉἿ ἰὰ) ἤπαοπ, δὸπι ϑεττη, δεπηι 
Θουίὶ δγγαοῖϑ, οἱ ἰῷ {ρ οἴει. 

ἃ φεῖτ, δα δι σοπ (Θοίντ αἰϑεοσοίς τὸ 
εἰπθον αἰπροξ ϑοπὶ δεῖος (θοπι, δα εὐ 
τοτίς Ὁΐς (ὅτος, 6. Θἰμπιπιοῖ τῇ, τπτὸ οἷς 

ὅ θ᾽ ἔοπ ἰτοοπ πὶ! ϑθαῇοει. ἘΦῖς ἕθετος 
ἐΥροΐοι {Ὁ τον δὲπι έτη, δὲν Θίπαί 
0Υ δόπι οττπ, ὅθπὶ οί. “Ἰγαεῖδ. 

θΘ. 8: δὲπ ϑεἰίοπ Θαπιρατδ, ὃδὲ8. Θοῦπβ 

σαπσεπ οἷς δοαο, τἀπὸ οἷς δα αὐ ῬῬ]αδοπ 
. Θεθεπ Το τὸπ|, οἷς τϑαπϑεῖίοπ Ὁπτῶ ἔγιίπιπις 

Ἴγαοῖ, δ8. δα (ἃ) Φεδοτα αὐζέαπι, δἰ8 ἰῷ 
8 αἰππι, εἶπο ϑεπέτον ἰπ δΊγαεοῖ. Ὁ (δ πη ϑλοιιοϑ 
 Ῥαξ οί! ἐὐτυ ἀδίει, εὐ Ῥ αἱ οἷο ΦῬοτο δοευίζεοι. 

1], ἰπ δίς ὅδ, ὅγάπα. (ὃν ἀδὸῦ ταν ἐπε ππππιοτὲ 

« πείδε, τιν {ες αἴο. ΥΕ: δίδ ἱπ ὺ. (δ, Β: [πῦῆτ. Β: Ὁ. 
. ἔπ εἴποι τγ0π| ΘΟ Γαἴ. ΑὟΥ - Τὰς ἔπ 1, ΘΙ. κι. 
αὐ οὐπτα τος. νΕ: ἐδὲπ αἵ οὐ... 
ιν 7ίοθε δα ἴαᾳ. ΑΥ̓ΥὙΕ.Α: ἄοιππι, Α: κοίᾳε δέν, 
23. ὅθι αν. 3,30. 

24. Β: βατί. ΑΥ̓ΤΕ: τοατὸ ἱπηπον τοῦτον, ΥὙΕ: 
πδρογοίτοι δα πὶ, 
1, ΝΕ.Α: 1πὸ εὖ Τὰ πρὸπ. ΒΥ: απ Ὁειπ [εἴδεα 

Τεϊδίᾳοιι) Φαᾳο. ΝΈΑ: δίοζοπι. 
ΟΦ, Φιεοίρθείε πὶ γε, τυ στδεπ,,,, {6 το {0 οὐ ςοίαε δα. 

ΝΕ: Φαβ (6) δήθτον Πρ τέο ἰπ τ, δα β τὺ, 
ΤΟΙ. 10}... γτοί[ο! 60. (Β: ϑὲαιῦοπι πναπ φοισα! ρος 
τὴν απόροῖθδει θα Ὁ... [(ᾧ Ὁ. ὅν, σαπὶ το. ϑατρ ο[πο {{0{ 
γα 
ὃ, ΥΕ; δυτάγε! αἰ|.. 4: πείρε! δα 8 τ. 

Θεῦε δον, ἰδ) ὩΣ οἷν δὲ ϑηέαπα ξείσοεπ,, 
Ὅ6π δι. πιο. 1{πὸ Ὅαᾳ. οὐ τι ἰῃτ Οἰπείπ. 

παιθδ, 21 ὅοπ Θεἰἴτοπ αοῖδ, τϑατοι θεῖε 

7 Ἴδεαο. Ἐ(58 σοδτα,, απ Ξβατοτη ροδτα 8 ἰπὶ 

{π σοιοτθοι, ππὸ- Ὁα8 Ξ01Ὲ τοἰΠς. Ὁαραις 
ἜΣ Θὕτοῦ 2π|, ἰθν δεδπίᾳο, πα 

ππουξο απ, ἰθτ δύσει! 5. ΟἿ, δεπι] 

ἴῃ. ΟΘΡΟΌΛἢΙ 566. ἃά᾽ (ΘΥΓΔἢ1;: 4] 
ΒΟΡΟΙΘῺΣ ΠΟΥ] ΘΟΠΒΟΟΙΔἢ5. ἀοἴθοι! οἱ 
ΠΠΟΓίαι5 68... ἘΠῚ οο06, Βᾶγδο 56- 22 
(6115. ΘΒ 1) νΘη]6)αϊ, ΘρΓΘ558618 
δὰΠ0} 1] ΟΟΘΟΙΓΘΙ 6]18 αἰχὶὶ εἰ: 
φῆ], οἱ οβίθπαδηι {1} 1} νΊ ΡΠ], ΠΆΘΩ 
4 Δ 6 18. Οπϊ οἰ ἰηἰΓσϑθὶ δ 68Π), 

νἀ ΘΙ ΒΆΓΆἢ) ᾿δοθηΐθη ΠΡ] 

αἱ οἰανιη ἰπῆχιη) ἴῃ ἰδΙΠΊΡΟΓΘ 
6}1.5. Ἔ ΠυΙΜΠΙαν ἢ οὐρο ΠροὰΒ ἴῃ 23 
ἀ16. 10 δαθῖη. τορθη ΟΠ Π Δ ΘΟΓΔΙῚ 

ΠΠΠ15. ΒΓΔ 61; Ἔ4ᾺΙ ΟΡ βοθθαηΐ πο. 16 24 
οἱ [Ογίϊ λάμπ ΟρΡΡΥΠ 6 απΐ Δα} 1η Γ6- 
σ6ῃ (παηδὰπ, ἀοηθο ἀθΙ ρθη ΘΠ. 

αὐδέοι. Οδοϊπθγιπίαιιθ. ΠΘΡΡογα οἱ Βανὰο Ἔ", 
{115 ΑΙ ΠΟΘΙ ἴῃ 10 ἀ16, ἀϊοσθηίθα: 

Ουϊ 5ροηίθ οὈία 5115 ἀθ [β5γὰ6] 
ΔΠΙΠΊΔ5 νοϑίγὰ5. Δ ρου σα Π], Ὀ6η6- 
ἀϊοιία Ποιμηο! Αι 6. ΓΘρ 65, Δ} ]- 
θῈ5. ΡΘΙΟΙΡΙΪΘ. ΡΥ ποροβ: ἔρο 58Π|, 

Ἐχ.15,2. 50. 511Π1|, 410 ΠΟΙΏΪΠῸ (Δ), μ88]- 

Ιδιη Βοιηΐη0 ἢ).60 [5186]. 
Π᾽ΟΙΪη6, ΟΠ ΟΧΙΓΟ5 Ὧ46 ὅδοὶν δἱ 

ΓΞ Γ68. ΡῈ ΓΘρΊΟη65 ΒΆΟΠ, (οΡΓὰ 

Τοτ ΙηΟἰἃ οδ8ὲ ΘΟ] Ϊ4116. ἀ0 Π11}}88. εΪ51}}}ἃ- 
». 65... ὕΈΓΙηΐ ἃ64ι18.. ἜΜ ΟΙΙο5. ΠυχΘΡηΐ ἃ 
Ἐ5.64.,.. (016. ΒΟΏΏΪηΪ, οἱ δίηδὶ ἃ [016 ΠΟ ΠΙΪΗΙ 

Π6ὶ [5γδ 6]. 
Ιη ἀἰθθιβ ϑαιηραν {Π|. ΑΠΔ11}, ἴῃ 

111. 416 0015 Φ8Π6] 4! Θνουηΐ βοιηϊίδθ, οἱ 
41 ἱπργθά θη ΡΘΓ Θᾶ5, ΔΠ2}}|- 
Ἰανθυηΐ ΡῸΡ Ο}165 ἄθνίοβ. 0 68- 
ΒΑν ΘΓ [ὉΓΐ65. ἢ Ι5γὰθ] οἱ 410- 
γΘΓΙΠΐ, ἀοηθὺ βιρονοΐ ἢ θΠΟΓὰ, 

ΠΣ ΒΌΓΘΟΓΟΥ πηὰ 16} ἴῃ [6086], ἘΝΟονὰ θ6]]ἃ 

δον Τρ ς ΟΙοοῖν ΠΟΙ ἰΠι15, οἱ ρογίὰ5. ΠΟϑί πμ) 
82,17. 

(951..4,7 

8,28. 

γ2 
ν.9.18. 
9,17. 

ὃ 

8 ὲε.38,2. 

8,31. ῦ 

21. 5: βδοοίδηβ8. 22, 5: οἱ ἀἰχ. 8. Ἐ: Πρι8. 

ά, δα δι εἶπ. ΒΒ: εἶπθεν ἰταίοξ, ΑΥ ὙΕ: [ᾧτί: 
ἰεΠ. ΥΕ: Βοδίς, ΑὟ ΝΕ: τ, ϑθαῇευ. 

ὅ. δίοζεν ὦν. Β.νΕ: κοὐβοῇοπ, ΑὟ: εὐδοδίοι. 
0. Β.ΑΥ͂ΥΥΕ.Α: ὅδ. δὲ φάαρει, ΑΥ̓: ϑου!αἤεπ ὃ. 

ΦΘέταβοπ. ΝΕ: ζεἰοτίοι. Α ταθέεπ οἷο 58. ΒΒ: θα π 
Ὁ. 58. αὐὐαορῦτι, ΑὟΥ: οἷο ϑδαπθοτοῦ φοδαρπίο ϑθορὲ 
6. ἔσπιππηιο 351. ὙΕ: σον απ (Θέταβοπ Ἰοαπῦ, [Π{{Ὸ, αι. 
απ ἔτ. 8, 

7. δίίθνενα .... απὐὐβαπδ, ΟΥ̓: [οδίτοι δ ἀν (τει. 
γΕ: ϑὲ ὦ φαθδὸ δῆθυ, τοῦτ, (Δ: δέος ἔππὸ ὃ. 
Θ ατίεπ.) αὐ: απίταί, ΥΕ: πα) εὐοθ, ΒΥ ΝΕ: 
αἰ (εἰπο) “)ὲ. ΑὟὟ: {ὐ , ΝΕ: “Ἰγαοῖδ. 

ὃ, (δῷ οὐὐϑάρ!ος πος ὐεέοεν; δα τοῦ δ τίεα απ 

δι 45. ΟὟ: ϑϑζαι δαίξέο.,, εὐτο {1 Β: 6 πῖᾶπ... 
Ὁαξίππαι δου εὐ οί Φ 0. ΝΕ: δα ἴσαν Ξϑοίαρονπιβ 
Ὁοῦ ἄῦ. ΑΥ̓Υ: ϑαταπι Θίτοίἐ απ... 



1080 (ῷ,9-- 16.) Ἀ! παϊοπαπι. 

γΥ. Τεναρῖῖς ον αῖῖο α «Ψαρῖηο ΦΠαναναρφο. 

“ 4 

Θυρεὸς ἐὰν ὀφϑῇ καὶ λόγχη ἕν τεσσαρᾶα- 
, ͵ «ς 

κοντὰ χιλιάσιν ἐν ᾿Ισραήλ, ϑὴ καρδία μου 
Ν Α ,ὔ -“" 2 , Φ « « 

ἐπὶ τὰ διατεταγμένα τῷ ᾿Ισραήλ' οἱ ἑκου- 
Ἕ ᾽ν Ἶ . εἶ 

σιαζόμενοι τοῦ λαοῦ, εὐλογεῖτε τὸν κύ- 
γ ᾽ Ἵ 

ριον. 0 Ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνους ϑηλείας 
,ὔ , " Χ μεσημβρίας, καϑήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ 

βΕΥΣ ὟΣ ΦᾺΣ - 
πορευόμενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ᾽ ὁδῷ, 
διηγεῖσϑε 11 φωνὴν ἀναχρουομένων ἀνὰ μέσον 
{ , , ΄ « Ἅ ) -“-Ἄ ᾽ὔ 

ὑδοευομένων᾽ ἐκεῖ δώσουσι δικαιοσύνας κυρίῳ" 

δίκαιοι ἐνίσχυσαν ἐν Ἰσραήλ᾽ τότε κατέβη εἰς 
τὰς πόλεις αὐτοῦ ὁ λαὸς χυρίου. 

12᾽ Ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, 4. εβόῤῥα ἐξεγείρου, 
ϑδω ὧν ͵ὔ ΔΎ} 4 ἡ 3 ᾽ὔ γ .4 Χ 

ἐξεγείρου, λάλησον ᾧδην" ἀνάστα, Βαρᾶκ, καὶ 
αἰχμαλώτιζε αἰχμαλωσίαν σου, υἱὸς “«ἰβινεέμ. 

18 Τύτε ἐμεγαλύνθη ἡ ἰσγὺς αὐτοῦ" κύριξ 2] ΠΏ ΜΟΧ ᾽ 
Ἕ 7ὔ Δ 3 αι 

ταπείνωσόν μοι τοὺς ἰσχυροτέρους μου. 
14᾿ Ἐφραὶμ ἐξεῤῥίζωσεν αὐτοὺς ἕν τῷ ᾿“Ἱμαλήκ, 
ὀπίσω σου Βενιαμὶν ἐν τοῖς λαοῖς σου, ἐξ 

5 - ͵ " ΄ 5» - Ἄς.3. ΝΗῚ 

ἐμ 10 Χ σαν ἐξερευνῶντες, καὶ μοῦ αχειρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες, καὶ ἀπὸ 
Ζαβουλὼν ἐνισχύοντες ἕν σκήπτρῳ γραμμα- 

᾽ὔ 15 ΄ Ν 2 Ν ιν 3 2 ν᾽ ᾿ 

τέως. Καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ἰσσάχαρ μετὰ Ζ1ε- 
βύ ΓΔ Ὶ ᾿ Ἂ ΡΒ Χ 5 γ᾽ ̓ὔ 3 ἧς Ἢ 

ὀῤῥας" οὕτως Βαρὰκ ἕν κοιλάσιν ἀπέστειλεν 

ἐν ποσὶν αὐτοῦ εἰς τὰς μερίδας “Ρουβήν, με- 

γάλοι ἀκριβασμοὶ καρδίας. 10 Εἰς τί ἐχάϑι- 

σαν ἀνὰ μέσον τῶν μοσφαϑαΐμ, τοῦ εἰς- 

8. ΑΕΕΧ: Σκέπη νεανίδων σειρομαστῶν (ῬΥῸ 
Θυρεὸς) οὐ (ρτοὸ λόγχη) σειρομάστης. ὃ. ΔΒ: εἰς τὰ 
ὃ. (ἐπὶ τὰ δ. ΕΒΧ). ΛΑΈΡΧ: δυνάσται. Β: ἐν λαῷ 
(τὸ λ. ΑΒΕΧ) ... αὶ τὸν (1 114.).. 10 Β: ὅν» (ῦνες ἘΧ). 
Α: Ἐπιβεβ. ἐπὶ ὑποζυγίων (ΑΞΓ μεσημβρίας), κα- 

, ἍἘ σὰ εἰ ον ; τον ον θη με) οε ἐπὶ λαμπηνῶν ΓΑΥῪΣ σορευόμενοι ἐφ ὁ-᾿ 

δῳ), φϑέγξασϑε. 11. Β: ἀπὸ φωνῆς (φωνὴν ΔΕΧ). 
ΑἸῈΕΧ (ρτὸ ὑδρ.): εὐφραινομένων. Β: δικαιοσύνας. 
Κύριε, δικαιοσύνας αὔξησον (6. ΑἸΕΧ, τηοᾶο ΑΧ. 
δικαιοσύνας ἐνίσχ.). ΑΕΒΧ: ἐν τῷ Ἰσρ. ΒΝ αὐτῇ ὁ 
(Σ ΔΕΒΧ). 12. ΑΧΤ (Ρ. 4εβ.) ἐξεγείρε μυριάδας 
μετὰ λαδ. ΑΕΒΧ: λάλει μετ᾽ ῳδῆς. Β: αἰχμαλώτει- 
σον (-τιζε ἘΕΧ: Α: -ὥτευσον). 19. Β: κατέβη 
κατάλειμμα τοῖς ἰσχυροῖς" λαὸς κυρία κατέβη αὐτῷ 
ἐν τοῖς χραταιοῖς ἐξ ἐμ (ο. ΑΒΕΧ), 14, ΑΒΕΧ: 
«Ἱαὸς Ἑφραϊω ἐτιμωρήσατο αὐτὲς ἐν κοιλάδι, ἀδελ- 
φὸς (Α: ἀδελφβ8) σὲ Βενιαμὶν ἐν λαοῖς σ. Β: ἐν 
ἐμοὶ (ἐξ ἐμ ΛΈΝΧ). ΑἸΕΧ: ἐκ Ζ. (ΑΧΤ κύριος ἐπο- 
λέμει μοι ἐν δυνατοῖς ἐκεῖθεν»). Β: ἕλκοντες (ἐνεσχ., 
ΕΒΧῚ)... ῥάβδῳ διηγήσεως (σκήπτρῳ ΑΒΕΧ, ΑἜΧΤ 
διηγήσ.). Αἴ γραμμ. 1ῦ. ΒΤ (Ρ. 4) καὲ Βαράκ (Ἔ 
Ἔν ἢ 
10. ΔΕΕΧ: Ἱνατί μοι κάϑησαι (5. κάϑησϑε). Β: τῆς 
διγρομίας τᾶ ἀκῦσαι συρισμ (5. συρισμὸς) ἀγγέλων. 
εἰς ὀιαιρέσεις , (τῶν μοσφ. κτλ. ΔΈΝΧ), 

Ἐ Ι 

,ὔ δ δ. » ΣΖ -" 

ἀκούειν συριγμοὺς ἐξεγειρόντων τοῦ διελϑεῖν, 

ἐξικνόμενοι καρδίαν (ἀκρ. καρδίας ἈΕΧ)., 

τΡϑη] ΠΝ ΌΤΕΝ Ἰ5 
ἐδ ΘῚΞ, ΠΝ ΘΟ Ξ ΝΞ 

ὈΝτδ5 ΡΠ. ἼΞ 

ἐπῖετΣ 55 5.5 δηβηητηο 
τήστς τῶν 59" 

ἸΤΩτῸΣ πξῖθ" 

εὐττΐο ΠΎΤΤΟΣ ἼΞ ΟΠ 
ΣΙΝ Ὁ ἼΞ; ΦΧ ΣΙ ὈΡ ἢ 

πῆπὶ ΓήΡῚΣ ὅθΠὴ θῶ 
ὌΝ ΉΘΞ Ἴ2 19 ΤΡῚΣ 

ἐῆσρος Βὼξς τ 
πΎ3Ὶ ΠῈΣ 5} 
ὝΦΤΞῚ "2 Φ 5 Ἴ

)Φ 

τ ΘΝ πῶ Ἴπὴ Τὸ 13΄ 

ΒΟ ΒΆ 9 ὑϑτταν τῆστο Ν 
Ῥξο53 δῷ γῶ τοῖον Ὁ μι 

ἩΡΒΌΣΣ Ὑ05 Ἴππαις 
ὩΡΡ ὙΦ 

"9 

ΕΘ ὍΞΩΣ ΘΛΞΙΘῚΣ Ἰ5ΊΣΤΟΝ 

ΒΤ ἜΘ Θ 5 ἼΣΗΝ 
ῬἼΞῚΞ ϑώϑ) ἢ 

ὙΣΣῚΣ Τρ ῬΏΣΞ 
ἸΞ3Ν ἢ ΤΊΌΘΞ 

ἘΞΟΌΡΡΤΙ ΠΝ 

Θ᾽ ΠΕ υόθΣ ὉΞ, πϑδδ: πϑο
 δ, 

ΘῚΣ πῆρ γῷ δθθους 

12. 

- , εἰς 
ἡ ἴκ 

ν. 19. ϑ- 

ὃ. δὸ τοαῦν Φον. ὁδὸν ὥρ. ... 2. Β: δπτοο απ, 
ἸΟΌΤ.., φοζεθοη ὁ ΑΥ̓: ὅθαν τῦ. ... ὄπ. ΥΕ: Ἥ 
πιαπ ... ͵ 

9. {{Ὸ πιίε δεῖς... δὸπ διεείυ, ΑὟ; 5)ὺ. 65. δὲπ (δὲ: 
οδίοίονπ, ΥΕ: σορόνε δὸπ δήθ τονπ, ΑἹ Το ο. οἷς δ τσ᾽ 
] ἤοπ. ὯΝ Π 

10. Τα πππιονπδοπ ... απ Ξορρίαγεπ ὑᾺ ττ, δία, ον 
Με απιοε απ, ΒΙΑΥΥ: τοοίβει. Α: εὐδοϊβοτάπροπδοπε, 
γῆ: {Φείροπ ὁ αὟ: απ Φεάδοπ, Αἰ: Πίπιπιοι εἶπ 

(Β: δείτα6Ἐ 66.) γι 
11. 380... Σ ὕρίείππει, δὰ τοΐτδ παν ρεοίγει δε 

ν ὍΝ 

ἍΠῚ 

,Φ 



ων. ἐρρέἔοΕοέῆου τ ΝΣ" " »» υ 

ἜΣΛ ΣΎ τῶν ι 

Δ ερέου. ᾧ,9 10) 101 

ΦΟΟθοτα᾽ 8 Θἰοδ, Υ. 

(8 ταὐ ἔπ ΘΟ ποῦ Θγίεβ ππ- 056 5 νυ Ύ1}. ΟἸΥΡΘΙ5. οἱ Πᾶϑ[ἃ 5] ἃρ- 
[1 οἰουεὶς ταιζεπὸ ἱπ Τα 218. Τοθεπ. Ραγαογίηῦ ἴῃ φαδαραρίπία τ ΠΡ 115. [5- 

9 τοθεεία ϑεῖς {ΠῚ ΘΟ απ Ὅὲπ ϑὲλαοπτοι ΓΔ6], ἜΘΟΙ ΠΊΘπΠ) ΑΠΠ|5 1} ῬΓΙΠΟΙρ 65 [5-. 9 
δΊγποῖδ, οἷς {τοἰυἱΠ {πὸ ἀπιὸν ὅ.πι ΞΕ. τς σλοὶ; αὶ ργορτία νοϊαπίαϊα ΟὈ α] 5115. 

10 ὅοῦ! δι έτη, Ἔνίε ἰρε αὐ Τὑπροπ, γ05. Εἰβοῦί πη, θοηθα 6. Πομηΐπο ! 
(ει ππποῖι τοίτοῖ, οἷς ἰθν απὶ Θοτν 81, 04. ἜΘαΪ ἀβοοπἀ{{|5 5 ρο. πἰἰθηΐος5 ἀβη05, 10 
ππὸ Ππαοῖ, οἷς ἴδ᾽ απ Ὅεπι θοαο αοθι!  ἐδΠ ἱ βϑάθιῖα. ἴῃ Ππ6|6]0,. οἱ Δ) (15. ἴῃ 

11. θα. οἷς Θῴύβεπ ζτίροπ. οι ὅπ γα, Ἰοσαϊπϊη]. ἜΠΗ 6015] δαηΐ 11 
Θδνζοεῦπ, Ὅα. ἴαρο πιαᾶπ σοπ δὲν (ετοῷς [Βτοτθραγρβ. οἵ. Ποβίϊαμη. βα!Ποοαίι5 οϑὶ 
τἰαξοίε Ὁε8. ϑεττπ, ὑπ δὲ Οδεγε εἰ οι! ΘΧΟΙΓΟΙ 5, 10] ΠΑΡΓΘΠΓΙΡ [π|51Π|46. Π0- 
ζοιππον ὅθ αιίότη ἰπ ἤγαεῖ, Ὅᾳ. 20ᾳ. 68 ϑεῖγη ἸΠΪ 1 οἱ οἸθπιθη ἃ ἴῃ [ὉΓ[65. [5Γ86]: 
Ἄ501Ὲ Ποταῦ 21 ὅπ Φ  οτοΠ. ἰππὸ ἀοβοθηάι ΡΟΡαΪα5. Ποιηϊπὶ δά 

δος ΡΟΥΐὰΝ. οἱ οἰ ππΐ ρεϊποίραίαμη. 
12 θοθίαμῇ, Ὁοθίαμῇ, Φεδοτα, το Τα, ΒΌΓσΘ, 50Γρ6, ΠΘΡΡΟΓ! 50Γρο, 12 

ΤΟ Ια, ππὸ ἤΐπρο εἶπ Φἰοοτοεἰπ! δας. 0. ϑύσρο οἱ Ιοάθ γα Θαη ΘΠ! 50Γ66, 
οἰ απ, ἐϑαταῖ, τππὸ [απας Ὁείπο δάπραον, Βᾶγαθ, οἱ Δρρυθμθη 8. οἀρίϊνοβ ἴ08, 
Ὅι1 (Θυὺπ 3 δίποκπιθ! ΠΠῚ ΑΡϊποοιῃ ! 

18 Φὰ δευηοίοπ οἷς Ξϑεγαῇἤεποπ ἔδον οἷς ϑαϊναίαθ. διηΐ ΓΙ αΪΔ6 ΡΟΡΕΪΙ; 18 
το εροπ οι, ὍῸ᾽ ὅετγ θα  σορενυεῖ. ὼς, οιηΐηπι5. ἴῃ [ὉΓΡΕΠΡ 115. ἀἰμηϊοαν. ἘΚ χ 14 

14 Ὁπτῷ πιῶ ἴδεν οἷς Θοραϊίαοπ. ἜθΠπιβδ Ὁ ὦ ΒΡΗΡαη. ἀ6] ον 605. ἴῃ Απηα]6ο, οἱ 
(ρϑταίπι τραν ἰῦτὸ Τθηγ οῖ τοἷδον ὙΓππαῖοῖ,, ΟῸ ας, ΡΟΒΓ οπι 6Χχ ΒΘη)ΔΠ]η πῃ ΡΟΡ.]08 
τπὸ πα οἷν, ΞδεπΊαπιίι, ἰπ Ὀείποπι ϑθ0 ΠΕ. γρντ55ι10085,. 0 ΑἸηᾶ]οο! 46 ΜΙΔΟΠΙΡ ΡΥ ΠΟΙΡ 65 
ὅπη λα έν {πὸ ϑτοσοπίρη αοξοπίπιοπ, ἀπὸ ώ 0. ἀοδοσηάογαηί, οἱ ἀ6 Ζδθυ]οη, 4] 
νοπ Θεδιίοπ {{πὸ ϑὲοσίοτου σοοοτοοπ τῷ {πῆ Θχογοίίαμη. ἀποθῦοπὶ ἃ 6] Ππάτμη. 

1 νἷς ΣΘΤΟΝ ἐδ Ἐπ δ νζοπ κει δγαζῶατ, ἘΠ ΙΟ65 Ι55Δ0ΠΔ  [Π6Γ6. οαπὶ ὨΘΌΡΟΓα, 15 
ος Ἰϑαΐεπ πῆ Ὅρδοτα. 11πὸ “Ἰαζῶατ τῦαῦ οἱ Βᾶγὰο νρϑίϊσία δαηΐ βθοαῖ], «αὶ 

τοῖς ὅϑαταξ ἰπὶ Θγταπὸς, σοζαποι ππὶξ ζεἰποπι “πα58] ἴῃ ῬΓΆΘΟΘΡΒ. ἃ0 ΒΑΓΔΙΠΙ ΠΩ 58 
ς διβη01Ὲ. ϑύπθοι ὉἰῚ δ) οοπ ὦ, ππὸ ὁ ΤΣ ἀἸβου 1 ἀθα 1: ἀἴνί5ο ΟΟΠΙΓὰ 56 
10 Τοπϑοτίς Ὁ ϑοπ τπι8. Ἔδατιαι δΙο 6Ὲ Τὰ 6. ἸΠΔΟΠΔΠΪ ΠΟΤ ΓΟΡΟΓΐα 68. 

δι: φυἰ γε! Ὅὸπ ήγθοπ, κι Οὗτοι δαδ. οοπίομίίο. ἜΘαδΓο ΠΑΡ ὰ5 ἰηΐ6. ἄτπιο5 16 
διέ δὲν ὅϑροτο, τπ|ιὸ ΠΑ ΠΠῈ οτοβ υυπ. Ναὶ οὐ ΓΟΡΙΏΙΠΟ5, αἰ ἃυι 15. 5101105. σΡΘρΊπΙ 

; αἴνι50. οοηΐγὰ 56 ἨΌΘη ἸηΔΟΠΔΠ]η0- 
11.0.1.: ΘΟ ν[ουίπποι (Θ [είπποα ) ὰ:ς΄Ὃοὸὖ΄'οὃοὃὥΔ.νὕἦὄὦὦὦὦὦὦὁ 

[αρίο πταπὶ 10. Α1.: 45 85 θὲ: ΒΌΡ6Γ πα! οἰ Πη. 
11. Α1]. Ἐ(411.) οἱ δέ: ἴπ ρουί18. 

οἴ 

ΟΦ, ... εν θεον ,.. δάππ {εοίφε, ΟὟ: 505 δὸπ ὅπ: [ξαπιοπ], δότε Θίρ ππίον 9. ΒινΕ: δίπέον δίν (δεν 
δῈ1 δοὺ ΘΒ ον οἰΤοπῦοπ 210. ὃ. Φνάπεν, νΕ: 93οΐ ...,. τοατν) 58. παλτὸν ὃ. θότδτπ. ΟΥ̓: πα ἴρπι 593.. τι {Ὁ Ὁ. 
ϑούον δίς ὃ. 8.. {πεί[ςπ. (Β: ϑὲα)οοπι πταπὶ τυΐοδος. ΠΕ, Β: {{πὸ οἱ δοίοραῦθον δοταδαοῦ, ΟΥ̓Κ: ἔαπιοπ 

ΤΠ οὗτοί δίς [0 210. Ὁ. Φτνάπητόσοι ζάρ6π.) ΑΥ̓́Τ: ὕοτε Ὁ. ὃ. Θορίοίου, νῈ: ζοαοι δ ρογοδγ στον δίπαρ, ΟὟ: 
Ῥτοίζε τη. Ὑ: δα πιδροι 7. ρτ. Β: [0 οὐγἄθ 6 δα. 6 Π, δίο δα Πιρτίοπ δὸπ Ὁ ἀὐυζίοπ «ΘῈ. νῈ: δίοίτοι 66 δα: 
ΑΥ̓͂: θΟΡΙ β αἰοπ... σοροπ δίς δ τοι ὁ ὙΕ: Θίοαο του 51. (Β: δι Θῴτοίδου 61 Τάρτοι 8) 
ΠΝ δ οαππ δίουο δοταῦ ἱπ., ν τ τας δου Ὑξοιπηποπ. 1. νοΐς 35.; ἐζ εἶτεν ἱπὸ ΦΡα] {, δίίξοι πατῦν, 96π| 
12, Ρερίπποε ς, Θἴοδ.... δείποπ δαπα, ΟὟ ΝΕ: 96|{! 91. 9ϑάφθοιν {{ε στοβοϑδ ϑοδοπξοι δι Θονροπϑ, (Β: 
ΒΒ: ὅδαῦιο αὐ 1 ΟὟ: Ππρὸ.. ὙΕ: {πππὶς απι Β.ΑὟΑ: τοπτῦο αἴζο τὸ, 55. απ. ὃ. ἐπ Ὁ. Φ ς σοίαπο!}) ΟὟ: 
Πίρτο δείπο δ εζαπροποπ (064). ΝΕ: πα δίν δ οῇ. τοίς ὦ. [0 58... πὸ 6. δτοίξοίοι {. 1{) απὸ ἰδ πὶ απ Ὁ. 

10, Το εὐ θενεζοώοι δ. θεν οθοποι, Β: Πα Ὲ ον, διὸ, νΕ: ὅν σαν τοῦ 58. Παπο, ἱπὸ ΦῸ. τοατῦ οὐ ἴθπι 
που σοὐοπ Ὅ6Π, δον Πδοτ οθ7. τσατ, δὲ ὁϑουυτ ὅπ παύοοί. ὟΝ: 9ί. δὲ. 55. τσαῦ τ, ἐδ οζΠοβιπα ὃ ΝΕ: 

πὶ ΟΣ ο,, πτίν ππίοτγυ, δοπ [0 ν. Ὅ6Π ὅδ οπ τθατ. φϑουφοπόδονταίθπιπα. (Β: ὅπ Ὁ. Φ  οίτοι θὲ. το. Ὁ. (δίπε 
ΟὟ: απιαίδ Πγταῷ [ὦ]: ϑίερο οίπαῦ, ϑὲο δεν δίίοππαοι Ὁ. Ὁ. ατ. 
δε έίσοπ δ 6 ),, 500. 2. δ. ταί Ὁ. Θεἴδοι ! ΥΕ: Φαππ 10, δα8 Θεβόεοε ὃ, σδεοῦδει 2. 91π... Θ5ογίιιοιι δι 

Τ. ἢ. ϑὲο{Π1 σύροπ δο6 58. ΘΟ ανΐο.,, πίε παΐτονν, φοσοπ ούροπδ, Β: ΘΙ ΒΟ δα. [6 0π| το, Ὁ. (ΘίαΙΠιπροπ, 
Ὁ. Ὁ. ΑὟΥ: [αβεῖς δι 210. δ. δ,ορ Πάϊ πα, ὙῈ: 81: τσαδον, 
1, νυ. ὦ, δίίθεον δ. δειδθονεπηαδδ, Β: 3, (ὅδ. απ. Φτάπίιίπππ, Αἱ κυυ Θνάπροπ ὁ ὙΕῚ ρτ, δι οὐδὸν 
ΤῈ: (ὅδ 205. δίπαθ υ. (δ. δοΐρι 58. ἐπ 9., ΑΥΝ: 53. δ. {ταριτῃ. 



τ ὐρὰ »ιν 

152 (17-:-09 

Υ. Τεναρῖῖς ρον αἴῖο ὦ “ αρίηπο σα πα αοο. 

εἰς τὰ τοῦ ἹΡουβήν; μεγάλοι ἐξιχνιασμοὶ καρ-᾿ 

δίας. 117 7Ὑαλαὰδ ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿ἸΙορδά-, 
Ἂ ᾽ὔ -» 

νου χατεσχήνωσε' καὶ Ζ΄άν, ἱνατί παροικεῖς 
πλοίοις; ᾿4σὴρ παρῴκησε παρ᾿ αἰγιαλὸν ϑα- 
λασσῶν, καὶ ἐπὶ τὰς διαχκοπὰς αὐτοῦ κατ- 
ἑσχήνωσε. 18 Ζαβουλὼν λαὸς ὀνειδίσας ψυ- 
χὴν αὐτοῦ εἰς ϑάνατον, καὶ Νεφϑαλὶ ἐπὶ ὕψη 

Ἢ “- Ὁ Ψ “- Ν 
ἀγροῦ. Ι9.6ιλϑον βασιλεῖς καὶ παρετάξαντο, 
τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χαναὰν ἐν Θανὰχ 
ἐπὶ ὕδατος Μαγεδδώ, πλεονεξίαν ἀργυρίου 
οὐκ ἔλαβον. 20ῈΣΞ οὐρανοῦ ἐπολεμήϑησαν 
ΚΣ ’ 5 - ἐᾷ Ρ} - 5 ΠΝ ͵ 

οἱ ἀστέρες, ἐκ τῆς τάξεως αὐτῶν ἐπολέμησαν 
μετὰ Σισάρα. 2] Χειμάῤῥους Κισῶν ἐξέβαλεν 

2 ’ Ῥιϑς 2 ,ὕ  5ε " 

αὐτούς, χειμάῤῥους ἀρχαίων, χειμάῤῥους Κι- 
σῶν: καταπατήσει αὐτοὺς ψυχή μου δυνατή. 
ΟΡ ΄ 2 ΄, ,ὔ “ ν τ 

221 0τε ἐγνεποδίσϑησαν πτέρναι ἵππων, σπουδῇ 
᾿ 2 ἕ ΕΣ - 

ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτῶν. 
28 κ΄ “ ς : , ΣΠΟΣ Ὁ ΡΝ 

᾿ Καταρᾶσϑε Μηρώζ, δῖπεν ὃ ἄγγελος χυ- 
Οίου, καταράσει καταράσασϑε τοὺς ἑνοίκους 
αὐτῆς, ὅτι οὐκ ἤλϑοσαν εἰς βοήϑειαν κυρίου, 
δίς βοήϑειαν ἐν δυνατοῖς. 

2 "ἃ } - 2 Ἂ ᾿ » ἢ 

Ἵ4 Εὐλογηϑείη ἐκ γυναικῶν 1αηλ γυνὴ Χά. 
βερ τοῦ Κιναίου, ἐκ γυναικῶν. ἐν σχηναῖς εὐ- 
λογηθείη. 26" Ὑδωρ ἥτησεν αὐτήν, καὶ γάλα 
ἔδωκεν αὐτῷ" ἐν λεκάνῃ δυναστῶν προςήγγισε 
ούτυ ον. 26 ΤῊ ν χεῖρα αὐτῆς τὴν ἃ ιστερὰν 19 τῇ 

εἰς πάσσαλον ἐξέτεινδβ, καὶ τὴν δεξιὰν αὐτῆς ᾽ ἥ ᾿ 
εἰς ἀποτομὰς κατακοπτόντων, καὶ ἀπέτεμε 
Σισάρα ἀπέτρυψε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ 
συνέϑλασε καὶ διήλασε τὴν γνάϑον αὐτοῦ. 

16. Β: ἐξετασμοὶ (ἐξιχν. ΑΒΚΧ). 11. Β: ὃ ἐσκή- 
γνῶωσϑξ .-- εἰς τί (κατεσκ. ... ἱνατί ΑἘΒΧ). ΑΒ: πα- 
ροιχεῖ ( -εἴς ΠΕΧ.. Β: ἐκάϑισεν παραλίαν ϑ'. καὶ 
ἐπὶ διεξόδοις αὐτῇ σκηνώσει (6. ΔΕΕΧ). 188, Β: 
ὠνείδισε (ὀνειδίσας ΔΕΡ Χ).. .ἀγρὅ ἤλθον αὐτῶν. 
Βασ. (ο. ΔΕΚΧ). 19. Β“ καὶ ( ΔἘΡΧ) ... ὕδατι (-ος 
14.) ... δῶρον (πλ. 114.). 20, ΔΕΧ: Ἔκ τ ἐρ. Β: 
παρετάξαντο (ἐπολ. ΑἸΧ). ΑΧΡ οὗ. Β: τρίβων .. 
παρετάξαντο (τῆς τάξεως ... ἐπολ. ΔΕΕΧ). 81: Β: 
ἐξέσυρεν (ἐξέβαλεν ΑἘΕΧ). ΑΒ: αὐτὸν (-ὃς ἘΧ). 
298, Β: Ὅτε (Ἰόοτε ΑἘΒΧ). ΑΕΧ: ἀσεκόπησαν. ΑΒ: 
ἵσισσϑ (-ὧῶὧὴν ΒΕΧ). ΑἘΧ (Ῥὑγοὸ σστεδῇ ἔσσι. ἰσχ.): ̓ ἅμα- 
δαρωϑ' δυνατῶν. ΑΒ: αὐτῦ ΠΣ Β: αὐτϑ κατ. 
(-. ΑΕΡΧ). 28. ΒῈ ὸ οἱ καταράσει. ε: καταρᾶσϑε' 
ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν Οὐ ἐὴν (9. ΑΡΧῚ. 
ΑΕΈΕΧ: βοηϑὸς ἡμῶν κύριοβ ἐν μαχηταῖς δυνατὸς. 
8. δυνατοῖς (ῴτο εἰς β. ἐν δυν.). 24. Β: ἐν γυναιξὴν. 
ων. αὐτὸ γυν». (ἐπ γ. ... ἐκ : ΑΕΡΧ). ΔΕΙΒΧ: σκηνῇ. 
20. ΒΥ αὐτὴν κ. οὐ αὐτῷ (1 ΑΒΕΧ)... ὑπερεχόντων. 
(δυν. ΕΧ; ΑΕΧΣ: ἰσχυρῶν) προςζήνεγκε (στροςήγγ.. 
ΑΚΧ). 96. ΒΡ" ({6γ) τὴν -.. εἰβ σφύραν κοπιώντων 
(εἰς αστοτομὰς ΑΕΒΕΧ; χἀτὰ κοτε ας Δ Α: κατακο- 
πῶν) κ. ἐσφυροκόπησεν (ἀπέτεμε ΑΒΕΧ)ν διήλω-, 
σεν κεφαλην αὐτῇ καὶ ἐπάταξεν», δε λονν κρότα- 

ΓΒΕ: ΒΙ.ε0 (ταϑίᾳ ἄδεν ὃ. 1). ΑΥ̓Υ.Α: τιθείς. Β: Θ0ἢ φον αὐτῇ (ο. ΑΚ Χ). 

δια ΟἾ11. 

κι ἀρ ὡδὴ πὰ 

ΞΡ ΠΤ ΘΛ ΤΊΣ ἸΞΗΝἪ ΓΒ ὦ 
Ξῶ ἸΤΡΣ ἼὩΣΞ ἀρόλιτὶ 

ΤῖδοΝ 3" τοῦ τ 
δο:55 ΝΣ 5" "ἰῶν 

ἐ ΠΣ. ὈΣἼΡ ΟΣ] 
ΤΡ Ὁ ἡ5.5 ὉΠ ὩΦ ἸἼ22 18 
ἐππτ "ΔΤ ΟΣ ἢ Ἐν 

ἸΏΓΙΟΣ ἌΚΟΣ ἼΝΞ 19. 
1529 ἘΣ Ῥ2ΠῸ2 ΤΣ 

ΠΡ "ΒΓῸΡ ὭΣΤ 
ἐπρ Ὁ δὼ ὩῸΞ 7Ὲ3 

Ὑ2Γ122 Θ ΔΌΣ Ὁ 9. 
ὩΣ "ΏΓΙ.3) ὈΠΊΡΟΘ ΘΛΏΞΙΞΙ 

ἘΝ ΘὴΘος 
ΒΕ} ἸἾῊΡ ὉΓΠ52:, 

Ἰ} 913 ΘΔ ὉΠ 
ΣΤΡ ὭΞ9 "ΞΟ 
ΣΝ 

ἐΛΞΣ ΤΉΚΕΙ ΤΡ 
πῆπο ΝΘ ὯΝ Τὴ 8 Ὑνς 28. 

πξῶν τιν πος 
αν αν ΡΣ ἸΝΘτΝΟ Ὁ ἢ 

ἐ ΘΛ ἼΞΆΞ γὴν" ποιὸ 

Ὁ» Θϑ8 ππβῦ 26, 
ἩΠ ἜΞΠ Τῶν ὦ 

ἐπΞῷ ἀπαβι πα ὉΡῚΡ 
ΓΏΓΩ ΞῸΠῚ Ὁνῷ Ὁ. πϑ' 

ΠΝ ΓΙ ΠΞΎΡΠ ΘΡῊΝ ὌΡΌΞ 
πρό τι ΤΡ ἐπ "0, 

ΒΟΟΣ ΤΡ ὉΠ ΤΠ} 8} 
ΟΝ ΠΡΙΤᾺ δ Ὁ πρὉ ΠῚ 

ΕἸ} ΠΕΡΙ ΠΆΠΤΌΣ 
17. νυῦθπὲ ... τοοί!οε νων ταδοῖ ἔπ 1, ὅθι όγέοπ, 

Κῶ), αὐ|. ΒιΑῪΝ ὙΕ: Βεί Ὁ. Θῷ). ΒΕ ΑἸ: δ. Σ. 



17 οἷν, ποῦ Τοπθον οἰ σοπ ᾿πι8ὲ ἜΘ [οαῦ 
δΙίοθ. [οπ͵οῖς Ὅ.8. Φογτοαπῷ. 1πὸὲ τρατιπι 
οθποῖ απ ππίον ὅπ Θύ  ἤεπ ὁ ἍΠΠ7εὲν 7αἘ 

απ δὲ “ππιτῖ θε8. θέρενδ, ππὸ ΟΙ εὐ ἱπ 
18 ζεἴποι δοεγυ Ποπὸπ δείξει. Ἐ(Θοθπΐοπ δ 5501} 

ος αὐδοῦ τυσρῖς ζοίπε (Θρεῖς ἰπ ὅπ Φ ον, ϑὲαρῇς- 
19 {Πα1ὶ απ, ἰπ Ὅν ῦθε Ὁ.8 δοῖοοδ. ἘΦὶς 
᾿ς δεπίσε ἔαπιοπ ππὸ {πἰποπ, δα {πἰίοπ οἷς 

δεὐπίσε ὃν (ὁαπαπίίον κι ΣΙ παπαᾶ) απὶ 
Ο ϑ9θαον θὲορίοθο, αδὲν Π{ε δταύγεοπ ξοίποπ 
20 Θειοίππ Ῥαϑοπ. Ἔϑθοπι ΘΟ πιπιοῖ τρανὸ υοϊδον 
᾿ς ἥξει σοζεηίξοπ, οἷς Θίρτπς ἱπ ἰδτει ἀἀπξίοι 
21 [υίττοι τοΐρεν Θίϊετα. Ἔθος Βα δ ἴοι 
 τάϊρις Π{ς, δεῖ Ξϑα) δεεριπιίπι, δὲν Θαὦ 
᾿ς δἴζοη. ὙΠ, πιοίπο Θεοῖς, αἰ} οἷς Θιατ- 
22 πη. ἔα ταίείίεπ δὲν οτος δίβε τοτ 

ΟΠ δῖ ὅρσε ἔθτοῦ πιἀιρείροπ ϑέοιίον. 

295 διιοί δὲν Θίαοις Ῥὲετοθ, ζγτα ἢ ὅθ 
(προ Ὅε8 ὥεῖτη, ἤιε ἰθτὸπ θὕτρετη, 
Ὁαβ ἴδ πίῶ! ἕσπιοι Ὅὲπὶ εῖτπ 2 ΦΊ ΠΟ, 
ἀπιῃϑ οὐ τ Ὅεπι οτεπ κι Ὁρπ φεἴοοπ! 

24 (δοεαποί [εἰ ππίον δεὲπ βείδοετπ ϑ αεῖ, 
Ὁαϑ ϑϑειδ οδοτδ δ68 δεοπίίοτβ, σοοσποι 
οὶ Π ἱπ δὲν Φίς ππίον ὅπ ϑθείδοτπ! 

20 ὁ ΠΣ ἃ) σαὖῦ ἤς, δα. εὐ αῇεον [οτοετίς, 
ΒΕ τπὸ διπίον ὕταίε [ αν ἱπ εἶπον 
20 δειυιγεπ Θόας. ἜΘίς αὐἱῇ παῖς ἰθτον 

απο δὸι ϑὲασεῖ, ππὸ πα ἰθτον δὲεζῃ- 
ἐπ δὸπ (Θὐπἰεδε απιπιοῦ, ππὸἪ {0 Πρ 
Θίϊετα. ὁατὰ [εἶπ φαμιρί, ππὸ 2εῖ- 
αι, ἀπὸ Ὁπρ δοῦτίο, [οἰποπ. ΘῴΤαΙ. 

40. Α.4: π᾿ ἰδτεπι ἐαπζο, 

ἹΠ|0). Β: αἂπ Ὁ. ϑθὲοουδαίοπ, ΟὟ ΝΕ: απ δοανο δο 8 
νν. ΑἹ Ἵν, (Β: πίοδενρον, ᾿ϑοτίουπ ὁ) 

18. ΒΥ: {{| εἶπ 8. (φοισοζοεπ), δα. ΥΕ: Φυοῶ Ὁ,, 
ἐπ 35, υοΐε 9ὲ., τοαῦῦ δίπ δοῖη ΄, [. θοδοπ, Β: . Θροῖς 
τ πιάθει Ῥαΐ ζπ (Θέευθοπ κι, ΑὟΥ: [. αι ϑοτα .ο. 

“. ὦ. 
Ἴ9, ἴ. παρίπεπ πίε ΦίΡετδ ὅδε, Β: δια ίοι 

Τ. εῖο - δεῖν. ϑανοπ, ΟὟ ΝΕ: ἔν (απ, εἰπ) ΘΗ γε 
δί(6. δεξαπιοι [. 
20. Β: βείεο πιαπὸ ΑΥ̓͂ ΥΕ: βυίτπ [{ ... αν 

Πν0Π) ἔθτοι Ῥαὔπεπ, 

21. ὃ. πεαῖες 5. Β.ΑὟΥΕ: [ τοοιπηιίς ({ρ 10) {{ 
ἐηπ)ϑεῃ. ὟΝ: εἶπ 538. δεν Θῴϑτατοι {{|... ὃ ΝΕ: τυ, 
“1... τἰ0 ἀγα Ε} Β: Ὅν σα"... δίς Θιάτνίο πατοτίτος 
πὸ αΥΝ: ἐταιοίς... Θέαυξοπ 

Φεϊςδέον. 

ΦΟΕΡοτα δ ἰοὺ, 

ᾧ,17--:20) 1δ8ὃ 

τ. 

ὕαΠη ΓΟροΓΐα δϑί οοηΐθπίϊο. Ἔα]αδα 17 
{νη5 Φογἀδπθιη 4] Θβοθῦδι, οἱ θδῃ 

σος. δ δοαθαΐ πᾶν] 5: ΑΒ6Ρ ΠΑΡ αὶ [ῃ 

ραν 8. ΠΟΤῈ. ΤΠ 115, δἰ ἴῃ ΡΟΓΓΆΡῈ5. πΠΟΓἃ- 
θαΐαν. ἜΖαθυ]Οη γογῸ οἱ ΝΘρΠ ΠΑ} 1.8 
ΟΡ α] γι ΔΠΙΠ]ὰ5. 811ἃ5 ΟΡ ἴῃ 

ΓΘΟΊΟηΠ6 Νογοηηθ. ἜΥ̓ΘηΘσηΙ Γορο5 19 
οὐ γυρη νηΐ, ΡΟΡΏΔΥΘΡηΐ ΓΟΡΘΒ 

11 (Παηδᾶη ἴῃ ΤΠ ΠΟΙ χία ἀαπιὰ5 Νὰ- 

σοδάο, οἱ ἰδιηθ. Ὠ1}}] (16 Γ6 ργδο- 
(χα. θαηῖθ5. ἜΠ6 60610 ἀϊιηϊοαίιι) 681 20 

του «ΘΟηΓὰ 605: 5.618 6 τηΔηΘηΐ68. ἴΠ ΟἹ"- 
ἀπι'ι ἤἴπ6. οἱ σαγδὰ 5110 δύνουβιβ ϑ 5 1) 

4.18.5. ΒΕ ΘΠΑνΟΥΙηΐ. Ἔ ΤΌΓΓΘΗ5. ΟἸΒ0η. ἰγᾶχὶ! 21 

Ῥϑ 58,10. οΔάαν ΟΡ ΘΟ, ἰΟΥ̓ΓΟΠ5. (ΔΑ ΠΠΠΠ), 
[ΟΥΓΘἢ5 ΟἸΒΟΙ ; ΘΟΠΟΙ 0, ΔΠΙΠηἃ Πηθὰ, 

ΓΟ βίο’ ἜΠηραΪΔ6. ΘΟ Ρ ΠῚ οοοἰ- 22 
ἀονιηΐ, [ἀρΊ ΘΠ θτ5. ἱπηρθίι οἱ ΡῸΓ 
ῬΓΆΘΟΘΡ5. ΓᾺΘΗ 15 [ὉΓ.]15511115 Πο- 
βππιη. 

ΜΑΙ αἸοια ἴουσαθ ΜθγοΣ, αἰχὶὶ Αη- 28 

ν.9.2. 
δ Ἂς 
[1,.0. 

705.17, 

Ὅΐε ρΘ]τ|5. ΠΟΙ ηΪ, τη] οἰ 16. ΠΑΡ Γι οΥ]- 
θῈ5 6118, 4αἰἃ ΠΟ ὑΘΠΘΡηΐ ἀὐ 
ΌΧΙ] ΠΣ ΠΟΤΏΙΗΪ, ἴῃ Δ} ΟΣ ΠῚ] [Ὁ Γ- 
{{55]Π]0} 11} 6115. 

(1,42, Βρῃράϊοία ΙΠΓ6 ΠῊΠ]Π]ΘΓῸ5 1- 24 
Ὁ 11. 17 45}}6], ΧΟΡ Πα 6. (ἰηδοὶ, οἱ θη θα Ἰολ 

4.1.9. ἴπ [ΘΓ 0.10 510. ὅΑαιδιη Ροίθηι 2 
Ιὰὺ ἀρθάϊϊ, οἱ ἴῃ ῬΠἰᾶ]ὰ ρΡΙΠΟΙρ 

ΟὈἕα] 1 θα γγαη. Ἔ ΒΙ ΠΡ Τὴ Π]ΔΠι1η} 20 
τηἾ8 1} δὰ οἰᾶνιιη], οἱ ἀδχίθγαιη δά 

[ἈΡΓΟΡα Π]4|1605,. ΡΘΓΡΟΙΒΒΙ 4πι6 δ]- 
ΒΆΡΔΠ, ΠΙΆΘΡΘΗΒ. [π΄ ΟαρΡΙ6. να] ΠΟΣῚ] 
Ἰοοιη], οἱ (θη ρπ5. νά] 6. ΡΟΡΌΓΔΠ5. 

19..Α1.: Τῆδηθ. 
24. ΑἸ. ἔβυο. 

4,21. 

2), δυο... Θασόι, δὲπι Θαρέπ, ΒΒ: τοι τδ0π... 
δου !αροπ ὁ. ὅπ ϑὲοπποπ ὁ ΟὟ ὙΕ: Ὅᾳ Παπιρζίοι,,, 
ὕοῦσοι Ὁ. (δ [πὸ (δὐν δ6πὶ πόα 661). 

ὅς, πἀἰπέον δι Ὁ. ΟὟ: ἡδονῇ. ")ὺ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: {υτἰ 
γΕ: Ορνα  ϑθοίο ὁ Β: (δἰπιοοῦπονπ. ΑΥὟ.Α: ΞΒοῖο. 
Β: ἐμὲ ΘΠ δε ,, ΑὟ: τι δὲπ ᾧ. γΕ:, φόροι 
ς 

24, ππίον δ. 8. ἐπ δίείση σεΐοαποι, ΑὟΥΥΕ: (δ 6: 
γείοίοπ. ΟΥ̓͂Ν ἢ σοῦ αἸοπ 58, 

Ὁ, ϑῖαθπι... ἐπ Βεευ εν Φῷ, Β: (ὅτ ζοτῦ. 58., 
Ὁα . 7. αΥ ΝΕ: 58. σεὐϊαπαίς (πὶ 58. θα) εὐ, “)ὲ, 
α. [ἴο.. γΕ: ἔοπδατίον Θῷ. Α: [ἀπ εν. 

20. [Ἱ. ροάγοπδ, Β: (ὅδ οαΥἰξζοι κι, ἰῦτο εἶπο 5. 
λ1ππ.... ὔΑΥΥΕ: ὅτε , Πτρᾶτο {, απὸ πα Ὁ. ῬΠο(, 
Β: ϑίγδεί [δ «Ὁ. αΥ̓Υ ΝΕ: {ᾧ πιρᾳ (Θ., ξοὐ ποτ οὐ {ν 
ὅ,, Δεσπαππίο (οὐ 1.) κε. Ὁ, {. ΘΓ ἄε, 



104 ᾧῷ.27.. 6,8. Ἀ ΕἼ ΤΩ }}1} 

Ὑρε Ὁ τῷ Ἵ ἘΡΣΜΕΟΤΛΩΝ ς αὐ 
͵ Υ " 

Ψ. Τοναοῖἢ «ἘΓΘΕΡ «ἁ ήϊαϊαην 5. 

27 νὰ μέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς συγκάμψας 

ἔπεσεν, ἐκοιμήϑη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς" ἔκαμ- 

ψεν, ἔπεσεν" ἐν ᾧ ἔκαμψεν, ἐκεῖ ἔπεσε τα- 

λαίπωρος. 

28 Διὰ τῆς ϑυρίδος διέκυπτε καὶ κατεμαν- 

ϑανὲν ἡ μήτηρ Σισάρα διὰ τῆς διυιτυωτῆς" 
Ζιατί ἠσχάτισε τὸ ἅρμα αὐτοῦ; διατί ἐχρόνι- 
σαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ; 29 Σοφαὶ ἀρχουσῶν 

αὐτῆς ἀπεχρίϑησαν πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπε- 
κρίνατο ὃν ῥήμασιν αὐτῆς" 80 Οὐχὶ εὑρήσουσιν 
αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα, φιλιάζοντα φίλοις 
εἰς χεφαλὴν δυνατοῦ, σκῦλα βαμμάτων τῷ Σι-, 
σάρᾳ, σχῦλα βαμμάτων ποικιλίας βαφῇ, βάμ-, 
ματα ποικιλτῶν τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα; 

81 Οὕτως ἀπόλ { ἱ ἐγϑροί τως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχϑροί σου, 
ἣΝ 5 - 

κύριε χαὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, 

ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ. 
ΡΥ ἢ -" 

Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη. 7 

ΔΨ. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ πονη- 
ρὸν ἔναντι κυρίου, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς χύ- 
θιος ἕν χειρὶ Μαδιὰμ. ἑπτὰ ἔτη. 2 Καὶ κατ-᾿ 
ἴσχυσε χεὶρ Μαδιὰμ ἐπὶ ᾿Ισραήλ, 
σαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ “προςώπου 
Μαδιὰμ μάνδρας ἕν τοῖς ὄρεσι καὶ τοῖς σπη- 

λαίοις καὶ τοῖς ὀχυρώμασι. ὃ Καὶ ἐγένετο, 
ὅτε ἔσπειρεν ἀνὴρ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέβαινε ἢ 
Μαδιὰμ καὶ “Ἵμαλὴκ καὶ οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν, 
καὶ ἀνέβαινον. ἐπ αὐτὸν 4κχαὶ τον αθος 

ἐπ αὐτούς, καὶ διέφϑειρον τοὺς καρποὺς αὐὖὐ- 

τῶν ἕως τοῦ ἐλϑεῖν εἰς Γάζαν, καὶ οὐχ ὑπ- 

ἐλείποντο ὑπόστασιν δωῆς ἕν τῇ γῇ Ἰσραὴλ. 
δ Ὅτι. καὶ ποιμνίον καὶ ὄνον. μόσχον καὶ 

ΟΕ: ανὰ τὰ κατεκυλίσθϑη, ἔπεσε καὶ 
ἐκοιμήθη ανὰ μι. «. σε. αὐτῆς' κατακλιϑεὶς ἔπεσεν, 
καϑ'ὡὼς κατεκλίϑη ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευϑείς (ας ΑΒΕΧ, 
ταοο ΑἸΧ ἔκαμ. ἔπεσ). 
χυσῖτε ἈΒΕΧΣ) ἢ »ς. κατεμ. ἡ ( Τ ΑΚΧ) .... ἐκτὸς τῇ το- 
ξικῷ (δεὰ τῆς δικτ. ΑΒΕΧ; ΑΧῚ ἐπιβλέπεσα ἐπὶ τὸς 
μεταστρέφοντας [ἀπὸ] Σισάρα). Β: 4ιότε ἠσχύνϑη 
ἅρμα αὐτὸ (ο. ΛΈΒΧ, ααἱ Ὁ παραγενέσϑαι). ΒΕΧ: 
διότι (διατί ΑΚΧ). ἜΣ (νη ΔΕΈΧ). 29. Β: 
«Αἱ σοφαὶ ἄρχεσαι ἵν: ΔΕΚΧ). ΑΕΧ: αἀνταπεκρίναν- 
το. Β: ἀπέστρεψεν λόγος αὐτῆς ἑαυτῇ (ο. 4). 80. 8: 
Οὐχ (Οὐχὶ ΑἸΧῚ) ... οἰκτέρμων οἰκτειρήσει εἰς κερα- 
λὴν ἀνδρός (φιλ. ἐπ: ἯΝ 564 ΔΕΧ: φιλιάζων). 
ΑΒ" βαφῇ (ΒΤ Ρ. προ. αὐτὰ ἴω ΑΕΧ). 
Α: περὶ τράχηλον .. ἐποῦχα 81. Β: ὡς ἔξοδος ἡλ. 
(6. ΛΕΚΧ).. ΜῊ (δυναστείᾳ ἘΕΧ; ΑΧ: δυνα- 

28. Β: παρέκυψε (διές, 

καϑὼς ἡ 

' 
] 
᾿ 

καὶ ἐποίη- “- 

Ἂ " Φ ΦΥ Ὁ ἀν ΕΟ ἢ 

ΘΡΩΒ ἢ ΘΡῚ 55: ὙΠΏΓΙ} ὝΝΘῚ ΓΟ] πὶ 
Υ. 27. ῬΠῚΞ ὙῺΡ Ἧ 

στείαι:). --- 1. Β: ἐνώπιον ... ἔδωκεν (ἔναντι... « παξ. 
ρέδ. ΔΕΕΧ), 2. Β: ἴσχυσε. . τὰς τρυμαλιὰς ον τὰ, 

5 ὯΒ2 93 [152 153 2] 
ἘΞ: ᾺΡ ποθ} "Ξ 

ἐπτῶ 3Ὲ3 Ὀῦ »3 ἼΩΝΞ 
ὭΞ 5 ΠΡ ρα ἤβππ ἾΦΙ 

πο ΝΕ ἼΣΞ Νϑὴς ὉΝ 
ΝΣ ἼΞ9 93 9" ΤῺ 

ἐ25.)2 ὙΦ ἼΠΠῚΝ Ὁ ἘΠ 
ἜΡΡΡΣᾺ ποήτίρ ΤΠΏΞΙΙ 29. 

ἜΡ ΠΛΩΝ ΌΣΟΙ ΝΟΠΓΩΝ 
ὑξῳ ὁ ἼΘΙ ἼΝΧΔΣ ΝΟΣ Ὁ 
"δ ἘΠΝΕΣ τα πὴ 

Ν Ὁ ΕΝ ΡΣ Σ υπῷ 
ΠΡ ΘΊΣΞΣ Ὀδῷ 

ἐῶ “ΝΣ ΘΠ 52 Σ 
πῆτ ἜΣΗΙ τὸθ ἬΝ 15 

ἸΠΊΞΙΞ, ὈΘΘ ΣΙ ΤΙΝᾺΣ ὙΠ 
ἐπ ὈΣΞῚΝ ὙΝΕ ὈΡΘΤῚ 

ΝΞ »ὴΠ ἘΝ Στ ὭΣ ΨΈ. 
»ϑῶ 1 τ 3. τὴ ΤΟΝῚ τῆπ 
ἘΝΉΘ ΤΟΣ ἸΠΔ τὴς ΤΣ ἜΡ- 
ἘΣ ΡΡ ϑποτοῶν. ἧτο ὭΡΘ 
-ὨΝῚ δτὴπξ τῶν ΤΩ ΒΠΓΩΝ 

28 

9] 

ὮΝ ΤΟΣ ΓΤ ΘΠ ΠΝ ΠΊΠΣ ΘΠ 8 
ῬΟΩΣῚ ἸΝῺ ἜΡΕΝ ΕΝ 
ΒΡΡὮΡ ΠῚ ΟΡ ἸὈ 9) Ἐπρπθπὴ ας 
ἘΝΊΞΓῚΡ γηὰῃ ὈηΡοτ ΩΝ ἢ ΡΠ, ὦ 

ΟΝ ὃ 

σπήλαια καὶ τὰ κρεμαστά ΩΝ ΣΕ ον μάνδρας εν 
κτλ. ΔΕ Χ). ὃ. Β: ἐὰν (ὅτε ΕΕΧ; ΑΧ: ὅταν) ἔστστει-- 
αν οἱ υἱοὶ ... ἀνέβαινον... . συνέβαινον αὐτοῖς (ἢ 

ΑΒΕΧ). 4. Β: εἰς (ἐπ᾽ ΑΒΡΧ). Β᾿ τῇ ...ὄ ψὶ κατελείπο. 
. ἐδὲ ἐν τοῖς ποιμνίοις ταῦρον κ. ὃν. (6. ΔΕΕΧῚ, 

1. Κὶ τῇ γῇ). 



Δ ςδέοι, 

ὅδευ θυ δίαπίξν απδ, 

(, 37--6.5.) 1δὅ 

τ΄. 

πίοοον ππὸ ἴοραῖς ὦ, 
πὸ ΠῚ πίοοονῦ κι ἰθτοι δίβεπ, τοῖς οὐ 

ος Πᾧ Εὐϊπππιεῖο, 70 Τὰς ΕΥΓ σεΥθονθ οι. 
28 Φίο μίτον Θίϊοτα. [α θὲ ἀπὸ ΈπΊ [ον 

φοτίοθει εἶπ ὕϑαροι, δα 8 εὐ πἰῶς ἕοπππ 
τς ἢδιὶς διείδεπ. οἷς θὲ ἄνευ ζείπον πθαροι 70 
29 Ὁαρίπίοπ ὁ 

80 ἱπιπιοῦ τοὶ δου θοῖτο: Ἐ(Θοίοπ [{ς ὁοῖπι πίοι 
᾿ς ἤποοπ ππὸ απϑιθοίίοπ. δὲπ θαι, εἰποπι 
τ΄ {ρα επ Ῥέαππ εἶπο ϑθέεβε ΟὟ ζῦ0. 211 
τς ϑ[πϑδοιίς, τὸ Θίἤετα διπίς οτος δ τεἰς 

Ὅ6᾽ 20 ἡπιϑδοιίς, αὐτο δαπῖς δι τοῖο 
ππὶ Ὅὸπ Θαῖ8 2πν ἡΠιδῦοιτο 

ἍΠῚῸ πα ἐπ παπξοπππιοι, θεῖν, αἴτὸ Ὁείπιο 
ἀείποο! Φίς ἰθπ αθοὸν Τδ θαῦεπ, πιΐεπ 
Τεῖπι, τοῖς οἷς Θοππὸ αὐ 1 ἰπ ἰθτον Πὲα 1 

Ἰϊπὸ Ὁ 8 απὸ τθαῦ Π{{{- οἰοετχία αῦτο. 

[51 

ΟΕ. πο ὅκᾳ. οἷς δἰποεν ται Ἰρδε8 
{δαίεπ ὉΟΥ Ὅθπι ὥοῖτπ, σφαῦ ς ΕΓ 017 
ἀπίον οἷο απὸ Ὅον δ οἰαπίξον Π{οδὲη  αῦτο. 

2 Ἐπ Ὅᾳ δὲν Ξθιϊοἰαπίτον απο τ {{ατᾺ 
τρανὸ ἴδον ταῦ, τπατεπ οἷς ἀπίποον 

8 τὸ Φύθίοπ ππὸ δοϊπιισαοπ. ἘἸΪπῦ τρεπη 
Ἴγαο οἴσαϑ Τἀεἰς, 70. ἕαπιοπ οἷς Ἡξ οἰαπὶς 

ΠΕ τπ|ὸ ἍΠπαίο ον τπιὸἩ οἷ. απ δοπὶ 
Δ ϑϑὲοταοπίαπο δοται ἄδον Π{6,. Ἐπ Ταροῦς- 

ἰὸπ Π{) τοῖδοῦ Τ{6,. τπιὸ ϑογθογδίοη δα8. (δὲς 
τῷδ αἰ Ὁὲπι ὅαπρὲ δί8 δίπαπ σοπ 
ὅκρα, ππὸ Ἰίεβεα πίδτδ ἀδτίαᾳεϑ υοπ 
ὲαθτια ἱπ Οἤταοῖ, τεθὲν Θάαῇ πο 

“ὅ όαι ποῦ ΘΙ. Ἐφεππ {{ὸ ἕαπιρη θεῖς 

30. Α.Α: εἰπε Φίτπε. 

Δ, τὺ εὑ... δα ΄αᾳ. ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ.Α: ϑυυί[ὥοπ ἰδ ν, 
ἅ. ΠΡ ΤΡ ΛΗ Π 1. ας ὙΕΣ [2 δ πο ἢ ρα, 
ΟὟ: ζαπῇ τ, Κεῖ, Ιαᾳ. Β: δαζοίδῇ ΠΟΙ εὐ δίπ, ααπὰ 
ϑατπίοδοταοίδταρόπ, ΑὟΥ ΝΕ: εὐγο ται 
Ἢ 28, τυρρῦ[ασφοίο, ΑΕὟΥ: ΣΕ: ὠ τα [ο{.. νΕ: ἃ απ|ξς 
νιν τοῦ Τα, ΑΥ̓: χαπδοτί. ΑἹ τὔροτ!. ΥῈΕ: [{ἀιππί, 
χ. Θποίποασοι, ΑΥ̓Ν.Α: χατη να. ΑὟΥνΕ: κὔφοτπ. 
Ἵ: δΐο ρπτοι, ΑΥ: τίς 
ε 29. ἔρτον ὅτ. ,.. αὐτὸ {{6 σαρ Θπενυοτε {{6Ὁ ζοἸ 6 Ἐν 

Γ νῃ: πβοίζοπ, ΑὟ: διροπ. Β: δητνπίπποπ. ΑΥ̓: {{ς 
{εἴθ οὐτοίοδοτ! 1) (ητο ϑέοδο, ΥῈ: [. τυϊοδενῇ ΟἿ ς οὖ 

Τ {6100 ς 
Ἑ 10. σπίγεπ... Φοίτπο ενν 3; δαί ΠΟ δεν 2πν 
Ἑ Ξ5εις {{Ὁ Φὥ,, ΡΒ. φονοίτ ες 41, 5. 55.,, δ. δορφροῖς αοιυ. 
ππὶ δι ὁ ἅς. δὲν 35, Β: (ΘΟΙ[{6π|... εἴποι θὲ. φοπιιθοπ 

' αι απόροίῃ, σαι, νΕ: Ππδοπ, ἰδ. οίς ὅδ οπίε, ΑΥ̓͂: 

Τυς 

ὧν 

ατι8, απὸ δειῖοῖς Ὁυτῷ δ Θίποῦ ϑθανππι 

ἜΦὶς τροίζοϊοπ ἀπιὸν Τείποπ 
ὅταποπ απιτθοτίοίοπ, δα Τς ἴδτο δΙασοθοτίο, 

27 8. ἴρτοπ δύβει. ἔνάπιπιοῖς ἐν Π, πε, 
ἐν ἔνπιπείς Π 

Ἤτοι Γἴν ὦ δε ἰπ Ὅεπ Θοδίταιπ,, 

ὙΤΗΓΟΡ. ρο65. 6}115 Τα, ἀδίθοϊ! οἱ 27 
ΤηΟΓΐι15. 68ἰ: γον θα Ρ ἃηΐθ Ρ6665 
615, οἵ 1Δοθραΐ χα ΠΙΠη15. οἱ Π]]561ἃ- 
Ὀ1115. 

ἀρ ρο,., ΡῸΡ [ΘΠ ΘΒ ΓΔΠῚ ΓΟΒΡ οἰ Π5. ἉΠα]α αἱ 28 
Πηλΐοῦ. 6115, οἱ 46 οοθήδοι !ο [ἰΟ61|6- 
Ῥᾶίαγ : (ΤΟ τηοΡ } ΓΟΡΤΘΩΪ ΟΟΓΓΙΙΒ 
6].5 ὁ 4αᾶγο ἰαγάἀάνογιηΐ Ρ6465 64ἃ- 
ἀγισαγαη 1{ΠΠπΔο ἜΠηὰ βαρίθη!οῦ 29 
ΟΔΘΙΘΙΙ5. ὈΧΟΤῚ 5. 6]15 Ππᾶ60 ΒοοΓαὶ 

γΟΓΡὰ ΓΟΒΡΟΠαΙ: ἘΝ ΟΓΒΙίη ππης α1- 30 
ὙΠ 5Ρ0}18, οἱ ῥα! Που τ ηὰ [Ὁ Π}1Πὰ- 
ΤΠ ΘΙ ἰοῚ Γ οἱ; νϑϑίθϑ αἸΨΘΡΒΟΓΊΙΠΠῚ 
ΟΟΙΟΓ) δρᾶ 6. ἰγδ πη} 10 ΡΓ86- 
ἀδη), οἱ 5ῈΡΘΙΠῈχ νᾶγῖὰ δ οΥΓηδΔη (ἃ 
ΘΠ] ἃ ΘΟΏΡΘΥ ΙΓ, 

ΒΙΟ. ῬΟΓΘΔηΐ ΟἸΠΠΘ5. [Π]Π210] ἰα], 81 
οι πο: αἰ δαΐθη ἀΠσαηΐ ἰ6, διοιὶ 
501 [ἢ ΟΥ̓ 580 5ρ]6η66ῖ, [ἃ Τα] ΘΗ, 

Ουϊθνια16. ἰθγγὰ Ρ6 1 αυδαγδρίηία 
ΔΠΠ08. 

Ρτε. 4,18, 
Με.18,.18, 
Ῥ5.19,0. 
Αρ.1,16. 

8,29, 
8)80.11. 

") . 

ὍΣ Ἐδοοσαπὶ δαΐοπι ΒΠΠῚ 15 γ86] πιὰ- ΠΕ. 
ὅ915.. 1] Ιῃ ΘΟΠΒρΘΟΙ ΠΟΙ], (1 ἰγἃ- 

ἀιΠ| 1105. ἴῃ τπᾶηπ Νίδα!δη 5θρίθιη 
ἅΠη15. ἜἘΕῚ ΟΡΡΙΘ581 διηΐ γα] ἃ) 2 

15π|.18,6 65, ΙΘοο πη 6. 5101 δηΐγὰ οἱ 5ρ6- 
Ιὰ πο. 11 ἸΠ0 ἘΠ} 115, οἱ ΠΠΠΠ1{1551Π|ἃ 

θεν, 1.84 ΤΘΡΙσπᾶπ πη Ἰοοὰ. ἢ Ομ πηαπ6 56-. ὃ 
Αὐτὸν ἰφγ 5561 ἴϑγδ0], ἃβοθηάοθαί Νὰ η οἱ 
τας ἈΠΜΔΪΘΟ ὁρίου 4π6 ΟΥ̓ ΘΠ Ἁ]1π|πὶ Πὰ- 

[ἰοπ1ἢ, οἰ ἂρ 605 Προηΐθβ ἰθη- 4 
[οΥγ]α, 5ιοαΐ ογὰπί ἴῃ ΠΟΡΡΪ5, σπηοίὰ 

γαὰβί θα ηΐ 5466 δὰ ᾿π ΓΟ πὴ (ἀἀΖὰθ, 

Βαρα. 11} 16 ΟΠΊΠΪΠΟ δἃ νἱΐδιη ῬΟΓΙΪΠ 615 
ρε.25,31. ΟΠ 4 ΠΘΡᾶπΐ ἴῃ Ι5ΓΔ6], ΠῸΠ ΟΥ̓ΒΒ, 

ΠΟῸΠ ΒΟΥΘ65, ΠΟῚ ἃ51η05.. ἜΙρΒὶ 6η] ἢ) ὃ 

ἄλογοι, (Β: εἶπ ϑ 6 6 6 10, ἰα εἶπ ρααν ϑ, ἀπ’ εἰποό 
ϑ)ὰ. ὅαπρ!.) ΟὟ: εἶπ, κυ. ϑϑεάο οι απ 1οδὲπ δέον. 
ὙΕ: ... {{Ὁ [. Θεἴθοπ, ΑΥ̓͂: 35, οοἴάγδεοιυ δ], Ὑ18: πη 
Ὁ0π ϑα]ὰ δου (δΥδοπίοίοπ, (ΑΥ̓: δο (δτδοιίονό 9) 

31. ΑΥ: παξοτοοθοπ, ὙΕτ τσ οππ| {. απ. Β: δοὺς: 
οοτα. ΟΥ̓: τοἷο ϑπιίηαπῃ Ὅν Ὁ. ΑΝ: ὀἔταίε ... 
δαῖτ ϑύπθο, Α τα θεῖο. 

1. (πο αν, 2,11.) Β.ΑΥ̓ΥΕ.Α: ἰπ Ὁ, Ὁ, ϑ)ὲί- 
Ὁἱαπό, 

2, πιαρέεπ γι ἐἰθτοθσοαοι, ΟὟ ὙῈ: ἱπ (απ) δὲπ 
ὅϑούροπ, ΑἹ π δίο 55, ΑΥ̓ΥΕ: ΞϑοταΓο]τεπ, 

3. ΒιΝΕ.Α: 5.τ. φοἴάοι δαί, ΑΥ ΝΕ: οίε Θύμδπε 
ὑοῦ οΠΠοπὸ (δέοντα πὶ ἀπο). 

4. ἄδειίᾳ,,.. πο Φῶν, ΥΕ: οΥθ οοΥ ΤΠ δὲπ (στίτας, 
ΒΙΟΥ͂Ν. Ε: δε φαᾳπδοῦ. ΑΥ̓͂.ΥΕ.Α: Θοδοπόπι {Ὸ|, 
ΝΕ: δι]οίπυίοῃ .., δγοβν, 



1580 (6,06 14. Ψ παϊσιπι. 

ΨΙ1. 
Τοναρῖῖς Τἰοναῖῖο α ΠΗ ἑατανζ. 

3 «ἘΝ Ἢ ᾿ , δ τ αν ι 
αὐτο καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἀνέβαινον, καὶ 
τὰς σκηνὰς αὐτῶν 'ἔφερον, καὶ παρεγένοντο' 
καϑὼς ἀκρὶς εἰς πλῆϑος, καὶ αὐτοῖς καὶ ταῖς 

καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἣν ἀριϑμός" καὶ ἤρχοντο 
εἰς τὴν γῆν Ισραὴλ τοῦ διαφϑεῖραι αὐτήν. 

Ω 7 Α , } ἣ 

6 Καὶ ἐπτώχευσεν Ἰσραὴλ σφοδρὰ ἀπὸ προς- 
͵ 7 ΤΥ “ ΦᾺΣ ᾿ ] 

ὥπου Μαδιάμ, καὶ ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ΄ 
᾿ ΄ ᾽ 5 ΄ ’ὔ 

πρὸς κύριον 'ἀπὸ προςώπου Μαδιαμ'. 
1Κ ΑΝ Ὁ ἡ φ , φεύγ ιψι ς ᾿ αἱ ἐγένετο, ὅτε ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
᾿ ’, ᾿ , 8 Ρν- ἢ : 

πρὸς κύριον περὶ αδιαμ, ὃ καὶ ἐξαπέστειλε 
πὲ ᾿ " ᾿ 

κύριος ἄνδρα προφήτην πρὸς τοὺς υἱοὺς 
2 Α Η͂ - ν᾿ 2 τ , , ΄ 

Ισραηλ καὶ εἶπεν αὑτοῖς" Ταδὲ λέγει κύριος 
ς ᾿ 9 ᾽, ᾽ 5» « ) τ - 

ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ' Ἐγὼ εἰμι ὃς ἀνήγαγον ὑμᾶς, 
ξ Αἰγύπτου, καὶ ἐξήγαγον ὑμᾶς ἐξ οἴκου 

7 «ς - ᾿ 

δουλείας, 9 καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς 
““ϊγυπτου καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ϑλιβον- 

τῶν ὑμᾶς, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἐκ προςώπου. 
« - “ἢ - ᾿ - - ἢ - Ε 

ὑμῶν, καὶ ἔδωκα ὑμῖν τὴν γῆν αὐτῶν 10 χαὶ 
« ᾽ ε 4 ε ΡῸ 

εἶπα ὑμῖν" ᾿Εγώ εἶμι κύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν" 
οὐ φοβηϑήσεσϑε τοὺς ϑεοὺς τοῦ .“Ἱμοῤῥαίου, 

ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, καὶ 
οὐχ εἰςηκούσατε τῆς φωνῆς μου. 

Ὗ, μ ] 

1 Καὶ ἦλϑεν ἀγγελος κυρίου καὶ ἐκάϑισεν. 
κτλ Α , ᾿ 3 δ , “,} . 
ὕπο τὴν τερέβινϑον τὴν ἐν Εφρα, ἐν γῇ ]ωᾶὰς 
πατρὸς τοῦ Ἐζρί, καὶ Γεδεὼν ὃ υἱὸς αὐτοῦ 
ἐράβδιζε σῖτον ἕν ληνῷ τοῦ ἐκφυγεῖν ἀπὸ 
προςώπου τοῦ αδιάμ. 12 Καὶ ὥφϑη αὐτῷ 
ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν" Κύριος 

μετὰ σοῦ, δυνατὸς τῇ ἰσχύϊ. 18 Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν Γεδεών" Ἔν ἐμοί, κύριέ μου" καὶ 
εἰ ἔστι κύριος μεϑ᾽ ἡμῶν, ἱνατί εὐρὲν ἡμᾶς 
πάντα 'τὰ κακὰ' ταῦτα; καὶ ποῦ ἔστι πάντα 
τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ, ὅσα διηγήσαντο ἡμῖν οἱ 

3 ϑέδδΚ 

πατέρες ἡμῶν, λέγοντες" Οὐχὶ ἐξ Αἰγύπτου 

ὌΝ ϑὴ ΤΟΝ ὉΓΗ ΤΣ ὌΟΝτΡΣ Ὁ 
ΟΠΚΘᾺ ὥϑῶΝ 

ἀνήγαγεν. ἡμᾶς κύριος; Καὶ νῦν ἀπώσατο 
ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς ἐν χειρὶ Μαδιάμ. 
14 Καὶ ἐπέβλεψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυ-, 
Οίου καὶ εἶπεν αὐτῷ" Πορεύου ἐν τῇ ἰσχύϊ 

ἐξ: Β:. αἱ κτήσεις ... αἵ σκηναὶ (6. ΑἘΕΧΛ... 
ρὸν καὶ ( Χ; ΑΒΕΧ: ΠΩ Ὡς κι). ΒΕΧ: παρεγίς, ᾿ 
φόντο (- γέν. ΕΧ; ΑΧΣ: -γείν.). Β: καὶ διέρϑείραν (6. 
ΑΒΕ ΧῚ. 6.8: ἐβόησαν (ἐκέκρ. ΑΕΒΧ). (. ΒΝ Τοῦ. ν8, 
(1 ΔΕΙΧ). 8. Β: ἐκ γῆς «Αὐγ. (ἐξ Αἷγ. ΛΈΕΧ). “τῷ Ὁ 
(ἢ 8) ὑμῶν (ἢ ΑΞΈΕΧ). 9, Β: ἀῤῥυσο μη ξριλά-. 
μην ἘΧῚ). 10. ΑΒῈ εἰμε (ἐ ΕΕΧ). ΒΡ ναθεθι (α- 
τοικ. ἘΒΧ; ΑΧ; ἐνοίκ,). 11. Β: τερέμινθον (ΛΕΕΧ: 
δρῦν). Β: ῥαπετέξων οἵξ.. . εἰς ἔκρ». (ἐράβδιζε πυρὰς 
. τ ἐχφ. ΑἘΕΧ), 12. ΒΊ (8. ἄγγ.) ὁ (ἃ ΔΒΕΧ) .. 
ἰσχυρὸς τῶν δυνάμεων (6. ἀν ΠΝ 18. Β: εἰς τί 
(ἑνατί ἈΒΕΧ) ...ὄ ὃ (ργ.) πάντα ... ἃ (ὅσα 114.) .. Συ 
ἐχὶ (ὅ Μὴ 114.). 8: ἐξέῤῥιψεν .. . ἔδωκεν (ἀπώσὶ « 
παρέδ. ΛΕΚΧ). 14.8: ἐπέστρεψε... λαὐυτῷ(ο. ΑΒΕΧ). 

ΠΞΊΝ ΤῚΣ. ἽΝ ἘΠ᾿ ΠΝῚ ἔν 
ἼΒΦΩ ὮΝ ἘΠΟΘὉ3 ΟῚ ππὶῚ πῆς 
ὈΝΎσ᾽ ὉΠ5Ὶ ἘπΙΠΓΤΘῸ ὙῊΝΞ ἸΝΞ5Ὶ ὁ, 
ὈΝΤἐρυτ5 ΡΣ ΤΟῚ ἸΣΤΩ ὩΒΏ ἸΝ 

ἐπήγοτὸς 

ΓΝ ΟΝ ΘΣτὴ3. ἸΡΣΤΓῸΞ ὑπ Τ 
τῆπο ΤΙΡΘΒῚ ΕἼΤ ΤῚΝ ὍΣ πὴτο 8 
ὝΩΝϑη ὌΝ ρΣ τ οῖς ὮΝ ΝΞ) ὯΣΝ 

κεὶ 
ὙΓΟΟ ΣΙ ἼΣΟΝ 

ὈΣΝῚ ἐΘΥῚΞΣ ὨΞῺ ὩΞΩΝ ΝΌΧΝῚ 9 
ἘΞ ΓΙ -ῸΘ ἼΒ)Δ) Ὁ ΠΧ ἼΡῺ ΘΝ 
ὉΞῸ ΣΝ ΞΟ ΒΩ ὉΓΝ ΔΝ 
πῖπο ἊΝ ἘΞὉ ΠΛΝῚ ἘΌΣΉΝ τ τν Ὁ 

ἘΡΑτοΝ. ἸΝΡῸ ΝῸ ἘΞ 
ὩΧΉΝΞ ὩΡΞι ἢ ΘΝ ΩΝ ὙΩΝΕῚ 

ἐλ ὈῊΡ3 ΤΟΣ Δ ΝὉῚ 
Ὁπ Ὡῶθη πῆπὸ πα Ὁ δ Ξ5) 
ὥνθὺ τῶν πῆρνξ τῶν ΠΌΝΠ 
ὉΠΩΓΙ ὉΞΙΠ ΠΕ ἸἿΡ 121 ΤΣ ὩΣ 
ὙΌΝ ΝΗῚ ΕἸΣΤ ὨᾺ ΘὩ πὸ ΓΞ 12 
πὴπΣ ὍΝ ΩΝ πὴπὴ ἩΝΘῺ 
ἸΌΝ, ἼΩΝ εἶπε ΣΆ ΠῸ9 13. 
ἽΝ ἼΣ)2 ἐΠΊΓΠῚ 120 δ) 1 3. ἸἸΣῚ 
η" ἘΝ ΡΟ ΠΡ ὈΝΤΓῸΞ ΤΙΝ 
Νοπ τῶν Ὁ Ἡτῖσν Ὄϑτηηθ ἼΩΝ 
λα.) ΓΦ ΓΤ" ΓΕ ΘΛ ΧΩ 
ΚΟ ἸΒ5Ὶ ΕἼΤ ἘΞ. Ἴ255ὴ πῆπο ας 
ὭΣΏἾΣῚ ΠῚ ὭΠΘΞ Ἴ5, ὝΩΝϑ. πῆ ῦ 

11 

γΥ. ὅ. ῬΘ ἸΝΞῚ 

ὅ. ΟὟ: φερτθοι ... υἷε ὅ. (δοπ ὦ. οἵοίῷ) απ 
δ. ΑὟ: ἰθτοῦ πὶ... σαν ἔς 3α01]. ΝΕ: {{ὲ.... δας π 
Ἑ, 3, ΑΥ̓.ΥΕ: (απ). ἐδ ἀ1| ϑΘΥΒΘΟΥΟΙΙ. 

0. ΑὟ: τυαῦ [. σεἰιο δ, ΝΕ: εὐ ὑγ7{. 



ὅδον δθιουθεοίαπ ήταεϊ, 

ΤΩΣ ΕΣ ΤΣΣΤΕΣΣ πο) ἴδτοε δὲ απιροῖς κι ἐἄθίοπ τυατεμ,, τῷ 
Ποῖ ἰπ8 ἀπο, 68 [{ ε8 φεγδουθοίοπ. 

6 ἢ ΠῸ τοατῦ αρτσοῖ ζεῦν σοτίπας ϑοΥ ὍΝ 
οἱ απίίοτη. Ὅᾳ ΔΆ Ὁἱς δξίποον Ἴταο, 
ἀ1τπ23 Ὅ6πι έτη. 

το τεσ εσσος 

Ο δὺὲν ΦῬεϊοίαπίτον. ἰοπ, Ἴαποῖς δον ὅο1ν 
τ΄ εἶποη Πθτουθείοπ χει ἰθποπ, δὲν ρτα κι 

ἴδποπ; Θο ζρτίτι γ᾽ εῖῦ, δὲν Θο 
ἀἠταρῖδι ὦ θαθε οἰ απ (ὅᾳονίοπ 6εΞ 
Τύθτοι ππὸ απ8 Ὁεπὶ Φίοπ αι σεθται, 

Ο Θ μπῦ ὕαῦς οἰ) οΥΤοΙΓῚ τοὐπὶ δὲν (Θαϑρίον 
᾿ς ᾧαπῦ, τπ|ῦ σοη αἴτον απὸ, οἷε οὐ Ὁτάπε 

σοίοπ, ἀπὸ ὕαδο ΤΠ τοῦ οἰ) ΘῈῚ ατϑροὸς 
10 Ποβεπ τατὸ ἰθτ απὸ οἰ σοσοδοπ, διπιῦ 
ἐπ ἀπ εἰ: ὦ δίπ Ὁοῦ ΦΕΥΤ, οἴμῖ 
(ϑοί!, {ἰττε πἰῶ! δὲν ϑΠπποτίίον ϑιίον, 
ἱπ ΠΝ “απο ἰῇτ οῦπεῖ. πὸ ἰδτ 
δαθε πιείπον Θεπιπις πίε σεροτάλεῖ, 

τη εἶπ (προ ὃε8. έτη ἔππι τηῖῦ 
[δίς 1 τπἰπίον' εἶπε (ἰῷ και Ὄρθτα, οἷο 
ραν δοπϑ, δὲ8 ἤδαίοτδ Ὅν (δ τίτοΥ, ππὸ 
[ίπ Θοῦη Θίδοσπ Ὁταζῷ ϑθείζοπ απ δὲν 
ὅν οῖ{07, δα εὐ δῆς τον ὅπ ϑθλοἰαπίξονη. 

' 12 5 δα αὐοίοη ἴδ Ὅο᾽ (ὅπαοῖ 68. ϑεῖτπ 
᾿ς πὸ ἤρτα 21 ἰθπι: Φ εν ὅεγν πὶ οἷν, δα 
' 18 Πυοίδατον Θο0! Ἐδίροοπ αὐοῦ ὑρταῦῦ λ1: 

τς ἴδπι: θεῖα ὥετν, ΠῈ ον ον πῆξ ππϑ8, 
τρατιιπι {ΠῈ τπ|8 Ὁρππ Το ο8. αἴτε8 τοϊδους 
ζαθτοπ ὁ πὸ τοῦ {πὸ αἴο {εἶπε Πθιπιθον, 
οἷς ππὸ ταζοῖς “δήϊον οὐράθιοίοπ. τὸ 
Τρταεπ: ον ὅοτν ῬαὉ τπιδ αἰιὃ φονέα 
σοι ρτες θέ αδον θαἐ τπ|8 Ὅν ετν ϑοῖΞ 
ἴαΐεπ ἀπὸ ππίον δὲν ὁ οἰα πίτυν. ὁ ἐπὸε 

Ἔδον οΥΥ δον τραπῦίς {0 κι 
ἴδπι ἀπὸ Ἰρταῶ : Θοῦο δία ἱπ Ὁἰοζον θεὶς 
μὸν ὀνταε, δι. [0{Π| Ίγαεῖ οεὐθζοι απ δῖ 

οὐρᾷ ἐρεῖς 

πῇ εν πττοτστιστι 

8. ΑὟΑ: απο δον πο δα. ΝΕ: φρο ίο, 
9. ΒΒ: πηίουουἄΐοπ, ΟΥ̓: εἰτοὸν Ξοοτί δον, νΕ: 
Ὄνᾶπρον. ΒιΑΥ͂ ΝΕ: σονίτίοδοπ, 

10. γὙ: φοῦῦτι! απ πὶ. (ΘῈ. 
11. δεὺ πιο... θη Θ᾽ οοϑ 16 ὔνε Θδίοζον ,.. πὶ δὲ 

Ι 3 .“...6ἃ8 Πιιϑίοσεο, ΒΑ: οἷς (δἰ). ΑΥ̓ΥΥΕ: 4 οτος 
} δἱπίρο. αὟΥνΕ: ΠΡ  Ψ0, απὸ, Β: δεί Ὁ. (, αὟΥ: 
͵ 5. διοιοὐἴπίο. ΝΕ: (πὶ εἶπον δδαο, 

τὸς 

Φεορέοι, 

αἰ ππὶν ἰδτοπι ΞΘ 00 ππὸ Φύτίοπ, υἱὸς εἶπος 
στοβε ϑϑέεπαε Θεοιζατεοπ, ὉαΒ θεοῦ {ες 

7 ὍΠῸ Π{ὸ αδὸν κι Ὁοπὶ εττη ζτίοοεπ πιὸ 

(6,6---᾿4.. 181 

Φεν (σπροῖ απ (Θίδεσῃ. ἘΠ. 

αἴ ὉΠίνΘΥΒΙ σΥορο5. ΘΟΙΠῚ ὙΘΪΘ ΔΗ 
γιῶ, ΟΠ ἰΔΌΘΓΏΔΟΙΠ 5. 51.118, Θἱ ἸΠΒ[Γ 1ο0- 

ὅτ ΜΝ πηΐνοβα ΘΟ] Θθδηΐ, 1ἢ- 
ΠΠΠΘΓὰ τη] {ππ40 Ποιηϊηιπὶ οἱ Οἃ- 
ΤΠ 6] ΟΓαπῚ, «αϊἀαα!ἃ ἰοἰἰσογδηΐ ἀθνᾶ- 

' βίδηίθ5. ἘΠαυμΠ]αίαϑα6. οϑί [5Γ86] 
β γα] ἀθ ἴῃ οοηδροοίι Μαβίδη. 

Εἰ οἰδιηᾶνι δὰ Ποιηϊπαπι ροϑία- 
Ιᾶη8 δΔΧ ΠΏ σοπίνα ΝδαϊδηϊίΔ5. 
ἜΘ] τηϊβιί δά 605 νἱγαη ῬΓΟΡΙΘἴδ1η, 
οἱ Ἰοσαία5. οϑῖ: ἤδρο ἀϊοι ΠοΙηΪπΠ5 
Ποιι5 5γᾶ6]: ἔρο γὸ5 ἴδβοὶ ΘΟη506η- 
ἄογο ἀθ Λεργρίο, οἱ θάτχὶ νὸ5 46 
ἀοιηο βογυι 15, Ἐρὶ ΠΡ ΘΓᾶνῚ 46 τηᾶ- 

ἢ ΑΘΡΥΡΓΟΤΙΙΠ οἱ ΟἹ ΠῚ ᾿Π]Πη]- 
ΘΟΥΙΠ], 4] ΔΙ ΠΙρ θη ν05, 6] ΘΟΙ 118 
605 δά ἰηϊτγοϊίαπ) νϑϑίγαμῃ οἱ ἰγα αὶ 
γΟ 5. (ΘΡΓη ΘΠ], οἱ αἀἰχὶ: ἔρο 10 

πα  Βοιηΐμαβ. Προ νϑβίθυ, 26. {{π|68 {15 
αὐϑξν, 4605. ΑἸΠΟΥΓΠΔΘΟΓΌΠΙ, ἷπ ΔΕΟΙΊΠΙ 

ἰογγὰ Ππᾶριίαι5. Εἰ ΠΟΙαΙδ 15. Δα ΙΓΘ 

10,10. 
8,9.15. 
4,8. 

2,1... 

2,2. 
γΟΘ6ΠῚ Π]ΘΔΠ]. 

χά ϑθ.. Ὑρῃ δαΐθηη ΑΠρΟ]5 ΠΟΙΠΪπὶ 611 
ἐβένου 

Ἐχ δρθν. 6411 5} ΦΆΘ ΓΟ, {86 Γαΐ 1η ἘρΡΠΡἃ 
νας. δ. Ρουποραί δὰ Φοὰ5 ρίγθιῃ [1211 8 

705.17,2. γι. αὐ ι6 ἀθάθοη ἢ] 5 6}5. ΘΧ- 
οαΐογοῖ ἀίᾳιθ ραγραᾶγοί ἱγαπηθηΐα ἴῃ 

Του] τσὶ, αἱ [πσογοὶ Ναάίϊδη: Ἔδρ- 12 
Ῥάγας οἱ ΑΠρΟΪὰ8 Ποιηΐηὶ οὐ ἃἰΐ: 

(ΘΕ ἢ ΟἸὨΪΠ 15. (ΘΙ), ΥἸΓΟΓΈΙΠῚ [ΟΓ 155 1πη68! 
ἜΡΙΧΙ46. οἱ ἀθάθοη: ΟΌΒΘΟΓΟ, μ118 

με31,45. Δοιηἶπ6 : 81 ΠΟΙΏΪΠ8. ΠΟΙ ἸΒΟῸΠῚ 6βῖ, 

ΟἿΣ ΔΡΡΡΘΠΘΠ ΘΓ πη: Π05 Πᾶθ66 ΟΠΠΠΪὰ ἢ 
ΠῚ δαηὶ ΠΤ] ΓΆΔ 1Π1ἃ 6115, 486 ΠΑΡΓἃ- 
ὙΘΓᾺΠΐ ρᾶΙΓ68. ΠΟΒΙΡῚ αἴαιιθ ἀἰχοραηΐ: 

θὲ ᾿Αδρυρίο οάιιχὶὶ π085 ΠΟΙ ηὰ5 7 
Ναπο δαίθπι ἀδΡΘ 11} 05 ΠΟΙΏΪΠῚ5 
οἱ ἰγδάϊα! ἴῃ τπᾶηὰ Μαάίδη. ὅἢ6- 14 
βροχιίίαιθ δὰ δὰπὶ ΠΟΙΛΪΠα8. οἱ 11: 
γαάθ ἴῃ ᾶο [ογιπἀ]η6 ἰᾳἃ, οἱ 11- 

13. 5: ἰῃ Π]Δ 8. 

12, ΒΑ: ἰανζοτεῦ, ΕΑ: Πατΐεν, 
13. Β.ΥΕ: ϑιᾧ πὶ. ᾧ. αΥ̓: πρῶ τ ΑΣ ϑϑὲν ὅς ἰ( 

διἐἰς. Β: δα! .., Βετοἤοπ. δ τσοῖθι ΥΕ ΤΡ 1 
ΒΟΥ: ῷαΐ (μι) πίε... ΟΡ ες προ: Β: 
ζαῦτοι [απ 

14, Βι(οδές θα απ. γὙΕ: ΒΓ, απ ἢ π. ΟΥ̓Κ: πὶ τοῖο, 
ΑἹ δι νοίν[ τοίτοι. (ΝΕ: {πὶ δοίπον ϑθ Ὁ {{| οὖ, κι 
τοπ... 6) 
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δἰ αν μεῖς τωττδιναι, 

ἘΝ ῈΕ. οιποεοονῖῖε Παιοῖα εἴ «ροπδῖο. Βαϊοπιογῆῖ. 

γματειας. 16 Εἰςελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυ- ΣΝ "ἽΝ ΤΥΊΖ23 ΝῚΣΝ ΓΞ 16 

ρίου" κύριε, μνησϑήσομαι τῆς δικαιοσύνης 

σου μόνου. 17 Ἐδίδαξάς μὲ, ὁ ϑεός, ἐκ νεύτη- 

τός μου, καὶ μέχρι, νῦν ἄπαγγ ελῶ τὰ ϑαυμά- 
σιά σαυ. 15 Καὶ ἕως γήρους καὶ πρεσβείου, 
ὃ ϑεὸς μὴ ἐγκαταλίπῃς μὲ, ἕως ἂν ἀπαγγείλω 

τὸν βοαχίονα σου πάσῃ τῇ γενεῷ τῇ ἐρχομένῃ, 

τὴν δυναστείαν σου 19 καὶ τὴν δικαιοσύνην 

σου, ὁ λεὺς, ἕως ὑψίστων, ἃ ἐποίησας μεγα- 

λεῖα. “0 ϑεός, τίς ὅμοιός σοι; 20 Ὅσας ἐδει- 

ξὰς μοι θλίψεις πολλὰς καὶ μακάς, Καὶ ἐπι- 

στρέψα: ἐζωοποίησάς μὲ, καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων 

τῆς γῆς πάλιν ἀγήγαγές με᾿ 21 ἐπλεόνασας τὴν 

δικαιοσύνην σον, καὶ ἐπιστρέψιις παρεκάλεσάς 

μὲ, καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς 1 ἧς πάλιν ἀνή- 

Ἰλγίς μὲ. 
2 Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἕν 

σχεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλη ϑειάν συν, ὁ ϑεός, 

ψαλῶ σοι ἐν κιϑάρᾳ, ὁ ἅγιος : οὗ ᾿Ισραήλ. 

26. “4γαλλιάσοντωι τὰ χείλη μου ὅταν ψάλω! 

σοι, καὶ ἢ ψυχή μου ἣν ἐλυτρώο υ. 21: Ἔτι 

δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμ: αν μελε- 

τήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅταν αἱ ἰχυνϑῶσιν 
καὶ ἐγτυαπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ κακἵ μοι. 

᾿ οβ΄ (οαγ: 
1 Εἰς Σαλωμών. 

ς ᾿ - “ 

Ο ϑεός, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς, καὶ 
τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ Ἰασιλέος, 
2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἕν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺ- 
πτωχούς σου ἕν κρίσει. ὅ. Αναλαβέιω τὰ ὄρη 

εἰρήνην τῷ λαῷ σου καὶ οἱ βουνοί. Ἐν δι- 
καιοσύνῃ ἃ χρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ, 

1ὅ. ΑΞΈΕΡΧ: γραμματείας. 
175. Χ: Ὁ ϑεός μα, ἃ ἐδίδαξάς μὲ. 

ΒΖ [πιΈΥΡῳ. ϑαυμ. σα, καὶ ἕως. 

.. καὶ μι τ νῦν. 
, « ’ 

ὦ πρεσ λεία" ὁ ϑεὸς, 

μὴ ... 
18. Ο΄. ν. 9. ΕΕΧ: ὁ ϑεός με, μὴ ... 

ἘΕΧ: ὁπαγγελῶ.... τῇ γ. πάσῃ. 
19. ΕΕΙ͂Χ: ἕως τῶν ὕψ. ... ἐπ. μοι μὲγ. 
20. ΒΕ Χ" πάλχιν (ΑΙ.: πάλαι). 
“ς ΒΡΧῚ (Ρ. ἐπλ.) ἐπ᾽ ἐμὲ. ΑΣΕΕΧ (ρτο δικ. σϑ) 

μεγαλωσύνην μ8. ΑΞ: [καὶ ἐκ τῶν ... ἂν. μὲ]. Χ (ρτοὸ 
παάλινὴ πίλαι. 
2, ΒΒΧ: ἐξομολ. σου ἔν λαοῖς, κύριε, ἐν σκεύεσι ... 
28. Χ: “γαλλιάσεται. Χ: ψάλλω. 

72,1. ΧῚ (40 ἴῃ.) Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ 
(ροϑβὶ Σλ. ΑΙ. ψαλμὸς, ΕΕΧῚ φαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 
ΑἹ. ἃ}} 

85. Χ: “ναλαβέτωσαν. ἘΕΧἔσὸ (ΑΞ ἰπ{6Γ ἈΠ605) 
ἐν βαι οἱ δικαιοσύνην. Κρ. 

ξ 
Χ: ἕως 8. 

9 δ. 

ΤΟ ΤΘῸ ΘποΝ ἰηππς ΠΣΡῚΣ ὌΞΤΝ 17 
ἘΣ ῊΝ ΡΠ ἸΡῚ ὙΣΒῺ 
“ἣν ΟΝ ΠΞ 8) τ ΤΡΤΤῚΣ ὉΔῚ 18 
πἰρ μι τς ΠΣ ΤΑΝΓῚΣ ὩΞΙΣΩ ὦ 
ΓἼΣ ΘΝ ἩΡΕΊΞῚ ὁ ΠΠΎΣΣ ΝἾξΥ 9 
"Ὁ ΟΠ οκ ΤῚ512 ΤΩΣ τῶν ΟἿ 

ΤΥΞῚ τῆης. ὩΠΡΝΣ ἼΦΘΑ Ὁ ΠὯ5 9 
ΤΊ Π ἡ2 π Ξρότη ΤΙΣ 

ὭΡΊΝ 3. ὁ Ὁ) Ξηθς ὙΌΝΕΙ 
ΔἸ ΓΟ Ύσ ΕΙΣ. 

ἸῸΝ δπ35) 55 ΤΙΝ τ ὭΝΤΩᾺ 
ὐὐτρ ρα 9. ΠΉΘΙΝ ΠΝ 
ΠΉΙΝ Ξ ΒΩ ΓΝ ἪΝ ΠΝ 28 
τίν: 53 πὴ ῶν 9) πϑ3ι 

ΓΞ ᾿ῶΞΓΞ ἩΓΡῚΞ ΠΆτΣ ἘΡητῈΡ 
ἘΌΣἢ ἩΘΡΞ ὙΠ 

ὩΣ 

22 

ἐπ Ὁ 

ΠΡ ΤΕ ἸΏ ΠΘῸ9 Π ΟΒΌΡῸ Ὀτοκ 

ἡ 35} ῬΊΣ3 ΩΣ Ὁ ΠΡ ̓ς ρτ]π Ὁ 2 

Ὁ ΟἿ. ΘΠ ἘΝ ΟΕ 8. 

Ὀρτοον, ι ὭΣ ἐΠΡῚΧΞ ΤΊΣΞΔΙ 4 ὰ 

ν.20. Ῥ Ὄγονασπ ἰδ. Ῥ πο 18. Ῥ ΡΟ 
ν. 22. 50 δὲ Νρ5 ὙῸΡ 

1ὅ, Β: 4π χάθίεπι τοεὶβ. ΑὟΝ: ἔεππὲ Ἑρίπο ϑαθῖοπ. 
(Α: ϑδουυοιόθεῖ. Γπη’ ὦ) πὶ Ὁ }) Ἷ 

10. το! εἰπθούφοθομ, Β: ἔοπιπιοη (πὶ δὲν ατοβεπς 
πα ΟὟ: "δὲ θοδι(οδοτη τοἱΠΓ [ὦν ἔοιπσποη ὃ ΝΕ: 
ππίτ Ὅοη θὲα ει αἴοι. Αι: 0 Οἱ {{{4) εἴπ εθ οι {π| Ὁἱ 6 
δταί. 

17. απὸ δί8 Βίοθον υὐτὲ, (ὦ. ΑὟΝΥΕ.Α: δί6 [0 1 
Β: θα 8᾽ (4) Ὁ. 588. ἀπαορροίροί, δὴ 

ι8. Β: δἰ8 {πὸ 9{. πὸ. Ὅα ὁ αγαιιε θ.., δ Ὅαβ... τοετθεςς 
απαριοίφε Παδει ὅθ. (δε οὐ. ΑΥ̓͂: δἰ8 πηι ατοῖς 
{εἰ ««- δι {{Ππ|ι661}] 1. Ὁείπ Φιπι ϑενξιπδε, 
αἰίεη ϑὲα δ υπιπιοη Ὁ. ἤγδα αν. 

19. Β: θεῷ {{|... 816 ἐπ οἱ ο φοξοιπιποπ. ΑὟΝ. 
ΝΕ; Φ πὶ... τοί δὲ δίδι κεν ὦ. 

20. δὲ Ξίείεν, Β: Ῥαῇ πὶ. φοοίβι ᾧ σεῖς ϑίοπας, 
ἤεπ αι. Ππρίδιξο τι ἴαῇεπ. ΑὟΥ: απὸ οἷο. θὲυ τῇ ἃ. 
Ἰπ|α. {ἀγασποπ 1. Β: ὍΝ. τοσί(6Π... πιαῦγει Ἐς ΑὟΥ. ΥΕ, 
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ϑπρ.ππὸ σαι, απ ζὰν Θοίίεϑ ξτειο, εἰ Φοπίᾳ απὸ δεδ δ ηβδ ΘοΡπ. ΕΣ ΧΕΥ. 

10 αἴε ξἄρίεπ ἕαππ. Ἔα) φεθε εἰπθεν ἱπ|})} ἰῷ δορσηονὶ {Π|ογαίαγαμι. Ἐ]Ω ΓΟ ο. ἴῃ 16 

61 δῆτα 68. Θεῖτα ὅεῖτα, ἰἄ) φτοῖζε Ροιθηα 5 Πομιηΐ; ΠοΙηΐΠ6, ΠΟΙ] ΟΓ- 
17 νείπε Θετεείᾳ ξεὶε αἰεῖπι. Ὁ Θ οι, οτι Πα θῸΓ 7π51{|46 ἴᾳΔ6. 501105. Ἔ θ6ι5, 17 

ταὶ) υοη διιαοπὸ αὐ σο τεῦ: Ὁατγιπι υετε ἀοοα δι! π6 ἃ [πνϑηΐαϊθ τηθἃ, οἱ 115- 
18 ξὐϊποίας ἰἃ) ϑεῖπε θαποοτ. Ἐπ) θεῖς ἐὐῆ 41π| απο Ῥγοπιιηοἶα!}0. τ ΐ γα 1} ἃ (18. 

γυ.9.Ε».46, ἴα πιὶῷ πἰῶι, Θοῖί, ἱπὶ ἍΠ|ον, τροπη 
ἰὰ) ται τρετθο, δἰ8. ἰῷ Ὀείπεπ ϑίγηι σεῖς 
Εἰϊποὶᾳο δε πϑοδ πϑοτπ, ἀπὸ Ὁεἶπε δταίί 

19 αἴἴοειι, οἷς πο) ἔοπιπῖοεπ [οπ.  Θοῖί, 
ϑεῖπε Θετοά)τιρ οὶ {{{ ο), Ὅε} ὃτΆ᾽: στοβὲ 
Φίπρε τ. Θοίί, τοῦ ἢ οἷν οἵεἰ ἃ ὁ 

20 ἔΦεπη ὃ Τ{{{ε|| πὶ ἀ) ἐτζαθτοπ οἷο! ε απὸ 
στοβε δποζε: ππὸ πια ὦ ξ παι) τοΐοὍ ε1 [ὁΞ 
δεποίᾳ, πὸ ΘΟ: πα) τοί οθοῦ αἰ8 ὍῸΥ 

21 ΦΊεῖε δεν ὅτος δέεται; Ἔα ππα 4} τι) 
[εθν ατοθ, τππὸὺ ἰγδ {τος τιἰ) το θεν. 

22. (ὁ δαπέε ἰὼ απ οἷν πὶ 37 αἴτεγς 
[11 [τ ϑείπο ἄτεπο, τποῖπ ΘΘοίς; ἰά) 
Ἰουήίπρε οἷν απ θοῦ ατζε, δι. οἰ ρεν 

δ πὰ Ἰταοῖ. Ἔ θείας αἰρθεπ απὸ πιρίπς 
(Θεοῖς, οἷε δι. οτὐοει ας, {πὸ [τῦ- 

24 1ἰὰ ππαὸ Ἰοδήπαοπ οἷς. ἜΜ οἰ τοί 
πιοίπε ὅππρε τάρ! Ὁ) σοπ Ὁείπον (δες 

80,13.68,91. 

(18,36. 8πι. 

22,4.78,41. 
89,19. 4.1,4. 

ἘΞ ΉΕῚ ὑβ6ι8. ἴῃ βοπθοίδῃ) οἱ 56η|1ΠῚ, 18 
65, πὸ ἀογο 4185 π|6, ἄοηθο Δη- 

ΠΌΠΟΙΘἢ Ὀγὰ ΘΙ ΠῚ απ σοπΡΆ ΙΟΩΪ 
ΟΠΊΠΪ 4πᾶ6 νΘΠ ΙΓ 6δΐ, ροίθη [Δ ΠῚ 
ἰπαπὶ Ἔ δι 10.514 π|Ὶ θᾶ], Π6ι5, 185-.-19 

τιο.1,κ49: 616 1π Δ {ἰ55]π|8ἃ, 46. [66 [511 τη σηὰ- 
.5.6,8.Εχ.8,}τν Β ΠΕΕΤΉ Κ τς " 
Ὧ Ἶ ς 6118, 4115. 51 π|}}1}5 101} ἘΘαδηία5 20 

10,6... ΘΙ θη 51 απ {νΠ] απ] πο 5. πη} [ἃ 5 
οἱ τη ]ὰ5] Εἰ σΟΉΥΘΓΒ115 ν᾽ Π 8511 116, 

οἱ ἀ6 Δγβϑὶβ (6ῦγὰθ ἰ[οὙ1ΠῚ ΤΘΑΙΧΙΒΕΙ 
π|6: τη] 1Π0}10511 τηαρη Π Θπ ἅτη 21 
[18 Π|, οἱ σΟΉνΘΙ5115 ΘΟΠ5ΟΪ] 5. 65. 116. 

Νὰπῃ οἱ δσὸ σοηῇίο ον Εἰ] ἴῃ νὰ- 22 
515 ρϑα]πηῖ νου ἰαοιη ἰπἀτη, Ποὰκ ; 0588- 
Ἰὰτη. {01 π΄ οΟἰΠΠᾶγὰ, ϑάποιβ ἰβγαθοί. 

Ἔ χα] Ααηΐ αἰ ]ὰ πη68, ΟαΠὶ οΔηϊᾶἃ- 2 

ΨΘΓῸ {{Π}],| οἱ δηϊπ)ἃ πι|θᾶ, Ππ 81 ΓΘ6- 

τηἶδι1. Ἔδρή οἱ ᾿ἰησιὰ πηθὰ ἰοίὰ ἐἰ6 24 
πη ΘΠ} 110 {5118 π| (ἃ Π|, ΟΠ} Θ0Π- 

18πι.2,)6. 

“2,80. 

12,6. 

γ ϑΡρΡ. 

τειϊρεξεί, θεῖα Τ άπιοα. αὐὔεπ [ὦ ἘΠ [αεὶ δἱ σδυθγί! [ἀδγίηὶ 401 φιάθγαπὶ 
ππὸ 41 Θαπϑεπ τϑότϑοπ, οἷς πιείπ 11πε τηὰ [ἃ ΤΏ]. 
αἴἰἃ Πιάγεπ. 

72. ΧΧΠ ΧΧΗ. 
1. Φεῦ ΦΘαϊοπιο. ἘΣΤΊ: ῬϑΙΠ1115, [π΄ Δ] ΟΙΠΟΠΘΠῚ. Ί 

(θοιι, αἰ δεἰίπ δεν! δεπὶ δεδπίᾳο, , Το τ το ἴθειυπ, π4Ἰοίαπι ἰαυπὶ γοσὶ 48, εἱ 
ππὸ Ὀεῖπο (Θ᾽ ἐτο τ είς! Ὁε8 δὲ ὑπίο δ Θοῦπε, Τπβι{Π|4π| ἰμπι ἢΠΪΟ Γοσῖβ, Ἐ]ΙΠ]ΠΙοᾶγο 2 

2 Ἔγαβ εὐ δείπ ὅθ0[6 δτίπας κατ Θετοῶς, ἔκῆϑτ  ρορυ]απι ἰπππὶ ἴῃ 70 5111, οἱ ρα ΡΟ ΓῈ5 
8 τἰρξείς, απὸ Ὁείπο (Ἰεπθοῖ ἐγτοῖτε. ἔθ αβ πος π᾿ }ιϊεῖο. Ἐ δυδβοϊρίαηί πποπ- 8 

οἷο Βοτρε δὲπ δυίεσεπ δείπροπ ππίον θα8. ΡΥ ΤῊΝ ἰ65. ΡᾶΘΘπὶ ΡΟΡΙΠ]Ὸ, οἱ 601165. }1511- 
ϑθο.Ε, ἀπὸ οἷς Θὐρε οἱε Θετείφείᾳ είς. 5 τορος δοἴαη. ἜΤΙ ΟΑθ1} ρᾶιροΓῈ5. ΡΟΡΩ], 4 

4 Ἐ (ὅν τοἱτὸ Ὁα8 εἴοπος 501 δεὶ ϑὲοά) ἐς 

72,2. ὕ.1.,: τείίε. 

τοὐτ (απ) απ τὸ. δοίεδεη. Α: Φοῶ δι τοαπθέος 
οἰ, δοίουτοί πι ᾧ. Β.ΑΥΝ.Α: θθατάποει. ΟΥ̓: θοῦ: 
νογλίεθη. 

21. Β: τοίτ πιοίπο ϑυδείἐ σοτηιοθτοπ, πὶ. ταί ὦ απ 
᾿ αἰίοι (Θ εἰξιπ {τόίτεπ. ΑΥΥ: πα) ἐὐδότομ. ΝΕ: θὲοεῦτοπ 
0. δι πὶ. (υῦβε. 
᾿ς 22). Β: οἱ Γ (ὦ) οἷν αὐ ϑαπέπ, αΥ̓Υ.ΝΕ.Α: οἱ 
Ο γτείζεπ. Β: ταί! Ὁ6πὶ πο πΠτιππο πη! δεν θαμπίο, ΟὟ: ἀκα: 

ζεπίαπα. νΕτ πὶ. Ὁού ὅϑανίε ... πὶ. (Θαἰἐοπίρί οἴ. 
29. σὺ. 4, ἰατιοϑοπ, τοαππ ἐ6) δίν Τρίοϊς, τι. ππείπε 

"0. δα, ΝΕ.Α: (υἰγ) {{πρ6. 
24. Β: [0[{... λεῖπε ὅρου, δετυονθτίπροπ, ΟὟ: τὸς 

155. ζμίρο ἐγιέθ»8.: 54]. ἰααπη. Οὐ ΐδΠῚ ... ΕΠ{- 
ἰογαία γάπη, ᾿Π|Γ. 

160. Α].: ροιεπίίαπη. 19. Α1.: 51{{|81} 
20. ΑἸ.: Ουδηίδ. 

72,1. ΑἸ. Ρϑδιιηυβ. 

τε δοη φαπεὸπ σας εἶπε δ)., δἰ ογο οί κι. Θδαπϑὲη τι. 
ΦΟθ ΟΙΘΟΥΡΟΙ ... τοο!{π. ΝΕ: τοῦππ 21 6 :ἢ. αοτο., 
τῦπη δεζάγάπι πὸ. (Α: ΘΟ ἀθουτορ! Πντε πη.) 

72,1. ΒινῈ: δείπο ϑὲοτο. ΑΥΥ: Θει(ίο. 
Ὡς τἰώτε πίε ον. .... πίε ϑεε, Β: Θὺ τοίτῦ ... 

τἰϑτοπ, ΑὟ: τί ο! εὐ. ΥὙΕ: (ὅν τ τ. Αἱ πὶ κι 
τίϑτοπ. ΑὟ: πα) θέε! ... πα ΞΒ1{{ || 

3. δίς 35. δε. ττασὸπ δόπι 35..... διτ Θεοῦ, Β: (δ 6 
τοοτῦοπ... δτίπροπ .. τούτϑοι [εἰπ τα εν, ΑΥ̓Υ: (56 
{ταρὲπ Ὁΐο 58. Θ εἰ... 

ἃς δὲ ΦΙοπδεπ ἐπὶ 5, 91. {Φαβεπ ...ὄ Β,ΑΥ͂Υ: ΟἹ. 
Ὁοδ ϑο!δ. ΥΕ: Ξϑεργάπρητπ. 



100 (6,25ὅ- 32.) Ἀ ΓΠῚ ΠΩ ΠΝ ΕΡΥ Ρ 

ΨΕΙ͂. Τεναρζὲς Τροναῖζῖο α Νῆ α ανεῖ{ 5. 

’, Α ͵  γ 8 ΠΤ ΄ σ 

ΣΟΥ ται ἐχαλεσεν αὑτὸ ᾿Εἰρήνη κυρίου, ἕως 

τῆς ἡμέρας ταύτης ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐν ᾿Εφρὰ 

πατρὸς τοῦ ᾿Εζρί. 

2 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ εἶ- 
Ε) - , ᾿ , Ν 

πὲι αὐτῷ κύριος “αβεὲ τὸν μόσχον τὸν σι- 
Ὗ - Ψ ᾿ 2 Ν 

τευτὸν τοῦ πατρὸς σου, καὶ τὸν μόσχον τὸν 
΄ . « “- κ » Ὰ 

δεύτερον τὸν ἑπταἑξτῇ, καὶ καϑελεῖς τὸ ϑυ- 
- ᾽, Υ ,.9 -“ ω 

σιαστήριον τοῦ Βααλ, ὁ ἔστι τοῦ πατρὸς σου, 
Ἁ Ν 2 Ἁ 2 ᾽ Ν ’ γ΄ 

καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπὶ αὐτὸ ἐκκόιμεις. 28 Καὶ 
“ » » 

οἰκοδομήσεις ϑυσιαστήριον κυρίῳ τῷ ϑεῷ σου 
Ἁ, Χ , ᾽ - τ 

ἐπὶ κορυφὴν Μαὼζ τούτου ἐν τῇ παρατάξει, 
κ" ! ν ΄ ᾿ 2 , « ᾿. 

καὶ λήψῃ τὸν μόσχον καὶ ἀνοίσεις ολοκαύῦ- 
-» Ὁ Ὁ ἢ ἘΠ“ ,ὔ 

τωμαὰ ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ ἀλσους οὐ ἐκκόψεις. 
Ω Α ,ὔ } Ἁ - 

21 Καὶ ἔλαβε Γεδεὼν δέκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν 

δούλων αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε καϑὰ ἐλάλησε 
," ἐς ΦΨ « ᾽ ’ Ν “- 

κύριος. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐφοβήϑη τὸν οἶκον 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄνδρας τῆς πό- 

»"» » «ς ,7ὔ ’ 

λεως, τοῦ ποιῆσαι ἡμέρας, καὶ ἐποίησε νυκτός. 
Ἀπ » - ω - 

28 Καὶ ὠρϑρισαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτοῦ 
κι ᾿ ᾿ 

τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ κατεσκαμμένον τὸ ϑυσια- 
΄ - ᾽ ᾿ "» Α ᾿ὰ ΕΣ - 

στήριον τοῦ Βααλ, καὶ τὸ ἄλσος τὸ ἐπ αὐτῷ 
᾽ ᾿ « [ « Α εἶ 

ἐκκεκομμένον, καὶ ὁ μόσχος ὁ σιτευτὸς ἀγη- 
γνηγμένος εἰς ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον 

ἐπχον , 29 Καὶ εἶ χγὴ ὃς τὸ ῳχοδομημένον. αι δἰπεν ἀνὴρ πρὸς 
, ᾽ "» , ᾿] ͵ Α » 

τὸν πλησίον αὐτοῦ" Τίς ἐποίησε τὸ πρᾶγμα 

τοῦτο; Καὶ ἀνήταζον καὶ ἐξεζήτουν καὶ εἶ- 
ῃ ΠῚ ᾽ κ ᾿ ἢ κ » 

παν Τεδεὼν υἱὸς ]ωὰς ἑποίησε τὸ πρᾶγμα 
- ᾽ - , 

τοῦτο. 80 Καὶ εἶπαν οἱ ἀνδρὲες τῆς πόλεως 
᾿ Ε] ΄ 

πρὸς Ἰωὰς" 
ἘΞ , ᾿ «} ὶ ᾽ ᾿ 

ςαγαγδ τὸν υἱὸν σοῦ, καὶ ἀπο- 

τΣΣΞ ἡ Τὴ» πῖτι Θρπ ἼΣ Θ οι 
ΣΦΙ ΩΝ 

ἡ ΔΝ ΡῚ. ἈΠΠ πρὸΞ ὅ;15 
Τϑνὴ “ῶν ἰσπ ἼΞΤΩΝ ΤΡ ΤΣ 
ὯΝ ΠΟΣΠῚ υ ΦΞι ") τών! ἼΒἢ 
-ΓΝὮ ΕΟ “ὧν ἜΡῈΠ ΓΙΞΙᾺ 
ὩΣΞῚ ΓΞ ΟΡ τΩΝ πώδ τ 2 
ὥν πη ὮΡ ΕΟΝ πῦτοὸ ΓΙΞΤᾺ 
ὌΝ ἘΠΡῸῚ ΠΘΟΣ.Ξ πτπ ΤΣ ΘΠ 
ΡΣ Σ ΝΕ ΓΡΌΣΠῚ ΒΟ ἡΒΠ 

ΓΘ 

ΠΝ ΓΙΡ᾿Ὶ ΠΕΙΣ ἼΩΝ ΠΊΟΝΙ 

, “ ᾿ ΄, 

ϑανέτω, οτι κατέσκαψε τὸ ϑυσιαστήριον τοῦ 
σ΄ ε " Ν ΕΣ - 

Βάαλ καὶ ὅτι ἔκοψε τὸ ἀλσος τὸ ἐπὶ αὐτῷ. 
Ρ. Ε ; ιν Ὁ , “- 3 
81 Καὶ εἶπεν ᾿Ιοὰς τοῖς ἀνδράσι πᾶσιν, οἵ ἐπ- 

; 3. “1ρν . ς » - , 
ἀνέστησαν αὐτῷ" η υμεῖς νῦν δικαζεσϑε 

ι - ἢ ἀν “Ὁ β: , ὙἘΡ [ 
περὶ τοῦ Βααλ; ἡ ὑμεῖς σώζετε αὐτὸν; Ὃς 
ἀντεδίκασεν αὐτόν, ϑανατωϑήτω ἕως πρωί" 

, - Φ »“»’ ἢ 

εἰ ϑεὸς ἐστι, δικαξέσϑω αὐτῷ, ὅτι καϑεῖλε τὸ 

ϑυσιαστήριον αὐτοῦ. 82 Καὶ ἐπεκάλεσεν αὐτὸν 

248: ἐπεκάλ. αὐτῷ (6. ΑἸ ΕΧ). 25.8: τὸν μετ. ταῦ- 
ρον, ὃς ἐστε τῷ πατρί... (161) τὸν... τῷ πατρί (τϑ σ΄. 
ΑΕΕΧ.).. «ὀλοϑρεύσεις (ἐκκόψεις ΒΕΧ; Α: ἐκκόψατε). 
20. ΒΤ (4. κυρ.) τῷ (δ ΑΒΕ). ΑΕΕΧ: τῷ ὀφϑέ»" Σὲ 
σοι ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῇ ὅρος. ΑΒΤ (Ὁ. τ. μ..) τὸν 
δεύτερον ( ἘΧ). Β: ὁλοκαυτώματα ( -καύτωμα 
ΑΚΧ).... ἐξολοθρεύσεις (ἐκκόψειβ ΛΈΚΧ; Α ργᾶθιη. 
0). δ΄: ΑΧ: τριρκαίδεκα. Β: ἑαυτξ ... ὃν τρόπον 
(αὐτξ ... καϑὰ ΑΒΕΧ). ΑΒῚΤ Ο. τλάλὴ πρὸς αὐτὸν 
(Ἐ Χ). 8: γεν ήϑη (ἐγένετο ΛΕΒΧ). ΑΕΕΧ: ἐμῇ ἌΡΝ 28. ΑΒ" αὐτῷ (Ἱ Χ). Β: καϑήρητο ... 

. εἶδον τὸν μόσχον τὸν δεύτερον, ὃν ἀνή- ϑρευτο.. 

ΝΞ. ΘΡ9Ὶ ἽΝ ΠΡ ΘΡΘΌΝ ΠΩΣ 
ΝΠ ἼΩΝΞ ὑΠῚ πὴτὸ ὉὸΝ ἼΞῚ 
ἜΣΕΙ ἸΘΝ ΡΝ ΞΝ ΣΤῸΝ 
2 3.55) Ἐποοἢ ὥϑϑὴ Ὁ Ἵν ΤΟΣ 28. 

ΓΞ Ὑ) 9] “33 ΡΝ ὯΝ ; 
πρηϑ ΡΝ πο Ν ἀνξπος 
πΞ ΓΘ τ ΓὉΡ πὸ ῃ δὼ ἼΒΙΙ ΓΝ Ὁ 
"Ὦ ἜΣ Ύ ΘΝ ΝΣ ὙΥΩΝΘῚ ἐλ ΞΙΙ 29. 
ἡδΡ 3} ἡ ΡῚ τσὶ ἼΗΙ ΠΩ 
ἼΣῚΠ πῶν δ 3 ἮΡῚΒ γξ 2 ΝΡ 
ὠνητον: ἜΣ Π ΟΝ ὙΡΩΝΘῚ ἐπῖτπ Β΄ 
τῶν Ὑ72 ΓῺ) ΤΌΞΟΝ ΝΕΊΠΟς 
πτῦνπ ΤῚΣ Ὑ5) ὉΡΞΠ ΠΣ ὦ 
ποῦν 50 Ὁ ὙΝοῚ ΓΡον τών 5160 
Ὄνϑ πο τὸν οὖν, ΩΡ ὦ 
35 ῶν ἼΩΝ Ἠ)5 θ ΘΝ ΩΝ ὦ 
ΝῊ ΘΤΟΝΓῸΝ ἼΞΙΤ ΡΨ ΓΠΔ55 ἴ5 
“ΑῚΡΟῚ ΠΠΞΡΟΤΟΝ γ0 ὅ5 5 Ξτ 85. 
νεγκεν (κατεσκ. ... ἔκκεκ, «.. ὃ μόσχ. κτλ. ΔΕΡΧ}. 
20, Β: τὸ ῥῆμα. . ἐπεζήτησαν καὶ ἠρεύνησαν καὶ 
ἔγνωσαν, ὅτι ὩΣ στρ. ... ἐπεζήτ. κτλ. ἈΒΈΧ). 80.8Β5 
Ἐβξένεγκε .. .« καϑεῖλε ... ὠλόϑρευσε (Ἔξαγ. ... κα- 
τέσκ. -.. ἔκοψε ΑἸΕΧ.), 81. Β: Τεδεὼν υἱὸς Ἰωὰς. 
(ὁ. ΑΒΕΧ), ΑΒΕ: πρὸς τὸς ἄνδρας τὸς ἐπανιστα- 
μέν88 ἐπ᾽ αὐτόν. Β: ὑπὲρ τῷ Β..... σώσετε ... ὃς 
ἐὰν δικάσηται αὐτῷ (ς. ΑΒ ΕΧ). 82, ΔΒ: ἐκάλ. αὐτὸ 
(ἐπεκ. αὐτὸν ΒΕΧ). 



ϑὲίεςϑέοετ, 

Θίδεσι γεὐδτε δεῖ ΒΓ{ατπτὸ δαίπ ϑααίβ, 

(0,28: 82.)...10} 

ΨΕ. 

ππὸ δίοβ ἴθπ: Φὸῦ ον δε8. δείοδοπδ., 
ΦεΥ {ε ποᾶῦ δίδ8 απ ὅὍ.π δειπίαοπ ὅ ας 
411 νθτα δεὲ8 ἡϑαίοτθ δὲν (δ τίτον, 

Ἰϊπὸ πὶ δευζείσ αι ϑὲα τ Ἰρταῦ) Ὅ.γ θεῖν 
41 ἴθπι: ϑδίπιπι εἶπεη αντοπ ππίοῦ Ὁὲπ 
δοῶζει, οἷς δείποϑ ϑθατογῷ πὸ, ππὸ εἰπὸπ 
απϑοῦπ αττεπ, δὲν Ποδεπίτίᾳ {ΠΠ,| τπ|ὸ 
δετυτί ὦ Ὅὲπ ὩΠαν 5 ααῖβϑ, Ὅὲ Ὁείπεδ 58- 
τγ8 {{Π{, τπὸ θαι αὖ Ὅεπ αίπ, θεν Ὁαδεὶ 

20 Π{ῆε,;,) Ἔππὸ δαπὸ δὸπι εττπ, δείποιι 
οι, οὔεπ απ Ὅ Θὔρε οἰοζεθ δεῖζεπ 
εἴπ ἍΠ αν, ἀπὸ αὐτε ἰθπι κπι, ππὸ πίπιπι 
Ὅ6π ἀπροότ ζαύτοπ τπὸ ὀρ[οτο εἷπ ΞΘ ταπὺς 
ὈΡΓΥ πη δὸπὶ οῖ; δὍὲ8. Φαίπδ, δὸπ δι 

27 αὐρεδαιοπ δα]. ἔφα παῦπι Θίδοοπ ζοῦπ 
ϑλάππον αὐ. ζείποπ δποτεπ, ππὸ {δαί, 
τοῖς ἰδπι ὍῈΥ ΡΥ σοασί θαῖε. ἌἍΓ6ῸΥ οὐ 
Γὐττοῖς ὦ Τογεδ κι τθππ Ὅε8. 5 αροῦ 
τον Τεπιοδ ἡδαίοτδ ὅαμζε ππὸ δὲ δ ετοη 
ἰπ ὍΟΥ (Θίαθέ, ππὸ τραιδ δεῖ ὍεΓ 9ὲαζδι. 

28 “Φα πεπ οἷ φοις ἱπ ὍῈ 1 (Θίαδι 68 ϑϑοτε 
σοπϑ {τἰδὲ αὐ}Παπϑεπ, Πῦε, δα ὕσαῦ δοΥ 
ὙΠΠταν Ῥααϊδ ξοτῦτοεπ τππὸ δὲ. φαίπ 
Ὁαδεῖ ἀδροδαιοπ, ππὸ ὍῸΓ απο αΥΤοΠ 
εἶπ Θγαπ ΟΡ ΓΟ απ Ὅοπὶ ἽΠΙαΥ, δε σεθδαιοῖ 

20 τῦαγ. 
δου θα. Ὁαᾷ φοβαπὸ 1πὸ δα [ὁ {πού γίεπ 
τὸ παριήτασίεπ, τρατὸ σεζαρί: (Οἴδοση, 

ὅθε Θοΐῦπ “οαδ, θαι Ὁαὃ σεἴθαπ. Ἔα 
Τρταῦσεπ οἷς φοιίς δὲ. (ἰαρί ἐπ δυαβ: 
Θὲ Ὁοίπεπ Θοῦπ δεζαι8, ἐσ πππβ Ποτδοπ, 
ῬαΒ εὐ δὲπ ἍΠΠτατ Θααὸ ζετδτοοπ πη 

91 Ὁεὲπ αίπ Ὁαθεῖ αὐροδαιοπ θα. 

2ὅ 

00 ἰδ ἀπ Ῥαα! Ῥανενπ ἡ θο ἰδτ 

Ὁἰοῖε8 ϑίιοταοη 8 Πετδεπ; 
τοῦτο ας ππὶ {6} {Ο71, 68 Τεῖπ ἈΠΤαΥ 2ετ- 

24. 45. δὲν σρίοζείέεν, (Β: πι Ὁ. ὅοῖγ δ, ἰδπ: 
διίεδε ) ΟὟ ΥΕ: οῦουα Θάγαϊοιπ, ΑΥ̓͂: [Δ οΡ. ἢ εἰ. 
ΥὙΕ: [ὑ, {. Κ., διίοευς. Αν δεν ὅν. Ὁ. ᾧ. 

ῦ, ΑΥ̓: Ὁοπ {παῖ (Οἐίον, δὲπ Ὁ. ὅϑδαίον δαῖ, 
ΟΥᾺΕ:; εἰποη ... δεν δείποπι δ, φορῦτί, Α: εἰπὸπ (ΘΓ, δεί: 
"ποῦ δ, Β: ποριπί) δὲπὶ ατρείτει ὁ ΑΥ̓Υ ὙΕ: χουῦτο. 
Β: τοῖβε πίογον, ΑὟΥ: οἱ θτατνίο απ δοια εἴ θοκ ὁ 

ς 20, ΑΥὟ.Α: απ Ὁ. Θίρ[ε[. νΕῈ: ὃ. Θρίβθε δίοζον 
δπρῇο, Β: Βοπιπα, ἀπῇ εἶποπι δοχιιοπιοῃ Ξου. ὃ γΕ: απ 

δὲν ΟνΓυάο ὃ αΥ̓: τ Ὁ, ἀπτοιροίορέοπ οί 
ΑἹ Ἰυργαῖ δα ἐἤοσου Ὁ, ΘΟρ εἰδορ.οῦ σοῖο Πα, 

27, Β.ΝΕ; πὸ οὁ οοζάνα ἢ αἵό (τε) εὐ [ὦ ... 
Πινε. ... [0 ἐθπαῖ, αὐ: Ἰ[πὸ δα εὖ, 

, Ἐδοϊ α  οὐίοι ἸΘίδει. 21. Φ 2, 5808. 1. 9[6ι0. 

ἜΠΙΠὉ εἶπον Τρτα) κι Ὁθπι ἀπϑοτπι, 

Ἔραδ 
αθεῦ [ρταῦ κι αἴτοπι, οἷς δεῖ ἰθπι ΠΠαπϑοπὶ, 

89 ὑτούνεπ ἰξ. ἔϑθοπ δεπι ὅπαε απ διῇ, 

ἴδπι θεῖζεπ ὃ θεν απὶ θα θαδετί, δὲν [01 
[π εὐ οί, 70} 

1π4 ΠΟΙ Ώ]Πΐ ΡᾶΧ 5616 ἴῃ ΡΓδΟΒ6η- 
16) ἀΠ6 1). 

Οὐπηᾳιθ Δάπο δϑϑοί ἴῃ ΕΡἢΓα, 
46. οδί [ἈΠ1Π|8ἃ6 ΕΖΕῚ, Ἔηοοίο ΠΠ|ὼ 20 
αἰχιι ΠΟΙ Π5. δά οἴη: ΤΌ]. [ἃ1- 
ΤΠ ΡΔΙΡΙΒ (ὰ] οἱ ἀ] ΘΓ ἰΔ11711ΠῚ 

. ΔΠΠΟΤῚΠῚ 5ΘΡίθηη, ἀΘϑ ΓΘ 5116 ΓΔ 

ἡ τὰ, Β88], αὑᾶδ εἰ ρϑίγϊ5 ἰὰϊ, οἱ 

ἐβϑε05: 15. Πρ1η5, 404. ΟἰΓοᾶ ἈΓΔΠ) 6ϑΐ, 510- 
οἷο; Ἔρι δϑα!Πολ} 15. ἃ] ᾶγο Πομηο 90 

ἤ60 ἴχο 1 5Π]Πη118ῖ6 ροίγᾶθ Πι|}118, 

ΒΊΡΘΙ 4118 Π| Δη16 580} ΠΟ] ΠῈ ΡΟΒΕΙ511, 
(0}] 6546 ἰδαγιη 560 Π 11) αἱ οἵ- 
ἴθ "8. ΠΟΪΟΟΔΙΙΞ.ΠΠ 5ΠΡΟΙ ϑΒΓΏΘΙΩ 
ΠΙΡΠΟΓΙΠ, 486 46. ΠΘΠΊΟΓΘ Β5.00]- 

ἀθγ]5. ἢ ΑΒΒΕΠΙρΡΙΙ5 ορροὸ ἀθάθοη 46- 27 
ΟΘΠῚ ΥἹΓῚΒ 46 5ΘΓΥΪ5 5115 6011, δἰσαΐ 

ΡΓΑΘΟΘροΡαΐ 6ἱ ΠΟ 5. ΤΊΠ]ΘΙ}5. 811- 
ἴθ ἀΟΠΊΠΠ) ΡΔΙΓΙΒ. 511 οἱ ΠΟΙΏΪΠ65 
115 Οἰνι 4115, ΡΘΓ αἴθ) ΠΟ] 14 
ἴδοογθ, 564 οῃηηϊὰ ποοίθ ΘΟΠΙΡΙ θυ]. 
ἜΘ 46. 5ΌΡΓΟΧΙβϑθηΐ Υἱρῦὶ Ορρίά! 28 
6]..5 Ἰη8Πη6, νἱ ἀογιιηΐ ἀθ 5 ΓΟ 1 ἈΓΔΠῚ 
Β84] Ἰ᾿πΟΙ 116 5. ΠΟΟΙΒΠ) οἱ ΔῈ} 
ΙΓ ΘΓΙΙ ΠῚ ΠΡΟ 511 ΒῈΡΘΓΙ Δ] γ6, απο 4 
ἴσηο ὩραΙΠοαίπμη ογαΐ. ἘΠΙχοσαηῖ πο 29 
δα Ἰπν]οοη: Οι5. πο ἰδεῖ" Ομ 118 
ΡΟΡΕΙΓΟΓΘηΐ ΔΠΟΙΟΓΘΠΊ [Δ οι], ἀἸοἴΠ1ΠῚ 
οϑ: ἀράροῃ ἢἰπ5 9085. ἴθοι! Πδθο 
οἸηηἷᾶ. ἜΕῚ ἀἰϊχουιηὶ δά 1045: Ργο- 80 
ἀπο ΠΙΙαπη ἰὰππηὴ ἢτιο, αὖ ΠΊΟΓΙΔΙΠΓ, 

414 ἀθδίγαχιὶ ἃγᾶπ Β88] οἱ βιοοι 1 
6 η1π5. Ὁ ΟἸΠΡῈ5 1116 Γοϑροηα: Ναμ- 81 
4υϊἃ 10 Γ65. 6β.15 Βα8], αὐ ΡΌΡΉΘΙ5 
ῬΙῸ οοῇ αἱ δήνθυβδυ 8 δϑὶ 6}18, 
ΠΟΤ Δία, ΔηΓΘ 4181) ᾿χ ΟΓΔ5.1ηἃ ν6- 

πᾳ. Πἰᾶί; 51 ΠΘ15. δὶ, υἹπά]οθὶ 56. 48 60, 

15,,21.6 7. (ὰ] 50 Π 61 ΓΔ 6)}.5.0. ἜΚΧ 1Π0Ὸ 52 

15,6 

28. ΑὟ: κξοτἰνππιπιοτί, νῈ: πίεσεγαοτίεπ, ΑὟΥ: 
ἴαᾳ αἷόδ ὅὅτ, απ Ὁ. ἐὐδαποίοη 9. ΝΕ: τοαν αἵό ὅθ, 
Ὁαταοδτα τ... δον {π|61]} ἐὐθι τὸ. σαν, Βὲ σαν ρον, 
ὩΟΟΥΌΘΠ, 

29. Β: οἰεᾶ Φίηᾳ, ΑΥ̓: πὸ {. Γουζέεπ πα. πιά) έεπ, 
νΕ: {0 τ. {. ΑὟΥ̓νΕ: κι. [»ταΐγοπ, Β: δα Τασίοπ [ο, 

30. Β.ΥΕ.Α: δάθτο,, (θίοθοι). Β.ΑΥ̓.ΝΕ.Α- δαβ 
ἐν Πετδθο, 

31, πού δ. 51. Β: πόθοι ἰδεῖ. Β.ΑὟΝΥΕ: [τ 38, 
Πτιοίξοπ. αν: ἰθπ τοῆοπ, Β.ὟΥΕ: φοίδοτοιῦ 
Ἰοοτοιπ. Β. ΑΥ̓͂: δίδ6 απ δὲπ (Δ1ππ) δὲ, ΒΥ: δαβ 
(οἰ [) πιαπ... δας. ΟἿ: [0 πταρ οὐ πηι} ἰθπι Πτοίξοπ, 
Ῥαβ οὐ... 5) 

22. Β,ΑΥ̓ΥἹῦ: απ [ο δ 6 ἐπὶ ΘΕῸΝ Φ.- 



102 (0,38.--7,2. , πε στα. ὙΚῊ δον 

ΨΈ. Ἱεναρίὶς ἐἰοναίῖο ὦ ἴδ  αγυὲξ 5. 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ἰεροβἄαλ, λέγων" Δκα- 
ζέσϑω ἐν αὐτῷ ὁ Βάαλ, ὅτι κατέσκαψε τὸ 
ϑυσιαστήριον αὐτοῦ. 

88 Καὶ πᾶσα Μαδιὰμ καὶ ᾿Αμαλὴκ καὶ οἱ υἱοὶ 
ἀνατολῶν συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ παρῆλ- 
ϑὸν καὶ παρενέβαλον ἕν τῇ κοιλάδι ᾿Ιεζραήλ. 
84 Καὶ πνεῦμα κυρίου ἐνέδυσε τὸν Γεδεών, καὶ 
ἐσάλπισεν ἐν χερατίνῃ, καὶ ἐβόησεν ᾿Ἵβιέζερ 
ὀπίσω αὐτοῦ. 88 Καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστειλεν ἕν 
παντὶ Μανασσῆ, καὶ ἐβόησε καὶ αὐτὸς ὀπίσω 
αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν ἀγγέλους ἐν .1σὴρ καὶ 

-ἐν Ζαβουλὼν καὶ ἐν Νεφϑαλεί, καὶ ἀνέβησαν εἰς 
ἀπάντησιν αὐτῶν. 86 Καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸς τὸν 

-ϑεόν' Εἰ σὺ σώζεις ἐν τῇ χειρί μου τὸν ᾿Ισραήλ, 
ὃν τρόπον ἐλάλησας, 57 ἰδοὺ ἐγὼ ἀπερείδομαι 
τὸν πόκον τῶν ἐρίων ἐν τῇ ἅλωνι, καὶ ἐὰν 
δρόσος γένηται ἐπὶ τὸν πόκον μόνον, καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία, καὶ γνώσομαι ὅτι σώ- 
σεις ἕν χειρί μου τὸν Ἰσραήλ, ὃν τρόπον ὁ ἐλά- 
λησας. 3858 Καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ ὥρϑρισξε 

'᾿Γεδεὼν' τῇ ἐπαύριον, καὶ ἀπεπίασε τὸν πόκον, 

καὶ ἀπεῤῥύη δρόσος ἐκ τοῦ πόκου πλήρης 
λεκάνη ὕδατος. 8398 Καὶ εἶπε Γεδεὼν πρὸς τὸν 
ϑεόν' Μὴ ὀργισϑήτω ὁ ϑυμός σου ἐν ἐμοί, καὶ 
λαλήσω ἔτι ἅπαξ. Πειράσω δὴ καίγε ἔτι ἅπαξ 
ἐν τῷ πόκῳ, καὶ γενέσϑω ἥ ξηρασία ἐπὶ τὸν 
πόκον μόνον, ἐπὶ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν γενηϑήτω 
δρόσος. 40 Καὶ ἐποι σόν ὁ ϑεὸς οὕτως ἐν τῇ 
νυχτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν πόκον 
μόνον, ἐπὶ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγενήϑη δρόσος. 

ΨΈΕΝ. Καὶ ὥρϑρισεν Ἱεροβάαλ (αὐτός ἐστι 
Γεδεών) καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ αὐτοῦ, 

Μαδιὰμ ἦ ῆν αὐτῷ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἀπὸ βουνοῦ τοῦ 
““μορὲ τοῦ ἕν κοιλάδι. 2 Καὶ εἶπε κύριος 
πρὸς Γεδεών" Πολὺς ὃ λαὺς ὁ μετὰ σοῦ, ὥςτε 

82. ΔῈΧ (ρτὸ Ἱεροβ') δικαστήριοι τὸ Βάαλ. 8: 
καϑηρέϑη (κατέσκ. ΛἘΒΧ). 88. ΑΒΚ οὗ ({ ΑΕ). 
Βὲ κι παρῆλϑ.. (ΕΧ; ΔΕΧ: κ. διέβησαν). 84.ΔΕῈῈΧ: 
ϑεδ... ἐνεδυνάμωσε. ϑῦ. Β: εἰς πάντα (ὁν παντὶ 
ΔΕΕΧ) .. Ἔκ. ἐβ.-κ, ἐξαπ. ἀγγ. ( ΝΣ - ἀνέβη .. 
συνάντησιν. 96. ΑΒΈΧἥ σὺ. Βὲ τῇ ... (οἱ, δ) κα- 
ϑὺὸὼς (ὃν τρ. ΑΕΔ). θ.. Β: τέϑημε.... τ ἐρί8 (απε- 
ρείδ. ... τῶν ἐορ. ΑἘΚΧῚ ... Ἐ (ΡΥ. οὐ δθυ}.) καὶ ({ 114.). 
88, ΒΕ Γρδ. ἐμὴ ΑΕΧ). οὦ. ἐξεπίασε ... ἔσταζε ... ἀπὸ 
(ἄστεσι. ... ἀπεῤῥ. ... ἐς ΔΕΧ). 90. ΒΒ: (Ρ. Μὴ) δὴ 
( ΔΕΒΧ). ΑΒΕ: καὶ πειράσω ἔτε ... γενηϑήτω ξ. 
Β (οἱΐ. 40): καὲ ἐπὲ (ἐπὶ δὲ ΑΕ ἘΧῚ). --- ΤΟΒῈ {410} 
ὁ (ἱ ΑΕΕΧ). Β; ἀπὸ Γαβααϑαμωραὶ ἐν. 

ΦΉΣ ὩΣΞῚ 
τὰν ὭΣ ΞΉΠτ ΤΣ ΟΣ ἘΠΡῚΣΞ ἸΞ 

καὶ. 
παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν ἀΑραδ' καὶ παρεμβολὴ 

εἰν Γῆπὴ ὝΩΝ ΟῚ 

355) πὩΝΌ ὉΡΞῚΣ ΝΊΣΙΠΤΘΊΡΒ ἢ 
ΟΠἾΠΞΤΆΤΩΝ γὴ2  ὈΦΞΙ ἼΞ 

ἼΞΌΝΣ ΘῚΡ 225 ῬΌΏΣ) ἩΤΩ Ὁ} 
ἐὈΝΦΉΤΟ ΡΏΣΞ ἼΣΓΙ5Ὶ "39 Ὶ ἽΠ) 
ϑρτθὴ ΠΡ ΊΈτοΝ πιῶπξο ΠΝ ΠΡ}. 
ΡΝ ἼΣΩΝ ῬΣΤῚ ἼΤΩ 
ΠΝ πῶ) το 5 πὸ ΘΛΞ ΘΊ25 πὸ 
ἼΩΝΞ Γισῶ ὈΡΘῸΣ ὯΝ ὍἼΓΙΝ ΝΡΓΙΓΩΣ 
ἐΒΓΝ Ὁ ὌΝ ὄπ): ἸἩΌ 5159 
ΠΡΟ τὶς ΠΡΌΣ δ ἸἸΡῚ ΩΝ 80 
Ἔνθ ὈΝΎΘΙτΩΝΣ ΤΌΞ ΦΌΘΤΩ 
ΡΓΩΝ Δ ΧῺ π39νὲ πὴ ἐ ΤΡΊΞῚ 9] 
ΠΊΝΠΓῸΣ πον Ὧῷ δὴ Ἰ1ΔΞ ἼΩΣΠ 
"5 15) 2. γπλπτῦϑ ὌΦΎΓΕΙ͂ΞΞ 
ἼΦΝΞ ὈΝΉΘΡΝ Ξ ΣΟ ΘἼΩΤῚΞ 
ΤΑῚ ΓΤ ὩΞῸϑ5Ὶ ἸΞΠΝ ΤῊΣ ὩΣ 58. 

ΝΘ τάθσσγο θῸ ὙῺΡΊ ΠρτττιΑ 

3. 

ἂς ἩΡῚΒ. ὝΔΝΘῚ ΕΘ. ΣΕ θιτν 
ΑΞ ἽΞ ἼΒΝ Ἐπὴν 5 ΘΠ ΟΝ 
ΣΤᾺ ΕΝ ΝΡΤΠΙΘΟΝ ὈΣΘΙΙ ἫΝ 

ἂν. πὴξὸ στοὰ 5 5: πτ 
ποτ γ ΝΣ τεῦ 

᾿ 
4 'ὼ 

κ΄ τ 

π Ὑπὸ -ὉΣῚ π|τϑ 
γδις ΤΣῊ ἘΠ ἸΣΕΝΝ ὈΞ 5] ΨΈΕ. 
ΠΊΩΝ" Ἂν ἩΓηῚ ἴδις Ὑῶν, ἘΣῸῚ 
τΡΞ: Δ ἸἸΞΙΣῸ γ5- ΓΟ ἸῺ ΓΩΓΙΔἢ 

ΣΡῺΣΞ πο λϑ: 2 

ππὰ ὭΤυΩ ἼΩΝ ἼΩΝ ἜΣ’ 55 ἸΡῚΒ 

γ, 86. 87. Β΄ ὉΞ ΠῸΒ 

92, ἱπδόπι τα. ἤρτν ὐν τὸ ππίε θπι, δα ἐν... βαξος, 
ον ἵππιρ αἴΐο «ον ότῖ, {{6Ὁ «0.0. αν. εβίει Βου ρον, 

Οϑμι. ἢ. 3.) ΒΑ, ΝΕ. Α: πὶ “ θα]. 
94. α δο... πατοτα, ΟὟ: εὐ {εἰ ὁ ΝΕ: εὐϊοίο, 

ΑἹ ΓΟδος ΕΊΒν δα νογδοι οἷς ϑδίεγνίνν δίπουν ἰπι, 
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Φα8 ΦΈΓἀπ δὲν Φόπηε, ΔῈ: 

πιαπ ἰρπ ότι θαα!, ππὸ Ἰρταῦ): Β αι 
τοῦτες τππ Πᾧ ἰδ ὍΠβ [εἶτ ἍΠΙαΡ 4θγ- 
ὑτοᾶγοπ {{{ 

Ὅς πππὶ αἴΐς δ δ απίτον απὸ ὙΓππα Εϊ- 
[οΥ ππὸ οἷς αἰιὸ Ὅοπι ϑθὲοτροπία πος [{) 2πι- 
θαι ϑουζαπιπι οι δ ατίοη, ἀπὸ ἐοσύπ δετοπτα) 

94 ππὸ Ταρούίοι [Ὁ πὶ Θυιιπῦς δοτρεῖ, Ἔζος 
Ὅ01 (δ εἰΠῈ Ὅ.8 Φεττη Θἰθοοι απ, πὸ εὐ Τεῇ 
οἷς Ῥθοζαιητοι δίαζει, ππὸ τἰοῦ ἡ δίοζοῦ, θα 

δῦ ἢΐς ἴθπι [οἱσοίεπ, ἔπι Ταποῖς Βυ Πα 
ἱπ ααπς Ῥέαπαίο, πα ἰοῦ ἴθπ ἀπ, δαἘ 16 
ἰρπι αὖ πα οϊροίεη. (ὅν ζαποῖς. αἰ) 
Θοήθας κι “ΠῚ ππὸ (Θεδιΐοι. τὸ 

; Παρ θέ αἴ, οἷο ἕαπιοῃ οται ἴδπι ἐπίρορεπ. 
90 ἜἸ1πὸ ίοοσι Ἰνταῦ κει οί: “6 .7| δὶ 

Ἴ τας. Ὁπτὰ) πιεῖπο απὸ εὐδἤοεπ, τοῖς δὰ 
87 φρονεῖ θα, Ἔο Ὁ ἰὼ εἶπ 661 πτὶί 

τς δον ἥθοϊο αἰ οἷς  οππς ἴεροπ. Ῥδίγο ὍογῪ 
θαι απ δόπὶ 611 αἸξείπ {εἷπ, πιὸ απ ὍοΥ 
σαπξεπ (ὅτος ἰτούξεπ, [0 τ ἰὰ) πιρτέοπ, 

, Ῥαβ Ὅηι. ϑταεῖ εὐδῆει. τοὶ Ὁπτὰ) πιρίπο 
8 απὸ, τοῖς ὃ1ΧΓ᾽ σοτοῦοῖ θα}. ὙἸΪπῸ ε8 6ε- 

Τάλαῦ αἴὐο. Ἰϊπῦ Ὅα εὐ εβ αἀπόοτη οΥροιβ 
[τ αἰίαπο, Ὁυίἔτο εὐ Ὅεπ  θατ ατι8 ϑθπὶ 
δε, παὸ {Ποῖος εἶπε Θάγααίϊς 901} ὃ68 

89 θαᾳετδ. ἘΠπὺ (Θἴδεσπ Τρτα κε οί: 
Φοίπ ϑοτα ἐτατίπιπις πἰ δ τοϊοοῦ ταὶ, δα 
ἰ) ποὰ) εἰππιαὶ τοῦς. ὦ ἱ[8 ππτ πο 
εἰππιαὶ ϑουγγεπ πα Ὅ.πὶ 6: (66 εἰ αἰζοίπ 
αἰ Ὁὲπι 61 ἰτοῦοη, ππὸ θαι απ ὉΟΥ 

40 ραπξοπ (ὅτος. Ἐπ Θοἱέ θαι αἴο οἱ εοῖς 
᾿ς δὲκαη!, ὉαἘ ἰτοίξοπ σαν αἰτεῖπ απ ὅεπὶ δεῖ, 

τὴ ἄραι απ Ὅὲ 7 σαπρὸη (ὅτι. 

99 

ΟΨΈΕΠ. Φὰα πιατο [ἢ ότι δ ΒῬκα (δα8 ἰ{ 
Θἰδεοπ) [τὐθε αἰ, τι αἴε8. 01, δα8 
τἰ{ ἰθπι θαῦ, ἀπὸ Ἰασοτίοη [{) απ δὲπ 
ξβγμππεπ Θατοῦ, θα Β ΕΥ̓ δα 8 ὥοον ὉῈ1 Ῥθξ τ. 
Ὁἰαπίξεν θαι σεροπ ΠΣ ογπαί, δίπουν δὲπ 

2 ἰϊαοῖπ θεν Ῥδατίς ἱπὶ (Θτιπδο. 
ὅοτΥ δον Τρτα ἐι ἰδοοι: Φ 68. 330 1{8 
ἀπ 21: οἷο, ὃαᾳ8. παῖς οἷν {{π, ὍαἘ ἰδ) ΤΠ 

89, ὕ.1,: 1 απο, Α..ΑΣ 28 Θαπίοι. 
1. 0.1: ϑτιππ. 

ΟΡεν δούπζοπ, γὙΕ: πὶ 90. τυπτῦς χ]αθιπποι φοΥ, ἰδ τα πα). 
ΕὟ: Ὁαβ ὃ. 9. {{τῷ ϑετζαιππιοίίοι ἰθπη πὶ 
᾿ ἰδηῖοι ἐπέᾳ, Β.ΑΥΥὙΕ.Α: ὅβυζοπ, 
" ον ᾳ. ὅ)ὲ. 
ος 806, ΑΥὟ: εττοίίοπ, ΥΕ.Α: τοίξοπ. 

87. Α: δἰείοδ ἃ. ΑὟ ΝΕ: Θίορε ἰᾧ ἴεῃς αθηὸς 
Ἰάνουνπο ϑθοί(ς. ΑΥ.Α: ἀπ Ὁ. αν. ϑοδοπ (αθε1) ὅτος 
ἀρπθοί!, νΕ: δ τοοπο, Β.Α: (δαταπ) οὐξόπποα, αὟΥ: 
οτέρπης ἰὦ). νῈ: τοοίβ. 
» 

ὩΡΥε δ, ἐπ  ΙΛΟΣΣ 

ἘΦ ΡΥ 

ΑΥΕ: 

Ναα᾿ ὐ ΠΏ] 

ταν αἴ6. νοραίτι5. οϑὲ ἀθάθοη {6 ΓΟ 88], 60 

ἜΤΙ αυοὰ ἀϊχίββοὶ Φοὰ5: ὕ]οϊδοαίαν 58. ἀθ 

60 β8Δ], 4] 5 {041} ἃΓὰ ΠῚ 6}118. 
σὴν ΟΠ ηἷ5. δίδαϊαη οἱ Διμα]θο οἱ 89 

ΟΥΙΘ ἢ ἃ] 65. ΡΟΡῺΪ ὀοηργοραι 5ιη1 5]- 
12}, οἱ ἰραηβθαηΐθα Φου ἀλη 6} οί Γὰ 

τηοἰαι! δαηΐ ἢ ν8}16 Φ6Ζγ 8]. ἜδΒριγὶ- 94 
(5. ἅπίθῃ}) ΠΟΙ ἰπάπ!} ἀοάθοῃ, 

401 ΟΙαπρθη5. θαοοίηα οοπνοοαν  ἐ0- 
ΑΒΡΙΘΖΟΓ, αὐ ΒΘ4ΠΟΓΘα. 58. 

ἜΜ 5Ί 46 ΒΆΠΟΙΟ5 ἴῃ αΠὶν ΘΓ Β πὴ δ η85- Ὁ 
561), 40] οἱ 1086 5θοιιίι5 δ θη, οἱ 

ἃ] 105. ΠΌΠΟΙΪΟ5 ἢ ΑΒ6Γ. δἱ Ζαθα!οη οἱ 
ΝΘΡΏΙΠΑΠ, 41] οὐοαγΓΘλῖιηΐ οἱ. ἜΘ χι- 30 
(06 ἀράθομ. ἃὰά Πθιιμη: 51 8] νΠΠῚ 
[15 ΘΓ ΤΠ ΔΠΠΠῚ Π] ΘΔ} 15 ΓΔ6], 506} 

"δε Ἰοοαΐα5. 68, ὅροπᾶμι Π06 γ6} 18 ἰὰηὰ6 37 
[η ἃΓθᾶ; 51] ΓῸΒ ἴῃ 5010 γ6||6Γ6 6 Υ]:, 

δ ἴῃ ΟΙΩΙΪ ἰΘΡΓὰ 51001{ἃ5, 50΄8πη 4ποα 
ΘΓ ΤΠΔΠΠΠΊ ΙΠΘ8Π|, 5101 ἸΟΟα 5. 68, 

ΠΡ γα ὶ5. ἰδύ86]. Ἐδοιαηᾳιιο οϑΐ 11, 88 
οἱ ἀθ ποοῖίβ ΘΟ ΒΓ ΘΠ5 ΟΧΡΙ 6550 νΕ]- 
66 ΘΟ ΠΟ ΠῚ) ΤΌΓΘ Πρ] ον. ἜἘΠιχι- 89 

δομΒ 066. ΓΟΓΒῚΒ 84 Ὠθαμη: Νἧ ἰΡαβοδίΓ 
[ἌΓΟΙ ἴπι5 οΟηΐΓὰ Π]6, 81 Διο 56- 

[6] ἰθηΐάᾶνθγο, 51|61111) αΙΔΘΡΘἢ 5. 11 
γΘ ΠΙῈΡ: ΟΓΟ αἱ 50] 1πηὶ Ὑ6}}118. 5] ΟΠ} 

511, δ᾽ Ομ] Πῖ5 [ΘΓΓἃ ΓΟΡ πη 46η5. ἘΠ 6- 40 
οἰἴᾳφιια ΠΘι15 ποοία 1114, αἱ ροδβιίι!ανογαί, 
οἱ [ὉΠ οἱ σοι 5 ἰῇ 5010 γν6]]6γ0, δἱ ΓῸ5 

1η ΟἸΠΏΪ ἰοΓΓᾶ. 

6,8. 

Ηο5.1,)5- 

3,10. 
10. 
13,18. 

1,.: 4,40; 
)υά. 8, 27 

0,9 2. ἐσιξι Ισϊὰγ ΦΘγο δα], 4υἱ οἱ αοὁ- ΨΕΙ. 
τοταν (60, 46. ποοίθ ΘΟΠΒΌΓΡΘΗΒ. οἱ ΟΠ] Πἰ5 

ΡΟΡαΪα5. οὐ 60 νϑη]ΐ δὰ [Οπίθη), 48] 
γούαιιγ Παγαὰ 4. Ῥγαηΐ δυΐθιη οὰϑίΓἃ 
Μαάϊαη ἴῃ ν4}16 α(ἱ βϑρίθῃ 0 8} 6] 
ΡΙαρσαπη 601}15. ΘΧΟΒΙ5]. ἜΠΙχΙαα6 
Ποιηΐπ5 ἂά (δάδοη: ΜΠ 5. ἰΘοι πὴ 

30. 39. 5: Βοπλ Π]Π. 
40. 5: Βοιηϊπηαϑ. 

6η)89. 

38. Β.Α: Φεππ αἱό (ῦα) οὐ, Β: ὅτ, εὐ ὃν δ 61 ατό, 
κι. εὐ σιπα υὐπ Ὁ. Φ ἢ, απὸ Ὁ. ὅδ. ο. Θῷ. υ. 98. ΑὟΝΕ: 
Ὅτ, οὐ δίο ΞἌξοΓς απὸ (Δ απππι6π}), αν ντοβίο Φ 0. 

39, ΒΑΕ: ἐπέδτεππο, Β: παν ποῦ) οἰοδηιαί τ, 
40. γΕ: πιαζ τς εὖ [0. ΒΑ ΥΕ.Α: (πὸ) ἐδ τοαῦ, 

Ί, ουπὶ σδίίσοι δῖοτς απ ΟὟ; ΘΠ ὁ. (11πὸ} 
δαῦ θαροῦ )ὲ, τοαῦ ἰδππ φόροι δὲοτυ ἐπ, 

2. ΝΕ: 2π δα νοἰ ὦ). 
11" 



ϑη ΟἾ8). 104 (7,3-- 10.) 

ΨΈΠ. Τεναρῖῆς ἰοναζίο ὦ δε ϊα δ αγεῖζς. 

μὴ παραδοῦναί μὲ τὴν Μαδιὰμ ἐν χειρὶ αὐτῶν, 
μήποτε καυχήσηται Ἰσραὴλ ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων" 

1: κλίνῃ (μάμανῃ ΑΕΕΧ; ΑΧῈ ἐπὸὴ) ... Ἐ μεταστ.- αὖ- 
τόν (1 14.). 6. ΒΞ πᾶς ἀ ΑΕΕΧ). ΔῈΧ (ῥτὸ ἐν τ. χ') 
ἐν τῇ γλώσσῃ ... Ἐ πρὸς τὸ στ. αὐτῶν. Β: πᾶν τὸ 
κατάλοιπον ... πῶ (τᾶς ὁ ἐπίλ. ... ἔκαμψαν 

ὌΝ Ὶ ΣΦ ἼΝΒΤΣΒ. ὉΤΞ 518 

Ἡ χείρ μου ἔσωσέ με. 8! Καὶ εἶπε κύριος πρὸς ΝῊΡ ΠΣ ' 13 ΣΡ δ πῶνο 3 
αὐτόν" «Ἱάλησον δὴ εἰς Ἐς ταί, τοῦ λαοῦ, λέ- ἼΠΠῚ αι κηϑο, “ὐνο κα ὮΣΕ ἈΣΤὰΣΞ Ν3 
γῶν" Τίς φοβούμενος καὶ δειλὸς; ἀποστραφήτω 
καὶ ἐκχωρείτω ἀπὸ ὄρους Γαλαάδ. Καὶ ἀπ- -» ΤΩΝ. πρὸϑο "ΠΩ ἼΞ. 5) μῦς 

ἑατράφησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ εἴκοσι καὶ δύο χιλιά- ΒΟ ΌΡᾺΙ ὮΝ 52 89 ΩΣ Στ 
δες, καὶ δέκα χιλιάδες ὑπελείφϑησαν. 4 Καὶ τε τῆ ὑαλτς ἀντ κὸν ὀβαρι μὴν ὶ ἘΠῚ 
εἶπε κύριος πρὸς Γεδεών" Ἔτι ὁ λαὸς πολύς Ἶ κ γ11.}} ΠΑΝ: ὁ ΠΝ ΩΣ Ὁ ΠΝ 

κατάγαγε αὐτοὺς εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ δοκιμῶ πον ὈΤῚΝ τοὴῖπ ΞᾺ ὩΣ ΕῚ ΜῊΝ ἸΠΡῚ 
αὐτούς σοι ἐκεῖ, καὶ ἔσται ὃν ἂν εἰπω πρὸς σϑ' 
Οὗτος πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς πορεύσεται "ὧν ΧΩΣ Ἴ Θῷ τὸ ἼΘΙ Σ ΝΝῚ ἘΉΡΙΣ 
μετὰ σοῦ, καὶ πᾶς ὃν ἂν εἴπω πρός σε; Οὗτος ΠΕΣ ΩΣ Ἴδν Ἴ25 ι ΠῚ ΓΝ "ὮΝ 
οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς οὐ πορεύσεται Ἑ 
ΠΟΣΌΝ ἐνῇ ΙΝ ὯΝ ἼΩΝ 25} ἢν 

ΠΝ ΠῺΣ π|25 
ὅδ Καὶ κατήγαγε τὸν λαὸν εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ ἌΡ δ ΡΣ πιο ε ΠΥ 

εἶπε κύριος πρὸς Γεδεών" ΤΠ|ᾶς ὃς ἂν λάψῃ “ὮΝ ΠΩΣΙΓΟΝ ὈΦΣΡΊΓΤΙΝ ὝΤΊΞΙ π 
τῇ γλώσσῃ αὖ τοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὡς ἐὰν λάψῃ ΛΝ 
ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς ΠΉΕΟΣ Ρο Ἶ ὯΝ Ξ- η51: πὰ πῆ 
ὃς ἐὰν κάμψῃ ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδικον χπρῖς ΔΤ "δ: ΡῈ) ἼΝΞ ΘΠ ἸῺ 
μεταστήσεις αὐτὸν καϑ' αὑτόν. 9 Καὶ ἐγένετο Ἂ Ὦ 
πᾶς ὁ ἀριϑμὸς τῶν λαψάντων ἐν χειρὶ αὐτῶν ὌΞῚΞ Ξ:: ἌΡΑ ὮΝ ΚἘΡ ἼΞ5. ἼΠΙΝ 
πρὸς τὸ στόμα αὐτῶν τριακόσιοι ἄνδρες, καὶ ΒΞ ὩΣ ΡΤ “ΞΟ ἫἪ τοὶ τος θ 
πᾶς ὁ ἐπίλοιπος τοῦ λαοῦ ἔκαμψαν ἐπὶ τὰ γό- δι 

ἡψατα αὐτῶν τοῦ πιεῖν ὕδωρ. Ἷ Και εἶπε κύριος, ιν δ᾿ ὯΝ ΤΗΝ τῷ πἰχυτα 
πρὸς Γεδεών" Εν τοῖς τριακοσίοις ἀνδράσι τοῖς: ̓ ΘὩ τήτῦς ὈΡΠΞΞ᾽ ὃν» ἢ δὲ π 
λάψασι σώσω ὑμᾶς, καὶ παραδώσω τὴν ἢαδιὰμ ὧν Ἢ Ξ ἔξω 
ὃν χειρί σου, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀποτρεχέτω ἀνὴρ " ΓΝ ὥ ὯΞ ἸΣῚ3 οὐδ ὙΩΣ ὝΩΝΝΣ 
είς τὸν τόπον αὐτοῦ. 8 Καὶ ἔλαβε τὸν ἐπισιτι-, Ἔ2Γ2 ὩΞΏΝ »ΘῚΝ ΠΝ ἸΝ ΤΙ 
σμὸν τοῦ λαοῦ ἕν τῇ χειρὶ αὐτῶν, καὶ τὰς κερα-᾿ τ ᾿ 
τίνας αὐτῶν" καὶ πάντα ἄνδρα Ἰσραὴλ ἐξαπέ- ὯΝ ΓΗ ὩΣ “Ὁ. Ἴ13 ὍΤΩ ΤΙΝ 
στειλεν ἄνδρα δὶς τὸ σχήνωμα αὐτοῦ, τῶν δὲ πα μοὶ ὩΣ ΣΤΟΩ͂Ν ΠΡ Ὁ ΩΡ ὩΣ ὃ 
τριακοσίων ἀνδρῶν ἐκράτησε. Ἡ δὲ παρεμβολὴν 
Μαδιὰμ ἢ ἣν αὐτοῦ ὑποχάτω ἐν τῇ χοιλάδι. ὈΝ ΤῊ" ὥνντῦξ ὈΝῚ ΓΞ Τοῦ ΤΙΝῚ 
" Καὶ ἐγενήϑη ἕν τῇ νυχτὶ ἐχείνῃ καὶ εἶπε τν Ὁ τϑ93) δ πνο ἴον ΓΙ 

πρὸς αὐτὸν κύριορ" ΔΑνάστα, χατάβηϑι εἰς τὴν 
παρεμβολήν, ὅτι παρέδωκα αὐτὴν ἐν τῇ χειρί ἿΞ χν ΤῺ ΓἼ2Γ125 ῬΊΤΤΙΣΙ ΔΟΡῚ 
σου. 10 Εἰ δὲ φοβῇ σὺ καταβῆναι, κατάβηϑι, ᾿ ΦῺΣΞ ὨΠΞ 
σὺ καὶ Φαρὰ τὸ παιδάριόν σου εἰς τὴν παρεμ-᾿ , ἘΠ τρί ὍΝ 

ἀπ τύ πον ἼΩΝΡῚ ΜΉΤ ΤΙΘΎΘΞ ὙΠ 9 
8. Β: νῦν... ἐν ὠσὶ ... ὁ π φΟβς .. ἐπιστραφήτω τ ὁ “ τω υἱὲ 

(εῖστε - αὐτόν ... εἰς τὰ ὦτα ... Ἔ ὃ -. : ἀποστρ. ΑΒΕΧ)., ὁ ΤΊ 105 ὙΏΩ2 Ἶ ΓΓΙ : 33 τπι Ὡ’Ρ ΣᾺΣ ΑΒΕΣ: ἡ υμηήσεῦ 5. τσαν. Β: ἐπέστρεψεν (ἀπε-᾿ 
στραφ. ΑΒΕΧ), 4, Β: πολύς ἐστι... ἀνα τ τον ἀρ 5} τὶ τ τπ πον δ ΤΩΝ ἢ ̓  
πρὸς τὸ. ἐ ἡσον σαθρῶς σοι αὐτὸν (ὃ ἐστε... κατά ' 
εἰς τὸ ... δοκιμῶ αὐτός σοε ΛΕΒΧ). ΑΧ: ΣΟ 
ΑΒ: ἐὰν (ἂν ΕΧ). Β (Ρυ. οὗ α]ῦ, 1.): σὺν σοι (μετὰ ὙΠ ν΄ ΝΞ γῸΡ. ἔ 
σὰ ΑΒΕΧ), ὅ. Β: κατήνεγκε (κατήγαγε Χ; ΑΒΈΧ: ΑἘΕΧ)..., ὶ (410. τὸ (( 114.)», 7. Β: δώσω .. . ποορεύ-, 
κατεβίβασε) ... πρὸς (εἰς ΔΈΡΧ), ΑΥ̓Χ: ἐκ τῇ ὅδ. σονται (παραδ. . ἄποτρ. ἈΕΧ). 8. Α8: ΑλαΡνη 

(-ἐν ΕΧ). Βὲ τῇ ({ ΒΕΧ) ... ἡ (8, πάντα) τὸν. 
σκηνήν ... καὶ τὰς τριακοσίας ΤΟ ἘΣ κατίσχυσεν -: 
Καὶ ἡ παρ. ... ἦσαν (ο. ΑΒΕΧ). 9. Β: ἐν τῇ ἈΌΣΝ 
βολῇ (εἰς τ. π. τ. ΑΒΕΧ). 10. Β: Καὶ εἰ (Εἰ δὲ ΔΕΕΧ). 

. εἰς 



ϑειεβέου, Ὁ, 5:-10.)}.. 100 

αὃ ΦΟΤῈ απὶ πδαἤοῖ, ΨΕΙ. 

ϊοίαπ τα ἰθτὸ ὁ ἀπὸς σεδοεπ; ΘΊταοῖ πιδ τε 
β Π τὐθιιοπ τοΐθον πα, ππὸ Ταροπ; ϑ)ὲεῖπο 

3 απὸ θα πε εὐτόζει. ἜΘυ Τα Β πιπὶ ατιθ- 
ζῴτοϊοι. οὐ δι θτοπ Ὁ.8. 3018, ππὸ 
ἴασοπ: ὅθ .γ Οδδὲ ἀπὸ σετζαρί {|| Ὅὲν ἔεθτε 
ἀν ἀπὸ θρς δαϊο [{Ὁ σοι Θεδίτας (δἱ- 
ρα] Φα ἔοθτοῖς ὅ68. Ξλ0ΓἘ8 ττπὶ δτεῖ πιὸ 
ἐοαπρία ἐαπεπδ, δα β ππτ ξοθπτίαιζοπ ἰδεῖς 

ἀ δ ρθε. Ὑπὸ Ὁ εν Ἰρτα δ κι. δὶς 
δοοπ; Φοδ 950 168. {ΠΠ ποῦ 21 υἱεῖ. δίθτε 
ἤς δίπαθ απ8 ϑθαεν, θα. 66 ΛΠ ἰὰ) {{ὸ 
οἷσ γτυίζοι, τὸ υοπ τοογεπι [ἃ οἷν Τα σοπ 
τροτῦς, Ὁαβ εΥ ππῖ{ οἷν ἐἰοθοεπ {01}, δὲν [01 
πΐ Ὁἱγ οἰοθεπ; σοι Ἰοοϊγεπι αὐὲν [ἃ Τα σεπ 
γοοτὸς, Ὁ εὐ πίε παΐ οἷν οἰεθ ει Κ01, δεν 
[01 πίε οἰοθεπ. 

ὅ ᾿ἰπὸ εὐ [ἀργοῖς θᾳ8 θ01Ὲ Οἰπαῦ απ 
θαΐεν. 1{πὸ δε. ὥεῖν [ρταῦ) κι ΘΟ θεσπ: 
οί γον ταὶς ζείποεν Θιπιρς Ὁ68. Τθαἤενδ [ο- 
δεῖ, οἷς εἶπ ϑιμπιὺ Τεεί, δὲπ {1{ὸ δεῖοπ- 
ϑοτβ, δοἤοίθοι οἰοἰάγεθ, τοοῖἄγεν απ Τεῖπς 

“ὁ δ πίς {ΠῚ χει {τἰπέοπ. ἜΦα τθατ οἷς 3401 
Ὁογεῦ, οἷς σοῖο θαίίοι απ Ὅὲγ απὸ σιιπὶ 
“ϑειπιθε, Ὁτοίδιιπθετ ϑέαππ, Ὁαᾳ8. απϑετὸ 

7 Ξ01Ὲ αἴε8 δατίς ἔπίσοπο αοίσι πέρ. 
δοῦν οι ἤρτα κι Θίδεοπ: 

φἀποε αοδοπ, αὖον Ὁα8 απϑοῦς ΞΒ01Ὲ Ταβ 
δ αἴΐεδ σεθοπ απ ζείποει τι. ἘΛΠπῸ {ε παρε 

πιὸπ δίεσις [τ Ὅαᾳ8. Ξθ01Ὲ πιίς Πᾧ), τὸ 
ἴρτε Ῥβοζαιιποπ; αδοὸῦ οἷο απϑεῦῖπ ΔΊταο - 
[πὶ Τοβ α΄ αἴὸ σοθοπ, εἰπὲ ἰραί ἄγεθ. ἰπ 
ζεῖπο ὕες, εὐ αδεν “ἄγεις [Ὁ πε ὁτεῖς 
διποοτε ϑέαππ. 1{πὸ Ὁᾳα8. ὅθεν δὲν δ)ὲϊ- 
Ὁἰσπίζον ἴας Ὁτιπίοπ Ὁ0Υ ἰδπὶ πὶ (ὅτιιπῦε. 

69. Ἰἴπῦ δὲῖ θεῖν υτα ἰπ δου. θεπ ϑὲα δὲ 
κι ἰδπι: Θίοῦε απ πὰῦ σοῦ δίπαῦ κιῖπὶ 
ἄσσον, δόππ ἰἃ δαῦο ἐδ ἰπ θοίπε Θάπδε 

10 σεὐσόδεπ. ὃ δυτώτο δι. οἰ αδὲν θίπαῦ 
41: σεθοπ, [0 Ταβ δείπεπ ὁπαθει θιτα πὶ 

ὅ, Α.Α: δα ὁ θαῇετ. 

2, ΒΙΑΥ͂Ν.Ε.Α: δαιπί! [ὦ “5. κι. τἄρπιο, 
3. Β.ΑΥ͂ΥΕ: ταῦο πππὶ από. Β.Α: {πτ{ἀπὶ κι. 

Γ (Δαρθα[). ΑΥ: τι. θαπρο, ΥΕ: [) Πιτ ο[ πι. δεδοῖ, 
αν: τυσπῦε [{ἀ) τι. ἔν πππι πα αν Ὅοπι... ὁ ὙΕ: ΟΠ ΠΟΥ πῷ 

 0}η. 

4. νΕ τ ο{{.00{ἀπέοτη ὃ αὟΝ τ δαβ (ὦ... Τἄπτξοτο δα. ὁ 
Ἔ ὅ. Β: σοι ὃ. 55. ΟὟ ΝΕ.Α: (υα6) 58. ΑΝ .Α: υυΐς 
Ἐ ἱς ιπιὸς (γ1} 1 (ρἢοροπ). γ: [ᾧ ... πἰεδευδειρέ, 

ΑΥὟΥ; πίοδοτίαῇεπ, 

Ἐπ! 
Φυτάν οἷο. 

ὑτοίριιπδονί δθέαπη, οἷο σοῖο θαδεπ, ὉΠ 
ἰῷ οὐ εὐτόζει τπιὸ οἷς θξοἱαπίτον ἐπ ϑοῖπος 

δδ᾽ ΡΟΡΆΪῈ5, ποὸ ἰγαάοίανγ ίαἀϊδη 
ἴῃ Π]ΔΉ1Ι8. 6}115, Π6. σ᾽οΥ θα ΟΟΠ Γᾶ 
116 ἴβυδϑὶ οἱ ἀϊοαι : δοἰβ. νἱ γι 5. Π|06- 
Γαΐ5 511). ἜΠοάθογ δά ροραϊαμ οἱ 8 
ΟΠ 5. ΔΚ ΘΠ .10115 ργδραϊοὰ: αὶ 

ἐπε 56. ὉΠ] ΔΟ]Ο5115. δἰ, {ἰπη!ἀτπι5. οϑί, γονουία- 

ἴᾳτ. Θοοβϑουπηίαιθ ἀθ πιοηΐο (- 
Ια οἵ γθνοΓβὶ δηΐ 46 ΡΟρΡΌ]Ὸ νἱρίὶπίϊ 

ἄπο 1}}}}1ἃ ν᾽ Γοση, οἱ ἀπ πὶ ΘΟ ΘΠ 

ΠΉ}}11ἃ ΓΟΘΠΙΔΠΒΘΤΕΠΠΙ. ἘΡΙχίίψαθ ἃ 
οι ππ5 ἃ ἀοάρθοη: Αὐππὸ ΡΟΡα]ὰ5 

να. ΠΜΠ05. 6581, ἀπὸ 605 δά Δ4πᾶ5, δἱ [Ὁ] 
ΡΙΓΟΡΆθῸ ΠΠ|05: οἱ 48 4π0 ἀΐχϑγο {0], 

αἰ ἰθοιΠ νὰ άἀαϊ, 1056 ροΡραΐ, 4.6} ἱγ6 
ΡΓΟΙΗογῸ,, Γονογία Γ. 

ἀπμη6. ἀοϑοθηἰ55θῖ. ροραΐὰ8 δα ὅ 
ἀ4πιὰ 5, εἶχ! Πομηι8 δά ἀδάθοῃ: 
Οὐϊ Ἰησια Δ} τηΐ 485, δἰοαΐ 
ΒΟ]Θη Δ Π65. [ΔΠΊΠΟΓΘ, ΒΘρΡΑΓΆ 15. 605 
ΒΘΟΥΒΌΠΙ; (αἱ Δαΐθιη σαν [15 ΘΘΠΙΠ115 

ἈΠ Θγῖηι, ἴῃ αἰΐθρα ρᾶγίθ ὁσηΐ. Βα 6 
[44 116 ΠῈΠΠ ΘΓ ῚΙ5. ΘΟΡΠ], 41 τη8ηὰ δά 

Ο5. ΡΓΟ]ΙΟΙΘηΐ6. ἰΔ ΘΓδηΐ ἃΠι1ἃ58, ἰγΓ6- 
ΟΘὨΓ ΥἹΓΙ ; ΟΠΊΩΪ5. ἀΠΠ16 5} ΓΘΙΙ4 ἃ τη8]- 
(10 ΠΠ Χο ρορ] 6. θ᾿] ογαί. μὴ θα γέ 
0 Ποιηίηὰβ δὰ (θάθοη: [ἢ ἰΓθορη 5 

ἐν ΨΠΓῚΒ.. (αἱ ἰΔΠΠθΟΓαμΐ ἅ6πι85, [106- 
ἀπό. [00 νῸ5. Οἱ ἰγὰ 48} ἴῃ πηᾶπΠι ἰπὰ Νὰ- 

ἀἴδη: ΟΠΊΠΪ5. διι[61 ΓΟΙΓ1ἃ Π}.Π 111 .([0 
ΓΟν ΘΓ ΔΙ ἴῃ ἰΟΟΠΠῚ 5111. ἘΘΌΠρΡ.15. 8 
᾿Ἰΐδα 6. ΡΓῸ ΠΕΠΙΘΙῸ ΟΡ 5. οἱ {0 15, 
ΟΠὨΠΘΙῚ ΓΘΙΙ 8 ΠΔ ΤΏ 1} {4} 6}}} Δ} }Γ6 
ΡΓΑΘΟΘΡΙ δά (ΘΠ οι} ἃ 588: δἱ ἰρ56 
ΟΠ ἰΓΘύΘἢΓ15. ν᾽ ]5. 56. ΟΘΡίΔΙΪ ἀ6- 
αἴ. ὐδδίγα ἁπθπη) δα ἀἸὰ Θγαηὶ 58}}- 
[6 1ἢ νΆ}16. 

Βδάθη. ποοίθ ἀϊχὶὶ Ποιηίηι5 αἀ 9 
οατη: διιοθ οἱ ἀδβοθηἊθ [ἢ οὰδβίγα, 

4υ18 {Γὰἀ1] 605. [ἢ πϊὰηπ πᾶ. Ἔδίη 10 
ἀαΐθ ἢ) 5015. ΓΘ [ὉΓΠ1445, ἀδδοθηΐαὶ 

θε.8,17. 

(18πὶ- 
14,6. 

ν.1,0,38. 

θχ ΡΟΡ. 
Ι. Ὑ (ἃ. τϑνυϑγί..) 'ρ58. 
1.: ἸΔ τ οτί ει (βἴτη. γν. θ. 7). 

.. οαΙ ἄν επ απ τ, τε, ΑΟὟὙΕ.Α: 

3. 5: 
4.ΑᾺἃ 
ὕ.Α 

7. αἴ. απὸ, ὅδ, 
(οεὐ)τοίίεπ, 

ὃ. τέεπ, Β.ΑὟ ὙΕ: ϑοῦταπα. ΒΥ: εὖ παλῖπ 
Ὁαῦ ἢ, ΒΕ: ἰπ ίρτο απὸ. Α- {. παρηπῦπ, [0 υἱεῖ 
ἰθτοῦ ατοι, νοῖδο. ΒΟΥ͂Ν: ϑθὲάππεν (008) ὅτ. 
Β.ΑΥῪΝ.ΥΕ: δοθίοι! (δίς) 800 5) . 

9, ΒΙΑΥ͂Ν.ΥΕ.Α: λας Ὁ(ὦ απ. 
10. Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: [0 σεῦ (δ) ναΐ{....Ψ 

ΕΑ: Φίεπου, 
ΑὟ: δ πα γνὺπ, 



100 Ω, 11-190  ΦΌΘΈΘΈ. 

ὙΠ. Τενα ρος ρον πο ὦ Πα αἰ ατοῖξ5. 

βολήν, 11 καὶ ἀκούσῃ τί λαλοῦσι, καὶ μετὰ 17} ὯΝ » 212. 

τοῦτο ἰσχύσουσιν αἱ χεῖρές σου, καὶ καταβησῃ 

εἰς τὴν παρεμβολήν. 
«Ὀαρὰ τὸ παιδάριον αὐτοῦ εἰς μέρος τῶν πεν- 

τήκοντα τῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ. 12 Καὶ ἴα- 
διὰμ καὶ ᾿“μαλὴκ καὶ πᾶντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν 
παρεμβεβλήκεισαν ἐν τῇ κοιλάδι, ὡς ἀκρὶς εἰς 

πλῆϑος, καὶ ταῖς καμήλοις αὐτῶν οὐκ ἣν ἀρι- 
ϑμός, ἀλλ᾿ ἦσαν ὥςπερ ἢ ἄμμος ἡ ἐπὶ τὸ γεῖ- 
λος τῆς ϑαλάσσης εἰς πλῆϑος. 18 Καὶ εἰρῆλϑε 

Γεδεών, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐξηγεῖτο τῷ πλησίον 

Καὶ κατέβη αὐτὸς καὶ 

Ἰδοὺ τὸ ἐνύπνιον 
ὃ ἐνυπνιασάμην, καὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου χριϑίνου 
κυλιομένη ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιάμ, καὶ ἡλϑεν 
ἕως τῆς σχηνῆς ᾿Μαδιαμ', καὶ ἐπάταξεν αὐτήν, 

καὶ ἔπεσεν, καὶ κατέστρεψεν αὐτήν, καὶ ἔπεσεν 

ἡ σκηνὴ. 14. Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ πλησίον αὐτοῦ καὶ 
εἶπεν. Οὐκ ἔστιν αὕτη ἀλλ᾽ ἢ ῥομφαία Γεδεὼν 
υἱοῦ Ιωὰς ἀνδρὸς Ισραήλ' παρέδωκεν ὁ ϑεὺς ἐν 

τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὴν Μαδιὰμ καὶ πᾶσαν τὴν παρ- 

ἐμβολήν. 15 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσε Γεδεὼν 
τὴν διήγησιν τοῦ ἐνυπνίου καὶ τὴν σύγκρισιν 
αὐτοῦ, καὶ προφεκύνησε χυρίῳ, καὶ “ἐπέστρεψεν 
εἰς τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν" «Ανᾶ- 
στητε, ὅτι παρέδωκε κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴ» 
παρεμβολὴν Μαδιάμ. τὸ Καὶ διεῖλε τοὺς τρια- 
κοσίους ἄνδρας εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ ἔδωκε 
κερατίνας ἐν χερσὶν αὐτῶν, καὶ ὑδρίας κενὰς 
καὶ λαμπάδας ἐν μέσῳ τῶν ὑδριῶν, 17 καὶ εἶπε 

πρὸς αὐτούς" “4π' ἐμοῦ ὄψεσϑε, καὶ οὕτω 
ποιήσετε, καὶ ιδοὺ ἐγὼ εἰςπορεύομαι ἐν μέσῳ 
τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἔσται καϑὼς ἂν ποιήσω, 
οὕτω ποιήσετε. 18 Καὶ σαλπίσω ἕν τῇ χερα- 
τίνῃ ἐγὼ καὶ πάντες οἵ μετ ἐμοῦ, σαλπιεῖτε ἐν 
ταῖς κερατίναις καὶ ὑμεῖς κύκλῳ ὅλης τῆς πα- 
ρεμβολῆς, καὶ ἐρεῖτε" 
δεών. 

19 Καὶ εἰφςῆλϑε Γεδεὼν καὶ ἑκατὸν ἄνδρες 

Ρ - ͵ δ 
αὐτοῦ ἐνύπνιον καὶ εἶπεν" 

11. Β: λαλήσεσι (λαλδσε ΑΕ Χ). ΑΒ: ἐν τῇ πα- 
φεμβολῇ (εἰς τ. π. Χ). Β: πρὸς ἀρχὴν ... οἱ ἦσαν 
(εἰβ μ. ...ὄ τῶν ΑΒΕΧ). 12. ΑΧΣ οἱ, Β: βεβλημένοι 
ων οὖς (πα διιβ. ... ὥςπερ ἈἘΕΧ)) ... χείλες (τὸ χεῖλ. 
ΔΕΧ). 18. 8: ἤλϑε.. . ἐξηγόμενος (εὐρῆλθεν.. . ἐξη- 
γεῖτο. 8, πεῖται ΔΕΕΧ). ΑΕΧ: τὸ ἐνύσν. 
ΠΣ ἐνύπνιον (ο. ΑΕΧ)... . στρεφομένη (τυλ. 
ΑΓΕΧ)... ὅ (411.) Μαδ. ([114.)... ἀνέστρεψεν (κ“ατέ- 
στρ. (4). ΑΒῚ (Ρ. αὐτὴ») ἄνω (ἢ ΕΕΧ). 14. Β: εἰ 
εὴ (αλλ ἢ ΛΕΚΧ). ΑΧ (ρτὸ ὁ 9.) κύριος. ΑΒῈ τῇ 
(ὁ ΒΕΧ). 10. Β: ἐξήγησιν (διεήγ. ΑΒΕΧ). ΑἘΚΕΧ: 
πρ. κύριον. Β: ὑπέστρ. (ἐπέστρ. ΑΕΧ). ΑΕΈΧ: ἐν 

Τῷ κυρίῳ καὶ τῷ [{-᾿ 

Β: ἐνυσ-- 

ἐ ΠΗΓΉ ΠΝ 921 
ΠΤ ΟῚ πη: ΤΌΤ ἽΠΝῚ ἬΠΞΤΣΟς 

τὸν ὍΣΣ πῆθὴ ᾿ηπι ΤῊΣ ΤΌΤΤΩΞ 
ἩΤΔΣ Ὁ ΓΉΓΤΊ9Ξ. ΘΙ ΘΙ ΘΏΓΙΣ ΤΙΣ 15 
ῬΏΘΞ ὈΠ385 ΘΊΡ 23 ΟΞ ῬΦΌΞῚ 
ἼΞΘ ὯΝ ὈΡΞΏΔΟῚ 319 ΓΙΞῚΝΞ 
Ν 35) 3 855 γείτονι δήπ9 1 
ΣῊΝ ΠΡ Ὁ "ΒΘ ὔΝτΡ 3.1 ἸἼΡΤΔ 
υδὸς αρίαν ΕΝ Θ ΟΤῚ τθΣ ΝΡ 
ἧτο τῦπῶξ ἸΒΠΤ δηρῷ 8 
ἼΠΙΞΞΙΙΣῚ ὈΒ5Ὶ ἘΠῚ ὈΠΆΠΤΊΡ ΝΞ 
ὙΠ ἼΡῸῚ τἶπδα ἘΡ21 ἢ πο Ὁ 1 
ΤΣ ΞΌΣΓΟΝ “ΠῸΞ ὨΝΤ Ν ὙΩΝ 
πον Π 112 ἘΝ Ὁ" ὧν ὩΝΤΤΞ 

ὁ ΓΒΓΠΒΡΙΓῸΞ -ΓΝῚ ὍΤΩΤῸΝ ΤῸΞ 
ΡΠ ἽΒΌΏΤΌΝ Ἡρ 5». ὙΠ Ὁ 

2 

γ!: ὩΓΡΩτοΝ Ὁ Ξιῦ Ποῖ ἡ τ 
πῆτη ἸΣ3.ὴ5 ῈΡ “ΩΝΡῚ ὈΝἜ" 
ΠΝ ὙΠΡῚ ΕἼΤ ΓΒΠΙΏΤΩΝ ΘΟ. 
οϊόδ" ἘΠ ΝΠ τἰνοτ στῶ 
85} 513} ἌΕΟΝ ΕῚ τὐπθἸῶ ἸΠ5Ὶ 

ἘΠΟΌΝ ὝΘΝΟῚ ΒΡ Θ ἩΊΣΙΣ ΒΘ ΠΕ ὈῚ 17 
ΝΞ ἼΞ3Ν ΠΡ ΠῚ ἩΩΣ ΤΊ 13} ΝΠ "398 
πῶσ ὝΩΝΞ ποτ Σϑ ΓΘ ΠΣῸΞ 
3 Ν ἽΩΞ ΣΝ ἘΠ Ἐν ἸΞ 18 
τ Ἰῶ3 ὈΡΡΤΣ ἐπ ἬΝ ΟΞῚ 
ΤΟΝ ΠΡ ΓΡΒΓΤΟ ΓΞ ΞΌ ὈΩΝ ὍΣ 

πιατο ΝΣ 
ἴσα τδΝ ΣΝ τΓΙΝῺΝ ἩἸΡῚΔ 35Ὶ. 1 

ΥΣΤΘ᾽ ΣΘΊΘΝ 
χερσὶν. 10. Αἴ εἰς, ΑΒ: χειρὶ πάντων (χερσὶν. αὐ- 
τῶν). Β: ἐν ταῖς σὐθεν ( ΔΕΙΧ). 11. Β: ἐν ἀρχῇ, 
(ἐν μέσῳ ΑΒΕΧ). 18, Χ: Καὶ ἐὰν. ΑΒ: σαλσιῶ, 
(σαλπίσω ἘΧ). ΑἸΈΧΕ (ργ.) ἐν (816. ἢ ΑΒΕΧ). ΒῈ οἱ 
οὐ καὶ ὑμεῖς (Τ᾿ ΑΕΧ). ΑΕΕΧΤ (Ρ. ἐμδ8) καὶ. ΑἸ ΕΧῈ 
ὅλης. 19. Β: οἱ ἕκ. (ὃ οἵ ΑΈΧ). 



10 πὶ εατὸ ποι σοσοθεπ. 

17 Ὁατίπποπῃ. 

᾿ς ΔΕ εβέρνυ, (7,11.-- 19.) 10] 

Φεῦ Φταιππ υοηπι (Θ εν πθτού πιὸ δὲπ ( ἐλοϊίση, 

11 οἷν δίπαδ σοροπ πὶ ἄκρον, Ἔδαβ δι δὺς 
το, τταϑ Πΐς τοῦοπ. Φατπαῦ) [01 ὅτι πε 
δεῖ ϑιαῶς οἰπαθ οἴοθοπ ἐππ ἄασον. Φᾳ 
αἷπα Θἰδοση ταϊξ ζείποιι ὅπαθεη ἥδετα δἰπ- 
αὖ απ δὲπ Ὅτι δεν Θά ου ἀτον, οἷς ἴπὶ 

12 ἀπαοῦ ἴῦατοα. ἘἸ1πῸ οἷο ϑθδίοἰ απ τπῦ 
Γι α Εἶν τὸ αἴΐε ατ|ὃ8 ὅὃοπι ϑθέοταοις- 
ἵαπος δαί [{8} πἰοθευοίεσί πὶ (τιπιῦο, 
τοῖς εἶπας Ῥέοπας Φειτεοπ, ππὸ ἰδτς 
δαιπεοῖς ϑατοπ πἰς δε 20 |.Π ὉΟΥ ὉῸΥ 
ηέεπας, τοῖς ὍῪ απὸ απὶ Ἰ{ὲ} Ὁὲδ ϑθδεοτδ. 

18 ὃ δα ππτπ Θίρεοπ ἔαπι, 60 6, Ὀαὰ εὐθεῖς 
εἶπον εἰπεπι απϑοῦπ εἶποπ Φταιπι ππὸ 
ρυαὰ: Θίορε, πον θαι οεἰγάιππει, πιῶ 
ἁπτςο, εἶπ φονδήτει (Θευοπθτοῦ τοὐϊοῖς [{) 
λιππ ὅεον δεν εἰ απίτον, ἀπὸ δα. εἐ6. ἔππι 
απ δίς Θρκεῖτο, πιο ε8. Ὁἰοοδίᾳει. τπὸ 
ὑσανῇ {{6 πίοδεν, πα ξεθτοῖς ἢ τππ'ο δα 8 

14 οδονξο 2πι| ππίου, ὍαἈ δα 8 (εξοίΤαᾳ. Ἔα 
απτιοοτίς Ὅ.Υ αἀποοτο; Φαβ {1 πἰ τ 8. απ- 
Ὁοτ8 δοππ δᾳ8 Θῴθε Θίδεσπϑ, δὲ 
Θοδπϑδ οαβ, Ὁε8 ταο[ςπ. Θοί δα. οἷς 
δὺο απίτον ἱπ [εἶπε ὁ ποε σέσόδεπ ππ||{ Ὁ ἐπὶ 

1 ραπξοπ θοῦ. ἘΦα (Θίδοοπ ὅεη δὐτοῖς 
[οἵ γνεπ ὥταιπι εὐάθίοπ, απὸ {εἶπὸ ϑΠ 8165 
σπᾷ, δείοίς εὐ απ, τἀπὸ ἔσπι τοἰοθον ἰπϑ 
ὅρον ἤταοῖ ππὸ ἰρτα : Ῥέας οπ) απ, 
Ὁρππ Ὅν οΥΥ δαὶ Ὁα8 ρον Ὅεγ δἰ α αἰτοῦ 

ἜΠΙπΌ οὐ ἐροίτοῖο 
οἷς τοι διπθοτὶ ϑθίαππ ἐπ Ὁτεῖ αι, 
ππὸὸ ααθ εἰποπι [ἐσ Π ἄγεθ εἶπε οζαππς ἰπ 
ζείπε απο, τὸ Τοδίρς δ σσο τπὸ αΐει 

ἜἸϊη Ἰρταῦ 21 ἰθποπ: (Θεδοῖ 
αἰ πὐἰῷ ππὸ {πὶ αἰ αἴὐὸο, ππὸ ἤεὔς,, 
τοόππ ἰὦ απ Ὅὲπ νι δὲ6 Φερτῷ ἔοπιπιο,, 

18 τος ἰ) {θιι6, [0 θαι ἰθτ ααὖὸ. Ἔὔβοππ, 
ἰὼ) οἷς δοζαιιπο δΓαζο, τπτὸ αἴΐε, οἷο πα, 
παν {{πὸ, {0 001 ἴρν ατιὖῦ οἷο θοίαιιποπ, 
δίαζοπ τππ|8 σαπῖὸ ὅεεν τὸ Τρτεύγεπ: ἴον, 
ὥοτν ππὸ Θίροσπ! 

ΠΠ{0 ἔππι Θίροοπ ἀπὸ θαπϑεῦ! ϑέαππ, 19 

11. ΑΥ̓͂ τ δὰ τοἱτ[ δα δύτοπ, Β:Ταβ [ᾧ Ὁοίπο ὁ ἅπδε 
Βάτίοι, δαβ δι δἰπαδαοθοῖ!. ὙΠ: τυενθοη Ὁ, ὁδὶ {0{Π το οῦς 

ΠΟ Ὁ6Π τι. δι. τοίτ Ὁ. ΑΥ̓Υ: τοῖν δι. )ὲμῈ 0 δοξοιππποεπ δὰβ 
δα  ίπαδείοηοῇ. Β: ἀπ δα ϑ[οι βου δοὺ ϑροτό:ξ τὸς 

ἡ Ἂς 

πιπροπ, ὙΕ ΑΥ̓͂: κατ ἀπ. (ΘΟ Ι(ο ((δ δε) δεν ενὴ: 
Πείοι. 

12. (41. αν. 0,3. δ.) Β.ΑΥ ΝΕ: Ίαροῖ ἔπι Φ  αΤο, 
18. Β.νΕ: εἷπ ϑὲέαπι. Β.ΑὟΥ̓:δοπι θίπο. Β: τᾧ θαῦς 

ο εἴποι ναιπη αὐθαθί, ΑΥΥ̓ τἰτάππιο οἰποι ὅν, ΒΙαῪΥ, 
ΟΕ: πα Πδο, εἶπ, ΑὟΥ: δεν οπδτν, ἀπ ει, ΒΙΑΥΝ. 
ΟΥΕ.Α: (πὸ βαρεῖ, ΒΙΑῪΥ: [ὦ , {. (τι) δαβ [. (61) [{ὸ- 

ΨΕΗΙ. 

ἰθοαπη ῬΠΔΓα ΡῈΟΡ ἰᾳπ5. ἘΒῚ οὐ 11 
Δ ΠἸ6 15, σα ἸΟΦαΔη ΠΡ, ἴᾳη 60η- 
[ὉΓΓΑ ΓΤ ΤΠ Π18. (86. οἱ 5ΘΟΙΓΙΟΓ 
4 Ποιὰ Οαδίγα ἀθβοθηάθθ. ἢ) 6- 
5061 ΘΡΘῸ ἴρ86 οἱ Ῥῃαγα ΡῈ 6}1|8 
ἴῃ ΡΑΡίθ ἢ Θὰ ΓΟΓΙΠῚ, τ} 1} ΘΓ Πὶ ΔΡΠΠἃ- 

ογα τ ν] 61} 146. ἜΜ ἀλη ἀπΐθμ οἱ Ατηᾶ- 12 
[66 οἱ ΟΙΏΠ65. ΟΥΙΘη 4165. ΡΟΡᾺΪ [π5ὶ 
Ἰλοοθδηΐ [ἢ νὰ }}6, αἰ ΤΟου βία τη 1η8}]- 
{ππ|0: ΘΔΙΠη6}} ΠΠΟΠ 16. ̓ πΠ.Π] ΓΔΒ ]- 

ι8ι.13,5. 65. ΟΥΔΗΪ, ἴσα! ἀΡΘ μὰ 4πᾶ0. Ἰδοοΐ ἴῃ 

ΠΟ ΓΘ μη γ15. ἜΘππ(πὺ νοηϊβϑοί (6- 
(601, ΠΑΡΡΑΪ)ΐ ΔΙ 1115 50 ΜΠ ΠἾ 1} ρτοχὶ- 
[0 510, 6ἱ 1ὴ πη πη πΠ| ΓΘΙΈΓΘ- 

μαΐ, ααοὰ νἱἀογαΐ: ὙἹΔῚ Ομ π], οἱ 
ν  ἀο]γλαΐα}" ΠΉ1Π] (τὰ 5] Βα] ΟἸ ΠΘυ οἴ τ5. Ρμὰ- 

ΠἾ85. ΟΧ ΠΟΙάΘΟ νοἱνὶ δἱ ἴῃ οξίγα δα- 

ἄτα ἀοβοθηθγθ, ΘΠ {16 ρον ΘηΪβϑοῖ 
νοι. ἃ (ΘΓ Δο. ἢ, ΡΘΓΟΙ551. ΠΠπ4 αἱ- 

ἘρττΙ, ὃὲ Τ6. ΘῈ γ ΘΓ οἱ τογγὰθ {ἀπά Π{π|5 οθΔ6- 
πᾶν. ἘΒΟΘΡΟΙΔΠ 18, Θὰ] ἸΟ πο) ὰ- 14 
ἰὰγ: ΝῸΠ οδί πος ἃ] πιὰ ἢἰβὶ οἰ δά τις 
(θάθοπ!β ΠΠΠ 1085 ν᾽} 5. Δ 6] 116: {Γὰ- 

ἀἰἀ Θηΐὴ ΠΟΠΪΠΙ15 ἴῃ ΠΠΔΠΠ5 6]1|5 

ΜΔ ΙΔ οἱ ομληΐὰ οὰϑιΓὰ 65. ἜΘαμη- 1 
46 ἁιιάϊπδοί ἀθάθοῃ 50 ΠΠΠῚ οἱ ἰη- 

[ΘΓ ΡΟίΔ 06} 6}115, Δἀογαν ; οἱ Γὸ- 
ΥΘΙΒ5 οϑὲ δ) οδϑβίγα ἴϑυδρ] οἱ 11: 

Β..9,..  δανρίίθ, {γα 1} οηΐη ΠΟΙΠΪΠτ5. ἴῃ 

Ῥεθο ΤΟ ΔΉ Π15. ΠΟ ΡΝ οαδίγα Μα]ἰαπ. ἔἜθὶνὶ- 10 
9.43. 5166. {ΓΟ 05. ΥἹΓῸΒ ἴῃ {γ65 ρᾶγίοϑ, 

ἐὐτι, οἱ ἀθαῖς τὰθὰ5. ἴῃ ΤΠΔΠ]ΡῈ5. ΘΟΡΆΠΗ, 

ον. 1170} σ ΘΠ 56. νΔΟΠ88. ἃ ᾿ἀπηιρὰἊθ5. ἴῃ 
16 410 Ιασοηάγιη. Εἰ Αἰχὶ! δὰ 605: 17 

945. Θυοά π16 ἴδοθ γα ν᾽ 6} 115, Ποο [Δοϊ[6: 

᾿Πο Θαἴὰν ῬΆΡΓΘΩ] ΘΒΙΓΟΙΠ), οἱ ποι 

[Θσ6ΓῸ, βθοίδιη!ηῖ. ἜΘπάπο ΡΘΓΒΟΠΙ- 18 
ΘΓΙΓ {]}0ὰ [π΄ ΤΠ ΠΠ 1168, νῸ5 4ΠΟΊ 16 

χο.. ΡΟ ΟΑΒΙΡΟΓΙΠ ΟΙΡΟα τη Οἰδησί6. οἱ 
ολαθ. ΘοηοΙδιηάίο Ποπιΐηο. οἱ ἀθθοη]. 

ἸῃΟΤΘΒΒ 5406. οἱ ἀράθοι οἱ ἰγο- 19 

6,88, 

6,5. 
ἔχ.10,4:. 

18 

ἴεπ, νῈ: Ὁα ΘΙ. , ἐδ πα 1. ΒΥ: Ἐ {0 2κ οδειῇ 
(αι). ν: πα οδεπ. 

14, ΑὟΥ: Ὁο6 )ὲαπιποδ υ. τ, ΟἿ: εἰποθ ἰ{τι 5) ὲ. 9) 
, 15, ΒΑΕ: δίς (δνχάθριπαιῃ δο6 τυ, ΑΥ̓: θΠι ὁ: 
ππῷ. 

ὃ, ᾧ. ἱπ δίς δι, ΝΕ. Ξτοιπιποίοπ, ΟὟΥ̓ΥΕ Ατίουτο, 

17. δε8 ασοτῶ, ΒιΑΥ ΝΕ: ὅθρπ τπἰν [0 1 68 αὉ. 
Β: σα ϑΓεα βου. ΥὙΕ: ἀπβ. Θέρος. αὟ: (ὅπῦο. 

18. φαροῦ, ΟΥ̓ ΝΕ: ἰπ... 086. ΒΕ: ππὶ... θὲν 
(τι). ΒΑ ὙΕ.Α: δὲν (οθονα Ὁ) απὸ ((Ὁ) Θίο. 



108 (7,30---8,2. 

ΙΕ. 

μετ αὐτοῦ ἐν μέρει τῆς 5 παρεμβολῆς, ἀρχομέ- ἐπ ΩΝ 

γηξ τῆς φυλακῆς τῆς μεσούσης" πλὴν ἐγέρσει τα Ὁ 

ἤγειραν τοὺς φυλάσσοντας, καὶ ἐσάλπισαν ἐν 

ταῖς κερατίναις, καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας τὰς 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 30 Καὶ ἐσάλπισαν αἱ 
τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις, καὶ συνέτριψαν 

τὰς ὑδρίας, καὶ ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀρι- 
στερᾷ αὐτῶν τῶν λαμπάδων, καὶ ἐν τῇ δεξιᾷ αὐ- 
τῶν αἱ κερατίναι τοῦ σαλπίζειν, καὶ ἀνέκραξαν" 

“Ῥομφαία τῷ κυρίῳ καὶ τῷ Γεδεών. 21 Καὶ 
ἔστησαν ἕκαστος καϑ' ἑαυτὸν κύχλῳ τῆς παρ- 
ἐμβολῆς, καὶ ἔδραμον πᾶσα ἡ παρεμβολὴ 

22 Καὶ ἐσαλπισαν 

ἐν ταῖς τριακοσίαις κερατίναις, καὶ ἔϑηκε κυ- 

ρίος τὴν ῥομφαίαν ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐ- 
τοῦ ἐν ὅλῃ τῇ παρεμβολῇ, καὶ ἔφυγεν ἡ παρ- 
ἐμβολὴ ἕως Βηϑασεττά, καὶ συνήγαγεν ἕως 
χείλους ΑΙβελμεουλὰ καὶ ἐπὶ Ταβάϑ. 38 Καὶ 
ἐβόησαν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ΝΜεφϑαλεὶ καὶ ἀπὸ 
᾿ΑΙσὴρ καὶ ἀπὸ παντὸς Μανασσῆ, καὶ κατεδίω- 

ξαν ὀπίσω Μαδιάμ. 
24 Καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστειλε [Γεδεὼν ἐν παν- 

τὶ ὄρει ᾿ΒΕφραΐμ, λέγων: Κατάβητε εἰς συνάντη- 
σιν Μαδιὰμ καὶ καταλάβετε ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ ἕως 
Βηϑβηρὰ καὶ τὸν Ιορδάνην. Καὶ ἐβόησε πὰς 
ἀνὴρ ᾿Εφραὶμ καὶ κατελάβοντο ἑαυτοῖς τὸ ὕδωρ 
ἕως Βηϑβηρὰ καὶ τὸν Ιορδάνην. 25 Καὶ συνέ- 
λαβον τοὺς δύο ἄρχοντας Μαδιάμ, τὸν ᾿Ωρὴβ 

καὶ τὸν Ζηβ, καὶ ἀπέκτειναν τὸν τἐρὴβ ἐν 
Σοὺρ “ἐρήβ, καὶ τὸν Ζὴβ ἀπέκτειναν ἐν “1α- 
κὲβ Ζηβ. Καὶ κατεδίονξιεν Μαδιάμ, καὶ τὴν 
κεφαλὴν “ρὴβ καὶ Ζὴβ ἤνεγκαν πρὸς Γεδεὼν 

ἍΕΙ͂Ε. ἀπὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

εἶπαν πρὺς αὐτὸν ἀνὴρ ᾿Εφραΐμ' Τί τὸ ἑῆμα 
τοῦτο, 'δ' ἐποίησας ἡμῖν τοῦ μὴ καλέσαι ἡμᾶς, 
ὅτε ἑξεπορεύου πολεμῆσαι ἐν τῇ Μαδιάμ. Καὶ 
ἐχρίνοντο μετ' αὐτοῦ κραταίως. 2 Καὶ εἶπε πρὸς 

καὶ ἐσήμαναν καὶ ἔφυγον. 

ΠῸΣ ΑΣΒΤ (8. μετ) οἱ. Β: ἐν ἀρχῇ . .. ἐψ ἀρχῇ τῆς 
μέσης καὶ ἐγείροντες (ἐν μέρει ... ἀρχ. κτΆ. 

ΔῈΡ Χ). 20. Β: ἐχράτησαν ἐν χερσὶν ἀριστεραῖς αὐ- 
τῶν τὰς λαμπάδας, καὶ ἐν χερσὶ δεξιαὶς αὐτῶν τὰς 
κερατίνας. 21. ΑΒ: ἔστησεν (-σαν ΕΧ). Β: ἀγνὴφ ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ (ὅς. καϑ' ὅ. ΑΒΕΧ). ΑΒ: ἔδραμεν. 92. ΑΒ: 
ἐν τῷ πλ. (ἐπὶ τ. π. Χ). Β: πάσῃ (ὅλῃ ἈΠ Β: 
Ταγαραγαϑὰ (συ. συνήγ. ἕως χ. ΕΧῚ ." ἢ (84.) καὶ. 
5): Β: ἐδίωξαν. 4. ἘΣ Ο)εσ Βελδι ΑΒ: 'προκατελά- 
βοντο ἢ Ἶ ἑαυτοῖς. 20. 8: συνελάβοντο... κ δύο... ὁ (ρ. 
Ρυ. Μαδ.) καὶ οἱ (ἃ. 10. Μαδ.) τὴν. ---Ἰ. Β: γλδοὼν 
(αὐτὸν ἘΑδε ΑΒ" ὃ. Β: ἐπορεύθης παρατάξασϑαι 
«ἢ τῇ ... καὶ διελέξαντο πρὸς αὐτὸν ἰσχυρῶς. 

1 Καὶ. 

] 

ΠΡ ΘΟ ΩΝ τὶ Ν τῸΞ 

ἢ 2 Ν5ὴ 

“ 61 ΣΌΝ. 

πεναφρῖῖς ον αῖῖο ὦ δα α αγυῖί. 

ΘΝ πλτιϑῖ ππ;Ξ 

ϑρ ἘΝ πύϑὴπ 
γ53} τή ϑῶξ ἘΣ τοὶ Ὀννϑῶπ 
τυ ἸΣΡΙΡῚ ΘΒ ἼΩΝ ΘΎΙΞΙῚ 9 
δπϑ ἸΞΙΘ ἔλθ ῶξ αὐ δ: ἼΠ 
2 Θ᾿ 1525 δτλνοοίσ το ὙΡῚΠΟῚ 
ἘΝῚ ϑῆρΓὉ τθ σι Ὁ3.2. 
ὥΣ ὙΤΩΣΒῚ Σ ἸἸΣἼΔ9ἢ πὴτοὸ 22] 
πῸΞ ὙηθῚ τ Ξ5Ὸ ὙΌΣ 

ἜΡΒΤΡΣ ἐἸΟΡΣΣῚ, ΡΛ ΠΡῚ, ΓΟΓΙΊΘΡῚ 25 
πῆσο αἰ 3] ἔπηρώπ τὴν το 
ΓΡΓΡΕ ΣΙ ὍΞὴ ἼΠΡῚΞ ὕϑνς ΞΠΤΩΝ 
ΠΣ ΠΟΙ ΤΛΞῚΡ ΓΟΓΡΘΓῚ Ὁ 
ΣΞΏΤΟΣ τππϑ ἡ ΓΙῸ ὈπντΟΒ. ἪΡ 
30} "ΘΙΩΞΒῚΔ ὈΝΣ ἸΣἼΘῸΝ ὈΡΣΘῚ 39 
ἼΣΠ2 ΛΠΙΝ ΒΤ. πιο 

ἽΠΤΟΞΞ ἩΡῚ τϑυ ΘΊΞΝ 
γ15 Ὁ 7] "ΤῺ ΤΙΝ ΡΟ ἼΠῚ -“ῶνἢ ΘΙ ἼΞΝ 
ὙΝΊ ΠῚΞ ΓΞ ἼΣ ΘΒ ΤῊΝ ΘΓ 

ΣΕ ΒΟ 

ἘΠΕ ΤΙΝῚ ΤῚΣ ΤῸΞ Ἢ ΘΎΞΠ ΤΙΝ 
“ΝῚ ΞΉΡΤΌΝ ΠΤ τ ἰϑ το) γἼ9 951 Π 
Στ ΉΧΞ Ξ Στ ΠΡῚΝ 
ἸΘῪ ΞΝΤΤΏΡΟΞ "Δ ὩΝΤΤΝῚ 
τὸν ἼΝΊΞΡ Ξ ΤῸ ΞΉ ΣΙΩΝ Ἢ ἸΣΤοττα 

ΣΕ τον, “ΞΣῺ ἸΡ13 ΨΕΙΣ. 
πππ ἜΣ Π ΘπθΝ ΣΝ ΟΣ 
ἼΞ 2 τῆν τ ἈΠῸ Η τῶν 
ἼΩΝ Ἰ3Σ ΣῚ ἸΣΤΩΞ ππϑπΣ ΡΝ 
ΩΦ ΓΙ ὩΡΤΟΝ ἼὨΝ 5 ἘΠΡΤΠΣ 

[5 

24 

ἐφ 

γ.20. ΠΛ. ΟΥ.21.  ἸΌ15.Ὶ 
γι 1. ὙΣῚ 

19. ϑασοτδ, αἷπ ϑίπίαπαος δὸῦ παι το οι θὲ αὖτε 

τατος, δὰ πτιᾶπ ἔσππι δι 9 ἄνϑίον αοεο {τ Θαττο, αι, 91, 

. Β: αἷό 7. [0 ἐθὲπ Ὁ. ϑδι αἴζουούροι αοἴτ. δαί, ΟΥ̓, 



ϑείεβέεν, {7 20---ὃ, 2.) ] 09 

ἣ πῆς ἴδπι απ ὅπ Ὅτι δε8. Θεεγδ, απ οἷς εὐτ 
ἤοπ δ άτον, οἷο δα. ϑοτοτόποι τσατοπ, τπ|Ὸ 
τοοξίο [6 αὐ πππὸἋ ΟΙίργει. ππὶξ θοζαιπτεπ 

τς ππὸ φουζπιροπ οἷς δετσε ἐπ ἰρτοπ τ ψπε 
20Ὁεπ. ἘΔ ΠΠ0 ΘΙ ζει. αἴτὸ ὅτοῖ ὅϑατζοι. πε 

Ῥοζαιπτοπ, τπιὸ φοτοταῦ)επ τἰς δ γῖρο. (Θἰς 

ςς φαπῦ, δαβ [ἰὸ δ]ίοζοι! τπὸ τίοίεπ: ἕἴοτ 
21 Θάγοτέ δε8 δεῖται τππὸ Θίρεοπ! Ἔ11πὸ εἶπ 

ἰεσ!άγοεν Πα πὸ απ [ζεἰπὸπι ὅτι ππὶ Ὁα8. ΘῈ. Ὁ 
ὕετ. Φᾳα τοαῦὸ Ὁα8 σαπξε Θ6Υ Ἰαπζοπῦ, 

25 ππῦ [τίοεπ τὸ ἤοθπ. ἘἸπῸ ἱπθοπι Ὁἷο 

ἱεαιεπ Θυθονε, τὐΐϑοῦ θὲπ απθοῦη ὕσαγ. 

Βεγοταίῃα, δίδ απ δίς Θτέπρο δὲν ΞΒτείτς 
98 ϑθὲοθοῖα, δεῖ “αθαιῦ. ἘἸΪπὺ οἱὲ ἐθὲάππεν 

“ςς Δ Ιροῖ οη θα τρί, υοπ ἽΠ|οΣ τπτὸ σοηι 
ς φαπρὸπ ηὲαπαίε ζἀγτίεοπ ἀπὸ ἰαρίρπ ὉΠ 

᾿ς δὲϊοϊαπίξοτη. πα. 

"9ὰ Ἰϊπὸ Θίδοοπ ζαποίς οι α αἰ δα 
οςς ράπρε Θεδίτας (δρ ταίπι, τπτὸ Τἰεβ Τα ρὲπ: 

δτοπιπιί θέταῦ, δοπ δ οἰ απίτοτη ἐπίσροσοπ, 
πη ϑοτα{ ἴθποι Ὁα8 δ αῇον δὲ8 σοπ ΞΒ [Ὁ 

τς ὅβατα ππῦ δεπ δοτθαπ. Φα ζτίροεπ αἴίο, οἷο 
᾿ νη (συ ταίπι ϑατοπ, τῷ ϑοΥΠ ογεπ ἔπ πὲπ Ὁα 8 

τ ϑβαΐον δἰ8 φοπ ΞΒ 61 θατα ππὸ δὲπ οτθαπ. 
2 ἜἜἍΠΙεῦ ἤπαοπ εἴσοοπ δ νήζομ δὲν θὲ οἰ απίζον, 

Ος Ῥθπὶ δοῖ8 Ὅτοῦ , ᾿π|ὸ Θεῦ ἱπ ὅεν ὅδδξεῖτον 
ΟΠ (ὉΘεῦ, ππὸ ἰαρίοπ οἱε δ οἰ απίτου, τπὸ 

διαί ίοπ οἷς Θάπρίον τοῦθ ππὸ Θεθ8. κι 
ΨΙΙΙ. Θίρεοπ δεν Ὅεπ δοτῦαῃ. 
ῃ οἷς θὲάππον υοπ (ὁρϑταίπι Τρταει. 21 
ΟΠ ἰθπι; ὅδατιαι θα δι. ππῷὸ δα8 σείδαπ, 
Π φρᾳῇ δι απ πίῶϊ τἰοεβ, δα. δι. ἰπ 

ΤΟ ᾧιείς ζοροῖε υἱδὸν οἷς δ οἰαπίτον ἐς Τ1πὸ 
(ὅν αδεὸν 

δ 

ἢ 
τ 

2 ραπέπ [0 παΐε ἰθπι ΘοΠἰοΠ ὦ). 

᾿ :εθεπ βϑαθαι Ὁ. ὅ'θαθε αἰαῖ! (ΑὉοαν τορίοπ ὃ, 
“8. αὐ Ὁ 
20. “μα ΘΙαἴοπ, Β.ΑΥ̓ΣΝΕ.Α: (6) ΘΟ. ἤν 

: 21. [εἴπου τοῖα, Βα ΝΕ: Φ0α Τοῦ... (αν). 
Ν “22. μἱϑ8 35. Φ. δέ Θονσταίῃ ... δα Π|εε, ΒΙΟΥ͂Ν, 

ὦν (αἰ. Ὁα6) ΥΕ;: (0) τἰδίοίε Ὁ, 65. Ὁ06 Θίποπ Θῴν.. 
᾿ 

᾿Ἱ 23, Πείειι φπἴαπαθαοι, ΟὟΥ : σουγαπιποίίοι {ᾧ). ΥΕ: 

Ε Φῖε τ ἐν ἐπε δίς Φαϊξείπ, ὥτοῦ ππὸ ον, 

Οἰοίοα αὐοὸνῦ δίς δαΐάεῖπ ἰπ ἰθτεν {ἰπέοπὶ 

απο, τὸ] οἷς Ἰδοζαιιοπ ἐπὶ ἰδτεῦ τορίοπ, 

Ὁτείρι πον! Ῥέαπη δ᾽ ο7εα. οἷς οίαππεπ,, 
τ αῇέες Ὅεν ὅοτν, δαἘ ἱπὶ φαπλεπ ὥεεν εἰποδ 

Ἰϊπὸ Ὁα8 ᾧεον βοῦς δίδ σε Ξε} Θίπα, 

Ρμβ8. 1. ΠΘΠΒΟΒΑΙΘ. ἀπι05. ΥὙἱΓῸ5 δα ΐδη, 

Ὅτε ππὸ Θεδ, ππὸ εὐτοϊγροίοπ το απ 

ΧΊη 

Οἰρταῦν ἐπὶ τῇποπ; θα θαθὲ [ὦ ἰδ φείθαπ,, 

Ψ ΕΠ. 

ΘΟ 1, 4αϊ ΘΡπηΐ ΘΠ] 60, ἴῃ ΡΔ]- 
κα 14.24.6} ΟΔΒΙΡΟΓΆ, ἱΠΟΙΡΙ ΘΠ {0115 ν] 115 

ΠΟΟΙΪΣ τηρ 86, οἱ οαβίοα 5. 511501- 

(4115. ΘΟΘρΡ νυ ηὉ ὈᾺΘΟΙΠ8. ΟἸδη σοῦ. οἱ 
ΘΟὨΙΡΙΟ 6.6 ἰπΐ6 56 ἰᾶσθπὰβ. Ὁ ιπη- 20 
48 ΡΘῈΓ ΟὙΡΆΙΏ ΟΔΒΙΓΟΓΠ ἴῃ {ΓἸΠ}115 
ῬΘΓΒΟΠΔΡΘηΐ [0015 οἱ γα γ]ὰ8. ΘΟΠΙΓ6- 

ΘΊβ56η., ἰΘηΠΘΡᾺηΐ 51 Π15.Ὑ18. Π]Δ 115 
ἰδ ρα 05. οἱ ἀθχίγιβ ΒΟηδη 65. (π}0ἃ5, 

ΟΙαμη ἀνθ 416: ΕἸδατι5. Ποιηϊηὶ οἱ 

(δάθομίβ! ᾿βίδηϊθθ βἰΠρῚ ἢ ἴῃ ΙούῸ 2] 
510 ῬΘΙ ΟἸΓΟΙΙ 1) ΘΒ ΡΟΓα} ΠΟ511}- 
πὴ. θιηηϊᾶ ἰἰδηα6 οαδίγὰ ἰυγθαΐα 
Βιηΐ, οἱ νοοιογᾶηΐο5. αἰ Δ η 6 5 46 

[ἀσϑυηΐ, 61 ΙΒ] Πλ ηῖι5. ᾿Π 5156) πὶ 2.2 
(ΓΘσθηϊϊ νἱγῦ ΘΟ. ΡοΡΒοηδηίθα. 

ἐγ νυ, ΠΗ ΒΊ [4116 ΒΟ Πλΐηιι5. Θ᾽] 1 ἴῃ ΟΠΊΠ]- 
Ρε.δ8,10.}} 15. Οα 5 .Γ15.. Οἱ τημ{π|π. 56. οΔ6646 ἰΓμη- 

οαθαη!, Γασιοηΐοβ. ἀβά4ιι6 ἃ Βριῃϑϑί(ἃ 
οἵ οΥρι απο ΔΑΡΘ] Θὰ ἴῃ 76}- 

θα11. Ἔ (ΟποΟΪαΙηληΐο5 δαυίΐίθη νυἱῦῖ 20 
[5Γ261] ἀ6 Νρἢ 811 οἱ Α5ῸῪ οἱ ΟἹΠΠΙ 

δ ηλ5856. ρου ΒΘ ραηΐαν Μδἀίδη, 
ΜΝΙβιίαιια ἀθάθοι ΠΟΙ Ο5 ἴῃ ΟἸΠΠ6η) 24 

πη θη) ΒΡΠΓδΙη, ἀϊοθπβ: ἢ 6β6θη- 
ἀἰ6 1ῃ οσουγβαμ) δία ᾽δη δἱ οὐοι- 

ϑὴθ, Ρᾶΐθ. Δαἃ8 5416 ΒΘΙΠΠ ΘΓ δίαιιο 
Τογάδποθμῃμ. (ἰαιηδνιίαιιθ. οἵ ηἷ8 ΒρΗ- 
ΓΔΪη)] οἱ ρυδοοσοιρᾶν!, δ ἃ5. δἰπ6 
Τογάδλποπι ἀ54π6 Βθι θα. ἜΑρριο- 20 

θ0γ6}) 

π.ο,26.8. Ζ86}}, ἰπίθοΡθοιε ΟΥΘΙ} ἰῃ μοί ΟΓῸ, 

260 νθγῸ ἴῃ (ΟΓΟΆΪΔΡΙ 260. ΕἸ ρογ- 
5601 5ιη1 Μαάίδη, οαρ!α ΟΥΘΡ οἱ 26} 
Ρογίδηϊοβ δὰ ἀθάθοῃ ἰγὰη8 {πθηςὰ 
Τογάδη!5. Ἔ Πιχθγιπίαιο ΨΕΒΙΗΙ͂. 

αἰ δμῃ νἱγὶ Ερμναϊπι : Ομ οβί ποῦ 
4ποα ἴασογο νο]α]811, αὖ ΠῸΒ. ΠΟῚ νο- 

οᾶΓ65, οαπὴ ἃ ΡΈΡΠΔΩ) ΡΘΓΘΘΙ 65. 601- 
κεαιμ9. τὰ Μαβίαη ἐ ἸυΓραηϊ65. [ὈΤΕΠῸΡ οἱ 

ΡΓΟΡΘ νίπι ἰμίογθηΐθβ. Ὦ Θυ θ5. 116 2 

ΓΟΒΡΟΠάΐ: Ουϊά θη ἴ4]86 [ΔΘ61 8 

“90, Α1.: Βοηα μπὲ (ρΓο ΒοΠΔΠη(65). 

22. Α1.: Βειμβοία (5: Βϑίμβθοα). 5: ΤΌ 1}. 

6,35. 

1,1 

τοπτῦοπ 21. φὐτποπ, Βτῖο, δον, (ἂς ἐὐθόθοπ οἷ δ 610: 

σοἴώτεοί ἢ) 
91, Φα εἰἴοίοπ καῇ. Β.ΑΥ͂Υ ΥΕ.Α: οίεπ. ΒΒ: πο: 

απο... εἶπ, ΑΥ̓ΣΥΕ: 69. Αι: δοζεθεέ, 
δ, ΑΥ̓Υ.ΑΣ αἡ Ὁ. ᾧ. ΒΙΑ͂Υ͂ΝΕ.Α: Βεί Ὁ. δὲ, ΒΕ: 

Ὁαῇ απ. 
Ἰ. ἐπ δεπ Φεν, «0. 3. τατ ἔθπι ἢ. ΑΕ: Πα ουτοι, 

Β.ΑΥ̓: φοσα[ἐᾳ. (Δ: πὶ ἄθτοι {α}} (Θοῖυα{.) 



ἼΘΙ. ὦ μος ὩΣ πῶ κυ 

Τεναοϊὲς ρου ζῆ « Νῆ τε αν. 

αὐτούς Τί ἐποίησα νῦν καϑοὸς ὑμεῖς; Οὐχὶ 

κρείττων ἐπιφυλλὶς ᾿Εφραὶμ ἢ τρυγητὸς ᾿Αβι- 

ἐζερ; 8 Ἐν χειρὶ ὑμῶν παρέδωκε κύριος τοὺς 

ἄρχοντας αδιὰμ τὸν ᾿Ωρὴβ καὶ τὸν Ζηβ' 
καὶ τί ἡδυνήϑην ποιῆσαι καϑὼς ὑμεῖς; Τότε 
ἀνῆκε τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ λα- 
λῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον. 

4 Καὶ ἦλϑε Γεδεὼν ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ 
διέβη αὐτὸς καὶ οἱ τριακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ ὀλιγοψυχοῦντες καὶ πεινῶντες. ὅ Και 

εἶπε τοῖς ἀνδράσι Σοχχώϑ' 4]ότε δὴ ἄρτους 
εἰς τροφὴν τῷ λαῷ τῷ μετ ἐμοῦ, ὅτι. πεινῶσι»" 
ἐγὼ δὲ διώκω ὀπίσω τοῦ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ 
βασιλέων Μαδιάμ. ὁ Καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντες 
Σοκχώϑ' Μὴ χεὶρ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ νῦν ἐν 
τῇ χειρί σου, ὅτι δώσομεν τῇ στρατιᾷ σου 

ἄρτους; Τ Καὶ εἶπε Γεδεών: Οὐχ οὕτως" ἐν 
τῷ δοῦναι κύριον τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σαλμανὰ 
ἐν χειρί μον, καὶ καταξανῶ τὰς σάρκας ὑμῶν 
ἐν ταῖς ἀκάνϑαις τῆς ἐρήμου καὶ ἐν ταῖς βαρ- 

ὃ Καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Φφανουνήλ, καὶ 

ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς κατὰ ταῦτα. Καὶ ἀπε- 

κρίϑησαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες (φΦανουήλ, ὃν τρόπον 

ἀπεκρίϑησαν ἄνδρες Σοκχοϑ. 
ἀνδράσι (ϑανουήλ., λέγων" 

κηνίμ. 

9 Καὶ εἶπε τοῖς 
Ἔν τῷ ἐπιστρέφειν 

μὲ μετ᾽ εἰρήνης κατασκάψω τὸν πύργον τοῦτον. 
10 Καὶ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ ἐν Καρχάρ, καὶ 

ἣ παρεμβολὴ αὐτῶν με αὐτῶν ὡςεὶ δέκα 
πέντε χιλιάδες, πάντες οἱ καταλειφϑέντες ἐν 

πάσῃ τῇ παρεμβολῇ υἱοὶ ἀνατολῶν᾽ καὶ οἱ πε- 
πτωχότες ἦσαν ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν 
ἐσπασμένων ῥομφαίαν. 11 Καὶ ἀνέβη Γεδεὼν 
ὁδὸν κατοικούντων ἐν σκηναῖς ἀπὸ ἀνατολῶν 

τῆς Νάβε 'ἐξ ἐναντίας! ᾿Ιεγεβαά, καὶ ἐπάταξε 

τὴν παρεμβολήν, ἡ δὲ παρεμβολὴ ἦν πεποιϑυῖα. 

2. Β: Ἢ ἐχὶ (Οὐχὶ ΛΕΕΧ), 8. ΑΧ: ἠδυνάσϑην. 
Β: ὡς (καϑὼς ΔΕΕΧ). ΑΧΤ (Ρ. ὑμ.) καὶ κατέπαυ- 
σαν. Ἐ: ἀνέϑη (ἀνῆκε ΑΒΕΧ). εἶ Β: σεινῶντες 
καὶ δεώκοντες (ὁλ. κ. σίειν. ΑΕΒΕΧ). ὅ. ΑΧΡ εἰς τροφ. 
Β: τότῳ τῷ ἐν στοσίν 4.8.) ὅτι ἐκλείποσιν᾽ καὶ ἰδὲ 

ἐγώ δἶμει διώκων (6. ΑΒΕΧῚ. 6. Β: εἶπον (-αν ΑἘΧ) 
ἜΚ Ύ ἰ Ἰα ν. τ ἀν ν (στρατιᾷ ἘΒΧ ; ΑΧ: στρα- 
τείᾳ). 1. Β: Διὰ τᾶτο ... ἐγὼ ἀλοήσω (Οὐχ ϑὅτως ... 
καταξανῶ ΑΒΕΧ). 8. Β: ὠξαύτως (κατὰ ταῦτα 
ἈΑΒΕΧ). ΑΕΧῚ (Ρ. 41}, ἀπεκρ.) αὐτῷ οἱ. 9. Β: εἶστε 
Γεδεὼν πρὸς ἄνδρας ... (ὦ λέγων) Ἐν ἐπιστροφῇ" μ8 
(ὁ: ΔΙΕΧ). 10. Β: καταλελειμμένοι ἀπὸ πάσης στα- 
θεμ βολῆς ἀλλοφύλων ... ησαν. . σπωμένων (6. 
ἘἙΧ, βιὰ. 4). 11. 8: σκηνϑντῶν (ματοῖκ: ΛΔΕΚΧ). 
Β: καὶ (ἐξ ἐναντ. ΑἹ... καὶ ἡ (ἡ δὲ ΛΈΕΚΧ). 

ΘΘΝ ΤΊΟΟΣ ΦῚ ΝΟΣ ὩὩΞ ΠΩ 
ΘΝ 122 ὩΞΊΟΞ ἃ ΣΝ ΤΉΝ 8 

ασΤΝῚ ΞΉΡ ΤΣ ὉΤῸ πποτοΝ 
ΠΩΞῚ ἸΝ ΞΘ ΤΩΣ Ἔ ΘΈΤΟ 

ἐππῚ ἼΞΗΣΙ ἸΠΞΊΞ ὙΦ ὉΓΙ5 
ΝΠ "ΒΡ ΦΉΣ ἴτε Νδ 4 

ΕΝ τὐξο Ἐπὰ ΠΩΝϑῚ [ΘΒ ΤΎ] 
πὴϑ "θηπ5. ἼΩΝ ὈΡῸ ὉΠ ΓΙ 95 
ΓΙΣῚ ΠΝ ἘΤῚ Ξ9Ν ὉΠ ΘΡΒΟΣ 
ὩὩΩ ΠΏ δΝϑὴ ΕἸΣ ΤΩ "59 ῬΟΡΌΣῚ ὃ 
ἼΤῚΞ ΠῺΣ ρρῦτ: ΠΞῚ ὩΞΙ τῆθο 
ἩΡῚΣ ὝΔΝΘΊ 1 ΘΓ ΝΣ 5 Ὁ) 3 Τὸ 

ΒΟΟΣ ΤΑῚ ΠΞΤΝ ΠλΠῚ ΓῃΞῚ 138 Σ 
ὙΧΡτΩΝ ὩΞ ΘΞΓΩΝ ὙΠ ὙΞ 
ΘΙ 551 Ὁ ΡἼΞ ΝῚ ἼΞΤΙΙ 8. 
55) ΓΝΤΘ αρῦδν ἼΞΤἢ ΤΗΣ 
"ΩΝ ἼΦ ἜΝΘ. ὈΝΡΏΘ ΩΝ ἸῸΝ 
ὈΝῸΡ ἜΝ ο τ ἘΣ ὝΩΝδῚ ἐγ δ᾽ 

τὶ ὙΌΣ Θῆδῶξ ΞΉΩΞ, ἼΩΝΘΟῦ 
ΣΤΥ ὈΤΑΊΩΣῚ 

ὈΣΤΣΓΙ Δ) ὝΡῚΞ ΣΡΕῪΥ ΓΞ 
Ὦ2. τον τῶν ΤΩΏΓΙΞ δ» 
ΤΡ 3 ΓΏΓΙΩ ὉΞῸ Θήθτοῦ 
ὍΣΟΝ ὩῸΝ ὈΡ ΟΡ. ΠΝ Θ᾽ ὈΕ3ΠῚ ᾿ 
"5 ,ΟΤῚ Ἢ. ἼΘΙ ὈΣῚ Σ5Π ἜΣ ε 
"ΡῚ ΠΠΞ3 ΓΙΞ99 ΤΡ δ᾽ϑπνς 

ἀνα τς τπ πίραν ΠΕΣ ΩΝ τὰ 

“Ξ 

ΙΝ 

ὃ. ὉΔῚ Ὁ ΣΤ 55 
γ..8.. 5 ἸΠΞΊΞ 5.1 πΠῦ5. ΝΥΚΞΙ͂ 

2, δίε ϑὲαο τοῖς (Σ., 

ἰθτ... δ είπίοζε. 
8. Β.ν: ὅδ δά (θα θαθ.) (ὦ σοτποῦϑ 11 (0. 

τοΐο ἰθτ. ΑὟ: θα ἔοππίο. Β: Θονππιμίῃ, νΕ: ΠΡ 
παρ)... ἄδοῖ ἰδπ. 

ἅς ΑΥ̓Ψ: οὐπιαί οι νοπὶ ϑὲαίααοπ, νῈ: [. τὸ. ἐγ πηι 
Ὁοῖ, δα {. ϑουτοε} δα ίοπ, 

ὅ. Θέθδεε δου, Α: (ᾧ δίς. 

. δίς σθ,. ΒΑΥ͂ΝΝΕ: οοἴῇ, υἷε 

Β.αΥ͂.ΝΕ: δα ὁ πιίς 



ες δέον, (8,3--11.0ὺ 1171 

᾿ 

Ὁαδ οατὸν Φ θαι οαἴοίῷ ζει Δ πίαι εἴποις 
ϑύοῦς ρρταίηιδ δυο, δι. δε σαπδο, 

8 Ὑδείποτηοις 61 (γενδὲ ἘΘΟΙ δαὶ οἷο, 
αὐνοη Ὅν λοίαπίοον τοῦ ππὸ Θεοῦ, 
ἰπ ἐπτὸ Φάπος σέροδοη. ὅθι. δά ἰάν 
Εδπποπ θᾳ8 {πππ, δα 8 ἰδτ οοἴδαπ θαῦτ, 
ΦὍκ εὐ το γε8. τορος, [{ὲβ ἰῦτ ϑοτη σοπὶ 
ἴδηι αὖ. 

άΑ Φᾳὰ πιπ ίροσπ ἀπ δὸὲπ οτθαι ἔαπι, 
αἰπα ἐὐ δίπίθοεῦ ταὶς π᾿ Ὁτοί διπθετε, 
δθῆέαππ, οἷς δεῖ ἰθπι τυστοπ, ἀπὸ Ἰρατοπς 

ὅ πιΐδο τππὸ [απ πα. Ἰ1πὸ ἐν ἴρτα, 
41ι| Ὅ0π ϑοιτοπ ἐπι Θιοτθ: ἴδεν, σεδὲ, 
νὸπι 01, θα 8 ἀπίεν παν {{|{, ΕΠ γε ὅθτος 
ἰς, δέπη ΐς Π{πὸ2ὺ πιΐοε, δα [ὦ πα]αρο 
πηι δεδηίᾳεπ ὃν θξ οἰαπίτον ΘοθαῸ τὸ 

ὃ ϑαίπιιιπα. Ἔ δον οἷς θουζέοι 1. Θι-ς 
(οῦρ Τρταῦγεπ; (Θἰπὸ οἷε δάμηε Θεῦαῦ, 
τὸ ϑαϊπππια. ζῶσα π΄ δείπεπ άποοπ,, 
Ὁσβ τὐἱῦ δείποπι ὅν ΤοΓ{6π ὅτοι σοδεπὸ, 

7  ίσοοπ ργα: ϑθοθίαπ, τθὸππ ὍῊΥ θεῖν 
Θεθαῦ απὸ ϑαΐππιιπα ἰπὶ πιοῖπο απὸ οἰβί, 
ΤἾ ἰἀ) ἐππὸν δ,εἰζ), πὶ Φοτποι απ ὃὲγ 

8 ϑθ 716 πα πα Θοξοη κοντοτοζάγεπ. Ἰ1πὸ 
ΟΡ 206 οι Ὁσππεπῖ δίπαι σοπ Ἄηπιεῖ, ππὸ 
τορος αἰ) αἴήοὸ κι ἴθπεπ. πὸ Ὁἷς ψοπε 
4πι θπιιοῖ αποοοτίοίοι ζδπι, αἰοίγτοίς, Ὁἷς 

9 δι (Θεοῦ. ὙἸϊπὸ εὐ [ρτα ὦ) αὐτὰ) ἀπ θεπς 
δ ομτοπ ἐπ πιο: δέοπιπις (ὦ ταῖς δ τί ες 
Ὅρπ' τοίοθον, [9 ΤΠ (ἃ) Ὁἱοζοεπ Φ θισπὶ ες 
δτεώεπ. 
Θρθα αὐοὸῦ πὸ Θαίππιπα ταν 4π| 

ὁξατέοτ, ἀπὸ ἰθτ ὅὅ6ον παῖς ἰθποπ, δεῖ Πιπ|ς 
ἀπ ταποπο, οἷς αἴὸ ἀδευροδιίοθοι τρατοι 
πὶ σαπλο ῈΟΥ ὉΟΤῸΥ αἰ δθὲοτροπίαπῦ. 
οππ διπθεγ ἀπὸ σαπρίᾳ ταπε Ὁ τράγοι 
σεζαϊἊςοπ, οἷς γα (Θάϑενι αἰϑιείοθει ἔοππς, 

Τ1|π. ἜΠπὺ (ἰθοσπ ἐὺς. Ῥίπαμῇ αὐ θοῦ. 
ς Θίμβε, δα πταπ ἱπ Θίμίοπ τυοῦποῖ, σοαοπι 

δθέοτροι, σὲπ ϑὲοθαῦ τπτὸ ασθεῦα, ππὸ 
Τῷ πιρ θα 8 ρον, θεππ Ὁα8 οντ τθαν [{ἀ)εὉ, 

Ψ 

10 

ὅ, θ. ὃ, ὕ.1.: Ὁ κοῦ, ὅ. Α.Α: δίοῦς, 
9, 0.1,: ἔθατη. 10. ὕ.1.: δετοπ, 

φορεῖ. ΑἹ πίε πεῖν {Π. Β: εἰπίᾳε Βαίδο τοί. ἀνγγ: 
(ϑεῦ. Ὁο ὅϑι, νΕ: ϑϑτοίξιῶεπ. ΟὟ: π. (ὦ ἰαθε..., 
πα, νῈ: ϑουζοίᾳο. 
Ο 6. Β: [[ Ὁ. ὃ. δαμ ... ϑαπῦ, 
ἤιε! ! ΑΥΥ: Θά Γ}Ὲ δι... Θ απὸ ὃ 
ο 7, Β: Θασπππ, αΥ: Θεβῆαϊο, νΕ: Βα υ ὦ" ΑὟΝ: 
οπτοπ ἀοἰδ,,, Φ, δον 90, Β.Α: πὶ (ππ.) ΦίΠεῖα. αΥ̓: 
Φερᾧς Ἐπ. γῈ: Φτοίάιοαροπ ὑτογῶεπ, 

ΥΕ: δίς ὁδαπδοῦε 

ἈΠΕ ἘΣ τα τῆν 

δὶς Φνδέξεν 21: Θ  οΥἢ ππὸ θη, 

93)’. ΒΕ: Βθ6υ8. 

ΨΕΙ͂ΕΙ. 

Ροΐα], {816 νο5 ΓΘ οἰ 5115 ΝΌΠΠΘ ΤΠΘΙ]ῸΡ 
5. ΓΔΘΘΙηῈ5. ΕρῃΡα ΠῚ) νἱ πάθη 115. ΑΒ ὶ- 
ΘΖ ἜΪη Τηδηι15 νοϑίγαβ ΠΟΙΠΪΠῚ15 
{ΓΔ 6110 ΡΥΙΠοΙρο85. Νίασίαπ. ΟΥῸΡ οἱ 
26}; αὐἱά (416 ἴάσουο ροίαϊ, 4186 
γῸ5 θοῖβ 5. Οαοά οὐπῃ Ἰοσαίι5 6586ῖ, 

ΓΘ΄αϊανὶ 5ΡΙΓΙ (5. ΘΟΓΆΠῚ, 410 {π1Π|6- 
Ῥδηΐ σΟμἰΓὰ ΘΕΠῚ. 

ἀὐπηᾳιια νϑηϊβϑοί ἀρθάθοῃ δά 701- 
(ἀΔ116Π1, ἰγδηϑιν!ΐ ΘΠ ΟἾΠῚ ἰΓΘΟΟΘΠ 5 
ὙἹΡΙΒ.,. ΠῚ ΒΘΟᾺΠ οὐδηΐ, οἱ θὰ 1ἃ5- 

δ 1Π6 [πἸΡΊ Θπ 05. ῬΟΥΒΘ΄ αὶ ΠΟη μοί: 
10..13,70Ὑπ|. Ἔ ΠΙχίία 6. Δ νἱγῸ5 ϑΟΘΟΟΙῃ: 

Ομ ϑό,17 0 06... ΟΡΒΘΟΓΟ, Ρᾶπθ65 ροριΐο, αὶ 
ΘΟ πὶ 65, (πὰ νᾶ] 46 ΑΘ ΘΓ}, 

πρεισαχαί ΡοΟββίπη5. ΡΘυβΘάαὶ ζοθ 66 οἱ 8α]- 
τη ηὰἃ Υθρ65 Νίαάϊλη. ΝΒ ΟΘροπάθγιηί 
ΡΓΙΠΟΙΡ65. δοοοοίῃ: ΕὈΓΒΙΙΔ ἢ ρΔ]Πηδ6 
ΒΔ ηΠ11}Π) Ζθ 066. οἱ δα! Πηλ πὰ ἴῃ ΠΊΔΗΙΙ 
πα 5ηΐ, οἵ Ἰάοἰγοο ροβίιμ!α5, αἱ ἀο- 

1115 ΘΧΘΓΟΙ(αΪ ἰὰ 0 Ρᾶη6 5} ἜΘΏΠΡιι5. 1116 
αἰ: Οὐ οΥσῸ ἰγδά! θυ] ΠΟΙΠΪ ΠῚ 5 
Ζθθ66 οἱ ϑα!ηηδηὰ ἰῃ ΠΠΔΠΠ5 ΠΠη685, 

. ΟΠ ΘΓΔΠῚ ΟΔΓΠΘ5. νοϑίγᾶ ΟΠ 5Ρ᾿Π 5 

{Γ}}}}154116 ἀθβονιῖ. ἘΕῚ πη 46 Θοηβο6η- 
σμδν, ἀρ 488. νΘηΪ ἴῃ ΡΠΔΠι6], ἰΘοα 5416 

αϑὲ δά νἱγοὸβ ἰοοἱ {ΠΠΠπ|5 5112}}|ἃ. (Οἱ 
οἱ 1Π1 γτοϑροπάογαμῃί, 5ἰσαΐ ΓΟΒΡΟΠ6- 
γὰηΐ νἱΠἹ ΘΌΘΘΟΙῃΠ. ἜΙχιΓ ᾿ἰά4ὰ6 οἱ 
οἰ5: Οἴμ ΓΘΥΘΓΘΙΙ5. [ἌΘΓῸ Υἱοίου ἰὴ 
Ράᾶ08, ἀθ5{Γπ|}} {ΡΓ ἢ Δ ΠΟ. 

Ζ6})66 διιΐθ πη οἱ ϑα] τη πὰ ΓΘ α 6566- 10 
Ὀαηῦ ΟΠ) ΟἸΏΠΙ Θχογοϊι 510. θιη- 

ἀθοῖμὴ ΘΗΪΠῚ ΠΉ1}Π1ἃ ΥἹΡῚ ΓΘΙΠΔηΒΘΡΔηί, 
6Χ ΟΠΊΠΙ 115 {ΠΥ Π15 ΟΥ̓ Θ ἢ ἰ ΠῚ ΡΟ ι- 
ἰΟΓᾺ} ΠῚ, Οδ6 515. ΘΘΗ ΠῚ) ΥἹσΊ ΠΕ ϊ ΤΠ} } 05 
ΒΘ] δίοσιτη. δαἀποοπίμιτη οαάίαμη. ἘΔ- 11 
ΒοΘηἀθη86416 ἀθάθοῃ ρ61 νἱᾶΠ} ΘΟΓΊΠΠ), 
401 ἴῃ (ΘΓ ΏΔΟΙ 5. Ἰηο γα θη, δά 
ΟΥΙΘη ἴα! Θὴ ρᾶγίθμι ΝΟ 6. οἱ Φορθὰδ, 
ΡΘΓΡΟΙ 5511 οαϑίγα Ποβίϊα μη, 4] 56οιΡὶ 

ΓΑΙ ΐ οἱ Π1}}}} δάνουϑί 5050 (1, 

7...4: 
60,84.15. 

11. 

γ,25. 

Ὁ 

νυ. 17. 

ν.20. 
20,2. 

ἐβϑιν.234,0 

Νπι.82, 
42.835, 

7. ΑἸ. 1 (Ρ. πη|685) οἱ σὰμῃ τογοῦ- 
5118 [ἍΓΙΟ ὙἱἹοίοῦ ἴῃ Ρ868. 10. ΑἸ, { (Ρ. θ61}.} οἱ. 

9, ΑΥὟ.νΕ: οἰ ὦ. Β: αδῦτ, ὙΕ: πίοδοττοίβοπ. 
ΑΥὟ: ζενπότεπ. ; 

10. αἷς ἸΠοδου αοδῖ.. ... ξίοθοπ, ΟὟ; Ὁεν (δοζα!, 
αθοῦ σατο, ΟΥ̓: αὶ οί. δ, ΒΑ, Α: (απ δ)λουοπ, 
ΥὙΕ: σεξοροπ. 

11. Φτεν. δου δες πδοισοθιου, α. 9 Σ. ὑπ, ΟὟ. 
ΥΕ: δεῖ ὅθ οᾳ δον οί δου, ΒΒ’ δο6 “δόροῦ πα) Ὀύποπ, 
δἰοίνον 



[12 (8,12--.55) 
τὰ ἘΉΘανς τς. 

Ἀ1 π ΘΕΈ ΘΊΕΠ). 

ΕΗ, Τεναρζὴς δον αζῖο ὦ ΝΙϊα ϊαγεῖς. 

12 Καὶ ἔφυγε Ζεβεὶ καὶ εἱ Σαλμανά, καὶ ἐδίωξεν 
ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ἐκράτησε τοὺς δύο βασιλεῖς 

Μαδιὰμ τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν Σαλμανά, καὶ πᾶσαν 
τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν ἐξέτριψεν. 18 Καὶ 
ἀνέστρεψε 1 εδεὼν υἱὸς Ιωὰς ἐκ τοῦ πολέμου 
ἀπὸ ἀναβάσεως ᾿ήρες. 14 Καὶ συνέλαβε παι- 
δάριον ἐκ τῶν ἀνδρῶν “Σοχχὼϑ καὶ ἐπηρώτη- 
σεν αὐτόν" καὶ ἀπεγράψατο πρὸς αὐτὸν τοὺς 
ἄρχοντας “Σοχχὼϑ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῆς 
ἑβδομήκοντα ἑπτὰ ἄνδρας. 18 Καὶ παρεγένετο 
'Γεδεὼν' πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σοκχὼϑ καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ιδοὺ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανα, δὲ 
οὗς ὠνειδίσατέ μὲ, λέγοντες" Μὴ χεὶρ Ζεβεὲ 
καὶ “Σαλμανὰ γῦν ἐν τῇ χειρί σου, ὅτι. δώσο- 
μὲν τοῖς ἀνδράσι σου τοῖς ἐκλυομένοις ἄρτους; 
10 Καὶ ἔλαβε ' τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς πρεσβυ- 
τέρους τῆς πόλεως 'καὶ κατέξανεν αὐτοὺς ἐν 
ταῖς ἀκάνϑαις τῆς ἐρήμου καὶ ταῖς βαρκη- 
νίμ, χαὶ κατέξαγεν ἕν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας 
.“Σοχχώϑ. 11 Καὶ τὸν πύργον «Φανουὴλ κατ- 
ἕσχαψε, καὶ ἀπέκτεινε τοὺς ἄνδρας τῆς 
πόλειως, 18 Καὶ εἶπε πρὸς Ζεβεὲ καὶ Σαλ- 
μανά Τίνες οἱ ἄνδρες, οὺς ἀπεχτείνατε ἕν 
Θαβώρ; Καὶ εἶπαν: Ὥς σὺ ὡς αὐτοί, εἷς ὡς 

εἶδος υἱῶν βασιλέων. 19 Καὶ εἶπε 'Γεδεών" 
“δελφοί μου καὶ υἱοὶ τῆς μητρός μου εἰσίν. Ζῆ 
κύριος, εἶ ἐξωογονήσατε αὐτούς, οὐκ ἂν ἀπέ- 
χτεινὰ ὑμᾶς. 20 Καὶ εἶπε τῷ ᾿Ιέϑερ τῷ προ- 
τοτόκῳ αὐτοῦ" ᾿Αναστὰς ἀπόκτεινον αὐτούς. 

Καὶ οὐκ ἔσπασε τὸ παιδάριον τὴν “μάχαιραν 
αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήϑη, ὅτι ἔτι νεώτερος ἦν. 
21 Καὶ εἶπε Ζεβεὲ καὶ Σαλμανά" ᾿Ἵνάστω δὴ σὺ 
καὶ ἀπάντησον ἡμῖν, ὅτι ὡς ἀνὴρ ἡ δύναμις αὐ- 
τοῦ. Καὶ ἀνέστη Γεδεὼν καὶ ἀνεῖλε τὸν Ζεβεὲ 
καὶ τὸν “Σαλμανά, καὶ ἔλαβε τοὺς μηνίσκους 
τοὺς ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων αὐτῶν. 

22) Καὶ εἶπεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ πρὸς Γεδεῶν'" 

19..8: ἔρυγον. ἘΞ (410.) αὐτῶν («. ΛΔΕΕΧ)... 
ἐξέστησε (ἐξέτρ. ἈΧ.. 18. Β: ἐπέστρεψε ... ἀπτὸ τῆς 
παρατάξεως ἀπὸ ἐπάνωϑεν τῆς παρατάξεως (ς. 
ΔΕΡΧ), 14. 8: ἀπὸ τῶν α. ...- ἔγραψε ... ὁν "όματα 
τῶν ἀρχόντων ... τῶν πρεσβυτέρων Ν αὐτῶν ἐβὸ. 
καὶ (ο. ΑΡΒΕΧ). 15. ΒῈ αὐτοῖς ... ἐν οἷς ὧν. ... Ἐ τῇ 
(6. ΛΕΚΧ) ... ἐκλείσπεσεν (ὠιλυομένοις ἘΕΧ; ΑΧῸ ἀν- 
λελυμένοις). 10. ΒΥ τὸς ἄρχοντας καὶ οὐ κι κατέξ. 
αὐτὰς οὐ Σοκχῴϑ' (ἡ ΑΒΕΧ)... . ἡλόησεν ἐν (κατέξ. 
ἐν 114.). 11. 8: κατέστρεψε (χατέσκ. ΑΒΕΧ). 18,48: 
Ποῦ (Τίνες ἜΑ ΒΕΤ ΟΊ τ θι( τν ΘΕ Β: εἰς ὁμοί- 
ὥμα υἱᾷ βασιλέως (ὡς εἶδος [ΛΊ μορφὴ] υἱῶν βα- 
σιλέων ΑἘΕΧ.). 19. Β: ῃησαν.. . ἐξζωογονήκειτε τας 

.. ἐζωογονήσατε). 20. ΒῈ (Ρ1.) τῷ. (ἵ ἈΕΧ)... 
ῥομφαῖαν (μαχ. ΛΕΕΧ). 21. ΒΝ δὴ ... συνάντησον,.. 
ὡς ΠΠ ὑγῚ ἡ δύναμίς σδ... ἀπέκτεινε τ. Ζ. 22. Β 
εἶπον ... ὁ (Ὁ. 1.) Κύριε (6. ΔΕΕΧ). 

ἘΣΤΙΝ ΠΤ. 291} 55} ΓΙΞῚ ἸΟ3ΤῚ 1). 
Ἡξ}- ΌΝ Δ ἸῺ ΓΕ ἫΝ τὔρὰ ' 

ΩΓ ΒΡ. ὥν1 ἼΞ. ΤΡῚΣ ΣῈ ἜΡΙΝ "Ρ)ΓΊΘ5Ὶ 1 ΌΤΓΙΣ ΠΟ ΡΟΘΘῈ 1 

δῦ πΩρΡΙ ΩΝ ΓῆΞῸ "τῷ 
δὶς ἜΝ τΟΝ ΝΞΡῚ ΣΌΝ ἘΣΣῚ ἼΩ 

"ΩΝ ΒΟ ΞῚ ΓΞῚ Πρ ΩΝ δῚ 

ΒΟΌΣ" ΠῚ ΠῚ τὐδν Ὁ ΩΝ ἘΠΙΡΠ 
ΡΗΣ ΠΌΝΟ 22 "5 ἼΤῚΞ ΠῺΣ 
ὌΝ, πα ὩΡΊΤΩΝ ΠΡῸῚ ἘΒΤΙΟ 1 

Σὰ ΘΡ ἼΞΠΓΟΝῚ ἼΞΤΩΟ ΣΙ 
ΠΣ ΔΝ ἐγῆθὉ ΩΝ ΓΝ ὈΠΞΊΤΟ 

Ἐ ΟΣ ΣΙ ΠΘ ΣΝ ΤῚΝ ΠῚ Ὑ73 ὈΝῸΒ 
ΠΝ »ϑΒΌΣ τον] ἩξῖτοΝ ΩΝ 18. 

ΞΟ ΒΟΣῚ τῶν ΘΝ Π 
πΝΏΞ. ἸΠΝ ὈΡΤΏ9. Π]Ὼ9. ΩΝ 
ὉΠ ὭΝ ΤΩ ΓΝ ὙΔΝΡῚ : 2} ὩΤῚ 3 19 
ΤΑΣ ΕΙΣ ἊΒ ΠΝ ΘΓΌΤΙΣ 59 ΤΊΣ ΤΥ ΓΙ 
ΛΠ 5 Ρ ἡ 95 ΠΝ ΣΝ ὉΞῸΝ 5 
ΝὮΣ 53 ἼΞῚΠ Ἔνθα ἜΠ ΡΝ ἦν 
»ϑΒΌΞῚ ΓΙΞῚ ἼΩΝ ΕἼΣ Ἰ9ΤῚΡ 52 3] 
ἼΤΡΩ3 ὩΣΝΞ ἽΣ ἼΣΞΙ ΓΦ ΞΝ ΓΠΝΣ ΘῊΡ 
-ΓκῚ ΠΞΙΤΩΝ ΔΠΡῚ Ἰ1ΡῚ2. ὈΡΒῚ 
"ῶν ΞΡ ΜΥΝῚ Προ »ϑῶοΣ 

ΘΟ ΒῺΣ "ὩΝΉΣΞ 

ἤρτγον, ἘΝ ΉΘ ΩΝ, ὙΥΘΝῚ, 2. 

12. ΒΙΑΥΥ: εοὐζῷτ, 
δταζτο ἰπ ϑευοίττιπ. 

13. Β.ΑΥΝ.Α: (το) νοῦ δον Ὁ. ϑιπίθαπρ. ΥΕ: νοπς 
Ὁοῦ Θύρε Θατοό, 

1ὅ. Β: ϑοτοπισεροπ, ΝΕ: τοεροπ τροϊγεν. ΟὟ: τοῦ: 
πιίς ὁ Β: Ὀδηποίοί. Αἱ πιοίπον ΝΥΡΩΝ ΑΥΥ: ταἰὦ 
ϑοῦίρ, Παθέ, ὙΕ: ροάηπάρε, (84, 535, 6.) 

νΕ: {εδ16 ἱπ Θῴτοξεπι. Α: 



Ε΄" β ϑὲϊεθέον, (8,13---22) 118 

δίς (Φίταζε απ δὲ Ορδέξετη ππὸ απ ΘΈθαῦ τὸ βαϊπημια. ΨΈΕΕΙ. 
ἘΣΡ -- ἘΑΤΑ ΞΡ ῖς Κν ΠΡΟΣ ει, 

12 ἘἸΠπὸ Θοδαῦ τππὸ Βαϊππμπια οθεπ,; αδὸῦ ον τ ἘΓΡαρογαπίαιο Ζοθθθ οἱ ϑα]ιηδπα, 12) 
ἰαρῖς ἴθποι παῦ), απὸ πα οἷο ζσεοπ δὲ δε {π|ὸβ ΡΘΡβο΄ιθη5. (θάθοη. ΘΟΙΠρΓ6- 
πίρε Ὅεν ὲοἰαπίτον, ΘοθαὉ τππὸ Θαΐππιπα, μοηάϊι, ἰασθαΐϊο ομμηὶ δχϑγοία 60- 

19 ππὸ δου τοῖο δα ὃ ραπλὸ ὥϑρῦν. θα ΓΏΠῚ. Ὁ Ἀρνογίθηβήα8 46 Β6}10 δηίρ 18 
πι (Θίδοοπ, δὲ Θοῦπ δοαθ, τὐἱοδεῖς 
ἔπτι ϑοπὶ (ΘΟ γεί!, εἴς οἷς Θοππὸ δοταιρες. 

14 ἕοπιπιοεπ αν, ἘΠπρο εὐ εἶποπ δππαθοι αἰι8 
0 Φεπίοπ 4 Θιοδ, τἰπὸ {ταῖς ἰθπ: 

5015. ΟΥαπὶ ἘΑρΡγΘΠ θη ραθιιμη 46 14 

ὙἹΡῚ5 ΘΟΘΟΘΟΙἢ ἸΠΓΘΓΓΟσαν {116 ΘἸ1ΠῚ π0- 

1η1Πἃ ΡΓΙΠΟΙΡΊΙΠ) οἱ 56 ῃ]Ο ΤΠ ΘΟΘΟΟΊΙΗ, 

δον Ταγτίορ, ἴθπι απ οἷε Ὀθονίοει κι Θι- οἱ ἀθϑοῦρ5811 βορίαδρίη ἃ 5Θρίθπ ΥἱΓῸ 5. 

᾿Π Φοἴ0 τπῖὸ ἴδτο ἡ οιοίτοι, Πεδοι τπτῦ Πεδοπς ἜΘηϊααο δὰ ΒΟΘΟΟΙΠ οἱ ἀἰχὶ( εἷβ: 1 
10 κἱρ ϑϑέαππ. ἘἸ1πὸ εὐ ἔσται ἐπ δὲπ δοιίοπ Βη, Ζ6088 οἱ δ] ῃ)Ππἃ, 5106. 4. 015 

41: (Θιιοιῦ ππὸ ἡρτα: Θἰοῦο, Οἷον {π΄ νι, ΘΧρΓΟΡΓαΒι15 πμϊπὶ, ἀἰοοθηίο5: ΕοΓβιίλη 
Θεῦαῦ ἀπὸ ϑαππιπα, ἄδεν τϑείὥεπ ἰρτ ἸηΔη115 Ζοθ66 οἱ δα! πη ηᾶ ἴῃ ΤΠ Δη 0115 

παΐ ἢ Τροτοίοῦ τπῖὸ ἰρταεῦ; ΜῈ ϑὲππ Θοςς ἰα15 διπί οἱ ἰάοῖγοο ροβία]αβ, αἱ 
δαῦ ππὸ ϑαίππιπα δαμ 71 σπ ἐπ δείποπ, ἀθιη5 νἱγὶβ, 48] [858] βαπὶ οἱ ἀβίθοθ- 

ο φάποιι, ναβ υοἷν δοίποπ ἀριοπ, δίς πιΐες 
16 ὃς Π{πῦ͵, Ξϑτοῖ σεδεπ [οἐπῈ Ἀ]Ϊπὖ εὐ παῦπι. 
᾿ς οἷς Ῥ.οΙτδεπ. Ὅὲν (Ταῦ τἰπὸ Φοτπὲπ αἰ “7 
ΟΠ δὲν ϑδηε τὸ Φείξοεπ, ππὸ Τίοβ ε8. Υἱε 

Γαηΐ, ρᾶηθ5ὲ ἜΤΌΪ  ΟΓσῸ 56 ηΊΟ0ΓΘ5 16 

Οἰν {15 οἵ 5ΡῚΠη85 ἀθϑοῦίὶ δὸ {100 5, 

οὐ σΟΠΓΡΙν ΟἿ) 615 Δί 16. ΘΟΙΏ Δ] Π11} 

17 δες κι ΘιοτὉ ζύΤεπ. ἜΠπὸ δεπ Φ θατπι | Ὑ]ΓῸ5 ϑοροοίῃ. ἜΤΌΡΙ ἀπο 486 17 

ο ποῖ ξοτθταῶ οὐ, τπιὸ ἐτιουταοϊς οἷς ϑεπτος ῬΠΔΠ.6Ι Βα θνο ΓΙ, ΟΟΟΙ515. ΠΑΡ ϊαϊο}]- 

18 δεῖ Θιρδί. ἜἸϊπῸ εὐ Τρταῦ) ζπι (ΘοΡαῸ ῬΡῈ5. οἰν!(Δ{15. ἜΠΙχΙίψα6 δά 26 066 18 
ος ππὸ ϑαϊπιπια; ψὲρ τοατὸπ οἷς ϑϑξάππον, οἱ ϑαϊμμᾶπὰ: Οπ8105 [πϑγὰηΐ Υἱτῖ, 

. δ(ε ἰδτ ρυϊνοίοι δι ἜραδοΥνἐ Θίε ἤρτας- 405 οοοἰἀἰδιῖ5 ἰῃ ΤΠΔΡοΓ Ουΐ το- 
ἐπ: (Θὲ τρατόπ τοῖο δι, ἀπὸ εἶπι 1οα 0 εν Βροπάογαηί: δ π}1165. ἰαἷ, οἱ ὉΠῈ15. ΟΧ 

19 [δπι, τοῖς εἰπιοῦ δεόπίᾳδ δε πλοῦν. δ νῪ αδὸν οἷβ ιιαϑὶ ΠΙΐα5. τορῖβ. ἢ Οαΐθα5 {Π8 19 
ἵγταῶ: δ πὸ πιείπὸ Ῥτθεῦ, πιοίπον : : Ξ : ἀὐ τος ΠΝ σέιθοῖοεῃ. ΘῸ τῇ θές, (θα. ΓΟΒΡΟμαϊ: γα Γ 5. τη] Ππϑυπηΐ, Π]} 

: (οτος ἀρον, ἐϑθρ ἢ Ξϑ) 88. ὶ : 'ν] 1 ΠΟΙ ΠῚ εἷϑ 
Φοτν Τοῦτ, τθὸ ἰδν 16 δάτογ Τοδοπ Ταΐεπ, ἘΠ ΊΤΙΟΝΈ ΕλΘΣΝΙΎΙΝΙ πρυφῖα δὰ 

20 τοῦς ἰδ) οἰ) αἰ εὐτυυύταρπ. ἘΠπὸ Ἰρταῦ ΕἸ σλν ἀπποεῖ πο ε  ΠΟΟΥΟΣ οοοἸά6- 
τι ζείπει. εὐρεθοτποα. Θοῦπ Δοίθεν:, ΓΘΙΙ. ἘΣ, τὰν ἜΡΩΣ ἘΒΗΝ ΝΣ 20 
ς΄ Φίῦε αὐ ππὸ εὐὐὐΐτας 6. “δεν δὲν 50: δαγρο οἵ ᾿πίθυῆοθ 608. ΟἿ] 
(ἢ ΝΕ ἀ0ς. {εἶπ δἰὔνρε πἰθὲ απ, Ὁοππς ΠῸΠ Θάιχι ρ]δάϊαπι:; {{π|6}}Γ ΘΗΪΠ, 

Π κΥ [ἰτάγιεῖς [{),. τοοῖ οὐ ποάῦ εἶπ σὅπαδε, (αἰἃ Δάπιο ΡῈ ογὰΐ. θΙχθγαηίαι 21 

21 ἴσατ. ἜΘθα Ὁ αθὲν τπτὸ ϑαϊπιπια Τρυαάγεπε, Ζοθοα οἱ ϑαϊπιδηᾶ: Τὰ 5υΓρθ οἷ ἰγγι8 
Ο Θεὲ δὲ αἰ ἀπὸ παρε Ὁ ἀπ΄ ππῦ, ἴῃ Π05, 4018 }χία δρίαϊθμη ΓΟΡῈῸΓ οϑί 

ἕξ δόππ Ὁανπα δε Ῥϑέαπη ἵπ, ΠῈ απ [εἶπες ΠΡ, 8812. ΠΟΙ ηἰ5. ϑαγγοχίὶ ἀθάθοη οἱ ᾿μ|6}- 

 δταῇ. ὅ{ΠΠ0 ἤαποὸ Θίδοοπ. ααξ ππὸ ἀγδο | [6οἷν ζΖοθθα οἱ δαϊιηδηὰ, οἱ {ὰ}} οΥ- 
ΟΠ γοϊτροίς ΦΘεδαῦ ππὸ ϑαίππιπια, τἀπὸ παῦπις 
δίς ὥραπροπ, οἷο απ ἰθτον δὲ απιροῖς ἀλις 

 τρατοῖ. ἐξ 
2 Φᾳ λα φταίει 41 Θίοροι εἰ )ς ἱπ δἤγαοι ὈΙΧΟΡ απ {6 ΟἸΏΠ65 ΥἱΓῚ [5ΓΔ6] ἃ (ἀο- 22 

14. 15. 16. Ὁ. που. 
1ὅ. Α.Α: ἴδον το ο. | 
17. Ὁ.1.: θπτπ, 19. ὕ.1,: φεισο, 

Τ 10. (δίς 3.. 7.) Β: φαὸ οὖ δὲπ ϑδὲάπποτπ ., Ὁαπι 19, ΑΥΥ: ϑϑείπι θοθοι “ορουαῦρ ! ΟΝΕ.Α. 
τι οὐ ξύπποπ, ΑΥ̓ΤΟ: Πγυίρ δαιπί!, (Α: τουδταίῷ 1. τοῖϊτῦς, 

ματιοῦ δαιπί. 1) “0. ΑΥ̓́Τ .ΥῈ: ϑ{π|| ἐπ 
ΕἸ), 09 {ε 33. 9. 1, ὟΝ: Ταῖς δα. ἀδιν ἀπὸ δον} νῆ: πν οὐῴϊαρο 
18, ΑΥ̓Ν.νῈ.Α: (1.) εἶπον (Ο. ἰθποπ) Β: παόῦ ὅν ιπι|δ. ΑΥὟΥ: ϑθὲοποί ἐπ ̓  νἘ: οί πτοι δηὲοηῦο, 

ν δα! οὐ δον ποετη, αὟγ: σοι Ὁ, (ὅ, δου δὲ, Θόνπο. 25, οἷς οιῖς ἐπα. Β.ΑὟ ὙΕ.Α: ϑηλάππον (95) 
ἧ Ἔ: τοίο Ὁΐο (δ, νοι. ΘΙ 

πᾶπιοηΐα δο Ρ}}}45,. 405. 0011 ΓΟ- 

δα] Παπὶ ΘΔ ΘΙ Οσπὶ ἀθοογ ΓῚ 50] 6ηΐ. 



114 (8,28. 38) 

ΨΈΕΙ. 
" “ . . « - | “Ἧρχε ἡμῶν καὶ σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
υἱοῦ σου, ὅτι σὺ σέσωκας ἡμᾶς ἔκ χειρὸς ἢἶα- 

διάμ. 38 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς 1 εδεών'" Οὐκ 
ἄρξω ἐγὼ ὑμῶν, καὶ οὐκ ἄρξει ὁ υἱός μου ὑμῶν" 
κύριος ἄρξει ὑμῶν. 24 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς 

Τεδεών" αἰτήσομαι παρ ὑμῶν αἴτησιν, καὶ 
μοι ἀνὴρ ἐνώτιον ἐκ σκύλων αὐτοῦ. 

Ὅτι ἐνώτια χρυσᾶ ἣν αὐτοῖς, ὅτι ᾿Ισμαηλῖ- 
ται ἦσαν. 325 Καὶ εἶπαν" ΖΙιδόντες δώσομεν. 

Καὶ ἀνέπτυξε τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔῤῥιψεν 
ἐκεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον χρυσοῦν τῶν σκύλων αὐτοῦ. 
26 Καὶ ἐγενήϑη ὁ σταϑμὸς τῶν ἐνωτίων τῶν 
χρυσῶν, ὧν ἡτήσατο, σίκλοι χίλιοι καὶ ἑπτα- 

κόσιοι χρυσοῦ, πλὴν τῶν σιρώνων καὶ τῶν 
δρμίσκων καὶ τῶν περιβολαίων τῶν πορφυρῶν 

τῶν ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι ἢ]αδιάμ, καὶ πλὴν τῶν 

κλοιῶν τῶν ἐν τοῖς τραχήλοις τῶν καμήλων 

αὐτῶν. 27 Καὶ ἐποίησεν αὐτὸ Γεδεὼν εἰΣ 
ἐφώδ, καὶ ἔστησεν αὐτὸ ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ 
ἐν ᾿Εφρα. Καὶ ἐξεπόρνευσε πᾶς ᾿Ισραὴλ ὀπίσω 
αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐγένετο τῷ 1 εδεὼν καὶ τῷ 
οἴκῳ αὐτοῦ εἰς σκάνδαλον. 25 Καὶ ἐνετράπη 
Μαδιὰμ ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ οὐ 
προςέϑεντο ἀραι κεφαλὴν αὐτῶν. Καὶ ἡσύ- 
χασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν ἡμέραις [Π8- 
δεών. 

29 Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ἰεροβάαλ υἱὸς ᾿Ιωὰς καὶ 
κατῴκησεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 80 Καὶ τῷ Γε- 
δεὼν ἦσαν υἱοὶ ̓ἐβδομήκοντα ἐκπορευόμενοι ἐκ 
μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκες πολλαὶ ἡ ἤσαν αὐτῷ. 
51 Καὶ ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἡ ἐν Συχὲμ και. ἔτεκεν 
αὐτῷ καίγε αὐτὴ υἱόν, καὶ ἐπέϑηκε τὸ ὄνομα 
“Αβιμέλεχ. 82 Καὶ ἀπέϑανε Γεδεὼν υἱὸς Ιωὰς 
ἕν πολιᾷ ἀγαϑῇ, καὶ ἐτάφη ἕν τῷ τάφῳ Ἰωὰς 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Ἐφρὰ «4βὶ Ἔζρί. 

88 Καὶ ἐγενήϑη, ὡς ἀπέϑανε 7 ἑδεών, χαὶ 

ἀπεστράφησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, καὶ ἐξεπόύρνευ- 
σαν ὀπίσω τῶν Βααλίμ, καὶ ἔϑεντο ἑαυτοῖς 

ΝΑ 
δοτὲ 

22. Β: “Ζρξον .. « ἔσωσας (ὁ. ΑἘΕΧ). 28. ΒῈ (Ργ.) 
ὑμῶν (1 ΑἸΣΕΧ)... . ἐν ὑμῶν (410. ὑμῶν ΑἸΧ). 24, Β: 
αἴτημα... Ἔν. ἦσαν ἼΙσμ. (ς. ΑΕ Χ). 25. Β: ἔβασεν 
(ἔῤό. ΔΕΡΧ). . ἢ χρ. τῶν (1 ΔΕΧ). 26. Β: ἐγένετο 
" ἥτησε, αἰ σίκλοι. . χρυσοῖ (-σ ΑΧ), παρὲξ τῶν 
μηνίσκων καὶ τῶν στραγγαλίδων καὶ τῶν ἱματίων 
καὶ τῶν πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μ., καὶ 
ἐκτὸς τῶν περιϑεμάτων, ἃ ἣν (ας. ΔΕΒΧ). 21. ̓ ΑΒΚΧ 
τῇ (Ἑ ΕΧΣ, Β: σκῶλον (σκάνδ. ΑΒΕΧ). 28.8: συν»-" 
εστάλη ...Ἐ τῶν (Δ: ἀπὸ προςώσιε Ἴσρ.) ... προς- 
ΠΗ ΠΝ (ο. ΑΨΒΕΧ). 20.8: ἐκάϑισεν (χατῷκ. ΑΒΕΧ) 

τῷ πα 1. ΒῈ ΤΣ ἡ» (ΡΓῸ αὖ, ἡ)... ἔθηκε 
(. ΔΕ ἘΧ). 892.Β: πόλει αὐτὸ (πολιᾷ ἀγαϑῇ ΔΕΡΧ). 
89, Β;: ἐπέστρεψαν ... ἔϑηκαν (6. ΑΠΕΧ). 

τ 611}. 

Τρποῦ εαὸ ἑπατι5 67 διε ἑφοϊοϊαξνῖα. 

ΓΞ 83 ὭΞ᾽ΩΒ ΠΩ͂Ν ΤΩΣ. ΞΘ 
ὙΔΝΣῚ ΕἼΣ ἼΡ ἩΣΣ ΘἽΣΙ Ἢ. Ἴ23 28. 
ὉΞΞ ὮΝ ΩΝ τνὉ ΠΡ τ ὉπῸΝ 
Ὁ Ὁ» τήτο ΘΘΞ 23 ΠΡῸΣ 
ΝΩ͂Ν ΠἸΡῚ ΡΝ ὝΩΝΘῚ 1 Ώ5324. 
Ἰὴῷ 12 τὴν ὑθτΉ) 1 πον ὈΞῸ 
ΘΛοΝΣοϑῦ ἘΠῚ ἘΠῚ ὮΠΠΦ ἢ 
ττν ἸἨΣἼΘ5Ὶ Ἰ2) 112 ὙΩΝΟῚ ὁ ὈΡῚ ΤΗΝ 
512 ὧν πῶ ἜΡΤΝ πϑρῸ 
"ῶν ἈΠΤΓῚ Ἴ212 ὈΡΘ ἼΠ01 ἢ πο 26. 
“ἸὮ Ἴ5Ὁ ΞΙΤῚ ΤΥ ὩτϑΞιθη ἘῸΝ ̓ ξ 
ἸΏΒΊΝΕΙ Ὁ1225 ΤΊΣ 3 ΤΊ 2.9 ὝΓΤΩΤΙ 
ΤΡΡΌ ΣΕ]. ΞῸ5 ἸΤᾺ "39 ὀν 
ἾτΝ 59) ἘΉΡΡΡΗ "ΝΣ ὝΦΝΣΤΟ 
πῦθϑΞ ΟΡ ἼΩΝ ἈΧ5Ὶ ΤΊΣΙΝ ἸΊΡ ΤΣ 
Δ δῶ ὙΠΠΝ ΝΘ. ὍΘ. 555 
ἸΝῺ ΣΩΞῚ ἜΡΙΝ 0355 ΡΣ 28 

ΓΝ ΩΣ τ805 ΝὉ] Ὀδ τὺ ὯΞ ΒΞ ΌῚ 
πὴ ΘΟ ΞῚΝ Ὑηδηι Ὁρῶ ΘΘΝ Ἢ 

ὁ ἸἿΣ 2 "ὯἼΞ 

ΕἾΓΊΞΞ 3:9.) ΩΝ ΝΞ ὉΦΞ)} ΠΝ 29 ἢ 
ἼΦ 1 ἼΝΧ5 ΘΘΞ, ΘΣΞῚΘ γ5} τας " 
ΠΕΡῚ τῆν Ἐπ ὨἾΞῚ ΒΘ. Σ 81. 
13. ἈἼΠΓῸΣ "ὸ- -ατοΣ ὈϑῶΞ ἼΩΝ 
ΣῈ ΤΏ ΠΡ ΒΝ Ῥρώττν Θἰϑϑ 82. 
ἜΞΩ Ξ ἼΞΡ 1) ΠΞὉ. ΓΞ ἸΩΞ ὥν ἡ 

ἘΣΣῚ ὩΝ ΠΊΞΡΞ ὍΞΝ ΟΝ 
"25. ἈΞ γδϑϑὴ 1195 Ὁ ὙΩΦΝΞ "πὴ 38 

ΛΔ Ν5 5} ΘΛΟΥΞΡῚ ὙΥΤΙΝ ΠῚ Ὁμ ήθ. 
ν. 36. ΚΣ γῈΡ 

22, Β.ΑΥ͂.ΝΕ.Α: ϑϑετυζῷε. ] 
“ά, Φρεινίπας, Β: ὦ υἱ{ εἶπε ΞΒἰ{{Ὸ υ, εὖ δε: ἢ] 

σοθνοπ. νΕ: (δ, 8, ον. (ὦ) απ αὖ τι. ΑὟΥ: ἔρις (ὦ), 
ἈτΠοῖίο. ΝΕ: Φίς θεν, [επου θοατο, αν: Θπ ῆτος 
τίπα ὁ Β: οἷαι ΘΟ είτπθ, υ. 1, ϑέαπο 

20. Β: 57). γυοί(οιι οὐ αοτπο α,. γΕ: ὅογε ας. 10. πο. ἢ. 
ΑΥ̓γ.Α: Ἐϑὲα ποῖ, 



Ἁ 

ϑὲςϑέον, (8, 28---28.) 11 

Φεὶ σειν ἅδον ππϑ, δι. ππὸ δεΐπ Θυῦπ 

απὸ δείποδ Θοῦπεδ Θοῦπ, τοοῖτ δι. τη 

Πς φοὴ δον δ οἰαπίτον. απο εὐἴδζοι θαῇ. 

28 Ἔδει Θίσοοπ ζρταῦ) κει ἴθποα: δῷ Οἱ 

αἰε εῦν ζοἰπ δεν οὐ), τππὸ πιο Θοῦ πη 

τς [01 αὐτῷ πἰῶ! ετν ἴδεν εἰ} [εῖπ, Τοπθετη 

24 ὑὸν ογν [01 δεῖν ἄθεον οὐ ζεἰπ. ἢ Θίδεσπ 

αὖον Ἰρταῦγ κι ἰθποπ: (δίπϑδ δεροῦτε ἰδ) 
νοι εἰ: εἶπ ἀρ Γ). 5 σοδὲ πεν οἷο ΘΟ ΐτης- 
δάποον, δίς ἐν σεύαιθι θαι. Φεππ τρεἶ ἐδ 
Δ αο τον σατοι, θαιίοπ [{ς σοϊοεπο Θετης- 

2 ἀποετ. ἤΘίε Ἰρταύδεπ: Φίε τοῖοι. τον 
ξ. ϑέδει. Ἰϊπὸ δτοίξοίοπ εἶπ δ Ἰοῖ αἰι8,. ππὸ 
ο΄ εἷπ {ἐρ! εν ταῦ οἷς (ΘΕ τπδάποον. ϑαγαπ, 
2θ οἷ εὐ αοὐαιδί ας. Ὑπὸ οἷς αοθοποη 

(ΘΟιϊγδάποον, οἷο εὐ Τοτοονίο, πιάτο απ 
Θειοίι ταποπὸ ἤοδοπ θιπιθοτὶ ΘΈΕῚ Θἵο, 
οὔπο οἷς ραπροῖ τὸ δεοίίει, τπτὸ [(ατς 
[αξοπο δπίοίρον, οἷς Ὅὲν δ οἰαπίτον δὲ πίαε 

ἘΣ ΠΕ ΩΣ ΖΑΣΤ 

ΕΣ ΣῊ 

ΟΣ ον 

2] διαπιοοῖς. 
τοῦδ δαταιβδ, ταῦ Ἴερίο ἐδ ἐπὶ ζεἶπὸ Θίαοι 
κι Ὄγθτα. {πὸ σαπὸ ὅἼναοι σονθιτοῖς ΠΤ) 
ϑαται δα 61}, τπιῦ σοί Θἰδοοπ ἀπὸ 

28 ζοίποπι. ὥαιζε δῖππ “οτοονπίβ. ἈΘΠ 0. 
Ἰπιτθοπ οἷὲ θὲοἰα πίον. αοδοια  ίροι τοῦ 
θεη δείποογη γαοῖ, πὸ θοδοπ ἰθτοι ὅξονῇ 
αἰῶὲ πιοῦν αρον. πὸ ὍὉᾳ8 απὸ ταῦ 

Ο {ΠΠ|πἰιοἰενείρ δαῦτο, [0 ἴαπρὸ (Θἰθεοπ [οδοῖο. 
29 ᾿ἰπὸ ότι Θααἵ, δεν Θοθη 3 οαϑ, αἰπᾷ 
80 δἷπ ππὸ υσθποῖο πὶ ζοίπουι ὅαιο. ὃ πὸ 

(δοοι ϑαϊίς Ποδοποίας Θῦρπε, δε αἰ 
τς ζείπον Φύζίο σρξοιαπιεπ. ὑθατεπ, Ὁ6ππ ΕΥ̓ 
81 δαῖτ υἱεῖς θεῖίδον. ἘΛΠπΌ ζεἰπ δεοδδιρείδ, 

αθ εὐ 4. Θίδγειι δαί, σοῦαν ἴθπι αἰ) 
οἶπὸπ Θυῦπ, δὸὲπ παππίρ ἐν ἅΓ61 δυδο[ο). 

δ) “Μπὸ Οἰθόρπ, δὲγ Θοθπ ραδ, ἴϊατῦ ἰπ 
σαίοπι ἍΠΤΈοΥ, ἀπὸ τρανὸ δορταθοπ ἰπ [εἰπε 
δαίονὸ οαϑ Θγαῦ, δι Ὄγθτα δὲ8. ἡθατοτῷ 
δον (δ]7είτον. 

9 Φὰὰχ αϑοὸν ἰδεοπ σοϊονδεπ ἴσαν, ἔοῇς- 

ΝΞ 

Ἐν ΎὉ 

Ἔτι, 

ΓΥΟΣ ΣΝ πο μὰ 

ΩΣ } 

εἰ 
τοίοπ ὅεηι ΞΘ ααϊίπι πα, απὸ πα τεπ ἴθπεπ 

24 - ῶ0. ὕὉ.1,: ΘΕνπθαπδε τ ὁϑαϊὀδαπδο, 

φοῖς ΘΙ νπθάπδον τὸ δὲν θεϊτο, ΟΟἰδοοπῷ ΘΟῦθπὸ μη Φον, 

ἰτασοπ, ππὸ οὔπὸ οἷς ϑαιδδάποον ἴρτον. 
ππὸ Θ᾽ ἴροοπ ππαοτο εἶποη Δ είδε. 

τεῖοπ Π οἷς δείποον ΔΊγαο ππὶ ππὸ θι: 

ἜΣ ΤΕΣ ΤΣ ΣΦ  ΡΈσο 
26. ὕ.1.: ΘρέοΙ δοίοδ. 27..4.Α: ππὸ δὐυλ 

Οἰρπ! 933..4..4: πα τοι ᾧ. 

Ψ 20. κα. ϑδονῖοπ αν ραερηῦπύπ.., ὔσοπ, 
Δ 27. ϑίθαοιε... δαπγείε, ΑὟΝ: ἀδενχοροποῦ 580. 
ἬΥ̓Ε.Α: ρῆνδ. ΑὟΥ: δταίο, Α: ἐθαί. γ: {{{{Ὸὸ οὗ 

10. Β.ΑΥὙΕ: γπτ. ἔπ πα, Αι: δαπη, ΑΥ̓́Τ Α: οὐ 
αν, ὙΕ: οπτοο, Β: ιν, Αἱ δαί, 
38. ΑΥ̓́Τ: φοθειρί. ΒιαΥ ΝΕ: αμρε, (ὅ391.3,11. 

ΤΥ πῶ: 

ἀπο πεῦς 

ὉΠ, 

ἀδοη: Ομ ΠΡ 6 πΟϑΓὶ, χὰ οἱ ΠΠΠι5 

ἰαι5. οἱ ΠΠ15. ΠΕ ταὶ, 4αἰὰ ΠΡ ΟΓαΘ 
Π05 46 τηᾶμπι δία Ιἃη. ἜΘ θ5. 116 29 

αἰϊ: ΝΌΙ (ΟΠ ΠΠῸΓ νοϑί νυ, 60 40- 

ΤΉ] ΙΓ ἢ νο5. ΠΙΠα5. τη6ι15, 584 40- 

ἐδῶ, ΤΙ ἈΠ α΄ νΟ 5 Ποπιΐηι5. ἢ θΙχίίαας 24 
ἃ 6085: ἰΐπδηι μοι ἰοπθιι ροβία!ο ἃ 

αεμ.35,4. ΟΡΙ5: Παΐο Ὡ]ΠῚ πᾶ. 65. 6χ ρΓΔθ ἃ 

γΘϑίγα ! [ΙΠΔΠ16 5 ΘΏΪΠ ἃ ΓΘἃ5. [5Π|8Δ6- 
186 Πᾶθοῖο ὁὐηῃδαθνοιᾶηί. Ἔθριαϊ 90 

ΓΟΒΡΟΠάθΡιηΐ : 11) 6 {1551116 ἀΔὈΊΠ.118. 
ὑχραπαθηῃςθβα 18 ΒΡ ΘΓ ἰΘΓΓΔ ΠῚ Ρ ΔΙ} Π1ΠῈ 
ΡΓΟ)ΘοΘΡιμΐ ἴῃ. 60 ᾿ΠΔπΓ65 46 ργαράδ: 

Ἔδιὲ ἴα ροπάι8. ροπια!αίαν αι ᾿ηΔι1- 20 
ἘΠῚ 1116 ΒΘρ(ΙΠ ΘΟ" 11 ΔῈΡῚ 5101, ἃ}05- 
410 ΟΥ̓ΠΔΠΊΘΏἰ5. οἱ πη] 0115 οἱ νοϑίθ 
ΡΌΓΡαΡθα, «αἰθι5. τορο5. Μάη 1] 
501Π|1 ΘΡδηΐ, οἱ ργδθίθι' [ΟΡ 4165 ΔΓ ὰΚ 

ὁδΔῃ] ΘΙ ΟΓ]Ὴ. ἜΡ ΘΟ οΧχ 600 ἀδάθοη “7 
17,5 

ἘΠΕ Ρ: Ψ ΠΡΠΟὰ οἱ ρόβα πῶ τη οἰν 6. 5ιιὰ 

ὑρῃγα; [οὐ ηἰοαίι 5416 65. ΟΠ]}15 [5 ΓΔ 
,.. ἴῃ 60, οἱ ἰἀοίαμι οϑί ἀϑάθοῃϊ οἱ ΟἸΠηΙ 

ἐφ Ὁ9 Ἐχοθὺ, ὅδ. ΠΟΙΠαΙ 6]18 ἴῃ ταΐϊπᾶη. ἘΗπη)- ἢ 
58. Πα 5. οϑὲ δυίθπι δαἀία ἢ. ΘΟΥἂΠπη ΠΠ|15 

»,.88.3. [5Γ8 61, π60 βοίμθγαμΐ ΠΡ ΟΘΡν 068 

83.11.30. ΘΙΘνΓΘ, 8864. 4α|Θν} ἰΘΓΓὰ Ρ61 4ὰ- 

ὅν δι. ἀγαρίηΐα Δηη05, 405 ἀθάθοη ΡΓ86- 

ἴα. 

γ,1.6.32. ἈΑΡΠῚ τίδαιιθ Φογοθδὰ} {Π|ι5 δοὰ5 29 

νι, δ ΠΑΡ αν" ἴῃ ἀθπ|0 518, ὅ παθαϊαμο 80 

ΟΕ το, ας ορίαπασίηϊα Π]105, 4] ὁρΓοβ8ι δ8πὶ ἀθ 
[ϑΙΟ ΓΘ 6]5.,. 60 40 ρΡΙαΓ65. μὰ Γοὶ 

ἼΧΟΡΘ5. (Οπουθῖηπα ἃιιίθπμ {{ΠΠ|8, 9] 

{πᾶπὰ Πα] )λο] αὶ ἴῃ ϑΙΘΠ6ΠῚ, ΒΘΠΕΙ οἱ 

δ πε ΠΠ1ὰπὶ ποΙηΐη6 ΑΒ πη 6 60 ῃ. ὅ Μονίια5- 52 
{π|8 681 ἀθάθοῃ {Π|18 Φοὰβ. ἴῃ 5818- 
οἴαι6 μοηᾶ, οἱ βϑρα 8. δβδί ἴῃ 586ρὰ]- 
ΟἾγΟ {05 ρΡᾶ Γ5. 811 ἴῃὼ ἔργα (6 [ἃ- 

2111 ἘΝ 2}1. 
Ροβίψααπὶ πίοι ΙΠΟΡίι15. δὲ (6- ὃ8 

ἄθομ, ἀνθυβὶ 58πη1 ΠΠΠ [5 γᾶ 6] οἱ [ὉΓη]- 

ὁ 11 δα! απ 48 }1Π], ΡΘΓΟΙΙΒΒ ΟΡ ἢ - 

0,11. 

2,11.. 

Β: κε. ϑείξοπ δ, ΑΥ̓ΣΞ κν Θοίε, ΝΕ: ἱπ δ, ἔαραα, 

30. ΑΥ̓͂: δετοοταορφαιφοι από {. ἐεπδο, ὙΕ: δε... 
ἐπ ΠΡτοῇοπ τ. Αἱ αὐ [. “οπδοι ἔαπτρπ, 

31. νΕ: ϑὲοδοπιυεί, 
32, “Ὁ. δὲν Ὡδίογείτον, ΟΥ̓ τ αἴ αἸ ἄγοπ. ΑΞ ϑοθοῖ ὁ 
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κΧ. 

(8,34---9,8.) 

ρϊπιοϊοοπὲ Πασέἕζια εἴ ἱπέον ϊέτι5. 

τον Βαιλβερὶϑ εἰς διαϑήχην τοῦ εἶναι αὐτοῖς 
αὐτὸν εἰς ϑεόν. 84 Καὶ οὐκ ἐμνήσϑησαν οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ κυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν τοῦ ῥυ- 
σαμένου αὐτοὺς ἔχ χειρὸς πάντων» τῶν ϑλι- 
βόντων αὐτοὺς κυχλόϑεν. 86 Καὶ οὐχ ὁ ἐποίησαν 
ἔλεος μετὸ τοῦ οἴχου Ἱεροβάαλ (αὐτός ἐστι 
Πεδεών") κατὰ πᾶσαν τὴν ἀγαϑοσύνην ἣν 
ἐποίησε μετὰ Ἰσραήλ. 

τχ. Καὶ ἐπορεύϑη “Ἀβιμέλεχ ὁ ὁ υἱὸς “Ἱεροβάαλ 
εἰς Συχὲμ πρὸς τοὺς ἀδελ φοὺς τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸὺς 

πᾶσαν τὴν συγγένειαν οἴκου πατρὸς τῆς μη- 
τρὸς αὐτοῦ, λέγων: 2.“αλήσατε δὴ ἐν τοῖς 
ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ Ποῖον βελ- 
τιον ὑμῖν, τὸ ἄρχειν ὑμῶν ἑβδομήκοντα ἄνδρας 
πάντας υἱοὺς “εροβάαλ, ἢ κυριεύειν ὑμῶν ἂν- 

δρα ἐπε: Καὶ μνησϑητε, ὅτι ὀστοῦν ὑμῶν 
καὶ σὰρξ ὑμῶν εἰμὶ ἐγώ. ὃ Καὶ ἐλάλησαν περὶ 

αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐν τοῖς 
ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ πάντας τοὺς 
λόγους τούτους. Καὶ ἔκλινεν ἡ καρδία αὐτῶν 
ὀπίσω ᾿Αβιμέλεχ, ὅτι εἶπαν' ᾿'δελφὸς ἡμῶν 
ἐστί, 1 Καὶ ἔδωκαν αὐτῷ ἑβδομήκοντα ἀργυ- 
θίου ἐκ τοῦ οἴκου Βααλβερίϑ. Καὶ ἐμισϑώσα- 
το ἐν αὐτοῖς “Ἱβιμέλεχ ἄνδρας κενοὺς καὶ ϑαὰμ- 
βουμένους, καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὐτοῦ. 
ὅ Καὶ εἰρῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
δίς Ἐφρά, χαὶ ἀπέχτεινε τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 

υἱοὺς “εροβάαλ, ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἐπὶ λίϑον 
ἕνα. Καὶ ὑπελείφϑη Ἰωάϑαμ, υἱὸς “Περοβάαλ 
ὁ νεώτερος, ὅτε ἐκρύβη. 

ὃ Χαὶ συνήχϑησαν πάντες οἱ ἄνδρες “Ζυχὲ μ 
καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ἡααλώ, καὶ ἐπορεύϑησαν 
καὶ ἐβασίλευσαν τὸν ἘΠ ̓εχ βασιλέα πρὸς 
τῇ βαλάνῳ τῆς στάσεως τῆς ἐν Συχέμ. 7 Καὶ 
ἀνήγγειλ αν τῷ Ἰωάϑαμ, καὶ ἐπορεύϑ. ἢν καὶ ἔστη 
ἐν τῇ χορυφ ὄρους Γαριξίν, καὶ ἐπῆρε τὴν φο- 
γὴν αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσε καὶ εἶπεν αὐτοῖς" “Ἵκού- 
σατέ μου; ἄνδρες Συχέμ, καὶ ἀκούσαι ὑμῶν 
ὁ ϑεός. " Πορευόμενα ἐπορεύϑησαν τὰ 
ξύλα τοῦ χρῖσαι ἐφ᾽ ἑαυτῶν βασιλέα, καὶ εἶπον 

88. Β: τῷ (τὸν ΑΧ) Βάαλ (-λβερίθ' ἘΧΛ Χ εἰς [ἢ 
ΔΕΧ). 84. ἜΚ αὐτῶν {τ ΑἈΕΚΕΧ). 85. Β: πάντα τὰ 

ἀγαϑὰ ἃ (6. ΑἘΕΧ). -- 1. ΑΒ" ὁ (ΕΧ). Βὲ τὲς οἱ 
(15) τῆς οὐ τὴν (Τ ΔΕΙΧ), 2. Β; Τί τὸ πνῦσον 
ὑμῖν, κυριεῦσαι... - ἐγὼ (ο. ΑΞΕΕΧ). 4. Β: ἐξ οἴχε. 
ἑαυτῷ (το ἐν αὐτ.) ... (το ϑαμβ. ) δειλὸς (ο. ΔΕΚΧ). 
Ὁ. κατελείφϑη (ὑπ. ἘΕΧ). θ. Β»" οἱ οἱ ὁ οὐ βασιλ. .. 

ἐ Ὁ. βαλ.) τῇ εὑρετῇ (6. ΑΕΧ), 1. Β: ἀνηγγέλη ὦ. 
ἌΕΧΎ. « ἐπὶ κορυφὴν (ἐν τῇ κ᾿ ΒΒ Χ). Α1Β: ἔκλαυσε 
«ἐκάλεσε ΑΣΠΕΧῚ 15: ακϑόσεται (ακόσαι ΑΕΧ). 8, Β: 
ἐπορεύϑη (-ϑησαν ΔΕΕΧ) ... ἑαυτὰ (-τῶν ἘΧ). 

τ: 6} 6 Ἐ}Π|. 

ἮΠΞῚ δ 51 ΘΠ ΟΝ ΛΞ ὉΦΞ ὨΡΊ9 84. 1 

ἘΠΟΠῸΝ, πῆτο- ὮΝ δροΣ ὮΞ 

ὩΣ Ν τ ΡΝ ΠΝ ὈΧΌΠ 

ὈΡΞτΩΡ ἸΌΠ Ἠῶν τ ἐ ΞΘ πὸ 

πῶν "ῶν πβ ὉΠ ΟΣΞ ἸἸΡῚΝ 953) 
ἐδαΘΣ ὩΣ 

πρξῷ ὉΣΞ5 3 ποΡ:Ν πο πα. ] 
-ὐϑ-ϑ ὃν ΞΟ ὮΝ ΝΤΟΝ 
ΠΉΠΞῚ “ρδὸ ἼΩΝ 2 ΝΠ τὸ ἰπ|51}5..5}» 

ΞΏσΔ Ὀθῷ ΠΕ ὭΤΝΞ δὸ 

Ἢ ὖὐν ΘΟ . ὩΞΞ ἑΘΩΣ ΞΗ 
ἼΠΝ ΟΝ ΘΞΞ Ὁ - Ὡὲὲ ὈΞῪ; 3 
ἐν ὩΞΘΞ ὩΘΏΣΣΟΞ ὩΙἽΞΤῚ 
ὦ ἌΤΝΞ Ὅδν ὮΝ ΤΤΙΝ ὙἼΞΤῸῚ 
πΣᾺΠ Θυ ΞΘ τι δϑ "ὮΣΞ 
ΝΩ͂Ν ποΞΝ ὙΠΠΙΝ ΒΕΟΝ ὉΝὴ 
ὈΌΞ ΘΟ ΞΘ ἸοτΉ 75} ἘΝΉΠῚ ὭΣΤΙΝ 

ΠΣ ἼθΦ) ΤΣ Ὁ55 ΠΡΞΩ 
ἾΠΞῚ δ ΘΝ ΠΟΩΡΩΝ 
ἜΞΝ ΤΩ ΝΕ Σ ΡΠΠΝ ἸΦΘΝῚ 
ὈΞΎ ῺΞ ΠΝ ΤΩΝ Ὑ5 ΠῚ πη Ὁ» 
ἜΠη) ΤΙΝ ἸΞΝΤῸΣ ὉὉΝ ὩΣ Ξ 

ΣΝΞΙΠΣ 9 ἸΌΡΠ ὈΣΞΎΓῚΣ ὩΓἢ" 
ΡΩΝ: δ ἼΞΦΞΓΟΞ ἘΞΌΝ ΝῚ 
ΠΟΘ ΣΝ ΤΩΝ ΓΟΝ 550} ΑἸ 
ἰϑσῶῦξ, ἼΩΝ ΚΞ ἩνΑτΩΣ ΠΏ] 
ΟΝ ῚΞ 295) ΠΝ βῶ νος ὙπΙ}5Ὶ ΤΠ 
πΩΝοῚ ΝΈΡΡῚ ἸοὴΡ ΝΩΝΊ ΘοΣἼΣτηΣ 
ΝΕ - δε δΌΝ Ἰροῷ ὉΠ 
δ᾽ νει οοπ τΠΠ. ΓΘΎΤΟΝ ὈΞΊΟΝ 8, 
ΓΟΤῸ γὙΩΝῚ ΠΡ: πανεν, πο. 

90, Β: δοιυίοζεπ ἢ, δίεθο, ΑὙΥ: 3 ΥΕ: δέει, 
Ε55.. Α: δι. πος Β.ΥΕ: πα αἰίοεπι δοπι δ, ΑΥ ΑΣ' 
{ῖν αἵ κα 6 (αἴ. 6) (δ. 

1. ΥνΕ: σἀξουί, ὁ, {. )ὲὺ. Αι: φαπιὸπ ἀράν δ 
Ὁ. ἡδαςοτδαπεδ, 



11] 

ΕΧ. 

Δ ςθέοστ, 

Ξϑεἤεν (δίπουν αἴϑ Πεδοιρίῃ. 

(ὃ, 34---90,8.). 

84 Ξ5κα1 ΞΒεΎΠῦ ζαπὶ Θοῖί. ἜἸπ οἷς δείποον ἢ 
ταῦ σαοὐαζίοπ πίε απ Ὅεπ ὥεττπ, ἰδτεπ 
(οί, δὲγ {6 οὐτοίτο δαί ϑθπ Ὁ ὅϑαπῦ 

80 αἴτοῦ ἰθτον δείπος. ππιθοῦ, Ἐπὶ ἐραίοπ 
πἰῶε Βατηιθονεῖσ ἔεῖΕ απ Ὁὲπὶ ὅαπὲ δεταῦ 
Ἔααὶ Οἰρεοπβϑ, τοἷε οὐ αἴ[ς8. Θμίεδ᾽ απ 

Ἴταοῦ αοἴδαπ θαίίε. 

ἌΧ. φίρι ΦμΙο αδεῦ, δὲν Θοῦπ δεῦιβ 
ΞΒααΐδ, αἰπαᾳ δἷπ σεις Θίἄοπι κι Ὅὲπ ὅΒυῖε 
Ὁοτπ ζοίπον θεοῦ, πιὸ τερεῖς πὐΐξ ἰθποπ 
τη πίς δὸπι σαπρὲπ δ. Γ᾽ Ὁὸ8 ὁϑαποδ 
ζείπον θείου ϑθαίοτδ, απὸ ρτα: ὙΑίεθεν, 
τοῦοῖ τον Ὅεπ Ὀὐτοπ αἰτοῦ θεάππον 28 
Θίώεμι: δα {Ππ ἐπ δεν, θα β Π εδεπρία 
ὲάππον, αἷς δείποον ότι ῬΒααῖδ, ὕδον 
οι φεύγοι ζεῖοπ, ΟὟ Ὅᾳ5 (δίπ ϑϑὲαπη 

46. ΘΠ) δα] [Ι͂Ὁ641|5, υἱ 6586ῖ οἷβ ἴῃ 
ἄθι). ἘΝδο γϑοογάδι! βαηΐ Ποιηϊπὶ 54 
δὶ 5], “αἱ δγαϊΐ 605. ἀθ χη θιι5 
ἸΠΙΠΪΘΟΓῚΜΠῚ 510 ΓΊΙΠῚ ΟΠΊΠἾ ΠῚ ΡΘΙ ΟἱΓ- 

9,5.16.190 611}, Ἔη6ο ἰδοοσιηΐ μι βουϊοοσα - 35 
ἅ1 ΟΠ ἀ0110 {6 ΓΟ Δ] ἀϑάθοη [πχ- 
ἴὰ ΟΠΠΠΪὰ θΟ0Πὰ, 4πᾶ6 ἰροογαὶ [5ΓΔ6]]. 

Αγ δαΐοιη. ΑΜ μη Ιθοι. ΗΠ: ἘΔ. 
Φογο θ] ἴῃ δΙΟΠΘη δά ἰγαΐγθ5. ΠΊΔ 115 
διλ6, οἱ Ἰοοία5. οἱ δά ρος οἱ δά 

ΟἸΏΠΘΩ ΟΟΡΠΔΙΙΟΠ6) (ΟΠ}118 ΡΔΙΓΙ5 
1 Γ8. 5186, ἀἸσ6η5: ἘΠΟΔυΠηΪπὶ ἃἀ 2 
ΟἸΠΠ65. Υ]ΓῸΒ. διοπθαι: Οὐ νοθὶ5 εϑὶ 

ὅ,25.. Π16]}}18,. αἴ ἀΟΙΙ ΘΙ νϑϑίρὶ ϑθρίιαδ- 
Θίηϊα, ΝΙΓῚ ΘὨΠ65. ΠΠῚ 76 ΓΟ 84], δὴ αἰ 
ἀμ Ποία ἀΠῈ15. Υἱρὲ ΘΠ] 46. 00Π- 

8,31. 

ΨΦ 

ἄδεν ἐπα) ὅεῖν {εἰ (εδεπῈ απ ϑαδεί, 
Ὁαβ ἰῷ ὁποῦ (διοδεῖπ τἀπὸ διε ἃ δῖπ. ἔα 
τοδείοπ οἷς βυθοῦ ζείπεν θέε γ σοι ἴθ πὶ 
αἴΐς οἰοῖε βϑοντίς ὑοῦ δεῖ θτεπθ αἰτοῦ 
ὴάππεῦ κι Θίδεπι, τπ|ὸ ἰθτ ὅοῦς πείρεῖε 
ὦ 16ὲ “ϑὲοϊεα) παᾶῦ, Ὅεππὶ Π σορατοπ: 
(ὅν {{ ππον τιον. ἜἸΪπὺ σαθοπ ἴθπι {ες 
δοπρὶς (ΘΟ Γδετίπαε απ δὲπὶ ὅαιζε 5 ααΐ 

Θ6η.},.3.δ ΘΓ ϊ6, απο 05 νΘΒίΓΠΠῚ οἱ ΟΔΓῸ 

ΣΟΙ νρϑίγὰ 8.11. ὙΠ ΘΟ 46. βαπί [Γὰ- 
Ἐριυϑεϑθι ρος. ἸηΔίΓΙ5. 6]05 46 60 84 ΟΠΊΠΘΆ νἱ- 

ΓῸΒ ΟΠ ΘΠ ἸΏΝ ΘΓΒῸΒ ΒΘΓΙΏΟΠ65 βίο 8, 

οἱ ἱπο! πάνθ γαηΐ ΘΟΓ ΘΟΓΙ ροϑὶ ΑΡὶ- 
τηθ θοῖ, ἀϊοθηΐθα: ΕΑΙΘΓ ΠΟΒΙΟΓ οϑί. 

Ἔ Πράἀθραπίχιιο 111 βοριμαρίηϊα ροπᾺο 
8,33. ἌΓΘΘΗΪ ἀρ ἴλη Βα] γῖ. Οἱ οοη- 

ΞΒονίη8. 11πὸ “(0ἱ Ξυδοϊο) δ τεῖος Ὁαπι ΠΟ κα, ἀυχὶν 510] ὁχ 680. νἱγὸβ. 'Π00688 οἱ νἃ- 
Ἰοζὲ Το εζεττίαε θὲ άππον, οἷς ἴθπι πα [οἷς δν: 6085, βθοιίίᾳαθ. σαηὶ οαιη. ἘΕῚ νϑηϊ ὅ 

ὅ σεἴεπ. ἜἸΪπῸ οὐ ἕαπι ἱπ {εἰπεδ Ξθαίετδ ἴῃ ἀοιμὰπὶ ΡὰϊΓΙ8. 501 ἰη Ερῆγα, οἱ 
ὥαιδ σα Ὄγϑτα, παὸ΄ εὐοϊγροίς {εἶπε ἐδ οὐ οοοίαϊ ἰγαίγθθ δ05. Π]105 96ΓΟΡΔΔ] 
Ῥυϊοεν, οἷς δείποον εν Βαα]8, Πεθεπς 1 τοῖν βϑρίυλρίηϊλ ΥἱτῸ5 5106 Γ Ιαρίάθηι 
ἀἷς ϑίαππ, αἰ (δίπεπι Θιοείπ. (8. 6110 ὉΠ], ΓΘΙΠΔηΒ {16 Φοδίμαπι ἢ] 15 
αδοῦ ἴδον φοίθαιπ, δεῖ ἰἄποῇς Θοῦπ δες Φογο 8] τηϊηιηβ οἱ δρβοοπαϊίι5 
τι ΞΘθααΐϑ, Ὁεππ οὐ τρανὸ ϑοΥ[οΣ. ε8ῖ. 

Ἰϊπῦ ε8. ϑευζαπιπιείεπ [Ὁ) αἴὸ θὲάππον 
ῦπ Θιάεια τἰπὸ Ὁα8 σαπὸὸ ὅαι8 ΝΠ, 
αἰπαοπ Οἷπ τἀπὸ ππαγίοεπ (δὲ Ξ)ξοϊο) ζτππ 
διθπίσο δεῖ Ὅεὲν δοῦεπ (δ᾽ ἄγε, δἷε κι (Θἰἄγεπι 

Ὁε8 Βοταεδ Θυίγηι, τἀπὸ 00 απ Τεῖπε 
ιίπππις, τίοῦ ἀπὸ Τρτα ἐπ ἴθποι: ῦτεοι 
αἰ, ἰδν ϑὲάππον .ι Θίἰάϑεπι, δαβ εἰὦ 
(Θοῖί αὖ τε! ἘΦις ϑάππιοε αἰπαοπ 
δία, ὉαΒ Πς εἴποι δεὐπὶρ ἄδεν {{) ζαϊδείεπ, 

2. Α.4.: θίοθε. 

σοδοῖ δος, ΝΕ: π οίο 5). Β. ΑΥ̓ -Ῥ ἄταον (νη) 
ΕἾ ὝΕ: (ἰπιυοῆπουν. Β.ΑΥ̓.ΝΕ.Α: Πουυζῴεπ. ΝΕ: πὸ 

ἀοπργορσαί! 5υπΐ Δ 6 1 ΟΠ 65 ΥἹΓῚ 
δΙΟΠθὴ. οἱ ὉΠΙνουβᾶθ. [ἈΠ] 1ὰἃ6 1} 15 

ἀθις δ᾽). δ6|10,, ΔΙ ΘΓαπίαι6. οἱ οοηϑεἀθγιηι 

10..24. 66 56) ΑΒΘ ]60Ὸἢ ἰαχία ΦΈΆΘΓΟΙΙΠΙ, 

7 {ερεῖ. ἔφα δα8 απροζαρε τρατὸ δεπὶ ὅ0- ον ξ αλθ. βίαθαὶ ἴθ ΒΙΟΠΘπι. ἘΘυοά 
ἴθαπι, οἷπα εὐ οὶπ ππὸ ταὶ απ οἷο δε νς. οαπὶ παποίδίαπη 6886. Φοδί δ), ἱνὶϊ 

τος.3,3)8. Θ᾽, δ᾽ 6 (10 ἴῃ ν γι Ϊο6. τη θη 15 ΟΔΓΙ 2ΙΠ), 
ὑπο, οἸθναΐδαι!θ. νο0 86. οἰαιηανὶ οἱ ἀϊχίι: 

Αυάϊία τη6, νἱγὶ διοῆθιη, [ἃ δυάϊαὶ 

νο5 θθ8! Ἔ]ογαηΐ Ἰρηὰ, αἱ ἀησο- 
Γθηΐ ΒΌΡΟΓ 856. ΓΘΘΘΙΏ., ἀἰχε υπίσας 

7: ΥΝ ἰΐα αἱ. 

ὅ. δόππ οὐ τοατ, Β.ΑΥ: μαίε ὦ νετῇ. 
τε οὐ [. Ὁ. ἢ. 

ΥΕ.Α: 

θοῦ. δαβ ἰᾧ εἰτοῦ (δεδείπό.. 
3. ΒΑ.ΑΥ͂Υ.Α: δὲππ ({πϑοιι) 7. Τρταγεπ. γΕ:τ}αρίοι. 
ἅς δίπαοίε, ΑΥ̓́ΤΝΕ.Α: 70 ΘΕ! (ἸΡΠππι0) ΘΙ Ιδετὸ 

αἰ ὃ. Φυπιροῖ. ν: ἔαπίίε δαΓῖν. ΑΥ: {ΦΙε ἐν, 
πα ἢ υ {6 Ὲ ϑοπίς, ΥΕ: [ᾧ 1. πα. {τογε. Αι: αὐπὶς Ἰοΐο. 
: Ῥοϊοᾳίοι(οπ “Ῥϊρεῖ. 1, Φ, 2. ΞΨ08 1. 60. 

0. (δίς 35,2.) ΑΥ̓͂: π΄ αἴίς Ξϑετσοῦποῦ δὲν ὅθ το. 
Β: ίζε δὸ6. απ᾿αοτίλέοίεπ ῬϑγαΤοδ, δα 6 21 Ὁ. {{Ὸ 
ΑΥ̓͂: οἵε δεῖ Ὁ. φορῇαπρι {2 

7. αν .νῈ.Α: {Ἰ{{ὸ [Ὁ απ Ὁ. δίνει (Ὁ. (γί). 
Β: οι απὐῦτο. αΥΥ: απ οα ὦ οῦτο, ΕΣ: [0 τοίτο,..ς 

1 



{18 (9,9.-19.) ἈΔΊΓΉΓΩἽ 111: 

ἘΧ. ᾿ Αβὲπιοϊεοϊδὲ Πασὶζεια οὗ ἐγυιήουἔειι5. 

τῇ ἐλαίᾳ: Βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. 9 Καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς ἡ ἐλαία" “Ἀφεῖσα τὴν πιύότητά μου, ἣν 

ἐν ἐμοὶ ἐδόξασεν ὁ ϑεὸς καὶ ἄνϑροποι, πορεύ- 

σομαι κινεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων; 10 Καὶ εἶπαν 
τὰ ξύλα τῇ συκῇ" 4]εῦρο βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. 
11 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ συκῆ Αἰφεῖσα τὴν γλυκύ- 
τητά μου καὶ τὸ γέννημά μου τὸ ἀγαϑὸν 

πορευϑῶ ἄρχειν τῶν ξύλων; 12 Καὶ εἶπαν τὰ 

ξύλα τῇ ἀμπέλῳφ' Δεῦρο βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. 
18 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελος" “ἀφεῖσα τὸν 

οἶνόν μου, τὴν εὐφροσύνην τοῦ ϑεοῦ καὶ τῶν 
ἀνθρώπων, πορεύσομαι ἄρχειν τῶν ξύλων; 
᾿4 Καὶ εἶπαν πάντα τὰ ξύλα πρὸς τὴν ῥάμνον" 
Δεῦρο σὺ βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν. 1 Καὶ εἶπεν 
ἡ ῥάμνος πρὸς τὰ ξύλα Εἰ ἐν ἀληϑείᾳ ὑμεῖς 
χοίτέ με τοῦ βασιλεύειν ἐφ ὑμᾶς, δεῦτε πε- 
ποίϑατε ἕν τῇ σκέπῃ μου" καὶ εἰ μή, ἐξέλϑοι 
πῦρ ἐκ τῆς ῥάμνου καὶ καταφάγοι τὰς κέδρους 
τοῦ “ιβάνου. 10 Καὶ νῦν εἰ ἐν ἀληϑείᾳ και 
ἐν τελειότητι ἐποιήσατε καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν 

᾿Αβιμέλεχ, καὶ εἰ καλῶς ἐποιήσατε μετὰ 1ερο- 
βάαλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ εἰ κατὰ τὸ 
ἀνταπόδομα τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἐποιήσατε αὐτῷ, 
17 ὡς ἐπολέμησεν ὁ ὁ πατήρ μου ὑπὲρ ὑμῶν καὶ 
ἔῤῥιψε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξ ἐ ἐναντίας καὶ ἐξείλατο 
ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Μαδιάμ, ᾿ϑχκαὶ ὑ ὑμεῖς, ἐπανέστη- 
τὸ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός “μου σήμερον, καὶ 
ἀπεκλχτείνατε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἑβδομήκοντα ἀν- 
δρας ἐπὶ λίϑον ἕνα, καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν ᾿άβι- 

μέλεχ υἱὸν τῆς παιδίσκης αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας 
«Συχέμ, ὅτι ἀδελφὸς ὑμῶν ἐστί. 19 Καὶ εἰ ἐν ἀλη- 
ϑείᾳ καὶ ἕν τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ “Ἱερο- 
βάαλ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ; εὐ- 
φρανϑείητε ἐν ᾿Αβιμέλεχ καὶ εὐφρανϑείη καίγε 

9. Β (611. 11 οἱ 18): Μὴ ἀπολείψασα (:4φεῖσα 
ἈἘΧ) ... ἐν ἢ δοξάσεσι τὸν ϑεὸν ἂν δρες (6. ΑΕΕΧ). 
ΑΚΒΧ: πε δευϑεὶ ἄρχειν κ ἐπὶ. 10. Β: εἶπον (-αν 
ΔΕΧ). 1: Β (ϑ. τὴν) ἐγὼ ... τὰ γεννήματά μὲ τὰ 
ἀγ.. ὙΠ ἐνεσοίνα κινεῖσϑ'αι ἐπὶ (6. ΑΡΕΧ). 12, Β: 
πρὸς τὴν ἄμπελον (τῇ ἀμ. ΑΕΧ). 18. Β: τὸν εὐ- 
ϑαίνοντα ϑεὸν καὶ ἀνϑιρώπες ... κινεῖσθαι ἐπὶ τ. 

ἔξ ΑΕΕΧ: δοῦν ἀλνὲ 14, Β: τῇ ῥάμνῳ (πρὸς τὴν ὁ 
ΑΒΕΧ). 15.8 : χρίετέ με ὑμ. ζ. ΑΕΧ). ΑΣ: εἰς βα- 
σιλέα ἐφ᾽ ὑμῶν. Β: ὑπόστητε ἐν τῇ σκιᾷ μι (-. 
ΑΙΕΧῚ) ... ἀπ᾽ ἐμδ (ἐκ τῆς ῥ. 114.). 16. ΒῈ (411) ἐν 
( ΑΚ ΕΧ)... ̓ς ἀγαϑωσύνην (καλῶς Α5Ε; ΑἸῈΣ: κα- 
ϑὼς) ... ὡς ἀνταπόδοσις ; χειρὸς (ο. ΑΒΡΧ). 11. 8: 
σιαρετάξατο ... ἐξέῤῥιωψε «.. ἐῤῥύσατο (ἐπολ.. ἔῤό. 

. ἐξείλατο ΑΕΧ). Ὧξ, Β5" τῆς (1 ΑΒΕΧ). 19. ΔΒΣ 
(1 ἐν (1 ΕΧ). ΒῚ (ἃ. τ8) μετὰ (Ἐ ΑΕ ΈΧ). 

τὴ ὉΠ ἼΩΝ εἼ5Ὸν ΓΘ Φ 9 

ὙΞ5} βτοα ἀφ πττν ΠΟ ἼΠΕ 
τὸν Ὁ ἜΘΟΣ ΘΩΘΣΝῚ ΘΡΣΤΟΝ 
ποῦ ΘΧΡΠ ΩΝ ΣΘΣΧ ΣΡ ἡ 
δΠὉ ὌΝΟΣ ἐπην δ ν, ἘΝ ΡῈ 1 
ΓΝ ῬΏΩΤΩΝ ἐν ατπ ΓΝ 
τὸν Σιν τοοσ ᾿ ΠΣ ὑΏΞ5515 
ΠΕΡ ἸΏ ὈΣΡΙ ΠὩΝΡῚ ΣΘΥΧΣΙΙΊΣ 
ὄπ ἼΩΝΠῚ ἐρου ον "3 Ὁ Ὁ ὩΝ 13 
ΡΣ τ τστν ἀροσπσ ΟΕ ἸΞΒΠ 
τὸν φῆ "ξιϑδπῈ ΘΘΣΝῚ ΘπΌΝ 
τὸν ΞΡΤΤΝΝ ἼΠΩΝΡῚ ΣΧ ΦΙ Τά 
ἼΩΝ ΡῚ ἜΣ ΧΩ πῶν Ἴ ἸΌΝΕ Ὁ 
δ ΓΏΝΞ ἘΝ δ ΤΟΝ ἸΏΝ π 
ἸΌΓῚ ΝΞ ὉΞ 9» ἼΡΩ "ὮΝ ΘΙ 
ΘΝ}. ὮΝ ΝΕῸ ἸΝΤΘΝῚ ΠΕ 
πὴ ἐἸΉΞ ὮΝ. ΠΝΤΩΝ ὌΞΝΓῊ 16. 

ἸΒ ΘΏΤῚ ὩΓ ΩΣ, ΘΌΩΓ35 ΓΝ ΘΛ 
"Σ Ὁ ὩΣ ΠΙΞ τ ΝῚ ΠΟ ΘΞΝΤΩΝ 
Ἴπὴ ὉΠ 2 Ξ ΩΝ ἸΞ ὩΦῚ Ὁ9Ξ) 
Ὁ:Ὁ» ὩΝ ὉΠ τ ΟΝ, 1 Ὁ ΘΓ ΩΦ 17 
ὈΠῸΝ ὈΣΘῚ ἼΔ3Ὼ ἸώβοτὩΝ ΠΕΣ 

ΓΞΓῸΣ ὈΣῸΡ ΘΙΝῚ ΕἸΣ ΤῺ Ἴ9 18 
ΘΣΞ ἼΏΞΓΩΝ Δ ΠΩῚ ΘΊΝΙ ὴ3Ν 
ἊΝ 5 ΘΏΓΟῚ ᾿πν Ἰ5ΝΞῸΡ ὧδ 
δϑῷ ᾿ὈΡΞΓΡ ἸΠῺΝ πΞ2ΞΝ 
ἘΙΕΡῚ ΓΝ Ξ ΟΝῚ ἐΝηπ ὈΞΊΓΙΝ ἽΞ 19 
οἷδπ ἸΠΞ ὩΣ ὈΡΘῸΣ, ὈὩΡ 
"ἢ ΠΏ) ἸϑΏΞΑΞ Ὁ ἽπὉ ΠῚΠ 

78: Ῥ ΠΡ. Υ 15 555 

8. ΒΙΟΥ͂Ν ΥΕ: Θ εἰ (δι) δὲ, ἄδοῦ από. 
9, Β: νοπ πὶ. ᾧ. αδίαῇεπ, ΟΥ̓́ΤΕ: αὐῇοῦοι. Α: 

απήαέδοι. ΟΥ̓ : τάθπιοπ. (Α: δίς δὲὰκ (ὅ. υἱοπί, ΒΒ: δα 
πτᾶπὶ δπτ πιί ὦ δοίοοδ (δ  π, 59 ὲ. ἐρτο Ὁ Αἱ πη δὲ: 
ζόγϑετ! ἀπ Ἰσετθοπ ππιέον Ὁ. Βἀιπποι! 

11. ανΥ: 681. ὅν. 



Φὲἐερέον. (9,9---190) 119 

“οίβαμιϑ σα θεῖ οι δὲ πίῃ οτηθιῷ.. ΕᾺ. 

απὸ Ἰρταῦγεπ φππ είδαιππ: (Θεί ππζοῦ 
δεθπίᾳ. Ἔθίθεν ὃ. εΐδαιπι. απίθοντίοῖς 
ἴρπεπ: (ΘΟ ἰῷ πιρίπο ει οι Ταΐεα, οἷς 
δείος ότίον ππὸ ξεπί ει απ παΐν γτοίζοπ, 

ς΄ πηπὸ θίπροερεπ, δαβ ἰῷ {ἄὄτθεθε ὕδον δὲπ 
τὸ ἤιπηπὶ ἘΦα ρταγει οἷς Β΄ ἄππης ξιῖπὶ 
τ΄ δείρεπθαιππ: δδολιπι δ. πιὸ εἰ τππ|Ὸ 
τί ὐπίᾳ. ὅθεν δον δείροπδαιππ ζρτα, κι 
τς ἰβθπρη; (ΘΟ ἰῷ πιοίπο Θ βίο  ππὸ πποίπς 

αὐτο ὅτε Ταΐεπ, τπτὸ δπαρθοπ, δα ἰὰ) 
Π12 ἴδεν δὲπ Β΄ἀιππει [οεδο: ἘΦ α Τρταδ)οι 
τς οἷὲ ϑζιπιε πη ϑθει ποῦ ὁζοπιπι. διι 
10 πηὸ {εἰ ππον δεὐπία. ἐἾἼθε᾽ δὲν δοίης 

ΠοΣ ἰρταῦ κι ἰρποπ: ΘΟ ἰῷ πιρίποι 
δὺο Ἰαΐεπ, ὃν ΟΘὕτον πὸ ϑθὲοπΓ ἐπ 
{τ 1 πια τ, πιὸ δίπαοθει, Ὁα8 ἰα) ἔδεὺ 

14 Ὁεὲπ Ξϑππποπ [δον ἔα Ἰρταεπ αἴτε 
ος 5ἀπῆιο ζππι Φουπθηζ): δέοπιπι ὃι:. τὸ 
1 [εἰ ππεν δεπία. ἘΠΠπὺ δον Φοτπθιζῷ 
τ {ρταῷ 21 δὲπ Ῥάπποπ: 18. τοαῦτ, Ὁαβ 

ἴθτ πιὰ ἐππὶ δε πίρο [αἴδεῖ ἴδεν εἰ), 70 
ἔοπιμις τπτὸἍ σοτίγαιιοι οὐ ππίον πιοίπεη 
Θάγαξίεπ, τοῦ πία, [0 σεῦ ὅθι απ 

π΄ ὸπι Φυγπθι) ππὸ υοτλοῦτο οἷς (δοδοῦπ 
10 θἰβαποπβ. ἜαδΕ ἰρτ πιπὶ τοῶϊ ππὸ 

τοῦ! ὦ) σοίθαπ, δα ἰῦτ 3161 “θέε ζππὶ 
διὲθπίσε σοπια ῶν θα δ} ἀπὸ θαδὲ ἴθ τ το Ὁ]- 
σείθαπ απ Φέγταῦ ΒκᾳαΓ ππὺ απ ζεἰποπι 

ςς Φαῖζο, ππὸ θα ἰθπι αείθαπ, τοῖς οὐ ππὶ 
Γ17 εὐ ϑετοίοποι θαι, Ἔδαβ πιεὶπ ϑθαίον τππ 
Π οπτεῖ τοἰπ σεπτίεπ θαι τὸ τρίτο ΦΟρεῖς 

τ΄ ϑαδίη σοϊοοτζοπ τοπ ὦ, Ὁᾳ 8. εὐ εἰ) οὖς 
18 τοῖζοῖς Ὁο ον δ  οἰαπίτου απο Ἰϊπῦ 

Πς ἴθν Τορποῖ ἐπ αὐ δεῖς υἱδοῦ πιοίποϑ 
βατοῖδ ὅαιιδ, τπιὸ οὐ ταοί ζείπς ἀπ πϑεον, 
Ποδεπςς ϑέαππ α΄ (δίποπι ΘΙεῖπ, ιἰπὸ 
πιαγες οἰ) εἶποη ἀδόπίᾳς, “δὲ ϑθϊοίοὐ, 

ος [εἶπον θὲασο Θοῦπ, ἴδεν οἷς ὲάππον 21} 
19 Θίάγειι, τροῖ! οὐ ἐμὸν τον ἢ. ἜαΩΡι 

ἰῦτ παπ τεῦ τἀπὸ τον σεραπθοῖς. ἀπ 
οι ὅΒκαα! ππὸ απ ζοίπεπι ϑαιζε. απ 
Ὁἰοίεπι ὅα6ὸ, [0 {εἰ {τ ἃ) ἄθεον δεπὶ 
61 Φθλοϊοῦ, ταὸ εὐ {εἰ {τ ἢ ἄδεν 

; 17 ὕ.1,.: ἐατοῦ Οἱ ΓΓἝοπ. 

19, ΑΥ̓͂ .ΥῈ.Α: εὐἴτοπεί, Β.4: δου ὁ 
᾿ς [ὅ, Β: ἰπ ϑθαρυθεί᾽ [0. αΥ̓Ὶ 01 ἰρν ἐπ 958. πιϊῷ 
Τὰ 66, Αἱ τοαθτθαζί, γὙΕ: ὅἥθοππ ρθε .., 0 01{{. ΟΥ̓. 

ΠΕ: υπείποπι ὦ. Β: ποῦρηιοί 30). δι. 
10. τοαθτδαζείᾳ τι τς, ΟὟ ΝΕ: ἔτοῖ.., (φεραπδοῖ). 

18: ἰπ Ὁ. ϑθαθυβ. τι. ἐπ Ὁ. ϑ(πτι  ἐ4Ε. αοῦ. ΑΥΝ: απ 
Τ ρείῃ, νΕ: (διιίοδ, Β: (δι δοιοίοοι ... παρ) Ὁ, δροτοίοι 

ΟἸϊνὰθ : ΠηρΡΘΡὰ ΠΟ} 15} ἜθΘαδ6 Γοβροη- 9 

αἰ: Ναμ 411 ΡΟΒ511) ἰθβθγογο. ρ]η- 

ΘΒ ΘαΙΠ 61 ΠηΘΔΠ, α4ἃ οἱ (ΠῚ αξιηίιιν 

οἱ ΠΟΠΊΪΠ68, δἰ ΝΘ] Γ6, αἱ ἰηΐ6. Ἰρηὰ 

ΡΓΟΠπΙονοαῦἐ ἘΡιΧθγιηίαι6 Ἰσπὰ ἃ 10 

ἈΓΡΌΟΥΘΙΏ ἤοιπη: γϑηΐ οἱ 5ΠρῈΓ ΠῸΒ 
ΓΘΡΉΠΠΏ ἃΘΟΙρ6! ἜΘ π86 ΓΟΒΡΟΠΕΙ Ε1 
οἰκ: Νυιηη]ιϊ ΡΟΒΘ511 ἀθβοῦο γα 41|]- 

ΟΘ6]Π6ΠῚ ΠΘ8Π) [ΠἸ1ΟἰΠ154116 518 ν1551- 

Π108, 6 'γ6, υΪΓ ἸΠΊῸΓ οδθίθγα [ἰρηὰἃ 

ΡΓοΟΙ ον ἐ ἙΠοουίΐλαιια βαηὶ Ἰἰρηὰ 

4 νἱίθιη: Υ̓θηὶ οἱ ἱπηρθγὰ ῃ0}}}85! 

ἜΘ υ86. ΓΟΒΡΟΠΑΙ εἷ5: Νιμηααϊά ρο5- 18 

ρο 104. 1551} ἀΘΒΘΡΘΓΘ Ν]Π11) ΠΊΘιπΠ, 4ποά 

δα ὅς ΙΔ Πα! Πριμ οἱ Πομη65, δὲ ἰπίου 

ΤΣ ἡ σπὰ οἀοίογὰ ρΡοιη νου ἡ ἘΡΙχθυπηῖ- 14 

{16 ΟἸΠἶὰ ἰ’ρηἃ ἃ([ ΓΠαΠΊΠΠΠι: Υϑηὶ 

οἱ ᾿Π]ΡΟΡἃ 5106 π058} Ἔῤυδα το- 1 
ΒΡΟΠἍΠ οἷβ᾽ ΒῚ ΝΘΓΘ 116 ΓΘΡῈΠῚ ΝΟ 5 

ἙΟΟΠΒ.ΠαΠΙ5, σνθη6. οἱ 5800 {Π}0Γἃ 

π]θὰἃ ΓΘΩιΙ βίο; δὶ δα 6Π) ΠΟῚ νι} {5, 

ὅν ορΡϑαϊδίιν ἰσηῖδ 46 τμᾶμηη0 οἱ ἄδνο- 

ῬΝ Αὐτά μοὶ ὁθάγοβ. [08 η]. ἜΝαης ἰρίίαν, 

51 Τϑοίθ οἱ ἀρ84ιι6 ρϑούδίο οοηβί {π|- 

5115. ΒΌΡΟΙ νῸ5 ΓΘΘΘΙ) ΑὈΙΠΠ6]60}}, οἱ 

θ6Πη6 ορίϑιῖϊβ οὰπὴ 9 ΓΟ 4] οἱ ΟΠ] 

ἀοπηο 6115, οἵ τα αἰ ἀ15115 νοοῖ θ6η6- 

ἢ οἰϊ5. 6}15, ἜΔ4.Ι ρασηᾶν ΡΓῸ ν 5 17 

(τ ὅν οὐ, δηἰ πᾶ Π) δαδηὶ (661 ΡΘΓΙΟΙ] 15, αἱ 

ΘΓΙΘΓοῖ νὸβ 46 τηᾶπὰ Νδαϊδῃ, Ἔα 18 
ὨΙΠῸ ΒῈΓΓΟΧΙ 5.15. ΟΟΠΓὰ ἀΟΠΠ) Ρᾶ- 

να, ο 115. Π6],. δἰ ἰπίθ ΓΘ οἶβι15. Π]105. 6}1}5 

(δ᾽ ςρριπὰσίηία, ΥἱΓῸ5. ΒΡΘΓ ἀημπ| ἰΔρἰ- 
ἄδιη, οἱ σοηϑεϊ5[15 τορθ ΑΒ] 6! 60} 

ΠΠ Πα ΔΠ01}188. 6}1.5 5Ὲ 06} ΠΑ) ΓΟ ΓΘ 5 

ΒΙΟΠ ΘΠ, 60 4συρά ἰγᾶΐθν γϑβίθν 8 ῖ. 

νεῖθ.5,35. Ὁ 51 ΘΡθῸ τοί οἱ ἀθ54116 {10 Θρ 5118 

οὐπ {6 ΓΟ Δ} οἱ ἀοπιο 6}5, ποά]α ὅ6- 

(ἀπηλη} [ἢ ΑΙ 1 6] 60 }} οἱ 116 Ἰαθίθίι ἴῃ 

12 

(2Πν. 
14,0. 

8,35. 

-- 9 

᾿ 1, ΑἸ. Ἐγα]Π 5. 4109, 5: ᾿δοίβπιϊηί. 

[είπον πος, ΑὟ; π΄ δον θυ θ θα, ΥὙΕ: δὲπ Ῥλου}1Σ 
{θαίοπ. 

17. δα... Βίπιοεασειο, ΟὟ: [. θοδοπ υ.  αοἴυ, 
ΥΕ: ὑτοίδ φοσοδοπ. 

18, Β: {εἰὺ ἢ. αὐὐαοπαποοι ... ας Βα δὲ. ὟΝ, 
θα ΡῈ οὐ) ([051) ἐὐθοθεπ. 

19, αὟΝ..ΝῈ.Α: {τοποῖ οὐ δ πιο οά)8. 

ΠΣ 
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ΒᾺἊ. τ 

ὔρὴ ἐν ὑμῖν. 20 Καὶ εἰ μή, ἐξέλϑοι ΣΝ ἢ 
ἐξ “Αβιμέλεχ καὶ καταφαγοι τοὺς ἄνδρας Συ- 

πὰ καὶ τὸν οἶκον Πααλώ, καὶ ἐξέλϑοι πῦρ 
ΕῚ Ν Ε] - ἊΣ ᾿ δ " - ΕΣ " 

ἀπὸ ἀνδρῶν Συχὲμ καὶ ἐκ τοῦ οἰκου ααλω 
" .} Ἁ 

καὶ καταφάγοι τὸν ᾿“βιμέλεχ. 21 Καὶ 
᾽ ’ » , τγῦΣ ν᾿ , “ 

ἀπέδρα ᾿Ιωαϑαμ καὶ ἔφυγε, καὶ ἐπορεύϑη ἕως 
Βαιὴρα καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ ἀπὸ προςώπου 
᾿Αβιμέλεχ τοὺ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

22 Καὶ ἦρξεν “Αβιμέλεχ ἐπὶ Ἰσραὴλ τρία ἕτη. 
28 Καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ ϑεὸς πνεῦμα πονηρὸν 
ἀνὰ μέσον ᾿ΑΙβιμέλεχ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀνδρῶν 

Ξ [Ξ ΤΣ ᾿ Ἷ “- 
Συχέμ, καὶ ἡϑέτησαν οἱ ἀνδρες “Συχὲμ ἐν τῷ 

υ - -» ᾿, 3 

οἴκῳ ᾿Αβιμέλεχ, 21 τοῦ ἐπαγαγεῖν τὴν ἀδικίαν 
ΗΣ Δ) , ὑοντα ’ ᾿ . τ 

τῶν ἑβδομήκοντα υἱῶν ΤΠεροβααλ, καὶ τὸ αἷμα 
» - ἜΣ , Ν γ “ 

αὐτῶν, τοῦ ἐπιϑεῖναι ἐπὶ ᾿“Ιβιμέλεχ τὸν ἀδελ- 

φὸν αὐτῶν τὸν ἀποχτείναντα αὐτοὺς καὶ ἐπὶ 
Ὺ Α " 

τοὺς ἀνδρας Συχὲμ τοὺς κατισχύσαντας τὰς 
Ὁ ᾽ ὃν “ Ἂς ν ᾽ . 

χεῖρας αὐτοῦ, ὥστε ἀποκτεῖναι τοὺς ἀδελφοὺς 
- " - «εὺὴ Ἀ 

αὐτοῦ. 325 Καὶ ἔϑεντο αὐτῷ οἱ ἀνδρες Συχὲμ 
" ) ἢ ΕῚ - 5» Α 3 δ, 

ἔνεδρα ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ὀρέων, καὶ ἀνήρ- 
, Ἁ ᾽ γ 

παΐον πάντας τοὺς διαπορευομένους ἐπ᾿ αὖ- 
-Ὁ - ΄ Ν ᾿ - 

τοὺς ἐν τῇ ὁδῷ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ ᾿Ιβιμέλεχ. 
ει. εν" Ἀ " 

26 Καὶ ηλϑε Γαάαλ υἱὸς ᾿Αβὲδ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
αὐτοῦ, καὶ παρῆλϑον εἰς Συχέμ. Καὶ ἐπεποί- 

- " Ἵ 

ϑησαν αὐτῷ" οἱ ἄνδρες Συχέμ, 27 καὶ ἢλϑον 
») - 

εἰς ἀγρόν, καὶ ἐτρύγησαν τοὺς ἀμπελῶνας αὐὖ- 
- , ͵ 

τῶν καὶ ἐπάτουν, καὶ ἐποίησαν χορους, καὶ 
»» 3 - - Ἄνα . . 

εἰφρῆλϑον εἰς οἶκον ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ δφαγον καὶ 
εν - ᾿Ὶ , “ἢ 

ἔπιον, καὶ κατηρῶντο τὸν ᾿Αβιμέλεχ. 25 Καὶ 
εἶπε Γάαλ υἱὸς ᾿4βὲδ' Τίς ἐστιν ᾿Αβιμέλεχ καὶ 

4«" "Ἦ, Ὁ ; 3 »" 

τίς ἐστιν υἱὸς Συχέμ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; 

Οὐχ υἱὸς Ἱεροβάαλ καὶ Ζεβοὺλ ἐπίσκοπος 
αὐτοῦ δοῦλος αὐτοῦ σὺν τοῖς ἀνδράσιν Ἔμ- 

μὼρ πατρὸς Συχέμ; Καὶ τί ὅτι δουλεύσομεν 
ΠΡ ὙΠ πὲ 0 ΚΣ ΟΝ , ι κ " 

αὐτῷ ημεῖς; Καὶ τίς δῴη τὸν λαὸν τοῦτον 

ἐν τῇ χειρί μου, καὶ μεταστήσω τὸν ᾿Αβιμέλεχ, . 
καὶ ἐρῶ πρὸς τὸν ᾿Αβιμέλεχ᾽ ΠΙλήϑυνον τὴν 

619. Β: ἐφ᾽ ὑμῖν (ἐν ὑμ. ΑΧ). 20. Β: δὲ δὲ οὐ (Καὶ 
εἰ μὴ ΔΈΧ.. . ἀπὸ 248. (6. ΑΕΒΧ). 21. Β: ἔφυγεν 
Ἶ. κι ἀπέδρα «.. ᾧκησεν ... ὁ τῷ (6. ΑΕΕΧ). 20. Β5 
οἱ (Ἰ ΤῊΣ 54.8: τὰ αἵματα ... ϑεῖναι. «ὃς ἀπέ- 
κτεινεν ... Ἔ (ρχ) τὸς ... ὅτε ΑΙ, ΟΝ . Ὁ ὥςτε 
(ο. ΑΕΧ). ̓ οδ, !: ἔϑηκαν. ο. ἐνεδρεύοντες. . διήρ- 
σίαζον πάντα ὃς πιαρεπορδύετο ... ἵ (Ρ. τῷ) ἤκήρλεῖ 
(ς. ΛΔΕΙΧ). 20. Β: ζεῖ. Ἰηΐγα) Ἰωβὴλ τ. ἐν ΣΟ 
ἤλπισαν ἐν αὐτῷ (ΑΑβέδ... « εἰς ΣΟ νος σύες οὐ 
ἌΧ Ὲ: ἐξῆλϑον ὦν ἐπάτησαν ... ἐλλολίμ ... 
εἰξήνεγκαι ... κατηράσαντο (6. ΔΕΕΧ). 99. ΑΒὲ 
τῇ (ἐ ἘΧ). Β: αὐτὸν (τὸν 4. Χ; ΛΈΚΒΧ: [ἢ πρὸς] 
τῷ “4β.. ; 

«6 ΣΟ ὙΠ}. 

Αρτιποῖεοοϊπὲ πασίίῖα οἵ τη ον έι5. 

ὥς ΝΥ ἸΝτΟΝῚ 823 ΝΠ 9 
ὩΞὸ ὌνστοΝ ὈΞΝΓῚ πο 3 Ν 
ἜΡΕΣ ὧνπ ΝΕΠῚ ΝἸ ΓΞ ΤΙΝῚ 
ν, ὈΞΝΓῚ ΝΊΘΩ ΤΟΞΡΩ5 δϑῷ 
πο51 ΠπηΞῚ ΘΙ 5 Ὀ9ΝῚ ἐΠΦΌΣΞΝΙ 
ὉΡΤΝ ΠΡΘΣΞΝ ὩΒ Ὁ 2:95) ΓΝ 
ὥο ᾿ἼΤΆΒοΣ ΠΟΘΞΝ. "δον 22 
ΠΡ; ΠῚΞ ἼΣΉΝ ΤΩΝ. ὁ Θογ τῷ 3 
5152} τῷ ὮΣΞ Ὁ ΠΡΘΞΝ, ὉΞ 
ὈὩΠ ἘΝ ΠΡΌ ΞᾺΞ τσ »Ξ 4 ἢ 
τὸν ϑδὉ ΘΩΤΊ ΡΞ ὉσῺΞ ΘΣΞΘ 
ὈΠῖΝ πὸ ῶν ἜΣΡΩΝ Ὥβθηξα 
ὙΤΓΩΝ ἸΡΙΠΙ ΩΝ ὈΞ ἼΩΣ3. 25 
δν5 Ἣ ἬΔ 951 ἘΠ ΤΩΝ πὸ πΞ 
δὴ πὶ ἜΝ Ἂν» ΘΙ Ξ ἽΝ ϑϑῷ 
ὉΠ» “προ τῶν τὸ ΓΝ Ἰ5ΤῚ 

ἘΠΘΌΣΞΆΣ πον ἼΤῚΞ 
ἘΠ3Ρ9} ὈΠΝῚ ἼΞΟΓῚΞ Ὁ5Ὰ ΜΞΝ. 
θῶ ὑρ53 3 ΠΩ3, πῶ 
ἘΠ ΔΞ ΩΝ ἸΠΧΞΟῚ πατοτι ἜΤ ᾿ 
ΤῊΣ ἸΝΣΝῚ ΩΣ ἼΩΣ5Ὶ γ5Ὑ15} 
ἊΝ Ὁ ὈΡῚ ἢζ1 95) ἘΌΞΝΘῚ ΠΑΡ 
Ἐν ΠΞ ΤΊΣ ὌΦΡΆ τ ὝΩΝΡῚ ἐπΠΌΧΡΩΝ 38 
ἊΝ Ἴ135)9. 3 δϑιῦτ 25 ΠΡ ΩΝ 
τν τ» ἔνη- Ὁ) ὉΣΞγἽΞ 
ὭΣ» ΉΤΟ, Ὡϑὼ 3 ὙΠ ΤΩΝ 
πππὶ ὈΡΠΓῸΝ 30 ὉΔῚ ΕἼΩΝ 9. 
ΠὩΏΝΡῚ ΠΡΌΞΝτΤΝ ΣΥ ὈΝῚ ἽΤῚΞ 

ἘΠΕ Σ} ὍΆΘΣ ΠῚ ἼΟ ΩΝ 

20 

20: Φ54 1. 1. Ὁ: 
1. ΑΥὟΥ: επίζενπί υοπ 9(. Β: 05 τοέροπ. 

δηυγενον,) ΥΕ: ΒΙ6 6 ϑα.Έ 501 τούροπ. 
2 ΟΥ̓͂Ν: Ἰϊπὸ 9ὲ. θετιζἄ ες. ΑΙ: τορίεντυ, 
2, δαῇ δίο.,, αἀδήοίοπ σοι 3. ΒΥ ΝΕ. Αἰ: δ εἰ, π᾿ 

Β: ἰτοπίοϑ τοπτοτπ απ 9ί. ΝΕΣ αν... γον ἔτι φορομ θ, 
ΑΥ̓: εο πιαδίοι ... εἴπο δθλοιίοτοί τοίου 9. 

(Α: ατὸ “. 
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ΞΕΧᾺ. 

᾿ ϑείερεον, 

ἡ δεν δόε δ τς, καὶ δέν Θοθε (θοῦ, 

᾿ς 20 επ. Ἔϑθυ πἰζρι, 7ὸ σοὺς δοῖεν αι σα [0] 
ϑδο οὔ) τπὸ ϑότζεθτο οἷο ϑὲάππον δπ| (Θἰ ἄγοπι 
απὸ δα αι δ) Π0, απὸ σῦς αὐ) δ οιμον 
αἰϑὸ υοπ. δὲπ ϑθὲάπποτα 4πι| Θίάγειι. τιπῦ 
οπι ὥσπζε ῬλΠ0,. πὸ σετρεῦτο ὅΓδὲ 9)}- 

21 ἴοῷ. ἜἸ1πὸ δοίθαπι Ποῦ ππὸ ἐπον , τὸ 
αἷπα σοι ὅ86.. παῖ Ἰοσθποίς Θά. 0] υὐν 
ζείποπι Ῥτιδοῦ 61 δ Το). 

22). 8 ππτπ 916ὲ ϑ)ὲοῖο) Ὁτεὶ ϑαῦτο ἴδεν 
28 δἤταο σοδενυζγεῖ δαῖο, ἢ 7Ταποίς ὅτι 

οεἶποπ δύζοπ ϑδίοπ. οὐυϊἄεπ ἡΓ01 θεοί 
ὑπὸ δεπ ὲάππονη κι Θἰΐγεπι. Φεππ οἷς 
ϑὲάππον 2π| Θίζεπι ϑενρτα ἄγοι 361 δ οΙ εὦ 

24. “ππὺ ἐσαὲπ απ δε ὅτενεῖ, απ δὲπ Π εδεπρία 
Θῦθπεπ ον ΒΒ ααἴ8 δεσαιαοπ, τπιῦ Τορτοη 
ὉοΥζοίθεπ. 81 αἴ δὲ ϑὲοῖο, ἰθτοπ 
Βγαθοῦ, δὸῪ {6 οὐοϊταοί δας, πὸ αἰ 
οἷο Ῥὲάπποῦ 2. Θἰάγεπι, οἷς ἔθπι Κεῖπε ὁ απὺ 
ϑαζι σοἰάτξοι Ῥαίίοι, δα β εὐ Τείπο ἐϑυίθοῦ 

2 εὐτοϊταοις. ἜἸϊπὺ οἷς θὲάππον 21 (Θἰ ἄγεπι 
δο πε οοπι εἶπεπ Θἰπίοτθ αἴ απ Ὅὲπ Θρίβεπ 
Ὅ6Υ ἔδετρε, ππὸ ταιθίοπ αἴΐο, οἷὲ αἰ ὉῈΥ 
Θιίταβὲ 21 ἰθπὸπ ϑαπθοῖίεπ. Ἰϊπὸ ε8. τοατὺ 
{01 θεοί οὐ ἀπροζαρί. 

20 (δὃ ἕκπι αδὸὲν ὅααΐ, δὲ: Θοῦπ (Θθον8, 
πη Τείπο Ῥυίθοῦ, πιὸ σἰπαοπ τι (ΘΙ ἐπὶ 
εἶπ. {πὸ οἱὲ θλάππον 2π| ΘΙ ἄγεπι ϑοΥΠοβοη 

Ο 277}{ἀ}. αὐὖ' ἰθπ ἔππὺ ζυσοπ θοται!δ᾽ αἰ8 
τς δεῖ, τπαὖὸ ἴαζοπ αὖ ἰτο θοίηθοταο, ππῦ 

ξοΙτοτίοπ, ἀπὸ πιαγίοπ εἰπὲπ Θ΄ απ, τιπὸ 
οαἰπροπ ἱπ ἰρτοὸδ (Θοίίεθ αι, τἀπὸ ἀβὲὲ 
τἀπὸ τταπέρπ, πιὸ {πιά γτεπ δεπὶ ῬΓΟὲ Ξλοϊο αν. 

28 ἜἸϊπὺ (Θμαὶ δὲν Θοῦπ (Θθοῦ8 Ἰρτα : ὅδ εν 
{τ 01 θεοῖο ππὸ τα ἰξ Θίεπι, 

: Ῥὰβ οἷν ἴθπι δίεπει [0ΠΠ{ὲπ Δ εὐ πἰς 
; “ογῦ ϑααῖδ Θυθπ, ἀπὸ θαι (Θοθαμΐ, ζείποι 
ἕξ δποῶτ, δεγροζοδι ἴδον οἷο οι Θεπιοτδ, 
τ΄ διεδ ϑϑατετὸ Θίάγεπιϑὲ ὅβατιπι [οΠ{ρπ| τοῖν 
Π 290 ἴθπι οἰοπεπ  Ἔϑθοις Θοῖε, δαβ 901 
ο΄ χοῆτε {ππ|| Ὶ ὴ)} πιοίπον απο, δαΒ ἰἄ) ει ἢ ἱ 

ο΄ ϑθο[οα) σενίνίοθε. Ἰ1πὸ οδ τοατὸ 361 )δοῖοῷ 
ΠΤ κσεαρί: ϑϑθέεθτο ϑοίπ ὅοτν ππὸ οἰοθο αἰ. 

ἴ 29. 0.1.: κοι. 

Ν ά, απ δαΐ δα ξάιπο δοῦ ὅτ... 
Ἷ δίς Θυισα θα! νΕ: ναδ.. 
ΠΟΘ [οῖο. ΝΕ: ειτήἀξοῦτέο Ὁ 

20, Βο[ε, τοΐδον θη... δοταπρδέρπ,,, δεῖ ἐθποη οὐῦς 
ΑΥ̓Υ: Τορτυπ τυἱὸ. θπ ἀοπές ἰπ 

«Θοεσε υυἱΐεδο, ΑὟΥ: 
. νοΥ δ. Ππτοδί. ΟὟ: 

δεν τυ. Β; απ ἰθπ. 
ὦ, νΕ: 1. ἰδ πι Ὁ. 

220. ἕαπι απο... φοσύπ ἤρεν πα Ὁ. ΑΝ: λοροπ 
ι ᾿ εἴπ. ΟἹ: 5. δια) 5. ΑΥ̓ΝΕ: ΜΕΘ δθ ἴρηι. 

27. οαἰπαὸπ ... Βίείτοι. δεοπδοπίοῖε, Β: πα [π 

ρα π, 

ν0}5; Ἔβίη. δαΐθπη ρΌΡνΟΓΒ8, δργο- 20 
ἀϊαῖαν" ᾿ση]8. ΟΧ 60, οἱ οοπδιμπιαΐ Πἃ- 

νι τος ὈΠἀἴογος. Β᾽ΟΠ6 ΠῚ). οἱ ορρίάσπι Δ6}10, 

ΘΓ ἀϊαϊα 416 Ἰρη]δ ἀ6. νἱ "15 ΒΙΟΠΘΩῚ 
οἱ ἀθ ὀορρί4ο Ν6]10, εἱ ἀβνογϑί Αδ]- 
τ 6 60}. Ἔραλ6 οαμι ἀἰχίβϑοί, 21 
[ἀρὶῖ οἱ 01 ἴῃ Βθνα, πριν! {1168 
101 010 πηϑίαι ΑἸ μι 6] 6 ον [γαιγὶς. πα ἱ. 

᾿λορηάν! ἰδ ΑἸ] 6 ]6 0} ΒΌΡΟΓ 22 
γὰρ! {1} 8 ἃΠη15. ἜΜΙδιψ6 Ποχὶ- 28 
ΠῈ5. ΒΡ Πα] ΡΘ55ΙΠ. 1. ἰπίρυ ΑΙ] 6- 
60}. οἱ Πα]! γ 65. ΘΙ οΠ θη, (αἱ ὁ06- 
ΡΟΡμΐ δὰ ἀοίθβίαυι Ἔἱ βοθὶ 5. ἰη- 24 
16 ΓΘ Ο.ἸΟ 15. Βθρίπερ!ηΐα ΠΙΪοσ αι οτῸ- 

(μενῶ, 36) ἃ], οἱ οἰ] ΟΠ ΘΠ) 5ΔΠΘΊΪς ΘΟΙΆΠῚ 

λ΄ ΘΟΙΪΘΡΓΘ ἴῃ ΑΡΙ ΒΘ] 80 ἢ ἐς 5881 

οἱ 1ῃ Θἀθίθ "Ὁ 5. ΒΙΟΠΙ ΠΟΤ) Ρ ΓΙ ΠΟἾΡ 68, 
ν 35.483. 4] Θ1πὶ ΔΘ ανουδηῖ. ἜΡΟβαθγαη 416 20 

δόλον Ἰῃ 5] 15. Δάν ΟΓΒ.15. ΘῸΠ)Ὶ πῃ ΒΌΠΙΠΙΪ 18 
ΒΟ η απ); οἱ ἄπ) {ΠΠπ| ΡΓαΘβίο]ἃ- 
βαηῖαν ἃάἀνρηϊαπ), δχϑγοθθαπὶ [αἱγὸ- 

ΟἸηΪὰ, ἀϑθηΐθθ ργΓᾶθάα5. 46. ργδοίοι- 
ΘΠ 1015, παμποϊαίαη46. δέ ΑΒ μη 6- 
[60 ἢ. 

νηΐ: δαίθμῃ (ἀδὰ] Π]Ϊὰ5. ΟἸν6ἀ οὐ 20 
[ΓΔΙΓΙθῈ5. 515. οἱ ἰγδηβίνι ἴῃ 5᾽0Π1- 
Πη81|. Δᾷ οὐἠιι5 δἀνθρηίαμη δγθοίὶ Πᾶ- 
Ὀιϊαΐογο5. ΒΙομθὴ) Ἔθργαϑδὶ βπὶ ἰὴ 27 

(Εν 16,9 .ἅ5) 05, ναδβίδη! 65 γ]ηΘἃ 3 ὈνΆΘ46 οἃ]- 

ὑληΐθ5, οἱ ἴδοι ὁαηίδης πη ΟΠΟΓῚΒ 

να. ἰΠΡΤΟΒ551 ΒῈΠῚ ἴδηιπὶ Π δὶ 58], οἱ ἰπίοι 

ΘρΡαΪὰ5. οἱ ρόοο]α πη] ϊοοθαμὶ ΑΒ]- 
6 ]6 0}, Ἔ οἰαπηαηΐα (ἀὰὰ] ἢΠϊο ΟΡοά: 38 

Ουϊδ δὲ ΑΒΙΠΙΘΙ 60. οἱ 4ὰἃ8 οϑί 
ΘΙΟΠ ΘΠ, αἱ ΒΟΥ] 115 οἱἐ Νιμηαιά 
ΠΟ οϑὲ ΠΙϊὰ5 Φογο 8] οἱ οοπϑιιαἱΐ 
ῬΓΙΠΟΙΡ ἢ. ΖΘ! 5ΘΡΝΊΠ) 8.11} ΒΌΡΘΓ 

ν]ΡῸ5. ΕἸΩΟΙ μα Γ15. ΘΙΟΒ θη ὁ (ΓΤ ΟΥΡῸ 

ΒΟΓΨΙΘΙΙ5. Θ᾽ ὁ ἘΠ Ιηλ τ ἀάγοὶ Δ] 1815 29 
ΡΟΡαΪαμΝ ᾿ϑὕπ αι. 51.}}} πὰ ΠΠ1 Πι|θὰ, 1 
ΔΟΪΌΡΓ ΘΙ. 6. τη6 10 ΑἸ] οὸἢῃ. ἢ - 
Οἰμπηᾳι16. οὶ ΑΒ ΘΙ θοι : Οὐπριορσὰ 6χ- 

20. ΑἸ. ἔδχ 60. 

οθ(οδον ὃ 
Ὡὐα το, 

“ὃ, πὶ Φ δα ζείπ ϑθοίαᾳε Φίόπεε δὸὲπ ϑϑθχάπηουν 
55. 00} Β: ΞΒΟ[0 Το αθον, ΑὟ: (ΟΕ αν. 

29, ϑρτπιζόγες ὦ δυο, δίεδ,.., 1πὸ Τρτας 31 31. 

νῈ: ὁδάτίο ἰᾧ δ). ΑΥὟ: 55 φἄδε απ. Α: δ'άδε δου 
Β.ΑῪΝ ΝΕ: [0 τρίς (τοι) (ἃ) 9. γοθῃ- 

ζῴαἤεπ. Αἰ: αἰ Ὁ. ὅρος 1. ΒΥ: δϑουποῦτο, Αἰ; 
(αν οἷν δε τίερ δϑ 01} τι. ἔοι! 

6,15. 

Οεη.84,:. 

8. Α].: όα5. 

Αἱ δίοΙτει απ κι. Φαπβλτείρεπ, ὙΕ: ϑεγ: 



Ἐς ΟἹ 

182 ι.9,80-- 41. 

πᾺ. 

δυναμίν σου καὶ ἔξελϑε. 80 Καὶ ἤκουσε Ζεβοὺλ 
ὁ ἄρχων τῆς πόλεως τοὺς λόγους Γ ἀαλ υἱοῦ 
"Αβεδ, καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ. 51 Καὶ ἀπέστειλεν 
ἀγγέλους πρὸς “Ἡβιμέλεχ μετὰ δώρων, λέγων" 
᾿Ιδοὺ Γάαλ υἱὸς ᾿41βὲδ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
παραγεγόνασιν εἰς Συχέμ, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ πο- 

λιορχοῦσι τὴν πόλιν ἐπὶ σέ. 82 Καὶ νῦν ἀνα- 
στηϑι νυκτὸς, σὺ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετὰ σοῦ, καὶ 
ἐνέδρευσον ἐν τῷ ἀγρῷ: 39 καὶ ἔσται τὸ προὶ 
ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, καὶ ὀρϑριεῖς καὶ 

ἐκτενεῖς ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς καὶ ὁ 
λαὸς ὁ μετ᾽ αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρός σε, καὶ 
ποιήσεις αὐτῷ καϑάπερ ἂν εὕρῃ ἣ χείρ σου. 

84 Καὶ ἀνέστη “Αβιμέλεχ καὶ πᾶς ὁ λαὺς ὁ 
μετ᾽ αὐτοῦ νυχτός, καὶ ἕνη δρευσαν ἐπὶ Συχὲμ 
εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 85 Καὶ ἐγένετο πρωί, καὶ 
ἐξῆλϑε Γααλ υἱὸς ᾿41βὲδ, καὶ ἔστη πρὸς τὴν 
ϑύραν τῆς πύλης τῆς πόλεω-. Καὶ ἀγέστη 
᾿Αβιμέλεχ καὶ 'πᾶς' ὁ λαὸς ὁ μετ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν ἐνέδρων. ὅ6 Καὶ εἶδε ἔΓάαλ 'υἱὸς ᾿Αβὲδ' 
τὸν λαὸν καὶ εἶπε πρὸς Ζεβούλ᾽ ᾿Ιδοὺ λαὸς 

καταβαίνων ἀπὸ κεφαλῶν» τῶ» ὀρέων. Καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζεβούλ' Τὴν σκιὰν τῶν ὀρέων 
σὺ ὁρᾷς ὡς ἀνδρας. 531 Καὶ προςέϑετο ἔτι 
Γααλ τοῦ λαλῆσαι, καὶ εἶπεν" Ἴδου λαὸς κα- 

ταβαίνων 'κατὰ ϑαλασσαν' ἀπὸ τοῦ ἐχόμενα 

τοῦ ὀμφαλοῦ τῆς γῆς, καὶ ἀρχὴ ἑτέρα ἔρχεται 
δι ὁδοῦ δρυὺς ἀποβλεπόντων. ὅν Καὶ εἶπε 
πρὺς αὐτὸν Ζεβούλ. ΠΙοῦ ἐστὶ νῦν τὸ στῦμα 
σου τὸ λέγον" Τίς ἔστιν “Αβιμέλεχ, ὅτι δου- 
λεύσομεν αὐτῷ; Μὴ οὐχὶ οὗτός ἐστιν ὁ λαὸς ὦ ὃν 

ἐξουδένωσας; Ἔξελϑε δὴ γῦν καὶ πολέμει αὐτῷ. 

89 Καὶ ἐξῆλϑε Γάαλ ἐνώπιον ἀνδρῶν Συχέμ, 
καὶ ἐπολέμησεν ἐν ̓ Αβιμέλεχ. 40 Καὶ κατεδίωξεν 
αὐτὸν “Ἀβιμέλεχ, καὶ ἔφυγεν ἀπὸ προςώπου 
αὐτοῦ, καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἕως τῶν 
θύδον τῆς πύλης. 41 Καὶ ἐκάϑισεν ᾿Αβιμέλεχ ἐ ἕν 
“Ἵρημά, καὶ ἐξέβαλε Ζεβοὺλ τὸν Γααλ καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ μὴ οἰκεῖν ἐν Συχέμ. 

80. ΑΒ" ὁ { ἘΠΧῚ 1 Ε: ὠργίσθη ϑυμῷ αὐτός (α. 
ΑΕΧ). 81. Β: ἐν κρυφῇ ... ἔρχονται (μ. δώρ.. οὐ σταρ. 
ἈΒΕΧ).. 
ΑΚΧ). 82. ΒΓ (410.) καὶ (1 ΑΕΧ)... . ὅσα (καϑάπερ 
ΑΕ Χ). 84. ΒΥ (410.) ὁ .. τέτρασιν ἀρχαῖς (6. ΑΕ Χ). 
80. ΒῈ ἐγ. στρ. κ. (1 ΔΕΧ). ΑΒ: τῇ ϑύρᾳ (τὴν 9. ΕΧ) 
τ ΠΧ) “θεὰ ἐνέδρε (ἐκ τ. ἐν. ΑἸΆΤΟΣ 
80. 8: καταβαίνει. ΑΒ Τ6]}. ἡ (ἃ, κεφ.) τῶν (Χ). Β 
λέπεις (ὁρ. ΑΒΕΧ). 8. Βε ([ου}.) τὸ (τ ΔΕΧ)... 

Ἠλωνμαωνενίμ(δρ. ἀπ. Α'ἘΕΧ). 88.8: ἄριπρο ἐστὶ 
τὸ στ. σὲ ὡς ἐλάλησας (Πᾶ- λέγον ΑΒΕΧ)... Ὁ (41}.) 
ἐστιν. Στ ρδυ τότες (τ. πρ. αὐτὸν 114.). 89. Β: σαρ- 
ετάξατο πρὸς «“Α4β. 40. Β: ἐδέωξεν ... τῆς ϑύρας (δ; 
ἈΕΕΧ). 41.8: εἰφῇλϑεν (ἐκ. ΑΈΕΧ) ... ἔτ (1 ΔΕΧ). 

. περικάϑηνται (τολ. 114.). 82. ἡΒν δὴ ({| 

ΦιυΊοη. 

" ΑρΡϊῖμηιεϊοοπῆ ΠΠαρξίϊα οὐ ξρυἱονξἔε5. 

ὉΡᾺ "ἼΞΊΤ ΩΝ ΣΙ ὋΣ ὉΞῚ ΘΝ 5 
ΞΡῸΣ ΡΤ εἶν ἼΠ᾽) ἼΖΣ ΊΞ31 
Ὁρὰ ἤο. “ἰβδ ΠΡ ΣΞ π52}3 νὸν 

ΦΥΤῈ πρϑῷ ΘΝ ΒΞ ἬΓΙΝῚ ἼΞΣΤΊΞ 
ὩὴΡ ΠΏΣ ὁ ΠΡ ὌΣΠΓΩΝ ΘΟῊΝ 82 
ΣΝ ἼΣΩΝ ὈΣΙΤΊ ΠΙῚΝΣ ΠΟ. 
πρῶ ΓΞ 33 ΓΟ ΣΠΠΤΩ3 65 

πθΠ ἌΡΗΟΣ ΠΟΘ" ὈΡΞΌῦα 
ἌΡ ποῦν ΦΧ ἼΣΝ τ ΩΝ ὈΣΕΙῚ 

τ ΝΥ ἼΩΝ "ὃ 
τῶν ΣΙ ΟΞ πϑ853Ν ὩΡ5" 

ΠΡΞΎΝ ὈΞΩΓῸΡ "ΒΊΝΝῚ ΠΟ Ὁ ἼΩΝ 
Ἴ55Ὶ ἼΒΩ ΓΞ ΣῈ. ἈΝΡῚ ἐΘΘΝ Ἢ ΠΡ 
ΠἼΘΩΩΝ ὈρθῚ Στ πρῷ ΠῸ Ὁ 
“ἈΤΡῚ ἘΞΠΝΘ ΤῊ ἸΏΝ ΤΩΝ ὈΡΕΤῚ 86 
ἜΡΙΣ ὈξτὸΝ ἼΩΝΡῚ ὈΡΠΙΓΩΝ Ἔν 
ἼΩΝ ὉΠ ΟΝ 0 ἘΦ 
πνπ ΠΙ͂Ν ΘΟΠΠΙΣΙ ἘΣΤῸΝ ὉΞῚ ΝῊ 
ἼΩΝ θῚ ΞΟ ΕΡΗ ΤΣ ὩΘδῚ ἐΘΉΘ5Ν ὅ7. 
ΥῊΝΠ ΞΟ ὩΡῺ δ. ὈΡ ΓΘ 
1 ὩΡ3) 5 ἸἿΦΝ ΠΤ ΝΞ ἼΓΙΝ ΘΝ ἢ 
ΠΞ ΝΞΟ, ΤῸΝ ὉΞΤ Ἴ2Σ ΩΝ 38. 
ἩΒΊΣΙΣΟ ἽΞ ΠΘΊΔΣΝ "Ὦ “δὲν "ὧν 
ἾΞ πΡΌΝὩ "ῶνπ ὩΣΠ ΠῚ ἐπ 

ὉνΨ ΝΧΕΝ ΠῊΣ ὈΓΙΣΕῚ ΠΩΣ ΝΟΤᾺΣ 39 ᾿ 

ἐΠΟΏΣΞΝΞ ΠΕΩΝ ἜΗΙ ἦν» Εν 
γὈ ἘΡῚ Ὑ)2Ε) 35] ΠΡ ΞΝ ὙΠΕΤῚῚ Ὁ ὶ 
3:0] ταρῶτι ΠΙΓΕῚΡ Θ5ΞῚ 5 ΘΟὈὉ 4, 

ὟΝ Ὁ21 ΦΌΔῚ ΠΌΡΊΝΞ ἩΞΌΞΝ 
᾿Ξ ΞΘ ὌΠΙΝ ΤΙΝῚ ὉΣᾺ 

γ, 35: ὉΝ ἼΩΡ ᾿ ν. δῦ. ΠΩΣ ΠΩΣ ΝΕ ΤΟΣ 

30. ὥσ πιιπ Φ,, δι 35 οθΙϑθαδεν δι Ξε. Β.αῪΥ. ἢ 
δεῖῇε. νῈ: διιτῇ, 

91. ΒΑ ΝΕ.Α: ξϑοίοπ. Β: πιί: πίον {Π. αν. 
ὙΕ: ταῖς (ὑπτῷ) δἰ. Β: βαπδοίπ ζείπο!, πὐξε ὃ. Θὲ. 
τοΐδον δῷ. ΑΥ̓ΥὙΕΣ: τοΐορ εἴπ Ὁ. (Θὲ, απ’ αοθοῖ ὃ, 

84 



Φ εθῖβ ἀἰτ, Φδοτίτεί δια αι 8, 

(9,80---.11.) 189 

Ἐξ. 

80 ἔΦεππ Θεθ, δεν θοῦζε ἰπ δὲν Θιαῦί, 
Ὁ ᾳ οὐ οἷς ἥδοτίς Θακίβδ, δὲ8 Θοῦποὸ δ θονδ, 

51 οὕτοῖο, ἐγατίπιπιοῖο οὐ ἰπ [εἴποπι Ῥοτα, ἔιπιὺ 
[αποῖς ῬοηαΤΕ κι ϑ0δ1 ϑϑὲοῖε δε πΠἃ), 
ππὸὸ [686 ἴθπι ζαροπ: Θίεῃε, Θ'ααὶ, δὲῖ 
Θοῦπ (δδεῦδ, πὸ [εἰπε βυθοῦ, “πὸ ρεπ 
Θί ει. σεοξοπιπιεπ. ππὸἍ πιαᾶγεπ οἷν δίς 

82. (Θιαδέ τυἱοουοἁτιία. ἜΘυ πιαῦδε οἰ πιῖα 
απ δεῖ δεν ϑὲα τ, δι ππιὸ Ὁοῖπ Θθ0 ΤῈ, Ὁᾳ.8. δεῖ 

ἷ οἷν Π, απὸ πτα δε εἴπεπ οἰ πίον αὐ αι {{ε ἰπι 
33 δεῖος. ἘἸΪπῸ ὉὍ68 Ῥέογαοπϑ, τοππ δ Θυππς 

απ σοθδοῖ, ἴο πταῶς οἰ {τὲ απ ππὸ ἔδεῖ- 
{ας οἷς (Θίαρι. Ἰ1πὸ τ0 εὐ ππὸ Ὁα8 3801}, 
Ὁα8 δεῖ ἰδπι {Ὸ, 1 οἷν δίπαιιδ εἰρθι, 70 
ἔθιις ταῖς ἴθπι, οἷς ἐδ δεῖπε απὸ Ππϑεῖ. 

“{0ἱὲ ὲο Παπὸ απ δεῖ δὲ. σαί, 
{πὸ αἴτεθ Ξδο ΓΕ, Ὁᾳ.8 δεῖ ἰδπι ταν, τπὸ ΘΟ 

85 απῷ Θίἄοπι ταὶ υἱεῦ ὅαπζοπ. ἘἸ1πὸ Θααί, 
ὍΟἹ Θρῦπ (ὅδορῦδ, ἐνᾳ. δεύαιιδ ππὸ {ταὶ 
ὑοῦ οἷς Φοΐ τ απ δὲν Θίαοι Ὅογ. Ξ{δεῖ 
“10δἱ λεϊοὦ πια τς {{) αἴ απτὃ ὅεπὶ Φίπίους 
δα Τα πιπι Ὁεῖπ Ξ901Ὲ, δα δ᾽ ταὶ ἰθπι τσατ. 

᾿ δ6φΦαᾳ πιπ Θμαὶ Ὁα8 ΤῈ Τα θὲ, Τρταῦ οὐ 
μὲ Θεοῦ; Θίεθε, δα ἔσπππί εἶπ Θέ τοπ 

Ὅ0 ὔθε ὉὍε8 (ϑεδίταςϑδ δογπίοοθου. ὦρθπ 
ὲ αϑον ταῦ κι θαι: ὃ. Π 0 11 δἱε (Θῳ αίτοι 

87 Ὁ ἔδοτας {τ δεῖς απ. Ἔ(ΘααΙ τοϑεῖς 
πο πιοῦτ, ππὸ Ἰρταῦ): Θίεθε, εἶπ ὅθ 1Ὲ 
ἔρπιπι δου πίοθὙ αἰ8 Ὅοπὶ ΞΟ. {0 1 Ὅ68. απὸ δ, 
πη εἶπ τε ἔοπιπις αὐ Ὁεπι δερο 2π 

838 δαπδεγοία)ε. 

84 

θοὸν {π Ἅ101 Φθὲοϊο), χα τοῖν ἴθπι ίοπεπ 
[ΟΠ ὸπ ὁ 11 Ὅᾳ8 πίτ Ὁα8 ἤδη, Ὁα8. δι 

τς φοραί θα ὁ Βίεθς πιιῖ ατι8 τπιὺ Πτείτε 
89 παι ἰδπι. ἜΘασΙ 306. ατι8 901 δὲπ ϑ)ὲῆτις 

ποτα ἐι (Θἰάγεπι θὸγ, ποῦ Πυῖ πα ὅ[δ1. 
ἜΦΓρ. 161 ῬΙο ἰασίς ἰθπ,, 40 ϑϑὲοϊο). 

ἘΦα (ρταῦ ΘοδαΓ κι ἰρπι: 
0 {ΠΠ πιμὶ Οίον ὁεῖπ θέα, Ὁᾳ 8 δα Ταρίε: 

Ὁπῇ οὐ Πσθε οὐν ἴδιαι, ππὸ Ποίεπ οἷοἴς (ὅγε. 
᾿ Α17τἄτασοπο δ8 απ δἱο Σ τ 68 Φ οτᾶ. ἘΠ 

“01 Ξϑλοϊο) ΟΥο5 κι ὅσια. (Θεθμ αδὸῦ 
φοτίασίς Ὅὲπ Θααὶ τιπὸ Τείπο ἐδ εγ, Ὁαβ 
ἤε κι Θίάοπι πἰς ππιβίεπ ΟΙείθοπ, 

41. ΑΑ: δατίίοπ δἹοίθοπ, 

Ο 82, ρδαδᾶδ,,., ἴεαε ἐ. 5, ἐπὶ, Β: εἰς. ὙΕ: πα). 
ΟὟ: ἴροὺ οἰ ὦ {π ὃ. Αι δαί Ὁ φογθοταοπ, 

᾿ς 33, νΕ: {αἴ10 ἴδον Ὁ. (Θ., θεν. Β: [ο ππαρῇ δα ἰδππ 
Ἡ τθππ. ΑΥ̓͂: τυα8 οίτ σοῦ δίς ὅ5. ἔοι! ὁ ὙΕ: τὸ. Ὁείπο 
' ῷ. ϑὐγπιας. ΑἹ ταῦ Ὅι ἔαππῇ, 

Ῥ 94. ρμίεϊεεπ, ΒΥ ΥΕ: τπαέοπ εἴποι (Τορίοπ (ὦ 
Ἡ [μ) ίπέοτῇ, αραεπ Θ. 
] 90. αΥΟΕ: ἐδ Πείρέ (δα ἔσπιμι) ὅθ. όταν νυ. ὃ. 

ΟΓΡΟΙ 15. ΤΠ ΔΙ Π 6 η} οἵ νη ! ἜΖοθ] 80 
ΘΠ1Π} ΡΥ ΠΟΟΡ5. ΟἸν (18, Δ 1115. 5ΘΓΙΩ0- 
Π1} 15 αἀ4] ΠΠΠ ΟΡ 64, ᾿γαΐῃ5 δὶ να! 6 

ἜρΕ τηΪ51} οἰαπη αὐ ΑΙ] ΘΙ ΘΟ ππιηοῖο5, 51 

ἀ]66η5: Κοοθ, ἀλὰ] Π]5 ΟἸγοά νϑηϊὶ 

η΄ ΘΙΟΠΠ Δ ΟΠ [ΓΔ ΓΙ θ 15. 5815. οἱ 
ΟΡΡαρπαὶ δάνουθη 6 οἰνί(αίρῃη ; 
ἘβαΓΡο ἰΐά{π16 ποοίθ ἐπ ΡΟραΪο, αὶ 82 
[60 11Π) 651, οἱ [α{{{ ἴῃ ἃσῦο, Ἔρί ργίπιο 38 
ἸΠ8Π6. ΟΥΙΘηΐΘ. 5016 ΡΓΙΙΒ 5ῈΡΘΓ οἰν  ἃ- 
ἴθπι ; 110 ἀπο) Θσγ ἀἸθηΐθ Δ ἀν ΓΒ ΠῚ 
6. οὐ ΡΟρυΪ]ὸ 510, ἴα οἱ ᾳυοὰ 
ΡοίμοΓ 5. 

ν. 95,48. 
305.5,2. 

δαγΓοχὶς ἰΐδαιιθ ΑΒΘ] 60} οαπὶ 34 
ΟἸΏΠΪ ΘΧΟΡΟΙί 510 ποοίθ, οἱ ἰαίοηα 

᾿ἰη51 185. }ιχί Θ᾽ΟΠΙ Δ ΠῚ ἴῃ ΔΙ ΙΙΟΓ 
Ιοοῖθ., ἜΡΓΘΒΒΊΙΒ46 οδί ὅδ] ἢ]π5 δῦ 
ΟΡδά οἱ βίβιἝ ἴῃ ἰηΐγοῖία ροτίδο οἰν]- 
ἴδι15. δΌΓΓΟΧΙΓ ἁυίθιη ΑΙ. 6] 60. οἱ 
ΟΠΊΠ18 ΘΧΘΡΟΙ 5. ΟἸΠ] 60 46 ἰη5] 1 ΓΈ 
Ιοθο, Ἐοαμη4ι6 ν] 4 1551} ρορυ]ατη 84], 80 
ἀἰχὶὶ δὰ Ζθ0}: Εσδοθ, ἠδ τῃοης}}115 

Πα] πο ἀοϑοθηἦ. (ἷϊ [16 Γ6- 
Βροπά τ: {ΠΏ 0 Ὑὰ5 ΤπΟ ἢ{{ππ| ν᾽ 465 48 
οαρ ΐα ΠΟΙ ΠΠη, οἱ Π0 Ὁ ΘΓΓΟΓΘ ἀθ60]- 

Ρθγ5. ἘΒυγβιμηααο (188] αἷ[: ἔθορ, 57 
Βα. 98,2. ΡΟΡ.Ϊα 5. ἀθ ΠῚ }}}100 ἴθ ΓΡᾶ 6. ἀθβοθηαι! 

δ᾽ ΠῚ15. ΟΙΠΘῚ15. ὙΘΗΪΐ ΡΘΓ νἱΔΠ, 4186 
ΓΟΒΡΙΟΙ: ΄αθγοαη. Ἔα] ἀἰχὴ 2608}: 88 
1Π01 αβϑί πη 05 {ππτὴ, 410 ἸΟ Ια Θ ΔΓΙ8: 
Οα15. 6ϑὲ ΑἸ μη 6] 6. ἢ, αἱ 56 Γν]Δ1η115 οἱ ὁ 

Νόοηπο πἰὺ ΡΟΡι 5. δὲ {ποῖ ἀ68}1- 
οἰοθαϑ ὁ Ἐργθάθγθ οἱ ριιρπᾶ ΘΟη Γᾶ 
θαι} ἜΑΡΙ οΡρῸ δ], ϑρθδοίδηίο 59 
ΘΙΟΠΙΠΊΟΥΙΠῚ ΡΟΡᾺ]Ο, οἱ ρασηᾶν! 60Π- 
ιΓὰ ΑΡΠη6᾽ 6. ἜΘ] ρογβοουίας δὶ 40 
ΘΠ [ρ] Θη 6} οἱ [Π ἹΓ6 ΠῚ ΟΟΠΊΡΕΠΙ, 
σροϊἀογιηΐαιι6. οχ ρᾶΓίΘ. 6]115. Ρ]ΥΊΠ] 
πϑ6πὸ ἂἱ ροΙΓίΔΠ] οἰνιίαι 5. ἜἘΕῚ 4] 
ΑΒΘ] Θοἢ 5661} τη Ἀιπηα: Ζθρα!} ἃῖι- 

ἴθη] (ἀΔ8] οἱ 500 105 6}15 ΘΧρῸ]Π (6 

0 }}6 Π60 ἴῃ Θὰ ρᾶ55:15 Θ5[ ΘΟΙΩΙΠΟΓΑΓΙ. 

18τγὰ. 
αὐγτς, 

39, ΑἸ,: ὀχρϑοίδηϊθ. 

ΦΘγίϑεπ δὲν θεῖο, ΒΑ ΝΕ: δι Θῷ,. 
δηξοπίζώοπ. Β: υυἵο )λάππον. 

37. ποι νοοίέον ... ἐδ Ἐ, ἅς, Β;; πιίἐίεπ αἰ Ὁ, ἃ, 
ΑΥ̓͂ ὙΕ: υ. Ὁ. ϑύδὲ 686 ἃ. ΝΕ: Φοτοδίπερε δον 3.6: 
δοτοῦ, Β: (δ. δεν Φαρειυάθίου, 

38, ΑΥ̓Υ.Α: τουπιί ὃ Τντα ὦ. 
0, ἀὟΥ: δὲπ (δίπραπῃ,. 
Α1, πὶ ϑοππέοπ, ΒΥ ὙῈ: (ὐοῦ ποθ) Ὁπυ[{0π. 

ΥΕ: [τ 
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πὰ. 

(9, 42---ὅ..) 

᾿ ἀρὶηιοϊεοπὲ “ασξέεϊα οἱ ον ϊξἔι 5. 

τε ἢ 88 88}. 

12 Καὶ ἐγενήϑη τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐξῆλϑεν ὃ | 
λαὸς εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἀπηγγέλη τῷ ““βιμέλ ἐχ. 

48 Καὶ παρέλαβε τὸν λαόν, καὶ διεῖλεν αὐτὸν 
7 4 Ἷ 9 ᾽ -“ 

εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ ἐνήδρευσεν ἕν ἀγρῷ" καὶ 
ν᾿ 8: " ὙΝ ᾿ εἶδε, καὶ ἰδοὺ ὃ λαὸς ἐξῆλϑεν ἐκ τῆς πόλεως, 

καὶ ἐπανέστη ἐπὶ αὐτούς, καὶ ἐπάταξεν αὐτοῦς. 

44 Καὶ ᾿Αβιμέλεχ καὶ αἱ ἀρχαὶ αἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
" Ν᾿ ᾿ , - 

ἐξετάϑησαν καὶ ἔστησαν παρὰ τὴν ϑύραν τῆς 
, πῚ ᾿ ͵ ᾽ « 

πύλης τῆς πόλεως, καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξεχύϑη- 
Ἁ - 7 » , 

σαν ἐπὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἐπατα- 
ξαν αὐτούς. 48 Καὶ ᾿“βιμέλεχ ἐπολέμει ἐν τῇ 

’ “ Ἁ «- , 5 , Ν , 

πόλει ὁλὴην τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καὶ κατελάβετο 

τήν πόλιν, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινε, 

καὶ τὴν πόλιν καϑεῖλε καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν 
ἅλας. 

4θ ᾿ », , Φ 1 Ὁ , 

Καὶ ἤκουσαν πᾶντες οἱ ἀνδρες πύργου 
Συχὲμ καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὸ ὀχύρωμα οἴκου 

ἀρ ΠΟ ἢ ὌΝ , Βαιϑηλβερίϑ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ .Αβιμέλεχ, 
Ὑ ΄ ΓΝ ὦ -" , 

ὅτι συνήχϑησαν πᾶντες οἱ ἄνδρες τοῦ πύργου 
δες - ΡΨ ΡΥ Ἐπ 

Συχέμ. 15 Καὶ ἀνέβη ᾿“βιμέλεχ εἰς ὅρος Σελ- 
μῶν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὁ μετ αὐτοῦ. 

ν - 

Καὶ ἔλαβεν ᾿Αβιμέλεχ τὴν ἀξίνην ἐν τῇ χειρὶ 
2 - ΔΑ ἥδ 7 ’, λΩΞψ αὐτοῦ, καὶ ἔκοψε φορτίον ξύλου, καὶ ἔλαβεν 
Ὁ Ἣ τὺ ν ᾿ " ᾽ 

αὐτὸ καὶ ἐπέϑηκεν αὐτὸ ἐπὶ τοὺς μους αυ- 
- Ἁ ᾿ ν Α - 

τοῦ, καὶ εἶπε: πρὸς τὸν λαὸν τὸν μετ αὐτοῦ" 
[.] - 

Ὁ εἰδετέ μὲ ποιοῦντα, ταχέως ποιήσατε ὡς 
Ν» δ᾽ 49 Ν Υ̓ , , 2 Χ 

καὶ ἐγώ. 45 Καὶ ἔκοψαν καίγε πάντες αὐτοὶ 
[ῳ τ ’, 

ἕκαστος φορτίον, καὶ ἡραν, καὶ ἐπορεύϑησαν 
ἌΡ ΔΎ ͵ 
ὀπίσω ᾿αβιμέλεχ καὶ ἐπέϑηκαν ἐπὶ τὸ ὀχύρω- 

. ΄ ἢ 

μα, καὶ ἐνεπύρισαν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὸ ὀχύρωμα 
" 

ἐν πυρί, καὶ ἀπέϑανον καίγε πάντες οἱ ἀν- 
δρὲς πύργου 
γυναῖκες. 

5 Ξ ως 3 ’ 2 Ω 3 ΄ Ἁ 

ὅ0 Καὶ ἐπορεύϑη ᾿αβιμεέλεχ εἰς Θηβής, καὶ 
’ 7 ΄ 

περιεχάϑισεν ἐπὶ αὐτήν, καὶ προκατελάβετο 

Σικίμων ὡςεὶ χίλιοι ἄνδρες καὶ 

ἜΝ ἢ 51 ᾿ ΄ 5 ᾿ Ὑ 3 “- 

αὐτην. “1 Καὶ πύργος ἰσχυρὸς ἢν ἕν μέσῳ τῆς 
͵ ἐἢ ’ 

πόλεως, καὶ ἔφυγον ἐκεῖ πάντες οἱ ἀνδρες καὶ 
« Ἣν ᾽ ε “- , 

αἱ γυναῖκες καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τῆς πό- 
λεως, καὶ ἀπέκλεισαν ἔξωϑεν αὐτῶν, καὶ ἂν- 
» Ν - - , ἔν 

ἔβησαν ἐπὶ τὸ δῶμα τοῦ πύργου. 52 Καὶ ἡλϑεν 

42. 8: ἐγένετο. «τὸν ἀγρόν... ἀνήγγειλε (ἐγενήθη 
. τὸ πεδ. ... ἀπηγγέλη ΑἸΘΕΧ). 48. Β: ἔλαβε (παρ- 

ἐλ. ΔΕΕΧ). ΑΞΒ: αὐτὸς (αὐτὸν ΑΥ̓ΒΕΧ). ΑΒΣ ὁ 
( Χ). γῈ ἀνέστη (έἐπαν. ἜΑΣΟΝ 44. Β: οἵ ἀρχηγοὶ 
οἱ (αἱ ἀρχαὶ αἱ ΑΕΧ)... (018) ἐξέτειναν (ἐξεταϑ'. 
ἐξεχ. ΑΒΕ Χ). ΑἸΚΕΧΣ: ΣΕ 45. Β: παρετάσ- 
σετο (ὀπολ. ΑΒΕΧ). ΑΣ: ἀνεῖλε (ρτὸ ἀπέκτ.). .46.8: 
"λίον εἰς συνέλευσιν (εἰφῆλϑ'. - οἴκα ΑἘΈΕΧ). Α: τὰ 
Βάαλ διαϑήκης. 47. Β: ἜΤ (ἀπ. ΑΕΕΧῚ... 
εὖ (τ ΔΕΧ). 48. ΒΚ αὐτὸς ... τὰς ἀξίγχας ... αλάδον 

πτῶσπι Ὀρτ ΝΧΡῚ ΠΉΓΟΒ ὙΠ. 42 
Ὀνπιστῶν ΠΡ ἘΡΉΣ 1351 13 
πτῶβ 33ἘΝ 5) ΘΥΟΝ πῶς ἈΈΗΝ. ὩΣΓΙΣῚ 

ἜΣ ἜΣΤΙ] ΝΕΡ ΌΣΙ ΓΒΡΤῚ δ 
ΘΝ ἼΠῚ πο Θ.ΞΝῚ 95 δι ὸν 44 
“ρῷ ΠΡ ὙΤΩΣ5Ὶ ΕΠ ἼὩ ἼΝ 
-ὑξτὸ» ἸΒ ΘΝ Ἢ π3 095 ἼΣΙ 
ἘΠῸΣ ἘΕΉΞ ΝΣ 535} πτΩΞ ῶΝ πος 
τνΝ ΞΟΘῚ ΝΉΠΠῚ ΘΠ ἂρ ΝΞ 
γῦρὺ λππ στ ΟΝ ὈΡΠΤΙΝῚ ὍΣ 

: ΠΡ Πρ ΡῚ ὍΣ πτΩΝΣ 
Ὡς ὉΠΔῺ ὭΡΞτὮ ΦΩΘΣῚ 4 
ἼΔΡῚ ΤῚΣ ὌΝ ΓῊΞ ΣΤΟΝ ἼΝΖ9Ὶ 41 

ὝΕΣ -ὃς ἼΧΞΡΙΣΙ ἽΞ πΞΌΞΝ 

τ ἡσῶϑν, ὈΡῸῚ ὁ αρϑ Ὁ ΝῊ 48 
ἜΝ τ ΟΝ ὈΡΠ ΟΞ ἴἢΠ ἸΔΟΣ 
ἡποξ, ὩΙ ΤΡ ΠΤΤΙΝ ἼΟΘΞΝ ΠΡΡῚ 
ΕἰϑοῚ πν 5] ΧΡ ὨϑῚ 555) 

ἼΩΝ ὈΡΤΠΤΟΝ ὝΔΝΘῚ ἡρϑῶτον 
29 Ἰὼ ἜΝ "ΩΡ ὈΤΟΝ Ἢ ΓῺ 
ἜΡΗΝ πϑ Ὁ δὴν ἘΡΠ- 3: ὍΔ ἼΠΉΞο 49. 
ΠΠΞΙΙΓΟΣ Ἡ2 25) ΠΡΘΞΝ, ὙἼΠΝ 
ὥνξ ΠΉΚΠτΤΝ ὈΠΤΊΟΣ ἩΠΟ ΣΟῚ 

οι - ὉΠ. "2" ὉΞ 3 ἸΓΠΩ5) 

ΠΩ ἢ ΣΝ ἘΡΝΞ ἢ 
ΠῚ ὙΞΏΤΟΝΣ. ἸΘΌΞΝ ἼΘῚ ἢ 
πππι ἸΡΤΟΤΔΟΝ, ὁ πιο ὙΞΏΞ: ἢ 
ΣΝ; 99 ΓΙ. ἼΘ25Ὶ ὌΣΡΓΠΣΞ 
ΞΟ ΣΤ ΤῊΝ Ὅ5) Ὁ 9:1) 
ἈΝ Ξ3Ὶ 
ΑΞ 

: ὈΠΛΩΤΙ ΣΕ γ 9) πΊΡΞ 5). 

ξύλ. (ΛΕΧ: ξύλων) .. . ἦρεν καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ μων ... 
τῷ λαῷ τῷ ... Ἐ (10) καὶ (6. ΑΡΕΧ; ΑΥ̓ΧῚ α]ῦ, 
αὐτὸ). 49. Β: χαΐγε ἀνὴρ κλάδον πᾶς ἀνὴρ καὶ. 
(0185) τὴν συνέλευσιν (α. ΑΒΕΧ). δ0. Β: ἐκ Βαιϑηλ- 
βερίϑ' (ργὸ εἰς Θ.) .. ἢ τ ἀ.2..: ἐν Θηβής ... κα- 
τέλαβεν (6. ΑΕΕΧ). 51. Α΄. π. ἡν ὑψηλὸς (ΑΞῈΕΣ: 
ὀχυρὸς). ΒΒ κ. σε. οἱ ἡγόμ.. , ἔκλεισαν ( ΛΈΕΧΥ 
82. ἘΧ" Κ΄ ἦ.:ϑεν- πύργε. 
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Ῥοται8 απ8 δεῖο. 
48 τοατὸ απαραρί, ἔπαθπι εὐ δα 8. 01Ὲ ππῦὸ 

τρεἰ [εἴς ε8 ἴπ τοὶ ὅαπζοπ, τὸ πτα τς εἶποπ 
φἰπίουθ ας απ 76 ἱπι δεῖοε. “{{8. εὐ πιὶπ 

ε ἴαρε, Ὁαβ Ὁᾳ8 Ξθ01Ὲ αἰιὃ8 δὲν Θίαί οἷπα, 
 Δάρογθοῦ εὐ Π ἄθεον [{ς τπῖὸ Τῶπις 16. ἘΠῚ 

Ἰλο οὦ) αδὸν ππὸ οἷς απζεπ, οἷς δεῖ ἰδπὶ 
τρατοπ, ὕδογβοίοπ 116, πππὸ τταίοπ απ Ὁἷς 
“ Οὔν δὲν (Θίαρι ΦοΥ, ππὸ οἴθοοπ ὉῸΥ 
απίοεπ ἐδευξβοίοι αἴΐς, οἷς αἰ δὸπι δεῖθε 

4δ τοατὸπ, ππὸ [πιροπ [6. ἔα {π|{ “101 
οὔ) τοΐθου οἷς (Θιαῦ! ϑεπίοῖθεπ. σαπροη 
Φαα τπ|ὸ σοσαππ 16, ππὸ ἐὐτοϊταοῖς δα 8 
01, Ὁα8 ατίππει σαν, ππὸ δοτθτα ὦ) οἷο 

' (Θίαοῦέ ππὸ {ἀεἴς (ΘαἵΣ ϑαται. 
40 Φαῦδαβ Ῥὕτοιοη αἴοὸ ϑὲάππον Ὁ68 Δ απιδ 

ἀιι Θίάγεπι, αἴπρεῖ {6 ἰπ οἷὸ δοίιπια. δῦ 
47 ϑαιυζεϑ ὉὍε8. οί(ε8 ξεν. Ἔα δα “01 

ο΄ φΠὲοϊεῦ), οὐτεοῖς, Ὁ [Ὁ αἴτὸ ϑὲάππον. δὲ8 
; Φθατπδ 1. Θἰώεπι ϑευζαμιπιο. Ὀατίοπ, 
' 48 ὅ οἷπῃ εὐ απ δὲπ ἔδοῖα Θαίπιοπ π΄ αἵῷ 
Σ [εἰπέπι 3 01Ὲ, Ὁα8 δεῖ ἴθαι τϑαν, πτὸ παθπὶ 

εἶπτὸ Ἅ{χῈ πὶ {εἰπο απο πιὸ ἰδ εἶποι ΠῚ 
οι ϑἀιπποπ, ππὸ 00 ἰθπ απ ππὸ Ἰορίς 
ἴδια απ Τεῖπε ΓΙ, απὸ Τρτα ὦ κιι αἴΐοπι 
ΒΟΥ, δα8 ππΐξ ἴθπι ταῦ; ὅθ α8. ἴθτ σοεθοπ 
θαδι, δα8 (ὦ τρις, ὅὍα8 {δ π| απ ἰδτ εἰϊοεπῦ, 

 Δ49 υνἱἂἱὲ ἰῷ. ἜΦα δίεδ αἴ[ε8 Ξθ01Ὲ εἶπ ἰοα γον 
τς εἶπεα ΠΕ αὖ, τπτὖ [οἵσίοπ 161 "Ὀϊοϊοῦ) 

πα, ππὸ ἴορίεπ ἤΐε απ Ὁἷς δοίιπια τἰπὸ 
Πεάτοπ [ς ταὶς ὅδειιον. απ, Ὁαβ αἰ αἷίς 
θλάππον Ὁ.8. Φθπατπιδ κι Θίάοπι [πατθεπ, 

᾿ς Βεῖ {πιοπὸ, ϑέαππ ππὸ Ξθ ἰ0. 
δῦ {6 Φὲοοῦ) αδὸν ἐοᾳ σοπ Φ εδεΣ πὸ 
61 δεορίο 76, τὸ σοραπη ἤε. Ὁ 68 ταῦ αδεῦ 
᾿ς οἱπ Πατέεν ἄθιτηι πίει ἱπ Ὅ61 (ὉΟἰαῦί, 

απ τορι επ Ποθοπ αἴΐε θὲάππεν ππῷὸ Πδεἰς- 
δῖ πιὸ αἷΐϊςε ἄντρον δὲ. ὉΘἰαδί, παὸ 

; ΤΙ οἤοεα Θἰπίον 7) 21, τπτὸἋ {εροπ απ Ὅα9 
᾿ 2 Φα, δε8  ατι8. Ἔα ἔκππι [δὲ ΦὈδο 

δ τυ ι. ϑ6π ὅπ ὅβέοτρεπ. 40. 47. 49. 
51. 0.1:  υτπό-  θατπ. Ἀἀ48. 4.4: νοι εἰπεπι 
ὅβαππι. 49. Ὁ.1.:ἕ πείοπθ απ πα ὅειοτ. 
ὅ0, ΑΑ: δοίαρετξε. 

ος 42. ΑΥὟΨΕ: ἀπὶ αἀπϑετπ Ῥϑὲέοταεπ, Αἰ ϑαρε, Β: 66 
Ἵ απῦ. “Φαρυδ. 
ΠΤ ἀ,. δεῖ ϑαιῖο, δου, Β: ἰοἴοπ εἶπ, ΑΥ̓Υ ΝΕ: δταά)οπ 
ἢ δεύϑυτ. 
ἢ 4646. 5ευὐμύτειε. Β: ὑταῦ Ὁ. (Θ(. αὖ, ΝΕ: τίβ ... 
Ποῖ. ΑὟΕ.Α: Πτοποίο, Β: δοζάοίο [{6 τὶ Ὁ. 
40. Β: ϑδτρον, ΑΥ̓Σ: ἐρεῖς. ΥΕ: Θοοοθπεν, ΑὟΥ: 

πίε: 

Φῖς ϑθιάππον δὼδ ΖΦ πυπιδ λ17ὲ Θ δ οῖη, 

(απ δεπὶ ϑθέοταοι αδὸν αἷπα δαᾳ8 ὅθΉ1Ὲ, 
ὧμ Ὁα8 ὅδ ϑὲοίο 

ὅδιο ϑαιππάϊζεο, ἘΕΧ. 

ΘΟΔΌΘΗΝ ΘΥΡῸ ἦϊθ6 ΘΓ θβϑβ βϑί 42 
ΡοΟρα 5. ἴῃ. οδηρι). ὑπο ὁθηι 

Πα Οἰαΐα ἢ] οϑϑοὶ ΑΒΘ] 6οἢ. (αι 4 
ΘΧΘΡΟΙ.Π) 51π1ηῚ οἱ αἰνιϑιὶ ἴῃ ἰΓ685 

. ἰὑστηᾶ8, ἰθπάθη5. ἰΠ514185. 1ἢ ΔΡ]8. 

το ΜΙ ΔἀΘησ 6 φαρά ον θἀθγοίαγ ΡΟρα 5 
ὧδ οἰνι(ἴ6. Ξαγγοχὶΐ οἱ ἰρραϊΐ ἴῃ 605 

απ ΘΠ00, ΟρΡΡαρσΠπὰη5 οἱ ουϑίάθη5 44 
Οἰνι(ἀΐθηη ; ἀπὰ6 ἃιι 61 ἰὰΓΠ86 ρᾶ[ἅ1|- 

ἴ65. ΡΘΡ Οδρι Δάνθυβαγ] 05. ΡΘΓ56- 
ἀ4αρθαηίασ. ἜΡΟΓΓΟ ΑΙ ΘΙ 6 ἢ. οἰμηὶ ἀ 

αἴθ 110 ΟΡΡασηαθαὶ ἀΓΡ ΘΠ, αἰιλ 1] 
οθρὶΓ, [πἰοΡθοι 15. Πα ἰου θὰ 5. 6118 

ρειῦ,98, Ῥϑᾶσαθ ἀδδι ποία ἰἃ, αὐ 58] π΄ θᾶ 
ῬφΑ07, 84 Π}ς ροσ οί. 

Οαοὰ οὰπὰ ἀπ αἰδδοηΐ, αὶ παθὶϊα- 40 

θᾶηι ἴῃ ἴαγγ6 ΒΙΘΠΙ ΠΟΤ, ἰΠΡΡΘΒ8] 

5πηΐ ἰἀπππὶ ἀ6ἱ 5] ΒοΡ ἢ, 0] [Ὁ 6 τι5 

ὁ 60 Ρορίϑογαηΐ, οἱ οχ 60 ἰθοιβ 
ΠΟΠΊΘη Δούθρογαΐ, 4] δγὰΐ τηπηϊιι5 

ναϊάθ. ἜΑΡΙ 6Ι 60. 4046, ἁπάϊοη5 47 
ΨΙΓΟΒ ἰΠΓΓῚ5. ΘΙΟΠΙΠΠΟΓΙΏ ΡΓΙ ΘΓ 60η- 

σ᾽] αῖο5, Ἔἀβοθηαῖ ἴῃ πηοηίθπ) ὅδ 6|- 48 
Π]0} οἰπιὶ ΟἸΠἢΪ ΟΡ] 0 510, οἱ ἃγΓορίὰ 
ΒΘΟΌΓῚ ΡΓΔΘΟΙα  ΔΓΟΥῚ5. ΓΔΤΏ ΠῚ, ἰτἢ- 
ΡοΟϑατηαιι6. θγθη5. ὨᾺΠΊΘΙῸ ἀϊχὶς ἀἀ 
500Ι05: Ομοα πὴ6 ν᾽άθι15 ἴλοογο, οἰΐο 

[δοῖ6} ἜἸσίιαγ. σογίαι ἢ ταϊη05. ἦὁ 49 
ΡΒ ΟΣ τ15. ῬΓΔΘΟΙ ἀθ 65. ΒΘ. ΘΡ ΠΝ 
ἄποθη. (τὶ οἰγοιπηληῖο5 μ᾽ 868|- 

ἀϊατη πιο θυηΐ; αἴ46. ἰΐὰ Τα οἰ 

αδῖ, αὐ ἴπμη0. οἱ ἴβπα Π}}}16 ΠΟΙΏΪΠ 65 
ΠΘΟΔΓΘΗ 1), ΥἹΡῚ ράΓΙ ΓΘ. οἱ ΒᾺ] 16 ΡῈ 5 
ΠαΡΙ αἰογαμη (πΓΓὶΒ ΒΙΌΠ ΘΠ. 
ΑΒΘ Ι 6 ο ἢ. δα θπὶ ἱπ 6 ὑΓγο οἰβοθη5 80 

νϑηῖν δὰ ορρίάπιη ΤΉ ΘΡ 65, {Ζαρα εἰν- 
οαπηάλη5. ΟὈβΙἀοθαΐ οχοροι. Ἔθναι 51 
ἀπο η] ἰΡΥῚ5. ΘΧχοΘ θὰ ἴῃ πηθαϊὰ οἰνὶ- 
ἰαῖ6, ἃἂὰά ἀπ ΟΟΠ ἢ ΙρΘγὰηΐ 51π11] 
ΝΠ ἃ ὨΔΠ]ΠΘΡΟΘ. οἴ ΟἸΏΠΘ5. ΡΓΙΠΟΙΡῸ5 

Οἰν α{15,. οἴδιιδα ΠΡΠ5511η6. ἰΔηπὰ, οἱ 

ΒΈΡΟΙ ἵαΡΡΙ5. ἰθοίαμη 5πἰληΐθβ ρ6Γ ΡΓῸ- 

Ριρπδοι!α. ἘΑοοράθηϑααθ Αἰ 6] 6 οἢ 5.2 

ν.27.4. 

1: 

ὥϑτα. 
11,21, 

ὅβεξε, ΥΕ: απ Ὁ. Φ πτηι, 
Α7. ετἤιθε. 

48. ΑΥ̓ὙΕ.Α: οἰποι βαιππα! αὖ, 
του, 

49, γέεεξεειι τ, δεν ἵθποπ, ΒΙαΎ ΝΕ: [εἴπει {1 
Β. . πείξ δεια{οἴ δα ὁ ὙῈ: πππὶ [{6 θέση. 

ὅ0, Β.ΑΥὟ.νΕ; Ταροτῖς [{6) σον (ὐΐδον) Φ 0. 

ΒΙαΥ͂ν.νΕ: 



186 ο,53. 10,70 δ ῦ. 

ΑΡὲὶπιοίφοξ ἐγεξουνξἔιι5. ΐχ. 

“βιμέλεχ ἕως τοῦ πύργου, καὶ Ἐ ΑΡ Τ' 

αὐτόν, καὶ ἤγγισεν “Αβιμέλεχ ἕ ἕως τῆς ϑύρας τοῦ 

πύργου τοῦ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν πυρί. “ὃ Καὶ 
δ, 9΄ς νΝ , Ἶ Ψ᾽ ᾽ Γ θὰ ΝΕ Σ 
ἔῤῥιιμε γυνὴ μία κλάσμα ἐπιμυλίου ἐπὶ τὴν 

᾿ 2 ’ ᾿ , κ 

κεφαλὴν ᾿αἰβιμέλεχ, καὶ συνέκλασε τὸ κρανίον 
᾽ “ὦ δά Καὶ ᾿ ὲ , κ᾿ ΄, Νὰ κ᾿ 

αὐτοῦ. αἱ ἐβόησε τὸ τάχος πρὸς τὸ παι- 
, ᾽ - 

δάριον τὸ αἶἷρον τὰ σκεύη αὐτοῦ, καὶ εἶπεν 
- Ψ ᾿ « Ψ αὐτῷ Σπάσον τὴν ῥομφαίαν μου καὶ ϑανά- 

ἵ “ Ἧ 2 

τωσόν μὲ, μήποτε εἰπωσε' Τυνὴ ἀπέκτεινεν 
᾽ ,ὔ » πὶ Ἴ ΟΣ ἐλῆν Α ’, 

αὐτὸν. Καὶ ἐξεκέντησεν αὐτὸν τὸ παιδάριον 
- ΄, 5 »" ιν τ Α 

αὐτοῦ, καὶ ἀπέϑανε. 55 Καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ισραήλ, 
[“ 2 2 - ῳ 

ὅτι ἀπέϑανεν Αβιμέλεχ, καὶ ἀπῆλϑον ἀνὴρ 
᾿ ͵ ᾽ -“ ΑΛ. Ὁ ΩΣ . 

εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. ὅ90 Καὶ ἀπέστρεψεν ὃ ϑεὸς 
“΄ « - 

τὴν κακίαν ᾿Αβιμέλεχ ἣν ἐποίησε τῷ πατρὶ 
᾽ - ᾽ ἊΣ ᾿ ε , Ὑδον 

αὐτοῦ, ἀποκτεῖναι τοὺς ἑβδομήκοντα ἀδελφοὺς 

αὐτοῦ. ὅ1 Καὶ πᾶσαν τὴν κακίαν ἀνδρῶν Συχὲμ 
τ ϑ. Α Α ) - 

ἐπέστρειγεν ὁ ϑεὸς εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, 
" 3 - Ἂς 2 , «ς ’ὔ 3 Ψ 

καὶ ἐπῆλϑεν ἐπ αὐτοὺς ἡ κατάρα ]ωάϑαμ 
Ὁ. εἰ 

υἱοῦ Τ]εροβααλ. 
2 ἊΨ. - »" 

Χ. Καὶ ἀνέστη μετὰ ᾿“Ϊβιμέλεχ, τοῦ σῶσαι τὸν 
. ᾿ ᾿ ἐλ 

᾿Ισραήλ, Θωλὰ υἱὸς Φονὰ υἱὸς ὃ πατραδέλφου 
- ᾿ Α ᾽ ς ᾿ Ρ] " , 

αὐτοῦ, ἀγὴρ Ισσάχαρ. Καὶ αὐτὸς κατῴκει ἕν 
“Σαμὶρ ἐν ὄρει Ἐφραΐμ, 2 χαὶ ἔκρινε τὸν 1σ- 
ραὴλ εἴκοσι, τρία ἔτη, καὶ ἀπέϑανε καὶ ἐτάφη 
ἐν Σαμίρ. 

» ᾽ 3. το τυ ὅν, κό, ἃ 9Ὲ 
8 Καὶ ἀνέστη μετ᾿ αὐτὸν ]αὶρ ὁ Γαλααδίτης, 

᾽ » λ ᾿ 

καὶ ἔχρινε τὸν ᾿Ισραὴλ εἴκοσι καὶ δύο ἕτη. 
ΑΥΧΉΣΝ ὌΝ κὰν , Ι κ᾿ δὲ ἢ Ἐπὶς 
Καὶ ἐγένοντο αὑτῷ τριάκοντα καὶ δύο' υἱοὶ 

3 , κ᾿ ͵ Ι ν δἰ νὴ ΄ 
ἐπιβεβηκότες ἐπὶ τριάκοντα καὶ δυο πώλους, 

Ν Ι ’ὔ Ἱ 7 Γ᾿ ΄, 

καὶ τριάκοντα 'δύο᾽ πόλεις αὐτοῖς, καὶ ἐκά- 
ΔΕ Τν ͵ ᾽ ν “ ΡῚ δὰ πιϑ 

λεσὲν αὑτὰς ἐπαύλεις 7]αἷο. ἕως τῆς ἡμέρας 
-“ ν Α “ Δι ταύτης ἐν γῇ Γαλααδ. ὅ Καὶ ἀπέϑανεν ᾿Ἰαὶρ 

΄ 

καὶ ἐτάφη ἐν Καμών. 
Ἕ ἌΧΟΣ - 

θ Καὶ προςέϑεντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ποιῆσαι τὸ 
. , ν "Ἱ 

πονηρὸν ἑναντίον κυρίου, καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς 
-» 3 ᾿ - - 

Βααλὶμ καὶ ταῖς ᾿σταρωϑ' καὶ τοῖς ϑεοῖς 
7 ᾿ κι - πω σπ - μῇ 
“Ιρὰμ καὶ τοῖς ϑεοῖς Σιδῶνος καὶ τοῖς ϑεοῖς 

" - - » λ - 

Μωὰβ καὶ τοῖς ϑεοῖς υἱῶν ᾿Ἰμμὼν καὶ τοῖς 
ΓΝ μὲ ᾽ ͵ , 

ϑεοῖς τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐγκατέλιπον τὸν 
, ν 2 ) ᾿ 3 - ᾿; Ὶ 

κύριον καὶ οὐκ ἐδούλευσαν αὑτῷ. Καὶ 

ὕ2. Β: παρετάξαντο αὐτῷ (έἐξεπ. αὐτόν ΔΕΒΧ). ς 
58. Β: ἐπιμύλιον (μύλε ἈΕΕΧῚ ... ὶ τὴν (1 118.) ἱς 
ἔχλασε (συνέκλ. ἘΒΧ; ΑΧ: συνέϑ'λασε). ὕ4.Β: ταχὺ 
(τὸ τάχ. ΑΒΕΧ). 55. Β: ἐπορεύϑησαν (ἀπῆλϑον 
ΔΕΧ), ὅ6. Β: ἐπέστρεψεν .. στον ῥθιος: «κακίαν 
ΔΕΕΧ). δ1.8: τὴν πᾶσαν πονηρίαν (πᾶσ. [τὴ»] κακ. 
ΑἸ ΕΧῚ ... Ἐ (410) τὴν (ἱ 114.). -- 1. Β: ᾧκει (ατῴκ. 
ΑΕΕΧ). 8, Β: Γαλαάδ (- δίτης ΑἘΕΧ) ... Κὶ (α10.) καὶ 
ᾧ 114.). 4. Β: ἦσαν ... ἐπιβαίνοντες. τ πα) καὶ 
.. ἐκάλεν (ἐγένοντο .. ἼΣΤΕ ΔΕΙΧ). ὅ. Β: Ἱαμνών 

“Ποῖα οἵ «“ αὐ Σ εαῖφ 5. 

υὐϑ0) ἼΞ ὈΓΙΦῸῚ ὉΠ Ψ ΠΡ ΔΊΩΝ 
ΣΝ ΕΠ Ὲ ὈΠΜΘΤΙ ΠΟ  ἽΣ 
τἂν 39: τπὸρ ΤΩΣ ΧΡ πὐϑτοῦϑ 
εὐτὈΒΌΒΓῸΝ γῚ ΠΡΌ ΞᾺ νη 
89 Ν 2. ἜΡΘΠΙΓΟΝ ΠΏ ΝῊΡ δ, 

"ΒΞ ὈΠτήον ἤΞπ τρῷ 5 ἼΩΝΡΙ 
ὙΠ ΤΟ πτλησ πῶν "Ὁ ὙΎΩΝ" 
πο ἘΝ ἰρυτιδῦν ἽΝ ΠῚ ΤΏΡ. ἼἼ2 
ἐλοΡ Ὁ ΣΝ 5 Ὁ) ΡΟ ΞᾺ τ 
ἼΩΝ ἼΞΏΖΝ ΤΣ ΓΝ ΘΛ ΟΝ Ξ09 Ὁ δῦ 
ΣΤΝ ΦΏΤΩΝ ΠΕ οϑν Ὁ ΠΩΣ 
Ξιῶτι ὩΞ "δλὰ ἢρ-- ὮΞ ὈΝῚ ΠΥ 
ὍΣ ΒΡ ΌΝ, ἘΞ) ἰδ  ἼΞ ὉπΣΝ 

᾿ὈΣΞ ΡΒ ὈΓἢ" 
πο ΠΘῸΣΝ ΠΝ ΡΞ 
ἽΠΠΠΤῚΞ ΠΙΝΊΒ Ξ »οΊ ὈΝΉΟΩΝ 

ἼΠΞ ΟΞ ΞΘ ΝΠ ἼΘΙ. ΣΝ 
ΩΣ ὈΝρσττν ὈΒΘΣῚ Ὁ ΘΛΏΘΝ 20. 
ἐποθξ, ἼΞΡ᾽Σ ΤυΘῚ τσ ΘΟ Ὁ 

ὈξυδὉὴ πς ΝΣ ὌΞΠΝ ὩΡ" 8 
ἐποῶ ΘΠ) Ὁ ον Ανως : 
τὰ» Θ.33 Ὧ523 τοῦδ ἤδοροὴ “ἢ 
ἘΠῚ ΘῊΡ ΘϑὈωθη ΘΛΡΟΣ ΘΙ Ὁ 
ἘΝ ἼΣ, νοι ΓΤ ᾿ ΝΡ. ΡΝ ᾿ 

ΝΣ ΤΩΝ ΕἸ Ὶ ΚῸΝΞ ἼΩΝ ΠΗ π 
ΕΡΡΡΣ ἼΒῦ ςς ἶ 

( 

χ. 

τῆῶϑ ὈΝΉΘΥ, Ξ τ ΘΛ). 86 
ἊΝ ἼΘΙ, ΤΠ ΠῚ τος 

τῆνον το ΠΡ ΠΝ ΘΟΌΣΞΠ 
ὌΝ ΤΝῚ ΤῚΣ ΠΝ ΘΝ 

"ὦ ἡὩρτὴ ὑπὸν ΓὨΝῚ 2ΝΊΩ 
γὴπτΩΝ, ἸΣΤ99 ΠΡ “ΠΝ 
πὴπῦ ἢν τ ἼΠΡΥ ὁ ἾΠΡΤΩΡ 9) γ᾿ 
(Κα αμών ἈΞΈΕΧ). θ. Β: τ ποιῆσαε... ἐνώπιον κυρ., κι. 
ἐδόλευσαν (6. ΑΒΕΧ).. . Φυλιστιϊμ(τῶν ἀλλ. 18... 



57 ῬτιδοΥ 

ἢ 

οἔθπι νίο ᾧ. 

β οϑατώβοῦ ῃτίε. 

στὲς πε ε-ησες 

δζλομς, ΦΣοδέου. 

ὅδεν θυ 0 Ποῖ ὕδπὶ Ἐπ υὶ 

ἀππ|ι ΦΌατπι τππῷὸ ΠΥ Ὁατοϊοενῦ, ππὸ παθεῖς 
πὰ ζν τάν δε8 ΕἸ ΠτηῖΟ, δα} αὐ θα πες 

58 δεῖν ϑονδτοεππείς. Ἔ δοΥ εἶπ ποῖ 6 τρατῇ 
εἶπ Θε τὐπ εἶποπι θὲ Πτεἰπ ὅ101 Ξ).ο- 
ἴο αὐ ὅπ δδονῦ τἰπὸ ξενδτα ἢ ἴθπι δεπ 

δά Θιρ ἄνεῖ. ἔφα τἱοῦ Ἅ[0ὲ ϑ)λοῖο εἰτοπὸ δ εῖπ 
δέπαδοπ, δον [εἰπε θαῇοπ ττῖς, τπτὸ Τρτα 
ἀι ἰθπι: 81ὲ0ε. δεῖπ (ΘύδησετΕ απ τππὸ 
ἰδοις πὐἰᾶῦ, Ὁαβ ᾿παπὶ πἰῶτ θη ππίτ αρεῖ 
(δὶπ δεῖ. Ῥαὶ ἰθπ ἐὐυΐτοο. Φα Ὀυτῷς, 

δῦ Πα ἴδπ {εἶπ παθο, τἀπὸ εὐ ατῦ. ἔφα 
αδὲν οἷς ΟἸτγαοίτοπ, δίε τιῖς ἰδπὶ τρατοπ, 
ἴαθεπ, ὉκἈ 3[δὲ δεῖ τοῦὶ τϑατὶ, αἰπο εἶπ [ὲ6Ξ 

50 Τἰάγεν απ ζείποπ τς. ἌΠΟ δοξαθίοῖς ὁδοί, 
“61 λεῖοι), Ὁᾳ 8. ἸΤοδεῖ, ὃα 8. εὐ ἀπ [εἴπει 
Ξβαίον σείθαπ Ῥαίίο, δα οὐ Τείπο Πξοδοπρία, 

οὐτοϊταοιο. ἘΦοΠεΙδει. οἵείοπ, 
αἴτο8 ἸΠ66 61 δὲν θεάππεν. Θἰάγεπιδ ϑούσαι, 
ἰδπεπ οἱ απ θτοπ δέον, τππὸ ἔστι ἴδεν {{ς 
δεν ὅ' πιῶ “οίθαπιδ, δ68 ΘΟ πο ΒΘ ααΓ. 

χ. μὰ 961 Φλῖε πιαᾶτς Π απ καὶ 
γεῖζοι ἴτας  Ῥοΐα, εἶπ έαππ τοη ὅ7π- 
ζῴῶατ, εἶπ Θοῦπ ὅθιια, θε8 Θοῦπεδ ον. 
Ἰτπὸ εὐ τῦσθποίς κι (Θαππίν αἰ δι ὅς 

2 δίταε ρρταίπ, Ἔππὸ τἰὔτοῖς Ἰταοῖ ὅτε} 
ππὸ οϊοαπρίας δαῦτο, ππὸ ατῦ τπτὸ τοατὸ 
δρρταθοπ 41 Θαπιίτν. 

8. ϑὲκῷ ἰδπι πιας ΤΠ) αἰ αίν, εἶπ Θίε, 
Ἰραοίτον, ππὸ τί τοῖς ΔΊΤα οἵ οτροἱ πὸ διοαπρίς 

ἀ αῦτο, ἔππὸ δας Ὁτοὶβίᾳ Θῦθηςε αἰ Ὁτεί βίᾳ 
᾿ [ΟΠ Π{ππ| τείτοπ, πιὸ θαίς Ὁτεοι βίᾳ Θιἄοίς, 
Ὁἷς δείβεπ Φῦνζον ϑαίτδ, δἰ8. αὐ οἱεζεπ 

ὅ 3αςα, ππὸ Ἰίεσοπ ἐπ Θίίεαῦ. ἜἸ1πὸ δ αίν! 
{αὐτῷ ππὸ τρατὸ δερταδοπ κι δέαπιοπ. 

θεν. οἷο «δίποον ϑἼναοῖ τραΐο [ὕτϑον 
ἰδεῖ τον δεπὶ ὥεῖτπ, πῆῦ Ὁἱοποίοπ ΒΘ ααϊίπι, 
πἰπὸ ὉΠ ατοῖῦ, ππὸ ὅὲπ ΘΟ τίοτη κιι ΘΟ τίοπ, 
ππὸ ὃὲπ (Θύτίοτπ 21 ϑοοπ, ππὸ θὲπ Θ θές 
ἰοτπ ὲὶοαδδ, ππὸ ὅπ (ῥτίοτη εν δείπϑον 
“Πππποπ, ππὸ Ὅεπ (δῥέίετηα 1 ῬΟ ΠΟΥ, ᾿ 
{πὸ σου ρβὸπ Ὅοπ ϑόττη ππὸ Ὁἱοποίοπ ἴθπι 

7 πίῶι. Ἔα ἐγρτίπιπιίς ὍοΥ Ῥοτη 68 θεγτη 

ὅ2, ὕ.1,: Φθυτπ τ ϑατιδ. ὅδ4, ὕ.1.: κε. 
0. ἴδιο αν. 4,1, ὕ.1.: Θντία, ' 

ὕ, Β: δαβ εὐ [ο. ΑὟΝὙῈ: ππὶ {6 ... 21 ϑοΥθτ, 
ὅ3. εἰπεπ οδοῦπ ει 611, ΟΥ̓: ξουώπιῃ [. Θῷ. 

ΟΕ: του ϑιποιοτίο, Αἰ: [, ίτπίάγαϊς, Β: δοταποι ες 

ὅά, ΑὟ: δἔπαγφεπ. 

θ 

ΛΟ, Αι 12. ΤΡ λ γ2. ΤῊΣ 

0, ΑΨ. Ἐπὸ [0 ϑταά)το, ΑΥ̓͂. 
ὙΕ. Α: δα ὁ Ξε, 

γΕ: (ὃν νογραῖ]έ, 

ΒΕ 

(9, 58-- 10.790 181 

Φ οΙα, ϑαίτ. εἴτ. 

Ταχία {νυ πἢ ρυρσηδθαῖ [ΟΡ 6Ι, οἱ ἃρ- 
ΡΓΟΡΙ Πα] Δ η8. Ο5110 5 Π6ΠῚ ΒΙΡΡΟΠΟΙΡΘ 

ὨΠ ΟΡαίαν. ἜΕῚ 6οθθ, πᾶ Π}0}16" ὅ9 

[γΓασπη θη. Ἰη0] 86 ἀθθῈ 6. [Δ 0Ί6η5 {ΠΠ|811 
ΟαρΠ1 ΑΘ] 60 ἢ οἱ οοη Γοοὶΐ οΟΓ6- 
Ὀγ ΠῚ 6115. ἜΘαΪ νοοᾶνὶΐ οἶζο ΔΓΠ)Ϊ- 54 
ΘΘΙΙΠῚ 56π1ὴ οἱ δἰΐ δά θιιη]: Εναρὶηἃ 
Θ᾽ αὐπατῃ ἰσππὴ οἱ ρογοαΐα Π16, Π6 [Ὀγῖθ 
ἀἸοαίαν, αιοά ἃ ἰβθιηϊπα ἱπίθγδοιιιβ 
5111. Οἷϊ {π5588ἃ ρΡοΥΠοΙΘἢ5. ἱπίθγθοιΐ 
θη. ἜΠΙΟΖΙΘ ἸηοΓ0 οπιπθ5, 64] δῦ 
ΟΠ 60 δγᾶηΐ 46 [5ΓὙ86], γθνοῦϑὶ βαηΐ 

ἴῃ 56465 5185. ἘΝῚ σϑάα! 1 65 πιὰ- 50 
τοιιδὺ, ὁ αο απ, 4αοἀ ἰδοογαΐ ΑΒ μη 6 160} οοπ Γᾶ 

ῬδΙΓΘΠῚ 581}, πη οΥθοι ας βορίπασίηίὰ 

[γί 5. 5115. ἜΒΙΘΠ ἢ. φιοααο, 57 
ααοά ΟρΟΓαΪ δρδηΐ, γϑίγ {1Π| 651, 

. οἱ νΘΗ] ΒῸΡΘΓ 605 τηδ] οἀϊοί!ο Φοαί Πλιὴ 
ΠΠῚ Φογοθδ8]. 

Ῥόβι Αἰ πμθιθοἢ βαγγοχὶὶ ἄὰχ ἴῃ 
ἸΚατΑνΙ ΤΉ ἢ] 5. Ρμσα ραίγαϊ ΑΒΙ- 
ἜΛΘ [6 0}, νἱν ἀ6 55δόΠπαν, αὶ Παρ 1αν! 

“1 ΒΆΠΙΓ ΙΠΟΠἰἰ5 ΒΡΠΡαη, Ἔθι 706}- 
αν" ΒΓΔ ΘΙ 6 ΠῚ ν᾽ρΊη οἱ {0 Ὲ5. ΔΠΠ]8, 
το 5 4116 οδὲ ἃ. 56ρΡ.]} 115 1ἢ ϑΔΙΏΙΓ. 

πὸ βιοοοβϑιὶ {81} ΘΔ] 165, 4 
υἀϊοαν!ῦ ᾿5ΓΔΘΙ ΘΠ ΡΘῚ νἱσίηι! οἱ ἀπο 5 
ΔΠη05, ἜΑΡ Θη5. ἰγἸσίηἰὰ ἢ]105. 56 8η- 
[65 ΒΈΡΘΙ ἰχὶρὶηΐα ΡῸ]Π]05 ΔΒΙ ΠΑΡ οἱ 
ῬΓΙΠΟΙΡ 65. ἐρὶριηΐα οἰν [αἴ], 46. ΘΧ 
ΠΟΙΪΠ6. 6}118 51ηΐ ἀρρθ!]αίδα δνοι! 
θαιν, Ιὰ 681 ορρίἀὰ Φ1ν, 5416 ἴῃ 
ΡΓΔΘΘηΐθη (ἰἴθ) ἴῃ ἰογγὰ (ἰδδά. 
ἜΜοτίαΒ4. 6. ὁδὶ 1} δὸ ΒΘρα 5. ἴῃ 
Ιοσο, οἱ οϑὲ νοθαθα!αηὶ (Δ Π]0}. 

ΕῚΠῚ ἃαΐθιη [5.86], ΡΘοοδι15. νοίου- 

Ἔθ115. ᾿απσθηΐοθ πονὰ, Ὁ ΘΡα ἢ τη] 1 
ἴῃ Θομβροοίαᾳ ΠΟΠΊΪηΪ, οἵ βϑυνιυιηὶ 

Ἴμβδν εν [40115, ΒΔΑ] οἱ ἀϑβίδγοι ἢ οἱ ἀἰϊς δ γ- 
τς, Τίὰθ, ἃ διάοηθ. οἱ Νοὰ οἱ ΠΙΠΟΓ πὶ 

ΑἸρμ]0}} οἱ ΡΒΠΠΒ.ΠΠπ., αἰ 156 Π! 116 
ΠΟΙ 1 οἱ ΟῚ ΟΟἰαΘΡαηΐ 611. 

ϑηδοΤν ἐὲ ΠΟΤ 4105. ΒΟΙΏΪΠι15 ἰγαΐ5. ἐγ {1| 

1. Αἃ.}.; πηοπΐθ. 4. 8: Ανοιίῇ. 

ὅ7. ΟΥ̓ .ΝῈ: δταζίς Ὁ, ξετη,., 
ἴο ταῦ [ο. 

Ί1. ΑΥ̓́Τ .νῈ: Παπὸ απ .... 
ὃ, ΑὟ.ΝΕ.Α: εν Θ [. 
4, δίε βαίίει 30 Φὲ, Β.άΎΥ.ΥΕ.Α: δίς ... τἰξτοπ, 

ΑΥ̓͂ Ε: (δἸεῖπ. Α: απ σοπ (δε πποπς. ὙἹῦτ οἷο 
ινζυποῦνζου ,, τς τ, ἔευποῦ Π εθεῖδ, θ91.3,12..2. 11. 

7. ΒΟΥ͂Ν: ἐπίδταππίς, 

Ὅϑ. 
ΡΥ 

{8π|. 
81,4. 

ἀφ 

5γ10. 
159,14. 

Ὠε.8,14. 
ΝΌνα. 
83.2.Ὲ1. 
10". 
2,225. 

ἘΣΤΗΝ 
0,1. 

(ϑαπρί). ΟὟ: 

τοίξοπ.... δεν Θοθπ. 
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ἷ ἊΣ ἐν τῆς τον ἥδ ΣᾺ Ὁ Ὄν τὰ 

᾿ Ϊ ΤΡ Φ ᾿ Ὶ Ἵ 
ν ὶ ᾿ ᾿ ᾿ Ἶ 

Χ. Τεναρῖῖς αΓΓϊοῖῖο Ρου Ρἢ ἴδ έπαφος οἵ Αππονἴξεα5. 

᾽ ἐξ, ᾽ ’ ἜΝ 
ἐθυμώϑη ὀργῇ κύριος ἕν ᾿Ισραήλ, καὶ ἀπέδοτο 

ΕΣ Η ͵ ς--“ 

αὐτοὺς ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν 
4 ῳ ΄ , ᾿ Ἁ 

᾿Αμμών. 8 Καὶ ἐσάϑρωσαν καὶ ἔϑλασαν τοὺς 
ς μὴ Ύ Α 5 - -“ ,ὔ Ε , Ἂ 

υἱοὺς Ισραὴλ ἕν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ὀκτῶ καὶ 
, "» ͵ . φδιν ὦ ἃ ῃ κι 

δέχα ἔτη, παντὰς τοὺς υἱους Ισραηλ τοὺς ἕν 
- ὦ» , - “7 5" ᾿ 

τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ τοῦ ᾿ΑΙμοῤῥαίου 

9 Καὶ διέβησαν οἱ 
ἘΠῚΝ 73 ν κ᾿ Ὁ Ν 

υἱοὶ ᾿Αἰμμὼν τὸν ᾿Ιορδάνῃν, ἐκπολεμῆσαι πρὸς 

τοῦ ἐν τῇ Ταλααδίτιδι. 

᾿Ιούδαν καὶ Βενιαμὶν καὶ πρὸς ᾿Εφραΐμ, καὶ 

10 Καὶ 
ς " Ν 

ἐκέκραξαν οἱ υἱοὶ Ισραὴλ πρὸς κύριον, λέγοντες" 

ἐδλίβησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ σφόδρα. 

Ψ ιν Ἀ 

Ἡμαρτομέν σοι, ὁτι ἐγκατελίπομεν τὸν ϑὲον 

11 Καὶ 
“ γ, } ν ἢ « ᾿ Ε] “ 2 ΑἹ ε 

εἶπε κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ᾽ Οὐχὶ οἱ 

ἡμῶν καὶ ἐλατρεύσαμεν τῷ Βααλίμ. 

ἀἰγύπτιοι καὶ οἱ ᾿Αμοῤῥαῖοι καὶ οἱ υἱοὶ ᾿μμὼν 

'καὶ Μωὰβ' καὶ οἱ ἀλλόφυλοι 12 καὶ Σιδώ- 

γιοι καὶ “μαλὴκ καὶ Χαναὰν ἐξέϑλεψαν ὑμᾶς, 

καὶ ἐκεκράξατε πρός μὲ, καὶ ἔσωσα ὑμᾶς ἐκ 

χειρὸς αὐτῶν: 18 Καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ μὲ 

διὰ τοῦτο οὐ 

14 βαδίζετε καὶ 

βοᾶτε πρὸς τοὺς Θεοὺς οὺς ἐξελόξασϑε ἑαυτοῖς, 

καὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶς ἕν καιρῷ ϑλίψεως 
ὑμῶν. δ᾽ Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς 

Ἡμάρτομεν" 

-“ « 

καὶ ἐλατρεύσατε ϑεοῖς ἑτέροις" 
ἀῳ͵ - «ε -" 

προςϑήσω τοῦ σῶσαι ὑμᾶς. 

κύριον" ποίησον σὺ ἡμῖν κατὰ 

πάντα ὅσα ἂν ἀρέσκῃ ἐνώπιόν σου, πλὴν ἐξελοῦ 
ἡμᾶς ἕν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 16 Καὶ μετέστησαν 
τοὺς ϑεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου αὐτῶν, 

καὶ ἐλάτρευσαν τῷ κυρίῳ. Καὶ οὐκ εὐηρέστησε 
κύριος ἐν τῷ λαῷ, καὶ ὠλιγοψύχησεν ἐν τῷ 
κόπῳ ᾿Ισραήλ. 

17 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ ᾿Τμμὼν καὶ παρεν- 
ἔβαλον ἐν Γαλααδ, καὶ ἐξῆλϑον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ), 

καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ Μασσηφα. 18 Καὶ εἶπον 
οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ Γαλαὰδ ἀνὴρ πρὸς τὸν 

πλησίον αὐτοῦ Τίς ὁ ἀνὴρ ὅςτις ἂν ἄρξεται 

πολεμῆσαι ἕν τοῖς υἱοῖς ᾿Τμμών; καὶ ἔσται 
εἰς κεφαλὴν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσι Γαλαὰδ. 

1.8: ὠργίσϑη ϑυμῷ ... Φυλιστιεὶμ (ἐϑ'. ὁ. ... ἀλ- 
λοφ. ΛΕΈΧΊ. ὃ. Β: ἔθλιψαν... . καιρῷ ... τὸς πάντας 
υἱὰς .. ἐν Γαλαάδ (ἐσάϑ. ... ἐνιαυτῷ ... κτλ. ΑΈΧ), 

9. Β: σσαρατάξασϑαι, (ὠστολ ΑΒΕΧ). 10. ΑΒ: ἐβόη- 

σαν (ἐκέκρ. ἘΧ). ΒΣ ἡμῶν... « ἐδολεύσαμεν. (6. ΔΕΒ Χ). 

11: Β: Μὴ δχὶ ἐξ «Αϊγύττο καὶ ἀπὸ τ ««μοῤῥαίου 

καὶ ἀπὸ υἱῶν μμῶὼν καὶ ἀπὸ Φυλιστιεὶμ (6. ΑΙ ΕΧ). 

12. Β: καὶ Σιδωνίων καὶ “μαλὴκ καὶ Μαδιαμ, οἱ 

ἔϑλιψαν ὑμᾶς, καὶ ἐβοήσατε πρός με (6. ἘΕΧ ; 518}. 

ἼΣΞ} Ὀ 2 ἼΞ ΘΝ ΝΟΣ 
ὭΞΤΟΝ ἼΧΧΠΔῚ ἼΣΦ ΡῚ ἯΠῸΣ ὭΞ 
πον πϑ ΝΠ ΠΩΌΞ, ὉΝ Ὁ" 
ἼΞ.Ξ ἼΩΝ ΕΣ ἘΕΈΒΙΝ πϑτὸ 

ΕἸΣΘΕΒ ἼΩΝ πον π γι: ἹΤῸΠ 
ἘΓΊϑτ ἸΠΡΠΤΤΝ ἩΠΆΣ 23 ἸΊΞΦΘῚ 
ΘΒ ΤῊ 72.223} ΠΉΓΞ Ω 
5 ὝΡΦΤΟΣ ἐ ἸΝῺ ἘΝ ΟῚἢ ἜΣΤΙ ἡ 
πὸ ΝΌΓΙ ΤῊ πέροτῦν ὉΝΉΡ᾽ 
ὯΝ ἼΞΣΞῚ Ὁ ΠΌΝ ΓΝ ἸΩΤΦ "9 
ὩΞτὃΝ πῆτι ἽΝ 
“ἩΩΝΠΙΓῚ 5. ΘΥΣΝΊΘ ΝῸΠ ἘΝ ερν 
Θ΄ ΤΟΣ ἔθ ΘΒ 25 ἩἿΏΡ ὩΞΓ] 12 
ΣΈ ΘΞΩΝ τὸ ἸῺ" ῬΦΏΘῚ 
ΙΝ "ΒΤ ὈΞΤΣ ΠΣ ἸΝῚ “ὌΝ 15 
ὩΛ ΓΙΝ ΘΠῸΝ ἜΠΞΡΤΩῚ ἽΝ ὈΤΞῚΡΣ 
ἘΝ ̓ ΞΏΝ ἘΟΎΠΟΣ ὈΡΘἸΝτΝΟ ἢ 5214 

ἘΞ ὈΣΙΙΣ ἜΘΗ θη πομτΓδΝ ἘΡΡΤῚ 
ΣΘΣ ὨΣΞ ὩΘῸ ἢ» 51. ΓΙ 

ὌΝΌΤΙ Ῥπποτὸν Ὁ ΟΝ ΟΣ 23. ὙΩΝΡῚ Ἰ8 
ἩΡΣΞ Ξῖρττο35 25 ΠΌΝΩΝ 
ὙΡΘΡῚ, ἐταῖσι Θήντν ΝῺ Ὥδητ, ἬΝ δ, 
"ὯΝ ὙΠ295} ὩΞῚΡὮ ἼΞΞΡΙ ἜΤΟΝ ΩΝ 
ἐδ πῶ» ΦΏΡ5 ἼΩΞ9 ὝΣΡΙΣΙῚ ΠΣ» 
ἼΣΞ3Ξ ΓΙ. 35 Ἂ5 ἸΡΣΕΟΥ 
:ΠΘΧ ΒΞ ΠῚ ὈξγῶΣ ὭΞ ἸΞΌΝΒΊ 
τὰν ὧν ΡΝ "ῶ ΣΙ ἸΔΩΝΡΟῚ 18 ὴ 

ἘΠΕΤΕΣ ἘἘν Ἴῶν ΝΕ "Ὦ ΠΡ 

᾿Ξ ῷ) Ὅν ὌΝΟΝ τσοὶ πῶ 5255 
: ἼΡ 

Α). 18. Β: ἐδολεύσατε (ἐλατρ. ΑΒ Χ). 14. Β: Πορεύ- 
εσϑὲ κ. βοήσατε (6. ΑἘΕΧ). 15. Β: πᾶν τὸ ἀγαϑὸν 
ἐν ὀφθαλμοῖς (ο. ΔΕΡΧ). 16. Β: ἐξέκλεναν ... ἐδέ- 
λευσαν τῷ κυρ. μόνῳ οὐ ὃ Καὶ ὀκ-λαῷ.. : ὠλιγώϑη 
ἡ ψυχὴ αὐτῇ (ο. ΔΕΕΧ). ΒΕΧἕ τῷ ( ΑΕΧ). 11.8Β 
συνήχϑησαν .-.. σκοσπιᾷ (ἐξῆλϑ'. ... Μασσ. ΑἹ ΕΧ). 
18. Β: ὁ λαὸς οἱ ἄρχοντες (6. ΑΧ). 8: σταρατάξασϑαι 
σιρὸς υἱδς ... ἄρχοντα (πολ. ἐν τ. υἱοῖς ... κερ. ΔΕΕΧ). 

ἘΒΡΌΣΞΙ “4 

ἢ 

Ι 

---ἰχ τῷ 

Ἶ - 



ϑὲίςθέου, 

δέος ϑεδτάπριϊβ, Θοξεππέπβιπι ϑϑ {ο, 

ἘΉΡΟ πρὰ 
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Χ. 

ἄδεν ϑἤταεῖ, τὖ.Ὗ ϑογξαις. [ες τππῖονῦ οἷς 
απο ὃ. 0 Π| πεν τἀπὸ δον δείπθεν. ὅΠπη- 

8 πιο. ἜἸϊπὸ {6 ζοτίτατεπ τπιὸ φου  Ππιρὲπ 
οἷς δείποον ϑἼταο θα Ὅεπὶ αν απ ὍΟΟΙ 
α(οίξοῦπ αῦτρ, ποιτ Ὁ αἴ δείποεν νεῖ 
ἐοπζοῖε Ὅε8. ϑοτοαπϑ, ἱπὶ ἀαποο εν Πποτις- 

ὁ ἐγ, ὃδὍα8 ἰπ (Θἰίοαῦ Ἰἰερί. ἔασι ξυσὸπ 
οἷς δείποοεν ϑίπιπποπ ἔδεῦ ὅπ οτθαι, ππὸ 
Πυίει υοἵοον δα ππὸ τοΐδεν ΞϑεπἝαπιίπ 
ππὸ υἱοῦ ὅὉα8 φαιβ (ὁρρταίπι, αἰοὸ, ὉαᾺ 

10 5Ίτγαει ζοῦν σούπρίεοι τοατὸ. Ἔα ζτίεοπ 
οἷς ἀδίποον “ἤταο 2 δὸπι ϑεγτ, τὸ 
ἤρταεπ: ϑθιν. θαθεπ απ οἷν σοϊιποίσεί, 
Ὁόππ οἷν ϑαδὸπ τἰποῖπ ΘΟΕ υοταϊοπ 

11 ποῦ ῬΒααίίπι σεοίοπεί. ἜΘΓΡοΥ ὍοΥ ΘοΥΥ 
ἤντα ὦ κι ὅεπ δείποοενπ Ἴταοι : ὅαθοι. οὐ) 
πῶς απὸ σοξυππροπ οἷς (δαθρίοῦ, οἷς 
ϑπποτίίον, οἷς δείποον ἡ πιητοπ, οἷς ΟΕ ΠΊτον, 

12 τοῖς Βἰοοπίοεν, οἱς Ὡππαῖοείον ταῦ θέα οπίς 
(τ, ππὸ ἰῷ δα οὐ απ8 ἰθτεπ Θάπϑοπ, 

18 τα ἰδτ ζ πρὶ νοι  Ἐϑὶοα) θα: ἰδτ 
πι) σοτίαίεπ ἀπὸ αποετπ (Θϑέίοετα αοοί ἐπεί, 
Ὁασι Ἷἱ ἰῷ ἐπ πἰῶτ πιοῦν θεΐζοπ. 

14  δὲδι δίπ ππὸ ζῴτοείοι οἷς ΘΟ τον ἀπ|, οἷο 
ο΄ ἰδεεῦράρίει Ῥαθι, Ταβὲ εὐ) οἱ θ πη θεΙ[επ 

15 κιιὲ 3 εἰς εατὸν ΦΎ γα]. ἜΦΥθον οἷο 
τς ἴποου ϑταοῖ Ἰρταγοπ ει πὶ ϑετγπ: Ξ8 Ὁ 

Ῥαδεπ αοΠιποίρί, πταε ε8 παν δτπι ππϊξ τπ|8, 
ο΄ τοῖς οἰτϑ σοἴάι, αἰξεῖπ οἐὐτείτο τπι8 ζιῖ Ὁ ον 
10 8εῖς. ἘἸϊπὸ [{ Τραίοπ σοι Π) οἷς {τοπιθοπ 
οςς Οὐδέϊοεν, πὸ δἰεποίει Ὅοπὶ ὅοττπ. Ἰ1πὸ ο 
ο΄ ἰαπιπῖοτῖς ἰθπ, Ὅαβ τας 70 σορίασί τυατῦ. 
17 Ἰῖπο οἷε δπίποοεν ἴπιπιοθ Τρ τιοο. τἰπῦ 

ἵασοτίοπ ἤ) ἱπ ΘἰΙεαῦ; αὐεὲν οἷς δ πῦον 
ΦἼταοῖ ϑουζαππιπηείοπ {Ὁ ππὺ Τασοτίεπ [{} 

1851: Ῥῖρα. ἜἸΙπὺ Ὁα8 Ξ801Ὲ Ὅὲν Ὁ εντεπ 
τς κε (Θἰίοαῦν Τρταίθεπ ππίον εἰπαποον: ϑθοΓ ον 

απίάποι κι Πτείτοπ τεῦ οἷς ἀδίποον. ὅπι- 
τποπ, δον [01 ὍὉα8 Θαιρὶ ζεῖπ ἴδον αἴίς, 
οἷο ἰπ ΘΟ ίοαῦ Ἰροθπεπ. 

ὃ. ὕ.1.:. {6π|ε!Ἐ πὶ “γοτθαπ, 
14. ὕ.1,: εατοῦ Φυ αἴ δ. 

7. Β.ΑΥ͂Ν.νΕ: ἱπ οίο ὁϑαπῦ. 
᾿ς ὃ, Β: Ξ{0]. ας ππίετίτ, ΑὟ: βοδυ ξοπ τι. νίαρ: 

Ἱ ἰοπ. ΥὙΕ: δευτάπαίοπ τι. δοῦν, 
᾿ς 9, ΑὟΕ.Α: δοεντάπρεί. Β: απαῇ. 

11. 12. ἐπτοῦ π΄ δ. (δα. «.ς σοξιοπσοπ, αν ὦ, ΒΥ: 
ὅαθε ᾧ πο ϑοπ δοπ... ὁ Β: δίο οὐ τπι ρου τι ἄτοπ, δα 
ἰθν...., κι. δα 8 απὸ ἰδτον απὸ, οἰ) οὐτότζοι ὁ ΟὟ: τι. 
ὐπ οι 0 1., κι. αἰό οἷο... οι δεῦν, πὶ. ἰδ ν..., οὐ 
εὐτοίτοι αι ἰρτ. ὁ απὸ ὁ 

ς 14. ΑὟΝΕ: 21 δὲπ (6. ... {τς (οἴε76) παῦροι οἰ 
δ οἱ... 2 .5..... 

6085. ἴῃ τηδηιι5 ΡΠ 5. τὴ οἱ ΠΠΙῸ- 
(αμ21,24. ἢ ΔΙΠΊΠ0η. ΑΙ ΠΟ ψαθ δπηὶ οἱ 

ΥΘΠΘΙΏΘΉ1ΘΡ ΟΡ ΓΘΕΒΙ ΡῸΓ ΔΠΠῸ5 ἀθΟΟ 1 

οἱ οοἴο, ΟἸΠΠ65 4π|ὶ ΠΑΡ] ] αηΐ {ΓΔ ἢ 5 
ΦογἀΔΠ6ῃ} ἴῃ ἰΘΓΡὰ ΑἸΠΟΥΓΠδ δὶ, 48] οϑί 
1η ἀα]αδὰ, ἜἸη ἰΔηΐατα πἰ ΕΠ} ΑἸητηοη, 

δογάαπο {ΓΔ η5ΙΏ15850, ναϑίαγοηϊ {πάληη 

οἱ Βϑη)διηῖη οἱ Ερμγαῖπη ; ΠΟ 5416 
εν Ι5γ8 6} πἰτη15.. ἜΕῚ οἸαιπδηίοα δα 10 
3,15.9. ΠΟΙ] πὴ ἀϊχογαηΐ: ῬΟσοανΠηῖ5. {0 ], 

(18 ἀοΓ Ια τη115 ΠΟ μΉ]Ππ1π ἢ Θιι Π0- 
ΒΙΓΌΠῚ οἱ ΒΟΥ Υ νίΠη]1|5 ΒΔ]. Ἔραϊ- 11 

5. Ιοσαΐι5. οϑί Ποιμίπαβ: Νιπησι 
ΠῸΠ ΑΘΡΎΡΓ οἱ ΑἸπορΡ οὶ ΠΙ 6 
Ατηηοη οἱ ΡΒΠΠΒ.ΠΙη, ἘΒΙΔΟΠΙ 4πο- 12 
46. οἱ Ατπᾶϊθο οἱ (ΠἸληΔὰΠη ΟΡΡΓΘ85- 
ΒΟΓΠη  γ05., οἱ οἰαπηαβίϊ5 δὰ π|6, οἱ 

ΘΓ νῸ 5. (6 τηᾶηπ δου ὁ ἜΕΐ ἰαιηθη 19 
ΤΟΙ ΓΦ ΪΒ.15. τη6. οἱ ΘΟ] 5115. ἀ6 05. 4|16- 
ποϑ:; ἀοῖγοο ποη ἃἠάδῃι, αἱ αἰ{Γὰ νῸ 5 Ὁε. 

«ΠΡ Θροη. ἜΠῚ οἵ ἰηνοσαία ἄ605, 405 14 

νι. οἰδρίβιβ; ᾿ρ8ὶ γῸ5 ΠΡ Ρ ηΐ ἴῃ [ΘΠ ΡΟΓΘ 
τορος, Δη σι 8186] Ἃ ΠΙΧοΛ απ 4π6. ΠΠΪΠ 15- 1 

ΓΔ6] δα Ποιηϊηατη: Ῥροοθανίμηι5, Γοράἀ6 

ὑπ π0}}15, Ταϊά ψαϊα ΠῚ ρ] οι! ἰδηΐατη 
πη ᾿ἰθοτὰ πο5. ἜθΘιδρ ἀἠϊοσθηΐρδ, 

ΟὨηᾷ 6. Πηΐθιι5. 5115. 6 ΠΟΓ ΠῚ ἀἠ6- 

35 ζεν, ΟΓΈΠῚ 401 ρΓΟ]ΘΟΘΓαπΐ οἱ 5θυνίθγιηὶ 
2.15. Ποιηῖπο 60: 4ὰὶ ἀο 1} 5ῈῸΡΘΓ πηϊ58- 

ΤῚ5. ΘΟΓΆΠῚ. 

28τη. 
24,14. 

᾿ω-ὰν ῦ 

Τά πι6 ΠῚ ΑἸηπηοθῃ ΘΟΠΟΪ Δ] 65 ἴῃ 
(αἰαὶ ἤχογο ἰθηΐουϊα; οοηϊΓὰ Π1105 

σΟησροραι ΠΠΠ ἰ5γὰ6] ἴῃ Μαβρῃὰ οἃ- 
βίγαπηθίδ! ! δαηΐῖ. ΠΙΧοΡ 416. ΡΓ]η- 
ΟΙΡο5 (αἰαδὶ βίησα! δἰ ῬΓΟΧΙΠΠῸ5 
505: ΟἿ ΡΥΙΠΠΙ5. 6χ ΠΟΡΪ5. ΟΠ Γὰ 

1ι,6.8.. ΠΠΠ05. ΑἸΒΙΠΟ ἢ. ΘσΟΘρΟΥΙ  ἀϊπηϊ σατο, οτὶΐ 

ἀὰχ ΡΟρΡαΪὶ (ἀα]δδί. 

»ὦν 8 

8. 5: 4086 68. 
10. ΑἸ. Ἐ(1:.) Βοιμϊπιιηι. 

(οὐ)τοίίοιι. καὶ ({π| Ὅ60) 3. οἴνου Ξθεδτάπαπίβ. Β: 
ϑίποῇ. 

1ὅ. ΑΥ̓͂: ἀπίεθδέ, ΝΕ: Ὁ θοιτο. Αι: Ὁἱοθηταί. 
10. ΑΥΥΕ;: οπίζογποίοπ.., απὸ ἰθτον Ἐπ Π{ο, ΑὟΥ: 

α δπϊοείς [είποε (Θεοῖς πὲ τποῦτ σαό θὲ 07] Ὁ 
ταρίό, ΝΕ: τοιτὸς προσ δίᾳ δὲν σα ἸἸπροπια. Β: 
ἰδουου τα δὲν ΠΤ 4, 

17. τἰεῦοιν δαζασπαοα, Βα, 7, 29.) 
18. ΑΥ̓Υ: δα 8 )., Ὁἱο 56. γδτι Ὁ. ὁ ἀσῇοεπ. ΒΥ. 

νῈ: ὅθον ([ Ὁ. πέαππ, δὲν (απ. 110. 



1900 ΄(1,1-:Ξ1Ὁ 

τ ΚΝ τς ΑΜ α ἼΩΝΑ Ἧ Ὸ», 

Ὃ ; - ΠΤ αὐ 

Ζηάΐοππι, 

ΧΙ. 

ΧΥ, Καὶ Ἰεφϑὰ ὁ Γαλααδίτης ἦν δυνατὸς ἐν 

ἰσχύϊ, καὶ αὐτὸς υἱὸς γυναικὸς πόρνης, ἢ ἔτεκε 

τῷ Γαλαὰδ τὸν Τεφϑά. 2 Καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ 
Γαλαὰδ αὐτῷ υἱούς, καὶ ἡδρύνθησαν οἱ υἱοὶ 
τῆς γυναικός, καὶ ἐξέβαλον τὸν Ιεφϑὰ καὶ 

ἐἶπαν αὐτῷ. Οὐ κληρονομήσεις ἐν τῷ οἴκῳ 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι υἱὸς γυναικὸς ἑταίρας σὺ 

εἶ, ὃ Καὶ ἀπέδρα ᾿Ιεῳϑὰ ἐκ προφςώπου τῶν 
ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ κατῴκησεν ἐν γῇ Τωβ. 
Καὶ συνελέγοντο πρὸς ᾿Ιεφρϑὰ ἄνδρες λιτοί, 

καὶ συνεξεπορεύοντο μετ αὐτοῦ. 

4 Καὶ ἐγένετο μεϑ᾽ ἡμέρας, καὶ ἐπολέμησαν 
οἱ υἱοὶ Τμμὼν μετὰ ᾿Ισραήλ. ὅ Καὶ ἐγενήϑη, 
ἡνίκα ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ ᾿“μμὼν μετὰ Ἰσραήλ, 
καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλαὰδ πα- 

ραλαβεῖν τὸν ᾿Ιῳϑὰ ἀπὸ τῆς γῆς Τωβ, ὃ καὶ 
ἐΐπαν πρὸς Ιεφϑά' Δεῦρο καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς 
ΠΝ : ; ἘΣ τες 
ἡγουμέενον, καὶ πολεμήσομεν ἐν τοῖς υἱοῖς “μ- 

μών. 1 Καὶ εἶπεν ᾿Ιεῳϑὰ τοῖς πρεσβυτέροις 
Ταλαάδ' Οὐχ ὑμεῖς ἐμισήσατέ μὲ καὶ ἐξεβά- 
λετέ με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου 'καὶ ἐξαπ- 

ἐστείλατέ μὲ ἀφ᾿ ὑμῶν"; Καὶ διατί ἡλϑατε 
πρός μὲ νῦν, ἡνίκα ἐϑ )λίβητε; 8 Καὶ εἶπαν οἱ 
πρεσβύτεροι {ι ἁλαὰδ πρὸς Ἰεφϑά' Οὐχ οὕτως" 
νῦν ἤλϑομεν πρός σὲ καὶ σσυμπορεύσῃ ἡμῖν, 
καὶ πολεμή σομεν ἕν τοῖς υἱοῖς “μμών, καὶ ἔσῃ 
ἡμῖν εἰς κεφαλὴν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσι Γαλαάδ. 
9 Καὶ εἶπεν Ἰεφϑὰ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους 

Γαλαάδ: Εἰ ἐπιστρέφετέ μι ὑμεῖς πολεμῆσαι Ὁ 
ὃν τοῖς υἱοῖς “ἡμμὼν καὶ παραδῷ αὐτοὺς κύριος 
ἐνώπιον ἐμοῦ, ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς κεφαλήν: . 
10 Καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλαὰδ πρὸς 
Ἰεφϑά' Κύριος ἔστω ἀκούων ἀνὰ μέσον ἡμῶν, 
εἰ μὴ κατὰ τὸ ῥῆμά σου οὕτως ποιήσομεν. 

11 Καὶ ἐπορεύϑη Ἰεφϑὰ μετὰ τῶν πρεσβυ- 
τέρων Γαλαάδ, καὶ κατέστησαν αὐτὸν ὃ λαὸς 
ἐπὶ αὐτῶν εἰς κεφαλὴν καὶ εἰς ἡγούμενον. Καὶ 
ἐλάλησεν Ἰεφϑὰ πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ 

Τ. ΑΒ .Θ]]. (6.1. 108): Ἰεῳϑάε(Ἰεφϑαϑ). Β: ὙΠ 
μένος δυνάμει (6. ΑΕΕΧ ; ΑἸ ΒΧἕ ἦν, 1 ΑΞΒΕΧ).. 
τ ὐνὰ (ἔτεκε ΔΈΚΧ). Δ. ΑἹ (ἃ. 8.) δύο ... ἐτέ- 
ρας. Β" σύ (ἐ ΑΕΕΧ). 8, Β: ἔφυγεν --.. ἀπὸ πρ. ... 
ᾧκησεν ... συνεστράφησαν ..-. κενοί, κ.  ἐξῆλϑον (ὁ [6 
ΔΑΕΕΧ). 4. Βὴ τοῦ. ν8. ({ ΔΈΕΧ). Ὁ. Β: ἐγένετο .. 
παρετάξαντο (Ρτο ἐπολ.) ... λαβεῖν (6. ἈΕΡΧ). 
ΛΕΡΧ: ἐν γῇ 1. 6. Β: τῷ ἼΝῸΙ εἶρ ἀρχηγόν, καὶ 
παραταξόμεϑα πρὸς υἱοὺς ΖΑ͂. (ο. ἐλύπουν 1. Β: 
Οὐχὶ. ΑΕΒΕΧ: τί ὅτε ηλ9. ἌΧ νῦν. ΒΟ οΣτς 
(ἐϑλέβ. ΔΈΒΧ). 8, Β: Διὰ τὅτο ... ἐπεστρέψαμεν... 
πορεύσῃ μεϑ ἡμῶν .., ον σεαρατἄξῃ στρὸς υἷδς .. εἰς 

«Ῥορπέδπα ον οἴ αὖ Απππιογῖτζ5 Το αἴον. 

“Π ΞΆ ΠΣ ΡΘΕ π, ΠΩΡῸ ΧΕ. 
ὮΝ ἼΦΟΣ Τρ Ὶ ΣΟῚ ΓΝ τἼΞ ΝΗῚ 
523 ἐς ἼΣΩΝ Ἴ2Π "ΠΏΣ 2 
ΠΡ τΩΝ ἸΦῸΝ τῶν πτ ἜΡΟΝ 
ἜΞΝΤΤΌΣΞ ἘΓΟΓΟΝΟ ἢν ἼΩΝ 
ΠῚ ἐπῶν ΠΝ ΠΝ ΓΞ. 55. ὃ 
Ὁ ὙῊΝΞ Ξῶδ᾽ ὙΤΙΝ 2 ΠΡΒ" 
85}: ΣΝ ἤπθυ ὮΝ ΟΡ ὈΙΟῚ 

ΣἼΩΣ ἼΝΧΘῚ 
ἸἸΏΣ ΩΣ ὙΩΓΙΘΟῚ ΘΛ "ΣΟῚ 
2 ΓΙ 55- ὝΦΝΞ ὙΠ ἐ ἘΝ τῸν 
ΡΤ ὙΞὉ5) ἘΝ ΘΣ ΤΩΣ ἸΏ» 3 
31 Ὑπν8 ΠΌΡΟΝ ὈΠΡῸ ἸΡῸΣ 
2. ΓΙ" ΠῚ πϑὸ Ἐρτ ΩΝ ὁ 
πἸΔΝΡῚ ΕἸἿΩΣ ὯΞ5 τΡΩ ΓΙ} ῬΣΡῸ 7 
βνϑ ΩΝ ΝοτῚ ἸδῸλ ν ΚΝ ΠΗ. 
ΞΈ ΤΩΣ ὩΝ ΤῺ "25 ἼΣΙΊ ἽΠῚΝ 
ΞΟ ἼΣ ἼΩΝΞ πΩΡ ἐὸν ΘΏΝΞ 
ἘΞ ̓πϑρο-ὃν ἸῸΝ, ἜΤ ὙὙΩΝῚ 
"2192. ΠΡῸΓῚ ΕΝ Ὥς ΠῚ 
ὥνηο Ὁ ΤῊΣ ΠΩΣ 22) ΤΠ. 

ἢ 

τὸν ΠΏ. ὝΔΝϑῚ ἐπρ "2 ὉΞῸ 9᾿ 

ὑτὴν ΩΝ ΘΙ ΤΟΝ πρὸ ΡΤ 
ὉΓΗ͂Ν τῆτο ἸΠ91 1185 Ὧ33. ἘΠ ΘΣΤΟ 
ἘΟΟΝ ἘΝ ΓΝ ἼΞῸΝ ΕΝ 
γῆ ἢ ΠΣ ὮΝ ἼΡΓΌΡΤ ΣΎΩΝ ΟῚ 
ΠΕΡῚ Νοτον γϑν η555 »ὩΦ ποτ 

ἐΠΩ 92 ἸΞ 
Δ 55 ἼΦΟΣ ὭΡΤΟΩΡ ΠΡΌ" ΠΟΣῚ 
ὈΧΡῸΣ ὦν Ὁ ὈΡῸ» ἸΠῚΝ ὉΦΗ 

ΤΙ ΚΣ ΠΗΣῚ ἘΝ 
ΣΡ. 

ἄρχοντα π. (Οὐχ ὅτως.. ἄδν ΑΕΙΧ). 9. Β: σταρα- 
τἄξασϑαε ... Ἔ τοῖς ... καὶ ἐγὼ .. . εἰς ἄρχοντα (τολ. 

.. τᾶ. αὐ ετδθι 10. ΑΒΕΧ: ἔσται ο απ. 11. Β: ἔϑη-" 
καν ... ἐπ᾿ αὐτὸς ... (ρυτοὸ ἡγ.) ἀρχηγόν (ς. ΔΕΕΧ). 

.- 
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ἣν ] 
πΕ, 

ἐν ἐδ τ νας, ἐδ 

Ϊ 
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ΦΡΟΡ  Ρα ᾽ 8 ϑϑενίζοβππα πα ΠΘιοδεν: ο Πα. ΧΕ. 

ΧΙ. “ἰροίθαῦ, εἶπ ΘΙϊεαίεον, ραν εἰπ 
᾿ Πεοίίδατον Θεῖο, αδον εἶπ διιγοπεπο. (δε 

2 Ἰραὺ αδεὲν δαί ΦΟΡΟΙθαὉ σολεισεί. Ἔα 
αθεν Ὁα8 Ῥδεὶ6 Θἰϊεαθ ἰθπι δε ποῦ σοδατ, 
τὸ δε εἴθεπ Τϑείθε8 δε ἐποον οτοβ τυπτϑεπ, 
Πίοβοεπ Π{ς ΘοΡ θαὉ απὸ ππὸ Ἰρταίγεπ δι 
ἴθπι: Φι [0{ΠῸ πἰῶτ εὐθοπ πὶ ππίοετϑ ὅ8ᾳ- 
(18 ᾧαᾳιζε, Ὁὲππ δκ. ΟΠ εἰπεθ αἀποοῖπ 

ὃ Ἡβοίδεβ Θρῦπ. ἔφα [08ε εὐ σοὺ ζεῖπεπ 
τγάδοτπ τἀπὸ τοσϑπεῖς ἱπι απὸ Φοῦ, 
πη ε8 Ταπιπιοίοπ [Ὁ ἐπι ἴθπι ἴοῖο δ εἰς 
τὸ ἐσσοπ ατ|8 παῖ! ἰδπι. 

4 πὸ ἄδεν ες 5 εἷἐ δετπαῷ {ττοπ οἷς 
δ δείποον θπππιοπ τς δήταοῖ. ἜΦα πιπ Ὁἷς 

δείποεν πππιοπ αἴὸο Πτεἰεπ ταὶ ΟἸταεῖ, 
αἰπρεπ οἷο ὩΓοΙΓοἤδεπ τοπ. Θίϊεαο Οἷπ, δα Ἐ 
ἴτε ΦοΡ ΙθαὉ δοϊοίοπ απ δὸπὶ ἕαπος 00, 

ὃ ἔππὸ Τρυασοπ ἐπι ἰθπι: ὅὁζοππι. τἰπὸ εἰ 
ππζοῦ απρίπιαπη, Ὁα 8 οἷν Πτοίτοι! τον 

7 οἷἱε δίποοεν ποθ. Ὑθεν ϑερθίθαῦ 
Τρταῦ 21: Ὅὲπ ἡΙττεπ σοι Θ ραν: (Θείο 
ἴτε ε8. πἰϑέ, οἷς πιῶ θαΐεπ πὸ απ 
πιοίποϑδ ϑθαίοτδ απο σοίοβεπ θα δι Ἰϊπὸ 

ςς μππ ἔοπιπι ἰθτ πὶ πΐνν το οἱ! ἰθν ἱπ δ τῖιθ- 
Ο 8710: [εἰ τὶς ἡΠΙΠοοπ σοπ Θ ραῦ 

Ο ἐργάσει 4ι δορθίθαθ: Φατιπι ἔοπιπιοπ 
οἷν πππὶ τοίοθον κι οἷν, ᾳ8. δι. ταἰξ ΤΥ 
δἰοθοῖξ, ππὸ δεῖ ἀπ|8 Πτοίτοιι. τοΐρον οἱς 

᾿ς δίποοεν πιπιοα, ππὸ ζεἴοεἴδ τπιζῦ αιρί 
 Οὔδεν αἴΐο, οἷς ἱπ ΘΙ εαὉ τοῦποπ. Ἔερῃ- 

ἔδαῦ Τρτα τι δὸπ ἡΓοΙοἤξοπ οι (ΘΟ Τοαῦ: 
Θυ ἰδτ πιῶ υὐἱοδοῦ θοίοι κι Πτοίτοι. τοίδον 
οἷς δείποον “πιπιοπ, πὸ Ὅὲν θεῖν [6 οὺΥ 

τς κεν σέδοπ τοὶτο, [01 ἰὰ) ϑαππ εἰπὸν Θαπρι 
10 ζεἰπὸ ὅς ὩΓοΠοἤοπ υοπ Θί[οαῦ Τρταῦγεπ 

ΤΠ κιεδορθίθαθ: Φ ον ον {εἰ Θιιθῦτον οἰ ζλεπ 
ππϑ, το τοἷν πἰῶς ἐπα, τοῖο δὰ φοζαρί θα. 

ἽΠΠῸΟ αἷπα Δορθίθαῦ πα ὅπ ὉΠ Γοἤτοπ 
οι Θίίεαν, ππὸ Ὁαϑ Ξ90Ὲ {εθῖς θη ιῖπὶ 
αι πηῦ Θδουίεπ ἄδεν Π. {πὸ ϑορῇ- 
{Ὁ τοροίς Το ἄεδ αἴτεθ. ὉοΥ ὅ6πὶ εττπ 21} 
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1.0Ὁ.1.: ϑπτείπο. 7. Ὁ5.1.: Θ είν θυ πίε. 

1, ΑΥΝΕ.Α: δὲν ΘΙ Γ. Β.ΑΥ̓ΝΕ: ἐανίοτον, ΑΥ̓͂. 
ὙΕ.Α: δεῖ Θυδα εἶπεν ὅϑατο. 

ὦ, ΟΥΝΕ: (Οῥῇπε ... νεὐέτίοθεπ, 
πίνε ὅτθε {εἰπ. 
ὃ, ΟὟ ΥΕ: [{Ιο τς ἀοπέο. 

᾿ 4, νΕ: δαίίοεπ δτίος πηι τ, 

Ὁ, Β: Ὀβοιξεῦ. ΑΥ̓Υ.ΝῈ: ϑπ|ίρτου, αὐ παν 
ἢ, φϑαύλιπ Ἐ, ἰθτ... δα... ϑέοερ [εἰ Αγ: δι 

ἴδε πὶ. πὶ ροεθαβί. ΥΕ: π΄ 9.8 αὐθοπ πε. ΑΥ̓Υ: ἱπ 

ΥΕ.Α: ἔπππῇ 

Βρεϑ8 ΕἾ 10 τΘμρογα {Θρμι6 Θ4188- ἈΚ ἔς. 
ἀἰ65. νὴΡ [ὉΓ 551 Π15. ἀῖ 416. ΡῈ ρΡΏΔΙΟΓ, 

ρε.28,5. ἅΠΠ15. ΤΠ ]Π1Θ ΓΒ. ΠΡΟ ΓΙ Οἷ5,. 4αἱ ηδίι5 
εδὲ ἀθ ἀαδ]αδὰ. ἜΠθαϊ δαΐθηῃ (ἃ- 
Ιαδὰ ὈΧΟΥΘΙΉ, ἐ6 41ιἃ βιιβοθρὶν ἢ]105: 
411 ροβίψιαδιη ογθνουδηΐ, β]θοοταηΐ 

δορ]6, ἀἰσθηϊ65: Ηδογοβ ἴῃ ἀ0Π10 ρΡὰ- 
{18 ΠΟΒΙΓΙ 6588 0 ΡΟίοΓΪ8, 4π|8ἃ 46 
ΔΙίογὰ ᾿ηδίγα πᾶΐὰ8 65. ὅΘυο5 {Π|Ὸ 

[ὈΘΊΘη5. ἃίᾳιιθ ἀδνιη5 ΠΑΡ αν" ἴῃ 
ἐδ, ἰΒΓΡὰ ΤῸΡ, ΘοηρΓορδίί 416 βαπΐ δά Θ.Πὶ 
ὁφσυ. ΥἸΡῚ ἸΠΟΡ65. οἱ ἰδ γοοϊπδπῖθ5, οἱ 4αδ5] 
15:0 22 ΤΙ ΠΟΙΡ 6 ΠῚ ΒΘ4ΙΘΡΑΠἰΏΓ, 

Ιῃ 1{Π|15 ἀϊοθὰβ. Ραρπαρδηΐ ἢ} Απι- 
ΙΠ0Π ΟοΟηίΓὰ ἴϑγᾶ6,. ἜΘα θι15 ΔΟΓΙΓΘΡ 

Ἰηβἴφη 8. ΡΘΓΓΘΧΘΙΙΗΐ Π]Δ] ΟΓΘ5 Παία 
ἀθ (α]αδά, υἱ ΟΠ] ΘΓρηΐ ἴῃ ΔΌΧΙ ΤΩ 

ὅλ 581 Φορη16 ἀ6 ἰθῦγὰ ΤῸ. ἢ Πίχϑγαηί- 
. απ 86 θα: ὕρηὶ οἱ 65ἴ0 ὈΓΙΠΟΘΡ5 Π0- 
516, Οἱ ριρπὰ ὁοηΐγα ἢ]105 Αἰηπηοῃ! 

. ἜΘαΙΡα5. 1ΠΔ Γοϑροηαιϊῖ: ΝΟΌΠΠ6 νοῸ5 
τ Θ5.15,). 4] Οὐἰδ015. τὴ6 οἱ 6] βοϊβίϊβ ἀθ 
ἀοπ)0 ΡᾶΙΓΙΒ. [16], οἵ ΠΠΠ0 νη] 5.15 δά 
Π16 προθϑβϑιαῖθ ΘΟΙΡ. 5 ὁ Ἐ Πἰχϑγιηί- 
486 ΡΓΪΠΟΙρ65 Οα]αδὰ δ βθρῃία: ΟΡ 
᾿ιὰπο ἰριιαΡ δι π| πη δα (6 νϑῃϊ- 
118, 1 ΡΓῸ ΠΟἰΒΟΔΓΙΒ. ΠΟΙ ΒΘ οἱ ρι- 
5185 ΘΟ Γὰ ΠΠΪ05 ΑἸΏΠΊΟΠ, 5.546 ἄτπιχ 
ΟἸΠΠΪΙΠ) 4 Πδθϊδηϊ ἴῃ (αϊδδά. 
ἜΔΟρΡΗία ἀαοααθ αἰχὶς οἰ: 8ὶ᾽Ὶ υϑῦθ 
γΘΠΙ5.15. ἃ Ππη6, αὐ ρΌΡΏΘΙΩ ΡΓῸ νΟθῚ5 
ὁοπίγᾶ ἢΠ]05 Απηηοπ, ἰγδα! ἀθυ (4118 
605 Π)ΟΙΠΪΠΙ18. ἴῃ ΤΩΔΏΙ18 ΠΘΔ8, ΘΡῸ 
6ΓῸ νϑϑίθν ργποορδὲ ἜΘ τοβροπ- 10 
ἀογιηΐ οἱ: ΠΟ ητ5, 41 μᾶθο δαάϊί, 

'ρ88. πιθαἸᾶῖον ἃ0 ἰθ5{15 65ῖ, φαρά πο- 
ϑίγΓα ῬΓΟΙ σὰ [ΔΟΙ ΘΙη 118. 

ΑΒΡΠῚ Πάααθ Φθρμία Ομ ΡΓΙΠΟΙρΙθα5 11 
(ἀα]λ4, [ΘΙ 418. ΘΠ ΟΠ ΠΪδ ΡΟΡΆΪ 5 
ΡΓΙΠΟΙΡ μὴ 811. βοσαΐ 5416 65. Φθρῃίο 

ΟΠ 68. ΒΘΓΙΠΟΠΘ85. 51105 ΟΟΥΔΠῚ ΠΟΠΊΪΠΟ 

(Θεη. 
“1,10. 

4 

10,18. 

(8,28. 

40,1. 

1. 8: Ἐὸπ| 1486 1Π10 ἴῃ 1. 

Ξϑεδτά πρπίβ. ΝΕ: ἰῦτ δευντάπρι [εἴρ. Β: παδόεπι οἰ) 
παῖ {{|. 

ὃ, ιν γεροίτεψε, ΑΕ: [0 κίο ας Ῥοππὶ (ρεῦε αἴ[0) 
ἀπ  ππιό αι. τοῖο, ὙΠ: {εἴ πιὸ δα ὁ ὦ, 

9. Β;: ἀδεγτρύδοπ, ΝΕ: δίπαίδ!, ΑὟΥ: τοί αἰδέ, 
(ΑΥ̓͂, ΝΕ: ἴο υ{{{... {εΐπ.} 

10. ΑὟΥ ΝΕ: εθοσα ούτε (0 ὅν) τυαό 2ἴο. πὸ σοῦ: 
σοῦ. (σοί εθ ε). ΑΥΥ πα δείποηι ἥθοτίο, αἴ του!- 
ἴφια τὸ. 10. ὙΕὺ: τα θυ! 1 τοῖο ὅπ αοτοδεί, [0 ..ς 

11, Β.ΑΥ̓́ΥΕ: αἴίς [εἰπο θοτίο, 



ἿἼ τῇ ἼΟΙ Πρ ν δἰ καὶ . Σιν ὙΚΟΝ ΡῊΝ ὦ μὸν " ἷ . ἡ Α ἰ τ ἣν ΄ ᾿ τ Ἦν ᾿ ον, ον ἀν ότι ὁ δ ηδι ἐν αδως 

109. ἀρ οὴ 

ΚΗ. 

ἐνώπιον κυρίου ἐν Μασσηφά. 12 Καὶ ἀπ- 
ἔστειλεν Ιεφϑὰ ἀγγέλους πρὸς τὸν βασιλέα 
υἱῶν ᾿Ἵμμών, λέγων" Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ὅτι 
ἥκεις πρός μὲ σὺ πολεμῆσαέ μὲ ἔν τῇ γῇ μου; 
18 ΚΑ αἱ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν υἱῶν “Ἱμμὼν πρὸς 
τοὺς ἀγγέλους εφϑά: Διότι ἔλαβεν᾽ Ἰσραὴλ τὴν 
γῆν μου ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτοῦ ἐξ «Ἵϊγύπτου, 
ἀπὸ ᾿Αρνὼν ἕως Ἰαβὸκ καὶ ἕως τοῦ Ιορδάνου" 
καὶ νῦν ἐπίστρεψον αὐτὴν μετ εἰρήνης, 'καὶ 
πορεύσομαι. 18 Καὶ προςέϑετο ἔτι Ιεφϑὰ καὶ 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς τὸν βασιλέα υἱῶν 
᾿Ἰμμών, 15 καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τάδε λέγει Ἰεφϑά" 
Οὐκ ἔλαβεν Ἰσραὴλ τὴν γῆν Μωὰβ καὶ τὴν 
γῆν υἱῶν Αμμών. 16Ὅτι ἐν τῇ ἀναβάσει αὐ- 
τῶν ἐς Αϊγύπτου ἐπορεύϑη Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἕως ϑαλάσσης ἐρυϑρᾶς, καὶ ἦλϑεν ἕως Κάδης, 
17 χαὶ ἐξαπέστειλεν ᾿Ισραὴλ ἀγγέλους πρὸς τὸν 
βασιλέα ᾿Εδώμ., λέγων᾽ Παρελεύσομαι διὰ τῆς 
γῆς σου. Καὶ οὐκ ἤκουσε βασιλεὺς Ἐδώμ. 
Καίγε πρὸς βασιλέα Μωὰβ ἀπέστειλε, καὶ 
οὐκ ἡϑέλησε. Καὶ ἐκάϑισεν Ἰσραὴλ ἐν Κάδης, 
18 καὶ διῆλϑεν διὰ τὴς ἐρήμου, καὶ ἐκύκλωσε 
τὴν γῆν Ἐδὼμ καὶ τὴν γῆν Μωάβ, καὶ παρ- 
ἐγένετο κατ ἀνατολὰς ἡλίου τῆς γῆς Μωάβ, καὶ 
παρενέβαλον. ἐν τῷ πέραν “ρνώ ὦν, καὶ οὐκ εἴς- 
ἤλϑον εἰς τὸ ὅριον Μωαβ, ὅτι ᾿Αρνὼν ὅ οριον 

Μωάβ. 19 Καὶ ἀπέστειλεν Ἰσραὴλ ἀγγέλους 
πρὸς Σηὼν βασιλέα τοῦ ̓Αμοῤῥαίου, βασιλέα 
᾿Εσεβών, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰσραήλ: ΠΙαρελεύ- 
σομαι διὰ τῆς γῆς σου ἕως τοῦ τόπου μου. 
20 Καὶ οὐκ ἠϑέλησε Σηὼν τὸν ᾿Ισραὴλ διελ- 
ϑεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ, καὶ συνήγαγε Σηὼν 
πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ παρενέβαλεν εἰς 
᾿Ἰασσά, καὶ ἐπολέμησε μετὰ ᾿Ισραήλ. 21 Καὶ 
παρέδωκε κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ τὸν Σηὼν καὶ 
πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν χειρὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐπά- 
ταξεν. αὐτούς. Καὶ ἐκληρονόμησεν Ἰσραὴλ πᾶ- 
σαν τὴν γῆν τοῦ “μορῥαίου τοῦ κατοικοῦντος ἐν 
τῇ γῇ ἐκείνῃ, 29 καὶ ἐκληρονόμησε πᾶν τὸ ὅριον 
τοῦ ᾿“μοῤῥαίου ἀπὸ ᾿ἀρνὼν καὶ ἕως τοῦ Ἰαβόκ, 

19. ΑΒῈ τὸν (ἐ Χ). Β: ἤλϑες ... ὁ σὺ ... τὸ παρα- 
τάξασϑαι Ἀ μὲ (ς. ΑΕΧ). 19. ΔΒΣ ὁ οἱ τῶν (τ ποῦ 
Β: Ὅτε ... ἔν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὸν (ε. ΛΕΧ). ΔῈ: 
αὐτὰς(αὐτὴν ΕΧ). Β: ἐν εἰρήνῃ (μιετ᾽ 8. ἈΒΕΧ). 14.}: 
σπεροβέϑηκε.. «τὸν(ο. ΑΕΕΧ). 15. Β: Οὕτω(Τάδε ἘΓΧΣ. 
16. Β: τῷ ἀναβαίνειν αὐτὰς ... (το ἐρυϑ'ρ.) “Σίφ 

. εἰς Κὶ. (6. ΛΕΕΧ). 17. Β: ἀπέστειλεν (6. ΑΕΧ). 
Ὧν τὸν (ἰ. Χ). Β: δὴ ἐν τῇ γῇ -.. εὐδόκησεν (διὰ 

ος ἠϑελ. ΑΒΧῚ. 18. 8: ἐπορεύθη, (δεῆλϑ. ΑΕΒΧΣ. 
ἈΠ: ἐν τῇ ἐρήμῳ (διὰ τ. ἐρ. Χ). Β: ἤλϑεν ἀπὸ ανα- 
τολῶν ... τῇ γῇ ΜΙ... “νον βαλεὶ ΣΟ 865 
γλ λϑεν ἐν ρει Μ. (ο. ΑΕΒΕΧ). 19. Β: Παρέλϑωμεν 
δὴ ἐν τῇ ΓΝ τόπ. ἡμῶν (ε, ΔῈ ΕΧΣ). 20, Β: ἐνε- 
πέστευσεν Σ. τῷ 1. παρελθεῖν ἐν τῷ ὁρίῳ ... συν-- 

«τ Έ ἘΠΠ||. 

Φορπίπα Τοναφρῖῖς αὖ ΑΔπππιογεῖζῆς ον αἴο'. 

ΠΡΘ» ΠΡ ἐΠΒΧῺΞ Γὴτ12 
“Ὡν ἸΏΡτ2Ξ “οτος ΕΣ 
ὈΠΌΠΟ ῸΝ ὨΝΞΤΟΣ ΠΘῚ Ὁ πΩ 
-ἶκ} ΩΡ τῺΞ ΤΟΣ 52 νι ΣΝ ἜΝΞ 13 
Ν "ΤΕ πρϑ τοῖς ΠΡ» ἘῸΝ 
ἸΝῺ ΘΡΠΣ ΘᾺ γηδν5 ΣῊΝ 
πϑῶτι ΠΟΡῚ ἸΤΉ ΤΙ ἸΡῚ ῬΞΡΙ ἸΡῚ 
πΏΞΣ ΤῊΣ ὩΘ ΤΕΟΙΣ ἹπῸΝ 14 
ΩΣ ὯΞ ΠΡΏτΟΝ ΞΕ Ποῶϑὴ 
προτνῦ ΓΕ ΩΝ: ΣΙ Ἴ5. ὙΩΝῚ Ὁ 
ὯὮΞ ὙΠ ΩΝ ΖΝ) ὙΌΝΤΩΝ Ἐν 
ΠΝ ΠΣ Θ ΡΕ 3 ΕἸ ΤΩΡ 1 
ΝΞ5Ὶ ὈΡΘτΘστπν ἩΞΤΩΞ Ὁ γ᾽ 
ἘΠΕ ὌΝ δ. πϑῶοΣ ἐπ 11 
ΝΡσΠΞΣΝ πὐὐνὸ τὰν Ἴροθα 
ΒλῚ τς ἸῺ Κ᾽ ΝῚ ἩΣΊΝΞ 
Ξυϑ5] ΩΝ ΝΟ] πο ἘΝ ΤῺ ρΡΊΌτ ΟΝ 
ΠΟΣῚ ἜΞΤΩΞ πο] ΣὩΤΡΣ ὈΝ  ἷ05 18 
Ν35Ὶ ΞΔ) Ὑ ΠΝ ΤΙΝῚ ΘΝ ὙΝΤΟΝ 
ἩΣπολ ΖΑ. γδ9 ΘΙ 9 
2 ΝῺ ὈΞᾺΞ ἘΝ ΤΝ ΘῚ ἸἾΣΝ ἼΞΣΞ 
ὈΝ τ ρ᾽ πϑῶδι : ΞΝ ὌΗΞΆ ΔΝ, 19 
ποὉ σΠΟΝ ΠΤ Ἡπρο τὸν ΚΡῊΣ 
ΝΘ ΙἼΞΙΣ3 ὈΝἸ ἿΟ ὙνΔΝ δ ἢ ἩἸΞΌΏΓΙ 

ὉΘΝῚ π55}5 "ὮΡ Ἔξω Ἰππὴῷ 
ΠΣΡΙΞ ΤΊΣ πον ϑττΝ πὸ" 
τῆτο ΠῚ 
-ὐξ- τα ἸπςτΩΣ ΠΝ ΝΡ 
ΝΣ 5) 555) Ὺ ὭΞ ἼὩΡ 
γον Ξ" ἀραπ “γπν-Ὁ5 ὧν. 

τὰν: ἼΞΤΘΤΕΥ ΔῊ ῬΞ ΠΣ Ἤν 
ἤξε ... παρεν ἔβαλον εὐν παρετάξατο πρὸς Ἰ. ((. 
ΔΕΕΧ). 91. Β: ἐπάς. αὐτόν «ἶἰ τὴν γῆ» ἐκείνην 
(6. ΛΕΕΧ). 22. ΒΣ καὶ- 4 μοῤῥ. (Σ ΛΕΚΧ). 

Ἷ 
᾿᾿ 
ἊΣ ἐμ} 

ΗΝ δ δ τ ἸΡΏ ΤΡ ἨΧῚΝΞ 9. 

ἘΝ ἘΦ ὩΠΘΝΊ, 

ὙΠ ὩΝΣῚ ΘΉΞΞ ΓΞ ΓΝ 05 0} ΣΝ ΡΠ ππῦν, 



πα τ ς δον ἡ ΓΗ Ὑγι,3... . ψ5.. “ὦ 

3, εν 

(11,12--.-929) 198 ᾿ ἐσ το ϑὲίςδέον, 

, Φίο σδοίοπ οῖππ πίε υοη ϑππηποη, ΧΙ. 

12. ϑλΐ; μα. 
ἀπ δεηίᾳε Ὅεν δείποεν Φέπιπιοπ πιὸ Τίοβ 
ἴδπι ασοπ: θα 8. δα {Ὲ Ὅι πες πιΐτ 31 ΓΤ) α- 
[π, θα δὰ. ἔσθ 11 ππὶτ, υὐἱδεν πποὶπ 

18 απὸ κι ἢ τοίπ ὁ Ἔν δεδπία δὲν δείποεν 
ϑίπιιοπ αἀπροοτίοίς Ὅ6π ἐβοίοπ ΡΟ Ίθα: 
Φατιμπ, Ὅα8 σἤταοῖ πιοίπ απο σοποπιηι 
Ὁαί, δα ἴτε αἰιὁὸ (αονίοη ἐσσοπ, υοπ Ἵτποπ 
απ δίδ απ Δα 0  πἰπὸ δίδ απ Ὅὲπ ΟΥΌΩΝ, 
ἴο σαἷθ πιίτϑ πππ τὐἱεδοῦ πα δ υίοθοπ. 

14 ΟΡ ΙθαὉ αδὲν Ταποῖς ποῦ πτὸῦν Βοίοπ 
1τὅ ζιπι δεδπίᾳε θὲ δείποον πππιοπ, “οἷς 

Τρταὔεπ κι ἰδπι: Θο ζρυίῶι ορθίθαῦ: 
ΦἼγαοῖ θαι ξείπ απὸ σοποπιπιοπ, τεδοῦ Ὁ6Π 

Ε ϊοαδίξετπ ποῦ δὲπ δείποοτη ϑΠπιηιοπ. 
᾿ς 16 ἔΦεππη δα [{ς ατι8 ( αονίοπ ζοσοπ, τυαποεῖτς 
Ι: δ Ίταοῖ οπτα) οἷς πθ πε 68. απ ΘΟ Π{πιρεν᾿ 
17 ππὺ ἔαπι σοπ δξανεδ, Ἔππὸ Ταποῖς ἐΒυίοπ 

ἀππ| δεηπίσε δὲν (δοοπιίίον τὸ ἰρταῦ): 
8 πιὰ) Ὁπτὰ δεῖπ ἀκπο ξἰεθοπ. Ξδε᾽ 
δεῖ (δοοπίίεν δευπίᾳς εὐρύτείς ὁ πίῶι. 
πιῶ) Ταπότοπ Π{6 ξιππ δε πίαο ὃεν σα δἰ τοτ; 

τς δὲν τοῖς απῷ πίῶι. ψ{ΠΠ0 δ. δΊταεῖ 
᾿Π48ἷπ δανεδ, ἘππῸ ταπϑοῖές ἐπ δεν πθ πο, 

τς μπὸ ππηοσοῖ Ὁ48 βαπὸ δὲν (δ οΙπίΓῦ τπιπῦ 
Ῥοαδίίον, ππὸ ἕαπιεπ οὐη δεῖ Θυππὸπ 
ϑπισαπα απ εν ρα δίτον απο, τἀπὸ ἴα- 
σοτίοπ Π) ἰεπίζοῖ! Ὅ68. Ἅἴτποπ, ππὸ ἕαπιοπ 

τς πἰῶε ἱπ οἷε Θτεπρε δὲν Ῥὲσαδίτου, Ὁοππ 
19 ἡτποι {6 ὅεὲν Ῥϑθὶοαδίίεν Θτοπλε. ἜἸπῦ 
ος ΑἸγκεῖ ἤαποῖς Βοίοεπ 4πι Θίθοπ, δεῖ Ἵπιο- 

τον δεθπίαᾳς 211 εδῦοπ, ππὸ ΤΡ ἰδπι 
ἴαροπ: ὅαΆ ππϑ δπτὰ Ὁεἰπ ἀαπὸ οἰοθοπ οἰ 8 

20 απ πιοίπει τί. Ἔθίθον Θίθοπ σετίγαποίς 
φγαοῖ πἰῶς Ὁπτῷ {εἶπες Θύοπε κι αἰεθοπ, 
Τοπϑοτη οτίαπιπιοῖς αἴΐς ζεἰπ Ξθο 1, ππὸ 
ἴαρεντίς Π) 21: ϑαῦξα, τὸ Πτ|ῸῸ παὶρ οταεῖ. 

1 ὙΦ οΥ ΘΟΥ αὔεν, δὲν Θοίς “Ἴταρῖϑ, σαὺ 
Ὅὸπ Θίθοπ πὶ αἴ Τοίποπι θ01Ὲ ἰπ οἷς 
φάπος ἤταρῖδ, δα 16 1{ς Τ ππρεπ. Ὁ{ΠῸ 
παῦπι Ἰγαοῖ εἶπ αἴτὸ8 απὸ δὲ ἥἴπιο- 
τἰτον, οἷς ἰπ Ὁοπιζεῖθοεπ ἀαπὸς υσθπείοπ, 

22 ὅμπὸ παθπῖὸπ αἴ Θτεπξὲ 67 “Ιπιοτίςον 
τ εἶπ, υὖ Ῥίτποπ απ δίδ απ ϑαδοξ, 

ΟΠ 12. Β.ΟΥΥΝΕ.Α: Ξϑοέοπ. Β: θαδεί πε οἷν, αὟ: 
Ἢ Ῥαθοπ υυἷν ππί εἰπια που. 

ΟΠ 18, Ξπ παρ. ΒΙΑΎΥΝΕ.Α: ((π|} ἐπ ὅυ. 
14. ΑΥ̓Υ: αδονιπαῖδ, ὙΕ: υυἱοδοντ, Β: Πιῦτ {οῦπον 

ἔοτε τι. Τα ποτε. 
15. ΟΥ̓ ὙΕ: ὅ1τ. δ. πἰῶτ (θὲ Ὁ. 35.) φεπς θα ὁ ἃ, 

"βοϊοαϊοίίεη «ἸΒ.θε(. 931. Φ΄, 2, Σθ04 1, 1016. 

ΣΦ ς Ταποίς Φορ θαῦ Θο αι, ἰπ Μάθρα. ἜΚΕῚ πηϊδιί πυποῖοβ δα 12 
ΓΘΘΘΙ) ΠΠΙΟΓᾺΠῚ ΑἸΠΠΠΙΟΠ, 4] οχ ρΡ6Γ- 

. 50η8ἃ 818 ἀἰσογθηῖ: Οὐϊὰ τ Π] οἱ {0 ὶ 

6, 851, αἰἃ γΘηΪδίϊ ΘΟΠΙΓᾶ 116, αἱ νἃ- 
ον 4. 5[ΑΓ68. ἴθγΓΔ ΠῚ τηθπηΐ ἜΘῈ])}115 11|6 

ΓΘΒΡΟΠΑΙ : Οαΐὰ (}}} 5γ86] (θὰ 
16 8Π|, (ὐδη0 Δϑοθηάὶί ἀ6 Αβθρυρίο, 

Νμε, ἃ Ππίθα5. ΑΥΠΟΩ ἀβάαθ 4006. ἀἰᾳι 
ἐντ λει ζΟγἀΔΠ6ΠῚ; ΠᾺΠΟ ΘΓΡῸ ΘΕΠῚ ρᾶ06 τγοά- 

ἀθ ΠΏ]Π1 68}. ἜΡΓ 405 Γαρδιπη 14 
πηδηάαν! Φορηΐ6 οἱ ᾿πηρϑγανὶΐ οἷβ, αἱ, 
ἀἰοογοηΐ γοσὶ Απμμηοη: ἜΡΗδος. ἐἰοὶ! 15 

νέοι ορῃΐθ: ΝΌΩ ἰα}1 Ι5ΓΔ6] [ογγὰπὶ ΝΟΣ 
Τοεειβο ρ6. [ΒΓΡΔΠῚ ΠΙΙΟΓᾺΙ Αἰμηοη, 56 16 

αι! 0 ἀθ Αδσγρίο σοηβοθηϑ Γι ηΐ, 
ἈΙΠ Πάν ΡῸΡ 50} ΠΠπἀ]Π6 πὶ π54116 δά 

ΠῚ 3 

δὴ ΓΟ ΓΌΡΓΙΙΠΙ, οἵ νϑηϊξ ἴῃ (465, 

ἶλαπι, ἜΤ 5616 ΠαΠΟΪ05. Δ σορθηὶ Βάομ,, 17 
,1454. 

ἀϊόθηϑβ: ΠΙΠ)Π 6. τη6, τὶ ἰΓΔ 5681 ΡῈΓ 
[ΘΥΓΆ ΠῚ ἰ8Π]. Οΐ ΠΟΙ ἀσ α ΘΒ Θ 6 ΓῈ 
ΡΓΘΟΙΡαΒ. 605. Μίιδιὶ 4αοαιιθ δὰ γο- 
δθὴ Μολ!), 411 οἱ ἴρβ6 ἰγδηῃβι(αη 
ῬΓΔΘΙ ΘΓ ΘΟηίομρ511. Νίαηϑβι [4486 

κα. ἴΠ ὕΔ465, Ξ δὲ οἰΓΟ αν οχ ἰδίθγο (61- 
ἴα 18. ΤΠ ΒΔΟΙ οἱ (ΘΓΓΆΠ ΔΟΔ]}, νϑη 4116 

ΟΟηΙΓὰ ΟΥΙΘη Δ] 61 μ]αρα ΠῚ) ἴθ ΓΓδ6 Νο- 
ἃ}, οἱ σαβιγαπηθίαϊι5. οϑὲ [ΓΔ Πη5 ΑΥ̓ΠΟΠ, 

ηθ0. γοἱαϊν ᾿ἰηἰΓᾶΓΘ. ἰογιηΐηο5 ΜΟΔΒ; 

ὅ9.. ἌΓΠΟῚ ἀαΐρρα. ΘΟπἤηί 651 [ΘΓΡἃ6 
Μοᾶ}. ΜΙ κι. Πὰ4 6. [5γὰ6] παποίος 19 Νυπι. 

θέλ νον δἰ ΒΘΠΟῚ ΓΘ ΘΘΠ) ΑἸΠΟΡΓΠΔΘΟΓΙΙΠ, 4] 

Πα θα αὶ τη Ηθϑ οη, οἱ ἀἰχογαηὶ οἱ: 

ὈΙπλ{{6, αὐ ἐγ 568) ρ6Γ ἰδ ΓΓΔΙ {181 

546 δά ἤανίηπι. ἜΘαϊ οἱ ἴρ56 15- 20 
ΓᾺ6] γοΡρὰ (οϑριοίθηβ, ποη αἰ) 51. 
ΘΕΌ] ἰγὐΔηΒ ΓΘ. ΡΘΓ ἰδγη085 5105, 566 
᾿πΠη118 πη} ΠΠπἀ1Π6 ὁοπστοσαϊα ΘρΓ085- 
5115. 651 σΟΠ Γὰ 6111} ἰη 058 οἱ [ὉΓΓ1ῸΡ 

Γοϑιϑίθθαι. ἜΤΡΔ]ΙΠ{π6 οαπὶ ἢ) 0- 21 
ἸΏΪΠ15 ἴῃ ΙΏΔΗ115 Ιδγὰθ] ΟΠ) ΟἸΏΠΙ 
ΘΧΘΓΟΪίὰ 5110, 4υἱ ΡΟΓΡΟ5811 θὰ οἱ 
ΡΟΘ5Θ ἢ ΟΙΠΘΙ ἰθγΓἃ ἢ} ΑἸΠΟΓΡΡΠΔΘΙ, 
Πα ΒΙ ας ον 5. ΓΘ σ ΟΠ 5. {ΠΠπ|5,. Ἔ δὲ πηΐνον- 22 

νι. 8505 ἤΠ68 615 48. ΑΥ̓́ΠΟΠ 5416 6000, 

: 13,2). 5: Ζ6θοο. 

10. ΑΥ̓Ν.Α: τοαπδετίο, 
17. αΥΥ: δύτοίε πίε. ΒΕ: σαῦ ἔείπ Θερόν. 
18. ΑὟΥ.νΕ: παιρίπα ... ἐπ δα ὁ δεδίο! 5}, 

. ΒΥ ΝΕ: τταποίο, ὟΝ: εἐδν,ς χἰοθθπ δι 
Ι͂αἤτπ, 

22ν ΑΥ̓͂ ΝΕ: δα ἠαπὶὸ (δεδίος, 



194. ΤἸ 225 533Ὁ Ἀ ΤΊ. Ω}}1} : 

ΧΙ. “ορπίπα οναοζῖς αὖνὟ Δηιπιοτῖ ες ον αἴον. 

θα αι ἊΣ Ψ “ἥν ,,9 ’ Φ ᾽ Γ τι « 

καὶ ἅπο τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ ἀζοδστον, ΝΠ" ἽποΝ ι ππὴππο ΠΏΣ 1523 

29 Καὶ γῦν κύριος ὁ ϑεὺς Ἰσραὴλ ἐξῆρε ΚΙ: ἜΚ ΝΟΣ Ὧν, εξ το: Ἰ5. 

τὸν ᾿“μοῤῥαῖον ἐκ προρώπου λαοῦ αὐτοῦ 
᾿Ισραήλ. καὶ σὺ κληρονομήσεις αὐτὸν ἐπὶ σοί; 
24 Οὐχὶ ὅσα κατεχληρονόμησέ σοι Χαμὼς ὃ 
ϑεός σου, αὐτὰ κληρονομήσεις; Καὶ πάντα 
ὅσα ̓κατεκληρονόμησε ὑμῖν κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν 
'ἀπὸ προςώπου ὑμῶν', αὐτὰ “κληρονομήσομεν. 
28 Καὶ νῦν μὴ χρείσσων εἶ σὺ Βαλὰκ τοῦ υἱοῦ 
“Σεπφὼρ βασιλέως Μωαβ; Μὴ μάχῃ ἐμαχέσατο 
μετὰ Ἰσραὴλ ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτόν, 
26 ἐν τῷ οἰκῆσαι τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν ᾿Εσεβὼν καὶ 
ἐν ταῖς ϑυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν γ γῇ ᾿ΑΔροὴρ 
καὶ ἐν ταῖς ϑυγατράσιν αὐτῆς καὶ ἐν πάσαις 
ταῖς πόλεσι ταῖς παρὰ τὸν Ἰορδάνην τριακό- 
σια ἔτη; Τί ὅτι οὐκ ἐῤῥύσαντο αὐτοὺς ἐν τῷ 
καιρῷ ἐκείνῳ; 21] Κἀγὼ οὐχ ἡμαρτὸν σοι, καὶ 
σὺ ποιεῖς μετ ἐμοῦ πον ηρίαν, τοῦ πολεμῆσαι 
ἐν ἐμοί. Κρίναι κύριος ὁ κρίνων σήμερον ἀνὰ 
μέσον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν 
υἱῶν ᾿Δμμών. 25 Καὶ οὐκ εἰφήκουσε βα- 
σιλεὺς υἱῶν ̓ Αμμὼν τῶν λόγων Ἰεφϑὰ ὧν ἀπ- 
ἔστειλε πρὸς αὐτόν. 

29 Καὶ ἐγενήϑη ἐπὶ ᾿Ιεφϑὰ πνεῦμα κυρίου, 
καὶ διέβη τὴν Γαλαὰδ καὶ τὸν Μανασσῆ, καὶ 
διέβη τὴν σκοπιὰν Γαλαὰδ καὶ ἀπὸ τῆς σχο- 
πιᾶς Γαλαὼὺδ εἰς τὸ πέραν υἱῶν ᾿Δμμών. 80 Καὶ 
ηὔξατο ᾿ῳϑὰ εὐχὴν τῷ κυρίῳ. καὶ εἶπεν" 
Ἐὰν παραδώσει παραδῷς, μοι τοὺς υἱοὺς “4μ- 
μὼν ἐν χειρί μου, 81 καὶ ἔσται ὃ ἐκπορευό- 
μενος ὃς ἂν ἐξέλϑῃ ἐκ τῶν ϑυρῶν τοῦ οἴκου 
μου εἰς ἀπάν τησίν μου ἕν τῷ ἐπιστρέψαι μὲ 
ἕν εἰρήνῃ ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿Δμμών, καὶ ἔσται 
τῷ κυρίῳ, ἀνοίσω αὐτὸν ὁλοκαύτωμα. ὃΣ Καὶ 
διέβη 1εφϑὰ πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ἀμμὼν τοῦ πο- 
λεμῆσαι πρὸς αὐτούς. Καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 
κύριος. ἕν χειρὶ αὐτοῦ, 588 καὶ ἐπάταξεν αὐ- 
τοὺς ἀπὸ ᾿ροὴρ ἕως τοῦ ἐλϑεῖν εἰς ἢ]ενίϑ, 

ὥ. Β: τ ἔρ. (τῆς ἐρ. καὶ ΑΕΧ.. 28. Β: ἅπο (ἐκ 
ΑἸῈΝ Χ)... Ἔ ἐπὶ σοί. 24. Β: ἃ ἐὰν κληρονομήσει σε 

. τὸς πάντας ἃς ἐξῆρε ὑ μι. κύρ. . αὐτὸς κἢ. 25.8: 
ἐν ν ἀγαϑῷ ἀγαϑώτερος σὺ ὑπὲρ Ἔ. υἱὸν “Σ. ..«- μα- 
χεσόμενος ἐμαχ. 206. Β" τὸν Ἰσρ. (Γ ΔΕΕΧ; ἌΡΧΕ 
τὸν) .. . (018) τοῖς ὑζ Τις (ταῖς ϑυγ. ΔΕΕΧ).-. . Καὶ 
διατί αὐ ὅτι ΑΞΕΕΧ)... ἐῤῥύσω (-αντο ἈἘΧ). Ὁ. Β: 
Καὶ νῦν ἐγώ εἰμι θχ (. ἌΕΕΧ). . παρατάξασϑαι 
(πολεμῆσαι 114.) ...ὄ Ἐ (015) τῶν ({ Α). 28, Β: ἤκδσε. 
29, Β: ἐγένετο .. , (018) παρῆλϑε (διέβη ΛΕΕΧῚ) τὸν 
ΙΓ. (τὴν [γὴ»] ΓΓ 14). Ἔχ, ἀπὸ τ΄ σκ. Γ΄. (Ἱ 116.) 
80. Β: διδὸς διδῷς (ο. ΧΟ τ (Ὁ. ἐν) τῇ 6 ΑΕ Χ). 
91.Β: ἀπὸ τῆς ϑύρας ... ὅυν Πρ νος ον ἐστιστρέφει 
Ὁ τῶν (6. ΔΕΕΧ), 92. παρῆλθεν (διέβη ΔΒΕΧῚ) 

-.- ἢ τὸς οἱ τῇ (1 14.): παρατόξασϑαι πολ, ὙΠΟ 
99. Βὲ τῷ (Ὑ ΔΙΕΕΈΧ)... ἄχρις ἀρνῶν (εἰς ἢ Μενίϑ' Ὁ) 

ὌΝ ἰδ. 9: "Ὁ Ὁ "Ἐ ΟΝ ΤΙ ΤΙΝ ὙΠ 
ἼΝ ΤᾺ ΝΠ; εϑώτοτυ, ΠΡ 
ὥρῃ ἼΛῚΝ ΤΟΝ Θλο9 πῶ» 
πον τὴσπὶ τ σπ ἼΩΝ ΟΞ. ὨΝῚ 
Ξίοπ ΠΟΣῚ εὉ 2 ἼΣΟΝ Ἴ225Ὦ Πθ 

ΠΣ ἰθα τ ῬΌΞ᾽Ω πῶν 9 
ΘΙΠΘΣ ταν. ἐπε ν εῖς 5 3 ΘΕ 
ἩΞῶτΞ Ὀπ πίον ὨΣΩΞ ἐὉ 3 5119} 20 
233} ΠῚ 23,33 ὙἹΡΣΞΣ ΤΠ Ἴ2335 

ΓΝ ὠν] ἼΞγΝΣ Ὑ10 ἂν»: τῶν ΘΠ ΣῈ 

ἘΝΉΡΙΣ ΤΊΣΞ πεὺςτς ΣΎ ΤΟΣ ποιὸ 
πῶν πο] Ἴ ΝΌΤΙ ΓΝ 59 Ν 27 
πὴπὸ ὈΒυδΣ 53 ΠΡ ΠΣ Ἢ ὮΝ 
Ἰ12} ὉΝοΣ ὮΞ 13 οὐδε ὈΘύῦτΙ 
ἸΠῺ» ὩΞ τ »Ὡῶ ΝΟ ΕἸἿΩΣ Ὡ328 
ἘΝῚ πο Ἴῶνπ ΠΙΘ" “3 τὸν 

ΞΟ πὴ τὸ Π5: ἤπϑυ τῶν ΠῚ 
ον ἼΞ55Ὶ ἌΡΡΡΕΣ ἢ ΠΡ ΌΒΤΓῸΝ 
ὭΞ, ΖΦ πϑ Ὁ ΠΕΣ 9" πὸ πΕΣᾺ 

ἼΩΝΡῚ πῆι ὙΠ ΠΡΙΒῚ ὝΣΡῚ ΕἸΡΩ 5 
ὁ ΤΣ ὭΣΤ ΠΣ ἸἾΤΩΤΟΝ 

29 

ΤΟ. ΝεΣ ἼΩΝ ἈΞΌΙΠ ΓΡΠῚ9 
ὭΞἋ αἰοῶς ΚΟ Ξ, ΠΝ ΡΞ 

ἸΡΕΩΣΕΣ, πῆγη ἔρτῃ, Ἰήῶν 
ΤΡ ὭΞΤΟΝ, ΠΩ͂ΒῚ ΠΣ, ἃ ΠΙΡῚΡ 8 
ΘΞΡῚ ΕἼΤ Ππῆττὶ ΦΩΤΊ ὉΞ ὈΓΙΞΤΊΣ 88 
ὋΣ ΘΟΩΣ Τ3}} ΠΝ ΊΞΓ ΡῚ ἽΡ ΤΡ Ὦ 

28, ἐδ εἴππ, ΥΕ: σοτίτείδεπ ὁ ΑὟΝΑ: ἰδν απ. 
24, Β: ϑ τ οῖε κι πίε... ὁ Θὺ αἰ) αἴίοᾷ ... δα: 

ΓεἼδο τοοῖίεπ τοίτ εἶπα. ΑΥΥ: θὲ ϑαῦε, τοαῦδο,,, ἐπ 
Ξε αἰδέ, δα 8 πίη δι εἶπ ὁ πὸ Το, τσαϑ.... ΥΕ: 
δὰ πιπα 1 Ὅτ πὶ {π 6 Π8.... ὁ ϑ{Π0 ποθπιοπ αὐ) τοΐτ, 

2ῦ. ΒΑΕ: (Ταῦ πῖπ) δ{Π Ὅπ| σἱ οἱ (0 6ππ) δεῆοτ, 
Α: νοῦ δ. δα ἐὔυα. Β: εἶπε ( τοι αὐγὸ πες οἴτ, 462 
θα θὲ ο. το. 16 φοἴτίορεί, 



{πὸ θη δεν ϑθ Π]ο απ δί8. απ Ὅὲπ οτ- 
ὁϑῦαπ. θυ δαΐ πιπ ὍῈΓ οῖῦ, 961 (ϑοί( 

“Ἴγαοῖβδ, οἷο ποίου. σοτίτίοδεπ τοὺ [εἰς 
ποι 01Ὲ ταῦ, ἀπὸ κ᾽ ἿΠῈ Τίς εἶπε 

δά πορπιπ ὸ Φι {ΟΠ} οἷο εἰπποθηποπ, ὃς 
Ὁοπ οι (ὁαπιοϑ ϑοτίγίεῦς, ππὸ τ 
ἴαᾳήει εἰπποῦπιοπ αἴο, οἷς ὍΕΥ ογΥ, ππ||0Ὑ 

20 οί, ὑοῦ πηι8 οοττίοθεπ θαι. ἐϑ)λείπ| 
δι, δαβ δι. δοῆεν θὲ δαδοῖ. δοππ 
ΞΒαΙαῦ, δὲ. Θοῦπ ϑίροτδ, δὲν ϑϑθὲοαθίίον 
δεθπίᾳ ὁ θα. δευζοῖδε απὸ [6 στοῦ τοί 

20 οδοῦ αοἰτίἐεπ τοἰδεῦ τας, Ἔοῦ Ὁ] 
“γα πππ Ὁτοὶ απ εῦ δαῦτο σοιθοθποῖ 
δα ἰπ εδδοπ τὸ ἰδτεα τὐῴίοτη, ἱπ 
ἴτοοῦ ἀπὸ ἔτεα Φθτοι τπὸ αἴΐεπ 

ῃ Θεάοίοπ, οἷς απὶ ϑίτπομ Ἰἰοροπ ὁ ϑθατιπι 
27 εὐτοίεἴοῖ ἰδτ8 πίε κι Ὁουεἴδεπ ὅ εἰ ἔχ 
ἧ Ῥαῦς πἰϑι8 απ οἷν σοάποίαι, τπὸ δι. τοι] 

ἴο ἔδεῖ απ πείτ, ὉαΒ δι τοΐδοεν πιὰ) {τοί το. 
Φ ον φεῖν {ἀΠ|{ θεῖς εἶπ ΠῚ οἱ χυοἰζῶοπ 

28 ἴτας! ππὸ ὃεπ δ ποοτη ϑ πππιοπ. Ὁ} 7. 
Ὅεν δεθπίᾳ ὃδὸὲῖ δείποον Ὡπππιοπ οὐ ὑτείς 
οἷς ϑὲεθε ΔοΡ θα πίε, οἷς. εὐ 28 ἴθπὶ 
Ταπότο. 

2909 Φα ἔαπι δὲν εἰ: Ὅε8 ἤοττηα αὐ Δορῆς- 
' ἴα, ππὸ 0. διττὰ) ΘἰἸοαῦ ππὸ ϑὲαπαΐ, 
ἢ τπὸ διττὰ ρα, Ὅᾳ8. ἰπ (Θἰ[εαὉ Ἰἰοαί, 

80 ἀπῇ οἷς δείποοεν ὅππηπιοπ. ἘἸπὺ εΡ  θ αὉ 
σοίοδίς Ὅθπὶ ὅοττη εἶπ δ ΠΡΌ, τὸ ἡντα: 
Θ θῇ: δι. δίς, δείποον ἴπιπιοπ ἰπ πιεὶπε 

91 απὸ, ἔυαθ 2 πτοίπον Θαμπδίρν θεταιϑ 
τοῖν ἐπίρεσοπ αοὔεῖ, τρὸππ ἰ) πιὶς δυίοδοπ 
τοϊοδοτέοπιπις ὑοπ δὲπ ἀπίποοτη. πιπιοπ, 
Ὁαϑ [01 ὃὍὉὲ8. εττη ζοεἶπ, ἀπὸ {8 ζππὶ 

32 ΞθταποοΡ[Ὑ ορἤοτπ. ἜΠΠΠῸ 0ᾳ ΦοΡθθαῦ 
απ οἷο δείποον Ἔπππιοπ, τοϊδου [{6 κει Πτοίτοεπ. 
Ἰπὸ δὲν ὅν σαῦ Τίς ἰπ [εἰπε άπδο, 

99 Ἐππὸ εὐ [ἅπις ἤΐς τοπ δίτοου απ δἰδ᾽ πιαπ 
ἔοππιπί οοπ θὲ ππ Ὁ, οθαπρίαᾳ (Θέάοίς, ππὸ 

24. Α.Αἥ: οεττίοῦ. 
29, 4.4: τυΐδον δἱο δείπδου. 
92. Α.Α: φόροι δίς δὲ. 

20, δίεινεί! πἴτ. ... ἐπεῦί76ε,.,,. (πὶ δεν, 9. ΒΒ: ἰπε- 
ΟΠ δέπι.,, ἱπποῦθαῖθ Ὁίοίον 35. ΑΥ̓ΣὙΕ: κα {6{6. ((οπογ) 3. 
᾿ 27. ὥτευ δ»., δὲν σι τον, τ. Β.ΑὟΑ: ἐθατ ἐδ, 
ΠΥ: δαποο δός αοαοπ πα). Β. ΑὙΥ̓ΆΝΕ. ΑΟ τί ες. 
ΘΟ 28. Β: ᾳαῦ ἢ, δον δὲη ϑβονίοπ, αὐ ΝΕ: τοῖς 
πίε αὐ οί ὅθι. ΑΙ: τοί πὶ δύτοπ. ΑὟΥ̓: ἰθπι ὑπίδυί, 

ΥὙΕ.Α: (ὑπτῷ ὃ. ΞΒοίοπ) θαι ζαρὲπ [{6β. 
29. εὐ 2υᾳ. ΥΕ: δον 

Φοθέου, 

Οἷς ϑεθιυείπιπις, αϑ (ΘοΠῖθδε, 

ΤΠ ΎΝ ὦ ὙΠ᾿ ἵν τ Ὶ 

Ἃ1,28--.33) 190 

» 4Ὁ 

οἱ 46 50]}πιάϊη6 ἀβᾷιι6. δ Τογάδηθηι. 
Ἔ ΠΟΙ Π15. ΟΥσῸ ἢ οιι5 ἴϑγᾶθὶ βαθνοτι 22 
ΑΠΙΟΡΓΠ ΘΙ], Ρασπδηΐθ ὁ η Γὰ ΠΠΠπ1π 
ΡΟΡ.]Ο 5.0 ἴβδγᾶβὶ, οἱ ἴῃὰ πὰης νἱβ 
ΡΟΒΒΙ66Γ6 ἰΘΥΓἂΠ] ουδὲ ἜΝΟΠηΘ 6ἃ, 24 

δου, 4π86 ροΒ5: 46. (Πᾶπηο5 ΠΘὰ5 ἰαχπ5, {0 Ὶ 
εὐ ϑς ατο ἀδθοηίαν ὁ Οπδ6 ἀαΐθιη ΠΟΙ ΠΪΠΕ5 
ἀῶ, ΠΘῈ5. ΠΟΝΙΘΓ νἱοίου ΟὈΓἰπαϊ!, ἴῃ πο- 

Τοαυαῦς γδη οοάρθηΐ ροββθβϑβιοποη! ἝΝισὶ 2 
Δαν ο δ ἐμ  γ(6. ἸΠΘΙΟΥ 65. Βαίαο ΠΠΙΟ ΒΘΡΠΟΥ 

ΓοθΘ ΝΌΔΡ, ἃπΐ ἄοοθγα ροίθ5, 4ποά 
Ἰαγραία5. 811 οοηΐΓἃ ἴ5Γ86] οἱ ρυρπηᾶὰ- 
νΘΡΙ σοηΐΓὰ οιπη, ἕ 4πδηάο ΠΑΡ (4- 20 
ΝΣ ἴῃ ΠΘβθθοη οἱ νυ] οι } 15. 615, οἱ ἴῃ 
ΑΥΟΘΓ οἱ νη} 5 1Π1|5,. γ61] ἴῃ οὐποίῖ5 

Οἰν! 0} 5. 1υχία Φογάλ 6 ΠῚ ΡῸΓ [[6- 
ΟΟηἴ05 ἃηΠηοϑἐ ΟἸΆΓΘ ἰΔηΐο [6 ΠΊΡΟΓΟ 

ὨΪΠ1] ΒῸΡ 6. πᾶ ΓΘΡΘΙΠ ΠΟ η6 ἰρηίακίϑ 
ΤΟΙ ΠΟ Θ5Ὸ Ρ6600 ἰπ ἴθ, 564 {ι 27 
οΟηΐΓὰ Π16 1η8]6 Δ015, ἱπάϊοθη5. ΠΙΠὶ 

σον. 6|}ὰ ΠΟ {π|8ί8ᾳ. Φαάϊοοί ΠοΙλΪΠι5 

ἜΣ ΔΥΡΙΓΟΡ Πυ]πι5. ἀϊοὶ ἰπίου ἴϑγαὶ οἱ ἰη- 
ἡΡΤΟ (6 γ΄. ΠΠΪο5. ΑΙηΙποη. ἢ Νο!υϊίαιο 28 

ΔΟΠ]ΕΙΘΘΟΘΓΟ ΤῸΧ ΠΙΙΟΓ ΠῚ) ΑΠΊΠΊΟῊ γ6Γ- 
ὈῚ5 Τορῃΐθ, ἀὰθ ΡῈ. πιιποίοβ ΤηΔη- 
ἀανογαί. 

4... ΒδοΙα5. 681 ΟΥΘῸ ΒΡ ΤορΠῖ6 δρὶ- 29 
3 αυ νὰ Εἴτπ5. Ποιηΐηΐ, οἱ οἰγοιίθηβ. (αἰ αδὰ οἱ 

Μαπακθο, Ναβρῃα ἀποαιθ ἀαδἰαδά, οἱ 
1η416 {γα πβΊ 6 η5 δά ΠΠτος Αἰηπηοη, ἔνο- 30 

(ον ταπὶ νον! Ποιηΐηο, ἀΐοθπβ: 81 ἰγααὶ- 
ἀθυὶβ ΠΠΙῸ5. ΑΠΠΠΊΟΠ ἴῃ ΠΠΔΠΙ15 ΠηΘ88, 

Ἔ φασι! 16. ῬΓΙΠλ5. [που στ 5515 91 
ἀ6 [οὐ 5. ἀοιη5. πηθᾶ6 τ] 4116. οὐ- 
ΟΟΥΓΡΟΥΙ Τονορίθηϊ οὐπῃ Ρᾶθ6 ἃ ΠΙ15 
ΑΠΠ]0η, πὶ ΠοΙ]οοδιιϑίππη ΟἸ ΘΓ Πη 

Βοιαῖηο. Τταηβινιίαιθ Φορμία ἃ 32 
ΠΠΪῸ5. ΑἸΠΠΠΟη, αὖ ραρπᾶγοί ΘΟ ΓΓὰ 
605. Οπο5 ἰγδ τἀ ΠΟΙ ΠῈ5. 1Π ΤΠ ΔΠῚ15 

6]5, ἜΡΟΓΟΙΒβ 416. ἃ0 ΑΓΟΘΓ ἀβάι6 38 
ἄπηι νϑηϊὰβ ἴῃ ΜΘ Πη1 1 νἱρίηι οἰν ϊα- 

Ναπι. 
725. 

20. Α1.: Ασποη (ρτοὸ 7οτγὰ.). 

30. νῈ;: δαὶ, 
91. Β: Θὺ [01{ δα ὃ ενταιδαογοποο, δαδ... αορεπ 

τον... δὸπι ὁ. [εἶπ. ΑΥ ΝΕ: αἰ. ΑὟΥ: [0 {0 
οὅ τοῦ. φοτοοίθεἐ [εἴπ νΕ: υ φορῦτε δα ὁ, τοι... [0 
αὐρ. δα χοῦ... αἷό βυ. (ΑἹ [0 ὉἱΕ ἄν, θοῦ ἔπη ητοὺ 
ἀπ|ο0 {Ὁ ....2. θυ. δὲπι ὅδ. ορογπ.) 

92, ΑΥΥ̓ΝΕ Α: (Ὀἰπῆδογ} φόροι, Βτ χα Ὁπι,, δἷπν 
ἴδεν. 

15 



1900 (11,34---12,1.) Ἀ ΕἼ} 0 }}}} 
τς τΦτὲΦὉΦΔἁὌΖἍὋιἝιι Γ΄’ ππππ  ------Ο---οο---- ο-Ο---ρ’--ς---Ῥ----------ς--- 

ΧΙ. ορηπίπα Τεναοῖῖδ αν Απιπιογῖζ 5 ἔϊον αἴο1'. 

ἐν ἀριϑμῷ εἴκοσι πόλεις, καὶ ἕως. “βὲλ ἀμπε- 

λώνων πληγὴν μεγάλην σφόδρα, καὶ συνεστά- 

λησαν οἱ υἱοὶ ᾿μμὼν ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν 

᾿Ισραήλ. 

84 Καὶ ἦλϑεν Ἰεφϑὰ εἰς Μασσηφὰ εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ ἕξε- 

πορεύετο εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ ἐν τυμπάνοις 

χαὶ χοροῖς: καὶ αὕτη μονογενὴς αὐτῷ, χαι 

οὐκ ἔστιν αὐτῷ πλὴν αὐτῆς υἱὸς ἢ ϑυγάτηρ. 

886 Καὶ ἐγ ἐνήϑη, ἡνίκα εἶδεν αὐτήν, καὶ διέρῥηξε 

Οἴμοι, ϑύγατέρ 

καὶ σὺ ἧής ἕν τῷ 

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν" 
μου, ταραχῇ ἐτάραξας με, 

, Ε " ΓΥ [ ; -“ ᾿ , 

ταράχῳ μου. ᾿Εγὼ δὲ ἡνοιξὰ κατὰ σοῦ τὸ ατόμα 
μου πρὸς κύριον, καὶ οὐ δυνήσομαι ἀποστρέψαι. 
. ΄ “ ᾽ 

86 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: Πάτερ, εἰ ἐν ἐμοὶ 
“ 4 [ 

ἤνοιξας τὸ στόμα σου πρὸς τὸν κύριον, ποίη- 
αἱ , “«- - ͵ 

σόν μοι ὃν τρόπον ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ στόματός 
᾽ Χν Ἐ 5 " , , , 

σου, ἀνϑ᾽ ὧν» ἐποίησέ σοι κύριος ἐκδικήσεις ἐκ 

τῶν ἐχϑρῶν σου ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ἱμμών. 51 Καὶ 
Καὶ ποίησόν μοι 

ἢ] , , - ι 

Εασὸν μὲ δυο μῆνας, καὶ πο- 

εἶπε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς" 
τὸ ῥῆμα τοῦτο᾽ 

’ ᾿ ΄ Ἁ ει Υ̓ Α 

ρεύσομαι καὶ καταβήσομαι ἐπὶ τὰ οὁρη καὶ 
, Α ᾿Ἶ Ἅ; Ν « 

κλαύσομαι ἐπὶ τὰ παρϑένιά μου ἐγὼ καὶ αἱ 

συνεταιρίδες μου. 38 Καὶ εἶπεν 'αὐτῇ " Πορεύου, 
5 ᾽ ᾽ Ἁ 4 - . 

καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὴν δυο μῆνας. Καὶ ἐπο- 
[ 7 Ἁ ᾽ -“ " 

ρξύϑη αὐτὴ καὶ αἱ συνεταιρίδες αὐτῆς καὶ 

ἔκλαυσαν ἐπὶ τὰ παρϑένια αὐτῆς ἐπὶ τῶν ὀρέων. 
89καὶ ΠΟ; ᾿ ᾿ 7, ΄ - . 

αἱ ἐγένετο μετὰ τὸ τέλος δύο μηνῶν, καὶ 
Α ᾿ 3 - 

ἀνέκαμψε πρὸς τὸν πατέρα αὑτῆς, καὶ ἐποίησεν 
Ἄν. αἦ ᾿ 2 ᾽ - 9 δ 

ἐν αὐτῇ τὴν εὐχὴν αὐτοῦ ἣν ηὐξατο" 
3 ᾿ " ΄ Ν 

οὐκ ἔγνω ἄνδρα. Καὶ ἐγένετο εἰς πρόςταγμα 
5.5} “ὴς Δ0 ἐς αὶ - Η « 
ἐν Ισραηλ ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας συνεπο- 

Ψ, . 3 νὴ " " 

ρεύοντο αἱ ϑυγατέρες ᾿Ισραὴλ ϑρηνεῖν τὴν ϑυ- 

γατέρα ᾿Ιεφϑὰ τοῦ Γαλααδίτου τέσσαρας ἡμέ- 

ρας ἐν τῷ ἐνιαυτῷ. 

“ 

καὶ αὐτῇ 

ΜΈΝ. Καὶ συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ ᾿Εφραὶμ καὶ 
παρῆλϑαν εἰς βοῤῥάν, καὶ εἶπαν προς ]εφϑα" 

38. ΑΕΕΧ: ἐν ἀρ. Β: Ἐβὰλ χαρμὶὲμ (4. αμτι. 
ΛΕΧ). ΑΒ" τῶν ( Χ). 84. Β: ὑπάντησιν (ἢ αὐτϑ8) 

. αὐτῷ (ΑἸΧῚ ἀγαπητή), 8ὃκ ἣν αὐτῷ ἕτερος 
υἱὸς (ο. ἌΒΕΧ). 86. Β: ἐγένετο ὡς εἶδ. αὐτήν, αὐ- 
τὸς διεῤῥ. (6. ΔΕΧ) ... .Χ4] ἃ (Οἴμοι ἘΕΧ; ΑΧ: Οἴμς- 
μοι). ΒΙ.: ϑυγάτηρ ἰϑυγάξερ ΑΚΧ). Ἐ: καὶ ἐγὼ 
εἰμι ἢν. (Εγὼ δὲ ἡ ἤν. ΑΒΕΧ), 86. Β: Ἡ δὲ εἶπε (Κ. 
εἶπε ΑἾΧ) ... ἢ δ ἐν ἐμοὶ ἴα ΑΒΕ). ΑΒ τὸν οὗ τᾶ 
(τ ΒΕΧ). ῃ: ἐν τῷ στοιῆ σαί σοι κύριο» ἐκδίκησιν 
τῶν ἐ. σε ἀπὸ τῶν υ. ΑΙ. (ὀοηἰνἃ ΑΒΕΧ). δι. ΒΤ 
(Ρ. Καὶ) ἥδε ...: Ποιησάτω δὴ ὁ πατήρ μ8 τὸν λό- 

ἸΝῺ ΤΡ Ὶ 3 ΠΙΞ ΘΙ ἼΞ. ὉΞὰ ἸΦῚ 
᾿ ΠΤ ὯΞ, ὭΒ ἸΩΡ 523} ὩΣ 
ἌΓΟΞτΟΝ ΠΒτθπ ΠΏΞῚ ΝΞΡῚ 

ὈΒΏΞ “Πρ ΝΣ ἼΏΞ ΓΙΒΙΠῚ 
τὴν ΠΡ ΤΣ ΟΠ ΡῸῚ ΓῺ" 
πτῖδ ἼΣΟΝ ΞΘ ὙΠ ὁ ΤΙΣΤῚΝ 13 ἸΘ)9 Πρ 

Ξ ΠΤΗΝ Ὑϑδδυ ὈθΆΣ ΟΝ ΣῚΡ 
ἜΞΣΞ τὴ ΘΝ} ΡΣ Στι ΣῚΡ 
ὉΞῊΝ δὲ ΓΊΓΟΤΟΝ Ἢ ἼΣΒ "ΞΟΝῚ 
ΠΣ ἜΝ ὍΘΝ ΝΣ ἸΞΉΟ 
ΝΞ 55 πῶν πῖπτον ΤΈΤΩΝ 
ΓῸ πῶρ τῶν ΠΝ ΘΒ ΝΧΣ 
ΕἸΛΩΣ. ὭΞ. ἩΠΞΙΝῸ ΡΟ} πὴΠῚ 
ἼΖΙ Ὁ πῶ" ποβντὸν ΔΏΝΕΣ 87 
ΓΙ ΟΣ "38 ΠΕ πῖπ 
ΠΞΞΝῚ π᾿ πα ππτὸν ΣΆΙΒΗΝ ἩΞὈΝῚ 
"38 ΩΝ ὁ ΠΑ ἼΞΟΝ ϑηΓ3: Ὁ» 38 
ΩΣ ΠΝ ὈΡΟΘ ΤΙ " ΓΙΓΟΙΝ ΠΟΘ Ὶ 
τὸν» ποϑησΞ ὮΡ ἘΣΗΝ ΠΡ} 

ΘΝ Θυὰ α ὙῸ ὑΠῸῚ ἐΘΡΉΓΡ 8 
ὙΠ ΤΙΝ πῦρ ὍΣΣ ΤΣ τον ΣΦΡῚ 
ἜΠτα ΣΝ ΠΣ ΤΤΝ 9 ἈΡΠῚ Ἴ ὝΩΝ 
ΓΡΞ ΞΟ ΓΘ ΟΣ ΘΟΊΔΣ) ἃ τὐλ θοῚΞ ΡΠ 
ποθ. Ὠθτρ ὈΝΎΘΣ ΓΞ 

ἐ ΠΣ ΩΞ Θ25 ὈΡΞΝ ὙπΡῸἘΠ 

34 

ΞΡ ΘΝ ΘΝ ῬΣπῦ, ΧΙΝ. 
ΤΟΎΣ ΣΡΤ ΓΙΣΙΘῚ ὙΩΝΤῚ ΠΣ ΕΣ 

ν, 88. ἽΝ ἽΣ 

γ. 37. 5 ΊΣ ἢ (οὐ δ. Εχτ 11. 2). 

γον τὅτον -.. ὁ (Ρ. ἐγώ) εἰμι (ο. ΑἘΕΧ). 88, ΑΒΞ 
αὐτῇ (ἱ “ον Β: ἀπέστειλεν (ἐξαπ. ΑΒΕΧ). ΔΒ: 
ἔκλαυσεν (-σαν ἘΧῚ .. . τὰ ὄρη (τῶν ὀρ: ΧΥΎΘΟΣΙΣ 
ἐν τέλει τῶν ὃ. ζωτς τὸ τ: ὃ. ΒΕΧ ; ἋΣ μι. τέλ. δ.) 

.» ἐπέστρεψε (ἀνέκ. ΔΕΒΕΧ). 40. Β: ἀπὸ ἠμι. ... ἐπο- 
φεύοντο ᾿ αἱ (0 Ὁ (ἃ, τέσσ.) ἐπὶ (6. ἈΚΕΧ), -Ξ 178: 
Κ΄. ἐβόησεν ἀνὴρ ἔρρ. ΑΒῈΧ (ρτὸ βοῤῥ.) -“Σεφεινά. 



ϑηϊαρέον. (1, 34---12,1.0 191] 

π΄ ττὯΠρΠὯρΠρΠρΠρΠρρρρρρρρἂρψρψρψψῴρψψ τ ττςττ͵΄͵΄.᾽͵᾽͵᾽᾽᾿ἽὮ.΄Ὁὖὖ᾿᾿᾿ Θ ΘΒΘῬνΘῬΒΘῬ ΦθΒΘΟἝΌῬΌψΌΘὋΟὋ -. ὠ. 

δἰδ᾽ απ Ὁὲπ απ Ὅεν πδείπδοτας, εἶπε [εῦτ 

ΤΣ ΒΕβαΡ᾽ 8 Φοφέίεν. ΧΙ. 

ἰ68.,. 6. 5416 Δ ΑΡῸ], 4ιὰ6 6ϑ8ὶ νἱ- 
ὡὐπνη ηρῖβ. ὁΟηδ (4, ρΙαρὰ χιᾶσηᾶὰ ηἰμ)15, Πὰ- ὅτοβε Θῴϊας. πὸ τὐπτθοπ αἴΐο οἷς 

δείποεν ἡπιπιοπ σοθοεια σι τον ὃὲπ δὲίπ- 
έτη ΟἼταεῖ. 

84 Φᾳ πιπὶ ϑορ ίθαῦ ἔσπι σεπῖ θὲς ρα, Κ1π| 
ζοίποπι ϑαῦζο, [60 6, Ὅᾳ. σεθοῖ ζεἶπο ΣΟΥ 
δέεται ἴθι ἐπίαᾳοσοπ. πὐἰξ θαπξοι. τὸ 
ϑιοίσοπ, πιὸ Π{6 τυατ εἶπ εἰπίᾳοϑ ὁδί πο, ππὸ 
εὐ Ῥαίίς ζοπ|ς ξείποπ Θοῦπ ποῷ Φούτοῦ. 

δῦ Ὑπὸ δα εὐ ἴΐρ [α6,. ξεττῖβ εὐ {εἴτις δι εἴθ ον 
πα Τρτα δ: ὅΓ) πιοίπο ἃ οὐὐίον, υἷος δεποοῖ 
δι πα πιὸ δειτ δ 61} πα ἃ Ὁ δοππ ἃ θαθε 
πιοίποπ θέαν αὐαοίθαπ σέσοπ Ὅεπ ϑεττη, 

ϑ0 ππὸ ἔαππϑ πίτ τυἱϊθογταζεπ. ἜΦΘΘίς αδεν 
Τρταῶ: θεία ϑδαίον, θα] Ὁ ὃι. Ὁεΐίποη θεὸ 
αἰαοίθαπ αὐσὲπ Ὁὲπ έττη, [0 τθῖι6 ταῖν, 
τος ἐδ. απ δείποπι Ῥέα σφοσαπρὸπ ἱἢ, 
παδγοεπι Ὅεῖ ὥετν ἰῷ σοτοὔεπ θαι απ 

Ἶ Ὁείποπ δείποεπ, δὲπ δδίποουπ [πιπιομ. 
87 ΣἸ1πὸ Πς Ἰργα ὦ κι ἰρτεπι ὅθατον: Φι ἸϑοἹΠο7} 

πὐΐν Ὁα8. ἰδππ, ὉαΒ δὰ. πι ἃ Τα Ὁ φτρέθπ 
ὲοπαίῖο, δα ἰὰ σοπ Οίπποι δίπαθ σοθε 
απ οἷς ἔβεῖας ππὸ πιεῖπε τα τα π γα 70 

88 βεχοείπὲ αἰ ππείποπ Θ᾽ εὐρίοἴοπ. Ὁ δε Ἰνταῦ: 
Θεθε δἰπ! ἀπὸ Ἰΐεβ Π6 φσεοη ϑϑθὲσπαίο 
σοθοπ. Φα αἰπα [{6 δἰπι παΐε ἰθτοι (Θερίοίοπ, 
πἀὰπῦ δειοείπεῖς ἰθτο προ. απ ας απ δὲπ 

δ0 ρταει. ἘΠπὸ παρ ξιοοει θὲοπαίοι ἔαπι 
ἴΐο τοϊοδοῦ κι ἰθτοι ϑθαίον. {πὸ εὐ {Πα 
ἴθτ, τοῖς εὐ φοίοδοι θατίε, τπιῦ [6 τυαν πίὸ 
ξρίποϑ ϑθέαπιποδ Τοἱας. σειυοτθοπ. Ιϊπὸ 

40 τυατὸ εἶπε εο π εἶς ἰπ ἤταοῖ, Ἔδαβ 
οἱς Φὐτον δἤγαοῖδ ἰἀρτ ἃ Οἰπαοθεπ, 28 
Είααοι οἷς Σ οτον δου ίθαῦ, θε8 Θ Γαι ἰτοτό, 
Ὁ08 Φαρτὸ υἱοῦ Ξ α6ι. 

ΧΕΙ. ἰϊπο οἷε σοι ροναίπι ζτίοοι. τπιὸ 
ἰ αἰπαοπ ἐπὶ αὐ οτπα θυ άτίδ, τἀπὸ Ἰργαά)οη 

37. 38. 39. 0.1.: ϑθὲοπδειι. 
1. Α.Α: οἰπραοπ αἰ ουπα ἔτο. 

33. Β: θ[66[ απ δεῖ 58, Α.: δαό' τἰποδιπι ἐπ 58. 
ᾧ ΠΗ ἀν ΝΕ: ϑ{δοΓ « δοταπιίπι. ΒΥ ΝΕ: ἱπ εἶπον 
[ ατὶ ΘΙ. Α- πτἰτ., ϑείοδετίαρο, ΑΥ̓ : ρεδειαί, 

34, Β.ΑΥ ΝΕ: οἴπαᾳ. νΕ: ϑιοίροεπίαπα. ΟὟὟΥΕ: 
παν δίς οἰπείρε... ἀπαθεῖ ἰρτ, (Β: Βαίίε νοι (ὦ 9) 

0, Β: δι βαῇ ταὶ ὦ ζοῦν φοῦδὶ ας δι Β1{{ πἰπτοῦ ϑόπὸπ 
δίς πὶ. δοίτ, ΑΥ̓ ΥΕ: ἐδ. δχ. πὶ, ας (08) δτίπροί πὶ. 
ἐπ Ππορῖ πο, καυπἀποθπιοπ, Β: τοοτῦο π᾿ ἔδπποπ 21 
οαἤἥάροθοπ. 
ος 86. ΒΑΑῪΥ: οἷγ (οἱ έρπιπιοπο) ϑὲας νουϊίοροι, 
ΟΎΕ: απ δα 61. 

᾿ς 87, τηοἵίείε, Β: Φίοεδ εὐ πτίτ φοζάοερεπ, ἴαὰβ 
Τ αδνυοκ πιίτ, ΑΥ̓Υ ΝΕ: (δό ρφοζοθε τίν παν Ὀἰογεδ: [ 
(οππι.) πιῶ. Β: δαβ (ὦ) δἰπρίοεθε αι. ἀπ θεπ 5. αὐ 
ων 

τὖν τ 

8. ΤΠ ΠΑ ΠΦαο. ϑαηὶ ἢ] Αμηοη ἃ {115 

ἴϑγδε!. 

Πονογίθηί ἁίοπι Φορηΐῖα ἴῃ ΜάαβρΠὰ 84 
᾿ ἀΟΙΏΙΠῚ 18), ΟΟΟΘΟΓΓΙΓ οἱ ἀπὶρϑη ἃ 

ας νὰ ΠΠὰ 51 ΟΠ {ΥΠΙΡΔηΪ5. οἱ ἝμοΥὶδ; ΠῸῚ 
ΘΏΠη ΠΔΡΘθαὶ 8|105 [6 γο5. Ἔθιὰ 3 

ἘΠΕ ν δὰ 50141| νοβίπηθηΐα διὰ οἱ αἰ: Ηρα 

1η6, {Π|ὰ τηθὰ! ἀδοθρίβιϊ τη6 οἱ ἰρβὰ 
κω. (ἰΘΟΘρία 65; ἀρΡΘΓΡΪ ΘΠΪΠ) 05 ΙἸηθῖ ἃ 

δοῦν Πομἶπαμμι, οἱ ἃἰΠπ ἴθ 66 Πθὴ ΡΟίοΓΟ. 
Ἔ Οαἱ ΠΠὰ Τοβροπάϊ: Ῥίον πὶ! δὶ ἃρ6- 36 
ΓᾺΪΒ 1 05. ἴππιπὶ δ ΠΟΙ πη, ἴαο τὶ 

«ποἀουμηαιι6. ΡΟ] οἰ ἰ5. 658, ΘΟη 6588 
ΠῚ ἀΠ 0 π 6 ἀἴχαα νἱοἰοτία ἀ6 Ποβίιθιι5 
τὰ15. ἘΡΙχι4α6 δΔ4 ραίγειῃ: Ηοο 50- 37 
ἴὰπὶ Ι]Πἰ ργδοβία, 404 ἀθργθοοῦ: 

ΒηἸ 6. 16, αὐ ἀπο θ115 Πη θη 5.15 ΟἹΤ- 

θε.2 1,138. ΠΠΠ|6 Δ} ΙΠΟΠΐ65. οἱ ρ]ΔηρΔΠ ΥἱΡΘΊηΪ- 

ἴδ 16} 16 Π| ΟΠ 50 άΔ]1}0}115 Π16]5. 
Ἔα] 11 τ βρομάϊ: γαάο! Εἰ ἀϊηϑιι 38 
Θ4}}} ἀππ0}}118 ΠΙΘΏ51}}118. ΟἸΠΙ4116 ἃ}}]- 
ἰ5δοῖ ΟΠ 5001 15. ἃ0 506} 1}}115. διῖς, 

{1651 νἱγσὶ ἰ ἰ 6 Π 5α81 ἴῃ τη ΘΠ {1}0118. 
Ἔ ΕΧρΡΙομΙΒαθ. ἀπο) 5 τηθη51}}115 τ- 39 

Εχ 38,8. δὰ οϑί δά ρδίγοη 5111η), οἱ [δοὶϊ 

δ Οἱ», 5ἴσα! γονορὰϊ; 4πᾶ6 ἱρπογαθαὶ 
ζὗνς νἰ γα). ὕχιηθ. ΠῚῸ5 ἱπογοθυι ἴῃ 
μοὶ 84. ᾿ς γ86} οἱ δοπβαρίιἀο βαγνυδίδ οϑί, 

Ἔὰϊ ρμοϑύ ΔΠηῚ ΟἸΡΟ ἢ σοπνοηϊαηι 40 
ἴῃ Π|ΠΔ ἢΠῖὰ6 [5ΡᾺ 6] οἱ ρ]αηρδηὶ 
ΠΠ’ὰ πὶ {δρηίθ (δἰ α 46. αἴ 6}}115. 4ἃ- 
00. 

Ἐδοοο δαΐθηι ἴῃ ΕρΡμγα οΥἱὰ ΣΕΥ. 
θ5᾽ 5641{0. Νἅιη ἰγδη ΒΘ 65. ΘΟ Γὰ 

πα φοο ὁ Ατετιπππσαποίς,,,, Α: τυείπο ὑδον πα, 
Ως Α: (δογίεἴππὸη. ΒΥ. ΝΕ: (ὦ πὸ πιοτὸ (δεν. 
(διειποίππεπ). 

98, ΑΥ̓ΥΝΕ.Α: ἐπέ! 0β [. αὐ χιυ, 5) ὲ. 
39, κι᾿ {{ οὐ βαππίες πίς εἴποι θυ, Β: υοττί οί ἀπ 

δι Τεἰπ Θεία δος, Ὁα ὁ εὐ οοἵ. θ. ΑΥ̓: ἐθα!,,. δα ὁ (5. 
ΝῈ: υυἱίχος ... 7. 8... αὐγ: 'ς αϑοὸῦ γαῖ υοπ Ἐ. Ξ)ὲ, 
σοι: Αἱ [απ δι] δίς ππὶ Ἐν "δὲ. οπρῖς ὁ Β: οὁ [ἢ 
ἐς. Θαθαπᾷ Ἰουύθοι, ΟΥ̓: Ἰσατὸ ἐπν (Θίο,, ΝΕ: ϑαθοῦ 
ἐπα ταπὺ οίς Ὁ, 

40. 21 Τοδρυοίζει, ΑΥ̓ΥΕ: γτοίζοπ. Β: {Ὁ 4π| τπ|: 
ἐουτοθοπ παὶτ νὰ ὁ 

1. οίοι ξαπιπιοιι,, πὶν 4. {δον παν Β ΝΕ: γοιτδεπ 

ἀπ|. δε(αο)εαζοι, ΑΝ: σονζαππιποίίοι [{0. 
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ΧΕΙ. 

ὙΡΩοΣ πᾺ, τ ΕΠ ἘΠ}. 

ἀνε βεβ ται 
«ορπίδα ον αοἴϊο αὐ Απιπ ογε 5 τι» υ “τ07'. 

“ - - 3 - Δ Φ πιὰ 

Τί ὅτι ἐπορεύυϑὴς πολεμεῖν ἕν τοῖς υἱοῖς “(μ- 
«. - ,ὔ - ν 

μών, καὶ ἡμᾶς οὐ κέχληκας πορευϑῆναι μετὰ 
’ Ν 

σοῦ; Τὸν οἶκόν σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ σὲ ἐν πυρί. 
“" 5 . ᾽ ’ 3 , ν᾿ 

2 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιερϑα" ᾿Ανὴρ ἀντι- 
- Ὑ ᾿ «ς ’ « 

δικῶν ἤμην ἐγὼ καὶ ὁ λαὸς μου καὶ οἱ υἱοὶ 
᾽ ν 3, ’ ξ. - , ΕΣ 

Ἀμμὼν σφόδρα, καὶ ἐβόησα ὑμᾶς, καὶ οὐκ 
3 -" ,ὔ ἢ} Ἂ 7 - 3 [αὶ , ἊΣ ΄. 

ἐσώσατε μ8 ἔκ χειρὸς αὐτῶν. ὃ Καὶ εἶδον, ὁτι 

οὐκ ἦν ὁ σώζων, καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου 

ἐν τῇ χειρί μου, καὶ διέβην πρὸς τοὺς υἱοὺς 
᾿Αμμών, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρί 

ἌΣ Υ Ὰ » φῶ. ἢ 4 πὰ χτννς Ὄ μου. Καὶ εἰς τί ἀνέβητε πρὸς μὲ τῇ ἡμέρᾳ 
, κα Ε 9 ἥι ΦΉΣ ΄, ; 

ταύτῃ πολεμεῖν ἕν ἐμοί; 1 Καὶ συνηϑροισὲν 
ν ᾿ Υ "ἢ Ε 

᾿Ἰεφϑὰ πάντας τοὺς ἄνδρας Γαλαάδ, καὶ ἔπο- 
» “, ᾿ , - " 

λέμει τὸν ᾿Εφραΐμ, καὶ ἐπάταξαν ἄνδρες 1 ἃ- 
κ τλδν “ ε ᾿ , 

λαὰδ τὸν Ἐφραΐμ, ὅτι εἴπαν" Οἱ διασεσωσμέ- 
δὰ «τ ΕΣ, ᾿ ᾽ - 

γοι τοῦ Ἐφραὶμ ὑμεῖς Γαλαὰδ ἐν μέσῳ τοῦ 

᾿Εφραὶμ καὶ ἐν μέσῳ τοῦ Μανασσῆ. 5 Καὶ 
͵ ἈΝ ᾿ - 

προκατελάβετο Γαλαὰδ τὰς διαβάσεις τοῦ 

Ιορδάνου τοῦ ᾿Εφραΐ ὑσᾶγου φοσίμ. 
᾽ ἊΣ « , )γχτ ΡΥ, 

εἶπαν αὐτοῖς οἱ διασεσωσμένοι Ἐφραίμ Δια- 
 “ Ω ᾽ πᾷ Ὑ ΄ 

βῶμεν δὴ, καὶ εἶπαν αὑτοῖς οἱ ανδρὲς [ αλααδ' 
ΣΥ » “Ὁ Σ “ - ] 

Μη ὑμεῖς ἐκ τοῦ Ἐφραΐμ; Καὶ εἶπαν: Οὐκ 
᾿ ἕ Ἂ: 

ἐσμεν. Εἴπατε δὴ συν- 
ϑ , -“ - "7 

ϑημα, καὶ οὐ κατηυϑυναν τοῦ λαλῆσαι οὐτῶς, 
" 3 “- ᾿ . " 

καὶ ἐπελάβοντο αὐτῶν, καὶ ἔϑυσαν αὐτοὺς 
᾿ ; ᾿ , ὧν 3 ν ΄ 

πρὸς τὰς διαβάσεις τοῦ Ιορδάνου. Καὶ ἔπε- 
3 - τα » γ' Ἂς ͵ 

σὰν ἕν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξ ᾿Εφραὶμ τεσσαρά- 
, ͵ 

κοντὰ χαὶ δυο χιλιάδες. 
Ν ᾿ , " ν « ᾽ 

7 Καὶ ἔκρινεν Ιεῳφϑὰ τὸν ᾿Ισραὴλ ἕξ ἔτη, 
Υ 7 8 ᾿ 

καὶ ἀπέϑανεν ᾿Ιεφϑὰ ὁ Γαλααδίτης καὶ ἐτάφη 
2 -“» ’ ᾽ - ’, 

ἕν τῇ πολει αὐτοῦ Γαλαὰδ. 

᾿Ξ ᾿ , “ 

Καὶ ἐγενηήϑη, οτι 

Ἶ εὐ ΕΘ 
6 Καὶ εἶπαν αὐτοῖς" 

8 ΚΑ αἱ ἔκρινε μετ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ Ἔρε- 
σὰν ἕχκ Ῥηϑλεέμ. 9 Καὶ ἐγένοντο αὐτῷ τριά- 
κοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα ϑυγατέρες ἐξ ξαπεσταλ- 
μέναι ἔξω, καὶ τριάκοντα γυναῖκας εἰςἡγαγε 
τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔξωϑεν, καὶ ἔκρινε τὸν 1σ- 

1.8: Διατί παρῆλϑες π᾿αρατάξασϑαι ἐν (6. ΑΈΕΧ), 
2.8: μαχητὴς (ἀντιδικῶν ΛΔΕΒΧ). Ἢ Β: ἐπ εἶ σωτήρ 

ὦν Ἴπα ... ἢ τὴ... παρῆλθον .. ὁ τὸς ο«. ἔδωκεν 
. ἐπ᾿ ἐμὲ ἐν τῇ. . παρατάξασϑιαι Ἷ ΑΕΈΕΧ). 4. Β: 

συγέστρεινεν ... γδοοβὐξάτυ τῷ Ἔ.. . διασωζόμενοι 
(ὁ. ΑΒΕ Χ). ὃ. ΒΣ ἐγενήϑη ὃ ὅτε... : διασωξόμενοι “δὲ 
7] (ς. ΑἸΧΝ Χ). ΑἸθ" δή (ἡ ΕΧ). Β: Μὴ ᾿ρρατί- 
τὴ εἶ; Καὶ εἶπαν" Οὐ (ὁ. ΑΕΕΧ). 0; 8: αὐτῷ" Εἰ- 
στὸν δὴ ῥτήχηοι Καὶ ἐ κατεύϑυνε... ἐπ. αὐτῶ κ. 
ἔϑ'. αὐτὸν ... ἀπὸ Ἔρρ. (ς. ΑἘΕΧ, βοᾷ 114. σφαζε- 
σιν 8. ἔσφραξον ΡΙῸ ἔδυσαν). 7. ΒΚ τ ἢ (Τ ΑΕΕΧ). 
δ. Β (61. 10): “βαισσαν (Εβεσὰν Ἐ; Αἶὐχ: Ἐσεβὼν») 
ἀπὸ (ἐκ ΑἸ ΕΧ). 9. Β: Κ΄ σαν ... ἃς ἐξαπέστειλεν 
εν. ϑυγατέρας εἰρήνεγκε (6, ΑΒΕΧ). 

ὮΝ ΝῸ Ἡ)ΟῚ ἸΘΣΤῸΣΞ ἘΠ ΡΙΆΣ, 
: ΝΞ ἩΛῸΡ ΠΩΣ τ ἼΠῸ3 ἼῈΣ ΠΣ 
ὙΠΟ 2 ὧν ὈΠῸΝ ΠΙΘ" ΩΝ ΒῚ 

ῬΣΤΝ ἼΝῈ ἸΘΣΤ 335. ΩΣῚ ὋΝ 
ΣΡ ΪΝ ΠΡ υ ἡ πσ ΟἽ ὈΞῸΝ 
προ ΝῚ Σ᾽. ἬΣΝΤῸΣ πνΝ 3 
ἨῈΣ ὩΞΌΝ ΠΞΣΝῚ ἼΒΞΞ 592 
ἜΝ δ πρρος ΕΝ ὙΤῚΞ ΓΊΓΙῚ ΘΣΤΩΝῚ 

5» ὙΞΡΒῚ 153 ΠΡΡΤΟΣ πῖπὶ Θῆοπ 
τν ὈΓΙΞ5Ὶ πρὸ ὙΡΉΝ τοϑ τ ΌΝ 
ΘΟΞΘΝ ΩΝ πρὸ. ΣΝ ἸΞΡῚ ΘΛῚΘΝ 
ἼΣὸΆ σἷν ΘυθΝ "Ὁ ὉΘ ἸΏΝ 5 

ἼΞ25.. ἘΠ. ΠΊΌΞ ΘΥΌΝ ΠΊῸΞ 
ΠΘΝ9 ΤΡ ΓΞ ΤΩΝ ἼΣΗ 
ΘΒ ὭΣ. ἸΌΝ 5. ΠΡΠῚ 
Ἴρτ ὮΝ Ὁ ὙΥοΝδῚ ΠΊΩΝ Ὁ 
ὈΟΡΟΝΟἽ ἘΝῸ ὌΝ ΠΕΝ ΤΌΞΝΕΣ δος 
ΟΞῸ ἼΩΝΡῚ ΤΡ ΝΟ ΤΩΝ 
ΓΝ ἼΓΙΝΡῚ 5. ἼΞΤΟ 1131 δ 
ὉΒ5Ὶ Ἴπ5} ΤΉΟΞΦΟΓΟΝ ἸΓΠΝΏΓΙΩϑ 

Θσϑη ΘΌΣΞῚΝ ΘΛ ΠΡΝ Ὁ ΝΉπῚ ΤΣΞ 

“«Φ 

5 

ὥῷ Ἰασσῦν ΠΏΡῚ Ὀθῶοι, Τ 
Θρὴλ ΤΡ Ήθπ, ΠΡΘῚ ΤΡ Θηθο 

ρου ιπυα 
ΧΞΝ ὈΝΉοτΩΝ ἜΠΠΝ ὈΘυδηὴ 

525 δι οι ἜΗΝ ἸΘ ΠΣ ΓΞ 
ΒϑοῶΣ πχῊΠπ πϑοὶ ΤΠ ΕΝ 

ΘΕ θν) ὙΈΓΙΠΓΤΩ 550 ΝΊΞΕΙ τηῦὴξ 

ὩῷΟΑ͂ὖῷ οω ΠΤ ΝΣ.. ργε τς 

γ. 8. Ῥ ΠΏ ΟΝῚ 

τ. Β' σολοροπ τυᾶτοπ, Β.ΑῪΥ ΝΕ: ἤδον δίν, 
Ὡς εἰπεῖ ατὶ ϑαπξ, Β: Θιε[αὖο. ΝΕ: Θιτείε., 

αΥΥ πὶ Θίτο σαν (ὦ [οῦτ, (αν απὸ. απὸ... ΑΥὟΥ. Ε: 
τίοῦ, Β: Π{εβ εἰ δογαζοπ. 

ὅς δεῖες 38 πείτ, ὙΕ: Τοαίς (ὦ) πὶ. θοδοπ, ΑὟΥ: ἴοδίς, ἱ 
ἰδ) μι. δ, αὐτὸ γί, Ατσαρίςο, 18: δίοζοι “4. αΥγς " 
ἀπ Ὁοἐπὶ ὥς 

ἐπουϑαξο κως ὑργυσῶν, ὐδπε 

ΜΝ 

΄ 
ξς: 



Ὁ Ψ.; ᾿ ες ἐς 4}; ᾧ - Α  φ«Φ΄" 4! Πν ον 
“" ν ν ᾿ 4 

ὲςβέον, (12,2--9) 199 

(υϑταίπιδ 9πι ΠΠδπιβ. 8 σεττάξ εν ΘίβοΓεί. ΜΈ. 

ἀπ δον θίθαῦ: ϑθατγαμι δ 11 δι ἐπ δὲπ ΘΙτεῖς ΔΘ4.Π ΟΠ ΘΩ ἀΐχοναῃ! δ {ορμῖο: Οιαγὸ 
σοξοσοπ υὐἱδεῦ οἷς ὀδίποοῦ δίπιππομ, τπ|ὸ νΔΉ6η5 δ μι ρηὰπ) οΟηίΓὰ Π]Π]Ὸ5. ΑΠπι- 

δα πιὸ πίε σοταζοπ, δαβ τοῖν πὶ οἷν. Π1011, ΝΟΘΑΓΘ ΠΟΒ ΠΟΪΕΪ511, αὐ ΡΘΡΒ6- 
εὐροπῦ 581: ἸροΠοπ δείπ αμϑ [απῖμῖς οἷν ΤῊ ΓΘΙΏΙΙ5 δ τι ΠΟΤ ΡΙΕΙΣ ἰπ 01} 46 Π}118 4ο- 

2 πες ον ϑογδτοππεπ. ἘΔΟΡθΙθα 0 Ἰρταῦ) Ετις ππρυι: Θἰῦς ἢ ἸΥΡΌΒΙ ᾿ . ἣν ι Ἢ ᾿ ΒΙβοθρίαι!ο ογὰΐ τ]Πἰ οἱ ΡΟΡΪΟ τηθ0 
δι ΕΙΣ 0) ἐλ ἘΝ Ή το Φ ον ἡνι Ομ Γᾶ ΠΙΪῸ5. ἈΠΟ νΘΠΘΙΠΘῺ5, γ0- 

ὯΝ ἰῷ [δεῖς σχῶ αν αἶνος ἴδε φαῖῃ μίς τὸ)' μι τὰ ἡραν μμ ας ΚΑ Δαν 5 
ὃ πίῶε ατ8 ἰδτοπ δ ἀποοπ. Ἔα ἰῷ πιιπ 7α Ὁ, ΒΡ, ΘΘΡΠΘΩΒ. ΡΟΒΕΠΪ ΔΠΙΠΊΔΙΩ ΙΠΘΔΠῚ ἴῃ Πιᾶ- 
Ὁ ἰῦν πἰᾶε Θοζοι, τοοοί, [{ρΓοῖς [τον τ 5. πποῖς, ἰγαπβίνι ψι6 46 ἢΠΠος. Απη- 
πιοίπς (Θεοῖς ἐπὶ πιρίπο απο, ππῦ τὺ θίπ Ξ ἀον, πποη, οἱ ρδά 1411 605 ΠΟΙ ΪΠ15. ἴῃ πη ὰ- 

τοϊρον οἷς δείποον ϑπππιοη, πιὸ Ὅ07 Θεττ ρα Ὁ 8. Π1088.. Θά Θοπμπογι, τ δά- 
ἤε ἰπ' πιοῖπο απο. ὅθατιπι ἔσπιπις, ἰδτ ἀπο 6. ΘΟ ΒΕΡ Βα 15. ἸΏ ΡΓΔΟΙΙαΙη 

παισὶ 2π| παν δεταμ, υοΐδον τα) 2πι| {τοί το ὁ ἜΗΝ προς Ἶ Οἰιποἰ5. Ὑἰτ8 ά 

ἃ ΣἸϊπὸ ΟΡ ΙθαῸ ζαπιπιίοῖς αἴΐὸ ϑὲάππον ἰπ ἘΚ Ἰοδη τς ἐραα νἀ ΠΕ ΝΣ ΦΙϊοαῦ, τατὸ ἥτε τοίσον Θρθταίπι. ἨπῸ οἷο ΡΟΓΟΌΒΒΘΓΙΠ (16. νΠ} (ἀα δ Κρ ΠΓᾺ 11], 
Ὰ Ἶ ; Ὦ ἶ αυ1ὰ ἀϊχογαῖ: ΕἸ σΊ ἶνι5. δαὶ αἰαδὰ ἀ6 

“εάππιον ἐπ ΘΙΤοαν [Ὡπιβὸπ δρρταίπι, θατε ἘρΠραίμη. οἱ Πα θ αὶ ἰπ πο ἴο ΕρἢΓαΐπὶ 
πη, δαΒ [το [αρίοπ: Θεῖν δο ἰθτ ΘΙ οι ΐτον οἱ Μίαηαβ8ο. ἘΟοοαρανογιηίιθ αἃ- ὃ 
ἀπίον (δρ ταίπι τὸ θξαπαῇε αἱ οἷς δ᾽ )- 9,28.7,.4 Δ 16. ναἊα «ΦοΥάΔηἰ5, ΡῈ ({ὰ6 

Ὁ τἰφὲπ κι (σρϑταίπι. πἸἼ1πὸ οἷς (ΘἰΓοαοἰ τοῦ ἸΟρΠΡἃϊπ] ΓΘΥΟΙΒΌΓΕΙΒ. δΓαΐ. (ἸΙΉψ1|6 
παθπῖοῖ εἴπ οἷς ατί Ὁ68 Δοτοαπϑ ον ὅγῦτας γθηϊβϑοῖ δὲ θὰ 46 Ἐρ!γαϊπι. ΠΕΠΠΘΓῸ 
ἰπι. ϑθεππ παρ ἰρταᾶγεπ οἷς διπείσοπ [αρίθηβ. ἁίψαθ ἀἰχίβδθι: ΟΡΒΘΟΡῸ αἱ 
(ρϑταίπιθ: βαβῇ τππϊῷ δίπάδετν σόδεπ, 70 126. ἰγΏ5:Ὑ86. ΡΟΡΠ ἰα{15, ἀἸοο θη οἱ 

Αδ]αδάϊίαο: Νυπη αἰ Ερῃγαιῃαθιι5 οϑὲ 
το ἀϊόθηΐο: ΝΟ 511), ἘἸη ογγορὰ- θ 
θάηΐ δι: Π1Ὸ ΟΓΡῸ ΘΟΙΡθΟ 6. ἢ! φαοὰ 
᾿πιοΓργοίδι Γ 5ρίοα. ΟἿ ΓΟΒρΡΟΠά δαί: 
ΘΙΡΒΟΙΘΙΠ, οαάοιη ΠΠΠ6 ἃ ΞΡ οὰπὶ ΘΧρΙὶ- 

Τρταύγοπ οἷς ϑὲάππεν οοπ Ο Γοαν κι ἴδηι: 

ΒΒ δα εἶπ ὀρ ταίίον ὁ ϑϑοππ οὐ Ῥα πη ἀπε 
ὁ τυοτίειε: δὲοίπ, Ἐ7Ὸ δίοβοπ {{6 ἴδπὶ Τρτογει: 
Θ  δοῖοι0, ο Τρταῦ, ἐν Θίδο Ὁ, ττὸ ἔσππίς 

ἐδ πίε τοῦ! τοϑέπ, 10. στίζαι {6 ἰθπ ΠΟΤ. ΠῸη να ]θη8. δίαιηπ|6 ἀρρΓ6- 
ὑπὸ Τἀγπισφὸπ. ἴδηι απ Ὅὲ Ὁ ὅπιτε Ὅ68 Δοτοαπδ, ᾿ΙΘΏ5 ΠῚ {σι ] Δ η1 ἴῃ ἰρ50 ΦονΡ Δ η15 
Ὁαβ 21: δεν 8 εἶς ϑοπ (ρρταίπι Ποίοπ χὐρεὶ ἰγὰηδα. ἱ σϑοΙἀθγαηΐ ἴῃ 110 (ΘΠ ΡΟΓ6 
πἰπὸ υἱονεὶς ταποπῦ. (ὁ Ερῃγαϊπη φαδάἀγσίπία πιο τ 1ΠΠ1ἃ. 

7 Φορθίραῦ αδὲν υἱτοῖς ἴτας  [ε)8 δαῦτο. ὌΝ ΠπΠιδαν ἰϊαψαθ Φόριο (ἀα!α 65. 7 

Ἰϊπὸ ϑερθίθαθ, δεν Θἰοανίτον, {ξατθ,, τπιὸ 15.868] δΘΧ ἀπη 5, οἱ Ἰποσίαις ἐδ ἃ 

γυατὸ δερταδεπ ἐπ δοη ΘΙδοίοπ ἐὰι ΘΙΓοαδ. 1 18.14.. ΒΘΡΆΠΓΙΝ ἴῃ. οἰν [6 5ιιὰ. Θα]αλα. 

8 ϑϑὲμαγ, οἱεζεπι τ τοῖς ἴταοῖ (Ορξαπ νοπ Ῥόϑι πὰπὸ ποθ α [5γ86] Αβεβδῇ ὃ 
9 ΞΒεἰδίεθουι. ἔφΦεν θαις ὑτοίβίς Θῦθπε (ὐὖμ. 46. ΒΘΙΒΙ θαι, ἔφαϊ Πάλι {τισί 9 

Ν ὙΤΣ ἀρήιον, πεῤιξοεὼ ὡρ ΠΠ105. οἱ ἰοτἀθπι ἢΠ1ἃ5, 41ὰ5. δηλ 65 
ππ β Ἴ ! Ὁ ἢ [Ὁ Γ5. ΣᾺ }1015 θα, οἱ Θ᾽ α546π| παπηοτὶ 
ἀπὸ τοί βία. Ἔδῶτον παρηι Ὁ σὺπ αἰή- {15 51115 ἀοοθρὶς ἀχΟΓΘ5, ἱπ ΓΟ ποθ 5 
ἴι Τοίπεπ ῦθποι, ἀπὸ τί τοῖς ται ἴ ἀομηιη 518π|. Ομ 58Ρί6Π) ἃπ 5 

ὅ. Α.Α: (δρρταί πίον, Ἵ. ΑΙ. 0. ἱποθη4.) (8 οἵ. 

ά, αἵδ ὃ. δ΄. ρθε. διοίζά οι (δ. παν 310. 9... ΒΕ: οὐ (πππ). Β: [{) πὶ ἔι [Φ δοπ οὐ τοξέχ τ. ν: δὸππ 
φοτῇ. ΑΥ̓́Τ .ὙΕ: ὃ ΠΙ ΕΓ πε (90π) (δ. [εἰ ἰῃν δι απέοτ.,., οὐ Ἐν εὖ π᾿ απόϊρτεζεπ, Β.ΑΥ ὙΕ: Τα ίοίοπ, Α: εὐ 
Α: (8. {{| Πἰ ἀ)είᾳ, σευσονθοπ υ. (δ, πὶ το πεῖ κτο, (Βτ θτ πιοτϑείεπ, ; ΡΝ 

᾿ {εἰν (δπίτοπποπε υ. (δ., (ὅν αν {{| ἐπ Ὁ. ΠΝ ϑυπ.... 6) 7. Φε, Ὁ. ΑΥ̓Υ.ΝΕ: εἶπεν δὲν Θά. 
ὅ. Β: δίο ἸΙοδουζαθτίοπ... φὐροὸπ δ, ΑΥ̓: παῶ (δ. 9. φαρ εν θίπαπδ. Β: δίο ον δἰπαιι[ειοοξὸ, τιν τα το 

4π. νΕ: . παραὶ (δ, οἷο διθτίοπ. υ. ας [ἀν {. 9. οο, δ ποίπ, ΑΥ̓: ἐπε β ἐν απὸ δ. θαπ|ε 
ὃ. ἐνώπιρέπ ἔθη. ΒΝ ΕΑ: ἐρταίοι [. ἀπ ... ὅτ, εὐ {. 1. 6. ἱπὸ ,. νΕ: ἐπι, εὐ Ὁ Ππιαιτό ... [οί ποπ 

γα : γι Ὁοῷ: Ὁ. Β:π. 0 ἐγ γτυ, ΑΥ̓.Α: γι, Θ, δετείπ, 
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ΧΕΙ͂. 

ραὴλ ἑπτὰ ἔτη, 1909 καὶ ἀπέϑανεν ᾿Εβεσὰν καὶ 

ἐτάφη ἐν Βηϑλεέμ. 

11 Καὶ ἔκρινε μετ᾽ αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ .Διλὼν 

ὁ Ζαβουλωνίτης, καὶ ἔκρινε τὸν ᾿Ισραὴλ δέκα 

ὅτη. 
᾿ - Ι 

καὶ ἐτάφη ἐν Αϊλὼν ἐν γῇ Ζαβουλων. 

12 Καὶ ἀπέϑανεν «ϊλὼν ὁ Ζαβουλωνίτης 

18 Καὶ ἔκρινε μετ᾽ αὐτὸν τὸν ᾿Ισραὴλ βδὼν 

υἱὸς ᾿Ελλὴλ ὃ Φαραϑωνίτης. 18 Καὶ ἐγένοντο 

αὐτῷ τεσσαράκοντα υἱοὶ καὶ τριάκοντα υἱῶν 

υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ ἑβδομήκοντα πώλους, 

16 Καὶ 

ἀπέϑανεν ᾿Αβδὼν υἱὸς ᾿Ελλὴλ ὃ Φαραϑωνίτης 

Α " ᾿" 3 ι ᾽ ν᾿ " 

καὶ ἔκρινε τὸν Ισραὴλ ὀκτῶ ἐτῆη. 

καὶ ἐτάφη ἐν Φαραϑὼν ἐν γῇ Εφραὶμ ἐν ὄρει 

τοῦ “«“Ἵμαλήκ. 

ΧΕΙ. Καὶ προςέϑεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ποιῆ- 
σαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου, καὶ παρέδωκεν 

αὐτοὺς “κύριος ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων τεσσαρά- 
κοντὰ ἔτη. 

2 Καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς ἀπὸ “Σαραὰ ἐκ τῆς φυλῆς 
τοῦ 4ών, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μανοωέ, καὶ ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ στεῖρα, καὶ οὐκ ἔτικτε. 8 Καὶ 
ὠφϑη ἄγγελος “κυρίου πρὸς τὴν γυναῖχα καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτήν" ᾿Ιδοὺ δὴ σὺ στεῖρα καὶ οὐ 
τέτοκας, καὶ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν. 
4 Καὶ νῦν φύλαξαι, καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ 
σίκερα, καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ΟἸΟ  ΌΤΟΣ ὅ ὅτι 
ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ σί- 
δηρος οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, 
ὅτι Ναζιραῖον τῷ ϑεῷ ἔσται τὸ παιδάριον ἐκ 
τῆς γαστρός, καὶ αὐτὸς ἄρξεται σώζειν τὸν 
Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων. δ Καὶ ἦλϑεν 
ἥ γυνὴ καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, λέγουσα" Ὅτι 
ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ἤλϑε πρός με, καὶ εἶδος 

αὐτοῦ ὡς εἶδος ἀγγέλου ϑέεοῦυ, φοβερὸν σφόδρα, 
καὶ οὐκ ἠρώτων αὐτὸν πόϑεν ἐστί, καὶ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέ μοι. 7 Καὶ εἶπέ μοι" 
᾿Ιδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ 
γῦν μὴ πίῃς οἶνον καὶ σίκερα, καὶ μὴ φάγῃς 

11. ΒΥ καὶ ἔκρινε τὸν Ἴσρ. (ἵ ΔΕΧ), 14. Β: ἦσαν. 
 ἐ ΑΕΕΧ). --- 1. Β: προβέϑηκαν ἔτε ... ἐνώπιον 
: Φυλιστιΐμ, (6. ΔΕΕΧ). 2.8: ἀπὸ δήμε συγγενείας 
τ Δανί... Ἐ ἢ... ἔτεκε (6. ΛΈΕΧ). 8.Β" δὴ (( ΔΕΕΧ) 

. συλλήψῃ ΤᾺ τέξῃ 114.). 4. ΒΤ (Ῥ. φυλ. ) δὴ 
Ο ΑΡΕΧ). υσμα (σίκ. ΑΕΧ). ὅ. Β: ἔχεις (ἕξ. 
ΑΕΕΧ). ΑΒ: τὴν κεραλὴν (τῆς κ. ΕΧ). Β: Ναζὶρ 
ϑεῷ ... ἀπὸ τῆς κοιλίας ... σῶσαε (6. ΔΕΕΧ) 6. Β: 
εἰςῆλϑεν εν ἢ Ὅτε οἱ τῦ (6 ΑΒΕΧ). Β: ἠρώτηση 
(ἠρώτων βῖπθ ἐκ ΑΒΕΧ). 7. Β: ἔχεις ... μέϑυσμα. 

᾿ιαῖοος ἐπ ϑδοικῖῆ. ΤΡΗϊ οί δπαρέ. 

ἐΒοτῦ ΣΞῸ ἘΝ ΤΤΝ 
ὉΠ ΤΡΒΞ ἼΒΒ 

ΦῈ ἘΝ ΡΝ ὉἼΠΝ ὈΒΌΘὉῚ 
ρ ἘΝ ΎΣΤΝ ΘΙ 3 οη5:Π 
ἜΡ Ἄ ΉΠΤΣ ἸἸ2ῚΝ. ΤΡΘῚ, ὁ ΘηΝ Ὁ 12 

ΕἼΉΞῚ ὙΠΝΞ ὙἾΘΡᾺΞ 
Ἡπξρ ὈΝΉΘΌΝ ὍἼΠΝ ὈΒό) 13 
ὈΊΡΞῚΝ πϑποποὴ ὈΩΡ ἼΒΙΙ Ὁ; ΠῚ 514 
ρλο ἡβιγαίμει πὶ ΣΕ ,Ρ δϑτυ 533 
ἘΝ ΟΣ τΝ ὈΒιῦδ5Ὶ ΘΟΣ, Θ᾿ πὸ 
ἘΞ ΠῚ ΞΡ ΤΏΡῚ ἐγ ΓΙ), διῶ Ὁ 

ΝΞ ἸΠΣΊΘΞ ἼΞΒΝ. ὈἸΣΣ ΒΗ 
ἐλ ΞΏΣΕΙ ἼΠΞ ὉΛΉΘΝ 

τωρ Ὁ Νὴ ὯΞ ἼΘ᾽ Ὁ5Ὶ ΧΕΙΤΙ, 

ΓΞ Γῆ: ΒΡΤΠΝῚ πρὶ ΣΞ ΣῈ 
ἐπ ΘΌΣΞΠΝ ὈΣΘὉΡ 

ΤΓΙΒΙ ΒΘ ΓῚΣ ὝΣΊ ἼΓΙΝ ὉΣῸΝ, ὅΣ1)}" 
ΝῊ ΠῚΡΡ ἸΣΙΩΝῚ ΠῚ} ὍΔοδη Ἴ5)7:Ὶ 
πῶ - τς ΠΣ ΤῊΣ ΝῊ πιὸ» 3 
ΝΟ) ΠΉΡΡ ΩΝ Ἀτσπθτ ΓΟΘΝ ὝΩΝΣ 
ὙΘῶΣΙ ΠΏΣ 3 ΓΝ ΤΠ ΠῚ ΠΤ» 
“ὈΞΝ ΤΙ ὉΝῚ ἢ ΠΝ ΡΤ ΘΝῚ δ 
ἸΞ ΩΝ ΠΣ ΏΠ Ξ ἸΑΘΌτὸϑ 
ἜΣΤΗ Ἰρνε τὸν πρϑσ Ὁ ΤΠ 2 
ΝΠ ἸΏΞΙΙ ΠΏ ἜΡΞΙ ΡΝ ΠὮΝ 
ἼΩ ἘΝ ΘΣ τ τΝ, »υϑίπο Ἐπ’ 
Νὴ πῶδπ ΝΞΏῚ ΠΗ ὃ 
"ὧν ΝΞ δ πᾺΠ ὧν ἸΏΝ προαῦ 
ΒποΝ ΠΣ ΠΝ 29. ΠΝ Δ 
ΠΡ τὴν ἤΣΠΟ ΝΘ ΝΡ ἽΝ ΝΣ 
"ΠΝ Ὁ ΝΠτΝ Ὁ ὑρώτ ΟΝ ΝΉΠ Τ 

"ὍΝ ΠΩΡῚ 8. 55) πρρπὶ Ἴρηι τ 
"ΟΡ ΠΣΝΙ ΤΟΝ. ΠΡΟ ΠΣ ΣΡ 

ἸΧΞΝ ΤΡ 

11 

Ἵ 

γ. 2. δ. ΠΏΣ ΓΙ 



ΞΕ ΞΒΕΣΕ 

Δ ςδέον, 

(θαι, (δίοη, ϑέθδοπ, 

10 Πεδεπ δαῦτο, ὅππὸ Πατῦ ππὸὸ τϑατὸ δὲς 
αγαθοπ δὶ Ξε Ιεθ οπι. 

ϑὲα ὦ) οἰεζεπι τἰ τοῖς Δήταο (Ἰοπ, εἰπ 
ΦΘεδιοπίίον, πὸ τί τοῖς ΔΊταεῖ ξεῦπ δαῦτο, 

12. δππὸ Πατῦ τπτὸ τρατὸ δέργαθει λει ἡΠ]αἴοπ 
ἐπι απὸς (Θέδπίοπ. 
αι οἰοζεσι. τἰιείς ταῦ Ὡσοοπ, εἶπ 

11 

13 

1 Θοῦϑπ πεῖ, εἰπ θἰτεαιθοπίτον. ἔθεον θα 
οἰοτείᾳ Θῦθπε πὸ Ὁτοίβίᾳ ϑλεῆεπ, οἷε απ 
Πεδεπεὶς δ ΠΙΠΓοπ. τἰτοπ, ἀπὸ τἱάγεοίε 

15 “ἴταεῖ αὧλ δαῦτο, ἔπ Πατὺ πὸ τρατὸ 
δερταθοπ και Φθίτοαίθοπ ἱπὶ ἀαπος (Ορθταίπι 
απ ὃεπι Θεδίτρε δεν Ὡ πια ΟΕ τοῦ. 

ΜΈ. Ἰἰἰπὺ οἱ] δίποεν [γαῖ ἐραίοι [ότϑον 
ἰδεῖ σον Ὅοπι ϑεττη, τπτὸ δὲ ὥὅοτν σφαῦ [{ς ἱπ 
οἷς Θάπος δε. 0 ΠΠ]Πτεν οἰοτοὶς δαῦτο. 

2 (8 ταῦ αδὲν εἰπ Ῥϑίαπη χὰ Θατεα υ05 
εἶἰποιι δ. Τ᾽ ὅεν Φαπίξοεν, τὐϊέ ϑέαπιρη 
θέπποαῦ, ἀπὸ εἶπ Τθοῖδ ταῦ ππτιιτδαν 

8 πὴὸ σεδαν πἰῶτδ. ἘΠΠῸ δὲν (ὅπρεί τὲ 
ἄὄὅοττη εὐ ει! Ὁεπι Πδείθο. ππὸ Ἰρταῦ 28 
ἴρτ: ΦΘίορε, δι δ παι δαν τὰ οὐς 
δἰοτοῖς πἰῶτδ, αδὸῦ δι. ἱΠῈ ζ[τθαπσοῦ 

ἃ τοτὲ ππὸ εἶποι Θοῦπ αοδάτεπ. ἔθυ 
γε οἰ πιπὶ, δαβ διε πίε ϑεῖι. ποῦ 
παν Θειτάπει ἐὐἰπέο!ς, πὸ πἰάγιϑ ἸΠπτοίποδ 

ὅ οἴ. ἔΦεππ δι. τοὐτῇ! [τραπαοῦ Ἰϑεῦθοεπ 
᾿ς μη εἰπεπ (Θοῦπ σφεδάτοπ, δεπὶ ἔείπ Θ γεγ- 

πον Τ01 αἰ08 αι ἔοπιπιοι. Φεππ 
Ὅεγ δπαῦς τοῖτο εἶπ ἡδουτοσίεν οι ε8. ζεἰπ 
οὐπ δδιιτεὐϊοῖθε, ἀπὸ εὐ τον αἀπαπρεῖ 
Φ γαοῖ κι οὐ ὄζοπ απ ὅὲν ΘΟ {{|τ ὁ απὸ. 

0 ἔφα ἔαπι να8 δεῖδ ππὸ Ταῖς ε8 ἰδτοηι 
απ ἀπ, ππὸ Πρτα: (68. ἔαπι εἶπ ϑϑθέαπα 
Θοιίοδ κι παίν, ππὸ ἠεῖπο δ  ΓαΠ ραν απΞ 
ἀαϊεθεπι οἷο εἶπ προ (οίε8, [α} ἐτ- 
Το ὦ, ὅᾳ8. ἰῷ ἰθπα πἰ δ {ταρστο, Ἰθῦ εν 
ὁδοῦ ρϑἰπ ὁ ἀπὸ ἐν ζαρίο τππῖν πἰ τ, υοΐο εὐ 

7 δἰεβε. τ(δῃ Τργαῦ, αδεὲῦ κι πἰίτ Θίεοθς, 
δι: τοἰνή Τα θαπροῦ τροῦθοπ ππὸ εἶποη 
Φοθι φεδάτοθ, 10 {τἰπῆρ πὶ ἔρίποπ 
ϑοῖπ ποῦ) ἤατῈ Θεἰτάπε, ἀπὸ [β΄ πιῶ τ 

{ΠΕ ΠΕΤῚ: ΠΙΡΘΟΥ, 
4.1. Α.ΑΧἃ: Πατξοδ εἴν. 

11. ΒΑΑΥΥΝΕ.Α: δεῖ ΘοΡ. 
14. δε. πεῖ, ΑΥὟΝ ΝΕ: (εἴπ. 
1. ὅθίὁ αν. ὃ, 12,2, 11. 

Ὁ οὐχ Θεῖθι, ΒΕ Α:ϑοπ ἢ, ΑΥ̓: από. 
ὝΕΣ: φοθὶ πίε. Β: δαβ 7. αἰ σο6, 

ο 3, ΑὟΥΕ: εὐ σοῖς ΝΕ, [ο{Π|, ΑΔ: εππραπρὸπ, 
ὅ, ὥεπη 606, Β: ϑίθροίοποοντίον, ΑὟ: δδεγοείθ 

ΑὟ. 
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(3,10--13,7. 

Ξϑὶαποαΐ. 

7 ἀη!οανι 15γ86], Ἐιηογία βαρ δϑί δὸ 10 
Β6ΡυΠ 5. ἴῃ ΒΘ Π] ΘΠ μη. 

ὑϊ βιιοοθ55ι ΑἸ] οη Ζαθα]οηΪΐ65, 11 

οἱ γπι4]οᾶνι [5Γ8 6] ἀθοθπὴ ἃΠη15, ἘΠ1ΟΥ- 12 
ἰπ 5 4118 65. 80 56ρΡ0{π|5 1η Ζαθ] θη. 

Ῥοβὲ πηο Ἰαα]οαν! ἴ5γᾶ6] Αθράοῃ, 13 
Ὁ ΠΠ1ὰ5 1116] ΡΠ γα Ποη 65. ἜΟαὶ μάθ! 14 

αυδανᾶριηΐα ΠΠ|105. οἱ ἰγὶρίηϊα ὃχ οἷξ 
ΠΘΡΟΐ68, ἃϑοθηάθηΐθθ ΒΡ β6ρ[τιἃ- 

 ρηίᾳ ΡῈ]]05. ἃβίπαγαιη, οἱ {πα ]οαν 

ΙΒΓ8 6] οοῖ0 ΔΠηΪ5, ἘΙΠΟΓα5416 68 1 
ἃ0 ΒΘρΡ1Π|5 ἴῃ ΡΠΔΓΆΙΠΟη ἰδγΓὰ8 
ρὮΓΔΙ ΠῚ ἴῃ τηοηΐθ Αμηδ] 60}. 

Ἀλαχβίπηψαθ ΠΠΠ [5γὰ6] ἴθοο- ἈΚ Α͂ΡΙΗ͂. 
ΤαΠΐ τη }π|Π| ἴῃ ΟΘΟΠηβρθοί ΠΟΙΏΪΗΙ:; 
4] ἰγδάϊα!ς 605 ἴῃ τηδηὰ5 ΡἢΠ5.Π]- 
ΠΟΙ ἀαδαγριηΐα ΔΠΗΪ5. 

Εγδί δυΐθιῃ ααϊἀδη) νἱ" 46 ϑᾶγᾶδ 2 

“οἴ 46. 5[1Π}06 Πα, ποῃλίηθ Νίημθ, 

ΠᾶΘ5 ὈΧΟΓΘΙ 5ίθυ!] θη. ἜΟσυϊ ἃρ- 8 

ΤΡάγα ΑΠσθ] 5 Ποπηὶ οἱ αἰχὶὶ δὰ 

. ΘΔΠ|: ΒίΟΓ15. 65. οἱ δῦ 54π6 [ΠΡ 6Γ18, 

᾿ 564, ΘΟΠΟΙΡΙ 65 οἱ ρᾶγίο5 ΠΠΙαπ; ἜσᾶνΘ ἅ 

" ΚῸΝ ἵν ΘΓΡΟ, Π6. 1085 νΙΠῈΠ) ἃ 5106 ΓΔ ΠῚ ΠΘῸ 

6,3 ἦμεν, “πη ἀπ 4] Δα ιἂ πη ΘΟμ 6485, ἘΖαα ὅ 

τὸ εἰ ΘΟΠΟΙΡΙ65. οἱ ῬΆΓΙ65. ΠΠΙατη, οἰ} 115 πΟη 

1ϑιε ΠΕ ᾷησοί οἂραΐ πονδοι!ᾶ: δες θηΐμη Νὰ- 
ΖΆΡδΔΘ5. 6] ἃ} [ηἰδληί οαὰ οἱ δχ 

"ΠΑ ΓῚ5. ΠΙΘΓΟ,, οἱ ἰρ56 ᾿Ἰποῖρ δὲ ΠΡ γᾶν 6 

ἴ5γδθὶ ἀθ πηᾶηπ ΡἢΠ5.Π]ηοσὰη. ἔθπδΔο 6 

Οὐ γΘηϊβϑϑὶ Δα τηΔΥ] πὲ ϑμη, αἰχὶΐ 

61: γι 61 νϑῃὶϊ δά τη6, Πα 6η5 νι ]- 

Νιν.θ, 2: ς 

[..1.,15. 

(81.3.2 7 

ἀνε 86 ἘΦ [ΠΠῚ ΔΠΘ 6] ἰοὰπ|, (ΘΓΓῚ 1} 15 ἢ ἰπηΐ8; 4 6 1Ὶ 

τι αθε ρα η. ἱπι ΡΓΟΡᾶ556Π|, (48. οϑϑοὶ οἱ 
ππ6 νοηϊβϑοῖ. οἱ {10 ΠΟΙΪΠ6 νοοὰ- 

ΓΟίαγ, ποῖαϊς τἱῃ] ἄΐϊοθρθ, ἔβα 7 

λει Πρ. ΤΟΈΡΟΒΪ  : Εθοθ, οοποίρίο5. οἱ 
ΡΑΓΙΘ5. ΠΙὰπ; ἄν, 6 ΥἹΠῈΠῚ 1) 8 

Π6Ὸ 5] 66 γάη, οἵ ἢ6 ΔΙ1410 γρβΟΔΓῚΒ 

11..Α1.: ΕἸοα. 
10. 85: ΕἸ6]. 
ὅ, 5 “ σοΟΠΟΙρί65 οἷ, 

ἐεῖ, ΥΕ: ϑὲαλτᾶργ. Α: ϑὲαξατάετ, ΟΥ̓: εὐτοίπ, 
ΝΕ: δεαίπποπ κι τοίξοπ, 

Ὁ. ζεθν οὐζώτ. ... τουθὲν εὐ τοᾶτε, ΝΕ: τσαῦ τυΐο δίς 

Θε. εἰπε (δ, Β.ΑΥ͂Ψ: 1. ϑέπ|οίοιι τοαν τοἵε Ὁ. ϑ[π{{0τπ. 
(Α: πε ϑεῖι θπιρο τὸ ἐπι (δ. ἢ) ΑΥΥΝΕ.Α: Πιτ τ: 
δατ. Β: κείφέξεο πτίτ ἀπά) {. ϑέαπιοι πς απ, ΑΥ̓: . 9ὲ, 
[αρίς οὐ πὶ. πὶ ὙΕ: Πα εὖ πὶ, πὶ, ρογαρέ. 
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πᾶσαν ἀκαϑαρσίαν, ὅτι δ᾿ αζιραῖον ϑεοῦ ἔσται θα ἌΣΣΝ ΡΟΝ ἜΠ12.ῦ9 

τὸ παιδάριον ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἕως ἡμέρας 
ϑανάτου αὐτοῦ. 

58 Καὶ ἐδεήϑη Μανωὲ τοῦ κυρίου καὶ εἶπεν" 
Ἔν ἐμοί, κύριε, ὄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ, ὃν ἀπ- 
ἔστειλας, ἐλϑέτω δὴ ἔτι πρὸς ἡμᾶς καὶ φωτι- 
σάτω ἡμᾶς, τί ποιήσωμεν τῷ παιδαρίῳ τῷ 
τικτομένῳ. 9 Καὶ ἐπήκουσεν ὁ ϑεὸς τῆς φο- 
γῆς Μανωέ, καὶ παρεγένετο ὁ ἄγγελος τοῦ 
ϑεοῦ ἔτι πρὸς τὴν γυναῖκα, αὐτῆς καϑημένης 
ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ Μανωὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἣν 
μετ᾽ αὐτῆς. 10 Καὶ ἐτάχυνεν. ἡ γυνὴ καὶ ἐξέ- 
δραμε, καὶ ἀπήγγειλε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτόν" Ἰδοὺ ὦπταί μι ὁ ἀνὴρ ὃ ἐλϑὼν 
πρός μὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐκείνῃ. 11 Καὶ ἀνέστη 
Μωνοὲ καὶ ἐπορεύθη. ὀπίσω τῆς γυναικὸς, αὐ- 
τοῦ, καὶ ἦλϑε πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Εἰ Ἢ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ λαλήσας πρὸς τὴν γυναῖχα; 
Καὶ εἶπεν 'ὃ ἄγγελος" Ἐγώ. 12 Καὶ εἶπε 71α- 

- Ἂ ᾿ - ΤΣ ὦ ’ 

γωξέ" Διῦν δὲ ἐλθόντος τοῦ ῥηματὸς σου, τί 
ἔσται τὸ χρίμα τοῦ παιδαρίου καὶ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ; 18 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος κυρίου. πρὸς 
Μανωέ: ᾿Απὸ πάντων ὧν εἶπα πρὸς τὴν γυ- 
γαῖκα ὙλυσρΩΣ 14 ἀπὸ παντὸς ὃ ἐκπο- 
ρεύεται ἐξ ἀμπέλου οὐ φάγεται, καὶ οἶνον καὶ 
σίκερα μὴ πιέτω, καὶ πᾶν ἀκάϑαρτον μὴ φα- 
γέτω, πάντα ὅσα ἐνετειλάμην. αὐτῇ φυλαξά- 
σϑω. 18 Καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸς τὸν ἄγγελον 
κυρίου: Βιασώμεϑα δή σε καὶ ποιήσωμεν ἑνώ- 
πιόν σου ἔριφον αἰγῶν. 10 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγε- 
λος κυρίου πρὸς Μανωέ: Ἐὰν βιάσῃ μὲ, οὐ 
φάγομαι τῶν ἄρτων σου, καὶ ἐὰν ποιήσῃς 
ὁλοχαύτωμα, τῷ κυρίῳ ἀνοίσεις αὐτό. Ὅτι 
οὐκ ἔγνω Μανοέ, ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστί, 
17 Καὶ εἶπε ῆανοὲ πρὸς τὸν ἄγγελ ον κυρίου" 
Τί ὄνομά σοι, ἵνα ὕταν ἔλϑῃ τὸ ῥῆμά σου, 
καὶ δοξάσομέν σε; 18 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἀγ- 
γελος κυρίου: Ἱνατί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὀνομά 
μου; καὶ αὐτὸ ἐστι ϑαυμαστόν. 19 Καὶ ἔλαβε 

τὰ Β: πᾶν ἀκάϑαρτον .. . ὅτε ϑε8 ἃ ἅγιον. ἀδο τῆς 

(ο. ΑΕΕΧ). 8. Β: ως ξατο ΜΙ. πρὸς κύριον. “ΥοῚ 
Φ. κύρ.) «ἀδωναϊέ ... τὸν ἄνϑρωπον... . συμβιβα- 
σάτω .. . παιδίῳ, (6. ἈΠΕΧ.. 9.8: εἰβήκουσεν.. 
ἤλϑεν ... καὶ αὕτη ἐκάϑητο ... ὁ τῷ (ο. ΑΡΕΧ). 
10. Β: ἔδραμε. ̓ ἀνήγγειλε .. , ὦπται πρός με ... ὃς 
ἤλϑεν ... ὃ τῇ οἱ ἐκείνῃ (ὁ. ἌΕΡΧ, 564 ΑΕ ΧῈ ξ)). 
171 ἘΠ: ἀνέστη κ. ἐπορ. αν. (ς. ΑΧ.. 12. Β: Νῦν 
ἐλεύσεται ὁ λόγος, τίς ἔσται κρίσιβ τᾶ παιδίε. 
ποιήματα (ὁ. ΑΒΕΧ). 18. Β: εἴρηκα. ᾿ς φυλάξεκαι: 
14. ΑΒΤ (. ἀμσι.) [τ8] οἴνε (ἢ ΕΕΧ). Ὥ: (φῥτὸ σώς) 
μέϑυσμα ... φυλάξεται. 1. Β: Κατάσχωμεν ὑεε: 
160. Β: κατάσχῃς (ρ1Ὸ βιάσῃ με)... τ (ἃ. τῶν) ἀπὸ. 
αὐτός (ρτο ἐστίν). 11. ΒῚ (ἃ. δρὴ τὸ ... (ἢ ἵνα) ὅτε 
ἔλϑοι ... δοξάσομαι. 1δ. Β: Εἴς τε (ρτοὸ ἀναξῷ. 

πα  ἾΠ. 

Αἴ δοιν ον αρῖϊς σου ένα Ρηςέδαρος υἱπαφο;. 

ΠΝ ὩὉ 
ἐἸΠ Θῖυτ ΠΡ ἸΏΞΙΤ 

ἼΞ ΝΟ ΓήποτοΝ ΤῚΣ ἼΣΣΡ), 8 
τα ἼῶΝ οπδεπὶ τς 31 
ΣΡ 9 ΓΤ 557}}0} ἼϑτοΝ ΤΡ ΝΟΤΝἽ5 
ὈὴρΞ τοπον τ ῬΌΥΘΤῚ ΠΡΟΣ ροῦ 91 
δὰ τὴρ ΘΝ ΠΩΣ Ν39Ὶ ΤΠ 
ΤΠ) ΤΩ πϑ 1) ΝῚΠΠῚ τῶν 
πῶ ἜΣΤΩ ἐῶ» ΤῊΝ ἹΠΌΝ 
τον ἜΔΝΘῚ πῦον ἼΝΘῚ Ὑ 2} 
Θὴ55 ΝΞ ΤΩΝ Ἐν δ ν ΠΝ ΠΡ 
Ἴλυθδς ὙΠΓΙΝ ΤΙ}. 5 ΘΡΘῚ ὁ λὉ 51] 
ΡΝ ἴδ, ὝΩΝῚ ὠυνπτὸν ἘΞ 

ΝΣ} ΠΟΝΡΙΤΩΝ ΠΠΞΤΤΎΣΝ ὈΡΝΕῚ 
ΤΡΗΞῚ ΝΣ ΠῸΡ ΠΡ}0 ὝΜΝΟΣ 153} 1 
ὁ ΠΩΣ"). ἜΣ3» ὌΞΩ το 

ΦΞΘῺ ΓΔ ΩΣ ΓΗ͂Σ ἩΝΘΏ, ἼΩΝ ΡΥ 13. 

ἐὐουῦτΣ ἀφαπτῦς πῆραν ἽΝ 
ὈΟΝῸ δ 9 ἸΞΒῺ ΝΈΎΤΩΝ Ὁ 14 
πον ΠΝ ΘΟ 227 ΤΟΝ ἼΞ 10 
ἘΣ ΠΣ τ ΩΝ ὉΣ ὈΞΝΤῚ 

ἜΡΊΞΣΣ Πῆῖπὶ ΠΝ τὸΝ ΠΗ ὝΩΝΗΊ 
ΣΘῊΣ ἢ Ἴθ99. ΠΩΣΟῚ ἼΠΊΝ Ν9 
"ὯΝ το τον ΠῆτΣ ἩΝΦῺ ὝΩΝΡῚ τὸ 
-ὩΝῚ πρπὸξ ὅπ ὴ- Ν Ὁ ἈΣΩΧΣΙ 
πο "5. ΠΡοΘῸ πὴποὸ πὸν πῶρῷ 
ἐΝ9 ἢ πὴ πνθὩ- ἢ ΠΡ Κ᾽ 
"Ὦ πῆπο ποθ τὸν Ρ}» ΉΩΝΘῊ} 1} 

ἘΡ)1351 ἩΤΊΞῚ ΝπὴΦ ἩρΘΟς 
Ι πρρ πῆι ἼΝΦῸ 5. ὝΘΝΘΊ 5 
ΠΡΟΣ ΑΕ. ΝΉΣῚ Ὀρυθ 9 ὈΝΊΣΙΣ 19 

ν. 8. ΘΛῚΣ ΘΠ 017. ΤΣ ΘῺΡ “ἡ 
γο ΒΥ ΟΝ 0} 

7. οἰδ απ. Β:ιδοπ ας πεποῦ τι ΑὟΥΥΝΕ.Α: ξαπὶ τς 
ὃ, ΑΥ̓ΥΟΝΕ Α-:δείοίο 5)ὲ. 2ι|.... Β: πη ὙΕ,Α: 

ποῦ εἰππαῖ. -- -- 9, ΥΕ.Α: ᾿αἴό (9) [. «.. [{αβ. 
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δεν ( π6εῖ δὲδ ὥὅοττη, δεν ϑδρυίοδίς (ϑοίίυβδ, ΧΗ. 

Ἰϊπτοίποϑ, ϑοππ ὃεν δἴπαδς [01 εἰπ Θδευ οὗ τοῦ 
(Θοιίε8 ζεῖπ, σοι ϑθεου εἶδος απ δἰ ἰπ 
ζοίπεπ ἃ οὗ. 

8 Φαῦύαι Ῥϑὲαποαρ Ὁὲπ ϑεττη ππὸ Τρταῦ): 
ϑ.ἃ) ὅετν, Τα β θεῖ ϑέαππ (δ οἰίοϑ τοί οθον 21 
ππ8 Ἑοπιπιὸπ, Ὅοπ πὰ οὐαποι θα], 68 εὐ 
ππϑ ἴοῦτο, ταῦ τον ττῖς ὅεπι δἐπαθοπ τθῖπ 

9 ζοἿ1ἐπ|, Ὅε Ὁ σεδοτεπ [01 τοότθοπ. ἜἸλι οί 
εὐ ὑτοϊς οἷο Θείπιπις θέα ποαῦ, ππ|ὸ Ὁον ὅπ ρεῖ 
οιο8 ἔκπι υοἱοθονῦ ζππὶ θοίδο. Θίς 7κἘ 
αὐοὸν απ πὶ δεῖος, τατὸ ἰρτ ϑέαππ ϑὲαποαῦ 

10 τὉὉατὐ πἰς δεῖ τ. Ἔα ἸίοΓ 7{6 εἰϊοπο τππῦ 
ζασῖς οὃ ἔθτοπι θέα πὶ απὶὶ πιὸ ἡγτα ὦ) δι ἴθπι: 
Θίρῃςο, δὲν ϑέαπαη {0 πεῖν ουζδίοποπ, δον θεῖ 

11. 21 πεν ἕαπι. ἢ ϑὲαποαῦ ππα τς {{ἀ) ἀπ ππὸ 
αἰπα ζείποπι Τθοίδς πα, ππὸ ἔππι 21 Ὁοπὶ 
ϑέαππο, ππὸ Τρταῦ, κι ἰθπι; ΞΒ1Π ὃι. Ὅοτ 
δ)έαπα, Ὅ6γ ταὶ ὅὸπὶ Πδεῖδε φονοθοι θαι (δΚ 

12 7γυαῶ: δᾳ. ἜἸΠπὺ ϑθέαποαῦ ἡγτα : ϑθοππ 
πππ ἔοιππιρη τοἰτο, Ὁα ὃ πὰ σοτοδοῖ θα], το οῖς- 
8. [01 Ὅε8. δπαθοπ ϑθεἶζε ᾿πτὸ ΨθοτῈ {εἰπ ὃ 

18 ἔφϑον ὅὅπρεῖ Ὅ68. ϑεττη ἠρτα 21 ϑὲαποαῦ: 
(ὅτ 70 ΠΤ δάτοπ σον αἴΐοπι, Ὁα8 ἰ( Ὁ6πὶ 

14 ὕβεῖθε αοἴαρί θαῦδο. Ἔ(δν {01 πίῶτ εἴπ, 
Ὁαϑ ατι8 ὃ6πι Ῥδείπ ὁ ἔσπιπι, ππὸ [ὉΠ 
Ἑρίποπ δοίη ποῦῦ Πτατὲ Θειτάπες εὐἰπέοπ, 
ἀπὸ πίᾶγτδ Ἰϊπτοίποϑ ἐἤεπ; αἴο8, τα 8 ἰὦ) 

10 ἰθὺ αοδοίοπ θαῦς, [01ὁὐ αϊεπ. Ἐϑθέαποαῦ 
Τρταγ πὶ ὅπροῖ Ὁε8. οττπ; δἰοθον, Ταβ 
οἰα) θαϊτοπι, υοἷν τοοῖοπ οἷν εἶπ Θἰεσοποῦς 

10 1εἰπ ἐπνιτοπ. ἘΠ θοΥ δὲ. (ὅπροῖ Ὁε8 
ὥοντη απουουίοῖς ὲπποαῦ; ϑθοππ οι οἷοἰ ἢ) 
πιὰ Οίον Οἰεϊτος, [0 εἴς ἰἄ) Ὁρὰ) δείπονῦ 
Θρείζε πίῶι. ϑθ1Π| δι. αδὸν δόπὶ οττη 
εἶπ δταποονζοῦ τρππ|, [0 πιο] δι. ε8. ὈΡΓ[ογπ. 
Φεππ Ῥϑέαποαῦ τὐτβίς πίί, 8 ἐδ. εἷπ 

17 (ὅπροῖ Ὁε8. ερῖτη θατ. ἜΠπῸ “θέα ποὺ 
ἤρτα φππ (ὅπαεῖ Ὅε8. ϑεῖτα: Ξθὶς δ είβο 
δι Ὁ ὉαἈ τοῖν οἰ γτοίζοπ, ϑοππὶ ππιπ ἔσπις 

18 τποῖ, τραϑ δι. σοτοθοὶ θα. ὙθΟΥ Ὅν 
(ὅπροῖ Ὅε8. ὥοττη ἤρταῦ 2π| ἰθηπι: ϑθατγιηι 
{ταῇε δι. πα τποίποπι ϑὲαπιοπ, θὲ Ὁο 

19 τοιπροτζαπι τὲ Ἔα παῦπὶ Ῥθέσποαρ εἶπ 

14..Α.Α(: Πατἔό δρίν, 15, 05.1.: νον ([ {1 υΐτ). 

10. δον [ει ξαρσοῦ, ΝΕ: ποι. 
11. Β.ΑΥ.ΝΕ.Α: “ὦ δίπό. 
12. ΑΥΝ ΝΕ: δείπ ϑθθουν: οἰπίτί{. νΕ: οἷς δι( 1: 

ἢ ζῴπαεν δεύ ἀπ. ΑΥ̓.ὙΕ: κι. (εἴ 66) ζείπ Φθτπι. 
12, ὅδον ΘΙ Ἂοῖπ ... [011 {{ς 76 Ὁ. 
14, Φίε ἴ, πίαγεϑδ,,, 7ίς Βαΐεεπ, ΟὟ: δουδαζδίεπ. 
16. Β: θαᾳβ ππὸ σοί οἰ απραίἊςεπ. ΟὟ: ἃς οἱ 

Ὁ ἢ. δεῖ τπιό. (ΝΕ: υὐἷτ ταὐϑίοπ ὃν σεῦπο δεν.) 

νωμ. πη 10: ΘΡΙΓ ΘΗ ΡΊΘΡ ΝΑΖΑΓΔΕΙΒ 

ἐϑν 01 Δ} Ἰη!λη11ἃ διὰ, 6Χ ὉΓ6ΓῸ 1ηΔ 1115 

᾿οηῖδε βῃ8Δ6. 5686. Δ ἀ61}} ΠΟΥ 5. 5886. 
ΟΥ̓αν ᾿ἰδαιθ δίας ΠΟΠ πη] οἱ ὃ 

αἰϊ: ΟΡβοογο, θοιμίπο! αἱ νὴ" θ οὶ, 

ΦΆΘ Β]51511, νθηϊαΐ οσ απ οἱ ἀοοοαί 
ΠΟ5, 401 ἀοθθαηλ5 ἴδσογο 46 ῬΡΌΘΓΟ, 

4] παβοιϊαι 8. 6. ἘΚχαπάϊνιαια 9 
ΒοΙηΪπιι5. ἀδριθοδηΐοιη Νίαηιιο, οἱ ἃρ- 
Ῥᾶραϊ Ταγεὴ ΑηροὶὰΒ Π6ὶ ὈΧΟΙῚΪ 
675 βϑάθηϊ ἴῃ ἄρτο; δίδηπιθ. Δ [6}} 
ΤΠ Δ. 1115. 6115 ΠΟῚ οΓὰΐ οἴ θἃ. (πὰ 

ὅπηι ν 1556. ΑΠρθΙαμη, ἢ [δϑιἰηὰν οἱ 10 
ΘΠΘΌΓΡΓΙ ἃ νιριι τ 5111}, ΠΠΠΟΙ αν" 116 
οἷ, ἀϊοθη5: Εοοθ, ἀρράγαϊ ΤῊΪΠ] ΥἹΡ, 
(αθιη ἅπίθ. νἱάθραη. Θὰ] ΒαΡΓοΧὶι 11 
οἱ 566 {15 οδ΄ ἸΧΟΓΘΠ 5118}, νΘΏ1Θη5- 
46 ἃά νἱγὴ Αἰχὶΐ οἱ: Τὰ 65, ααὶ 1ο- 
Οαἶα5. 65. ΠΠ ΠΥ ἐ ΒΓ 1116 στοϑροόμάι!: 
ἔρο δ. (αὶ δΝίαηπα: Οιδηΐο,Ὶ 
1Π41}, 5ΘΡΠῚΟ ἰπ18 {ποιιῖ δχρ οί, 

4Ἁυϊ νὴ αὐ [Δοἰαΐ ρον ἐ ἃὰΐ ἃ 410 58 

ΟΡΒΟΡνὰΓ 6 ἀθ6θ} ἜΠΙχΙίααθ. Αηρο- 1 
ἴὰ5 Πομλῖηὶ δὰ Νίαπιια: ΑΔΑΡ οἰηηίθριι8, 

γεϑεον αὰ 8 ἸΟΟΘαἰΠ15. 501 ἸΧΟΡῚ 86, Δ}0511- 
ποᾶϊ 586, οἱ αυϊάψυ!ἃ οχ νἱπθὰ 
ὨΑΒΟΙ ΙΓ, ΠΟῸῚ ΟΟΙηθἃϊ:; ν᾽ηΠ) οἱ 

ΒΙΟΟΓὰ ΠῸῚ ὈΙραΐ, πὰ} 10 νοϑοδίιτ 

1Π] 1 η(10, οἱ πα οἱ ργᾶθοθρθὶ, [1- 
ΡΙθὰϊ αἰχιιθ εὐδίοαϊαί. ἘΘΙχίίαιι6 

Μᾶπαθ ἂὰ Αηρσοίαμ) Πομηῖ: ΟΡΒΘΟΡῸ 
6, αὐ ΔΟαΙΠ 6505. ΡΓΘΟΙΒῈ15 Τη615 οἱ [ἃ- 

Οἰδηλ18. {01 Ποράπηι ἀ6 οἀρτῖθ. ἜΟἿΙ 10 
ΓΟΒΡΟΠΑΪ ΑηρΘ 15: δ᾽ 116 οοσὶδ, ΠΟῚ 

ἜΝ ΘΟΙη ΘΔ) Ρᾶη65 ἴι05, 51 διίΐίθιη. νἱβ 

6.8. ΒοΙοΟδαδίιμ ἴδον, οἵΐον. {Ππ4 Πο- 

Π1Π0. [ἃ ποβοίθθαὶ Νίδηιιθ, «ποὰ 
ΑμρσοΙ5. ΠΟΙΒΙἢὶ 65861. ἘΘΙχιίψαο αἰ 17 

σοπιϑ θα: Οποα οδὺ ΠΡΌῚ ποιηθη, πἰ, 5ὶ 

Το δ ἐτας Θ 0. ἴππ15. [ΘΓ Θχρ]οἴα8, ΠΟΠΟΓΟ- 
τη5 ἰοἐὁ ἜΘμϊ 16 γϑβρομαϊ: ΟἿ 18 

»" ΚΩ͂Ν 

--ὦ ζι 

6,18. 

αεη.18,5. 

5..»,5. 4 ΔΘ ΓΒ. ΠΟΙ πηρηΐ 40 ο5ὶ 
Ῥεβθναν ΠΡ 0}6. ἜΤΌΪ ἰΐααχιο Μαπαο 19 

7. 51 (ἃ. οχ αἴ.) 6. 9. Α1|.: θ6ὰ8. 

Β.ΟΥΥ.ΝΕ.Α: (,π)δετοίξοεπ. 
10. αϑὸν εἶπ ξ8τ, ,.. δόπι ὁ. ὑρῇ. ... δεῖ δ, Β.νΕ: 

ἴο τοῦτο (ὦ Ὁ π. ἐπ νὺπ Ὁ. ΘΡ, αΑὟΥ: υυὐτοι, (Α: 
ἤθοππ δα πὶ. απ οσάποοε! ) 

17. ΒΑ ΕΒ), Α: (Ὁ 1.) θυ ε6 {{Π| δείπι ϑξαιπο 
8.4: ἐθτεπ, ΝΕ: τὐθηιὸπ ἔόπποπ, Β: Ὁείπι δον! ἔρπι: 
πτὸπ τοἷτο, ΑὟΥΨΥΕ: εἰπε ίῇ!. 

18, Β.αΥ.Α: τοππϑεῦθατ, ΥΕ: Φον {Ἰ μαθρτεθανι 



904 (18,20-- 14,49 

ΧΙΙ͂Ι. 
- » ο Α 

Μανωὲ τὸν ἔριφον τῶν αἰγῶν καὶ τὴν ϑυσίαν, 
᾿ ’ - - 

καὶ ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ κυρίῳ τῷ 
᾿ “- ᾿ ᾿ ἡγττε ᾿ 

θαυμαστὰ ποιοῦντι, καὶ δῆανωὲ καὶ ἢ γυνὴ 
αὐτοῦ ἐθεώρουν. 20 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνα- 
βῆναι τὴν φλόγα ἐπάνωϑεν τοῦ ϑυσιαστηρίου 
εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἀνέβη ὁ ἄγγελος κυρίου 
ἐν τῇ φλογὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου. Καὶ Μανωὲ 
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐθεώρουν καὶ ἔπεσον ἐπὶ 
πρόύφωπον αὐτῶν ἐπὶ τὴν γῆν. 21 Καὶ οὐ προς- 
ἔϑηκεν ἔτι ὁ ἄγγελος κυρίου ὀφϑῆναι πρὸς 
Μανωὲ καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. Τότε 
ἔγνω Μανωέ, ὅτι ἄγγελος κυρίου ἐστί. 22 Καὶ 
εἶπε Πανωὲ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" 
ἀποϑανούμεϑα, ὅτι ϑεὸν ἑωράκαμεν. 28 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ: Εἰ ἐβούλετο ὁ 
κύριος ϑανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἐδέξατο ἐκ 
τῆς χειρὸς ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ ϑυσίαν, 
καὶ οὐκ ἂν ἐφώτισεν ἡμᾶς πάντα ταῦτα, καὶ 

ἡμῖν ταῦτα. 

᾿ « , } 

24 Καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ 
ἽἭ ᾽ - Ἢ 

ὀνομα αὐτοῦ Σαμψών. Καὶ ηὐξήϑη τὸ παι- 
δάριον, καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν κύριος. 2ὅ Καὶ 
ἤρξατο πνεῦμα κυρίου συμπορεύεσϑαι αὐτῷ 
5 - ι τδν ΚΕ. λα, ᾽ ᾿ 
ἐν παρεμβολῇ 4]δὰν καὶ ἀνὰ μέσον Σαραὰ καὶ 

3 ν᾿ ᾽, 7 ,ὔ 

ἀνὰ μέσον ““Ισϑαολ. 
ν ͵ 

ΧΙ Υ͂. Καὶ κατέβη Σαμψὼν εἰς Θαμναϑα, 
ν Ν ΑΆ 2 ῃ Ψ 

καὶ εἶδε γυναῖκα ἐν Θαμναϑὰ ἐκ τῶν ϑυγα- 
- γ Ἵ 

τέρων τῶν ἀλλοφύλων, 'καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον 
᾽ “Ἱ 2 ἢ νόϑύνων χ {52 ΄ “ . 

αὐτοῦ. “2 Καὶ ἀνέβη καὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ 
-“ Ν “- - -" 

αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε" Γυναῖκα 
ἑώρακα ἐν Θαμναϑὰ ἔκ τῶν ϑυγατέρων τῶν 
ἀλλοφύλων, καὶ νῦν λάβετε αὐτήν μοι εἰς γὺς 
γ»αἴκα. ὅ Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ: Μὴ οὐκ ἔστιν ἀπὸ τῶν ϑυ- 
γατέρων τῶν ἀδελφῶν σου καὶ ἐν παντὶ τῷ 
λαῷ μου γυνή, ὅτι σὺ πορὲ εὔῃ λαβεῖν γυναῖκα 
ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἀπεριτμήτων; Καὶ 
εἶπε Σαμψὼν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ" Ταύ- 
τὴν λάβε μοι, ὅτε αὕτη ἤρεσεν ἐν ̓ ὀφϑαλμοῖς 
μου. Καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἧ μήτηρ 
αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν, ὅτι παρὰ κυρίου ἐστίν, 
[ , Α “ ν 

ὅτι ἀνταπόδομα αὐτὸς ἐκζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλο- 

19. Β: καὶ διεχώρισε ποιῆσαε.. .. βλέποντες (τῷ 
ἘΣ 77. τ: ὅθ ΑΕΕΧ). 20. Β: ἐπάνω ... ἕως τῇ ἐρανϑ 
ἐν ἡ τὸ ϑυσιαστ. (ΑΧῚ εἰ τὸν ἐρανόν) .. . βλέπον- 
τες (6. ΑΡΕΧ). 21. Β: ὅτος (ἐστί ΑἸΕΧ). 29. Β: 
εἴδομιεν (έωρ. ἈΒΕΧ). 29. Β: ἤϑελεν (ἐβάλ. ἘΕΧ; 

Α: ἂν βόέλεταε ὃ ὃ) ... ἔλαβεν (ἐδέξ. ΛΈΚΧΛ... απ τῆς 
ἘΈΡΧ; Α: τῶν χειρῶν) .-- ἔδειξεν ἡμῖν (ἐφώτ. 
ἡμᾶς ΑΡ̓ΈΧ). ΒΕΧ: ταῦτα πάντα (σι. τ. ΑἘΧ). ΒΚ 

. ἠκότισεν ἡμᾶς (ο. ΔΕΚΧ). 24. Β: ἡδρύνϑη ... 

Θανάτῳ. 

Ψιια τ οτ. 

Αἴησον ον αφῖῖς σοπένα ηϊοίπαρος οἱπάνρα:. 

πη ϑπτὩΝῚ ΦΎΣΕΙ ὙΠΒΤΩΝ ΓΘ 
ΤΕΡΑ ἜΞΗΝ πὴποὸ Ὁ ὭΣΠΤΟΡ ὉΣ5Ὶ 
ΠΕΡΙ ὙΠ ἐν ἢ ἸΠΩΝῚ ΤΊ) 5 

ὉΦ5ὴ προσ ΠΞΤΘΙ Ὁ;Ὼ Ξπϑτ 

Π)ον ΠΞΡΘΡῚ 353 ΠΙΠ ΉΝ Ὁ 
ὈΤΏΒΤΟΣ ἸΦΒΟῚ ΘΝ ἸΘΩΝῚ 
πεῖν ΝΘ ΤῚΡ ὩΘΟΣΝ ΟῚ ΠΙΧῸΝ 2] 
ΤῊΝ Ἰριϑα τ ΝῚ ΠΣ 2 τῸΝ πληπὸ 
ἐΝῆπτ ΓΗ ΠῚ ΝΌΤΟΣ ΠΣ ὉῚ" 
ΓΡ22 ΤΩ ἀπῦν τον Γι) ΩΝ 522 

ἡπῶν 2 ΔΝ ὅλ Ν ΞπὮΝ -ς 28 

᾿ προτηῦ ΟΕ πὴπο γὲπ Ὁ 
καϑὼς ὁ καιρὸς οὐκ ἂν ἀκουστὰ ἐποίησεν. τς ὌΝἽΣ ΝΟ πέΠ285 ΤῸ ἸΣΣΡ 

ἐὨΝΤΞ ΤΣ Ὁ ὩΣ ΞῚ πϑν- ὃ 
ἸΔστΝ ἈΠΡΙΒῚ 13 πῶνῃ ΠΑΡ 
ἐπῆτπῦ ἼΠΞἽΖ1 ἼΡ3Π Ὄπ)». Ἰϑθὼ 

ὙΓΡΏΠΩΣ ῬΌΡΕ Ν Γῆ ΓΙΡῚ ἘΠΕ πο 
ἐἐ ον ρῶς 13) ΠΣ ἪΣ 1 

πῶν ΝΡ ΠΡΟ ἸΘ Ὁ Ἰηρὺ ΧΕΥ. 

ὉφΞη ΡΠ" ΓΞ ΠΙΩΏΤΊΞ 2 
πῶν ὍὨΝϑῚ ΤῊΝ ΕΝ ἸΒ5Ὶ 
ΒΒ ΤΣ ΠΡΟΘΤΞ ἜΝ Ἢ 
ΩΝΡῚ ἘΩ͂Ν το ΤΡ ΝτΉΤΙΡ ΠΡ 
ΤῸΝ Τῆθ33 ὙΝΠ Ἰ3ΝῚ ἼΩΝ "ἢ 
ἡοῖπ πρντϑ πῶν Ὡν τ Ὁ93} 
ΘΙ ΘἼΣΠ ΘΕῸ πῶν ὈΠΡΡ 
-ΠΡ ΙῚΝ δ Ν τὸν ̓ ς ΩΝΒῚ 

ὙϑῚ ὙΒΝῚ ὁ ὍΣΞ ΠΤΉΘΣ ΝΡΣΙΤῸΞ 5. 4 
ΓΡΝΟΓΙΣ ΝΠ ΠΉΤῊ ΣΡ δ 

24 

ν, 25. ἸΝ9 ἽΣ 

αὐτὸ (ηὐξ. ... αὐτὸν ΔΕΈΧ). 20. Β: συνεκσορ. (συμ- 
πορ. ΑΡΕΧ). -ὄ]. Β: ἀπὸ (ἐκ ΑΕΧ)..., Ἐκ. ἤρ. ρῆς, 
αὐτῷ (ἱ ΑΕΧ). 2. ΑΒ: ἀπὸ τ. ϑ. (ἐκ τ. ὃ. ΧῸῊὴΣ 
Φυλιστιΐα (τῶν ἀλλ. ἈΕΕΧ). θυ Βὲ δὐἰσὲ ἔώρεοντο, 
ων ἐκ παντὸς τῇ λα... εὐϑεῖα ἐν ὁφϑ'. (ΣΕ. ΑΕΈΧ). 
4. Β: ἐκδίκησιν ... ζητεῖ (άνταπ. ... ἐκξ. ἈΒΕΧ). 



ρα λανε ΤΑ ο δλορ τεα νανν ἀεανον πο με ρον πο αεατονς, ἀρ θα 
ἜΑ Ἐς ΩΣ ἐήρ χοῦς Σ 

ε΄ είεθέον, ((8,20--14,4.). 20ὅ 
᾿ 

Φαϑ νει. Θίμπίοπϑ Θεθμετί, Ὁ α8 ζΘοῖδ ει ΣΡ πιπαίῃ, ΧΕΙ. 

Ἑἰεροποϑτοῖπ ππὸ (ΘΟρεἰδουζεῖ, ἀπὸ ὀρ ΓοΥ{ 
ε8. απ εἶπειι δεῖδ Ὅθπὶ ὥεῖτπ. ᾿ἴπὸ εΥ 
πιάτο ο8. τυπποεγδατῷ. δὲαποαῦ αὐδον 

20 ππὸ {εἶπ δοῖθ ζαθοπ 3. ὙΠπὺ δα. οἷς 
ρθε αππιῦτ οι ταν σοπ ἰπιπιοῖ, πιὸτ 
Ὅε1 προ δε8 φεῖτπ ἱπ ὍῈ ὅοῦε. 68 
ὙΓΓ αν δίπαιη. Φᾳ ᾳ8 Ῥϑὲαποα) τὸ 
{εῖπ ϑδεῖδ Ταθοι, Πεῖοπ 7. ἐπτ ὅτος απ 

21 ἰῦτε Ἡπαιίῶτεν. ἘΠπῸ δὲν (ὅπρεῖ δε 
ὅεῖτα οὐδε πἰῶς πιρὴν Ῥέαποαῦ ἀπὸ 
[εἰπε ψθεῖίθο. Φᾳ ετξαππίς “ϑθὲαποσῦ, 

22 Ὁᾳβ ε8 εἶπ (ὅπροῖ Ὅε8. ὥεῖτπ ταν, Ἔπιπὸ 
ἴρτα καὶ ζεἴποπι ϑθεῖδο: ϑθιν τπαϊοπ δε 
Φοῦοϑ Πεγθεπ, ὉαἘ τοῖν οί σεἤοθοπ θαδεπ. 

28 ἘΛΊθεν {εἶπ Ῥεῖ 6. αἀπθυοτίῖς θαι: ϑθοππ 
Ὅ6᾽ ὅν ἀἀΠῚ δ άτις πὸ 2π| τὐοτοπ, [0 δάτ 
ΕΓ δα8 ἐΒταποον ον τππὸ (Θρείδουζεν πἰῶτ 
σοποπίπιοπ σοι ππζετη ὁ ἀπθεπ, εὐ δ άἀ{τ ππϑ 
απ) πίε Το γε8 αἴΐο8. εὐκείσοί, πον τιπ 
Τοάνεδ δῦτεπ Ταΐεπ, υἷος ἰδὲ σοζάγεθεπ ἰ{. 

24. Ἰϊπὸ Ὁᾳ8 θεῖ 6 αοδαν εἶπε Θοῦπ, πὸ 
δίοβ ἴθι Θίπιζοπ. πὸ Ὅὲν ὅἶπαθε τοι), 

Ὁ πὸ δον ὅογγ Τερποῖς ἰθπ. Ἐπ δὲν Θεῖ 
ΟΠ δεβ ὅεῖτη πα απ ρα π| {τίθει ἱπὶ ἄσαοῦ 

απ οοἰὥοπ ὅατεα ππὸ (0 401. 
ΧΕ. ΦΘππΐοη αἰπα δίπαρ σοι Φ Οἰπιπαίρ, 

ππὸ ἤαθε εἶπ Ποῖ και Φ  ἰπιπαῖθ πῖον Ὅεπ 

το τντς  τυστς στα 

πΣΣΣ Σ  ΞΕΞ 

τα ατεσανξτν ὁ κλε 

πον 

ἔσπι, [ασίε εὐ απ ζείποπι Ῥθ αἴοῦ πὸ [εἶπον 
θειτίον, ἀπὸ ἡνταᾶῦ: δ. θαθε εἰπ ϑθεῖῦ 
σοζοθοπ κι ΦΡἰπιπαῖῃ ἀπιὸν ὅὲπ δ ίοτα 
Ὅοὸν ῬΟ ΠΥ, αοδι παὶτ παπὶ Ὁἰο[ε δίας, ζππὶ 

8 ϑβείθε. ἘΘείπ ϑθαίον τπτὸ {εἶπε ϑθλπτίον 
ἡγταοπ 2 ἰθπι: 56 Ὅεππ πιπὶ Ἐοὶπ δ εἰ0 
ππίοῖ Ὅὲπ Φϑτοετα Ὁείπον ΞΒυϊθοῦ ππὸ ἱπ 
ΑἹΓ θείποπι Ξθ01Ὲ, Ὁα6 δι. Οἰπαοθο ππὸ 
πἰπιπς εἶπ θεῖ δεῖ Ὅὲπ ΦΟΙΠ τη, οἷς 
ππθοζάπίτεπ {{πὸ ὁ (Θἰπιΐοπ Τρτας κι {εἴποπι 
ὅθαίον; Θἰθ ταῖν Ὁίοῖο, Ὁθππ [1 σοἴάπε 

ἀπιίποι ὅπιροπ. δον ζεἰπ ἤβθατοῦ τἰπὸ {εἴπ 
δ ιτίοεν τοιβτοπ αἰῶ, ὉαἘ ε8. θη δεπὶ ϑοττα 
τοῦτο, Ὁέππ ΕΥ̓ Πιΐητς τα) απ οἷς 90 - 

19, Β: δα ὁ 3.1. δα Ὁ». ΑαὟ: (ὅτ αδοῦ {γα  οἷπ 
πἀπϑον ! ΝΕ: πὸ ἰοποὶ ἢ. οἰοαό θιπϑετδατοᾷ, 

ΑἸ: δὲπι ὅθ εττνπ, τυοΓ ον τοππῦ, Φοίπρο {6π|.) 
20. ΒΑΑΥΥ.ὙΕ.Α: δίαπιπιο (απ[ἴ64). 
0. σερείρᾳει, ΑΥ̓́Ν.Α: αἀπροποηπιοπ. ΟΑΥ̓ΥΕ.Α: 

{ἐδ εῖ Ἰαΐοπ. ΑΥ: σου ποία ί. 
ΠΠ 24. γ: υυπῖδὲ οτοβ. 

25. Β:]}ἐπ|. 16 21 ἔτ Α απ ἔππι 2 {εἰπ! ." 

ῳ - 

᾿ 
᾿ 

[ 

2 ϑιοετπ δεν οἰ {τ. Ἐπ δα ἐν ϑεταμῇ, 

ποράππι 46 σαρΓί5 οἱ ΠΠθαπηθηΐλ, οἱ ρο- 
ΒῈΠ ΒΌΡΘΙ Ροίγδμ, Οἰἴδγθης ΠΟΙΏΪΠΟ, 
(Ὀἱ ἴδοϊα ΤΡ Ὀ1Π1ὰ ; 1ρΡ56 Δα 6 Π| οἵ ἸΧΟΤ 
6115. π᾿ θη ΐα. 

μο θοὸς ἀθΓοῦ Παμηπηὰ Δ|[ἀΓῖ5. ἴπ ΟΟ6] πη), ΔΑΠ- 
ο΄ ροῖας. Βοχηϊηὶ ΡΆΓΙΘΓ ἴῃ ΠΔΙΠΠΠηὰ 

5 ΘΠ, Οπο4 οἴπη νἱἀϊ58θηί Νδηι6 

αὐ ΧΟΡ 6]15. ΡῬΓΟΠΪ ὁθοϊάογαηί ἴῃ 

0,20. 

ν.16; 
6,21. 

Ἔ απ 4ι6. 56θη- 20 

(5. ἰθΥΓΆΠῚ, Ἔδὲ ]ΓΓὰ οἷβ Π0η ἀρρᾶγΓι 21 
Ὑδν ΑΠρΡΘ] 85 Πομλη. διίαι μη α6 πιο! οχἰ 

Μαπιθ, Ληροίαπι ΠοΟΙηΪηὶ 6556, οί 22 
6,2.. ΟἸΧΙΣ δά ὈΧΟΓΘΠῚ 5018}: ΝΌΓΙΘ. ΠηΟΙΪ- 
Ὀρδ τ οηα, 4ἰὰ νἱ ἰπη5 ΠΘΏΠη. 
ΒΡ ΑΛ ΘΘρΡΟΠαΙ πμὰ] 16: 51 ΠΟΠΙΪΠ5. ΠῸ5 
οηνθν δ Θ]]6 Ε ΟΘΟΙ46Γ6, ἀρ τῃᾶη]θι15 ΠΟΒίΓΙ5 

Πο]οοδιδίι πη) οἱ ΠΠΡπηθηΐα ΠΟῊ 511506- 
Ρβϑοῖ, πθ0 οβίθηαίββοί πο} 5 ἢδθς 
ΟΠ Πἶᾶ, ΠΘ46 6ἃ, 4πᾶ6 5πηΐ γϑηίΓὰ, 
αἀἰχι 55. 

(29 

ΡΘΡΟΡΙΣ τά ΠΙΪαπῚ, οἱ νοοδνὶΐ 24 
ἘΡτ.11,82 

ΠΟΠΊΘΗ 6115 ϑδιη50η. ΟὙΘν 4116 ΡῈΘΙ 
(...1,80. 

οἱ βϑηράϊχιΐ οἱ ΠΟ Π 15. 

αὐὐτρρ ϑρ νι 5 ΠΟΙ 6556 ΟἸΠῚ 60 ἴῃ Οα5 ΓΒ 
τ 15.1; ΠΔη ᾿η16 Γ δαγὰδ οἱ Ειϑίῃ80]. 31. 
18,2. 

Ἔ Οοορίϊαιο 25 

Ποβοθηά οὐρὸ ϑαπβοη ἰὴ ἌΕΨ, 
704. 194 δ] ΠΠΔΙηπα1Πὰ, νἱάθηβαιθ ἰδὲ πη] ΓΘΠῚ 
ὅτι 6. ΠΠΙα 5. ΡΠ 5. Πϊϊη], Ἔ ἀβοθηᾷῖι οἱ 

παποίαν! ρᾶίγὶ 50 οἱ τηδίγὶ διιᾶθ, 

ἀϊοθηβ: ΥἹΑΪ τη] 16 ΓΘ. ἴῃ ΤΠΔηη Πα Πὰ 
46. ΠΠὰθὰ5 ΡΠ 5. ΠΙ ΠΟΤ, (1 
ααδθ050. αὖ ΤΏ] ΔΟΟΙρίαί 5. ὈΧΟΓΘΙῚ 
Ἔ(αΙ ἀϊχογαπίὶ ραΐοθῦ οἱ πηδίου βιὰ: 
Νιυπηαι1 ΠῸΠ δέ ΤΉ] ΘΓ ἴῃ Β] 1 115 

ἔγαι τι ΠΟΤᾺ) οἵ ἴῃ ΟΠΠὶ ρΡΟρΡα]Ὸ 

Π160, 4ιϊᾶ νἱβ ΔΟΟΙΡΟΓΘ ὈΧΟΓΟΠῚ ἠδ 
15,8. ῬΠΠ ΙΒ πὴ, 4ᾺΪ ἱποϊγοιμηοὶδὶ βαηι 

να ΙΧ 46. ϑαηβοπ δ ραΐγθπὶ 5.01: 
Πάπο ΠΝ] Πἰ Δ οῖρ 6, αιΐα Ρ] οι οαα 15 
ΠΙ6158. ἜΡΑΓΘηΙΟ5. Δα 6 ΠῚ 6}115 ΠΘ5οἰ6- 
Ῥᾶηϊ, φαοά ΓΤ65 ἃ θομηῖηο ἤογοί, οἱ 
ἀυδογοροὶ οοοαβίοηθη οοηΐγα ΡΠ Π15- 

α9πη.84,4. 

15,3. 

ὦ; ὃ: Ποπλΐπη. 383. 5: ἴυο. 

1. ΒΙΑΥΥ ΕΑ: ϑὺπ δοπ ᾧ. 

ὡ. ΒΟΑΥΥ ΝΕ. Α: περπι, 

2 

ὁ, πηζεται 38, οὐπ δέ 5. Βιά ΕΑ π πιοίς 
ποπὶ σαπροι δδνυςν,, δοπ ΠΠΠ δο)πἰ ἐἐρποι. Β.ΑΎῪΝ ὙΕ: 
εἶπ 338. 1 ποθηιοπ, ΒΝ: {{{ τονε ἐπ πὶ. 9. 

ά, ΑΥ̓ΝΕ,Α: (εἰπο) δοίοροπθοί! {πιὸ απ Ὅε (60: 
αεπ δί9) 5. 
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ΧΕΥ. Αἰξηι5 0) Τ5Ὁ»᾽ποἴῖς5 σονται ΗΠ οίπαρος υἱπάφου. 

φύλων. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ ἀλλόφυλοι 
ἐκυρίευον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
ὃ Καὶ κατέβη Σαμψὼν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 

καὶ ἢ μητήρ αὐτοῦ εἰς Θαμναϑά. Καὶ ἐξ- 
ἔκλινεν εἰς ἀμπελῶνας Θαμναϑά, καὶ ἰδοὺ σκύ- 
μνος λέοντος ὠρυόμενος εἰς “ἀπάντησιν αὐτοῦ. 
δ Καὶ κατηύϑυνεν ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, 
καὶ διέ ἑσπασὲν αὐτὸν ὡς ἔριφον "αἰγῶν, καὶ 
οὐδὲν ἦν ἕν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἀπήγγειλε 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐδὲ τῇ “μητρὶ αὐτοῦ ἃ ἐποί- 
σε. 7 Καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικί, 
καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Σαμψών. 5 Καὶ ἐπέστρειρε 

μεϑ' ἡμέρας λαβεῖν αὐτήν, καὶ ἐξέκλινεν ἰδεῖν 
τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ ἰδοὺ συστροφὴ 
μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ λέοντος καὶ μέλι. 
9 Καὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ἐπο- 
ρεύϑη πορευόμενος καὶ ἔσϑων. Καὶ ἐπορεύϑη 

ἀποσ ᾿ Ἐπ λο ἀρ ν  μρο ποτα , 
πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πρὸς τὴν μητέρα 
αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔφαγον, καὶ οὐκ 
πη γείλν αὐτοῖς, ὅτι ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ 
λέοντος ἐξεῖλε τὸ μέλι. 

10 Καὶ κατέβη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν 
ἡνροριὰς καὶ ἐποίησεν ἐκεῖ “Σαμψὼν πότον 

ἑπτὰ ἡμέρας'. Ὅτι οὕτως ἐποίουν οἱ »ξανίσκοι. 
1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ “φοβεῖσϑαι αὐτοὺς αὐτόν, 
προρκατέστησαν., αὐτῷ ἑταίρους τριάκοντα, καὶ 
ἦσαν μετ αὐτοῦ. 12 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζαμ- 
ΤΣ Προβαλῶ δὴ ὑμῖν πρόβλημα, καὶ ἐὰν 
ἀπαγγέλλοντες ἀπαγγείλητέ μοι αὐτὸ ἐν ταῖς 
ἑπτὰ ἡμέραις τοῦ πύτου καὶ εὕρητε, δώσω 
ὑμῖν τριάκοντα σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς 
ἱματίων. 18 Καὶ ἐὰν μὴ δυνηϑῆτε ἀπαγγεῖλαί 
μοι, καὶ δώσετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα σινδόνας 
καὶ τριάκοντα στολὰς ἱματίων. Καὶ εἶπαν 
αὐτῷ" ΠΠροβάλον τὸ πρόβλημά σου καὶ ἀκου- 
σόμεϑα αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς: Ἔκ τοῦ 
ἔσϑοντος ἐξῆλϑε βρῶσις, καὶ ἐξ ἰσχυροῦ ἐξῆλϑε 
γλυκύ. 
Πρύβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. 

4. ΑΕ Χ" οὗ, Β: κυρεδύοντες ἐν Ἶ. (ς. ΑΒΕΧ). ὕ.Β: 
ἤλϑεν ἕως τῦ ἀμστολῶνος (ἐξέκλινεν 8. -αν εἷς ἀμ-- 
πδλῶναϑ. -ας ΔΕΕΧ). ΑΧ: λεόντων. Β: συνάντησιν 
(ο. ΑΕΕΧ). 60. Β: ἥλατο. “ συνἔτριψεν (τατηύϑ. 8. 
-εύϑ'. ... διέσσι. ΑΒΕΧ)... . ὡρεὶ συντρίψει ἔρ. (ὡς 
ἔρ. ἘΕΧ; Α: ὡῥςεὲ διασπάσαι) .. . ταῖς χερσὶν (τῇ 
χειρὲ ΑἘΕΧ) ... καὶ (ὁδὲ ΔΕΧ).. ὙΠ ΛΕΧ). {. Β: 
ηὐϑυύνϑη ἐ ἐν ὀφθαλμοῖς (ο. ΑἘΡΧ), ὃ. Β: ὑπέστοεψε 

. συναγῶγ ἡ (ὁ. ΔΑΕΒΕΧ). 43: σώματι. ΑἹ (ὰ ἢ.) ην. 
9, ΔΕΒΣ: εἰς τὸ στ να αὐτᾶ. Β: ἐπορεύετο ... ἐσϑίων 

-. ἀνήγγ. (6. ΛΕΧᾺ ... δ (Ὁ τ.) τϑ (ἢ Χ; ΛΕΕΣ: ἐκ τῆς 
ἕξεως). 10. ΑΒ: ἡμ. ἑπτά (ἕ. ἡμι.- ΕΧῚ. Β: σποιδσιν 
(ἐποίε» ΑἸΣΕΧ). 11.8: ὅτε εἶδον» αὐτόν, καὶ ἔλαβον 
τριάκοντα κλητούς (6. ΑΒΕΧ). 12. Β: Πρόβλημα 

ἌΡ ὦν Ἐἶ Α 

Καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ 

ΝΠ ΓΙΣΞῚ ΘΠ ΟΘ Ὁ ΡΞ ΝἢΠ 
: ὌΝ Ξ ΘὈΩ ΘΠ ΘῈ 

ΠΣ Ὁ Π9ΝῚ ὙΞΝῚ ἸἸ Δ ΤΊΡῚ 
ἜΡΒΞ Ππ9} 1 ΠΡ ὩΤῚ "Δ ἼΞ.ἽΣ ἘΝΞ5Ὶ 
νῶν ΠΕΡΤΝ ΕΓ Ὁ ἈΝ ΤῊΝ 6 
πῆι σοῦ ἸΠΣΘΟ τῆσο ΠῚ 
ἜΣΝῸ ἼΒΠῚ ΝΘ ἼΤΞ ἸῈΝ ΠΝ ἢ 
ἼΞΤΗΙ τὴ ἐπῶν ὙῶΝ ΤΝ φον θη Τὶ 
Ξῶ 3) εὐ :Ξ “ἢ τῶν Ὁ 8 
τιν ΓΝ. “Ό5Ὶ πρπρὉ ἸΡΩ» 
Ὁ 21 ΤῚΣ ΡΝ ΝΠ ΟΕ 

τὰς ππ ΕὩὥΞῚ ΠΝ ὨΒΊΔΞ, 9 
τἂν ἢοὴ) ὈΞΝῚ ΠΩΣ Ἴ5:: ΕΞ 
γ 5 45) ὉΠ ἸΠΡῚ ἸαντΟΝῚ ὙὩΝ 

τ Σι ὨΡΙΒΘ 5. ΤΟ ὌΝ Ν ΟῚ 
ἐ ὥξπη ΠῚ 

Εἰ 99) ΠΝ ΤΤΤΟΝ ΓΡΞΝ Ἴρὴ τ 
ΣΡ ΓΙΞΙῚ ἡδ0 95 1555 Ὁ 

ΞΡ ἮΠΡδῚ ἽΓῚΝ ὈΓΝῚΞ ὙΠῸ 1] 
Ὅπο ἼΩΝ ΣἿἾΩΝ ἸΟΠΡῚ. ΘῚΦ 2 12 
ἜΝ ΠΡ ὉΞ9 ΝΡ ΤΙΝ δ οῶ 

"Ὧ) τῦξο "Ὁ ΠΡῚΝ ὙΌΣ ΤΣ 
99 "ὩΙΘῚ ΘΣΝΧῺΣ ΠΡΟΣ 

ΕΠ Θ᾽ ϑϑυ" Ὡ"211Ὸ θυ 

ἼΝ ὌΝ ἤφ9"Ὁ ΝοτανῚ ἐΘΆΞ 18. 

53" 1Ὁ Βϑδ τ ὮΝ Ὀτς ὩΠ33 

ἠδ᾽ ῬγΩΝῚ ὉΣΤΩΞ Ἀν Β ϑο τό: 
ὝΠΝΟΣ 

ΝΣ" ΤΣ ὩΣ ὈΞΝῸ ΝΣ ὈΘΝΙΤῺ Β:Ὁ 
πΡΠΠ Ἐν: 3: ΝὉῚ ΡΤ 
Ὑι Θ᾽" ἅδε " 

ἐρρυβανμα  ζῷ οι 
Ἐ (54.) καὶ ({ ΔΈΕΧ)).... ὀϑόνια (σενδ. 114.) ... Ὁ (8. 
οήὴς ̓) ἀλλασσομένα οἶα 114.). Α58: αὐτό (αὐτὰ ΕΧ; 

καὶ ἀπὸ ἰσχυρϑ γλυκύ (ς. ΑΕΕΧ). 

Ἐπον Δ) ΠΡΡΗ ΠΉπ ΠῚ 

8). 14.8: Τὶ βρωτὸν ἐξῆλϑεν ἐκ βιβρώσκοντος, 



ΣᾺ ἐπρα τς Ὰ Ὁ τ ἥν ἔλος τ απρλ. ΤΑΡ ΤΥ ΡΣ ἔνα τις τον μλαν στντὰ ὁ 
ὼ 

ει οδέοτ, 

τὴν ΡΥ ΣΟ νν πως τὴ τα Ἐ ΕΞ ὙΡᾺΞ ΗΝ ΤΕ" ΤΌΣ ὑπ ρος  Κς 

(12,5-:-14.).. 20] 

ἅδον ϑιοποπίισατηι ἐπι ϑαϑ, 548 Π ἀΓ}7εἴ. χ,ῃν. 

τον. Φίς ΘΠ εν αδὸὲν θευυζδοίοπ 21 {ππ᾿π|; 60. Θηΐπη ἰοηροῦα ΡΠΠΠ 5. Π|1πὰ 
δεν 36εἰ ἄδεν ΑἸταεῖ. 
δ ψ{{|0 αἷπο δίπιζοπ δίπαδ πα Κείποπι ἤθατον 

ἀὑπτρ Τοῖπον ϑλεατοεν σοπ Ὁ θίπιπατῃ. {πὸ αἱϑ 
ἤε ἔαπιοπ απ οἷο Φϑείπδεναο κει Σ Οἰπιπαίθ, 

ἤεῦο, δα ἔστη εἶπ ππρον δὗτος δΥ Το ἴθπι 
θ ἐπίσεσοπ. ἘἸΤπο δὲν δ εἰς δε8 οττη σουίοιῦ 
ἄδεν ἴθπι, τατὸ κουτίβ ἴθπι, τοῖο πταπὶ εἶτ 5 δ .8- 
Τείπ ξουτοῖβοῖ, πατὸ θατς Ὁο) σαν πἰάτϑ ἰπ 
ζείπον απο. {πὸ Ταρίο ἐδ πίε απὶ Τείποτα 
ὅβαῖον πο ζείπον θλπατον, τραῦ εὐ σοῖθαπ 

7 ϑαίίο. ἜΦα εὖ πίπὶ οἰπαῦ ἔαπι, τεδοῖς εὐ τπαῖξ 
Ὁοπι βεῖδε, ππὸ Τίς αοβοῖ ίπιζοπ ἱπ ζείποπ 

8 ὅΠπιροπ. 
ἐὐ τοίοδοῦ, δα εὐ ἤΐς πάδπιο, ππὸ ταν αι 

ΟΠ δεπὶ ὕβιρο, δαβ εἰ Ὅα8 ϑίαβ. δεᾶ δτοεπ 
" δεάθε. Θίεῦε, Ὅᾳ. τϑαν εἶπ "Β᾽εποπίησατπι 
ξ 9 ἱπ ὅεπι ἥαϑ Ὅε8 ἀδτοεπ, πιὸ οπίᾳ. ἘΠ πὸ 

ἐν παῦπὶ ἰθπ ἱπ [εἶπε ὅϑαπο, τπὸ αθ Ῥασοη 

“νῷ ποτὰ 

πἀπίουθοαοϑδ, ππὸ οἷπα ὁπ ζεἰποπι ὅθ ατον 
απὸ κι ζείπον. θέον. ἀπὸ σαῦ ἰδπεπ, 
Ὁαβ 76 αἰ αθὲπ. (ὅν Ταρίς ἴθποι αδον 
πἰῶῶε απ, Ὁαβ εὐ δὲπ δοπίᾳ ϑοπ Ὅὲ8 ἀδτοοη 
αϑ αοποπιπιεπ Ῥαίίο. 

10 πὸ δα {εἶπ “δαίοεν. δίπαρ ἔαπι 211 ὃ6πὶ 
ἕ πβοἶῖδο, πια τς Θίπιζοι Ὁα. 6} εἶπε οί εἶτ, 
᾿ 11 τοῖς οἷς δποαιίπας κι ἔθιπι ὑῇεσεπ. ἜἸΪπὸ 
Πς δα ἤξσ ἰθπα αθεπ, σαδὸπ ἢΐς ἰθπι Ὁτοίβίᾳ 
᾿ς (δεζείίοι κι, οἷε δεῖ ἰθπι ζεῖ [ΟἹΠ6π. 
12 ἘΘίπιοπ αδοῦ ρταὰ) κε ἴθποπ: δ Οἱ οὐῷ 

εἶπ δά το απσεῦεπ. ἥδεππ ἰθτ παὸὶν Ὅᾳ8 
ἐὐταίθεῖ ππὸ {τε οἱοῖε Πεδοπ Φα6ὲ δὲΥ 

᾿Π Φοίκείς, [0 ὉἱΓ (ὦ εἰ) Ὁτεοῖβίᾳ. επιδοπ 
ΤΠ 18 φοδοπ τἀπὸ Ὁτοϊβίᾳ δείοτεεἴθον. Ἐδὲῦππηι 
Ἷ ἰδτϑ αδοὸῦ πἰς οτταίθεπ, 70 001 ἴθτ πιὶν 

᾿ς διείβίᾳ οπιοοπ ππὸ Ὁτοῖ βία δ οἰοτ ἴδον 
Ο φοδεπ. {πὸ {τ Ἰρταΐοπ κι ἰθπι: Θὲ Ὁείπ 
14 ϑὲλ το! αὐ, Τὰβ ππ οὕτεπ. Ἔν Τρτα) 

ἀπ ἰδποπ: Θρεῖζε οαἰπα τοπ ὅὲπι ὅτοίευ, 
τἀπὸ Θ βία εἰ Ὁοπ Ὁόπὶ (Θἰατέοπ. πὸ {{ς 
Ἑρππίοεπ πὶ Ὁτείοπ ασοπ Ὁα8 δὲάτογοῖ πε 
ἐτταίμεπ. 

θ. Α.Α: ππὸ εὐ δοττίβ. 
9, Ὁ0.1,: 1πὸ παρπιόδ... ππέρυσοσοπ, δα ὁ ὁϑοπίᾳ. 

; ἔν ΑΥ̓͂: θυ Π{{ε... ἰδτπὶ ἐπίρ, 
Πρ, εὔξονν, νΕ: ἔαπι, ΟὟ: πἰϑ δ σαν ἰπ 7. Ὁ. 

τ΄ 8, οὐ ἄγεν Θοίε,., ἐπὶ δόπὶ δύτρον. Β: τυ ἀδ[οί(, 
ὙΕ; αἰπα εὐ δε (Θεἰές, αὟΥ: θος εὐ αὖ. 

᾿ ἝΞ ο͵ ατι8 δε , Θοίρ. Β: παθππ Ὀασοπ δοται δ, ΑὟΥ: 
παῦπὶ οὐ από. ΒΥ: Θάποο, Α: απ Ὁ. ἤθερο, Β: 
"" ἱπιπιουζοτξ τι. αΒ. ΑὟΥ ΥΕ: αἴπῷ κι αβ ἐπὶ δ θεπ. 

ἣ 

ἜἸΤηῦ πα εἰ επ Φ αρσοπ ἔαπι! 

ἀοΙη Πα Δ ηΓ [5.86]. 
Βοβοθηαῖ ἴὰπ16 δ ΠΊ50 ΟΠ ρμᾶΐΓο 

8110 οἵ πηᾶίγ ἴῃ Τ Πα ηὰ1 η ἃ. Οπϊη4π6 

γΘΠἸβϑθηΐ ἃ νἱηθὰβ ορρίαϊ, ἀρράγαῖί 
δία 5. ΙΘΟΠΪ5. 565. οἵ τιρίθη5. οἱ 
ΟΟΟΘαγ οἱ. ἜΠσγαϊ ἁπίοπι ϑριτια5. ὁ 

ἘῊ Ἂν Ποιηϊηὶ ἴῃ ϑαμηβοη, οἱ ἀπ αοογανὶΐ 160- 

ΟΝ ὨΘ1ΠῚ, {πᾶϑ] ποθάππι ἴῃ [Γαϑία ἀἰβοον- 
ΡΘη8, Π1Π1] οἸηηΐηο πὰ θ6η5 ἴῃ τπᾶπΠῈ:; 
οὐ Ποο Ῥδίγὶ οἱ τηαίγὶ πο] ας ἰπ ἸοᾶΓο. 
Ἔ Πεβοθπαϊίαιθ οἱ Ἰοοιίπ5 δι τη] ογὶ, 7 
4υὰθ ρ]δοιογαΐ ΟΟμ 15 6105. ἜΕῚ 8 
Ροϑί ἰοὺ ἀϊθ5. τονογίθηβ, τι δοοὶ- 
ΡοΓοί θᾶτῃ, ἀδοϊπανι αἱ νἱάθγοὶ οὰ- 

ἀἄνον" ἸΘΟΗΪ5, οἱ 6θ08, ΘΧδΔ 6 ΔΡῈΠῚ 

ἰη ΟΥ̓ ἰΘΟΠΪΒ. οΓὰϊὶ ἂρ ἴανιι5 τη6}}15. 
Ἔ ΟἸ6 ΠῚ ΟΠ] ΒΕΠΙρ5ἰβϑθί ἴῃ τηληῖθα5, 9 
ΘΟΙΠΘἀοθαΐ ἴῃ νἱᾶ, γϑηϊθηϑᾷιθ δά 
ΡᾶΐγΘ ἢ] 8881 οἱ τηλίγοιη ἀθαϊΐ οἱβ 

Ρᾶγίθιῃ, 411 οἱ ἰρ81 οοπηθάθγιηϊ; π66 
ἰδ] 6 ἢ οἷβ νοὶ αὶΐζ Ἰηἀϊοᾶγο, χαρὰ τη6] 
ἀ6. σΟΓΡΟΓ ἰθοηΐβ ἀϑϑιπηρβογαῖ. 

θ᾽ Θβοθηα ξ τά 6 ραίου 6}5 δα τὰὰ- 10 
ΠΠΘΡ πὶ οἱ ἰθοὶζ ΠΠΪῸ 50 ϑᾶπη50 6ο0η- 
γίνη. δὶς Θηΐπι [πΥΘΠ65 ἰἴδοθΓα 

ΘΟΠηϑιθνοΓηΐ. ἜΟῸΠῚ ΘΥσῸ οἶνο5 ἰοο1 11 
Ππ||5.. νι ἀἰβϑθηΐ φὰπὶ, ἀράογιπί οἱ 

ὧι 

ν.ἴ9. 

ν.ἴ5. 

ν.1...15. 
Ζ2ο.2,9-. 

Μέί. 
22,.255.}. 

υὐϑνο, 5064 ἀ165. {πἰρίπία, αἱ Θββοηΐ οαπὶ 60. 

Μελαδ. κι Θ αΪθὰς Ιοσαΐπ5 ο5ὲ ϑαιηβοη: Ρτορο- 12 
ΠΔ ΠῚ ΨΟΠῚ5. ΡΓΟΒ]Θιηἃ, απο0ἀ 5ἱ 50]ν6- 
ΠΝ. ΤΉ] ΠῚ ἸηΐΓὰ βϑρίθιῃ ἀ165. οοην ν]], 
ἀἄἀ}0) 0 νο}15 ἰτἰσίηϊα δἰπάοηθα οἱ ἰοιἰ- 
ἄπ (τ η10 5 ; φρίῃ 16} ΠΟῚ ΡΟΙΓΙΘΓΙ- 

(15. Β0Ινθ γα, ν08 (ἀ]}}{15 τὶ {τὶ σἰ πιὰ 

ΒΙΠἋΔ0η65. οἱ δ]υβάθιῃ παπποῦ ἱπηϊ- 
ὁ45. Οἱ ΓΟΒθοΟΠθγιηΐ οἷ: ΡΓΟΡΟΠΘ 
ΡΓΟΡΙομμἃ, αὖ ἁπάϊδηηιι5. ΙΧ {118 
οἶδ: 86. οοιηράθηίΐο. οχίνις οἰθα5 οἱ 
Ὧἄθ [γι οσγοϑθὰ δὲ ἀπίοθάο. Νβοὸ 
Ροϊαθαηΐ ρῸΓ ἱγ65 ἀἴ65 ρΡΓΟΡΟΒ 1061] 
ΒΟΙνΟΓΘ. 

ν 7 ΌΤῸΡ. 
τ “ὦ ἶν 
θη. 
29...27: 
45,2. 
2ἘΕ: εκ. 
5,.22. 

καὶ 9 

-- ά 

9, Α1.: οτὸ Ἰθοηΐϑ. 
11. 5: 4ιὶ ὁϑϑθηΐ, 

10. Β: ϑηὲα [,εἱ{. ΟὟ νΕ: (δονοίξοξο).... εἶπ Π Ὁ. 
ΒΕ. Α: δοππ αἰο ([0) »πηορίοπ. ΑὟΥ: αἴ70 ἔθη. 

11. ΒΙΑΥΥ νῈ: παθηῖοπ. ΒΝ ΕΣ: δαβ 7. ... (τσᾶτεπ). 
ΑὟΥ: οίε τοατὸπ δεῖ ἴδηι. 

19. δὲ πετᾶ, Βι.ΑΥ̓ΚΑ : Το του! οπ (0α 8) τοΐν οὁ Ὁ. 
14. ΝΕ: ϑῦοπι Ορείζεποοπ ! ΟὟ; ἔμπι. Β: απΖ 

φείρεπ, ΑὟΥ: [ὰρὸπι ΕΑ: [ὅγεκ, 
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χεν. 

ιὃ Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ Ἐτετάρτῃ, καὶ 
εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψων" “Ἵπάτησον δὴ τὸν 
ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, 
μήποτε ἐμπυρίσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ 
πατρός σου; ἢ πτωχεῦσαι ἐκαλέσατε ἡμᾶς; 
16 Καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ “Σαμψὼν πρὸς αὐτὸν 
καὶ εἶπεν" Πλὴν ἐμίσησάς μὲ καὶ οὐκ ἠγά- 
πησάς μὲ, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖς 
υἱοῖς τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάς μοι αὐτό. 
Καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψών" ᾿Ιδοὺ τῷ πατρί 
μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγειλα, καὶ σοὶ 
ἀπαγγείλω; 11 Καὶ ἔκλαυσε πρὸς αὐτὸν ἐπὶ 
τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, ἐν αἷς ἦν ἐν αὐταῖς ὃ πότος. 
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἀπήγ- 
γειλεν αὐτῇ, ὅτι παρηνόχλησεν αὐτόν, καὶ 
αὐτὴ ἀπήγγειλε: τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς. 
15 Καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὶν δῦναι τὸν ἥλιον" 
Τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέ- 
οντος; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Σαμψωῶν Εἰ μὴ 
κατεδαμάσατέ μου τὴν δάμαλιν, οὐκ ἂν ἔγνωτε 
τὸ πρύβλημα μου. 

9 Καὶ κατεύϑυνεν ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα κυ- 
ρίου, καὶ κατέβη εἰς ““΄σκάλωνα, καὶ ἔπαισεν 
ἐκεῖϑεν τριάκοντα ἄνδρας, καὶ ἔλαβε τὰς στο- 
λὰς αὐτῶν καὶ ἔδωκε τοῖς ἀπαγγείλασι τὸ 
πρόβλημα. Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ “Σαμψών, 
καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 
20 Καὶ συνῴκησεν ἡ γυνὴ “Σαμψῶν' τῷ νυμῳ- 
αγωγῷ αὐτοῦ, ὃς ἡν ἑταῖρος αὐτοῦ. 

Χιὺ.. Καὶ ἐγένετο μεϑ' ἡμέρας, ἐν ἡ ἡμέραις 9ε- 
ρισμοῦ πυρῶν, καὶ ἐπεσκέψατο “Ζαμψὼν τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, φέρων ἔριφον αἰγῶν, καὶ εἶπεν" 
Εἰςελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μου εἰς τὸν κοι- 
τῶνα. Καὶ οὐκ ἀφ ἥκεν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτῆς εἰς- 
ελϑεῖν. 3. Καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ αὐτῆς, λέγων" Εἰ: 
πας εἶπα, ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, καὶ ἔδωκα 
αὐτὴν τῷ συνεταίρῳ σου. Οὐκ ἰδοὺ ἡ ἀδελφὴ 

10. Β: κατακαύσωμεν (ἐμπ. ΑΒΕΧ), ΑΒῈ (Ρ. σε) 
ἐν πυρί (Ἐ ἘΧ). Β: ἢ ἐχβιᾶσαι ἡμᾶς κεκλήκατε; (α. 
ΛΔΕΚΧ). 16. ΑΒ: μεμίσηκας ἐν πεσε ἘΧ). Β: δὶ 
.ς αἀπήγγελκα (δὲ. Ἢ ἐαπίγχολα αὐτό ΑἸΕΧῚ Κὶ καὶ 
(1 114.).. 117.. 8: ἃς ἣν αὐτοῖς ... αὐτῷ (ἐν αἷς ἣν ἐν 
αὐταῖς ... αὐτόν ΑΒΕΧ). 18. ἊΒ: εἶπαν (τον ΕΧ). 
Β: πρὸ τῇ ΟΣ θεν . ἡροτριάσατε ἐν τῇ' δαμάλει 
μὲ (πρὶν [ΕΧῚ ἢ] δῦναι... κατε. κεῖ. ΑΕΕΧ). 
19. Β: ἥλατο ... ἐπάταξεν ΓΞ αὐτῶν ... τὰ ἱμάτια .. 
Ἐ(. ἔδωκε) τὰς στολὰς .. . ὠργίσϑη ϑυμῷ (κατεύϑ. 
κτλ. ΑΒΕΧ). 20. Β: ἐρέτας . ἑνὶ τῶν φίλων αὐτῇ 
ὧν ἐφιλίασε (συνῴκ. ... τῷ νυμῳ. κτλ. ἈΠΕ ΧΕ 
1.8: ἐν ἐρίφῳ (φέρων ἔρ. ΑΕΕΧ). ΒΙΐ (ἃ. εἰθ) καὶ (ἢ 
ΑἸΧῚ). Βιταμεῖον.. .ὄδωκεν (τὸν κουτ... .«αφῆκ. ΔΕΚΧ). 
2. ΒΥ Εἴπας (ἰ ΔΕ) ... ἑνὲ τῶν ἐκ τῶν φίλων σε (τῷ 
σ. σα ΑΕΧ). Μὴ ϑχὶ (Οὐκ [8. Οὐχ ΑΧ] ἐδὰ ΑΕΕΧ). 

Θἴηδοιν Ἰεναοῖῖα δσοτῖνα Ἰρπιϊοίπαδος υἱηάφοαυ. 

ὙγοΝ Ρπῶσ, ΘΊΡΞ. απ} 
ποῦ πα τον ὯΒ ρῶν Ὁ 
τ ΠΝ ὉΠ 3“ ἼΞ ΠΤ ΠΠΤΤΝ 2 
ΒΠΝ ΟΣ ΝΞ ἼΞΝ ΓΞ 
Ὁ» ο ΤΩΝ 2 ΝΠ "90 1 
ὩΏΞΤΙΝ δὲ Ὁ ἘΠΝΣΟτΡῚ ΩΝ Ὶ 
ΝὉ πη. οὐον Ἔ39 ΠΌΤῚ ΠΡΤΣ 
“ΩΝ 5 ἜΝ Ὁ ΠΡΓῚ ΓΠῸ ΩΝ ΘῚ ΓΙῸ "π 
ἼΟ ΞΘ ὑτὴς τ) ἘΆΜΡΩΣ δ 1 
ἘΝ ππστῶν ΘΠ ὈΣΞῸὼ 
-ρρῦ φβῶπ ΘΝ. ὙΠΟ ΘΠ 
Π5Ὁ ΤΡΡΤΙΣΙ ἼΒΙ5Ὶ ΠΟΣΊ Ὁ πὸ 
ὉΠ» ἜΣΕΙ "δὴ Ν Ὁ ἼΩΝΡῚ ΣΤΡΩΝ 18 

“πο πρὶ Ντὴ δγῶΞ ρΞῶὼσπ 
ἼΩΝ ΤΔΔῸ ΤΣ ΠΡῸΣ ΘΒ ΤῸ ῚΤῸ9 
δ ὭΡΣΞ ὈΠΘΠ ἣρηο ὉΠ 

ἜΆΒῈ τἰδτι δον ο 
2 πῆι ΠῚ Ὁ ΠΡΚΩΥ Τἰ 
ΣΝ δυο ι ὩΣ ΠῚ ἡδρῶν 
το ππ ἯΩ5) ἘΠ ΣΧ ὉΠ ῸΝ ΠΡ 
ΓΞ ὈΣΘῚ ἼΒΝ ὝΠΡ ΠΤ ΤΙΣ ΣΤ πὶ 
σφ νοῦ ἡ τῶν ΠΡ ἐἾΓΟΣΝ 5 

εἶδ πρὸ ΩΝ 
Β᾿ὮΠΟΣΏ "3.5 Ὁ ὑΠῈ ΧΨῚ 
Ὀὴὴν ἘΞ Ἰπών τον ἸΠϑοὉ ἼΡΘΡῚ 
πππ πῶν τον ΝΒ Ν ὝΔΝΘῚ 
ΤΡΞΙΝ ὝΔΝΘῚ 1 ΝἾΣὉ ΤΣ Ν. ὭΓΩ Ὁ Ἔ 
ΣΙϑο ΤΟΝ ΠΝ ΜΝ ίο το ὙΠ ΩΝ ἼΩΝ 

πο ΠΡΌΣ ΠΠΙΠᾺ ΝΣ ΣΡ 

15. ΝΕ: ϑετοδο, Α Θῴηποί[ς δείπεπι 5)ὲ, ΟὟ. 
ζοπ ϑετθυ. τοΐτ, ΝΕ: τοοτῦοπ τοῖν... ΒΒ: Ῥαβ τοῖν πἰ 
οἰοι οἰ... δα ὁ. ἸΠπίτίᾳςε εὐ! ὦ οἰπριιπεθπιοι ΥΕ: 
οῷ πἀπίτοῦ Βυ δ δαπιό κι δειπἀ δ ιίροι ὁ ΟΠ πίε 
[ο ὁ ΑΥ̓: πίε ταῦτ 

10. Β: ποδεπ. αΥ̓: απ ἴθι 1 Β. ΑΥ̓͂: δα οῖε πιίἢ 
πανὶ ΥῈ: (δοιυοίβ ̓  ὃ Ὁ. τι. 
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Θίμποπδ βεῖδε: Ἰϊοδοττοῦο δείπεπ θέαπη, 
ἕ Ὁαβ εὐ τἰπ8 7αᾳε Ὅᾳ8 ϑὲλιθεῖ, οδεὲν τοίτ 

τροτοοι οἱ πὸ Ὀείποϑ ἥθαίοτδ αι πὶ 
ἔοι ϑογδτεππεη. βᾳθὲ ἰθτ ππὸ δίεθεν 

᾿ αοίανοπ, Ὁαβ ἴθτε τπι8ὃ αὐπὶ πια)εῖ, οὐδοῦ 
Ο 1θπίϑτε ἜΦα τεϊπεῖς (Θἰπιήοπ δ οἰδ νοῦ 

ἴδπι, ποαὸ ἡνταῶ: Ὧι δἰ πιὶρ αταπι τπιῦ 
δα πιῶ πἰῶε τ. Φι θα" γὲπ δειποοῦπ 

τς πιρίποδ ϑθοΤ8 εἶπ θὲ ἀ 0 1 απ σερεδεπ, ππὸ 
»" δα παίτϑ πἰῶξ φοασί. (ὅτ αϑεὲνῦ [ρτα 

' ἀπ ἴδτ: Θίεθε, ἰδ) Ῥαῦε ε8. πιείπεπι ἤθατον 
τἀπὸ πιείπον θὲ εν πἰ τε φοαρί, τἀπὸ ΤῸ 

47 οἰνᾶ [ασοπ τ Ἐπ [ε τοείπείς οἷς Πεδεπ 
Φαφὲ το ἰῆπι, τϑεἷ ε οί οῖς Θαίίεπ, 
αϑὸῦ απὶ Πεδοπίοπ Φαρὲ ἤαρίε οετῷ ἰδτ, 
Ὁόπιι {ἰς {τεῦ ἰθπ εἶπ. πὸ {6 Ταρίς Ὁα8 

18 9 Δ 0 {6} ἰθτοϑ Ξ 018 δε πόοτη. Ἔα Ἰρταγεπ 
τς δίε ϑὲάππον δὲν Θίαρέ πὶ ἴθπι πὶ Π{εδεπίεπ 

ὅααὸ, εἴς οἷε Θυππε πὑἀπιοταίπα: ὅθα8 ἰ{ 
Πιβενῦ Ὁεππ Θοπίᾳ, τα ἱξξ Πάνξον Ὁθππ 
Ὅεν δότε ἴδον εὐ Τρταῦ αἰ ἰῦποι: ὕθεππ 
ἴρτ πἰῶι δ άπει ταὶς πτοίπεπι δξαῖδο ρου βεῖ, 
ἰδτ δάτει πιοῖπ δὲ 0761 πἰἐ ρφείτοῇεπ. 

19. πὸ δεῖ Θεβ Ὁε8 Φοῖτη ρφοτίοι ἴδον 
τς ἰδῆ, πὸ ρἰπα δίπαθ σοπ Ἡδέαίοθ. τπὸ 

Τῶι Ὁτεϊβίᾳ ϑίαππ ἀπιὸν ἰθπεπ, τὸ 
παῦπι ἰθτ Θεῖραπὸ ππὸ σαῦ δοίον οἶδ. ν 
Ὁέποπ, οἷς Ὁᾳ8 ϊἀ 0761 ετταίθει θαίζεπ. 
11πὸ ετρτίπιπιοῖς ἰπ ζείποεπι Θοτπ, ππὸ αἷπα 

20 βδεαι ἰπ ζεἰποϑ Ῥϑαίοτθ ὅαιιδ,  αθοῦ 
ο Θίπηοιϑδ ϑϑεῖδ τοατὸ εἰπεπι ζείπον (Θ εἤεῖ[επ 
δ σέβροθεπ, ὃὸν ἴθπι φιρορῦτίε. 
᾿ ΧΡ. (δ διραῦ ἢ αδὲὶ παῷ εἰγεπ 

ςς ἥαροπ, τππ οἷς ϑδεϊξεποτποίο, Ὁα8 Θίπηοπ 
᾿ [εῖπ δ εἰσ δογιιγες πὶ εἰποπι ΘἰοροποϑαΤοὶπ. 
Ἰϊπὸ αἴ ε΄ σεραίο, ἰῷ τἶΓ ζ21| πιρίποπι 
πθοῖδε σοῦοπ ἐπ οἷς δέαπιπιοεῦ, ρος ἰθπ 

2 ἴθντ ϑϑαίον πίῶτ δἰποῖπ Ταΐεπ, ἔαπιῦ Ἰρταῦ): 
ΩΣ πποίπίς, δι τοάτοξε ἰδ Ὺ σταπι σοιροτθοπ, 
ππὸ θαῦὲ πε δείποπι δτοιπος σοροθοπ. 
Θίς θαι αϑὸῦ εἶπε ἤπιροτε ΘΟ εἶεν, οἷς 

19..1..4: πὸ εὐ ἐτρτίπιπιοίε, 

ὃ 17. δτάπαείε ἰθπ, ΟὟ: ὅταπα ἰπ ίθπ. ΝΕ: τοοΐΓ {. 
ζοῦν ἱπ ίῃπ ὅτ. Β: ἀπρπίρίο ἰδπ ὁ 

ΤΠ 185. ΑΥ̓͂: ξεπίε. Β.Αἃ.: επ ἐδτοο, 
 6ο ὅπῃ. 

19. Β τὖτὸ απόσολοηποπ δ οἶδεν, τι α, [16 21 ὅ. 
, ΟὟ: ἰρποπ ἰθτε (δειυάποον, πὶ α. οί ὃ. 

τς 20. αΥ: τοοϊάε ππαπ ἰθπι ξπροζεῖ({, Β: Τείποιπ Θ᾽ ε[., 
Ῥδοϊσαίοείεπ.. Β6ε1. 1 Φ' 2. Σθὺὸ 1. Ὑ6Ὁ. 

ΥΕ: πιοίπεν 11: 

Φίς οδπιπῇ. φοῖς δτεϊβίᾳ (ΣυΙαροποπ. 

“π Ποδοεπίοα Φαρε ρταεπ [ε 2πὶ 

ΧεΥῦ. 

ἀὐπμηαιθ δἀοβϑοὶ ἀϊθ5 ββρίϊμηιϊι5, 1 
ἀἸΧοΡαηΐ ἃ 4 ἸΧΟΓΘΠῚ ϑδΠη50}: ΒΙΔΠΑἾΓΘ 
ὙΠῸ ἰᾳ0 οἱ 5846 οἱ, υἱ ᾿πά]οοὶ 10], 

414 5ἰρηϊῆοοῖ ργοθ]θιηἃ. φορά 
51 ἴδοθυ δα ΠΟΙ ΘΓΪθ, ποθ 6 Π}8 ἰδ 

οἱ ἀοῃθμη ῥα Γ8 ἰαϊ; ἃΠ ἰάοίγοο 
νΟΟΔΒΓ5. ΠῸ5. δ Πυρ[ϊἃ5, αἱ ΒΡΟΠΔΓ6- 
ιἰ58: Ἔῤυδλο [πα ο]λὰϊ ἀρὰ ϑδιηβοη 16 
ἸΔΟΡΥΙ]ὰ5 οἱ 4 ΓΟ θαίαγ, ἀϊοθηβ: Οα - 
511 π|6 οἱ ἢ0η ἀρ 5, ἰάοἶγοο ῬΓο- 
Ὀ]Θπιᾶ, 40 ρΤΟρΟΒα 511 ἢΠ 115. ΡΟραΙὶ 
Π1Θ], ΠΟῚ νἱς Π]Πἰ ΘΧΡΟΠΘΓΘ. Αἱ {16 
ΓΟΘΡΟΒΑΙ : Ῥαΐγὶ 60 οἱ τηδίρὶ πο] αἱ 
ἀἴοθρο, οἱ ΠῸΪ ἰπάϊοαγα ροίδγοῦ 

᾿ ἘΒρρίθῃῃ ἰσιταν ἀἰθθιι5. οοην νι Πρ αὶ 17 
Δηΐ8. Θ1Π|, ἰΔη ΘΙ 4116 416 βϑρίμηυ, 
ΟΠ. 6] 6586. τηο]θϑίᾶ, θχροϑβυῖί; 4188 

βίαι ἰηαἀ σαν! Οἰνθ5. 515. ἘΕΒῚ18 
111 ἀϊχθγαηΐ οἱ ἀϊθ ββρίϊμηο δηΐβ 

50115 ΘΟ απ]: Ομ] ἀπ] οῖτ5. τη 6116 

οἱ αυἱά [οΥἰϊὰ8 ἰοοποΐ θοαὶ αἱΐ 
δὰ 605: 81 ΠΟ ΔΓαϑϑθίϊβ ἴῃ νἱΐα ]ὰ 
Ιη6ἃ, ΠΟ ΠΥ ΘΗ 556 {15 ΡΓΟΡΟΒΙ ΟΠ Θ1ὴ 
ΠΊΘΔΙ. 

Τγγυϊ ᾿ἴά 46 ἴῃ Θὰ πὴ Θ᾽ γιὰ 5 ἢ Ομ ηὶ, 19 
ἀβθβοθηθαιθ Αϑοδ! ἢ 6 πὶ οἱ ρϑγοιιβϑὶΐ 
101 ἰγιβιηΐα νγο5. ΟπΟΡαΠπῚ Δ] 85 
νοβίθβ. ἀθάϊί 115, 4] ῬΓΟ]Θ πὰ 50]γ6- 
Γᾶηΐ. [Ιταΐμβαιθ ΠΠη18 ἃβοθηάϊί ἴῃ 

ἀοπηη ραιΓῖ5. 851]; ἜΏΧΟΙ διιίΐθι 20 
6}5. ΔΟΟΘΡΙ πη Γ 1 ΠΔ ππιπὶ ((6 ἀΠ] 105 
6].5 οἵ ργοηιθ δε. 

16,5. 

121: 

ν.12 

10,10. 

Ρχ.30,80. 

ν.6.. 

ν.11. 
15,2. 

Ῥοβὲ δἰ φαδηία!απ ἁπίθιη ἰθιη- ἋΣ 

ΡΟΓΙΒ, ΘΠ ἀΪθ65. {γϊ{|6θὰ 6 Π]6 5515. ἰῃ- 
βίαγϑηϊ, νϑηὶὶ ϑϑΠΊ50}, ᾿Πν Ί56Γ6 ὙΟ]ΘῊ5 

Θ6η.38,17ἼΧΟΤΘΠ 518Π|, οἱ ἃἰ(}} οἱ ποθάυμῃ 

ἀθ οδργῖ58. Οὐμηαι6. ΟΕ] ΘᾺ] 1 6115 

5010 νϑ]!]οῖ ᾿ΠΙΓΆΓΘ, ῬΓΟΠΙθ αἰ ΘΠ 
Ρᾶΐϊον {ΠΠπ|5, ἢ ἀἰσθηβ: Ῥαίΐίανὶ αποἀ 2 

14.20.1. 0415505. ΘΔΠ|, οἱ 460 ἰγδάϊἀϊ 1Π|ΔΠ| 

ἅΙηΪ00 ἴπο; 564. ῳΠᾶθοΐ ΒΟΓΟΓΟΠΊ, 488 

ΥΕ: δεπ εὐ [{) αἵό (δ. εὐν 

Β: ξπὶ 36εἰ δοῦν 58, 
δείπι, ΑΥ̓ΥὙΕ: 

411 Ὅεπὶ εὐ ὦ οεἴ. δαΐίο. 
τοᾶρτε δατίο, 

1. εὐ εν εἰς... δεν ἥδαίου, 
ΑΥ̓͂ ΥΕ : ἰπ δεπ ζαρσοπ, ΑὟΥ: [τε ... 

τ. ἡγταῷ. 
ὦ. ΑΥ: Ῥαϑέο. Β: θαθο αἄπρᾧ σεδα!. ν: ἱπὶ: 

πιὸ φοίασί, ΑΥ̓͂ Ὑ: Πα οί ἴς. Β..αΥν. δ (δε{εῖ : 
ἴεπ, δα πίε ἴθτε (Θῴτο., δίς ἐξερσ καὶ 
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χνυ. τα ΟΝ Τεναρὶδα σομένα ἢ] επαρος υἱπάφου.- 

“- »» Ἵ , 

αὐτῆς ἡ νεωτέρα κρείσσων αὐτῆς; Εστω δὴ 
- 7 -“ Τὰ 

σοι ἀντὶ αὐτῆς. 3. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαμψών" 
- - σ΄ " - 

᾿ϑῶός εἰμι τὸ ἅπαξ ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων, 
σ“ ν ; 7 3}» Ἔῷ ΄ 4 ἢ 
ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ αὐτῶν κακα. Ὲ Καὶ ἐπο- 
οεύϑη Σαμψὼν καὶ συνέλαβε τριακοσίας ἀλώ- 

ΕΥ δὼ ; ᾿ [4 

πεκας, καὶ ἔλαβε λαμπάδας, καὶ συνέδησε 
" ΄ 

κέρκον πρὸς κέρκον, καὶ ἔϑηκε λαμπάδα μίαν 
ὅ Καὶ ἐξῆψε 

- Ἂν . 
πῦρ ἐν ταῖς λαμπάσι, καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς τὰ 

΄ - 2 ’ὔ ᾿ ΄ς ᾿ 

δράγματα τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐνεπύρισε τοῦς 
᾿. ᾽ ᾿ - 

στάχυας καὶ τὰ προτεϑερισμένα ἀπὸ στυβῆς 

καὶ ἕως ἑστῶτος καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας. 

θ Καὶ εἶπαν οἱ ἀλλόφυλοι" Τίς ἐποίησε ταῦτα: 
᾿ξ . τ 
Σαμψὼν ὁ γαμβρὸς τοῦ Θαμνα- 

σ »» ᾿ » 3 “ . ἣΝ 

ϑαίου, οτι ἔλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔδω- 

κἂν αὐτὴν τῷ συνεταίρῳ αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν 
, 2 ν ᾿ 

οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὴν καὶ τὸν 
πατέρα αὑτῆς ἐν πυρί. 1 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 

’ 2 , ͵ [τὰ } ᾽ ͵ 

“Σαμψων: ᾿Εαὰν ποιήσητε οὕτως, οὐκ ευδοκχη- 

σω, ἀλλὰ τὴν ἐκδίκησίν μου ἐξ ἑνὸς ἑκάστου 
ὑμῶν ποιήσομαι, δ χαὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς 
κνήμην ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγαλ ἢ». Καὶ 
κατέβη καὶ ἐκάϑισεν ἕν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας 
᾿Ητάμ. 

δγδ κα , - ’ 
ἀνὰ μέσον τῶν δυο χέρκων. 

Καὶ εἶπαν" 

΄ » , 

9 Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ παρεὲν- 
ἔβαλον ἐπὶ τὸν ᾿Ιούδαν, καὶ ἐξεῤῥίφησαν ἐν “Ἵεχί. 
10 Καὶ εἶπαν ἀνὴρ ᾿Ιούδα" ᾿Ινατί ἀνέβητε ἐφ᾽ 
ἡμᾶς; Καὶ εἶπαν 'οἱ ἀλλόφυλοι 4ῆσαι τὸν 
“Σαμψὼν ἀνέβημεν καὶ ποιῆσαι αὐτῷ, ὃν τρό- 
πον ἐποίησεν ἡμῖν. 11 Καὶ κατέβησαν τρις- 
χίλιοι ἄνδρες ἐξ ᾿Ιούδα ἐπὶ τρυμαλιὰν πέτρας 
Ἡτὰμ καὶ εἶπαν πρὸς Σαμψών" Οὐκ οἶδας, 
ὅτι ἄρχουσιν ἡμῶν οἱ ἀλλόφυλοι: καὶ ἱνατί 
ταῦτα ἐποίησας ἡμῖν; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζαμ- 
ψών"" Καϑὼς ἐποίησάν μοι, οὕτως ἐποίησα 
αὐτοῖς. 12 Καὶ εἶπαν αὐτῷ" 4ῆσαί σὲ κατ- 
ἔβημεν καὶ παραδοῦναί σὲ εἰς χεῖρας ἀλλοφύ- 

. Β: ἀγαϑωτέρα ὑπὲρ αὐτήν (5. αὐτῆς ἐστίν 
ΛΔΕΕΧ). 8.8: αὐτοῖς. . Ἠϑώωμαι καὶ... τῶν ...«πο- 
νηρίαν (6. ΑΕΕΧ; ἘῸΝ μεϑ' ὑμιωῦν). 4.8: ἐπέστρεψε 
(συνέδ. ΑἘΕΧῚ) ... ὁ ((ὰ 4) καὶ ἔδησε (ΛΕΧῈ ἐν τῷ 
μέσῳ). 2). 158 ἐξέκαυσε οος ἐν τοῖς στάχυσι... .(φτὸ 
ἔνεστι. - ἔστ.) ἐκάησαν ἀπὸ Ἔπῆω: καὶ ἕως Ὁ νῷ 
ὀρϑῶν (6. ΛΕΚΧ), 6. Β: νυμφίος τῇ Θαμνί.. 
ἐκ τῶν φυλῶν (γι τὸ Θ.... «τῷ συνεταίρῳ ΔΕΡΧῚ. 
ΒΕ: ἐνέπρησαν. Β: τὸν οἶκον τᾶ πατρος (τὸν πα- 
τέρα ΑΧ). 1. Β: ὅτως ταύτην, ὅτι η μὴν ἐκδικήσω 
ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσχατον κοπάσω. 9. Β: ἐν ἸἸόδᾳ. 10.8: 
Εἰς τί... εἶπον. 11.5: τριβχ. ἀπὸ Ἷ. ἄνδρες (Δ: τρεῖς 
χιλιάδες ανδρῶν ἐξ ἸῺ εἰς (ἐπὶ ΑΡΧῚ Α: ἐπὶ τὴν 
ὀπὴν τῆς σ΄.) .- «κυριεύϑσιν... . τί τὅτο ... Ὃν τρόπον 
(ο. ΛΕΧ). 12. Β: τῇ δόναί σε ἐν χειρὶ ζο. ΑΕΕΧ). 

] 

ΘΡΣΌΝ πωθῷ ὙΠ5} ὁ ἢ9Ὁ "ΩΣ ἢ 

ὡν ὝΩΝΟῚ ἐΠΡΡΤΙΣΝ Ὁ2. ΔΩ ΤΎΠΙῚ ΠΡΙΘῸ 
ΒΘ ΣΛαβ ΟΕ. ὈΡΘΡῚ Ἴ2)}} ἸΠἸ, ἘΡῚ9 
ἸἸ τῶ Π2ΡῚ ἐπ Θ᾽ ὮΝ πῦρ τος ( 
ΠΡΟῚ Θιορη τήν τῦσ ἩΞῸ 
δἰρϑη Ξὐτ-τὸν 521 ἸΞ5Ὶ θ᾽ 55 
ΣΠΉΩΞ ΓΞ ΤΙ ὑ3 Ὁ 5) ΙΝ Σ: 
ΓΠΏΡΞ ΠΡ ΡΟΝ ὈΝΤΡΞ 

ΠΩ ἸΡῚ ὉΠ. ἼΡΞΣ ἐδ 
Ἢ ΘΠ 29 ΤΟΝ ΤΊ ΣΤΌΤ ΘΞΟΙΡῚ ὁ 
ἸΏΠ ἡ ἸΝῚ ὨΝῚ πῶρ 
πη} ΟΝ ΤΩΝ πρὸ 5 ὭΩΣ 
ΕΣ ΘΒ π0 55] ἬΠΙΣ ῬΟὉ 
ΡΠ ὍΘ ΝΞ πΟΞΝ ΟΝῚ ΞΡΗ͂Ν 7 
ἜΝ 5. ΝΞ πρῶτον Ἰἰδϑ 
ὉΓΗ͂Ν εὐ πιι τ ἼΓΙΝῚ ὩΞΞ ΩΡ ὃ 
3:83) ΤΡῚ ΡΝ ΠΙΞῺ πο ΡῚ 12." 

ΒΩ »ὩὉ ὈΡΣῸΞ 
πΠΞ ΠῚ ΠΕΡῚ ΓΝ 9 
πΡΗ: ὧν ΣΝ ΕΠΣΞ γυτΟ95 " 
ὉΝ Ὁ ἸΠὩΝ5) ϑσὮν πρὸ». πρῦ 

ὝΩΝΞ ἴ2 γὐωρὸ ἜΡΕΝ πρῶτον 

π 

ΘΟ »ὉὉ ὩΣ »ο τὸν προ δον 
τῷ ὮΣῚΣ ΝῸΠ ἴσῃ, ἸΏΝῚ 
τον ΓΝ ΤΟΙΤΩΣ ΘΟ ΌΒ 23 ἘΝ 
ἹΞ οὖ ον ὙΘΝΞ ΒΡ ΔΝ ΘῚ Ὲ 
πΟΝὉ ὅδ᾽ ὙὙΩΝΟῚ ΠΩΣ ΩΡ 
ἼΩΝ 5. δ : ΒΞ προ ἢ) 15 

2. Β: απ ἰρτεν Θέαξ. ΑΥ̓́Τ .ΝῈ.Α: (απ)ῇ. ἰὔτου, 
ὅ, Φίοδηιαι! δία ἐν πα! δίᾳ απ δὸπ 35.5.,, τϑὸππ 

(ὦ ἔδποπ Φ ἅν. τθπς. ΥῈ: υετίπος (ὦ τι πίε. 
ΑὟΥ: {θπς (ὦ π. ππτοτ, ΑΝ ΝΕ: (απ) ἰθπεπ Το δε δ, 
Β: ἀδεῖ ταί! ἰθποπ πππαοθοπ τϑετδο. 

4. δαίεῖι. νῈ: Θιίδαξαίς. ΟΥ̓ ΝΕ: ἔεθτ, Θἄγλιυ. 
σία Θῶτυ. Α: Βαπὸ δεῖ Θά. Ὁοό (δίπεπ απ Ὁ. Ὁ. 
Ὁοῦ ϑίπὸ. ΒΟΥ͂Ν ΝΕ: ἱπ δου (οἱ6) ὁ ε {τος 

ὕ. δίς δαζδεῖηι, νῈ;: οπη. ς. ΟὟΥ. Ἱ. {. Ταπεπι 
ΑὟΥΝΕ: ἰπ δα (εὐ οπῦο) δείταίοε, Β: ππίον δίς {1 



πῶ ΞΕ 

12 ἴρπει τοϊοθοῦ σείθαπ. 

δ υπῶι. Α: ἰπ δίς Θααίσα. 
αἵό (Ὁ. {Π. ὅτ.). ΑΥ̓͂: (δ ατδεπθαιοπ. 

, δησραῦτ! ἰὦ) τἀδ)ε... 
οἐρπέ.. 

φείεβέοε. 

Φίς σύίεπηῦ δε ϑτάπδε, ἰπιοπϑ 9Πι δ] οζεντιπα. 
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χυ. 

ἱξ Τρ ῦπον θὲππ ἤ(ς, οἷς ἴαβ ϑείπ ζοἷἰπ ἤϊε, 

8 υἱεῖ. ἔφα {ρταῦ Θἰποπ 4π| ἰπεπ: δῷ 

ϑαδς εἰπηιαὶ εἶπε τοῦτο (Θαῦγε τοΐδεν Ὁΐς 

ΘΟ ον, ἰ οἱ αὖ Θίφαδεπ {θαπ. 

4 ξ1ιπὸ Θίπιζοπ αἰπα δἰπ τπτὸ ἅπρ Ὁτείριπις. 
ϑοτὶ δι Το, απὸ παῦπὶ νάπος, ππὸ Ἑεθτεῖς 

ἰς εἶπεπ Θθαπς ἐππὶ αἀπϑετπ, ἀπὸ δα 

εἴποι θταπὸ ἰς ξυοίγεπ ἐσεεπ Θυοἄπλο,, 
Ὁ ὅππὸ οἰϊπθείς δίς απ ταΐξ δειιῦ, ἀπιὸ Τεβ΄ 
ἤε πἀπίον θα8 ὅοτπ δεν οἰ Ποῦ, ππὸ ἐἔπε 

δεῖς αἴο απ οἷς θα ποεῖ ζαιππας Ὅεπι [{ὲπ 

δεποεπ ὅοτη, πα δ οίπδοτας πὸ δ ο δἄπιπις. 

6 ἔφα Τρταΐγεπ οἷς θΙ ον: ὅθεν θαι θα 
αείθαπ ὁ Ὁ α ζασίε πιαπ: (Θἰπιζοπ, δεν (δἰθαπι, 

Ὁε8᾽ ““Οἰπιπίζετδ, Ὁατιπι, Ὁα 8 εὐ ἰθπι ζείπ. 

615 σοποιππιεπ ππὸ ζοίποπι ὅὅτοιπιοο αοςς 
σέδεπ θαι. Φα ζυρεπ οἷς Φ  Που οἰπαπ 

ππὸ ϑοτῦταππίοεπ ἤΐς ζαπιπι ἰθτοπι ἤθαίονῦ 
7 ταῖς δεῖν. ἜἘΘΘίπιζοπ αδοὸν ἡγτα ὦ 2π ἰθπεπ: 

δ ἰθν Τζὥοπ Ὁκα8. φεἴθαπ δαδί, Ὁ το 
ἰῷ πἰϊῷ ἀπ εὐ [0{ τά επ, ππὸ δατς 

8 παρ αὐθύτοπ, 
Ὁεὲ8 απ Θύμίοτη ἀπὸ επθει, τπτὸ 206 

Ἔπην 1 πιᾳ 116 ϑατί, δείς, 

δίπαθ ππὸ τοοϑποίς ἱπ Ὅεν (ΘΙ πε 2, 
(ιθαπι. 

9 Φα ςυσοη δίς Φ Πεν δίπαιῇ ἀπὸ δὲς 
ἴασοτίεπ ιῦα, παὸ Τἰεβοπ [ᾧ πίεθον 2πὶ 

ΉΓΡοΥ οἷς Ὁοπ δια ἰρταάγοει 
"ἤδατιίαι εἰ ἴτ᾽ τοϊδον ττπ δεταπῇ σελοσοπ 

10 ϑεθί. 

(Θίς απιίσοτίοίεπ.: 98 {Ὁ {πὸ δεται σοξοπις 
πτοπ, (Θἰπιίοπ ἀπ δίποεπ, ῬαΡ τοῖν ἰθπι, 

ἘΦ αᾳ ξοσόπὶ 11 ἴθιπ|, υἷε εὐ τπιπᾶ σαοίθαπ δαί. 
Ὁτοίαπὐεπὸ θὲαππ τοπ δια δίπαῦ ἱπ οἷς 
(ΘΟ εἰπε κι (Θίθαπι, τπὸν ἰρταίγεπ δι 
Θίμππζοπ: δ εῖβε δι. πἰῶι, θα οἷς Ῥ  ΠΠεν. 
ἔρον τἀπὸ δευυζεπ ὁ θσαταπι θα Ὲ δι. Ὁοππ 
Ὁα8 απ πἰπ αοἴθαπὲῈ (ὅτ ἡυτα 5 ἰδπεπ: 
πθδὶς 1{ε πιΐτ σοίθαπ θαδεπ, [0 θαῦε ἰῷ 

ἴδηαι: ψ8ι1: {πὸ δϑέταῦ σεξοπιπιοπ, οἰ) κι 
δἴπρει ἀπὸ ἵπ ὅον Ποῦ ὁ ἅποε δεῖ σόδοπ., 

Β.νῈ. οἷς Θϑατθοπ [οὐ ] 

ὁ. ΝΕ: Φοιουπιαππ. 
γΕ: αδὲ ἰῃτ οὐ [0 ασαιπαι 

υσπθοπ. ΟΥ̓: ϑθοππ ἴγυ ζοΓ ἀ)ο ὁ 
εοῦ (ὦ) πα ὦ πίϑετ. απο ἢ... αὐτοῦ οπ. 

7.18: ϑετρ εἰ επ, 

ἜΘΙς Ἰρταηεπ 2π 

Ι10}.4,32. 

Τπη10 οἵ ΡΌΪΟΉΓΙΟΥ 1Π1ἃ δϑῖ. διΐ 60] 
ῬΓῸ θὰ Ὁχοῖ. ἜΟαϊ] δαιηβοη ΓΟΒΡΟΠα  : 8 

π.4. ΔΡ Πᾶο ἀἴ6 ποη δι οα]ρὰ ἴῃ Π16 60η- 

γὰ ΡΠΠΠΒΙΠᾶ 605: ἴδοι ΘΉΠΠ νΟΒῚ5 

τη ]8ἃ.. ἜΡρονγοχίίαι οἱ οθρὶὶ ἰγθοθη- 
ἴδ5. νὉ]Ρ65, ὁπ] 5416. ΘάΓαπὶ 7πηχὶ 
δὰ σα οἱ ἴσου ᾿Ιρανὶν 1η τηοαϊο; 
Ἔ 4αὰ5 56 50 ΘΠ ά6ῃ5 αἰ 1511, αὐ πὰς ὅ 
Πα 46. ἀἰβου ΓΟ ΓΘ. ὐπὰ6 5[δί 
ΡΟΓΡΟΧΘΡΙΗΐ ἴῃ βορϑίθβ ΡΠ 5. ΠΙ ΠΟΤῚ, 
ΧΙ. 5. ΒΟΟΘΠ 515. οἱ ΘΟΙΠρΟΓίΑΙἃ 8 [Δ Π| 

ἔγπιρ 685 οἱ δά βίδηϊθ5 [ἢ 8{1|ρὰ]ἃ σοη- 
ΟΓΟΠίδ6 5 Πΐ, [ἢ ἰαηία!η αὖ ν᾽ 5 

ἀθο 16 οἱ οἰ νοία {ΠᾺΠ]Πηὰ ΘΟΠΒΙΠΏΘΓΟΙ. 

ἜΠΙχρραπίᾳαθ ΡΠ 5ΊΠΠπι: Οἷ5 (θε 6 
πᾶης Γοιὴ ὁ ΟΠ 115 ἀἸοα σοί : ΘΔ ΞΟῊ 

σ0Π6} ΤΑΙ ΔΙ Πδ6], 4] (}}} ἸΧΟΓΟΤΩ 
6}15. οἵ [16 γἱ ἰγδα 111, Πᾶθο ΟροΓαίαϑ᾽ 
651. Αϑοθῃαονπηίαιθ ΡΠ] 5.Π|1π| οἱ 

οὐκ β 4 ΘΟΙΏΠΒΒΘΓΙΠ [Δ ΠῚ ΠΗ] ΟΡ ΘΠ] (Δ ΠῚ 
Ραΐγθη 6]115. ἜΘΌΪΡυ5 δἱΐ ϑαΠΊΒΟΠ: 
1ἱοο. παρὸ [ΘΟ Υ 15, ἰάθη ἁἄἀπαο ΟΧχ 

νΟΡ]5. ΘΧρβϑίδμηι τ] 110 Π 61}, οἱ απο 4]- 

ὁδύαηι, ἜΡΘΓΟΙΒΒΙ 46. 605 ἰησθηϊὶ 
θΙασα, [ἃ αἱ βίπρθηΐ65. ΒΓΔ 1) [6 Π]0Τ] 

᾿ΠΡΟηΘτθηϊ. Εἰ ἀθβοθηάθηβ [Δ 1{ἃ- 
νη ΞΡΟΙαΠοὰ ροίγὰρ ΕἰΔΠ|. 
[στ ἀβοοπάθηϊοβ ΡΠ 51 πη ἴῃ 

(οΓΓὰ ἢ] {4η644, οδοίγαπηοίαϊ! «ππί [ἢ 

Ιοθο., 411 ροβίθα νοσαίι5. ο51. ΠΘΟΠΪ, 

τὰ δαὶ πηᾶΧ}}} ἃ. ὉΠῚ φογαχη οἰ σι5. οδί 

ΘΧΟΓΡΟΙ 5. ἘΠΙΧΘΡαη 6 δά 605 ἀ610 
{0 1π44: (τ Δβοθηά 5115. Δάν ΘΓ ΒΊΠῊ 
ῃποϑὲ Οὐ Γοϑροπάθναηί: {1 ᾿Ισϑηηις 
ΒαΙΏ50η., ΥΘΠΪΏ5, οἱ τγοάδηλι8 6] 

{πὰρ 1ῃ ΠΟῸΒ Ορδγδίιι5 6ϑί. ἘΠ Θβοθη- 
ἀδγαηΐ ΘΓσῸ {γᾷ τη }}}1ἃ ΥἱΓΌΓ ἢ (6 

νι. 19. 1π68 δα ΒρΡΘΟΌΙΏ 51Π015 Είατη, ἀἰχθγπηῖ- 
416 δά ϑδιηθοη: Νοβοῖβ φυοά ΡΗϊΪ- 
ΠῚ πὴ προ γθηΐ ΠΟΡῖ5 ὁ ἀπ γ6 πος 

Ῥλσογο ν δι} Οαϊθὰ5. 1Π6 αἰτ: διοαϊ 
[Ὁ οοΡ αὶ Π21Π], 510 [60] 615. ἘΠ σανο, ἰη- 12 
ααϊαηι, [6 νΘΠΙΠ}115 δἱ ἰγδάθγθ ἴῃ ΡΠ]}]- 

(6,29. 

14,1.5. 

ν.2.14,20 

ν.11.18. 

26!ν.11,6. 

ν.11. 

14,4. 

(Θεπη.20 

ν.3. 

| 9, 85: [585. 
11. Α1.: ΖΓ 6Γϑο0. 

8. Β: απ Ὁ. ΘΟ ἐπ οῖπ ποϑῇ Ὁ. Θαγίοπ, πα} εἰποῦν 
ατοβει Θῴταίδε. ΑΥ ΝΕ: απ (ΘΠ οῖ τι. θοεπδε πὶ, οὐ. 
ισοπ (ατ, Θῴα66) ... ὁ 68 (ΣῈ. 

9, Ταᾳ. {{6Ὁ ἐπ πς..... οί, Β΄: υυἱδον οι ΒΙΟΥ ΝΕ: 

δτιοίτοξοι [{{} ατι8. 
10. ΒΑΑΥΥ.ΝΕ.Α: πάππον. Ὁ. 

14 
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212 (1ὅ,138--16,2. 6 ἸΠ. 

κυ. 
Αιἵἴπιδονι εν αοἴῖο σοπ ένα ἹἸῬΙϊ οπαρος υἱπάσα. 

λων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψων" 
μοὶ μὴ ἀποκτεῖναί "5. ὑμεῖς, 'καὶ παράδοτέ ἦν 

αὐτοῖς, μήποτε ἀπαντήσητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς!. 

Οὐχί, ἀλλὰ ΤΩΣ ὉΤῸΞ ΤΠ Τη3 ΘΝ "ὃν ι8 Καὶ ὥμοσαν αὐτῷ, λέγοντες" 

μόσατέ "ἈΞ ΤΓῚΒ Β "5 ἸνΞῶΣΙ Ἠῶ ὩΡ 
τῷ δὉ “ὐδνὴ ἵῷ ἸΏΝ ἘΘΩ͂Ν ἽΞ 13 

δεσμῷ δήσομέν σὲ καὶ παραδώσωμέν σὲ εἰς | Ὁ 2» Ὁ) ἼΠΦΝΘῚ ἼΠ 85. νὴ 

χεῖρας αὐτῶν, ϑανάτῳ δὲ οὐ ϑανατωσωμέν σε. 

Καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις καινοῖς, 

καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τῆς πέτρας. 
14 Καὶ αὐτὸς ἦλϑεν ἕως Σιαγόνος, καὶ 

οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 
Καὶ κατεύϑυνεν ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, 
καὶ ἐγένετο τὰ καλώδια τὰ ἐν τοῖς βρα- 

χίοσιν αὐτοῦ στυππεῖον, ἂν 

ὀσφρανϑῇ πυρὸς, καὶ διελύϑησαν οἱ δεσμοὶ 
ἀπὸ τῶν βραχιόνων αὐτοῦ. 18 Καὶ εὗρε σια- 
γόνα ὄνου ἐῤῥιμμένην, καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἐπάταξεν ἐν 
αὐτῇ χιλίους ἄνδρας. 16 Καὶ εἶπε Σαμψών" Ἔν 
σιαγόνι ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλευιψα αὐτούς, 
ἐν σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους 
δρας. 

λῶν, καὶ ἔῤῥιψε τὴν σιαγόνα ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐ- 

τοῦ" καὶ ἐκάλεσε τὸν τόπον ἐκεῖνον ᾿ΑἸναίρεσις 

σιαγόνος. 18 Καὶ ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἐβόησε 
πρὸς κύριον καὶ εἶπε" 

οὐς εὶ ἡνίκα 

πὰ 

αν- 

“Σὺ ἔδωκας ἐν τῇ χειρὶ 
- ,, κ Ἅ , 

τοῦ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην. 

ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι ἐν δίψει καὶ, 

17 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα συνετέλεσε λα-᾿ 

ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων; 19 Καὶ 
ἤνοιξεν ὁ ϑεὸς τὸ τραῦμα τὸ ἐν σιαγόνι, καὶ 
ἐξῆλϑεν ἐξ αὐτοῦ ὕδατα, καὶ ἔπιξδ, καὶ ἐπέ- 

στρεψε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἔζησε. Διὰ 
τοῦτο ἐκλήϑη τὸ ὄνομα αὐτῆς ΠἼ|ηγὴ τοῦ ἐπι- 
καλουμένου, ἡ ἐστιν ἐν σιαγόνι, ἕως τῆς ἡμέἕ- 
ρᾶς ταύτης. 20 Καὶ ἔκρινε τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν 
ἡμέραις ἀλλοφύλων εἴκοσιν ἔτη. 

ΧΧΥΨΈΕ. Καὶ ἐπορεύϑη Σαμψὼν εἰς Γάζαν, καὶ 

εἶδεν ἐκεῖ γυναῖκα πόρνην καὶ δἰρῆλϑιε πρὸς αὐ- 

τήν. 2' Καὶ ἀπηγγέλη! τοῖς Γαζαίοις, λέγοντες" 
Ἥκει Σαμψὼν ἐνταῦϑα, καὶ ἐκύκλωσαν καὶ ἐν- 

12. ΒΓ μὴ - αὐτοῖς (1 ΑΕΧ, Κ᾽ 5δῖπθ κι. σ΄. μι. ΠΣ 
ΒΕΧ: συναντήσητε (άπαντ. ἈΕΧ). 18. Β: εἶπον. 
Οὐχὲ ὅτε ἀλλ᾽ ἢ ... ἐν χειρὶ. ο καὶ ϑανάτῳ .. ΤΣ 
γνεγκαν ... απὸ γΣ σός {1 1.) ἐαίμη} (ὦμοσ. Αὲ 
ΑἸ ΕΧ). 14.: Κ. ἦλϑον (6. ΑΕΕΧΣ ... Ὁ. λαλ.) 
καὶ ἔδραμον (ΑΥ̓ κ. ἔδο. εἰς δου χε ήσδΩΣ αὐτᾶ Ῥ. ΡΥ. 
αὐτϑ) ... ἥλατο (κατεύϑ'. 85. κατηυῦ,. ΑΒΕΧ)... . ἐγε- 
νη ϑ"ὴ (γένετο ἘΕΧ; ΑΧ: ἐγένοντο)... . ἐπὶ βοαχίοσιν 
(ἐν τοῖξ βο. ΔΕΙΧ)... στυππίον (στυπιτεῖον Χ; ΑΧΣ: 

᾿ΡΘΘΣ ὭΡΡΟ ΣΟῚ ΠῚ 

ἼΡοΠΣῚ ΘΠ Ὁ) ὙΠΟ ΡΣ ΝΩ͂Ν 1 

πῆπὶ ΠΡῚ ΤΩΡ ΠΡΣΡῚ ἸΓΝῚΡ9 
ἘΠ το» ΩΝ ΘΎΠΣΣΤΙ τπλ ΟΡ 
35) ὩΝΞ "ἼΣΞ ὝΣΝ ΘΠΩΒΞ 
ὝΠΩΓΙ ΤΙ δ ΣΡ ὁ Ἴν 7 ΟΦ ἼΣΟΝ ἸῸ 
πϑ ΠῚ ΠΠΡΟῚ Ὑ ΠΡΗΝ πϑ 

Ἵποξ ἰῷ ὙΩΝΡῚ εἸδὴν ἘΡΝ τ 
Δ ΠΠῚ ἼὝΠΩΞΙ ΘΓ ὙΔΓῚ ὙἹΔΓῚ ὙἸΌΓΗΣ 

ὅτι. 
ΤΈΡΕΝ ΠῚ ἐἰῶῖς τον ΡΞ 17 

ΝΡ ὙΠῸ ΡΠ ἩρΘΟῚ, ἼΞῚΟ 
ἽΝ ΝΣ, 

ἴσαν; ΤΣ Ν
Π ΞΕ 

18 

ΘῺ2 ΠΩΝ ἜΝΘ Σήποτὸν ΝΠΡΟῚ 

πϑπρσ προ τ ΝΣ Π12} τ ἼὉ8 
"ΠΕ. ΝΏΣΞ ΓΡῺΝ ΠΟΡῚ ΤΝΤΠ 
ὯΝ ΘΝ »ΡΞΟῚ Ὁ ΘΛ ΡΠ ὍΞ10 
ἸΒ)3. ΝΧΘ 5: -ῶνκ ὥσθ: 
ἸΞΤῸΣ ΓΟῚ ὙΠ ΞΏΙΟῚ τυ ΒΘ. Ὰ 
ἼΣ 33 Ἴῶν ΝΥ ΡΠ Ἢ ΠΩ ΝῊΡ 

3 ὈΒΊΘΟΤΝ ὈΡΘΟῚ ἐπι τήν 5 
ἐπ ΘοΣ ΘΘΟὉ 

διῦσν 9 πΡῚΣ ἸῺ πο: ΧχυΙ. 
᾿ΘΡΏΤΡῸ ἐποὸν ΝΞΡῚ Πρ τῶνδ 2 
ΗΝ τρῖ ΝΞ τδΝὉ 
στιππυον) ὃ ἐξοκαύϑη ἐν πυρί, καὶ ἐτάκησαν δε- 
σμοὶ αὐτὸ ἀπὸ χειρῶν αὐτῇ (6. ΑΕΧ), 16. Β: ἐξεῤὸ 
᾿ ἐὐζ. ΔΕΧ). 10. ΒΥ (Ρ. ἐν) τῇ (ἐ ΑΕΧ; πᾶ. Σ ΓΝ, 

. Β: αἷς ἐπαύσατο ... ἐκ τ. χ- (ς. ΑΒΕΧ). 18. Β: 
πλέτς εἰ εὐδόκησας 8. ες ἔδι ΑἘΧ). ΑΒΕ τῇ (ᾧ 
Χ). Βὲ τᾶ ...ὄ ἐν δίψει (α. ΑΒΕΧ), 19. Β: ἔῤῥηξεν. Ἐ 
τὸν λάκκον τὸν (6. ΑΕΕΧ) ἐν τῇ σ. (ὃ τῇ Χ; ΑΕΧΕ 
τῆς σιαγόνοβ) .. . ὕδωρ (ὁ. ΑΕΙΧ). ἈΕΧ ζριο ἔξ.) 
λον ϑα - , ἈΡΧῚ (ρ. 5.) ἐκεῖϑεν. 2. Β 
γέλη ... Σ. ὧδε (ο. ΑΕ Χ). 

ἢ ἀνηγ- ᾿ 



᾿ αὖ 

ἌΡ, δ ν᾽, ἡἶρες ἠξο Ὑωνν ΝΥ ΥΩ Σ ΑΓ ΚΑΥΣ Κ᾽ .2, 
δ Ἐπ ει ἐλ οὐ ἐς ἀν ϑ δῆς ΟΝ ὉΠ, ὨΡΟῸΝ ᾿ ΡΟ κα 
ὑέος Ὰ , τ - τὴν 

ΓΣΑΡΩΝ, δ το δος ὙᾺ Δ Ὁ 

ὟΝ ὶ ἡ 

Φεεθέον, 115. 15: 16,.99...2.19 

εν (Το 8 δ ππιθαίξοι πὸ δα8 ϑαῇον απ ἴδηι, χυ. Φῖς ὅϑαπδὲ τυΐς ζαδέπ. 

Θίμπζοι Τρταΐ κε ἰθπεπ; Θὺ [τοῦτοι τπΐτ, 
18 Ὁα8 ἴδε πεν πίε. τοῦτοι Ἰ001}. 

απίγοστίοίοπ ἰθπι: θίτ. ὑθοῖτοπ οἷν πῶς 
τρεῦτοι, [οπθοτη τοῖο οἰ) ππιν δίπϑοι 
απὸ ἰπ ἰθτο Θἄπος φοθοπ, ἀπὸ τοοῖτπ ὁἰα). 
πίε ὐοίοα. {πὸὲ] ἢ δαποὲπ ἰδ πιί 
ἀϊοοοπ πεὸπ (Θιτίδεπ ἀπὸ [Πιρτείοπ. ἰδπ 
δούαι τοπι δεῖ. 

164 Ἰΐπο δα εὖ ἔαπι δίδ. φὲπ δορὶ, απο) δείοπ 
οἷς ΘΟ Π|{ν κα ἰθπι κι. δεν δὲν Θεἰξ 
δε8 ὅὥοττα φονίοεῖς δεν ἰθπι, πὸ οἷς (Θιτίδε 
απ ζείπεπι δίταιοπ τυπτθοπ τοῖο δαθοπ, οἷς 

να δεῖν σοτίοπαοῖ δαί, ὉαΒ οἷς Βαπϑε 
15 απ ζεἰποι ᾧ ἄποεπ ζοτπιοίεπ. ἜἸΪπῸ εὐ 

{απὸ εἴποεπ {αππτοπ (6 ἰδ ἰππδαίδοπ, δα τοῦτο 
εὐ Τεῖπο απὸ απ τἀπὸ παθιπ ἰθπ, τππὸ 

16 ζὥπιᾳ Ὁαππίς ταπεπὸ ϑέαππ. ἜἸΔπὺ ΘΟὶπι- 
ἴοι Ἰρτα: Φᾳ Τΐερει 1ἰς δεῖ ὅαπζοι, Ὁπτα) 
εἰπε 78. δἰππδαοπ θαδὲ ἰᾧ ταμπζεπῦ 

17 ϑὲαππ φείδια ρεπ. ἘἸϊηὺ δα εὐ Ὁα9 
ατιδαοτονοι θαῖίο, Ἰϑατῇ ΤΥ Ὅοπ δείππθαίξοι 
αἰι8. ζεῖποτ απο, ππὸ Οίρβ οἷε ΘΕ 

18 ϑὲαπιαῦ βοὴ. ἔφα ἰθπ αϑὲῦ' [εῦτ 
οὐν εἴς, τἰοῦ εὐ δε οττπ απ ππὸ ἡγτα): 
Φὰ θα ΤζοΓὦ στοβοδ 5611 σεσεθοπ Ὁπτῷ 
οἷς απὸ δείποδ δἐποίτοδ, ππιπ αθεν ππιβ 
ἰὼ Φιυτῇοδ Πεῖδοπ τἀπὸ πὸ Ὅὲ1 Ἰῖπθες: 

19 ζἀπιίοποπ Θάπος [αἴ{π. Ἔχ Τραϊοἴς 
Θοῖς εἶπεθ. ϑαδεπραθι. ἱπ δὲπι δείπης- 
δαΐδοπ, να ϑθαΐον δέεται 8 αἷπα. {πὸ αἰ 
εὐ τταπὲ, ἔαπι ζεἰπ (δ εἰ Ὁ τὐἱοδον τπιῦ τϑατὸ 
ἐγσπίιξοει. Φατιππ θεῖβι ἐς πο δειπαοῦ 
Φ ααε8. ὃὉε8. ἍΙπτιζοτδ ἐϑυιπποπ, Ὅὲν ἱπὶ 

20 δἰπηδαίΐει τϑατὸ. ὙἸϊπῸ οὐ τἰϑ τοῖς Ίταοῖ 
ἰ 11 Ὅ61 0 ΠΠΠΙν Θεῖξ διθαπρία αῦτο. 
ΟΧΨΈΕ. θιπῆοι οἷπα θέα ροα Θαία, τπὸ 
ο΄ 0{πῦε δα. εἶπε πτὸ, πὸ ἴα δεὶ ἴθυ. 
ΟΠ δα τυατὺ δὲπ Θαἤίετη οοασί: (Θἰππίοι 
ἶ {{π δετοίπ σοξοπππιεπ. πὸ {6 τἹππσαθοπ ἴθπ, 

ὗ 14..4.Α: θδ{{{πὲν ἴθπι μα.. 19. 0.1. ϑταππ, 

Ἷ 12. πιί πίθε ποτδεπ, ΟὟ: (δοίοπ, ὙΕ-: εὐία: 
οθέπ, Β: απ τπ ἃ) ἀπ|αί[οπ. 
ο΄ 12, ϑχείη, Τοπδεῦπ υϑἦτ τ. ... 
ἶ ὃ. αὐ, 
[ ἰθπιὶ ἐπέσοσοπ..., δάδεη δίαδ, ΝΕ: ἰπθοίτοπ. 
αν, ἼΕ Ὁ απὶ (τῷ) ὅ. ϑουδταπι πὸ. Β: (πὶ δοηι 
δ΄. δεοπποι ὃ ὟΝ: ἤοίοπ αϑ. ΥΕ.Α: [ὐγοείοπ πῶ. 

1. {εἰζάγεπ, 
10; ΑΥ̓ΥΕ: Π}11 ὑ, ἃ. εἰπε (066) (δ. εἰπεῖ ᾧ., 
χει (ὅ., πα Ὅοπι... ὦ πι.. 
ἂ, 17. αΥ̓͂Ν: [δ πη. ᾿φύθε] ᾿ τοοῖ ἄγε πιαπὶ Ὁυ πος 
Τῶο ϑπι οθοπ Ὁο6 4, 

αθοῦ εὖδε, τὸ, τοΐτ 

ἜΘις, 

Π5ΕΠΙ ΠΟΥ. Οαθ5. ϑδηῃβ0η: {αγαίο, 
11, οἱ βροηάοθίε τ], 4α0ἃ ποη 
ΟΟΟΙ {15 1η6. ἘΒίχοραηΐ: Νοη 18 ὁ66]- 18 
ἀθηλι5, 566 ν]ηοίαη) ἰγδάἀθιη5. Πἰρᾶνα- 

ΓΟ 416 ΘΠ ἀπ 115 πονὶβ [1115 οἱ 
Τὰ] γαηΐ ὁ ἀ6 ροίνὰ ίλιη. 

Οἱ! οὐ νϑηϊδβοῖ δα ἰΙοοσαι Μάχη] λα 14 

οἱ ΡΠ. νοο ΘΓ ηΐ6 5. ΟΘΟΙΡΡ 85- 
56 6], ΡΠ ΘΡΙΓΙ 5 Π)᾽ ΟΠ] ηΪ ἢ ΘῈ, 

οἱ δίθα! 5016 ηΓ δὰ ΟἀοΓΟΙη ἰσῃ!5 ᾿ἰηᾶἃ 
ΘΟΏΒΌΠΗΪ,, ᾿ἰὰ νίηοι]α, 4115 ΠΙσαῖι5 
αΓαΐ, εἰδδιραία βαηΐ οἱ βοϊία, Ἔ1η- 1 
γΘηἰΔΠΊ 416. πη Χ. } ] 1 ἃ 65. πη η 4 |}0ιι- 
ἰὰπη ἅ51η1, 46. ᾿δοθθαΐ, ΔΡΓΙΡΙ6η5, 

Ἰη ΘΥ θ οἷν πα Θα ΠΏ1}16 γἱγοβ. ἘΠῚ αἱ: 16 
[Ιη 1] ᾶΧ]}}]ἃ 511, 1 τηδηά 1} ρΡ.}}}] 
ἈΒΙ ΠΆΡΩ] ἀ6 16 ν] 605 οἱ ρογουβϑὶ ΠΏ1116 
γἱΓΟ5! ἘΦ 16 Πᾶ6Ὸ νογθὰ οὰ- 17 
Π6Π5 ΘΟΠΊΡ]6556ΐ, ΡΡΟ]ΘΟΙΐ τπηΔη 1} ] Δ Π] 
ἀδ τηδηι, οἱ νοσαᾶνιΐ ποιηθη ἰοοὶ {ΠΠ115 

Ἀδιπα ἢ] 6 ΟΠ], φαοά ᾿ηἰογργοίδίαν Ε]6- 
γα 0 τπᾶχ ] ] 8. Ἔ ΒΠΘη546. νά]46 18 
Οἰαμηαν! ἃΔ ΠΟΙ πιιπὶ οἱ αἱ: Τὰ ἀ6- 
ἰδ ἴῃ ΙΏ8Π11 56 ΥΥΪ {ὰ1 58] [6 π| ἤδη 
ΠΠ ΧΙ Π]Δ ΠῚ ΔΙ4Π16 νἱοίου Δ ; 6Π, 5|Π| 

14,3. ΠΠΟΤΡΊΟΤ ἱποΙ ἀΔΙη) 416 ἴῃ ΙΠΔΠ118 ἸΠΟΪΓ- 

βαιὸν ]οἰδογαιη!} ἜΑΡΟΓαΪ ἰἰάᾳαθ Ποπϊ- 19 
ΠῚ15 ΤΠ] ΟἾ ΓΘ ἀθηΐθηη ἴῃ ΠηᾶΧ} } } ἃ ἃ 5] ηὶ, 

14,6.11, 
29,6,34. 
8,10; 
16)". 

8,81. 
705.23γ10 

ν.17: 

Βχατι. οὶ ΟΡΓΘΒ886 βδυηΐ οχ 60 Δ΄]ᾶ6; 6|- 
ϑοτ, θῈ5. Βαπιδ 15. τ Ὁ ΟἸΠανὶς 5ρ τ απὶ οἱ 

ΨΙΡΘ5 ΓΘΟΘΡΙΙ. [ΙΔΟΙΓΟΟ ΔΡρΘΙ]αΐα πη οϑι 
ΠΟΠΊΘΗ ἰοοὶ {ΠΠπ8 ΕΠ 5. Ἰηνοσδη 5. (6 
ΤΆ ΧΙΠ]ὰ τιβ4 6. ἴῃ ΡΓΔΘβθηίθη ἀἰθιη. 

ναι. ἘδαἀἸ σαν! 416. Ι5ΓΔ61 ἰπ ἀϊθθὰ5 Ρηϊ- 20 
ΠΙ5.Π|ΠΠπὰ νἱσίη!! ΔΠ15. 

ΑΡΠῚ ἀιοαψαθ ἴῃ ἀαζᾶμ, εἱ δἋ ΨΕ. 
“610 101 πη ΠΟΤ ΘΙ ΤΠ] ΘΓΘΙΓΙΟΘ ΠῚ ΠΡ 68- 
ΒΌΒΑΙΘ οδὲ δά θη. ἜΘυοά οὰ) 2 
ἃ ἀΙ58θηΐ ΡΠ Π5.ΠΠ πὶ οἱ ῬΟΓΟΡΘΌΓΙ5- 
56 ἀρ 605, [Π|Γᾶ5586 ὈΓ)6ΠῚ Θ'ΔΙΏ 50, 

19. ΑΙ. 

16, ΔΙ 
8.3 

ἸΒτα ὃ, 1: 
20ς.15,47 

14,1. 

(18πι. 
45}} ΄. 

14. Α1.: ἀτάογοπι. 8: Πἰᾳηᾶ. 

18. ΑὟ «νΈ: δίεἴοπ ατ, (Θίτῃ. 
19, ΑὙὟΥ: εἶπο ϑα δ πρ θ ς, τοεῖζε ἱπὶ δὲ, τσατ, ΒΕ: 

Ὅοπι ΠΟΙ Τοπ Τα, θεν (εἰπε ὐθίππα, δί6) ἐπ δεῶδί ἴσαν. 
(Α: εἰπει Θερξαῦπ ἱπὶ δδ, Ὁοό (6[εὁ ὁ) ΑὟΥ: πος 
Ὁρ6 ϑὲπζεντό, τϑε!)ὲ ἐπι δὲ, {{, ΝΕ: (δπέοτε [Ὁ.. 1. Ξε. ὃ. 
ϑὺπ[εποεπ). ὙΕ.Β: το (Ὁ) χε βοῶ  {{πι 4. Ὁε6 38: 
ἐνποοπ ὅν. απὸ ὃ, δὲ, 

20. νΕῈ.Α: ἐπ Ὁ. ξασοι Ὁ. 0. 
1. Β.Α: εἶπ ὅθε. (10) εἰπε ύϑ. (σατ). Β.ΝΕ: οαἴπα 21 

ἴδε (εἶπ). ΑὟΥ: τοο πεῖς ἴθν οί. Ατοθτες εἶπ δεΐ ἴδτ, 
2, ΒΙΑΥΥὙΕ: δίεθον οὐ, Β: ππραθοπ εὖ ὁ ΑΥ̓͂: 

οἰπροπ πππῆοτ, ὙΕ: δα αἰπροι {. δεγππ, 

: θρυϑ. 
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ΧΥ . 

ΚΟ ἾΠΠ. 

Αἴτιον ἤοναορίῆς ςονένα ΤΡΗϊ οίπαρφος" υἱγιά ραν. 

ΌΤΙ ΣΡ ΣΑΣ Ἐν ΜΝ, ΑΥ̓ΘῊΣ τ 
ἘΣ ἈΝ ἐοῖν, ᾿ 

) , ᾿ Α ᾿ ν ἕω τρ. Ἢ ἐ ᾿ - 

ἤδρευσαν ἐπὶ αὐτὸν ὅλην τὴν νύχτα ἐπὶ τὴν πύλην 
τῆς πόλεως, καὶ ἐχωώφευσαν ὕλην τὴν νύχτα, 

'μείνωμεν' 
ὁ Καὶ ἐκοιμήϑη «Σὰμ- 

λέγοντες" Ἕως φωτὸς προὶ καὶ 

ἀποκτείνωμεν αὐτὸν. 
ψὼν ἕως τοῦ μεσονυκτίου, καὶ ἀνέστη περὶ τὸ 
μεσονύκτιον, καὶ ἐπελάβετο τῶν ϑυρῶν τῆς πύ- 

λης τῆς πόλεως καὶ τῶν δύο σταϑμῶν, καὶ 

ἀνεβάστασεν αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ, καὶ ἐπέϑη- 

κὲν ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ 

ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ὁ ἐστιν ἐπὶ προςώ- 
που τοῦ Χεβρών, 'καὶ ἔϑηκεν αὐτὰ ἐκεῖ!. 

1 Καὶ ἐγένετο μετὰ “ταῦτα, καὶ ἠγάπησε 
γυναῖκα ἐπὶ τοῦ χειμάῤρῥου «ΣΣωρήχ, καὶ ὄνομα 

ὅ Καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν 
οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων καὶ εἶπαν αὐτῇ" 

, Ψ " ,ὔ « 4 

“Ἵπάτησον αὐτὸν καὶ ἰδὲ, ἐν τίνι ἡ ἰσχὺς 

αὐτοῦ ἐστιν ἡ μεγάλη, καὶ ἕν τίνε δυνησόμεϑα 
Ν Ρ) ν “ -οὦ 

πρὸς αὐτὸν καὶ δήσομεν αὐτὸν ὥςτε ταπεινῶ- 

σαι αὐτόν, καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀνὴρ χιλίους 
καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου. θ Καὶ εἶπε “αλιλὰ πρὸς 

“Σαμψών' ᾿Απάγγειλον δὴ μοι ἐν τίνε ἡ ἰσχύς 
σου ἡ μεγάλη, καὶ ἐν τίνι δεϑήσῃ τοῦ ταπει- 
γωϑῆναί σε. 7 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ζαμ- 
ψῶν" ᾿Εὰν δήσωσί με ἐν ἑπτὰ γευραῖς ὑγραῖς 
μὴ διεφϑαρμέναις, καὶ ἀσϑενήσω καὶ ἔσομαι 

ὡς εἷς τῶν ἀνϑρώπων. 8 Καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ 
οἱ “σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἑ ἑπτὰ νευρὰς ὑγρὰς 
μὴ διεφϑαρμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς 
9 (καὶ τὸ ἔνεδρον αὐτῇ ἐκάϑητο ἐν τῷ ταμείῳ), 

Ν Ψ Ν ἐλΩΣ ΟῚ ͵ ᾿ Σ 

καὶ εἰπδ πρὸς αὑτον" “λλοφυλοι ἐπι σέ, 

“Σαμψών. Καὶ διέῤῥηξεν τὰς γευράς, ὃν τρό- 
πον διασπᾶται: κλῶ ὥσμα στυππίου ἔν τῷ ὀσφραν.- 
ϑῆναι αὐτὸ πυρός, καὶ οὐκ ἐγ νώσϑη ἡ ἰσχὺς 

αὐτοῦ. 10 Καὶ εἶπε “]αλιλὰ πρὸς Ζαμ- 
ψῶν:" ᾿Ιδοὺ παρελογίσω μὲ καὶ ἐλάλησας πρός 
μ8 ψευδὴ᾽ γῦν οὖν ἀνάγγειλον δή μοι, ἐν τίνι 
δεϑήσῃ. 11 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" ᾿Εὰν δὲ- 

’, ΄, ͵ , - ᾽ 
σμευοντὲς δήσωσι μὲ ἐν καλωδίοις καινοῖς, ἕν 

2. ΑΕΧᾺ ἐπ᾽. Β: ἐν τῇ πύλῃ (ἐπὶ τὴν π΄. Χ; ΔΕΣ: 
ἐπὶ τῆς π.) ... ἕως διαφαύσῃ ὁ ο ὄρϑρδε, καὶ φονεύ- 
σώμεν (ὁ. ΑΕΕΧ). 8. ΑΒ᾿ τὸ (4 ἘΣ). Β: ἐν ἡμίσει 
τῆς νυκτὸς “.. σὺν τοῖβ δυσὲ σταϑιμοῖς, 2- ἀνεβά- 

σταζεν.. υ ὄἔϑηκεν ἐπὶ ὥμων “9. ἀνήνεγκεν αὐτὰς “.- 

ὅρ. τ ἐπὶ (περὲ τὸ μεσ. κτλ. ΑΕ Χ). ΑΕΧῈ (αν. ) τ. 
4. Β: τὅτο ... ἐν 4λσωρὴχ (ταῦτα... εν ἐπὶ τ᾿ χ- Σ. 
ἈΕΧ). ΑΒ: 4αλειδά (Δαλιλα ΑΞΈΧῚ ΙΒ. (6Έ Θ᾽: 
ἄρχοντες (σατρ. ΑΕΧ) ... Ἐ ἐστὶν ... δυνήνθηοοα 
αὐτῷ ... (ΤῸ ὥςτε) τᾶ (ο. ἈΒΕΧ). Ὁ. ΑΧ: “ναγγ. 
τ τς ηρημωμέναιςβ (-»νας 611. 8). 9.4: αὐτᾶ ἐκαϑ.. 
αὐτᾶ. Β: αὐτῷ “. «διέσπασεν. “. ὠξεί τιξ ἀποσπάσοι 

στρέμμα (στρ. αὐτόν κτλ. ΑἘΧ), 10. Β: ἐπλάνησας. 
(πταρελογ. ΑἘΧ). ΒΕΧῈ δὴ (( ΑΧ). 11. ΒΞ (410) ἐν. 

αὐτῇ Δαλιλα. 

ἜΣ ΠΡΩΞ 3 πϑδ τὸς ἡφπηϑ Ν 5 
“δ ταν ὌΝ Ὁ Π555 ϑπτὸ ΠΤ" 
“ΡΣ Ὁ ΞΞΌδ5Ὶ ἐἼΣΠΩΔ ΓΙ ὝΡΞΙΣ 
ΣΡΊΘΙΤ ἽΣΓΙΞ ι Π5Ὶ ἤϑῖξπ ἜΠ 
ἘΣ ΕΝ ἊΨ πτηρῷ τσ τ ΤΙΝῚ 
οἰῶ ποΉΞ ΤΩΣ ὈΡΘΟῚ ΤΥ ΤΗΤΩ ΣΙ 
Ἴῶνδ Ἴππ ὦ Νππὸν ΡΝ ῬΘΤΞ ΟΡ 

ΕἸΣΊ ὩΘ Ὁ 
ὉΓΊ2Ξ, Στὸν 3 ΙΝ ἸΞ ΤΉ ἼΓΙΝ 710} 
τοῖς ηδϑο) ὙΠοΣο πρΔῸἢ ΡΤ 
ἸΠῚΝ ὩΞ πὸ ΤῸΝ ϑοξοθοε "0 
ἣν» ἘΞ: ἢ ΠΩ 1) Ἵπ. ΠΏΞ ἽΝ Ἢ 
ΠΣ 35. ἸΣΓΙΣΝῚ ΠΡ ΡΕ ἢΣπη) ΟΝ 
ΣΦ ΟἽ ὝΩΝΙΣῚ ἃ μὰ ΣΝ 2" ἫΝ τον 
ἘΠΞ ΠῺΞ ὃ ὝΡΗΣ Ἐπ ἡ θῶτοΝ 
ΝΒ τητήορῦ "Ὁ ΝῊ "235 ὉἿΤΔ 
ΓΦ ΞΩΞ "2 ΤῸΝ ρθῶ πποὸν 

ΡΟ ΠῚ ἼΣ ΠῚ τὶν "ΩΝ ΘῚΠΠ2 ὉΛ 5 
προσ ϑὍξ) ΣΌΝ ἼΠΝΞ Ἴ551Π) 
Β᾽ πὸ ἜΝ πρξῷ ΠΡ: Ὁ 
ἸΠΞ ὙΠΊΟΝΙῚ ἼΞΉΓΙ Ν᾽ ἼΩΝ 

ὙΩΝ ὝΟΝΤΟ ὙΠΠΞ πρὶ 3:55 Ξ᾿ΝΕῚ 
ΠΝ ΡΩΝ Ἰϊϑρῷ ΤῈΣ ΘΡΘῸΒ 
ΠΡ ΒΏ ΠΤ ΟΞ ῬΙ9Ὶ ΝΞ ΘΟ ΤΣ 

ΣΤ. 212 ὯΝ ὧδ ἽΠΤΞ 
πρὶ γον ΠΡΟ “ΩΝ ΘῚ 
ΠΩΣ ΘΊΞΙΞ "δ ἽΞῚ 3 ΝΣ 

Γ 

ἜΝ 1 ΠΌΝΕ "ῺΞ "Ὁ ἈΠ ΉΤΗ, 

ΡΠΏΣΘ ἀ35ἼΌΝ5 ὙΟΝΓῸΝ ΠΡΞΝ 
γ. 5. ΠΌΞΞ ὯΠ 

. ΒΙΑῪΥ ΝΕ: Ἰαποτέοεπ απ ἰδπ. 
πὰ ἢ. Β: 8.65 απ Ὁε6 ϑδζοταᾳ. Εἰ, ζ0 ... 
ὅϑν. ὅππὶ πιδυπάγε Ὁε6 ὅ)ὲ., δα... 

ὦ, ΑὟ: οἵε δίάρεῖ δοό ΘΈΛΗ. 

δαμπι. ΑΥὙΕ.Α: δίγεί. 
ἕ 

ΒΥ: δείξεις 
. ΑΥ̓ῸΝΕ: Ἶ ὶ 

ΥΕ: τίβ . απο Ἷ 
ΑΚ: πα θη ϑὲίοαο!. Β: πα πε οες πὶ, Ὁ. Φὐίαρο, 

ἀν υϑετιν δου  ἐδο προς νυ: φῦ τος ς ἐὐ, λυκρῖε 

δ ὑπ φόῤγξνι, 



ϑὲξεθέον, 

δὴν, ΠΣ ΤΟ" "οὐ ΑΥ Σ ΤΠΥ τ ν, γύν  ι μὴν βέΔο, 

“δ ὅ ἐ Ἢ ὲ ᾿ ζ ν 

(16,8--ι1.0 210 

ΦΟῖς Φ αδί- Φ Ροτο, ΦΕΠ[Ϊα, ΧΥΊ. 

αὐτὸ Τίρβεπ απ ἰδπ Ταῦτοπ οἷὲ σαπρὸ ϑὲα δὲ 
ἱπ δον Θίαδι ον, πὸ ρατοπ οἷο σαπδὸ 
ὺρῶς Π|ς τὸ ρταῦλδεπ; ὅατγε, τπογαοη, 
γόππ ε8 Τῷ! τοἷτο, Ὁοῖίοα τὐἷν ἴθπ ετς 

3. οὔτοι. ἘΘίπηήοι αὐονῦ ἴα δἰδ ΞΕ ΠΥ - 
παῶτ. Φᾷαᾳ [απὸ εὐ αἰ πὶ ΕΠ ευπαῦ, 
ππὸ ἐτανί θεΐος Φ άτεπ απ δὲν (ΘταῦΙ “ θοΎ, 
ἤαπππς ὅὸπ δεΐουπ "5 Γοξοπ, πιὸ 96 {6 ατι8 
ππ|{ Ὅεπ δὲϊεσεῖπ, τὸ ἴορῖς {6 απ Τεῖπε 
Θεἴζοτπ, ἀπὸ τοῖς 76. παι αἰ δίς 
ὥῦθε ὃὍε8 Ξβοταρθ τον Φεῦτοπ. 

4 Φαϊπαῷ, αοθαππ εὐ εἶπ 616 Το πὶ 
ὅ Βα) Θυοτεῖ, οἷς δίεβ Θεῖία. ἔἜϑι δὲ 

ἕππποπ δεν 0 {πὲ δυσίεπ οίπαμῇ ππὸ 
ρταεπ και ἰθτ: Ἰϊεδεγτγοῦο ἴθπι πὸ δοηίοθε, 
τορτίππεπ εὐ Ἰοι)ς ατοβε δτα Ῥαΐ, ππὸ 
τη τοἷν ἴθπ ἀδετπιῦαεπ, δα τοῖν ἰῃπ 
δἰποοπ ἀπὸ εὐοίπροπ, 10. Ἰοοῖεπ τοῖν ὉΪΤΓ 
σόδοιι εἶπ 1εα! γεν ταῦήοπο ππὸ θαι ετὶ 

ὁ Θἰ[δευπαο. ἜἸπὸ ΦοΙ Τα Ἰρτα) ιι (Θίπις- 
ἴοπ: Αἰοδοῦ, ἴασὲ παρ, τοστίπ δεῖπε ατοβὲ 
τας ζεἰ, τἀπὸ τοι πιαπ οἰ δίπϑοπ 

7 πιῦσεο, Ὁα8 πιαπ οἰ οοίπαο ἘΘίπηοπ 
Τρτα κι ἰδτ: ϑθοππ πιαπὶ πὰ δάποε παῖ 
ἤεδει (εἶπ σοπ {τἰάγεπι Βα], οἷς ποῦ 
πίᾶγε ϑογοττοῖ Π{πὸ, 10 τοῦτος ἰα) Τα ὦ 

8 ππὸ τοῦτο τοῖο εἶπ ἀπϑοτον ὲοπῷ. Ἔα 
δγταώτοπ δεν 0 {{|πὲ: δ ασήζοπ καὶ ἰδτ δίπαι 
ἤεθοπ (Θεἰϊε σοπ {τἰ{εππι ΞθαΠ 0, οἱε ποῦ) 
πίῶς ϑεγθούτοῖ ὕθατοπ, ππὸ [6 δαπὸ ἰθπ 

9 Ῥαπίς. Ἔ(ϑὲαπ εἴς αδὸν απ ἰρπ δεἰ [τ π᾿, 
ὍΣ. δξαπιπιοτ) {πὸ [ Τρταῦ κι ἴθππι, 
Φίς 6 {|πὲν ἅδον οἷν, (Θἰποπ! (δε δὲν 
δέτε β οἷο (Θεἴτο, υἱὲ εἶπο Πἀδηοπο Θῴπαν, 
Δεγτοίβι, τοὸππ ΐε απ θῖν τίροί, πππ|ὸ τρανὸς 

10 πίε ἔπι, τοῦ [εἶπο δῆτα τοάτο. 
{ρτα Φεῖα με Θίπιζοπ; (Θἰεθε, δι θα]: 
τπαΐ σεις τπτὸ παρ σοίσροπ, πιπὶ 70 
ζασε πεν Ὁσῦ, τόσης ἔαππὶ πιαπ δ δὲπε 

11 Ὁπὸ Ἔ(δτ απρυοτίοίς ἰρτ: δοππ {6 πιὰ) 
δάπορπ ταὶς πεῖιεπ Θτίξεπ, ϑαππίί πὶς ἕοπις 

9, 0Ὁ.1.: τοι ὦ ππὸ ταῦ. 

4. ὟΝ ΝΕ: πὸ οὁ αοάδαῦ δετπαώγηπα! ὁ (πα) Ὁίε: 
{επι}, δὰ Πίεθέο ... ἐπὶ Φθαἴο 5. 

ὅ, ΑΥ̓.ΝΕ: ἔβοτοῦο. Α: δίπίρταοθο, ΒΑ ΝΕ: πὶ. 
ἤοῦε. (Α: δῦτε υ. ἰγπι.) Β.αΥ̓ ΝΈΑ: τοῦτ. Τείπε οὐ, 
ὅν, (Θεάτἔο) δεποθοι (Τίραο.). αΥ̓.Α: ἰδπ ἀδευντοὰϊς 
τίροπ ἔύπποπ. νῈ: ζοίπον τπά δια, Ἰσοετθοπ ἔ. Β: ἔθει 

ΟἰδουΓοσοπΤείπ πιόχοπ, ὙΕ:π. δόλο, ΑΥΝ: πὶ δἀποίροπ, 
Α: ἐἰείφοι ὁ Β: ἰθπ ει [διοάεπ. ΑὟΝΝΕ: ΘΕΕΙ 

᾿ Θίδετδ. 
7, Β: {τἀ επ Ὁ. ΑΥ̓́Τ .ὙΕ: (Θεΐῦπεπ, οίε π. αἰἰόρὸς 

ΩΣ 

ΟἸγοσ ἀΘἤ θυ} 6111], ΡΌ51115 ἴῃ ρΡοΓ[ἃ 
Οἰν!α[15. οαβίοα !θι5, οἵ 10] ἰοΐα ποοίβ 

ΟἾ ΠῚ 5116 10 ΡΓα ΘΒ ΟἸδηΐθ5, αἱ [Δοῖο 
ΙΔ 6 ΘΧΘυπίθη] Οὐ ἀοΓθηί. ἜθοΥ- 
τηϊν τ Δι 161} ΘΔ Π)50} Ἰ1561|8 Δ4 1Ἰη6 111] 
ποοίϊ5, οἱ ᾿πὰθ ΘΟ ΘΌΓσΘἢ 5 ΔΡΡΓΘΠΘΗ- 
αἰΐ δὴ θὰ5. ροΓΐδθ [ὉΓ65 οπὶ ΡΟΒ( 0115 
515. οἵ 5οΓὰ, ἱπη|ροϑβιι85 416. ΠΠΙΠῚΘΙῚ5 
5115. ΡΟΤίαν Δ4 νοΓ]θ6η} ΠΟ ἢ 15, ααὶ 
ΓΘΒΡΙΟΙ. ΗΘθγοη. 

ῬΡοβίμδθο ΔΎ ΠΠᾺ]]ΒΓΘΠῚ, 64 πὰ6 
ΠΑ Ια )αΐ ᾿ῃ νὰ }}16 ὅΌΓθο οἱ γορα θαι 
ἢ}. ἜΥ̓ΘποΡαηΐα6 δὰ οδη] ργηοἰ- 
Ρ65 ΡΒ πον απ ἁἰαιια ἀϊχθραηί: 
Πθοῖρ6 θη οἱ ἀἴβοθ αν 110, ἴῃ 40 
μαθοαῖ ἰληΐδηι ΓΟ Πα ἀΪμοη, οἱ 480 
00. ΘΠ ΒῈΡΟΡΆΓΘ γναθαπη οἱ 
νηοί) ἁ[ΓΠσοΡθ. Οποὰ 5ἱ (βοθυὶβ, 
ἀλλ) ]Π}115. {01 5] ΠΟ Ὰ}] τ21}} 8. οἱ θη ΠῚ 
’θοηΐθοβ. ἜΠοοαία οϑὶ ορρο Β4}1ἃ 
Δ ΒΔΙΏΒΟΠ : 16 ΤΠ, ΟὔΒΘΟΓΟ, ἴῃ 410 
510 10ἃ τηᾶχίηγα [ΓΕ ιΔ0, οἱ 4α14 511 
40 ᾿ἰραϊα 5 ΘΡΓΕΙΠΊΡΘΓΘ πθαιοαβέ Ἔ (Ἷ] 

ΓΟΒΡΟΠΑΙ  ϑΑΙΏΒ0η: δ᾽ 56ρί6η) Π6Γ- 
ΙΟΘῚ5. [1115 ΘΟ ΠῚ 510 015. οἱ Δα ΠῸ 
[απ] δα 115 ᾿ἰσαῖ8 [ΘΓῸ, ᾿ΠΠΡΙΏ 5 ΘΙ Ὸ 

αὖ ΔΘ ΘΡῚ ΠΟ] 65. ΑΙ ]ΘΡ 4118 

ἃ 681} βαίγαρδο ΡἢΠΠ5.Π]ΠΟΓΙΠῚ 5Θρίθιη 
ἴα πη65, αἱ ἀϊχογαῖ. ΟὉΠθ 15 νη χη Θ11Π], 

Ἔ]ΔΙΘΉΠΡῈ5 ἀρὰ 56 151 115. δ᾽ 1 ΟἹ}}- 
Οα]ὺ ἤπθη ΓΘῚ ΘΧρΡΘοίδη 1015, ΟἰαΠπιὰν - 
416 ἃ δυχπη: Ρἢ 15. Π||πΔ ΒΌΡΘΓ (6, δδ1η- 
50π| Οαϊ ταρὶΐ νἱποι!α, 410 ᾿η0400 5ὶ 

Γαμπηρὰΐ 415. ΠΙὴ ἀ6. βίαραρ ἰουία πὴ 
Ραϊδηηη 6, οἴη Οὐ ΟΥΘΙῚ ᾿σ ἢ 15 ΔΟΟΘΡΘΡΙΙ, 

οὐ πο δὲ ὁορῃ πη], [ἢ 40 δεβοῖ 

[ον 6118. ἘΠ χα 6. δὰ δὰμη 

Π}.4}}1ἃ: οοθ, Ππ᾿|51511 τ] πὶ οἱ [α] 3] 

Ἰοοαίι5. 65: 841{6Ππ|. ἤπΠῸ [πε 10ἃ Τη1Πὶ], 

40 ἸΙραγ! ἀθρθὰ5. Ἔσαϊ 16 γθβροη- 
αἴ: 81 ΠΙσαϊὰβ [ΘΓῸ ΠΟΥΪ5. {Π]}}115, 

14,15. 

ν.12. 

15,14. 

9, 8: βίαρα ἰοτίαμη 5ριι ὰπλῖη 6. ΑἸ: Δγάογθῃι. 

ἰτοσποῖ . 
9, Φὸ τοατὲπ ἀδὲν πήΐαπτον, ΑὟΥ: ζαβὸπ αθον 

ἀᾳπτεῦ, Α: Ια4επ δεί ἰῃν (δἰπίᾳ ὁ ἔπι ὁ πέουθα! ϑοὺς 
βοταῦπ, ΝΕ: ὁό απενίε (δίπουν, δὸῦ.,, [ρὲ Β: Θοὺ 
δίπτίον. αθον δΙ166 Ὁ. ἰδτ ἰπ εἶπον δὲν ον, οόταοπο ἄπ. 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: τυὐἱὲ πιαπ ε, δαθοπυ. ϑθδοτῃ ζοττ, ΒΥ: δα ὁ 
ὅτ. Β: {{0 τοιτὸς 7. δὲν, πὶ ἐὐξαπη!, ΟΥ̓ ΝΕ: Ἰ1πὸ 
εὖ τῦ. [. Θτάτίς πὶ διπὸ (δ οἔαππί). 

10. νῇ: δίπιτραπροι, Β.ΑΥ ΝΕ: κε ταῖν ἶροπ 
σεέτοθοῖ, Ατ τα. ἐς φοίαρέ, 



916 (16,12. 180. Φυασίοσοιπι. 

Αἱηιδολι Τδναορῖῖς οοπ ένα ἸΤ᾽ἢ5δαφος υἱγιαφοῦ. 

οἷς οὐκ ἐγενήϑη ἐν ̓ αὐτοῖς ἔργον, καὶ ἀσϑενήσοω 
καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνϑρώπων. 12 Καὶ 

ἔλαβε Ζαλιλὰ καλώδια καινὰ καὶ ἔδησεν αὐ- 
τὸν ἐν αὐτοῖς" 'καὶ τὰ ἔνεδρα, ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ 
ταμείου. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Οἱ ἀλλό- 

φυλοι ἐπὶ σέ, Σαμψών (καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκά- 
ϑητο ἐν τῷ ταμείῳ), καὶ διέσπασεν αὐτὰ ἀπὸ 
τῶν βραχιόνων αὐτοῦ ὡς ῥάμμα. 18 Καὶ 
εἶπε Ζιαλιλὰ πρὸς Σαμψων: ᾿Ιδοὺ ἕως νῦν 
παρελογίσω μὲ καὶ ἐλάλησας πρός μὲ ψευδῆ; 
ἀπάγγειλον δή μοι, ἐν τίνι δεϑήσῃ. 
πρὸς αὐτήν: Ἐὰν ὑφάνῃς τὰς ἑπτὰ σειρὰς 
τῆς κεφαλῆς μου μετὰ τοῦ διάσματος 'καὶ 
ἐγκρούσῃς ἐν τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ 
ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνϑρώπων ἀσϑενής". 14! Καὶ 
ἐγένετο, ἕν τῷ κχοιμᾶσϑαι αὐτόν, καὶ ἔλαβε Ζα- 
λιλὰ τὰς ἑπτὰ σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ 

ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι', καὶ ἔπηξε τῷ πασ- 
σάλῳ ᾿'εἰς τὸν τοῖχον, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" 
᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σέ, Ἐἀβύνοι Καὶ ἐξηγέρϑη 
ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, καὶ ἐξῆρε τοὺς πασσά- 
λους σὺν τῷ ὑφάσματι ἐκ τοῦ τοίχου καὶ τὸ 
διάσμα. 18 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζαλιλα" 
Πῶς ἐρεῖς" ᾿Ηγάπηκά σὲ, καὶ ἡ καρδία σου 
οὐκ ἔστι μετ ἐμοῦ; Τοῦτο τρίτον παρελογίσω 
μὲ) καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς. μοι, ἐν τίνι ἡ ἰσχύς 
σου ἡ μεγάλη. 16 Καὶ ἐγένετο, ὅτε κατειργά- 
σατο αὐτὸν ἐν λόγοις, αὐτῆς ὅλην τὴν γύκτα 

καὶ παρενώχλησεν αὐτόν, καὶ ὠλιγοψύχησεν εἰς 
ϑάνατον. 11 Καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ 
ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῇ" (Ξυρὸν 
οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεψαλήν μου, ὅτι Να- 
ζιραῖος ϑεοῦ ἐγώ εἰμι ἐκ κοιλίας μητρός μου 
ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, ἀποστήσεται. ἀπ᾿ ἐμοῦ ἡ 
ἰσχύς μου, καὶ ἀσϑενήσω καὶ ἔσομαι κατὰ 
πάντας τοὺς ἀνϑρώπους. 18 Καὶ εἶδε Ζα- 

λιλά, ὅτι ἀπήγγειλεν αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ καρ- 
δίας αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε καὶ ἐκάλεσε τοὺς 
σατράπας τῶν ἀλλοφύλων, λέγουσα" ᾿Ανάβητε 
ἔτι τὸ ἅπαξ, ὅτι ἀπήγγειλέ μοι πᾶσαν τὴν καρ- 
δίαν αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν πᾶσαι αἱ 

ὅν Α, Ι͂ 
Και εἰπὲ 

σατραπεῖαι τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἤνεγκαν τὸ ἀρ-᾿ 

11 8 Β: "ἐγένετο (ἐγενήϑη 51η6 ἐν αὐτ. ΑΕΧ). 12.Βὲ 
πρὸς αὐτόν οὐ Οἱ οἱ καὶ -ταμείῳ οὐ τῶν ... ὠὡρεὶ 
σπαρτίον (6. ΛΕΚΧ). 18. ΑΕΕΧῈ Ἰδὰ. ΒῈ ἕως νῦν 
(1 ΑΒΕΧ): ἐπλάνησας (παρε. 114. ΑΒ: ἀγαάγγ. 
(ἀπάγγ. Χ). 8: σὺν τῷ διάσματε. ὦ ἢ ἐν (ς. ΔΕΕΧ). 
14. 4].: Καὶ ἐκόμισεν αὐτὸν 4αλιδὰ καὶ ἐδιάσατο 
τὸς ἑπτὰ βοστρύχες τῆς κεφαλῆς αὐτῇ μετὰ τῆς ἐκ- 
στάσεως καὶ κατέχροσεν ἐν τοῖς πασσάλοις Ἑΐδς 

Βὲ πρὸς αὐτὸν (1 ΔΈΕΧ). ΑΧ: Οἱ ἀλλοφ. Β: ἜΣΟΜΑ 
νίσϑη ἀπὸ (ἐξηγ. ἘΈΧ; Α: ἠγέρϑη τ ἐκ ἌΧ). ΔΕΧΣ: 
ἐξέσπασε. Β: τὸν πάσσαλον (τὸς π ΔΕΕΧ) τῷ ὑφά- 

ΠΟΝ Θ᾽ ὉΠ3 πο τ Ὁ ἼΩΝ ΘΟ ΙΓ 
ΠΡ Ὁ ΘΝ ἼΠΝΞ ΠΆΡΕΣΝ, ὙΠΟ ΠῚ ι2 
ἼΠΛΌΝὨΣ δ Π δΠΞ» ΡΝ 
ἢν ΒΘ ῸΒ ἜοΝ “ἽΝ ὯΠ3 

ΘΡΙΠΣΣ} ΠΠΞ. 3:95 ΞΑ ΠῚ Ἰοῦ 
ΝΣ ἐΠ9 ῬΏΦΟΩΙ ὉΦᾺ 18 
ΠΌΤ ΤΡΙΠῚΡ γ"ϑρῳτὸς ΠΕΣ 
ΠΩΞ "9 ΠΝ ΘΡΞῚΞ ὋΝ ἼΞΤΙ 3 

ΠΝ ἜἼΝΤΓΟΝ ΠΡΌΝ ὝΩΝΟῚ ἼΟΝΕ 
ἐΞΘΏΠΙΓΩΣ "ΟΝ ΓΊΘΟΓΙ ϑϑῦ 

ὈΡΤΣΌΘ Ὑϑνὰ ὝΩΝΝΤΟῚ ἸΏ15. ΦΈΤΙΥΙΑ 
Θ᾽) Ἴ) γρ5»} Ἠῶ ΤῸ» 

ΣΟΙ ὨΝῚ ΛΝ Π ΤΟΤΤΩΝ 

ΤΈΦΠΝ ὝρΝτι ΤᾺ ΩΝ ΘΝ} 
ΤΟΙΣ ΘΡΩΣΘ Θ ΘΟ ΠῚ ΤΙΝ ἸῈΝ Ὁ39 
ἐφ Ἴ ΠΡ ΠΏΞ 55 ΤΊΒΡΙΓΝ 2 53 
τ ἀπ ρησ ΤΡ χε τι 
Ἰῶθ9 ἜἼΧΡΣ ἼΠΧΌΝΙΣ ΘΎΘΝΠ 
ὙΠ ἢ ἸξοτοστΩΝ πὸ- ἼΞ5Ὶ ΠΝ 1 
ἜΤ Ξ “ὥνὩ» ποντνο 3 -ξ 

ὭΠΙΞΗΓΕΝ "ὯΝ ἸΌΞ ὋΝ ΘΡΣΤοΝ 
τῸ29 Ἢ ὙΠὈΓΙῚ ὙΠ. "372 “Ὁ 
ἜΆΓΙΤῸΞ πϑοὸ ΝΠ ἘΘΊΝΕ 8 
ἈΊΡΡῚ πξωτη ἼΞὸ- πὌξστν ΤΠ 
ρξπ τὸν ἼδνὉ ἘΠΕ: ὍΣ 
ἸΦΦῚ ἡξὸ- στ πὸ ὙΆΠ ΤῊ 

ἜΡΦῸ Ὅ5}} δ προ 99 ἐγ 
γ- 16. ΓΠῚ ΠῚ 185. τ» 

σματος (σὺν τῷ ὑφ. ΑΧ; ἘΒΧ: ἐν τῷ ὑφ.) .... Ἐκ, 
τὸ δίασμα { ΑΒΕΧ). ΑΕΕΧῈ καὶ ἐκ ἐγνώσϑη ἡ 
ἰσχὺς αὐτῇ. 1ὅ. Β: πρ. “Ζαμψὼν. 24. Πς λέγειοις. 
ἐπλάνησάς με (ς. ΑΕΧ). Α: Τ' τὸ τρ. 16. Β: ἐξέ- 
ϑλίψεν.-. . πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἐστενοχώρησεν -. 
ἕως τῷ ἀποϑανεῖν (ὁ. ΔΕΕΧ; ΔΕΧ ἈΡΧΊΣΕΙ εἰς Β: 
ἀνήγγειλεν τον πᾶσαν τὴν καρδέαφ᾽: : “σίδηρος, ὃκ 
ἀνέβη ... ἅγιος ϑεᾶ ... ἀπὸ κι. . ὡς πάντες οἱ ἄν- 
ϑρωποι (ο. ΔΕΡΧ). 18. ΑἹ ἴδεν , ἀνήγγ. Β: πᾶσαν 
τὴν καρδίαν ... ἄρχοντας. εὐ Ἷ (Ρ. ἄπ.) τᾶτο ... πρ. 
αὐτὴν οἱ ἄρχοντες τ. ἀλλ. κ. ἀνήνεγκαν. 



ὌΝ 

θέον, (1, 12--18.) 211] 

ΦΟΟΠ[α᾽ 8 ϑ6ιϑ1οτ πα 6ἡ. ΧΥΈΕ. 

νθεῖς σεϑεθεπ {|| 70. τοῦτος ἰῷ Τα 
12 απὸ τοἷς εἶπ απρέτον θὲ. Ἔθα παῦπὶ 
Φεα πες Θι ἄς ππτὸῷὟ θαπὸ ἰθπ απ, 

Θίποπ' | 

(παπ θἰεἴς αδοὸν απ ἰθπ ἱπ θὲ δξαπιπιεῦ),, 

ἀπὸ ἐν ζεττὶβ [ΐε οπ ζοίπεπι ϑίνπιοπ τος. 

τἀπὸ Ἰρταῶ: ΦΡ Π|{ν δον οἷν, 

18 εἰπὸπ αθεῖ. Ἃ ΦοΙ͂ᾳ δὲν Πρταῶ ἐπ 
ἔδπι: ϑιο) δας δι τη) σοιάπ ἢ} πιὸ πιΐν 
αείοσεπ. ἀΐεδεῦ, ἴαρὸ πὶ Ὁ), τοσπιῖ 

ἔπππ πιαπ οἰ δίποεπ ὁ (ὅν απτροτίοῖς ἰδτ: 
ϑοππ δι ἤΠεδεπ βούδει πτοίπεϑ απο δ ἢ)- 

14 τοῖς παῖε εἴπεπι διορίδαποο, ἐιπιο ΘοζτίοΕς 
Πε πιξ εἴπεῖι σϊαρεῖ εἶπ. πὸ [{ε Ἰρτα 
κι ἴθι: ΦΌ Ππεν ὕθεν. οἷν, Θίπιζοπ! (δὲ 
αϑεν τατε αἰ τοπ Τείποπι Τα, ππὸ 

10ᾳ δίς σοϊούιίοποει ἀοίξοπ ταῖί ϑὲέααοῖ ππὸ 
1 δίο ιθαπο δοται. ἜΦαᾳ ζρταῦ) [{ε δι 

θαι: 8ις ἔπππ δι ἤαροόπ, ὃι. θα δες πιί) 
Τ6 5, [0 Ὁείπ ὅεὺς Ὁοῷ πίε παίξ πιὶν {πὲ 
Φτείπιαι θα Ὅπ πὶ σείἄπξ, τπὸ πιΐν 
πίῶς σεαρί, τοοτίπποπ δοίπε στοβε ὀΐγαί, 

10[εὲ. ἔφα [{ὸ ἰῦπ αὖον τοί πὶ ἰδτοπ 
βοτίοεπ αἴ ὅ αρο ππὸ ξουρίασίς ἰδπ, τοατὸ 

17 ζεῖπε (Θεοῖς παῖς δίδ απ ὅπ Σοῦ, Ἔππὸ 
ἴασίς ἰδτ' [εἴπ σαποεδ ὅθ οΥς, τπ|ὸ ἡγταῦ), δι 
ἰρτ: (68. ΠῈ πίε ἔείπ ΘΟ εοτπιοίζον. απ ππείπ 
απο σοξοπιπιοι, δὲππ ἰᾧ δὲπ εἶπ Ξδεγε 
Ἰοῦτον δοίίεδ. τοπ δὲ τ εἶδ απ τθοππ 
δι. πιίῷ δε ὑτοῖς,. [0 ἱῶς πιείπε δέεται 

τς φορῆ πιίτ, δαἈ ἰἃ [ταῦ τοῦτος. ἀπὸ τοῖς 
18 αἴὸ. απϑετὸ )ὲοεπήεπ. ἘΠ ΜΠ 

᾿ς Φεϊία ζαο, Ὁ εὐ ἴδτ αἴΐε {εἶπ ϑεῦς ρὲΞ 
οἤεπδατοῖ δαῖίς, Ἰαποίς 76 δίπ τπἰπὸ Τἰοβ 
δεν ῬοΙΠ εν δύνοεπ ταῦθ ππὸ Ταρσεπ: 

ο΄ δὲῥοπηπί ποῦ εἰππιαὶ δεται, θέππ ἐσ θαὶ 
παν αὐὸ ζεῖπ ὥονς σοοήοπθατοί. Φᾳ. ἔᾳ- 
πιὸπ δον 0 Π||ὸὲν  ἀστήξεπ κει ἰῃτ θεταπῇ, 
τπὸ ὑναθίοη ναῷ (δεῖο πὶ {Ὁ} τπ ἰδτοῦ 

18, ὕ.1.: οἤεέπθατεί. 

ποτε τς τττς στο 
13, οίε 78, Β: 8.6 δίεθον, ΑΥ̓: ΞΘ ἰόθον, νΕ}: 58 (Ὁ 

' " ει. Β: δι. 7 3. ὄνοι πὶ. Ὁ. απ εἰπε ΤΠ εδούθαιπι το 
Οϑο] Ποριοπθ αΥ̓: οἷο... βόδ(ο[6 τις δατπάδοι. ὙΕ: 
δίε 7 Θααιζφιείζεπ, 

14. Β: Ἰπὖ {. δεζέοίε ἐδ ταί 6. ϑὲαροί απ, ΑὟΥ: [ὦ Πιῃ 
7 ἤε πι. ς. 9ὲ, [απ οἷς Ξθαπὸ]. νΕ: πὶ πὶ, ε, 3ὲ,, απ. [ἰς 
6εῇ. Β: παθιπ Ὁ. 5ὲ, πείε Ὁ. (δε ος ἐ. κι. {αἰππὶ Ὁ. τα, 
οτρρβ. ΑὟ: τίβ Ὁ. 5ὲ, Ὁ. (Θεβεύ ἐδ κα. δίς δαγπῇ. [ο6. 

7 “Ἑ: {ἀπππιῈ δεῖ δ 66. κι. Ὁ. ΘΊοΘΙ6. 

41 πυμηαιδηη [ἀπ γαηΐ ἴῃ ΟρΟΓΘ, ἰη- 
ΠγΙΉ15. ΘΓῸ οἵ ΔΙΌ π ΠΟΙ Πα πὶ 5]- 
μ}1}|5. ἜΘαΙθα5. ταγϑιη ἢ 4}1|ἃ ψἱη- 12 
χιΐ ΘΠ οἱ οἰδπηανιῦ: ΡὮ Π5.ΠΠ| τ ΒῸΡΘΓ 
ἴ6, Θαῃη50} ̓  ἢ ΘᾺ Ο.]0 ἰΠ51115 ΡΓΔ6- 
ΡᾶΓ115. Ουἱ [ἰὰ ΤῸΡΙΐ νίηοι}α, “πιὰ 5] 
ἢΠ|ὰ ἰδ]ασαη. ἘΡίχίίααθ Π4}11ἃ σιιν- 18 
51 δά ουμη: [[54Ὸ0 6 410 ἀ6ορ᾽5. Πη6 
οἱ ἰαἰδιη ἰΟαμ ΘΒ ὁ οβίθπμαθ, 410 
ΥἹΠΟΙΡῚ ἀθρθ85. (ὑϊ ΓΟΒρΡΟΠαΪ  δ8π|- 

νῖ9. 50: δὶ Βθρίθῃηῃ ΟΥΠ65. ΟΔρΙ (18. πιοὶ 
απ [Ἰοὺ Ρ]οχοΡῖὶΒ οἵ οἰανὰμη ἢ 5 
ΟἸΓΟΙΠ]Πσαΐμι ἰογγὰ 6 ἤχϑυὶβ, [Π ΠΓΠΉ115 
60. ἝἜῤΘυοά οὑμ) [δοϊββοῖ ἢ}, 

ἀϊχιὶ δὰ δθὰμπι: ΡΠ 5. Π ἢ ΘΒ ΡΟΥ ἰο, 
ΒδΙη50η} (αὶ ΘΟΠΒΌΓΡΘΠ5. 46. ΞΟΙΏΠΟ 
Εχίγαχὶΐ οἰανιη) ΟΠ ΟΥΙηἾ 5 οἱ 
ἸἸοῖο. ἘΒιχίίψαθ δά δὰπῃ 4118: 1 
Ου0 τῃη0Ἃ0 ἀἰοῖβθ, χιοά ἃπ)ὰ5 ΠΙ0, 
ΟῸΠ) ΔΠΪΠΏΙ15. {118 ΠΟ 51:0 ΙηΘΟΠΠ1 
ΡΩΡ ἰγθ5 νίοθβ πιθη 8 65. ΠΔΪΠὶ, οἱ 

ΠΟΙαἰϑιϊ ἀἴσθγθ, ἰῃ 410 511 πηᾶχὶ πὰ 
(4.4.1ν. ἰογ 40 ἰᾳἃ. Ἐσαμηααθ. τηο]οβία 16 

6588 6ἱ δἴ Ρ6Γ πηι]105. ἀἴ65 Ππρ|1ον ἃά- 
Ὠδογογθί, βραίϊαπη δά «αϊθίοη. ποη 
{6 η8, ἀδίθοι! δηΐπια 65 οἱ δά 
ΙηοΥΐθ πὶ 5416 ἰαββαία οί. ἜΤυηςΊ17 
ἈΡΘΙΊΘΠ5 γΘΓΙίθιη Γοὶ, αἰχὶὶ δ θὰπη: 

τῶνδ ιν ΒΘΡΡΙΠ ΠΟΙ] Δ) ἀβοθπαϊ, 5ῈΡῈΓ 
Νπι.6,2... ΡΠ ΠΠΘῚΠ], (αΐὰ ΝαΖΑΓΘΙ5 4 6βΐ 

αν ΟΟΠΒΘΟΡαΐα5. Π60 511π| 46 ὈΐΘΓῸ τηλί Γἰ5 
Ιη8ᾶ68; 51 ΓΑΒᾺΠῚ [ΘΓ ζ Θαρα ΤΘΈΠῚ, 

ΓΘοΘαβί ἃ τη6 (ογπ40 πηθ6ἃ, οἱ ἀ6Π οἷα πη 

ΘΙΌ(ΙΙΒ 5᾽σαΐ οαθίουὶ ΠΟ η65. ἜὍΓ{1-18 
ἀθηβααθ 1114, φαοα οΟηἴδβ8ι15 οἱ θϑϑοί 
ΟΠ ΘΠ) ΔΗΪΠΊΙ1ΠῚ 51.11Π|, Πηϊ5ἰΐ Δ ᾿ΓῚΠ- 
οἷρθ5. ΡἢΠΙΒΙ ποσὰ. ἂθ τηδηάήανίί: 
Αβοθηά!θ. ἃάΠ 0 56Π161, («ἷὰ ΠΕΠῸ 
1101 ρον ΘΟΥ σααη. θἱ ἃ506η- 
ἀθγαηϊ, ἀβϑαμηρία ρΘΟαηΪὰ, “πὶ ΡΓΟ- 

γ.9. 

14 

ν.5. 

13. Α1. "Οαϊ γ68ρ. 8. 

16, ΑΥ̓͂: ϑέιτιπ ὑτείπι, Β: Φίρζε 8 πταΐο, ὙΕ: Θῶσπ 
Ὁᾳθ Ὀυἐοππα!. 

10. Οὐ. αν, 14, 17.) ΑΥ̓͂ .ΥΕ: ϑέεδοπ. Β: αἴίο 
Ὁίο τ αρε, ΑὟΥ: »ίσριο, ὙΕ: ἔθη Ἀποβίο ... πιο ποία 
δἰ6 ξππ|(Θέρυδοι, Β: νεγοτοἤει. ΑΥ̓: κι ἢ, 5. ππροῦ, 
0. δι6 απ. ὦ. 

17. ΑΥ̓͂: επίοοίίς, νῈ: εὐὐἤποίο, Β: φείρίε ... 
(δίς αν. 13,ὅ.) Β: γοοπα (ὦ) δοζάοτεπ τοΐνρο. Υ̓. 
νΕ: φοίώ,. 

18. ΝΕ: α ὁ Θίϊδεν, 



218 406,19. 27. Ζαάῖοππι. 

ΧΥῚ. ἴπιδονι εναοῖῖς σομένα ΤρΠςίῆαοος οἴπάφα. 

δε - Ε 

γύριον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 18 Καὶ ἐκοίμισε 
) 5 Α 4 φ - 

ΖΔαλιλὰ αὐτὸν ἐπὶ τὰ γόνατα αὑτῆς, καὶ 

ἐκάλεσε τὸν χουρέα, εἸνουτ τὰς ἑπτὰ 
σειρὰς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ταπει- 
νοῦσϑαι αὐτόν, καὶ ἀπέστῃ ἧ ἰσχὺς αὐτοῦ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. 30 Καὶ εἶπεν ᾿αὐτῷ" Οἱ ἀλλόφυλοι 
3.» ἴ τ΄ , ΒΕ. ς , 32 “Ὁ 

ἐπὶ σὲ, ΣΦ αμψῶν. Καὶ ἐξηγέρϑη ἔκ τοῦ ὑπνου 
» - “ »χγπῳ ΄ « “ 

αὐτοῦ καὶ εἶπεν: ᾿Ἐξελεύσομαι ὡς ἅπαξ 
οὖ σ ΄ Ν Ἁ 

καὶ ἅπαξ καὶ ἐχτιναχϑήσομαι, καὶ αὐτὸς 
Ψ « 2 - 

οὐκ ἔγνω, ὅτε ὁ κύριος ἀπέστη ἀπ᾿ αὑτοῦ. 
Ἕ γ ΄ Ἃ 

21 Καὶ ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ 
εἶ ᾿ ᾽ -“ 

ἐξώρυξαν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ κατ- 
΄ 3. ΠΝ Ἶ .ΙΥ ἄν ΤᾺ 

ἤνεγκαν αὐτὸν εἰς Γάζαν, καὶ ἔδησαν αὐτὸν 
᾽ , » ᾿ς ἢ δ 4. ἢ 32 " 
ὃν πέδαις χαλκαῖς, καὶ ἣν ἀληϑὼν ἕν οἴκῳ 
τοῦ δεσμωτηρίου. 

ξ " 5] τὰ - Ε -Ψ' 
22 Καὶ ἤρξατο ἡ ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

3 , κα 3.- ΄ 23 ἜΩΡΤΝ ε ΄ 

ἀνατέλλειν, ἡνίκα ἐξυρήϑη. Καὶ οἱ σατρα- 
- 7 ’, ΄ -" -“ 

παι τῶν ἀλλοφύλων συνηχϑησαν τοῦ ϑῦσαι 
ϑυσίαν μεγάλην τῷ 4αγὼν ϑεῷ αὐτῶν και 
τοῦ εὐφρανϑῆναι; καὶ είπαν" Παρέδωκεν ὃ 
ϑεὸς ἡμῶν ἐν γειρὶ ἡμῶν τὸν «Σαμψὼν τὸν 
ἐχϑρὸν ἡμῶν. 24 Καὶ εἶδεν αὐτὸν ὁ λαὸς καὶ 
ἤνεσαν τοὺς 3ὲ ἑοὺς αὐτῶν, ὅτι εἶπαν" Παρ- 

ἔδωκεν ὁ ϑεὸς ἡμῶν ὃν χειρὶ ἡμῶν τὸν ἐχϑρὸν 
Ἁ 

ἡμῶν καὶ τὸν ἐρημοῦντα τῇ» γῆν ἡμῶν, ὅςτις 
ἐπλήϑυνε τοὺς τραυματίας ἡμῶν. 2 Καὶ ἜΤο 
ψετο, ὅτε ἡγαϑύνϑη ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ εἴπαν' 
ΤῊΝ Ἶ λέ ἔ ἈΝ ἊΣ: ᾿ χω » Υ̓Σ ἢ ᾿ π τ 

ἀλέσατε τὸν Σαμψῶν ἕξ οἴχου τῆς φυλακῆς, 
Η «7 ΟΥ̓ « Ὁ ἘΣ ΉΤΑΝ ν 

καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. Καὶ ἐκάλεσαν 

ν᾿ 
κὰν 

; ᾿ Ὁ " - - Ἅ τον ᾿ 
1ον “Σαμψων ἐξ δεκον τῆς φυλακῆς, καὶ ἔπας- | 

ζεν ἐνώπιον αὐτῶν, 'καὶ ἐῤῥάπιζον αὐτόν', καὶ 
ἔστησαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῶν δύο στύλων. 
26 Καὶ εἶπε Σαμψὼν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ 
χειρὰγωγοῦν αὐτόν" ᾿Επανάπαυσόν μὲ δὴ καὶ 
ποίησον ψηλαφῆσαί μὲ ἐπὶ τοὺς στύλους, ἐφ 
ὧν ὃ οἶκος ἐστήρικτο ἐπ᾿ 
ρίσομαι ἐπ᾿ αὐτούς. 27 Ὃ δὲ οἶκος ἤν πλή- 
φῆς ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καὶ ἐκεῖ πᾶντες - 
οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐπὶ τοῦ 
δώματος ὡςεὶ τριοχίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες 

18. Β᾿ ταῖς (ξ ΔΕΈΕΧ). 19. Β: τὸν Σαμψὼν (αὐ- 
τὸν ΑΈΕΧ; 14. Ἐ4.αλ.). Β: ἀνδρα(τὸν κδρέα ΑΈΒΧΣ. 
ΑΒ: ἐξύρησε (ες. ΕΧ). Β: ταπεινῶσαι (. ΑΒΕΧ). 
90. ΑἸ ΒΤ (Ρ. αὐτῷ) Δαλιδὰ (ξ Χ)ὺ. ΒΚ αὐτῷ οὐ Οἱ 
(ἱ ΑΧ) ... ἐξυπινίσϑη (ἐξ ξηγ. ΑἘΚΕΧ). 
αὐτῇ ( ̓ ΑΕΧ). 21. 8: ἐξέκοψαν... . ἐπέδησαν ... χαλ-- 
κείαις (6. ΑΒΕ Χ), ΑΕΕΧΣ: τῆς φυλακῆς: 22. Β᾽ ἡ ἡ τ 
ΑΕΕΧ).. : βλαστανεεν (ἀνατέλλειν ΕΧ; ΑΧ: Ὁ 
τ καϑὼς ἐξυρήσατο (6. ΑἘΒΧΣ. οὗ, Β: ἄρχοντες 

-« (ὁ 918 τ) ϑυσιάσαι ϑυσίασμα μέγα . . δωκεν 
ΠΟ ΡΤΩ) ἡμῶν ΤῸ: ἈΝΩΝ 24. Β: εἶδον (ν ἈΔΈΧ οι 
ὕμνησαν τὸν ϑεὸν --.. " εἶπαν οἱ (84.) καὶ... . (Ρτὸ 
δβτεθ) καὶ ὃς (α. ΔΕΧ). ΑΒ: τὸν ἐχϑρ. ἡμῶν ἐν χ: 
ἡμ. (Ως. ἘΕΧ). 20. ΒΡῈ ἐγένετο ( ΛΕΒΧ). ΑΒΚ τῆς 

αὐτῶν. καὶ ἐπιστη- ] 

ἘΒ: ἀπανωϑεν 

ἈΡτη ΠΠΞΊΞΤΟΣ ἸΣΘΌΘ ΤΟ, 1 ΟΤῊΣ 19 
τΒΟΠ. »ξῶτονΝ ΡΕΙΣΝ ον Ὁ 
ἘΡΗΣ ἽΠ5 ἼΘ᾽ ΡῈ ΠῚ ἸνἪ 

Ὑ Ἰϑτῷ ἩΓῸΣ ΘΡτΘΌ Ὁ ὝΡΝ 5 
ὮΡΘΞ ΡῸΞ ΝΥΝ ὙΩΝΟῚ ἸΠΣΘ 
"Ὁ πῆ 5 ϑὴΣ ΝΘ ΝΗῚ πΘ3Ν 
"ΠΕ ρῶν Ρ ἼΣΉΤΓΙΝῚ, ὁ ἼΣΟΣ 21 
πτῖν ὮΝ ὙΠΡ 5 ἼΥΣΙΝ ὌΝ 

ἹΠΊΩΣ ἜΝ} ΘΠ ῶΓΙ33 ὙΠΉΟΝΡῚ 

ἐΒΟ βΟΝ ΤΡΒΞ 
ὝΦΝΞ ΠΌΣΟ τ ταν ὉΠ δ 
ΠΞῚ: ΘΡΌΝΟ τύροςε "2" ἘΠ ᾺὉ3 
ππρῖθον ΒΠΤΣΝ 51 ὌΈΤΤΙΣΙ 
ἸἸρ τν 2ΠῸΞ Ἡρυϊτος ΟἽ) ἢ ΩΝ ΘῚ 
ἼρΟΤΟῚ Ὀξτι ΠΝ ΝΡῪ ὉἼ2ΞΝ 24 
ἘῸΝ ἸΏ2 ἼΩΝ 3 ἘΓΟΠΌΝΤΩΝ 
ὍΣΣ ΞΉΓΡΩ ΤΙΝῚ ὩΞΉ ΝΩ͂Ν Ἡ)103 
ἽΠΝᾺ ἐλ 0 Π- τς πξῚ πὶ ἼΩΝ πο 
ἡ ϑυθὉ. ἘΝῚ ἩΥΩΝῚ 835 ΠΕΣ 

ΓΞ πρροΣ ἈΝ ΎροῚ ΣΡ ΡΠΘῚ 
ὙΠ) ὈΡΏΞο ῬΠΣῊῚ Θβο να 
ἸῺ ὙΩΝΘῚ ἐΘΥΤΡΩ ΣΡ ὉῈΞ ἼΧΗΝ 0 
ὑτὴΝ ππϑ πὶ ἼἼΟΞ ΓΘ ορβστον 
τΉΞῚ ΝΣ ΘΥΤΩΡΉΓΤΙΝ 3 Ὁ 
ὨΠΞ1Ὶ ἸΒΠΡῸΡ ἸΡΘΝῚ ἘΣ Ή152 71 
5. πρἽ 23:1 ΘΉΘΌΝΠ ΠΕΣ 

γρϑῶξ 33 ΟΡ ΘΟ ΘΕ "25 
ῬΊΠΩΞ Θογ ΠΙΘΝῚ ΘΝ ΘΡΞΘΝ 

γε ἸΌΝ νῦν  ΞΩΞ 
1. ἘΌΝΤΙ ὟΣ 2: Ὁ ΠΡΙΟΜΞΓΙΣ 

(Τ ΕΧ). Β: (Ῥῖο 8]}. τῆς φ.) δεσμωτηρίε... 
δύο στ.) τῶν κιόνων (6. ΑΕ). 
αὐτῷ .. ὃ κ.' «ἐῤῥάπ. αὐτό». 20. Β: τὸν νεανίαν τὸν 
κρατδϑνταὰ τὴν χεῖρα αὐτϑ' “φες με, καὶ ψηλαφήσω 
τ κίονας ... ἐφ᾽ οἷς ὁ οἶκος ἐπ᾿ αὐτάς. - ἐσπεστηριχ- 
ϑήσομαι (ὁ. Α 41). ΑΕΧΤ ἴδ 1) ὁ δὲ σταῖς ἐσοίη- 
σεν οὕτως. 21. Β: Καὶ ὁ -.- Ἐὴν «.. ὁ (018) τῶν -.. 
ἄρχοντες ... ἐπὶ τὸ δῶμα ὡςεὶ (6. ἈΕΧ). 

. (ὈΥὸ τ. 
ΑΕΧ: ἐνέπαιζον Ἁ 
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ϑὲξθέον. (16,19.:ὼ70.0 219 

Φ ππίοπϑ (Θεϊαπαεπποβδιππια. 0 α8 δ οἴ δε8 (Θοίίοδ ὅαρβοι,. ἈΥ1. 

19 απο. ὄἸῖπῦ [{ε Τεβ ἰδπὶ ἐπι Ταζει. απ ἰῃ- 
τοῦ Θγοσβ, τοῦ τίοῦ εἰποπι, εν ἴθπὶ οἷς [{ε- 
δοπ ϑοίδοη ζοἰποϑ Θαιρτδ αὐά το, Ἰϊπὸ {6 
ἤπα απ ίθπ δι ουΐπρεπ. Φα τραν [εἶπιο δἔταῖε 

20 υοπ ἴδπι φονίεπ. ἘἸΤπὺ ἤΐς Ἰρτα αν) κπ| ἴθι: 
ΦΟΙΠ Π τν ἄδον οἷν, Θίμπζοα! Ὁ ᾳ. ἐσ παπ 
οπ είποαι δαί ἐπσα τς, οοσα το οὐ: 
δ ΟἿ απϑαῦθοπ, υοἱς ἰΔ) ππόρτπιαῖ αοἴθαπ 
γαδε, ἰ ἱΓ ταΐ αἰιϑτείβοεπ, ἀπὸ τϑπβῖο 
πίάι, Ὁα 5 δεν εν τη ἴθπι σεϊοί ἐπ τραν. 

21 ὁ δον οἷο Ῥ Ο ΠΥ ατίῆοπ ἴδπ, πὸ τα ἀγεπ 
ἴδπι οἷς ϑπισοπ απ, ᾿π|ὸ Πιρτοίοπ. ἰθπ 
Ῥίπαρ αοπ ὅα7α, ππὸ δαποοπ θα πιΐϊ φτοὺ 
ἐδογπὸπ δέοιίοπ, ππὸ ΟΥ πππιβίς πια δ ῖοπ ἱπὶ 
Θεζάπαπίβ. 

22 ϑἴθον θα ὅπατν ζεἰπο8 αιριβ πα υοἱος 
ὍΕΥ απ ἐπ τϑαα)επ, το ε8. δε οτοπ τραῦ. 

28 Φα αὐον δὲν ΟΕ ον δύνει 1) σοὺς 
Ταιππιηῖοίοπ, ἰθτοπι Φασοπ εἶπ στοβὲθ ΥΓΟΥ 
ἀπ τῶυιπ ππὸ [Ὁ] 21 {τόποπ, Τρταεπ [ε: 
Ἰϊπῖεν Θοῖ! αὶ τππ ππίοτπ δοίπο (Θἰμπιοπ 

απ πἀπζοῖε Φάποε ρφοσοθοπ. ἜΦοἤεῖδει 
αἰεἰοπ, αἴθ ἔθπ Ὁα8 Ξ301Ὲ 7αθο, Τοῦτεπ [{ο 
ἰρτεπ Θοῖς, ὃεππ {{6 Τρταὔεπ; Ἰπ|εν οι 

δα ππθϑ ππίοτη είπο πὶ ππήετε πος 6ς 

σόθεπ, ὍῈΓ ππ͵οῦ ἀαπὸ ϑοτδοῦθείς ππιὸ ΠΠῸῸΤ 
2 οἰοἴς εὐῶπις. Ἔα πππ ἰθτ ες οὐτον 

Φίπαο αν, Ἰρταᾶγεπ [{: ϑαβὲ Θίπιζοπ 
Τοΐεπ, Ὁαβ εΥ᾽ 900 τπ|8 {0 εἴς. ζῷα δοϊοίοπ 

ΐε Θἰπιζοπ ατι8 ὅεπι Θεζάπαπίβ, ππὸ οὐ 
Τρίοίοίς οὐν ἰθποπ, ππὸ Π{ Πεοίοπ ἰδπ 

20 ευἱϊγῶεπ 00 Θάμπίοπ. ἘΘίϊπζοπ αὐὲν 
ρτα δ) τι ἐπὶ δἔπαθοπ, Ὅὲν ἴθπι δεῖ δεν απὸ 
Ἰοίτοῖο: ἄα 8 πιὰ), θα Β ἰὰ) οἷς ΘΟ ἅπίοπ ταήΐο, 

αἰ τϑεϊάνεπ Ὁ 8 αι8 [{εοΐ, ϑαΒ ἰώ) παϊῷ 

27 Ὁαταπ ἴεῦπο. ἜΦαΘ αι αὐὲνῦ ταν 901 

δθλάππονῦ τπιπὸ Ῥϑρίδοτ. 
ρ ον δ νζοπ αἴΐὸ Ὅᾳ͵, ππαὸ αἰ Ὅοπὶ 

Φαᾷ) δεῖ ὑνεῖ ταπήοπο, ϑϑὲαππ ππὸ “εἶδ, 

19. Β.ΑΥ.Α: εἰπίῷ![. νΕ: [ΦΙάζενίε (δπ εἶπ. Β.Α: 
ἴδτοπ δ πίοοπ. Β.αὟΥ: τίοῇ οἴποπι (εἶποπ) ϑέαππ. ΥῈ: 
Ὁεπι ")ὺ. Α: εἰπὸπ Θοτον. Β: 168 ἰθπι.., αὐῷ. ΑὟΥ. 
ΥΕ: Τῴον. ΒΝ: ϑόγρζε. νΕ: ὁδααγῇειίοπ... θοχιυ. 
ΑΥ̓͂Υ: δἀποίροπ. Β: [ἀποάθηεπ, Β.ΑΥ͂Ψ: τοίόν. 

᾿ς 20. νΕ: ᾿ίπαιδαρθοπ. Αι: ϑασοπἔοιππιεπ, αΥ̓: Τῷ 
᾿ς αεδεῦδαυοπ. Β: τπίῷ αὐ ἀξ είπ. νΕ: βεταπόῷ. Β: 
ο Φαναβίο εὐ πίϑι. 

᾿ς 21, Β: (ϑείαπρεπ: από. 
τς Ὡ5, νἱἷε οὅ. ΑὟΥ.ΥΕ.Β: παθεπι εὖ (εγ). ΑὟΥ: αὖ: 

σεν. ΝΕ: αὐροζῴπίξίοπ, 

(68 τοατὸπ απ ον 

Τηϊβογδηΐ. ΑΙ {Πὰ ἀογΏΙΓ6 διηλ [βοΐ 19 
ΒΌΡΘΡ σϑηθᾶ 5ἃ εἵ ἴῃ 51Πη 510 ΓΘ- 
ΟἸἴπᾶΓ6 ὀὰραϊ, νοοανι 416 ΤΟ 5ΟΓΟΠΊ οἱ 
ΓΆΒ1Γ βθρίθιη οὐ μ6 5. 6}8, δὲ οοορίϊ 
ἈΡΙΘΘΓΘ ΘῈ ΠῚ οἱ ἃ 58 ΤΘΡ6Ι16Γ6 (βἰαιἰπ 
ΘΠ]π ἃ} 60 ἰογΕ{π40 ἀἰπο 6551), Ἔ αἰχῖι- 20 
4ὰ6: Ρ]ΗΠΙΒΙΠΠ ΠῚ ΒΡ Ρ 6, ϑαιηβοῃ! 
ΟὟϊ ἀθ 5ΟΙΏΠ0 ΘΟΠΒΙΓσΘη5. ἀϊχὶς ἴῃ 
ΔΗΪΠ1Ο 8500: ὑργθαϊαγ, 5ἰοαί δηΐο ἴθοὶ, οἵ 

Π16 ΘΧΟΙ ΠῚ, ΠΘ5ΟΙΘη5 404 ΓΘΟΘΒ55|85- 

561 ἃ 60 Ποιηΐημ5. Ἔ Θιιθιη οὰπὶ ἃρ- 21 
ῬΓΘΠ ΘΠ ἰ55θηΐ ΡΠ Π5. 1 πὴ, 5ἰαι πη ΘΓ16- 

αθ  ΓΙΩΓ ΟΟΙ105. 6}18, οἱ ἀυχουαηΐ ἀἀ ΖΔ η) 

ν]ποίαμῃ οδῖθη5, οἱ οι Ό 1 ἴῃ ΘΔΓΟΘΓΘ 

ΤΟ] ΘΓ [ΘοθΡαηΐ. 

Φαη416. ΟΔΡ1}} 6118 ΓΘΠΔ50] Θ06ρ06- 22 
γὰηΐ, οἜοὐ ΡΓΙΠΟΙΡ65. ΡΠ. ποτ τὴ 29 
ΘΟΠνΘΠΘΙΡΙΠΐ ἴῃ ΠῈΠ|, ταἰ ᾿πηη ΟἸαΓΘηΐ 

ΠΟΒΓ1ὰ5. ΤΠ ΘῊΪΠοὰ5 ΠᾶρΟη, ἀ60 810, 
οἱ δρυ γι, ἀϊορθιΐθ5: Τνδηϊαϊι 
Πθὰ5. ποϑίθυ ἰπ]Π] ΟΠ ΠΟΤ ϑδπη- 
50}. 1Π ΙΔ Π|15 ΠΟϑίΓὰ5. ἜΘαοά οἰίδιη 24 

ΡΟρΡυΪα5. ν᾽ άθηκ [αι α]γὰΐ ἀθα} 5.1Πὶ 
Θδ θη 416 ἀϊοο αι: Τυδάϊαϊ! Πρ 
ΠΟΒΙΘΙ ΔΥΘΥΒΆΓΠΠΙΠ ΠΟΒΙΓΆΙ ἴῃ Π]ἃ- 
ΠῚῚ5. ΠΟΒΙΓὰ5, 401 ἀδ]ονιῖ ᾿ΘΓΓΔΠῚ ΠΟ- 

βίγἂη οἱ ΟΟΟΙαἸ Ρ].ΓΙΠ05. Ἔ1.Δ6- 2ῦ 
μας γι Δη!65 4116. Ρ6Ι ΟΠ ν ἃ, ΒΕΩΡ 5. 181) 

ΘΡΌΠ5, ΡῬΓΔΘΟΘροΡμΐ, αὖ νοΘΆΓΟΙα 

δαΙΏΒ0η. οἱ ἃηΐθ 605 [πἀογοῖ. θεαὶ 

Δααδποίι5 ἀ(6. ΘάΓΟΘΓα [ἀδθὰϊ ἀηῖδ 
605, [ΘΟ Γ 16 ΘΕ] 5.8 Γ6 ἰπ 61 ἀπ 5 

ΘΟ] Πηἃ5. ἜΘ] αἰχὶ ραθγο γοσϑηϊ 90 
ΘΓΘΒΘῸΒ 5605: ΠΙΠΉΠ 16 πη6, τὶ [ Πσ Δ] 

ΘΟ] απ] Πἃ5, 4] 18. ΟἸΠΠἾ5. ππτηϊη6ὲ 4(0- 
1η115, δἱ ΓΘΟΙΠΘΡ ΒΌΡΘΙ Θὰβ οἱ ρᾶα]1- 
ἴα) ΤΟΙ οβοᾶμη. ἜΠΟΙΩ5 δπίθιῃ 27 
ΘΓ ρΡ]6ηἃ ὙἹΡΟΓῚΠῚ ἃ ΤΠ] ΘΓ, οἱ 
οὐηΐ 101 ΟΠ Π 65 ΡΓΙΠΟΙρΡ 65 ΡΒΠΙΒΙΠἰπο- 
ΤᾺ, ἃ (6 ἴδοίο δἱ βο ασῖο ΟἸΓΟΙΓΘΓ 

{υ1ὰ ΠΉ}ΠΠ1ὰ αἰ Β16 56 Χι5. Βρθοίδη 68 

{5 πὶ. 
160,14. 
Ργ. 5,35. 
35,14. 

{8τη. 

5,258. 

23. ΑΥ ΝΕ: ζπονζετπ, ΒΥ ΕΣ πὶ εν ὅτοιδο, ΑὟΥ: 
41: οἰποῖη τοι πο}. 

ά, ΑὟ ΝΕ: γυίοεζοπ, Β: πορηι ὦ δον. ΑὟ Ε:ς 
απὸ (68) τευ. ΒΥ ΝΕ: υουοίποίρ. Β: δον (ὅτ: 
{ίαφοποπ ππίου ππιὸ οἱο πα το, 

20. 510. δίς ᾧ, ΑὟΥΥΕ;: {τ ιᾧ. Β.ΑὟὙΕ: ϑένοῖ 
Θ, δαβ εὐ ππὸ (Τα π20). 

20, ΑὟΥ: δἔπαγνεπ. Β.νῈ: (απὸ ὃ. ὁ. δέει, αὐν: 
{εἰπε Ὁ. Β: ἀν πὶ, φοθοπ αι. πια γε δα β... Βεέαξο, ὙΕ: 
ταῇε. Β; δεζεπίροι {{{| ΑὟΥ : οεὐτί ὅτε. νΕν ΑἸ: ταθοῖ, 
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ΧΥῚ.. Θϊη 507. 

σαυάϊοιπι. 

γῆοπας ἑοϊιηι. 

ἐμβλέποντες ἐμπαιζόμενον τὸν Σαμψών. 35 Καὶ 
ἔκλαυσε Σαμψὼν πρὸς κύριον καὶ εἶπε" Κύριε, 
κύριε, μνήσϑητι δή μου, καὶ ἐνίσχυσόν με δὴ 
πλὴν ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ϑεέ, καὶ ἀνταποδώσω 

ἀνταπόδοσιν μίαν ἀντὶ τῶν δύο ὀφϑαλμῶν 
μου τοῖς ἀλλοφύλοις. 39 Καὶ περιέλαβε Σαμ- 
ψὼν τοὺς δύο κίονας τοῦ οἴκου, ἐφ᾽ οὺς ὁ οἶκος 

εἱστήκει χαὶ ἐπεστηρίχϑη ἐπ᾿ αὐτούς, 'καὶ ἐκρά- Ὦ 
τησεν' ἕνα τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ 

80 Καὶ εἶπε Σαμψών" ᾿“ποϑανέτω 
ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. Καὶ ἔκλινεν 
ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἔπεσεν ὁ οἶκος ἐπὶ τοὺς σατράπας 

καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἕν αὐτῷ, 
ἐγένοντο οἱ τεϑνηκότες, οὺς ἐθανάτωσε Σαμ- 

ψὼν ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ, πλείους ἢ οὖς ἐθα- 
51 Καὶ κατέβησαν 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ καὶ ἔλαβον αὐτόν, καὶ ἀνέβησαν καὶ 

ἔϑαψαν αὐτὸν ἀνὰ μέσον Σαραὰ καὶ ἀνὰ 
μέσον ᾿Εσϑαὼλ ἐν τῷ τάφῳ ανωὲ τοῦ πα- 

τρὺς αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς ἔκρινε τὸν ᾿Ισραὴλ 
εἴκοσιν ἔτη. 

ΧΨΈΕΙ. Καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ὄρους 
᾿Εφραΐμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχά. “ Καὶ εἶπε 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ" Χιλίους καὶ ἑκατὸν ἀργυ- 
ρίου τοὺς ληφϑέντας σοι καὶ ἐξώρκισας καὶ 
εἶπας ἐν τοῖς ὠσί μου, ἰδοὺ τὸ ἀργύριον παρ᾽ 
ἐμοί. ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. Καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ" Εὐλογημένος ὃ υἱός μου τῷ κυρίῳ. 
ὃ Καὶ ἀπέδωκε τοὺς χιλίους καὶ ἑκατὸν τοῦ 

ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ" ᾿Δγιασμῷ ἡ ἡγίασα τὸ ἀργύριον τῷ κυρίῳ 
ἐκ τῆς χειρός μου τῷ υἱῷ μου κατὰ μόνας, 
τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, καὶ γῦν 
ἀποδώσω αὐτό σοι. 4 Καὶ ἀπέδωκε τὸ ἀργύ- 
ριον τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Καὶ ἔλαβεν ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ διακοσίους τοῦ ἀργυρίου, καὶ ἔδωκεν 
αὐτὸ τῷ χωνευτῇ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπτὸν 
καὶ χωνευτόν, καὶ ἐγένετο ἐν οἴκῳ Μιχα. 

5 - 

αυτου. 

Ν 

καὶ 

νάτωσεν ἕν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. 

21. Β: οἱ ϑεωρᾶντες ἐν σταεγνίαις «Σ. (6. ΑΒΕΧ), 
28. ΛΕΕΧ: ἐβόησε. Β: ἀδωναϊὲ κύριε ... ὁ δὴ πλὴν 
(6. ΑἘΧ). ΑΧ: ὁ ϑεός. ΑἘΕΧΣ: διδισῶ ἐκδίκησιν. 
Β: στερὶ (ἀντὶ ΑΒΕΧ), ΑΕΧ: ὀφϑ'. μα ἐκ τῶν ἀλλο- 
φύλων. 29. ΑΡΕΧ: δύο στύλες τὲς μέσας. ΑΤΧ 
ἐφ᾽ ὧν. Α 41.: ἐπεστήρικτο ἐπ᾽ αὐτῶν 5. ἀίϊστῇ- 
οίσατο ἐπ᾽ αὐτοῖς. «. (018) ἐν τῇ. 80. ΒΝ ἡ... (Ρτὸ 
ἐκλ.) ) ἐβάσταξεν εν ἄρχοντας ... ἦσαν (6. ἌΡΧ). 
ΛῈΣ: ὑπὲρ οὕς. 91. 8} παρ: ἘΧῈ (ἴπ Βπ.) Καὶ 
ἀνέστη μετὰ τὸν Σαμψὼν Ἐμεγὰρ υἱὸς Ἑνὰν καὶ 
ἔκοψεν ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἑξακοσίες “ἄνδρας ἐκτὸς 
τῶν κτηνῶν, καὶ ἔσωσε καὶ αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ. --- 

πὰ ἤϑθ ΝῊΡῚςς  εἸἸϑοι 38 
ΔῈ ἜΛΞΙ Πῆτο ὍΝ ΩΝΡῚ πῆ 
ὈΠΡ ΝΠ ΠΗῚ ὩΣ ΞΡ Ἴδ Ν3. 3 ΠῚ 
ὍΣ ὭΦΩ ὨΠΝ ΤΡ ΠΏ ΡΒΝἢ 
στον ἡ ἘΒΌΣῚ ποι τς 29 
Βποὸν 132 ἔξ ΟΝ ΠΩΣ ΠῺΣ 

ΠΡΙΝῚ Ἴ ΘΣ ἼΠ ἘΤΡῸΣ, ἼΩΘῸῚ 
Ἔ25)2 Γ ΩΤΟ ὉΠ, Οὦ ὝΘΝΒῚ ὁ ἸΝΟΩΞ 
ΤΣ Ὁ59) ΠΙΞΞ ὨΝῚ δ Ὁ ΩΣ 
τῶ ὉΡ-"9 Ὁ δϑφπτὸν 
“δ τοΞ πλπτῶΝ ΘΠ Ἴ15Ὶ 
ὙΠ. ΕἼΤΙ ΤΩΣ ΝῺ Ὀ53 131 

ΣΝ δ 85) ἤτϑα ΤΡΞ ΟΦ ὙΝ 
' 1.2} ΠΡῸΣ ᾿Ξ ἸῚΝ ΞΡ! ἢ 99 

ΝΠ) ΕΝ ΠῚ ἼΞΩΞ ΦΊΝΠΩΝ 
ἐπρὰ ΘΥο» ΟΝ ἐσ τΩΝ Ὁ 

Ἴ 5 δ ΘΝ τ Ὁ ΤΟΣ ΧΥυΈΙ. 

ΠΝ Ὁ δον ἼοΝ Ὁ ὝΔΝΘῚ ἘΡΟΣ 2 
ΠΝ "ὩΝῚ 95 πρὸ "ὧν ΕΣ 
ὯΝ ὨΌΞΙΊΣΣΙ ΤΌΣ ΘΎΩΝ 5] 
ἊὮΞ, ἼῚΞ ἼὩΝ ὝΝΘῚ ῬΏΓΙΡΟ ἊΝ 

ΠΌΣΗ ΠΝ ΘΤΓΏΣΝ ΤΙΝ ΞιῶΝ. ὁ ΠήτοὉ ὅς 
ΣΌΣ ἸΏΝ ΩΝ ἼΩΝῸ 
ἸΕ» 5 Ος: φΞπ τΝ 
3ῃ ΘΝ πΠΡῚ ΕΝ ὉΌΞ 
ΩΝ ΠΡΠῚ ὑθδῦ ἘΘΞΠΤΤΙΝ Ξ00:} 4 
ὙπΩΣ5Ὶ ΤῸ ὙΠΣΤΙῚ ΠῸΞ ἘΝ ; 
ἜΡΩΣ ΓΡΞΞ "ΠῚ ΠΞΘῺ" ἘΦ 

γΥ. 28. ΠΡ ΤΠ 

γος: ΠΩ ἜΡΟΙ 
νει γ. ΤΙ ΟῚ 

1. ΑΔ: ἐγενήϑη. Β (οϊ. ἴπ 8666.): ΝΟΣ (Λιχά ᾿ 
2. Β: Οἱ χίλιοι καὶ ἕκ. 85 ἔλαβες ἀ ἄγύρίι γι ΔΑΕΕΧ). 

σεαυτῇ, καί με ἠράσω καὶ προβεῖπας ... ἢ τοῖς. 
Εὐλογητὸς (ο. ἈΒΕΧῚ). 8. γιάξεσα... οἰ χα ἢ 
μόνας (σε ΑΕΧ). ΑΕ ΧΕ τῷ υἱῷ μ8. ΑΧΤ (. νῦν) 
ἐρϑνοα αὐτά σοι καὶ. ἃ. ΒΝ τᾷ... 
.««- ἐγενήϑη (6. ΑΕΕΧ). ΑΕΕΧῈ (Ρ. ἐν) τῷ. 

ἀργυροκόπῳ ' 

Α ΣΝ 

ωράνετως ων, ἐόντι ἐρξεν υλϑ οι ο στα, πσορ που τς 

βιουθορυεμα εις οσεο τς δοῦπος ὡς ξς λεγε τ Ἰστᾶὶ 

γωρτ 

λρσα ατρίο ον 

ΠΕ  Σεβτοθ Σὰ 

, ἣ 1 



ΚΉΣΤΣΑΣ Ό κν ΤῊΝ ρῶνο νὰ 
ἔς 

ὲίςθέορν. 

κΝ 

(10, 28---17,4.). 221 

Φοῦ πιὸ δῆαιθε, εν ϑιθηοί απ δὲη Θἰ[δετήπρεοπ, ΧΥΊΙ. 

28 Ὁἷο ξ{αὔεπ, τοῖς (Θἰπποη Τρ οἱ οἴο. ἘΦ ἰπι- 
ἴοπ αὖον τοῦ ὃὲπ εττπ απ ππὸ Τρταα): 
ὥετν, ὅτ, σοδοπέο πτοῖπ, ππὸ {ἀτξρ πι 
Ὁρῶ, Θοί!, οἰεβιπαί, ὉαΒ ἰῷ [πὸ πιείπε 
δεῖος ὅπ αοπ πτὶ ἃ) εἰπῇ! τά ὅς απ δὸπ 35} ϊ:- 

49 Ιἰετη. ἜἸπὸ ἐν [αἴ εῖς οἷς ὁ ϑ)Σ 1 |ῖ- 
ἄπο, αἰ τϑρίγειι Ὁᾳ8 αιδ φοεθι ταν 

τς ἀπὸ δαγαμ [Ὁ Ὁ οΙΕ, εἰπὲ ἐπ Τεῖπο τοις 
80 τπτὸ οἷς απϑετε ἱπ ζεἶπὸ Τἰπῆρ απο, πιιπὸ 

Τρυαῶ : θείας (Θεοῖς Πετσε ταὶς θὲπ 3501: 
ἰεύπ, απὸ πείρίς Π) ἔνα. Φ κα [(] 
Ὁαϑ ὥᾳιϑ απ οἷε διισθει. ἀπὸ απ αἰΓοῦ 
ΤῈ, Ὁα8 Ὁατίπποπ τθαῦ, Ὅαβ Ὅ.0 “Φορίοπ 
παρῆν τρατὸπ, οἷς ἰπ [εἰποπι Φοῦο Παύδεπ, 

81 Ὁεππ οἷος δεῖ Τείποπι ἄρδει [ατῦὲπ. Ἔα 
ἕαπιοπ {εἶπε δε θεν. δογπίοθοῦ, ππὸ [εἰπε 
πδαίοτβ σαπροδ ὅαι8, ππὸ θοθεπ ἰθπ απ, 
παὸ ττροὸπ ἰδπ δίπαι, τπιὸ δεστιθοη ἰθπ 
ἐπ Τείποϑ πθαίοτδ Ῥέα ποῦ ταῦ, οἰ επ 
8ατεα ππὸ (6601. (τ υἰῴτοίς αδοῦ 
αἼταοῖ δραποὶς αῦτε. 

ΧΥΕΙ. (δ τοαν αδὸν εἶπ Ὥξαππι απ δὲπὶ 
Θεδίτας Θρρταίπι, τοῖς ϑέαπιεπ θὲ α 

2 ὃ Φεν ζρταῦ χε ζείπον ειιτοτ: ΦΟἰς ταιοπὸ 
τπὸ διποοτὶ Θ [δευϊίπρε, οἷς δι. ζπ δἷτ 

᾿ροποππποι δα, τπιὸ σοί θοτπ τπ|ὸ 6ὲς 
ἴασαί σογ πιοίποπ τοι, Πεῦθ, θαΐεῖδε 
Θεῖρ ἢ δεῖ παν, ἰά) Ῥαθο ἐδ. ἐπ πιίν 6ὲς 
ποπιπιπ. Φᾳ Τρταῦ) {εἶπς θεπέζου: (δὲς 

8 Τεσποῦ ζεῖ πιοὶπ Θοῦπ ὅὲπὶ ὅθ εγτη. Ὦ ἍΠ0|0 
ααθ εὐ ζείπον θετέον. δῖε ἐαπζοπο τπιῦ ἢ πε 
Ὁοετὶ Θί[δοεῖπρο υὐἱεθον. Ἰϊπὸ Τεῖπο ϑ)έι1- 
τ Τρταῦ: δ) βαδε ὉὍα8. εῖο, θὲπὶ ϑοντπ 
αὐθροι ἰοῦ τοπ ππρίποῦ απὸ Πρ πιοίποπ 
Θοῦπ, δαβ πιαπὶ εἶπ ἐδ Π0π|8 ππὸ ἡθροα: 
πιαγεπ 701, δαταπι [0 σεδὲ ἰῷ 8. οἷν πιπὶ 

ἀ υυἱοθον. ἜΞΙθον εὐ σαρ Τείπον θα ον θα 
᾿ (Θεῖο τὐἱροεῦ. Φα παῦπι εἰπε θέ} φυρεἶ 
γιμιοοτὶ ΘΟ [δευϊπαο, απὸ τραὶ [6 2ιι θοῖπ 
Θοϊοζάπιϊο, δὲν πιαίς ἰρν εἶπ Ἐ51{0 τὸ 
θαυ, θα 8 ταῦ ϑατπαΐ) ἱπὶ ας δ)ε γα. 

28. Α.Α:τπιὦ εἰπιπαῖ τάδε. 30. 0.1: πρίρίο ἔς, 

217. νῈ: [Ὁ ἀπ δεπὶ Φαπχοπ (Θἰπιζοπὸ ἐτρύβίεπ. 
28, πεν δίοϑαι, Β: ππτποῦ). ΑΥΥ: εἶπο εἰπλίαο ϑὲαα)ε 

ποῆπιο. ΥὙΕ: (δίπε ϑὲ, ποῦπιοπ ἔαππ, (ΒΒ: απ οἰπίρε 
587 ) 

20, πίε 7, τούγέοπ ,.. ππν [0 {ππξεπ ὅν. ΟΥ̓: θ0ᾳ ὁ 

ὙΕ: (Θάπίοι ἰπ Ὁ. πίε, (δίς 9,20.) Βα Υν τα. τοοὺ: 
αἰ ἐδ Πῷ (4) δαται) Πίθέο, νῈ: αοΠ ΠΡ. σαν, 
᾿Π 830, τππτοθὺ τὺ, οὐαὶ ἔθπι, δίς, ΑΥ̓́Τ ΥΕΣ θὺς ([{ τππ} ὁ 
Α: {ὑπ οίτο ἐνάτείς οἷς Θάπίοπ ὁ ΑὟΥ Στ} δταε, 

ΠΒ: Ῥιαί, Β.ΑΥ͂Υ ΕΣ: οἷε εν δεί ({π|) [. ὦν. το τοίο,,.. 

᾿μἀθηίθη δ Π50}. ἜΑῚ 116 ἰη- 28 
γούθαΐο Ποιηίηο αἰΐ: Ποιηίηθ ἢΠρι5! 
ΙΠΘΙΏΘΩΪΟ Πη6], οἱ γϑράψθ τὰϊπὶ ἤμηῸ 

[ογ αὐ αἀϊ μθτὴ ΡΥ ηᾶπ|, ἢ θὰ5. Ιη608, 

αἰ ὉΠΟΙΘΟΔΙ Ἰὴ6 46 Ποϑβί 115 τη615 οἵ 
ῬΓῸ ΔΙΠΙ5ΒΙ0η6 ἀΟΓᾺΠῚ [1 Π}}Π11ΠῚ ἈΠ ΠῚ 
ἈΠΟ Θὰ ΓΘΟΪρίαη. ἜΒῚ ἀρρτγθηθη- 29 
ἀθη5 διῃθᾶβ ΘΟ] ΠΠ]Π85, 411}}115 ἰΠηϊ16- 
Ῥᾶία ἀοθηι5, ΔΘ ΓΔΙΏ 4116 ΘΑΓΙΠῚ ἀ6χ- 
ἰογὰ οἱ δ᾽[θιδηη ἰᾶθνᾷ ἴἰθηθηβ, αἱ: 30 

Μουϊαίαν δηϊμηᾶ πηθὰ ουτη ΡΠ Π 5 {Π 111} 
ΟοπΟΙ 55.54.6 [ΓΕ ΓΘΙ ΘΟ] ἢ 5. σΘοἰ ας 
ἀοΙη8 ΒῈΡΘΙ ΟΠΊΠ65 ΡΓΙΠΟΙρΡ 65 δ σὰθ- 
[θᾶ Πα ἀΪ θη, 4πὰ6 [0] ογαί, 

τη] 0 416 ΡΙΌΓΕ5. Ἰη ΘΓ θο το ]6115, 
4ιδπι 18 ννι5 ΟοοΙἀΘγαΐ. Πρβοοη- 51 
ἀθηΐθ5. ἃπιίθη [Γαΐ 65. 6}115 οἱ πη ν ογβὰ 

ΟΟρηδί]0 ἰὰ]Γαηΐ ΘΟΓΡῈΒ. 6]115 οἱ 56- 
ΡΘἰϊογαηΐ μον ϑᾶγἂὰ οἱ ἔβίῃδο} ἰὴ 
ΒΘΡΌΪΟΠΓΟ ῬΑ Γ 5. 511 ΜΔ Πα6. ὅυ0ι1- 
ὀανι4ιι6. ἴ5Γ86] νἱρὶη}} ΔΠΠΪ5. 

Εἶωϊ δο ἰθιηροια νἱν 4υϊ- ἜἘἩἢ]ΨΕΠ. 

ἄδιη ἀθ τηοηΐθ ὑρῇῃγδὶπη, ΠΟΙΠΪΠ6 

ΠΟ 5, ἜΦαΙ αἰχὶν πηὰιγὶ βαᾶθ: Μ1Π6 2 

οἱ οθηΐαμη ἃΡσθηΐθ05. 408 β8θρϑγὰ- 

ὙΘΡᾺ5 {101 οἱ ΒΡ. 4.018 τη6 δαπ!- 

Θηΐα ΠΓΆνΘΓᾺΒ, 6006, 650 ΠᾶΠ60 οἵ 

ἃριιὰ πιὸ ϑιηΐῖ. (ὑὶ 14 ΓΘΒΡΟΠαΪί: 

Βοηραϊοία5 ἢ11π|5 πιθιι5 Πομλὶηο. ἘΒοα- 3 

ἀἰα τ ΘΓΡῸ 605 τη "ἱ βι1ὰ6, 488 ἀϊχογαί 

οἷ: (ΟΏΒΘΟΓΑΥΙ οἱ ὙΟΥΪ ΠΟῸ ἃΓΘΘΗ ΠῚ 

Πομηΐη0., οὖ 46 πηδηι τηθὰ ϑιι8οίρἰαὶ 

᾿ς, {|1π5 τη6115 οἱ [δοϊαΐ 50α]ρ1}}6 ἴα οο- 

εὐ οῦ,4..14{Π16, οἴ παπο ἴγᾶάο {Ππ4 1101. ἜΒοα- ἃ 
ἀἰα 1 ̓ ρι τα 605 τηδίγὶ 586, 4αὰ8 (811 

ἀποθηΐοβ ἀγσθηίθο8 οἱ ἀ θα Π {605 ΓσΘη- 

Βα ΡΛ, αἱ [ΔΘ Γαΐ ΘΧ 6ἷ8 50. ΠΡ 1116. ἀἰ 4118 
ΘΟΠΠἾΑ{116, ἀαοά [ππ| ἴῃ. ἀοπιο ΜΙ] ΟΠ 6. 

Ψυάε. 
18,6.9. 

Β.12,19. 

Υ.21. 

18,25. 
18)1{1. 

15,20. 

16,5. 

Πμον.5γἵἴ. 

(Βυιμ. 
8,10. 
185. 
15,18. 

1. 5: Βαἰίααθ. 2, 85: ἃ Ποη). 
3. 5 Β 6646. -- οἱ, { (Ὁ. Οοπδθογ.) δπίμη. 

δεῖ ({π) [. ἃ. φοιδόξει δα, 
91. γΕ: παριποπ ἰθπ... ἰπ Ὁα6 ταῦ. Β.νῈ.Α: 

δαί ρου) 61. 
1. Β.ΑΥ͂Ν.Α: υοπῖ δοῦ. 
ὦ, δίς δίντ πδοαιΗσοποπιπιὸπ τϑοτδοπ, δαταμ δὲ οἷς 

πὸ ὁ ΠιΟῦ αοϊοσος δαγέ, πα. απο αοῦν .«.. Βαδὲ οὗ σόπ, 

ΑΥ Ὑ: εξ Θίδενδ. ΑὟΥ: τυουῖθεν οὰ ὁ. δ΄. σὸς 
ἔγαπ. Β: Ὀοβιοέαοπ δα οοἰπιε, 

ὧς, είπ φοζοδπίρεοϑ αν σοφοί, Ξ5{{δπ| πὶ. 

4, Β.ΑΥΥ ΒΑ: ρα 7. ὅπ Ὁ, 



“ : ἢ Κ᾿ Ἃ Ἶ νὼ 

Φ ΟΥ; Ξ 8.29 σιυσεοιμ.. 

ΧΨΈΙ. ῆξεπας οἴει. 

΄ Ν ΄ , ᾽ - - - 

ὅ Καὶ ὁ ἀνὴρ Μιχα, αὐτῷ οἶκος ϑεοῦ, 
Ξε - , ᾿ 3 ’ 

ἐποίησεν ᾿Βῳὼδ καὶ Θεραφίν, καὶ ἘΡτΑ ΕἾ 

ἯΙ 

157 

- « - {»- 32 - Ν 5» , 

τὴν χεῖρα ἑνὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγενηϑη 
αὐτῷ εἷς ἱερέα. 

» “ 6 Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἥν βασιλεὺς 
͵ 5 Ὁ ᾿ δΊ ΙΑ » ἕῳ “ 

ἐν ᾿Ισραήλ᾽ ἀνὴρ τὸ εὐϑὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ 
Ψ, 7 ΄ ᾽,ὔ Δ 

ἐποίει. 7 Καὶ ἐγενήϑη νεανίας ἐκ Βηϑλεὲμ 
-" , , Ν 

᾿Ιούδα ἐκ τῆς συγγενείας ᾿Ιούδα, καὶ αὐτὸς 

“Ζευίτης, καὶ οὗτος παρῴκει ἐκεῖ. 8 Καὶ ἐπο- ῆ , τ 
» - ώ Ν 

ρεύϑη ὁ ἀνὴρ ἐκ τῆς πόλεως Ἰούδα Βηϑλεὲμ 
τ 5 ν 4, Ἀπ ῳ , ῬΈΑ ΤΥ 

παροικεῖν ἕν ᾧ ἕὰν ευρῃ τόπῳ. Καὶ ἢλϑεν 
" Υ ᾽ ΓΝ ο ", ’, - » 

εἰς ὁρος Εφραὶμ ἕως οἰκου ιχα, τοῦ ποιῆσαι 

τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. 9 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Μιχά" 
σ «κ ᾿ , 

Πόϑεν ἔρχῃ; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" “ευίτης 
5 ᾽ Ὕ δ ͵ 

ἐγὼ εἶμι ἐκ Βηϑλεὲμ ]Ιούδα, καὶ ἐγώ πορεύο- 

10 Καὶ 
ῥδ , ᾿] - -" 

εἶπεν αὐτῷ Μιχά: Καϑου μετ ἐμοῦ καὶ γίνου 
Ν 3 , 

μοι εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα, καὶ ἐγῶ δώσω 
5 Α 

σοι δέκα ἀργυρίου εἰς ἡμέρας, καὶ στολὴν ἱμα- 
" ῃ ν ᾿ 7 Εν  ) , « 

τίων καὶ τὰ πρὸς ζωὴν σου. Καὶ ἐπορευϑὴ ὁ 
» “ κ᾿ 

““ευίτης 11 καὶ ἤρξατο παροικεῖν παρὰ τῷ 
ἀνδρί, καὶ ἐγενήϑη ὁ νξανίας αὐτῷ ὡς εἷς τῶν 

β' - Ν " ᾿ 

αὐτοῦ. 12 Καὶ ἐπλήρωσε Μιχὰ τὴν 
τω “- ᾿ 5. νυ ΝΎ τς 

χεῖρα τοῦ “Ιευίτου, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα, 

16 Καὶ εἶπε Μιχα" 
ΔΙ σ ἣν 9 “"Α , σ 

Νῦν ἔγνων ὅτι ἠγαϑοποίησεν μὲ χύριος, ὅτι 
᾽ , « 3 Ω 

ἐγενήϑη μοι ὁ “Ιευίτης εἰς ἱδξρέα. 
γ- ᾽ “ « ὔ [ , 5 Ἐ 

ἊΨ. Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις οὐκ ἣν 
; Ὄ 9 , τὰ 2. κλν ν ΤΡ, ε 

βασιλεὺς ἐν Ισραηλ. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
« ν - . 5... 7 ς - ᾿ 

ναιϊς ἡ φυλὴ τοῦ ΖΙὰν ἐζήτει ἑαυτῇ κληρονομίαν 

τοῦ κατοιχεῖν, 

- 3 τ Ν σ ΄ 
μαι παροικεῖν ἕν ᾧ ἐὰν ξευρὼ τόπῳ. 

οἰῶν 

ΦΎΕΥΝ, " - » ΄ 
καὶ ἣν ἐν τῷ οἰχῳ ῆιχα. 

ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως τῆς ἢ 

ἡμέρας ἐχείνης ἐν μέσῳ φυλῶν ᾿Ισραὴλ κληρο- 

φομία. 32 Καὶ ἐξαπέστειλαν οἱ υἱοὶ 4 ὰν ἐκ 

τῶν συγγενξιῶν αὐτῶν πέντε ἄνδρας ἀπὸ μέ. 
ρους αὐτῶν, υἱοὺς δυνάμεως, ἀπὸ Σαραὰ καὶ 

ὅ. Β: οἶκος (ἀνὴρ ΑΧ). Β: ἀστὸ ἕνὸς ... ἢ τῶν .-.. 
ἐγένετο (α. ΑἘΕΧ). 6.8: ων δὲ (ὃ δὲ ΑΒΕΧ). {ΑΒ 
φ. Β.) δήμε (" ΕΧ). Β5 ἐκ τ. σ. ἘΓΟΔΕΒΣΝ ΟΠ: 
ἀπὸ Β. τ. π. Ἰάδα παροικῆσαι ... ἕως ὅρες. καὶ 
ἕως ... ὃ τὴν (ς. ΑΕΧ). 9. Β5 (υ) ἐγώ .. . παροι- 
κῆσαι ἴα. ἈΕΕΧ). Α: ἐκ Β. δήμι8 Ἰόδα, ἐκ τῆς συγ- 
γενείας Ἰόδα. ΛΕΕΧΣ: 8 ἐὰν εὕρω (ἷ τόπ.). 10.ΑΣ: 
γένϑ. Β: ἡμέραν (-ας ΔΕΕΧ). 11. ΑΕΧ: αὐτῷ τὸ παι- 
δαάριο». Β. ἄπο (τῶν ΑΒΕΧ). 12. ΑΕΕΧ: ἐνέπλησε 
«ἐγενήθη αὐτῷ τὸ παιδάριον. Β: ἐγένετο (ἢ» 

ἈΕΕΧ). 18.8: ἀγαϑυνεῖ μοι... «ἐγένετο (6. ΑΒΕΧ). -- 
ΠΣ (018) τϑ ... κατοικῆσαι (α. ΑΒΕΧ). ΑΡΕΧ: ἕως 
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων. ΒΤ. ὍΣ τὴ υἱῶν ( ἈΕΧ). 2.8: 
ἀπέστειλαν... 4. ἀπὸ ΣΝ δ ἀπὸ μ. αὐτ. (6. ΑΕΧ). 

] ΤΠ 712 

Π ὩΣ ὈΛΣΤΟΝ ΓῸΞ Ὁ ΓΞ Ὁ Ν 
Ἤ τὶ ἘῸΝ ΝΘ 25) ΘΒ ἢ ΩΝ 

35: ἜΝ ἼΞΞἋ 
ΘΔ ἸΝ ὨΡΠΙΣ Ὁ. Ὧ53 ὃ 

ἘΠῚ ἼΣΞ ἼΘ᾽ τος 

ὈΠΒ ΕΘ πῖον Ἔπϑ ὈὐΞῺ “ϑἢ 

διότ} ΝΉΣ) ἜΣ ΝΉΣῚ ΤΡΤΗΣ 

Ὁ9 ΤΡΞῸ ὙΠ άπ Ἴ0ὴ 
ΝΞ ἈΣῺΣ ἼὝΩΝΞ Ἴο. ΣῚΡ) 

ΠΩΣ ΠΡ ΤΛΞ ΤΡ ΘΉΠΘΝ τ ἼΠ 

ΝΊΣΙΣ ἸΝῸ ΓΙΞ ἼΦΤΟΝΤΊ ὁ ἸΞῪΤ 
ὩΙ πο ΤΛΕΙΩ "Ξῆν  Ὲ Ἴ Ὁ δὰ ὝΩΝΡῚ 

ἼΩΝ ὍΣ) ἼΘΠ "59Ν) ΠΤΊπ 
"ΠΩ ΓΙΞΙῷ ΓΙ ρ΄ ὙΩΝΡῚ ἐΝΧῸΝ 5 

ὉΝΘΞ ἢ 

ὈΕΣΞ ΠῚ Θ8:2. ἢςΞ πῶς 
ἼΞΣ ὈΝΠῚ ΣΙ ΠΟΣῚ ἩΓΟΓΙΔΣ1Ι 
ἐν ρθῆ πὸ ὥνπττΝ ΤΟ 
ἼΩΝ ΠΘὩ ΝΘ 13 ἼΓΙΝΞΊΣ 
τσπΞ ἼΠῸῚ ἸΠΞῸ Στ το; ἐδη 
ὙῸΣ ὭΣ ΠΣ ΓΞ" ὝΩΝΘῚ 1 ΤΙΣ. 13 
ΕΙΣ δ ΣΡ, ἽΞ Ἴ2. Γῆ 3 Ὅλ πὴ 

τ 
ὈΝ 5.3. ΠΟ ἸῸΝ ὉΠ ΘΡὯὉΞ Ἀ ΨΕΙΙ. 
ὭΣΞ ὑππ Ὀξῷ Βππ "2525 
Ἔ Ν Ὁ ὧξ ΜΕΙΤΡ ΠΌΣΙΣ, ἦδ 
ποϑῶ πΣΞ ΝΠ, Θὐσισ ἼΣ "Ὁ 
ι 1 ῺΞ ὙΠΟΦΟῚ ἜΠΌΓΩΞ ὌΝ ΩΣ 
ΘΟΙΣΡ ΘΟ υϑλϑὲ ΓΙ ὩΓῚ ἘΠ ΡΡΣ 

ΞΑΡΘ ΝΟΣ ΠΡ Σ ΦΊΠΓῺΞ ΘΛῶΣΝ 
ὅ, εἴπ θη οί, ὙῈ: τππα)ες Πᾧ εἶπ οί δ. Β 

χοίδτοῦ ι. (ὐρεπδίίοεν. ΟΥ̓: ἀδοτχοροποῦ 55110 κι. 
Φ ροταγθίπι. ὙΠ. Αν δρῆ ον. 5. ΑΥ̓͂: γοεί θεῖο εἰποπ, 

ὃ. ΒινῈ: το σαν ἐπ [. θπίρεπ. 
7. ΒΑ: θέε: [ὦ Ὁ. αἷόδ (οἷα) δτοπιττπα απ. 

ΥΕ.Α: τυθ πὸ Ὁ. (αἴ ὅτ.). 
8. Β: δαβ εὖ ῷ απθίοἐς, τοῦ οὐ οὐ απίτοοπτοάτδει, 

Φ) 
- 



5 ᾿ κ΄ αὐ ἐς ὧν, ᾿ 
»: ᾿ 

Φεῦ θευϊί αττ ΞΘ ΓΤ θ οπ. 

5. ἘἸ1πΠῸὺ δες ϑίαππ θυ α. δαί αἴὐὸ εἶπι 
(οιτ(εβθαιβϑ, πὸ πιαίς. εἶποεπ ἀεϊδτοιξ 
τπὸ Θείατριππ, τἀπὸ ΠΠοῖς Τεῖποῦ Θῦθπε 
εἶποπι ὃς απο, δαβ εὐ ζεἰπ θτίοζιοῦ 
τρατῦ. 

6. 8ι δεῖ 8611 ταν ξεὶπ δεὐπίᾳ ἱπ ΟἸταεῖ, 
απὸ εἶπ ἰοαί εν δαί, ταϑ ἴδπι τεῦ 

7 ὁἀπάνο. 
ΒΕΓ ϑαδα, πἀπίον δὲτ ΘΟ ΤΣ 
δα, ἀπὸ εὐ αν εἶπ ουΐτ, τἀπὸ θατ 

8. {τπιῦ ὉαΓ0{. (δ 06. αδὲνῦ ατι8. ὍῸΥῪ 
(Θίαδί ΞΒο Ιεθ επι δα, πι| σα πϑετπ, τ0Ὸ 
εὐ Οἷπ ἔοππίς. 1ἴπὸ Ὅᾳ εὐ αὐ|ὃ Θοδίτας 
(ρϑταίπι ἕαπι φππὶ απο “θια, Ὁα 8 οὐ 

9 {εἰποπ ὅθες αἰπαο, Ἔ{ταρσίς ἰθπ θεία: ὅ80 
ἔοπιπς δι. δον ὁ (δΥ απεροτίοῖς ἰθπι; δῷ 
δίπ εἶπ δου τοπ ἘΒοΓ Ιεθ επι “θα, τὸ 

10 τοαπόοτε, τοῦ ἰῷ δὶπ ἕαππ. Ὁ θεία Τντα 
κι: ἴθπι: ΞΒ.εἶδε δεῖ πἰὶτ, ὃι. [01Π| πιείπ 
Ξθαίον τἀπὸ τποῖπ Ῥθτίοζζον Ἰεῖπ, ἃ) τ { οἷτ 
ἀάθυτ ἃ 2εῦπ ΘιΓδευπρε. τἰπὸ δεπαπηίο 
δοῖεν ἀπὸ δείπο ϑὲαθταπα σοδεπ. Ἰἴπὸ 

11 Ὅὲ δουὶ! αἷπᾳς δῖπ. ἜΦδεν ἀοοὶς ἰταΐ απὶ, 
ἀι δείθεπ δεῖ δὲπὶ ὅθέαππ, ππὺ εὐ Ὁ ΟῚ 

12 Ὁεπ δ παδοπ αἵοί τοῖς. εἶπε ΟΡ τ. 
ὐα [ΠῚ εἰς Ὅεπι βεοίίοπ οἷς απὸ, ὉαΆ 
εὐ [είπ Φυίοζοευ τρανὸ, ππὸ ραν αἴήο ἱπὶ 

13 ὅαπζο θα. 
τοὶ ἰῷ, δα πιίγ Ὅε ετυ υοἱτῦ Ὁ] 
ἔριιπι, τοὶ ἰὼ εἶποπ ἀουίξοπ διιπὶ “θυίεἼτονῦ 
δαδε. 

ΧΎΕΕΙΙ. 9.:: δεῖ 8εἰξς τρατ ξεὶπ δεθπίρ, ἰπ 
τα, ἀπὸ ὃὲγ Θίαμππι δὲ Φαπίζοετ 
πιᾶῶτο ἴδπι εἶπ (δι οἰ, δα. [16 Ἰροῦπὲπ 
πιδτοπ, Ὁὸππ ε8 ταν ἰδ απ δὲπ 5 αα 
ποᾶ) ἔείπ (ὅγτος [ἀν 716 σοζαϊςοπ ππίοῦ ὅπ 

2 Θεάπιπιοι ϑήταοῖδ. ἜἸΙπὺ οἷς δείποον απ 
Ταποίοπ ατι8 ἴθτοπ ΘΓ] ογέοτπ οοπ ἰδτοπ 
(ποεπ {{π| Πτεοίίδατο θθξάππον, Ὁοπ Βατοα 

ὅ. ὕὉ.1,: βείδτοί ππὸ δα 6 ὁ εἰΠρς. 
1.4.Α: πάτο ῷ. 2{.Ὁ.1,: Θεζζιεζίεπ, 

Ἰ ΑὙ: πὶ {ὦ απἴχιῇ. τοῦ εὐ [εἴποι γ Π] ζἀ πε. ΥΕ: αἷό 
] δύ. 2πῖ0. τῦὸ εὐ ἃ. 39. {. τοὔτος, Β: σοἴδτάέο. ΑὟΥ: 

ΟΠ ἐπῦδοπι εὐ . 538. τπα ἐς. νῈ: αἷό εὐ , ϑὲείε πὶ. 
10. φεππαζαπις 41, Β: τι. [εἰ πιοείπ ἢ, ΑΥὙῈ.Α: 

σαίς δ), Β: δίς σετοτοποίοπ 41, ΑΥΥ̓ ΝΕ: (εἶπε) σοί ς 
1 πάπνίοο δ Ιείσαπα. Β: ἀρδοπόππίτηαῖς, (ὙΕ: Ὁ 

Τ οἰπρ Ὁ. ἐ. εἰπ 9) 
.11. δει σίίπαπα. Β.Α: τὐἰϊἰᾳὲς εἶπ, ΑὟΝΥΕ: 

ΤΙ οβ [6 φεζαίίεπ. Β: τοΐε εἰπεπ υ. [. Οόθποπ. ΑὟΥ. 

Ἐ(6 5 τραῦ αϑοὸῦ εἰπ δὐπριπα υοπὶ 

ΧΊΙπο, 

ἀπὸ θα ρτα : ϑὰππ, 

Φεοδέον. (17.5---18,2.). 228 

ΧΥΈΞ. Φίος πεείέδατει θλάππον υθη απ, 

ἜΘ μα δοάϊοι!αιη ἀποάιο ἴῃ θὰ ἢ60 ὃ 
δθρᾶγαν!, οὐ [θοιὶ ὥρῃοά οἱ Τῆν- 
ΓΑρΡΠΐη, ἰὰ οδὲ νρβίθιη ϑβδοθγάοία- 

ον ἸΘπῚ οἱ ἰά01ἃ, ἱπιρ] ον ι4ι6. απΐα5. Π]10- 
Εχ.28,41.} 1} ΒΙΟΓῚ ΠῚ ΔΉ, οἱ [δοίι 5. δϑί οἱ 

ΒΔ0ΟΓά05. 

ἴῃ ἀἸθθα5 115. ΠΟ ογὰΐ γὸχ ἴῃ [5- 
6], 564. πηυβαυϊξαθθ, «παρὰ 50] 
γϑοίΐαμῃ νἀ αίαν, ἤος ἴδοιῖοθαί. ἜΒαΙϊ 

4ΌΘ(α6 4|16 Ὁ δά οἰκο θη5 ἀ6 ΒριΠ] ΘΠ 6 
πα, ΘΧ ΘΟρσηδί!0Π6 6115, ΘΓα 4116 ἴΡ56 

τυθιῦον Ὑ ον [65, οἵ πα θ τα: [0]. ΒΡ βδι8- 
4.6 ἀα οἰνιἰαία Βθι ἢ] 6 6) Ρ6Γ6- 

ν.9. ΒΡΠΠΔΥΙ γΟΪ 1}, πθ]ΟΠ 4116. 510] ΘΟΙη- 
(Ξβε δΤ πη άτιπὶ ΤΘροῦῖβϑοί. ΟἸπηηιιο γϑηἰβϑοὶ 

ἤ8, 18. 1ὴ χῃοῃΐθῃ) ΕΡρΠΓΑΪΠΏ, ἰΐου ἴδοίθηϑ8, 
οἱ ἀθοϊ!ηᾶδϑδοὶ ΡῬΔΓΙΠΏΡΟΙ ἴῃ ἀ40- 
τ ΜΙΟΠΔ6: ῬΙηϊογγοσαίιβ οϑί ἃ} 
60, πὰρ νϑηϊββοί. θοαὶ γοβροηάίί: 
Πμονα βϑυσὴ ἀρ Βοιμ] μοι 7144. οἱ 

νδ4ο, αἱ ΠαΡιΐο πη, Ρὶ ροίμπθγο οἱ {116 

ΤΠ 6556. ῬΘΙΒΡΟΧΘΙΟ. ἜΘΙχΙ(4 16 
ΜΙΟΠμα5: Μᾶηθ δριὰ πη6 οἱ δϑῖο τὶ 

δον ἀ5 8. ΡΆΓΘΠΒ ἃ6 5ΔΟΟΓῺ05, ἀΔθΌ 116. {{0] ΡῸΓ 
ἐπε ΔΏΠΟΒ. ΒΙΠ0Ό]05 ἀθΟθὴ ἈΓΘΘΠΐθΟἙ. 0 

᾿ γοβίθη] ἀρ] οΘΙὴ οἱ 4τιὰἃ8 Δ4 νἱοί ηη 

5πη1 προθϑϑαγία. ἘΛοσαϊθνιΐ οἱ τηδπϑὶ! 11 

ΔΡιἃ ΠΟΙ 6Π), {0416 1Π1| 4185] 1115 

να. ἦ6 Π|1|5. ἘΠρΙονιίψαθ ΜΙῸΠ 5 τηὰπαιη 12 
πὴ 6115, οἱ Παθαϊξ ῬαΘΓαμ). 5Δοον ἀοἴθπι 

ἃριὰ 56: ἜΝαμο. 8010, ἀΐδθθηβ, 4ιοά 18 
᾿οηθίαοϊοι πῃ] ἢ 65. μάθοι 1 ον] ἰοὶ 
ΘσΘΠΘΙ5. βροογάοίθιη. 

ἐλ, Ιἢ ἀἴθθαβ. 115 πο οὐαὶ ἘΣ ΨΕΙΙ. 

1.34. ΤῸΧ ἴῃ Ιϑγ86], δἱ {γἱθὰβ Πὰη 41|86- 

τ θῦνε γρθαΐ ρΟ556 55: ἤθη 510], αἱ Πα τοὶ 
19.40.47. 1). ἂς; Π54π6. δὰ {ΠπΠ} ΘΏ]ΠῚ ἄϊθπι ἴη- 

[61 Οἀρίθυαβ {γ]0 115 ΒΟΓΐΘ ἢ. ΠΟ 806 6- 

Ροναϊ. ἘΜΙιβογαηΐ οΡσὸ ΠΙΙ ἢ η 511- 
Ρὶβ. οἱ ἰδιη!!αθ βὰθ. ΦΠΪΠ4116. ν]ΓῸ5 

δ νι ον βου. 46. βᾶγᾶα οἱ ΕβίμΔ01, υἱ 

8,27... 
σΘοη. 
ἜΠΑΕΙΣ 
Ηο-".3,4. 

18,1.19,1 
21,25. 
θε.1,5 

υ.ἴ. 

Νι".- 
1,4955. 

Ί. 8: ηἡρσάᾳιη οΓδί. 

γΕ: δεν “Ὁ. τϑαῦ (011) τοῖς εἶπον ζεῖποτ Ὁ. 
12. ΑὟΥ: τοοίθείς θοαὶ Ὁ, εἶπ. 
12. ΝΕ: δ πο [0. ΑὟΥ: δὲν . πτοία ὅθι, {{ 
ἰ, {πόϑές ἔθη δαληπιαῖ, ΟΥ̓: εἶπὸ 9ϑοϊθππῃ 

ἀ1ππ θοῦ ποπ, Αι: {{ὖ {6} οἶπο 85.) παι δατίπ τὰ τυ. Β. 
ΑὙΥ: πίᾧ 18 2ππὶ (δΥ δ θ εἰ. (ξοίπο 531.) χπροζαί[οπι, 

2, ἰδτοπι Θεζτοδες ὃ {ετν 90ὲ. αὐἰὃ ἰθποπ ΘΠΙ͂σα, 

ΑΥ ΝΕ: υ. ἰδτεν (σαπϑοπ) ϑίπλαθ!. Β: νυ. ἔθτει ϑϑυτε 
ποριπήϊοπ ὁ ὙΕ: ἑαρίοτο πὲ. ΑὟΥ̓: τοαίξοτς, 



224 (48,8--10. ἈΙ πάξοππι. 

ΧΥΈΕΙΙ. πεῖοεδαο ἑαοϊεηι. 

Ὁ , . - 
ἀπὸ ᾿Εσϑαώλ, τοῦ κατασκέψασθαι τὴν γῆν 

- 2 ’ Ψ, } ᾽ ᾽, 

καὶ ἐξιχνιάσαι αὐτὴν, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς" 

Πορεύεσϑε καὶ ἐξιχνιασατε τὴν γῆν. Καὶ παρ- 
, 3 " 3 Ἢ [᾿ ᾿"» ,. 

ἐγένοντο εἰς ὅρος Ἐφραὶμ ἕως οἰκου Μιχα, 
κ᾿ ᾽ , 2 . -“ 3 γ - Υ͂ 

καὶ ηὐλίσϑησαν αὐτοὶ ἐκεῖ. ὃ. Αὐτῶν ὀντῶν 
Ν - 2 Ἀ 2 

παρὰ τῷ οἴκῳ Μιχὰ καὶ αὐτοὶ ἐπέγνωσαν τὴν 
Α - - 

φωνὴν τοῦ νξβανίσκου τοῦ “1ευίτου, καὶ ἐξέκλι- 

ψφαν ἐκεῖ, 
τῷ κ᾿ ,Ἶ , εξ - ͵ ,ὔ 

ὧδε; καὶ σὺ τί ποιεῖς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, 
Α ’ 5 εἶ κὰ 4 “- ᾿ 2 ΄ Ξ 

καὶ τί σοι ἐστὶν δὲ; 4 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς 

Ν Ὑ Ξαδεν, , Υ ’ 
και δίπαν αὐτῷ " Τίς ηνξγκξὲ σὲ 

Οὕτω καὶ οὕτως ἐποίησέ μοι Μιχά, καὶ ἐμι- 
σϑώσατό μὲ, καὶ ἐγενήϑην αὐτῷ εἰς ἱερέα. 
ὅ Καὶ εἶπαν αὐτῷ" ᾿Επερώτησον δὴ ἐν τῷ ϑεῷ, 

καὶ γνωσόμεϑα εἰ εὐοδωϑήσεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν, 

ἐν ἡ ἡμεῖς πορευόμεθα ἐν αὐτῇ. 8 Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὁ ἱερεὺς" Πορεύεσϑε εἰς εἰρήνην, ἐνώ- 

πιον κυρίου ἡ ὁδὸς ὑμῶν, καϑ' ἣν πορδβύεσϑε 

ἐν αὐτῇ. 
7 Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ πέντε ἄνδρες, καὶ 

παρεγένοντο εἰς “αισά. Καὶ εἶδον τὸν λαὸν 
τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς καϑήμενον ἐν ἐλπίδι ὡς 
κρίσις Σιδωνίων ἡσυχάζουσα, καὶ οὐκ ἔστι 
διατρέπων ἢ καταισχύνων λόγον ὃν τῇ γῇ; κλη- 

ρονόμος ἐκπιέζων ϑησαυρούς, καὶ μακρᾶν εἰσι 
Σιδωνίων, καὶ λόγον οὐκ ἔχουσι πρὸς ἄνϑρωπον. 

8 Καὶ ἦλϑον 'οἱ πέντε ἄνδρες' πρὸς τοὺς ἀδελ- 

φοὺς αὐτῶν εἰς «Σαραὰ καὶ Ἐσϑαώλ, καὶ ἔλε- 
γον αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν" Τί ὑμεῖς κάϑη- 
σϑε; 9 Καὶ εἶπαν" ᾿Ανάστητε καὶ ἀναβῶμεν 

ἐπὶ αὐτούς, ὅτι εἰδομὲν τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ 

ἀγαϑὴ σφόδρα, καὶ ὑμεῖς ἡσυχάζετε" μὴ ὀκνή- 
σητὲ τοῦ πορευϑῆναι καὶ εἰςελϑεῖν τοῦ κατα- 

κληρονομῆσαι τὴν γῆν. 10 Καὶ 
ἔλθητε, ἥξετε πρὸς λαὸν ἐπ᾽ ἐλπίδι, καὶ ἡ γῆ 

πλατεῖα (ὅτι παρέδωκεν αὐτὴν ὁ ϑεὸς ἐν χειρὶ 
ὑμῶν), τόπος οὗ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ὑστέρημα πα»- 
τὸς ῥήματος τῶν ἐν τῇ γῇ. 

«ς , ον 

ἡνίκα ἕὰν 

95. ΑΕΧΕ ἀπὸ. Α: ἐξεραυνήσατε. Β: ἤλϑον ἕως 
ὄρϑ (6. ΑΒΕΧ). ΑΕΕΧΣ: κατέπαυσαν ... ὃ αὐτοὶ. Β: 
ἐκεῖ ἐν οἴκῳ (- «υτῶν- τῷ Β, ἰ ΛΕΕΧ). ΑΕΕΧ: 

παιδαρίδ -. . ἡγαγέν.. δον σΣ (Ρρῖὸ ἐν τ. τ. τ᾿). 
Β᾽ ἐστὶν (ἵ ΛΕΡΧ). 4.8: ἐγενόμην (ὁ. ἌΝΩ 5.ΑΕΧΣ: 
κατευοδοῖ ... ἣν ἣμ. 0. Β: ἐν εἰρήνῃ . . ἐν ἡ. {. 8: 
ἤλθϑον ὕταρεγ. ἌΒΕΧ). ΑΧ: τ λ. τὸν κατοικᾶντα, 
καϑήμ. 8: ἐπ ἐλσι. (ἐν ἐ. ΔΕΧΣ, ΑΕΧ: κατὰ τὴν 
σύγκρισιν Ἧς ἡσυχάζοντας ἐν ἐλπίδι, καὶ μὴ δυνα- 
μένε λαλῆσαι ῥῆμα ἐν τῇ γῖ κληρονόμος, ϑησαυρβ, 
ὅτι... ἀπὸ Σιδῶνος, καὶ λό γο9 86 ἢν αὐτοῖς μετὰ 
“Συρίας(ΑἸ ἘΧΝ κληρ. ϑησ.). .ἌΒΕΧ: παρεγένοντο. 

Β; εἶπον τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν (6. ΛΈΚΧ). ὃ. ΑἹ Ὁ. 

] 

ὩΏΝ5 ΠΡΟ" γνπτῶν 5.0 
ἘΝ 3ὴ ὙΠΝΠτΩΝ ἬΡΠ ἡ Ὁ ὈΠῸΝ 
θῶ 2595} πΞ Ὦ ΓΞ ΘΝ τΠ 

ἸΛΞΙ ΓΡΘΣΤΊ ΓΞ. ὨῚΞ ῸΣ ΓΒΕ 
ΝΣ ΕΣ δ αν ὩΣ: 
“πρῶ σπι ἩΝΊΣΣ ἴθ. ὙΥΩΝΘῚ 
ὝΔΝΡῚ ΣῚΡ ἩΞ ΤΠ ΓΞ τὸ» ΓΤ 
πΞ Ὁ ΠῺΣ ΠΙΞῚ "3 ΠΝ 
Ἢ ΩΝ ἡΠ99 30. "ΠΝ 2 ἼΞ 29 
πῦστσ ὙΡΡΩ ΡΝ τον 
ἘΠΛῸΣ ΠΡ ὭΣ ὝΩΝ 75 
Γ53 ̓ δἰοώς ἘΝ ἸΠΞΠ δπὸ ΔΝ 5 

ἐπϑτοοῦτι ἼΩΝ ὩΟΞΤ πῖπν 
ἢΝ 39) δ θΣΝ ΤΙ ὩΓῚ ἡπθγ 
ΠΣ ΡΞ τῶν ὈΦΤΓΤΝ ἽΝ πα 
᾿ρ ΘΠ τὴν ὈΒΘΩΞ πϑϑ ΞΘ" 
τὴ" ΥῊΝΞ ἼΞῚ ἃ ΣΝ "ΝῚ ΠῺΞ5 
ἽΞΤΊ ὉΠ ΤΙΣ ΣΙ ΘΠ} ἼΧΞ 

ἘΙΡΠΝ ἘΝ ἸΝΞΟῚ ἐΒΤΑ ῸΡ ὈΡΙΟτΡΝ 
ὈΣΤΌΤΙΝ ὩΣ ὙγΩΝ ἢ ὈΝΙΙΘ ΕἼ ΓΦ Σ 
πϑ»9} ΠῺΣ ἸΞἸὮΝΡῚ ἘΘΩ͂Ν ΤῺ 

πϑ ΠῚ ΕΣ: ἢ) Ἢ ἽΞ ἜΠῸΣ 
ἡοχϑττΝ ΘΟ ΘΙΩΝῚ ἽΝ ΓΞ Ο 
ἐσ ττΝ τι Ὁ, ΔΕΗΝ ΠΕΡ 
ὙΠΝΠῚ ΠῺΞ ὉΡ "ὮΝ ι ἼΝΏΤΙ ὈΣΝ ΒΞ " 
ὈΞΤΞ ὈΛΣΤΟΝ ΠΙΣΤΉ) 3 ΘῚ Τὸ ΓΞ 
ἡ ποῦ ὙἸΘΓΠ ΟΝ ΩΝ ΘΥΡΏ 

Υ̓́ΠΝΞ ἼΩΝ 

ΕἾ 

ἄναβ.) ἐπ᾽ αὐτήν, ὅτι εἰρήλϑαμεν καὶ ἐνεπερεέεστα- | 
τήσαμεν ἐν τῇ γῇ ἕως σιγῆσαι, καὶ εἴδομεν τὸν λαὸν ὦ 
τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ ἐν ἐλπέδε κατὰ σύγκριμα 
“Σιδωνίων" καὶ μακρὰν ἀπέχοντες ἐκ Σιδῶνος, καὶ 
λόγος ὁ ἐκ ἣν αὐτοῖς μετὰ Συρίας, ἀλλὰ ἀνάστητε καὶ 
ἀναβῶμεν (ϑῖτα. Χ) ..ὄ - (ρ τὸ εἴδ.) εὐξήπαμον ὡς σέὼ- 
στᾶτε ... πορ. τῦ δλϑεῖν Πκὶ (ἢ 34. τ). Β: κληρονὸξ 
μῆσαι ἿᾺ ΔΕΧ). 10. ΑΕΧῈ Καὶ ... ἂν εἰφέλϑητε. 
ἯΣ εἰφελεύσεσϑε (γξ. ἈΒΟΟΙ ΔΕΕΧ: λ. στεποιϑοτα, 
»ς. ἡ γῆ εὐρύχωρος. Β: ἔδωκεν .. ἷδπϑ (8. ἈΒΕΧῚ 
ἃ ΑΧ). ΑΕΧ (ρῖο τῶν): ὅσα. 



Τ᾽ μεν. απο γΕ: ἱπὶ ὦ... 

πε ερέου, 

Οἷς ηξάππεν υοη απ γ1 9 αἴδ, 

πα ΟΠ θασί, Ὁᾳ8 “απὸ ἐπ ὀνδιιποίροι τπ|Ὸ | 
κι: οὐουζώοπ, ἀπὸ ἰρταεθ. ἀπ ἰδπεπ: 
8 1ερεξ δἷπ απὸ εὐζοτζαει, θα6. ἀπο. 1{πὸ 
ἤϊε ἕαπιοπ απ Ὁα8 Θεβίτος (ροταίπι απ 
Ὁαῇ ᾧᾳιβ “δὲί)α, απὸ δίεσει. σον θέα έ 

8 δα θῇ. ἘἸπὸ τεἷ! {Σὲ δᾳ. δεῖ Ὁὲπὶ δὲς 
ἤπὸς Ξε) α τρατεπ, ἕαππίοπ [ἰς οἷς ΘΕπιπις 
Ὁ08 δπαδεπ, δεὲ8. δουίτοπ, τὸ ἤΐε υυἱάγεπ 
Ῥαδίπ ἀπὸ ἰρταει κι ἰδπι: ὅϑεν. θαι 
οἰ) δίορεν. φοδτα τὲ θα πα ξ δι. δα, 

ἀ ππὸ τοαῷ δα οι. δίον δ Ὁ δν απιθοτίοῖς 
ἔπεα: 0 ππὸ [0 θαι δα απ τὶν σὸς 
τῦαπ, ἀπὸ θα: πιὶ ἃ) σοοίπροί, θα ἰῷ [εἶπ 

ὅ Ῥτίοξεν [εἰ. ἘΘίς ρταῦγεπ πὶ ἴδπι: Αἰεδεν, 
[ταρὲ Θοιέ, Ὁαβ υὐἷῦ ἐνζαθτεπ, οὐ ππ|ῸῪ 
“δες, δὲπ τοἷν τοαποοῖπ, απ) Ὁ 1 φεταῖθεπ 

Θ υυοτοοξ ἜΦεν θυ. απίρρονίοῖς ἰδπεπ: 
Βἰοεδεῖ οἰπ πὶ δυίεσδοεπ, εὐτν δες, {ΠῸ τοῦτ 
ὉοΥ Ὁοπι ὥεττπ, ὃεπι ἰθγ δἰο θεῖ. 

7 Φὰ ᾳἰἴπρεπ οἷς {{π| Ῥϑὲάππον. Οἷπ πὸ 
ἕαπποπ σὲπ  αἰ8, τὸ Τα θεπ Ὅα8 3301 Ὲ, θα 
φατίπποεπ ταν, Πάδου τοῦπεπ, απ οἷς 
Ὑθοἶζο, υοἷο οἷς Βίοοπίον, ΠΕ ππὸ εν, 
τἀπὸ αν πίριταπὸ, ὃ. ἰθποπ οἷο ταὶ ἱπὶ 
δ απῦο, οδΟΥ εν ἴδον [{ε τοῦτο, ἀπὸ Ἰρατὸπ 
Γέγτπὸ νοπ δὲπ Θἰροπίοτπ, ππὸ δατίοπ πἰ 8 

8 πες ἀριίοπ  τῦππ. ἘἸπῸ [1 ἔχπιοπ κι 
ἴδτοπ ϑυίϊοουπ σὰ ὅϑατοα ππὸ ΟΊ αοΐ, 
τἀπὸ ἰῆτο ϑυΐοεν ἤρταεπ κει ἰθποπ: πθίε 

9 Περεῖδ ππὶρ εὐ ὁ ἘΘίς Ἰρταύγεη : ὅΠι0, Ταβὶ 
απ κι ἴδποι Οἰπαιῇ οἰοθοπ, θόππ τοῖν 
βαῦδεπ Ὁα8 απὸ θοεθοπ, Ὁαᾳ8 {{ [α} σα. 
Φαταπι οἶτογ πππὸ [εἰ πίε {απ} 2π| οἰοθεπ, 
ὉὍα8 ἰῇνε ἔοπιπί, Ὁᾳ8. απὸ οἰποιιπεθπιοη. 

10 Ἔὔβεππ ἰρτ ἔοπιπιί, τρρτϑοῖ ἰδτ δι εἰππεπι 
Πάγετπ Ξ01Ὲ ἔοπιπιεπ, πιὸ Ὁᾳ8 ὅαπὸ [{ 
τορος πιὸ δτοί!, Ὁρηπ Θοί Ῥαῖδ ἱἰπ ὁπτὸ 
άποε σορόθοη, εἰπε Το επ τί, δα 
τἰηνιῦ βόθτίαν, αἴε8, Ὁᾳ8 ατὖ ΟΝ {Π. 

δ: Ὁ: 28 ἐὐξιπθεπ. 9..4.Αἃ: [εδν 6π|. 

ΤῚ; 2. ΑΝ: εὐράθεπ. γΕ: από πο.) αἴτοῖι τι. αλ!ό 5 
 κυοιεπ. 

ΐ 3. οὐξαππίοη... σπαιπαδ.., ἐνξαίοπ δίπ, ΒιαὟΥ: 
᾿ ἐν 66 {ππρὲπ ὅς, πὶ οαἰπροπ 
ο΄ ῬαΓΙ61Ὲ δεί (Θείίε, ΑΥ̓Υ: Ῥοροπ Ὁ. αὐ. ΕΑ: τϑαό 
ο ἐθπ. 
ο΄ 4, ΑΥ̓͂: κ (ᾧ τατῦ [. 38τ, 
ς΄ ὅ, ΥγΕ: οαὐσαῆτοι. Β: τουταμῇ τοίν αεθὸπ. ΑΥΥ: 
᾿ς κακἰοθοι. Β.ΑΥ͂Υ: ροήπροπ, νΕ: οἐὁ ππὸ σε. τὸ, ἀπῇ ππῇ, 
Ο δ, δθπ 0, ροἢεπ. 
ἢ 0. 8., δ. ἰδτ 4., {ΠΕ ὉοΥ δ, 

7. ΑὟ ΝΕ: δαβ ... (απ Θ Φενθο ) τυοθποίο. Α: 
υ [ππϑ!οό. Β.ΑΥΥΝΕ.Α: πα) Ὁ. 538, δὲν ὃ, αὐγ.νῈ: 

᾽ φβυϊραίοίτοιιἐΒίθε!. 91..Σ, 2. Β08 1.6. 

“5. ΝΕ: ροζάϊ6 

(18, 3-10.) 298 

ΧΥΈΙΙ. 

ΘΧΡΙΟΡΆΓΘΗΐ ἰουγᾶτη οἱ Πρ ηΐο" ἴη- 
ΒΡΙΟΘΓΘηΐ, ἀἰχουαηί4α6. οἷ: [16 οἱ 

(ον ῦνθν ΘΟ Π5] ἀ6Γαϊ6 ἰθγγάπῃ δ ΟἿ ΟαΠῚ ΡΟΓΡΘΠ- 
65. γϑηϊβϑθηΐ [ἢ πηθηΐϊθη) ΕΡΗΓἁΐτη οἱ 

ὑπ, ἰηἰταβϑθηΐ ἀοηηαπ ΜΙοΙᾶ6, γϑααΐθνθ- 
1.,ν, Ταηΐ 101. ἘΕῚ δρηοβοθηίοβ νοοθπὶ 

ἀνταντν Δ4Ο]ΘΒΟΘη (15. [ανϊ6. αἰθπίθβ {6 115 
ΑἸν γΒΟῦ 0, ἀϊχουαηΐ Δ4 δι: Ομ 5 (8 

ἴα δάἀάυχιεἐ αυϊὰ πὸ ἃρσὶϑὲ 4αδιὴ 
ΟὉ ὁά58ηι ἢ γΘη]ΡῈ νο]αἰδίιὲ ἜΘ αΪ ἃ 
ΓΘΒΡΟΠΕΙ οἷ5: Ηδθο οἵ πᾶθο ργαθϑιαὶ 
Π1Π1 ΜΙΊΟἢ 45, οἱ Π16 πη 6 Γ0646 οοπαιιχίΐ, 

αἱ 51Π| 6ἱ βδοθσάοβ. ἘΒορανογαηί 5 
17,.». δ ΓΘ] ΘΠ}, αἰ ΘΟη Βα] ΘΓ ὶ ἢ ΟΠ ΠΙΙΠῚ, 

αἱ 50Γ6 ΡΟΒ56ηϊ, ἃΠ ρΡΓΟΒΡΘΙῸ {{ΠΠ6Γ8 

Ν Ανεν οἱ Τ65 δΒαρογοὶ οἰϊδοίμμι. 
(πς. θυ ΓοΒροπαὶΐ οἷβ: [6 ἴῃ ρᾶοο; Π0- 6 

ΠΡῸΣ ταϊη8 ΓΘΒΡΙΟΙ  νἱᾶπη νοβίγᾶμπι οἱ ἰ[8γ, 

1θ 480 ΡΘΓΡ 5. 
Επηῖ5. ἰσιίαν «αϊη4α86. νἱνρὶ νθηθ- 7 

τῶν Ταπΐ [μαϊ8, νἱἀθγαπῖψαθ μοραϊαηι Πἃ- 
ἀν 87. ΒΠ Δηΐθπὶ ἴῃ θὰ ἀῦβαι6 110 {{π0 ΓΘ, 

Ἰυχία οοηβαθίμα! 6) δ᾽ ΟΠ] Ο ΤΠ), 58- 
ΘΌΡΙΠ.. οἱ ἀαϊθί πη, Π1}}10 6ἱ ρϑηϊία5 
ΓΘβιϑίθηίθ, ᾿πᾶρηδΡ 1186 ΟΡαη] οἱ 

ν28. ΡΓΟΟΘῺΪ ἃ διάοῃθ ἴθ ἃ οαηοί5. Π0- 

ΠΏΪΏ1]}15 ϑοραγαΐαπη. ἘΠ Θνουβίαα ἃὰ 8 
νὼ. ἰγαΐγοβ δ105. ἰῃ ϑαγὰδ οἱ Εβίῃδοὶ οἱ 

"δ ῖδν αα]ὰἃ ορίβϑθηϊ βοϊβοιητ 5 Ὁ το- 9 
ΒΡοηάἀθιηὐ: ΒαΡΡΊ6, ἃβοθηάδηλ5 δά 
805: νἱἀἴπηι}18. ΘΠ ἰΘΥΓἂπὶ νὰ] 46 Ογ- 

σο4.18,3. [Βηπ οἴ ΡΘΓΘΙῚ; ΠΟΙΪΐ6. ΠΕΡΊ ΙσΈ ΓΟ, 
ΠΟΙΪΓ6 ΘΘβ5ᾶγΓ6! ἘΔ Π}15 οἱ ΡΟϑ5᾽ ΘΔ ΠΝ 

Θἅϊη, ΠᾺ]]5 ΘΓ ἃ) ου. ΠΩ γα θη 10 

πῆρ ΔΑ ΒΘΟΌΓΡΟΒ, ἴῃ ΓΒΡΊΟΠΘΙ ἰΑ 551 Π181η, 

ἰγδάθίᾳια θα. ΠΟῸ}}}8 ΠΟΙΏΪΠ5. ΙΟΟΙἢ, ἴῃ 
40. ΠΌΠὰ5. ΓΘ δϑὶ ρθη Γ Ια ΘΟΓΊΜΠ, 
4ὰ6 σισηη } ἴῃ ἰθΓΓᾶ. 

ὅ. Α1.: 6αη,. δ. 5: Βθνογϑὶ ἰίδααθ. 
10. ΑΙ.: 605. 

γαθίρ τι, [. ΟΥ̓: δαἈ 5ὲ. [{π68] οσαό 2 Βοίδο {)... 
ον ὁδετυζγα  δοαβ, ΝΕ: θὲ. Ὅᾳ γοαῦ, τοοϊάγεν ἴηι Ἃ 
ἸπῸ. οονάθε ας Ὁ. ὁ. [ὦ ἀπροιιαβὲ ᾿γάηξ. (Β: δὰ 
δοζἀιπίς 9 ὲ. εἴποι ἰπ οἴπον αι )ο ... Ὅογ εἶπο δοιαὶ, 
αθοτθε }.) ΑΥ: ἡ)γὲεπίά)ει. ΒΟΕ: πὶ, ἔρίιοιι 9), 
ἐΠπυαό, 

ὃ, Β.ΑΥ̓́ΝΕ: 586 δείπρε ἰδ τὸ 
9, {εὲθτ σις, ΒΑ: ᾽ν αὐεν Πεὲ ΠῚΠ{| ΑὟΥ: 

άππποῖ πίε δι σοθει, δἰποαξοιπιθπ, ὃ. ἃς εἶπις, 
γΕ: Φοϑιοείροί πὶ. εὐροτῇ πὶ 

10. εἰποπ ὃν δα πὶ φοδυ, απ ϑΠῈπὶ, Β: γϑοἰταύπιρ 
ΑΥ ΝΕ: αοτἀϊππίᾳ (απ αἴτοιι εἰ 08). ΒιΑΎΥ γῈ,Α: 
ἔρία ϑὺαπα. {{Π| {ἀπ οἰπίροπι ΠΩΣ 



220 (48,11---20. 

ΧΥΈΕΙ. 

11 Καὶ ἀπῆραν ἐκεῖϑεν ἔκ συγγενδίας τοῦ 
Δὰν ἐκ Σαραὰ καὶ Εσϑαὼλ ἑξακόσιοι ἄνδρες 

περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά, 12 καὶ ἀνέ- 
βησαν καὶ παρενέβαλον ἐν Καριαϑιαρεὶμ ἐν 
Ἰούδα. Διὰ τοῦτο ἐκλήϑη ἐν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ 
Παρεμβολὴ 4)ὰν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἰδοὺ 
κατόπισϑεν Καριαϑιαρείμ. 15 Καὶ παρῆλϑον 

ἐκεῖϑεν ἕως τοῦ ὁρους ᾿Εφραΐμ, καὶ ἡλϑον ἕως 

οἴκου Μιχα. 11 Καὶ ἀπεκρίϑησαν οἱ πέντε 
ἄνδρες οἱ πορευϑέντες κατασκέψασϑαι τὴν γῆν 
“Δαισά, καὶ εἶπαν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν᾽ 

τοῖς οἴκοις 

᾿Εφὼδ καὶ Θεραφὶν καὶ γλυπτὸν καὶ χωνευτόν; 
καὶ νῦν γνῶτε τί ποιήσετε. 15 Καὶ ἐξέκλιναν 
ἐχεῖ καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὸν οἶκον τοῦ νεανίσκου 

τοῦ «Τευίτου, εἰς τὸν οἶκον “Μηᾶ, καὶ ἠρώτησαν 
16 Καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες 

5 "ἢ ν ᾽ Χ » , 

Εἰ οἰδατὲ οτι ἔστίν ὃν τούτοις 

αὐτὸν εἰς εἰρήνην. 

οἱ περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικὰ αὐτῶν ἑστη- 
λωμένοι παρὰ τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος, οἱ ἐκ 
τῶν υἱῶν Ζ4ἀν. 11 Καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε ἄν- 
δρὲς οἱ πορευϑέντες κατασκέψασϑαι τὴν γῆν" 
ἐπελϑόντες ἐχεῖ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χω- 
γευτὸν καὶ τὸ Ἐφὼδ καὶ τὸ Θεραφίν, καὶ ὁ 
ἱερεὺς ἐστηλωμένος παρὰ τῇ ϑύρᾳ τοῦ πυλῶ- 
γος, καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἀνδρὲς περιεζωσμένοι 

σκεύη πολεμιχά. 15 Καὶ οὗτοι εἰςῆλϑον ἐκεῖ 
εἰς οἶκον Μιχά, καὶ ἔλαβον τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ 
᾿Εφὼδ καὶ τὸ Θεραφὶν καὶ τὸ χωνευτόν, καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ ἱερεύς" Τί ὑμεῖς ποιεῖτε; 
19 Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν" Κώφευσον καὶ ἐπί- 
ϑὲς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ στόμα σου, καὶ δεῦρο 
μεϑ' ἡμῶν, καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς πατέρα καὶ εἰς 
ἱερέα. Μὴ βέλτιον εἶναί σὲ ἱερέα οἴκου ἀνδρὸς 
ἑνός, ἢ γενέσϑαι σὲ ἱερέα φυλῆς καὶ οἴκου 
' εἰς δῆμον Ἰσραήλ'; 20 Καὶ ἠγαϑύυνϑη ἡ καρ- 
δία τοῦ ἱερέως, καὶ ἔλαβε τὸ ̓ Ἐφὼδ καὶ τὸ 
Θεραφὶν καὶ τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, καὶ 
εἰφῆλϑεν. ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ. 

11. Β: ἀπὸ δημῶν ... αστὸ “Σ. (ἐκ συγγ. ... ἐκ ΟΣ. 
ΑἘΧ) κ. ἀπὸ (ἢ απὸ ΑΧ). .. ἐξωσμέμοι σκ. παρατά- 
ξεως (ὁ. ΑΕΧ). 12. Β (61. 1ῃ 844:): Καριαϑιαρίμ 
(-είμ. ΑἘΧῚ ... ἐκ. τῷ τοπῷῳ τν ὀπίσω (ὁ. ΑἸΕΧΣ. 
18. ΑΔ" Καὶὲ ... 1 (Ρ. ἐκεῖϑ') καὶ ἡλϑαν. ΒΒ: ὄρος (ἕως 
τ΄ῦρ. ΑΒΕΧ). 1. ΑΒ: σορευόμενοι (-ευϑέντες ΒΕΧ). 
Β" αὐτῶν ... Ἔγνωτε ... ἐν τῷ οἴκῳ τότῳ ... ὃ τεῦ 
(6. ΑΕΕΧ). δ. Α 81.: εἰρήλϑοσαν... . παιδαρί ..ὕ 
ἠσπάσαντο. 10. ΑΒΕΧΕ (41}.) οἵ. Β: ἄρ δα τς 
τὰ σκεύη τῆς παρατάξεως αὐτῶν ἑστῶτες παρὰ 
ϑύρας τῆς πύλης (6. ΑΒΕΧ). 17. ΑἘΧ; πορευόμε- 
γοῖ. ΒΒ Ἐ ἐπελθόντες - πολεμικά (Τ ΑΚΧ). 18. ΒῈ 
ὅτοι ὰ ΑΕΧ). ΛΕΡΙ͂ΧΕ ἐκεῖ. ΒΤ (Ρ. {Μιχ.) καὶ ὁ ἱερεὺς 

Ἀ ΕΟ ΠΩ} ΠΝ 

Πἴσπαο ἑαοἴνεη οἴ διισου' 0 5. 

11 ἜΠΠῚ ὨΠΕΘΒ ΘΙ ἸΣΌΒῚ 

ΩΝ ΓΝ ϑῷ ὈΝΡ ΘΝ ΓΙ ΚΞ 

Ὡ215 ΕΝ ΤΣ ΡΝ ̓ Ξ ἜΡΓ 12 

ὶ ΔῈ ξτὸ ΠΓΞ ΘΛΠΡῚ ΤΓΡἪΡΞ 
δὴ» ἼΡ, ἸΤΓΩΓΙ. ΝΉΠΙ ΘΊΡΣ 

πα ΕΣ ΜῊΝ ἘΠῸ πρὶ ΠῚΠ 
ΓἼΣ ἼΝ35Ὶ ΘΡΒΝ ΤΣ ΘΙ Ἴ255) 18 

ΒΡ ΟΝ ΤΙ ΤΌ ὩΓῚ 5259 ἘΠΘὩ ΡΞ 
δ, γηλπττὶ ΡΟ ΤΡῚΣ 
ὧν 55 ΩΣ ΤΠ ὈΤΝ τὸν Ὑ ΩΝ 
Ὁ" ΘΡΘἼ5 ΤῸΝ Ἡδὴπ ΘΤΞΞ 
ἼΠΠΌῚ εἸδο» ΤΊΠ ΓΤ ἘΦῚ ΓΤ ΓΙ ΘῚΩ5 Ὁ 
ΓῊΞ τ ν προσστοξτον: ἸΝΣ5ὴ γιοῦ 
-ὐτ᾽ ἘΠΑΡΕ "ὃ- γὈΝΌ5 ΓΞ 16 
ΒΕΌΠ. Ὁ ὮΞ ΡΒ ΘΝ τὴν Ὁ 
1 ὭΞΏ ἼΩΝ πῶσ ΠΤ ΘΖ 
ἔσο ππ δον ΤΟ ὩΓῚ ἡδϑϑη 11 

ὌΝ ἘΠρῸ πρῶ ΝΞ ΝΕΩ͂Ν ὈΝῚ 
Θ᾽ ἘσΡπ σΟΝῚ ΠΝ π- ΓΝῚ ὅθ δπ 
ΠΡ 312 ἸΠΞΠ| ΠΟΘ Π ΤΝῚ 
δῷ ἜΡΙΣ Ὀδοντ ΓΝ ΘΟ] ἜΡΟῦσΙ 
ΠϑῸὉ. ΓῸΣ ΝΞ ΠΡΝῚ : ΠΡΩΓΙ ΘΙ 18 
ΡΠ ΠΝ ΤΙΕΝΠΕ ὈΡΈΩΝ ἢ ΠῚ 

Ὑπὲπ ποΌΝ ἼΩΝΟῚ ποθι - ὨΝῚ 
ῦππ ἊΝ ἼΩΝ Ὶ 1 ϑοδόν ΡΝ ΓΔ 19 

ποτ ὩΣ ΠΡῚΝ Ἰ5- ὃν πττο 
153 ΠΡῸΣ ΞΘ ἸΠ595 ὩνὉ ἢ) 
ἸΠ5. ἩπήΝ ἽΝ Ἴπς ὩΣ Ν ἔσξὸ 
ΣΌΝ Ὁ ἈΝ ἜΘΟΣ ΠΠΙΒΌΡΟὉἢ ὈΞΟῸ 5 
-τνΊ πξαπτον ΠΡΟ Ἰπϑπ ΞὉ 

ΞΉΡΞ Νβολ ἘἘΒΠσ ΓΝ ΘΒ τσ 
ἐὈΡ 

ἕστώς (Ἐ ΑΕΧ). 19. Β: αὐτῷ (πρὸς αὐτόν ΑΕΕΧ). 
ΑΡῈΧ (ργὸ δεῦρο) ἐλϑὲ. Β: 

. βέλτ. ἌΔΕΒΧ). ΑΒΕΧ: φυλ. 
ΑΒΣ (χ) καὶ ({ Χ). 
γένϑ .. . ἀγαθὸν (ἔσῃ .. 
καὶ συγγενείας ἐν Ἶσρ. 90.8: ἤλϑεν (εἰρῆλ. ΛΕΡΧ) 



ἘΝ ἢ 

Φείοθέον. 

(πάθημα δε8 ΘΓ ᾳοΥ8 ππὸ ζεἰποϑ ϑθοτίοἴξετϑ, 

νι ὩΣ ΩΝ 

(48,11---90) 221 

ΧΥΕΊΙ. 

1. Φᾳ ςυ6ὲπ σοῖ θαππὸπ απὸ δὲπ Θέε, 
ζὐτοάγιουπ απ, στοὰ ϑατοα ἀπὸ ΘΠ θαοί,, 
[ῶϑ δαποοτε ϑέαππ οὐ οι. πἰΐς ἰθτοπ. 

12 ϑδαῇσαι ἐππὶι Θιτεῖς, ἔππὸ ξοσεπ θίπαπῇ 

τὸ απὸ Ἰασότίοπ Πα) δι δείτία! Δεατίπι ἰπ 

᾿ δα. Φαῦον παππίοπ [6 οἷὲ (ΘΙίε 
Ὁα8 ὅρσε Φππ δίδ αἰ Ὁἱοζεπ Φαρ, Ὁα8 

18 δίπουν δείτία δρατίπι ἰ- Ππὺ τὐπ 
Ῥαπππ αἰπρπ 6 απ ὍὉᾳ8 Οδοβδίται 
(ρρταίπι, τπτὸ ἕαπιοπ ἐππὶ απ λίγα. 

14. ἜΦα απρσονζίοπ οἷς {{π| ϑϑὲάπποῦ, ὃἷὲ 
αἰιϑαύρσαπαοι τρατπ, δαᾳ8. απὸ βαἰδ πὶ 
ἐγξιθτοίσεπ, τππὸ Τρταγεπ δι ἰθτοπ Βυάθοτπ: 
θεν ἰθῃ αἰιᾶν, ὉαΒ ἐπ᾿ ὁἱοοπι ᾧ ἀπήογα. εἶπ 
ἀοίδτοῦ, εἰ ρίριπι, ΞΘ ΠΤὈπ|6 τπιὸ ἥθροις, 
Ππο 9 ϑὲπι πιδαεῖ ἰθτ ϑεπέοπ, τα ὦ πι!ῖς 

15 τῦιπ ἢ. ἜΘίς ξεθτοίοπ τα εἶπ, ππὸ ἕαπηοπ, 
απ Ὁα8 ὥαμπϑ δε8. δπαῦεπ, Ὁε8. δευίίοπ, ἱπὶ 
λα απο, απὸ στήβιοπ ἴθπὶ {τοπππ 1)... 
10 ἐλ δον οἷε [8 διιιοοεν (Θρυϊήοίοπ. ταῖς 

ἴδτοπι Θατπίζα), Ὁἷε τοπ δὲπ δείπθοεντπ απ 
17 τοατὸπ, Πϊαποοπ 901 Ὁὲπὶ ρον. Ἐπ δἷς 

Πμι0 ϑϑὲάππεν, οἷο δα 8. απὸ δι} ἐὐξιιἰσοπ 
αὐϑαρξοσπ τρατοπ, αἰπαοι δίπαι ἀπὸ 
ἕασπιοπ Ὁαθίπ, ππὸ παρπιὲπ θα 8. 5110, δὲπ 
Φρίδτοῦῦ, δὍᾳ8 φείρίθαπι τἀπὸ Ἰθαοίι.. 
Φιοιροῖ! απὸ Ὅεν Ῥβυίο[Υ τον ὅεῖπ ἜθοΥ, 
δεῖ δεπ Τε 8 διιπθοῦι (εν τείοπ τας ἰρτοπι 

18 ϑατπῶ. 86 πππ ἰοπὲ ἰπ Ὁαὃ αι 
γα σεξοπιπιεπ τοατὸπ τπτὸἋ παῦπιοη Ὁα8 
ἌΠΟ, Ὅὲπ ϑοίδτοῦδ, Ὁᾳ8. ΘειΠρύθαπι ἀπὸ 
ἩΙθαοίί, Τρταῷ δον Φθυίείζον 2π ἴθπεπ: 588 

19 πιαίρε τὸ ὁ Θίς απτιοοτίοίεπ ἰθπι: Θοτοείβ 
{τὸ σατο Ὁᾳ8 θέαι κι, ἀπὸ οἰεθε πὶ τπιϑ, 
Ὁαβ δῖ. παν ἥθαίον. ἀπὸ θυίοτον είς, 
Δ οἰτὸ δεΐοτ, Ὁκ8. δι. ἱπ δε8. εἰπίρεπ 
ϑὶαπποῦ ὅαπζε Ῥθτίοίεν ζεἰοἴδ, δεν ππίον 
εἰπεῖ σαπλοη Θίαπιπι ππὸ ΘΕ] οι ἰπ 

ΓΟ 20 ὅντα ἔΦαδ ροῇεῖ δοπὶ θβυίοξον. τυ Ὁ], 
τἀπὸ παῦπι δοίθεϑ, θη οἰστοῦ, θα 8 εὶς 
Ἰἰρίθαπι τατὸ ΞΒ 10, τπιὸ ἔαπι παῖ ππίοῦ Ὅα δ 
501 Ὲ. | 

11.0.1,: διοζιοτοπ. 12. 00.1.: ποππεὲπ [{ς.Ψ 
14,17. ὕ.1.: οὐξιπϑοη. 
19. Α.Αἃ: εἰπροῖίποπ )ὲαπποό., 

ΟΠ 11. ΒΙΑῪν: (ἀππρ τ 1) αν. πε δέ τίἐα ότοαῇοπ, ΝΕ: 
᾿ δ τίερ δαοτάϊθοπ. 
ΒΎ 14. εἰπ Ξε πα το οὗ τιν ὅ5., κι. οἵπ φοζάγπ, πὶ. σόα, 55:10 

ἀ{ε (οἷε ὅδαν. 17, 4. 8). Β: δα ἤπροιπ απ. ΑὟΝ ΝΕ: 
ΚΓ Ῥοδοπ απ. Β: (Ὁ οὐξοπποίπαπ, τ0. ἔστ 10. τοο1{{. ΑΥ̓Υ: 
ΕΠ πὺ πεπ [ἐρεῖ το. ἰρτ ἐθπο. ΝΕ: ἸΟδουίο ΟἽ Ὁαθεν..,. 
Ὁ [οἹ{{. 

Ργοίβοιϊ ραν σαηΐ 46 οορῃαίοηθ 11 

8... ἤδη, Ιά οδἱ ἀθ ϑαύᾷὰ οἱ 3.180], 

ΒΘΧΟΘΗΓΙ ΥἹΡῚ ΔΟΟΙΠΟΙΙ ΔΡΠῚΪ8. [)6111015. 

Ἔ Αβοθῃηθηίθϑ 16 ἸηΔηΒΘΓΙηΐ ἴῃ (11- 12 

Δι Πατῖπ πάδο; Χ] ἸΟΟ115. 6Χχ 60 ἰ6η)- 

ΡΟΓΘ (δι γουὴ ᾿)Δη ΠΟΠΊΘη ΔΟΟΘρΙΐ, 

αἱ δῦ ροϑί ἰθγρὰπ) (δι Αἰ ΠΡ. 

ὙΤῊ 46 ΓΓΔηΒΙΘΓΠΙ ἴῃ τη Πί6Π) ΚΕ ΡῃΓαΐμη. 18 

Ουηαι6 νθη!βϑθηΐ δὰ ἀοπλιη ΜΊΟΠὰ6, 

Ἔ ἀἰχογαηΐ ααϊπμααθ νἱρὶ. 4] ρΡγὰ5 14 

ΠηΪ58ὶ [ἀΘγὰηΐ δὰ σΟηΒ᾽ ἀθγδπ ἀπ (6 }- 

ΓᾺΠ) [μἃϊ5, οδοίθυϊβ ἰγαί Γι 15 5015: 

Νοϑβί5 φιοὰ ἴῃ ἀοΙΏ]θι15 5115 51 Ερμῃοά 

οἱ ΤἼΘΓΑΡ ἢ οἱ βοα !Ρ. 16 αἰ ψι6 60η- 

Πα 116} Υἱάοίο ψυϊὰ νοὶ ρμ]δοθαί. 

ἜΚ οὐπὶ Ραμ] ] 1) ἀ60}} 558 ηΐ, ἰη- 1ὅ 

ΟΡΟΒΒῚ 81ηΐ ἀομηὰπη Δα] 5 θη 5. 1.6- 

γἱία6, 41 ογὰΐ ἴῃ ἀοηο ΜΟΙ 6, 58- 

Ἰαϊανογαηΐ 6. Θὰ] νΘΓθΪ5 ΡΔΟΙΠοὶΒ ; 

Ἐς ρΧΟΘΗΪΝ ἃθίθη ΥἹΓῚ ἃ τ οΓδηΐ, 10 

ΔΙ], βίαθαηΐ ἃηίθ οβίη. ἜΦΑι17 

111}, 41 ἰΠσ 551 [ΘΓ ἀοΙη πη. }1|- 

ΥΘΗ]5. 50 101}6 οἱ ΕΡΠοά οἱ ΤΠ ΘΡ ΡΠ Ϊ μη] 

αἴθ. ΘΟὨ 4116 (0]16Γ6. ΠΙ ΟΡ ηαΓ, οἱ 

δδοογ 05 5ἴα! αὶ Δ 6. Ο5.1 1), ΒΟ ΧΟΘη 5 

ὙΙΡῚ5 [ὉΓ ΒΒ 5. πα ὰ ΡΓΟΟᾺ] ΘΧρθ- 

οἰδηι 5. ἜἘΤΌΪΟΡαηΐ ἰσιίαγ, 4] ἴη- 18 

ἰγανογὰηί, 56 !]ρι} 16, Ερποὰ οἱ ᾿ἀ0]ἃ 

αἴχαθ ΟΠ 4116. (115. αἰχὶς Δ 6 - 

ἀο5: Ουϊὰ [0118 Ἔ ΟἿ γοϑροπάθγιηϊ: 19 

Τὰρθ οἱ ροῃθ ἀἰσιία  5ῈΡῸΓ Ὁ5. {1}, 

νΘηΪ{π6. ΠΟ Βοιπ, αἱ Πα ΘΔ Π}15. (8 

Ραΐγθ ἂὺ 5ΒΔοοΡἀο θη}; 4014 {01 1Π6- 

Ἰϊ5 681, υἱ 515. ΒΔΟοΓο5. ἢ ἀοΙη0 

ἘΠῚ1Ὶ5. ΙΓ, ΔΠ [ἢ ἀπὰ {Γ|}}ὰ οἵ [Δ1111ἃ 

ἴη [5γ86}} Ἔ Οτιο οὐτὴ δι ἀἰ58θῖ, ἀο16- 20 

νἱ ΒΘΓΙ ΟΠ 15 ΘΟΓΕ), οἱ {8} ΕρΠοά 

οἱ ἸΙά014 δὸ 50] ρίι 6, οἱ ργυοίθοϊα 5. δϑί 

οὐ 615. 

ἜΡΟΝ ΑΙ." ἰὰ 6ϑ8ι. 
13: Α].: Εὐἰη646. 

1ὅ, Β: {ταρίοπ θα παπι Ὁ.  υίοῦοπ, ΟὟ: πα [εἰποπι 
ΠΟ ΙΓ [εἰπ. ΥΕ: ΒΟ Ι δοβπδει. 

10. {ὁ 53..11. 
19. ΒΟΑῪΥ ΝΕ: ἴοας Ὁείπο απὸ απ’ δοίποι δε πῦ. 

(ἀ: δὲὰ δίπαον!) 
20. Β: ὅδ α γουιτοὺ Ὁο6 ὅδτ, ὁδοῦ σπτοῦ Φίποο, αν, 

ΥΕΣ: ταῦ [τοῇ, 
ΤΌΝ 

18,25. 

γν.2.17,)1. 

τ. 

υ.14., 

ν.15. 

17,10. 



228 (18,21-- 31. 

ΧΥΤΗΙ. 

21 Καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπῆλϑον, καὶ ἔϑηκαν 
τὴν πανοικίαν καὶ τὴν κτῆσιν αὐτῶν τὴν ἔνδοξον 
ἔμπροσϑεν αὐτῶν. 22 Αὐτοὶ ἐμάκρυναν ἀπὸ 
οἴκου Μιχά, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ ὄντες ἐν ταῖς 
οἰκίαις ταῖς μετὰ οἰκου Μιχὰ ἔκραζον καὶ κατ- 
ἔλαβον τοὺς υἱοὺς 4αν. 28 Καὶ ἐπέστρεψαν 
οἱ υἱοὶ Ζὰν τὰ πρόρωπα δ. τῶν καὶ εἶπαν 
πρὺς Μιχά; Τί ἔστι σοι, ὅτι ἔκραξας; 24. Καὶ 
εἶπε 'Μιχά!- Τοὺς ϑεούς μου οὗς ἐποίησα ' ἐμαυ- 
τῷ! ἐλάβετε, καὶ τὸν ἱερέα, καὶ ἀπήλϑατε, καὶ 
τί μοι ἔτι; Καὶ τί τοῦτο λέγετέ μοι" Τί τοῦτο 
κράζεις; 235 Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ 
4αν: Μὴ ἀκουσϑήτω ἡ φωνή σοὺ μεϑ' ἡμῶν, 
μήποτε ἀπαντήσωσιν ὑμῖν ἀνδρες πικροὶ ψυχῇ, 
χαὶ προςϑήσεις ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ 
οἴκου σου. 39 Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ 4) ὰν 
εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν, καὶ εἶδε ἢ7]ιχά, ὅτι ἰσχυ- 
ρότεροί εἰσιν ὑπὲρ αὐτόν, καὶ ἀνέστρεψεν εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

21 Καὶ αὐτοὶ ἔλαβον ὃ ἐποίησε Μιχά, 
καὶ τὸν ἱερέα ὃς ἣν αὐτῷ, καὶ ἦλϑον ἕως 
«Ἱαισὰ ἐπὶ λαὸν ἡσυχάζοντα καὶ πεποιϑότα, 
καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ὃν στόματι ῥομφαίας, 
καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρησαν. 28 Καὶ οὐκ ἔστιν ὃ ὃ 
ὁυόμενος, ὅτι μακράν ἔστιν ἀπὸ “Σιδωνίων, καὶ 
λόγος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς μετὰ ἀνϑρώπου, καὶ 
αὐτὴ ἕν τῇ κοιλάδι τοῦ οἴκου ἹΡοώβ. Καὶ 
φκχοδόμησαν τὴν πόλιν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ, 
29 καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Δάν, 
κατὰ τὸ ὄνομα Δὰν τοῦ “πατρὸς αὐτῶν, ὃς 
ἐτέχϑη τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ ἦν “Μαισὰ ὄνομα τῇ 
πόλει τὸ πρότερον. 80 Καὶ ἀνέστησαν ἑαυτοῖς 
οἱ υἱοὶ 4ὰν τὸ γλυπτόν, καὶ ̓ Ἰωνάϑαν υἱὸς 
Γηρσὼν υἱοῦ “Μανασσῆ αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ 
ἦσαν ἱερεῖς τῇ φυλῇ Ζὰν ἕως τῆς ἡμέρας τῆς 
μετοικεσίας τῆς γῆς. 81 Καὶ ἔταξαν ἑαυτοῖς τὸ 

91. Β: τὰ τέκνα καὶ τὴν κτ. καὶ τὸ βάρος (6. 
ΑΠΕΧ). 29. ΑΒὲ (Ρ. ργυ. Μὴ) καὶ ἰδὲ Μιχαίας (Ἐ 
ΕΧ). Β: ἐβόησαν (ρου ΛΕΕΧῚ ... κατελάβοντο 
(-ἐἑλαβον ἘΕΧ). 28. Β: τὸ πρόξωπον (τὰ πρ ΒΕΧ) 

. τῷ Μιχαίᾳ (πρ. Μ. ἈΕΕΧ). ΑΒ: ἐβόησας (ἔχρα- 
ἘΠΕ ἘΡΧ). 24, ΑΒ: Ὅτε τὸ γλυπτόν μὲ ὃ (Τ. ϑεός 
μὲ ὃς ΒΕΧ). ΑΒΕΧΣ ΚΣ ({ἰ ΕΧ). 8Β: ἐπορεύ-: 
ϑητε... λέγ. πρός με (ὁ. ΑΧ) ...Ἐ(α10.) τότο ἴι ΑΕΕΧ). 
20. Β: δὴ (ἡ ΕΧ; ΑΕΧ: δὴ ἢ): . συναντήσωσιν (6. 
ΑΕΧ). Ἀ1Ω)Β: ἡμῖν (ὑμῖν 3 ΒΕ: προρϑήσεσε 
(-σεις ΑΕΕΧ). 26. Βὲ τὴν. υνατώτεροι ὦ. ἐπέ- 
στρεψεν(ο. ΑΕΕΧ). 27.8: οὗὨ υἱοὶ Δὰν (αὐτοὶ ΔΒΕΧ). 
ΒῈ; ἐπὶ “. (ἕως Χ. ΑΧ.. ΒΤ (Ρ. πεσπ.) ἐπ᾽ ἐλπίδι 
(Ἐ ΑΕΧ). ΑΣ ΒΤ (πῃ ) ἐν πυρί (ὃ Α1Χ). 98, Β: ἣν ] 

. κατεσκή-- , (ἔστων ΑἘΚΧῚ ...ὄ 'ρααβ (Ροωβ ΑΣΈΕΧ)... 
νωσαν (κατῷκ. ἌΕΕΧ). 20. Β: ἐν ὀνόματι ... ὃ τῦ 

. τῆς πόλεως («τὰ τὸ ὁν. κτλ. ΑΕΧ): Οὐλαμαὶς 
(ἀαισὰ Χ). 80. Β: ἔστησαν ... υἱὸς Μ. ... "ὶ (ργ.) τῆς 

. ἀποικίας (α. ΑΕΧ). 81. Β: ἔθηκας (ἕξ ̓ΑΕΕΧ). 

σι: ΟἾΠΙ. ᾿ 

γεοδαο ἑάοζιπι οἴ δασον 5. 

ὨΌΣΙσ ΤΣ Δ δ5Ὶ ἼΞΡ5Ὶ ὭΞΝῚ 2] 
ΣΤ ΠΠΠΞΞΠ ΟΝ ΠΡ ΘΠ ὨΝῚ 
Θ ΥΘ2Ν ΠῚ τ Ὁ ΓΞ ἜΡΓ ΠΡ 22 
πϑοῺ τῆβτον ὑῶν 33 ἼΩΝ 
ΝΡ ΕἸΤΤΏΞ ΤῸΝ ἘρΊΞΊΟῚ ἼΡΣΤΩ 28 
ἼΩΝ ὈΣΤῺΣ Ἴ2Θ5Ὶ 11 ὭΞ3 ΟΝ 
ΔΝ ΘῚ ἘΠΡΘΤΣ 5 π5- ΠῈ πϑο Ὁ 34 
-ὉΝῚ ΒΏΠΡΌ ΡΩΝ ὙΠΌΝ ΌΝ 
πττ ΠΤ ΤΡ ὑ5 5 ΠΕΣ ΠΆΡΙΣ 
ΝῸΝ ΔΝ :π5- ΠῺ "ὋΝ ἸΏΝ τ 
ΓΒ 2» ΡΝ: »οώστ ὍΝ 1:23 
ΠΕΡΟΝῚ 3 ὙὙ ΦΉΣ ὉΞΞ ἼΣΞ" 

ἸΠπ2}5. ἸΒῚ ΕἼΓΟΞ ΘΒ) ΠΦΕῸ 26 
ΘΡῚ ὈΡΡΙΓΙ 9 ΠΞ.}. ΝΠ. ὉΞ 9 

ΣἼΛΞΤΟΝΣ 3099) 29 ἸΡΛΘῸῸ 
πϑ πῶσ τῶν ΓΝ ἸΠρὉ ΣΙΒΙΠῚ 
τ» ἸΝ 25 Ἴοτροπ τῶν ἸΠΞΠ ΤΙΝῚ 
ΒΓΗΝ 991 ΠΙΩΞ Ὁρῶ ὄντ 9:9 
᾿Ξ θῶ ἌΡ ΤΙΝῚ ΞΉΠ Ἐς 
ΡΣ δπ- ΠΡ Ί ΓΙ ὁ ὌΚΩ ἸΝΝῚ 28 
ῬΏΦΞ Ν᾽ ΠῚ ΟΝ ΤΩΡ ὄπ Ἃ 2 
ὝὌΣΠΤΩΝ ὭΞ5Ὶ ΞΖ, γοπ "ὮΝ 
Ἰ ρπτοῦ ἈΝ ἼΡῚ ΤΕ ἡΞ 95) 29 
ὈΝ δ Ὁ ἜΝ "τῶν ὈΠΩΝ Ἢ δὼ 
ἘΡΝΕ Ὄρπτοῷς Ὁ ὈΟΊΝῚ 
ὈΌΒπ- Ν 1123 Ἐπὸ ΠΏΛΩΝ. 5 
Νὴπ πῶϑ Ὁ τ ὈΘ3:Ξ Ἰρϑήπὴ 
τς ὅππ ὈξΞῶς δ 25 Ἤπι Ὑ33} 

ΤΙ ὈΠῸ Ῥο θυ. ἐγ τι ΓῆΝ5. ΘἾν8: 

21 

γ. 21. ὉΔΠΞ ΠῚ γ. 29. ὉλἼΞ ὉΠ 
νυ. 80. ΠΡ ὁ 

21, ΒΑ: Πεξίοπ ... (υσταπ). ὙΕ.Αἥ: Τίοβοπ τυῖ 
{ὦ γεν φοῦοπ, Β: πιὸ ταῦ [{ε απαοίαδοι δαΐίοει ὁ ΑΥ̓, 
ΥῈΕ: οἱ δοδατξοίίοπ, Α: θΠ|οδ ϑοπ ἤθε. 

22. Τίοξεπ φηζαπιπποπ, (541. αν, 12,1.) Β: δου οπ 
δίς δὲ, Φ.. εἶπ. ΑΥ̓ὙΕ: {οθέρι δ6π... ἐπαΐ, 



ἢ 28 δεῖ. 

᾿Π φριαπιπιο {! 
ἔρημη. 

Φ ςθέρυι. 

θα τιϑέμης ἵπὶ ἐτοθοτίεῃ βαίϑ, 

{15:21:..817 20 

ΧΥΕΙΙ. 

21 Ἰἴπὸ δα [δε “ὦ τϑαποίοπ τπὸ Οἰπροσύπ, 
Τὠϊτοι [6 οἷἱε δ ποιοείπ ἀπὸ θα 9 1ῇ, 
πὸ ταῦ ἢ ὁπ οΠι 8. δαϊίοπ, τοῦ ἰθποι 

22 δεν. ἜΦαᾳ {{ὸ πιπὶ [γπὶ σοπ ϑθΣ)α᾽ ὃ Θ αι 
ἕαπιοπ, ζ τίεοπ. οἷἱε θεάππονῦ, 70. ἱπ δὲπ 
φάπζονι τρατο δεῖ )α᾽ 8. ὅατε, τπιὸ 

28 Τοϊσείοπ ὅὲη δείποοτη απ πα Ἔπιπὸ Ὑἰοεπ 
Ὅ6η δείποοτπ Φαπ. (Οἷς αὐοὸῦ τϑαπότοη ἰδγ 
ὙΠΈΡ πτπὶ τἀπὸ Τρυαάγοπ κι θα: 5 α8 
ἱπ οἷν, δα 9 δι: αἴΐο εἰπ Θεζώτεί πια ε[Ὸ 

24 (ὅν απίυοτίειο: δ. Ῥαδὲ πιοὶπο Θϑδέξοη 
σοποπιπιοη, οἷὲ (ἢ σοπια ΟΣ θα, τπιὸ δὲπ 
τίου, απὸ οἰδεῖ δἰπ, ἀπὸ θαϑ θαδε ἰῷ 
παπποῦ ὁ τἀπὸ ἰδτ {τασεῖ ποῦ, τϑα 8 τοῖν 

2Ὁ {0 1ε5 ἘΡθον. οἷ δείποον απ [ρταπ 
κι: ἰθπι: βαΒ Ὁείπο (Θείπιπις πἰι δύτοπ δεῖ 
τἰπὸ, δαβ πἰῶξ αἰἴῇ'΄ οἰ) Ποβοπ ξοτπίρε 
δ ρης, ππὸ δείπε (Θεοῖς ππὸ θείπεδ ὅδ απο 

20 Θεοῖς πἰῷε απροτάιππί τϑοῖοο. ἜὈΠΠ0Ὸ 
αἰπαοπ οἷς δείποεν Ὅκη ἰδτοῦ ἤθερ8. Ἰ1πὸ 
ϑθλία, Ὅᾳ. εὐ 1αθε, δα [{ε ἴδπι πε ΠτατῈ 
τρατεπ, ᾿Ἰραποίς εὐ Π{) τοι ἔαπι το εθεν δι 
Τείποιπ απο. 

; 27 ΦΘίς αδεῦ παῦπιη, θα 8 Ῥιία σεται 
ΠΝ πὸ Ὅὲπ τί τοῦ, Ὁεπ εὐ θαῖς, τὸ 
απιοπ απ ϑαὶδ, απ εἶπ π{{{8 Πετοδ ΞΡ 0ΤῈ, 
ἀπὸ Τὥπιρεπ ἤε πα δὲν Θάγάτίε δε 
Θάγοτίδ, τπὖὸὦ ϑετδταππίεπ οἷς (Θιαοι τηῖξ 

ἘΊ1πὸ αν πἰοπιαπο, Ὅὸ1 [{ς οεὐτοῖς 
ἰοεῖς, ὃεππ [τ ἴα {ὐπὸ οι Θἰδοπ, τπὸ 
δαϊίεπ πὶ θὲπ βοῖτοπ πίτδ δι Τα Ἐπ) 
απὸ [{ ἴας ἱπὶ Θγποε, Ἰρο ἄεν απ ἔθ 610 
ϑέρροῦ Τρ. Φα δαπείοπ Π{ὸ οἷς (ΘΘίροὶ 

290 ππὸ τοσδπείοη Ὁατίπποπ, ἔπιπὸ παππίοπ {{ὸ 
Φαπ πα ὅπὶ ϑὲέαπιοπ ἰθτοϑ ἡδαίοτϑ Φαπ, 
Ὅ0 ὑοηή ταῦ σοδοτοπ θατ. 11πὸ δίς 

80 Θιίαθε δἰεβ τον ϑείίεπ δαἰό. Ἐπ δἷς 
δίποεν. Φαπ τί ιοίει. [τ Π αἰ Ὁαῷ 
110. 1πὸ Φοπαίραπ, δὲν Θοῦπ (ΘΘετοπϑ, 
Ὁ8 Θούπεθ ϑϑὲαπαΐο, παὸ {εἶπες ὕπο 
γρατοπ γί τον ἀπίον Ὁεῖι (Θἰαπῖπι Ὅὲ Ὁ α- 

Ε αἰΐον, δίδ απ οἷς ϑεἰξ, Ὅᾳ. {{ὸ απ δεπι, 
"81 ϑᾳαπὸς σοζαπρεπ ροζάθτεί τυοτθεπ. ἜἸΪπῦ 

30. 4.4: φεζάθτοι τοπτϑεῖ, 

23, Β: δαβ δι! οἰᾧ σουζαιπππο ! θα! ΑΝ: οἱ 
ΥΕΙ: πα! οἰποπι φοζαιπ πιο {π ϑαπίοπ 

Ὁ. Β: απ ἐπ Π. ΑΥ̓Σ ΝΕ: ἄδεν οι Βουαι(ὁπ, 
ο΄ Β: πάππον νοι οεὐδίοτέοπι δοιπί θη, ὙῈ: οἷο οΥν, 50}. 

Τ᾿ (ΑΝ: οἰ ἐγ δί{{ν18) Β: δα δείπ φοθοπ .., τορρποῦν 
δ Ἶ 

Ἷ 
πιοπ [αΠ[:. ΑΥ̓͂ : τρτϑονθοῇ, ὙΕ: νονπί {0}, 

Οἱ ὁπ ΡΟΡρογθηΐ οἱ ἃηΐθ 8586 [Γ8 21 

[6558 η1 ρᾶάγνα]ο08 80 }πηθηΐᾶ οἱ ΟἸΠΩΘ 

(04 ΘΡἃί ρΓΘυ]Οϑ απ, Ἔ οἱ [πη ἃ ἀοιηο 22 

ΜΙ. οβϑθηΐ ργροοα!, νἱγὶ, 4υϊ Πᾶ- 

θιαθαπὶ ἴῃ Δράϊθ8. ΝΊΟμᾶ 6, οοπο0]8- 

ΤΙ Δη65. 560 {1 ϑηΐ Ἔοι ροβί ἰογραπὶ 28 

ΟἸδΙηᾶγ 6. ΘΟΘρΘγηΐ. (αἱ οὑπὶ ΓΟ- 

ΒΡοχίββθηίΐί, ἀϊχουαηΐ 84 ΜΙΘμαιῃ: Οὐἱὰ 

01 νὶβ ὁ οὰγ οἰδιηαθὲ ἜΘαΪ Γοβροπάϊι: 24 

605 ΠΙ608, 405 ἘΠ] ἴθοὶ, ἰα] 1515, 

οἱ βδοθγαοίθῃ δἱ ομηηϊὰ {86 ΠΔ}}60, 

δἰ ἀἴοῖε15 : Οὐ {}ῸῚ δι ὁ Ἐ Ιχθγαπίααθ 2 

6ἱ ΜΙ Π4ῃη: ὕὥδν ἢ αἰΐγα ἸοαΔΓ 5 

ν.14. 
17,355. 

6η.81,80. 
Εχ.3,4. 

δ Π05, οἱ νϑηϊδηΐ δὰ ἴθ υἱγὶ ΔΗΪΠ0 

ΟΟΠΟΙ(αΙ], οἵ ρ86. Οἴπὶ ΟἸηΐ ἄοπ)0 

μὰ Ρ6ΓΘᾶ8. 

([8πὰ. 
1556. 

Ῥς,ἐ6,9 Ν ὑ ιν 
᾿ ἜΒῚ 50. οοορίο {{π6γ 20 
ῬΟΓΓΟΧΘΡηΐ. Ὑιάθη5. δυΐθιη ΜΙΟΠ 5, 

Τυο [ὈΓΙΙΟΓῈ8. 586 ββϑθηΐ, ὙΟΥΘΓΒΙΙ5 

65 ἴῃ ἀΟΙΏΙΠ 518Π|. 

ΒΘΧΟΘΙ Ι ἀίθ πη Υἱγὶ ἰα]θγαπὶ 5806 - 27 
ἀοίθμηι οἱ 4ιιὰ6 ϑρΓὰ αἰχί πη15, γ6Π6- 
Ταηίαιιθ ἴῃ [15 ἃ4 ΡΟρα πὶ 4 6506 ῃ- 
ἴθ ἃίαι16 ΘΘΟΙΓΙ, οἱ ΡΟΓΟ ΒΒΟΓἢϊ 

605 ἴῃ 018 9714411, αν] 4116 ᾿ποΘ ηαϊ0 
ἀρ! θυηϊ, Ἔμ.]}10 ροηϊία5 ἰδγθηία 28 
ΡΓΔΘβ ἀϊα., 60. φαοὰ ργοοι! ΠΑΡ ἰ4- 
ΓΘΩΪ ἃ δίάοη6 οἱ Οἴαπὶ Π1}110 ΠΟΙΏΪΠΙ1 
Βα γθηΐ αα! ἀπ 5οοἰοίαιἰ5 ἃς Π6- 
5011. Εγαΐ ἃαίθηι οἰν 5. δία ἴῃ ΓῸ- 
δῖοηθ ΒΟΠΟΡ ; απ) ΓᾺΓΒῚΠ ΘΧΒΙΓα- 
Θηΐ6 5. ΠΔΙΠ ἀνθταηΐ ἴῃ θὰ, Ἔνοοδϊο 29 

Το ιλαΤῃ ΟΠ η6 Οἰν  ἰα{15 Πᾶπ, [αχία νοοαθ.] πὶ 
θελα, ΡΑΓ5 58], 461) σοπαδΡαὶ [5Γᾶ6], 4116 
εκ ΠΡΟΪῸΝ. [ναΐς ἀϊοοθαιαγ. ἘΡοβαθιιηί- 80 
1ξηηθδν 416. 5101 56 Ὰ]ρ.116 οἱ Φοπαίμδη, ἢ] 

(ΟΥβὰπ) {ΠῚ ΜΟγϑὶ, ἀὸ Π]Ϊ05. 6]115. 88- 
ΘοΡαΟίδ5 ἴη {γῖθι θη, 5411 4 ἀϊ6 ΠῚ 
ΘΔρ Εν 115. 586. ἜΝ Δηβ4π6. ἀρυ 31 

ν.7. 

Εχ.2,.2. 

90. ΑἸ.: ἀδύϑοπη. 

31. 5: Π60 οΓαϊ. 

0. ΑΥ̓ ΕΑ: Πάτξον τὺ. αἱό οὐ. 
27. ΑΥ̓͂: [0 ἰἰδουνζοῖοπ [. ἃ, 
28. πε βοπέοι, ΑΥΥ: ἔρίπ ϑὲοίίον, (91. δ), 7.) 8. 

ΑΥΟΥΕ: ἴπ Φ θαίο. 
29. ΒΑ: (γε1π) ὅτ. οὐ, (ΝΕ: ἐπ ὅν, Ὁ) 
30, δαὃ απὸ φοῖ, αοῇ. τοιτδο, ΟΥ̓: Ἰτούρ 61. ΥΕ: 

ἐπ οἷς (Θοζαπροπζῷ, ρεῖ. 
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ΧΕΧ. χταρσῖίζειτν αἱροονῖτ ατ᾽ι. 

γλυπτόν, ὃ ἐποίησε Μιχά, πάσας τὰς ἡμέρας 

ἃς ἣν ὁ οἶκος τοῦ ϑεοῦ ἐν Σιλῶ. 

χΕ͵Ὸΐ. Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 

καὶ βασιλεὺς οὐκ ἣν ἐν Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο 
ἀνὴρ «Ἱευίτης παροικῶν ἐν μηροῖς ὄρους Ἔφρα- 
ἵμ, καὶ ἔλαβεν αὐτῷ γυναῖκα παλλακὴν ἐκ 
Βηϑλεὲμ ᾿Ιούδα. 2 Καὶ ἐπορεύϑη ἀπ᾿ αὐτοῦ 
ἥ παλλακὴ αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτῆς εἰς Βηϑλεὲμ Ἰούδα, 
καὶ ἐγένετο ἐκεῖ ἡμέρας μηνῶν τεσσάρων. ὃ Καὶ 
ἀνέστη ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐπορεύϑη κατόπι- 
σϑεν αὐτῆς τοῦ λαλῆσαι ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς, 
τοῦ ἐπιστρέψαι αὐτὴν αὐτῷ" καὶ νεανίας αὐτοῦ 
μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὄνων. Ἡ δὲ εἰφήνεγκεν 
αὐτὸν εἰς οἶχον πατρὸς αὐτῆς, καὶ εἶδεν αὐτὸν 
ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος, καὶ ηὐφράνϑη εἰς ἀπᾶν- 
τησιν. αὐτοῦ. 4 Καὶ κατέσχεν αὐτὸν ὃ γαμβρὸς 
αὐτοῦ, ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος, καὶ ἐκάϑισε μετ᾽ 
αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ 
ηὐλίσϑησαν ἐκεῖ. ὃ Καὶ ἐγενήϑη τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τετάρτῃ, καὶ ὥρϑρισαν τὸ πρωί, καὶ ἀνξστη 
τοῦ ἀπελὺ εἶν, καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆς νεάνιδος 
πρὸς τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ" ΖΣτήρισον τὴν καρ- 
δίαν σου κλάσματι ἄρτου, καὶ μετὰ τοῦτο ᾿ 
πορεύεσϑε. ὃ Καὶ ἐκάϑισαν καὶ ἔφαγον ἀμ- 
φότεροι ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἔπιον. Καὶ εἶπεν ὁ 
πατὴρ τῆς νεάνιδος πρὸς τὸν ἀνδρα" “Ἄρξά- 
μένος δὴ αὐλίσϑητι καὶ ἀγαϑυνϑήτω ἡ καρδία 

σον. 7 Καὶ ἀνέστη, ὃ ἀγὴρ τοῦ πορεύεσϑαι, 
καὶ ἐβιάσατο αὐτὸν ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκά- 
ϑισε καὶ ηὐλίσϑη ἐκεῖ. ὃ Καὶ ὠρϑρισε τὸ 
προὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πέμπτῃ τοῦ πορευϑῆναι. 
Καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ τῆς γεάτιδος" Στήρισον 
δὴ τὴν καρδίαν σου ἄρτῳ, καὶ στρατεύϑητι 
ἕως κλίνῃ ἡ ἡμέρα, καὶ ἔφαγον ἀμφότεροι. 
9 Καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ τοῦ πορευϑῆναι, αὐτὸς 
καὶ Ἃ παλλακὴ αὐτοῦ καὶ ὁ νεανίας αὐτοῦ. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ, ὃ πατὴρ τῆς 
ψεάνιδος" ᾿Ιδοὺ δή, πέχλικεν ἡ ἡμέρα εἰς ἑσπε- 

6,57: Β: Β: Σηλώμ (Σιλω Χ; ΑΣ: «Σηλω. --- 1.8: ἐκεί- 
ναι ἐκ ἣν βασ. (ο. ΛΕΧ). . ἀπὸ Β. (ἐκ Β. ΛΔΕΚΙΧ). 
Ὡ. Β: ἀπ. παρ᾽ (ἀπ΄. ἀπ᾽ ΑΕΧ). .. χὸν οἱ τᾶ... ἣν 
(6. ΑΕΕΧῚ). 8. Β: ὀπίσω ... ὃ τὴν (ς. ΑΡΕΧ). ἈΒΕΧ 
(ρτὸ ἐπιστρ.): διαλλάξαι... ἜΘ. αὐτῷ) καὶ ἀπαγα- 
γεῖν αὐτὴν πάλεν πρὸς αὐτόν ... τὸ παιδάριον ... ζ. 
ὑποζυγίων .. . καὶ ἐπορεύθη Ἐς ΘΥΚο Η συνάντη- 
σιν (ἀπ. ΔΒΕΧ). 4. Β Τ (8. τρεῖς) ἐπὶ (Ἔ ΑΒΕΧ)). 
Ὁ. ΑΒ: ἐγένετο (- -ήϑη ΕΧ). Βε πορευϑῆναε ... εψυμ- 
φίον.. . ψωμῷ (άπ. ... γ- ... κλ. ΔΕΧ). ΑΞΒ: πορεύ- 

σεσϑε (-εύεσϑε ΑἸΡΕΧ). 60. Β: οὗ δύο ... γε .. 
ἀγαϑυνϑήσεται (ἀμφ. ... “ρξ. κτλ. ΑΕΧ). Ἱ. Β. 
(Ρ. πορ.) αὐτὸς ( ΑΡΕΧ). 8. ΒΚ ἄρτῳ ... στρατευ-- 
σον. υχλῖναι τὴν ἡμέραν .. . οὗ δύο («. ΑΕΒΕΧ). 9.8: 
ἠσθένησεν ἡμι. εἰς τὴν ἕσπ. (6. ἘΕΧ, Βῖτα. Α). 

ΤΣ Δ τ2Ὁ ΠῺΣ ἼΩΝ ΓΞ Ὁ 
ΤΕΥ ἈΣΠΣΒΕΥΤΟΞ 

ὮΝ ΠΡῸΣ ὩΠΡῚ ΘΩΡΞ ὙΠῸ χιχ. 

ΞΟ 8. ΤῊΝ αὐ ν ὙΠ0Ὶ ἘΝ ΘῚΞ 
ὥλϑ᾽Ὁ πῶν τ ΠΡῸῚ ΘΡΠΡΝ τ 
ἿΣ ΓΟ ΣΉ ΠΣ ὉΠ ΤῺ 2 
πξν ΕΝ ἸΙΝ Ὁ πΟΠῚ Εν" 
25 Ὀὔϑτο ΠῚ πτοτ ΓΙῸ τοϑτὸΝ 

πο πῦον ἘΡῸῚ ΓΘΡΘΤΣ ΣΞῚΝ ὃ 
ώο ΠΞΘ τ ΟΣ “τὸ, ΠΡ ΠΝ 
ἡτιβηξΓ}} ΘΛ ΌΤΙ ΤΩΣῚ ἸῺΝ 3:59} 
πῆροτ ἘΝ ἡπα Ὶ ΤΩΝ ΤῸ 

ὌΠ ἼΞΓΡΤΠΙΣῚ, εἴ. ττοίροι ἢ 
85 θοῦ ἼΩΝ ΞΘΝῚ ΓΙ ΣΘΣΙ ἼΩΝ 
ὈἾΣΞ ὅπ ἐὺ ἜΝ ἜΘ ἘΣΞΜῸῚ 
ΡΕ ΘΡ5" ἼΡΞΞ ὙΞ: 5] "ΘΔ 
ἼΡῸ ῬΌΠ-ΟΝ πῦΣϑ ΔΝ ἼΩΝΟΣ 
ἢΞ1 9) ἐθὸπ “ΠΝ ΠΣ ΓΒ ἡρὸ 6 

ἼΩΝΘῚ γτγα5ὴ ἽΠΠΙΣ ὩΡτ) τ ἘΣ 
ὯΝ ἘῸΝ ὠὐατεεν! ΠΉΣΘ ἼΞΝ 

τϑον ὌΝ ὈΡΟῚ  ἼΞ9. ΞΘῊ Τ 
δὰ Ἰ2 ΞῚ ττι ἼΣΓΉΣΒΟΣ 
ΤΒῸ9 ὌΘΌΤΙΡΙ ΘΠ53. ἼΩΞΞ ὈΞΌΡΝῚ ὃ 
ἫΞ Ἀ)πινς ΠΉΣ9Π ΣΝ τ ὝΩΝ5Σ 
ἢΦΟΝΘῚ ΘΊΝΣῚ ΤΠ τ ἽΡ ἼΣΩΣ ΩΓ 

ΝΠ Πρὸ πὶ ὈΒΟῚ ὁ σπρῷ 9 
ὌΠ 9 ὝΘΝΟῚ, ἼΠ5}) ΠθΣο 
δλὴπ πεν Ἄλππμτι Σοὶ, 53Ν 

Ξ 

γ. 8. ῬΡΙΞΉΟΓΙΘ 
ν. ὅ. ΥῺΡΞ ὅπ 

31. ΑΥ̓ ΝΕ: Πεϊ(είοπ [ὦ ... απ. 
ἴε.. ππίου {. φῇ  {{| 

1. [πὸ ἐὃ δόφαρ {Ὁ 211 δ. 8., δα... τοσαῦτ, δαῇ... 

Βίπτεοπ ἐπὶ 6566. ... δ εδϑιο. 6επ,ι ΟὟ: πι ἀπποτπ δ 
ὅεῦ. γΕ: απῦοπ Θτάπεεπε Β: (Θείτοπἐ νῈ: θὲς δοιιοοίθ, 

3. ὟΝ: ἰθγτ {τ΄ ἐὐξπτεῦοπ, ΝΕ: ἀπόδος ιν, ΑΥ̓. 
. ζείπ παρε. ΥΕ: Θίεποες, Β: {τειεῖε εὐ [[), δα εὐ ἴδπιὶ 

Β: 9Π{{0 δαί 

νὰ Αἱ αὐ φϑιΣ  Υ  α ἢ Ἐν ΑΎΥ "Ἐ9) ΡΣ Σὰ ὦ 1 ἈΝ τς Ν ἼΩΝ ἜΜΩΣ ΑΝ ΠΝ Αν 
οἷς ἀτις ΤΟ ρα ίὼς ΣΝ 

Ἰ 



ᾧ ΑΌ ΛΑ ον λον Τδ 
ν ΥΥΥΥΥ ΥΌΟΟΥ, ἢ ΚΓ ΤΡ ΚΙΑΝ κνο τ ΠΣ Ὑ ὙἘΝ ΟΝ 

ὐΗς ΧΟ Ν Ὑ Ν 
λ᾽- Ἰδν κὸ, 

Φεοθέον, 

Φδεν [οὐἱ{{ᾧ ὁ θέαπη, [εἴπ δ δ διυεῖὶδ πὸ θτ ϑϑαίετ, 
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χεχ. 

ζεθίοπι αἴὐὸ ἀπ ΠΣ δα8. Β:[0 εἰ α, 
αϑ εὐ σειαῶί δαίίε, [0 ἴαπρε, αἷδ' ϑα 
ῷαιδ οίίε8 ταῦ 21 (Θίϊο. 

χε. 9... δὲν ϑ3εἰξ ραν ἐείπ δὐπίᾳ ἰπ 31- 
ταῦ. {πὸ εἶπ Του} ἅν θὲαππ ἴσαῦ 
δτοηιοῖπα απ δὲ. (Θεἰίς ὃε8 εδίταρδ 
(ρϑταίπι, ἀπὸ Ὁαίε ἰθπὶι εἴπ δὲοοδυροίῦ 
πὶ δ εἶδε σοποπίπιεπ σπ ΒΡ] οπὶ δ πα. 

2 ΣἸϊπῦ δα ἢ δαί ποδοπ ἴθπὶ σοδατοῖ, Το 
ἥδ οπ ἴθπι 2ιι ἰδτοθ ἡδαίοτδ απο σἐπ 
ΒοΙΘΙ επι δα, τἀπὸ σαν δα Γ6}} υἱον 

3 Ῥιοπαίς ἴαπα. Ὑπὸ ἰθτ ϑέαππ ππα τς 
Π ἃ) απ ππὸ ξος ἰθτ πα, δαβ εὐ {τε 
ταΐε ἰθτ τον οεῖς τη [{ς τοί οδον δι 1) Θοϊεῖο, 
ἀπὸ δαίίε εἶπεπ ὅἴπαθοπ ππὸ εἶπ δαατ, 
ΘΕ περ Πά). τ1πὸ ἤε Πιρτεῖς ἰδπ ἰπ ἰθτοϑ. 
βαίοτα ϑαι8. Φὰα ἴθ αδοὸῦ δε. Φίτπο 
δαίοεν ἤαθε, τσατὸ Υ [00 τἀπὸ ἐπιρῇπῃ 

αἰθη. ἥπῦ ζ[εἷἰπ Θώιυάθεῦ, δὲ Φίτπιε 
δαίον, δίοῖΕ ἰθπ, θα εὐ Ὁτεὶ ἄαρε δεὶ ἰδπι 
ΘΙΪοδ, αβεὲπ ταῦ ἐταπέοπ, πιὸ δΙεδοπ Ὅ68 

ὅ ϑὲαγ8 γα.  Φοδ υἰοτίεπ Φ αρε8 πιατεπ 
ἴίο {ὦ Ὅε8 ϑέοτοιπϑ {γ8ε απ, τππὸ ἐν απὸ 
αἰ τππὸὟ τοῖς οἰεθεπ. κα [ρτα δὲ 
Φίτηις ϑδαίον κι ζείποπι (δἰοαπι; ἄαδὲ δεῖπ 
ἁβδεῦς κιίσοῦ τπιι{ εἴποπι δ Π ἐπ Βτοί, δατπαι 

Θ [011 ἰθτ αἰεθοι. ἜΠπὸ {{ε Περί ὦ, τπἰπὸ 
αβεπ δεῖος πεί εἰπαπόονῦ ππὸ ἰταπέοπ. Ὅα, 
Τρταῦῦ Ὅὸν Φοίτπο ϑθαίον κι ὅεμι θέαππι, 
φἰεδον, διεῖδε δεν ϑὲα τ, τἰπὸ Ταβ Ὁεΐπ 

7 εις σον Φίπας ζεἷπ. Ἔα ἀϑὲν ὉῈΓ 
ὲαππ ααὐτα πὸ ππὸ το εἰοθεπ, πϑιθίρίς 
ἴθπ {εἶπ τυ ὔδεν, δα εὐ ἴδεν ϑὲα ὦ: δα 

8 610. ἘΦεοό ϑθὲοτροπὸ απὶ {ἰπ|τεπ Φ α6ὲ 
πιαῶτς εὐ ΠΤ {τ αὐ, τπὸ τοῖς οἰεθεπ. 
Φᾳ ζρταῦ Ὅὲν Φίτης ϑθαίοτ: Αἰοθεν, ἴαδς 
Ὁείπ ϑετς, ππὸ Ταβ τἰπϑ ϑονρίεθεπ, 88. [ἢ 
Ὅοεν ὅας πείρεί. 11πὸ αβεπ αἴὐο οἷς δεΐδεπ 

9 πεῖς εἰπαποετ. ὙΠῸ δὲν ῬῬϑέαπη πιαίε 
Πἄ απῇ απὸ τυοῖε εἰεθοπ παϊξ Τείπεπι, 
δεοσϑιοείδο απὸ π|ῖϊ [εἰποει παθεπ. Ξ[δε᾽ 
ζεῖπ Θάγράθεν, δὲν Φίτπο ἤδαίον, ἰρταῷ 
41 ἰθπι: Θίοθε, δὲ: ἄαᾳ ἴζδέ αὖ ππὸ 

1....Δἃ: δαξίε Πῷ. 2. 00.1.: ϑθὲοπδεπ. 
ὅ. ὕ.1.: δείπ ὅτ νοῦ... Ξϑτοίό, 

δεροηποίο. ΑΥ̓Ε.Α.: (ἔαιι) οίπα εὐ ἰθπι {τειοίᾳ 
({εὐθ1{ὦ} επέρεροπ. 

4, ΒΑΕ: (ιυεροευναίοεν. Β: Βεθίο. ΥΕ: 
θί6Γ ἰδ π απ. 

ὃ. Β.ΑΥ̓͂Ν ΝΕ: βαβ οἰτὸ Ὁοᾶ) αοζαίίοπ απ. Π]. 
ο {τόδι{ᾧ {εἰπι. ΥῈ: {τ0}. 

ΑΥὟ: 

605 ΙΔοΙατη ΜΊΟΠ86 οτηηὶ 

40 {αἰ ἀοπηιι5 Π οὶ ἴῃ 5110. 
ἰθΠΊΡΟΓΘ, 

3,2155. 
7,119. 

Κετοδοο ΤῊ ἀϊερὰβ {115 πο ογαὶ τὸν ΧΕ. 
ἴῃ ἴβγᾷθὶ. Καὶ αιϊάδη) νἱν [μου 65 

8. ΠΑΡΙΪΔΠη5. ἴῃ ἰίθγβ τηοη{158 ΒΡ ΓΑΪΠῚ, 

41] δοοθρὶΐ ἀχόγοῖὶ ἀρ Βαβι] ΘΠ Ιὴ 

διά4ὰ; Ἔφᾳαδα ΓΘΙΙ4ι δὰ πὶ οἱ Γονουβᾶ 

651 1Π ἀΟΙΠ ΠῚ Ρδ.115 58] ἴῃ ΒΘΙΉ] 661), 

ΙΔ η5 416 ἃρὰἀ ΟΠ «δῖ! Π16}- 

βίθιυ8. ἘΒΘΟα 5616 681 68Π} ΥἱΓ 5.18, 

γΟ]6Π5 ΓΘΟΟΠΟΙ Τὶ 6] αἴχιθ Ὀ]δηἀ τὶ 

οἱ 560 ΓΘΑΌΘΟΓΘ, ΠΡ Θη5 ἴῃ ΘΟΠῚΪ- 

ἰαΐα ΡαΘΓαμ οἱ ἀπὺ5 ἅ51Π05: 4188 

5 ΒΟΘρΙῖ οαπη οἱ ἰηἰγοάχιί ἴῃ ἀοιηὰπη 

ῬΔΙΓΙΒ 581. Οποά οἴπ ἃ ἀΪἰ586ΐ ΞΟΟΘΓ 

6}05. ΘαΠΠ4.16 ν᾽ ἀἰ556ῖ, οσουγΓὶΐ οἱ 186- 

ἴᾳ5 Ἔδθι Δπηρ]οχαίιβ οϑδί ΠΟΙΪΠ6ΠῚ, 

ΤΠ Δη 51 1416 Θ 6 Π6Ι ἴῃ ἀ0Π10 Β0ΘΘΙῚ {Γἰθ115 

ἀϊθθαβ, σομηθάρθηῃβ ΟΠ 60 οἱ ΡΠ 5 

[Δγη 1} 116. ἯΠΙ6 δυΐθηῃ αυδγίο ἀ6 

ΠΟοΐΘ ΘΟΠΒΌΓΘΘη5. ΡΓΟΠΟΙΒΟΪ νο]αϊί: 

ΘΙ ἰθηιΐ ΞΟΟΘΙ οἱ δἷΐ ἃἱ θυ: 
665.18,5. Οα5ἴα. ῬΓΙ5. ῬΔῈΧΙ Πα] Ρὰ Πἶ5. οἱ 60η- 

[οτία βἰουη δ Π|, οἱ 56 ΓΟ ΠΟΙ ΘΓ 5. 
ἜΘ ΘἀΘΓΟΠία6. 5|π|} ἂὸ σοΙηράοσγιηϊ 
εὐ δΙθογαηΐ, ἀϊχίίψαθ ραΐθγ ρᾳ6}1Δ8 
Δ φΘΠΘΓΙΠῚ δ: ΟΘυᾶθ580 ἰθ, τίἴ 

ΠοάϊΘ ἢϊῸ πηᾶπθὰ5 ρΑΓΪΘΓΖ6 ἰδοί6- 
κα ΣΠΠῸ} ἘΑῚ Π16 ΘΟΠΒΌΓΘΘΩΒ ΟΟΘΡΙΐ ν6}}8 
ἐδ ΡΓΟΠοΙβοῖ; οἱ πἰ Π ΠΟΥ Π115. ΟἸΠΪΧΟ ΘΕΠῚ 

Β06ΘΓ [6 ηπ]ΐ, δὲ ἀρ 56 ἴθοὶς ἸΠΔΠ6Γ6. 
ἜΜΝΔη6 δαΐθη! ἰαοίο ρᾶγαραΐ [μον [68 
[6 0. Ἃὑϊ ΞΟ0ΟΟΓΡ ΓΠΓΒ : ΟΓῸ ἰ(θ, 

ἸΠ4υ}{, αὐ ρΔυ Πα] τὰ ΟἿὈῚ οἀρία5, οἱ 
ΔΒΒΈΠΩΡ(Ι5. ὙΠΡΙθ5, ἀἄοπθο ἰηογοϑβοαΐ 
ἀϊθ5, Ροβίθα ΓΟ οίβοαῦῖβ. (1Π8- 
ἀδγαηΐ οΥρῸ 51π|], ἜϑΌΓΓΟΧΙ 4118 
ΔαΟΙΘΒΟΘΠ5, αὐ ΡΟΓΡΟΡΘΙ ΟἿΠῚ ἸΧΟΓΒ 
818 δ Ῥῦ0ΓΟο. (αὶ ΓᾺΡΒἢ] ΘΟΕ 15 

σονθς, 6851 5006: (οπβίάογα, σαί ἄϊθ5. δὰ 
τυδάγον. ΟΟΟΔΘ. ΠῚ ἀΘΟΙ ΟΣ δῖ οἱ ργορίηααδί 

ὅϑη. 
34,3. 

ὕ. 5: ρα. πὶ. 

7. υὐἱεδέταπι ἴδον 9ὲ, ΥῈ: ὅταπα ἰπ ίθπ, δα β εὐ 
ποῦ εἰππιαῖ Ὁα[Ιδ 8 ἀδετπαίοίο. Β: ἀθ. δὲ. δΙίοθε, 
ΑὟ: π΄. εὐ δ[{66. 

8. πὶ {16 σοτξοσέπ,,.. πείρᾳείε, ΥΕ: ρου. 
9. Β: Ὁ. Φ΄. γα αϑαεποιππιοπ, δαβ ἐδ τυ. ϑί, τὸ. 

ΝΕ: Ππξεέ, τ. εὖ.... ΑὟ: {ἐπ} ὦ χιππ 9. 



292 (49,10--19. 

ΑΝ: 

“ει : ΟἾΠΙ. 

ΧΙΕΧ. 

ραν" αὐλίσϑητι ὧδε καὶ ἀγαϑυνϑήτω ἡ καρ- 
δία σου, καὶ ὀρϑριεῖτε αὔριον εἰς τὴν ὁδὸν 
ὑμῶν, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τὸ σκήνωμά σου. 10 Καὶ 
οὐκ ἠϑέλησεν ὁ ἀνὴρ αὐλισϑῆναι, καὶ ἀνέστη 
καὶ ἀπῆλϑε, καὶ παρεγένετο ἕως κατέναντι 
Ἰεβούς (αὕτη ἐστὶν Τερουσιλήμ); καὶ μετ᾽ 
αὐτοῦ ζεῦγος ὑποζυγίων ἐπισεσαγμένων, καὶ 

ἡ παλλακὴ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ. 

11 Καὶ ἤλϑοσαν ἕως ]εβούς, καὶ ἡ ἡμέρα 
κεκλικυῖα σφόδρα, καὶ εἶπεν ὃ νεανίας πρὸς 
τὸν κύριον αὐτοῦ" 4]εῦρο δὴ καὶ ἐκκλίνωμεν 
εἰς τὴν πόλιν τοῦ ᾿Ιεβουσαίου ταύτην, καὶ αὐ- 
λισϑῶμεν ἐν αὐτῇ. 
ὁ κύριος αὐτοῦ" Οὐ μὴ ἐκκλινοῦμεν εἰς πόλιν 
ἀλλοτρίου, ἐν ἡ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 
καὶ παρελευσόμεϑα ἕως Γαβαά. 15 Καὶ εἶπε 
τῷ νεανίᾳ αὐτοῦ" Ζ)εῦρο καὶ ἐγγίσωμεν ἑνὶ 
τῶν τόπων, καὶ αὐλισϑῶμεν ἐν Γαβαᾷ ἢ 
ἐν Ῥαμᾷ. 14 Καὶ παρῆλϑον καὶ ἐπο- 
ρεύϑησαν, καὶ ἔδυ αὐτοῖς ὁ ἥλιος ἐχόμενα ̓, 
τῆς Γαβαά, ἡ ἔστιν ἐν τῷ Βενιαμίν. 15 Καὶ 
ἐξέχλιναν ἐκεῖ τοῦ εἰοελϑεῖν αὐλισϑῆναι ἕν 
Γαβαᾷ. Καὶ εἰςῆλϑον, καὶ ἐκάϑισαν ἕν τῇ 

- πλατείᾳ τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ὁ συν- 
ἄγων αὐτοὺς εἰς οἰκίαν αὐλισϑῆναι. 16 Καὶ 
ἰδοὺ ἀνὴρ πρεσβύτης ἤρχετο ἐξ ἐ ἔργων αὐτοῦ 
ἐξ ἀγροῦ ἑσπέρας, καὶ ὁ ἀνὴρ ἤν ἐξ ὄρους 
᾿Εφραΐμ, καὶ αὐτὸς παρῴκει ἐν 1 αβαᾷ, 
καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου υἱοὶ Βενιαμίν. 17 Καὶ 
ἦρε τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶδε τὸν ὁδοι- 
πόρον ἂν "δρα ἕν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως, καὶ 
εἶπεν ὃ ἀνὴρ ὃ πρεσβύτης" Ποῦ πορεύῃ καὶ 
πόϑεν ἔρχῃ: Ἰδ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Δια- 
βαίνομεν ἡμεῖς ἀπὸ Βηϑλεὲμ Ἰούδα ἕως μηρῶν 
ὅρους τοῦ Ἐφραϊμ' ἐκεῖθεν ἐγώ εἶμι, χαὶ 
ἐπορεύϑην ἕως Βηϑλεὲμ Ἰούδα, καὶ εἰς τὸν 
οἶκόν Ἔμον ἐγὼ ἀποτρέχω, καὶ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ 
συνάγων μὲ εἰς οἰκίαν " 19 καίγε ἄχυρα καὶ 
χορτάσματα ὑπάρχει τοῖς ὄνοις ἡμῶν, καὶ 

12 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 

9.8: ̓ ἀγαϑυνϑήσεται.. "τὴν... “πορεύσῃ (9. Δ ΒΕΧ). 
10.8: εὐδόκησεν ... ἤλϑεν ἕως ἀπέναντι ... ζ. ὄνων 
(ας. ΑἸ Χ). 11. Β: προβεβήκει ... ὃ τὴν .. 
ΑΕΧ). ΑΒΕΧΣ; τὸ παιδάριον. 12, Β: Οὐκ ἐκκΆ... 
ἀλλοτρίαν ... ἀπὸ υἱῶν 1. ὧδε (ὁ. ΔΕ Χ). 198, ἈΒΕΧ: 
παιδαρίῳ. Β: αὐλισϑησόμεθα (6. ΑΕΕΧ). 1ὅ. ΑΕΧ 
(018): καταλῦσαι. Β: ἐκ ἢἤ,... Ὁ ὁ (6. ΑΕΕΧ). ΔΕΕΧΣ: 
εἷς τὸν» οἶκον (ΑΧ" τϑ). 16. ἈΕΧ: εἰφῆλϑεν ἀπὸ τῶν ] 
ἔα. ἐκ τῇ αἀ. Β: ἐν ἑσπέρᾳ (6. ΛΕΕΧ). 
11. ΑΕΕΧΣ: ἀναβλέψας τοῖς ὀρθαλμοῖς... 
ων τὸν ἔρος τὸν ὁδοιπόρον. ΠΟ ΕΣ Παραπορευό- 
μεϑϑα ... εὐν (ρτ0 ἀποτρ.) πορεύομαι (. ΑἘΧ). 
ΑΒῚ τὴν Ἢ ἜΡΧΝ 19. Β: χορτ. ἐστε. 

. Ἰεβεσὶ (6... 

ΑΕΕΧῈ ἦν. 
ἘἜ (84.) καὶ 

ΨΤιασϊέξιηι αἰ οονῖϊ αἠπηι. 

γ δπ τ πὸπ Νϑ τη) ΞΠΡὉ 
ὙΠ ὉΠ ΏΞΙΘ ΠῚ πὴπῷ 5 2.55 ῊΒ 
πϑν τ Ὁ. Ὑποπιν ὩΞΘ ΠῚ ΞΞ ΤΟ 
τῆν ἈΞΡῚ ΟΡ. ὈρῚ Ῥ80 ὥσαπ 
ΤΩΣ 35) δ πε ΝΣ Ὅ53" ΓΙΞ9 

ΟΡ: ΠΡΡΝ τ Θ᾿ "3 Ὁ. ΩΓ 
"ΑΝ δὴ ἩΝ Ὁ ΤῊ ΘῚ51}) ὈΠΞ ὩΣ ὩΣ 
τὸν ΠΟ] Ν3" πρὸ ἡ πν τὸν Ἔρϑτ 

ἼΩΝΟ) Ὁ 5.7) 29 ὨΜΒῚ "ΘΗΞΟΤ ΓΦ 15 
“32 ὝΣΤΟΝ 5ῸΣ Ν9 Ὑ51ν Ὁ ΝᾺ 
239 ΓΙΒΡῚ ὉΝΣ Ἴ Ξ τ ρ ἼΘΙ 
ΠΞ 9] τῷ ἜΡΡΕ "ἸΩΝΘῚ ΠΣ 25 18 
ἾΝ. ΠΡΞῚΞ 500} ΓΘΡΏΣΙ ἼΠΝΞ 
δπὸ ΝΖ ΤῊ 5 Ὁ5) ἜΣΡΩ ΠῚ 14 
ὁ 725239 "ΩΝ ΓΙΡ ΖΞΣῚ ὮΣΝ εὐρδῦτι 
ΝΞ ΠΡΞΞΞ ΠΝ δῷ Ὁ ὙΠ) 1 
"ΘΝ Ὁ οὐδ γι: Ἔξ ΞΠῚΞ 3009) 
ΥΟ ΝΣ ΓΒΕ ΤΡ ΠΤΌΞΙῚ ὈΤῚΝ 16 
5:93 ΠΡ  ὙΠΩΣ 2 ΝΞ ἸΡῚ 
ΤΊΣ ΞΆΞ, ἼΔΤΝΠ ΘῚΠΘΝ ἜΠΩ ἀδηΝ:ΠῚ 

ΩΡ, 20}. ὯΞ ΘὴρΊθτι. Θ1Ν1 
ΞΙΓῚΞ ΠΝ ΣΙ ὈΣΝΠΓΩΝ ΝΡ ὙῸῸΡ 
Ἴ9Π) πρὸ ἸῚπ ΘΡΝΡῚ ὍΝ ὌΡΗ 
ὈΥΣ ἼΣΟΝ ΝῊ, ἐ ΝΣ ΠΝΉῸ5 18 
ὭΞ ΤΣ ΤΊΣΙΣ ὈΓΙΟ ΤΉ ΞῚ ΣΓΊΣΝΝ 
τῚΣ ἸΘΝῚ "ϑὸν ΘΒ ἔπΊΌΝ -ἼΠ 
ὋΝ πῆ ΓΞΓ ΤΙΝῚ ΓΤ ΠΣ δ τ 
ἀπρῦξπ "ΠΝ ΒΝ Ὁ Ν ΤΝῚ πῆρ 
᾿ἩΒΟ ΔΏΤΊΟ ὧν δ ἸΘΟ "ΒΞ ἸΞΙ ὉΔῚ 19 
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9, Φίερθε δεῖ ξὰς σεθεῖ πίεδον, δίείθε ... 
Πῷ. αΥ̓Υ.νΕ: ποίᾳ {(ὦ). 

10. ΑὟΥ: πιίξ ἴθπι αδὸν αν εἶπ θααν σορ τέοξοῦ 

Β: ἴερί 

(δ. νΕ: κ΄ δεί «.. φοίαξε, (. 
11. ΑΥ̓Σ: τοαῦ ... [εῆν δίπαδροζιιξοπ, νΕῈ: θα ΐς 

Οἤ φοπείροι, 
᾿ς 1}, ἐτοπδοι, ΒΙΟΥ͂Ν ΕΣ: ἐπ εἶπε {τοπιῦς (εἶπον {τ.) 
ΘΙ . ΑὟΥ ΝΕ: τοοτίπ ξείπο Θύθπε Κ᾽. [πῦ. 

13. εἰπε δὲς έτος, ΟὟ: ππὸ πάδετπ εἰπεῖπ, 



είοϑέοσυ. 

ν 

(9, 10---19) 299 

Φοῖς δὲ οἰΠοπ δ6ῖ 

Ὁ δεπο τϑοτῦεπ, δεῖδε ἅδον ϑὲαζι. 
Θίερε, δίεν {ΠῚ ϑεύθετος ποῦ οἰεζει.  αο, 
δίοίθε οίεν ἄδον θέα τ πὸ ἴαβ δεῖπ θεὲ 
αὐτὸν Φίπαο {εἶπ πιοτροι 70 [τ 0ε: ἰθτ [τ 

ο΄ απ απὸ ακἰεθεῖ οατρῦ θέροδ 211 ὉοΠΙῈν 
10 ῷ{τ. ἜϑΙδεν δὲν ϑϑέαππ τοῖς πίε 

Ϊ ἤδον ϑῖα δε δ᾽ εἴδοπ, Ἰοπόοτη πα τς [ὦ απ 
πὸ 06. δίπ, πὸ ἕαπι δίδ᾽ τὸν οδιθ, 
Ὁαᾳ8 ἱ ϑεγαζαΐεπι, παὸ {εἶπ θααν (δεῖ 
δείαθεπ,, πὸ [εἶπ δδεσϑυροῖδ πη! ἴδηι. 

Φᾳ ἤϊε πιπὶ δεῖ εθη8. ἔσπιοπ, [Εῖ ὍοῪ 
Φας [αὰ Ὁαρίπ. 1{πὸ δὲ: δπαδε Ἰρταῦ 
4: ζεἰπεπι ὥοττπ; Αἰοεδοῦ, οἰοθο, ππὸ Ἰαβ 
ππϑ ἱπ Ὁἱοῖς (Θίαδε ὅὲ᾽ δα ον εἰπξεθτοι 

12 ππὸ δον ϑὲεα τ ὁατίπποι ὈΓεῖθεπ. ἜΞΓδοΥ 
ζεῖπ ὅετν Τρταῦ) κι ἔθπι: 81: οοΙοπ πίνε 
ἰπ ὍοΥ δτοεπιοεπ (Θταδέ εἰπξεθτεπ, οἷς πίε 
ἤπο τοπ ὃὅεπ δπίποετπ ΦἼταοῖ, Τοπϑογη υουΐ- 

ἀϑῖοει οἰπθον απ Θίδεα. ἜἸπὸ ἡγτα ἐπὶ 
{εἰπεπι δἔπαδοπ: Θοθο ζοτί, δα οἷν θίπρι 
ἔρπιπιεπ απ εἶπεη Ὅτι, ππὸ ἄδογ θέαι 

14. 2: Θίδεα. οὟον δι ϑέαπια δΙοίθοπ. ἘἸ1πῦ 
ἴτε 2οσοπ [οτὲ πιὸ τραπθοίίοπ, τπὸ οἷς 
ὥοππε αἷπα ἰθπεπ πἀπίον, θατε δε Θίδρα, 

"1 δίς δὍᾳ. Ἰίορε ἀπίον ἐΒεπίαπιι. ἜΠΤπῸ. [{ὲ 
Ἐοδτοίοπ Ὁα 68 εἶπ, Ὁα8. Πὸ δἰπεῖπ βάπιοπ 
ἀπὸ ἔδον θέας κι Θίθεα δΠεδεπ. Φ0α οὐ 
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πζοα. τς ἧς. 

μ᾿ 

ἤν πολ ος 

αδεὲν δἰπεῖπ ἔαπι, {ἐδ εὐ 8) ἐπ θεν ΘΙαοΙ 
᾿ Θαΐε, Ὁεππ εθ τοαῦ πίοπια πο, δὲν [{ε δος 
160 9ὲαδε ἔπι ϑαπζε δούδοτροι πο. ἜΠπῸ 

Ποῦ, Ὅαᾳ ἔππι εἶπ αἴτον ϑθέαππ Ὁθη ζεῖ. 
ϑΙτδοίς οοπι δεῖς απὶ ῬΙδεπο, ππὸ εὐ θα 
αἰὖὸ υοπι Θοδίτος (δρῃταίπι ππὸ εἶπ 

ο΄ δτοποιπα 4 (Θίδοα, αὐδὸν οἷς ἀοίς Ὁεδ. 
17 Ὁ τι8 τοατὲπ δείποον οπιπί. ἘΠπῸ δα εὐ 

᾿ς {εἰπὸ πρεπ ααθοῦ τπτὸ [αϑὲ Ὅὲπ Θαβ, 
αἴ δὲς Θαΐε, ἰγταῦῦ εὐ κι ἰθπι: ὅθ. 

ΟΠ ὉΠ ὅι. Θίπ, ἀπὸ τοῦ ἔσπιπ! οι δεν, 
ΠΠ 18" δν αδὸν ἀπίροτίοίς ἴθπι; ψ8 1: τοῖζεπ υοπὶ 

ἘΒοΓΡΙεθεπὶ θα, δἰ. υοἷν ἔοπιπιοπ. απ οἷο, 
ΦΘεἰίο Ὁε8 Θεθδίταοβ (ροταίπι, δα θεν ἰἃ) οίπ,, 
ππὸ δίπ σὲπ ΞΒοιθίεθεπι δαθα σολορόπ,, 
απὸ αἰορε ἰδὲ ἐπι αι θε8. ὅοττι, ππὸς 

19 πίοπιαπὸ Τἱ{ πα ἃ) δεγδοτοοπ; ἔυοΐν Βαθοπ 
ΘΟ ππὸ δυίίεν. [ν᾿ ππίοτς (6761, ἀπὸ 

ΥΕ: εἰποπ ἰεπον ουτὸ πο εὐτοίοπ. 
14. Β: 2. σονδοί, ΟὟ ΥΕ.Α: σοτίδον, ἀὟΥ : ποθοπ 

τ, Β: οἷο Ὅεῖπ 35. ζ Π0 01. ΟὟΥ̓ ΕΣ: φοθῦντ, 
- δ, ραῇ 1. Ῥάποπ. ΒΒ. ΑΥ̓ΥΕ: ΙΓ. εὐ απῇ ὃ. 
(Θιίκαβο). Β: {πὸ ᾧ. εἰπποθητοπ το. δι ἀδουπαύτοπ, 

Ὑ νε:απποθπιοπ, ΑΥ̓Υ: απήπαθηι. ΑΥ̓Ε πη Π δ γπ, 
ΑΣίπ δίο ϑεγθεῦρε, 

απ δὲν ΘΘαῇο, »Ὸ 9» ΦὉ 

δἰ νΘΒΡΘΙΙ ; Δ η6. ἃρι! 116 δἰ] 
οάϊα, οἱ ἀπο ἰδθίαπι ἀΐθπη, οἱ οΓὰ5 

ῬΓΟΠΟΙΒΟΘΥ5, αἱ ναἀᾶβ ἴῃ ἀΟΠΊΙΠ) 

ἴψᾶη. ἜΝΟΙαΪ  σθοῦ ΔΟφαίθβοον 10 
ΒΘΡΠΊΟΏΪθ 5. 6}115, 564. 5ίαιΠη ΡΟΡΓΟχὶΐ 

ον 6. γοηϊν οοπίγὰ Φ6008, Φαὰ6. ΔΙΊΟΓΟ 

ΠΟΙΪΠ6. νούδίαν" Φογ πα] 6), ἀπ θ ἢ 5 

ΒΘΟΠ ἀ11085. ἀ51η05 ΟΠΒῖοῸ5. οἱ 00Π- 
ΘΟΒΡΙΠΔΙΩ. 

Φατηαιιο ογδηΐ πχία Φοθιι5 οἱ ἀϊθβ 11 
πγἰα]) 1 ἢ ΠΟΟΙρΙη ; ἀϊχιίζιιθ. ΡῈΙΟΡ 
αὐ ἀΟΠΙ ΠῚ Β.ΠῚΠ: ΥΘ6η], ΟΡΒΘΟΓΙΟ, 

ἀθο! πη Θῃη}8. ἂ ΓΘ {θ᾽ 5 60} ῈΠ), 

οἱ ΙΔ ΘΔΙΠΠ5 ἴῃ ἃ. Ἔα] ΓΟΒρΟΠαΙ 12 
ἀοιηϊη5: ΝῸΠ ἰηστοά αν Ορρί ἀπ 
ΘΘΠ1|5. ἃΙΙΘηλ6, 486 πΠῸη οϑί ἦθ ἢ]15 

185. 5ΓΔ8 6), 584. ἰγδη5 10} 0 ἀ54π6 αα|)ὰἃ, οἱ 19 

τον ΟΠ {ΠπῸ ῬΟΓΥΘΠΘΓΡΟ, ἸΠΔΠΘΡΙΠ15. ἴῃ 

Β:.10,29.6 ἃ ἀπ ΟΘΓ[6 ἴῃ Γ}0}6 Ἀᾶηὰ. ἜΤΓδη8- 14 

ἰθγαηΐ ΘΥρῸ {6015 οἱ οοθρίαπι οὰΓ- 
Ῥαρδπηΐ 106, ΟΟΟΙ Βα (4116. Οἰ5. 50] }υχίὰ 

᾿πν ἢ Θαθᾶα, 46 οδὲ ἴῃ {τἴθιι ΒΟ] Δ] η, 

ἐπϑονο ἢ ἀἸνΘΡΓΟΓ ΠΙ4Π6. δα οᾶτη, αἱ πᾶ ΠΘΡΘΗΙ 1 
Ἠοοιδθ}}},. Ομ0 οἰ ἰηἰΓᾶββοηΐ, βοαοθαηὶ 
Βα ἨΔ Π Ρ]αΐθα οἰν [ἃ {15, οἱ πᾺ}} 15. 605. Γο- 
Ἐρτεα δῶν ΘΙ ρ6 ΓΘ. ν᾿ 1 ΠΟΒρ το. ἘΠῚ 6δο66, 16 

ΔΡΡάΡαΪ ΠΟΙΠῸ 56η6Χ, Γονορίθηβ (6 
Δ5ΤῸ οἱ 46 ΟρθΓῈ 5110 υθϑρϑὺὶ, 4] οἱ 
1086 ἀ6 πηοῃΐθ οὐὰΐ Ερἢ γα οἱ ρΡ6Γ6- 

ΒΡΙΠα5. ΠΑΡ α] αὶ ἴῃ ἀρὰ; ΠΟΙΏΪΠ 65 
ΔαΐΘΙ ΓΟΟΊΟΙἢΙΒ {ΠΠπ8 ογδηΐ ἢ} {Θιη]ηὶ. 
ἜΒ] νι 546. ΟΟΙ 5. νι] ΒΘ ΠΧ 860-17 
ἀδηΐθπ) ΠΟΙ Π ΘΠ ΟἿΙΠῚ 5ΔΡΟΙΠ 115. 51118 
ἴῃ Ρ]αίθα οἰν (δι 5, οἱ ἀϊχὶὶ δά ΘΠ: 

665.16.8. 46. νη οἱ 40 νϑάϊεέ Ἔθριυϊ το- 18 

ΒΡΟΠάΙ 6: Ργοίδοι βιηη5. 46 ΒοΙἢ- 
Ἰθῃθὴ διά οἱ ρϑυρίη5 ἃἀ ΙΟΟᾺΠῚ 
ΟΡ, 4πὶ οδὲ 1 ἰαΐθυθ ΠΊΟΠΙΙΒ 

ἘΡΠΡαΐπι, ἀπ 6 ᾿Θ ΓΔ. Ὲ15. ἴῃ. ΒΟΙΠ] 6 161; 

οἱ πη νδαϊη5 δ ἀοηηαη [Π)6], πι}}- 

Ἰυ5 6116. 81}} ἰΘΟἴμιΠ1 5111} ΠῸ5 νᾺ]ΐ ΓΘ- 
οἶρογο, ἘΠαθθηΐοα. ρα] 65. οἵ [ὈΘΠῚΠῚ 
π᾿ ἈΒΙΠΟΓΙ Ρᾶθα]Ιη, οἱ ρᾶΠοΠῚ ἃς 

Π10.Α1: 5ατγοχίῖ, 11. 5: δάοτδηί. 18. Α].: Βομίη!. 

10. ϑϑεπλαπιίπίξον, ΥὙΕ: υ, {, (διε δέος... τυοῦπίε 
αἷό δτοιιδοεν, Β.αΥγ: 001} {Ὁ απ. 

17. Β: τεϊ [ἐπϑοπ ϑξαππ, ΥΕ: ϑὲοί. ΑὟΥ: ϑδαπθενδ: 
πιαππ. Β. ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α: (Θίταβο) δὲν (Θέαδε, 

18. δίπεον ἔπ 6568...... αν σοθο δα ὁ. (υ61.}}3.1.}.Ψ 
Β: ἱπὸ απ εἰπποῦπιοι. αΥΥ̓ ΝΕ: ϑὲίοηι. {Π| Ὅν τα 
ἀπ {εἶπ ἢ. αὐὐποῦπιοι (ὐ{{). 

19 



24 (9, 9ρ--.-98. Φαάῖοιπι. 

Χιχ. 

ἄρτος καὶ οἶνός ἐστιν ἐμοὶ καὶ τῇ παιδίσκῃ σου. 
καὶ τῷ νεανίσκῳ μετὰ τῶν παίδων σου" οὐκ 
ἔστιν ὑστέρημα παντὸς πράγματος. 20 Καὶ 
εἶπεν ὃ ἀνὴρ ὁ πρεσβύτης" Εἰρήνη σοι" πλὴν 
πᾶν τὸ ὑστέρημά σου ἐπὶ ἐμέ, πλὴν ἐν τῇ 
πλατείᾳ μὴ καταλύσῃς. 21 Καὶ εἰςήγαγεν 
αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ παρενέβαλε 
τοῖς ὑποζυγίοις αὐὑτοῖ;, καὶ ἔνυψαν τοὺς πόδας 
αὐτῶν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον. 

22 Αὐτῶν δὲ ἀγαϑυνόντων τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, 
καὶ ἰδοὺ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως υἱοὶ παρανόμων 

περιεχύκλωσαν τὴν οἰκίαν, καὶ ἔχρουσαν τὴν 
ϑύραν, καὶ εἶπον πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν κύριον 
τῆς οἰκίας τὸν πρεσβύτην, λέγοντες" ᾿ξαγαγε 
τὸν ἄνδρα τὸν εἰρελϑόντα εἰς τὴν οἰκίαν. σου, 
ἵνα γνῶμεν αὐτόν. 38 Καὶ ἐξῆλϑε πρὸς αὐτοὺς 
ὁ ἀνὴρ ὁ κύριος τῆς οἰκίας καὶ εἶπε' Μηδα- 
μῶς, ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησϑε δὴ μετὰ 
τὸ εἰςελϑεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον εἰς τὴν οἰκίαν 

μου, μὴ ποιήσητε τὴν ἀφροσύνην ταύτην. 
24 δου ἡ ϑυγάτηρ μου ἡ παρϑένος καὶ ἡ 
παλλακὴ αὐτοῦ" ἐξάξω δὴ αὐτάς, καὶ τα- 
πεινώσατε αὐτάς, καὶ ποιήσατε, αὐταῖς τὸ 
ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν" καὶ τῷ ἀνδῥὶ 
τούτῳ μὴ ποιήσητε τὸ ῥῆμα τῆς ἀφροσύνης 
ταύτης. 26 Καὶ οὐκ ἠϑέλησαν οἱ ἄνδρες τοῦ 
εἰςξακοῦσαι αὐτοῦ. Καὶ ρα ὃ ἀνὴρ τῆς 
παλλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν πρὸς 
αὐτοὺς ἔξω, καὶ ἔγνωσαν αὐτήν, καὶ ἐνέπαι- 
ζον ἐν αὐτῇ ὅλην τὴν νύχτα ἕως τὸ πρωΐ, 

ἐξαπέστειλαν αὐτὴν ἅμα τῷ ἀναβαίνειν 
ὄρϑρον. 386 Καὶ ἦλϑεν ἡ γυνὴ τὸ πρωί, 

καὶ ἔπεσε παρὰ τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος τοῦ 

οἴκου τοῦ ἀνδρός, οὗ ἣν ὁ κύριος αὐτῆς ἐκεῖ, 
ἕως οὗ διέφαυσεν. 

27 Καὶ ἀνέστη ὃ κύριος αὐτῆς τὸ πρωΐ, καὶ 
ἤνοιξε τὰς ϑύρας τοῦ οἴχου, καὶ ἐξῆλϑε τοῦ 

πορευϑῆναι εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἢ 
γυνὴ ἥ παλλακὴ αὐτοῦ πεπτωκυῖα παρὰ τὴν 
ϑύραν τοῦ οἴκου, καὶ αἱ χεῖρες αὐτῆς ἐπὶ τὸ 

πρόϑυρον. 28 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" ᾿Ανά- 

19. ΒΓ (ργτ.) σᾶ. 20, ΒΥ (μα ὃ....ὄ ὁ μὴ αὐλισϑήσῃ 
(ο. ΑΒΔ). 21. Β: εἰβήνεγκεν ὡς τὸν οἶκον ... τόπον 
ἐποίησε τοῖς ὄνοις, καὶ αὐτοὶ ̓ ἐνίψαντο (ς, ΑΕΕΧ; 
Α: ἔνεψδν). 22. Β: «Αὐτοὶ δὲ ἀγαϑύνοντες καρδίαν 
αὐτῶν. ω οἱ “.. ἐκύκλωσαν. “ κρόοντες ἐπὲὶ. 

οἴκε .. . Ἐξένεγκο .. 
ϑόντα). 28. Β: τῇ οἵἴκε. 
ΑΕΧ). 94. Β: Ἴδε... 
κῆσαν . 

τὸν ὄρϑρον δ- 

. Μή ... κακοποιήσητε (6. 
ΙΝ δὴ (6. ΑΕΕΧ). 25. Β: εὐδό- 

Ἔ τῷ συλ. οὐ τῷ ἀνδο.: ὃ ἣν αὐτῆς 
ἐκεῖ ὁ ἀνήρ (6. ἃ 41... 27.8: ἀνὴρ (χύρ. ΑΒΕΧ). ΑΒΝΕῚ 
εἰς (ἵ ΕΕΧ). Β: τὰς ϑύρας (ς.ΔῈΧ; 14, Καὶ τᾷ οἴκθ). 

Ἢ ΦῚ 
« ὃς εἰρῆλϑεν ὧο. ΑΕΕΧ; Δ: ἐλ-. 

. ὡς ἀνέβη τὸ πρωΐ (6. ΑΒΕΧ). 26. 8: πρὸς 

Τιτασἧέξξειηι αἰ οογῖξαττηι. 

“ΣΘΟῚ ΠΝ 5Ὶ Ἴτιθν 1)" ΓΙῸ Ὁ) 6 
ἐπ πτὸ ἸΌΠΙΒ ΤΝ ΤΠΠἼ2Σ ΩΝ 
Ἃ πὸ ΞΡ] ἤρτπι ὥὐντι ΔΝ 5 
πὲ ΦἸΠΞ ΡῚ "Ρ ΠΎΟΠΙΩ ΟΞ 
ΒΟ ὩΠῸ "ει ἀῤοξὸ ἼΠΙΝ 3 ΣἸΌΤΙΣΙ 

ἐἸΡΗΡῚ γοΞ ΝΣ ΣΕ ἘΣΤΙ ἢ 
ἔραν 83 - τ ΛΞ ΤΩΡ 

ΞΘ ΡΡΕ ἜΝ ἜΣ ὝΣΩΝ 

τῦππτὸν ὈΡΡΘΠΠ ΤῆξπσττΝΣ 
Ἰρτιτ ΓΞ ὉΦΞ ὈΝΤΙτῸΝ ἸΔΔΝ ΟῚ 
τὸν ΝΞ ΩΝ ΣΝ ΓΝ ΝΑῚ “ἰὸν 
ΠΡΑΣ ἜΡΟΝ ΝΕ ΡΝ ἼΔ2. 
“ποτὸν ἘΠῸΝ ΝΘ ΤΟΣ ὉΣΞ 

ὐδτι ΝΕ ΣΌΝ ὙΠ ΝῺ ΡΟ οτὉΝ 
ποτα στῸΝ πέρ νὩτῸΝ ἐδοξτῦν ὲ πππ 
ΤΉΝ ἘΕΤ Ρῇ τΩΣῚ ΤΝΤΙ 24 
ἘΣ ὉΓῚΝ 395} ὍΝ Ν3 τ ΠΝ ΧῚΝ 
πππ ὐΝ  Ὶ ΟΣ ΦΞ ὩΣ ὉΠῸ 
ΠΝ ἘΝ τσ ποϑοτι ἼΞῚ ἸΩΡΤ Ὁ - 
ῬΙΓΡῚ Ἢ »Ὡῶ ΣΝ ἼΩΝ 
ΥῊΠΠ ὉΡΌΝ ΝΧΡῚ ΠΡ ΝΣ 
ἘΘο ττῸΞ 3 πιϑ ΟΡ ΙΝ "91 
πῶσ ΣΕ πο ΘΣῚ Ὕρ ΞΡ 
Ὀδ τὴ ἼΡΞΠ ΤΌΣ πῶν τι ΝΞΙΠῚ 20 

ὦ πο δΆ ΩΝ ΦΡΠΙΤΤῚΞ ΠῸΒ 
ΣΝ ῚΡ 

τὴτῚ ΠΡΙΒΡῚ ἼΡΞΞ ΠΡ ἫΝ ὈΡΡῚ 
ἌΡΙΧΝ ἸΞῆτο ΞΟ. ΝΑΒῚ ΓΗΒ 
ΤΛΘΣῚ ΠΡῸ ΡΣ 5 ΡΣ πῶ 
"ὩΣ πον ὙΩΝ 5. ἐφ τ ὃν ΠῚ 28 

22 

217 

γ. 21. "3 3 
ν. 2ὅ. Ῥ 1599 

19, Β.ΑΥ͂Υ: δεὶ δείπεπ δ ποίοπ. Β: δα {{Π ἔείπ α 
φθξαπαοῖ απ εἰπίροπι Φίπα, ΑΥ̓ΝὙΕ: ἐδ Π “)ὲ. (παπ 
αοῖἐ από) απ πί [6. | 

20. Β: θαβ πεν αἴίοπ δοίποι δὲαποοῖ απ πα ὦ ας, 



ϑεθέον. 

Φοίς ΘΟ ϑαποίβαξ απ δεπ Δ δϑιυεῖδ, 

(19,30---238.) 290 

χες. 

201}, δαβ ππϑ πἰώτδ αοὐτ τ. ἜΘΟΥ αἴτς 
ϑὲαππ ἤρτα: δυίοοε ζεἰ παὶ! οἰτ! ἈΠ|δ, 
ταϑ οἷν τπαπαεῖς, [πος ὅπ δεῖ παν, δ᾽οἷν 

21 πανὶ δεν ϑὲα ὅτ πίε αὐ δὲν Θαΐε; δ ππὸ 

(7εῖπ ιπίον, 
πὸ αβοὸπ ππὸ {ταπξοπ. 

22) Ἰἴπὸ δὰ ἰῦτ εῦς πιπὶ σιν Φίπας τρατ, 

Ἔιδοπ, πτὸ ππισαθὲπ θα8 αιδ, τὸ 
γοάίοπ απ οἷς Φθαν, ππὸ Ἰρτα ὅπ τι Ὁὲπὶ 

θέαππ θούαιιδ, δον ἐπ δεΐπ ατι8 σοξοπιητ ἢ 
2 ἰ{Π, σαῇ υοἱν δα ἐὐξοπποπ. Ἔ (δεν δεν Ῥέαππη, 

67 ὁϑαιδιοίτθ, αἷπα κι ἰθπει θεταιδ, τητῦ 

πἰῶε 70 ὑδεῖ, παγθοπι δἰεζεν θέαππ ἐπ πτοῖπ 
ὥαιβ αοξοπιπιοπ 1; τι πἰῶτ εἶπε Το ἄ)ς 

24. ἀ θοτθεῖς. ἜΘίοθς, ἰὰ) Ῥ ας εἶπο οὐτον, ποῦ) 
εἶπε χαπαίται, ππὸ Ὁΐοζον εἰπ ὁξεδδυρείδ, οἷς 

Ὁ [ἃ εὐ θεταιδοτίπαοπ, δἷς πιδροῖ [δ Υ 
11: Θάϑδαπδοι ππαγεπ, ἀπὸ {δι} παῖε ἴθπει, 
τὸχϑ επα) σεάτε, αδενῦ απ δἰοζοεπι ὲαππο 

20 του πίάε. εἶπο Τοῶς Ἔθονθεῖί. ἐπ [θὲν 
- δίς ὅδπῖς τορι οπ ἰθπι πἰ τ σεδοτώεπ. 

ζαΐεῖς. δὲ θϑίαππ ζεῖπ δξευϑυοεῖδ ιπιῦ 
δταῦτο Τΐς κι ἰῦπεπ δίπαπιϑ. ΦΟἰε εὐξαπης 
ἐπ ἤϊε, παὸ φοταγθοίζοιοπ ἃ) οἷς σαπλὲ 
“ἰαῶς δδ απ Ὅὲπ ὲοτροπ, 
ϑοταοπτῦτῃο απϑταά), Τἰεβεη [16 Πε σεθοπ. 

20 ἔΦα ἔππι Ὁκα8 Ὑδοί θατὶ σον )ὲοτροπϑ, 
ππὸ Πεῖ πίοδου Ὁ0Υ δὸΥ ΘΠ απὶ Θαιῆς 
Ὅ08 δὲαπποϑ, δα ἰθτ ὅεγγ ἱππὸπ ταν, ππὸ 
ἴαᾳ Ὅαᾳ, δἰδ ε8 Τί! τϑατῦ. 

᾿ Ρᾷ27 Φαπῖπ ἰδτ ὅετν δε8 θὲοταοπϑ αὐ] πηῸ 

Ὅαᾳ ἴας [εἶπ ἀδοσϑυροίδ υὐῦ δὲν Φ 0ἢν δε 

ΓΞ 98 "0 αὖον Τρταῦ π ἴρτ: Θίερε απ, ἴαβ 

“ ἔρπιπιει. ΟὟ: ϑθεπίᾳ Ποπό θΠΕο., 
 ΨΕ: ἰδετίαῇε πείτ. 
᾿ς 29. ξαπιέπ 8, ΒΕ: (ο(ε) Ῥθὲάππον Ὁ. (Θί. ΑΥ̓͂. 
“ γΕ: πίιθιο τοίαο 58. (θ οπ0). Β: 9) 8. ποριπί. [0 δὲίπ: 
δεῖ Ξβοιἰαἴδ τοατὲπ. ΝΕ: πὐπτίπαέεπ, αΥ̓: ἘΓΟγΓοπῦ Ὁ 
Ἔ: Ευγντοα πατῇ, νῈ: Πίοβοπ. ΟὟΝΕ.Α: Ὅ.πὶ ὅδοττπ 
᾿ς δρό ϑαιζιδ. ΑἹ θη πε δταπάοπ! 

“΄ςς 43. Β: 9 [0. ἀνν νῈ.Α.: ϑεϊε υοῷ). ΑὙΨ: {6. 
Π φοΐῶ π. δεῖ. Α: δίοζοσ ΠΈδεΓ π. γΕ: Ὁαό Ξθὅ{ε.. Β 

ἐπόθπτο (ὦ απ πιίᾧ). 

τοῦ παὸ Ὑβεῖπ {τ πα ππὸ Ὁεἶπο ὲαρῦ,, 
ταῦ [ἀν ὅὲπ δἔπαδεπ, ὅεγ ππ δοίποιπ δ ποῦ, 

ζάθτοῖς ἴθπα πὶ {εἶπ αι, ππὸ σαῦ δὲπὶ 
απὸ ἤς τουζεπ ἰθτε δἴβε, 

ἤξερε, δα. ἕππιοπ οἷς ϑοιῖς δὲν (Θιαδε, δό7ε, 

αἴτοπ έαπη, ὁὲπι Θαιϑδιοίτίθ: ἐϑυίπας δεπὶ 

ἤρτα ὦ χει ἴρποπ: ϑυίδι, ππεῖπο Ξϑυίοον, {θα 

Φᾳ, 

πὸ δα οἷο, 

τἰἰπὸ οἷς ΦΘὕν αὐ{Πα! απὶ απο, τπὸ θεῖς 
αἰι8 αἰπα, δα ΕΥ̓ ζεἰποϑ ὕβοροθ δ αο, Προ, 

απίεδ, ππῷὸ ἴτε ὅποι αὐ Ὅεγ (Θύτθεἴο.. 

! 

ὙἸΠῈΠ ἴῃ Ιη605 οἱ 4Δη0}}}] 86 ἴδ 6 115115 

οἵ ΡΌΘΙΙ, 4] ΤηΘΟῸΠ) δῖ; Π1}}ἃ ΓΘ 
Ἰῃ ΔἸ ΘΠ} 115. Ηἶδὶ ΠΟΒΡΙθ. Ἔσαϊ το- 20 

ΠΑΡ: ΟΒΡΟΠΔΙ βοποχ: Ῥὰχ ἰθοσμη 511} 650 
ΡΓΔΘΡΟΠΟ ΟΙΠηΪᾶ, 4π8ἃ6 προρϑβδγὶᾶ 
56: ἰὴ, αᾶ650, 6 ἴῃ μ]αίθἃ 

π-.58,5. ΠἸΔη685. ἸΠΙΓοἀπχί 46 θὰ ἴῃ 40- 21 

ΝΠ 508), δὲ ραθα πὶ ἃβὶπἰ5 ρΓᾶ6- 
ἃ0 Ροβίχιδηι ἰανουηΐ ρ64685 μα, 

5105, ΓΘΟΟΡΙΓ 605 ἴπ ΘΟΉΥΝΠΠΠΊ. 

1115. ΘΡαΪΔη 5. οἱ ροϑί ΠΟ Γο 2.2 
{ΠΟ} 5 Οἷθοὸ οἱ ροίΐια τϑβοί θη! 8 

(6... “ΟΥΡΟΓ, νΘΠΘΓΙΠΐ ΓΙ οἰν 1115. {ΠΠ|15, 
19,4 τον ἢ} Β6|14] (ἰὰ 681 ἀῦβαιθ 7150}, οἱ 

οἰλουμη ἀλη 6 5. ἀΟΙΠ ΠῚ 5615 [ὉΓ65 ΡῈ]- 

586. ΘΟΘΡΘΡαηΐ, Οἰαη]αηΐθ5. δά ἀοΙη1- 

πὴ ἀΟπ5. δίᾳιθθ ἀϊσοηίθ5: Βάις 
ὙΠ, 64] ἸΠΡΓΟΒ815 δϑί ἀοιη ΠῚ 
χὰ... αὐ Δ] ΠΣ 60. ἜΕρΓΘ55085- 22 
4π60 οδὺ δά 605 β6ῃθχ εδἷ αἱΐ: ΝΟ], 

20,6. 6 οι. ἰΡΙΓ65.,. ΠΟΙΪ6 ΙΔΘΘΓΘ τη] πὶ Ποῦ, 
1ϑ,7. (α]ἃ ἸΠΘΡΟΒΒ15. δδὲ ΠΟΙ ΠΟΒρΙ ἰἰΠ 
δυμυϑᾳ, τ ΘΠ, οἵ, οοϑϑαΐίθ ἃ} πᾶς 5. Π || 
ον ϑηδῖ. δ Π Δ ]γ6 0. ΠΠ]Δ ἢ} νἹΓΡΊΠ ὁ, οἱ πἰο ποιὸ 24 
σαῦνῖρ, ΠΆΡ 6 Γ᾽. ΘΟΠΟΌΙΠᾶπη: Θἀοᾶμ) οὰ5. δὰ 

γΌ5. υἱ Πα] 16 115. Θὰ5 οἱ νϑϑίγαιμῃ []- 

ὈΙΔΙηΘιὴ ΘΟ] Θα(15.; ἰἃ π΄ 111}, ΟΌΒΘΟΓΟ, 
Π6. 506]15 00 σοηΐΓὰ ΠδίμΓΔΙη ΟρΡΘΓο- 

τηϊηὶ ἴπ ν απ. Ἔ ΝΟ]ΘΡθ πὶ ἀοααίθβοογο 2 
ΒΘΓΠΟΠΙθ5. {Π1Π|Ἢ. Οιοὰ τοΓηΘη5 

Ποιηο οἀχὶξ δὰ 605. ΘΟ ΠΟΙ ΠΔ ΠῚ βιὰ ΠῚ 
οὐ 65. ὑγδύτα! ΠΠ᾿ὰἀΘη ἀλη); ατ1ὰ ΟἸΠ} 
ἰοἷὰ ποοίθ 1.581 οϑϑϑηΐ, αἰ ἰβογιαη 

681 Ιη8η6. ἜΑΙΪ γλΠ16 Ὁ το θη 15 20 
16 ΠΘΌΡΙ5. γϑηϊδ δ οβίϊαμη ἀοηλ15.,. Ὁ] 

τη η 6 αὶ ἀΟΠΊΪΠ1Ι5 5115, οἱ 101 σοΓ- 

ΤΠ. 

Μαπθ ἴδοίο βιγγοχιὶ ΠΟΙΠΟ οἱ Δρ6- 27 
Τα. οβίϊαιη, αὖ ΘΟΘρίΔπη) ΘΧρ] ΕΓ οἱ ν᾽ Δ}, 
οἱ 6666, ΘΟΠΟΙ θ᾽ ηἃ 6}115 1166} )ὰϊ δηΐα 
Οϑἔ απ ΒραΓΒῖ5. ἴῃ [ΠΠῚΠ6 ΠὩΔΠΙθ115. 
ἜΘ ᾺΙ 1Π6, Ῥαϊλη5. ΘΔ ΠῚ 6] 6506 Γ6, [0- 28 
4ασραίαγ: ΒΌΓσΘ οἱ ἀπ] θη. 5} Θὰ 

νυ.6. 

ν.24. 

πί (6 ἸΤοῦΤο6. αὟΥ: δἱεῖε ΘΟ γαποίθαι. 
34. ΒΟΑ͂Ν ΝΕ; Θίεθο, (δα {{ πιείπο Φον οος πὶ {εἴπ 

4δ. (θὲεδεπτ.). ὙΕ: ς, εἶπς ὅς. ΑΥ̓Ν: οἷο. Β: ναβ ἰδτ 
ἤς [ἀιυάάγ)εί. ΟὟ νΝΕ: οἱς Τώνο. 

20. π|. πὶ θα ποίεε [(ς, Β: {τἰοθοπό τ {0τ. ΟὟ 
ΕΙθΙοπ ἔθτοπ θὲ} απίρτ. ΟΥ̓ ΥΕ: οππίεβοπ. ΑὟΥ: 
απαίπα. ΥΕ: απ[ίοα. 

20. Β: δεῖ απϑτούγεπθοπι "Πὲ. ΑΥ̓: δείπι ϑίπϑυιὲ 
Ὁεδ 55), ΝΕ: αἱ Ὁ. Ξ)ὲ. απρτα. ΑΥ̓ ΝΕ: θεἰ(ς τυ, 



290 (419,29--.20,7. Ψ πιαίοιπι. 

ΧΙΧ. ᾿ πρίϊιην δονῖνα ον πεν αν 

στηϑι καὶ ἀπέλϑωμεν. Καὶ οὐκ ἀπεκρίϑη 
αὐτῷ, ὅτι ἦν νεκρά. Καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐπὶ 
τὸ ὑποζύγιον, καὶ ἀνέστη ὁ ἀνὴρ καὶ ἀπῆλϑεν 
εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 29 Καὶ εἰρῆλϑεν εἰς τὸν 
οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἔλαβε τὴν μάχαιραν, καὶ ἐπ- 

ἐλάβετο τῆς παλλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐμέλισεν αὐτὴν 

κατὰ τὰ ὀστᾶ αὐτῆς εἰς δώδεκα μερίδας, καὶ 

ἀπέστειλεν αὐτὰς ἐν παντὶ ὁρίῳ Ἰσραήλ. 80 Καὶ 
ἐγένετο, πᾶς ὁ ὁρῶν ἔλεγεν" Οὔτε ἐγενήϑη οὔτε 
ὠφϑη οὕτως ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἀναβάσεως υἱῶν 
᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς «Αἰγύπτου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

Θέσϑε δὴ ἑαυτοῖς περὶ αὐτῆς βουλὴν καὶ λα- 
λήσατε. 

ΧΧ. Καὶ ἐξῆλϑον πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἐξεκκλησιάσϑη 'πᾶσα' ἡ συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ 

εἷς, ἀπὸ Ζὰν καὶ ἕως Βηρσαβεὲ καὶ ἡ γῆ Γα- 
λαάδ, πρὸς κύριον εἰς Μασσηφά. 2 Καὶ ἔστη 

τὸ κλίμα παντὸς τοῦ λαοῦ, πᾶσαι αἱ φυλαὶ 

᾿Ισραήλ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ ϑεοῦ, 
τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν σπωμένων 

ῥομφαίαν. 

ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς Μασσηφά, 

καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ᾽ «Ταλήσατε, ποῦ ἐγέ- 

- Υ ν ξε 

8 Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, 

σ΄ " 
γξτο ἡ κακία αὕτη; 4 Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ ἀνὴρ 
ὁ “ευίτης, ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς τῆς πεφονευ- 

μένης, καὶ εἶπεν" Εἰς Γαβαὰ τῆς Βενιαμὶν 
τ - 

ἤλϑον ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου καταλῦσαι, 
ὃ Ἀ αν Υ ᾿ « " « ἶ 

καὶ ἀνέστησαν ἐπ ἐμὲ οἱ ἄνδρες οἱ παρὰ 
- 4 ᾿ ’ .. 3. 5. γ᾿ ᾿ ᾿ 

τῆς Γαβαα, καὶ περιεκύκλωσαν ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπὶ τὴν 

οἰκίαν νυκτός" καὶ ἐμὲ ἡϑέλησαν ἀποκτεῖναι, καὶ 
τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν καὶ ἀπέϑανε. 
ὃ Καὶ ἐπελαβόμην τῆς παλλακῆς μου, καὶ ἐμέ- 

λισα αὐτὴν καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ 
2 , “ 5 , »ὴ 

κληρονομίας Ισραηλ, οὁτι ἐποίησαν ζέμμα καὶ 
Δ Τῇ 3 2 ͵ ΩΝ Α ͵ ε ἦς 
ἀποπτῶμὰ ἕν ᾿Ισραηλ. δου παντὲς υμεῖο 

οἱ υἱοὶ Ισραηλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ βουλὴν 

28,8: -στα ... " αὐτῷ (6. ΑΒΕΧ), ΑΒΕΧ: ἀλλὰ τε- 
πζήα ΝΑ , ἀνέλαβεν. Β: τὸν ὄνον. « ἢ ἀνέστη ὁ ἀ. καὶ 
-: ἐπορεύϑεη (ο. ΑΒΕΧ). 29. ΒῈ εἰ 9.} -αὐτϑ, καὶ 

ῥομφαίαν «-. ἐκρά ἔπε τὴ» παλλακὴν ... Ἐ κατὰ 
τ. ὁ. αὐτῆς .. . μέλη. . αὐτὰ (6. ΑΒΕΧ), "ἢ 41.: ἐξα- 
πέστειλεν .-.. εἰς πάσας τὰς φυλὰς τῷ Ἴσρ. 80. Β: 
βλέπων... ἸΟὲΝ ἐγένετο καὶ ἐχ ἑώραται ἀπὸ... Ἐ ὅτως 
οὐ (Ρ1.) τῆς ..«Τ Φ. ταῦτ.) ὡς αὐτή ((. ΔΕΕΧ; ΑἘΧΤ 
Καὶ ἐνετείλατο τοῖς ἀνδράσιν, οἷς ΠΕΣ ΠΣ 
λέγων" Τάδε ἐρεῖτε πρὸς πάντα ἄνδρα Ἰσραήλ' Εἰ 
γέγονεν κατὰ τὸ ῥῆμα τῦτο ἀπὸ τὴς ἡμέρας ἀναβά- 
σεως υἱῶν Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτε ἕως τῆς ἡμέρας ταύ- 

ὝΠΏΠΙπ ΤΩΣ ΤΠ. ΤῸ» ΤὉΝῚ ΓΞ ΘΝ] 
Ν)29} ὙΠ ο ΠΝ λα ὈΡ5Ὶ 29 
ῬΠΠΡῚ βρξαεπ- τὰ ΠΕΣ ἸτβτοΝ 

ὈηΣᾺ ἀπο ἈΠ ΡηΣ ΘΡΠΤΣ ᾿πῶν 
«κ᾿: ἽΝ πλοπτὸθ ὙαΣΝ ἐπα τὴου 
ΞΕ τ ΠΌΝ 2" ̓ΝὉὴ πρτσΣ 
ἽΣ ὈΣΠΧῺ ΚΝ ΕΝ το» 
ΧΦ Π- Βοοτυο πῆπ ΘΠ 

ἐἢΠ5Ὶ 
ὈΠΡΞῚ ΝΣ Ὥ3τῸΞ να] ΧᾺ. 
ἜΝΞΓῚΡ ἡ Ἴπν ΝΞ ΠΊΣΠ 
ἘΠΕ ΧΊΘΣῚ ΠΤ Ν ΠΡΌ ΥΠΝῚ »εῷ 
Ὄξῶ 5 ἜΣ πτοΞ. Γ9Ὁ ἸΞΝΒῚ 2 

ΣῚΝ ὈΠΡΝΕ ὩΣ ἘΠΡΞ ὈΝ πο" 
3. Π ἜΣ “Ὧν ΌΝ ὯΝ ΓΝ 
“5 Ἴορτῖξ ἸΏΒ ὯΞ ΡΩΝ, ὃ 
ὈΝ τ" 23). ΩΝ ΓΙ ΊΘΣῚ Ὀλπϑ: 
ἐσσὶ πρὸ πΠ2 ΠΡῚΝ γΠΞῚ 
ππξοσ ΠΌΝΤΟΝ εἤθπῦ αὐ Σ5Ὶ 4 
ΝΞ ἤϑη)3Ὁ ἼΩΝ ΠΌΣΞΒΠ ἼΩΝΟΣ 
Ἐν ἂν ΡΝ ἃ ΡΝ ΟΣ ΘΕ ὮΝ π 
πϑος ΓΛΞΠΓΩΝ "Ὦν ἸΞΌΒῚ ΡΩΝ 
8» ΩΣ Ο ΕΓ ΒΗ ἬΩῚ ἽΝ 
ΒΉΡῊ ὙΘΆΌΡΘΞ ΠΝ ΣῊ 
ἘΝΊΩΣ ΓΌΓΩ πτρτῦσξ πΗΡΩΝῚ 
ΡΤ ἘΝ ἬΘῚΞ ταῦ} ΠῚ ΩΣ Ξ Τ 

ῬῚ 55Ὁ ἴα ἘΝῚ 5 ὈΞῸΞ 
τὴ8) ... Ὁ δὴ ... «ὑμῖν αὐτοῖς ... βολὴν ἐπ᾽ αὐτὴν (6. 
ΛΕΕΧΣ; σερὶ αὖτ. β. ἘΕΧ; Α: 8. σ΄. αὐτῆς). -- 1. ΒῈ 
στᾶσα ἰ ἈΈΧ). ΔΒ: κ. γῇ τὸ (ὃ τῷ ΑἸΕΧΣ ΓΖ. (ἡ γῆ 
ἘΣ; Ε: γῆ). 2, Β: ἐστάϑησαν κατὰ σιρόφωσπον κυ- 
οίβ ... τ 1σρ- ... Ἔ τῇ -.. ἕλκοντες (6. ΑΕΧ). 8. ΒΤ 
(ἃ. εἶπε.) ἐλθόντες ..᾿ πονηρία (α. ΔΕΕΧ). 4. Β: φο- 
νευϑείσης .. τὸ αὐλισϑῆναι (ὁ. ΑΕΕΧ; ΑΧΣ: ἡ γυνή). 
ὃ. Β οὗ παρὰ ... ἐκύκλωσαν ... ὃ (οι) καὶ. . φο- 
γεῦσαι (ὁ. Δ 41... ΑΕΧΕ ἐπὲ ... 1 (Ὁ. ἐξαπὰ καὶ 
ἐνέπαιξαν αὐτῇ. 6. Β: ἐκράτησα τὴν παλλακήν ... 
κι. υἱῶν Ἰ. (6. ̓ ΑΒΕΧ). 1.8» οὗ ([ἰ ΑΕΕΧ). 



9 Ψ ΨΌΨ 

ας ἘΣ Κ Ἂ- πον , ἡ κι δ Ἷ : ΄ 

Φείεθέον, 

ἣν ΄ 

(19,29-.-.20,7χ) 2517 

Φοῖς 20 1} Θπ ες, Φίς ϑεταίθιπι δι δεῖμα, ΧΙΕΧ. 

ἀπὸ εἰοῦπ. δεν ἴὲ απίρονγίίς πίε. 
Φαᾳ παΐῦπὶ εὐ ἤΐε απ Ὅεπ (δεῖ, πταῷτο {{} 

29 αἰὖ΄ό., τὺ τ0ὺ5ᾳ. απ [εἰπεπ Ὅτι. ἘΜ Π6 οὐ 
παι θεῖπι ἔασπι, παῦπι εὐ εἶπ ϑ)δο ἐγ, τὸ 
{αβίς {εἶπ ὁποσϑιρεῖδ, απὸ Πίξτς Π{ς, ταί! 
ΞΒεἴπ πιὸ πὐἰξ αἴτει, ἐπὶ ἐδ Θεϊἔς, ππὸ 

80 1απὸίς ἤε ἰπ ας Θτεπξοπ δήταεῖδ. ἔϑθεγ 
Ὁα8 1αὲ, δὲ. ρταῶ : Θοίάεδ ἱξ πίε 
σοάεθεπ ποῦ σοίεθει, {εἰς ὅὲ. Θ εἰ οἷς 
δίποον ἤγαι αἰ (ὅαονίοπίαπο σοξοσοπ 
ἢην, δἰδ αὐ οἰοῖοπ Φ ας. ϑδιι δοθο πε 
αἰ ὕδεν θέσι, ππὸ σεθεῖ ϑύαθ ππῦ [α- 
σε απ. 

ΣΧ Ἢ. φΦὰ ςορπ οἷς βείποο δήγαοῖ αἰ, 
τα σοταπιπιοίεα. πὰ φπθαι οἷς (δ᾽π 
έαππ, τοπ Φαπ δὲ8 σοπ 8. (Θεθα, τιπὸ 
πὶ ϑαποὸς (ΘἰΙοαδ, κζ1: ὅ6Π| ὁϑεττι σοη 

2 ρα, διπτο τταίεπ θαι οἷς δενοπ 
Ὁε8. σαπροπ Ξ018. αἴτὸν Θιάπιπις ΟἸταοῖδ, 
ἰπ εν Θεπιοίπε (Θοίτο8, οἷον δι πθοτί ἐατιε 

τ {επὸ ϑέαππ κι δι, Ὁἷε Ὅᾳ8 (Θύδτϑετί ατιθ- 

δζοσοπ. Ἔδον οἷε δείποον "Βεπίαπιίπ ὃς 
τοίοπ, δα οἷς δείποον ταῦ δίπαι σὲπ 
θένα σοξοσοπι ἴσατοπ. πὸ οἷς δείπϑον 
δ γαῖ Τρταγεπ: Θαρεῖ, υἷος {Π Ὅα48 Ἰϊεδεῖ 

ἀ κισοσαπρεπ ἜΦα απέροτίοίο Ὅογ φρο, 
Ὅ68 Πδείδεβ ϑθέαππ, οἷς εὐτὐοταοι θατ, ἀπὸ 
ἐγτα: δ) ἕαπι σοπ Θίδεαᾳ ἰπ ΞΒεπίαπιπ 
πς τπείποπι δεοσϑιρείδε, ἔδον θέα δὲ δα. κι 

ὅ δεῖδεη. ἔἜφΦα πιαίει ἃ) τεῦ πιῶ 
αἰ οἷς ϑὔτρου κι Οδρα, ππὸ ππιραθοπ 
παι ἐπι απο Ὀε8. σα ὦ τ8, ππὸ σοσατοπ 
ταΐ χα ἐτυὔταιι, ἀπὸ θαδεπ πιεὶπ δξοδ8ε 
τοὶ σο)άποοί, Ὁαβ. ς σοβοτθεη. {{{. 

6 ἔφα {αῇεις τὰ πποῖπ δε εθϑυρεὶθ τπὸ ξεῦς 
πιιδίς {{ς, ἀπὸ Ταποῖς ε8. πὶ αἴΤὸ δοθοῦν δ68 
(τῦ.8 ϑἤταοίϑ, ὅεππ 1ἰς θαδοπ εἰποι θὲ - 

τ Ια ἀπὸ ΦΡοΥ εἰ σοίδαπ ἱπ Ἰταεῖ. 
7 Θίοθε, δα ζεἰἷ ἰθτ δείποον γαῖ αἴΐο, 

30. ὕ.1,: {πὲ δον 3 οἰξ, ΑΑ.: {εξ Ὁ. 3. δαβ. 
1.2. ὉΠ τ} Θ απ .4.Αὐ ι ϑαπζο οἱ π ϑαπίοπ, 

28, ΝΕ: φαῦ ἔοίπε θπιθυοτί, ΑὟΥ: ϑὲείοηιαπῦ αἀπίς 
οτοστίρίο, 

29, Β: δα 8 ὅ5)ὲ. Α: οἰπ Θιυετε ὁ ΒΥ: φουΠ ο. 
ΥΕ: κοτζ πίε. Β.ΑΥ ΝΕ: πα ἰθτοι δοδοίποπ, ΑὟΥ: 
Ῥᾳό ραπλε (δ θίοΥ κ᾽. 

80. ΒΒ ΑΥ̓Υ: σοι Ὁ, Ζαρε απ. ΝΕ. Α: {εἴ Ὁ, ᾧ, Β: 
Ιοδουῖοαε οὁ πππὶ δοί οὐ. ΑΥ̓: θιοθηποί ἐδ κὶ ὅθοῦς 
επ. ὙΕ: ϑ)ὲουξο! δαταιζ! ΟΥ̓ ὙΕ: ταὶ οί πὶ [ρτο)εί, 

1. αἴίς 4, , Β.ΑΥ ΝΕ: τι. δίς (δοπτοίποε οὐ, [{}. 
Α: πὶ ἰραΐοι {. πήαιαπιοι ὁ ΒΒ: τοΐς εἶπ οἰποίρον 3)ὲ, 
ΟΑ: εἰπλοίιοῦ! 

2. ἐταίει δατ, Β.ΑΎΥΕ: [οϊ(οἰοπ ὦ (οίπ). Β: 

ΠΪΠ11] τοϑρομπάθηΐθ, ἱπίθ! ]Πρθη5 αιοά 
αΓαΐ τηοῦίἃ, {{}1{ 6ἂπι οἱ πηροϑιαί 
ἃ51Π0, ΓΘΥΘΡΒΊΒ]αΙΘ οϑῇ η΄ ἀΟΙΉΙΠῚ 
5181η. ἜΘυΔΠ) ΟἿΠῚ Θ556ΐ ᾿ΠρΎ65518, 29 
ἀΓΡΙΡαΪ οἸδάϊαπ), οἱ οδάδνον. ἸΧΟΓΪ5 
ΟἾΠ ΟΒ510115. 5115 ἴῃ ἀπο 6 πὶ ρᾶΓΐ6 5 
0 ἰγιιβία σΟΠΟΙΔ6Π5, Πηϊδι{ ἢ ΟΠΊΠ65 

(6 ΓΠΊΪΠ05 ἴσγαοὶ, ἜθΘαοά οαπῃ νἱάϊ5- 30 

560η1 51Π6}}}}, ΘΟΠΟΪΙΔΙη θη: ΝιΠη- 
{π|ᾶΠ} Γ65. [ἃ}15 [φοία δὲ ἴῃ ἴ5γᾶ6] οχ 
60 ἀΪ6, 4110 ἀΒοΘ μά θΓιηΐ ρᾶίΓ6 5 ΠΟΒ ΓΙ 
46 Αδρσγρίο, 5416 1ῃ ρΓΔ656η5 ἰθ6Π1- 
Ρὰ5; [ογία βϑηϊθη 1 οἵ ἰπῃ ΘΟΙΏΙΠΙΠ6 
ἀδοογηϊία, φαϊὰ ἴαοίο οριι5 511. 

Εστοσϑὶ ἰΐααθ βαηΐ οἴηπ65 ΠΠ|  Ώ, 
ἴβυδ 8] οἵ ρϑγ ΘΓ ΘΟηρΓαραί! αιια5ὶ 

ἀδολ 8 οὐ. ΓΞ ὉΠ5, ἀ6 Πᾶη 3416 Βοιϑᾶ- 
75, 15 δ Πρ. οἱ ἰογῦγὰ (αἰδδά, δὰ Ποιηπαπ) ἴῃ 

ἀνα, Μάθρμᾶ. ἢ ΟΙηπθβαιθ Δηρα}} ρορι!ο- 2 
ΓΠ οἱ οαηοίδθρ {1015 Ι5ΓΔ6] ἴῃ 60016- 
518Π| ΡΟΡῈΪΙ Π 61 Θοην θη θυ πηΐ, φαΔα Γ]η- 

προ σθηϊᾶ 1}}ΠΠ|Δ Ρϑάϊίαμη. ῥιισμδίοΓΙΠι. 
Ἐ (ΝΟ Ἰαΐα!ε Π]105 Βοπ]απηΐη, αυοά 
ΔΒ ΘΠ 556 ηΐ Π]11 [5Γ86] ἴῃ ΝΆ5ρΠ8.) [π- 
ΚοΥγοσαίαβ 4.6 Πμονἱΐα, ΤΩ ΓΙ 5 ΓΔ] 16 ΓῚ5 
ἰηἰογίθοίαθ, «αοιηοάο ἰδηΐιπη 5606|118 

19,14.. ΡΟΓΡΟ Γαΐ Πι 6556, ἜΓΘΒΡΟηαΙ: γοηὶ ἅ 

ἴῃ ααθὰ ΒΘΠ] ΔΙ ΟΠ ΠΧΟΓΒ τη68, []- 
Ιχοαιθ ἀϊνογίι, Ἔρὶ θοθθ, Ποιηΐπθ5 ὅ 

ΟἸνη 615. 15 οἸΓου μη ἀδἀθγαηΐ ἠοοίθ 
ἀοηηαη, ἴῃ {ἃ Π]Δ 60 8Π), νο] θη 5 

τη6 ΟΟΟΙάσθΓο, οἵ ὈΧΟΥΘΙΏ ΤΠ ΘΔΙῺ ἰπΟΓῸ- 

ἀ101} ἱἀγογο ΠΡ ΔΙΠῚ5 νοχαηΐθβ, ἀθηΐ- 

416 ᾿ηοῦίπἃ 6ϑῖ. ἘΘαδΠ ἀΥΓΟρίδμ) ἴῃ 9 
19,294. ἰΓιδα ΟΟΠΟΙΪ, τΤηϊβϑί4ὰ6 ρᾶγίο5. ἴῃ 

ΟἸΏΠΘ5. ἰΘΥἸΏΪΠῸ8 ΡΟΒΒΘΒΒΙΟ 115 γΟΒίγΔ 6, 
(αϊὰ πυμμ 1) ἰδηΐ πη ΠΘ[Δ5 οἱ ἴδ1 
σναηἊθ ρἰὰοα απ ἰαοία πη 6ϑὲ ἴῃ [5γδ6]. 
ἜΑ Θϑ015 ΟἸΏΠ 65. ΠΠΠ [5Γ46], ἀθοογηϊθ 7 

(τ8πὶ. 
ἜΑ 

Ηο5.9,9. 
10,9. 

18,14. 

21,84. 

19,22. 

19,25. 

19,80,58. 

Ὁ. ϑδοτποθριιίοπ, ΝΕ: θίπίαθτον, ΑΥ̓: ἀπρίοι, Αα: 
δάνπεπ. ΒΑΕ. Α: (160) Ξβουζαππιπιπα 8 ὅ8Γ: 
ἔρδ (δ. αΥ̓: Ξυρᾳοπ. ΥΕ: κἰοθοπ ἔοππέοπ. 

3. Β: (Θαρείαπ, ΑΥ̓́: ϑὲενοί, Β: Ὁἐοε6 ΠΟ... ΑὟὙΥ: 
ΥΕ: Ὁἱοὁ ΞΒ ὃ[ς (Οίεἴς δ. ΖΦ αΠ) φοάεθεπ. 

4, μον Ὁο6 φοἰῤοίοίοπ 5. (γ61, απ) ὅΐαν, 
19,14.). 

ὅ. ΑΥ̓Σ: εὐὔοδοι ᾧ. ΥΕ: (δίπιθοθποτ, Β: πππῃ. 
πιο ποπυῦαοι θα ὃ, ΟΥ̓ΝΕ: (ππτίπρίοπ) φοροπ 
τι). ΑὟΥ- ππιςδτίπροπ, ΥὙΕΣ χὰ ἐδ οτοπ, 

0. εἴπ ἀαγέον ας Σ 9. Β ΝΕ: εἶπε Θιμαποίθαξα. (εἶπ) 
τ ἢ). δοσαπροι, ΑὟὟ. οἰπ δ ονδτοθοπ κα. εἶπο ΘΟ, εἶθ. 



2908 (20,8--18.) Φαυάσξοππι. 

Χιυ. ᾿ οϊϊμηι οονῖτα Ἰποπ]απιϊτγεῖία5. 

ὧδε. 
λέγων: Οὐκ εἰρελευσόμεϑα ἀνὴρ εἰς τὸ σχή- 

νωμὰ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐχκλινοῦμεν ἀνὴρ εἰς 

τὸν οἶχον αὐτοῦ" 9ϑκαὶ νῦν τοῦτο τὸ ῥῆμα 
ὃ ποιήσομεν τῇ Γαβαᾷ' ᾿αΑἰναβησόμεϑα ἐπὶ 
αὐτὴν ἔν κλήρῳ, 10 καὶ ληψώμεϑα δέκα 

καὶ ἑκατὸν τοῖο χιλίοις, καὶ χιλίους τοῖς μυρίοις, 

λαβεῖν ἐπισιτισμὸν τῷ λαῷ, ἐπιτελέσαι τοῖς 
εἰςπορευομένοις τῇ Γαβαᾷ τοῦ Βενιαμὶν κατὰ 

πᾶσαν τὴν ἀφροσύνην ἣν ἐποίησεν ἐν ᾿1σ- 
ραήλ. 11 Καὶ συνήχϑη πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ 
εἰς τὴν πόλιν ὡς ἀνὴρ εἷς. 

12) Καὶ ἐξαπέστειλαν αἱ φυλαὶ ᾿Ισραὴλ ἀν- 
δρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμίν, λέγοντες" Τίς ἡ 

κακία αὑτὴ ἡ γενομένη ἕν ὑμῖν; 18 Καὶ νῦν 
δότε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀσεβεῖς τοὺς ἐν Γαβαᾷ, 

καὶ ϑανατώσομεν αὐτούς, χαὶ ἐἑξαροῦμεν ̓ 
πονηρίαν ἀπὸ Ἰσραήλ. Καὶ οὐκ ἡϑέλησαν οἱ 
υἱοὶ Βενιαμὶν εἰρακοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν 
ἀδελφῶν αὐτῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 14 Καὶ συνήχϑης- 

σὰν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν 
ἑἰς Γαβαα, ἐξελϑ εἴν εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς 

᾿Ισραήλ. 15 Καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν 
ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τῶν πόλεων, δίχοσι 
καὶ πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμένων ῥομ- 
φαίαν, χωρὶς τῶν κατοικούντων τὴν Γαβαά, 

οἱ ἐπεσκέπησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ 
10 ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ ἀμφοτεροδέξιοι" πάντες 

οὗτοι σφενδονῆται, βάλλοντες λίϑους πρὸς τὴν 
τρίχα καὶ οὐ διαμαρτάνοντες. 1 Καὶ 'πᾶς' 
ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐπεσκέπησαν, χωρὶς τῶν υἱῶν 
Βενιαμίν, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν σπωμέ- 
νων ῥομφαίαν" πάντες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταί. 

18 Καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιϑήλ, 
καὶ ἐπηρώτησαν ἕν τῷ ϑεῷ, καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ 

{. Β: ἐκεῖ, (ὧδε ΑΕΧ). 8. Β: λέγοντες ... ἀπελευ- 
σόμεϑα ... ὃ τὸ ... ἐπιστρέψομεν (6. ΔΕΧ). 9. Β: 
ποιηϑήσεται 1; ἈΒΕΧ). 10. Β: Πλὴν (καὶ ΑΕ Χ). 
ΔΒ: "ληψόμεθα (ληψωμ. ΕΧ). Β: τῇ ποιῆσαι ἐλϑεῖν 
αὐτὲς εἰς Γ΄. Β. ποιῆσαι αὐτῇ κατὰ πᾶν τὸ ἀπόπτω- 
μα ὃ (α. ΑΒΕΧ). 12. Β: ἀπέστειλαν... . πονηρία (6. 
ΑΒΒΧ), 18. 8: υἱὰς παρανόμων. . ἐκκαϑαριῦμεν 
(τ. ἀσ. ... ἐξαο. ΑΕΕΧ; 114. ρΡ. Γαβ. Ἑ τὸς υἱὸς Βε- 
λιάμ [- .1]). Β: εὐδόκησαν (ηϑέλ. ΑΞΕΕΧ; ΑἹΧ; 
ἤκϑσαν) .- . ἀκᾶσαι (ο. ΑΕΧ). 14. Β (611,18): ἀπὸ μὴ 
ΑΒΕΧ). 16. Β: εἴκοσι τρεῖς ... ἀνὴρ ἕλκων... 
τῶν οἰκόντων (6. ΑἸΕΧ), 10. ΒΡ τὸ (ἃ ΑΣΕΕΧ).. 
σφ. ἐν λέϑοις πιρὸς τρίχα καὶ ἐκ το μον οντδς (. 
ΑΕΡΕΧ). 11, ΒΚ πᾶς ... ἐκτὸς τῇ Β. «.. ἑλκόντων... 
ἄνδο. παρατάξεως (6. ἈΕΕΧ). 18. 8: ἠρώτησαν. 

1 ᾽ - ς , « 3 »Ὰ φ 
ὃ Καὶ ἀνέστη πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς,, 

. ἐκτὸς ᾿ 

ΝΞ ὈΦΊΠΓΟΣ ὈΡῚ ἐΘῸΣ ΠΙΣΘῚ 8 
Ὁ: Ἴδπνο ΟΝ 22 Ν Ὁ “ὩΝῸ πὸ 
Ἔδππ πὶ ΠῚ ΕΠ η3Ὁ ὧδν “ὩὉ9 9 
ἜΗῸ ΠΡ ΕΟ πϑϑ ἼΩΝ 
π- ποῦ ΘΝ πῶν ὈΠΡῸῚ ; ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν εἰς πάσας φυλὰς Ισραηλ, 

ὩΞΝῚ δ Ν5 ΠΝ ὩΝ δὴ ὌΞΩ 
ΕΡΕ ὈΡΘΉ ΡΣ ΠΡΟ 
πρξηστοξϑ 2.25 5329 Ὀνῖσ Ὁ 
εἰ ὉΝΘῚ ἐπ  ήροξ.Ἢ πιῶ ἼΩΝ 11 

Ἴπν ΝΞ Ἔν πτὸΝ ὀρ τὴ» ὧϊπ 
Ἰπαπμὶς 

δοΝ ΝΘ ὌΞΩ ἡΠουθηὴ 
ΠΣ ΓῺ πον γ8 23 "Ὡξιῶτο: 5 
21. ΠΙΩΡῚ 553 πο ὑῶν, ὨΝΊΡ 13 
ΠΣΞῈΞ ἼΩΝ ἘΣ ΟΞ 95 δ ΣΝ ΣΤΙΝ 
ΝὉ) ΝΣ ΤΙΣ ΠῚ 932} ἘΝ 
ἘΠ ΤΙΝ ΣῚΡ Ξ »ϑὼ αν Ὁ, ἢξν 
"ἸῺ ΣΕ ΞΟ σΝΡῚ ἢ ΝΘ ῺΞ Μ 

ΠΜΕΡΝ ἸῸΝ πΡΣΞΒΤ ΘΈΡΠ 
ἸΏ523. 323: ΤΡ ΞΤΙΝῚ ἢ ἜΞΩ Ὁ 

πὴ Ὁ ὩΣ ΘΟΡΙΩ ηΠΙ ΘΡ5 
ἘΟΤΣ ΕΥῚ πας τῆ, ὧν ὯΝ 
ὥδνπ ΓΝῺ »βῷ ἼΡΒΙΣΙ ΠΡ ΞΕ 
ΓΝ »ΞῸ ΠῚ ὈΣΙ! ὩΘῺ ὁ ΓΞ 16 

»ῸΡ πῖτὸϑ ἼΩΝ ὌΠΞ δον 
Ὁ ΝῚ ἘΝΌΓΙΣ .ῸΣ ΠΣ »Ω στον 15 ΝΞ 11 

12 

»Ε ἘΝ ἜΡΡΕΙ ἘΣ δ ἰὸς 

ἜΠΓῸ9 3.1 ὩΣ ΘῸΝ ΠΞΝ ΤΙΝ Ὸ 
ἐΤΩΓΙ Ὦ ὯΝ 

ΣΝ ΘΔῚ ΟΝ ΤῚΣ ΣΝ ὙΩΡ5Ὶ 
"} ὈΝ ΩΣ 3 ὙΛΩΝΘῚ τς 

18 

Υ. ΡΞ ΝῪΞ 

7. φόβοι ϑῖεδε πὶ 9ῖατρ ἀπρίεν, Β: ἐπτὸ δἸξείπι πῇ 

αι, ὃὶ. ΝΕ: οπον λον ιν ὁ. 
8. {έαπὸ α, 5, απ. ΑΥ̓́Τ ΥΕ.Α : εὐ Ὁ Πά). (ὅθ ς63}.1.) 



8 1 αῇε οἰ ϑύατο ππὸ τυ πὲ Ῥίοριι. Ἔα 
πια το Π{) αἸΤε8 Ῥθ01Ὲ αἰξ υὐἱς (δ᾽π ϑέαππη, 
τὺ {ρταν : (68 [01 πίοπιαπῦ ἱπ ζεῖπο ὁ τὸ 

Θ φοῦει, ποῦ ἱπ [εἶπ Θαι8. ἔεθτεπ, ὅἴοπ- 
Ὁεγη δα8 τοοῖίοπ τοῖν ἰδ τῆππ τοἰδεν Θίδεα: 

10 ἀαβι τι8 ἴοοίει. Ἔππὸ ποθητεπ ἐεθπ Ῥέαππ 
οι διποοετί, ππὸ θιιπθετέ ὑπ ταπήοπῦ, 
{πὸ ἐαπζοπ θη δοθπίαιπηεπο, αὐ αἴτοπ 
Θεζεαππει δ ἤταρίϑδ, ϑαβ Πε Θρεῖζε πεῦπιοπ 
[τ θα8 Ξ301Ὲ, Ὁᾳ8 [15 ἔοπιπιοπ ππὸ τθῖπ 
ταῖς Θίθει ϑεπλαππίπ πα αἸζγ τον  θοΥ- 

11 θεῖ! οἷς 1ἰε ἐπ ΔΊταο φείδαπ αδοπι. ἔλΠῸῸ 
ϑοτ]απιπιείοεπ Π{) κι θεν (ταδὶ αἴ ϑθὲάπ- 
πὸ δἤταο! υὐἱς (δπ θὲαππ, ππὸ ϑεῦθαπε 
οπ Π. 

12 Ἰϊπὸ οἷς Θιάηπιπις δΊταοΙ δ. [απόίοπ π)λ ἀπε 
ΠΕΥ ἀπ| αἴτοπ (δε! ὔγέοτη. θεπλαπιίπϑ, τπιῦ 
Τίοβει ἰθπεπ 1ααὲπ. θᾳ8 {1 Ὁᾳ8 [τ εἶπε 

18 Φοδιείς, οἷς δεῖ ἐπ σεοθει. {ὲ ὃ Θὺ 
σοι παρ δον οἷς ϑθὲάππον, Ὁἱς θύει ϑπθοπ 
ἀι Θίδεα, Ὁα 8. τοἷν [16 τὐοίεπ ππὸ Ὁα8 
ἸοθοΓ αἰ ΔΊταοΙ τῦιπ. Φ{δ6ῖ οἷς δείποονῦ 
ΞΒεπἑαμπίπ τοί πίῶ!. σεροτάγοπ. δεῖ 
Θεπιπις ἰδτοῦ ἐϑυύδεν, ὃοὲν δείποον. ΙΡαεῖ, 

14 Ἐςοπδοτα [{6 ϑενζαπιπιείοπ [Ὁ αἰ ὃ6π 
Θ άοίεπ απ Θίδεα, απδριίοθοπ ἰπ δεπ 

10 Θιτεῖξ υοἷσεν οἷς δείποον ϑἤταεῖ. ἘΠπὸ 
τριτοεπ δε. Φαρεδ σοξάθ!οει οἷς δείποοῦ 
Ἑβεπίαπιίπ αὐ Ὅοπ Θιοίοπ {ε8 πὸ 
ἐαπερίς ἰαπήοπο θέαππ, οἷς Ὁα8 (Θάγυετί 
αὐϑόοσοπ, οὔπὲ οἷς Βίταον 4 Θίθοα, 
ὍΤΟΥ τοιτθοπ ἤΐοθοπ διπϑοτ σοξἄθιοι, ατι8ε 

10 ογἵεζεπε ϑὲάπποτ. ἘἸΪπῸ ππίον αἴίς οἰεζοπι 
ΟΤῈ σατο ἤεσεπ διιπθοετε θὲαππ αὐιϑεῖε 
ὕρει, οἷς {{πῈ8 τρατοπ, τππὸἪ ἔοππίοπι παὶξ 

τς δον Θόϊοιδον εἶπ παν {τοῆοπ, δαἘ Τ{ς πἰῶῶι 
17 ξιρίειοη. ἜΙθοΥ ϑοτοῦ θοὸπ τα (οὔπε 
᾿ οἷς τοπ Βοπίαπιϊπ) τὐπτθεπ σοξάθιοι υἱὸν 

διιποοῦὶ ἐαπζεπὺ θέαππ, οἷς Ὁα8 Θάετί 
τς ἢιθτοίοπ, ταῦ αἴς Πτείεδατο θεάππον. 

18 Φὶς πιατοι ἃ) απ, ππὸ φορεῖ παι 
πη ᾧὥασαζε Θοί(εδ, ππὸ [ταρσίοπ υἱέ, 

12.Ὁ.1.: Θεζϑιοέοπ. 10. 0.1: Ππέτοατοπ. 

9, ΑὟ: {πὸ πππ|, δα ὁ [{ οὐ, τοαῦ τὸ. 10. τὸ. τα )., 
τοῖν τὸ. δον σαἤοῖδο δα 6 ϑοσό τοοτίοπ. ΝΕ; θα ο[ πἰπὸ 
ἄθεον [τ Τοοὔοπ. (Β: Θαὸ {{ δαππ [ερ6 Ὁ. (Θα)ς, τοαῷ 
τὸ. απ ()., Ὁπτ ὁ Ὁ. τοΐδου [{ὲ, 16. ἸοοἿ6π.} 
τ 10, δαῇ ἐδ οιππις πὶ τθι16 .... σείρν θαι, Β. ΑΥ̓͂. 

νῈ: ϑ3εὔταπῃ. Αὐν Ε.Α.: θοεπ. ΒΒ: δαὰβ {. {ηππ 
τπδαοπ, Ἰθθπι {. πα) (δ. Γοηλαθπ, ΑὟὟ τ απ, τοὺππ 7. Ἐν, 
τί Ὁ. χὰ τοι. ΥΕ: σαν παά). ΑὟΝ: φαπὸ φεμιάβ. 

11, νετδηπδει το, ΘΟ, τὶ, ΑΥ̓: βοΐ, (Θὲ, ΝΕ: νοῦ, 

χὰ 

Φεοδέον, 

ἐϑεπἰαιπίπϑ ϑιϑπᾳ τὰν Θίθεα, 

β 

Ω0,8---18.) 299 

ΧΧΥ. 

«πὰ [Δ 6 γ6 ἀθ 6815. ἘΒιΔη5406. 8 
ΟἸΏΠΪ5. ΡΟΡαΪ5. 451] ἀΠἶπ5. ΟΠ 5 
ΒΟΡΙΠΟΠΘ. ΓΟΒΡΟΠΕΙ : ΝΟη ΓΘΟΘάθΙη18 
ἴῃ. ᾿Ἀθ ΘΓ Πδ οι] ΠΟΒίΓὰ Π60 5118} 41118- 
4αᾶπη ἰηιραθι} ἀοιηηι, Ἔβθά 06 
οοηΐγα θὰ 1ῃ ΟΟΙΏΠΊΙΠ6 [40] Δ 1115 : 
ἜΘ ΟΘΙΏ ΨΙΡῚ ΟἰσΔ 6 ὁρηίαμη 6Χ 10 
ΟἸΠἾ 5. {Π] } 115. [5Γ8 6], οἱ θη πὴ 

ἀθ τη1}}6,. οἵ τ2}}}86 46 ἀθόριῃ χ}ΠΠΠ|015, 

αὖ ὁομρογίθηϊ Θχθγοιαὶ οἰθαγὰ οἱ 
ῬΌΒ51Πη18 Ρισπᾶγο οΟη Γὰ (ἀρὰ ΒΘ6η- 
781}, δἱ γθάθγβ δἱ ρῬγῸ βοθίθγθ, φυοά 

9 

σ.6.. 

ΤΠ Θ Θ᾽}. Ἔ (ρηνοηίίαιι8. ἀπ νουϑι511 
ἜΡΟ 5γὰ6] δά οἰν ἴθι 4ιᾶδὶ ΠΟ] τ1Πι18, 

θδάριη ᾿ηθηΐθ ΠΟΘΙ ΘΟΠ511|0. 

δὲ τηϊβθγαηΐ παηοῖὶος ἃἀ ΟΙἸΊΠΟΙ 122 
{γι} Βρη δὴ, 4] ἀϊσου θη : ΟἿ 
ἰδ! πι6[ἃ5. ἴῃ νΟθ18 ΓΘρΘΡίαιη οϑυΐ 

Ἔ ΤΡ. ΠΟΙ Π65. ἀ6 ἀρὰ, φαὶ πος 13 
Πασιτατα ΡΘΡρο γαγιιηΐ, αὖ ΠΟΤ Δη ΓᾺΡ 
αὐ δι γαῖ. πιὰ πὶ ἀ6 ἴβγαθὶ. θᾳὶ 

ΠΟΙπΘΡαηΐ ἔα ἢ) 5Ό0ΟΓΠῚ {ΠΟ ΙΙΠῚ 

ἴϑγδϑι δυάϊνθ πιὰηπάαίιμη, ὅϑοὰ οχ τά 

ΟΠ 5. ὈΡΌΙΡ5, 4τιὰ6 50.115. 5188 
οΥδηΐ, ΠΟΥ ηΘΓηΐ ἴῃ (ἀγα, αὖ 1ΠΠ15 

[ΟΡΡΘἢΐ ἃΧΙ πὶ οὐ ΘΟἢ ἃ ἘΠΙΝΘΙΒΊΙΠῚ 
ῬΟΡαΠαμῚ [5 Γᾶ 6] ἀηϊᾶγθηῖ. ἜΠηνρι- 1 

ὅπ αα 6. δαηΐ νσίηιϊ «αϊπαιιθ τη ΠΠ|ὰ (6 
τ ϑ 35. ΒΘ ῃ]ατηΐη δα πο οης απ σ᾽ τ Π], ρΓᾶΘίοῦ 

μια! ταιογ65. ἀρὰ, Ἔφαὶ δορίϊησθηιὶ 10 
ΟΥΔηΐ ΥἹΡῚ [ὉΡΓΙ55111, ἰὰ 5. ΠΙ5ίγὰ αἱ 

ἀοχίγὰ ΡΥΔΟΙΙΔηΐθ5., οἱ βδἱὸ {ππ4]5 
Ἰᾶρ᾽ 465 δ)ᾷ οδγίιι πη ̓ Δοϊθηΐθ5.. αἰ οὰ- 
ΡΙΠ απ. 4π 46 ρΡοβϑοπὶ ρογοιίθγο οἱ 
ΘΠ] 4 ΙΔ ΠῚ ἴῃ Δ] 16 8}}) ΡΟ ΠῚ ἰοἰι5 
Ἰὰρ1 415 ἀοίογγοίαν. ἜγΡοσα) α4ι0- 17 
46 Ιβγλθ], ἀῦ8δάιι ΠΠΠ|5 Βοη] Δ ΐη, 
᾿ηνθηΐὰ 561 4υδάησθηϊα πη} Πἰὰ 
οὐποθηί τη ρα 05. οἱ ραγαϊονιηι δά 
ΡαρΙ ΔῊ. 

Οἱ] βιγρθηΐθ5. γΘΠΘΓΆΠΙ ἴῃ ἀλη 18 
Ὀ 61, Ποο δῖ ἴῃ 5110, ΘΟ Πα] ΘΓ 418 

19,22, 

Βι.17,7. 
13,5. 

ᾳ,.14, 

8,15.21. 

νυ. τ. 10. 

ν.30.21,2. 
18,31... 
“ὐ,1..3 
20,265. 

18π|.1 ,} 

12, ΑὟΝ: δύ{ε Ἔβαι, ΥΕ: ΞΘ οδ. Β: ππιτοῦ οπο). 
18, (Κδ᾽οδαν.19,22.) ΟΥ̓ Ε: Ὁαὁ “ΒΓ. Βετοοῃ: 

ἔδιπι, ΑΥ̓ΤΟΝΕ: (νει )Π ϑαῇεπ. νΕ: δότοπ απ οίς ΘΊ. 
15. δὲν 5, 35. ΑὟὟ: φεπιογ1. ΥὙΕ: 11πὸ δίο,. Το: 

βει [) πα ήτοῦπ, 
10. (5591. δξαγ. 3,.15.}8: [ΙἹοιδονίοπ ταί εἴποηι 

τοί ἀκ} εἶπ ὅν,, δα β εὐ πί! [ΟΡ]. ΑΥ̓ΥΝΕ: ὦ, 
(Οτΐπο (απ[6} ὁ). πες ζο]εἴοπ πὶ. 

18. ΑΥ: οι Ξϑεγ ὁ 91. ὁδαγ. 1,1.) 



240 (0,19--98.) 

χα. 

Σ Ὺ - χη ἤ ᾿ Ὃ πὰ εἴ 

Ζαάσίοππι. 

᾿ οι σον ένα ον απιδιῖξα5. 

͵ »" ’ 

Ἰσραήλ: Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἀφηγούμενος 

πολεμῆσαι μετὰ υἱῶν Βενιάμίν: Καὶ εἶπε κυ- 

ιος" ᾿Ιουὃ αι ἀφηγούμενος. 19 Καὶ θίος" 10 αράἀναβήσετ ε ἀφηγούμενος. 

ἀνέστησαν υἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ προὶ καὶ παρὲν- 
ἔβαλον ἐπὶ Γαβαά. 20 Καὶ ἐξῆλϑε 'πᾶς' ἀνὴρ 
᾽ ᾿ ᾽ , ΠῚ , ᾿ 
Ἰσραὴλ εἰς πολεμὸν μετὰ ᾿ενιαμίν, καὶ παρ- 

ἐτάξατο μετ αὐτῶν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ εἰς πόλεμον 
πρὸς τὴν Γαβαά. 21 Καὶ ἐξῆλϑον οἱ υἱοὶ Βεν- 

ΝΠ Δ 5 - ᾿ . , ΟῚ ᾿ 
ιαμὶν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ διέφϑειραν ἐν Ισραηλ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας 
ἀνδρῶν ἐπὶ τὴν γῆν. 22 Καὶ ἐνίσχυσεν ὃ 

λαός, ἀνὴρ Ἰσραήλ, καὶ προφέϑεντο παρατά- 
ξασϑαι πόλεμον ἐν τῷ τόπῳ ᾧ παρετάξαντο ἕν 

τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ. 258 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραήλ, καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου ἕως 

ἑσπέρας, καὶ ἐπηρώτησαν ἕν κυρίῳ, λέγοντες" 

Εἰ προςϑῶ προςεγγίσαι εἰς πόλεμον μετὰ υἱῶν 
Βενιαμὶν τοῦ ἀδελφοῦ μου; Καὶ εἶπε κύριος" 

᾿Ανάβητε πρὸς αὐτούς. 

24 Καὶ προφήλϑοσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς υἱ- 
οὺς Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ. 36 Καὶ 
ἐξῆλϑ ον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν εἰς ἀπάντησιν. αὑτοῖς ἐκ 
τῆς Γαβαὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, καὶ διέφϑει- 
ραν ἕτι ἐκ τοῦ λαοῦ ὀκτὼ καὶ δέκα χιλιάδας ἂν- 
δρῶν ἐπὶ τὴν γῆν' πάντες οὗτοι ἑσπασμένοι 
ῥομφαία». 26 “Καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ υἱοὶ 1σ- 
ραὴλ καὶ πᾶς ὁ λαός, καὶ ἤλϑοσαν εἰς Βαιϑήλ, 
καὶ ἔχλαυσαν καὶ ἐκάϑισαν ἐκεῖ ἔναντι κυρίου, 
καὶ ἐνήστευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἕως ἑσπέ- 
ρας, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ τελείας 
ἐνώπιον κυρίου. 27 Καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ ἐν κυρίῳ (ὅτι ἐκεῖ κιβωτὸς διαϑήκης 
'κυρίου' τοῦ ϑεοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
258 καὶ Φινεὲς υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ “Ἰ«αρὼν παρ- 

4 Ψ ον ὅν 9 ς ᾳ φ 

ἑστηκὼς ἐνώπιον αὐτῆς ἕν ταῖς ἡμέραις ἔκει- 
ναις), λέγοντες" Εἰ προςϑήσω ἔτι ἐξελϑεῖν εἰς 
πόλεμον. μετὰ υἱῶν Βενιαμὶν τοῦ ἀδελφοῦ 

ἘΞ ἢ ἂν ἃ εἰς παράταξιν πρὸς υἱὰς Β. ... τῇ ἀρχῇ Ο 
(. Ἰ16δ.) ἐν ἀρχῇ (. ΑΒΕΧ). 20. Β: ἐξῆλθον ... εἰς 
παράταξιν πρὸς Β. κ- συνῆψαν αὐτοῖς ἐπὶ [-. 91. Β: 
ἀπὸ τῆς Ταβαὰ (ὁ. ΑΒΕΧ). 22. ΒΕ: ἐνίσχυσαν (-σεν 
ΑΧ). ΑΥΒ ὁ λαὸς (1 ΑΞΕΧ). Β; σερορέϑηκαν συν- 
ἄψαι παράταξιν ... ὅπτα συνῆψαν. 28. Β: ἠρώτησαν 

. προςϑῶμεν ἐγγίσαι εἰς παράταξιν προς υἱὰς Β. 
ἀδελφὸς ἡμῶν (6. ΛΕΚΧ). 24. Β: προρῆλθον (-λϑος- 
σαν ΔΕΒΧ). 20.Β: συνάντησιν ... ἀπὸ τ. Γ. ... ἀπὸ 
υἱῶν Ἰσραὴλ... ἕλκοντες (6. ΔΕΡΧ). 260-28. Ὡ: ηλ- 
ϑον τς. Ἔχε ἐνώπιον. .. ὁλοκαυτώσεις. “᾿ ΚΟ ὅτι 

ἐκεῖ... καὶ Φ. «.. ἐκείναις. Καὶ ἐπηρώτ. -.. λέγ. (ς. 
ΑΕΧ). Β: προρϑιῶμεν (- -ϑήσω ΕΧ) ... εἰς παράτα- 
ξιν στρὸς υἱὰς Β. ἀδελφὸς ἡ μῶν (ὁ. ἈΕΕΧ). 

ὭΞΓῺΡ ΓΏΓΙΘ,Ὸ ΓΙ ΤΓΙΊΣΞ, ὭΣΘ ΉΤΟ 
ἐΠΌΠΡΙΞ ΤΡῚΣ πήττν ἼΩΝ ΟῚ 225 
εἰν ἼΓΙΝῚ ὝΞΞ ἘΝ τέσσ ΔΉ Ὶ 19 
ποτ Ὁ ̓ ς υδν ἈΝ ΧΘῚ ὁ ΓΙΦΏΞΙῚ 5 
Ἐ8: τς ΙΝ ἼΞΊ 95) ἸΔΣΞΓῸΡ 

πρΒ ΣΡ ἐΠΣΞΕΠΓῸΝ ΠΏΓΙΟ 3] 
ΞΡ Θ53 ἼΓΛΠυῦὴ ΤΙΣ ΒΓ]. 0.25 
ον ὩΣ ΘΟ ΟΣ ΘΛ Ὁ ΝΉΣΙΓῚ ΘἾ53 
ὈΝΤῊδ᾽ τς ὈΡΡῚ ΡΙΠῚ ΣΠΙΧΝ 22 
"ῶν ὈΠΡΏΞ ἘΠΕ ΠΣ ΒΦ) 
τ "ὈΨ5Ὶ ἐἸ ΠΡ ΣΙ ὈΠΡΞ, τό "5 28 
ΞοΡΠΤῚΣ ἔήτοτο ον 32 Ὀμῶ" 
ὌΝ ΘΝ “ὩνῸ ἐπ γ᾿ ΝΙΝ 
ΩΝ ΡῚ ἼΠῚΝ Ὑ223. ὭΞΓΩΡ πρτ Ὁ 

ὉΡῸΝ γον πὴπο 
ἸῺ523. ὭΞΟΝ ΤΉΝΕ ἜΝ λά 
ΒΓ ΡΟ. ΕἼ2525 ΝΕΡῚ ἐπ ΘΓ ΘΗ5Ξ πρ 
33 ἸΓΥΤΘΘῚ 5: ΘἿΣΞ ΤΙΣ ΞΕ 
ὧν ὯθΝ ἼΩΡ ΤΟ ΤΡ ὉΝ 9. 
ἜΣΤΗ 13: ΠΡΌ πρντὸϑ ΠΝ 36. 
το ἼΝ251 ὈΡπ-ΘΘῚ ὈΝ ΩΣ ΠΕΟΝ ἣ 
πὴπὶ ΤΡ δὼ ἸΞιϑ) Ἴ535 τὰ 
ἜΝ ΦΉΣ Σ ΤΣ ΗΠ ΠΤ 53. ὙΔΊΝΡῚ 
ΟΝ ΘΡῚ Ἐπὴν ΣΡ ΟῚ ΡΝ 2] 
ΤΡ ἡ ΘΟ. πὴπὴΞ Φμ 5525 

ὉΠ} ΠῚ ΞΕ ΘΠ ΝΤΙ28 
53 ἘΡΡ "ΤᾺΣ ἸΠΙΝΤῚΞ ΠΡΗΝ 
ΣῊ "ἰῷ ὩΘῚΝΠ ἡὩνὃ ὅπηι 
ἜΝ ἫΝ ἸΒΏΞ  ὭΞΓΕΣ Πρ 8Ὁ 

19, Β: δαβ 7. (δ. δοϊαροτίοπ, 
20. ζῶ. 7, πίε ἔθ ποῖ 3 {επ0 δεῖ ὦ. Β.ΑΥ.ΥΕ: δίς 

δϑλάππον (00π) “τ. ξοσοπ αἰ. 
21, ταῦ, απ, ΑὟΥὙΕ: Πτοίοπ .,, 4 3. Β: 

ΟϑοΥδοΥδέοπ .,. (π δὸπ Θτππὺ δἰπείπ. 
22. αἴε8 35, υ. ἃ. ΒΑ: σαᾷ 38., οἷς φῆάππεν 

(9.) 3. ΝΕ: 3018 δεν Ῥϑὲάππον ὅ, Β: Πάτεοπ Πα. 



Ι 

; 

᾿ 

νυ ΤΩ τ. ΤΡ ΤΡ ὉΡῚ 

: Φεοθέου, 

τ ἘΠ 
Ἄ 

(20, 19---98.). 24! 

Φίερε ϑεπλαιπίπϑ θεν Θ τας, ΧᾺῈ, 

ππὸ Τρταεπ: ον [0 σον ᾿π|8 δίπαι 
ἀἰεθεπ, δὲπ (Θιγοῖς αἀπριζαπροι πα δὲ 
δείποετη ΞΘ επίαπιίπ 2 Φεῦ θεῖν Ἰγγτα : πα 

19 [0 απαπρεπ. ἘΞΠΠῸ πιατεπ. Πα) οἱἷὲ 
δξίποεν δήταοῖ Ὅ.8 ϑθὲοταοπδ αὐ, τὸ [α- 

20 σού Πἄὔ νοῦ Θίδεα. ἜΜΠπῸ εἶπ [6 
θὲσππ ὑπ. δταεῖ οαἰπα δογαιϑ 241: Πτοίτοπ 
ταῖς θεπαπιίπ, απὸ [ ὅτοπ 76) 21 {τοί τοπ 

21 τοΐϑεν Θίθοα. Ἔα Ποίοπ οἷς δε ποον 58 οπ- 
ἰαππίπ δογαιϑ αἰ Θίδοα, ππῖὸ Ππιρὸπ 8 
Φαροδ ἀπίον ΔΊγαοῖ φυσοὶ ππὸ δισαπρίᾳ ἰατι- 

22 [πὸ τ Βυδεη. ἘΦ... Ὁα8 301, ὉῈ1 
ὴαπη ὁοη ἤταοῖ, εὐπιαππρίς ἃ, τπιῦ 
τὐξοίοει Π{ ποι) τρείτου χα ἡ τοίτοπ απ δ επι- 
Γῖδοπ Ὅτε, δα [ς ἃ Ὅ.8. υοτίσεπ Ξαροῦ 

28 αοτἰ τοι Ῥαίεπ. ἘἸ1πῸ οἷς δείποεν γαῖ 
ἐσᾳοη δίπαπ ἀπὸ τρείποίοη υ0Υ ὲπι ὅϑεττη 
δἰ8 απ δὲπ Ιθοπῦ, τπὉ {τασίοη θ6Π ὅεττη 
ππὸ Τρταγει! : (ΘοΙίεπ οἷν πιοῦν παθοῖ δι 
Πτοίίοπ τπαξ Ὅεπ δε ποοτη Βοπίαπιίπ, πποτη 
Βυϊοοτη ὃ Φον ὥετν Ἰρτα: Βιἰοθεῖ δίπαπ 
1ι ἴδπεπ. 

26Λ Ἰἴπὺ δα. δίς δείποον τα ἢ ππιαύτοπ 
απ οἷς ἀείποον βεπήπηιίπ Ὁε8. αἀπϑοτη  αροδ, 

20 ἜΠοΙοι οἷς ΞΒεπίαπιπίζον δοταιϑ ατι8 ΘΊδρα 
ἴϑποπ ἐπίρεσοπ Ὁ δ οπ Σ ασοϑ, τπτὸ [ἅ πι- 
αοπ ουπ δὲπ δείποοτη Ἰγαεῖ πο αὐίξοῦπ 
Ἰαπζοπο 1 Βοδει, οἷο αἴΐεὸ θα Θῴτϑον 

20 [πρτοίπ. ἘΦα ξοσοπ αἴ ἀξίποοί “ἤταεῖ 
Ῥίπαι! ἀπὸ αἴε8. Ξθ01Ὲ, ἀπὸ ἔσπιοπ διπὶ 
ὥαιζε Θοίίοδ, ππρ τοοϊποίοπ, ἀπὸ δΙοδοη 
Ὁα[ 60} τον ὅεπι οττιι, πὸ Ταἠζοίεπ. Ὁ6Π 
αρ δί8. 1 ϑίδεπο, πὸ ορζοτίοπ ϑταπος 
ον ππὸ ΦΟΑΠ ΡΥ τον δὲπι ΘΟ. 

27 ΣἸΪη οἷς ἀξ ίποον “Ἴταοῖ {ταρίοπ Ὁ6π ϑεΥτη 
(ε8. ταν αὔεῦ Ὁα.[0{} οἷς αῦς Ὁὲ6. θη 68 

28 (οίίε8 κι: δου δίφοπ 5εἰ1, Ἔπιπὸ θίποθαϑ, 
δεν Θοῦπ (δΙεαζατδ, ἡατοπδ Θυῦπ, {πη 
σον ἰθπὶ ζιι θεν δίφοπ 8 εἰ), απὸ Πρταγεπ: 
ΘΙ οι τοῖν πιοῦν αὐτϑοίοθοεπ καὶ τοί οι τη 
Ὅφη δείποενπ ϑοπαπιπ, ππίοετπ ΞΒγ θοτη, 
οδοῦ [017 ἰῷ αὐαΐοπ Φὸν ον Τρτα 

22. Α ΑΒΓ Ὁου ϑὲάππον, Ὁ.1.: απ οἴθεπ τί, 
20. Α.Α: δί6 πὶ ϑίθεπῦ, 
28. Α.Α: ρδον [0[{6πὸτοίτ, 

ξιῦτοι ἴοτ ὦ) 5. (ΘΟ τοί! κι τη, ΑΥ̓́Τ ὙΕ: [οΠ{6π 
ΟΠ υυἱεδον τ Θῴᾧ[αδίοτοπιπια. 

23. Β: (ΘυἱΓ (ὦ ζοεύποῦ παθοπ ς. (Θέτ, τοΐδοεν Ὁ, 
᾿ς ΨὮ, πιρίποῦ βγτηδοτό, ΑΥ̓ ΝΕ: Ὁ. τοῖν τοί οδον ἀπτίτξοι 
 (θἰποἰοθοπ). 

2:. Β: [[ᾧ παδείοεπ, ΑὟΥ: [πὸ [Ὁ πὶ 7. νΕ: αν: 
ἔοι! ... νοῦ. 

θοϊθαίοξέοι «ΞΘ .δοῖ, 91, Φ. 5. ΞῬ0 6 1. 61}. 

Ὠριὴ ἁἰαπ6 αἰχογιηΐ: 5. οΥῖ! ἰῃ 
ΘΧΘΙΟΙὰ ΠΟΝΙΓΟ θΡΙΠΟΘΡ5. ΟΡ 15 
οοηΐγα ἢΠ105 Βοη)απιίη ὁ Οπ 5. ΓΘ- 
ΒΡΟΠΑΙ ΠΟΙΏΪΠα5: δὰ 51} ἀτχ νοσοῦν. 
ἢ δία! πη 4116 ἢΠΠ Ι5ΓΔ6] 5ιΓσθη ο5 τηὰποὸ 19 
Οαβ ΓΘ 11 δὰηΐ Ππιχία (ἀ0),ὰα, 6. 20 
ἴη16 ῬΓΟοΘἀοηΐθ5. δ ραρηδη) οΟΠΙΓὰ 
ΒΘη)άΠ]ἢ ,. ὈΓΡΡῸπΙ ΟΡΡυρσηᾶΓο. οΟ6ρ6- 
γὰηΐ. ἜΡΓ βδίψαο ΠΠΠ Βοη]διηίη ἀθ 2} 

ἀαδάὰ ΟὐΟΙ ἀρ αἢΐ (6 ΠΠ115 [5Γ86] ἀϊθ 1110 
νΘΊη 11} ἀιο. ΤῊ ]ΠΠΠὰ νου η. ἜἘΠι- 22 
51ΠῚ ΠΠΠῚ [5186], οἱ [ΟΡ ἀϊπ6 οἱ ηπ- 

000 σοπἤθηΐο5, ἴῃ δοάθιῃ Ιθ00, ἴῃ 

410 ΡΓΠ5. ΘΟΡ αν ΓΔ ηΐ, ΔοΙθ ἀΐγθχο- 
ἠπηΐ, Ἔα ἰδ θη, τ ργὴπ5. ἀϑοθη6- 23 

Γοηΐ οἱ ἤδρθηΐ οογᾶϊη ΠΟΙΏΪΠῸ ᾿56110 

δἰ ΠΟΟίΘΙη, ΘΟΠΒ.]ΘΓΘηΐπιοὸ οιιηὶ οἱ 

ἀϊοθγοηί: Π6) 60. αἰίγὰ ργοσθάθρο αὐ 
ἀϊμη!οδη ἀπ οΟηΐΓὰ ἢΠ]05 ΒΘη] 1] η 
ἔγαιθ5. Π]608, ἃ ποηΐ ΟΠ 5. 1116 

ΓΘΒΡΟΠΑ : Αβοθηήϊίο δά 605 οἵ [ηἰϊ6 
σΟΡ ΠΏ 6η. 

πη 486 ΒΠ}Π [5Γ86] ΑἸ [θὰ ἀϊθ σοη Γὰ 24 
Π]Π105 ΒΘ Π] πη δ ρΓΔΘΙ 1) ΡΓΟΟΟ55|5- 
δθηΐ, ἜΘΡαρογαηΐ ΠΠΠ ΒΘη] μη ἀο ρογ- 20 
(15 088, οἱ ΘΟ ΓΘ ἢ 65. οἷ5 ἰδ ηἰἃ ἰῃ 
1105 ὁα6 46. Ῥδοομαί! βαηΐ, αἱ ἀθορθιὴ 

οἱ Οοἴο Ὠ}}Π1ἃ ὙἱΡ ΌΤΙ] ΘΠ ΟΘἢ {11 
Θ᾽ δ πὴ ΡΓΟΒίθΓπ θη. ἜθΘιδη0}- 20 
ΓΘ ΟἸΏΠΟ5. ΠΕ Ι5ΓΔ6] νϑηθγιηΐ ἰὴ 

ἀκα οι. Ποῖ, οἱ βϑάθηΐοβ ἤοθαηὶ ὁ0- 
ΓᾺη ΒΟΠΪΠῸ, 70} πη νοι ηΐ πὸ ἀϊ8 
110 ἀϑ486 ἃ4 νϑϑρογᾶπ), οἵ Ομ α] γα ηΐ 

με δ᾽ 61 ΠΟΙοσαπϑἴα ἀίψι6. μὰ Οἰ ΠΟὰ5. ν᾽ οΕΠΠ|85, 

ἜρΓ ΘΈΡΕΙ 5ἰαίιι 5110 ᾿ῃΓΘΓΓΟ σάν γαῖ. 27 
0 ἰοΠΊρΟΓΘ ἰδ] οὐὰΐ ἃγοὰ ἰὉσἀθν 5 

Τοῦ, 18 61. Ἔρι, ῬῃΪΏ605, ΠΙα5. ΕἸ οαχατὶ ΠΠΪ 28 
δύ τοι; ΔΑΡΌΠ, ῬΓΔΘροβ (8. ἀοπη8. (0η51ι- 

ἰπογαπὶ ἰοιίαν ΠΟΙ Π 1} δίαιιθ ἀἶχο- 
γαηΐ: Εχίνθ ΠΡ ἀθθοιηῖι5 ἃ μὲ- 
σηδη ΘΟηΐΓα {Π105 ΒΟΠΪΔΠ}1 [Γαι ΓΟ 5 
ΠΟΒΙΓΟΒ, ἃ) Παϊοδοογοΐ Οα 5 αἱϊ 

τν.19.26. 
δ.) 1:9.,4: 

σοι. 
40.5}7. 

υ.35. 
18.406, 

18. 8: Βοηηίηθηι. 
27. 85: Βοιηϊηΐ. 

20. απο δέεἴεδ ξιοείξει ΖΦ, ... απ, σσέαπι, (ΘἘ ς 
5.21.) 

20. αν: φοπ εὐθεῖ 
27, δόπη ἐδ τὺ, δαῖ, ΥΕ: Ῥππῦοθ 1, (δ), 

28. οδον αδί. (δίς 35, 23.) ΑὟΥΥ: αὐΠοῦιπ, Ασαπ- 
Ὀότοι 

10 



242 (20,29--.37. Ἀ ΕἸ ΓΙ ΓΟ} 

ΧΥ. ᾿ποίζαν ἐοπῖνα “ροηβἼαπυϊγεῖία. 

Σ7- ᾽ ᾿ τ Υ͂ 

μου; Καὶ εἶπε κύριος" ᾿Αναβητε, οτι αὔριον 
Ἁ Ἃ 

παραδώσω αὐτὸν ἐν χειρί σου. 

29 Καὶ ἔϑηκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἔνεδρα τῇ 
Γαβαᾷ κύκλῳ, 80 καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ ᾿1σ- 
ραὴλ πρὸς υἱοὺς Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ, καὶ παρετάξαντο πρὸς τὴν Γαβαα, 
καϑὼς ἅπαξ καὶ ἅπαξ. 51 Καὶ ἐξῆλϑον οἱ 

υἱοὶ Βενιαμὶν εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ, καὶ 
ἐξειλκύσϑησαν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρξαντο 

Τὴ 3 ΝΣ 

τύπτειν ἐκ τοῦ λαοῦ τραυματίας καϑὼς ἁπαξ΄ 

καὶ ἅπαξ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἢ ἔστι μία ἀναβαίνουσα 
εἰς Βαιϑὴλ καὶ μία ἀναβαίνουσα εἰς Γαβαὰ, 
ἐν ἀγρῷ, ὡςεὶ τριάκοντα ἄνδρας ἐν τῷ 1σ-᾿ 
ραήλ. 82 Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν" 
κόπτουσιν ἐνώπιον ἡμῶν, καϑὼς ἔμπροσϑεν. 
Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἶπαν" «Φύγωμεν καὶ ἔκ- 
σπάσωμεν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὰς 
ὁδούς. 88 Καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἀνέστη 

Προς- 

2 “-» ,ὔ 2 -» κα , Η , ' 
ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐν Βααλ 

Θαμάρ, καὶ τὸ ἔνεδρον ᾿Ισραὴλ ἐπάλαιεν ἐκ 
- - ΡΣ Ν 

τοῦ τύπου αὐτοῦ ἀπὸ Παρααγαβέ. 
παρεγένοντο ἐξ ἐναντίας Γαβαὰ δέκα χιλιάδες 

84 Καὶ 

Ἔξ ΔΘ ἢΝΞΡῚ Ὁ ΡΞΤΤΩΣ ΘΟ 84 
Ε » ᾽ » ΠῚ ἡ ἋΣ Ὑἤ ͵ ἡ τ ὦ ον 
ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἕκ παντὸς Ισραηλ, καὶ ὁ πὸ-᾿ 

λεμὸς ἐβαρύνϑη, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν, 
Γ΄ ΕΣ “ 2 - ε , 35 λ ᾽ 

ὁτι ἀφῆπται αὐτῶν ἡ κακία. Καὶ ἐτρό- 
, 

πωσὲ κύριος τὸν Βενιαμὶν κατὰ πρόςωπον 
υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ διέφϑειραν οἱ υἱοὶ ᾿1σ- 

ἡ - κ 5 - « Ἅ 

ραηλ ἐν τῷ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
᾿ - ΄ ᾿ , 

δίκοσι καὶ πέντε χιλιάδας καὶ ἑκατὸν ἀνδρας" 
τὰ « ΄ πάντες οὗτοι σπώμενοι φομφαίον: 80 Καὶ 

εἶδον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ὅτι τετρόπωνται, καὶ 
ἔδωκεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ τόπον τῷ Βενιαμίν, ὅτι 
ἤλπισαν ἐπὶ τὸ ἔνεδρον ὃ ἔταξαν πρὸς τὴν 
Γαβαά. 87 Καὶ τὸ ἔνεδρον ὥρμησε, καὶ ἐξε:- 
χύϑησαν πρὸς τῇ Γαβαᾷ, καὶ ἐπορεύετο τὸ 

28. ΔΕΕΧῚ (Ρ. μ8) ἢ κοπάσω. ΒΒ" ὅτε... δώσω 
αὐτὲς εἰς χεῖρας ὑμῶν (6. Α 81.). 80. Β: δὴν παῖ 

ΤΕ ΑΥῈ Ὁ ΑΕΧ). 81. 8: ὑπο ἄρ 
σαν ... πατάσσει» ἀπὸ τ. 
ϑῦ τῷ ... ὡς τρ- (6. ΛΕΚΧ), 82. Ἔ: ἘΡΈΣΣΣΙ 
τὸ πρῶτον ... ἐκκενώσωμεν ... ἀπὸ τ. π. 
Καὶ αὐ οὕτω (6. ΑΕΕΧ). 88. Βὲ Ἰσραὴ ηλ. 
αὐτῶν. . συνῆψαν ... ἐπήρχετο (ς. ΔΕΕΧ). 84. Β: 
ἤλϑον ... παράταξις βαρεῖα... φϑάνει ἐπ᾽ αὐτὸς 
(. ΑΕΡΧ). 86. Β: ἐπάταξε... Β. ἐνώπιον [ΑΒ ΕΧῈ 
υἱῶν) ... ἐκ τᾷ Β. ... εἵλκον (ο. ΑΕΕΧ). 86. Β: ἐπλή- 
γησαν (τετρόπωνται ἘΧ). ΑΒ: τῷ 8. τόπ. (6. ἘΧ). 
Β: σρὸς τὸ ἔν. ... ἔϑηκαν ἐπὶ τῇ Π' (ς. ΑΕ Χ). 81.8: 
Καὶὲν "τῷ αὐτὲς ὑποχωρῆσαι, καὶτὸ ἔνεδρον ἐκὲν ήϑὴη, 
καὶ ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν Γ΄, καὶ ἐξεχύϑη τὸ (ο. ΑΒΕΧ). 

. ἐξεκενώϑη-. 
᾿ (811.) ἀναβ. 

«ὡς. 
Ἐν (πῈ) 

ἽΠΠΩ. Ὁ ΟΣ ΠῆΠῚ ὝΔΝΝῚ, Ἄττιν 
Αὐὴν ἘΠ. ἼΩΝ 

ΠΡΞΒΠΙΤΟΝ ὈΡΒΝ Ὀν τυ" Θξ5Ὶ 290 
ΞΓῸΝ ὈΝΤ δ ητῊῺΣ ἜΣΤΗ ΞΞΞΗΣ 
τὰ ἼΞ 95) δῶσ ΠΕ ἸΏ522 

ΣΌΣΕΞ ὩΡΕΞ ΠΡ ΣΆ 8] 
ἜΣ] ἼΤΩ Ὁ. ΕΣ 25:3 
᾿ὩΦΏΞ ΝΣ ὩΣ ΠῺ δή πο ἼΘΙ: 
“ΤῸ ΠῸΡ ΤΗ͂Ν ΩΝ ΓΟ ῺΞ ὈΡΘῸΣ 
ΡΝ πτῶξ πῦϑξἢ ὈΠΝῚ ὉΝ 
223 ὋΞ ΩΝ ἘἈΝ ΡΞ τις 32 

ἌΝ ΤΟΝ ΩΦ. ἸΣΩΕ Ὁ ἘΣῚ ΘΡΕΡΟ 
ὙἼΩ ὙΠΉΣΕΤΟΣ ΠΘΡ22 ΩΝ ΟΝ ΟῚ 
Ν᾿ 5) ΕΓΣΘΏΡΙΓΟΝ ὌΣΕ 98 
ὉΣΞΞΙ ἼΞΣ5Ὶ Δ ΊΡΘ Δ ΩΡ, οαὝ᾽ 
ΩΡ ΠΛ ὈΝῸ5. Ξ:ΝῚ ΩΣ 

πο ὌΠΞ ὧνπ ΞΡ ῊΝ δῶν 

Ηρ ἘΠῚ ΠΊΩΡ ΠΌΓ ΒΕ, ἘΝ Ω" 
ἘΡΡῚ ἘΠΙΡ Σ ὈΓΡῸΡ ΤΙΡΑΘτῚΞ ἼΦΤΟ ΠΡ 
ΝΣ. ὭΘ9 ὕροβτ τ πῆπὶ 
ΣΞ ἸΏΣ2Ξ ὉΝ 80 523. ἡΓ Π5 
ΠΝ ὩΩΝ ΠΩΏΓΙῚ ΘΛ ΝΡ ΠΠ 
Ν 1 3 Π ἊΣ πϑν τὸ τὴν 80 
ὈΝΎΡΥ ΘΝ ἼΣΙΒῚ ἼΞ32 5 ἸΏ 5 ὩΣ 
Ἐν ἡΠῸΞ Ξ Ἴβηπο ὉΠΡῺ 
δ ΞΉΝ ΠῚ: ΠΡΞΝΤΟΡ δῶ ΣΝ 37 

Ξϑδτι ἩθΘΣῚ ΠΣ ΞΗΠΓΝ ἸΟΦΒΝῚ 
Υ. 81. Ἴ5π πΠ'. γ. 85. ΓΙ λ1 ἘΠ 

29. τπ|πὸ τς, Βεεοπείς. Β: [οεἰς. ΑὟΥ. Ὑ. Α:ῖὶερίς 
᾿ (Θίπιουθα 1). 

30. ἐθοπ τοίε πιθοῦ, Β: τυΐο 211 πὶ εἴποι τι, ἀπῦ, 
παῖ. ΑὟὙΕ: (Οἱε6 ϑ)ὲα [) τοῖς Ὁ. υοτίροπ ὅ έαϊς, 

91, ἐδόπ τοῖς διῦ0Ὲ. ... απ δοπ ΘαπδἬιηαΐοπ, Β: 

Τίεβει ἃ) αδτοίβεπ, ΑΥ̓: {τυππίοη [1 [οι νΕ: τοι: 
δ6π αδρο) π Ππ. Β: οἰπίᾳ ε ἐδ ονγοιπιθοῖς σοτι δι. 28 
οὐ αροπι,,, σοδαθπέοπ Θέγαβοι ... δἰπαπαοῦε.,, αοπ 
(ὃ. απ δα ὁ δεοῖο. ΑὟΥ: Τἰπαπθτοὶ ἐρΠ  Π ΚὉ. τς 
ΝΕ: {τίς απ Ὁεπὶ ὃ. 
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Φίοα ΘΊταοῖδ τῷ δ πέενθαϊ, ΧΧ. 

πος ρέδοπ. 
29 
80 Θίπιοθαι! απ Θίδεα ππιθὸν, ἔαιπὸ δοροπ 

αἴὐο οἷο δείποον ἀἴγαοῖ Οίπαι Ὁ68. Ὁγίτοπ 
: Φπ48 απ οἷο δείποον ἐδεπίαπιίπ, ππὸ τὐ τες 

"2 
᾽ 

81 ἜΦα ξιδτεη οἷο δείποον ΞΘ επίαπιίπ δογαι 
Ὁθπι Θθ01Ὲ ἐπίροσοπ, τὸ τἱΐοπ ὦ το 

ον Θίποι, πὸ ἤπροπ απ δι [Τα απ τππὸ 
4: σουππθεπ σοπὶ 5Ξθ01Ὲ, τοῖς ὅπ 0} δτρεἰς 
πιαὶ, ἱπι δεῖος αἴ φῦ Θίγαβοι, ϑεῖρπ 
οἶπὸ σὲπ 'Β60 ΟἿ, οἷς αἀποοτὸ ρὲπ Θίθοα 

32 σοδοῖ, δεῖ Ὁτεῖβίᾳ ϑέαππ ἱπ Δήταοῖ. ἴϑα 

σεραίίοπ οἷς δὲ πιθοῦ ΞΒεπλαπηίπ: (Θίς [πὸ 
σεάϊαροπ τον ππ, τοῖς οτρίπ. [δεῖ 
οἱς δείποεν δἤταο [ρταὔεπ: φαβὲ ππὸ 
Πίοθεπ, Ὁαθ τοἷν [6 σοπ Ὅὲγ (Θίαοι τοίβει 

38 απ δίε Θίταβε. Ἔα πιατοπ ὦ απ 

ας θὲάππον οοπ ταεῖ ὁοπ ἴθτοπι τί, 
ἀπὸ τὐείοεπ {{) 21 5“αἴὲ Φ Ῥαπιατ. Ἰ1πῸ 
Ὅ61 Φίπίουθαι ϑ]ταοῖδ τα θεῦοῦ απ 

ϑάςζεἰπεπι Ὅτι σοὶ δὲν θ᾽. Θαθα, Ἐππὸ 
ἔαπιεπ φερεὲπ (Θίδεα. ξοῦπ ἰαποπο Ῥϑέαπη, 

αὐιϑουἊοοπ αὐ Ὅθπὶ σαπροπ Ἰγαε, αὶ ὍΕΥ 
᾿ (Θἐτείς θανί τρατὸ, Τε τοιβίοπ αθὸν πίον, 

δδναβ ἢΐξε δα8 Ἰποι( ττοῆοπι υοὔϊτος. ἘΜΠ|Ὸ 
Τάμπις Ὅ6 Ὁ τὺ ΒοπἝαπιίπ τον Ὅὸπ δε ποτε 

ΟἸταοῖ, ὅαᾳΒ οἷε δέίποον ταοῖ απ Ὅεπ  αα 
ϑογοοτδοίοπ {{π| πὸ οσαπρίαᾳ ἐαπ]οπο τιπὸ 

ς Ῥππδοῦ Ῥίαππ ἰπ Βεπίαιηίπ, οἷς αἴ δα 

80 Θάμον Πιρτοίοπ. ἈΦεππ δα. δἷς 

 δἰπδοῦ Ξϑεπίαπιπ [αθοπ, ὉαΆ 16 φοῶτϊαρεπ 
τρατεπ, σαδοπ ἴθπεπ οἷς ϑὲάππον ΔἸταεῖ 

ϑζατπι, Ῥόππ [{ς ϑεττοβοπ {{{) απ Ὅοπι ὁ πίους 

γαΐίς, ὅὍὲπ ἴε δεὶ Θίδεα δες ϑαιίοπ. 

87 ἘἸ1πῸ ον φἰπίοτθαίε εἰτοῖς αὐ! τπιὸ δτα 
δεῦοον κι Θίδοα κι, ἀπὸ 105 ΠΠᾧ δίπαπ, 

ς,͵ 

δ ἘΡΡ ον 

ἊΣ “ ῃ 

830. 31. ὕ.1.: υἁϑἱὧε νοῦ αἰσείπιαῖδ, 
84. ὕ.1,: αὐ σαπλότη ὅτ, 
37..Α.ΑΧἃ: βεύνον Θίδερα δι, 

ΟΠ 82, Φιναβοπ, ΒΙΑῪ Ε: [γταάγοεπ, Β: αδτοίβεπ απ 
δι φεδαϊπίοι σίν. αὐ: [οδίτεπποιι,,, αἰ Ὁ, ἐαπόῇτ, 
δίπ. ν: αὐὐώπείδοπ. 
33, . δοῖα Ππιδιοίβ Θίδοα, ΟΥ̓: υ, δὲν ᾶπο νυ. 

(, Β: παζζοοπι (5, [Ὁ ἐπτ τ βὲ σατο ὁ 
ος 84. σεπειυπῆτεπ, γΕ: δαιαρ. ΒυνῈ : τοιτος [τοοῦ, 

Β: δα 1106 1 απ {, φοἴαπρρπ το, ΑΥ̓ΤΟ: Ὁ, βογθοῦθεπ 

ΒΞ οῦοῖ Οἰπαμ, πιοταοπ Οἱ ἰἃ) [{6 ἱπὶ οἰτος 

{πὸ οἷο δείποον ϑῇνποι Βοβοοιοπ, οἴποπ, 

τπ Π απ Θίδοα, τοἷς φιίσου. δτοοίπια!.. 

Ρε.00,11.} ΟἸΏΪΠῈ5 : ΑΒΘΘΠΔ 8, ΟΓᾺ5 ΘΏΠΙὴ {ΓΔ ΠῚ 

605 ἴῃ ΙΔ Π115 γί γᾶ5. 
Ῥοβαθυαηΐαιιθ ἢΠ]1Π 5Γ86] 1Π 5115 29 

ΡΟΙ Οἰγου 1 ηὶ 1 }}15 αα ἃ, Ἔ οἱ ἰονιὰ 50 
ν]06, δἰοαὶ βθιη6] οἱ }}15, σοηιΓὰ Βρη- 

᾿ἅμ]η ΘΧϑΓοϊτ ργοάαχοθιηῖ. οι 51 
οὐ ΠῚ Βοη)] πη ἁπιἀδοίοῦ ΘΡΕΙΡΘΓΙΠὶ 
ἄἀθ οἰνιαΐθ, οἱ [ἸΡΊΘΗΙ 65 Δαν ΓΆΡ Ο5 
ἸΟΏ ΘΙ Π5. ΡΟΓΒΘΟᾺΝ δα ηΐ, [ἃ αἱ να }Π6- 
ΓΆΡΟΠΐ ΟΧ 65, διουΐ ῬΡΊΏ10 ἠΪ6 οἱ 86- 
οαπηᾷο, οἱ ὁΔοάοΡθηΐ ρμ6 1 ἀϊιὰ5 56Π}1{85 

νΟΡΙΘΠἰ65. ἴον σα, 4ΙΔΓ ὑΠπὰ [66 ἃ- 
ἴα ἴῃ ΒοίΠμ6] οἱ ἃ] τὰ 1η (ἀα]γὰᾶ, δί- 

46. ΡΓΟΒΙΘΡΠΟΓΘηΐ ἰΓΙΡῚ ἃ ΟἸΓΟΙΓΟΓ 

ὙἹῸΒ5; Ἔραίανοριηΐ ΘΠ] 5010 605 92 
ΠΡΟ. Οθθθ. Οἱ [{πρὰ}} ἃγῖ8 51- 
τη] ηἴ65 ἸπΙΘΓαηΐ ΘΟΠ5Π] τη, αἱ 4}05- 

ἰγάῃπογθηΐ 605 ἀθ οἰνιίαΐθ οἱ (81 

[υρ]οηΐο5. δὰ 5. ΡΓΔα οἰ 5 56 Π}18ἃ5 Ρ0Γ- 
ἀποθγθηί. ἜΘΙη65. ᾿ἰἰάψπ6 ΠΙΙ 88 
ἴξγδϑὶ ΒΌΡσοηΐο 5 46 5641} 15 515, (6- 
τη ἀθγιηΐ 016) ἴῃ Ιο60, 41] νοοδία 
ΒΔ ΔΙ. ΠΔ1ἃγ. [ηδ᾽ἀἴὰ6 φαοααθ, {τιὰ6 
οἰΡοᾶ 1106} ΘΡδηΐ, ΡΔι {1} 8586. ἃρ6- 
ΓΙΓΘ σΟΘρολαηΐ οἱ ἃ} οοοΙἀθη α}} ἀν- 84 
θὴ158 ρᾶγίθ ργοοθάίθσθ. δορὰ οἱ δ]ϊὰ 
ἀθοθῃ Π1ΠΠ1ἃ ν ΠΟΥ] (6 ἘΠΊΝΘΙΒΟ 
ἴϑγδϑὶ Πα ἰδίου ο5. ὉΓΡῚ5 84 ΘΟΓ(ΔΙ]Πἃ 
ῬΓονοοδυδηΐ, ᾿ἸησγΓαναί 416 οϑὶ θ6]- 
Ιὰπ) οοηίγὰ ἢ]105 Βθη] πη, οἱ ἤθη 
ἰπ 6] Θχοῦαηΐ, 404 6χΧ ΟΙΏΠΙ ΡᾶΓγίρ 

15 Ἰηϑίαγοί Ἰη ον 5. ἜΡΓΟ 55: 4118 80 
605 )ΟΙ Ϊη5. ἢ ΟΟΠβρθοίῃ Π]ΪΟΥ ΠῚ 
ἴ5σγδθὶ, δἱ ᾿πἰθυδοθγαηΐ οχ δἷβ [ἢ 1110 

ἀ16. νἱσὶηι! Ζαϊηαθ. 121ΠΠ1ἃ οἱ ΘΘη ΠῚ 
ὙΠῸ 5, ΟΠΠ65. ΘΙ] αἴοῦγοβ. οἱ θα ποθηίθβ 

σ᾽ ά τη}. ἜΡΊΠῚ δαΐθηι ΒΘη]λη, 50 

ΟἸΠΠ 56 ΤΠ] ΓΙΟΤῸΝ. 0556 νἹ ἀΙ55θηΐ,, 006- 

ΡΟΓαμΐ ἤπσθ 6. θιοι οΟΥΓΠπθηΐο5. ΠΙΠῚ 
ἴσοι ἀθάθγηΐ οἷ δὰ [Ἐρ] θη {Π1Π 
Ιοουμῃ, αἱ δὰ ργδοραγδίαβ ᾿ηϑἰ 185. ἀ6- 
γΘηΙΡΘηΐ, 415 Πχία Ὁ} 61) ΡΟϑ ΘΓ Δηὶ. 
ἜΘαΙ οαπὰ ΓΟρΡΘηΪΘ. 6. ἘΠ} }}}1}18 β0γ- 87 
ΓΟχίβδοηῦ οἱ Βθη) Δ} ἰοῦσα οδοάθηί- 

5. ΠΤ ΑΙ "- οδοάθτγρ. 

{τ εὐτεί δίς. τ -- 35, ΑΥὟΝΥῈΕ; Πτοίξέοι πίοδου. 
30. Φὥεπη δίς δ, ὅν... δίς ϑοχάππον γεας! φοζοῦ!, 

το ἄτοπ, το} (ες 35. 9ὲ, α. ΑὟὟ: δα Ταθοπ.., [6 αὐ}. 
ὑσατοα, ας δα β Ὁ. ῦδπςο «ἢ. οοἴοί ὥὅεπ τρατοπ τον 38. 
τοί [{{ {0 θεν, -- - 37. εἰἴςές, πα. ΟῚ 5. Ὁ, εἶπ, πὶ. 
8. δίποπτ, ΟὟ: Φίς ἔπι ὅ5.... Ῥταύγοεπ θότοον αοαοπ 
Θ., κα. δὲν ὦ. δοζοερίς, ΥΕ: ὑπεῖλεις αἰ, 

1 Ἂκ 

9..28.105. 
8,.2.12. 

209.8,55. 

Ζ2ο:.8,19, 

ν.25.16. 
40. 



“44 (20,38---47. ἈΞ-ΠῚῚῚ ΠΩ} 11} 

ΤΠ οίζωην σοννα ἤδ ον “πηι. 

ἔνεδρον, καὶ ἐπάταξαν ὅλην τὴν πόλιν ἐν στό- 
ματι ῥομφαίας. 88 Καὶ ἧ συνταγὴ ἦν ἀνδρὶ 
᾿Ισραὴλ πρὸς τὸ ἔνεδρον μάχαιρα, τοῦ ἀνενέγκαι 
αὐτοὺς πυρὸν τοῦ καπνοῦ ἀπὸ τῆς πόλεως. 
99 Καὶ ἀνέστρεψεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐν τῷ πολέμῳ, 
καὶ Βενιαμὶν ἦρκται τοῦ τύπτειν τραυματίας 
ἐν τῷ ἀνδρὶ ᾿Ισραὴλ ὡςεὶ τριάκοντα ἄνδρας, 

ὅτι εἶπαν" ΠἊλὴν τροπούμενος τροποῦται αὐτὸς ̓- 
ἐναντίον ἡμῶν, καϑὼς ὁ πόλεμος ὁ ἔμπροσϑεν. 
40 Καὶ ὁ πύρσος ἤρξατο ἀναβαίνειν ἐκ τῆς 
πόλεως, στῦλος καπνοῦ, καὶ ἐπέβλεψε βενια- 

. μὶν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἀνέβη συντέλεια 
τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν. 41 Καὶ ἀνὴρ 
Ἰσραὴλ ἀπέστρεψε. καὶ ἐσπευσεν ἀνὴρ δενια- 
μίν, καὶ εἶδεν ὁ ὅτι ἧπται αὐτοῦ ἡ κακία. 42 Καὶ 
ἔκλιναν ἐνώπιον ἀνδρὸς Ἰσραὴλ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς 
ἐρήμου, 'καὶ ἔφυγον", καὶ ὁ πόλεμος κατέφϑα- 
σὲν αὐτόν, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων διέφϑειραν 
αὐτὸν ἐν μέσῳ αὐτῶν. 48 Καὶ κατέκοψαν 
τὸν Βενιαμίν, καταπαῦσαι αὐτὸν κατάπαυσιν, 
καὶ κατεπάτησαν αὐτὸν ἕως ἐξ ἐναντίας Γαβαὰ 
ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. Δ. Καὶ ἔπεσαν ἀπὸ Βεν- 
ιαμὶν ὀκτὼ καὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν" οἱ πά»- 
χες οὗτοι ἄνδρες δυνατοί. 

Ὁ Καὶ ἐξέχλιναν καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον 
πρὸς τὴν πέτραν τὴν Ῥεμμών, καὶ ἐκαλαμή-. 
σαντο αὐτὸν ἕν ταῖς ὁδοῖς πέντε χιλιάδες ἂν- 

δρῶν, καὶ πατέβηδὰν; ὀπίσω αὐτοῦ ἕ.ς Γεδᾶν, 
χαὶ ἐπάταξαν ἐξ αὐτοῦ διρχιλίους ἄνδρας. 

40 Καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ πεπτωχότες ἕν τῷ 
Βενιαμὶν εἴχοσι καὶ πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν 
σπωμένων ῥομφαίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, οἱ 
πάντες οὗτοι ἄνδρες δυνατοί. 4 Καὶ ἐξέκλιναν 

81. ΒΣ ὅλην ( ΑΒΕΧ). 88. Β: Καὶ σημεῖον ἦν 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ μετὰ τῇ ἐνέδρε τῆς μάχης ἀνενέγ- 
και αὖτ. σύσσημον κατ». 89. Β: Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ 
Ἰσραήλ, ὅτι στροκατελάβετο τὸ ἔνεδρον τὴν Γαβαά, 
καὶ ἐρτη σον ἐν τῇ παρατάξει, κ. Β. ἤρξατο σπατασ- 
σειν ... ἐν ἀνδράσιν. ἐν ὡς ο. Πάλιν πτώσει πίστε- 
σιν ἐνώπιον ἡμῶν ὡς ἡ παράταξις ἡ πρώτη. 40. Β:] 
Καὶ τὸ σύσσημον ἀνέβη ἐπὶ πλεῖον ἐπὶ τ. π. ὡς στ. 
«ἕως ἐρανδ. 41.8: ἐπέστρεψε ... ἔσπευσαν ἄνδρες 
. ὅτε εἶδον ὅτε συνήντησεν ἐπ᾽ αὐτὰς ἡ πονηρία. | 

49. Β: ἐπέβλεψαν (ἔκλιναν ΑΞΕΧ) . υἱῶν ον 
ἈΦ ΟΙΡΙΘ ΑΙ ἢ παράταξις ἔφϑασεν ἐπ᾽ αὐτός. τ Ξ ἢ 
φϑειραν αὐτὸς (6. ΑΕΧ). 48. 8: κατέκοσττον τ. Β. 
καὶ ἐδίωξαν αὐτὸν ἀπὸ ΪνΝουὰ κατὰ πόδα αὐτῇ ἕως 
ἀπέναντι Γ΄ πρὸς ἀνατολὰς ἡλία. 44, Β: ἔπεσον 
ΓΟ ΔΕΧ.: . δυνάμεως [οἱ ΔΕΕΧ). 48. Β: Καὶ ἐσεέ- 
βλεψαν οἱ ΠΟΙ αὶ καὶ ἔφευγον... 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πεντάκις χιλίς ἄνδρας... . ὁπ. αὐτῶν 
οἷ υἱοὶ Ἰσραὴλ. ἕως ... ἐξ αὐτῶν (6. ΑἘΧ). 46. Ἐ: 
ἀπὸ Β. ... Ἐ (84. ̓  καὶ. « ἑλκόντων... . ἄνδρ. δυνάμεως 
(6. ΑΕΧ). 47.8 : ἐπέβλεψαν οἱ λοιποὶ (ο, ΑἘΧ). 

τὸ Ῥ,, κ. ἐκ. "ἐξ αὐτῶν ] 

᾿Ξ υοπη ΞΡ ὙΠ ΟΞΤΤΝ 98 
51 2᾽ΆΠΤΩΡ ὈΝῚ ΘΝ ΠΡ 
ἘΣ Πτ78 γῶν ὈΝΘῸ βρύον της 
ΠΏ 85 ἘΝ δ." ὥς ΞΕ ὃ9 
τῶν ϑυ3Ὁ ΤΙ γὐδ πὸ Ὅππ 8525 
ἫΝ γ.ῺΝ 5. δὰ συ ῶϑ ὑῖ 

ΓΏΓΙΘΞ ΡΘΕ Ὁ ἀητι Ὁ}. 185 
τῆ» ΡΤ ΤΙΝ ΘΙ ἘΠΟΟΝ Ἢ Ὁ 
ἸΏΣΞ Ἰ55Ὶ ἸΩΣ ΩΣ ἜΣ τ 8 
ΡΠ σο5. ΠΟΣ ΠΡ ὙἽἼΠΝ 

θα 2 ον. ΘΝ ὁ ΠΩ ΘΓ 
ΣΣ22 3. ΣΙΝ 55 Ἰ2523 ΟΝ ὈΓΙΞΟῚ 
δ ΒΟ 555) ἐ ΠΡἪΠ ἊΣ 4) 
ΜΕ ὯΝ ἜΞΤΩΠ ἜΠΓΌΝ. ΠΝ 
ΤΙ ΘΟ Ρ ΣΤ ὝΘΝῚ ἸΠΙΏΡΊΞΠ 
ἸΏΣ2Ξ ΤΙΝ ἼΠΠῚΞ ἘΕΥΤΕ ἸῚΝ 48 

ΤΞ9 ἽΡ ἢΠΘ ΤΙ ΠΙΠΠΣ ΓΙ ΤΊΣΙ 
Ἰ352Ξ ὙῊΝ ΕἸ ϑ ΓΙ ἩΠῺ ΓΙΡ ΞΕ 4 
πον ΟΞ ΩΝ ὧν ὩὮΝ προ πϑ ὦ 

ἐπ ΣΝ 
φϑοτὸν ΠΊΞΤΩΣ ἸΟΣΣῚ 999 
π75 ΡΟΡΗ ἡπϑ 5) 12: 
πὸ ῬΠΙΝ ΠΡ ΞΟ] ὧν ὑ πὶ 
πο ΣΝ ΘΊΒῸΝ "Θ)32 ᾿25Ὶ ὈΦ Δ 4ὺ 
ΠΩ ὩΓΙῚ ΘΟ ΎΩΣ Ἰ8 238 οὐδε ϑτ-ὸΞ 
ὯΝ ΝΠ ὉἾ"Ξ 2 ΠΩ τος ὩὃΝ 
ἼΘ35Ὶ γὐθ)) ΓΝ τ ΣΝ πϑατῦθ σ-ς 

ΓΩ 

38, δεῖ ὃ., δαῇ ἴ, Το τοπ εἴποπ βάτο 51, ὁ. δι Φ τ. 
αὐεείαοεη Ταΐεπ, Β: δ αίίοπ οί. οἰ δοΠ ππιπὶ τι} Ὁ. ὁὉ. 
ΑὟ: δα νοταυτοδοίο ϑοίδοεπ, ΥΕ: ἢ. δοηι ὁ5. Ὀἱο[εδ 3, 

' ἩΣ Β: εἶπο στοβο δ᾽απιπιο πιῖ} θὲ, , ἀπροθοπ ἴ. 
ΥΥ:, θέα), Ὁαβ . εἶπο αν, θὲ, τ θ ΟἹ ς ὀπροτῇ. ἵ, απὸ 

ὃ ΞΘ.“ ΟῈ: βαβ, τϑεππ παπ {ς δἰπαπζροίρεξι θα:...6) 
939. 311 702 1.. κι. οτιοιιδοπ, | 

᾿ ἀθ. 31 ἐγθ. {εγαυδ᾽ αὐιυάτέδ υ, δ, ὥτε, εἰπε Φ ἄπο , 

᾿δνεϑε: Β: οἷο δίαιμπιπε [. απ ἀπ] Ἔνον,. αἱό οἴπο Ὁ, 
δὲ, ΑΥ̓Τ: οἷο ϑθοῖΓο ... εἰ 9}. Θᾶμιο, νΕ: δεν} 

] ϑθταποῦ ΑΥ̓͂: [{{π|ᾷοιου] απ. 
ες 4, μὶ δ. δὲ. 5. τοπεδοπ δεζείτε, Β: οὐ τα οπ. 



ψ,. δρῦς ἶν ς Ὁ -»" τ ὅδδς, ἘΣ ἈΡ Ν ΝΥ ἘῸΝ συὸς Ἂς Δ Ὁ ΣΡ ς Η κε 

» 

δεέξεδέου, (0, 38--.27)ὺ 248 

38 Ὁε8. Θάγιρετίβ. ἜΘίο δαξίεπ αδὸν εἶπο ὄρος 

ἤππρ τπαΐς εἰπαποον, οἷς ὲάπποῦ σοη Δήγαο., 

τπὉ ὅογ πίον αῖ!, ππὶς ὁὸπι Θγυθοτέ ἔθετ 

Π κι [αἹῖοπ, ὑϑοππ Ὅὲ} θέα) Ὁ0Π Ὅ61 ΘΊαΌΕ 
᾿ 

ΠΟ 39} ετρῦδε. 

ἰαπιίπ ἀπῇπρ κει Τα αοπι, ται ϑογοιπι οἴοπ 

ἴπ| γα οῦ δεῖ Ὁτοίβίᾳ Ῥέαππ, ἀπὸ φεσα τοι: 

ο Θίε {{πὸ 90γ τπι8 σοἴταρεπ, υοἱἷς ἱπὶ σοτίρ οι 

40 Θιτοίε; ξοα ἤἥπ απ Π ἃ) 21 εὐδοδοπ υοπ 

ον Θίαοί εἶπ ϑὲαπῷ, Πιαῦδ ἴδεν [{]. 

Ἰϊπὸ Βεπίαιαίπ τοαπῦτο {{) δίπίον Π{, τπὸ 

ἤθε, Ὅαᾳ. οαἷπα οἷε Θίαοε σαπὸ αἰ σἐπ 

41 Φιίπιπιεῖ. ἘἸ1πὸ οἷς ϑὲάππον θη ἤταεῖ 

τραπόίοπ [{) απ ππὶ, απὸ εὐ τοίοη. οἷς 

ὴάππον ΞθεπἝαπιίπ, Ὁεππ [{ὲ Ταθεπ, δαβ 

42 {{ε ὍὉα8 Ππ|1Ὶ{Ὲ {τοζοπ πσοτς, Ἐπ τσαποίοπ 

Π ἃ) τον δοπ ϑὲάππονπ δήταοῖ απ Ὅ.π ὅθε 

4 τς. Ξψ{δὲΓ Ὅεγ Θιτοῖς Τοῖσίς ἱθπιοπ 

πα, Ὅαξι, δίς οοπ δὸπ Θιζοίοπ Οἰποίπ 

48 πεη. ἜΛΙπΌ {{ πὐπτίποορίοπ ΒΘ επίαππ, 

ται ἰααίεπ ἴθπι πα) δἰ8 σοπ ὲοπιια δ, τπὸ 

Ἐ δγίταίοπ [ δἰδ οὐ Θίδεα, σοσοπ 0 

᾿ς λάθυπποη πσαπα6. ἜΠπῸ ε8. Πείοπ τοη 
τς Ξ9Βρηίαπιίπ αὐίλοῦπ ἐαπεπο ῆαπη, οἷς αἴ 

Πεοίίθατο ϑέάπποῦ Ἰρατοη. 

Φκ τραποίοπ ἤΐε 1) τὸ Πού π 21: ὍῸΥ 

θυ απ δὲπ δοῖδ θιίπιπιοπ; αὐδὸν απ 

Ὁοτεἴσεπ Θίταβε 1 Ππιροι {{6 {ἀπ| ταπ]οπῦ 

Ἥαππ, παρὸ [οἵδοίοπ ἰθπεπ Οἰπίο πα) 

ος ἰδ σἐπ Θίδεσπι, τὸ Γι ρεπ ἴθτοῦ διϑεὶ 

Αβ (απιοπο. ἜΤΗ αἴο Πεῖοη Ὁε8. Δ αρεδ ϑ01 
ΞΒεπίαπιίπ ἀπ| ποῦ οὐσαπρὶρ ταποπο έαπη, 

δ 

47 ϑεζηπον θατοπ. ἔϑδιν [ε)8 δαπϑον ϑέαπη 

40. Α.4: δίε φαπλὸ ΘΊαΌΙ απ. 

ΟΎΕ: οετἰείθεπ ἱπ ϑθουτοίττιπο. (ὕ 1. 98..34 
τς 42, υ.ὃ. Φέ, ἕαπιοπ, δίς ἤοίοπ ππέσν {6 αν σοτδ, 
ἢ, ΟΥ̓͂Ν: ἴ, ἰθποι απ. ὅπιβὸ πα. Β: θοῖ[ὁ [{ὸ οἷπι. 
ΟΕ: ν, απ σουζοίαίο [(6. ΑΥ: [δεπα )ιδατνίοπ (ΘῈ, 
Ο πιατοπ , δε [{6) πίενετ, ὙΕ: πὶ τον ὲέΠο. Β: ϑονο, 
{ πἰθοπ ππίοῦ [{6}. 

Ἔα παπ οἷς ϑὲζηπον νοπς 

κοῦ ὦ τϑσποίοπ ἱπὶ Ο τοῖ!. πὸ Βοπς. 

ἀοξοπιπιοπ σατοη, Ὁἷς σογϑογδοίοη [{6 ατίπε, 

Ὁϊς δ68 Θῴτθετί [πρτοίοπ τπιὸ αἴτο Πτείίθατο, 

ΧΧ. 

Τοτδ θε 5. ἀἀγοί,, ἱπργοβϑὶ δαπὶ οἰν (αΐθπι οἱ 
ΡΟΡΟΙΒΒΘΡΠ ἢ 68} [ἢ ΟΥΘ οἷδ!!. Ἔ51- 38 
Θ. 11 ἁιι!6η] ἀράθγαηί ΠΠ1Π ἴϑγαθὶ 1}18, 
{π|Ὸ5. ἴῃ ἰΠ51{Π| ΘΟ]Πορανογαπί, αἱ 
ΡΟΒ(α 8} 1} 61 οδρί5ϑθηΐ, ἰβη θη 
δοοοηάογοηΐ, αἱ ἃποοηάοηίο ἴῃ ἃ] {π|Π| 

[10 ὁὰρίδηη πη ἀδΙηοηβ ΑΓ ηΐ. 
ἜΘυοά οαπὶ ΟΡ ΠοΡΘηΐ ΠΠῚ 5γ86] ἴῃ 89 
'080. ὑθδρίδηηηθ. ΡΟΒΙ 1 (Ραίανογιηὶ 
Θηἶπι ΠΠΠ ΒΘη)αμηΐη. 605 ἴπρογο οἱ 
150 Π 015. ΡΟΡ ΒΘ ΘΙ ΘΠ, οᾶ 6515. (6 
ΟΧΘΓΟΙΠΙ ΘΟΓῚΠῚ ἰγὶρηΐα νἱγῖ5) οἱ 40 
νι ἀθυοηϊ 4451 ΘΟ] Δ Π) [πτη] 46 οἱ- 
ν᾽ αΐα ΘΟΠβοθη 66: ΒΘ] ΔΙηΪη 4616 
ἈΒΡΙΟΙΘΠ5. ΓΘΙΓῸ, ΟἿ} Θὰ ρίΔ} σΟΥΠοΓοΐ 
οἰν ταΐθι οἱ {ΠΠ] 1] 5 [Π 50} 1 Π|6 (ὉΡΓῚ : 
Ἔ σαϊ ΡΥ 5. 5 Πλνογδηΐ [πα σατη, νοῦβὰ 41 
[οἷο [ΟΡ Γ{π|5 τ ϑϑιϑίοθαηΐ. Οποά ΟἸΠῚ 

ν᾽ ας 58 η1 ΠΠῚ ΒΘ ἢ} τη, ἴῃ ρα ΝΘΓΒῚ 
5πη} Ἔρι δά νἱδῃ} 4656 γ11 ἰγ οο6ρ6- 42 
τα πη, ΠΠ1Ὸ 4 ΟΑ 116 605 Δάν ΒΑ ΓΒ ΡῸΓ- 
56 π 6 η{|}}8. 564 οἱ ΠΙ, 4] 6} διιο- 
οοηογδηΐ, ΟΟΟΙ ΓΟΓηΐ 68. ἘΑι- 48 

(16 14 [οΐπΠη οϑί, αὖ χ αἰ γᾶ 116 Ρᾶγ 6 

ἃ ΠΟΒΙθιι5 οἀράθγθη 1", Ππ60 ογὰΐ 

Ὁ}1ἃ ΓΘ 65 ἸηΟΓ θη τη. (δοϊἀογαηΐ 
αἴ46 ῬΓΟΒΙΓΔΙΓ δαὶ δὶ ΟΥΘη Δ] 0 ΠῚ 
ΡΙαρᾶπ) 017}}1}5 ααῦ8. ἕἕΠΘΡαηΐ 44 
ΔΠΠ16ΠῚ, ὅπἰὶ ἴῃ Θοάθιη ἰ060 ἰη 6 ΓΘ οι! 
8πηΐ, ἀδοθη] οἱ οοίο 121}Π1ἃ νἱΓΟΓΊΠῚ, 

ΟἸΠΠ65. ΓΟ 5. 1551Π}1 ΡΠ δίΟΓΘ5. 

Οαοά οαπὴ ν᾽ 1556 ηΐ, 4] ΓρηηΔη56- Δ Ὁ 
γὰπὶ ἀ6 Βοῃ)] Δ] η, ἰπρογαηΐ ἴῃ 50}1{π|- 
ἀπ 68} οἱ ρου δηΐ ἃ ροίγᾶ ἢ], ΟἹ} 15 
νΟΟΔ ἢ] 1} 651 οηη0η, [ἢ 1Π|ὰ (1|0- 
46 ἴᾳρα ρα] αη 65. οἱ ἴῃ ἀϊνοῦβὰ ἴθη- 
ἀθηΐθϑ. σοι ἀθυῖι! 4αΐηηπι6 Ὠ}}}}1ἃ ν]ΓῸ- 
ΤΠ; οἱ ΘαΠ {Π|Γὰ ἰΘηἀοΓθηΐ, ρ6186- 
ΟΠ δ ηΐ 6085. οἱ ΤΠ 6} } ΘΟ Γαΐ οἰ ΠῚ 
αἰἴα ἀἰτ0 πΉ1}|1Δ. ΕἾ 510 [φδοίαμη οϑί, 40 

αἰ ΟΠ 05, 4πἰ σοοϊἀογδηΐ ἀθ ΒΘΠ] ΠῚ] 
ἴῃ. αν ο515. [0015, Θ556η{ ν]ΟῚΠ 1 4αΐη- 

., π᾿ Π}}Π1ἃ, ρα σΠΔίο 5. δά 61} ΡΓΌΠῚ- 

Ρ 55}.  Ἀοιπδηβουιηΐ ᾿ἰαπ6 (6 47 

704.8.,8, 

205. 
8,205. 

705.8,22. 

(10,8. 

40. 85: νἱ ἀδυ πη! . 

48, ἔδπὶ παο, τι. δότέν, ἤν σαπ αὐπάη ὦ, ΟὟ: 
{π θὲ ε ἐττοίτοπ [. [{ς.,. γὙΕ: ἐταίοπ πὶ πίοοον πὸ 
ΕΙΣ 

4δ. αὐδει Φεέναβοι.,,., πο τύπῦε. ΒΝ Ὲ: δἰοῇτοι 
(πο) εἰπε ϑὲα ᾽ς νυ. ἰθπὸπ .., (0.) ὅ000 ὃ)ὲ, ΑὟΥ: 
εὐ, ν, ἰρποπ χν 9ὲ, 



40 (90, 48--91,8. 

χα. 

καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν 

τὴν Ῥεμμὼν ἑξακόσιοι ἄνδρες, καὶ ἐκάϑισαν 
ἐν τῇ πέτρᾳ Ρεμμὼν τετράμηνον. 45 Καὶ ἀνὴρ 
ἸΙσραὴλ «ἀπέκλεισαν τοὺς υἱοὺς Βενιαμίν, καὶ 

ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομφαίας ἀπὸ 
πόλεως ἑξῆς καὶ ἕως κτήνους καὶ ἕως παντὸς 

τοῦ εὑρηϑέντος εἰς πάσας τὰς πόλεις, καὶ 

τὰς πόλεις τὰς εὑρεϑείσας ἐξαπέστειλαν ἐν 

πυρί. 

Χ ΈΤΠ. Καὶ ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ὦμοσεν ἐν Μασ- 

σηφά, λέγοντες" ᾿ΑἸνὴρ ἐξ ἡμῶν οὐ δώσει τὴν 
ϑυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμὶν εἰς γυναῖκα. 
2 Καὶ παρεγένετο ὃ λαὸς εἰς Βαιϑήλ, καὶ 

ἐχάϑισαν ἐκεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, 

καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν 
κλαυϑμὸν μέγαν, 9 καὶ εἶπαν" “Ἱνατί, κύριε 

- 3 -“ ’ 5 » , δὴ 

τοῦ ἐπισκεπῆναι σήμερον ἕν τῷ Ισραὴλ φυλὴν 

μίαν; 

ϑρισεν ὁ λαός, καὶ φκοδόμησαν ἐχεῖ ϑυσια- 

στήριον, καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώματα σωτη- 

ρίου. ὃ Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ' Τίς ὃ 
Ἀ 2 ᾿ » “- 5 [ς 3 - - 

μὴ ἀναβὰς ἕν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκ πασῶν φυλῶν 
ν ἡ λ δ ᾿ς Ὲ Ὅ Ψ ἷς ἐν οὴ 

σραὴλ πρὸς κύριον; Ὅτι ὅρκος μέγας ἢν 
τῷ μὴ ἀναβάντι πρὸς κύριον εἰς ἢῆασσηφά, 
λέγοντες" Θανάτῳ ἀποϑανεῖται. ὃ Καὶ παρ- 

ἐχληήϑησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Βενιαμὶν 
᾽ ζ ,»» ᾿ ᾽ ’ , 
ἀδελφὸν αὐτῶν, καὶ εἶπαν" ᾿φήρηται σήμερον 

φυλὴ μία ἐξ Ἰσραήλ" Ττί ποιήσωμεν τοῖς 
ὑπολειφϑεῖσιν εἰς γυναῖκας; Καὶ ἡμεῖς ὠμό- 

σαμεν ἐν κυρίῳ, τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπὸ 

8 Καὶ 

εἶπαν" Τίς μία τῶν φυλῶν Ἰσραήλ, ἥτις οὐκ 

τῶν ϑυγατέρων ἡμῶν εἴς γυναῖκας. 

ἀνέβη πρὸς κύριον εἰς Μασσηφά; Καὶ ἰδοὺ 

οὐκ ἦλϑεν ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ Ἰαβεῖς 

41.8: τῇ Ῥ, ... Ὁ τῇ ... τέσσαρας μῆνας (6. ΔΕΕΧ). 
48. Π: οὗ υἱοὶ Ἰ. ἐπέστρεψαν πρὸς υἷ.... ἴρτο ἑξῆς). 
Μεϑλὰ.... εὑρισκομένε ᾿.. ἐνέπρησαν (6. ΑΧ 81.).--- 
1. Β: οἱ υἱοὶ ᾽1.... ὥμοσαν ... (601. ἴῃ 8644.) Μασ- 
σηφάϑ' ... Ἐ τὴν ((. ΔΕΧ). 2. Β; η:ϑεν (παρεγένετο 
Χ; ΔΕΕΧ: -γένοντο) ... ἦραν Ἐ τὴν (α. ΑΕΧ). 8, Β: 
Εἰς τί, κύρ. ϑεὲ Ἶ. ... Ἐ (ΡΥ. ἐν τῷ Ἷ. ... σ. ἀπὸ Ἰ. 
(6. ΔΕΈΧ). 4.8: ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας (ς. ΑἘΕΧ). 
Ὁ. Β: Τίς ἐκ ἀνέβη ... ἀπὸ πασῶν ... ὁ ὅρκ. ... τοῖς 
ἐκ ἀναβεβηκόσι ... Θ. ϑανατωθϑήσεται (ς. ΑΒΕΧ). 
0. Β: θξεκόστη ... ἀστὸ Ἶσρ. (6. ΑἘΕΧ). 17. Β Ὁ (Ρ. 
ποιησ.) αὐτοῖς τοῖς περισσοῖς (Ἐ ΔΕΕΧ). 8. Β: Τίς 
εἷς ἀπὸ φ Ἶ. ὃς ἐκ (6. ΑΒΕΧ). 

ΕἼΤ ΓΘ }}1} 

Τον απυξιεϊξανη τα ρζτι5 οὖν ἵτενίηι. 

ΤΥΝῸ ΘΟ Ἰγ5 Σ5Ό ΤΟΝ ΠΊΞΤΡΣΙ 
ΠΡΞῚΝ 3 9ῸΞ ᾿ξ). οὖν 
ὭΞοΝ ἼΞῷ Ὁδ νον ὩΛΝῚ Ὁ ΘΟ 4 
ΘΓ Σ ΞΉΠ Ὲς Θ,ΞΘῚ 8.25 
ΓΞ ΘᾺ ΝΕΏΒΡΙΓΟΞ ἼΣ ΠΒΠΙΞΤῚΣ 

ΕΝ ἡπιϑῷ ΤῊΝ ΣΌθτι ὈΡΣΕ 
ΠΕΣΞ Ξ»ΞΣ ον ον ΘΝ] ἈΧΕ. 
γ8539. 3 ἸΣΥΝΘ Ἀ59. ὍΝ ἼΩΝ 
3:05) ἘΝ τΤῸΒ ἜΡΠ ΝΞΡῚ ὁ πῶ Ὁ 2 
ἸΝΙΘ5Ὶ ΘΝ Ὁ ΞΊΡΕΓΙΣ 8 
ὙΠΩΝΟῚ, ὁ Δ ΒΞ. ἸΞΞΟῚ ὈΘῚρ 3 

[2 Ά 2 ἴλ ; “ Ψ ὭΣ 9 ἣν» Ι -- ἢ ; 'ς μ. ὦ Ἡ 

ὁ ϑεὸς Ισραήλ, ἐγενήϑη αὕτη ἐν τῷ Ισραήλ, 5.5} ὉΝ ΩΣ "1 οὐΣ ΠῚ.) "29 

ον ρν ΘΊΣι ἼΡΒΙΙ9 ἘΝ ΉΣῚΞ ΓΝ 
4 Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, καὶ ὥρ- 

ΟΥἸΘΟΞΟΘ5Ὶ ΤΉ ΚΗΘ ἽΠΠΟΥ ὁ ΠΝ ὍΣ 
ΤΟΣ ἸΦΣῚ ΠΞΡ Θϑπη)5}) ΘΣΕ 
"Β ὈΝδΣ ὋΞ ὙΎΘΝΘΊ, ὁ Θυροῦυ 
ὌΞΟΣ ὉΠΡΞ προσ τ Ὁ ἼΩΝ 
πΘΉΤΩΣ ΠΡΉ ΣΟῚ 3 ΣΤ ΟΝ ΟΝ Ὕ᾽ 
πῆγοτον πορτνρ ὌΝ ΠΟΣῚ 
ῬΏΓΊ25Ὶ ἐ Ὡ25» ΤΩ ἼΩΝ ΠΕΣ ὃ 

ΛΘ ΤῸ ὙΤΙΝ ἸΌΤΞΓΟΝ ΟΝ δ. Ὧ3 
ἘΡΝΉρ. ΠΠΝ ὌΞΩ Θήρας ΣΠ2 
Ὀδ59 ΘΝ 99. ἘΡ12 ΠΏΣΘ ΠΏ Τ 
ΤῸ 339 ΠΊΡΟΞ ὌΨΞΩΣ ἬΝ) 
"Ἃ ἼΩΝΡῚ ΘΟ ὅ20 Ἴ) 3 ὩΓΡῚΟ 

ΤΡΡ ΙΝ ἼΩΝ ὉΝ 9. "ὭΞΙΘ ἼπιΝ 
ΓΞ ΝῈ ΠΡ ΠΕΣΒΡῚ ΠΤ τΟΝ 
ΟΝ ἼΣΩ5. ὩΞΡῈ. ΓΏΓΡΘΡΙ ΤΟΝ τὰ 

47, ΑΥ̓͂ .ὙῈ:: ΒΓ. απ Ὅεῖπ ὅ. 
48, θείς ἐπ Φεάδεει ιν, 35, Β: Το 0}01 δίς ΘῈ, πιῇ 

δὲπ ἃ, αἷό απὸ .... ΑΥ̓Ν: σοι (Θέ. τς "θὲ επ.άγεπ δὲ6 
λ:πη 3, νΕ;: π᾿ δοπ ΘΟ ., Ξ5ὲ., 38. αν ϑΠΙ ὁ τω. ὦ [απῦ. 
ΑΥ: σοτίαπο. Β: 1ἃὰ θ΄. το. ἀπροίτο ζεπ τοιτδο.,, [ἐδ 

᾿ τεπ7. ἐπ δοκοῦ! ὟΝ ΥὙΕ: βεάτει [{ ἐπ ΞΘ ταπῦ, 



Δὲ ςβθέον. 

ὅον ΘΟ τυΝτ 21: θλίμα, 

241] 

Χχ. 

ώύ0, 48---91, 8.) 

τραπότοη ΠΤ ππὸ Ποθοπ κεν ϑθύο, ἀππιῚ 
«618. ϑιίπιπιοι, ππὸ διίεδοι πὶ ὅδ ε.8 δὲΐπι- 

ἀδιποπ οἷεν ϑίοπαίο. Ἃ 1πὸ οἷς ϑθὲάππον 
δ ἼγαοΥ ἔπηιοι τοί οσοῦ 4 Ὅὲπ δειποοετη ἐπε 
ἰαπιίπ, ἀπὸ Γἀπιροπ πὶ δὲν Θόγάνζε δ. 
ΦΘὔιϑονδ οἷς ἰπ ὅοὲ (Θίαθί, δείδοϑ ὅ οι 
τὸ 00), ἀπὸ αἴτοϑ τσα8 πιαπ Τα πὸ, ππῦ 
αἴἴο Θεΐοίς, οἷς πταπὶ [απὸ, ϑοτδταππίς πῖαὰ 
ταὶ ἤβειιοῦ. 

ΧΈ Π. Φ 1ὸ Θλάππον αδὲν ϑΊταοῖ ϑαίέοι γι 
)δίερα οοάισοτοπ ἀπὸ σοζαρι; δὲίοηταπὸ 
[ΟῚ ζείπο Φ οαγίον. δε. Βοπίαμπη ποτα ζππὶ 

2 ϑοίδο σεῦδεπ. ἜἸϊπὺ Ὁαᾳ8 01 ἔππι κι 
δοπι αιήε (Θοίίοδ, ππὸ ΟΙεδ Ὅᾳ. Οἰδ κι 
θίδοπ τὲ Θοίί, ππὸ δοδεπ απ ἰθτε 

3 Θιείηπις ππὸ τοεϊπείοπ ζεῦτ, Ἔππὸ ἡργαγοπ: 
Ὁ ὥεοῖν, οι! ουπ ϑήταο, τϑατῖπι {1 ὃα8 
σὐάγεθεπ ἱπ τας, ὉαΒ. δεπές εἶποδ Θέαπι- 

οπῖοθ θη. Ἴταοί τοοπίσεῦ σοσογοῦπ {{Ὸ 
Δ Ὁ Φοδ απϑοῦ ϑ)ὲοταοπβδ πιαίς ὦ) Ὁα 
Ξ 18} {τε απ τπτὸ δαιοῖς δα εἰποι ΒΠ{{τανὶ 
ἩΠπῸ ονὐζογίεπ ΘγαποονΓου τπτὸἋ ΦΑπ ον [ἐΥ.Ψ 

ὅ ἜἸ1πὸ οἷε δξίποεν δήταει Τρταοεπ: ὅθεν [ἢ 
ἰτροπὸ τοπ δεπ (Θεἤάπιπιοπ ήταρῖ, ὅὸν πί δι 

ταὶ! Ὅον Θεπποῖπε {{ΠΠ δεγαπ σοξοπιπτεπ δτπ| 
οττπ Φοππ εδ τραῦ εἶπ ατοβεν (δ Ὁ οὐς 

, ζϑεθεπ, θαβ, τον πἰῶτ Ῥίπαμ ἕάππο καπι 
φοῦγα σοπ ϑθεϊξρα, Ὅ60 [τε Ὅε8. Φυδοδ 

6 Πετθοπ. ἜἸΪπῸ ε8 τοιοῖς Ὁΐο δδίποον Ἴγαεῖ 
ἴδον Ξβεπίαπιπ, ἴδτο βυθοῦ, ππῦ ρταύεπ: 
ὅϑρῖς {{ εἶπ Θίαπιπι θη ΔΊΤαοΥ αὐρφεδτοῦ)επ. 

7 δἸδὶς τυ! οπ τοῖν ἰθποη τ ιπι, Ὁα 8. οἷς 116ς 
δγίαᾳοπ θείδον. ἔγίοσοπ ὁ Φοππ τοῦ Παδεπ 
αοάγηοοτοπ δεὶ θεῖπ οῖτη, ὍαἈ τοῖν ἰθποη 
οι ππήοτη ἃ δτοτπ πἰῶτ δείθεν. σοδοπ. 

8 Ἰ1πὸ Τρταγεπ: θεν. {Π ἰγαοπο θοη. δὲπ 
Θιεάπιπιοπ ταοῖδ, οἷς πίε Ὀίπαμ οεἴοπις 
τπὸπ ἤπὸ φππὶ έτη αὐ δθέίερα ἐ Ἰ1πὸ 
ἤερε, δα ταῦ ϑδξεπια πο σεσροζοπ ἱπὶ παρ οῦ 

47. ὕ.1.,: ϑϑὲοπδοπ, 
ήταρίδ αδοὸτ. 2. Α.ΑἥΣ χππ ϑίδεπο, 

1, ϑὲίεπι, υοπ απὸ, ὙΕ}: δεοίπ ϑηξαπα..,, εἴπει Ξ8 6π: 
ἰαππί πίον, 

2. ΝΕ: αἰπαᾳ, ΑὟ: φοπ ῬοΙθοΓ Ὁ 
3. Β: εἰπ Θέ, αἴ ὃ, φειπί ε! τοῖτο, ΑΕ: υοπ 

ΟΝ σου βε το. ε. (σαπλεῦ) ΘΙ. 
ὅ. Β: (ἢ οὐ, δὸῦ ἰπ δεν βδοτζαπιπ, Ὁ. αἴίοπ.... 

ΑΥ̓͂ ΝΕ: ἐπ οίε 3). νΕῈ: Θὥτοιν, ΑΥ̓Ν τοῦ οτοβο Θόυ, 
ΟΠ γραῦ ρσείθαπ. Β: δον δοπ([οπίῃοπ) δεν πἰϑέ. ὙΕ: δοῖπ, 
τοίϑεν ... αν. Β: δαὰβ [{ σοὐγτοίοεπ, αὐ: πιὰπ 

ΟΠ {νταΐ. νῈ: ἱπθοπι πὶ. φοίαρὶ Πα το, Β.ΑΥΝ ΝΕ: εὐ [01 
᾿ (αἰξοτοίπη 6) ρφοδοτοξ τοόύγθοπ, 

1. Α.Α4: Φίο ϑϑιάππον 

ΟἸΠΠΪ ΠΙΠΠΘΓῸ ΒΘΠ]ΔΠ)1Π, 41] ΘνΔάθ ΓΘ 
οἱ [ἸΘΌΓΟ. ἴῃ 50] ἀπο πὶ Ροϊπθγαηΐ, 

“ι,13.. ΒΌΧΟΘΉΠ νἱ], ΚΘ ΘΓ Π 416 ἴῃ ροϊΓὰ 

Τ᾿ ΘΠ ΠΟ ἢ. ΠῚ ΘΠ 5,115. ἀαλίαον. ἜΒ6- 48 
ΕΓΟΒΒΙ ἀῖθη) ΠΠΠ 5.86] ΟἸΠΠ65. ΓΕ]]- 
415. Οἰν (4115, ἃ ὙἱΓ]5. ἀβάπι6 δά }8- 
Πθηἃ, σ᾽ Δα 0 ῬΘΡΌΙ5ΒΘΓΙηΐ, οἰ ποίδ5- 
4116. ἈΓ]}65. οἱ νίθα!]05 ΒΗ] ΔΙ] γΟΓᾶΧ 
[ἀμ ΘΟΠΒΙΠΏΡΕΙΐ, 

δ ατανογαμι 4αοατο. ΠΠΠ [5γ86] ἘΕΤ. 

ἢ ΜΆΒΡΠα οἱ ἀϊχογαηι: ΝΊΠΠΠ5 ΠΟ ΓΌΠῚ 
Ἔτεῖδι 401} ΠΠΠ5. ΒΘη) πη. (6. ἢ] 5. 5115 

ὈΧΟΓΘΙΏ. ἢ Υ̓ΘΠΘΡΙΠΙ 6 ΟἸΠΠ65 ἃ 2 
σὐνάβα, θοιηαπη Π οὶ, ἴῃ 5110, οἱ ἴῃ. ΘΟη5ρΘοῖα 

6115. 5046 ηΐ65. 5616. δά νοϑρογὰη] 16- 

205.8,24. 

νάνοΡαηΐ γΟΟ0Π Θἱ Ιηᾶση {]18{1 
Ώ,20.28. Ἢ ἘΣ δι ρΟΡΘΓαηΐ ἤογα, ἢ ἀϊοθηῖοβ: Ομλτο, 8 

Πομη6 ἢ δι 5Γ8 01, [δοίη οϑί Ποὺ 

1] 1 ΠΔ ἴῃ ΡΟΡΙΪΟ (πο, αἱ ΠΟάΪΘ τπὰ 
ὈΡῚΡ115. ΔΕ ΟΥΓΘΙῸΙΣ οχ ΟΡ’ ἜΑ] ἃ 
ἁπίομη ἀϊθ αἰ] 0] 0 ΘΟΠΒΠΓσΘη 65. 6χ- 

20,26.. ΒΙΓΆΧΘΡΙΙΪ Δ]18Γ6,. ΟὈ α]ΘΥπ {16 10] 

Πο!οοδυδία οἱ ῥα ΟΠ ὰ5. ν] οι Π)ἃ5, οἱ ὅ 
ἀϊχθυιπΐ : αἰ ΠΟ 50 6 }} 1 ̓ η Θχογο τα 

ΠοΙΏΪηὶ (ὁ ἀπ νου βὶς. {γα} 15. 5Ρ 86} 7 
αγδηἋ] ΘΗ1ΠῚ “πη 6 η0. 56. ΟΟἢ 5 Γη- 

ΧΟΡΔΠἴ,. ΟΠ] Θ556η1 1) δΜίαΒ ΡΠ), [η16Γ- 
[οἱ 605 4πὶ ἀο[ιίβϑοηί. ἜΒθαο ας. 0 

ΡοΟΘηϊοπ ἴα ΠΕ ΒΓΔ] ΒΊΡΘΙΓ [ΓδΙΓΘ 

5110. ΒοΠ] Δ] ΘΟΘρΡΟΓΙΠΐ ἀϊοογο: ΑΡ- 

ἰαίὰ οδὲ {ὙἸὈ15 πηὰ ἀ6 ἴ5γᾶ8]; Ἑπηάο 7 

ἸΧΟΡΟ5 ΔΟΟΙριθης ΘΠ ΪΏ) [ἢ 

ΘΟΙΠΠΊΙΠΘ. {ΡΨ ΠΏ, ἀδίαΓῸ 5 

Π05. Πὶ8 ΠΙ|1ὰ5 Ἃ Ἰ6οτοὺ 8 

ἀϊχθριηΐ: ΟἷΠ85 οϑί ἀ6 πη]νογαὶς. {ὉἸ- 

θαθιι5. ἰβῦὰ6 1], 4] ΠῸ0η ἀϑοθηάι δὰ 

ΠΟ Π. 111} [ἢ ΝαΒρ μα ὁ Εἰ δοθο, ἰην θη 

δ ηΐ ΠΑ] ΠΙΟΤῸ 5. 64]005. ἀΔαδ ἴῃ 1110 

20,1. 

ν.8, 

ΟἸΏΠῸ5 

ν.1.18. ΠΟΠ 

ΠΟΒιΓὰ 5. 

Τϑυη. 
11,1. 

ὅ, Α].: 1π οχογοϊ τη. 

0. ΑΥὟ: δείτα δέοι {. Β.ΑΥ̓: ἰθτοι βιοῦν, ΝΕ: 
Βαΐξίέεπ θέσις τοέρει 53. τεῦ ὅτ, Β: αδροθαποπ, 
ΑὟΥΕ: απόροτοῦο! (ατὉὁ) ἢ. ΑΑ: δἰπιυραβοίοπις: 
1π0π. 

7. Β: ὅδ᾽ τοοτοι το. ἰθποι {{., δίς πο ἰδτίῃ πὸ, 
Ὅεν 338. γαῖδον ὁ ΑΝ: ζοΠῈ{0π τὸ. {Π. πτίἐ Ὅεπ ἸΤοδτίῃ: 
ΘΕΒΙ δοποπ τοοθὸπ.. ὁ ὙΕ: τ Ὁοπὸπ πιὰ ἄνοπ,, Ὁ. πο 
δι. πὸ, τἀ 1, ... ὁ 

ὃ, δοὸύ ποθι... {{ὸ .... ϑ᾽ σπαν 4π|π| α σεῦ. 

{πὸ ὅεον (Δππὶ 6ετ6)... ΕΣ χη ἐαροῦ. 
ΒΑαῪ: 



248 ΟἹ,9--19. Ἀ ΕἼ ΓἸ ΤΟ Ὁ 

ἈΧΕ. 1 εν )απιδιεξέαγεηι γ΄ τι5 οἷν σἱγεηι. 

Γαλαὰδ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 98. Καὶ ἐπεσκέπη 
ὁ λαός, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ἀνὴρ ἀπὸ τῶν 
κατοικούντων Ἰαβεῖς Γαλαάδ. 

10 Καὶ, ἀπέστειλαν ἐκεῖ ἡ συναγωγὴ δώδεκα 
χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς δυνάμεως, 

καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς, ὙΠ ΑΙ Πορεύϑητε 

καὶ πατάξατε 'πανταςὶ τοὺς κατοικοῦντας 
᾿Ιαβεῖς Γαλαὰδ ἐν στόματι ῥομφαίας, καὶ τὰς 
γυναῖκας καὶ τὸν λαόν. 11 Καὶ οὗτος ὁ λόγος 
ὃν ποιήσετε" Πᾶν ἀρσενικὸν καὶ πᾶσαν γυναῖκα 
γινώσκουσαν κοίτην ἄρσενος ἀναϑεματιεῖτε, 

'τὰς δὲ παρϑένους περιποιήσεσϑε. Καὶ ἐποίη- 

σαν οὕτως, 12 καὶ εὗρον ἀπὸ τῶν κατοικούν- 

τῶν Ιαβεῖς Γαλαὰδ τετρακοσίας νεάνιδας παρ- 
ϑένους, αἱ οὐκ ἔγνωσαν ἀνδρα εἰς κοίτην 
Ἵ Υ ᾽ ; Χ 

ἄρσενος, καὶ ἤγαγον αὐτὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν 

εἰς Σιλὼ ἡ ἐστιν ἐν γῇ Χαναάν. 18 Καὶ ἀπέ- 
στειλὲ 'πᾶσα' ἡ συναγωγὴ καὶ ἐλάλησεν πρὸς 
τοὺς υἱοὺς Βενιαμὶν τοὺς ἐν τῇ πέτρᾳ ἹΡεμμών, 

14 Καὶ ἀπ- 
ἔστρεψε Βενιαμὶν πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ 
καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἔδωκαν αὐτοῖς τὰς γυναῖκας 

ἃς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων ᾿Ιαβεῖς Γα- 
λαάδ, καὶ οὐκ ἠρκέσϑησαν αὐτοῖς. 15 Καὶ 
ὁ λαὸς παρεκλήϑη τῷ Βενιαμίν, ὅτι ἐποίησε 
κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς φυλαῖς ᾿Ισραήλ. 

νυ] ᾽ . τὰ ὙΞῆς 

καὶ ἐκάλεσεν αὑτοὺς εἰς εἰρήνην. 

16 Καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγωγῆς" 
Τὶ ποιήσωμεν τοῖς ἐπιλοίποις εἴς ,γυναῖκας;, 

ὅτι ἠφάνισται ἀπὸ Βενιαμὶν γυνή. 17 Καὶ 
εἶπαν" ἄληρον ομία διασεσωσμένη τῶν ΓΟ ΜΣ 
καὶ οὐ μὴ ἐξαλειφϑήσεται φυλὴ ἐξ Ἰσραήλ, 
18 καὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεϑα δοῦναι αὐτοῖς 
γυναῖκας ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων ἡμῶν, ὅτι ὠμό- 
σαμεν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, λέγοντες" ᾿Επικατάρατος 
ὁ διδοὺς γυναῖκα τῷ Βενιαμίν. 19 Καὶ εἶπαν" 
Ἰδοὺ ἑορτὴ τῷ κυρίῳ ἐν Σιλὼ ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς 
ἡμέρας, ἥ ἐστιν ἀπὸ βοῤῥᾶ τῆς Βαιϑήλ, κατ 
ἀνατολὰς ἡλίου ἐ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβαινούσης 
ἀπὸ Βαιϑὴλ εἰς Σύχεμ, καὶ ἀπὸ νότου τῆς 

9. ΠΕ ἐδὰ -. .ἣν 

λεν ... ὃ τῶν ... Πορεύεσϑε ... Ἐ πάντας .. 
. Ἐκ. τ᾿ γ. κ᾿ τ. Δ ΕἾ Β: Καὶ τῦτο ποιήσετε. 

ἄρσεν .. . εἰδυῖαν. 12. 8: ἀπὸ οἰκόντων ... αἵτενες. 
ἤνεγκαν .... 
.18.. 58: ἀπέστειλαν (-λεν Α1ΌΧ). ΑΒ: ὙΣΥΣ 
(-σε ἸΧ). Β᾿ (41}.) τὸς (1 Δ5ΕΧ). ΑΒ: ἐκάλεσαν (-ν., 
Χ). 14.8: ἐπέστρεψε -. 
ΑΒ 16]].: καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς ὅτωξ. 
ἐπὶ (ἢ ΔῈ). 10. Β: εἶπον ... περισσοῖς ... ἠφανίσϑη. 
11.8: διασωζομένων ... κι ἐκ ἐξ. ἀπὸ Ἰ. (6. ΑΚΧ), 
18. Β: ὅτε (ρτοὸ καὶ) ... .ἐν υἱοῖς Ἰ. 19.8: ᾿Ιιδὸ δὴ δ. κυρίδ. 

ἡ φ. αὐτοῖς) οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. 
10, ΒΤ (ἃ: τῷ)" 

δώσ) ἢ ΠΩΣ ὈΣΕῚ ἸΡΒΙΒῚ ἐ ΟΠ 9 
Π γηρἢ8 ῶϑο ὑξοθην τν 

"ἴον το ΠΕΊΣΕΙ ΘΙ τ ποθ. ς 
ΘΩἿΝ ἬΣ5Ὶ ΦΠΠ ὩΞ ΟΝ ΤῸΝ 
ὥξ. "ΞϑτὩΝ Ὁ ΞΙΠῚ Ἴ5Ο “τῶν 
ΠΈΣΗ, ἘΑΡΡΙΣΝ Ξο τ Ὁ ἀνθ 
πϑ δ ΟῚ ἀξττὶ3 Στὴ ἼΩΝ ἼΣΊΠ 
ἼΝΧ ΝῊ ὁ Δ ἼΓΙΩ οΤΓΞΞΌΡΩ ὈΡῚ" 12 

ΗΝ Ξ9ΞΎΝ ἼΣΌ2 ὩπΣ α ἸΒθηΝΒ 
ὧν προσ Ὁ ὍΝ ΠΟΊΩΞ ΓῚΣ9 
ΠΣΤΙΘΡΓῸΝ ὉἿΝ ἜΝΣΡῚ ἼΣΙ Ξευῦοῦ 
ὙΠΟ ΘῚ ΕἼΣ. ὙΠΝΞ ὍΝ ποῷ ι3 
525. ὭΞΟΝ ΠΤ πὸ 
ἑῷ ΒΠο ἩΝΊΑ 730 »ἘΌΞ. ΩΝ 
δπὸ ὭΣΤ ΝΠ ΤΣΞ ἸΏΩΞ ΞῸ9) 14 
ἼΣῸΝ 20 πἸ93} ἽΤῚ ἼΩΝ ΘΕ 
ὉΠ ὉΣΠῚ ΕἸ ὉΠ ΕΣ Ὥ 

Ὥξιῶξ ὙῚ8 ΠὴπῚ προτοῦ Ἰ0.)59 
ΚΣ 

πῶϑοσΠὮ. ΠΊΣΠ ΡΤ ἸΏΝ 
ἜΡΩΣ ΣΤ Ιϑ2.Ξ Ὀνώ59 ἈΠΕ 
ἸΏ ποῖ Β τοῦδ 5 ἡ ἸΩΝ5Ὶ ἐπῶν 1 
ἼΙ3Ν εὐ Θ᾽ Ὁ Ὀξῷ ΠΥ ῸΣ 18 
ΠΡ ΤῈ ΕΜ ΚΝ Ἔρηο- -κὸ 
“ἦν ἜΩ ΝΟ ἘΝ Θυτξ. ἼΦΞΌ52 τῷ 
“ΠΤ. ἸΛΩΝΟῚ ΣὙ25232 πῶν 5919 

10 

τῶν πϑοϑΝ ν᾿ ΒΡ ἤδωξ τὴπὸ 

ὥῶσ ΠΙΠ ΤᾺ ὃμ- ΓΡΞῸ ΣΌΣ Ὦ 
ων απὸ οἰκόντων. 10. Β: ἀπέστει- 

- οἰκᾶντας Ι “ΓΞ ΠΡΟΣ πϑθο9 

8. δὸν ὦ, σοβοιπίποπ ὁ. , ΒΙΑΥ: απὸ ὃ, ἐπ Θ, 

. ΒΕ ΤΊ ον ὅν. υπτὸς σφορᾶθίε, ΑΥ̓: φοιπιμοτέ, 
ἯΙ πάῃ πιπζονίο, 

10, Β.ΑΥῪΥ: απ (πιπὉ) δίς “θοίδεν πὶ (Ο(6) δὲ, 
11. ΑὟΥΝΕ: αἴίο ᾽ξ πη! ἄγεπτ, ΝῈ ταις α, 5 οἰ δ᾽ {ἄγοι} 

Β: δίε εἰποό ὲαπποὸ ἡϑο [Τα ἐὐξαππί. ΟΥ̓ ΝΕ: 
πιάτπι. 55. οὐζαρτοπ θάθοι, ὙΕ: δον φρο σον γουτποι 
δου ΠΤ τητος δίπροθοπ, 

"1 

. (ρτὸ ἢ ἐστιν) τὴν. ΑΒ (61. 410): Σολμ: δι Σθουζαπιπίπηπα, ΕΣ: ἱπ δίς 58, 



ἥπ αΤ ΟΝ 

Φεεδέοτ, 

- 

ΩΊ1,9.--19) 240 

Φοὶς ίτηρη απ αθε8 ἴῃ (ΘΟ [δαδ. ΧΧΙ. 

9 δὲν Θεπιείπο ὁπ αδοδ ἰπ Θ Τεαῦ. ὅεππ 
ἤϊε κάρδίοίοι. θα8. ΒθοΤῈ, ἀπὸ Π{ερὸ, Ὅᾳ. ἴθαῦ 
είπ Βὔταον δα θη δαδοδ ἰπ (Θἰτοαῦ. 

10 Φα ςαποῖς οἷε Θδεπιοίπο δ ταποπὸ 
ὲαππ Ὀαθίπ τοι λει σατοι δθξάπποτη, τπτὸ 
σεδοίοπ ἴθποι ππτὸἍ ἠρταίσεπ; ΘῸΠ 6. Θΐπ, 
τὸ 1 τα σοί ππίς θεν Θά ἄτίε Ὁ. Θ τ εὐ 
οἷς ξβὔτρο κι δαδοθ ἐπ Θ τοαῦ, παὶς οἰ 0 

11 πὸ ἀἰπῦ. ἘΦυδ), αἴὐο [00 ἰδὲ τῦππ: 
Ὑ{Πε8, τοαϑ πιἀππι) {Π{| ἀπιὸ αἵτε ϑείθεν, 
οἷς δείπι Ῥέαπης σοίεσοι {{πὸ, ϑουθαπποί. 

12 ἘἸϊπῦ ἢ ζαπρεπ δεῖ Ὅὲπ ΒΘ τρονπ κι δα θοὃ 
ἱπ Θ [αὉ υἱοτθιιπθενί Φίγπει, οἷο τππρε 
ἤγαιπα παὸ δεὶ δοίπει. ὄθέαππὸο σοίοροι 
ὕρατοπ; οἷς διαῶτςο [ς ἰπ8 ἄαρσον σὐπ 
ΘΟ, οἷς δα Τίοαὶ πὶ ἀαπὸς (δαπαρῇ. 

18 ἜΦα {αποίς οἷο σαπλο Θεπιίπο Οἷπ, ππὸ 
Τἰοβ τοῦοπ τα Ὅεπ δε ίπϑονη Βοπίαπιπ, οἷς 
ἵπι δ οῖ8. σὲίπιποι. ὑσατεπ, πιὸ τίοζοι [{ς 

14 {τἰοὐτ. ΠΟ ἕαπιοπ οἷς ἀδπίποον 58 .π- 
ἰαπιίπ τοἰοθον και Ὁοτ]δίσεμ. ὅεἰ1, τὸ {6 
ααδεπ ἴθποι οἷς ϑδοίθον, οἷὲ 716 δαίίοπ ἐὐς 
δαίτεπ σοπ ὅὲπ Ὑδοίθενη κπι δαδὲδ ἰπ Θ ρα, 

15 πηῦ {πποοπ ἔοίπο πιοῦν αἰΤο. ἐΡ ΔΆ 
Ξ τοιοίς ε8. Ὁα8 9301 ἴδον ἐΒοπζαπιίπ, δαβ 
᾿ ὍΟ ον εἰποὸπ θὲ φοπια δέ θαις ἰπ Ὅὲπ 
; ΦΘιάππποι Δἤγαοῖδ. 

᾿ἰπῦ οἷο ὩζοΙοτοπ Ὅν (δεπιείπο Ἰρταοπ: 
θαϑ τοοίεπ τοἷν τ ππ, Ὁα 8 οἷς Πεδτίροπ 

16 

17 Ξϑεπίατιίπ {πὸ σεται. ἘΛπῸ Τρταίεπ: 
Φίς Ἰϊεδτίροπ οοη ΞΒεπίαιπίη πε ἐπ 1α. ἰδγ 
(τῦς δοραϊίοπ, δα8 πἰῶτ εἶπ Θίππππ ας 

18 φοπσοῖ τοοτὸς θη τα]. ἘΛπῸ οἷν ἔδπε 
τς πο ἰθπεπ τππζοῖς δ δέον, πἰ Ὁ κι ϑδείδενη 

σοδοπ, θοπη οἷς δδίποεν ἤταοῖ θαδεῖ 6ὲς- 
; Τἀυοτοπ τἀπὸ οοἴαρι: δον β ζεἰ, δεῖ 
19 ὅπ ΞΒεπαπιίπίξοτα. εἶπ θεῖ. οἷστ. ἘΠπῸ 

ἤς [ρταθεπ: Θίοεθε, εθ. {ΠῚ εἶπ Δαθτοόο 
Ὁ68. οῖτπ ἐι (Θίϊο, οἷς. 41 τι ευπαῦ)ἐ 
τοάγίδ Ἰΐερὶ σοθο ΒΡ) ΘΓ, σέροπ 0 
υππεπ ἽΠπισαπρ, αὐ Ὅεν Θίταβὲ, δα πιαπ 
οἰπαιῇ σοῖς σοπ 8610 ΟἿ φοεα Θίδει, 

13. Ὁ5.1.: τἰοεἴοπ ἰζποπ, 14. {0.1,: Ὅοπ δ.η Ξ 8 εἰ: 
δεῖπ αθοῦ. 419, ὕ.1,: ΧαΡ τε, 

12. ΑΥ̓͂ .ὙῈ.Α: 400 αποῖν, 
18. αὐ. : σοτεποίρ ο(πῈ ἰθποπ δ τίοδεπ, 

ς 7Ἃ44,,6εῖΐ Θεέβδεῖ ογ}0...,. Γαπδόπ ἔθει Εν, ΟὟ ΎΥΕ: ἀπ 
᾿ ᾧς φείαϊοπ. νΕ: δὲν [{ {. [ἀν {6 πἰῷΕ ἐδοπ [0 (1. 

ΑΥ̓Ν: τοί ϑεοι {τ 7. π΄. δίπ. Β: οὐ τοαῦ ἰδτοῦ αἰο πὶ 60 
τππς Πἰν [{6. --- --- 1, 58. 55, 0. 

10. (δ ᾳ. 3. 7.) Β.ΑΥ͂Ν: ατ|ό 3, ΝΕ: νοπ, 

απ Ὑδεῖδεν ἔτίοσοπ ὁ Ὁρππ οἷς “θείθον πὶ 

. δχογεῖία. ΠῸΠ ἤπϊ586. Ἔ(ΒΟ ᾳποαπθ 9 
[ΘΠ ΡΟΥΘ, ΟΠ] Ο556η1 [ἢ 5110, ΠΕΠ1π|5 

ΟΧ οἰβ 101 Ταρϑῦίιβ. 651.) 
ΜΙβογαηΐ [ἴα αιι6 ἀθοθιῃ μ}ΠΠ18, νι 0510 

ΓΟ] 5 {|55ΠῚ08,). οἱ ῬΓΔΘΘΟρΡΟΡα οἶβ: 
[16 οἱ ρογοαι6 ΠΑΡ αίογο5 {8065 
(ἀα!ααά ἴῃ ΟΓῈ οἷδα]1, ἴδ ΠῚ ἸΧΟΓΟΒ 
(πὰπι ρᾶγν]05 ΘΟση. ΕῚ ποὺ οΥ 11 
ααοἀ ΟΠΒΟΓνΡΘ. ἀθθ6 0 115: ΟἸηπθ ρ6- 
ΠΟΡΙΒ Π]ΔΘΟΙΪΠΩΙ οἱ ΠΠῈ]Π16 065, 4188 
ΟΟΘΠΟνΟΓΠηΐ ΥὙἱΓῸ5, ἰμίθνΠοΙί6, νἱγσὶ- 
Π65. ἃι1}86Π] ΓΟΒΟΡγαΐθ. ἜἸηνθηίάθ 6 12 
58η1 46. Ψ41)005 (ἀἀ].Δ 4 «αδάΓίηρϑηΐαο 
ΓΘ ἾΠ65, {πᾶ6 ποβοίθγαηΐ Ὑἱ Ὁ] ἸΠΟΓΊΙΠΙ, 

τ οὗ ΔΟΔΠχΟΡηΐ Θὰ5. ἃ σαϑίγα ἴῃ 5110 
ἴῃ. ἰθγ μη (Ππὰπλὰη. ὃ ΜΙβογαηίααθ 13 
ΠΈΠΟΪΟΒ. ἃ4 ΠΠΪΟ5. ΒΘΠ]ΔΠ}1η, 4αὶ ογδηΐ 
ἴῃ Ρθίγα Ποημμηοη, οἱ ργαθοθρουιηί 

615, πἰ 605 5150] 06 Γθηΐ ἴῃ ρᾷ06. Ἔγε- 14 
ποΡη 116. ΠΕΪ ΘΠ) 1. ἴῃ 1110 (6ηι- 
ΡΟΥΘ, οἱ ἀαίδθ 511π| 6ἷ8. ἸΧΟΓῸΒ. ἀ6 
ΠΠΙα 115. “Φ4}065, (α]αΔ 4; 41188 δι[ο ΠῚ 
ΠῸΠ ΓΘΡΟΓΘΙΙΠΐ, 4185. 5} τη 0 
(ΓΔ οΓϑηΐ. Ἔ ΓΙ ν ΓΒ 5416. [ΒΓ] 1 ὅ 
γαϊὰθ ἀο]1} οἱ οοὶί ρορῃϊϑη [ἰδ] 

ΒΠΡΟΓ ἸΠἰΘΡΙΘΟΙΙΟΠ6. πΠ18 {Γ 08. ΘΧ 
[5.86]. 

ὨΙχουππί416 πη] οὐ65 πᾶία: θεά 10 
[ΔἸ Θη115 ΓΘ Π11115, 4] ΠῸΠ ΔΟΟΘρΡΟΓαΠὶ 
ὈΧΟΡΟΒ ὁ ΟἸΏΠ65 ἰῃ β6η] 411 [ΘΠ] 

οοποίἀθλαηΐ, οἱ τηᾶρῃηὰ ΠΟ} 15. οὐτὰ 17 
᾿ΠσοηΈ4π16 δία. ργον θη ππὶ 68, 
π6 ἀηᾶἃ {085 ἀοἰθαία οχ [5Γ86]. 
Ἔ ΒΠΠᾺ5. ΘΠ]ΠΔ ΠΟΒΙΓᾶΒ. οἷ8 ἀγα ΠΟΙ 18 

“ΠΡΟΒΒΈΠ15,),, ΘΟΠΒΙΡΙΟΙ ΠγΓΔη6η10 οἱ 
μη] ΘἸοἰ10 6, {πᾶ ἀἸχίΠη115: ΝΑ] ΘΙ οἴ 5 
αὶ ἀθάονιὶ 46 ΠΙΪ 5. 51.118. ἸΧΟΓΘΠῚ 
1) )αηἶη. Ἔ Οδρουπηΐχιιθ ΘΟ 5ΠΠππηὶ 19 
αἰᾳιθ ἀϊχογαμί: οοθ, βο]θιηη ἃ 5 
θοΙΉ]ηἰ δὲ [ἢ 5110 ΔΠΠΙνοΥβα ἃ, 416 
δἰ᾽ὰ οδὲ δα Β0Ρ 16 Π ΓΙ Ο ἢ 61 τγ}}}5 ΒΟΙΠ6], 
οἱ διά ΟΥΙΘΗ [61 θ]ασὰπι νἱὰθ, “πὰ 

ἄο ΒοίΠο} ἰοπ1ι ἃ ΒΙΟΒΙ πη, οἱ δά 

Ἵ, 

20,18. 

Πε.13,.5. 

Ναὶ. 
31,175. 

20,47. 

ν 1, 
18,810. 

7οΞ18,1.. 
55. 

13: 5: αἱ 685. 

17. Θίε Θπέυοππόπει, Β: εν (ὁ πέν, (τί οτι 
αοὐότε οπ 5, Αὐγ: αὐ (δἰροπέρππι {{| δον οτοῖς 
ἐείοπ υ. 55. ΝΕ: Φαὸ (δΥ ΒΕ οἰ[ Ὁ. (πεν, φεῦ, 55.., τἴς οὐ 
δατ πὶ απόρο[. τοοτόοπ, ΑΥ̓ : πἰε δα... οὐ σοπ, 

18. Β: 1πὸ τοαὸ ππὸ ἀπίαποί, τοΐν..., Βια Ύγ, Ε: 
Ἑρίπο 55. α. ϑοπ ππ|. δ δϑτοτα. ΝΕ: εἴποπι ΞΘ ἐπ]. 

19, Β.ΑΥῪ νΕ: δε οοῦο, (Οεδονα6)... 9. οαθυ λα οὖν 



200 ΟἽ,90. 95) ψ πὰ ζριντ, 

γι ΦᾺΣ ᾿ ἃ δ ον 

ΧΎΧΙ. Δ Πα ἀξεκε ξήφος γαρῖ5 οὖν σὐγητγη. 

“Τεβωνᾶ. 30 Καὶ ἐνετείλαντο τοῖς υἱοῖς Βενια- 

Πορεύεσϑε καὶ ἐνεδρεύσατε ἐν 
ὙΝΡ; ἘΡΕΡΥΖτΣ Σ ΗΕ Ὸ τοῖς ομπελῶσι, καὶ οψεσϑε, 

Ἃ » . ΠῚ -" ’ 

αν ἐξέλϑωσιν αἱ ϑυγατέρες τῶν κατοικουντῶν 
Ν᾿ τὰ ᾿ 3 Τ, ΄ 

Σιλὼ χορεύουσαι ἕν χοροῖς, καὶ ἐξελεύσεσϑε 
ᾶ᾿ - οἴ , Ν « ,ὔ ς ἐν 9 Υ»ᾺΆ, 

ἐκ τῶν ἀμπελώνων, καὶ ἁρπάσατε ὑμῖν ἀνὴρ 
ν ἀ γυλϑς - πὰ 

γυναῖκα ἑαυτῷ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Σιλώ, καὶ 
, λ - υ 

ἀπελεύσεσϑε εἰς τὴν γῆν Βενιαμίν. 22 Καὶ 
ἔσται, 

μίν, λέγοντες" 
καὶ ἰδοὺ ὡς 

ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσϑαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ 
ἐροῦμεν αὐτοῖς" ᾿Ελεήσατε ἡμῖν αὐτάς, ὅτι οὐκ 

ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖκα αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ, 

ὅτι οὐχ ὑμεῖς δεδώκατε αὐτοῖς κατὰ τὸν καιρὸν 
ὃν ἐπλημμελήσατε. 

28 Καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, 
καὶ ἔλαβον γυναῖκας κατὰ τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν 
ἀπὸ τῶν χορευουσῶν ὧν διΐρπασαν, καὶ 
ἀπῆλϑον καὶ ἐπέστρειραν εἰς τὴν κληρονομίαν 
αὐτῶν, καὶ φκοδόμησαν ἑαυτοῖς πόλεις καὶ 
ἐκάϑισαν ἐν αὐταῖς. 38 Καὶ περιεπάτησαν 
ἐκεῖϑεν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκεβίνῳ 
ἀνὴρ εἰς τὴν φυλὴν αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν συγγέ- 
γξίαν αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλϑον ἐχεῖϑεν ἀνὴρ εἰς τὴν 
ΚλῆΡΟΥ ομίαν αὐτοῦ. 25 Ἔν ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις. οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν Ἰσραήλ ἀγὴρ τὸ 
εὐθὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ ἐποίει. 

90. Α: 4ιέλϑατε. 21. Β: ἐὰν (ὡς ἂν ΑΒΕΧ)... 
οἰκόντων (6. ΑΕΧ). ΑΧ: Σηλὼ ἐν «Σηλώ. Β: χο- 
ρεύειν (-εὐὲσαι ΒΕΧ; Α: χορεῦσαι) ἐν τοῖς χ. (ἐν χ' 
ΑΕΧ). ΑΕΣ: ἀπὸ τ. ἄμπ. ΑΧΣ: ἁρπάσετε. Β: αὐτοῖς 
ἀν. (ὑμῖν αν. ΕΧ ; Α: ἀν. ἑαυτοῖς). ΑΒ Υ91]]. ὅ ἑαυτῷ 
(ἘΣ 8: πορεύεσϑε (ἀπελ. ΔΕΧ). ΑΒ ἢ τὴν (ΕΣ). 
ον (ΑἸΌΧ: σερὸς ὑμᾶς. ΑΕΕΧ: ἐρᾶμεν στρὸς αὐτός. 

Β: Ἔλεος ποιήσατε (βλεήσατε ΔΕΈΧΝ. ΔΕΕΧ (ῥτο 
ἡ. αὐτάς): αὐτός. Β: ἐν τῇ παρατάξει (ἐν τῷ π. 
ΑΕΕΧ). ΑΧ: ὁ γὰρ ὑμ. ΑΒ: ἐδώκατε (δεδώκ. ΕΧ). 
Β: ὡς κλῆρος (κατὰ τον καιρὸν ὃν ΑἸΧ, Α 5ῖπθ6 δ᾽). 
ΑΒ: πλημμελήσατε (ἐπλ. ΕΡΧ).. 20. : εἰς ἄριϑμον 
(κατὰ τ. ἀρ. ΔΕΕΧ). ΑΧ (ργο ὧν): ἃς. Β: ἥρπασαν 
(διεήρσι. ΑΒΕΧΛ ... ἐπορεύϑησαν (ἀπῆλϑον ΑΞΕΚΧ) 
δ ὑπέστρεψαν (ἐπέστρ. ΕΧ; ΑΧ: ἀπέστρ.). ΑΈΕΧ: 
ἐπὶ τὴν κλ. Β: τὰς (δαυτοῖς ΑΕΕΧ). ΔΒῈΧ (ρτὸ 

“ μ « , ᾽ - Ἃ « 
οταν ἔλθωσιν οἱ πατέρες αὐτῶν ἢ οἱ 

ἸΏ2Ξ ὭΞΓΤΝ ὙΚῸῚ ΠΣ 39 ΞΆ3)2" 5 
ὁ ΘΟ ἼΘΞ ὈΓΙΞ ΙΝ ἘΞ “ὩΝ 
συ ΤῺ: ἜΝΧΤΕΝ ΡΙαν, ὈΓΟΝ 3] 
ΡΣ αν» ἘΏΝ, δ ΠῺΞ Ὁ, 
ΤΠ) ἼΩΝ ΘΝ ὉΘῸ ὈΤΙΘΌΙΙῚ 
ἜΣΕΙ ΡΕΡ γον, ὈΓΙΞ ὉΠ] ἡξτῷ 23 
3570 ΘΡτς ἾΝ. ΘΓΣΝ γΈπ τ 
ΓΝ 255 Ὁ ον ἡ) ΛΩΝ ἜΝ 
ΠΤ ὩΞ ἼΣΩΝ ὉΣΝ ΓΙῸ ΝΟ ἡ 
ΕΘΝ, ὈΡΞ ὉΠ Ὀἢ ΣΙΝ ὦ Ξ 
δ δ2 ἘΝ 291 12.523. ὯΞ Ἰ9- 59 
πο τῃ, ΩΝ ΓΑ ΌΓΤοΣ “Ρ ΞΡ 
ἢ23)5 ἘΡΌΤΟΤΟΝ ᾿βπηνδηῚ ᾿ηΡὉ9ὴ 
ἩΣΌΡΙΓΝῚ ΣΏΠΞ 3055) ΘΠ ΠΓΩΝ 24 
ὥΝ ΝΠ ΓΞ δα υτῸΞ, ΘΕΡῸ 

29 

ἮΝ ΒὴΠ ΕΝ πα τα ΣΝ ΠΒ 
ἼΟΣΞ ΡΟΣ ΟΝ ὈΝ ΡΣ πο 

ἐΩΣΣ 

γ. 30. "Ῥ ἜΝ 
ἘΟΟ, βαρεῖς οἷν 

20. Β: Ταπο απῇ. Αι: θαΤ ον ϑοεΥβοτρεπ, 

21. πὶ ταπδο, ΒΑ ΝΕ: τι. [δ 6Γ κι (απο), πὶ 
Ποῦ ε, ἴθοππ.... Β: τοοτδοπ δοταιδαύφαπροι [εἴπ 2. 
ἰαπλοπ ἴῃ δε π φῇ. ΑὟΝ.Ὲ: δούαιϑ 416 π (668 6π) ξππ| 
ᾧ,. ἴα θὲ. Β: σοθοῖ δοτυοτ, ΑΥ̓ΥὙΕ: ἔρμη. Α ὅτος 

ἐχκάϑ'.) κατῴκησαν. 24. ΒῈ (ργ. 6 411.) τὴν ([ ΑΕΈΧ). 
ΑΧ: ἀπῆλϑεν. 25. ΒΤ φ: Ἐν) δὲ ( ΛΕΙΧ). ΑΧΤ 
(Ρ. ἜΡΠῸ ἕκαστος. ΤΠ: ἐνώπιον (ἐν ὀφϑ'. ΑΒΕΧ). 
δι βυ. Α: Κριταί (Β: Τέλος τῶν κριτῶν"). 



ἱ 

ὌΓΥΥ. τΎΎ ΟΨ ΤῊ ΤΥ ΤΤ ΤΥ 

φ- 

ΡΣ ΨΥ ΡΟ ὈΡΑΡΤ 

θῶ τ ἷν 

φουχες 

νας ι τ τ ζ΄ ς." ΤΟΥ ἢ - ᾿ ἀμ " “ ͵ Ἢ ΜΟῚ 

Φειεδέον, 

Ἷ - ν᾽ 

(Ο1,20--25.). 261 

Φεῦ σι α͵]ταπύπταιδ απ σφ ατ δ Γο{{51 ΘΟ [ο. 

τϊο σοη ππἰτα συ ἅτι8 Τερὲ [16 σοσὸπ αἴθοπα. 
20 ἜΊΙπ Πς σεδοίοι ὁπ δείποετη Ξβοπίαπιίπ, 

πἀπὸ Τρταῦσοπ: Θεθοῖ Οἰπ τπῖὸ απο! πὶ 
21 Ὁεπ Ὑβείπδεταιπ. Ἔὔθοππ ἰθτ ὁαππ ζοθεῖ,, 

Ὁαβ οἷε Φὐῶτον (Θίίο θόταιϑ ταῖς ϑὲείροπ 
διιπὶ Φ απ σοθεπ, [0 [αὐτοῦ ΠοΥθΟΥ απ 
ὉὍεπι δοίη θεύαοπ, ἀπὸ ποθπις εἶπ ερι ον 
ἴδπι εἰπ ϑθεῖδ σοι Ὅὲπ Ἔδόγτοετπ (Θί[ο, τπῦ 

22 φορεῖ δἰπ ἱπ8 βαπὸ Ξβοπίαπιίπ. ἔϑθοππ 
αδον ἴτε δ ἄτου οδοῦ Ῥυήοου ἕοπιπιοπ πὶ 
ππϑ κι τετοπ, το οπ τοἷτν και ἰδποπ Ἰασοπὶ 
Θεΐο ἰθπεπ απάδίᾳ, Ῥὸὲππ τοῦ θαθοι ΐς 
πἰῶτ σοεποπίπιοπ πα (Θίτεῖς, [οπϑετπ [ὃν 
τΘΠΠοἐ Πς ἰθποπ πἰῶτ σόδεπι, οἷς Θά 
{π ἰθδ1 εἴτοῦ. 

Φὶς δὲίποον ΒοπἝαπιίπ ἐραίοπ αἴήο, ππὸ 
παῦπιεπ θείδεν πα ἰθτοῦ ΘαὉΓ, υοπ Ὅεπ 
δὲείσοπ, οἷς ΠΣ ταιδίει, ἀπὸ ἐσαοὸπ Ὁἷπ 
ππὸ τοοθποίοπ ἱπ ἰτεπι (γι δ εἶ, τπιὸ δαιιος 

24 ἐπ Θιάοίς τἀπὸ ϑοθπίοπ Ὀατίπποπ. Ὁ), 
οἷς δείποοεν Ίγαο πιαϑέεη {{) Ὁ Ῥαπποπ 
ἀπ δὲν 8 εἶτ, εἶπ ΦορΙ ἄγον καὶ [ζοείποπι Θίαπιπι 
απὸ 5 [εἴποπι ΘΓ] , ππὸ ἐοσὲπ Ὁ0π 
Ὁσπποπ αἰ, εἶπ ρα γεν κε ζοάποιι (ὅγε, 

20 {δεἰ. ἘὯκι δον 3 εἰς αν ἔοίπ φξπίῃ 
π ήἤταςῖ, εἶπ ον τθαΐ, τοαῦ ἰδπὶ 
τοῦς ἀπ έο. 

21. Α.4: εἷπ ορριίϑεν ὦ). 

ᾧει Τὥ ποῖς. ΑὙὙΕ.Α: ταῦ δο ὦ. Β: οὐδαζῴες {τ 
ἐπ. Β.ΑΥΝὙΕ: οἷα ο0 1. (δου) [εἰπ 58, 
2. Φείδ παζεντεθαϊθοπ ἔθποπ απ... πίε [π ᾿εδοπ 

πὴαπη ὕ, 560, σοπν ἐπὶ ἀείρας: 10 Βαθέ θτ {{ὸ ἰδ πὲπ 

τἰ δὲ σόαόροπ, δα ἰδτ παιππτοθν αὐ οι Φ ὦ, ἐτασοπ, 

Β: δεί από χα τς ΝΕ: νοῦ απὸ, ΑὟ: Θγοπ ες [{ς τπ|6 Ὁ 
ΥΕ:ϑαὉ. ππ{ετ σοι π (δε δανπιοπ τπ|{ ἰθπὲπ. ΑὟὟΥΕ;: 
Ὁσππ τοίν οὐ ϑίριτοπ (δεξαπιοπ) π. {{τ εἴποι τ οα!. (ΑὟΥ: 
πίε ἰθτ θαθὲ {. {δ ποπ κι δίοζον ϑ οἰ ροᾳ., δαβ ἰθν Θῷ. 

29 

ΧῈΙ. 

το Υ 6 ΟΡΡΙΔΙ [,6]0πὰ. ἜΡτγαθοθ- 20 
Ῥογαπίαπο ἢ]1Π15 ΒΘΠ] Δηη]η δία ἀἰχθ- 

μος. Γπηΐ: Τα οἱ Ἰα Πα ᾿η νἱποῖβ!  σπη)- 21 

δϑδδι 6. γἱ θυ 5. ΠΠΙὰ5. 5110 84 ἀποοπάοϑ 
τα Ο ΟΠΟΤῸΒ. ΘΧ ΠΙΟΤῸ ργοοθάογθ, οχὶίθ Γο- 

Ροπία ἀθ νιηθ 185, οἱ γὰριίθ οχ οἷβ εἰῃ- 
ΘᾺΠ ΟΧΟΓΟ5 5]Πρι|85, οἱ ρεγρίίο ἴῃ 
[ΘΓ ΠῚ ΒΘΗ]ΔΙΏΪη ; ῬΟΙΠΏΖΠ6 νϑπουίηΐ 292 
ΡαΐγΓο5. ΘΑΓΠ ἃ ἔγαίγθ5. οἱ Δάν ΓΘ ΤΩ 

ΥῸ5 ΔἸΘΡῚ ΟΟΘροΡΪπί δίαιιθ [γρΆΓ], 
ἀἸοΘΠγ115. οἷ5: ΜΙΊΒΘΓΘΙΠΪη1 ΘΟΥΠΠ ! ΠΟῚ 
ΘΠΪΠῚ ΓΑΡΙΘΙΙΗΐ 65. ΠΓ6 Π6]]ΔΠ 11] 
αἴαιι6. νἱοίογπ, 564. γοΟρδη 1115, τα 
ΔΟΟΙΡογθηΐ, π0η ἀθά 5115, οἱ ἃ νϑϑίγὰ 
Ραγίθ ρϑοσαΐ 651. 

Εδοθγαπίψαιρ ΠΠΠ Β ΘΠ) ταΐη, αἱ 5101 23 
δος [πογαῦ ᾿π]ρΟΓίιιπ), οἱ ᾿χία ΠΕΠΊΘΓΙΠῺ 

Β1ΠΠ1Π| ΓΑΡΙΟΓαηΐ 5101 ἀ6 ἢϊ5, 4αὰ6 ἀτι- 
ΘΟ δπΐ ΟΠΟΓΟΒ, ἼΧΟΓ6Β 51Πη51}}}ἃ5, Δ) 16- 
ΓᾺΠΓΔΠ6 [Π ῬΟΒΒΟΒΒΙΟΠ6Π) 5ὯΠ|, ΔΘ6]- 
Ποδηΐθ5. ὉΠΡΠ65. δἱ Πα πΐθ5. ἴῃ οἷβ. 
ἜΒΠΠΙ ἀαθαιιθ 5ΓΔ6] Τονοῦβὶ ϑπηΐ 24 
ῬῸΡ {05 οἱ [ἈΠ 1Π185. ἴῃ (ΘΓ ποι α 

οὐ 508. ἜΤ ἀἴοθ5. ΠΠ15 ΠΟῸῚ ογαί 2 
ΓΟΧ ἴῃ ἴϑγᾷ6], βοή πηϊβ]ι5απθ, {αοὰ 
5101 ν᾽ ἀοθαίαν, πος ἰδοϊοραΐ. 

2, 5: 60 οΓδί. 

δά 8) νῈ: [0π|} Ὁ. {δ ααὦ σευ οὐ ὃ Β: δαβ ἴδε, 
τοίο οὅ [661 Περεΐ, [ἀλ[Ὁἱᾳ [εἴπ ζΟΠ{{0 1. 

25, εθεοίοπ τοΐίοδον 21... δίς ὥε, Β: τ. Ὅρποι δίς 
δα ἐαπρίοπ, ΑΥ̓ΣΥΕ: δὸπ ' ἀπροτίπποπ. 

24. ΑΥ̓͂: ζοροπ ἡ. Ὁαπποι,,, αἰπροπ νν δι, {π|. 
Ξβεδαπο. ΥΕ: ρίπροπ, 

ῦ. Β.ΝΕ: πὶ δυπ[οίδοπ (16πὸ1)} Φαροι,, το. τοῦ! 
ταῦ ἰπ ζοἴποι ϑΠιρεπ, 



ΞΟ 9. ΒΒ ΘΙ 5 ἥ-ς 

σ᾽ ΐ βιαν, ἼΗΣ, ΤΩ" ΚἌ τς ἧς 

. Θαπιιοῖῖς παϊῖυξξας οἵ οΘονιδοοναζῖο. 

ΒΑΣΙΛΙΕΊΙΩΝ Α. 

“““Ινϑρωπὸς τις ἦν ἐξ ̓ Αἀρμαϑαὶμ Σοφίμ, ἐξ 
ὄρους Ἐφραΐμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ “Ελκανά, υἱὸς 

Ἱ]ερεμεὴλ υἱοῦ ᾿Ηλιοὺ υἱοῦ Θωὲ ἐν Μασὶβ 
᾿Εφραΐμ. 2. Καὶ τούτῳ δύο γυναῖκες" 
τῇ μιᾷ “Αννα, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Φεννάνα. 
Καὶ ἦν τῇ Φεννάνᾳ παιδία, καὶ τῇ ΄“Αννᾳ 
οὐκ ἣν παιδίον. 8 Καὶ ἀνέβαινεν ὁ ἀνϑρω- 
πος ἐκεῖνος ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἐκ πόλεως 
αὐτοῦ, ἐξ ᾿Τρμαϑαίμ', προςκυνεῖν καὶ ϑύειν 

κυρίῳ 'τῷ ϑεῷ' Σαβαὼϑ' εἰς Σιλώ. Καὶ 
ἦν ἐκεῖ “Ηλὶ καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ ᾿Οφνὶ καὶ 
«ϑινεὲς ἱερεῖς τοῦ κυρίου. 1. Καὶ ἐγένετο ἡμέρα, 
καὶ ἔϑυσεν Ἕλκανά, καὶ ἔδωκε τῇ (ϑεννάνᾳ, 

2 -“ Ν - - " -»" 

γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς υἱοῖς καὶ ταῖς ϑυγατράσιν 

αὐτῆς μερίδας. 
ισ ΕΎ: ἀνέρος Τὶ εἰ ον " 

μίαν, οτε οὐκ ἣν αὐτῇ παιδίον, 7 ὁτι τὴν 
ῃ] δ᾽ ,ὔ « " «ς νὦ ’ ’ὔ 

“Ἄνναν ἡγάπα Ελκανὰ' ὑπὲρ ταύτην", καὶ κύριος 
ἀπέκλεισε 'τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς. θ Καὶ 
παρώργιζεν. αὐτὴν ἡ ἀντίζηλος αὐτῆς καίγε 
παροργισμῷ διὰ τὸ ἐξουϑενεῖν αὐτῆ; ὅτι συν- 
ἔκλεισε κύριος τὰ περὶ 
'τοῦ μὴ δοῦναι αὐτῇ παιδίον. 
ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτόν, ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν 
οἷς οἶκον κυρίου: καὶ ἠϑύμει καὶ ἔκλαιε καὶ 

Ἷ " ἀπὸ Η ι 
οὐκ ἤσϑιε. 8 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἑλκανὰ ὁ ἀνὴρ 

»Ἢ ι 2 - Ν ἴ 

αὐτῆς" “Αννα. 'Καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Ιδοὺ ἐγώ, 
ΓΕ 3 τῶ “ 

κύριε. Καὶ εἶπεν αὐτῇ". Τί ἐστί σοι ὅτι κλαίεις; 
« ’ «ς 

καὶ ἱνατί οὐκ ἐσϑίεις; καὶ ἱνατί τύπτει σὲ ἢ 
,ὕ 2 Σ Α ’ὔ «ε Ν ,ὔ 

καρδία σου; Οὐκ ἀγαϑὸς ἐγὼ σοι ὑπὲρ δέκα 
τέχνα; 

᾽ " . μ 
9 Καὶ ἀνέστη “Αννα, μετὰ τὸ φαγεῖν αὐ-᾿ 

τὴν ᾿ ἊΨ ] 
τοὺς ἐν Σιλὼ καὶ μετὰ τὸ πιεῖν, 'καὶ κατέστη 

1. Β τις (ἡ ΣΧ; ΑΕΈΧ: Καὶ ἐγένετο ἄνϑρ. εἷς)... 
“Σιφά («Σοφίμ Ἐ)) ... 
ΔΕΧ). 
Σηλω). ΒἜἠν (ἴ ΕΧ). 4. ΑΒ: ἐγεν ϑη (ἐγένετο 
ΕΧῚ. Β ἢ κι τ. ϑυγ. ({ ΔΕΕΧ). 6. ΑΒ: ὅτε ἐκ ἔδωκεν 
αὐτῇ κύριος παιδίον κατὰ τὴν ϑλῖψιν αὐτῆς καὶ 
κατὰ τὴν ̓ ἀϑυμίαν τῆς ϑλίψεως αὐτῆς. Καὶ ηϑύ- 
μει διὰ τῦτο, ὅτε (Καὶ παρώργ. κτλ. ἘΧ). 8. Ἄχε | 
αὐτῷ οἷ κύρ. 9. Β ὅ κι μ. τὸ πιεῖν (1 ΑΧ). 

ονομα. 

Γ΄ »ἫἪ ἡ ᾿ 

ὅ Καὶ τῇ “ννᾳ ἔδωκε μερίδα. 

7 Οὕτως Ἢ ] 

Θοκὲ (Θωὲ Χ). 8. Β "' ἐκεῖνος ( ͵ 
ΒΕΧ (δῇ. ἴῃ ἀπ “Σηλώμ (Σιλώ ὃ ΑΧ:ὶ 

ἐς ΝΣ 

ὈΣΘῚΣ ΘΟΓΟΔΉΓΙ 2 ἼΓΙΝ τον ὙΠ} 5 Ε΄ 
ὈΠΟΤΞ ΠΟΡῸΝ Ὑ2Ὶ Θ5ἼΟΝ “ΠῸ 
ἐΤΡΊΘΝΣ ΘΡΣΤῚΞ ὙΓΙΣῚΞ ΝΡΠοὈΝΤῚΣ 
ΠῚ πϑθπ πὶ οὦ Θοδ9 "Πῶς ἼΟἹ 5 
δ᾽ 19: ΠΤ Ὰ ΠῚ ΠΡ. ΤΠ 
ΗΠ ΝΠ δον: 185 10 ἸΝ τρτΙθὴ 
γὴπταττος ΠΡ" ΘΝ ἩΠΡῺ 

πον πρῶξ ΓῆΝΞΣ πὴτοῦ ΠΕΤΕΣ 
23 ὉΠ ὭΞΓῚ ἐδ»- ὯὮΞ "γῷ 
πορὃΝ ΓΙΞΙΡῚ ΘΠΔΡῚ ὙΠ ἐπῆποῦ 4 
πο οϑ 95 ἸΩΩΝ ΠΟΘ ἸΠ9} 

"ΡῈ ἸΠ5 ΤΡ ΕΓΗ.. τ η55η 
τῆτρ ΞῊΝ ΠΡΓΤΙΝ Ἵ3. ΘΊΒΝ ΤΙΠΝΝ 
κ- ἘΠῚΣ ΠΡΌΣ ὁ ΠΏΓΙ Ὁ ὃ 
᾿ς ππῆπο πΔΌ τῷ ΠΌΤ ΗΠ ἼΣΣΞ ὈΦ5 
πϑῶξ πρῶ πιῶ" ἸΞῚ ἐΠΡΩΓΊΣ ἼΣΞ Τ 
ΠΡΌΣΞΩ 13 πὴ: Γ23 ΡΣ "ΤῺ 
ποΡὃΝ πὸ ἼΩΝ ἸΌΞΝΤ ὯΝ ΠΞΞΙ 8 
δ ΡΝ 3,5 ποὉ ΡΠ τῶν 
ἾΣΟΝ ΜῊΝ π33Ὁ 5" ῬΡΩΌῚ ὌΝ α 

ἐΏΩΞ ΤΉ Ὁ 8 5)Ὁ 
πρῶξ ποϑν ΠΝ ΠΡ ὈΡΠῚ 9 
πον ΞΊΘΥ, ἸΠΠΞΤῚ “ὈΡῚ πρῷ "ΠΠΝῚ 

Υ. 1. ΠΡΌ ΤῚ θλν πη Ὁ ἼΩΝ Ἢ ὉΠπ ΓΠΌΣΓΙ 
γ. 6. ΓΔ Ἢ 

3 

Ὶ 

Ί, εἴη ρδναίέξον, ΒΑ: [πὸ οὖ ἴσαν. 
ΝΕ. Α: (ἀπὸ) {εἴπ ϑέαπις (σατ). 

2, ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ, Α: δεῖ ϑέαπις δὲν οἴποπ γ0, 
Β.ΟῪΥΥΕ: 

Β.αῪν. 

ὅ,.. αἴθε ὦ), 01 αἴαῦν 21 ὃ. Αἱ αἱ 

ὐὐμϑμμμμμδανσννω. αὐ ὦ Αὐ ὦ . 



ΒΒ, ο᾽ Ὑ ᾿ “" : τὸ . 
“Ὡ ΣΧ ΨΟΣ Ὡρν ε Γ "νὴ Ε ἄς, τος ἐοδ- τς ᾧ 

1. ( Φοαπ οί, ((, ΩΣ 208 

ΟΊ απα, ὅδαππα μηδ ϑϑεπίππα. Ε. 

α8 ἴ, δηιῷ Φ απμι 18, 

Ε. (588 τοᾶῦ εἶπ ϑϑὲέαππ ϑοπ ϑιαπιατθαίπι Εἶτ νἱν πὰ ἀὰ Βαιηαίμαίμ)- Ε-. 

ϑορθίπι, τοηι Θεδίτας ρθταίπι, δὲν ιβ΄. “ βορμίπι, ἀ8 πηοηΐθ Πρ ιν αΐπι, οἱ ποι θη 
ΘΊ ὅζαπα, εἶπ Θοθη ϑοτοιαπιδ, 68 ΟΡ ποδ᾽ ς ὐδῦςο, 6}115. ΕΙοαπὰ, ἢ] 15. ΦΘγοῃαπι ἢ} ΕἸ 
(ἴθι, Ὁ.8. Θοῦποδ Φ οθι, ὅὉε8. ΘΟθποδ γὼα.1.,». ΠΠΠ} Ὁ Ποιὰ. ΠΠ ϑαρῃ, ΕρΠΡα Πᾶθι8. 

2 ῬπΡ, τεῖνον οοπ (ρθτα αν. ἜἸΪπο. (8... ἮΙ παραΐν ἀλὰθ ὈΧΟΤΘ5, ΠΟΙΙΘΝ πὶ 2 
εὐ διαίίε εὐροὶ βεῖθον, εἶπὸ Ὁιοβ ὅαππα, ἡθπ Αμπὰ οἱ ποιημθὴ βθοιμαθ ΡΠ ΘΠΘΠΠΔ, 
οἷς απϑοῖς επίππα. ὅδεπίππα. αὐδοὸν Ῥαίίο [πϑγὰηί4ιθ ῬΗΘηθηπὰΒ ΠΠΠ, Απηὰθ 
δξίποοῦ, ππὸ Θαππα δαί ἔείπο δξίπϑετ. διιΐθιη ΠΟ δρδηΐ 1060]. ἜἘΒῚ ἀβοθη- 

8. ΣἸ1πὸ δετζεῖθε ϑϑθέαππ οἰπα Οίπαμ σοπ {εἰς ἀοθαιν νἱνρ 16 ἀ6 αἰν (ἀΐ8. 5ὰὰ 5ἰδία 5 
101 (ΘΙαδς δὶ ζείπον Θ εἰς, Ὁαβ εὐ ἀπϑοίοῖς ἔπ ΤΙ  ἀίοθ 5, αἱ ἀἀογαΓαί οἱ βου Ποᾶγοὶ Π0- 
ππὸ ογζοτίο δὸπι ὥοττη Θοθαο!ῦ κι (Θἰ[ο.. 9 δία, παϊπο Θχογοίίααπι ἴῃ 5110. Εγαπὶ δὰ- 
«αἴ 0{Ὲ τοατοπ αθον Ῥυίοτον Ὁ68 φεῖτη,, ἀρ ταν δηλ ἰδὲ ἄπο ΠΠΠ Ηοὶὶ, ρμηὶ οἱ Ρῃϊ- 
ον πὶ τὸν δίποῦαδ, ὃἷε. φθοοπ (Θύθηςε βγ8, 00. Π668, βδθοΓάο 65 Βομμίηϊ. ἜγΘΗΪ οΓρΡῸ ἅ 

ἀ δ. ἔφα ε πιπὶ εἰπεδ δ΄ αρ8 ἔππι, Ῥαβ ποτ αἴ65,. οἱ. ἱπηηιο αν. ΕἸοᾶπὰ ἀδαϊίηιϊιο 
ΘΊ ὅδἴαπα ογζοντίο, ραῦ οὐ {εἰπεπι ϑθ εἴθε Ῥῃθηθηηᾶθ ὈΧΟΙῚ 8180 αἱ οαποι5 ΠΠ 5 
δοπίππα τἀπὸ αἴθ ἰθτοπ Θὔθπρη. τἰπὸ τις, 6115 οἱ ΠᾺΡ 5 Ρᾶγ(65᾽ ἘΑΠηὰΘ ἃα θηὶ {τ 

ὅ ἀϑόίοτπ ΘΕ; ἔασον ὥσαππα σα εὐ ἀθάϊι Ῥάριθπι ππᾶπὶ ἰΓἰ5ι15, αυΐα Αἰ- 
(ἰπ Θεύ τταπτίᾳ, ϑὲππ εὐ θαίίς ὥαππα, οὐού,ϑι, πὰπὶ ἀΠ|σοθαϊ, Ποιμΐπιι5. ἁίθπι. Θ0η- 
Το, αδὸν Ὅεν Θ6τῚ δαί ἰθτοπ ϑοῖδ τοῖς. Ὅ15 οἰαθογαΐ ναϊνὰη) 615. ἜΑ ΠΙσοθαι ὁ 

ὡς 

ν 21. 

6 1 ]οοπ. ἘΠπὸ ἰθτοὸ ϑθίοοετυἁνείας. δὲς 4ύοα6 Θᾶπὶ ΘΠ. ]ἃ 6115 οἱ ν ΘΠ ΘΠ16}- 
τιδτο Π(ς ππὸ ἰτοθίς ἰρτ [οῦν, ὍαΒ Ὅν εῖν, 6 Δησαθαί, ἴῃ ἰδηίππι, αἱ ΘΧρΡΓΟ Γᾶ- 

7 ἰθτοι εἰσ ϑου]οἤ ἐπ δάττ. ἘἜΒΙΠῸ αἰπρϑ, τοί, φιιοα ΠΟΙ ΐΠ115 ΘΟ ΠΟΙ 515561 γᾺ]ν 81 
αἴΐς δαῦτο, πη Πς δίπαιῇ 205. κι δε8 6}05. ἜΒιοααθ [δοίοθαΐ ΡῈ βίηρα!οβ 7 
Φοῦγη ὥαμῆο, ἀπὸ δοίτήδις [ὦ αἴὐο; 70. 5.ν. ἅπποβ, οὑπὶ Γθάθιιη!θ (θη ρΟΓΘ ἅ806η- 

5 τοοϊπεῖς Πρ Ὁαππ, ππὸ α πίῶιδ. ἜΘΊΙ, ἄογθηΐ δὰ ἰθιηρίαπη Ὠομηΐηΐ, οἱ 516 
᾿ ὅϊαπα αδοὸῦ, ἰδτ ϑέαππ, ἤρτα, κι ἰθτὶ, νὰ. ργονοοαθαὶ θη. ΡΌΟΡΓΟ {ΠΔὰ ἢδθὰϊ 
: ὥαππα, τὐαταπι τϑοίποῖξ δι, ἀπὸ ατῖι. Το Τότ ρου ποη οἀρίοθαϊ οἴθαιη. ἘΠἰχίι ορρὸ 8 
; {πὴ ὃι. πἰι8ὲ πὸ τθατι σοθαθε Πὰ οἱ ΕἸοαπμὰ Υἱ" 515: ΑΠηᾶ, ΟἿ [165, 
' Ὁοίπ ὅτ 70 ἀδοῖ ἐ ΞΒίπ (ἃ) οἷν πίτ δ εἵ οἱ 4ιᾶγθ. ΠΟῚ ΟΟΠΙΘ4Ϊ5, οἱ ἡπᾶπὶ 0} 

δὸππ ἐπ Ομ πού ΓΘ ἃ Πρ (ιν Ο0Γ απ. παπη {14 πὴ 
[ : ἤΡΗΝ 660 ΠΩΘ|10} {01 5πὶ 4ιαπὶ ἀθόθι ΠΙΠ 

ΠΠ|Άῷ9. Φαξαπὸ ὅαππα απ, παδηϑοπι [{ σεροῇεπ, ΒΌΡΓΟΧΙΙ ιίθιη. Αὐπὰ, ρΡοβίψιαμῃ. 9 
γαῖ κι Θίίο ππὸ σοίιπξοπ) ΟἿΓ αδον,. οοΙηθάογαΐ 6ἱ Ὀθ6γὰϊΐ ἰπ 5110. Εἰ ΠΕΙ] 

' 6. ὕ..1.: ἐτορέο τ [οὔτ 

Ὅροι δοπίπιπιοπ Φασοπ, ΒΑ: δ0η1 ὅϑοντα δὲν ὅὅεοτς δυίπροπ πιϑδές, ΑΥ̓νΕ: οὐ ἔγάπης [, ἰῆτο ϑὲοσεπθιῃ: 
Ο {ᾧκατεπ, γΕ: Δοῆουα, δ66 δα 1{6 δρίς! ἴονίπι πα Ὁ [τά ππέοποοπ θέρει (σαν {681}, πππὶ [6 ἀπίριι: 
ΟΠ 4, Β: δεῖ 3 αρ ἔαπι, Α: πὸ εὖ ἔ, Ὁ, Φ, ΑΥ̓Υ: εὖ 65 δτίπροπ (,π| τοίλ6π). 
{αὐ δε6 Φαροῦ, δὰ ογῇ. 7. ἴυ οὔε, Β: Ππὸ αἵό εν [0 Ὁ. «Ὁ. 21 ὅν ἔραν, σιν, ὃ 

ο΄ ὅ,. εἴπ κοιυοίοζα), ὥε, Β: πο εἰπὸ [0 ἀπίοπ! ὦ. ν.Αἥ: [ς ἐδ α! [0 ὁ ΑὟΥ: αἴήο φοάγαν εὁ “Ὁ, αἰτὸ δὶ εἶπ, 
ΟὟ: ἤν αιυυεί ἡδοειζοποπ, ΝΕ: Ὀογγμοίίοπ ΦΠΕΙ, αΥΝ, ΑΥ̓ΝΕ: αβ πίε, 

ΨΕ.Α: Φδπτ (0, ὃ, ΑΥ̓ΣΑΣ Ὁ... δρευ θὲ, νΕ: Βο πον ϑίπ,, 
ἶ θ. χππίε {εέοῖι 5 ἐεδυμῇ, ταπ 7 δὲ ἄταενπ, Β: τοίχές, Τίοθοῦ ἕ 

[. απὖῦῦὸ' Ποίδ χππ| ζογπ, δα [6 [. 21 Θπιπππ|ῶ 9. ΑΥΟν: παρ Ῥεπι δ ἤοι.,., Ξ οἰπέρπ, 



04 ι1,10---20. ἀπ Ὁ ἢ 9 Η. 
ΠΕΣ 

1. Θαπ οἴ παϊέυϊξέαϑ οἴ οΘοπδοον αἴῖο. 

ἐνώπιον κυρίου, καὶ Ηλὶ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ δί- 

φρον ἐπὶ τῶν φλιῶν ναοῦ ἐντὶ 10 Καὶ αὐτὴ 
κατώδυνος ψυχῇ, καὶ προφηύξατο πρὸς κύριον, 
καὶ κλαίουσα ἔκλαυσε Ἱ καὶ ηὔξατο εὐχὴ» 
'κυρίῳ,, λέγουσα" ᾿Αδωναὶ' κύριε ᾿Ελωὲ' Σα- 
βαώϑ, ἕαν ἐπιβλέπων ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν ταπεί- 
νῶσιν τῆς δοῦλης σου, καὶ μνησϑῆς μου, και μὴ 
ἐπιλάϑης τῆς δούλης σου, καὶ δῷς τῇ δούλῃ 
σου σπέρμα. ἀνδρός, καὶ δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν 
σου δοτὸν ἕως ἡμέρας ϑανάτου αὐτοῦ, 'καὶ 
οἶνον καὶ μέϑυσμα οὐ πίεται,, καὶ σίδηρος 
οὐκ ἀναβήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 12 Καὶ 
ἐγένετο, ὅτε ἐπλήϑυνε προρευχομένη ἐνώπιον 
χυρίου, καὶ “Ηλὶ 'ὸ ἱερεὺς ἐφύλαξε τὸ στόμα 
αὐτῆς. 18 Καὶ αὕτη ἐλάλει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς, 
καὶ τὰ χείλη αὑτῆς ἐκινεῖτο, καὶ φωνή αὐτῆς 
οὐκ ἠκούετο. Καὶ ἐλογίσατο αὐτὴν Ἡλὶ εἰς 
μεϑύουσαν. 13 Καὶ εἶπεν αὐτῇ 'τὸ παιδάριον' 
Ἡλί: Ἕως πότε μεϑυσϑήσῃ; περιελοῦ τὸν 
οἶνον ἀπὸ σοῦ 'καὶ πορεύου ἐκ προφώπου κυ- 
θίου. 15 Καὶ ἀπεκχρίϑη Αννα καὶ εἶπεν" 
Οὐχί, κύριε" γυνὴ ἐν σχληρῷᾷ ἡμέρᾳ ἐγώ 
εἶμι, καὶ οἶνον καὶ μέϑυσμα οὐ πέπωχα, καὶ 
ἐχχέοω τὴν ψυχήν μου ἐνώπιον κυρίου. ιδ Μὴ 
δῷς τὴν δούλην σου εἰς ϑυγατέρα λοιμήν, ὅτι 
ἐκ πλήϑους ἀδολεσχίας μου καὶ ἀϑυμίας μου 
ἐχτέτηκα ἕως νῦν. 17 Καὶ ἀπεκρίϑη Ἡλὶ καὶ 
εἶπε 'πρὸς αὐτήν" Πορεύου ἐν εἰρήνῃ, ὃ ϑεὸς 
Ἰσραὴλ δῴη σοι πᾶν αἰτημά σου ὃ “ἤτήσω 
πὰρ αὐτοῦ. 15 Καὶ εἶπεν ᾿Αννα" Εὐροιὴ ἡ δούλη 
σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Καὶ ἐπορεύϑη 

ἡ γυνὴ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῆς, 'καὶ εἰςῆλϑεν εἰς 
τὸ κατάλυμα αὐτῆς', καὶ ἔφαγε 'μδτὰ τοῦ ὧν- 
δοὸς αὐτῆς καὶ ἔπιε', καὶ τὸ πρόζςωπον αὐτῆς 

: , ᾿ 
οὐ συνέπεσεν ἔτι. 

19 Ορϑρίσαντες δὲ τὸ πρωὶ προςεκύνησαν τῷ 
κυρίῳ, καὶ ἐπορεύϑησαν τὴν ὁδὸν αὐτῶν. Καὶ 
διοῆλϑεν Ελχανὰ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς .4ρ- 
μαϑαίμ, καὶ ἔγνω Ἑλκανὰ τὴν “ἴνναν γυναῖχα 
αὐτοῦ, καὶ ἐμνήσϑη αὐτῆς κύριος. 20 Καὶ 
ἐγενήϑη ἕν τῷ καιρῷ τῶν ἡμερῶν, καὶ συνέλαβεν 

11. ΒΡῈ χ, μὴ ἐπ. τ. δ. σὰ (ἡ ΑΕ Χ). ΑΒ: ἀνδρῶν 
(-ὁς ἘΡΧ). 12. ΑΒ: ἐγενήϑη (ἐγένετο ΕΧ). 18. ΑΧ: 
σπλὴν τὰ χ. 14. ΒΣ ἀπὸ (1 ΔΕΧ). 16. ΑΧ: κύριξ μϑ. 
ΑΒ: ἡ σκληρὰ ἡμέρα (ἐν σκλ. ἡμ. ἘΒΧῚ. 16. Β᾽ κ᾿ 
ἀϑ' μθ (1 ΛΕΙΧ). ΑΒ: ἐστέτακα ( ηκὰ ΕἾΌΧ). 1048: 
αὐτῇ (πρὸς αὖτ. ἘΚΧῚ ... εἰς εἰρήνην (ἐν εἰρ. ἘΧῚ. 
18. ΑΒ φψννα (ἵ ἘΧ). ἋΤῈ: ὺρεν (-ροι ἊἈΞΕΧ 
19. ΔΒ: Καὶ ὀρϑοίζεσι οὡς καὶ στροθκυνᾶσε ... στ ο- 
ρεύονται ... Ἐ (410) εἰς (Ὀρϑρίσαντες δὲ... σεροφεκύ- 
νησαν κτλ. 1 Χ). Β5 (1) Ἔλκ. (1 ΑἸὩΧ). 90. Β (.) 
Καὶ συνέλαβε ... ὃ ἐν οὕ κ. συνέλ. ἄννα (6. ΑΡ ΣῊ 

ΝῊ ἘὴΠῚ ὉΠ ΤΡΠΤΩΤΟΣ ΝΘΞΕ " 
ΠΞΞ5 ΓΗΓΟΤΟΣ ὈΞΕΙΊΙῚ ΘΒ} 2 
πῆπο ἜΝ Ὑ9. ὙἼΤῚ ΠΩ ἢ 
ΠΠῺΝ ὭΣΞ. ΠΣ Ἵππον ΤΥ ΝΞ Σ 
ΠΙΣΡΊΈΣΟΝ ΡΡΊΝΝ Ν51 ὩΠΞ15 
ὙΏΣ. 3 ΣΙ ΠΡΓΡΟΝῸ ΙΆΡΗ 
ποτ ΠΕΣ Ἢ Π ΡΣ μήποὸ 
Ὀρθῃ πο πΏΞΊΣΞ ΠῚ Ὁ ἐὐαν ὙΟΡ 12 

ἘΤΡΘΤΩΝ δ "35 Πήγῦ ὩΒ5 
ῬᾺ ΠΞΌΤῸΡ ΓΌΞΤΩ ΝῊΠ ΠΡΓῚ 13 
»ϑῶΣ ΝὉ πρὴΡῚ Γῆ) ΩΡ 
ΡΝ ὙΩΝΟῚ Ὁ ΠΉΞὉ ῸΣ ΠΣ ΓΙΡῚ 14 
ΓΝ ὙΡΘΡι ἸΘ ΡΟΣ ὙΠΟ ΓΣ "ὃν 
Ν Ὁ ΠΏΝΙΣ ΓΒΓῚ ἸΡΙΡῚ ὦ ΠΣ Ἴ25: Ὁ 
γ5ὴ ὑὸν ΠππστῶΡ πῶν ὍΝ 
ῴεοτον θῶνη τ ἈὉ ἀπ. 
ΠΝ τΌΝ ἸΟΏτΟΝ 1 πὴπ' Ὸ 16 
"ὌΣΞ᾽ ἼΠ ἢ 32 Ξ Ὀροῦτν ΓΞ ἘΡᾺ 
“ΟΝΟῚ "ὃν ἸΣΡῚ ἐπι τἼΦ ΠΠΞ 11 

τὴν ἦα. ᾿Α ΟΣ ΤΟΔῚ τὔριθο 535 
Ἴ ΕἸΣ ΤοΝῦ ὝΣΝ ἼΣΘΙ [8 
55 ΠΣ: ἸΠ πηπρ ΝΕῸΣ 
πΣ ΠΡΌΒ ὈΞΝΤῚ ΠΞῚ19. ΠΩΝΕΙ 

ΣΤΡ τΠΟτΡη ΠῚ 
ὭΞΡ ΠΟ ἜΡΞΞ, ἩΔΞΙθ5) 19 
ἀρ δὴ ἘΓΟΞΓΌΝ ἸΝΞΣῚ ἩΣΙΟΣῚ γῆπος 

ΠῚ δος Ἐἐράνς "ἢ ΠΝ 5 

9. ΒΑΑΥ͂ΥΝΕ.Α: δεπὶ Θί, ΥὙΕ: δὲπι Φ ἤν ΓοΤοπ. 
ΑΥ̓͂ .Α: απ (01) δεπ 97. 

10. τοεΐπ. ἴεθν. ΑἹ ἱπὶ , ΟΥ̓ ΝΕ: δο ΕΠ πππιοτί (δὲς 
{τ 61) ἱπ Ὁ. (Θρεἴο, 

11. ΥΕ: {ρα εἶπ Ὁ, (θές 35. 3.) Β: εἶποπ πιᾶππηί. 
Θαιποπ. ΟΕ: Φϑθὲαππότϑ. Β.νΕῈ.Α: αἴίὸ (Ὁἰ6) 
Φαρο [είποΆ ἃς ΝΕ Α: ἄρον {. Ὁ. 

12, Β: υἱο[. ΒιΝΕ: ραῦ (δ. ϑίζι. ΟΥ̓: δεσθαά)ίοίο. 
13. νΕ.Α: δοοοσίοπ, ΑΥ̓́Τ ΕνΑ: (αὐρίο.0) δΈΕΠ 

{ἀν {τ Β: ἰγν εἶπὸ Φ υμπίναο. 

χλς, βήζως 



1. ον ο 8. 

(ΤΙ πηὸ δίς ϑῖεδε ΒΙοΘ πὶ δὲπ ίρροπ, 

(,10-. 20) 25δῦ 

1. 

δον υίοῖεν, [α απ εἴποπι ΘΕΌ απ 801 
10 Ῥοε γὍὲ8 Φοπρεῖδ Ὁὲ8. Φοῖτπ. Ὑπὸ 

ἤΐς αν οπ φούχεπ δεῖν, τπὸ δοίοίο 
11 κππ ὥοτται τπιῦ τοοίπείο, ἔπππὸ σοίοθίρ εἷπι 

Θεά θος ππὸ ἤρταῦ: ὅεῖν Θεθαοίῦ, ἱπ] 
δι. δείπον θὲααῦ (ΘἸοπο απίοθεπ, τπὸ απ 

τὰ) σενοπέοπ, ππὸ ϑείπεν Ῥίαρο πίῶι 

φογροΐοπ, τπὸ τονε είπεν θὲααο εἴποι 
Θοῦπ φοδοπ: [0 Οἱ ἰῷ ἰδπ ὅὸπι ϑοττη 
σόδοπ [εἶπ βοδεπίαπα, τπιὸ [01 εὶπ Θεοῖς 

12 πιοίζον απ εἶπ ὅαπρε ἔοιπιποπ. ἜἸπὸ δα 

ἤε ἴαπρε θοίοίς τοῦ θεῖα ὅοττη, δαίίς (δΤ: 
18 ὦ απ ἴθτοα Ῥπιιθ. ἜΦοππ ϑαππα 

τορεῖς ἱπ ἰθτοπὶ φύει, αἰξοείπ ἰθτε αἰτεῖ 

τορσίοπ ἃ), τὸ ἴτε (Θεπιπις δὔτοις πταπ 
πιῶ. Φα πιοίπτο (δΤΈ, {{ὸ τοῦτο ττππΈςη, 

14 Ἐππῦ Ἰρταῦρ 41 ἰρτ: διε ἴαπρὲ Οἱ δι 
{απέοπ ζεἰπὸ βαΒ δὲπ ϑθρίπ σοπ οἷν ἔσπις 

15 πιεῖ, δὲπ δι δεὶ οἷν θα. ἔϑαππα αὐ 
: απεροτίοίς ἀπὸ ἰρτα; ϑὲεῖπ, πιείπ ετγ, 
ος ἰᾧ δία εἶπ δοινίδιο8 ϑδεῖδ; θείη ται 
ο΄ βατϑ Θειτάπει θαϑε ἰὼ πἰῶτ σείσιιπέοπ, 
ο΄ οποοτπ θαδὲ πιοίπ ϑοῦΣ Ὁ0Ὺ δοι φϑοττη 
16 αιϑρφίοι. ἘΦ Ἰθοοε δείπε θὲαρῦ 

πἰῶς αὔτει τοἷς εἶπ Τοΐοδ Ποῖ δ, ὁεππ ἰῷ 
Ῥαῦς απ πιείποπι οτοβεπ δειπππιοῦ τπιὸ 

17 ναίει σοτοθεῖ δίδθοτ, ἘἜ(ΤΙ απίοους 
ἰοῖς ππὸ ἡνταῶ; Θεῦρε ἷπ πὶ δυίοθοπ, 
Ὁετ Θοῖὶ ἤγαοίδ τοῖτο οἷν σοδοπ Ὁείπο ἡ Πρ, 

18 οἷο δι: νοπ ἰδπι φεδοῖοεπ αἢ. ἤΘίο Ἰρταῦ): 
δ αῇ Ὁείπε Ῥίαρο Θπαὸς ἤποοι ὑοῦ δοίποη 
ϑπσοπ. Ἀ{ΠῚ0 αἷπᾳ Ὁᾳα8 δεῖ δ. Οἷπ ἰθτοθ 
βοοδ, πτὸ αῇ, παν 1αθὲ πίῶν πιοῦν [0 

 {ππία. 
109. Ιἰπὸ δε8 Ξϑθὲοτροη8 {Ὁ 6 πιαϑτοπ [τ ΠΤ) 

Ός και; ττὸ δα [{6 ἀπροθοίο δαί ϑον Ὁοπὶ 

δείπι σοπ ϑέαπαίθ. Ἰ1πὸ (Ὁ ὅζαπα ἐτξαππηίς 
ζείπ 9 θ εἶδ ὅαππα, ᾿πιῦ 6. Θοτν σονα)ίς απ 

[20 [ε. Ὑπὸ Ὅᾳ. ἐπε ὥὅαρε τἀπὶ ϑαΐοπ, 

10. ὕ..1.: τοοϊ([οῇ. 

Π 14, Β: δίᾧ 1τ. εὐλοείαεπ, ΒινῈ: ({6π|0) Ὁείποπ δ, 
 (ὐἰεδεν υ. οίυ). ΟὟ: 10. δοίποι θέα), νοι δίτ, 
 (Ἀ: νεύδαπο οἷπ τοοπίᾳ Ὅοπ 5348., δα οπ δὰ: ν0 1 {{{Π} 

ς 150, ΒΕ: [σον ίᾳοδ. ΑΥ̓: Βοζάγισοντοὐ ὅϑου: 
χοπό, Β;: τποίπο (Θοοῖς, ΥΕ: ἀπο πο εν 

10. 8: δαίίοι {ἴὐ εἰπο ΞΔ ε[ία 6: Δ οίδίου, Α: τυοΐς 
εἴπου, Ὁ. Φθάγίονη 35, ΑΥ̓ Ὑ: Θαἴτε,,, ἢν ο, δὲ! δ: 
τοϊτοίρο. ΝΕ: Ἰούβοι δον ϑδοπρο πὶ, ὅδ, τις πὶ, ὅταιποῦ, 
Ἃ (᾿: ϑον θ (00 6{{1) 

ἄεττπ, ξερτοίοεπ [{ς τοΐοθον ἡππ, πὸ ἕαιποπ 
᾿ (6 6η.4,7. 

βδρορίοίθ ϑϑίθηϊθ. 5ΠρΡ6} 56|]Δ1ὴ 
ἃη6. ροϑίββ. ἰθηρ!ϊ Πομ πὶ, Ἔοαμ 10 

ν15. θ5561 Αῃπὰ ΔΠΊΔΓΟ ΔΗΠη0., ΟΓαν δὐ 

μρνθ 5. Ια π 1, [6 5. ἰἀγρΐοΡ, Ἔοι νούπμ 11 
γον, ἀϊόθηβ: ΠΟΙ. ΘΧΟΓΟΙ [111], 

τ,.1,2 5. 51 ῬΘΒΡΙΟΙΘΠ5 ν 6115 ΓΙ ΠΟ πο [ἀπλιι- 

ἰὰθ (0, δἱ γϑοογάαίβ πιθὶ [Ἐ6Γ[8, 

Π60 ΟΒΠΠ 5. ΔΠΟΠΠ]ὰ6 ἰπὰ6, ἀΘἀ ΘΓ 5116 
56ΓΥΔ6 ἔτι 6 ΒΟΧΌΙΩ ΥἹΓ]] 6}: ἀ4]}0 ΘΠ} 

τὰ 5,».θο πη 0 ΟἸΏΠΙθιι5. ἀἰθθ5 νἱΐίᾶθ. 6]15, 

ΡΩΝ οἱ πονδοι! ἃ ΠΟ ἃϑοθηάδί 5ῈρΡ6. οἀριῖ 

κκαδ ο]ὰ5. ἘΡδοίάπι οδὲ δαΐθηι, οαμῃ {Π|ὰ 19 
Ὑλλσδε ΠΡ] Ἰοαρ οὶ ΡΓΘΟῸ5. ΘΟΓᾶ. ὨΟΙΏΪΠΟ, 

αἰ ΗΘ] ΟΡϑορναγοῖ 05 6}115. ἜΡΟΓΓΟ 
το. ΛΔηπᾶ ἸΟΟ ΠΑΡ ἴῃ ὁοΡάθ. 510, ἰδη- 

ἀὐρόαο 16. ἰα]ῖὰ ΠΠΠπι8 ππονυδηία}, οἱ 
νΟχ ΡΘηΪα5. 0 Δα αΐαγ, Αδδι1- 

λοι 3. ΟΓΒῸ θὰπὶ Ηδθ]1] ἰθιη]θηίΔΠ), 

Ἔ αἰχιίαιιθ. οἱ: ὕβαφιθαιο ουγὶᾶ ουδὲ 14 
ἀπο ρΡΔΆΠ5ΡΟΡ νἱηπὶ 4110 τη8468. 
Ἃ Πρβρομάθηβ ἀηπὰ: Νοααδαϊᾶπ), 1η- 1 
411, ἀοιμηΐη τη} ἢΔπὶ ΤΉ ]Π16Ρ ἸΩ ΓΟ] Ϊχ 
ΠΙΠῚ5. ΘΡῸ 8.11, ΥὙἹΠΠΠΏΖΙΘ οἱ ΟΠΊΠ6, 
Φαρα ᾿πθθΡαγ6 ΡοΟίοϑί, ποη Ὀ101, 568 
οἰ ἀ1ϊ ἀηἰ πη ΙηΘὰ ἢ ἴῃ ΘΟΠΒΡΘΟΙΙ 

Ποιηηϊ. ἜΝΘ τγοραΐθβ ἈΠῸ] Δ ηὶ ἰπὰϊῃ 10 
4αδϑὶ ἀηὰπη (6 ΠἸΪὰθ 5 Β 6114], 4αϊὰ 
6χ πη] τα ἀ1π6 ἀΟ]ΟΡΙΒ. οἵ ἸΠΟΘΓΟΡῚ5 
πιϑὶ Ἰοοιἃ 5.11} 5616 ἴῃ ΡΓΔΘΒΘη5! 
ἀ ΤΠο ΗΘ] αἷΐ οἱ: αάθ ἰὴ ρᾶςδβ, οἱ 17 

μὴ δ. θοὰ5. [5γ86} δὲ {ΠῚ ρΡΘι Ομ θιὴ ἰπᾶπὶ 
14 8,185. ζπὰπ| ΤΟσαβίϊ οπ. ἜΚῚ Π1ὰ ἀϊχί(: 18 
(Ἀμμ. ΤΠ ]ηἀ πὶ ἰηνθηϊαὶ ΔΠ0}}1ἃ πὰ δΡΑ[ΪΔπὶ 

ἡϑα αι, ἄτῃ Θ01118 τὰ15!} ΕΓ ἃ 110 τη] 16 ἴῃ νἱ τη 
80,27, φῃάτη, οἱ οομηθαϊί, να] ίαβαι6. 1ΠΠΠππ|8 

ΠΟΙ 8πΐ ΔΙ 0115 ἴῃ ἀϊνογβὰ πησίαί!. 

Εἰ ϑαγγοχθγαηΐ ᾿ηᾶπ6 οἱ δάογανο- 19 
ταιπὶ ΘΟΥμη ΠΟΙΏΪΠ0, ΓΟΥΘΓΒΙ 416. ϑηΐ 
οἱ νϑῃθγιηΐ [ἢ ἀΟμ. πὴ διιᾶτη ἢδιηδιΠὰ. 

Με νος ΠΟΡΏΟΝΙΙ διίθμι Πὑ] ὁ Πἃ ΑΠΠΔΠῚ ὈΧΟΓΘΠῚ 

φοϑ, 58, οἱ, ΓΘΟΟΓἀαία5. 651 6}115. ΠΟΠῚΪ- 

1 τε ηῃ5., ΚΕῚ [λοίαμη 651 Ροϑὶ οἰγοι!αμι 20 18,10. 

190. 85: ἰῃ Βδιηδίῃδ. 

17. ΒΑ ὙῈ.Α: (π|)} ἱπ ὅτ, ΑΨΥΕ: 
Α: φοιάρυς οἷν, ΑΥ̓Σ: απ ίθπ φεἴδαπ. 
δίς... 600. 

18. Β: θυ ϑίποοίε Γ. πὶ πιοῦν [0 από. ΟΥ̓: Πα ς 
π. πὶ. ἰρν [δε 5106] 9. ΥΕ: (ῃν ΘΟΕ τϑαν πὶ πὶ, 
[υυΐς συΥθίπ]. 

20, Β: εὐ οοἴάαν, παδοθοιη ὉΓὲ (ὦ 
πα) ᾿ππὶαῇ ὃ. σατο (δεν .). 
τον, 

(5,87. 

᾿Σ ὃ; ,9. 

9, 5: ἀοιηυ5 Ποπηϊπὶ. 

σὐσάθτοπ, 
ὙΕ.Α: παὶ 

ΑΥ.Α 
{π| ἀαπῖο 

ν πὶ τὺ, 

ΥΕ: 



0 1}51:39.95 5 5 ἢ. 

Ἑ. Ξαπιοἴῖς παϊζέυϊξαϑ οἴ οσοηδρον' αἴῖο. 

» ..» ε», 4’ ὁ «αν 4 Ὁ ᾿ 

Αννα, κῶν δτεχδν ὑὸν, και ἐκαλεσξε 10 οὐνομὰ ᾿ 

αὐτοῦ Σαμουήλ, 'καὶ εἶπεν" Ὅτι παρὰ κυρίου 
'ϑεοῦ Σαβαῶϑ' ἡτησάμην αὐτόν. 

21 Καὶ ἀνέβη ὁ ἄνϑρωπος Ἑλκανὰ καὶ πᾶς 
ὁ οἶκος αὐτοῦ, ϑῦσαι 'ἐν Σιλὼ' τὴν ϑυσίαν 

τὰς δεκάτας τῆς γῆς αὐτοῦ. 25 Καὶ Ἄννα 
οὐκ ἀνέβη μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι εἶπε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς" 
'Οὐκ ἀναβήσομαι' ἕως τοῦ ἀναβῆναι τὸ παι- 
δάριον μετ᾿ ἐμοῦ, ἐὰν ἀπογαλακτίσω αὐτό, καὶ 
ὀφϑήσεται τῷ προςώπῳ κυρίου, καὶ καϑήσεται 
ἐκεῖ ἕως αἰῶνος. 28 Καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿Ελκανὰ 
ὁ ἀνὴρ αὐτῆς" Ποίει τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου, 
κάϑου ἕως ἂν ἀπογαλακτίσῃς αὐτό" πλὴν 
στήσαι κύριος τὸ ἐξελϑὸν ἐκ τοῦ στόματός Ἔσου. 
Καὶ ἐκάϑισεν ἡ γυνή, καὶ ἐθήλαζε τὸν υἱὸν 
αὐτῆς, ἕως ἂν ἀπογαλακτίσῃ αὐτόν. 238 Καὶ 
ἀνέβη μετ αὐτοῦ εἰς Σιλὼ ἐν μόσχῳ τριξτί- 
ζοντι 'καὶ ἀρτοις' καὶ οἰφὶ σεμιδάλεως͵ καὶ νέβελ 

οἴνου, καὶ εἰρῆλϑον εἰς οἶκον κυρίου ἐν Σιλώ, 
καὶ τὸ παιδάριον μετ᾽ αὐτῶν. 25 Καὶ ἔσφαξαν 
τὸν μόσχον, καὶ προςήγαγεν “ἵἴννα 'ἣ μήτηρ' 
τὸ παιδάριον πρὸς Ἣλί, 26 καὶ εἶπεν" Ἔν 

ἐμοί, κύριδ' ζῇ ἡ ψυχή σου, ἐγὼ ἡ γυνὴ ἡ κατα- 
στᾶσα ἐνώπιόν σου ἐν τούτῳ, προςξύξασϑαι 
πρὸς κύριον. 27 “Ὑπὲρ τοῦ παιδαρίου τούτου 
προςηυξάμην, καὶ ἔδωκέ μοι κύριος τὸ αἰτημὰ 
μου ὃ ἠτησάμην παρ αὐτοῦ, 35 καὶ ἐγὼ 
κιχρῶ αὐτὸν τῷ κυρίῳ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς 
ζῇ αὐτός, χρῆσιν τῷ κυρίῳ. Καὶ προςεκύυνησαν 
ἐκεῖ τῷ κυρίῳ. 

ἘΠΕ. Καὶ εἶπεν: ᾿Εστερεώϑη ἡ καρδίᾳ μου 
ἐν κυρίῳ, ὑψώϑη κέρας μου ἐν ϑεῷ μου" 
ἐπλατύνϑη ἐπ᾿ ἐχϑρούς μου τὸ στόμα μου, 
εὐφράνϑην ἐν σωτηρίᾳ σου. “Ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἅγιος ὡς ὁ κύριος, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ὡς 
ὁ ϑεὺς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου. 

2, ΑΒ" Οὐκ ἀναβ. οἱ μετ᾽ ἐμδ (1 ΕΧ). Β: ἕως 
αἰῶν. ἐκεῖ (6. ΛΕΧ). 28. ΑΒ: ἀγαϑὸν ἐν ἀρϑθιαλμοῖς 

. ἀλλὰ «--.. ἐϑήλασε (ἀρεστὸν ἐνώπ.. - πλὴν ἐϑή- 
ΤΣ 4 οὐ ΕΧ). 24. ΑΧῚΤ (Ρ. Ρυ. Σ) ἡνίκα ἀπε- 
γαλάκτισεν αὐτόν. ΑΒ: εἰρῆλθεν (ον ἘΕΧ). ΑΒΤ 
(1 ἐ) Καὶ προρήγαγον ἐνώπιον κυρίϑ, καὶ ἔσφαξεν 
ὃ πατὴρ αὐτῇ τὴν ϑυσίαν, ἣν ἐποίει ἐξ ἡμερῶν εἷς 
ἡμέρας τῷ κυρίῳ, καὶ προρήγαγε (Δ: -ον) τὸ παι- 
δάριον ῳ “Ε). 95. ΑΒ: ἔσφαξε (-αν ΕΧ). Β: τᾶ παι- 
δαρώ (τὸ π. ΑΧ). 26. ΑΧΤ (Ρ. ψΨ. σ8) κύριέ μ8. Β; 
σϑ8 μετὰ σᾶ ἐν τ. ἐν τῷ πρ (6. ΑΕ Χ). 28. 48: καγὼ 
(κα, ἐγ. ἘΧ). ΑΥ̓ΒΣ ἘΠ - Ὁ 1 ΑΕΡΧῚ ἀπ δ Ὴ Ὁ 
εύξατο ἄννα. 2. ΑΒῈ(Ρ 1.) ὁ. ΑΒΕ (01) καὶ. ΟὟ: παν εὐζι{ο. 

ΒΑΕ. Α: ἐγδοίοπ, 

ἀρε Ὁ ἈΠ δος νου ἢ ἷ Ἐν πεΑ πΎΠΕ τ, ς ΤΡ ἡ γ Ὁ 

ἼρῶστΝ ΝΉΡΤΗ ἸΞ ἸΘΩΣ ΠΡ 
τον ὦ ΡΟΣ "3 Ὀξυο 

᾿ἦρη3 99} παρ ὮΝ. ΝΠ ὈΦθὴ 2] 

τΡΝῚ Θυροπ ΠΞΤΤῸΝ πὴτὸ πξιὸ - « - Α .} Ν 2 - Ν , 

τῶν ἡμέρῶν καὶ τὰς δυχὰς αὐτοῦ 'καὶ πασας. 
ΠΛΌΝΤΟΣ παρὸν Ὃ ΡΤ) 171) 29 
ἜΠΑΊΞΙΤῚ Ὡρὸπ ὈΩ9. τ ῚΡ πῶονς 
“ἼΡ οὖ πῶ") πῆπὸ ὭΘΤΟΝ ΠΝ 2) 
πος “τῶρον ἊΝ ὝΩΝΡῚ ἐδ δὴν 39 
ΠΟΏΆτ ὦ ὭΣΡΞ ΞΊΩΣ "ὩΣ 
Ξῶ ΤῊΣ ἼΣΟΝ πῆπη ΘΡῚ ἫΝ ὮΝ 
πρρϑ- --; πῦξ σῦν ῬΣ ΤᾺ πῶνπ 
ΤῊΝ ὝΣΝΞ ΤΩΡ ὙΠΟΡῸΣ ΕἾΤ 3. 
ΠΡ ΤΩ͂Ν ὙΠ πῶτῷ ὉΡΞΞ 
ἴδ το τ. ἩΠΝΞῚ 1» Ὁ} β 
“Ἐπ- ὌΝ ΤΙΝ Σ ἜΣ. ἜΡΓ πθ 
ΠΏΝΕΣ ἘΡΡΝ -ὃν ἜΡΘΠ ΤΙΝ ἼΝ 25 20 
πῶν πὶ ὋΝ ἪΝ ὌΦ5) Ἢ ἜΝ ἽΞ 
-ἰς ὈΌΒΏΠΟ ΓΞ ἩϑῸΡ ΤΕ 
Ἐπὶ οῦθττ τι ὌΡΟΓΤΟΝ ἐττήτη 7 
ΟΝ ἼῶνΝ ἐδνο- ὈΝ Ὁ τὴπὸ 
πῆποὸ ἜΡΟΝ ΘΝ "ΞϑΝ ΘΔ] ἘΣ 28 
ὈγΝῶ ΝΠ ΤῸ ὧν, δοοσι τὸς 

ἐπῦγοῦ διὸ ἢΓΙΠΙΘ51 τὴτοῦ 
ἡδὺ ὙῊΡ ἼΩΝ ΠΡ ὈΞΒΏΡΙ ΕΠ. 
ἾΒ Ξ3πὸ πῆτοβ ὩἽΡ ΠῚ ΠΊΓῚΞ 
ὝΝ ΠΤ ΟῚ ΓΙ Ξ ὙΞΉΝῸΣ 2 

ὋΝ ΤᾺ] ἼΠῸΞ Ὁ ΟΦ ΓΗΠῚΣ ὩΊΤΗ 

20. (Β: Ὅα Ὁ. ταῦ [ὥτο. τοστῦοπ, δαβ [ἴδ ...) 

21. δα ἰάθεϊ. ’,, (Α: {εἰπ ζοίοτϊ. 59.) 

Ὡς, ΟὟ ὙΕ.Α: ἐπί, {πι ΒΒ: υοἱτὸ ἐπ, [οπ, ΑΥ̓͂. 
γ: ίπον, Αἱ ἰπαπίζαῆτοπ. ΑΥ̓ὙΕ.Α: απ ἰπππτοτ, 

25. Βεῦε, παν, ΑὟτοαῦ δίτ 6} δά τ δτ, Αἱ [(Δείπ|, 
ΒΕ: α. {Π ἰκ δείπεπ θίπρεπ. ΒΕ Ας ἐπίτο, θαβ, 
1}: τοί ππτ . πον Βοξάτίροπ, Ὑἱῦ: αθοῦνο, πιὸ θννει 



1. (Φαπιηιοίθ, 

απ (Θεθπτέ ιν ανθτίπριμῃ, 

(12 1-Ξ 2 δι. 381 

Ἱ. 

τρανὸ Π Τἀτθαπροῦ, τπιῦ σοόδατ εἰποπ Θοῦπ, 
πιὸ δίεθ ἰθπ απο; δεππ ἰῷ θαθε ἰθπ, 
τη δόπὶ ἄντ οοθείοπ. 

᾿ἰπὸ δα Ὅν ϑϑέαππ (ΟἹ ὁὅΐαπα Οίπαμῇ 206 
πἰΐξ Τοίποπι σαπρπ απο, θα ΕΓ δὲπὶ 
ὥευτη οὐ[τῖο Ὁα8 ὌΓΥ ζπν ϑ εἰς ρου θη: 

22 Ἰἰ), τὸ {εἶπ ΘΙ δος, ἔξοα ὅαππα πἰῶι 
πἰἰς οίπαι, [οπϑοτη Τρτα ὦ πὶ θτὸπι έαππη: 
ΞΒ18. δὲν δπαδε ἐποοδθπεῖ τϑετος, 70. 
ἰὼ ἴθι διίπροπ, Ὁαβ εὐ 901 Ὁὲπι| ϑεντῆ 

28 εὐδείπο ἀπτὸἢ Οἱ εἶδε θα 01 εὐὐἰρῷ. ἜΘΙ 

21 

ὅΐαπα, ἰθν ϑέαππ, Ἰρταῦ) κει ἰρτ: ΘῸ τας, 
τίς οἰτδ σοι, Ιεῖθο, Οἰδ δι ἰῃπ ἐπίς 
τοδηπεῖς, δὲν ὅετν δοϊἀτίρε, αθοῦ, ρα ΕΥ̓ 
σετοδεῖ θαι. ἍΠ|0 οΓ.ε6. Ὁᾳ8 ψε:5. τη 
άπιροῖς τοι Θοῦπ, ἰδ Ὁαβ Πε ἰδπ ἐπίς 

2 τοὔδπεῖο, ἔππὸ δτατε ἰθπ πὶ! ἰδγν δίπαι, 

ΡΨ ΌΨΥ ΨΥ ΣΝ τ τὰ ἌΝ. Ἢ 

διαζῷς βείπ, τἀπὸ ταις ἰθπ ἱπ Ὁᾳ 
ὥαιδ᾽ δε8 εῖῖπ 41 Θίίο. Φεῦ ὅϊπαῦς 

᾿ 20 αδὲῦ ταῦ πο ππᾳ. Ἐπ 1{ε Τα τοῖοι 
εἶποπ ὅδαττεπ, τὸπὸὟ δταίεπ δὸπ «ἀὐπαθοπ 

0 ι (1. ἜἸϊπὸ ἢ Ἰρταῦ): “1, πιρίπ ὥοττ, 

27 βαὶ Ὁὲπ ᾧεττπ, δα ἰἀ) τπὶ Ὁἱεζεπ δἔπαθοπ 
δ, ὑπὸ 
28 αὐδεῖι, οἷο ἰῷ σοπ ἰθπι δαί; ὅθατιππ σοθὲ 

ἰῷ ἰθπ θεπι ὅεττπ τερον [εἶπ φρδοπίαπα, 
το οἷ 1 οὐ τοῖα ὥοττη οὐδοίοπ ἃ, 1πὸ {{ς 
δείείει Ὁα.ο 6 θεπ ὅοττη απ. 

ἜΠ. τὸ φαππα δείοίς ππὸ ρτα: ϑθιοῖπ 
ᾧους {Ππ| {τ 1) ἔπ δὲπι θένα, πτοῖπ ον 
{π εὐρῦθοι ἱπ θεπι ὅεῖτα. ϑθὲρίπα. δϑδιπῦ 
αι Πῶ τοῖς αὐὐαοίθαπ ὕθεν πιοίπο δείπος, 

2 Ὁεππ ἰὰ) {τοῖς ταϊ ϑείπορ εἰ18. (68. 
πἰεπιαπὸ θεἰΠρ,, υἷος Ὅον ὅετν, αὐὐὸν οἷν 
Ἐρίπον, τπὸ {{Ὸ ξοὶπ ὅυτε, υἷκ τπῦον Θοῖς {{|. 

24. Α.ΑΧΦ: τπη|{{{). ὕ5.1.:. ϑείπδ, 

24, εἴπει ΦῴΙ απ. ΑΥ̓͂ ΥΕ: (Θείετοπ. Α: δὲ: 
ΟΡοῖπ.... ϑῬέααβ. ΑΥ̓Ν.Α: δτια. ΟὟ ΝΕ: Ἐίπ, Α: εἶπ 
ἀεἰἰποίεἰπ. 

᾿ς 9, γνΕ; δεπ Θί. ΑὟ: οἷς (Θέ οτοῖ 
τς 26. ΑΥ̓͂Ν.Α: 8 (ὦ δ.), ταὶ εν ὃ ὙΕ.Α: [ τὺ, 
Ὁ Τοδοῇ. ΑΥ̓͂: δεί δοίποπι βοθοπ! 
᾿ς 41. {|π|ὺ΄ 4πι5. (65. ϑχππι θ. πιίν.... (ὅθ .65},11.) 
ἡ 28. Β: ὕαδε απῷ (ὦ... ἀδοτροθοπ. ΠΕ: Θὸ τ. 
Ἢ φεοάθτέπ. ανν: ϑιπῷ ὙΠ ἰῷ ἴδιι ὁεθοναῦ [εἴδει 99 
ΒΒ: αι ὃ. Φαρο Ὁ, εὐ [εἶπ τοϊτο, [01 οὐ εἶπ (σταύδεπον 

ΞβοΙθαίοίοεπ ἐΒίρεῖ. 1, ᾧ, 2. 808 1. 010. 

παγοοπι ἤΐς ἰθα ἐποοῦθποι θαῖίο, πῆ Ὁτοίοπ, 
ὅαττοπ, παῖε εἴποπι (ὅγθα ῬΣΘΟΙ ππὸ εἶπον. 

ἴο ταῦτ δεῖπο (Θεοῖς [0δ1, πιρὶπ ὥεττ, ἰῶ 
δίῃ Ὁα8 Ὑθοῖδ, Ὁα8 Οἷον δεῖ οἷν [απὸ τἀπὸ 

ὴιπ θα δον θεῖν πιοίπς “δἰ ρθε 

»ν Ας ἀπτ αοτοῦθπί. ϑεἰ:, ας [εἶπὸ οὐδ ἐἰς ἘΦΟΧΧΟΝΣ 

ἀἰθγαι),) ΘΟησΘριΐ Αππᾷ οἱ ρβϑρευϊΐ 
{Π]τανἢ, γο οὰν 4116 ΠΟ 6 ἢ 6}15 ϑδημμι6!, 

60 4τιοἀ ἃ Πομηΐη0 ροβιμ]ᾶσβθί ΘΠ]. 
Αϑοθηάι ἀπΐθη νι 6}5 Ε]οάηἃ οἱ 21 

ΟἸ15. ἀΟΙΏ115 6}1158, αἱ ἰμηποἰαμ οὶ ἢο- 
1] 0 Πιοϑιϊᾶῃ) 80]Θη θη οἱ νοίαμη 

διαιη. ἘΒῚ Αππὰ ΠῸῚ 5 Θη|1; ἀϊχίι 2.2 

ΘΙΙΠῚ ὙἱΡῸ 810: Νοὴ νδάδη), ἀοηθο 

Δ] αοἴθία. ἰπ!ΔΠ 5. οἱ ἀποδηη οὰμη, αἱ 

ΡῸΣ ἃρρᾶγθαϊ ἀηΐθ. Θοπβρθοίαπι ΠοιηΪηὶ οἱ 

πὰ ηθὰΐ [0] ᾿σιίον. ἜΕῚ αἱ οἱ ΕἸοὰπὰ 28 
Ὑ]Γ 585: ὰὸ φιορά Ὀοπιι {{0ὶ νἱἀ6- 
ἴὰΡ, οἱ τηδη0, ἀοηθὸ Δ] Δ οῖ65. ΘῈΠῚ: 

ΡΓΘΟΟΡΑ6, αὐ ᾿ρ]οὰΐ ΠΟΙΏΪη115. γΘ6Γ- 
βαηι δ). δηβιι θΡροῸ ΠὩῸ]16Γ οἱ 
Ἰαοίαν!!, ΠΙΠα ἢ δα απη, ἀοπθὺ Δηιον οὶ 

Θ ἃ ἰδοίθ, ἘΠῚ ἀἀάχ! οατη 56 οιπι, 24 

Ροβίψιδην Δ] Δοίανογαΐ, ἴῃ ἢ} }15. {γἸ- 

ὅθ» δἱ {ὐἰθιι5 πη ἀ115 ἴγηδ6 οἱ Δι ρΠογὰ 
ΙΗ], οἱ ἃ άτιχι θαι δὰ ἀομλι Ομ] ὶ 

ἴῃ. 5110. Ῥ.ΘΡ δαίθιῃ δγαΐ δάμιιο ἰη[Δ}- 
ἰυ1ὰ5. ἜΕῸ πιο] ανθγαηΐ νι] η}, οἱ 20 

ΟΡ] γαμί ραθγαμι ἤ6]1. ἘΕῚ αἰ Αππὰ: 20 
ΟὈΒΘΟΓΟ, πὶ ἀοηπη 6, ΥΙΝΙ ΔηΪηΙἃ (τὰ, 

ἀομμη6! ΘρῸ 51.π| 1114 ΠΠᾺ]16Ρ, 48 
βίϑίι σΟγὰμ ἰ6. ΠΙῸ ΟΥΔΠ5. ΠΟΙΏΙΠΠΠῊ. 

ἜΡΓΟ ρΈΘΓΟ ἰβίο ογανὶ, οἱ ἀθάϊὶ τὶ 27 
Τ᾽ ΟΠ] 18. ΡΟ. ΠΟ 61 πη θὰ ΠῚ (Δ ρΡ0- 
βία ϊανι θὰ; ἜἸἋΔΟΙΡΟΟ οἱ δρὸ οθπ|- 28 
πο ἄαν! οὰπὶ ΠοΙηϊημῸ ΟἸΠοΟΙ 5. ἀϊθ}}118, 

4 θιι5. [ἀΘΡῚῚ οομμμηοάἁι5 ὨΟΙΏΪηΟ. 
Ετ ἀἀογάνοραηΐ 101 Ὠ ΟΠ ΠῚ, 

Ελ᾿ ογανιῖ Αμπαᾷ οἱ αἷἱ: Εχυ ανὶ ΕΗ. 

ΟΟΓ ΤΠΘ11 ἢ ομίπο, οἱ θχαϊ τ 

Θϑὲ ΘΟΥΓΠῚ 1611 ἴῃ 60 1η60; ἀἰἰδἰὰ- 

᾿ἴἀΠ| Θ5΄ Ο5 ΠΠΘΊΠ]Ὼ ΒῈΡ ΘΙ ΠΙ]Π]ΟΟΒ 1608, 
41ἃ ἰδοιαΐα 51 [π΄ 5] Ὁ] ἰθο. 

ὑπὸ ἌΝΟΩ δι βαποίαβ, αἱ οδϑὶ Ποιηίπι5: 

ν.17.ς 

ν.ὃ. 

20,60.29. 

ὩΜο.7,2}7. 

Νπι.18, 

ν.3.. 

17,85. 

ν.955. 

ν.17. 

γν.11. 

1,..1,465. 

ν.[0. 
Ρς.75,55. 
59, 15. δ: 
ΠΡ θ, 11: 

ἘΑΡΡ ΠΘΦᾺ6. Θηἶμ) οϑί ἃ} 18 οχιγὰ (6, οἵ 
δθ,8., 0ῃ δὶ [ὉΥ115,. δίοαΐ Π 65 ποβίρυ. 

00 πιοάϊο. 206. ΑΙ. ἘΑΠδᾶ 6ἐ ἀομηίηθ. 
1... Α1.: Βοπιλῖπο (ρτῸ Π60 Π160). 

Ὁρῦ ὃ. {εἰπ. Αι: Ὁ, εὐ δπὶ ᾧ.. φετοίοηιοῖ [. 0. ΑΥ̓Ν: [0 
Ὧθρε αἷό οὐ [εδὲ {εἰ εὐ δοιἐ φοοθοπ! νΕ: {ἀν αἴίε 

, ἴῦπ, Ὁεῖ Ὁ. εῦ. σαοτοά τοι Ἰυοτϑεπ. 
ἐπ ΥΕ: [τοῦ. Β.ΑΥ͂.Α: {το ίοοί, ΟΥ̓: ἅδον κὸν 
ἤονα ὃ ΝΕ: υτῷ ὃ ΑἹ οὐ εὐθῦθοι ὦ). αὐ: ΠΕΡῚ [{6}. 
Ἧ: θοᾶν {{... τοοί Ε{{Π.... Υ̓ ΑἸ: οὐ {0} {. ππ. ὅ5ὲν αἰ. 
ΑΥ̓: ρέροπ πὶ, ὃ. Β. ἃ: ἴμ δρίποιι ἢ. (ΑΥ̓ ΝΕ: Ὁοίπον 
δαΠ0ὴ ΤῊΝ 

ΑὟΝ: [ο δουυ ὦ} Ὁ Β.ΑΥΝΕ: δοῖδ., Α: δῆς 
πιππὺ πατῇ. 
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208 (,8ὃ-.- 180 3 ἐς ἢ. 

11. ΑΘἰαπι οῖῖς παι ϊέξαϑ οἴ οοτδεον αἴῆο. 

ὃ Μὴ καυχᾶσϑε καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλὰ εἰς ὑπερ- 

οχ ν, καὶ μὴ ἐξελϑέτω μεγαλοῤῥημοσύνη ἐκ τοῦ 
στόματος ὑμῶν, ὅτι ϑεὸς γνώσεων κύριος, καὶ 
ϑεὸς ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. 410- 
ἕον δυνατῶν ἠσϑένησε, καὶ οἱ ἀσϑενοῦντες 

περιεζώσαντο δύναμιν. ὃ Πλήρεις ἄρτων. ἡλατ- 
τώϑησαν, καὶ οἱ πεινῶντες παρῆχαν γῆν" ὅτι 
στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις 
ἠσϑένησε. θ Κύριος ϑανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, 
κατάγει εἰς ἄδου καὶ ἀνάγει. 7 Κύριος πτωχί- 
ζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ. δ᾽ 4γι- 
στᾷ ἀπὸ γῆς πένητα, καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει 
πτωχόν, τοῦ χαϑίσαι αὐτὸν μετὰ δυναστῶν 
'λαοῦ', καὶ ϑρόνον δόξης κατακληρονομῶν αὐ- 
τοῖρ᾽ 9 διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ, καὶ εὐλὸ- 
γησὲν ἔτη δικαίου, ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύι δυνατὸς 
ἀνήρ. 10 Κύριος ἀσϑενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον 
αὐτοῦ, 'κύριος ἅγιος. Μὴ καυχάσϑω ὁ φρύ- 
νιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσϑω 
ὁ δυνατὸς ἕν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυ- 
χάσϑω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ" ἀλλ᾽ 

ἢ ἐν τούτῳ καυχάσϑω ὃ καυχώμενος, ἐν τῷ 
συνιεῖν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον καὶ ποιεῖν 
χρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς. Κύ- 
οιος' ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν" αὐτὸς 
κρινεῖ ἄκρα γῆς, 'δίκαιος ὦν', καὶ δώσει ἰσχὺν 
τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ ὑψώσει κέρας χρι- 

στοῦ αὐτοῦ. 
11 Καὶ 'κατέλιπεν αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον κυ- 

ρίου, καὶ, ἀπῆλϑον εἰς “Ἵρμαϑαὶμ εἰς τὸν 

οἶκον αὐτῶν, καὶ τὸ παιδάριον ἦν λειτουργῶν 
τῷ κυρίῳ ἐνώπιον ᾿Ηλὶ τοῦ ἱερέως. 

12 Καὶ οἱ υἱοὶ “Ηλὶ 'τοῦ ἱερέως, υἱοὶ λοιμοί, 
οὐκ εἰδότες τὸν κύριον 18 καὶ τὸ δικαίωμα 
τοῦ ἱερέως παρὰ παντὸς τοῦ λαοῦ τοῦ ϑύοντο.-. 
Καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως, ὡς ἂν 

.Β5 ΠΑ ΟΣ καὶ ([ ΔΕΒΧ). ΑΞ8: αὐτὸ (αὐ- 
τῶν ΑἴΧ). 4.48 "οἴ({ Χ). 8.418 τὅ (1 ΑἾΕΒΧ). 
Β αὐτὸν (Ὁ ΓΌΡΑῚ 10.8ΒἘ ὙΕ ΑΧ). ΑΒ "ἐν τῷ εἰ 
δίκ. ὧν (Ἐ ΕΧ]... .δίδωσιν(δώσει ΕΧ), 11.8: ἀπῆλ- 
ϑεν(-ον ΑΕΕΧ)...Ἐ εἰς τὸν οἶκον αὐτῶν (1 ΑΚΧ). 
ΑΒ: τῷ προςώπῳ κυρίϑ (τῶ κυρ. ΕΧ). 
λ. παντ. (π. τ. λ. ἘΧ). 

3. δαδ δρατίο,,., πὸ δοὸῦ δίς ΣΦ βαΐίεπ τοάσφε, Β; ϑὲοδοί 
τ. ἴο ϑἱοοὐ ἤδον ὃ. ϑθέααβοι ὥοθοδ, δαβ εἰυσαθ θαῦς: 
166... δογοονέσημππε, ΑΥὟΥ̓- ἀπε πὶ θοτς Ὁ. (Θἐοί)οδ, 
νΕ;: δτοβρταῦίοι πὶ ἰπ Πρ. ἸΙΟδοτπιπ ἢ), Αι: ὁ. πὶ οὐ 
τἰθηποπὸ Ποῦ ὲ ϑιοδοπ, ΟΥ̓ ΝΕ: πο φοῆς δτο Πεἰ! 
(διοάο8)...., ΒΒ: δὲν αἴτοό τοοίβ. αὐ ὙῈ.Α: εἰπ Θ,, 
Ὁο6 ϑθιΠεπό. ΒΑΕ: σοῦ (905) ἰθπι τοογθοπ οἷο 
ἢ. ρφοσοσοπ (οὐ10.). 

ά, ΑΥ̓́Χ 10: Θείθεπ. νῈ: {{πὸ ξετῦτ, (Β: ὅθι αἰ: 
ἴαπροιῦ,, [0 [{πὸ {. εὐ τοῦξοι 6) ΑὟΥὙΕ: οἱς δ οζαϊος 

19. 8: τᾶ 

πΡΠΞῈ ἡ ἼΞΊΓΙ ἼΞΘΓΟΝ ΉΡΣΤΟΝΞ 9 
ΤΡ ὃν 5 ὩΣ ΞῚ ῬῸΣ ΝΧΣ ΠΡΞ 
τώρ ἐτήνο» 2 ΞΙΩΣ ἕο: πῆπο 
Σ ΘΓ ὙΠῸ Θ᾽ Ὁ) ΘΙ Ὁ ἼΞ3 
ἘΣ ὉΡΞ) 3.2) ΡΕΙ ΟΣ Ξ 
523 ὨΞ) πϑϑῶ πο ΠΡΣ ΡΣ 
ΠΡ" ΤΡΔῺ Πὴπι ΣΟ ΘῺΝ ὁ 
Δ] τὴ ΕΞ. ΦΝῸ Ἴ] 1 
Ὁ ΡῺ ἐΒΏΤΟΘΓΩΝ ΡΒ ὍΠΩΣ Ὧ" 8 
Ἰξπ 805 ὨΕΒΟΝᾺ Ὁ "ΡΡῺ 
Π95 ΝΘΞῚ 531) "ὩΨ ΕΝ 
Ὠϊδϑὴ γεὰ ΡΣ Τῆποῦ 55 ΌΠΩΣ 
δῶ" ἸπΌΠῚ ἘΠῚ ΤΕΣ ΡΝ 9 
ΓΞ3 ΝΟ το γον ΠΦΓΙΞ ὈΡΦΊΘ ΤΣ 

Ὧν ἴβυγῃ. ἸΓΙΠῚ ΠΡ ΠΘΝΓΌΞΟΣ ὁ 
ΠΡΝ Ὁ πῆπὸ ὉΣΣς ὈὐοῶΞ 
8} ἸῸΝ 

εἰ 

ἼΡΞΤΟΡ ΠΡΟΣ ΠΣ ὉΝ ἼΝῚ, 1] 
τὰν τ ΩΝ ΤῸ πὴ Π931ΠῚ 

ΕἸΠΘΡῚ ἼὩΣ ἊἋΒ 

ΞῚ 

ἫΝ ἸΡΤ5 ΕΘ ὉΣΒῸΞ ὯΞ ἼΟΦ "5: [2 
"ΞΘ ΣΤῸΝ ΘΉΓΙΘΕΙ ὉΒΊ 25 ἐτηῆΣΊ 18 
ϑῶξ ἸΠΞΠῚ ἼΡ2 ΝΞ} ΠῚ ΠῚ ϑὰ 

γ. 8. Ῥ 15. 
γ. 9. Ῥ ὙΠ ΠΟΤῚ 

γ. 10. Ῥ Ἴος: οὐ "δ: 
Ὀ. ἽΝΞ ἼΦ 

πὸ (ππ)αύτίο {ᾧ πὶ. ταί. Β: Θίταν  πποπ. 
ὕ, βαβεπ {15 πιπὸ '5, σονδίπανε, Β: δίο Ὁρ6 81, 
Τα} θα ίοπ.,, ππὶ ἀρθπι.,, ὁ ΑΥ̓́Τ ὙΕ: Θαίί (Θίς 5.) 
σον, [, ππὶ ἕν, τ οἷο ϑιπιρτίροι ([ε) ἰρῖς ΑαὟν: 
(ύυρατ ὃ. {{π|τ, φοδίοτέ. ΥΕ: Ὁ. δ ἰπθουῖοζο, ἤν ας. Πἔοθοπς 
πιαΐ, Β: ἔνα 8 τοπτῦο, Α- [ισα. ΥΕ: τ οἴε δίπ, 
ΑΥ̓: οἷς Δ πϑοττοί ἄ)ε ἐταποτε. 

ὁ, ΑΥΥΥΕΑ: πὶ δοίεδοι, ΟΥ̓: ἔπ Ὁ, 1{Ππέουιοἴ δΐπΣ 
αθ. ΝΕ: πὸ Φ οὐτοπτοί. ΟὟ: κι, {τοι θοταπῇ, 
Β: τοίτο τὺ. δεταπίθτίπαςπ, 
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αππα ὃ οθαοζαπῃ. (8 ΘΟῦθπε, ΕΠ. 

ὃ ἜβαΡΕ ἐπ ν στοβοθ ϑὲϊθπιπ ππὸ  τοθοπ, 
ἴχαβιε ατϑ ἐἰγομι θειπιοε ὅα8. ἜΓῸ, δόππ 07 
ᾧρυν {{Π εἶπ οι, Ὁ ε8. πποτεϊ, ππὸ ἀρ 

Α Το) ϑϑυτποῦπτοπ πίε σοίίπροι. Ἔ Φεῦ 

Βοσοι. δὲν (Θιατέοθ {{{ ξενδτούγει, ταῦ 
οἷἱε Θναεπ πὸ τἱππρίστοῖ ταἰ! (ἰῤτέο. 

ὅ ἘΦίς δα [αἴ τρατοπ, {πὸ τππ|8 Ῥ7οῦ ὑεῖς 
ἔα τοοτθεπ, ππὸ οἷς ΦππροΥ, {ΠῚ 
Ῥαπροτὶ πῶς πιοῦν, δἰδ. δα οἷο Ἰϊπ|τι- 
δατὸ Πεθει σόδαῦ, ἀπὸ οἷ υἱεῖς δείποον 

Ὁ γαῖίς, αὐπαῦπι. ἜΦρν οῖν ἰδόίος πὸ 
τπα τ Ἰοδοποίᾳ, {ἀῆτοῖ ἰπ οἷς Ούτς ππὸ 

7 υυὐἱοῦεν θεῖαιϑ8. ἜΦΥ ὅοῖτ πιά! ατῆι, 
απὸ παῦε το, εὐ ἐγπίεονίροι, τὸ ἐγ- 

8 ρει. ἔν δεθὶ απ δὲ Φὐτίαοπ αἰ 
Ὅ6πι Θίαιδ, ππὸ οὐδ θεῖ ὅπ. ϑίσιποι αι 
Ὁὲπι ὅοίῦ, Ὁα8Β εὐ ἰθπ ζεθεὲ τππτον Οἷς 
αύτει ππὸ ὍὉπ ΘΡΙΟΙ ὅὸν (ὅρτοπ οεὐθοπ 
ας. Φεππ δὲν 8.1 ὅποες “πὸ δε 
ὥοττπ, πὸ εὐ αὶ ὃὍὲπ (Ογοδοῦοπ Ὀαταπ 

9 ρεοθί. ἜΥ τοἱτὸ δερύίοι. οἷς δε 
[είπεν ϑοἰροπ, αθὸν οἷς ΘΟΜ ζει. ππἰ}ἐπ 
4:1. πἰῶτς τορτθοπ ἴῃ δἰπήεγπίβ, ὁοππὶ υἱοὶ 

10 ϑδοεγτηιῦσοπ ΘΠ Ὁοα) πίοπιαπο. ἘφΟὶς πε 
δοπὶ ϑεττη θανοῖπ, πιὔοι κει Θταπὸς αοθοη, 
ἄθδον ἰθποπ υἱτὸ ἐν Ὀσπποόῦπ ἱπὶ ἰπιπιοῖ; 
ὍΦΥ εῖν τοἱτὸ τἰτεπ Ὅὲν 1 (δπδο, ππὸ 
τοἱτὸ θεατῶν ρφεδεπ ζείποιι δε πίρο, πὸ ἐγ- 
Ῥῦθεπ Ὁκα8 οτη ζεἰποδ (δ οαΙΡίοπ. 

(Ἶ φαπα αδὸν αἰπα δἰπ σοπ ϑιαπιαις ἱπ 
ζοεῖπ αι, τἀπὸ δον δἴπαδο αν Ὁε8 ὅϑοῖτη 

Φίεποῦ ον Ὅεπι Ῥθτίοζον (ΟΊ. 
12 ἴδον οἷς Θύθας (ΟΊ. τοατοπ δῦζε Βπθεῖ; 
10 οἷς {τασίεπ πίε πα δι ὥοττπ, ὅποῦ) 
πα Ὅεπι ὅὲοε Ὅὸν Φθυιοτον απ Ὁα.8. Ξ01Ὲ. 
θρππ [οπαπὸ ἐσ αϑ ορ[ουπ Ἰθος, 70 ἔππι 
Ὁ68 ΦῬγιοοτϑ ἀὐπαῦθο, τοὶ! θα 8 δ᾽ εἰ ἃ) ἔσ)ῖς, 

7.Ὁ0.1.: πἰοδτίρεί, 8.10. 4.4: πδεπ. 
9. ὕ.1: πὰ δ π[ονπίβ. 

8. Φεπη δίε Θειίπδε δὲν ες, Β: τἱἰ οι ἀπῇ. 
Β.ΑΥ: ὃ. (δ: 

τίπηοπ. νῈ: Θάποαζοπ,.., Φοατδοποεπ, ΒΑ: δεί δὸπ 

11 

ας ΑΥ̓.Ε: ποῦοπ ὃ. Β: Φ τοι ὃ, (δ. 2ππὶ δΊθε αεθο. 
ΥΕ;: (Θἰθ ... ἰδὲ εὐ εὐ) ἰθπὸπ, ΑἹ (ΘΕ, δεν Θευυ δ. 

8: Θ'υιπϑνοῇοι, ΥΕ.Α: ϑθοῇοι, αΥ̓Υ - Θάμτοη ὃ ὟΝ. 
ὙΕ: ({Π01{{6} απ 1 Ὁ. σοι, ΑΔ: ὃὲη (διδίχοίὁ θαταπ] 

9, Β.ΑΥ͂Υ ΝΕ: δοραῦτοῖ, αΥ ὙἘ: Θ νυ {, ὅτοιμ: 
τς πρὶ (Ξ τοιοη). Β: τοετδοπ αὐ οοίρ εν τοοτθοπι Αὐτοῦ: 

Πιπιπιπ, ΑὟνΕ: ὅτουίον ἕοιππιοπ πὶ ὁ ΒΒ: οὐ υυἱτῦ 
ϑὲϊοπιαπο δπτὦ, "λα οΐς δεν απὸ δοξοηπποι, ατγν. 
ὙΠ: πίε Ὁ. Θἰάτίο Πρρεἰ Ὁ. ϑ)ὲοπᾧ. Α εἰρπο (ΘΕ, {{| 
αι, 

Ἔ ΝΟΙ]Ι6. τη] Πρ] ]0γ6 Ἰοααὶ βυ}] ἃ ὃ 
σΙοΥΙδηΐθ5: γοοράδηϊ νϑίθγα (6 ΟΓῈ γ6- 

1,6.1.9, 5:00, 418 Ποιι5. ΒΟ ΘΕ [ἰἀΓΙΙΠῚ [ΟΠ] Π115 

Ῥκιτ6,}. 651 οἱ ΙΡ581 ΡῬγδθρδγαμίαγ οοσ!ίδί!ο- 

Ωγ ἰ5.Π085. ἜΆΑΓΟΙΙΒ [ΟΓ 1 ΞΡ ΘΓαΐα5 6ϑί, 

ἀκ οἱ ᾿πῇσιηὶ δοοίποι βιμΐ τΌθογο. ὃ Β6- 
Ῥαϑά, 11: 1611 ΓΙ 5, ΡΓῸ ρΔΠΙθι15 58 ἸΟοαν Γι ηΐ, 
Ρ. 113,9. ΟΕ ΤΔΠ16]10] 5α πα 11 βαηΐ, 0160 5.6 ΓΙΠ15 

ῬΘΡΘΡΙ ρ] αν 108, οἱ 4πὰ6 ἢ 105 Πᾶ}06- 
ρει8,.9.0 6105, ᾿ΠΠγηηαὶὰ αϑβί. ἜΘ οΙ- 6 

ΠΟ Δ ΠῸ5. ἸΠΟΡΕΠοαΐ οἱ, νἱνΠοαΐ, ἀθά ποῖ! δά 

ον ΙΠΙΘΓῸ5. οἱ τοάμοι. ἢ θομπιίηι5 ρᾶὰ- 7 
ΑΡΣΡΘΓΘπῚ ἴδοὶτ οἱ ἀἰαϊ, Πα} Π1ᾶΐ οἱ 50}- 
παρ ροναί. ἘΒαβοίίαι ἀθ ραϊνοια δσθ- 8 
δε ιν. ΠῚΠῚ; οἱ ἀθ βίβθγοογ οἰδνὰὶ ρᾷιρ ΘΓ ΌΙη, 

το δ ιοαῦ βϑάθαϊ οὐπη ΡΤ ΠΟΙ θ5. δὲ 50] πὴ 

σἰογίᾶθ ἰθπρθαΐ: ΟΠ ΘΠ δ8ηϊ 

ΟΑΓΔΙΠ65. ἰθυγᾶθ, δἵ ροϑι ΒΌΡΟΙ 608 
ΒΟ ΤΟΥ ΘΠ. ἜΡρ(65 βδῃοίογιμη 50- 9 
τρΑὐ ἤ ΠῚ, ΒΘΡΨΆΡΙ , οἱ ἰπηρ}} ἴῃ ἰβμΘὈΓὶ5 

τ». θη οοϑοθηΐ: ααϊᾶ Π0η ἴῃ [οΥ ἀπ 6 

15,18. ρῃὰ ΤΟΡΟΓΑΒΙΓΙΓ. ν. Βοιηίπιπῃ 10 
Ἐειάϑινν ΟΡ] ἀλθιηΐ Δαν γα ΙΪ 6}118, οἱ ΒῈΡΘΙ 
γιρ. 0805. ἴῃ 606}15. 10Π4}}10: ΠΟΙΏΪΠ15. 711- 
πατθν ΠΟ 1 ἢπ65. ἰθγγὰθ, οἱ ἐδ} 1 ἢ ρου - 

να 35. ΠῚ ΤΘΘῚ 8010, δἱ ΒΌΡ] 01} ΘΟΓΠι 
Ὁ. 8:5 ἐπ ἢ μι ἰ55 1 ΟΠ Γἰδιϊ 58]. 
1,.1,69. 

(υά.15. 

ζι ὡς 

Ρ 

Εἰ 01Πι ΕἸόᾶπα ΒδμηδιΠὰ ἴῃ ἀο- 11 
ΠῚ1ΠῚ 511ΔΠ1; ΡΈΘΙ Διιΐθη) δΓἂϊ 1]η]- 

1, ϑεϑετος 6 1ῃ σοηβρθοίι ΠΟΙΏΙΗὶ ἃηΐα [Δ Ο 6 πὶ 
ΠΟΙ βδοουάοι δ. 

ῬογΓΟ ΠΠΠ ΗΘ} ἢΠΠ| Β6114], ποϑοίθη- 12 

(65 Βοιηϊηιη Ἔπροααθ οἰΠοίαμη 58 0θι- 18 
ἀοίιμη δά ρορι]ιπι, 564. «αΟ ΠΊ(Ι16 
πη πη 556 1 ν]ΟΙΙΠ]Δ1., νΘΠ]Θ)αΐ ΡΊΙΘΙ 
ΒΔ ΟΡ Οἰἶ8, ἀπιηὶ ΘΟ ΘΥΘΠ ΟΣ ΟΑΓΠΘ5, 

5, Α].: Βαίαγαί. 
11. 5: ἰὴ Ἀδιμ)δίῃδ. 

{1 

Ἐχ. 
20,27. 
11ἐν. 

7)8195. 

9. ΑΙ. Ἐϑυδ. 

10. ξετδειοάδειι τούτδοπ, ΒΒ: τορτδοπ οὐῴτοοπ 
πιΐῇοπ, ὟΝ: πθ δοτίαίδεν ϑεύξασοπ, Β.ΑΥὟ.Α: (ὅπ: 
Ὁεπ εν (τος, ΥὙΕ: δτάπροπ, ΒΕ; (Θἐάτίς, Α: οἷο 
Φουα, 

11, Β. ΑΥ̓́Τ .ΝΕῈ.Α: τυατῦ,. 
12. ΑΥΝΕ: πἰ δι τοίρο. ΒΑ: δίποον ΞΒ ΓΤ αἴό, 

Β: ἐὐξαππίοι πίε Ὅοπ Ὁ. ΑἹ τοπβίοεπ πίο ὃ υοηὶ ὃ. 
νΕ: τορι {οη΄ ... τοΐεπ. ΑΥΥ: Ππἰπιππόντίοιι {Ὁ πίά! 
{ηπτν 

18. εἰπ ΦῴΙαδιεορίον δυαςθίς,,... τούπη πιαπ δι δῚ, 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: φοσοπ Ὁ. 35. Αἱ Φίραε,. είς (8: (8 τυαῦ 
αδοῦ οίο ὅβδοίε.., Ὁ ΑὟΥΥΕ: ὥου υἴέ. αΥ̓: γον 
ονζονίο, Α: {!αὐίοίο. ΑὟ: δπαρροῖἐ ΥΕ.Α: 
«Οίρπου, 

ΤΣ 



ΦΩΙΠΙ6.5 ΕΚ. 200 (,14--28. 

ΜΕ. 

ἡψήϑη τὸ κρέας, καὶ κρεάγρα τριόδους ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ, "ἢ καὶ “χαϑῆκεν ᾿ αὐτὴν εἰς τὸν 
λέβητα 'τὸν μέγαν' ἢ εἰς τὴν χύτραν ἢ εἰς τὸ 
χαλκεῖον, πᾶν ὃ ἂν ἀνέβη ἐν τῇ κρεάγρᾳ, 
ἐλάμβανεν ἑαυτῷ ὁ ἱερεύς. Κατὰ τάδε ἐποίουν 
παντὶ ᾿Ισραὴλ τοῖς ἐρχομένοις 'ϑῦσαι τῷ κυρίῳ' 
ἐν Σιλώ. 15 Καὶ πρὶν ϑυμιαϑῆναι τὸ στέαρ 

᾿ἐνώπιον κυρίου", ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ 
ἱερέως καὶ ἔλεγε τῷ ἀνδρὶ τῷ ϑύοντι" 4]ὸς 

κρέας ὀπτῆσαι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐ μὴ ὃ λάβω ἐΜΕ Ἢ 
σοῦ κρέας ἑφϑὸν ᾿ἐκ τοῦ λέβητος. 198 Καὶ 
ἔλεγεν ὁ ἀνὴρ 'ὁ ϑύων'" Θυμιαϑήτω πρῶτον 
τὸ στέαρ, ὡς καϑήκει, καὶ τότε λήψῃ σεαυτῷ 
ἐκ πάντων ὧν ἐπιϑυμεῖ ἡ ψυχή σου. Καὶ 
εἶπεν: Οὐχί" ἀλλ᾿ ἢ νῦν δώσεις, καὶ ἐὰν μή; 
λήψομαι κραταιῶς. 1] Καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία 
τῶν παιδαρίων ἐνώπιον κυρίου μεγάλη σφόδρα, 
ὅτι ἠϑέτουν τὴν ϑυσίαν κυρίου. 

18 Καὶ Σαμουὴλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον 
κυρίου, παιδάριον περιεζωσμένον ᾿Εφοὺὸδ βαδ. 
19 Καὶ διπλοΐδα μικρὰν ἐποίησεν αὐτῷ ἡ μήτηρ ἢ - 
αὐτοῦ, καὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέ- 
ρας, ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν μετὰ τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς ϑῦσαι τὴν ϑυσίαν τῶν ἡμερῶν. 30 Καὶ 

εὐλόγ σεν Ἡλὶ τὸν Ἑλκανὰ καὶ “τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ, λέγων" ᾿Ανταποδῷ σοι κύριος σπέρμα 
ἐκ τῆς γυναικὸς ταύτης, ἀντὶ τοῦ χρέους οὗ 
ἔχρησας τῷ κυρίῳ. Καὶ ἀπῆλϑεν ὁ ἄνϑρωπος 
εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, 21 καὶ ἐπεσχέψατο 
κύριος τὴν “Ανναν, καὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκε 
τρεῖς. υἱοὺς καὶ δύο ϑυγατέρας. Καὶ ἐμεγα- 
λύνϑη τὸ παιδάριον “Σαμουὴλ ἐνώπιον κυρίου. 

22 Καὶ Ἡλιὶ πρεσβύτης σφόδρα, καὶ ἤκουσε 
σύμπαντα ἃ ἐποίουν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς 
Ἰσραήλ, καὶ ὅτι συνεκοιμῶντο 'οἑ υἱοὶ αὐτοῦ' 
μετὰ τῶν γυναικῶν τῶν παρεστηκυιῶν παρὰ 
τὰς ϑύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. 28 Καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς" 

ΤΠ ΔΈ: ἐπάταξεν (καϑῆλκ. ἘΧ). ΑἹ (. αὐτὴν) 
εἰς τὸν λδτῆρα ἢ ἢ. Β: τὸ χαλκ.... τὴν χύτρ. ... καὶ 
πᾶν. ΑΒ: ἐὰν... Ἐτῷ. Ιὅ. ΑΒ Ὲ ἐνώε, κυρ. 16. ΑΒ: 
ὡς καϑήκει τὸ στ.... (ἡ τότε) λάβε. ΔΞΒ: ὅτι (ἀλλ᾽ ἢ 
ΕΧ). 17. Β}Ὀοι.. ἐνώσο. κ. Ὁ. ἂμ., Α.΄Ρ. σφ. 20, ΑΒε4πο- 
τίσαι (ἄντ. ἘΧ). 21. Β καὶσ, ΑΒ: κ. ἔτ. ἔτι. 22. ΒῈ 
σύμπ. εἰκ. ὅτι - μαρτ. ({{4]ΕΧ}. 28. 48: τὸ ῥ. τότο δ. 

ὃ. ΒΟΥ, ΝΕ. Α: δ᾽ δεῖ, 
14. δε, οὗ. ξίοα, ΟΥ̓ ΕΑ: δὲν, Φ ον... 8. α: 
Ἢ νι ΦίοροΙ, ὙΕ: δεταπόθοθ, 8.4: δεν ὅθτ, {ἀν 
ἴῴ. 

“Ἱνατί ποιεῖτε κατὰ τὰ ῥήματα. 
ταῦτα, ἃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στόματος παντὸς τοῦ ἢ 7 ΠῺΒ ΤΉΝΞΙΣΙ δ 3 τ ὩΝ Ἴ2Ξ 

Θἰαποῖῖς αξὶυϊζαϑ οἴ σονιδοοναῖζῖο. 

ΣἾΞ ΘΗΘΌΘΣῚ Ὁ Ὡ ΔΟΤΩΙΤῚ ἜΘΞΡῚ 
ΤῈΣ ἣν ἼΠ2 ἸΝ ΡΣ, πΞΠῚ 14 

ἐπιδτς ἬΩΣΣ ΠΡ5, ̓" Ἰπϑς 
ῬΠΘΠΣ ΒΊΟΣ ἘΣ ἘΠ ΡΩΞ δῶ Θο ΞΘ 
ΩΝ ἼΠΞΡῚ 2 Ὁ ΝΞ). ΞΟΠ ττΝ 
Ἰπϑὸ τή χο ῶξ ποτὶ πϑῖσι ὥσνὉ 
"ὮΝ "3 ὈΩΞ ΩΞ ΠΒᾺ προ τ ΝΟ] 
ΠΏ" ἼΩΡ ΝΠ ΠΝ ἼΩΝΟΣ ΕΠ 
ΓΝ ἼΩΝΞ 2. ΠΡῚ ΞΌΠπ Θ᾽ 
“ἘΝῚ ἸΩῸ ΠΡ 53 45 "ΠΝ 9 
ΤΝΌΓΙ ἘΠῚ ὁ πΡΤΙΒ ΠΡΟ Ν5 17 
πὴπῦ ὩΘΓΌΝ ἸΝῺ τοῦ ὩΣ ΡΒ 
ἐπῆπο ὨΠ. Ν ὈΘΟΝΙ ἮΧΝ3 Ξ 
πὴπὸ ΒΤΌΝ ΤΉ δβγρτῦν 18 
ἤδΡ ὉΡῸΣ εἼῷ ΤῸΝ ὝΔΓΙ ἽΝ) 19 
γνοΡ» Ὁ ΠΡΌΣ ΤΣ ἽΝ Ἰρ- ΠΏΣ Γ 
πϑῖῦ πῶ τος ΠΡΟΣ Ξ ἜΡΝ 
τς ὌΝ ΤΊΞῚ ἐθῦρῦπ ΠΞΙΤΩΝ 5 
πῆτ δον ὙΔΝῚ ἼΣΩΝ ΠΝ πρροΝ 
ππρ, ταῖσι πῶν πτ]Ὼ ὉῸῚ Ὧ 
ἘΝ πὴ ὈΝΩ, "ῶν πονῶ 
πόστον ἐπῆπὸ ΤΡΌ τὸ ΠΡῺΙ 
νὰ 22" τ ζμς ἼΦΩῚ ἽΕΙ 

ΩΝ τὸ ὧν ῬϑΩῚ ΠΣ ὉΠ ο- ὌΕΝ . 
-ῶν ὨΝῚ ΜῈ ὙΞ ἸῶΣ» 

ῬΏΣΙ: Ὁ Ὁ ὙΩΝΡῚ 19 ὉΓΙΝ 38 
ΣΦ ὑὸν "ὮΝ πξὰπ 23 

ἘΡΠτ9 ΠΝῸ 9 ὈΞ ἼΣΩΝ 
γ. 16. ὭΞῸ ΝΘ 

1ὅ, Θ. τπίν δι, ΑΥΝ.Α: θπι (το) εὔς. ΝΕ: (Θυ- 
αατ, ΑΥ̓Ο: χη ὅϑυ. Πῖν Ὁ. τ, Β: απποῦηιοπ. 

10. Β.αΎΥ ΝΕ: δον ϑέαιπι. ΑΥ̓: (Θίς [οἹεπὶννν 
ἀπὶὸ. ΥΕ: ϑὲαπ τοίτο Προ Γ οἰ). 

ἐδοι. 

᾿ 



ω 

"1 κι. Θίϊο. 

1, (Φονμππ οί, Ω,14--23.) 261 

δίς Βότει δ θεῖ 1 δὲν βίον υοῖ δόῖι όττη, ΕΠ. 

ἀπὸ δαῖίο εἶπο ὀξτοιοῦ ππὶξ Ὁτεὶ ϑαίξεπ. ἔπ 
14 εἶπον απο, Ἐπ ΠΡ ἰπ Ὅεπ Φίοσεῖ 

οδοΥ δ 1 οδεν ]αππο ΟὟΟΥ ΦΟΥΓ, τἰπὸ 
αϑ εὐ πὶ Ὅὲγ δέτοιεῖ δούθούζος, δα 
παθπὶ δὲν τίου θαυ. ἽΠ70 τρατοι Τίς 
δέῃ σαπρὸπ ταῦ, οἷς δαΓ {6 Οἰπέαπιοπ 

Ὁ Φεἤοίδει. αἰεί, οὔε Ὁεππ 
ἤς Ὅα8 δεῖς απρίπδείεπ, ἔαπι Ὅε8. ΦθΥ ΠΥ 8 
δπαδο απὸ Ἰρταῦ) κι πὶ, Ὁ Ὁα8. ΓΟ 
δτατο: Θὲδ ταῖν δα 8. δος, δεπὶ ΠΥ τον 
4:ιι διαίοπ, δὲππ εὐ ὉΪΠ πῶ σοξοἐε8 
δ. ἃ) οοπ οἷν ποῦπιοπ, ἤοπθοτη τοῦοδ. 

10 ἐϑθβθεπη ὁαππ [ειπαπὸ κι ἰθππ [ασίο: κα 
Ὁα8 δεῖξε απρύποοπ, τε 8. δεῖς ας 
δὐθτι, απὸ πίπιπι Ῥατπα δ, τοαϑ Ὁεῖπ 561) 
δεσοῦτε; [0 ἡρταῦ εὐ 1 ἰδπι: 1: [010 
πιίτϑ ἰ81 σοδοπ, τοῦ πε, [0 ΟἹ 8. πεῖν 

17 εῖσαῖ! πεπιεπ. ἘἜΦαταπι αν οἷς Θὔποςε 
ὍοΥ ὅἔπαθοι ζ00 7 στοβ ὉοΥῪ Ὅεπι ϑεττη, Ὁὸππ 
οἷο εις Τὰ οτίοπ Ὁα8 (γρείδορζεν Ὁε8 ϑεττη. 
(απ αδοὸῦ αν εἶπ ΦΟίοποῦ ον δ6π 

ὅογγι, τπιὸ 61 δἔπαδο ταν τππαύττες, τ 
19 εἴποι Ἰοίποποπ Φεϊδτοῦ. Ἔαλι πιατε 

ἴδπι {εἰπε θείου εἰποπ ἘΓοίποι ϑὲραΣ πιπῦ 
δταῶτε ἰθπ ἰθπι δίπαμί κει {εἶπον 8 εἶτ, 
γσοππ {6 ππἰξ ἔθτοπι ϑέαππ δίπαι! αἰπα τι 

20 οὐζετι. οἷς νΓοῦ κι [εἶπεν 861, ἜἸπῸὸ 
(ΟἿ Τερπεῖς ΟἿ ὅξαπα πὸ {εἶπ ϑθ εἰ δ, τὸ 
ρυαᾶ: Φν ὅεῖτ σθὲ οἷν Θαπιεπ τῦπ 
οἰοζειι δεῖδε. ππὶ οἷς Β.{τε, οἷς {{6 σοὶ 
ὥοττη σοδείοη αι. Ἰ1ϊπὸ [{ς αἰπαὸπ απ 

21 ἰῦτεη Ὅτι. ἜἸπὺ δον θεῖν Γἰτε ϑαππα 
δείπι, Ὁ ἴε [ἀσαπαοῦ τρανὸ ππὸ ρεδαν 
Ὁτοὶ Θῦθπο ππὸ ἐὺ τον. ὥδον (ϑα- 
παι, ὅεν δἔπαδο, παῦπὶ κι δεῖ Ὁὸπὶ ὅὅοΎτη. 

(Ἰ αὐ αὐ ζεῦτ αἷότ, ππὸ οτ[ιῦτ 
αἴίεϑ, τϑαϑ Τεῖπε Θῦθης {παίοπ Ὁθπι σαπ- 

18 

1ὲπ ἤταοῖ, τἀπὸ δαβ [ε [ΘΙ οἴει δεῖ δὲπὶ 
Πδοίδετη, οἷς δα. Ὀἰεπίο ὉοΥ δὲν Φ ΠΥ ὉΟΥ 

28 (είς Ὁε8 (Θε[[8. ἜἸΤΠῸ εὐ [ρτασν καὶ ἰθποπ: 
θατααι {{π| ἰθτ Το θὲ δοππ ἃ) τε 
ἐμοῦ δὐζε8 ἤδοζοπ σοπ Ὁἱοἐπὶ σαπροπ 5015. 

14. {5.1,: δ ὄγ{επ, 

17. τοατδ. ΑὟ ΝΕ: ιποιπρο. Β. ΑΝ ΝΕ: ϑ)λὰ πε 
Ν᾿ τὸν 8: νοὐζάπι οίοεπ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: σοταδιοίοπ, 

18. Ξε οί, Βα ΝΕ.Α: δίοποίο, (αν: αἵ 
δἔπανρρο, ππιρττοί.. 6) ΡΕ ΚΑ: θοῦ, ΑΥ̓Υ : ΘΠ ΤΉ. 
. 109, εἵπ ΕΓ, ΟΒοΥ ΕΓοΐ δ... αΠΠ] ἀρεῖ... δαδ θεῖ, Κ᾽, 
Β: ΟΟδειτοίξ, γΕ: θέα πο ὁ (δίς δαν. 1, 3..21.) 

20. απήέαεε δε Θεζάγεπβεδ, δα ἴδε δέπι ὅν. ας: 
Ν ̓ ς8γεη δε θαδέ, ΝΕ: {τ δα (Ὁ. δα 6 ἴ. ... φοιοάθτοι Πα! 
᾿ς ΑἸ: ἀπαίε Ὁοἤτοιι, δαῖ... φοπεδοπ, (Ἀν {ἀν Ὁ. ῬΤαπο 

κατα, 60 Πα». [5 ΟῚ Π ἢ] απ (γι ἀοηΐθ πὶ ἴῃ 

ΠΊΔΠΙ 8318, Ἔδἱ τη] {6} )α: οατη ἴῃ [6Ρ06- 14 

ἴθ Ὑ6] ἴῃ οἁ]ἠἰἀγίδηι πὶ ἴῃ ΟΠ] ιὴ 
5106 1ῃ ΟΔΟΔ)11Π, οἱ οἴη 404 ἸοΘνᾶ- 
βαι [αϑοίη]α, (Ο]1608ιὶ 5δοογος 5|0]. 

Β10 [ΔΟΙΟ ἢ ἀΠίνο 50 [5Γ86}} νθη θῃ- 
ἡ {1 ἴῃ 5110. ἜΝΙ απ ἀπίθαιδηῃ 440- 1 
᾿. Ἰοῦοηΐ δά ρθη, νϑηΐθ δὶ ΡΊΟΓ 5Ά66Γ- 
.. ἀοι5. οἵ. ἀἸοοθαὶ ἐπ πη Δ ηΐ: Πὰ τη πὶ 

ΘΑΡΠΘΠ1, τ ΘΟΠΠ8ΠῚ 540 ΘΟ 011; ΠΟῚ 
ΘΠΪΠ) ΔΟΟΙρΙΆ ΠῚ ἃ (6 ΘΓ 61 ΟΟΟίδΙη, 

56] ὁγιιάδιη.  ΠΙΘΘθ αι 46 1Π| ἰπηηλο- 10 
ΙΔ π5 : [ποθ ἀ|{1 ΡΕΪππ 1} Πχ ἃ ΠΟΤ ΘΙῚ 
ΠοάΪο. ἀ4605, οἱ (9116 {ΠῚ «αδῃίαμη- 
ΘΠ] 16. ἀδδιἀογαΐ πιὰ (πὰ. θὶ 
ΓΟΒΡοπάθηβ. ἃ] 6 ")ὶ οἱ: Νοαιδαχιᾶτῃ ! 
ΠΠΠῸ ΘΠ] ἀΔ}} 158, 10 41 [ΟΠ] τὴ νἱ. 

ἜΕΡδΐ οΥΡῸ ΡθοθδίαΠ ΡΙΙΘΓΟΤΊΙ ρσγᾶπηάθ 17 
ὨΪΠ115 ΟΟΥ̓ ΠῚ ΠΟΠΪη0, 4π|ὰ ἀο ΓΠοΡδηΐ 
ΠΟΠΉΪη65. ἃ 5ΔΟΙΊΠοΙο ΠΟΙΗΪΗΪ. 

ΒΔΙΠΠ16] δι6}}] ΠῚ ΠἰΒΙΓα θα ἅμ 18 
ν8. ἰδοίοτη ΠΟΙ] η]7 ΡΊΘΡ ἀοοϊποίι5 ΕρΠποά 

ἀν οι4 Π60.. ἘΕῚ ταηϊοᾶμη ρᾶγνᾶτῃ [Δοϊοθαὶ 19 
Ἔχ ον Β 1:6} πη 6 1" 518, Φδιη ΔΙ γοραί βιαίας 

ἀϊθθα5, δϑοθηάθηβ. ΟΠ] ὙἹΓῸ 510, εἰ 

᾿ηΠ] Οἰαυοΐ Ποϑίϊα πη 50] 6πηηθηι. ἜΒΙ 20 
Ροηράϊχι! Ηδ]1] ΕἸοαπ6. οἱ χοῦ 6}118, 

ἀϊχιίααο οἱ : θά ἀαἱ {{0] 0 ΟΠ πτι5 5θιη 6 ἢ 
ἀθ πη. ] 166 πᾶ, ΡΓῸ [Ι͂ὉΘποῦο 4ιοά 
ὁομηο 4511 Ποπιηο. Εἰ ΔΙ γαπί ἰὴ 
ἸΟΟΙΙΠῚ 51ι1π|. ἢ γιβιίαν! οὐσοὸ ΠοηΊ- 21 
Π5 ΑΠΠᾶΠη, οἵ ΘΟΠΟΘρΡΙΐ οἱ ρθροῦὶί 
{65 ΠΠΪῸ5. οἱ ἀπα5 ἢ]1ὰ5. Εἰ τηδοηϊῇοὰᾶ- 
[115 65. ΡΌΟΓ δᾶ 116] ἀριιὰ ΠΟΙΠΙΠ11ΠῚ. 

ΗΘ διίθηι ογαὰΐ ϑθῆθχ ναί, οἱ 22 

ΔῈ ἀν} ΟΠ Πἶὰ, 486 [Δ οἸ 6 θα ηΐ ΠΠΠ καὶ 
ὉΠΙΝΘΙ80 ἴ5Γ6]1, οἱ ψιοιηοάο ἀο᾽- 

μχ.38,3. ΤΠ] ΘΔ ἢ Ὁ ΟἸ ΠῚ ΤΠ} 16 1} 15, 46. Ο56Γ- 

Ἀνθ ἀρ δῆς δα οβιίαπη. ἀ ογη οι}. ἜΕῚ 28 
ἀϊχὶῦ οἷβ: Οαάγο [0115 ΓῸ5. Πι} 1566- 

τη0641, 4ι1ἃ5 6ρΡῸ ἁιΐο ΤΓῸ5. θ᾽ ΘΒ ΠΠὰ8 

ΤΩ: 9: σίγα με ϑηΐ. 
19. ΑἸ. Τ (ὰ ἴ.} οἵ νοίὰπι δα ατη. 

αποοτέται θα [1}) 
21. ΑΥ̓͂: τοι ἅ) δ πεται, ΒΕ. Αι: ὐπτῦς ροτοβ. 
22. Β ΑΥ̓́Τ ΝῈ.Α: δότε, ΑΥ ΥΕ: 2ππ Φίοπ απ|Σ 

10οπ} Αἰ θα δίοιοπ ὁ 8: ΘΊΠῈῸΕ δὲτ ΘΠ απιπιθπς 
ἔπι. ΑΥΥ̓ ΝΕ: ἡβουζαιπια απ δ ο! 6. 

20, Β: δουρί, Φίποε, δα (ᾧ δίοζε οατὸ δόΤεπ Φ, 
οὔτοι πππβ. ΑὟ: παρ) οίοἴοει ϑὲοθοπ, δὸππ ὦ ἢ. Ὀΐε[ς 
6. δὲ. ἄδεν εὐ. γΕ: ραπῦοῖ ἰρν [ο, δα β (ἃ) εἰ 16. δὲς 
τοῦδε, Α: [οΓἄγε Φ»,, [0 ἀδενδότο Ὁ, οἷο (ᾧ Ὁ, 

ν. 11.1.22 

ι,21. 

1,28, 

(Βυΐι. 
4,13. 

νυ.20. 
..1,80. 

4,15. 

ἜΕΥ 



δ (ΖΦ, 2 12..850 Ιλ 6.39 Η. 
ἀξ-α 

ἘΠ. 
δα οῖῖς πα οἵΐζας οὗ σον οον αἴῖο. 

λαοῦ 'χυρίου; 24 ΠῚ), τέκνα, μή, ὅτι οὐκ 

ἀγαϑὴ ἡ ἀκοὴ ἣν ἐγὼ ἀκούω. τοῦ μὴ δου- 
λεύειν λαὸν ϑεῷ. ᾽Εὰν ἁμαρτῶν ἁμάρτῃ ̓ 
ἀνὴρ εἰς ἄνδρα, καὶ προςεύξονται περὶ αὐτοῦ 

πρὸς κύριον" ἐὰν δὲ τῷ κυρίῳ ἁμάρτῃ, τίς 
προςεύξεται περὶ αὐτοῦ; Καὶ οὐκ ἤκουον τῆς 

φωνῆς τοῦ πατρὸς αὐτῶν" ᾿βουλόμενος, γὰρ 

ἐβούλετο κύριος διαφϑεῖραι αὐτούς. 29 Καὶ 
τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἐπορεύετο καὶ ἐμεγα- 
λύνετο, καὶ ἦν ἀγαϑὸν μετὰ κυρίου καὶ μετὰ 
ἀνϑρώποων. 

27 Καὶ ἦλϑεν ἄνθρωπος ϑεοῦ πρὸς Ἡλὶ 
καὶ εἶπε' Τάδε λέγδι κύριος" ᾿Αποκαλυφϑεὶς 
ἀπεκαλύφϑην πρὸς τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου, 

ὄντων αὐτῶν ἐν γῇ “«“ἰγύπτῳ 'δούλων' τῷ οἴκῳ 
Φαραώ, 35 καὶ ἐξελεξάμην τὸν οἶκον τοῦ πα- 

τρὸς σου ἐκ πάντων τῶν σχήπτρων ᾿Ισραὴλ 
ἱερατεύειν ἐμοί. τοῦ ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ ϑυ- 
σιαστήριόν μου καὶ ϑυμιᾶν ϑυμίαμα καὶ αἴ- 
ρειν Εφοὺδ ἐνώπιόν μου. καὶ ἔδωκα τῷ οἴκῳ 

Ε ᾿ ; 5: ΚΤ 
τοῦ πατρός σου πάντα τὰ τοῦ πυρὸς τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραὴλ 'εἰς βρῶσιν. 329 Καὶ ἱνατί ἐπ- 
ἐεβλέψατε ἐπὶ τὸ ϑυμίαμά μου καὶ ἐπὶ τὴν ϑυ- 
σίαν μου ἀναιδεῖ ὀφϑαλμῷ; καὶ ἐδόξασας τοὺς 
υἱούς σου ὑπὲρ ἐμὲ ἐνευλογεῖσϑαι ἀπαρχὴν 
πάσης ϑυσίας ᾿Ισραὴλ ἔμπροσϑέν μου; 80 Διὰ 
τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ᾽ Εἶπα: 
Ὃ οἶκός σου καὶ ὁ οἶχος τοῦ πατρός σου διε- 
λεύσονται ἐνώπιόν μου ἕως αἰῶνος. Καὶ νῦν 
φῆσι κύριος" Μηδαμῶς ἐμοί, ὅτι ἀλλ᾿ ἢ τοὺς 
δοξάζοντας μὲ δοξάσω, καὶ οἱ ἐξουϑενοῦντές 

μὲ ἐξουϑενωϑήσονται. 51 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρ- 
χονται, καὶ ἐξολοϑρεύσω τὸ σπέρμα σου καὶ 

: ᾿ Δ τος ᾿ ᾿ 
τὸ σπέρμα τοῦ οἰκου πατρός σου, καὶ 
οὐκ ἔσται σοι πρεσβύτης ἐν τῷ οἴκῳ ἔμου 
82" πάσας τὰς ἡμέρας. 88 Καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξ- 

28. ΑΧΤ(η [) )τὅτο. 24, ΑΒ᾿μὴ.. Τ0. ἀκ. ἢ μὴ 
ποιεῖτε ὅτως, ὅτι ὃκ ἀγαϑαὶ αἵ ἀκοαὶ ἃς ες ἀχδόω 
(ο. ἘΧ). 95. ΑΒ: ἁμαρτάνων (-οτῶν ΕΧ). Β ἩΜῸ 
ὑπὲρ (περὶ Ῥυ.1. ΒΕΧ ; αν 1. ΑΈΕΧ). ΑΒ: καὶ ἐὰν. 
ὅτι βδλ. (ἐὰν δὲ ... βδλ. γὰρ ἘΧ): 20: Βα; ἐμεγ. 
({ΕΧ). 27. 48: ὁἄνϑρ... Ἐστὸν (0. ΕΧ). Α: ἐν τῇ Αἰγ. 
28. Β τὸ εἰ ἐνώπ. μϑ. ΔΒ: τὰ πᾶντα (π. τὰ ΕΧ).. 
"τῶν (Ὑ ΕΒΧ), 29. Β: ἐπέβλεψας (-ατϑ Δ). ΑΒ: εἰς 
τὴν ὥ.. (ἐπὶ τ. 8.ἘΧ). Β: ἀπαρχῆς (-ἡν ΕΝ; Α5: ἀπ᾽ 
ἀρχῆς)... τὸ Ἶσρ. (τὸ ΑΡΧ). 80. ΑΒ: διελεύσεται 
(-σονται ἘΧ). 

μϑ ὧν ἔν πᾶσιν οἷς ἀγαϑύνει τον Ἰσραήλ, καὶ ὃκ 
ἔσται πρεσβύτης ἐν τῷ οἴκῳ σὃ πάσας τὰς ἡμέρας. 

Β: ο ἐξϑϑενῶν μὲ ἀτιμωϑ'ήσεται, 
(βίτη, Α; οἵ καλ. ΕΧ). 81.8: ἔρ .ἣμω. ΑΒ Ἐτὅ εἰτῷ (Τ᾿ 
ΕΧ). 82, ΔΕῈΧ Τ(ρ. ἡμ.) ) Καὶ ἐπιβλέψῃ κραταίωμά, 

πρϑῶπι ΠΞΊ ΘΝ ἼΡ 5 5525 ὌΝ ἐπὸΝ 2 
ἐΉΟτΣ ΘΡἼΣΣ δ Ἴ5Ν ἼΩΝ 
ΤῸΝ ΠΕ ον Ὁ ΣΝ ΝΌΓΙΣΤΩΝ Π 
ΡΝ "Ὦ ΘΝ ΝΌΠ" δῆτ, ὈΝἪ 
ὙγὙΒπ 3 ΒΞ Ὀὐρ ροῦν ΝΟ Ὁ 
5 ὈδΉΟΩ ἜΡΩΤΙ ἃ ΕΣ ΤΗΣ τ 50 
"ὮΨ ὉΔῚ πῆ ἘΡ Ξ΄ὩῚ ὈΠῸΝ 

Ἡδοῶοα 
ἼΩΝΟΣ ἸΡΡΤΟΝ ΘΟ ΤΟΝ ΟΝ ΝΞ 
ἼΡΘ22 ΓΙ Θ2ΡῚ ΠΠῆ τ; ὝΩΝ ΤΙΝ ῬῸΝ 
ΦΧ ὩΞ ΘΠ ΠΞ ἼΞΝ ὨΊΞΓΟΝ 
“Ὀξσ ΟΞ ἡτκ ἼΠ3" ΠΡ τοξς 28 
κπξττὸν ΕΡΗ͂ ἐπϑν ᾿ς ἘΝ» 
ΘΝ ΡΝ ὈΝθῦ πΡῸΡ ΩΤ 

ῬΝΤΌΣΤΤΝ ΤΡΒΝ ΓὐΞὉ ΠΩΤΝῚ 
ἜΠΞΙΞ ἸΩΣΞΙΙ ΤΡθὉς Σ ΘΑ ΟΣ 529 
ἼΞΞΙΣ ἸῺ "ΠΣ δῶν ὭΠ2) 
ΤΟΝ 2 δϑνο,3 πὸ ὌΝ ΠΠΞΓΤΝ 
ἘΝ} 139 το Ὁ ὈΝτὐθν ΤΠ) ΏτΟΞ ὃ 
ἜΩΝ ὍΠΩΝ ΕΝ “πὸν πὸ 
ἘΡΡ ΦΌ ΠΣ. ΠΡΩΝ ΤΣ) ἼΓΟΞ 
ποτ Ἐπ τΝ2 ΠΕΡῚ ᾿Βδό; της 
ραν Ὁ 5 [59 ἼΞΞΝ, ἼΞΘΟσοΣ "Ὁ 31 
-ΓΝῚ ΡΩΝ ΩΣ) Ὁ ΝΞ Ὁ". 
ἐ ΠΓΛΣΞ ἸΡῚ ΤΟΣ ἯΠΞΝ ΤῊΣ Σ᾿ 
Ξ τ ῶΝ ὉΣΞ ἸΡῸ ὋΣ ΒΩΞΙΠῚ 32 

ὙΓΡΞΞ ἸῚ πο ΝῚ ἘΝ ΊΘΣΤΝ 
ὩΣῚ 9 ΠΡΊΝ ΓΝ Ὁ ΘΛ ΔῚΣ ΘΌΘΝΡΊΓΟΣ 88 

21 

24, ΑΥ̓͂ .ΝῈ.Α: δειθδ!. ὟΝ: τοίχοξ,,, κατ Ἰοδοὺς 
{τοίππῃ. ὙΕ: ϑουΠι το, 

0. τοαᾶῦ 5δίπεπϑδ, Β: τῦ, εἰπει ϑίποοτπ. ΥΕ.Αἥ: εἶπ 
θλοπ ὦ) (αερ6π) δὲπ θΠπιθ. ΑὟΥ: (Οἰἴην, 5)ὲ. τὺ. 3), 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: [0 τί ο. ἴθ δ οι. Β: πιο (δα οἷο δ δέτον 
πὐτ θεία, (ἃ: ἔαππ ὃ. ἔθηι νοτροίθοπ.) αὐ: τος 
πτὰρ. τ τἱ[[. Α.: [{01{. ΟΥ̓ ΝΕ: δας ἀπ} ὁ 

20. Β.ΑΥΥ ΝΕ: τυατὸ ἱπιπτοὸῦ ατόβον, ΟὟ: πὶ απ 
σοποθπποεν, ΕΣ: Ὁ] ο[ἀ {8 [οἸυ00 1 σοῦ (ΘΟ Ἐς, 

217. Β.ΑΥΝ ΝΕ: Θαδε ἰἄ) πὶ. πίε... (ΠΤ αὐὸ σουῇεαθ, 8 
ΑἹ οαιι πιὸ οφοἴθαπ, 



“νυν ΣΙ γι 

ΨΥ ΟΡ ΠΡ 

ΨΨΡ Ψψυω 

Ξ 

; 
᾿ 

Ἷ 
Ὶ 
ὦ 

; 

1.  Φαμειοῖδ. 

δον ϑίαππη (Θοίεδ απ (ΘΙ, 

(2, 24---285.), 268 

ΕΠ. 

24 Ἐφ ι, πιρίπς δείποοῦ, Ὁα8 {Π πίῶι εἰπ 
αἰτε8 (εζῷτεί, Ὁᾳ 8 (ἃ οὗτο. 0 ν πια δι Ὁε8 

2 ὅετγπ Ξ01Ὲ ὑδοτίτοίοπ. ϑθϑοππ ζεπιαπὺ 
τοΐϑεν εἶπει ϑθξεπίάγεπ Ππιοίρι, [0 ἔαπιϑ 
Ὅν δι τον [ΠΟ τοπ; ὑϑὸππ αδὸν [εἰπαπὸ, 
τοδον Ὅοὸπ ὥοττη {πποίσοι, τον ἕαππ [τὶ 
δα δἰείοπ ὁ Φ[δον 116 ρεδοτάγτοι ἰθτοβ ϑθαίοενδι 
(τίμιο πἰδί, δόππ ὍῊΥ οτν δαίίο Οἱ Πρπ 

20 10{6 κι: τόνιπ. Ἔλθοεν δὲν παῦε (Θαπιῖ 
εοἷπα τἀπὸ παῦπιὶ 21, τἀπὸ σαν ἀπροπρθπι, 
δεῖ Ὅοι εττα πὸ δεῖ ὃ. δΠξοπά)επ. 

27 (88 ἔππι αδοὸν εἶπ ϑέαππ οΓΓο8. ἀπ. (ΟῚ, 
πιὸ Τρτα κει ἰθιπ: Θὺ ζρτίλ ον ὅττι, 
ἢ Ῥαδὲ πιὰ) σοοβεπθδαγοι Ὁοίποβ Θ ατοτ 
ὅαιε, δα {6 ποῦ ἱπ (ὅφογίοπ σατο ἰπ 

28 Ἴδαταο ϑαῖῦζο, ὅππὸ θαθο ἴθπ δα. 61 ππΐτο 
ὀπτοἤθΤεξ σον αἴτοπ Θεἤπιπιεπ δήγαο δ δῖπι, 
θυ οἤτονίθαπι, δα β ΕΥ̓ οὐἤοῦπ Το απ 
τποίποπι ἍΠηαν, τπιὸ ϑὲλ ποτ απρίποεπ 
τἀπὸ Ὅοπ ἀοἰστοῦῦ Ὁ0ΥῪ τηῖγ ἰτασοπ, ππὸ θαθδὸ 
Ὁοίποϑ ϑαςοτδ ὅαπε σεσοδόι αἴΐς οιμν 

209 Ὁ ὁείποοεν ἴτας. Ἔὔθαγαπι Το}: δι 
Ὁοπι υὐΐδοῦ. πιοίπο ΓΟ τὸ (ρείδονζοῦ, 
οἷς ἰὰ σοεθοίοπ θαῦς ἰπ δὲν θοθπιπρ ὁ 
Ἰτπὸ δι. εὔτοῖ δείποὸ Θῦθπε πιὸ Ὁὲππ 
ταὶ, Ὁ ἴδτ ον πιάῇοῖ σοπ Ὅεπὶ ΞΒοἤτεπ 
αἴν (Ορεϊϑον ον πιείποθ ΘΠ Ὲ8 τας! 

80 “Φατιπι Ἰυυ δι ὍῸΥ ετν, Ὅογ ΘΟ. γα Ιϑ: 
ἢ θαθο σογεδεῖ, δεῖπ ὅατ8. πιὸ δοἰποδ 
δαῖτ απ [οΠΠπ Ἰϑαπϑοῖπ Ὁ0Υ πεν 
οί. ἴδεν πὰ ζρτίῶϊ δεῖ φεῦ: 
(68 [οἱ ζεῦπὸ ὑπ. πιίτ, Τοπθετη τε1 πα 
ἐὔτοῖ, ὅὲπ τὐἱΐ (ὦ) απ) ἐδτεπ, τῦὸ Ὁ αδοῖ 
τι ἃ) ϑοταίοῖ, δον [01 τοῖον υοτα)τοἐ 

81 τρτϑεπ. ἜΘίοθο, ε8. τοἱτο οἷς 8 εἰ ἔσππποπ, 

ὍαΒ ἰῷ οἱ επίχιυοὶ δτοοπ δείποπ δγηι, 
τπὸ ὸπ ἴσθι Ὀοίποϑ ἡδαίογδ Φαιζοδ, Ὁαῇ 

92 ἔρίπ ἍΓΠῸῸ {εἰ ἔπ δείποπι ὅαιζε, ἔπππὸ τον 
ζεροπ δείποει δ σοευιοἀτείφοι ἰπ δὲν ϑθοῃς- 
πιτα, ἰπ' αἸΓουεἰ (πίοι, ὃᾳ8 Θἤγαοῖ (ρος 
Τεθοπ τοἰτο, απὸ τοἰτο ἔοὶπ ἽΠΠ|ὸν ζεῖπ ἱπ 

89 Ὁδείποϑ ἤϑατοτδ ὅ απο οὐ. ΣΦοῶ οἱ 

2ὅ, Α.Α: ϑθέοπό, ϑθΈοπ. ὕ0.1.: σατο τοί [οπὶ 
27. ὕ.1,: οὔοπδατοι. 29, ὕ.1.ν: [εξ ὁ 
32. ὕ0.1.: αἰ(ουτοί δῖ, 

28, δαδ Ξ3επ εἰν, ΑὟΥ ΘΠ ΤΕ, ΕΑ: δ ρ οὗ. 
ΒινΕ. (εν )γνζου, ΑΥ̓: δοπονιπίροπ, 

29. τὔεδος θεν. ΒΕ: τ αρ ον ἰδτ (δίπέοπ) από 
(παΐ ...). ΑΥ̓Υ.Α: ἐτείοί (ἐτα 6) ἰδν πα! δήβοιἐ 
ΥΕ: [Ὁ οί 1... ΑΥ̓νΕ: σοπ Ὁ. (δυΠΠ πρὸπ, 

90. Β.νΕ: δίς πιά οὔτεπ... (τ ἐδ φρα δέοι! τ.) 
Α: νοτά Π ᾧ τὸ. ΑΥ̓ΝΥΕ; μι Θϑαπδει. 

ἃ ΟΠ ρΡορυ]οΐ ἕ ΝΟ] 6, Π]11 τηοὶ! 24 
τ ΟΠ ΘΏ1ΠῚ 65. ΒΟΠηἃ [ἈΠη8, {18Π| 650 ἃ1- 

ἀ10, αἱ ἰΡΔη ΒΡ ΘΑ] [Δοἰα115 ΡΟρα απ 1)}0- 
ῃλϊηἰ. ἘΒῚ ρϑοσανου ΐ νι" [ἢ νἰ τη, Ρ]ὰ- 20 

νου τ, ΠΑΤΡῚ οἱ Ροίοβί Π)6 5; 81 ἀπίῃ ἴῃ ΠΟ μ}Ϊ- 

ΠῚ ῬΘΟΟΔΥΘΥΙΐ Ὑ1}, 415. ΟΥΑΙ ΡΓῸ 
60 αὶ πΠο0η ἃπάϊογιηΐ νοοβιὴ ραίΓἰβ 51}; 

ἈΠῈ 414 νοὶ Ποιηΐηι5 Οοοϊάθθ 608. 

νον ἘΡΌΘΓ δαϊθηη ΒΔ Π11161 ρΓΟΠοΙοθαΐ αἰ 20 
δε τὸ. ΟΓΟΒΟΘθαΐ, οἱ Ῥ]δοοθαΐ ἰἅπὶ ΠοΙηΐπῸ 

ἀαᾶτη ΟΠ] Ϊ}0118. 
γρη Δι 6Π| νἱν Παὶ δα Πδ]ϊ, οἱ αἱΐ 27 

δ θη]: δος ἠἸο ΠΟΠηϊηι5: ΝΈΠΙ- 
ΕΠ] ΠΟ ΔρΡοΓΐο ΓΘυθ]α 15 51 πὶ ἀομηαὶ 
ΡάΓΓΪ5. 18], ΟΠ] 6556 ηΐ: ἴῃ Αθρυρίο ἴῃ 

κα. ο1η0 ῬΠΔΡΔΟΙΪδἐ ὃ Εἰ 6] δρὶ θη} οχ 28 

κα θἀμ Π] θ0 15. {ΓΙΌ Ὲ15 [5Γ86] Π}1Πὶ ἴῃ 5806 - 
Ὧϑ, 15... 4ΟΙ6Π1, αἱ ἀϑοοπάργοί δά Δ|[Γ6 ΠΠΘΙ1ΠῚ, 

αἱ δΔάοΙογοί ΤΠ] ᾿ἰπΟΘη 511), 6ἱ ΡΟΓ- 
(νεῖ ΕΡΠοά σογᾶμπι π16, οἱ ἀθάϊ ἀοιπαὶ 
ΡαΙΓΙΒ. ἴα] ΟΠΊηΪὰ (6. 580 ΠΟΙ ]5. ΠΙ10- 
ΠῚ Ι5Γᾶ6]. ἜῤΘιᾶγο οἁ]ο6. ἃ}}}6- 29 

ΟἸΒ.Ι5. Ὑ]ΟΙ ΠΤ [ΘΔ ΠῚ οἵ ΠΠΠΘΓὰ Τηθἃ, 

486 ΡΓΔΘΟΘρὶ, αὐ ΟἸ ΓΓΘη ΙΓ ἴῃ (θ1η- 

θε.33,9. Ρ[0, οἱ πηᾶσὶβ ΒΟΠΟΤΑΒΙΪ ἢΠ]105. ἴπ08, 

ΜοΤΟ ὅτ, ΙΔ ΠῚ 1186, ἢ ΘΟΠΙΘἀθΓο 15. ΡΥ ΠΗ [ἃ 5 
ΟἹ. ΒΔΟΡΙΠΟΙΙ Ι5Γ86] ΡΟΡῈΪ τηρὶΐ 

1Ά εν δ τοῖς ργοΡίΘΡΘᾶ δἰΐ ΠΟΙ 115 [) 6115 [5γ86 1: 80 
αν 5138 0 ΠΠΘΠ5. ἸΟΟΙ 15. 5111), αἴ ἀο 1115 ἰπὰ οἱ 

ἀοΠ}115 ΡΔΙΓῚΒ (1 ΤΠ] 5 Γαγ οἱ ἴῃ ΘΟ η5Ρ6- 
Οὗ 160 5016 ἴῃ 561} 116 ΡΠ απ]. ΝαηΟ 
δαϊθη. ἀϊοι ἢ) Ομ] ητι5: ΑΡ 51 06 ἃ τη6: 

τ β6 6 Δα] 46 δ] ΟΡ Ποάν νὴ πν6, 510- 

9,0.8,1. 

Εχ.4,27. 

Εχ.98,6, 

θε.18,1. 
μὲν. 
10,14. 
τγϑ πο; 
(76Ἅ. 

50,11. 

ῬΝΩ ΤἸΠΟΆθῸ Θὰ, 4] ἁπίοπι σΟΠ ΘΠ Πα ηὶ 
Φϑη θεηρ, ΘΡαΠΐ ἸσηΟθ} 65. ἜΚοοΘ, ἀἶθ5 81 
2, 1κ5. ἀπέ δῦ, ΘΠ] Πηΐ δἰ ῬΓΔΘΟΙἀἂπὶ ΠΓΔΟΙ.Π11}) {πι11}} 

ἘΚ ΤΉΥΤε Θ.ς ὈΡΔΟΒΙΠἢ) ἀοπλ8 ρᾶΐ "5 ἴα], αἰ 
ΠΟ 511} 566 Χχ ἴῃ ἄομο ἰπἃ. ἘΠῚ 82 
ν᾽ ἀ6}}15. ΘΠ. 11} {1111} ἴῃ [6.0 ]0, 1} 

ἘΠΠΙΝΘΙΒῚ5. ΡΓΟΒΡΘΙΙΒ. [5Γ86], οἱ ἤθη δΥὶΐ 
ΒΘΠΘΧ [ἴῃ ἀοΙη0 ἰμἃ ΟΠΊΠἾ}}115 α16}}115. 

Ἔ γΘΓΕη ΔΙ6 ἢ ΠΟ ΔΕ 6 8) ΡΘὨϊίιι5 33 

([,6. 

20. 5: Π60. 
29. ΑἸ.: Δ0)1οἷι15, 
30. 5: Βοῃοῦι Ποδυθυῖ, 

91, ΒΙΑΥΥ.Α: αδραπε(ι)., αν: υἀξευ, ὃ, ΝΕ: 
ϑΕ Ποὺ ὁ ΑΥ̓Υ: ΞΔ εἰαλτίου, Α: 9ϑρίαρίου, 

ὃ, Β: δέο ϑεδυάπρπίβ δεν 58, απἄαποπ ἀπίταε 
αἴίο δ... ΑΥ̓Υ: δὸπ οί [οοπ ἐπ Ὁ. 558., δέ. σαπρο οἱ} 
Ὅαᾳ ὃ. Θπίοδ {{π|... ὁ ΕΣ: εἰποπ θίο,, ,.ς τυἀθτοπο 
εὐ... ὁ ΑἹ δείποι ϑὲε σοι θα Γον ὁ 



204 (9,34--8,7) Βαπατιο Ἑ. 

ΚΙ. 

, ερβννι “- ,ὔ 

ολοϑρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου μου; 
ΕΣ , Ἁ 2 - τ τὸν Ἢ 

ἐκλείπειν τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ καὶ καταρῥεῖν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ πᾶν τὸ περισσεῦον τοῦ 

οἴκου σου πεσεῖται ἐν ῥομφαίᾳ ἀνδρῶν. 
. ὡ ᾿ Α πον Ἀπὸ τΝ ᾿ 

84 Καὶ τοῦτο σοι τὸ σημεῖον ὃ ἥξει ἐπὶ τοὺς 

δύο υἱοὺς σου 'τούτους,, ᾿Οφνὶ καὶ Φινεές" 

886 Καὶ 
2 - ἊΨ» α , ν 

ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστόν, ὃς πάντα τὰ 

ἡμέρᾳ μιᾷ ἀποθανοῦνται ἀμφότεροι. 

α , ἘΚ ΡΥΆΡΟ ὅν Ὁ “ ͵ 
ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ μου ποιή- 

- , 

σει, καὶ οἰκοδομήσω αὐτῷ οἶκον πιστὸν, καὶ 
- , , 

διελεύσεται ἐνώπιον χριστοῦ μου πᾶσας τὰς 

ἡμέρας. 
3 - »ἭΆ ἘΠῸΞ ὶ - 3 - ) 

ἐν τῷ οἴκῳ σου ἥξει προςκυνῆσαι αὐτῷ ὀβο- 

86 Καὶ ἔσται, πᾶς ὃ ὑπολελειμμένος 

λοῦ ἀργυρίου, λέγων" Παραῤῥιψόν μὲ ἐπὶ μίαν 
τῶν ἱξρατειῶν σου, τοῦ φαγεῖν ἄρτον. 

ἘΠῚ. Καὶ τὸ παιδάριον Σαμουὴλ ἦν λειτουρ- 
γῶν τῷ κυρίῳ ἐνώπιον “Ηλὶ 'τοῦ ἱερέως', καὶ 

ῥῆμα κυρίου ἣν τίμιον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις" 

οὐκ ἣν ὕρασις διαστέλλουσα. 2 Καὶ ἐγένετο 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ “Ηλὶ ἐκάϑευδεν ἐν τῷ 
τόπῳ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἤρξαντο 
ἀμαυροῦσϑαι, καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν. ὃ Καὶ 
ὁ λύχνος τοῦ ϑεοῦ πρὶν ἐπισκευασϑῆναι, καὶ 
Σαμουὴλ ἐκάϑευδεν ἐν τῷ ναῷ κυρίου, οὗ ἦν 

ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ, 1 καὶ ἐκάλεσε κύριος" 

Σαμουήλ, Σαμουήλ. Καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἐγώ, 
ὅ καὶ ἔδραμε πρὸς Ἢλὶ καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἐγώ, 
ὅτι κέχληκάς με. ὋὉ δὲ εἶπεν" 
σε, ἀνάστρεφε, καϑευδε" 
ἐχαϑευδε. 

Οὐ κέκληκα 
καὶ ἀνέστρεψε καὶ 

θ Καὶ προςέϑετο κύριος καὶ ἔκά- 

λεσε᾽ Σαμουήλ, 'Σαμουήλ'. Καὶ ἀνέστη Σα- 
μουὴλ καὶ ἐπορεύϑη πρὸς “Ηλὶ 'τὸ δεύτερον', 
καὶ εἶπεν" Ιδοὺ ἐγώ, ὅτι κέκληκας με. Καὶ 
εἶπεν' Οὐ κέκληκα σε, τέκνον" ἀνάστρεφε, κά- 
ϑευδε. ἸΤΚαὶ Σαμουὴλ πρὶν ἢ γνῶναι τὸν 
ϑεὸν καὶ πρὶν ἢ ἀποκαλυφϑῆναι αὐτῷ ῥῆμα 

38, Β: πᾶς περισσεύων (πᾶν [τὸ] π. ΔΕΧ). ΑΒ 
Ἐτῶς πεσῶᾶνται(ο. ΕΧῚ). 34. Ἐτὅτὸός ... ἐν μιᾷ ἣμ. 
(ς. ΑΕ Χ). 86, Β "πᾶς ({ ΑΧ). ΑΒ: περισσεύων 
(ὑπολ. ΒΕΧ).. . τῶ (Τ 114.). Β: ; προςκυνεῖν (-ῆσαι 
ΑΕΧ.. ΑΡΧΈΤΟ. ἀργ.) καὶ ἐν ἄρτῳ ἑνί. Δ ΣΟ η. 
ΑΞΕΧ).--- 2,4}: βαρύνεσϑαι(ἀμάυρ. ΕΧ). Β: ἠδυ- 
ναντοί(-ατο ΑΧ). ὁ,.ΒΈἘκυρίϑ [Ὁ ΑἘΒΧ). ΑΒ την ({ 
ΕΧ). ὅ. ΑΒ: Καὶ εἶπεν (Ὁ δὲ: εἶπ. ΕΧ). 6. ΑΧῚ 
(Ρ. ἐκαλ.) ἔτι. ΒἘ ἀνέστη Σ.. καὶ (1 ΑΧ) εἱ τέκνον 
(ΓΕΕΧ, ΑΧ: υἱέ μ8). 1. ΒΈἢ ει τὸν εἰ πρὶν ἢ (ἐ 
ΑΒΧ, Α 5ἴπε ἢ). 

Θιαηπιιοῖῖο μπαζίυϊξαϑ οἴ σοηβδροναΐζῖο. 

ΝΟ Ἡ ῊΝ ΤῖΣΘ0 ὙΞΙ 
ὙΠΗΩΣ ὌΓΟΞ. ΠΥΞ 5. 55] ΦΌΒΟΝ 
ὄπ: τῶν ΓΆΡ 2ΠΠῚ ἘΘΡΌΣΝ 3, 
3 ὉΠ 55 ὭΞΓΙΤΟΝ 093 2 τον 
ΝἪ ἘΒΡΠῚ ἐ ΠΣ ἼΓΡ ΩΣ ἬΓΙΝ ΠΡ 
9935 ἩΞΞῸΞ ὝΩΝΞ 2.9 1Π 
ΠΕ ΣΙΣΕΙ ἸῺΝ} ΓῸ3 ἪΝ 23} ΠΩΣ» 
ΓΞ ΣΝ σὴς ΤῊΣ ὙΠ Ὁ τΉΕὉ 86 

στο " ΠΓΣΞ ἼΘΙ 
“ἸΘΝῚ ἜΡΕΌΣΙΤΕΣ ὩΌΞ το 
ὈΞΝῸ ΤΡΕΙΣ ὈΠΝτῸΝ ἈΝ ὭΓΙΞΌ 

ἜΡΕΝ" 
πὶπτῶν ὩΣ ὈΝΉΔ ἼΣ9Π ΕΠῚ. 
ΘΡΔ1Ξ3 Ὕ. Ττι Γῆ τὶ ἼΤΙ ὃν ἘΡΝ 
53 ὑπ ἐγ Ἡππ ΥΝ ὉΠΠ 2 
ἜΕΝ 29 ὙΔῚΡΏΞ, ὩΞΞ δ "5 ΝΉΠΡῚ 
ΘΠ, Ἢ: ἜῸΡ 5» ΝὉ τΐμς 9 
ὈΞΠΞ Ξ:ῷὦ ὈΝΉΘοΣ ΠΞ3" 5. 
ΝῊ ὦ ΒΡ πο Ν ηδπν τῶν τῆτο ὦ 
ΥΡῚ 33:1 ὙΩΝΘῚ Ὄμοῶτον πὴ 
"ϑ ἘΝ ΠΡΟΣ ΣΙ ὝΝΒῚ “δρτὸς 
Ἴ21 Ξο 3 "ΝΡ -νὸ ἜΝ. 
Ὀπυρ ΤΡ δ τῆττΣ ἜΟΥ ὩΞϑνη ὁ 
ὝΩΝΡΣ πρὸ π55: ὈΝΉΔ ὈΡΞῚ 
ἘΝ Ρ-ΝὉ ἼΔΝΡῚ πὉ ΤΙΝ ἽΞ 5951 
515 ὉΠ Ὀδ ροῦη ἐξ θῶ ΞΔ τη ἢ 
ΒΗΞῚ ΛΝ πθϑν. ΘΠ πὴ Ν 

ΞΙ 

Δ 45 ἡπρμον 
δ, (ὦ δίτ πίε ποδούιαπη, νΕ: ϑσαν,,, πὶ. θΠῈῸ, 

ΑὙ: ἰδ ον απ ξείποπι ϑδὲαππο [ο ]επ ἴαῇει δεί ἣν 
9. Πᾧ μα ἐν (Β: πὸ [υειπιαπὸ υὐᾶτς, Ὅ6π... 
απότ, τοὐτοο,,,, δον τοίτο Ὁ, 9., ϑουξοθτοπ κι, Ὁ. Ὁ. ἐξ ἃ 
[πα ξοπ.) "ΠΑΥ͂Ε: αἴτον (δὲν ραπΆ0) ϑίπηυα δ, 
ΑἹ εἶπ ατοβον ΘΕ, ΓἘ ΑΥ̓Υ: αἷό 5)ὲ, ἢν ΝΕ: ἱπὶ ϑηξαπιποθ 
αἴίον, 

34, ΒΙΑΥΝΕ.Α: δα 3. 
8ὅ. ΒΟΥ: (πὶ πὶ, Ὁ..... {Πν ὙΕ. Αἱ πα... (δαπϑεῖπ). 

ΝΕ: {ἐπ ὃ. Α: τοιοῦ ὃ “ 
0. πια πε δππὶ Θεδί {πὶ δεῖ οἰπεῖπ δὲξ 



λον) τ»: ΤῸ) ἕν ΣΟ 

1. (απο 8, 

Φεῦ ἔτοκε ϑθτί ξέν, 

(, 34. 3. 7. 20ῦ 

ἄδεν ἢ πῇ. ΕΠ. 

ἰὼ) αἴ οἷν πίοπιαπὸ σοπ πιοίπεπι ἡΠΠταΥν 
αἰιϑτοίίοπ, απ ὉαἘ εἶπε δ πρεπ σευζάτπα )- 
ἔοι ἀπὸ είπς (Θεεῖς ὦ στάπις, τὸ αἷΐς 
φϑὲοιαε Ὁεῖποθ απο8 [ἐπ Πεγθοπ, τσοπα 

84 }7ἰὸ Ῥλάππον σειυοτοεπ πὸ. ἜΠπῸ δα8 
ΤῸ οἷν εἶπ Βεἰάγειι [εἶπ, δα 8. ἴδεν δείπε 
δοοοπ Θῦρπε, Φορθπί ππὸ θ ποῦαβ, ἔοπι- 
ππεῖ τοἶτο; αἰ (δίποι δ ας τροτθεπ 1 δείοε 

8 Πετῦεπ. Ἔδῷ αδὸν ὉἱΓ πὶ εἶπεπ {τοι Π 
“γίοϊζεν εὐροξει, δον 701 {θππ, τοἷς οϑ 
τπείποιι ϑευλοι ἀπὸ πιοίπεῦ (Θροῖς αοά 
δ6πι ὉἿΠ ἰῷ εἶπ δεπάποίσοδ αι δαίοῃ, 
Ὁαβ εὐ 901 πιείποπι (εγαϊ δέοι! Ἰσαπτε. ἱπὶ- 

86 πιοῖρατ. ἘἸΙπῸ σὸν ὑδτίᾳ {ΠΠ σοπ ϑείποπι 
ϑαπίς, δεν υοἱτὸ ἔσπιπτοπ τὸ Ὁ [οποπὶ 
πίορουζαοπ. ἀπ οεἶπὸπ. ΠΙδεύποι. Φοππίᾳ, 
τἀπὸ Θιϊ ὅθτοῖ, ππὸ υοἱτὸ Ταροπ; Θἰοθον,, 
ἴα πιῶ 21 εἰπεπι θυ που τ εἴ, ὃα8 ἰῷ 
εἶπεη ᾿Β ἤει ΞΈτοι εἴϊο. 

1ΠΕ. 
ὥοττη Ὁἰοποῖο ππίον ΟἿ, ταῦ Ὅὸ8 εῖτη 
θοτί τρεῖιοῦ ἀπ ϑευζεῖδεπ. εἶς, τππὸ σαν 

2 τοεπίᾳς δείϊαριπα. ἘἸπῸ ε8. δεραῦ Πώ, 
1 θουζεἴθεπ ΒΘ εἰς Ἰὰς (ΟἿΕ ἀπ ζείποπι Ὅτι, 
{ἀπὸ ζεἶπὸ ἢπισοπ ἤπαοι απ ὉαΠΈΕΓ 21: ὑσοὺς- 

δ δει, ὍαἈ εὐ πίῶϊ! ζεθεπ ἔσππίο. ἸΪπῦ 
(απ ας [0 αοἴορσοί ἵπὶ Φ ἐπι θεῖ δε8 
ὥεττη, δα Ὁἷο ἕαος (δοί[εθ. τυαγ, ἐδ Ὁ6ΠΠ 

4 οἷς ὅαπιρς δδοίτο8 σενοζθ. ἜἸ1ΠΌ δὲ. ὅ6τν 
τί απ. (ὅν αδὲν απίυογίείο; (Θἰοῦο, 

ὅ δίεν δἰ ἰῷ, Ἐππὸ ΤἰοΓ 2πι (ΤΕ ππὸ Τρτα: 
Θίεθε, δίον δίπ ἰἄ, δι. δα} ππ φοτιοπ. 
(ὅν αὔδεῦ Ἰρτα : δια) θαῦε Ὁ[ἃ) πἰ! σογαζεπ, 

Ἰπ Ὅᾳ (Θαπιῖ, ὃν ἶπαδο, δέ. 

σοῦ τὐϊοθον Οἰπ ἀπὸ Τε6 6 οἰ) ΤΦΤαζοι.. 
πὸ οὐ αἷἰπαᾳ οἰπ ππὸ Τραίς Π Τταξεπ., 

0 ον εῖν τἰο αδεγηιαῖ: απ! πὸ 
Φαππῖ απὸ απ, ππὸὸ οαἷπα κι (511 τπιπὸ 
ἴντα: Θίεοθε, θέον δίπ (ἄγ, δι δα}: πα) 
σόταξοπ. ὅτ αδὸῦ [ργταῶ: “ὦ δαῦο οἱὰ) 
πἰῶε σογαζοπ, πιοῖπ Θοῦπ; σοδὲ τοίοθοῦ 

7 οἷπ τἀπὸ Τορὲ οἰ) [Ταπ. Ὑδεν Θαιπι 
ἕαππίς δὲπ εττη πο πἰϑί, τππιὸ Ὅε8 οτῆπ 

30. ὕ.1.: ΘΠ ΞΒτοίό, ὦ. Α.Α: δευζεῖθί: 
σαοπ, 5.1: 2πὸ {εἴδεπ. 
ὃ.0, 0.1.: πτίν αούπζεοιι πα. 7. τὸ. 

φονἰεέενάμπεοες, ΥὙΕ: [ὦ σοῦ ἰδπὶ π δόιαοπ. (Α: δα: 
πίε πταπ’ ζὰν ἰῃπ δίε{..) Β: πππὶ εἶπ φοτίπα Θέϊ(ᾷ 
εἴα. ΥΕ; εἶπ 9 ε. Θίϊδεν. αὟ: εἰποι 7. Β.ΑΥὟ: 
φαίρ 381, νΕ: ϑειποῦν, (Α: τοοἰτο ς, ΘΙΓΡου. πὶ εἶποπ 

ο φβγοξϑεπ ονετπ.) ΟΥ̓: Θεβε τη. Ὁοῷ ἰπ τα. ο, 
φδυϊο οτέραπι, νῈ: ϑὲίπιπι ... 41 εἴπόηι δεν βτίεξευ: 

: σε τές, 

3, ὕ.1.: νενοππεοο, 

ἸΡΙ ὅς, ΙΓ ΘΧ ἴθ. 0 ΔΙΓαΓΙ πι80, 564 αἱ 
(Ροθυ, δὲ ΟΠ οαηΐ ΘΟ Ὰ}} ἰὰϊ οἱ ἰαθοϑοαὶ δηϊμηᾶ 
22,.8. πᾶ, οἱ ρᾷγ5 Ἰηᾶσῃὰ ἀΟΠ5. [6 τη0- 

ΡΙ οί, οατη δ νἱγΊ ! ογὴ ἀρίαίθμι γθηουί. 

ἜΉΟΟ δπίθμῃ. ΘΙ {Π0ῸῚ βίσπιπι, φυοά 34 
γΘΗ ΙΓ 68. ἀπ 115. ΠΙΠ5. ταὶ ΟρΠηὶ 
οἱ Ρῃίηθοβ: [ῃ αἀἰ6 0 ΠΟΥ ΘΠ[ΙΓ 

ἜΕῚ βαβοιία "0. πὶ 5δοουίο- 3 

4,1. 

1Ὲᾳ.2,35. 1} 0. 
16!ν.6,12, ν ΨΑ 
ϑυυῦ, 6] Πά6]6Πη), (ἀπ {πχία ΟΟΥ Πηθα 

Ε2.44,15. ἣ ῃ : 
κοὐ 61 ΔΠΙΠ] ΔΙ ΤΠ θᾶ πη [χοϊοί, οἱ δή ῇοαθο 

2851α.7,10 
ΟἹ ἀοπηαιη [6] 61, οἱ ΔΠ}]}} {4} 1} ΘΟΓ τὴ 

γτῦν ΘΠ ρΙβίο π]60 οαποίί5. αἴθ θ 5. ἘΡ α- 30 
Γ) 68 δ|6Π|, πἰ, «ΠΙΟΙΠΊΠ 16 

ΓΘΙΠΔηΒΘΙΙΐ ἴῃ ἀοπιο (ἃ, γνϑηϊδὶ, αἰ 

ΟΡΘΙΙΡ ΡΓῸ 60, οἱ οἴϊογαΐ ὨΠΠΉΙΉΠ]Ὼ 
ΡρΘηΐθαμ οἱ ἰογίδμη ρδη15, ἀἰοαί 16: 

ΠΏ 6 τη6, ΟΌΒΘΟΡΟ, 84 πᾶ μὰγ- 
ἴθ 5δοθγάοία! θη, αἱ οσοιηδάδπι θι0- 

Ο6}1Π| ΡΔΠΪ8. 
στα,88 ΡΌΡ δαί π) Β8η}161 τηἰηἰβίγαραι Εὶ ἢ Ε΄, 

αν 8. 1 0Πλ1Π0. ΟΟΓΔΠ) Η6]Ϊ, οἱ βϑυη0 Ποιμηὶ 

Ἐμϑθ δι Θραΐ ῬΓΘί ο5ι15 ἰη΄ ἀἰθθιι5 115: ΠῸ ἢ οὶ 
ΥΙΒ10 τηδΔηϊο5ία. ἜΒδοίαμη οϑί δῦσο, 

ἴη ἄϊθ αιδάδηη Η6]1 [Δοαρθαΐ ἴῃ Ιοοὺ 

(δε 580, οἵ ΟΟΙΠῚ 6}115. ΘΔ Ισάνογδηΐ, Π60 
κα 80,τ.. ΒΟΐΘΓαΐ νἱάθγθ. ἜΤ]ΜΙΘΘγηἃ Ποὶ Δηῖ6- ὃ 

ἐτλον φαδπὶ ΘΧ Πρ 6 Γδί αι, ϑΔΠη161 ἀογπηΐο- 

ξῷ 

ὑτϑε Ἰγαῦ ἴῃ (ΘΠ 0}0 Ποιηΐπὶ, δὶ ογαΐ ἃγοὰ 
᾿ ς᾽ ἊΝ μ ΣΙ: Εἰ νοοσᾶνὶΐ ΠοπλΐΠ118. ϑάιηι6]. 4 

Ναι.7,89: δον ΟΠ ΤΟΘΡΟΠάΘη5Β αἰΐ: Εσοο δρο! οι ἢ 

ΜΡ δο. που δὰ ΗΔ] οἱ αἰχί!: Εροδ δρο! 
γοραϑίϊ ΘΠ1Π] Π|6.0ὡ αὶ ἀἰϊχὶῖ: Νοη 

γΟΟαΥΪ, ΓΟΥΘΓΙΘΓΘ οἱ ἀ0ΓΠ)|]. Εἰ 401 

οἱ ἀοττηῖν!ῖ. ἘΕῚ δά]θοῖὶ ΠοιηΐπῈ5 Γαγ.. 6 

5.ΠῚ γΟΟΔΓ 6 ΘΔΠΊΙ6]6Π). (ΟΠ5ΈΓΡΘΠ5- 

{6 ϑαϊηιι6 1 8011 δἀ Ηδ]1 οἱ ἀϊχίί: 

Εδοοο ορο! «ιῖία νορθαϑι1 τη6. Οιὶ το- 

ΒΡοπαἴ: Νοη νοοᾶνὶ ἴθ, ἢΠῚ τὶ, γονϑυ- 

ἴογθ οἵ ἀόυτηὶ. ἜΡΟΓΓΟῸ ϑάπηιθὶ πθ0- 7 

πτιδιν πὶ 5οἰοθαΐ ΠΟΙΛΙΠΙΠῚ, ΠΘΩῸ6 ΓΟΥΘ- 

5. Α1.: Ἰδοίαϊο. 5: υἱάογθ ᾿πθθυπδΠι. ἴ(Ρ. 58.) 
δα ΘΠ. 

ὅ, ΑἹ, ΤΡ. νοδᾶν]) ἴθ, 

1, Β: εὅ τα ἔείπ Θεϊἐ από, νῈ.(Α}: ἔ, Ὁ). 
τοιτος αοοοπθ. ΑὟΥ: δείζαγ ἐς τοατοι πὶ δά πο ὁ 

2. ΑΥ̓͂..ΝΕ;: δ[δδο, 
, Ἠπὸ δ. 9, Ὁ, τοαῦ ποῦ π΄ σεν οζεμ, πε. ὥαιπ. 

Β.α ΝΕ: ἴαᾳ. Α: [ὦ Το. 
ὅ. θαδε πὶ σεῦ, ΒΕ: ἴοαὸ οἰ τοίοδοεν (πίοδου). 

ΑΥ̓͂: φοὔο ... ἴερε δἰ). Αι αν [ΦΙαΓ! 



206 (,8-- 18. οΦἝω Ἡ. 

ἘΠῚ. 

κυρίου, 8 καὶ προςέϑετο κύριος καλέσαι Σα- 

μουὴλ ἐν τρίτῳ. 

πρὸς Ἡλί, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἐγώ, ὅτι κέκληκάς 

(εξ. 
τὸ παιδάριον, 9 καὶ εἶπεν “Ηλὶ τῷ «ΣΣαμουήλ᾽ 

»» ἢ ΄, 4 ͵7 

Καὶ ἐσοφίσατο “Ηλί, ὅτι κύριος κέκληκε 

» , ὙΣΣ ἐ ἸΞΩ ' ΔΩ 3.85 τσ ᾿ναστρεφε καὶ κάϑευδε, 'τέκνον', καὶ ἔσται ἐὰν. 
ἊΣ , ΄ “ , 

καλέσῃ σε, καὶ ἐρεῖς" “ἀλει, κύριε, ὅτι ἀκούει. 
΄ Δ, -- ἡ 

ὁ δοῦλός σου. Καὶ ἐπορεύϑη «Σαμουὴλ καὶ 
᾿ - - 

ἐχοιμήϑη ἕν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. 
αἱ ΄ ΠΩΣ 

10 Καὶ ἦλϑε κύριος καὶ κατέστη, καὶ ἐκάλε- 
ον ἢ « “ Ἑ Ὁ} ξ ͵ 

σεν αὐτὸν ὡς ἀπαὲξ καὶ ἀπαξ' Σαμουηλ, 
- - , “ Σαμουήλ. Καὶ εἶπε Σαμουήλ᾽ «“ἄλει, ὅτι 

᾽ν -" ’ ΄ ͵ 

ἀκούει ὃ δοῦλός σου. 11 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 
ἐς Ἴ ᾿ ᾿ Ἀ᾿ , ᾽ 

“Σαμουήλ᾽ Ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ τὰ ῥήματα ἐν ᾿1σ- 
“ τ ᾿ ΓΡ Τα) 

ραήλ, ὥςτε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει 
Ἴ , » Ὕ. ᾽ - 12. - « , 

ἀμφότερα τὰ ὦτα αὑτοῦ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
- « “ , 

ἐκείνῃ ἐπεγερῶ ἐπὶ Ἢλὶ πάντα ὅσα ἐλάλησα 
3 ᾿ - 2 - μι, {5 

εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ" ἀρξομαι καὶ ἐπιτελέσο. 
2 - “ - , 

18 Καὶ ἀνήγγελκα αὐτῷ, ὅτι ἐκδικῶ ἐγὼ ἐπὶ 
τὸν οἶκον αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐν ἀδικίαις υἱῶν 

-“ τι “ “ Ἁ 

αὐτοῦ αἷς ἔγνω, ὅτι κακολογοῦντες ϑεὸν οἱ υἱοὶ 

αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐνουϑέτει αὐτούς. 14. Καὶ οὐχ 
“ Υ͂ - 

οὕτως ὦμοσαὰ τῷ οἴκῳ ΜΗλί: Εἰ ἐξιλασϑήσεται 
« " ν 

ἡ ἀδικία οἴκου ᾿Πλὶ ἐν ϑυμιάματι καὶ ἐν ϑυσίαις 
- -» ΄ -“ Ν 

ἕως τοῦ αἰῶνος. 18 Καὶ κοιμᾶται Σαμουὴλ 
΄ τὸς ᾿" . ἈΠ «- 
ἕως προγί, καὶ ᾿ὥρϑρισε τὸ προὶ καὶ ηνοιξξ 

τὰς ϑύρας τοῦ οἴκου κυρίου.͵ Καὶ Σαμουὴλ 

Ἡλι" 

10 καὶ εἶπεν ᾿Ηλὶ πρὸς Σαμουήλ" Σαμουήλ, 
τέχνον. 17 Καὶ εἶπε" 
γχχν! Α -:- 

1ι τὸ ῥῆμα τὸ λαληϑὲν πρός σε; 

ψῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
ι ͵ ὔ ἊΝ “ ᾽ 23. ΤΝΨ τ ξ 

καὶ τάδε προςϑ εἰη, ἐὰν κρύψῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ ῥῆμα 

Ι] ,ὔ ᾽ ἘΠ ; “ » 
ἑφοβηϑη ἀπαγγεῖλαι τὴν ορᾶασιν τῷ 

Καὶ εἶπεν: ᾿Ιδοὺ ἐγώ. 
᾿ " ΄ 

μῃ δὴ κρυ- 

7 άδε ποιήσαι σοε ὁ ϑεὸς 

ἐκ πάντων τῶν λόγων τῶν λαληϑέντων σοι ἐν 

τοῖς ὠσί σου. 15 Καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Σα- 

μουὴλ πάντας τοὺς λόγους, καὶ οὐκ ἔκρυψεν 

8. ΑΙ (4..Σ.) ἐπὶ. 9. ΒῈ Ἡ. τῷ Σ. (1 ΔΕΧ). ΑΒ 
Ἐ(84.) καὶ (1 Χ). Β ἢ κύριδ(ἐ ΑΒΕΧ). 10. ΒΈΣαμ. 
οὐ 11.4.8 {( φ. δήμ. )μ8 (8). Βκῶώρτε(ἐ ΔΕΕΧ). 
13. ΑΨΧ: ἐκδικήσω. ΒἘἐπὶ ([ ΑΕΧ). 14. ΑΒ: δὃδ᾽ 

ὅτως᾽ ὦμ. (οουίνα ΕΧ).... Ἐὴ οἱ τῷ (1 Ε). 16. ΑΒ 
Ἐτᾷ ({ ἘΧ). Β' τῷ Ἡλί (ξ ΔΕΕΧ). ΑΕΧ: ἀναγγεῖ- 
λαι. 18, Β' αὐτῷ (ἐ ΑΕΧ). 

] 

δ στ Ἴρ τὴ 
Καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύϑη. 

ϑιαπνειοῖῆς παξεουξξε5 οἵ σοι οφον αζῖο. 

ἢΦ ἐ πὴσο 8 

ΩΝ ἡ δέος Π59) ΘΡΡῚ δοῦν ἘΠΕ 
τῆττο ο ὃν 155} "Ὁ ὈΝῈΡ 2 
τῷ ΕΝ δὶ ἜΩΝΘῚ ἘΠΕ ΝῊΡ 9 

ΠΟΝῚ ἼῸΝ ἈΉΡ ΤΟΝ Πεπ ὅπι 
ΠΣ πππ 9. ΠΣ. 

ΣΠΔΡΏΞ 29 099 ὈΝΉ τὸ 

ΡΒ ἘΣ ΠΆΡΙΝ γῆι ἘΝ 35. Ὁ 
“ΩΝ ΟῚ ὉΝΉΟΙ 1’ ὈΝΉΔΙΣ ὈΦΡΘΞ 
ΩΝΡῚ ὁ ἼΤΩΡ ΦὩ "3 ἼΞῚ Ὀνυϑοῦ 1 
ἽΞῚ ΠΡ "2ῸΝ ΠΒΡῚ ᾿ἰυοῶ ὧν πὴσπὸ 

ΠΡΌΣ ΠΝ ἀξ δῦ τος Ὑῶν ὈΝΘῚΞ 
-ν ΘΥρς πο πΠῚ ΘῚ3 ΕἼΤ "ὩΣ 12 

ΤΌΞΟΝ ἼἼΞΗ “ὐπ τῶ ὮΝ "ὃν 
ὋΝ ὈΞΙΟΤῸΞ Ὁ ὙῚΝΤῚ ἐπ 9 ΞῚ Ὁ ὉΓΙΣῚ 13 
ΩΝ ἨΣΞ ΒΟ ἾΡ-ῚΡ ἸΠΊΞΤΌΝ 
ἘΞ ΠΡ ΝΣ Ἴ323 Ἐπ ΒΣΡΩτο5 
ΕΞΌ ΟΝ “ὧν ΕΗ ἜΣ ΞῸ92 Ἰ5} “4 
“ἼΡ ΠΠΠΏΞΣ ΓΙΞῚΞ “ὈΡσΤ ὭΣ 
πρῶπτὴν ϑνυοῶ ΞΞ ΤΟ ΤΌΣ ΞΡ Ὦ 
χχεσε)ν" γήτοπτττΝ ΠΙΞἢ 
ΠΝ ΎΞπτῸΝ πρν» Ν ἘΝ: ἌΓΟΝ 
ὈἀηρώτοΝ, ΣΡ ΝΎ εὐον τὰν τὸ 
ἐ 9 ὝΩΝΟῚ ὍὭΞ ὈΝΡΣ ὌΝ 
ἸῸΝ ἼΞΤ τῶν ἼΖΠΠ ΠῺ ΩΝ 17 
ἩρπῶΣ» ΠΞ ΠΡ ἼΠΞΕ Νοτὸν 
39 ἼΠΘΩΤΟΝ ἘΝ χρὴ δον 

ἐπος, πβητ ιν, ἼΞΊΠ ὉΘῸ ἼΒη 
ΜΝ Ὶ ΘυλΞ τσ 3 ΤΙΝ ὉΝΌΎΌΣ 9 35} 18 

7. 8: ἐπῆε Πᾧ π. π. απ ίθη ΕΠ ΥΕ: πο τὐαν 
ἰδπι ἔοίπ δι, 

8. ΑΥΝ.Α: υυὐἱοῦον, Β: πι|ῦτ [ον 21 τα πὶ 
10. ΑΥ̓͂: {ταῦ (ΠΟ ΠΈ{Ὸ {{Φ}} ὅπ. ΑΙ ΠΠαπὸς Β: τοΐς 

λππὶ οὐἤοπ παν ἀπὸ, λα! ΟὟ ὙΕ: (οἱεδ πὲ Π) τοί οἷς 
ϑοτίαοπ τὲ, 

11. αΥ.ΥΕ: ἐπυαό. Α: εἰπ ϑδονί, Β..νῈ: Πίπαεπ, 
12, ὃ τοαϑ. ΑὟὟ: οὐ ΠΠ{0π. γἘ}: ἔσπιπτοι Τα ἤπ, 

ΑΥ̓ΥΕ;: νοπ (0951) ϑίπίαπα θ[δ δι) (δπῦο, 



ἰ 
- 

΄ .- 

ΡΨ ΡΝ ΨΥΥΥ τ Ἀφρρ ̓ “ὰ; 

ΟΡ ΡΤ ΡΤ 

ἕς 

ὃ. Α. 
ὰ οι. 
τ 17.Α. 

ΐ 14,0. 

3 νΕ: υοἱο [ᾧάπροί... 
τα. Β: [ὦ ϑονάϑη. σόα Γ θαδὲπ, 

1. (Φ͵απμιο8. 

δ α8 δοτί σόρᾳοπ (ΘΙ 8 ὅαι8. 

8 ον σαν ἴθπι ποῦ πἰ δὲ σοοἤεοπδατοῖ. ἜΤΗ 
Ὅ(Σ ὥοτν τἱοῦ (απ αὖον ἀππὶ Ὁτίτπ 
λα]. 1{πὸ οὐ απὸ αἰ, ππὸ οαἰπα 2π| Τ᾽ 
πὸ Τρτα: Θίερε, δίεν δία ἰῷ, δα θα] 
ταϊῶ σογαζοπ. Φα. πιοτέϊε (ΟΊ, ὃαᾳβ δὲν 

Θθϑοτν δὲπ ὅπαδοπ τίοῦ, ἔπππο Ἰρταῦ ζει 
ἴρηι: Θεθδε τυἱϊοθον Οἷπ απὸ ἴὸᾳς οἰ [ΓΤ απ, 
αἰὸ [0 δι. φοτιζει υυὐἱνῇ, [0 {»Υἰ): ϑιοῦς, 
εν, ὃοπη δεῖπ δποῶι Οὗτει. (Θαμπιῖ 
αἰπα οἰπ τπτὸ ἴοσίς {Ὁ απ Κοίποι τί. 

10 Φα ἔππι Ὁ. ΦΕΥ τἰπὸ ταὶ Ὁαθΐπ, τππὸ 
το τοἷς σογπιαῖδ: Θαπμπιῖ, Θαππ [1 Ἰ1πῸ 
ΦΟαππῖ Ἰρτα: ϑὲοοο, ὁπ Ὁείπ ἀπο 

11 Οὗτοί. ἜἸΔπῸ δὲν Θοτν Τρτα, κι απο: 
Θίορε, ἰὰν τις εἷἰπ Φίπα ἱπ ΑἼταοῖ, δὰ 
τοῦ Ὁᾳ8 Οὗτοι: υὐἱτο, Ὅθπι τϑοτθοπ [εἶπε δεῖς 

12 Ὁεπι ὐτοπ αοἴεπ. Ἔἢπι δεπι ὅαρᾳὸ Οἱ 
ἰῷ εὐὐροζοπ ἴδεν ΟΕ, τῦα8 ἰὼ υὐἵδον [οἰπ 
αι σενοροί θαδε, ἰὼ υἱΠ8 απαπροὺπ 

18 ππὸ ϑοΠπθοπ. ἘΦοππ ἰῷ θαθε ε8. ἴδηι 
απραοζαρί, δα ἰῷ ϑειτον. ζεῖπ ὉΠ ἀδεν 
τοῖν ὅατι8 οὐοί αΤ ἄγ, ται ὅὲν 9) εἴθ αν το 1- 
ἴεπ, δαβ εὐ βίο, οἷς ζείπο δείποοεν. ὦ 
Τὰ ἀπο Ὁ Οἰοῖτοπ, τἀπὸ άτίς. πίε εἰππιαί 

1Δ }απὸν θαι φεῦ. ἔφατπαπι θαῦὲ ἰὦ) 
δόπι απο (61 φοὐάοοτοι, ὉαΒ οἰ εἴς θὲς 
ρα! Ὁε8. Φαιζεθ (61| [01 πἰῶε σευ πεὶ 
ἸοΥ θη, τϑοθον πἰϊ νυ, ποῦ πῆ Θρεῖδε 

10 οὐἕοῦ, εὐἰᾳ!ἅ. ἜἸπῸ Θαππιῖ Τὰς δἰ8. απ 
ὸπ ϑθέογροι, τπιὸ τῆαι οἷς ΦΘὐν απ απ 
ας 68. ϑοῖτη. (απ αὐεν {ποῖος 

160, ὉὈκ8 ει (ΟΊ απριαροπ. Ἔα 
τοῦ ἴθπ ΘΤΕ πα Τρταῦ) : (Θαπιποῖ, πιοίπ 
ΦΘρῦπ! (ὅν απευουίείο: (Θἰοθο, Οίον δίπ ἰὰ). 

Ο 170 [γταῶ:; ὅ.κ8 ΠῚ δα8 ϑθοτί, δα 8. οἷν 
αὐαρι {πῸῈ ϑδουζα)υϑείας, πὐίν πίι8; οί 
{δι ον Ὁΐοβ πιὸ ὅα8, τ δπ τον ἐπα 

18 νεὐ)ιθείᾳο, Ὁᾳ8. οἷν οφοἴααί .- ἔφα 
{πρῖς 8. θα (Θαππ αἴίο8 απ, ππὸ 
τρήόνοίοα ἴρπι πἰῷτ8. (ὅν αὖον Τρταῶ: 

Α: αϑούπιαί, τοἱοδοῦ, 5.1,:. πεΐν ρογπ ὁπ, 
1,: οἷν αολπζοπ τοΐτο, 
Α: πιὸ δαίέο, 
1 [Πὲς Ἰῦ: 1 0π|. 

18. εἰοϑέεπ τυ, ὕ, ὅδ ατιϑ.... Βαέπν εἴπππα!, Β: ἀπρὸς 
ο λεία! ὙΕ τ απο Πδία ΑΥ̓ σον! Α. οΥυῃεονροίαρξο, 

τ τοῦτῦς, ΑὟΥ: ἤταζο... Ῥρτροθππα, Β: δίς ἐν το βίο ὃ 
᾿ απ θτίπ, Α: Θα ἀπο! 66 {Π ας 

ΑὙΥ: [{) δεκπ 
δι οιξοροπ. Β: Τ{δ πὶ {. ἀποοίοθει, αΥ̓ ΝΕ: θποπ 
πο τϑεῦτίο, Α: ΤΠ πὶ “ταί. 

-(,8---Ἠ18.), 20] 

ΕΠ. 

Ἰαίπ5 [ἀργαΐ οἱ 567}}0 Ποιηη. ἘΠῚ 8 
Δ΄] 6011 ΠοΙηΐηπ5 οἱ νοοᾶνῃ ΔάΠπο δ8- 

ΤΠ 16 161 ἴθ 110. Οπϊ ΘΟΠ ΒΡ σΘἢ5. 0 ΠῚ 
αὐ ΗδΙΪ οἱ αἴ: σοθ οσοὸ! αϊὰ νοοᾶ- 
511 π16. [Π!6]]Οχὶῦ αΡρὸ Η6]], 4αΐϊὰ Πο- 
ἸΏ ΠΠ18. νΟΟΔΓΟΐ ΡΌΘΙΠ), οὶ αἷΐ δά 9 

: ΘΑΙΏ 6] 6 : γαΐο οἱ ἠουηϊ, οἱ 5ὶ 

(ἀἰ6ΙΠ 0605 νοσάγοΥ (6, ἀϊσοβ: ΠΟΙΈΏΘΓΘ, 
ΠΟ Π.ΠΠη 6, 4ἷἃ Δ 1} ΘΟ νὴ 5 (ππ|5. ΑΒ 
ΟΓΘῸ 545,16] οἱ ἀΟΤΙΏΪνΠ ἴῃ 000 510. 

(κχ.84,σ. ΕἸ νϑηϊΐ. Ποιηΐπιβ οἱ βίη, δ 10 
γοοᾶν, 5ἰοαΐ γορᾶνουαΐ 960 η60: 

ΘΆΠ1Π6], ϑᾶπηι6}} Εἰ αἱ ϑ8π,6}: 

ΠΟαΊ ΘΓ, ὨΟμΪη6, 4αϊὰ ἃπα4 1 5ΘΡΥῈΒ5 
ἴὰπ8. ἜΤΙ ἀἰχι ΠΟΙ ηῈ15 δα δαμηπο- 11 
Ἰϑνὴ: θθ06, 6ρῸ ἴδοϊο νυ θη ἴῃ 15Γ86], 

ὑπεοα6π01 «ΠΟ 6 ΔΠΠ ΟΡ, {{πη]6ηϊ 

ὅοττο, δ. ΒΘ. ΔΌΓῈ5. 615. Ἔ]η ἀἴδ 1Π|4 5115- 12 
(ΤᾺ ἐν δ }0}00 ἀάνογϑαμῃ Η6]1 οτμηΐα, (πὰ 10- 
Ἤγοτην ΘΠ 5. 51Π| ΒΌΡΘΙ ἀΟΙΏΠΠ 6115: [Π0Ϊ- 

Ῥἰάπι οὗ ΘΟ} ] 600. ἜἜΡΡγδράϊχὶ δηὶπὶ 13 
οἱ, απο Τα! οα 15. 6556] ἀΟΙΠΙΠῚ 
6}115 1 ἃθίθ ΠῚ ῬΓΟΡΊΟΙ ΤΠ] 4161], 

με 60. 4ποἀ πονογαΐ ἱηάϊρη8 ἄρογα ἢ]105 
ὅΠ18ν φῇ 0Α, οἵ ΠῸΠ ΘΟΓΓΙΡΌΘΡΙΓ 605. ἘΠ4- 14 

(ἄχιϑυ,5.ΟἾΓ00. ΚαγΓᾶν! ἀοηηαὶ Η6}1, φαο ἃ ΠΟ οχ- 
Ρ᾽οίαΡ. ΤΠ] ΧΙ] 85. ἀΟΥΩΠ5. 6115. ν᾽ Οἱ [118 
οἱ ΠΠᾺΠΘΙ 5 5416 [ἢ ΔΘΙΘΓΠΙΠΊ. 

Ἔ ΠΟΤΙΏΪΝ" δΓ61ὴ ϑΔΙΏ116} τ|561|6 1η8Π6, 1 
ΔΡΟΡΕΪ 46. οϑιϊα ἀθηγι5. ΠοΙηΪηϊ. ΠΕ 
ΘΔΠ16Ι {πη6 01 ἰΠἀἸοΔΓ 6 ΥἹΒΙ ΟΠ 6] 

Ηο]ϊ. Ἔγοοᾶνι ορσο ἢδθ]1 ϑαμπιπθ! θη), 10 
οἱ ἀἰϊχὶι : ϑάμη16}, ΠῚῚ πα} ΟαΪ ΓΘΒροη- 

ἀθη5 δἷΐ: Ῥγδθϑῖο βιπη!} ΕῚ Ἰπ|οΓ- 
γοραν! ΘΠ: Ομ15. 681 Β67110, ΠΠ16ΠῚ 
Ἰοοιίπ5 δὶ Ποιηΐηι5 αὐ ἰοἐ ΟΤῸ ἴθ, 

1444. 6. ΟΒΙΆΨΘΙΡΙΒ. 1η6: 60 ἰδοίαΐ {ΠῚ 

τἈκυρ,ϑΠ 6 5. οἱ παρὸ δ αίϊ, δἱ δρϑοοπά για 
ἃ Ιη6 ΒΟΓΠΠΟΠΘΙῺ ΘΧ ΟἸΠΠΙ 15 νΟΡὈ]Ϊ5, 
46. ἀϊοία βαηΐ 01. Ἔ πα Ἰοαν! [ἰἃ- 18 
416 οἱ δάμη 6] ἘΠΙΝΘΥΒΟΒ. ΒΟΡΙΠΟΠΘ5, 

οἱ πο ΔΡ5ΟΟΠ ἃ} 60. [ὃν 16 γὸ- 

Δ 

10. ΑἸ. Ἐοιἶη 6. 
17. ΑἸ. ἘΒοιηΐπα5 (ΑἸ. ἔφατ -- ΠΟ η).). 

14. δίε δὲ, ... ΦΘΙαερτορίον ...,, ἘΣ: [νουῦτο (ἢ, 
1ὅ, αΥΥΕ.Α: Φ  ἤτοπ, νΕ: δίοζο (δυζ(οἴπιιπτα, 
17. ΑὟΥ: ὅλα 6 {{16. ΝΕ: {Π Ὅα 8, Β.ΑὟ.νῈ.(Α}: ἐν 

λι| οίν φενοθο Πα , ΟὟ: ϑδουζῴνυ. ἐδ πὶ νοῦ πιίν, ὙΕ: 
ΒρΥ ΒΟ Το οὐ ἰα.... Β: ϑδοτῃ, δοῷ πῶ τό, ΒιΑΥΥ: Θὺ 
τα ΐ7. (10) Ὁ. 6. {ππππι| π΄. [0 ζότποῦ. ὙῈ: 0 ἐπ «ὦν 
αθουπαί [0. 



208 (3, 19--4, 0.) 

ἘΠΕῚ. 

ἀπ' αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν "Ἢλί"" Κύριος αὐτός, 

τὸ ἀγαϑὸν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιήσει. 
19 Καὶ ἐμεγαλύνθη “Σαμουήλ, καὶ ἦν ὁ κύ- 

ριος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ πάντων 
τῶν λόγων αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆ». 20 Καὶ ἔγνω- 
σαν πᾶς Ἰσραὴλ ἀπὸ 4ὰν καὶ ἕως Βηρσαβεέ, 
ὅτι πιστὸς Σαμουὴλ εἰς προφήτην τῷ κυρίῳ. 
21 Καὶ προφέϑετο κύριος τοῦ δηλωϑῆναι ἐν 
“Σιλώ, ὅτι ἀπεκαλύφϑη κύριος πρὸς «Σα- 
μουὴλ κατὰ ῥῆμα κυρίου. ᾿Καὶ ἐπιστεύϑη Σα- 
μουὴλ προφήτης γενέσϑαι τῷ κυρίῳ εἰς πάντα 
Ἰσραὴλ ἀπὶ ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἕως ἄκρων, 
καὶ Ἡλιὶ πρεσβύτης σφόδρα, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ 
πορευόμενοι ἐπορεύοντο, καὶ πονηρὰ ἡ ὁδὸς 
αὐτῶν ἐνώπιον κυρίου. 

Ἐν. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα “Σαμουὴλ πρὸς πάντα 
᾿Ισραήλ, 'καὶ συναϑροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ 
Ἰσραὴλ εἰς πόλεμον, καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ισραὴλ εἰς 
ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον, καὶ παρεμβαλ- 
λουσιν ἐπὶ ᾿Αβενέζερ, καὶ οἱ ἀλλόφυλ οι παρεμ- 
βαλλουσιν ἐν ̓Αφέκ. 3 Καὶ παρατάσσονται οἱ 
ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραήλ, καὶ ἔκλινεν 
ὃ πόλεμος. καὶ ἔπεσεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον 
τῶν ἀλλοφύλων ἔν τῇ παρατάξει ἐν τῷ πεδίῳ, 
τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν. 8. Καὶ ἦλϑεν ὁ 
λαὸς εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ εἶπαν οἱ πρε- 
σβύτεροι ᾿Ισραήλ᾽ Διατί ἄρα ἔϑραυσεν ἡμᾶς 
κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων: «Ἅ4α- 
βωμεν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης κυρίου 'τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν ἐκ Σιλώ, καὶ ἐξελϑέτω ἐν μέσῳ 
ἡμῶν, καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν ἐχϑρῶν 
ἡμῶν. 8 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σιλώ, καὶ 
ἦραν ἐκεῖϑεν τὴν κιβωτὸν κυρίου καϑημένου 
Χερουβίμ, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ “Ηλὶ μετὰ τῆς ̓Ὶ 
κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ, Ὀφνὶ καὶ (ινεές. 

ὃ Καὶ ἐγένετο, ὡς ἦλϑεν ἡ κιβωτὸς ὑἰδθηκῆς 
κυρίου εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀνέκραξε πᾶς 
Ἰσραὴλ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν ἡ γῆ: 6 Καὶ 
ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τὴν φωνὴν τῆς χραυγῆς, 
καὶ εἶπον 'οἱ ἀλλόφυλοι" Τίς ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλῃ 
αὕτη ἐν τῇ παρέμβολῇ τῶν Ἑβραίων; Καὶ ἔγνο- 
σαν, ὅτι ἡ κιβωτὸς τοῦ κυρίου ἥκει εἰς τὴν 

10. ΑΒἘδ(ἘΕΧ). 21.4.8 τῷ οἰ κατὰ δ. κι ἘΧ). 
Ἐ: τὅ προφ. γιίο. ΑΔ). ΑΕΧ: τδκυρίδ.... ΣΥΒ 4.) καὶ. -- 
1.48: ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συν- 
αϑο. (1. ἐγέν, κτλ. Ἐ)... Ἐοῖ ({ΕΧ). 2.1 ΒΈΘΓΟΤΑΕΧ ): 
ΑΒ: ἔπταισεν...“ τῶν...Τ(Ὁ. ἀλλοφ.) καὶ ἐπλήγησαν. 
«ἐν ἀγρῷ (ἔπεσεν ΤΣ ἐν τῶπ. ἘΧ). 8.48: Κατὰ τέ, 

ἔπταισεν (Διατί ἄρα ἔϑρ. ἘΧ). Β τῆς διαϑ' κυρ. ἜΓῚ 
ΑΕΧ, Α βῖμο κυρ., ΕΧ 5ῖπη8 στ. ὃ..).... ἐκ (ιἕσδ (ἐν μι. 
ἌΕΧ). ΑΒ τῶν {{ἘΧ.). 4, ΔΒ: αἴρϑοιν (ἦραν ΕΧ).. 
Βέτδ ὃ. (ΤΑ ΕΧ). 6.48: ἐγενήϑη. Βέδιαϑ'. ([ἈἘΧ}].᾿ 
0,Β τ. φωνὴν (1 ΑΕΧ). ΑΒἘ(ιοει,) ἡ οἱ τὸ [ ΕΕΧ).᾿ 

ΘΠ ΘΙ Κ᾿ 

Φιασο5 ον αοζῇς οἵ 01 Πιίϊοντηῖηιιο ἤν015. 

πῶ π ΝΠ πῆ ὝΔΝΟῚ ἸΡΘ ἽΓΙ9 
ἐπῶϑὴ 253 

ὩΣ ποτ ΓΊΓΤῚ Ἐν ηο ὉΠ 19 
19) ἐΠΣῚΝ ηη ΟΞ ὈΒΠΓΝΝῚ 5 
τῷ »3ὦ “ἈΞ ΡῚ Ἰ1Ὼ ἘΝ γρντὸξ 
51 ἐπήτοῦ ἈΛΞ)Ὁ Ἐπ νοῶ ἸῺΝ2 1 
αν πϑλ)5 πρῶξ ΠΑ ἼΠῸ Πὴτν 

ἐπὴΣ ἼΞῚΞ ̓ ἡδῶξ, ὈνουῦτοΝ 
ἈΝ Χ5) ΡῈ ὈμΉδαΣ ἜΦῚΠΉΕΨ. 
προ 85 ϑυϑῦ ὈΝῚΡὉ μπὩ) 

ὍΤΙ ΘΕ 995 ἜΣΤΙ ἸΞΝΡΙΓΩΣ ΤΣ 
ἘΝ ΘΠ ἸΞΊΣ5Σ ΕΡΕΝΒ 2 

ὈΔΘΣῚ πρποπ ὥθ ὈδϑΣ 

ΠΘΊΡΏΞ ἸΞ5Ὶ ΘΠ 35 ὃν 5 
ΝΞ τῶν Ν ΠῚ ὈΡΞΉΝΞ ΠΉΩΞ 8 
ἈΝ ΡΤ ἼὩΝῚ ἔοτροττοΝ ἘΠ 
ΠΗ Ὁ ΕΘ ΝΡῚ ΓΗΓΣ ἼΒ5 πρὸ 
τὴ ΠΝ τΩΝ πρθΘἢ ὉΣὉΝ ΠΡ 

ΣᾺ ὭΣΘ) ὌΞΊΡΞ πϑὴ πῆσὶ 
Ἰαϑλ. πρῶ ΡΤ ΠΡΟΣ ὁ ἬΝ 
τῆΝΞΣ τὴ ΤΟ ἽΞ Ἰπν ὩΝ ΘΟ 
"ὮΡ "Ὅν τ23 "Ὁ Ὁ ΣΟ3ἼΞΠ 3" 
ὉΠ) ἘΝ ΘΝ ὈΣῚΞ Ἶπν 

τὸν Πἠπυ ΤΟΊ 10 ΝΊΣΞ ὙΠ) 
ΠΡ ἘΝ ΥτΟΘ ἸΡΤ ΟῚ ΠΉΓΠΘΡΙ, 
οι, ἐγὰπ ὉΡΣῚ ΠΩΤΊΣ ὃ 
ΠΩ Ν5Ὶ πΡΉ Ἔα ΟἾΡΤῸΝ ἘΣ 
ὨΝΤΗ πϑῖπεσ Πρ Ήτα, οὴρ π 
Γῆ πο ΣΝ Ἢ ἸΡΤΡῚ ΘΌΠΣΣΕΙ ΓΩΓΤΩΞ 

Υ͂. 18. Ὁ ΠΣ Ξ 

19. τἰεῇ ... [απ ΒΕ: σπτῦο οτοβ. ὙΕ.Α: τυ 6 
(δεῖαπ). 

20. νῈ.Α: ταρυιδαζίρον. Β: χὰ εἴποι ὅθτ, θοπ ὦ. 
δοζοπίροι, ΑΥ̓: δοίταιμι το. αἱό ὅτ. 

21. {ίτδεν, ΥὙΕ: ποῦ πιεῦτ, Β.αὟ: {αν {οτῇ δὶ 
οὐ. ἐὸν ΘΠ πδατίο {) (απ) Ὁ. 

Ί, Φαιπιμεῖδ ὥϑονε ἐταίπα τρεν 6, δῖε, νΕ: 6: 



20 ζεἰπεπ πβονζοι αὐ οἷς (δτθε. 

Ἵ 
᾿ 

ΤᾺ 

1. Φ απο ὁ. (8β,19--4,ς) 269 

Θίες δὲν ϑθ ΠΠοτ, (Οἷς ϑιπιδεϑίανε ἐπὶ θαρεῦ, ἘΠῚ. 

(68 {Π ὅοεν ὥεῖν, εὐ ἴθι, τοαθ ἰθπι Ἰ0001- 
σοζάξ. 

19 (απ αδὸῦ παθηὶ 2π|, τὸ ὉῈ ΘΕΙ͂Υ 
αν ππἰς ἰθπι, τἀπὸ ΠῚ Ἐείιεδ ἀπτῖον αἴΤὲπ 

ἜἸ]ηῦ σαπ} 
ἀγα, οι Φαπ απ δί8 σοπ ἐβουζεθα, ἐτς 
ἔπππίο, Ὅα8 απ εἶπ {τεὸν του θεῖ 

21 Ὁ.8 ὥεῖτπ ταν. ἘΝΠπὸ Ὅεγ ετγ οὐίοπ 
Οίπξοτε κι (Θἰΐο, Ῥόππ Ὅν. εν σαν Θᾳ- 
πιο} σορἤεπδατοι τοοτθοπ 21 Θίίο, Ὁπτ 
Ὁαϑ βοοτί Ὁ0ρ8 ὥεοιτη. 

κῦ. ἰἰπῦ Θαππιοῖ ἤπα απ κι Ῥτεδίσομ δ6πὶ 
σαπροπ τας. Ἴγαοῖ αδὲν 205. απ, δὲπ 

9 ΕΠ τι οπίροσοπ, πὶ δὲπ ΘΙ, ππὸ 

αρότίοι 1) δεἰ (ΘΟ επείδρεν. (Οίς Ὁ Π| {εν 
2 αὐοὸν δαίτοπ {{) σοἴααονε 2 ϑίρυΕ, Ἐππῦ 

τήξοῖοι ἃ αεσοπ Δἤταςῖ. [1πὸ Ὅν ΘΙτείς 

{εἶς Π ἃ) τοοῖτ, πὸ ἤναοῖ τρανὸ σον δὲπ 
0 {Ππὴτπ φοζζϊαροι, ππὸ ΤΟ τροπ ἱπ 861 

Ὅνοπιπις πὶ δεῖος δεῖ υἱοῦ ταπίεπο θέαππ., 

ὃ ἜἸπὸ δα Ὁα48 Φ01Ὲ πι8 ἄαροῦ ἔαπι, ἡρταεπ. 

οἷς ΓΙ ἤϊεπ γαοῖδι ϑθατγταιι. θα. τι. ὍεΥ 

ὥοτν δεῖς [Ια σοπ Τα π σὸν Ὅὲπ 3901: 

Πετπ ὁ ἀαβὲ ππ 21 ππδ ποῦπιοι οἷς ἑαὺς Ὁε8 
Βιπθοϑ Ὁ68. έτη ὑπ ΘΟ, τὸ Ταβι [{ὸ 

πἀπίον ππὸ ἔοπππιεπ, ὉᾳΒ {6 τπιπὃ Ὁ οΙ[ε σοἡ 
ἀ Ὅ.᾽ απὸ ππζετοῦ εἰπε. ἜἸΪΠῸ Ὁᾳ8 ϑθοΤῈ 

απο σοὰ (Θἰίο, ππὸ Τίοβ ϑοπ ϑαππει 
δοΐοιι οἷὲ ὅαος Ὁεδ. “Βιιπδο8 Ὁ68 ὥετγτη 86- 

δαρίθ, εν ἄθεον Ὅεὲπ δρετιδίηι {{51. 1{πὸ 
τρατοπ Ὅαᾳ. οἷς ἴσοι Θῦρπε (611 ππὶς δὲτ 
ἀαοο 68. ΞΒιιπδοῦ Οοίίε8, Φορθπὶ τπτὸ 
θιπεθαϑ. 

Ἰ1πὸ δα οἷς αὖος Ὀε8 Βτπ πο ο8 Ὁ6ε8 ϑογγπ ἱπ 
ὑαϑ ἄσρον ἔαπι, ἰαπαλλεῖς θα 8 ααπὸς Θἤταοῖ 
τ εἴποπι στοβοπ απδοπ, θα οἷς τὸς 

θ οὐὐάγα εἰς. ἜΦα ἀδον οἷς Ὁ ΠΤον  ὐτοίοπ 
Ὁα8 (εζώτεί Το) .8 απάζοπδ, Τρταεπ 
{ς: 9θα8. ΠΡ δα8 Θεζῴτεί Το οδ. στοβοπ 
αι λοπϑ τ ὍὲΥ Θοῦτάον ἀπρενὸ 1π0 δα 
Πΐε εὐμιρτοπ, ὅα8. οἷε θαὺς Ὁ68 ρογτπ ἐπ 

ὅ 

απ). 
ὡ. ΒΙΑΥΝΝΕ.Α: βοί([οπ ) (ἰπ Θ᾽ Τα δ)εονοπιιπα). 

ΒΕ: ὑτοίτοίς (ὦ) αἰιὸ. ΑΥ̓Υ: σοτῦν, ὦ. ΒιαΥΥ.ν: 
ἐπ Ὁ. Θϑτα Φι(-ουθππιᾳ). ΑΥ̓Ν ΝΕ, Α: απ, ὅ. 

ὅς, ΒΙΑΥΥ ΕΣ: θοπτο αοἸδίαροπ, ΑἹ [ᾧπιρ, ΑΥΥ. 
ὙΕν Α: τὸ (ὐ)τοίτο, Β: οὐ!γς. 

Ι2Βχᾳ.10.10 

25. 5ΡΟΠαΙ: Πομη5 ο5ΐ; 4αοἀ ὈΟΠυΙΩ 

1δ,60.. Θο᾽ 1η ΟΟᾺ]15. 515, [ἀοϊαί. 
γον δΐθιῃ ϑδμ16 1, οἱ Βοιμῖηι5 19 

((πε.8,566 11 ΟΠ 60, δἰ, ΠΟη ΟΘΟΙἀϊ οΧ ΟΠΊΠΪ- 

Ἰοξνι 5 0115. ὙΘΓ15. 6}15 ἴῃ (ογτᾶπ. ἜΕῚ οο- 20 

1πν.4,2 5.5} ΠΠΙν ΘΡΒῈ5. Ι5Γ8 6], ἃ θη 5411 

σοειδι. βουβά θθ, αιοά ἢΠά6|15. ϑάμηι6} ΡΓῸ- 

πα ΡΠΘία 6556. Πομἶηὶ. ἢ Εἰ δά θ!άϊι Πο- 21 

δὰ 5 ϑΠΉΪΠ15, αἱ ἀρράγΡοὶ 1η 5110, ΦαΟΠΪδιη 
γον αἴπ5. [ἀθγἂϊ Π)ΟΙΠΙΠ 15. ΘΑΠΠΙ6Ι1 [ἢ 

5110, }υχία νορθι ΠΟΙΠΙΗΪ. 

2,26.21. 

δι δνθηῖ! 5ογμ!0 ϑαμηπ6 115. απϊ- Ε . 
γ6Γ580 [ΙβΒΓ86]1. Εἰ δοίη) δὶ [ἢ 
το θ5. 115, ΘΟηνοῃοταηΐ ΡΠΙΠΒ. 1} 

ΙΏ ΡΕρηΔΙ), οἱ ΘΟΡΡΘΒΒ515 δϑί [5Γ86] 

Ονίαη. ΡΠ ΗΠ 5. ΠΠ ἢ ἴθ ΡΓΔΘΙ ΠῚ, οἱ 
οαϑι Δ] Θἰαῖ]5. 65 1υχία Προ ἃά- γεν 

: 7πίον!!. ΡΟΡΡῸ ΡΒΠ τὰ. νϑηθυαηὶ 

ἜΣ 35. ἸῺ ΑρΠθο ἢ οἷ ἸΠ5 ΛΓ ΧΘΓΐ ΔΟΙΘ 60η- 2 
Γὰ [5Γ86] ; 1η1{0 Δ !6 1} ΘΟΓ ΠΏ] η6 ΘΓ σᾶ 

νου ἴβγὰθὶ ῬἢΙΠ5.Π8 615, οἱ οδθϑᾶ 

58ππη0 [ἢ 110 ΟΘΟΓΙΔΠΙΪη86. Ρ85511} ΡΘΡ 
ἌΡΤΟΒ. 481] ΦΠΔΙΙΟΥ 121}}ΠΠ1ἃ ν]ΓΟΓΙΠΠῚ. 

ἜΜΕ ΤΘΥΘΙΒΙ15. Θϑ1 ΡΟΡΆ] 5 Δ οαδίγὰ, 8 
ἀἸχθγαηία 6. Π]Δ)ΟΓῸ5. πᾶία 46 ἴβγδοὶ: 

(υαγ6 ΡΘΓΟΙΒΒΙ 1 η05 ΠΟΙ Ποάΐο 
45... ΘΓ ΡὮΠΙΒΙΒ πὴ ὁ ΑἸἴθγαμηι5 δὰ ΠΟ 

γι. ἀθ. 5110. ἃγοᾶπὶ [Ὁ ογὶβ ΠΟΠΔΪηΪ, οἱ 
γρηϊᾶΐ ἴῃ ΙῃΘάϊππὶ ΠΟΒΙΓΙ, τἰ βαϊνοί 

ΠῸ5. 46 πη }}1 ̓ ΠΙΠ]ΟΟΓΊ ΠΟΒ ΓΟΓΆΠῚ. 
ὑϑν δ Π]51Ὁ ΘΓΡῸ ΡΟΡΌΪα5 ἴῃ 5110, οἱ ἰὰ- 4 
ὑβηνο, Λα ηΐ 1η46. ΓΟ ἰορθάογ 5 ΠΟ ΙΪηὶ 

Ῥπροδν ρχοΡοΟ Ια} 566 η 115. σα ρ οι ΟΠΒΘΡαΡίηι; 
ἦδούθνν ρα. ἀπὸ ΠΠΠ Ηδ]1 οὐπὶ ἅγοα [Ὁ6- 
οὐκ. ἀΘγ5. Ποῖ, ΟΡΠπὶ οἱ Ρ]ΐμ 668. 

ἀὐμη486 νϑηϊβϑοὶ ἃγοὸᾶ ἰὈθάθγ 5 ὅ 
ΠΟΊΩΙ ἴῃ Οαδίγα, γνοο δαί 5 οϑί 

ΟὨΊΠἾ5. ἴϑγΡ86} ΟἸΔΙΠΟΓΘ σγδηάὶ, οἵ ρ6Γ- 
ΒΟΠΕΠ ἰθργὰ. ἜΕῚ δυσϊογαηί ΡὨ1]}15- 6 
{Π11πΔ| νοῦ θη) ΟἰΔΠΊΟΤΡΙ5, ΑἰΧΘΓΙΠ 416: 
Ουλθηδη} 65. ἤᾶθ0 ΥΟΧ ΟἰΔ]ΟΓ 5 ΠΡῺΙ 
π΄ Θὰ Γ5. ἨΘΟΡθουαπιὲ Εἰ οορηονο- 
γιαηΐ, φαοὰ ἃγοὰ ΠΟΙΔΪΠὶ νοηϊβϑϑῖ ἴῃ 

1. Α1. Ετ- ραβηδιη. 85: ΘΘΓΟΒ5.1.8 68 ΠΔΠΊ4ΙΙ. 
4. 5. Βοιηίηϊ. 

ά, Β.ΑΥ͂Ν.Α: {. δταδδέοι (παρπιοπ). ντ παπ δυίξεο. 
(91. αν. 1,3.) ἀΥ ΕΑ: (απ) ὃ. (ὅθεν, Τρτοποί, 
Β: κιοί[γλεῖι Ὁ. (6. του ποῖ ὁ ΑὟΥ ΝΕ, ΑἸ: Βεΐ θοῦ. 

ὕ. δεύρποιο, ΑΥὙ: οὐ δ... εἶπ ον, (δτοιδοι:) 
(ϑιζώτεί «.. (οὐ)δοδίο, ΒΒ: οὐτορο υπτῦςα, 

0. Β: οἷο τίη Ὁ. Ὁ’. ΑΥ̓͂ .Α: δ, αἴξ, δε6 
(Θεζῴν.). νΕ: ἀάγηι Ὁ, δτοιθοιο ον, 



70 ξ7ΞΞ17) 

ΧΟ τος νροτῶονο, ἐν ας 

ΘΟ 5 Ἑ. 

εν. 

παρεμβολήν. 7 Καὶ ἐφοβήϑησαν οἱ ἀλλόφυλοι 
'σφύδρα', καὶ εἶπον" Οὗτοι οἱ ϑεοὶ ᾿'αὐτῶν' 
ἥκασι πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν. Οὐαὶ 
ἡμῖν" ἐξελοῦ ἡμᾶς, κύριε, σήμερον', ὅτι οὐ γέ: 
γον τοιαύτη ἐχϑὲς καὶ τρίτης. 8 Οὐαὶ ἡμῖν" τίς 
ἐξελ εἴται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν ϑεῶν τῶν στερεῶν 
τούτων; Οὗτοι οἱ ϑεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν «ὄυ- 

πτον ἐν πάσῃ πληγῇ "καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 9 Κραται- 
οὔσϑε καὶ γίνεσϑε εἰς ἄνδρας, ἀλλόφυλοι, ὁ ὅπως 

μὴ δουλεύσητε τοῖς Ἑβραίοις, καϑὼς ἐδούλευσαν 
ἡμῖν, καὶ ἔσεσϑε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσετε 

'αὐτούς. 10 Καὶ ἐπολέμησαν οἱ ἀλλόφυλοι 
'πρὸς αὐτούς;, καὶ πταίει ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ 'ἐνώπιον 
τῶν ἀλλοφύλων' ᾿ καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς σχή- 
νωμα αὐτοῦ" καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σφόδρα, 
καὶ ἔπεσαν ἐξ Ἰσραὴλ τριάκοντα χιλιάδες τα- 
γμάτων. 11 Καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ἐλήφϑη, 
καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ ἩΗλὶ ᾿Οφνὶ καὶ Φινεὲς 
ἀπέϑανον. 

12 Καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ ᾿Ιεμιναῖος ἐκ τῆς παρα- 
τάξεως, καὶ ἤἦλϑεν εἰς Σιλὼ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερῥωγότα, καὶ 
γῇ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. 18 Καὶ ὅτε ἦλϑε, 
καὶ ἰδοὺ Ηλὶ ἐκάϑητο ἐπὶ τοῦ δίφρου 'παρὰ 
τὴν πύλην, σχοπεύων 'τὴν ὁδόν", ὅτι ἦν ἡ καρ- 
δία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ 
ϑεοῦ" καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰςηλϑεν εἰς τὴν πόλιν 

ἀναγγεῖλαι, καὶ ἀνεβόησεν ὅλη ἡ πόλις. τ Καὶ 
ἤκουσεν Ἡλι τὴν φωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπε" 
Τίς ἣ φωνὴ τῆς βοῆς ταύτης; Καὶ ὁ ἄνϑρωπος 
σπεύσας εἰρῆλϑε καὶ ἀπήγγειλε τῷ ἫΠΛι. 
16 Καὶ Ηλὶ υἱὸς ἐνενήκοντα καὶ ὀκτὼ ἐτῶν, 
καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐβαρύνϑησαν, καὶ τὴ 
ἔβλεπε. 'Καὶ εἶπεν Ἡλὶ τοῖς ἀνδράσι τοῖς 
παρεστηκόσιν αὐτῷ" Τίς ἡ φωνὴ τοῦ ἤχου τού- 
του: τ Καὶ ὁ ὑ ἀνὴρ σπεύσας προςῆλϑε πρὸς 
Ἡλὶ καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἐγώ εἰμι ὁ ἥκων ἔκ τῆς 
παρεμβολῆς, κἀγὼ πέφευγα ἐκ τῆς παρα- 
τάξεως σήμερον». Καὶ εἶπεν Ηλί' Τί τὸ γεγονὸς 

ὀῆμα, τέκνον; 11 Καὶ “ἀπεκρίϑη τὸ παιδάριον 
καὶ εἶπε' Πέφευγεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ προς- 
που τῶν ἀλλοφύλων, καὶ πληγὴ μεγάλη γέ- 
τυ ἕν τῷ λαῷ, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοί σου 

ΑΒ Ἀσφόδρα εἰ αὐτῶν (1 ΕΧ). Β: τρέτην (-,ἡς᾿ 
ΑΕ Χ.. 9.8: πολεμήσατε (-σετὲ ΑΕΧ). :0, ΑΒ οΐ, 
ἀλλ. πρὸς εὖ ἐνώπ. τ. ἀλλ. .... ἔπεσον (ο. ἘΧῚ. 11. χὰ 
Ἑῃ (1 ΔΈΚΧ). ΑΒ: ἀπέϑανον, Ὀ.κ. Φ. (Ὁ. κ. ἘΠ 
ΕΧ). 18. ΑΒ Ἐστε (ἐΕΧ). ΒΒ» ἐχάϑ., οἱ ( 
ἈΒΕΧῚ). ΑΒ: ἀπαγγ ἴλαι(ἀναγγ. ΕΧ). Ν ΧΗ { | 
ΔΞ ΒΕΧ). 10, Α: υἱὸς ὧν. ΒἜ κι ὀκτὼ ( ΔΈΪΧ), 
ΑΒ: ἐπανέστησαν ( (ἐβαρ. ΕΧῚ. Β: ἐπέβλεπε (ἐβλ. 
ΑΡΧ). ΑΒ: περιεστηκόσιν παρ. ἘΕΧ). 17. ΑΒ: ἐκ 
πρ. ᾿τῶν (ς, ΕΧ). (4): καὶ ἐγένετο πλ. μ.(6.ΕΧ). 
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σιαῖος εν αωρῖς οὐ Τυῖ ΠΝ ξον Ὡχι6 τ 018. 

3 ὩΠΙΦΟΘΣῚ ἢΝ 9 ἘΓΩΓΙΤΟΝ ΝΞ Τ 
ἢ ΝΡ ΠΣΓΤΘΡῚ ἂν ΒΠῸΝ ΝΞ ἡΠὩΝ 
ὉΔΩ͂Ν ὈΝΤΞ προσ Νὸ Ἵ Ὲ ἣν 
ἽὩ ὌΝ "Ὦ ΓΕ ἫΝ ᾿αϑοῷ 
πεν ΠΡΝΠ ΘΡΉΤΝΕ ΡΤ 
ΒΡ ΣὩ- Ν ὈΡΘῸΝ ΠΡ ΝΠ 5Π 
ὭΣ) ἜΡΙΣ :ἼΞΤΩΞ πΞΩ- ὮΞΞ 
πο ΡῸ ΕΈΣΩΝΡΙ δος ε ΘοϑΝὉ 
ΠΗ Β[" Τὴ ὩΞΟ ἼἼ2} ἼΖΕΞ 
ὈΘΡῚ Ὁ ῸΡ ΦΌΓ51 ἩΒΡΏΙΠΟΣ) " 
"ΠῸ ἩϑπΝο δος ἠδ ΕΛΡΝ 
ἘΝ Οτ Ὅ85) ἽΝ πὸ Ὑ1Ὲ ὝΡΊΡΙΣ 
ΤῸΝ ἸΠΝῚ ἜΡΝ Ν δυο 11 
ἌΓ ἼΓῺ ον» τὴ) "209 ΠῈΣ 

᾿ΌΠΣ ἘΣ 
Ν35) ΠΡ ΏΣΤΩ ἸΔΞ ΟΝ γ 5} 
ὈΡΡἪ ὙΠ ΝΉΠΡΙ Ὀ5 ποῦ 
"Ὁ ΣΙ; Ν 35 ἃ ἸὩΝ ὮΡ ΓΝ 18 

“Ξ ΠΕΣῸ ὙΠ Ἢ ΝΟ ἰδ 
ΡΝ ἼΣΩΝ ὍΣ ΣΈ ἸΞ9 ΤΡ 
-ἰ3 ῬΦΊΤῚ ΠΡ ΡΟ ΝΞ ὩΣ ΝΠ 
ΠΡ ΕΠ Ὄῆρττα ἐν ΣΟ ἐΟΣῚ 
ΘΝ ΠῚ πππ Ἰ,ΏσΙΣ ΣῚΡ ΠῺ ὝΔΝῚ 
τἼΣ δ», ἘΡΩ͂ ᾿ἸΒΡῚ ΝΞ ὙΠ ὸ 
ΠΡ 39 ποῦ Πυ ΔΘ ΘΛ Σῶτη 
ὥστ ἼΩΝ δῚ ἐάν 5 θ55 ἈΝ) 1 
3} ΓΞ ἼΡΘΓΤῚ ΝΞΙῚ ΘΝ πδυτὸς 
-ΠῺ ὝΩΝΟῚ Ὁ ΡΡῚ Ὁ Σ ΓΘ ἼΡΩΣΤ 

12 

ΣΕΝΩ ὩΔῚ ρῶν Ὁ ὩΕὉ ΕΣ “ 
ΠῚ "τ Ὁ] ὈΦΏ ΠΣ ᾿ποππ3 

γ5 18. ΠΡ πλν τ αΥ ΠΑΝ Θ 
7. Β: ϑεταῖ. {Π ποδον φοἤοτπ ποῷ ὀδύρος, οοοθοπ, 

ΟὟ [οΓ 8 τοαῦ πὶ αι. πὶ ἐδθα, ΥΕ: [0 10. ἐδ σον πὶ πὶ 
8. ΑΥΥ̓ΝΕ. Αι: υοἱτὺ (ἔα ππ)} υπό τείτοπ, Β: Πουυ ἄγοι 

(ὃ, Α: ρυῦοπ, ΑΥΥ: Ὁἱεοδ πιὰ, (δ οὐ ρό ὁ ᾿ 



7 ἄκρον σεΐοιιπιοπ. τᾶτο, ὅταν τοί [6 
Τὰ αὐὸὋ Ἰρταεπ: οι {Π ἰπ “αροῦ σὸς 
ἔοπιπιοη, ἀπὸ Πρταγοπ τϑοίτον: ϑθρῦο ππ8! 
δέπη ἐ8. {1 ὺ ον πίε αἴο σοαπδοπ. 

8 Ἔ θερε ππϑ! ϑθθον οἱ ἀἰπ8. οὐγοίίοπ υοπ 
ὍῈ απὸ δἰοζοεν πιά τίροπ Θπον ὁ Φαῦ 
Ππὸ οἷς Θύτίον, οἷς δρορίοπ ΤΙ πιροπ πὶ 

9 αἴϊζενῖοεί ίαρο ἱπ δεν ϑθίη]ιο. Ἔζφοο. [εἰ 
παπὶ οεἴτοῖ τὸ θεάππον, ἰρν ΘΕ Ρν, 
Ὁαβ ἴδ πίε οἴρπει πιἤεἴ Ὅὲπ εῦτάοτη, 
τοῖς {{ε εἰ) σεοίοποι θαθεπ. (εἰ θλήππον 

10πηιῦὺ Ποῖ! ἘἜΦα {τέο οἷς ΘΓ εν, 
ταῦ γα! τϑατὸ σοί !ασοπ, τἀπὸ εἶπ [065 
τον Ποῦ ο ἐπ ζοίπις φύτες, ται εϑ τραν εἶπο 

: ἴεθν στοβὸ Θῴϊα δι, ῬαΒ ατι8 ΔἸΥγαοΙ {{εἴοπ 
1) Ὁτεϊβίᾳ ταυ]οπὸ θέαππ πβυοῖ. ἘἸπΌ οἷς 

᾿ς βαᾳῦς (δοί(ε8. τυατὸ σοποπίπιοι, τπὸ Οἷς 
ἀσοοι Θῦρπε (61, Φορθπί πὸ Ῥίποθαϑ, 
Πατϑοπ. 

12. ΦὋᾳ Ἰἰοῦ εἶπον σοι ϑεπίαπιίπ αὐ. ὁὲπὶ 
ρον, τππῷὸ ἔσπι αοὰ (ΘΙ Ὁοἤεῖθοεπ Φ αροδ, 

: ταῦ Θατίς ζεῖπο δι τοσοῦ ζουυΠ6π|Θ,. τπτὸ δατῖς 
18 (δτῶε απ [εἶπ ὥαιρὶ σίγα, ὙἸΠῦ 

το. 

{πρῖ εὐ απ|, τππτὸ οἷς σαπρὸ Θίαοι {ᾧτίο. 
14 ἔΠπὸ δα ΟἿ᾽ δαᾳ8 ἴαιῖς Θῴγτείοπ. Οὐτείς, 

{ταρσῖς οὐ ὅδᾳθ { δα Πιν εἰπ Ταιτο8. (δὲς 
ἐχπιπιοῖ 9 Φα ἕαπι ὅεγ ϑθέαππ εἰϊοπο, τἰπὸ 

1ὅ ζασίς εὖ ΟἿΙ απ. 
τς ποπιρίᾳ αῦτε αἴί, ππὸ ζεἶπο ἥπιροπ Ἰθατοπ 
ΟἸ1θ ηπξῖ, Ὁα8 εὐ πἰῶς θοπ ἔσππίο. ἜΦον 
: θὲαππ αδὲῦ Τρτα ἀπ (ΟΊ; “ᾧ ἔσπιπιο, 

πῦ δὶπ θεῖτο απι8 Ὁεπι ὅθεν οοἤοθεπ. (δὅγ 
τς αδοῦ ἤρταῦ): γι. φοβεῖ εἐ8. 211, πιοίπ Θοὺ πὸ 
17 Ὧκ.. απερουίοείς δον δον ποίσουν. ππὸ 

ἤρταῦ): ἤναοῖ ΠΕ σοβοθεπ ὑοῦ Ἐὲπ 300 {{- 

9. θαϊεεε ἐν πππὶ ἐαρίεν τι, [εἰ σὺ, Β: Πάνξοι 
εὖ). νῈ: [εἰ Πα. ΑὟΥ: {6{. 

ἘΠ Ί0. Β: οἷε ΘῴΪ. τυ. [. στοβ. ΑΥ̓ΥὙΕ: οἱο θὲίοθοῦς 
Ε΄ ἰαρὸ, Α: εἰπε ..; 9ὶ. 
Πς 11, ΑὟΨΕ: ἔμλιποπ ππ|. 
12. ΒΑΑΥΥΟΥΕ.Α: από δὲ Θῴϊαι(-τόπιπα). 
ΒΑ: κι 7. 41. (σατοι) ζεῦτν αν (ον θα 0) δ’, απ 
“Π [εἰπεπι ᾧ. νῈ: Θίαπδ τϑαῦ. 
᾿ς 19, Τάγαιοεες, Β: χπὶ Θείτο Ὁ6δ 58. ας. [αῦο [{) ἀπ. 

ΟΠ ΑὟ: απὺ, Θίταβε, αἰόαιοιο, Ὑἱῦς απ 58., θπι 

Ε. Φομ οί 8, 

δου δὲν θαδὲ πηδ δὲν θείδεπ Θῦρπε ΘΙ, 

Ποῦ ε, αἴ εὐ οἰπείπ ἔστι, [ὰ (611 αἰ ὅρπι, 
(ΠΡ, θα εὐ αἰ ὅπ ϑϑεᾳ. {ἀ0ε,. δόππς 
Τοῖπ ον, ραν ὁαθ δα ἴδεν δὲν ἄαὺς Θυίς, 

Ἰϊπ Ὅαᾳ δεῖ ϑὲαππ ἱπ οἷς Θιαοέ ἔκππι, 

Ἔ (ΤΙ αδὸν κατ αὐ τπῖῦ 

τς βρη, ταιὸ {Π εἶπο στοῦς Θτα δε ἱπὶ ΞθΉΓΕῚ 
σοοθεπ, τπτὸ Ὁεῖπο ξθεοι Θῦρπο, Θορθπὶ, 

“11 

εν. 

(ά, ἡ---᾿1.0 

ὁλ51ἃ. ἙΤΙΠΠΘΡαπίψιθ ΡΠ 5. πη, 7 
ἀἸοθηίθα: θη ΠΘιι5. ἢ οδδίγα! Εἰ 
᾿ΠΘ ΘΙ Γαΐ, ἀἰοθηΐοθ: γὰρ πο ]5! 
ΟΠ ΘΗΪΠῚ {|| ἰδηΐα Θχιυμίαίο Ππουὶ οἱ 
πα 5.615. Ἔν ΔΘ. ΠΟΡΙ5' 415. ΠῸ5 
ΒΆΝ} 11 46. πϊᾶπιι Π)ΘΟΛα. 5110} ΠΔ] 11] 
ἰδἰουιιη ἡ ΠῚ βαμί θ 11, 4ΐ ροΓΟι556- 

μα ἀφ ππὶ Αθργρίαμ) οπιμΐ μρ]ασὰ ἰπ ἀθβογίο. 
Ἔ (ΟΠ ΟΓ ΔΩ οἱ οϑίοία νἱγὶ, ΡΠΠΠ18- 

{μ{1π|} π6. βογν αι 5 ΠΟ Γδοίβ, βἰοαὶ οἱ 

ΤΣ ΟΠ βογνίθγαμί ν θβ; ΘΟΠΙΟΓ ΔηΪ πὶ 
οἱ θ6}14ι6 1 Ἐ Ριισῃανογιηΐ ορσο ΡΒ 15-. 10 
{11}, δὲ ὁάθδ5ι5. Θ5. ἰδγᾶθὶ, δἱ ἰπρὶϊ 

ἘΠΙΒ4ΠΙΒ4 6. 1. (ΘΓ ΔΟΆ]Π 1] 5.Π1ΠῚ, 

οἱ [οί οϑί ρ᾽ασὰ πιᾶρῃᾷ ὨΪΠ|15, οἱ 
ὁθοιάθγην ἐθ [5086] ἰγρίηϊα τ }}Π1ὰ 
Ροθη. ἘΠῚ ἅγοὰ Ποὶ οἀρία 681; 11 
ἄπο 46. ΠΠΠῚ ΗΘ] ππογίαϊ βαηΐ, 
Ορ!ιηὶ οἱ ΡΠ Ϊη 668. 

ΟἾΓΡΘῚΒ. ἁπίθιη ΥἱΡ 46. Β ΘΠ) ΔΙηΐη οχ 12 
25.152. ἃ016,. ΘΗ 1. 5110 ἴῃ αἰθ 11, 5οἰββϑᾶ 
ἐφιρδ᾽ νοϑίθ οἱ ΘΟΠΒΡΘΥβιι5. ραΐνογα ἐὰραί. 
ὅτῖθε δὲ (μη α6. 1116 νθηϊββοί, δὶ βϑάθθαι 13 

ΒΈΡΟΓ 56}18}} ΘΟΠΙΓὰ γἱὰπ) ΒρθοίΔ 5. 
ὑγὰϊ ΘηΪΠ) ΘΟ 6}118 ῬΆΥΘΙ5. ΡΓῸ ἃϊοὰ 
1)61. ΥἹΓΡ δαΐθηῃ 1116, ροβίπᾶμ) ἰῃ- 
ΘΡΘΒ5115 65, ΠΕ ΠΟΙΔν 1 ἈΓΡ1; οἱ α]αἃ- 
ΝΛ ΟἸΠΠἾ8. Οἰν 8. ὃ ΕΓ διάίνι Ηρ] 14 
ΟΜ Δτ] ΟἸΔΠΠΟΤ ΙΒ, αἰχιίαιιο : Οαΐβ 6δὶ 
Ποὺ Β0Π 8. {π ]{πι5. πα] 5 Αἱ {Π|8 

[δδι παν οἱ νϑηΐϊν οἱ παηοίαν!! ΠΟΙ. 
3,2.5.,.9. Ὁ ΘΙ δΐθη) ογὰΐ ποπαρίηΐα οἱ οοίο 1 
ἀαυς ἀΠΠΟΡΊΙΩ.,. οἱ ΟΟΙ]ΠῚ 6715. σα] ράνογαηι, 

οἱ νἱάθγ ποὸη ροΐουαι. ἜΕῚ αἰχὶὶ ἃ 16 
Π6}1: ἔρο 5πι, αὶ νϑηὶ ἀθ ργάρ]ῖο, 
οἱ 660, αἱ 46 δοία [σὶ ῃοάϊ6. (αὶ 
{16 αἰΐ: Οὐϊά δοίη οδί, ΠΙῚ υἱὲ 

Ἔ ΠΠΘΒΡΟΠΑ 65 ἁιι[61}}}6, αὶ ππιποἰα αι: 17 
Ταρὶ!, ᾿η αἱ, [5γ86] οογᾶπι ΡΒ 5. Π πη, 
οἱ Ταϊηὰ τηᾶρπὰ ἰὰοίὰ δδὶ ἴῃ ροραΐο; 

ἸΠΒΌΡΘΡ οἱ (πιὸ ΠΙΔ {πὶ πηουίαὶ βαηΐ, 

8 

2,38. 

ι)9. 

8. Α1.: Βογυδ 0. 9. 8: Πουΐβ. 13..1.: ὀχβρθοίδῃβ. 

αἰϑδῷ. Α: πα, δον (έν, δίπ|). αΥ̓: ταῦ δαπρο. 
γ}}: ἀπο. Αἱ ϑαπρίο, Β: αἰτίοτεο, ΒΥ ὙΕ: 1065 
σοπ, ΑὟΝ ΑΣ Ἰϑοβεαρέο. 

14. Β: δε Θείπιπις δε6 εῶτν, νΕ: δοι βάγια, Α: 
ῴαί. 

1ὅ, Β: εὐϊαττοῖ, ΑΥ̓Σ Ὑ: (Τεἰπ θέτο τυατ) ἤΐατυ, 
10, Εν ατὃ ὃ, ὅ5., κα, δ. θέμις δαρὸν αεῇ, (ὅδ, 

55... 12.) ΑΥ̓́Τ .ΝῈ: δι. ποῦ: εδ.,. Αι: θα γα [Ὁ θὲς 
αὐδεπ, Β: {1 αοἴδεθοπ, 

17. ΑΥ̓́Τ). Α: ὅϑυίο,,, (οδ χυα0) ἐν ρτ, θὲ οδετίαρο, 



Ὁ (Δ,.18:.-ὅ,4. Βαμαιιο 5, Ε. 

κν. ἄττα ἤδοὲ ἐγεῖφυ' ἢ ἴδέδαροϑ. 

᾿φνὶ καὶ Φινεὲς τεϑνήκασι, καὶ ἡ κιβω- 
τὸς τοῦ ϑεοῦ ἐλήφϑη. 
ἐμνήσϑη τῆς κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἔπεσεν 
ἀπὸ τοῦ δίφρου ὀπισϑίως ἐχόμενος τῆς πύ- 

λης, καὶ συνετρίβη ὁ νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπ- 

ἔϑανεν. ὅτι πρεσβύτης ὁ ἀνϑρωπος καὶ βαρύς. 
Καὶ αὐτὸς ἔκρινε τὸν ᾿Ισραὴλ τεσσαράκοντα 
ἕτη. 

19 Καὶ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἡ γυνὴ Φινεὲς συν- 
εἰληφυῖα τοῦ τεκεῖν, καὶ ἤκουσε τὴν ἀγγελίαν, 

ὅτι ἐλήφϑη ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ, καὶ ὅτι 
τέϑνηκεν ὁ πενϑέρὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, 

καὶ ἐστένωσε καὶ ἔτεκεν, ὅτι ἐστράφησαν ἐπὶ 
αὐτὴν αἱ ὠδῖνες αὐτῆς. 20 Καὶ ἐν τῷ καιρῷ 
αὐτῆς ἀποθνήσκει, καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖ- 

κς αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, ὅτι 
τέτοχας. Καὶ οὐκ ἀπεχρίϑη, καὶ οὐκ 

ἐνόησεν ἡ καρδία αὐτῆς. ὁ) Καὶ ἐκάλεσε τὸ 
παιδάριον Οὐαιχαβώϑ', ὑπὲρ τῆς κιβωτοῦ τοῦ 
ϑεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενϑεροῦ αὐτῆς καὶ ὑπὲρ 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ὅτι ἀπέϑανον. 22 Καὶ 

εἶπαν" ᾿Απῴκισται δόξα ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ 
ληφϑῆναι τὴν κιβωτὸν κυρίου. 

Ὁ. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἔλαβον τὴν κιβωτὸν 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ εἰφήνεγκαν αὐτὴν ἐξ ᾿ΑΙβενέζερ 
εἰς ζωτον. 32 Καὶ ἔλαβον 'οἱ ἀλλόφυλοι τὴν 
κιβωτὸν κυρίου, καὶ εἰφήνεγκαν αὐτὴν εἰς οἶκον 
“]αγών, καὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ “4 αγών. 
8 Καὶ ὠὥρϑρισαν οἱ ᾿Αζώτιοι τῇ ἐπαύριον τὸ 
προί, "καὶ εἰφῆλϑον εἰς οἶκον 4αγών, καὶ εἶδον', 
καὶ ἰδοὺ ΖΙαγὼν πεπτωκὼς ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ 
πρόφωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ. 
Καὶ ἤγειραν. τὸν 4αγὼν καὶ κατέστησαν εἰς 
τὸν τόπον αὐτοῦ. 'Καὶ ἐβαρύνϑη ἡ χεὶρ κυ- 
ρίου ἐπὶ τοὺς .Ἵζωτίους, καὶ ἐβασάνισεν αὖ- 
τοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὖὐ- 
τῶν, τὴν τἤζωτον καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς. Ἰ Καὶ 
ἐγένετο, ὅτε' ὥρϑρισαν τῇ ἐπαύριον τὸ πρωί, 
καὶ ἰδοὺ Δαγὼν πεπτωχὼς ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ 
πρόύφωπον αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς κιβωτοῦ διαϑ᾽- 

κῆς κυρίου, καὶ ἡ κεφαλὴ 4αγὼν καὶ ἀμφό- 
τέρα τὰ ἴχνη τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα 
ἐπὶ τὰ ἐμπρόσϑια ““μαρὲϑ ἕκαστοι, καὶ ἀμ- 
φότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πεπτω- 
κότες ἐπὶ τὸ πρόϑυρον'" πλὴν ἡ ῥάχις Ζαγὼν 

τὰ 

υτον 

17: ΒΑ Ὁ. κι. Φ. (Τ ΑΕΧ). 18, ΑΒ: εἴκοσιν (τεσσ. 
ἘΝ) 19: ἈΒΟ() ἡ Ὁ ἘΧῚ. ΑΊ1Β: ἔκλαυσε (ἐστέ- 
νωσε Β; Αἢ: ὥκλασε). ΔΒ: ἐπεστράφησαν ... ἢ αἵ 

15 Καὶ ἐγένετο, τῷ 
ΘΠ ὈΝΠῚ ἼΝῚ ὈΠ3 85) ὭΘΓῚ ΓΔ 
ΠΠΑΓΟΝ εὙΟΞΤΟΣ ΠῚ Ὁ ΠΓΙΡῸΣ 18 
ΓΟΞΠΡΙΝ ΝΟΣ τ ὉΡῸ ὉΒ9Ὶ ΘΟΕ 
ἼΡΡἼΒ. ἼΞϑτη ἜΡΘΣΙ Ἴ. ἼΣΞ 
ὉΒ τὸ ΝΗΡ Ἴ35} ὈΟΛΔΡῚ ἸΤΤῸΣ ΓΩΟῚ 

ἐλ τῦ ΘΟΣΞῚΝ ὉΝΝΘΣ ΤΙΝ 
99. πὰ ΘΠ ἘΤΟΝ ἸΠ55} 
πρϑπτος, πρώτη ττΝ ΦΏΘΙ 
ἐπ ΝῚ ΠΡΏΓΙ ΓΔ) ΘΠΌΝ 11Ν 
ΠΡῸΣ ΠΣ ἼΦΘΙΣῚΞ ποα. ΡἈΡΙΩΝ 
ποὸρ ΤΊΖΞΘΙΣ ΓΠ Ἴ 9 ΠΙ}) ὉΦ93 
ΣΙΙ2» ΝὉ) ΡΝ 25 "ΝῺ τ -ἶὰ 
Ν ΓΩΣ!Ο, Ν ΟΡ ἐπῖβο πρὸ τ 52] 
εἰς τόσας τὰ τεῦς πὸϑ “ὐνὸ ἼΞ5 
πο ΘΝ ΗΝ ἤν ΠΡῸΣ 
ἘΝ ΩΡῸ ΠΞΣ πὸ ἼΩΝ ἐπ" 22 

ἐπαπθρτι ΤῚΝ ΠΡῸΣ 
ΘΝ ἸΝ ἘΝ ἸΠρῸ ΘΠ" 
ἩΠΡ5Ὶ ἘΤΩ͂Ν ἜΤΡΕΙ ἸΞΝῺ ἼΣΙΝ ΞΟ 2 
ἼΝΖ3) ΠΝ Ἰπν τῶν δ ΘΘῸΡ 

ΕἸΣ ΘῈΝ ΠΝ ἬΡΕῚ ἸἿῚ ΤῊ ΠΝ 
3 ΤΠ δ πῶν ὙὩΛΞ ΘΝ 

ἸΠΝ ΠΝ χὴν ὑρθὺ 8} Ἠ51 

19 

ὮΝ πῶ 5) ἸλπτῸΝ ΠΡ". ὙΣΣ 

ὨΠΓΘ ἼΡΞΞ Δ ΞΙδ5Ὶ ἘΣ Ε 
ἘᾺΝ ΠΙῚΝ Ὅ90 ΕῚ Ἰ31 Πρ] 

ΓΙ͂ΒΞ αἼΠ.Ὁ5 1151 ΟΝ τπῆτο Ἰ1ῈῈ 
ἩΣῚ ῬᾺ ἸδρΊοσιτοΝ ΠΉΠῚΦ. ὙΠῈ 
(ΣΕ ΧῚ. 2118; ,Οὐαιβαρχαβώϑ(Οὐαιχαβώϑ, καὶ 
εἶπαν Α). ΔΒ Ἐῦτι ἀπέϑ.. (ΤῈ 2.5: Β απὸ( ΑΕΧ), 
ΑΧΊΤ(Ω [) καὶ διὰ τὸ τεϑνηκέναι τὸν πενϑερὸν 
αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ εἶπεν" ᾿ἡπῴκι- 
σται δόξα ἀπὸ ἾἸσρ. γῦτι ἐλήφϑη ἡ ἡ κιβωτὸς τὸ ϑεᾷ. 
-ο, ἈΒ (81 Ὑ85:.2) οἵ (Τ ΕΧ), Ὁ. Β Ἐτῇ ἐπαύρ. (Ἐ 
ΑἘΧῚ οι τὸ πρ. (1 Χ) οὶ ἐπὶ τὴν γῆν (1 ΑΕΧ). ΑΚΕΧ 
Ἐ(ρ.κατέστ.) αὐτὸν. ΑΒ η (ἘΧ). ΑΧ: τὸ ὅριον. 
4, ΒΕ τῇ ἐπαύρ (ΤΑΕΧῚ) ἘΣ γ. (1 Δ ἘΧ). ΑΒ τῆς 
(1 ΒΕΧ). ΒἘ(ρι.) ἡ (1 ΔΕΒΧ), ΔΒ Ἐτῶν (Ὁ ΕΕΧ). 
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οτος ΤῚΣ ες ΣΡ, ἘΣ ἘΝ μ΄ «ἘΔ - Ἀ τὸ 

[ , 1. Φοιμιποίὁ, 

δπ' ὃ Φοῦ, διαθοῦ, ίο βαδο ἐπ ὅδανε αροπϑ, εν. 

πὸὸ ίποραθ, πὸ οοἴοτθεπ, δα οἷε αδὲ 
18 (δδοίίεδ {1 φοποπιπιὸη. 

ἐπίξιοεῖ ππὸ Ππτῦ, δὸππ ΤΥ θα αἴξ ππὸ 
εἶπ Τυϑεῦον Ῥέαππ, (ὅτ τἱ τοῖς αδὲν 31: 
ταῦ υἱοτλίς αῦτο. 

19 (εἶπε Θῴῷπιν αδὸῦ, Φίποραϑδ ϑθείδ, 
ταν Τα θαπσοῦ, ππὸ Το{ὸ ζγίοεν σοίερεπ. 
Φμ { Ὁα8 Θεύδέ Οὐτείο, ὉαΒ οἷε αν 
(οί[ε8 σεποπιπιοι, απὸ ἰδ Θ΄ δεν τππῦ 
Ῥὲαππ τονὲ τοῦτο, ἐγ πιπιεῖς {6 {Ὁ τι 
αεδατ, δεππ ἐδ ἔἕαπι [{ὲ ἰῆτε ὅθοθε απ. 

20 ἘἸϊπὺ δα ἤδτ ἰδὲ Πατῦ, {ρταάγεπ οἷς ἡβείδοτ, 
οἷς πόδοπ ἴον Παποοπ: δυτῷϊ οἰ πἰῶ τ, 
δι. δα εἴποι {ππαὲπ Θοῦπ. ἣἴδεγ Πε 
απζοοτίοῖς πίτδ, ππὸ παθπιδ αὐὦ πίῶΐ 

2121 εῖξεπ. ἜΠπῸ [ὁ δἰεβ Ὅὲπ δπαδεπ 
δ ραδοῦ, παὸ ἰρταῷ: Φἷς Θευτ είς {1 
Ὁαθίπ τοὺ ταῦ, τοεἱ οἷς βαὺς Θοιίοῦ 
σοποπίπιπ ραν, ἀπὸ ἰθν Θυάθεν. τππὸ 

22 ἴρτ ϑέαππ. ἘἸϊπὺ Τρταδ, αδετπιαῖ; «Οἷς 
δου οἰ {{Π δα δίπ ϑοπ Θἤταρῖ, Ῥέππ οἷς 
αὺς (οτ(ε8 {ΠῚ ροποπιπιοπ. 

ΟΎ. Φίς ῬΟ τον αδὲν παθπιοπ οἷς βαὺς Θ᾽ οίς- 
; 18. παὸ͵ δτατοπ ε τοι Θδοπ ὅδεν σὲπ 

᾿ Σ δουῦ ἰπ Ὁα8 Θαιβ8 Φαροπθ, πηὸ [εἰς 
8 Τοῖοπ Πε πεθοπ Φαροπ. 

Παπῦϑοπ, [απϑοπ 1{6 Φασοπ απ εἰπεῖ ἍΓπ|116 
Ἰϊεροπ αἰ Ὅεγ (ὅγε Ὁ0Υ Ὅὲ0 βαδο δε8 θεττη. 

δεν [1 παθηιοπ Ὅὲπ Φαροπ, ππὸ {εδῖεπ 

Αἰθπα υἱεδοῦ απ ζεἰποεπ τί. 

19, 1.4: {τον φεδάτοπ ... δι ϑθοθε. 

17. ΑὟΥ: τηπροξοπιπιεπ, ΥΕ.Α.: [οδέ, 
Γ᾿ 18, ΑὟὟ.ΝΕ: (6) ἃ. (δι. οὐὐσάθπίο. Α: παππίς. 
 ΑΥ̓͂Ν.ΝΕ.Α: τἰιπρό. ΒΑ: απ δεν (Θοἰίο δε6 20. 
ΟὙΕ: αἷἱ δε Ὁ. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: ὅτ. δα ([εἰπ επί, Β: 7. 
(διτοιτῦο ξοῖϑυ. .., οἵπο αν τι. {υσύτον ὅδ, ΑΕ: δεν 

"νὴ. τυ. α. π. Τάτοον(ς ζἀ{{4). ΒΕ ΑΙ θαίέο φονί εἴ, 
τ 10. νΕ:(Θδιυϊορονίοίον, Β΄: δα β [, οὐδᾶτοπ [ο[{ο, 
ΠΥῈ: τι. τοῖς ῳ. αΥ: χπππ| δὐοδ. Αι. παῦο απ ὍοΥ 
 (δεδετί. ΑΥ̓͂ .ὙῈ.Α: οἰοϑὲα τί. ΝΕ: δαίίοπ , ἀδοὺΣ 
{αἴίοπ. Α: ἀδουζοίοι {. νΙ6 61. 
Ὶ Ξβοϊρρίυείεη «᾿Βίδεῖ, 31. 5. 2, ΞΒυὸ 1. Ὑ6ι0. 

Ἔα ἐν αϑὲν δεν. 
ἄᾳος Θοίίοδ σονατο, [εἰ ἐν δαττ ἢ υοπὶ 
ΘΟ απὶ θοῦ, τἀπὸ δταΐ, ζείπεπ αἴ8. 

] 70, 16, 23 
ἘΠ δα οἷε θη 

θοῦ ὃὍε8 αποοῖπ ὲοτροπϑ {τδὲ απΞ 

ἘΦα {{ αθοῦ 

Ὁ8 αποεῖπ ϑὶοτροπδ {τς αὐταπθεπ,, 

{απδὸπ ὸ Φαροπ αδετπιαῖ αὐ Τείποπι, 
ΓΜ ΠΡ. Ἰίεροπ αὐ Ὅὲν (ὅτος Ὁ0Υ ὍῸΓ βαδε, 
Ὁε8 ϑεῖτη, αδὲν [εἰπ απο τὸ [εἶπο δεῖδε, 

φάπος αὐαοθαιοπ αἰἢἢ δὲς Θῴεο, θαβ. 

ΟΡΠηΙ οἱ Ρη ηθ65, οἱ ἃγοὰ ἢοὶ οἀρίὰ 

ο5ῖ. Ἔ Ομ 416 1116 ΠΟπΙΙ ἢ 556. ἃΓοὰ 18 
ταδανϑν Ποῖ, ΘΘΟ.611 46. 5611 ΓΟ Γογβίῃ [χίὰ 

Οϑιαπη, οἱ [Γᾶ ΘΟ ΠΟ 115 ἸΠΟΡΓΠΠΙ5 

ἐδ. ϑθηθχ ΠΏ οΓὰϊ Υἱγ οἱ σγὰῃ- 
ἄδθνιβ, οἱ 'ρ56 παϊοανιί πὸ 4- 

ἀνᾶσίη!ἃ ΔΠΠΪ8. 
Νυτεν ἃ. ΐΘΙ) 65, ὉΧΟΥ ΡὨΪΠ665, 19 

ΡΙΔΟση Δ η5. Γαΐ νἹο πὰ 46. ράγίαϊ, οἱ 
Δ 10. παποῖο, 40 οἀρία 65561 ἃγΓοὰ 
Ὠδὶ οἱ ΠΟΓίι5. ο586. ΒΟ ΌΘΙ 8.115 οἱ 
ΠΡ 585, ἸΠΟΠΡν αν 586 οἱ ρΘρΡοΓΙ; 1Γ- 
ΓΙΘΡΔηΐ ΘΗ] [Π 681 ἀΟ]ΟΓΘ5. 81.011]. 
ἜΤΗ ΙρΡ50 Δυ(6ι ΠΟΘ ηΐΟ ΤΠΟΓ 8 Θ8 20 
ἀἰχογιιηΐ οἱ, 416. 5] ηΐ ΟΡ 68Π}: 

ἐν {: ΝῸ [{πΠ|16085, 4πἰὰ Π] πη} ΡΘρ γι ϑι1. Θαδθ 

ΠΟ ΓΟΒΡΟΠΪ οἷ5, ΒΘ 4116 ΔΠΙΠΠΔ ἦν ο Γ- 

τις. ἜΜ νούανὶΐ ραθγαηὶ [ΟΠ 06, 21 
Ρε.τ8,6ὺς ΔΙΟ6η5: ΤΥΔηΒ] ἃ ἃ οδὲ ρ]ουὰ 46 ἴβγδρὶ, 

ἐδδν αΐϊὰ οαρίδ 65. ἃγοὰ δὶ, οἱ ρῬΓῸ 5000 1Ὸ 
510 οἱ ΡΓῸ γἱῦὸ 8510. ἘΕΙι αἷι: ΤΓδη5- 22 
Ιαία οϑί ρουία ἃ ἴβγδϑὶ, 60 αιοά 
οἂρία 6556. ἃγοὰ «οὶ. 

ΡΠ ΙΒ. ἢ δαΐθιῃ ἰα]ουαηΐ ἁγοδὴ Ὃ), 

τά, θὲ οὐ ἀϑρον ἀν Γι ηΐ ΘΔ) ἃ Πὰρ[ἀ8 δ- 

Ἰπιου ἴῃ Αζοίμμη. ἢ Τυϊογαηίαιθ 2 
ΡΠ Π5.Π11 ΠῚ Δ᾽ ΟΠ) Π6ὶ οἱ ᾿ηἰα]θγιιηΐ 
68) ἴῃ [ΘΠ 1} ἢ άσοη, οἱ βία πϑγιηΐ 

68} χία ᾿ᾶσοη. Ἔ(ἸΠΠ4Π16 5Ό0Γ6- 8 
χίδϑϑηΐ ἘΠΕ ΑΖΟΙΙ αἰίαγὰ αἴθ, 666, 

θάᾶροη Δ οθαΐ ΡΓΟΠῈ5. ἴῃ ἰΘΓΓὰ δηΐθ 
ΔΓΟΔΠῚ ΠΟΙΏΪΠΙ; οἱ ἰα]θραηΐ Ὠάροη οἱ 
ΓΘϑιπθγαηΐ ΘΠ ἴῃ ΘΟ] 5.11. 
Ἔ ΒΌΡΒΌΙΏΠῈ6 τη8Δη6 416 αἰΐογα ΘΟ η51Ὁ- ἅ 
Βοηΐο5 ἱπνθηθριηΐ θᾶροη ᾿ΔΟΘη θη 
ΒΌΡΘΡ ἰἴδοίθη 5118} ἰῇ ἰθῦγᾶ ΟΟΓΔΠῚ 
ἃΓΟὰ ΠΟΙΏΙΗΪ., οἀραΐ διυΐθη ἤᾶροη οἱ 
ἄἀπιὰθ. ῬΔ] 6. ΠΠΔΠΠῺ 6}8. Δ᾽ 50 5588 
ΓΔ Πΐ ΒΡ ΘΓ ΠΠ16Π. ΡΟΡΓῸ ᾶσοῃ 5015 

Υ.15;, 

7205. 
158,47. 

(0 ΤΡ 

20. ΑἸ.: φαΐ 51. 
21. ΑἸ. { (Ρ. β]ογῖα) Βοιηίηϊ. 
22. Α].: ΑἸ, 

5 φαυΐᾶ-- Ποἰ οἱ. 

φῦ. Β.ΝΕ: ΠοΥθοπ τϑοἹο, Α: πὶ Θὲ, τσατ, Β.ΑΥ͂Υ, 
ΝῈ.Α: εἰποπ Ὁ. φεθοτεπ, ΟὟ ΑΣ παν σα πὶ ϑιΦ! 

21. π΄ τοέσοπ ἰρτοᾷ Φὥοιυ. πα. ἰθτοῦ πὶ, Β: εββο 
τσαπδοτί. ΑΥ̓ΥὙΕ.Α: ὅθιρ (ίπιν.) [[} δίς ὅ τε. 

22. ΑὟ: Φαταπι [ρυ. [{6. 
3. νΕ: ϑίδοοθίίον, Β: Ὁ06 απὸ 5' αρο8. Α΄: απὶ απ, 

ὡς ΒΙΑΥΥΥΕ; {{0 0, δα ας (δου) Ὁ. απ. ϑθπρο ἐς 
ὌΝ ΑἹ: τα. 91. απ. ΑΥΝΥΕ.Α.: Ποία. 

Β: Παΐγει Ὁ. ΑΥ: αδρορτοίοπ, Β: δεῖ Ὁ. Θῴιν, 
Α: “ἴδεν, 

18 



Δ. 5;5:-12. ΘΙ ἢ. 

νυ. 
ὑπελείφϑη. ὅ Διὰ τοῦτο οὐκ ἐπιβαίνουσιν οἱ 
ἱερεῖς 4αγὼν καὶ πᾶς ὁ εἰςπορευόμενος εἰς. 
οἶκον 4αγὼν ἐπὶ βαϑμὸν οἴκου ,“αγὼν ἐν 
“Αζώτῳ, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης; 'ὅτι ὑπερβαί. 
γνοντδς ὑπερβαίνουσι.. 6 Καὶ ᾿ἐβαρύνϑη ἣ χεὶρ 
κυρίου ἐπὶ “ἥζωτον,' καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς καὶ 
ἐξέζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς, καὶ μέσον τῆς 
χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες, καὶ ἐγένετο 
σύγχυσις ϑανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει. 

1 Καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες ᾿ζώτου, ὅτι οὕτοςς 

'γέγονεν αὐτοῖς', καὶ λέγουσιν" Ὅτι οὐ καϑήσε- 

ται κιβωτὸς τοῦ ϑεοὺ ᾿Ισραὴλ μεϑ᾽ ἡμῶν, ὅτι 
σχληρὰ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ 4αγὼν 

τὸν ϑεὸν ἡμῶν. 

ἄγουσι τοὺς σατράπας τῶν ἀλλορύλων πρὸς 

αὐτούς, καὶ λέγουσι" Τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῷ 

τοῦ ϑεοῦ Ἰσραήλ; Καὶ λέγουσιν 'οἱ Γετϑαῖοι" 
δίετελθϑέτω ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ πρὸς ἡμᾶς. 

Καὶ μετῆλθεν ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ 
'εἰς Γέϑ'. 9 Καὶ ἐγενήϑη μετὰ τὸ μετελϑεῖν 
αὐτήν, καὶ γίνεται χεὶρ κυρίου ἐν τῇ πόλει, 
τάραχος μέγας σφόδρα, καὶ ἐπάταξε τοὺς ἀν- 
οδας τῆς πόλεως ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου, 

καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν. 

"Καὶ ἐποίησαν οἱ Τετϑαῖοι ἑαυτοῖς ἕδρας! 

10 καὶ ἐξαποστέλλουσι τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ 
εἰς ᾿ἰσκάλωνα. Καὶ ἐγενήϑη, ὡς εἰρῆλϑεν ἡ 
κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ εἰς σκαλωνα, καὶ ἐβόησαν 

οἱ ᾿“Ιἰσκαλωνῖται, λέγοντες" 
πρὸς ἡμᾶς 

γ᾿ Ἃ 
8 Καὶ ἀποστέλλουσι, καὶ συν- 

Τί ἀπεστρέψατε 
τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραήλ, 

ϑανατῶσαι ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν; 1! Καὶ 
ἀποστέλλουσι, καὶ συνάγουσι πάντας τοὺς σα- 

ἄνοια 96ὲ ἔπιον ΤΡηϊῖοίπαφο. 

, - ΕῚ , Ν 

τρᾶάπας τῶν ἀλλοφύλων, καὶ εἶπαν" ᾿Εξαποστεί- 
Ν “ - - τ 

λατὲ τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραήλ, 
, Ἁ - ΕῚ 

καϑισάτω εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ ϑα- 

νατώσῃ ἡμᾶς καὶ τὸν λαὸν ἡμῶν. Ὅτι 
᾽ ΄ ᾿ γ 5 σσ - Ἕ. 

ἐγενη ϑὴ συγχυσις ϑανάτου ἕν ὁλῃ τῇ πόλει βα- 
- ͵ . ».» ἢ - - 

ρεῖα σφοδρὰ, ὡς δἰςῆλϑεν κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ 
ΕῚ ΙΝ Ρ] - ΙΝ - 7 

᾿Ισραὴλ ἐκεῖ, 12 Καὶ οἱ ζῶντες καὶ οὐκ ἀποϑα- 

6. ΑΧΈη, (ρτὸ ναῦο)ξδρας. 7. ΑΒ ἔγέγ. αὐτοῖς 
εἰὴ οἰτὸν( (1 Χ.. 8. ΑΧ ΤΟ. τὸς πόντον. ΑἸΒ τῇ 
(1 458). ΑΒ Ἐ(υ.)τῦ ({ ΕΧ). Β (οἴ, ἰῃ ἢν): Τιθέτον 
(Γετῶ. Χ: ΑΕ Χ: Γεϑ'9..). ΑΒ Ἐ (ρυ, )ὴ (1 ΕΧ). Β 
Ἀ(α].)η ( ἢ ΑΕΕΧ). 9.8 "ἐν (1 ΑΒΕ Χ). ΑΧΣ: καλξως. 
10. Α:Βτὴ οὐ(ρυ. ἡ τὸ ΠΣ ΕΕΧ). “τὴν χιβ. τ. ὃ.. Ἶσρ.. 
πρ. ἣμ. (πρ. ἡμ. τὴν κτλ. Χ)ὴ. 11. Β: ἐξαποστ.. 
ππυνταρ εἶπον... Ἐϑανάτα (ὁ. ΑΒΕΧ), ΑΒΈ(Θ4) 
τὸ ( ἘΧ Σ ΑΧΎΙΟ. | 

ΠΡ ἸΘΎΡΤΝΟ ἸΞΓῸΣ ΕὙῸΣ ἼΝΩΣ π 
ἸΠΕΊΘΤΟΣ ἩΣΤΤΟΞ ΘΡΒ ΞΙΠΓ ΣῈ 151 
ἼΞΞΙΣ ἐπππ ΘΙ ἼΣ ΤΤΘΌΝΞ 11 ὃ 
ΡῚ ΘΒ} ΘΠ ΤΌΝ ΤΟΝ ΠΗ ΓΙ Σ 
ΤΝ ΤΟΝ τῸΝ ΘΊΘΒΣΞ δΩΝ 

ἐλ "3 
ΠΝ 3.5 ΤΟΝ ΤΩΝ ἘΝ ΡῚ Τ 
ΣΡ, ΕΛ ἽΠΠΟΝ Πὰν πὐθητνο 
ἼΣΗ Ὁρη ρὸν πὸ πῦρ θ 
εἰϑτην ἼΞΌΝΘῚ ΠΕΣ ἼΣΟΝ, 8 
“ΠῺ ὙΠΏΝῸ ΒΙΤΟΌΝ ὈΠΙδ Ὁ) 55 
ἡ ΏΝδ. ὉΝ ΝΣ ἜΤΟΣ ἸΠΝῸ πίϑν9 
ἼΞ:Φ 5 ὈΝΉΡ: ἽΠΠΩΝ Ἦτὰ 38. Ὧϑ 

ΠΝ πἶτι τομ ἰθὺ ΠῸΝ ἩΠΝΤΤΙΝ 9 
ἜΣ πήσλσὴ ΠῚ ἼΣΝ ἸΞΘΣ 

ὝΝΤΟΝ 0 ἸΝῺ ΠΡΤῚΣ ΠΡΒΝΡΤΩ 
ὈπτΡ ἩΠΝΘΣ ὉΥΙΒ Ὶ ἸΟΒῸ ὌΡΗ 
ὈΥοΝΕῚ ἸΤΊΝΤΤΙΝ ἘΠ ΘΊΘῚΣ, ὁ ὉΛΩΘΣ 
ΒΟ τ Ἰ ΝΊΣ9 ΠῚ ἸῸΝ 
ἼΞΌΣ ἼΩΝΟ ὉΠ ΡΣΣΙ ἸἩΡΣΤΡῚ 
ΣΕ ὈΝ ὥ ἤπν τν ὌΝ 
-ἴξστν, ἼΞΌΝΣ ἐδπ|} ἐπ ΝῚ Π 
τῶν Ἰπϑ ΘΝ ἈΠ" ") Ὁ 
ἡληρὉ Ξ 6.) Ἐπ τῶυ ΠΝ ΛΝ 

καὶ 
πγπ τ 3 ΩΝ ἊΝ ΓΛ 85" Νὰ 

ἽΝ ΠῚΞ9 ΡΥ ΠΗΡΙΣΜΡΩΣ 

ἼΩΝ ΒΟΟΣ) ὁ δῷ ΠΟ ἜΣ 
γι 5 ΠΣ γι θυ ΘΠ 

ἄς απ ἔθιπ ἐδείᾳ ταν, ΒΒ: ππν αἰξοίπ δὲν Φαροπ 
ταν απ δουζοἴθοπ ἀδτι φοδΠοδεπ,. ΑΥΝΕ: πὸν ὃ. 
δ Γυππιν σαν πο απ ἰθπι ἴδτ, 

ὑ. τπίτ δείρυσατρει, ΑὟ ΝΕ: [Ι͂ὰρ Γὥτο. απ... αν οὐ 
ΟΝΟΠΟ το 6 Π ({θτ απὸ). Β: πια τε 1. ἐὐΠαπποπῦ 
ΑΥ̓͂. ὙῈ}: πα 3 οαΤἐπ. " 

7. ΑΥ̓͂ ΝΕ.Α: ((568) [01{πί|ᾧε..., 
8. Θαΐει δίς 4,,.. φἐπ Ὁ, δίπίθεν ἀρ αῇεπ. 

νΕ; ᾧὥεῃ (ϑὲα ἃ) , δτίπρο τπαπ. Β: (56 [01{-.Ψ 
(Ὁ. παι θβοτροῦοπ, 

9. ζ{ἀαξέοι,, 

ΑὟ. 
. πα 

.« δαθίνι ... δέπ δον σοθταδε ατίο.. 

! Ὧ 
᾿ 
ἷ 
7 

Ι 

Ἷ 
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1. ΦΦαππιο[{8. (8, ὅ--12.) 278 

φοίς βαδε ι: Θαί τὺ (Σέτοπ, Υ. 

Ὁ δεν ϑειπινῖ αὐξεῖπ Ὁαταμῇ ἴᾳᾳ. ἢ Φατιμπ 

(τοί οἷς υίοίτον Φαρυπθ ππὸ αἴΐὸ, ἷὲ 

ἰπ Φαροπδ ϑαιδ σοθοπ, πῶς απ οἷο 

Θύεἴς Φαροπϑδ κι δοῦν, δἰ8 αὐ Ὀἰοοπ 

θ 3 αᾳ. ἴδον οἷν απῦ Ὁ68. ϑεττη τϑατὸ 

ζῶον ὕδεν οἷο σὴ ἡ δον, πὸ υοτδοῦδεῖς 

Ἰίο, ταῖὸ [ὥπιρᾳ ἌΓ δ ον τὸ αἴΐς ἰθτε Θτοιχοι 

απ Ῥεϊπι!ἄγεπ υίοπ. ΠΡ ΑΥΨΥΥ ΤῊ 

7 Φα αδοὸῖ οἷς είς 2 δοοῦ {απ 
Ὁαβ ε8 70 ξιρίπα, ἰρταεπ ἴε; φα θέ οἷε 
“αὺς Ὁε8 Θοίε8. ήταρῖδ πἰῷε οὶ ππϑ 
δίεῖθεπ, δὸππ {εἶπε απο ἰΠ ζι θατὶ 
ἴδεν ττ τὸ πόποι Θο Φαροπ. 

᾿ς 8. ὁΠϊπὸ Ταποίοπ δἷπ ἀπὸ ϑεταπιπιοίεπ αἵΐὸ 

δ τίτοεπ δον ΘΟ ΠΟΥ καὶ {0}, τἀπὸ {ρταγεπ: 

γθα8 ζοΠοπ τοῖν ππὶξ Ὅον ϑαῦε ὃε8. Θοί(οϑ 
Ἴτγαοῖϑ πιαϑεπ ὁ κα αἀπρρυοτίοίοι ο: ὅθι 

οἷς οοπ Θαιρ οἷἱε ἀᾳὺς Ὁ68. (δοίίε8. “Πτα 8 

πῆ ον ἰταρπ. 1{πὸ {6 ἰταροπ οἷς βαῦς 

9 δε8. Θυϊε8. Ἴγαοῖδ ππιθ εν. Ἔα {6 αϑὲν 
οἰοζοῖδο. πἀπιθοῦ ἐτίθει, τατὸ Ὁπτ) οἷς 
απὸ Ὁ68 Φεττπ ἱπ Ὅὲ (Θἰαοί εἶπ [ἢ τ ατοβον 
ϑέιππον, τπὸ7] τς οἷο ἀομίς ἱπ Ὅεγ ΘΙ αΌΙ, 

ο΄ Ρεῖδε Εἰεῖπ ππὸ στοβ, ππὸ ἔτίραίοπ θεϊπι δε 
10 9ίαρε απ Ῥεἰπι ει ὥτίοπ. ἜΦα ζαπόίει 
: [ οἷ ἕαδε Ὅε8 εῖτπ σοπ (Θἔτοθ. Φᾳ 

αϑοῦ οἷς ἕαδε (οίίο8 σοπ (δέτοι ἔαπι, [ὥτίεοπ 

οἱς υοη (δἔγοπ: Θίς ϑαδεπ οἷς βαδο (Θοἰίεϑ 

ἘΠῚ ΣΡ σείτασοπ πὰ παρ, ὉαΒ [{6 πιὰ) τὐνές 
11 ππὸῷ πιοὶπ 501! ἜφΦα ζαποίοπ Πε θὲπ 

πἰπὸ ϑοταπιπηίοίομ αὐΐο δ ἀτήζοεπ δὲν Θ᾿ Πεῦ, 
τἀ Τρταγεπ : (Οεπθεῖ οἷς βαος Ὁε8 Θοίίεϑ 
δήγαοῖδ᾽ υἱοῦ απ ἰτοπ τὶ, θα [{6 πιὰ 
ππὸ πιρίπ Ξθ01Ὲ πίε τῦνίε. Φεππ οἱς απὸ 

ςς Θοίο8 πια)ίε. εἰποὸπ ζετ σατοβεπ ϑύιπιον 
12 πεἰΐ πθάτγροι ἰπ Ὅ.᾽ ραπδεπ (Θίαρί. ὃ πὸ 

9.11. 0.1.5 εἶπ {ε᾽ν ρτὸβ ϑέμππον, 

δ άτγπι,., ἔν, δοίσισανξοι, Β: ἔαπι Ὁΐς ὁ... ἄδον οἱ ΣῈ. 
Οππίξ ο, {. οΥ, Θζτείοπ. ΟΥ̓ ΝΕ: (αν... απ... )7} τὶ 
δε ήτνμπιῃ. ΒιΝΕ: νοῖῖ δ Ιοίποι δἰ6 5. συ, ΥΕῈ: πὶ οὐ 
Ρταΐοπ απ ἰζποι πίοι δογοον ὁ ΑΥ̓: δαβ... απόδτ, 

Β: (δὸ τατοῖ αδοὸν δίς δείυτο. σοί ἰδποπ ἔπι ὅθεν: 
ΒΟΥ ΟΊ, τ --- 10. δε8 ὥ. δήξαει ρενδενθεεν, 

ἀν ΑνὐΑ: Θ παν, ΑνὐΑν Θέσπαν!. ΤΟ Ἱελαβι 
ἴο ἐπρίπῃ. 9..4.4.: φτυβον Θῴτοζοι..., ῬΤαροπ., 

ΤΡΌΠΟΙ ΓΟΙΠΔηΒοΥαΐ ἰῃ ΙΟ00 810. 
ἜΡΡΟΡΙΘΡ ἤδη ΟδιιδὰΠ) ΠΟ. ΟΔοαηΐ 
βοογ οἰ ο5 θᾶρΟη οἵ ΟἸΏΠ65, 4] ἰησΤ- 
ἀἸαμία (θη ρ] ἢ 6} 18, ΒΡ ΠΠΠπΠ6ἢ 
άσοη ἴῃ ΑΖοίο ἀϑάιι6 ἰπ ΠΟΙ ΙΘΥΠ ΠῚ 

(Εκ.9,3. ἴθ. ῬΑρογαναία 681 Δα 6} ππὰπι5 θ 

ΠΟ ΏΪΩΙ 5ῈΡῸΙ ΑΖΟΙΟ5, οἱ ἀθιηο 5 
ν9.12. 551 608, δἰ ΡΘΓΟΙΙ5511 ἴῃ 5θογθίοσὶ ρᾶγίβ 
εν ἀν ΠΑ ΠῚ ΑΖΟίιπι δὲ ἤπ65 6}.5. Εἰ 6θ]- 

᾿ΙΘΡιιμ! ν}}]ὰ8 δὲ ἈΡΡῚ ἴῃ Τη 6410 ΓΘΡΊ ΟΠ 5 
1115, οἵ ηδίϊ βιηΐ ὩΓ65, οἱ ἰδοΐα βϑὶ 

ΘΟὨ Ἰι510 ἸΩΟΓΕΪ5 πηᾶρσηᾶθ ἴῃ οἰν (δία. 
γΙἀθηΐθ5 δυΐθηι ΥἹΡῚ ΑΖΟΙ ἢ} 56 6- 7 

πη04] ρ]ασάηη, ἀἰχθγαπί: ΝΟη τηδηθαΐ 
ἃΡΟὰ [) οἱ ἴ5γὰ 6] ἀρ π08, {0 ηΐδ8π ἀπ Γὰ 
51 "Δ Π115. 6}}}8 ΒῸΡΘΓ Π05 δ 5106Γ ἢὨὰ- 

6,16.. 505. ἀθῖμ ποβίλιη. ἜΒῚ τ] 6 η165 8 

τα ΟΟΠΡΡΘΘΑΥΘΡΙΠΐ ΟΠ]65 5δἰγὰρὰβ. ΡἢΪ- 
6,5. ᾿ΙΒΙΒΙ ΠΟΙ ἃ 585. οἱ ἀϊχθγιπὶ: Θεὰ 

[ἀοἰθηλ5 48 ἃΓ θὰ Π 61 [5Γ8 6] ἐ ἈΘΘρΟμ 6- 
τὴ σαμίααθ αδίμδ δὶ : ΟἸΓοα πη ἀπιοα ἢ ἀγορὰ 

Π)61 [5γᾶ6], Εἰ οἰγοιμπχογηΐ ἃΓΟᾶ 1 
Ὠ6ὶ [ἴ5γ86]. Ἔ 1115. διΐθιη οἰγουμη ποθη- 9 
{8 θᾶπι, Πορὰϊ τηληι}5 ΠΟΙηΪηΪ ρ6. 
56.185 Οἰν (165 ἸΠ ΓΘ ΓΓΘΟΙ ΟΠ 5 ἸὩὰρηδο 

ν6.. ΠΙΙΪδ, οἱ ΡΘΓΟυ Θθαΐϊ νἱγοὺ5. ΠΠ115- 

ΘᾺ) ΒΘ. ὈΓΡῚ5. ἃ ρᾶγνο 5488 δά π]ὰἃ- 
᾿0Γθπ), οἵ ΟΡ. ΓΘΒΟΘυΔηΐ ΡΓΟΠΊΪΠ6ἢ- 
(65. ΘΧχία] 85. δου. [πἰθγιπίᾳιο (6- 
[πᾶθ] Ομ 5. ΠΠὴ οἱ [ΘΟ ἢ 5101 56465 
ΡΟ Ποθᾶ5. ἜΜΙβογαπΐ οΡσῸ ἀγοᾶη [)6ϊ 10 

Ἐκ δι ΑΘΟΆΤΟη. ΟἸΠΏΔΙ6. γνϑηϊββοί ἃγοᾶ 
Π6ὲ 10 ΑΘΟάΓΟΏ, ΘΧΟΙ ἀνθ ηὶ Αὐοδ- 

ΓΟηΪΐᾶ6, ἀϊοοθηΐίθα: Αδάιχογαηὶ δὰ 

ΠῸΒ ἃΓΟΔ) ἢ 6ὶ ἴϑγὰθὶ, υἱ ἰηίογῇοϊαί 

ΠΟ δ᾽ Ρορα μα ηοϑίγαμι. ἘΜΙβογαμ 11 
[4116 δἰ ΘΟΠ ΓΘΟΑΨΘΙΙΗΐ ΟΠ]Π 65 5αἰΡὰ- 
Ρὰ5 ΡΒ που μὴ, 4 ἀϊχογαηί: 
Π μλ{{Ὶ8 ἀρόδιη Π6ὶ ἰσγᾶθὶ, οἱ γϑνοῦ- 

ἰαι ἴῃ ἸΟΟΙΠ 5111η}, δὲ ποη ἰηἰογῇ- 

οἷαι ΠῸ5. ΟΠ ΡΟρΡ.]Ὸ ποϑίρο. ΕἾΘ αὶ 
ΘΗΪΠῚ ΡάΝΟΥ ΠΟΙ 5. 1 5Ι ΠΡ. ΠΝ ΓΘ ]}115 

οἱ σγαν 55: 1ηὰ νὰ] 46 τηλη15 Π 6]. ἜὙΙ 12 

θ. ΑἸ. ἘΕῚ 6". - οἰγ(ἃῖϊ6.,. 9. ΑἸ. "Ἰηϊθγαηίααθ 
αοι. 11. ΑἹ.: θἱμἰ8 ὁἐ (015): αἱ. 

ΑΥ̓: το αρίεπ, ΟὟ ΥῈ.Α: σονται. 
11]. εὃ τοᾶῦ εἰπ Σοδοεδίάνπι ἐπ ὃ. 4. Φτ,, τοε! ὃ, 

5. ὅς σαν ἠάιυεν δαζεδιίε ιυας, Β: σες, δαβ [. γτυΐοδει 
απ ἰδτοπ δ. ἔεθτο, ΟΥ̓ ΝΕ: ζυτέ, Ὅὰ8 7. ζαὐ πο Ἐν 
(ἔοιπηιο). Β: εἰπ Θῴτεοει Ὁεδ Φ ον. ΝΈΑ: γσατ 
(ἔαπι οπ) “ οϑεόζτ, ΑΥ̓: {6}. ἘΝ ΡένεΣ 

1 



10 (6,1--8.) ΦΩΙΟΙ ἢ. 

ΨΙ. ἄνοια 336 ἑπέον Τλὲϊὲηοοίπαρο. 

γόντες ἐπλήγησαν εἰς τὰς ἕδρας, καὶ ἀνέβη ἡ 

κραυγὴ τῆς πόλεως εἰς τὸν οὐρανόν. 

ΥΈῈ. Καὶ ἦν ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀγρῷ 
τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ μῆνας, 'καὶ ἐξέζεσεν ἡ 
γῆ αὐτῶν μύας. 2 Καὶ καλοῦσιν 'οἱ ἀλλό- 

φυλοι τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μάντεις 'καὶ τοὺς 

ἐπαοιδοὺν" λέγοντες" Τί ποιήσωμεν 
τῇ κιβωτῷ τοῦ κυρίου; Γνωρίσατε ἡμῖν, ἕν τίνι 
ἀποστελοῦμεν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς. 
8 Καὶ Εἰ ἐξαποστέλλετε ὑμεῖς τὴν 
κιβωτὸν 'διαϑήκης κυρίου' τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραήλ, 

μὴ δὴ ἐξαποστείλητε αὐτὴν κενήν, ἀλλὰ ἀπο- 
διδόντες ἀπόδοτε αὐτῇ τῆς βασάνου, καὶ τότε 

αὐτῶν, 

εἶπαν" 

μὴ οὐκ 
ἀποστῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν; 4 Καὶ λέ- 
γουσι" Τί τὸ τῆς βασάνου ἀποδώσομεν αὐτῇ; 
Καὶ εἶπαν. Κατα ἀριϑμὸν τῶν σατραπειῶν 
τῶν ἀλλοφύλων πέντε ἕδρας χρυσᾶς, ὅτι 
πταῖσμα ἕν ὑμῖν καὶ τοῖς ἄρχουσιν ὑμῶν καὶ 
τῷ λαῷ, ὃ καὶ μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα τῶν 

μυῶν ὑμῶν τῶν διαφϑειρόντων τὴν γῆν, καὶ 

δώσετε τῷ κυρίῳ δόξαν, ὅπως κουφίσῃ τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ ἀφ ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῶν ϑεῶν 
ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν. 

βαρύνετε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐβάρυνεν Α1- 
γυπτος καὶ φαραὼ τὴν καρδίαν αὐτῶν; Οὐχὶ 

ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖς, ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς 

καὶ ἀπῆλθον; 1 Καὶ νῦν λάβετε καὶ ποιή- 
σατε μίαν ἅμαξαν καινήν, καὶ δύο βόας πρω- 

τοτοχούσας ἐφ ἃς οὐκ ἐπετεέϑη ζυγός, 'ἄνευ 

τῶν τέχνων'. καὶ ζεύξατε τὰς βύας ἐν τῇ 

ἰχαϑήσεσϑε, καὶ ἐξιλασϑήσεται ὑμῖν" 

ἁμάξῃ, καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέκνα αὐτῶν 
2 " ΕΣ - 

ἀπὸ ὀπισϑὲν αὐτῶν εἰς οἶκον. 8 Καὶ λη- 
Ἁ Ἀ. ’,’ ν ψευϑὲ τὴν κιβωτὸν κυρίου, καὶ ϑήσετε 

Ι] ν » ᾿ς ῃ ἵν " ͵ ν 

αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἀμαξὰν, καὶ τὰ σκεύη τὰ 
χουσὰ ἀποδώσετε αὐτῇ ὑπὲρ τῆς βασάνου, 

Καὶ, καὶ ϑήσετε ἐν ϑέματι ἐκ μέρους αὐτῆς. 

1.8 Ἐτᾶ ϑεῦ (ἘΧ; ΑΕΧ: κυρ). 2. ΑΒ τοῦ (ἐἘΈΕΧ). 
ΒἘτδ( ΑΕΕΧ). 3. ΑἘΧΣ: εἶπον. ΑΒ τό ΕΝ; Πα. 
Ἐδιαϑ'. κυρ.). ΑΧ: μὴ δὴ ΤΕΣ ΦΗΣ Ὁ ὴΣ 4. ΑΒ: 
σατράπων (-πειῶν ἘΒΧ), ΑΕΧ Τῷ . χουσιῚ) καὶ 
πέντε μύας χρυσός. ὅ. ΔΕΧ: δ μα δ τῶν ἑδρῶν 
ὑμῶν καὶ ὁμοίωμα τῶν μυῶν ὑμῶν. θ. ΑἹ : ἐβα- 
ὑνϑη( ἐβάρυνεν Α3Β τ6}].). ΕΕΧ: ἐνέπαιξαν. ΑΞΒ: 
ξαπέστειλαν (-λὲν ΑἴΧ)ὴ. 7. ΒῈ μίαν (Ὁ ΛΕΕΧ). 

ΑἸΒ Ἐξῤφ᾽ ἃς - ξυγός ({ ΑΞΕΧ). ΑΒ (κ.) αυτῶν (Ὁ 
ἘΧ). 8, ΒἘχυρίϑ. ΑΒΡ ὑπὲρ (Ὁ ΕΧ). ΒῚ (. ϑέμ.) 
Βερσεχϑὰν (ἘΠῚ Α: “ργὸξ). ΕΈῈ (. ἐκ) πλαγίων. 

6 Καὶ ἑνατί 

λίπ, αΥ: 10 να {{ ἰθν... 

ΤΣῊ ΡΤ ΘΛΞΘΡΞ ὑξηι ἸΓ Ἀπ 
ἐϑηρῶτι ὌΝ 

τ 95 ΠΤΩΞ ΓΝ πη ΨΈ. 
δ 2. ἘΝῚ ἐδ τῃ πρῶ ὃ 
πῶσ ὝΝΌ ΘΔ ΟῚ ΘΡ2Γ99 
ἼΒΓΙΞ 2 ΠΩΣ ὭΣ ΎΤΊΣΙ ΤῊΣ ἘΠΕ 
"ὮΝ ὈΟΠΡΘΌΤΟΝ ΣΟ ΝΟῚ ΤΑ ΡΟ 3 
Ἔν πϑττὸν ὈΝ ον “ΠΝ ἸΔᾺ 
τὸ ΘΝ ἴ5. ἼΞΡΘΤ ΞώΣΙ τῷ ὩΡ 
Ὥοτ- “κὸ ἌΡ ΕΣ » 12 ΝΘ 
ἼΩΝ ΟΝ Π πῺ ἼΔΏΝ5Ὶ ὁ ΞΘ Ἴ1.4 

ας ἘΣ ἸΏΝ ρ 3.2 
ΣΙ ὩΓΙῚ ΞΗῚ ΞΡ ΠΙΦΏΓΙ ΘΠ: 
ΞΕ ΠΝ ΕΝ ΞΠῚ Ἴ329 
πο οδν ΡΝ ΓΟ ΘΣῚ ἐδ ΒΞ 355 π 

τν ὈΓΠΘΒΙ ΒΞ ἼΞΌΡ "ΔΘ ΧῚ 
“ἿΣΞ ὌΝ τρ. ἜΠΟΝ ΠΡ) ΝΠ, 
Ὁ; ἘΧΟῚ ἼτΩΝ ὉΡῚ "ὍΝ 
ΠΞΙΞΕ ΓΘ ᾿Ξ ἫΝ ἘΣΤΕ ΞπΠΌΝ ὀ 
ΘΝ 39 ἼΩΝΞ πϑ3ϑο αν 
ὝΩΝΞ δοπ ΒΞΌ τΤΝ πΡ.5} 
πρῚ ἢ ἩΞ 5 ἘΞ ὩΡῚΞ ΌΤΙ ᾿ 
"τγυϑἢ τῶν Σπῶ τ πὰρ ἨΩΣῚ ΠΡ 
ΒΠΡῸΣ πὲντνο "ὧν τὴδν ἨἫπ 
πῦον ΓΠΒΠΤῸΝ Ὁ ΘΝῚ ὉΡ 
ΣΣΤΔΊΞΙῚ ὩΣΤΟΠΓΙΝ Ὦ ὩΡΤ2Ξ ΒΓΞΟ ΤῺ 
ΣΙΝ ΘΙ23 ΡΝ Ἰπν τῶν ΤῸΝ 8 
"ἰῶν ΠῚ ἦϑ ι ΤΙΝῚ πόρνης ὉΝ 
ΤΡΊΝΞ Ὑαοτ σῶν ο ΘΏΞΩ 

γ12. Ὁ ΠΣ γὸ ἃ. Ὁ ΠΡ Ὗς ὅν Ὁ ΠΘ ΔΓ 

12. πιίε δείσιοατρεπ, Β: απὐπίοα. ΟΥ̓ Αἱ Πίσῃ ἐπὶ: 
γυτ, ΥΕ: Ππ δί6 2ππ Ὁ. 

1. ἐπὶ δεῖδε, 2. ΑὟΝΕ.Α: 9θαβτίαρετ, 
5.νΕ: Φ ΘΝ από κι το επ, ΑὟΥ: ἤιπῦ. 

ὃ. σοποίοεπ, Β: δυίποοι αἰζοτοίποῦ τ ἴε εἴπ Θῷ. 
. ἐπίτί έοπ μι βῈ ἴρν ἔθπι ε, 

( ᾧ. ν: οὐίαιτε {δηι, (Α: Δα Ὁ τ1οἐ ἴρτ, τυαῦ ἰδν [ᾧπ|: 



ἃ 1. Φοαιμμοί ὁ, (0,1--8.) 271] 

(Οἷς ρῶς ὅτε, Ψ1. 

ζῷα σοι απ δεϊπ!ἄγεπ υίοπ, Ὁ θα 8 ὅε- 
[τοὶ θεν (Θίαδι απ σοπ Θἰπιπιοῖ αἰπα. 

ΨΈ. 
2 θὶοπαίς ἱπι ἕαπος δον 0. {ΠΈ|γ. ὙΜπο, 

οἷο ΘΕ Π ον τἰοζοι ἴθτε λτίοζεν ππὸ δ εἶδε 
ἴασοῦ, ἀπὸ ἤρτα ει: ὅθα8 ΚοΊ[ἐπ τοῖτ ὯΝ 
δον δαῦς Ὁε8. ϑεῖτπ πισο ὁ ἀρθτοι ππ8, 
τρπι  ΤοΙπ τοἷν [6 ἀπ ἴδτοπ ὍΥι Πεπϑεπ τ 

3. ἼΘίε ρταάγεπ: Ξθ 91 ἰδ οἷς ἀκὸς Ὁε8 Θοτίο8 
ΑἸταοῖδ ζεπόοπ, [0 [εποο. [{6 αἰ Τοῦ, [οπε 
Ὁοτπ [01 ἴδτ σοετροίτοπ εἶπ ΘΟ 7οὉ; [0 
τροτδοῖ ἰδ σοι τροτθοπ, ἀπ τοἰτο εἰ 
ἔμππὸ τοοτθεπ, τσασιπι {οἷπὸ απὸ πἰῶτ υοπ 

ἃ εὖ Τἀ8τ:. ἜΦΘίς αδὲν Τρτα)οπ: 
{{ ὍὉα8 Θολιοουεν, θα 8 οἷν ἰθπι αεδεπ 
Τοῖεπ ἐ (Οἷς απερουίοίοη: 
τους ππὸ ΠιπῚ σοΐοοπς ὲζηζε, παᾶ)ῦ Ὁ εΥ 
8αὉΓ δον {{πῈ δύνει δὲν Ῥ Ποῦ, δέπας 
ε8. {ΠῚ εἰπονίοεῖ Ῥίασε, σουθεζε ὕδεν αἰ) 

ὅ αἴΐϊε ππὸ ἴδον εἰτὸ δινζεπ. ΘΟ πιἰ εἰ 
ἴδτ πππ παύει οἵοἰῶς (δ οἼξατ επτοπ ἡ ου]εη 
πὸ οὐτοπ ὲάποεπ, οἷο ἐἰτον απὸ ϑογθετθεῖ 
Ῥαθοπ, Ὁα8 ἰθν Ὅεπι οι ΔἼγαεῖϑδ οἷς (δ το 

ροῦεν; υἱοι[ Ὁ} τοῖτο {εἶπε απὸ Το τον 
τοοτϑοπ ὄδον ὦ τἀπὸ ἴδεν εατεπ (Θ οι 

ΘΟ δον οἰοῦ απὸ. ἢ ὕδατι. σευ (Ἵ 
ἰθτ τον ὅὅεΥς, τοῖς οἷο (σαϑνίοῦ πὸ θαταῦ 
ἴρν ὅοὺς σενπούτεπ ὁ 8. πἰὲ αἴὐο, δα 
εὐ ΠἋ) απ ἴθπεπ δειοίοδ, Τεβοι {{ Τίς [αἢ- 

7 τοι, ὉαἘ ἴΐς δἰπαίποοπ ἐ ἜΘ περπιοί ππππ 
παὸ πια ὧς εἴποι ποίη πθδαροι, ται 2000 
ψιπαεὲ ζἀπροπος ἀπο, αἰ οἷς πίο οίη 
αοξοπιπιοπ {ΠΠ, ππὸ Τραπποῖ [16 απ δε 
ἐθδαροπ, τἀπὸ ἴα [εἰ ἰῦτο ἀπ ἀϊδον οἰπίοῦ ἰθποπ 

8 δαθείπι δοίδεπ, Ἔππὸ ποῦπιοῖ οἷς “αὺς 
Ὁ66 ὥεῖτη, ἀπὸ Ἰοροῖ {{6 απ Ὅεπ ὕθαροπ, 
αὐὖὸὟ οἷο αἴθοπι ἀπἸοίποοο, οἷο ἰῃτ ἰθπι 
ὅπη ΘἸοου Τοῦ σοδοῖ, ἐηπῈ ἱπ εἶπ δὲ οἰπ 

1.00.1.: ϑϑ)λσπδεπ, 
4,.Α.Αἃ: ροίδεπο Ῥεποπ: {5.1.: ϑθ!αρς αοιοοί. 
ὅ. Α.Α: οἐπτεῦ θίουζε πανὶ ἐπτον ὅ5ὲ, Α.Αἥ.: οατοπ 

ΣΒεαῖοπ απ ΠοϊπΠ ἐπ ξοτίεπ. 
θ. ὕ.1.: δοιυείείο. 8..4Α.Α: δῖείποδίοπ. 

οἱᾳ [ον [ἄν ὃ, (Θίιποο}) νΕ: φορεῖ τυ. π΄. ἐὐζαθτοπ, 
ΑΥ ΝΕ. .Α: αὐτά. Β: θα Ὁ τοοίϑεπ τοοϊίοπ, 

ἄς φοῖδ, δείφιοανξοι ... 9. δεῖ δ. ... 951. ἴδεν, Α: 
ϑι{{ὸν. Β: {τ 16 Οἰπθτίπροεπ, ΑΥ̓Υ: ἰδηπ ἐπίτί τοπ, 
νΕ: εὐϊαΐίεπ, (Α: 985, [οἱτεπ| τὸ. δ᾽ χαθίοεπ Πῖν ὃ. Θ.) 
ΑὟ: δεν θΠ(επ.. Βε απ ἔθποπ γί. 

ὕ, Θθεπδίδεν ἐπτεν δείσυ. πὶ (ΟΡ. εὐτοῦ Σ., δίς 

δαϑ 8. σετδεῦθεπ, Β.ΑΥΥ: Ῥ(ς06γ,. ΝΕ: 9 65 {Ὀππρεπ. 
Β: ν. δαβ εὐ . ᾧ, εὐείδέετο, ϑαβ 7. υοπ... Θότίοετα ... 

2, ὕὉ.1.: τίοζοπ ἰδτοα τι. 7. 0. 

αν τοι ἯΙ πἰῶι Παύει, οἷς τυπτθεπ σεπ 
! 

Ϊ 

᾿ 

Ϊ 

ΠΟ τθαν οἷς βαῦο Ὁε8. ϑεῖτπ [δεῖ 

ΣΟΙ 

δι σοϊοοπο, 

(ΠΟ ατ6, 4π| τη ουα! ΠῸη [ἀπ ΘΓδηΐ, ρ6- 
ΟΠ] ΘΔ ἴῃ 5ΘΟΓΘΙΙΟΥΙ ρᾶΓί6 ἢδίϊ απ; 
οἱ ἀϑοθη δ] γλὰϊ αἰ] 5. ὉΠ 5 ΘᾺ} 5686 
οἰν!{15. ΄η ΘΟΘ] μη. 

ψ1| ἜΓθῸ ἃγοὰ ΠοΙΪηὶ ἴῃ τορσίοηα ἘΑΙ͂. 
ῬΠΠΠΙ5 1 ΠΙΠΟΤΊαΠῚ 5δρίβιῃ πη θηβίθα5. ἘΕῚ 2 
νοοάνογαηΐ ΡΠ 5. ΠΠΠτἢ σδοογάοίθ5. οἱ 

5,811. θΙνΠ05, ἀϊσοηῖοα: Θυ14 [Δοἰθηλι5. 48 
ἁγοὰ ΠΟΙηΪηΙ ἐ ̓πἀ1ο6 ΠΟ 5, ΦοΙ]0610 
ΓΘΙΏ 18 1115 681 ἴῃ ΙΟΟὰπ Βα η. ἜΘαυϊ 8 
ἀἰχογαηΐ : 81 ΓΘ 5 ἀγοαπὶ οὶ 

Βαυύ8,15.15Γ8 6}, πο] 18. αἰ πη [6 Γ6 Θὰ ΠῚ γΔΟΙΙΔ ΠῚ, 

διπλδον 9 64. αιιο ἀ6 6.15, τἀ 6 οἱ ργὸ ρθο- 
ἕαΐο, οἱ μη ΟΟΓΔΙΠΊΪηΪ, οἱ βοϊθίϊβ, 

ΠαΔΓΘ. ΠΟῸῚ ΓΘοθαΐ "Δ Π115 615 ἃ γ0- 
μῖ5. Ἔῤαϊ ἀϊχουιηΐ: Οὐἱά δδὶ φὰοὰ 4 
ΡΓῸ ἀοιιοίο τϑάάογα ἀθθθδηλ οἱ 

ΒοΒΡομἀθγιπίαι8 11: {ιχίᾶ ΠΕΠΊΘΓΙΙΠῚ 
ἌΝ ΕΣ ΡΓΟνΙΠοἰάγ απ ΡΠ 5. ΠΙ ΠΟΛ) 41Π- 

416. 8ἅΠ0Ὸ5 Δ11Ὑ808 [ΔΟΙο(15. οἱ ααυϊη- 

υ.9.6 

5γ0.. 

486 ΠΠῸΓῈ5. ΔΌΓΘΟΒ, 4υϊὰ ρ]αρα τΠἃ 
[αἴ ΟΠ.) 5 νΟ 15 οἱ δα γὰρ 5 νϑϑίγὶϑ. 

χλδος Ἂ Β οἰ δ 546. 5.1 ΠπΠ65 ἀΠΟΓΕΠῚ ν6- ὅ 
ΒίΓΟΡΌΠῚ Θἱ 51 }}}ΠΠ|π|61ὴ}65. ΤΠ ΓΠ1Π), ΤΕ] 

(.. ἀθηηο 1 5 πη: ἰθργη, οἱ ἀἀ} 1115. Π 60 

ὅλ. [5γ86] δ] ΟΥἸΔΠ|: δὶ [ὉΥ(6 γί ον δὶ τη ΠῚ 
ΒΔΙΩ ἃ ΟΒῚ5 οἱ ἃ 4115 νοϑίγὶς. οἱ ἃ 

ἰογγὰ γψϑϑίγᾶ. Ἔ ΟμΔΓΘ δοσγαναί 5 0 
τάδε ὁοΓάἃ γνϑϑίγα, δῖοι! ἀρσργανανι Αασγ- 
ῦχ.7,13. 
4.15; Ρ[Π5. οἱ ΠΡΟ ΟΟΥ 5.1ΠῚ ΠΟΠΠΒ ροϑἰ- 

"δι ο 081} ΡΘΓΟΙΙ55115 65΄, απο Αἰπιϊβὶ 605 
οἱ ἃθίθσαηθἐ ἜΝαΠΟ ΘΓρῸ ἁνγρίϊα 7 

8...0,3. δ᾽ [}Δ0116. Ρ]ΔαΒί ΓΙ ΠΟΝ ΠῚ ἀΠῈΠῚ, οἱ 

ἀπὰ5. νᾶσοὰ5 [Ὀθἰὰ5, 4. 115 πῸπη 6ϑ5ἰ 
1Π1}Ρ 51 {π| 1πρππ|, Πα πρὶ ἰῃ Ρ]Διιϑίγο, 

οὐ γθοα16 νιἴι1}05 ΘΓ ἀοτηϊ. ἘΤῸ]- 8 
[οἰἸ54116. ἀγοδη ΠοΙμΪηὶ οἱ ροηθίϊβ ἴῃ 
ΡΙΔβίγο, οἱ νᾶϑὰ δι γθὰ, αδ8 6χϑοὶ- 

ΥἸ5 115. Οἱ ΡΓῸ ἀβ]οῖο, ροπΘι 5 ἴῃ σα ρ58]- 

ὡς ΑἹ: ἘΝ Εἴ) ρυϑί 866. 

τορρ οπιπιο, ΑΥ̓Κ: αἰοθο οὐ [. ᾧ, αὖ ϑοπ.... ΝΕ: πα δ 
εὐ {. Ὁ. [οἰ  αανςς Αἰ: σἱ οἴ, δα β... Ὁ. οὐ ἀπίθεδεῖ, 

Ὁ. Β; τοῦ ἰῃτ οὐὐποζοπ. ΑΥ̓ΥΕ: σοντράτίεπ, Β 
παύδθοπι εὐ τοι δεῦθαν πε! ἰθποπ ππροράπρεπ, ΝΕ: 
αἴδ' οὐ φερεπ [ὸ Φ ατοπ αὐόἼζάθτες αΥΥ: εὐ [. θὲ 0 
απ ἰδποι αὐ 1 ΑΔ: οφοϑίαροι ταν ὃ 

7. Β: δυίπροξ,,, δίπίου ἰθποπ ες πα ὅδανό 
ΑΥΝ.ΝΕ: Πιθτος.... ν. ἔθποπ το. (αὐ)... 

8. {ἐφ εε {(ε, Β.ΑὟ ΥΕ: δετάίῃε. Α: Θαῴοπ, 



978 (θ,9---17. 

Υ. 

ΒΔ ΘΕΒ Ε. 

ἄν οα ἔϑοὲ ἔγεῖρυ' ρηειϊείπαοο. 

ἐξαποστελεῖτε αὐτήν, καὶ Στ Ὲ δπομτ αὐτήν, 
καὶ ἀπελεύσεται. 9 Καὶ ὄψεσϑε' εἰ εἰς ὁδὸν 
ὁρίων αὐτῆς πορεύσεται μετὰ Βαιϑσαμύς, 
αὐτὸς πεποίηκεν ἡμῖν τὴν κακίαν τὴν μεγάλην 
ταύτην" καὶ ἐὰν μή, καὶ γνωσόμεϑα, ὅτι οὐχ 
ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἧπται ἡμῶν, ἀλλὰ σύμπτωμα 

τοῦτο γέγονεν ἡμῖν. 

10 Καὶ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι οὕτω, καὶ 

ἔλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας, καὶ ἔζευξαν 

αὐτὰς ἐν τῇ ἁμάξῃ, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἀπ- 

ἐκώλυσαν εἰς οἶχον. 11 Καὶ ἔϑεντο τὴν κιβω- 

τὸν κυρίου ἐπὶ τὴν ἅμαξαν, καὶ τὸ ϑέμα 

καὶ τοὺς μῦς τοὺς χρυσοῦς καὶ τὰς εἰκόνας 

τῶν ἑδρῶν αὐτῶν. 12 Καὶ κατεύϑυναν αἱ 

βόες ἐν τῇ 

τρίβῳ ἑνὶ 

δεξιὰ οὐδὲ 

ὁδῷ εἰς τὴν ὁδὸν Βαιϑσαμύς, ἐν 

ἐπορξύοντο, καὶ οὐ μεϑίσταντο 

ἀριστερά" καὶ οἱ σατράπαι τῶν 
ἀλλοφύλων ἐπορεύοντο ὀπίσω αὐτῆς ἕως ὁρίων 

18 Καὶ οἱ ἐν Βαιϑσαμὺς ἐθϑέ- 

ρίζον ϑερισμὸν πυρῶν ἐν τῇ κοιλάδι, καὶ 

Βαιϑσαμύς. 

"] Χ 2 " Υ » Η͂ - Η 

ραν τοὺς ὀφϑαλμοὺυς αὐτῶν, καὶ εἶδον τὴν 
ν ᾽ ’ τ , 

κιβωτὸν κυρίου, καὶ ηυφρανϑησαν εἰς ἁπαν- 
- γ᾿ - “ - 

τησιν αὐτῆς. 14 Καὶ ἡ ἁμαξὰ εἰρῆλϑεν εἰς 
᾽ Ἀν κ νῷ , ἢ: 

ἀγρὸν “σηὲ τοῦ ἐκ Βαιϑσαμύς, καὶ ἔστη ἐκεῖ 
Ν , . ᾽ ; 7 - 

παρὰ λίϑον μέγαν" καὶ ἔσχισαν τὰ ξυλα τῆς 
« - ΙΝ ! ᾽ , {ζιᾳ 

ἁμάξης, καὶ τὰς βόας ἀνήνεγκαν ὁλοκαύτωσιν 
τῷ κυρίῳ. 

κιβωτὸν 
18 Καὶ οἱ “Πυῖται ἀνήνεγκαν τὴν 

τοῦ κυρίου, καὶ τὸ ϑέμα τὸ μετ 
αὐτῆς καὶ τὰ ἐπὶ αὐτῆς σκεύη τὰ χρυσᾶ, καὶ 

ἔϑεντο ἐπὶ τοῦ λίϑου τοῦ μεγάλου" καὶ οἱ 
ἄνδρες Βαιϑσαμὺς ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις 
καὶ ἔϑυσαν ϑυσίας τῷ κυρίῳ ἕν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ. 

16 Καὶ οἱ πέντε σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων 
ἑώρων, χαὶ ἀνέστρεψαν εἰς “σκάλωνα ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 17 Καὶ αὗται αἱ ἕδραι. αἱ χρυ- 

σαὶ ἃς ἀπέδωκαν οἱ ἀλλόφυλοι ὑπὲρ τῆς 
βασάνου τῷ κυρίῳ, τῆς ᾿ΑΙζώτου μίαν, τῆς 
Τάζης μίαν, τῆς ᾿Ασκάλωνος μίαν, τῆς Γὲϑ' 

8. Β: ἀπελεύσεσϑ'. 
ἘΧ). 1]. Βὲ (ρ. 3.) Ἐργὰβ ΟΕ; Α: Ἁργὸξ) ... 
τὰς - αὐτῶν ({ ΔΒΕΧ), ἾΣ ΑΒ τὴν ( Χ).. ̓ Ἀτα 
ἑνὶ ἐπ.) καὶ ἐκοπίων (ἜΕΧΟ. 18. ΑΒ τῇ ει τὸς εἱ 
τὴν (Ἰ ΕΕΧ), 14. ΑΒ: τὸν ἐκ Β. κ. ἔστησαν ἐκ. παρ᾽ 
αὐτὴν (5. αὐτῇ) }.μ.κ. σχέξϑσι (6. ΕΧῚ). ΒΤίϑ, ὁλ.) εἰς 
(ΑΚ Χ). 15.(Α)ΒίφῬιο αἱ. τὸ) Ἐργὰβ.. . ἈΚ ἔϑυσαν. 
ΑΒ ροη. τῷ κυρ. ἴπι ἢ 106, ΑΊΒ Ἐν. 17. ΑΒ Ἐὐπὲρ. 

ΠΝ ὑπῦτῃ ἢ ΩΝ ΒΡΠΡΘῚ Ὁ ἽΠΣ 9 
Ὡς ΤΣΞ ἽΝ ἤθηπε ΠΤ ΟΝ 
τρόποι πρηπσ ΌΝ Ὁ πῶ ΝΠ 
Ἦν Ὁ 55. ὮΡΤΟ ΝΘ τΟΝῚ ΤΝΤΠ 
Ὁ ποπ Νῆπ ΠΡ ὯΞ ΤΡῚΣ 

 ἼΠΡΟῚ 13 δΩΝπ ἬΩΣ") ἢ 
ΓΝῚ ΠΡΆΣΞ ὩΝΘΝ5ὴ ΠΝ ΜΝ 
ΠΠΝΤΟΝ ὙΔΙΩΝῚ ἸΓΞΞ ἫΝ ΣΤ2Ξ11. 
ὈΝῚ ΤΉΝΕ ὨΝῚ ἐν πὲ πὴπὶ 
ΘΠ "ΔῸΣ ὈΝῚ 2ΠΤΤ ἽΞ 
5 ΠπὴτῸΣ Ὁ “13 ὑρ δι ᾿ Τρ γδοῚ 
ἸΦῚ ἼΘΙ ΞΟ ΤΙΝ ΠΡΟῺΞ ὅδ 
"2 ἢ Ὀηνδρίον Ἰ"Ὡ" ποὺ 
ὈηΞΝ ἪΡ ὩΣΟΤΙΝ ΘΡὉΠι ἘΡΠ 29 

ΓὝΣΡ ΘΡῚΧΡ ϑθῷ ΓΌΟΝ τϑθῷ 819 
ἼΝΡῚ ὈΠῸΝ ἼΝΙΘΟῚ ῬΏΣΞ ΘΡΌΓῚ 
ΓΘΑΡ ΠῚ ἃ τήν "Ὁ ΠΡ Ιθ5 ἸΠΠΝΤΙΓΤΝ 1 
ΓΞ. ΣΌΣ) ποτὸν πΝϑ 
ἘΦῬΞΝῚ ἢ ΕΝ 3 Θιδὴ Θὰ ΤΩΣ ΤῊ] 
Ἔ᾿ πὶ ΤΥ ἼΒΙ ΓΝῚ ΕΝ ἜΣ τΩΝ 
Ν απ πὶ ΘλἼ9ΠῚ ἐπήσοο πο το 
ἜΡατῶΝ ἸΕΝΠΤΟΝῚ ΠῚ ἸἿΝ 
ἸΣΝΠπΌΝ ὙΩΪΩὉ πρττοῦο, τῶν 
ΤΣ ἼΣΦ ΣΙ Ὁ Ο ΤΟΣ 3 ΝῚ ΓΙΡΥΊΝΣ 
ἐπῆτρο ΝΉΙΣΙ ΘΊΡΞΙ ΘΟΓΙΞῚ ἼΠΞΤΗῚ 

ἾΝ Ἢ ΠΡ Ὴ- ΓΙΟΡΌΓΙῚ 1 
ΠΞΝῚ ἘΝΉΠΠ ΘἿ"Ξ ἸΠῺΣ ΡΝ 1 
ΠΡ ἼΣΩΣῚ δι; ΞΙΤῚ ὑΠῸ 
πρὸ εἴας ΤῊΝ πὴττοὸ δῶν 

πὶ ΓΟ ΠῚ πξρῶνο ἸῊΝ 
9. ΒῈ εἰς. λβεῷ χε δ χη: ξχρ τὸς "-π τον “}: - Ξ νκῚ 

Ὁαβ εἰ ΘΟ ΧΌΤΕ; {τείδεε (Φ ἄε) ἴθα ζοτέ, 
ἐρο 
9, Β: 11πὸ [0 ἰδτ Τοῦ οπ τοοτϑεῖ, δαβ.... ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ: 

πίε {. 5. αΥ̓.ΝῈ: φεζώϊαροι. ΝΕ: ζοπῦ, εἰπ ϑπ7αῖ 
πιὸ δεροσπεί {{. Β: οὐ {{ Ῥαῇεἴ δε [ο εἶπ ὃ, δε ππὸ 
φοτρεζεπ. 



Ὁ τ ὡν, ἮΝ. 

Οα, (Φαεμἤμρίίῥ, (6,9--17.ὺ 919 

ΜΕ δια δὲν θαδὲ πα 5 εὉ Θ επιοβ, ΘῚ Φ 

πόδοπ ἴθτε Θεΐζεπ, ππὸ {επϑεῖ τὸ δἰπ πιὸ 
9 Ταβὲ [{ σεῦεπ. Ἐπ {60 ε. ἰθτ πι. Θεδεῖ 

Τίς δἷπ αὐ δεπι ὅδορε ἰδτον Θτόπρὸ σοΠ 
ῬΒοῖῦ Θειπεδ, [0 θα. εὐ τπ|δ αἴὸ Ὅα8. στοβὲ 
Ἰϊεδοῖ σείθαπ. 980. πίῶϊ, [0 τροτθοπ τοἱτ 
τἰεπ, δαΆ [εἰπε απὸ τπ|ὃ πίε σεν θγ δ αἱ, 
[οπϑετπ ε8 {Π τπ|8 οὐ προ ̓ τοἰ θένα δτεπ. 

10 Φἰς ἄρις Γραίοπ αἴήο, ππὸ παῦπιοπ χοῦ 
ἀιπός Τἀπαοπος δες. τἰπὸ Τραππείοπ [{ὸ 
απ εἶποπ ὕθαροπ, τατὸ δε ίοῖτοπ ἰθτο δε αΤδον 

Π11 δαθεῖπι, Ἔπιπὸ Τερίοπ οἷς βαῦε Ὅ68 ὥοττη 
απ ὃὍὲη ὅθαροπ, ππὸ Ὁα8 δ εἶπ πα ὅεπ 
αοίοοπεπ θὲ ἄπει ππὸ ππἰ ὅ6π ΞΒ ΓΡετπ ἔὔτον 

12 Ἅ[εὐῦε. ἜΜλπο οἷς ἤθε αἰἴπρὸπ Πυαδ 
θεροδ κι δεῖ (Θεπιεδ κι. απ (δίποῦ 
Θίζαῦῇε, πιὸ αἰπαοὸπ ἀπὸ διδοίη, πὸ 
το ἄγεθ πἰῶε, τοοϑοῦ δεν ϑὲοηέοι πον 211 
αἰπέοπ, ππῷ οἷο δ αυήτοπ δε1 Π| εν αἰπροπ 
ἰθποπ πα Οἰδ απ οἷς ὅγεηζο ΒΕΓ) (Θρπποϑ. 

18 ὁ Φῖς Βε Θοπε τον αν [πείοπ ἐδεπ ἰπ 
δε: Ὑδεϊξοπούποίς ἱπι Θυιῖποο, πιὸ θοδοη 
ἴτε Ἵπιᾳοπ αὐ τππὸὟ Τα ει οἷς βαῦο, ππὸ 

14 {τεποίοπ [0 Ὁἰο οἴ δε 2 7 π. Ἐν θαρρεῖ 
αὐον ἔαπι απ Ὁοῖῖ Ἵν οί, Ὁ68. 38 ετῃ- 
(ΘεμαίΓοτδ, τὸ απὸ Ὁα.6{6{1 {ΠΠ|- ἹἸ1ηῦ 
αν οἐἶτι στοβον (Θἰοίπ ϑα[ο[0}}. 11πὸ [{ς 
Τραϊίοίοπ Ὁα 8 οἵ; Ὁοπὶ ϑθασοπ, τπὸ Ὀρ[οῖς 
τπ οἷς φῦ 6 Ὅοπὶ ογγπ ἐπὶ ΒΥ ΠΟΥ Γ[οΥ. 

τῷ ἜΟὶς βουϊίοπ αδὸὲῦ Ῥοδεπ οἷς βαοο δε8 
ὥεῖτη Ὅεταῦ, ᾿πιὸ Ὁα8 δ ἀΠΠοἶπ, Ὁᾳ8. ποδοπ 
Ὁαται ἴσαῦ, φατίπποπ οἷς σοίοοιοπ ἀξ [εἰΞ 
ποὶ οατοι, ππὸ {εδίοη {6 απ ὅὲπ στοβεπ 
Θιρίπ. ΞῬ{6ὲ. οἷε ἄφῖο 2: Ξ5ε10 ΨΘεπποδ 
οὐζοτίοι ὅεῖπ ϑετήπ ὉΠ εἴδη 5 αα8 Θταπὸς 
ΡΤ ππὸ απϑοῦὸ ὈΥ[οΥ.Ψ 

Π106 Φὰα αϑεῖ δε {{π| δύνει δὲν ΠΟ ΠΊΈον 
τ΄ Σπροίοθει δαίζοπ, ἐοσοπ [{6 τοϊοδογιπι οὐ 
Ἰγί(δέτοπ οοἤείδει ὅπα8. ἘΦίοβ Ππὸ αὐεν 

Ὁΐς ρφοΐοεπεπ Ἄοτῖῆος, οἷς οἷς 0 Π ΠΥ Ὁοπὶ 
θοῦ ππ| (ΘΠ ουΓῦ σασεπ:; ἥΓϑοοῦ 
εἶπε, ὅΘαγα εἶπεπ, ΘΕ εἶπεα, Θαί 

8. Α.:κ: (Θεἰίε. 9,4Α..Δ: νὸπ οὐπαοζάδη. 
11. Α.Α: ἰδτεν ϑομίοπ, 14. Α.ΑΝ(: πὸ ἐδ ἴσαῦ, 
15. Α.Α: δ᾽οίποοίεπ. 17. Α.Χ: ΞΞρα7οπ, 

ΟΠ 10. ΒΟΕΚΑ: δεη 5. Β.Α.: νουροττοίοι ἰρτο δὲς κι 
οἄδαμἤο. 
ς Ἴ]. {ἐθέρπ... Θέήέεν, ΑΥ̓Υ, (εΓ το ἈΠῸ. 
᾿ς 12. απ, 3. ΟΥ̓: ἀτανοῦ 58, ὙΕ: παριποπ 65 
τς ατὶ 5, ΑΥΥΕ.Α: δε ςοέεπ. 
ος ᾿ 19, ΟὟ: εἰπίοίοη οίε 35, νῈ.Α. [ᾧπ, Ὅεπ “δείξοπ, 
ΒΥ͂.ΥΕ.Α: ἰππ Φθαΐ, 

Ὀοδι δ] δῇ Ἰαἴι5. 6115, οἱ ἀϊτα {16 Θὰ πὴ 
πὶ ναί. ἜΕῚ ἀβρι οἰ 5, οἱ 514 }- 
ἀ6η) Ρ6Ρ Υἱᾶπ) ΠΉΪΠΠ 51ΟΤΠ] 8506 ῃ- 
ἀογῖς οοηΐνα ΒΘ 5 Π]65, ἰρ86. ἴβοϊ! 
ΠΟΒ15 Ποὺ ΙΔ] 1 στᾶπήδ; 51Πη Δαΐθιη, 
ΠῚ ΠΪΠ16 5016 1115, (α]ὰ ΠΘΟ Δ 481 Π]ἃ- 
ΠῈ15. 6} (6 ΕΟῚ1 Π05, 564. φάθ δορί. 

δοθυιηΐ οΥρὸ 111 πος τποήάο, οἱ10 
(0]]6 65. ἀτιὰ5 νδοῦᾶ5, 486 ἰΔοία πὶ 
γψτα] 08, {ππχϑυπηΐ δά Ρ]δαβίγ μη, νἱία- 
Ἰοβᾷιιθ ΘΓ ΘΟΠΟΙ 5ΟΓηΐ 4ΟΙΗΪ. 
ἜΕῚ ροβαθγαηΐ ΔΡΟΔη] Π δ᾽ ΞΠΡΟΙ μ]αα- 11 
ΒΓ], οἱ ΘαΡ56} 181, 4πὰ6 ἢὰ Πρ αὶ 

ΤΠ 165. ΔΈ 608 δ 51Π}}}Π{Ππ14|Π65 ἃ ΠΟΓΈΠῚ - 
ἜΤΡδηΐ ἀαΐθηη [ἢ αἰ ΓΘ ΠῚ νᾶοοδθ μρ61 12 
νη, 4π86 ἀποὶΐ Βοιῃβαπηθ5, οἱ [{]- 

ΘΙ 1Π0 ΦΥ ΔΘ ὈΔηΪΙΡ ῬΟΡσθηΐος οἵ 
Πρ] Θηΐ65, οἱ ΠῸΠ ἀ60]] Δ ηΐ ΠΘ(6 
δ ἀθχίρυαιη Ὠρῆπ6 δ 51η|5{Γ8 1]: 
566] οἵ βαίγαραθ ΡἢΠΠ15.Π|1ΠΔ| 564. 68 η- 
ἴὰ ἀ81π6 δά (θυ Π05 ΒΘ Π581η65. 
ἜΡΟΡΓΟ οι ῃιβαϊηϊίδθ τηθίθθαηΐ [01{|- 18 
ΟἾΠῚ 1 γὰ}16; οἱ δἰθναηΐθα ΘΟ] 05 5108 

ν]ἀογαηΐ ἃΓΟΔΠη, οἱ σανὶϑὶ δα ηΐ, ΟΠΠῚ 

ν᾽ ββθοηῖ. ἜἝἜΞῚ Ρ]διιβίγαπη νϑηϊὶ ἴῃ 14 
ἀρΡ 908516 ΒΟ Π5δηη1δ6, οἱ 5.6.1 10]. 
᾿γαΐ δαΐθι 10] 015 1] 15, οἱ δ0η- 
οἸἀογαηΐ Πσηᾶ Ρ]Δ 5 ΓΙ, νὰο δ 516 1Π]- 
ΡΟΒΙΘΓΙΠ  ΒῈΡῸΓ δᾶ ΠΟΙοσδιβίμπ) [)0- 
τηἷη0. ἜΤΠονιΐδα. δαΐθη ἀδροβαθιιηί 1 
ΔΙ ΟΠ] ΠῚ οἱ ᾶρ86}} 81, 486 ογὰΐ 
Πχία θᾶ}, ἴῃ 4ἃ ΘΓδηΐ νᾷϑὰ Δι Γθὰ, 
οἱ ΡοΟΒΙΘΓΙηΐ 506. ἰΔΡΙ 61 σγδη 61. 

ΥΙ δυΐίοηι ΒΘ δ ηη6 ΟὈ Π] ΘΓιιηΐ 
ΠΟ]οσδιιδία οἷ ᾿πΠ) ΟΙ αν ΘΓ Πΐ ν] οἱ 1 5 
ἴῃ ἄϊθ 114 Ποιηΐηο. 

1 απ 16 5ϑίγαρδο ΡἢΠΠ 5. Πἰπόγαμπι 16 
γον ηΐ, οἱ ΓΟνΟΓΒὶ δ6ηΐ ἴῃ ΑΟΟΔΓΟΗ 

ἴῃ 416 111. ΞΗῚ ϑιπΐ δηἴθη Δη1 ΔΈΓΘΙ, 17 

{πο5 τἀ ἀἰἀθναηΐ ῬΠΠΠ5.Π11 πὶ ργο 46- 
Ποῖο )οιηηο: Αζοίι5 ἀππΠ], (χὰ 

ἘΠῚ1Π|, ΑΒΟΔΙΟΠ ΠΠῸΠῚ, (ἀοἰ ἢ ΠΠΊ1Π], 

2ο5.21,16 
ΖἘΒς. 

14,11. 

νυ... 

νυ.8 

9, 5: 5]. 
11. Α1.: Βοπίηϊ. 

14. ΑΥ̓͂ .ΝῈ.Α.: δα ὁ δεῖν. νΕ.Α: δΙοδ Ὁ, Ποίοπ. 
10. δα δαβεί τοαᾶῦ ... τι, ΦιϑΙαςέσρίον, ΒΙΑΥΥ: 

«. [Τα τοίοπ ΘΟ 1. ΝΕ.Αι: οντετίοπ. 
10. Β': Φα δα... [ζαδεῖ. ΑὟ.Α( Ἰπὸ ... [αὐὸπ οὖ, 

ΥΕ: Ὁ. 21|. 
17. φεἤεου, Β: Φίπίοεπ, ΑΥ̓: Θεά τυμῖπε. νῈ: 

ΞΘ οπΐοπ, 



280 (0, 18---, ὅ) Βανι 1. 

ὙῊΣ Ἀν ΡΝ ΛΝ τὸ ἄνοας ποι  οὴ 

»" 2 " " »" 

μίαν, τῆς ᾿Ακκαρὼν μίαν" 18 καὶ μῦς χρυσοῖ 
κατ ἀριϑμὸν πασῶν τῶν πόλεων τῶν ἀλλο- 

φύλων τῶν πέντε σατραπειῶν, ἔκ πόλεος 
ἐστερεωμένης καὶ ἕως κώμης τοῦ Φερεζαίου, 

ἣν τὰν , - , ᾿ἀ γ᾽ ’ ΦΟΝν 

καὶ ἕως λίϑου τοῦ μεγάλου οὐ ἐπέϑηκαν ἐπ 

αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης κυρίου, τοῦ 
᾿ ᾽ "2 τ - 

ἐν ἀγρῷ 4ἀσηξ τοῦ Βαιϑσοαμυσίτου. 

19 Καὶ ἐπάταξεν ἄνδρας Βαιϑσαμύς, ὅτι]. 

εἶδαν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου, καὶ ἐπάταξεν 
ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἄνδρας καὶ πεντήκοντα 
χιλιάδας ἀνδρῶν. Καὶ ἐπένϑησεν ὁ λαός, ὅτι 
ἐπάταξε κύριος ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην 
σφόδρα. 30 Καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες οἱ ἐκ Βαιϑ- 
σαμύς" Τίς δυνήσεται παραστῆναι ἐνώπιον 
κυρίου τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἁγίου τούτου, καὶ πρὸς 
τίνα ἀναβήσεται 'ἣἢ κιβωτὸς τοῦ κυρίου ἀφ᾽ 
ἡμῶν; 321 Καὶ ἀποστέλλουσιν ἀγγέλους πρὸς 
τοὺς κατοικοῦντας Καριαϑιαρίμ, λέγοντες" 
᾿Απεστρόφασιν ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν τοῦ 
κυρίου, κατάβητε καὶ ἀναγάγετε αὐτὴν πρὸς 
ἍΙΙ. ὑμᾶς. 1Καὶ ἔρχονται οἱ ἀνδρες 

Καριαϑιαρίμ, καὶ ἀνάγουσι τὴν κιβωτὸν 'τῆς 
διαϑήκης κυρίου, καὶ εἰςάγουσιν αὐτὴν εἰς 
οἶκον ᾿Αμιιαδὰβ τὸν ἐν τῷ βουνῷ, καὶ τὸν 
Ἐλεάζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡγίασαν φυλάσσειν 
τὴν κιβωτὸν 'διαϑήκης' ἀὐρίον: 

2 Καὶ ἐγενήϑη, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἦν ἢ κι- 
βωτὸς ἐν Καριαϑιαρίμ, ἐπληϑύνθϑησαν αἱ ἡμέ:- 
ραι, καὶ ἐγένετο εἴκοσι ἔτη, καὶ ἐπέβλεψε πᾶς 
ὁ οἶκος Ἰσραὴλ ὀπίσω κυρίου. 5 Καὶ εἶπε 
“Σαμουὴλ πρὸς πᾶντα οἶκον ᾿Ισραήλ, λέγων" 
Εἰ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖς ἐπιστρέφετε 
πρὸς κύριον, περιέλεσϑε ϑεοὺς ἀλλοτρίους 

ἔκ μέσου ὑμῶν καὶ τὰ ἄλση; καὶ ἐπαμασαξε 
τὰς καρδίας ὑμῶν πρὸς κύριον, καὶ δουλεύσατε 
αὐτῷ μόνῳ, καὶ ἐξ ε ταὶ ὑμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν 
ἀλλοφύλων. 4 Καὶ ἐξῆραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
τὰς Βααλὶμ καὶ τὰ ἄλση ᾿“Ισταρώϑ', καὶ ἐδού- 
λευσαν τῷ κυρίῳ μόνῳ: δὅ Καὶ εἶπε Σαμουήλ" 

18, Α38 Ὁ (ἃ. χρ.) οἴ ( ΕΧ). Βπῴρν. τῶν (1 ΑΕΒΈΧ), 
ΑΒ: σατραπῶν (-πειῶν ἘΕΧ))... "τῆς (ΤΈῈΧ). ΑἙΕΕΧ 
(. κυρίδ) (καὶ) ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 19. ΑΒ: 
Καὶ δκ ἡσμένισαν (οἵ) υἱοὶ Ἰεχονίϑ ἐν τοῖς ἀν- 
δράσι Β. (Κ. ἐπατ. κτλ. . ΒΕ). ΑΒ Ἐτὴν εἰ τὸ (1 ΕΧ). 
20, ΑΒ: διελθεῖν ... Ἐὴ εἱ τὸ (παραστ. κτλ. ΕΧ). 
21.Δ8: πρὸς ἑαυτὸς (πο. ὑμ.ἘΧ).---1. ἈΡΉΎΤΕ, (Χ). 
2: ἈΒ: ἐπλήϑυναν (ἐπληϑυνῶ.. ΕΧ). ΒΡ δ (1 ΑΕΧ). 
9. ΑΒ: περιέλετε (-ἔλεσϑε ΕΕΣ 

ἼΞΘ 2ΠῚΠ ὩΞΘΦῚ εἼΓΙΝΣ ἩΠΡ ΡΟ 18 
3: ΓΙΌ δσθὴΡ ἀντ 
ιἼ ΤἼΒΠ "ἘΞ ἽἼΣΊ ἼΝΞ ΟΣ 
ὌΝ, πὸν ἼΓΠΩΣῚ ΘΝ πϑττοσ Ἐξν 
πῶ πὴπ οὶ ἸΡ τπῆσπο ΛΝ 

ἜΡΙΣ ΕΣ ΝΟ ΣΉΝ 
ΝΣ ΘΒ ΘΣΝΞ ἼΔ'ὃ; 19 

δ ΘΟΣ πῶ ἘΣ Ξ 5 ΠῆΣ Ἰ1ἼΝΞ3 
ΡΠ ἼΦΞΝΩΡῚ ΘΝ ΤῸΝ ΘΓ 
ἐξ τὰ ΠΙΞᾺ ὈΣΞ τὴτῦ ΠΞΙ 9 
59) "Ὁ ὩΟΘΤΞ ἜΝ ὙΥΩΝΟῚ 9 

ἴπΡ ΘΤΡΝΠ πῆπ ΕΝ το 
ἡ ΒῚ ἃ ἜΡΣΝ πον» "Ὡ-ΟΝῚ πΙΠ] 
"ὩΝΟ ΘΟ ΡΎΤΟῚ Ἢ "ϑτοῖς ΘΙΞ ΝΘ 
γ5 πῆι ΠΝ ΤῸΝ δ ἼΞΩΣΙ 
ιπαδ2 ιν ἼΝ 351 ἐΘΘΣΝ ἼΩΝ ἜΣ ΨΙΕ. 
πῆπῦ ΠΝ ΤΩΝ ΗΙ ἢ" ΣῚΡ 
ΤΙΣ 323, 2.3 τῦ3 πὸ Ν ΣΝ ΝΖ 

Ὧν τὐρῶῦ ἡδηρ ὯΞ ἜΡὈΒΤΝῚ 
ἜΡΩΣ ἸΠΝ 

πΡΡ3 ἤπνπ Τϑ ΘΙ "πὸ 2 
ὩΣ ἬΣΠῚ ΘΥΩΡΡῚ 5 ΘΝ Ἵ25 
ἜΝ Ἐν τὴρ. το Ὁ ἼΣ951 Γλτ 

ΓΞ" ὑφτὸν ὃ ΝΠ “ΝΟ ἐπῆτο 3 
τὴς πξαϑο τος τον ὩὩ ΝΟ ΕΝ 

ὌΝτονΝ λοι ποτὸν ΘΙ τὶ 
ΡΝ τσ» Π ὈΡΘΉ. Ἴ231 
ὈΣῚ ἘΈΕ ἼΣΙΞΡῚ πῆ τὸν ὈΞ:ΞὉ 
ὭΞ ἡ 5) ἘΝ ἽΡὩ ὉΞῸΝ ἃ 

τ᾿; ΠΝ Β᾽ὌΡΞ ΤΩΝ ὈΝ ΩΣ 

ΡΝ, Ὁ ΉΒῸ ΠΡΙ ΤῊΣ ὙΠΟ. τ 

18, δίε φοΐδεποι ϑδὲ. ... θη δι Τεξεη (τ, 6.8. απ 
ὃ. ϑαμεντπούτίεν, ΑΥ̓́Τ: 1 δοι Φούτίουπ δὸδ γ[αἸὸπ 
"Ὑπὸ: ΝΕ: χπὶ Ῥουζὸ δ66 Παύει ὃς ΑἹ ππιπταποντοι 

Χ), ὑ ΒΑ τῶν ἘΧῚ . 
4 ΑΒ: περιεζλο(αὴν (ἐξῆρ. ΕΧ). Β" τῷ (ἐΔΑΕΕΧ). 

. Ὃς οἷο υὔποὲαποῦι ϑατὸπ, (ΑΥ̓: ἀπὸ ὅοειρο 
Ἢ τ οῦ, (Θἐείῃ 8) 



1. (Φσπρῖ8. 

“τ 

Φῖς βαδὲ ει Δ ἰτία! ἢ “ξεατίπι, 

(0, 18..-7,ῦ.) 281 

ο Ἅ1. 

18 εἶπε, τπὸῷὸὟ (δἔτοα εἴποι; Ἐππὸ σοϊδεπὲ 
ὲάιε, παῷὸ δεν ΘαθΓ αἰτοῦ Θιἄοίς δον 

᾿ ΟΠ τ ἀπρὸν Ὅὲπ [{π| δύτεπ, δείοοϑ 
Ὅε: σεπιαιότίο (Θἰάοίς ππὸ ΦΟὐτζον, τπτὸ 
δίβ απ δα8 στοβε δεῖ, ϑαται Τΐς οἷο αν 
δε8 εττπ Τἰεβεπι δίδ απ Ὁἱεζεπ Φ αρ, απ 
θεαὶ Ἵν φοίτα Ὁε8. ΞΒε Ὁ ειπίζοτϑ. 

Ἰϊπὸ εἰς ἐπ θε) (Θεπιοδ τοπτθεπ 
σοίαφεπι, ὑαταπι, 48 {6 οἷε αῦε δε 

ο΄ φοηῖηι οὐδε δαίεπ,,;, ππὸ εὐ Τὥ πιᾳ 68 
Ἢ ΓῈ8. πιπίεία ταυζοπο τπτὸ Π οδεπ ες απ. 

Ὅκ {π|ρ Ὁα8 Ξθ01Ὲ Δεῖ, Ὁαβ ὍεΥ εν 70 
εἶπε ατοῦς Θῴταδιε ἱπι 01Ὲ αοίραπ θαίίο. 

20“ 1τπὸ οἷος φοπίς κι Β ει (Θεπποβ Ἰρυαῦγεπ: 
δεν ἕαππ {οι τοῦ Ὁὲπὶ εττήπ, ζοΓγεπι 
δε φοπ οι τἀπὸ κι τσὲπτ [01 εὐ σοπ 

21 πὸ ζἰεθοεπ ὁ ἜἸἰπΌ [16 Ταποίοπ ἐΒοίοπ δι 
Ὅοπ Βὔταοετα δείνία τ “οατίπι, τἀπὸ Τίοβεπ 
ἰρπὸπ Τασεπ: Φἰς 0 ΠΡ ϑαῦεπ οἷς ἀπὸς 

᾿ς 68. οττ υὐἱοδοῦ αρδταέ, ἔσιππις δεταῦ 
ς ΨΈΕΠ. τπῦὺ δοῖϊοί { κι εἰ Ὀίπαι. ἢ 2Π7|0Ὸ 

ἕαπιεπ οἷς ες τοπ. δ τία ἢ “ εατίπι τπτὸ 
Ὀυϊοίοπ οἷς βαὺς Ὁεὲ8. εῖτη δίπαι, πη 
δταάίοπ 16 ἱπὸ απ [61 ϑὲαθαῦϑ κιὶ 
Θίθεα, ταῦ ζεἰπεπ Θοῦπ (δΊραζαν δε Πατοπ 
ἴς, θα εὐ Ὅεν ἄαῦο Ὅ.8. οττη Οἰείε. 

ἱϊπο σοπ δοπὶ ααὸ απ, Ὅα οἷς ἀαῦς Ὁε8 

ὥεῖτπ κι δειτίατῇ οατίπι ὉΠ 6, σετλοα 
[Ὁ οἱε εἰς 70 ἴαπαο, οἰδ οἴσαπρίᾳ αῦτς 
Ἰοιτοπ, ππὸ Ὁα8 σαπλὲ ὥαιι8. σἸταοῖ τοεἰς 

3. ποίὸ 900 δεὲπὶ εῖτη. ἢ Θαμπμῖ δὲν Ἰρταῦ) 
ἀϊππ| σαπόοη ὅαπζε ἤήταει: ρ ἴθτ οἰ ππ} 

σαπξοπ εύξεπ δεξοθτοι κι Ὁεῖπ ϑόττπ, 70 

Ἷ 
19 

2 

τοῦ, πῶ τί οί ἐππον ευς δι Ὁὲπι ὅδ εττη 

4 τείζο απ εν ῬΟἰΠτεν απὸ. ἔα ἰδὰ- 

ο ἢ αἰ[εἰπ.. 

19. ..Αἅ: εἶπε [ο ατοβε. 

19. δεΐοθοπ, ΝΕ: απροῖ. Α: ρεζώαι!, ΑΥ̓: απ 
 ΤτᾧΦαπίει!. ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α.: {ταποτίς, ΑὟ: ϑλίοδοτίαρε απ’ 
᾿ς ᾳφετίϑεεί, νΕ: απ δα 6 55. ε, ἴο ατ. Θῴϊας ρφείθαπ. 

τς 20. ΑὟΥ: σοτγηιας 11. ΑΔ: τοἰτο {᾿| ἔὔπποπ, ΒΝ. ἔ, 
"δεξοθοπ. (ΝῈ: [ο[{{{π... 16) 

τς 2], Β..Ε.Α: (δἰπιοούπετπ, ΑὟ: “Βεἴο, 
ς΄ Ἴ. ΥΕ: απ δεηι Θὐροί ὁ ΟΥ̓ ΝΕ: τοοίρείεπ, ΑὟ. 
ΠὙΕ.Α: (ππ|) δίς ἃ, χι δάτοπ, Β: δα β.... δοισα τοῖο, 

τι σοπὶ εἰ) οἷς [τοι εη (τον πὸ ἢΠΊρα-, 
1 Ὑἀ8:52..18. 
Ϊ 

ππὸ ὁἰοποι ἴθπι αἰτοῖπ, 70. υοἱτὸ εὐ ἐπ ἐττ 

ΑΟΟΔΡΟΩ ὉΠυη;: ἜΘ ΙΏΓΟῈ5 ἅΠΓ608 18 

Βθοα μα ΠπΠΘΓΏ. ΠΡ ἢ ΡΏΪ- 
Πϑι ΠΠπ|. ἀαΐπψαθ ργονϊποίδτι μη, ἃ} 
ἈΓΡ8 τησγαία ἀ546 ἀα ν᾽ ΠΠπ|, 4188 
Γαΐ 8416 πηιγοὺ, οἱ ἀϑαι6 δ ΑΡ6] 
ΠΠΔΘΉΠ1Π), ΒΈΡΘΟΙ 46 ρΡΟΘΙΘΡΙΙΗΐ ἃΓ- 
ΟὰΠι ΠΟΙΏΪΠΙ, 486 αΓαΐ π54116 1 1{Πππ| 
ἀἴθιη ἴῃ ἄρτοὸ {οϑβιι6 ΒοιΠμϑδιηίδ6. ἢ 

ΡῬαγοιβϑὶς δαΐθη) 46 υἱγὶβ Βϑιῃβᾶ- 
Νπ.4,90.}115,). 680 ιοά νἱἀ βθοηΐ ἀγοᾶηι ἢ 0- 

ὑθὰν η]η1; δἱ ΡΘΓοι 5511 46 ρορα]ο βϑρίτἃ- 
δ᾽ηα νΓῸΒ οἱ ψφαϊηχαδσίηϊα τη ]}}1ἃ Ρ0]6- 
15. Ἰαχίααθ. ΡΟραΪ5. ὁο αιοά Π)οπηΪ- 
ΠΠ15 ΡΘΡΟΙΙΒ5 5561 Ρ] 60 6Πη) ρ]αρὰ πιὰ σπᾶ. 

Ρ..76,8. ι΄ ἀϊχογαπΐὶ υἱτὶ ΒΘ Πμϑαιηϊίαθ: Οις5 20 

Δα 8: ΡΟΙΘΡΙΓ βἰαγθ ἴῃς οοπβρθοία ΠΟΙ ΠΪ 
δειθο τ. ἢ 6} σα Ποῖ! Π}118, οἱ δὰ {61} ἀϑοθπάοί 

ἃ πορὶδέ ἜΝΙβογαπίαιια ππποῖοβ δὰ 2] 
πολ ΠαΒἢἴο "65. (αΓΙΔΙ μἰατί μη, ἀαἰοθηί685: 

Βοάπχογιηΐ ΡἢΠΠἸΒ.Π τὴ ἀγοάτῃ Ποπιϊηΐ, 

ἀρβοθμαϊα6. οἱ γϑάποιίθ θὰπὶ δὲ νοβ. 

ἜΥ̓ΘΠοΡπηΐ ογσο νἱτὶ ἀγα αση Κ᾽ ΕΙ͂. 

οἱ τἀ πχϑυῦιηΐ ἁγοᾶη ΠΟ ηΪ, οἱ ἰη- 

τα]ογαηΐ θπὶ ἴῃ ἀπ ΑἸ πδ4}} ἢ 
ἀάρᾶᾶ; ΚΕ] Ζα ΓΙ ἀπίθηι ἢ] 1 6118 
Β8Δ ΠΟ ΠΠοανογπί, αἰ οαϑίοα Γοῖ ΔΓΟΔΙῚ 

ΒομΜηΪ. 

θι.3,5. 

(6,144. 

28πι.0,8, 
16ἢ. 

183,5 ::. 

ὐὶ ἰδοΐαπι εβῖ, οχ 4πᾶ (16 τηδηϑβιΐ 

ἃΓοὰ ΠΟΙΏΙΠΙ ἴῃ (ΑΓ ΠΙΔΓῚ ΠῚ, τ} {ἰ- 

ΡΙϊσαιϊ δαηΐ 4165 (οΓαΐ 4α]ρΡ06 78π| ἃΠ- 
1115. ν᾽ β 6 51:Π|118} οἱ σρααίθυι! δ ΟἸΏ 8 
ἀοπλι5. ἴϑρᾶθὶ ροβϑί Ποιηίπαμ. ἜΑΙΐ 
ἁπίθιη ϑαπηιθὶ δ ἘΠΙΎΘΓΒ8 ΠῚ ἀ ΟΠ) 
Ι5γαρὶ, ἀϊσοηϑ: 81 ἴῃ ἰοΐο οογθ νθϑίγο 

665.35,2;ΘΥΘΡΕΠΏΪΩΙ ἃ ΠΟ ΠΉΙππ1πι, ἃ! γί 4608 
το 16. ΔΠΙΒΠῸΒ. 46 πηθ 610 γϑϑίγὶ, 1) } πὶ αἱ 

285, ΑΒΙΆΛΟΙΠ, οἵ ργδθρᾶγαΐθ οογ ἃ γθϑίγα 

(9υὰ. 
τῦ,10. 

ΡΥ θομἶπ0, οἵ 5ογν 6. οἱ 5011, δἱ δγιθί 
ἐπι οἷς ἀξίποοεν δῆτα οὐπ Τὼ Βααϊπαι, 
πὸ ὩΠΕρΡατοῖῦ, ἀπὸ οἱοποίοπ θὲπι εῦτι, 

ἜΘαπΙ θεν υτα : Ξθευζαπιπις. 

Με θενο5. ἦα τηᾶππ ΡΠ ἢ. Ὁ ΑΡΞία]6- 

τα πὶ ΘΓ ΡῸ ΠΕ |5γᾶ6] Βα] πὶ οἱ Αϑίαγοίῃ, 

οἱ ΒοΡν τη ΠοΙΏΪΠ0 50]]. ἘΠ ιχιὶ 

4 

ὃ 

3. ΑἸ. ἘΒ δι! η. 

Ὡς τὖῦ, παῶν δ. , ΑὟΥ: ϑοετρίπα εἶποῖ, 8, νΕ: σοὺς 
ἤοῇεπ υἱοῖς  αρε, Β: δα δον ὅς Ὁ. τουτδοπ, [0 δα ..Ψ.. 
ΑὟ ΝΕ: Παρίς (901) δίπίεν. οῦοσα, Β: [Φἰδτς εἶπα 
ΒΡ Εαρε παῷ Ὁ. Ὁ. (Α: τᾶν ἰπ ϑέιιθε, ζοᾳοπὺ 
Ὁδπι 3.) 

ὃς δίς 4{π|. Β: [Ὁ. απὸ αὐτοὶ ΕΓ σε. ΑΥ̓͂, 
ΥΕ.Α: (οπίζετπεῖ) αὐὖ ε. ϑθλίες, ΑΥ̓Ν: (δδύτέοε δὲῖ 
δτύπιδε,,, ϑήπατίοπ, Αἰ: δοτοίξοι ον ὁ. ϑὲπι Ὁ, 



ἈΕΑΥ ὁ 

χα. 

282 (7,6--110 

ντι. 

κεν σου νον κει τι ΑΝ 

᾿βαπιθοηῖα Ε. 

Τεναρῖῆς πδοκε  τδὴ οἵ υἱοέονῖα. 

τΑλῶς δὰν τὸν πάντα ᾿Ισραὴλ εἰ Μασσηφα, 
καὶ προςεύξομαι πρὸς κύριον περὶ ὑμῶν. ὅ Καὶ 

ὐνηχϑ ησαν εἰς Μασσηφά, καὶ ὑδρεύοντο ὕδωρ, 

καὶ ἐξέχεαν ἐνώπιον κυρίου 'ἐπὶ τὴν γῆν', καὶ ἐνή- 
στευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ εἶπαν" “Πμαρ- 
τήκαμεν τῷ κυρίῳ. Καὶ ἐδίκασε Σαμουὴλ 
τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς Μασσηφα. 

7 Καὶ ἡκουσὰν οἱ ἀλλόφυλοι, ὅτι συνήχϑησαν 

'πάντες! οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς Ἡασσηφα, καὶ ἀνέβη- 
σαν οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων ἐπὶ ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἀκούουσιν οἱ υἱοὶ Ισραήλ, καὶ ἐφοβήϑησαν 
ἀπὸ προςώπου τῶν ἀλλοφύλων. 8 Καὶ εἶπαν 

οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. πρὸς “Σαμουήλ' Μὴ παρασιω- 
πήσῃς ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ μὴ βοᾶν πρὸς κύριον τὸν 
ϑεόν σου, καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύ- 

9 Καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ ἄρνα γαλαϑηνὸν 

ἕνα, καὶ ἀνήνδγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωσιν 'σὺν 
παντὶ τῷ λαῷ' τῷ κυρίῳ, καὶ ἐβόησε Σαμουὴλ 
πρὸς κύριον περὶ ᾿Ισραήλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ 
ὁ κύριος. 10 Καὶ ἦν Σαμουὴλ ἀναφέρων τὴν 
ὁλοκαύτωσιν, καὶ ἀλλόφυλοι προςῆγον εἰς πό- 
λεμον ἐπὶ Ισραηλ. Καὶ ἐβρόντησε κύριος ἐν 
φωνῇ μεγάλῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τοὺς 
ἀλλοφύλους, καὶ συνεχύϑησαν καὶ ἔπταισαν 

ἐνώπιον Ἰσραήλ. 11 Καὶ ἐξῆλϑον ἄνδρες 
Ἰσραὴλ ἐκ Μασσηφά, καὶ κατεδίωξαν τοὺς 
ἀλλοφύλους. καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἕως ὑπο- 

κάτω τοῦ Βαιϑχόρ. 12 Καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ 
λίϑον ἕ ἕνα, καὶ ἔστ σεν αὐτὸν ἀνὰ μέσον ΜΜαοσ- 
σηφὰ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς παλαιᾶς. καὶ ἐκάλεσε 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Δβενέζερ λίϑος τοῦ βοηϑοῦ, 
καὶ εἶπεν Ἕως ἐνταῦϑα ἐβοήϑησεν ἡμῖν κύ- 
ριος. 

18 Καὶ ἐταπείνωσε κύριος τοὺς ἀλλοφύλους, 
καὶ οὐ προφέϑεντο ἔτι προςελϑεῖν εἰς ὅριον 
Ἰσραήλ, καὶ ἐγενήϑη χεὶρ κυρίου ἐπὶ τοὺς 
ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ “Σαμουήλ. 
14 Καὶ ἀπεδόϑησαν αἱ πόλεις ἃς ἔλαβον οἱ 
ἀλλόφυλοι παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέ:- 
δωχαν αὐτὰς τῷ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ᾿Ακκαρὼν ἕως 

ὅ. Β' τὸν (ἐ ΑΕΧ). ΑΒ (61. 1ηἴνΆ); Πασσηφάϑι(-φά, 
Χ)... περὶ υμ. πρ. κ. (πρ. κύρ. πούμ. ΕΧ). 6. ΑΒ: 
ὑδρεύονται - το ΒΕΧῚ.. . ἐνώπιον κυρίδ. γὴ ἐδίκαξε, 

λω»γ. 

Ι 

(τῷ κυρ. Κὶ. ἐδέκασε ἘΧ.. 7. (τὴ οὗ. ΑΒ: συνη-. 
Φροίσϑησαν ... Ἐ[ἰθγ.} οὗ οὐ (015) τῶν (συνήχϑ'. κτλ.. 
ἘΧῚ), 8. ΑΒ ἐτὸν ({ἘΧ). 9, 0 ἐχση: (1. ) Καὶ εἶπεν ΣΙα-᾿ 
ι,ϑήλ᾽ Μή μοι γένοιτο ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίδ ϑεὅ 
μδ, τὸ μὴ βοᾶν περὴ. υμῶν προφευχόμενον. ΑΒ "ὁ 
(ἘΧ). 18. ΑἘΕΧ : ἔτι (τδ) ἐπελϑιεῖν. ΔΕΧ: ἐγέ- 
γετο. ΑΧ Ἐτῦ. 14,8: ᾿Φσκάλωνος ἀκκαρὼν ΔΕΧ). 

ἘΝ θυ τοϑττΝ ἼΣΞΡ ονδοῶ 
ἣν ὈΞΊΣΞ ὈΣΒΩΝῚ ΠΟΌΒΣΙ 
πἸΣΝ 53 ποθ τσ ἸΣΞΡ ἐτπὴστ 
ΠΣ ΧΒῚ ΓΠῆΣ" Ὁ ι ἼΘΘ ὥϑῚ δυὃ 

ὨΝΌΓΙ δ ὙΠΩΝΘῚ ΝΉΠΣῚ ΘΠ 
ὭΞΤΌΝ ὈΝ Το ὉΞοδ 5 πὴτοῦ 

ἐ ΠΒΧΩΞ ὉΝ ΥΩ 
ἼΣΞΡΏΣΙ ΤῊΣ ἡ ΔΌ55) 
-Ὡ Ὁ ὍΝ ἘΞΑ ΌΡΙΣ ὈΝγρ5π95 
3 ἘΝ ἘΝ ΠΩ τὸΝ ἈΠ Η- 

᾿ ΒΡ ὮΘ ἜΘ ΝΠ Ὶ ὈΝ ἰο᾽ 
ἣν Ὀδυρα-ἢΝ ὄχ θυτ5 ἼΩΝ 5Ὶ 

ὭΣΣΤΟΝ πήτοτὸν ῬΦΤ 9)9}} Ὁ ΤΙΣ 
ΠΡ Ἄρεος, π» ἘΡΤΕΝ 
πποῚν ΠῸ»9) "πὶ δ: Π πρὸ δ οι 
Πήποτὸν ὈΝτοῸ ῬΦΤῚ πὴ Ὁ" Ὁ 
ὙΠῚ, ἐσῆσπῦ ΠΟΤ 51 ἘΝ δ᾽ ἼΣΞ 
ΠΕ πϑνπι, ΠΟΣᾺ ΕΣ 
ἐτπῆττι Ὁ» ὉΝῸ ΘῚΞ ΠΏΓΙΟῺΣ ἡδ53 
δώ Ετὸν δηππ ΘῸΞ ἜΑ ΌΩΞ 
ἜΝΧΡῚ ΣΝ ἶο Ὁ ΘὉ ἼΒ225) Θ,3.10) 11 

ΤῚΣ ΠΕΚΏΡΙ θμπήο» "ὯΝ 
ΡΝ ὈΠΡΟτΡ ὩΠΞ5Ὶ δ π Ὁ ΕΥΤΝ 
ὈἰΩ5) ΠΝ ἸΞΝ οδ οι ΠΡΟῚ 112 
Ὸν ΝΕΡΟῚ ἸΩΠ 1.2} ΠΕΣ ὩΣΕΊ 
ΣΡ; ὝΝΡῚ ἜΣ 12Ν πηδῶ 

ἐπῆπῦ Ἴ2 
Τὴν ΘΟ" ΝΟ ορώϑετι : ἢΨ295) μὲ 

ω 1 

πῆ πι τ ΠῚ ΝΟΣ ὉΉΞΩΞ Ὁ 
ΓΞ 510} τον ΩΤ ΘΝ ΘΡΘΣ ΒΞ 

ΝῺ Ὁ ο- ἘΠ τ ῶνς ΠΡ 

ΒΓ ΊΣῚ ἡ Ὁ ἐμήν ὈΝΐο 

γ. 9. Ῥ ὙΠ55"} 

τρά ΠΣ Ἵ 



ἡ 
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δίς σθαϊεταμϑαίεβηπῃ υοΥν δόμι ὅδέττη, δεν Ὥοππον υθηι ὅδόττη, ΨΕΗ͂. 

εξ θὍᾳα8 σαπρὲ Θἤταοῖ σφοπ θερα, θα ἰῷ 
θ [ἀν εὐ) δἰτίο και ἤεττπ. ἢ πὸ 1{6 ἔππιοι 
δπατππιὸπ σοὶ Ῥθ ΐξθα, τπὸ [δυ[(οπ Τθ αἴον 

θὲς θαθδοι δὲ έτη οοϊποίρί. Ξ{ΠῸὺ 
τί ἐείς Θαμπμιῖ οἷε ὀδίποεν οἤτγαο κι 
Ὀλίξμα. 

7 Φααῦδεῦ οἷς ΟΕ Π|πεν ὐτείοπ, θαΆ οἷς [πε 

δερα, ξοσοπ οἷς δ ττοπ εν ΠΊτεν θίπ- 

απ οἷδε ἴτας. (Ὁ ᾳ Ὁα8 οἷς ἀξίποον αἤταεῖ 

ο ὑτοίοπ, {πτριοίοπ {{6 [{) ϑοῦ Ὅεπ 5} Π τοτη, 
8 ὁ παὸ Τργαεπ κι απ; ὅαβ πιῶ! αὖ 

ζὰν τι 2 ζ τοῖοι κι Ὅεπὶ εγτη, τπ|ογπὶ 
(οίΓ, Ὁα8 εὐ τππῷ δεῖε απὸ δεῖ Θ᾽ ΠοΣ 

9 απο. ὄίΘαπιεῖ παῦπὶ εἶπ ΣΤ ἀπηπιϊείπ, 
τπἰπὸ ογζοτίο Ὅεπι εῖτη εἶπ σαπλεῦ ΞΘ ταημδε 
Ό[Ὁ, ππὸ {τίς ζπαπὶ έτη {Ὁ γαῖ, 

10 ππὸ δὲν ᾧὥεῖν εὐρ τοῖς ἰθπ. Ἐπ ἱπϑὲπι 
(απ Ὁᾳ8 ΒΥαΠΌΟΌΓΥ ογζοτίο, Ἐππιοῖ 

οἷρ 5 ΠΠεν θοτλα, και Πτείξοπ τοῖον οταεῖ. 
ϑΊδεν. ὅον ὅεττ ΤΡ Ὁοπποῦπ εἴποι ατοβοπ 

Φυππεν ἔδεν οἷο Ὁ ΠΡΟΣ δε εἴδοι Σ αροδ, 
παὸ [τος [{6, δα ῇ Τΐς τον ΘἼτας σοί [απ 

Π11 αὐπ τοιτθεπ. ὃ Φκ ξσ6οη δίς Ῥξάππον 5]: 
ταοῖδ απ υοη ϑθλίρα ἀπὸ ἰαρίει οἷς 50 .- 
{{πεν, τἀπὸ Τ πιρεπ [ἔς δι18 ππίον 8 εἰ (δατ. 

12. ὃ Φᾳ παῦπι Θαιμῖ εἶποπ Οιοίπ τἰπὸ Τεθῖε 
ἰρπ οοἰῶεπ πρα τἀπὸ εκ, ππὸ Οἱεβ 

τἰπ8 Ὅ6Γ ετν σε θοΙ[6η. 

ὙΠῸ πτϑεπ οἷς 0 Π1εν σεν ἀπιρτί, τπιὸ 

ἔσπιοι πἰϑὲ πιοῦν ἐπ οἷς Θτοπξὲ ΔἼγαοθ, 

ΟΠ πῦρ οἷὲ απὸ ὃδε8. θέεττπ τθαῦ τοἰδεν Ὁἱε 

14 0 {Π| πεν, 10 ἴαπαο Θαπιῖ Τοδ16. ἘΠ ΠΠ0ὺ 

ΟΠ γραθεπ ὅἼτγαοί οἷς Θιζοις τοίεδον, οἷο οἷς 

οί εν ἰθποὸπ ρσοποπιπιοπ Ῥαίοπ, τὐπ 

᾿ 13 

 ὅ, ΑΥ̓͂.νΕ: [0 (ὑαππ) τοί... δεέοπ, 
ὃ, Β: ὧπ τυ] {6[{π [τοι ππ|ογ θα οπι ... 21 
{τ ΟἹ: Θ ἀιυεῖρο πὶ σοῦ ἔδπιπ. [τοῖς 6) Α τ χὰ τπζοπὶ 

9. Α: [ἀπροποοῦ ἕαπιπι. ΑΥὟΥΕ:: ο αἰό εἶπ ραπεδ. 
ΒΑ: απὸ πη ὅϑυ. 
10. Β: πε! οὐ, Φοοπποιζ σοι. αΥ̓: Ὁοππονίς τη} 
ρτ, Θῴϊάροπ. νΕ: ατὶ δταίοι, Α: Θείόζε, Εν. δταϑ τς 

Ὅε: Ἴταοι ζααπιίπιει σοξοπιπιοπ τρατὸπ απ 

ἴθι (ὅθε (δεῖ, πὸ ρτα: 8.8. δίοθεν δαΐ 

τἀπὸ σοίοιδ αἰι8 ὉοΥ ὅ6πὶ Θεγγη, ἀπὸ [απο 

ἰὸπ Ὁοπἤοίδει δας, ππὸ Τρταάγ)οπ θα. [0{{: 

Δ 6} ϑ΄Δηη 110} : (ΟΠ ΓΤ σας ἘΠῚΝΘΙΒΊΠῚ 
σαλ νη [5.801 ἰπ ΔΙ ΆΒΡΠΔ.Π, αΐ ΟΥΘΙῚ ΡΓῸ νΟθ 5 
ἐοταν Πομαΐππ. ἜἘΕῚ Θοηνθηργπηΐ ἴῃ Ἀα5- 
ὁ5α. ΡΠ δίΠ, Παιβογαηΐαπο ἃ4αδη οἱ οἴ 6- 

ἐΡΕῊΣ γα} 1η οΟηϑρθοίι ομμἰηΐ, οἱ 76} πὰ- 

Τρτοῦ, ἔνθ γαῖ ἴῃ αἶα 111, ἀἴχαρ ἀϊχογαμηί ἴθ]: 
1ὔ 0. ῬΘρΟανΠη5. ΠοΙηΪη0θ. ΦααἸοανί(αιι6 

ΘΆΤΉ6] {Π105. 1[5Γ86] ἴῃ ΔΓΔΞ ΡΠ ἢ, 
1 διιάἀ!ογαπὶ ΡΠ 5. τὴ, πο ὁ0η- 

σΊθραι οβϑθηΐ ΠῚ [5ΓΔ6] ἴῃ ΜΙ ΒΘ ΡΠ ΔΙ}, 
σον Ἶδ,8. 6ἱ ΘΟΘΠἀθΡηΐ βαίγαραθ ΡΠΠἸ5.Π1η0- 

ΤΠ δ ἴϑγα οι, Οποά οὐπη διά ββθηΐ 

ΠῚ [5γᾶ6], {πηπολαηΐ ἃ [ἀοἰ6 ΡἢΠ]}15- 

{πἰπουὴ,  ἀἰχουιηΐαιιθ δὰ ϑἅιηπο- 
12,.8. ἰ610: ΝΘ Ο65565 ῬΓῸ ΠΟΡῚ5. ΟἰἀΠΙαΓα 

Τοτοτῦν τ. 4 ΠΟΙ ατη Πα πι ΠΟΚΙΊΓΠ, αἰ ϑαϊνοὶ 
Π05 46 τηᾶηὰ ΡἢΠΠ5.ΠΙ ποῦ. ἜΤᾺΠΠ 

μεν. δας6 1) ΘΠηΠ6] ἃ σηῈ1ΠῚ Δ ΟΙ Θ ἢ 61 ΠΠΊΠΗ, 

ἐθ τε οὐ ΟΡ αΠ Πα] ΠΟ] οσἀ βπιπὶ ἰπ ΘΟ σ ΤΊ] 
5: 46,19.) 0Π}1Π0 : Θἱ Οἰδηηαν! ϑάπη161 ἃ Π0- 

Ῥπεθϑν ον ΠῚ ΡΓῸ ἰ5γὰθ], οἱ δχδιάίν!! ΘΙ1ΠῚ 
Ποηη5. ἢ δοίαπι) οϑί δα 6Π), ΟἸΠΠῚ 

81.161 ΟἸδυγοί Πο]οοαπξίπιη, ῬΠΠΠ15- 

{Π|1}} ἸΠ]ΘΓΘ. ρΓΔΘΙα ἢ ΘΟπίγὰ [5ΓΔ0]: 

1 01.111} ἃπ6 1 ὨΟΙΏΪηΠ8 ἔγαροΓ6 
ἸᾶΡῸ 1ῃ αἰ6 {14 5 ρ6 Ρ. ΡΠ] 5. 1, 
οἱ ΘχίοΡΓ 605, οἱ σα651] 5π| ἃ [Δ0]6 

ἴσγαθὶ. ἜἘἘρΥΘββΙ 416. νἱγὶ 15Γ86} 46 
ΜΙ ΞΡ. ἢ ΡοΥβθοα δαπΐ Ρ]Π51Π8 605, 

οἵ ΡΟΓΟΌΒΒΘΓΙηΐ 605. Π54π6 δ ΙΟΟΠΠι 

4] ογαΐ δυθίοῦ Βϑμομαν. Ἔ ΤῸΠ 12 
ιι6 1 ΘΔ 1}}116} ἸΔΡΙ 46 ΠῚ ἀπΠπΠ), οἱ μο- 
5810 ΘΙ ποῦ ΝαΒΡΠΔΙ ἢ") οἱ ἱπίεν 

5,1... 58}, οἵ γοθᾶν! ΠΟΙΠΊ6η ἰΟΟἱ {Π|Ππ|5 1.018 
Δα] α,ΟΥὙ11, ἀἰχιίαιο: Ἠπουβα6. Δ1Χ}}}- 
αἰ. δδί ΠΟΡ18. ΠΟΙ 115. 

Εἰ Βαμα 11 σαπί ΡΠ 5. Πἰ τη, πθο 13 

ΔρΡοϑαθγιηι αἰΐρα, αἱ γρπίγθηϊ ἴῃ 
ΘΓ] 105. 586]. Βδοίᾷ δϑὶ [Δ 4116 
Π]ΔΠΠ85 ΠΟΙΉΪΩΙ 8006: ΡΠΠΠΙΒΙΠὰ 605 

απο 5. αἰ λιι5. ΘΔ μη 116 }15. ἜἘΚΕῚ τοῦ- 14 
ἀϊΐᾶθ δῖ ὑγθ6 5, 45. {π]ογαηΐ ΡΠΙ- 
ΠῚ. αἱ ἴϑγ8 6}, [5Γ86}1, ἃ ΑΟΟΔΓΟῚ 

10. 5: ἃ Π]115 158γ. 11. Α.: ΠΠΠ] 151. 
12. Α1.: Ποπηθη 688. 

[. ἐπ ἡδουτοίτταπο, 
11. Β.ΑΥΥ.Α: 1. δὲπ 350. πα. ΝΕ: ϑουζοία ἐπ. 
15. ΒινΕ.Α: φοδοιπηίρ, αΥ̓: φοθοπῃ! ... δὸς 

διεἰ. νῈ: δίς φαπδὲ 61 Θαιπποῖθ, ΒΑ: αἴίο (010) 
Φ αρ66, 

14, 9ιιῶ .... ΒΥ ΝΕ: ἔαπιοπ... το δον ἀπ [τι 
Α: τυπτϑοπ δινπροροθεπ,. ὙΕ}: αδθ πουηη10 1, 

0 

2,10. 
1,17 

5 γι 0,26), 
205. 

τον τς. 
Εχ.14,24. 

11 

Κἰν. 46,21 

(74.8,28 

18,5. 
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ΨΙΙ. 

(7, 15-- 8.9.) 

Γέϑ, καὶ τὸ ὅριον Ἰσραὴλ ἀφείλοντο ἐκ χειρὸς 
τῶν ἀλλοφύλων" 

ἈΕῚ κι κ 3 Α ᾽ -“,.» 5.Ὁ ΄ 

τοῦ Ισραὴλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ᾿Αμοῤῥαίου. 
18 Καὶ ἐδίκαζε Σαμουὴλ τὸν Ἰσραὴλ πάσας 
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 10 Καὶ ἐπορεύετο 
ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν καὶ ἐκύκλου Βαιϑὴλ 

Ἅ- ΣΥΝ 3. 5 τῇ ’ 
καὶ ἣν εἰρήνη ανὰ μέσον 

καὶ 
{Ὁ ν - ας δ Δ 

ἐδίκαζε τὸν ᾿Ισραὴλ ἐν πᾶσι τοῖς ἡγιασμένοις 

τούτοις. 171 Ἢ δὲ ἀποστροφὴ αὐτοῦ εἰς ᾿40- 
, σ 3 «5 ς “ 2 - κ , μαϑαίμ, ὅτι ἐκεῖ ἣν ὁ οἶκος αὐτοῦ, καὶ ἐδί- 

» Α 21 ΄ 

καζεν ἐκεῖ τὸν ᾿Ισραήλ, 

ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ. 

᾿ Α ι ν 

καὶ τὴν Γαλγαλὰ καὶ τὴν Μασσηφά, 

᾿ ἢ , 4, ἘΜῊ 
καὶ φχοδόμησεν ἐκεῖ 

Υ ΑΝ ὰ ιν ς ἥν ἢ - ͵ 
ΨΕΙΙ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἔγηρασε Σαμουηλ, 

, Ν δ ᾽ - ν -ν 
καὶ κατέστησε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ δικαστὰς τῷ 
᾿Ισραήλ. 

.} - Ἂς ’ » Α Ἅ, Ἷ -" 

αὐτοῦ" ὁ πρωτότοκος Ἰωὴλ καὶ ὀγνομα τοῦ 
δευτέρου ᾿Αβιά, δικασταὶ ἐν Βηρσαβέε. 8 Καὶ 
οὐκ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἕν τῇ ὁδῷ 
αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν ὁπίσοαν τῆς συντελείας, 

, - 7, 

καὶ ἐλάμβανον δῶρα, καὶ ἐξέκλινον δικαιο- 

ματα. 
4 Καὶ συναϑροίζονται 'πάντες' ὃ ἄνδρες ᾿1σ- 
; 7 Ἁ ἊΝ 

ραήῆλ. καὶ παραγίνονται εἰς “ρμαϑαὶμ πρὸς 
ἘΝ ᾿ 2 Ἁ Ν 

“Σαμουηλ, Ιδου συ γε- 
͵ . γ 

γήρακας, καὶ οἱ υἱοέ σου οὐ πορεύονται ἕν 
» τ δ “ ΄ ᾽ «ς - 

τῇ ὁδῷ σου καὶ νῦν κατάστησον ἐφ᾽ ἡμᾶς 
’ , } - δ ᾿ ἢ Ν 

βασιλέα, δικάζειν ἡμᾶς καϑὼς καὶ τὰ λοιπὰ 
Υ θ » αὐτῶν ἢ 1 ἣ ᾿ .«- 

ξϑνη. Καὶ ἣν πονῆρον τὸ ῥῆμα ἐν 
7 μρι Ὃ , Ν Ὁ 

ὀφϑαλμοῖς Σαμουήλ, ὡς εἶπαν" Ζὸς ἡμῖν 
βασιλέα τοῦ δικαζειν ἡμᾶς, καὶ προζηύξατο 

Σαμουὴλ πρὸς κύριον. Καὶ εἶπε κύ “Σαμουὴλ πρὸς κύριον. αἱ εἶπε κύριος 
πρὸς Σαμουηλ᾽ ““ἴκουε τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ, 

᾿ ) -“ “ μὰ 

καϑὰ ἂν λαλῶσί σοι" ὅτι οὐ σὲ ἐξουϑενήκασιν, 
᾽ ᾽ Ὶ ον - ΄ - Ἁ ᾿ 
ἀλλ᾽ ἢ ἐμὲ ἐξουϑενήκασι τοῦ μὴ βασιλεύειν 
3.».,04 ΧΎΛΙΩΣ 8 ᾿ ͵ Δ ΠῚ , 
ἐπ αὐτῶν. ὃ Κατὰ πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίη- 

Α γ 2 4 ν ’ 2 ᾿ 3 

σὰν μοι, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐξ 
5 φᾷ Ψ -“ « Ἄ. 

«Αἰγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. καὶ 
Ἶ , , ἣν Ξ.' ’ " φ 

ἐγκατέλιπον μὲ καὶ ἐδούλευσαν ϑεοῖς ἑτέροις, 
“ 2 - -“ Υ 

οὑτῶς αὑτοὶ ποιοῦσι καὶ σοί. 9 Καὶ νῦν ἀκουε 

τῆς. φωνῆς αὐτῶν" πλὴν ὅτι διαμαρτυρόμενος 

2 " Ν - " γ ’ - -“ 

Και ταῦτα τὰ ονοματὰ τῶν υἱῶν 

Ἅ, ΕῚ » 

ὅ χαὶ εἶπαν αὐτῷ" 

“14, Β: ᾿4ξόβ (Γέθ ΑΒΕΧ). ΑΒ Ἐτῶν (Ὑ ΕΧῚ) οἰ (ρι.), 
τὸ (ΕΧ). 16.4.8: κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸν (ἐν. κατ᾽ 
ἐν. ΣΧ. ἜΣ ΑΒ ὁ (ἘΣ). εὐ (Ρ. δευτ.) αὐτᾶ. 8.18 
τῇ (ὙῈΧ). 4.8" πάντες (1 ΑΕΧ). ὅ. ΑΒ: καϑὰ 
ἈΠ Ὡς, 6.8 Ἐήν(Ἐ ΑἘΒΕΧ). ΑΧ: ἐνώπιον. ΑΒ "τᾶ, 
(ΤΕΧ). 7.ΑἘΣ: λαλήσωσι Βα, 1.): ἐξοθενώκασι, 
(-ἡκασιν Α). 8.438: ποιήματα (ἔργα ΕΧ). ΒΤ (ρ1.). 
καὶ (1 ΔΈΧ), ΑΒ: ἐδόλευον (-ευσαν ΕΚ Χ). 

απ 6 115 Κ. 

ος 

ἹΡοκζιζαζῖο τορἴ5. 

. Νὴ. ὈΧΠ Ἰ3ἸΞΒ ΓΝῚ 
ἘΝπΘΣ 5. Οὐδ ὙΠῸ ΘΙΘΌΣ 

ΤΣ ὁΝ δῦ ὈΒΌΟῚ ὁ ΡΟΝ ΣΙ 1155 1 
2 ἩΣΠῚ ΕἸΣῚ. 80 25. οὐ ϑϑῚ 10 
ΞΆ5ΆῚ ὈΝΓΤῸΞ 53] πλθ3. πρὸ 
τὸ τν ὈνοτοΝ ὈΘΘ ΠΡΣΘΠΥ 
Πρ ππ ἸΏΞΙΤ ἘΡΝ ΤΡ ΡΣ 1 
ὈΑΠΘτΡΝ, Ὀξῶ ον ἼΓὴ3 οιῦτοϑ 

ΤΙ ΤΙΞΤῸ ΕΝ 
ὈΪΩΡῚ ὌΝ ἼΡῚ ἼΩΝ 5. ὙΠ ΨΕΕΕ. 
"ΠῚ ἐπ ντήθυὉ ΡΣ ἼΏΞΤΟΝ 2 
ἡπϑ . ὉΘ) ὉΝῚ5 ἴσξπ 3 ποῦ 

"ΑΡῚ ἸΣΞΙΘ ἼΝΩΞ δ᾽ θά πρπΝ 3 
ΣΈΞΕ ὈΠΤΤΝ Ἰ05Ὶ 3.15. Ὅ23 ἼΞ5 5: 

ἐ ΘΙ ἼΩ5Ὶ τ ΓΙ 

ἸΝΖΡῚ ὈΝῚ ὭΡΤ ὍΘ. ἸΧΞΡΙΩΣῚ 4 
ὍΝ Δ ΝΟῚ ἐΠΌΩἼ ὈΝΉΘτΟΝ 
ἘΡΝ ΝῸ πη} ΚΡ πριν ΠΩΠ 
ΠΕ ἘΝ “ποῦ πῆρ ΤΠ ΞΉΞ ΤΣ 
ἜΞπΠ »55) ἸΘΌΆΝτ Ὁ9 5 ὈΏΡυῦὉ ὃ 
ΠΡΜΜΗΣ ΩΝ ὝΘΝΞ Ὀβοῶ ὭΣ 
-ἂν Ὀνο ὈΒΕΙΝῚ ἜΡΕ ΕΣ 
»Ὡῶ Ὀπνδώτον ἃ πὴ Ὑ 5 ἐπὴν Ὁ 
τὸν ἸΏΝ τΩῶΝ Ἐμεῖς δ ἘΞ 
ΝῺ ὭΝΤΟΞ. ἸὉΝῸ ἨΠΝ ΓΕ ἽΞ 
τῶν ΘΟ ΩΡ ΌΘ9 ἐὩΠΠΟΣ, ΤΟΣ 8 
Ὁ Σ ΒΓΗ͂Ν ξονπ ὉΠ» γῶν 
ἬΞ,) 35 ΠῚ Θ΄: 9 
ἘΡΝΝ δ ΓΘ Ἑ ΘΉΤΙΝ Θπὸς 
δος ἼΣΟΣ ἫΝ ΘΡῚΡΞ »ϑῳῷ ΠΩΡῚ 9 

- 

μ᾿! 

Υ. 17: Ψ3, 1515 Υ̓͂. ὃ. Ῥ ΠΝ 

14. ππὸ οἴει. Βατές .... Β: αὐὦ δοτοπ ὅσ, εττ, ὅν, 
ΑΥΥΕ: κα. (απ) ἐν Φοθμε τοί. ξρύθιθης Αται. οὐ 
δεζτείίε,, ὁ --α.- - 15, 98 ᾿), 13. 

10. Β: 10ᾳ αἰ ὸ Ὁ. εἰ 1 ὅν, πὶ φίπα ππθεν, ΕΣ: α. 
«ἢ. ΑΥ̓: 5. τς, αὐτὸ τς εἶπ πῇ, ΒΙΑΎ ΝΕ. Ἂς 
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( απηι [8 Φῦδπε. Φοτδότηπα δὲν ΘΓ ΟΠ ο{{6πς 

ΕΝ απ δίδ απ Θαίρ, Ταπιπι ἰδτὲπ 
Θτοπξοπ: οἷς ογτοίτείς δἤταοῖ τοὐπὶ 1 απὸ 

: δὲ. 6 {{Π|πετ| Ὁεππ ϑήγαοι δαίίς δ τίοδε πα 

Ο1δοοη ΞΓπιοτίτοτη. 

᾿ 
͵ 
ς 

Ἵ 

τς ΜΠΠΡῸΣ 2π| 8.10 (ΟἿ τπτὸ ΘΙααι ππὸ Ῥθε Ρα. 
ο΄ Ἰϊπὸ τοὸππ εὐ ἤταοῖ ἀπ αἴΐοπ Ὁἱοζοπ ὥττοπ 
17 οοτίϑτοι θαίτε, Ἐ ἔαπι οΥ υὐἱεδεῦ σὸπ ϑὲα- 
ο μια, Ὁεππ δα τραῦ [εἰπ ὅατ8, τππὸ τἰ τοῖς 

γαῖ Ὁαζ6 6, πὸ δαπείε. δὲπι ᾧοττη 
ὉαΓ0 {1 εἰπε ἍαΥ. 

ΨΕΠΕ. ὅλα αὐεν Θαπικῖ αἵἷξ τυατὸ, [ἐθὲς 

κεν {είπε Θύθπε κει ϑύτουπ δεν ΑἸταεῖ. 
2 ὃ Φείπ εὐϊροθοτοπεν Θοῦπ Οἰεβ “εἴ, τπὸ 

ὁ Ξβοεζεθα. 

τς αἰῶ ἰπ ζείπεπι ὅθερςο, Τοποοῦα ποίροίοπ 
ἀππὶ ΟὐεἰΣ ππὸ παῦπιοπ Θεάγοπεο, τὸ 

ος βειρείοπ Ὁαᾳ8 ϑϊεῶ τ. 
ΔΑ Φὰ υοὐαπιπίίτοι [{) αἴτο ἡΓοἴοῖτεπ ἰπ 3]- 
᾿ς τοί τπτὸ ἕσπιοπ σὲπ ϑὲαιπαιθ 1 Θαπιιοῖ, 
ἢ Ἔππο Τγταύγεπ κὶὶ ἴρηι; Θίοθε, δι. ΠΕ αἷί 

αοθοτθοῖ, τππὸ δείπε Θῦθπε τυαπϑοῖι πἰῶτ 

ἰπ ϑείποπ ἥθβερεπ, [0 {686 παπὶ εἶποι δε δπίᾳ 
δεν ππὸ, δὲν ππ|8 τίῶις, οἷς αἴε Θεἴσοπ 

ὁ βῬαῦεπ. ὁ Φρδ σοἤεῖ Θαπμῖ ἰδεῖ, θα 
Τί Ἰασίοπ; Θἰδ ππὸ εἶποη δε πίῃ, 6 τπ|ῦ 

᾿ς τίζτε. πὸ (Θαπιῖ δοίοίς ϑθῪ Ὅθπὶ ΘΈττη. 
7 7 εν ὥοῖν Κνταῦγ αδὲν 4π| ΘαπιιῚ: (θ6ς 

ἴς κι οἷν σοασί θαδεπ, ὁππ ς Ῥαθοπ 
᾿ς κἰῴε οἰάδ, ζοποοεγπ πὶ σονιυοτζοπ, δα 
8 ἰὦ πἰῶε [01 δ πίᾳ, ὕδεν. [τς ζεἰπ. 

τῆιιπ οἷν, τοῖς [16 ἱπιπτοῦ σοίθαπ θαθοπ θα 
δόπι δ ααὲ απ, δα ἰὦ ΤΣ αἰι8 ρονίοπ {{- 

τοῖς, 

θυ ρεβοτάγε παι ἰρτον Θείπιπιοε. Φοὼ 

Εν τἰϑεοίο.., 
Β΄ 17. Β: φοατπαῷ ἔ, ΑΥ ΝΕ. Α: Φαππ (αται) ἔοῃ: 
τοῖο ἐὐ (αὐ). 
1. ταῦ, Α: ροθονοοπ 
8. ΝΕ.Α: απ.... ΑΥ̓: ἰπ ζείπειι ϑθρηο. ΥΕῈΑὟΥ: 
ποίρτοι (δοαοπ αἰ) πα (Ὁ 6π1) (δετοίππ ὁ ΑΙ: ϑα πο οπ 
ἢ δοηι (δοίχε δ... σεν ξο τοι Ὁ. θὲ, 
 ὅ, ΑΥ̓.Α: υυἱἱο (απῷ) αἰτίου (θαὔεπ). 
θεοὶ α, ἢ, {{ 

ΥΕ: ἐδ 

ἃ ΦΒΒ αὐοὸν τἰ τοῖο, 

10 δἴταεῖ ζεῖπ βοδεπ απο, ὅαππὸ 06 ἰἀθυ 

Ῥοτῶγο ὅεγ εἰπιπις Ὁ68 Ξθ0ΓΕ8 ἐπὶ αἴΐοπι, Ὁα8. 

Ὅο᾽ αἀπϑετο δία, τἀπὸ τρατὸπ θεν π΄ 
Ἔ Γρογ {εἶπε Θῦθηπς τραπϑοίτεπ, 

Ἐφὶς, 

δ8 αἰ Ὁἰοῖεπ ας, τἀπὸ θαθεπ ταὶς 

φουαεπ ἀπὸ αἀποετη (δύτίοτη. σοοίοποι.. 

ΨΈΕΕ. 

παι6 οι} οἱ (ΘΓ Π05 51.108: ΠΠΠΠ6Γὰ- 
για! ΒΓ 6] 46 τηᾶπὰ ΡΠ 5. ΠΙΠΟΓΊΠΠῚ, 

70.5.24, 180 ΓΔ 1416 ΡᾶΧχ ἰῃίον ἴβγδθὶ οἱ ΑΙΠΟΥ- 

15,11.28.Γπᾶθη. ἜΦααϊοαρᾶϊ φαο 46 δάμη] 1 

Αοενθ, ΟΡ] 61) ΟΠ Οἱ αἴθ θιι5 νὰ 6 βαὰθ, Ἔοι 16 
6οπ.85,3.1 0 6. 5ΙΠ 6.105 ΔΠΠ08 ΟἸΓΟαΪΘη5 Β6(}ι- 

10,8..50.68] οἱ ἀραὶ οἱ Μαβρῃαί ἢ, οἱ 10- 

δα ιβιι φαΐ Ι5ΓΔΘΙ6 ΠῚ ἴῃ ΞΡ Δα ἰο 5. ἸοΟἰ8. 
Ἔ Βονου οθαίαγαιθ ἴῃ Βαιηαίμα; ἰδ] 17 

ΠΝ ΘηΪ Θγδί ἀΟΠ1115 6}1.5, οἱ 10] }υἀϊ]οὰ- 
(4,835. θαϊ ΙΒΡΔΘΙ]ΘΙῺ ; ΘΙ Ποᾶν!ν οἰϊὰπι 10] ἃ]- 

ἴᾶγα ΠοΙΏΪΠΟ. 

Ἐδοίαπι οδὶ ἀυΐθῃ, οὰ ΨΕΙΙ. 
56η 1556 ΒΑΙΏ.6], ρΡΟϑαϊν ΠΙΪῸ5. 51105 

Ῥοθ δ. ΔΙο65 [5γ861, ἘΒαἰίψιι6 ποιηθη ἢ] 2 
νη 5. ΡΥ ΘΗ 2061, οἱ ΠΟπΙ θη. 58- 

ὁαηἀϊ ΑΡα, μάϊοαμη ἴῃ ΒΘΓΒΆθ 66. 
ἘΠῚ π0π ΔΙ θα ανθγιιηΐ ΠΕ ΠΠ|Π|5. (ἢ ὃ 

εθ,9, Υἱἱ5 6}05, 564 ἀδο!πᾶνθγαηΐ ροβί ἄνδγῖ- 

18. ὅγ,, ἰἰατὴ, ΔΟΟΘΡΟΓΙΠ46. πη πογὰ οἱ ΡΟΙ- 

γογίθγαηΐ [6] 011}. 

(οηρΓοραί! ΘΓΡῸ ὈΠΙΝΘΓΒΙ Π]Δ]ΟΓῸ8. 4 
ῃδίι ἴ5Γ6] νϑηθγαηΐ δ ϑδαιηθ! θη ἴῃ 

Τη17.. Πδηλ πᾶ, Ἔ ἀἰχοΡ 46 οἷ: Βθοθ, ἰὰ ὅ 
5651} οἱ ἢ} τὰϊ ἤθη Δι) δ πὶ ἰῃ 

19,18. ΥΙ5. (185; ΘΟηΒι{π6 ΠΟΡῚ8. ΓΘΘΘ6Π), αἱ 

«τὴ... ἡἀ]οαῦ π05, βίοαϊ οἱ απίνογβαθ Παρ θηΐ 
Ἀοοα  ΠΑ 0 Ώ68. Ἔ ΠΙΒΡΙΙΘαΪ, 5ΘΎπη0 ἴῃ 6 

ΟΟΆΠ5. ΘΔ) 615, 680 4υοα ἀϊχίββοηϊ: 

θὰ ποθὶ5 Γορθπ], αὐ ψπάἀϊοοῖ η05; οἱ 
ΟΓᾶν δαπη6 1 ἃ Ποιηίπαη. ἘΠ Ιχὶὶ 7 
δαίΐθιη Ποιηίηϊα ἃά ϑαιηθ] θη: Αἰἀϊ 
γΟΘΘΠῚ ΡΟΡᾺΪ ἴῃ Οπμπῖθι8, 4υᾶς 10- 
αασηίαν {10].. Νοπ Θηϊπ ἴθ Δ}]666- 

1τ0,..9. Γαηΐ, 564 Π16, Π8 ΓΘΘΊΙΘΙ ΒῈΡΘΥ 608, 
τότε δὲ Ἰιχία ΟἸΏὨΪὰ ΟΡΟΓἃ 5118, 16 ἴθ06- 8 

τιηΐ ἃ 416 4ιἃ Θἀπχὶ 605 ἀ6 Αθργρίο 
5416 ἃὰ ἀΐοτα πᾶπο: 5ιουΐ ἀοΓΘΙ116- 

᾿ Ἐχ ϑϑ αν μη Π16 οἱ βδυνιθγαηΐ ἀ115. 4]16η15, δἰὸ 
[δοιαὶ οἰΐαηῃ 0]. ἜΝαΠπΟ οΥσρὸ νο- 9 

τς Θ6ΠῚ ΘΟ 841} να 6 60η- 
81,199 

15. Α1.: Ταἀίοανι.. 1. Α1.: ἴῃ 151. 

0. 51. Ὁ. Β: Ὦ. εὖ φεἵ, Ὁ, δον ἅδε ἐπ Ὁ. θπιαοπ 
Φ,, αἸό... ἅν. ἍΠῚ Ὁ. 5, (Θ., τοΐε, ΝΕ: δέος ϑὲονε 
ἸαΥ δύ, ἵπ ὃ. 9. Α: Φ. 980. γπΐβῇ. ἐπ Ὁ. 9{. Θ,, 
τε... 

7. ΑΥ̓͂: κι. οίν Πρτοεπ ... 
ἰζ αι. σεντυζο. 

ὃ, Β: ϑὲαα) αἰτοπ Ὁ η ΒΘ οΥἔοαι «ον αἸΤ {0. [. αὐὦ ἂπ 
οἷν, ΑΥ̓Ν: Θὸὺυ υὐἱίς ἴς ... αὐτῷ οίν, ΥΕ. δδεπιὰβ ἰδτρπ 
Θαποίππρεπ. Α: ϑδς αἰΐο ἰθτς 518. τσατοπ, 

ϑοτοουζοπ. Α: απ δαβ 



Ὡς ὅς ΔῈ κνο μον οι 

286 (8,10--210 

ΨΈΕΙΙ. 

πε ξυ να, τὰ μδθακ οὶ τοάας ον ἀκ τοι τον νος 

ΟΠ ΟΙ ΙΒ Ἱ. 

ἸΡοσζιιζαζἧο »ορ5. 

διαμαρτύρῃ αὐτοῖς, καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς τὸ 
δικαίωμα τοῦ βασιλέως, ὃς βασιλεύσει ἐπ᾽ 
αὐτοῖς. 

10 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πᾶν τὸ ῥῆμα τοῦ 
Α Ἁ -» 7 

κυρίου πρὸς τὸν λαόν, τοὺς αἰτοῦντας παρ΄ 

11 χαὶ εἶπε Τοῦτο ἔσται 
τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως, ὃς βασιλεύσει ἐφ᾽ 
ὑμᾶς" Τοὺς υἱοὺς ὑμῶν λήψεται, καὶ ϑήσεται 

αὐτοὺς ἐν ἄρμασιν αὑτοῦ καὶ ἐν ἱππεῦσιν αὐτοῦ, 

αὐτοῦ βασιλέα, 

καὶ προτρέχοντας τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ, 12 χαὶ 

ϑέσθϑαι αὐτοὺς ἑαυτῷ ἑκατοντάρχους καὶ χι- 
λιάρχους, καὶ ϑερίζειν ϑερισμὸν αὐτοῦ καὶ 
τρυγᾶν τρυγητὸν αὐτοῦ, καὶ ποιεῖν σχεύη πο- 
λεμικὰ αὐτοῦ σκεύη ἁρμάτων αὐτοῦ. 
10 Καὶ ϑυγατέρας ὑμῶν λήψεται εἰς 
μυρεψοὺς καὶ εἰς μαγ ειρίσσας καὶ εἰς πεσσούσας. 
11. Καὶ τοὺς ἀγροὺς ὑμῶν καὶ τοὺς ἀμπελῶνας 
ὑμῶν καὶ τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν τοὺς ἀγαϑοὺς 
λήψεται, καὶ δώσει τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 158 Καὶ 

τὰ σπέρματα ὑμῶν καὶ τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν 
ἀποδεκατώσει, καὶ δώσει τοῖς δὐνούχοις αὐτοῦ 

καὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 106 Καὶ τοὺς δούλους 
ὑμῶν καὶ τὰς δούλας ὑμῶν καὶ τὰ βουκόλια 
ὑμῶν τὰ ἀγαϑὰ καὶ τοὺς ὄνους ὑμῶν λήψεται. 

καὶ ἀποδεκατώσει εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ. 17 Καὶ 

τὰ ποίμνια ὑμῶν ἀποδεκατώσει, καὶ ὑμεῖς 

ἔσεσϑε αὐτῷ εἰς δούλους. 15 Καὶ βοήσεσϑε 

ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκ προςώπου τοῦ βασιλέως 

ὑμῶν οὗ ἐξελέξασϑε ἑ ἑαυτοῖς, καὶ οὐκ ἐπακού- 
ἐεταν κύριος ὑμῶν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
'ὅτι ὑμεῖς ἐξελ ἐξασϑε ἑαυτοῖς βασιλέα'. 

19 Καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ λαὸς ἀκοῦσαι τοῦ 
«Σαμουήλ, καὶ εἶπαν αὐτῷ" Οὐχί, ἀλλ᾿ ἢ ὅτι 
βασιλεὺς ἔσται ἐφ᾽ ἡμᾶς, 320 χαὶ ἐσόμεϑα καὶ 
ἡμεῖς καϑὼς πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ δικάσει ἡμᾶς 
ὁ βασιλεὺς ἡμῶν, καὶ ἐξελεύσεται ἔμπρο- 
σϑὲν ἡμῶν, καὶ πολεμήσει τὸν πόλεμον ἡμῶν. 
21 Καὶ ἤκουσε Σαμουὴλ πάντας τοὺς λόγους τοῦ 
λαοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτοὺς εἰς τὰ ὦτα κυρίου. 

Ἂ, 

και 

τὰς 

9.48: ἐπ᾽ αὐτός (ἐπ᾿ αὐτοῖς ἘΧ), 10. ΑΕΒ Χ 

ἔτ τω. ΑΒΧ: χιλιάρχ. χ. ἑκατοντάρχ. (ΕΧ Ἱ καὶ 
ἀροτριᾶν τὴν ἀροτρίασιν αὐτϑ). 14. Β: ἑαυτὸ 

(αὐτὸ ἘΧ; ΑΞ: αὐτῶ). 156. ΑἘΧ: τὸ σπέρμα. 
11. ΑΒ: δὅλοι (εἰς δόλος ΕΧ). 
19. ΑἘΧ Ἐ(ρ. λαὸς) τῶ. Ἐ: ἀχδειν τὴν φωνὴν τὸ 

Σ.. Α: Οὔχ. ΒΈσδτι (1 ΔΈΕΧΣ. 20.Β: καϑὰ (καϑὼς 
ΕΧ; ΑΧ: κατὰ). ΑΒ Ἐὸ (ἘΕΕΧ). 

ἷ αλῖαν 

18, ΑΒ ἐτϑ ({ ΕΧ).} 

ἼΩΝ Ἡϑὅθτι ὈΞΙΘῺ ΘΡῚ9 ΤΉΝ.) ὉΠ 
ἐΘΡΩΣ ΤΡ: 

πῆ 27 9 ὉΝ ὈΝΠΟῷ ἼΩΝ ἃ 
ΕΣ ἸΝῺ ον ὈΡΠτῸΝ 
"ὧν ξρπ ὈΒΙΦ πὴ ΠΤ ΝΡ. 11 
ΟῚ ΠῚ ὈΞΏΞΓΤΝ ΕΣ ΠΝ 
ΤΡ ἢΧῚ ὙἸἼΒΞ" ἼΣΞΞΎΩΞ ἴο 
ΘθὉΝ σῷ Ἢ ΕΝ ἐ ἸΣΞὩ 12 
ΠΕΎΡΝΝ ἸἼΓΙ ὥσΠῚ ΦΩΤῚ Ὑ 11 
ΕΣ ἀπΡΟΓ 5 τ ὮΞ τ ΩΡ; ἢ ΟΣ 
ΓήπρῚν ΓΙΡῚ ὈΞΊ 123 ΟΡΝῚ ἐ ἾΞΘ 18 
Ὀϑτ τσ ΓΝῚ ΓΗ 5} ΠΡΕῸΣ ιά 
ΠΡ ΘΒ ΩΣ Ὁ ΤΟ ΤῚ ΘΞ Δ Ξ- ΓΝῚ 
ΒΞ. )8 9} ὩΞ᾿Σ ΠῚ ΕΡΤΑΡῸ ἸΏ91 τὸ 
ΝΣ ΞΡ Ὁἢ ΔΘ ἼΟὉ ἸΠ9} πἰρ Σ᾽. 16 
-ΓΝῚ ϑ Ἰμθῶτο ΝῚ ΘΘΎ1ῺΡ 
ΠΡ ὉΠ ΩΓΙΤΙΝῚ ΘΛ, Ὁ  ἼΠΓΙΞ 
"ἴῶϑ5 τ δὲς ΡΟΝ ΘΟ, ΠΩΣ 17 
ΌΤΙ ἔχον ἜΣ ΥΑΝ ὈΓΙΝῚ 18 
ἼῶΝ ὈΞΞΡῺ ΕΗ ΝΉΠΠ ΘἿΝΞ 

ΒΒ ΤπῖτηΣ ΓΡΒΟ ΟῚ Θ5 Ὁ ὈΡΡΉΠΣ 
ἐν ὉἽΞ 

ΟΝ ΤΉτὉ ΟἿΩΞ Φου9 ὈΡ τι ΝΣ 19 
ἐϑϑ Ὁ» ΠτΊΣ Ἢ Ὁ ΙΝ 5 ΝΞ ΘΎΩΝ. 
Ἴ2ΘΌΣἢ ΘΔ ἼΝ 1 229 ΓΊΝΩ Ἴ2 ΛΑ; 5 

Ν ὈΠΦ9} ὌΜ35 9. ΝΣῚῚ 525 9 
τὸϑ ὮΝ ὈΝΉΘ »ΩΘΒΊ ἐπ ΩΓῚ Ὁ Ὁ 21 

ἜΝΘ ΡΤ στον 
Υ. 11. γῺΡΞ ῬΓ Ὑ. 19. πϑἸλπ ὉΠ 

9. Β: 70 1{{| ὅτι ἔθποπ αἰξοτδίπιρ ὁ ἐγ πΈ. διε τι. ἰποπ 
αἸοίρεπ, ΟΥ̓: ἰοῦ. ϑουσατπὸ [. ἐὐπΠ|. ΒΕ: δίς 
δ οίο ὁ ΑΥ̓ΟΥὙΕ: ἢ. ζ01{. 8}. τορίοτει τοΐτν, 

10. γῆ: ϑουϊαπρίο, Αἰ: δεροθτ! Βαῖίο. 
11. παὸ ρεαῷ : Φαδ... κι. δα, 91, τιν δίς .... Β π' 

τ, 7. [{ὐ (ἃ) ΒΟ ΠοΙ αι, αὟΥ τ αι. {. ἔθαπ λα. (ΝΕ Α- απὖ 
[. 58. Τεβοῖν πὰς καὶ {. θὲ, ππαάγοι 6) ΒΥ: (πὸ) δαβ 
ἤο ων δὲν Ταπίοπ. ὙΕτς ἤν τορυτθοα, Αἱ λει ἐἀπ|οτκ, 



οςς Βόδειθε ἰζπέπ, ται ϑονΕϊποίρε ἴθποι Ὁ 
᾿ ϑεοῶε Ὁε8 δε πίρϑ, δὲν ἄδεν Π{εὸ Θεϊτζάγεπ 
: τοἰτο. 
610. πὸ Θαπιῖ [παῖς αἴς ϑθυοτίς Ὁε6 ζεττπ 

Ὅθπὶ Ξ301Ὲ, Ὁπα8 οὸπ ἴδηι εἶποπ ὀξθηπίρ, [οτς 
11 Ὁοτίο; ὃ Φαϑ υὐἱτῷ δὲ8. δὲπίᾳϑ ϑὲρε ζεΐπ, 

ον ὕδον αὐ ϑοτυζάγεπ τοἱτο; (ὅπτο Θῦρπε 
το ἐν ποθπιοπ δι {ζεἴπουι ϑθασοπ πὸ 
ϑιειίοτπ, οἷο σοῦ Τείποπι ἤθαροπ δογίταδεπ, 

12 ἔπη π| Θαπρι[εεπ ἴδον ταποπο τπὸ 
ὕθδον παιίρ, τἀπὸ δὰ ἡ ογΙοιτοπ, οἷο ἰθπὶ 
ζείποπ ὩΓἢον δαποπ, απὸ κι Θύγπίπετπ ἰπ 
Τοείπον (συποίς, ππὸ Ὁαβ {{6 ζεἴπει Θ ατπίῶ,, 

τς ππὸ 48 δι [οἰποηι ὕβαροπ αορῦτε, πιαά)οπ. 
13 τς θόλον. αδὸν υοἰτο εὐ ποθιποπ, Ὁαῇ 

ἤϊε ϑροιδεξονίπποι, διδογίπποπ τπτὸ Βἀες 
14 γἱππεπ ζείπ. ἢ (πτς δεΐζει ἡΓεὔδογ ππὸ 

ο΄ ϑβρίπθδετροε τπ|ὺ ει σάτίοπ τοίτο εὐ ποθιπεπ 
1 παρ {είποι δὲπεύγίοπ αοδεπ. 
ΟΠ φατον Θακί τπὸ τρεἰπθετροπ τοῖν οὐ δοπ 

Ὡεδπίοπ. πορπιεπ ππὸ Γεἴποπ ὀϊάπιπποτοτη 
1θ ππηὺ ὀϊποίοπ αοῦοπ. Ὑπὸ οἴἴτὸ δὲ ποτε 

πιὸ Ῥὲάσος, τππὸ οὐτὸ [οἰπήοι ἰπρίίπαο, 
Ἀπὸ οπτὸ (6701 τοἰτο εὐ πορπιοπ, τιπὸ {εἰπε 
17 Θεζάγζίς απ αὐδτίτοπ. Ἔ Ξθοπ ἐπτοι 

οςς ὁδροτθοι υυἱγ οὐ ὅπ Θοθπίοπ ποῦπιοπ, τπὉ 

1δ ἰρτ παὐ ει {εἶπε δὲπεῦγίς [εἰπ. Ἔ ϑθοππ ἰὃτ 
τς δαππ {1τείοπ προτοῦ κι Ὅ6. 561 δον οὐτοπ 

ὀεθπίᾳς, δὲπ ἴδε ἐπ εὐ άδιει δαρί, ζῸ 
τοἰτο οἰ) ὍοΥ ὥεττ 2π Ὀρτ οεἴδοπ 8 εἷν πίε 
εἐὐρὕτοπ. 

ἍΓδεν Ὅα 8 33 01Ὲ τοοίροτίς {{) κει σοροτάγοπ 
Ὅ0γ Θείπιπιὸ Θαπηῖδ, τπὸ Τρταῦλ)ει: 

Ἵ 9 

20 πη Τείπ, Ἔα υοἷἱν αἰ) ζοίεπ τοἷς αἷίς 
απϑοτο ρίδοπ, Ὅᾳ8Β τππῷ ππ|εν δ πίᾳ 
τἰίς ππὸ ὑον τ᾿πὸ ὅ απϑλίεθο, ἴθὸππ 

21 υοἷν ππζοτε δτίερο Γἀῆτοπ. 

{πὸ ασίς ο8. οΥ Ὅ6π ὕτοπ Ὅ.68. εῖτη. 

11. Α.Α: κι [εἴποι ἥθαρεπ. 
20. ὕ.1.: δαβ υοἷν [εἰπ απῷ. 

12, ζείποη ὅ5. ΒΑ ΝΕ: ὈΡετἤεπ. Β: πὶ Ὅαβ Ὁ. . 
9. δατίοι αὶ {. (6. [ᾧ ποίροπ, κι. Ὁ, {. [. δυο δτσα 61 τι. 
. 9 αροπτη αι, πὶ. ΑὟΥ: 9. αὐἴονπ,.. (δ. οὐπέοπ.,, 
δτίοδροταίθο,. εϑθδαροπρεῦ, 
13. 521 9ῳ. ΑΥΝ.Α: (αἰ δοππηι[οντίππει, ΝΕ: ΘαΙ: 

Βοπθοτοί [οτίπποπ. 
Ἷ ΕἼ... Β: υὐπ ἐπτοπ, δίς δείοπ. ΑὟΥὙΕ.Α: Φείοεου.,, 

2) 
1, ΑΥΑΨΕ.Α: επτὸ (Θαασίεπ) ... δοδοπίοπ, νῈ: 
Ὀὐπίπθεπ. Α: θευζ(πίζοποπ. ΑὟΥ: άπ! ἱπρεπ! 

ἘΦ αλμιι ϑοπ] 

Ἔα σοθοτῶτε, 
Φαπποῖ αἴΐο θεῖ, δα8 Ὁα8 Ψθ01Ὲ Ταρίς,, 

] 1, απο 8, 

ἐ Ὅαϑ ἀπὐηίρᾳϑτε τ, 

δ 

πὶάγίοπ! οποοτι ο8. [01 εἷη δεδηὶᾳς ὄἄδον! 
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ἰθβίαγθ. 605 οἱ ῬΓαθάΐο 65. 1π|5 ΓΘ 8, 

41 γορηδίιγι5. δϑὲ ΒΡ 608. 
Ὁε, 

17,142:. 

Ὀ᾿χις ἰΐαψιιθ. ϑδμηι6 1] οπιηΐα νοῦρὰ 10 

Ομ πὶ δά ροραϊιπη, 4ὰὶ ραίϊογαΐ ἃ 

8586 ΓΈσ61η, Ἔοἱ αἰΐ: Ηοο δΥἰΐ [115 Γορὶβ, 11 

41 ΠΡΟ ΓΑ Γ8. οϑί νου δὲ ΕἾ] 5 ν6- 

5|Γ05. 10}161 οἱ ροῃθί ἴῃ ΟΌΡΡΙθῈ15 5115, 

με ἰδοίοία 8 5101 θα 185 δὲ ΡΓΑΘΟΊΓΒΟΓῸ5 

τοῦτα. Πα Δ ΓΙ ΚΓ ΠῚ ΒΔΓ, Ἔοἱ σοπδίίίπει 12 
5101 {ἸῸ ΠῸ5. οἵ σθηία ΓΙ ΟΠ 65, οἱ ἃγὰ- 

[ΟΓΘΒ. ἈΟΤΟΓΙΠΏ ΒΟΓΙΠῚ, οἱ ΠΠΘ5ΒΟΓῸΒ 

βοσθίαπ), οἱ [Δ0ΓῸ5. ΔΡΙΏΟΓΙΙΠ) οἱ ΘᾺ - 

ΓΙ) 5. ΌΤΙ. ἜΕῚΠ]ὰ5. 4046 νο- 18 
ΒΓ 5. [Δο᾽ οἵ 5101] πησαθηίαγ 5. οἱ [Ὁ ἃ- 

ΓΙὰ5. οἱ Ῥδηϊῇοαβ.υ ἜΑΡΓΟΒ. 4το486 14 

νΒίγοβ οἵ νἱηθὰβ οἱ οἰϊνθία οριἰ μὰ 

[01161 οἱ ἀΔ 11 86 γνυνὶβ 5115. Ἔϑαὰ οἱ 1 

βθθθίθβ νϑϑίγαβ οἵ νἱπΘΆ 1} ΓΘΑΪ(5 

Δα ΘΟ Δ} 11, αὐ ἀδί φαμὶ οἱ [ἃ- 

[118 51:15. ἜΒΘΓνΟΒ ΘἰΪᾺΠ| ὙΘϑίΓΟΒ 16 

οἱ ΔΠη01Π1ἃ5. οἵ [νη 65. ΟΡ ΪΠη05 οἱ ἃ51]- 

Π05 δυίογοί οἱ ροποί ἰπ Ορβῖθ 810. 

Ἔ αγοροθ 40Ό486 νοβίγοϑ δ ἀθοηΔ}}}}, 17 

γΟΒ4.6. ΘΓ Γ5. 6] 56 ῦν]. ἜΚΕῚ1 οἰπηὰ- 18 

Ῥ1Π15. ἴῃ αἴθ 1|ἃ ἃ ἴδοϊδ Γθρὶβ νϑϑιγὶ, 

4ᾳ 61 ΘΙ σΊβιβ νΟθ]5: οἵ ἤθη θχδπάϊοί 

γ05 ΠΟΙ ηιι5 ἴῃ αἀἰθ 1114, φαΐ ΡΘΕ 11|5115 

γΟὈῚ5 ΓΘΡ ΘΠ. 

ΝοΙ]αϊΐ δυΐθιῃ ροΟραὶτ5 Δα ἀγα νοθθηὶ 19 

ΘΔΙΏ116115, 584. ἀϊχθγιηῖ: ΝΟα4αΔ πὰ μη}! 

τ. ΤῸΧ ΘΠΪΠ ΘΓ ΒᾺΡῈΓ Π05, Ἐ6ὲ ΘΓ ΙΠη115 Π05 20 
1)ε.17,1 

22,7 

Ηρ. 
21,15». 

Ετ.46,18. 
45,8. 

14,52. 
1619. 

ν14. : . - 
Ναν 29,9 6 ΠΟΘῈ6 5101 ΟΙΠἼΠ65 σοηί65, οἱ Πιἀ]οᾶ- 

ΠῚ ΠῸ5 ΓΘχ ΠΟβίον, οἱ βργθάιθίαν ἃπῖ8 

Π08,. οἱ ραρπαθη [)6}1ἃ ΠΟ Γὰ ΡΓῸ ΠΟ} Ϊ5. 

ἜΒῚ ἀπά ν} δάμη 161 Ομ Ϊὰ νυ θὰ ΡΟραΪὶ, 21 

οἱ Ἰοοιίι5. οϑὲ θὰ ἴῃ ΔΌΡ 115 ΠΟΙ ηὶ. 

υ.5. 
Νι.27,17 

17. ΑἸ. Ἐ φυοααθ. 
18. ΑἸ. " φυΐᾶ - ΤΟ Θ6Π1. 

10. Β.Α: δοῇοπ, ΑΥ̓͂ .ὙΕ: [όπίοπ. Β.ΑὟ.Α.. 2 
([εἴποιι) δ᾽, (αο)δταιάγεπ. ΥὙΕ: σετησοπδοπ. 

17. ΑΥ̓́ .ΝΕ.Α: δπτο (ΘῷαΓε) τὺ. εὐ χοδοπίοπ. 
δε αδοὺ.... τπηϊἤεπ, ΑΥὙΕ: πὶ ἔδυ {οἴ θοῦ, 

18. Β. ὙΕ: Φα τοοτδεί ἰρτ (ὅαππ). ΑΥ: Ἰ{πὸ {δι 
το. Α: ϑῖπ οι αρὲ τυ, ἰδτ., Β: ϑοπτούρσοπ οἶτοῦ δὲς 

“0. πὸ παν ἀν. τύθτο, Β: αἴίο οἷο ὁ, ΑΥ.ὙΕ.Α; 

αἴίο δ τον, ΑὟΥ̓: παῤ. ΘΟ τοῖτς Πτοίτο. 
“1, πἰπὸ δα Φ. ας ἀθοτίς δοὃ ὃ5, φεδύτες θατίο, 

ἕζαφτο εὐ, ΑὟΥ: ϑέοδοι. Β.ΑΎΥὙ}}: τοϑοῖς [{ 

Β: 
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22 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Σαμουήλ “ἴκουσον 
τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ βασίλευσον αὐτοῖς 
βασιλέα. Καὶ εἶπε “Σαμονὴλ προς ἄνδρας 
Ἰσραήλ: ᾿Αποτρέχετε ἕκαστος εἰς τὴν πόλιν 
αὐτοῦ. 

ἘΝ. Καὶ ἦν ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμίν, καὶ 
ὄνομα αὐτῷ Κείς, υἱὸς ᾿Αβιὴλ υἱοῦ Σαρὰρ 

υἱοῦ Βεχωρὰϑ' νἱοῦ ᾿Αφὶχ υἱοῦ ἀνδρὸς ᾿1ε- 
μιναίου, ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι. 2 Καὶ τούτῳ 

καὶ ὄνομα αὐτῷ «Σαούλ, εὐμεγέϑης, 
ἀνὴρ ἀγαϑός, καὶ οὐκ ἣν ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀγα- 
ϑὸς ὑπὲρ αὐτόν, ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω ὑψη- 
λὸς ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν. 

ὃ Καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι τοῦ Κεὶς τοῦ πα- 

τρὸς «Σαούλ, καὶ εἶπε Κεὶς πρὸς «Σαοὺλ τὸν 

“14βὲ μετὰ σεαυτοῦ ἕν τῶν παι- 

ἀνάστητε καὶ πορεύϑητε 
4 Καὶ διῆλϑον δὲ ὄρους 

᾿Εφραΐμ, καὶ διῆλϑον διὰ τῆς γῆς «Σαλισα, 

καὶ οὐχ εὗρον" καὶ διῆλϑον διὰ τῆς γῆς Σε- 

γαλίμ, καὶ οὐκ ἦν" καὶ διῆλϑον διὰ τῆς γῆς 

ἸΙαμίν, καὶ οὐχ εὗρον. ὅ Αὐτῶν δὲ ἐλϑόντων 
εἰς τὴν γῆν Σίῳ, καὶ Σαοὺλ εἶπε τῷ παιδαρίῳ 

αὐτοῦ τῷ μετ αὐτοῦ" 
ψῶώμεν, μὴ ἀνεὶς 
φροντίζῃ τὰ περὶ ἡμῶν. 
'τὸ παιδαριον'" 

υἱός : 

υἱον αὐτοῦ" 

δαρίων, 
" " 

ζητήσατε τὰς ὄνους. 

᾿ ᾿ 
και και 

ΖΙεῦρο καὶ ἀναστρέ- 
ὃ πατήρ μου τὰς ὄνους 

6 Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ιδοὺ δὴ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ 

ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ ὃ ἄνϑρωπος ὄνδοξος" 

πᾶν ὃ ἂν λαλήσῃ, παραγινόμενον παρέσται. 
Καὶ νῦν πορευϑῶμιεν 'δὴ ἐκεῖ, ὅπως ἀναγ- 

γείλῃ ἡ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν ἐφ᾽ ἣν πορευϑῶμεν 
ἐπ αὐτῇ». 7 Καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ παιδαρίῳ 

τῷ μετ αὐτοῦ" Καὶ ἰδοὺ πορευσόμεϑα" καὶ 
τί εἰςοίσομεν τῷ ἀνθρώπῳ 'τοῦ ϑεοῦ"; Ὅτι 
οἱ ἄρτοι ἐχλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν, 
καὶ πλεῖον οὐκ ἔστι μεϑ᾽ ἡμῶν τοῦ εἰςενεγκεῖν 
τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ ϑεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν; 
δ Καὶ προςέϑετο τὸ παιδάριον ἀποκχριϑῆναι 
τῷ Σαούλ, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ εὕρηται ἐν τῇ χειρί 
μου τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, καὶ δώσεις τῷ 

22, ΑΒ: ἀχϑε(ἀχϑσον ἘΒΧ).. .᾿ποτρεχέτω (-τρέ- 
ετὲ ἘΧῚ.-- 1.ΒἘὴν (1 ΔΕΕΧ). Β: Κίς (Κείς ΔΕΧ), ζ μ 
.Ἰαρὲδι Σαρὰρ Ε; ΑΧ: ᾿ιρξδ).. -Βαχὶρ(Βεχωρὰϑ' 

ἈΕΧ).. .ἀφὲκ (-ὃχ ἾΝ ΑΊΒ " ἐσχ. (Υ ΑΥΕΧ ἘΝ. 
ἜΧΑ Ης (ὑπὲρ ὠμ. ἘΧῚ ... ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν 
(ς. Χ). 8, ΑΒ Ἐ(ρι.) τό (1 ΕΧ ; 11. ἘΒ, Ἐ ΑΒΕΧ), 4.8: 
Σελχά( (2 αλ. ΛΕ Χ). ὅ. ΒἘγῆν ({ ΑΕΧ). ΑΒ: ἀπο- 
στρέψωμεν (ἀνασ. ΕΧ), θ, ΑΒ: ἐὰν (ἂν ΕΧ).. .Ἐδὴ 
ὝΉΤΑΣ ΒῈ ἐκεῖ. ΔΒ: ἀπαγγείλῃ .. . ἐπορεύϑωμεν. 
Ἴ. ΑΒ; παιδ, αὐτῦ, Β: οἴσομεν ... Ἐ(αἰ1.) τῶ. 

ΘΙ 615 ἢ. 

Θϑαινῖὲ ἀφο σπαῖἕο οἵ εἰ εζῖο. 

ΕΣ. »Ὡὼ ΦΉΣ Ὲ εν τὴτπῦ ΥΩ 522 

πὸ ἀν 

οτος ΘΝ Ἰϑὸ ἀπο ἀβέσθοις 

Ὁ ἼΔῶΣ Ἰ 8 ὙΓΞῸ νὴ ἘΧ. 

ΓΞ ΤΡΞΞΞ ΠΙΧΓΞ ὈΝΞ ΓΞ 
ΠἼΡῚ ἘΠῚ Υ͂ΞΒ 75. ὉΠΝΓῚΞ ΠΡΡΝ 3 
ὙΝῚ 2120. ΓΞ 2ηΝ: Ὑ8095 13 τὴς 
ἸΩΞΌΘὮ "9)2} 31 ὉΝ 5 "232 ὍΝ 

τον ὈΞῺ, Π|33 ΠΡ 
ΞΝ ὥρ9 Γαι Πγιβτη, 9 
ΤΡ 83 ἐρεθοίς αν Νὴ Ὀηνῶ 
"ὁ ὩΞΡῚ ΘΟ ΡΞ. ἼΓΙΝ ΤῸΝ ΤΙΝ Ν 
πἼΞΞ ἼΞΣ5Ὶ ἐτϑγαπτ τνΝ ΡΞ ὁ 
Ν δὴ πϑ τσ ΝΞ ἼΞΡΟῚ. ΘΛΠΞΝ 
ἸΝῚ δ Ὀρῶσ 73 255 ΝΣ 
ΠΣ ΕΝ ΧῺ ΝΟ 3 ΘΓ ΝΞ ἼΞΣΒῚ 
ΔηΡ2Ὁ “ὮΝ ὈΡΝΙΘῚ τοῖς ὙΝΞ ἾΝΞ 
ὈΠΓΙΣ ΒΟ πΞ 2) πθῷ ον τὙΩΝ 
ΡΝ ΤῊ ΣΝ ΤῚ ΓΝ ΠΠ] ἽΞΝ ὁ 
τντπ ὌΣΞ ΘΟ ΟΝ ΝΩΤΤΒΓΙ Ἴ2 
Ν2. ΝΞ ἼΞΤΙ ΣΝ ὍΣ ἼΞ39 Ὁ ΝΠῚ 
-ὖν 5) 8 π35 ὅν ΕΣ ἸΈΡΕΝ ΠΩΣ 
ἜΝ ΝΣ ἼΠΡΣΡ ὈΟΝΠτ ΩΝ ὭΞΙ 1 
ΝΡ ΕΣῚ ΓΕ ΓΙ3. ΠῚ ἜΡΡΕ τ 
πο 5 55 ΞῺ Ν ὄπϑπ "5 ὥινο 
πῷ ὈΠΌΝΠ ἘΡῈ ξ πος ἊΝ 
ὈνώτοΝ ΠΡΗΝ ΣΘΣΙ ἘΦΡῚ ἐἾΣΤοΣ 8 
Ὁρῶ 53 ΝΕ ΝΑ ῺΣ ΓΒ ὝΝΟῚ 

ἽΞ 

Ὑ τι τ 9 "3 Ὑ.6. δλἼ3" δὰ ΕΘΥΞ 

22, Β: Ἰαβ ο. δὲ, ἄδονυ 7. τορίοτοι ὁ ΑὟΥ ΝΕ: αἱ ἰῦποι. 
1. ϑιρρίαθ, δεὸ ϑϑεπίαπιίεί τον, ΑΥ̓ΥΕΑ; Θυῦ πὸ 

εἰποδ 55... νῈ: ἔτἀτείρον, Αἱ υὐξίρον. ΒΒ: Ταγζοτον ὅϑ [Ὁ 
ΑὟΥΥ: Πατέν. ϑϑεγηιύρφοπ. 

ὡ. Β: δὐπρίίι δον [δι σαν, ΑΥ̓: [ύπον ὅς, ΝΕ: 
ἔπ ας [ᾧ.. ΑΔ: αἀποουτοζεπ τ. τα ὁ ΒΒ: Τείπον 
πον απ τι. Ὀτδου τοαν ἐν δόμεν, ΟὟ τας αὐ τ δ 
Ὁ. Ατ ταρῖο εὐ δἰπισὺρ ἴδον. 



ἯἊἝ 

ΤῊΝ 1. Φ απ οῖ8., (8,32--. 9,8.) 289 

Φεῦ ΘοΡη δ 8, δοίο ϑοτίοτποη (ΙεΙπποπ, ΨΈΕΕΙ. 

ΠΟ 22 εν ᾧοιτ αὐεν [ρταῦ κι Θαπιῖ: (δὲς 
δοτῶς ἰθτὸς Θείπιπις. πὸ πιαε ἰθποπ 
εἶποι δεδπίᾳ. πὸ (Θαπμιῖ ζρταα) 1 Ὅοπ 
ξάππονπ ἤταοῖ; Θεθεῖ δίπ εἶπ ἐερ! γον 
ἰπ [εἶπε Θίανί. 

ΕΠ Ἑ. (δὅ8 ταῦ αδεν εἰπ Ῥὲαπη υοπ ῬΒεπίαπιίπ, 
παὶς ϑὲαπιοει 418, εἶπ Θοῦπ [δὲ (δ, ὃε8 

τ Θρῦποδ βετοτῆ, δε8 (Θορποδ'Βείογταιθ 8, 8 
ο΄ Φοῦποῦ ρίαν, Ὁε8 (Θυῦπεδ εἰποθ Ῥὲαπποϑ 
2 δεπιίπί, εἶπ τοοϊο! εν θὲαππ. Ὁ Φ ον Ῥατο 

αἰποα Θοῦπ παρ ϑὲαιπεπ αμ!, Ὁ. τραῦ 
εἶπ ἱππροῦ [εἰπὸν ϑέαππ, ἀπὸ ραν ἔείπ 
[εἰποτοῦ ἀπίοῦ Ὅεπ ὀξίποοτη ΘἼταοῖ, εἰποβ 
αι ἴἄπρον θοππ αἴ[ε8 3501 Ὲ. 

8 (ὅδ δαίίς αὐεῦ δϊ1|8, θὲ: ϑαίεν (Θαπίδ, 
ζείπο (ὅΊειίπποπ ϑευίοτοπ, τὸ ΕΥ̓ Τρταῦ πῃ 
Ἰείπεαι Θοῦπ Θαμ: θεία δὲν ὁἴπαθοπ 
εἰπεπ ππὶξ οἷτ, πιαῶς οἰ αὐ, σεῦε δἷπ 

4 ππὸ {πε οἷς (Ἰεππεπ. ἢ πὸ εὐ οαἰπα 

΄ς 

Πε αἰπαοπ τ δ απὸ (ΘααΙπι, ππὸ [{ 
τρατοη πἰῶς τα; [{6 οαἰπρὸπ Ὁπτά)8. ἀαπὺ 

ὅ Φρπιπί, τπιὺ [αποοπ 06 πἰῷ. ἜΦα {{ε 

41: δεπι δπαθοπ, 60 ππ| ἴθ πὶ θατ: ὀξοπιπι, 
ἴαβ ππϑ τυυἱορδοῦ δεῖπι σεθεπ, πιοῖπ ΘθατοΥ 

θιπιβ Τούθοεπ. Ὁ (δΥ αὐεν [ρταῦ): Θίεθε, εδ 
ς { εἰπ δευάθαιοεν. ϑέαππ οίίοδ ἰπ ἱροῦ 

Φίαοί; αἴο8, τοαὸ ἐν [αοῖ, Ὁα8 σοί οθί, 
δι ἴαβ τἀπὸ Ὀαθίπ σεθεπ, υἱο! οι Ταρί 
76 γ ππΆ ππζεῦη ὅθοα, θεαὶ τοῖν ρεθεπ. Ὁ Θαμ 

[ὥυπ Ῥίπροθοπ, τα δτίπρει. τοΐτ δ6πὶ 
ηαππξ Φεππ α8 τοι {{ Ὁαθίπ αὐ 

ο μποται ΘαΩΣ, [0 ϑαῦεπ υοἷν Τοπ: Ἐείπε 

Ε 8 θη δαδὲπ ἱτὸ ὅν ὅἴπαθδε αἀπίθουῦς 
ος (οἶς Θαμ υἱδθοῦ, ἀπὸ Ἰρταῦ): Θίερςο, ἰῷ 

Ῥαῦε εἶπ θεν θεῖ εἰποϑ ΠΠδότποπ (Θ οἴοΓ8 δεῖ 

“ 83, ΑΥ̓͂: Ἰἰπὸ οὖ οαἰπροπ... (6. σεν. ΝΕ: υετίττεοπ 
Πα) οἵε (δ. Ὁε8 “ὃ, ΑΥ̓Υ: δπαγνεπ! 
ς 4, ΑΕ: ᾧ, Ξθεπίαιπηίπ. 

᾿ς ὅ, Β: υἱοί[(εἰ... αθ 1. πὸ ππ| ππιᾶ ΒΟ πππον Τείπ, 
᾿ ὟΝ; δαβ πίί ... αδῇοῦο ... ὦ) ἔϊπππιοτο, νῈ: δαπ 
ΠΠΠ α6 1... π ΞΘοτραὺπ ἔοπιπιο. Α: δίε (δ, απήρεδε. 
Ὁ. ΒΑΑΥ͂Ν.ΝΕ: τι. Ὁ. ὅὲ. {{Π σοοῦτι. Β: τοῦοῖ, δα 
ἔοπππί αοοίβ. ΑΥ̓ νΕ: ἐ{{Π1ι|ᾧ εν} εἶπ. ΒΒ: τυἱεῦ .,, 

ἢ απβοίροι, ΥΕ: φοθοπ πῇ επ, Β.ΑΥΝ: απ Ὅθπι,., Τοι(οπ. 
ΠΣ Ξθυϊθρίοτίοη «ἸΒ θεῖ. 41. Φ 2. 5808 1, 3010. 

ος δι) Ὁαὃ Θεδίταε (δρθταίμι τπὸ Ὁπτ, 
θα δαπὺ (Θα! 4, ππὸ Ταποοπ {6 πίε, 

αὐοῦ ἔαπιοεπ ἱπὸ ἀαπν ϑιρῦ, Ἰρταῦ Θαμ, 

πιδῶτε σοπ δὲπ (δ]ειππὸπ Ἰαἤει. ἀπὸ [ἅττ᾿ 

Ἔχ δαίθηι Ποιηΐηιβ Ὧἂὡά ϑδη,6- 22 
νι9.-. ἴθ : Απα] νοοϑιὴ δου οἱ οοηβίϊα8 

δε ΒΌΡΟΡ 605 Γδβθη. Εἰ αἱΐ ϑϑημεὶ δά 
ἐὐααν γῆροθ. ἴϑγα 6}: γαάαὶ ἀπιυβααίϑαια ἱπ 

Οἰν  α 6} 5.181]. 

Εν δγὰι νὶν ἀδ Βοη)αιηίη, πο- ΕΝ. 
τ0μ. - . . : ΜΙ ἐχ 

8,30. 33. Π1Πη6 (5, ΠΠΠπ|5. ΑΪ6], ΠΠΠ ὅρον ΠῚ 
9,836.39. 
οδίμμιν ς ΒΘοΠογά ἢ ΠΠΠ Αρἢΐα ΠΗ νἱρὶ ψοιπηϊηὶ, 

αδον Τρτας κει ζείποπι δπαδεπ: ϑθοππ τοῖνὶ 

ὅΘαῦς, οἱε τοἷτ δὲπὶ ϑϑέαπα Θοίτοε8. δτίπροπ., 

[ονι 5 σοῦογο, πὶ θγὰϊ οἱ Π]ὰ5 γορὰ- 2 
θυ]0 ὅδ], δἰθοίιβ οἱ θοηῖ5. οἱ ἤθη 
ΘΓαΐ νὴ ἀ6 {ΠΠ15 [5Γ86] ᾿π6 ] 10 110; 80 

ΠΠΊΘΡΟ Θ᾽ ΒΈΓΒΙΠ) ΘΙ Π6θ)ὰϊ ΒῈΡΘΟΓ 
ΟΠΠ6ΠῚ ΡΟΡΆΪΠ]. 

(25πι. 
14,25. 

10,.3. 

Ρογίθγδηΐ δι .6}) ἃβίηδθ (8 ραΐγ5 8 
548}, δἱ αἰχιὶ Οἱ. δὰ 58} ἢ] ΠῚ ΒΙΠΌΠῚ : 

ΤΟΙ ἰΘοὰ πη ἘΠῈΠῚ 46 ριθγί5, οἱ οθη- 
ΒΈΓΘΘΗ5 νὰ 86 οἱ 4ΙΔΘΓΘ ἃϑηᾶ85. ἜΘ ἅ 

1.1.“ υὰ. 
Χο... ΟΠ (ΓΔ 51 556η| ΡΟΓ ᾿Π0Π ΘΠ ΕρΠΡΑ ΤΩ 

Ἀκὰ ἰδὲ ΡῸΓ ἰθΓΓΔΠῚ 54 }15ἃ, δὲ ΠΟ ἱπνυθη β5- 
56ηΐ, ἰΓΔΗΒΙΘΡΙἢΐ οἰ Π| Ρ6Γ ἰθυγᾶ 

Τονῦνδῦν ΒΆ] ἢ, οἱ ΠΟ δγδηΐ; 864] δἴ ρ6Γ [6Γ- 
ταδε χᾷτη δοπιηἰ, οἱ πη} 6. ΓΟΡΘΓΘΓΙηΐ. 

ἜΘ] ἃπίθη) νρηϊβδθηὶ ἴῃ ἰογγᾶῃ ὅ. 

το δ 60}, ἀἰχὶ! 588} δ] ραθσιπι αὶ δγαὶ 

[τρῖθν 1 60: δϑηὶ οἱ γϑυθυία ΠΡ, Π6 [ὈΓία 

αἸΠ} 56} ρᾶ 6 ΠΊΘ115. 51 Πηὰ5. οἱ 50}}}- 
Οἰτ5 511 ΡῬΓῸ πο 15} ἜΘαἱ αἷΐ οἷ: Εθοο, 6 
ὙΠ Π 6] δϑὶ ἴῃ οἰν 16 ἢὰ 6, νὴ ΠΟ 15 : 

ΟΠΠΠ8 4104 ᾿Ο4ΕΪ 1}, 51Π6. Δ] σε τα 6 
γθη11.. Νυπο ΘΓΡῸ ΘΔΠη115 {ΠΠπΠ|6, 58 
ἴον ἰηάϊεθι πΟΡὶ5 (6. νὶὰ ποϑιγὰ, 

ΡῬΓΟΡίοΡ αυδηι νΘηΪη115. ἜΠίχιί4ι6 7 
548} ἃ ρΌΘΓΙΠΙ 511}: ἔσοθ, ᾿Π 1115 ! 

10,2. 

(2,27. 

3,19. 

16,20, (ἈΚ 14.3.14. [ἘΓΘΙΏ1Ι5. ἃ4 νἱγιπὶ Ποῖ’ ρδηΪ5 
ἀθἴθοῖ. ἴῃ 5|{ ΓΟ 15. ΠΟΒΙΡΙ5, δἰ βροῦία- 
1} ΠῸΠ ΠΑ] 6115, ταὖ ἀθηη5. ΠΟΙ ηὶ 

61, πο φυϊάψαδιη αἰ. ἘἜΒαγβα) 8 
ῬΌΘΡ ΓΘΘΡΟΠΟΙ 58 8]1} οἱ αἱ: Εδορ, [η- 
γρῃὰ οϑὲ ἴῃ ΠΙΔΠΙ] Π]Θἃ 4υδῦία ΡΔΓ5 

1. 5: ϑϑθογ. ΑἹ. ἐ(Ρ. Βθοι.) ΠῚ 56. 
ὅ. ΑἸ. { (Ρ. ΒΡῈ) δἱ οη ἱμπνθη 5581 δέ: Ρ. Β.8Π1. 
7. ΑἸ. ἘΠ οἱ. 5: 5 08 0}}}15.. 4ἃ.1.: οἰβίαγι 185. 

Α: τοοδισοροπ τυ, αεξοιππιοπ {{πῸ Ὁ 
7. ἴο {{6 οπῦε ... δὲ. πιύφοπ, ΒΑ ΝΕ. Α: (θδ60) 

Θίεῃο. Β: τοεππ το. θίπα. ΑΥ̓͂ .Α: φοῦοπ τὺ. ἢ. ΟἿ: 
τοίνυν τσοιίεπ Οίπῷ., αδον.....) 
γΕ: απἴρᾳοα. ΥὙΕ.Α: ({π} τι. ϑὲοι [οὐ ξεπ. Β: αἰεὶ. (δὸς 
ζάβει, ΑΥ: εγάξηομ. ΑΥ̓ ν.Α: δ εζάγεπε, ΟὟ ΥΕ: 
ὅαδ. τ. δεί πιιδ. 

ΑΥ.Α: απϑρσοσαπαυπ, 

ὃ. ΒΟΥ ΝΕ: δὰ ((5 6) Ππῦοῖ [ὦ ἐπι πιὶ απὸ, ΑΥ̓: 

19 
γῈ: εἴτι ὃ), «ΘΡΕρ! Θίιθεῖϑ. 



200 ι9,9---18. Φαμλ ΘΕ" τ. 

ΕΧ. Αιατἴΐ ἀρεῖ σιναζῖο οἵ πποζῖο. 

ἀνθρώπῳ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἀπαγγελεῖ ἡμῖν τὴν 
ὁδὸν ἡμῶν. 9 (Καὶ ἔμπροσϑεν ἐν Ἰσραὴλ 
τάδε ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσϑαι ἐπ- 
ἐρωτᾶν τὸν ϑεύν᾽ ΖΙεῦτε καὶ πορευϑῶμεν πρὸς 
τὸν βλέποντα" ὅτι τὸν προφήτην ἐκάλει ὁ λαὸς 
ἔμπροσϑεν" ὁ βλέπων.) 

10 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸ παιδάριον 
γαϑὸν τὸ ῥῆμα σου" 

πορευϑῶμεν. Καὶ ἐπορεύϑησαν εἰς τὴν πό- 

λιν, οὗ ἣν ἐκεῖ ὁ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ. 11 “70- 

τῶν δὲ ἀναβαινόντων εἰς τὴν ἀνάβασιν τῆς 

πόλεως, καὶ αὐτοὶ εὑρίσκουσι κοράσια ἐξ- 

᾽ ΩΣ - Α 
αὐτοῦ" δεῦρο καὶ 

δληλυϑότα ὑδρεύεσϑαι ὕδωρ, καὶ λέγουσιν αὐ- 
ταῖς" Εἰ ἔστιν ἐνταῦϑα ὁ βλέπων; 12 Καὶ 

ἀπεχρίϑη αὐτοῖς τὰ κοράσια καὶ λέγουσιν 
Ἔστιν' ἰδοὺ κατὰ πρόςωπον ὑμῶν. 

Ταχύνατε, ὅτι νῦν ἥκει εἰς τὴν πόλιν διὰ τὴν 
ἡμέραν, ὅτι ϑυσία σήμερον τῷ λαῷ ἐν Βαμᾷ. 
1 “ὡς ἂν εἰςέλϑητε εἰς τὴν πόλιν, οὕτως εὑρή- 
σετε αὐτὸν ἐν τῇ πόλει, πρὶν ἀναβῆναι αὐ- 
τὸν εἰς Βαμᾶ τοῦ φαγεῖν" ὅτι οὐ μὴ φάγῃ ὁ 
λαὸς ἕως τοῦ εἰρελϑεῖν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς εὐλο- 
γεῖ τὴν ϑυσίαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐσϑίουσιν οἱ 
ξένοι. Καὶ νῦν ἀνάβητε, ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν 
εὑρήσετε αὐτόν. 

14 Καὶ ἀναβαίνουσιν εἰς τὴν πόλιν. Αὐτῶν 

εἰσπορευομένων εἰς μέσον τῆς πόλεως, καὶ 
ἰδοὺ Σαμουὴλ ἐξῆλϑεν εἰς τὴν ἀπάντησιν αὐτῶν, 
τοῦ ἀναβῆναι εἰς Βαμᾶ. 1 Καὶ κύριος ἀπ- 
ἐκάλυψε τὸ ὠτίον “Σαμουὴλ ἡμέραν μίαν ἔμ- 
προσϑὲν τοῦ ἐλϑεῖν. “πρὸς αὐτὸν Σαούλ, λέγων" 
16.ὡς ὃ καιρὸς οὗτος, αὔριον ἀποστελῶ πρός 
σε ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμίν, καὶ χρίσεις αὐτὸν 
εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ, καὶ 
σώσει τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς τῶν ἀλλοφύλων, 
ὅτι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τοῦ ἀποὺ 
μου, ὅτι ἦλϑε βοὴ αὐτῶν πρός με. 17 Καὶ 
“Σαμουὴλ εἶδε τὸν Σαούλ, καὶ κύριος ἀπε- 
κρίϑη αὐτῷ" ᾿δοὺ ὃ ἄνϑρωπος ὃν εἶπα σοι" 
οὗτος κατάρξει ἐν τῷ λαῷ μου. 

15 Καὶ προςῆλϑε Σαοὺλ πρὸς «Σαμουὴλ 
9. ΑΧ: ἐπερωτῆσαι ϑεόν. 

ΑΕΧ). 10. ΑΒ σῦ (4 ΑἘΧ 
11. ΑΒ δὲ οὖ εἰς ({ ΕΧῚ οος Ὁ 1. κορ.) τὰ (ἘΕΧ). 
ΑΕΕΧΣ: ὑδρευσασῦλαι. 1, ἈΒ: τὰ χορ. αὐτοῖς (αὖτ. 
τὰ κ. ΕΧ). ἈΕΧΈ (4|1) ἡ αὐτοῖς. ΒΎΤαχ. ὅτι (ΤΕΧ; 
Α: Τάχυνον). ΔΒ: δὼ τὴν ἡ. ἥκ. εἰς τ.π.(ς. ΕΧ). 
19 Δ ῈΡ Εεὐφὶ ΔΒ: ὅτος (αὐτὸς ΕΧ). 14. ΑΒ (ρὺ.) εἰς 
(ἘΕΕΧ). 16. ΑΒε μὲ ἐρα μιᾷ! ἰτσρανὶ μέαν ἘΧ). 10. Β 
κὗτος (Σ ΑΒΕΧ). ΔΒ ἕ τῶν ({ Χ)ὴ. 17. ΑΨΒ: ἄρξει 
(κατ. ΕΧ). 18, ΑΒ: προφήγαγεν (προςῆλϑε ἘΧ). 

αὐτοῖς" 

Ὄ: “εῦρο (Δεῦτε 
(). Β Ὁ (ἃ. τῇ ) δ ΕΑΕΧ). 

3 1 τπενπ ὥνο Ὁ 
πον αν ποτοῦ 

ΙΓ ὩῸΞ 
ἘΝ ΘῚΞ ' ΞὩ Ὁ ἐ25 ἽΠΤῸΝ ἫΝ 9 

ολητο ἸΡΘῸΞ ὌΝ ἼΩΝ ΤΙ 

9 ΠΑΠΣΓῚΣ ΠΡ9} 32. ὈΠῸΝ 
ἐπ ΣΡ ΘΌΘ5. ΝΕ Ὶ ΘΝ ἈΛΞ99 

ἘΠ ΞῚ 39 ὍΡ29 ΟΝ ὦ ἼΩΝ 5 
τῶν τοὐπὶ “ὃν ὌΞΌΣῚ Π5Ὁ} ιπθῷ 
δον πῇ ἐτοπονπ ον Οῶ 11 
τῆΠΡ2 ΝΣ ΠῚ ἜΣ ΠΟΣΏΞ 
9 ὙΛΩΝῚ ΘΝ πὰ τῆν τὶ 
ὈΤἿΝ ΣΡ ΣΤ ἘΝ ΠΙΞ Ὡσ12 
ΠΏΣ ἜΣΤΩ ἘΡΕ πϑττ οὖν ΠΣ ἬΝ 
ΞῈ ΘἾΣῚ ΓΙΞῚ 5. ἬΡὉ ΝΞ ἘΗΡΡῚ Ἢ 

ΣᾺ Ἰ ὌΣ ὈΞΆΞΘ ΣΠῺΞΞ 13 
ἼΞ ΞΟ ΠΙΤΏ ΞΕ ΓΙ ΘἼΩΞΙ ἼΩΝ 
Ἴ23. ΝΉΠΤΞ ἼΝΞΓῚΡ ὅν π ὀπνοτνἢ 

ΠΩΣῚ ΘΟ ὝΡ "33 Ἰ9τΠΝ ΠΒΤΗ 
“ΩΝ ΠΝΧΏΤΙ Θήρπϑ ἼΠΝ 9 ἼὉΡ 
ΠΩΞ ΘΡΝΞ ΠΒΙ ὌΡΕΙ ἸΦΡῚ 
ΓΝ ΡΟ. ΝΝἢ ἘΝ ΣΙ ΠῚ ΕΝ 
ἸΝΩ͂Ν πον πῆσποὴ ἘΠΏΞΙΣ ΠΕ "Ὁ 
ὈπΝ τ ἽΞ ̓μθὴ τῆν ἘΝ Ὀν θυ 
ὦνὰ ὃν πϑῶν ἜΤ, ὈΣΞ  ὝΩΝΟ 1 
τὸν ὅρυ ἼΙΠ Ὧἢ 225. ὙΠΝῺ 
πθῺ ὭΡΩΝ ΦΎἽῚ πο "ὮΡΦ 
ΠΝΞ ἽΞ πὭστΩΝ ὙΠ Ξ ἘΠῊΝ 
ὈΝΘῸΝ ΠΝ ὈΝΉΟΘΣ ἢ : ὃν ἼΣΟΣ 17 
ΛΩΝ “ΩΝ, ἀντ πρὶ ὙΠῸ» τῆι 

ΕὮΣΞ ἼΚΣΣ ΠῚ τοῦς 
ΟἸκ 

14 

ΠΌΞ ὈΝστΝ ὈΝ 39 18 

ὃ, ΒΑΑῪΥ ὙΕ: δὲπ (0α 8) τ0{Π{|{}. 
9. αΥΥ: Φεππ τ, σοι κι  ασὲ παππίς τπι. ΥῈ; 

τοῦδ πὶ [081 ὅδτ. ποππί, Ατ τϑαδ ἢ. 2. ὃ. ἥδτι δεῖ βί, 
Β: δεῖ [ὺ ἢ. 2. ᾧ᾿. δὲν ὅδε, {Π, δον τοιτῦε Ὁ. ὃ, δὲν Ὁ. 
ΘΟπαππ. 

10. ΑΥὙΕ,.Α: Φείπο ϑὲοςς {{Π| (εν) απ, 
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ἣ ας ὐΞῖΘ ΡΘΑΣΕΝΥ 

ον Θερεν, δὲς Οἤοπθατα απ Θαμεῖ, Ἔχ. 

πτ, Ὅεπ οοοπ τοῖν ὅεπὶ ῆαπη Θοιτοδ σοτς 
9 ὕεπ, δαβ εὐ τπτ8 πποτη θα αρο.  (θ950Υ 
Βείτεπ ἱπ δἤγαοῖ, ὑθὸππ πταπ οἷπρ Θοῖ 
41: {τασοπ, ἤρταῦῦ πιαπ: ὀξοπιπί, ἴΙαβὶ 
ππ8 σεθοπ 2π| Ὅοππ (Θοθοετ. Φεππ οἷς πιαπ 
ἴδ᾽ θυορθείοπ θεῖβέ, οἱἷε Οἰεβ πιαπ ὑοῦ 
δείξει. (Θρθεν.) 

10 (αι ζρτα ζει {εἰποι δπαθοπ: Φ.: 
δα δ ΘΙ σογεδεῖ, ἔοπιπι, ἴαβ ππ8 σοθοπ. 
1ἰπὸ Ὅαᾳ. [(ς Οἰποίπροπ κι ὍοΥ (Θίαδί, Ὅὃᾳ. ὍῈΥ 

11 Ῥϑίαπι (δδοιίε8 σαν, Ἐππὸ ιν (Θιαοι οίπαπ 

ἵ 

θα εν 2π| [ῦγζοπ. 8.1 ϑεπεῖδεπ ρτα)επ 
12 16: ΠΕ Ὅεγ Θεθον δέου ὁ Ἐ Θίς αἀπρυουίοίοπ 

ἰρπὸπ ἀπὸ ἰρταὔεπ: 8364, ἴδε, δα ἰ[ 
εὐ; εἶἴο, ὃεππ εὐ {8 θείς ἱπ οἷς (Θεέαῦί 

ο΄ φοΐοπιπιιι, τοὶ Ὁᾳ 8 ΞΒ01Ὲ οι κι ορ[οτπ 
ΠΟ 18 αι αἰ δὲν ὥῦθε. δ ὕβοππ ἰρτ ἐπ οἷε 

δε θέππ ἐν δίπαι φορεῖ αὐ οἷε δε 2π| 
ἐἥοπ. Φεππ δα8 Ξ01 υοἱτὸ πἰῶε εἴοπ, 
δἰδ εὐ ἔἕοπιπις, {{πίοπταῖ εὐ Πεσπεῖ θα8 ὈγΓεοῦ, 
Ὁατπαδ) εἤει οἷο, 70. φεΐαθοπ {{πὸ. Φατιπι 
ἴο σοεῖ δίπαμῇ, ὃεππ ἰδὲ τοοτρεῖ ἴθ ἰθπ 

ν απίτοεἤεπ. 
14 'ἰπὸ δα ἤ δίπαι 2πντ (ταδὶ ἔαπιεπ, 

αἰπα (Θαπιιοῖ δογαι δ ἴθπεπ ἐπίροσοι, ππὸ 
10 υὐίς αἰ οἷς ῦθῃε ρεῦεπ. ὙΓΡῸΣ Ὅὲγ 
ςς Φεῦ δαίίε Θαμ ζεἰπεπ. θτοι σοοίεπςε 
᾿ς Ῥατεῖ εἰπὲπ ας ζιϑοῦ, ἐδὲ δὲππ Θαμ 
10 ἔππι, τπὸ φοζαρε: ἢ ϑθέογροπ, τππι Ὁἱοῖε ΘΕ 

Ὁ (ὦ εἰπεπ ϑδέαππ ζιι οἷν {πόεπ αἰ 
Ὁθπὶ παποε Βεπίαπιίπ, δὸπ [01ΠῈ ὃ. ξαπὶ 

Φοππ ἰἃ) θαδο πιοὶπ 0 1Ὲ ἀπροίοθεπ, ππὸ 

Ὁ ϑοῖτ; Θίεθε, Ὁᾳ8 {{Ὸ δεν ϑϑδέαππ, Ὁαυοπ 

δετυζε. 

11. δίς ϑίπδῦθε 5. Φε, δ. πίεφεπ. ΑΥ̓.ΥὙΕ.Α: τὰς 
{ἐπ. νΕ:; ϑὲάνεπ, Α: Ἐν ἀρο!είπ, 
᾿ 12, δα υοῦ δίν ... οεἷπι ρον δαΐ, 

13. εἐθὲπ ποῷ ἤπϑεπ, Β: Τορ[οῶ,. Α΄: αἰφθαῖο. 

ἕαπιοπ, [απϑὲπ {{6 Φίτγπεπ, οἷο δεται 8 αἰπαοπ,, 

Θιαδὲ ἔσπιπί, [0 τοοετοοὶ ἰῃτ ἰθπ πόεπ,, 

ππὸ πἰἰτίοπ πο. (ΘΙαδ τραῦοπ, [0 6, δα 

δἰιυζίοπ [αἴθοπι δεν ππείπ Ξθ01Ὲ ΔἼταεῖ, ὉαΒ., 
εὐ παρίτι Ξ501Ὲ εὐζε σοπ δὲν 0 Ποῦ απὸ. 

17 {εἶπ Θεζώτεί {{π σοῦ πὐἰ ἃ σεξοπιπιεπι. ἜΦα, 
ος πππ Θ απ Θαμ απίαθε, απίθουίείς ἰθπι. 

οἰ) οἷν σεαρί θαδο, Ὁαβ εὐ ἅδον τπεὶπ θθο 18. 

18 Φα ταί Θαμΐ ἀπ Θαπιιοῖ ππίονυ Ὁέπι. 

δία 6 ΥἸ5 ΓΘ η 1; ἀ6ηλι5 Ομ] ηὶ ἢ οἱ, τἰ 

᾿πάϊοοι Π0 15 νἱᾶπι Ποβίγαμ. Ἔ(ΟΙΐμη 
ἴῃ Ι5ΓΔ6] 510 Ἰοααθθαία ἀπ 54 1564116 
να θη5 ΘΟηδβιογ Πριμ: Ὑοηϊίο οἱ 

για... θᾶη15 ἃ γι θηίθη. ὁ] οηΐῃ ΡΓο- 

ἈΞ ϑ Ρἰιοία ἀϊοιίαν ποάϊθ, νοοαθαίαν ΟἹ πὶ 

ΤΉ ΣΙ 46η8.) 
κι ἀϊχὶ 5481 δὰ ραθγαμη δαιῃ: 10 

ΟΡρίϊηλ15 56 ΓΠῚ0 ἴμπιι8: νϑηΐ, θᾶηη85! 
ΒΥ ἸΘΓαηΐ 1ἢ Οἰν θη. ἰῃ 4ἃ δαί 

Ὑἱ" Π 61; οαπΙ416 ἀϑοθηδγθηὶ οἰϊναι 11 
Οἰν 115, ᾿πν ΘΠ ΓΙ ηΐ ΡῈ16}185 Θσγθάθη- 
165 ἃ Πδυγι θη δι δάμη), οἱ ἀἰχογαηΐ 

τοὶ 8,9. 615: Ναχη Πἰο δϑὶ γιάθηβὲ ἜρΘαδδ γο- 12 
ΒΡΟμἀθηί68. ἀἰχοραηΐ 1118: Ηΐὶς οβϑιί, 
6006, Δηΐ8 (6: [δδβἰϊηα παη0, ΠΟ Ϊ6 θη Ϊ πὴ 

1,8 1.20,6 ΘΗ Ἰη. οἰν![ἀ[6 1, 4] 5 ΔΓ Π οἰι πὴ αδΐ 
Ποάϊθ ΡΟΡΕΪ ἴῃ Θχοθϊθο. ἘΠΩρΓοαθη- 18 
[65 ὈΓΡ ΘΙ. δία. ! πη ̓ πν θη θα ΘΠ, δηΐθ- 

αυδπι ἁβοθηάἀαϊ Θχοοίϑαμι) ἃ νθ808ῃ- 
ἀπ; ΠΘ4118 ΘΠΪΠῚ ΘΟΠΊΘΘΕΓῚ15 6ϑΐ ρ0- 
Ρυϊα5, ἀοηθο 116 νρηϊαΐῖ, (ἷὰ ἴρ58 

το ϑηράϊοι! Ποϑιϊαθ, οἱ ἀθίποθρβ ὁθι- 
θάσηϊ 4αὶ νοῦδιϊ βηϊ; ΠΠΟ ΟΡΡῸ σοη- 

ΒΟβπά 6, αἶα ΠοάϊΘ ΓΘρθυ οἰ ΘῈ ΠῚ. 
Ετ ἀϑοθηάθγαηὶ ἴῃ οἰν! θη. ὕππη)- 14 

486. 11Π| Δι} ]γθηΐ ἴῃ πιθ 10. ὉΓΡ 5, 
ἀρράᾶγα ϑϑηη6 1] Θργθάϊθη5. ΟΡ] Δ πὴ 
οἰ5, αἱ ἀϑοθηάογοὶ ἴῃ θχοοίβιιη. ἜΠο- 1 

(ῶυ,».12. Π]Π 18. ἃαΐθ Γονοἰαναγαΐ ΔΌΓΙΟΙ] Δ 1 

Ῥράῦντν ΝΒ] 16}15. ἃη[6 ἀΠΔΠ) ἀΐἶθπι, αα πη γθηἰ- 
Γο ὅδ], ἀϊθθηβ: ἜΠδο ἰρβὰ ΠΟΙᾺ, 

416 πη 6βῖ, ογὰβ τη ἀπ| νἱγιπὶ ἂὰ 
Ἀοοαο δα 6. 46. ἰθγγὰ ΒΘη ἃ Πιΐπ, οἱ ἀπρ6 5. ΘΠ 

ἀχοθ ΒῸΡῸΡ ΡΟΡαΪαΙ πηθιιη ἴ5Γὰ 6], 
οἱ βαϊνγαθιῦ ρορι! απ τηθῖιπὶ 6. Τὰ ΠῈ 

(α«. ΡΠ ΒΒ μοι ; ἀαϊὰ ΓΘΒΡΘΧὶ ΡΟΡΆΠ]ηῚ 

Ὅϑάδ. γῃρη, ν6η1} ΘΩΪΠῚ ΟἰΔΟΥ ΘΟγ πὶ δά 
π6. ἔὐσιαιιθ ἀβροχίβδοὶ ϑαηλ6) 17 

(16,12. Θά! 61}, ΒΟΠλΙηϊ5. Αἰχὶς οἱ: ἔσοθ, νἱν 
4α 6} ἀἰχογαῖὴ 101, ἰϑῖθ ἀοι!ηαθ αν 

ΡΟΡαΪΟ 160. 

Αοορββιί δαίθιη 580] ἂὰ δαμηπθ θη 18 

12. Α1.: ρορα]ο. 
13. Α1.: Βοηραϊοοί οἷς οΘοσιοάθηϊ. 

17. 

ν.19,7,)11 

10 

14. ἐπ δίς ζε, εἰπεέλαέοι, 
15. 3, Ὁ. Β: (Θαϊπιοῖό 5. φεοῇοπθ, ὙῈ: θοπὶ 

ὅῦτιο Ὁ. αΥ: Ὁ. ρεοῇ. Α: Ὁα6 5. ροὐῇηρί, 
10, ΑΥ̓ ΝΕ: ζεπὺς (ὦ. ΒΕ. Α: χει πεῖν εξ, 
17. Β.ι ΑΥ̓́Τ ΝῈ.Α: 1. αΥ: Θίογε δὰ δὲπ 3)ὲ. 

ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α« εν (ἰοἴογ) [ο[{ ευνοι, Βὲ οἷς δεγσαῖ 
ϑαθοπ. 

10" 



202 (9:195:27) ΘΙ ΘΙ  Κ. 

ΕᾺ. 

εἰς μέσον τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν" ᾿4παγγειλον 
δή μοι ποῖος ὁ οἶκος τοῦ βλέποντος. 19 Καὶ 

ἀπεκρίϑη Σαμουὴλ τῷ «Σαοὺλ καὶ εἶπεν" 
᾿Εγώ εἶμι αὐτός" ἀνάβηϑι ἔμπροσϑέν μου εἰς 
Βαμᾶ, καὶ φαγϑ8 μετ᾽ ἐμοῦ σήμερον, καὶ ἐξ- 
ἀποστελῶ σὲ προὶ καὶ πᾶντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου ἀπαγγελῶ σοι. 30 Καὶ περὶ τῶν ὄνων 
σου τῶν ἀπολωλυιῶν σοι σήμερον τριταίων, 

μὴ ϑῇς τὴν καρδίαν σου ἐπ᾽ αὐταῖς, ὅτι εὑ- 

ρηνται. Καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ ᾿Ισραήλ, οὐ- 
χί σοι καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου; 21 Καὶ 

ἀπεχρίϑη Σαοὺλ καὶ εἶπεν. Οὐχὶ ἀνδρὸς υἱὸς 
᾿Ιεμιναίου ἐγὼ εἶμι, τοῦ μικροτέρου σκήπτρου 
ἐκ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ τῆς φυλῆς 
τῆς ἐλαχίστης ἐξ ὅλου σκήπτρου Βενιαμίν; 
καὶ ἱνατί ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ κατὰ τὸ ῥῆμα 

τοῦτο; 22 Καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν Σαοὺλ 
καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ, καὶ εἰφήγαγεν αὐτοὺς 
εἰς τὸ κατάλυμα, καὶ ἔταξεν αὐτοῖς τόπον ἐν 

πρώτοις τῶν κεκλημένων ὡςεὶ τριάκοντα ἀν- 
δρῶν. 33 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ τῷ μαγείρῳ " 4ός μοι 
τὴν μερίδα ἣν ἔδωκά σοι, ἣν εἶπα σοι ϑεῖναι 
αὐτὴν παρὰ σοί. 33 Καὶ ἦρεν ὁ μάγειρος τὴν 
κωλέαν καὶ τὸ ἐπ᾿ αὐτῆς, καὶ παρέϑηκεν αὐτὴν 
ἐνώπιον Σαούλ, καὶ εἶπε Σαμουὴλ τῷ Σαούλ᾽ 

᾿Ιδοὺ τὸ ὑπόλειμμα, παράϑες αὐτὸ ἐνώπιόν 
σου καὶ φάγε, ὅτι εἰς μαρτύριον τέϑειταί σοι 
παρὰ τοὺς ἄλλους, ᾿ἀπύκνιζε, Καὶ ἔφαγε 

Σαοὺλ μετὰ Σαμουὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 
26 Καὶ κατέβη ἐκ τῆς Βαμᾶ εἰς τὴν πόλιν, 

καὶ Ἐδιέστρωσαν τῷ «Σαοὺλ ἐπὶ τῷ δώματι, 
20 χαὶ ἐκοιμήϑη. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀνέβαινεν 
ὁ ὄρϑρος, καὶ ἐκάλεσε Σαμουὴλ τὸν Σαοὺλ 
ἐπὶ τῷ δώματι, λέγων" ᾿ΑΙνάστα, καὶ ἐξαπο- 
στελῶ σε. Καὶ ἀνέστη Σαούλ, καὶ ἐξῆλϑεν ὁ 
αὐτὸς καὶ Σαμουὴλ ἕως ἔξω. 27 Αὐτῶν κατα- 

΄ 5 Υ͂ - [ ᾿ μΝ 
βαινόντῶν ἕξις ἄκρον τῆς πόλξδῶς, καὶ Σαμονηλ᾽ 

ΓΕ - , Αἱ 

Εἰπὸν τῷ νεανίσκῳ, καὶ 

18. ΒΈμοι (ἐΑἘΈΧ), 20, ΑΧ Ἐ(ρν.)) σϑ. Β" σοι (ἐ 
ΑἜἘΧ; ΑΕΧ: σϑ). ΑΒ Ἐ ἐπ᾽ (ἘΧῚ]... ᾧὶ σοὶ (δ χέ σοι 

εἶπε τῷ «Σαούλ' 

(τῶν φ. τῷ Ἴσρ. ἜΧΩ, 22, ΑΒ: ἔϑετο (ἔτ. ΕΧῚ). Β (ἃ. 
τοπ. ἐκεῖ, ( ΔΕΕΧῚ. ΑΒ: ἑβδομήκοντα (τριάκ. . ΕΧ). 
24, Α18: ἥψησεν (ἢρεν ΕΕΧ). Β κα. τὸ ἐπ᾽ αὖτ. (Τ᾿ 
ἈΕΧ). ΑΒ τὸ (1 ΕΠ Χ). 27. Ὁ μέρος (ἄκρον ΕΧ). 

19. γῇ: ἐπεαϊει. ΑὟΥ: οπέίαε ἰῷ. ἀΥ̓ ΝΕ: δὲ 
αἰ δοπι (δοίη) ὦ, απ ὁ ΑἹ ἰπι Θίππο! Β: απ 
ἐδίρεπ, 

20. Β: τυὰό εὐ ἀπθ δ... απ [οΤῶς Φίπρε τορί[ο{} 

ΑΔ ακὶ “οοῖσιεαζῖο οἴ πεζῖο. 

ΠΝ 5. Νηστεπ Ὑοδδὴ Ἔρῶσπ 
νῶτον δ ἸΣ5Ὶ ἐπ Π Ὸξ 19 
πρΞῖ 35 Ὁ ΠῸΡ τιν τ ΞῸΝ ὝΩ ΝΕ 
ἜΞΞ ΠΕ ΠΣοὴ ΘἾΣ:1 ΣὩΨ ἘΠ ΌΞΝῚ 
ΤΗΣ ΓΝ ἡ Σ ἼΩΝ πΞΞ3ὉΞ ῶν Ὁ ὉΞῚ 3 
25 με νς Ὁὴ" ΒΕ τπξὰπ 
ἘΝ ΧῺΣ 3 ὉΠ ὭΞΟ ΩΝ βῷττὸν 
ἫΝ ΑἸΟΣ Ὀδ τ ἰρῚ ΤΤΏΓΙ ΟΞ, δ 
“ἸΝϑῚ ὈκΩἢ ΤῸ 2 Ν ΓΞ 5905 21 
ὌΞΙΘ 9 ἼΞ5Ν "22 Ξ ὃ ΜΝ 

3. πῆνεπ Ἰππβθϑη Ὀδ σι 
ΤΊΞῚ ΠΡ 9 15.1}5 "ὍΞι ΓΉΠΙ ΞΡ 
τῶν ὀννοῦ ΠΡΡῚ ἐπτ ἼΞῚΞ "3 23 

ρθῶ. ὈΝΊΞῚ ὙΣΓΠΝῚ ον 
ΘΡΑΉΉΡΣ ὩΝῚΣ. ΘῚΡΏ ΘΓ. ἸΠῸ) 
ΦΝΌΔῸ ὝΘΝΘΊ ἐς ΘΘΘΌΟΞ ΠΊΘΡῸ] 28 
Ἴ2 9 ΩΝ ΘΠ ΤῚΝ ΠΟΤῚ ΓΙΞΩΣ 
ἐΠΏ» ΠῸΝ Θ᾽ Ἴλ5 ἜΥΛΟΝ ὍΝ. 
"Ὡΐϑ 5. ΣΟ ΦΕΤῚ Ῥ ΩΣΤ ΤΟΝ ΓΙΞΙΟΓΙ Ὁ 512. 
-ῷ ἀν ῶϑσι τθτι ὝΩΝΘῚ ᾿νῷ ὩΘ5 
ποτοῦ Ἴν 0 53 ὃϑΝ Π299 

"ἜΣ ϑηντ ἘΞΝΡῚ ΝΣ Ὀτῖς πύον 
ἐΝΉΣΙΣΙ ΘΊΡΞ ὈΝΉο 

ἜΣ ἼΞΤΙ ὝΨΕΙ ΓΩΞΙΤΩ ὙΤῚ9] 
τῆδν9 "ΠῚ ὙΩΞ Ὁ ἜΔΗΠΤΟΣ ̓ ηνῷ 0 
Ἅ}Π 2 Ἐθνουθ ΝῊΡ "πῶπ 

ΓΞ 

Δ Σ σὶ Ξὴ" 

ἘΠ ΠΙ δννρῶν ΝΠ πο) ἘΝ ΣΡῚ 

Ὀδυοον τ ΠΕΡΞ δ ΤῊ πο 21 
ΕΕΧῚ. 21.8: μικρὅ (-οτέρϑ ΑΕΕΧ). ἊΒ: φυλῆς Ἰσρ.. 

ἼΞΙ" ἜΡ30. "ὮΝ ΠΣ "ὮΝ 

νυν. 26. ΝΞ ΓΙΔΑΓῚ 

Ὅν Ὁείπ ὅθε π᾿ τἰίοπ. αὐν: απίαπροπδ. ΝΕ: τοι 
ὦν δειείπε, αὐ ΝΕ: {0 Εήππιπ, ὃ. πὶ ππὶ [{ε.. ὟΝ: Ἰσεπι 
το. αἰτοῦ ϑθἠπ[άνεπδιοιτέθε ἔπ ἦς, φορότοι., (Β: τυσπαρῦ 
σεθ εἴ α. ἡδουίαπροι “ἰγαοῖό 66) 
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Φαμ ἰπ δὲν (ΘΡΙαΙδο. εχ. 

Φρουν, τἀπὸ Τρτα: Θαρὲ παρ, ο {ΠῈ Οἷον 
19 Ὁε8 Θερετδ αιδὲ ἢ Θαμπ ἀπιόντος 

ὥαμ ἀπὸ ρεαῷ: δ δἷπ δὲν Θοθετ, 
σόα νον παρ δίπαι αἰ οἷς ῦθε, δὸππ 
ἴρν [01 θεῖς πὶ ππὶν εἴζεπ, πιοταοπ Οἱ 
ἰῷ οἰ Ταΐεπ σοθοπ, τπῖῦ αἴξ, τραῦ ἰπ 
ϑοίποπι ϑούζπ ἰΠ, ΓΟ ἰὰ οἷν Ταθεπ. 

20 Ὁ 11πὸ τππ οἷς (Ἰοππρη, οἷο Ὅπ σοῦ Ὁτείοπ 
Φασο οτίοτοπ δα], δεξπιπιεῦς οἰ) ἰδὲ 
πἰῶτ, [6 πὸ σοπιποεπ. 11πὸ τϑεβ τοἱτῦ 

; Ἰοεῖπ αἴτο8, τοαῦ Ὁα8 ἐΒεῖς {{ ἰπ ΔἸταοῖς 
υοἰτοϑ πἰῶι Ὁοίπ ἀπὸ δείποδ θαίοετδ ααπ- 

21 2επ ϑαιοεθ ζεἰπ ἐ Ὁ Θαμ αἀπορονίοίο: 5 1π 
ἰὼ πἰῶς εἶπ Φοῦπ σοι “επί πὶ, ἀπὸ οὺπ 
Ὁὲπ σοτίποξεπ Θεάηϊπιεπ Δἤταοῖ δι, τππὸ πποῖπι 
(εἴ τογε γα 8. Εἰ οἰπίζε ππτοῦ αἴτεπ (Θ εἴ [ο()- 
ἐτπ δεῖ Θιάπιπις ϑβεπίαμπι πϑ ὁ ἤθαγιπι 

22 [πα] ὃτ1: Ὁεππ πεν Το .8 8 ἘΘαΙπι αδὲν 
παθπὶ ὥαμ ππὸ Τείποι παδοπ, ππὸ [{}- 
τοῖς Πς ἱπ οἷς θίαιιδε, ππὸ {εθῖε Π{ς οδοὸπ 
απ ἩΠῸΡ οἷο, [0 σοίαθο τϑατο, ὉΟΤῸΤ 

28 τοατὸπ δεῖ Ὁτοίβίᾳ Ῥέαππ. Ὁ πὸ (ΦΟαππιῖ 
ἤρταῦν 21 δεπι δοῷ ; Θἰδ δον θᾳ8 Θιϊς, 

ο΄ δα ἰὼ οἷν 660 τπηιῦ δο[αὉ], δῖ. [0101 εϑ 
δ Α δεὶ οἷν δεβαίοη. ἔφα ππρ δὲν δδοῦ) 
ο΄ εἶπε Θύδιἶοεν απ, τπ|ὸ δα 8. ὁαταπ δίπρ. 

1ϊπὸῷ] εὐ ἴραίς ε8 Θαμ σοῦ, ππὸ ρταῦ): 
Θίεθε, ὍὉα8 {Π ἰβδεγροδιοδει, ἴορὸ ΟῪ 
Ὁἰ ππὸ ἰβ, Ὁεππ ε8. {{{ αὐ οἱ) δεδαϊίοπ, 
ἐδοπ αὐ οἰοῖε Θ εἰς, ὃαᾳ (ἃ) Ὁα8 3501Ὲ 1. 

ο΄ ΒΓΠ|0 αβ απ πιϊξ (Θαππιῦ Ὁε8. “΄α68. 
20 ἰἴπὸ δα {πε δίπαῦ αἰπροπ οοπ θοὸν Θῦθε 

ῇ ἀπιτ Θίανε, τεϑοῖε εὐ πὶ Θα αἰΠ δὲπι 

20 Φιαῶς. 11πὸ Παποεπ [τε αἰ} ταῦ δα 
οἷς θλοταοπτῦίθο αὐὐρίπα, τίοῦ απ ὃεπ 
Θαμ αὐ ὃεπι Θαΐε ππὸ Τρταῷ ; Ἅ{π|| 

Ὅαβ ἰῷ οἰῶ σοθεπ Ἰαΐε. ἴΐπὸ Θαμ 

πιατς ἃ) αὐ, τἀπὸ οἷο δείθοπ αἰποοπ 

ς΄ πιί εἰπαποον δίπαπϑ, αὐ τὸ (Θαπιεῖ. 

27 ΣἸϊπὺ δα [6 ἕαπιο δίπαθ απ Ὅογ ίαδί 

ο΄ (δῃῦς, Τρταῦ) (Θαπμῖ ζιι αι; (Θαρε δόπι 

δ 21.Ὁ.1.: δεζῷτεέει, 

᾿ς 21, εἷπι ϑϑοπίαιπίπίεον, ΒΑ ΝΕ: νυ. οι (ειπ) 
 οίποπ δον Ὁ... Ατνοπι ΕΓ. Θίαπιις. Β: δα 6 [ἀπρ [τ ὁ 
᾿ς 22, ἰπ δεῖ ὥααϊ. ΝΕ: Θγοί[οζαα!, ΑὟ: ϑείίς, Β. 
ΟΕ: σαῦ ἰθποπ δεπ “δΊαθ λι οδευ! ππίου Ῥόποπ, ΑΥ̓Τ.Α: 

ο οίπει 51. οδοπ (απ). 
᾿ς 23, ΥΕ: δεῖ ΣΦ ΗΟ. Β: τόσοι (ὦ 21 δίν [νγτα: 

ο΄ ὥρη εὐ δοί οἷν δἰπ.. ΑΥ̓: οἷν [αρέο ὅθθο οὅ απ. ΥΕ: 
τ τοοβεί.,., [ρν, ᾧ. ἰῇπ απ]. 

ἴῃ 6410 ροΓίδθ, οἱ αἷΐ: [πα ϊ6, ΟΓΟ, 
ν.11.9. Π1Π]2. ΠῚ δδὶ ἀοιηις γ᾽ άθηι|5. ἘΚῚ19 

ΓΘΒΡΟΠΑΪ ϑαμη161 ὅϑ4ι}} ἀϊοθη5 : ΕρῸ 
5) ὙΙ46η5. Αβοθηάθ ἃηΐθ πΠ16 ἰῇ 6χ- 

να. ΟΘΙδαμη, αἱ ΘΟΙ]ΘΑ[15 πηθοαη] ΠΟΙΪ6, 

τδϑδευ ρα. Αἰπη πὶ (8 ᾿πΠ6, οἱ ΟΠ ηΪὰ 486 
58πη} [ἢ ΟΟΓ46 πο, ἰπάϊοα!)ο 01. ἜΕ120 

46. 451η1|8,. 4185 πα σίου εϊ5. ροΓα]- 
αἀἰδι1, π6. 50Π10}{π|5. 515, 418 Ἰηνθηίδθ 

8,.19.ο. 511. ΕΓ Οὐ} 15. Θγηΐ ορίϊηὰ 46 6116 

Ιϑγᾷθ]  ποηη6 {0 οἱ οἵηηὶ ἀοπμαὶ 
Ρᾶιγῖ5 (1 Ἑ ΠΘβροηάθη5. ἁιίθ 548} 21 
αἰ: Νυαιη]αϊἀ ποῃ ἢΠΠΪ5. οι 660 

ρα δθυ, 51 ΠῚ 46 τηΪηἰτηὰ {Γἰθι Ι5γὰ6], οἱ 60- 
ἜΑΡ ΘΠΔΓ0 πηθὰ ΠΟΥ 55: Πηὰ ἰΠ16 ΟΙΠΠ65 [ἀ- 

(ον ῖδε ἸηΠ15. 46 {γῖ ΒΘΠ ἀμλΐη ὅ ΦαΆΓ6 ΘΓΡῸ 
Ἰοοα8. 65. πὶ ΟΡΙΏΟΠΘ ΠῚ) ἰβίμμῃ 
Ἔ ΑΒΒΙΠΊΘη5. ἰἰ 416. δ π}1161 ϑ Δ] 6πὶ οἱ 22 
ΡΌΘΓΙΙΠῚ 6}118, [πἰροάαχι 605. ἴῃ {{ἰ- 
ΟἸΪ 1, δὲ ἀ6α]: 6ἷ8. ἸθΟ ΠῚ] ἴῃ σαρ 6 
ΘΟΓΙΠ], 4αἱ {πργδηΐ ἰηνίίαι!; ογαηΐὶ 

ΘΠ 458] ἰγσίηα νἱγὶ. ἘΠΙχίί6 28 
(,4.... δᾶ 18] 6000: ἢ ρᾶγίοιη, 4πδιη ἀθάϊ 

ἘΠῚ Θὲ ΡΓᾶΘΟΘρΙ, τὖ ΓΘΡΟΠΘΓῸ8. 560}- 
50Π| δριιὰ ἴ6. Ἔ]μονανὶ δυίΐίθπη οΟοι5 24 

Σνϑ;. ΔΡΙΏ.) οἱ ρΟϑι11 ἃη.6 5.8]. ΙΧ [4118 
ΘΑΠΉ6]: Εσοθ, 404 ΓοΠηΔΠ511, ΡΟΠ6 

δηΐίθ 6 οἱ οοΙηθά6; (ἰὰ ἀ6 ᾿ηπ5{Ὁ]ἃ 
ΒθΡγαΐ πη δϑὲ (101, ἀαᾶηο ΡΟΡΙΠ ΠῚ 
γοῦᾶν!. Εἰ οομη θα}: 581] ΟἾΠη ΘΠ. 1618 
ἴῃ ἄϊ6 1|ἃ. ᾿ 

Εἰ ἀθδοθπάργαηί ἀ6 ὅσο] 50 ἴῃ 00;- 2 
Ρἰάσμη, οἱ Ἰοουῖ5 δϑί ΟΠ ὅ4.16 ἴῃ 

Βε 5, 50] Γ]0; 5γαν4ιθ. 581} ἴῃ 5Ο]ΆΡΙΟ 
Λορῦ,βι οῳ ἀοΥΠἶν!. Ἐσιμηι6. τηδη6. 5311- 20 

Γοχιβϑθηΐ, οἱ 71 δἰ αοθϑοθγοί, νοοᾶγὶΐ 

ΘΑΙΏΠ61 ϑαυ] 6 πη ἴῃ 50] γ10, ἀϊσθηΒ: 

ϑῦγρο, οἱ αἰπηαιη ἰ6. Εἰ βαγγοχὶ! 
541}, ΘρΓΘββί 46. δηΐ ἈΠ} 0, ἰρ56. νἱ- 
ἀ6]οοιὺ οἱ ϑδιηι6]. Ἔσαμηαι6 ἀθβοθη- 27 
ἀδγθηΐ ἴῃ Οχίρθηὰ ρᾶγίθ οἰν (αι 15, 
ΒΆΠΉ16] αἰχὶί δὰ 584.}: Ὠ1Ὸ ριιθγο, αἱ 

(14,7. 

ν.85:. 

19. Α1.: σοπιθάδ5. 2, ΑἹ. Ἐβίγαυί 486 -- ἀογΠ νἱί. 
20. ΑἸ.: ἀ165 ᾿Ἰασοϑοθγοί, 85: αἱ ἀἰπη. 

24, φθεὲπ απ δι 9, [τ δί ν᾽ ἀπδο), τοστδόπ, ΥΕ: 
δταζές θα ΘΠ νυ, ΑὟΥ: Ὁἱο δ οιῖο, ΒΕ: δαῦς 
απ (Ὀατή θεν) ταν, ΑΥΥ; {{, Β.νῈ.Αἥ: {εδίς. ΒΒ: Τορο 
οίν ον ὃ ΒΥ ὙΕ: δα ὦ [αρὲὸ (ρτα δ) : ὦ θαδο Ὁ. 
ὅς (οἰπ)ροίασοι, 

20, ϑϑγαάνε δία) απ... ἐπεῖαῦζο, αΥΥ̓́: (ΟΊ) αὐ... 
οοἴοίτο, ὙΠ: (ὦ) τυἱ{{Ὁν φοοἴ τον, 



ΣΎΝ ἐς ὙΡΉν ὙΡ ΚΝ 
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χι, Θ'ατὶ ἰοείσιαἴῆο οἵ ὐποΐῖο. 

διελϑέτω ἔμπροσϑεν ἡμῶν, καὶ σὺ στῆϑι ὧδε δ ; “Ὧν ΠΡΝἢ ἼΞΣ5, ΣΡ 

σήμερον, καὶ ἀκουσόν σοι ῥῆμα ϑεοῦ. 

ΧΟ. Καὶ ἔλαβε Σχμουὴλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου,. 
καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Καὶ 
ἐφίλησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Οὐχὶ κέ- 
χρικέ σε κύριος 'εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ ἐπὶ Ἰσραήλ; Καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ κυ- 

] 
ἘΘΠῸΝ “ἜπτΌΝ π᾿ ΡΙΡΝῚ 

ῬΞΣ γοῶπι ἼΒΤΤΝ Ὀκησ ΓΙ Χ. 
ΤῊΣ ΝΊΣΣΙ ΔΝῚ ἩΠΙΡῸΘὉ ἐπήοει 

θίου, χαὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχϑρὼν 

αὐτοῦ. Καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον, ὅτι κέχρικέ 
Ὥ κύριον! ἐπὶ κλ ηρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα" 

δῷς ἂν ἀπέλϑῃς σήμερον ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ εὑρή- 

σεις δύο ἀνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ῥαχὴλ ἑ ὃν τοῖς 
ὁρίοις Βενιαμὶν ἢ ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσί 
σοι" ύρηνται αἱ ὄνοι ἃς ἐπορεύϑητε ζητεῖν" καὶ 
ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὴν φροντίδα 
τῶν ὕγων καὶ μεριμνῷ περὶ ὑμῶν, λέγων" Τ 0 
ποιήσω περὶ τοῦ υἱοῦ ἐρυνς 8 Καὶ ἀπελεύσῃ 
ἐχεῖϑεν, καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θα- 
βωρ, καὶ εὑρήσεις ἐχεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαί- 
γοντὰς πρὺς τὸν ϑεὸν εἰς Βαιϑήλ, ἕνα αἴροντα 
τρία αἰγίδια, καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἀρ- 
των, καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἰνου. 1 Καὶ ἐρω- 
τήσουσί σε τὰ εἰς εἰρήνην, καὶ δωσουσί σοι δύο 
ἀπαρχὰς ἄρτων, καὶ λήψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

ὅ Καὶ μετὰ ταῦτα εἰφξελεύσῃ εἰς τὸν βουνὸν 
τοῦ ϑεοῦ, οὗ ἐστὶν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν 
ἀλλοφύλων, καὶ ἔσται, ὡς ἂν εἰςέλϑῃς ἐκεῖ 

εἰς τὴν πόλιν», καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν 
καταβαινόντων ἐκ τῆς Βαμᾶ, καὶ ἔμπροσϑεν 
αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανα καὶ αὐλὸς καὶ 
κινύρα, καὶ αὐτοὶ προφητεύοντες. ὁ Καὶ ἐφ- 
αλεῖται ἐπί σὲ πν εῦμα κυρίου, καὶ προφητεύ- 
σεις μετ᾽ αὐτῶν, καὶ στραφήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον. 
7 Καὶ ἔσται, ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπί 
σε, ποίει πάντα ὕσα ἂν εὕρῃ ἢ χείρ σου, 
ὅτε ὁ ϑεὸς μετὰ σοῦ. 8 Καὶ καταβ', σῃ ἔμ- 
προσϑὲν τῆς Γαλγάλ, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταβαίνω 
πρός σε τοῦ ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ ϑῦσαι 

27, ΑΒ: ὡς (ὧδε ΕΧῚ. ΒῈ σοι (1 ΑΕΧ)Ὶ.--- 1. 48: ἐπ- 
ἔχεεν (κατ. ΕΧ). Β: ἔχρισε (κέχρ. ΑΧ), 2. ΑἹΒ; τῷ 
ὄρξι, (τοῖς ορ. ἘΧ.. ΑΒ: τὸ ῥῆμα... . ἐδαψιλεύσατο 
δι ὑμᾶς.. οὐπὲρ (τὴν φρ..... μιπερὶ ὑμ.. περὶ ΕΧ), 
ὃ. ΑΒΤΙ (Ρ. ἀλλ.) ἐκεῖ Νασὶβ ο ἀλλόφυλος (ΠΕΧ)... 
εἰφέλϑητε (-ϑῆς ΕΕΧῚ). Β: τύμπανον (-νὰ ΑΕΕΧῚ. 
. ΑΒ: ἐὰν (ἂν ΕΧ).... Ἐδ ([ἘΕΧ). 8. Β᾿ ἐγὼ (Ἐ 
ΑΒ ΕΧ). ΑΒ Ἐτ ( Ο ΕΧ.. Βϑυσαιν (ΑΈΡΒΧ), 

7. ΒΒ: 9.8 δὲν Τοτίροθε, Αἱ Βοεταοῦο, ΑΥ̓͂ ὙΕ: (υυΥ) 
ππὸ ϑοταιθδαᾳ. ΒΙΑῪΥ ΕΣ: παν οὺ αὐ σοταπό, (Ατ δαππ 
τοοίτου 6) Β: δ) δα ὁ ὅθθον! δοίο6 δότοι Ταῇς, ΝΕ: [ὦ 
γυἰ{{Ὁ. κα. Ταοπ..... ΑΥ̓: δέους, ϑοτῆίπθοπ, ΑἹ απ 
Ὁαβ ... δεν Ππῦο, 

1. εἰπο Θεϊαζόε,. Β: ΞοἸτπα. ΑἹ Ια τοί 5. οἵ. 

ὑπο ἡποπτὸν πὴσπο ἩΠΙΘ 
δ ὨΝΧῺΣ οἰ ΠΩ} ὉΠ ἜΓΕΣ 

ἼΡΣΣ ὅγ2)3 ἘΓΡῚ ΤΡΏΩΝ ΘΥσηΝ 
ΓΡΣΤΝΕῚ ὈΝΣῺ ἼΩΝ ὙΩΝῚ ΓΊΚΌΣΞ 
ἼΞΝ ΘῸΣ πὸ ὥρξϑ Πϑοτι ὝΩΝ 
“ΝΘ ΞΟ ἈΝΤΊ ΓΤ τι ΖΩ͂Ν 
ΒὉ ΠΡΟΤῚ τ ΠΌΣΝ ΠῺ 
ΠΝ ΣῺΣ ΕΝ γἴρυσαν ἃ ὮΝ Πρ ΠῚ 
ΘΝ ΣΙ͂ΤΟΝ ἵει δον ποῦ Ὁ 
551 ὍΣ δ. ΠΝ ἀμττῦ 
ἸΠΝῚ ΠΕ τὴ 35 ὀρδῳ δῶ ὙΠΙΝῚ 
οἴσω ΓΕ ἡὈΝ ΩΣ. ἐ Ἰοπο39. ΝῸ 
ΞΡ ΠΙΠΡῸἢ ὌΝΟΣ ὃ: 2}, 
ΘΠΌΝΕ "πὶ ΝΊΞ 3. ΠΝ 
ἼΝΞΞ ὑπ} ΕΣ Ε- Ἴ2Χ) Θϑσ ὙΩΝ 
Ὁ ΤῚ5 ΘΡΝ3 ὑξπὶ ὨΡΆΞ" ἜΣ πὸ 
Ὀπδ ΠῚ ἘΠῚ ὉΞΩ ΒΡ) ΠΘΞΕΤΟ 

ἘΠΌΣῚ 1 ΒΆΞΟΣΓΥΟ ΓΡΘΤ 95} 
ΘῺ» ὨΊΞΩΤΙΠ τὴ ΠῚ ΩΡ 
3 μὴν δεν δῷ ὨΞΕΙΙΣ) 

ΝΣ ἘΝ π ΓΝ ἜΣΔΕΙΝ 
ἐτον σιν, ἽΞ Ἢ) Ἀπ σττῶΝ 
ἼΔΙΌΝ ΓΙ; ΕΙΣ ΡΟ 1} 
ὙΓΞῚ ἘΕΤΡΙ τῖδν τὸ Ὁν πὸ ἘΝ 

13} 

γ. 2. ΓΟΣΝΞ ΠῸῺΒ 
γ- 7. ΥἼἸΡΉῚ 

ΑΥ̓͂ ΝΕ.Α: οοβ [τ (.86), Β: 511 ἰδ πί 0, δαβ,... ὃ 
ΑΥ: Θίεθο οἱ) [αἸδὲὲ, ΥΕ: οαοἵ, δα οἱ). ΟΥ̓: δον 
{. (δἰφοπίθαηι. 

2. ΒΑ: δ οππ δ δειίς, ΒΕ, Α : (ἀπ)ίτοει, ΑΥ: 
{{{Π| ὅι. Β: δίς Θαΐο τοέρὲπ δον (δ. [αθτὸπ Τα ἐπ, 
ΒινΕ: {{... δεπιπιπιονέ, ΑΥ̓.Α.: Πίπππηι, [{), 
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ἢ αν μον Μὰ ΣΑΣ ΩΣ ΣΡ δετῇ ἰοὶ 

πο 1 ς Ἷ 

1. απ οἴ. 

Φαπ18ὃ αίδειπα. ὥδευ Ῥυου θεία πε. Χ. 

ἄπαδει, δαβ εὐ σοῦ τππ|8 δίπαορε (πὸ εὐὶ 
απ σοτθῖπ), δὰ. αδὸν {πε  ἰ61 {ΠΠ|{|, δα 
ἰῷ οἷν ἔππὸ δι, τα οί οεἴασί δαί. 

ἷ. Φα παῦπι Θαπμπιεῖ εἶπ οεἴσίαϑ τπιὸ σοβ 
απ {εἶπ Θ αι, απὸ ΕἸΜΠ}εἰς ἰθπ τπ|ὸ Τρταῶ: 
ΦΘ εθο[ξ διι, δα οἰ) Ὅὲν ὅετν δππὶ δ ντεπ 

Ο ἔδεν {εἶπ (Υθι εἶ φοζαϊθοι αι ἢ ὕθοπι 
τς δὲ ἰδὲ νοι πιὶτ σοθοδ, [0 υοἱτῇξ ὃχ. δυο 

ο΄ δηὲΐπποεν ἤποομ δεῖ δὲπι Θταῦς ϑὲαθεῖδ, 
Ἷ ἱπ δὲν Θτέπες ἐβοπἝαπιίπ, κι Βεἴξαρ, οἷο 
᾿ τροτθεπ ἀπ|ῃη δίγ Ταβοπ: 

Ἷ απὸ Ποῦε, δεὶπ ϑθαίον θαΐ οἷς (671 αὐ 
ἷ Ὅν (δὲ σοίαΐεπ, ππὸὸ ζοταοῖ ππὶ οἰ) τπιπὸ 
᾿ ρει: 

ς ϑδιιριπὲὸ ἘΜπὸ ϑὲππ οι. οἰ οοπ Ὁαπποπ 
Ππδαβ τρπδοῖξ, [0 υἱτῇξ δι ἔοπιπιοιι κι 
δὲν ἰῷε Φραθον, αι: τρετθεπ οἱ 
απίγοίοπ τοὶ ἰάπποῦ, οἷο Οἰπαιῖ σοθεπ 
4ιι Θοί αἐπ Ῥεῖ 1. (δίπεν ττάσέ Ὁτοί 
δα εἶπ, δεῖ απϑοτὸ τε Θιϊς ΞΒ5τοί, 

ἅ δεν οτίτς εἶπε δίαζάς πα δ είπ, 
Πΐε τοοτοοπ οἰ {τοιππὍ 1) στύβεπ, τπὸ οἷν 
δυοἱ ϑτοῖς αοῦοπ. ΦΟίο [01ΠῸ ὅπ σοπ ἰδτεπ 

ὅ άποεθ. ποῦπιπ. Φατπαῶ Οἱ. δι 
ἔοπιπιο. αἰ Ὅεπ ὥῆρο Θοιίεδ, δὰ. ὍῸῪ 
61 ||ὸν ἄκρον {{π, ἀπὸ τϑεππὶ δι. Ὁα[Γ011 
ἰπ Ὁΐς Θιαοε ἔοπιπιοξ, τοῖτο οἷν δορόσποι 
εἷπ ὥᾳπζοα Φβγτορθείεπ, οὐ ὍῈΥ ὥῦῃε 

ἐᾷ )α. ππὸ Ῥαμξ ἀπὸ Φθ[είζεπ. τπτὸ 
ο ῥ ῷανζπ, τπ|ὸ {{6 τοοααοπο. ἔἸ1πὸ δον 

᾿ς (δ εἰξξ δε8 ϑεῖτα οἱτὸ ἄδον οἰ σοταίθεη, 
δαῇ δῇ. πὶ ἰθποπ τοῖο; Ὅᾳ. τον ὅτι 

7 οἷαι ἀπϑετον θὲαππ τϑετθοπ. Ἔ θοππ οἷτ 
πιπ Ὁἰοῖε Θοίειι. ἔσπιπιοπ, [0 ἴδιο, τοαῦ 
Ὁ ἀπιὸν άπορπ ἔοπιπι!, ὃεππ Θοί! {{ 

8 πὶ ον. ἔν [0ΠΠ| αὐον τοῦ πρὶ Οἰπαῦ 
ο΄ σεθεπ σὲπ Θ ρα, [{ῆὲ,. Ὅᾳ. Οἱ ΓΟ ἰ 21 
τς οἷν δίπαῦ ἔοπιπιει, 511 ουζετι ΒΥ ΠΌΡΟΥ 

3. Α.Ατϑῦπ Ῥαπποπ τοεϊέον, ὕ.1,: ΘΠ τοί, 
7. Ὁ.1.: ππίον ϑαπῦοι. Α.Αταπέον Ὁΐε ὁ ἀπῦε, 

᾿ς 8. τοείτον τοόπδ,.... 9 αἱδ... εἴπει ΘϑΙαι), ΥΕ: 
᾿ ΔΦοτοδίπίηο. ΑΥ̓ΝΕ: εἶπον ({ταροπῦ} ... κι οἰποννος 
ΠΟ ὙΕ: ϑὲιιούτοίς, ΑὟΥ.Α: ὅτι. 
᾿ς 4, ΑὟΥ: {ταροπ παρ) λείπ οιη πο Π] εἶπ. νῈ: οἰ ᾧ π. 

οδοπι “9 Π ΙΓ οποοπ ἔτ. 
“΄ ὅ, υρή ἔρποπ ".. 951. ΟὟ; παῷ Θίδεα « (Το ίπι ὃ 
᾿ς Β: δεῖ Ὅ 0. ϑεἴαδιπα, νΕ: οἷο Θτοπρσαά)οπ. ΑΥ̓͂: Ὁ, 
 9{Ποϊπιπρὺπ... Ποῦοπ. Αἱ δίς 350. ἡθατίς θαϊοπ, 

Ἔ͵Τπὸ 

δοταῦ ξοπιπιεπο, ππὸ τον ἰθποι δεῖ εἶπ᾽ 

Φίς ΟἸεϊίππει {πὸ 
ἔ αὐπιποοπ, οἷς κ᾽ 2π Πιἄᾶεπ οἰ σεραπροη,, 

.. 9.,90.8:5. 

“θα 8. [01 ἰἅ) ππὶ πιρίπεπ. Θοῦπὶ 

ἁπ!οοοάδί ΠῸ5 οἱ ἰνλαηβθαί; ἰὰ ἃ 161 

5. )}515ἴ6. ΡΔ.ΠΒρ6 0, αἱ ἰηαΐσοιη {{}Ὶ 
ΘΙ] 1} Π)ΟΠΏ]Η]. 

ΤΠ πίοι ϑΔΠ16 1 [θη οι] ἋΣ, 
ΟΙοὶ οἱ ἤπια ΞαΡῸΡ. οᾶραΐϊ ο᾽ὰ5, οἱ 

(κύνας ΟΞ ΟΙΪαίι5. δὶ Θὰ] οἱ αἰΐ: Εδρο, 
Ἀοραδ,ἐ  ΠηχῚς 16. ΠΟΙΏΪΠ15. 5106 ΠΟ αἰ ΐθὴ 

58] ἴῃ ΡΥΓΙΠΟΙΡ ΘΙ, οἱ 1106} 8}}15. ρ0- 
ΡαΪα ΠῚ 5.11} (16. Τη ΔΉ} 115. ΠῚ ΠΠΟΟΤΓΊΠΙῚ 
615, 4] ἴῃ ΟΡ. 6}5 δαηΐ. Εἰ 
ΠοΟ 101 βἰσπιμη, ααϊα πηχὶΐ (6 ἢ οι 
ἴῃ ΡΡΙΠοΙρθιῃ: ἜΘ ΔΡΙΟΓ18. ΠοάΪ ἃ 
116. ἰηνΘηἾ65. ἦϊι05. ΥἱΡῸ5 {χὰ 56}1}- 
Οὔγαμη ἤδοΠ 6] ἴῃ ΠηΙ) 115. Β ΘΠ] Δ Π}1}}, 1 
ΒΘ Ρ1Ἃ16, ἀϊσοηίαιιθ {1}: Τπνϑηΐδα βαπηΐ 
ἀϑηΔ6, δ 411ἃ5 ἰΘΓἃ5. ΡΘΡΠ ΠΙΓΘΠἀΔ8, 
οἱ ᾿Π ΘΓ 5515 ΡᾶΐοΓ {{π|8 ἃ51Π15 50]- 

᾿οιτὰ5 οϑὲ ΡγῸ ν θὶβ οἱ ἀϊοῖι: Θαυϊά 
[ἀοῖατη ἀ6 ΠΠ]1οῸ πιθὸ ὁ Ἔ (πΠΠ4116 ἈΠ] ΓΝ 
ἰπἀθ οἱ υἱἱγὰ ἰγδηβίοτῖβ οἱ νϑῃοῦὶξ 
δ 4αθγοιη ΤΠ ΔΡΟ,, ᾿πνϑηΐθηΐϊ (6 
ἴγ05. ὙἹΓΙ ἃβοθηάοηΐθοα δὰ ἤθη] ἰὴ 
θ΄. 116}, ἀΠ115 ΡΟΓΐΔη5 ἴγΓ65 Ποράοϑβ, οἱ 

}ΠΠ8. ἴγ65. ἰοΥδ5. Ῥ8η15, δἱ 4115 ρ01- 
ἴλη5. ἰᾶσθηδη] νηὶ. ἜΘιμηᾳι6 6 8ἃ- 
Ἰαϊανογὶηΐ, ἀαθαηΐ {{0ὶ ἀπο5. Ρῥᾶηθ5, οἱ 
ΔΟΟΙΡΙ65. ἀθ τἸηΔη1 ΘΟ. ἜΡοβί 
Πᾶ60. γΘηΪ65 ἴῃ ΘΟ]]οὴ θ᾽, 001 οβί 

βίαι !ο ΡΠ]. ΠΙ ΠΟΥ ; οἵ ΟὟ ΠΡ. 885- 
5815. [ἼΘΓῚ5. 101 ΓΡ6ΠῚ, ΟἸνν 1} [8}}6]}}5 

δΓθσοη ΡΡΟΡδίδγιιη ἀθβ θη θη {{π| 
πλήείεν ΘΧΟΘΙ50, οἱ ἀηΐθ 605 ρϑδ᾽ (θυ π πὴ οἱ 

ΝΑῚ ἐς ὙΠῈΡ ΠΈΠῚ οἱ {Π᾽ᾶτη δ οἰ Πᾶ ΡΠ], [ρ505- 
(νπο. 416. ρτγορΠοίδη!θ5. ἜΕῚ ἰηβ81Π16. ἴῃ 

(6 ϑριγιίας. ΟΠ ηΪ, οἱ ΡΓΟρΠ ΘΙ 15 
ΟΠ οἰ5. οἵ χη] 6 Γ15. ἴῃ ὙἹΓῚΙΠῚ 4 [1111]. 

ἜΘαδηο ΟΓΡῸ ΘυθηθΡΙηΐ βρη ἢᾶθὺ 
45,5. ΟΙΠΠΪὰ {Π0Ὶ, ἴδ 0. 4αΔΘΟΆΠαΙ16. [ΠΝ ΠΟΙ! 

Θομεν,τθν Δ Π5. ἰπἃ, 4αϊὰ ΠΟΙ ΐηι15. ἰΘοατη οϑί. 
ἧς ΓΕῚ ἀοβοθηά85. ἃπίθ π|6 ἴῃ (λ]ρα]ὰ 
19} ὅδ (650. ααΐρρα6 ἀοβοθπάδῃη δὰ (6), τι οἵ- 

8,10.. 

16,1.13, 

15,1. 28:1 
20).,19. 

Φόγ.1.),10 

σεη. 
35,19. 

9,5. 

13,8. 

ἌΕΟΝΙΣ 

27. Α1.: Π6ῖ. 1. ΑἹ. Ἐ 6. ΗΠ ΡΟΓΔΡΪ5 -- ρυϊποῖρ 6 η1. 
ὡ. ΑἸ. Ἑ(ρ. πιθγῖα.) 8416 65 Τηᾶρηδ5 [ογθ85. 
ὅ. ΑἸ. ἘἸΡΙ.. 7..4|.: 65. 

ΒΕ: τοἱν ἢ δι οἴποπι,,, δοσορποπ, αΥ̓: δοσορπο δα, 
ΑΥ̓.ΝΕ: ὄῇον. Α: ῷπαν, ΒΙΑΥ: απίοπ, ΝΕ: (δί: 
ἐθοῦπ! ΑὟὟὙΕ. Ατ αι. δι αν δδίοπ, Αὐτῷ, δ {. ΑΥΝ Α: 
φτογδολοίοπ ὁ ΝΕ: δοροίποτες δίοδον Ππῃοπ. 

θ. ΝΕ: ἴοπιπιοπ. ΟΥ̓: εὅ φοτάτῃ 6. ὁ)... τοἱυ 
ϑουσαπθοῖ ἐπ οἶποπ α, δὲ. ΕΚ Ατονςς σόῦτῦ, τοογθοπ, 

7. αι. δίς ἄπδε, γΕ: ππίουτπίπια  ΑΥὙΕ: νοῦ δίς 
απῦ, Β: δείπο ὃ, ἅποοπ υοἱτὸ. 
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Χ. 

(10. 9---19.) 

ϑυσίας εἰρηνικάς" ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως 

’ 

ποιήσεις. 
9 ᾿ , σ 3 - » » 

Καὶ ἐγένετο, ὥςτε ἐπιστραφῆναι τῷ ὥμῳ 
Ε αν οὐ 5 “3 ΨΨΟΝ 4: ἐν ᾿ 

αὐτοῦ ἀπελϑεῖν ἀπὸ «Σαμουηλ, καὶ μετέστρε- 
νὴ δε ᾿ , ἵ ΔΝ 

ψὲν αὐτῷ ὁ ϑεὸς καρδίαν ἄλλην, καὶ ἢλϑε 

πάντα τὰ σημεῖα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 
10 Καὶ ἔρχεται ἐκεῖϑεν εἰς τὸν βουνόν, καὶ 
ἰδοὺ χορὸς προφητῶν ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ 
3 ΄ } 7 Α -" - -“ 

ἐφηλατο ἐπ αὑτὸν πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ, καὶ 

προεφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
, Ξ Ξ 9. ἃ . 

πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχϑὲς καὶ τρίτης, καὶ 
Ὗ αἰ - 

εἶδον. καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἣν ἐν μέσῳ τῶν προ- 
φητῶν προφητεύων, καὶ εἶπον ὁ λαὸς ἕκαστος 

Ἀ ᾿ -» - Α 

πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" Τί τοῦτο τὸ γεγονὸς 
τῷ υἱῷ Κείς; εἰ καὶ Σαοὺλ ἕν προφήταις; 

Καὶ 
, ς τ 2 - Α -“» ’ 5» 

τίς ὁ πατὴρ αὐτοῦ; Ζιὰ τοῦτο ἐγένετο εἰς 
παραβολήν" 
18 Καὶ συνετέλεσε προφητεύων, καὶ ἔρχεται ᾽ Οχ 

Ἁ , 

εἰς τὸν βουνὸν. 
14 πὴ Ψ Ἔν}. αὶ » » ΤᾺ ΡΣ δ κ᾿ 
Καὶ εἶπεν ὃ οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ 

Ἁ 3 - αν ἐ- ἴ 9 , 

πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ" ΠΙοὺ ἐπορεύϑητε; 
ἊΣ κὶ ᾿ Υ͂ Ἀ “ 

Καὶ εἴπαν: Ζητεῖν τὰς ὁνους, καὶ εἰδαμὲν 
σ ω ἐλρα Ἁ 4 ᾿ Ὡς ἔς 

ὁτι οὐκ εἰσί, καὶ δἰρήλϑομεν πρὸς ΦΣ᾽αμουηλ. 
᾿ - ᾿ τ , ᾽ ͵ 

18 Καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος πρὸς «Σαούλ᾽ ᾿ΑΙπαγγει- 
λον δή μοι, τί εἶπέ σοι Σαμουήλ; 

Ὕ , ᾿" Ἅ τω 2 - δὰ 

“Σαοὺλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ" ᾿“πήγγειλεν 
3 σ σ ε"» ᾿ 

ἀπαγγέλλων μοι, ὁτι εὕρηνται αἱ ονοι" τὸ δὲ 
.:-» - 3 ϑ - .-« 

ῥῆμα τῆς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ, ὃ 
εἶπε Σαμουήλ. 

11 Καὶ ἐγένετο, 

12 Καὶ ἀπεκρίϑη τὶς ἐξ αὐτῶν καὶ εἶπε" 

Εἰ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις; 

16 Καὶ εἶπε 

11 Καὶ συνήγαγε «Σαμουὴλ πάντα τὸν λαὺν 
πρὸς κύριον εἰς Μασσηφά, 18 καὶ εἶπε πρὸς 

τοὺς υἱοὺς Ισραήλ᾽ Τάδε εἶπε κύριος ὁ ϑεὸς 
Ἰσραήλ, λέγων" ᾿Εγὼ ἀνήγαγον τὸν Ἰσραὴλ ἐξ 
“ϊγύπτου, καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς 'Φα- 
ραὼ βασιλέως! «ἰγύπτου, καὶ ἐκ χειρὸς πασῶν 
τῶν βασιλειῶν τῶν ϑλιβουσῶν ὑμᾶς. 19 Καὶ 

ὑμεῖς σήμερον ἐξουδενήκατε τὸν ϑεὸν ὑμῶν, 

9, ΑΒ: ἐγένετο (-ἡὅη ἘΧ). Α1Β Ἐ(ρι), καὶ εἰ 
ταῦτα. 10.148: ἥλαιο.. εἴτᾶ. 11. ΑΡ: ἐγενήϑησαν 
5 ἢν: ἔθ ν προφητεύων... . εἶπεν (-ον ΕΧ; Α: 
-αν). ΑΒ: ἢ (εἰ Χ). 12. ΑΒ Χ ἐξ εἱ ὁ 
᾿ Διὰ) Καὶ (ΑΕ Χ). ΑΒ: ἐγενήλθη (-ετο ΕΧ).: "ΕΓ 
Εἰ ἘΧ). 16. ΒῈ ὃ εἶπ. Σ. 117..48: παρήγγειλε 
Σ. παντὶ τῷ λαῷ (συνήγ. κτλ. ΕΧῚ). 18, ΑΒ Ἐτὸς 
εἱ ὁ ϑεὸς εἴ (α1κ.} χειρὸς ( ὙΠ 9} Β; τὸς υἱὸς (υἱὸν 
ΑΒ), 19. Α1Β τυμῶν (ὑ ΑΞΕΧ). 

ὁ ἘΡΧ) Βὲ, 

Άπλ6 115 ἢ. 

Δ αιὶ ἀοϑοί σι αἴῖο εἴ τἰγιοἴϊῖο. 

ΠΝ ἸΞΓῚΡ ὈΓΤ ΣΙ Θο 25. ΤΣΞῸ ΘΔ 
τοῦ ἐλϑεῖν μὲ πρός σὲ, καὶ γνωρίσω σοι ἃ ἐπῶρ ἼΩΝ ΣΝ Ἢ ὭΣΤ 5ἢκ 

ὩΡῺ ΠΕΡῸΝΣ Ὡϑὼ ἸΘΘΤΞ ΠΡ 9 
"ΠΝ Ξὸ ΒΝ γ0 ΠΕΣ ὈΝοιου : 
ἘΠ ΘῚ53 πξνπ ΓΤ ΓΙ ΤῸ ἼΝΞῚ 
ΘἈΞ) Ὁ: Π π3 πῇ πρϑϑϑπ δῶ ΕΝ ᾿ 
πον [ἢ ΡΝ πὸς τ τ] ΠΕ 
ἸΡ Το τῸΞ Ὁ "1 : ΘΞΊΤΞ ἈΞΟΤΟῚ Π 
"Ρ ΓΙ ἽΝ ΟῚ οὔτ Ὀπρο Δ 

πον ΟΝ ὈΡῚῚ ὝΔΝΘῚ ΝΘ) ΘΝ) 
ὉΔῚ Ἰϑηρ Ἴ39. ποσὶ ΠΠΠ. 9Π9Ὶ 
πὴ ΩΝ ἸΣΘῚ ΣΘΝΖΞ3Ξ ΘἾΝΙΘ 12 
προ π ἡξτὸν ὈΤΞΝ ") ὌΝ) 

ἘΡΩ͂Ν ἐπτος τνῷ “ὰ ΠΕΡῚ 13 
ὁ ΣΠΩΞΙΡῚ ΕΞ9Ὶ ΤΊΞΏΓ;ΙΔ 

ἼΣΟΝ ΠῚ την "π ΩΝ ΜΠ 

ΓΝ ΤῸΝ ὥρϑἢ ἜΝ 5. ΒΓ ὉΤ ῚΝ Ν 
ἐπ υΔΘτὃΝ Ν 291 ΤΟΙ ΠΝ "31 
“ἸῺ "Ὁ ΝΤΤΤΟΝῚ ΟΊΝῚΘ ΤΥ ὝΝΘῚ 
δηνῶ ὝΩΝΘῚ, Σ ΟΝ ΠΟ βϑὉ "ΩΝ 16 

ἸΝΧ ΩΣ 5 "ἢ ἜΡΡΠ ἼΞΠ ἀπππτῖς 
ἜΆΠΓΝ Ὁ Ἡφο 3 ἜΞΤΤΝῚ ΣΝ 

εν νου ἼΩΝ ἼΩΝ Ἢ 

πήτοτον ὈΣΠΤΌΝ ΡΤ ῬΣῈῚ 11 
Ὀδπ. ὭΣ ΟΝ ι ΝΡ ΣΠΒΧ ΩΓ 18 

ἼΣΟΝ ΤΟΝ “πὸ ππῖπὶ ἬΝ τΗΞ 
ὈΣΧΝῚ ΚΘ ἀμτοστοΝ ΤΟΣ ΣΠ 
ΓΣΟ ΒΓ ῸΞ ἽΝ) Ὁ ΣΧ ἼΝ ὩΞῸΝ 
ΤΟΝ Θ5 1 ὈΤΠΝῚ ὁ ΘΌΤΟΝ ΕΣ πες 19 
δ: ΘᾺ στ ΩΝ ὈΞΎ ΟΝ ΤῸΝ 

ὃ, ΟΥ̓͂Ν: τυατίοπ. ΝΈΑΣ τοατίο. 
9, ΑΥ̓͂. Ε: Τζείποπ δε ἄτη. ΟΥ̓: ϑουθαπδοίίο ἰδ πὶ 

(5. {εἰ . ΥῈ: δα Ὁ ᾧ, ἱπ ὁ. ἀπϑοτοῦ, ΟΥ̓ ΕΣ: ἐταῖοπ 
εἶπ (215). 

10. ἔαπι ἕδπεη, ὅ5 1. 33. ὅ, 0. 



προδῳ ἐξα ἀήρ το οἶς τ τῶν ἀπαν ο εὐ, ἥδε ς ως ΔΑΝ ἸῸΝ μα τα ΣΝ 
᾿" ἜΣ 

Ι. ΦΦΌδοιπ ἴθ, 

“ἢ δ οοιοὦνν ΚΔ κα νας νὰ νὰν ἡ 
τ "νἀ ᾿ 4 

Ψ 

(0,9---19)0 291 

ὥαμ ππίεν δὲῖ θτορθοίοι. αν [8 ϑδείίετι, Χ. 

απὸ Φαπέονίει. Οδίεθει Φααε [0ΠῚ| δὰ 

ΓὝ Ρ Ὑ ΡΨ ΤΡ ἜΣ ΨΙ 

τρπ6, τα δα τριπ [0{Π}}. 

9 πὸ δα εὖ {εἰπε άγμτοτπ ϑαποίς, ὉαἘ 
ΕΥ το αππιῖ αἰπρο, σαῦ ἴθπι Θοῖ εἰπ 
απϑοτοβ δούς, ππὸ ἕχπιοπ αἴ Ὁἱεῖς Βεἰ)επ 

10 απ δεπίείθει δ αᾳ. ἜἸ1πῦ δα [ΐς ἔαππει! απ 

11 Ταρεῖς. 
νυτρίπ οοἴαππί δαίίεπι, Ὁᾳ8. ἐγ πα δὲπ 

πἀπίον εἰπαποεῦ; ϑθα8. {6 ὅεπι Θοῦπ 618 
: σοεθοη ὁ δ1Ὲ Θαμ απ) πἀπίοῦ Ὅεπ θὅτος 
“12 θεοῖο ἜἸΪΠὉ εἶπον Ὁ. 0} απεροτίοῖς 

18 απ αἰ ππίρτ Ὁὲπ του θείοπ ὁ ΣἸ1πὸ 
ΠῚ δα εἴ απϑροιείασει θαϊς, ἔἕαπι εὐ απ 

οἷς ῦθε. 

14 (ὅδ [ργα ὦ αὐὔοὲν Θαι8 Ξθείεῦ κι ἰδπὶ 

σέραπαοη ὁ (δἰς απτιρονίοίοι : Φίς (δ]εΙπποῖὶ 
π΄ δι Πιάλοπ, τππὸ δα τοἷν ζαθοπ, θα [ἔς πἰρὲ 
1ῦναᾳ τῦατοπ, ἔαπιοπ τοὶτ κι (Θαπιμεῖ. ἔφα 
᾿ς {ρταῷ δεῖ δοί[ον Θαμ[8;: Θαρε πιῦ, τϑαϑ 
106 7}πρίς οἰ) Θαπμιῖ  ἘΘαμ απίοτίζείς ζεἰ- 
ΠΟ πρηὶ ὅδοίίογ: (ὅτ [αρῖε ππϑ8, ὉαΒ δίς (6εἴπε 

ποῖ σοπιπόοι τοΐτοπ. Ῥ{60. Ὁοπ δεπὶ δὲδς- 
πίρτοι Ταρσίε εὐ ἰθπι πίε, τοαδ (απ 

; σεζαρ! δαῖίο. 
[17 Φιπῖ 

ΨΌΡ ΣΦ τ Θ᾽» 

αδεῦ δευίο δα Ξθ01Ὲ ζππὶ 

δξίποονηι Θἤταοῖ: ὺ αρί δε. ον, δεῖ 
οι δήταείδ: ὦ θαδε οἤταοῖ αἰ (σα ρίοπ 
σοί θτοι, απὸ οἰ ὑπ Ὅεγ (τ τοῦ απὸ 

ο΄ αὐτοῖο, τπὸ ὑπ ὍεΥ απο αἰτοῦ δεδπίῃ- 
1090 τεί ἄγε, οἷο οἰ ἐθαπροπ. ἜἸπὺ ἰῃτ θαθὲ 
ος γεπίρ οατοη (Θοίέ ϑοτισοτζει, 67 οἰ) απ 

ς Ἵ]. ἴρε, δίε βειές, Β: 05 φοἤοτη πὶ ϑοταο , δον 
ἴαππίοπ, ΑΥ̓.Α: ({ε[{} α. αν ἐθες. Β. ΑΥ̓͂ ΥΕ: {γταῷ 
Ὁ. ΘΟΕ, εἶπον ζππὶ απὸ. ΑἹ δερερποῦς 

12. ΒΑΥ͂Ν.Α: {{ ὁ ππι ὥγυ. φειυοτοθεπ. νῈ: 
Ἰστὸς 06. 
᾿ς 13. Β: απρο ότε δαί 2ι το. ΥὙΕ: οἷς δοροί βονίοπ 
Αἰοδοῦ απόροπιπροπ! ΟΑΥ̓.Α: πὸ εὐ τίς απῇ. 

14. ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: δοῖ ΞΟρείπι, ΑΥ̓: πίτροποό τσατοπ, 

ππὸ Τρταῷ: ὅν 1 ἰθν ϑθαίου ὁ Φαᾳε 
δεν {Π Ὅα8 Θρυϊ ον ροξοπιπιεπ; 366 

ππὸ δι ζεἰποῖι δὲπαδεπ: 8.0. [εἰ ἰθν θίπε. 

18 ὅεῖτι σὰ ερα, ἔππὸ ἤρταῦ κι δοπς 

Ῥαττοεπ, δἰ8. ἰδ) 2 οἱτ ἔοπιπις πιὸ οἷν Επὸ 

δὲ σεῦ, Π{εδο, δα ἔππι ἰθπι εἶπ του θείοπε, 
ὥαμζε ἐπίροσοι, πὸ δὼ ε Θοί(οδ, 
σενίο ἢ ὕδον ἴθπ, δα Β οὐ τπἰπίον ἰθποπ τρεῖς. 

ἜΦα ἴθι δὲν 7αθεπ απὸ, οἷο ἰθπὶ 

γορθοίοπ τοεϊἤασεοῖς, Τρταεπ {{ αἴΐὸς 

ἴθγα5. ΟΡ] Δ ΟΠ θη οἷ ἱπη 0165 ν᾽ οἱ 85 

13,5. ῬδΟΙΠοαΒ; βϑρίθμ (ἰ6}0115 ἜΧΘρΘΟίΔ}} 15, 

ἄοπθο νϑηΐϊδπὶ δά ἰ6, οἱ οβίθηκαπ {1}0], 
4014 [Δοϊᾶ5. 

Ιἰάψὰθ οὑπὶ νου ἰ5ϑοῖ ΠΕΠΊΘΓΙΠῚ 
Β.ΌΙη, αἱ ἀργοὶ ἃ ϑδηηι1616. [ΠΏ Π}11- 

ἰᾶνιὶ 6ἱ ἤρθιιβ ΘΟΥ αἰϊι, οἱ νθῃθ- 

Γαηΐ ΟἸΠΠΪὰ β5ηὰ ἴθ ἴῃ ἀϊθ [Π|ἃ. 
ἜΥ̓ΘΠΘΓαπία6. δ ργδϑάϊοία πη 6061], 
οἱ 6006, Θηθ6115 ῬΓΟΡΠΘίαγ ἢ ΟὈν 5 

10 

ἐδ, οἷν δ ἰμ5} Πα} 5 ροΡ. θυ. ϑρ για 5 
πᾷ Βομιηΐ, οἱ ργορμοίαν! ἴῃ πηράϊο 60- 

παρ 11. ἜΥΙάΘη(65. ἀπο πὶ ΟΠΊΠ65, 4 11 
πονθρὰηΐ 6 ΠΟΙ οἱ πα πβ᾽ 6 Γι, 

4α0α 65856ῖ οαπὶ ΡΓΟΡΠΘΓ5. δὲ ρΓΟρ 6- 
ἰαγοί, ἀἰχθγαηΐ δ ἢν 66}: ΟἸΙΔ ΘΠ ἃ ΠῚ 

65. ΔΟΟΙ αἰ  ΠΠΙῸ (ΟἿδ. παι οἱ δ} [Π1Ὸ Ὁ 
Ργορμοίαβ ἡ ῬΒΘΘροπα4π6. {1π|5 δα 12 
ΔΙ ΓΘ Γι μη, ἀἸ 66 η5 : Εἴ Φα]5 ρᾶῖο ΘΟΓιη ὗ 
Ῥγορίθγθα γΘΥΒΙΠ Θ5ἱ ἴῃ ΡΓΟνΘΓθ πὶ: 

1954. Νι]η οἱ 58} ἱπίον Ῥγορμοίαβ Ἐ 065-18 
ΒΥ" ἃι116Π} ΡΓΟΡὨΘίΑΓα, οἱ νηὶ δά 
ΘΧΟΘΙΒΌΠῚ. 

θιχίίψαθ. ραίγιι5 58} δά οπὶ οἱ 14 
δὰ ΡαθΡαΠῚ 6}15: Θὰ Δ 15{1|5 αὶ 

, ΤΟΘΡΟΠαθγαμΐ: ΟΈΔΟΓΟΓΘ 851Π88; (185 

. ΘΠ ΠΟῚ ΓΘΡΘΓΙΒΒΘΠ1115,. γΘΏΪΠ115. ἃά 

ΘΙ 616. ἜἘΕῚ ἀαἰχίς οἱ ραίγαιμ 1 
515: [πο Π}1Π1, Ταϊὰ ἀϊχογὶς {}0Ὶ 
ϑάμη61. ἝἜΚΕῚ αἱἷἱἱ δ} δά ραίγιιμ 16 

. Β6π1Π|: [πα σαν! ΠΟ} 15, 41ἃ Ἰηνθηΐὰ 8 
, Θβϑθηΐ ἃβίπᾶθ. 6 ΞΘΓΏΟΠ6 δμίθιηἢ 

ΓΘΘῺΪ Π0η ἰηαϊοαν οἱ, 4α 6 πὴ [ΟΟα 115 
[ᾳαθγαΐ οἱ δδμη16). 

Ετ οὁοηνοοανὶΐ ϑδπηιθὶ ΡΟΡα ΠῚ 17 
δά Βομηϊημπὶ ἰῃ ΜΡ, οἱ αἱΐ δὰ 18 
ΠΠ105 ἰ5γ8 61: Ηδθο ἀἰοὶί ἢ ομλΐπιι5 6115 
ἴ5γ 6}: ἔρο άυχὶ [γᾶ] ἀθ Αδρυρίο, 
οἱ ΘΡᾺΪ νὺ5 6 τηᾶηιϊ] ΑΘΡΟΎΡΙ(ΙΟΓΈΠΙ, 
οἵ ἀθ τηᾶη1 ΟἸΏΠΙΙΠῚ ΓΘΟῚΙ, αὶ αἱ- 

ΠΙροθηΐ νο8. Ἔο5. δαίοιῃ Πιοάϊο 19 
ὅτε ῬγΟ] 6οἰβι15. ΠΘαπι νθϑ Γ 1}, 41 50]115 

10. ΑΙ.: θεῖ. 12. ΑἸ.: (8 (»»γ»Ὸ 415). 8: 6]08. 

1ὅ. Β: ϑείρε πι. Ὁοῷ απ. ΑΥ̓͂: Ξϑοτί τε πὶ. δο. 
ΥΕ: (δυχάρϊςο. 

10. ἰθπὶ πίεδ, Β;: 9. δεν Θαῦο δ6 (δ, κοίραεο, απ, 
τα... ΑΥΝ ΑΙ αὐ ϑθον αδὲν σοῖι δε πίῃ τη (δὺς 
τί το). ΝΕ: δα 5, το. .ν. Ὁ. δεοπίᾳ δι τος αοτονοῦ ἢ. 

18. ΑΥ̓͂.Α: ἀἀὐπίᾳο, Β.ΑΥΝ: παίογον δία, νῈ: 
δεῦτ. Ατ ὗν. 

19, ΑὟΥΕ;: φετιοενζοί, 



΄, ΝᾺ Ὁ ΨΥ, Ἂν ὄὐλφὰ μὲ ν᾿", Ὗ » ζ ΨΩ Δ ὙΠ ΥΡ ᾽ ἐ εἢ Ξ“Ἵ“.ἂν υ ἂν Υ 22. 
ἦν ᾿ τ ν Ψνν ὺν 

εἴ τς 

208 (10,90--Ἰ1,2. 

μὲ Ψ ΔΑΝ ἐννδν Ἐδε  δυτΣ ν 910 ΚΡ Δ Ο α πο ψ, Σ ΈΠΥΤΣ ΤΡ ΤῊΝ 
᾿ ι ἙΕΡελυ ἃ τοχθααν  Ρ ΑΣ: τὸ το Ὁ ΤῊ γα 

ε Ἢ ᾿ : ον, ΤΣ 

- τὰ 

οι εο!ῖξο Ἡ. 

Χ. βακὲ ἀεοοῖσηαίίο οἵ πειοξῖο. 

ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν 

κακῶν ὑμῶν καὶ τῶν ,“ϑλίψεων ὑμῶν, καὶ 
εἴπατε: Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι βασιλέα καταστή- 
σεις ἔφ ἡμῶν. Καὶ γὺν κατάστητε ἐνώπιον | 

κυρίου κατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν καὶ κατὰ χιλιά- 
δὰς ὑμῶν. 

20 Καὶ προςήγαγε Σαμουὴλ πάσας τὰς 
φυλὰς ᾿Ισραήλ, καὶ κατακληροῦται. φυλὴ 
Βενιαμίν. 21 Καὶ προςήγαγε τὴν φυλὴν δὲν- 
ιαμὶν κατὰ πατριάν, καὶ κατακληροῦται πα- 
τριὰ Ματταρί, καὶ κατακληροῦται “Σαοὺλ 

υἱὸς Κείς. Καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑ- 
Ὺ " οἿ ᾿ 

ρίσκετο. 22 Καὶ ἐπηρώτησε 'Σαμουὴλ' ἔτι ἐν 
, 4, 4 401 “Ὁ. ὃν ΦΎΣΙ ΠῚ Η - Ἄος 

κυρίῳ" Εἰ 'ἔτι' ἔρχεται ὃ ἀνὴρ ἐνταῦϑα; Καὶ 
: Ἂ 3 ἣ -» 

εἶπε κύριος" ᾿Ιδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοῖς 

σκεύεσι. 28 Καὶ ἔδραμε καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκεῖ- 
- - Ἂν 

ϑεν, καὶ κατέστη ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ, καὶ 
΄ Ἁ ι 3 

ὑψώϑη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ ὠμίαν 
ι » . Ω 

καὶ ἐπάνω. 324 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς πάντα 
᾿ . , Ἂν ἐὲ , « » ς - 

τὸν λαύν" Εἰ ἑωράκατε ὃν ἐκλέλεκται ἑαυτῷ 
σ΄ ΕῚ “ » - 

κύριος, ὅτε οὐκ ἔστιν ὅμοιος αὐτῷ ἕν πᾶσιν 
τ - - ᾿, 

ὑμῖν; Καὶ ξἔγνω πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἴπαν" Ζήτω 
« ᾿ 

ὁ βασιλευς. 
ΓΙ ΕΣ ν ν ν 

26 Καὶ ἐλάλησε Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαὸν 
τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως, καὶ ἔγραψεν εἰς 
βιβλίον καὶ ἔϑηκεν ἐνώπιον κυρίου. Καὶ 

γ ᾿ , Ἁ ᾿ 

ἐξαπέστειλε Σαμουὴλ πάντα τὸν λαὸν, καὶ 

ἀπῆλϑον ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 26 Καὶ 
- " - ᾿ - , 

Σαουλ ἀπῆλϑεν εἴς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς 71 Ἂάβαα, 
Η ͵ ε , τ [ 

καὶ ἑπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ δυνάμεων, ὧν ἥψατο 

κύριος καρδίας αὐτῶν μετὰ Σαουλ. 21 Καὶ 
ε ἀ ᾽ - ΜΕ 

οἱ υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν" Τίς σώσει ὑμᾶς οὗτος; 
ΣΎ 2 ᾿ ςἑΐ ᾿Ὶ ᾽ ᾽ ἌΡ Ν μα 

Καὶ ἠτίμωσαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἡνέγκαν αὐτῷ 

δῶρα, καὶ ἐγενήϑη κωφεύων. 
κε Υ Ὁ ΠΝ ἐδγει ε ᾿ τ Μ 2 Ἐ. Λαὶ ᾿ἐγενηϑὴ ὡς μετὰ μῆνα, καὶ αν- 

ἔβη ΝΝάας ὃ ᾿Αμμανίτης, καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ 
᾿ς, ἐν Ἢ ΣΩ͂Ν 

Ἰαβὶς Γαλαάδ. Καὶ εἶπαν πάντες οἱ ἀνδρες 
᾽ Ζ) Α ͵ . 2 ’; 

Ἰαβὶς πρὸς Ναας 'τὸν ᾿“μμανίτην" Διάϑου 

ἡμῖν διαϑήκην, καὶ δουλεύσομεν σοι. 2 Καὶ 

19. ΑΒ Ἐ(411,) τῶν ({ ἘΧ). ΑΒ: σκῆπτρα (φυλὰς 
ἘΧ). Β: φυλὰς (χιλιάδας ΑΕ Χ), 20.Α8: πᾶντα τὰ 
σκῆπτρα ... σκῆπτρον (πάσας τ. φ.. . φυλὴ ΒΕ Χ), 
21. ΔΒ: προςάγξι σκῆπτρον Β. εἰς φυλάς... «φυλὴ 
ΤΙ. ἱ καὶ προςαάγϑσι τὴν φυλὴν ἹΜατταρὶ εἰς ἄν- 
δρας (ς, ΕΧ). 22. ΒἘ(411.) ἔτι. 28, ΑΒ: λαμβάνει 
«« κατέστησεν (6: ΕΧῚ.. «ὑπερωμίαν (ὑπ. ὧμ. ΕΧῚ. 
24. ΔΒ; ἔγνώσαν (ἔγνω ΚΝ 26. ΑΒ: εἶπε Σ'., 
ἐν βιβλίῳ... . ἀπῆλϑεν (ὁ. 20. ΑΒ "οἵ ΟΡΧΣ. 
21. Βκο ΓΓΔΕΧ). ΑΕΕΧ; ΠΩΣ ΔΒ: ἠτίμασαν.. 
ἐγ. κωφ. (ο. ΕΧ). --- 1. ΑΒ: παρεμβάλλει (ο. ἮΧΥ 

δ ἸΩΝῚ ἘΞ ΤΗΧῚ ΘΞ ΤΡ Ὑ ΟΞ 
ἤδν τσ ΠΩΣῚ ΣΡ τ Ἴ23 
ΣΘΘὉ ἐνὸς ΕΣ ΕΣ πῆσπῦ ὩΘῸ 
ΤΩΣ ὌΝ δὰ ΔΡ θην ἢ 
ὩΡ5Ὶ 223 Ὀξῶ ἘΡΕΝΝ ὉΝρ 21 
ποῦ ΠΕ ὩΣ γ63 ὈΞΌτΩΝ 
Ξ ΘΝ ὦ ἸΦΦΟῚ ὙἼΟΘΠ ὈΓΙΒΙΘ 

τ 

ποῦν θη ΣΝ ΧΩ ΝὉῚ ὙΠΟ Ξ: μὴ ΠΣ" 
Ο τὸν ϑῸΠ τὴρ ΝΞΠ πῆτοΞ Ἡν 
τὖν ἈΞ ΝΉΠΕΤΏΣΙ Πῆσηὺ, ὝΩΝΡῚ 
Ξἰχο ΤΡ Θδδ ἸΠΙΠΙΝῚ ἩΧΟΝῚ ΣΟΥ 
ἼΘΙ αὐτο οΞῸ ΠΞ35 ὈΡτ ΠΩΣ 

βϑτ Στὸν Ὁ ΝΡ, ΠΟΣΊ 
ὝΝ 9 τῆσπο ἡξτΠΞ ὑῶν ΘΟ ἢ ΝΠ 
ἘΡτσὃρ ἢΦ 5 Ἐπ τ2 93 ΠῺΞ 

ἐΤΦΊΣΣ ΠῚ ὙΤΟΝῚ 
ὈΒΙΘ ΓΝ ὈΡΠτΟΝ ΝΣ ΠΔο ἼΣΟΙ 
ὩΘὉ ΓΙΞ5Ὶ ΘΦΞ 3.551 ΠΣ ὩΠ 
ἜΡΤΤΟΞ ΤΝ Ἐν ΠΕ πὴτὸ 
ἼΠ53Ὁ Ἴδπ ὈηδώτΘλῚ ἃ ἀγοξ Ὁ ὖδν 20 
»Ώ ἼΩΝ ΠῚ ἼΩ5 ἘΞΌΝ. ΠΣ 
ΞῺΝ Ὄρπὸς "2 ἐΏΞΩΞ Ξ ὈΠΌΝΣ 
ΝΙΝ ἢ ἩΠ13} πὶ ὀρβτθθοτΩ 

ἐπδη ΠΩ ἽΠῸῚ ΠΙΠ2 Ἴο 
αὔ3 5 τ ἸΠ15Ὶ δήονη ὉΠ) Ὦ»3η ΧΗ. 

Γ2 

τὸν 35 ὌΝΤΟΣ. ἸΠΩΝθῚ πρὸς 
ὝΩΝΟῚ 1 Π12Ρ9) ΓΞ ΡΞ ὉΠ 2 

γν. 21. Ὁ "ΓΞ 
ῸΞ ΣΧ ῺΝΞ ΝΡῸΞ 

Υ. 24. ΓΙ "Ἢ 

19. Β: αἴίεπ ο. Ἰοδοι τι. ϑοπαοπ. Α:ς, Φυῆδε 
ζαΐεπ. ΑΥ̓͂: ϑὲδέθει πα. ὅν. ν: ποῖ... ΞΘ εὐτάπας 
πἰοπ, ΟΥ̓ ΝΕ.Α: {Π01{6} οἰτν ... αι. δεζῷ εὐὐίονπ., 
Β: 5. απὐοπδεπ. : 

20. ΑΥ̓Υ: ΠΠπὸ 70 ΠΕβ ... δίπριητοίοπ, ΕΣ: νονέγοίοπ, 
-. 68 ἰταῦ Ὁεὲπ ΘΟ. 8. Α: δαθ ἐροῦ [{ε] ἀπῇ. 

21. Β.ΑΥΥ.Α: εὐ τϑατῦ πὶ φοπιπόοι, Ὑἱῦ: ζαπὸ [() πὶ. 
22, γούπον ον. δεῖ δοπὶ Θονάερο, ΟΑὟΥ; τοΐουογατη. 

Β: θέτο δον ϑϑέαππ ... ὃ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: ἔρια ὃ, ὁ), ... ὃν 

Υ. 22. 



ΤᾺ δα Κο ΡΥ ΤΉ 5. Ὁ ἐνς ἜΣ Δ ἋΣ Ρ αἴ 

΄ 

απ αἰέν δα  άϊέτη, 

ΓῸ ΣΝ ἢ 

ἄν ἐν" 

1, (Θαιιποί8. 

"αι δ ὡ» ἀμ τα" Ἂ ““.-»»». 
Ἰὰς αὖ Ἂ 

» "55 

(10,20--11,3.). 299 

φοῖς ἴοὔοη θεμέε, Χ. 

αἴΐε εἴτι ἸποῖΣ πὸ ΔΎ θα οφοθοῖζοι 
γαῖ, τἀπὸ Τρτοεῖ καὶ θαι: Θεὲ εἶπεπ δε δπίρ 
ἄδεν ππὸ. Ξθοῦίαπ, [0 τοῖος πππὶ ὉοΥ 61 
ὥειτα πα οατὸπ Θιάππποπ τπῖὸ ὅτεοιπος 
Ταζίπ. 

20 Φὰ πιπὶ (απ αἴὸ Θιάηιππις ἤταεῖδ 
δετζα δγαγτο, τρανὸ σοἰτοίεπ ὅὲν (ΘΙαπιπι 

21 Ξθεπίαπιίπ. ἘΠπῸ ὃα εὐ δὲπ (Θίαπιπι ὅθ οι: 
ο΄ ἀαπίπ δεῦρ δταῦ τς πἰἰ7εἰποη Θο Το τοτη, 

τρατὸ σείτοίοι Ὅα8 ΘΟ οι δ)ὲαιτί, ππὸ 
τρατὸ αεἰτοίοπ απ, Ὁεὲν Θοθπ φιῖδ. Ἰϊπὸ 
ἤε {πῶλοι ἴδηαι, αδοὸν [6 [απϑεπ ἴσα πίε. 

α σα ποῦ δετξοπιπιεπ ἐ ΦοΥ ΘΕΥΥ ἀπί- 
τοστίοίε; (Θίοθε, εὐ θαἱ ἃ) ἀπίον οἷς δ ἄγεν 

2 ϑεΥ[ τε. 
θη Ὁοπ Ὁαππεπ. 

2ὰ Ὁεππ αἴ 9,1 Ὲ. 

ὍΟΥ ετν εὐ διει θα!, ὁὲππ ἴθπι {Π{ εὶς 
ποῦ αἴεἰῶ ἱπ αἴίοπι 301. Φα ἰαπά)γδῖς 
αἴοδ Ξ01Ὲ ππὸ ἡγταῶ : ΘΙΙΩΣ κι πὶ 
δεδηίᾳεο! 

2 ὉΘαππῖ αδοῦ [ααίς Ὅεπι Ξθ ΤῈ αἵἴΐε το τε 
Ὁε8 δεὐπίᾳτεί)8, τππὸ 71 το 8. ἱπ' εἶπ ἐΒπ), 
πιπὉ Ἰορίς 8 Ὁ0Υ Ὅ6Π ΦΟΥΤΊΙ. 

ς΄ Ἰίεβ αἴίοεδ Θθ01Ὲ αοῦοπ, οἰπὸὲπ [ρα ! ἄγεθ ἱπ 
20 Γεἰπ ὅαι8. ἘΠπὺ Θαμ αἰπο αἰ θεἰπὶ 

σοι Θίδοα, απὸ αἷπα πτ ἰδπι ὅ68. ὁϑεογτῇ 

ΠΕΡ  ΡΎΈ; ΤΡ ΣΤ ΤΥ ΦΥΓΉ Ρ 7. 

27 Ὁ Ἴδεν εἰ ἄγε Τοῖς ἀδαίς Ἰργαᾶ)επ: 

ἰρπ ππαὸ δγταητοπ ἰθπι ξείπ Θεοπε. {δὲν 
Ὁ θα, αἴ δύτεῖς εὐ πίον. 

ΧΙ. (55. τοᾳ αδὲν ϑεται ϑίαθαδ, Ὅὲν Ἅ{πι- 
ς΄ πιρπίτῦ, ππὸ δείαροετις αῦο8 ἰπ ΘΙ Ιοαῦ. 

δα αδ: Ῥὲαγε εἰποπ Ῥππο πὶΐξ ππ|ᾶὃ, 70 
Ὁ του! οπ τοῖν οἷν Ὀἰοπεη. 

491. Ὁ.1.: διεζφοέεπ, 
22, ὕὉ.1,: ἰτϑυτὶ Ας Αἰ γόσπον, Ὁ.1ω: ἀπίον Ὁΐς δ αβ, 
24. ὕ.1.: Γεἴπ οἰοἰἄλοεῦ, 

ΟΥΕ.Α: {{{ σευ. ν: δίπέον Ὁ. δενᾶε. (Α: πὶ 
Ἶ ὁ απο 9) 

ς 29, ΑΥ̓͂ .ΝΕ: πὶ εὐ [οἸ(εο ὦ. Αι: Παπὸ ταἰέτοπ ἱπὶ 
ΕΣ 1. αν. 9,2.) 
ς 24, Θ'ϑῖέρεδοῦ 4, ΒΟΥ ὙΕ: ΘΟ δ ἰῃτ (πππ).... ὁ 
ΟὟ ΕΣ: δεοίπον {{{οΐὸ εὐ, 
᾿ς “Ὁ, δίς 91. 8: τοῦδείο χπ Ὁ, 8, υ. δεν ϑθοίο, ΟΥ̓. 
ὝΚΕ,Α: (ϑετξπδοίο) Ὁ, 8. Ὁαὸ ϑέοεε Ὁ, δεδπίρίθηπιδ. 

22 ἜΦα {ταρίοπ Πἰς ζτοοεν Ὅο ϑεττη; ϑθίτο, 

ἘΦ α Τίεζοπ 16 δίπ πὸ θοϊείεπ, 
Ἰϊπὸ Ὅὰ εὐ ἀπὸ Ὁα8. 

ΠΟΤῈ ταὶ, ὍαΥ ΕΥ̓ εἰποδ Θαπρίδ [ἅπρον, 
Ἐπ (Θαμπ Τρταῦ), 

ἀιι: αἴεπὶ Φθ01Ὲ: Φᾳ {εῖ ἰδτ, τοί οεπ 

1ἰπῦ Θαιπιῖ, 

εἶπ ΦΡεῖΓ, τοίου ὥους Θοῖ τὐθτεῖο.. 
“βδαᾳδ, 

{οἰ ἀπ οἰεῖον θοῖζεπ ὁ 1πὸ σοτατοίοπ. 

ἜΘ Ίδον ϑὲαθαϑ, Ὁ. 

11πὸ αἴτὸ ϑὲάπποῦ 1. ϑαδε8. Ἰγταοπ κι΄ 

τ βα]ναν ἡ ν058 46 αηϊγογϑὶ5 Π18}15 οἱ {Γἰ- 
θα] ΠΟ 1}0115 νϑϑί 5, οἱ αἰχιβίϊβ : Νῶ- 
4ιιδαιδιη ' 5864. ΓΟΘΘΠῚ ΟΟἢ 5.118 5Ὲ06} 

Π05. Νπο ΘΓΘῸ ἴα οοσδηὶ Π0- 
Π1]Π0 ΡΘΓ {1} 8 νοϑίγϑ δἱ ΡῈ Γ [Δ1}1{15. 

0 ΔΡΡΙΙο ϑϑτη 6] οτηη65. {τἰρτ5 20 
γο.. ΒΡΔ6], οἱ ΘΘο 1 505. {105 ΒΘ6η]ἃ- 

ττδιδι ηη. ΒΕ Δρρ]ϊουϊε ἰσαχη Βοηαπιῖη 21 
αἴ ΘοΟρηδίϊοη85 6115, οἱ ὁθοιἀϊς ο0- 
δηδίίο Μοιγι, οἱ βδῦυθηϊ ἀ5416 δά 
δὰ} ΠῚ Οἰ8. Οἰδοβί ΘΓ ΟΓΡῸ 
ΘΙ], οἱ ΠΟῸῊ 65ἱ ἰηνθηίι5. ἜΕῚ οοη--29 
56] Π 6 Γαηΐ ρμοβί ἤὰ6 6 ΠΟΙ ΪΠ ΠῚ, ΠΓΓᾺΠῚ- 
ἢ] ὙΘΗΓΙΡΙ5. Θαϑϑὶ 1ΠπῸ0, ΓΘΒρΡΟΙ ΑΙ - 
46 Ποιηίηι5: ἔθο6, ἀΠΒΟΟΠ 5. δὶ 
ἀοιηϊ. ἜἘΘΠΘΌΡΡΘσηΐ, ἰἰὰ {16 οἱ (α|6- 28 
γαπΐ ΘΠ ἰπΠ46, 5ἰοι4118 ἴῃ πιθἴο 
ΡΟΡΕΠΙ, οἱ δ! Έ10Υ [ΠῚ ἀμ ΐν Γθὸ ρΡΟρΡα]Ὸ 
ἃ} ΠΙΠΘΡῸ οἱ βιῦϑη. ἜἘΕῚ αἷἱ δὰ- 24 
ΤΠ116] 8 ΟΠ ΘΠ ΡΟΡΊΪΠπ|: (δγί6 ν] 4 6- 

ΤρΑτρ δ. 15. 4αΘΙῚ. δἰοσὶς ΠΟΠΉΪΠ 15, ΠαΟΠἰ ΠῚ 
ΠΟῚ 511 51121}}15. 1Π1 ἴῃ ΟΠΩΪ ΡΟΡΌΪο. 
Εὰ οἰδιηαν! Οππηΐθ ΡΟρΡαΪ5 αἱ δἰἱΐ: 

1Βε.1,Ὥδψίγαι Ἀοχ! 
Ποοαῖα5. θϑὲ ἁπίθηι ϑ8Π|116] Δ ρο- 2ῦ 

ὅδ ρα] ΙΘΡΘΏ Τορηΐ, οἱ βουιρβὶς ἴῃ 
ἀπο Πργο, οἵ ΓΘρΟΒα  ΘΟΓΔπῚ Ποιηΐπο: οἱ 
10 δ 8 σι 4 1510 ΘΠ. 16} ΟΠΊΠ6ΠῚ ΡΟΡΆΪα ΠῚ, 51}- 

Θ.]05. ἴῃ ἀομπη 818. Ἔδοά οἱ 20 
11,.4..3.2 580} ΔΡΠῚ Ἰη ἀΟΠΊΠΠῚ 51π| ἴῃ (δὰ ; 

ΣΡ οἱ 0} ὁὰπη 60. ρᾶΓ5 ΘχθΡοί 5, 7π0- 

ἤἐραῦ μη. ἰοἰἰσογαί θ5 οογάὰ. ἘΚΕῚΠ 27 
γ61ῸὉ Β6114] ἀϊχθγαηῦ: ΝῸΠῚ βάν ΓΘ ΠῸΒ 
ΡοΐονΙ ἰδίο ἡ Εἰ ἀθβροχθγαηΐ θὰπὶ οἱ 

Ἔα Π0η. ΔἰΓΠ]ΘΡαμΙ οἱ πιιηθγᾶ; 118. ὙΘΓῸ 
ρκ 9.11.55π]] αὶ 568. ΔΙΑΙΪΓΘ. 

14,.}0ς . 

: Εΐιὶ [λοίυμῃ δὶ 45] ροϑβὶ τηθη- ΝΕΙ͂, 

τὰ τ 561, 500 Πα} Νὰλβ. ΑἸηιηοηΐ[65. οἱ 
8111. ΡΌρΠΔΡΟ. οΟθρὶῦ δάνογβα μη Φ8})}65 δ ἃ- 
Τυαιρι δι] λ. ὈΙΧΟΙΙΠΙ 416. ΟἸΏΠ65. ΥἹῚ 968} 65 

δ Ναᾷαβ: Παθθῖο Π05 ἰοθάργαΐίοβ, οἱ 

ΒΟΡΥΊΘΙΏΙ15 (101. ἘἘΕῚ Γοϑρομαιί δά 605 

8,19. 

Ζυά.1,1. 
21), 18. 

ἮΝ τι. 27,)21 

9,.)ς 

(1,16. 

11,12. 

2 

21. ΑἸ. 1 ((ὰ [.} 1110. 1. ΑἹ. ἘΓΔοίαΠι -- τη ΘΏ 561). 

20. Β: δίς Φαρζενίεπ, ΑΥ̓: Φ αρζετπ, νῈ: εἰπ ὅθ αι: 
ἴεπ ϑοιο ὁ ΒΝ. Α: φονιδτοῖ πατέο, 

21. ΑΝ: ϑίδεν πί δι ῖτο, Ῥπθεπ, ὙΠ: δε δ ϑγυ, 
Β: εἰ. φδίποον 5] α6. Αι: οἷς 538.-4δ, ΒΒ: [ο[{.. ΑὟΥ: 
τοἰτο. ΥὙΕ: ἔαππ, (Α: ΘυΓ{π|ιὸ δεν ἢ. ἔύπποι 9) ΟΥ̓. 
ΥΕ: αἷό πιενίίο, 

1. ΑΥ̓Υ: 206. δεταπ 
Θώϊίοβε 

ὦν ἴα, [Ὁ τυὐΐδοτ, ΑΥὟΝΥΕ;: 



900 (11,3--11. 

ΧΙ. 

ΦΘΙ ΘΙ ἢ. 

Α' ατιἴὲ υἱοζονῖα τοσηῖηχεο ΘΟ"  "πναζῆο. 

ῃ ᾿ , ᾽ 2 

εἶπε πρὸς αὐτοὺς Νάας ὁ ᾿ἡμμανίτης" Ἔν 
, , , ΦΙΣ, » 

τούτῳ διαϑήσομαι διαϑήκην ὑμῖν, ἐν τῷ ἐξ- 
Φ «ς - “ 2 Ν "Ὁ ’ ΕΣ 

ορύξαι ὑμῶν πάντα οφϑαλμὸν δεξιόν, καὶ ϑή- 
Ὑ Ν ! 3 ὄσ Ν 

σομαι ὀνξιδος ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ. 8 Καὶ λέ- 
ϑ δὴ ὦ « " 3 ’ ΥἽ ξὰ τὸν ς ᾿ 

γουσιν αὐτῷ οἱ ἀνδρὲς ]αβίς" “ἵνες Πα, εἶττις 

ἡμέρας, καὶ ἀποστελοῦμεν ἀγγέλους εἰς πᾶν 

ὅριον Ἰσραήλ" καὶ ἐὰν μὴ ἡ ὁ σώζων ἡμᾶς, 

καὶ ἐξελευσόμεϑα πρὸς ὑμᾶς. 4 Καὶ ἦλϑον 
ΕΝ 4 [ Ν᾿ Α͂Ρ 

οἱ ἀγγελοι εἰς Τ Γαβαὰ 'πρὸς Σαούλ, καὶ ἐλα- 
ΩΝ , ’ Η͂ . Ύ - 

λησαν τοὺς λόγους τουτους εἰς τὰ τὰ τοῦ 
-» ἡ - Ὁ Ἁ Ἁ ᾿ ϑ, » 

λαοῦ" καὶ ἤρὰν πᾶς ὁ λαὸς τὴν φωνην αὐτῶν 

καὶ ἔκλαυσαν. 

ὅ Καὶ ἰδοὺ Σαοὺλ ἤρχετο κατόπισϑεν τῶν 
βοῶν ἐξ ἀγροῦ. Καὶ εἶπε Σαούλ" Τί ὅτι 
κλαίει ὃ λαός; Καὶ διηγοῦνται αὐτῷ τὰ ῥή- 

ματα τῶν ἀνδρῶν ᾿ἸΙαβίς. δ Καὶ ἐφήλατο 
πνεῦμα κυρίου ἐπὶ Σαούλ, ὡς ἤκουσε τὰ 
ῥήματα. ταῦτα, καὶ ἜΝ ἐπ αὐτοὺς! 
ὀργῇ αὐτοῦ σφόδρα. 7 Καὶ ἔλαβε δύο βόας, 
καὶ ἐμέλισεν αὐτάς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν 

ὅριον ᾿Ισραὴλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων, λέγων" Ὃς οὐκ 
ἔσται ἐκπορευόμενος ὀπίσω «Σαοὺλ καὶ ὀπίσω 
Σαμουήλ, κατὰ ταδε ποιήσουσι ταὶς βουσὶν 
αὐτοῦ. Καὶ ἔπεσεν ἔιστασις “κυρίου ἐπὶ τὸν 
λαὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἷς. 8 Καὶ 
ἐπισκέπτεται αὐτοὺς 'Σαοὺλ' ἐν Βεζὲκ. ἐν Βὰ- 
μᾷ', πάντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ τριακοσίας χιλιάδας; 
καὶ ἄνδρας ]ούδα τριάκοντα χιλιάδας. 9 Καὶ 
εἶπε 'Σαοὺλ' τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐλϑοῦσι" 
Τάδε ἐρεῖτε τοῖς ἀνδράσιν Ιαβίς" αὔριον ὑμῖν 
ἡ σωτηρία διαϑερμάναντος τοῦ ἡλίου. Καὶ 
ἦλϑον οἱ ἄγ γέλοι εἰς τὴν πόλιν, χαὶ ἀπήγγειλαν 
τοῖς ἀνδράσιν αβίς, καὶ εὐφρᾶν ϑησαν. 10 Καὶ 
εἶπαν οἱ ἄνδρες Ἰαβὶς ' πρὸς Νιάας τὸν ̓ Ἵμμα- 
γίτην' Σ «Ἄὐριον ἐξελευσόμεθα πρὸς ἐμεῖς: καὶ 
ποιήσετε ἡμῖν τὸ ἀγαϑὸν ἐνώπιον ὑμῶν. 11 Καὶ 
ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον, καὶ διέταξε “Σαοὺλ 
τὸν λαὸν εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ εἰςπορεύονται 
εἰς μέσον τῆς παρεμβολῆς ἐν φυλακῇ τῇ ἑωϑινῇ, 
καὶ ἔπληξαν τοὺς υἱοὺς “Ἵμμων ἕ ἕως διεϑερμαάν- 
ϑὴη ἡ ἡμέρα, καὶ ἐγενήϑη, οἱ ὑπολελειμμένοι 

2. ΑΒΕΧ: ταύτῃ (τότῳ ΕΧῚ). ΒΈ(ΑΙι.) πάντα. 8. Α8: 
ἡμῖν (ὴ ἡμᾶς ΕΧ). ΑΒ Ἐ(ιονι.)καὶ ΠΕΣ. ΒἘ(ᾳαυδτι.) 
καὶ. 4. ΑΒ; ἔρχονται ...λαλὅσι.. .Ἐτὅτδς. 8. ΑΒ:με- 
τὰ τὸ πρωΐέ(κ. ἯΣ βοῶν ἘΧῚ. 7.48: ἔστιν... 
σὶν.. «ἐπῆλϑεν (ο. ΕΧ), 8,ΑΒ ἘΖαὸδλί ΟΧ ἢ). 
Βαμᾷ. ΔΒ: ἑξακοσίας. . ἑβδομή ηκοντα. 
Σαδλ.. 
ΑΒ: ἀπαγγέλλϑσι. 

. ἔϑετο Σ΄. ΑἸΒ" (αι. ὴ εἰς (Ἐ 
πρωϊνῇ. Β: ἔτυπτον (ἔπλ. δ ΥΩ 

ΑΧ Ἐἐν 
9. ΑΒῈ 

Ἐ ΑΡΒΕΧ), ΑΕΧ: 
καὶ (οἵ ἈΡΧ), 

ἈΝ ΞΡ 
«τοῖς β8- ] 

«ἐρχομένοις (ὁ. ΡΧ). ΑΒΕΧ : Ἰαβ. Γαλαάδ... 
10.Β: εἶπον. 11. ΑΒ: ἘΠ 007): 

ὶ 

τον ΤΝῚΞ 9ΠΏΡΙ Ὁ ὈΡΤΟΙΣ 
ΔΙῚ 785] ἩΡτὸΞ ἘΞ “ρ23 πΞὉ 
ΝΙΝ ἼΠΏΝΘῚ ἐν ϑυτοϑτῶν ΠΕ 
85 τρϑῶ Ὁ), ἘΠ 3» ὩΓῚ 
ἘΝ ΩΣ Ὁη33 ἘΞΕῚ ΘΝ ΔΈΝ 
ἐπῖν ὌΝ) ὍΣΩΝ ΦΘῚΩ ἸΣΝΤΘΝῚ 

ὙΞΤ ϑηΝ τῶ ὈΡΞ5 ΘΛΞΝΘΊΘΡῚ ἸΝΞ 
ὈΣΤΓΟΚ Ἰδίστ) ὈΣΕῚ ὍΤΕ ΘΛ ΌΒΗΠ 

ΣἼ5325 ΘΡΊΡ ΤΙΣ 
“Δ ἌρΞΠ ΠΝ ΝΞ Ἰηδῷ ἌΡΙΣΣ 
"5 ὩΣ Θ ΤΙ ᾿κῶ, “ὨΝΡῚ ΠΩΣ 
ἀθ2Ν ὑπσπτοΝ τη ΒΘῸῚ ἼΞ3" 
τἂν δα α στο ΠΟΣῚ ἐ τθη55 

πρὰπ ΘΣππττΝ ἼΡΌΘ3, οὐδῷ 
ἼΞ ΤΌΣ ΠΡῸΣ ἐἸΝῸ ἼΒΝ ὍΠΗ 
ΟΝ ΘηΏΒ ΟΘΞ, ΓΙΘ.5.)) ἼΠΙΠΓΙΣ.ἢ 
35. ἼΩΝ ἘῶΝδ, ΘΣΝ ΩΣ 3 
πΞ ᾿ανοῷ “ΠΙΝῚ ϑηνῷ "ΠΝ Ν 
εἰν} πὴ π ΠΞ 85) ΩΝ πῶϑ5 

ΘΉΡΘ". εππὶς ΘᾺ ἘΝ ΣΟῚ Ὀϑπ 
ὥςῷ ἌΣΙΟΣ ἜΠΠΡῚ, 123 
θῶ ὝΜΩΣ ΘΟ ΝῚ ὩΣ ΓΝ 
ὩΝΞΠ ἔπιον ΩΝ. ΟΕ ΟΝ 9 
ΠΕ ΠΝ αὖὐξ5 ΘΝ Ὁ ἼΩΝ ΠΡ 
ὥρῶπ ΘΠΞ ΤΡ τὴ ἐδ: ΣᾺ 
53» ΠΕῸΝ γΤ53} ΘΙΞΝ 35 ἸΝΖ5Ὶ 

ἼΠ 35 ἼΣΝ ὙΟΝΟῚ ἐλ Ωϑὴ ἢ 
ΠΟ ΤΙΓ53} Ἴ)5 ὈΓΟΪΩΣῚ ὩΞΣΞΝ ΝΣ 
ϑυδιῦ ΘΙΘλῚ ΤΠΓΤΘΩ ἼΠΙΟ ὁ ΘΞΌΣΘΞΗ 

δυῶν πῶσ ἜΡΓΩΝ 

βπ τ ϑΝΞ, ΠΡΓΘ τ τη Π3 
Ἴ101 Ὁ ΠΡ ΘΓ Στ Δ ΠΞ3 1. 

᾿δῇ 

Υ. ὃ. Ῥ ἸΘΘΩΘ ν.9. Ὁ ἘΠΞ 
Ὡς πιαοθε οἐὃ δῖν Φ οὗ. {Ὁ α. σῖε. ΟΥ̓; Φαταπῇ. ΥΕ: 

{|| Ὁα 6 Βίπ. Βα, δα 6 δοπὶ 6. 5. ἐπὶ Θῴπια ὦ απίεβε. 



ἔ ἰᾷ) αἰ οὐ εἶποπ βιιτὸ πιαᾶγεπ, δα ἰῷ 
ο΄ ὦ αἴτὸπ ὃα8 τοῦτο ὅτιρο αἰ δήϊο)ε, τπὸ 

πιαᾶγε οἰ κι: Θ απθοπ πππ||ὲὴ γ Ὁὲπὶ σαπροπ 
δ δ γαεῖ. ἔφα ζρταῦγεπ κι ἴθ πι οἷε ϑΓοΙτοἤξοπ 

4ι δαθεδ: (ἰδ ππϑ ἤεθεπ Φαρὸ, Ὁ υὐἱζ 
βΒοίοι Τοπϑοπ ἐπὶ αἴ Θτοπροπ ἤναοῖδ, {{| 
Ὁσππ πίοπια πο, θὲ ππϑ ἐγτοῖίς, [0 τοοῖοπ 

ἀ υοἷν κι οἷν δίπαιϑ φοῦοπ. ἘΦα ἔππιεπ οἷς 
Ε ἔβοίεπ σοπ Θίθεα 21 (Θαμ, ππὸ τοροίοπ 
ο΄ Τζοϊάγεβ νοῦ ὃὲπ Οὕτοπ Ὅε8 Ξ018. Φᾳ θοῦ 

αἴτ08. 591 Ὲ {εἶπο (Θείπιπιο απ ππτὸ τϑοίπείς. 
᾿ιἰπὸ {{ῦ., Ὅαᾳ ἔἕαπι Θαμ σοπὶ δοῖοε 

δἰπίου Ὅὸπ θὲ πϑοτη θοτ, ἀπὸ ἰρτα δ: 98 α8 
ἱξπ ὅεπι ΞΕ, ὉαΒ εὖ τοοίποι ὁ Φᾳ οὐ δίτοι 

ΒΡ " 

᾿ " 

ὁ ἔα. σοί ὃεν (εἰ (Θοίίε8. ἴδεν ἰθπ, 

᾿ 7 ετατίπιπιοίς {εῦτ. 
ΟΠ Ὀάζεπ ππὸ ξευ ὄϊς [ε,. ππὸ Ταποῖς ἱπ 

αἴ Θτεπρεπ “Ἰγαο8. Ὁπτῷ οἷς ἘΒοίοπ, τὸ 
τ Ταροπ: ὅθεν πἰε απϑρίεθει, Θαμ ππὸ 
(απιμοῖ παᾶν, ὅ.ὲ8 δὲίποοτα [01 πιαπὶ αἴ]ὸ 
ἔθιπ. Φὰα Πεῖ οἷς διττῶς Ὁε8. φεῖτπ απ 

ΟΠ φὉᾳ8 Ξ01Ὲ, δα {6 απδέσαοι αἸοί) αἱό᾽ εἶπ 
8 εἰπίρεν. ϑῖαππ. ἘἘἸΪπὺ πιαπ πιατς οἷο 
Υοπιπῖς 21 ὅθ α1εἴ, ἀπὸ δὲν δείποον τας 

τ ὐατεη τοί διιπϑοτί ππαἹ ται οπὸ έαπη, τπὸ 
ΟΘ δεῖ δίποον δια Ὀτοίβίᾳ ταποεπὸ. ἘἸ]πῦ 

᾿ς ἤΐξε Τασίοπ Ὁεὲπ ἐβοίοπ, οἷς φοξοτιπιοπ ϑατοπ: 
ΠῚ ἴασί δεπ Ῥλάπποῦπ 2: δαθεδ ἐπ Θὲς 
ἵεαο: ϑέοταοπ [01 εἰ) Θὐ ες σοάγοθοπ, 
σέππ οἷς οππε δερίππει θεῖ β κι: {ἀ)είπεπ. 
κα οἷς Βοιέπ ἔαπιοπ ππὸ ϑοτεποίρίοπ 

᾿ς δα διπ ϑϑθὲάηπενη δι αθεδ, τυπτόοπ Τΐς 
10{το0. Ἐ1πῦὸ οἷς θὲ άππεν χαδεῦ ἤρταεπ: 

᾿ς ὲοταἌπ τοοίίεπ τοῖν καὶ ἐπ) Οἰπαιι8 αοθεπ, 
Ὅα} ἰθγ ἀπὸ δα αἴεϑ8, τα ει σοζάπι. 

11 ἜἸΙπὺ δὲ8 ἀποετη θὲοτροπδ [εἰς Θαπῖ 
Π δαῷ 901 ἰπ Ὁτεὶ ὥαιζεπ, ππὸ ἔαπποπ ἰπβ 
ΠΑ α60 ππὶ Ὁἷς Ῥθὲοτροπιυα)ε, ππὸ ΓΘ Προπ 
τ οἷε ἰπιπιοπίίεν, δἰ8. δὲν Φαρ θεῖβ τϑατῦ; 

8. 0.1.: ππὸ πια το. 

ὙΕ: δίοἴε Θξαποε απ ᾳ.5. ἴορε, αΥ̓Κ: εἰποπ ΘΟ) ἐπην. 
ὃ, ιμπὸδειίτι, Β: θα β νυ. ππὸ αὐ, ΑΥ̓́Τ ΝΕ: δι ππ. 
4, Θίρ, Φαικῖδ. 
δ, Β.ΥΕ.Α: δίο ϑθοτίς δον ὅ5ὲ. ΑΥ̓Υ: ϑέοδε. 
Ὁ. ΝΕ: ἔαπι. ΒΑ ΝΕ: ἐπίδταππίε, 

7, ΑΥ̓ΝΝΕ: εἰπ χυῷ. Α: δοίοε Ὁ. Β..ΝνΕ: ϑὲίπδου, 
ΝῈ.Α: ξουζ πίε (δί66}) 1. (κα ΘΟ Πιιδοπ πὶ. {. [{6. αὟΥ: 
[ἀποίὲ ὃ. ΘΠ. ΑΥ̓.νΕ: δπτῷ 5. Β: ὕει Φίοπί 
δεν 3. ΒινΕ: γίπέο Θ. πὶ ἢ. Ὁ. (θεγ). Β [ο[{αἰ}0 

1, (αιππο[8. 

Θίες θεν ϑέαθαϑ δὲη ϑηηηποπίξετ, 

ὙΓπιπιοπίτοῦ, απίτοοτίοις ἰθπεπ: Φοατίπ ΟἿ, 

{ΐε ἴθπι οἱε Θαΐγε δὲν ϑὲάππον σοι ϑαθεβ., 

αἴθ εὐ Τοιἄλε ϑθοτίς ὕτοῖο, ππὸ ζεἰπ Θοτπι 
ἜἸ1πρ παῦπιὶ εἶπ Ῥααν, 

ν αι: 

41,3--ι1.0 901 

Ὁ ΧΕ 

Ναδϑ Απηπηοη 68 : [ἢ Ποὺ ἴδ γ!δπὶ ν0}}15- 
ΘΟ] [Ὁ6 45, αἴ ΘΓ ΠῚ ΟΠΊΠΪΠ νθ- 

ΒΓ) ΟΟἾ]05 ἀθχίγοβ. ΡΟΠΔΠΊ46 νῸ8 
ΟΡΡΓΟ Ια ΠῚ [ἢ ΠΠΊΝΟΡΒῸ 15γὰ8}. ἘΠῚ 
ἀϊχογαηὶ δά θα] 56 ΠΊΟΓῸ5 {8085 : (ο0η- 
ὁ66 ΠΟ}}18. βορίθῃν ἀϊθ5, αἰ Ὠ}}{{8}}115 

ΠῈΠΟΙΟ5. ἃ] πηΙνΘΓ805 [0 ΠΏ Π05 [586]: 

οἱ 51 ποη ἴμογῖ, 4] ἐοἰθη αὶ 05, 
ΘρΡΘ Ἰθα ἃἀ 6. ἜΝΘΏΘΓΙΠΙ ΘΓΡῸ 
ΠΈΠΟΙΪ ἰπ α) ἃ ὅ411}15, οἱ ἰσοὰζὶ βαηΐ 

γογ})ὰ πὰ60 ἀἰἀϊοηί6 ΡΟΡαΪο, οἱ ἰϑνανὶϊ 
ΟἸΏΠΪ5. ΡΟΡΌΪ5. νΟΟ6Π διι81η οἱ [θυ]. 

Ελ 66.686, 8] νϑηϊθθαΐ 566 116}5 
Ῥονθ8 4ἂ(θ ἅσῦο, οἱ δἱΐ: θὰ Παά- 
θοῦ ροραΐαβ, αυοὰ ρμὶογαϊ ἐ Εἰ πὰι- 
γανθραηΐ οἱ νϑῦθὰ υἱγοόγαῃ) 44}}65. 
ἜΒῚ τηβηΠν1ι ϑριγιας ΠοιηΙηὶ ἴῃ 8588], 
ΘΟ] ἃθά!ϑϑοί νοῦρθὰ ἤᾶθο, οἱ ἰγᾶίιι9 

8: [ὩΓΟῚ᾽ 6115. ὨΪΠη15. ἝΕῚ Ἀ55ΕΠΊΘΗ 5 

αϊ 4116 ον ΟΟΠΟΙαἰξ ἴῃ [γυβίὰ, 
τ ϊϑ! 416 ἴῃ ΟΙΏΠΘ5 ἰθΓ]Π05 [5ΓΔ6] 
ΡΟ ΠΙΔΠῈΠ) ΠΙΙΠΟΙΟΓΠΊ, (Ϊο6η5 : Ο.]- 
ΘΟΠΊ416. ΠῸἢ Θχι οὶ οἱ βϑουίας {Ππογις 
54] οἱ ϑδη161], 510 Ποῖ θΟθ5. 6]5! 

ον δ, δι} ΠΑ ΘΙ: ΘΥΡῸ {ΠΠ0 ΠοΙηΪηΐ ΡΟΡΆΪΙΠῚ, 
Τα, αν θ 6 ΟρΤΟ55] 56η1 αᾶϑὶ νἱῦ ἀπι5. ἘΕΙ 

ΡΘΟΘΠΒ.Ϊΐ 605 ἴῃ 6 ΖΘ}: [ΠΘΓΙΠ 116 
ΠΟΤ ἴ5γ86] ἰγθοθηΐα ἢ} }}11ἃ, νἱῸ- 

ταμῃ δι θη διὰ {ΓἸσΊηΐα 121}1ἃ. ἜΕῚ 

ἀἰχοῦαηΐ ΠΠΠΟ15, (πὶ νϑηθγαηΐῖ: 510 
ἀϊοοίϊς νἱγῖβ, 4 αὶ δα ηΐ τη δα θ65 (α]αδά: 

Βχ 6,1. Γὰ5. ΘΥῚΣ νΟθ]5. 5818, ΟΠ ἰποδ τ 6 ΥἹ} 

501. Υρηθγαηΐ ΘΓΡῸ ΠΕΠΟΙΪ οἱ ἃη- 
ΠΠΠΟΙΪν ΘΓηΐ ΥἱΓῚ5. δα])65., 41] ἰδοϑίδῃὶ 
σι δὲ ἀϊχογιηΐ : Μίδπθ ΟΧὶ θ᾽ Π}115 
ἃ νο58, οἱ [Δ οἰἷ8. Π0}}15. οηη6 αιιοά 
ΡΙδοιουῖ νο 8. ἝἜΚῚ [οί 68, 
ΟΠ ἀϊθ5. ὑγὰβίη15 νϑηϊδϑοὶ, ΟΠ β[ἰ- 

τας 541} ΡΟΡα απ ἴῃ {Γ65 ραΐγο5, οἱ 
ἰησ ΓΘ 5515. ο80 Ἰηθ6 ἃ οαϑίγα 1η ν]ο!Π]ὰ 
τη ία πὰ, δἷ ΡΘΡΟΙΙ5511 ΑἸΠΠΠΟΠ, Ἰ154118 

ἄπηῖ ᾿ποα! οϑοοΡ οί ἀἴ65; ΓΘΙ Ια ἃ 61 

26ν.39,7., 

10,2 6.. 
ΨΤυὰ. 

20,4.10. 

ΤΗρς. 
19,19. 

ΕΥΧΩΣ 
71υᾶ,6,84. 

γ,15. 

7υὰ.1,4. 

12,17: 
Ζυἀ.7,10. 

Εχ. 14,24. 

4. ΑἸ. μδθο. 0. ΑΙ.: Βεοϊ. 

σεζεθει. νΕ: οὖ οἐδοπ [0 σοῦεπ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: δαό (εἰπ) 
(ῴτεοπ εῦυναδ, Β: εἶπ Θῴτ. υοῖι ὦ. 

ὃ. ἐν πιπίέενες {{6. 
9. ΑΥ̓͂: ϑὲοίειπα ὑροτϑοπ. ΝΕ: [0[({ ἰρτ θὲ. δα δοπ, 

Α: τυϑοτδοῖ ἰθτ 5. Ὁ. ΒΥ Α: θεῖ [)είπει, ὙΕ: ἢ, 
τοίτο, ΒΝ ΝΕ: κα. {. Ττοποίοι [{ᾧ.. 

11. νΕ: {πεἰ{{ς, αΥ̓Ν.Α.: Ὁταπρ(οπ) ἰπ Ὁ. ὅς ΒΝ: 
ἱπ δὲν “)ὶ, ΑΥ̓Υ τ 2πὸ 3 εἰ Ὅν ϑ)ὲ.... 
αοό)οί!, 

δἰ6 ἐπὶ Βείβοι 5 α: 
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ΜΕ. 

διεσπάρησαν, καὶ οὐχ ὑπελείφϑησαν ἐν αὐτοῖς 

δύο κατὰ τὸ αὐτό. 

12) Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ Τίς 
ὁ εἰπών" “Σαοὺλ 'οὐ' βασιλεύσει ἡμῶν; ΠΙ|αρά- 
δος τοὺς ἄνδρας, καὶ ϑανατώσομεν αὐτούς. 

18 Καὶ εἶπε Σαουλ' Οὐκ ἀποϑανεῖται οὐδεὶς 

ὃν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὅτι σήμερον ἐποίησε κύριος 

σωτηρίαν ἐν ᾿Ισραήλ. 
πρὸς τὸν λαόν, λέγων" Ζ4Ἰεῦτε, πορευϑῦὦμεν εἰς 

Γάλγαλα καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκεῖ τὴν βασιλείαν. 
18 Καὶ ἐπορεύϑη πᾶς ὁ λαὺς εἰς Γαλγαλα, 

καὶ ἔχρισε “Σαμουὴλ ἐκεῖ τὸν Σαοὺλ εἰς βασι- 
λέα ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγάλοις, καὶ ἔϑυσαν 

Καὶ 

εὐφράνϑη “Σαμουὴλ καὶ πάντες οἱ ἄνδρες 1σ- 
ραὴλ ὥςτε λίαν. 

Η » , ᾿ ’ 

ἔχεῖ ϑυσίας εἰρηνικὰς ἐνώπιον κυρίου. 

ΜΈΝ. Χαὶ εἶπε “Σαμουὴλ πρὸς πάντα 'ἀν- 
δρα' Ἰσραήλ᾽ Ιδοὺ ἤκουσα τῆς φωνῆς ὑμῶν 
εἰς πάντα ὅσα εἰπατέ μοι, καὶ ἐβασίλευσα ἐφ᾽ 
ὑμᾶς βασιλέα. 2 Καὶ νῦν ἰδου ὁ βασιλεὺς 
διαπορεύεται ἐνώπιον ἁμῶν, κἀγὼ γεγήρακα 
καὶ καϑήσομαι, καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμῖν" 
κἀγὼ ἰδοὺ διελήλυϑα ἑνοπιον ὑμῶν ἐχ νεύτη- 
τός μου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. ὃ Ιδοὺ 
ἐγώ, ἀποκχρίϑητε κατ ἐμοῦ ἕνοπιον κυρίου 
καὶ ἐνώπιον τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, μόσχον 
τίνος ὑμῶν εἰληφα; ἢ ὄνον τίνος εἴληφα; ἢ 
τίνα κατεδυνάστευσα ὑμῶν; ἢ τίνα ἐξεπίασα 
ὑμῶν; ἢ ἐκ χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα ᾿ 
ὑπόδημα"; “Ἵποκρίϑητε κατ ἐμοῦ, καὶ ἀπο- 
δώσω ὑμῖν. 4 Καὶ εἶπαν 'πρὸς Σαμουήλ'" 
Οὐκ ἠδίκησας ἡμᾶς, καὶ οὐ κατεδυνάστευσας 
ἡμᾶς, 'καὶ οὐκ ἔϑλασας ἡμᾶς", καὶ οὐκ εἴλη- 
φας ἐκ χειρὸς οὐδενὸς οὐδέν. ὅ Καὶ εἶπε 'Σα- 
μουὴλ' πρὸς τὸν λαόν" Μάρτυς κύριος ἐν ὑμῖν, 
καὶ μάρτυς ὁ χριστὸς αὐτοῦ σήμερον ἕν ταύτῃ 
τῇ ἡμέρᾳ, ὅτι οὐχ εὑρήκατε ἐν τῇ χειρί μου 
οὐδέν. Καὶ εἶπαν: Μάρτυς. 

6 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαόν, λέγων' 
"Μάρτυς; κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωὺσῆν καὶ 

14. ΑΒ Ἐ Ζεῦτε 
ἔϑυσεν (-αν ΑΞΕΧ). ΑΒ: πᾶς 

-- 1. ΒῪ ἄνδρα ( ΑΒΕ Χ). ΑΒ 
Ἀ τῆς (Λ1ἰ ΕΕΧ). 2. ΑΕΧ: καὶ ἐγὼ γ. ΒῈμδ ({ 
ἈΕΕΧῚ. ὃ. ΑΒ Ἐ τὸ οὐ (ρι.) ὑμῶν ({ ΕΧ). ΑΧ 
Ἔ(4|0) ὑμῶν. Β: ἐξεπίεσα͵ (-ασὰ ΑΧ τος καὶ ὑπ. 
(ὴ υπ. ΑΕΧ; Χ καὶ ἀπέκρυψα τὸς ἜΑ τ 
μὲ ἐν αὐτῷ). 4. ΑΕΧ Ἐκ. ὅκ ἔϑλ. ἡμᾶς. ὅ. ΔΒ 

12. ΑΒ: εἴπας ὅτι Σ'. (ὁ. ΕΧ). 
(ἜΧ). 15. 48: 
Ἴσρ. Ἧ ΒΕΧ). 

Ι 

απ πο 15 1. 

Θ'απηιοῖῖ5 α16 πυτελιδῖ 6 ὦ 56 σ68ῖο οναΐζῖἕο. 

ὈΞ ΝΣ Ν ΟῚ ἸΧΒΒῚ ΒΥ ΝΙΘΒΡΙ 
ὝΠΠΙΣ ΒΌΣΣ 

ὝΞΑΠ "Ὁ οΝθοτος ΣΤ ὝΟΝΙ 
ΒΘΣΝ ΓΙ ὭΣ) ὩΣ ἬΦΩῚ ολδὸ 
τσ Ὁ ὈΝ ὙΔΝΘῚ ΘΓ 225 18 

12 

ος ΠΩΣ ΘΝ ΠΤ 5 θὰ 
14 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ᾽ 

Ὀμο ΤΟΝ ΕὈΝ ΡΞ ΣΡ ΟΣ 14 

ὠΠΠ2} ἘΒΌΝΕ ΠΕΕΝ ΞὉ ὈϑππἢΝ 
ΕΝ ἘΣΤΙ ῸΞ ἜΡΟΝ ἢ ΟΣ αἰ Ὁ 

πὴ πὸ ὩΘΌ ὈΝΌΤΩΝ πῷ ἸΞΌΏΣ 
πυρϑ. ΘΠΩΙ ΘΗ ΓΙΞΤ5, Ὁβ0: ἈΞ 
τς) Ὀην ὦ Θῷ τ. πὴ ὩΡῸ 

ἐἸΝΏΤΣ ἘΝ ΩΣ ἌΘΩΝ 

ὈΝΎΘΣτΟΞ ΟΝ Ὀνυρῷ ὨΝ δὴ ΧΕΙ. 

τῶν Ἐ80 πξορπ ππυοῷ ἔπ 
ἐ ΠΡ ὉΞῸΣ ΤΡΏΩΝ Ὁ. ὈΣΎΩΝ 
ΣΕ ες ΣΡ ἤθη πο 
ὈΞτοΝΣ ΘΞΡῚ 523) ἼΔΞΙΘῚ ἼΣΡΥ 25 
-ν ἀπο ον» ἜΤ ΕΝ "3 ΝῚ 

πῖπο Ἰλὴ Β. ὋΣ 21 πὴ ἸΝ 
ΠΡΟ Δ τ ἸὥτΩΝ ἽΠΘ Δ] 
πρῶ "ΓΝ Πρ Ὁ "Ὦ "ΜΏΙΤῚ 
᾿-- ΕΣ ΔΝ ΗΝ "Ὁ ῸΝ 

ΛΎΔΝΘΥ τοι ΞΘΝῚ 2 ῸΣ Θ᾽ ὈΣΝῚ 
ἘΠ Ξ 9] ὍΤΗΣ ΝΦῚ ὌΣΡΩΣ δα 
ὈΠΟΝ ὙἸΩΝ δ. ΟΥΟΣΝῺ αὐ ΝΡ 

πὶ ἼΠ  ἸΣῚ ὉΞΞ πῆτῦ τ 
προ ΕΞ ΘΠΝΕ ΝῸ 9. ΠΣ 

ἐ ἼΣΩΝ. 

ἼΩΝ ΓΙ ὈΡΕΤῸΝ ὈΝΗΟΙΣ “ὩΝῚ ὃ 

ἀ 

Ἔ 

ΘΝ Ἰπν τ ΓΝ πΘ " τὰ πῶν 

γ. 14. ΠῚ ΓΌΞΙΙ 

Υ. ὅ. ΠΖΌ ΠΝ 

κὸ (ἘΧ). ΒΚ (41}.) τῇ ( ΔΕΕΧ). 0. Α (οὶ. ᾿πῇγα)ς 
“Μωσὴν. 



᾿ 
ἜΝ 

ΟΝ τς 

τοῖς αδὲν ἀδευθιθοπ, τυπτοοπ αἴὸ ξεῦς 
Πεειοῖ, ὅα8 ἰθτὸν πἰῶε ἐθροπ παὶς εἶπε 
απϑεῦ δΙίοθεπ. 

Φᾳ Τργτα ὦ δα8 9301} 21 Θαππιῖ: ὅ8εν 
ἤπὸ [{6, δίς Ὅχᾳ. Ταρίοπ: ΘοΙίς Θαμ ὄδεν 
τι8 δενυ λοι (δε [{6 εν, οἷς ϑιάπποῦ, 

18 Ὁαῇ τοῖν 7. ἰδοίεπ. ἘΦΘΑΙΪ αθεν Τγταῶ: 
(58 701 αἰ δἰείει ας πἰοπια πὸ Πετθοπ, 

12 

- 5, ἩΧΊΩΣΧΩΝΥ 

Ο1Δλ Ἴνα. ἔΘαμπμμῖ ἰρταῷ ζππι 9901 Ὲ: 

16 Ὁα8. ὁεδπίατοϊ ἃ) ὉΛ]οΙ δῇς. οὐπειιῦπ. 
ς αοαἷπρ αἴίε8 ΞΟΠ αοη Θ ίᾳαί, ππὸ ᾿παγίοπ 

Ῥα. 01: ΘΘαμ ζιπὶ δὲ πίε ϑοΥ δοπι ὅϑεττη 

ὥοττπ. {πὸ (απ ζαιππις αἴτοι θὲάπποτη 
ο ΑἸναεῖδ [τεποίοπ Π{) θα. 68 {ἀξ ζοῦν. 

ΧΕΙ. 8. ἤργγαθ Θαιπιμεῖ κιπὶ φαπροη [γαῖ 
Θίοῃε, ἰὼ σαδο εὐτὸν Θείπιπις αεθοτῶϊ ἰπ 

Π αἴΐοπι, Ὁα8 ἰδτ πιὶτ αοΐασί Παδί, ππὸ δας 
2 εἶπὲπ δεὐπίᾳ ἴδεν ἐπ σεπια τ. ἘἸ1πῦ 

ο πππ ἤθε, Ὅαᾳ. οἰδεῖ εἰν δεδπίς νον εἰ 
δεῖ. δι) αδοὸν δίπ αἴξ ππὸ αται σοιθοτοοπ, 

ος πη πιίπο Θῦϑης {{πὸ δεὶ οι, ττὸ (ἃ) Οἷα 
᾿ 90ὺ ἐπ) δετσοσαπαοπ Ὁ. πιρίποῦ δι σοπῦ 
αι δίδ απ Ὁἰοεπ “ας. Θίορς, ίον δἰπ 

ς [ἰᾧ! απίροτίοί τοίδον ππ ἃ) Ὁ0Υ θεπι ϑεττη 
τ ππὸ ζεἰποπι (ϑεζαϊδίοπ, οὐ ἰὦ ἰοπιαπϑοϑ 
οι οδοῦ ΟἿ σοποπίπιεπ θαδε οὐ ἰῷ 
ἰεπιαπὸ θαδο Θοῖρα!! οδοῦ Ἰϊπτοε σοῖθαπὲ 

ἴα ει ἐ 70 Ὁ ἰὥϑ οἱ) τοἰοδοῦ αοδεπ. 
Α ἾΘίὶς Ἰρταῦνπ: Ὧι θα πἰπ8 ἔείπε Θεῖσαῖ! 
ς πο Ἰϊπτοῶς σείθαπ, ππὸ σοπ πἰοπιαπθεβ 
ὃ Φαπῦ εἰσαϑ σοποπιπιοη. 

ς ἰθπεπ: Φοῦ θεῖν [εἰ 5οας υἱϑοῦ εὐ, 
απὸ [εἰ (δεζαϊθίοεν, δειμίρᾳοδ Φᾳαοϑ, δαῇ 

Θίς ρταεπ: δα, Βεέπρεπ ζοεπ 76 Τεἰπ. 

ὥοτΥ, δεῖ Ῥοε ἀπὸ δίατοι σοπιαε θα, 

11.00.1.: {γυ. 14.0.1: ἐὐποιιοπ, 1ὅ. Α..Α:ατεῦτ, 

11. Βεΐ εἰπαπδεῦ, ΑὟΥ ΝΕ. Α: δείζαιπιπεπ. 
12. Β: ὅν {{π6, δεν δα... ἐ ΥΕ: Τρτα). Β: δ πίῃ 

Τείπ. ΝΕ: Ὁίε[ο οι !} 
18. Β: εἶπ ὦ. δεισίοίεπ. αὐ: ϑὲοέξιπα οοἴθαπ. 

ΥῈ: απ δ, ὃ, φεἶδί. Αἱ φουίνξει ἰπ ὅν, 
Ὶ ΤΊ ΑΥνν.Α: δὲ δηίᾳιθιπι, 

15, ᾳατἴεθε, 

τ (, ΑΥ̓.ΝΕ.Α: ροζεβί. 
ὦ, δα σέθεξ,,. οἰπθοναοα. ΟΥ̓́ΔΕΙ Α: δὲν ὀξδπίῃ, 

Ὁοππ ὍῸὉ ΘΟΡ θαι θεῖς 5611 σέσοδοπ ἱπὶ 

ὀζοπιηι, ἴαβὲὶ τπ|8 σὸπ ΘἰΙαῚ σοθοπ ππὸ 
Ἔα, 

ἀπ ΘΟ φαἹ, τπτὸ ογζοτίοπ Φαπξορζου σον Ὅεπις 

οὐ ἰὼ) σοη [ἐπιαπθοδ απὸ εἶπ Θεεπε, 
σεποπίπιοι θαδε τπιὸ πιίν οἷς Ππιροῖ δΙεποοπο 

Ἐ(Ὶ [ρτα κα 

ΓΑ Υ ΑΞ ΥΒΗν ἈΈΡΟΣ ΤΑΟΚΡΥ, κι]. 
: ἦ ᾿ “Φ 

1. απο δ, 

απ 8 θεῖος, Φίς δὲεεπῖᾧ αὐί, 

ἰρν πίτδ ἱπ πιοῖπον απὸ σολιπθεπ θαδι.. 

6 {πὸ Θαπιμεῖ ἴρτα ζιπὶ ΓΕ: 3, σοῖς 

(11,12-- 19,0) 908 

ΧΙ. 

ἀἰβροῦϑὶ βιιηΐ, τὰ αὐ ἤθη. ΓΘΙΙΠ ΌΘΓΟη- 
ἴὰ} ἴῃ 6ἷ5. ἀὺ ρΑΓΙ (6. 

Ετ δἷΐ ροραΐϊαϑ δὰ ϑδιηαθίοῃ: (5 12 
ΤΠ ρ61 ἰδία 4αἱ ἀἰϊχὶα: δ4} ἤὰπὶ τοσηδθὶῖ 

ΒΌΡΟΙ ποϑὲ Παΐθ νἱγοβ, δἱ ᾿ῃ! γῇ  - 

. 15 605. ἜΕῚ 41 5801: ΝΟ οὁ6εϊ- 18 
ἤπ᾽ ἀθίαν 4αϊβααδιῃ ἴῃ ἀ16. ἢ80, 4ἷὰ Πο- 
ὅν 416. [660 Ποιμΐπ5. βα! αἰ θη ἴῃ [5Γ86]. 

᾿ ἜΡΙχις ἀαΐθη ϑαιηι6 1] ἂδἀ ρορα]ιπ: 14 
9, ὕϑηϊία οἵ ϑᾶιηιβ ἴῃ (ἀλ]ρα]4, οἱ ἴηπο- 
ΥΘΠΠΙ5Β [1 τόρ. ἜΚΕΓ ρογγοχίΐ 1ὅ 
ΟἸΠ 5. ΡΟΡαΪ 5 ἴῃ 4] 54], οἱ [δοθγαηΐ 

Ὅτ 01 στοσθὰ 581] οογᾶ) ΠΟΠΙΪΠῸ ἰῃ 
(]σα]α, οἱ ᾿πηπ] ]ἀν θγιηΐ 10] ν᾽ οἱ [πὰ 5 
ΡΔοΙΠοα5. οοΓμη Πομηη0. Εἰ Ἰαθίαϊα5 
65. 101 ὅδ} οἱ σαποῖϊ νι γὶ ἰ5Γὰ 6] ὨΪΠ1]5. 

θ)ιχιῖι δαΐθπι ϑάπηποὶ δά αηἰ- ΚΕ. 

8,22.ν. ϑΘΓΒΌΠῚ ἴ5γᾶ 6}: 0086, δπάϊνί γΟΟΘΙῺ 

το, θά. 1. γ 5 ΓΔ 1 Πιχίᾶ ΟΠ ηἶὰ, 486 ΙΟοὐΕἰ 5015 
δα τη6, οἱ οοηϑίϊίαϊ 5 ΡΟ νῸ5 ΓΘΘΘΗ,. 

30. Ὁ ἘΦ ἤθη ΓΟΧ σγδα (} Δηΐ6 νοῸ5:; ΘΡῸ 
δυΐθιη 56η1ὶ οἵ ᾿ἱποδηϊ; ΡΟΓΓῸ ΠΠΠῚ 
161 νοθίβοιη βαηΐς ἰΐααι!6 σΟηνοΓβὰ- 
[ὰ5 ΟΟΓΔΠ νΟΡ15 ἃ) Δα Ο Θβοθηςἰἃ Πηθὰ 
546 δὰ ἰᾶηο ἀΐ6π), Ἔθοοθ, ργᾷθϑίο 
5.11). [ΟΔΦΌΙΏΙηΙ ἀ6 τη6 οογδιῃ ἢο- 

5.0. ΠΪΠ0Ὸ 6ἱ; ΘΟ (ΓΟ 6}115.,. ΕΓ 

ϑ.τ 46, 1} ον 61 ΘὨΪ 5 {Έ 181 ἐὰ } 6 Γἰ τὴ 111 ἃ Ππιπὴ: 
δὶ ἀαθηηρίᾶπι ΟΔΙ ΠῚ Πἰαἰ 15. 5.1}, 5] 

να Τ0 ΡΟ ΡΡΓΒ551 ΔΙ 61}, 51 468 πιᾶπΠὰ Οἰ1}115- 
θε δ, 19. ΠΙΔ ΠῚ ΓΠΠΠ118. ΔΟΟΘΡΙ; δὲ ΘΟΠ ΘΙ] Δ ΤΩ 

{Ππ4 πο ϊα γοϑι πᾶ αι16 νοθ5. ἜΕὶ 
ἀϊχογαηῖ: ΝῸΠ 65 Οδἰ Πα ΐ115. 08, 

Π04π6 ΟΡΡΥΘ551511,) ἤΘ4π6. {{||511} ἀ8 
ἴδηι 4|16}}}15 Δα! ἀρίαη. Ἔ ἰχι 16 
δ 605: ΤοΒ[15 δϑί ΠΟΙΏΙΠ115 Δάν ΓΒΕ ΠῚ 
γ05, δἱ ἰ65{15 ΟΠ γ βίιι5. 6} 115 ἴῃ ἀϊθ ἢδο, 

ἃ ΠΟΠ ᾿ἰπνΘΠ ΟΡ (8 ἴῃ ΠΊΔΠῚ Πηθὰ 
«(υἱάρίαιη. Εἰ ἀϊχογαηι: Τ 65.185! 

Εῤ αἷἱν' δαιπαθὶ δὰ ροραίαμα: ἢ0- 
ἘΣὴ ΠΒΪηΠ15. 4] ἴθοῖ! Μογβθη οἱ ΛάγΟ. οἱ 

8,1. 

(ΕΣ: καὶ ὕαθε αταιεδ ὅααν}) 
ὃ. ΒιαΥν ΝΕ: τροῖ, (Α: ϑὲοδοῖ συ τπίν ὃ) Β.ΑΥ͂Ν. 

νῈ: τϑοῆοιι 5). (θα 80) (ἄν οπ. αι. {. το. Β: 1{πν. ΘΟΠΕΝ 
παξουου το (ον οἴπο ϑουαοῖπιτα ... δα Β [Δ᾽ πιείπο 9. 
ὑον ἴθι [ο({{ ϑοΥθοναοι θαδρι, ΑὟΝ: κι. πι. 9. δ: 
{απ Λο ποθ αἰδοῖ, ΥἹῦ: δα σατο πὶ, 91. φοθ!οποοί, (Α: 
[ο ΣΟ ὁ δεείο σογαθέοι κι. οἰ 10.) 

ὅ. ὥοαισε Το 1 εὖ, 

ὃ. Α: δ, πο{{{. ΝΕ: οἰπροζοβεῖ, ΑΥ̓Κ: εἰποβίε, 



Ε» 

804 (12.,7--160. ϑομμ ἢ. 

ΧΙ, 

τὸν Αἰαρὼν καὶ ὁ ἀναγαγὼν τοὺς πατέρας 
ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου. 1Καὶ νῦν κατάστητε 
καὶ δικάσω ὑμᾶς ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἀπαγ- 

γελῶ ὑμῖν πᾶσαν τὴν δικαιοσύνην κυρίου ἣν 

ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 

δῶ, εἰρῆλϑεν Ιακὼβ 'καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ" εἰς 

““ἴγυπτον, 'καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς “«Ἵἰγυπτος", 

καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρες ὑμῶν πρὸς κύριον, . 
καὶ ἀπέστειλε κύριος τὸν Μωῦσῆν καὶ τὸν 
᾿“αρών, καὶ ἐξήγαγε τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ 
Αἰ ύπτου, καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν τῷ τόπῳ 

τούτῳ. 9 Καὶ ἐπελάϑοντο κυρίου τοῦ ϑεοῦ 
αὐτῶν, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χεῖρας Σισάρα, 

ἀρχιστρατήγου "Ἰαβὶς βασιλέως! ᾿“'σώρ, καὶ εἰς 
χεῖρας ἀλλοφύλων καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως ]ωαβ, 

καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτοῖς. 10 Καὶ ἐβόησαν 

πρὸς κύριον καὶ ἔλεγον" Ἡμάρτομεν, ὅτι ἐγκατ- 
ελίπομεν τὸν κύριον καὶ ἐδουλεύσαμεν τοῖς 

Βααλὶμ καὶ τοῖς ἄλσεσιν" καὶ νῦν ἐξελοῦ ἡμᾶς 

ἐκ χειρὸς τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν, καὶ δουλεύυσομέν 

σοι. 11 Καὶ ἀπέστειλε κύριος τὸν Ἱεροβάαλ καὶ 

τὸν Βαρὰκ καὶ τὸν Ϊεφϑὰ καὶ τὸν “Σαμουήλ, 
καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν ὑμῶν τῶν 

12 Καὶ 

ἰδετε ὅτε Νάας βασιλεὺς υἱῶν ᾿Ἱμμὼν ἦλϑεν 

,’ - ,ὔ 

κυκλόϑεν, καὶ κατῳκεῖτε πεποιϑότες. 

- » “Δ Ο Α 

ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ εἴπατε" Οὐχί, ἀλλ᾽ ἡ ὅτι βασιλεὺς 
, ϑλτιεν ἣν 4 ͵ ε ᾿ ε -᾿ 

βασιλεύσει ἐφ᾽ ἡμῶν" καὶ κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν 
θασιλεὺς ὑμῶν. 18 Καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεύς, 
« ᾿ μι ᾽ , 

ὃν ἐξελέξασϑε καὶ ὃν ῃτήσασϑε. Καὶ ἰδοὺ δέ- 
ὥ ϑ, « - ,ὕ 14 “ ἋἋ 

δωκε κύριος ἕῳ υμᾶς βασιλέα" ὁπῶς ἂν 

φοβῆσϑε τὸν κύριον, καὶ δουλεύσητε αὐτῷ, 
-» - - ἢ, 

καὶ ἀκούσητε τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ μὴ ἐρίζητε 
- , Ἵ. { - αν ἢ 

τῷ στόματι κυρίου, καὶ ἥτε καὶ υμεῖς καὶ ὁ 

βασιλεὺς ὁ βασιλεύων ἐφ᾿ ὑμᾶς ὀπίσω κυρίου 
πορευόμενοι. 15᾽ Ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε τῆς φο- 
γῆς χυρίου, καὶ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου, 

᾿ « - ἅ. 

καὶ ἔσται χεὶρ κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς 'καὶ ἐπὶ τὸν 
βασιλέα ὑμῶν. 1606 Καὶ νῦν κατάστητε καὶ 
- ὁ ΒΈκαὶ (1 ΑΈΡΧ). 7.8: ὙΠΟΡΕΣΣ ΑΧ; τὰς πά- 
σας δικ. κυρ. ἃς). δ (Α1)8 (015): ἡμῶν (ὑμ. ΑΞΧῚ 

. ἐξήγαγον (-ςὡ ΑΕ ΕΧ). 9.8: ἀρχιστρατήγῳ... 
ἐπολέμησεν ος ΑΒΕΧ). 10, ΑΒ Ἐτῶν (1 ΕΧ). 11, Β 
Ἐχύριος (ΚὙ ΑΒΕΧ). ΑΒ (θεῖ. Ἰῃ 8): Ἰεφϑάε (-ἀ Ὁ). 
Β: ἡμᾶς. ἡμῶν (ὑμ. ΑΧ), 12. Ἐ: ἡμῶν (ὑμ. 3). 
ΔῈΧ τῦτι. 19. ΒἜχ, ὃν ἦτ. (ὙΓΑΊΒΕΧ ΑΒ 
ἐὰν φοβηϑῆτε ... ἐρέσητε ... ἐφ᾽ ὑμῶν (ς. ΕΧ). 

Θ'σηκιοῖϊς 6 ἡνι)}61} “« 86 9650 ον αἴῖο. 

ἐ ΘΛ Ὑ ΝΣ ὉΞ ΠΣ ΝΤΤΝ ΠΟΤῚ 
ὩΘῸ ὩϑτοΣ ΠΌΞΝῚ ΞΡ πρΡῚ 7 
-ῶν πὶ τήρ ιν τὸ 3 ΤΝ ΓὴΠῚ 
ΩΝ ΡΠ ΩΝ ὈΡΝ ΠῺΣ 8 
Ξ ΤΩΝ ἸΩΡΤΟῚ ὈΣΣ ΞΡ» ἈΞ 
πττΝ ΓΠΠ πϑῶθι πῆτοτὸν 
δ ΤΥΞΝ τ ἸΝΟΣἾῚ, Ἰἤπν τ ΠΝ 
ἘΠΡῚ ΘΙΡΏΞ ΘΗΣ υθ5) ΘΛ ΣΒῸ 
“ΞΏΣῚ ὈΤΡΤΟΝ ΓΤ τΩΝ ἼΠΞ ΣΝ. 9 
ἴσ ἈΣχτ ΝΘ Ὁ ὍΞ, ΩΝ 
ΞΝ ΤΩ πρῸ 35 πα Ό Ὁ τη} 
“ὮΝ5Ὶ πήτοτὸν ἩΦΤΡῚ ΣΏΞ) ἨΩΓ] 951 
359) πἥσπτον ὭΞΙΦ ἽΞ ὨΝΌΤΙ 

ἘΣ ΣΤΡ 
ΠΡΙδοῚ 1399] ὍΝ ἼΡῸ 2 ΣΤ 1 
πΠΞΣ ΤΙΝ ἸἸΞ ΤΙΝῚ ἸρΞΎστΝ Πἰπο 
ἀπ 3 Ν Ὁ ὩΞΩ͂Ν δὲςὉὴ ὈΝΉΟΙΘ ΤΙΝῚ 
ὉΠ) Ἵ5 ἼΝῚ ὁ ΘΞ ἼΞΌΣΤῚ Ξ᾿ ΞΘ 12 
ϑ ΘΝ ἔξ Ὁ» ἈΞ ῬΏΡ ΩΣ ΠΣ 
πῆτοη 55 ον ΠΡῸΣ ΠΡΏΞ ΝΘ 5 
πο ποῖ τς οἶτς πρ ὮΝ 13 
τϑ ΠῚ ΡΤ "ὧν ἘΠἼΠΞ ἼΩΝ 
ἘΣ ΕΓΟΝ ὁ ΠΟ ΘῸΡ ΓΗ ἸΏ3 14 
ΩΡ ϑὉ ΣΝ ὈΠΊΞΡῚ πῆποτῸΝ 
ΘΙ) τεῖστῦ ἜΓΩΝ ΩΓ, ὌΣ ΤτρΞ 
ὩΞΟΡ ΠΟῪ φ- γῶν ΣΟ ΓΤ ΘΔῚ. ΠΝ ΩΣ 
ΦΩΤῚ δ ΟΞΝῚ ἸΩΞΠῸΝ πήπο ἜΠΝ Ὁ 

πὴπὶ ἜΓΩΝ ΘΠ 5. πῆτὶ ΟἿὨΞ 
ἐΞΠΞΝ35) ΘΞΞ πῆ ΠΙΣΠῚ 
ἜΤΟΣ δ Ὸ ΚΞ ΏΣ ΠΌΡΓΩΒΙΟ, 

Υ. 10. Ῥ “ΝΣ 

7. Β: {τε εὐτν πττ δατ, (Α: Ιεθ. ἐ υἷ0γ..) ΒΒ. 
ἤδον αἴτοπ δοπ φοτοίοι Φ  αίοι ὁ ΟΥ̓: θλοθ!Π)α:. 
ἔπ. Αι: (δΥδανπηΠιθ πη, ἃ 



1. ΦΦοπειοίϑ, 

Ἔμ ως τ. 

(12,7---16.) 908 

δίς ϑητοευοί ππ|6, 

τ οἴτὸ πθ ἤτον ατι|8 (οϑντπΙ απὸ φείθτοι, 
70 κι. ἜΘυ {τειοί πππ θεῖ, Ὁ ἰά) τὴΐ! ἐπ 

τοῦτ σον δὲπὶ ὅϑεττπ, δεν αἴτεν πο θαι 

δόϑ εῖτη, οἷς οὐ απ εἰ ἀπὸ οἴσει 554 - 

8 τογπ σοίραπ θαι. ἘΦΠ8 Δα ἐπ (ἔα ρίοπ 

σοξοπιπιεπ ἴσαν, ζῶ τίοοπ εἰτὸ ἡδάτου κι θόπὶ 
ἄεύγη, ππὸ ΕΥ [αποίς ὲοίεπ ππὸ ἡ ατοπ,, 

Ὁαῇβ Τΐς εὐτς ἡδάτοῦ αἰ (ΘΘαρρίεπ {{δτείεπ, 
πὸ 6 απ Ὁἰεζεπι τ τὐοῦπεπ Τἰοβεπ.. 

9 ἘΓδεΥ δα {{6 Ὅ.8 εττη, ἰθτεῦ Θοι[οδ, ὑεῖς 

σαβὲπ, ϑονέαπξίς εὐ [6 ππίον οἷς Θοαςς 
Θίζετα, Ὅε8. Θαμπρίπιαππϑ δὶ ὅαξοῦ, τἀπὸ 
πἀπίον οἷς Θοῖσαῖ! Ὅεν 0 ΠΥ, ἀπὸ ππίρτ 

τ΄ δἷε δοιαὶ! δε8 δε δπίρϑ Ὅὸὲν ὶσαδίίον, οἷς 
10 {{π|τὲτὸπ| τοΐδεν ς. ἜἸπὸ ζ τίοοπ αδὲν 2τιπὶ 
᾿ φέγγη, ππ|ὸ Ἰρταεπ: ψθιὉ θαδοπ σοί ποίᾳ εἱ, 

Ὅπβ υοἷς πὶ Φετγπ ϑοταἤοπ απὸ Βααίίπι 
ππὸ ἈΠ ΠΡ ατοιῦ σορίεποί θαθεπ; παπ αδὸνς 

; ἐὐτοῖίε τπ|8 Ὁ0Π ὍῈΡ απὸ ππ| Γ} δείποε,. 
110 τυοίίεπ τοΐγ οἷν δίεπεπ. ἜΦα [αποῖε ὍῈΥ 

ὅετν εγῦ Βμαΐ, Βεῦαπ, ΦοΡθθαὉ τἰπῦὸ 
(Θαππεῖ, ἀπὸ οὐτοίτοίς οὖ ὑπ. ΕἸΠῈ 

ο΄ δείποε άποεπ ππιθον, ππῦ Τἰ68 εἰ) Π ετς 
12 τρῦποπ. ἔφα ἰδν αϑοὸν ζαδεῖ, Ὁ ϑὲαθαδ,, 

τ΄ δῦ δθπίρ Ὅεῖ δείποεν ἥϊπιπῖοι, τοίου εἰς 
ἔσπι, Ἰυταε ἰδτ χὰ παίτὶ ϑΝ 1 μα, [ποτα 
εἶπ δεδπίᾳ [01 ἄδεν ππὸ δεττζγεπ, [0 Ὁοῶ, 

ΠΠ ὲ. φεῦ, οἴ ΘΟ, ἐπὸν ὀτθπίᾳ τραῦ. 
18 ἔϑηππ, Ὅᾳ. Ῥαθι ἰδτ εἴτὸπ δε πίᾳ, Ὁεπ ἰδτ 
ο΄ επράμίεί ππὸ σοδοίεπ θαθὲ, Ὁόππὶ [0 6, ὃὍεῖ 
Ός ΦὅοΥ δαὶ εἶποηπ δεῦπίᾳ ὕδεν. εὐ) σεοθί. 
14 ὐθδογθοῖ ἰθτ ππιπὶ θεὲ εττη {ὑτῶτοπ ππὸ 

ἴρπι Ὁΐεποπ ππὸ {εἶπεν (Θείπιπις αοροτά)οη 
ππὸ θὲπὶ θέτε Ὁε8 εττη πα! ππροῦοῦνς 
7απὶ ζεἶπ: [0 τοοτθοῖ δεῖοε ἰδ τἀπὸ ἐπ ῖ 

ο διδπίᾳ, δεν ἔδθον εἰ Θετυ οί, Ὁὲπὶ εττη, 
1 εἰτεπι οῖς, [οἵασεπ. Ἐβοτθοὶ ἴθν αδὲὸν 
ος φῬοῦ δεῖπ Θιίππιο πἰδε αοδοτάγεπ, Τοπϑοῦπ 

Τοίπεπι θέιιος πππροθοτίζαπι [εἰπ: [0 τοἱτῦ 
τς φἷς απὸ Ὁεδ εῖτη τὐἱδονῦ οι) πὸ τοΐρεν 
10 εἷτὸ ἡδάξον [εἶπ. ἘλΠιὰ) (τοῖοι πππὶ θεῖ, 

10. Α.1: ζ{τίοπ αδεΥγπιαί, 

ὃ. ΑΥ̓Υ: ρφαδεπ οὐ ϑθούπιπα ἱπ Ὀἰοίοπι βαπῦς, 
9, δεϊορθαπρέπι, θη Ὁ. ΑἹ ἢ δετβαῦ, ΒΟΥ ΝΕ. Α: 
ἰπ (ἰπίου) δίς απὸ. Β: ερυγδγιεπ, αΥ̓: ὁδοὺς: 
οὐου οι. ΕΑ: ὁδοουΠιθτονὸ, 
τ 1, [τε ζῶ τ, ἀθενπιαϊ. 

ΟΠ {1, Β.αΥν.Α: δαβ θυ ἴ. τοορποίοί, νῈ: αὶ ἴθ τ τὸ. 7. 
12, ϑιείπ, ἴοπὸ, ΒΥ; 16. ἐμ) 4δ, ({{}). 

“θοϊσαίοίίοη «ΞΒ(0εῖ. 1, Φ΄, 2. 3808 1. "1010. 

ΧΕΙ. 

κοασταα Θ]Παχὶ ραίγΓ65. ΠΟΒΙΓΟΒ 46 ἰογγὰ Α6- 
δγρι1: ἘΝαμΟ οΓρῸ 5ίδίθ, αἱ ζαἀἰοῖὶο 7 
ὁθηϊθηἀαμη ΔάνΘΓΒΙ1Π) νῸ5 ΘΟΥΓά) ἢ 0- 

ΠἸΪΠ0. (6 ΟΠΙΏΙ 115 Π]ΒΟ ΓΙ ΘΟΤ 5. θ0- 
121Π|, 4188. ἴδο!έ νο βοιμι οἱ σὰ ρὰ- 

δοη46,6. ΓἼ0 115. νοϑί5: 40 τη0640 2460} 8 
Βχ 3,28. ΠΠΡΤΘΒ505. δῇ ἴῃ Αθσγρίαπι, δἱ οἱἃ- 

ΙηἀγΘΓΙηΐ ρᾶίΓ65. ὙΘΒΓΓῚ δὶ ΠΟΙΏΙΠῈΠῚ, 

ρον τὐβ οί ΠΪδὶ. Ποιηίηα5. ΜΟγβθη οἱ Αἄγοῃ, 
οἱ δέχ ρᾶΐΓο 5. νοϑίγοῸ5. 46 Αθρυρίο, 

οἱ σΟΙοσανῦ 605 ἴῃ ἰοὺ οοθ. ἜἜθρΘαϊ 9 
ΟὈΠ δαπηὶ ΠΟμλΪηΙ ἢ δὶ 581, οἱ ἰγδά!αϊὶ 

7.4.4 δν 05. 1] ΤΠ ΠῚ Ββάγᾶθ τηλρίβιγὶ μ} 1116 
“πος. ΗΠΆΒΟΓ οἵ ἴῃ πᾶηπ ΡΠ 5. Π] ΠΟΤῚ, 

ἘΣ ῚΣ οὐ ἴᾳ πμάπα ΓΘ Ὶ5. ΝΟΔ}, οἱ ραρπᾶνθ- 
πὸ χαμΐ ἀάνουϑιμη 605. ἘΡοβίθα δαίθη 10 
Φυά. 
8,18. Οἰαμηάν  υηΐ δὶ ἢ οιηί τη οἱ ἀἰχογιηί: 

ῬΘοολν Πη15, 4α]ἃ «ΘΓ Φαΐημ5. ἢο- 
σάν 18. ΠῈΠῈ οἱ ΒΟ ΙΙΠ1115 ΒΑΔ] ΠῚ οἱ Αϑίὰ- 

τοὶῃ; ΠᾺΠΟ ΘΓΘῸ 6116 Π05 46 ΠηΔΠ1 
᾿ΠΙΠΙΘΟΤ ΠῚ ΠΟΒΙΓΟΓΌΠῚ, οἱ ΒΓ ΘΠΠ15 

(01. ἜΒῚ χηϊδιῖ Ποιηΐπιι5 Φο ΓΟ 8] οἱ 11 
Βαάδηῃ οἱ Φαρ!ι6 οἱ ϑᾶπη6], οἱ δαὶ 

ἸΡΑΣ 5. 46. ΤηΔΠῈ ἰὨΪΠΙΪΘΟΥΙΙΠ) ΨΘΒΙΓΟΓΙΠῚ 
μεν.6,5.Ρ 6} Εἰγοαϊ τ, οἱ μα 5.15. ΘΟ Πάοη- 

ἴον. ἢ ὙἹάθπιθ5. δυίθη), 4ποὰ Ναλβ 12 
ΓῸΧ ΠΙΙΟΓῸ ΠῚ ΑΠΊΠΔΟἢ γϑηϊβϑθί δάνου- 
ΒΌΠ)Ὶ ΝΟ, ΟἰΧΙ5.5 Τ21Π1: ΝΟ4αδ αι ! 
564 ΤῸΧ ΠΩΡΘΓΑΡΙΐ ΠΟΡ15; ουπὶ ΠΟΙηΪ- 
5 ΠΘ5 νϑϑίρν γορηᾶγοὶ ἴῃ ν 5. 

ἜΝυΩς ΟΥ5Ὸ ΡΓδοβίο οϑί Γθχ νϑβίου, 18 
ηο.. {161 6] 6 5.15. οἱ ρϑ 5115; δοοθ, ἀθά!ι 

15,11. ψρ}}}5 ΠοιηΐπῈ5 ΓΘσΘη}! Ἔ ΒῚ {Πη] 6 Ὑ|5 14 
ΟΠ Πα οἱ ΒΘΓΝΊ ΘΓ 5. 61 οἷ Δπάϊ6- 

με.,26. ΓἸΓΠ5. νΘΟΘ. 615. οἵ ΠΟ ΘΧᾶϑροΡᾶνο- 

7,125. γ}{15. Ο5 ΒΟΙΏΪΗΪ : ΘΥ15 οἱ νὺ5 οἷ ΓῸχ, 
41 ᾿προγαΐ νο } ]5, ΒΘ] η 65 ΠΟΙ ΠῚ 
Ὠδυτῃ νϑϑίγιιη). 51 Δ 61}}) ΠΟΙ Δι- 
ἀἰθν 18. νοοοιη ΠΟΙΜΪηΪ, 564 Θχαβ ροΓὰ- 

ρε.,15. Υ̓ΘΓΙΠ5. ΒΘΙΙΠΟΠ65. 618: ΘΓΙῚ Π]ΔΠ118 

Ἐχεθοδν ΠΟΙ ΒῈΡΟΡ γ08 οἵ ΘΈΡΕΙ ῥΔΙΓ65 
γΘ 05. ἜΒρα οἱ ἤππὸ 5ἰαία οἱ 16 

6. 5 Ἐ( [) δάοβι. 9. ΑΙ. Ἐ(ρ. πι|}.) γορίϑ. 
11. ΑἸ. (Ὁ. Βἃ4.) εἰ Βᾶγδ (8 οἱ ϑδιηβοη ει.). 
1ὅ. 5 (Ρ. νο8) 5ϊ6αί. 

15, Β.ΑῪΝ: πὸ παρ {60 6, δα {{Π| δον 4δ, νΕ: ἴον 
{{. ΕΑ ἐσ εἴποι δὲ. φορόθοπ. 

14. Β.ΑΥῪΝ ΝΕ: τυἱθευροπῇία, ὟΝ τ αὐρὸπ αὐ ϑθοτί, 
γΕ: δι ϑΠιόῆρτπ αν). ΑΙ: ον δ. Γου  σ πη ϑϑὲμππὸ. (ΑΥ̓ : , 
ζυῖαοῦ Κοιοοῦι.,,, ὁ) 

1ὅ. ΑΥὟΥ: υὐἵο τυ. ο. ἡϑάτον ὁ 
10. Οϑαῖ. 35.7.0 

Ζυά,0,145 
832;10.,8. 
11.106}. 

τοριτιδυᾷ. 

11 1: 
(8,855. 

10,19. 
(8,19.γ. 

7υὰ.8,23 

0 



ΠΟ ΙΕ 9.20 ΒΒ Ὁ ἢ Ἡ. 

ΧΕΙ. 

ἴδετε τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, ὃ᾽ ὁ κύριος 
ποιήσει ἐν ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν. 17 Οὐχὶ ϑε- 
ρισμὸς πυρῶν σήμερον; 
κύριον, καὶ δώσει φωνὰς καὶ ὑετόν, 

γνῶτε καὶ ἴδετε, ὅτι ἡ κακία ὑμῶν μεγάλη 

Ν 

και 

“Ὁ 

2» 

τοῖς βασιλέα. 
ταν ᾽ ν , 

18 Καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουὴλ τὸν κύριον, 
2 Α - « 

καὶ ἔδωκε κύριος φωνὰς καὶ ὑετὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
3 ὔ σον , - « Α ᾿ , 

ἐχείνῃ. Καὶ ἐφοβήϑη πᾶς ὁ λαὸς τὸν κυρίον 
΄, με ᾿ , 

σφόδρα καὶ τὸν Σαμουὴλ. 

ὁ λαὸς πρὸς «Σαμονήλ᾽ Πρόφςευξαι ὑπὲρ τῶν 
δ 3 ᾿ δούλων σου πρὸς κύριον ϑεὸν σου, καὶ οὐ μὴ 
νὰ , “ Ν , 

ἀποϑάγωμεν, ὅτι προςτεϑείκαμεν πρὸς πάσας 
Α 2 - -“ ΕῚ ͵ ἤδ 

τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κακίαν, αἰτήσαντες ἑαυτοῖς 
βασιλέα. 

20 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαόν" Μὴ 
φοβεῖσϑε" ὑμεῖς πεποιήκατε πᾶσαν τὴν κακίαν 
ταύτην, πλὴν μὴ ἐχκλίνητὲ ἀπὸ ὄπισϑεν κυ- 
ρίου, καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν ὅλῃ τῇ 
καρδίᾳ ὑμῶν. 21 Καὶ μὴ παραβῆτε ὀπίσω 
τῶν μηϑὲν ὄντων, οἱ οὐ περανοῦσιν οὐϑέν, 
καὶ οἱ οὐκ ἐξελοῦνται, ὅτι οὐϑέν εἰσι. 22 Ζιό- 
τι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ διὰ 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα, ὅτι ἐπιεικῶς κύριος 
προςελάβετο ὑμᾶς ἑαυτῷ εἰς λαόν. 328 Καὶ 
ἐμοὶ μηδαμῶς τοῦ ἁμαρτεῖν τῷ κυρίῳ, ἀνιέναι 
τοῦ προςεύχεσϑαι περὶ ὑμῶν καὶ δουλεύσω 
τῷ κυρίῳ καὶ δηλώσω ὑμῖν τὴν ὁδὸν τὴν 
ἀγαϑὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν. 3281 Πλὴν φοβεῖσϑε 
τὸν κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληϑείᾳ 
καὶ ἕν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν, ὅτι ἰδέτε ἃ ἐμεγά- 
λυνε μεϑ' ὑμῶν. 25 Καὶ ἐὰν κακίᾳ κακο- 
ποιήσητε, καὶ ὑμεῖς καὶ ὃ βασιλεὺς ὑμῶν 
ἀπολεῖσϑε. 

ΧΕΙ. Υἱἂὸς ἐνιαυτοῦ Σαοὺλ ἐν τῷ βασι- 
λεύειν αὐτόν, καὶ δύο ἕτη ἐβασίλευσεν ἐν ᾽Ισ- 
ραήλ, 2 καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ «Σαοὺλ τρεῖς 

17, Έτὸν ({ ΑΕΧ), 18 - ἐφ᾽ ἔ. 14,9ῈΑΛῚ, 18.438: 
ἐφοβήϑησαν(- ἡϑπές 19, 58: εἶπαν (εν ΒΡΧῚ, 
20. ΑΒ: τὴν πᾶσαν ... Ἐτῇ (ο. ἘΧ), 21. ΑἿΣ: ἃ 
Ὡπξους, Δ (α1}.} οἷ. 12... Ἃ: Ὅτι (4. ΑἾΕΧ). 28, Α38: 
δείξω(δηῖ. ἘΧ), 28. Α38; προςρτεϑήσεσϑε (ἀπολ. 
ἘΧ). --- 1:8Β ([ΑΞῈΧ; ΑἾΧ;: ἐπὶ Ἰσρ.). 2. ΑΞΒ: 
ἐκλέγεται (ἐξελέξατο ἘΧ). 

10. ΑΥ̓Υ: οἰοἴοδ αὖτ 9θιπιδοῦ.,, 
Θαί)ε. 

17. ΝΕῈ.Α: 21 (8.}) ταῖοπ. ΑαὐΥγ: (ὁ τὰῦο, Β.Α: 
(εἰ) ὥοιπεῦ πὶ θέρη οι αοῦοπ. Β: [0 τϑοτδοῖ ἰθὺ εὐἴοπ: 
ποῖ τι. ἢ. ΑΥ̓ΤΥΕ: δαππ οὐξοπποξ πὶ. (1 απ). ΑἹ πὶ. 
ἔδτ [01{{οΐϊἤοπ. ΒΕ: δὰ β ὁποῦ Τ6 61 οὐ, [εἰ ({{}), δα ὁ 

ὁ θα ΕΣ: οἷε τὺ. 

ἐπικαλέσομαι τὸν 

ἜΝΘ Ἰ9Ὶ ΘΔ. ΤΟ ἸΏ Γηῆτν 

7 5 

ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου, αἰτήσαντες ἕἑαυ- 

19 Καὶ εἶπε πᾶς (δ 

Θ'απιῖῖοἴϊϑς εἶθ τϑτι 6:6 ὦ 86 φοδίο ον αἴῖο-. 

ἘΞ Θ Ὁ ΤηδὸΣ ΣῆΡτΣ ἼΩΝ ΓΗΠΤῚ Θ ΕΣ, 
"Ὅν ΝΊΡΝ ΟὐδῚ ΘΥΟΓΙ ΣΡ ΝΊΞΤΗῚ 

ὭΣΞ δ ὩΡ "ῶν ΠΞῚ ὈΞΏΡΣ 3 
ἘΡΗ ὈΞὉ ὌΝ ὩΣ χες 

ἸΏ5Ὶ εἰπτῖς δαυοῷ ἈΠ) 
ἘΠ ΝΉΠΙ Θ΄ΡΞ ἼΩΙΔῚ ΤῊ ΓΣΙΣ 
Ἔλα ΠΝῚ πῆποτν ἽΝ τς 
ΦΒΙΣ πβυρδαν ὭΣΤ ἀρ ἡ ΩΝ 19 

ἐν ΠΣ πήσοτον ΩΡ ἼΣΞ 
ΠΝ ΌΓΙ 9 τ ἊΝ ΘΟ τὴ ΤΉ 

ΠΕΣ Ὁ ἀκ πϑ 
ΝΠ ΤΤῸΝ ΡΡΤΟΝ ὈΝΘΘο ἜΝ 
ὈΝῚΠ προ πτὸ τΝ πῶς στὰ 

ἘΓΤΊΞΡῚ πῆππο ΠΝ Ἰπδοτον πὰ 
ἢ ΝΟῚ ἐΒΘΞΞΌσΌΘΞ πο ΠΝ 2] 
ἢ ἈΉΡ ἼῶΝ ὙΠ ἼΔΠΝ 15 
-κῦ 5. ΠΡ ἽΣΠΘ ἜΡῸ ΜΈ: 

ὑδὼ ὌἜΞ»Ξ Ἴθϑ τῶν πὴ ΠῚ τῶτ" 
ἜΡΕ πῆπο Ὀαῖπ 5 ΠῚ 
π 5 ὉΠ "Ξ3Ν ὯΝ «ὑὩΡῸ ἧς ὩΞῸΝ 33 
ὈΌΒΌΠΟ ὈἾΤΤΩ πῆπο ΝΏΓΙ ὁ 
δ ῖοα ΠἼῚΞ Ὁ τΝ ΠΥ ΠῚ ὩΞΊΣΞ 
γυπῶν ΝῊ τ Ν ἐπ θΎΠ} 
"Ξ βοξξοτῦσξ, ΠΏΝΞ ἼΩΝ ὈΓΙΤΩΡῚ 
ΣΈΠΓΟΝΊ!} ὉΞ9» Ὀπλπ- -τῶν τΝ δ" τ 

ΣΌΣ ΕΟ ΡΝ ΩΒ ΡΣ 
γηοϑὴ ἸΣΟΏΞ, ὈΝ Πρ ἼΞ ΧΕΙ. Ὁ 

18 

τη πΞο. ἘΠ ΟΝ ΕΣ δ 2 

γι ΘΝ 

ἴρτ., Ατίδυ εἰ εἶπ οὺ, 166. φεέθαπ ὃ ΑὟὟ: [ον ἅδ, 
με οὐ ΔΕ ογϑοτπ, Ὑ: ϑουίαπροπ, 

18, ΑΕ Α: ἀτῶε. [{... νον. ὃ 
19, ΑΥ̓͂ .ΥΕ.Α: Δ εἰ ... δ. αΠο αι. Θάποοι ποῦ) Ὁ, 

ξϑῦζο, ΒιΑΥΝ.Α: οἰ προίῃ. ὙΕ; οἰπρι ρος, 
20. ΑΥ ΝΕ: (αθε60) τὸ. παν πὶ ϑοπ ὅς 



Ἂς, 

4 ὅθι. 

1. Φδιπεοίο, (2,17--13,2.) δ9] 

ὅδον οππεν πὶ δὲν δ εἰδεποντ δίς, 

πὸ [θεῖ Ὁκ 8 ατοῦε Φίπα, Ὁκα 8. 61 ὥεῖν 
17 υὐὐ εἰτὸπ ὕΠπιροπ ἔθιπι υοἱτῦ. ἘΦΙῈ πρὶ 

ἰρὲ οἷς ϑϑειϊκοπονποτε δ Οἱ αθον δὲπ 
εγγη ἀπτι{ἐπ,. ὉαΒ ΕΥ̓ [01 Ὁοππεῦπ τἰπὸ 
τόσποπ ἴαΐει, Ὁα8 ἰδτ ἱππρ τροῦθοῖ τπιῦ 
εθοπ [01 Ὁα8. ατοβὲ Ἰϊοθεῖ, ὃᾳ8 ἴρτ υοῦ 
Ὁε8. φοῖῖπ ἥπιροπ σοίθαπ Ῥαθί, Ὁκ8 ἰδτ 
ει εἰποπ δεθπίᾳ φεδείοπ θαθέ. 

18 
ΟῚ ει Ὁυπποῖπ ππὺ τορπὸη Ὁοἤείθοπ 

11πὸ Ὅᾳ. (Θαπμιῖ ὅεπ ενγη αἀπτίο[, ΤΠ δ᾽ 

αρε8. Ὅς [τ τεῖε Ὁᾳ8 ραπξὸ Ξ501Ὲ ζεῦτ 
19 Ὁεπ ϑεττη απὸ απ, Ἐπιπὸ Ἰργαγεπ αἷς 

ἀ1π Θαπιῖ; 5.0 [τ ϑείπε δὲποῶτς δεπ 
ὥογτη, θείποπ οί, θα τον πίε Πεγδεη, 
δόιι ἄθεῦ αἴΐε ππ[οτὸ Θίμιοε θαθοπ τοῖν 
απ) δα 8 ἸΠΕδ.Ὶ φείθαπ, Ὁ 8 υἱν ππϑ εἰπεπ 
δδπίρᾳ σεδείεπι θαθεπ. 

20 Φαπιῖ αὐὸν [ρτα ζππὶ Βθ01Ὲ: δύττοῖ 
εἰ) πἰάγε; ἰθτ θα. φθαν Ὁα8 Ἰοδεῖ αἴε8 
σείθαπ, Ὁο τοεϊ ες πίε Οἰπίον Ὅεπι εττα 
αϑ, Τοπϑοτπ Ὁϊεπεῖ Ὁεῖπ ὥρττη ὑπ σαπξοπι 

2ὶ ϑεύξεπ. ἘἸ1πὸ τελεῖ πἰε Ὅοπι Οἰίοῖα 

πα; Ὁεππ ε8 πίθος πᾶ, ππὸ ἕαππ πίῶ)τ 
22 οὐτοίίοπ, το οἱ εδ εἶπ εἶτ] Φίπα {- Ἔλῖδεν 

ὍΕΥ εῖν ϑετάβε {εἶπ Ξθ01Ὲ πἰᾶε, ππὶ Τείποδ, 
στοβεπ ϑὲαπιεπϑ τυἱτοπ, Ὅοππ Ὅογ ϑοῖγ δαὶ 
απροίαπραοπ, ἐπ ἰθπι [1618 χαπὶ Ξ 01 21 

2 παρ. Ἐ(68 ζεἰ αδὲν αἰ [εγτπὸ σθαι πτίτ, 
τα αἴὐὸ απ Ὁεπὶ έτη ἐπ ϑοτ πποίροπ, 
δαβ ἰἄ) Τοῖς αὐἴαίζοπ. Πῖγ εὐ ζιι δείοπ 
τἀπὸ ἐπ τι [ορτοπ Ὅ6π αὐΐεπ τππὸ τί αοπ 

Ἐπ ται παν πὶ ϑεττη ππῷ οἷος 
ποὶ θπὶ {τοι θη. σαπλεῖπι εγζεπ, Ὁ6πι 
ἰρτ θαι φεζοθεπ, τοΐο στοβο Φίπρε εὐ τ 

2 εὖ ἰαι. Ἐϑθογοεῖ ἰθν αὐεὲν ἄθδεῖ θαπ- 
ϑεῖπ, [0 τοοτϑοῦ ἰθτ ἀπὸ ἐπ δεδπίᾳ ὑεὺ- 
ἴοτεπ ζεἰπ. 

ΧΈΕΕ. κι ταν εἶπ φαρν δὐπίρ σοιροεζαι, 
πὸ Ὅα. ΤΥ διυυεὶ δαῦτο ἔδεν δἤταοί τορίοτε, 

2 γαϊίε, ὃ τυ ἄθης εὐ θα τοὶ ταιζεπῦ 

2. Α.Α: εὐυάθτε εὐ ὦ, 

21. Β: ὅα τὸ. π΄. αὐ} [οπ|ϊ τοοτδο ἰῇν Ὅεπ οἰ, Φοίπ: 
᾿ς φεπ παΐρεθοπ, δίς πίε πὶ πὶ. πι εττ,, δεῖπι {. {{πὸ 

εἰἐεῖ. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: (3 α) Ὁ. π. νΕ: δὲππ ει δὲ ἰρεπ 
Π γούτοοί ἰῃν πααοῦοπ, αΥ̓: ὅπ 9ὲ. πα) [τπυρπϑοὶ ἴθτ 

εἰ]. ΑΥΥ̓Ε: οἷο π. δ οῖζοπ κα. (α.}) τείξοπ (ἔὐπποπ). 
᾿ς 2 δέππ εὖ δαὲ δέπι ὅ5. φεζατεπ, ΑΥ̓ΥΝΕ.Α: υυἱτῦ 
ἐὸν πὶ ϑου!αῇτπι Β: [αθτοι [αἤοπ. 
2, ΑΥ̓͂ ΝΕ. Α- αι. (ὦ ἱ οὐὦ ..... γΕ: δοπ σπξοπ 

Γ΄ "0. τοίη δ. Β: [οπϑοτπ (4) τῦ. ἐπ τοῖοι απ.....Ψ 
2ά, ϑεππ [ἐδ εξ, ... θείθαπ θαι, Β.Α: ἱπ (δε) 

᾿Ρε.26,1. 

ΧΙ. 

νἱάθίθ ΓΘ ἰδία) τη ο), {Δ Π] 
[οί τιι5. οϑὶ Βομμίηιι5. ἴῃ Θοηβρθοία 
γοϑίγο. ἜΝυιη4α1 4 ΠΟἢ ΠΠ]65515 {1{Π 0117 
οδί οάϊο ἐ ̓ ηνοοὰῦο )οιηϊηιμη, οἱ 

ἀ4010 νοῦθ8 οἵ θ᾽ υνίὰ5, οἱ βοὶϑιϊβ οἱ 
να, ΙΔ ΘΌΙ15, ἀαϊᾷ σγρᾶπη 8. τη] 1) [66 .ὶ- 

15. ν0}}15 ἴῃ ὁοηϑρθοία Πομλϊηϊ, ραίθῃ- 
165 ΒΌΡΘΙ νῸ5 ΓΒΘΡΘΠ,. 

Εὶι οἰαμηαν!! δάμη 1 84 ΠΟ) ΠῚ, 1 ὃ 
αἱ ἀράς Ποηληι5 νοῦθ5. οἱ ρ] υν]ὰβ 

εχ σε η Π|ὰ ἀϊ6. Εἰ {πλὰ]{ ΟΠηἰ5. ΡΟρὰ- 

[15 115 ΠΟ] οἱ ΘΔηΊ 6] 6 η}), Ἔ 6119 

ἀἴχις αηϊν β8. ΡΟΡΌΪΙ5 δ ΔΙ. 6] 6}: 
μαῦρα, Θὰ ῬΓῸ 56 ν]5 [αἰ5 Δ Ποηηΐηιπη ΠΘιιη 

ὑχιι}}, αὐ ΠΟ ΙΠΟΓΔΙΠΓ ; ΔΙ ΠΠηιι5 

ΘΠ) ΠΙΥΟΓΒΙ5. ΡΘΟΟΔί5. ΠΟΒΙΓΙ8. Ιηᾶ- 
ἔπη, αὖ ΡΘίθΓΘ 15. ΠΟΡ18 ΓΘΡΘΠΊ. 

θ͵χὶῖ δαίοη. ϑδη)6 1 δά ρορα μη: 20 
ΝΟ] 6. {ΠΠἸῈ ΓΘ; 05 ἴθ οΙβ.15. ἈΠΙΨΘΙΒΊΙ 

15.1.1. Ἰπἅ]0} 06, νΘΡΕΙ ΔΙ] 6 ἢ ΠΟ] 6. ΓΘ66- 
ἄθγθ ἃ (θῦρο ΠοιηΪηὶ, 564 βϑυνθ Π0- 

τί, 

μεν ἴπἰΠ0 ἴῃ ΟἸὨΠΪ ΟΟΤά6 νϑϑῖγο. ἝΕῚ πο- 21 
πον, ΠΙ6. ἀΘΟΠΠΔΡ6. ροδὶ νὰπᾶ, 4ιιλ8. ΠΟῚ 
Ε5.4:,.29. πε ρτοάθγαμι νοθ]5. ἤρ416. Θμθηΐ νο8, 
[Οο.Β,6νν (αἰὰ νη 81η1. ἜΕΓ ποὴ ἀθγο!ίη- 2) 

ἀπο. Ποιηΐπ5. ΡΟΡΆΪα 51 Π| ΡΓΟΡ ΘΙ 
δον). ΠΟΙΏΘΩ 8.1 ΠῚΔΡΏΙ, ἀαΐὰ {πιΓαν 

Βοιηἶηπ5. ἴαοθρθ γῸὺ8. 5:01 ΡΟρα ιΠη. 
ἜΑΡ ΒΓ δυΐθηη ἃ 1286 ἰοὺ ρβοοδίιμι 2 Ὁ 

να. ἴῃ ΒοΙμΪηπη, αἰ ΟΘ556 1) ΟΥΆΓΘ ΡΓῸ 

ρυλὲ δ, ΟΡ 15, οὐ ἀ06600 ν05 νίἁιη "ΟΠ οἱ 
γθοίη. ΙρσιίαΡ. ἰπηθῖο Ὠοηλίπιπὶ 24 
οἱ Βουν 8 οἱ ἴῃ υθγϊἰαίθ οἱ οχ ἰοίο 
οοΓᾺ6 νϑϑίγο; νἱά βιϊδ ΘηΪη] τηΔρηΐ- 
[ὰ 4ὰὰθ ἰῃ νΟ 5 ροβϑουϊί, ἜΘυοά 2ὅ 
51 ῬΟΥΒΘΥ ΓΝ ΘΓ 15. ἴῃ ΤΩ Δ Π{|ἃ, δἱ νῸ8 
ΘΙ ΤῸΧ νϑϑίθι" ρδΡ ον ΡΥ 8. 

ΕΠ. ΕἾΠα5. απηϊι5. ἀπηὶ ογὰὶ 588], αι 1 

ΓΘΡΉΔΓ οοσρίπδοί, ἀπο θιι5. Δα! 61 ἃ ἢ- 
ΠΪ5. ΤΟσΉΔΥ 5ῈΡΘΙ ἰ5γὰ 6], ἜΕῚ οἰοσὶὶ 2 

Ἐκ. 
11,89. 

205.24,20 

423. 8: ἴῃ Ποπιΐμο. 
24. ΑἸ." (1{.} δὲ 1 (ἡ ἔ.) ϑοιηΐπιι8. 

πα τθ εἶ, Β: Βεΐ ον. ΥΕ: τυαὸ εὐ απ ὦ τοβοό 
41). Ὁ. ΑὟΥ: τοῖς ροτοβ ... ροοἴῇ. (ἈΦ ἀπιτον εἰ) 6) 

20. θεῖδε ἰδτ. ΒινῈ: (Τεγπουθίι) ὅθ 6[ὲ6 {{ππ|. 
ΑΥ̓Σ: ϑδεππ.., δ0[ς Βαποεῖ!, ΒΥ Αν πηι ξοπιπι6Π, 
γΕ: δι Θυιππδο φεθεπ, 

1. Β: (δ τοαῦ εἰπ 5, αἵό 9, τοαὖῦ δὲ, σεϊτυοτόεπ, τ. 
ἴπι φδισείτοπ τὸς. τορίονίο εὐ δου ὃ... Αἱ δὰ αὐυ ἰ{ τὸ, 
ΟἿ: (δίπι 5. τὸ. Ὁ, αἴξ, αἱό εὖ δὲν οπτὺο ἐ ὁ ΑὟ. - τ τς 
αἰτ σαν 9.) 

2. ΒΑΑΥ͂ΥΝΕ.Α: 11πὸ εὖ (δα) ἀθῖν [ὦ Θαμΐ, 
Ὁ 



908 (48, 3---11. δ ϑποῖῖξο ΗΕ. 

ΧΕΙ. Αιατἴὶ οἵ «Τονιαϊιαη 165 σουυίνα ΤΙ οί 605 σοοῖαο. 

χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν ἀνδρῶν Ἰσραήλ' καὶ 

ἤσαν μετὰ Σαοὺλ διρχίλιοι ἐν Μαχμὰς καὶ ἐν 

τῷ ὄρει Βαιϑήλ, καὶ χίλιοι ἦσαν μετὰ Ἰωνά- 

ϑαν ἐν Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν, καὶ τὸ κατάλοι- 
πον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰς τὸ 
σχήνωμα αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἐπάταξεν ᾿Ιωνάϑαν 
τὸ ὑπόστημα τῶν ἀλλοφύλων τὸ ἔν τῷ βουνῷ. 
Καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ Σαοὺλ ἐσάλ- 
πισὲ σάλπιγγι εἷς πᾶσαν τὴν γῆν, λέγων" ἘΉΉ9ε- 
τήκασιν οἱ δοῦλοι. 4 Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ 1 ἤκουσε 
λεγόντων" Ὅτι πέπαικε Σαοὺλ τὸ ὑπόστημα 
τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἤσχύνϑησαν Ἰσραὴλ ἐν 
τοῖς ἀλλοφύλοις. Καὶ ἀνέβησαν ὁ λαὸς ᾿1σ- 
ραὴλ ὀπίσω Σαοὺλ εἰς υλτται 

ὅ Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰς πόλεμον 

πρὸς τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἀναβαίνουσι ἑ ἐπὶ Ἰσραὴλ' 
τριάκοντα χιλιάδες ὁ ἁρμάτων καὶ ἐξ χιλιάδες ἵ ἵπ- 
σέων καὶ λαὸς ὡς ἢ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 
ϑαλάσσης τῷ πλήϑει. Καὶ ἀναβαίνουσι καὶ 
παρεμβάλλουσιν ἐ ἐν Μαχμὰς ἐξ ἐναντίας Βαιϑ- 
ἄβεν κατὰ νότου. ὅ Καὶ ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ εἶδεν, 
ὅτι ἐκϑλίβονται, καὶ ἐκρύβη ὁ λαὸς ἐν τοῖς 
σπηλαίοις καὶ ἐν ταῖς μάνδραις καὶ ἐν ταῖς 
πέτραις καὶ ἐν τοῖς βόϑροις καὶ ἐν τοῖς λάκ- 

κοις. 7 Καὶ οἱ διαβαίνοντες. διέβησαν τὸν 
Ἰορδάνην εἰς τὴν γῆν Γὰδ καὶ Γαλαάδ' καὶ 
“Σαοὺλ ἔτι ἦν ἐν Γαλγάλοις, καὶ πᾶς ὃ λαὸς 

ἐξέστησαν ὀπίσω αὐτοῦ. 

8 Καὶ διέλειπεν ἑπτὰ ἡμέρας τῷ “μαρτυρίῳ 
ὡς εἶπε Σαμουήλ, καὶ οὐ παρεγένετο “Σαμουὴλ 
εἰς [Γ ἄλγαλα, καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς αὐτοῦ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 9 Καὶ εἶπε Σαουλ' “Προςαγάγετε 
ὅπως ποιήσω ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικάς. Καὶ 
ἀνήνεγκε τὴν ὁλοκαύτωσιν. 

10 Καὶ ἐγένετο, ὡς συνετέλεσεν ἀναφέρων 
τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ Σαμουὴλ παραγίνεται, 
καὶ ἐξῆλϑε “Σαοὺλ δίς ἀπάντησιν αὐτῷ τοῦ 

εὐλογῆσαι αὐτόν. 11 Καὶ εἶπε Σαμουήλ" 
“τ ἐποίησας; Καὶ εἶπε Σαούλ: Ὅτι εἶδον ὡς 
διεσπάρη ὃ λαὸς ἀπ ἐμοῦ, καὶ σὺ οὐ παρ- 

2. ΑΞΒ Ἐ(α. ἐν ΜᾺ οἵ ΤΈΣ: 8. ΑΖΒΧ: τὸν Να- 
σὶβ (5. -σεὶβ) τὸν ἀλλόφυλον τὸν ... ἀκόϑσιν ... 
σαλπιγγι σαλπέξει (τὸ ὑπ. κτλ. ἘΧῚΣ 4. ΑΞΒ" Ὅτι 

τὲ τὸν ̓Νασὶβ τὸν ἀλλόφυλον... ἰδ 1. (ὃ: ἘΧῚ: 
Β: οὗ υἱοὶ Ἶσρ. (ὁ ἀπος 51Π6 Ἶσρ. ΑΞΕΕΧ). ὅ. ΑΞΒ: 
ἐπὶ (πρὸς τὸν ἘΧ). Β: τὴν ϑαάλασσαν (τὸ χ. τῆς 
ὃ. ΑΞΒΕΧ), ΑΞΒ: ̓ Βαιϑωρὼν (-ἀβεν Χ). 0. ΑΞ8: 
στενῶς αὐτῷ μὴ προςάγειν αὐτόν (ἐκ. ΕΧ). 
7. Α3Ξ8 τὴν [ Χ), ὃ, ΑΞΒ; διέλιπεν (-λειπ. ἘΧ). 
9. ΑΞΒ: π. ὁλοκαύτωσιν (π. -ώσεις Χ). 10. ΑΞΒ 
Ἐτϑ (1 Ε). 11. 458: πεποίηκας (ἐποίησας ἘΧ). 

ἢὐποὴ ΘΝ ἠΡ ΘΡΟΝ τοι ὈιΝῷ 
ἼΠ2) ΘΩΞῺΞ ΘΡΒῸΝ ᾿ηκῶ- ὩΨ 
ὈΡΞΩΞ ἸΠ5τῶν Ὁ ἘΝῚ πῆττος 
ἘΠΕ δον ΓΙθ ὉΣΡῚ ἼΠ)5] Ῥ 23 
ΣΝ ̓ δρ Ὁ 501) ὯΝ ἸΠ27) 15] 
ῬῸ ὍηΝ ΩΣ ΠΣ ΡΟ 5Ὶ »ΞΆΞ 
τ -ἰἀνὸ Ὑπαπτῦθ3 “᾽ξ 
ΠΣΝῸ ἼΦ Ὁ ὉΝ 5 05} ἐ ΘΝ 
-Ὡ) βϑϑοε ἘΚ ΤΙΝ ϑηνῷ πϑπ 

ΡΣ ΧΟῚ ΒΘ. ΒΞ ὈΝΤΩ5 ὥΝ 32 

ἜΉΤ ᾿νῷ ΠΝ ὈΣΕ 
"Ὦ» ΠΕΡ ι ΣΌΝ ΠΉΤῊΝ 
πῶ 29 ἘΌΝ, ἜΠΗ ὈΝ 85 
τν “ὧν ὈπΠ5 ἘΦ ΘῈ δΘΌΝ 
ΟΞ ὯΞ "2175 ἘὈΡ"Ὶ 5.0 ϑὴπ ΕΟ 
ἮΝ ἘΝ ΩΣ δ" Ὁ ἘΟΤΟΒ ΓῺΤΡ 
ἼΝΞΙΠΏΝῚ ὈΦΡῚ 23) 3 ἠδτος "3 
ΠΡΌΤΕΝ ΘΠ: ΤΡ ῺΞ ὈΦῚῚ 

ἮΞ» Ὁ 351 ἐΓΉΞ5 ΘΠ 3} 
ἘΤ ΡΝ Ἴ ὙῸΝ ΡπτοΝ 
ἐΡΉΓΙΝ ὙΤῚΠ ὉΣ- ὈΞῚ ΡΟΣ 3 Τὴ 
"ΩΝ ΕΝ "5 ὨΣΞῸΣ ! ΕῸΝ 
ὙΒΡῚ ὉΞΘῈΠ ὈΝυοῶ ΝΞ ΝΟ Ὀνηος 
ΤῊΝ δηνὼ “ΩΝ ΘῚ ἘΡΗΣ ὩΦῸῚ 
ἘΠΌΣ ὈΡΘῚ ϑοροῶσ ἢ ΟΝ ἿΝ 
ἜΡΙΣ πόρνῃ ἘΡΣΜΗΙ ὙΡΞΞ "5 
ΩΝ Ὁ. ΠῚ ἘΧΡῚ ΝΞ Ὀνυοιὸ 

ΤΩΡ Π ὈΝνοῷ ὙΕῚ, ΕἸ ΊΣὉ ἢ 
ὉΡΠ ὙΈΣΓΣ ὙΠΟ ΘὐΝῚΘ ὝΣΝ) 

.: 

γ. 8. Ὁ ὉΓΠῚ "Ἢ 
γι 11. πὶ ΤΠ" 5 

8. δίς πδοζέει δον 558. 70 21 Ὁ. Παπδεη, Β.Α: 58: 
{αδαπα. ΑΥὟ: ϑΠι το απ, νῈ: τοι οαθο. 

4, ϑϑοζέεη φεῦ ., ας 5, {{ {εἰ πέοπδ τυρτδοπ ... δα 

δ, ΤίοΓ ξααπππει, ΟὟ: Πίπξοι, ὙΕ: {{ ἰπ ἔδῖοτι (δὲς 
| το, ΑΥ̓ΣὙΕ: δεῖ ὃ. 3}. ΒΑΕ: τοῦτος Σπαπι: 
απὸπ δοταζεπ (ρεγ.). 



1. Φειπηοίο, 4Ὰ48,535--11.) 8909 

ςξοπαίδαπϑ (Θίεα γι: Θίδεα, ΦαΠ ον Τζετέ γι Θίϊραϊ, ΧΕΙ. 

θέαππ απ δἼταςῖ. ϑιυεὶ ἐαπίεπο τυατοπ 

πες Θαμ κι ϑθεί)πιαϑ τππὸ απ δὲπὶ (δὲς 
δίτας ΞΒει0 ΟἿ, ππὸ εἶπ ταπζοπο τι οπας 
ἐθαπ κι Θίδροα ΞΒεπίαπηίπ, θαᾳ8. απϑοτο 30 1Ὲ 
αϑοὸν Τἰεβ εὐ σοθεπ, εἰποπ ἀεσ!γεπ ἰπ' εἶπε 

3 ἤχει. Ἐοπαίδαπ αδεντῶπις οἷς ΘΙ Πτενς 
ἰπ ἰδτοπι ἄαρσον, Ὁα8. 21 Θίδεα τατ,) θα. 

ἔχηι 901 οἷς ΘΕ Πγ. 1{πὸ απ Το οἷς 
δοζατιπς. Οἱαζοη. ἱπὶ σαπδεπ ἀαπδε, πιὸ 

ΟΑἤαροπ; ΦαϑτΤαβί οἷρ ϑεῦτάον δῦτοπ. ἜἸΪπΌ. 

ααπς ἥττας δὕτοῖς Ἰαροπ; Θαμ δαὶ δῈΓ 

6. ΠῚ ἀαροῦ οοδίασοπ, ὃὲππι ἤτγαοῖ 
ἤαπὲ τοῦ θὲπ 30 ΠΠ||τπ. Ἰϊπὸ αἴο8. ΞΟ ΤῈ 
ζῶτίε Θαμ παρ σοι ΘΙ Γαΐ. 

Ὁ Φᾳ υοὐαπιποίοπ {{) οἷς 0. {Ππὸν΄ κι 
Πτείτοπ πὐἰξ ϑἼταοῖ, Ὁτοι βίᾳ ἐαπζοεπὸ θαροι, 

Το) 8. ἰαπεπὸ ϑοπίον, τπτὸἋ ζοπ|: Ξθ0ΓΕ, [0 
οἱοῖ υυἷς απὸ απὶ ϑὲαπος ὅὉε8 θέεοτδ, ππὸ 

ἐσαόπ θέναι τπιὸ Ταρόνίοπ [{ 2 δ πιαϑ,. 

6 σερεπ θὲοταοπ τον ΞΒειῦ πη. ἔφα Ὁα8. 

ἴαθοπ οἷς Ῥλἤππον ταῦ, δα [{ὸ ἰπ 
ὐδίθοπ τσατοῖ (δεππ δεπὶ 01 αν σαπρ0), 

φοτέγοεπ {{ε [) ἐπ οἷς ΘύθΙοπ απὸ δ τὸς 
ππὸ δοίζοπ ππὸ ἀϑάον τἀπὸ Θειθοη. 

7 Ὁἰς Θεθτῆρον αθοὸῦ οἰπροπ ὕδον Ὅεπ δοὺς 
Ὅαπ ἰπ8 ἄκη Θαῦὺ ππὸ ΘΟ [ραῦ. αμ 
αδὸῦ αν πο κι Θἰᾳα!., πὸ αἴτο8 ϑθ01Ὲ 
τοατὸ Οἰπίον ἰθπι ξαβ. 

8 Φδὰ δϑαϊτοῖς εὐ ἤξεδοπ ὅ αρὸ απ οἷς 8 εἰἐ 
το ΘΑ͂ δεϊίπιπιί. ᾿ἴπὸ Ὅᾳ. Φαππεῖ 
πἰς ἕαπι σὲπ Οὐαὶ, κουζέγοιιείς Ὁ) Ὅα8 

9 ϑϑοΠ ἔοι θα. ἔα Ἰρταῷ Θαιμ; ϑυίπρο 
ταῖν δεῖ ἐΒΥαποοΓΥ ππὸ Φαπέορζον. Ἀπὸ 
ΕΥ ονγετίε γα πον [ε΄ 

10. ἜΓ{8. εὐ αθοὸῦ Ὁᾳ8 ῬβΥυαποονΓΥ υοϊοποοί 
Ῥαίτο, Πῆε, Ὅᾳ. ἕκατι Θαππιῖ. Φα αἷπα 
(απὶ δίπαιϑ ἰθπὶ ἐπίροεροπ, ἰδπὶ κι Περποῖ. 

11 ἜΘαππμῖ αδοὸν ἤρτα: θα8 θα δι 6εΞ 
πα ἐς απ απίτϑοτίοείο ; 3) [αθε, Ὁα ΓΒ Ὅα8 
ΞΕ) σοπ πιὶν ξεν τειοίο, ππὸ δι: ἔππιος 

Ἅ" πραλο ἀ μμμμἐἑ ἐἐ ω ΡΟ, 

ὅ, ΟὟ ΝΕ: απὶ Ποῦ... απ ϑλοπας. 
0. α΄. Θερδί)ς ιι. ᾧ, πὶ ϑπτσοι, ΑΥΝΕ;: (π ϑὲοίῃ. 

Α: ἐπ δεῖ ὅπρε [είοπ. Β.ΥΕ: δαδ 3, τοιτῦο (ὐαν) 
σαοντάποί. ΑὟΑτ ταῦ δοῦν, ΑΥ̓Υ: σοτέτοί [. Ὁα ὁ ὅ3., 
Β.ΝΕ: ϑουοξίο, Αι: σευδατροπ [. ᾧ. Β: εξ π, 
αν: Φοτυπί(ρο) δ... Α: ΕΠ οπ κι. οι ἄγ οπ 

τ Υοπ! Β; δοίζεπ.., δεβππροπ, ΑὟΕ: (δε[ὁς 

5101 δ41}} ἰγἰὰ 1111 46 5γ6]; οἱ 

ΩΝ γα ηΐ σα) 8581] ἀπ0 1η11Π|4 ἴῃ ΜΔΟΠ ἢ ἃ5 

οὐ 1ῃ πηοηΐθ ΒθιΠ 6], μη} }|6 δαΐθπι οἰ 

ἦα. Τοπαίπα ἴῃ α)αὰ Βρη͵αιηϊη. ΡΟΓΓῸ 
1914, ΟΔΘίΘΓΠ] βΡΟρι Πα ΤΟΙ Ϊδ᾽( ἘΠΙ1η- 

4αΘΠ) 416. π΄ ἰθοΡη δοιὰ 5. ἘΕῚ 8 
ΡΟΡΟΙΙ5511 Φοη αι. 8. 8 Ἰοη 6η} ΡΠ ]151Π1- 
ΠΟΙΊΠΏ, {4186 οΥΓὰΐ ᾿ῃ ἀἀθαὰ. ΘΟ οὐΠη 

σαά.3,. 7. 8 1556 η1} ΡΠ Π50}11π|, 541} σοοίη θ110- 

ΟΙηἃ 1 ΟΠὨ]ΗΙ (6 ΓΓᾶ, αἀἰσοπς: Απάϊαπϊὶ 

ἨΘΡνὰο 1} ἜΕῚ ἀν ΟΓΒ115 [5Γ861 ἁπάϊνι ἃ 
Πα ΒΘ Θ 1041 [ἀπηὰ: ΡοΓοι5511 588] 
βίη θ 1 ΡΠ 5. Π]Π ΌΤΙ οἱ οΡοχὶΐ 858 

ρου; γᾶ 61 δάνονβιιβ ΡΠ. πη. ΟἸαμηὰ- 
ν]1 ΘΓΘῸ ρΟρΡαΠ15 Ρο5. δα] ἴῃ Δ] σα]ᾶ. 

5ὲ ΡΠΠΠΒ.ΠΠ ἢ ΟΟησΡΟσα  σηΐ δά 
ΡΓΔΟΠ Δ η ἀ111} ΘΟηΪΡὰ 5Γ86], ἰγὶ οἱ ηἰᾶ 
12 1ΠΠ1ὰ ΘΌΓΡΙ 1 οἱ 50Χ 1}}ΠΠΠ1ΠΔ Ἔα 11], 

γυᾶιτ, ΟΕ. ΤΟΙ αι πα] να] ρῖι5. 5᾽σα! ΓΘ 416 
τα ταλς ΘΕΟΣ 1Π ἸΠΤΟΥΘ ἸΠΆΓΙ5 ΒΙΏΓΠηα. ΠΕ 

ΔϑΟοπἀθηΐο5 Οαβίγ Ποία! βὰηΐ Ιπ 
νιν, ΜΙΔΟΠΙΠ 8 δὲ οΥΘηΐθ ἢ Βοίμανρη. 

Ἴοε.τ,2.. ἃ Θμοὐ οαπὶ νἱ ἀἰβϑθηΐ νἱρὶ ἴ5γ86] 56. 6 
ἴῃ ἅΓΟΙΟ ροδβίίο5. (ΠΠ]οἴπι5. θη ογὰΐ 

σαα.6,2. ΡΟΡ0]05), ΡΒ ΟΟΠ ἀρ ηΐ 58 ἴῃ ΒΡ6Ι αη- 
οἶδ οἱ ἴῃ ἃ} 115, [ἢ Ρ ίΓῚ5. Πα απ6. οἱ 
ἴῃ ἃΠΙΓΙ5. οἱ 1η οἰβίθυ ηἰβι ἜΠΘυγὰοὶ 7 
Δ} 6Π1 {ΓΔη5Ι ΘΓ ΠΗ ΦΟ. 8116} ἴῃ ἰΘΡΓ ΔΗ] 
(δὰ οἱ ἀαἰαλ. (πη ᾳι16. Δ Πὰ0 6556] 
54} ἴῃ Οα]ρσα]α, ἈΠΙνΘΓ 8115. ΡΟΡΆΠῚ5 
ΡΟΡ ΘΓ 15. 651, 4] 5666} {1 6111]. 

1τ09.. ΚΕἸ οχρθοίαν!ς βορίθιῃ αἴθ 5 [υχία 8 
ΡΙ οί (απ ΘΔ Π}1161158.,. οἱ ἤθη νϑηϊΐ ϑἃ- 
τ16}] ἰῃ (α]ραϊα, ἀἰ!αρβιβδαᾷιθ 6 
Ρορυϊὰ5 ἃ 606. ΑΙ οὔρὸ 88}: 9 
Αἰογίθ τ] ΠΟ]οσδυβίαμη οἱ ροιῇοᾶ; 
αἱ οθία! ΠΟΙοοδιιβίαμ. 

Ουμηαπ|6 ΟΟΙΡ] 6556. οἰϊδγθηβ μο]ο- 10 
οἁιιδίαπι, 6006, ϑη)6} νρηϊοραί, οἱ 

(5.3. ΘΒΡΈΒΒ.15. Θ581 58] ΟἸνίμη οἷ, αἱ 58}- 
ἰαγοὶ θη. ἜΠοοαΐαβα4ιι6 οδι δά θη 11 
Βάπι6 1: Οὐ] [θοῖβι! ἢ ἈΘςροπα ! 580}: 
Ουΐα νἱάϊ, 4φιοἀ ρΡοΟραΪ8 αἰ] Γοα Γ 

10,5. 

σι 

11,14. 

“4, Α1.: δαΐοπι (Ῥτο θγβοὸ). 7. ΑἹ. "ὶ (ργ.) ἰη. 
8. Α1.: Ρδοίαμη. 

ΕΓ) ... Φράτπιο. Αν δ ῖζοεπ,,, Θόθίοπ.,, δ ογπεπ, 
1. ΟΥ̓ - 11. εὖ αἰπροιῷ. Β: αἰ{ξουτο Ὁ. ἴθπι, ΟὟ ΥΕ: 

[οΐαίς ἰθπι αἰἐουπο. Α οὐζῷταξ α, 58. να ἴγπι Τοία το 
9, Β.Α͂ΥΥ: δα 38τ. πὶ δίε Ὁ. νΕ: οἷο ὅϑτις πὶ, Ὁ. 
10. ΑΥ̓́Τ Ε.Α: 2π| ατίβεπ, 
11. Β.ΑΥ͂ΥΝΕ.Α: φοίθαπ, Β,ιΑ: ϑθε Π|) [αὐε. ΑΥ̓͂, 

ΥΕ: Ὅα ἰῷ. 



9109 (18,19--.20. ὡϑμ 6} ἢ. 

ΧΕΙ. 

ἐγένου ἐν τῷ ὃ μαρτυρίῳ τῶν ἡμερῶν ὡς διέτα- 
ἕξας, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχϑησαν εἰς Μαχμας, 
12 καὶ εἶπα Νῦν καταβήσονται οἱ ἀλλόφυλοι 
πρός μὲ εἰς Γάλγαλα. καὶ τοῦ προφςώπου κυ- 
ρίου οὐκ ἐδεηϑην, καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνή- 
γεγκα τὴν ὁλοκαύτωσιν. 18 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ 
πρὸς Σαούλ' Μεματαίωταί σοι, ὅτι οὐκ ἐφύλα- 
ξας πὴν ἐντολήν μου, ἣν ἐνετείλ ατὸ σοι κύριος, 
ὡς ἡτοίμασεν ἂν κύριος τὴν βασιλείαν σου ἕως 
αἰῶνος ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 11 Καὶ νῦν ἡ βασιλεία 
σου οὐ στήσεται, καὶ ζητήσει. κύριος ἑαυτῷ 
ἄνϑρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ ἐντε- 
λεῖται κύριος αὐτῷ εἴς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι 

ὁ κύριος. 18 Καὶ ἀνέστη Σαμουήλ, καὶ ἀπῆλ- 
ὃϑὲν ἐκ Γαλγάλων 'εἰς ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κα- 
τάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη ὀπίσω «Σαοὺλ εἰς 
ἀπάντησιν ὀπίσω τοῦ λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ, 
αὐτῶν παραγενομένων ἐκ Τ αλγάλων' εἰς Γαβαὰ 
Βενιαμίν, καὶ ἐπεσκέψατο Σαοὺλ τὸν λαὺν τὸν 
εὑὐρεϑέντα μετ᾽ αὐτοῦ ὡς ἑξακοσίους ἄνδρας. 

16 Καὶ Σαοὺλ καὶ Ιωνάϑαν ὃ υἱὸς αὐτοῦ 
καὶ ὃ λαὸς οἱ εὑρεϑέντες μετ αὐτοῦ ἐκάϑισαν 
ἐν Γαβαὰ Βενιαμίν, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμ- 
βεβλήκεισαν ἐν Μαχμάς. 11 Καὶ ἐξῆλϑε δια- 
φϑείρων ἐξ ἀγροῦ ἀλλοφύλων ἐν τρισὶν ἀρχαῖς" 
ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα εἰς ὁδὸν Ποφερὰ 
ἐπὶ γῆν “Σωγαλ, 18 χαὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπι- 
βλέπουσα εἰς ὁδὸν “Βαιϑώρων. καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ 
μία ἐπιβλέπουσα εἰς ὁδὸν Γαβὲλ τὴν εἰςκυ- 

πτουσαν ἐπὶ Γαὶ τὴν Σαβαὶν τὴν ἔρημον. 
19 Καὶ τέκτων σιδήρου οὐχ εὑρίσκετο ἐν πάσῃ 
τῇ γῇ Ἰσραήλ: ὅτι εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι" ή- 
ποτὲ ποιήσωσιν οἱ Ἕβραῖοι ῥομφαίαν καὶ 

δόρυ. 20 Καὶ κατέβαινον πᾶς Ἰσραὴλ εἰς γῆν 
ἀλλοφύλων, χαλκεύειν ἕκαστος τὸ ϑεριστή- 
ριον αὐτοῦ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ καὶ ἕκαστος 
τὴν ἀξίνην αὐτοῦ καὶ τὸ δρέπανον αὐτοῦ. 

1 ΚΊΒΎζα: 
ΟἿ ἂν... ἐπὶ 1.8. αἱ. 

1. ΑΥΒ᾿ εἰς, ὁδ. αὐτὅ. 

11. 438: ὡς διετάξω ἐν τῷ (. τ. 
κυρ. )τὅ. 13. 458 Ἐ(Ρ. ὡςῚ νῦν. 
14. ΑΞΒ ἐφ. στ. ἡ σον 0. 
10, 438 Ἐ(φρτ.) ὁ... μ. αὐτῶν... Ὁ (Ὁ. Β.) καὶ ἔκλαιον. 
17. ΑΒ "ἐν οἱ εἰς. 18. Αϑδ: Γαβαὲ. Β: Σαβὶμ.. 
Ἐτζὴν ἐρ.. 19. ΑΞΒ ἔτῇ... Μὴ π. 10. Β: ϑέριστρον. 

12. Α: σεἴήηπεί. ΑΥ̓͂: πο πίε κι Θοῦ. φοοῦ οἱ, 
ΝΕ: απρεῇ. (Β: {πὸ δα ἰἄ) πα) ἐπίθα!π, ονζοτίς 
(ὦ ἐπο τ ...ὄ ἐ Α΄: δα δταύοίο ἰα), Ὁπτῷ ὃ. ϑὲο!} ρος 
ὈΥΜΠΘΘΙ.. ΚῊ 

ΤΥ ἰερὲ δάτεε εὐ. ΑὟΕ,Α: {δότίι (ᾳοδαπδοῖ). 
Β: δουσαθτοῖ, ΑΥ̓Σ: δεοδαι (οἰ. ΥΕ: Βοζοίῃε!. ΑΥ̓Ν.Α: 
Ὁ, δὲθπίρίιια, ΥΕ,. δεγυζάαζε., « Βο[οΠ φ. οὐ αΠ ὦ, 
ΑἹ δεν 6Ὲ 165 1ᾧσπ,.. ὁ ΒΙΟῪΥ: ΓΌΝΥ ἐπ (διοὶ ξοί τ, 

14, (Α: {τϑουδίπ πίπιπιουιιοῦν απουζοῦοι 61) 

ΑΘ ατιἴῖ οἵ «οπαΐῃ αλεῖδ 05 σογείναι ΤΡ οί ἤπιε 08 σοοίαρ. 

25 ἼΣ2 9 ΝΣ ΓΝ ΠΗΝῚ Ἴ 
ἼΩΝ τ ΩΦ ὈΡΒΌΝΩ ΘΟ: Β11 
52Ὲ)} ΕΗ ἐὸν δ Ἴ15 ΠΣ 
ΠΌΣΝῚ ῬΒΝΤΝἪ τΡΌπ Νὸ πὴτ 
αὐ ναῖτοον ὈΝ Δ ἼΩΝ, ὙΠΟΡΕΤΊΣ 
πὴπο το ττν πῶ ΓΕ δ τς 

τῆλ 55: ΠΏΣ 5 ὩΣ ὝΣΝ ἬΤΟΝ 
ἐδ στην ὉΝΟητοΝ πρϑϑρστῳ 
πῆπο ὥΡΞ ΉΣΑΝ τὸ ΠΟ ΠΙΡΙΡῚ 11 
ΤΕ τῆπο ἸΠΉ Χο. 55 ῸΞ ΘΝ - 
τῆξτῶν ὉΝ τῶ νὸ “3 ἴωντὸν 
ὈΆΘΒΓΙ ὌΡΡῚ Ὁ ὈΝ ΛΔ ὩΡΒῚ ὁ ΣΠΥΓΠΣ Ἰὸ 
ἘΣΤῸΝ ὈἸΝ ἸΡΘῚ ἸῺ23 ὨΣΞᾺ 

ἐῶν ΓΗ͂Ν δ ΤΣ ΘΝ Σ ὩΘΓῚ 
ΝΧΏΞΙΙ ὈΦΙΤῚ 23. ἸΓ2 9] ὈΠΝΩῚ 

ΒΎΠΙΘΌ ΒΝ Ἰ85)Ξ. ῬΞ2 ΘυΞΦ) Θΐὸν 
ΓΩΓΙ 312 ΤΟ ΠΙΘΊΘΡῚ δ 5. ΕἸ 223 ὮΙ 

Ἴτν ὠδοπ ΘσΝ Ἢ πῶσ ΘΠ 29 
εὐνοῶ γπν ἢν ΠΕΡ ἼΠΤΓΟΝ ΠΕ 
γι ΓΞ Ἐπ παῦε πν ΟΝ ΠῚ 18 

10 

δηϑνπ ἼΠΠ Τὺ ππν ὠΝΠῚ 

ἘΓΊΒΤΘΤΙ ΒΡΦΞΣτΙ ἜΓῸΣ Ὡρυθοσ 
3. ὙΝ Ὁ5Ξ5. ἈΝ} ΝὉ ΘΠ 19 
ΘΟΠΞΘΕ ἨΩ 5 ἸΒ ΘΠ) ΩΝ τ 
ΕΤΡΟΙ 11 ΤΠ ἿΣ ΞΠ|9 
ἩΡΩΓΔ ΤΙΝ ὯΝ ἘΣ ΤΕΣ 
εἰ ΤΩ ΓΝῚ ὑϑπ ΤᾺ] ΠΝ: ΓΝ ἘΝῚ 

γ. 19. Ὁ ἸΝ 

ΑΥ̓Υ: εἴποπ απϑοτπ "δὲ, παν [. Θίππο φοι!, 
απϑηοῇ. ΟΥ̓ ΝΕ: ἰθ0π αοοτόποί χπππ| δ. 

1ῦ, ΒΑ ΝΕ ΑἸ: απ ποτίο, ΑὟ: Πᾧ δεῖ ἔθπι δοζαπὸ, 
ΥΕ.Α: (πο) ... απ. Β: οἰπαοπαιθοι Βα Ε, 

10. 2 (ὐΐδεα 3ϑεπὶ. ΑΥ ΝΕ: [ὲαρ6π. 

17. Β: οἷο ϑευροοιοπδιπ ϑὲοετπ ζοροπ απ... ἐπ 
δτοί ὅ.. αὙ τὸ αἴπα εἶπ ἡδενθοοτπποόλπ αἰ ϑοπὶ ον 
Ὑ: οὗ ξοροπ οἷο δενβέοτον, 

18. παν δὲν Θεέπρο, δίς δα 1. ΑΥ̓ὙΕ: πα ϑεπὶ 

Β.ΥΕ: 

ον ὑπετῖν ἐδ εσρτυ 
μ᾿ Δ ΡΞ Ύ ὙΝ ΨῚ 



Ἷ 20 Θά ετί ππὸ Θρίοβ πια ει. 

1. Φαιπιοῖὁ. (13, 12-.20) 911 

Φαπιμοῖ8 Θι το, 

πἰῶε χὰ δο[ίπιπιον. 3 εἶτ, τπιὸ οἷς ΘΟ ον, 
12 τοατο ϑετγαπππίοῦ 4 θὲ πια8. θα 

[ρταῷ ἰὰ: θύπι τοετϑοπ οἷς ΠΡ ΠΟΥ δι 

πεῖν δεταῦ ἔσπιπτοπ σοπ ΘΙ Γᾳα, απὸ ἰῷ Ῥαδὲ 

Ὁα8 προς Ὁε8. Θεττη πίε ἐὐθείοπ; δα 

τοασίς ἰῷ8 ππὸ ογίετίε ΘυαποονΓ[(Υ- 

13 ἘΘαππιῖ δὲν Τρταῦ κι ΘΜ: Φὺ θα 

τρ νι σείδαπ, ππὸ πἰῶὶ σοθαϊίει. δ 68 

ὥοττη, δεῖπε8 Θοίίεδ, Θοδοί, Ὁᾳ8 εὐ Ὁἷτ 

σοθοίοπ θαι; δεππ εὐ δά τές ὁεῖπ ϑὲο ἃ) δος 

14 {ἀἄτίφοει ἄδεν ϑήγαοῖ {Ὸ ἀπὸ τ. ἜΡΓδοΥ 

πῖπι τοἰτὸ Ὁεὶπ θὲ πἰῶ! δεϊοῦοπ. ΦοῪ 

ον δα. ἰδπὶ εἶπε ἐθέστι. ἐὐι πα) 

ζοίπεπι ετζεπ, πὶ θαι ὍΟΥ ετΥ Θεδοῖίοη, 

δα} χε {εἶπ ἴδον {εἶπ Ξθ0ὙῈ, Ὅοππὶ δι θα] 

1ὅ δὉε8. εῖτη Θεδοί πῶ! ρφεδαϊίπ. ἘἸ1ΠῸ 

απ πιαῶτε {{] απῇ, ππὸ οἷπα υῦπ 

ΘίΓᾳαἱ σε Θίδεα ΞΒεπίαπιίπ. ἅδον αι 

ἐἀθιεῖς Ὁᾳ8 Ξθ01Ὲ, ὅὍα8 δεῖ ἰδπι ταν, δεί 

[8 διπϑονε Ῥϑὲαππη. 

ιῖι8 ΦΘαχ αδὲν παῦ {εἶπ Θοῦπ ϑδοπαίδαπ, 
απὸ ὍὉα8 Ξ01Ὲ, Ὅᾳ8 δεῖ ἴδπι θατ, ΘΠ εδοπ 
αἰ ει ροΙ ΞΒεπίαπιίπ. ΦΟίς θ᾽ 0 ΠΠ|{ὸν 
αδοὸνῦ δϑαίζεη [Ὁ σεἴασοτί 4 Φθι ὥπιαϑ. 

17 ἜἸ1πῦ αὐ Ὁεπὶ ἄσσον δὲν Ῥ Ὁ ΠΟΥ ἐσσοπ 
τοὶ απζοι, Ὁα 8 παπὸ κι ϑογθεοτοπ. (δίποῦ 

ταποίς ἃ απ οἷς Θίταβε αἐπ Ὄγθτα 

1818 απὸ Θιαΐ, ἜὉΟΥ αἀποοῖο τυαποίς 

Π απ οἷς Θίγζαβε Βεῖῦ οτοι, δῈῪ 
τς τραποίς ὦ αἰ οἷς Θίζαβε, δἷε 
Ὅαᾳ ἴαπροί αὐ Ῥᾳ8 Φ0αῚ ϑεδοίπι, αὐ ὍῈΥ 

19 ϑθπτι. Ἐ(8 τοατὸ αδεν οίπ Θ πιο ἱπι 
σαπροπ βαπὸς Πγαοῖ εὐπιπθοπ, Ὁόππ δὲ 
6 Π|πενῦ σοδαίοπ, οἷς ἀεῦτάον. πιδτει 

Ἐπ παῖς 

απο “ἤταοῖ δίπαθ οἰοθοπ κι Ὅὲπ 0  - 

τ οῦπ, τοὸππ [οπιαπὸ δας εἶπας Ῥβηρε 
ταν, ας, ΞΒεἰΓ οδον (Θεπΐε 2π| {γἄτζεπ., 

11..Δ.Χφἃ.: 2πν δο{{πιπιΈοπ, 
14,.Α.ΑΔἃ: ὅετν γα! {ᾧ. 

(βεθηι Ὁαᾳ8) Ζῇ. 3. δἰπίοηεί, Β: δεν, Ὠἰπαπόϊ. 
ΑΥ̓́ΟΝΕ.Α: ταν... 41| πῦεπ, Β: απ το ὑπ, 

Β.ΎΕ, [ργαζεπ: Φαβ (ὦ) πίνε (επινα)ίει. «ἀπαοπ, 
20. οδενς Φίδεῖ. ΑΥ̓: ππὶ εἶπ δ ορ.,, 

ᾧοίς διεὶ απο δεῖ 0 {||{πτὶ 

«ἀπ|ὦ). Β. ϑθοῖΓ.. 

ἘΡρΒγδίπ θέ: 88]. 
290. ΑΙ. { (ρ. 580ατγ.) οἱ (γ᾽ ἀδηίθηι. 

ΧΕΙ. 

ἃ Π10, δἰ {1 ΠΟ νΟΠΟΓἃ5 1χῖδ Η]Δοῖ- 

ἴοϑ ἀΐο5, ΡΟΡΡῸ ΡΠ ΙΒ. ΠΠ ἢ] ΘΟηρΤΘραί! 
γυϑιϑι [πργᾶπὶ ἴῃ ΝΔΟΙΙηΔ5, ὅ αἰχὶ: Ναηο 12 

ἀοβοθπάθηΐ ΡΒ 5. ἢ] πὰ δὰ πη ἴῃ (ΔΙ- 
8414, οἱ [Δοίθῃη ΠΟΠΊΪΠΙ ΠΟῸΠ Ρ]ΔΟΔΥΪ. 
Νοορϑειίαϊθ ΘΟΠΡ.Ϊθ5. ΟὈίαΠ ΠΟΙο- 
οδαβίαιη. ἜΙχΙ 46 ϑαιημ8] δά ὅδ}: 13 
ΒίαΠ6. ορίϑι], π6 0 οαβίοαἰδί! τηδπάδία 
Βοπιῖπὶ δὶ ἰὰ], 486 ργδθοθρὶὶ {{}0]. 
Ουοά 51 πη [6 015565, 18Π| ΠΠῸ ΡΓ86- 
Ρᾶγαββοί ΠΟΙ Π 15 ΓΟΡΊΉΠΙΏ {1ΠῈ ΘῈΡΘΓ 

[5Γ86] [η 561}ρ᾽16Γηὰη. ἘΒ64 πρα4υἃ- 14 
υᾶτὴ ΓΘΡΉΠΏ ὑπ] ὉΠΓὰ σΟηϑαγσοί: 
(υδοβίν Ποιηΐηϊι5. 5101 ν᾽ΡΠ) Ἰυχίᾶ 
ΟΟΙ 5111}, Οἱ ρΓΔΘΟΘρΡΙΐ 6ἱ ΠΟΙΏΪΠ18, 
αἰ οϑϑοΐῖ ἀπχ ΒΌΡΟΡ ΡΟΡαΪ ΠῚ 501ΠῚ, 
00 40ἀ ΠΟΙ 5ΘΓνΔΥΘΓΪ5. 4188 ΡΓΔ6- 
οθΡὶ: Ποπιίη8. ἘΒΌΡΓΟΧΙΐ δαίοπι 88- 1 
ΤΏ116] οἱ ἀϑοθηάιί ἀ6 ]ρ4}15 ἴῃ ἀα)) ἃ 
Βρη)δηηῖη. ΕΓ ΤΟΙ ΡΟΡᾺΪ ἃβοθη- 
ἀδγαπὶ ροϑὶ 58} οὈνὶᾶπὶ ρΟρΡα]ο, 4] 
ΘΧΡΌσηΔΟΔηΐ 605. γρηΐθηΐθ5 46 ἀ] 68 ]ἃ 
ἴῃ αδ)8ὰ, ἴῃ 60116 ΒΘη]ηλη. Εἰ ΓΘΟΘη- 
581 58] ΡοΟραΪϊαη, 41 ἰηγνθπι [π6- 
Γδηΐ ΟΠ 60, 4185] βοχοθηΐοβ ΥἹΓΟ5. 

Ετ 58] οἱ ΦοηῃδίΠᾶ5 ΠΠϊ5 6]1510 
ΡΟΡαΪα 54.186, 4] ἰηνθηία5. [Γαΐ ΟἸΠῚ 
οἶβ, δγδᾶΐ ἴῃ (ἀγα ΘΠ] ΔΠ}]η : ΡΟΓΓῸ 
ΡΠ 5. ΠΠ ΠΏ ΘΟΠΒΘἀογηΐ ἴῃ ΝΙΔΟΙ 188. 
ἜΜ ορΓοβδὶ διηΐϊ δά ργδθάδηδιμῃ (6 17 
ὁα 5.015. ΡΠ 5] ΠΟΛ Π] ἰγο5 ΟΠΠΘΪ. 
{{π|15 ΟΠΘι15. Ρογροῦ αΐ ΘΟ Γᾶ ΥἱΔΠ) 
Βρἢγὰ 81 ἰθυγᾶπ] δι181: ἜΡΟΥΓΟ ἅ[1π|5 18 
1 σΡ ΘΙ Θα  ΡῸΓ νἱᾶπὶ ΒοΙΠΠΟΓΟη; 
(ογ 5. δυίθηη ψογίοραὶ 56 δ ἰ[6} 

εἶς ΤΘΡΠΪ ΠῚ ἸΠη ΠΩ] ΠΘῊ[15. γ8}}} 56} πὴ 60}- 
ἴα {τὰ ἀδβογίαη). ἜΡΟΓΓΟ [Ὧ}6} ἴδγγὰ- 19 
(ὐυ. 5,8. γ} 5. πΟῺ ἰπν Πἰ θα ἴῃ ΟἸηηΐ ἰοΓΓᾶ 

μα. [586]. Οδνογαηΐ θηΐπη ΡΠ. |1Π|, 

ἐθ 14. 6. ἰοτίθ. ἰδοογθηΐ Ηρθγδθὶ δ] 11 

δαΐ ἰδηοθᾶμη.  Ποβοθηάθθαὶ ογρὸ 20 
ΟἸΏΠΪ5. ἰ5γ86] δά ΡΠ]. , αἱ 6χ- 
ἀΟ ΘΓ οΥ ἈΠΕΒ4ΌΪΒ]Ι6. ὙΟΠΊΘΓ ΘΠ 5111ΠῚ 
οὐ ἸΙσοόποη δἵ ΒΘΟΙΡΙΠ οἱ ΒΔΓΟΆ] ΠῚ. 

εν. 
17,855. 

28. 
2410. 

15,22. 

28:η. 
ΠΑΨᾺ 

Ἀεέ. 
18,.22, 

ν.2.. 

[ΩΣ 14,2. 

ν.25. 

11,11. 

720». 
15,28. 

705. 
16,355. 

15. ΑΙ. "Ετ- Βοη]απηία. 17. Α1.: ργδ 6} Δ Π4 1Π} θέ: 
18. 51 (Ρ. ἰθγη).) ἴῃ ἰογγὰ θα), 

Ῥαβ (δίπου [εἴποι {ᾧ.. [ἰεβε. ΥΕ: τοὸππ ὅ6Π|..... ΤΌ ΟΤΓ{ς 
[ἄ).. Ταΐεπ, Α: αὐ δαβ εἶπ ορ Γ. [{) [ᾧ ἀνζείο, : Μῇ. 

. Θραΐίε... ϑίχεις, ϑαδε, ΑΥ̓́ .ΥΕ.Α: δας (3.410). 
. Θραΐει 



" 

3912 (413,21. 14,8. 

ΧΕΙΙ. 

21 " Καὶ ἢ ἣν ὁ τρυγητὸς ἕ ἕτοιμος τοῦ ϑερίζειν, τὰ 
δὲ σκεύη ἣν τρεῖς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα, καὶ τῇ 
ἀξίνῃ καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασις ἡν ἡ αὐτή. 
22 Καὶ ἐγένετο ἕν ταῖς ἡμέραις τοῦ πολέμου 
'Μαχμάρ' Ξ καὶ οὐχ εὑρέϑη ῥομφαία καὶ δόρυ 
ἐν χειρὶ παντὸς τοῦ λαοῦ τοῦ μετὰ Σαοὺλ καὶ 
᾿Ιωνάϑαν, καὶ εὑρέϑη τῷ «Σαοὺλ καὶ τῷ ᾿Ιω- 
νάϑαν υἱῷ αὐτοῦ. 28 Καὶ ἐξῆλϑεν ἐξ ὑπο- 
στάσεως τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν 
Μαχμᾶς. 

χεΥ,. Καὶ γένεται ἡμέρα, καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν 
υἱὸς Σαοὺλ τῷ παιδαρίῳ τῷ αἰἴροντι τὰ σχεύη 
αὐτοῦ" Ζ4]εῦρο καὶ διαβῶμεν εἰς τὴν ὑπόστασιν 
τῶν ἀλλοφύλων τῶν ἐν τῷ πέραν ἐκείνῳ" καὶ 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλε. 2 Καὶ Σαοὺλ 
ἐκάϑητο ἐπ᾿ ἄκρου τοῦ βουνοῦ ὑπὸ τὴν ῥοὰν 
τὴν ἕν Μαγδών, καὶ ὃ λαὸς ὃ μετ᾽ αὐτοῦ ὡς 
ἑξακόσιοι ἄνδρες. ὃ Καὶ ᾿Αχιὰ υἱὸς ᾿“γιτὼβ 
ἀδελφοῦ ]Ιωχαβὴδ υἱοῦ (Ῥινεὲς υἱοῦ ᾿Ηλὶ ἱερεὺς 
τοῦ ϑεοῦ ἐν Σιλὼ αἴρων Ἐφούδ. Καὶ ὁ λαὸς 
οὐκ ἴδει ὅτι πεπόρευται ᾿Ιωνάϑαν. 
ἀνὰ μέσον τῆς διαβάσεως, οὐ ἐζήτει Ἰωνάϑαν 
διαβῆναι εἰς τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοφύλων, 
καὶ ὀδοὺς πέτρας ἦν ἔχ τούτου καὶ ὁδοὺς 
πέτρας ἔχ τούτου" ὀνομὰ τῷ ἑνὶ Πωσής, καὶ 
ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σένα. 5 1ὸ ἀκροτήριον τὸ 
ἕν ἀπὸ βοῤῥᾶ ἐχόμενον Μαχμάς, καὶ τὸ ἀκρο- 
τήριον τὸ ἄλλο ἀπὸ νότου ἐχόμενον Γαβαά. 
6 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ 
αἶρον. τὰ σκεύη αὐτοῦ" “4]εὔρο καὶ διαβῶμεν 
εἰς τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀπεριτμήτων τούτων, 
εἰπως ποιήσει τι κύριος ἡμῖν" ὅτι οὐκ ἔστι 
τῷ κυρίῳ συνεχόμενον σώζειν ἐν πολλοῖς ἢ 
ἐν ὀλίγοις. 7 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ αἴρων τὰ 
σκδύη αὐτοῦ" Ποίει πᾶν ὃ ἂν ἡ καρδία σου 
ἐκκλίνῃ" ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ εἰμί, ὡς ἡ καρδία 
σου "αρθία μου. 8 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν᾽" 

55. ΑΒ: ἐροτθις .ἹἹ (Ὁ. Σ᾿ κι) μετὰ (ο. ΕΧ). --- 
1. ΑΞΒ {(8. ἡμ.) ἡ. . εἰς (ετ, ὁ. 115. 16) Μεσσὰβ 
τῶν ἀλλ. τὴν (ο. ΕΧ). 8. ΑΞΒ; Σηλὼμ. 4. ΑΣΒ "ἤν 

. Βασές ... Σεννά (ὁ. ἘΧ εἰΧ οἱ ΕΕΧ), ὅ. ΑΞΒ: 
Ἧ ὁδὸς ἡ μία ... (018) ἐρχομένῳ ... ἡ ὁδὸς ἡ ἄλλη 

. Γαβαέ (ε. ΕΧ). 6. ΑΞΒ Ἐ καὶ ... εἴ τι π. κύρ. 
(ς. ἘΧ), 7. Α3Β: ἐὰν .-.. Ἐ εἰμέ (ο. ΕΧ). 

21. απ ὃ. Φίδ εἴπ... τοατοη {᾿ τοστδεῖ, τι. δίς Φὥε, 
εἰπριΐζεθοπ, ΟὟ: τοὸππ ποῦπι. ίς Θῴπ. απ Ὁ. ρα: 
ἐέπιις δ αὐξοπο αδροιπην Ἐ τοατοπ, κι. ππὶ δίς (Θρίθοπ 
11 τἰδνέοπ. ΥΕ: τοῦππ ἰδτο Θῴπ. {{{ τὸ. απ... Α΄: Φοππ 
νίε Θῴπ. δὲν Πρ [ἄ). ... τοπτοοπ {{ἰ| 1. αὐτῇ δίς δ): 
Τα πα )οῖ δταπά)έοπ δα, ϑιηγνίρεπ, (Β: Θίε γαίίοπ 
αθεῦ δοίϊεπ κπὶ Ὅοπ Θαάοπ, Θ᾽... (δ,.., ϑιίοχέοι, ππὶ 
Ὁ. ΘῈ, τοὐἱεδοῦ κι [ρίβεπ 9) 

4 Καὶ ᾿ 

ΘΙ Φ6Ι15 ἢ. 

Θακἴὶ ο᾽ «οπα ἢ αγιε5 γ65 δονέν αὶ ἢ δίδαρος σοσϑέσο. 

ΤΉ Π99. ΘΘ ΠΎΧΕΠ ΠΙΣΠ3 
ΡΝ ΜΕΣ Ἰῶϑ ὠς Θ Ὁ. Θ᾿ ΠΝ Ὶ 
1 ΘΥΣΞ ΠΟ ΕἸΖΉΙΠ ΠΡ ΤΩΝ 23 
Βϑτι-ὉΞ ἼΞ ΤΣΤΤῚ 3] ΝῺ Ν 5] 
ΝΧΏΤῚ ἸΓΣ ΤΙΝῚ Ὀννώς- τὸν σῶν 
ὩΣ ΝΧΡῚ 1123 Ὑθῖτ Σην Ὁ 28 

ΕΘ ἼΞΡ ὭτΟΝ ορῶνρ 
ΓΞ ἸΠ215. ΩΝ δὴ οὐδε πῇ ΧΕαΨ. 
πϑο 5. Νὰ Ἔρϑπτον, δην 
τῶν ΘΟ Θ ὩΧΌΤΟΝ ἐΤΊΞΣ9} 
ἘΝῚ ἐπα ΝῸ ΠΕ ΤΕΝ τὸ “ΣΡ 2 
Ἰγβηπ ὑπ πϑϑ3Π ΠΣΡΞ δι δὴ" 
ῶϑ ἸὩ» ὍΝ ὉΣΠῚ ΠΛ ῺΞ ἼΩΝ 
Ἣν ΞΡΌΓΙΝ ΓΞ ΡΤ ἐὐδος ΓΝ 8 
ἸΠΞ "Θ. Ξ ὉΠ ἘΓῚΞ ι 29: Ν 
Ν Ὁ ὩΡΠῚ ΤΡΝ ΝΣ ΠΡῸΞ τὴ 
τ ΞΣ ὩΣ ᾿Ξἢ εἸ ΤΣ ἼΘΙ Ξ 910 ἃ 
ὩΣΏΤΟΣ ἼΩΣΟ ἸΓ2" ΡΞ ἼΩΝ 
προ Ἀξὸπ ῬοΘΠ-ῷ ΘΡΙΘῸΡ 
ἽΠΙΝΣΙ Θ.ΘῚ ΓΤ. ἼΞΣΤΙΩ Ὁ ΘΘ;Π 
ἼΠΝΣῚ Ἰότι ἐπ) Ἔδει ΙΒ] Ὑ ΣῚΞ π 
ἼΠΙΝ ὩΣ. Ὁ ἸΙΒΚῸ ΡΟΣ 
τον ἸΠΝΊΣΠΣ ΝΒ. 1 538 Θ᾽ 333} ὃ 
τὰν ΠΩΞ:2) ΠΞῸ 8 ΝΟΣ, ἜΡΞΠ 
πῶϑ5 “ὍΝ πξὰπ οπΡπ ΣΙΣῺ 
“ἸΣΤᾺ Μῆποὸ ἘΝ 9 Ὁ πὴτὶ 
δ᾽ "ἸὮΝ3) ᾿Ξ ἦν ΞΞ ΕΠΕ 7 
χ Ὁ» ρξῦΞ ἜΝ 9 ΠῺΣ ΠΕ ΝΣ 
Ἰζ9ὴ πὴ ΛΩΝ 9 ἀπαξῦϑ. ΠΏΣ 2 πὸ 8 

22. αἴ, Φοθη σοπαΐίδαπ. ΒΑΚ: αδον δεί.,. 
Ὅοπ {6 φεπιποοπ, γὙ: [απὸ [( ... [απϑοπ ἢ “ὦ. 

Ὁ, ϑδογέοι ο6επ δ. απ δὲπ ϑαῇ δεῖ 55 Υ, (41.3.3. 
ΝΕ: ϑουθπ, 

1. ϑϑοϊεπ, δον... ΟὟ: ὥπαρροπ, δον . ϑθαῇοπ 
{τπ6.νΕτφοροποίο οΥθπί. Αὐϑππριπα., ΘΒ οαθππα, 

ὡς απ (Ὁ, σοὴ ὅ),, ππίρν δ. Θτ, 28 θχίρστοπ, ΑὟΥ: 
ἴαᾳ. ν: [αῇ. 

«1172 



ΝΖ 
. ν δ ἃ “πὰ ἈΩ κά " 

1. Φαπειοῖἐδ. 

: ὅδαϑ ΦΕΟΓ οδπο σθαΐεπ, 

21 ἘἸΙπῦ οἷἱε πείσει απ ὅπ (Θεπζοη ππὸ 
αι τἀπὸ Θαδοῖπ ππὸ ὁΒείϊεπ τρανὸ 
αὐφοατθείτεί, ἀπὸ οἷς (Θἰαδγ)εῖπ {π|πΠ} } 66Ξ 

2 γορτθπ. ὄφΦα πιπὶ δὲν (ἰτοίας ἔαπι, 
τατὸ ἔείπ τευ! ποῦ Υίοβ φειδοῖ 
ἰπ δεθδ σαπρὲπ ὅβο18 απο, τὉαὃ πιϊΐ 

ο  Φαμΐ ππὸ δοπαίγδαπ ταῦ; οὔπὸο αι 
28 παὸ {εἶπ Θοῦπ δαίίει ϑδαΐοπ. ἘἸΪπῸ δὲν 
ος Ἀφ 0ι{| πεν βαρον 206. δέεται τον δ πια 8 
Ε΄ ὄρει. 
ΧΕ ΕΥ. (δ ϑεραῦ Πὼ εἰπεδ Φαρεδ, Ὁαβ 30: 
ο΄ παίθαπ, δεῖ Θοθη Θαμδ, ρταῦ δι [είποπι 
ος ἥἕἥπαδεπ, δὲ {εἶπ δαεπίτάσου. τϑαῦ: 

δοηα, ἴᾳ ἀπ ἰπύθον σοθοπ 21 ὍῸῪ 
οΙΠπεν βασεῦ, Ὁα8 Ὅᾳ Ὁτίθοπ ἢ. ἰπῦ 

2 Ἰαρίε ε8. {εἰπεπι θαίεν πῶς απ. ἜΘαιΐ 

αδὲν ΓΙ ε0. 2ι (Θίδεα απὶ (πος ππτοῦ εἰποπι 
(ταπαίεπδαιπι, Ὅεγ ἰπ Ὅεν Ξθουνανε ταν; 

τἀπὸ Ὅε8 Ξθ01{8, Ὁᾳ8 δεῖ ἔπι ᾿θατ, ᾿σατ δεῖ 
8 {εὖ θιπιθοτε ϑὲαππ. ἘΠπῸ ρα, δῖ 

Θοῦπ Ῥθιτοῦδ, Φιραδοῦϑδ Βτπδον, πδποῦ αϑ 

Θρῦπ, Ὁε8 Θυοῦπεδ (Τί, τοαῦ Ῥβυίοζξον. 68 

εὐ οντη τι (Θἰτο, τὸ τππς Ὅὲπ βείθτοιξ απ. 
Φαϑ 3 01Ὲ τυπβίς απ πἰτ, Ὁᾳ8 δοπαίθαπ 

ἄταν δἰπροσαπρεπ. Ὁ (58 τυατοη αὐῸΥ 
απ ὅ6πὶ δες, δα δοπαίδαπ {το δίπ δον 
Δι: σεθοπ 21 δὲν ΡΠ ἤαρεῦ, ἐθροπ 
Τριβίφε δεῖζεπ, εἶπον Ὁἱοἤεἰ!, ὍΟΥ ἀπϑοτε 

[επζεῖς, δὲ εἶπε ΐεβ Βοξεξ, ὍῈ αἀπϑοτε 

ὅ Θεέππε. ἜἸπΌ εἶπον [α δε υὐπ ΕΓ οτπα δι 
σορεπ Ῥηἄπιαϑδ, ππὸ ὍΦΥ απϑοῦο υοπ Ῥ)ὲ{{- 

Θίας σόᾳοπ ὅαθαᾳ. ἢ Ἰ1πὸ Φοπαίθαπ Τρτα ἢ 
ἀπ [εἰποπι πδαβοεπίγάσουῦ: δέοιππι, ἴα β τππ|8 

Ο Μἰπίθον σεθοπ 211 ὅεπι ἄασοῦ Ὁίοζον Ἰ1πθὲς 
ς Τ(γπίττοπεπ, οἷο οἰ: τοἰτὸ δὲ 0 ΘοΥῪ εἴτα 
Ο δυτὼ ππ αἰθτίιοπ, δὲππ ο8. {ΠῚ δεῖ 
ς φοῖπ πιὼῶτ [τ εγ, διττὰ υἱοῖ οδοῦ τυεπίᾳ 
7 δεῖξε. Ἔα απροροτίεῖς ἰθπι {εἶπ βαῇοπς 
Πς {τἤροῦ; ἄρ αἴΐοδ, τυαϑ ἐπ δείπεπι Φοῦζοπ 
᾿ς ἰ[; {αὖτε θίπ, ἠΐεῦε, ἰζ δίπ αἰ οἷν, υὐἷο 
 διείπ οῖς ὉΠ. 

Ο ῶ, δεὸ ὅδε, ὅ,, δεδ ὦ, 35..... ἐν. δαὃ Ξϑτ αι ἘΡΠεἰ δ. 
ΟὟ: ΘΠ Υ. ΝΕ. Α: γον. 
ΠΑ, ςυἱΐζάεπ δὲ ἄξει... ϑροζέπ, Β: εἶπ [ρ. ὃ. 
απ Ὁ. Οείτο τ. δίεθον, π΄ εἶπ ρ. ὅ..... ΑΥ .ΥΕ: εἰπε 
δείδεν»γ)ε. 
ὅ, Β: Ἰσὰν αεἴοσρεπ. ΥΕ: οὐ {ὦ Ποῖ... Α: Παπῦ 
νον, αὐὟΥ; [δ{{Ὁ6{] εἶπε Θάμίς. 

Ὦ δοπαίθαπ Τρταῦ 

“οηπαίθαπ τπ|ὃ [εἴπ δα επίτάρον, 

] 

Ι 

τς ἢ, 8: ἴῃ ἅδτο αδθδᾶ. 
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ΧΈΕΠΗ. 

Ἔ Βοία888 [4416 ΟΓΔΠΐ ἃ 0165 ὙΟΙΠΘΙΡΊΠῚ 21 
οἱ Προπαπ) οἱ ἰγιἀθηΐαιη οἵ ΒΘΟΌΓΙΙῺ 

8416 δὲ 5{{πΠῸ] ἢ ΘΟΡΓΙ ΘΠ 11. 
Ἔ (πη 18 νϑηϊββθί 4165. ρ ΓΔ 6} 11, θη 2.2 

γ19.. ο5. Ἰηγθηΐ5 6η515 οἱ ἰἀποθᾶ ἰῇ ΠῚΔΠῚ 
(οὔϊ5. ΡΟΡᾺΪ, 4] ογὰΐ οαπ ὅΔ 816 
οἱ Φοηδίμα, δχοθρίο δ] οἱ Τοηδί 

ν3.14..Π0 685. ἜΒρΓθββα θδΐ ἀπίθι) βίαιϊο 29 
νὼ. ΡΠ ΙΒ. ἢ, αἱ ἰγαηϑοδηάογοὶ ἴῃ ΜΔ. }- 

στο, ΟΣ 
Εἰ ἀοοίάϊ! φαδάδιη ἀϊο, αἱ ἀϊοο- ΉΝ. 

Γοὶ ΦοηῃδίΠαβ {Π}π|8 ὅ8} δ Δ ] θβοθη- 
[61 ΔΓΙΩΪΘΘΡΊΙ 51}: ΘηΪ οἱ {ΓΔ η5- 

15,28.8. η5. ἃ οἰαιοηθιη ΡΠ ΙΒ. ΠΙ ὨΟΓΊΠ, 
πὰρ δϑὲ ἰγᾶη5 ἰοοη {ΠΠπιη. Ραίγὶ 
1106] 5110 ΠΟΟ ᾿ρ811ὴ1] ΠΟΙ ᾿πάϊοάν!ὶ. 

.2,». ἼΡΟΙΓΟ 541] πηοΓ Δ] ἴῃ οχίγοηὰ 2 

Ρᾶγια ἀμ, 511} πηΔ] Οο ΓἃΠαΐο {16 
ΤῊΝ οΓὰΐ ἴῃ ΜάρΤΟη:; οἱ ογαΐ βΟΡΌΪ5. ΟΕΠῚ 

13,.5. 80 (85] ΒΘΧΟΘΠΓΟΓΙῺ νΓΟΡΠ). Ἧι 8 
4,..9... ΛΟ Ϊὰ5. Π] 5. ΑΟΠΠ10}) [γα γὶ5. ΓΟ] 1ὰ]}0 ἃ 

ΠΠῚ ΡΠΐη 665, 41 ὀγίιι5. [ἀγὼ ὁχ ΠΟΙ] 
βδοοροίο ΠΟΙ ἴῃ 5110, ροΓία])αΐ 
Βρῃοά. δ6ἀ οἱ ρορα 5 Ἰσπογαμαῖ, {π|0 
ἰδϑοί Φοηδίῃαβ. ἜΚ γαηΐ δαί} ἰμ0Γ ἃ 
ἈΒΟΘΉΒΠ18, ΡΘΓ 4105 116] )}ὰ{πῚ ΦοηΔ ΠΝ 
{γᾶ Π51|Γ6 δα βἰδί!οηθιῃ ΒΡ} 15} }η ΟΓΉ]Ὼ, 

ΘΙΩΪ ΘΠ 65. ΡΘίΓὰ6 ΘΧ ὈΪΡΆΖῈ6. ρᾶΓί6 οἱ 

451 ἴῃ τη τη θη {111} 56 ΡῈ] Πἰπο 
οἴ 1η46 ρΓΔΟΡΕΙΡ Ϊ, ΠΟΙΏ 6 ᾿ΠῚ 1}0565 οἵ 

ΠΟΙΏΘη 4160} ὅθη6. ἜΤη5 5Θορι 5 ὅ 
ΡΓΟΙΏΪΠΘη5. δ Δ4ΠΌΠΟΠΘΠῚ 6Χχ ἀνθ γβῸ 

183, 28.5. ΜΠ ΟΠ Π]85, οἱ ἃ)[6Γ δ ΠΠ ΘΓ 416 Πὶ 60}- 

ἴτγὰ αλρᾶᾶ. Ἔ Ὀχιΐ δΐθιη ΦοηΔλ.Πὰἃ5 6 
1 ΔΟΙ ΘΟ η θη) ΔΓ ΘΓ Β|1Π1Π|: 

ιτ,ϑ6. 6 η1, (ΓΔ ΒΘΔΙΉΠ15 δ (Δί! 0 61 ᾿ΠΕῚΓ- 

σαὶ 4 3.0] ΟἰΒΟΓ ΠῚ ΠΟΓΠ), 51 ἰοστίθ [δοὶαὶ 
1Μ6.3,1.5. ῬΟΠΪΠ 5. ΡΓῸ ΠΟΡΪδ: Χυϊὰ ΠΟ 6ϑὶ 

τας Βοιηΐη0. αἰ 0118. βαϊναγα ν6] [ἢ]. 5 
ἀααίϑει ὅψ 6} τη ρᾶποῖθ. Ἐ ὈΙΧ 16. οἱ ἅγιο. ἢ 
ἐβιντνδι 5: Κὰο. ΟἸηηΐὰ (πὰ ρ᾽αοοηΐ δηπῦ 

ἴπ0 : Ρ6 "656, 4110 ΟΡ15, οἱ 6ΡῸ [θ61Π), 

ΡΙουμη 116 ν Οἱ 6718. Ἐ ΕἸ δι ]οπαί μὰ τ 8 

“τ ΑἸ] ΟὅτοΙς 

θ. Β: οἷοεἴ(, οἱ. ΒιαὟΥ: [τ ἀπό. ΑΥ.Α: τοϊτξοπ, 
ΥΕ: τυῖτοδ... ππιὸ φοιπαοπ [αἤοπ ὁ Β: οὐ ΠῚ ΠῚ δοηὶ ὃ, 
πἰ) 6 ἐπίῃ θη... δπὶ εὐ! ὅγε. ΟΥ̓ ΎΝΕ: δίποοτε πἰ ἐδ, 
ΥὙΕ.Αἥ: τοίτοπ. ΑὟΥ: (Θίεῃ 28 Φ αἤοπ, 

7. νΕ: πα δείποηι Ὁ. ὁ Αι: Ὁ. ὅ0. φοζάϊρ ὁ ΑὟΥ: οἷς 
πὶ ίππ, Β: τόπος οἰ δὲπ. ΑΥ̓ΥὙΕ: φεῦ Ηἰπ. νῈς 
τοσπίπ Ὁ, ὁ. τυἱἹ{.. ΑΥὟΥ : [οἵρε ίτ, παιῷ θείπεηι ίπιποῖ 



914 (4, 9-- 7) 

Χεν. 

ΘΠ ΦΙξ ΕΠ. 

Βαιῖὲ οἵ “οναῖξζπ αν γ65 οοπ ένα ΤΡη 5 ἤπαο05 χοοίαφ. 

᾿ - Ἁ » ΙῚ 

Ιδοὺ ἡμεῖς διαβαίνομεν Ἐν τοὺς ἄνδρας, καὶ 
Ν ᾽ , χι ͵ 

κατακυλισϑησόμεϑα πρὸς αὑτοὺς. 9᾽ Εὰν τὰαδε 
᾿ δι ς μυ 

εἰπωσι πρὸς ἡμᾶς 
- Ἵ ϑι ΚΕ Ι 

ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησώμεϑα ἐφ᾽ ἑαυτοὺς 
᾽ ᾿ “ ᾽ ῃ Γ΄ ΠΑΝ 

καὶ οὐ μὴ ) ἀναβῶμεν ἐπὶ αὐτούς. 10 Καὶ ἐὰν 
τάδε εἰπωσι πρὸς ἡμᾶς" ᾿Ανάβητε πρὸς ἡμᾶς, 

καὶ ἀναβησόμεϑα, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺς κυ- 

ρίος εἷς τὰς χεῖρας ἡμῶν. Τοῦτο ἡμῖν τὸ 
-" - Ε ἐν . 

σημεῖον. 11 Καὶ εἰςῆλϑον ἀμφοτεροι δίς 
- 7 Ι ν ’ 

τὴν ὑπόστασιν τῶν ἀλλοφυλων, καὶ λέγουσιν 

οἱ ἀλλόφυλοι: ᾿Ιδοὺ οἱ ᾿Εβραῖοι ἐκπυρδύονται 
ἘΦ δῷ τ » 

ἐκ τῶν τρωγλῶν οὐ ἐκρύβησαν ἐκεῖ. 12 Καὶ 
᾽ ͵ ΨΕΥ - β - 

ἀπεκρίϑησαν οἱ ἄνδρες τῆς ὑποστάσεως τῶν 

ἀλλοφύλων πρὸς Ιωνάϑαν καὶ πρὸς τὸν αἰροντα 

Ἤν 'ἄβητε πρὺς 

ἡμᾶς καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ῥῆμα. Καὶ εἶπεν 

᾿Ἰωνάϑαν πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ" 

᾿Ἵνάβηϑι ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺς 
΄ ι μὰ τὰ ἐν 

κύριος εἰς τὰς χεῖρας ᾿Ισραήλ. 15 Καὶ ἀνέβη 
) ᾿ς 3. ἢν ᾿ Ε- ᾽ - ᾿ Ἵ τα 

]Ι͂ωναϑαν ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τους 

πόδας αὐτοῦ, καὶ ὃ αἰρὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ 
3 , ᾽ - ν ἃ , . ᾿ς 

ὁπίσω αὐτοῦ, καὶ ἢ ἐπεέβλειψαν κατὰ προφςῶπον 
Ε , ΦΧ 9 ͵ " πᾷ ἥ «Ἣ " 

]ωναϑαν, καὶ ἐπαταξεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ὁ αἰρῶν ᾽ ΠῚ 0 
Ἁ “ ᾽ ἂν ὙἿδ , » ’ὔ Ε - {4 γοῦν ἐδ 

τὰ σχδυη αὐτοῦ ἑπεδίιδου οπίσω αὐτοῦ. Καὶ 
᾿ , ᾿ , Ν ΄ ᾿ 

ἐγένετο ἡ πληγὴ ἥ πρώτη ἣν ἐπάταξεν Ἰωνα- 

ϑαν καὶ ὃ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὡς εἴκοσιν 
" Ι ᾿ 

ἄνδρες 'ὲν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις καὶ ἐν 
͵ - ΄ ᾿ 

κύχλαξι τοῦ πεδίου. 18 Καὶ ἐγενήϑη ἔκστασις 
“- - ᾿ - -“ 

ὃν τῇ παρεμβολῇ καὶ ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ πᾶς 
- νι « - « 

ὁ λαὸς ὃ ἐν τῇ ὑποστάσει καὶ οἱ διαφϑείρον- 

τες ἐξέστησαν, 

; ΄ 5 .- σ΄ ἢ] 

᾿Ππόστητε ἐχεῖ ἕως αν 

Α ζ ᾽ “- ᾿ 

τὰ σκεύη αὐτοῦ, καὶ λέγουσιν" 

'καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤϑελον ποιεῖν, 

καὶ ἐθαμβήϑη ἡ γῆ', καὶ ἐγενήϑη ἔκστασις 
παρὰ κυρίου. 10 Καὶ εἶδον οἱ σκοποὶ τοῦ 
«Σαουλ ἐν Γαβαὰ Βενιαμίν, καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμ- 
βολὴ τεταραγμένη ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. 

17 Καὶ εἶπε Σαοὺλ τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ" 
᾿Επισκέψασϑε δὴ καὶ ἴδετε, τίς πεπόρευται ἐξ 
ἡμῶν. Καὶ ἐπεσκέψαντο, καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρί- 

9. 438: στησόμεϑα ἐ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς (ο. ΕΧ). 10.8Β 
Ἀ Καὶ ( ΑΕ ΧῚ. ΔΒ: παραδέδωκεν... , Ἀτὰς (ὁ. ΕΧ). 
11:.ΔΒ: Μεσσὰβ (τὴν ὑπόστ. ἘΧ). Β (αἰ) οἵ (ἐ 
ΑΚΕΧ). Ἐν: τρῶγλ.) αὐτῶν (ἘΕῚ. ΤΆ ΒΥ(ΑΣ: 
τῆς) Μεσσὰβ( τῆς ὑποστ. τῶν ἀλλ. ΕΧ.. Βετας (Ὁ 
ΑΡΕΧ). 18.4.8: ετ᾽ (ὀπίσω ἘΒΧ).. «αὐτὅς (ἐν αὐτοῖς 
ΕΧῚ). 14, 48: ἐγενηϑη (ἐ γένετο ΕΧῚ. Α: ἄνδρας... 
πο χλᾶσι. 15. ΑΒ: ἐν ἀγρῷ... «Μεσσὸὰβ. ἐθάμβησεν 
(ἐν τῷ πε. ... τῇ ὑποστ..... ἐϑαμβήϑη ἘΧ). ΔΕΧ: 
ἢ ὃ. πονεῖν. 16. Α: ἴδον. ΔΕΧ (ρἰουαπηφμον: Βεν- 
ναμεέν. 17. ΑΒ: ὑμῶν (ἡμῶν ΕΧ), Α: εὑρίσκεται. 

ΘΝ ΠτῸΝ ΘΥΊΣΦ ἼΣΓΙΟΝ ΓΒ 
ἼΩΝ πϑ τον ἜΒΠΡΌΝ, 55. Ὁ} 9 
ἸΣΤΩΡῚ ἜΝ ἢ3  ἘΓΊΓἽ Ἴ ὌΝ 
πϑτδνῚ ἢ δεὸς ΠΡ ΝΟ ἘΣ ΏΓΙΤΙ ἃ 
Ὡ5 12 Ξ 20 9. ΡΝ ὌΝ ἼΞῺΝ" 
»ὈΒΟῚ ἐν ΓΕΝΝ Ἴ5Ξ ΓΗΡΊΣ 11 
ΠΏ ΝΡῚ ΠΠῊΣ ΞΧΌΤΕΝ οἰῶ 

πὸ ΒΡ πὴ ΘΡἼΩΣ ποτ δυρΘὉ Ὁ 

ὭΣΡΥ ΘΝ ΞΠΏΣΙ τῶν ΘΠ 12 
ΝΘ ΣΠΝῚ ΟΕ ἸΤΟΤΤΡΝ ΠΏΣ ΘΠ ΣΝ 
ΠΡ ΤΠ ΟΝ ἼῸΣ ἩἼΩΝΟῚ Ἴ99 
ΝΟ τΟΝ ἸΩ2 1. ὝΔΝΡῚ ἼΞῚ ΘΙ͂Ν 
ἼΞ τὴτ ΘΟ 5.3 "ὮΝ τὸν ΡΣ 
-ἢ»» ὍττΣ Ἰ1)3." ὈΡΡῚ α εὈΝἜἰδ 18 ΄ 
ἜΝ ὍΠΠΝ Ε Ν 9) ΣΝ ἑ 
ΠΩ ῬῸΞ ΝΣ) ἸΓ2" ὩΡὉ 

τῶν ΝΣ ΓΙΞΊΞΙῚ ὙΠ. ὁ ἬΠΓΙΝ 14 
ΒΘ 9 ΝΣ] Ἰ.91) ΠΞΠ 
ἐπτῶ ΤΩΣ ΠΟΣῚ ὙΧΓΙ2Ξ3 ὩΣΝ 

τσὴ} ΠΩΣ ΓΩΓΙΩ5 τη ἜΠΙΠ τὸ 

"5 ΤΠ ΤΟ ΘΗ ΝΘ ὉΠ 
ΤΠ π πὴ ὙῊΝ ΠῚ ΤΑΎΡῚ ΠΏΣ 
ΤΗΝ ὈΡΌΝΤΙ ἢΝ 51 ἐδ πὶ ὮΝ 16 

ΔΛΩΣ ἩΠΤΙΡΙ Γ3.1) 223 ΓΡῸῚΣΞ 
ἘΘΘῚ Ἢ "25 

ἜΠΡΡ ἴτν ἸῶνΝ ΡΟ ΟΝ ἐπ τις 1 
ΣΙ ΣΤῊ ἼΤΡΒΝῚ ἡ) ἼΣΤΙ ὙὉ ἽΝ ΝῺ 

8. ΒΑ ΝΕ. Α: Θίεῦε τοῖν φόροι δίπί θεν, αΥ̓Α: 
δι δὸπ (Οἰο[οπ) δθξάππουι. νΕτροῆοπ οἱ οϑηὴ, Βεγυοτδοπ, 
ἰρποπ 2 (δεῖ. ἔς, ΑΥΥ̓ ΟἹ: πν Ἰυ ΟΠ Γοπ τπ|δ ἰδ ποῖ χείρ ὁ}, 
Ατ πα ἵν ππιὸ {Ἐπὶ 

9, ΑΥ̓́Τ Ε: 11. 
δα (δπ)ξοηιητει, 

10. αἀὐγν,Α: (οἱ πι18) δα 8 8. 
11. φοβίοπ, ΟὟ ὙΕ.ΑΣ ἔοι θα δότϑον, ΝΕ: γα 

δει. ΒΟΥ Α: νου (ὐατοπ). 
1, ἀπῇ δέπι ϑοο οι ,.. τοῖν ὁπ τοαᾶῦ ἰοθτεη, Β 

γυείζοι τοαθ δίς (Θαᾶ)ε 8, ΥὙΕ: ἐπσαδ ἔππὸ τὅππι. Α 

Α: έαγει. ΟΥ̓ .ὙΕ.Α:.., 31 



1. Φαιμμοῖ 8. 

(Υπερ δὸ8 θαροτϑ δὲν ϑ0Π|{τ ἀπ δεῖ δ ΕΠ}6πὶ 

(44,9--.7.}. 91 

χαν. 

ὙΒορίαπ, θσθι τοῖν ᾿ἰπίι δεν ἔσαιπιοιι 21 ὅπ 
ποτοι, ἀπὸ ἰρπαι ἰτ8 Θεία, ἔσπιπτοι, 

9 Ἔγθογθ ει ζς απ Τασοι: Θιοθοῖ {{Ππ,) δὲ 
ὑἱτ απ οὐ) ἀοία πον} 70. το! ἐπ οἷν απ πε 
{εγπι ὅτι {πε ροι δΙεἴδει, ππὸ πίε κα ἴθπεπ 

10 παι σοῦ. Ἐβοετθοπ [6 αδενῦ Ταρει: 
δος 21 ππ8 Θεγαι! [0 Ἰοο!ἐπὶ τοῖν πὶ 
ἔρποι ϑυται {ξεῖροπ, [0 αὶ {6 ππ8. δε 
Φ ΟΣ ἰπ ππΐοτο ἤπος σερσοδεπ. ᾿ἴπὸ ὃαᾳ8 

11 ζ0 1 τπι8 κππ Θεἰοπ {είπ. ἜΦαᾳ Τ{ε πππ 
Ὅ00 “0 {|| ον αρον δοίος ἰπ Θο ἕαπιεπ, 
Τρτα ει οἷς ΡΠ ον; Θίεθς, οἷς εδτάον 
πὸ αἰ Ὅὸπ ὐάδετπ σοσαπροι, ὁατίπ {{ς 

᾿- 

᾿ 12 Π νετέγοδγει θαίτοι. 
ἴπι χοῦ απττοοττοίοπ δοπαίθαπ τπὸ ζοίποπι 
θα ἤεπίτάρον, τατὸ Τρταίεπ: δέοπιπι! ἢεῖς 

: 

Ἂ 

- 

" 
Ξ 

αἰ 2 ππϑ, [0 τοσίεπ τοἰτϑ οὐ ΤΟ Ϊ 
ἵεῦτοα. Φᾳ Τρταῷ δοπαίθαπ κι ζεἰποπι 
ἡθαϊεπιτάρον: Φιοίας πρὶ πα, δε. εν 

ΟΠ δαὶ ἴΐξε ρεσοδοει ἐπ οἷς δἄπος ϑἠγτμεοῖδ. 
15 ὙἸϊπὺ οπαίδαπ Εοιίοτίς πα ὁ ἅποεπ τπὸ 
απ δύβεπ οἰπαιῇ, απὸ {εἶπ ϑθαβοπιτᾶρεν 
οἶδα παῷ. Φα {{ἴσπ [16 σοῦ ϑοπαίθαπ 

τά ἰρηι ἰπππιον παᾶῦ, Ἐαο, δαβ δε εὐε 
ΟΠ ΦΘῴϊαδιε, οἷς ϑοπαίδαπ πιὸ ζεἰπ ϑθαῇοης 

ἰγάσεν {ραῖ, ταν δεῖ κὐαπρὶς ϑῆαπη; δεῖς 
τς παϑὸ εἶπε Ῥαῖδε ὥιε ἡ ἄεν, οἷς εἰπ 3) 
10 {τεἰδεί. ἘἸΪπῸ ε8 ἔππι εἶπ Θῴτοε ἱπό 
Πς Καροῦ αἰ Ὁοπὶ δεῖοε. ππὸ πὶ σαπροπ 5901} 

Ὁ.8 ϑαροτϑ, τπτὸ οἷο Π τοι ζοπϑοπ ϑὲοίίεπ. εἰς 
 {ᾧταξεη αἰ), αἷὐο Ὁαβ Ὁα8 απὸ οὐδοδεῖς, 
10 Ὁεπη ο8 αὐ εἶπ Θῴτοει ὑπ οί. ἘἸ1πῸ 
Ο οἷς ϑβδήζιουν Θαμδ κι Θίδεα. ΞΒεπίαπιίπ 

[αθὲπ, δαβ δεν Θαιο ξούταππ, απὸ ϑοΥ 
ς Πα), τἀπὸ τρατὸ δεν πι ἐπ. 

17 (απ Τρτα ) 21 Ὅοπι Ξ501Ὲ, δα 8 δεὶ ἴδηι 

τϑερσόσαπρεπι. Ἰζπὸ δα {{6 ἐἀθίείοπ, {{ε}ε, 

14. Ὁ.1.: ἐπ δαΐδον Θ πο ϑιἄοτό, 4.4: εἶπ θα]: 
δου Θπ|ἐπ| 

χείσεπ, ΟΥ̓: τππίἐ ἐπ) τοῦοπ ὃ Β: (ΘῈ, δίπέον πιίν θοῦ, 
ς 13. υυἱἵΐεᾳ. ἔθπι παοῦ, Β.ΑὟΥ, Πίεα απ ([οΐπεπ) ὁ. 
ΟὟ: ἰδοίοίο. ΒΙΟΥ͂Ν ΕΣ: δίπίον ἴδηι ἤον. 

14. ππαοζάρν απ εἰποῦ θ. ὅν. Θαπδοδ, ΑΥὟ; οὁ 

ἰσατομ δον (δυζιδίαροποπ ... ἐπουῇ οὐ. ΑΥ̓,ΝΕ: 
θὲ φοίοο, ΒΒ: νὴ εἴποι  ο εἰποὸ ϑι(ξτό, (Α: [0 
σίο! τὰπ απ εἴποι παρὸ πα οἰποηι τὸ, πὶ πὶ ῬΕ 
ἐπ γῇ 6.) 
 1ὅ, ππίεῦ δα α. 38.; δίς δοίη, δίς... ἃ. τοατὸ 

Ἀπὸ οἷς ὲάππον, 

Ὁατηϊοδοεῦ, πὸ {εἶπ ϑθαοπίτάσεν τοὔταείο, 

ταῦ; ϑάθίοι ππὸ δοζοθεῖ, τσοὸνῦ θα απ {εἰ 

Ιοσθ, Π05 ἰγδηβίμηι5 ἃ νἱγοὸβ ἰβίο5. 

(116 ἀΡΡΑΓΙΘΓΙΙ.15. οἷα, Ἔ βὶ (4}}- 
ἴθ Ιοσΐϊ [ἀορηΐ δά ἢο5: δδηθρίο, 

ἀοηθο νϑηΐΔη}}158 δά νοϑ! βίθιηι5. ἰῇ 
ΙοθοΟ ποϑίγο, ἤθὺ δϑορηήδμηιβ αὐ 

605. ἘΒϑιΙ διυίΐοπ) αἰχογίηί: Αβοθηβιο 10 
δ πο5! ἀϑοθπάδηηι5, “αΐα ἰγά { 
6085 ΠΟΙΉΪΠΙ5 ἰπ πιδηΐθιι5 ΠΟϑίΓΙ5 ; 

Ποὺ οΥγἰὺ πο 5. δ᾽ σΏΠη. ἜΑΛρρα- 1] 
ΓΕ σία αἰθγαι6 βἰαίοπὶ ΡΠ 51}1- 
ΠΟΙ, ἀἰϊχογαηίαια ΡΠ Π5.Π] πὴ: Εη, 

Ἠθργδοὶ οργθάϊιηΐαν 46. ονογηΐβ5., ἰῃ 
αυ 5. ΔΡΒΟΟΠἍ 1 [χογὰηΐ. ἘΕῚ Ἰοου 12 
50 Π| ΥἱΡῚ (6 5βίαιοπθ δα Φοηαίῃαιη οἱ 
81 ΔΡΙΠΪΒΘΡΙΠῚ 6}115, ἀἰχογαηί 486: 
Αϑοθμά!6 δὰ Π05 οἱ οβίοη 6.115 ΝΟ} 18 
ΓΘ. Εἰ αἷϊ Φοηλίμας δ ΓΙ ΘΟΓΙΙῚ 
5.1: ΑϑοθηἀἰΔη,115, ΒΘΩΈΘΓΟ πο] (Γὰ- 

ἸΜονύ ϑο. 141} δηΐπι ΠΟΙΠΪΠ8 605 ἰπ ΠΙΔΠΙΒ 
ἴ5γαθὶ. ἜΑβοθη ἃπίοπι Φοπαίμας 18 
ἸηΔ 115. οἱ ρΘΆ 15 γορίδηβ, οἱ ἃΓ- 
ΤῸ 6]15. ροβί ϑαη. [{ἅ4τπ6 4}1] 
ὁΔάΘΡθάηι δηΐ6 Φοη Δι ΠΔη}, ἃ]105 ΔΓΙΏἾ ΘΙ 

6}..5 ᾿π ον Ποιὰ ΐ 5646 η5 οι. ἜΕῚ 14 
ἴδοία οϑί ρΙασα ργϊηὰ, 4πᾶ ροΓοιιβ5 
Φοπαίῃα5 οἱ ΔΓΠΊΪΘΟΙ 6118, {ιια5ὶ νἱρίηι 

ὙΙΓΟΓΊΙΠ, ἴῃ τη 6 1ὰ ρᾶ ΓΘ 0 Ὁ], (1 ΠῚ 
ΡᾶΡ Βοιπὴ ἴῃ αἴθ ἅγάΓΘ σΟηΒΠΟΝΙΙ. 
ἜἘῸ [ἀοίαπὶ οὶ ΠΉ ΓΔ] ΠῚ ἴῃ οπ ΓΒ 1 
ΡΘΡ ἃ5 705; 5664 οἵ ΟἸηΠηΪβ. ΡΟΡΠ 5 5ἰἃ- 
(105. ΘΟΓΙΠ, 4ΧΪ ἰογδηΐ δὶ ργδθάδη- 
ἀππη, ΟὈδίαραϊ!, οἱ σοπίαμ))αϊὰ 6ϑὶ 
ἴοΥΓὰ, οἱ δοοί αι5ὶ ΤΠ] ΓΔΟΆΪΠΠ} ἃ 
ἢ6ο. ἘΒῚ ΓΟ ΒΡΟΧΘΡΙηΐ Θρθου]αῖο- 16 
ΓῸ5 541], αὶ δΡρδηΐ ἴῃ (α)ὰ Βοη]ὰ- 
τηΪη, οἱ 6666. τη π0 ρῥΓοβίγαϊα οἱ 
ἴαὸ {Πππσαι6. αἰ ρ! 65. 

ΕἾ αἷΐ 541 ρόρα!]ο, 4] δγαΐ οὐ 17 
60: Βοααίγιία. οἱ νἱἀθίθ, 4115 ἃ}}16- 
ΤΙΣ ΟΧχ Π0}158. (μη 4π6 ΓΘΑΙ β 556 η!, 

10. ΑἸ.: οἱ Ποδ. 

9 

σεη. 
34,14. 

18,6. 
Ζυάε. 
14,11. 

ον. 
26,14. 

18,5. 

8,17. 

(Εχ. 
28,7. 

13. Α1. 1(Ρ. Πάχα6) σαμι νἱ ἀ15-- 
᾿ 5Βθηῖ [Δοίοπ Φοηδίἢδο. 14. 8: Ἰυαβεγῖίβ. 1. 8 1 οἱ 
᾿ (ἃ. Ρ6Γ). 8: δαηΐ οαϑίγᾶ. 

εἶπ Φών, Θοίξεϑδ, ΑΥΝΕ: οπίπαπὸ (ὐατὴ) εἶπ νυ. 
{πὶ ὃς Β: ἔαπι ο. Θῴυ, απ δα ὁ ὅεεν, (Α: φοἴάαρ οἷα 
πθαποιν ") Β: Ὁ. ϑελρπεοτοπουπ δὲ. ΑΥὟΝ: δὲν ϑουθοος 
ταπρόλια, ὙΕ: δίς ἡδογθεονοῦ αἰ οτίοπ, κι. Ὁ. (δτοὲ 
δεῦτε, 

10, σελ τιν ξεν {ὦ. ΟὟ ΝΕ: οἷς ἡἸξύπαο, 
Β: ναβ εὐ δπταίπρ αν οί ροι τοιτοο, ἀΝ : αν ΠΕ 
[861] τι. δίπ. ὙΕ: απο δἰοτθίπι δοτιθίπι. 

17. ΒΑ ΝΕ.Α: {εὐ εἰ (21). 
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χεν. βιαιῖῖ οἵ “͵οπαίπα,γ εἶπ ν68 οΘοτἴτ'α Ῥπεοίπαθου ξον δὰ 

σκετο ἸΙωνάϑαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. 
15 Καὶ εἶπε “Σαοὺλ. τῷ ᾿Ἵχιᾷ' Προςάγαγε τὸ 
᾿᾿φούδ, ὅτι αὐτὸς ἦρεν τὸ ᾿Εφοὺδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ ἐνώπιον ᾿Ισραήλ. 18 Καὶ ἐγένετο, ὡς 
ἐλάλησεν Σαοὺλ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ ὁ ἦχος 
ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν ἀλλοφύλων πορευόμενος 
ἐπορεύετο καὶ ἐπληϑύνετο. Καὶ εἶπε Σαοὺλ 
πρὸς τὸν ἱερέα" Συνάγαγε: τὰς χεῖράς, σου. 
20 Καὶ ἀνέβη Σαοὺλ καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὁ μετ᾿ αὐ- 

τοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἐγέ- 
γετο ῥομφαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ 
σύγχυσις μεγάλη σφόδρα. 21 Καὶ Ξοΐ δοῦλοι 
οἱ ὄντες ἐχϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τῶν 
ἀλλοφύλων, οἱ ἀναβάντες εἰς τὴν παρεμβολήν, 
ἐπεστράφησαν καὶ αὐτοὶ εἶναι μετὰ ᾿Ισραὴλ 
τῶν μετὰ «Σαοὺλ καὶ ᾿Ιωνάϑαν. 22 Καὶ πᾶς 
ἀνὴρ Ἰσραήλ, οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ θρει Ἐφραΐμ, 
ἤκουσαν ὅτι πεφεύγασιν οὗ ἀλλόφυλοι, καὶ 
συνάπτουσι καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πόλε- 
μον. 38 Καὶ ἔσωσε κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
τὸν Ἰσραήλ, καὶ ὃ πόλεμος διῆλϑε τὴν 
Βαιϑαύν. 'Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἦν “μετὰ Σαοὺλ 
ὡς δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν, καὶ ἦν ὃ πόλεμος 

διεσπαρμένος εἰς ὅλην πόλιν ἐν τῷ ὔρει 
᾿Εφραΐμ'. 

2: Καὶ “Σαοὺλ "ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, καὶ ἀρᾶται τῷ λαῷ, λέγων" 
᾿Επικατάρατος ὁ ἄν ϑρωπος ὃς φάγεται ἄρτον 
ἕως ἑσπέρας, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχϑρόν μου. 
Καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶς ὁ λαὸς ἄρτου, "καὶ 
πᾶσα ἡ γῆ ἡρίστα'. 2ὅ Καὶ ὁ δρυμὸς ἦν 
μελισσῶνος κατὰ πρόφωπον τοῦ ἀγροῦ. 28 Καὶ 
εἰςηλϑεν ὁ λαὸς εἰς τὸν μελισσῶνα, καὶ ἰδοὺ 

διεπορεύετο μέλι. Καὶ ἰδοὺ οὐκ ἣν ὁ ἐπιστρέφων 
τὴν χεῖρα, αὐτοῦ εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, ὅτι 
ἐφοβ', ϑὴ ὁ λαὸς τὸν ὄρκον 'κυρίου'. 27 Καὶ 
᾿Ιωνάϑαν οὐκ ἀκηκόει ἕν τῷ ὁρκίζειν τὸν 
πατέρα αὐτοῦ τὸν λαόν, καὶ ἐξέτεινε τὸ ἄκρον 
τοῦ σκήπτρου αὐτοῦ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 
καὶ ἔβαψεν αὐτὸ εἰς τὸ κηρίον τοῦ μέλιτος, 

18. ΔΕΕΧ : ὅτι ἦν ἡ κιβωτὸς τὸ ϑεδ. 19. ΔΒ: 
ἐγενήϑη. Β: λαλεῖ. ΑΒ: ἐπ. πορξευόμ. κ. ἐπι λθῦπε 

γκαὶ. 
(Ἰα[α]709) Ἰάαλ (ὁ ΤῸ: 

5Ὁ. ΑΒ (1ι,) καὶ. 22. ἘΣ ἀν]. ΑΒῈ (ἃ.ἤκ 
ἌΡ ΟΠΡῊ Βαμὼϑ. 20. (ΑΒ 
20. ΑΒ: ἐπορεύετο Ἰαλῶν (διεπ. μ. ΕΧ)... 

18. Ξϑείπρει, 
19, Β: παδηιῦ. Θοἐ. το δ ο6 ἐπ... 

α΄. ΟὟ ΕΣ: τοῦδε... 
ἀπ, αΥ: ἀαβ αὐ! 

20. τοαῦ, ἕαπιοπ. ΒΒ: τυ. ἀπαμηπιοι ΒΟΥ Γ0Π, 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: οεὐζαπιποῖς [(ἀ), Β: Φιπππῖ, ΟὟ ὙΕ: ὅθε: 
τοίτειπιρ. Α: δλοτοει 

εἰπιπτεῦ 41| τι. τυατὸ 
ἱπιπιοῦ σύν τιν θτ. ΝΕ: απὸ 

ΞΝΡῚ ΝΗΡ ΟἿΣΞ 235 ΘΝ θυ ἸΘΝῚ 

δηΝῸ ὝΝΟῚ 1005. ΝΕ 69] ἸΏ)" ἸῈΝ 18 
"ὸξ θυπὸΝπ ἸπΝ πόθ ΠΡ 
225 ΝΉΤῚ ΘἿ53 ΠΠΕΤΣ ἤπν} πὸπ 
“ἂν θηνῷ ἼΞΤ ἼΦ ὑΠῚῚ ΕΑ γΘῚ0 

δ οὉ ΓΩΓΠΔΞ, ΩΝ ὙΠ Π;Ί ἸΠ9 
ὈΉΝ ὝΩΝῚ Οὐ 3} ΠΊΟΣ ΠῚ 
Ὀνῶ ῬΡΤῸ ΠΣ ΣΝ Ἰπθπτον 5 
ΓΡ ΝΞ ἴῶν ἼΩΝ φυτο. 
ὧν 2Π ΠΏΣ ΓΒΠῚ ΠΣΜΕΣΣΣ 
ὈΛΞΡ ΠῚ ἸΝῺ ΠΡ ΣΙ" ΓΦ 321 
"ΩΝ οἰϑο ὈΠΘΩΝΞ δος ὉῸ ἢ 
ΘΠ Δ] ΞΟ ΓΏΓΠ2Ξ. ΘὩΦ ἫΝ 
Ὀρνῶτ Ὡ» "ῶν ἘΝ οΣτον ΠΝ 
ΘΝ ΞΙΙΓΊΘΕΙ ἘΝ" ὖνν ΟῚ εἼ12 15 22 

ΞΡ ἡ 5 πὴ ἸΡδῶ Θ᾿ ἼΘΝΤΠΞ 

ἐΤΌΓ ΌΉ95. ὈΣΡἼΤΙΝ ΓΙΡΣΡῸΣ ἸΡΞ ΟΊ 
ὉΝΤΘΥ ΤΩΝ ΝΉΣΙΣΙ ΘΊΣΞ ΓΤ ΣυΘ ἽΝ) 23 

"ὮΝ ΤΡΞΤΤΝ ΤῊΣ; ΠΌΓΙ2 ΘΠ 
“ά 

ΝΠ ἜΝ ΝΟ ὈϑπτῶνΝ ΟΝ 
ἘΠΔΡ. 2ἼΦΙΤΤΡ Βπό Ὀπνο- τῶν 
-Ὸ5) τὩΠῸ ὩΡΡ ΤῸ ὩΣ Ν ΟῚ ΒΝ ΠΘῸ 
ΡΤ ῸΡ ΦΞῚ “ΠῚ ἜΦΕΞ ΝΞ ὙῊΝΠ 
ἜΡΙΣ ΡΣ Ν ὟΣ ΡΤ 35) ἐ 
ὍΘ ΤΟΝ ὍΤ0 ΔΘ -ἸΝ ὩΞῚ 2 

ΠΊΩΣ 20. 

ΓΙῸ ῊῪΣ 

ἸΠ9}Ὶ ἐπρπ ΣΙ ΤΙΝ ὈΣΡ ΝΟ 2ΤΟ 
Ἔρπττν ὟΞΝ ΞΌΠΞ » ΘΝ 

ὙΠ ἫΝ πρθπ ππΡ τῶν ΓΙ Νὴ 

395) ΣΉ ΠΉΡΞ ΠΙῚΝ ὈΞΌΒῚ 

Υ. 19. ῬΌΞ 5» ΝΞ ΝΡῸΞ 

21. δι δὲη αἰεαοσιέοπ, Β: (δδ τοατοι αἰ σοὰ δ πὶ 
ὅοθν, δὸπ 30. χιροίθαπ, τοῖο σοπ σοίουπ τι. ΟΥ̓ ΓΈ, 
γγεῦ. αδον αὐτῷ οἰοῖο. ΑΥ̓ΝΕΣ: τυ. ὃ. δεῖ δ6π 3: 0., γυυΐς 
φουδοῖι (σοΥβοΥ) .., {ΦΠπιροπ {{{ 211 ον. 

22. Β: φάπαίοι ΠΟ οἰ πίον θηοπ απ. ΑΥ̓͂ .ΝΕ: [δ [0π 
ἰγπὸπ πα. 

25, Β: οεὐἴόῇο, νῈ Ἂν τοίοῖο, ΟὟ: [αξίς Θίερ, 



Ὅᾳ ραν οπαίῃαπ ππὸ [εἶπ Ὑθαβεπίτάσον, 
18 πἰῶί Ὅᾳ. ἜΦα [ρταῦ Θαμΐ κι δία: 

ξτίπρε θεῦλι οἷς ὅαὸς (δοί(.8. (Ὅθππ οἷε 
δᾳὺς (δοίίο8. τραν 41 ὃ. 8 εἰ δὶ δὲ δϊῖπ-ε 

19 Ῥεῖπ ὅγαο). Ἐπ Ὅᾳ Θαμΐ πο τορείς 

τὶς ὅοπὶ τιον, ὃᾳ. τοατὸ Ὁα8 Θειπηποῖ 

ππὸ Ὁαὃ ἀαπζπ ἱπ δον ΟΠ ΠΥ ακοῦ 

ατῦβοετ. πὸ ΘαιΪ Τρταῦ) κιπὶ Ῥθυοτου: 

20 ϑίοῦε δείπε απὸ αὖ. Ὄπ απ! τἰοῖ 

ος μπὸ αἴξο8 Ξβθ01Ὲ, θα 8. πὶ ἰθπι σαν, τππὸ 
ἔσπτεπ ζῖππι (Θιτεῖ τ, ττὸ Π{εῆς, ὅα αἷπα εἰποῦ 

ος {ερ!ἀλὲπ Θάλισετε υοΐρεῦ ὅὲπ ἀπϑετη, τπὸ 

21 ταν εἶπ [ον στοβεδ (ει πιπιοῖ. ἜϑΓπ0) 
οἷος Θεῦτάον, οἷς οτϑίπ δεῖ δὲ ΙΓ τη 
αοθοπ τρατοπ, τἀπὸ ππΐ{ ἰρποπ ἐπι ἄααον 

δίπαμ ρσέξοσοπ τρατοπ πππῦεν, {θαΐοπ ΤΠ) 

κι ϑἴταεῖ, οἷο πὶ Θα ππὸ δοπαίθαπ 
2 Ἰρατοπ. ἜἸ1πὺ αἴίς θὲάπποῦ υοη ϑταεῖ, 

ςς ἷε [ἃ απ Ὅεπι Θεδίτρο ρρταίπι ϑετέτος 
ΟΠ ἄδεπ Ῥαίίεπ, δα [6 Ουτοίοπ, δαβ οἷο θθἰ- 

{ἰὸν Πρ επ, {τ ἄγεθ θδίπίοῦ ἰρποπ δὲν ἱπὶ 

29 Θιτοῖ. ἘΘΠΠ0 ῬαῚΓ Ὅον θεῖν 2 δὲν 8 εἰΐ 

ΠΓαεῖ. πὸ δὸ᾽ (Θἰτεῖς τοϊϑτοῖς δί8 σὲπ : 
9860 ϑϊνεπ. 

24 Ἰἰπὸ ὃὉαᾳ δίς Πὲάππον ϑΊταοῖ πιατὲ τσατεη 
᾿ς δεοἤεῖίθεπ Φασοδ, δε ΘαμῚ Ὁᾳ8 Β01Ὲ 

τἀπὸ ἡρτα : θεν πι)ε ζεῖ ζεϑεγπιαπη, τεῦ 
εὔσαϑ {Πε| ἰδ 2 “δ επὺ, Ὁαβ ἰῷ) ταὶ) απ 

ς πιίποεπ δοίποεπ τάδε. Φα αβ δὍα8 σαπρὸ 
20 ὅδ01Ὲ πίι8. ἐἸ1πὸ Ὁα 8. σαπρὸ απο ἔαπι 
ΟΠ ἰπ δόπ ϑϑαϊο. (δ᾽ τοῖν αθὸῦ Φοπίᾳ ἱπὶ 
20 δεῖοθς. ἜΠπὸ Ὅαᾳ δα 8 501Ὲ Οἰποῖπ ἔαπι ἰπ 
ΠΠδοπ θαυ, [ῦε, δα ἤοβ δὲ φΦοπίβ. 

Ἔθον πίρπια πὸ {ραν ΟΠ εἴδει πεΐ Ὅε᾽ απὸ 
51 Τείπεπι ϑ)δειιδο, Ὁόππι Ὁαᾳ8. ΞΒ0ΤῈ [ὑτογτοῖς 
27 [Ὁ 0Υ δεπι (δῦ... Ἐϑοπαίθαπ αδεν δαίο 

πίει φερνε, ὉαΆ [εἶπ ϑβθαίοῦ δαᾳ8. ΞΒΟΤῈ δὲς 
 Τοτο Ῥαίίο, ἀπὸ τοῦτο ζείπεπ (Θια 
απ, δὲπ ΕΓ ἰπ [εἶπον απο δαίίς, τπὸ 

Ο ἀπιῆε πη δὲν Θρίδε πὶ Ὅεπ ϑοπίρεῖπι, 

22. Ὁ.1.: αἴίο ϑέαππ, 
20. ὕ.1.: δα ϑοπίᾳ. 

ΒΑ: 205 Πῷ (ρἰπᾶδου). ΑὟ ΝΕ: νενδτοίίοίς Πῷ. 
24, ΑΥ̓͂: ἐὐπιζοεί, ΒΕ: τυπτδεπ φοδτάπροι  Α: 

ἢ εἴ ῥοιι 1 Σπίατππτοι ὁ ΒιγΕ: τὸππ Ὁ. Βαίέο δε[ά)ιοο: 
[ΕΠ γ0. Βα: Ξθ τοί (οἤεπ υοἱτο). Αι: Θρείζε, Β.ΑΥ͂Ν. 
ΝΕ: [οϊοἴς (πί)ι8). ΑΔ: παραὶ ἔρίπς Θρ. 
20. ΑὟ.Α: ὅ501Ἐ (0.6 βαπῦε8). ΑΥ̓Υ.ΥΕ.Α: εἰπρπ 

1. Θαπειοῖθ., 

Θίες παὸ πιϑέ, 

(14,18--270.)0. 3811] 

ΧεΥ. Φαμ8 την. 

ΓΟΡΟΓίιπ 65, ΠΟῸῚ 86 6556 Φ0ηΔΙΠΔΠη 

οἱ ὩΓΠΊΙ ΘΓ 605. Εἰ δἱΐ δ} δὰ 18 
4,3.5... ΑΘμΐαπη : ΔρΡΠ θὰ ἀγοὰμῃ Π61!} (Εγαΐ 

τιο ρῃ πὶ [δ] ἃγοὰ Παὶ ἴῃ αἴθ 111 σὰπὶ ἢΠΠ1|5 
[5γ 61.) Ἔ σηααθ Ἰοαιθγοίαν δ} 19 
ἃ ΒΔΟΟΓἊΟΙΘΙ, {1115 ΠῚ Δ ΘῊ 115. 6Χ- 
ΟΥ5. 68. ἰὴ οαϑίγ5 ΡΠ ΒΓ ΠΙ ΠΟΤ, 

ΟΡΘΒΟΘθ αι 46 Ρᾶυ] απ οἱ οἰ ΓΙ15 Γ650- 

παραΐϊ,. ΕΔ αἷϊ ὅδ! δ βδοθγάοίθπι: 
(οπίγαμο πηὰηπχη [τὴ 1 Ἃ (Οποϊαιηαν! 20 

ΕΥ6Ὸ δα] οὐ ΟἹ δ ΡΟρΡΌΪα5., 40] ογαὶ 
ΟΠ 60, Θἱ νΘΠΘΓῸηΐ ἀ5641|6 δὰ ἸΟΟΙΠ]ὴ 

σαά.γ,28. ΒΘ ΓἰΔΠΊΪΠἶ8. ΕΓ 6666, ΨΘΡΒῈ5 [ποΓὰΐ 

οὐ. ΟΊ ΔΠ5. ΠῚ βου ἀβάι18. δἀς ΡΓΟΧΙΠΙΙΠῚ 
51Π1Π|., οἵ σᾶ 6 4165 ᾿ηδσπὰ ὨΪΠ)18. Ἐδ6α 21 

13,50. 1 ΠοΡΓγὰοὶ, ἀπ [ἀΘΡαπί οαπη ΡΏ- 

᾿ἰβιμ πὶ ΠΟΥῚ δὲ πα παβίογι 8. 850 6η- 
ἀθγδηίαι6. ΟΠῚ 6ἷ5 ἢ ΑΒ ΓΒ, ΓΘΥΘΓΒΙ 

58 ηϊ, αἱ οπβϑηΐ ΟΠ} [5Γ8 6], 4] δγδηΐ 

οἴη 588] οἱ δοηαι μὰ. ἜΘηη65 4ι0- 22 
13,.ν. {6 ΒΓΔ 6, 4] 586. Δυβοοπίδγαηϊ 

ἴῃ ΤΟ Πί6 Πρ Πγαῖ πὴ, Δ θη 165. 406 [ἰ- 
βσιββϑηΐ ΡΠ ΠΒΙΠ 6], 50 ον ΘΓ ΐ 58 ΟἸ} ΠῚ 

5115 ἴῃ ΡΓΔΘΙΙΟ. Εἰ δγδηΐϊ ὁαπη δ.8] 
4αὰδὶ ἀθοθη} 1} νἱ ρον η. ἜΒῚ 54]- 28 
γανὶὶ ΠΟΙΏΪΠ115 ἴῃ 416 111 ἰ5γᾶθ]. Ῥιιρῃὰ 
Δα[6Π) ῬΟΓνΘΗΪ 5486 δὰ Βοίπανρη. 

Εἰ νἱγὶ ἰβγᾶθὶ βοοίδί! βηΐ 5101 ἴη 94 
ἀ16 114: δάϊαγαν! δυΐθπι 588] ρορὰ- 
Ια, ἀϊσθηβ: Μα]θαϊοία 5. νἹΡ 41] σΟΙη- 
Θάθγς ρᾶηθη ἃ νϑϑρογαμπη, ἀ40Πη60 1}}- 
Οἰβοδν 46 1Π]ΠΏ]ΟΙ5. Π1615. Εἰ ΠΟΙ ΙηΔη- 
ἀποᾶν! ἈΠΊΝΘΓΒ5. ΡΟρΡαΪὰ5 ΡάΠΘΙῊ ; 

ἐδου, ἘΘΙΏΠΘαΙΙ6. (ΘΡΓᾶΘ. ὙΕΠΡῚ5 νΘηΪ! ἴῃ 581- 2 
ἴπ πη, ἰῃ 410 δγἂΐ πη6] 516} [Δ 016 ΠῚ 
Δ... ἘΠΠΡΓΟΒΒΙ5. οδὲ ἰίδααθ ροραί5 26 
58] {ππὴ, οἱ ΔΡΡΑΡΕΙ {ΘΠ 5 τη 6], ΠᾺ}}118- 
46. ΔΡΡΙΪΟαΪ. πηᾶπιὴ ἃ Ο85. Β.Π|Π). 
ΤΙ οὶ 6 ηΪΠ] ΡΟΡΌΪ 5. 1 ΠΡ] ΘΗ 1Π1. 

ἜΡΟΥΓΟ Φομαι πὰ πΠοη δυάϊοναΐ, οἰ 27 

Δα] πγαγοῖ μαΐοῦ. 615 ΡΟραΪαη, οχ- 
(ΘΠ 416. Βα] [61 ΥὙἹΓΡᾶΘ, 4118Π| 
Πα ας ἴῃ τηᾶηιι|, οἱ 1η{ΠΠχὶΐ Πἢ [ἀν ΠῈ 

18. ΑἸ.: Ποιηΐηϊ (ρτο ργ. θεῖ). 19. Α].: γοδοὰθδί. 
21. ΑἸ. { (Ρ. 1531.) οἱ 115. Α1.: γαῖ. 
22, ΑἹ. ἜΕῚ -- Υἱγογαπη. 

8, ΑΥ̓Τ.Αταῦ Ὁ. (δυθθοδοπ, ΥΕ: Ὁδεϊῇδζο δε ὃ. 
20. ΑΥ̓ΥΕ: ἢ. ὁ. Β: ταῦ εἶπ οπίρπιβ. ΑὟ ΝΕ. 

ΑἹ Πα οἷο ναι (λ1.) 55ὲ. ο ἀνϑτοῖς θα Θάγιοπν, 
7, ΒΕ Α: βτγοίο. Β: θα ϑίοιπβοιε δε Θ , 

ΑὟὙΕ.Α: δίο Ογίθε δε Θὲ, (Θρίεβοῤ, [. 38..}}.}). 
ΝΕ: ἐπ᾿ ὅπ τοἰ θοη ϑυπίᾳ. 

138,5.. 

Ἐχ.3,8. 



918 (14,238---36.) 

χιν. 
καὶ ἐπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ στίμα 
αὐτοῦ, καὶ ἀνέβλεψαν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ. 

28 Καὶ ἀπεχρίϑη εἷς ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν" 

Θρκίσας ὥρκισεν ὁ πατήρ σου τὸν λαόν, λέγων" 

᾿Επικατάρατος ὺ ἀνϑρωπος ὃς φάγεται ἄρτον 

σήμερον. Καὶ ἐξελύϑη ὁ λαός. 

᾿Ιωνάϑαν 'καὶ εἶπεν" “Ἵπήλλαχεν ὁ πατήρ μου 

τὴν γῆν᾽ ἰδὲ διότι εἶδον οἱ ὀφϑαλμοί μου, ὅτι 

ἐγευσάμην βραχύ τι 

80᾽,41λλ᾿ ὅτι εἰ καὶ ἔφαγεν ἐσϑίων σήμερον ὁ 
λαὺς τῶν σκύλων τῶν ἐχϑρῶν. αὐτοῦ ὧν εὐρέν" 

29 Καὶ ' ἔγνων 

τοῦ μέλιτος τούτου. 

ὅτι νῦν ἂν μείζων ἐγεγόνει ἡ πληγὴ ἕν τοῖς 
ἀλλοφύλοις. 581 Καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων πλείους ἢ ἐν δαχμας. 

Καὶ ἐκοπίασεν ὁ λαὸς σφόδρα. 

82 Καὶ ἐκλίϑη ὁ λαὸς εἰς τὰ σκῦλα, καὶ ἔλα- 

βὲν ὁ λαὸς ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ τέχνα 

βοῶν. καὶ ἔσφαξεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἤσϑιεν ὁ 

λαὸς σὺν τῷ αἵματι. 88 Καὶ ἀπήγ γειλαν τῷ 

«Σαοὺλ λέγοντες" Ἡμάρτηκεν ὁ λαὺς τῷ κυ- 

οἰῳ, τοῦ φαγεῖν σὺν τῷ αἵματι. Καὶ εἶπε 
Σαούλ' Ἔκ Γεϑϑαὶμ κυλίσατέ μοι ἐνταῦϑα 

λέϑον μέγαν. 84 Καὶ εἶπε Σαούλ' Διασπάρητε 
ἐν τῷ λαῷ καὶ εἰπατὰ αντοῖς" [Π|ροςαγάγετε 
ἐνταῦϑα ἕκαστος τὸν μόσχον αὐτοῦ καὶ ἕκα- 
στος τὸ πρόβατον αὐτοῦ, καὶ σφάζετε ἐπὶ 
τούτου, καὶ οὐ μὴ ἁμάρτητε τῷ κυρίῳ τοῦ 
ἐσθίειν σὺν τῷ αἵματι. Καὶ προφήγαγε πᾶς 
ὁ λαὸς ἕ ἕκαστος τὸ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὴν νύκτα, 
καὶ ἔσφαζον ἐκεῖ, 88 Καὶ ὠκοδύμησε Σαοὺλ 
ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ" τοῦτο ἤρξατο Σαοὺλ 
οἰκοδομῆσαι ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ. 

86 Καὶ εἶπε Σαούλ: Καταβῶμεν ὀπίσω τῶν 
ΕῚ Α Α ’ 7 ν᾽ 

ἀλλοφύλων τὴν νύκτα, καὶ διαρπάσωμεν αὐτοὺς 
ἕως διαφαύσῃ ἡμέρα, καὶ μὴ ὑπολείπωμεν ἐν 

᾽ Ξ “ Σ- δ᾿ 

αὐτοῖς ἄνδρα. Καὶ εἶπυν: ΠἊαᾶν τὸ ἀγαϑὸν 
97 , , - ἕμυ ΄, Ἵ 
ἐνωπιὸν σον ποίδε. Καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύς" ΠΙρος- 

80. ΑΒ εὲ ὅτι (ἘΕΧ). ΑΒ: ἔσϑων.. . ἐχϑ.. αὖ- 
τῶν... ἦν ἡ ( 9.ΕΧ). ΒῚ (. ἐν)ὴ ΑΕΧ). 91.48Β 
Ἀπλείδς ἢ. 89. ΑΒ: ἀπηγγέλη ἘΣ ΟΣ οχλ ΧῈΝ 
Βἕῴρν, τῶ (1 ΛΕΕΧ). ΑΒ: φαγὼν (τῦ φ. ἘΧ). 
λίϑ'. ἐντ. (ἔντ. λ. ἜΣΡΘΣ 834. ΑΒ: ἜΣ 
(Προφαγαάγ. ΕΧῚ. Χ (0185): ἕκαστον. Β: σφαξέτω 
(σφαάζετεχ; ΑἘΕΧ: ̓ σφαξάτω, Ε: σφάξατε). ΑΕΕΧ 
ἐφ. τότϑ) καὶ φάγετε (αὐτά). Β: προρῆγεν. 
ἵπᾶς εὐ τὴν νύκτα (ο. ἌΕΧ). 88. ΑΒ Τ(Ρ. φκοδ. ) 
ἐκεῖ ΟΕΧ). 86, ΑΒ: ἐν αὐτοῖς (αὐτὸς ἘΧ᾽. ΑΞΒ: 
εἶπαν (εἶπον ἘΧῚ). ΕΧ: τὸ ἀρεστὸν. 

οι ρῖπ ΠΕ. 

Θ'ατἴὴὶ οἴ “οι ατἢιαλι5 γ65 οοπ ένα ΤΡ ἐδ ἤσπ605 σοδέαρ. 

ἾΣΡ. ΟΥ̓ΔῸΣ ΠΡΝ ΤΣ ὙΘ ΤῸΝ ὍΤῈ 38 
»ξῶπ ϑϑῶπ ὝΩΝΒῚ ὈΣΠ ὯΝ 
ΝΠ θην ἼΩΝὉ ὈΡΠΓΌΝ ΤΩΝ 
ἐὩΣΤῚ ὩΡὉὴ ΘἾΡΠ ὉΠ9 ὈπνστῶΝ 
ὙΠΝΠΤΟΝ ΣΝ ἼΣΦ ἸΏ21) ΛΝ 29 
ὈΣ ἽΩΦῸ "5 "9 ἜΝ Ἀγ. 
ὍΝ ὉὸΝ δὴ 5 τὰ ἐπ τι ὩΣ 
ΝΧῺ ἼΩΝ ὍΞῚΝ ΘΟ ὩΣΕΊ ὩΠ5 
ΩΦ ΘΞ ΠΞ ΠΙΞΎΝ ΠΩΣ 
ἸΏΒ. ΒΡ ΙΘΘΕΞὺ ΝΉΠΣ ΘἾ5Ξ3, 551 31 

: ΠΝ ὍΣ ΤΙ ὩΣΣῚ ΠΟ ΝΣ 
Νπ ΠροῚ ὈρώστοΝ ὉΣΠ ὩΣΒῚ 82 

---.-" 

ΠΕΣῚΝ γΟΤΙΘΘῚ ἼΡΞ ὍΞ ΡΞ 
Ὀηνῶς 135) ἜΠΟΣ ΡΠ ὈΞΝ 5 88. 
πὴττοὺ ὩΝΌΓΙ ὩΣ ΓῺ -“ῶνο 

ἜΝ ΞΡ ΤΙ ἜΩΝ5) ὈππΓῸΡ ὌΞΝΟ 
ὈηΝῸ ὝΩΝΡὴ ἐππθῖτα 5 2 Ὡ5 1 δι 81} 

ὯΝ ἼΛΒΠῚ ΓΕ ὈΣΥΎΘΝῚ ὩΦ3 ΣΕ 

ΠΙΞ ΘΠ ΌΤΙΣ ἡπιΐ ΘΝ} ἡ ὦ ΣΝ 
ὈΞ ΝΟ τῆγοῦ ἘΜΌΣ ΝὉῚ ΘΙΟΞΝἢ 
τῶ ὩΣ Ν Ὀρπ- Ὁ5 ΠΡΡα, Βππιτ ὃν 
Ἰ31 τρτϑοτιθν. ποΣ ΣΡ ὙΠ πὸ 
ΡΝ, ὉΠπ ΣΝ ΕἼ" ΓΙΞΙῺ την 

ἐπῆγοϑ ΠΞΤῸ 
ΘΛ 95 ΛἼΤΙΝ ΓΤ ὉηΝῸΘ ΟΝ Ὁ 
ἼΞ ὙΝΓῚΣ ᾿ ΘΡΞ ΠΙΞ}) ΠΡ 
ΓΞ ἼΠΏΝοῚ κ ΘΠΞ ἽΝ ΓΝ ΟῚ 
Ἰπθπ ἼΩΝ Ὁ ΠΣ Ἴ9)3 ΞΊΩΣΙ 

867 

ν. 37. Ὁ ΠΡΟΝ Τὴ 
ΟΡ. ἡ ραν ὁ Ἰὰς τὸ ΠΕΣ 

Υ. 86. ΌΞ ᾿ ΏΝΞ ΝΡΌΒ 

2. ΒΥ .ΥΕ.Α: δεῖς. 
28, Β: [πῷ ...ὄ αἅὄπ.. ΟὟ ΕΣ: Π00... αἅπ.. Β: Φατιηι 

ἱξ Ὁ. δι. [0 πὶ. τυοτῦοπ, ΑΥ̓: τι. [0 οὐπτα το Ὁ. ἢ, 
29. Βεεείίθοε, Β: δειπιτιρ ία!, α͵ ὙΕ: θυίπρ! ἱπὸ 

ππο τ 
40. 5α, βάτε παν ὃ. 88, ΡΒ. σορείζεπ... θατ:! ΒΕ: 



“ξοπαίβαπϑ Τεδετίτεία, κα ΘΓ ποἤέπ, 

τπιὸἢ ὑσαπότο ζοίπο απὸ κε [ζείποπι ϑθδιππὸς, 
δα τπτθεπ {εἶπ πρὸπ ταῦτ. δα 

απιοοντοῖς εἶπον Ὅε8. 018. ππὸ Ἰρταῦ;: 
Φείπ ἥδαίον αι δα8 Ξ01Ὲ δεζτθοτοι πὸ 
αεΐασί; ϑϑενξ ΟἹ [εἰ [οδετπαππ, θοὸν θεῖς 
ἐπσαϑ ἰΠεἰ. {πὸ δα ἡ ο ΠΕ ταν πιατ σοῖσους 

20 Ὅπ. ἔφα Τυταῦ, δοπαίῃαπ; ἡ)ξοῖπ ὅϑθαίον 
ος αί Ὁα8 βαπὸ σφεἶττεῖ, [εθ ες, τοῖο τραίξοῦ {{πῸὸ 
ς΄ ππίπο ἥπιροπ σοιθοτθοπ, θα (ἃ) εἶπ τοεπίρ 
80 οἰεἴοδ φοπίρϑ σοι θαθ.ο. ἘΞΘο αθον 

Ὁα8 Ξ01Ὲ δεῖς αἰ Ῥαῖ ποι εἥσπ υοπὴ 
Ὅ6Υ ὅΒειτε [εἰποῦν οίποο, ὃς ὁ8. σεπιποεπ 
Ῥαΐ, [0 δαὶ απὸ πιπὶ οἷς Θῴϊαδε πίῶτι 
στόβεν τϑετθοπ ἔὔπποπ οἵδε. οἷς ῬΟ ΠοΥ. 

41. δ Θὶς Τἄπιροεπ αδὲν οἷς ΠΟΥ ὅὉ68. Φ αροϑ 
φὐπ πα δἰδ αοπ ΦΠ[αἴοπ. 1{πῸ ὃα8 
50 ΓΕ τϑατὸ [001 πιαίί. 
Μη ὍὉᾳ8 2501Ὲ τιτοῖς οἷς ϑΠιβδοις ζπι, 

πὸ παῦπιοπ Θάγαζε ππὸ θὲϊπθοῦ ππὸ δὲ ἀ1- 
δεν, τὸ {Ια ἀϑτείοπ ε8. αἰ δὲν (ὅτος, τππὸ 

838 αῇεπ εδ [9 δπηίαᾳ. ἜφΦαᾳ φοτ  ποὶαίς πιαπὶ 
Θαμ; Θίεθε, Ὁᾳ8 Ξ0ΤῈ οὐ ποίαί [ᾧ απὶ 
ὥοττπ, δαβ ε8. 51εἰ ἰἤ. (δὲ {ρτα: 
ον θαδὲ ἀδεῖ σοίθαπ, τοῖο ΘῈ 2πι πιὶτ 

4 1ὀθ1 εἰπε ρτοβεπ Θιείη. ἘἸ1πῸ (Θαμὶ [ρτα) 
γροίζοτ; Θορπῖ ἐπ πίον ὍὉᾳ8. 5501 
ππὸ Ταροῖ ἰθπεπ, κα εἶπ ἰεαΠ ὔγεν ζεἶἰποπ 

ο ὔεπ πὸ [εἶἰπὸ (Θάγαζε δι πιὶγ δτίπαε, 
ππὸ ΤΙ! αὐτοῖς. ε8. αἸρίοῦ, Ὁᾳ8 ἰδτᾷ οἤεῖ, 
τἀπὸ οἰ πἰῶε σευ ποίροί απ Ὅεπὶ εττπ 
τιϊ θοπὶ ΞΒΓπἰοπ. Φα δτα)ίς αἴξοδ 90 1Ὲ 
εἶπ ἰορΙ εν Τείποπ Το ταὶ! {εἶπον απὸ 

ς΄ Βεῖλι δε8 ϑὲα 18, ππὸ [ΔἸ α  ἰοίοπ ο8. Ὅα- 

80 [ε0ῇ!. Ἐπ ΘαμΙ Ῥαιείε δὸπι ᾧεττη 
εἶποι Πὰν. Φαδ {{Π{ ὄὍεΥ εὐδο ἍΓΠ αν, θ.π 
ΕΥ Ὁοπὶ οτήπ δαιιοίο. 

86 ᾿ἴπὸ Θαι {ρταῶ: βαβὲ τὸ δἰπαῦ 
᾿ς 4ἰεὔεπ ὅπ 0 {Π|οτπ πα δεῖ ὃεὲν ϑὲαθέ 

τἀπὸ ἤΐς δογαιθεπ, δί8 θᾳ8 Τῶι ϑθὲοταιπ 
τοῖτο, δαβ τοῖν αἰοπιαπῦ τη ἰθπεπ ἔδετ- 
Ἰαΐει. ἝΘοἰε αἀπερονίίοπ: Φ 06 αἰξοδ, 
ρα ον φοἴά. φδὲν Ὅὲν θτίοζξεν Ἰγτα: 

34. Α.Α: πα [ΓΙ αὐ 16} 16... ΓΤ οίοι [{0. 
80. Α.4: τίου ϑθὲοτοῦπ, Ὁ.1.:. δον Ταΐεπ, 

Α.ΑΔἃ: ἀρτυίρΙαῇει. 

δίς οὐοἵ ππρῦτ, ποεῖ... {τοὶ δά τες ες πιύσοπ,, ὃ ΑΥ̓,. 
ὙΕ.Α: Ὁ. σοροΐοπ, ΟΥ̓ΝΕ: Φοππ πππὶ {{Π| Ὁΐο ϑὲίοδους: 
ἴαρε ... πίε στοβ αοἰσοζοπ. 
8, ψεϊεξίς απ δ, ϑομπίο 3ι. ΑΕ; [0Γ ἄδον.... 
οτ, Β.Α: πιαές [ὦ ἄδον Ὁ. θέαι (απ Ὁ. 38.). ΑὟ. 

ΟὙΕ; απ δίο (δ, ίπ. Β.ΑΥ͂Υ ΝΕ, Α : τας Ὁ. 5 {π|-᾿ 
89, πίεδ. 9:. Β: {τρ06 σοθ απο, ν: θαπῦ 1} 

82 

᾿ 3 

᾿ πεν ὦ: 

1. (ΦομοΙ 8, (4, 28--30) 919 

χΧεν. 

1161}15,. οἱ ὀοην ον πάη 5υ 81 δά 

ΟΒ 51π1|, οἱ ΠΠ ΙΔ] 5 η1 ΟΟΕΪ] 6118. 

Ἔ Βοβρομάθηβαια ἀμ5 46 ρορι!ο Αἰ}: 28 
Φυν ) υγᾶη 0 ΘΟΠΒΙΓΙηχΙς, ῥΡᾶΐο" (ὰῈ5 

νϑ4. ΡΟΡαΪαμ., ἀϊοθη8: Δα Θοἴι5. νὴ 4] 

ΘΟπιθ οΥ ράηθαι ΠΟά16. Ὠοἰδοογαί, ἃι- 
[61 ΡΟΡΕΪα5. Ἔ ΠΙχίίψαο Φοπαῖῃαβ: 29 
Ταγραν! ραΐο. Τη6 115 ἴογγὰ μη). 4 5115 
Ιρ5ὶ, ἀαΐϊα ΠΌΤ] 11 δαηΐ Ο61]}} πηοὶ 
60 404 σιιβίανο ἢ] ρα. ]] 1 46 π16}}8 
ἰδίο: Ἐφιδηΐο τηδρὶβ, 8ὶ σοιηθήϊββοι 80 
ΡΟΡαΪὰ5. ἀ6 ρΓάθάα ᾿Π] ΠΟΘ ΠῚ 5110- 
ΤΠ) 4 πὶ ΓΟΡΘΙ ἐ ΠΟΏΠ6 Π1Δ}01} μ] ἃ σὰ 

ἴαοία [αἰ586. τη ΡΒ. ὑ ἜΡΡΘΡοιι5- 51 
ΒΘΓΠηΐ ΘΓΡῸ [ἢ ἀἰ6 111 ΡΠ ΙΒ. Π 605. ἃ 
ΜΔ 15. ἀ54π6 ἴῃ ΑΠίαϊοη. Β6ἴαι! - 
ϑαϊι5. 65 Γ Δα 6} ΡΟΡΈΪ5. ὨΙΠηΪ5. 

Ελτ νϑῦϑβ ἂἀά ργαθίδῃῃ (1}}} ον65 82 
οἱ θόονθ5 οἱ νἱία!ο5. (6ὑ τηδοίανογαηϊ 
ἴῃ (θγΓᾺ) ὁομηθάϊ 4π6 ΡΟΡΆΪ5. ΟἰμΠῚ 

ΒΔ Πρ. 116, ἜΝΙΟΙ νηΐ δαίθιη 541}, 89 
πμον.8,.17.ἸΟθη165. 40 ΡΟΡα]ι5 ρθοοαββεῖ ἢΠο- 

1τ τύ ον ἢ ]Πη0, ΘΟΙΠΙΘ 65 ΘΠ) βϑηραίηθ. θεαὶ 
αἰ: ΡΥΔΘνΔΙΙΟΔΙ 65{151: γνοΪν 6 δά τη 6 

͵ᾶπη πὰη0 βᾶχιπη ογαπάθ. ἜἘΕῚ ἀἰϊχὶ! 84 
ΘΔ}: ΠΙΒΡΟΡΘΊΪηὶ ἴῃ να] σῖι5 οἱ ἀϊοῖ 8 
ἰδ» ὐ ἁὐάπολί 44 116 πιι54  |56118 
ΟΝ Θἢ 81π|1Ὲ οἱ ἃγθίθπι, οἱ οοοι 8 

ΒΈΡΟΓ ἰδία οἱ νθϑο μη ηὶ, οἱ ΠΟ Ρ60- 
ΘΑ θ 1015 ΒΟ πη 0 σΟμΘθη6 5. ΟΠ 8Δῃ- 
σαϊπθ. Αἀάμαχιῃ 416 ΟΠ ἢΪ5 ΡΟΡΌΪ5 
ἘΠῚ 4.416. θΟνΘ ἢ} ἴῃ ΠΠΔΠΕ 5.18 115- 
46 δὰ ποοίθιῃ, οἱ οοοϊἀδγιιηΐ [}}]- 
ἜΑ ΑΙ Πανὶ ἁαΐθηλ 8581} αἰΐαγο ἢο- ϑὅ 
τὴ 0: ἰμσπ6. ΡΡΠηὰ ΘΟΘρΙΐ 866}- 
ΠοάΓΘ δἰΐίαγθ ΠΟΠΉΪηΟ. 

Εἰ αἰχὶι 548}: ΓΓΙΔΠ1115 ΒΡ 6} ΡΠ- 80 
᾿Ιβ.Πᾶθ6ὺ5 ποοίθ, οἱ νϑϑίθιηιϑ 608 1.5- 

φαοάμμῃ ΠΠπ005οδΐ ΤηΔη6, Π60 ΓΘ 4ἃ- 

ΠΠ115 ΘΧ 6ἷ5. ὙΓππ|. ὨΙχί 46 ΡΟΡα]μ5: 

Οἴηπο 4π04 Ποπι νἱά θέα ἴῃ ΟΟ1}15 
115, [40] Εἰ αἰΐ βου 05: ΑΟΟΘαΔΙηΙ5 

18, ἤϑιῶ 

τ ἴω. 

γ,17. 

ἐν. ΑΥ̓͂Σ: {του οἵ. Αὐδαδὲ ροζηποίο!, ἀὟ.ΝΕ: ΒΝ ΕΙΣ 
([υ)α εἰ. 

ὁά, π΄ ζεῖ ὦ ὁ) αῦ ... δαδιν αν, δαῖ ἰδτδ τπίξ δ. 551, 

εἴεε, Β: [εἴπ ἔἘεἰπ θ .}. 
ϑὺ, ν: “δεῖ πα ει  ππιίου ἔσποι δέ 8 2 πὶ θέον οἴ: 

ὦ. ΑΥΥ : θπιδυι Ὁ 5). Β.νῈ.Α: τὸ. αι {{{{ἀ)εἰπο) 
π Ὁοίποι ϑπιθοι. ΟΥ̓: οἷν σα ϑάπ ὦ . 



920 (14,387--45.) 

» 4ΦΔῈ 

δ 9 Η. 

ΑΘ ατἴὶ οἱ «ονναξἠαγεῖϑδ "65 ον ΤΡΗ δέϊαθος σεοῖαο. 

ἔλϑωμεν ἐνταῦϑα πρὸς τὸν ϑεὸν. 51 Καὶ 
- ’ὔ , Α , Ἃ. - τ , 

ἐπηρωώτησε Σαουλ τὸν ϑεον᾽ Εἰ καταβῶ ὀπίσω 

Θϑϑ9 τὝΤΝ ὙΠ τ ΘΛ ΠΝ 5 ὦ τῶν ἀλλοφύλων; καὶ εἰ παραδώσεις αὐτοὺς 
εἰς χεῖρας Ἰσραήλ; Καὶ οὐκ ἀπεχρίϑη αὐτῷ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκϑίνῃ. 885. Καὶ εἶπε Σαούλ. 
Προςαγάγετε ἐνταῦϑα πάσας τὰς γωνίας τοῦ 
λαοῦ, καὶ γνῶτε καὶ ἰδετδ, ἐν τίνι γέγονεν ἡ 
ἁμαρτία αὕτη σήμερον. 89 Ὅτι ζῇ κύριος ὁ 
σώσας τὸν Ἰσραήλ, ὅτι ἐὰν ἀποκριϑῇ κατὰ 
᾿Ιωνάϑαν τοῦ υἱοῦ μου, ϑανάτῳ ἀποϑανεῖται. 
Καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀποχρινόμενος ἐκ παντὸς τοῦ 
λαοῦ. 40 Καὶ εἶπε παντὶ ἀνδρὶ ᾿Ισραήλ᾽ 
Ὑμεῖς ἔσεσϑε εἰς δουλείαν, καὶ ἐγὼ καὶ ᾿]ω- 
νάϑαν ὃ υἱός μου ἐσόμεϑα εἰς δουλείαν. Καὶ 
εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαούλ" Τὸ ἀγαϑὸν ἐνώπιόν 
σου ποίει. 541 Καὶ εἶπε Σαουλ Κύριε ὁ ϑεὸς 
Ἰσραήλ, 'τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίϑης τῷ δούλῳ σου 
σήμερον: εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ἰωνάϑαν τῷ υἱῷ μου 
ἡ ἀδικία; Κύριε: ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ, δὸς δήλους. 

ἱκὼ ἐὰν τάδε εἰπῃ, δὸς δὴ τῷ λαῷ σου ἾἸ1σ- 
ραήλ, δὸς δὴ ὁσιότητα. Καὶ κληροῦται Ἶω- 
νάϑαν καὶ Σαούλ, καὶ ἐξῆλϑεν ὁ λαός. 42 Καὶ 
εἶπε Σαούλ: Βάλλετε ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ 
μέσον ᾿Ιωνάϑαν τοῦ υἱοῦ μου. "Ὃν ἂν κατα- 
κληρώσηται κύριος, ἀποϑανέτω. Καὶ εἶπεν 
ὃ λαὸς πρὸς Σαούλ' Οὐκ ἔστι τὸ ῥῇμα τοῦτο. 
Καὶ κατεκράτησε Σαοὺλ τοῦ λαοῦ, καὶ βαλ- 
λουσιν ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωνάϑαν 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ", καὶ κατακληροῦται Ιωνάϑαν. 

48 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς ᾿Ιωνάϑαν" ᾿241π- 
ἀγγειλόν μοι τί πεποίηκας. Καὶ ἀπήγγειλεν 
αὐτῷ Ἰωνάϑαν καὶ εἶπε" Γ᾽ ευσάμενος ἐγευσά- 
μὴν ἐπὶ ἄκρῳ τῷ σκήπτρῳ τῷ ἐν τῇ χειρί μου 
βραχὺ μέλι, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποϑνήσκω. 44 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Σαούλ Τάδε ποιήσαι μοι ὁ ϑεὸς 
καὶ τὰἀδε προςϑείη, ὅτι ϑανάτῳ ἀποϑανῇ 
σήμερον". 46 Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς Σαούλ" 
Εἰ 'σήμερον' ϑανατωϑήσεται ὁ ποιήσας τὴν 
σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην ἐν Ἰσραήλ; Ζῇ 
κύριος, δἰ πεσεῖται τῆς τριχὸς τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, ὅτι Ἐὃ λαὸς τοῦ ϑεοῦ ἐποίη- 

σὲ τὴν ἡμέραν ταύτην. 

57. ΑΒ Ἐ(41.) καὶ ({ΕΧ). 88. ΑΒ: Ἰσραήλ (λαδ 
Ἐ), 40. Εὶ (05): εἰς ἐν μέρος. 41. ἘΓρν. ) Κύριε- 
ἀδικία. ΑἹΧ Ἐτί. ἈΑΧ(ρτο εἰ) ἡ. Α: τάδε εἴπῃς τῷ 
λ. σδ Ἶσρ., δὸς δὴ ὅσ. ΑΒ: ὁ λαὸς ἐξ. ( ἐξ. ὃ λ. ΕΧ). 
42. ἌΣ Ρ. Β.) κλῆρον. ΒΑ. εἶπεν -λαδ. ἘΕΧΤ 
(Ρ. βαλλ.) κλήρϑς. 48. Β: Γευόμενος (ο. ΑΕΡΧ), 
ΑΧ δ (α}0.) καὶ. 40, ΑΈΡΧ: Ἵλεως, ζῆ. Β᾿ (Ρι.) 
τῆς (ΕΧ; ΑΧ: ἀπὸ τῆς). ΒἘΕΧ: (ρῖο ὁ λαὸς), 

Καὶ προφηύξατο ὁ 

ἔλεος. . σοοθοπ ἱβ. Α 

ἘδῦθῚ ἐΘΥΠΟΝΕΙΤΟΝ ΘΌΓῚ ΠΕ 3 87 

ὈἾΣΞ ἼΓΩΨ Ν᾽ 2ΝΔ0ὺ ἼΣΞ ΘΡΤΣ 
5 τ Ἰῶϑ ΝῺ ὙΩΝΘῚ ὁ ΝΝΉΓΙΡῚ 88 

πρῚΣ ΠΡΘ 5. ΝΤΡ ἼΣ Ὁ) ὩΘΡῚ ΓΒΕ 
ΓΤ ΤΙ 3 ὁ ΘΠ ΓΝ ὈΝΌΓΙΡῚ 89 

Ἰγώστον 9. ὉΝΉρτῸΝ ΘΟ Υ90Ὶ 
ΩΣ ὉΔῚ ΤῊῸΣ ΤΥΡΌΤ. 53 ἸΣΟῪΞ 
ΝΡ ΟΞτΟΝ ὝΝΟῚ, ὁ ὈΡ ΣΙ ΟΞ 5 
ἸΠ 1 ὍΝ. ππν ἼΒΣ Ὁ Ὄπ δτῚΝ 
ἜΣ τι ὙὙΩΝΝῚ ἼΠΙΝ ἼΞΣ9. ΠΟΤ, ἫΞ 
ἼΩΝΘῚ ἘΣ Ἴ2 93 2ΊΩΣΙ ὈἸΝΊΘ ΤΟΝ 4] 

πΞΣῚ ον γϑν ἬΤΟΝ πήστοτοΝ ον 
ὈΡΠῚ ΘΗΝ. ΠΣ 251 ΘΠ 
33. ἼΦΊΒΠΙ ὈΝῶ ἼΩΝ ΕἾΝΧΝ 43 

ΕἸΣ; ἼΘΡΟῚ ἋΞ ἸΠῚῚΣ 7) 

Ξ ΠΤΡῚ ἸΠΟΥ ΤΟΝ ϑην Ὁ ὝΩΝΘῚ, 48 
ὩΞῸ ΘΝ ΡῚ ἸΠ 7) Ἴ2. 125} ΠΙΡΪΟ Ὁ ΣΡ 
ὈΡῚ ἜΣ ΎΣΝ ΓΙΈΊΘτῚ ΓΙΣΒΞ ἸΠΟΡῸ 
ϑΝΦ ὝΩΝΟῚ ἐΤΡῸΝ Ὡπι ὥππ α 
ΔῸΣ ΠΡ" ΠΙΞῚ ΘΌΣΤΟΝ ΠΩΣ ΣΙ 

"ἸλτοιΣ ὩΡΡῚ ὝΘΝΘῪ ἐἸΠ57) ΤΗΊΟΙτ τὸ 
πϑνθπ ΠΩΣ ἼΩΝ ΤΟῸΣ ἸΩΣΉΠ 
τ ΠΡΎϑΠΙ Ὁ ΘῚΞ ΠΝΤΕΙ ΠΟ ΎΤΝΣ 
πχον Ἰῶν ΤΡ ΒΥ ΠῚ 
ἜΒῸῚ ΠΡῚ ὈΘ ΓΙῸΣ ΘΟ ΘΡῸΣ 

86. νΕ.Α: νοῦ (11) 6. ἐτοίοπ. 
ὅ7. ΒΑ: απ ε[δίρεπι “αρθ. 
ὕω 

ὅδ, Β: Φτεῖοι δέον δουθοΐ αἴίὸ δονποριπιίοπ Ὁ. 58, 
ΑὟΝ ΝΕ: δίερον αἴίς Θάπρίον. (Ας: {ἀδτος,,,, (δ ἤδπ) 
ΑΥ̓.ΝΕ.Α: ἀλνυτι ΑὟ ΝΕ: τοσϑπτῶ Ὁίοῖς ῷ. δοι τς 

: δπτ ἴυοπ, Β: Ἰτυοτίπποπἕ 

ΝΕ: ἰοποπι. Α: 



1, (απ ο[ 8. 

δ αϑ ξοορϑῦ ἴδεν ξοπαίθαπ, 

87 ἀαθὲ τι Οίοθοῦ δι ΘΟ παρὸπ. ἘἸπῸ 

Θαμΐ {ταρίς οι: (ΘΟΙ ἰὼ Οίπαῦ οἰοθεη, 

Ὁ.π 0. Π|πτπ πα) ὁ απὸ ὉἿΠῈ ὅπ. {{ς σοθεπ 

ἰπ δήγαοίϑ Θάποος ἜΓδεν ἐν ἀπορονυίοίε ἰθπι 

88 1 δὲ 8εῖ{ πίῶϊι. ἜΦα ἡνταῷ ὉΘαμῖ: 

ἀαβὲ Ποτϑ {ρρίο αἴὸ Θαιζοπ. Ὁε8. 5918, 

πὸ ἐτζαθτοῦ τπτὸ Το εῖ, απ τοροπι οἷς 

89 Θύπος [εἰ κει Ὁἱεῆοεν ὅς. ἘΦεππ 7 τοαῦτ 

ὍῈ οΥῪ ἴοδΓ, ΕΓ Θείίαπο ἤταρίδ, τπὸ 

Ὁ Π{6 οἵεἰὰ), απ πιοίποεπι Θυῦπ ϑοπαίδαπ, 

τρᾶτο, [0 [01 εὐ Πεῦδοπ. 1{πὸ πίεππαπο 

ς΄ απρρογίοίο ἰδπι αἰ ὃεπι ραπρὲπ 5501. 
40 ἘΠΙπὺ οὐ Ἰρταῦ, πὶ ει σαπόεπ ΘἼγαοῖ: 

(ΘΘεΐ ἴθτ απ ἱεπεν (Θείο, ἰὦ ππὸ πποὶπ 

Θοῦπ δοπαίῃαπ τοοῖξεπ {εἰ απ Ὁΐοοεν 

(Οεἶτο. Φαθ 9016 Τγταῦ, δι (Θαμ; Φ θπο, 

Α1 τα οἷν αοἴάπι. ἘΠπο Θαμ Τρτα δι 

Ὁόπι ὥετγπ, δὲπι οι ϑήταοῖδ:; Θῴαῇε 

σεῦ. Φα τυατὸ δοπαίραπ ππὸ (Θαπ 

σοίτοοπι, αθὸν θαᾳ8 Ξ01Ὲ αἰπα {τοὶ αἰ. 

42 Ἐκ ρτα : θοῦ! δεν πα ππὸ πιοίς 

πὸη Θυθπ δοπαίῃαπ. Φδα τοατὸ “οπαίῃαπ 

σείτοίοπ. 

48 ᾿ἴπὸ Θαμ ἴρταῦ, 1 ϑοπαίθαπ: Θαβὲ 
πἰν, θαϑ δα] δι σοίθαπ ὁ οπαίθαπ Ἰαρίε 

ε8 ἰθπι ππὸ Τρταῷ: δ) θαθδε εἶπ τροπίᾳ 

Φοπίᾳ σοἴοἑτοι πὶΐς Ὅοπι Θίαδε, δὲπ ἰἃ) ἱπ 
πιρίποῦ απὸ δαίίς, τὸ ἤῆς, ἰῷ ππιῇ 

 λλνατππ Πεῖδεη. ἔφα ἰρταῷ Θαι; δος 
ἐθιιο παν οἰεβ ππὸ Ὁᾳα8, “οπαίῃαπ, δι, 

Δὔ ππιβὲ Ὁε8 Φονεδ [οτδεπ. Ἐῆδον Ὁα8 Ξθ01Ὲ, 
ος ηαῷ κε Θαμ; Θοῖς δοπαίθαπ [οῦθοπ,, 

67 εἷπ [015 στοβοδ Θεἰἴ ἰπ Δγγαεῖ φοίγαπ, 

φαιδ Φαϑ [εἰ ξετπο. ΘῸ τραῦν δὲν ον 
ἴοι, ε8. [01 ξείπ ὅααν τη [εἰποπι ὅαιοι, 

απ οἷς (τος [αἴίοπ; θὸππ οί θα: οδ 
Ῥοιο ὁπτῷ ἴα ρείθαπ. ἍΠῚῸ εὐἴῤγοίο, 

48, Ὁ.1.: δυπίρδ. 

"ΨΥ 

ἌΡΑ ΠΡ ΡΤ ΤΡ 

ἰὐ υΣΩ, 

τ 39, Β: δεῖ (Ὁ. εὐἴόζε! θα. ΑὟ: δοίπι θοδοπ,,, Ὅ6π 
Θίες ρφορσόδοεπ, ΝΕ: τοῖος, ΑΕ: ἀπ (απ, Θ.) 
χρη, Α: υοἱδουζρταῦ), ἰθπι ὈΡβθαΤΟ, 
᾿ς 40, 58: "5, 30. 
 Α1, ΑΥ̓͂ .νΕ: αἱρ ϑθαθυθοίε, 

4. Β: 588. οὐ φιυϊ ει! .... ΝΕ: 518, χῦνο δα ὁ ἀρυό, 
Ξβοϊραίυείοι . Βίθεῖ, 91. ζ΄, 2. 3806 1, 3101}. 

(14,37---ὁ8.) 5921 

χεύ. 68 δ. Ὶ 68 (ἰπίρτεᾧ, 

τὲ χὰ. δά Ποαπι! ἘΕῚ σοηβα αι 880] 37 
Πομηϊηη: Νὰ] ρΘΓβθα ιν. ΡΠΠ]185- 
{Π}Ππ| ἐ 51 ἰγᾶ 68. 605 ἴῃ ΠΙΔΠΙΙ5 [5ΓΔ6} 6 

᾿ ΒΕ ΠΟἢ ΓΘΒΡΟΒΑΙΙ οἱ ἴῃ 416 118. ἘΠ χι!- 88 
416. δα]: Αρρ]ϊοαῖα πὸ ἘΠΙνΘΓ508 
ΠΡ ]Ο5. ΡΟΡᾺΙ]Ϊ, οἱ βοιίοῖα οἱ νι άθίο, 
ΡΘΡ 4116) ΔΟΟΙά6γῦ ρθοοδίαπι) ΠοΟ 

28,6 

“5. οἴω, Ἔγ νι Ποχηΐηιι5. βαναίον 15- 88 
ἴον ΓΔ6], 41, 51 ΡῈ 1 Φοπαίμαιῃ ἢ] ΠῚ 

16,35. Ρεϊη τ. ἸΠΘΊΠῚ ἰαοίαπη οδΐ, ἀῦβαᾳαθ γοιγδοίἃ- 

Ὧ2 ΦΡ ΤΙ0Π6 πο] θίαΡ, ΑΔ «ποἃ Πμ}}ι|5 60η- 
ὥδι. ΓΔ χις οἱ 46. ομηπὶ ρορα]ο. ἘΕῚ αἷἱ 40 
“55 1ι. 84 ΠΠ ΙΝ ΘΓΒΊΠ [5.86] : ΘΘΡΑΡΔΙΗΪΠΪ γῸ8 
τι  Ἴἢ ραγίθ ππᾶπη, οἵ 660 ὁὰπὶ ΦοηδιΠὰ 
ἀρ δ ΠΟ 1280. 6ΓῸ ἴῃ ρᾶΓ6 αἰΐογὰ. Ἀββροη- 
ἘΠ 4π6 ΡΟΡαΪ 5. ἃ 54}: Οιοὰ θΟΠι 
Ρυν ΨΙἀΘίαΓ ἴπ ΟΟ.15. (α|5, ἴδο! ἜΕῚ ἀἰϊχὶὶ 41 
ΔΕ 58}. 84. ΠΟΙ μη Πα πὶ [5Γ8 6}: ἢ0- 
ἐο υΛθΐπθ. ΠΘὰ5. ἴγᾶ6 1, ἀἃ ᾿πάϊοία Ἐ χα α 
ἀπ Ἰϑαοδι. ἀπ 0 4 ΠΟΙ ΓΟΒΡΟΠ 6115. ΒΟΥΝῸ ἴ0 
ἐταν ΠΟ 16 ἐ 51 ἴῃ 116 πὶ ἴῃ Φοπαίμα ΠΠ1Ὸ 
Τυὰ δ. 600. 65. 1] 41ἃ5 Πᾶ6ὺ, ἀἃ ΟΒἰΘη510- 

ΠΘΠ: ἃ 81 ἰιὰ60 ἸΠ] 15. 65: ἴῃ ρΡ0- 
2:8. ΡΟ]Ὸ πο, ἃ βαποιι οι. Εἰ ἀθρΓο- 
10,25,.0. ΠΘΠ 5115. οὁδὲ Φοηδ Πὰν. οἱ 54], ΡΟΡ ΜΠ] 5 

Τοοτο τον αθ μη. οχίν. ἘΠῚ αἱ διὰ}: Μη 42 
ΒΟΡΙΘΙΣ ἰπίρν 116 οἱ [πἴθι ΦοηδίΠδιη 
ΘΠ πὶ πηθιμη. Εἰ οἀρία5 651 Φοῃ Δί Π85. 

ὈΙχὴ δαίθιη 581} δὰ Φοπαίμδηι: [η- 49 

ἐν ἀῖοα τα μΐὶ αι] ἰδοονὶβ. Εἰ ἰπάϊοανίι 
οἱ Φοῃαι 5 οἱ αἰΐ: αιιβίδηβ σιιβίαν! ἰὴ 

ΒἘΠ 6. νΙΓρᾶθ, 486 δΡἂΐ 1Π ΤηΔ 1] 

π|θἃ, ΡΔ.].] ἢ 1η6}}15, οἱ 666, 6ΘΡῸ 

ΠΠΟΓΙΟΓ. ἜΕῚ αἱἵ δα}: Ηδθο ἰδοϊαΐ 44 

τὶ Πθι5 οἱ πᾶθο δά άαΐ, 4α|ἃ πη οτῖο 

ΠΠΟΓΙΟΓΪ5, Φοπαῖπα ! ἘΠΙχιία6. Ρορι- 45 

Ιὰ5 δ δ41}}: Εγροηθ Φοπαι Πὰ5. ΤΠΟΓΙ6- 

ἴα, 41] [οἱ ̓  5] αἴθ πᾶπ 0 ΤΠ ΡΠ ΔΙ 

[π΄ ἴϑυαοι ἡ ποὺ πρίαβ 65; υἱνι ΠΟΙ ]- 

“σα, Πα5] 5ἱ ΘΟ ον σὰρὶ 5. ἀ6 οἀρί!θ 

αλλ τι. 615 ἴῃ ΤΟΥΓΠ], 4αἰὰ σα] 1)}60 ΟΡΘΓΑί5 

οϑὲ ποάϊθ. {ιθογαν! ΘΓΘῸ ρΟρΡαΪ5 

" 7.05.7) 

3,17. 
1Π..2.,28, 

19,2. 

1.15. 
8. 

25.10): 

37. Α].: θα Πηι. 39. ΑἸ. { (Ρ. 651) Ποῦ. 
41. ΑἸ. ἘΒοιηΐη6 -- ΡΟρΡ. ἴα. 

43, τιν δον ὥρίρε δεδ ὧν, ... ππιῇ γε 91. Ὁ, 210.) 
Β: [οἰ (ἄ) {ὃ 

ἀά, δίς ὅξαν. ὃ, 17. 

ἀδ. πε ὦ, θαἐ ἐὐῷ δ. φοῖθ, ὙΕ; δἱεδ αὐ, ὅς ΟὟΥ; 
Ὁΐοζοι οὖ, (Θίος φοάγα εἴ. νἱῦς: δοζτοίείο, 

21 



Ὁ (44,40--1ὅ,4. 

Εν. 

λαὸς περὶ ἸἸωνάϑαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, καὶ 
οὐκ ἀπέϑανε. 48 Καὶ ἀνέβη Σαοὺλ ἀπὸ 
ὄπισϑεν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι. 

. - 3 ἣν, ’ὔ 2 - 

ἀπῆλϑον εἰς τὸν τόπον αὐτῶν. 

47 Καὶ Σαοὺλ κατακληροῦται τοῦ βασι- 
λευξιν ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἐπολέμει κύκλῳ πάν- 
τας τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ εἰς τὸν ]ωὰβ καὶ εἰς 

τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Ἐδὼμ 

καὶ εἰς βασιλέα Ζουβὰ καὶ εἰς τοὺς ἀλλοφύ- 

λους" 
δύναμιν, καὶ ἐπάταξε τὸν ᾿Αμαλήκ, καὶ ἐξ- 
είλετο τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρὸς τῶν καταπατούν- 
τῶν αὐτόν. 

49 Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Σαοὺλ ᾿Ιωνάϑαν καὶ 
᾿Ιεσσουὶ καὶ Ἡελχισουέ, καὶ ὀνόματα τῶν δύο 
ϑυγατέρων αὐτοῦ, ὄνομα τῇ πρωτοτόκῳ Ἴ:- 
ρύβ, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Μεχόλ. ὅ0 Καὶ 
ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ “Ἵχινοόμ, ϑυγάτηρ 
“Ἵχιμάας. Καὶ ὁ ὄνομα τῷ ἀρχιστρατήγῳ αὐτοῦ 
᾿ΑΗβεννήρ. υἱὸς Νήρ, οἰκείου Σαούλ. 51 Καὶ 
Κεὶς πατὴρ «Σαούλ, καὶ Νὴρ πατὴρ ᾿Αβεννήρ, 
υἱοῦ Αβιηλ. 

ὅ2 Καὶ ἦν ὃ πόλεμος κραταιὸς ἐπὶ τοὺς 
ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας Σαούλ, καὶ 
ἰδὼν “Σαοὺλ ὁ ἅπαντα ἄνδρα δυνατὸν καὶ πάντα 
ἄνδρα υἱὸν δυνάμεως, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺυς 
πρὸς αὐτόν. 

χύΥ. Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαουλ" Ἐμὲ 
ἀπέστειλε κύριος τοῦ χρίσαί σε εἴς βασιλέα. 

ἐπὶ Ἰσραὴλ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ νῦν ἄκουε, 
2 Τὰδε εἶπε τῆς φωνῆς τοῦ ῥήματος κυρίου. 

κύριος “Σαβαώθ: Νῦν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν 
᾿“μαλὴκ τῷ Ἰσραήλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν 
τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντι ἐξ “Ἰἠγύπτου. ὃ Καὶ νῦν 
πορεύου, καὶ πατάξεις τὸν “Ἵμαλήκ, καὶ ἀνα- 
ϑεματιεῖς πάντα τὰ αὐτοῦ, καὶ οὐ φείσῃ ἀπ᾽ 

αὐτοῦ, καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως 
γυναικός, καὶ ἀπὸ γηπίου καὶ ἕως ϑηλάζοντος, 
καὶ ἀπὸ μόσχου καὶ ἕως προβάτου, καὶ ἀπὸ 
καμήλου καὶ ἕως ὄνου. 4Ἅ4 Καὶ παρήγγειλε 

40, Β: ὄπισϑε. 47. ΑΒΕΧ: ἔλαχε (καταλλ. ΕΧ), 
ΒΧΤ( Ρ. τό β.) καταλληρὅται ἔργον. ΑΒ Ὁ (Ρ. Ἔδ. 
καὶ εἰς τὸν Βαιϑαιὼρ 5. Βεϑὼρ (ἘΕ). 49. Β: Τεσσιδ 
οΜελχισά. ΑΒ: Μελχόλίο. .Ε). 60.4.8 Ὁ (8. οὖκ.) υἱῷ 
ΟΈΧ). ΦΙΙ ΑΒΈΤΦ. .41β.) υἱὸς Ἰαμίν (ΚῈ)). 
πάντα (ἅπ. ΕΧ,), Ξ--- 1. ΑΒ  (ρ) τὸ (1 ΕΧ). Β"τὅ 1. 
αὐτῷ εὐ τὸ ῥήμ. ({ [ΑἘ]ΕΧ). 2.48: ἀναβαίνον- 
τος αὐτῶ (ο. ἘΧ)), ϑ: ΑΒῚ (Ρ. 'Δμαλ. καὶ Τερὶμ καὶ 
πάντα τὰ αὐτᾶ, καὶ ὃ περιποιήσῃ ἐξ αὐτὅ, καὶ 
ἐξολοϑρεύσεις αὐτὸν (" Ὁ) εἰ (Ρ. ἀναϑ'.) αὐτὸν καὶ 
(ἼΣΧ5)... Ἐ(μον ἃ. ἕως) καὶ ({ ἡ. 

οὗ ἂν ἐστράφη, ἐσώζετο. 48 Καὶ ἐ ἐποίησε ' 

 ΘΙΘΙ ἢ. 

Θαικῖὶ οἴϊα οἴ Γαπιΐἴεα. 

ΦΉΝῸ ὉΣὉὴ ΓΔ ΟἽ ἸΟΣΊΤΩΝ ὩΣΕΊ 40 

Ἔϑτ: ΘΘΞΕΗ, ΘΟ ὉΒ. ἩΠΠΙΝ 
ἐ ΘΔ ἸΡΩ9 

ὉΝΟΣΤΟΣ ΠΞΟΘΓῚ ἼΦΟ ὈΠΝῸΘῚ 
᾿ὩΝΤ23 ΣΟΝΤΟΞΞ ᾿ ΞΞΌ 819: ̓ 
ΓΙΞῚΣ "ΞὉ 83) Θ᾽ ἼΝ35 ἸἸΩΣ ΏΞ2) 

ἘΣΘ ΠΡΘΥ ΟΝ 59} ΘΙ ΒΞ) 
ΝΣ 5Ξ5Ὶ ῬΦΏΣΤΙΝ Ἴ5Ὶ 90 Π| ὩΣ) 48 

ἐπ ἽΝ ὉΝ 8 
50) ἸΠ9 Ὁ ὈΝ ὭΞ Ἴ515) 

ὦ 55 " ὈΙΘῚ ΕΣ 
εὐ 5 ΠΡΟ Ὁ 22 ΠΎ 93 

47 

49 

ῊΞ ὈΡΡ ΠΝ ᾿νῷ τῶν Ἢ 9 

ἜΠΡΞ ΓΝ ΝΣ π᾿ “ὮΝ ΣἼΞ ἐπὴν" 

π᾿ ἘΝ ΘΤΟΣΝ, ΠΡΌΣ 
“3 ὍΞΝ ἼΝΣ Χο Ὁ ΚΡ ΤΙΝ 

ἐδην ὦ πὴ] 6] 
ΠΕ Β ἜΞΝΤΣΝ 

ΒΟΌΣ ΠΡῚΓῚ ΣΡΟΓΙΘΘΓΙ ὑΠΙΤΟῚ 
ὥστ τὸ ΠΝ Ἢ ξηνυ "Ὧ" 9 
ἜΝ ἘΠΕΌΝΝῚ ὉΠ 3 5Ξ ἬΞΒ 

ὮΝ ξονώτοΝ Ὀπυρυ ΝΡ» πχυῳ. 
ἡΏΡ ΟΣ Ἢ τὴς προ ἃ πὴπὸ πρὸ 
"2 Ὡς »ὩΦ ΠΩΡῚ ΟΝ 

2 

ἀκοον ῬΟΩΣ. πον τῶν ὮΝ 

ἸΒΟΠΧΘ χόνς 513 Ἶ σῶν 
ῬΘΏΣτΌΝ ἜΙΣΆΡΙΆΝ το ΠΩΣ 
τς ἡφτηών τ ἘΡ τ ΘΙ ΓΙ ΤῚ 
ΩΝ Σ ΣΝ ΠΩ ΠῚ γῸν ὈΏΠΣ 

πῶσ ἰἸ Ῥὴ τηρἢ ΘΡΑΡῸ 
πε αν 

52, ΑΒ: 

ὌΝ δηνα »Ώ ΩΣ) ΣΡ ΩΓ ἸΡῚ ὈΏΩΒΙ 4 

Ἧς τ ΟἹ ΣΟΥ 

4δ. ΑὟΝ.Α: πἰῷ Πατθ. νῈ: Ὀπυζέο, 
αὐ. ΑΥ̓: νοι δὲν ἡδουζοίριιπο δεν ἢ. Α πὶ σοῖς 

τοίρίο δίς 50. πίε. 
47. τἰπὸ. ΑὟ: παῦπι δα δε δπίρίθιι. γΕ: δίς 



πο σον, ,το-ς- Ἐν ΤῊΝ ἐν τ δ ὠνὰς ρεσοδν, τὸ ὑπ ϑν 

κι ἐν" ΣΟ ΕΝ Ὁ ΤΣ ν ΚῸΝ Ἴ5, Ὁ Ὁ ᾿ “ 
Ὃ τς καὶ .- " ᾿᾽ 

τς Ὑ ὧΣΝ 

ϑιπδετθεἰίε δτίερε, ΦΟῦθπεπῖ Φυϑέον τε, 48 Θεθοί φέρε 9ηπαΓ εξ, 

Ὁᾳ8 Ξ01Ὲ ϑοπαίθαπ, Ὁα8 ἐν πίε {γδὲπ 
40 ππιβίο. ἔα ξ0ᾳ. Θαμ δέεται ϑοπ δὲπ 
ΜΠ τευπ, ἀπὸ οἷς ΘΙ ΠΡΥ ξοσὸπ απ 
ἴδτει Ὅτι. 

φίθεν Ὅᾳ. Θαμι Ὁα8 θεοί ἄδον. Ἰγαοῖ 
εἰπροποιιπιοπ θαίς, Πτ{{Ὶ οὐ τοἰδεν αἴ 
ζοῖπο δοῖποε ᾿ππ ρον, υυἱθονῦ οἷε λοα ίτον, 
υΐϑεν οἷς δείποοεν ἡππιπιοπ, τοΐθον οἷς (ὅγ0- 
τπΐτοῦ, τοΐϑεν οἷς δε δηίΐίαᾳε θα, υυἱθον οἷο 
ΜΡ Ποῦ, ται το εὐ {{Ὁ) Οἰπισαποίς, δὰ 

48 δῖ. εὐ Θίταζεο. Ἐπ ππαὔτς. εἶπ θοὸν 
απὸ Τἄταᾳ. οἷς πα ΟΕ 0, ἀπὸ εὐτοίτεῖς 
ήταοῖ σοπ ὍῈΥ απὸ αἴἴον, οἷο [{6 οῃσαίοη. 

(αμΐ αδον αι Θὔρπε: δοπαίθαπ, ϑ[ιυί, 
ϑὲατ ἰια. Ἰϊπὸ {εἶπε ζο ἃ δθτον. δίοβοι 
αἴ7ο: οἷς εὐέσοθοτης ϑθέετοῦ, τὸ οἷς {{πιρτὸ 

50 θὲ α!. ἘΠπο Ὁα8 θεῖιδ ΦΘαιῖδ Οἰοῦ 
ψιθίποαπι, εἶπε Φούίεν θίπιπαςΣ. Ἰ11πὸ 

: ζείπ δείοθαπρίπιαππ οἰοβ ἩΙθποῦ, εἶπ Θοῦπ 
51 ϑὲετ, (Θαμ 8 9βεἰιετ. Ἔδιῖδ αὖον ταν 

Φαιὃ ϑδαίετ. θὺον αδὸν, ϑίθποτδ ϑθαίοῦ, 
σαν εἶπ Θοῦπ [δὲ (618. 

(58 αὐ αδεὲῦ εἷπ δατίεν (Θ τοὶ! τοἰδοῦ 
οἷς οἰ πετ, 70 Ἰαπρε απ ἴεδίς. Ἰ11πὸ 
0 (απ 7αῦε εἰποη Πτατῆοπ ἀπὸ τὐίαοπ 
έσπηι, δεπ παῦπι ἐν κι {{}. 

47 

49 

ὅ2 

"να τ ψ» ΟΡ “Ὁ 

ΟΧΥ.. ΘΟ λπιῖ αϑὲν [ρταῦγ κι Θαμῖ; Φὸῖ Ν 

1 δὐπὶᾳ {α]δεῖς ἄδεν ζεἰπ ΘΒ 01Ὲ ϑγαςι; 00 
ἢ οὗτε πὶ οἷς (Θἰίπιηις ὅὍε ϑθοτίε δε8 

2 δεῖπ. ἦθο ζρτίϑε δεν ὅεῖν ϑεθαοίῦ: 
᾿ ὦ) θαῦδὲ δεθαι, τοαϑ ἡΠππ αὐ ΑἸταοῖ {ρα!, 
: τἀπὸ τοῖς εὐ ἴθπι δοι ὅθες. σουίορίς, δα. εὐ 
Ι ὃ αἰιὸ (ρϑνίεπ 205. ἔΘυ κἰεῆς παπ θπ, 
; τἰἰπῦ {ὅταρε οἷε ϑππαϊο τον, ππὸ ϑογθαπης 

Πίε πἰἰξ αἴΐοπι, ὍὉα48 [6 δαῦθεπ. 

ζείπον πἰε, ζοπόοετα ἰὐδές. δεῖς Ῥέαππ 

 δετιάαξε, Α: Βοζεξίρεο [. δ. ΑΥ̓́Τ .ΥΕ..Α.: (0α) [ερῖς 
εὐ ἕ 

48, δοῖεν, δίς τ, ρεπδοτέοπ, ΒΒ: Παποοῖο ἐαρ ζοῦν. 
᾿ ΑΥὟΝ: ὑδέο Φ αντονξοί , γΕτ θα} πὰ τίρᾳε Φ Παίοπ. 

49, Β.ΑΥΝ.(ὙἘ.)Α: πὸ Ὁ, Θῦδης Ὁ. τϑατοπ, 
ὕ0. ϑθείίοτδ, ΒΒ: δοὺῦ ϑέαπις [οἰποδ ὁ οΥ {Υ|{61}. 

ΑὟ: Θεοοτυβονῇοι. ΥὙΕῈ,Α: ιν τοῦδ, 
ὅ2. ΒΑΥ͂Υ: {πὸ ὃεὺ δτίοα ((Θττ.} τοῦ δος. ΝΕ: 

ἐδ τὸ. οἷπ ἰατέον τ, Α- πιὰῆᾳον ιν. Β.Ε.Α: 

ὅτ δαὶ πὶ σεζαποῖ, θα ἰὼ) οἱ ἃ ππι. 

1, (απο [{8, (4,46--15,4) 8323 

χΧΕεΥ. 

Φοπαίμδιη, αἰ Π0 ᾿ΠΟΓοΓοίαν. ἜἘΠ6- 46 

ΟΘΒΒ 46. δα], π6ὺ ΡαΡβθοιία8. οϑδί 
ΡΠ ΘΙ η ; ρόσγο ΡΠ ΒΕ} πὰ 40 16- 
Γαΐ 1 ]οοᾶ 51ἃ. 

Μι 5411, ΘΟΠΠΡΙΠΐο ΓΘΡΊΟ 5Ὲρ0Γ 47 

5786], ραρῃαθαί ρ6 1 οἰγοαϊ τη δάνον- 
θε.2,9; 5] ΟΠἼΠ65 ᾿Π]]005 6}115, ΘΟπίΓὰ Νο- 

δα", ἃ οἱ. ΠΙΪῸ5. Αἰμηοη οἱ Βάομ οἱ το- 
ἴδ, 965. Β0Ρ0ὰ οἱ ΡΠ βίμὰθο5; οἱ 480- 

ΟΠ 4116 88 νοΡ ογΐ, Βα ρογαθαΐ, Ἐ(οη- 48 
15,... ϑΡΘρδίοαι 6 ΘΧΘΡΟΙα ρΘ ΓΟ 5511 ΑἸ] 60, 

30 Ππῖοθὶ ΘΓ Ι5γ86] 46. πηᾶπὰ ναβίλί ΤΠ 
6105. 

τ6κ.5,39. ΒαΘΡαμΙ δυΐθπι ΠΠΠ 58} ΦοηδίΠὰ5 49 

οἱ 2655: οἱ Μοιομίσαδ, οἱ ποιῃηϊηὰ 

δι τοῦθ, Πα Γι πὰ ἢ] ΔΓ 6115, ΠΟΙ 6. ΡΓΪΠΙ0- 
Βθηϊὰ6. ΝίΘΓΟ", οἱ ῃΟΙΠΘὴ ΠΠΪΠΟΓῚ5 
ΜΊο 9]. ἜΕῚ ποιηθὴ ὑχοῦὶδ δαι!] 50 
ΑοἸποδηη ἢ]1|ὰ ΑΘ 5. οἱ ποι θη 

ΡΓΙΠΟΙΡῚ5. ΠΉ 1} 186. 6} 5 ΑΡΠ ΘΓ Π]Ι5 ΝῸΓ 
Ρδιγ 615 ὅδ]. ἜΡΟΓΓΟ Οἱ5 [αἰ ραίον 51 
δα], οἱ ΝΟ ρϑΐδν ΑθηΘΡ ΠΠπ5 ΑΒ 16]. 

Εγαΐ δυΐθη) 6. ] 1} ροΐθη 5. δέάνοι- ὃ 2 
81 ΡΠΠ]ΠἸΒι 605. ΟἸΠ 115 ἀἰθ}}5 
54}; 8} 4ΙΙΘΙΠΟΙΙ 4.16 νἱάογὰϊ 8418] 
ὙΙΓ ΠῚ. [ΟΥίΘ οἱ ἃρίαιη δὰ ΡΓΔΘΙ 11), 

8,11. βοοἰαθαί Θὰ 5:0]. 

[δὶ ἀἰϊχῖτ βαπλιοὶ δὰ 88}: Μὸ ἊΨ. 
γ2 1511 ἢ ΟΠ.ΪΠ115, αὖ ΠΠΘΌΓΘΠῚ (6 ἰῃ ΓΘΡ ΘΠ) 
ΒΌΡΟΡ ΡΟΡΆΪ ΠῚ 6115 ἰ5ΓΔΘ] ; ΠΠΠΟ ΘΓΡῸ 
δαὶ νοσὸπὶ ΠΟ πη]. ὍΠδρο ἀἰοὶϊ 1)0- 
μη η115. Θχογοϊπ|: ἈθΟΘη5 αὶ 641|88- 

ἜΝ Θαμηα8 ἴδοι! Απλᾶ 160 15Γ8 611, Φα ΟΠ. 40 
Ἔν μπ5 ΓΤ ΘΒ. ΠῚ οἱ ἴῃ νἱᾶ, ΟΠ ἃϑοθπάθγοι ἀ6 
εν τιΑθργρίο. ἜΝαΠΟ ΘΓΡῸ νϑθ οἱ ρβι- 

17,58. 
368. 

10,14. 

9,1. 

17,1.28,1 
81γ)1ν 

10,1. 

Θἄοπε, 

ππὸ θείδ, δίποον απὸ Θάπριίπρο, ει, 
ἀυπὸ Θώαϊε, δπαπιροῖς απὸ ΘΟ]. ἐΘαμ, 

Ἰυδ8 ρῃ6. ΑἸηᾶ]66, οἱ ἀθιηο!γθ ΠΝ  ϑὰ 
; 6) 08; ΠΟ ῬᾶΓΟὰΒ οἱ οἱ ΠΟ ΘΟ0Π6Ὲ- 

Ρἰϑοὰβ. ΟΧχ ΓΘΡΙΙΒ ᾿ρ515. Πα 14, 568 
ἰπίογ θα ἃ ὙἱΓῸ 5416 δὰ ΠΠ] 16 ΓΘ οἱ 
Ράγ να] δίᾳιθ ἰδοίθηίθιη, θΌν ΘΠ) οἱ 

ΟΥ̓ΘΙ, ΟΔΙ]6 1} οἵ βίη. ἜΡΓδο- 

Β,1ς 
᾿ τοκ.5,48. 

4 

ὉΊΚΑῚ; Ἐρί ΠΗ -- ΔΙἰαυϊά. 

αἴίς (οἰ) Φαφε 5, ΒΥ: Πατέοπ αιἱαρίεσπ, ΟὟ: ἢ, 
5)ὲ. ν΄. ἰτα. εἶποπ Ξ αρῇ, Α: δον δ εΐᾳ ταῦ χ. (ΘΟ τεῖίε, 

1. ΒΟΥ: 6. {. 3., δ. ὅτ, ΝΕ: απ. Θὲ. ΑὟΥ: 
φοθοτῇνο Ὁὲπ βου π, 

ὦ, τοΐδον τ, ΒΑΥΥ.Α: δος Θοουζαατοι, νΕ. 
Ὁο6 ῬΠδοιςαἰ[Ὁ (δοίέ. ΑΙ: εὐσσθοπ, ΝΕ: σοζοῦοπ, Β: 
τοΐΓ Ποϊπιοπ. ΑΥ̓͂: αθπθθπ, τυ. δὶς πη α  {οσος,, 
ἤε πῷ ἰθπι ἐπ 58. βοιςοἔοπ,, ΥΕ.Α: οὐ 1. (ἔ0π0π) ἐπ Ὁ, 
χ, Πο{ς, Β: τοαὸ εὐ ἔθπι.., φοίοοτ 

μὰ γτὸ 



924 (1ὕ,--14.) 

»ΦῈ 

-“ - ’ ; ν 

Σαοὺλ τῷ λαῷ, καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν 
, , , , . 

ΓΤ αλγάλοις, διακοσίας χιλιάδας ταγμάτων, καὶ 

δέκα χιλιάδας ταγμάτων Ἰούδα. 
κ πα , “- ΄ 3 

ὅ Καὶ λϑε Σαοὺλ ἕως τῆς πόλεως “Ἵμα- 
λήκ, καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τῷ χειμαῤῥῳ. ὅ Καὶ 

δ ᾿ ἐξ - 4 

εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν Κιναῖον" “1πελϑὲ καὶ 
" 5 79 , Α - 

ἔχκλινον ἔκ μέσου τοῦ ““μαλῆήκ, μὴ προςϑῶ 
2 3 - 4 

σὲ μετ αὐτοῦ" καὶ σὺ ἐποίησας ἔλεος μετὰ 
τΞ πα. 13 . ᾽ ἐκ ᾽ ᾽ ῃ εξ 

τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἕν τῷ ἀναβαίνειν αὑτοὺς ἐξ 

“Πἰγύπτου. Καὶ ἐξέκλινεν ὁ Κιναῖος ἐκ μέσου 
- ΤᾺ Ε] Ἢ Ἁ ν 

τοῦ ᾿“Ϊμαλήκ. 1 Καὶ ἐπάταξε Σαοὺλ τὸν 
ΦΊῸΝ ; ᾿ » 5 

᾿Ἱμαλὴκ ἀπὸ Εὐιλὰ ἕως Σοὺρ τῆς ἐπὶ προς- 
4 Χ ν Ε ᾿ 

ὥπου « ύπτου. 8 Καὶ συνέλαβε τὸν .“41γὰγ 
,ὔ ἡ ΕῚ δ » ν , ᾿ 

βασιλέα τοῦ Αμαληκ ζῶντα, καὶ πάντα τὸν 
ΕῚ Ἔ « Ν 

λαὸ» ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ῥομφαίας. 9 Καὶ 
΄ ᾿ ἡ να " ᾿ 2 ; 

περιεποιήσατο «Σαοὺλ καὶ ὁ λαὸς τὸν .4γὰγ 

καὶ τὰ ἀγαϑὰ τῶν ποιμνίων καὶ τῶν βουκο- 
λίων καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων 
καὶ πάντων τῶν ἀγαϑῶν, καὶ οὐκ ἐβούλοντο 
ξ » ΔΌΣ κὰ "σκᾳ » " 2 
ἐξολοϑρεῦσαι αὐτά. Καὶ πᾶν ἔργον ἡτιμω- 
μένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλόϑρευσαν. 

10 Καὶ ἐγενήϑη ῥῆμα κυρίου. πρὸς “Σαμουήλ, 
λέγων" 11 Μεταμεμέλημαι ὅτι ἐβ βασίλευσα 
τὸν “Σαοὺλ εἰς βασιλέα, ὅτι ἀπὲ στρεψεν ἀπὸ 

ὑπισϑέν μου, καὶ τοὺς λόγους μου οὐκ ἐτή- 
ρησε. Καὶ ἡϑύμησε Σαμουὴλ καὶ ἐβόησε 
πρὸς κύριον ὅλην τὴν νύκτα. 

12 Καὶ ὥρϑρισε “Σαμουὴλ καὶ ἐπορεύϑη 
τῷ ΖΣαοὶλ εἰς ἀπάντησιν τὸ πρωί. Καὶ 

ἀπηγγέλη τῷ “Σαμουήλ, λέγοντες" Ἥκει Σαοὺλ 
εἰς Κάρμηλον, καὶ ἰδοὺ ᾿ἀγέστακεν αὐτῷ 
χεῖρα. Καὶ ἐπέστρεψε τὸ ἄρμα, καὶ κατέβη 
εἰς “Τάλγαλα 18: πρὸς Σαουλ, καὶ ἰδοὺ 
αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ, τὰ 
πρῶτα τῶν σκύλων ὧν ἤνεγκεν ἐξ ᾿“Ἱμαλήκ'. 
Καὶ παρεγένετο “Σαμουὴλ πρὸς “Σαούλ, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ “Ζαούλ' Εὐλογή μένος σὺ τῷ κυ- 
ρίῳ" ἔστησα πάντα ὅσα ἐλάλησε κύριος. 
12 Καὶ εἶπε Σαμουήλ᾽ Καὶ τίς ἡ φωνὴ αὕτη 

4, Β: τετρακοσίας (διακ. ΑἘἘΚΧῚ.... τὸν ἸἸόδαν 
ΤρυίΝ χιλ. ταγμ. (ὁ. Α). ὅ. ΑΒ: τῶν πόλεων (τῆς 

Ε). 6.48: ᾿Ἀμαληκίτοί -λήκ ΕΧ.. ΔῈΧΣ Τρ. μετα) 
πάντων. ΑΒ (αἸ0,) τὸ ({ἘΧῚ]. 7.8: Εὐιλαάτ (ο. ΑἹ... 
τῆς (ΓΈΧῚ ΑΧ: ἢ). ΠΑΡ, ῖς. Πτὴ γ. ΑἿΒ τ. 
ἘΦ Π ΤΩ Ἱερὶμ. 9. ἜΡΠΓΝ δ) πᾶς εἰ(ρ. 4γ. γξώντα 
([Ε). 11. 8: Παρακέκλημαι (εν. ἘΧ). Β: ὀπισϑέ 
(-ἐν ΛΕΧ). 12. ΒἘ (νυ. ) τῷ (1 ΑΕ Χ). ΑΒ γ6}}. Ἐ(ρυ.) 
Σαὸδλ( ἢ) 6 (Ρ. ἀπάντ.) Ἰσραὴλ ("). Β: Σαὸδλ.. 
Σαμϑὴλ... . Ἀὐδὸ (ὁ. ΑΒΕΧ), 18. ΑΒ: Εὐλογῃτὸς 
(-γημένος ἘΧ). 14, ΒΈ αὕτη (ἐΕΧ; Α ριὸ τὅτϑ). 

ΕΒ ΘΕ 5. Εἰ. 

Θαικῖὲ ρευορῖον οδοαϊοιηζίζαιπν ορυοδαξῖο. 

ἘΝ ΘΝ ΘΟΝΦῺΞ ΘΒ ΕΝῚ ὩΣ 
πὸ ΘΝ ΤΙΝ ΘΊΒΌΝ ΓΘ» "55 
5.9] ῬὉὩΡ ἜΣ ΠΣ ᾿ϑνῷ ΝΞΟ 
τς ἕν ὈπΝ ἼΩΝΟΣ Ὁ ὍΣ ὃ 
ΡΒ “δϑ ὩΣ ΠΣ ἢ ἡ 5 
ἥθ ἢ πρῶ πον ἸῺ ον 
ΘΣΠΣ3 ΕΣΗ ὉΝ δ᾽ ὭΞ ΟΞ ΓΝ 
ὈΝ “1 ἘΡῺΡ ΠΡ 2} "ΘὉῚ Τ 
"ΩΝ Ἴη ΠΝῚΞ ΠΡ ῬὈΏΡτΩΝ 
Ἀλὲ τν ΘΟΒΙΝῚ : ΒΟΟΣ Ὁ 9" ὉΡ ὃ 
ΒΉππ ΒΡ ̓ Ξ - ΤᾺ] "Π ῬΘΏΣ ΠΡ 

“Σ ὈΣΤῚ Ὀνῷ ΠῚ ἐΞ ΤῈ 9 
Ὁ" ϑ)2: 1 ἼΡΞ:ΠΊ Ἰ πτ ΞΟ ΔΟΡῚ ΩΝ 
Ἴπν Ὁ Ξη τ τ τ Ἢ ΠΕΡΡΑ 
ὈΔ9) ΓΞ ὩΣ πον θῖν ὈΞῚ ΘΔ ΤΙ 

ἘΡΩ ΤΙΣ πρὶ 

ΕΥ̓ Ν 3 οδΡυοι οι πῆτὶ ἼΣῚ ὑπὴῦ Ὁ 
ποϑο ΟἸΝΙΘΤΙΝ ἬΩΞΘΏΣΤΞ ἼΠΏΓΙΣ 11 
ΘΡῚ ΝῸ ΠἼΞΠ  ΓΝῚ ὙΠΓΙΝῺ Ξι5 τὴ 
δ πήποτ ὃν ῬΣΤΡῚ ΠΑ ΕΝ ἜΓ5. 

Ἐπ λοσ 
ὈΝ ΤΝΉΡῸ ὈΝΉ ὈΞΙΘΒῚ 
δδῷ ἊΞ ἐλἢ Ὀβηοϑς ΠΝ ἼΡΞΞ 
891 Ἢ Ὧὸ ΞΟΣῺ ΤΡ) ΠΟΘ ἼΡΕΙ 

ὈΝΟΘ, δ 25 εὐβονπ ἽΡῚ ἜΣ) 13 
03 νὼ 0. ΔΝ. Ὀλνώ τὸν 
ἐτῆὴππὶ ἼΖΠΤΩΝ “ΓΘ ΎΡΙΤ πῆποο ΠΩΝ 
ΓΠ ἸΝΣπτ ΟΡ "5 ἜΝ ἼΩΝΟῚ 14 

Ὕ 

12 

4, Β: Τίεβ εὖ ὅθι ὅδ. κα θτοπ Ἐν, ΑΥ̓Υ: εν πδίᾳξο, 
ΥΕ: τί οὔ ζααπιπιοη. Α: δοξαπῇ. ΑΥ̓ΤὙΕ, Αἰ: πνπτοτίς, 
(Ἀ: υὐἱς ϑάππιπιον ἢ) 

ὅ, ΑὟὙΕ: ἔμπι δὲδ απ Ὁίε Θὲ, ΑἹ δίδ ξεν, ὟΝ. 
Α: ἴρρίς (οἰποπ) ᾧ, αΥ̓Ν: ἰπ δα 6 Φ αΙ, νΕ: {τ{{Ὲ 
Β.νΕ: ἱπ δὸπι 0. 

θ. δέπ δδεπίξονιι.,.. 970 υυἱάγεπ, ΑΥ̓ὙΕ.Α: υταῷῷ 
ἀπ|θ Ὁ. δὲ, ΑΥΥ̓ΝΕ: τορρτάππιι, Αἱ νολιο αἴο ὁ νῈ: 99. 
σοῖθ 1, ΒΥ: ἐΐοδο (δοιυίοζοι). 



1, ον οΙ8. (15, 5---14.) 920 

ρπορίια πιὸ Θϑοιπιῃ ϑίραρϑ, Ὁ ε8 ὅεῖτη θΐοιιο, χύ. 

Τῇ Το 8 9οΥ Ὁᾳ8 ΟΕ ἔσπιπιοπ) τπ|ῦ ΟΥ̓ 
10 1εἴς 1 21 Σ δοαίπι, υσοὶ σα πε1} ταν ἐπῦ 
δι βο 8, ἀπὸ δοῦπ ἰαποπο θέαπη ατ|8 
δα. 

ὅ πὸ δα Θαμΐ ἔαπι δι ὃο ἍΙπια ΕἾΤ 
Θίαδί, παρ εὐ. εἶποη. ἰπίρυ αἴ. αἀπὶ 

60 ὦ. ὙΠπὺ Τἰοβ ὃεπι δδοπίτου Ταροπ: 
ρθεί οἷπ, τδοί γεν πιὸ δἰοθοῖ δετα δ 905 Ὅὸπ 
ΙΓ πτα Το τετη, ὉαΒ (ὦ οπὦ αἰῶ ταΐξ ἴθπεπ 
απγάππιο, ὁόππ ἰδν τραίοὶ Βανι δου ἔοι ἐ 
απ αἴΐεπ ἀδίποοτη δήταρί, ὅα. [{ς αἰι8 (ὅθ ν- 
πὶ ξοροπ. Ξ{ΠῸὺῸ πια τοι ΠΠ) οἷο δὲοπίίοῦ 

7 υὐπ Ὅεπ ὩΓπταΤο τη. ἔα 1 πιρ (Θαι 
οἷς Πα Εν τοπ ουίϊα απ Οἰδ σὐπ 

8 Θπῖ, υἷε τοῦ (Θαϑνίοπ Τίορι. ἘΛ1πΌ ατἱῇ 
ἴσας, Ὅεν ἽΠποΙοετον δε δπίᾳ, Γοδοιοίᾳ, τὸ 
αἴο8 3 01Ὲ ϑογθαππεοῖς οὐ ταὶ Ὁ.8 Θάγιοτίοβ 

9 δ άνζε. Ἔθίθου Θαμ τππὸ Ὁᾳ8 01 
Τϑοπεῖς ὅὍε8 ϑίραᾳς πὸ τσα8 απὸ (Θύμαε 
ππὉ δε ποθεν ππὸ σοπιάξοι θα ππὸ ὉῸΥ 
Δ ΑΠΉΠΥ τἀπὸ αἴτο8 θα οἷ θα, τιπὸ 
ΘΠ πὶ ε8 πἰῶτ σοτθαπποπ; θα 8 αθοὸν πϑος 
απὸ ππτι τα αν, Ὁκα8. ϑογδαπποίοη ἴΐο. 

10. Φὰα σε) αῷ ὃὉε8 δοῖτη θοΥ κπι (Θαπηεῖ, 
11 πὸ Τρταῶ: Ἐ(ὅ8. τοιοῦ πα), ὍαἈ ἰὰ) Θαμΐ 

ἀππ|ι δπίας σεπα τ θαῦο, ὃοππ εὐ θαΐ 
Πἄ Οἰπίου ποὶρ αὐαορσαποῖ τπὸ πιρίπε 
“θοτίς πἰῶξ εὐΠε|. Φοβ ατὸ Θαπποῖ 
ἀογπίς, πὸ [τί τι Ὅεπὶ οττη Ὁΐς σαπλε 
“δα αὐ. 

12 Ἰϊἴπὸ απ πα ἐς [{) {τπ|0 6 αἰ, Ὁαῇ 

εὐ απ απὶ δέοταοπ δεσοαποίο. ἸϊπῸ ἰθπὶ 

τατὸ απροασί, Ὁα 8 Θαπΐ σοπ (δανπιοῖ ας 

ἔοππποπ τοῦτο ππὸ πο ἰδπι εἶπ (Θίοροδε 

ἐεἰει αὐαοτίτοι, ἀπὸὋ τὐᾶτο δόγτι 6ὲς 

ἐσ τππὸ σοπ ΘΙ ΘαΙ Οἷπαθ ποἔοπιπιοπ. 

18 28. ππτπ Θαππιῖ κι Θαμΐ ἔαπι, Τρτα 

(απ 31 ἰθπι: Θεζεσπεῖ {ο{{Π ὃπ1᾽ δοπὶ οντπ! 

14 Δ δαῦε δε8. ὥεττη ον εὐ {ΠῚ ἘΘᾳ- 

ΤΑ Δ: ράξε [ὦ 
7. ΥῈ.Α: δίδ πιαπ ἔσπιπιί παῷ Ὁ, Β: δα πὶ. φοπ 

Ὁ, ρεθεί, -- -- ὃ. Α: πῃ. 
9. ΑΥΥ: υευζοπίο. Β: δε Ἄ δοη δὸπ Θῷ,. 

᾿ς ΑΕ: δίε δ. δον (δεῖ 5.) Θῷ. Α: δ. Φιοοτοοπ δον 
᾿ς (Θῷ. ΥΕ: διό Ῥὲὶα[υἱοηεό, (Α: π΄ ὃ. ΦΙοίδον π᾿ Ὁ. 

᾿ ϑθίοδον.) Β: δρ6 ϑὲα δ οπ! } ΑΝ: κι. Ὁΐο τ. χσοίτον 
ἤ[ο. Β: ϑθή{{ς ΘΟ αὔγει! αϑον, δίο πίδ) δ τοοντ τσατοπ 
πὶ Ὁ. [ὦ σετξοῦτοπ, ΝΕ: τοαὸ [8 Ὲ πὶ πὶ τσ, ἴσαν, ΑἹ 

ππιῖ απιοονίίο; θα 8. {1 ὅοππ Ὁα8 τὶ 

ΘΘΡῚ  ταχπ6 ὅδ] ΡΟΡα]Ὸ. οἱ Γθοθη- 
ἐρδε βᾺ} 605. 415] ἀρη05, ἀπιοοηΐδ τ}Π|ἃ 

Ροάτατη οἱ ἀθοθη μ1ΠΠ1ἃ νἱΓοσ αι 48. 

ὑὐπηιιθ. νοηϊβϑοῦ απ! ἀϑάᾷπο δά 
οἰν ἴθ ΑἸλᾶ]6., ἰθδίθπα! ἰπ516185 

σαα4,11.1Π ΤοΥΓοη6, ἘΠΙχίίπ6 548] Οἰηδθο: 

ΤΥ ΑΡΠ6, ΤΘοοΘά 6. 46 ἀοβοθηάϊίο. ἃ} 
σαά. ΑΠηαΐ6ο, π6 [ὈΓ[8. ἰηγν ον) (6 ΟἸΙΠῚ 

Ὑθη ΚΗ; 600; ἴμπι ΘΏ1Π| [6 ΟΙ511 ΤΠ 15 6 ΥἸΟΟ  ἀἴάτὴ ΟΠ 

τι δϑε ΘΙ] 115. ΠΠ1Π15 [5086], σα ἀϑοοηἬογθηί 
ἀο Αδθσγρίο. Εἰ γϑοθϑϑιὶ Οἰπᾶθιιβ 40 
τη0 410 ΑΙηὰ]60. ἘΡογοιβϑίίψαο 588] 
Αγηᾶϊθο ἃ})} ἤν! α ἄοποο νρηΐϊὰ5 δά 

σροῦ, Βα}, 4π86 651 6 Τορίοηθ Αδσγρί. ἘΠῚ 
ΠΩ ΔΡΡΓΘΠΟηαἰ Ασὰρ σθρθη ΑΠΊΆΪ]6 6. νἱ- 

τον.4,43.Ὑ 17}. ΟἸΠΠ6. Δ ΘΠῚ ΕἸ 1ηἰοΡίοοις 

νιϑαιος, (ἢ ΟΥ̓ ο᾽αΠ. ἘΠῚ ρα ρθγοῖ 548] οἱ 

ἐθω ΡΟΡυΪὰ5 Ασὰσ οἱ ορίίμη!5. σΡΘΟΙθι185 
18, 1845. ΟΠ οἱ ΔΙΙΠΘΠΟΙΠΏ, οἱ νϑϑίϊθιι5 

αἱ ΔΘ. 1} 115, οἵ ἘΠΊ ΘΓΒΙ5. ΠΖαὰ6. ρΡὲ]- 
Οἤγὰ ογδηΐ, η6 6 γο]πθγιηΐ ἀἰβροΓά 6 ΓῈ 
οἃ: 4! 414 γ6γῸ ν116 [αἰ οἱ ΓΘΡΓῸ- 
θαι, ποὺ ἀθηηο }{1 5αηΐ. 

Ἐδοίαμη οϑί ἀπίῃ νου) ιιη ΠΟΠΊ]η] 
νὼς, δά Βάιηι61, ἀϊοθη5: ἜΡοδηϊοί 1η6, 
σοι, θνθς αι ἃ ΟΠ ΒΕ πογῖπ 58} ΓΘ σθιη, Πα 
1ῶνθῦ, ἀρΡΘΠΖαΐϊς τη6. οἵ νου τηθὰ ΟΡΘΙῸ 

Π0Π ΠΏρΙ ον. (οηϊρ βίαι 5416 οϑί 
ΒΑΠΊ6] οἱ οἰαιηᾶνη Δ4 ΠοΙηϊηιπ) ἰοΐα 
ποοίθ. 

10.329. 

ἀσμηψιιθ ἀθ ποοία βιγγοχίβϑοί δὰ- 12 
1116}, αἱ τοί δά ὅδ] τη 6, ΠιΠΟἰἃ- 

ἴπΠ| οϑὲ ΘΆΙΏ6Ι1, 60 {πο νρηϊββοί 
25) 580] ἴῃ ΓΙ ΘΙ) οἱ ογοχίβδοί 510] 
εὐ τ; ΟΤΠΙΘΟΠ {ΠῚ ΡΠ ]6 ΠῚ, Οἵ ΤΟΥΘΙΒΙΙΒ 
νοι. ἰγδηβιϑϑθῖ ἀθβοθη Ἰ55οίαο ἴῃ (ἀα] σα], 

10,8. Ὑρη ΟΥΡῸ ϑᾶμη16} Δ4 δ], οἱ 888] 

ΟἸϊογοαί Πποϊοσαπδίαιη Ποιηΐηο, (6 

1Π10Π15 ΡΡΔοάδγη 4πᾶ6 ἰτα!]ογαὰὶ οΧχ 

Ατηαϊθο. ἘΠῚ οἰπὶ νρϑηϊβϑοὶ ϑδηπ0} 13 

1.510. δά 58], ἀϊχὶ᾽ οἱ 54]: Βοηθάϊοία5. (ὰ 

συλ τ, Π 2 1ΠῸ, [ΠΡ] αν νυ Ποιη]ηΪ. 
8,10. 

Ί12ς. ΑἸ. Ἐ 8540] οἵ, - δά 8588]. 

απ. στὰ Δ). ΑὟΥ: σοτὰ ΘῈ, αν τἀπιοίᾳ ὃ 
τὶ ΑΥ̓͂: ἐτρίπα ... απ Ὁ, γΕ: δον ϑΠιδύρτια. 

. ΟΥ̓ ΕΣ: σα ππίτ. ΑὉ ππίῷ σουϊαῇοπ, νῈ;: νοἱ1- 
ἔπος Β: δοπάϊίρο ὁ ΑΥ̓Σ: οπίδταππίο, ΑἹ τϑατῦ 
τταπτίῃ. Β: παπιπθίᾳ. 

12. ΑὟΚ: Ὁ. ἐπίροροπ, Ὁε6 )ὲ, γΕ: ππὶ... πία, κι 
κείαι. Α: Θίοροόθοροπ. ΥΕ: φΦοπτπαΐ οὐτίοι. 
ΠΝ [0 δ), 11. 

Ἔχ. σδιηι6}: Εἰ ααὰ6 οϑἰ πᾶθὸ 14 



320 ({ῦ, 1ὅ---21. ΦΘΙ ΘΙ Ω ΗΠ, 

χΥ͂. ΑΘαπΐἶὲὶ ρνορίον μπμοβοαϊογι ζει “Ἴ το ας ἐφ τ 

τὸ ιν 

τοῦ ποιμνίου τούτου ἕν τοῖς οσί μου, καὶ 
φωνὴ τῶν βοῶν ὧν ἐγὼ ἀκούω; 18 Καὶ εἶπε 
“Σαούλ' Ἔξ “Ἵμαλὴκ ἤνεγκα αὐτὰ ἃ περι- 
ἐποιήσατο ὁ λαὺς τὰ κράτιστα τῶν ποιμνίων ΜΞ 
καὶ τῶν βουκολίων, ὅπως τυϑῇ κυρίῳ τῷ ϑεῷ 

οἱ λ Α ἐπ Ω. 

σου, τὰ δὲ λοιπὰ ἐξωλοϑρευσα. 

16 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ' 7Ήνες, 
καὶ ἀπαγγελῶ σοι ὅσα ἐλάλησε κύριος πρός 
μὲ τὴν νύκτα. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" «“Τ1ἀλησον. 
17 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ' Οὐχὶ μι- 
κρὸς εἶ σὺ ἐνώπιον σεαυτοῦ εἰς ἡγούμενον 
σχῇ πτρου φυλῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔχρισέ σε κύριος 
εἴς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ; 18 Καὶ ἀπέστειλε σε 
κύριος ἐν ὁδῷ καὶ εἶπέ σοι" Πορεύϑητι καὶ 

ἐξολόϑρευσον᾽ ἀνελεῖς τοὺς ἁμαρτάν οντὰς εἰς 

ἐμέ, τὸν ᾿Α“μαλήκ, καὶ πολεμήσεις αὐτοὺς ἕως 
ἂν συντελέσῃς αὐτούς. 19 Καὶ ἱνατί οὐκ ἤκου- 
σας τῆς φωνῆς κυρίου, ἀλλὰ ὥρμησας ἐπὶ τὰ 
σκῦλα καὶ ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυ- 
ρίου; 20 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς “Σαμουήλ' Διὰ 
τὸ ἀκοῦσαί μ8 τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπο- 
ρεύϑην ἕν τῇ ὁδῷ ἐν ἡ ἀπέστειλέ με κύριος, 
καὶ ἤγαγον τὸν ᾿Ζγὰγ βασιλέα ᾿Αμαλὴκ καὶ 
τὸν “Ἵμαλὴκ ἐξωλόϑρευσα. “1 Καὶ ἔλαβεν ὁ 
λαὸς τῶν σχύλων, ποίμνια καὶ βουκόλια, τὰς 

ἀπαρχὰς τοῦ ἀναϑέματος, 

κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἐν [Γαλγάλοις. 

κυρίῳ. ὁλοκαυτώματα καὶ ϑυσίας ὡς τὸ ἀκοῦ- 
σαι τῆς φῶν ῆς κυρίου; Ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ ϑυσίαν 
ἀγαϑήν ; καὶ ὴ ἀκρόασις ὑ ὑπὲρ στέαρ κριῶν. 
28" Ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστι παραπικρα- 
σμός, ἀδικία καὶ ϑεραφὶν ὀδύνην καὶ πόνους 
ἐπάγουσιν. Ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυρίου, 
καὶ ἐξουδενώσει σὲ κύριος, τοῦ μὴ εἶναι βα- 
σιλέα ἐν Ἰσραήλ. 

24 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Σαμουήλ: Ἣμαρ- 

14, Β: ἣν (ὧν ΑΒΕΧ), 16, ΑΒ: τὸ ποιμνίδ. 
βοῶν.. «καὶ τὰ λοιπὰ (ο. ΕΧ), 16. ΑΒ: ἃ (ὅσα ἘΧ). 
17. ΔΒ: ἐν, αὐτῷ ἡγόμενος (ὁ. ΕΧῚ). 18.4ΧἘάνελ. 
ΑΒ αν (Ἐ ΕΧῚ) 19. Β τῆς ... ἀλλ᾽ ὡρμ. (ς. ΑΕΧ; 
ΑΒ τὸ ἜΡΟΝ ἘΕΧ), 20. Β᾿( (ρν.) ἐν (ΑΕ Χ; 
αἰῦ, ΑΒ, ἘΈΕΧ), 21.4.8: τὰ πρῶτα τὸ ἐξολοϑρεύ" 
ματος κἰ5) τ Ὁ. ΕΧῚ: 

, ἐπαχρόασις ἮΝ: ΕΧ). 
(ϑοα {ϑεραφ. Ρ. πόν.) οἱ τ (6. ἘΕΧ]... ἐπὶ (ἐν Χ). 

14, Β;: οίοον (Θᾧ). ΑὟΥΕ.Α: νοι Θϑαζει (θ ἐεὺ: 
Ὅ6Π) .., δὲΠιοοτα. 

1ὅ, πηὶ 20. 31: δείπσομ δὸπι . ΒΥ ὙΕ.Α: παπ 
({{6) ξι! ογίετα. 

10. σα, Ιαῇ δέν, Β: Θαϊ εἶπ. ΒιΑΥΎΥΕ: δαβ ἰδ 
Ὁίν [αρο (απρείρς, ον ϊποίρο). ΑΥ̓ ΕΑ: ϑὲονο! 

τοῦ ϑύῦσαι ἐνώπιον ΡΤ 
25 Καὶ ΦΩΤῚ 

ὁ Ἂ - - 

εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ' Εἰ ϑελητὸν τῷ 

22. ΑΒ Ἐ πρὸς Σ;.. εἰ τῆς. 
29. ΑΒ ἔπαραπ.- ϑεραφὶν. 

ἘΣ σ53Ν ΩΝ ὝΡΞΙΙ ΟΥΡῚ ὭΤΝΞ 
"ῶν Βην 3 Π ἜΡΘΏΡΏ ἐς “ἸὮΝΟΣ Ἰὸ 
ἘΣ Ἰππσ ΞΌΘ τὸν ΡΤ ὉΏΠ 
“ΙΣΤ ΠΠῸΝ τ Ὁ ΠῚ ἸΡῺΝ 

ΣΡ ΔΓΙΠ 
Ππ' δηνῶτον ὈΝΛΔ ἼΩΝ. 10 

ὋΝ πῆπὶ ἼΞῚ Ὑῶν ὧν Ὁ ΠΤΙΝῚ 
ΝΡ ΣἼΞῚ 9 ὙΥΩΝΟῚ ΓΙΟΎΘΣ 1 
ΤῊΣ ΠΩ͂Ν ἘΠῚ Νῆοπ ὈΝ δῷ 
ΠΠΙΘῚ πτΝ ἘΝ "ὍΞ ὥνδ 

ΠΠΞΘῸ εὐ Ν  ϑοτὸν ΠΡΡΙ πὴπὶ 18 
ΣΡ Δ ΤΙΣ “8 ΔΝ) ἼῊῚΞ τὴ 
3 ΏΓΙΦ3} ῬϑΏΣτοΝ ἢ ἘΟΝΌΠΙΓΝ 
ἈΕΣΡΟΝ Νὸ ἦν ΣΝ ὙΥΡΕΝ ἫΣ 19 
ὩΡΤῚ ὑδῳττὸν ἢ ὍΣ τὴτῦ ἿΡΞ 
τὸν πηζο ὝΩΝΡῚ ΠΣ 223 ΦΠ 5 
πῆπὸ Οἵρ3 πρῶ ΩΝ δυο 
ΝΟΞΝῚ πῖτῦ ὭΓΟ Θ ΩΝ ΤῊῚΞ Ἴ9 Νὴ 

ῬΘῺΣ ΠΣ ἌΝ τῸΝ 
ηὲς ΦΌΩΣ ΣΡ ΓΙΡ5Ὶ ΣΡ ΠΡ 2: 
τ πξτο Θ΄ ππ ὨΝ ἢ ἼΡ35 
γ8ππ Ὀδυοῷ ΩΝ 5 ἐς 0 85 ΤῊΣΝ 22 
δὴρΞ ϑϑὧϑ ΘΠ2ΤΙ ΡΕ πῆποο 
Ἐρ 212 ΠΙΞΙ τῷ 31 πῆτο 
"2 ὩΣ ΓΠΝΌΣ Ξ ἘΘΡΣΟΝ ΞΌΤΤΩ 23 
ΩΝ ὩΟΝῺ Σὰ ἼΧΘ.3 ΦΞ ΠῚ ἸΣΝἢ 

ἘΡΡΣ ΠΌΝΩΝ πὴ ἼΖΙ 

δῶσι ὀπυσῷτον Ὅν ἼΩΝ, , 
Υ. 1ὅ. Β΄ ὍΞ ΠῸΒ 

γν. 106. Ῥ “ὮΝ ΠῚ 
Υ. 20. Β΄ ὍΞ ΠῸΞ 

17. ΑΥ̓͂γ: Θὲ δὲ τοαῦν. Β.ΑΥΥΝΕ.Α: ἐπ. 9. ΟΕ: 
5 {δῖ πίε, οδἤοπ δα... φοοοτθοι 6) 

18. αὟΥ: αὐτοί δος, ὙΕ: σαπὰ αὐΐρον, γα, Β: δίδ᾽ 
Πε δἰοζοῖδοπ τούτϑεπ απῇα. θαθοπ, Ατ δι καὶ ἰθτοῦ ἤθους 
πίπιπα, 

19. Β: δ({} απ Ὁ. ϑὲ. ἐπρεζα!οπ, ΥΕ: απ Ὁ, ὅθε 
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1. οι οίθ, (ὕ, 1ὅ---2..). 921] 

ὅδ α8 δ᾽ δύοη πὸ δου {π, (ϑεθοτζαιι θεοῦ δοπη νον, 

εἶπ ΘΙδέοπ Ὅ. Θὥἄαζε ἱπ ππείποι ὕτεπ, 
αὖ εἶπ ἐβυί {πὶ Ὅεν θιίποεν, οἷο ἰὼ Οὗτος 

15 ὅΘαμ ἤρταῷ; ὅθοα Ὅὲπ ἡΓπιο οΕϊτεσπὶ θα δεπ 
ἤϊε {6 σοῦτασ)ε, ὁοππ Ὁαᾳ8. Φθ01Ὲ σου οπείε 
ὍῪ δοϊεπ Θάγαζε τππὸ ϑὲϊποεν, τππ Ὁεῦ 
λυ ἱϊοπ. Ὁ6ε8. εῖτη, δείποδ οίίεϑ; 
Ὁπα8 απϑοτὸ θαδοπ ἷἱτ σου θαππεῖ. 

(ΘαΜμ ΕἾ αδὲν απίοοτίοῖς Θαμ: ἐκ οἷν 
ἴαφοπ, τοαϑ ὍῈΥ ὥεῖν ταὶ τπαὶν σοτεροῖ θαι 

17 Ὁἱεῖς ϑὲα ἅτ. (ὅν [ρτα : ὅᾳρε θεν. ἔζθᾳ- 
1π||} 1 Τρτα: 18. πἰς αἴο, δα. δι ἔ[εῖπ 
Ἰρατο τοΥ Ὁείπει ἍΠπιροπ, το! ὃι. Ὅα8 
Φαμρ ἀπίον ὅπ (Θιάπιπιεπ “ἤταοῖδ, ππὸ 
ὍΥ ΦοτΥ Τα]δείς οἱ) ζιπι δεδπίᾳς ἄδεν 

18 ταοῖ  ἜἸ]πΌ Ὅ6Υ ὅογν [αποῖο Ὁ) απ Ὅὲα 
θὲς παὸ ἠρτα : 5ίεῦο πὶ απὸ ϑεύδαππὸ 
οἷς (Οἰϊπδον, οἷε πα Ι Εν, ἀπὸ {τοίτς 

19 υυἱδον [ΐς, δ8. δι {{6 ϑοεττΤροῖ. Ἔϑθατηπι 
δα δι. πίε σεροτάγοῖ Ὁε8. έτη (Θἰΐπιπις, 

10 

[οπϑετπ δα οἱ ππὶ ϑύαπδο σεθαποῖ 
πα ἀδεῖ σοθαποοῖς τοῦ Ὅὸπ ἥΠιροὸπ δε 

20 εττη ὁ Θα απρροτίείς (απ; ας 
ἰὼ Ὁ) Ὅεγ (Οείπιπις Ὅε8. ὅρττη σοθοτῶεῖ, 
τἀπὸ δὶπ Οἰπροζοσὸπ ὍὉ68 δθρροδ, ὅὸπ πιὰ 
Ὁ ΘΕΙ͂Ρ Ταποίο, ἀπὸ ὕαῦς ἴᾳαρ, δεῖ 
ἡ πιαϊ εἴτουν δεὐπίρ, σοδταί, πὸ οἷς ὅΠππα- 

21 Ἰεξίτοεν ϑετδαππεοῖ; ἔαθον Ὁα8 Θθ01Ὲ Παὶ Ὁε8 
ϑέαιθοεδ σεποπίπιπ, Θάγαζε τὸ ϑὲϊποον,, 
Ὁαῦ ὅδείξε πἀπίον Ὅοπι θογδαππίοη, δόπις 
ἄξοντα, δείποπι οί, κι ορζεῦπ ἱπ ΘΙΓραῖ., 

22 ἘΘαπΪ αὐὲῦ {ρταῦ: ὲοίπος ὅπ, δαβ 
ὍΟΥ ον ἀπΠῚ θαδε απὶ γ[ν ππὸ Βταπος. 
Οὐ αἰ απὶ εδουύζαπι εν είπιπις. δ.8 
Φεῦγα Θίοῃε, Θεδονζαπι {{Ὲ δον. Ὁοππ 
Ὅν[οῦ, ἀπὸ ἡ απιοτέοπ δεῇον Ὁοππ Ὁαϑ 

25 δεῖς υοπ ϑθίοοοτη. Ὁ Φεππ Ἰπαοθοτζαπι 
{Π| εἶπ Θαπδετοίς  ὕμπος, ππὸ δ δογἤτοδεπ 
{π ἩΓσρδίτοτοῖ ππὸ Θὐρεποίοπί; τοοϊ ὅτι 
πῖπὶ Ὁε8 έτη ἤθοτέ ϑεγθοτζοα θαῈ, θαι, 
εὐ Ὁἰ ὦ αἰ) σουτοοτίοπ, ὉαἘ δι. πἰτ δε δπίᾳ 
ζοϊ ες. 

Ὅς ρτα αι κι Θαπμῖ: δ) θαῦς 

22. Α.Α: πιοῦν ἐπ|π. ἃ. Α [0 τοΐο απ δου ουζαηι. 

24 

σε. ΑὟΥ: ἧδον Ὁ. 55, δετροῖ, Αἱ δα υἱῷ ἡ. Ὁ, ϑὲ, 
βοπαῦ. ΒΕ: οεἰραπιοαό δό[6 {{Π να) π΄... ΑὟΥ. 
Α: δὲ} φεἴ. 

20. ΒΑ ΝΕ. Α: τῷ ὕαθδε [α. ΒΑ: δοτροδταῦ)ε, 
ΑΥ: πεἰίροδτ, νΕ: πεἰ ἐγ ὉΠ οΊ 10 π. 

21. Β: δδονποθηιο, ΑὟΥ: δου τ ἄ)ο, 
ςςςς 22, πιερν θεέ, Β,ΑΥ̓͂ ΝΕ: 61 (Ὁ6ππ) ... θυ. αὶ 
ΘΙ αὐδέον ζεται, (10, αἴοί Ὁ) τοΐε..., ΒΒ: αππ Θεῦους 

χΥν. 

ΝΟΧ Θ͵ΘΡΊΠΙ, 4186 ΓΟΒοηδί [ἢ ΔΕΓΙΡῈ5 
1615, οἵ ΔΡΙΠΘΗΓΟΓΠΊ, 418) 650 Δ1- 
ἀϊοξ ἘΕΙῚ αἷἱ 548}: ἢ6. Αἰηδϊθο δὐ- 1ὅ 
ἀπχθγαηΐ Θὰ: ΡΘΡΟΙΓΟΙ, Θηΐη ΡΟΡ 5 
ΤΠ 6 ]ΠΠΟΣ 15. ΟΥθ15 οἱ ΔΡθ 5, αἱ 

,, ἱπ] ]Γοηΐα!" ΠοΙηΪη0 ἢ 60 πο, ΓΟ] Ϊ- 
4 νΘΡῸ ΟΟΘΟΙ ΑΙ Π1185. 

ΑΙ ἀπίθη ϑάμη6] δὰ ὅϑδι}: δῖηθ 16 
Π16, 6δἱ ᾿Ἰηάϊοα})0ὺ {}Ὶ, 4ιδθ Ιοοιίι5 
511 ΠΟΙ ηΠ5 ἃ τη6 ποοίθ. Ὠἰχί 4π6 
οἷ: βοάαονο. ἘΠῚ 1 δάμη}: Νοηπ6 17 

᾿ς ΟΕ) ΡΔΡΝΆΪΙ5. 65565 ἴῃ ΟΟᾺΠ15. (5, 

ὁ, Θραΐ ἴῃ {ΓἸΠ }}58. Ι5ΓΔ6] [ἀοί5 68, 
“ΠΏΧΙ 6. ἰ6 Π ΟΠ 8. ἢ ΓΘΘΘΠῚ ΒΌΡΘΡ 

[5.86] ἐ Ἔ ΕΓ 151} 16 ΠΟΙ Π 115 ἴῃ νἰᾶΠ], 18 

οἱ ἃ: γα οἱ ἰηΐθρῆοα ρϑοσδίογοα 
Αμπα]6ο, δὲ ΡαρΠ Δ} 18 ὁΟΠ Γὰ 605 5416 
ἃ ἸΠΤΘΡΠΘΟΙΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΓΙΠ. ἤθαυλγοΊθ 
ΘΡΘῸ ΠΟ ἈΠΕΠ 511 νοθθη) ΠΟΙΏΪηΪ, 5864 
ΥΘΡΒῈ5. 8([ ΓΘ Δ) 65 οἱ [βοϊβίϊ μηᾶ- 

πὰ ἴῃ ΘΟ] 15. Ποιμίηϊἐ ἘΕῚ αἰ 588] 20 
ἃ ΒΑΙ 6 6: ἴμηη0 δπάϊνὶ νΟΟΘΙῚ 
ΒομηἸηΪ, οἱ Δι} ] αν] ἰΠ Υἱὰ, ΘΙ 418 ΠῚ 

ΠΪδις ΠἼ6 ΠΟΙΠΪΠΙ5, οἱ δἀάπχὶ Ασὰρ 
ΓΘΘΘΠ) ΑἸ]ᾶΪ66, οἱ ΑἸηᾶ]θο ἰπίογβοϊ; 
Ἔια}Π} δαΐθιη. 46 ργδθάα ΡΟρΡΌΪ5 ονο5 21 
οἱ ον 68, ΡΓΠΉ 5. ΘΟΓΕΠ), {88 Θα 688 
51η1, αἰ ἸπηΠηο]οῖ ΠΟ η0 ἢ60 500 

»υαὐ,ν. ἢ. ]|ρ4}15. ἜΕῚ ἃἷ βδιηι61: Ναπι- 22 
ἠπιρος {14 νὰ! Ποπλίπιι ΠΟΙ οδιιδία οἱ υἱ- 
ΦΡ ΟΠ Π]ᾶ5,, οἱ ΠῸΠ ΡΟΙΐὰ5. αὐ ΟΡ αἰδίαΡ 
Μοθεεδεγο οὶ Πομληἰ ΐ ΜΘΙΙΟΥ δϑὲ θηΐπη Ο}08- 

ἀϊοηιὰ ἀπᾶηη ΥἹοίΙπ]Δ6, οἱ λπβο- 

μα 9,9». (ΓΘ. ΙΠΔΟῚΒ 4ΔΠῚ] ΟἰΘΓΡα Δα ]ρθΙὴ 

ἃΡΙθία μη. ἜΘαοπίδπ 4188] ρθοοδίιηι 293 

ἉΡΙΟΙΔΠΔΙ οϑί ΓΘΡΙρΡΠαΓΘ, οἱ Πιἃβὶ 

5065 10] ΟΙαίΓΔ 6. μ0]16. Δοαι πο ΘΓ; 

ῬΓῸ 60 οΥδο, 40 Δ} θο]διϊ ΒΘ6Ρη0- 
13,14. δι 6 ΠΟΙΩΪηΪ, 8}}}6 οἱ [6 ΠΟΠΊΪΠῚ18, ΠΘ 

28:ὰ.7) 

ν.8, 

38,755. 

18 9}9. ΓΒΧ. 

Πἰχιίψαθ 54} δὰ ϑδηη 6] θη): Ροο- 24 

21. Α1.:ὰ0. 22. 85: γνϑοὶ 6] 05. 22. Α1. ἘΒΟΙΪΠ5. 

ὥεπ. ΝΕ: δαταπ, δα πῖαπ δῦτο απ δίς Θὲ. Α: 581 
οὔσα ... πὶ πἰ ὦ  σἰοπποῦν, δα β πὶ. σεθοτῶο. Β: (δὲ: 
δοτίεπ ... δα 6 50., κι. δα 8 ϑ, τος δ6π 8, 

2, ΟΥ̓́ .ΥΕ: υυἱς Θύΐποε δὲν δ αρτζαροτεί, ιβ (016) 
δον ροπΠίςρ ἔοί{, πὶ. τοίο θΓ6ᾳ. κι. Θ᾽., (δ ροπίίππ ({{Ὲ 
ἩΓΠΓοΙαίαπι.). Αἱ τοίδονζρ. [εἷπ, {Π τοἷε οἷο ..,, πὶ πίε 
σοροτάοπι τοοί(οτι, τῦ. κα ὁ αζον δὺν "[. Β: εἴπ τπ|ρ6: 
τούέον Θ᾽. ΟΥ̓͂Ν .ΥΕ: κί) πιοῦν δὲ, ((εἰπι [ο1{Π}).Ψ 



9.28. (1, 25--85.) ΦΘΙΒΘΙ Ε. 

χΥυ. Θατνῖὲ ρνυορέοι' μη οροαϊρνηζέσηι "Θρν οδαΐῆἧο. 

τήκα, ὅτι παρέβην τὸν λόγον γον καὶ τὸ ᾿ 5 ΩΝ πὴ ἜΤΩΝ 

ῥῆμά σου, ὅτι ἐφοβήϑην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα 

τῆς φωνῆς αὐτῶν. 

ἁμάρτημά τον καὶ ἀνάστρεψον μετ 

καὶ προςκυνήσω κυρίῳ 'τῷ ϑεῷ σου. 

ἐμοῦ, 

26 Καὶ 

2ὅ Καὶ νῦν ἄρον δὴ τὸ 

εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ' Οὐκ ἀναστρέψω 
" - “ ν - 

μετὰ σοῦ" ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυρίου, 
καὶ ἐξουδενώσει σὲ κύριος, τοῦ μὴ εἶναι βασι-᾿ 

λέα ἐπὶ Ἰσραήλ. 217 Καὶ ἀπέστρεψε Σαμουὴλ 
τὸ πρόςωπον αὐτοῦ τοῦ ἀπελϑεῖν, καὶ ἐκρα- 
τησε Σαοὺλ τοῦ πτερυγίου τῆς διπλοΐδος 
αὐτοῦ, καὶ διέῤῥηξεν αὐτό. 
αὐτὸν Σαμουήλ᾽ ΔΙιέῤῥηξε κύριος τὴν βασι- 
λείαν σου ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρός σου σήμερον; 
καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ ἀγαθῷ ἐ 
ὑπέρ σε. 3295 Καὶ διαιρεϑήσεται ᾿Ισραὴλ εἰς 

28 Καὶ εἶπε πρὸς 

δύο. καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐδὲ μετανοήσει. ὅτι 
οὐχ ὡς ἀνϑρωπὸς ἐστι τοῦ μετανοῆσαι. 80 Καὶ 
εἶπε Σαουλ" Ημαρτηκα᾽ ἀλλὰ δόξασόν με δὴ 
ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων ᾿Ισραὴλ καὶ ἐνώπιον 
τοῦ λαοῦ μου, καὶ ἀνάστρειψον μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ 

προςκυνήσω κυρίῳ τῷ ϑεῷ σου. 

81 Καὶ ἀνέστρεψε Σαμουὴλ ὀπίσω «Σαούλ, 

82 Καὶ εἶπε Σα- 
μουήλ' Προφαγάγετέ μοι τὸν ᾿4γὰγ βασιλέα 

᾿Ζ“μαληκ. 

καὶ προςεκύνησε τῷ κυρίῳ. 

Καὶ προςῆλϑε πρὸς αὐτὸν ᾿“4γὰγ 
, ἥν 9 2 , 9 “ ᾿ « 

τρέμων, καὶ εἶπεν “41γχγ᾽ Εἰ οὕτω πικρὸς ὃ 

ϑάνατος; 88 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ 'πρὸς ᾽.41γαγ'" 

Καϑότι ἡτέκνωσε γυναῖκας ἡ ῥομφαία σου, 
σ Ι] - τ 

οὕτως ἀτεχνωϑήσεται ἔκ γυναικῶν ἡ μήτηρ 

σου. Καὶ ἔσφαξε Σαμουὴλ τὸν ᾿4γὰγ ἐνώ- 

84 Καὶ ἀπῆλϑε " 
οἱ ΕΟ] γ 

“Σαμουὴλ εἰς ᾿Αρμαϑαίμ, καὶ Σαοὺλ ἀνέβη εἰς 
᾿ γ -» Ε] 

τὸν οἶχον αὐτοῦ εἰς Γαβαά. 8ὅ Καὶ οὐ 
2 Ὶ ξεν κ 

προςέϑετο ἔτι Σαμουὴλ ἰδεῖν τὸν Σαοὺλ ἕως 
[2 , 2 - “ , Ν 

ἡμέρας ϑανάτου αὐτοῦ, ὁτι ἐπένϑει Σαμουὴλ 

πιον κυρίου ἐν Γαλγάλοις. 

3 ἢ Ἂ 
ἐπὶ Σαουλ, καὶ κύριος μετεμελήϑη ὅτι ἐβασί- 

, ’ 

λευσε τὸν Σαοὺλ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 

20, Α "τῷ. 26. Β: ἀναστρέ ἔφω (ψω ΑἘΕΧ). ΑΒ 
(ἃ. Ἰσρ. ἡτὸν "ἜΕΧ). 27.}: ἐπέστρεψε( ἀπ. ΑΕΧ). 
29. ΑΒΤ' (ὰ ἢ.) αὐτός ὁ ΕΧ)ὴ. 80. ΑΒ Ἐτῶν εἰ τὸ ({ 
ἘΧ). 9. ἌΧ Ὁ: προὶ 
(-άλοις ἘΒΧ). 85. ΑΒ (α}}.) τὸν (ἘΕΧ). 

ά, Τείπον Φε, ΑΥ̓: δα 8 ὕβοτέ,,, θῖροο, ΑὟΥΥΕ. 
Α: ἠδενίτοίοπ. 

Φῦ. ΒΟ.ΑΎΥΝΕ.Α: πιίπο Ὁ. 
217. “ϑϊαπεεῖδ,, Β,Α: οτρῦ, ἐν εἶποι (δ6π) 3, 1. 

Ὁ ἜΉΘΡΟΣ 
ἐΘΡΊΡΞ ΩΝ ΡΠ ΓΤΝ ὙΓΝ ἪΝ 5 
ΞΟ ΏΝΌΠ ΤΙΝ ΝῚ ΝὉ ΠΩΡῚ ΠΘ 
ΠὩΝΘῚ Πἰπῆτοὺ πὴ ΝῚ "Ὡ Ὁ 20 
"5 Ἴν ὩΟΝ Ὁ ΝΩ͂ΤΟΝ. ὀνγοῦ 
ΘΝ τῆπὸ πδπτῦν ΠΙΡΟΝ 
᾿ΞΘῸῚ εὈΝ ΔΘ ὮΡ ΠΟ ΤΥΡΤΡ ΓΠΊΓΙ 37 

Σαὸὃλ. 38, ΑΒ: Γαλγάλ, 

ΟΡ ΌΓΩΡΩ5 ῬΙΠΡῚ ἌΡΗ ὑνηο 
ἢ Ὀπυδῶ ἶι “ΔΝ ὁ ΣῊ) 28 
τὴτΡ ὈΝ δ» τ Ὁ ΘῸ τΝ τῆτο 
ἐπ 21. π πΣηο ΕΙΣ πεν 
ὈΓ95 δὲ 5] πρϑ: Ὁ Ὁπ πῶ" ΓΙΣὩ ἘΝῚ 29 

ΩΝ) ἐππρπς Ἀπ στ Ν 55} 
ἜΣ ὩΒΤΤ Δ ΝῈ ἼΠΞ5 ΠῺΣ ΝΌΤΙ 
ΓΙΤΙΘΙῚ Ὁ 351] ἀντ Ἴ32] 

ἐΠΟΝ τπῆτοὸ 
ὌΝ ὑπ ὈΝΟ Ξὼ) 8] 
ἼΩΝ ήτο. ὈΝῶ ἩΠΙΟ99Ὶ 32 
ΠΟΙ ΝτοΝ ὅθΝ Ἰῶθαι ΝΘ 
ὝΩΝΘῚ ΤῚΝ 35. ὲ ἼΣΟΝ ἼΦ5Ὶ ῬΦῺΡ 
ΏΝΡῚ ἐπηθαν Ἧ15 ἐμ ἸΝ ὯΝ 38 

ἩΞΎΠ Θ22 ποθ ὝΣΝ 9. ον συ 
ἘΞΞῚ ἼΞΝ ΘΟ ὈΞΌ ΤΥ ἢΞ 
ὁ ΘΆΘῚΞ ΓΤ ΔᾺΝ τΤΣ ὈΝΟἸΩ 

ΠΩΣ ὈΡΝΘῚ ΠΓΉΟἼΣ ἘΝ σῷ Ἴ55 8, 
Νὴ ἐ ΝῺ ὨΡΞΣ ἸΠΊΞ ΟΝ πὸ 
5 τὴν ὈΠΝΤΝ τὴν Ὁ Ὀβυοῦ ὩΣ 
᾿ρνῶ- ὃν ὈΝΉ ὈΞΝΏΓΙΞ ἼΤΩ 

ὈλώττΝ ῬὨΏΠτῸΡ ΒΠ9 ΠήτιΝ 
: ὈΝ ἰδ Ὁ 

(δεντοδ). νῈ: Ὁ(6Γ θα δείπη 8. ὃ. 55, ο.. τἰβ Ὁ. 
δ, ΑΥ̓Υ: ὥ τείβεξ .... νῈ: ϑίθρον, αι ΤΣ 

ΑὟΥ: δὐπίρίθππ. Α: εἰ. ΥΕ: δίς Θοιυζαε, ΑὟΥ: 
εἴποι ϑΠπϑουπ ἐ 

ἀ χλςδ 



Η. Φαιμποί8, 

δεν δι 1 υοηι δὲ οῦ, ϑίραρδ εν δ ππτ6, 

᾿([ὅ,2ὅ--.-35.) 320 

χτ. 

σοϊπ ποίει, δα ἰὼ ὅὍ.68. ογτη ΞΒΟΓΟΟΥ ππὸ 
Ὁείπε θδοτίς ἀδοτααποοπ θαῦδὲ, θὲππ ἰῷ 
τὐτάγεοῖς Ὁᾳ8. 9θ01Ὲ, τπὸ σοροττς ἰδτον 

2 Θιίπιπιο. πὸ πππὶ ϑεταίθ πεν οἷο ΘΙ πδς, 
τἀπὸ ἔρθτο παΐε παν πη, θαβ ἰἀ) Ὅεπ ϑεττη, 

Ἔ ΘαπιμῚ Ἰντα 3 Θαμ: σῷ, 26 αἀπδεῖς. 
Ἷ πἰῶν πῆς οἷν τππξοθτοι,, δοππ δι. θα] 
Ὁ08 ὥρττη θοντί ϑουτθοτζοπ, πὸ δον ον, 
δα! οἰῶ απῷ οοτθονζοπ, δα. οι. πἰδι 

27 διπίᾳ οί ἀδὸν τας. ΣἼ1πῦ αἴ8 [(ἀ) 
(απ Ἷ ππισαποίς, δα Ὁ Ἰυῤσαίπας, εἴτ. 
αὐἱῇ εὐ ἴθπ δεῖ οἶποπι ίρ[οΓ Τείποϑ ϑιοδ, 

28 τ|ῆρὸ εὐ ξεττὶβ. ἔα ἤρταῦῦ (Θαμπιῖ κι 
ἴδηι: Φὸν ὅοῖν θαι Ὁα8 δεθπίρτει ἢ) Ἰγαοῖ 
δεῖς οπ οἷν σευ ἐπ τπιὸ Ὁείποπι θὲ οι 

29 ρεσύδοπ, δὲ. δεῆεν {{ θεππ δι. ἜἡΠπιὰ) 
Τὔρι 6. Φεῖο πὶ ϑἸγαεῖ πἰ δε, τπιὸ φοτοιοι, 
ἴρα. πίε, ὁεππ εὐ {ΠΠ πἰῶε εἶπ ϑ)ὲοεπ ὦ), 

ϑθταβ ἴδηι οὔσαϑ σοτοιοη [οἹτε. Ἔ(δΥ αδὲν 
ἤρταῦ: δ θαῦὲ σοϊιποίρεί, αδοὸῦ ἐὔτος 
πὶ Ὁοῶ ἰδὲ τοῦ Ὅὲπ ἡ.οἸτοὔξεπ πιρίποϑ 
ΟΠ 8. πὸ ον ἤταρί, ἀπὸ ἔοῦτε παΐ πεν 
{πὶ, Ὅα8 ἰἃ δὲπ Φοῖτπ, δείποπ. Θυτ, 
απδεῖς. 

:Θ1 ΟἴΠΠὺ Ἐοθτείς ΘαῚ ἀπ πὸ [οἱαίς 
; αμΐ παᾶν, Ῥα8 Θαμΐ ὅπ ον απδοίοίε. 

διίπαοεπ σας, δὲ δ πιαΙ δεν δεδηίᾳ. 
᾿ἰπὸ ἼΓσας οαἷπα 21 ἰθπι αοίτοε τὸ ἡρταῦ): 

οςς ὅΓΠὺ0 πιιβ πιαπ Ὁ6ὲ8 Φοῦοδ Β. ΠΟΥ οὶ. τ ογ- 
85 {τρίροπ. Ὁ ΘαπμΤ Ἰρτα ἄν: 3 ἰο δείπ (Θγτροτε 
ος Κβείθεν ἰδτοῦ δ πθον δεγαπθε Ῥαΐ, αἴὐο [01 

αὐ δείπε θείου ἰθτον δείποον δοταιδεῖ 
ζεῖπ τον Ὅὲπ ϑβείδετπ. ἍΠῚῸ ζονθίοῦ 

Ος ΦαΜΙΙ δὲπ ἴσας 51 Θιίδεπ συγ ὃεπι 
84 δεῖ ἰπ Θίίραϊ. ἜἸπὸ (απ αἰπο Ομ 
Πςς ρεῆ ϑὲαιπαίῃ; Θαμ αθὲν 05. δίπαι 2π 
8 [εἴποπι ὥαιζε ι Θίδεα. ΘΟ απ]. ἈἸη 
ἯἍ Φαππ Ϊ ας Θαι {τον πίῶί πιοῦν, 
Γ᾿ Ο8 απ δὲ ἔαρ [εἰπο8 Φονεδ. {861 
Ος φοὺ ππρ Θαπιῖ βοΐ πὶ Θαμ, δαβ δεῖ 
ἔ ὅοττη σοτοιιι δαί, θα ἡ Θαμ ζππ 
τ βἐὐπίρε ὕδεν ϑΊγαοῖ σοι αι Ῥατίς. 

ἐ 85. Ὁ.1. ζἄτοον. Α.Α: ζονέθία, 0.1. Θείοε, 
ἣν 

29, δὲν ϑϑοζειάπδίαᾳο, ΟὟ: δα ἐβοντίταποι Οἤταρ!δ ὃ 
ΥῈ: οίς ϑβαρτθεί!, (ΑΔ: δεν Θίερου .., υυἱτὸ πί [05 
ποπ! Β: δὲν οἷο ἸΤοδοευιοίποιπο στ, {{ 

91. ΑὟΥ: πιίξ Ὁ. νῈ: Ὁ, παῷ. Β: δίπερου Ὁ, δον. 
Β.ΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: πὶ Ὁ. βείείς... απ. 

92, ΑὟ: ἔαπη., ἐπ ἐπ ρξοί ἐ, ὙΕ: {τοῦοπ θὲ 66, 

82. ὁ απ αδὸν ρτα: βαβθὲ θὲ. κι πίτὶ 

ἐπα, ον, 4αϊᾶ ῬΓΔΟΥΑΓΙ Οα 115. 5111} 50 ΓΠ10- 
ἐτον, Π6ΠῚ ΠΟΙΪπὶ οἱ νοῦρᾶ ἴπᾶ, {{Π|6Π5 Ρ0- 

ΡαΪ οἱ Ομ άϊ θη 5 νοὶ θοῦ. ὅδ ο4 2ὅ 
ΠῸΠΠ ΡΟΥΙΔ, αιι8650, ΡμΘΟΟαί ἢ ΠΠΘῈΠΊ, 
οἱ ΤΟΥ ΓΘ ΤΠΘΟΙΠ, τι ΔΠοΓριη ἢῸ 

τη. ἘΒῚ αἷΐ ϑαιηι9} δα δ}: 20 
ν5. ΝΟΌΠ ΤΟΥΘΓΔΙ ἰθοῦπ], 4α]ὰ ΡΓΟΪ] Θοἰβίὶ 

ΒΘΓΠΊΟΠΘΙῚ ΒΟΙΪηΪ οἱ ργο] ΘΟ: (6 ἢο- 
ΠΠΪΠῈ15, Π6 518 ΓΘΧ ΒΌΡΟΙ ἴ5σγὰ9]. ἜἘΕῚ 27 
ΘΟΠΨΘΓΒΙΙ5. οδὲ ϑαηηι16}, εὖ ἀθγοῖ:; 1116 

ἀπ 6} ΔΡΡΓΘΙΠ ΘΠ Αἰ 5ι πη ἴθι Ρ8}}Π| 

6}15, αὯ6 οἱ 801888 οϑῖ, ἘΒῚ αἱἱ 28 
Δ ΘΠ] ΘΔ1η116}: δ0Ἃ1{ ΠΟΙ ΪΠ115 ΓΘ- 
ΘΠ.Π1Ὼ ἴ5Γ86] ἃ (6 Πού οἱ {γα 141 ΠΠπά4 
ΡΓΟΧΙΙΠΟ ἴι0 τη6] 10 ἰθ6. ἜΡοντγο 29 
(ΠΡ ΠΔΙΟΓ ἴῃ ἴβυ8 8] π0η ραΓοοί, 

ΟΣ αἵ ῬοΘηϊ αι ἀἴπ6 ποη {ἸΘοἰοίαΓ ; πάτο 

Μοιεϑν ον θη πη ΠΟΠΊΟ 68, τ ἀραὶ ροθηἰ θη [Δ πη. 
ἜΑΓ 16 αἱ: Ρροσᾶνὶ, 5 πὰπὸ Πο- 30 
ΠΟΡὰ Πη86 ΟΘΟΓΔΠ] 56 Π1ΟΓΙθ5. ρΟρα]] 
6] οἱ οούδιη ἴϑιυὰθ], οἱ γϑυθυίο γα 

ΤΠ] 6011, τπἰ δ ογοίη Ποιηϊηι μη ΠΘι τὴ 

(1. 

Ηρ. 
11.11.80. 

28,17. 

(ὕο.1:2,48 

ἈΘνΟΥΒῚ15 ΘΓΟῸ ΘΔΠΊΠ6] 5θοαΐι5 οσί 51 
ΘΔΙ]6Πι; οἱ δάογαν 5.1] ΠΟΙ ΠῚ. 
Ἔ ΠΙχίίψαθ. δάμημ61: Αἀάιοίία. δ πιὸ 32 
Αρὰρ ΓΒρΡ6ΠῚ ΑἸηα]6θ. ΕἸ ΟΡ] αίιι5. οϑὶ 
οἱ Αρὰρσ ρΡΙ ΠΡ 551Π}115 οἱ [Γθηθη5. Εἰ 
ἀἰχὶ Αρὰρ: διοοίηθ. βθρᾶναΐ διηδγὰ 

7υα.1,6..ΠΟγ5 7 ἘΒῚ αἱΐ᾽ απ 6}: δίοαι [δοὶί 88 
τορατ 0 5486. {ΠΡ 6ΓΪ5. ΤΠ] 16 Γ65. σ] δα 15. {{π|8, 

510 5646 ΠΠΡ6Γ]5. ΘΥζ ἰπ6 Γ ΤΠ] Ὰ]ΠΘΓῸ5 
πηαΐοι" (ἃ. Εἰ Ιη [γ5ΐα ΘΟΠοΟΙἰ οι] 
ΘΆΠ.16] ΟΟΓΔΠῚ ΠΟΙΏΪΠῸ ἴῃ (4]68|}5. 
ἜΑΡΗ δυΐθη ϑδμη16 1] ἴῃ Ἠαμηδίῃα: 34 

ΘΔ] ΥΘΓῸ ΔϑοΘηΠΠ, ἴῃ ἀΟΠΊΠΠῚ 5118 ΠῚ 

ἴῃ (ἀα)ᾶ. ἘΠῚ ποη νἱαϊΐ ϑδιηπο} 8 
ΗΠ γὰ 5841] ὑ546π60 ἃ (161) ΠΊΟΓΡΙΪΒ 
586; ΨΘΡΕΠΠ Δ Π]6η ἰπσθθὰϊ ϑδμηι6] 
ΘΔ .] 01}, 40 ἢΪΔ ΠῚ Π) ΟἸΪ πὴ ΡΟΘΗΪ16- 
μραϊ, «υρά εοπηϑι 556 ὺ ΘΠ ΓΘΘΘΙῚ 
ΒΌΡΘΙ 5ΓΔ6]. 

("οὉ. 
21,18. 

ΤῈ. 
18,40. 

11,15. 

γ,ἰγο, 

11,4.. 

19,34 
28,128 

ν.29.11, 

“38. Α1. Κ60 (ΑΙ. δὲ ἰγθαι.). 8. Ἐ(ρ. αἰ!) Βάπηποι. 
39. 5 Ἔ(Ργ.) βϑδίηιθ]. 84. ΑἹ. ἐ((ὰ [.) 540]15. 

Β: φακς [δ {Ὁ ... (66 {{|{ππτσαθε,., σουϊεπ! νΕ: 
δίο,, ἴσος {ΠΠ.0.} ΑὟΥ: ἄταππ, σονίδεν.... ἢ 

99, ΑὟ ΝΕ. Α: οίο 5. Εἰπδουοὐ σοπια δέ (πα 0), 
[ὺ {οἱ πο. Β: παῖε... Ὁ, δὲς θοὺ, Ἰούτθοπ, ΑΥ̓ΝΕ.Α: 
γίοδ. Β.ΑΥ͂ ΝΕ: ἱπ Θ . 

30. ΟΥ̓́ Ὑ: Φεππ (Θ τταπούίον αι Ρ (δ ο)τοιοῖς οὖς 



990 (10,1--110 

ΧΥΨΊΕ. 

ΧΨΈΕ. Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Σαμουήλ" 
Ἕως πότε σὺ πενϑεῖς ἐπὶ Σαούλ; καγὼ ἐξ- 

ουδένωκα αὐτόν, τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐπὶ Ισραηλ. 
ΠΙλῆσον τὸ κέρας σου ἐλαίου, καὶ δεῦρο ἀπο- 
στελῶ σὲ πρὸς ᾿]εσσαὶ ἕως Βηϑλεέμ, ὅτι ἑώ- 

ρᾶκα ἕν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐμοὶ βασιλέα. 2 Καὶ 
εἶπε Σαμουήλ Πῶς πορευϑῶ; καὶ ἀκούσεται 
“Σαοὺλ καὶ ἀποκτενεῖ με. Καὶ εἶπε κύριος" 
“1«βὲ εἰς τὴν χεῖρά σου δάμαλιν βοῶν, 
ἐρεῖς" Θῦσαι τῷ κυρίῳ ἥκω. ϑ8ϑΚαὶ καλέσεις 

τὸν ]εσσαὶ 'καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ" εἰς τὴν ϑυ- 

σίαν, καὶ γνωριῶ σοι ἃ ποιήσεις, καὶ χρίσεις 
μοι ὃν ἂν εἰπω πρὸς σε. 4 Καὶ ἐποίησε “Σα- 
μουὴλ πάντα ἃ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος, καὶ 

ἢλϑεν εἰς Βηϑλεέμ, καὶ ἐξέστησαν οἱ πρεσβύ- 

τεροι τῆς πόλεως τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ, καὶ 
εἶπαν" Εἰρήνη ἡ εἰςοδός σου, 'ὁ βλέπων ΚΟΥ 
εἶπεν" Εἰρήνη ϑῦσαι τῷ κυρίῳ ἥκω ἁγιά- 

σϑητε καὶ εὐφράνϑητϑε μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν ϑυ- 

σίαν σήμερον. Καὶ ἡγίασε τὸν ᾿Ϊεσσαὶ καὶ 
τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς εἰς τὴν νὰ 

ϑυσίαν. 

λ 
καὶ 

6 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰριέναι αὐτούς, καὶ 

εἶδε τὸν ᾿Ελιὰβ καὶ εἶπεν" ᾿Αλλὰ καὶ ἐνώπιον 
κυρίου ὁ χριστὸς αὐτοῦ. 7 Καὶ εἶπε κύριος 
πρὸς Σαμουήλ Μὴ ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν ὄψιν 
αὐτοῦ μηδὲ εἰς τὴν ἕξιν μεγέϑους αὐτοῦ, ὅτι 
3. »ἦ, ΕῚ , ν ΠῚ ς ΩῚ 

ἑξουδενῶκα αὐτὸν" οτι οὐχ ὡς ἐμβλέψεται αν- 

ϑρωπος, ὄψεται ὁ ϑεύς,, ὅτι ὃ ἄνϑρωπος 

ὄψεται εἰς πρόφωπον, ὁ δὲ ϑεὸς ὄψεται εἰς 

8 Καὶ ἐκάλεσεν Τ]εσσαὶ τὸν ᾿Αμινα- 
καὶ παρῆλϑε κατὰ πρόφςωπον “Σαμουήλ. 

Οὐδὲ τοῦτον ἐξελέξατο ὁ κύριος. 

9 Καὶ παρήγαγεν Ιεσσαὶ τὸν Σαμά. Καὶ 

Καὶ ἐν τούτῳ οὐκ ἐξελέξατο ὁ κύριος. 

10 Καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ τοὺς ἑπτὰ υἱοὺς 
αὐτοῦ ἐνώπιον Σαμουήλ. Καὶ εἶπε Σαμουήλ' 
Οὐκ ἐξελέξατο κύριος ἐν τούτοις. 
τ ἡ} Ἀ ᾿, ΡῚ ἢ» 

«Σαμουηλ πρὸς ]εσσαί" 

1. ΑἘΧ: καὶ ἐγὼ. ΑΒ Ἐτδ.. 
ΝΒ: Ζάμαλιν βοῶν λάβε ἐν τῇ χειρί σὸ (ες. ΕΧ). 
8. ΑΒ χαὶ τ΄ υἱὸς αὐτὸ οἱ μοι (1 Χ). 4. Β: Ἢ εἰρ. 
ἘΠΆΑΒΕΧ). ὅ. ΑΒ εἰς τῆνον οι ΓΈ ΔΣ 6. ΑΒ: 
ἐγενήϑη (ἐγένετο ΕΧ). το ΒΕ Χ), ΣΧ. ΜἸΕΧ : 
ἐπιστρέψης. ΑΧ: εἰς τὸ πρόςωπον.. .06) ϑεὸς δὲ, 
8. ΑΕΧ Ἐό. Β: ϑεός (κύρ. ΑΕΈΧ), 9. ΑΒΤΘ(ΤΕΧ). 
10. ΑΕΕΧ ἕ (Ὁ. αἱ, 2) πρὸς Ἰεσσαί. 

καρδίαν. 

δάβ, 

Καὶ εἶπεν" 

εἶπϑ' 

᾿Εκλελοίπασι τὰ παι- 

11 Καὶ εἶπε, 

. ἀποστείλω (ο. ΕΧ). 

Ἰαυϊαδς ἀὐοῖῖο οἵ αρεα Νατἴτν ΦΟῃηθγ 0. 

] ΟΠ αι 

ΘΙ ΘΙ Η. 

ἘΔ ὈΝΉΔΙΘΟΝ ΣΤῚΣ Ὕρδη ἈΨΕ. 
ὌΦΟΝ ὭΝἢ ξηνον ὈΞΝΤΟ πον 
γρ Π2} ἈΘῸ ΝΎ ΟΣ ΠΟΘ 

ἸἈΠΌπ Το Ἰθυτὸν Ἡτιστῶν ΟῚ 
ὙΩΝδῚ, Σ ἼΡὉ ὅ9. ἼΩΞΞ ὙΡΝ9 
ὈΝῷ ΚΦ ὯΝ ΤῊΝ ὈΝΉΘΩ 
ἼΡΞ ὨᾺ ΓΕ ὝΩΝΘῚ Ο ΔΊ 
ἐς πξτῦ ΠἸΔΝῚ 3 πρῦ 
"59 ΓΙΞΙ͂Ξ νὴ ὈΝΟΡῚ ἘῺΝΞ 
"ἢ του πῶρτσ νῶν ὩΝ ἸΣΤΗ͂Ν 
νηῷ ὩΣ" ἐπποΝ ρῶν ἘΝ 
ΓΙῸ ΓῊΞ Ν35) πῆττῦ ἜΞτ ὙῶΝ ὩΣ 
ἜΩΝοῚ ἸΣΝ ΡΟ ὌΡΤΙ ὭΡΤ ὙΤΊΓΙΡῚ 
ΠΞΤΟ τὐδυῦ τ ὙΩΝΘῚ 1 ΠΝῚΞ ΑΝ 
ὮΝ ὈΠΝ 35 προ ΝΞ ἐΠΊΣΤ 
ΝΉΡΟῚ ὙΠΞΤΙΝῚ ἬΘΎΤΙΣ ὉΠ.) ΓΙΞΗ͂Ξ 

᾿Ξ ΤῸ ἘΠ 
ΣΝ ΟΝ ΤῸΝ ΝῚΡῚ ὈΝΊΖΩ ΠῚ 
ὙΑΝΘῚ ἐἽΓΙ ὩὮ ΣΤΊΣΙΣ Ἴ22 ΤΙΝ ΟΝ ΡῚ 
ἼΠΙΝ Δ᾽ ἂν ὈξτιδΝ ἘΝΡΟΘΌΝ τ: 

᾿Σ. ἼΙΣΘΝ Ὁ 3. ἸΠΡ ΠΣ αὐ ΝῚ 
ΠΝ ΘΊΝ ΤΠ ἽΞ Οῖν τ ΠΝ Ἢ ἼΩΝ νὸ 

ἜΕΡΝ πν Ὑ5 πῆστΣ ΠΡΟ 
ὭΞῸ ἸΠΠΖΣ51 Ξ’θ ΒΝ τὸν 5 
ἽΠΞΝὉ ΠΙΞ ὮΝ ἼΩΝ δῚ ὉΝοῷ 
ΩΝ ΠΡ ῶν ἼΞΩΒῚ ὁ πὴ 9 
ῶν ἼΞΣΒῚ. ὁ ΤΗΣ “πϑ ΝὉ πΙΞ ὩΒ ; 
ΠΏ Ν 5. ὀμοριῷ ΡΝ Ἴ23 ρϑῶ 
ἸΠΡᾺΞ ΠΝ πτΝὉ ὥνῖν Ὀνηοῶ 

μ! 

ΒΡΌΡΒῚ ἼΞΠΣ νον ὈΝΉΟΙὸ “ὮΝ 1 
γ. 2. 9ῸΞ ΦΧ ΏΝΞ ἘΦΌΒ ν.7. ΠΌΣΞ ὅπ 

. (ὅθε ὅδαν.15,85.) ΒΑ: δα (ὦ) ἰθπ (σῷ) 
ἜΝ (θαθε). ΝΕ: αἰδόνίοθοπ. Β: απόρο. 

Ὡς εἰπ δ μδείπδ, ΑΥ ὙΕ; 98 ς ἔχππ. γὙΕ: υυἱτῦς. 
ΕΥ̓: πποτδοπ. Α: {δοέοπ, ΑὟὙΕ: θα ποτα 6} 
41 δοείπον (απ δείπ0) απὸ. 

3, ΒΑΑΥ͂ΝΥΕ: Ππιπῦ ἔθιπι. ὙΕ: ποπποι Ἰροτδα. 

ΡῚ 

ΒΑ. 



ϊ. 

ὃ 10 θαι δον Θεῖν αἰὦ πἰῶτ εὐ ἤθε. 

11 Φεῖ βεῖν Ῥαῖ δοτοῦ ἔρίπει ἐὐτο ζὈ Γεἰ. 

Θειοίβ {Π| δεῖ (Οἱ ο[ει) .... 

1, Θοιποίδ, 

Φίε Θεπδης 21: Θ[αἷ, 

ΧΧΥΨΈΕ. Ἰἴηο δεν ὅεῖν ἤρταῦ ζει απ: 
86 ἴαπρο {τἄρ]ε δι. Δεῖν πῃ απ, δεῖ 
ἰὼ ϑετθοτζοι θαδε, Ὁ εὐ πίε δ πίᾳ {εἰ 
ἔπθεν φήταρῖς δίς Ὁεῖπ οτη πε εἴ 
ππὸ σοῦε Οἰπ, ἰ ὉΪΓ Ὁἱα) [εποοπ 21ι δῖε 
ῬΒοΓΡΙο οπιίτον ϑ7αἰ; θεππὶ πίον ζείποη (ΟΞ 
πὸπ θαθὲ ἰῷ ταἰγ εἶποπ ὀξπίᾳ εὐοθεπ. 

2 ἜΘαΠΙμΙ αδὸὲν Τρταῷ: 916 [01 (ἃ) θὲπ- 
σορεπὸ ΘαμΙ τοἰτοϑ εὐζα το πὸ πιίῷ 
ἐτυΐτροπ. Φον θῖν Τρτα: ϑὲεΐπιπι εἶπ 
ἀξα]θ τοπ ὅεπ ϑὲϊποοῦπ 21 οἷν, πιὸ ἡγτί): 
ἢ δίη αοξοπιπιοπ,, Ὁπὶ ογτ ἀπ συ [ὙΠ 

ὃ ἘἸ1πὸ [0171 ϑ7αἰ ζππὶ ὍνΓοΥ Γαδοπ; κα. Οἱ 
τ) οἷν τοείζεπ, τραϑ δὰ τριπὶ [01Π|ῴ,| δα Ἀ 
δι. παν Τα, τϑοίεπ ἰὼ οἷν Τα ροπ 

4 τοῖο. ἜΘαπι {ραῖ, τοῖς ἰθπι Ὅν ΘοΥΥ 
σοασί δαίίς, πὸ ἔασπι σοπ Ξθε οθεπι. 
κα οἐπίζοθίοπ ΠΤ οἷς ὩΓοΙΓοοπ δεν ΘΙανί, 
ππὸ αἰπροπ ἰθπι ἐπίροσοπ πιὸ Τρταάοπ: 

ὅ [8 διίεδο, δα 8 δι: ἔοπιπιο! ὁ Ἐδν ἡνταῦ): 
τἥᾳ, ἰ) δἰπ σοξοτπιπιοπ, Ὁ6 πὶ ΥΎΠ 211 ΟΡ ΓΟΤΙ) 
δεἰ σεῦ ει, ἀπὸ ἔοπιαε ππ ππὶστ 2ππὶ 
Ὄγ[ον. πὸ εὐ δεῖς ει αὶ ππὸ {εἰπε 
Θῦθπς, τοῦ Ππιῦ ἤΐε καπὶ Ὅν [εγ. 

θ. 'Φα [{ε πιπ δετείπ ἔππιεπ, ἴα θὲ εὐ Ὅὲπ 
(Ἰϊα 6. απ, τἰπὸ σοραίο, οὐ ὍῸΥ Ὁ0Υ Ὅ6Πι 

7 ϑεττπ [εἰ {εἶπ Θεζαϊθίον. ἜΦΓΡΟΥ ὍοῪ ΘοΥ 
Τρταῦ 4 Θαπιμοῖ; Θἰεῦς πἰῶτ απ ζεἶπο 
(εξαϊί, ποῦ ζεῖπο στοβε θετίζοπ, ἰῷ θαδς 
θη ϑοτοοτζει. 
εἶα Ῥὲοηζῷ {{εεῖ: εἶν θὲ {{ε εἰ, 
ταϑ γον ἍΠπιροπ {ΠΠ, δον ὅοτν αδὲν Ποῖ, 

θα τἱοῦ ὅ1αἱ ὅθι. δίπας, 8 Ὁ 8 ὅεγὶ ἀπ. 
Ὅα 5 ππὸ Ἰίοβ ἰθπ ον Θαππῖ ἔδεταοθεπ. 
Ἰππῦ εὐ ἡρτα: Φίοζο. θα. δὲν ὅρον απ 

9 πίει εὐοάθιει. ἜΦα ΤΡ 31αὶ σονίθοῦ 
σοῦοπ Θαμππια. (ὅν αδοὸν Τγτα : Φἰοζοπ 

ἢ 
Τοβ 57αἰ ζοίπε ἤδη Θῦρποε τον Θαππῖ 
ἰδεταοθοπ. 1661 Θαπιι Τρτα κπ| [αἷἱ: 

ἘἸΠπῦ 

Φεππ 68. φορεῖ πἰᾶτ, οἷο 
Ἀν ΈΝ ἀπ Τὴ ς 60Ὸ {πάϊοο; ΠΟΙ δηΐτη νἰ οἱ 

᾿ 

(αππῖ Ἰρταῦῦ 4ι ὅ71αἰ; (Θίπο ὃδὍα8 οἷς, 

Ἵ. σ.1;: Φρίδο, 0. ὕ0.1.: οὐ νοῦ θη ὅδοττπ. 
8, ὕ.1,: δοπι ϑιδίπ. 8, 10. Α.Α.: φουθογροῦοπ, 

ἀ, ΑὟΝ: Φα εἰοέοπ... ἰδ πι ἐπέροηοπ, γΕ: αἰ ονπῦ 
“επία. ἢ Β: εἶπ (οδοῦ Ἰρταγ, ΑἹ 8 τον {65 δείπι ΘΟ πν 
{τ{{|ὲ ΟὟ: ϑϑοδεπίο! Ὁ. δδοπιηιοπ 5611 ὁ ΥΕ;; ΞΒ 0, Ὁ. 
ϑπέπη οὔσαδ Οὐ πίε6 ὁ 

ὅ. Β: (66 (ἢ! διίεδο; (ὦ δίπ...,, ΑΥ̓Ν : ΘΕ νῈς (δ τ: 
τοαῦ Οδι66: Α: διίον!ὦ}} 

θ. 3} α! δα Πεθεῖ σον... } ΒινΠ ν Ατα ρτα. ΒΕ: 
ΑΥ̓́: Θι ον {{} εὖ, 

{10:1:2119... 9} 

ΧΥυΠ. Οαΐ 8 ἤθει Θῦθπο, 

Τ)ιχίίψια Βομιίπι5 δα 8.- Ἃ ΨΕ. 
τη] θη: [ἰβαιθαιο τὰ ἰυρ65 888], 

Σὰ ΟΠ 660 ΡΓΟΪΘΟΟΡΙΠπΙ ΘΙ, Π6 Γοσηοὶ 
10... 5066} Ι5Γ86} 6 ΠΉΡ]6 ΘΟΥΠα [1Π| 060, 

παι. δ᾽ Ὑ6η1, τι ῃγ{{π| 6 δά [5αἱ Β6.Π16- 

θττεῦθν Πρ θη; ΡΟΝ ΔΙ οηΐπὶ ἴῃ ἢΠ115. 6118 
ταν πὶ τοροη. ἘΕῚ αἱΐ βαμηαθ}: θι0 

πιοάο νάδηιέ Διάϊοί δηΐπὶ ὅδ] οἱ 
ἰπἰονΠοῖοὶ 6. Εἰ αἱ Ποπιΐπιιβ: ΥἹ- 
{πη} 46 ἃΡΠΊΘηΐΟ (0165 [ἢ ΠΠΔΠῚῈ (τ, 

οἱ ἀϊοθϑ: Αἀ πηιηοϊαπάμι) ΠΟΙ ΪΠ0 
γ6 πη]. ἜΕ1 νοολ}}}5 [5] δα νοι πη], 3 

οἱ οροὺ οβίθηἀδῃι {{01, «ἃ [οἰὰ5, οἱ 

ὉΠΦΘΒ (ἸΙΘ ΠΟΙ] 116 ΠΟ ἢ ΒίΓάν ΓΟ {{}0]. 

ἜΘΟΣ οΡρῸ ϑδϊηι6), 5ἰοαΐί ἸΟΟμ 5 
65. οἱ θοιμίπιιβ, νϑηϊψα6. πῃ ΒοΙἢ- 
ΙοΠθη. Εἰ δάιηϊγαί βαηΐ 56 ΠΙΟΓ65 οἷ- 
γἱ α 15. ΟΟΟΙΡΓΘ 65. οἱ, ἀϊχορπηίαμο: 
ΡδΟΙΠοιι5η6. οϑί ἱπου 55 ἰππ5ὲ ἜΕῚ 
αἴ: Ῥδοϊποαβ; 4 πο] απ αὼ ἢο- 

Βχ.19,10.11}1Π 0 ὙΘΩ]; 58 Π0{}ΠΟΔ ΠῚ οἱ γψϑη 8 

ΘΟ, αὖ ἱΠ] ΠΟ] 6. δαποίῃοαν! 

ΘΓΡῸ ἰϑἱ οἱ ἢ]105 6}115, οἱ νοσᾶν!ΐ 603 
δ 5ΔοΡῚ ΠΟΙ 1Π|. 

(σμηατι6 ἰηρΓ6551] θϑβϑηΐ, ν᾽ 1 ΕΠ] 
οἱ 411: Νὰμη οΟΥὰ ΠῚ ΠΟΠΊΪΠῸ οϑὲ (ἢτγὶ- 
δ[ι5. 6] υϑὲ ἘΕΙ ἀϊχὶτ Ποιηϊηι5 δά δ88- 
ΤΉ 0]6η]: Νἧ ΓΘβρ οἰαὰ5. να] 1] 6118 
6416 ΙΕ αἰ 6 5ἰαίγ86 6118, {π0- 

σον λυ, ΠΪΔ 1 Δ] 601 ΘΠ] Π6 6 {πχίὰ ἰΠ{{|{Π|Π| 

9,13. 

4 

2Ἐκς. 
9,185. 

17,13. 

(Ηᾳ.8,89. 
Ρειτ ίυ. θὰ 4086 ΡᾶΓΘηΐ, ΠΟΙ Πτ5. [6] 1ἢ- 

{πο 00. ἜΕῚ νοοᾶν ! [54] ΑΙ Π δ 4}}, 

οὐ Διἰἀαχὶὶ ΘΠ ΟΟΓάΤη ϑαπηιθῖθ. θ πὶ 

ἄἰχιι: Ναο πη οἰ οοὶ Ποιηΐηα8. ἘΑα- 
δα ἀαχιὶς δαΐθη [Ξᾶ] δα ΠΙΠ]ἃ. Π6 410 

τϑῦν 41: Ε.αὴ πὸ ΠῸΠ οἰορὶς ΠΟΙΙΪΠΕ18. 

. ἘΛΉΘΔΌΧΙ τἰληπ6. ἴϑβαι: βορίθη) ἢΠ]1ὸ5 10 
ΤΟ ΒΠ05. ΘΟΥΔΙΏ ΜΆΠΊΠ6]6, οἱ δἰ! δηλ} 

ὦ ἰβα1: ΝΟ οἰθοῖί ΠΟΙΆ Π115. Θχ ἰξιϊβ. 
Ἔ ΠΙχιαα6. δαιηι6} δά [581: Ναυη 41 11 

ΚΡ τὰ 

7. 8: Δρρᾶγθηΐ. 

7. πα δοπι το, τον 91. ΒΥ ὙΕ.Α: (Θιδαπ0) π. 
απ. Ατ Ὁ. θα ὁ Β: Ποῦ θοίδεδοτῦβο. ΟὟ: δύο 
[είπον φοίδεδ!άπρο, νῈ: 1, δ εδ. Α΄ ζοίπον 61. 
ΑΥ̓͂: [{{} Τ66 61 πίε, τοοταπ..., ΒΒ: δα 6 {{{8Ὸ π΄. τοαό. 
γΕ: πίε τοίς. ΒΥ ΝΕ: δον 9 ὲ. αὟΥ̓: [{ε οἱ απ 
Ὁα ϑιὀοεπ, Α: Ὁα δ Ἰτυαὸ εὐ εἶπ! νῈ: απ δίς 
ϑιπρεπ ὁ! 

10. 2Π|0 τἰεῇ. ΒΥ: οἱοἴς εἰ, 
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ΧΥΊ. 

ΦΕΙΘ6Ι1 ΤΠ. 

Ἰ)αυϊαὲῖς μοίζῖο οἵ αροα ϑιαι ἴηι σοπηπηον ἶἴο. 

δάρια; Καὶ εἶπεν "Ἰεσσαί," Ἔτι ὁ μικρός, καὶ 
ἰδοὺ ποιμαίνει ἐν τῷ ποιμνίῳ. Καὶ εἶπε Σα- 
μουὴλ 'πρὸς ᾿Ιεσσαί" ᾿Απόστειλον καὶ λάβε 
αὐτόν, ὅτι οὐ μὴ κατακλιϑῶμεν ἕως τοῦ ἐλ- 
ϑεῖν αὐτὸν ἐνταῦϑα. 12 Καὶ ἀπέστειλε καὶ 
εἰςήγαγεν. αὐτὸν ἐνώπιον Σαμουήλ', καὶ αὐτὸς 
ἣν πυῤῥάκης μετὰ κάλλους ὀφϑαλμῶν καὶ 
ἀγαϑὸς τῇ ὁράσει. 

“Σαμουήλ᾽ ᾿Ανάστα καὶ χρῖσον αὐτόν, ὅτι οὗτός 
ἐστιν ἀγαϑός. ι8 Καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸ 
κέρας τοῦ ἐλαίου, καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν μέσῳ 
τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ. Καὶ ἐφήλατο πνεῦμα 
κυρίου ἐπὶ Ζ)αυὶδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ 
ἐπάνω. Καὶ ἀνέστη Σαμουὴλ καὶ ἀπῆλϑεν 
εἰς ᾿Αρμαϑαίμ. 

14 Καὶ πνεῦμα κυρίου ἀπέστη ἀπὸ Σαούλ, 
καὶ ἔπνιγεν αὐτὸν πνεῦμα πονηρὸν παρὰ κυ- 
ρίου. 185 Καὶ εἶπαν οἱ παῖδες “Σαοὺλ πρὸς 
αὐτὸν" ᾿Ιδοὺ δὴ πνεῦμα πονηρὸν παρὰ κυρίου 
πνίγει σε 10 εἰπάτωσαν δή, 'κύριε', οἱ δοῦλοί 
σου ἐνώπιόν σου καὶ ζητησάτωσαν 'τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν' ἄνδρα εἰδότα ψάλλειν ἐν κινύρᾳ, καὶ 
ἔσται ἐν τῷ εἶναι τὸ πνεῦμα πονηρὸν ἐπὶ σοί, 
καὶ ψαλεῖ ἐν τῇ κινύρᾳ ἀὐτοῦ, καὶ ἀγαϑόν 
σοι ἔσται, 'καὶ ἀναπαύσει σε. 17 Καὶ εἶπε 
“Σαοὺλ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Ἴδετε δή μοι 
ἄνδρα ἀγαϑῶς ψάλλοντα καὶ εἰςαγάγετε αὐ- 
τὸν πρός με. 18 Καὶ ἀπεκρίϑη εἷς τῶν παί- 
δὼν αὐτοῦ καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἑώρακα υἱὸν τοῦ 
Ἰεσσαὶ Βηϑλεεμίτην καὶ αὐτὸν εἰδότα ψάλλειν, 
καὶ ὁ ἀνὴρ συνετὸς καὶ 'πολεμιστὴ οἱ δυνατὸς 
ἰσχύι καὶ σοφὸς λόγῳ καὶ ἀγαϑὸς τῷ εἰδει, 
καὶ κύριος μετ᾽ αὐτοῦ. 
“Σαοὺλ ἀγγέλους πρὺς Ἴεσσαί, λέγων" ἜΣ από- 
στειλον πρός με Δαυὶδ τὸν υἱόν σου τὸν ἕν 
τῷ ποιμνίῳ 'σου.. 20 Καὶ ἔλαβεν ᾿Ιεσσαὶ ὄνον 

οἴνου καὶ ἔριφον αἰγῶν ἕνα, καὶ ἐξαπέστειλεν 
ἐν χειρὶ Δαυὶδ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πρὸς Σαουλ. 
21 Καὶ εἰφῆλϑε Ζ)αυὶδ πρὺς «Σαούλ, καὶ παρει- 
στήκει ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἠγάπησεν αὐτὸν σφό- 
ὅρα, καὶ ἐγενήϑη αὐτῷ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. 

Καὶ εἶπε κύριος πρὸς. 
ΤΡ5 

19 Καὶ ἀπέστειλε, 

πρ Τρ ἸΌΡΠ ἜΝ ῷ ΤΊΣ ὝΝ δ, 
πο ἸῶνοΝ ὈΝΉΟΘ ὝΘΝΡῚ ἸΝΕΞ 
Ἐπ ἸΝΞ ΤῚΣ 38) Νο το ἘΠῚ 
"ὩΣ ΠΌΤΝΑ ΝΗΠῚ ἼΣΙΝΛΞ.Σ ποθεν ἢ 
πλ Ρ Ὁ. ΟΝ ΠΟΒ ΣΝ 

ἐΝὴ ἢ ΠῚ ἜΠΠΙΘῺ ΘΗΡ 15 
ἼΩΝ ΠΟΣῚ ἨΔ ἜΠΡΕΣ: Ὀδ5ῷ 

εἶν δήποτ. ΠΌΣΡῚ ΠΝ ΞῊΡΞ 
ΘΡ5 ΣΡ ὩῚ Νῆππ ΘΠ ἼΤ 

ἐπιηρ σι Π55Ὶ δβνοῦ 
“Ἀῷ ὉΣῸ πὴ τὴπὶ ΠΡ Μ 
ἐπὴπὴ ΝᾺ Πρ ΠῚ ὙΠ Σ:: 

ἈΡΤΠΒΠΙ ὍΘ ΗΝ ΘΤΟΤΩΣ, ΘΝ Ὁ 
ΝΩΤΎΩΝ Ὁ ΉΤΟ ΞῸῺ ΓΙΣῚ ὈΣΣΤΟΝ ΤΙΣ 10 
ὧδ ὌΕΣ 359 ΠΡ 21 
ΠῺΣ ΤΡΣΙΞ ΤΡ] ὝΘΞΞ Ἰ3)2 Ὁ Τ᾽ 
5’ 05.121 πὸ Ὁ ἐσποΝ τη 
ΝΟ ΤῚΝ Ἢ ἜΠΩΣτῸΝ ἌΝ ὙΩΝΡῚ πὸ 1 
ον ΓΝ ΣΙ ἐὉ Ξ᾿ὯΣ ΣΝ δ 
τὸ ἼΩΝΟῚ ΘΡΏΡΌΓΤ. ἼῊΝ ἿΡΘῚ 18 
Ρ ΓΤ ΤῸΞ τρος ΟΣ ΤΡ 
32) ΓΡΩΓΙΘ θυ ΝΕ ὉΠ “Η32] ἸΒΠ 
Πρ ΤΣ ήτο ἜΝ ΘΝ ἼΖῚ 19 
ΤΠ Ἰοῶ ἼΩΝ τὥνδν Β᾿ΞΝ 9 ̓ην 

καὶ ἐπέϑηκεν αὐτῷ γόμορ ἄρτων καὶ ἀσκὸν. 

“11, ΑΒ ἢ (ρ1.) Ἰεσσαί ({ ΕΕΧ). ΒῈ ἐνταῦϑα (ὁ 
ἈΒΕΧ). 12, ΔΒ Ἐἐνώπ. Σιαμ. ει ἦν εἱ τῇ. 
ὁρασ.) κυρίῳ... (ΑΕΧ ὅχαὶ) χρῖσ. τὸν Δαυίδ (ο. 
ἘΧ). 16.48: πνεῦμα κυρίδ πονηρὸν πν. (ὁ. ΕΕΧ). 
106. ΑΒ ἘἜχύριε ({ ΕΧ). 
(-λεῖ ΕΧ). 17. ΑΒ: ὀρϑῶς (ἀγαϑῶς ΕΧ). 18, ΔῈ: 
παιδαρίων ... τῷ Τεσσ. (ς. ΕΧῚ). Β: ψαλμόν(ψαλλειν 
ΑΕΧ). ΑΒ δυν. ἰσχ. (Ἰ ἘΧ) .., (ἃ. ἀγ.) Ὁ (ὁ) ἀνὴρ 
ὍΡΟΙ Χ), 19.48: ᾿“πόστειλον ([Ἔξαπ. Χ), Β: τὸν 
υἷόν σὸ “αυίδ (ς (ο, ΑΕΕΧ). 20, ΑΒ Ἐ ὄνον - αὐτῷ 
(1 ΕΧ). ΔΧ: ἔρ. ἐξ αἶγ. 

Ὁ {06 

ΑΒΕΧ ἔτὸ (1 ΕΧ). ΑΞ Β: ψαλῇ, 

ΕΝ ΕἾΝΕΞ ἼΩΝ Ὅ23. ὭΤΤΤΝ ἫΝ 5 
ΘΡΤῸ 512} 115 ἼΝ2Ὶ ΠῚ ΠΩΠῚ τ 

ἐδτνΘ ὃν ὯΞ ἸΏ ῸΞ ΓΙ Θ9) ἼΠᾺ 
ὙΏΡῸ ἸΏΣῚ ΘΝ ΌΤΟΝ ΤΟ Ν39) 2] 
ἐΘΡ.9. ΝΟΣ Ἴ9 τ 10} ἽΝ ἼΠΞΓΙΝῚ 

γ. 12. ΟΞ ΦΧ ΏΝΞ ΝΙΦΌΞ 

11, δι: Ξίζϑς ἤεροπ, ΟὟ Ε: δήπαῇο, Α: βἸ]οίπο, 
ΥΕ: τοοίδο! δίς ΘΘῷ. «.. πί δ  Τοροπ, 

12. τὐερτ ὦ. ἀν: τοί [Ὁ0π αασγοπ]ς Β: π᾿ Ὁ. 
απξοη θΠιςεθοπ. ΟὟ: δαδοί ΓΤ ῦπ υ. ΦΕΙΝ: Ἴ ὍΣ ἢ: 
ὙΩΕ γ; γα! [ᾧ. 91. κι. ες [ᾧ.. θπιδ|. Αἱ πὶ {εἴποι 
θα πὸ, πὶ, [ᾧ. θπιρο δ. 
1. τι, ἐπι ππτὶ ΑΔΕ: οὐ ἄπρίίρίο ἰθπ. Αἱ νἱαρίο, 



Πα τ ὙΠ ΔΟΡΕΡΤΟΝΣ ἈΠ Υ τὙ ερτν τευ 

1, (Φαπμιοῖδ, 

ὅδε δἰείπε, Φ εν θ07ε Θεἰξευοι (οί πὸ δα8 Θαϊεπρίεϊ, 

δπαδοι αἴ (ὅν αδοὸν ρτα: (68. {ΠῈ ποῦ) 
ὕδτίᾳ θεν οί πἤξο, τπτὸ Τῆς, εὐ δὕτοι εν 
Θύΐγαἴο. Φα {ρταᾷ) Θαπηπεῖ κι αἰ: (Θεηδς 
οἷν ππὸ ἴαβ ἐπ θοῖοεπ, θὲππ οἷν τϑοτθοῖ 

12 πῆ πἰϑε ζεδοπ, δἰ8. εὐ ἰδοῦ ἔοπιπιο. Ἔα 
ζαποῖς εὐ οἰπ ππιὸ Τἰ8 ἰθπ θοΐοπ. 

αὐτὸν Θοίξα!. Ἰϊπὸ ὃὍεν θεῖν Τρτα: ὅπ} 
18 πηῦ [ας ἰθπι, Ὁεππὶ Ὅον 8. Ἔα παῦπὶ 
(απ ζεἰπ εῖθοτη, ππὸὸ ζαἴθεῖς θη πες 
οπὶ ἀπη|ὸν ζεἰποι ἐΘ τ θοτη. Ἰ1πὸ δεν Θεἰΐ᾽ 
δε οι σον ὕὄδεν. Φαυίο υοπ Ὁὲπὶ 
δ αρὸ απ ππὺ [τοον. (ὉΘΑΠΙ αδοὸν πιο) 

ς Π απ ππὸ αἰπα σὲπ ϑίαπια. 
11. Φὲεν Θείξε αδεν δεδ ϑεῖτη ἱὰ ϑοπ αι, 

ππὸ εἶπ δὕζεν Θ εἰς υοσι εττη πια το ἰδπ 
1ὅ [εν ππταρία. Ἔα Ἰρταοπ οἷς δὲπρῦ)ἐς 

ο Φραδ κε θαι: Θίεθο, εἶπ δύζεν Θ οἰ συπ 
10 Θυΐ πιαϑι οἱ [εν αὐτὶ ίᾳ. Ἔ π7εν εν 
Π ἴαρε ζείπεη δἐπεῦτεπ, οἷε νὸν ἰθπι [Πρ οπ, 
τς δαβ {ϊε εἶποεα Ῥϑέαππ {πόγειι, ὍῈ1 απ ὍῈΥ 
ςς Φρηζε 001 {ρἰοοεπ ἔὔππο, απ θα, ὲππ 
Π φοῦ δὕϊε δεῖξε Θοιίεδ ἔθου οἱ) ἔοπιπιί, εἴ 
ςς αἰ ζοῖπον απο ζρἰεἴς, δα ἐδ. δεῇεν πῖὶ 
17 οἷν. τϑετῦς. ἔα ἐρταῷ ΘαμΓ δι ζεἶποπ 

δπείοπ; Θεδεῖ πα εἰποῖι θέαππ, Ὅεν ο8 
Ὁ ἕαππ αὐ (Θαϊἐοπίριεἴ, ππὸ τίπροί 

18 ἴρη ἀπ περ. ἜΦα απίυυτίοίς δον δπαθοπ 
' εἶπεν, ππὸ Τρτα : Θίεῦςο, ἰἃ θαθδε σοεδεπ 
᾿ εἶπε. Θοῦπ ϑ7αἰ, Ὅ68. ΞΒε θΤοδειπίίοπ, ὍεΥ 

᾿ 

ἔπππ ἸῺ απ (Θαἰτοπρίο! : εἶπ τὐπείρεν 
Ῥίαππ ἀπὸ Πτείίθατ ππὸ σουζεάποίρ ἰπ 

ς Φαᾶπ, πηὸ 1ἀδη, τπ|ὸ δὲν ὥοτν {1 παῖΐ 
49 δι. Ἔα Ταποῖς Θαμ ἡΒοίοι ἐπ 571αἱ 
ς΄ πη Τἰοβ ἰῦπι [ὰρεπ: (Θοπδε δοίποι Θοθπ 
Πς Φαυίο 1: πη, 6 δεῖ ὅπ Θίαζεπ {{{. 
20 θα παῦπὶ [αἱ εἰποπ (δΕἾ πὶ 5 τοί, τπὸ 
 οἷπ βεροῖ ϑθείπ ππὸ εἶπ Βἰοσοποθατεοίπ, 

᾿ς πη [αποίὸ ε8 ΘΘαμ Ὁπτ) Τείπεπ Θοῦ πη Φ α- 
21 οἷυ.  ΠΠὺ ἔἕαπι Φαυΐδ ξι (αι, ππὸ 

Ὁἱοπεῖρ Ὁ0Υ ἰδπι, πη ΕΥ σεσαππ ἰθπ [ε0 τ 
ΤῸ, ππὸ εὐ Ὡϑατὸ {εἶπ θα επιτάρευ. 

12.Α.Α: δτάππι ῷ. 13.00.1.: [ἀτϑεν, Α.Α- {εὺς 
πουρίπ. 10. ὕ.1.: δαβ Βεῆεν. 20. Α.Α: ἀἀρεῖ, 
ὕ.1.: “θείπδ. 

10, Β: δοίποι ὁπ. [0 σον δοίποπι θίπο δὲ {{,Φ| ΑΥ̓͂. 
: (56 φοδιοίο δοΐ)... (δος ο, ... δου ςπ}), Ῥοίπε 

πι {Π. σου δίτ, [{ὸ τορτδοπ ος. ΑἹοα. ὃ, δὲπ. [0 Ὁ. δίτ 
πὖ, Ἰοοτθοπ, ΒΕ: 2 [ν. τοοῖβ (υγ{{0 01). ΑὟΝ.Α: 
ππδίῃ Ὁ δ δ, ρίοΙοδ, 
17. Β.ΑΥΥ: τὺ. Τρἰοἴοπ Τὶ ΝΕῈ.Α.: σπ  {ὈΈ6{{} 
18, εὐἰείροεν πυλ, ΟὟ ΑἸ: ίοσιρτα, Β.ΑΥΥΕ: εἴπ 

Ἰϊπὸ εὐ 
αν δτάππιι, πὶ {ποι ἥπιροη ππὸ 

(ὐ,12--21.) ὁ90ὁ 

ΧΥΊ. 

τη ΘΟΙΡ οἱ 5αηὶ ΠΠΠ1} Οὐ γοϑροπα ὶ: 
ἐὐρυπ Δάμιιο, σοΙ {απ|5. 65 ραγνα!ας οἱ ραβοὶϊ 

ΟΥ5. Μὲ αἱΐ δαιηι6} δὰ ἴβὰϊ]; ΜΙ 

οἱ δύἰάιιο θη ; ἢ60 ΘΠΙΠῚ αἸ5 ΟΠ} 6 Π1}118, 

ΡΥΪαβααδιη ἢ 1116 νρηϊαί. ἜἘΜιβὶι 12 
ΟΓΘῸ οἱ δαέυχιὶ θη. Ἐγαΐ δυίθηι 

ῬΡς,78,105 
ἐ8:ι.7,8. 

ττάδε γα 5. οἵ ρα] ἀβρθοία ἀθοογλαιιθ 
016. [Εἰ αἷἱ Πομηηι85: δαγρθ, ἅπηρ8 

(9,17. ΘΠ ; 'ρΡ88. δὲ Θῃ 11. ἜΤ] ογρο 18 
ρο ἐο δι. 9 Π1 61 ΘΟΓΠα Οἰ δὶ, οἱ ἀηχὶΐ θα ἰπ 

ἜΦΑΘ (10. [ΓΑΙΓᾺ ΠῚ 6}115, οἱ ἀϊγθοίιι5. δβί 
ἰδῦϑε ΒΡ ΙΓ 5 ΒοΙηΐηὶ ἃ αἴθ 111 ἴῃ Πανὶ οἱ 
τοτον ἀρ ΠΘΘΡ5; 5 ΓΡΘΠΉΒ64 16 ΒΔΙ216] Δ} ἴῃ 
τ ἈδιηδιΠᾶ. 

ΡΙΓΙα5. δαΐθιῃ. Ποιηΐηὶ γθοθϑϑιὶ Δ14 
28,15, 8}, οἱ οχαριὶ(αἰγλαΐ 611ΠῚ ΒΡ 1118. Π6- 

ἰδ ἀαὰπ ἃ ΠοΙηἶηοθ. ἘΙΧΟΡ ΠΙα6 5Βουνὶ 1 
Ἐπεδτρ ον. 8} Δα οι: Εσοθ, ΒΡΙΓ [5 Π οἱ τη8]5 

οχαρσιίαί (6. Ἔδαβοαὶ Ποιηΐππ5 ποϑίοῦ, 10 
οὐ 56 Υν] ἴα], 4] ΟΟΥΔΙῚ ἴθ 5ιηΐ, 4 6- 

28ιᾳ.8,45.Γ6 ηΐ ΠΟΙ ΘΙ) 50] ΘὨ 6 ΠῚ Ρ5Δ]|16 ΓΘ Οἷ- 

{πᾶγὰ, αἱ Φαᾶπ 0 ΔΥΡΙΡ ΘΓ [6 ΒΡΙΓ 5 
ΒΟΏΗΙ πη 185, Ρ58|1ἱ τηδηϊ βιὰ οἱ 
Ἰονῖι5 [οΡἃ8. ἜΜῚ αἱ 581} δὰ βοῦνοβ 17 
508: Βγονίἀρθίθ οὐσοὸ Π]Πὶ Δ]14116Π} 
θθη6 Ρ5δ)})6ηΐθηὶ οἱ διἰἀποιίθ θαι αὐ 

"6. ἘΠῚ γοβροηάθηβ ἅΠηπ|5 ἀἄθ ριθΓὶ5 18 
αἰ: Εδοθ, νἱὰϊ ΠΙΙὴ [581] ΒΘ Π16]16- 

μηϊ 6} δο θη θη} Ῥ58|16 6 οἱ [Ὁγ 1551]- 
ΠῚ.ΠΔ ΓΌΡΟΥΘ οἱ υἱγιη] [61] 5111, 

οἵ ρῥγυδθηΐίθιη ἰῃ ΘΓ] οἵ ΥἱρῈΠ] 
ΡΟ γαπη; οἱ ΒΟΠΉΪ 18 οϑὲ ΟἿ 60. 

ἜΝΙ5Ι1 οΡροῸ 8581 ππποῖο5 δα δαὶ, ἐϊ- 19 

οθη5: ΜΙ[ί6 δά τη Βανι ἃ ἢ] απ 1, 

4 οδί ἴῃ ρϑβοιῖβ. Τα ἰίδαιο 20 

158] ἃβμὴ ΡΙΘΠα ΠῚ ΡΔΏ]Ρι15. οἱ ἰὰ66- 

πᾶπῃ νἱπὶ οἵ μοθάμμῃ) ἀ 6 ΘΔΡΤῚ5. ἘΠΠ11), 

οἱ τηἰδὶῖ ΡῸ πᾶ Πᾶν ΠΠΠ καὶ 

58}}. ἜΕῚ νϑηϊὶ αν δὰ δ4}}, οἱ 21 

18,1..9. 5Ξ(61{ σογὰπι 60: αἵ 1116. ἀΠ]οχὶν ΘΠ] 

Πἰπη5, οἱ ἴδοι οϑί 6] 8. ΔΓΠΊΪΘΘΓ. 

Απι.θ,5. 

25,28. 

ν.12. 

Β.11- 

9,7. 

12. 5: οἵ ἁἀῦρα. 
10. ΑΙ. { (Ρ. ποϑβίθγ) τοχ. Α1].: Π6!. 

ζανῇ. Θοἴο αὶ (εἶπ) διυίορδιπαππ, Α: Παυξνυ, δταΓ αι, 
ὁ, Πτοῖ 6, 5)γὲ, Β: σου ἐπ ϑέοδοπ, Α: ἔπι ἰπ θουίοπ, 
ΑΥΥΕ: δοτοδε, Β: τι. ο. Ὁ Ὀ Γ ΟΠ Ἰέον “Πὲς. ΥὙΕ.Α: [δ 
πον. ΑὟΥ τ  ύπ υ. δ ο[ Πα, --- --- 19, Ατ απ δον ϑθοίδο! 

20. εἴποι Φ Ια, ΑἹ πὶ, ὅθ. ΒοΙασοπ ον δῆτα, 
41, ΒΥ ΕΑ: Παπὺ νοῦ ἔθ. ΟΥ̓: [αἴό ΚΣ 

ποι]. Β.Α: σα ον, Το ὁ 



994 (1θ,22---17,9. 

ΧΥυΊ. 

ϑφμ 6 5 ΗΕ. 

Τϑαυϊα 5 δείηι ἄρπ ἴδ έδαθο μη. 

22 Καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ πρὸς ᾿ΤΙεσσαί, λέγων" 

Παριστάσϑω δὴ Δαυὶδ ἐνώπιόν μου, ὅτι εὗρϑ 
χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς μου. 20 Καὶ ἐγένετο ἐν 
τῷ εἶναι πνεῦμα 'πονηρὺν' ἐπὶ Σαούλ, καὶ 
ἐλάμβανε Ζαυὶδ τὴν κινύραν χαὶ ἔψαλλεν ἐν 
χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνέψυχε Σαοὺλ καὶ ἀγαϑὸν 
ἣν αὐτῷ, καὶ ἀφίστατο ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα 
τὸ πονηρόν. 

ἌΨΈΕΠ. Καὶ συνάγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι τὰς 
παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς πόλεμον, καὶ συνάγον- 
ται εἰς ΖΣυκχὼῦ τῆς ᾿Ιουυαίας- καὶ παρεμβάλ- 
λουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχὼϑ' καὶ ἀνὰ μέσον ̓ φξηκὰ 
ἐν “Ἵφεςδομίν. 2 Καὶ Σαοὺλ, καὶ οἱ ἄνδρες 
Ἰσραὴλ συνήχϑησαν, καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ 
κοιλάδι τῆς δρυός, καὶ παρατάσσονται εἰς 
πόλεμον ἐξ ἐναντίας τῶν ἀλλοφύλων. ὃ Καὶ 
οἱ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦϑα, 
καὶ ᾿Ισραὴλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦϑα, 
καὶ ὁ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτῶν. 

4 Καὶ ἐξῆλϑεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρα- 
τάξεως τῶν ἀλλοφύλων, Γολιὰϑ' ὄνομα αὐτῷ, 
ἐκ Γέϑι, ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ 
σπιϑαμῆς. ὅ Καὶ περικεφαλαῖα χαλκῇ ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ϑώρακα ἁλυσιδωτὸν 
αὐτὸς ἐνδεδυκώς, καὶ ἦν ὁ σταϑμὸς τοῦ ϑώ- 
ράκος αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ 
καὶ σιδήρου. δ Καὶ αἱ Ἀνημῖδες χαλκαῖ αἱ 
ἐπὶ τῶν σκελῶν αὐτοῦ, καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ 

μέσον τῶν ὦμων αὐτοῦ. 1 Καὶ ὃ κοντὸς τοῦ 
δόρατος αὐτοῦ ὠὡςεὶ μεσάντιον ὑφαινόντων, 
καὶ ἡ λόγχη αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου. 
Καὶ ὁ αἰρων. τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο 
ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 8 Καὶ ἔστη καὶ ἐβόησεν 
εἰς τὴν παράταξιν Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
7 ἢ ἐκπορεύεσϑε παρατάξασϑαι 8ἰς πόλεμον 

'ἐξ ἐναντίας ἡμῶν"; Οὐκ ἐγώ εἶμι ἀλλόφυλος, 
καὶ ὑμεῖς ἘΈβραῖοι τοῦ Σαούλ; ἘἘχλέξασϑε 

ἑαυτοῖς ἄνδρα, καὶ καταβήτω πρός με. 9 Καὶ 
ἐὰν δυνηϑῇ πολεμῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐὰν πα- 
τάξῃ με, ἐσόμεϑα ὑμῖν εἰς δούλους" ἐὰν δὲ ἐγὼ 

22. ΑΒ: ἐμ (μωδ ΕΧ). 28. ΑΒ: ἐγενήϑη ... "ἦν 
(0. ΒΕΧῚ. -- 1. ΑΒ ἕ οἵ ([ἘΕΧ). Β᾿ ({ ΑἘΕΧ): 
᾿Εφερμέν (᾿ἡφεςδ. ΑΚ Χ). 2.48: συνάγονται καὶ 
παρεμβάλλδοι ἐν τ. κοιλ. (τ. δρ. ) αὐτοί (6. ΕΧ). 
ΑΧ Ἐ(54.) καὶ εὖ τῶν. 8,ΑΧ οἵ, 4. ΑἘΧ; ἕξ πήχ. 
ὅ. ΑΒ "χαλκῆ. οἱ ἦν(ἱ ἘΧΉΡ πρὶ ΔΑΒ Ἐ(Ρ[5) αἴ (ἐ ἘΧ). 
ΑΧῷ(ρτο ἐπὶ) ἐπάνω. Ἵ. ΔΒ: μέσαχλον (ωεσάντ. 
ΒΈΧ).. .Ἔ ἔμπρ. ({ ἘΧ). ΑΕ Χεμ. ὑφαίνοντος. 8,48: 
ἀνεβόησεν (ἐβ. ἘΧ), ΑΧ (φτὸ εἰς) πρὸς. ΑΒ: πο- 
λέμῳ (εἰς π. ἘΕΧ), 9. ΑΒΧ: πρός μὲ (μετ᾽ ἐμδ 
ἘΧῚ).... { (4, ἐσόμ.) καὶ ἘΧ). ἘἘΣΝ 

“ἸΏ Σ5 “ον αὐτὸν ὉηΝῸῦ ΓΙΟΙΘ5Ὶ 23 
ΣΟῚ ἘΣΞ ἸΠ ΝΣ Ξ ἀθο Ἢ Ν2 28 
πρϑῚ ̓ ὐδῶτοΝ δ ὌΝ τΠηη ΠΕΡ 
ει ΓΙᾺ Ὑ103 132) ὙἼΘΞΙΤΤΩΝ Ἴ 
ΠΡ ΠΡ ΠΡ πΠΟἹ 5 2) 

ΒΡ ΏΓΡΣῸΝ ΘΠ 29. ΠΌΝΟ ἈΨΕΙ. 
"ὧν πρὸ ἸΞΌΝῚ ποτ: 8Ὁ 
τὸς Ὁ} πιϑ Ὁ Ἴ0Ξ. ἼΓΠΡῚ ἘΝ ΡΝΝ 
δ Ν ἐδ υ το ΝῚ ὈΣΝ ἢ ΡΝ ὌΞΝΞ 2 

Ἴ2ἼΣ9 πονπ ῬΏΣΞ ὨΓΙΒῚ ἘΞΌΝ) 
ΤΕ Ἧτο: ΓΝΡΘ ΠΩΓΙΘ 3 
ὩΤΩΡ ἈΝ ΤΩ θιἃ Θ᾽ ΤῸ» 

ἐπαθοα ΝΟΣ ΠῚ ΤῸ Ὑππτὸν 
ΓΘ δθπτνς ΝΕ 4 
ὠῷ “633 ΠΡ Το τοΐο ΤῊ" 
Ἰδ ὙὮΡ ΤΏΙ ΡΞ 91 ὁ ΓΤ ΤΩΝ 
ΘΡυβὩ3 ὩΣ ΝῊ ΘΐοὉ ΣῊΝ ἸΣ Ὑ 
Ὀορῷ ἐσθ ΘΕ Ἰδηῶσ 

ῬΟΣΎτΟΣ ΤΩΤΏ ὨΠΙΣΘΗ τ ΤΩΓΣ ὃ 
ὙΠῚ ΕΕΩΣ ΤΞ ΤΏΓ Ἰ)151 1 
ἼΓΟΣΓῚ τΞΠΟῚ ΘΔ ἽΝ 9 ῺΞ ἼΠ52Π 
ΣΣΣῚῚ ΝΕ) ὉΓῚΞ που τὴν οι 
-ν ἈἼΡῸῚ ἼΩΣ5Ὶ Ὁ Ὁ πὸΠ 8 
ΠΡΌ ὩΠ9 ΡΝ ὈΝ ον ὨΞῚΣὮ 

"3 δ ΤᾺΣ ΠΌΓΙὉ ΤΡ ΧΕ 
"3 ΠΕ ΉΞΕ ὈΙΩΝῚ Ὁ ΕΟ 

βν 

2""" 

“ΒῈῚ ἤποσοι Ε, Ὅτ ὉΞ ΠῚ τΝ 
ν. 7. Ὁ γ) 

γ. 9. Ῥ΄ΊΞ ΥγῺΡ 

52 ΑὟὙΕ.Α: Πεδεπ. 

ΣΕ 

ἀτυνι λέοντι. ὦ ρυευβρλνθεν πουρονε κα ὁ πλ βε 

Ἑλῇ Ψῃ 

χ 
23. Β: (δ. υοι Θοἐί. Α: ἄδεν 6. Κεῖ. ΝΕ: Ὁ ἔδει 

εἴ. Β: δείαπι 5. δή. ΑΥ̓ΤΟ: τοῦτος ἐδ Ὁ, οἰ έον, 
1. 3: Θρθοϑεβδαπιπιίιι, ΒΥ: ας ({{6) ϑουήαπι, 

τποῖτοι {(ᾧ). ὙΠ: λοροπ [() ζ]απίποπ. 
ὦ. Β: (δἰ γαῖ. αΥ̓Υ.ΝῈ.Α: οὐδ βοπε ἢ, αὐ: 

βεΙοπ {,. 2. σιν, ΝΕ. Ἂς: πα ΘΙ αὐ δέοτοπιμτ, 



1, (Φσιπις[8, 

ἄον ϑιίοῖε Θοαίῃ, 

(16,22.-.-17,9.) 990 

ΧΥΙ. 

22 ὃ Ἰἴπὸ απ ζαποίο κι [αὶ ππὸ Τἰεβ ἴδ πι α- 
σοπ: καῇ Φαυΐίο ϑοῦ πρὶ δοίδοπι, θέππ οὐ 
γαῖ Θπαδὲ σεμιποο ϑοΥ πιείποι ὩΠιροπ., 

25 Ἔϑθεππ παι δὲν Θ εἶ Θοίοδ ἴδον ΘΓ, 
ἔμπι, [0 παῦπι Φαυίο οἷς ανζε τπὸ Ἰρῖες. 
τρίς παῖ! Τεἶπον απὸ, [0 οὐσθ ὗτρ [[) (Θ απ 
απὸ τρανὸ δεΐον πα ἰθπι, πὸ ὃεν δ7ς 
Θεἰ τοὶ σοπ ἰθπι. ' 

ΧΨΥΨΕΕ. ΦὍ κε ΦΟΙΠ τον ζαπιπιοίοι ἰθτο θεοῖο 
ἀππι ( τοἰἐ, πὸ ἕαπιοπ δααπιπιοπ 21 Θο)0 
ἰπ πα, τπιὸ Ἰασονίοπ [{) Συυἰ} λει. Θοΐο, 

2 ππὸ ἩΠρΐα ἀπ πος Φαμπίπι. Ἔ Ἅδεν 
Θαμ! ππὸ οἷς θὲάππον δήταοιδ᾽ ἔππτοπ κι 
ζαπιπιοι. ππὸ Τα αοτίοπ Π) ἐπὶ (δἰ ρτιπῦς, 
πιὸ υἰτοίεπ Π) χπτπὶ (ΘΙ εἶς φορεῖ οἷς 56... 

ὁ 1Π|τετ. “πὸ οἷο ΠΡ Πτον {τα ποεῖ αὐ εἰς 
ποθι ὅβθετος [ἐπ|εἰ8 ἀπὸ οἷς ΦἸταοῖίτοπ ἀπῇ 
εἰποπι θεῦρο ἰοΠ εἶ{8, οαΒ εἶπ Φ Θαἵ κι λεπ 
ἰδπεπ τθαγ. 

ά ὥῴδὰ ταὶ δεῖϑῦτ αἰι8 δε βασοτη δεν τ 
ἰοῦ εἶπ ϑέίοῖε. αἰ ϑέαπιοεπ Θυϊαιῦ, τοι 

ο (δα, [ε)8 (ΟἸΓοιι ππὸ εἶπο απὸ δτοῖ! δου), 
δ ππῦ θατίο εἴποπ ἐδογποπ Θεῖπι απ {οἰποηι 
ς ᾧριρε ππὸ εἴποι [προ τοι ἥθαπλοῦ ἀπ 

ταῦ Ὁα8 (δειοί δι ζοίποϑδ Θθαποοτθ ταν [ἀπῇ 
6 ἐατπ]επὸ ΘΟΕ τῷ, Ἔππὸ θαῖίς ἐβουπς 
ΞΒεἰπραγπί γε απ ζεἰποπ ΘΟ επξεῖπι, ππὸ εἰς 
πὸπ ἐθέτποπ Ὁ απ {εἰποπ (Θύλἴζοτη. 

7 “πὸ ὃεν Ὁ γα Τείπεϑ Θυίεβοϑ σαν τοἱΐς εἶπ 
θοθοῦσαιπι, πιὸ Ὁα8 (δἰζοεμ [εἰπε Θρίεβεϑ. 
δαί [εὔδ διιπδονε ΘΟΕ (δίζεπ, ππὸ ζεῖπ 

8 Θα ἰοιτῆροεν αἷπα τον ἴθπι θεγ. ἢ Ἰ1πὸ εὐ 
Παπὸ τππὸ τἰοῦ κι Ὅεπι 35ιρε Θήγαοῖδ ππὸ 
Τρταγ δι ἰδπεπ; ὥθα8. [εἰ ἰθτ ατδροξος 
αὐπ οὐ χει τἰήίοπ ἱπ εἴποι Θιτοῖ 9 “9 π| ἰἄ) 
πῶ εἶπ ῬΙΠρον, πὸ ἰῃτ Θαι8 δἐπεῦ τος 
(υάθίοι εἰπὸπ ἀπίον ἐπ, ὍΕΥ 21 πιὶτ 

 Θ εταῦ ἔοπιπιο! Ἐπ θογηιας οΥ τοἰδον τι) ζπι 
Πτείτο. ἀπὸ ΤΟΙ ρε αὐ, [0 τοῖα τοἷν 
το δἐποῦ)ίς [εἶπ; ὁετπα ἰ αὐοῦ τον 

4, ὕ.1.: εἶπον απὸ, Α.Α.: ϑαποδτοί, 
ὅ.Α.Α: {Φυρρίροπ, {0.1.: δτχοδ. 
7.0.1.: δίζεπδ, 8, 4.4: δεῖπ θεοῖς ὅτ, 

“ 3, ΒΕ: απ (ἀπ) δοπι 33. Β.ΑὟὙΕ: (ι.) Ὁ 6 Φ Ὁ. 
(τὐατ) τυ. ἰθποη. 
ΠΑ, εἰπ ϑινείξάπιρζεν ,...ι.. οἷπὸ ὥραπης, Β: δ πηι: 
γῇεν. (Α: ϑϑαΠατῦ [) --- --- -ὅ, ΑΥ̓Υ: ΘΟ πιρ οι. 

θ, ουοΐγεπ , Ὁ ὦ. ΟὟ ὙῈν,Α: Θίρποι, ΒιαΥγ τ απ 
[. δβεπ. νῦν Δ: ἡθοίποι, Β: πὶ ον ἐδ, ἔαπρς, ΑὟΥ νὰ: 
δ μν Πγν 0. 
7. τ. δέε δ Ππαε, ν.Ε: δἷς Θίαπρὸ, ΑΥ̓Σ: Ορροτοό. 

Ἔ ΜΙβΙΙαα6. 581} δά 15] ἀϊθθηβ: ϑδίοι 22 
τρ Πάν ἃ ἴῃς οοηβροοία. τηθ0; ἰηνθηϊί 

ΘΗΪΠῚ σ αἰ Δ} ἴῃ ΟΟ1}}18 τη615. ἜΠρΟ αν 28 
᾿ 4αδηἀοοιη 116 5ΡῚΡΓ[5 ΠΟΤ ΠΙ Πη8 115 

ΔΡΓΙρΡΙΘυαΐ δι], Πᾶν! (0116 01 οἰ[Πὰ- 
ΓΔΠ) οἱ ροΓΟα ο])αΐ τηὰηπι 588, οἱ Γ6- 

[001] α] λα αν δι} οἱ Ἰονίαθ μα θθαΐ. 
Ἀοοράοθαΐ Θη] ἢ ἃ}} 60 5Ρ᾿ΓΙ 15. Π18115. 

(ὐδηρτγοραπίοα. δυίθπι Ρ]- ἪἩΨΑΙ. 
Π5Ὶ ΠΏ ἀση ηἃ διὰ 1 ΓΘ 1), 00 η- 
νΘΠΘΓΙηΐ ἴῃ ὅ00Π0Ὸ ἀπάδα, οἱ οδπιΡἃ- 

πηθία!! δαμΐ ἰηΐον ὅοοΠο οἱ ἀζθοὰ ἴῃ 
εαὐ, Παΐθα5. Ποιημηΐη). ἜΡΟΙΓΟ ὅ8ι} οἱ 

{|| ἴ5γδ 6] ὀοηργθραί! νϑηθνηΐ [ἢ νἃ]- 
ἴθ (θΡθ] 1}, οἱ αἰ ροχουιη! δοίθιῃ 

ἃ ραυρηδηάιη οοηςΓὰ ΡΒ. ΠΠΠ]. 
ἜΠι ΡΠ ΙΒ. ΠΠπΔ 5. θαηΐ Βαρ6. Ἰπ0η- 
ἴθι) οχ ρᾶγία 0, δὲ ἴξγαβὶ βιαβαὶί 
ΒΌΡΓΑ Πη0 ἴθ 6Χ ΔΙίογα ραγίθ, γὙὰ]- 

ν.14 

205.15,35 

ἐφ 

Το δ 11. 1546 Γαΐ ἰπ[6 Ὁ 608. 
ΕΛ Θργθϑϑιβ δϑὶ Ὑἱ" ΒΡΌΓΙΙ5 Ὧ6 

ΟαΒ.Γ15. ἢ ΒΕ ΠΟΛ) ποι ἃο- 
70.11.22} 1}, 46 (δί!, δι ε{π4]π15. 56χ σα  10- 
Ῥε 8,11. μὰ} οἱ ρᾶ τη. ἜΕῚ ολ55158 ἀθΓθᾶ ΒΡΟΓΡ 

οαρα!ϊ. 6].5, οἱ Ἰοῦοὰ 5Β]αδηηαία ἱπάτ16- 
θαΐαρ: ΡΟΙΓῸ ρομάι5 ἰογίοὰθ 6}118 
ἀαϊηααθ. μ}}}Π1ἃ 5᾽ΟΙ ΟῚ ΔΟΓΪΒ οΓὰΐ, 
Ἔρ. ΟΟΓΘἃΒ Δ6 ΓΘ 85 Πα ΘΓ [π᾿ ΟΓᾺΓΙ 118. 

οἱ ΟἸΥΡΘΙΒ. ΔΘΡΘῚ8. ἰοσθθαΐ ΠαΙΏΘΓΟ5 
6}158. ἘἨΗδλ51|6 ἁιίθπη ἢαβϑίδθ 6}115 
οΓὰΐ 4.851 ΠΟ Δίο Γ ΠῚ ἰΘΧ ἢ {11}, ᾿ρ 511} 
ἀπο ἰθγρα) ἢαδίαθ 6}118 5 Χοοη- 
[05 510105. ΠΑ) 6] αὰΐί [ὉΡΥῚ, οἵ ἉΓΙΉΪσΟΙ 
6115. δηϊοοράθθαί θὰ. Βιδηβαι 
Οἰδιη γα δΔάνθγβιτη ΡΠ ΙΔ ἢ σὰ5. ΒΓΔ 6] 
οὐ ἀϊοθθαΐ δἰβ: Οᾶγο νη βίβ ράΓα(] 
δα ργδοϊίαιῃ ἐ Νιιη αι οσ 0 ΠΟ 511} 
ΡΠ ΠΙΒΊΠαθ5, οἱ νο85. 56Γνὶ 54} 7} Ε]]- 

σ᾽ οχ ν 5. νἱ γι, οἱ ἀθβοθηάαί δὰ 
5 Π σα] Γ6. ΟΡ Π]θη. ἜΒῚ «αϊνοῦιί 
ΡΟΡΠαΡΕ ΙὩΘΟΏ Οἱ ΡΘΓΟΙ55ΟΓΙ δ Π]6, 
ΘΓΙΠΊ5. ΥΟΠ15 Β6ΓΝ; 851 δα 6) ΘΟῸ 

85τα. 
21,19. 

ΟΠ 8. Α1.: Ὠεῖ. Α1. Ἀπηδ! 88. 
1. Α1.: Βοομοίῃ. ὅ. 5: Πδηγχδίδ. 

ΑΥΝ.ΥΕ: δίς Θρίβε. Β: δα 8 δ πέοπδε (δ, 
8. γ: Πεί[{ς [ᾧ. αὐ: ἰταὶ δίπ. Β: τἰοῦ δεπ 

(Οὐ ια δ ονοπιπιροπ ὐἴτ, 3π.. ΝΕ; δὲν ΘΓ. ΟὟ: δεῖπ 
ὅδοῦτο, Αἱ θοῦ δοπ ϑιείγεπ, ΒΒ: ϑθθασππι Ἰ01{{ {ἢν αὐτό: 
λἰοροπ. ΑΥ̓: κἰεγοείῃν απ, ΑΙ: απο! ἰθτ θοῦ, Β: δον 
“5011, Β.ΑΥ ΝΕ: θά θ 10. ((ὅ τυ.) οὐ) εἴποι ϑξαπα. 

9. ΑΥ̓ΤΟ: τϑεππι.,. ἰγπ ἀδουιυίποε, ΒΒ: ϑοτδει, 
ἰδονηιύῦβοι, 



990 (7, 10- 20.) ΘΙ ΘΕ Η. 

ΧΥΕΙ. 

καταδυναστεύσω αὐτοῦ καὶ πατάξω αὐτόν, 

ἔσεσϑε ἡμῖν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμῖν. 

10 Καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ὠνεί- 
δισα τὴν» παράταξιν Ἰσραὴλ ἐν τῆ ἡμέρᾳ 

ταύτῃ" δότε οὖν μοι ἄνδρα, καὶ μονομαχή- 
σομὲν ἀμφότεροι. 1 Καὶ ἤκουσαν Σαοὺλ 

καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ τὰ ῥήματα τοῦ ἀλλοφύ- 

λου ταῦτα, καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβίήϑησαν 

σφόδρα. 

12 Καὶ ἦν Δαυὶδ υἱὸς ἀνθρώπου Ἔφρα- 

ϑαίου" οὗτος ἐκ Βηϑλεὲμ Ιούδα, καὶ ὄνομα 
αὐτῷ ᾿Ιεσσαί, καὶ αὐτῷ ὀκτὼ υἱοί, καὶ ὁ ἀνὴρ 
ἐν ταῖς ἡμέραις Σαοὺλ πρεσβύτερος ἐληλυϑὼς 
ἐν ξἔτεσι. 18 Καὶ ἐπορεύϑησαν οὗ τρεῖς υἱοὶ 
“εσσαὶ οἱ μείζονες ὀπίσω Σαοὺλ εἰς πόλεμον" 

καὶ ὄνομα τῶν υἱῶν τῶν πορευϑέντων εἰς τὸν 
πόλεμον ᾿Ἐλιὰβ ὃ ὃ πρωτότοκος, καὶ ὁ δεύτερος 
“Ἱμιναδάβ, καὶ ὃ τρίτος Σαμμά. 13 Καὶ Δαυὶδ 
αὐτὸς ὁ γεώτερος, καὶ οἱ τρεῖς οἱ μείζονες 
ἐπορεύϑησαν ὀπίσω Σαούλ. 1ὅ Καὶ Ζαυὶδ 
ἀπῆλϑε ἀνέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Σαούλ, 
ποιμαίνειν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὺς αὐτοῦ ἐν 
Βηϑλεέμ. 16. Καὶ προςῆγεν ὃ ἀλλόφυλος 
ὀρϑρίζων καὶ ὀψίζων, καὶ ἐστηλώϑη τεσσαρά- 
κοντὰ ἡμέρας. 

Ἁ 

και 

11 Καὶ εἶπεν Ἰερσαὶ πρὸς “αυὶδ τὸν υἱὸν αὐ- 
τοῦ" ““άβε δὴ τοῖς ἀδελφοῖς σου τὸ οἰφὶ τοῦ ἀλ- 
φίτου τούτου καὶτοὺς δέκα ὦ ἄρτους τούτους. καὶ 
δράμε εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ δὸς τοῖς ἀδελ- 
φοῖς σου. 15 Καὶ τὰς δέκα τρυφαλίδας τοῦ γά- 
λαχτος ταύτας εἰςοίσεις τῷ χιλιάρχῳ. καὶ τοὺς 
ἀδελφούς σου ἐὐλδεονμι εἰς εἰρήνην" καὶ ὅσα 
ἂν χρήξωσι γνώσῃ. ιὖ Καὶ Σαοὺλ αὐτὸς καὶ 
πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δρυὸς 
πολεμοῦντες μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. δι Καὶ 
ὥρϑρισε Ζαυὶδ τὸ πρωί, καὶ ἀφῆκε τὰ πρό- 
βατα φύλακι. καὶ ἔλαβε καὶ ἀπῆλϑε καϑὼς 
ἐνετείλατο αὐτῷ Ἰεσσαί" καὶ ἦλϑεν εἰς τὴν 
στρογγύλωσιν καὶ εἰς τὴν δύναμιν τὴν ἔκπο- 
θδυομένην εἰς τὴν παράταξιν. καὶ ἠλάλαξαν 
9.48: δυνηϑῶ  αὐτὅ. 10.48 Ἐ(φ. Ἰσρ.) σήμερον 
εἶν, 11.8: ἤκϑσε. [12- 81 ἘΒΙΧ (ΓΑΒΣΕΧ). 
12. ΑΒ: ἀνδράσιν (ἔτ. Χ). 18, ΑΒΣῈ (ρ.μ.) ἐπο- 
ρεύϑησαν οἱ (Ρ. υἱῶν, πρ.;, δ... τρ.) αὐτῇ. 14. ΑΒΣ 
Ἔ(Ρ. αὖτ.) ἐστιν. 16, ΑΒδ: ποιμαίνων. 10. ΑΒ: 
προῆγεν. 17. ΑΒξ τὸν υἱὸν αὖτ. εἰ τὸ: οἰφεὶ ... 
Ἀτὸς.. . διάδραμε ί(ο. ΠΧ). 18, Α1Χ: στρυφ. ί(τρυφ. 
ΑΣΒΞΧ), ΑΒ: τόὅτὸ (ταύτας ΕΧ). 20. ΑΒ: χαϑὰ 
(-ὡς Ἐ7.... (81) εἰς τὴν ( Χ). 

Ζραυϊαῖς οι ἢ δ έπαρο μετα. 

ἢ) ὉΠ ὌΩΞΙΠ ἸοτοΘῊΝ ὍΝ 
ΔΆΝ ΣΝ ΘΙΊΞΘῚ δο Ὁ " 
ΓΦ ἼΡΩΤΩΝ ΠΕΡῚ ὮΝ ἐΘΌΒΠ 
δΝ "Ὀτπορι πῖπ ὉΠ ἘΝ ΤΡ 
-Ὀο ϑηνῷ ῬΏΣΟΙ, εἼΠῸ ΩΓ Ὁ] 1 

πξαπ πφϑθτ Ἔστιν ὉΔῚ 
ΣΝ ΝΛ. ἼΠΙΠΣῚ 

ΓΟ Πρ ὙΠΠΩΝ Ὁ ΝΞ 
ΓΔ ἸΟῚ οὐδ ἡ θη Τα ΤηΓηΣ ὉΙῚ 
ΝΞ ἸΡῚ τνῷ ἼΔΞ ΝΠ ΠῚ Θ23 
γι. - ὯὮΞ πϑδῶ. ἢΞ99ὴ ἐΘΘΣ ΝΞ 13. 
ἘΡΕΡΕ ὈΉΝΌ ἼΓΙΝ ἩΣῸΠ βοϑ πα 
ΤῊΝ ἼΩΝ 3 του ι διϑῚ 
ἡΣϑ ΘΔ" ὙἸΞΞΙῚ 5 ὮΝ προ 85 
ΝΠ ΠΤ ὁ πϑῶ ΡΤ ΤΝ 2123 Ν 14 
ΠΝ 58 Θ᾽ ΘΕ ᾿πϑσ θυ ἸΏ 

Ὀλν ὈΡῸΘ 585) ἼΒΕ1 Ἴ7] 1 ῬΝῸΘ 
ἐ ΠΟ ΤΟΞ Ἴ3Ν ἸΝΧΤΤΙΝ ΤῚΣ 2 

ΞΡ ἀρῶπ ὭΦΞΒΙΙ ὖ85) 10 
ἐδ ΘΡΞῊΝ ΒΛ: 

ΠΝ Ὸ ΝΥΤῚΡ 23: ΤΊΤΟ οἷδ. ΔΝ 
Ἐπ πτῶρη πῆ ΝΡ ΓΕῚΝ 
ΓΝῚ ἐΡΠΝῸ ποττϑι ὙΠ ΤΙΣ 18 
ΔῊ πϑὴπ ΣΌΤΙΣ ἽΧΎῚΠ τῶν 

οὐσως Ἰῖη ἩΠΝ ΤΙΝῚ ΚΝ τι ἜΣ 
ἘΠΘΡΤῚ ΘΟ ΝΙῚ ὁ ΠΡ ΘΠΞ ΣΡ 19 
πρδΠ ῬΏΣΞ ἘΔ ΡῚ ὩΡΝ  ΟΞῚ 
ἫΠ ὈΞϑΣῚ ΣΙ ΘΒ ΤῸΣ ΘΛ ὉΓ122 5 
Ἴσον» ἸΝΣΠῺΝ 5. ἜΡΞ9 
Ν 39) δ ἼΠῚΣ ἼΦΝΞ 99) ΝΩΝῚ 
ΠΣ ΡΏΣΤΟΝ ἘΣ τ ΟΠ πϑρυθ 

γ.12., ΠΩ 'Ξπι 

10, (θές 35..8.) ΑΥ̓́Τ: Θεκίς 1 (ἄν)... 
ππρΓ απέθαπ. ΝΕ: δε[ἀγίπιρτοπ, 

11. Β.ΑΥ͂Υ.Α: ϑὲοδοι, νῈ: ϑθοτίο, ΑΥὟνΕ: χαρίοπ, 

12 

17 

εἰποπ, 

ΓΑ: Ἰσατὲμπ δετοοι 



12 Φαὐίοδ αδοὸν σαν εἶποῦ ὀρ ται {ἄγεπ ϑὲαπ- 

1ὅ Θαμ ἱπ δε δἔἰτίοα ζυροπ, 

10 πο8 ϑϑαίοτδ Οὐτοίς 2: ΞΒ ΓΤ ἐπι. 

1. Θαπμιοίίο. 

αυίδϑ δ τ εν ὅεοτδο, Θοπδππα 2ι δὲπ τή δετη, 

ἰδπ ππὸ Τἄϊαρο ἰδπ, [0 ζ0ΠῚ ἰδτ' τππῆετος 
10 δ πεῖς εἶπ, Ὁ 8 ἰδτ τα οίοποι. ἘΊ1πΌ. 

δὲν ΠΡ ἡνταῦθ: δῷ ϑαῦς δειπίροδ, 
“αροθ ὅπ ὅοας δήταοδ Θοῦπ φοΐρτος 
ὅγεπ, σοδὲ παρ εἶπεπ, ἀπὸ Ἰαβὲ τπ|8 πὶ 

11 εἰπαπθεν Πτείίοπ! ἜΘ ΟΠ {{Π|Ὸ 
σαπς ὄἤταεῖ οἱοῖς ϑὲοῦς Ὅ68 ΟΠ ετ8. Ὁ ὃς 
τοῖοι, ἐπίζεβίοπ Πε ἢ ππὸ Πιτάγεοίοπ [ὦ 
[εργτ. 

πο Θοῦπ, υοπ ΞΒο δίοθεῖι. δια, δὸν Οἰοβ 
ἀαϊ: Ὅ6} ϑαῖίτο αὶ Θύθης τππὸ τρατ εἶπ αἴτον 
ϑὲαπη κι Θαμ 8. Θεἰξοπ, τὸ ραν δοίσαοι 

18 ππίοῦ δὲπ ὲάπποῦπ. ὉἸ1πὸ οἷς Ὁτοὶ οτόβιοπ 
Θῦρπςο ϑ[αἱ τρατὸπ πες (Θαμῖ ἐπ ὅπ (ΘΙ τίς 
σολοσόπ, τππὸ δίοβεπ ταὶς ϑὲαπιεπ; ΟΟἸίαν, 
ὍΕΥ εὐρεδοτης, δίπαθαθ, Ὁ. ἀπϑετο, τιπὸ 

14 Θαπίπια, δεν τίς. ὃ Φαυίο αὐοῦ αν 
Ὅ6᾽ ἰὔπρῇε. Φα αδὲν οἷς Ὁτοῖ ἀϊτοίεη πα 

Ἔ αἴπρ Φοαῦίο 
τοἰοδουτπι οὐη Θαμ, θα εὐ δεν (Θάγαζε εἰς 

πο υτὲ 
Ὅὁ1. 0 ΠΥ ἰταὶ θεῖ {{ 0ὺ ϑθὲοτροπϑ 
πὸ Ιδοποϑ, ππὸ [Πεοῖς Π αν υἱουρία 
“Φαρο. 

:17 αἱ αδεν [ρταῦ) κι ζεἰπεπι Θοῦπ Φαυίο: 

Ἵ 

190 [Π]6π. 

κα νὸν ον λυ ὰ τ Νω 

ἢ 

ἔ 

πἰαπι [τ δεῖπο ΞΒυὍεΥ Ὁἱοῖς ὄρϑα. Θᾳπ- 
σοπ πηπῦ ὁίοῖς ξεῦπ ΞΒτοῖς, ππτὸἋ Τα ἱπ Ὁα8 

18 ον 21 δείποει Βτίοοτη, ὃ ππὸ οἰοεῖς ξοὴπ 
{ἰ. δ ἀε, τἀπὸ δτίπαος [{6 Ὁοπι αιρῖς 
πιαππ, ππὸ δοζιγς Ὁεΐπο ΒΥ ον, οδ8 ἰῃ- 
ποὸπ ΘΟ σοδο, τἀπὸ πίπιπι, τραϑ [{ε οἷν δος 

ἜΦΘΑΜΙ αὔοῦ, ππὸ ες ππὸ αἴΐε 
ϑλάππεν δΊγαοῖ τσατοπ ἱπὶ (Θἰ ατιπος, ππὸ 

20 Πτίξοπ υἱοῦ οἷς ΘΙ Που. Ἔ Φα πιαᾶ)ίς 
Τῷ Φαοίο Ὁε8 θιοταοπϑ {τε απ, τπὸ 
ἰῇ οἷς Θάγαζε ὅεπὶ τοῦ, τἀπὸ τις τπὉ 
αἷπα δίπ, τοῖς ἴθπι δ7αὶ σοδοίεπ δαί, πιὸ 
ἔππι ἐτ θαρεπδιτῃ. Ἰ1πὸ Ὁα8 θεν τραν 
αἰϑαοροσὸπ τὸ δαίίς ὦ σονίοῖ, τἰπὸ 

10. Δ.Α: δεῖ ϑεοτοῦδίε, 14, ὕ.1.: (πδὲἰτίρα. 
17.4..Α.:ἰεοό (5. 18,4.4Α: δ᾽ ἅ{ε δτίπρο δοηη. 

12. Β: ἰἐποῦ ορῆτ. ὅ)ὲ. ΑΥ̓Υ: ἰοποὸ (ρ τας ογό.., 
εἶ. [{π| οίο ϑαῦτο] φοξοιπιπιοπ, Αι: Βο  θοίαρί, 

14, πιίε Φ. ξυθεπ. 
1ὅ, Β: ταῦ τοίοδον τοοσροραπαῦπ, ΑΝ: οαἰπα δίπ 

πὶ, τοί εδου ὁ ΝΕ: αδ αὶ κε ὃ 
10. Α: ἢ, [ᾧ δίπ., 
17. δίεζει . Β: εἶπ (δ, δίοἴοῦ φονοό!, ϑίοθτοπ, ΑὟΥ, 

ὙΕ: φουῇ, ὅζονπ. Α: (ϑουύΠοίοθ, Β.ΑὟΥ: δείπρο οὐ 
᾿ρεζάδιοίπο ([{{ ποῖ) πὶ Ὁ, αρέν, ν: οἰΤοπὸ δ. 

ϑθοϊθρίοι(ει «ΞΒ ὑεῖ, 31, Φ, 2. 508 1, 90 Ὁ. 

ἡ Ἔβδ ταν 

(17,10--20.) 321 

ΧΥΕΙ. 

ΡΥΔΘνΑΠΠΙΘΓΟ οἵ ῬΘΓΟΊΒΒΘΓΟ ΘΕ, ΥγῸ5 
ΒΘΡῪΪ ΟΥ 85. οἱ ΒΟΥ ν]6 118. Π0} 15. ἘΚῚ10 

ν.26.45. 8] 604. ΡΠ 51 Ππάθι5: Ερο ΘΧΡΓΟ ΓΑνΙ 

ΠΡ ΣΙ ἃ ΘΠ} Π11}15 [5γᾶ6] Ποάϊο; ἀδίθ τἰΠὶ νἱ- 

1, οἱ 1π θὰ ἸΏ ΘΟΙ 5 ΠΡ]ΔΓΟ Ο6Γ- 
ἰδ 6η. ἜΛαίθη5. ἁυίθπ δι] οἱ 11 
ΟἸΊΠ65. ἰ5ΡΔΘ] 1186 ΒΘΓΙΊΟΠ65 ΡΠ] ΠἸ5(Πδοὶ 
[} αϑοθηιο αὶ βίαροθδηί οἱ ᾿πϑἰπουδηί 
ὨΪΏ115. 

Π)ν ἃ ἀα θη οΡαὶ ἢ]115. Υἱγὶ ΕΡΠγἃ- 12 
ἰδ], 46 410 βιργὰ ἀϊοίαμη οβϑί, ἀθ 

- ΒΟΙΒΙ ΘΠ) δπ4, οαϊ ΠοΙη6η ογαὶ [58], 
᾿ς 60] Βαθοθᾶΐ οοἴοὸ ΠΙΙῸ5, οἱ δγαὶ υἱν 

ἴῃ ἀἴθθιι5. 58} 56 ΠΧ δἱ σγδηάδθονῃβ 
ἸΠΓῸΓ Ὑ05. ἘΑΡΙΘΓΙηΐ δαΐθη {Γ65 18 
ΠΕ 6115 ΤΠ] ΟΓΘ5. μοϑὲ 5Δ.] ἴῃ ΡΓδ6- 
᾿Πὰτἢ, δ᾽ ΠΟΙΪΠπἃ {1 ΠΠΙΟΡ ΠῚ 6}, 

ὁ: 41] ρΡοΡγοχογιηΐ δὰ ᾿6]]}ὰη}: ΕΠΪᾺ0 
. ῬΓΠΠΟΘΘΗΪ 5, οἱ βθοσπά5. ΑΠἰπδά4}), 
ἡ ΤοΡ 546. ϑαμηηᾶ. Ἔθανι ἃ δαυίριῃ 14 
"ΘΓ Π] 1115. ΤΥΙΡῚ5 ΘΡΡῸ ΤΠ] ΟΥ̓ ΠῈ15 

560. 115. δα] ἜΑΡ} Πανὶ οἱ το- 1 
ΥΘΟΓΒ.15 6δ: ἃ 581], αἱ ράβοοΓϑί σΓΘΡΘΠῚ 
ΡαίγΙ5. 581 ἴῃ Βρί ἢ] θη]. ἜΡΓο- 16 
ὁράοθδί νθγὸ ῬἢΙΠ5.Πᾶ 6115 Π]ΔΠ6 οἱ νθ- 
ΒΡ6ΓΘ, οἱ βίαθαί ψφυδάγαρίηϊα αἴθ 115. 

ὨΙχὶς δαΐθιη ἰϑαὶ δὰ ᾿)αν ἃ ΠΙΐ 17 
ΒΌΠΠῚ: ΑΘΟΙΡ6 [γΓαίν 115. [15 ΘΡἢΪ Ρο- 
Ἰοηΐδο οἵ ἀθοθῃ) ρᾷη65 ἰβίοβ, οἱ ΟΓ8 
ἴῃ Οᾶβίγα δὰ ἰγδίγθ ἴ05, Ἔοἱ ἀθοθῃ 18 
[Ὁ Π16}1ἃ5 οαβϑὶ μὰβ. ἀθίογ5. δά {γ|}}8- 

1, Θἱ ἰγαίγοβ ἴ1 05. Υἱβ1 18 }}15, δὶ γϑοίρ 

ἁσαηΐ, οἱ απ 41} 115 ΟΓάϊπαιϊ βαηΐ, 
ἀϊβδοθ. δι! δυίθιῃ οἱ 111 οἱ ΟΠ) 68 
ΠῚ Ι5Ρ46] ἴῃ νά}16 (θυ 1 Π] ραρηὰ- 
ὈῬαηΐ αἰἰνϑύβιιη ΒΒ Π ἢ. ἘδΡΓοχὶ! 20 
᾿ἰά4ι6 Πανὶ ἀ τηλπ6 δὲ οοιηπηοη  ἃνὶὶ 
σΡΘΘ 6. οαβίοα, οἵ ΟΠ 5115 4}}}Π|, 51 
ΡΓΔοοΘρογαϊ οἱ ἴ5α]. Εἰ νϑηϊὶ δὰ 10- 
ὁπ) Μαραϊα, οἱ δά θχϑγοϊ(π), «αὶ 

ΘΡΓΘΒ5115. ἃ ρΡασηδηῃ γοοϊΐογαῖι5 ογαΐ 

16,2. 

Βι ἢ. 
2)14. 

δϑδϑη. 
57,185. 

19 
Ὑ.2. 

(26,5. 

13. 5: ἰογι5 ΦΌΟΖαΘ. 

18, 9. δεν δίς ξαμίζεπδ, ΒΑ ΝΕ: (Θ ᾧ πί 0) 
ϑ ξάζο, Α: ὁ ἀζεξιώοι. ΑΥ̓Ν: ζ01{Π| οἰ) εὐ παιδί οἷι 
παῷ ὃ. ϑθορηείπ. δείπον ὅϑτ. νῈ: ταρο Ὁ, ὅϑυ, πὶ Ὁ. 
πθορΙθοϊποοπ. Α: {ἢ πα)... τοῖς εὐ ἰθποπ ροῦν. Β: 
πἰπαπι εἶπ Ῥπλον ταὶ τ. ἰθποπ πες. ΝΕ. (αΥν:) δτίπρς 
Φδιδολθα, τ τε ἀλλα 

20, ὃ. 55.30ᾳ απ 50 Ὑδαρηζαεε, Β. αν: ἴδεὺ:; 
8. Α: ᾿βεῖαθί. Β: εἶπον ἢ. ΒΥ ΝΕ: δεν 
(Ο αὐεοτοπαπα. 

ὦ 



δ ορεῖο Ηὶ. 9098 (417,21--29. 

ΧΥΕΙ. 

ἕν τῷ πολέμῳ. 21 Καὶ παρέταξαντο οἱ υἱοὶ Ἴσ- 
ραὴλ καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παράταξιν ἐξ ἐναντίας 

παρατάξεως. 
22 Καὶ ἀφῆκε Δαυὶδ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἀφ 

φοὺς αὐτοῦ τὰ εἰς εἰρήνην. 28 Καὶ αὐτοῦ 
λαλοῦντος μετ αὐτῶν, ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ ὁ μεσαῖος 
ἀνέβαινεν, ὄνομα αὐτῷ Γολιάϑ', ὁ Φιλισταῖος 

ἐκ Γέϑ', ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, 

καὶ ἐλάλησε κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ 
ἤκουσε Ζ.αυίδ. 24 Καὶ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραήλ: ἐν 
τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς τὸν ἄνδρα, καὶ ἔφυγον ἐκ προς- 
που αὐτοῦ καὶ ἐροβήϑησαν σφόδρα. 325 Καὶ 
εἶπεν ἀνὴρ ᾿Ισραήλ' Εἰ ἑωράκατε τὸν ἄνδρα 
τὸν ἀναβαίνοντα τοῦτον; Ὅτι ὀνειδῖσαι τὸν 
᾿Ισραὴλ ἀνέβη" καὶ ἔσται ὁ ἀνήρ, ὃς ἂν πα- 
τάξῃ αὐτόν, πλουτιεῖ αὐτὸν ὁ βασιλεὺς πλούτῳ 

μεγάλῳ, καὶ τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, 
καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ποιήσει ἐλευ- 
ϑέρον ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 20 Καὶ εἶπε Δαυὶδ 
πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς συνεστηκότας μετ᾽ αὖ- 

τοῦ, λέγων" Τί ποιηϑήσεται τῷ ἀνδρί, ὃς ἂν 

πατάξῃ τὸν ἀλλόφυλον ἐκεῖνον καὶ ἀφελῇ ὀνει- 
δος ἀπὸ ᾿Ισραήἡλ; Ὅτι τίς ὁ ἀλλόφυλος ὁ 

ἀπερίτμητος αὐτός, ὅτι ὠνείδισε παράταξιν 
ϑεοῦ ζῶντος; 21: Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ λαὸς 

κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, λέγων" Οὕτως ποιηϑή- 

σεται τῷ ἀνδρί, ὃς ἂν πατάξῃ αὐτόν. 28 Καὶ 

ἤκουσεν Ἐλιὰβ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ μείζων 
ἕν τῷ λαλεῖν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄνδρας, καὶ 

ὠργίσϑη Ἐλιὰβ ἐν τῷ Δαυὶδ καὶ 
εἶπεν. Ἱνατί τοῦτο κατέβης; καὶ ἐπὶ τίνα 

ἀφῆκας τὰ μικρὰ πρόβατα ἐκεῖνα ἕν τῇ 
ἐρήμῳ; Ἐγὼ οἶδα τὴν ὑπερηφανίαν σου καὶ 
τὴν κακίων τῆς καρδίας σου" ὅτι 
τοῦ ἰδεῖν τὸν πόλεμον κατέβης. 29 Καὶ εἶπε 
4αυίδ' Τί ἐποίησα νῦν; 

ϑυμῷ 

“ 
δηξχξγν 

ε-" , 5 
ὁῆμα ἔστι; 

21: ΑΒΞἘοϊ υἱοὶ (1Χ). 22. ΑΒΞ τὰ (ΕΧ). 28. ΑΒ5 
Ἐζτ.)ο Ο(ΤΈΧ), ΑἸΕΧ: ἀμεσσαῖος μὲσ. ἌΣΒΟἈΒ5: 
Γολ. ὁ Φιλ. ὄνομα αὐτῷ ἐκ Γεϑ' (.. ΕΧ)... τῶν 
ἐπ εἰ τρια (τῆς π. ἘΧῚ... "τὰ (ΒΈΧ). 25. ΑΒΣ 
Ἐ(ρτ.) ὁ ({ἘΧ].. ,πλδτίσει... πλὅτον μέγανίο. ΕΧ). 
20. ΑΒ: Ἢ {ΡΟ Χὴς, πα τα διςς «ἀφελεῖ ὀνειδὲ- 
σμὸν ... Ἐ(ρε.) ὁ (ο. ΕΧ), 27. ΑΒ: πατάξει(ο. ΒΕΧ). 

20. δ1ππΘενείε, Β.Α: (πια ἢ 16Π) εἷπ δοῖοροζτεί. 
ΑὟΥ: οὐῆοῦ ὃ. δ τίορδαοζάτ, νΕ: ὃ, (Θεζῶτν, ἰπι εν, 

21. Ταπππέ δα 958{{,, ΦῴΙαζεοτοπμπα σοσοπ 
ΦΦΙ, ΑΥΟν: [εἰ{πὶ ἤώ. Β: οὐ ταῦ εἶπε (Θἤ. ᾳ. 

2 ΚΑ 

οὐγι 

πϑΣ ἼΠΡῸῚ 

τὸν ΡΣ λδροοςς ἢ Ὁ] 
ἑαυτοῦ ἐπὶ χεῖρα φύλακος, καὶ ἔδραμεν εἰς τὴν πΘΡὩΠ γῚ 58: Π πρη- ἢ5 

ΚΙ 2 2 
παράταξιν, καὶ ἦλϑε καὶ ἠρώτησε τοὺς ἀδελ-. 

| ΤῊΝ ΠΩ Ῥπνῦ ὈΝ ΤΩΝ, Ν 351 23 

Τεωυϊαὲς οἰ ΤΡΗ δίπαρο ρμεσηασ. 

ὁ ΣΏΓΙ ΟΞ ἼΡ ΤΊ 2] 

ἐ ΠΣ ΤΕ ΠπΞΣῺ ΕΣ 
γ}}} 

πϑν Θλ2Ξ 1 τὴν Γ3 1 ὈΌΣ ἼΞΤΩ 

ΠΡ ὮΝ δῷ ΕΝ δοὸἢ 

πὸ ὉΠΞΠΞ “ΞῚ ὈΠΘΟΒ 
ὈΝ τ ϑ ΟΝ Ὁ5Ὶ 11 ΦΏΙΘΒΊ 24 
ὙΠΒῸ ἤΌθΡη ΘΝ ΠΙτΩΝ ΘΝ ἪΞ 
ὈΝ Ω" ΟΟἿΝ α ΩΝ ΡῚ 1 ἸΝῺ Ν πΞ 
τππὶ 3) ΣΊΤΙΙ ΣΝ ΔΝ ΤΙ ὈΓΝ ἘΠ 
-ῶν ὭΝΕ ΓΤ πὸ, ἘΝ ΉΘΟΤΤΝ 
Ὀὴπῇ τῶν προ ἘΡΑΣΑΝ ΡΡᾺ 
ΣΝ ΤῊΞ ὨΝῚ ϑπ). ἸΞ ΩΝ 
Ἴ ἼΩΝ 5Ὶ ἜΤΟΣ ὍΘ ΓΙ πῦρ" 320 

ὩΟΝ ΩΡ ὈΛΤΏΡΓΙ ὈΛΘΣΝΣΙσ -ὃν 
ὯΝ Πϑὴ ἼΩΝ ϑυδο πϑϑϑπσ 
ὉΡῺ ΠΡ ΟΠ ΤΠ ΠΡ 
ΠῚ ΕΝ ΘΒ "Ὁ 5 Ὅν ήρ" 
ἐ ΘΛ ΒΊΠΌΝ ΓΞ οἰ π ἽΞ 
“ΝΟ πππ Ἴ2ΠΞ ϑπ Ἦ5 ἼΩΝῚ 2 
ΘΝ ξ 39" "ὯΝ ΡΟ πῶϑο ΤΙ 28 
-ἂν ἸΠΞῚΞ δἴπς ὙΠΝ ἘΝΡὮΝ 
Ἴ3 ΞλοὃΝ ὈΝ ΤΎΠΟΣ ΘΟΔΘΣΝ ΤΊ 
ὩὉ3 "2" ΟΡ Ὡ1ὴ πρὶ Θ᾿ ΠὩΝ ΟῚ 

ὭΣ ὯΝ ὝΞΤΞ ΓἸΘΡΊΡῚ ἸΝΕΣ’Ὶ ὈΡ 
ἸΡῸΣ 3 ἼΞΞ9 5 ΠᾺῚ ΠΣΤῸΝ 
ΣΟ ΌΝΡῪ α ΤΡΤῊΣ ΓΡΒΓΙΦΊΘΤῚ ΓΝ 29 
ἘΝΉΠ ἼΞῚ δῖοι ΠῺΣ ΠΩ ΤῸ 

Υ. 28. Ῥ ΓΞ 
γ. 3ὅ. ΓΙ 

Ὅοτ απὸ, ἤδοτ, 
22. Β: [δα. Φ.. δίς δ), γοπ [{ᾧ, ππίον οἷς απὸ Ὁο6 

Ὁ. ὙΕ: δα (δεράτξο υ. {, ἰπ Ὁ. απὸ, αὐ: ἀδουῖοβ 
(Ὁ), δα (Θουά! δεν ᾧ. ΒΑΕ κι δον (πη δὲ). 



1. ΦΦδδ πο 9. (17,21---29) 999 

21 7 τίεο. ἱπιὶ Θιτοίί. ἜΦοππ Ίγαο θατίς 
Π) φευνύεοι, 70 τσατοι οἷς 90. ΠΠ| 107 τοῖδον 
ἔργο ὅς αὐ σονὶ τοί. 

ὧκ Τἰ8 Φαυίο Ὁᾳαὃ Θεζάβ, 68 εὖ 
{τπ8, πἀπίον δόπὶ Θὐτον Ὅὲν δοζάβε, ταῦ 

Το 21 ὅπ Βεῖρο, τπῖὸ αἷπα δἰπεῖπ πὸ 
28 οτὔβις Τείπο Βυίδει. ἜἸπὺ δα. εὐ ποῦς 

τι! ἰθποι τορδοῖς, Πεῦο, δα ταὶ δογαι δοὉς 

ς βίεε, ταῖς ϑέαπιοπ Θοιαίῃ, δὸῖ Ῥριήβον, 
0 Θα, αι δὲν 0 Ππντ Θεῖς, πὸ 
τοδοῖς τος υοτοίπ, τἀπὸ Φανίο ὐτείε 68. 

24 δεν [εδευιαππ ἰπ ἤγαοῖ, ὑθοππ εὐ Ῥ6πις 

ος ϑδέαππ [αθι, Ποθὲ εὐ τον ἴθπι τὸ Πιγ)ς 
20 (οἱε ῷ 7εητ. Ὁ πὸ [εδεσπαπη ἱπ δἤγαο., 

ος ἤρτα; Θαῦε ἰθτ δὲπ ϑθὲαππ αοἤοθεῖ! θεγ- 
αἸ {τοίοπ ὁ εῖπ εὐ {1 θοται σείτοίοπ, 

ἀγα Θοῦπ κι ρτεῶεπ. πὸ τον ἰθπὶ 
ζατάρί, δὲπ Οἱ δὲν δοθπίᾳ {ἐῦτ το ὦ πιαςς 

ς !ἋἋΔγεπ, ππὸ ἰθπι {εἰπὸ ΦοῶνοΥ σοδοπ, τἀπὸ 
τ ἷΠ ζεἰποδ Θθαίοτδ ὥαιϑ {τεὶ πιαϑεπ ἱπὶ 
20 δἤταιῖ. ὃ Φα Ἰρτα Φαυίο 2 δὲπ θὲῆπε 

ποῖπ, οἷς δεῖ ἰδπι απόεπ; ϑθα8 τοῖτὸ τπαπ΄ 
Ὁ6πὶ Ἴθιμι, Ὅ07 δἱοίοεπ ΕΠ ον 1 ΤἸρε ππὸ 
οἷς Θαποε σοπ γιοῦ τρεποοῖ ὃ ὉΘΠῚ Ὑ0εῦ 
{ππ Ὅεν Φ  Πεσ, ὁἱοζοεν πδοζαπίξοπε, δεῖ 

Ὅ6Π 5 εις. δεδ Τοδοεποίᾳει (Θοίίο8. δ ποις 
27 φᾳ ζασίο ἔδπι Ὁᾳ8 01Ὲ οἷε οοτθίπ: (9 
28 τοἶτὸ πταπὶ ἐθιπ Ὅεπι, δὲν ἰθπ ΓΤἄρί. ἘἸ1πΌ 

(Ἰίαθ, ζεἰπ οτόβτιο Ξυπδοῦ, Ὀὔτείς ἰθπ τὸς 

2 

: 

Πς δὲπ π|1 δεπ ϑθὲάππονη, τπιὸ ἐγρτίπιπιείε πα, 
Ἢ 8οῖπ υἷες Φανίο, ππὸ Τργαῶ : ϑϑαγιπῃ 

δἰ δι θοταῦ σεξοπιπιοπ ὃς ππὸ σατιι δα 

Φοαυΐδ ππίον δὲπ ϑθὶ ἀππότη, 

5 

ἸΌΟΌΙ, τπιὸ Ὁοίποϑ ϑεγλοπϑ οϑθεῖ:. Φεππ 
; δι. ΟΠ θοταδ σοξοπιπιοα, δα Β δα ὅεπ Θιτείε, 
᾿" Προ. Ὁ Φαοίο απροονίοίο; θα 8 θαθο ἰῷ 

δέππ πππὶ σείδαπ {1 πιῖτϑ πἰθε δε Ὁ Τοπ ὁ 

21.22.23. 26. Α.ΑὉ θεῖ (βα!: 3616). 

ΦφΙαφιοτῦπ. Β: {ταρίς {. τ. ππὶ Ὁ. ΒΟ ΙΠαπὸ 1! 
ΕΝ: πα ἰδτοιι ΒοθΙ εἰπι, ὙΕ: πθ ΟΠ δοπδοπ, Α: οὉ 
ϑ[{{08 φα Ποῇ 6 πι{{ {. ὅϑν. 
538, φιροείδάπιρζεν, Β: πα, ἐδ οπ ὉΠ δ. η ϑθοτίεπ, 
ΑΥ̓͂: οἱοἰ) οἰεἴοπ, νῈ: Τρτα 16πὸ 38... Αι: Ὀ(ο[εἴδεπ. 

24, ΑΥ̓ΥΕ: αἴίς δὲάππου, 
2, ΟΥ̓ ΥΕ: δίεζοεπ 3)ὺ., δὸῦ δεταπ (δα. δέεται) 

ἔοππμπί, σοΐοῦοπ, Α: δῦ δούσονίτα!. ΑΥ̓͂: κι Βο[ζίπι: 
[επ. ΥΕ: [Φππάθοπ. Αὐ δόθποπ, Β,ΑΥ͂: τη} στοβόπι 

ϑιοί ἐγ). δοτοίγοντιι, ΑἹ Τα οπ]τοί, 
2ῦ, Β.ΝῈ: “δα8 [01{Ὅομι ὁ5ὲ. οοἴάδεγοι, ΑὟΝ: ρος: 

911 ὁἷε τοοπίροη Θύγαξε Ὁοτὲ ἐπ δὲν δ Π1. 
ϑουαῇεπ 9 δα ἔρππε Ὁείπε Ξθουπ ἐπ εἶ 

χυτε. 

ἴῃ ΟοΓδιηη6. ΙΓ οχογαΐ ΘῃΪΠ} ἃ 6) 21 
βγδθὶ, βϑά οἱ ΡΠ 5. ἢ ὁχ δάνογβο 

[ἀθΡᾶπΐ ρΓὰΘραγαί. 
θ᾽ ΓΘ 4 65 ΘΓσῸ Παν ἃ νᾶβα, 46 2.2 

αἰ(α] Γαΐ, 51} πηᾶπι οἰβίοι 5. ἡ 5α1- 

ΟἸηἃ5, Θασαγγ  ἂα ἸΟΟ ἢ ΟΟΙ  ΔΙΉ 115, 

οἱ ἸηθΓΡοσαθαΐ, 51 ΟἸηηἶὰ Γθοίθ. ἃσ6- 
ΓΘηΐα ΘΥρὰ [γαῖ γθ5 505, ὃ πηηπ6 29 
ἀθθαο 116 ΙΟΦΙΘΡο Ια. οἶδ, ἀρρᾶνα 
ὙἹΡ 1Π|6 ΒΡΌΡΙαΒ. ἀϑοθηάθη5, (ΟΠ ἢ 
ΠΟΠΊΪΠ6, ΡΠ Πάθ5 ἐθ ἃοίἢ, ἀδ 

ΟΑΒ( 15. ΡΠΠΠΒΙΠΙ που, οἱ Ἰοσαιοπία 
60 ἰᾶθὺ θαάοιη νϑῦθὰ δπάϊνι!ι Πανὶ. 
ἜΘΙηΠη65. Δι ς6 1 [5 ΓΔ 6} 146, οἴΠπ ν 15- 24 

5θη1 ΥἹΡΙΠῚ, [ἸρΘγηΐ ἃ [Δ οῖ6 6118, 

{πη θπἴ6 5. Θὰ] να]ὰ6, ἘΠῚ αἰχ! ἀπὰς 2 
4αϊβρ απ 46 [5ΓΔ6]: ΝῸΠῚ νἱ 1515 ὙἸΓῚ1 
πη (αὶ ἀϑοθη ἀξ Δ ΘΧΡΓΟΌΓΔΗΔΙΙΠῚ 
ΘΠΪΠ [5Γ86]1 ἀϑοΘ η ΐ. ὙἸΓΙΙ ἢ) ΘΓσῸ, 4 
ῬΟΓΡΟΙ 55 ΘΓ ΘΠ, αἰ(4}}}} Τὸχ αἰγνι{}15 
ΠΠΔ 615, δὲ ἢ ΠῚ 5ιι8π| ἠδ} 1} οἱ, οἵ 
ἀΟΠΉ ΠῚ ρᾶΙ 5. 6}5 ἴδοϊοὶ ἀΡ5686 {Γἰ- 
Ραΐο ἴῃ Ιβῦαθὶ, ἜΠῚ αἷἱ αν ὰ δα 96 

γΓΟ5, 4ὰἱ 5.Ἀῦ8η1 56011Π|, ἀἰο6Πη85: 
Ουὰ ἀδθὶαν. νἱγοὸ, 4αὶ ρΘΡΟ βοΐ 
ῬὨΠΙΒΙΠᾶθπη ἤππὸ οἱ (απ! γῖϊ ΟΡΡΓΟ- 
ὈΓΪαπῚ ἀθ [βγ86} ᾧ Ζα]5. Θη]Π) οϑὶ ἢἰὸ 
ΡΠ ΠδΘιΙ5 ᾿Π ΟἸΓΟΙΙ ΠῚ ΟἾ5118, Π] ΘΧΡΓΟ- 

τοῦ Ὁ. ΡΝ δοῖ65. Ποὶ νίνθηιβἐ 5 Ἀθίουραί 27 
Δα ΘΙ 6ἱ ρΟΡ. 15. ΘΌΙ) 401} ΒΘΓΠΊΟΠΘΠῚ 
ἀϊοθηβ: Ηδθὺ ἀδθιη 1} νἱΡῸ, 4π] ρ6- 

556} οα. ἜΘιιοά οὰπὶ δπάϊβϑοί 28 

᾿ ΕΠΙᾺΡ [Γαίου 6}115 Π]8]0, Ἰοα θηΐθ 60 
ΟΠ 8115, ᾿Γαία5 δὶ οοηΐγα ἢανιὰ οἱ 

αἰΐ: ΘΓ γθ 5.1 οἱ γα ἀθΓ Πα ]511 
πο ΡΟ] 5. ΟΥ̓Ὸ5. {Π85 ἴῃ ἀδϑοῦίοἑ 660 

ΠΟΥΪ 5ΠΡΟΓΌΙΔΠ) (8 1] οἱ ΠΘΑῸΪ ΔΙ 
ΘΟΓἕΪ5. ἴα], 41 αὖ ν  ΔΟΓ6 5. ΡΓΔΘΙΠ1ΠῚ, 

ἀοβοθηά δι. ἜΒῚ αἰχὶὶ αν : Ουϊά 29 
[οοῖἐ παιηαιϊὰ ποθὴ νοθαμ) οϑίΐ 

ν.8.10. 

ν.10. 

(9.5. 
15,16. 

ι4,6.. 

20,1. 

20. Α.; Δοίθη. 

ζἀ οὐεί. Αι: οἰδὲ ππαπὶ ΒΕ: Θῴηπαδ), ΑΥ̓͂ .Α: οι 
Θῴίμπιρί. νξ.Α: (δἰπιυεαᾳ)πίπιι, Β: ΐοζεν τΠ|6. 
55}. Ὁαβ εὐ [οΓ{{ὸ δεν τ α ὁ) οτῦπ. ... ϑο᾽π Γρτράγεπ, 
ΥΕ: οἱ ΘΙ. [πὰ δοι, ΑὟΥ: δεζφίπιρτοι Ὁαό ὅρου. 

27. Β: πα εδοπ δεα οἴ οι Ἄλον, ΑὟΥ : Το ὦ Ὁἰοζομι, 
νΕ: {ἐπὸ ϑθοτίο. Αἰ: δίοίεῖθο ϑὲοδο, 

28, φοαῆεπ, Β: ἐπίδταππίς ἱπι 3. Αν.ὙῈ: οὐ 
ρπέδτν. τον 3. (Ο᾽Ταδό, ΒΑΕ: τοοπι.., ἀδουταῇεκ, 
Α: ϑοῇατ!,,, (Ο  αἸ εἰ, 

“Ὁ, ΑΕ: ταὶ οὖ πε 5 [601 Ὁ ( ΑΤυλυυ: τ. 
ζεῖ ἩΠτζα γε ὁ ΑἹ {{|Ὸ ποῦν αἷό ΣΡ ΕΣ 9) 



840 (17,30--89. ΘΔ 619 ΒΕ. : 

ΧΥΨΈΕΙ. ΤΖαυϊαῖο δεν ἸΡἢ ἐ[οπαοο ὈῬιισηα. 

80 Καὶ ἐπέστρεψε παρ αὐτοῦ εἰς ἐναντίον ὙΩΝΘῚ ππν ΠΏ τῶν ἼΟΧΝῺ 295} " 
ἑτέρου καὶ εἶπε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἼΥΡΟΣ Τ α ξλῆγαν, Π τς δα σε ΝΜ 
ἀπελρίϑη αὐτῷ ὃ λαὸς κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ “Ζ15 “21 ὉΣΠ ἼΠΞ 9 χῖμν “Ξ13 

πρότερον. ἢ ΟΝ Π 

51 Καὶ ἠχούσϑησαν οἱ λόγοι Ζαυὶδ οὖς κ 
Ἵ ΠΞῚ ὮΝ ΘΟ 315 ἼΡὩ95) 91 ἐλάλησε, καὶ ἀνηγγέλησαν ἐνώπιον Σαούλ, 

καὶ παρέλαβεν αὐτόν. 52 Καὶ εἶπε Δαυὶδ 
πρὸς Σαούλ: Μὴ συμπεσέτω ἡ καρδία τοῦ 
κυρίου μου ἐπ᾿ αὐτόν᾽ ὁ δοῦλός σου πορεύσε- 
ται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου τού- 
του. 88 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Δαυΐίδ' Οὐ μὴ 
δυνήσῃ πορευϑῆναι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ- 
τον, τοῦ πολεμεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι σὺ παιδά- 
θίον εἶ, αὐτὸς δὲ ἀνήρ ἔστι πολεμιστὴς ἐκ νεῦ- 

τητος αὐτοῦ. 83 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Σαούλ" 
Ποιμαίνων ἦν ὃ δοῦλός σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ 
ἐν τῷ ποιμνίῳ, καὶ ὅταν ἤρχετο λέων ἢ ἄρκος ἢ 
καὶ ἐλάμβανε πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης, 86 καὶ 
ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐ- 
τόν, καὶ ἐξέσπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 
Καὶ εἰ ἑπανίστατο ἐπ᾽ ἐμέ, καὶ ἐχράτησα τοῦ 
φάρυγγος αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξα καὶ ἐϑανάτωσα 
αὐτόν. 86 Καὶ τὸν λέοντα καὶ τὴν ἄρκον 
ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου, καὶ ἔ ἔσται ὁ ἀλλόφυλος 
ὃ ἀπερίτμητος ὡς ἕν τούτων" 'οὐχὶ πορεύσο- 
μαι καὶ πατάξω αὐτόν, καὶ ἀφελῶ σήμερον 
ὄνειδος ἐξ ᾿Ισραηλ; 4]ιότι τίς ὁ ἀπερίτμητος 

οὗτος;, ὃς ὠνείδισε παράταξιν ϑεοῦ ζῶντος; 
87 "Κύριος ὃ ὃς ἐξείλατό μὲ ἐκ χειρὸς τοῦ λέον- 
τος καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου, αὐτὸς ἐξελεῖταί 
με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοφύλου τοῦ ἀπεριτμήτου 
τούτου. Καὶ εἶπε “Σαοὺλ πρὸς Ζαυίδ᾽ 

Πορεύου, καὶ ἔσται ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 88 Καὶ 
ἐνέδυσε Σαοὺλ τὸν Ζαυὶδ τὸν μανδύαν αὐτοῦ, 
καὶ τὴν περικεφαλαίαν χαλκῆν ἐπέϑηκεν ἐπὶ 
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν ϑώ- 

ἀ ΑΘ Κ ΩΝ ὁτοὰ ἘΡΕῚ ΘΕ ; ρακα. 89 Καὶ ἐζώσατο Ζ)αυὶδ τὴν μάχαιραν αὐ- 
τοῦ ἐπάνω τοῦ μανδύου αὐτοῦ, καὶ ἐκοπίασε 
περιπατήσας ἅπαξ καὶ δίςς Καὶ εἶπε Δαυὶδ 
πρὸς Σαούλ' Οὐ μὴ δύνωμαι πορευϑῆναι ἐν 
τούτοις, ὅτι οὐ πεπείραμαι. Καὶ ἀφαιροῦσιν 

80. ΑΒἢ: τὸ πρώτϑ (τὸ πρ. ΕΧ). 81, ΑΒδ: λόγ. 
δος ἜΔΟΛ ΣΙΝ ὀπίσω Σ΄. (6, ἘΧ). 582. ΑΒ φ. 
Μὴ) δὴ ([ἘΧ). ΒΤ ἡ (1 ΔΕΕΧ). 89. Β (8. 4.) τὸν 
(ΚΑ Χ), Α: δυνηϑήσῃ. ΑΒ ἔτὄτον (1 ΕΧ). ΑΧ: 
πολ. πρὸς αὐτόν. ο. παιδίον. ΑΒ: ὅτι, παιδ, εἶ σύ 
καὶ αὐτὸς ἀν. π. (ο. ΕΧ). 84. ΑΒ: ὁ λέων καὶ ἡ 
ἄρκος (ο- ΕΧ). 51. ΑΕΕΧ Ἢ (0 ἴῃ.) Καὶ εἶπεν 
Ζαυίδ. ἘΧ: ἐκ στόματος τᾶ λ. Β: ἄρκτὸ (ἄρκὸ 
ΑΧ). ΑΧ (ῥτο αὐτὸς) ὅτος. ΔΒ ὁ ({ἘΧ)]. 838,8 
Ἀ(411} τὸν οἱ αὐτὸ (ἐ ΑΕ Χ). ΑΕΧ Ἐ(ριν.) στὴν. ΑΒ 

ὝΝΘῚ ἼΓΙΙ Ὀνῶ- ΣῊ ἢΠ35Ὶ 32 
ἘΣ; δτντπ ἀρίθην τητος τῆς, 
ἘΠῚ ΠΤ ὩΨ ὩΓ 9] πὸ: ἘΞ 
ΠοϑὉ 35) ΝῸ ὭὍΤΌΝ ὈλδῸ ὌΟΝΡῚ 38 

τ ἴο Ἐχίσ τις τῖτι σι οθπτοΝ 
ΛΠ 2 ΓΤΩΓΙ Ὁ Ὑθ νὰ δΟΉ; ΠῚ ΓΝ ἼΣ2 
ΠΡ Τοπ ΠΡ ὈρΝΌὮΝ ὙΤ ὙΝϑΊ8ι 
Ξῖπ πο ΤᾺ} ἜΆΠΙ ἈΞ ἸΝΕΞ ἩΞΝὉ 
ἍΡΉΠ ΒΟ ΤΊΝΟΣ ἔν ΠΣ Νρ9) 
ἊΣ ΘΡῚ ὙΞΒ ΚΠ ὙΠ3ΠῚ 
ἐΡξ ΟῚ ῬΏΞΙῚ ὭΡΤΞ ΕΙΠΕ 
ἬΠΞΣ ΠΞΠ ΞΊΠΠΓΩΒ ΠΝ ΠΓΤΝ ΘᾺ δύ 
πὰ πτπὶ Ὀπσπ ΘΠ ΠΡ ΠῚ 
ἐΘΟΝΓῚ ὈΠῸΝ ὨΞΊΡῺ Ὁ ΠῚ Ξ ΘΠ 
πὸ Ὡόπτι ΟΝ Γῆτὺ ΠῚ ὝΩΝΡῚ 37 
ἼΡΩ ὩΘΧῚ ΝῊ ὩΠΡῚ ἼΣ. ΤἼΝΕ 

τἂν ὈΝὼ ΝΡ Ο ΤΠ ΕΝ 
ὩΣ Ὁ) ἐ ΠΩΣ τῦτιν ΤΉ πὸ: Ἴγ198 

»Ξὴρ ἸΣ2} Ὀἢ8. ἬΤΤΝ δὲ 
ἐγ ἼΣΝ ὩΞΟ5Ὶ ΠΝ ὙΓΟΡ ΤΙΏΓΙΣ 

ὙΠῸ ΟΣ ἼΞΊΤΓΤΙΝ ἼῊ1 ἌΣΓΙΝῚ 89 
ΤῊΣ ΟΝ ΠΘΣ ΓΝ Ὁ ἽὉ Π59Ὁ ὍΝ) 
Ξ ΠΡᾺΞ 929 ὉΞΝ τ Ὁ νῶτον 

ν. 84, Ῥ πῷ 
Υ. 8ὅ. ὉΔῚ ΤΠ 

ν. 387. ΟΞ ΣΧ ΝΣ δ ΡΡῸΞ 

᾿ἐπέϑηκεν (1 Ν Β: περὶ (ἐπὶ ΑἘΧ). ΑΒ "κι 
ἐνέδι, αὖτ. ϑώρ. (Ἐ ἘΧ). 99. Β: ἔξωσε τὸν 41. (ἐξώ- 
σατο 2. ἘΧ; ΑἘΧ: ἔξωσε Ζ. ϑώρακα τΑ1: Δώ- 
ρακαν] καὶ περιεξώσατο ΖΙαυὶδ). ΔΒ: ῥομφαίαν 
(μάχ. ΕΧ). Α: περιπατῆσαι. 



86 ἰρηῃ: 

1. (ϑαπμιοίθ. 

Φαυὶὸ υοΣ Φαμς, 

(17,80--29.) 841 

ΧΥΨΕΙ. 

30 “ππὸ ᾿ϑαποίς Π υοπι ἰθπι σέρεπ εἴπὸπ 
απϑοτη, ππὸ ἡρταῦ), τοΐο εὐ ϑοτθίπ σοαρί 
δαί. Φα απρρυτίοίε ἰθπι Ὁᾳ8 Φθ01Ὲ τοΐς 
ὉΘΤθίπ. 

᾿ἰπὸ δα [{ε οἷς ϑθυτίς Ὀὐτείεπ, οἷο Ὁ α- 
οἱ Τα ρίς, ὉοΥΕπιίσίοπ [6 ε8 τον (απ, 

32 ππὸ οὐ Τἰοβ ἴδ θοῖεπ. ἘἸ1ην Φανίο Ἰυτα 
ἀπ Θαμῖ: (68 οπατς ξείποπι λοπγεπ θα 
οΥς ππὶ δοβιί{π'Θ. Ὁεἰπ ἐπε [01 ᾿ἱπ- 
σοῦοπ ἀπὸ τις δοπὶ 6 || [τοίτοπ. 

89 ΣΘΑΙ αν ἡρταῦ δι Φανίο: Ὅπ ἔπππῇ 
πῶς δἰπροθεπ υοἱδον Ὁἰοεζοπ Ὁ ΠΠΡσ, ταί 
ἴδπι κι Πτοίτοπ, ὅοππ δι. δΠΕ εἰπ παῦε, 
Ὁἱοῦον αδὲν {Π εἶπ δετίεσδηταππ ϑ05. [οἰ ΠῸῪ 

84 “ιιροπὸ απὖ. ἘΦαυίο αδὲν ἡυταῦ δπ| Θ απ: 

Φεἰπ ποι Οὐτοίς εν Θάγαζε {εἰποϑ 38α- 
[οτϑ, ππὸ εὖ ἔαπι εἶπ ἄδιος ππὸ εἶπ ἅτ, 

οππὸ {τις εἶπ ΘαΓ τοὸς τη δεῖ Φεοτῦς, 
δῦ ἔππὸ ἰᾶ) Τοῦ ἴθπι πα τἀπὸ Τὥπιᾳ ἰδπ, 

ππὸ οὐτοίοεῖς ἐ8. αὐ {εἰποπι θὲ]. Ἰϊπὸ 
δα οὐ Πὰ) ἄδεν πὶ πιαίς, ἐτανῇ ἰὰ ἰθπ 
δεὶ ζείποπι ϑατί, ππὸ [ὥπιρ ἰδπι ται Ἐδότείο 

ἘΠ 0 δαὶ δεῖπ δἰπεε οεταροπ 

δείδο Ὅεπ ἀὔτθοπ ππὸ Ὅεπ ἐΒἅτοπ. (Θὺ [01] 
παι οἰεζον. ΟΠ τν, δον προ πίξεπε, 
Τοῖπ οἷοί τοῖς δοτοπ εἴποῦ,; θόππ εΥ δαί 
σε) ἀποροῖ εκ Β εις ὅ6ε8 Τεδεποίᾳοι Θοίίοβ. 

91 

87 "Ἴ1πὸ Φαυίο [ρταῶ: Φεῦ ᾧὥοιν, δον πιϊῷ 
θη Ὅόπὶ ἀδτοοπ τὸ ῬΒάγοπ ἐὐτοίίεῖ δαί, 
6 τοῖτὸ ταὶ αἰὦ) οὐτοίίο τοπ δίεζεπι 

ῬῸ ΓΠ ον. ᾿ἰπὸ απ Τρτα κι Φα- 
88 υἱο; Θεθε δίπ, δὲν ὅογν {οἱ πες οἱγ ! ἘΊ1πὸ 

απ 06 Φαρίο [εἰπο δε οίδον ἀπ, ππὸ {εθῖε 
ἴδπι εἴποπ ἐδεγποπ δ οἴπι απ [εἶπ ὅ ατιρι, τι 

Ἵ 39 Ἰορῖς ἴδηι εἴποι ἤθαπλον απ. Ὁ Ἰ1πὸ Φαυϊο 
αἰἰτίοίς [εἷἰπ Θάϑετε ὄδεν ζείπς φἸεἰδον, 
τὸ πα απ δι σεθεπ, Ὁοηπ ἐν ϑαίίς ο8. πίος 

ϑουι. ΦὍᾳ ρα, αὶ π απ; “6) 

ἔκππ πιῶ! αἴὐοὸ σεθεπ, θεππ ἰῷ δἱπὸ πἰ δι 

80. Α.Α: γα δ ζοῦν. 
32. ΑΥ̓͂: ϑὲίοιπα ποι ζα16 δεν θλ. ΥΕ: βαῇς 

99. Β: τοί πι ϑετπιδροπ, 
ϑῦ, ΑὟΝ.Α: (ἐπἢτίβ 6, Β.ΑΥ.ὙΕ.Α΄ ϑὲα εκ. 

ΟὙΡΒ.Α: ζυβέο. ΑἹ Βοίπι δίππο! 
80. 861. "8,20. 

ἘΠῚ ἀδο! παν! ραυ]α! αι 4) 60 84 80 
Ἁ] 11, Αἰχίίψα 6. θα μ 161 ΒΘΓΙΠΟΠΘΠ,, 
οἱ ΓΟΒΡΟΜΑΙ οἱ ΡΟραΪ 5 νου αμ βἰοαὶΐ 
ΡΠ5. 

Αὐά!ία διηΐ διιϊΐθηι νοῦῦὰ, 4888 81 
Ἰοοιία5 οϑί Πᾶν, οἱ δηημηοίαΐαᾳ ἰῃ 

οηϑρθοία ὅδ}. Δα 4ὰ6πὶ οαπὶ [ι5- 
501 δἀάιοίαβ, ἜἸοοαία5. οϑὲ οἱ : Νοὴ 82 
ΟΟΠΟΙἀἃϊ ΘΟ ΟἸ) 5181) ἴῃ 60; 650 
ΒΟΡΨῸΒ (5 να) οἱ ραρηδθο ἃ6- 

νΟΥΒ5. ΡΠ πάθη. ἜΕῚ δἷν ὅ4ι} 88 
δ αν: ΝΟΠ να ]85 γοϑίβίθυ ΡΏ115- 
Ππ800 511, 60 ρθη ΔΓΒ Δάν ΘΓ Β115 ΘΕ1ΠῚ, 
4υ1ὰἃ ΡΌΟΥ 65, ΠΟ δαΐθι νὴ" ΒΘ] Γ 
68. ἃ) Δά4οΙοβοθηία 58. ἜΡΙχίίααο 84 
Πανὶ δὰ δι]: Ραβοθθαΐ 56 γν 5. {5 

8:..47,3.Ρ 0 Ὑ}5. 581 σΊΘΘΘΠ, οἱ νϑηϊθθαὶ [60 

γ6] υγ8118, 6ἱ [0116 08 ἁγὶοίθπι ἀ6 πη θ 10 

(δου, 6615, Ἐ οἱ ρΟΡΒΘα] ΘθᾺΡ 605, οἱ ρεῖ- ϑῦ 

ΟΕ 6] ΘΓ ΘΠ] 16 48 ΟΓῈ ΘΟΓΆΠΏ. 
ΒΦ ΠῚ ΘΟΠβαγροθαηΐ Δ ΥΘΓΒΊΠ Π16, 
οἱ ΔΡΡΓΘΠΘμ ΡΠ) ᾿πθη ΠΏ ΘΟΙΊΠῚ; 
δἱ δυο α θά] ἰπι6Υ οἰ ΘΠ 116. 605. 
ἜΝ ΔΙ 6 ἸΘΟΠ ΠῚ οἱ ἀΓΒΙ1ηῚ ἰπ ον οἱ οσο 36 
ΒΘΓΨῈΒ {8118 ΘΓ ρίαν οἱ ΡΠ] 5. Πᾶθι5 
Ποὺ ΠΟΙ ΓΟ ΟἾΒῈ15. 48] ὉΠῈ15. 6Χ Οἰἶ8. 
Ναμπο νδάδιη οἱ δι! Γὰ πὶ ΟΡΡΥΟΒΙ ΠῚ 
ΡΟΡΟΙ; αοη πὶ 415. δὲ ἰβίθ Ρἢϊ- 
15. Πὰθι15. ἸΠΟΙ ΓΟ. Οἰδ115, 4] 5115. 681 
18] ΘἀΊΘ 6 ΡῈ ὀχογοίίαὶ Π δὶ νἱνθηι 5 ἘΠῚ 87 
ἃ Πᾶνα : Ποιη]ηι15, 4αΐ δεῖ ρα τη6 468 
Δ Πι1 ΘΟ οἱ 46 πιᾶηι ἀΓ5ὶ, 058 
186 ΘΓ} 46 τπᾶητϊ Ρ] ΠΣ  Πδοὶ 
ἢ 715. Ὀ χὶῦ δαΐθιη 588] δὲ ἢανὶά: 
γαἅάθ οἱ Ποιῃ)ῖπιι8 ἰθοιμ 511. Ἔμι 58 
ἰη άπ 5841} Πᾶν! νϑϑί πη 15. 5.115, δἱ 

πη ΡΟϑαϊ σα] Θὰ ἃ ΘΔ ΠῚ ΒΈΡ6Ι" οἀριί 
618, Θἵ νϑϑιϊν! διπι ]οσίοᾶ. ἢ Αοοϊποία5 89 
ΟΓσῸ Πᾶν] οἸλϊο 6} 115 ΒῸΡΘΙ νβϑίθη 
818}, ΟΟΘΡΙΐ ἰθηίδ 6, 51 ΔΡΙ]δΐι15 Ρ08- 
561 ᾿ἸΠοΘ 6 γα; 0 ΘηΪπὶ μα 6 αὶ οΟ0η- 
διρίαἀΐηρη. Ὠϊχίίψαο αν ἃ δά 8881: 
ΝΟ ΡΟΒΘΠ 510 ἰποθάθγρ, αιϊὰ ποη 

ὅϑη. 
42,28. 

7Ζι4.8,20. 

ν.28.. 

“Τπι. 
ΓΗΒ 

τ΄ 36. Α1. ἘΝαμο - ἱποίγοιπηο. ΑἹ.: ααίΐᾶ. 

37, Β.ΝΕ: αὐ} δ, (δεῖνα! δεδ᾽... απὸ δὲν (94πὸ). 
᾿ παν δ οίπον..,, δ.π 5) ), {πέεπ. Αι: ἐπ πῆς Ὁ. ὅθ εὺς, αΥ. Α: υεἰἄ) επίτίἤοπι θεν ὅδ... .., εὐτν απ Ὁ, ὅ5, 
ΟΥΕΚΑ: καπ  εἰποιυί[6π. Β: [εἰποῦυοροπ, νΕ:τοίτο δίπρ. 
ΟΑὟ.Α: υἱι( (δπ)ροθεπ. 

38, ΑΥ̓Υ: 306... αἥὄχ΄, Ἂς: {γα1, ΥΕ: δρΕ ἰδοίς ἱθπι πὶ} 
ς, ἤδαπρεν, 

39, νΕ: ππὶ {, δ]. Β: ππέοτβαπὸ ὦ ἐπ. ΑὟΥΕ: 
ποῦ) πίε υετῇ. Β.ΑΥ̓Σ: ϑατίπ σοῦοπ, νἱῦ: {πὶ δίοοπι. 
Β.ΑΥ(Ε.): δοππ ὦ θαϑε οὐ πίο (πο πἰ Ὁ.) ϑον Ὁ , 



9242 (17,40-- 40.) ΘΘΠΒΘΙΒ Ι. 

ΧΥΈΕΙ͂. 

αὐτὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 40 Καὶ ἔ ἔλαβε 'Δαυὶδ' τὴν 
βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐξ- 
ἐλέξατο ἑαυτῷ πέντε λίϑους λείους ἐκ τοῦ χει- 

μάῤρῥου, καὶ ἔϑετο αὐτοὺς ἕν τῷ καδίῳ τῷ 
ποιμδνικῷ τῷ ὃντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν, καὶ ἢ 
σφενδόνη αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ προς- 
ἤλϑε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον. 41 Καὶ 
ἐπορεύϑη ὁ ἀλ λόφυλος πορευόμενος καὶ ἐγγί- 
ζων πρὸς Ζαυίδ, καὶ ὁ ἀγὴρ ὃ αἰρων τὸν ϑυ- 

ρεὸν αὐτοῦ ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 

42 Καὶ εἶδε Γολιὰϑ' τὸν Ζίαυὶδ καὶ ἐξουδέ- 
γνωσεν αὐτόν, ὅτι ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς 
πυῤῥάκης μετὰ κάλλους ὀφϑαλμῶν. 48 Καὶ 
εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Ζ.αυίδ' Μὴ κύων ἐγώ 

εἶμι, ὅτε σὺ ἔρχῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ 'καὶ λίϑοις; 
Καὶ εἶπε Δαυίδ' Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ χείρων κυνός!. 
Καὶ κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος τὸν Ζ)αυὶδ ἐν 
τοῖς ϑεοῖς αὐτοῦ. 48 Καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόφυλος 
πρὸς Δαυίδ' Δεῦρο πρός με, καὶ δώσω τὰς 
σάρκας σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς. 1 Καὶ εἶπε ΖΙαυὶδ πρὸς 
τὸν ἀλλόφυλον" Σὺ ἔρχῃ πρὸς μὲ ἐν ῥομφαίᾳ 
καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, ἐγὼ δὲ ἔρχομαι 
πρὸς σὲ ἕν ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ Σαβαὼϑ 

παρατάξεως ᾿Ισραήλ, ἣν ὠνείδισας σήμερον. 
46 Καὶ συγκλείσει, σὲ κύριος σήμερον εἰς τὰς 
χεῖράς μου, καὶ ἀποκτενῶ σὲ, καὶ ἀφελῶ τὴν 
κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ, καὶ δώσω 'τὰ κῶλα 
σου καὶ τὰ κῶλα τῆς παρεμβολῆς ἀλλοφύλων 
ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς, καὶ γνώσεται πᾶσα 
ἡ γῆ, ὅτι ἔστι ϑεὸς ἐν Ἰσραήλ, 17 καὶ γνώσε- 
ται πᾶσα ἡ ἐκκλησία αὕτη, ὅτι οὐκ ἐν ῥομ- 
φαίᾳ καὶ δόρατι σώζει κύριος" ὅτι τοῦ κυρίου 
ὁ πόλεμος, καὶ παραδώσει ὑμᾶς εἰς χεῖρας 
ἡ μῶν. 

18 Καὶ ἀνέστη ὃ ὃ ἀλλόφυλος καὶ ἐπορεύϑη καὶ 
ἤγγισεν εἰς συνάντησιν. τῷ “αυίδ, 49 χαὶ ἐξ ἐς 
τεινξ “αυὶϊδ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ πῶλοι καὶ 

40. ΑΒ' Δαυὶδ ({ ΕΧ). ΑΒ ἡ. 411οι, ἘΒι([ΑΒ5 
ἘΕΧ). ΑΒΕ Κ(ρν) ΑΒΡγ6]]. Ἐ(ρυ.) αὐτὸ ([Χ). ΑΒ58]. 
Τ(υ ΤῊ ἡκαὶ ἐκύβλεψεν ὁ ἀλλόφυλος ' Ὁ). 42,8: ἐξε- 
τίμασεν (ἐξοδ. ὉΧ). ΑΒ { (ἃ, ἣν) αὐτὸς (ἢ ΕΧ). 
Ὧ9; ἈΒ: Ὁ ς εὶ (Μὴ ἘΧ). ΑἘΧΈΚ, εἶπε Ζ,. -κυνός. 
44, Β: κτήν 8σι (ϑη9. ΑἘΕΧ). 45. ΑΒ: κἀγὼ πο- 
ρεύομαι τιἐγὼ δὲ ἔρχ. ΕΧ). 
(συγκλ. ΕΧ). Β: τὴν χεῖρα. ΑΒ Ἐ(φε.) τῆς. 47.1.8 

40. ΑΒ: ἀπολχλείσει. 

ΘΙ ΠΡὀῚ ἐοϑπτὸν ἡποτῸς Ἢ 
Ἑ(ρ. παρ.) κύριος. 48. Βκ. ἦγγ. ΑΒ Ἐτῷ ({ ΕΕΧ)., 

40. ἐπ δαὃ δἰεεεπρενάεθε, δα οὐ Β., ἔπ δίς ἢ αἴοῦς, 

ΑΥΥ: Θιρεπ!: (Α: ὅθι ἐν ππητον ἢ Ὁ. ῷ. δας ς 6) ΝΕ: 
{το {0}. ὟΝ ὙΕ: οἴπῃ απ δὸι 500. 5π, 

41, παρείς {1Ὁ. ΒΥ: ἔχηι ἱπιπιρν πάρον, ΥὙΕ: 

Ῥαυϊαῖς Θεγ Ῥπιοίπαθο ρῬεγηα. 

ΠΝ, ΛΘ ΤῊΣ ὉΠ1} ΡΣ ΝὉ Ὁ 
Ἔ3 ΠΡΉΤΙ 12. ὝΠ3ΝΙ ἼΠ|3 2} 8 
"5:5 ΩΝ ἰ5Ὶ ΓΒ τ) τ Θ22Ν 
Ἵ3 ἸΡΟΡῚ ὯΣΡ ΕΙ ἼϑτΝ ΘυΡΉΣ 
᾿23ὴ ἐληρ ρας. 35} 41 
ὩΣΝ ΠῚ ὭΤΟΝ 3:1 Ἴ5Π ΡΣ 

ἱ ἮΝ πρξπ ΝῺ: 
ἼΩΝ ΠΝ ΘΙ ὉΞΡῚ 
ΠΕΣ ΩΦ "3 ἸΝῚ ἼΣΞ3 ΓΡΣΙΓῚΞ ἼΠΤ35 
ἡπτὸν ΕΝ “ὮΝΡΣ ΤΙΝ ΤΣ 45 
ΩΣ ὯΞ ἘΝΝΞ Π ΠΝ 3 ἼΞΟΝΝ 2. ΟΞ 
προ ὌΠΡΌΝ ᾿ρῳ Βα ἽΌΕΡῸ. 
ὃς ποῦ Ἴττ ον ΘΌΡ ἘΠῚ ἼΩΝ ΟῚ “4 
ΘΟ προ ΤΊ ΟΞτΩΝ ΠΟΣῚ 
τὸν ὙὙ1 ὙΔΝΡῚ πτῶσ ΤΩΓΙΞ ΟῚ πο 
ΓΙ "ὃν ΝΞ ΠΩΝ ΠΉΤΝ 
ΘΘΞ ΟΝ ΝΞ "Ξ3ΝῚ ἸΠ33 Γ2ΓΙΞ 
ὈΝηδ5᾽ τ ΡῺ ἼΠΟΝ ΓΊΝΞΝ ΠῚ 
ΠΡΟ πὶπ ἘΝ ΣΏΒΌΤΙ ὍΝ 40 
τΝ ΠΟΤῚ ὙΏΞΗ ̓ "75 χλαν 
ΓΟ ΒΞ ἼΘΙ ΠΟΡΏ ἸώδΝη 
ποδῶν τϑὉ πῖπ οὐ 9 
ὧν "5 γηὰλπ ὧϑ ἢ») ὙΈΝΠ ΤΡΙΠῸὉ 
Ὀπρ στ ἢ") ΕἾΝ δη9 ΘΤΟΝ 
» ΠΣ ΡΩΓΊΞΣ ΞῚΠΞ νὸς "5 ΣΠῚ 
ὩΞΤΙΝ 109] ΡΟ ὩΣ ἜΝ 3 ΠῚ 

ἘλΟΟΞ, 

4 

ΞΡ 9. ἜΘ ΌΞΙῚ ΘΠ 9 ΠΡ], 48 
γον ἡπο ἼΠΕ ὁ τη ΤΝῚΡ 
ΠΡΕΝΝ ΠΡΌ Θ ὈΝΈΡΟ πΘΣΩΤΙ 49 

νυ. 45. Β΄ ὍΞ ΠᾺΒ 

πάδονίο Ὁν ἱπιπτοῦ πιοῦν πὶ πὶ. Β, ΑΥ̓͂: δὲν ϑϑέαπαι, δὲν 
Ὁ, Θῴ. ἐτπρ. 

4, αὐήάγαιείε ... τότθη ὦ τι, Τῷ. Β. ΑΥ̓: δἰπ[ὦ), 
ΥΕ: σἰποΠ ἔς, Α: [φαποίο, (391. δαν. 10,12.) 



ν᾿ ὙΨ χὴ ΑΥΝΡ Υ ΝΣ δὴ: Ἐ᾿ 7}. ν ᾿ » 
ΤΟΥ) ὦ ᾿ ΜΕ Α -ς 

1, ΦδτμοΓ 8, 

ὌΝ »- ΨΩ Ὺ αἰμδ.. 

(17,40---Ὶ) 948 

Φοαυΐίδ πὸ δὲν θ Ποῦ, ΧΥΤΙ. 

40 σοιθοῦπί, απὸ ἴορῖς ἐδ τοπ ὦ), ἔαιπὸ παῦηι, 
ζείποπ (Θίαῦ ἐπ ζεἶπο απο, απὸ ἐὐράθίοίο, 
Πίπξ σἴαίίς (Θτοίπε αἰ Ὁεπι Βα), τὸ 
αὶ 16 ἔπ οἷε ἰτιοπίαζ)ε, οἷς ἐν Ῥαίίο, 
ππὸ ἰπ Ὅὲπ Θαΐ, ππὸ παῦπι οἷε ΘΙ ΙοθοΥ 
ἴῃ ζείπς απο, τὐὸ} πα τς [) 21 ὃεπι 

41 Ῥο ||ον. ἜΛΤπν δον Ῥ  Πτον οἷπο απ) 
εἶπθεν, ππὸ πιαάγτο 1) κι Φανίο, ππὸ ζεἷπι 
ΘΟ  Ποἰτ ἄρον ϑοΥ ἰθπι ΠΥ. 

42) Φὰκ πιπ δεὺ Φθ 0 ΠΠτεν 7αῦε ππὸ Τἀγατιοίς 
αυνίο απ, ϑοτα(διοῖς εὐ ἰἢπ. Φεππ οὐ τθαν 

48 εἶπ δπαῦς, δνάμπι ας ππὸ ΤΠ. ἜἸΪπῦ 
Ὅο.. 0 ΡΥ Τρταῦ ἐπ Φαρίο; ὅδ ἰᾷ) 
δόππ εἶπ το, δα 8 δὴ. ταὶς (Θἰρίξοπ 21 πιῖν 
ἔοι πιὸ {πι τὸ ὅεπι Φαυίο δεῖ ζείποπι 

ἀ4ά Θοιί. Ἐπ Τρταῷ κι Φοαυίο: δέοπιπι δ οΥ 
κι: περ, ἰδ) οἱ Ὁείπ διοί [ἃ σοδεπ δὲς 
δύροῖαι ππίον Ὅόπὶ Θἰπηποῖ, πιὸ θ.π ἃ Οἷο- 

ἀδτὸπι απ Ὅεπι δεῖοθο. ἢ Φαοίο αδοὸν Τρταῦ 
κι Ὁεπι ᾽ΠῚ: Φπ ἔσπιπας κιι ταν πα 
Θύιετί, Θρίοβ ππὸ Θά Ὁ; ἰἃ) αδον ἔσπις- 
πιὸ κι οἷν ἱπὶ ϑέαπιοη Ὅ68. ϑογτη Θοδαοίῃ, 
Ὁ0.8 Θυἰίοβ Ὁ6ρθ38. Βεοιιθο8 ἤγαοῖδ, ὃ δι 

: 46 σορδθποί θα. ἢ Φειπίσεθ Ξ αρο8 τοΐτῦ Ὁἱ 

47 

-- 

ἀν στὰ νειὰ παρ οὐ δὼ... χὰ ὁ μιω  ὰ εδλιοι 
τῶν ΦΎΡ ὐν ὡδὶ; ὩΣ Ἂ ΑἿΣ 

ὍΟ θυ ἱπ πιρίπε απὸ ἐδεταπεροτίοπ, 
Ὁαῇ ἰἃ) οἰ ΓΦ Ιαρο, πὸ ποῦπις Ὁεῖπ απο ι 
ϑοῖ οἷτ, πιὸ σοῦρ Ὅοπ βοίπαπι ὃὍὉ68. Θεεγδ 
δε. Φ ΠΥ Θοειῖς Ὅὸπ ϑθδσοίι ππίου Ὅεπὶ 
φίπιπιοῖ ἀπὸ δεπὶ 50 απ (δγρει, δαβ 
αἰ απο ἱππὸ τϑοτῦρ, 48 “ἤγαοῖ εἶποπ 
οί Ῥαΐ, Ἔτπιῦ Ὁαβ αἴίε οίεε (Θεπιοίπς 
ἱππὸ Ἰϑοτθο, δαβ δὲ ὥεῖν πἰϑέ Ὁπτ 
Θῴετι ποὰῦ Θυρίοβ Οἱ {{} θὲππ Ὅεὲν Θιτοίς 
{{ Ὅ.8. ὥοττη, ππὸ τοίτο οὐ) σοδοι ἱπ ππε 
ζοῦε ᾧ ἅπδο. 

Ὧκᾳ Πὼ πππ δὲν θ 6 Π|ὸν αππια το, 
οαἷπρ Ὁαθοῦ, ππὸ παθεῖς ΠΠ σοσοπ Φοαυίῦ, 
οἰτοῖς Φαυίο πιὸ Τοῦ σοπὶ ὅ τα σέσοῖ δὲ Π 

49  0ιΠ|τεν. ὁ πὸ Φανίο {θαι Τεῖπε απὸ 
. ἰπ οἷε  αὐάγο, πὸ παῦηι εἰποπ (Θιοίπ Ὁαγε 

48 

42. 5 ες αν. 10,12, 40.448, Α.Α: δερτοῦ 20. 
40, ὕ.1.: δίε δι αερδποι ὁ 40.47, ὕ.1,: ἱπποπ, 

48.. ΑΥ̓Υ: ταί  Ὅεπὶ Θὲ. Α: εἰπεῖα, νΕ: πὶ. Θεδοπ ὁ 
Α: Τἀβοτίς, νΕ: {{. ἄδον Ὁ. νῈ.Α: Βοΐ [οίποι (δ ὀ τέο ὁ 

ἀφ. πὶ δέει δέ, Β.ΑΥ͂ ΕΣ: 95. Ὁοδ ὅ... 5. Ὁ. δε 
ὦ, Ατ οι (διῦδο, 

4δ. Β: π΄ πὶ. ἐαπξοπ. ΑΥ̓ΝΕ; ὥγρον (ἔαπ20) ... 
 πθπυνἱεβ. (01, 98..20. κι. ὅΐαν. 15,2.) 

40. Β: ἀδοταῦδοπ. ΑΥ̓͂: Τοἴοτπ. ΑὟὙΕ..Α: κα. 
Οἰὦ τυοτῦς. ὙΕ: Ὁ, δον! ΑΥ̓Ν.Α: οἷν δα 8 (δ εἴπ) ᾧ. αὖ 
ὕαποπ, ΥὙΕ: δίς δοίης, ΑΥ̓: ϑείοπ ἐ Αι: οίζπαπιο τ 

νὸς τς 

ἘΝ ΡΟ ΩΣ 

Ὁ51ΠῚ πᾶ})}60. Εἰ ἀδροϑα δὰ, ὅ οἱ τὰ} 40 
ΘΙ 1Ὲ 5111Π|, ΘΠ ΘΘΙΏΡ61" Παρ αἱ 
ἢ Π]ΔΠ1}115, οἱ 6] θοῦ αἰ] φαΐη 86 Πἰη1- 
ΡΙ(Ι551Π105 ἰαρίἀ65 ἀ6 ἰογγοηίο, οἱ τη]ϑὶϊ 

605 ἴῃ ΡΘΓΔΠ) ΡΒ. [6 ΠῚ}, 4 Δ) ἢὰ- 
θαθὰΐ βθοιπι, οἱ {πὰ πὶ τηᾶπι {π|1|, 

οἱ ρῥΓοΟοΘβϑιί δάνθγϑιιη) ΡΠΠΠ5.Π θη]. 
ἜΤ0 Αι δαΐθηῃ Ρ]ΠἸ5.Πὰθι15 ποθ θη5. οἱ 41 
ΡΡΓΟΡΙ Πα Π8 δάνθυδιη ἢν, οἱ 
ΔΡΙΏΪΒΘΙ 6}1|8 Δηΐθ. ΘΙΠη. 

ἀπμπη4π6 ᾿ηϑΡοχίββοί ΡΠ ϑἰΠδοι5 οἱ 42 
νἱ ἀἰ5ϑοὶ Πανὶ, ἀδϑροχὶΐ οὰπ]. Γαΐ 
θη) Δα ΟΙΘ5ΟΘη8, ΓᾺΙ 5. οἱ ῬΌΪΟΠΘΡ 

ἀϑρθοία. ἘΠῚ αἰχὶς ΡΠΠΙΒΊΠδθι δά 48 
υβιι.3,8. ν᾽: ΝΟ α]ἃ 600 Δ η15 58ηῚ], (πο ἃ 

ἴὰ νθη15 δὰ 1η6 ΟΠ Ὀδοι!ο ἐ Εἰ τηὰ- 
Ἰθάϊχιῖ ΡΠ Παθι5. θᾶνιὰ ἴῃ 4115. 518, 

Ἕαἰχίίααο δὰ Πᾶνα: νηὶ δὰ 16 οἱ 44 
σρος 6400. ΘΓ Π65. ἰπὰ5. νΟ] Δ. 0115. 606} οἱ 
ἘΣ Κθν ΒΘ 515. (ογγὰ6. ἘΡΙχΙ  δαΐθηι ἢανὶ 4ἀῦ 
νυαυ,5, 84 ΡΠΠΙ 5 Πδθῦμῃ: Τὰ νθη5 δι Π16 ΟῚ 

ΘΙαάϊο οἱ Ππαβία οἱ οἰγρθο, 650 διΐθπ) 
ΥΘΠ10 δά ἴθ ἴῃ ΠΟΠΊΪη6 ΠΟΙΠΪηΪ ΘΧΘΙ- 
Οἰϊααμη, Π6ὶ ἀρ] Π1Π} ἴβγᾶ6], ἀα 115 
ΘΧΡΓΟ ΓΑΒ Ϊ ἜΠοάϊθ, οἱ ἀδ}1 ἰ6 Ὠο- 40 
ΠΉΪΠ115 1Π ΤΏΔΙΙΠ Ιη6ᾶἃ, οἱ ΡΘΓΡΟᾺ Δ ΠῚ 
ἰ6 οἱ δ γδηὶ οἀραΐ ἔπη] ἃ ἴθ, οἱ 
ἀαῦΠο οδάδνογα οδϑί ΓΟ τὴ ΡΠ] 15.111} 
᾿ιο ἴα νο]α 115. Ο06}1} οἱ θ6 5.115. (6 Γ- 
ΓΘ, αἱ 8οϊαΐ ΟἸΊΠΪ5 ἸΘΓΓᾶ, αιιϊὰ 65 

ἢ 6ιι5 ἴῃ [5086], οἱ πον πηίνουϑα 47 

κα ϑ... ΒΟΟ]ο5ὰ Πᾶ60, 41ὰ ΠΟΙ 1π σΙδάϊο Π60 
ὑφ Ατ θεν βία βαϊναΐ ΠΟΙ ΪΠῚ15.; ἰρ 5115. ΘΠ 

οδὲ θ6!!ὰπὶ, οἱ ἰγδάθί νὸβ ἴῃ ΤΏΔΠ15 

ΠΟΒΓἃ5. 
αὐ ΟΓΡῸ 50 ΓΟχίβδθί ΡὨ 5. Πᾶθ 5 48 

οἱ νϑηιγοῖ οἵ δΔρργοριπαυδγοὶ οοης ἃ 

Ὠᾶνιἃ, [δϑἰϊηανὶ αν οἱ οποαΓγ 

δα ρυρηᾶη ΘΟΧ δάνθιβο ΡἢΠΠ]ΒΙΠδθί. 
ἜΒῚ χηϊδιῦ ΠΠΔΉΠ 5118Π| [ἢ Ρ6Γἅη), 49 
{ΠπΠ|4ὰ6 ἀπππὶ ἸΔρ᾿ 61, οἱ [χη 4ἃ 16- 

16". 
11,28. 

Φαάὰ. 
“0,16. 

10,12. 

5)2. 

“ 99, Ὁ 

ν.90.10. 

18,7. 

ΡΟΝ 5: δυίοη. 46. ΑΙ.: Ηοάϊΐο ἀδρὶ!. 
48, ΑἸ.: οσσιγεῖί. 

Β.Α: Ὁε6 βαροτό ΒΕ. Α: (υἱδοπ) 5 δίοτοπ. ΒΙΑΎῪΥ, 
ΥΕ: δι δοίοοό, Α: δον (δτὸς, Β: οὐαῦτεο, ΑἹ γυΐ 0. 
ΑΥ̓͂: οὅ {ο[{οὐζαθτοπ, νῈ: δίς φαπλο (ὅτου, 

47. Β.ΑΥ̓: ϑουζαπιαίατα. ὙΕν: σου απιπιο 0 ὅθεν, 
ΑΥ̓͂: Θίορ [ἀ αἰ. ὙΕῈ.Α.: τοῦτο, 

48. ἰοῦ 5: “θα ήέατε, Β; Ια ονόπαπο, ΑὟΥ: 
πα Ὁ. Θῴ. 2. νΕ: απ, δεαπιρίρίαῦ. 

49, ΑΥ̓Υ: τούτο. νΕ: Ποίτο, 



4244 (17,50---18,1. 

ΧΥΈΕΙ. 

ΘΙ ΟῚ Η. 

Ζραυϊαῆς οὐ ΡΠ δίδασφο ρΡεγηα. 

ἔλαβεν ἐκεῖϑεν λίϑον ἕνα, καὶ ἐσφενδόνησε καὶ 

ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ, 
καὶ διέδυ ὁ λίϑος διὰ τῆς περικεφαλαίας ἐπὶ 

τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πρόςρω- 
πον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. ὅ0 Καὶ ἐκραταιώϑη 

Δαυὶδ ὑπὲρ τὸν ἀλλόφυλον ἐ ἐν τῇ σῳφενδόνῃ καὶ 
ἐν τῷ λίϑῳ. καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ 

δ λ στο αὐτόν. καὶ ῥομφαία οὐκ ἣν ἐν τῇ 
χειρὶ “αυίδ. 51 Καὶ ἔδραμε Δαυὶδ καὶ ἐπέστη ἐπ 

αὐτόν. καὶ ἔλαβε τὴν δομφαίαν αὐτοῦ καὶ ἐξέ- 
σπασὲν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ κολεοῦ αὺτ ἧς» καὶ ἐθανά- 
τωσεν αὐτόν. καὶ ἀφεῖλεν ἐν αὐτῇ τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ. Καὶ εἶδον οἵ ἀλλόφυλοι. ὅτι τέϑνηκεν ὃ 
δυνατὸς αὐτῶν. καὶ ἔφυγον. ὅ2 Καὶ ἀνέστησαν 
ἄνδρες Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα, καὶ ἠλάλαξαν, καὶ 
κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων ἕως τῆς εἰς- 

όδου Γὲϑ' καὶ ἕως τῆς πύλης ᾿Ακκαρών, καὶ ἔπε- 
σον τραυματίαι τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν 

πυλῶν καὶ ἕως ΓΣϑ' καὶ ἕως ᾿“κκαρών. ὅ8 Καὶ 

ἀνέστρεψαν ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ἐχκλίνοντες ὀπίσω 
τῶν ἀλλοφύλων, καὶ κατεπάτουν τὰς παρεμ- 

βολὰς αὐτῶν. ὅ1 Καὶ ἔλαβε Δαυὶδ τὴν κε- 
φαλὴν τοῦ ἀλλοφύλου, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὴν 
εἰς Ἱερουσαλήμ; καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἔϑετο ἐν 

τῷ σκηνώματι αὐτοῦ. 
ὅδ Καὶ ὡς εἶδε Σαοὺλ τὸν ΖΙαυὶδ ἐκπο- 

ρευόμενον εἰς συνάντησιν τοῦ ἀλλοφύλου, εἶπε 
πρὸς ᾿Αβεννὴρ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως" Υἱὸς 

τίνος ὁ νεανίσκος οὗτος; Καὶ εἶπεν ᾿Αβεννήρ᾽ 

Ζῇ ἡ ψυχή σου, βασιλεῦ, εἰ οἶδα. 58 Καὶ 
εἶπεν ὁ βασιλεὺυς " Εἰπερώτησον σύ. υἱὸς τίνος ὁ 
νεανίας οὗτος. ὅ1 Καὶ ὡς ἐπέστρεψε ΖΙαυὶδ 

πατάξας τὸν ἀλλόφυλον, παρέλαβεν αὐτὸν 

᾿Αβεννὴρ καὶ δἰφρήγαγεν αὐτὸν ἐνώπιον Σαούλ, 
καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ ἀλλοφύλου ἐν τῇ χειρὶ αὐ- 
τοῦ. ὅ8 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Σαούλ' Υἱὸς 

τίνος εἶ, νεανία; Καὶ εἶπε Ζαυίδ' ὙἹἱὸς τοῦ 

δούλου σου ᾿]Ζεσσαὶ τοῦ Βηϑλεεμίτου. 

ΧΥΒΕΙ. Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσθ λα- 
λῶν πρὸς Σαούλ, καὶ ἡ ψυχὴ Ιωνάϑα» συ»- 

49, ΑΒ: ἐπὶ (εἰς ἘΧ). Β: εἰς τ᾿ μ.(ἐπὶ τ. μ. ἈΕΧ)... 
Κ(α)τὸ. 60 τοι, ἘΒΊ ({ ΑΒΞΒΕΧ), ΑΒ: ̓ ἐκραταίω- 
σεν. 51. Βα, ἐξέσπ.- -αὐτῆς εἰ ἐν αὐτῇ. 2. ΑΒ: 
ἀνίστανται. , ὁπ. αὐτῶν ΕἸ ΕΝ (ρ.) τῆς ... πυλ. 
᾿ἀσκάλωνος. ὅ4. ΔΒ: ἤνεγκεν. «ἔϑηκεν. [55--18, 
θ8 81 (ὑ ΔΒΡΒΕΧῚ) .] 85. 485: ἀπάντησιν... ᾿Δβενὴρ. 
0. ΑΒξ: νεανίσκος. Ὁ. ΑΒῆς: τῷ πατάξαι τ. ἀλλ. 
καὶ π. ὕδ ΑΒ: παιδάριον:.... Ἐ(ρν.) τὸ (ἐ ΕΕΧ). 

πν ΦΌΡΩΝ ΠῚ ὉΦΡῸῚ ἸΞῈ 
ὉΒ5Ὶ π ΙΧ ῺΞ ἸΩΝΤῚ ῬΞΌΤΟ ἽΓΙΣῈ 
Ἵ Π ΟΊΠΙῚ ἘΠΚῚΝ. ΛΣΘΓῈΣ 5 
ἫΝ ἼΡῚ Ἰ2Ν3) ΕΞ, ΑΘ ΌΘΣ 
"Ξ ἸΝ 32 ΠῚ ἸΠΟΘΣῚ ΘΒ 
ὩΦΟΒΠτῸΝ ΤΩΣ5Ὶ ΤῊΣ ὙΠ ὁ Ἴ1] 
ΠΣ ΠΉΤΩΝ ἼΞΠτῸΝ ΠΡ 
ἡών τῶν ΠΞ τ 55 ὙΠΏΓ 25 
ΘἾ33 ΤΩΣ ΘΙ ΘΟΘΠ ἢΝ ΠῚ 
ΠῚ ὈΝ πῶ ἢ ὮΝ Ὁ2ΒΝῚ 1 ἸΘΩΝῚ 03 
ΤΥ βϑώνβα- τ ἢθ ΤΉ} 59 
ΔΘ ἸἸΠΡ5 πρώ ἼΦῚ Νη3 ΠΗ 
ΤΝΦῚ αν ἀπὲ: δ Ὁ ΣΌὉΠ 
ὙΣ ΕΗ ὯΞ ἼΞΙΣΝῚ ΡΣ ἼΦῚ 
ἐΘΣΓΡΩτ ΩΝ ἸΘ Ὁ ΞΡ ΕΞ "ΠΝ 
ΠΝ 3 “δώξεπ, ὥν στ ΤῊ ἄροιτο 

ἘΡΥΕῚ τι" ὙὈΞ- ΓΝ ΒΡυθ57» 
ΝΞ ἧττον ᾿πώ τοῖν 9. πϑ 
"ἰῷ ΣΌΝ ΟΝ "Ὡν ξϑῦθ απ ὈΝῚΡὉ 

ὝΔΝΣῚ ὭΞΝ ἜΡΩΠ ΠΙΓ ΝΞ ἈΞ ΕΠ 
ΠΌΡΟΝ, ἩΡΘΠ ἩΦΕΘΓΠ ὭΞΝ 
πΙΓ ΒΞ: πῶν ὈΝὼ ΠΟΣῚ ὝΩΝΤῚ υὐ 
ττν ΓΞ ὭΤ 355) ΘΟ» δ 
ἼΠΝΞ θῶ νΝ ΣΝ ΠΙΡΝῚ ϑώθπ 
ΕἾΤ ΡΣ ὥΝ δον ῬΡΕ 
πον "ὩΤῚΞ δην ὦ ΠῚ ΩΝ ΘῚ δ8 

ΓΞ τῶν ΠΊΞΣ Ξ ΤῊ ὝΔΝΟῚ ἼΦ9Π 
ἜΣΣΩ 

ΘηΝ ὍΝ ἼΞΤΟ ἼΤΟΘΘ ΠῚ ΧΨΈΕΙΙ. 

ὭΣ ὥξ23 ποθ} Ἰοῖτ; ΘΕ) 
ὅ0. Β.ΥΕ: ἀδευοδ!ίρίο. Α: τοατῷ Ὁ, πιλεῖᾳ δοὁ 

3.0. ταί ΘΓ. απ. Θ . 
ὅ1]1. Α: {ταῇ απ εὲπ 350. ὁ ΑΥ̓͂ ΝΕ: ἰδ τ ὅδ οἴο. 
ὅ2, δὲπι ἄδεας Φαατγαίπι δίδ, Β: πὶ ἰαπαγλοίοπ. 

ΑΥΕ.Α: εὐδοῦοπ εἰπ δδεζῴτεί. ΟὟ: οδ Πείοπ δε 
(υζῷ!. δὲν 0. Αἱ βουσππδοίοι, νῈ: οἷς εὐ}. 3500. Ὁ. 



1, Θαιο 8, 

ὅδεν Θίες ππίέ δεν  Ιἐμδέτν, 

απϑ, ππὸ ΤΟ Το είς, ἀπὸ ἐταῦ Ὅεπ θ᾽ 0 Π| 

ἢεν απ ζεῖπο (Θείτη, θα 8 δεν Θιεῖπ, ἱπ [εἶπε 

Θετι [εῦτ, ἀπὸ εὐ ζν ὅτος βεῖ απ [εἰπ 

580 Ἡπροίῶι. Ὁ ΠΟ ὑδουυαπο Φανὶο γὲπ 

ΒΘ ΠΠΡον ταὶς Ὅὲν ΘΟ) Ἱοιθεν πθ΄ πι Ὁ θπὶ 

Θεείπ, τἀπὸ Τρ θα, ταϊὸ ἐότοις ἰδπ. 
Ἰτῦ Ὅᾳ Φαοίν ἔείπ (Θτρετε ἰπ [εἰποῦν απὸ 

51 δαίίς, ἜΤΙΟΓ εὐ απὸ ταὶ κει δὲπὶ ῬθὉ ΠΠ οτ, 

ππὸ παῦπι ζεἰπ (Θλιθετέ, ππὸ ἐθ6ὃ απ 

Ὁεν Θῴ εἶδε, ππὸ ἐδοίοῖς ἴα, πιὸ Ὁἱοῦ ἴθπὶ 

Ὅ6η δον ϑαιπὶς αδ. Φα αδον οἷο ΞΘ ΠΥ 

ζαθει, δα ἴδε ΘινΗθΥ τοῦδέ ραν, ἤθει 

ΟΡ2 Πρ. ἘΠπὸ οἷς Θλΐππον δήταο τπιῦ ϑιδα 
πιαίοπ Π ἃ) ἀπῇ, ἀπὸ τίοζοπ ἀπὸ ἰαρσίοπ 

Ὅεπ 0 Ππετπ πα, δί8 πιαπὶ ἔσπιπις ἰπ 

ΦὈαΐ, ππὸ 68. απ οἷς Ἔοτε (δἔτοπϑ. Ἰ1πὸ 
οἷς 6. Π|τεν Ποῖεπ οὐ ίαροι απ Ὅεπὶ ὅθορς 
41 δὉπ Φθοτοπ, δί8δ σὲπ Θαΐ τοῦ σἐπ 

8 ἴτοπ. ὁ Ἰπὸ οἷς δείποον δήταοι εθτείοπ 
ἀπὶ ὅπ. δπὶ ϑὲαδίαρεπ δὲν Εν, ππὸς 

δά δεγαιδτοι ἰὸν ὅσσον, ὁ Φαυΐο αδὸν πάθας 
Ὁε8 Φ 0 || τ8 αι ππὸ σταές ο8 θέπ, 
“εργμαίοηι, [εἰπε θαῇοπ αθὲν Τορίε εὐ ἱπὶ 
ζεῖπε Θὕε. ' 

ὧκ αὖοῦ Θαμ Φαοίο ἴα δε αὐϑροθεπ, 
τοΐδον Ὅεπ ΠΡ, Τρταῦῦ ἐν δι Ἵθποῦ,. 

ζείποπι εομαπρηπαππ; ὅζ8ε8, Θοθπ {{Π θεν. 
δπαῦεῖ Ἵππον αδὲν Ἰρτα : (ΘΟ Ἰραῦτ θεἶπε Ξε 

ὅ0 (Θεεῖς Τοδεί, δε πίᾳ, (ὦ τοοὶβ πίε. δα, 

Ἷ 55 

δὐπίᾳς ἤρα: Θὺ {τα6ὲ ϑατπαῶ, τεβ᾿ 

 δ7 Θυῦπ δὲὲ δπαίπο ζε. ἜΦα πιὰ ας: 
οἷ τοϊοδενέαπι ϑοπ δὲν Θ αι Ὅε8 θ᾽ 0ΐτ. 
{ππεγϑ, παῦπὶ ἰθπ ϑθποῦ ἀπὸ ὑτατς ἰδπ 

Ὁ Θαμΐ, ππὸ εὐ βαΐς ὃὍε8. ΦῬΟ Πγ8 
58 Φαιρί ἰπ ζείποεν απο. Ἐπ Θαΐ Πρτα 
κι θαι; ὅθεβ. Θούπ δἱβ Ὅι, δπαθδεῖ Φας, 

οἷ ρταῷ: δῷ δίπ εἶπ Θοῦπ δείποβ 
δποίοϑ “αὶ, Ὁ68 ΞΟ ΙοδεππίοΠ. 

ΜΧΥΨΕΙΙ. ἰἴπὺ Ὅκ. ἐν θαίίε αὐϑαοτοῦεῖ πες 
ς Φαπ, υετδαπὸ “ὦ Ὁᾳ8 εγΣ οπαίδαπϑ, 

ὅ3, Β: δίρίρει 9ὲ, ΑὟΥ.ΥΕ: "Βευζοίβεπ, Β.ΑΥ͂Υ.ΥΕ: 
γΙἠποονίοπ, ---- --- δ4, νῈ: δὲπ δου! 
“ δ, (Θ. αν. 14, δὅ0.) Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: δὲπι 50. οπ{ 
οαοπ. ΑΥ̓ὙΕ: θεῖ δοίπομι θεθοπ. 

ὅθ. ΑΥ̓͂: ἐἶπαβε ϑηέαππ, ὙΕ: δίοζεν 1. ϑλοπζῷ ! 

οὐῶς σελ 

(17,00---18,1.0 948 

ΧΥΈΕΪ. 

.:Μο.4,30.8 181 ΒΌΡΘΙ' ἰΘΥΓΔΠ]. 
5ὶτν 

47,455. 

οἶδ, οἱ οἱ γοι πῃ ἀπ 608 ρΡοΓ 5811 ΡΠ] 15 
1Ππδθιπὶ ἴῃ [Γοπίρ, οἱ ἱπῆχιιβ δϑι [Δ Ρ15 
ἴῃ ἰγοηΐθ 6].8, οἵ σϑοῖῖ} ἴῃ [ΔΘ 6ΠῚ 

ἜΡγδονδ! α{π650 
αν! δάνθγβαιῃ ΡΠ ]Πἰ5. πᾶ οιμ ἴῃ [ἀπ ἃ 

οἱ ἰὰρ146, ΡΘ ΓΟ βϑιπη 486 ΡΠ} 151} ἃ ΘῈ 
Ἰηἰογίθοιί. (ἰπμηάμι8 σ᾽δάϊαπι ποὴ Πᾶ- 
θογοὶ 1ἢ πῆᾶπι ἢανὶ ἃ, Ἐσποιγγΐ οἱ 51 

βίθι ΘΌΡΟΡ ΡΠ ΠΠἸϑ.παθαμ, οἱ {11 
σἰδάϊαμη 6]5 οἵ δάἀπχὶξ οὰπὶ 46 ναρὶπὰ 
Βι1ἃ, Οἱ ΙΠ ΟΡ ]Θ οἷς δὰ ΡΥΔΘΟΙ 46 
οἂραΐ 6]15. ιάθηίθ5. ἁπίθη Ρ]}115- 
{Π|1πΔ, 4αοὰ πηογίμιι8 οϑϑοὶ [ὉΓ11551- 

118 ΘΟΓΆΠΏ, ἰἀσουηῖ. ἜΕῚ οοη5υ- ὅ2 
ΘΘπί68. ΥἹΡῚ [5γ86] οἱ ι44 νοοϊθ γί] 
δαηΐ δἰ Ῥογβθουθ δὰηΐ ΡΠ 5. Π4605, 
546 ἀπ θη Ρθηΐ, ἴῃ γα] ]θῖὴ, οἱ 
5416 8Δἀ ρΡογΓΐὰ5 Ασοάγοη, ΟΘοΙ ΔΘ ηΐ- 
46. νυϊηογᾶι ἀ6 ΡἢΠΠΒ. ἢ πὶ ἴῃ νἱᾶ 

“ονασ δος ΑΡΔΪΠ). οἱ ἀ84π6 ἃ ΟΘοῖἢ οἱ ὑ546 

21,9. 

ν.31:2. 
10,185. 

νυ. 12. 

“ Ὑ νι δηϊμηᾷ ἰπἃ. ΓΟΧ, 51 ΠΟΥ͂Ϊ. 

δά Ασοῦγοηῃ. ἜἘΕῚ τονοῦίθηίθβ ἢΠΙ 8 
Ι5γ861, ροβίᾳιδιῃ. ΡΟ ΡΒΘΟυ ἰπογδηΐ 
ῬΠΠΠΙΒΙΠΔ605, ἱπναβοῦαπί οαδίγᾶ 60- 

μη. ᾿ΑΒΒΙΠΊΘΗ8 Διίθ πη) ἢν] οἀριί ὅ4 
ῬΒΠΠΙ5.Πἀ6ὶ, αἰζα! {ΠπὼΔ ἴῃ Φο Γι 58 ]6 1}; 

ἉΡΙΠἃ ΨΘΟΓῸ 6]115 ρΡΟΒιΐ [ἢ ΔΓ Πὰ- 
Οὑ]0 580. 

Εο διιΐθπ) ἰθιροῦθ, 400 νἱάθοΓαί ὅὉ 
54} Πανὶ οργοαϊθηίθηη οοΟπίγα ΡΠΪ- 

" ΠΙΒ.Πᾶθὰμ. αἷΐ δὰ ΑΡΠῸΡ ὈΓΙΠΟΙρΡΘΠῚ 
ΠΉΠΠΠ|86: 6 αυὰ 5ιΓρ6 ἀθβοθμα! ἢ 

3. ΔἀΟΙΟβοθη5, Ανπορΐ θΙχιίᾳιιθ. ΑΡΠΟΓ: 

ἘΠ ὅ6 
Αἰ γθχ: Ιηΐογγοσὰ ἴα, Οα}115. ἢΠΠ15. 511 
ἰβίθ βῬᾳυ. ἜἜΘ.ΙΠ4Ὲ6 ΓΟΟΓ6585115 Θ5ϑοί 57 
αν, ρογοι 550 Ρἢ 5. Π4 60, {8} 611 

ΑΡΠΟΡ οἱ ἰπἰγοάαχιί οΟΥδη] ὅδμ|0, 

οάραὶ ΡΠ 5. Π 61 Πα] ΘηΐΘηλ ἴῃ ΙΏΔΠῚΙ. 

ἜΒῚ αἷΐ δά οπὶ 5411: Π6 40 ργοσρπὶο 58 
65, 0 ΔαοΙοβοθηβ ὁ Πιχιίψαθ Ἠανιὰ: 
ἘΠΠΠ5 ΘΓ ἰὰἱ βὰϊ] ΒρίΠ] ΘΠ μη 86 
650 511. 

δὶ (λοίαπι ὁδὶ, οὰπὶ οομ- Ἀ ΨΈΠΙ. 
ΡΙοββοΐ ἰΙσαὶϊ δὰ ὅδ], δηϊμηὰ ΦοηλιΠὰθ 

49, ΑΙ. Ἐ οἰγοα πη 668. 
δῦ. 5." (4|{.} ΑθΠοΓ, 

67. ΑΥ̓͂: υοηι (διζίαροπ. νΕ: παλθοηι εὐ... 
δαίο, 

ὅ2. 5 Ἐ(Ρ. ϑγδίμ) οἱ. 
ὅ7. ΑἸ. { (ἢ (.) 588. 

εὐ 1 

ὅ8. ΑΥ̓́Τ ὙΕ.Α: ἡγταῷ : (ὦ δ1π) δὲν ϑυῦι.. 
ἜΝ ΑΥ̓͂: [. ϑὲενεπ πὶ. 5. ρφοοποίᾳ!, δα ἔρος ἤφ., 

. ΒΙΟΥΥΥΕ.Α: οἷς Θρεῖς, 



. ἐτ 

940 (18,3 - 

ΧΎΥΈΞΙΙ. 

11. ΘΙ ΘΙ ΚΕ. 

Τνσα ᾿ραυΐάφην « οηπατῆατνῖδ απθν. Θ'ατεἴῖϊ οαϊείηι. 

-“ - ] ; γ ᾿ 

ἐδέϑη τῇ ψυχῇ 4)αυίΐδ, καὶ ἡγαπησεν αὐτὸν 
Α ᾿ » - " 

Ἰωνάϑαν κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 2 Καὶ ἔλα- 
ὁ ΟΝ Υ̓ Ξ κα κι  ὼ 3 . ᾽ 

βὲν αὐτὸν Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐχ 
- Ἁ -“ 

ἀφῆκεν αὐτὸν ἐπιστρέψαι εἰς τὸν οἶχον τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ. 8 Καὶ διέϑετο Ἰωνάϑαν καὶ 

͵ “ ν . 

Ζαυὶδ διαϑήκην, ὅτι ἠγάπησεν αὐτὸν κατὰ 
δὰ »-» ΄ 2 , 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Ἅ Καὶ ἐξεδύσατο ᾿Ιωναϑαν 
, " Ε Ζ, Ἔν αν 

τὸν ἐπενδύτην τὸν ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 
- ’ Ν Ν ΄ 3; - ᾿ Ψ 

τῷ Ζ͵αυίδ, καὶ τὸν μανδύαν αὐτοῦ καὶ ἕως 
- « - - 2 -“ 

τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ ἕως τοῦ τόξου αὐτοῦ 
. - , 9 - 5 δ ς ΄ 

καὶ ἕως τῆς ζώνης αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἐξεπορεξύυξτο 
“ ξ ᾽ ΄ 

Δαυίδ: ἐν πᾶσιν οἷς ἀπέστειλεν αὐτὸν «Σαουλ, 
- γ 9. Α 

συνῆκεν. Καὶ κατέστησεν αὐτὸν Σαοὺλ ἐπὶ 
ἡ ὦ , ι δὲ Ἐν 

τους ἄνδρας τοῦ πολέμου, καὶ ἤρεσεν ἐν ορϑαλ- 
- -» - 3 »"Ὕ 

μοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ, καίγε ἐν οφϑαλμοῖς 
- Ψ 

τῶν δουλων Σαουλ. 
θ εἰ ϑξ κὰ ᾽ 9. , 2 ν 
Καὶ ἕγένετο ἕν τῷ εἰςπορευεσϑαι αὐτους 

Ψ ᾽ τ "ξ ν᾿ 2 , 
ὁτὲ ἀπέστρεψε Ζ,αυὶδ πατάξας τὸν ἀλλόφυ- 

Ἁ -" τ, 

λον, καὶ ἐξῆλϑον αἱ χορεύουσαι καὶ ἄδουσαι 
᾽ ͵ ᾿ 2 “ , ᾽ 

εἰς συναντησιν Ζ)αυὶδ ἐκ πασῶν πόλεων [σ- 

ραὴλ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν χαρμοσύνῃ καὶ ἐν 
κυμβάλοις. 7 Καὶ ἐξήρχοντο αἱ γυναῖκες καὶ 
ἔλεγον αἱ παίζουσαι" ᾿Επάταξε Σαοὺλ ἐν γχι- 

λιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ. 
νὸ ᾿ 

8 Καὶ ὠργίσϑη Σαούλ, καὶ ἐφάνη πονηρὸν τὸ 
ὁῆμα ἐν ὀφθαλμοῖς Σαοὺλ περὶ τοῦ λόγου 
τούτου, καὶ εἶπε' Τῷ Ζαυὶδ ἔδωκαν τὰς μυ- 

͵ὔ , , 

ριάδας καὶ ἐμοὶ ἔδωκαν τὰς χιλιαδας" 
, 51 τι Ξ τ ξ τί αὐτῷ πλὴν ἡ βασιλεία; 8 Καὶ ἡν Σαοὶλ 

«ἢ “ , . ᾿ 2 Ά - « , 

ὑποβλεπομένος τὸν Ζ,αυὶδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα. 

καὶ 

10 Καὶ ἐγενήϑη ἀπὸ τῆς ἐπαύριον, καὶ ἔπεσε 
πνεῦμα ϑεοῦ πονηρὸν ἐπὶ Σαούλ, καὶ προεφή- 
τευσὲν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ. Καὶ Δαυὶδ 
ἔψαλλεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ὡς καϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν" καὶ τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ Σαούλ. 11 Καὶ 

ἦρε Σαοὺλ τὸ δόρυ καὶ εἶπε" Πατάξω ἐν Δαυὶδ 

ὩΣ ΑΒῦ: ἔδωκεν ... ἐν τῷ οἴκῳ (ἀφῆκεν .. . εἰς 
τὸν οἶκον ἘΧ). 8. ΑΒἕ: ὄ διαϑ.) ἐν τῷ ἀγαπᾶν 
(ΕΚ) 4. ΑΒὲ: ἐπάνω (ἐπ᾽ αὐτῷ ιὉ ἘΧ), ὅ, ΑΒΣ 
Ἐτῶν ({ ΕΧ). 6, ΑΒ: ἐν τῷ ἐπιστρέφειν ἀπὸ τῦ 
πατάξαι (ὅτε καλ. ἘΧ). ΑΒ Ἀκ. ἀδ. (ΕΧ), ΑΒΕΧῚ 

(. Ἴσρ. Ἢ (ἀδόσαι) καὶ χορεύδσαι εἰς ἀπάντησιν 
Σαὸὃλ τὸ ἘλοΩΣ 
ἐξῆλϑον) ... Ἐαἷ παίξ. ([ ΑΕΕΧῚ)Ὶ. 8. ΑΒ: (" ὀργ. 
Σ᾿. καὶ) πον. ΠΣ (6. ΕΧ). Β καὶ τέ- βασ. (ἐ ΔΈΚΧ). 
[9-11 ἘΒ1( ΑΒ ΒΕΧ)] 10. ΑΒΣΈτῷ οἱ τῇ ΕΧ). 

7.Β: ἐξῆρχον (τοὐτ ΕΧ: Α: Β: Ὀδοιτοῖ, ΑΥ͂Ν.Α: ἰϊδτίροι δ . νῈ: {6161} απῷ ἣν 

ἘΠ ἐἤΦΒ99 ἸΠΝΊΓΣ ἡΞΓΙ 5. 2 
30:62. 2 δ Ὶ ΝΉΡΙΤ ΘΗΣΞ οὐδ 

9 ΓΞ ὙΤ ἸΏΣΊτ ΓΞ ΣΝ ΤῊ 
ὈΦΞΙ εἶθ ἼὩΝ ἼΠΞΡΝ 
ὙΓΩΤΟΣῚ ὍΩΡ ὝΩΝ Θ᾿ ΦΘΙΤΤΙΝ ἸΠΣἼΠ 
ἸξΙΘ τ ἸΣῚ ἸΞΎΠ ΣῊ ὍΠ0). Ἴ9 
"Ὡς Ὅ23 ΤῊ ΝΡ Ὁ ΔΓ ἸΣῚ 

᾿δῶ ἢΣΔΙ5 ΤΕ δην τ ΡΝ 

ὭΣ Ξ, Ὡ[55Ὶ ΠΩ ΩΣ ΩΝ ΟΣ 

ἐδνϑ ἼΩΣ Θ3 π) οὐητὸς 

π 

ΤΗΣ ΤῊ ΞηῶΞ ΘΝ ΊΣΞ ἽΠ}} 
“ΟΞ οὐῶϑηι ΓΝ ΧΌῚ ΘΟΘΓΓΩΝ 
ὈΝῈ το 3 ΠῚ αὐ ὈΝ δρ᾽ "ὭΣ 
ΠΓΡΔΌΞ ΘΊΒΩΞ προπ νῷ 

ὈθοΣ, ΠΡΉΣΤΟ πρβονθο 1 
πνῷ περὶ ἸΊΔΝ ΟΣ ὈΙΡΓΙΘ 
ΤΡ ΠΡ. ΕΡΏΞΞΉΞ 71) ἼΞΘΝΞ 
ἜΝ ΠῚ ἼΖΊΤΠ Ὅ2 23 21 ἸΏ 

ΔΡΒΌΝΙ Ἴ510) "21 Γῆ33 71 70 
οἸΝΘ ΡΤΡῚ, ὁ ΓΙΒΗΘΘΡΙ ΤῊΝ 2. ΤΣῊ 9 
ἘΝ ΘΙ ΝΗΠΙΣῚ ΘΠ ΤΩΝ ἢ) 
πη ΠΟΣΒῚ τοΓΙΘῸ ἘΣ Σ 
ΝΞ2 9 ᾿ϑεκώτον ι ΠΡ ἢ ΘοπῸΝ 
"ΒΉ53. ὙἼΠΞΙ 1322. Ἴ717 ΤΌΘ ΠΤ ΩΣ 
5) Εδνα θ οτος ΤΏΙ ΘΊΣΞ 1 

ἼΙΞ ΠΞΝ ἼΩΝ ὨΝΠΡΓΩΝ ἘΝ 

Ῥ ἼΠΏΓΙΝ, ν. 6. Ῥ 
γ.1. Ὁ ἩΒΟΝΞ 9. Ῥ1:» 

Ἰ. ΒΙΑΥ͂ΥΕ.Α: Τἰοδές ἰδπς,. Β: τοῖς {. Θεοῖς, αὟΥ. 
ΥΕ: εἴρεπὸ Ὁ. Α: τυὐίς {{ᾧ {εἴ}. 

2. Β.ΝΕ: (κυ )έοθτοπ, ΑὟ.Α: φοξατίίς ἔδπι πὶ 
(ὐἱοδεν) ἐπυπα!, 

4, δὲαπίοῖ ... ζοίπο ἀπδονπ δ Ιοίδον, δίδ απ... 

Υ.1. 

Θώμυ. Ατίοραν. 
ὅ, Β: ἀδοναί, τοὺ... 

(ἀ0.} τυορίπ 
. Λῖπ 1., δαπδοῖ[ο οὐ Ε, ΑὟΥ̓ὙΕ: 

νας ἌΝ ΡΨ ἀσωΝ, ΨΥ ᾿ὐδὰ 
δος ἢ Στῶξσδυν κῤἐπιλῥιμαναλλιρδβον λξ γα τι, προ χρλ ον 

ΨΥ ΠΤ ΡΥ ΑῪΝ Ὁ ΡΉΑΥΤ ἢ 

ἀλλ ες 

ἐς ΓΙ εὐ ΘΙ δ, Μὲ σαν ἀπροποθτῆ {π|- 

μι γι Αλδρλνου βλς ξρχὶ 

ΤῊΝ 



Τ 

προ νυν. ὙΕΤῸΣ ν᾽ 

1. Φαιπιοί8. (48,3. 11) 541 
ΕΞ τ ΞΘ. ἌἘΦῸ γϑὶ θὲς ΦΡΕΣῚ τἀ λ ΑΘΥΨΘΕΣΒα 

“οπαίθαιπϑ μπδ ἰ αυίδ, χΧΥΈΕΙΙ. 

ταΐξ Ὅοπι ογλπ Φαοίοϑδ, τὸ δοπαίθαπ 
σοραπη ἰῇπ Το. υἷε {εἶπ εἴροπ δεν). 

2 δἸϊην αν παῦπι ἰθπ Ὅ068. “΄αρο8, τπτὸ Τ68 
ἴα πἰῶε τοίοδεν κπ| {εἰπο8 ϑδαίοτϑ ὅαιδ 

8 ἔοπιπιοπ. ἘἸΔπν οπαίδαι ππὸ Φαυΐο πα ὥς 
τοι εἴποι Ῥϑιιπὸ πε εἰπαπθον, δοππ εὐ θαῖίς 

ἀἴδι Το υὐἱς Τεἰπ εἶσοπ ὅογΣ. ἜἸπὸ 30: 

παίραπ ἐ0ᾳ. ατ|8 Τζείποη ϑὲοδ, Ὅ6π οΥ απ- 

δαί, τἀπὸ σαῦ ἰθπ Φανίο, δα ζοἰποπ 

δθξαπίοῖ, ζεἰπ Θϑετί, ζεἶποη ϑθαοπ τπὸ 
ὅ {εἶποπ Θὕτεῖ. ὙἸπὺ Φαυΐο 20ᾳ. ατ|ϑ8, 
τϑθίπ ἴα ΑΜ Ταποίς, ππὸ δίς Πὰς 
ΕΠ. πὸ ΘαμῚ {θὲς ἰθπ ἄδεν. οἷς 
διυίορϑίοιο, πιπὸ οὐ σοοῖ 00 1 αἴΐοπι 95 ΤῈ, 
απ) ὅπ δ πο τοι απ 8. 

6 (8 ὕεραῦρ [ὦ αδεῦ, δα εὐ τοϊοδοῦ φοἴοπις 

πιο αν οῦπ δε8. 0 Π| τῷ Θῴρταὥι, Ὁαβ 
οἷς θείδον ατἴ8 αἴτὸπ Θεάδίοπ δήταςιϑ τῦας 
τοι σοσαπαοπ παὶξ δεζαπα ππὸ ϑὲοίσοπ, Ὁοπι, 

δε ηπίρε Θαμ οἐπίροσοεπ, πὶ ἤδαπξοπ, πὶ 
7 διοιοοπ. ἀπὸ πὶ Θείροπ. Ἐπ δίς 

Ὑθοῖθδον Ταπροπ σοσοπ εἰπαποον, ἀπὸ {ρίοἴος 
πὶ πὸ Ἰρταοπ; Θαμ θαι ἐαποπο ρος 

δ {Ίπσροι, αδὲν Φαῦίο ξεθπ ἰαπεπο. ἘΦα 
ἐὐοτίπιπτοίς (Θαμ! [0 ἀπὸ οοἴοῖ ἴθπι Ὅα8 
πδονε ἴδ. , ππὸ ρταῶ : Θίς θαθοπ Φαυνίο 
ἀπ ταιζοπο σοροθοπ, ἀπὸ παΐρ Ταπζεπῦ, 
Ὁαῷ ὁὀεδηίσᾳτοί ἢ ΟἿ ποῦ ζεῖπ τρρτϑεπ. 

9 ΣἸπὸ (απ ζαῦε Φανίο ζαιον απ θη. δ6πὶ 
προ ππὸ [οτίαπ. 

10 Φεῦ απϑοτπ Φ προ8 σον ὃεν δὔζε Θ οἰ: 

νοπ Θοῖ ὄθεν Θαμ, ππὸ τοί Παρεῖς δας. 
γεῖπι ἰπι απο; Φαυνίο αδον Τρίοἴοίς απ 

Ὁθπ (Θαίτοι πη ζεἶπον απο, τοῖς οὐ ἰἄᾳ- 

τ γῇερίο. 

“ο) Οἱ Φαυίο απ οἷο ἤϑαπὸ ζρίοεβει. (Ὁ ᾳ- 

οι, ϑίπροπι δοδ φαπλεπ 35, Α: δοίίοδι, νΕ: απ, ΑΥ̓: 

Ο ΒΕΓΟΘῈ θεἰ α. ἤδ0[Ὲ 
0. δα [ἰς νυἱοδονξαπίοπ, αἴ ὦ, ξεν {0 α Ἐς θυ τυανῦ 

; «0. σίπαοι .... παν π΄ τ είαπαοῖπα, Β.ΑΎΝΥΕ: αἵ {. εἶπ: 
 ξοροπᾷ(υοί. ὅαν, 17,57). νῈ: κι. τη“ απς, Βὲ 28 {{π|2 

σθαι, παν ἐθαν ἰπὶ ϑὲ, ΥνΕ: πὶν δτοποοπῃο τοί κι. πὶ. 
 (δυπιθεπι. (Β: πε {{π|. απ ιππ πίοι ΕΠ) 

7. ΑΥ̓Υ: Ταπροῖ ... ἐαπροπο, νΕ: Ὁ, Γγν.εΓοπδεπ δ. 
ἴαπροι (οτος, Α: [απροῖ ϑυντ. Β,ΑΥΥῈ; {οἶπεὸ 

ΟΦ αιἤεηῦ. 
8. Β: οπέδταππίο. ὙΕ.Αἥ: (τ) τπερ, ΑΥ̓ ΑΙ πε β: 

πὸ Θαμ Ῥαίίς εἴποπ Θρίρβ, 
"11 ἴπ δε απὸ ἔπη Το ἰδπ, πὸ σροα το: 

! Ϊ 

] 

᾿ 26 γ.)9.,26 

ἐρῶν σομρ!αι{παῖΔ οδὲ δηΐμηλ Πανὶ, οἱ 
υτ. ΟΠ οχῖς οπὶ Φοπδι πὰ. 451] ΔΉ ΪΠ)ΔΠῚ 

αν βαᾶῃ), ἜΤΆΠ 46. οὶ δᾶ] ἴῃ ἐϊ 2 
16,21. 18, δ᾽ πῸπ ΘΟηΘΘβ811 οἱ, αἰ γονουΐο- 

κἰ ἢν, Τίσι ἴῃ ἀομλαπ ρα ΓΒ 51. Σπἰοναπὶ 8 
“α,8.10. 16 η] Πᾶν! οἱ ΦομαΠὰ5 ἰΟθά 5; ἀ- 

υϑεν νύ τ Ισ 6 θα} ΘΠΪΠῚ Θ1ΠῚ 4151 ΔΗ ΠΠ] Δ ΠῚ 5118]. 
Ἔ Νὴ Θχβρο αν! 56 ΦοπαῖΠὰ5 (πη]0ἃ, 
(πὰ ογὰὶ ᾿πἀα{1|5, οἱ ἀοα 11 Θὰπ Πάν ὰ, 

οἵ ΤΘΙΙ4ὰἃ νϑϑιϊπιθηϊὰ 818, ἀπ δά 
Θἰδαϊαμη οὐ ΓΟ δὴ οἱ 5416 δά 
θᾶ]θαμι. ἕρΡ αἰ θαι ααοάμε Πὰ- ὅ 
γἱὰ δά οἴμπῖὰ (πδθοι ΠΏ 41π|6 τη Ϊβἰ5ϑϑὶ 

ΘΠ] 541], οἱ θυ ΠἀΘηΟΓ 56. ἃσεθαῖ; 
Κ δ, ΒΟΒΊΠΓ 6. ΘΠ 5.811] 5.061 ὙἹΓΟΒ Π6}}}, 

οἱ δορορίαβ οῦαΐ ἴῃ ΟΟ118. πη νοὶ 
. ΡῬΟΡᾺΠΙ, πηὰχί θαι ἴῃ οΟηϑρθοίι [ἃ- 
“ΟΡ δ 8]. 

ῬΟΓΓῸ ΟΠ] ΓΘΥΘΡΙΘΡΟΙΙΣ ῬΌΓΟΙ580 ὁ 
. ΡΒΙΠΙβίμ 60 Πανὶ, οργοϑϑᾶθ 5.1ηΐ Πη1|- 
ὙΠΘΓ65. (6 ΠΠΙΝΟΓΒΙΒ ὈΓΡΙ 15 [5Γὰρ], 

ὁδηϊδηΐ6 5. ΟΠΟΓΟΒα16 ἀποθηϊθα ἴῃ ΟΟ- 
Βχ 15,20. ΓΒ). 58] ΓΘΡῚΒ, ἴῃ {γτηρδη 8. ἰλ6- 

{186 οἱ ἴῃ 5:8.Ὁ15. ἘΠΕῚ ργδθοϊποθαμί 
ὨΙΆ] ΘΓῸ5. [πἀθηΐο85. ἁΐᾳι6 ἀϊοθηία5: 

ὅροις ῬΟΡΟΙΒ510 541} Τ21}16,. οἱ Πανὶ ἀθοθιη 
ἀθὴ Ἰ6 5 1Π11ΠΠ|ἃ, ἜΤΡαΙι5. Θϑί ἀπ 6 πὴ 5.41} ΠΙΠ} 18, 
βιάτ, τε θ.. ἀἰΒρ] σα] ἴῃ ΟΟμΠ 5 65 56ΓΠΙῸ 

ἰβί6, αἀἰχίίψαθ: Πράδναηί Πᾶν ἃ ἀθοθιη 
1111... οἱ ΠῚ Π}1}16 ἀράθγαηί:; «αἰ4 
οἱ ΒΡ Γοδι ηἰδὶ βοίαμῃ γορηιπῃ ΐ ἜΝΟη 
ΓΘΟΙΪ5 ΘΡΡῸ ΟΟὨΪ 5. 541] Δϑρ οἰ ο) αὶ 

ἰὄθιν Πνὰ ἃ ἀϊ6 {Π|Δ οἱ ἀθίῃοορβ. 
Ροϑι ἀΐθιῃ “Δ θη) δἰ θγτη ἰηναϑὶί 10 

ΒΡΙΓΙ 5. [)}61 τη }π8. ὅ81}, οἱ ῬΓΟρΙΙ6- 
ἰαθαΐ ἴῃ τηθάϊο ἀοιηῖ8. 5086. αν 
δι116} 5} }}6})ὰ 1 ΠηΔη1 511, δ᾽ ΡῸΓΡ 

0} ΒΙΠΡΊ 105 ἀἴ65. Τοποραίΐαο 88} ἰὰη- 
ἄριῦ, οθᾶη. Ἔρος πἰδὶς θη], Ραϊδη5 πο 11 19.,.1:}. 

ἐυϑθε ρρῃῆρονα ρμοϑδοὶ Πανὶ οὰπ) ρᾶτίοία; 

"Ἢ 

Ὁ, Ὧν 

15,28. 
13,14. 

ν.12. 
16,14. 
19,9: 
Τρ. 
18,19. 

θ. 51 (Ρ. θ8γ.) οἱ [ογγοί ὀδραί, 6} 5 ἴῃ Φουα β8 6Π|. 

εἴ. νΕ: ἐδ τοαν δόζε ἱπ|τ, θίτροι Ὀἔες Θα)γο. ΑὟΥ: 
ἄθπι τυΐτο ποῦ) {ε0}} Ὁ. δὐπίρθππι. νΕ: 96 (δηδε 
τὸ. ἰδπι τ, ὃ. δὲ δηπίρτ, 

9, Β: δαίές εἶπ πρὸ απ Ὁ. ΑΥὟ: [δὲ ΦὉ. τπηἰῈ 
ζἀεοίοι 9., απ. Αι: πἰϑ Ε π{} τοϑέοπ ,, ΕΞ ὙΕ: [. [οἱ 
ατῇ Ὁ. 

10. ΒΙΑΥΥν: οἴη δόζεν δ). ΑΥΥ]ῦ: ταζοίς, Β: 
υἷε εὐ. αα 8 Φ γῇ, ΑΥ̓: δέοζει ὥς, το, αἴ ὥς ὙΕ: 
τοίς σον π|). 

11. ΒΟΥ ΝΕ: τρανῖ δεῖ Θρ. (Ρ εν). Α- τυ, ἰδ, 
ΑΥ̓: υυ{{{ Ὁ, αι. δίς 8, Ὀπτ Πυβ61. 



948 (18,12- 33. 

γ Ὁ αν "ΑΨ 

4 ἢ πρὸ 

ΧΥΈΕΕΙ. 

ΒΟΠΙΘΙ5 ΒΕ. : 

Ζῦν σα ϑαυΐξάθηι «Κ ουα δαγῖ5 ἀηνο1. Θϑ'ατιζὲ οαϊιίηι. 

- 2 ΑἿ 

καὶ ἐν τῷ τοίχῳ. Καὶ ἐξέκλινε Δαυὶδ ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ δίς. 12 Καὶ ἐφοβήϑη «Σαουλ 
ἀπὸ προςώπου Ζ]αυίδ, 

3 »" ᾿ εἶ , Ψ ἢ ..5 

αὐτοῦ καὶ ἀπὸ Σαοὺλ ἀπέστη. 18 Καὶ ἀπέ- 
ΕῚ Ἁ Α 3 τι «ς -“ ν Ϊ 

στησὲν αὑτὸν Σαουλ ἀφ ἑαυτοῦ, καὶ κατ- 
, ἍΝ ς - ᾿ {εν δῈ 
ἕστησεν αὐτὸν ἑαυτῷ χιλίαρχον, καὶ ἐξεπο- 
ρὑεύετο καὶ εἰςεπορεύετο ἔμπροσϑεν τοῦ λαοῦ. 

“ὴ δες - , - ἐς » 14 Καὶ ἣν Δαυὶδ συνιῶν ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
αὐτοῦ, καὶ κύριος μετ᾽ αὐτοῦ. 18 Καὶ εἶδε 

ς . Ἀλ 58 ͵ Α 2 -“ 

«Σαοὺλ ὡς αὐτὸς συνιεῖ σφόδρα, καὶ εὐλαβεῖτο 
λτν , ᾽ - 16 , κα ΤΆ. ν ᾿ 
πὸ προφώπου αὐτοῦ. Καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ 

Ἰούδα ἠγάπα τὸν ΖΙαυίδ, ὅτι αὐτὸς ἐξεπορεύετο 

καὶ εἰςεπορεύετο πρὸ γρι Ὅτι τοῦ λαοῦ. 

17 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Δαυίδ: ᾿Ιδοὺ ἡ 
ϑυγάτηρ μου ἡ μείζων Μερωβ, δώσω σοι αὖ- 

τὴν εἰς γιναῖκα' πλὴν γίνου μοι εἰς υἱὸν δυνά- 

μεως καὶ πολέμει τοὺς πολέμους κυρίου. Καὶ 

“Σαοὺλ εἶπε" Μὴ ἔστω ἡ χείρ μου ἐπὶ αὐτῷ, 

ἀλλ ἔστω ἔν αὐτῷ ἡ χεὶρ τῶν ἀλλοφύλων. 

18 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς «Σαούλ: Τίς εἰμι ἐγὼ 

καὶ τίς ἡ ζωὴ τῆς συγγενείας τοῦ πατρὸς μου 
ἐν Ἰσραήλ, ὅτι ἔσομαι γαμβρὸς τοῦ βασιλέως; ̓ 
19 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καιρῷ τοῦ δοϑῆναι τὴν 
Μερὼβ ϑυγατέρα Σαοὺλ τῷ Δαυίδ, καὶ αὕτη 
ἐδόϑη τῷ «α“δριὴλ τῷ Μαουλαϑίτῃ εἰς γυναῖκα. 

30 Καὶ ἠγάπησε Μεχὸλ ἡ ϑυγάτηρ Σαοὺλ τὸν 
“Ζ]αυίδ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαούλ, καὶ ηὐϑύν- 
ϑη τὸ ῥῆμα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 321 Καὶ 
εἶπε Σαούλ' Δωώσω αὐτὴν αὐτῷ, καὶ ἔσται 
αὐτῷ εἰς σκάνδαλον. Καὶ ἦν ἐπὶ Σαοὺλ χεὶρ 
ἀλλοφύλων. 

22 Καὶ ἐνετείλατο Σαοὺλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ, 
λέγων" “Ιαλήσατε ὑμεῖς λάϑρα τῷ ΖΙαυίδ, λέ- 
γοντες" ᾿Ιδοὺ ϑέλει ἐν σοὶ ὁ βασιλεύς, καὶ πάν- 

τες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀγαπῶσί σε, καὶ σὺ ἐπι- 

γάμβρευσον τῷ βασιλεῖ. 28 Καὶ ἐλάλησαν οἱ 
παῖδες Σαοὺλ εἰς τὰ ὦτα ΖΙαυὶδ τὰ ῥήματα 
ταῦτα. Καὶ εἶπε Δαυίδ: Ἢ κοῦφόν ἐστιν ἐν 

ὀφϑαλμοῖς ὁ ὑμῶν ἐπιγαμβρεῦσαι βασιλεῖ; κἀγὼ 

12, Β"ὅτι- ἀπέστη (ἡ ΑΕΒΧ). 18, ΒΈΣαδλ. Α18: 
ἀπ᾽ αὐτὅ. 14. ΑΒροηῃ. ̓ συνιῶν. ὁδ. αὐτῶ. (ρ. κύρ.) 
ἑὴν. 10.8: εἰςεπ.α. ἐξεπ. 75 ἸΘΕΒΙΕΑΒΙΕΡΧΙ 
17:..Ἀ.Β-: αὐτὴν ὃ. σ σοι. .«.Ἅ1 (8. πλὴν) καὶ ... Ἐ()18) Ἢ 
οἱ τῶν: καὶ ἔσται ἐπ᾽ αὐτὸν χ, ἀλλ. 18. ΑΒ: 
π. 190. ΑΒ: ἐγενήϑη. Α38Β5: αὐτὴ, ἐδ. ΑΒ: Ἴἤοϑυ, 
λαϑέτῃ. 20, ΑΒ: Μελχὸλ. ΒἘτὸ ῥῆμα. ὩΣ ΑΒΕΧ 
τ (τὰ [ὴ Καὶ εἶπε 2. πρὸς Ζ΄." Ἐν ταῖς δυσὶν ἐ ἐπι- 
ομβρεύσεις μοι σήμερον. 28. ΑΒ: Εἰ κὄφ. "ἐστιν. 

“ με ’ 2 

οτι ἢν κύριος μετ 

ὁ ΡΏΣΒ ἼΘΏ ὩΘ5Ὶ ἸΠΠΠΞη 

ΕΙΣ» ΩΝ Ἢ ΠΡΌ Ὀονῳ ΝΒῚ 12 

Ὀηνῷ ἼΠ ΟΣῚ ὁ Ὁ Ὀην ὦ ὩΣ 9» 18 

ἈΞῊ ἘρΝ τ Θ. ἦν ὙΠρουΣ ΤΩΣ 
ποθ ΠῚ ἘΌΡΙ 59 δ351 14 
ΝΣ ΟἿΣ ΠῚ δυΞ Ὁ “ΤῸ 

Ἴ35) ἸΝῺ ὈὐΞΙ ΘΟ. Νπτ ΩΝ ᾿ὐδῶ : 
ΞΩΝ ΠΤ ὌΝ τἠρη τ ὉΞῚ ἐλΜ) ΕΘ 16 
ΠΟ ΝΞῚ ΝΧ ΤΙ ΝΉΠΙτο5. ὭΡΩΝ 
ἘΤΟΣΙ ΤἸΠΕῚ ἦπ- δᾺ Ὀκ “ἼὮΝῸ 

πῶ ποτησν ΠΝ Φ 9 ΠΟΊΤΆΣ 
ΠΡΜΕΙΣ ὈΓΙΘ:ΠῚ ἘΝ πη: ἀτοπ ΝΟ 
Δ τὴ ΠΤ ὮΝ “ὯΝ Ὁ: ΝΕ. ΣῊ) β 
Ἢ ἼΩΝΩ ἘΒΘΌΘτ τοὶ Ἴ2 ΠΏΣ 18.. 
ὈΠΒΙΦ “ΤΠ "ὩὉ 33Ν "Ὦ Ὀηνῶτος 
πο ἸῸΠῚ ΠΡΤΙΝ ΤῸ ὈΝΤΉΘΣΞ, ἘΝ 
δες ΞΏτΩΝ ΤῺ ὭΣΞ, ὙΠ 19 

ΡΣ ὈΝΤΣὉ. ΣΩΤ02 δὲ ΠῚ πὸ 

ἘΗΝΘ ΤΣ. ὉΒΡ ἘΠΆΤῚ ἐπῶν 9 
ἜΤ Ἴ5Ὶ ΘΉΝΙΘ. Ἡ155} ὭΤΓΤΝ 
Ἦϑ πθὴτῖνς ἸΝῺ ἼΩΝ Σ Ἴ2ΣΞ 21 
ΒΟ ΤΑ ὉΕΥ ΤΣ ἼϑΠπΏ3 ὩΡ ΩὉ ποΡΙΓ 
ἸΣΙΠΏΤΙ ΘΓ 3, Π δξ ΘΗΝ ἼΩΝ Ὁ 

ἐπ 3 Ὁ 
τὸν ΞῚ ἽἸΣΡ ΌΝ ὈΛΝῸ ἼΧῚ 22 
πῶσ ἢ γΧ8π πὸπ Ὄϑ δ Ὁ Ὥ 
Ἰρπττ ΠΡΣῚ ἬΔΠΝ ὙΠΕΣ" ὉΞῚ 
ἜΤΝΞ θην "ΠΩ 9 ἸἼΞ1 ἐΠ9}9528 
ἼΩΝ) ἘῸΝ ὉΞΠΠΓὩΝ ΤΊ 

ἸΘῸΞ ἸΣΠΡΣ ὈΞΎ ΠΈΡΠῚὉς 

17 

γα Ὁ ΡΟ ΊΠΘ 
γι 2. Ῥ 1129 

11. ΝΕ: τἱῷ ἰθπὶ φσείπαί από, Α: τυ, ξιππ 
ἀτοοίίοππι. αἰ {, ϑπιροπ 

13. σον δ. 85, δεῖ, ΟΑὟΝΕ: οπἰζοετπίς, αΥ̓.Α: 
᾿πιαῷο. ΒΥ .ὙΕ.Α: Οθούβεκ, 



1. ομειοῖδ., 

Θαμ8 διέ, Ὁ ὲ8 δὺύπίῃϑ (δίδαπι. 

οἷν αθὸῦ αποῖς Πὰ φϑείπια! σοπ ἰδπι. 
12. Ἰϊπῦ Θαμΐ [ὑτϑτοις Π{) ον Φαυνίο, δὲππ 

Ὅ6Υ ὥετν αν ππῖς ἴδπι, απὸ αν ϑοη Θ απ 
18 σοοίεπ. Ἔα {δαί ἰθπ ΘαμῚ υοπ [ὦ 

απὸ [ἐθὲς ἰδπ ζπὶ δινίεπ ἴδον ται οπὸ 
Σ δῆέαππ, ππὸ εὐ 0 απ πὸ εἶπ Ὁ0Τ Ὁ6Π| 
14 381. ἘἸπὸ Φαυνίο δἰ Τὰ ΕΠ ἰπ 

αἴίο ζείποπι Φθιι, ἀπὸ ὍῈΥ ὥεττ θατ πιὶΐ 
10 ἴῦπι. ὃ Φα πππ Θαμ 7ζαῦε, Ὁαβ εὐ Πῶ 

ἴο ἕΠΙΠὦ Οἰος, Τἀοιοῖς εὐ ΤΠ υον ἰθπι. 
10 ἔϑίθον σαπς ἤγαοῖ πιὸ πδαᾳ δαί Φαυίο 

65, Ὁρππ εὐ 206 αἰ ππὸ εἶπ τοῦ ἰθποπ 
θεῖ. 

17 ἴἰπὉ Θαμΐ ρταῦ ἐπ Θαοίο: ΦΘίεθε, 
πιοῖπο ατύβεϊε Φοτον θέτο τ 0 ἰἄ) οἷν 
ἀππι ϑθροῖσο φοδεπ, [εἰ παν {τριοΐα ππὸ 
ζἄρτο Ὁε8. ούγτη δτίοαο. Φοππ (Θαμ ρἐς 

τς δαῦτο; Ῥὲείπο απὸ {01 πίε απ ἰθπι ζεἰπ, 
18 [ὁπότ οἷς απὸ δὲν 0 Π||τ.. ὁ Φαυίο 

αϑον αἀπίυοτίοίς Θαμῖ; ϑεν δία (ὦ, πὸ 
τοαϑ {{{ πτοῖπ βοθεπ ππὸ (ΘΕ Τ  πιοίποϑ 

: Ξβαίοτθ ἱπ Ἰγαοῖ, ὉαΒ ἰῷ Ὅε8 δεδηίᾳ 8 (δ - 
190 Ὁαπὶ τροτθοπ [02 ὁ Φαᾳ αδὸν οἷς 8 εἰξ ἔαπι, 

ὍπΒ ὲοτοῦ, οἷε Σοῦ ΓΥ Θαμ8, [0τὸ Φ α- 
οἷν σοσοθοη τοοτθρη, τϑατὸ [{6 ϑοτίοΙ, ὅοπὶ 

20 “ϑὲο οΤ αἰ τον, ἐππὶ δεῖθο αοσόδοπ. ἘΞ ΓδῸΥ 
δε αἹ, (Θαι8 Φ οὐ ίεν, δαίο Ὅεηι Φαυίο 
0. Φᾳ Ὁ48 απ απροαρὶ τοατὸ, Ἰρτα) 

2160: Φαβ ἰβ τεῶϊ. ὃ δ Οἱ Πἰς ἔθπι ρος 
δοηῖ, δαβ [{ε ἴθπι ζππὶ 41 σοταίθε. ππὸ 
εν ἰὸν πος ἴδον ἴθ πὶ ἔσπιπιοπ. Ἀπὸ 
Τρτα κι Φαοίο: Φι: {007 Ῥοῖτο τπῖ} δὲν 
απϑοτπ τποίπ (δἰθαπι τροτθεπ. 

22 Ἰϊπῦ Φαιΐ αοθοί ζεἶποπ δἐπούτοπ: ϑὲορεί 
πες Φανίο δε] ἢ ππὸ ρτοῶε: 

ΝΥΝ 

Θίενο,. 
Ὅὲ. δξθηίᾳ θαι ἀμῈ ἀπ οἷτ, ἀπὸ αἴὸ {εἶπες 

28 (ἴδαπι. 5 πὸ δίς δπεῶτο ΘαμΓ8. τοϑείοπ 
Τοῖς ϑϑοτίς σον ὅπ Ὄρτοπ Φαυΐοϑ. Φα- 

ΡΨ ΨΥ 

25..Α.Α: εἷἰπ Θευίπροῦδ, Ὁ66 δεὲδηίαδ, 

να δέωμαι. Ὁ εἰνδὲ 

14. Β: δαπδοῖές ἘΠ, ΑὟ ὙΕ: γαῖ ΘΙ. ΒΥ. 
ὙΕ.Α: (ἰπ) απ αἴίοι {, ϑθοροπ, 

1ὅ. ΑΥ̓͂ .ΥὙΕ: ζοῦν υἱοὶ ΘΟ 1 σαίο, γΕ; Πιτ δος. 
17. [εἰ πιίν παν ἐαρίοεν, ΟΥ̓ ΝΕ, Α: ἁτέο!ο, Β: αἴ ς 

Ὁ(ὦ πτν ἐν δοί πίτυς, ΑὟΥ: βτοίίς οΐο έν, δορουαδ, 
ΒΒ: υυἱδον θη. Αν φόροι. ΟΥ̓ Ε: ὦ ὉΠ Γ(ἐοίπο) 
ὦ. ἀπ ἔθ π Τρ οι. 

18, δαὃ Θεῖῶϊ, Α: οὐδεν Ὁ. (ὃ, νῇ: οἰπ Θά υίο-: 

: δπείίς Τίεδοη. οἰ), [0 Γεἰ πππ Ὅε8 δὲ δπίᾳϑ, 

οἷ αδοὸν ργτα : Φίπει, οὐ) Ὁα48 εἶπ ὅδε: 
τίπροϑ εἶπ, Ὁὲ8. δεδηίᾳ8 (δἰλαια ει ζ{εἰπὸ 

(18,12--.235.). 8649 

ΧΥΈΕΙΙ. 

οἱ ἀφο!ηᾶνι Πανίἃ ἃ [016 6}115 86- 
οαηο. ἜΕῚ πμαὶϊΐ δὰ} Πανὶ, 60 12 
(04 Βομηίηιι5 6556. οαπὶ 60 οἱ ἃ 886 

ΓΘΟθββ,586ῖ. ῬΑπιονιΐ ΘΓΡῸ διπὶ ὅλ] 18 
ἃ 856. οἱ ἴδοῖς διμ {γἸΠπὴ ΒῈῸΡΘΙ 
ΤΉ 1116 ν]ΡΟ5, οἱ δργθαϊθαίαν οἱ ἰηἰγ- 
Βὰΐ ἴῃ ὁοηβροοίαῃᾳ ρΟρα]. ἜΠη οπι- 14 
ἈΠ) 5 ΘΟ ι186. νἱ18 518 Πᾶν ρτγὰ- 

. ἀθηίον ἃσοραΐ, οἱ ΠΟΙ η18 δγᾶΐ ΟἸΠῚ 
860. ἜγΙαἰ ἰΐδψιιθ. 541], χαρά ρτὰ- 15 
ἀθη5. δϑϑϑί Π11η18, οἱ δοθρὶΐ Θάγ ΓΘ 
θα. ΟΙΏΠΙ5 δΔίθπῃι ἴ5γὰ8] οἱ {πιάὰ 10 
ἀΠσοραὶ αν; ᾿ρ56. θῃῖτὴ ἰῃσ θα 8- 
θαίαν οἱ δρυθαϊθθαίαν δηΐθ 605. 

ὨΙχιίψα δὅαα! δὰ Πανὶ : ἔσο, Π]ϊὰ 17 
᾿Τηθᾶ Π]Δ]0Ι ΔθΓΟ, ἰρβᾶπι ἀἀ00 {{0ὶ 
ΠΠΧΟΓΙΘΙῊ : [Δ η ΠῚ Π]040 65ΐο Υἱν [ὉΤ 5 
τ Οἵ ΡΓΔΘΠΔΓ6 θ61}1ἃ Ποιηΐηϊ. ὅδ} Δα 6 1η 
ΓΘΡαἰαθαί, ἀἸο6η5: ΝΌΩ 510 ΠΠΔΠτ15 Πηθᾶ 

. ἴῃ 60], 564 51{ ΒΌΡΘΙ 6.11] ΠΠΔΠΙ15 

ΡΠ 5. πογαπ. ἜΑΙΐ δαίθῃῃ Πανὶ 18 
ζ8ην.τ,18 84 580}: Ο15. ΘσῸ 511η, πὶ 4086 681 

για πηρὰ ἃπΐ οορηδίϊο ρᾶΐΡὶ5. τη6ὶ ἴῃ 
ἴγδ6}, αἱ ἤδη σθη6 } γοσίϑὲ ἘΒδοίαμι 19 
651 τι} [6 Π1Ρ115, οαπῃ ἀοθογθὶ ἀδγὶ 

28:..21,8 ΘΓ). ΠΠ1ὰἃ 54} αν 4, ἀαίὰ οδί Πὰ- 

Τυά τ, ϑ δ. 0161} ΝΟ] ΑΙ Πἰ 86. ἀχορ. ἜΘΙΟχΙ ἀὰ- 20 
ἀᾶν, ἴθι Πᾶν ΜίομΟΙ ἢ]ϊὰ 5401 Δ] ιογ. 

Εἰ παποϊδία πηι) οϑὲ 588] οἱ ῥ᾽ οἱ, 
Ἔ αἰχίίᾳαθ ϑαὰ]: ΠΔ 00 θδᾶπὶ {Π]1, αἱ ἢαΐ 21 
οἱ ἴῃ βοδηβα η οἱ 811 5ῈΡ6Ρ 6] 

ἰἰτο.ηᾶπὰ5 ΡΒ 5 πογιηι. Ὀἰχίίψ 588] 
δα Πανὶ : [η ἀπάθθιι5 ΓΘΡῚ15 ΘΘΠΘΙ ΠΙΘῚ15 
ΘΓ 5. μοαϊίθ. 

Εἰ τηδηάᾶνιΐ 5411] 5ΟΓΥ5. 5615: [0- 22 
ἀπαϊηὶ δα Πανὶ οἰδη πη6, ἀϊοθηίθ8: 
Εσοθ, ρδ085 ΓΘΟῚ θ᾽ ΟΠΊΠ68 ΒΘ] 
6115 ἀΠσαηὶ 6; ΠᾺΠΟ ΘΓΡῸ 680 σἜῬ ΠΟΡ 

Γορῖβὶ ἘΒῚ Ιοοιἰ βηΐ βορνὶ 584}} ἴῃ 28 
ΔΆΓΙθι.5 Πανὶ ἃ οἸμηὰ νοῦ ρθὰ πᾶθ0. Εἰ 
αἰΐ αν : ΝΠ ρᾶγαμῃ νἱἀθίαν ν 15, 
ΘΘΠΘΙΙΠῚ 6586 ΓΕρΡΙΒ ὁ Θ6 0. δι1{6Π} 5111} 

10,18. 
10,ψ7. 

(Μυά.15,. 

νυ... 
2,14. 

ν.18. 

17. 8: [ῃ 80. 290. 5: ΠΙίδπι ὅδ} δ᾽ (θγᾶπ). 

σουζοῦπ. 
19, ΑΥ̓͂: 21 δεν 3. 
20, σεπεῖ ἐδ ἔρια 081. Β: τσαῦ Ὁ, Θαΐε τοῦδέ ἐπ 

{. ϑπίρεπ, ὙΕ: τι. Ὁ. Ὁ, ταν... ΑΥ̓γ: ἰθπὶ τ, 
1, ὥσθ εὐ σοδαδεε: σ᾽... Θιοείεοπ, Β: ἃ, 

(ιτί ἃ νοεῖς, ΑΥ̓: δαῖτ. [εἰ,, νΕ: πὶ {. [01{{ἰθπι 2. 
δαί(τν τυ. ΑΔ: θα 0β!}.., πὶ χυϑεί Φίπρε [0{{Π|... Ὁ 

22, ἴο τοότδοππ, ΑΥ̓ ΝΕ: {{| δέν ρεποία!, 



900 (18,4--19,8.) επεβεοῖβο Π, 

ἈΥΨΈΕΪΕ. Τὰ σα ανυϊάφδηι (Κ᾽ Θῃταϊἠιαγῖς «τ. παῖ οὐαΐϊξιεηι. 

ἀνὴρ ταπεινὸς καὶ οὐχὶ ἔντιμος. 323} Καὶ ἀπ- 
ἤγγειλαν οἱ παῖδες Σαοὺλ αὐτῷ κατὰ πάντα τὰ 
δ - “ὁ 

ῥήματα ταῦτα ἃ ἐλάλησε Ζ,.αυίδ. 38 Καὶ εἶπε 
“ΣΣαούλ' Τάδε ἐρεῖτε τῷ Ζ.αυίδ' Οὐ βούλεται 
« ᾿ " , γ 3 3 ε οἷ 2 

ὁ βασιλεὺς ἐν δόματι, ἀλλ᾽ ἢ ἕν ἑκατὸν ἀκρο- 
, ᾽ , ΕΣ τν ᾽ 5 « 

βυστίαις ἀλλοφύλων, ἐκδικῆσαι εἰς ἐχϑρους 

τοῦ βασιλέως. Καὶ Σαοὺλ ἐλογίσατο ἐμβαλεῖν 
᾿Ὶ ν ἕω - Ε ΄ σ΄ 

τὸν Ζ) αυἱδ εἰς χεῖρας τῶν ἀλλοφύλων. 20 Καὶ 

ἀπήγγειλαν οἱ παῖδες «Σαοὺλ τῷ Ζ]ανὶδ τὰ 
εὖ “ ᾿ ᾽ , « , 4 ὍΔ᾽ 
ῥήματα ταῦτα, καὶ ηὐϑυνϑη ὁ λόγος ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς ΖΙαυίδ, ἐπιγαμβρεῦσαι τῷ βασιλεῖ, καὶ 
οὐκ ἐπληρώϑησαν αἱ ἡμέραι. 21 Καὶ ἀνέστη 
ΖΙαυίδ, καὶ ἐπορεύϑη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὖ- 

- ᾽ 2 » 2 ’ 4 

τοῦ, καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις ἑκατὸν 
" ! . 3: πῆ 

ἀνδρὰς, καὶ ἤγεγκξ τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν 

καὶ ἐπλήρωσεν αὐτὰς τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἐπιγαμ- 
- » ψ -» Ἁ 

βοεύεται τῷ βασιλεῖ. καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν 
5 ὦ τ ΄-΄ -“ἽὟ 

Μεχὸλ ϑυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰς γυναῖκα. 
25 Καὶ εἶδε Σαοὺλ καὶ ἔγνω, ὅτι κύριος 

Α ς 3 - 

μετὰ Ζαυὶδ καὶ Μεχὺὸλ ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ 'καὶ 
- ᾿ 5 - ᾽ γ- -' 

πᾶς ᾿Ισραὴλ' ἀγαπᾷ αὐτόν. 29 Καὶ “Σαοὺλ 
προφέϑετο, φοβεῖσϑαι ἀπὸ προφώπου Δαυὶδ 
ἔτι, καὶ ἐγένετο Σαοὺλ ἐχϑραίνων τῷ 4]αυὶδ 
πάσας τὰς ἡμέρας. 30 Καὶ ἐξῆλϑον οἱ ἄρχον- 
τες τῶν ἀλλοφύλων" καὶ ἐγένξτο ἀφ᾽ ἱκανοῦ 
τῆς ἐξοδίας αὐτῶν, καὶ Ζ,αυὶδ συνῆκϑ παρὰ 
πάντας τοὺς δούλους Σαούλ, καὶ ἐτιμήϑη τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ σφόδρα. 

ΧΕ. Καὶ ἐλάλησε Σαοὺλ πρὸς ᾿Ιωνάϑαν 
ἊΣ «" γ -» ͵ 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς παῖδας 
᾽ » - “ ᾿ ͵ γ 9 , 

αὐτοῦ, τοῦ ϑανατῶσαι τον Ζ.αυίδ' καὶ ]ωνα- 
«" δῇ « “- ᾿ ϑαν ὁ υἱὸς Σαοὺλ ἡρεῖτο τὸν Ζαυὶδ σφόδρα. 

Ρ] ’, .) - 

2 Καὶ ἀπήγγειλεν Ιωνάϑαν τῷ “4]αυίδ, λέγων" 
Ὧ Α - - - 

“Σαουλ ὁ πατήρ μου ζητεῖ ϑανατῶσαί σε" 
᾽} ξ Μ ᾿ κ ᾿ , κ φύλαξαι οὖν αὔριον πρωὶ καὶ κρύβηϑι καὶ 
’ - ν 3. 4. 

καάϑισον χρυφῇ. ὃ Καὶ ἐγὼ ἐξελεύσομαι 
’ὔ - 5 

καὶ στήσομαι ἐχόμενος τοῦ πατρός μου ἐν 
ΕῚ » ἀν ἘΓΑῚ τ ΓΞ ᾿ 8 ΤῊΝ ͵ ᾿ ἀγρῷ, οὐ ἐὰν ἧς ἐκεῖ, καὶ ἐγὼ λαλήσω περὶ 

πολ Ἂ . Υ̓ 

σου πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ὀψομαι 

29. ΑΒ: ἔνδοξος (ἔντ. ἘΧ). 24, ΑΒ ἑπάντα Ἢ 
ἘΧ). 258: Α"ἐκδυκ. -ἤη. ΒΈ εἰς (ἐ ΕΕΧ).... αὐτὸν 
(τον 21. ππτ νῦν: ἈΠ ἀπαγγέλλϑσιν (ο. ΕΧ). ΒΞ Ἐκ. 
ὌΞΟΣ (ΓΑΕΡΧ)), 21. ΑἘέχ, Β: ἀνήνεγκεν (ἦν. 
ΑΕΧ)... Ἔχ, ἐπλήρ. αὐτὰς τ. β. (Ἐ ΑΕΈΧ), 28..8 
ἊΣ ἔγνω (ΓΑΚΕΧ). ΑΒ Ἐκ. ΜΙ. ἡ ὃ. αὐτὸ (1 ἘΧῚ 

. ἡγάπα (ἀγαπᾷ ΕΧ). 298. ἜΣ εὐλαβεῖσθαι 
ἀπὸ Ζ,. (φοβ. ἀπὸ πρ. 4. ΕΧ). Β 5, ἐγέν. ΣΙ. -ἴπ, 
80( ΑΒΕΧῚ). Α: ἐχϑοεύων τὸν ΖΙΊ. ἣν 1). ΔῈΧ Ἐτῆς 
(1 ΕΧ). ΑἾρᾳ. ) καὶ (ἐ ΕΕΧ), -- 1,.ΑΒ "τὸ [ἘΡΧῚ) 
2, ΒΤ ὁ πατήρ μὸ ([ ΔΕΚΧ). 

ΩΣ γ135} Ὁ ἘΠῸΡΩῚ Ὁ θη τιθοΝ ἸΞΟΝῚ 2. 
ἼΙ ΠΌΝΠ ΘΡ219. ὝΝ Ὁ ἧς Ὀηνο 
ἐπ ἼΩΝ ΤΠ Ὀηνξυ ὌΝ ἘΠ πϑ 
ΝΣ 3. ππῶξ ΠΡ80 ὙΠ: ΤᾺΝ 
πρ8πῸ "ΝΞ, ΘΡΌΣτΟ ΘΠ Ὁ Β ἜΣΡΟΣ 
τ ΤῊΝ πεν Ξῶτι ὈΝΘῚ 
τΝ ἀ)ΤῸ ἼΠΖ} ὙἸΒ5Ὶ ἐΒ ΘΒ 20 
ἌΣΦΞ ὭΞΤΙΙ ὍΘ᾽) ΡΝ ΒοΉΘτΠ 
ΝΣ ΠΟΏΞ Ἰππυ τς ἼΠ 
ὙΠ ΘΝ ΝΉΠ! π95) ἼΙ ὈΡΒῚ ΘΟ ὩΒΙῚ 2 
ΝΞ ὧν ΘΝ ἌΡΤΕ ΠΗ 
239 ΟἸΝ ΘΟ ὈΣΡἼΡτΩΝ Ἢ 
ὋΝ - ἡ: ΠΟΒΞῚ Ὡπτσς 

ἐπῶν 3 ἼΣΙ. ὉΞ" 
ἼΠΓῸΣ ΓΤ Ἴ9 ΦΊΡῚ ΟΝ ΝΡ 28 

ὨΘΝΡῚ ΦἸΠΙΞΤΗΝ ΦΡ Θ ΤΙΞ. ὉΘ185 29 
ϑρλδῦ 510} ΤΊΣ Ἴ)1 ὩΒῸ ΝῸ9 οὐδ 
"Ὁ ἼΝ ΧΒῚ ὁ Θ θΠΙ το ἬΤΟΝ 2 
ἫΝ Ὁπ ΘΝ Σ "ΠῚ ΚΠ ΠΣ 
ΕἼ ὑοῦ ὙΡ᾿ὉῚ Ὀτδ 512» ΘΞῺ 

τρρν Ὧπ ἸροῦτοΝ, δῶ ἼΞΤΟῚ ΧΎΧῚ 
Ἰγϑύτοη ΤΌΝ ΤΡΌΣΙΡ ΠΕΡ ΝΝ 
ἼΔΟΙ ὁ ΝᾺ ΤΠ ΥῈΠ ὈηΝΘ τ 3 
᾿ην ὥρΞο ὌΣΝὉ ΤΊΤΌ ἸΠ9)Π5 
ἼΞΞ Νητυσῶτι ΠΙΡῚ ἡγΡὩΠῸ ὩΝ 

ΝΣ Ν ΘΝῚ ΕΠΝΞΓΣ ἼΠΦΞ ΞΟ" ὃ 
ΠΡ ΤΩΝ ΠΤΩΞ ἼΒ τος ὙΥΤΟΡῚ 
ΡΝ ἼΣΝΤΟΝ ἪΞ ἼΞῚΝ ὍΝ} Ὀὸ 

γΥ. 2ὅ, ΠΝῺΞ Ὀδ " ἼὩΣ γν. 38. Β΄ ῸΞ ΓῸΒ 

ΤῊΝ ΒΙΑΥῪΥΝΕ: δα (ᾧ (10 ἰᾧ Ὁ) ε. α «πὶ σοῦ, ὅδ) ὲ, 
ἐπ 
25. ΑὟΥ: ἔ, ὁξαπρτοίδ, νΕ: σουϊαπροῖ ἔν δ εἰτατῃηθ: 

σεάεπ, Α θα! ἔ, ϑταπίραθε πόϊρίῃ, ΒΥ ΥΕ,Α: 
Τοπθετπ (τ) 100 558, δοὺ 355. νΕ: δαιπ θέα ὅλο οὐδὲ 
τον, Αἰ: οοἴάοῦο, Β.ΑῪΝ ΑἸ: φοδαΐτο, ΑΥὟΥ: [αϊ(επ 
ἀπ παύει. ὙΠ: [χε Ταΐοπ πὶ Ὁ. ὅς. ΑἹ πὶ ἀθουΠοζεῖη, 

20. (91. 55..20.) 8: οὐ τσατοῖ αδον οἷς Φ αρὸπορ 
τς οΥΤ ΠΕ, ΑΥΥ; πὸ πυρδ ... νοὶ, 



τ 

- 
ε 

Ἷ 

᾿ 
Ὶ 

ἢ 2, Β: πιὰ Ποζετίς [τς Ὁοπι δὲ, υδήέᾳ. 
ας (πα) [ἐρὲς [16 νοἹ ἀ Τί (,.... τὶ Αἱ χά δ1{Ὸ [0 κνν σῦν 
᾿ς 28. νΕ: τι, ἐὐξαππίο οδ. 

1. Φοπι οί, (8,24--.19,3) 351 

68 Δ δηῖρδ θὲοτᾳοπραθε, ΘΓ, 

ἰῷ αὔοὸν δἷπ εἶπ αὐπιοὸν σοτίπαον. ϑθέαπη. 
24 Ἰ1πὸ οἷς ποτε Θαμδ [αρίοη ἰῆπι τυΐρε 

Ὅο᾽ ππὸ {ρταεπ; Θυζς δονίς δα. ας, 
2 υἱ σοτοδεί. ἜΘαμΙ Τρταῦ: (Θυ Ταρῖ 1 

Φαυίο: Φν δεὐπίᾳ δεροῦτοι Ἐείπο ϑϑέονε 
σόπραδε, οὔπο διιπθοῦ βονθάις ϑοπ Ὅ6Π 
|| γα, α8. πιαπ Ὁ τὐδὲ απ δ08. 
δεδπίᾳ8 δείποοπ. Φεππ ΘαμΪ ἰγαϑίοίο, 
Φανΐο και [ἅΠποπ Ὁπτ Ὅεὲν Ῥθ Πον ὅαπῦ. 

20 ἔφα {αρίοπ ζείπο δὲποῦγο Φαἷο απ Το[)ς 
οτος, ππὸ ἀπο Φαυνίο οἷς (ας οὐ 
Ἰεῖπ, Ὁᾳ8. εὐ δ.8. δεὲθπίρϑ (δίλαπι οὐδε. 

27 ᾿ἰπ οἷς εἰς τθαν ποᾶ) πία! αἰ. Ἔα 
πιαῶτς ἃ) Φαυνίο απ τἀπὸ ἐ0ᾳ. δίπ π|ι} 
Τείποι. ϑὲάππεν, ἀπὸ Τῷ πις ἀπίοὸῦ Ὅὸπ 
ΟΕ ουπ χυϑεἰραπθοτι ϑθέαππ. {πὸ Φ ας, 
οἷν δταθίο ἰῦτο θονθ πος. τττὸ σεταπίρίο, 
Ὁόπι δεηίρε οἷς ΘαὉΓ, δαβ εὐ Ὁ68 δε δηπίρ 
(ἴδαπι τοῦτος. κα ρα ἴθι Θαμ Τείπο 
Φοίίον θὲ γα  σππὶ ϑδ εἶδε. 

28 ἰἴπὸ Φαμ {ας ππὸ ἡποτῆε, ὉαΒ Ὺ 
ογν πὶ Φαοίο τθατ, {πὸ Ξθὶ )αἹ, (Θαι 18 

29 Φυϑτζον, δαιίς ἴθπ Τοῦ. ἘΦα {τ τοῖς 
ΠΤ) Θαμ ποῦ ππὸῦρτ ον Φαυίο, ππὺ τυατὸ 

90 {εἶπ οεἰπὸ Τζείπ ἀοδοπίαπα. ἜἸ1ΠῸὉ δα 0} 
0 Π|τεν δ ινγεοπ αὐϑέοσοπ, δαποοῖτς Φοαυίο 
ἘΠῚ Ι γον Ὅεππ αἷς φἐποτε Θαμ8, τϑὲππ 
Τίς αὐὐϑέσαοι, ὉαἘ ζεἰπ ϑύαπις δοιρορτίοζεπ 
τρατῦ, 

ΧΗ. Φαι αδεῦ τρεῖς πα ζεἰπεπι Θοῦπις 
Πα απ ππὺ πἰΐ αἴτοπ ζεἰπεπ ὁδἐπεῶ)ε, 
[π,. Ὅα8 ἤὲ Φανίο ζοΠτὸὲπ δοίεπ. φ10 6 
“οπαίθαπ, Θαιῖδ Θυῦπ, αϊίς Φανίο 

γὴν 6, Ἔππὸ σεν ποίοις. εθ. ἰῆπι 
ππὸ ρα: Ῥὲοίπ ϑαίον ΘαμΪ τὐαᾶτοῖ 
Ὁατπα, Ὁαῇ εὐ οἰ) τῦρίς. ϑὲιπι, [0 δες: 
ὕαῦτο Ὁἰ) πιοτοὸπ πὸ ΟἹείθε Ὁ θοΥΘοΠ, 

[ ὃ ππὸ σους οἰῶ. Ὁ) αὐονῦ ΟἿ θεταιιβ 
σόθοι ππὸ πόδε πιρίποπι ὅϑαίον {θα απ 
Ὁοπι δεῖοε, δα δι δἰΠ6, τππὸ οη. οἷν τὴϊ 
τποίπρι ἡϑαίον τορὸπ, ππὸ θα ἰῷ ζεῆς, 

2. ὕ.1.: πιστοῦ, Α.Αἃ.: ϑδὲοτοοπδ, 

ΑὟἈΕ: 

29, ΑΥ̓͂: δεζείποοίε Φ, νῈ: αἵἷίΤ 3 εξ, Β: αἴίς δίς 
Φαρὸ. Ατα, ᾧς {, βοθυπδ, 
50. Ρ. Φ,, ἴο οἵε ἵν ατ|82., ΕΓ. Β: τοαὖν Ὁ, ΕΠ φεῖ, 
ΠΥΡΕ: οἴ ἄγον. ΑΥ̓Ν - Παίς πιρὴν ΘΠ, Β: δοροα ὃ: 
6οί, ΥΕ: οροζρι, ΑΥ̓: [εν τυοντ ροα [οἴ 

ΧΥΨΈΕΙ. 

νἱν ΡΠ 6Ι οἱ ἰθη15. ἘΠῚ γοπαποὶὰ- 24 
νΟΡΙΠὶ 5ΘΡῪῚ 588], ἀϊοθηίθα: Ημα}15- 
ΘΙ 041 νοῦρθὰ ἰοοαία5 δὶ θανιά. 
Ἔ θΙχίις ἁαίθ) 58}: δ1᾽9 Ἰοααί μη! ἃ4 2 Ὁ 
δ)ανι: ΝΟ Παθοῖ ΓΟῸΧ Βροηϑα]α Π6- 
0556, ὨἰδῚ ἰΔη! 1} θη! ΡΓΆΘρΙΙ- 
(1 ΡΠ ΠΝ ποσ, αὐ ἢαϊ αἰὺ 46 

10 ΠΏ 1018 ΓΘ ΟΡ Ὶ5. ΡΌΟΓΓΟ ὅδ] ὁορ αΠ) αὶ 
ἰγαύορο αν ἴῃ τηληπ5 ΡΠ] 5. Π|π|0- 
γιη. ἜΘιυμ4ι6 ΓΟΠ ΠΟΙ 55θηΐ βοῦν! 20 
6}5 ανιἃ νορθᾶ, 46 ἀϊχογαί 588], 
Ρ᾽αοα  ΒΘΓΟ ἴῃ ΘΟ 5 ἢανὶά, αἱ 
ΠοΡοὶ ΘΘΠΘΙ Γορῖ5. Εἰ ροβί ρβᾶιθ05 
ἀἴο5. Ἐ βυγσθηβ. Πᾶν 4}0Π0 ΟΠ νἱΡΙ5, 2.7 
4ὶ 88} 60 δγδηΐ, δ ρῬϑγοιιβϑιὶ οΧχ 
ῬΠΠΠΙ ΣΙ ἢ) ἀποθηΐοβ νἱγοβ, οἱ αἰία} 

ΘΟΥ ἢ) ΡΡΑΘΡα α οἱ ΔηηθμηΓᾶν Θὰ 

ΡΘΡῚ, αἰ οσϑοῖ σὍΠΘΓ 6115. Πα Πα 80 
548} οἱ ΜΟΠΟΙ] ἢ] Τὰ" 5118 ΠῚ} ΤΙΧΟΤΘΙΏ. 

Εἰ νι 584} οἱ ᾿πιθι!οχὶὶ, ααοὰ 28 
ΠΟΙ ΠΠ5 6556 οἴπη θανιὰ; ΜΙΟΠΟ] 

ἁπιθηλ ΠΠ1ὰ ὅδ4ι}} ἀΠΠ Προ αὶ θὰ. ἜῬΒῚ29 
ταδϑ δος. Δ] τηὰ 5 ΘΟΘΡΙΙ {{π6 16 Πᾶνα, [οί π185- 

{πὸ οϑὲ 541} ἰΠ] ΠΏ ]Ο15. Πᾶν" ΟἸΠΟΙ 5 
ἀ16}}15. ἜΕῚ Θργθϑδὶ δϑπηΐ ΡΡΙΠΟΙρ65 90 
ΡΠ. ΠΟΛ; ἃ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ δαίθι 
ΟΡ 5510 η15. ΘΟΓΙΠ ΡΤ ΘΗ 5. 56. σ6- 
γΓοραΐ Πᾶν ἃ {4 ΔΠ) ΟἸΠΠ65 56 ΓΥΪ ϑΔ 8], 
οἱ ΘΟΙθθγα ἰλοίαη] δὶ ΠΟΘ η 6]118 
ΠΙΠ}15. 

Ποσαίι5 οϑὲ δαΐριῃ 5840] «αὐ ΕΞ. 

Φοηδίπαη Π]μΠ) δα οἱ δ ΟἸΠΠ65 
ΒΘΡΥΟΒ 505, υἰ οοσοϊάογρηΐ θανιά. 

15,..3. ΡΌΓΓΟ ΦοπαιΠὰ5 ἢ]Ππ|5. 548] ΑἀΠΠ 0 6 )αΐ 

ΕΩ ἧς θα ἃ γὰ]46, Ἐδὲ ἱπάϊοαν!! ΦΟΠΔΙΠὰ5 
Πανιὰ, ἀΐόθπβ: Θαλοῦ δα] ΡᾶΐοΡν 
ΠΠΘ 115 ΟΟΟΙ ΘΓ ἴθ ; ΦΠΔΡΓΟΡίο ΟΡ ϑοΡνὰ 
16, 4650, Ι28Π6, 6, ΠΙΔΠ6]}}8 (Δ Π| 
οἵ Δρβοοηῃάρυιβυ ἜΒρΟ ἃιίθη ΘρΓο- 
ἀϊθη58 βίαθο {πχίὰ θαίγ θη) ΠΊΘΠῚ ἰὴ 
ἈσΓῸ, ὙΠ]ΟΙΠΏ486 [ΠΟΥ 15, οἱ ὁσ 0 ἰΟΠΔΓ 
ἀ6 ἴθ δά ρϑίγθῃιν τη 6.1}; οἱ 4 οἸΠη- 

27. ΑἸ. ὁ (Ρ. 0110) ἴῃ Α ὀοᾶγοη. 
90. Α1.: υἱγί (ΡῬτοὸ βθυνί). δὅὃ.. 5: {Ὁι|{, 

1. ΒΑ ΝΕ: κι. Θοῦπ. Β: οτοβοη ΞΟ ΙΓ ροζαϊἐπ 
απ ὦ. ἀν: ταν Ὅς [εδν φοπείρτ, 

2, πισταέπ {ε{8.. δ: πίπιπ σαν ππππὶ δοίπον χοἰ ΠῚ 
ταῦτ, ΑΥΕ: δ οἱ, Αἰ: {εἴ απ δείπον ὅδ, ὙΕ: 
ἰπ Ὁ. τάδε, 

ὃ, Β: πιοίπεπι 58, λπν Θ οί, ΟΥΕ: (απ δΐο 
(5.)... ττοίοα, Β. αν: (ὐ {0 Τεθολ νϑα ἐδ εἴ ({{1)ν 
τπππῸ 70. 

ὅθι. 
841,1. 

17,2.. 

ν.19. 

ν.20. 

ν.ἰ4.5. 



0. (10,..:Ξ:13 ἡ 

ἈΝ 

Βα 6 135 ἢ. 

χΙχΧ. 
[χὰ μ “ " 

ὁ τι ἂν ἢ, καὶ ἀπαγγελῶ σοι. Καὶ ἐλαλης 

τὸν πατέρα αὐτοῦ, 
Α Υ κ - 

Μὴ ἁμαρτησάτω ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν δοῦλον 

Ν ᾽ - ν ᾽ 

τὰ ἔργα αὐτοῦ καλὰ σφόδρα. ὅ.Καὶ ἔϑετο 
᾿ . - ω - Ν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ 
ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον, καὶ ἐποίησε κύριος 

, , ᾿ Ψ τ . “ . 
σωτηρίαν μεγαλην, καὶ πᾶς Ἰσραὴλ εἶδον καὶ 

, " ͵ τ - 
ἐχαρησαν᾿ καὶ ἱνατί ἁμαρτάνεις εἰς αἷμα ἀϑῦον, 

- Υ͂ 

ϑανατῶσαι τὸν Ζαυὶδ δωρεάν; ὅ Καὶ ἠκουσε 
᾿ -“ - ᾿ 

Σαοὺλ τῆς φωνῆς ᾿Ιονάϑαν, καὶ ὥμοσε Σ'αοὐλ, 
λέγων" Ζῇ κύριος, εἰ ἀποϑανεῖται. 1 Καὶ 
3 ’ ᾽ ’ Ἁ ν , 

ἐκάλεσεν Ιωνάϑαν τὸν Ζ,αυίδ, καὶ ἀπήγγδι- 
2 - , Α - 

λὲν αὐτῷ παντὰ τὰ ῥήματα ταῦτα" καὶ εἰς- 
͵ 2 , 

ἤγαγεν ᾿Ιωνάϑαν τὸν Δαυὶδ πρὸς Σαούλ, καὶ 
“- ’ὔ ΕῚ - Α " κ᾿ 

ν ἐνώπιον αὐτοῦ καϑωὼς ἐχϑες καὶ τρίτην 

ἡμέραν. 

8 Καὶ προφετέϑη γενέσϑαι πόλεμος, καὶ 
κατίσχυσε Ζαυὶδ καὶ ἐπολέμησε τοὺς ἀλλοφύ- 
λους, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην 
σφόδρα, καὶ ἔφυγον ἐκ προφώπου αὐτοῦ. 9 Καὶ 

ἐγένετο πνεῦμα πονηρὸν ἐπὶ Σαούλ, καὶ αὐτὸς 
ἐν οἴκῳ αὐτοῦ καϑεύδων, καὶ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ 
ἐν. δαὶ Ζαυὶδ ἔψαλλεν ἐν ταῖς χερσὶν 
αὐτοῦ. 10 Καὶ ἐζήτει Σαοὺλ πατάξαι ἐν δό- 

κ᾿ ΄ ᾿ ᾽ ,ὕ Α Ε] 

ρατι τὸν Ζ).αυίδ, καὶ ἀπέστη Ζὶ.αυὶδ ἐκ προς- 
ὥπου «Σαούλ' καὶ ἐπάταξε τὸ δόρυ εἰς τὸν 

»“" ᾿ ᾿ 3 ς ᾿ , 

τοῖχον, καὶ Ζαυὶδ ἀνεχώρησε καὶ διδσοϑὴ ἐν 
γυχτὶ ἐκείνῃ. 11 Καὶ 'ἐγενήϑη καὶ ἀπέστειλε 
“Σαοὺλ ἀγγέλους εἰς τὸν οἶκον “4)αυίδ, φυλάξαι - 
αὐτὸν τοῦ ϑανατῶσαι αὐτὸν πρωΐ" καὶ ἀπήγ- 
γειλε τῷ Δαυὶδ ̓ Μεχὸλ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα" 

; ᾿Εὰν μὴ σὺ σώσεις τὴν ψυχήν σου τὴν νύκτα 
ταύτην, αὔριον σὺ ϑανατωϑήσῃ. 12 Καὶ κατ- 
ἄγει ἡ Μεχὸλ τὸν Δαυὶδ διὰ τῆς ϑυρίδος, 

καὶ ἀπῆλϑε καὶ ἔφυγε καὶ σοζεται. 1 Καὶ 
ἔλαβεν ἡ Μεχὸλ τὰ κενοτάφια, καὶ ἔϑηκεν. ἐπὶ 
τὴν Ἰλίνην; καὶ στρογγύλωμα τριχῶν αἰγῶν 
ἔϑηκεν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκάλυψεν 

8. ΔΒ: ἐὰν (ἂν ΕΧ). 4.48: δὅλ, σδ Ζ..... ἡμάρ- 
τηκχὲν ... ποιήματα αὐτῦ ἀγαϑὰ (ἀκΧ 1 σοὶ) ΡΘΕ: 
ὕ. ΑΒ: τῇ χειρὶ. 7. ΔΒ: ὡς (καϑὼς ΕΧ). 8. ΑΒ: 
προςέϑετο ὁ πόλ. γεν. 5. γίνεσϑαι (ο. ἘΧῚ) πρὸς 
Σιαδλ ΒΟΕΑΈΧ). 9.8 {(. πν ϑεῦ  ἘΧ: ΛΈΧιαυ- 
ρ(8). ΑΒΈ(ρν. γ αὐτὅ( ΤΈΡΕΧ). ΒΈ(αΙι.) ἐν. 10. ΑΒ: 
τὸ δόρυ εἰς 21. (ἐν δόρ. τὸν 4.ἘΧ; ΓΑΧ καὶ ἐν τῷ 

ΠΕ ΑΒῈ (. ἐγ.) ἐν τῇ νυκτὶ τοίχῳ). ΔΒ ἐν ν. ἐκ. 
ἐκείνῃ ΟΕΧ οἱ "ἐγ. καὶ)... Ἐ τὸν. Α3Β: σώσῃς (- ΧΡῚ 
ΑἸ), (ΑΕ: σ(ξ γαυτὸ (σα ΠΡΧ), ΑΒ ἔζαϊι, σὺ (1 ΕΧ 
18, Β(}18): ἔϑετο. ΑΒ: ἧπαρ τῶν (στρ. τριχ. ΕΧΊ,. 

ΠΣ, ἼΞΤΣ 
σεν Ιωνάϑαν περὶ Δαυὶδ ἀγαϑὰ πρὸς Σαοὺλ. 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" 
ὅπ ἼΠ2Φ3 πο ΝΌποτοΝ ῸΝ 

τὶ - ΄ σ Ε γ Ρ] , ΝῊ 

αὐτοῦ Ζ.αυίδ, οτε οὐχ ἡμαρτὲν εἰς σέ, καὶ 

Ζν σα αυϊάφηι οναϊδαηῆ ἀητοῦ, Θιατἴὶ οαξείηι. 

ὰ ἐ Ἴ2. ὌΠ ΤῺ 
ὙὮΝΡῚ ὍΝ ΘΝ τΟΝ ΞΟ Ἰ)ῚΞ 

ΣΙΝ ἜΝ: "5 πὸ Νοπι Νἴο 55 
"5Ὶ ΕΞ3 “2 - Ν δϑῚ, ὁ ΠΝ Π 
πρῶ πῆ, ὩΣ δ  ΞπτΩΝ 
ΠΏ ΠΝ Ἢ Ὀδ τ θυ τὸθὉ ῬδΉ12 
ῸΝ ΤΟ ΏΠΌ, "2 13 ΝΌΠΕ πρ 
ἸΠ2 ΠΣ ὉΤΡΞ ΠΝ »ΏϊΟ5᾽ ἸΘΟΓῚ ἼΙ ὁ 
ἐπα τον πῆ ππυτΠ δην »Φιδ5Ὶ 

ἸΏ 21) Ἴοττ!Ὶ ΠΤ ἸΠΟ ΤΣ ΝΡ 
ἸΠΣΊΠῚ ΞΡ. ΠΝ τι ΠΣ ΤΟΣ ΤΣ 
ἜΘ ΠῚ ΟἾΝΟΝ ἩΤΤῸΝ 

ἸΤ ἈΠΆΓΙΝ5 

.«1 

Ζ νπ΄ 
μ᾿ ́« ΠΣ »Ὲ “ἢ «Γ' 

ἽἽ 
“Ὁ “Σ “ὁ 

ἜΣ: ἱτένς -ΥἹ Ὁ ἐξας ἘΣ - οο 

ἘΠ ὃπξ τὸ Κι ἐς παν ἢ 
ἐπῆτπν ΤΠ ὝΣΠΙΌῚ ΣὙ2 Θ᾽ "0 99) ̓πθήτὰ 
2.δη5 523. δη ΠῚ θηνῶ Ἂν ΠΡ" 
ΡΞ" ὁ ἸΒ3 ἼΠῚ ἽΤΞ ἼΣΟΣ ἡ 
ἜΡΞῚ ἸΥῚΞ Ὁ3Π ΑΞ ΠΩ Σηδῷ 
ΠΏ ΠΠΤΤΙΝ Ἴ5Ὶ Δ": ὩΒ ἼΩΘ5 
ἘΝΉΣ ΠΟ Σ Ὁ 5. ὉΟΘΝῚ Ὁ3 Ἴ77) ὙΞ 
ΠΗ τοϑ ὃν ΞΕΡῸ Ὀηνῶ, ἡθῶ 1 
πρὸ ἼΒΙΟΙ ἼΡΞΞ πο Ὡ ΠΟ ἡξγοϑ Ὁ 
ὉΣ᾿Ω Π2Ν ΟΝ ΜῊΝ ἼΩΝ ὉΠ Ὦ 
ἘΏΝ ΠΝ ὝΠΟ ποῦϑτι ΠΟΘΟΡῸΝ 

Φ 

ἡρππ ἼΣΞ ἬΠΤΩΝ ὈΞῪ ΤΉΣῚ 12. 
Ὁ. ΠΡτῚ ΡΝ ΓΙ") ΠΝ 13 

ΠῚ πώεττον δΘη σ᾽ ῬΊσΠττΝ 
ὈϑῚ ὙΠΟ. πο ΘἾΘΗ Ὕ33 

4. ΒΑ ΝΕ.Α: διπίοό, Β: ὦ πἰῶὲ απ οἷν σὸνς 
ζὐποίρε. ΟΥ̓́ΤΕ. Αὁ πἰ τ ροροπ δ ὦ αο[. ΑΥ̓ ΥΕ: {εἶπε 
Φραίπ, Αἰ ϑθοτέο, Βεία 7. θαι {{ οἵτ φειοίβ [οῦ τ 
68, 

ὅ. Β:7 Θρεῖς, νΕτροίορί, αὐ: απὸ ΘΟ γ εἴ φοζεθί, 
ΑἹ [το ϑἱ|5 απόροῦ, ΑΥ̓: ΚΓ α Π0 οος ον στ, Θίρρ. 



10 ει. (Θαίίει! πὶ 61 απῦ. 

1. απ οί 8, (0..κ.-Ξὀὠ3) 888 

δ παίθαπϑ φήτίρταίδε, Οἷς στ δι 8 οπήξευ, ΧεΧΐ. 

Δ Ὁ ἰὰ οἷν ἔππὸ τ6ππ. ἘΊ1πὸ ϑοπαίθαπ (π|6 νἱ 4610, παποία!ο {101.. ἘΠοοαα5. 4 
τοροίς ὍὉα8 ὅβε[ξε νοη Φανίο τὴῖξ ζείπποηι 
δαίον Θαμ, τἀπὸ Τρτα ει ἰθπι: (68. νοῦς 
Πιποίας δὲν δὲδπίᾳ πιῶ! απ Τείποεπι 
δποῶτο Φαυίο, Ὁρππ εὐ θαι ἔρίπο Θἰϊπὸς 
τοῖον οἱ οοἴθαπ, ππὸ {εἶπ ἄθιπ {1 οἷν 

ὅ Τεῦν πίθο, πὸ εὐ θαι {εἶπ ἄρδει ἱπ [εἰπε 
απὸ σεερί ππὸ Τὥπιᾳ ὅὲπ ΠΡ ΠΠ|τον, απὸ 
6 ὥοττ τδαῖ εἶπ ροτοβεδ εἰ! ὃ.πὶ σαπρὸπ 
στα. Φαδ θα ς δῖ. σοἤοεθει. τὸ δἰ) 
Ὅ68 σεζγοιοῖ; τρατιιπι ΤἰΠΠῈ ὃ. οἰ) θοππ 
απ πη ιοΐροπι 51 νον πποίᾳοπ, θα} δι 

ὁ Φαυΐο οὔπὸ Ἰἰτ]α ὦ) ὐοτο Ἔα σεδοτῷτο, 
αμΐ δὲν Θείπιπις οπαίδαπϑ, τπτὸ Γτομτ: 
Θυ ὩΣ ὅὲ᾽ εν Τοδ1, οὐ [01 πἰ δε {{εῦ- 

7 δεπ! ἔφα τἱοῦ ϑδοπαίδαπ Φανίο τὸ 
ἴασῖς ἰδπι αἷς οἱεῖς ϑθοτίς, τπτὸΨ δταῦ τς 
ἰῦπ δι αι, 48 εὐ τοῦ ἴθπι ταῦ υἷε 
υτθρίπ. 

8 (68 οἵὔοῦ Π αδεὲῦ υὐἱοδεῦ εἶπ ΘΟ τείέ, 
τπ|ῦ Φαυΐο 05. αἰὸὲ τἰπὸ ΠΥ γοϊθον Ὁἷο 
ΘΟ ον, τἀπὸ ἐραῖ εἶπε στοβε Θῴ αι, 

Θαβ [6 τον ἰθπὶ Ποθεπ. ἜὭ6εγ Ὅν δὔϊε 
(εἰ ὑσπι εττπ ἔαπι ἔδεν Θαμΐ, τπὸ εὐ 
Τα β ἰπ ζείποπι ϑαπζς ππὸ θαίς εἶπε Θρίοβ 
ἰπ [εἶπον απὸ; Φαυνΐο αν Τρ οἴ οῖς ἀπ 

ἜΛ1πὸ Θαμ 
ἰταϑιοίς, Φαυνίο ταὶς οπι ΦΘρίοβ απ δΐε 
απ κι Τρίοβοπ. (ὅν αδεὲν τίβ [Ὁ υοῖ 
Θαμΐ, τπῖὸ δὲν Θρίοβ {πὖὸν ἰπ οἷς απ. 
αν αδὸὲῦ ΠΟ τπὸ ἐπίγταππ ἰοζεϊ δίας 

11 ϑια τ. ἜΘαμΙ αδὸν [α πος ΞΒοίεπ χει Ὁ α- 
ἰοῦ ὥᾳιϑ, Ὁα8 [{6 ἰῇπ δοιθα τοίοπ, πὸ 
ἰδοίείοπ απὶ ἐθέοταοπ. 

Πς δεπι Φαυίν ζείπ δεῖ 0 Ὀλ)αἵ, απὸ Τρτα: 

ΐ Ἶ 
: ; 
: 
ἣ 

Ε 

Ἷ 

12. τοίζοπ, 70 ππιιβθὲ δι τπποτρὸπ ΠΥ δεη. 
0 ὃ. πίε οἷοῖε θέαι Ὁείπο (Θρρῖς ετς 

ἘΦ ῃ 
8 ἰῦπ θὲ αἴ τ ἃ δεπίον. δογπίοδοῦ, 

πὸ ἴοαῖς 
ε8 ἰπ8 ΞΒείίο, τἰπὸ Τραίς εἶπ ΒΘ ἰοαοπζοῖ χιὶ 
ζείπε. Θαϊρίοα. ππὸ δεδτο ἐδ αἰ δδεἰς 

; 0, ΑὟΥ: δείπι ἔοθοπ Φουα. 

-- 
7. ΑΥ πη ἰῇπ. Β.ΑΥ.Α:τοίς φοξετπ πὶ ϑοτ(ο 0): 

ροξετπ, 
ὃ, ΒΑΑ͂ΥΥΝΕ.Α: (δε) δτίοα,. Β: ἐπαξππίον ἰθποπ, 

ΟὟ ΝΕ: τί έοίο τις ἴθποπ ε. ον, δὲεϊοδονίαρο απ. 
9, ΑὟΥ: εἴπ δύζοεν δ. ΒινΕ: εἴποι συ. αὐ: ὥρρου, 

ΟΥ̓ ΝΕ: {γ. χα δον ([εἶπον) ὦ. 
10. ΑΥΥ: Φ, τι. οίε 38. κεν στῶ οβοπ. 8: πα) 

ϑθοϊρᾳίοεζοιι ἸΒίθε!, 31, δ΄, 2. 5808 1. »|0{}. 

Φαϑ υενεἰ ποίοις, 

Ὁαῇ. εὐ Ὀἰίπαίπα, ἐπιβο πὸ οπίταππ., 
18 ἜΠϊπὺ θθι αἴ παθπὶ εἶπ ΞΒ 110 

οϑὲ ΘΡΡῸ Φοηδίμαβ 46 ἢανιά θοηὰ δά 
581] ΡΙΓΘΠῚ 50π|, Αἰχίία 16. δά ΘΠ]: 
Να ρθοῦ685, ΓΌΧ, 1Π 5ΘΥΨΙΠ [11] [)ἃ- 
νἱ ἃ, αὐ θη ΡΘοσανὶξ {Π|}]|, οἱ Ορογὰ 
6}15 θ0πᾶ βαπί {01 νὰ] 46. ἜΕῚ ρο- 
5110 ΔηΪΠ)ΔΠ) 5118] ἴῃ ΙΏΔη1 51ἃ οἱ 

ἐβσν ΡΟΓΟ 551 ΡΠ 5 Παθιιμ), οἱ [θοῖς ἢο- 
ἀ  ΤΏΪΠ1Ι5. 5806} ΙΠΔΡΉΔΠῚ ἘΠΪΥΟΓΘῸ [5- 

γΔ6]1, ὙΙΔΙ5ι1 οἱ Ἰδοίαι 8 65: “ΓΘ 
Μὰ, ΟΥΡῸ ρΘΟ00Ὰ5 [ἢ 5Δηρ 6 ἰηποχίο, ἰη- 

ἰογΠοίθηβ Πανὶ, 4] 68 ἀῦ54π6 οαἹραΐ 
ἜΘαοα οἢ ἁιιἀἰ586ῖ 8841}, μ] δία 5 
νο 06 Φοηδίῃδθ γᾶν": ιν! ἢ ομλϊηπ5! 
ἀαϊα ποθὴ οοοἰάοίαν. Ἔγ οοανιὶ [616 
Φοπαί!ὰ5 Πᾶν], δἱ πα σαν! οἱ οἱηηϊα 

γΓΡὰ ἰᾶθο: οἱ ἰηἰγοάιϊχι ΦοηΔιΠ1ὰ5 

αν δά ὅδ], οἱ αἱ δηία θὰ 5ιοιί 

[πογαΐ ΠΟΡῚ οἱ πὰ ἀ!πϑιο γί 5. 
Μοίαμη δὲ δαΐθη ΓΌΓΒἢ Π6]} 1}. 

οἱ ΘρΊ655115 Πᾶν ἃ ριρηᾶν! ἀν ΓΘ ΠῚ 
ΡΠ ΙΒ Π ΠῚ ΡΘΓΟΙ ϑ5 4116 605 μ]αρὰ 
Πηᾶσηἃ, οἱ [Ὀρογαηΐ ἃ [Ἀ0]16 6715. 
ἜΒῚ [ἀοία5. δϑί βριγ [5 ΠΟΙ τη 8}115 
'ῃ ὅ'41}}; 5ϑάρ)αΐ ἁὐΐθη} ἴῃ 0110 51ιἃ 

οἱ ἰοποραΐ ἰ᾿ἀποθᾶπι; ρΟΓΓῸ )ανὶ 
ΡΠ αὶ πὰπι 5118. ἜΝΙΒΊΒ46 65 10 
δ} σοηῇρσογα αν ἰδ θὰ 1η ρΑΓΙΘί6, 
οἱ ἀσο! πανί ἢν ἃ [ἀο16 ὅδαι]}; Ἰληθὰ 
6 1]. Οᾶ550. ΨὨΪΠΘΓΘ ΡΘΙΪ]αία οϑί ἴῃ 
Ραγιθίομῃ, οἱ Πανὶ [πρὶὶ οἱ βαϊναίαϑβ οϑί 

ποοία 11. ἜΜΠΙ511 οΡρο 588} δα}! 6511 
5605 ἴῃ ἀοπηατῃ ἢαν, αἱ οἰιοάϊΓθηὶ 

Θατη οἱ πο γ ΠΟ οί πᾶ η6. Ο04 ΟἸΙΠῚ 

ΔΗΠΙΠΟΙαϑϑοὶ αν ἃ ΜΟΠΟ] ὈΧΟΙ 51, 

ἀϊοθη5: ΝΙ5Ὶ βαϊνανουὶς ἰ6 ποοίθ ἢδο, 

(1ο..2,.5 Γᾶ 5 ΠΙΟΡΙΘΓῚ5 1 ἘἀΘρΡΟϑαἶ ΘΠ Ρ6Υ [8 η8- 12 
Λουεθ δες γᾺη. ΡΟΓΡΓῸ 1Π|6 4} οἱ δι ιρ, αἱ- 

4116 βα]ναίιι5 οϑί, ἜΤΆΠΙ δαΐθιη ΜΠΊΟΠοἱ 18 
 βἰαίιδη) οἱ ροΟβαΐ ΘΔ 5.061 ἸΘΟΙΙΠΠ1, 
πο Ρ6Π]6η Ρ]]058Π) ΘΑΡΓΔΓΙΠῚ ΡΟΒπ 
δ οἀραΐ 6]}5, οἵ ΟΡΘΡΪΐ ΘΠ ναϑβίϊ- 

22,14, 

(28,321. 
1α4.12,8. 

(14,45. 

18,2. 
10,21. 

23,5. 

18,10. 
16,14. 
28,15. 

18,11. 

Ρ5.59,1. 

άς ΑἸ.: Ρϑοσοί τοχ. 711. ΑἹ. Τ(Ρ. 831}05) ποοίρ, 

Πῴ ἴοό. ΑΥ̓.ΥΕ.Α: το αἰόὸ νον Ὁ, Β: εὐ [ἅ)οβ δε 
ᾧν. ΑΥ̓͂: Πίεβ. ΥῈ: τοατῇ. 

11. θη δεισαιδέεπ, ΟΑὟΥΝΕ: ϑῆδειπ δι... Ὁείπ ὅς: 
ὅρη τοί [0{Π. 

13. ες θοη Θίοαοπραασαν.,., πε δεν Θεῦς, ΟὟ ΒΕ: 

παρτα Ὅροι ὦ δεταγθίμι, Β: βίοι υ, ϑίθροι, ΟΥ̓ ΥΕ: 
(ϑεῇεε ν. ϑἰοφοπθαατοπ, Ατἐῆαξε, δαατίρον ίεροι, 
παι 7. απ: 

29 



δῦά (19,14- 240 Φ ΘΙΒΘΙΟ Κ᾿. 

ΧΕΧ. τ σα ἤραυΐϊάφηι «Ψονιαϊπιαγῖς αηῖο1', δ ατιἴὲ οὐδε. 

αὐτὰ ἱματίῳ. 13 Καὶ ἀπέστειλε “Σαοὺλ ἀγγέ- 

λους λαβεῖν τὸν ΖΙαυίδ, καὶ εἶπε Μεχὸλ ἐν- 

οχλεῖσϑαι αὐτόν. 1ὅ Καὶ ἀπέστειλεν ἐπὶ τὸν. 

Δαυίδ, λέγων" ᾿“4γάγετε αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης. 
πρός μὲ τοῦ ϑανατῶσαι αὐτόν. 16 Καὶ ἔρ- Ὁ 
χονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἰδοὺ τὰ κενοτάφια ἐπὶ 
τῆς κλίνης, καὶ στρογγύλωμα τριχῶν αἰγῶν 
πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ. 17 Καὶ εἶπε Σαοὺλ τῇ 
εχόλ᾽ Ἱνατί οὕτως παρελογίσω με, καὶ ἐξ- 
ἀπέστειλας τὸν ἐχϑρόν μου, καὶ διεσώϑη; Καὶ 
εἶπε Μεχὸλ τῷ Σαούλ' Αὐτὸς εἶπεν" ᾿Εξαπό- 

σεειλόν μὲ, εἰ δὲ μή, ϑανατώσω σε. 18 Καὶ 
Δαυὶδ ἔφυγε καὶ διεσώϑη, καὶ παραγίνεται 
πρὸς Σαμουὴλ εἰς ᾿ρμαϑαίμ, καὶ ἀπαγγέλλει 
αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ «ΣΣαουλ' καὶ 
ἐπορεύϑη «Σαμουὴλ καὶ Δαυίδ, καὶ ἐκάϑισαν 
ἐν Ναυὰϑ' 'ἐν Ῥαμᾷ'. 

19 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαούλ, λεγόντων" ᾿Ιδοὺ 
Ζαυὶδ ἐν ΝΜαυὰϑ' ἐν Ραμᾷ. 20 Καὶ ἀπέστειλε 
Σαοὺλ ἀγγέλους λαβεῖν τὸν Ζ).αυίδ, καὶ ἐλ- 
ϑόντες εἶδον τὴν ἐκκλησίαν τῶν προφητῶν 
τῶν προφητευόντων, καὶ «Σαμουὴλ εἱστήκϑι 
καϑεστηκὼς ἐπὶ αὐτῶν. Καὶ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς 
ἀγγέλους τοῦ Σαοὺλ πνεῦμα ϑεοῦ, καὶ προ- 
ἑφήτευσαν καὶ αὐτοί, 21 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ 
“Σαούλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους ἑτέρους, καὶ 
προεφήτευσαν καὶ αὐτοί. Καὶ προφέϑετο 
«Σαοὺλ ἀποστεῖλαι ἀγγέλους τρίτους, καὶ προ- 
ἑφήτευσαν καὶ αὐτοί. 322 Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ 
“Σαούλ, καὶ ἐπορεύϑη καὶ αὐτὸς εἰς “Ἄρμα- 
ϑαίμ, καὶ ἔρχεται ἕως τοῦ φρέατος τοῦ ἅλω 
τοῦ ἐν τῷ Σεφί, καὶ ἠρώτησε καὶ εἶπε" Ποῦ 
“Σαμουὴλ καὶ Δ)ᾳαυίδ; Καὶ εἶπαν" ᾿Ιδοὺ ἐν 
Ναυὰϑ' εἰς Ῥαμᾶ. 28 Καὶ ἐπορεύϑη ἐκεῖθεν 
εἰς ΜΝανὰϑ' εἰς Ῥαμᾶ, καὶ ἐγενήϑη καὶ ἐπ᾽ 

αὐτῷ πνεῦμα ϑεοῦ, καὶ ἐπορεύετο προφη- 
ἘΠ» ἕως τοῦ ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς Ναυὰϑ' εἰς 
ἹῬαμᾶ. 328 Καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
καὶ προεφήτευσεν ἐνώπιον Σαμουήλ, καὶ ἔπεσε 

14..Α8: λέγδοιν (εἶπε ΜΙ. ΕΧῚ). 16. ΑΒ: ἀποστέλ- 
λει (ἀπ. ΣΙιαδλ ἀγγέλδς ΕΧ). 10. ΑΒ: ἧπαρ τῶν (στρ. 
το. ΕΧῚ), 19. ΑΒ: λέγοντες ("ὄντων ἘΧ). 20, Α Β᾽ἐλϑ'. 
( ΕΕΧ). Βἐ τι προφητευόντ. ({ ΔΕΧ). ΑΒ: ἐγενήϑη 
.. προφητεύδσιν (9. ΕΧ), ΒῈ κα, αὐτοί ([Ἀ]ΕῈΧ). 
21. Β (015): ἐπροφήτευσανί(ο. ΑΒΕΧ; εἰ},24). 225. 
ΑΒ (ον): ἐν Ῥαμᾷ. 24. ΑΒ: αὐτῶν (Σαμ. ἘΧ). 

14, ΑΥ̓ΥΕ: (11πὉ) αἵό 9, (οί) 58..)ε. Α: δίς ἃ: 
[ῴεν .., ατοίξεπ, 

1ὅ. οἷς 5. ΑΥ̓ΤΟ. Α: [εἤοπ.. 
τοῖν δε ἐοέοπ, ΑΥ̓ὙΕ: ἰᾧ). 

εἰπι ὅθ εις, Β: δαβ 

ΠΡΌ ΘΘΝΘ ΝΣ ΓΟΝῊ ὁ Ἴ235 14 
δῦ ΝῚΠ ΝΣ ἼΩΝ ὭΤΩΝ τὸ 

ΤῸΝ τῆν "Ὁ ἈΌΡΤΣ τΝ Εν 
εἰτοὩτΙῸ ὮΝ πΌΞ ἸΓΝ" ἜΤΗ ΝᾺ 
ΠΣ 3.) ΠΕΈΡΟΝ ΕΝ ΠῚ 

ΣΝ 2 ΘΎΕΙ 9 προ ὮΝ 
Ἣ3 τρϑὸ ὈξοΩσΝ, Ὀηξ: ἜΝΘ 1 

ΣΝ ἜΝ ΤῸΝ ΠΡ ΘῚ. Ἐν, 

“ον - ΝῊΠ Ὀηνῶτον Ὅπ" “ἸὮΝΙΣ 

ΠῊΣ ΤΊ ὑΠῸ ὯΝ ποῦ πο “Ἐν 18 
ΠΏ ἼΠ ὌμηρῶτοΝ Ν 35) ὈΒΘ5Ὶ 
ϑνῷ ἡςσπιῶν δ τῦϑ ἘΝ γ5-5}) ι' 
ΣΤΡ, Ἴ205) δηοϑν κα ΝῊΣῚ ΠΣῚ 

ὩΡΉ23 ΤΠ προ ἽὩΝὉ ὈΝὉ ἼῚ. 19 
ΝΣ ΝΣ την ὦ πϑῶθι ΓΔ ἽΞ 5 
ΛΝ 3:1 γρπὸ- τ ΝᾺ ΤῸΝ 

ἘΉΡΩΙ 31:2 ῺὮΡ δὰ νοῦ" 8. Ν 32 
ΑἹ" “πὶ 

δον πη ϑηνο ΝΘ ΏΤΟΡ "ΠΩ" 

; ΝΣ. ὙΠΒ5Ὶ ὁ ΣΙ ὯΝ. ἽΝ ΞΣΤΙΒῚ 2: 

πὩϑ ΝΞΟΤΙΒῚ ΘΛ ΓΝ ΕΣ ἘἰποοῚ 
ΠΣ ἔν Ὀηνῷ Ὡ5Ὶ ΠΣ 
τ πο) ΠΏ ΣΙΓΩΒ ἼΝΞ3Γ)9 οὐ τῷ 22 
δήθ ΞΡ Ν35) ΠΟΘ Σ ΝῊ 
πϑὸν ἼΩΝῊ δ υθν] ἸΣΩΞ Ἰὐϑςὲ 
ΠΡῺΞ ΓΒΕ ἼΩΝ. ΠἸΤῚ Ὀνηρα 

ΠΩἽΞ το τὸν οἷ π5:) ΣΓΔῚΞ 28 
ΘΝ ΠῚ ΝΗ ττΒ ον ὦ ΡΝ 
ὨΡΉ2Ξ ἼΝΞΓῚΣ 301)» πὴ "25 
ἜΞ ΝΉΣΩΝ ὈἰδΘῚ 1 ΓΞ 2. 
ἘΕΝῚ ὌΝ ὭΘῸ ΝΉΠΙ τ ὩΣ ἜΝ 

γὉ 18. 9: 9 20: Ὁ ΔΊΟΞΙ γι 8. 5 15 

1ὺ, δα Θίσφοππος, θές 5, 18, 
17. αἴΐο δεέῦ, νὙ: Ὀἰπίοτραπροπ, ΑὟΥ, ΘΕ.Α.): 

ὁπίγίπποι ἰαἤσεπ. 
ἰδέ -- -- 18, ΑΥὟ: γουῃποίοπ ὃ 

φυσι μῥενε“ν, ᾧ 

ΒιΑαΥΥ: δαναμι [οΓ{({6) (ὦ, οἱ ὦ β 



17 [610 χπ| ζεῖπεπ  ἀπιρίρι. 

[19 πὸ εϑ8 τοατὸ ΘΙ απροζαρί; 

21 Θαιδ, Ὁα8 [ἔὸ απὸ τοεϊαροίεη. 

: 
ἢ 
: 

ἬΡΟΥ ΨΥΓ ΤΡ 

: 

' 
' 

: 
ἱ 

οοἶπο ὅ5, σοπ, ΥΕ: δεῖ (Πού. 

1. (απο. (19, 14---94) 858 

Φ αϑ 510 ἐπὶ ες. ἷὲ ϑδοίοι ππίον δέη τον θείη, ΧΕΧ. 

14 Ὁε1Ὲ δι. 

Φαυΐϊο Βυϊοίοπ. 

1ὅ ἔγαπέ. ἜΦΑΝ αὐον Ταποῖο ἐβοίοπ, Φαυΐο 

δπι|Τρ δοζεθοπ, τπτὸ ζρτα δ); Ξθτίπροι ἴθ π δεταῦ 

δι παρ τὶς ὅὲπι “θεῖε, Ὁᾳβ εὐ σείδοτεί 

10 τεῖος. ὅ Φα πιη οἷς ᾿βοίοπ ἔαπποπ, [εῆς, 

Ὅαᾳ ἴχαᾳ Ὁα8 2810 ἐπὶ ΞΒοἰτε ππὸ εἶπ Θίορεης 

Ἔ Φα [ρταῷ Θαΐΐ 

ἀπ θέ αἹ: ϑαταπι θα δι: τα) δείτοροπ, 

πιὸ πιοίποη οίπο σαοαΐοι, θα εὐ ἐπί- 

τίπποῦ αἵ Τρτα ὦ ἐπι Θαμ: (ὅν Ἰρταῷ 

41: πεῖν χα Β πα ἃ φεθ ει, οδεν ἃ) οτος οἱ). 

18 ὅΦαυΐο αδεν ΠΗ ΓΟ ττὸ ἐπίταπι, πὸ ἔχπι 

ἀι Θαππιεῖ σοπ ϑέαπια, ππὸ Ταρίς ἰθπι απ 

αἴεδ, τϑαϑ ἴθπι (Θαπ αεἴθαπ δατς. 11πὸ οὗ 

αἰπα δἰπ απ Θαπιῖ, τὸ δ.οδοπ ζει ϑὲαἼοτ0. 

Θίεθε, 

20 Φαυΐο {ΠῚ 2. ϑιαίοιν ἐπ ϑέαπια, Ὁ Φὰα 

ζαποῖς Θαμΐ ἐΒοίοπ, Ὁαβ Π{ Φοαυνίο δοίοίοπ. 

Ἰϊπὺ {{6 Τα οπ ἐἴσοοπ ρῦτο Πτορθοίοπ τοοἰ8- 

ἴάρεπ, ππὸ Θαπμῖ τθαν ἰθτ Γι|{εῆον΄ 

Ὅκ ἔππι δὲν εἰ Θοιίοϑ αἰΓ οἷς ἔΒοίεπ 

ἜΑΣΙ 

Ὁα8 Θαμ τυατὸ ἀπροζαρί, Ταποῖς οὐ απϑοτε 

ΞΒοίεπ, οἷς τε αροίοπ αὐ. Φῷα ζαποίς 

Ὁ οἷο Ὁτίτοπ ἔθοῖοπ, οἷς τρί Παθοΐοπ αἰ). 

22 Φᾳ αἰπα εὐ {616 απὸ αοπ ϑύαιπα, ππὸ 

Ὁ ΕΥ̓ ἔππι δῖππ στοβοπ Ῥτιπποπ, δεῖ δι 

Θεοῦ {{Π, {τασίς εὐ τὸ Τρταῷ: ὅδ ἰ{ 

Θαπηῖ τπτὸ Φαυίο ὁ Φα τϑατὸ ἴθι σοζαρί: 

28 Θίεθε, δῖ ϑὲαίοί ἱπ ϑέαπια. ἘΊΪπ0 οὐ 

τς αἰπα δα[ἴδ{: δἰπ σοι θϊαίοι ἱπ ϑέαπια. 

ΟΠπὸ δὲν Θεῖ Θοιίοδ ἔαπι απ αὐ ἰθπ, 

τὸ οἷπα εἶπον ππὸ τοί αρίο, δί8 εὐ 

24 ἕαπι σφοπ θέαι ἱπ ϑέαπια. ὃ Ἰ1πὸ εΥ 208 

αἰ ζεῖπε δ οΐθευ απ, πηῦ τε ἤαρίς 

αἰὖὸο τον Θαπμιῖ, ππὸ Πεῖ ὉΙΟΒ πίοθον 

18, ΑΑς: ππὖ [{6 δΙίοθοπ. 

20. δίς ϑϑοτζαιπιι!απα δεῖ θθτ, ... ϑθονβεδεν, Β: 
Α: δίς Θίαατ, νΕ: δὲ: 

ροίβονίο δίοδον πρᾳοπ, ΑὟΥ̓: Ὁΐο δα γτογρῃοξοίοίοπ, Β: 
{π||0 δα κι σαν, ΑΥ̓Υ: δεν θαΠαπ αἰό. ΕΣ: πὶ. θεπ Ὁ. 
απ ἔρτειν Θρίρε Πεῆοπ, 

Ἔ Φᾳ ζαπϑίς Θαμΐ Βοίοη, ὉαἈ [{ε 
Θίς αδεὲῦ Τρυαῶ; Σ᾽ {ΠῚ 

τ) η{15. Ἐ ΜΙ511 ἀαίθπ 58] ἀρραγ ΠΟ Γ68, 14 
4{ὶ γᾶρολθηΐ αν; οἱ ΓΟΒΡΟΠΒ.ΠΙ 68ἱ 
404 ἁθργοϊαγοί. ἘἈΡΒαΠ416 πη] 1 1 
541] ΠΠΠΟΙΟ5, αὐ νἱάογοηΐὶ Ὠανὶά, 

ἀἸοθη5: ΑἸοσία οὰπηὴ δά τη6 ἴῃ ἰθείο, 

ιὖ οοοἰἀαΐαν. ἜΘυ4π6 νϑηίββοηί 16 
ΠΠ1Π01], ἱπνθηΐαη οϑὶ 5] ΔΟΠ ΓΕ ΠῚ 

ΒΈΡΟΓ Ἰθοίαπι οἱ Ρ6}}Π15. ὀαργάγιη δὰ 
οαραὶ 6115. ἘΒΠΙΧΙΓ4α6 588} δα ΜΊΟΠ0]: 17 
Ουάγο δἰο {5151} τὰ], οἱ αἰ βἰβιὶ 

ΤΠ] ΤΉ] ΟἸ1) ΠῚ, αἰ [ἀρογοῖ ὁ Εἰ Γὸ- 
ΡΟ ΜΊΟΠΟΙ δᾳ 54}: Οιΐα ἰρ58 
Ἰοοιία5 681 μ1Π1: 16 τη6, ΔΙ Ιοαα]η 
πο Υ Ποῖᾶιη 6. ἜἜθανια δαΐθηι [πρίθη5 18 
ΒαΙναί 5 ο5΄, οἱ νηὶ δὰ ϑδμηι6ὶ ἰῃ 

Ἠαιηλίῃα, οἱ ππιηοίαν! 6] ΟΠ ηΪὰ 4186 
[βοοραΐ 5101 ὅδ}: οἱ ἀθίθγαηὶ ἰρ56 οἱ 
ΒΑΠ16Ι οἱ τηογαϊὶ δαηΐ ἴῃ ΝᾺ] ΟΙἢ. 

Ναποϊαίαπη 651 διυιίθιη 548]} ἃ ἀϊοθη- 19 
ΠΡ5: Εοοο, Πᾶν ἴῃ ΝᾺ] Ο᾽ἢ ἴῃ Βἃ- 
Δ Πὰἃ. ἜΜΝΜΙΒΙΓ ογσο ὅδ] ΠΙοΐογοβ, 20 
αἱ γὰρογθηΐ αν! : 4αὶ οατῃ γἱ ἰβϑθηΐ 

πρααθ σα Θα ἢ). ΡΓΟρΡΠΘίάγιι ναι οἰ ηδη πὶ 
20,8 8.. 6Ε ΒΑΙΏΙΘΙΘΏ 5 Πίθ ΠῚ ΘΌΡΟΡ 608, [ἃ- 

οἴαι5. οδί δἰϊδιη ΒΡ 111{π5 ΠΟΙΆ Ϊηὶ ἴῃ 1118, 
οἱ ΡΓΟΡΠοίαγο Θοορογηΐ Θἰ Δ η} ᾿ρ5]. 
ἜΘαοα οαπΠὶ πιποίαίαπη 6ϑϑοὶ ὅδ }}}, 21 

ΠΪδιΐ οἱ 4]105 παποῖοβ; ΡΓΟρΠοίᾶνθ- 
γηΐ διΐοτῃ οἱ 1}}}. Εἰ Γαγϑαμπι τη ϊ5ὶ. 
δα] ἰρογίῖοα ΠΠΠΟΙο5: 41 οἱ ἰρϑ5ὶ 
ΡΓΟΡΠοίανοστιηΐί. ἜΚῚ ἰγαίαβ ἰγὰσαπαϊα 22 
548] 40} οἰἴαπη ἰρ856 ἴῃ Βαπηδί]α, οἱ 

γοηϊΐ ἀ54ι6 δὰ οΟἰβίθγ ηΔὴ1] ἵπΠᾶρηΔΠ), 
4πᾶ6 650 ἴῃ ϑ00]ι0, οἱ ᾿ηἰθγγορσᾶνὶΐ 
οἱ αἰχιι: [Ια 40 [000 5ιηΐ δάιημ6] οἱ 
θανιἀἐ Πιοίαμηψι6 οϑί οἷ: ἔσοθ, [ἢ 

ΝΆ)ΟΙἢ βαηὶ ἴῃ Βαιηαίπα. ἘΕῚ Δ01| 28 
ἴῃ Να]οι ἢ} ἴῃ Βαιηδίῃα, οἱ [οι οϑὶ 

Θἰἰδῖ ΒῈΡ6Γ οἴ ϑριΡ 5. ΠΟΙΆ ἢ], οἱ 
Δ] 1} αἱ ποτ 65, οἱ ργΟρΠοἰαθαί 
5646 ἀππι νϑηϊγοὶ ἴῃ ΝΆ)]ΟΙἢ ἴῃ ἢᾶ- 

28...6.0 8 1Πἃ. ἘΒῚ Θχϑρο! αν! δἰἰὰπὶ ἱρ56 24 
56. ΨΘΒΓΙΠΊΘΠ 5. 51115,. οἱ ρῬχορπΠοίανι!! 
απ σἀρίογι5 Θογαϊῃ ὅαμ1616, οἱ οαοία 

17. ΑἸ. Ὁ (Ρ. πηῖ8 1} ἀΐοθθβ. 20. Α],: βαρογ παη- 
οἷο58. ὅδ} (ργὸ ἴῃ 1158). 22, ΑἹ. ἘΕὺ ἰγ. ἴγδο. 5. 
28. Α1.: θεῖ. 2424. 8: σθοϊηϊί, 

Ὡ1, Β: {πῆν 9. ζοτε τι. [απϑέο. 
δ) λππιι ὉΥἐΠΠ ππια 58. 

2). ΑΥΝΝΕ: οἱ ατ, Θυπθο. Α: (δ [εύιο, 
93. Β: αἴπα ἱπππουζονέ, ΑΥὙΕ: πὶ (δ ῆ ει. 
24, ΑΥΥΕ: ἴὰςᾳ παρ δα, 

ΦΌΣ 

ν.18. 

18,29. 

15,34. 
1: 

20,1. 

10,10. 

ΑΥ̓͂ .ΥΕ.Α: {. (ἱἵο» 



ϑῦ0 (0,1--8. ΘΠ ΟΙῖα ΤΠ. 

ΧΧ. Τνσα 9αυϊάσηι « οπατῇ αγεῖ5 «πῖον. ϑατιἴὲ οαϊιηι. 

γυμνὸς ὅλη» τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν 
νύκτα. Διὰ τοῦτο ἔλεγον" Εἰ καὶ Σαοὺλ ἐν 
προφήταις; 
ΧΟ. Καὶ ἀπέδρα Ζαυὶδ ἐκ Ναυὰϑ' ἐν Ῥα- 
μᾷ, καὶ ἔρχεται ἐνώπιον ᾿ωνάϑαν, καὶ εἶπε" 

Τί πεποίηκα καὶ τί τὸ ἀδίκημα μου καὶ τί 
ἡμάρτηκα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου, ὅτι ἐπιζη- 
τεῖ τὴν ψυχήν μου; 2 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιωνά- 
ϑαν'" Μηδαμῶς ' σοὶ, οὐ μὴ ἀποϑάνῃς. ᾿Ιδοὺ 
οὐ μὴ ποιήσῃ ὁ πατήρ μου ῥῆμα μέγα ἢ μι- 
κρόν, καὶ οὐκ ἀποκαλύψει τὸ ὠτίον μου" καὶ 
τέ ὅτι ἀποκρύψει ὁ πατήρ μου ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ 
ῥῆμα τοῦτο; Οὐκ ἐστι τοῦτο. ὃ Καὶ ἀπεχρί- 
ϑη 4Ὠαυὶδ τῷ ᾿Ιωνάϑαν καὶ εἶπε. Γινώσκων 
οἶδεν ὁ πατήρ σου, ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς σου, καὶ εἶπε Μὴ γνώτω ταῦτα ᾿Ιωνά- 
ϑαν, μὴ οὐ βούληται. Πλὴν ζῇ κύριος καὶ ζῇ 
ἡ ψυχή σου, ὅτι καϑὼς εἶπον, πεπλήρωται 
ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός 
σου ἕως ϑανάτου. 

4 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν πρὸς 4)αυίδ' Τί ἐπι- 
ϑυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ ποιήσω σοι. ὅ Καὶ 
εἶπε 4).αυὶδ πρὸς ᾿Ιωνάϑαν" ᾿Ιδοὺ δὴ νουμηνία 
αὔριον, καὶ ἐγὼ καϑίσας οὐ καϑήσομαι μετὰ 
τοῦ βασιλέως φαγεῖν, καὶ ἐξαποστελεῖς ριε, καὶ 
κρυβήσομαι ἕν τῷ πεδίῳ ἕως δείλης τῆς τρί- 
της. θ᾽ Ἐὰν ἐπισκεπτόμενος ἐπισκέψηταί μὲ ὃ 
πατήρ σου, ἐρεῖς" Παραιτούμενος παρήτηται 
παρ᾽ ἐμοῦ Δαυὶδ δραμεῖν εἰς Βηϑλεὲμ τὴν πόλιν 
αὐτοῦ, ὅτι ϑυσία τῶν ἡμερῶν ἐκεῖ ὅλῃ τῇ φυλῇ. 
Τ᾽ Ἐὰν τάδε εἴπῃ" ᾿“Ϊγαϑῶς, εἰρήνη τῷ δούλῳ 
σου" καὶ ἐὰν σκληρὰ ἀποκριϑῇ σοι, γνῶϑι ὅτι 
συντετέλεσται ἡ κακία παρ᾽ αὐτοῦ. 8 Καὶ ποιή- 
σεις ἔλεος μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι εἰςήγαγες ἡ . 
εἰς διαϑήκην κυρίου τὸν δοῦλόν σου μετὰ σξβαυ- 
τοῦ" καὶ εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν τῷ δούλῳ σου, 

1. Α (οι, 41101): ΙΝΝαυΐωϑ'...κ. εἶπεν ἐ ἐνώπ. Ἴων. 
2. ΔΊΕΧ (εἰ, 9): ΠΠηηδ. σύ. ΑΧΈ (Ὁ. ἢ) ῥῆμα. ΑΒ: 
κρύψει ΣΤᾺ ΕΧ). 9..4Ν8: εὐρηκαὰ (εὐρον ΕΧ), 
Α: χ. ἐνώπιόν σδ. Β: γνῶναι (γνώτω ΑἘΧ). ΑΒ: 
τῦτο. .᾿Δλλὰ (ταῦτα... . Πλὴν ΕΧ). Β: ἐμπέπλη- 
σται ἀνὰ μέσον ἐμδ καὶ τᾶ ϑανάτδ (ὁ. ΑΕΧ), 
4. ΒΊ.( (Ρ. καὶ) τέ (ΚΙ ΑΕ Χ). ὅ. ΑΒ: νεομηνέα (νδ- 
ΕΠ ἘΧ). Β Ἐμετὰ τῷ β. (ἐ ΔΕΕΧ) οἱ τῆς τρ. 
(ἐ ΑΧ). ὁ. Β ὁ (1..) Καὶ (ἘΑΕΧ). ΑΒῈῚ ( (ἃ. ἐρεῖς) 
ἡοχῦ τε παρῃτήσατο (ο. ΑΕΕΧ). Α3Β: ἀπ᾽ ἐν 
ἘΧ). Β: ἕως εἰς ἕως Α; ΒΕΧῈ εἰς). 7.ΑΣ 
ἐὰν) δὲ. ΔΒ: σκληρῶς (σκληρὰ ΕΧ). 

ΠΡ Ξ ΠΟΘ ΝΉΠ ΡΠ τΟ9 ὉΠΡ 
ΘΝ 335, ὈΝῸΘ ὈΔΤῚ ὙΎΩΝ ἡφτὸ» 
ΝΞ) ΠῺῚΞ ΤΡΊΘᾺ ΤῊ ΠΊΞῚ ΧΧ. 

ὙΡΩΣ ΠῸ ἸΏ) ΕΘ 1 ὝΘΝΝ) 
ΠΞΝ ΡΟ ὨΝΌΠΙ “ΣΤ ΩΣ ΤῺ 
ἦῷ ἼΏΝΘῚ ΣΦΕΩΝ ὩΡΞῺ 3 2 
πῶνο- Ὁ πῆ πη ΝὉ ἘῸΝ 

ΝθῚ Ἰὸ Ὅτ Ὁ. ὉΠ8. ἼΒῚ ἢν 
3 ὌΡΘΣ ϑητ5). ὍΤΑ ΓΝ ΠΘΣ) 
»Ξ 5. ΣΏΝῚ ΤᾺ ΠΡπ ἼΒΤΤΤΝ 9 ὃ 
ἼΞ ἼΩΝ 95 ΣΝ ΟῚ ἢ ΤΙΣ 
-»ντῦν ἜΝ π2 93 ἾΠ ὭΝΧΏ 
“Π ΒΘΟΝῚ. ὩΧΣΟσῚΒ ἸΠΟἿηΣ ὨΝῚ 
5. »ΏΣΞ 53 95 ὙΠ ΠὴΠὶ 

ΧΈΛ᾽ παν ὑπ 
ὝΝΤΥΣΙ ἭΣΤῸΝ ἸΠΣΊΠῚ ΘΝ ΟῚ 
τον ὭΣ ὝΘΝΡῚ ἘΠ ΠΩΣ ΝῚ ΠΩ ΒΞ) 
τϑὸδο "39Ν ἽΠΠΩ ἀδ ΓΙ ΓΙΘΡῚ ἸΓΣἼΣΠΣ 
ἘΣ ΚΕΕΝΝ ΠΕ προσὸν Ξῶν 
᾿ρυϑ ότι ΞΡ Ἴν Τ ΤΩΒΙΝ] 

μ! 

ΝΣ ΠΡΡΟΝῚ Τ.ΞΝ ἼΠΕΒῸ ἼΡΕΡῸΝ ὁ 
ὉΠ Ξ 700 1 ,3)38 ὈΝιῶ2 
ποϑ Ἐῶ ΕἼΘΥῚ ΠΞ ΘΙ, Ὴν 
οἰσῶ. 3 ἼΩΝ ΠΘτῸΝ ἐΠΠΕΘΒΣ 1 
ΚΑΘ ἘΡῚ "δ ΠΠΠ0 ΠΡ -ΝῚ Ὑπο»Ὁ 

ὙΒὴῚ ΠΡ ΘΡῚ ΕἸ: ΠΣ ΠΩ ὃ 
ΝΒ ΓῆτΣ ΤΡΠΣΞ 5. ἬΠΆΣΤΟΣ 
ἮΣ 3 “ΝῚ ἨἢΡ ἩΠΞΣ ΤῸΝ 

Υ.1. Ῥ ὨΛΠ 
γ. 2. 'Ῥ πῦρ ΝῸ 

1. Β: τοί ο8 {{| πιοίπο ϑθλ Πεἴα!.,,. Θῆπος, ὟΝ: 
ρΥροθοπ γε, ὙΕ: ρυδτοῶεπ, Α: Ἰππτοδέ. ΒΑΑΥΥ.Α: 
ἰγταϑέοι, γ: πείν π᾿ Ὁ. ἃς ΠΥ 068} 

ὦ, Β: οἷὐῇ πἰῷε. αΥ̓: οὐ οἤόπδατο οδ πτίν Ὁ6ππ, 
ΒιΑΥ͂: Φι ((68) [{ π΄ [0. ΥΕ: Φ᾽αὸ ἔαππ πὶ {εἶπ 

ὅς νΕ: το δ σα, Β: Θππ, Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ.Α: ἐπ Ὁ, ϑι. 
Β.ΑΥ͂Ν.Α: δαβ εὐ ὦ π΄ (οπνα δε.) δείεῦθο, ΥΕ; δα: 

ΠΡΑΨΡΗΤ του ῥΑθα 



1. (σι ο8., Ω0,1-.-8) 901 

ΦαΝ ππέον δὲ θτορθείοπ, Φαυίδϑ ΘΠ Ἰρταίς πἰ οπαίβαῃ, Χ'Χ. 

Ὅ6Π σαπλπ Φαρα παὸῷοόοθο οἷε σαπὸο θὶαα 
Φα ον Τρυιε πιαπ: δῃ Θαμ αἰ ππίορς 
Ὁθη τορθείοη ὁ 

ΣΧ. Φαυΐο αϑὸν [0 σοπ ϑὲα οἱ κε ϑῖας 
πια, ππὸ ἔσπι ππὸ τορος θοῦ σοπαίῃαπι:, 
θα8 δαῦε ἰῷ σεἴδαπο τὉα8 Ῥαῦς ἰὰ) τιΐβε 
σὐϑαποοῖςἐ θα θαῦς ἰὼ σοἤάποίρεί το. 
ϑείπεπι ὅθαίον, δα εὐ πα πιοίποπι φόθοπ, 

2 [εροι ὁ Ὁ ὅν αδοὸν Ἰρτα 2 ἔπι: Φαβ [εἰς 
τυπὸ, πα [0Π| πίε Πετθεπ. ἝΘδίρθο, πιοῖπο 
ϑδαίον τ π| πἰθτβδ, τϑεδεν Θτοβεθ πο δεῖς. 
ποϑ8, Ὁα8 εὐ πί δ! πιείποπ ρτεπ οἤεπδατο; 
ταταπι [οἰ Ὁὸππ πιοίπ ὥθαίον Ὁΐοβ ὉΟΥ 
πιγ ϑοΥθοτροπὶ (68. τοἱτὸ πἰῶέ 70 ζεἰπ. 
κα 1} Φαυίο τορος, τπἰὖὸἍ Ἰρταῷ: 
Φοίπ ἥϑαίον τοοῖβ ἸΌΟΘΙ, ὉαΒ ἰῷ Θπαῦς ὉοΥ 
δοίποι ἥπισεπ σεήμπποοπ θαθε, ατιπι τοἰτὸ 
ΕΥ ϑεπέοπ: οπαίθαπ [01 [οΓ 68. πἰῶε υυἱς 
ζεπ, ἐδ. πιδρις ἰδπ δε πιπτετα. θαρν, 
ἴο αῦν ὍῸ᾽ οΥν ΤΟΟΓ τὸ [0 τυαῦν Ὁεἶπο 
(Θρεῖς Τοῦ, ε8 {ΠῸ παὶ εἶπ Θ τί οὐ άλεπ 
ταῖν ἀπὸ Ὅοπὶ Φ οδε. 

ά δ ιοπαίδαπ ζρυαὰ κι Φανίο: Δ ΟἿ απ 
ὅ οἷν ἔδιιπι, τραθ Ὁεἰπ θεῖς δεροῦτι. ἘΦαυὶο 
ζρταῦ 2π| ἰθπι; ίοθο, πιοταοπ {ΠῸ δον ϑῖοις 
πιρπῦ, δα ἰδ) ταῖς Ὅοπὶ δε δηίρο 21 ἸΠς 
ἤθη ζ0[Π{ἰ|Θ, 70 Ταβ πιϊ), δαῇ ἰὼ πα) απ 
Ὅοπι δοῖος ϑοτθοετας Οἰδ απ ὅπ ὩΙδοπῦ Ὁ68 

ὁ οὐἰτοι αρο8. Ὁ θιτο είπ ϑδατον πα 
ταῖν ἡτασοπ, 0 Τρτί : Φανίο δαι πιῶ, ὉαΆ 
εὐ ἐπ ΞΒοθΙο εῖα, 2ιι {εἶπον Θιαδί, Ἰαποπ 
τπϑτο, δέὲππ ο8. {ΠΠ εἶπ (ἀθυι [εν Ὅα- 

7 [60 ὅεπι σαπροπ Θεζ!ο. Ὁ στο ον 
ἴαροπ; (8. ἰξ σε, ἴο {{εοΕ ἐ8. 00 Ὁ τππ 
ϑείποεπ δἐποῦτ; υὐἱτὸ οὐ αδὸν ὁτανίπιπποη, 
ἴο τοὐνς δι. πποτέεπ, θαβ “7.8 δοὶ ἴδηι δὸς 

8 {ΙἸοήοπα {ξ. ἜΦΘυ {δι ππῃ Βανι βονχὶᾳε 
ἘεΠΓ ἀπ ϑείποπι δπποῶι, οππ δι. Πα πα 

τι ὕ.1.: πα δ) απϑοῖέ, 

 ἤδεοῦ οτᾶπιο, Β,ΑΎΝΕ: (οῷ) αὔετ, ΑΥ̓͂ ΥΕ: πηῦ 
δεί δείποιι (666π). αΥ̓: παν ο, Θῷτ, ταν, γὙΕτ.Δὺς 
πιὸ πο ο. συ. 

ος 4, Β: 586 δοίπο (Θροῖς παρ φοδοπει, θα ὁ γς, ΝΕ: 
τρῶν [αρέν,, [ἀτ οἱ ᾧ 10. ΑΥΥ: 58. τοϊπγ εἰ Ὁ, (Θεοῖς ὁ ἰῷ 

Ὁ, οὐ οἷν ἢ. 
᾿ς ὅ, Β; αἰ[οτοίπροό δεί ὃ. δὲ, 7. πα βῖ6 πὶ ἐἤοπ, ΑὟΥ: 
 ἐπίαῇο τῷ. Β: [0 τοῖο} δι πὶ, φοθοπ [Γαῇοπ. ΑὟΥ. 

ὙΕ: δἰ6 χιπὶ (απ Ὅ6π) ὃν, 9, 
ο θ. Β. πιείπεν ἴα πιίἤεπ, ΑΥ̓ΥὙΕ: ϑθεππ .., πῶ 

πιν, δείποπι δὲπρϑίς, εἰπὸπ Ῥππὸ ἰπι οτγπ 
σοπαί. δ αὐοῦ εἴπο ϑ)δ εἴη αὐ ἰπὶ ταῖν, 

παᾺπ5 ἰοία ἀϊθ 11} οἵ ποοίθι [{{π46 
οἵ ΟΧΙν ρΡγονοθίη : Νὰπι οἱ 888] 
᾿ηἴον ΡγΟρΠοίαϑ 

19,,.4.. ΒαρΙς ἀαΐθπὶ Πανὶ ἀ6 Ν4]οι}, ἸἸῊ. 
4ὰ6 6ϑ[ ἴῃ Βδπῃιδίμᾶ, νϑηΐθηβ686 ἰο- 

1τ,ῶ9. Ου 5. ΘϑΓ ΘΟΡὰ δοηδίμα: Ου]4 ἴδοὶ 
ρι. 4πὰ6. 68. ἰπἰ Πα 5 τηθὰ οἱ 4π04 ρθ0- 

δἰ ΠῚ ΠΊΘΙΠ) ἴῃ ΡΑίΓΘΠ) {{π|Π|, 4ἰᾶ 
(δ ο 1} Δ Δ 1} τηθᾶχη ὁ ἢ Οἱ ἀἰχὶῖ οἱ: 2 
ΑΡ 51) ΠΟ ΤΠΟΓΙΘΥΪΒ: ΠΘ46. 6ηἰπ) [ἃ- 

0,15. ΟἷδΓ ΡᾶΙΟΓ Π6115 Δα απ σΓᾶη6 

(ἄνει. 6] ΡΑΓνΙΠῚ, ὨΪδῚ ὈΓΪΠῚ5 ἱπάϊσανογις 

ὙΠ 181; πὰπ0 ΘΓ ΘῸ ΟΘΙαν 116 ρά 6 ΠΠΘ115 
ΒΘΓΒΊΟΠ ΘΠ ἰΔη 010 ΘΑ. ΔΙ ΔΙῚ 
οΡΙ ἰδίαα. ἜΞΚΕῚ 7υγαν! τυγϑιπὶ Πἃ- 8 
νἀ]. ΕΓ 1Π6 αἰ: δ61} ργοίδοίο ῥίον 
ἴχαπ8, αἀυἷᾶ ΙΠνΘΩΙ σΓΔίϊὰ πὶ ἴῃ ΟΟΕΠ 5 
(15, οἱ ἀἰϊοοῖ: Ναβοῖδί ἢοο Φοπαίῃδϑ, 

η6 ἰογία {γιϑίθί νυ. Ομη ἰπηπο νἱ- 

σὰ ἀθιοὟἹ ΠΟΙΊΪΠ115. οἱ νἰνὶ τ δηΐηα ἰπ8! «αϊὰ 
ἀΠ0 ἰδηίαμη (αἱ ἰΐὰ ἀϊοαη)) ρστᾶάιι 
6950 ΙὩΟΓΒ( 6 Αἰν] ἀἸΠ}11}. 

ΕΓ αἱ Φομδῖπαβ δὰ ἢανὶά: Οποά- 4 

ΟΠ 6 ἀἰχοῦιῦ ΤΠ Δηϊηὰ πὰ, [ἃ- 
οἴη {{}1. ἜΠΙχΙΓ δαΐθηῃ Πανὶ ἃ ὅ 

ΝΡ οπαίμδη: Εδοθ, οἁ]οπάδθ βαηΐ οΓγὰ- 
Ἔϑηῖν φ]η0, οἱ, ΘΡῸ ΘΧ ἸΏΟΓῈ 5θθγβ 50160 

7αχία γϑρθὰ δά νϑϑοθηάαῃ; ἀἰμα [6 
ΘΓΡῸ 116, αἰ ΔΟΒΟΟΠ ΔΙ ἴῃ ἄΡΤῸ 5616 

δ νρϑρϑῦδῃ ἀϊδθὶ (θυ. Ἔδ1 τὸ- 6 
5ΡΙΟΙΘη5. ΓΒΕ ΒΟΥ Τη6. ρᾶΐθυ ἴαιι5, 
ΓΟΒΡΟΠ( 6018 οἱ: Ἀορανι πη6 Πανὶ, αἱ 

μα; ἸΡοῦ ΘΟ ΡΙ [6 ἴῃ ΒΘ ΒΙ θη. οἰν Γαΐ θη 
9,12. 581, 4 Ϊα ν᾽ Οἱ] πὰ 6 5016 1065 101 δι 

ἘΠΙΝΘΓΒΙ5. ΘΟΠΙΡΙ.]1}Ὲ8 5815. ἘδΙ 7 
ἀἰχουιῖ: Βρηθ, ῥρὰχ δὐϊΐ βθῦνὸ ἰυο; 

51 ἃΐθη) [ἘΘΡΙῚ ἰγαΐ5, 5010 ααἰὰ 
ΘΟΠΙρΙ] (ἃ 651 τη }{{|4 6]15. ἜΡΔΟ ΓΟ 8 
1156} 100 Δ] [ἢ ΞΘΡΨᾺΠ {π11Π}, 4118 
[ὁ 6115 ΠΟΙΏΪΩΙ 16 [ἀπ α] 1 (π111} ἰ8- 

ἐὰ 5, Οὕχη ἴΠἰγ6 [6 οἰδι1. 81 ἀιιΐθι 6δὶ ἰπ] 45 

10,119. 

18,3. 

θ. ΑΙ. ἐγοϑρί οἰθη8. 

φοτπ εἰ. Β: θαι [ὁ οὐπ ΠΠ υ. πτΐτ από. Αγ: οὐδαΐ 
Πἀ)6. γΕ: 1. σάνε, ΑἸ: εἰοποό... σεῦοπ. ΒΕ; δα 
ᾳ. (Ὁ, γα , ([είπ) 1. 39. ΑΥ̓Κ): εἶπ ΟΝ αρτοδεξο, δα [εἴπ γον 

1. Α: [0 {{{ διίοδε τι Ὁ, δὲ, Β: {εἐὔτ' ἐπεέθτοπποπ, 
ΥΕ: (ποτα ρφοτάτῃ, ΒΙΑΥΝ ΕΑ: [0 τυίῇς, Β: ὍαἈ δα 9 
ππρηι. νΕ: σοι ἔθπι 11. δοτοί [0 {{Π. 

ὃ, Β: το] {6} ὅπ δίς δδατο δοιοοίζοι: ... δεπτοι δὲπ, 
μπΐ οἷν ἔπ ο, 8. θ66. ὃ. ἐτοίοι Ταἤοπ. ΑὟΝ ἔρις θίεθε, 
ΑΥ̓ ΝΕ: ἰπ ο. 33. δοῦν νιν απταοποπηποι, ΒΥ ΝΕ, Α: 
απ ππΐν, Οὐ ρῖ. 535..1.) 



908 Οὐ, 9 -99 ) ΒΘΒΒΘΙ͂Ν π. 

χχ. 

- , Ι 

ϑανάτωσόν μὲ σύ, καὶ ἕως τοῦ πατρὸς σου 
ο 5 ᾿-. 

ἱνατί οὕτως εἰςαγάγῃς με; 

ἿΞ σ᾽ τ 
9 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν:" Μηδαμῶς σοι, ὁτι 

- «ς 

ἐὰν γινώσκων γνῶ, ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία 
4 - - -» 5 κ 

παρὰ τοῦ πατρύς μου τοῦ ἐλϑεῖν ἐπί σε, ἐγὼ 
» -“ γ΄ Ἅ μῚ 2 

ἀπαγγελῶ σοι. 10 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ]ω- 
, .“ 3 - 5. 5 ὩΣ 

νάϑαν: Τίς ἀπαγγελεῖ μοι, ἐὰν ἀποχριϑῇ ὁ 
πατήρ σου σκληρά; 11 Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν 

πρὸς ΖΔαυίδ' 
» ᾿ 

ἀγρόν. Καὶ ἐπορεύοντο ἀμφότεροι εἰς ἀγρὸν. 

ἧ 5 
Πορεύου, καὶ ἐξέλϑωμεν εἰς 

΄ Ν ,ὔ , ΄ .« 

12 Καὶ εἶπεν Ιωνάϑαν προς Ζ]αυίδ᾽ Κύριος 0 
ν ᾿ σ 7 - ᾿ 

ϑεὸς Ἰσραὴλ οἶδεν, ὅτι ἐὰν ἀνακρινῶ τὸν πα- 

τέρα μου ὡς ἄν ὃ καιρὸς τρισσῶς. καὶ ἰδοὺ 
γ ι - ῃ μὰ 

ἀγαϑὸν ἢ περὶ Δαυίδ, καὶ οὐ μὴ ἀποστελῶ 
, Ἔ ᾿ κι Ἶ 

πρός σὲ εἰς τὸ πεδίον. 18 Καὶ ἐὰν κακὸν ἢ, 
᾽; " - Ε ͵ 

τάδε ποιήσαι ὁ ϑεὸς τῷ Ιωνάϑαν καὶ ταδε 
, “ » " ι δ. ᾿ 

προςϑείη" οτι ἀνοίσω τὰ κακὰ ἕπί σε, καὶ 
᾽ , ᾿  μἂν ἢ ᾿ - ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον σου, καὶ ἐξαποστελῶ 

᾽ , ͵ 

σε, καὶ ἀπελεύσῃ εἰς εἰρήνην, καὶ ἔσται κύριος 
᾿ - τ ν - , 

μετὰ σοῦ, καϑὼς ἣν μετὰ τοῦ πατρός μου. 
΄ Ἂ “ναὶ ͵; -“ 7 

14 Καὶ ἐὰν μὲν ἔτι μου ζῶντος, ποιήσεις ἔλεος 
μὴ 5 »-»" ἯΙ οἷ ’ 2 Ἢ , 8 Ρ] 

μὲτ ἐμοῦ" καὶ ἐὰν ϑανατῷ ἀποϑανο,, 19 οὐκ 
5 - " “ ᾿ “- - 

ἐξαρεῖς ἔλεός σου ἀπὸ τοῦ οἴκου μου ἕως τοῦ 
- 3 - 3 7 Ἁ , 

αἰῶνος, καὶ ἐν τῷ ἑξαίρειν κύριον τοὺς ἐχϑροὺς 
4 3 Α ᾽ » - 

Ζαυὶδ ἕκαστον ἀπὸ προςώπου τῆς γῆς, 19 εὑρε- 
ὉΠ Γ δ “ἋΣ ς Ε . - " 

ϑῆνοαι τὸ ογνομὰ τοῦ Ἰωνάϑαν ἀπὸ τοῦ οἰκου 
ν Ε 3 »"» »-» - 

Ζ]αυὶδ καὶ ἐκζητῆσαι κύριον ἐκ χειρῶν ἐχϑρῶν 

Ζαυίδι 11 Καὶ προςέϑετο ᾿Ιωνάϑαν ὀμόσαι 
“ 2 “ 2 "ἢ ᾿ ᾽ - τῷ “Ζ]ωευίδ, ὃτι ἠγάπησε ψυχὴν ἀγαπῶντος 

αὐτ.:. 

᾿ 2 ΠΣ ΚἈΚ ͵ ᾿ 
18 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιωνάϑαν' Αὔριον 

ν τὰ - 

νουμηνία, καὶ ἐπισκοπῇ ἐπισκεφϑήσεται 

ἡ καϑέδρα σου. 19 Καὶ τρισσεύσεις καὶ 

8, ΑΔ}: εἰφάγεις (6. Ε). 9. ΑΒΕΧ Ὁ (ρ. σε) καὶ ἐὰν 
ἐμὴ ἡ εἰς τὰς πόλεις σὸ (5). 10..48: ἀπαγγείλῃ... 
σκληρῶς (ὁ. ΕΧ). 11. 48: μένε(ἐξέλϑ. ΕΧ).... ἐκπο- 
ρεύονται(ο.). 12. ΑΒ ἐὰν ({ ΕΧ). Β: ἀποστείλω 
(- στελῶ Δ" ΕΧ). ΑΒ: εἰς Σέ ρν μν, π. ΕΧ). 13.1.8 
8]. ἘΚ. ἐὰν κακ.ἢ (ἐ Χ). 14. ΑἸΧ Ἐ(ρν.) ἐὰν. ΑΒ Ἐ (ὁ. 
ποι.) καὶ (Κ ΕΧ). ΑΕΧ Ἐ(ρ. ἐλ.) κυρώ, 1ὅ. ΑΒ ἐ . 
καὶ) εἰ μὴ (Ἐ Χ). ΒῈ (ἃ. πρ.) τ (“ ΑΕΧ). 10. ΑἙ [δὲο 
εὑρ.): ἐξαρϑῆναι... «ἐκζητήσει. ΑΒ: κύριος (-ον Χ). 
Β: ἐχϑρὸς τὸ 21. (ες, Ἐ; Α: ἐκ χειρὸς ἐχϑρῦ τῦ Ζ.). 
17. ΑΒΈ(, 1.) ἔτι (ΕΧ); ΑΧΈΤ(ρ. 2.) ἐν τῷ ἠγαπη- 
κέναι αὐτόν. 18. ΒΈαὐτῷ (ἈᾺῈ} Χ) ΑΒενξομ. (νϑμ. 
ΕΧ). ΑΒ: ἐπισκεπήσῃ, ὅτι ἐπισκεπήσεται καϑ'.. 

Ζν σα αυΐάφηι «δ ον αι αγε5 «05. Θ' “εἴ οὐ εΙϊ. 

παττο» ἩΡΞΝ ΤΡῚ ΠΝ ἬΣΟ 
ΡΠ ΉΞΙΑ 

ΕΣ 2. ΠΦΘΠ ἸΠΟΊΠΣ ὝΘΝτῚ, 9 
Ὁ ΠΡῸΣ π9 9.9 9ῚΝ ΣΊΤΩΝ 
πὸ ὮΝ ΠῸΝ ΕΣ τὴν ΜΈΡΕΣ ὮΝ 
"Ὁ 35 "Ὦ ἩΠο ποτὸν Ἴ ὍΝ 
ὝΔΝΡῚ ἐπῶρ 3 Ν ἢ "ἸῺ ἽΝ ΤΠ 
πτῶπ ἈΣ9) τ πἢπτονΝ ἡ στ 
ἩΡ ήτο ΟΝ ὴη ἐσετοσι ὈΤΡΟ Ὁ ἸΝΧΘῚ 12 
Ἔριν 9 ὉΝ δ. "ΠῸΝ πο ἢ Ἐὰ 
ΤΠ. τρνῶπ: ὙΠ τ 9 ΞΝΤΝ 
Ἴ.3Ν πον ΤᾺ τ ΝΟ] 1" ὉΝ, 5'Ὦ 

γῆπν πθ οττΙΣ ἼΤ ΤΙΝ ΡΟΝ] 13 
ἼΞ ΤΟΝ ΞΘ Τρ Ὁ ΓΞ ἸΠΟΊτιΣ 
πΡΤΝ ΤῸΝ ὙΠΟ] ΠΟ ΠΡ ὍΤὩΝ 
ΣΝ τ ΜΕΝ ὩΘΟΙῚ τ ΦῊΠ ἘΠ 
“Ἐν ἈΝ) ἘΝ ΤΩΡ ποπ ἬΟΝΞ ΘΝ 14 
ἼΟΠΙ "ΩΣ πῶνο εν Ὁ. Π ΠΡ 
ὯΝ ΤΣ." ἊΝ ἐΣΠῺΝ ὯΝ τὴ 9 
Νὴ πρήν την ἼΞ ὩΡῺ ΠΠῸΠ 
δὲ ΡΥ ΣΡ ὩΡΡΣ 
2 πΣ ΓΉΣΡῚ ὁ ΤΠ ἜΝΙ Ἴ Ὁ 10 

ἽΞῚΝ τοῦ πῆτο ὩΡ3) ὭΣ ΤΟΒΓῸΣ 
ὭΤῸΝ ΦΊΞΦΡΙΣ ἸΠΟ ΡΣ ὩΦΊΣῚ ὁ ὙΥΤ1Τ 
ἤν 592 ΤΖΡΙΝΞ ὯΝ ἼΏΖΕΙΝΞ 
τ ὙΠ ἸΏΝ ἢ πο τ  Ν "18 
Ὀϑῶν, ἐ ἼΞΘΤΔ ΡΞ" 55 ΠΊΡΕΣ 

γ. 18. δὰ 13 Π ἢ ΠῺΣ ΠΣ 

9. 58{ς 5,.7.. Β.ΑΥΥΕ: (δαβ 66) ἔδευ οἱ) (ἔστη. 
τπὸπ| [01{16}. 

12. παἰτε αἴϑδαῖο, Β, ΑΥ̓͂ ΝΕ: ππ| Ὁίο[ο 9 εἰἐ πιοτροπ 
οδὲν Πδοτπονθοπ, ΟὟ: πιοίποι δ, ἐὐζοτίο, ὙΕ: απδ7. 
Β:π. εθε εὐ τοῦτο αἰτίῃ φέροι Ὁ, ὙΕ,Α: οὐ πὲ πε ες 
(ἐπυαό ποῦ {{0 [ἴν Φ), 

19. Β: [0 πιῆ Ὁ. ὁ. [0 Ὁ6πὶ ὃ. ἔσππι πὶ [0 [οΥὲς 
ΦΠΟῚ ΑὟΥ: [οἹ6... [0 ἐξ. πὶ [0 {ετποῦ, ὙΕΣ: [0 πν αθονς 
πα} [Ὁ 



1, (Θοαμιοῖϑ. 

ϑοπαίβαπϑ ρθε ευιαεη πὸ ϑοζιυδειπέπ, 

(20,9--19.). 909 

κα. 

τ ἰὐοίς ὅτι τ πῶ δεππ πσατιππ ΘΠ} δι 
ταϊ 21: Ὁείποπι ἤδατον τίπρο ὁ 

9 δ οπαίδαπ Τρτα : Φαϑ εἰ [ετπς σοι οἷν, 
δα ἰὼ [0 Πτὸ πιοτέοπ, Ὁα Ἔδ|εθ δεὶ πιοὶς 

πὸπὶ ϑδαίον δε Ἰοήειι τυὔτε. ἄδον Ὁ[) τὶ 
δτίπσοι, ππὸ Το ε8. οἷν πἰῶέ ἀπήαρεη. 

10" Φαυϊο αδὲν ἤρτα: 98 εν. Οἱ παίτϑ ατι- 
ἶ ἴαροι, [0 οἷν γεἰπ ϑθατοῦ εἴα ϑ Θατίοδ απ|Ξ 
11 τον Ὑ Δοπαίδαπ ρα ἀπ Φαυίν: 

ὅζοπιπι, [αβ ππϑ δίπαιϑ αὐ|8 εἴ σοῦεπ. 

12. ᾿1πὸ αἰπροπ δεΐοε δίπαιϑ αἰ|8 δεῖο. ἘἸΪπῦ 

“οπαίθαπ ἤρταῦ κι Φαυνίο: ὥοττ, οί 

ταοίϑ, τοππὶ ἃ) εὐζοτζά)ε απ πιοίποπι 3 α- 

[ΥῪ πιρύσοπ τἀπὸ απὶ Ὁτί πὶ  αρὸ, 6 ἐθ 

ΘΟ Περοῖ πα! Φαυίο, τπιὸ πίε δ πίεποο 
ὁπ οἷΓ ππὸ τον είποη θτοι οἤεπθατο; 

18 Ἔ7ο δι Ὅεν εν δοπαίθαπ οἷοβ τπῦ [0Ξ 

ποϑ. ϑϑοεππ αδοὸν Ὁα8 Ξε τποίποιι 5. 
αοά τοΐδον οἰ, [0 Οἱ ἰἄγ8. απ) 907 
δείπο θτοπ οἤσπδατοπ, ππὸ οἱ Τα ἐπ, 

65 δι. πὶ τίοροι τυραροῦε. {πὸ ὍοῪ 
ὅοτν οἱ ταΐ! οἷν, τοΐο εὐ τ πιοίποπι ϑθαίοῦ 

14 φαοὐοεζοπ ἱξ. Ἔρις ἰῷ 8. πίάι, 70. {διὸ 

ἕρπε Βαγπδουλία ἔοι Ὅε8. ὥρη απ ππὶῦ, 

1 τε (ὦ) Τοῦ, απὸ αἰ! 00 ὦ Πεγδο. Ἰπῦ 
πη 6 ὅτ οἷς δείπος Φοαυίοϑ᾽ ατιϑτοίς 

[πὶ υυὐἱτὸ, εἰποπ ἰερ! ει αἰι8 Ὅθπὶ ἀαπῦο, 

ἴο τεῖβε Ὅὰ. Ὁείπο Βαται ον ρει! πἰ τς ὑπ 
10 πιρίποα ὅαμζε οὐσία. Ἔ ἍΠῸ πιαῶ τς 

“οπαίῃαπ εἶποπ ἐΒτπν τ Ὁεππι ὅϑατε Φᾳ- 
τς υἷἱδδ ππὸ Τρταῦ): Φεῦ ὥοτν [οτϑοτε ο8. υ9Ν 
17 εν απὸ Ὅὲν δείπος Φαυΐϊορδ. ἜἼ1πὸ “,0- 

παΐίραπ πιῦν τϑοίτον ππὸ Το: Φαυίο, 70 
Τἰρὺ Ῥαῖτε εὐ ἰθπ, ϑεππ Ὁ Ῥαίίς ἴθπ 70 100 
αἴϑ ζοῖπο (Θεοῖς. 

Ἰππὸ οπαίραπ {τα ἐπ ἰθπι: ϑθὲοτροπ 
{πτ δὲν ϑὲριιισπν, [0 τοἰτὸ πιαπὶ πα) οἷν 
Πγαροπ, όπη πταῖτ τοἱτὸ Ὁείπενῦ ϑογπ ἐπὶ 

19 δα ὃτπι 21 Πθεὲπὶ ἡῇεροῖς. Ἐφ ε8 Ὁτίτεπ Ξ ασοϑ 

18 

18. ὕ.1.: δείπι σἐνπη οι, Α..Α: Ὀ(ῶ. 

14, ὧπ δον [0{{Ὸ πίε ππιθ, δίονοοι ὦ) πὸο 1. 
δίο 55, δ. ὅὅ. απ πρὸ ἐθιι, δα (ὦ πίαγε {0 πα 76. ΝΕ: 

᾿ πὶ, αἰζοίπι, [0 Τὰπρο ὦ 1. Β: 98 {0} ὃ1: τι. αὐ... τοΐτῇ 
ων [αρε (ἄ)... δοισοίίοι.,, ὁ ΑὟΥ̓: ϑίθεν πίε [{εἰ οὐ ππ{ 
 δίτ], οπη (ὦ) ποῦς 1. κι. δα πίε 2... (Α: {πὸ ϑθπι (ὦ) 
᾿ς πο Τ᾿ [0 ἐθπὸ ... δίπ (ὦ αὐοὺν αοονδοπ ...) 

. 10, Φὧπ [01{Π{Ὲ ατιοῖν, τοῦτῖπι ... πἰφε τείξεπ, Β: Ὅπ 

 τὐἰ|αὖ. ΘΕ ἔοι. αδτοίβοπ,,, ϑΠι πἰ ὦ, τυ οπαι 70, 
ΟὟ: ποῦ πὶ δ, ἀἰοθε αδοίοο|:, νΕ: πίε τού ποῆπποπ, 

ΔΙΙα ἃ ἴῃ Πη6, [ἃ 116 ἰηἰογῇῆρσα.,, οἱ δά 
Ραΐί 6} {ἀπ} η6 ᾿Π ΓΟ 05 ΠΊ6. 

Μὲ αἷν Φομπδίμαβ: Αὐϑιῖ πος ἃ ἰο! 9 
ΠΘΑ4Ὰ6. ΘΠ} 6.1 ροίθϑί, αἱ 51] δου 
ἙΟΘΏΟΥΘΓΟ ΘΟΙΙΡ] ἰδ 6556 ρᾶ.Ὁ}5 Τ6ὶ 
14 Π{18} ΟΟηΐΓὰ 6, ΠΟῚ ΔΠΠΠΙΠΟΙΘΠῚ 
11}}}1. ἘΒΘβρομ π6 θανι ἃ δά 9οπᾶ- 10 
{πᾶη : Ο15. ΓΘΠΌ ΠΟΙ ἢ}1Πϊ, 51 σαὶ 
[Ὁγ 16 ΤΘΘρ ΟΠ γι {ΠῚ Ρᾶ  Γ ἰαπ5 ἀΠΓ0 
ἀθ πηθὲ ἘΒΙ αἱ Φοπαίπὰβ δά Πανὶ: 
νηὶ οἱ θρυο ἸΔῈ [ὉΓἃ5. ἴῃ ΡΤΊΈΠΙ. 
Οὐ ι16 Οχίβϑθηΐ ΔΠ|00 ἰῃ ΔΟΤΊΠΠ, 
Ἔ ιν Φοηδιῃ 5 δὰ Πανὶ : Πομηΐπο Ποι5 12 
Ι5γ8 61, δὶ ᾿ηνοβίί ραν ΓΟ 56 Π 6 18 Π| 

ΡΔΙΡΙΒ. Π6] ΟΥΔΒΊΪη0 γα] ρϑγθηάϊθ, οἱ 
Δ] υἃ θοηΪ [ΘΡῚΓ 5Ρ 6 Πανὶ, οἱ 
0 δ[Δ(1Π} Π]56}Ὸ δ ἰ6 οἱ ποίη 

«44. {01 ἴθοθρο: ἜΠπαᾶθο [ἀοϊαΐ Βοιηΐπι8 19 

1 ΡΤ ΟΠΔΙΠΔ6, οὐ πᾶθο Δ αῖ. δ᾽ ἀπίθηι 
ΡΘΥΒΟν ΓΥΟΥΙΐ θαι} 5. Π16Ὶ τη }1{1Δ διἰ- 
ὙΘΓΒΙΠῺ ἴ6, ΓΟΥΘΙΔΡΟ ἀθγθιὴ {πᾶ οἱ 

ἀἰπηϊ{4ηΔ (6, αἱ νὰ ἴῃ Ρᾷρθ, οἱ 
ιο,.σ. 51} ΠοΙΪη 5. (ΘΟ, βίος [αἱ ΟΠ 

ΡάΐγΓθ ᾿η60. ἜΚ 51 νίχθγο, ἴδοιθϑβ 14 
ΤΏ1ΠῚ ΠΙΙΒΘΡΙΟΟΓ ἰδ] ΠΟΙ ηΪ; 51 ΥΘΓῸ 

ΠΟΡα5 [Ὰ6ΓῸ, ΠΟΙ Δι [665 1η156- 
ΓΙΟΟΓ ἰδ ἰπᾶΠ ἃ ἀ0η)0 ᾿πηθἃ {5618 

η΄ ΒΘ ΡΙ ΘΓ ΠΠη1, ΦαΔη 10. ΘΓΔαϊ αν ΥΙΐ 
ΠΟΙΩΪ 115. ΠΠ11005 Πᾶν, ΠῚ ΠῚ] ΙΙΟΙΏ- 
46 ἀθ ἰθυγτὰ; δυΐδγαί Φοηδί μη ἄδ 
ἀοη10 51, οἷ γθ΄αίγαὶ ΠΟΙ Π15. 6 

ν.8..5. 1818 Π|1 ἸΠΙΠ]ΘΟΡ Ὠανά, ἜΡοριρι 10 
ἐδπνθυῦ ΘΡσῸ ΦοηΔ Πὰ5 [Ὁ6 4115. πὶ ἀπο ἢὰ- 

νἱ ἃ, οἵ γααίβιν ΠΟΙ Πτι5 6 "Δ ΠῚ 

[ΠΠΪΘΟΤ ἢ) Ὠανά, ἘΠῚ δααϊάϊι 40- 17 
Δι Πὰ5 ἀ6) Γγ Πανὶ, οὸ ααοά ἀΠ|}- 
ΘοΓοὶ {ΠπΠ|; 5ἰ οὶ ΘΠ1Π} ΔΗΪΠ Δ ΠῚ] 5111], 

11 

νυ. ἣν ἘΈΒΕΙΣ 

24,22. 

18,1. 

1ο αν ᾷ Προ θαΐ θαι. 
ὈΙχίίᾳιιθ. ἃἀά δὰῃὴ Φοηαίμαβ: (νὰ 18 

ν.ὅ.. οαἰοπδο ϑιηΐ οἱ ΓΘΑΠΙΓΘΓΙΒ; ΓΘΠΆΪΓΡΟ- 
ΘΗ] 565510 ἰῃ ἜΠΒ4.Θ ρΡογΘπάϊο. 19 

10. ΑἸ. Ἐ 46 πὸ. 11. Α]. Ἐ{[ογᾶ5. 
1ὅ. ΑἸ.  αιἴογαί-- Πᾶνα, 

0, 5: ἃ Πη6. 
18..Α1.: διισοδί, 

αἰὦ) δαππ πἰ ὦ γε, 
10, Β: δαβ ὃ, ὦ. εὖ ζοτϑοτη [οἹἐς, ΑΥ̓: ϑϑὲῦρο διῇ, 

ϑὲαγε ποριτοπ απ. 
17. πε ἴον. 4 Βοζάυούτομ, δίουυοί τ... Παίς, 

ΑΥ̓͂..Α: δοϊισον ὦ. ποηπιαί δ. ΥὙΕ: θπι δίοβ τ᾽. ποῦ 
Ὁ6η Φ). [τούτο .., οἷο Π {οΓ6 8}, 

18, Β: 00 υυἱ8 δι. φοπἑβὲ τυοτϑῦπ, δόππ 6 
Ια υυἱτὸ Τοδίᾳ Πεθοπ. ΟΥ̓ ΝΕ: ((ΘΙβ) τὸ. [δον ρὲ: 
Πιπθὸπ τὺ, 



900 

Χχχ. 

0, 20---Σ9. ΦΘΙΒΙΘΙ5 Κ᾿. 

Ζνυσα ϑαυΐάξεηι “οναϊιμαγς αηλϊο}. Θϑ'ατἴϊ οὐξιηι. 

ἐπισκέψῃ καὶ ἥξεις εἰς τὸν τόπον σου, οὗ κρυβῆς, 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐργασίας, καὶ καϑήσῃ παρὰ 

τῷ λίϑῳ ἐκείνῳ" 320 καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ἐν ταῖς 
᾽ 2 " Ἦ 9 “ 5 ᾿ Ε 

σχίζαις ἀκοντίζων καὶ ἐκπέμπων εἰς τὴν ᾿ἅματ- 

ταρί, 21 καὶ ἰδοὺ ἀποστελῷ τὸ παιδάριον, 

λέγων᾽ 4.εῦρο εὑρέ μοι τὴν σχίζαν. ᾿Εὰν εἴπῶ 

λέγων τῷ παιδαρίῳ: Ὧδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ 

παραγίνου, ὅτι εἰρήνη σοι, 
22 Βὰν τάδε 

εἰπω τῷ νεανίσκῳ" Ὧδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ 

ὧδε, λάβε αὐτήν" 
Ν 5 " ’ - ᾽ 

καὶ οὐκ ἔστι λόγος, ζῇ κυριος. 

ἐπέκεινα" πορεύου, ὅτι ἐξαπέσταλκέ σε κύριος. 

2ὃ Καὶ τὸ ῥῆμα ὃ ἐλαλήσαμεν ἐγὼ καὶ σύ, 

ἰδοὺ κύριος μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ 

ἕως αἰῶνος. 

24 Καὶ κέκρυπται Δαυὶδ ἐν τῷ πεδίῳ. 
Καὶ παραγίνεται ὁ μήν, καὶ ἔρχεται ὁ βασι- 
λεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ φαγεῖν. 25 Καὶ 

ἐκάϑισεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν καϑέδραν αὐτοῦ, 
ὡς ἅπαξ καὶ ἁπαξ ἐπὶ τῆς καϑέδρας παρὰ 

τὸν τοῖχον, καὶ προέφϑασε τὸν ᾿Ιωνάϑαν, 

καὶ ἐκάϑισεν ᾿Αβεννὴρ ἐκ πλαγίων Σαούλ, 

ἐπεσκέπη ὃ τύπος Ζ,αυίδι 328 Καὶ οὐκ 

ἐλάλησε Σαοὺλ οὐδὲν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι 
εἰρηκε᾽ «Σύμπτωμά τι φαίνεται, μὴ καϑαρὸς εἴς 
ναι, διότι οὐ κεκάϑαρται. 21 Καὶ ἐγενήϑη τῇ 
ἐπαύριον τοῦ μηνὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, καὶ 

ἐπεσκέπη ὁ τόπος Ζαυίδ, καὶ εἶπε Σαοὺλ 
πρὸς ἸΙωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ" 1ι ὅτι οὐ 
παραγέγονεν ὁ υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ καὶ ἐχϑὲς καὶ σή- 
μερον ἐπὶ τὴν τράπεζαν; 28 Καὶ ἀπεχρίϑη 
Ἰωνάϑαν τῷ Σαοὺλ καὶ εἶπεν αὐτῷ" Παρήτη- 

ται παρ᾽ ἐμοὺ Ζαυὶδ ἕ ἑως εἰς Βηϑλεὲμ τὴν πό- 

Ἔξα- 

πόστειλον δή με. ὅτι ϑυσία τῆς φυλῆς ἡμῶν ἐν 
τῇ πόλει, καὶ ἐνετείλατο πρός με ὃ ἀδελφός μου; 
καὶ νῦν εἰ εὕρηκα χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου; 

κ 
και 

λιν αὐτοῦ πορευϑῆναι", 39 καὶ εἶπέ μοι" 

19. ΔΕΡΧ: ἊΣ ὦ ΑΒ: τῇ ἐργασίμῃ .. 
τὸ Ἐργὰβ ἐκείνῳ (ο. ΕΧ). 20. ΑΒ ἐν οἱ ἄιι. ) καὶ 
ἜΠΟΣ): Ἱ ΑΒ: ἀποστέλλω (- στελῶ ΕΧ). 22. Α: 
Ἴδε ἡ σχίξα ἐκεῖ, 24, ΑΒ: Ἀρύπτεται ὑῶν ΕΧ). 
Β: ἐν ἀὐορ ον τῷ π. ἘΧ). 258. Β ὁ βασ. ΠΑ ΜΩΣ 
ΑΒ (φυ.) τὸν (ἐΒΕΧ). 20. ΒἘὀδὲν ([ ΑΒΕΧῚ) Α 
ΜῈ (7 Ἐ}- . ὅτι ὃ κεκαϑάρισται (ς, Χ). 27. Ἐς 
"τῇ ἡμ. ΑΒΈα. 41.)τ8 (ἘΕΧ). 29. ΑΒ μοι (1 ΕΧῚ) 
ἡμῖν (ἡμῶν ἘΧ)Ὶ. Β: ἐνετείλαντο π. μ. οἵ ἀδελ- 
φοὶ (ο, ΑΧ). 

. παρὰ 

-ῶν ΘΙρΏΙτΟΝ ὨΝΞῚ ἸΝῺ ΤῸ 
πρώ") πῶρϑτι ΘῸΞ δὼ ὨΠΌ 
πων "Νὴ  ὌΤΝΤῚ ἸΣ ΝΠ Ὅσα 3 
“Ὀστηρῶς. πὴῖν ΤῚΣ ὈΡΧΓΙΠ 
Ἔνθ ΩΝ ποῶν ἜΡΙΑ ἐπ Ὁ 3] 
“ΔΝ πον τον ΘΟ ΠΠΓΩΝ ΝΕῺ Ἢ 
ὍΡΤῚΡ ΤΓΙΡΡΤῚ ἩΡῸ , ΘΛΣΤΣ ΠΑΡᾺ ἩρϑὉ 
ΠῚ ἼΞῚ ῬᾺῚ τς οἰοῶ- 3 ΠΙΝΞῚ 
χον δ “ὮΝ πϑτΩΝῚ ἐπὴν 22 
ἡπιδῷ Ἴ πὸ πο ο ΠῚ ἩΒῸ ΣΠπ 
πΡΝῚ ὋΝ ἼΣἼΞΤ ἼΔΟΝ ἼΞ)ΤῚ ΤΣ 23 
ΟΣ Π2 3 2.3 ΓπὴτηΣ ΠΩΣ 

ΠῚ ὑπὸ} ΠΊΩΞ ΠΤ ἼΘΙ 
: δον Ἔποπ τον ΠΝ 3095) 

ΒΡῈ: ᾿ϑώγαττ Ὁ ΠΟ, Ξ:ΩΝ) 9 
ἸΠ πὶ Θρὴι Ὅρπ Ξώθοτον ὉΣΞΞ 
Θ ΡῺ ἼΞΡῚ ΟἸΝ ἬΣῺ ἼΣΞΝ 3:51 
ΘἾΝΞ. ΤΟΝ ΟἾΝΣ ἼΞΤΤῚ ὁ ΤῊΤ30 
ΟΞ ΝΉΠῚ ΠῚΡᾺ ΛΩΝ ἽΞ ΝΉΠΗ 
ποι ΠΟ ΝΟ ΟΞ ΝῚΡ “ἩΤῸ 37 
ὈΙΡῸ ἼΡΘ5Ὶ ὑγῶπ ΘΓ π ΓΩΤΤΘῸ 
π᾿ Ἰρϑήσοστὸν ΘΝ ὌΝ, ἼἹ 
"3 ὉἸΔΏτΩΣ π 5:12 ἈΞ ΝΟ ΣΤᾺ 
τὸν ἸΓΣἾΠΣ ἸΣΒῚ ἐδηϑα- -ν ΘΊ5:1 28 
ὑεῖ; ΣΕ ἼΙ ὈΝΌΣ, ΩΣ ᾿ηνῶ 
ΓΞῚ "3 δ ρτϑῶ ΠΔΝΝῚ 1 ΘΓ ΓΞ 39 
Ἔοσπτης ΝΠ ΠῚ ὝΣΞ 5. ΠΠΒΘ 
ὭΣ Π ΝΣ τον ΠΩΣῚ ἫΝ 

24 

γ. 24. " ὃδὲ 

19, απ δέπ 35....(0 στ δαταοίε απὶ ον έασο, ΒΒ: Τ0 611]: 
Ὅ1: πιπὶ Ὁτεί  αρο τοἰτῇ δἰπαοδται θαδοπ. ΑΕ: 
ἤδοτπιοτρῦπ, Β: απὶ Φ αρσὸ δίοζεν ϑαπόπιποῃ ὁ ΑὟΥ̓: δεῖ 
[δεαδήίτφίοπ] πέδας, ΒΥ ΕΣ: πὶ. δΙοίδο, 

20, Β.ΑῪΝΥΕ: ({ἰτ αἰ) πα Ὁ. ϑίεἴ, Αἱ αἱό δεῖς 
ἰᾧ ταί π. ὃ. 8. 32 [έεβεη, 

21, Α: εἰπρη ὁπ, ΑΥ̓͂: δὲπ δὸπαγρροπ! ΑΥ̓ΥΨΕ.Α; 



Ο2θ απ ζεἴποηι Ὅτι. 

ΤΆΧΨΎΟ ΨΥ, ΥὟΥ̓Ύο ἷ"ἤὦ 

1, αμπ οί ὁ, 

68 Τα απ ϑὲοιηποηδ. 

αϑὸν ἔσπιπι δαϊο δεγπίοοου ππὸ σεῦ απ 
εἶπε. Ὅν, δα. δι. οἰῶ φονδετρο απὶ 
θονξοίασε, πὸ ζεθὲ οἰ) δεῖ θεπι Θιείπ 

20 “1. ἘΘο οἱ (ἄγ κιν {εἶπον (Θοίτο ὁτεὶ 
[εἰς ζ ἰοβοπ, αἴθ ἰὦ ππὶ Ποτπ θὲααϊ 

21 Τῇ. ἘἸΔπῦ Περε, ἰδ ΟἿ Ὅεπ δἴπαθοπ 
τ {ἐποοπ: Θεῦο δία, Πις οἷο  [εἰϊς. ϑθογὸς 

ἰδ ππὶ δπαθοι αροπ: (Θίρῃς, οἷς "εἰς 
Τρσοπ Οἰουυσάτίδ Οἰπίον οἷν, δοΐος 6; 70 
ἔοπιπι, δὸππ ε8. {ΠΠ δ τίοδε ππὸ θα. ἔείπιε 

22 (είαθτ, 9 Ἰθαῦν ὍῈ᾽ ὅετν Το. Ἔ(Θρρὲ 
ἰὼ αδοὸν ζππὶ δύπροίπρ: Θίορε, οἷο ΞθΓεἶὸ 
Τίοσοπ Ὁογπυτίϑ σοὺ οἷν; [0 σοῦ δἷπ, Ὁὸππ 

28 Ὅ61 Θ.. δαὶ οἰ Ἰαΐοπ φοθοπ. ἢ 8 α8 
αθοῦ ὅπ ππὸ ἰἃἀ) πὶ εἰπαποον σοτοθοί δας: 
δρι, δα {ΠῸ ὃο᾽ θεῖν οοἰγεπ πρὶ απὸ Ὁἱτ 
εὐοϊαἸ ἢ). 

24 Φαυίο υετθατα Π ἱπι εῖοθο. Ἰϊπὸ δα 
Ὅ61 ϑὲριηποπο ἔαπι, [θὲς [ὦ δὲν δὲδηίᾳ 21 

2 “ἰδ δι εἤεπ. ἔ Φα {Ὁ αθοὸν δον δδπίρ 
αοζοθὲ δαίς απ ζείπεπ τί, υὐἷς εὐ ϑοτῃΐπ 
σοθοθ πε ταῦ, απ δεῖ ὅθαπο, [απὸ οπας- 
απ αὐ, ἍΓΡποῦ αδὸν {εθ6 Π απ Ὁἷο 
(εἴτε ΘΘαπ8. {πὸ πταπ ϑεγπ εἴς Φαυίο 

ἘΛΙπ Φαμΐ τοροῖε 968 
“αρσοδ πί 18, Ῥεππ εὐ φοραίς: (68 {ΠῚ ἰδπι 
ἐὔθαϑ το δου αὐτοπ, θα εὐ πἰῶτ τεῖπ {{{ 

27 ὅ “ϑε8 απϑονπ “ αρ8 δε8 ϑὲοιιπιοπθοη, δα πιαπ 

αν σουηΠεἴ6 απ ζεἰποπι τέ, ἴντα 
(απ τ {εἰπεπι Θοῦπ ϑοπαίραπ: ψθατπι 
{π εν Θοῦπ [αἱ πἰῶε κι Φἰ ροξοπις 

28 πιὸπ, θεοῦ αοἤοῖη ποῦ δειο  Ἔ ζοπας 
απ αποοτίοίς Θαμ; (ὅν Ῥαΐ πὶ, δαβ᾽ 

Ο206᾽ ἐπ ΞΒο Π οπι αἰπας. 

χα β πὶ) σεθεπ, όππ απ ΘΟΓΟἸο θα, 

11: οὐγοεῦπ ἰπ δὲν (Θίαδι, ππὸ πποίπ Ξϑτιις 

Ἔ Ὑ1πὸ Τυταῦ): 

ὍΟ δαΐ πιίτϑ [10] σεδοίοπ; δαῦς ἰ() 
πὶ Θπαῦε 0 δείποπ ὅΠπιροπι σοζιπιδεπ,, 

19.4.4: Ξβευξοίαρο, 
95... Θ οτιπααί, 

Ῥοΐς (ππίτ) Ὁ. 35... ΑΥ̓: οἱεἤ οἰ δ ϑοπ δίτ, νΕ:υ. Ὁ. θοῦ 
τοάτίδ, Β: {{πὸ 9. δι αὐροίοσοι Ὀίοτιν, πὶ (10 πίπιπι ἰῃπ 
ταξ τι. ἔοπιπιο δ)... ὅτ, Πῖν Ὁ ὦ) πὸ αἱ πίδἐδ χε [αροπὶ 
ΑΥΥΕ: Π δ εὐ ΤΟ Ὁ] ππὶ (απ| [10 οἰ) πν οὁ {{| πί γ68. 

2. ΑὟΝ.Α: [ἐπ[εἰἐ6. ΥΕ: Οἰπισάτί, ΑΥ̓͂: Τἀῇεῖ 
δἰ) ἐπ οπ. νῈ: τοἰτὸ Ὁ. ὁπΕ οι πι οι 1. 

20.4.4: αἵ ἴσεππ.,, αὐ 
2ὅ, ὕὉ.1.: Φανίοῥ, 

᾿ς 22, Α: δατῆδθεν [εἰ 3 οἰῖρο. 
24, ΑΥ̓́Τ ΥΕ: τι. ἐδ ἴσαν (νατὸ) 5ὲ, Β: δα Ὁ Ξϑτοί 21 

ἐἤοι. 
ὡῦ, απ. Θίρ. Β: τῦΐε ὁδοπιαῖδ [0 δἰοόπιαῖα, ΑὟΥ: 

Ὁἱοὁ Ξ)γαΓ τοίς αἰίς )ὲ, ΥΕ.Α.: τοΐο φειυδηπί, Β: Ὁ α: 

901 

ΧΧ. 

0, 20---29.) 

Βαβοθη 885 οὐρῸ ἔδβιϊπ8, οἱ υβῃῖθ8 
ἴῃ ἸΟοπΔ, ἈΡῚ ΟΘΙ Δ 118 65 ἴῃ 416, 4 
ΟΡΘΙΑΓΙ Ἰἰοοΐ, οἱ βθ 6015 μυχίὰ 18 Ρ146Π), 
Οαϊ ΠΟΙΏΘΩ οδἱ ἘΖ6].. ἘΠῚ δρὸ ἰγθ520 
58 σ᾽ [5 Π.ΪἰπΠ| 1χίᾶ ΘΠ, δἱ 78 Δ Π| 
418] ΘΧΘΡΟΘΏΒ Π16 δ βίρῃθη. ἜἘΜΙ- 21 
ἴᾶ ἀαοὰ6. οἱ ΡΟ, ἀϊοθηβ αἷ: 
γα 6 οἱ ΔΠ6 1 Ἰ1Πἰ βασι(5. δὴ᾽ᾺΆ ἀἴΧΘΓΡΟ 
ΡΌΘΙΟ: ἔσοθ, ϑδρι(46 Ἰηἰγὰ (6 5ιιηΐ, 
[0116 Θᾶ5; ( ΥΟΠῚ δά 1η6, (ιἷὰἃ ρὰχ 

Ἐπ.40,1. 

ν.35, 

01 δϑὶ δἱ Ὡ1Π1] πλ8}1; υἱνις Ποιμϊηα5] 
ἜΒῚ δαΐθπ) 50 Ἰοοα 15 ἴᾳΘΓΟ ριΘΓΟ: 22 
Βοοθ, ϑβαρι46 ΠΤ 6 βιπί; νδάβ 
ἴῃ Ρὰθ6, 4αϊὰ ἀἰπηϊδιί 16 ΠοΙΛΪΠα5. 
ἜΠ6. νϑγθῸ διίθμη, {πο0ἀ Ἰοοαί 5απηι5 23 
660 οἱ ἴιι, 511 ΒΟΙΏΪΠΙΙ5. ἸΠΐῈ πη οἱ 
ἰθ. ἀ54116 1 50 ΓΘ ΓΠᾺΠ,. 

ΑΡΒοΟμάἰτα5 651 ΘΡΡῸ Πᾶν ἃ ἴῃ ἄρτο, 94 
οἱ νρηθγηΐ οα] θη 86, οἱ βϑάϊΐ γὸχ δά 

οομηθάἀθηάπη ρᾶπθη. ἜΘυμ4μ6 56- 2 
ἀἰβϑθῖ ΓΘΧ 506. σα Π ἀγα ἢ) ϑ181η (58- 
απ απι ΘΟΠΒΙΘἰ 4! Π61η), 486 ογαΐ 
αχία ρᾶγίθίθιη, ϑβυγγδαχὶΐ Ζομῃαίῃδ8, 

οἱ 56 410 ΑΡΠΘΡ 6χ ἰἁΐβγο 5811}, νδοιι8- 

46 Δρρᾶγαϊ ᾿ἰοσιι5 Πᾶν 4. ἜΚΕῚ ποι 26 
65 ἸΙοσαία5 548] ααϊἀαιᾶπη ἴῃ αἷα 
1114; οι θαΐ οηΐμη, 4αοα [ογία ονθ- 
Πἰϑϑοῖ οἱ, αἰ ΠΟῚ οϑϑοῖ τη] ηάτι5 Π66 

ΡαυνΠΠοαίυ5. Ομ αι6 ΠΠπχιβϑϑὶ 4165 27 
Βοοηα ροϑὲ οδΙΘμ 88, ΓΌΓΒΞΙ5. Δρ- 
ΡάγαΪ νάοαπ8. Ἰοοιι5 Πανὶ, ἀἰχι 48 
5} δὰ Τομπδίμδηῃ ΠΙΪ μὴ σαπηι: (ἿΓ 

ἀδλόυι ΠῸῚ. γΘηἱς ἢ] 5. [58], πθ0 ΠΟΙ Π6Ὸ 

Ποά]6, δὶ ναβοθπάμπῃ ὁ ̓ οΘροηά 46 28 
Φοηαίμαβ. δ8.}}: Ἀοσανὶδ τη86. ΟΡΪχΧΘ, 
αὐ σοὶ ἴῃ Βριῃ]οῆοιη, οἱ δἰἱ: ἢ 1- 99 

ν.3. 

ν.18,8. 
Νιαι. 
(0,10. 

14,505, 

1ν.18. 
7γ1955. 

Ὠι.28,10. 

π ἰ6 Πη6, 4ΟὨΪ Δ Π 5ΔΟΡ ΠΟΙ) 50- 
γε .9, 13. [61 η6. οϑί ἴῃ οἰν!αΐα; ἀπτι5 ἀ6 [γὰ- 

{1015 615 ΔΟΘΘΓΒΙΝΙ 16, ΠΠΠῸ 

ΟΥΘῸ 81 ἱπνοηΐ σαί) ἴῃ ΟΟᾺ}15 (5, 

22. 8: οἰίτα ἰ6.ἁ 29, ΑἹ.: ἰῃ οἷν. πιθᾶ, 

οἱδό 59. τϑατὸ φεπεί, ΥΕ: Ίαρ δΓ(6 6 Τρεῖς, Αἱ Ὁ, 
Θίβ Ὁ. ταῦ , 

20. ΒΑ: αρὲο πίε δα 6 Θετίπρο (πἰ {6}... οὖ 
{{ εἶπ ϑ αγαϊ, οὐ {{Ππ|. τς, φιυΐβ {{| οὐ γε, 

21. ΑΥ̓͂Ν.Α: παῷ δεπι 9ὲ. ΒΥ: δοπ (απ) οὐυοίτοι 
Ὁρῦ 9ὲ. αΥ: πὶ (δῇἤσπ, νΕ.Α: θέα ῖς, Β: ὅθ τοι. 

28, Β: βαῖ [{{}6 φατ [ἐῆτ υ. πεῖν απ. ΑΥὟ: οὐτδαΐ 
Π δ. γΕ: γα! {ὦ 9. πὶ. ὐϑείοπ, Αι ἱπβάποίῳ ρα. 

29, Β: υυἱν βαθοπ εἰπ γζεν Πῖν Ὁ, δε]. ΑΥ̓ ΝΕ: 
εἶπ Θε[ϑιο δ εκ0. ΝΕ.Α: τῷ ([Ἴ0{ χε οἰπ)βος 
ἴᾳοοπ 



8309. (0,30. 410 

κε. 

ἀπελεύσομαι δὴ καὶ ὄψομαι τοὺς ἀδελφούς μου. 
Ζιιὰ τοῦτο οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέως. 80 Καὶ ἐθυμώϑη Σαοὺλ ἐπὶ 
᾿Ιωνάϑαν σφόδρα, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Υἱὲ κορα- 
σίων αὐτομολούντων" οὐ γὰρ οἶδα ὅτι σὺ μέτ- δ 
οχος εἶ τῷ υἱῷ Ἰεσσαὶ εἰς αἰσχύνην σου καὶ 
εἰς αἰσχύνην ἀποκαλύψεως μητρός σου; ϑ1Ὅτι 
πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ὃ υἱὸς ̓ Ιεσσαὶ ζῇ ἐπὶ 
τῆς γῆς», οὐχ ἑτοιμασϑήσῃ σὺ οὐδὲ ἡ βασι- 
λεία σου. Νῦν οὖν ἀποστείλας λάβε τὸν νεα- 

γίων, ὅτι υἱὸς ϑανάτου οὗτος. 82 Καὶ ἀπ- 
ἐχρίϑη Ιωνάϑαν τῷ «Σαοὺλ τῷ πατρὶ αὐτοῦ 
καὶ εἶπεν" Ἱνατί ἀποϑνήσκει; τί πεποίηκεν; 
88 Καὶ ἐπῆρε Σαοὺλ τὸ δόρυ ἐπὶ ᾿Ιωνάϑαν, 
τοῦ ϑανατῶσαι αὐτόν, καὶ ἔγνω ᾿Ιωνάϑαν ὅτι 
συντετέλεσται "ἢ καπία' αὕτη παρὰ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ, ϑανατῶσαι τὸν ΖΙαυίδ. 33 Καὶ ἀπ- 
ἐπήδησεν Ἰωνάϑαν ἀπὸ τῆς τραπέζης ἐν ὀργῇ 
ϑυμοῦ, καὶ οὐκ ἔφαγεν ἐν τῇ δευτέρᾳ τοῦ μη- 

γὸς ἄρτον, ὅτι ἐϑραύσϑη ἐπὶ τὸν Ζ.αυίδ, ὅτι 

συνετέλεσεν ἐπ᾿ αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

86 Καὶ ἐγένετο πρωί, καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ιωνάϑαν 
εἰς τὸ πεδίον, καϑὼς ἐτάξατο εἰς τὸ μαρτύ- 
ριον» τῷ Ζ)αυίδ, καὶ παιδάριον μιχρὸν μετ᾽ αὐ- 
τοῦ, 38 καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ" Ζίρόμε σὺ καὶ 
εὑρέ μοι τὰς σχίζας ἐν αἷς ἐγὼ ἀκοντίζω. Καὶ 
τὸ παιδάριον ἔδραμε, καὶ αὐτὸς ἠκόντισε τὰ 
βέλη καὶ παρήγαγεν αὐτά. 87 Καὶ ἦλϑε τὸ 
παιδάριον ἕως τοῦ τύπου τῶν βέλων ὧν 

ἠκόντιζεν Ιωνάϑαν. Καὶ ἀνεβόησεν Ιωνάϑαν 
ὀπίσω τοῦ παιδαρίου καὶ εἶπεν" ᾽Εκεῖ ἡ σχίζα 
ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέκεινα. 588 Καὶ ἀνεβόησεν 
Ἰωνάϑαν ὀπίσω τοῦ παιδαρίου αὐτοῦ, λέγων" 
Τ᾽ αχύνας σπεῦσον καὶ μὴ στῇς, καὶ ἂν- 
ἔλεξε τὸ παιδάριον Ἰωνάϑαν τὰς σχίζας καὶ 

ἤνεγκξ πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ. 589 Καὶ τὸ 
παιδάριον οὐκ ἔγνω οὐδέν, πλὴν Ιωναϑαν. 
καὶ Ζ,αυὶδ ἡδεισαν τὸ ῥῆμα. 40 Καὶ ἐπ- 
ἔϑηκε τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐπὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ “ Πορεύου εἰς τὴν πόλιν. 
41 Καὶ ὶ εἰςῆλϑε τὸ παιδάριον εἰς τὴν πόλιν, 
τ 29.8: }: διαβήσομαι (ἀπεῖ. ἘΧΊΑΣ: διασωϑ'ήσο- 
μαι). 80,48 Ὁ φ. ἐϑ..) γόργῇ.. «μέτοχος εἶ σὺ(ο. ἘΧ), 
91, ΑΒ: ἑτοιμασϑ'ήσεται ἡ βασ. 82. 8 Ἐτῷ π. αὐτὸ 
κι εἶπεν. 964. Β: ἀνεπήδησεν (ἀπεπ. ΑΧ). 8ὅ. ΑΒ: 
ἐγεν") θ... «εἰς ἀγρόν... .«Ἐτῷ. 80, ΑΒ "σὺκ.. «ἠκόντι, 
τῇ ον: κι πὶ, αὐτὴν. 97. ΑΒ: τῆς σχίξης ὃ. νβα- 
νίϑ (τ. βέλ. ὧν... παιδ. ΕΧ). 98,.ΔΒ Ὁ (ρ. ἤν) τὰς 
σχίζας. 89. ΑΥΒ: θέν. ΑΒ: πάρεξ (πλὴν ΒΧῚ... 
κῇδ. τὸ δ. 40. Α538: Ἰωνάϑαν ἔδωκε (ἐπέϑ.. Β),. 
ΑΒ: τῷ παιδαρίῳ αὐτῷ (αὐτῷ ΕΒ). ΑΒ Ὶ Φ. Πορ.). 
ἱκαὶ] εἴςελϑε. 41. ΒΕΧ Τ. Κ.) ὡς. ΑΒῈ εἰς τ. π. 

ἼὩΡῚ 

ΘΙ ΒΕ. 

Τνῦσα ϑαυϊάφσηι «οναΐῇιαηλα, 5 ἀχνὸ». Θὲ οαϊεετ. 

ἸΞΓῸΡ ΝΤΩΝ ΠΙΝΝῚ ΝΡ ΠΌΘῸΝ 
ὩΝ τ ΥΠΟῚ ΠΌΡΙΣ ἡπουτον ἜΡΟΝ Ε 
ΓΉΣΣΞ 5. ἼΩΝΟΣ ἸΠ2 3 ϑηνῸ 
πΩΝ ἼΠΞΤΞ ὭΣ Ὁ ΝΊΟΤ ΤΡ ΎΘΡῚ 
ΤῊΝ ΠΡ ΤΈΩΣ ΝΣ ἘῸ εἰν )3Ὁ 
τὸ» ὙΠ ἀϑητῚΞ Ὅν Θ 5:1 - ἐξ "3 31 
ΠΩ) πον ἦξτ ΝῸ πόπνπ 
ΓΖ 5 "ὃν ἿῸΝ ΠΡῚ πϑῷ ΠΕΡῚ 
ΝΌΤΟΝ ἸΏ ήππο ἸΣΘῚ ἘΝΉΣ ΤῊ 32 
"ἸῺ ΤᾺ" ΠΡ ΤῸΝ ὝΔΝΒῚ ἼΩΝ 
ὍΣ ΤΙ ΩΝ ᾿ηνῷ ΑΝ ἘῸΝ 88 

δτι ΠΡ ῸΡ ἸΠΣΊΣΟ Ὁ 1ΡῚ ἼΠΘΠΣ 
ὩΡ5Ὶ ΠΝ ΤΡΩΠΟ. ἬΣΙΝ ὩΣ 34 
πὶ ὨΝΤΉΠΞ ἢ ποτ ὩΦῺ ἸΏ3..15 
"3 Ἐπ Ἀ) ΤΊ ἘΡΣΩΝ τς 98 Ὲ 

τστΝ ἡ Ξ ΣΙ 5 ἀπτὸν 2.52 
πο ἸΠ)ΣΠ ΝΝΧΡῚ ἜΡΞΞ ὑπὸ. ΠΡ 

ὝΩΝΤῚ ΟἿΌΣ ἸῸῈ "9 Ἴ πρ Ὁ 80 
ἼΩΝ ΘΌΧ ΤΙΣ ΤῊΝ ΝΟΤΝΧ Ὑ75 ἜΕ 
ποτ γῆ ὍΘ ΠῚ] ΞῸΝ 
Ὁ ΡΩἼΦ ἜΣ 3. δ᾽ 35) ΤΕ ἽΣΤΙΠ δ 
ἈΉΡ ἸΠϑΊπΣ, ΠῸΣ "ῶνπ ἘΠΕ 
ἘΣ ἼΩΝ ἬΡΒΡῚ ΛΠἼΠΝ ἸΏΝ" 
ΠΑΡΕΣΝ ΆΨ ἘΠΙΝ ὉΓῚ ΠῈ ἽΧΓΙΣ 38 
ἼΣΟΝ ΠΩ "ΓΙ ΣΠΆΣΩ ἜΣΒΡῚ ΛἼΠΙΝ 

ΝΞ) ΣΠΠΤΩΝ ἸΏ ΊΣτι ἼΡΣ ἜΝ 
ἫΝ ΤΟΝ ΣΤ Ὁ ΣΙ τ ιν 

τ 
“0 "Ὁ ΩΝ 5. 4] 

Υ. 88. ῬἙ ὈΠΣΠΠ 

30. ΒΟΥ ΝΕ: εἐπίδταππίε, ΒΙΑΥΥ: ΕΝ πι 
οτοἰδευροπίσον. Θυῦπ ()ὲδοπ). νῈ: δπατῷ ϑθίδους 
ο[ρεπβίρ ἢ, νον, Ὁ. (Δ: Ὁ, εἰποό πιαππ  είροι ϑθοίςς 

ἐΩΊΠΤΤΝ ἘΦ ΤἸΤῚ Ἰπο πὶ 5 
ἀξτῶν, ἜροσΓΝ ὈΣΤΩ͂Ν ἸΠΝ 
ἈΞ ἤΦΌΣ ἐπ ΝΣ 

᾿ 



ἴζο ὉΪΓ ὦ ίπεσ, τὸ πιρῖπε Θγυῦθον 
ζει. Φατῦμπι {ΠΠ εὐ πῶ οοξοπιπιοπ δπὶ 

80 Ὁε8 δὺπίᾳ8 ΖΦ. ἘΦ α οτρτίπιπιοίς δὲν 
ϑογπ Θαμ8 τοἱδον οπαίδαπ, ππὸ Τρταῦ 
ἀπ δι: Ὅὲ. ππροροτίαπιον Ῥδῇον Ὁ} 
τροΐβ το, αβ δι. δι Θοδπη “Τα αἰιὅ- 
ἐγέογτοπ θα, οἷν παᾶὸἽ δείποῦ τππατιίσοι 

81 ϑϑενπείον ιν Θαποο. ὅΦεππ 0 ἴαπος ὃ. 
Θοῦπ “αἰ [01 αἰ ὄτϑεπ, τοὐν]ξ ὃιι., Ὁαδιι 
αἰ) Ὁεἰπ δὲ ηπίρτοί), πἰε δοοθεπ. Θυ 
ζπὸς πιὰ οἰπ πὸ Τὰβ ἴθι δοΥθοΙοπ κι 

82. πιίτ, δὲππ εὐ ππιβ Πετδοπ. ὃ Δοπαίθαπ 
απίροτίοίς ζείποπι ϑθαίον απ ππὸ Τρτα 
4: ἰδπι: ϑατνιπι [01 εὐ Ποτδοι ὁ θα8 θαι 

88 εὐ σοεἰθαπὸ ἜΦα 1 β Θαι ὅὃὲπ Θρίεβ 
παᾶ) ἰθπι, Ὁ εὐ ἰθπ [υἱοβεῖς. Φα πιοτξίς 
οπαθαι, δα δεῖ ζείπειι. ϑθαίον ἀπο 

94 δε. οΠ ἐπ ραν, Φανίο 2 ἰδότοπ, Ἔτπτῦ 
Π απὸ απ ὑπ Φ ἃ) παῖς στίπππίροιι ΒΘ οτη, 
πιὺ αῇ Ὁοἤείδεπ απϑοῦπ Φ αρε8 Ὁε8. ϑζειι- 
πιρποὸπ ἔοείπ ἑθτοῖ; δὸππ οὐ αν δοξϊηι:- 
πποτὶ πὶ Φασίο, δα ἰδπ ζεἷπ ϑδατον αἰ7ὺ 
οΥ απιπιοίρ. 

Φε8. ϑὲούρεπθ οαἷπα ϑοπαίδαπ δίπαιϑ 
᾿ αἰ8 δεῖο, Ὁα ίπ ἐν Φαυίο δο[ίπιπι! δαί, 
 ϑθιμπὺ εἶπ Εοίπον δἔπαθδε πὶ ἰῦπι, Ἔππὸ 

Τρταῦ πτ ὃεπι ἄπαθοπ; ἄαμ τπτὸ Πι)ε 
ταῖν οἷο εις, οἷς (ἃ { εθε. Φαᾳ αὖον 
ὍΕΥ ὅἴπαθεο Τοῦ, [5 ἐν εἶπεπ Ῥθ [εἰ δον 

87 ἰθπ οἷπ. ἜἸΔπΌ αἴ δὲ. παρε ἕαπι αἱ 
ει τί, Ὁαρίπ οπαίθαπ Ὅὲπ ΠΡ ε1 6ὲς 
Τρ υίοπ δαίίς, τίοῦ ἴθπι φοπαίθαπ παὸ) τπὸ 
ἤντα : Φον Ξθ εἰ} Ἰίρο Ὁοτἄτίϑ ὉΟῪ Οἰγ. 

98. ΣἸ1πὸ τἰοῦ αδονπιαῖ ἰθπι παρ: (ΟΊ. τἰῷ), 
πὸ Ποῦ. πᾶ! ΠῚΠῚ Φα ἴα8 δὲν δἴπαθε 

᾿ “οπαίθαπϑ οἷς Ξθ7οἰς απ|,. ππὸ σταῖς {{ς 
5921 {εἰποπὶ ὅοττπ. ὃ 11πὸ δὲν ὁἶπαθο ττβίς 

πίε δαύππι, αἰξείπ Φοπαΐδαπ τὸ Φαῦνίο 
40 υπβίοπ τππὶ οἱὲ (Θαΐ)ο. Ἔα σαὺ 30: 

ο΄ παίβαπ {εἶπε θϑαξοι ζείποπι δπαῦοπ. ππῦ 
ο΄ Τρτα π ἰθπι; Θεῆε Οἷπ ππὸ γασο ὁ8. ἰπ 
 Ἅ1 υἱὲ (Θίαρί. ἔφα δον παῦς Οἰπείπ ἔαπι, 

90. ὕ.1,: 2 Θαπδεπ. 
98.4.4: {τ|ἃ. Α..Αἃ: {ᾧ πεῖ, 

ΡῬρ8!) ΟΥ̓ ΥΕ.Α: 9Ποἰβ (ἄγ (Ο.ππ) πἰῷ!, νΕ 0 Τ{οὕ 4: 
Π ΌππῊη θα[Π, Α: ἰοδε[:. Β: 2 δείπον Θῷ, πὸ χαν Θῷ. 
Ο δροίπον 5)ὲ. Θ1ὖβο. ΑΥ̓ΥΥΕ: (ΘΟ). δὲν απ δ, ϑ)ὲ, 

31. δε παῖδ ὃ. δ, ΟὟ: δ ὐπίρίηιπι. Β: θεοί ᾳἐ 
ΟΠ τροῖθοπ. ΟὟ: {[{{)ν {εἷἰπ, νῈ: δα πὶ [οΠΠΠθοπ, πο Ὁ. 

Ο θεοί. Β.ΑΥ ΕΑ: {{Π εἰπ δε ἐπῦ δε “Φ υδοδ. 
39, Β.ΑΥ͂ ΝΕ: σαν. ΑΥ̓: ἰδπι 2 τ  ποβοπ, ΝΕ: 

τ μπ|ἰδπ κε δα ο τοι, 

90 

1. Φνσ ποῖ 8., 

ΘΟΠαίθαπ8 Θεῖαθτ, 48 ϑεί ει δπτῷ δέῃ 57εἰ, 

0,30--.41.9 868 

χε. 

νδάδμη Οἷἴο οἱ νἱάβρο ἰγαίγθθ 1η608. 
ΟἹ» πᾶηὸ οδι1581η ΠῸῚ νϑηϊΐ ἃ ΠΠΘΗ58Π) 
Γοσίὶβ. ῬΙγαΐαβ ἀίοιη 54} δάνογβιμῃ 80 
Φοπαίῃδη αἰχὶ( οἱ : ΕἾΤ τη ]}} 6715. ὙΠ ΓΙ 
ἈΠῸ ΓᾺΡ ΘΗ 5, παπααϊ4 ἰσηοῦο, 

418 4115 ΠΙΛα τ} [581], 1 ΘΟὨ [5] ΟΠ 6 ΠῚ 
ὑπᾶχμη οἱ ἴῃ ΘΟΠ τς] 0 Π 61 ΡΠ ΟΠ ΠΪΟ 588 
τηδίγ 5 τπδοΐ ἜΘιπηθι15 δηΐπ ἀϊθθι5, 51 

Ζαῖθτ5 ΠΠΠ15 18] νους ΘῸΡΘΙ ἰΘΓΡΔΠῚ, 
ΠΟΙ 518}}}}16Ὁ15 (ὰ ΠΟ π|6 ΓΟ σὴ {ππ|}}} 
Τίδαα6 ἅτ πὰπὸ τηϊτ6. οἱ δά ΘΕ ΠῚ 

δὰ τη6, 4ιἷἰἃ ἢ] Πι5. ΠΙΟΥ5 ὁδί. ἜΠο- 52 
ΒΡΟηάθ6η5 δ(6 ΠῚ ΦΟΠΔ 1 Πἃ5 5411} Ρ δι 
50. 1: ΘΓ 6 τηον]οίαγ ἐ αυϊά ἴδοι 
ἜΒῚ ἀΡΓΙρΡῸΙ 588] ΙΔ πο θ8Π,, πὖ ρΘΓΟι- 89 
ἰογοῖ θιιη, οἱ ᾿π|}] }οχὶ Φοπαί Πα, 

ἀιοα ἀοῇηϊιπη 6556. ἃ ρδίγθ 810, αἱ 
ἸΠ᾿οΡβοογοί Πᾶν.  ΒυγΓοχ οΡρὸ 34 
Φομδίμαθ ἃ Πιθηϑὰ [ἢ ἰγὰ [ἉΓΟΥῚ5, οἱ 

ΠΟ ΟΟΙΏΘαΙ ἰῃ αἴ οἰ! ΘΠ ΔΙ) 56- 
πη ἃ ΡᾶηΠ6 πη. (ἰοηί" βία 5. 651 ΘΠ ΠῚ 
ΒΌΡΟΙ ἢανίά, 6ο αιοά οομ[μπα 586 
ΘΠ ΡῬδΐθι' 511118. 

ἀτμμαιια ΠΠπχίβϑοῦ τη816, νηΐ Φ0- 88 
πίῃ 5 ἴῃ στὴ πιχία Ρ]δοΙ πη) Πᾶν], 
οἵ ΡΌΘΡ ῬΆΓνΆΪΙ5. ὁ] 60, Ξ οἱ δἷΐ αὐ 86 
ΡΌΘΓΙΠ 5υαπ: 46 οἱ Δ [61 Π1Π] 58- 
δἰ185, 415 65Ὸ ͵Δο10. (ὑπηᾳαθ ΡῈ. 
ΟΘΌΡΡΙ556 , [6011 ἅ}18Π| 5 ΟῚ {{ΔΠ| {ΓΔ 5 
Ραθρη. ἜΥ̓θηϊ τ π16 ρι6Ρ δὰ ἰο- 87 
ΟΠ 7801}, αἰοἀ πιϊδογαΐί ΦοηδίΠ 8, 
οἱ οἰαπιανὶ Φοηδίῃα μοϑί ἰθγρι ἢ} 
ΡΌΘΙΙ οἱ αἷΐ: δοθ, [01] οϑί βδρι[ἃ 

ΤΠ ΡΟΓΓΟ }{Γἃ 6, ἜΟΙΑΙΠΠνΠ (116 ᾿[Θ νὰ ὃ 8 
Φομδίμας ροβί ἰθγρι πη ΡῈΘΓΙ, ἀΙΘ6Π5: 

Ἐοϑίηὰ νοι ο , π εἰθίθγβ! (]- 

Ιοσιΐ δαΐθη ΡῈΘΡ Φοηαῖπθ. βαρ [5 οἱ 
αἰζα}1 δὰ ἀοιηϊηη σασση. ἜΒῚ αὐἃ 39 
σοί, ΡΘΗ 15. ̓ σπογαθδΐ, ἰἀπίιιη- 
τησάο Θηϊπὶ Φοπα Πὰ5 οἱ Πᾶν ἀ ΓΘ) Π0- 
γνοῦαηΐ. ἜΠραΙ ογσὸ ΦοηδίΠδ5 ἀγα 40 
51ἃ ΡΌΘΓΡΟ οἱ ἀἰχιῖ οἱ: ὕδιίο οἱ ἀθίϑι ἴῃ 
οἰν θη. ὃ ἀὐπμηάια Δ0 1556 1 Ρ6Γ, 41 

19,4ς. 

19,92. 
18,11. 

Νιιν.-:Ἔ 
10,10. 

ν.20.:. 

84, αἴήο Τὠπιάρείς, Β: δεοπποποοπι 3. ΑὟΥ: ἐπί: 
δγαππίοδ ϑοτποθ, ΥΕ: ἐπ ϑονποδ: δ {0 ... οτάπιξε 

ἀπ Β: πππ δε ϑ εἰ: δίς οὐ γε. ΟΕ: 211 δ0γ τι 
ΦΟ, σοταδτοθοίοπ 3. 

37. Βε σι οίν Ὀοτποάτίδηίι, ΟΥ̓ ΝΕ. ϑθ 0 55, 22, 
ὃ8, πν ἔαπι δαιπίε, ΑὟ: δΠπρὸ οἰἵο, νΕ: ϑανεθ, 
41, θίπαοσαπροι ταῦ, 



δι 

904 (20,42--.21,7. Φ ΘΙ ΘΙ Ε΄. 

ΧΧ. Τ)αυϊαϊῖο ρνοζισὲὶ Γ[αΐα οἴ γὸϑ5 φοϑδίαο. 

᾽ γ Ἁ “2 μ“ " 

καὶ Δαυὶδ ἀνέστησε ἀπὸ τοῦ ᾿4ργαβ, καὶ ἔπεσεν 
.} - με εν - Υ͂ 

ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεκύ- 

πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσεν ἕκαστος ἐπὶ τὸν 

πλησίον αὐτοῦ ἕως συντελείας. 42 Καὶ εἶπεν 

᾿Ιωνάϑαν τῷ Δαυίδ' Πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ 
ὡς ὀμωμόκαμεν ἡμεῖς ἀμφότεροι ἐν ὀνόματι 
κυρίου, λέγοντες" Κύριος ἔσται μάρτυς ἀνὰ 

μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρ- 
ματός μου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου 
ἕως αἰῶνος. 

ΜᾺ .)) Καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἀπῆλϑε, καὶ 

᾿ωνάϑαν εἰρῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν. 2 Καὶ ἔρ- 
χεται Δαυὶδ εἰς Νόβα πρὸς ᾿4χιμέλεχ τὸν 
ἱερέα. Καὶ ἐξέστη ᾿ΑἸχιμέλεχ τῇ ἀπαντήσει 
αὐτοῦ καὶ εἶπε Τί ὅτι σὺ μόνοφ, καὶ οὐδεὶς 

μετὰ σοῦ; ὃ Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ ἱερεῖ: Ὃ βα- 
σιλεὺς ἐντέταλταί μοι σήμερον ῥῆμα καὶ εἶπε 

πρός με" Μηδεὶς γνώτω τὸ ῥῆμα, ὑπὲρ οὗ ἐγὼ 

ἐξαπέστειλά σε, καὶ περὶ οὗ ἐγὼ ἐντέταλμαί 

σοι, καὶ τοῖς παιδαρίοις διαμεμαρτύρημαι ἐν 
τῷ τόπῳ τῷ λεγομένῳ ϑεοῦ πίστις (᾿ελλανὶ 
Μαεμωνί. 4 Καὶ νῦν εἰ εἰσὶν ὑπὸ τὴν χεῖρά 
σου πέντε ἄρτοι, δὸς εἰς τὴν χεῖρά μου, ἢ ὃ 

ἂν εὕρῃς. ὅ Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ ἱερεὺς τῷ Ζὶαυὶδ 
καὶ εἶπεν" Οὐκ εἰσιν ἄρτοι βέβηλοι ὑπὸ τὴν 
χεῖρά μου, εἰ μὴ ὁ ἄρτος ὁ ἅγιος" εἰ πεφυλα- 
γμένα τὰ παιδάρια ἐστὶ ἀπὸ γυναικός, 'καὶ φά- 
γεταί. 9. Καὶ ἀπεκρίϑη Ζ)αυὶδ τῷ ἱερεῖ καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αλλὰ καὶ ἀπὸ γυναικὸς ἀπεσχή- 
μδϑα ἐχϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν" ἕν τῷ ἐξελϑεῖν 
μὲ εἰς ὁδὸν γέγονε πάντα τὰ παιδάρια ἡγνι- 
σμένα, καὶ αὐτὴ ἡ ὁδὸς βέβηλος. διότι ἁγια- 
σϑήσεται σήμερον διὰ τὰ σκεύη μου. 1 Καὶ 

ἔδωκεν αὐτῷ "“Τχιμέλεχ' ὁ ἱερεὺς ἄρτους προ- 
ϑέσεως, ὅτι οὐκ ἦν ἐκεῖ ἄρτος ἕτερος ἀλλ᾿ ἢ οἱ 
ἄρτοι τοῦ προζςώπου οἱ ἀφῃρημένοι ἐκ προς- 
“41.Ὶ48: ΔΒ: ἀνέστη (- ησξ ΚΕ). ΒἘἐπὶ τὴν γῆν (ἱ ΑΕΧ)), 
ΑΒ Ἐ(8}},) ἐπὶ (1 ΕΧ). Β: τῷ πὐμ ει ΑΒ (ὰ 1) 
μεγάλης. --- ὃ. Β (ει, 18}: ): Νομβὰ ( οὐ ΔΕΧ). ἜΝ 
(οιἷ, Ἰῃ να): ᾿άβιμ... οἴ. εἶπεν) αὐτῷ (ο. ΕἘΧ). Β 
δϑεὶς (ὁδ. ΔΕΧ,), 8. 8: ῥῆμα σήμ.(σ. δ. ΑΈΧ). ἍΒ; 
μοι .. . περὶ (πρός μξ. . ὑπὲρ ἘΧ). 
(ἐξαπέστ. ΕΧ). ΔΒ: ὑπὲρ τευ ἘΧῚ 4͵ ΒΈ (αι, τὴν 
(ΕΧ, ΑΕΧ: εἰς χεῖρας). ΑΒ: τὸ εὐρεϑέν (ἢ κτλ. 
ΕΧ), δ. Β: ὅτι ἀλλ᾽ ἡ (εἶ μὴ ΕΧ). ΑΒῈ (υϊ5)ὁ ({ΕΧ)}. 
Β: ἄρτοι ἅγιοί εἰσιν (58. ΔΕΧ), ΝΑ ΤαΝ ἀπὸ) πλὴν 
ΧΟ: 4.) καὶ (ΕΚΧ), Β: παιδία 
Ε δάρ. ΑΕΧ), 7. ΑΒ τὸς Ἐν Σιν ΟἜΧ). Β: ἐκεῖ ἐκ 
ἦν ἄρτοι, ἀλλ᾽ ἢ ἄρτοι τ πρ. (ὁ. ΕΧ). 

Β: ἀποστέλλω, 

ἀιθ5) ΘΟΏΣΘ Ὁ τῷ ἘΠΓΙ ΤΣΝ γησὲν αὐτῷ τρίς, καὶ κατεφίλησεν ἕκαστος τον. 
ἼπϑΉσΩΝ ΟΝ 535 ἼΓΙΦΓΩΝ ὯΝ 

ὭΣ ἸΠΟΊΠΣ ὝΟΝΟῚ ὁ ΡΠ ἭΤΣ Ὁ 
ϑὔϑ ὌΞΩ) ἼΦΝ ΟἰΣΘῸ Ἢ 
ἐπλριΣ ΓῆΡΤΣ ὝΩΝ 9 ΠΊΡῚΣ ΘΙΩΞ ἼΣΓΙΣΝΣ 
ΓἼΣ ὉΣῚΙ 1)55 "ΣῪ 155 Ἴ5)3}. 2.3 

εἰ ὈΡῚΣ 
ἐΟΣΣ ΝΞ ἸΏ3,Γ0) Ἴ2ὉῚ ΘΡΒῚ Χχχι. 
ἸΣΞΠ ΠΡΌ ΓΙΝ ΤΟΝ πϑϑ ἼΥΤ ΝΞ 2 
ἜΝ ΠΝ ῚΡΟ " ΠΦΘΡΤΝ ἼΠΡῚ 

ὉΠΩΝ ΤῈ ὉΠ Ἐπτα, ΠΝ 951Ὼ Ἷ 
ἩΏΙ Ἰπθτι ΠΟΘ ΤΙΝ Ἢ Ἤτ ἼΝ Ὁ 3 
τὰ ΟΝ δ ὝΘΝΟῚ ἦτ ἼηΣ 
ΠΟ 35 τ ΟΝ ἼΞΉΠΤΝ ΓΔῚΝ Ὦ 
ὯὮΣ Τὴ} ὈΡΎΣΒ ΣΙ  ΓΙΝῚ ὭΓῚΣ, ἬΝ 
-ΠῺ ΠΩΡῚ ΕΥ̓ ΔΌΣ, ΣῊ" ΘῚΡῺ - ἰν ἢ 
ἜΡΙΣ ἘΠ ο στ ὉΠ πττπα ὧν 
ἬΤΤΙΝ ἸΣΞΙ͂Σ 1551 ἘΝΧΏΘΕ ἽΝ Ὑ2 

Ἢ τπϑτὸν ὉΠ ἘΠΣΓΡᾺ ὝΘΝΟ 
ὙγροστοΝ ὥλ ὧτρ δ0 
ττν Ὥπ ΡὉ ἘΠΦΝῺ ἫΝ ΘΣΙΠ ὁ 
τ» ΠΦΝΤΕΝ 5 15 ΝῊ ΠΡ 5 
πὴ) ὮΝΕΞ πῶσ ὈρΠΡ ὋΣ 
ὉΠ 1 ΠῚ ὧτρ ΒοΣΏσττ 5 
ἜΣ ΠΝ ὩΣΡΡῚ ὥπρ5 ΘΊΝΠΓῚ ὩΝῚ Ἰ 
Ὥς π ποπτνο ἊΣ ΤΡ ἸΠΞΠ 
ΘᾺ ὦ ὩΣ ΒΕ Ἐν δ 

ΣΙ 

γ. 42. ἸΝ9 ἼΞ 
ΑΥ̓ΝΕ: π. Φ, ἔαπι σοπ δὲν δε ἀρ δε εἶτα 

ΟΣ Β: δύάδες Πα) ὅτ. ΑΥ̓͂ .Α: πιίᾳείο, ΥΕ: 
δεπαίς, Β: [0 δαβ εὖ Φ,, ἐδενηταἐο, 
Φ. Ταπὲ τοείποείο, 

4. Β.ΝΕ.Α: δείποιι Θαπιεπ (66) ἐπ (διοίρ οί, 
ΑὟ: ἰὼν δΙοΊ 61 06] ἱπ ίδτυ. 

Ί1. 11, [Γι ᾿παϑϑέσα 7, απ αι. αἰπαοπ, πὶ 

ΒΥ ΕΣ οὐ πιάτο 0. (ὃν αθοὺ (ας 4..). 
ὦ, ΒΥ: ρίπρ εἰ ετπν Φςς ἐπίρ. (ΑΥ̓: εἰϊοίς Ὁ, 

τῇ, ἔᾳῃι. 

: 
: 
Ψ 

ΑΥ̓͂: δἰδ ϑαβ 

“ραν τα, ΤᾺΣ τὸ 

Δ Ἐς 

τς ο πρζύος, ἐδ 

ΤΥ. 

Ἐς τ οὐ δθι πολ 

ΤΟΝ ὙΥΡῚ 



1. (απο 8, 

Φαυὶδ θεῖ ϑέθιπιοῖο 28 ϑὲοθο, 

απὸ Φοαυνίο αἰ σοπὶ τὲ ρόσοπ δ Πα, 
ππὸ [εἴ απ ζεἰπ ὙΓΠῈ ΠΡ χα ὄνος. ππὸ δὸς 
ἐς ὁτείπια! απ, τπτῦ Εἰ }ἐἴοπ {{) ταί! εἶπε. 
απϑοῦ πὸ τϑείποίοπ πη εἰπαποοῦ, Φαυὶο 

Ἐν αὐοῦ απὶ αἰξουπτο ει. Ὁ πὸ σοπαίθαπ 
Τργαὰ 1 Φαυνίο: Θοῦε δἱπ πὶ δ υίοθοι. 
πθδαϑ τοἷν δείδε οὐ τοοτοπ Παδεῖ ἴπὶ ϑέαπτοη 
Ὁ08 εῖτη πὸ σοζασε; Φον θοτν εἰ οιυίς 
Γεπ πρὶ πὸ οἷν, κυ ζάγοι τποίποθι Θάσιοι 
τἀπὸ Ὁείποιι απιοιι, θα 8. δ]είσο οεὐσἰαἹ ὦ. 

ΧΟΧ ..) ἰἰπῦ ποπαίθαπ πιαύϑτο {{) αἰ, τπτῦ 

εαΐδοΐ πιο)... 
φπίδίοίς, 

ς 4, Β: {πὸ τυαῦ ἢα!... 
οί δεν απο ΑἹ πὶ ᾧ. Β.ΑΥ͂,.νΕ.Α: (οἴνυα) {άπ 
Ξϑιοίς, ΒΙΟΥ͂Ν: ἘΠῚ Πᾧ (νυ) πδεί, 

2 ἕαπι ἰπ Ὁἱς Θίαοι. ὃ Φανίο αὐον ἔππι σοπ 
τοῦς ζππ πβτίοζεον ὩΓ πυροῦ. 1πὸ {0 ἰ- 
παρ ο ἐπιζεθίε ἃ), δα. εὖ Θαυίο ἐπίροσοι 
αἰπα, παὸ Τρταῦ και ἰδπι: βθαγαπι ἔσπι πη} 
δι: αἴξεῖπ, ππὸ {ΠῚ ἔοίπ ϑθὲαππ πῆι οἷν ὸ 

ὃ Σ Φαυίο Ἰρτα κι ῬΓΡἰπποῖοῦ, ὅοπὶ Του ον: 
Φεῦ δδπίς δα πεν εἶπε Θαΐς δε Τα 
ππὸ ἡρταῦ ἐπ ππίτ: βαΒ πίοπταπο τοἰἤ ἐπ, 
ατασι ἰ Ὁἱ ἢ σοαποι θαδο, ππὸ τθα8 ἰὼ 
οἷν δεζοθίοπ θαθο. Φρππ ἰὼ Ῥαθὲ αἰῶ) 
πιρίποπ δπαθοπ οὔσα Ὁἱοῦς ΟΕ ὉαΌῸΥ δὸς 

ἀτὐιεδεπ. Ὁ Φα" δὰ ππππὶ οὔσαϑ πότον δεἰς 
τοῦ απο, εἶπ τοι ονεῦ Πἴπίς, οἷς. οἷ 
πεν ἴθ πποῖπο απο, οὐοῦ θα δι ἤπϑε!. 

ὅ ἔΦε βυίοίξεν. αἀπορονίοείς Φαυνΐο ππὸ 
Τυγαὰ: δῷ ϑαθε ἔοίπ σοπιοίποϑ Ῥυοῦ ἀππτῸ 
πιοίποῦ απο, ζοπθοτη δε Πα 68. ὅΒ τοῦ; τοὲππ 
πὰ παν οἷς δπαθοι υοπ δοίδενπ ἐπίρ αἷς 

Θίοπ δάτοπ. ὃ Φαυίΐο αἀπρρογίοίο πὶ ὅθτίος 
ἤεν απὸ Τρτα 2 ἰπι; (68. {{πὸ οἷς θεὶς 
δὲν Ὁτοὶ Ζαρε τπἰπ ϑενροῦτοῖ σογσοζομ, δα 
ἰὼ) αὐϑροα, πὸὸ δὲ δπαθοπ ὅοῖῖα. θαῦ 
δοίτᾳ; {Π αδον Ὁἱοεζον ες, παρ εἰΤρ, 70. τοὶτὸ 
εὐ οι φορεῖ τοοτθοπ απ Ὅὸπι ὅοι66. 

ΖΝ ραῦ ἵδπι δεν βυίοτον Ὅ.8. εἰ αεπ, 
το ἔρίπ πον τοὶ Ὅᾳ. σαν Ὁὸππ δίς 
Θαμπδτοίς, Ὁἷς πιαπ σοῦ πὶ Θεγτη αὐ 00, 

9,.4.Α: πιρίπο ὁπαθεπ. 
0. Α.Α: δον παδει (ρτάζῃς, 
7.4.ἉΔ: δε6 δεί[ρεπ. 

Ἢ) Θειοδηπι (ᾷ.21,1--1 0): 320, 43...21,.1.-- 15, 
επ|0.) ΒΙΑΥ͂ΥΝΕ.Α: δ{| ὅπ αἵ, ΑΥ̓͂ Αι: Ἐι πλοπ. ὦ δεί 
δέν. νΕ: ϑὲίοηιαπὸ, 

3. σῷ Ρ. α, πιοίπε δπ, δα π΄. δαδίη δεζῷ, ΑὟΥ: 
. ἴσαϑ (ὦ οἷν απὐίταρο πὶ υοσι (ὦ οἰ 

ὙΕ: παν οπσαό σοδοίοπ. Β.(Ε.): Φίς ὅπ. 
αϑοῦ ... πα) εἰποπι φοιοί ἐπ ου!, ΑΥ̓Υ: απὸ οίο βοιτο 
κὸν απ δοπ]οπίροι 50. 

ὁ ΑΥΝΕ: ΤΠ. πππὶ, τυ. Ὁ. δι 

Ω0, 42---21,7ω.) 80 

ὅαϑ θεϊΠᾳο 5 τοί, Χχ. 

ΒΌΡΡοχὶἑ Πανὶ ἃ 46 1000, αὶ νογροθραὶ 
ὦ ΔΌΒΙΓαΠΙ, οἱ οδθη5 ΡῬΓΌΠΙΒ. ἴῃ 

[ΘΓΓΔ ἢ] ΔαΟΓΑΥ ἰθγί]ο., οἱ δου δηΐθ5 

86. ΔΙ ΟΡ ΡΠ ΠΘν νη! μά Ρ]6᾽, αν ά 
116} ΔΠΊΡ]1115. ἘΠΙΧΙ οὐσὸ Φοπαί 5 42 
δὰ Πᾶν! : γαιί6 ἴῃ ρᾶσε! ἀαδ ΘΟ 4116 
ἡ ΓΝ 5. Δ} 0 ἴῃ ΠΟΙΉΪΠ6. ὨΟΙΜΪΗΙ, 

Ὅτ ἀἰσοηίοα: ΠΟΙΏΪΠῈ5. 5.0 ἰπίοῦ τη6 οἱ 
ἴ6. οἱ ἰπῸΓ 5616 ΠΊΘΙ οἱ 56ΠΊ6 5 
{ἀπ π5 16 ἴῃ ΒΘ ΡΙΓΟΓΠΆΠ,. 

Τὺϊ ςυγγοχὶὶ Πανὶ οἱ 4011; ἘΠῚ ΤΕ.) 

56 οἱ δοπαι Πὰς Πρ ΘΒ5115 δϑὶ οἰν  ᾶ- 
“ΝΑ το. ἜΥρμϊ δαίοῃ θαγιὰ ἰπ ΝῸΒ6 

τὸν οι οα ΑΟΠ πη ] 6. βδοογάοίοιη. Εἰ ὁ0}- 
βίπρα! ΟΠ 6160}, 60 4αο0ἃ νρηϊδβθί 
Παν!, οἵ ἀἰχιῖ οἱ: Οσᾶγο ἴὰ 5011.5, οἵ 

ΜΠ} δ. δὲ ἰθοη ὁ ἘΠῚ αἰ. αν δὰ 
ΔΟΒΙ 660} ὁΔοοΡἀοίθιῃ: ΒΘΧ ρΓᾶθο8- 
ΡΠ π1Π] 5ΘΡΙΠΟΠΘ οἱ ἀϊχὶ[: Νϑηιο 
50: ΓΘ], ΡΓΟΡΙΘΟΡ 4 ΠῚ 5515. 68 

ἃ 1η6, 6ἵ ουὐδιηοαϊ ρῥγαθοθρία {0Ὶ 
ἀράθγη; δὴ οἱ ροτὶβ ΘΟΠαΙχὶ ἰὴ 
Πὰπ οἱ 1ΠΠππὰ ἰΙοοαη. ἜΝαΠΟ οΓΡΟ, 5] 
αυϊἃ Πᾶ0)65 δά τῃδημ1η, γν6] ααϊη 46 
Ρᾶπ65, ἀᾶὰ Π]Πϊ, δαΐ ψα! ἀπ] ἰηγθ- 
Πογ58. ἜΕῚ Γοθροπάθῃβ βδοθγάος δὰ 
Ὠαν ἃ δἰἷΐ 111: ΝΟη ΠΔ]}60 ἰαἰ605 ΡῬ8Π685 

ν.6. δα τηδηππη, 564 ἰΔηΐ!Π} ΡΆΠΘΙ 88}- 

πκτ  οἴαπη ; 5] πα Π6] ϑαηΐ ρα ΘΓ τηᾶχὶ πη ἃ 
Π.}]Π16 105. ἘᾺΠῚ τοϑροηαιί Πανὶ 58ἃ- 
οΟΡάοἱ οἱ αἰϊχὶὶ οἱ: Βα θη, 8ὶ ἀθ 
ΤΠ ΠΟΥ 5. ΙΓ: ΘΟὨ ΠΕ. Π115 ΠΟΒ 
40 ΠΟΡῚ οἱ πμάϊιβίου 185, αδηά0 

1τι.4.4.Θ 5 6 ΘΠ) πη}, οἱ Τἀθγαηΐ νᾶϑἃ ΡῈ6- 

ΓΟΙῸ 5Δηοίᾶ. ΌΓΓΟ υἱὰ πᾶθο ρ0]- 
ἴαἰὰ οϑί, 564 οἱ 1ρ88 ποάϊβ βδηοι! ῇοᾶ- 
ΙΓ ἴῃ ναβὶ8. ἜΠΘΟΪΣ ΟΓρΡῸ οἱ 58ἃ- 
ΘοΟΡ05 βδηοιβοαία πη ρᾶπθη. ΝΑ 6 
ΘΠΪΠ) οΓαΐ [δὶ Ῥδη15., Ὠἰδὶ ἰδηΐαη ρὰ- 
65 ΡΓΟΡΟΒΙΓΟἢΪ5, 4] ΒῈ}]α{1 [πργδμὶ 

(Θεη. 
3,34. 

2 

Μι. 
12,35.. 

Εχ.25,80. 

42. 5: 5616 ῃ {1} οἱ 5. Π1Θ.1Π). 
ὅ. Α].: ἃ η]ΠοΥἰ θ 5, πηδηἀιιοθηΐ, 

ὅ, Β: νοῦ δι 55, ΑὟ: νοπὶ Πβοίδο, 
ὑ. δυο δες, ΑΝ: ϑὲροίπ Ε ζοπϑοτπ... ϑοτίαρί {οἰ 

αοίονπ αι. ἐοᾳ. ΥὙΕ;: ϑεοτοίπα δ! δἷο,,, ϑοτοπ αἴ π 
Γῴοπ γε, ΒιΑ: δίε δδεζάβε. ΑΥ̓ΥΕ: δοτάϊηο, νΕ.Α: 
τσατοπ (τοίη). ΑΥ̓ΥὙΕ.Α: φοθ οί, Ὁπτῷ οἷς Θοτάτῃς 
(Θεάβεο) ὁ 

7. ἀΥΥ ΝΕ: δεϊΓη ὁ θτοί, Α: φοροίᾳ δ, Β: οἷς 
οὐ Ὁ. ϑπιροί ἐς Ὁ06 ὁ. τοορροίγαπ σατοι. ΑΥ̓: δα 
ἡπαπὶ το οἢ, ΥὙΕ,Α: γϑορα πηι π. 



θ06. ΩἹ, 8--16. ΘΙ ΦΙ͂ Ε΄. 

ΧΕ. 

ὥὦπου κυρίου, παρατεϑῆναι ἀδρους ϑερμοὺς ἧ 
ἡμέρᾳ ἔλαβεν αὐτούς. 8 Καὶ ἦν τις ἐχεῖ 

τῶν δούλων Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συν- 
ἐχόμενος ἢ Μιεεσσαρὰν ἐνώπιον κυρίου, καὶ 
ὄνομα αὐτῷ 4ωὴγ ὁ ᾿Ιδουμαῖος νέμων τὰς 
ἡμιόνους «Σαούλ. 

9 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ̓ (Ἵχιμέλεχ᾽ ᾿1δὲ εἰ 
ἔστιν ἑγταῦϑα ὑπὸ τὴν χεῖρά σου δόρυ ἢ μά- 
χάιρα, ὅτι τὴν μάχαιράν μου καὶ τὰ σκεύη 
μου οὐκ εἴληφα ἕν τῇ χειρί μου, διότι τὸ ῥῆμω 
τοῦ βασιλέως ἣν κατὰ σπουδήν. 10 Καὶ εἶπεν 
ὁ ἱερεύς" ᾿Ιδοὺ ἡ ῥομφαία Γολιὰϑ' τοῦ ἀλ- 
λοφύλου, ὃν ἐπάταξας ἐν τῇ κοιλάδι ᾿ηλᾶ, (ταὶ 
αὕτη ἐνειλημένη ἦν ἐν ἡματίῳ) εἰ ταύτην λήψῃ, 
ρευνεῷ λάβε δὴ αὐτήν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἑτέρα 
πάρεξ ταύτης ὧδε. Καὶ εἶπε 4.αυίδ᾽ ᾿Ιδοὺ 
οὐκ ἐστιν ὥςπερ αὕτη" δὸς μοι αὐτήν. "Καὶ ἔδω- 

κεν αὐτὴν αὐτῷ. 11 Καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ 
ἔφυγεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ προςώπου “Σαούλ. 
Καὶ ἦλϑε 4)αυὶδ πρὸς ᾿αἰκχὶς βασιλέα Γέϑ. 
12) Καὶ εἶπον οἱ παῖδες ᾿Ακχὶς πρὸς αὐτόν" 

Οὐχὶ οὗτός ἐστι Δαυὶδ ὁ βασιλεὺς τῆς γῆς; 
οὐχὶ τούτῳ ἐξῆρχον αἱ χορεύουσαι, λέγουσαι" 
᾿Επάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ “)αυὶδ 
ἕν μυριάσιν αὐτοῦ; 18 Καὶ ἔϑετο 4αυὶδ τὰ 
ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἔφο- 
βήϑη σφόδρα ἀπὸ προφώπου “Τκχὶς βασιλέως 
Γϑ. 4 Καὶ ἠλλοίωσε τὸ πρόφωπον αὐτοῦ 
ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ προφεποιήσατο ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκδίνῃ, καὶ ἐτυμπάνιζεν ἐπὶ ταῖς ϑύραις τῆς 
πόλεως, καὶ παρεφέρετο ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, 
καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ τὰς ϑύρας τῆς πύλης, καὶ τὰ 

σίελα αὐτοῦ κατέρῥει ἐπὶ τὸν πώγωνα αὐτοῦ. 
ιὃ Καὶ εἶπεν ᾿ΑΙκχὶς πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" 
᾿Ιδοὺ ἔδετε ἄνδρα ἐπίληπτον, καὶ ἱνατί εἰρηγά- 
γ8τ8 αὐτὸν πρός με; 16 Ἢ ἐλαττοῦμαι ἐπι- 
λήπτων ἐγώ, ὅτι εἰςαγηόχατε αὐτὸν ἐπιλήπτε.- 
σϑαι πρός μὲ; Οὗτος οὐκ εἰφελεύσεται εἰς 
οἰκίαν. 

ἡ. ΑΞΒ (4, παρ.) τῷ ω ΑἸΧ). ΑΒ: ἄρτον ϑερμὸν 

(ς. ΕΧ). 8.48: Καὶ ἐκεῖ ἦν ἕν τῶν παιδαρίων τὸ 
« (ει. Ἰη τα) “ωὴκ (ο. Ὁ οἵἁ, 22, 9)... Συ- 

ρος (Ἰδϑμ. ἜΧ). 9,48: ῥομφαία (μάχ. ἜΧ). ΑΧ: 
ῥομφαίαν. Β ἢ (41) μδ΄ ΑΒΕΧ). ΑΒ: ὅτι ἦν τὸ ῥ.τ. 

β. (διότι κτλ. ΕΧῚ. ΑΧ: ἦν κατασπεῦδον,. 10. ΔῈΧ 

10. ἴω. γὐπίσω τῆς ἐπωμίδος. ΑΧ δὴ αὐτήν. ἈΒ: 

ἐνταυϑα(ὧδε ΕΧ). ΑΞΒ2: αὐτή 1(αὕτη ΕΧ). 11,48 

(εὐ. ἰηἴτα): ᾿ἀγχὅς (ἀκχὶς Β). 12. ἈΣ: εἶπαν. ΔΒ 

Ἐξστι (Ὁ ΕΧ) ΑΧτήρχον. 18, ΑΧ: ἔϑηκε. ΑΒεταῦτα 

({ἘΧ). 14, Α: τὸν τρόπον αὐτῶ. ΔΒ: αὐτὸ (αὖ- 

τῶν ἘΧῚ). ΕἸ  χαὺ προςξπ.- -πόλεως. 0} ΔΒῈ (α}ι.) 

καὶ (1 ΕΧ). 10. Β: Μὴ (Ἢ ΔΕΧ: Χ: Ἢ δι). ΕΣ: 
εἰρενέγκατξ. ΑΒ: ἘΠ ΡΣ ΡΗ ἣ: -λήπτεσϑαι 

ΕΧ). ΔΕΧ Τ (ὰ ἢ.) μὅ. 

Τ)αυϊαῖο ρνο[ιι σὲ Γαΐα οἴ γ65 σοδίωο. 

ἐΡΣῚ ΘΛ0Ξ ὉΓῚ ὉΓΙΟ Θηος τη" 
ΝΠ ΘῚΒ5 Ὀηο ΠΡ ὯΝ ὩΘὴ 

"ΔΊΝΕΙ ἈΝῚ ΤΟ τῆπο ὍΘ ἼΣ) 
ἩΠΕ Ἴῶδ ΘΡΡΠ ὍΩΝ 

τ ϑΣ Ἰ"Ν ΠΡΣΝΑ ἫΝ Ἢ "ἸΩΝΘῚ 9 
"ΞΔ 3 ΞΊΠΝ ΤΠ ἡ ΠΓΤΠΏ 
ὙΑ προλοημα ΠΡῸΣ -νὸ ἡδ9- -ὩΔ[ 
Ἰπϑπὶ ἼΩΝ ΕὙΉΠΣ 985" "Ὶ ̓ 
εοϑ τσ νῶν ἜΔΘΟΘΙ ΤΛΟᾺ ΘΓ 
ἘΣΩΩΞ ΠΩ Ὁ ΝΣ πόδα ῬῺΣΞ 
ΠΡ Ἡρσπρι πρᾶτον ΠΣ ὙΓΙΝ 
ὝΩΝ ΡΟ ΠῚΞ ΠΝ ΠΠΠΝ ὮΝ 3 
τσ ΒΡδῚ τ ΓΉΡΩΣ ΤΠΙῺΞ ΤΝ ὍΠΗ 
ΝΞ9) {τι ὩΒ ΝΉΠΙΣΤ ΘἿΣΞ ΓΙ25Ὶ 

ὙἼΣΣ ὙΩΝδ τὰ ΠΣ ὥστ -Ν 12 
γῆν ΠΟ ΤῊ τ αἴρπ ὃν ὍΝ 
πϑ ἼΩΝ ἐπο ΠΏ3 Ἴ25)5 ἐὴς Νἴοτι 
ἰδ ἼΠΞΞἽΞ ἼΤῚ Ἔξ. Ὰν5 Ὀηνῷ 13 
ΝΡ ἘΕΡΗ Πρ π ΘἼΣΙΤΌΝ ἼΠ 
ἡϑιϑ"} εν Π9Ὸ ΟΝ ΒΞ ΝῺ 14 
5153 ὈΌΤΙΤΡΣ ΘΤΣΞ ἸΏΦΟΤ ΩΝ 
ἡ ΤΥ. ἜΡΘΠ τήτοπ- ΡΣ ἼΠῚ 

Ὑπβρτὸς ὥλϑν ΔΝ ΝῊ ΕἾΡΤΡῸΝ ᾿Σ 
ἼΝΣΙΣ πρὸ ΦΆΠΙΘ Τὸν ἸΝ ΓΒ 
-Ξ Νν ΘΙ» ΘᾺ “ὉΠ λῶν ΣΝ 10 
πῖπ “Ὦν »Ό το πιστῶν ΘΓΆΞΗ 

ἐΏΛΞΤΌΝ ΝΞ 

γ. 10. ΓΖ ΥῈΡ ἰθ. ΠΌΒΞ ᾿Ξ" 
ΪΡ. ΤΟ ὮΝ ΝΙΡῸΞ 

Δ Υ ΠΡΑΥ ἐγ α)πῖπι δ 5 

γ. 12. ἼΕΟΝΞ οἱ ἜΟΞΞΣ 
Υ. 18. Ὑ 25 δ΄ 3 

Ἴ. δαῇ πιᾶαπ [υν 39τ, αὐΠοσίς δὸ8 5,, δα τπαπ, ΟὟΥ: 

ππὶ τοατιποῦ ὅ8τ. απ, ὙΕ.ΑΙΣ τοαυηιοϑϑτοίο (ὐἱοῦογ) 
δίπϑπ. 

8. δὲν υδενῆεε. Β: δεν [{Ὁ) σοὺ Ὁ. ὅδ. εἰ 0ἢ,, αὟ: 
Τίοι τ... ἔππιρνν θα Ποῆ ον, ὙΕ: θουβοῦῆεν, 

ΑΥΣ ἘΑΕ ΥΩ ΡΥ ΟΦ 



Ὁαθ πιαπ απϑοτοϑ {τ 8. ϑτοί απΞ 
ἵοεροπ [οἰ Ὅ.8.  αρο8, δα. ΕΥ̓ οἷς τορθαο 

8 ποπιῖπιοι. ϑαίίο. Ἔ (8. τθὍαὉ αὐον 08 
Φ αροδ εἶπ ϑέαππ Ὁτίπποι ὉοΥ ροΥτο ὉΟῪ 
Ὅ6π| οῖτη αἰ δὸπ δὲπείρίοπ αι παῖ 
ὐαπηιοη ὥοοα, εἶπ (δ οι τον, εν πιὰ τ ρ[ἰς 
πίον Ὅὲπ Φίτίοα (Θαμ8. 

09. Ἰἴπῦ Φαυνίο Γρτα κι ἩΙριπποοῷ : 56 
πἰϑε Θίον ππίον Ὁοίπον απὸ εἰπ Θρίοβ οδεν 
Θάιυετις δὰ) θαῦς πιοὶπ Θώιθοτς ππὸ 

; πθαῆοι πίε τπίε πῆ σοποπίπιοεπ, ϑόππ Ὁἷς 
10 Θαδε Ὅ.8. ὁξθηϊᾳ8. ταν εἰεπο. Ὦ ΦοΥ 

Ῥυίοξεοεν Τρτα; Φαβ Θάλθον θε8. 50 |Π|- 
ἤει Θοϊίαιίθ, δεῖ. δι. 1 πιροῖς ἱπὶ (δ ἢ- 
ατιπτθο, δα8 {{ δου, σους ἐπ εἰποπ 
απ δἰπίον θὲπι βοϊδτοῦ, 99Π| δὲ 
ὉαἤΠεῖδίαο, [0 πίπιπιϑ ἷπ, όππ ε8. {1 Οἷον 
ἔοῖπ απροῦοϑ πη δὍὉχ8. Φανίο ὑνταῦ): 
(88 ἰ[ ζεἰπο8. ΘΙοί ει. πἰῷξ, οἷν πινϑ. 

11 δἸϊπῦ Φαυίο πιατς Ὁ αῬ τπιὸ Ποὺ 
ον απ, ππὸ ἕππι 2ιι 18, δὲπι δε δπίᾳε, 

Ἔ ἡΓρον οἷς δἐποῶτε ἍΓ 8 ἤγτας 
οςς ὅδεπ 2π ἰῦπι: Φαῷ {ΠΠ δὲν Φανίο, δε8 ὅαπ-ε 
, Ὁε8 δεδπίᾳ, οοπ δὸπὶ [6 Τα παὸπ απὶ ϑὲεῖροπ 
ος απὸ {ρταΐηοπ; Θα [τις ἑαπζεπῦ, Φαυΐο 
18 αθεῦ δε π Ἰαι]οπο. Ὁ Ἰπιῦ αυίο πάθῃ Οἷς 

δος κι Θογξοπ, ππὸ [ἀττεῖς {{) [01 ὉῸΥῪ 
14 ἶ8, δὲπι δε δηίᾳο κι δαί, Ἔιπιο 9εῖ- 

Ποιοἰς ζεἰπε Θεδοτος τον ἰθποπ, ππιὸ ἔοΙΓοΥίς 
ππίον ἴθτοι ὐάποοι, ππὸ [Πἰ8 Ὁ) απ οἷὲ 

' τθὰν απὶ ΦὍοΥ, ππὸ ζεἰπ (δ εἰζον Π08 ἰδπι 
Ο1δ ἰπ δὲπ ἔβατί. ἘΦα [γταῦ) 9 8. 2 ζείποι 

ὁπού τοπ: Θίοθο, ἰθν ζεῖ, δα 8 δὲν ϑέαππ 

ὶ 12 3. (ΘΘαίῃ. 

᾿ τὸ δέδεται τ Ἔαρος ἰὰ δὲ: Ἰτππππίροθ 28 
Σ τροπίς, δαβ ἴδε ὁἰοεζοπ θοτθτά τοι, Ὁαβ εὐ 

ἔρῃαπεπ ὁ 

14. ὕ.1.: {εἰπ δοϑονδο, 

9, ΒΑΥΝ ΤΕ, τοεῦοῦ πὶ. Θτυ, πο (απ) πὶ, (ἀπε 
δογπ) 50, 

10. δίπέεν δοῖι νη ἰδ. Β: (ὁ 0 αἵ. ΑὟΥΨ.ΥΕ..Α: 

Φρτοδ  πθεπσ ἢ. ΒΥ ΝΕ: ἱπς, οισαπὸ (ᾳο  {{|). 
ἋΑ: “πῶ. νῈ.Δ: δίπεον Ὁ. γῃον. (αὐ: δίπέον Ὁ, 
ἀδοτξοροποι 58 {00 8.9) 
᾿ς 11. ἢοθε δοζεϊρίαει Φα 668. 
Ο 12, ΒΑΑΎΝ.Ε.Α: δῇ δα πἰϑε,,, ὁ ΥΕ: ουνιοίε 
ἶἔπι ϑὲοϊφοπίαπς. ὅθ. αἰὦ 18,7. 
ς 19, ΒΕ: ὑἱοζο ϑὲοῦοι, ΑὟΥΥ: ϑθυτίο, 
Β΄. 1. ας ταζοίς. .., ἔγαρίς απ δὲ ΦΡονζίφοι. δ: 

παπππίᾳ {π, τϑαναπι θαδὲ ἰδν ἰθπ κι πρὶ 

ποδοπ πἰΐν ταοῖς 8 ΘΟΙς δὲν ἰπ πιείπ ὅαμϑ. 

1, απο 8, 

Θοϊα8 Θῴϑιυετί. Φαυίδ θεῖ 9. 8 2. Θαί, 

Ι 

Ὶ 

“Τεπῦ. 
“(Α: Πε {5.0} 

ΩΊ,8---16.9 9601 

ΧΩ. 

ἃ ἴδοι α Ποιηϊπὶ, αἰ ΡΟΠΘΓΘΗΪΙΡ ῬᾶΠη05 
ΟΠ]. ἜΒγαὶ δαΐθηι 101 γὴν αἰι- 
ἄἀπ ἦἀ8. 56σν 8 58] ἰη ἄϊα 1118, ἰηἴπ|5 

πη ἰθογηαοα !ο οι ηἷ, οἱ ΠΟΘ 6}1|5 
Ὁ, θοορ ΤΔυτηάθι15, ΡΟίΘ ἢ ἰ5ϑηι5 ρᾶϑίο- 
γα 888]. 

Ὀϊχὶ ἁαίθ Πᾶν δα ΔΟἢΙμΊ6 60}: 
5Ὶ Πᾶ0)65. πο δὰ τηδηὰμπ ᾿αϑίαιη δυΐ 
οἰαάίαμῃ ὁ αυἷὰ ο᾽δαϊαμη μηθ απ οἱ ΔΓ ἃ 
Ιη6ἃ ΠΟ (}} ὩΠΘΟῸΠῚ; 5ΘΓΠῸ 6Π]ΠῚ 

ΡΟρΙ8 ὑτροθαΐ, ἝἜΚΙῚ αἰχιὶ βδοοράοβ: 10 
Βροθ, πἶοὸ ρΙδάϊα5. ἀΟΙ αἱ ἢ ΡΠ ΠΒΙΠδΘΙ, 
{πο ΡΘΓΟΙΙ5515.1} ἴῃ. γ4}16 (ΘΙ ΠΙΗΙ, 
οϑὲ Ἰῃγο 118. ΡΔ]}10 ροϑὶ Ερποά. δὶ 
ἰδία νἱβ [0] 16 ΓΘ, (0116: ΠΘ4.6 ΘΗΪΙῚ 

1 σαί δἰ ἄθθ46 60. Εἰ αἷΐ αν! : 

«Φ 

17,45. 
δ0ς. 

17,7. ΝΟ ϑί ἢιΐο Δ|6} 51Π}1}18, ἀἄδἃ τ 1Πὶ 
θη]. ἜδυγΓοχίί ᾿ἀ4π6 Πανὶ ά οἱ [ἀσὶ! 11 
ἰη ἄϊθ 14 ἃ ἴδοϊθ 8411}, οἱ νϑηῃϊΐ δὰ 

ἘΉ ΑΟΠΙΒ τορθιῃ (οί. ὃ ΠΙΧοΡαπία 18 5οννὶ 12 
ΑΘΠΙ5 δά ΘΠ, οἰ νἱἀϊδβοηὶ ἢανι: 

Νιυμηαυ ἃ ποη ἰβίθ βϑὶ θανὶ ἃ ΓῸΧ ἰ61- 
ι5,7γ. Τ᾽ ΠΟΠΠ6 ἢ] οδη πὶ ΡῸΓ Ο]0- 

δε έτν. ΤῸ5, ἀἰοοπίοβ: ΡϑΓοιββὶΐ 584. 1}11168 
οἱ Βανι ἃ ἀφοριῃ Π}}}}Π|ὰὺ ἜΡοβαΙ ἀαίθηι 18 
Πᾶν ΞΘΡΓΙΏΟΠΘ5 ἰϑδίοβ 15 ΟΟΓ46 510, 

οἱ οχίίπηαΐ νὰ] 46 ἃ ἴλοθ Α0Π}8. ΓΘΡῚΒ 
»..34,.. 661. ἘΕῚ Πηπηπίαν!ς 05. δυπιῃ ὁ0- 14 

ΓΤ 615, οἱ 60]] Δ θα ΓΡ ̓ ΠΊΘΓ ΠΠΔΠ115 

ΘΟΥΌΙΏ, οἱ ᾿Π]ΡΙησοθαΐ ἴῃ Οδίϊα ροΓίδθ, 
ἀρ αο θδηί{πι6 54} 86 6115 1ἢ θΔΥΠ 8). 
ἜΒῚ αἱ ΑΟΠ15. Δ 5ΒῈΓΥΟΒ 5105: Υ᾽ 4 5115 1 
ΠΟΙΪΠΘ ΠῚ ᾿Π58Π11Π}: 4 Γ6 Δα ἀπχίβ(15 
ΘΠ] ἃ4 πηοΐ ἜΑπη ἀθϑαηΐ ΠΟΡ15 [υνὶ- 10 
οϑὶ, αασὰ Ἰη ΓΟ ἀπχ]5115 ἰδίαμη, αἱ [ὉΓ6- 
γοΐ 6 ργδοϑθηίοΐ Ηϊοοῖη6 ἱπσγ ρα θα Γ 
ἀουλπι πηθ 81 ἢ 

8. Α1.Ὑ (ἴα [.) εἰς ραβοοθδΐ πη]85 888]. 
9. Α1. Ὁ ἀὰ πηἰ πὶ (8. 4υϊ8). 

10. ΑἸ. ἘμΪθ. 12. ΑἸ. Ἐ σαμ Υἱὰ. θᾶν. 
14. ΑἸ.: ρίηροθαί ἴῃ οϑ{1|8. 
10. Α.: ΒΙπα {6 {Ππ|πὶ ἴῃ, 6 ἱπογοαϊδίαγ. 

ορογάποοτίς [{) ἐπ [. εδοτθοι  ΑΥ̓ΥὙΕ: θεν οἴ{{ [εἰ: 
ἐπὶ ϑθονπαπο, (Ἀ: {εἶπ θΠιρο Ὁ 6) Β: [ 11 {ᾧ) τας 

ΥΕ: καρ ΑὟΥ: ἐπα  πάτυϊ[ὦ) Βεΐ ἔδποπ, 
Β: κοἰϑποίε απ δίς Φ ρ ἔτει δεδ ὁ Ποτό, 

ΑΥ̓͂Υ.ὙΕ: ἔτίβοο απ ὃ, (δἸάρο). Β.ΑῪΥ: Τίοβ (0 επ) δ. 
ἤίρβεπ. νΕ: Θροί 1... δοτα θῇ. 

1ὔ, ΑΥΝ.Α: τοαδηππίᾳ. νῈ: ταΐεπο, Β: Ἰο01 ἰῃν 
ἰθπ χὰ ταὶ δείπροπ, 

10. Β: ϑϑ)ὲαποοί δ πιίν απ, ΑὟΥὙΕ.Αν ΦΌΘΙ οὐ 
(ππι8). ΒιΑΥ͂Ν ΝΕ: δεῖ πεῖν. Αν νον, (Β: εἶπ [ο δον.) 



08 2,1--.9. ΦΘΙΙΦΙ5 ΗΕ. 

ΧΕΙ. 

ἜΧΕΝ. Καὶ ἀπῆλϑεν ἐκεῖϑεν Δαυὶδ καὶ 
διεσώϑη, καὶ ἔρχεται εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ᾽Οδολ- 
λάμ:’ καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶς 
ὃ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ καταβαίνουσι 

πρὸς αὐτὸν ἐκεῖ. 2 Καὶ συνήγοντο πρὸς αὐὖ- 
τὸν πᾶς ἐν ἀνάγκῃ καὶ πᾶς ὑπόχρεως καὶ πᾶς 
κατώδυνος ψυχῇ, καὶ ἦν ἐπ᾿ αὐτῶν ἡγούμενος" 
καὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ ὡςεὶ τετρακόσιοι ἄνδρες. 
8 Καὶ ἀπῆλϑε Δαυὶδ ἐκεῖϑεν εἰς Μασσηφὰϑ 
τῆς Μωαβ, καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα Μωαβ' 
Γινέσϑωσαν δὴ ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μητήρ μου 
παρὰ σοί, ἕως ὅτου γνῶ τί ποιήσει μοι ὁ ϑεός. 
4 Καὶ παρεκάλεσεν αὐτὸν τῷ προρώπῳ τοῦ 
βασιλέως Μωάβ, καὶ κατῴκουν μετ αὐτοῦ 
πάσας τὰς ἡμέρας, ὄντος Ζαυὶδ ἐν τῇ περιοχῇ. 
δ Καὶ εἶπε Γὰδ ὃ προφήτης πρὸς Ζ.αυίδ' Μὴ 
κάϑου ἐν τῇ περιοχῇ" πορδύου, καὶ ἥξεις εἰς 
γῆν Ἰούδα. Καὶ ἐπορεύϑη Δαυίδ, καὶ ἦλϑε 
καὶ ἐκάϑισεν ἐν πόλει Χαρήϑ. 

ὁ Καὶ ἢ ἤκουσε Σαούλ, ὅτι ἔγνωσται Δαυὶδ 
καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ αὐτοῦ. Καὶ Σαοὺλ ἐκά- 
ϑητο ὃν τῷ βουνῷ ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν ἐν 
Ῥαμᾷ, καὶ τὸ δόρυ ἕν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 
πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ παρειστήκεισαν αὐτῷ. 
7 Καὶ εἶπε «Σαοὺλ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ 
τοὺς παρεστηκότας αὐτῷ' ΑἸἰκούσατε δή; υἱοὶ 
Βενιαμίν, εἰ ἀληϑῶς πᾶσιν ὑμῖν δώσει ὁ υἱὸς 
᾿Ιεσσαὶ ἀγροὺς καὶ ἀμπελῶνας, καὶ πάντας 
ὑμᾶς τάξει ἕ ἑκατοντάρχους καὶ χιλιάρχους: ; Β8Ὅτι 

σύγκεισϑε πᾶντες ὑ ὑμεῖς ἐπ᾿ ἐμέ, καὶ οὐκ ἔστιν 
ὁ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου, ἐν τῷ διαϑέ- 
σϑαι τὸν υἱόν μου διαϑήκην μετὰ τοῦ υἱοῦ 
Ἰεσσαί. καὶ οὐκ ἔστι πονῶν περὶ ἐμοῦ ΚΙ 
ὑμῶν καὶ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου, ὅτι 
ἐπήγειρεν ὁ υἱὸς μου τὸν δοῦλόν μου ἐπὶ ἐμὲ 
εἰς ἐχϑρόν, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 9 Καὶ ἀπ- 
δαρίνετο Ζ΄ωὴγ ὁ ̓ Ιδουμαῖος ὁ καϑεστηκὼς ἐπὶ 
τὰς ἡμιόνους Σαούλ, καὶ εἶπεν: “Ἑώρακα τὸν 
υἱὸν ᾿Ιεσσαὶ παραγενόμενον εἰς ΪΝόβα πρὸς 

ΠΌΑ: ἀπηλλάγη. Β πᾶς (ἡ ΑΕΧ). 2. ΑΒ: ὡς 
(ὡςεὶ ΕΧ). 8.ΑΧ: γνῶ ὅ τι. 4. ΑΒ: (αὐτὸν) τὸ 
πρύφρωπον.. ΟἽ (.21.) τὸ (6. Χ). ὅδ. Β: Σιαρύκ (ζα- 
ρηϑ' Ε). 7. ΔΈΧ: χιλ. κι. ἔκ. 8. Α Ἐὸ (018). 9. ΑΒ: 
ἀποκρίνεται, (ἀπεκρένατο ΕΧ). δ Ζωὴκ (-Υ ΔΕ). 
ΑΒ: Σύρος (1δ. ΕΧ) ... παραγιν. (ὁ. ΕΧ)]. 

, Φῶπδεπ, ΒΒ: πὶ ζοδούτπαππ δον ἱπ Θῷ. τϑαῦ. 
ΑὟΝΝΕ: αἴίο ϑουτάπρίοπ. αὐγ: ας ον ΘΙἀπδίῃᾳον 
δαῖτ. ν: π. θΠ|ς οἷς (ΘΟ. δαξίοπ, Β.ΑὟΥ.ΥΕ.Α: 
γοιτος (ὐατὸ) ἰῃτ 500, (ϑ{π||0 τεῦ), 

ὃ, Β: δεῖ ὦ απόᾳ. ΑΥ̓ ΥΕΣ: τὶ οἰ απδισαπϑοτπ, 

Τ)αυΐξα 5 Ῥεοξιισὲ Γαΐζα οἴ γδ5 σοοίαφ. 

τὸν ὈΣ3ὉῚ ὈΦῺ ὍἹ 05 ΧΧΕΙ. 
πὴ ὌΠΙΝ ἼΣ ΘΙΘΒῚ ΒΡῚ» ΠΡ 
ἼΣΞΡΙΝῚ ἐπ ὦ ὃν ΤΣ ΞΝ ΤῊΣ 2 
-ἰῶν δ ΑτοῚ ῬἾΚῸ ΟΝ ῬΌΝ 
ἼΠῚ ὥΒ3" ὙὮ ἔκε δὼ "Ὁ 
ΣΝ ὮΦ ὌΣΠΡῚ "ἰδ ΒΠΡὃΣ 
ΣΙΒΙΧ ΘΟ Ἴ)1 ΟΝ ἐν ΤΗΝ ὃ 
δ ἘΣ πρΒπΝ ι ΩΝ Ὁ ὩΝΤΩ 
»ἷν "ῶν ἼΡ, ὈΞῺΝ ἸΩΝῚ 2 Ν Δ 
ὯΝ ὨΠ25) ἐΒΎΠὮΝ ΟΠ Θ ΗΟ 4 

ὙρΊτὉΞ ον "3Ω9) 30 ἼΦΏ Ἢ 
“ἃ ἼΩΝ ἘΠΌΧΩΞ ΤΣ Π 

ΠΡΧΏΞ ϑὼῶτ) ΝΘ ΤῸΝ ΝΊΞΘΗ 
"ἢ Πρ5Ὶ πρπὶ γΝ ἬΞΤΤΝΞΗ Ἢρ 

ἐ ΤΠ ἜΣ» δ :35) 
Θ᾿ ΘΣΝῚ ΤῊ ΡΤ 5 ᾿νῷ »Ώη ὁ 
ἼΠ πϑ 3} Ξιὰδὴ» ΝΣ δΝ ΩΝ 
-ὑϑ) ἼΞ ΠῚ ΠΔῚΞ ̓ ἀώντ 
Ὀηδ ἼΩΝοὴ Πν ΡΞ ἼΤῺΣ Τ 
ὯΙ ΝΟ ὦ γϑν ΘΣΙΣΙ πρὸ 
ΤΥ Το δ» Ἰ5} ̓δϑϑοῦ- ΒΒ γ25)25 
δ᾽ ΒῸΝ Ὁ Ὁ ὦ" ἘΞ ΞὉ 29} 
"ὃν 8285 ἘΣ ΟΡ 5 ΓΗ͂Ν "0. 8 
“ὮΡ ὭΞΓΤΞΞ ΤΕ ΤῸΝ προ "ΝῚ 
ΓΙΡἈῚ ον ΒΞῸ πο Ππ ἸΝῚ ἐδ: 

ἜΣ ΤΝ 3 ΘΠ 9 ὌΝΤΩΝ 
ἈΝ ἼΣΟΣ ΘΛ55 ΞΠΝῸ "25 9 
Δ ΘΤΉΠΣΣΤΟΣ ΞΧΣ ΝΗΡ, ἘΠ 
πῇ ἈΞ ἸΘΥΊΞΓΤΙΝ ἸΠΛΝῚ ἼΩΝΟΣ 

Υ. 9. δὲ δὲ 23 

ΑΥ: δἰ8 δαβ ἰᾧ {ε0 ε.. νῈ.ΑΟ: τοοίβ. 
ἅ, αμῇ δὲν ϑϑονοίοζεο, Β. ΑΥ̓͂ ὙΕ: Πρ τίς (τα) 

Ἰπρρὺ δεπ δ, ΑΥ: Ἑδεγτο δῆς. Β.ΥΕ: ἐπ Ὁ, δοίπιπο ἐ 
Α: απ, δοί. 

0. εὸ σενϊπαθιπ ὧς .... τοὔτει: ἔπι τοστδοπ ... Ταῦ 

ἀὐαριβαΝ 

ς᾽]ς 

ΐ ἄγον! 



Φίς ΟΡ ΡΓς ΘΓ ΉΠΓαπι, 

1, ( Φοπποί5. 

Φαυΐϊδ θεῖ δὲη ϑϑθιοαθίίοτη γεν 

(22,1--9) 809 

ΚΥΠΤΤΝ ΧῈΙ. 

ΧΎ ΈΤΙ. Φαυϊο οἰπο τοπ θαπποπ, τπ|ῦ ἐπὶε 
ταππ ἱπ οἷς Θῦθ ες ἡ οπΠ!απι|. Φα Ὁα8 {εἰπὲ 
βυθοῦ Θὔτοίοπ τὸ Ὁα8 σαπλὲ αι Τεἰπιρ8 
ϑδαίογδ, ἕαπιο [ἔς κι ἰθπὶ θίπασ Ὁα 0} 

2 Ὁἰπ. ἜἸ1πὸ εὖ σοταπιπιοίοεπ. 8) 41 ἰθπι 
αἴτουῖοεί θλάπποῦ, οἷς ἱπ ϑὲοτ ἀπὸ Θάἴο 
πἰπὸ δου δίε8. ΘοΥξοπϑ τρατοπ, ἀπὸ ΕΥ̓ ἸΘΟΥ 

εἶργε ὉθοΥγ, ὍαΒ δεῖ οἰοετθιποονι ϑὲαπη 
8 δεῖ ἴδηαι ρατὸπ. ἜἸ1πὸ Φαυνϊο οαἷπα σοῖ 
Ὁαπποπ αοπ λίρα ἱπ Ὅὲν ϑθὲοαθίτον απῦ, 
πιὸ Ἰρτα 2π| δὲ. θη οαδίτον δε ηίρε: ὅαἈ 
τπποίποπ δαί ἀπὸ πιρίπο θέτο. δεῖ ἐπ 
ατι8- ππὸ εἰπαοθεπ, δἰ8 ἰἀ) εὐαῦτε, τῦαῦ 

ἃ δοί πὶ πῆρ ἐδπι τοῖτο. ἜἸΪπΌ εὐ Τἰοβ 
ἤ ὑοῦ ὅοπι δὲθηίᾳε εν θοαθίτον, Ὁα8 {ς 
δεὶ ἰθπι δΙίεθεπ, 70 ἴαπρε Φοανίο ἱπ Ὅτ 

ὅ ϑιιτα ατ. ἜΘΕΙ ὅὍὲγ ΦῬτορθεί δδαῦ 
Τρταῦ) ςιι Φανίο; 51εἶδε πἰῷε ἐπ δεν ὅδ πτρ, 
ἤοποοτπ σοῦ δίπ ππὸ ἔοπιπι ἰπ8 απῦ 
ιιθα. Φᾳ αἰἷπα Φαυΐο δἰπ ππὸ ἔππι ἱπ 
Ὁεπι θα 10 ὁϑατοίῃ. 

6 ἴπὸ ε8 ἔαπι τοῦ (Θαμϊΐ, ὉᾳἈ Φανίο τπαιὸ 
οἷς ϑλἄππον, οἷς δεῖ ἰθπὶ θατοη, τὐάτεπ 
Ῥετοῦτ σοξοπιπιεπ. “118 πιπὶ (Θαμ Ἰρορπεῖο 
δι: (Θίδοα ππίοῦ οἶποπι ὥαίπ ἱπ ϑύαπια, 
δαίίε εὐ {ζεἰπεπ ρίοβ ἱπ εν απὸ, ππὸ 

7 αἴἴο ζεῖπο δὲπεοῦγίο Πα πϑὸπ πεδοπ ἰθπι. Ἔα 
΄ ἤρταῦῦ ΘΠ κι ζοείποι δὲπεοάγτοπ, οἷο ποθεῖ 
' ἴδπι Παπρεπ: φὐτει, ἰθν δείποον. ϑοπιίπί, 
; τοὶτὸ αὐ Ὅε. Θοθπ “αἱ οὐ) αἴτοπ ἡ εὐὔον 

πιὸ θείπδετας σεθοπ, ἀπὸ εἰ) αἴ δεν. 
ταπζεπὸ πὸ ἄδεν διιπθοτί ἐπ Ὀθενίζοπ πιαπτ 

τον ταὶ, ππὸ {{Ὲ πίοπια πο, θ61 ε8 πιοῖποπ 
Ὅϑτοπ οἤεπδατεῖς, τε απ πιοίπ Θοῦπ 
εἶπεπ Ῥππὸ σεπια! θα. ταῖς Ὁεπὶ (Θοῦπε 
͵αὶ! 61 πἰοπιαπὸ ππίοῖ ἐπ), Ὅεπ ε8 ἔτ πῆς 
τποϊ ποῖ θαἴδοπ, πὸ πποίποπ  τοπ οἤοπθατοῦ 

: 
ο΄ 8 (γε Ἔλαβ ἰδτ οὐ) αἴΐὸ σογδαποοπ θαδὲ 
ἔ 

ἣ 
ἢ 

9 υοἱς ε8 απὶ ΞΖ αρὸ {{{. 
Φροα. δογ (δ οπητοῦ, Ὅεν πόδε ὅεπ ὁππο)- 
[ἐπ Θαιπδ απὸ, ππὸ Τρτα: ὦ 71α δε Ὅοπ 
Φοῦπ ϑ[αἱ, Ὁ εὐ σὸπ ϑῖρθε ἕαπι χιι 0 1- 

2. Α.Α: Βείτ δέοι ,.,, 8..4.Αἃ: απροιείξο, 

τλπ| Ὁ, πἰπίον δόπι Ὁ. απ δὲν ύθε, τι, Βαίίε, Β: τυᾶτὲ 
᾿ ἐγξιαιυία τυ. Αι: φοἤεθοπ τρανὸ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: ππαπὶ ππὶ Ὁ, 
Ο οπβίο (ἰῇ). Β: απ οἴπεπι ΟΊ 41 ππιίοῦ Ὁ, ὅδ] 11 
 ϑῆαπια ὁ ΟΥ̓: ππίον ον Φαπιατίδξο, νῈ: οἰποπι 

,. ἔθυ Ξϑεπίαπιίπίξου, 

Το αἹοίίοη “ΞΒ(6εῖ. 91, Φ', 2. 808 1. "δι, 

Ὁέππ πιεὶπ Θοῦπ θαΐ πιοίποπ πρῶτ υοἱθεῦ 
πα) αὐοντοοίξεῖ, Ῥαβ ἐὐ΄ πεῖν παήποῖοι,, 

ἘΦα απίροτίοίο, 

ΑΡΠΕ οῦροὸ Πανα ἱπάς εἱ ἘΠ. 
ΠΩ Τἀσὶν ἴῃς Βρο πηοδπὶ ΟΔ0]]ὰ. θιοά 
ὅς, Οαἢ) ἃ ἀἸ 556 ηΐ [ΡαΙΓΘ5. ΘΝ οἱ ΟἸΠΠΪ5 

ἀοπηὰβ ΡᾶιΓΪ5 6118, ἀοβοθηάογαπί δὰ 
601} 116. ἜΚ σοΟηνθηθγαηΐ δ ΘΙ1ΠῚ 

συὰα 3.010} 68, 4ιὶ ΟΓΔΗΐ [ἢ δησιιϑί]ἃ ΘΟ 5{1- 

"5 ταῦ οἵ ΟρΡΡΥΓΘ551 Δ6Γ6 ἅ]16Π0 οἱ ΔΠ]ΓῸ 

ΔΠΪΠ10, οἷ [ΔΟ5. 651 ΘΟΓΙΠῚ ῬΓΙΠΟΘΡ5, 
[ΡΠ 16 Ο1ΠΔ 60 4185] ΦαΔαΡίη σοηι] 
γἱ]. ἜἘΒΕῚ ρῥγοίδοία5. οϑί Πᾶνα ἰηὰ6 
ἴῃ Μδβρῃα, 41ιιἃ8 οδϑἱ Νοαθ, οἱ ἀϊχὶΐ 
δ γϑρθπὶ Νοα: Νίαηραϊ, ΟΥΟ, ρᾷ[ο. 
Π1ΘῈ15. δἰ πηὰΐο πη6ἃ γΟθ 5 61}, ἄοηθο 

5018Π| (4 ἰδοϊαὶ πὶ θθὰ5. ἜΕῚ 
ΓΘΙΪαΕΪ 605 Δηΐα ἰδοίθιη γΓαρὶβ ΝΟ), 
ΤΠ ΠΒΘΡΙ ἢ 416 ἀρ οι ΟΠ ΠΟΙ5 ἀϊ6- 
θ5, αὶ ι5. Πᾶν {πἰ{ ἴῃ ρΓδθβίαϊο. 
ἜΙχιίψιθ δὰ Ργορῃοία δὰ ἢδνιά: 

ου,.5; ΝΟΙῚ ΠΠΔΠΘΓΘ ἴῃ ΡΓΔΘΒΙ 410, ΡΓῸ ΠΟΙ ΒΟΘΓΘ 

Ἐπθϑνῖν 6} γᾶ ἴῃ (6 γγᾶι πιὰ. ΕἸ ργοίδοία5 
εδί Πανὶ οἱ νϑηϊΐ ἴπ βαϊππὶ Ηδγοί. 

Εἰ δπάϊν!᾽ 54], απο ἀρραΓιι 586 

Πανὶ ἃ οἱ υἱ, 4ὶ δγὰπὶ ΟΠ] 60. 

᾿ς 48] δῖ6Π), ΟἸΠῚ ΠηΔηθΓ οὶ ἴῃ (ἀα δὰ 

οἱ 6586. [ἢ ΠΘΙΠΟΓΘ, 4π04 681 ἰῃ Βδμηᾶ, 

᾿ Πᾶδβίδηη ηδηιι (6 Π6 5, ΟἸΠΟΙΧΙ6 56 ΓΝ] 

6}5 ΟΙΡΟΙΠηβίαγθηΐ Θὰ πὶ, Ἔξ δἱΐ δά 56Γ- 

ΥῸ5 81.108, 41 Δ551:5 6 ̓δηΐ οἱ: ΑἸ 6 

ΠΙη6, ἢΠΠ Φοηη 1} πα {4 οἰ θ5 

πε 0} }5. ἀδ 0} Π] 5 [54] ἅσγο5 οἱ νη θὰ5 
μεθ σι δῦ ὈΠΊΝΟΓΒΟΒ. γ08. ἰδοίθί {θη 05. οἱ 

ὁοηἑαγοποϑύ ἘΔΌΘΗ ΘΟΠ]ΓΔ5115 
ΟΙΏΠ65 ΔάνΘΓΒΙΠῚ Πη6, οἱ ΠΟΠ Θϑβἱ 4υΪ 
1 Πὶ Τοηποίοῖ, Πηᾶχὶ 6. ΟΠ οἱ ἢ] 115 

"ΤΏΘΠ5. [Θά 5. ̓ π]6 Ὁ οὰπὶ ΠΙΙῸ [58ἱ! 
Νοη οϑὺ 41 νἱοθπ) τηθᾶτη ἀο]θαΐ οχ 
γ0}}18, Π60 4] Δηπαποοὶ Π1Π], 60 

αοα 5501 ἀνθ νυ Π]Ϊ 15. ΠῚΘῚ15. ΘΘΓΥΠΠῚ 
ΠΠΘῈΠ ΔΑ νΘΓΒΆΓΠ Π16, ᾿Π5141Δη 16} Τὶ 

ἀ5486 ποάϊο ἢ Ὸ ἘΒΟΒΡΟΠά6η5 Δυΐθη 

ρεϑῦ θ0 65 ΓΔ ΠηΔ 6118, 4] ἃδβ βίο αι δἱ δγαΐ 
ΡΓΙΠΊῈ5 ἴΠῚΘΡ ΒΘΡΝΟΒ 5811}: ΥἹάΪ, ἱπααϊὶ, 
ΠΠ]Πτὴ δαὶ ἴῃ ΝΌΡ6 ἂριὰ ΑΟΠ 6] 60}. 

6᾽1:: 

20,106.8 
18,3. 

ΟΥ̓ Δ ἢ 

7. 5 0ρ. Αὐδ.) πιο. 

ὃ, δα πι|. Φσθπ ... απαοιοδοε, ΟὟ ΥΕ.Α: νεῖ: 

Τἄνοοτοπ. ΑΕ: δαβ πὶ. Ὁ. ΑὟΥ: δεείπον. .., [[ἀ) ἔτ, 
πιρίποιθ. Ὑ: ρα ππουε {Π ππὶ τα. Β: δοπιαῶι, 
Ὁαβ πὶ, δὴπ. τοίδον πὶ. αὐὐροαποοπ, ΑΥ̓ΥΝΕ. Αι: απή: 
(φο)ιοίορ οἴ, 

9, Ρεί ὃ. ὅπ. 

2ά 



910 (2,10--19.) Ομ ριῖω Β΄. 

ΧΕΙ. Τραυϊαῖς ρνοζμμὲ Γαΐα οἵ 105 σοδῖαο. 

“Ἵχιμέλεχ υἱὸν ᾿Αχιτὼβ τὸν ἱερέα, 10; καὶ στον υϑ5 ὁ ΞΡΌΓΙΝΓῚΞ 

ἐπηρώτα αὐτῷ διὰ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐπισιτισμὸν. 
ἔδωκεν αὐτῷ, καὶ τὴν ῥομφαίαν Γολιὰϑ' τοῦ 

᾽ ͵ " δ᾽ χὰ 
ἀλλοφυλου ἔδωκεν αὐτῷ. 

11 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καλέσαι τὸν. 

᾿Αχιμέλεχ υἱὸν ᾿“χιτὼβ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς, 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν Νιόβῳᾳ, 

καὶ παρεγένοντο πάντες πρὸς τὸν βασιλέα. 

12 Καὶ εἶπε Σαούλ' “.ἯἽκουε δή, υἱὲ ᾿Αχιτώβ. 
Καὶ εἶπεν: ᾿Ιδοὺ ἐγώ, ᾿'λάλει', κύριε. 18 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Σαούλ Ἱνατί συνέϑου κατ᾽ ἐμοῦ 

σὺ καὶ ὁ υἱὸς ᾿Ιεσσαί, δοῦναί σὲ αὐτῷ ἄρτον 

καὶ ῥομφαίαν καὶ ἐρωτᾶν αὐτῷ διὰ τοῦ ϑεοῦ, 
ϑέσϑαι αὐτὸν ἐπ᾿ ἐμὲ εἰς ἐχϑρόν, ὡς ἡ ἡμέρα 
αὕτη; 13 Καὶ ἀπεκρίϑη "“Τχιμέλεχ' τῷ βασιλεῖ 
καὶ εἶπε' Καὶ τίς ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις σου 

πιστὸς ὡς Ζὶαυίδ, καὶ γαμβρὸς τοῦ βασιλ ἕως, 

καὶ ἄρχων παντὸς παραγγέλματός σου, καὶ 
ἔνδοξος ἐν τῷ οἴκῳ σου; 15 Ἢ σήμερον ἦργμαι 
ἐρωτᾶν αὐτῷ διὰ τοῦ ϑεοῦ; Μηδαμῶς, μὴ 
δότω ὃ βασιλεὺς κατὰ τοῦ δούλου σου λόγον 
καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν οἶκον τοῦ πατρός μόυ, ὅτι 
οὐκ ἤδει ὁ δοῦλός σου ἐν πᾶσι τούτοις ὁῆμα 
μικρὸν ἢ μέγα. 16 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 
“ΣΣαούλ' Θανάτῳ ἀποϑανῇ, “χιμέλεχ, σὺ καὶ 
πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου. 11 Καὶ εἶπεν 
ὃ βασιλεὺς τοῖς παρατρέχουσι τοῖς ἐφεστηκόσι 

πρὸς αὐτόν" Προςφαγάγετε καὶ ϑανατώσατε 
τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου, ὅτι ἥ χεὶρ αὐτῶν μετὰ 
Ζ)αυίδ, καὶ ὅτι ἔγνωσαν ὅτι φεύγει αὐτός, καὶ 
οὐκ ἀπεκάλυψαν τὸ ὠτίον μου. Καὶ οὐκ 
ἐβουλήϑησαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως ἐπενεγκεῖν 
τὰς χεῖρας αὐτῶν ἀπαντῆσαι εἰς τοὺς ἱερεῖς 
κυρίουῬ.͵. 18 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ 4ωήγ" 
᾿Επιστρέφου σὺ καὶ ἀπάντα εἰς τοὺς ἱερεῖς. Καὶ 

ἐπέστρεψε 4ωὴγ ὃ ̓Ιδουμαῖος, καὶ ἐϑανάτωσε 
τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ 
ἀπέκτεινεν ὀγδοήκοντα καὶ πέντε ἄνδρας, 
πάντας αἴροντας, ᾿Ἐφούδ. 19 Καὶ τὴν Νόβα 
τὴν πόλιν τῶν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν στόματι 

10, ΑΒ: ἠρώτα (ἐπηρ. ἘΧ). Β: βιμ. οὐ ΔΕΧ), 
14. ΒΈχιω. (ἢ ΑΒΕΧ). ΑΒ: ὡς Ζ. πιστὸς (π. ὡς 
7. ἘΧ).- 10, ΑΒ: δόλδ᾽ αὐτ (δ. σδ ΕΧ). 17. ΑΒ: 
ϑανατῦτε (-τώσατε ΕΧ). 18, ΑΒ: ἐπεστράφη 
᾿ ἔστρεψε ΕΧ). ΑΒ: Σύρος (ρτο Ἶδ..)... Ἐκ. ἀπέκτ. 
.. (ρτὸ ὅγδ.) τοιακοσίδς (ο. ΕΧ). ΑΧΈ(α [.) λένον. 

10. ΒΑΕ: ϑούτιπα. 
18, δαῇξ οὖ σύσοπ τη απέοδεξ, 

σα .., ϑουϊιοοτεπ. Β: ϑουθηουπ. 
γὗτοί, 

ΑΥΥΕ.Α: 
νΕ: [ὦ ἐπὶ: 

ΠΞΌΤΙΝΤΟΝ ἃ 
τοὺ 5ῚΠ ΠῚ ἴ 103 ΣΙΤΟΣῚ ΓΤ" 

ἐν τ προ Β 
ΠΡ ΠΙΝῸΝ δ ῚΡῸ ἐπ ΠΝ 
ἽΣΝ ΤΡΞΓ 5 ΓΝῚ ἸΠΘῚ 3 ΘΓΙΝ ῚΞ 
“ἂς ἘΞ ἸΝΖΡῚ 2323 "ΩΝ ΘΩΓΙΘΙῚ 
ΓΞ ἈσσΡ ὦ δηνῷ ἼΩΝ ἐπ τ 12 
ΑΝ ἘΣ ἿΝ ὭΣ ὝΔΝῚ ΖΡΌΣΓΙΝ 13 

11 

'πῶν "ὃν ΠΡ πρὸ, ΠῚ ἫΝ 

ΠΥ Ξ2ΠῈ Ἔι 5 ΠΏΓΊΞ, πη ἼΞ 
θ59. 3: δ ὮΝ ΘῊΡ πο ΠῸΝ5 ὴ5 
ΔΝ ΠοΡΤΩΝ τοῦτο 55 σπῖτι 
ἸΩΠῚ ἸΏΝ ΠῚ. 125" ἘΞ3 "3 
ἽΞ99] προ υΡοττὸν "ΟἽ πο8π 
ἠδ - οὐδ ὙΠ Ὀῆπ ἢ ΠΠΛΞΞ ἸὉ 
πρῸπ δωστὸκ ᾿ προ ΒΘ ΝΞ 
το 55 ΣΝ ΤΟΣ 33 ΠῚ ἼΠ2ΣΞ 
δ ἸΏ Ἴ21 τνὴσ- ἘΞΞ ἼΠ2: 
ΠΩΡΙΩΝ δ» ποῖα "ὮΝ Ὁ) Ὁ 1510 
ΔΝ. ἐΡΞΝ ΓΛΞΓΟΘἢ ΠΙῺΝ ΠΟΘΤΝ 1 
ΞΘ "ον ὈΡΞΕΣ ΒΓ δοκηὺ πρὸ 
"ὩΣ Ὁ 15 Δ 55 ΓΠΊΡΣ ὭΣΙΘ ̓  ἩΓΟ 2. 
ἾΣ ὯΝ ΝῊ ΓΉΞ Ξ ἢΡ 5 "5 μν 
ἐρῶ πὶ "129 ἡξν τον] ὌΤΝ ΤῸΝ 
Ὡπῶξ ϑβρν οἴντον. ΠΌΘὄ 
ΞΌ ΠΌΡΕ ἡρὴπ ἜΝ. ΞΟ ἐΠὴ πὸ 18 
"ἜΠΝΠ Δ 551 Ὡ.2.1 153 525)" πῶν 

ΝΉΜΠΙΣῚ ΘΊΝΞΙΓΥΔΡῚ ἜΡΡΕΙ ΝΠ ΣΑΒΘῚ 

ΣἼΞ ΡΝ ΝῺ ὉΣΝ ΓΦ ΘΤΤῚ Θ΄) ὦ 

-ρῦ πϑπὶ ΘΓ τ ΟΡ 39 ἘΝῚ 19 

γ. 18. Ὁ ἸΝ Ὑ. 1ὅ. Ἢ ΠΩ 
γ. 18. Ἐ μὴν 10. Ῥ ἈΝ" 

14, υοἱς ὦ, ΑὟ: δείγταιι ἶ Β: οοθοι δον τι, Ὁαῦ 21 
Ὁ. Θ, ΑΥ: δι Πα δοπο 1. Ὁ. οὐἱ εἰπιοπ Θογόν, 
ΝΕ: Τοίργζαπι δοίποπι δ ]ς, Α: θεῖο! απ Ὀείποι ὅ8, 
Β.ΑῪν: φεοῦτοί, 

ὙΠ ΤΥ ΣΟΊΝ 
15. ΠΙΞΞ ᾿ς 

᾿ 
᾿ 



1, (αι ποἴ, (22,10-- 19.) 8511 

απ [ἀβὲ δὲς ϑθτίοίζον κε: ϑὲοθο ἐδοίεη, ΧΕΙ. 

10 πποῖο, Ῥεὲπι Θοῦπ 6 1008. Ἔ Φεν {γαρίς 
Ὁοπ ϑοῖτη [ἀν ἰθπ, ἀπὸἅ σαῦ ἰθπι Θρείζε 
πὸ ὃὉᾳ8 Θῴμοι Θοϊίαιη8, 0.8. 0 - 
ΤΠτογ8. 

11] Φᾳα ζαποῖς δὲν δεθπίρ δπ τἀπὸ Τἰεβ 
ταζοπ 9 δ πιο, ὃὲπ γον, θὲπ Θοῦπ 
ρτοδ8, ππὸ Τεῖποδ δαῖοτ σαπρὲδ αι, 
οἷς δτίογζον, οἷο κα θὲς τθατοπ. Ἀπὸ [{ς 

12 ἔππτο αἴΐὸ ζτππ ἀτξδηίαᾳο. ἢ 1πὸ απ 
Τρταῦ: θὔτο, διι Θοῦπ 0 008. (ὅτ 

18 Ἰργα: ίεν. οἱπ ἰὰ, ππεῖπ ὅετυ. Ἔ Ἰ1πὸ 
τς (δα ρταῷ δι θαι: ἥδατιππ θα δὲ ἴρτ εἷς 

πὸ Ῥμπὸ υἱοῦ ππ) σοπια γε, ὃ1: ππὸ ὍῈῪ 
ΦΟοὺπ 57αἰ, δα. δι: ἰγπι ξ5τοῦ τπὸ (ΘΟ 
σοσοθδεπ, ππὸ Θοις {τ ἴθπ φοἴτασε δα, 
Ὅ48 δι. ἴδηι εὐηϑοδοίς, θα οὐ ππίν πα ΟΊ] εἴς, 

14 υὐἱἱες ε8. απὶ ὅαας {πὸ ὁ [δ πποίο απίρους- 
᾿ ἰοῖς Ὁύπὶ δεπίαᾳε ππῷὸ ἤνγτα : πὸ εν {1 
ΠΠς ππίρῦ αἴτοπ θείποεπ ὀὲπογτοι. αἱ ΦΘανίο, 
Πςς δὲ σοίτοι {{{, τπ|ὸ Ὅε8. δὲ πίρϑ (δίδαπι, τππὸ 
ο΄ φεδοῖ ἐπ δοίπεπι Θεροτίαπι, ταῦ {1 δου 
1 σεδαίτοι ἰπ δείποπι ζαιε 8 ἢ αῦο ἰὰ) δοππ 
οςς δεῖς εὐ αἀπαορίαπαοι, Θοι! [ὅτ ἰθπ 28 

{τασοπὶ Φαβ Τεῖ [γπς σοπ πιίν. Φεῦ δὲὺδε 
πίῃ Τόσο οι )ο8 ζεποπι δππετς πἰῷ απ 
ἴπ πτοίποϑ “δατογδ σαπροπι απο, ὅπη Ὁ εἶπ 
ἀπο θαΐ οοπ αἴτς δἰ οίοπι πιὸ σοιοιβί, 

10 τοδεν δϊείποδ πο Θτοβεδ. ἢ Ἔδογ ὉῸῪ 
᾿ς ἀὐπίςᾳ Ἰγταῶ: Ιρίπιῖο), δι. ππιβὲ δε 
Π υδοῦ Πέῖθοπ, δὰ ππὖὸ δείποῦ ἡθαττθ σαπ- 
17 χεϑ ϑαιδ. Ἐ11πὸ ὅεν δ δπίᾳ [ρτα πὶ ζοίποπ 
᾿ς Φ Ἰγαβαπίοη, οἷο πρδοπ ἰδπι Παπϑοοῖ; ἡθοπῦεῖ 

ομῦ τπτὸ εἐὐοιο! Ὅ08. Θοττι “βυίοξον, ϑὲππ 
ἴτε απ {Πα τπηῖς Φοαυνίο, πὸ δα [ες 
τοι βίεπ, δα εὐ Ὁ, θαῦθοπ Πς ταῖν ἰδὲ 
οὐὐῃποί. ἴδον οἷς δἰ πος Ὁε8. δὲδπίᾳϑ 

ς΄ τουϊίοπ ἰῇτο άπος πίε απ οἷς ΠΥ 
18 Ὁὲ8 ετγπ Ἰόροπ, {6 π| οὐσία σοπ. ἘΚ 
τς Τρταζ δεῖ δεὐπίᾳ κι Φσες: ϑοπὸς δι. οἱ 

ππὸ οὐ ίασοε οἷο θυίεξεν. Φορος δὲν (δδυ- 
πῆΐτογ τραποίς ὦ τἀπὸ οὐζώπιρ οἷς δτίος 

Ο ἤδεν, ϑαβ δεδ ᾳροδ Πατθὲπ [ἀπ ππὸ 
ος αὐηίᾳ ὲάππον, οἷο Τοίποπε βοίοτθεξε {τις 
Ο106ὲπ. ἜἸ1πὸ οἷς Θίαοί δεν Ἡβτίοτεν, ϑύοῦς, 
ς΄ ττιρ εὐ πιίξ δὲ: Θύ ανίε. Ὅε8. Θιριυετί8, 

11. ὕ.1,: δεπι θτ., δοηι 5. 
14.4.4: τοΐς Θαυίο. 

᾿ς 1ὅ. ΟΥ̓ ΝΕ: ἴρας ... πὸ αι, Β: τος... 
αὐοάτδιπ. 
17. ΑΥὟΝΝΕ: 2 δ. θάπζοτα .., Φ τοίοι δίπι (θοῦ: 
δι). ΑΥ̓͂: [{ς Παϊίοπὸ απῷ πα Ὁ, Β: ἴρτο ὃ. πὶ απ’ 

, 
τῷ 
᾿ 

τς σαπλὸπι απο. 

αἰ ἐδ 

ΠΠὰθ ΑΟμΙο βδοογἀοίΐοῃη. ἜΦΘα10 

ΟΟΏΒΆΠ ΡΓῸ 60 Ποιμίπαηι οἱ οἰ δ)ὰ- 
ἤθοθε γα. ἀθα ν οἷ; 564. οἱ ρἰδάϊαπη (ΟΠ ΠῚ 

ῬΠΗΠΙΒΊΠ46 1 ἀθάϊι 1]. 
ΜΠΒιῖ ΟΥΡῸ Γὸχ ἃ δοοθγβοηάμπιη 11 
ΑΒ 6] 6 ἢ βδοογάἀοίοιῃ, ἤϊαπὶ ΑΟἢΠ]- 

1010, Οἱ ΟΙΏΠΘΙ (ΟΙΠΠΠῚ ρα 15. 6118, 

ΒΔΟΘΡ οἴ) 41 οραηΐ ἴῃ. ΝΌΡΟ; 4] 

ἘΠΙΝΟΡΒΙ νοΠοΡηΐ ἃ(ἰ Γοροη. ἘΠῚ 112 
δα] δὰ ΑΟΠ 6] 6: Ααὐϊ, ΠῚ ΑΟΠ]- 

10} ΘῈ] ΓΟΘρΟΒ: ΡΥδοϑίο σαι, ἀ0- 

μηϊη6 : ἜΡΒΙΧΙ 48 δὰ θιμ ὅ41}: ΟαᾶΡο 18 
ΘΟΠ]) ΓΞ (15. Δάν Β 1) 1η6, ἰὰ οἱ Π]ΠῚ5 
1881, οἱ ἀθα 511 οἱ ρᾶη85. οἱ φ] Δ ! 1], 
οἵ ΘΟΠΒ.Π 511 ΡΓῸ 60 δα, αἱ 00η- 
ΒΌΓΘΟΓΘΙ ἃάνθγβ!! ἢ) 1η6, ἰΠ516 ἰδίου 
ἀ8486 Ποάϊθ ρου πᾶπθηβ ἜΒοβροη- 14 
ἀθῆβαιο ΑΟΒΙ 6] 60 ἢ ΡΘΡῚ αἰ: Εἰ 415 
η΄ ΟΙΠΠΪΡ5. ΒΟΡΥῚ8. (π|5 δίοαί Πανὶ 
Π 4 6}15,. οἱ σΌΠΟΙ ΓΘΟΙ5, οἱ ΡθΓΡΘἢ8 
δ ΙΠἸΡΟΓΙΠ {1}, οἱ Θ]ΟΓΙΟ5 8. [ἢ 
ἄοηο (πὰ ἜΝαμΩ ΠΟάϊα ΘΟ6ΡῚ ρΓῸ 1 
60 σοηϑα|6 6 ΒΘ] ὁ 0511 ΠΟ ἃ [η6. 
ΝΘ 5 βρίοθίαν ΤῸχ ΔνΟΓΒΙΙ5. ΒΘΡΥΠΠ 
511} ΓΘΠῚ ἢ} 150 1η ὉΠΙν ΘΙ βἃ 
ἀομηο ΡΔίΓΙ5 τπ6]; ΠῸῚ δηΐπη βοϊνις 

ΒΘΡΥΠΒ5 {{Ππ|5 (ἘΠ 181) ΒῸΡΟΡ ἢο06 
ποροίίο ν6] τηοἀϊοπηη γν6] σγδηήβδ. 

Ἔ ΠΙχίίαιθ τοχ: ΜΟΡίΘ ΠΠΟΤΊ 6118, ΛΟἢΪ- 10 
μη 6 801, ἴὰ οἱ ΟὨ]ΠΙ5. ἀοΙηι8 ΡΔΙ ΓΒ 
ἰα1} ἘΒῚ αἱὉ ΤῸΧ ΘΙ 55 115. 4] οἷν- 17 
ΟΙΠ]ϑἰθαπίὶ Θὰ]: (ΟοηνοΥ Ἰηὶ οἱ 
1Π ΡΠ 6 βαρογάοίθς ΠΟΙΏΪΗ1} ΠΔῊ] 
"Δ Π118 ΘΟΡΙΠῺ ΟΠ Π)αν ἃ 65: 50] ἢ 65 

(ποά ἰπριδϑθῖ, οἱ ποη ἱπαϊοάνογαμῃὶ 
Π}1}1. Νο]αθΡηΐ δι η) 56 ΓΘΡῚ5 
Θχίθηογ6 ΠΙΔΠ118 5185 ἴΠ 5δοργάἀοίο5 

ΠΟΙΆΪη]. ἜΕῚ αἷἱ τὸχ δά ἢορσ: 18 
Οοηνογίογα ἰὰ δἰ ΓΘ 1 ΒΔοογ οἱοβ! 
Οοηνοῦβιβαᾷαθρ θοοσ [ἀσπηᾶθιιβ ᾿ἰργα 
ἴῃ 5δοογάοίθβ, οἱ {τοι άανι! ἴῃ ἀϊ6 

μὐ 58,0. ΘοΙορίπία, ἀαϊπαι6. νἱρο 5. νϑϑί [05 
“ι... ΒΡΠΟά Ἰη60. ὮΝΟΡΘ ἀἁαίθῃ οἰνιἰαίοιη 19 

ΒΔ ΟΡ οἴ) ΡΘΡΟΙΙ551} ἴῃ ΟΥ̓ οἸΔ4!1, 

ΡῬ-.52,4 

20,25. 

18,27: 
21)2.8 

(5,86. 

γ.9.. 

9. Α1.. " βϑδοογάοίθιῃ, 12, ΑἸ. Ἐ δὰ ΑΟΠΐπι. 
13. 15. 5: θοιηίηαιη. 1717. ΑἹ. Ἐ (α]1.) οἱ. 
18. ΑἸ. Ὁ Βοπιηὶ (ἃ. Οθηνογβ.). 

Τοροπ, δα 1. αἰ δίε., 
ἴδτο απ π. αἰδῇτοίξοι (ίε.. εὐ} 1.}. 

1δ, π΄ ἐὔδεέοις δ. Ξασοβ ... δαϑ Γοΐποῖς 9 ο ΠΡ ἴδ 
εν, ΟὟ: Θά τ, ὙῈ.Α: ὥρβου. 

24" 

. ἀποοζαϊίοπ τυάτοπ. ΟαὟὙΕ.Α: 



ἀν ον ἐλλ ἐς τ δ κι εν ΡΝ νος, ἀν ς Μηδ... ἐ κ ΤᾺ, Ὁ ΡΥ Το» 
ΝΑ ΕΔΕΝ Ἶ ΦΛΝ 

ὍΝ .», 

872 (2,20-- 23,7) )ΏΠλΟΙ5 Κ΄. 

ΧΧΙΙ. 

ῥομφαίας ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός, ἀπὸ 
νηπίου ἕως ϑηλάζοντος καὶ μόσχου καὶ ὄνου 
καὶ προβάτου. 

20 Καὶ διασώζεται υἱὸς εἷς τοῦ ᾿πχιμέλεχ “- 
τοῦ υἱοῦ “χιταβ, ὄνομα αὐτῷ ᾿Αβιάϑαρ, καὶ 
ἔφυγεν ὀπίσω Δαυίδ. 21 Καὶ ἀπήγγειλεν 
“Αβιάϑαρ τῷ Ζαυίδ, ὅτι ἐθανάτωσε Σαοὺλ 
ἱπάντας' τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου. 22 Καὶ 
εἶπε 4΄αυὶδ τῷ βιάϑαρ" ἪἬιδειν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι ἐκεῖ ἦν 4)ωὴγ ὃ ᾿Ἰδουμαῖος 
καὶ ἀπαγγέλλων ἀπαγγελεῖ τῷ «Σαούλ᾽ ἐγώ 
εἰμι αἴτιος τῶν ψυχῶν ὅλου τοῦ οἴκου τοῦ 
Ττεδς σου. 26 Κάϑου μετ ἐμοῦ καὶ μὴ 
φοβοῦ, ὅτι οὗ ἐὰν ζητῶ τῇ ψυχῇ μου τόπον, 
ζητήσω καὶ τῇ ψυχῇ σου. ὅτι πεφύλαξαι σὺ 
παρ ἐμοί. 

Χ ΧΕΞΕΕ. Καὶ ἀπήγγειλαν τῷ 4)αυίδ, λέγον- 

τες" ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἕν τῇ 
Κεϊλᾷ καὶ αὐτοὶ διαρπάζουσι τοὺς ἅλω. 2 Καὶ 
ἐπηρώτησε Ζ,αυὶδ διὰ τοῦ κυρίου, λέγων" Εἰ 
πορευϑῶ καὶ πατάξω τοὺς ἀλλοφύλους τού- 
τους; Καὶ εἶπε κύριος πρὺς Ζ]αυίδ᾽ Πορεύου, 
καὶ πατάξεις ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις τούτοις καὶ 

σώσεις τὴν Κεϊλᾶ. ὃ Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τοῦ 
4αυὶδ πρὸς αὐτοόν᾿ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἐνταῦϑα ὄντες 
ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φοβούμεϑα, καὶ πῶς ἔσται ἐὰν 
πορευϑῶμεν εἰς τὴν Κεϊλᾶ εἰς τὰς κοιλάδας 
τῶν ἀλλοφύλων; 3 Καὶ προςέϑετο ἔτι Ζ.αυὶδ 
ἐπερωτῆσαι διὰ τοῦ κυρίου, καὶ ἀπεχρίϑη 
αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Ανάστηϑι 
καὶ κατάβηϑι εἰς Κεϊλᾷ, ὅτι ἐγὼ παραδίδωμι, 
τοὺς ἀλλοφύλους εἰς τὰς χεῖράς σου. ὅ Καὶ 

τὴν Κεϊλᾶ, καὶ ἐπολέμησε ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις, 
καὶ ἔφυγον ἀπὸ προφώπου αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγε 
τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς πλη- 
γὴν μεγάλην, καὶ ἔσωσε Ζ.αυὶδ τοὺς κατοικοῦν- 
τὰς Κεῖλᾶ. 9. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ φεύγειν 

Κεϊλᾶ, κατέβη ὁ ἔχων ᾿Ἐφοὺδ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 
7 Καὶ ἀπήγγειλαν τῷ «Σαούλ, λέγοντες ὅτι 

ἥκει ὁ Δανὶδ εἰς Κεϊλᾶ, καὶ εἶπε Σαουλ' 

19. ΠΟΤ ΧΟ . ) ἐν στόματι. ῥομφαίας. 20, ΑΒ: 
τῷ 4χ. υἱῷ (τὸ ́ χ. υἵδ ἘΧ). Β: ἐς 4χ. ΔΕΧ). 
ΑΒΥ (ᾳ. ὄν.) καὶ. 22. ὍΤΙ ἃ. ἐν) ὅτι (ἢ ΑἘΧ). ἋΒ 
Ἐἐχεῖ ἦν (ΓΕΕΧ). ᾿ο Σύρος (1δ. ἘΧ). 438: ὅτι (καὶ 
ἘΧ; ΑἸΧὮ, ἐρενάς τὸ (1 ΕΧ). 28. ΑΒ (ρυ.) καὶ 
(ἘΧ). -- 1. ΑΒ(οει.. 7): ἀπηγγέλη (- ἤγγξιλαν ΕΧ). 
ΒΕΧ (ν᾿. διαρπ.) καταπατὅσι (ἘΛΔΕΧ). 2, Β'πρ. 
“4. 8..ΑἃΒ Ἐ ὄντες οἱ τὴν ... τὰ σκῦλα (τὰς κ΄ ΕΧ), 
(Α) ἸΒ ὁ (π ἢ) εἰςπορευσόμεϑα. ΦἸΒΈΥΣΙΣ: ἔτι. ΑΒ 
ταρ. ὅ. ΑΒ τὴν. ΒῚ (ρν, γ ἐν. ΑΒ: ἔφ. ἐκπρ. 6. ΑΒ, 
Κτὸν... ἐ(ρ. 4.)καὶ αὐτὸς μετὰ ΖΙαυὶδ, 7. ΑΒ Ἐλέγ. 

ΕΗ ΠΣ Ὡ 5 ΠῚ 
ἐπορεύϑη Ζ)αυὶδ καὶ οἱ ἄγδρες οἱ μετ αὐτοῦ εἰς 

Ἰθαυϊαῖο ρνοζγιισὶ [αΐξα εἴ ν65 σοοΐζας. 

Ῥ  ἸΡῚ ΘΟ ἸΡῊ ΓΝ ἸΣῚ ἀδΝ ΞὝΠ 
ἘΝ Ἢ ΠῚ ὙΠΏΓῚ 

Ξ ἀρ χρτινὺ ἽΠΝ τῚΞ ᾿ὈΣΒΡῚ 
ἐν ΠΞ"Ὶ ἼΠΊ:Ν ῬΔη ΞΉΟΓΙΝ 
ΔῚΣ 5. ΤΟ ἼΠΣΝ ΤΡῚΣ ὭΤΟΙ 

ἬΤΟΝ, ὁ πῆι 255. ΤΝ ΘΗΝ 2 
Βυστ ΝΉΠΙῚ ΘΟΞ ὭΣ τὸ ἼΠΟΞΝ 5 
ΘΝ 9 ΤᾺ" Ἡλπῆς ΔΊΝΕΙ 2.0 
ἐ ΠΣ Ν ὨῚΞ ΦΒΟΤΟΞΞ ὭΞΌ 53 Ν 
ΦΡΞσ ΟΝ Ἵ3 ΕΙΣ ἊΝ πξῷ 5 28 
ΤΟ 25 ΠΦΘΣ ΤΙΝ ὩΡΞ πἸΘΘΟ ΤΊΣ 

ἐν ΤΡ ΠῸΝ 
παρ ἼΩΝ πῖῦ πρὶ ΧΧΈΙΙ. 

τΡΡτ ΠΡ ΨΏΞ ΘΡΏΓΙὉ2 δ ΛΟΝ5Ὲ 
ἼΙ ὈΝΣῚ ἐμ πττς οἷ 
"ΟΞ: ἼᾺΠ ἜΝ ΠῚ ΠῚΞ 
πῆτῦ ὝΝῚ Οὐ ΠΡΝΠ ΘΠ ΌΒΞ 
ἘΝΣΕΡΙΕΙ ὨΠ31) Ν πὐπττὸν 

"ΣΝ ἸΔΏΝ ἘΠΌΡΌΤΩΝ ΤΣ Ὁ ΠῚ 
πΉΞ ΠῚ ΠΣΓΤΟΝ πὴ ΝΣ Ἢ 
τὴϑ ΠΡ ἂν πὸνῃ 959} ἘΝῚ ΘῸΝ Ἢ) 

μπ 

πὸ ΒῊΡ ὝΩΝΡῚ Γῆ τ ἼΠ)»9) ὙΗΊΡΤῸΞ 
πο ΘτΩΝ Ἰ8 ὭΝ τ ΠΌΟΡΡ 
πόονρ ἸΩΣΝῚ ΤΟ ΣΟῚ ᾿ ΤῸΞ 

ὙΟΟΣ, Ἐ καθλτ » ὩΠΩΡ "ὴ Ὦ" 
«βιαϑαρ τὸν υἱὸν “Ἵχιμέλεχ πρὸς 4αυὶδ εἰς ἊΣ 3 ὍΣΣ δπ) 5 ΠΘΘΒΞ ἘΓΙΣ5] 

ὋΝ τῆ σῶθὴ τπρὴτὰ ΓΞ ὩΡΞ 5] 

ἜΠΞΝ ΠῚΞΞ 335. ΠῚ ὙΠΡΣ ἼΒΘΣ 
ΕΝ ΠΡ ἬΤΟΝ, ἩΦΘΤΙΝ Ξ 

ΕἾΤ3 ΤΣ 
ΠΡΣΡ ΤῈ ΝΞΓΘ. ϑηΝιθ 9. ἼΒΡῚ 1 

Υ. 30- ΠΣ ΘΗ 
τ ΣΝ 

Υ. 2. ΤὉ᾽ΌΞ »ΧῺΝΞ ΝΓῸΒ 
γ. ὅ. Ῥ ἼΣ δ" 



1. αιπιο[θ. (2,20.-. 33,7χ.0 919 

6 Φαίθατ, Φαυΐδ θοϊτοίεί Δ ορίϊα, ΧΧΕΙ. 

δεΐος ϑϑέαππ ππὸ δ εῖρ, σδείποον τπιὸ Θάπβε 
προ, ζει ἀπὸ ΘΓ. τπτὸ Θά αἴο. 

20 (δ8 επίταππ αὖον εἶπ Θοῦπ ΞΓριπιοῖο)8, 
Ὁο8 Θοῦπϑ ῬΓριτοθδ, ὃὸν Ὁἰεβ Ἅ0 αῖθατ, 

2ι πὸ οῦ Φαυΐο πα, Ἔππὸ ϑονεϊποίσίς 
ἴδπι, Ὁαβ Θαμῖ οἷε Φυίεἴζεν. Ὁ68. οττη εὐς 

22 τοὐταοί δά. ἜΦΘαυΐο αὐὸν Τρτα, 21 310 
αίρατ: δά) τοιβίε ε8. ΤΌ απ Ὁεπὶ Φ ἀρ, 
Ὅαᾳ δὲ. (δοοπιίίοεν Φρες δα τθαῦ, ὉαἘβ ετ 
τοῦτος Θαμΐ αἀπίαρσοπ; ἰῷ δίπ ζιΠἱα. απ 

28 αἴτει (Θεοίοπ Ὀεΐποβ ϑατονϑ ϑαιεδ. ἘΞΒΙοῖθο, 
τς δεὶ πῖτ ππὸ Πιτῶτο οἰ πίε; εν πα 

πιοίποπι ἀοδοπ [οοῖ, Ὅὲν [0 απὸ πα 
Ὁοίπιοπι ἤοθοπ Ποθεπ, ππὸ {017 πα παὶν 
δοδαϊζοι τϑογῦεπ. 

ἜΧΕΙ. τἰπὸ οὃ τοατὸ Φαυίΐο ἀπαοζαρί: 
Θίερε, δίς 3) Π|πὸν} {ἰτείτοπ τοἴδον δτοαίία, 

2 ππὺ δεταιθεπ οἷς Φοππο. ἢ Φα {τρίς 
Φασίο δεῖ ὥεττπ τἀπὸ Τρταῦ: ΘΟ ἰῶ 
Ῥίπροθεπ ἀπὸ οἰεῖε ΠΡ ΤΙ αροπὸ 
Ἰϊπὸ ὃον ὥετν Ἰρταῦ) ει Φανίο: Θεθεὲ δίπ, 
δι: τοὶτῇς οἷς ΠΡ Π|τν ΤΙαροπ ππὸ δὲερίία 

9 εὐτείίεπ. Ὁ δον οἱς θὲάππον. δεῖ Φαυνίο 
Τρυαοπ 4 ἴθπι: (Θἰοῦςο, τοἷν τίει τππ| 
δίον ἱπ δα, τππὸ τοῖοι δίπροθεπ. σὲπ 

4 δὲορίία κι Ὅεν ΠῚ 5 ες ἐ Ἔα {τασίς 
Φαυΐϊο τοίοθοῦ Ὅὸπ ὥοτγη, τὸν] Ὅ61 ΘΕΙΥ 
απορροτίοείς ἰθπι ππὸ Τρταῷ: ἅπ|, οἰεθε 
δίπαῦ σοπ δορίία, Ὁεππὶ ἰὰ) ΤἿ οἷς 956 {{{π 

ὄζον ἰπ Ὁεῖπεο άπος σοδεπ. ἘΞ ΠΠῸ ἐ06 
Φαυνίο ζαπππίὶ {εἴπει ϑὲάπποῦπ αοπ δτορίία, 

ππὸ εἰ τοΐοοεν οἷς ΟΙΠ ον, ππὸ {τἰοῦ 
ἰθποπ ὃν "51 τοὲς, ππὸ ἐθαΐ εἶπε στοβὲ 

Θόϊαε απ ἴθπεπ. “ΠΠ0 εὐτοίείς Φαυίο 
6 οίε κι δέερία. ἔΦοππ Ὅᾳα 310 δαίγαν,, 

Ὅεγ. Θοῦπ Ὡρίπιῖο)ϑ, ἤοθε 21 Φαυνίο, 
σὲπ δδερίία, τὰ εὐ δὲπ οί δτοαῦῦ πα 
δίπαῦ. 

7. Φὰ παῖ μι αἀπροζαρί, ὉᾳαΡ Φαρίο 
σε ὁξερίία φοἴοιππιοι τοῦτο, πιὸ {ρτα): 

Ἧ 
Ἢ 

Ἢ 

Π 

᾿ 
Ὶ 

] 

8. Α.Α: δου 980{{. ἐν, ] 

21. νΕ: 9{{6 πππ ϑίδίαίματν)ς, ΑὟ: φειπυτδεί, Α: 
οΘοίδ τοί, 
τ 22, νΕ: Θῷ. απι Φοῦδε διε ᾧ. Β: δαῦε ἐδ απ 
“αἰίε.,, φεδταςε, 

τ... Β: τ δευτσαθταπα [εἶπ 
1. Β.ΑΥ͂Υ ΝΕ: γ[ἰπϑοτα, 

᾿ς 22,18.. 

ρει το 05. δ ΠΏᾺ]ΘΓΘ5. οἱ ράΡνα]05 οἱ ἰἃ- 
οἰθηΐ65, ΒΟνΘΙΏ4Π6 οἱ 5 ΠῸΠῈ οἱ ον ΠῚ 
ἰπ ΟΥῈ σίδα!!. 

ὑνδάθῃβ δαΐθιη η118 ἢ] 15. ΑΘΠΐπη6- 20 
[6 ΠΠΠ ΑΟΒΙΔΟΡ, οαΐαβ ποπηθη ογαΐ 

ὩἸ ΑΒΙαΙΠὰΡ, [ἀρὶ᾿ ἀα Πᾶν ὰ Ἐδι δηπαη- 21 
οἰαν! οἷ, φια0 4 ΟοΟΙ ἀἰ55θὲ 58Δ}}} 5806 }- 
ἀοΐε5. Ποιηη. ἜΕῚ ἃ ανιὰ δὰ 22 
ΑΡΙΔΙΠΔΙ : ΒΟΙΘθᾶμ ἴῃ ἀϊθ6 11|ὰ, χαρά 
ΟΠ} 1] ο556ῖ Ποοσ Δ πηᾶθι15, ΡΓΟΟα] 
ἀαθῖο δΔηπιποίαγοί 58 }}}; ΘρῸ 501) 
ΓΘΙΙ5. ΟΠ) ΔΗΪΠΔΡΙΠῚ ρᾶΐΡ 5. (α]. 
ἜΜ Δη6. τηθοιΠ], Π6 {ἰπη885:; 51 4υῖ 28 

21,7. 

21.2.8. 

4υδΘ516 "11 ΔΠΪΠΊΔΠΙ ΠῚΘΔΠῚ, Δ πδοΓοῖ 

οἱ ΔΠΙΠΙΔ ΠῚ [1ᾺΠ}, ΠΠΘΟΙΠΏΠ 16. 56 Ργἃ- 

Ὀ6Γ15. 

Ε δπημπποίδνογιηΐ Πανὶ, Ἐ ἸΈ ΕΠῚ. 
ἀἸοθηΐθ5 : οσθ, ΡΠ ΙΒ. Ορριρπδηὶ 

75.15.44 (61 οἱ ἀἰσρία πὶ ἃΓρᾶ5. Ἐ(ΘΟμ51- 
ὅλο, {π|1 ΘΡΡῸ αν Ποπηίηιιπι, ἀϊθθη5: 
φῦ 785. Ν τη νά πὶ οἱ ρου [Δ η} ΡΠ] 51 Π8 605 

ἰδίοβ ὁ Εἰ δἷί Ποιηῖηι5 δά Πᾶν : νά6, 

οἱ ρϑγοιίθ5. ΡΠ Ἰβι μὰ 6 05 οἱ (θ ] τὴ 
ΒΆ]ν 8} 15. ΕΓ ἀἰχουιηΐ νἱγὶ, 4 ογαηΐὶ 8 
οὰπὶ ἢανιά, δ οὰμ: Εσοθ, ἢ05 ΠΟ 

Γη δαάλρα σοηβιβϑίθηϊο {ΠΠΠ6Ι}181 

4υδηΐο τηΔ 0 ]5. 51 ἰθυΠη15. ἴῃ (6 1121} 
Δαν α ἢ) ἃρΊηηἃ ΡΠ 5.Π] ΠΟΤῚ ὗ 

ἜΒυγβιὴ οΥρὸ Πᾶν! ἃ ΘΟηΒ.] 1} ἢο- 
ΤΠ] Π]. ΟἿ ΓΟΒΡΟηἄθη5 αἱΐ οἱ: 
ϑαγρο οἱ νδάθ ἴῃ (οἱ αι! δρῸ 6 ΠΪΠῚ 
ἰγαάλη ΡΠ]. ΠΔ605 ἴῃ Ιηᾶπὰ ἰ[πἃ. 
ἜΑΡΠ οὐροὸ αν οἱ νἱγὶ 6}115 ἰὴ 
Ο6114π|, οἱ ραρπᾶνιὶ δάνθυβαμῃ Ρἢ1}15- 
[πᾶ605, οἱ δρϑσὶὶ Ἰυτηθη.ἃ ΘΟΓῸΠῚ, αἵ 
ΡΘΓΟ 5511 605 ΡΙᾶρα Ἰηδοπᾶ; οἱ βαϊνὰ- 

νι αν! Παρ ϊαΐογοϑ θ1]Δ6. ἜΡΟΙΤΟ 
60 ἰΘΙΏΡΟΙΘ, 40 [ὈρΊοθαΐ ΑΙ ΠᾺΡ 
{Ππι5 ἈΘΠΙ μι ΘΙ 6 οἢ. δὰ αν ἴῃ (6118 π|, 
ρῃοὰ βθοὰπὶ μὰ θη5 ἀθβοθηάογαΐ. 

Νιαυποϊαίαπι οϑὲ διΐθπι 5Δ}}1, αποὰ 
νοηϊβϑοί Πανιὰ ἴῃ (θη, οἱ δἱϊ 58}: 

2 

19,3. 

22,20. 

22. Α.: 80. Θηἰπη. ᾧ (Ρ. Δηἰπ1.} ἀοιηὰ8. 

2, Β: εὐἴδἼει, Α: δενείοπ, ΑΥ̓ ὙΕ: πὶ ΓΦ Ταρε ... 
-:. ἐὐτείίς (δοτοίο) δὲ. 

3. Β.ΑΥΝΝΕ. ΑἸ: τἱὲ οἱοἴπιοῦτ (πππ τῦεππ τοΐτ 70. 
Β': 3Ὰκ Ὁ. 5. ΘῴΙαίοτοπιπροπ. νῈ: ρορσοὸπ δίς 

339, Ρεί ππίτ' ΤΌ 081 Β65, ΑΕ: ΟΡ] ϑουτθαῦτ δ: ΦΘῴΙαὐγέονόπιπα. ΟΥ̓: θα ὅδοοῦ, ΑἸ: δίο ὅϑθοτο, 
ὅν, δίς “5, 2, ὅζαν.. 19, 8. 
0. Φααβεν.., δαὸ ϑει ει, (ὐὐἱο ὁΐαρ, 21, 9). 



14 (23,8--17.) 

ὩΣ οδδ ἐν τς ΔΎ) Υ Τὰ ννμον ὥω Ἄψ 

᾿ ΝᾺ ἀπο αυαν ὁ δον τὸν. πορν ἜΠΗ 
κ ριλι ᾿ ὌΠ 

: κ ᾽ 

Αδαμ Ἐ 15 Ε. 

ΧΊΕΚΙ. 

Ἄν ἮΝ ς , 2 Α ἘΑΡΌΣ 

Πέπρακεν αὐτὸν ὁ ϑεὸς εἰς τὰς χεῖρας μου, 
΄ - 

ὅτι ἀποκέχλεισται εἰςελϑὼν εἰς πόλι" ϑυρῶν 
- ΄ " 

καὶ μοχλῶν. ὃ Καὶ παραγγέλλει Σαοὺλ παντὶ 

τῷ λαῷ εἰς πόλεμον καταβαίνειν ἐπὶ Κα, εἰλᾶ, 
- ᾿ κ Ἂ 

τοῦ συνέχειν τὸν Ζ).αυὶδ καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς 
2 ᾿ - 9 2 Ἀ » , σ 

μὲε αὐτοῦ. Καὶ ἔγνω Ζααυίδ, οτι παρα- 
Ἂν ΞῚ ῃ ᾽ “- σιωπᾷ «Σαοὺλ περὶ αὐτοῦ τὴν κακίαν, καὶ 

Χ , , Α . ,ὔ 

εἶπε Ζαυὶδ πρὸς ᾿Αβιάϑὰρ τὸν ἱερέα" Προς- 

ἄγαγε τὸ ᾿Εφοὺδ κυρίου. 10 Καὶ εἶπε Ζ)αυίδ᾽ 
χῖ « , 7 «ς ἮΝ 

Κύριε ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, ἀκούων ἀκήκοεν ὁ δοὺ- 
͵ “ ἃς -Ἴ ῃ ΜΗ "Φ .: ας ὃς ᾽ 

λὸς σου, τι ζητεῖ Σαοὺλ ἐλϑεῖν ἐπ ἐμὲ εἰς 
- -“ η 5 2 

Κεϊλᾶ, διαφϑεῖραι τὴν πόλιν δί ἐμέ" 1} εἰ ἀπο- 
κλεισϑήσεται; Καὶ νῦν εἰ καταβήσεται Σαοὺλ 

2 -» , ἃ [ , 

καϑὼς ἤκουσεν ὃ δοῦλος σου; Κύριε ὁ ϑεὸς 

᾿Ισραήλ, ἀπάγγειλον τῷ δούλῳ σου. Καὶ εἶπε 
κύριος" Καταβήσεται. 12 Καὶ εἶπε Δ αυίδ' Εἰ 

, φ - ἘΝ ὍΝ Ν ι 

παραδώσουσιν οἱ ἀπὸ τῆς Κεϊλᾶ ἐμὲ καὶ τοὺς 
Μ κ ’, 

ἄνδρας μου εἰς χεῖρας Σαούλ; Καὶ εἶπε κύ- 

ριος᾽ Παραδώσουσι. 
σ΄ ᾽ ἣ -“ 

18 Καὶ ἀνέστη Ζ)αυὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ 

ὡς ἑξακόσιοι, καὶ ἐξῆλϑον ἐκ Κιειλᾶ, καὶ ἐπο- 
, ἘΝ , γὴν - ἢ - Α 

ρθεύοντο οὐ ἂν ἐπορεύοντο. Καὶ τῷ Σαουλ 
᾽ “ 3 ». Ἐγ ὴ δ νι 

ἀπηγγέλη. οτι διασέσωσται Ζὶαυὶδ ἐκ Καὶ εἰλᾶ, 

καὶ ἀνῆκε τοῦ ἐξελϑεῖν. 14 Καὶ ἐχάϑισε Δαυὶδ 
- , ἢ " ͵ - 

ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τοῖς στεγοῖς, καὶ ἐκάϑητο ἐν τῇ 
͵ 3 “ κ᾿ 

ἐρήμῳ ἐν τῷ ορει Ζίῳφ. Καὶ ἐζήτει Σαοὺλ πάσας 
Α « " , , 

τὰς ἡμέρας τὸν Ζ4)αυίδ, καὶ οὐ παρέδωκεν αὖ- 
ν᾿ , 5 ᾿ τᾷ ᾽ ἐὲ ΣΙ 

τὸν χύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Και εἴδε 
“ τ »» Α΄ 2} 

Ζ])αυίδ, οτι ἐξέρχεται Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν αὐτόν" 
᾿ ᾿ Ύ 3 Δὰν τς ἢ » ᾽ , “ὦ 

καὶ 4).αυὶδ ἣν ἐν τῷ ὁρει τῷ αὐχμῶώδει. ἐν τῇ 

Καινῇ Ζίῳ. 
Ν γ 

16 Καὶ ἀνέστη Ιωνάϑαν υἱὸς Σαοὺλ καὶ 
ἂν ΄ , " " 

ἐπορεύϑη πρὸς 4]αυὶδ εἰς τὴν Καινὴν, 
καὶ ἐχραταίωσε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐν τῷ 

, 17 ᾿ “ ᾿ ΑΙ ὡς ᾿ 
κυρίῳ, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτόν" ὠς φο- 

βοῦ, ὅτι οὐ μὴ σὲ εὕρῃ ἡ χεῖρ “Σαοὺλ 
τοῦ πατρός μου, καὶ σὺ βασιλεύσεις ἐπὶ τὸν 

Ἰσραήλ, καὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι εἰς δεύτερον, 

8. ΑΒ:παρήγγειλε(ο. ΕΧ). Β: καταβ. εἰς πόλ. (εἰς 
πόλ. κατ. ἈΕΧ). ΔΒ: εἰς Κι... "τῷ εὐτὸς μετ᾽ (ο. ΕΧ). 
9. ΑΒΧΈ (ἃ. παρ.) ὁ (ἘΧ). ἘΧΈ κυρ. 10. ΑΒ" ἐπ᾿ 
ΤῊΝ . ἐπὶ Κα. (ὁ. ΕΧ). 11. ΑΒ: ξιλ ας ΤΥ τ 
(Καταβ. ,ἘΕΧ.. 12 ἰοὐ, ἘΒ ( ΑΒΕΧ). 18, ΑΒῈΦ 
ἄνδρ. ) οὗ μετ᾽ ... ὡς τετρακόσιοι (ὁ. ΕΧῚ). Β: ἐὰν. 
ἐλϑεῖν(ο. ΑΕΧ). 14.8 (0) 4.(Σ ΑΒΕΧῚ), ΑΒΈ(. 
5.8. ῬὉγ, ἐν τῇ ἐρ. ) ἐν Μασερὲϑ' 5. -τὲμ ΟἜἘΧ.). τ 
Ζ. .) ἐν τῇ γῇ τῇ αὐχμώδει (5ἰτη, Αι; ἘΒΉ) ΑΒῈ ᾧ. ἐξ.) 
αὐτὸν ... τὸν Ζ,Ί. (ο. ΕΧ). 18. ΑΒ: αὐτὸν ΤΡ, 
ΕΕΧ). 10. ΑΒ "τὴν οἱ τῷ. 17. ΑΒ: εὕρῃ σε... "τὸν. 

Τ)αυϊαῖς ρυοζιισὶ Γ[αἴα οἴ 165 φοϑέαο. 

"π53 ΘΌΤΟΝ ἼΩΝ ἼΞ2 ΟΝ ὝΔΝ 
ΠΡ" ΒῚΠΌῚ ΦΞ ΝΊΞῸ ἘΒῸ2 "Ξ 
προ: ὍΡπτοΞ ΩΝ Ἐνῶ ΕΝ 8 

-ὈλΊ ἬΤΟΝ ὌΝ. ΠΡῚΡΡ ὨΤῚ9 
ὈΝ ὙΦ 5 ΤΠ ΦῚ ΕὙΘΩΝ 9 
ἜΡΩΣ τον, ΩΝ ΠΡ τη τ 1 
Ἢ ἌΟΝΡῚ ΣἸΒΝ ΝΠ τθλῃ ἸπῈῈ " 
Ππ2} ϑ»)Φ »ϑῶ ἘΝ τ: πον} πὴ’ 
ποῦντον Ἀπ ὈΝῶ ὥρΞ8 "3 
2 ΠΒΘἾΣΤ, ἐ Σ᾽ ΒΕ ΠΩ 11 
᾿νῶ ΤΠ Ἴ553 πϑορῃ ὅν. 
“πὸν πὴπῦ ἼπΡ νὼ ΩΝ 
ΝΟ ΞΡ ΝΣ δὰ ἠο" 
Ὧν: ΠΒΟΣΠ ΤΊῚ ΠΩΝΟῚ ἐπ ΓΗ͂Σ 12 

δηνῷ ἜΞ ὌΠΝΓΓΑῚ ΤΙΝ ΠΡ 
ἐἼΡΝ ΟΣ. ΓΗΣΤῚ ΔΝ 

ΓΝ ΌστΞ ὙΠ ΘΣΝῚ ΠῚ ΘΡ9Ὶ 
ὝΦΝΞ ΡΝ πο» ΡὩ; ἼΝ ΧΡ ὉΝ 
ἼΙ Ὁ Ὁ5ῸΞ “3π πῶς ἘΞΌΠΙΤῸ 
Ἴ 33) ἐπν τ ὈΠΤΊΡῚ ΣΝ 14 
ΠἼΞΤΩΞ ἼΠΞ Ξπῶϑι ΓῊΠΣΏΞ ἼΞΤΩΞ 
“ἈΝ, ὈΡ ΔΝ ῸΞ ϑινῷ ΠΡ ΖΞ ΠῚ 
πΞ πῆ ΝΡ ΕἿΣ ΘπΞῈ 272 Ὁ 
Ἢ Δ ΦΘΣ ΤΙΝ ὥρξο ᾿νῶ ΝΧΣ 

ΠΩ ΠΞ ῬΤΓΊΞΤΩΣ 
τὸν 58 ὈηΝυϑ τ] ἸΠ9ἼΠ0 ὩΡ Ὁ 
ἐΘΊΠΟΝΞ ὙΤΤΝ Ὁ ΝΝ ΠΤ ΤῊ 
ΝΣ ΔΤ Νδ᾽ "Κ ΝΡΤΥΣΝ νν "ΩΝ ἢ 1. 

ΠΣ Ἴϑο ΠΡΝῚ Ἴ3Ν Ὀηνθτα 
προ ἩΦΤΟΤΩΣ ἸΞΟΝῚ ΟΝ δ᾽ 

15.0ὕὺ 

10 

Υ. 11. ΟΞ “ΧὩ ἈΝ ΠΡΌΞ 

Ἵ. θἰπρέθεθοπ, ΑΥ̓: ἐδενίἀβε εἰμ πιοίπον ᾧ, 
γῈ: ϑθευιοουζοπ πα πὶ δοἐ πὶ. {πὶ πὶ. Ὁ. φοἴοζονέ, 
(Β: δεππ οὐ {ΠῚ οοξτσππρ οι τοοτῦοπ {{ 2πὶ δοροδοπί πο. 
ΘῚ. πὶ. Φράτοπ πὶ 9.) 

ὃ. Βεϊαφένεοπ, Β: δεγταίοπ, ΑΥ̓: ξεαπιπιοῖε. 



οἶς " ᾿ : ἢ 

1. ( απποῖ8. (8,8---17.). θ1ὅ 

(αμΓ δἴεθὲ φέσὸπ “ερίτα, Φαυὶὸ ἐπεξοιαεῖ ἵπ δίε Τθίηίε Θίμ, 

(οί! δαὶ ἰθπ ἴπ πιρίπο πος ἀδεγαοθεπ, 
Ὁαῇ εὐ σευ] οἤ ἐπ ἢ, ππιπὶ Ὁ ἰπὶ εἶπο ΘΙαΌΙ 
σὐξοπιπιοι {{, ππ|ς ΦἸοτοι πὸ θιϊοροῖπ 

ὃ δα τοί. ἜἸΙπῸ Θαμ Τἰεβ αἴτεδ Ξ 01 
ταζοπ ζπὶ (ΘΙ ζεῖ, Οἰππίοοον σὸπ δξορίία, 
Ὁαβ [ἰς Φϑανίο ππὸ ζείπο ὲἤππον δεϊορίεπ. 

9 ἔα αὐον αρίο ππουῖτο, Ὁᾳ8 απ 5 7ε8 
ἄδον ἴθπ σοσαδ)ίς, Τρτα δ ΟΥ 21 ὅοπὶ ὅθ γίες 
ἤν 0 αίδατ: ὅαπρο δὲπ δε δτοῦ Ποῦ. 

10 ΠπΠπὸ Φαρίῦ Τρτα: ὅοῖν, Θοί ϑ[ταοῖδ, 
ο΄ δείπ δἰποῶι δαὶ ρσορῦτοι, θα απ δατπαί) 

ττατο, δα 8 εὐ σοπ ὀξορίία ἔσπηπιο, οἷς (ΘΤαῦΙ 
11 χ511 ὉΘΥΡΟΥθ οι πἰπὶ πιο ποι οἰ 6π., Ἔ Ἰροτθοπ 

ταῦ αἰ) οἷς Ξδύτρονῦ τι δξερίία ἔδεταπίς 
Ἰοτίοπ ἰπ [εἶπε Θάποο ἐς πιὸ τοὶτο απ 

τς (Θακ δεταῦ ἔοπιπιοπ, υἷε δοίπ δὲπε! σους 
Οὗτοι αι ὁ Φαϑ τον ποίας, ὥεῖτ, ΘΟ 
“ΠΥ αοῖϑ, δοίποπι ὀξποᾶτς. 1πὸ 6 ὥοῖν 

λρἸρταθ: (τ υοἱγὸ δεγαῦ ἔοπππιποπ. ἢ Φαυίν 
τς {ρταᾶ); ϑθδονοοπ αδεν οἷς Β ὕταοῦ κ1ι δτορίία 

πιὰ τπιπὸ πιρίπὸο ϑὲάππον πἰδοταπθοοτίοπ ἰπ 
οἷς πος Θαμδὲ Φ ον ον Ἰργα: ὅκα. 

Φκᾳ πιαῦρτς [ἃ Φαυϊο απ ζαπιπί ζείποι 
λάπποτη, δέῦοπ δεΐ Πρ 8. θη ΟΥΓ Ἰσατοη, 

"18 

1π|0 ὁύαοη απ σοπ ὀϊραίία, ταῦ τυσπθοτεπ,, 
τοῦ ἤ{ε Οἱπ ἔἕοππίεπ. Φῷα πιπ Θαι απ- 
σόα ᾿ϑατὸ, δα Φαυίο υοπ δξερίίαᾳ πίε 

τς ΦΟΙΠΤΟΗ Τ067, Ἰβ ἐΥ [εἰπ ἡ δείοθεπ απ] 06]. 
' 14 “Φαυοίν αϑεν δΙ οδ ἐπ ὅεν ϑθ πες, 

θητα, ππὸ δ, δ. απ δὲπι ἔβοῖρε. ἰπ ὍῈῚ 
θη δίνῃ. αι αὐὸν {πόλτο ἰθπ ζεἰπ 
δ οδοπ ἴαπα, αδοὸν ΘΟ ααὺ ἰθπ πἰ δε ἰπ Τείπε 

1ῦ Θάπος. ἜἸ1πὸ Φαρίο [αῦο, δαΒ αι ατι8- 

ο΄ ρὲξοσοπ θατ, [εἶπ βόδι καὶ ποπ. Ξ|δε᾽ 
Ἷ Φ)ανίο σαν ἐπ δον 3 Π|τς Θίρἢ ἐπ δὲν φϑοίδε. 

10 Φκᾳ πιατς πώ πα απ απ, ὍῈΣ Θοθπ 
Θαμδ, ππὸἢ αἷἰπα Οΐπ ἐπι Φανΐο ἱπ οἷς 
φεῖδε, ππὸ {ἀτεις Τείπε απο ἱπ Θοί, 

17 πιὸ Τρτα 1 ἴθπι: δύνατ οἰ) πίον, 
πιοίποϑ ϑθαίοτδ απ δ απὸ υἱτὸ οἱ) πἰῶε 
ἤπϑεπ, παῖ δκι τὐν[ δδόπίᾳ Ἰϑοτθοπ {δον 
Ποῖ, 70 το 1 ἰὰ) δὲν ϑὲ 7] ππὶ οἱ) εἶπ; 

8, ὕ.1.: αἰίοπι, Α.Α.: δἰοπίοδον, : 10. 10.1,: πιρὶ- 

ποπιυίοπ, 11.00.1.: 1πὸ τοίτὸ αὐοτ, 13.0.1,: δού. 

9. ΒιΑΥ̓́Υ.ΥΕ.Α: τυἱδοῦ (σορεπ)ίῃπ, ΑΥ̓Υ : σου α το. 
Α: γε πη ... ϑουθαθε, ΒιγΕ: πὶ Θίπα δαί, 
10. νΕ: ϑουο πὶ 
11. ΑΥ̓͂ .ΝΕῈ.Α: (απ ϑ)1{οογπ. 
19. Β; ἱπιπιουζοτε τοοθίπ [. ἢ. ΑΥ̓ΤΟΝΕ: αἰπροιι (0 ἐπ) 
Ἰοοδίη ἴ «αοῦοπ ἢ. (Α: [τοοἰ π ππ[ εν ἤοτιμῃ, θα ίπ 
᾿" , δονεδίπ.) ΑΥ: απὸ εὐ αὖ νοι ϑ 60. ΒΙΥΕ;: Τίοβ 

ἰπ δεῖ. 

ΧΎΥΣΙ. 

Ὁ ΤΊ Δ 41 οαπὶ ΠΘὰ5. ἴῃ ἸΠΔΠῚ15 Τη68ἃ8; 

ΟΟΠΟΙΙΒΈΒ416. 651 ἰΠ ΓΟ Θ55115 ΠΓΌΘΠῚ, 

1ῃ ατιὰ ΡΟΓίΔΘ οἱ 5εγὰβ βιηΐ. ἜΕῚ ργλο- 
ΟΘΡΙΐ δ] οἱηηὶ ροραϊο, αἱ ἃ ρι- 
5πὰ) ἀΘβοθηογοί [ἢ (ρῖ]τὰ οἱ οὐ 5ὶ- 
ἄδγοΐῖ αν οἱ νἱγοβ οα5β. Ἔθιυοά 9 
ὁπ Π αν ἰ γοβοίββοῖ, ααϊὰ ργαθραγὰ- 
Γοΐ οἱ ὅδ] οἰ) τηλ]πη], ἀἰχὶ δᾶ 

νον, ΑΒΙΑΙ 1 5ΒΔοογοίθιῃ : ΑΡΡΠοὰ ΒΡΠμΟά! 
κα ότυ  ΕΤ αἱ Πανὶ 4: Ποιηΐηο. Πδὰ5. [σᾶ], 
Βα αν δον μα νι [ἀπ] 5ΘΡΨΕ5 ἰὰπ5, 4ποά ἀϊ5- 

Ῥοπδΐ 54] νη 1Γ6 1η (6 118π|, αὐ αν δῦ ίαϊ 
ἘΠΡΘΠῚ ΡΓΟΡίαυ τη6; 5] ἰγδάθηΐ τ᾿η6 11 
ΥΠΡῚ οἴ] 6 1 ΤηΔΏ15 6}115 οἱ 5] ἀθβοθθῃ- 

ἀεἱ 541], δἰοαΐ ἀπά ῖνι 5 ρν5 ἱπα5 

ΠΟ ΏΙΠ6 ἢ οιι5 [5Γ86], ᾿μἀἴο 5Όγνο ἰπ0, 

ΕΤ αἱ Ποιμΐπιι5: Ποϑοθηάοί. ἘΠ Ιχι- 12 
ἀπ|6 Πᾶν]: 51 ἰγδάθηϊ τη6 Ὑἱγὶ (6116 
Θ᾽ ὙΠΡῸ5, 4] 5η} ἸΠΘΟΙΠῚ, ἴῃ Π]ΔΠῚΙΒ 
ΘῈ} Εἰ ἀἰχὶς Ποιηΐπι5: Τυδάθηϊ. 

ΒΌΡΓΟΧΙΙ οὐρὸ Πανὶ οἱ ὙΠ} 6518 
{π|51 ΒΘΧΟΘη , δ θρυθ581 46 (61]ἃ 
[πιὸ δίαιιθ ΠΠΠπὸ γὰρσαθαμῖα ἸΠΟΟΥΙΪ, 
ὨΠ ΠΟΙ 4116 6581 σΔ8}}, 04 [πρίβϑϑὶ 
θαν! ἐ6 (ε11ἃ οἱ βαϊναίιιβ. οββοῖ; {Δ 
Ο]} ΓΘηῚ (ἰββι πη !]αν οχθ., ἜΝΟοτΙα- 14 

τ θαίτν δαίομι Πᾶν ἃ ἴῃ ἀρβοῦίο ἴῃ Ἰοοἱ5 
ἐι 88, ΠΡ ΒΒΙΠ115,. ΤΠ] ΔΉΒΙ 416. [ἴῃ τη Πΐ8 50]1- 

τονασ,α πα π8 ΔΙρΡΠ, ἴῃ τηθηΐ 6 ορᾶ00. Ομδ6Γ6- 
Ῥπιόϑο αν κα αῦ Θὰ] [πη 6 Π 581] οαποι 5. ἀ] 65, οἵ 

απο πρη ΓΔ Πα Θὰ ΠΘιι5 [ἢ ΤΠ] Δ ΠῚ 6115. 

ἘΠῚ νάϊ Πᾶνα 404. ΘΟ  655115 65561 15 

8 

10 

(σεν. 
35,175. 

ΤᾺ 

(υά. 
17,)8ς. 
251). 
15,20. 

548}, αἱ ΦαδΔΟΓΟΓΟΙ ΔΗΠΠΔΠῚ 618: 
ΡΟΙΓῸ Πᾶνα ογαΐ ἴῃ ἀθβοῦίο ΖΡ ἴῃ 
51|νἃ. 

ΕΓ ϑαγγοχιὶ Τοηα πὰ ΠΠΙὰ5. ὅ568], 16 

οἱ 01. δὲ ἢᾶνιὰ ἴῃ 5||νἅπ|, οἵ 

πλοῦ ΟΠ ΟΡ αν ΙΠΔΗ5 6118 ἴῃ 60, 

Ἔ αἰχίίψιθ οἱ: Νὰ {ἱπη|ρὰ8! πθα48617 
ΘΠΪΠῚ] ΙπγΘηϊοὶ ἰθ 1η8η1ι15 δι] 
ΡδΓΓΙΒ. τη6ὶ, οἱ ἰὰὰ ΓΘΡΉΔΠ185. ΒῈΡ6Ρ [5- 

δον ΤΟ 6], ΘΓ 600 6ΓῸ {ΠῸῚ βθοιπάμβ: 5684 

7. 5: θοηηῖίπα8. 12: Α].: ὈΪχ. Γυὔγβϑαμ, 
14. ΑἸ. ἘἿη τ. οΡ. 5: ΒΟ Π 85. 

αὖ (ππέίουϊ. ἐν 66) απϑριίοθοπ. 
14, τ δεῖ ϑονταζείέοεπ ..., {πᾶγὲς ἰῃπ ἱπηπέῦδαξ, 

(22,4.) Β: οἱ ραπρὸ ϑεἰέ, νΕ: αἴίο “αρο. 
15. ἰπ ϑθαῖδε, ΑὟΥ: τοι βίο. 
10. γῇ: Ὁπτ ΌΓ ΑΥ: Τείποι ϑ μα 10 ταί τ (ΘΟΕ: 
17. ΑὟΥ: οεὐτοίοπ, Β: δον ϑίποοτε δεί οίν. ΑὟΥ, 

νΕ.Α: (ὦ τ (ππὖ 6) δὲν ϑιοοίές παῷ δίτ {εἶπ 



ὦν Ὁ (23.18-. 07. ΦΘΙΙΕΘΙΟ ἢ. 

ἈΈΧΕΙΙ. Ζλαυϊαϊῖο ρυο[ισὲὶ Γ[αΐα οἴ ν»65 σοϑδέαρ. 

καὶ Σαοὺλ ὁ πατήρ μου ἔγνω οὕτως. 18 Καὶ 
διέϑεντο ἀμφότεροι διαϑήχκην ἐνώπιον κυρίου" 
καὶ ἐκάϑητο 4)αυὶδ ἐν τῇ Καινῇ, καὶ ᾿Ιωνά- 
ϑαν ἀπῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

19 Καὶ ἀνέβησαν οἱ Ζιφαῖοι πρὸς Σαοὺλ 
ἐπὶ τὸν βουνόν, λέγοντες" Οὐκ ἰδοὺ Ζαυὶδ 
κέχρυπται παρ ἡμῖν ἐν τοῖς στενοῖς ἐν τῇ 
Καινῇ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ ᾿Εχελᾶ τοῦ ἐκ δεξιῶν 

τοῦ Ιεσσεμοῦν; 20 Καὶ νῦν πᾶν τὸ πρὸς τὴν 
ψυχὴν τοῦ βασιλέως εἰς κατάβασιν καταβαι- 

γνέτω πρὸς ἡμᾶς" 

ἐν ταῖς χερσὶν τοῦ βασιλέως. 21 Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Σαούλ᾽ Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ, 
ὅτι ἐπονέσατε περὶ ἐμοῦ. 22 Πορεύϑητε δὴ 
καὶ ἑτοιμάσατε, ἔτι, καὶ γνῶτε καὶ ἰδετε τὸν 
τόπον αὐτοῦ, οὗ ἔσται ὁ ποὺς αὐτοῦ “ ἐν τάχει 
ἐκεῖ οὐ εἴπατε, ὅτι εἶπεν ὁ Σαούλ, μήποτε παν- 
ουργευσάμενος οὗτος πανουργεύσηται. 25 Καὶ 
ἔδετε καὶ γνῶτε ἐκ πάντων τῶν τύπων, ὅπου 
αὐτὸς κρύπτεται ἐκεῖ, καὶ ἐπιστρέψατε “πρός 
μϑ8 εἰς ἕτοιμον, καὶ πορεύσομαι μεϑ' ὑμῶν. 
Καὶ ἔσται εἰ ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐξερευνήσω 
αὐτὸν ἐν πάσαις χιλιάσιν Ἰούδα. 323 Καὶ ἃ»- 

ἔστησαν οἱ Ζιφαῖοι καὶ ἐπορεύϑησαν ἔμπρο- 
σϑεν “Σαούλ᾽ καὶ Δαυὶδ καὶ οἱ ἀνδρες αὐτοῦ 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μαὼν καϑ'᾽ ἑσπέραν ἐκ δε- 
ξιῶν τοῦ ᾿Ιεσσεμοῦν. 

᾽ ͵ ᾽ 

ἀποκεκλεισμένοι γάρ εἰσιν 

26 Καὶ ἐπορεύϑη “Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρες αὖ- 
τοῦ ζητεῖν τὸν 4)αυίδ' καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ζ1α- 
υἱδ καὶ κατέβη εἰς τὴν πέτραν τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Μαών, καὶ ἤκουσε “Σαοὺλ καὶ κατεδίωξεν 
ὀπίσω Δαυὶδ εἰς τὴν ἔρημον Μαών. 38 Καὶ 
πορεύεται “Σαοὺλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐκ μέ- 
ρους τοῦ ὄρους ἐκ τούτου, καὶ ἢν Δαυὶδ καὶ 
οἱ ἀνδρες αὐτοῦ ἐκ μέρους τοῦ ὄρους ἐκ τού- 
του, καὶ ἦν Ζαυὶδ σχεπαζόμενος πορεύεσϑαι 
ἀπὸ προφώπου Σαούλ. Καὶ Σαοὺλ καὶ οἱ 

ἄνδρες αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Δαυὶδ καὶ τοὺς 
ἄνδρας αὐτοῦ, συλλαβεῖν αὐτούς. 21 Καὶ πρὸς 
“Σαοὺλ παρεγένετο ἄγγελος, λέγων" «Σπεῦδε καὶ 

ἘΠ 7 ΔΒ: οἶδεν (ἔγνω ΕΧ), 18. ΑΒ τῇ οἱ τὸν (ἘΧ.. 
19. ΑΒ  ῳ.Ζ:) ἐκ τῆς αὐχμώδδς εἰ (Ρ. ἡμῖν) ἐν 
Μασσαρὰ ... ἢ 24) Ἰεσσαιμδ (6. ΕΧ). 20. ΑΒ: 
(Α ἐ καὶ) κεχλείκασιν αὐτὸν εἷς τὰς χεῖρας (ο. 
ἘΧ). 22. Βτκ, ἔδετε (ΑΕ Χ). ΑΒ Ἐδτι εἶπεν ὁ Σ. 
οἱ -πανδϑργευσάμ. ὅτος (ΤΕΧ)., 29. 8 Ἐ ἐχκ πάντων 
- ἕτοιμον (ΠΑΕΧ; Α : ὅπϑ ἜΕΝ ἐκεῖ). ΑἸΕΧ: 
πᾶσιν χ. 30. ΑΒ: αὐτόν (τὸν Ζ. ΒΕΧ). Β: ἀπήγ- 
γειλαν (-ηγγἕέλη ΑΚΧ). 20. ΑΒ: πορεύονται (ς ται 
ἘΧ). Α: (φτο αἱΐ. ἦν) ἐγένετο. 27. ΑΒΧ: ἢλθεν 
(παρεγ. ΕΧ). 

ΟΘοθτοι Βα. δεταθχπῖ, Β: (Θὺ {{| εὖ απ ππὸ ... 

ΠῚ 19. 510 ΞΝ ὈΛΝΌΘ ὩΔΊ 18 
ἯΠ Ξ 65) τὴν" ΠΩ ΓΞ Ὀπ γῶ 

ἜΜΕΝ πὸπ ἸΠ5, π  ἼΓΙΞ 
ΠΏΣΞΆΙΙ ὈηδῶτοΝ ὨΘῚ γὈ5) 
2} ἼΣΩΘ Ἢ ΝῚΞΠ “ὩΝῸ 
πϑςππ ὮΡΞΩΞ πι ΓΙΞ ὨΤῚΣ 5 

πῦϑο πΗΡῚ ἐἸΠΔ ΘΠ ἸΏ Ὡ “Ων 

5 ἼΔ ΠῚ ἼΣΘΙ ἩΩΒ2 ΓὴΝ 
ὈηΝ ὝἸΔΝΒῚ Σ ΠΟΙ ὍΞ ἸΉ3ΟΓῚ 2] 
τὸν ΡΣ "3 ππῆστῖ ΘῸΝΝ Θ᾽Ξὴ3 
ὯΝ ΝῊ ΣΦ ΡΣ ΕΝ Ν3- ΞῸ 22 

ὙΠ Ὦ ἸδγῪ τσ Ἔν, ΠΩ ΡῸ 
ἘΝΉΠ ΘἼΣ ΘῊΦΣ "ὉΝ ὍΝ 5. Ὁ 
ἼΩΝ ΘΝ ΖΓΕ ὉΘῺ ἼΦ) Ν 528 

Ἡξοτον δὴν ὈΠΞΘῚ ἰδ ΝΞ" 
ἰδυχς Ἰϑϑσ τ Ν ΧΡΣΣ πδὼ ἜΞΌΠῚ 

19 

ΠΝ πὸ εν ὌΝ ΣΕ γΩΝ9] 54 
ὮΝ πϑηρΞ ἸΡῺ ἼΞΤΩΞ ὙΟ5) 

ΕἸ Δ ΙΘῚΠ 70.2 
ὙΠ} 539. ὙΠ: 3Ν δῷ ἢφ}] 
ἸΡῺ ἼΞΤΩΞ 3099 ϑὴδπ ΤΠ Ἴ10 

ἜΤ ὭΤΩΣΙΝ ΠΤ δηδῷ ἜΦΣ 
ΠΤ ἽΠΙ ἹΚῺ ΘΝ Π2ΡῚ  ἸἸΣῺ 20 
ἼΠῚ ΠΡ} ἜΠΙΣΙ ἜΚ ὙἸΣΝῚ ἼηΤῚ 
ὈΠΝΌῚ ᾿νῶ, "292 ΠΗ ΕΓ Ἢ 
Ἴ2Ν τ ΟΝ ΤῊΝ ΘΡΌΣ ΘΟ ΝῊ 
ΤῊΣ ον ον ΝΞ ΠΝ ΦΉ5 ΠΣ 75 

ΠΩ͂ 

γ.21. ΡΞ ΝΟ 5 

19, ἐπὶ δεῖ Ξϑ ταῦ, ἐπὶ πὸ. ... Φίπύδο. Β: δα! 
π. 5. σεῦ, ΒΑΕ: ((ἰ1{) νοι Ὁ.) 9 Ὁπ|8.Ψ 

20. Β: ἔσπιπι πιπ|, ἡ δδ,, θέταῦ πὶ αἰζου Θερίοτος, δὲς 
οδοίπε(Θροῖε Πα  δεταδλιξοππιεπ. αΥ̓.(ΝῈ.): {πὸ πππτ, 
π. α, Π δείπον Ὁ,, 0 4δ., ἔν δεταθ, Α: τοἷς Ὁ. Ὁ. δὲ: 

Δι ἄδοῦς 
ΜΗ ΑΥ̓.ὙΕ.Α: (ππὸ) ππατο Θαΐςε [01 (υἱτ) εὖ 

εἶπ. 



1. Θαπμπιοῖϑ. (23,18:--270ὺ 2.71] 

Φεῦ ϑϑετταίῃ δεῖ Θ ρΡίίον, ϑαυίδ ἐπ δον πη ϑηξασπ, ΣΧ ΎΈΕΕΙ. 

18 αὐ) τοοἰβὶ [οι )ο8. πιοίπ ϑϑαίον 01. πο. ΤΡῊΝ, οἱ 588] ραΐου μλθιιβ 8611 πο. ἜΡΘγου5- 18 
ἤς πιαέοπ δείοο εἴποι δια παὶτ εἰπαπθοῦ 
ὉΟΥ δόπι ριτπ; τπὸ Φαυΐίο ΟΙΓοσ. ἰπ ετ 
φεῖοο, αὐοὸν οπαίθαπ 96. τοΐοδον θείπι. 

19 δον οἷς Θίρ τον ξορὸπ δίπαι 2πι Θαπὶ 
σὲπ Θίδεα, παὸ [ρταύγεπ: 6 πἰῶς Ῥαυνίο 
δεῖ πη υοτδούροπ ἰπ δὲν ϑπτα ἰπ δεῖ 
είορς αἰ δὲπι Φίο Θαζίία, ὍῈΥ δι} 

20 ϑὲοδίοπ Τίοασί απ Ὅὲν δ ες Ἐ Θρ ἔσπιπις 
οςς πππ δὲν δεπίρ δετπίοοεῦ, πα αἴΐὸ [εἶπ ο8 
᾿ ευλεπθ ὅϑέροῦτ, [0 τοοίίοπ. τοῖν ἴρπα ἄδευς- 

21 απίυοτίοεπ ἰπ ὅὍε8. δεθηίᾳ 8. πος. ἢ δα 
Τρτα απ: Θεήεβπει ζεῖ ἰῦτ πὶ ϑεττπ, 

22 Ὁαβ ἰδτ οἰ) τποῖπ ὐδατητοί θαι. ἢ Θὺ 
σοδοῖ πππὶ δίς ππὸ τϑοτδοῖ ε8. ποῦ σου εν, 
Ὁαβ ἰθντ οἰἤΐεῖ απὸ ζεῖ, απ τϑοϊγεπι ὅτι 
ζείπο δύβε σείσεζοεπ ἠπὸ, ἀπὸ θοῦ ἰθπ γα- 
ΓΙ σοΐεθεπ θαδε, ὃεππ παν {ΠῚ σοαρί, 

ϑῦδαβῇ εὖ Τὶς {ξ.- Ὁ ΞΒεζοθεῖ ἀπὸ εὐξιπιδοῖ 
αἸο ὅουτοῦ, δα εὐ Π{) σονένιεαγέ, τπτὸ ἔοπις 

᾿ τοί το δον πὶ παὶτ, τοοππὶ ἰρτ σοτοὶβ εἰν, 
ἣ ἴο Οἱ ἰῷ πἰξ ἐπ ξἰοθοπ. ϑ|Ὲ εὐ ἴηι 
: δαπὸςο, 0 ΟἿ ἃ πα ἴθπι [ονγγειι πΠΤΟΥ 

24 αἴτοπ “ απήοποοπ ἰπ δια. Ἔα ππαίϑίοπ 
Πς [ἃ ἀπῇ ππὸ αἰπροπ σὰ Θίρ 5. τοῦ 
Θαμΐ δίπ. Φαοίο αὐὲν τππὸ Τεἶπο )λάππον 
τσατοπ ἱπ δεν δ Πτὸ ϑθέαυπ, απ Ὅοπι δος 
ἤος ζπ ϑὲοίεπ Ὅὲν ῬΠθ1η1ο. 

20 Φαπιπ Θαμ δίποος πα ζείπεπ θὲ πι- 
ποῦ κι {πᾶλοπ, τρανὸ ο8 Φαυνίο αἀπαεαρί, 
τππῷ ἐν πια το Ὁ δίπαῦ ἱπ Ὅὲπ ὅεῖδ, τπτὸ 
δ, ἐπ δον θίητς Ῥϑὲέαοπ. 
Ὀὐτοιο, ἰαρίο εὐ Θαυίο παρ πὶ εν πθ 1 

26 Ῥέασπ. ἜἸ1πὸ (Θαι πα! ζείποι θὲάπποτπ 
αἷἰπα απ εἶπον (Θείίς ὃε8. ἔβοταρβ, Φανίὺ 

ταΐξ ζείπεπ θλάππετη απ ὅν απϑοότη (Θεἰτο 

Ὁ.8 Βεῖροϑ. ΦὍκ Φαυίο αδοὸν εἰϊεῖς, 
Θαμΐ 21 εἐπίσομεπ, δα ππιτίπροίς απ 

οςς {απππ| ζεἰποα λάππετη Φαῦίο ππιὸ {εἰπε 

27 Ῥὲλππον, Ὁαβ εὐ Π{ε αὐτο. Ὁ Ἄδεγ ὁ8. ἔμπι 
εἶπ ὅΒοίε 1 Θαμΐ ππὸ ἰρτα: (δος τιπὸ 

28. Α.Α: εὐξιποίροι, ὕ.1.: εν τοι ὦ. 

᾿ 21, ΝΕ: δε βαῦε πο "θ οἰ ταί πίε! 
᾿ς 22. σαν {{{ε’ᾳ. Β: πιαε. [Γούποῖε ϑιθοτοίξ πο τι. 
 εΥξιποίροί οὖ), δα β ἰδν {60 61 [εἴποι ΚοΥτ, τοὺ {. 518 21: 
᾿ {εἶπ γῇερί. ΑὟ: φοδὲ [ετπον 90  π. ππουξοι πὶ. {ἐδ ο. 
ΟΠ ὙΕ: δαβ ίδν εἐὐξεπποι κι. 7, δ. 5. τοῦ [. ὅ. {{, ΑΥ̓Υ: 
ΟΓ.0. τοῦ {. Κ. δἰπέσπιπι. 

τς 293, ΦΦΙπρἤυίπεοι .., ἔθη ἀπϑίοτζει, ΟὟ ΥΕ: 

ὧς Ὁᾳ8 Θαμ, 

Ὁδπι, 

Αδαδ 510 Ρσο αἴογααο ἰὉ6 45 ΘΟΓᾶπῚ ΠΟΙ Ϊ- 
ἐϑν ἢ, τηΔηβιί4α6 Πᾶν! ἴῃ 511νὰ; Τοηδι 5 

δια Γ6) ΓΘΥΘΡΒῈ5. Θ5 ἴῃ ἀΟΠΏΙΠῚ 5.81]. 

Αβοθῃάθγαῃηΐ δαΐθπι Ζίρμδοὶ δα 5848] 19 
ἴῃ ἀϑ)8ἃ, ἀϊοθηΐοβ: ΝΟηηΘ 6666 Ὠᾶνιά 

Ἰα{{ϊ ἃραἃ Π05 ἴῃ ΙΟΟἰ5. ({15511}15. 51}- 
νὰθ, [ἴῃ 00|16 ΗδΔΟΠ]ὰ, 4086 65 δά 
ἀοχίογαιη ἀθβουἐ ἜΝΌΠΟ οΥσο, 5] 20 
ἀδϑιθγαν" ΔηἸτηὰ (8, αἱ ἀΘ5οΘηἀ6Γ68, 

ἀοδοθηάθ; ποβίγαιη ἃπίθπι οεὶΐ, αἱ 

{ΓΔ ἀλη ΘΠ 1 Π] Δ Π118 ΓΘ. ἜΠΙχΙ- 21 
46. 5411: Βϑηθά οἱ] νὸ5 ἃ ΒΟΙΏΪΠΟ, 
4α1ὰ ἀΟἰ 5118. νΙ 6 Π]θὰη. ἜΑΡΙ 22 
ΟΡΡΟ, ΟΓῸ, 6 ἀἰΠροπίϊπ5. ρΓαθράγδίο, 
οὐ ΘΕΓΙΟ51 15. ἀρ116, οἱ οοηβίογαίθ 10- 
ΟΠ, ΠῚ 511 Ρ65 6}5, ν6] 4115 ν᾽ 6 1}} 
ΘΌ1 [0]; τροορ δαί δηΐπὶ 6 τη6, 4ποὰ 

64}114 6 ὯΝ 6]. Ἐ(ομπβιίογαία οἱ 28 
ν᾽ ἀθίθ οἠηηΐᾶ ἰα (ΠΡ 14 6}..5, ἴῃ ἀπ Π}}115 
ΔΌΒΟΟΠ Πα, οἱ Του υ 1 ηὶ δά π16 δὰ 

ΤῸ ΟοΓΐαιη, τ νϑ πὶ νΟ Θ᾿ 5ΟΙ1). 

Ουοάϑιὶ δἰϊαμη 1 ἰοΓΓἃΠι 58 5 Γ ΘΓ, 

ῬΘΓΒΟΡαΪΆΡΟΡ ΘῈ [ἢ ΘΠ ΟἿ 5. ΒΝ ΠΠ101185 
διὰ. ἜΑΙ ΠΠ1 Βα γρθηίθ5. ἀθίογαηἱὶ ἴῃ 24 
ΖΙρἢ Δηΐῖθ 881}; Πανὶ δαΐθη οἱ υἱγὶ 
6118 δγδηΐ ἰὴ ἀθβοσίο δίδοη, ἴῃ 0ΔΠ)- 
Ροβίγιθιι5. δι ἀθχίθγαπὶ θ5 0. 

ἵν αῦρὸ ὅδ] οἱ δο0οὶϊ ο᾽5 δὰ 20 
4αΔΟΓΘΠ ΠΔ ΘΠ, οἱ παποϊδίμ!η οϑδἱ 

Πᾶν, 5ἰδτπηαι16 ἀθϑο θη δὰ ρο Γἅτη 
οἱ νουβδθαίαν ἰῃ ἀσβδοῦίο Μάθη. θποά 

ΟΠ Δι |586ῖ ὅ8.], ρογβθοιίαβ. οϑί 
Ἠανιἃ ἴῃ ἀθβογίο ἥδοη. ἜΕῚ θαΓ 548] 26 
δα ᾿ἰδίιι5 τποη 18. 6χ ρᾶγίθ ἀπὰ, Πᾶνα 
δαΐοθιη οἱ ΥἹΓῚ 615 δὐδηΐ [ἢ [ἀΪ6Γ8 
ΠΟ Π 115. ὁχ ρᾶΓ6. ΔΙ[6Γὰ : ΡΟΓΡῸ ἢανὶὰ 
ἀοβρογαθ αΐῖ, 586 ΡΟΌ588 θνδίάθγθ ἃ ἴδοὶβ 
54]. Πἰ4π6 ὅ8}} οἱ ὙἹΓῚ 6115. ἴἢ Π10- 
ἄσπη σογοηδδ οἰῃροῦδηϊ Πανι ἃ οἱ νἱγὸ 8 

6]5, αἱ σαμογΓθηΐ 605. ἜΕῚ ἡπποῖὰ5 27 
γρηϊὶ δά ὅδ], ἀϊοθηβ: Ερϑιηὰ οἱ 

19. ΑΙ. " 6668. 
22. ΑἸ. Ὑ(Ρ. 6]5} νϑ] οοΐίον θὲ (Ρ. 101) αδὶ ἀἰχίβι8. 
28. 85: Ουδίγαχοτιί. 20. ΑἹ. ᾧ (Ρ. 5.) δ( Ὑἱ"Ἱ 6788. 

{ερ εξ πὶ. πποτξοεί, Α: π΄ δεϊαπεί, Β: ἔσπιπι 21: πιίν 
απὸ (οιυίῇε. ΑὟΝΕ: τοΐοδον κι ταῖν τα δογοίβῇ. 
(αὐ). νΕς: παᾶ) ἰδπι [γἄδοπ Ἰαἤεπ. ΟΥ̓ΝΕ: ᾽ς: 
ΔΥΎΣ Κα 6, ἄς: πι θεππ οὐ ὦ απ πὶ οἷο 
(τον οετἔτθ ες") 

24. Β: Παει δείος, ΑΥ̓.ΝΕ.Α: (ὅθειο, 
“20, νΕ: πη ἰπρο!ίοπ, 

ν.14. 

26,1. 
Ρᾳᾳ.54,2. 

18,18. 

ΜίοΝ.ὅ,1 

205. 
15,5. 

ν.14. 



ὃ (23,928-- 94,9.) Φ ΩΦ ΚΕ. 

ΧΎΕΙΤΙ. ϑαυϊαῖδ ρυοζιεσὶ Γαἴα εἴ γ65 ψφοϑδίαρφ. 

ἧκε, ὅτι ἀλλόφυλοι ἐπέϑεντο ἐπὶ τὴν γῆν. τὸν ΘΙ ΟΦ πη ΠΩ 

28 Καὶ ἀνέστρεψε Σαοὺλ, τοῦ μὴ καταδιώκειν. 

ὀπίσω Δαυίδ, καὶ ἐπορεύυϑη εἰς συνάντησιν 
τῶν ἀλλοφύλων. Διὰ τοῦτο ἐκλήϑη ὃ τόπος 
ἐκεῖνος Πέτρα ἡ μερισϑεῖσα. 

ΧΕ. Καὶ ἀνέβη Δαυὶδ ἐκεῖθεν, καὶ ἐκά- 
ϑισεν ἐν τοῖς στενοῖς Ενγαδδί. 2 Καὶ ἐγένετο, 

ε Υ͂ - ᾽ Ϊ 

ὡς ἀνέστρεινε Σαοὺλ ἀπὸ ὀπισϑὲν τῶν ἀλλο- 
᾽ 3 -" ᾿ 

φύλων, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ, λέγοντες" ᾿Ιδοὺ 
-» ΄ ΟῚ " Ἵ 

Ζαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐνγαδδί. 8 Καὶ ἔλαβε μεϑ' 

ἑαυτοῦ τρεῖς χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παν- 
ἥ - " 

τὸς Ἰσραήλ. καὶ ἐπορεύϑη ζητεῖν τὸν Ζαυὶδ καὶ 
κ᾿ " - ’ ’ 

τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ κατὰ πρόφωπον Σαδδαιέμ. 

4 Καὶ ἦλϑεν ἐπὶ τὰς ἀγέλας τῶν ποιμνίων τῶν 
- « - ΔΩ͂Ρ ἐεϑ ΄ Ἢ κ᾿ 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, καὶ ἣν ἐκεῖ σπήλαιον" καὶ Σαουλ᾽ 

εἰρῆλϑε παρασκευάσασϑαι, καὶ ΖΙαυὶδ καὶ οἱ 

ἄνδρες αὐτοῦ ἐσώτερον ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐκά- 
ϑηντο. ὅ Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Δαυὶδ πρὸς 

αὐτόν: ᾿Ιδοὸὺ ἡ ἡμέρα αὕτη ἣν εἶπε κύριος 
πρός σε, παραδοῦναι τὸν ἐχϑρόν σου εἰς τὰς 

χεῖράς σου, καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὡς ἀγαϑὸν ἕν 
Καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ 

ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον τῆς διπλοΐδος Σαοὺλ λα- 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου. 

6 Καὶ ἐγενήϑη μετὰ ταῦτα, καὶ 
ἐπάταξε τὸν ΖΙαυὶδ ἡ καρδία αὐτοῦ, ὅτι ἀφεί- 
λετο τὸ πτερύγιον τῆς διπλοΐδος αὐτοῦ. 7 Καὶ 
εἶπε πρὸς τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ" Μηδαμῶς ἐμοὶ 

παρὰ κυρίου, δὶ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο τῷ 
κυρίῳ μου τῷ χριστῷ κυρίου, πϑρεηαϑῖν χεῖρά 

μου ἐπὶ αὐτόν" ὅτι χριστὸς κυρίου ἐστὶν οὗτος. 

8 Καὶ ἔπεισε Ζ4).αυὶδ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἐν λό- 

γοις, καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀναστῆναι καὶ 
ϑανατῶσαι τὸν Σαουλ. 

Καὶ ἀνέστη Σαοὺλ καὶ ἐξῆλϑεν εἰς τὴν ὁδὸν 
ἐκ τοῦ σπηλαίου: 9 καὶ ἐξῆλϑε Δαυὶδ ὀπίσω 
᾿ 27. ΑΒ: δεῦρο (ἦκε ΕΧ). 38, ΑΒ Ἐτᾷ.. .: ἐπεκῖ 18) 
(ο. ΕΧ).---Ἱ. Α18: ἀνέστη (ἀνέβη ΑἾἘΧ). 2. ΑΒ: ἐγε- 
νή ϑΉ .. . ἀπηγγέλη (ς, ΕΧ), Β: λεγόντων (έγοντες 
ἘΕΧ, Α: λέγων). ΔΒ: στι 1δὸ ΕΧ). ο, ΑΒ: ἐκλεκτὸς 

, ἐπὶ πρόφωπον (δὲ ΕΧ). 4, ΑΒ: εἰς τὰς (ἐπὶ τὰς 
ἘΡΧ).. «τὰς ἐπὶ (τῶν ἐπὶ ἘΧῚ ... ἐσώτ. τὸ ἜΙΙΣ 
(ἐν τῷ σπ. ἐσ. ΕΧ). ὅ. ΑΒ τοῖς ({ ἘΧ). ΒῈ (ἃ. Σι)τὅ 
ΟἜΧ; ΑΣ: τῆς). ὁ. ΑΒ: καρδία Ζ. αὐτόν.. ΠῚ 
(τὸν 2. ἡ κ- αὐτᾶ.. .ἀφείλετο ΕΧΛ. 7. ΔΒ ΤΡ. εἶπε 
“αυὶδ(" Χ).. «μοι (ἐμοὴ ΕΧ). Β: ἐπενέγκχαι(- ἡ κὸν 
ἈΕΕΧῚ). 8. ἌΒΕΧ: ἀναστάντας (ἄναστ. καὶ ΕΧ). 

ϑραίως. 

ἜΠΙΝ ΤΩ δῆ 303} ΕΥ̓ Ν.128 
ἐστὸν ΘΟ ἜΣ Ἴ91 ΤῊ 
ἼΕΙΟΣ »ὉὉ ΝΊΜΕΗ ὈΊΡΒὉ ἡ ἪΡ 
ΓΥΤΣῺΞ 3:05 Ὁ ΤῺ] Ὁ55)Ὶ ΧΧΤΕΨ. 
ὈηΝῶ Ξῷ ΩΝ ΠῚ ΠΣ 2 
ἜΝ 5. 155} ΕΣ ΕΞ "ΙΝ 
ΓΙΡΟῚ 1 ὉΣ ἼΞΤΩΞ ΤῊ πρτι 
ἜΠΙΞ ὯΝ ΘΊΡΌΝ τῷδ ᾿τηλῷ 
ἼΥΤΩΝ ὥρξο πο) ἘΝ τυ τ ΟΞ 
ΝΞΡῪ ἐπύνας "ΝΣ Ὁ Ὁ ἬΪΟΝῚ 
πο Ὁ" πα π ὉΣΊΩΣ Ξ τή τε ον 

ὙΠ ὈΒΡΥΤΙΝ ἼΒΠῸ ὉπΝὦ ΝᾺΡ) 
ἐπ ποῦ ϑπ ὭΞΞ ἬΣΝῚ 
ΤΩΣ γον τ τῶν ΩΝ Νὴ 
ϑὸνς πὸ ἸῸΝ πὴπὸ ΟΝ τ ΩΝ 
ἜΖΝΞ ἴϑ ὨλΩΡῚ ἼΞ ἢ ΞΟ ΤΙΝ 15, 
ἫΝ Τ᾽ ΤῊ ὈΡΡῚ ΠΠΣΦΞ 30" 
ΡΝ "ῸΞ ̓ ηνϑῦ- "ΩΝ ὈΡΏΓΤΤΩΞ 

ἼΩΝ ὮΨ' ἸΣᾺ Ἴ7Ξ5 Ἴὴ Ἰ5 ΠΝ 
ὝΩΝΡῚ ὁ δηνιῦ9 ἼΩΝ ΠΣΞττΝ ΤῊ 
ΠΩΣ ΌΝ ΓΠΓ  ΓΙΘΛΟΓῚ ἼΩΝ. 
πὴπο ΠΟ Ὧ Ὁ ἘΠ πππ ἼΣΠΠΤΩΝ 

ἐ ΝΗΡ ΠῆττΣ ΤΙ Ὁ το Ἔ "τὸ Τοῦ 
ΝῚ ΘΛΞΠ2Ὶ3 ΛΩΣΝ ΤΙΝ, Ἢ »ϑ") 

ὈηΝΟτῸΝ πὴ Ὡ512 
ἼῸΙΞ Ἴ3Ὶ. ΠΣ ὉΡ εἰν ον 
πο τ ΩΣ ΝΧΟῚ ΡΞ ΩΝ "ἼΙ ὩΡϑῚ 

γι 

ὙΠ: ΤΉ ΤΥ ἢ: » ΓΙ ΏΓΙΏ 

21. ΑἹ θαδθοι [{ᾧ (πὸ δ, οτροῆοπ. 
28. Β: εἶπον δοῖήεπ δὲν ον βοίπιπαοπ, ΟὟΥ: [δ εἴ 6 

Ὁοῦ ὅπ ᾧ ἰρζεπο 6] νῈ: δον πη Πρῇιπο ὁ Α: δεπ 
[ἀοἰδοπδοι ΔἸ πα. 

1. ἐπ δὲπ ϑϑεναγζοζέει 6’, -- --- 2, Β: υοπὶ ϑὲα ἤ): 
ἰαρὸπ δὲν 3.5. ΑὟ: ὅπρο αὐαοπ δίε 550. 

ὅ, Β: απϑοτίοζεπο ϑϑξαππ, ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: θέαπη 9182 
Β: θῦσαι (ϑανατ. ἈΒΕΧ), ΔΡ: κατέβη (ἐξῆλϑ.. ἘΧ)ὴ. ἐνϊοίοπο. ΑΥ̓͂ ΝΕ: (Οἰείπο εξο, 
Β᾿ εἰς οἱ ἐκ τὸ σπ.(ἱ ΔΕΧ). 9.48: ἀνέστη (ἐξ. ἘΧ). 4, ΑΥ̓γ: θἰορράτοοπ, (: ϑαταιῇ θα δὲν ὅθε 



ἮΝ 

ἣν 

πο σνν  ὐτυνν  Ψ ῃΕνν  Ὑ Ογον  α  ΟΥΡΥ ΡᾺΡ ἌΣ ἸῸΝ ἘΣ 

Ἷ 

{χρτίς ... 

1. Θομεηοῖ δ, (28, 28--24,9) 8179 

Φαυίὸ 4: (Φπρεδί, 

ἔρπιπι, ὃεππ οἷς ΟΠ ν πὸ ἰπ βαπὸ 
28 αοἴαοπ. ὃ Φα ἕεϑτεῖς ὦ (Θαμ ϑοπ Ὁὲπὶ 

σὲα!ασοι Φαυνίοϑ, ππὺ 206. δίπ, ὅ.π 3) {- 

ἰετπ ἐπίσοροπ. Φαθ ον Ὀοῖβι πιαπὶ πὶ Ο τὶ 

(Θείᾳ Ῥϑὲα εἰ ξοτῃ. 

ΧΕ. ᾿τπὸ Φανίο 205. υὐπ Ῥαπποι, ππὸ 
Ὁ δε ἰπ Ὅον ἔδιιτα 1 (ὅπροοί. Ἔα πιπ 
Φμμΐ τοἰοϑοῦ ἔαπι ϑοπ Ὅοῖι  ἰΠἤοτη, τρατὸ 

ἴδπι σεΐαρι: Θίεθο, Φαυίο {ξ ἐπ δεν γϑ πο 
ὃ ὅπρεορί. ἜἸ1πὸ ΘαμΙ παῦπι ὅτε ἰαπζοπῦ 
ἀπιὸν ϑὲαππάγατε αἰ8 απὸ τας, ππὸ 

105 δίπ, Φαυίο Ταππππὶ ἤεπποπ θὲ άππονπ δι: 
4 Γιὔγεπ, αὐ θὲπ είζεπ δὲν Θοπζεπ. ἘἸ1πὸ 

Ὅα ἐΓ ἔσππ 21 δι ΘοαΓ τοεπ απὶ ϑδορο, 
ταν Ὁ] 6 {Ὲ εἶπο Θῦθίς, ππὸ Θαμ οἰπα 
δἰπεὶπ ζεἶπο δῖε κι Ὁεοπ. Φανίο αδον 
πὸ ζεῖπο θὲΐππον. ζαβοπ Οἰπίοπ ἰπ 867 

ὅ ϑύῃιίς. ὅκα Ἰρταεπ οἷς ϑὲάππον Φαυίοδ 
ἀπ ἰῇπι: ΦΘίρῃε, Ὁᾳ8 {{Π Ὅὲ ἥας, δαϑοπ 
ὍΘ ΘΕΥΥ οἷν σοααὶ θαι; Θίεθε, ἰἄ οἱ 

Ὁοίπεπ εἰπο ἰπ Ὁρίπο Θάπος σόθεπ, δαβῇ 

δι τις ἰθπι {διη1, τραῷ οἷν φοζάϊ. Ἰϊπὸ 
Φανίο [απὸ αὐ ππὸ {πίη Τοῖς εἶποπ 

6 Βίν [1 σοπι θοῦ Θαι8. Ὁ ϑίδεν. ϑατπαῦ 

Τα, ἰδπ {εἶπ θυ, Ὁαβ Γ᾽ ὅεπ Β ν[εῖ 
7 Θαμδ ϑαῖίς αδροζα πίει, ὃ ππὸ Τρταῦ) 

ἀπι' ζεἶποπ Ῥλάπποτπ : Φαδ Ταΐο Ὅεν Θ61Υ 
ζετπς θ0π παν εἶπ, Ὁ (ὦ Ὅα8 τθιπι [0[{ἰς 
ππὸ πιοίπο απὸ Τοροπ απ πιοίποι οττη, 

Ὅεπ (Θεζαϊδίεπ Ὅε8 ἤεττπ; δόππ οὐ ἢ ὍῈῪ 

8 (ϑεζαϊδίς Ὅε8. ὥεττηπ. ἘἸπῦ Φαυΐο τυΐοϑ 

{εἰπε ϑθὲάππον οοπ Πἃ πα πβυτίοπ, ππὸς 

Ἰεβ Π πίε {4} υοἵδεν απ αὐεῦπεπ. 
Φᾳ αὖοῦῷ΄ Θαμ ὦ αὐὐπιαηίς αὐ ὟΣ 

Ἔα το, 

ἃ) ϑατπαῷ ϑανίο αὐ απ, πιὸ αἰπα 

9 δίς, ποιὸ αἰπα αἰ ὅοπὶ ὅθεας, 

4, ὕ.1.: Θιϑαϊδῥ τδεπ, 
ὁ. ὕ.1.: ϑίθον Ὅὰ εὐ δεπ 3, 9. γα αϑαοζῷ,.,, 

᾿51{Πομηϊπη5, αὖ ΠΟῊ ΠηΪ {8} ΤΠ] ΔΩ. ΠῚ Ππη6ᾶπ| ἰῃ ΟΠ τὶ - 
᾿βίαπι Βοιηϊηϊ (οχ 20, 105.). 

τὥπις εὐ ἐπ (ὦ. 
8, ὕ..1.: τυοί[είο, 

[είπον πε αν 2π| ἡῇοαοπ.) Β: απ δοπ 
(Θεἰίεπ δεν Ὁ 1 ὁ ΝΕ: ἐπὶ ὄπποῦπ. Αἰ: ἱππουπ Φ ΠείΤο, 

ὟΝ: “ππευίοπ. 
ὅ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: [0 ἐῆπο ἴδιαι (δ 6ππ). Β: οἱοίιοίς οὁ ἐπ 

 ϑοίποιι θπιρὸπ τοίτο σα [είπι. Αι: τοῖς οδ α. Τοἶπε {πὶ 
090. νΕ: τυαό 
δείπι ὦ). ΥΕ: ᾿ὰ δον ΘΗΠΙο, 

εἰ, ΑΥ̓ : υὐἱε οὐ οἷν ας. δά πῶξ, ΑὟΥ Α: 
ΟὟ ὙΕ: δε 3. Α: οἷπ 

ΦαΜΓ π δὲν όΡτς, ΧΕΙ. 

γΘηΐ, (ἀποηϊαπὶ πη ππἀογιιηΐ 5 ΡΉ]}15- 
{π}]π ΒΌΡΟΙ (οΥΓᾶ. ἘΒΟνοΓβι15 δι 28 
ΘΓΡῸ 588] ἀθ5ἰβί θη 5 ρουβ αὶ Πᾶν, οἱ 
ΡΟΓΓΟΧΙΐ 1ἢ ΟΟΟΌΓΒιπῚ ΡὮ ΙΒ. ΠΙ ΠΟΥ. 
Ργορίον ποὺ νορᾶγθυαηΐ [ἰΟοιπη 1ΠΠ11Π} 
Ῥρίγδμι ἀἰϊνι θη θιη. 

Αβοθηαι εὐσοὸ Πανὶ ἴπάο, ἘΠΕΨ. 

σον ονορθὶ Πα [αν] ἴῃ 1065 {ὰ|1551Π}15 Βη σα θα , 
ἘΛΘ 706 ΤΟΥ ΟΡΒΙ5. οϑϑοὶ ὅδ], ροϑβί- 
4 ΡΟΡΒθο5. οδὲ ΡΠ ΙΒΙΠ 605, 

ΠΕΠΟΙΔΥ ΘΓ ΐ 6ἱ ἀϊοθηΐθα: σορ, Παγιά 

ἴῃ ἀθβοσίο οδί Επσδαϊ. ἘΑΒΒΌΠΊΘη5 
ΘΡΡῸ 581} γα τΏ}}}1ἃὰ οἰ θοίο ἢ] Υἱ- 
ΓΟΓΙΠῚ ΘΧ ΟΙΏΠΙ 5186], ρϑγγοχὶΐ δά 
Ἰην οϑ ρα ηάαιη ἢᾶνὶ ἃ οἵ ΥἹΓῸ5. 6}18, 

Ρι.104.186 {18} 5061 ΔΌΓΕΡ 581Π|ὰἃ58 ΡΘΙΓ8, 

4186 50115 110 1}}15 ΡΟ υνίΔ 6 δη1. ἘΠῚ 
γΘηΙ δά οδι 5. ΟΥ ΠῚ], απὯ6 586 Οἵ- 
[Θγοθδηΐ νἱδηῖ1. Βγαίαιιθ 10] ΒΡΟΙ αΠο8, 

σαὰ. 3,54. {81 ἰΠΡΤΘΞΒΙ15. Θϑὲ 548], π| ρυγράᾶγοὶ 

γΘη ΘΠ; ΡΟΓΙῸ αν οἱ νἹΓῚ 6}115. ἴῃ 
ἸΠΘΓΙΟΓ6. ρᾶγίθ βρϑί ποθ ἰἰθυδηί. 
ἜΕῚ ἀϊχουιπΐ ΒΟΥ] Ὠανιὰ δὰ ΘΠ]: 
ἔροθ ἀϊθ5, ἀθ πὰ Ἰοουϊαβ οϑὲ ἢο- 
Π}]ΠῈ8 δά (6: ἔσο ἰγαάδῃη {Π0] 1Π]ΠΊ]ΟἾΠῚ 
ἴαππι, αἱ [λοῖὰβ. οἱ βίοαΐ ρἰδοι τς ἴῃ 
ΟΟἾ}15. ἴα]5. ΒΌΓΓΟΧΙΓ ΟΥρῸ Πανὶ οἱ 
ῬΓΔΘΟΙαΪ. ΟΥἂμ ΟΠ] ΔΗΥ ἀΪ8. 581] 5116η- 
ἰοῦ, ἜΡοϑβί Πᾶθο ρϑγο 551} ΟΟΥ Β.11ΠῚ 
αν", 60 404 8|)501 4155 61 ΟΠ ΟΠ} ἃ- 
ἸΥ 415 58]. ἜΙχΙ 4116 ἃ ΥἱΓΟΒ 51.105: 
ῬΓΟΡ 5 510 τη] Π1] ΠΟΙ ΪΠπι5, Π6 [Δ ΟΙΔ ΠῚ 
ἤδη ΓΘΠῚ ἀοτηΐηο τη60 ( ΠΙβίο Π οΙὨ]Πὶ, 

τ τη {{8 1 ΤΠ ΔΠΠΠῚ ΤΏ] ΘΔ ΠῚ 1ἢ Θ11Π|, 4]1ἃ 

Σ ἢ υἷα Πμνίδίας Ποιαίπὶ δῖ. ἘΕῚ Θομ τ ρὶ! θὰ- 
το δ, γἱ ἃ νἱΡῸ5 5105 ΒΘΓΠΒΙΟΠ 15, οἱ ΠΟΙ ρ6Γ- 

Ὠλϊδὶς 605. τὖ ΘΟΟΠΒΙΡΘΟΓΘηὶ 1η δα]. 
ῬΟΙΓῸΟ δ] οχϑυρσοηβ 6. 8ρ6- 

Ιαποὰ ΡοΡ σοὶ οοορίο {{ΠΠ6 6. ἜδυΓ- 

ΓΟχιΐ ἁὐΐθη οἱ αν ροϑί θη, οἱ 

2 

26,2. 

22,1. 
Ρς.142,1. 

26,8. 

γ.11. 

15,.275. 

(25πι. 
34,10. 

Ω) 

7. 51 ((ὴ 1.) Ὑγινι Ποιηΐη5, ααΐϊα ηἰδὶ Πουη Π 5 
ΡΟΥΘ 586 Υ οαπ. δαΐ αἀἰ65 6} 15 νηοῦ αἵ πηογ δία Γ, 
ἃαΐ ἀΘ 5 οθΠἀΘη5 ἴῃ ῬΓΔΘΙ 1 πῇ Ρ ΓΙ ογῖ(, Ῥτορ {π5 τ] ὶ 

ὃ. ΑἸΣΤΠΊΙΒΗΒΗ Ὁ ΓΡΙ. δὲ; 

(ΘΙ, Β: Οδειτοῦ, ανν: δου εἰ, ΝΕ. Α: ϑὲαπίοῖ, 
ὑ. Α: ϑίθον δεππο {]1. Φαυνίο ὁ ὦ. 
7. 1τ0. [ὈΠπὸ ἀπ ταὶ Ὁ., δοῖπ ὦ. ὃ, ὅὉ., 

απ θη εσόπ, δόππ... 

8. {. ϑ5υὲ. αϑ πιίε ζοοπ 5, Β: τίβ [. δὲ. αὖ. ΑὟΥ: 
τοοδτοίς ... πτίῈ θέρει: αὖ. ΥὙΕ: [ὦ α1 [. ἐοπίς ταὶ 58, 

τι, πὶ, απὸ 

Α: ὑτα ες δῖππ Θιοείσοι. πὶ. ϑπτοῦοι, 



980. (φ4,10---18.) 

χχεν. 

ΦΦΘΙΠΘΙΣΟ ΠΗ. 

᾿ 

"ϑαυϊαῖς ρνοζισὲ Γαΐα οἴ γ65 σοϑέαρ. 

σπηλαίου, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω 
Σαούλ, λέγων" Κύριε βασιλεῦ. Καὶ ἐπέβλεψε 
“Σαοὺλ ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἔκυψε 4αυὶδ ἐπὶ 
πρόςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςξχύνη- 
σεν αὐτῷ. 10 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς “Σαούλ᾽ 
ε Ὡ , “- ἤν “ “ , 
Ἱνατί ἀκούεις τῶν λόγων τοῦ λαοῦ, λεγόντων" 
᾿Ιδοὺ Δαυὶδ ζητεῖ τὴν ψυχήν σου; 11 ᾿Ιδοὺ 

᾽ -" - 

αὐτοῦ ἐκ τοῦ 

5 » ς , ΄, « , ε ΕΣ ,ὕ 

ὃν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἑωράκασιν οἱ οφϑαλμοί 

σου, ὡς παρέδωχέ σὲ κύριος σήμερον εἰς τὰς 

χεῖράς μου ἐν τῷ. σπηλαίῳ, καὶ οὐκ ἠβουλή- 
ϑὴην ἀπολτεῖναί σδ, καὶ ἐφεισάμην σου καὶ 
εἶπα Οὐκ ἐποίσω χεῖρά μου ἐπὶ τὸν κυριόν 
μου, ὅτι χριστὸς κυρίου οὑτός ἐστι. 12 Καὶ 
ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆς διπλοῖΐδος σου ἐν τῇ 

χειρί μου" ἐγὼ ἀφεῖλον τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ 
ἀπέκτεινά σε. Καὶ γνῶϑι καὶ ἰδὲ σήμερον, ὅτι 
οὐκ ἔστιν ἐν τῇ χειρί μου κακία οὐδὲ ἀϑέτησις 
οὐδὲ ἀσέβεια. καὶ οὐχ ἥμαρτον εἰς σέ" καὶ σὺ 
δεσμεύεις τὴν ψυχήν μου τοῦ λαβεῖν αὐτήν; 
18 Κρίναι κύριος ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέ- 
σον σοῦ, καὶ ἐκδικήσαι μοι κύριος ἔκ σοῦ, ἡ 
δὲ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σέ" 14 καϑὼς λέγε- 
ται ἐν παραβολῇ ἀρχαίᾳ" Ἐξ ἀνόμων ἐξελεύ- 
σεται πλημμέλεια. Καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται 
ἐπὶ σέ. 18 Καὶ νῦν ὀπίσω τίνος σὺ ἐκπορεύῃ, 
βασιλεῦ τοῦ Ἰσραήλ; ὀπίσω τίνος καταδιώκεις 
σύ; Ὀπίσω κυνὸς τεϑνηκότος καὶ ὀπίσω ψύλ- 
λου ἑνός. 16 Γένοιτο κύριος εἰς κριτὴν καὶ 
δικαστὴν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, ἴδοι κύριος 
καὶ κρίναι τὴν δίκην μου καὶ δικάσαι μοὶ ἐκ 
χειρός σου. 

17 Καὶ ἐγένετο, ὡς συνετέλεσε Δαυὶδ λαλῶν 
τὰ ῥήματα ταῦτα πρὸς Σαούλ, καὶ εἶπε 
Σαούλ' Ἢ φωνή σου αὕτη, ΠΝ Δαυίδ; 
Καὶ ἐπῆρε Σαοὺλ τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ 
ἔκλαυσε. 18 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Ζ)αυίδ' 41: 
καιὸς σὺ ὑπὲρ ἐμέ, ὅτι σὺ μὲν ἀνταπέδωκας 
μοι. ἀγαϑά, ἐγὼ δὲ ἀνταπέδωκα σοι κακά. 

9. ΒΤ. ἐβ.) Δαυὶδ. Βτ( 
Ἐτὰς ουτὸν. 12. ΑΒ: ἀφήρηκα.. 

Ὁ ἈΠ Σ. εἰςτὰ. 11..8 
. ἀπέχταγκά με: 

ἡμάρτηκα... .Ἐτδ. Β: ὅτι δκ ἔστι καλ. ἐν τῇ χι μὸ δὸδὲ᾽ 
ἀπεῃ ἀσ.καὶ ἀϑέτ.. 18,48: Δικάσαι.. Ἐ(δΠ, γανὰ μέσ. 

Β: σοιί(μοι ΕΧ). ΑΒ: καὶ ἡ χ. Ἐν ΑΒ: λ.ἢ παρ. ἡ ἀρ- 
χαία. 1ὅ. Αβεδ, 160, ΑΒΈΤ(ΑἪ. σδ) ἀνὰ μέσον...τ. κρί- 
σιν μϑ. 11.8: τὰ δ. τ.λαλῶν. ΑΒ: ἦρε, 

10. ΑΥ̓: ούτο! ὅπᾳ ἀπῇ Ὁ. ϑὲοθεπ δον 55 ὲ., τοΐο Πα 
{γτοάεπ. (Ὲ: απὖ Ὁ. 5. Ὅεὺ Φοπίς, οἷς ρτ. Α δον ἃ, 
ϑοσοπ, δίο δα [α66π.) 

11. ΑὟ: {αὐὸπ. ΒνῈ: δαδοὸπ οἴει, ΒΥ ΝΕ: 
πο τπαπ Ἰρταῷ, (Δ: πὶ ἐδ ἔστι πτἰν δεν Θυδαπῇς.) ΑὟΥ: 
ΥΕ: (ὦ [πο Ῥείπον, Αι: πιείπ ϑπιρε [ὦ). 

18.148 μὲν. 

ὍΝ πὮΝ9 νι τ ΓΝ ΝΡ 
προ ΠΝ θην ὩΞΡῚ ὙΠ 
Τ ὙΩΝΟῚ ἼΠ τ") ΣΝ ΒΝ ἡ 
ΒΝ ΣΤῸΝ ῬΌΘΙΙ τρρὸ ὈΡνΘ 
ΝΣ ἐΠΠΡ ΡΞ Ἴ ΓΙΡΠῚ ΡῈ τ 

"ἼΩΝ ΠΝ ΡΣ ἸΝῚ Πρ ΘΡΠ 
ΠΠΡῸΞ ὙΞ α Οῆδπ τ Σῆσπν 212 
ὙἸΔΝῚ ποὺ» ὈΠῚ 59 "ΩΝ 
πῆτο Ὁ τος 3 ἼΝΞ 1 πϑῶν: ΝῸ 
ὩϑττΣ ΠΝ δὰ ΠῚ ὑΞΝῚ ἘΝΉΤΤΊΣ 

ΠΣΞΤΙΣ ὙΊΣΞ 9 ὙΠΞι ΠΡ 
Ὁ ΠΡ 5π ἩΡΡΔΕΣ Ν 3 ΞΡ 
"ΝΌΏΓΙ ΝΟ ΦΩΒῚ ΠΣ ὙὯΞ γῈὴ 
ἘΠΡΠΡὉ ἩΌΣΣΤΝ ΓῚΣ ΠΩΝῚ Ἢ 
τήτπν 3 Δ Ρ2 Ἴ953} 2.3. τὴ ὈΒιθ. 13 
ὝΦΝΒ. ἐπ ποπ Ν 5 ὙΠ ΘΜ 
ΝΧΣ ΕΣ ὀοτρπ Ὁ. ἼΩΝ» 
"Ὦ ΠΝ ΕΣ α ΝῸ "15 ϑ9" Ὁ 
πῶ 8. ΠΝ ἘΝ ὩΣ ἘΣ ΝΕ" 
ὥΡἽΞ "ἼΠΝ τὸ τὸ ΠΝ ὉΤῚ 
"25 ὉΘῚΘῚ 510 Γῆ ΓΟ ἐ ἼΠΙΝ 10 
ὩΘ δ ἀΞ ΠΝ 2:5 δὴ 035 

ΠΡ» 
“ὮΝ ΑΞ το ΤῊ ὨΊΞΩΞ ἢ 
“ΑΝ οῚ Ὀηνῶττὸν δὰ π ΘΛ ἼΞΤΕ 
ΝΘΣῚ ὙΠ ὯΞ ΠῚ ΠΘΡΗ Ὀνῷ 
τσοὺ ἼΩΝ ΕἾΒΡ5 Ρ ἮΝ 18 

ἐὐικε ΩΝῚ, ἐπὸς 

12. γίερε, ἴα πεθο δον ... Φαταπ, δαῇ ἰάν... αθε: 
Τοπίτε αν δίο. πὶ οὐοί τ σοίο, οὐ, Β.ΑΥῪΥ: Φὲππ δα 
ἰ) ... θαῦς (ᾧ ὃ. πὶ το, (αοἰδοίοῖ), νῈ: δαβ (ἰῷ, αἷδ 
ἰῷ ... δ) π΄. δαδε ἐτῖὺ, Ἰοοίίοπ. ΑὟΥ: πο ἡϑουδτοῦ)επ. 
γΕ: κα. Γείπο (δπιρότια, ΒΒ. ΝΕ: κι. δαβ (ᾧ πίε 
06[. Αι: πο δαβ (ὦ. ὙΕ; δὰ αδοὺ [πο Π{επτοπτρπὶ βοθεα 



ππσσον Ψ ὧν τ΄ 

1. Φομειοῖθ, Ά,10-.-18) 9381 

Φεῦ βίο. ὑοηι ϑὲοῦῦ, ΦαΙ[8 Θεβεππέπίι β, ΧΧΥΥ. 

αἰ8 δὲν ὥῦθίς, ππὸ τοῦ (Θ απ Οἰπίοπ πα 
τἀπὸ Τρτα : λείπ ὅεγν δεθπίᾳ ! (απ 7αθὲ 
Οἰπτον 7. 11πὸ Φοαυίο πείφεις [εἶπ ἽΠΉΙΗΣ., 

10 2ι. ὅτος. τπ|ὸ δείοίο απ, ἢ τπιὸ Ἰρτα) δι 
ὥαμ: ὅδβατιππ σοροτ ἢ ὃ. θλοπίά)επ 
θοτί, οἷς δα αροπ: Θαοίο Γι Ὁεἰπ 11πε 

11 αἴ ὲ ὁ Θίοθε, δειπίᾳοϑ Ἔαο8 Το οπ ϑεἶπο 
ἡπροπ, δαβ οἱ) Ὅὲν τ θεῖς θαι ἰπ 
πτοίπο απὸ αοσέδοπ ἰπ Ὅὲν δος, τπιῦ εδ 
τρανὸ αὐὔαρσί, δα8 ἃ) Ὁ). [0{ὸ εὐτοίτροπ. 
θοῦ ἐδ τρατὸ δείπον σευζοποί, ὁόππ ἰῷ 
ἤρτα : δ) Οἱ πιρίπο απὸ πἰῶ απ πιεὶς 
πὸπ ὥεττπ ἴραοπ, Ὁεππ οὐ {Ὸ δὲν Θεαίδίο 

12 Ὁε8 εττηα. ἢ λείπ ϑατον, Ἰίοης. Ὁ) Ὅεπ 
ἈἰΡ[Ὶ σοι Ὁείποπι ϑὲοίξε ἰπ πποίπον απῦ, 
Ὁαῇ ἰὼ οἱ) πίε ετυθὔτρεπ τος, να ἰῷ 
Ὅεπ ΘίρΓ[Γ σοι δείποιι θὲ [1 πί. (δγε 
ἔσππὸ ππὸ Ποε, Ὁα8 πίϑι8 ΞΒὕεϑ8. ἐπ πιείς 
ποῦ απὸ {{{|, πο) ξείπο Ἰϊοδοντίτοῦιπα. 56) 
δαῦς απῦ απ οἷν πῶς σοι ποίροι, ππὸ δα 
ἰαροῖς πιεῖπε (Θεοῖς, δα δι [6 τοεσπεθητοε. 

18 ὅΦον ὅὅοῖν υἱτῷ ϑὲί τον {εἰπ φτοϊάγεπ πεν 
πὸ οἷν, απὸ πα) απ οἷν τά ει, αδὲν πτοίπε 

146 απὸ [01 πίε δον οἷν ζεἰπ; Ἔτοὶς πιαπ 
ἴσαι πα ὃὲπι αἴτὸὰ Θρυοοτί: ὅθοπ 
(οἐ[ο7επ ἔσπιππὶ ἱπίιᾳοπο. {δον πιοῖπε 

1ὅ απὸ [01 πίῶν δον οἷν [εἰπ. ἢ ϑθεπι 
εἰοθ ες δι. πα, δεδπίᾳ, υοπ δναο ὁ ὑσεπις 
ἰαφίε οι. πα ὁ (δίποπι τοῦτοπ ϑιπιῦ, εἰποηι 

16 εἰπίᾳεπ δἴου. ἜΦον θεῖν {εἰ θυ τον, ππὸ 
γί το χυυἰ ἄγει πεν ππὸ ον, τπὸ Κορε Ὁτείπ, 
απὸ {το ππείπο (Θα γρ αἰιὸῷ πὸ τοῖτο πι) 
Ὁοπ δείπον απ. 

17 δ πιπὶ Φαυίο ζοΓε δοτίς κι (ΘΝ 
δαίίς ατϑαρτοδοί, Ἰρταῦῦ Θαμ: “10 Ὁα8 
πἰῶν Ὁείπε Θείπιπις, πιὸὶπ Θοῦπ Φαυίο ὁ 
Μτπὸὺ Θαμ Ὅοῦ απ {εἶπε (Θἐΐπιπις. τπιὸ 

18 τοοεϊποίς ἢ ππὸ Ἰρταῦ κι Φαυνίο: Φι δ 
σοτογίον. ϑὸππ ἰῷ. Φι θα πιὶν Θπίεδ 
δοιοίοζεπ, ἰὦ αδὸν θαθς οἷν ἐΒ γε8 δοιοίοζοπ. 

10. Α.Α: ϑβονίοπ,, δθξοπ. οπτοοτέοπ.., [ιᾶ)ο. 
14. ὕ.1.: ὅϑοπι δοίη, 1. Α.Α: εἰπρίροπ, 
18. ὕ..: Βοιοοίεῖ. 

1ππ ἐδ 21 ποῦπιοπ, αὟ: τα Ὁ Ὁ πὶ πὶ. ὃν ππὶ πρῶ, 
πα 21: [απαοπ, 

18. 8: υοίτὸ τίϑέοπ, ΥὙΕ: τίς. ΑΥ̓Ν.Α: [εἰ ϑὲ{ ὦ): 
Π{εγ. Β.ΝῈ: π΄ τοΐδου (6ᾳε8επ) οἱ. ΑΥ̓: ἴορε (ὦ π. απ 
ἰῷ. Α: υυἱ{{ᾧ ΠΡ ΦΥΟΝ 

14, ΑΥ̓͂ Ε: Ὁαό αἴέο ρτ. {α91. Β: ἔσπτιπε (δ ο{{: 
τοί ιε νει Α: σοῦ! φοίοῦὐ θείοπ αἰὸ. ΝΕ: δ), Ὁ, 
ϑύγεπ ἢ, ϑ 068. ΑΥΥ: θοπι τουίον ἔν δ τουοῖ. 

15, ΑὟΥ: 5). χἰεὔεί πα δεν δὲ, ΥΕ: (ϑέροπ σοι 2. 

ΘΟΓΘΑΒ5. 46. Βρϑίαηοα Οἰαηαν ροϑί 
ΤΟΓΡΊΙ ΠῚ 81], «1665: ΠΟΠΉΪΠ6 τη] ΓΟΧ 
ΕΓ τοβροχὶὶ 541} ροϑί 56; δἵ 1π0} 1Π 805 0,41. 

ΓΠΠ 96 Βανί ὰ ΡΓΟΠΙΙ5. [ἢ ἴθΡΡἂ πη ΔαΟΓΡΔΥΙΙ, 
Ἔ αἰχιίψαθ δὰ 5811}: Οτιᾶγα ἃπ6 15 γογ- 10 

δ 1ϑν. θ).ᾳ Ποιηΐϊηαπῃ ἰοαπθηίίαπι: Πανὶ 4886- 
ΕΓ τηά] απ δάνογϑαη) ἰ6 ὁ ἘΠ οοΟ, ΠΟάΙ6 11 

νο. Ψιάοσαηῦ ΟΟα]}1 ἴα], 4ποα ἰγδα! δορὶ ἴθ 
ΠΟΠΙΪ 15. 1Π ΤΔΠ|1 Πη]6ἃ ἴῃ 5ρθ! πο; 
οἵ σορσιίαν! αἱ ΟΟΟΙάΘΓΘΠῚ 6, 584 ρ6- 
ΡΟΓΟΙΕ {01 ΟΟΕ]15 Τη6 115. ὨΙΧΙ ΘΠΠῺ : 

τῦο ΝΟ Οχίθη ΔΠι| ΠΠΔΠΙΠ) 6 8ΠῚ ἴῃ 40- 
ΠῚ ΠῚ ΠΠΘῚ1Π|, 4 (ΠΡ βία 5. ΠΟΙΩΪηὶ 

68... Ἔῤιυϊη ροίἰπ5, ράΐογ πη! νἱὰθ 12 
οἱ ΘΟθηΟ506. ΟΥΆΠ ΟΠ] ΔΙΊ 5. ἴπᾶ6 ἴῃ 
ἸΏΔΠ Πη6ἃ, «ΟΠ ΪΔΙη ΟΠ ΡΓΔΘΒΟΙἢ- 

τε 46 ΓΘΠ Β1ΠΠ]}Π}1{[6Π} ΟΠ] ΔΠΊγ 415 ἴμδ6, 

ΠΟΪᾺΪ ΘχίθηθΓ 6 ΤΙ ΔΠῚ11Π) Π]6ΔΠῚ ἴῃ ἰδ. 
Αππηδαάνογία οἱ νἱ46, «ιθηΐϊδη ΠῸΠ 

ἐδ18.. ρος Ὁ 1 ἸΏΔΠῈ πιθἃ ΓΔ] ΠῚ ΠΘ4Ὲ6 [Πἰ- 
“μα, 4α]85, ΠΘ4α6 ρϑροδνὶ ἴῃ 6; [ὰ δυΐθπὶ 

1Π5] 41 Ὑ15 ΔΗΙΠηΔ6 τηθ686, πὶ Δι ΐΘοΓᾺ5 

θᾶ. ΨΔαδϊοοὶ ΠΟΙΏΙΠ15 ἰπίο  πη6 13 
κ12,19.6 1 16, οἵ ὉΠΟΙΒΟΔΙΙ πη6 ΠΟΙΊΪΠΙ15. ΟΧ 

ν7. ἴθ, Π]ΔΠῚ15. δι {6Π} Ἰη6ἃ ΠΟΗ 51 ἰὴ (6: 
Ἔβιοαΐ οἱ ἴῃ ῬΓΟΥΘΓΌΪΟ Δηΐ 480 ἀἰοὶ- 14 
ἴα: ΑΒ ΠΡ 15, Θργράϊοίαν Ππηρἰθίδβ. 

ΟΡ ΝλΠι15 ἜΓΒῸ πιθὰ ΠΟΗ 51 ἴῃ 16.. ἜΘ ΌΘαα 1 
νᾶλ ας ΡΘΥΒΘαΠΟΥΪ8, ΓῸΧ ἴβγδοὶ ἐ ΘΠ) ρ6Γ- 

564 ΠΘΥ 57 δηθὰ ΠΟΤ ΓΙ ΡΟ ΓΒΘ66- 
26,20: Ὁ ΤΊ5 οἱ ρα!Π}Θ6ηὶ απ. Ἔδι. Ποιηϊμαϑ 16 

᾿]αᾶθχ οἱ πα !οοὺ ᾿πῖο  πη6 οἱ 6, οἵ 
ἐϑΑτδι γι ραΐ οἱ ἡπαϊοοί σαι) Ιη68Π|, οἱ 

ΘΡαὰΐ Π16 ἀ6 τηδηὰ ἰπᾶ. 

ὅπη ἃιΐθη ΘΟΠΊρΙοϑ5οῖ Πανὶ 17 
ἸΟΖθη5. ΒΘΓΠΊΟΠ65. ΒΕ] ]ΒΟΘΠ]0αΪ δά 

26,1». ϑ8}], ἀἰχ 888] : Νιμηαι!ά νὸχ 

Πᾶθο ἰᾳἃ 68ΐ, δὶ τὶ ἢανιἀΐ Εἰ 

Ιοναν 581] νούθιη δι, οἱ ἢδνις 

ἀν Ἐαἰχίααθ. δὰ Πανὶ: Δαϑιϊου ἴῃ 6518 
25,»1, 4πὰπ| 650: ἰὰ Θμἶη] {ὙΠ} 1851} τ ]Πὶ 

θοηὰ, 650 δαίθῃι γράϊἀϊ {01 τηὰ]ἃ. 

Ὁ. δδ. σ. ὁ. από. Β: δίπουν τοοπι {{Π .... αὐδρολοροπ, 
ΥΕ: ϑὅδοπι ϑοΥζο  ο δι. 

10. Β: αὔοὸὺν υυἱτῦ ϑὲ, [εἰπ. ΥΕ: οὐ τοἰτὸ πὶ. 5. {ἐοπ 
τι [ἄρτοι ΒΕ: τπΐν πο} (σευ) αἴ ἐπ νοπ (απ) 
Ὁ. Ἵ ΑὟΥ: [ὥαῇε πὶ. δὲ, φοσοπ οἱ). 

ΑὟ: φοτοδοῖ αἴοί ὦ Ὁίοεπ 5, ΑΥ̓ΥὙΕ.Α: Δ 6 
Ὧν δείπε ΘΙ. 

18. ΑὟ: οὐοίοεπ, Β: ϑοτρυίίξοπ, ὙΕ: εὐτοί ζει ,,ς 
πι 0 ΞΒ ὑγεπὶ σογροϊοπ, Α: φοἴθαπ,,, ὁ {ε6 ϑέτα. 



982 (24, 19---25,6. 

ΧΧΕεΥ. 

19 καὶ ,) ΘΑ , “.» , , 
Καὶ σὺ ἀπηγγειλας σήμερον ἃ ἐποίησας μοι 

! ς 3 , 

ἀγαϑά, ὡς ἀπέχλεισέ μὲ κύριος σήμξρον εἰς 
; Α 3 2 Ἂ 

χεῖράς σου, καὶ οὐκ ἀπέκτεινάς με. 20 Καὶ 
ψι δ ᾿ Α -» 

ὅτι εἰ εὕροι τις τὸν ἐχϑρὸν αὐτοῦ 'ἐν ϑλέψει,, 
ΣΎ ΤΙ , 4, {Ὁ ΠΥ ΡΞ; ἢ 25) -“ ᾿ ΄ 

καὶ ἐκπέμψοι αὐτὸν ἐν ὁδῷ ἀγαϑῇ; Καὶ κυ- 
ριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαϑά, καϑὼς πεποίη- 

τ Α ᾿ “1 Κ Ν - 5 Ἁ κ " 

κας σὺ σημεέρον. αἱ νῦν δου ἐγὼ γινῶ- 
“ ͵ , 

σαι οτι ἐμσιαιναν βασιλεύσεις, καὶ στήσεται 

ἕν τῇ χειρί σου ἡ βασιλεία Ἰσραήλ! 22 χαὶ νῦν 
ὀμοσόν ἰγμν κατὰ τοῦ “νοίοῦ; ὅτι οὐκ ἐξολο- 

ϑρεύσεις τὸ σπέρμα μου ὀπίσω μου. καὶ οὐκ 
τ -"ὝἪ 2 Ψ᾿ - Ν᾽ - 

ἀφανιεῖς τὸ ὑγνομά μου ἐκ τοῦ οἴχου τοῦ 
πατρός μου. 28 Καὶ ὥμοσε Ζ,αυὶδ τῷ Σαουλ, 

κ ω “- λ» 3 ν ΄ ΕΣ -“ Α 

καὶ ἀπῆλϑε Σαουλ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ 
Μ -“ 7 ᾿Ὶ 

Ζαυὶδ καὶ οἱ ἀνδρες αὐτοῦ ἀνέβησαν εἰς τὴν 
Ἶ; 

ἹΜεσσερὰ στενήν. 

ΜΧΧΥ. Καὶ Σαμουὴλ ἀπέϑανε, καὶ συν- 
αϑροίζεται πᾶς Ἰσραήλ, καὶ κόπτονται αὐτόν, 
καὶ ϑάπτουσιν αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐν 
Ἰρμαϑαίμ. Καὶ ἀνέστη Ζ,αυὶδ καὶ κατέβη  " 
εἰς τὴν ἔρημον Φαρᾶν. 

2 Καὶ ἦν ἄνϑρωπος ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ τὰ ποί- 
μνιὰα αὐτοῦ ἐν τῷ Καρμήλῳ, καὶ ὁ ἄνϑρωπος 
μέγας σφόδρα καὶ τούτῳ πρόβατα τριςοχίλια 
καὶ αἶγες χίλιαι, καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ κείρειν τὰ 
ποίμνια αὐτοῦ ἐν τῷ Καρμήλῳ. ὃ. Καὶ ὄνομα 
τῷ ἀνϑρώπῳ Ναβάλ, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ 
αὐτοῦ ᾿Αβιγαϊλ. Καὶ ἦν ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀγαϑὴ 
τῇ συνέσει καὶ καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα. καὶ 
ὁ ἄνϑρωπος σκληρὸς καὶ πονηρὸς ἐν ἐπιτηδεύ- 
μασι, καὶ ὁ ἄνϑρωπος κυνικός. 3 Καὶ ἤκουσε 
Δαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι κείρει 'Ναβὰλ ὁ Καρμή- 
λιος τὰ ποίμνια αὐτοῦ, ὅ καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ 

δέκα παιδάρια καὶ εἶπε τοῖς παιδαρίοις ᾿Ανά- 

βητε εἰς Κάρμηλον καὶ ἀπέλϑατε πρὸς Ναβαλ, 
καὶ ἐρωτήσατε αὐτὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου εἰς 
εἰρήνην, ὅ᾽ καὶ ἐρεῖτε τάδε᾽ Εἰς ὥρας καὶ σὺ 
ὑγιαίνων καὶ ὃ οἶκός σου, χαὶ πάντα τὰ 

19. ΑΒΈΤ. ἀπήγγ-. ) μον (ΣΕ Χ). Β: εἶ 
(ὁ. ΔΕ Χ). 20.8: ἀποτίσει (ἄνταπ. ΑΕ Χ), ΑΒ: αὐτῷ 
ἰσοι᾽)..." σὺ (1 ΒΕΧ). 21. ΑΒΕΧ τῇ (1 Χ). 25. ΑΒ: 
ἐν κυρίῳ (κατὰ τὸ κ. ΕΧ). ΒἘ (411.) καὶ (1 4ἘΧ). -- 
Ι͵ ΔΒ: ἀπὲϑ'. Σ'.. κ. συναϑροίξονται.. . Ἐτῷ (ὁ. ΕΧ), 
Α: ἐν Ῥαμᾷ. Β: Μαών (Φαράν ΔῈ. 5, ΔΈ: Μαών 

(ἐρήμῳ ἘΧ)... -ἀξρίμγνα (πρόβ. ἘΚΧ ). Β: τὸ ποί- 
μν ιον (τὰ π. Ὗ Χ). 8..48 (οιἰ. 1Ἰη[γ8): ): ̓4βιγαία (-αὐλ 
Ἐπ το: Ἐν (ΠΧ. "ἀτῇ ΠΑ ΒΙΧῚ . ἀγαϑὴ (καλὴ 
ΑἘΧ). 4. ΑΒ: τὸ ποίμνιον (τὰ π. ἘΧ). 

ΧΙ σϑδ σήμ. 

ΦΕΏΠΙΟΙ. β ἀνε εν 

0575 διαμπιι οί. ΝαΡαῖ οἵ ΑΡέσαϊί. 

πο ντῶν ὉΝ Οὐδ ΤΊΣ ΓΙ ὨΝῚ 19 
πὴπὸ Ὁ τῶν ὮΝ ΠΟ ὭΝ 
ὯΝ ΝΣ ΟῚ 1 ΠΛ ΣῚ 5. ἼΤΞ 5 
πῆ πὸ πξ ΠῚΞ ἀπ υ} ἼΣοΝτΩΝ 
ἼΩΝ πὴπ οἴ ΤΠ πϑ Ὁ προ ῶ: 
Ἴ ὭΣ Τὸ ΤΡ ΓΙ ἐὺ ΠΩΣ 21 

ΤΡΘΘ ΠῊῸΞ ἐῸΡῚ ΡΣ ἩΣΣΣ 
πΊΓΞ 5 πρϑῶπ πρρῇ τὈΝ δ" 22 
"ΕΝῚ ΠΝ ἜΡΓΩΝ ΤΉΘΕΓΟΝ 
ΣΞΙΘΟῚ ΣὩΝ ΓΟΞᾺ "ώττιν ΠΟΔΌΣ ΤΊ 28 
ἀρυξτὸν δικῷ πον ΤῊ ἼΙ 

ΤΕ ΡΡΣ, ἜΣ ον: 1 
ποθ ἸΣΞΡ"Ὶ ᾿λνοῶ προ χιαχνΥ. 
ἼΣΞ3 ὙΠΊΞΡΟῚ 9 τὙΙΘΌΣῚ ὉΝ 9 
ΠΠΝΒ ἼΞΤΙΟ ΟΝ ΤΠ51 ΤἼΤΌΡρ9Ὶ ΠῚ 
Ὁ π5Ξ. ἩΓΙΟΣ Δ ἸἸΡῺΞ ΣΝ 2 
τῶ ἸῈΣ 1: ἽΝῺ 115 ΘΝ ΠῚ 
τὯνΝ ΤΙΔΞ “ΠῚ ΒΨ ΠΟ ΝῚ ΒΙΒῸΝ 
ΘΌΦῚ 232 ἀθΝ ΓἼ ΘΟΘῚ ἜΝΕΣ ὌΝΣ 8 
Ὀφστοσ ΠΝ ὌΛΟΝ τῶν 
ΡΣ: 5». πῶρ ὩΣΝΙΠῚ ἜΔΕΙ ὨΒ"Ὶ 
ΒΞ ἼΞΤΩΞ Ἢ ῬΏ Ὁ ΠΣ ΝΠ ἃ 
τ» Ἤπ ΠΟ ΘοΣ ἐΣ ΤΝ 55 τ Π 
γο:» πὰ ὄρῃῦ ἼΠ ΝΣ ΡΠ: 
“ρον ὉΣ ὌξοτὸΝ ΘΏΝΞΣ ΠΡ275 
“πὸ ΓΞ ὈΤΡΔΝ ταῖσος "ΔΩ "Ὁ Ἃ 
-ῶν ὉΞῚ αἰδῶ ὭΓ35 ΕΣ πϑΝῚ 

ὙΠ 10. ΡΝ ΟΥ̓ ΟΠ ἘΞ 3Ξ 
19. Βιάνν νῈ.Α: δα (06) δοπίο (απλαολεῖρί. 
20. ΑΥ̓Ὑ: ϑθοππΝ, {. ὅ. {{{Π|| τοΐτα οὐ ίθπ δἰοῦοα 

ἵ, απ ᾳ. ϑθορο Α- Φοππ τον [πϑεξ,.. {πὶ δέοι ὁ 
Β: τοῖο Ὅπ απ πὶ σοίρ. 

21. νΕ: {πὸ τθι; Ποῦο, εὐΐσππο ἰζ)8. Α: πὸ πππ, 
τοί! () τοείβ γε, ΑὟΥ: ἐπ᾿ Ὁ. ὁ, δαδ δε πίρίθαπι ἣὸ, δος 
Πορεῖ, ΝΕ: ὉαΒ. διταν ὃ. Ὁ. δα6 ϑιοίῷ 
τοἰτο, Β: τοΐτὸ ἰπ Ὁ, ὦ. δ0}, 

2. ΑὟΥ: νου 06. νῈ: απϑίό ἢ οπ τυυϊοῇ, Α: 
του πο πιο. 

20, Ξϑονοζοβεε. 

αὐν ΤΟ] οροπις 

ΒιΑΥΝ: ξοιοι αἰπαπί. νΕ Ἂς: οαἰπε 



Φαμπεῖ, 

19 ἜἸ1πὸ τ. Ῥα  πτὶν δοιίς απαρλεία!, τοῖς 
δι. Θπίοϑ απ παρ σοίθαπ δα, δαβ πιῷ 
ὍΘ ὅετν δαίίς ἱπ δείπο πος δε οἤεπ, 
πὸ] δι πιῶ Το πίας εὐὐυΐτροι, θα], 

20 ὄϑις ζο1πὸ [οπιαπὸ ζοἰποπ δείπο ἤπϑοπ, 
απὸ ἰθπ Ταΐοπ εἰποπ αὐτο θερ, σοροπὸ 
ΦοΥ Φὥοῖ ϑογαοῖίος οἷν δπίεβ8 ΠῚ οἰοίοπ 

21 ὅπᾳ, Ὁα8 δῖ: απ πεῖν σοίδαπ θα. ἢ ϑύιπι 
ἤεῦς, ἰὰ) τοοῖβ, ὉαΒ δτι δε πίᾳ τοεγτοπ τοῖν, 

ςς μη δα δὐπίρτοί) ϑΊταοῦ {πε ει ἐπ Ὀείπον 
2 απ. ἔδυ {0τοῦτε πιν πππ δεῖ θεπὶ 
ο΄ β(ὃΆθσση, δαβ δὲ πίοι απιδτοιο πιοίποπ Θα- 

πιο πα πιίν, τὸ πιείποι ϑὲέαπτοει πἰῶς 
28 αὐἰϑει πο: σοπ πιοίποϑ ϑθαίεντϑ απο. Ἐπ 

Φαοίν σς Θαπί. Φα 206 Θαπ δείπι; 
Φανίο αδὸν παῖε ζοἰποπ θλάπποτη πιααγέοπ 
Πὼ δίπαι απ Ὁἷὲ ἤδιτα. 

Μ  Υ. ἰἴπο Θαπιοῖ ατθ, ππὸ Ὅα8 σαπξὸ 
᾿ς {πεῖ σεναπππίοῖς Π), τπιρὲπ οἷο τππ 

ἴθπ ππὸ δεσταδοι ἰθπ πὶ ζείποπι ὅαμε 
μι ϑῖαπια. Φανίο αδὸῦὸ πιατς ἃ) απ 
τς πὸ 0ᾳ δίπαῦ ἰπ οἷς ϑθ 71. ἥθαταπ. 

2 Ἰἴιο εδ τον εἰπ ϑϑέαππ κι ϑέαοπ τη 
ζείπ δεοπ ζι (δατπιεῖ, ἀπὸ Ὅεν θέαππ ὕθαν 
ζα]ξ ἀτοβεδ Ξ9θοτηιῦαοπβδ, πὸ Ῥαίίς Ὁτεὶ 
ταιήοπο Θύγαζε τὸ ταπήεπο Θίοσοπ. {πὸ 
εἐ8. δεσαῦ Πὰ εδεπ, δα εὐ εἶπ Θάγαζε 

8 δεϊάον κι ατποῖ. ἜΛΙπῸ εὐ Ὁίεθ ϑὲαδαΐ, 
{εῖπ Ψθοῖδ᾽ αδοὸν δἰεβ ΙδίφαιΓ ἀπὸ σαν οἷπ 

ος Κ98ι6 σὸν θογπαπίε απὸ [0 ῦπ ϑοπ ὅπ- 
᾿ς ροάε; δον θέαππ αδὸν τθατ Ῥατὶ τπιὸ 
᾿ς ΒΡοδβα[ίᾳ ἐπ ζείπεπι. Φθισι, τπιὸ ταν εἶπον 

ἄ σοι ὅαἴρθ. ἜΦα ππῃ Φαυίο ἱπ εν {1 

πον δ ον ωδου. κἢ 

ὅ ἜΤαποίς ΕΥ̓ αὐτὸ ἐπ ὐπρίίπρο 

Ο θα τοπ πιρίπουθεέσοι [το , ἢ ππῦ 
τυρῶι: ΘΙ 21, δυϊοος {εἰ τπ|ξ οἷν 
ππν δείποπι ὥκιζε ππὸ παἰξ αἴ 68 

22. Ὁ.1.,: [. πππ ππίτ. 1.0.1: ἀείδε, 
2.Α.Αὐζοεῦν οτοβοπθονπι, ὅ, Ὁ.1,: πιο ποπισοθοπ, 

ἾΞ 
6οπ. Β; απῇ εἶπε δείπιπα. αΥ̓: χπν ϑογτρυῦθε, ΝΕ: 
απ δὲπ ζετο ὅτ. 
1. Β: δοξαρίοι ἴθπ, αὟ: δείταποτίοπ, Αι: δοισοίπ 
οπ. ὙΕ: ἐταποτίο τππ ἰγπ|, αν πιαπ δοαταδ, 
2, Β: {. Θοζφάςι, ΑΥ̓Υ: 356). ν: ὅαθε, Α: δὲν 
δαιίε οἰπ Θοἤρίθπηι. Β: τοαν ζοῦν οτοβ, ΑὟὟὙῈ.Α: 
τρί. ΟὟ: πὶ οὐ σατ αὐ ον Θϑαπτν, γΕ: δε Ὁ. 
Θῴπν ζοίπεν ΞΘ ἃ). Ατ δες. 6, δαΒ δεῖ ἔθπι Θάγα [ἀ). 
Θοδα ἐπ ϑπτδο. 
8, ζῶ ὔπ υ. Θεβαῖε, Β: νυν ααξοπι δι απὸ, ΥΕ: 

ΣΡ ΤΌΝ ΚΠ ΤᾺ εἰν ΚΑ ΈΟ ΚΛΩΝ δῇ Ἶι Ὧν: 

1. Φαοπηιοίϑ, 

ϑὲαθα!8 απ, 

Ὀὐγοίο, δαβ ϑὲέαθαι ζεἶπὸ Θάγαίο δοζάγον,, 
τἰἰπὸ 

Τρτα κεν ἴθποπ: Θεδεῖ δίπαμῇ σοπ (δαγηιῖ,, 
τὸ θοππ ἰδτ κει ϑέαθα  ἔοπιπ, 70 ατίβεῖ, 

δ Δ  ου ῥ αν Αι δμς δ ΤΥ Ὰ ὙΥΔ εἰν τ. ΄,͵ 

γ 5 Ὡ ΜᾺ 
χ" Ῥ ἀν ΣΕ 
πε 

(4, 19---25,0.) 989 

χχιῖτ. 

ἜΕῚ τὰ ἱπαϊοαϑίϊ ΠΟάϊ6, αυὰ6 [6- 19 
ΟΘΡΙΒ. ΠῚ θοηᾶ, 4αοπιοάο ἰγδάϊ- 
ἀογ τη6 ΒΟΙΉΙΠΠ8. ἰῃ ΙΠΔΉ1ΠῚ [8 ΠῚ 
οἵ ποῃ ΟΟΟΙ ΘΓ τη6. ἜΘ. οημη 20 

Ρχ.20,25. ΟΠ ἸΠΥΘΠΘΥΙΐ [Π] ΠΟ σπὰη, 6ἰ- 

Αἰ ὐν ὨΠ 60 ὁὰπι ἴῃ νἱὰ Βοπαΐ 564 ἢο- 
1 ητπ|5. γα ἀδί {{0Ὶ1 ν᾽ οἰβϑ  ὰ ἀ] 6 η} ἤδη 
ῬΓῸ 60, 4ποἀ ποάϊθ Οροιαΐι5. 65. ἴῃ 
6. ἘΠῚ πὰποὸ, 4αἷὰ 8.0 4πο4 21 
ΘΟΡ ΒΒ Π]6 ΓΟΡΉΔΙΠΓΙΙ5. 515 οἱ ΠᾺΠ ἢ ΠΙΡῚΙΒ 
ἴῃ ΔΠ} ἰπἃ ΓΟΡΉΙΠῚ [5 Γ86]: ἜΪαγὰ 22 
ΤΠ ἴῃ ὨΟΠΪΠΟ, Π6 ἄἀοίθᾶθ 5616 

ΠΠ611}} ΡΟϑὗ 116, ΠΘΩΊΙΘ Δ} 65 ΠΟΠΊΘΠ 
ΠΊΘ} ἀθ ἀοΙη0 ρδίγ5 τη. ἜΕῚ28 
Ταγαν! Πᾶν 5811. ΑΒΗ ογσο 588] 
ἴῃ ἀοιηαπι 518 Π|, οἱ Πᾶν] οἵ Ὑἱγὶ 6}115 
ϑοοπάθγαηΐ δά ἰα{ογὰ 1068. 

Μοτίαυς 681 δαΐθηη δαημο}, ἘΞ Κ΄. 

οἱ ΘοΠρΡορδίι5. οϑί ὈΠΙΨΘΓΒΙ15. [5.86], 

οἵ ΡΙΔηχθΡαπΐ θα οἱ 5806} 16 Γα πὶ ΘΙΙΠῚ 
πο ά8. π΄ ἀοπη0. 508 ἴῃ Βαπηαϊ πᾶ. (οηβαι- 

ΘθηΒ64.6 Πᾶν ἃ ἀθβοθηαὶί ἴῃ ἀθβουία πὶ 
ΤΡῬπάνη. 

28,17. 
36,28. 

20,15. 

28,8. 

Νια.10, 

ται δαΐθπι νἱῖ {]5Ρ14Π ἴῃ 50]1}- 
το ξεϊπαϊη6. Νδοη, οἱ ροββδβϑίο δἷι8 ἴῃ 

(γηη 610, δὲ ΠοιηῸ 1116 Τηᾶρτιι5. ΠΙΠη18, 

ΘΡΑΠία16 οἱ ΟΥ65. ἰγῖα Τ2}}}1|ἃ οἱ 1}}}16 
ΟλΡΓΔΘ; δἱ δοοίἀϊΐ, αἱ [ΟΠ ΘΓ ί}" σΓΟΧ 

6}.5 ἴῃ γη 610. ἘΝοΠΊΘη δαίθιη Υἱτὶ 
111πὶ5 ογὰΐὶ Νὰ], οἱ ΠΟΘ η ΠΧΟΤῚ5 

6}5 ΑΡΊΡΆ1]} ; ΘΓ ί 16 τη Π 16} 1Π1ἃ ΡΓι- 
ἀθη 55!πηᾶ οἱ βρθοιοϑᾶ; βΡΟΓΓῸ ΥἹΝ 6118 

ἀαγθ οἵ ῬΘβϑι μη οἱ πη] 1 {105118. 
τἰ ρΓδΐ δαΐθιη 46 σθηθγθ 160. (μη) 

Ὑ ΘΓΡῸ ἃυαβδοῖ Πανὶ ἴῃ ἀθβθείο, ψαοὰ 
ἰοπάογοῖ Ναὶ σγοσθηι 51π|, Ἔτη 1511 
ἀδόθιη ᾿γ 665 οἱ ἀἰϊχὶξ οἷ5: Αβοθηάϊία 
1η (γη απ, οἱ νρηϊοίὶβ δά Νὰ- 

ῬΔ] οἱ βδ᾽αΐδ 5 ΘΠ] ΘΧ ΠΟΠΊΪΠΘ 
1760 Ρδοῆοθ. ἜΚΕῚ ἀϊοοθιῖβ: 81:1 [ὑὰ- 
Οὐ θ8. Πη615 οἵ {{Πὶ ρᾶχ, οἱ ἀοῃμαὶ 
ἰμδθ ΡᾶχΧ δἱ ΟΠ 5 ΦΙΔΘΟΙΙΠΙΙΟ 

(28πι. 
13,98. 

Φὸ 

Ζαᾶ, 
19,20. 

δαΐτε σπξὺπ, αΥ̓: σαν πῃ ἡ. 55, γΕ: ζὸπ φοαΤεοί, 
ΑὟ: γατέ π΄ δύδαντίᾳ, νΕ: πὶ δαπορίίο δύο, ΑὟΥ. 
ὙΕ: εἶπ δ α[οδίζου, 

ἄ, Α: ὅϑϑορτδο, ΥὙΕ: [ϑοτοπ Τοβ.. 
ὅ. Β.ΑΥ͂ΥΕ.Α: πὶ πιοίποπι ϑζαπιοι. Αι: {Ὁἰοδ᾽ τ. 

ΑΥὙΕ: Τταρεῖ ἰδπ.., παῷ {. ϑθοθηζοίπ. (Οὀ θΓθδοΣ 
Ππϑ0π).Ψ 

0. Β: (δ φοῦε πὶ Θοθοι ἀπὸ οὐ [οἱ ἄντ, (ΟὟΥ: 
ζρυ. {0 21 δεπ| ϑθ ὉΠ δ επδοπ: 9 εἰ} οίτ. Αὐπὶ ππρί ποι 
ἑΒυύοουπ πὶ πα οἷν δ) 



884 (55,7--15.) 

χτυ. 

σὰ ὑγιαίνοντα. 
» ε , ΤΕ ΠΥ - 

σοι νῦν οἱ ποιμένες σου, οἵ σαν μεϑ' ἡμῶν ἐν 
- ’ Ε 32 ᾿ ᾽ 

τῇ ἐρήμῳ, καὶ οὐκ ἀπεκωλύσαμεν αὐτοὺς, καὶ 
3 , γ - τὰ ᾿ ͵ ΝῚ 

οὐκ ἐνετειλάμεθα αὐτοῖς οὐδὲν πᾶσας τὰς 
« ΄ μὲ 5 ὦ " , 8᾽ τς Ὁ δ 

ἡμέρας, ντῶν αὐτῶν ἐν Καρμήλῳ. ὃ. ἔρω- 

τῆσον τὰ παιδαριὰ σου, καὶ ἀπαγγελοῦσί σοι" 
ς ͵ ᾿ 'ε 'Α , 

καὶ εὑρέτωσαν τὰ παιδαριὰ σου χάριν ἐν 
“- “ 3 “ἢ Ε , σ 

ὀφϑαλμοῖς σου, ὁτι ἐφ᾽ ἡμέραν ἀγαϑὴν ἥκομεν. 
φ ἃ Ἵ “ « “ 

Δὸς δὴ ὃ ἂν εὕρῃ ἡ χείρ σου τοῖς παισί σου 
καὶ τῷ υἱῷ σου τῷ Δαυίδ. 

9 Καὶ ἔρχονται τὰ παιδάρια Δαυὶδ καὶ 
λαλοῦσι τοὺς λόγους τούτους πρὸς Μαβὰλ 

κατὰ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ τῷ ὀνόματι ] ἡ 
Ζαυίδ. Καὶ ἀνεπήδησε. 10 Καὶ ἀπεκρίϑη 
Νιαβὰλ τοῖς παισὶ Ζαυὶδ καὶ εἶπε Τίς Ζ,α- 

υἱὸ καὶ τίς ὁ υἱὸς Ἰεσσαί; σήμερον πεπλη- 
ϑυμμένοι εἰσὶν οἱ δοῦλοι ἀναχωροῦντες ἕκαστος 

ἐχ προςώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 11 Καὶ λήψο- 

μαι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸν οἶνον μου καὶ 
τὰ ϑύματα μου, ἃ τέϑυκχα τοῖς κείρουσί μου 
τὰ πρόβατα, καὶ δώσω αὐτὰ ἀνδράσιν οἷς οὐκ 

οἶδα πόϑεν εἰσί; 12 Καὶ ἀπεστράφησαν τὰ 
παιδάρια Δαυὶδ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν, καὶ ἂν- 
ἐστρεψαν, καὶ ἤλϑον καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Ζαυὶδ 
κατὰ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 18 Καὶ εἶπε 
Δαυὶδ τοῖς ἀνδράσιν αὐτοῦ: Ζώσασϑε ἕκα- 

στος τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν 
ὀπίσω Ζ4]αυὶδ ὡς τετρακόσιοι ἄνδρες, καὶ οἱ 

διακόσιοι ἐκάϑισαν ἐπὶ τῶν σκευῶν. 
14 Καὶ τῇ ᾿Αβιγαϊλ γυναικὶ Νιαβὰλ ἀπήγ- 

ΣΡ ΕΝ Τ ΝΕ Ἵ , πρδυ 
γδιλὲν ἕν ἀπὸ τῶν παιδαρίων, λέγων" 7]δου 

ἀπέστειλε Δαυὶδ ἀγγέλους ἐκ τῆς ἐρήμου εὑ- 

λογῆσαι τὸν κύριον ἡμῶν, καὶ ἐξέκλινεν ἀπ’ 

αὐτῶν. 1ὅ Καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἡμῖν σῳό- 
δρα, καὶ οὐκ ἀπεκώλυσαν ἡμᾶς, οὐδὲ ἐνετεί- 

λαντο ἡμῖν οὐδὲν πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἦμεν 
παρ αὐτοῖς. Καὶ ἐν τῷ εἶναι ἡμᾶς ἕν ἀγρῷ, 

Ἴ. ΑΒ { (Ρ. νῦν) ἰδὸ ΟΧ).... ὀϑὲν (ὀδὲν ἘΧ). 
8, Β: ἐὰν (ἂν ΑΕ Χ) .... Ἐτοῖς π. σ. καὶ ( ΔΈΕΧ), 
9, ΒἘΖ. (ΔΕΒ Χ). ΑΒ: ἐν (ἐπὶ ΕΧ). ἈῈΧ ἔτ. λόγ. 
τότ. 10. ΒῈ (4. 4) ὁ ΔΑΕΧ). ΑΕΧ δ. 12. ἈῈΧ 
ἑ (Ὁ. αὐτϑ) καὶ περιεξώσαντο ἀνὴρ τὴν μάχαι- 
ραν αὐτῷ, καὶ περιεζώσατο καὶ Ζαυὶδ τὴν μά- ς- 
χαιραν αὐτῶ. ΑΒ: μετὰ (ἐπὶ ΕΕΧ). .14. ΑΒ ἀπὸ 
({ΕΧ). Β: Ζ΄. ἀπεστ. (ἀπ. Ζ. ΔΕΧ). 
καὶ (ἘΕΧ). 

3 ΩΠ ΘΙ Τα. 

- 3 “4 σ 

7 Καὶ νῦν ἀκήκοα ὅτι κείρουσί 

ΜαΡαῖ οἱ ΑΡέγαϊ,.ο 

ΤΆ 9 ὭΣ δῷ ΠΕΡῚ Οο ὁ Τ 
οὐον πὶ ἤρτ ΩΝ ΡΣ ΩΡ ἪΡ 
προ Ὁ ΘΕῚΣ ΤΡΟΥ ΝΟ ΘΡΟΘΘ ΤΙ ΝῸ 
τον ΝΘ ἘΡΏΠἼΞΞ ΒΩ Π "5:23 8 
ΘΛΏΡΒΡΙ "ΝΣ πϑ ΤΡ] ΠΣ 
“ΓῺ, λὴ5, 5510, Β΄.) ΟΡ ΤΙΣ: ΠΣ ἸΠ 
ΤΊΣ, Ἴτ0 ΝΧῸΣ ἼΩΝ ὮΝ Νϑ 

τῷ Ὁ235) 
ἜΡΓΟΝ ἼΞ ΤΟ ΤΠ "ΑΣ2 ΝΞ 9 
τρ59. Ἢ ΘΩΞ πξΝΠ Θο τ θ95 

"Ὦ ἼΩΝ Ἢ ΞΡ ΩΝ Ὅ25 ἸΣΘῚ 
Θ᾿ ἼΞῚ ΘΊΡῚ Ἤη τ] "Ὧ5). ἼΤ 
ΩΝ ΒΡ ὧδ ΘΥΧΊΕΣΠ 
ἘΝῚ ὙὩΘσΡΝῚ ὈΠΌτΌΝ ὌΠ 11 
ἸΩΓΣῚ ὑπλ. ἬὭΠΙΞΩ ἼΩΝ ΠΓΙΞΌ 
ΠΤ ἽΝ πὸ Νὸ ἼΩΝ πον Ὁ 
ΒΞ τῷ ἜΤ ὭΣ2 ἸΣΘΓΙΒῪ ἐΣΤΘΡῚ 12 
Θ᾿ ΞῚπ ὅ59 9 γΤΟΒΡῚ ἸΝΞΡῚ ἜΝ 
! ΠΠΔΓῚ ΠΡΡΕ τ ΔΏΝΘῚ 1 ΤΌΝ 13 
Ἰδ ΤΌΝ ὉῸΝ ἢ ΠΒΠΟῚ ἸΞΉΤΤΕ ὩΣΝ 

ὙΤΝ ΕἸΣῚ ἽΝ ὙΤΓΩΣ ΠῚ 
Ἴδῖδ᾽ ΘΡΤΓΙΝ ἋΣ Ὁ ΓΝ ΣΞΊΝΞ ΤῊ 

ἐΘΡΟΞ ΓΟ 
ἼΠΙΝ ΡΣ ἬΝ 932 ΤΩΝ θολ ΣΝ ΟῚ 
ὧἠπ θῶ τσ “ὩΝῸ ΘΣΣΩΣΤΟ 
ΠΣ ἼΝΤῸΝ ΠΊΞ9 ὝΞΤΘΙΡΩ, ΕΠ 
ἽΝ ἡ)Ὁ Ὁ" ΘΝ ἐΏΓΙΞ ὉΣΘῚ Ἰὸ 
ὉΞ ΓΡΡΝΝ Ὦ ἼΣΡ ΘΝΘῚ ἜΡΡΕΙ ὯΝ 

ὉΤΗ͂ΩΞ ὭρόητΣ δὴν ὈΦΘΠΡΣ ἢῸ 
γ. 8. Ὡν "ὉΠ 

14 

7. ΝΕ: Θῴαϊῴμπν δάϊηπ. αΥ̓ΥΕ: ἰθπὲπ ἔείπὸ 
Θῴ πα) ἀπροίδαπ. Β: {Π| πἰῷ! δα δετίπαίε δεῖ 

᾿ἰθποπ ἐγ πβ1 τοοτῦοπ. ΟΥ̓ ΝΕ: 1{6 δαθοι πί ἐδ, 
1ὅ. ΑΒΈ(|.). ὃς, ΝΕ: ἥπαδεμπ. Α: πο το. ΑΥ̓: θοπίς, ΝΕ: δα 

τίνι, ΘΕ, πὸ. Βεδαβ. ΑΥ̓́Τ εἴο, Ὀἷτ σοῦ Ὁΐο ὁὉ. ἔοημππῆ, 



ΕΥ̓ 

; 

: 
ἥ 

ΕΣ χε ρον σὴν 

1. Φοιπηο 8. (5,7--.15.0. 980 

φοὶς ϑέθγυείζιπ. ΧΧΥ. 

7 Ὁ θα! ἐδ θαῦε σορ τοι, θα τι. Θάγαίε, 
ζετον θαι. θα Ὁείπε φίτίοπ, οἷς δι. θα], 
ἤπο πὶ ππὸ σοθοίεπ, οἷν θαθόπ {6 πῶς 
φογδῦρποι, ππὸ αἴ ἰθποπ πἰ ἐδ σε ο εἰ απὶ 
ὍοΥ 30, [0 Ἰαπρὸ {{6 δι (δανπιοῖ σοιροζοπ, 

8 πὸ. ἢ ὅταρο δείπε Οἰπρίπαε ϑατιπι, 
οἷς τοοτθοπϑ οἷν αροῖι, ππὸ ἴαΒ οἷς δἤπα- 
τπαο Θπαῦε ἤπϑοὶ τοῪ Ὁείπεπ ὅΠπίσοπ, Ῥόππι 
οἷν πὸ απ εἴποπ αὐἴοπ ας, σοξοπιπιοπ., 
Θίδ δείποπ ὁϊποίοι ἀπὸ δείποπι Θοῦπὶ 
Φαυΐδ, τϑα8 δείπο απὸ Ππῦδεί. 

09 ἴπὸ δα οἷε δὐπριίπρος Φαυνίοβ δἰπέαπιοη 
τὸ ὑοπ Φαυΐοθ τρέροπ αἴΐο δἱοῖς βοτίςο, 
ταἱΐε λα σα σετεθοι Θαίτο, Οὕτοίοπ Πἰς απ. 

10 δὲν ὲαδαῖ αἀπιρροτίοίς ει δἐπετοπ 
Φαυΐοδ ππὸ Τυταῷ: ὅθεν {ΠΠ δὲν Φανίῦ 
ππὸ τον {Π δὲ. Θοῦπ 7αϊ ἐ (Θ8. τοετθοπ 
ἴθ δὲν δπεϑίς οἰοῖ, οἷς Ὁ) οπ ἰδτεπ 

11 Φεττοπ τοίβεπ. ἜΘοΙς ἰὰ πιοὶπ Ξϑτοῖ, 
πδαΐοῦ ππὸ δ᾽ πεῦπιοπ, ὃᾳ8. ἰζ τ 
πιρίπο Θϑετεν. φοϑϊαέεί θαθε, τπὸ δὲπ 
ἀρπίοπ αεθεπ, οἷς ἰὰ) αἴθε ἕρππε, τοῦ {{ε 

12 δεν “πὸ ἔφα ἐεθτείοπ ὦ οἷς Δἰπρίίπαε 
ΦΟαυίοϑ τοϊεδον απ ἰδτοπ ὅθρρ, τππὸ δα {{ 
οὐδοῦ κι ἴδπι ἕαπιοεπ, [ασίοπ [{ε ἔπι [οΓ)ε8 

18 αἴτο8. ὃ Φᾳ Τρτα Φαυίο κει {εἴποι θὲ ἀπε 
ποτα; Θὕτίς εἶπ [εα!γεν [εἶπ Θτθοτε ππὶ΄ 
Πᾧ. 1{πὸ εἶπ ἰερ! εν οαὐἰτίοίο ζεῖπ Θ ὄυσοτί 
πα Τὰ, παὺὸ Φαοίο αὐτοῖο ζοἰπ ΘΟ τυροῦ 
απ τππ ὦ, ππὸ ζορσοὸπ ἰῇπι πα δίπαμῇ 
δοὶ οἷον ϑιπϑοτὶ θέαππ, αδὲν δηρεῖ θιπιθετί 
ΟΊ οθοπ δεῖ ὅὸπὶ Θετάςθε. 

δον Ὅον Ιδίραὶ!, σὲαθαῖδ ϑθοίθςο, [παῖς 
απ 1 δὐποίίπρς εἶπεν ἀπὸ ἤρταῦ): ὉΘἰοῦς, 
Φανίο αι ἐδοίοπ σοαπος αὐ δον 0 ||, 
ππ|ογπ ΘΟΥΤΗ 21 [εσποπ, ΕΥ̓ αδὸὺ Τα παιδοῖς 

1ὅ [16 απ. ὅ πὸ [{ὸ {πὸ τπ|π Ὁ) ζοῦν πἰϊθ- 
Τἰγε ἄρπτο σογοοζεπ, ἀπὸ θαθοπ τιπ8 πίε 
εν θποί, ἀπὸ θ αὐ ππὸ πιά δ συ Τεἴ απ 
Ὅν ὅαθ 1, [0 ἴαπρε τοἱν δεὶ ἰθπεῖι σοθαποοῖ 
βαδοπ, τρόππ τοίτ απ Ὅ6πι δεῖος Ἰθατεπ, 

14 

10. 05.1.: ἰθτοπι ὅϑοττπ. 
15. ὕὉ.1,: πῆρε ἀρπέρ, 

᾿ 
Ϊ 

9. ΒΑΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: ἱπ ὦ. ϑὲαπποπ, ΟΑὟὙΕ.Α: κ. 
Τιυυΐίεροεπ, (Β: Τέεβεπ {{ [ᾧ πίοδον 9) 

10. Β: πὸ [ε61, ΑΥ̓: ϑίπίοθε οἰδὲ εδ. οἷος δδπ, 
Α: ὅεπ πε  αρο, νῈ: (56 α. Πεοιτίρᾳοδ δ αροθ. Β: [ὦ 
[ρότ. εἶπ ἰοδεν Ὁ. [εἴποι ᾧ. ΑὟ ΝΕ: ἰθτοι ᾧ. απότ, 
Ἃ: οπίίαιοπ. 

11. «6, πποίπ 58. αν πτοία 1, ΑΝ Ε.Α: (Θοϊ ἰῷ 

Ξβοϊθρίοτίεπ “ΞΒ ὑεῖ. 91. Φ. 2. ΞΒ0 6 1. 36}. 

ΠᾺΡ) 05, 51} ρᾶᾷᾶχ. ῬΑλυάῖνὶ φποα ἰοη46- 7 
ΓΘηΐ ρᾶβίογο5 ἰπ], 4] ΘΓ ἢΐ ΠΟΙ ΒΟΙ 11 
ἴη ἀθβ56γίο ; ΠΙΙΠῚ Δ} 6δἷ5 πιο [6511 [α]- 
1215, 60 ΔΙ ΧπΔη 40. ἀθ [1 φαϊάιλπη 
οἷ58. 46 σΓ6 58. ΟἸΠΠΐ ἰθΙΏΡΟΓΘ, 410 ἴπ6- 

Γαπί ΠΟΙ βοὴ ἴῃ (ἀγΠ]6 10. ἙΤηΐοΓ- 
ΓΟσὰ ῬΈΘΡΟΒ ἴᾳ05, οἵ 1η6]οΔ]αηΐ {0 ]. 
Ναμο ΘΓΘῸ ἱπνθηϊδηΐ ΡαΘΡὶ ἰαϊ ρΓᾶ- 
{{Π| ἴῃ ΟΟΘΕΪ]15. (ἰ5: ἰῃ ἀΪ6 βρη πη 

σαα.9,38. ΒΟ ἢ ὙΘΠΙΠΏΠΒ : ΦΙΘ ΟΠ 416 ἱπνθηογὶ 
ον ο τπ Δ ΠῈ5 ἰὰ8, ἀἃ 56 ΓΝ 5 (5. οἱ ΠΠΪΟ ἰὰῸ 

τῶ το Πα α: 
ὑυσμηαιι6. νθη βϑθηΐ ρα ΘΓ ἢδνὶά, 10- 

ἐα{1 σὰηΐ δά ΝᾺ) 4] ΟἹ Ϊὰ νοῦ θὰ ἤΔ60 
ΟΧ ΠΟΙΊΪη6 Πανὶ, οἱ βαθσαηί. ἘΒ6- 10 
Βροηάθηβ. ἁΐθη) ΝᾺ] ριογὶ Πανια 
αἰΐ: ΟἸ5. 651 Πᾶν] οἱ {115 αὶ ΠΠἰτ5 
Ιβαϊἐ Ποάϊθ ἱπογθνθγιηΐ βουῦνὶ αὶ 
[αρσίαπ! ἀΟΙηΪΠ05 5105. ἜΤΟΙΠ]ΔΠῚ οτρο 11 
ῬΆΠΘ65 ΠΊΘΟΒ5 οἱ 485 Πη6ὰ5 οἴ ΘΔΓΠ65 

ΡΘΟΟΡΙΏ, 4186 ΟΟΟΙ ἀΪ [ΟΠ 5ΟΓΙ [115 πη6 8, 
οἱ ἀδθο νἱγὶβ 4105 Πρ6βοῖο πηΐδ ἰηϊ 
ἜΒΟΡΤΟΒΒῚ 50η1 ἰἴά 16. ριοτὶ Πανὶά 12 
ΡΘΓΡ ΥἱΔ ΠῚ 5118, οἱ ΓΟνΘΓΒὶ νρηργηΐ οἱ 

ΠῈΠΟΪΔνΘΓΙΠΐ οἱ ΟΠ ηἶὰ νου θὰ, 4ιδ6 
»,.15,.. θΙχογαί. ἜΤαΠΟ αἱΐ Πᾶν] ρι6Γ5 βιιῖ5: 13 
ἀρ αν ΑΘΟΙ σα α. ππΙ54 ]56416. οἰδάϊο 5πο! 

[νι ΔΟΟΙΠΟΙΪ 51} βίη σα] ο] 115 515, Δ0- 
οἰποίαϑα4ι6. 65. οἱ θανί ἃ θη58 510, οἱ 

.5,.1.Ἀ5. 5601 διιηΐ Πανὶ ἃ «αᾶδὶ αιδάγιησθηιὶ 
ΥἱΓΙ; ΡΟΡΓΟ ἀποθηϊ γοιηδηβογιηΐ δα 
ΒΔΓΟΙΠΔ 5. 

ΑΡΊΡ41] δαΐθιη ἀχοῦὶ Νὰ}}4] ππποὶ- 14 
ΑΥΪ ὍΠῚ5 ἀθ ῬΌΘΓΙΒ 515, ἀϊοσθη5: 
Εσοθ, ἢανιὰ τηϊδὶῖΐ πυποὶο5 46 ἀθ6- 

Βοῦίο, αὐ θϑηθαϊοογοηΐ ἀομΪη0 ΠΟ- 

Βίγο, οἱ ἀνθγβαίι:8 δϑί 605. ἘΠΒΟΙΪη65 15 

511 ΠΟΠΙ 5815 Γ[πϑγιιηΐ Π0}} 18, οἱ ἤθη 

ΤΟ] 6511, ποὺ «υϊάαιδη) Δ] 48 Π60 

ῬΟΓΠῚ ΟΠηΐ ἰθιηρογο, 410 [ἈΪ1η115 

ΘΟΠΥΘΥΒΔΙΪ ΟΠ οἷ5 ἴῃ ἀβθβθῦίο. 

ν.15. 
10.21. 

9 

10,29. 
80,24, 

ν.7. 

0. 5 7 ὁχ π}}}{185 ΔΠηΪ58. 5] γ05 [δοίθηβ 05 οἱ 
οπηηΐὰ ἰᾳἃ. 7. ΑἸ. ὁ (Ρ. ὰ1}) στορθϑ ίὰᾳοβ. 8. ΑἹ. Ἂ 
τὰ]. 12. 5: δηπιιηοίανογαηί. 12, Α].: νἱτίβ. 

“|. δε6 ΘφΦΙα νι οδ, ΟΥ̓. Α: ϑϑὲάπποιπ, Β: Ὅοπ ᾧ, 
13. ΑΥΥ.Α: [. Θῴτο. πῖπι Β: απ. ΝΕ: ἸΠππῃἄττοῖ 

οἰ εἶπ οδον ταί. Θῴτυ. νῈ.Α: δεράεε. 
14. δὲν «ἔπαδοπ, ΝΕ; 1: δοηατῆβεπ, ΟὟ; ΟΘΛΠΙ( 

Δι τοὐπίεπ, ΒΝ: ΠαὉ {. (θατῈ) ἀπροζαῦτοι, ΟὟΥ: 
πιθὺ [. απ. Αι: τοΐοδ [. αὐ ὁ 

Ιὅ, Β: ππὸ [οὔτ απ. ΑΥ̓: {. ᾳ. σοσοπ απὸ... 1ΠΠ|- 
(δεπι). Β: Θειαθ,ἐοίο6. γῈ: ΘΝ ]Ἰαιερίοτο. Αἰ. θοτλοροπ, νΕ: δεῖ ἐγ ποη δου οξΌΘ 6Π, 

20 



80 (ὔ,16--- 25.) ΦΙΠΕΟΙ ἤ ἢ, 

χχυ. παφαΐῖ οὗ ΑΡῖσαϊ 

10 ὡς τεῖχος ἦσαν περὶ ἡμᾶς καὶ τὴν ἡμέ: 
ρὰν καὶ τὴν γύχτα πάσας τὰς ἡμέρας, ὄντων 
ἡμῶν μετ᾽ αὐτῶν καὶ ποιμαινόντων τὰ ποίμνια. 
17 Καὶ νῦν γνῶϑι καὶ ἰδὲ σὺ τί ποιήσεις, ὅτι 
συντετέλεσται ἡ κακία εἰς τὸν κύριον ἡμῶν 
καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ οὗτος υἱὸς λοιμὸς 
καὶ οὐκ ἔστι λαλῆσαι πρὸς αὐτόν. 

ἔσπευσεν ᾿Αβιγάϊλ καὶ ἔλαβε διακοσίους ἄρ- 

τους καὶ δύο ἀγγεῖα οἶνου καὶ πέντε πρό- 
βατὰ πεποιημένα καὶ πέντε οἰφὶ ἀλφίτων 
καὶ γόμορ ἕν σταφίδων καὶ διακοσίας παλαά- 

ϑας, καὶ ἔϑετο ἐπὶ τοὺς ὄνους, 

τοῖς παιδαρίοις αὐτῆς" 

μου, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὀπίσω ὑμῶν παραγίνομαι. 

Καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ΝΝαβὼλ οὐκ ἀπήγγϑιλε. 

20 Καὶ ἐγένδτο, αὐτῆς ἐπιβεβηκυίας ἐπὶ τὴν 
, 3 ,ὔ »Ἥ ἡ 

ὄνον καὶ καταβαινούσης ἐν σκέπῃ τοῦ ορους, 
ν ἢ] 7 - 

καὶ ἰδοὺ “Ιαυὶδ καὶ οἱ ἀνδρες αὐτοῦ κατέβαινον 
2 - δ «ς ’ 3, ἘΞ 

εἰς συνάντησιν αὐτῆς, καὶ ὑπήντησεν αὑτοῖς. 
΄ κ᾿ ᾿ " , 

. 21 Καὶ Ζαυὶδ εἶπεν" Ἴσως εἰς ἄδικον ἐφύλαξα. 
3 - -“ 3 ,ὔ 2 

πάντα τὰ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ οὐκ ἐνετει- 
ἣν » } - : ἊΝ 

λάμεϑα λαβεῖν ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ οὐϑέν,, 
ἐπ Ὁ ΓΙ ἊΣ "5 ϑ 199) ΣΝ 

Α ᾽ 2 - 

καὶ ἀνταπέδωκέ μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαϑῶν" 

22 τὰδε ποιήσαι ὃ ϑεὸς τοῖς ἐχϑροῖς Ζ)αυὶδ « 
᾿" , 

καὶ τάδε προςϑείη, εἰ ὑπολείψομαι ἐκ πάντων 
: 8 - ι σ“ ἢ ᾽ - κ᾿ ᾿ 

τῶν τοῦ Ναβαλ ἕως προὶ οὐυροῦντα προς τοῖ- 
σ "" ΜΝ » 28 Καὶ εἶδεν ᾿Αβιγάϊλ τὸν Δ)αυίΐδ, καὶ 

- Υ̓ 

σπεύσασα κατέβη ἀπὸ τῆς νου, καὶ ἔπεσεν 
χ0». 

9 ’ ᾿ ἀν 1. ΄’ 2 - Ὰ 

ἐνώπιον Ζαυὶδ ἐπὶ πρόφςωπον αὐτῆς, καὶ προς- 
΄ ἘΝ ΑΨΡῚ συῦς ῃ “Ὁ 24 . δ , 

ἐχύνησεν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν 23 ἐπὶ τοὺς πόδας 
᾽ "ὸ Ξ- Ε ͵ » 

αὐτοῦ, καὶ εἶπεν: ᾽ν ἐμοί, κυριέ μου, ἡ ἀδι- 
, ᾿ Ἁ ΑΥ ͵ 

κία: λαλησάτω δὴ ἡ δούλη σου εἰς τὰ ὠτὰ 
" ῃ ͵ - ͵ 

σου, καὶ ἀκοῦσοὸν τὸν λογον τῆς δουλὴς σου. 
ΙῚ « ͵ Τ, Α 

25 Μὴ δὴ ϑέσϑω ὃ κύριός μου τὴν καρδίαν 
τ » ᾿ ν ᾽ " ᾿ - ῃ“ 

αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀνδρὰ τὸν λοιμὸν τοῦτον, οτι 
ω - Ἔ' ἢ ᾿ 

κατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὑτός ἐστι’ Ναβαλ 
Ι 3...» - 

ὄνομα αὐτῷ, καὶ Ὄπ ἔτ αὐτοῦ, 

16. ΑΒ: νύκτα .. ἡμέραν. . ἃς ἦμεν (Α: ἤμε- 
Ὁ) α) παρ᾿ αὐτοῖς ποιμαίνοντες τὸ ποίμνιον (ἡμ. 
νύκτα... ὄντων ἡμῶν κτλ. ἘΧ). 17. ΑΣ: τί σὺ. 
ἈΦ (Ὁ: οἶκ.) πάντα. 18, ΑΒ: ἀλφίτδ.. .σταφί- 
δος (α. ΕΧ). 19. ΑΒ: Προπορεύεσϑε (Πορ. ΕΧ). 
ΒΣ Ναβ.( (ΤΑΕΧ). 20. ΑΒ: ἐγενήϑη .. . ἐπιβεβη- 
κυίης.. . ἀπήντησεν (ὁ. ΕΧ). 21. ΔΒ: ᾿πεφύλακα 
(ἐφύλ. ἘΧ). 22. ΔΒ: ὃ. τῷ Ζ. (9. τοῖς ἐχϑο. 21. 
ἘΧῚ). 28, ΔΒ: ἔσπευσε καὶ κατεπήδησεν (σπ. κατ. 
ΕΧ). 24.Α8 1 ( (φῥ.ἀδὲκ. ) υδ (ἜΕΧ). Β : λόγων (τὸν 
λόγ. ΑΊΕΧ). 35. ΑΒ Ἐτὴν ... ἐπὶ τ. ἄνϑρωπον (ο. ΕΧ). 

18 Καὶ 

19 καὶ εἶπε, 

Πορεύεσϑε ἔμπροσϑέν. 

ΘΔ Ἴ"τΩΆ ΓΘ ΩΝ Ἴ2Ο ὍΣῚ ΤΤΔΗΓΙ 10 
ΟΝ ΟΣ ΘῚΩΣ ἼΣΟΣ 0 29 
ΠΟΘ ἸΩΡΣΤΥΤΤΩ. ἽΝ) ἽΣῚ ΓΙ 1 
ΝΗ ΠῚ ἌπηΞ Ὁ ὉΡῚ ΡΟ ΠΝ -ὉΝ ΠΡ 
ἽΠΩΙ Ὁ ΡΌΝ ἜΞΤΩ ΡΝ 518 
20) ΠΟ ὩΠΩΝῺ ΓΡΤΝῚ τᾶν 

ὉΠ ἔηδίοΣ ἸΝΣ ὩΓῚ Ἰλτ 55. 
ΤΙΝ Ὧ) ὩΣ ΓΝ 2) πδρ ΘΝ Ὁ 
ἼΩΝ ἐθΟ ΑΓ ὃν Ὁ ΠΡΡΝ 19 
ὩΞ ΙΝ 5321 “ϑεὴ 27: ἘλΗρ)Ὁ 

ἸΌΝ Ὁ ΕΣ ΠΝ ΠΝΞ 
“ἰδ ἜΠΡΗ πππ τσ - 

ΠΕῊ 1 ΓΒ. ππππ ἼΠΌΞ τὴ) 
ἼΥῚ εν ΠΟΘΕΝ ΞΌΝ Ὶ ΤῊ 2] 

Ὑϑδ Ἔ ΤῈ Ὑνγδῷ ΠΝ ἫΝ θὰ 
ἡϑτ τ Ὁ ἼΡΘΟ τ ΟἽ ἼΞΤΩΞ ΓἼΤῸ 

ἘΠ ΤΠΡΙ ἘῸΝ ΘΟ ΠΌΝ, πῶ τΠϑ3 

τ ἜΤ ΚΡΡΟΣ ὌΝ ΟΝτΟΝ βαδεν 
ΝΠ} ἐΡῸΞ ΠΏ ὝΡΞΙ "Ν 38 
ὈΡῺ ἼΠΠῚ ὝΤΩΙ ΤΊΤΤῸΝ δοῦλον 
πὐθ-ὸν Ἢ "ΝΟ ἘΦ ΡΣ ὙΏΠΗ 
οϑλ στὸν ΘΒΙῚ ἐγπν Ὑπροτὶ νι 
ΩΓ ΞΊΣΟ ὭΣΠ τὸν ὍΝ ΤῊΣ, ὝΩΝΕΙΣΣ 
"ὭΣ ΤΝ ΡΣ ΠΠΝΞ ἩΓῺΝ 
Ἰξῶττν " ὋΝ Ὡΐυ ἈΣΤῸΝ ΟἾΣΝ τ 
τα Ὁ5}- ἂν -ὴπ ρβοξη κα ον τὸν 

ῺΦ ΤΙΣ Ξ})} Ὑδιῦ ὉΞ) ΝΠ Ὅσῶϑ 
Υ 18. 5 ΘΛδπαλ ἴθ: 'Ῥ ταῶϑος 

τὸ. Β.νΕ: εἶπο ϑέαπον ((ἄτ ππ|8). ΑὟΥ: Θάγπδπι. 
Α: τὖὧίς ε. Ξ)ὲ, τοατὸπ {, απ. νῈ.Α: (Οἷς Θοοτθο) τοοὶς 

οδείοπ, ΟΥ̓): δα ὅδ έοἢ) τοοίδοπῦ. 
17. ΑΥ̓Υ: δεδοπέο. νῈ: ἀδεύίορσο, Β. αΥ̓ :πὶ 086 21. 

ΑΥ.Α: ΞΒύεδ.. Β.ΑὟ.Α: δεζ! οἥστπ. 
{{ δοτεί οι. ΟΥ̓ ΝΕ: εἶπ (10 δόζευ Ξ5ὲ, Α: Θοῦπ 
Βεἴζαι δ, ταί. Ὁ. θὲ, τοῦοπ ἕαππι, Β: ϑ5 Πα] δέ πὸ, δαβ 
ΠῚ πἰό! λπ ἰθπι τ. δατῇ. ΑΥ̓Υ: Ὁαβ τα. πες. ὡς ἔαππ 
ΥΕ: αἴό δαβ ... ἔδηπίο, 

ΕΣ: δα Ἰπρ}. ᾿ 



1, Ουσπεοῖ ὁ, 

Ξ ρίφαϊ ξοιππι αυίδ πθοτ, 

(ὅ,10---25.) 981 

10 ἜΤοποοτα ζξπὸ ποῦς θὲαπιοτπ αοιοοίοι δας 
απὸ ϑὲαξ, [0 ἴαπρε τοἷν δὲν. Θάγα[ε δεῖ, 

17 ἰῦποι φορτίοις θαθοπ. ΘΟ. πιοτέε ππιπ, 
απὸ Ποῦ, τοαδ δι. {ρπ|}, πη ε8. {{{| αοΞ 
ἱβ εἶπ ποι ϑογθαποοπ ἴδον πποῦπ 
ὥρυτη ππὸ ἄδον ζοῖπ σαπροδ ϑαι8, ππὸ 
ἐρ {π εἶπ δε ογεν ϑθὲαππι, Ὁεπι πίοπιαι 

18 εἴσαϑ [πασοπ ϑατ. ἜΦα εἰἴοῖς ὙΠΟ ααί, 
απὸ παῦπι δτοοὶ αι πθοτὶ ἔϑτοῖς ἀπ ζεῖ, 
ἄρα θεία τπτὸ {{π|| σοξο τς Θύγαζε. ππὸ 
ππ Θάεει θὲ ἀπὸ θιιποοτὶ ΘηϊΩ 

; ϑιοήίπει. τἀπὸ ἐυροὶ ϑππθοετι Θιϊ δείροπ, 
19 πηὸ τὸ εὁ απ δῖ. ἔππὸ ζρυαῷ κι 

ἰρτὸπ ὐπρίίπροπ: ΘΟθΓ σον πτὶς θίπ, 
ες, ἰὼ Ὁ ἔσπιτεπ δούπα . Ἰ1πὸ Τὸ 
ἵσρίς ἰδτοπι ϑθέαππο ϑὲαθαϊ πἰἄτδ Ὁαυοπ. 

Ἰϊπῦ αἴ {ἰς απ Ὅοπιὶ (6761 τἰῇς ππὸ ἰπαῦ 
Ὧ0ᾳ ἱπὶ ΜΠ 68 Βοταοβ, Πεῆς, Ὅᾳ. δὲτ. 
σὐρποῖς ἰδ Φαρίο ππὸ {εἶπο ϑεάππον Οἰπαῦ, 

21 αβ {{ απ [Πὸ [ἰὲβ.. ἘφΦΘαυίο αδὸν θαῖῖς 
ςςς φορεῖ; ϑδοθίαμπ, ἰἃ θαδε πππήοπήξ δορί! , 

αἴ.8, δα8 δἰοζον θα: ἰπ δὲν θ 716, Ὁαβ 
πίε σοζοθτο θαι απ αἴζεπι, τα εὐ δαί, 
πὸ οὐ δοξαῦ!ς ππὶν (πτο8 πἰἰξ ἐΒὕζοπι; 

22 ὁ Θοίέ ἔθιιο δίοβ ππὺ ποα) πιοῦν Ὅὸπ δείπε, 
Ὁὲπ Φαυίοϑ, τον ἰἃ) Ὁἱοΐεια δἰ8 ΠΤ ϑὲοταοι 
ὑδονταο εἶποη, Ὅὸ0 απ οἷς βαπο γνἱεϊ, 

20 ατ|ὃ αἴΐοπι, Ὁᾳ.8. εὐ θαί. ΣΦ αᾳ παπὶ [δὲς 
; σαὶ! Φαυΐο ἴα, {πἰρᾳ 7{6 οἰτοπὸ σοπὶ (6761 
ς΄ μηὸ Πεῖ νον Φαυΐο απ ἰῇτ Ἡιπε 8, ππῦ 
24 δρίείς απ ὁπν (τος Ἔτι Πεῖ πὶ [εἰποπ. 
᾿ς δίβεπ ππὸ ἡρταῦν: ὅ“Γ), πιεῖ ονν, πιείπι, 

ο΄ Το οἷοῖο. Φε οίθαι, ταιὸ Ἰαβ ϑείπιε θα ρο, 
τς Τεδεπ 907 δείπεπ Ὅντοηπ ππὸ Οὗτε οἷο, 
20 ϑθϑογίε Ὁοίπον θὶασῦ. Ἐθείπ ὅοτν [θὲ 

πἰῶε [εἶπ εν τοἰδον δἰοζοπ ϑέαδαϊ, δὸη 
ϑεἰ[ογεπ ϑέαπη, δόππ εὐ {{{ εἰπ έαντ, τὶς 

20 

᾿ 

Ι [εἶπ ϑέαπις δεῖβι, απὸ ϑὲατεθ εἰς {{Π δεῖ ἰθπι;, 
᾽, ᾿Ξ. -ΟΕΞΞ ΣΕ ΒΒΑΦΨΘΒΕ ] 

᾿ 18, Α.Α: ἀἀροῖ, ὕ0.1.: 58 εἰπό. 
Ἷ 22. Α.Α: δίδ κὶππ ὔγεεπ 9)ὲ. 

ἢ 
Ἷ 18. ξἴοεοι ΦοϑΙάποε ... ξιδοτείέοςίς Φ..., ὥφ. 
᾿Φαπροη ... θὲ οὔδει... δείσεπε, ΑὟ: δἔτρο. 
Β: ρφοδύττίο θίουτοεπ, ΑΥ̓Σ.Α: θέααβ (ϑογόξοίοδ. ΝΕ: 
ἢ οὐς δοτπ. Β; δὲππιρεπ ϑὲοί. ὙΕ: Φταιδυπειἄεπ. 
᾿ῇ ΘΒ πὐΓοἱπ ϑὲ,... )ὲαἤοι ὃ. 

ο 190. ἔσιππις Βίπέεν οπο διείπ, ΒιΑΥ ὙΕ: εν. 
τς 20. ἔαπι... Βενπίεδον. ἰδτ ἐπεέσοσεπ, ς: ἰπι Θέ δ 
ὐὐπι ὅβοτοο, ΑΥ̓: απ 6. σετδοτρῦπο Θίοί(ο δο6 58. Ὁ 
ἀν 7. δοσεσπείο ἵθποπ. 
1]. Β: δῷ πὶ τα δροισαῦτοί, νῈ.Α: φο ΠΟΥ, 
ΒΥ ν: νευρί.. Α΄: δα σοτροίοπ, ΒΑ: 8 δ 

Ι 1ν.98,14;: 

᾿ 255ι.14,)9. 

ΧιΧΥ. 

ἀλ΄ ἜΡΓΟ ἸῦΓΟ δγδηΐ ΠΟ} 18, ἴδῃ ἴῃ ποοίθ 10 
ν,30. 4πᾶπι ἴῃ ἀϊθ6, ΟἸΏΠΙ 115 ἀἰθ 115. 4α]Ρ015 

ῬΆνΙΠ)15 ΔΡΕα 608 σᾳΓθρθ58. ἜθΘαδῃ 0017 
ΤΘΠ) ΟΟη 516 Γὰ οἱ γθοορὶία, 4α14 [Δ οἰὰ5, 
ΦΌΟὨΪ Δ) ΘΟΙΏΡΙ]οἰὰ 68. πη} {ἃ Δάν 6 Γ- 

51Π| ὙΠΓΙΠ]Ὼ (1 οἱ Δάν ΓΒ ΠῚ ἀΟΙΠ ΠῚ 
{81}, Οἵ 1Ρ56 ο50 ΠΙ᾿ὰ 5 Β 6118], [18 τὶ π6- 
110 Ροϑϑ1ΐ δἱ Ια}. ἘΠ δίϊμαν! ρίαν 18 
ΑΒΙ ρα}, οὐ τὰ} ἀποθη!ο 5 ρᾶπθ5 οἱ ἀ105 
αΡῸ5. ὙἼΩΙ οἱ Φαϊηάιι6. ἃγίθίθα οοθοίοϑ 

πάλι. 6. Φαίπι6. 5 ροϊ]θηϊᾶθ. οἱ θθηία τη 
᾿ἸΙραϊαΓὰ5 ἀνὰθ ράᾶ558Δ6 οἱ ἀποθηςδ5 τη Δ5- 

585. ΟΔΙΙΟΔΓ ΕΠ), Θἱ ρΟΒΙΠῚ ΒΡ ΘΙ 5 Π0Ὸ5 
Ἔ αἰχίίαιι8 ΡΟΡΙΒ 5815: Ργδθοθά 8 τη6! 19 
ΘΟὐ66. 660 μΡοϑί ἴθγβ) ΒΘ 1} νοϑ8; 

Ὑ]ΡῸ δα161 5110 Νὰ 4] ποη ἰπάϊοδνιὶ. 
αὕτη ΘΡΡῸ ἁβοθη  βϑοί ϑπαη οἱ 20 

ἀἰδϑοθμάογοὶ δὰ γδαϊο65 τηοηἰ 5, Πανιά 

οἱ γιΓῚ 6105 ἀθβοθηάοθδηΐ ἴῃ ΟΟΟΙΓΒΊΠΩ 

615: 401}0118. οἱ 11ἃ οσουγγῖ. ἘΕῚ21 
καρ. 1 Πᾶν : 6 Γ6 ἔγαβι λα ΟΡ ΑΥΪ ΟΠ ἢΪἃ, 

{π80 Π.}}15 ογδηΐ ἴῃ ἀθβοῦίο, οἱ πο 
ΡΘΡΠ φυϊάψαδιῃ ἀ6 οαποίΐ5, 4ιι86 δὰ 

γα. 18. ΘΠ ΡΘΡΠΠΘθαμΐ, οἱ γϑααϊάϊν π]Πὶ 
ἸΏ] ΡΓῸ θΟπος; Ἔ δθο [οϊὰὶ Ποὰ5 22 
1Π] 1015 Πᾶν οἱ ἴᾶθὸ δάάδί, 8] γο- 

ΠΟ ΓῸ ἀ86. ΟἸΠΏ 5, 4πᾶ86 Δα ἰρϑι 
περ. ΡΘΡΙΠοπΐ, ἸΒ418 ΙηΔη6. ΠΙΪΠΘ ΘΗ ΘΠ 

τ, 10.. δῇ ρΡΑΓΙΘίθιη. Ἃ (μη δαΐθιη νἱ ἀἰ55οὶ δ ὃ 
ΑΡΙΡ41] Πᾶν], ἰδϑιηαν οἱ ἀθβοθηά!ι 

ναι, (6. ἃδη0, οἱ ργοοίαϊδ οογδπὶ Ὠανὶ 
ἀρ ΒΌΡΘΡ ἴΔΟΙ6Π) βι181η, δὲ Δάἀογαν ΐ 5 ρον 

ἰοΡΓἃΠ, Ἔ δὲ σθαι 84 ρ6 465 6]5 οἱ 24 
αἰχιῦ: [ἢ 16 511, ἀοΠ1Π6. μηἱ, Πᾶθο 

᾿Π]41{5: ΟΦ, ΟΌΒΘΟΓΟ, ΔΠ0Π1ἃ 
[ἃ ἴῃ ΔΌΓΡΙΙ5 (18, οἱ δὶ γρῦρθὰ 

[αι] ἰᾳᾶἃθ6. ἝΝΘ6 ρμοπᾶϊΐ, ΟΓῸΟ, 

(ΟΙΏΙΠ5 ΠΠΘ15 ΓῈΧ ΟΟΥΓ 8111) 51|- 
ΡῸΡ ΓΙ ἰδία) ἰηϊᾳαθη ΝΑΡΔ], 
Ζαοῃἶλ ἢ 5ΘΟΙΠἊ ΠΏ ΠΟΙΏΘ Β5111Π) 
βία 5 δϑὲ οἱ βίυ {1 οδ᾽ ΟΠ 60; 

51. 
ϑυ,γις 

(θη. 
92γ16. 

ν.ὔ. 

ν.28. 

ἦν ᾧ, 
ἱ 22. (841. 20,13.) Β: δἰδ απ δὸπ Τί έοπ 5Πὲ, ΑὟΥ. 
γΕ: πη ϑίπϑυιγο Ὁε6 5δὲ,... τοαό απ Ὁ, ὅθι Ὁ, (Α:ν. 
ϑι{{6πὶ τὺ. [εἶπ αεῦτοι ππὸ ἀπ΄... εἶπ.) 

24, οἷς σὲ, ΑΥ̓: απ πιίν, πὶ. Ὁ., [εἰ Ὁ. Θῴ Ὁ, 
γΕ}: απ τ ) ... ἴορε. 

ὅ, Β: τἰῶτο Ὁραν ... 
ων Β: ϑϑέαππ Ξθ 6[[α18.. ΑΥ̓́Τ: δόξει 9)ὲ. Α.: {ὦ [ο): 
οπ. Β.ΑῪΥ: τὐἱο {. δὲ, {{|| 0 ({{ εὐ, 9ὲ. {{|{εἰπ| ϑὲ, ΝΕ; 
εὐ {{| υὐΐο ... Φ υνθοίι, Αἰ ζείποιι. δὲ, πα {Π{ ἐν εἰπ 
σῆαττ, ΟΥ̓ Αι: ἐπ ίθπι, 

ΠΗ 

απ. ΑΥ̓ΥΝΕ: (δὲ αὐ τε Ὁο 



88 (δδ,26.--. 34.) οι θιβο ἢ. 

χχΥ. ΤαρΡαΐ οἵ ρος οὐ 

καὶ ἐγὼ ἡ δούλη σου οὐκ εἶδον τὰ παιδάρια τοῦ ἜΣ ἼΝΝ. ΣΤΟΝ ΟΝ ΎΝΟ τ ἨΤῺΝ ἜΝ} 

κυρίου μου ἃ ἀπέστειλας. 28 Καὶ νῦν, κύριέ μου, 

ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, καϑὼς ἐκώλυσέ 
’ - ᾿ - 5 Ψ' Ε) - ᾿ 

σὲ κύριος τοῦ μὴ ἐλϑεῖν εἰς α'ἱμὰ ἀϑώῶον, καὶ 
͵ Ἢ ον ἣν Ἐμ 

σώζειν τὴν χεῖρά σου σοί. Καὶ νῦν γένοιντο 

ὡς Νιαβὰλ οἱ ἐχϑροί σου καὶ οἱ ζητοῦντες τῷ 

κυρίῳ μου κακά. 21 Καὶ νῦν λάβε τὴν εὐλο- 

γίαν ταύτην, ἣν ἐνήνοχεν ἡ δούλη σου τῷ κυ- 
ρίῳ μου, καὶ δώσεις τοῖς παιδαρίοις τοῖς παρ- 

ῃ - , 28 Ἐν} δὴ ᾿ 

ἑστηκύσι τῷ κυρίῳ μου. “ρον δὴ τὸ 
ἌΣ Ό “ ἿΔ , 
ἀνόμημα τῆς δούλης σου, ὅτι ποιῶν ποιήσει 

»-»" “ 

κύριος τῷ κυρίῳ μου οἶκον πιστόν, ὅτι πόλε- 
μον κυρίου μου ὃ κύριος πολεμεῖ, καὶ κακία 

᾽ « , ᾿ ΄ 29Κ γ δᾺ οὐχ εὑρεϑήσεται ἐν σοὶ πώποτε. αἱ ἐὰν 
ἀναστῇ ἄνϑρωπος καταδιώκων σὲ καὶ ζητῶν 

ν .Ψ Ϊ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ τοῦ κυρίου. 
μου ἐνδεδεμένη ἐν δεσμῷ τῆς ζωῆς παρὰ κυρίῳ 
τῷ ϑεῷ, καὶ ψυχὴν ἐχϑρῶν σου σφενδονήσει 
ἐν μέσῳ τῆς σφενδόνης. 80 Καὶ ἔσται, ὅταν 
ποιήσῃ κύριος τῷ κυρίῳ μου κατὰ πάντα 
ἃ ἐλάλησεν ἀγαϑὰ ἐπὶ σέ, καὶ ἐντελεῖταί σοι 
κύριος εἰς ἡγούμενον ἐπὶ ᾿Ισραήλ, 81 καὶ οὐκ 

ἔσται σοι τοῦτο βδελυγμὸς καὶ σκάνδαλον 

καρδίας τῷ κυρίῳ μου, ἐκχέαι αἷμα ἀϑῶον 

δωρεάν, καὶ σῶσαι χεῖρα κυρίῳ μον αὐτῷ" 
καὶ ἀγαϑώσει κύριος τῷ κυρίῳ μου, καὶ μνη- 
σϑήσῃ τῆς δούλης σου ἀγαϑῶσαι αὐτῇ. 

82 Καὶ εἶπε Ζαυὶδ τῇ ᾿Αβιγάϊλ" Εὐλογητὸς 
χύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, ὃς ἀπέστειλέ σϑ σήμε- 

ρον ἐν ταύτῃ εἰς ἀπαντησίν μου, 38 καὶ εὑ- 
λογητὸς ὁ τρόπος σου, καὶ εὐλογημένη σὺ ἡ 
ἀποκωλύσασά με σήμερον μὴ ἐλϑεῖν εἰς αἵμα- 
τα, καὶ σῶσαι χεῖρά μου ἐμοί. 84 Πλὴν ζῇ κύ- 
ρίος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ, ὃς ἀπεκώλυσέ με 'σήμερον' 

ἘΣ 27. ΑΒ: Καὶ ἀναστήσεται ἄ. (. 
ἘΓΡ ᾿λαζολομο ΑΒῈ τῷ (ΤΈΕΧ)... «σφενδο- 
δες γι Χ). 80, Α18Β: ὅτε (ὅταν ΕΧ). ἈΒᾺ κατὰ 

. ὅσα ἐλ. (ὁ. ΕΧ). ΒΕέκύρ. 81. ΒΕ καρδι ΑΒ: ἀγα- 
ϑῶσαι (-σεν Χ). 82.Β: μοιίωδ᾽ ΝΑ: ξμοὴ) 99. ΑΒΤ 
(Ρ σήμ.) ἐν ταύτῃ. 84. ΑΒ ὁ (ρ. Πλ.) ὅτι (ΕΧ) 

20. δάιπιοε ἱπ Ξε δεπ πι᾽| δι δ, δίτ {ΕἸ {Ἐ 

θάϊτε,, Β; ταί! ΞΘ Ππἰοοτρίοβοι, αβ ον Ὁ. ᾧ. φοθοῖ[ἐπ 
άπ. ΑΥ: αδροθαίίοπ απ 51} απδρπίεθεπ απ, δἰ ᾧ 
λιι τά ὅπ, ΝΕ: αἰόλπροῦοπ ας ταί Ὁ. ᾧ, οἷν πὸ χα 
ἰΦαῆει. (Α: φετξάπιοῇ απ 81. πὶ δα οἷν δεισαῦτεῦ 
Ὁ. Θαπὸ 9) ΟὟ ΝΕ: πιῦρο οὅ φοθοπ τὸ. ϑὲ. Ὁείποπ ὅ. 
Β: ἰδοῦ πα. ὅς πποΠι πιγοπ. ὙΕ: δα ὁ 11, πιρίποῦ ὅ. 
ΑΥ̓: Ῥ[ε6 ἥπποι σεσοπ. Α- 55. γϑοί[οπ πιοίποπι ὃ. 

27. ΑΥ̓͂ ΥΕ: εἴπ (048) Θείφεπε.,.. δτίπροι, Β: δαβ 

ΤΠ Ἢ ἐστ 12 ἘΣ "ῶν 36 

ΝΊΞ πηι ΣΦ ΩΝ ἩΦΕΣ ΠΠῚ 
ἜΣ ΠΣ Ἴρ 1) ΣΈΟ Ὁ 
ΠΝ τΟΝ ΘΙ ΡΞΊΩΣῚ ΡΞῚΝ Ὁ325 
-ῶν τνῖπ προβπ ΠΩΡῚ ΣΙ 2] 
Θ᾿ ἡΡ9Ὁ ἐἸ515} πὸ ρθῶ ΝΞ Π 
Ν) Νὴ ΣΝ ἼΣΑ Θ᾿ ΞΌΠΙΓΡΒΤΙ 38 
τὸσΣ προ πίρντὴς ἼΓΩΝ ΡΘΒΣ 
Γῆ πὸ ΤΏ ΟΞ ἸῺΝ2 ΤῸΞ ϑπνὸ 
ἼΞ ἈΣΏΤ ΝΟ ΠΡ] δ ΠΝ 
ὥρβο: ἀρ} ὁ ὍτΝ ὈΡΘΟῚ ἱ ΤΩΡ 29 
᾿ς Ὅπν 9 ΠΣ ΘΟ ΩΝ 
ὈΝῚ τὴ Ν πὴπο τν δῦππ ΠΣΞ 
ἘΡΌΡΙ ἘΞ ΠΩ: πρϑθρν ἢ ΣΡϑοΝ ὩΒ) 
ἐδ δ ΠΝ πὴπο πῶροξ ΠῚ 5 
ΠΣ πὴ» πϑοπτοΝ ἼΞΤΤ ΩΝ 
(ΝΣ ΓΟ ΠΝ ΟῚ ἐν τ ρυτὸν ΠΡΟ 31 
ἀπνὸ 'Ξὸ ἈΠΣΕΡΣ ἩρΙθὸ πὸ 
2 )ῚΝ ΠΉΣΡΝ ΞῊΣ δῶν 

ταν ΠῊΒΠ δὴ ήτο, ΞΌΡΤῚ 
ἐ ἸῺΝ 

πὸ ΠΞ ὈΞΝΟ ΤῊ ΔΝ 
απ πο ἼΩΝ ὈΝρ. “πὸ 
22 ΠΏΦῸ -ιτς' ΡΏΝ ΡΌ ππ 33 
ΝΞ ΠῚ 5 π ὩπΌ5. δ ὮΝ 
Ἢ ΒΘ" ΝῚ εὐ Ἢ ΤΘῚΡη ΘΟ 53, 

82 

- -ὶ 

εὐ Ὁ, τὸς φοσοδοι τοοτθο, ΝῈ: εὖ πιῦρε... σοα. τὐετδοπ, 
ΑὟ: Ιαβ εὖ φεδέπ. Β: πιοίποπι . αὐ Ὅς δι παῷ: 
τοαποοῖπ, αΥ̓Ν: {πὶ (Θοίοίας πιοίποῦ ὅὅ. εἰοθεπ, ΥὙΕ.Α: 
τπείποπι ὅ5, [οί απ, 

28. π΄. νοΐτδ... σεῦ, δ. 8, ΑὟ ΥΕ: δα 6 ἡβδετρύθεπ. 
Ας: ϑὲξζηϊηι θἰπτοοῃ ὑ. Θύπος, ΑὟΥ: δεππ αοθοπ τοίτο, 
γΕ: {6ΠΠ τοίτο ὅσου. δα ὃ. πιείποῦ ὃ. τπαεπ. Β: πὶ. 
ὅϑετν [ἄρτοι ΝΕ: δὲν.  οἢ. . πὶ. Ὁ. ΑὟΥ τσ οἱ πὶ, ὅδ. οἷς 
Θ τοῖς Κς. βτοίἐει, ΑἹ όδι, πὶ, ὦ, ἔπι το Ὁ. δάιην[ε. 



ΠΡ ΤΈΡΥ ἢ Ὁ, δ 
Ὑ τ ΑΜ δ 

“ὌΝ 

1. ΦΦαπιιοίίο, (85.30--31.) 980 

ᾧδῖς διτθίξίο, χΧχύ. 

ἰὼ αδον, δείπς ϑὲαρο, θαῦο οἷο ὐποιπρε 
πιρίποδ οτεπ πἰρτ σοζοθεπ, οἷο ὃπ σοαποῖ 

20 δα. ἔϑέιπι αθοῦ, πιοίπ ΚΘ οτΥ, [0 ὉΔῸΥ 
Ὁ ον ἴδῚ ππὸ [0 τθαῦν θεῖπε (Θεοῖς 
[εδι, ὅε. ϑοῖν θαὶ οἰ σεν ίποονι, δα πα 
πίε ἔάπποε τοΐδον Ὁα8 31π|, ππὸ θαι οἷν 
δείπο απὸ εὐδεῖ. ᾧυ πιΐοπ πῖπὶ τοοτθεπ 
τοῖς θέα δαὶ Ὁοΐπο δείπος. ππὸ οἷο πτοίποπι 

27 ὥοττη {δεῖ τρία. ὃ ον {πεν Θεροπ, δεπ 
ϑεῖπο ϑὲαρῦ πιρίποηι ὅδεντα θεταοῦτα δὲ θα, 
δὲπ αἰ δεὲπ διποῖίίπαοι, οἷς ππτον πτοίποηι 

28 Φοῖγη τραπδεῖπ. ἢ δογταίῦ ϑεῖπον Ῥὲαρὺ 
ο΄ οἷ Ἰζοδοττοιιια. Φεππ δον ὥετν τυἱτῦ 

πιοίποπι ὅδογτη εἶπ δε ἀποίσοδ ὁ απ τπαδρπ, 
όππ δι. ΠΙΡτος ὃ68. ϑοῖτη δτίρας, υἰπὸ 
ἴᾳΒ ξείπ Βθζεθ απ οἷν σεζιαθοι Ἰθοτϑοη 

20 εἶπ ἀρδεπίαπα. πὸ πη Πἃ) εἴπ 
δ)λοπῖα) εὐθοδεπ τοἰτο, οἰ) 21 ϑον[οἴσοπ, 
τὸ πα Ὀεΐπον (Θεοῖς {δ εῖ, 70. υυἱτῷ οἷο 
(Θεοῖς πιοίποδ ὅϑεττη εἰπρεδιποοπι ζεῖ πὶ, 
ΞΒἰπιοιεἴῖπ ὅεν βεδοποίᾳοπ. δοῖ Ὅοπι φϑοττη, 
φρίποεπι Θοὐἵ; αδὲν οἷὲ (Θεοῖς εἶπον δείποο, 

τοἶτο σε οι εν! τοοτοι πὶ. Ὅεν Θ Πρ θεγ. 
80 ἔϑθεπη Ὁαππ δὲ. εῖτ αἴτο Ὁᾳ8 πίε 

πιρίποηι ὅούγπ {θη τοἰτῦ, Ὅα8. εὐ οἷν 6ος 
τοδοὶ θαι, ππὸ φοδίοίοι, Ὁα 8 ὅπ εἶπ δοΥδθα 

91 {εἰ ὕδον ϑἴταοι: Ὁ 70 υυἱτῦ 

ϑοτρονπίβ ζεἴπ, θα 8 δι: αἰ ε ὅ518π| ϑοταοίοπ 
ος Βαϊ οὔπε ᾿{τ|α), ππῦ οἷν {010 σοθοῖεπ; 
0 τοἰτὸ δὸς εν πιείποιι ϑοττι. 000 1- 
τς {δππ, ππὸ τοἱνῇ απ Ὁοίπο θέα αὉ σοθοπΈοη. 
82 Φὰ {ρταῷ Φανίο κι ϑδίραίϊ!: Θεἴοδι 
τς {εἰ δὲ. ϑεῖν, δὲν Θοῖξ δήταρίδ, ὅὲν. οἰ 
ΟΠ ψεοιηΐροδ ασοθ θαἹ πῆρ ἐπίροσοπ φοζαποί, 
38 Ἔππὸ σφοζορποι {εἰ δείπο ϑὲοδο, τὸ φοέση: 

ἐδ. θέπι. 
φογζοπ πιρίποθ εττη πἰν εἶπ Θίοβ πο 

{εἰ ὅπ, δαῇ δι. πεν δοειτὸ ἐὐτθεθτοῖ θα, 
ΟΠ φῬᾳῇ ἰῷ πίε τοἰδον Θ1π| φοξοππποπ δἷπι,ς 

Ἰταρίδ, Τοδεῖ, 

31. Α.Α: δαβ δι. ϑ΄πνυ. 

290, τυ, εὐ {ϑ] ει δοῖπ ἐπ δὸς ΘΙ δονζάαϊς, ΑὟΥ: 
απ άπος, νῈ: αὐὐίτάϊο, Α- εἶπ! τς. απ τεθε!, ΑὟΥ: 
δα ἔρθοπ... σουισαῦτοί 7. {π| θα οἴ Ὁε6 ἀοδοπθ} Α: 
τοίο ἱπ οἷπ Ξβ ἀπο]. δεῖ ἃ, Β: πιο αἰ! δον 70 ἡ 
ΘΦΙ. δοταπόίῷ!, ΑΥΝ: τοροί[. απὸ Ὁ. ΠδΊαππο δεῖ 
ΘΖ!. ΝΕ: τοΐο απὸ Ὁ, Θόθίππα. 

90, Β: ἴδον οἱ αοὐ. αὟὟ. ὑπ: ἰθτι (Οίτ) υευδείβεπ. 
Α: αορτοῦγεπ ὑπ δίτ, Β: δίν σοθ, τὸ. 41 [εἶπ ον, δ {Ὁ} 
ΑΥΕ.Α: οἱ οτοποί ([ἐ86{) πὶ ὅ. 
9,4, δαῇ διε 381. Β: οίν ππρίποηι ὦ. πὶ ἐπ Θέ γαι ες 

δον πιῶ οΥρίποον δα, 

πη αἰ ὰν παῖε εἴσοπον. απὸ οὐδε θαδο.. 
84 Σ)θαρηίο, ἴο ταῦτ Ὅοὲ᾽ ὥεῖν, δὲν δυί, 

] 

! 

6950 ἃιίθη ΔΠ01}1ἃ ἰχἃ ΠΟῸῊ ν]ΑΪ ρι6ΓῸ8 
ἴχ 08, ΟΙΠΏ1η6 ΤηΪ, 4105 μη151511. ἜΝαηο 20 
ΟΥΟΟ, ἀομηη6 τηὶ, νἱνιΐ ΠΟΙ ΠΠ5 οἱ 

Υἶντῦ ΔΗΪπηὰ (πὰ: 4ᾺΪ ῬΓΟΠΙΡαΙ (6, Π6 
ν.31.38. ὕΘΠΙΓΘ5. ἢ ΒΔΠΡΏΪΠΘΙ, οἱ βαϊγανΐ τηᾶ- 

20),,38. 
Ψοτ.88,16 

ἘΠΊ θ.Παπὶ πᾶ 01: οἱ ἤὰπο ἤδπὶ 5ἰθαὶ 
ΝᾺ] [Π]ΠΏ1οἱ ἰὰϊ οἵ 4] φαδογαηὶ 
ἀοιηηο. Π160 τη]. ΘΙΔρΓΟρίοι 27 

( Βα Βοῖρ6. ὈΘηΘαἀϊο ΟΠ 6 πὶ ΠᾶΠ6, αΔΠῚ 
αἰ} ΔΠ61}1ὰ χὰ {101 ἀΟΙΏΪΠῸ ΠΊ60, 

αἱ ἀἃ ΡᾳΘΓ8, 41 Βοαασμία (6 ἀ0- 
ΒΪΠτΠ} ἸΠΘ. ῬΑΟΪΟΡ ἰηἸαυ δΐθῃ 28 
[ἀπ] 86 ἰπχδ6; [ο΄ 6 ἢ 5. 6ηΪπ] [Δ οἰοί, ἢ 0- 

Ἄβηπνν τ, τα] ηπ15. {101 ἀοιμΐπο πη60 ἀοιημαμ ἢἀ6- 
18.1.7. 16, 418 ΡΓΔ6]ὰ ΠοΙΪηΪ, ἀοΠλΪΠ6 

ᾳ τ, ΠΪ7), (ἃ ΡΓΡΔΘΙΪΔΡ ΙΒ: Π)Δ}11ἃ ΘΓΘῸ ΠΟ 

ΠΥ ΘΗ] 1 [ἢ (6 ΟἸΏΠΙΡ 15. ἀἸ 6115 να 8 
ἴμὰ6. ἘΞῚ ΘΗ ΒΌΡΓΘΧΘΡΙ Ια η 0 29 
ΠΟΙΠΟ ΡῬΘΓΡΒΘΩΆΘΗΒ (6 οἵ 4αΔ ΓΘ ἢ5 ΔΠΪ- 

26,54. ΤΠ Δ} {π|ᾶΠ|, ΘΙ ἀηϊηἃ ἀΟΙΏΪΗΪ Τηοὶ 

Οἰδίο ἃ ἀι851 ἴῃ [5 οἰ σα] 0. νἱν ΘΠ] 
ἃραὰ Πομηηαπ) Πθαμ ἔπι; ΡΟΓΓῸ 
ΤΠ] ΠΟΤ) ἔπη ΔΏ]Πηἃ ΓΟΐΔ ΓᾺΡ 
45] 10 ἱπηροία. οἱ οἰγοσ!] [ἀπά86. 

Ἔ σὰ ΘΥσῸ [ΘοοΡΙζ ΠΟΙηΪπτι5. [01 ἀο- 80 
ΤΏ]Π0 1160 ΟΙηηἶὰ (86 ἸΟΟΐι5 οί 

28πι.5,5. θΟπὰ ἀ6 ἴθ, οἵ σοηϑβιἀργζ ἰ6 ἀϊιο 6 ὴ 

ΒΌΡΘΙ ἰβυδθὶ: ἜπΟ0Π οΥὶΐ ΠὈῚ ποὺ ἴῃ 81 
5] 5] πὶ οἱ ἴῃ 5ΟΓΙΡΌΪαΠ ΘΟΓΙ5 

ν»,.35,7. ΦΟἸ]Π0 1η60, πο ΘΠ 46 018. 5δηρ]- 

γ6. ΘΠ] ἱΠΠΟΧΙ ἢ}, ἃ ρ56 16 αἰ {ἸΘΓῚ5: 
οὐ απ Ὀοηδίθοογι: ΠΟΙμΙ Πα 5. ἀΟΙμΪηΠ0 
160, ΓΘΟΟΓΡΟΔΌΘΡΙΒ. ΔΠ0}} 186 ἴπᾶ6. 

Εἰ αἴ θανιἃ δὰ Αθῖραι}}: Βαηράϊοί5 39 
ΠοΙηΪη115 6115 [5 Γ8 6], 411 πη ]δ1 1 ΠΟαΪΘ 

(6 ἴῃ ΟΟΟΙΓΒῸΠῚ θὰ, οἱ ')6π0- 38 
ἀϊοίαμη. οἰοααϊαπη ἰθα), οἱ μ6Π6- 
ἀἰοία τὰ, 486. ῬγΟ θα 511 τη6 Ποάϊθ, 

Π6 ἰΓΘὴ δ 5ΔΠΘΉΪΠ6ΠῚ οἱ ὉΪΟΙΒΟΘΓΘΓ 
116 Π18Πι1 1η6ἃ. ἜΑΛΠΟΧαΙ, γἰνι Ποιηϊ- 84 

ὯῈ5 θοι15. ἰβυᾶθὶ, 411 ῬΓΟΪ τ 18 

ἌΝ Α1. 1 (ἕὰ ἢ.) οὐ ἰὰ θϑηῃοίδοί 65 εἱ. 

ἴππα πο κ. ϑπιοβ Ὁο6 ουλοπό, ΟΥ̓: οίτ πὶ ς. 9. πὶ 
1. δ δουξοπδοου θα πιοίπιοπι 5. ΝΕ: ἃ. 96. πὶ 2. ἐπάν: 
πἰβ Ὁε6 ὁ. τυοτδὲπ. ΝΕ: (ϑιιτεθ. εττοείζεπ. ΑΥὟΝ.Α: 
τοῦππ αδον (τ. τ0.)... ὉΠ πὲ, [0 φοδοπίο (οἰ δι 
6οῦ.). 

929, ζεῖ ἜΤΗ “Ια θοίε,,.. φόρτος... ἐπὶ 9. Πιὲε 
ζῶπδοπ .. . σεβοϊζοα. Β:ξοίπππιο ὁ ΑὟΝ ΝΕ: 
ἘΝ Β: “ἢ λυ οθαϊίοι, γῈ: αϑροῦ, ΑὟΝ. 
Α: φορίποον!, (ΘΒίο 95,20.) 

17,50. 

ν.ὅ. 

ν.20. 



400 (2ὅ,35--.λ440 ΘΕΈ ΙΝ Ε. 

χχυ. ναραΐ οἵ ἀρῖσαῖι. 

- “ 

τοῦ κακοποιῆσαί σε, ὅτι εἰ μὴ ἔσπευσας 

καὶ παρεγένου εἰς ἀπάντησίν μου, οὐκ ἂν ὑπο- 
λειφϑήσεται τῷ Ναβὰλ ἕως φωτὸς τοῦ πρωὶ 

οὐρῶν πρὸς τοῖχον. 38 Καὶ ἔλαβε Δαυὶδ πάντα, 

ΣΝ ΡΙΡῚ 5 ππϑ ΩΝ ἘΝ δι 
δ. Ὁ κα “᾿ »- 

τὰ ἐκ χειρὸς αὐτῆς ἃ ἤνεγκεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν 
“ ͵ ᾿ , 

αὐτῇ" ᾿Ανάβηϑι εἰς εἰρήνην εἰς τὸν οἶκον σου" 
βλέπε, ἤκουσα τῆς φωνῆς σου καὶ ἠρέτισα τὸ 
πρόςωπόν σου. 88 Καὶ παρεγένετο ᾿Αβιγαϊλ 

, ’ ΧΩ Ν 3 - , 3 " 
πρὸς Νιαβάλ, καὶ ἰδοὺ αὐτῷ πότος ἐν οἴκῳ 

αὐτοῦ ὡςεὶ πότος βασιλέως, καὶ ἢ -καρδία 
Ναβὰλ ἀγαϑὴ ἐπὶ αὐτόν, καὶ αὐτὸς μεϑύων 
σφόδρα" καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ῥῆμα μι- 
χρὸν ἢ μέγα ἕως φωτὸς τοῦ πρωΐ. 5871 Καὶ 
ἐγένετο πρωί, καὶ ὡς ἐξένηψεν ἀπὸ τοῦ οἴνου 
Ναβάλ, ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ τὰ 
ε" “- Α , ς , δ} τἢ 

ῥήματα ταῦτα, καὶ ἐναπέϑανεν ἡ καρδία αὐ-᾿ 
» 5. "νὰ ᾿ εν τῇ , « , 

τοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς γίνεται ὡς λίϑος. 

88 Καὶ ἐγένοντο ὡςεὶ δέκα ἡμέραι, καὶ ἐπά-. 
ταΐε κύριος τὸν Νιαβάλ, καὶ ἀπέϑανξ. 

΄ “ “'Ζ ἡ 

89 Καὶ ἤκουσε Ζίαυίδ, ὅτι ἀπέϑανε Λ'αβαλ, 
Ψ ’ « 2 ι 

καὶ εἶπεν: Εὐλογητὸς κύριος ὃς ἔκρινε τὴν 
΄, ΄Ψ 2 -" . ’ 

κρίσιν τοῦ ὀνειδισμοῦ μου ἐκ χειρος Ναβαλ, 
) - Ε] - ᾿ ᾽ ᾿ 

καὶ τὸν δοῦλον αὑτοῦ περιεποιήσατο ἐκ χειρὸς. 

κακῶν" καὶ τὴν κακίαν Ναβὰλ ἐπέστρεψε κυ- 
ρίος εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε 
Δαυὶδ καὶ ἐλάλησε περὶ ᾿Αβιγαϊλ, λαβεῖν αὐτὴν 
ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα. 40 Καὶ ἤλϑον οἱ παῖδες 
ΖΔ,αυὶδ πρὸς ᾿Αβιγαϊλ εἰς Κάρμηλον, καὶ ἐλά- 
λησαν αὐτῇ λέγοντες" Ζαυὶδ ἀπέστειλεν ἡμᾶς 
πρός σε, λαβεῖν σε αὐτῷ εἰς γυναῖκα. 11 Καὶ 
ἀναστᾶσα προςεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πρὸς- 
ὠπον, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἡ δούλη σου εἰς παιδί- 

σχην, νίψαι πόδας τῶν παίδων σου. 242 Καὶ 
ἐτάχυνε καὶ ἀνέστη ᾿Αβιγάϊλ, καὶ ἐπέβη ἐπὶ τὴν 
ὄνον, καὶ πέντε κοράσια αὐτῆς ἡκολούϑησαν 
αὐτῇ, καὶ ἐπορεύϑη ὀπίσω τῶν παίδων 4) υίδ, 
καὶ γίνεται αὐτῷ εἰς γυναῖκα. 48 Καὶ τὴν 

᾿χινάαμ ἔλαβε Δαυὶδ ἐξ ᾿Ιεζραήλ, καὶ ἀμφό- 
τεραι ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες. 88 Καὶ «Σαοὺλ ἔδωκε 

84.8Β: μοι (μϑ ΑΈΕΧ; Α: ἀπαντήν). ΑΒ: τότε 
εἶπα᾽ Εἰ (ἐκ ἃ ἂν ΕΧ). 85. ΑΒζπαντα τὰ... ὁ (ρ. 
αὐτῆς) πάντα. “ ἔφερεν .. . ἀτὸν (ὁ. ; 86. ΑΒ, 
παρεγενήϑη ... ὡς πότ. ... ἐ (ἃ. σφ.) ἕως (ὁ. ἘΧ). 
87. ΑΒΈ(ὴ καὶ οὐ αὐτῷ ({ἘΧ). 88. ΑΒ; ἐγένετο, 

89. ΒῈ ὅτι ἁ ἀπ. Ν. ΑΕΧ). ΔΒ: ἀπέ- (6. ΒΕΧ). 
στρξψε (ἐπ. ΒΕΧ)... (0) τὴν (ΤΕΧ ζ)», 
ἀνέστη καὶ (ἀναστᾶσα ΕΧ). 42. ΒῈ ἐ ἐτάχυνε καὶ 
(ΓΑΕ Χ). ΑΒῈ αὐτῆς ... ἠκολόϑον (ς. ΕΧ). 

41. ΔΒ: 

ΓΞ 

ΝΞ ΙῚ ΤΠ ἐρρθ ιν 5 .πρΝ Ὁ ΣΤ 
᾿ς ΚΝ ΤῚΣ Ὁπ)Ὁ ΣΝ Ἵ3 ἐπ ρὉ 

ΠῚ ΠΡῸῚ ἘΡΡΩΞ ἘΣ ΡΞ πΡ 

ΣΟ ΝΠ πρ.3Ὁ δἰσθς 5 

ἐ ΠῺ 5. ΝΘ ΝΣ τς 
ΠΙΟδὮ ΠΣ ὉΘ3 πο τ᾿ ὉΡΔΩΝΣ 
ΞὉ 3 Ξ2Ὶ ἼΦΏΠ ΠΡ ὯΞ Ἴ533 
ΠΡΝΤΝΟΊ ἐαον πξῷ ΝἸΠῚ ΡΡ 
ἐ ΡΞ Π "ἐν τ» ΠῚ ἸῺ "3: ἐδ 
ΠΕΧΡΝ ὉΞ9)} γ5 1 ΠΝῈΞ ἼΡΞΞ ὙΠΉ157 

ἢν πρπρὸ ὈΑΊΞΝΞ ἼΞΤΙ 

ἮΞῸ ΤΩΡ ΠΝ πη τΝ ἸῸΝ 
ΠΣ" ἘΠΕ ΣΡ ΝΗῚ ἸΞῪΡΞ 38 
Δ ΡῚ ἃς ΌΝ Πῆση ὩΔ5Ὶ ὈΛΡΕῚ 
ΔΝ, 8522 ΤῺ 3. ἨὮἮ ΦΏΘΒῚ 

ὭΣ ΞοΉ ΤΩΝ 50 ὝΩΝ Πῆτι Ἴ0 
ΤΙΝῚ ΠΣ ΠΌΤ Ἵπ2Ρ- ΤΙΝῚ Ὁ32 ἼΠὩ 
Γαδ 5 Τῶν πήτῦ ὩΣ Ὅ2) ὨΡῚ 

ἼΠ 
ἑκροις ἼΤ ὙἼ29 ἼΝ 35) ἐπῶν ἢ 3 
ἨῚ ΟΝ Ὁ ΠΡῸΝ ἩΞΤῚ ΡΣ 
ἐπῶν ἦν πρπρὸ τὸν ὉΠ 
ἼΩΝ ΠΧῚΝ ΘΊΒΝ ἩΓΙΓΙΌΣΤΩΣ ἘΡῚ 4 
Ὁλ5) γῆς, ππενν ἸΠῺΝ ΠΡ 
Ὀ535πῈ ἘΡῚ ἽΠΠΟΣ ἐὩἼΝ 1242 
πΠΠ52 Ὁ ΠῚ “ΠΣ τπτὸν ΣΞ ἢ 
ΠΝ Ο ἢ ΠΝ ἬΝ πργηὉ ἜΩΣα 
-ΓΝῚ 
ὙΟΠΙῚ ὈΑΣ ΕΣ ΠΡΌ ἘΡΠΝ 

ἼΓΏ ὈηΝΦῚ ἐδυϑον Ὁ ἸΣΡΘΓΏΒ ΤΙ 

99 

ν. 84. ῬἬ ὨΝΞῸῚ 

34, απ δῖ 1. νὴ, (ὐἱς 55, 22). 
90, Β; οί) ἀπο. ΑΥ̓: θὲ πα απ Οἱ φοποπις 

οαποπ ὁ ΑἸ: δοίπ ϑΠι 6 φοοδτεῖ, 
906. πῆ ἐν τοαν {, εὐ, ΟΥ̓ : ο, δὲ, ἐπ 7. ᾧ. ΒᾺΝ 

ἐπῶν ὅσ τ πρὸ Ἤτη.ς 



86 ϑθετζοιι. αἀπροζοθοπ. 

Ἱ. Φσπς 5. ι(2ὅ,85ὅ--ἀὰ) 99] 

δὲαθα!ϑ Σ οὐ, ϑιθίραϊ! υυἱτὸ αυΐϊδϑ δοῖν, χχυ. 

δαβ ἰὼ πίε ἀδεῖ απ οἷν 6 ἅτο, τ άτοζε δῖ. αἰῶ Ὁ 
ἴο τοῦδτο δεῖ ϑίαθαῖ, 

πἰῶε ὑδρυαρθιοδοι. απ οἰοζεπ Πίοι ϑ)έονε. 
Ἐεθ.} 1}. 

παῦπι Φαυΐο οοπ ἰδτον απὸ, τῦα8 [{. ἰζπι, 

οεἰτοπο ππῖγ δεσερπεῖ, 

85 φοπ εἶπον, Ὅὸν απ οἷς ϑαπο οἰ. 

σεδταὲ Ῥαίίο, ππὸ Ἰρταῦ ἐπὶ ἰθγ: Β[οθὲ 
τι δυίοοοπ δίπαμή ἰπ δείπ απ8; [{εθ, 
ἰῷ) ϑαῦς Ὀείπον (Θεπππις σε δοτάγεί τπιὸ δεἶπο 

ἜΦα αδὸν ϑ[δίᾳαίς 
ἀπι|ρϑίαθαῖ ἔσται, Ποῦ ς, δα. δαῖτ οὐ εἶπ θέα Ὁ 
σον το: ἐπ᾿ ζοίποπι ας τοῖο εἰποὸ δὲ δε 
πίᾳϑ θέα, ἀπὸ {εἶπ ὅοΥς σαν σαν Φίπρε 
δεῖ ἴθπι {εἴ δ{ε, ϑόππ εὐ αν [007 ἐριπέρῃ. 
Θὶς αδοὸῦ Τασίς ἰθπι πίτδ, τροδον δι Τεἰποϑ 
ποῶ Θτοβοδ, δἰ8. απ Ὅὲπ Τἰτοπ ϑ)έοτροπ. 

37 ὃ Φα ε8 αὔεῦν ϑθὲοταοπ σατο τἀπὸ δεν δείπ 
τοη θα δα σοξοπιπιοι ταῦ, Ἰασίς ἴθι ζοῖπ 
Ποῖ δ Το ἢς8. Φὸα εὐζατο ζεῖπ θοῦ; ἰπ 
ζείποιν εἶδος, δα β Υ τυατὸ τοἷς εἶπ ΘΙείπ; 

' 98 ὃ παὸ ἴδον ἐοῦπ τ αρὲ Τά πιρ ἰδπ χὰ ΦοΥΥ, 
Ὁαῇ εὐ {{ατῦ.Ψ 

39 Φᾳ δα8 Φαρίρ δύτεϊο, ὍᾳἈ ϑὲαθαι τονὲ 

40 τοδεπ,, δαβ οὐ [τὸ διπι “δ εἶδε πάθπιο. 

ΟΑ1 5επ| δοῖδε ποῦπιο. 

᾿ ἀδίοτς δάβε ταί. 

- 

 ἀϑιπο τϑατὸ ζεἰπ Ξϑθ οί. 

ταν, ἰρταῦ εὐ: (ΘΟΙΟΘΙ {οἱ Ὅὲ᾽ ΦΕΥΤ, ὍῸῪ 
τιοίπὸ Θῴπια ἢ σοτούγοπ δ αἱ απ δὲπὶ ϑὲαθαΐ, 
ππὸ ζοείποπ ὁποῦ πέρ αἴζοπ θα. 901 Ὁόπι 
116 δεῖ, ἀπὸ 6. ὅετν Ῥαΐ δοπὶ θέα δαὶ δα 8 
Ἰδέ. απ ζείποπ δον ϑογαοίοπ. Ἰ1πὸ 
Φαυίο ζαποῖς Οίπ ππὸ Τ{8 πιῖς ϑ[δίραί 

ἜἸ1ηῦ 
δαᾳ οἷς δπεᾶις Φαρίοδ κει δία! απιρη 
απ (δατητοῖ, τοροίοπ [{ς πη ἰν ατὸ Τρταεπ!: 
Φαρίο θαι ππϑ τι οἷν σοεαποῖ, Ὁα 8 εὐ οἰ ὦ 

Ὁ (Θὶς {απὸ αἰ ππὸ 
δοίείς απ αὐ ἴθ ὙΓπρο  κὶν (ὅτοο, πὸ 
ἤρυαῷ: Θδίερε, δέου {Π Ὁείπο ϑὲαρο, ὉαἘ 
Τίς οίοπο δοὸπ δἐπεύίοπ πιοίποϑ ετγπ τἰπὸ 

Ἃ ἡ1πὸ ὩΓδίααὶ οἰτείς 
πὸ πισ τς ὦ αὦὖ΄ὦὁ ππαὸ τ απ εἰποπι 
Ἰεῖ, ππὸἢ {{π| Φίτποπ, οἷο ἀποὺ ἰδτ 
τατοπ, ππὸ θα. Ὅοπ ὅΒοίοπ Φανίοϑ παῶ;, 

Ἔκ πάθῃ 
Φαυίο ϑρίποαπι σοπ “οἤτοοῖ, πὸ τθατοη 

4ἀά θείοε {εἰπε θεῖίδεε. Ἔ Θαμ αθοὸν ραὺ 

ταν {πὶ 7. ᾧ. ο, Θαῇπι. Β: ἐπ ίθπι, ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: [εὐ ὦ 
(εἰ ΠΝ γΕ: δείγιπίοπ. 

37, ΒΕ: (υορ)αύσαπροπ. Α: 9ὲ, [εἴποι 518, σοὺς 
δα: θα! ΑΥ̓͂: δεὺ ϑὲαπζ 5ὲ. σοετραπροπ, Β: {πὶ Ὁ, 
πιοοποίᾳοπ, ΥΕ: ὅπποῖπ, ΑΥ̓ὙΕ: τοατὸ (ὐἱ6) 21 
(εἴποι) Θέ. 
39. Β: δίε (Θἐτοί αὖος πιοίπον Θηι. υ. Ὁ. απὸ 

δὲ, απϑροίίητί, Α: πποῖπὸ πε, σον ο{. Β.ΑὟΥ. 
γΕ: ϑυπῦοπι (8 6{.π) αδροῦ. Α: δοισαῦτοῖ, Β.ΑΥ͂: τίς 

Π6 ΠΊΔ] 1 ἴδοθυθιη 110], 151] οἷο νη 5- 

565 1 ΟΟΟΕΓ ΒΘ. ΤΠ], ΠΟῚ ΓΘΙΔη 5556 

.. Νά] ἀβάιι6 δ 6611 τη {1 81 ΤηΪη- 

Θ6η5 δὰ ρᾶγθίθιη. Ἔυιβοθριί οΓσο 8ῦ 
Πν 6 τηδηῖι 6Ἶ 115 ΟΠηηἶᾶ, 4886 ἁ[{π|- 
ἰογαΐ αἱ, ἀἰχιίψιθ. οἱ : γαάθ ρδοῆοο ἴῃ 
ἀπ) απ ; 6666, Δι {1νὶ γΟΟΘ ΤῺ {{|4Π| 

οὗ ΠΟ ΟΓΑΝῚ [Δ  6 ἢ [118 Π|. ἜΘ 80 
ἁαΐθηη ΑΒ Ίρ 81] ἃἃ ΝᾺ], οἱ δοῦθ, ογὰΐ 

6ἱ ΘΟΏν ν 1 ἰῃ ἀ(0Π10 6}8 45] 60η- 
(ὥϑι.. δ ν πὶ ΓΘ ρῖ5, δὲ ΟΡ ΝΡ] μιοαπάμμῃ:; 

τοῦδε ρραΐ ΘΗΪΠῚ ΘΌΓΙ5. ΠΠηἰ8. Εἰ ποη ἰη- 
αἰόαν! 6ἱ ν ΡΠ ΡῈ 5.1 ἃ: σγᾶη48 
546 Ἰη8Πη6. ἘΠΊ] Οα]οῸ δαΐθπι, οτπὶ 57 
αἰ ββιββϑί νἱπὴ ΝᾺ], πα σαν! οἱ 
ὌΧΟΙ δ5ἃ γνγ})ἃ Πᾶθο, οἱ ΘιηΟΥ[Π1ΠῈ 
αἱ ΘΟΙ 6]5 [ΠἰΓΙΠ56 015, οἱ ἰδοίτιβ 
651 αιιαϑὶ ἰἃρ᾽5. ἘΘΌμ4ι16 ροΓ Γᾶ Π5- ὃ8 

2640. Ιδϑθη1 ἀθοθῃ 4165, ρϑγουβϑὶὶ ΠΟΙΗΪ- 

ὅθη. 88,7 ἢ} 9. ΝᾺ], οἱ τηοῦίαμι5 οδϑί. 

(αεη. 
ἴ9,21. 

(20,2. 
“2,15. 

1,14. 

Οποά οἴη διά ϊ55οι Πᾶν πηοσίαπιμη 89 

ἘΠΕ ΝΑ], αἱΐ: Ββηβαϊοία5 Ποιηπὰ5. 48] 

στ δοτον γα ἀϊοαν! οαιδᾶπη ΟΡΡΥΓΟΡΓΙΪ πιοὶ Ὧ6 
ΙΔ ΠῈ ΝᾺ })], οἱ 5ΘΓΝΙΙΠῚ 5ῈΠΠΠῚ Οἰδ5ῖο- ν.33. 

ῥα γ αν. αἰνις ἃ 1810, οἵ τη} 14π| ΝᾺ] γοά- 
ἀἸά! Ποταΐηι5 ἴῃ οαραΐ 6.5. Μιβιῖ 
ΕΓΡῸ θανὶ ἃ οἵ Ἰοοαίαβ δὶ δά ΑθΊραι!, 
αἰ Βα Πηο ΓΘ θᾶτη 5101 ἴῃ ἀχΟσο. ἘΠῚ 40 
νηΐ ΡαογῚ Ὠανἃ δὰ ΑΜῖραὶ} ἴῃ 
Ὀὑδυηθίαιη, οἱ Ἰοοα ϑυηΐ δὰ θᾶ, 

ἀϊοθηίθβ: Πᾶν τηϊδῦ η05 δά ἴα, αἱ 

ΔΟΟΙρΙαΐ ἴθ 5101 ἴῃ ἀχόῦθ. ἜΘ 41 
τον ΟΟΠΒΌΓΡΘΩΒ ΔάΟΓΑνζ ΡΓΟΠἃ ἴῃ [ΘΙ ΓᾺΠῚ 

οἱ αἷΐ: Κοοθ, [ἀπηὰ]ὰ (ἃ 511 ἴῃ 8Π01}]}- 

70.18,5. [8 Π|, αὐ Ἰανοῖ Ρ6465 ΒΘΡΝΟΓΙΙΠῚ ἀΟΠΜΪΠΪ 

π|6]. ἜΚΕῚ [δϑυϊηαν!ῦ οἱ ΒΌΓΓΟΧΙ, ΑΠ1- 42 
841], οἵ ΒΟ η{ ΡΟ 5 Π1}, οἱ απ] η- 
416 Ρ. 6186 ΘΓ} 1 ἃ, μΘα 5856 6116 
6115, οἱ βθοιιία δϑί ΠῸΠΟΙ05 Πανὶ, 

οἱ ἰδοία δϑι 1] ἸΧΟΥ. ἜΘ 64 οἱ Α0Π}1- 43 
ΠΟΔΠῚ Δ0Ο060 1: Πανὶ ἀ (6 Φθ2Γὰ 6}, οἱ {{Π| 

ἘΔ ἈΓΓΔΖΒ ἸΧΟΙ 6}115.. Ἐ δ] δαίθπι 661 44 
1τ16ιν.8, ἦγ, 

ϑΒοδρ εἰ 9, (ροξοθτοῦ). νῈ: δα 8 ΞΒ {ες ... Θ΄ αἸ}  σο- 
τοῦπδεῖ, Α: ξανπφοῖυ. ΥΕ.Α: Πεβ (Θ(. [ὰᾳ6π) δαβ ... 
περπιοπ τυ, 

41. Β: χὺ Φίεπονίι, δα β 7. δὸπ.,, οἷς ὅ. τὺ. αν: 
Ὁοίπο ὅ5ὲ. {{| Ὁείπε Φ)., οἷς ᾧ. δοῦν, πὶ τυαἄεπ. ΝΕ 
λπτ: Φ). δοτοί!. (Α: δρίπο ὦ. ΓΟ κπτ ΠΣ. τοοΥδοῖ ὁ) 

42, ΑΥὟ: απ δεῖ (δ, Α: Πίεα απ εἴποπ. 
43, ΑΥ̓͂ .ΥΕ: τοιτῦοπ, Β: ϑ{{0 τράγοι απ Ὁίοο 

Ξϑεἷδε, 



809 6.1. 10. 

χχυ . 

Μεχὸλ τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ τὴν γυναῖκα ΖΙα- 
υἱὸ τῷ Φαλτὶ υἱῷ “άϊς τῷ ἐκ Γαλλείμ. 

ΧΌΧΥΨΈΕ. Κ΄ αὶ ἔρχονται οἱ Ζιφαῖοι ἐκ τῆς 
αὐχμώδους πρὸς τὸν Σαοὺλ εἰς τὸν βουνόν, 
λέγοντες" ᾿Ιδοὺ Δαυὶδ σκεπάζεται 'μεϑ᾽ ἡμῶν' 
ἐν τῷ βουνῷ τῷ Ἐχελά, κατὰ πρόςωπον τοῦ 

᾿Ἱεσσεμοῦν. 2 Καὶ ἀνέστη Σαοὺλ καὶ κατέβη 
εἰς τὴν ἔρημον Ζίφ, καὶ μετ’ αὐτοῦ τρεῖς χι- 
λιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐξ Ἰσραήλ, τοῦ ζητεῖν 

τὸν Ζ,αυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ζίῳφ. 8 Καὶ παρεν- 
ἐβαλε Σαοὺλ ἐν τῷ βουνῷ τῷ Ἐχελὰ ἐπὶ προς- 
που τοῦ ᾿Ιεσσεμοῦν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, καὶ ΖΔαυὶδ 
ἐκάϑητο ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ εἶδε Δαυίδ, ὅτι 
ἥκει Σαοὺλ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον, 4 καὶ 
ἀπέστειλε Δαυὶδ κατασκόπους, καὶ ἔγνω ὅτι 
ἥκει «Σαοὺλ ἕτοιμος ἐκεῖ. ὅ Καὶ ἀ ἀνέστη Δαυὶδ 
᾿λάϑρα', καὶ ἐπορεύϑη. εἰς τὸν τόπον οὗ ἐκά- 
ϑευδὲν ἐκεῖ Σαούλ, καὶ εἶδε Δ. αυὶδ τὸν τόπον 
οὗ ἐχοιμήϑη ἐκεῖ Σαοὺλ καὶ ᾿Δβεννὴρ υἱὸς 
Νὴρ ἀρχιστράτηγος. αὐτοῦ" καὶ Σαοὺλ ἐκάϑευ- 
δὲν ἐν λαπήνῃ, καὶ ὁ λαὸς παρεμβεβληκῶς κύ- 
κλῳ αὐτοῦ. ὁ Καὶ ἁ απεκρίϑη Δαυὶδ καὶ εἶπτε 

πρὸς ᾿“χιμέλεχ τὸν Χετταῖον καὶ πρὸς ᾿“Ιβεσσὰ 
υἱὸν Σαρουΐας ἀδελφὸν Ἰωάβ, λέγων' Τίς εἰς- 
ελεύυσεται μετ᾽ ἐμοῦ πρὸς Σαοὺλ εἰς τὴν παρ- 
δμβολήν; Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσά" ᾿Εγὼ εἰςελεύ- 
σομαι μετὰ σοῦ. 

7 Καὶ εἰςπορεύονται Δαυὶδ καὶ ᾿Αβεσσὰ εἴς 
τὸν λαὸν τὴν νύκτα. Καὶ ἰδοὺ Σαοὺλ καϑεύ- 
δῶν ὕπνῳ ἕν λαπήνῃ, καὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ 
ἐμπεπηγὸς εἰς τὴν γῆν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, 
καὶ “Αβεννὴρ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐκάϑευδε κυ- 
κλῳ αὐτοῦ. 8 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσὰ πρὸς ΖΙαυίδ᾽ 
᾿ΑἈπέκλεισε κύριος τὸν ἐχϑρόν σου σήμερον εἰς 
τὰς χεῖράς, σου, καὶ νῦν πατάξω αὐτὸν τῷ δύ- 
ρᾶτι εἰς τὴν γῆ» ἅπαξ, καὶ οὐ δευτερώσω αὐ- 
τῷ. 95 Καὶ εἶπε 4]αυὶδ πρὸς ̓ Αβεσσὰ' Μὴ 
διαφϑείρῃς αὐτόν" ὅτι τίς ἐποίσει χεῖρα αὐτοῦ 
ἐπὶ χριστὸν κυρίου καὶ ἀϑωωϑήσεται; 10 Καὶ 
εἶπε ΖΔαυίδ' Ζῇ κύριος, ὅτι ἐὰν μὴ κύριος 

44.ΑΒΕΧ: Μελχὸλ. Β: «Δμὶς τ. ἐ ἐκ Ῥομμᾷᾶ. --- 2.8: 
ἐκλεκτοὶ. ΑΒ τ, 8.8 Ὁ (8. ἐπὶ)τῷ. ΑΒ: ἐκάϑισεν. 
4. ΔΒ: ἐκ Κεειλά 8. Κειλα (ἐκεῖ ἘΕΧ). ὅν ΒΒ; Ἐς 
πνρν ἀξ ΑΒΈχ, εἶδε--- Σ,...  (α..4β.) ἐκεῖ... «(οα. 
7) λαμπήνῃ. Ἴ.ΑΒ: εἰςπορεύεται. 8. ΑΒ; σήμ. τ. 
ἐχϑ. σδ... Ἐτὰς. 9.8: ΜΙηὴ ταπεινώσῃς. 10, πῇδτι. ] 

1. Φίπῦδε, (293,19.) 
ὦ, Β: "θέαπι Ὁ. δεπ ϑπιδουῖοζεπῇοπ, (24,3.) 
ἢ, Ἰαφετίεη, ΟΥ̓ ΕΑ: θέε} [ὦ ἐπ Ὁ. 58, απ. Β: 

Ὁ ΡΞ Ἰϑ 

ΒΦ ἢ. 

)αυϊαδο ρνοζιισὲ ρνἱοίαϑ. 

ἽΞ Ὄ359. Ἴττῶν ἸΏ ὉΞ 5 ΓῸΝ 
ἐ ΒΥ ΣΡ ὝσΝ 0505 

Φνῶστοκ ΘΈΣΙ ἸΝΞ5Ὶ ΧΧΨΕΙ. 
ΩΦ ἼἼ1 ΝἼΟΣΙ ἼΩΝ Ὁ ΠΟΡ:ΞΠ 
ΕἸ θυ 5 ὃ; πϑηοτπ ὨΣΞΆΞ 
Ὁ"ῖ- ἼΞΤΩ ΟΝ ἀπθη δηνῳ ἘΡ5Ὶ 

Ἔθπξ ΘΝ Θ᾿ ττϑῳῷ ἹΠΝῚ 
ἐΡΡΙΓΊΞΤΟΞ ὙΤΤΙΝ ΡΞ. σ᾽ 
ἼΩΝ ΠΘΞΓΙΣ ὈΣΣΔΞ ΟἾΝΙΘ 15} 
Ξιϑ" ἽΤῚ Ἰπππτὸ» ἢ ΔῸΣ ῬΞΤῸΣ 
ΠΝ ᾿ονῶ, ΝΞ 3 ΝΡ ἼΞΤΩΞ 
Ψ 15) ΒΕ 2 ἫΣ πξῶν ἐΠΞΤΩΠ 
ἽΠ ΘΡ5Ὶ Ὁ Ἡ53-ὸν ὉηΝ ὦ ΝΞ 9 
ϑηΝ ὦ ΘσΓΟΓΙ ἼΩΝ δορϑστον ἢ Ἐ35} 
βυύτ:σ ἼΩΝ ἘπρΒΠτΩΝ τ ΝΠ 
ΘΝ ΘῚ ἽΝ ΣΧ τ 2.3 "ΟΝ Ὀηνο 

ΕἸΣΘΣΣὉ ΘΠ ὩΡ ΠῚ ὈΡΦΡΊΩΞ Ξο 
ἼΏΓΙΣ ἩΡΤΙΝ ὍΝ ὙΟΝῚ ἢ ΣΝ ὃ 
δ νὴ" ἊΝ ΠΧ ῚΞ ἀρο3ν το Ὶ 
-ἶὰ ̓ ηνῶ- ὃν ὮΝ τ ὙΩΝΌ 
ἐπ» ΤΣ ὋΝ ΣΝ ὝΘΝΡῚ ΓΌΓΡΞΙ 
ἌΡΩΡ Ὅνταν! ὝΦΟΞΝῚ Ἢ ἩΞΡῚ Ἰ 

Ξϑ ἢ Ὀηνῶ Γ3 

λφ 

ΓΙ 

ἜΝ γΊΝΞ  ΤΡηΡς ἸΠΓῚ 
ἐΣΞΣ Ὁ Ὀλπο ὉΣΠ) ὙΞΝῚ 
ΣΤΟΝ ἼΒΟ ΤΊΤΟΝ ἸΔΊΣΝ ὝΩΝΘΙ 
ΝΆ ΣΝ ΠΡ. ἼΤῚΞ ΘΝ ἘΝ ΘἿοΠ 
πρὸς ΝΟ τῆν ὉΦΞ ὙΝ3} ΤΡΣΓΙΞ 

-ἂν ἜΝ ΤΟΝ ὭΣ ὝΩΝΘῚ τῆς 9 
ΓΘ ῺΞ τ᾽ ποῦ "Ὦ ἼΞ ἘΠΤΟ ΤΟΣ 

ὍΤΤΙ ἯΤΟ ὙΘΝΟῚ ἘΠΕ] τῆστ τ 
γ. δ. Ῥ ῬΏΞΞΟ ν.7. Ῥ ὉΩΌΝ ΘΟ, 

ἱδ,. ῬΠΠΒΊΒΟ δ ν δ. 91 ΠΣ 

Βίπίον ἰθπι δὲν ἔαπι. ΑΥ̓͂Ν .Α: ἰὅπι πα, ΝΕ: πα σα 
4, ΑΥ̓͂: π|: δοιυίβῃ. νΕ: τὐν ᾧ. 
ὅ, ΑὟ: φοἴαροντέ ταν, Βιν ΕΞ 6εἴ, γαΐίς, ΒΥ: 



Α. αι οί, Ω6,1---Ἠ.10.) 9299 

Φίε οι Θίρἢ. απ ἰπ δὲν ϑαρέπθητα. ΧΧΥΊ. 

φλ ϑ αἵ, {εἰπε δ νά ίεν, Φανίοϑ θεῖ, Θθ αΠΙ, 
Ὅεπι Θοῦπ βαῖδ υοπ Θα[{π|. 

ΧΈῈΨΕ. φ 1ε αδοὸν υοπ Θίρῃ ἔαπιοπι δι 
Φαμ φοι Θίδοα, πτῖῦ ἡργταγει: 16 πες 

Φαυΐο ϑεύθογαοι απ δὸπι Θίισοῖ Θαείτα 

2 ῸοΥ δὲς ϑθ εἰ ἔα πιαῷτο ὦ Θαμ! 

απ, τἀπὸ 06 θέταῦ ιν ἤθη]. (Θίρθ, τπῖὸς 

πῆρ θαι Ὁτεὶ ταπηοπὸ μππρον θὲαππζάγαι ἱπ 

αγαοῖ, Ὅαβ εὐ Φαυίο {πόᾶγτς ἐπ Ὅὲν ϑδίηι, 

8 Θίρῃ; ἔππῦ ἴαροττο Πἃ) αἰῇ δὲπι Θίιροῖ 

Φαίία, Ὅογ τον δὲν ἤθη Τρρὲ απὶ ὅθορο. 
Φανίο αὖον δΙίεδ ἐπ δὲν 9071. Ἰ1πὸ δα 
ΕΥ 1αὔῦεὲ, δαβ Θαμ ἔππι ἰθπι παὰῦ ἰπ Ὁΐο 

4 θη, Ἔ Τα ποίς οὐ δὲπανα γ απ, 

τὸ ὐαῦτ, ὉαΒ Θαμί σοι  β!) σοξοπιπιοπ, 

ὅ τοΐτε. ἘΛΙην Φαυὶο πιαᾶίς [0 απ ππὸ 

ἔαπι απ δὲπ τί, δα Θαμ ζεἰπ ἄαρον Θἰεἴ,, 

τὸ [αῦε οἷς Θιάτίςο, δα (Θ απ Τὰς τα! Τοἴποπι 

δοοθαιραπαππ ϑσπον, δεπι Θοῦπ ϑὲον; 

Ὁεππ Θαμ ἴα πὶ δὲ: ϑθαροπθιτα, τπὸ 
ὁ Ὁα8 Φεοτοοι πὰ ἰθπ θεν. 

τοοτίοίς Φανίο ππὸ Τρτα ἀπ ΞΓρ πποῖο, 

Ὁοπι είρίξον, ἀπὸ δι ΠΡ αἱ, ὅεπι. Θυθη 
8ετιι 3αᾳ, δεπι Ξβτιδεν οαῦθθ: ὅθ... ἷἱἢ 
πες ταῖν δίπαθ κι απ ἱπϑ ἀαρονὶ ἡ αὶ 
Τρταῶ: δ Οἱ ταἰς οἷν δίπαθ. 

7 ΠΠῸ0ῸὺῸ ἔαπι Φαυίο τἀπὸ [δ αὶ ζππι ΞοΤῈ 
Ὁ68 ϑϊατ8. ἰἴπὸ ῆε, Θαμ ἴαρ τπῖὸ 
ΓΤ πὶ δεν ϑθασοπθιτα, τὸ ζεἰπ Θρίεβ 
Πεξίς ἱπ δὲ. τος 2ι ζείποπ Φάπντη, 
ίσπον αδοὸν ππὸ Ὁα8 Ξ501Ὲ ἴας τπ| ἰθπ θεγ. 

8 θα ζρεα ὦ ἡ δίζαὶ 211 Φαυίο: Θοίξ δαὶ 
Ὁοίπρη δ εἰπο θοιτο ἰπ Ὁείπο απὸ δε] οἤ ἐπ, 
70 Οἱ τ ἰθπ πῖπα πα ὅπ Θρίοβ Πεγεπ 
ἰπ οἷς (τος εἰππιαῖ, θα ἐτϑ πἰ τ ποῦν 

9 ϑεδατί.  Φαυΐο αδὸν Ἰρταῦ κει “6 7αἰ: ᾿ 

Ξθογθοτδς θα πίε, δεππὶ τθον Οἱ οἷς απο, 
απ ὅπ (δεζαϊδίρι. Ὁε8. οττη ἴοαοπ τὸ 

10 παροίταῦ! δ οεἰδοι ὁ Ἐϑθείτον Ἰρταῷ Φαυνίο: 
(ὸρ ταῦν ὍοΥ ὅοτν Ἰοδί, τῦῦ δὲ ὅετν πί 

Θρρτοδευῆοπ, ΝΕ: δοίοθοιν, Α: [ οΓ ἐπ {. 8 οΓ Ὁ 
ΒΑΕ: δα 8 θΠΕ σαν (δατές {{{}} τππ ἔπ ετ( 1) 
ρεϊαροτί. -- -- ὃ. ΒΕ: πῃ Φ, απ. ΑΥ̓: Λοῦ απ. 
ς 7, ΟΥὟΥΕ: ἴαρ [! αἰοπὸ. ΑΥ̓Υ: γον, 
᾿ς 8, ΑΥὙΕ.Α: (οἷν ἰπ οἷο 3.) αοἴίοζετε. Β: [0 Ταβ 
ἀπίᾧ ἰρπ Ὁο (666... απ εἶπαι, ζπν (δ. [1 Ταροπ, δαβ 
ἰδ απ ίδπι π. τοίεδετθοίοπ δατί. ΑΥ̓: πὶ Ὁ. ὅν. 
τ υβεπ ἰπ Ὁ, (δ, πα! (δίποπι (έοβο, ΥΕ: (ὦ τοί 

ἘΦ αᾳ απίΞ 

18,250, ΜΙΘΒΟΙ ἢ] ΠῚ 518, ἸΧΟΓΘπὶ ἨΔν]ή, 

ἤδηνδῖδ ΡΠ Δ] ΠΠΙῸ [να]5, Τα ογαΐὶ ἀθ 64} 1η}. 

Ῥιδο ΒδῚ νομαὶ Διρμδοὶ «ἡἀὐ ἘΣ Ψ . 
σα] ἴῃ ααθάα, ἀϊοθηΐθ5: Εσοο, θανιά 
ΔΒΟΟΠ 5 οδὲ ἴῃ ΟΟ]16 Ἠδομ!ὶὰ, 

4886 65. ὁΧχ δίίνθυβο 80] 4] η15. ἘΕὶ 
ΒΌΡΓΟχΙς 588] οἱ ἀθβοθηά  ᾿ῃ ἀ65 6 υ[ὰπὶ 

24,38. ἀϊ1ρΠι, δὲ ὁπ 60 ἰγἰὰ 12}}Π1ἃ ΥἱΡΟΓΙη 

ὧδ οἰ βοιβ. 5.86], αὐ φαδογογοὶ ἢανὶὰ 
ἴῃ. ἀδβοῦίο Ζιρ. ἜΚ. οἂδίγαιηθίαί 5 
οϑὲ 58} ἴῃ ἀἀθὰὰ ΠΔΟΠ1]α, 48 ογὰϊ 

ΟΧ ἀάνουβο 80.Π{π||ῚΠ}15 ἴῃ νἱὰ; αν 

ἀαίθιη μα αὶ ἰὴ ἀδβοῦῖο. ὙΥἹάθη5 
ἅπ. 6}, α0ἱ νρηϊδϑοί ϑδὅδι] ροδὶ 858 
ἴῃ ἀδβουίιη, Ἔ]ΏΪ511 ΘΧΡΙΟΥαΙΟΓ 5. οἱ 
ΑἸ ἀτοἱῖ, φαοα {πιὸ νθηϊβδϑὶ ΘΘΓ ἰ55|1η6. 
Ἔ δὲ ΒΌΓΓΟΧΙΙ Πᾶν ἃ οἰαιη, οἱ νϑηϊ δὐ 

Ἰοοι μη, Ἀθ]1 οΡὰΐ δ}; οἰπη 4816 να 556 

Ἰοοὰη, ἴῃ 410 ἀογηθθαΐ δ58.] οἱ 
ρδϑ. ΑΡΠΟΡ ΠΙΪ5. ΝΡ, ῬΓΙΠΘΟΡ5. π ἰὼ 
1τ,ρ. 6105, 61. δᾶπ]θμι. ἀογμἸθηΐθι ἴῃ ἰοη- 

ἴΟΓΊ0, οἱ το! απ να! ριθ ΡΘΓ Ο]}- 
οαϊΐαπ) 6}15, Ἔ ιΐ Πᾶν ἃ δὰ ΑΟἢὶ- 

(δὰ. Τ]6] 600: Ἠδιπᾶθαμη. οἱ Αθιβαὶ ΠΠ αὶ 
τον το. δά νὰ 6, Τγαίγθ 908}, ἀΐοθη5: Οἱ 

ἀδβοθηάθί. τηθοὰὴ δὰ ὅ8.] ἴῃ οᾶ- 
βίγα ἡ Ὀἰχιίίαα Αθ]βαϊ: Ερο ἀθβοθηά δι 
ἰθομιη. 

γϑμοριηΐ οσὸ Πανὶ οἱ Αῖβαὶ δὰ 
ΡΟΡα]αμ ποοίθ, οἱ ἱπνθηθγιηὶ ὅδ] 
7λοθηΐθη οἱ ἀουμ! θηΐθηι ἰῃ ἰδηϊοτίο, οἱ 
μαϑίδηη ἤχδχη ἴῃ ἰογΓὰ ἃ οαραΐ6}5, Δ0- 
ΠΥ ἃ 161 οἱ, Ροραϊαιη ἀΟΡ Θ ἢ 65. ἰἢ 
ΟΙΡΟΙία 6115. Ἔ Ιχιίααο Αἰβὰὶ δὰ ἢα- 
νἱ : ἀπο] α51 Π 615 ἱπἰμη] οι ἔπιιπ ΠῸ- 

ἀἴ6 ἴῃ Π]ΔΠ115 ἰπᾶ8: ΠΟ ΘΥΡῸ ρ61- 
28. ἴα Δ η) Θὰ δηθὰ [ἢ ἰθγγὰ 861η6], οἱ 

σι 

24,5. 

ἤθτθν φΘοΌη0 ΟΡΙ5 ΠΟ οὐ. ἜΒῚ αἰχὶι Πὰ- 9 
νὰ ἂὰ ΑΠ1581: Νἕ ᾿η το γΠοἱὰ5 διιὴ ἢ «5 

φ4)1... ρῃΐπη οχίρηοί πη ΠῈ1 518π| ἴῃ (γ]- 

δίαμῃ ΠΟΙΏΙ1 οἱ μη οΘη5 οὐ ἘΠῚ ἀϊ- 10 

χὶν Πᾶνα: γινιΐ Βομλ πὰ " αϊὰ πἰδὶ θ0- 

τ 4, Α]. ἜΠΙὰο. ὅ. ΑΙ. ἘοΙάτα. 

ἴθπ αἴ7ο ... δί6 ἐπ... ΑΣ πΐἘ ὃν θαπλε (δίποῦ ΘΙοβοό 
ἰπ ὃ, (56, βοῦτοπ. ΑΥ̓ΥΕ: πὶ ((ᾧ τορτῦε) ἔθπι ξοίποπ 
ἀισοίξοπ αὐδόπ, 

9, ΑΥ̓: Ῥϑείπρο ἰδπ π. ππὶ, νῈ: Φ: [01{Π| ἰδ πὶ π. 
ἰδόίεπ, ΑἹ θοῦ Πτοίδοῖ [. ὁ. παῦδ... αι αι. δΓο[δ} οὔ πε 
Θπο. ΑΥ̓Υ: [οαέο απ. δΓίοδο πιροῖν, ΒΕ: ὕαΕ 
(εἰποι) ὗς... φοἴορέ, 

10, ΑΥ̓́Τ; ἡϊξείπ ἢ (πῦον) δ εἴ, τοΐγο,ν 



904 (26,11-- 19. 

ΧΧΥΊΙ. 
, αν , ΕΑ 3 τ» " 

παίσῃ αὐτὸν, ἢ ἢ ἡμδϑρα αὐτοῦ ἔλϑῃ καὶ 
γ ) , - 

ἀποθάνῃ, ἢ εἰς πόλεμον καταβῇ καὶ προς- 
“-ς {1 Α ᾿ Ξ , ᾿ ,ὕ 

τεϑῇ ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο παρὰ κυρίου ἐπ- 

ἐνεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν κυρίου. Καὶ 
- ,ὔ ᾿ 3 ; ΕῚ ᾿ - ΕῚ Γ 

γῦὺν λαβὲ δὴ τὸ δὸρυ ἀπὸ προςκεφαλῆς αὐτοῦ 
" κ᾿ δ ἐκ Φ ᾿ 

καὶ τὸν φακὸν τοῦ ὕδατος, καὶ ἀπέλϑωμεν 
« "ὰς - , 
ἡμεῖς. 12 Καὶ ἔλαβε Δαυὶδ τὸ δόρυ καὶ τὸν 

Ἀκοῦς Ὁ 2 Α -“ 2 -“ 

φακὸν τοῦ ὕδατος ἀπὸ προςκεφαλῆς αὐτοῦ, 
ἐν ᾿ ἈΆ ΩῚ " 

καὶ ἀπῆλθον καϑ᾽ ἑαυτούς. Καὶ οὐκ ἣν ὁ 
τ 2 ΞΔ 

βλέπων, καὶ οὐκ ἣν ὃ γινώσκων, καὶ οὐκ ἦν ὁ 
3 «ς - [4 

ἐξεγειρόμενος" πάντες ὑπνοῦντες, ὅτι ϑάμβος 
κυρίου ἔπεσεν ἐπ᾿ αὑτούς. 

16 Καὶ διέβη Δαυὶδ εἰς τὸ πέραν, καὶ ἔστη 

ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους μακρόϑεν, καὶ 
πολλὴ ἡ ὁδὸς ἀνὰ μέσον αὐτῶν. 14 Καὶ προς- 
ἑχκαλέσατο Ζ͵)αυὶδ τὸν λαόν, καὶ τῷ ᾿“Ιβεννὴρ 
υἱῷ Νὴρ ἐλάλησε, λέγων: Οὐκ ἀποκριϑήσῃ, 
᾿Πβεννήρ; Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Αβεννὴρ καὶ εἶπε" 

᾿ ἊΝ « - σ 

Τίς εἶ σὺ ὁ καλῶν μὲ; 18 Καὶ εἶπε Δαυὶδ 

πρὸς ᾿βεννήηρ' Οὐκ ἀνὴρ σύ, καὶ τίς ὡς σὺ 
ἐν Ἰσραήλ; καὶ ἱνατί οὐ φυλάσσεις τὸν κύριόν 

ι , σ ἀν ΤΑΝ ἐδ ὴΝ Ξ 
σου τὸν βασιλέα; Οτι εἰρῆλϑεν εἷς ἐκ τοῦ 

λαοῦ, διαφϑεῖραι τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα. 
16 Καὶ οὐκ ἀγαϑὸν τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὃ πεποίη- 
κας" ζῇ κύριος, ὅτι υἱοὶ ϑανάτου ὑμεῖς οἱ μὴ 
φυλάσσοντες τὸν βασιλέα, τὸν κύριον ὑμῶν τὸν 
χριστὸν κυρίου. Καὶ νῦν ἰδὲ ποῦ ἐστὶ τὸ δόρυ 
τοῦ βασιλέως καὶ ὁ φακὸς τοῦ ὕδατος τὰ πρὸς 

κεφαλῆς αὐτοῦ. 17 Καὶ ἐπέγνω “Σαοὺλ τὴν 
φωνὴν Ζ])αυὶδ καὶ εἶπε᾽ Ἶ φωνή σου αὕτη, 
τέκνον Δαυίδ; Καὶ εἶπε 4αυίδ' Φωνή μου, 

δοῦλός σου, κύριε βασιλεῦ. 18 Καὶ εἶπεν" Ἱνατί 

τοῦτο καταδιώκει ὁ κύριός μου ὀπίσω τοῦ 

δούλου αὐτοῦ; ὅτι τί ἥμαρτον ἢ τίς ἐν ἐμοὶ 
κακία εὑρέϑη; 19 Καὶ νῦν ἀκουσάτω δὴ ὃ 
κύριός μὸν ὃ βασιλεὺς τὰ ῥήματα 
δούλου αὐτοῦ. Εἰ ὁ ϑεὸς ἔπεισέ σὲ ἐπ᾿ ἐμέ, 

ὀσφρανϑείη ἡ ϑυσία σου" εἰ δὲ υἱοὶ ἀνϑρώ- 
πων, ἐπικατάρατοι ἐνώπιον κυρίου, 

10. ΑΒῈ ἌΒ η, 11. 538: μηδαμῶς μοι, π.".. (ἐμοὶ δὲ 
μὴ γέν. π΄. κ. ἘΧ). ΑΒΤ (ἰὼ ἢ )καϑ᾽ ἑαυτὅς. 12.Β: 
ἐπέπεσεν. 18, ΑΒ; ΤᾺ κορυφὴν. 14, ΑΒ Ἐνῷ Ν. 
ΒἜμε, 15,48; διατέ(ἰνατί ΕΧ). 16. ΑΒ: ϑιανατώ- 
σεως ... Ἔμη -««Ἵ (Ὁ. ἴδε) δὴ εἰ ροπ. π ἐστὶ ρ. ὕὸ. (. 
ἘΧ). 17. ΑΒΈΦιμϑι ὙῈΧ). 18, ΑΒ μδ... ἡμάρ- 
τηκαὰ ... (ρτο ἢ) καὶ ... τί ἐπ έθη ἐν ἐμοὶ ἀδέ- 
Ξῖμα: (ὁ. ἘΧ). 19. ΒῈ δὴ (ἸΑΕΕΧῚ) . ΑΒ: τὸ ῥῆμα 

. ἐπισείει σε... Ἑὴ ... καὶ εἰ δἰο ἃ (ΘΕ ΧΙ: 

τοῦ 

Ἐ 
ουὅτοι 

ΘΟ. ΤΠ. 

)αυϊαῆῖς ἘΓΟΙΗΒΙ φὶφἕαϑ. 

ΓΔ Ν35 Τὴ τὴν 55. πέσοτοΝ 
ἮΝ ποσοΠ : ΠΕ Ό9Ὶ Τὴ) ΠΌΓΙΟΒΕ ἦν 1 
πὴπ ΣῊ "1 πο τῆτὉ 
"ῶκ ρππτον Νὴ τ ΠΡ ποΡῚ 
-πϑ Ὁ) ΡΝ ΤΠ ΓΝ ἼΩΝ 
-ΙΝἢ τόππτοΝ ταῖν ΠΡ ἘΝ} 1 
555) Ὀηδι9 ΘΝ Ὑα ὅπ ΠΕΣ 
γ ΡῈ ἘΝῚ Ὁ 1 ΛΝ ΠΝ ἸΝῚ ΒΠῸ 
πῆ ΤΆΤ ὅ5. Θη) 0" δ5 ἊΞ 

ἘΒΕΡῸΣ ΤΡ ΕΟ 
ΓΟΝΎΓΩΡ ἸΩΣΘῚ ἼΞΦΕΙ Ἢ ἼΒΣῚ 
ΌΠΣΣ. δῆ 3 ῬΙΠΎ ὝΠ 

Ἡ2ΓΞ ΝΟ ΝῊ Ἐς ππὸν τὰν] ΠΝ 4 

ὍΏΞΝ ἸΣΩ͂ 5 πῦρ ἈΠῈ τῶν 
ἐἼΦΒΠΤΟΝ ὨΝῈΡ ΠΝ "Ὦ ὝΔΝΡῚ 
πῶΝ ΟΝ τΝ Ἰ2 ΣΙ “ὭΣ ΟΝ ἽΝ ΟῚ Ἰὸ 
δῷ Ὁ ἽΝ Ὀδ 53 ΠΤΩΘ 25 
ὈΡπ ἼΩΝ Ν5 5 ΤῊΣ 311 ΠΣ ὃν 
Ξἰτνο "ΠΝ ποϑστοΝ τοπῶτιο τ 

Ξ ΠΣ ΠΡῸΣ ὝὍδΝ Πππὶ ἼΒΊΣ 
ΓῸΣ ἘΠ ϑϑσΝ Ὁ ἼΩΝ ΩΝ ΠΌΤ 

13 

ΠΝ ΠΕΡῚ πὴ ΟΣ ΩΣ ὩΞΣἿΝ 

ΘΔ ΤΠΒ τ ἢ Ἴ:85 ΤΡΣΓΙΤΝ 
“ὮΝ δηνῶ ἼΞ5" ΕΟ γΩ “ΩΝ 17 

ΠῚ ὮΞ ΠῚ ΠΡΊΡΙΙ ὝοΝϑη ὭΣ ὉἹΡ 
“ἌΝ δῚ ὑπο 8 τι ὍΝ "δὴΡ ΤῊ ὝΔΝΡῚ 18 
πΔΞ ΤΠ 9 ΛἼΠΙΝ ὉΤῸ ΝΠ πρὸ 
“9. ΠΕΡῚ ἘΠ Ἢ ΣΟΞΟΡΡΔῚ ἰὸν 19 
ΓΝ ἽΤΩΡ "Ἴ2: ΓΝ ΠΟΣῚ ὍΝ ΝΣ 
᾿ ὩΝῚ ΠΡ) τ 5 ΠΤΡΌΣΙ τπὴτὶ 

γῆτο 55 ὉΠ ΘΌῚΝ ὈἾΝΠ ὮΞ 

᾿ 
' 

᾿ 
᾿ 

γ. 11.160. ἸΟΝ 

10. ΑΥ̓͂ .ΝΕ: τοίτο ἰῃπ [Ὁ 1., ἐπίτοοδον Ἐς (ὐ. ἔσηισς 
π|05} .... ὁδοῦ γος, ΒΑΕ: {εἶπ Φα6. ΥΕ: πὶ τούαςς 
σοτα Ἐ τοοτῦοπ, 



““ ἈΝ" τς ἐδ δὶς ΚΝ 
ἌΠΡΡΝΝ Ν 

οὐρα 
Ὦ 

ἴρηα Τ τρί, οδοῦ {εἰπο 5 εἰξ ἔοπιπι, δα ἐν 
ἤετδο, οδον ἰπ εἴπει (Θετοῖξ εἰοθρ, τπ|ῦ ἔσπιπις 

11 ππὶ: Ἔ70 Ιαῇε δὲ ΦοΥ [ὐπὸ τοπ πῆτὶ 
ζεῖπ, Ὁαβ ἰὼ πιοίπο απο [01ὸ απ ὃὲπ 
(Θεζαϊδίοπ Ὁε8 οττη Τορὴπ. (Θὺ πίιπιπι 
παπὶ Ὅεπ (Θρίοβ τ [εἴποι δ πιρίοπ, ππὸ Ὅὲπ 

12 δα Ποιδεύγοεν, ππὸ Τα β τπιπ8 σεθοπ. ἘΔ {70 
παῦπι Φαυϊο δὸπ Θρίοβ ππὸ ὃὸπ πθβαἤεις., 
δεεν κι δὲπ Θάπρίοπ Θαμδ, ἀπὸ αἰπας 
δἰπ, ππὸ σαν πἰοπιαπο, δὲῪ ἐ8 Τα θὲ ποῦ, 
πιοτεο, ποῦ εὐτσαίς, Τοπϑοτπ {6 ΓΙ οΓοπ 
αἴς. Φεπι ἐθ8 τοαῦ εἶπ (εν Θύ Τα  ϑοπὶ 
οεγτα αὐ 16 σοζαίοι. 

1: χὰ πιπ  αὐίο δι πῖ δον απ [ἐπ|ει φοξοπις 
πιὲπ τραῦ, {ταί εὐ απ Ὁ68 Βογροβϑ Θρίβε οοὴ 
ἴσας, δα εἴπ τρεῖτον ϑὲαιται ταν διο )οπ 

14 ἴῇποεπ, ὄπιν [τίς Ὁα8 θ01Ε απ, τἰπὸ 

ϑίσπεν, δεπ Θοῦπ ϑῖον, πὸ ἤρτα : ὕτος, 
Ἰϊπὸ πον απίοοτίοίς. τς δὲ. πίῶι!, Ἔδπεν9 

ς΄ μηδ [ργαῷ: ὅθεν [1 ὃ, δαῇ δι [0 [ἀτοίος 
1 σοροπ ὃοπ δπίρ ὁ ὅπ Φαυὶο Τρταῦ δι 

θποῦ: 811 δι. πίε εἰπ θέαπα ὁ πιὸ τὸ 
{{ππ ϑοίποϑ αἴείαγεπ ἐπ δήταο ὁ ϑθατιπι δα 
δι: Ὁεππ πἰῶε δοθἤτοι δοείποι ὥεῖτπ, ὃὲπ 

δεηπίᾳ ὁ Ὁοππ ἐδ {ΠΠ δε8. “018 εἶπον Οἰποίπ 

ἘΠ 

1. απο δ. 

Φαμ8 Θρίεβ πὸ Πδαϊειϊθεώεν, 

σοξοπιπιοπ, δυίποπ ὥετεπ, δὲπ δεθηίᾳ, κ᾿ 
10 ϑογτροτδεπ. 

ἴδυ [εἰ δείποεν 68. Φοῦοδ, θαβ ἰδτ ἐπτοι 
᾿ ὥεττπ, δὲ (εζαϊδίο. 68. εῖτα, πία!, 

δορύτε θαδί, ϑὲππ { ε, δον {ΠΠ δὲν 
Φρίεβ Ὁε8 δεὐπίαᾳϑ ππὸ Ὁ. δα εὐδοοῦ, 

17 υἷε 2ι είποπ ὁ ἀπιρίοπ Ἰρατοπ. τα 

(6. [Π αδὖ πίε [εἰΘο Ὁα8. 
δὲ σοἴθαπ θα. (Υ τραῦν δεῖ ὅε1ν Τοδ1, 

ἐὐξαπιπίε (Θαμ οἷὲ (Θείππιο Φαυίοδ, ππὸ 

ος Θυύπ Φαυίο ἡ Φαυϊν ζρταῦ: (δ. ΠῚ πιοίπο 
18 Θιίπιπιο, πτεῖπ ὅοτν δεθπίᾳ. ἜἸ1πὸ Ἰρτα 

ἤγταῷ : 3.1 Ὁα6 πἰδε Ὁοίπο (Θείπιπις, πιοίπῦ 

τροίτοτ; ϑατιπι ϑευζοα οι πιοίπ ὥοτν αἴ7ος 
ζοῖπεα δποῶτ! ὅ8θα8 θαῦε ἰώ οαοἰδαπὸ, 

ο΄ ππὸ τθα8 Ἰρθεῖ8 ΠῚ ἰπ πιοίπον αποὶ, 
190 Θυγὔῦτοε Ὁυ) πιπὶ πιοεῖπ ὥετν, δεῖ δεὑπία,, 

Ὁΐς ὕθυτνίςο ζεἰπο8 δππρορῶ 8: ϑλοίζοι οἰ) ὍοΥ 

ΟΥΤοῦ τἰοάγεπ; ἔθιπι ο8. αὐον θὲ π ΠΕ πϑ ον, 
ἴο Τείεπ {{ ρου ὉοΥ Ὅοπι ΘΟΥΤΗ, 

11. 5: ϑθαβοιΐγαρ, ΑΥ̓ὙΕ: θα οι αἷς, 
᾿ς 12, κι φίπρεπ, ΥΕ: [{ο[εν ΘΓ, ορουαῦ! 
14, Β.ΑΥ̓.Α: Υἱοῦ δοπι δ. 5π|. ὙΕ: κα, ἢ, Β., ΑΥ̓͂. 
ὙΕ.Α: θΠπησουί δα πὶ. Β΄ δὲπ δὲ, ἀπ τοίοβ, ΑὟΥ: 
ΟΥ̓: δῦ δέπι δὺ. φατε. 
᾿ 1ὕ, δέν αἴείώ,. ΟὟ ΥΕ: τοΐς Ὅπ. Β: δεσαῦτοί, 
ΑΥ ὙΕ,Α: δουαεί, ΑΥ̓ΨΟΝΕΣ: ππιῤιθείπρεπ, Α: δι 

ἜΜ ΡΨ Υ 

Φοτν τοϊθοῦ πῆ, [0 Ταῇς πιαπ εἶπ Θρρίδε. 

᾿ 7205.14,58. 

τ χ Ὁ 

(6, 11---19.) 00 

ΧΧΥΙ. 

Ἀν τ ΠΠΪΠῚ5. ΡΘΓΟΌΒΒΘΙΡΙ ΘΠ, ἃὰΐ ἀἴ88 
6}5. νϑποῦ, αἰ ΠΟΙ αἰ, ἃὰΐ ἴῃ 

ΡΓΡΔΘΙΠαἢ) ἀθβοομ6η5 ΡΘΓΙ ΟΡ : Ἔργο- 11 
ΡΙ15. 510 τ} ΠομλίΠι15, Π6. Θχίθη ἃ] 
ΠΙΔΠΙΠῚ τη68Π| ἰἢ) (ΟΠ γ βίαι ΠΟΠΏΗΙ ! 
Νυμο ἰρι αν [0116 ἢὰβίαπ), 4ιὰθ οί δά 
ὑὰραϊ 6]1.5,. οἱ Βουρῆιηι ἃππαθ, οἱ 
ΔΙ ΘΔ Π}115. ἜΤ] Ἰριίαν Πανὶ Πἃ- 12 
5) οἱ 50. ἢ] ἁ4ὰ 6, 411 δΓαΐ ἃά οἃ- 
Ρυΐ 588], οἱ ἀρ θγαηΐ; οἵ θη δγαὶ 4}8- 

(υὰ1ῃ, 4ἱ νἱάθΓαί οἱ ἰῃ16}]Π]σογοΐ, οἱ 

Ῥ,.37,18ς 
Οολ.9,.1.2. 

ΘΥΙΡΊΓοΙ, 504. ΟἸἼΠη65 ἀογΠ ΘθΔηί, 
(δ χαΐα ΒΟΡΟΥ ΠΟΙΏΪΗΪ ἰΓΠ ΘΓ ΒᾺΡΘΙ 608. 
16,12. Οὐπη16 ἰΓα 5556. Πᾶν] ἃ οχ δύνθιβο 18 

οἱ 5ἰθι55θῇ ἴῃ. γ ΡῈ 06 πο ὨΓ5 ἰ6 Ιοπηρ6, 
οἱ δϑϑοῖ σγᾷηα 6. [ΘΓ Δ]]Π τὴ ἰπο 605: 
Ἔ οἸαιηαν! Πανὶ ἃ δά ρορα αι οἱ ἃ{14 
ΑΡΠΘΡ Πίη ΝΡ, ἀϊορηβ: ΝΌΠΠΘ 

ΓΟΒΡΟΠ 6}}15, ΑΡπου ἡ Εἰ ΓΟΘρΡΟΠ 68 
ΑΡΠΘΙ δἰ: ΟἸ8 ὁ5 ἴὰ 4 οἰ ΠΙὰ5 
οἱ ᾿πη4υϊθίαβ γτορθιΐ ἜΕῚ αἱἷν Πανὶ 1 
ἃ ΑΡΠΟΡ: Νιμηψαϊ ἃ πο γἱρ ἰὰ οδἷ 
οὐ 4115 4118. 51121}18 ἰὰ] ἴῃ Ι5γδ6} 
Ουᾶ 6. ΘΥΡῸ ΠΟ οἰϑιοα 511 ἀοιη! Π πὴ 
ἴα ΓΘΡΘἐ ἰΠρΤΘΘ5115 οδί ΘΠΪΠῈ 
ὉΠ115. ἀ(6 {π}})ἃ, αἱ Ἰηθγἤσογοὶ ΓΘ σθΙῺ 
ἀοιηϊηατη ἰαπη. ἜΝΟΠ οδὲ ΟΠ ΠῚ 
Πος 4ιοά [οοἰβέϊ ; γινιϊ Ποιηίηπι5} 480- 
ἰδ {ΠΠ}} ΤΠΟΓ 8. οϑ(ἰβ νο5, 4αὶ Π0η 
ὀπβίο 1515. ἀομ πὴ γοϑίλμαηῃ (Πν]- 
βίιπηῃ Ποιμῖη!. Νιιηο ΘΡΡῸ νά 6, 00] 51 
μιᾶϑία ΓΒΟῚ5, οἱ δὶ 511 5ογρι5 ἀ{π|86, 
41 ογᾶΐ δὰ σᾶριΐ 615. Ἔ6ο- 17 
Θηον πίοι δ] νοθθη Πανὶ οἱ 

αἀἰχιι: Νυπιᾳαϊὰ νοχ πᾶθο πὰ, ΠΙΪ χη] 

Ῥανιἀ ὁ Εἰ αἷΐ Πᾶν! : ΥΟΧ πηθὰ, ἀοΙηΪη 6 

τη] Γοχ! ἜΕῚ ἃ: Οὐδ ΟΡ ὁ ι5ὰπ) (0- 18 

ΠΔΪΠ115. ΠΊΘῚ5. ΡΘΓΒΘΙΆΪῸΙ ΒΟΓΨΠῚ 511- 

ἀπὸ ὁ «αϊά [θοὶ δὰΐ φαοα 6ϑ. τη] ΠῈ ἴῃ 

τη ηπ τηθὰ ὁ ἘΝΙΠΟ ΘΓΡῸ Διιαϊ, ογο, ἀ0- 19 

ΤΏ1Π6 ΠῚ ΓΘΧ, νΟΥθ)ὰ 56 ΥΥΪ (αἰ: δὶ ΠΟΙ) ]- 

Ὠ115 1ποἰ[ὰὶ (6 Δ ν Γ511ΠῚ 1η6, Οὐ ΟΥΟΙ ΕΓ 

5ΔΟΡΙ ΠΟΙ; 51 δα πὶ {ΠῚ ΠΠΟΙΉΪ 111, 
24,10. 

ν.8.. 

10 

ὥϑτη. 
12,5. 

Ῥε, 2,21 

24,17. 

16,14. 

᾿οἐκϑ5, (8128 6 100} 511 ἴῃ σοπβρθοία. ΠΟΙ] ηΪ, 

οΥΙποτθοπ, 
10. {{Ἐ πὲ... .ὸὐ {{Ὲ ...8. ΟΥ̓ ΝΕ. Α: πῶ ἀπε... 

ἥδε (πα), τον ὅν... {ᾷ, 
17. ὅθι: 24,17. --- --- 18, ΒΑΕ: ΞΒ[6. 
19. ΑΥ: [0 [αβ ἔπ Θρ. νυ. Β.ν τ: οὐ. (αὖ 66) οὐ 

(δα) νυ. Α: Πείρο δον (δου οἰπο ν. προν, ΥΕ: 
δλεπί  επεύῃπο! ΑὟ.Α: ϑϑλοπίοπ, 



806 6, 20---27,8.) ΘΠ ΘΙ Κ΄. 

ΧΧΥ . 

ὅτι ἐξέβαλόν μὲ σήμερον, μὴ ἐστηρίχϑαι ἐν κλη- 
ρονομίᾳ κυρίου, λέγοντες" Πορεύου, δούλευε 
ϑεοῖς ἑτέροις. 20 Καὶ γῦν μὴ πέσοι τὸ αἷμά "ἢ 
μου ἐπὶ τὴν γῆν ἐξ ἐναντίας προςώπου κυρίου, 
ὅτι ἐξελήλυϑε ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ ζητεῖν Ἡὐος 

λον ἕνα, καϑὼς καταδιώκϑι ὁ νυκτικύραξ ἐν 
τοῖς ὄρεσι. 

21 Καὶ εἶπε Σαούλ" Ἥμαρτον" ἐπίστρεφε. 
τέκνον Ζ,αυίδ, ὅτι οὐ κακοποιήσω σὲ ἔτι ἀνϑ᾽ 
ὧν ἔντιμος γεγένηται ἡ ψυχή μου ἐν ὀφϑαλ- 

μοῖς σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ μεματαίωμαι καὶ 
ἠγνόηκα πολλὰ σφόδρα. 22 Καὶ ἀπεκρίϑη 
Δαυὶδ καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ τὸ δόρυ τοῦ βασιλέως, 
διελϑέτω ἕν τῶν παιδαρίων καὶ λαβέτω αὐτό" 
28 χαὶ κύριος ἐπιστρέψει ἑκάστῳ τὰς δικαιο- 

σύνας αὐτοῦ καὶ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ὡς παρ- 

ἔδωκέ σὲ κύριος σήμερον εἰς χεῖράς μον, καὶ 
οὐκ ἠϑέλησα ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν 
κυρίου. Ἵ Καὶ ἰδοὺ καϑὼς ἐμεγαλύνϑὴ ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἡ ψυχή σου ἕν ὀφϑαλμοῖς 
μου, οὕτως πον ἤ ψυχή μου ἐνώπιον 
κυρίου, καὶ σκεπάσαι μὲ, καὶ ἐξελοῖτό μὲ ἐκ 
πάσης ϑλίψεως. 25 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς 
Δαυίδ' Εὐλογημένος σύ, τέκνον, καὶ ποιῶν 
ποιήσεις καὶ δυνάμενος δυνήσῃ. Καὶ ἀπῆλϑε 
Δαυὶδ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ Σαοὺλ ἐπ- 

: : : ΝΙΝ 
ἔστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 

ΧΊΥΈΕΙ. Καὶ εἶπε Δαυὶδ ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ, λέγων: Νῦν προςτεθήσομαι ἕν ἡμέρᾳ 
μιᾷ εἰς χεῖρας ΖΣαουύλ, καὶ οὐκ ἔστι μοι ἀγα- 

ϑόν, ἐὰν μὴ διασωϑῶ εἰς γῆν ἀλλοφύλων, 
καὶ ἀνῇ ἀπ᾿ ἐμοὺ “Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν μὲ εἰς 
πᾶν ὅριον ᾿Ισραήλ, καὶ σωϑήσομαι ἐκ χειρὸς 
αὐτοῦ. 2 Καὶ ἀνέστη Ζ,αυὶδ καὶ οἱ ἑξακόσιοι 
ἄνδρες οὗ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύϑη πρὸς .“41»- 
χὶς υἱὸν ““μμὰχ βασιλέα Γέϑ. ὃ Καὶ ἐκα- 
ϑισε Ζαυὶδ μετὰ “ἠκχὶς αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες 

αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ ὃ οἶκος αὐτοῦ, καὶ Δαυὶδ 

ΠΦΟΑΒΕΧ: (τὴν) ψυχήν μὸ (ψ. ἕνα ΕΧ). 21.Ὰ8: 
ΤΙ μροτηκαςς ἘΧ). ΒῈ ἔτι (ΓΑΕ Χ), ΑΒῈ ὙΕ μα 
εὐ ἡ (ΤΕ Χ). ΒΥ Φ. ὀφϑ". σδ) καὶ ΟΑΕΕΧ) . ΑΒ: σή- 
μξρον ᾧμ. ταύτῃ ΕΧ), 22. ΑΒ; εἷς (ἕν ΒΕΧ). 
28. ΒῚ (ἃ -τὰς) κατὰ (ΛΈΧ). 24, ΑΒ: Ἰ ψυχή σὃ 
σήμερον ἐν ταύτῃ (6. ἘΧ). 20. ΑΚΧῚ (ρ. τέκν.) 
“Ιαυίδ. ΑΒ: ἀπέστρεψεν (ἐπ. ἘΧ). --- 1. ΑΒ: σω- 
ἁγῶ (διασ. ἘΕΧ). 
Ἐ). 8. ΑΕΧ Ἐν. ὠκχ.) ἐν Γὲἐῶ. 

19. ΑΥ̓Υ.Α: υοὐτοίδοπ, Α: δἰπαπόίτίοδοπ, Β: πι 
τ. δου αίτεπ ἔαππ ἐππὶ (5. ΑΥ̓Υ: απ ιίοβει δατῇ 
Ὁοηι (δἰαφοπίθπμηι. ΝΕ: απὸ (δΥδΙ απ, 

20. ΑΥ̓Υ ΥΕ: ζετπ ϑοπι θΠιρεῖ. 

2. ΑΒ (οι. Ἰη νᾺ): ᾿γχᾶς (Δκχὶς 

αυϊαῖο ρνοὔλιισὲ ρὶοἔειδ. 

ΠΌΓΩΞ ΠΕΌΣΠΩ ΘΛϑΣῚ Ἐ) ἼΣΟΣ 
᾿ΘΡΉΝ ΘΡΣΤΟΝ ἼΣ Ἢ “ῶνο ἢ ἜΣΣΝ 
5) Ἴ23 ΠΣΝ ὙΠ ὈΘΟΤΟΝ ΓΙ 9 
ὥρβο. τ Α ΩΣ ΠΏ: χυτὴ ΠΣ 

ΝΈΡΕΙ ΤῚΣ ὝΦΝΞ. ΠΝ ΘρἼΒΓΤΝ 
ΤΡ ΤΙ 

ΓΞ 3. ΝΘ ὈΝΝ Ὁ ὝΣΝΟΊ 
ΩΝ Ὁ ΤΡ 9. ῬΠΝΤΝ Ὁ Ἵ9 ΤῊ 
ρα πῖπ ΘῚΠ ἩΘΣ3 Ἴ3Ε3 ΠῚ 
ἸΣΣῚ ἐπ ΠΞ πὶ ΠΝΟΝῚ ΠΌΞΌΡΙ 35 
ἽΞΣ] ̓ Ἴ99 ΤΡΏΓΙΡῚ ΠΡ ὝΩΝΘῚ ΤΙ 
τῶν ΠΣ ἐΠΠΙΠΡ5] ΘΛ ἼΣΩΣ ΠΝ 28 
ἼΩΝ ἸΏΣΩΝ ΤΙΝῚ ἸΠΡΊΧΤΩΝ ἘΠ Ὸ 
ἼΩΝ ἈΕῚ Ξ ΘΝ α πὴτπῦ ΤΩ2ΓῸ 
πϑ πῇ ἐπήπῦ ΠΩΞ 5τὸ ΠΌυθῸ 24 
ἌΣ 3 πστὶ Θήδι ΠΘΘ πο ἽΩΝΞ 
ΡΟΝ τῆ ὭΣ Ξ ἸΏ Ὀπλτ 
ποὺς Ὀηδῶς “ὮΝῚ ὑπ: πΞ 
πῶσῃ πῶ δΒ 1 23 ΠΩΝ ΠἼῚΞ 
ὈΠΝΟΘῚ 519: ἘΝ Φπη 5" ὨΔῚ 

εὐ Ὁ Ξὦ 
πῦρ Ἴϑοτον Ἢ ἼΩΝ ΧΧΨΕΙ. 
ἜΝ οὐδῷ ὍΞ ἸΠᾺ ΤΟΥ; ΠΕΘᾺ 
ΠΝ τοΝ τ Ὁ Ν ὈΡΏΠ σ᾿ 31 
ὩΡΞΟ διδῷ Ἧ9 ΟΝ πες: 

21 

ρῚ δὰ ὭΣ. ΤΙ εν ἐ ὙΠ 2 
ΓΞ ὥυοντον ἤν ῦν ΘΝ ΓΗ͂Ν, 
ΣΝ ΩΣ ΤῚΤ δ.) τὰ ΤῊΣ ΠΡ 8 
ἼΙ Ἴ35 ΣΝ ῬΩΣΝῚ ΝΣ ΓΞ 

Υ. 32. Ῥ ΤΠ 
Υ. 3. 5 ὉΞ ΠῸΞΒ 

21. π. σαν 7ὲδε ἱσείᾳ. ΑΥ̓ΥὙΕ..Α: πἰ ἐδ πιοῦν δι 
ἀεῖδε, ΑΥ̓ΣΝΕΣ: πποῖπ θοθοπ. Β: ραν ζοῦν φοίττοι, νΕ: 
τη ἰ ὦ [. --- -- 22... Β: {εἶπε (δ. πὶ [εἰπις ὅτοιο, ΑΥ̓ΥΌΥΕ: 
πα [. δ, αι, ϑὲο οἰ 
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ἣν 
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ἀν Υ ΨΨ ΒΡ 00 ΔΟΡῚ δὰ Ὁ 

1, Θοιμιοίδ. 

αι 8 ϑέειιο, 

(06, 90--27,3) 99] 

4 8, ΧΧΥΊ. 

Ὁαῇ Πΐε τα δ εις θεν οθοπ, δα ἰὰ) πίει 
δαζίε ἱπ Ὅε8. εττη (γι  εἶϊ, τπτὸ Τρτοῦεπ: 

20 Θεθε δίπ, δίεπε ἀποοῦπ Θϑτετη. ἔ(Θρ ὑεῖς 
ζαϊεσαπι πτοῖπ 5 π| πἰ τ απ οἷς (ὅτος το 
Ὁοπι δ παοέρίς Ὁ.8 ὥοττη. Φέππ εν δῦπία 
δ γαοῖδ {Ὸ απϑρολοσοπ, 4π πιά επ εἶποπ 
ΘΙ, τοΐς πιαπὶ εἶπ θεοῦ π ἰασὶ αἰ δι 
ΒεΥροπ. 

1τπὸ αι Τρταῦ: δ) θαθε οοἤποίᾳεί, 
ἔρπιπι τοΐοδοῦ, ποθ Θοὴπ Φαυίο; ἰὰ Ὁ 
οἷν ξείπ εἰ [τον ἐθππ, δατιπι, δα ππιεῖπο 
Φεεἴς δειιίᾳε8 Φ αροθ ἔθ οτ σοροζοπ {{Π| ἱπ 
Ὁοίποεα ὅροι. ΦΘίρθε, ἰὼ Ῥαδο {ρ υ) 

22 ποῦ [ον ππτροί δι) σείθαπ. ἢ Φαυίο απί- 
τοοτίοεῖς ππὸ Ἰρτα: Θίεθο, δίεν. ἢ δὲν 
Θρίεβ Ὁε8 δι ὺπίρϑ, ε8. σῦς δὲν Δἰϊπριπρε 

28 εἶπον δογάδεν τπτὸ θοῖς ἰθπ. ἢ Φον ον 
αδον υἱῷ εἴποιι ἰοα! ει. ϑεταοίίοπ. παῷ 
ζείπον. Θετοε ἔοι ππὸ ΘΊαδοα. Φοππ 
Ὁ ον θα οἰ δοιίς ἰπ πιοίπο απὸ 
σοθόδοπ, ἰὰ αδοὸν τος πιοίπο απὸ πίε 

Φά απ Ὁεῖῖ Θεαϊθίοπ Ὁ68 οττη ἴορεπ. ἢ πὸ 
τὐἷς δοπίς Ὁεἶπο Θεοῖς ἐπὶ πιοίποπ ἥπιροπ {1 
αἴοβ σεα)ιοῖ σοιροζοπ, [0 τρετοο πτοίπο (Θεοῖς 
θῖοβ σοαίοί ϑοΥ δὍὲπ ὕΠπιροπ ὃεὲ8. οττη, 

Φὅ πὰ ῖὖὸ εττοίίς πι ἃ θη αἴν Φ υ 67α]. ἘΦΘαμ 
{ργα ζἐι Φανίο; (Θεζερποί [6 ὃι., πιεῖπ 
Θοῦπ Φαυίο, δι: τοἱνῇ ο8 {ππ| τπὸ Οἰπαιϑ 
ἤϊθτοα. Φαυϊο αϑὸνρ αἷπα ζεἰπε Θίγαβο, 
ππὸ ΘαμῚ ἔερτεῖε τοἰοθοῦ απ [εἰποπ τί. 

ἌΧ ΎΧΨΕΙ. ϑλαυΐο αδὸν φουατε ἐπ ζείπεπι 
ἀϑεύδεπ: δ) τϑεῦῦο 6 Φασὸ εἶποι. απ 
ἱπ οἷς Θάπος [αἴτπ,. ε8 {{  πιν πία 8 
ΞΒεἤετοδ, ὃὲππ δα ἰῷ επίτίππο π΄ ὍῸΥ 
6 Π|πτ ἀαπο, Ὁαβ Θαμ θὺπ παὶτ αὐαίε, 
πιϊ [τον κι {πᾶλεπ ἱπ αἴτὸπ γρπζοπ 
δήταο; 10 τρετὸς ἰῷ ζεἶποπ άποοεπ ἐπίς 

2 τίππεπ. ἜἸ1πὸ πιασῶτε ΠΠ απ, οαἷπα Οἷπε 
ἴδον. ζαπιπιί ὅπ [8 διποοῦς θέαππ, οἷς 
δεὶ ἰθπι τρατπ, ἐι 8, δὲ Θυῦπ 

8 ϑιασδ, διθηίρσε κι Θαί. Ἔ ΠΠΠῸ ΘΙ δ 
Φαυΐο δεὶ ἰδ κι. (αι τας Τείποι θὲ ἅπε 
πετη,, εἶπ ἱερ! ἄγεν πα Τεἰποπι απο, Φαυνίο 

Ω1 

21, ὕ.1,: [ἀτδοῦ. Α.Αβ: {οτποῦ. 
24, ὕ.1,: πιῦρε τπι 5. τ. 4. τοοτϑοπ,,, 
1. 538 δἔαρ, 20,21, 

24, εὐ εὐτοεῖς, ΟΥ̓: οαοα το, Β: ποῖ, ΑὟΥ Α: 
ΆΡΗΝ ΥΕ: Τοῦ δὲοίῃ. 

2ὅ, Β: φοτοίβί. δείδεθ. απότίτοπ π|ι αἰ) ϑοϊοίβ Ὁἱς 
Ὀδουθαπῦ δοθαίίοι. νῈ: σοιοίβ, δὲ: τὺ. οδίίοροπ. 

Β.ΟΥ͂Ν.ΝΕ.Α: {εἰποὸ θοροῦ. 

αἸίοηι ὥ τ, 

401 ο]θοογαηί τη6 Ποάϊθ, υὐ ΠΟη 
Πα 6 ἴῃ Πδουοαϊίαία Ποιηίηὶ, ἀϊ- 

ορηϊ65: αάθ, 56] 4115. ἅ]Π16η15} ἜΒΕ20 

79 }.10,18 ]η0. ΠΟ Οἰδιη Δ. 5ΔΠΡῚΪ5. ΠΙΘΙΙΒ 
ἴῃ ἰΘΡΓ ΠῚ ΟΟΥΆΙΏ ὨΟΙΏΪΠΟ ; (ἷὰ ΘρΡΓΘ8- 
5115 658. ΓΘΧ [5Γ86], αἱ 4πδογαΐ ΡΌ]ΠΟΘΠῚ 
ἘΠῚ1Π), δἰοαΐ ΡΘΓΒΘα ΙΓ ροΓαϊχ ἴῃ 
πη 0 1 |008. 

Εἰ αἱἵἱ ὅδ]: Ῥαοοανὶ, γονογίογο, 21 
ΠῚ πὶὶ Πανὶ! που) ΘΗΪΠ Ὁ} Γἃ 

“πκα, 18 ΠῚ τηδ] εἴδοίδιη, 60 4π04 ῥτγοίϊοβἃ 

ἐπτ μα [6 Υ}} ἀπ πηἃ τηθἃ ἷπ ΘΟᾺ}15 ἰπἰ5 Ποάϊο; 
ἃρρᾶγαϑΐ δηϊπ), ιοά βιι! 6. Θρουῖμ οἵ 
ἰΘΠΟΓΡΔΥΘΓΙΠῚ Π}1]1ἃ Πἰμη8. ἜΕῚ το- 22 
Βροπάθηϑβ Ὠανὶὰ αἰΐ: Εθοθ, μαϑία γορὶβ! 
ἰγαηβθαΐ τ᾿ιη8 Ὧ(6 Ρ 6 Γ]5 ΓΘΡῚ5. οἱ (0]- 

γ4,14.0. Ὁ θἅπη. ἘΠ ΟΙΏΪΠΠ5 διι6 πη ΓΘ ΓΙ ιοἱ 28 

ἐβιν ϑ δ Ια 46. Θθοιη πὶ {π|5{{{18Π|Ὲ 1181 
οἱ πάρη; ἰγδάϊαϊς θηϊμὴ ἴθ ΠΟΙ Πι5 

ΠοάϊΘ ἴῃ ΤΏΔΠ0Π) Πήθ8Π. οἵ ΠΟΪΠ] 6χ- 

ἰθπάογθ Π]ΔΠΠῚ Π]68Π| [ἴῃ (ΠΡ βί 1 Πὶ 

Ποιηϊη. ἜἘΒῚ 5ἰοαΐ τηᾶρηϊβοαδία᾽ οοἱ 24 
ΔηΪΠηἃ ἴπα [0416 ἢ ΟΟἾΪ5 ΙΠ]615, 516 

τη Ποῖα ΔΠΙπΠ]ἃ Πηθἃ ἰῃ ΟΟΕ]Ϊ5 
25ι.4,9. ΒΟΤΆΪΗΪ, οἱ ΠΡογοῖ τη ἀθ ομππὶ ἃη- 

θαβίία. ἜΑΛΙΓ ογρὸ 854} δά αν: 2 
Βοπράϊοίαβ ἴα, ΠῚ τὶ Πανὶ ἃ! οἱ «υΐ- 

20|51.. 46ΠῚ [Δοἴθη 5. [Δοῖ85. δἱ ροίβθῃβ ροίϑυίβ. 
ΑΒΗ δαΐθιη Πανὶ ἴῃ νᾶ 50.8Π|, οἱ 

54} ΓΘΥΘΓΒΙΙ5. 65 [ἢ ἸΟΟΊΠ 51Π|Π|. 

δι αἷν θανιἃ ἴθ οοὐὰς ἜΚ 1. 
510: ΑἸΙΦυδη 0 ἰποϊάδη) ἀηἃ 416 ἴῃ 

ρι. ΠΠΔΠῸ5 ὅδ4111; ΠΟΠΠΘ ΠΊ6]ΠΠ|5 65΄, οἱ 

ἐθιράκν [σὰ πὶ οἱ βάν Γ ἴῃ ἰθγὰ ΡΠΠ]Π]5.Π|Π0- 
ΓΠΊ, αἱ ἀοβρογοῖ 58} ΟΘβΒΘί 416 Τη8 
ΦΌΔΘΓΘΓΘ. ἴῃ ΟἸΠΟΙΪ5. ΠηθῈ5 [5ΓΔ6] ἢ 
[ὈΡΊΔΙ ΘΡΘῸ ΙΔ 115. 6115. ἘΕΙ 50}- 

.5,.,5. ΓΕΧΙΓ Πᾶν ἀ οἱ Δ} ἴρ88 οἱ 5β6χ- 
ἀκ 59.681 ΥἱΡῚ οαπη 60. δὰ ΑΟἢι8, Πα 

Νίδοοῃ γοσθηὶ ἀθῖ ἢ. ἘΠῚ Παρὶίαν!! Πὰ- 8 
νὰ οὐ ΑΟΠ5 ἴῃ θιἢ, Ιρ56 οἵ νἱγὶ 
6105, ΥἱνΡ δἱ ἀοιη8 6715, οἱ θανὶὰ 

27γ1. 
“2405. 

22,245. 

24,15. 

15,24. 

ν.11.9. 

25,29. 

80,3. 

19, ΑἸ.: φαΐα (ρτὸ φαΐ). 
1. Α1.: οἱ (ρτὸ αἱ). 
3. 5 νἱγ. 

Ί, ΒΑ: εἰπε Φαροῦ Ὁπτ Ὁ. απὸ Ὁ. ππιέοπις 
πιὸπ, ΥΕ;: δο εἰπηιαί Ἰϑσαρφοτα τϑετοοπ, Β: Ὁαβ Ὁ, 
οἷο ϑοΐπιπς υσπ ππίτ ἐπίζα {6} Α΄: Ῥαπη Ὁ. πίιππιοῦ 
θοῇο. ΑὟΥΥΕ: [0 (Ὁαππ) τοΐτο ... αδΤαἤοπ. 

ὁ, γΕ; Ππὸ Ὁ). τοσδπίο. 



08 (Ὁ7,λ-- 12. διαπιοιῖ Ε΄ : 

ΧΧΥΕΙ. 

καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖχες αὐτοῦ, ᾿Αχινάαμ 

᾿Ιεζραηλῖτις καὶ ᾿ΑΙβιγαϊλ ἡ γυνὴ Ναβὰλ τοῦ 

4 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαούλ, ὅτι 
πέφευγε Ζ.αυὶδ εἰς Γέϑι καὶ οὐ προςέϑετο ἔτι 

ζητεῖν αὐτόν. 

Καρμηλίου. 

Εἰ δὴ εὖ- 
ρθηκ8 χάριν ὁ δοῦλός σου ἐν ὀφϑαλμοῖς σου, 

ὅ Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ᾿Ζχχίς" 

δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν 

κατ᾽ ἀγρόν, καὶ καϑίσομαι ἐκεῖ, καὶ ἱνατί κα- 

ϑηται ὁ δοῦλός σου ἕν πόλει βασιλευομένῃ μετὰ 

σοῦ; ὅ Καὶ ἔδωκεν ᾿'κχὶς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκδίνῃ τὴν Σικελάγ. Διὰ τοῦτο ἐγενήϑη ἡ 

Σικελὰγ τῷ βασιλεῖ τῆς Ἰουδαίας ἕως τῆς ἡμέ- 

ρὰς ταύτης. 1 Καὶ ἐγένετο ὁ ἀριϑμὸς τῶν 

ἡμερῶν, ὧν ἐκάϑισε Δαυὶδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλο- 

φύλων, τέσσαρας μῆνας. 

8 Καὶ ἀνέβαινε Ζ).αυὶδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, 

καὶ ἐπετίϑεντο ἐπὶ τὸν Γεσσουραῖον καὶ τὸν 
ΡΒ Ἔ ἈΠ 9 κ “ 

᾿Ιεζραῖον καὶ ἐπὶ τὸν ᾿“Ϊμαληκίτην" ὅτι κατῳ- 
Με « » Φ ΔΕ ΤᾺ . , [} - 

κεῖτο ἢ γῆῇ ἡ απὸ ΤΠ ξεσσουρ καὶ ἕως γῆς. 

Αἰγύπτου. 98 Καὶ ἔτυπτε Ζαυὶδ τὴν γῆν, καὶ 
οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα ἢ γυναῖκα, καὶ ἐλάμβανε 
ὙΡΊΜΗ καὶ βουκόλια καὶ ὄνους καὶ καμήλ ους 
καὶ ἱματισμόν, καὶ ἀνέστρεφον καὶ ἤρχοντο 
πρὸς ᾿αἴχχί(. 10 Καὶ εἶπεν “Ἵχχὶς πρὸς 

Δαυίδ' ᾿Επὶ τίνα ἐπέϑεσϑε σήμερον; Καὶ 

εἶπε Ζαυὶδ πρὸς ᾿ΑΙκχίξ: Κατὰ νότον τῆς 

᾿Ιυυδαίας καὶ κατὰ νότον ᾿Ιεραμιὴλ, καὶ κατὰ 

11 Καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα 
οὐκ ἐζωογόνησα τοῦ εἰςαγαγεῖν εἰς [Πἐϑ., λέγων" 

Μήποτε ἀναγγείλωσιν καϑ' ἡμῶν, λέγοντες" 
Τάδε ποιεῖ Ζαυίδι Καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα 
αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἐκάϑητο ἐν ἀγρῷ 
τῶν ἀλλοφύλων. 12 Καὶ ἐπιστεύϑη ᾿ΑΙχκχὶς 
ἐν τῷ Δαυίδ, λέγων" ᾿Πισχυνται αἰσχυνόμενος 
ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ᾿σραήλ, καὶ ἔσται μοι 
δοῦλος εἰς τὸν αἰῶνα. 

γύτον τοῦ Κενί. 

4. ΑΒ: ἀνηγγ. ὅ.Α4.}; ὁ δὅλ. σὃ χάρ. Α3Β: ΠΡΟΣ 
σομαι. ὦ. Βλχχ.. Ἐ (ΘΠ: ἴῃ γα) Σεκελάκ. ΑΒΈη 
7. ΔΒ: ἐγενήλη. 8. ἌΒΕ (ρ. ἐπὶ) πάντα (ΤΕ). Β. 
Τεσιρὺ {ΤῈ σσδϑραῖον ΕΧ) ἔχ, τὸν Ἵ: (ΤΑΕΧ, Α: Ἰλοὶ 

. καὶ ἰδὸ ἡ γῆ κατῳκεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ 
Τελαμψὸς τετειχισμένων καὶ (511). ΑΔ, ΙΧ). 9.ΒῈ| 

(ΓᾺΧ)-. Δ  ατοῦς ο. ἀνέστρεψαν. 10. Β: 
Ἰεομεγὸ (Περαμ. Ε) τ π αν ΤῊΣ Κενί! Α;: Κηνεῶ. 
11..Δ8- “Πὴ ἂν... ϊ. κα) εἰς Γεῶ: ΒΒ: ΖΙ. π. 
ΚΑ. τὐδὲ ἈΠῈ (Ρ. ἐιάθ.) ἀαυὶὸ ὁνν. 12. Β: Ζ΄. ἐν 
τῷ ἄκχ. ΑΒ (ἃ. λέγ.) σφόδρα (Ἐ1). 

Τ)αυϊαῖο ἑνῖου ἸΡη δέδπαοοϑ Ρον Γ[ρφξιηι. 

ΤΡΟΝΦΉΡΠ ὈΡΘῚΠΝ 5. 95 
ἼΒ5 ἘΓΡΌὩΠΞΙ Ὀπο-τιῶΝ δου ΞΝῚ ̓ 
ΤΕῸΝ τὸ ἼἼΠ ΠΉΞΤῚΞ Ὀηνθς 

εφρξῷ τὴν 
ΝητῶΝ ΟΝ τον ΤΙ ἼΩΝ π 

ΘΙΡῸ "3 Ὁ. ἼΡΣΞ ΠΝ ΣῈ 
ΓΘ Ἱ διὸ ΓΞ. ΓΗΒ Ὑ ὈΓΊΝΞ 
ΣΠΩΣ ΠΣ ΦΒΕΙ ὝΣΞ ἨΤΩΣ 330. 
ἈΟΡ ΤΩΝ ΝΊΠΙΣ ΘΟ πον ἸοτΊ 51 ὃ 
ἽΡ πΉΠ “ΞΘ Ὁ ἌπῃΣ. ΠΣ Ἴ30 
τῶν ΘΎΡΕῚ ΠΒΘῺ ὁπ} ὁ πτπ ΘΗΡΣῚ Τ 

Ὁ: ΘΘΌ ΠΩ Ἣ 50: 
ἐ ΘΠ ΠΣΞ ΙΝ 

τὸν ἸΩΩΘΟῚ ὙΘΟΝῚ ἸΥῚ Ὁ59Ὶ 8 
ἌΡΙΣ 'Ξ ῬΘΏΣΤΗ. ΠῚ ὙΠΕΡ 
ἩΝῚ3 τος "ῶν ὙῊΝπ τήϑ 
Ἴ1 ΠΞΠῚ : ΘΛΟΣ γ ΝΠ ΙΡῚ πρὸ 9 
πῶν} ἿΝ, ποσὶ 2) ὙπλπταΝ 
δ᾽ ῬΏ3) ΒΥ ΔΓ} ἽΡΞῚ ἸΝΝ ΠΡΟῚ 
“ἸὮΝΒῚ ΣἸΘΛΘΝ ΤῸΝ δὲ 25 2095) ὩΣ Ἴ22) " 
Ἢ ΩΝ. Ὀῆοπι ὈΠΘΒ- ἵν ὥσξΝ 
ἘΝΌΠΉΣ προ - ὉΡῚ αὶ ΣΤ ΠΣ 32)" ὃ» 

τῷ πθδ) ΘΟΝῚ ὁ ΡΠ 3 ΟΝ 
ὙΠΟΤῚΒ ἼΩΝ ΤᾺ ΝΟΌΣ ΤΊΤ ΓΉΤῚ 
ΠῚ ἪΤ πῦρ ἼΩΝ ἸὉΣ 
ΣΤΩΞ, Ξιϑν ἼΩΝ ΠΣ ἸΟΘυ 
“ὩΝῸ ΤῊΣ ὥϑΝ ἸΌΝ ΤῊΣ 12 
ποτ ὈΝ ϑῚ ἼΩΣΞ σα 3 τι ΝΖ 

ἜΡΩΣ πϑοῦ "Ὁ 

ΓΩΌΝΞ ΠῸΒ ἰΡ.Ῥ Ὡ)Ὸ" 
γτιδ: ΔΤ ΔΕΤῚ 

Υ. ἡ. 

ΒΒ. ΝΕ. Α: ρόδο πιαπ τίν εἴποι τέ, 
ὌΝ ζΘε. νΕ: Θι. δεδ ἃ. Α: οἱο[οό. 
ἼΗΙ απ δίς δὸς, φοξσπιπηοπ, ΟὟ ὙΒ.Α: ϑέροτίς, 

οι 

ΑὟΥ: 



Ἱ, ὥδυπεποί 8. (Ὡ7,4-- 12. 8399 

Φοαυΐδ 21: ΘΙΕΓαΒ. ΧΧΥΕΙΙ. 

απο πες {εἴποι ερείοεπ Ἡβείδοτη, ϑρίποαπι 
Ὅογ δογοοἰπ|, ππὸ δἰαᾳαίϊ, ὃὲ6. ϑὲαθαί 

ἀ πβεῖδ, δὲν (ατπιιἰπ. ἜἸΤπῸ δὰ Θαμ 
απαοασί τϑατὸ, δὰ Φανίο σὰ αι ρὸς 
ἤοθοπ υὐᾶτο, {πῶ το ἐν ἴπ πίε πιοῦτ. 

ὅ Ἰἴπὸ Φαυίο {γτα 41 “ἰδ: ὥαθε ἰ 

(παῦε ον Ὁοίποπ Ἅπρὸπ σογιπόοη, [0 ἴαβ 
παν φοδὸπ εἰποὸι θέαι ἰπ Ὅὲ} Θἰάοίο εἶπον 
απ! ει βαποο, Ὅα8 ἰἃ) Ὁτίππεπ τυοῦπὸ) 

τς χραϑ [01 δεῖίπ δἐπρῶς ἱπ Ὅ.. Ἑὐπίρ!ἄγεπ 

ΘΟ Θίαδι δεῖ οἷν τοθποπὶ Ἔα σαὺ ἴδηι 

ὙΓἰ8. Ὁ.8. 2 α8 Θεία. Φαῦθεν {Π Θ παρ 
Ὅι. δῦπίασς δια δἰ8 αἰ Ὁἱοζοπ “ αα. 

7 Φἰς 8 εἰς αδοῦ, οἷς Φαυίο ἱπ Ὅὲν ΘΟ ΠΟΥ 

ἀαπὸς τοοθποίς, { εἶπ δαθν ὑπὸ υἱοῦ 
φθλοπαίο. 

8 Φαρίο αὔεὲῦῷ 206. δίπαμῃ Ταιππας ζεῖποπ 

ϑλάππενη, πιὸ Κεῖ ἰπ βαπὸ δον Θο  τίτον 
πῆὺ (ἰνίον ππὸ ἡ πιο γ, θοππ Ὁἱε[ὸ 
τρατεη οἷς (ΘἸποποῦ θη ἽΠΙοΥ8. θ τ Ὁἰεεϑ 
ἀᾳπθοβ, αἴ πιαπ ἔρπιππί απ ΘῚ 68 απ 

9 (πᾳ τοπίαπο. Ἔα αϑοὸν Φαρίο δὍα8 ϑαπὸ 
τις, Τοβ εὐ τϑοδοῦ ϑέαππ πο Ξθεἰῦ 
ἴοδεπ, ππὸ παῦπι Θάαξο, ϑὲϊποον, (δεῖ, 

δξαπτοοῖς πιὸ δ Ποἰθογ, τἰπὸ ἔοθτεῖς το ο εν 
10 ππὸ ἕαπι κι ἰδ. Ἔ ϑθοππ δαππ ἡ 8 

Τρτα : (Θεῖο ἴθτ σοῖς πἰ εἰποοξαιοη 
ἴο Ἰντα Φανίο; Θεροπ ὅεπ θείας δια 

ςς μην ρσοροπ οι δίας, εν ΦοΛα πιο {0 } 
11 υἱὴτὸὸ σόσοπ Ὁ6π ΠΣ τας Ὅεν δτοπίίον. ἜΦαυίΌ 

αδον Τἰοβ τοῦδον ϑθέαππ ποῦ εἴ Τοδεποίς 
σοι (Θα ἔρπιππιοπ, ππὸ σοδαίε: Θίς 
πιδίεπ τοΐδον ἀπ Τοδοπ πἰπὸ Γτσαβεπ. 
ἍΠὺῸῸ ταὶ Φαυίο, ππὸ Ὁα8 τσαῦ {εἰπο πες, 

ἰ ἴο ἴαπαο ΓΤ τοοϑποίς ἱπ 1 ΠΕΡ απο. 
᾿ 12. ὅΦατιπῃ αἴαπθιο [18 Φαυίο, ππὸ φοραί ίο: 
͵ (ὅν θαι Π ἃ) Πἰπξοπο ρφοπια τ οΣ {εἰποπι 

Ξθ01Ὲ ϑἴγαοῖ, δαγαπι {01 εὐ ἱπιπιον πιρὶπ 
ὅποι {είπ. 

τῇ 

' 

7. ὕ.1.: ϑϑὲλοπδει. 
11. Ὁ.1.: {Φιυᾶβεπ, 

7, ΑὟΝΕ.Α: 3" Γ δον ζαρο, Β: θΠιξαῦδῖ, 
8. ΒΑΕ: ἡδουζοίοπ δῖ. 8). Α: δοταπδίοεπ, Β: 

δίς (δίπτο. δο6 Ὁ, δίο υ. 9[. δ. αοιοοίοπ, ὙΕ: νον 3 οίίοπ 
Οδίο ὅθ εἴν. αΥ̓Υ: δοισογπίοπ ὃ. ὃς ν. 91. Ὁ. Βε δα πταπ ἢν 
ὝΕΣ: δίδ. ΑὟ: δίό πα) Ὁ. δίῃ. 
ἢ 9. Β: ἤβοπα τηηι. αΥ̓γ.ὙΕ: πὸ Φ. {Φ]. 
ο΄ ἴ0. αΥὟΥ: ὅπ να ὁ δ)λ ἄρ! τοπ Οὸ, νῈ: οἷς ἠδ: 
Θύροπῦ. 

ἐθηάβει 66 ἀπδθ ἸΧΟΓΘ5 6115, ΑΟΒΙΠΟΔΠῚ {62 Γᾶ- 
ΘΙ115. οἱ ΑΡΙΡᾺ1}] ὑχοῦ Ναα] (δγπιΕ] 1. 
ἜΨΒῚ παποίδίαμπη οϑὶ δα}, φαοα [ἀρ15- 4 
56. Πᾶν ἴῃ ἀοιἢ, οἱ ἤοπ δά 1 ὉΠ Γἃ 
ΧαΔΘΓΘΓΘ ΘΙ]. 

Ὀίχὶὶ δαίθιῃ Πανὶ ἃ δὰ ᾿θῃὶβ: δὶ ὅ 
ἴΏν 61] ΘΡΔίΙΔ ΠΣ [ἢ ΟΟΙ15 ἰα15, ἀθίι 
ΤΏ] ἸοοὰΒ ἴῃ ἀπἃ ὈΓΌ1ΠῚ ΓΘΡΊΟΠΪ5 
[1} 5, αὐ ΠΔ] 16 πὰ 101; ΘᾺ Θ1ΠΊ Πηᾶ- 

Πθΐ ΒΘΓΨῚΒ [1 π5 ἴῃ Οἰνιἰαΐ6 ΓΘΡῚ85 ἰ6- 
οαὐηὖ ἜΠρΑΙ ἰΐδαθ οἱ ΔῸΠ15. ἴῃ ἀϊθ 6 

7 ον 81 }}}Ὰ ΒΊΟ6]6 5: ΡΓΟΡΙΘΡ 4 8πι) Οδιι58Π| 
10 ῦϑν [χοία οδί Βίοο!ορ τόση πα 5688 

1 ἀἄϊθιη πῶ. ἜΒΙ δαΐθιη πη Γ5 7 
ἀϊθυμη, «αῖθυ85. Παρὶΐαν! Πᾶν ἃ ἴῃ 
ΓΘΡΊΟΠΘ ΡΠ ΠΙΒ ΒΙΠΟΓ ΠῚ, 4αδίαοῦ Τ]6η- 
5101. 

ἰσιι. ΒΓ ἀβοθηάι Πανὶ ὰ οἱ υἱγὶ οὐυ5, οἱ 8 

10..13,8. ΘΟ ΡΔΠηΐ ΡΥΔρἀΔ8 46 (Θββ] οἱ ἀθ 

(ἀοΥὶ οἱ ἀθ ΑἸηδ] θο Ε15: ἢ] ΘηΪπῚ ΡᾶΟῚ 
Πα} 1] 1} ἴῃ (ΘΓΓὰ ΔΓ α {π|5, θα ἢ- 
{Π0 5. δ ἀβ486 Δ ἰθγγαηι ΑΘΡΥρί!. 
ἜΜ ρΘΓΟ 6 αἱ Π) αν ἃ ΟἸηπ θη ἰθγγαιη, 9 
Π60 ΓΟ 461 νἱνθηΐθη νἱγαπὶ οἱ 
ΤῊ ]]ΘΓΘΙῚ ; [0]]Θ 5416. ΟΥο8 οἱ ἤονθ8 
οἱ 5108 δἱ ΟΔΙΠη6105 οἱ νρϑϑβίβϑ γον οΓ- 
(οαίαν οἱ νϑηϊοθαΐ δά Α01185. Ἔ}ι- 10 
οοθαὶ δαΐθιη οἱ Αθηϊβ: [ἢ 461 1- 
Γαϊβίι Πποάϊο Βαβροπάθραί ἢν]: 
Οοηΐγαᾶ τηρΡ]ἀΐθὰ ΦαἀΔ6 οἱ οοηΓὰ 
ΤΩΡ 16} ἤθγδῖηθ 6] οἱ οοηΐγα ΠηΘΓ- 
ἀἴθηι ἀθηϊ. Ραμ οἱ τη] Γθη ποη 11 
γἱνΠοα αὶ Πᾶν, ἢθο δἀάιποοθαί ἰῃ 

οι}, ἀϊοθμδ: Νἧ ἰονρίο Ἰοψαδπίαν δά- 
ΥΘΓΒῈΠῚ Π05: ἤδθρο ἴδοι! αν; οἱ ποὺ 

ογαΐ ἀδογϑίαπη. 11 Ομ} 15 ἀἸ6 0115, 

α 5. Παιὰν! 1η σορίοηθ ῬΠὮΠΠ51Π)1- 
ΠΟΤ. ἜΘΟΓΘαΙαΙ ογροὸ ΑΘἢΪ5 Ὠανὶά, 12 

(13,.. ἀἸοθη5: ΜΠ τηὰ]ὰ Ορογαϊα8 οϑί 

οΟπίγα ΡΟρΡαΪα 5 ἴβγᾶ6], δυὶΐ 
ἰθι α. τᾺ]ΠΪ 5ΘΓΝῚ5. ΒΘΠΡΙΘΓΏ.8. 

29,8, 

15,7. 

Ὠε.25,19. 

30,14. 

80,29. 

8, ΑΙ.: 
9..ΑΙ. 

ρᾶρὶ (5.: νὰ ρ]) ὨΔ ἰἀ θηΐ. 
: ἴογγδηα {ΠΠ0Γ11Π|. 

11. πὶ ἴαφοπ: ΦΠΠ| 0 ... {{π|. 58, Β: Τοδοπδίᾳ, δαβ 
{. τοαῦ παδ) δ᾽, γίποντάζεοπ, ΑὟΥ̓: [οδοπ, δαβ {. π΄ αοπ 
(. ἔάπποι ὁ ΝΕ: αἀπὶ θοῦ, ππὶ 7. πὶ. Θ. γα ἄρτοπ. ΑὟΥ: 
. Θευταπ. Α: δεῖ ἔθη βοζάτοἤοι ὃ 

1, τοΐτϑ᾽ εὐ ἐπιπιεῦ, ΟΕὟΥ̓́; σοτίταποίο, γῇ: ζο(ς 
Πουίσαποπ ἀπῇ... {π| ἐπι ἀδίο. δονῦς δεί {. 5, 
δορὶ ὃ 



400 (28,1--10.) δαπεποΙῖο ἢ. 

ΧΧΥΈΕΙ. Βαικῖϊ ραἴγνοηια {[αΐζα. 

ἋἘΥΨΕΕΙΕ. Καὶ ἐγένετο ἕν ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις, καὶ συναϑροίζουσιν ἀλλόφυλοι ἐν ταῖς 

παρεμβολαῖς αὐτῶν ἐξελϑεῖν πολεμεῖν μετὰ 

᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπεν ᾿Αἰκχὶς πρὸς 4Δ.αυίδ' 

Γινώσκων γνώσῃ, ὅτι μετ ἐμοῦ ἐξελεύσῃ εἰς 

πόλεμον, σὺ καὶ οἱ ἄνδρες σου. 32 Καὶ εἶπε 

Δαυὶδ πρὸς ““Ικχίς: Οὕτω νῦν γνώσῃ ἃ ποιή- 

σει ὁ δοῦλός σου Καὶ εἶπεν ᾿Αἰχχὶς πρὸς 

Δαυίδ" 

σε πάσας τὰς ἡμέρας. 

Οὕτως ἀρχισωματοφύλακα ϑήσομαί 

ὃ Καὶ Σαμουὴλ ἀπέϑανε, καὶ ἐκόψαντο 
αὐτὸν πᾶς ᾿Ισραήλ, καὶ ϑάπτουσιν αὐτὸν ἐν 

᾿Αρμαϑαὶμ ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ. Καὶ «Σαοὺλ 
ἐξῆρε τοὺς ἐγγαστριμύϑους καὶ τοὺς γνώστας 

ἀπὸ τῆς γῆς. 4 Καὶ συναϑροίζονται οἱ ἀλλό- 

φυλοι, καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς 
Σουνάμ. Καὶ συναϑροίζει Σαοὺλ πάντα ἀν- 

δρα ᾿Ισραήλ, καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς ΤΓελβουέ. 
ὅ Καὶ εἶδε Σαοὺλ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλ- 
λοφύλων, καὶ ἐφοβήϑη καὶ ἐξέστη ἡ καρδία 
αὐτοῦ σφόδρα. ὅ Καὶ ἐπηρώτησε “Σαοὺλ διὰ 
τοῦ κυρίου, καὶ οὐκ ἀπεκρίϑη αὐτῷ κύριος 
καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς δήλοις καὶ ἐν 

τοῖς προφήταις. 

7 Καὶ εἶπε «Σαοὺλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ" Ζη- 

τήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυϑον, καὶ πορεύ- 
σομαι πρὸς αὐτήν, καὶ ἐκζητήσω ἐν αὐτῇ. 

᾿Ιδοὺ 

8 Καὶ ἠλλοιώ- 

ϑη Σαούλ, καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ὅτερα, καὶ 

Καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν" 

γυνὴ ἐγγαστρίμυϑος ἐν ᾿Ενδώρ. 

πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄνδρες μεὲ αὐτοῦ, 

καὶ ἦλθον πρὸς τὴν γυναῖχα νυκτός, καὶ εἶπεν 

αὐτῇ 'Σαούλ'" Μάντευσον δή μοι ἐν τῷ ἐγγα- 
στριμύϑῳ, καὶ ἀναγαγέ μοι ὃ ἐὰν εἴπω σοι. 

9 Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ αὐτῷ" ᾿Ιδοὺ σὺ οἶδας ἃ 

ἐποίησε Σαούλ, ὡς ἐξωλόϑρευσε τοὺς ἐγγα- 

στριμύϑους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς" 

καὶ ἱνατί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν μου, ϑα- 

νατῶσαι αὐτήν; 10 Καὶ ὦμοσεν αὐτῇ «Σαοὺλ 

1.8: ὙΠ ΑΒ: συναϑροίξονται. 8. ΑΒῈ 
τῇ (ΤΕΧ). «ἰπεριεῖλε(ἐξῆρε ΕΧῚ). 4.438Β: Σωναάμ. 
6. ΑΒ τὸ δ Ρ. κυρ.) καὶ. 7.48: ξητήσω (ἐκξ.ἘΧῚ) 

. (οἷ, 29, 1) ᾿Δδενδώρ (Ενδ. Ε). 8. ΒΑ: συν-(ϑ. 
περι- γεκαλύψατο... . ἔρχονται. . Ζιαὃλ... Μαν- 
τευσαι (ἠλλ... ὦ ἦλθον χυλ. ἘΧῚΣ ἈΒΕΧ: ὃν (ὃ Χ). 
9, Β: αὐτῷ ἡ γῆ. ΑΒῈ (.᾽1δ.) δὴ ... ὅσα ἐπ. 

ἸΧΞΡΟῚ ΣΤ Θ255. ὙΠ ΧΧΥΨΈΕΙΙ. 
ΡΣ κὩχϑὲ δ ΤΙΝ ὩΡΙ Ὁ 
»ἤν τίς ἐνὶ τα ἼΩΝΟῚ ὈΝ ΞΘ 
πῶν ΠΡΠΠΏΞ ΝΕ ὯΝ 5. ΣΤ 
ἘΝ ὠλοντὸν ἡ ΡΣ ΝΡ 
πῇ πσοτῶν ὩΝ σρ ΠῸΝ 
"ὦ ἘΝ ἀπτὸν ΘΝ τΌΝ 5 

ἐΟΘΗ ΓΦ ΡΟΝ ΝΣ 
ὉΝ ΟΣὉΞ ἸσΉἸΘΌ 5) ΓῺ ὈΝ Δ) 5 
ὙΌΡΙ ὈἸΝΙΘῚ Ἴ052}5 ΓΠΔ Ἢ ΓΙ ΛΞΙ ΡΝ 
5)» ΒΩ Π- ΠῚ τ ΝΗΩ͂Ν 
Θ25.53, Ἀ)ΓΙ9 55} Θ᾽ ΘὉΡ ἼΣΞ5) 
ἩΣΓ]Ὶ ἘλΊΘσθτττὸ ΘΝ ὙΞΠ5Ὶ 
ΡΟ -ῸΝ ὈΝῶ ΝῊ ἜΞΞΣΩΒ 
: ΠΝ ἡΞὉ ΤΠΠΡῚ ΝΠ ΡῚ ΠῊ 
τῆ Γ᾽ ὯΝ χοχνς Ῥρνῷ ἌΤΗΝ ὃ 
ΣΝ 233 ὩΣ ΘΛΠΣΝΞ 83 ΜΕ Ὡ3 
δὉ πη ἸΕΡΕ ὈηΝῶ ὍΏΝΗ Τ 
πον ΠΕΣ ΝῚ Ξἰλ -οτῦν τῶν 
ὯΝ ἜΣ ὙΔΩΝΝῚ τϑ- πΘ ΝῚ 

ΗΠ ΤΣ ΞΙΝΤΟΣΞ ΤΩΝ ΠΩ 
Ὁ ΤΙΝ ΘΟΔΞ 395) ΘΗ ΝῚΘ ἰ ΒΓ. 8 
ΝΖ ἸὮΡ ΘΝ ὍΣ) ΝΠ ΠΩΡῚ 
ΝΣ τ ΟδΌΡ ΝΡ. ποῦ πῶνπτὸν 
πρνττῶν τΝ 5 ὗΣτη ΞΔ π Ὁ 
πὸπ ΤῸΝ πῶνπ ὝΔΝΌῚ 

νῷ πῶστ ον ΤᾺΝ ὈΡῚΣ ΠΝ 
ὭΣΤ ΓΤΝῚ ΓΔ ΝΡ Τὰ ΤΟ ἼΞ.1 ἰσΝὲ 

ὥρη πον ΠΘΟῚ ὙΈΝΠ 
᾿ηδῶ πο »Ξ 25) ἜΡΟΝ 993 .- 

γ. 8. ἢ ΠΏΣ 

1, ΑΥ̓͂Υ.ΝΕ.Α: ἴῆτο ὅθετο. Β: Φεοιαροῦ. ΥΕ: ὕα 
ἐσοὺπ .., ἐπ]απηπιοπ ἀπππὶ δείολπα. Β: ας. (Οἰτοῖε, δ νίοα 
41 ζάρτιπ. ΑΥ̓Υ: κα. δυϊορόξιαο, 2π Πτοίίεπ, ὙΕ,ς Ἃ: Ὧι 
ἘΠῚΡῚ (πππ|) 0. ΑΥ̓͂ ΥὙΕ.Α: δαβ δι... πιπβέ. 

ἘΝ 9. 

| 
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ὧ8,1--10.) 401 

Φαϑ ϑοῖθ 21 (σπδου, 

ΧῸῈΈΥΕΕΗ. τἴπὸ ε8 δεραῦ [{) χιν δενεἴθδοπ 
ο εἶτ, δαβ οἷς 6 Π| τον ἰθτ ὥεον ϑοτζαπιπις 

ἴρίοι, ἐπ ὅπ (Θέτεῖς δι οἰεθοπ τοΐδον γαῖ. 
πὸ 8. ρταῦ 2. Φαρίο:; Φι [01Π} 
τἰἤοπ, Ὁα8 δι. ππὸ ὁείπο ϑὲζππεν [01 τοῖς 

2 πεῖν αὐιδοίεθεπ ἱπὸ Θεὸν. ἢ Φαρίο [ρταῦ 

κι ἡΓἀ8:; ϑβδορίαπ, δι: [01ΠΠ| εὐζαθτεπ, τοι 
ει ὅποι ἔθππ τοίτο. 

πιοίπεδ αι ζεθὲπ πιοίπ ἀρ θοπΙαπᾷ. 

ὃ (ΘΟ μμαοῖ τραν ροβοτθει, ππὸ ραπὶ ἀἤναοῖ. 
γαιίς εἴθ ππὶ ἰδπ σείτασοι απὸ ἴδηι δερταδοη 
ἐπ ζείπον Θιαῦι ϑέαιπα. (0 Ῥαῖίίο (Θ αμὶ αὐ 
Ὁὲπὶ απὸς σοτίτίοεθεπ οἷο Πθαριζασοῦ ππὸ 

Ἔ Φα πππὶ οἷς θ ΠΠεν Πα) 
φοταπιπιοίοπ, πα ἔσπιοι τπιὸ Τα ροττοι ἤ{) διε 

ἃ Βεϊάγεπθοιίοῦ. 

ἐπι, σϑευζαπιπιίεῖς απ! απ) θα σαπλὲ 
ὅ δἴταεῖ, τὸ Ἰαροότίοπ κει Θίίδοᾳ. Ἔα, 

αδεν απ ὅὲγ 6 {πὲ θεν Ταθο, τ τοῖο, 
6 ὦ ΤΠ ἃ), ππὸ ζεῖπ ϑοτς ϑοτλαρίς ζεῦτ. ἜΜΔπῦ 

ΕΓ ταιρήταρίς Ὅοπ. ὅδεττπ, αθὸνῦ 6 Φοῖτ 
απίροτίοίς ἴθπι πἰ τ, ὑρεθον Ὀπτὰ Φ τάπης, 
πο Ὁπτ δ αἰ Θὲ, ποῦ Ὁπτ του θείοπ. 

ῃ 

σοόταοῖ " θαι, 6 ἰῷ 2π ἴθτ σεθε ππὸ 
ἴτα66. (δείπε ἐπείτε Ἰρταεπ ἐπ ἰθπι; 
Θίερε, πι;ὃ ὅποον {{ εἶπ ϑδοίδ, οἷο δαΐ 

8 εἶποπ θα ηαρσοταοί. ἜΛΔπν Θαμΐ τϑεῶ)- 
ζοῖτο ζεῖπο ὁδοἴροῦ ἀπὸ 06. ἀποοτρ ἀπ, τπιὸ 
αἰπα Οἰπ απὸ ἐσεοπ απϑοτε ππΐ ἴθπι, τππὸ 
ἔαπτοι δεῖ δὲν θὲ δε χπὶ πθοῖθο, τπτῷ Ἰντα: 

ΟΑἴοδοῦ, τοίἤαρε πὶ πατῶ δὲπ ϑθαρτε 
Ἰαφογροῖε, ππὸ δτίπρς παρ δεται, ὃεπ ἰὰ) 

9 οἷν 6. ἘΦαΒ θεῖθ ργαγ 21 ἴθι: 
Θίερς, δι. τορίβε!ς Ἰ0 Ὁ], ταῦ Θαμ φείθαπ 
γαῖ, τοῖς εὐ οἷς Παρνασοῦ πὸ ΒΘ οἰ γε οι 
αἰιϑαογοίίο δα. ϑοπι βαπος, τυαταση τΟἰ {ΠῸ δι 
Ῥόππ πτεῖπο (Θεοῖς ἱπ Ὅᾳ8 9.08. {{ρτοπ, 968 ἰὰ) 

10 εὐἰῤοιοί τοετοο ἢ Θαμ αδὸν {τον ἰὃτ 

3, ὕὉ.1.. βεῖρε. ὃ. Α.Α: βίοδε. 

2. ΥΕ: δησαῦτ! ΟὟ: Θὺ ζ0{{Π| δὰ δεππ. Β: Θατς 
Β.νΕ: αἴίο (Οίε) Φαρα. 

ἢ, ΟΒ91.25,1.) Β.Α: ϑαπδετοῦ ας ϑθαθτί. ΑὟΥ̓ὙΕ: 
Δ ΟΟΓΟΠδοΤτοὐτοτ(ππθπ|) κι. 55, ΒιΑΥ Αἰ: (τε6)ρ0: 
[Φαῇ!, νΕ: ἐπίζονπί. 

4, ΝΕ: 9[{6 πππ... αι. εἰπυἔοπ. 
ὅ, ΒΥ ΝΕ: (οΥ)είττενίο, 

“ὁ. Β.ΑΥ͂ΨΝΕ. Ατήταρτο, νΕ: ὅταπιηβοονίο, ΒιΝΕ: 
δαό Ππτίπι. (Α- γτίοον ). Βιν ΕΣ: οἷν Βτογῃοίοπ ὃ 

“θοΙραῇοίίοι «ἘΒ 0εἴ. 91. 5’, 2. ΞΒυ6 1, 1010. 

Ὑ 18 Τρταῦ κι 

Φαυίο: Φαῦπη ὉΪ ἰἀ) οἰ φππ Φύτοτ, 

Ὅσα Ἰρταῶ ΘαμΓ κὰ εἰπε δὲπείοπ:, 
Θιιγεν πεν εἶπ δ οῖθ, οἷς εἰποπ βαρυζατ, 

ΧΈΥΨΈΕΙΙ. 

Ι οίαπι οδί δυίΐοιῃ ῃ ἜΈΨΕΒΕΒΙ. 
ι, 66 θ5. 118, σοηργοράνογαηΐ ΡΠ ]15- 

{Π|1πΔ ἀρ ηἃ 5ἃ, αἴ ΡΥΔΟρΑΓΔΓΘΗΕΓ 
ἃ4 Β6Π]Π ἢ) σΟΠ Ρὰ ϑγᾶ6]. δΙχί(488 
ΔΟΠΪ5. δά αν: δοίθηβ ΠΠ6 50,0, 

4 ΟΠ Δ ΠῚ Π] ΘΟ. ΘΡΡΘΑΪΘΓΙΒ ἰῃ ΔΒ (Γ15; 
ἰὰ οἱ νἱνὶ ἰἃ]ϊ. ἘἜΠιχίίᾳιια Ὠανίἃ δά 
ΛΔΟΒΙΘ: ΝΠ 80165, {86 [ἀοίαΓι15. οϑί 
ΒΘΡΝΙ5 ἰπ|5. ΕἾ δι. ΑΟΠΙ5 δα Πανὶά: 
Ει ὁ60 ομιβίο 6 ΠῚ ὁἀρῚ 115. Π]6] ΡΟΠΔΠῚ 
(6. οαη (15. ἀΙ 6015. 

ἐδ,1. 
ὶ ϑάμηι6} ἀαΐθ πὶ ̓πογίαιι5 δϑί, Ρἰδη- 

ΧΙ 116. ΟἸ1ΠῚ ΟἸΠΠ15 [5ΓΔ6] δἰ 56ρ6 16 γαπὶ 
Θ.ΠῚ 1η απηαι Πἃ ὑΓ}06 51ἃ. Εἰ δδι] 

ἐὐδιν ἀθβίαΠι Ἰηᾶσοβ οἱ ΠᾶΡΙΟ]05. ἀ6 ἰογγὰ. 

μα. ΟΟηργοραίί4ι6. δηΐ ΡὮ 5. ἢ πι, οἱ 

, γΘΠΘΡΓηΐ οἱ οδο Γαι 1ϊ σαηὶ ἰὴ 

οὐοανΣ χπάη ; ΘΟΠσΤοράν δαΐοηι οἱ δὰ] 
{ΠῚ ΘΡΒῈ ΠῚ 15Γᾶ6], οἱ νηΐ! ἴῃ ἀθ] 006. 

ἘΠῚ νἱά 540} οαβίγα Ρἢ 5.11), οἱ 

{πη }}}} οἱ Θχρᾶν!ϊ ΟΟΙ 6}18. ὨΙΏΪ8. 
αν, Ὁ ΟΟΠΒα] Πα 6. ΠΟ Πἢ 111), Θὲ ΠΟ [6- 

᾿Νίξνθες ΟΠ οἱ ἤθη 16. ΡῸΡ 5ΟΠΙηΪὰ ΠΘΩΠ8 
ἤ τ" ΡῸΡ βδοογάοίθβ, Π6416 ρμ6} ΡΓΟΡΠΘΙΔ8. 
Βα υ δ ΒΙΧ 418 581} 56 ΡΥ 5 5115: ΟἸΔΘΡΙ 6 
δε ο ἤ Π1 Π]ΠΠΘ ΓΘ ΠΑΡ θη 6 ΠῚ ΡΥ ΓΠΟΠΒΠῚ, 
ἀπο οι νὰ Ἃαπὶ ἃ 68 Π), οἱ 50 ἰδ  [ὰ 0 ΡῈ 

᾿δ5: 8, 15. |1η. ΒΕ. ἀἰχθυιηΐ 5ουνὶ 6]}18 Δ4 601: 
δι τα] 16" ργ Ομ θπὶ. μὰ 6 5 ἴῃ Εη- 

ας. 0. ἜΜαΙϊαν ΘΓΡῸ Πα 5.111), 
Ξ3γη0.. γρ 5 Π 5416. 65. ἅ}Π18. ΘΒ] 6118, οἱ 

ΑΔ ΙΡ56 οἱ ἀπὸ νυἱσγὶ ὁπ. 60, νθ- 
ΠΟΡΠΠΙ46. ἃ Π]Π]ΘΓΘὰ ποοίθ, οἱ 

ρει 8,.1.8 1 1Π1:. Πινίηα. ΤΏ] ἴῃ ΡΥ ΠΟΠ6, οἱ 

5 501{ἃ Π]Πϊ, 416 ἀἶχοῦο (101. ἘΠῚ 
αἰ0 ΠΡ ἃ οἰμῃ: Εοοθ, ἰὰ ποϑίϊ, 

4υδηΐα δοθοῦν 548} οἱ ἀαοιηθᾺ0 
ΟΡ ΒΟΥ ἸηᾶρῸ5 οἱ ΠΔΡΙΟΪῸ5. 46 ἰθγγὰ; 
{πᾶ} 86 ΘΡΡΟῸ ᾿Π51 1 Γ]5. ΔΏΪΠ] ΔΘ. Π686, 
αὶ οὐσοϊάαρέ ἜΒΕῚ αγανιὶ οἱ δα! 10 

ΓΤ 

81,1. 

105.17,11 

ν.8. 

Εχ.92,18, 

οςς 3. 5. Ὁ ((0 .) οὐ ἰηίογίθοι ε 608 φαΐ ργίμοη 65 [ιὰἃ- 
᾿ ΒΘθδηϊ ἰῇ ν θη ΓΘ. 

7. Β: ϑαπρβετροί , ΑΝ: Φοδἐοπθεζϑιύτον: ὅ. (Α: 
θυνιθοπό:(δ,) νΕ: Ὁχ ὁ δὲν Φοοίοπδεζιούτιπῃ ἔπι: 
Ὁἱᾳ {{. 
ᾷ; ον οοἐς {06 ...0 250. εάππον ,.. ασοπ τϑότδο, 

}.ΑΥ̓ΥὙΕΒ.Α: τυαθτίαρο. ΑΥ̓Υ: δεν ὁ οὐἱπθοίιοὺς 
ταπα, νΕ: τ) δ Σ οὐ οπδοζ τοῦτοι. Αττσοε ππίν απ]. 

9. (61. 35..3.) νΕ: πιρίποπι ὁόδοι εἰπο πρὸ 
ἴοφοπ, ΑΝ: Το Ὅπ. Β: Ποί(οΠ Ὅι. οἱ ἃ) τοΐδον πὶ, 9. 
λπ| ὁ αἰΠτί(, 

20 



402 (238,11--20. ΘΙ 6. ΕΗ. 

ΧΊΧΥΨΈΕΕΙΙ. 

Ἅ "- , ’ ᾿, - ; 9 2 

κατὰ τοῦ κυρίου, λέγων" Ζῇ κύριος, εἰ ἀπαν- 
τήσει σοι ἀδικία ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. 11 Καὶ 
τ [2 ; Δ᾽. ἢ -κ' 7λ" Π γ ’ τὶ 

εἶπεν ἡ γυνὴ 'τῷ ΖΣαού ίνα ἀναγάγω σοι; 
- ἘΝ κ᾿ ᾽ 

Καὶ εἶπε᾽ Τὸν Σαμονὴλ ἀνάγαγέμοι. 12 Καὶ 
εἶδεν ἢ γυνὴ τὸν Σαμουήλ, καὶ ἀνεβόησε 
φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς ΖΣαούλ᾽ 
Ἵνατίέ παρελογίσω με; σὺ εἶ Σαούλ. 
1δ Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὃ βασιλεύς: Μὴ φοβοῦ" 

- « 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἢ 

᾿ 
καΐν 

,ὕ 44 ἌΡ 
τίνα ἑοραχας, ξἰῖπε. 

γυνή" Θεοὺς ἑώρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τῆς 
γῆς. 1 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἔγνως; Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ [έροντα ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς 

γῆς- ἀναβε βλημένον διπλοΐδα. Καὶ ἔγνω 
᾿Ὶ τ Ν ) 

Σαοὺλ ὅτι Σαμουὴλ οὗτος, καὶ ἔχυψεν ἐπὶ 
2 -" ν Α “- Ν , 

πρόφωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεκύνη- 
σεν αὐτῷ. Ὰ 

18 Καὶ εἶπε Σαμουήλ᾽ “Ινατί παρηνώχλη- 
σᾶς μοι τοῦ ἀναβῆναί, μὲ; Καὶ εἶπε Σαούλ" 
Θλίβομαι σφόδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦ- 
σιν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ ϑεὸς ἀφέστηκεν ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
καὶ οὐκ ἐπακήκοέ μου ἔτι οὔτε ἔν χειρὶ τῶν 
προφητῶν οὔτε ἐν τοῖς ἐνυπνίοις, καὶ νῦν κέ- 
κληκά σε τοῦ γνωρίσαι μοι τί ποιήσω. 16 Καὶ 
εἶπε “Σαμουήλ' Ἱνατί ἐπερωτᾷς μξ, καὶ κύριος 
ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονε μετὰ τοῦ πλη- 
σίον σου; 171 Καὶ πεποίηκε κύριός σοι, καϑὼ ς 
ἐλάλησεν ἐν χειρί μου, καὶ διαβῥήξει κύριος τὴν 
βασιλείαν ἐκ χειρός σου, καὶ δώσει αὐτὴν τῷ 

πλησίον σου τῷ Δαυίδ. 18 “ιότι οὐχ ὑπήκου- 
σας τῆς φωνῆς κυρίου καὶ οὐκ ἔπλησας ϑυμὸν 
ὀργῆς αὐτοῦ ἐν τῷ “Ἵμαλήκ, διὰ τὸ ὁῆμα 

τοῦτο ἐποίησέ σοι κύριος οὕτως τῇ ἡμέρᾳ ταύ- 
τῃ; 19 καὶ παραδώσει κύριος τὸν Ἰσραὴλ μετὰ 
σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων. Καὶ αὔριον σὺ καὶ 

οἵ υἱοί σου μετα σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρὲμ- 
βολὴν Ἰσραὴλ δώσει κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύ- 
λων. “9 Καὶ ἔσπευσε Σαοὺλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς 
ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἐφοβήϑη σφόδρα ἀ ἀπὸ τῶν λό- 
γῶν Σαμουήλ, καὶ οὐκ ἣν ἐν αὐτῷ ἔτι ἰσχύς, 

10. ΒΥ κι τ κυρ. (ἘΧ: ΑΧ: ἐν κυρίῳ). ΑΒ: ἀπ- 
αντήσεται. 11. ΑΒ τῷ Σ', 18. Β: εἶπὸν τίνα ξώρ. 
(ΑΧ: εἰπέ, τ. ξ.). 14. ΒΑ: Ἄνδρα ὄρϑιον5. ὄρϑριον 
(Γέροντα ᾽Β) νον καὶ ὅτος διπλ. ἀν ΓΕΒ  Πμρῖσε 
(ἀν. διπλ. ἘΧ). 15. ΑΧῈ (ρΡ. Σαμ.)πρὸς Σιαδλ.. 
(ρτο μοι) με. ΑΒΚ(ργ.) τὸ (Ἐ Χ). Β: μοι (μϑ ἈΒΕΧ). 
ᾺΒ (15): καὶ (ὅτε ΕΧ) -.. Ἐτᾷ (Ἐ ΕΧ). 17. ΑΒΦ 
(Ρ. ἐλαλ.) κύριος οἱ (ρ. βασ. ) σδ (ΕΧ). 18. ΑΒ: 
ἤχϑσας (ὑπήκ. ἘΧ). δετῆς ΤΑΈΧ). ΑΒ: ἐποίησας 
(ἔπλ. ΒΕΧῚ).... ἔτῷ. γιὰ τῦτο τὸ “ (ἘΝ). ΒΕ: 
ΤῊΣ σοι(σοι τ ΑΡΧ). ΑΒ ὅτως (ΤΕ Χ) οὐ ΑΣΒΤ 
ν (Ἐ ΑἹΒΧ). 20. Β: κ' ἐν αὐτῷ ἐκ ἦν ἰσχὺς ἔτι. 

Διατὶ οοοΐνοηια Γ[αξα- 

ὮΡ ἼΠΡ ΓΝ ΤΊΣ ΟΠ ἼΩΝ ΓΥΤῸΞ 
"ὮττΝ πῦδ Π ὝΩΝΕῚ ἐπτπ ἤΠΞ 1 
πὸ» ῃ ὈνΘώττΝ ὝΔΝΘῚ πστποΣΝ 
ὈΝΉΡΘτΩΝ πῶδν τ ΝΉΗ ἐπ512 
πῶνπ ΩΝ ῆπῇ ΠΞ ῬΦΣΊΩΣ 
πΠΝῚ ὭΤΟΝ Ἢ ΠΡ ΕΠ ὑμῶ τς 

ἜὙΤΓΩΝ ἩΘΊΩΣΙ ΠῸ ΝΘ ὁ ὈτΝιϑ 18 
τὸν πῶνπ ἼΩΝ ΤΟΝ Π 55 
ἘΛΆΤΤΩ ΜΡ ΝΣ ΒΠΕΝ δηλ 
ὥν ἼΩΝ ἼΠΝΏΤΙΤΩ πϑ ἜΝ ἡ 
ΘΝ Ω ΣῈ) ον πῶ ΝηῚ τὸν ἴηι 
ΠΧῚΝ ΘΝ ὙρηῚ ΝῊ ὃν" τη 

ΠΏ 5) 

ὩΣ νῶτον ὈΝΉΔῸ ἼΩΝΟΣ 
ἘΝ ὝΩΝΡῚ ὯΝ ΓηοΡττο ὨΙΆ 
"3 ἌΡΗ ' ὈΘΌΘῚ, προ ὑ5 τ Σ 
ὯῈ τὴν ἘΣ ἜὌΡ ἼΦ ὈΝ ΤΟΝῚ 

ΠΑΤΡῚ ΤΥΔΌΓΙΞ ΘΒ ΘΊΆΞΌΡῚ, ἼΞ 
ὙΡΝΡῚ, ἘΠΌΣΝ ΠῸ ὈΣυτήτι9 910 
Ὁ ΓῆπΣ ΝΌΟΣ ΠΡ Ὶ Ὀδρηοιῷ 
ἴ πῆπο ὭΡΘῚ ᾿ ΠῚ ὙΠῸ Ἢ ΟΦ 17 
τ Πὴπὴ ΣΉ ὙΤΞ ἼΞΊ ὝΦΝΞ 
ἘΝ ἼΣὴΣ ΡΝ ΠΡ ΠΡΟ ΘΠ 
-κὶ ΓΠΡῚ: ὉἿΡΞ ρϑῶτνν, ἜΝΞ 18 
ἘΞ νὼ» ῬΕὩΣΞ ΒΝ ἼΠ ὩΡΩΡ 
Ἰ2 ἐπῖπ ΞΙΗΝ πῆρ ποσῶν πτπ 19 

ΓῊΞ ἨῺΡ ὈΒΎΘΟ ΤΙΣ 05. Γῆπὶ 
ὩΞ, ὮΡ 73" πῶς ἽὝΓ: ὈΡΌ5 
ὭΞ πὴσπῦ 10) Ὁν τ. ΓΙ τΩΝ 

"Ὦ 

ὉΒ5) Ὀηδ τῶ ΠΙΔΣῚ ἐΒΤΗΘΌΘ 5 

Ἰλος ΝΣῚ ΠΕῚΝ ἸΠΡ τ θ 
Ἴ5 Δ ΓΝ ΠΘΤῸΝ ὉΝ 2.9 ὙἼΞΤΩ 

γ. 10. ΓΘ ΡΟ 
ΤΌ. Βεῖπη δίοίον Θαο τἰΠ{οπ ἔείπιο ταῖς τοΐϑοτς 
τὰτοπ, ΝΕ; ὈοβηαΓ πἰϑ 6 βείοοδ. Αἰ ϑανμ πὶ. ΞΒ δ 



14 θοταιῇ [είροπ αἰ δεν (ὅτρε. 

᾿ κῦ 
ἐν 

ῦ 

τιν ὅν ΤΕ 

᾿Οδετιος, 

ϑιπρῇ. 

ον, ὅ. {Π. 

1, Θαμειοίδ. (28, 11--20.) 409 

(Οἷς Φονίεπενεϊππιῃ. ΧΧΥΊΠΙΙ. 

δεί δεὲπι ᾧεῖτπ, ππὸ ἡγταῶ: Θὺ ταῦν πο ἴδῃ Βοιηΐπο, ἀΐοοηβ: ιν Βοπιίμι5! 
ῈΥ εῖν [οδὲ, εἐ8. [01 οἷν ὁίεβ πῶς κεῖ 

11 Ξ {γα φέταίθεπ! Ἔα Τργαὔ δα 
πθοῖδ: θροπ [01 ἰ) οἷν δεππ θελαι Ὀγίπε 
σαιπξ ὁ τρταῷ; ἔϑυίπρε πιὶγ (Θαπιποῖ 

12 θεταπή. ἘΦαᾳ πρὶ δα8 θεἰ6 Θαπιῖ 
ἴαθε, 1 τίς ἢ ἴα, ἀπὸ Τρταῦ) δι (Θαμ: 
ἄβατιπι θα δα τα) δεοιτοροπ  Ὅπ δ 

18 Θαμ. ἜΛΠπὸ δον δεδηίς ἤρτα κι ἰδτ: 
πύτῶτε οἱ πἰῶτ, τυαῷ {δε πὲ Φαϑ 
δ οῖδ Τρταῷ 11. Θαμ: χῷ [δε Θὐπον 

Ἔν Τρτα): 
δ ς {{Ὲ εὐ σοἤξαϊτοι ὁ Θὶς ἡρτα : (68. ἔοπιπι 
εἶπ αἴίον ϑέαππ δογαιξ, ἀπὸ {{ δ  Ε [οἰθεῖ 
ταϊε εἴποπι Τείθοποπ θοῦ. Φα ϑεγπαῦθπι 
απ, δα ε8 απ Ἶ σαν, τπὸ πείρις {ὦ 
πὶ ζείποπι δ πΈΠ 6. κι (ὅτος. ππὸ δείοῖς απ. 

ΘΟ παἿ αδοὸν Ἰγταῦῦ κι Θαμ!: ϑθατιηι 
δα δῖ πιϊ ππτι δία σοευτα τ, δα Β. δι: πιῷ 
δεγαα δτίπροπ Γἀ{ 1’ Θαμ! ἰρταῷ: δ 
δίπ [εν σοάπρίοι, οἷς 0 Πν {τείτοπ 
τοῦ πὶ, τπὸ οί. {{ σοπ παὶτ σοι  )6Π 
ππὸ αἀπίρονίοῖ ταὶ πἰ τ, τοεδον Ὁμπτα) ὅθτος 
γ»δείοπ, πο δτῷ Φτάπηιο; ϑαταπι θαθο 
ἰῷ) οἰ) Ταἤεπ ταζεπ, 8. δι πιν τε, 

10 τοαϑ ἰα) τῦπιπ| [01[.- ὃ ΘαηπιΙ Πρτα; ὅθ α8 
Ὡἶ ΠῚ δι. πὐϊῷ Ἰγασεπ, τροῖ! Ὅὸγ ὅοττ ὑπ 
οἷν φρονεῖ! πὸ Ὁεῖπ δείπο σοροτοοπ {{{ 

17 ον οι υοἱνὸ οἷν ἐπα, οἷς οὐ τ 
πιὰ) οοτεθοι δαῖ, πιὸ τοἰγο Ὁα8. ϑὲο ἃ θὺπ 
Ὁοΐποῦ απὸ τοίβοπ, τπιὸ Φανίο, δεῖποπι 

18 εχ ηοπ, σοδοπ. ἜΦατι, Ὁαβ δῖ ὉῈῦ 
Θείπιπις δε8. έτη πἰᾶτ σοθοτεῖ. τπὸ 

Ὅεπ (ϑγίπιπι εῖποδ ϑογπθ πἰῶί αἰϑρο- 
τίϑτοι θα] τοἴρου ϑΠππαῖοξ, δαται θαὶ οἷν 

19 εγ ᾧειν Το ἰδὲ οεἴθαπ,; Ὁ ϑαλι υἱτὸ 
Ὁ ὅοῖν Ἴγαοῖ πἰἰξ οἷν απ) αοδοπ ἰπ ὍῈΥ 
ΦῬοΓΠΠτον ἄποο. θέοτοοι τοἰτίξ διι. τιπὸ 
Ὁοίπε Θῦθπε πες ταίτ [εἰπ; αὐ τοῖτο δοΥ 
ΦοΥΥ Ὁᾳ8 6ο᾽ Θἤταοῖδ ἰπ Ὅογ 50 1{|πὲν ᾧ ἀπὸς 

20 ρεδεπ. 

ροζάοθοπ. ΟὟ: οἰὦ ἔ Θπἴῦ ἐτοῇεπ δεί Ὁ, Ὁ. 
18. ΑΥ̓ν; (δίπεπ δε! 
14. φορίποε ἐπ εἴποι πξαπέοῖ, Β: ἀπροίθαπ πὶ ε. 

1. ν.Α: βοππτιρίροί, ΑΥΝ: Βεππταρίρ οὔ! δι. 
ΠΟὟΝ.Α: δευτάπαι. ΥΕ: ἱπ δον ὅπρε, Β: (86 {{| παίτ . 

10. Β.ΑΥ͂ν.νΕ: ϑθδατιι, ΟΥ̓ΥΕ,Α: {ταροῇ, ΑΥΥ: 

Ἔα Πεῖ Θαμ χεν (τος, [0 ἴαπα 
ΟΡ ραν, ππὸ ἐτ] τα [07 σον δὲπ θονίοπ, 
(απηεῖϑ, ὉαΒ Ἐείπο δτα Ὁ πιοῦν ἰπ ἰδ πὶ αν, 

| 15,38. 
10 μι. 
10,18», 

4υϊὰ ποθ νηοί {{8᾽ φαϊά απ) χηΔ]] 
ΡΓΟΡίΘΓ μᾶηο το. ἜΘ χιία 6 οἱ ᾿ηι- 11 
[6 Γ: Οπθιη 505  α0Ὸ. {ΠῚ} ΘΟ αἰΐ: 

ΒΔΙΏΠΘ]6 ΠῚ ΜΠ] βϑοϊίδ. ἜΘ 12 
ἃ. 16Π}] ὙΠ Ι556 1 ΤΏ ]ΘΙΡ ΘΔΠΊ6]6Π), 6Χ- 

Οἰδηηαν! νΟ06 Πηὰρῃηὰ οἱ αἰχι δά 5481: 
Ουάγα ἱπρ 5151} τα} Τὰ 65. θη ΪΠη 

541. ἘΒΙχαπ6 οἱ γοχ: ΝΟΙῚ {ἰπηογο! 18 
Ουϊά νιἀ]5ι} ΕΤ αἰ τυ] 16 Ὁ δὰ 888]: 

605 νἱ4] ἀϑοθηάθηΐοβ 46 ἰθγγὰ. ἘΠ|- 14 
ΧΙ 16 οἷ : Ο18}15. 65. [ὉΓΠηᾶ 6115} Οἴδ6 
11: ΥἹΡ 56Π6Χ Δ50 6 Π6 1, οἱ ἰρ58 ἀπ)! 5 
θ8[ Ρ8]Π10. Εἰ ἰπίθ!!οχὶ 5881 4πο4 
ΘΆΠΏΠ6] ο5ϑθὶ, δἰ ᾿πο! πανὶ 56. ΒΌῈΡΘΓ 
[ΔΟ᾽ ΘΠ) 518 Π| ἴῃ ἰογγὰ οἱ δαογανὶΐ. 

Ε5.29,4. 
51κγ.406, 

2. 

διπάθδῦ,, ΠΙΧΙ θη 58 Π1116] ἃ4 5811: Οὐᾶγα 1 
ἸΠ 4] Θ 511 τη 6, αἱ βυδβοϊίαγου ἡ Εἰ αἱΐ 
δα}: ΟΟΔΓΟΙΟΓ ΠΙΠΪ5, 5:4! 46η ΡΠ Ϊ- 
ΠΙΒ.Π11Π) Ρυρπδηΐ ΔανθυβαΠ τη6, εἷ 

 Π 6115 ΓθΟρβϑὶΐ ἃ Π16, οἱ δχδιι!γθ ΤΙὴ6 
τ ΒΟ] αἰ, πΘ416. ᾿ῃ ἸηΔΠ| ΡΓΟΡΠΘἰΑΓΙΙΠῚ 

ὭΘΩᾺΘ. ΡῈΓ Β0ΙΠΠ1Δ; γΟΟΔνΙ ΕΓσῸ ἰ(θ, 
αἰ ΟϑἰθηἊ6ΓῸ5. 11Π1, 4πἰ4 [ἀοἰάτη. 
ἜΒι 1 δδμηι61: Οὐ] πίθου Γορὰβ τη6, 16 
ΟἿ ΠΟΙΆ Π115 ΓΘΟΘ5ΒΘΓΪ ἃ (6 οἱ {Γᾶ η5- 
16 δά ΔΟΗΜΜΙΠ) ἰααπηὶ ἜΒδοὶοι 17 
ΘΠ] {ΠῚ 1) ΟΠ 15, δἰοαΐ Ἰοσαΐ5 οϑί 

1 ΙΏΔΠ11 1η68ἃ, δἰ 580] η66Γ ΓΘΡΊΉΙΠῚ 

σὰ (6 ππὰημ ἰμπἃ, οἱ ἀἀθὶι ΠΠ|ὰ8 

ΡΓΟΧΙΠΠΟ ἰᾳ0 Πᾶν] 4, Ἔθιΐία ποη 0}6- 18 
ἀἰδι1 νοοὶ Ποιη]ηὶ πΘ 4116 ἴβοϊβιϊ ἰγ Δ ΠῚ 
[ὉΓΡΟΤῚ 5. 65 ἴῃ Αμια]θο, ἰάοίγοο, αποὰ 
ΡάίογΙ5,. [61 {ὶ Ποιηΐπι5 Ποάΐρ, 

Ἔ οι (01: ΠΟΙ 115 δἰἰᾶη [5Γ86] ἰθοιπ 19 
1 Δ η15 ΡἢΠ 5 ἢ ἢ. Οὑγὰβ. ἁπίθι (ὰ 

οἱ ΠΠΠ (αϊ ΠΟΙ ΘΥῚ{15; 566] οἱ σαι τὰ 

15Γ86] (γδ6ἱ Π᾽Ο Δ Π115 ἴῃ πη Π115 ΡΠΠΠ15- 
{ἢ. Ἐδιδιπηαπ6 588] ΘΟ αἰ ρογ- 20 
ΓΘΟίμι8 ἢ (ΘΡΓΆ ΠῚ; Θχἐ  Π 6 Γδί Θ ἢ γ6Γ- 

μὰ ϑ8 1} 116}18, οἴ ΓΟΡῸΓ ΠΟΙ οΓἂΐ ἴῃ 60, 

20. ΑἸ. Ὑ (Ρ. θηΐπ}) ν] 6. 

17. θαείθπι σοῖθαπ... ΒαΓ.... σον επ... σοσεέθδοπ, 
ΑΥ̓ αὖ ἀεὐπίρ τ. Ὁ, ὅ5. ἐπίτοίβοπ αι. ἐὅ οἴποπι ϑ[πϑοτπ, 

18, Β: Θ᾽εία)υίο δα, ΝΕ: δίς ΘΠ} [. 3. π. σε δεῖ, 
ΑΣ {. αὐἰπιπιίαᾳοεπ . ... ἐπὶ ϑθενίς νοίϊυροι, ΑὟΥ: 
Θυίιππηι 1.5: 

19. αττο δαὃ αφοῦ . υυἱτῦ, ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ. ΑἸ: δεῖ πείΐτν 
20. φιύφι ον 5. δεῦς. ΑὟΥ: δίς θάπρε ίαπῃ. Α: δοὺ 

᾿ς πα. ΒΥ Α: εὐ τυὰν αἰ ὦ (α, ν0.) ἔν δὴν, (περ τ) 
ἐπ ἰρμι, γ: ας εὐ ἔν δὲν. 

20" 

15,655. 
28, 

15,185. 

81,6. 



404 (28.91---29,4.) 

ἘΧΥΈΕΙ. 

[2 ᾿ " Υ Ψ Α « , , 

ὅτι οὐκ ἔφαγεν ἄρτον ὁλὴν τὴν ἡμέραν ἐκδίνην 1 

καὶ ὅλην τὴν νύκτα. 
21 Καὶ εἰςρῆλϑεν ἡ γυνὴ πρὸς «Σαούλ, καὶ 

εἶδεν ὅτι ἔσπευσε 'Σαοὺλ' σφόδρα, καὶ εἶπε 

πρὸς αὐτόν" ᾿Ιδοὺ ἤκουσεν ἡ δούλη σου τῆς 
φωνῆς σου, καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μοῦ; ἐν τῇ 

χειρί μου, καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους σου οὺς ἐλά- 

λησάς μοι. 22 Καὶ νῦν ἄκουσον δὴ τῆς γωνῇς 
τῆς δούλης σου, καὶ παραϑήσω ἐνώπιόν σου 

ψωμὸν ἄρτου, καὶ φάγε, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἰσχὺς 
ὅτι πορεύῃ ἐν ὁδῷ. 25 Καὶ ἠπείϑησε καὶ οὐκ 
ἐβουλήϑη φαγεῖν. καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν 
οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἡ γυνή, καὶ ἤκουσε τῆς 

φωνῆς αὐτῶν, καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ 
ἐχάϑισεν ἐπὶ τὸν δίφρον. 324 Τῇ δὲ γυναικὶ 
ἦν μοσχάριον γαλαϑινὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ 
ἔσπευσε καὶ ἔϑυσεν αὐτό, καὶ ἔλαβεν ἀλευρα 
καὶ ἐφύρασε καὶ ἐπειρεν ἄζυμα, 25 καὶ προς- 

ἤνεγκεν ἐνώπιον Σαοὺλ καὶ ἐνώπιον τῶν παί- 
δὼν αὐτοῦ. Καὶ ἐφαγον 
ἀπῆλϑον τὴν νύχτα ἐκείνην. 

ΧΎΈΕΧ. Καὶ συναϑροίς ουσιν οἱ ἀλλύφυλοι 
πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς φέκ, καὶ 
᾿Ισραὴλ παρενέβαλεν ἐν ᾿Ενδὼρ τῇ ἐν ᾿Ιεζραἕλ. 
2 Καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων παρεπο- 
ρξύοντο εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας, καὶ Ζ]«- 

υἱδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρεπορξύοντο ἐπ 
ἐσχάτων μετὰ ᾿Αἴκχίς. ὃ. Καὶ εἶπον οἱ σα- 
τράπαι τῶν ἀλλοφύλων" Τίνες οἱ παραπορευύ- 
μδνοι. οὗτοι; Καὶ εἶπεν ᾿Ἵκχὶς πρὸς τοὺς 
σατράπας τῶν ἀλλοφύλων" Οὐχ οὗτος Δαυὶδ 

ὁ δοῦλος Σαοὺλ τοῦ βασιλέως σραήλ, ὃς 

καὶ ἀναστάντες 

γέγονε μετ᾽ ἐμοῦ ἤδη δεύτερον ἔτος. σήμερον, 
καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῷ οὐδὲν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας 
εἰςηλϑὲ πρός μὲ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης: 1 Καὶ 
ἐθυμώϑησαν ἐπ᾿ αὐτῷ οἱ σατράπαι τῶν ἀλ- 
λοφύλων, : καὶ λέγουσιν αὐτῷ" “Ἵπόστρεψον τὸν 
ἄνδρα, καὶ ἀποστραφήτω εἰς τὸν τύπον αὐτοῦ, ] 

οὐ κατέστησας αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μὴ ἐρχέσϑω μεϑ' 

ἡμῶν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ μὴ γινέσϑω ἐπίβουλος 

20. Α8: ὃ γὰρ (ὅτι ἐκ ἘΕΧ). Β ροη. ἘῸΝ ἴῃ 
Τ. (ὁ. ΑἸΧῚ... 21. ΑΒῈ Σιαδλ.-.. Ἐ. δ.) ὃ ω 
(τι ι.} σϑ(ο. ἘΧ). 22. ΒᾺ (ρν. τῆς οἰ(ρε. γ έν. 5, ἈΒᾺ 
ἠπείϑ. ἌΣ ἢ παρεβιάξοντο. 24, ΑΒ: Καὶ τῇ.. 
δάμαλις νομὰς. ΑΒ: αὐτήν. 25. ΔὉ: προφήγαγεν 
ο ἀνέστησαν καὶ ἀπ.---Ἴ. ΑΒ κοΐ. τὴν ἐν, ὃ. ΑΒ: 
διαπορευόμενοι ΓΝ στρατηγὸς. Ἀ τῷ, ΒῈ ὃς. 
ΑΒ: γέγ. μεϑ'΄ ἡμῶν ἡμέρας τῶτο δεύτερον ἔτος, 
κ. ὃχ εὐρηκα (ο. ΕΧ). Β: δϑὲν (δὲν ΑΚΧ). 
ἐνέπεσεπρο με καὶ ἕως (ο. ΕΧ). 
σαν. ᾿. στρατηγοὶ (ἐϑυμ. . σατρ. ΕΧ). 

ΑΒ: 
4. ΑΒ: ἐλυπήϑη- 

ν Ἐν» 4 " ὡνΣ  κῸ 

ΘΘ ἢ ΕΗ. 

Δ ατἴὶ οοὐσίγοπεώ Ταΐζα- 

ἘΠΘΊ ΣΙ ΟΞῚ ΘηΡ 1 5 ὉΓΙΣ ὉΞΝ Ὁ 
ΠῚ οὐδῶτος πῶν τ ΝΆ ὉἹ 
πὲ ἦν ΩΝ ἸΝῺ ὉΠ22 5 
Ἐῶ 82 Θἴϑ ἢ ΝΣ ἡγπθῷ προ 
ὩΠΞῚ ΩΝ ποοσπτΩΝ ΣΟῚ Ἴ555 

ΠΏΣ ἔπν ῸΣ Ἀ) Ροῷ ΠΕΡῚ ἐλἘΝ 38 
ὈΠΌΤΞ 295. ΠΌΘΝῚ ἬΣΓΙΣῸ 
ἐΠΉΙΞ ἼΘῸ 3 ΠΡ ἦ3 "ΠῚ 22 Ν) 
Ἴ2 ἼΣ ΞΡ ΘΝ δ ὙΝΘῚ ἸΝΩΝῚ 28 

ΘΡῸῚ ΘΡΡ » 5) ΠΝ ΙΓ) ὉἼῈΣ 
πῶ Ν ΟἽ ἐπ ΘπτοΝ ΞΩΣῚ Ὑ ΝΕ 54 
ἼΠΠΞΤΡΣ ΠΤ ΤῊ33 ὈΞΎ δὴ» 
ΣῸ ὙΠΕΡ ΦΟῚ ΓΙῸ ΓΙΡΙΗῚ 
ΠΣ» ΠΝ Ὀρν τ ὡρὸ τὗΞ τ) Π 
ΤῊΝ πϑοὶΞ ΞΡ Ὁ ΜΡ) ἜΝ 

ποϑττν ΘΒ ἸΧΞΡῚ ΧΧΕΙΧ. 
ὮΡΞ 12 ὈΝ δ05) πΡΌΝ ΣΙ ΓΙ 
ΒΟ. "2 ΟῚ ὉὈΝΦΉΡΞ, "ῶν 2 
ἬΝ ἼΤΊ ΠΕ "ἢ ΓΑ͂Ν ὩΝ ὩΣ Ἴ39 

δ-γ}Ν ὴ :ὩσσΝ τον ΓΟΤΙΝΞ ὉΛῚΞ9 3 
ποκα ΘΣΣΙ ΤᾺ δος "ὦ 
ον Ὁ ποτὸν ΘΝ ΩΝ 

ἜΣ ᾿ηνώ, ἼΞΣῚ ΠΤ ΤΣ Τα, 

“ἰν ὅσου. ΠΡ ἀδὰ ποτὶ ἼδΝ Ὀδ Ο 
ΠΝ ἼΞ ΝΣ τ ΟῚ ὦ ΠῚ 
ἼΣΧΡΑῚ ἐπῆρ ΘΊυ τ τ ἼΣ Ἴ98}) ΘΠ 4 
"πῶ Ἴ ὙΥΩΝῚ ΡΝ "ἷῷ ἊΣ 

-ἶὰ 3 ὌΝ ΠΙΤΟΝ Ξ ΣΙ ΠΡΉΝΣ 
ΠΝ οἰ ἴστρθσι ὧν ὙΔῚΡ 
Ἰοϑ Ἴ)8- ἜΡΟΝ πὴ ΠΟ ῺΞ ἡδ)3 

21, ἕαπι δι ὦ, (ἱς 19, δ). 
2. ΑὟ: Ὁοππὶ δα τοἶτῇ οίποῦ ϑθοροδ ροθοπ. ΝΕ: 

γα εἶπο ϑὲοῖζς κα τπαἄοπ. Β: τοοππ δα οἰ απ δὸπ 
ὅθρη πιαοῖ. Αι, Ὁ, ϑθδοροθ ας. ἔπποῇ. 

2, γΕ: πα πἰῶ!, ΑΥ̓͂ Α: ες π΄. ΑΥ̓́Τ ΥΕ: από 
Μδοι[οτ. ΑἸ: βαρου, 
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1. ΦΦαπιποιϑ. (88,21--.29,4.) 408 

Ὁεππ ἐσ δας πἰῶτ8. σεσοίει δὲπ σαπροπ 
ζ΄ ας πιὸ δίς σαπλὲ 9ὲα 1. 

21 ἰἰπὸ δα8 δεῖ οαἷπας δἰποῖπ κι (Θαπὶ, 
πἰπὸ [αθὲ, δαΒ εὐ Γεθ τ οὐζτοοι τραῦ, τὸ 
ζρταῦγ μι ἔθπι: Θίοθε, δείπο ϑϑὲαοῦ θαἱ 
δεΐπον Θείπιπις σοροτῶϊ, ἀπὸ θαθε πιοῖπε 
(Φεεἴς ἱπ πιοεῖπὸ απὸ οφοἤοδι, Ὁα8 (Δ) Ὁείποπ 
πθογίοπ σοροτῶϊο, δίς ὅπ κι τὶν Ἰααίο. 

22 ὃ Θὺ σοδοτάν αἰ πιπὶ ὃι. Ὁοεῖπον Ῥθὲααὺ 
Θείπιπις. δ ὉἿ οἷν εἴπει ἐθ ἤσι ὅτοῖ 
φονίοθοπ, Ὁαῇ δι εἴς, δα δῖ κι δ τάϊτοι 

25 ἔοιηπιοῖς πππὸ δείπε Θίταβε οοθο. ἢ ὅν 
αὐδοὸν τοείσοτις Ὁ ππὸ ἤρταῦῦ: δ Οἷα! 
πίῶϊ εἥεπ. Φα πϑιρίρίοι ἔθη Τεἶπο δἐπεῦ)τς 
πὸ Ὁα8 δεῖδ, ὉᾳΡ εὐ ἰθτεῦ (Θτίπιπιο 
αὐδοτῶτο. Ἰ{πὸ εὐ απὸ αἰ τὴ Ὅν (ὅτος, 

24 μην {ερῖς Π{ᾧ) αὐ δες. ἘΦ αὉ ἡδεῖ αθον 
δαί Ὁαρεῖπι εἶπ σοπιά τοΐο8. δδα] δ, δὰ. οἰτοῖς 
{πε τοι Τ Τα τοῖς ε8,, απὸ παῦπι Ῥθ Γ ππιὸ 

οὕ ποίοις εθ. τἀπὸ ὅπ εδ παιροζάιονί, ἢ ππὸῚ 
διαθτε ο8. θέτζιι ον Θαμ πὸ 900 ζεἴπο 
δπεοῦϊο. Ιἴπὸ ὃὍᾳ. [ε σοσοΐεπ Ῥαίίοπ, 
Πταπόοπ 76 αὐ τπιῦ οαἰπροπ οἷο ϑὲᾳ ). 

ΧΎΈΝ. φἰς ῬΡΕΠου δον ϑουζαππποίοπ 
αἴίς ἴτε ὅεοτὸ 2ιι ϑρ εὗ, πιὸ ΔἼταοῖ Ταρονίὸ 

ὉΠ) κει Ἅπ ἰπ Δ εγοοῖ. “πὸ οἷε δ τ ]τοπ 

δε Εν αἰπροπ ϑαθοῦ πα θιπϑοτίοπ 
πα ταἰξ ταποποεπ; Φοαοίο θοῦ ππὸ {εἷπο 

ϑυξάπποεν. αἰπαοῖ Οἰπίοα. παὰῦ δεῖ ἡ ί8. 

8 Φαᾳ ζργυαῶδπ οἷε δυνἝο εν Φ ΙΠήτο: 

ὅθ ᾳ8 Τ01{επ Ὁίοῖς Θεθτάον ὁ ὩΓἾ8 Τρτα ὦ κι 
ἰποπ: “1 πἰῷε ὅὉᾳ8 Φανίο, δὲν δἰποτι 
Φαμ8, δε8 δ ὑπίᾳ8. ήταορίδ, δὲν πιπὶ δεῖ 

ταῖν φοιροζοπ ἢ δαῦτο τὸ ὅαα, απὸ θα δε 
πἰ 8. απ ἔπι σοπιπόοπ, ζ61{ Ὅὸν Θ εἰ εν αὖς 

ἅ φεἴαϊίι {{|, οἰδροῦ ὁ Ἔ Ἄθον οἷς δ ν]τεπ ὍοΥ 
40 {ΠῚὸ τ τοισϑ πὶ ξουτπίᾳ απ ἴθ πι τπιὸ Ἰρτα- 
ἄγοπ χὰ ἰδπι: αΒ δὸπ ϑέαπη ἀπ ἔθ τοι τπ|Ὸ 

απ ζεἴποπι ὅτι δ᾽είδεπ, Ὅᾳ. δι ἰθπ Οὶπ δὸς 

ΠοΙ[οἐ θα, ὉαΒ εὐ πἰᾶγε πὶ ππ8 οίπα δ οἰοῦς 

ἀππ| Θ γί, ππὸὸ ππξον Πθ ον α)εν τροτὸς 

22.ὕ.1.: τοί, 
3. Ὁ.1.: {{π|. 

24. Β.ΑΥΥ.ΥΕ.Α: ἐπὶ απο, ΑἸ ΘῈ πο ογαπιοτίοῦ, 
Β:: ππαοῖ. ὁπ οεῖ δαταιιδ, 

20. δίοζειθίαε 9ὲ, (Α: δίεζοις φαπλὸ 5),) ΒΙΑΥΥ. 
ΟΎᾺΕ: 2066 (αἰπρ6π) [οτὲ ἔπ Ὀου[εἴδει ((εδίᾳ ον) 9ὲ, 

Ί, 1, ἡ)δίς 28, 

νοῦν: 

ΓΗ ἊΣ 

(.15,28.. 

4,128, 

5,8. 
Φυὰ. τὸ, 

20ς.18, 

22,7. 

28,2, 

ΤΟΥΣ 1)7. 

27,6. 

41. 
3, 

Φῖς 5001 |{τ ϑοτθοῖζεπ ϑαυίδ, ΧΈΨΈΕΠΙ. 

αἰὰ ΠΟ ΘΟΙΘἀοΓαΐ ρδηθη ἰοἰὰ ἀϊ6 
11. 

[μργθϑϑᾶ οδὶ [8 416 ΤΠ} 16. 11 δα 91 
54] (οοη! αν θας8. ΘηἾ ἢ δγὰΐ γ8146), 
αἀἰχιίίααο ἃ θυ: ἔοοθ, ομδάϊνι! 8η- 
ΟἸΠ1ἃ ἰμὰ νοοὶ ἰμδθ, οἱ ροϑβιιΐ Δ Πἰ πη 

Σ 5. ΠΙΘΔ ΠῚ ἴῃ ΙΠΔΠῈ Π16ἃ, οἱ ἁπάϊνὶ 56Γ- 
ΠΟ Π65. (105 4108 ἘΟΠΕΝ 65 δῇ τη6: 

Ἔππη0 ᾿σ ἰα1 Δ] οἱ ἰὰ νοσθπὶ ΔΠΟΙΠ|Δ6 22 
ἰὰ6, οἱ ΡΟΠ Δ) ΟΟΙ ἍΤ) (6. ὈΠΟΟΘΙ [Δ Π] 

ΡὰΠ5, αἱ σοΟπΙθάθη5. ΟΟηνα θ5οὰ5. δἱ 
ΡΟβ5ι5. 16 ἅσθῖθ. ὅἔφαϊ γοηϊΐ οἱ 28 
αἰ: ΝΟ ΘοΙηθ ἄτη. (ΘΟ ἃ 6 ΠῚ 
ΘΠ 56 561 οἱ Πλ1|161}, οἱ πη 61ὴ 

δι 11 νΟΟ 6. ΘΟΙΓΙ ΒΌΡΓΟΧΙἑ ἄδ (ΘΡΓὰ 

οὐ 5641} βαμθι ἰδοίαιη. ἜΜΌΠ ΘΓ δαίθμι 24 
11 Βᾶ] εν νἱϊα!α ραβοπα! μη ἰῃ 
ἄοιηο, οἱ ἰβϑίϊηαν οἱ οοοί 1 ΘῈΠῚ; 
ΟΠ] η5 46. [ΓΙ ΠδΠ) πο θᾶ οἱ 

ΟΟΧΙΐ ἀγηηᾶ, οἱ Ροβι ἀηΐ6 548] οἱ 9 
δΔηΐθ Β6ΓΝΟῸΒ 6}5. αὶ οἴη] οοιμ6415- 

Β0η1, 5ΌΡΓΟΧΘΡΝ. οἱ ἀμ θαΪ ἀγοσιηὶ 

ΡῸΓ ἰοΐϊὰπη ΠΟοΐθιη 1{|81}. 

ὑοπριοραία βδὰπί ορὸο ΕΗ. 
4. ΒΊΝΠΙΒ.ΒΠ ἢἱν ουβὰ ἃρηηϊπὰ ἴῃ ΑΡΠΘΟ:; 
564 οἱ ἰ5γὰ 6] οἀβι Γὰπηθία 5. δὲ ΒῈΡ6ΓὉ 

[ΟΠ 6 π, 4] ογαΐὶ ἴῃ {62γ86]1. ἘΞῚ 588- 2 
πε Ρὰρὰ8 ααϊάθηθ ΡΠ Π5.111πὶ ἱποθάε- 

βθὰηι ἴῃ ΘΘὨ 5. οὐ ΠΏ] ι5: αν 

101 Οἱ ΝΙΐ 6}115 ΘΡἂηΐ ἴῃ ΠΟΥ 551 Π10 

ἀΘΊΏΪΠ6. ΟΠ) ΑΟΠ15. ἢ θἰχολιπίᾳι. ὦ 
ῬΥΙΟΙρ65. ΡΠ 5. δὰ ΑΟμΪ5: Ουά 
5101 νο]ηΐ ΗθΡΓδοὶ ἰϑι1 ΕῚ αἷϊ ΑΟΠΪ5 
δ ρΥΙΠΟΙρ65. ΡΒΠΠΙΒ.ΠΙ π) : Νὰ ἰρηο- 
γα 115. Παν! ἃ, ααΐ [1 5 Γν5. 58] τ ρὶβ 
5.861, οἱ δὶ ἀρὰ 16 τη} 15 αἴ 6115 
γ6] ΠηΪ5., οὐ ΠΟ ἰηνθηὶ ἴῃ 60 αιἰὰ- 
4.81 6Χ ἀϊ6, πὰ ΓΔ η5 πὶ} ἃ π16, α15- 
416 ἃ( ἀΐϊθ) μαποΐ ἜΙσαΙ φαμὶ ἁθ ἅ 
ΔΟΥΘΓΒιΙ5. ΘΠ] ΡΓΙΠΟΙΡ65. ΡΒ 5. Π]1Π), 
οἱ αἰχθυριηὶ αἱ: Ἀθνογίαί αν ὙΠ" ἰδία οἱ 
Β0ἰοὰν ἴη 1000 5110, ἴπ 4πὸ ΘΟμ ΒΕ 151] 

ΘΕ], οἱ πο ἀαδοθηάαΐ ΠΟΙ ΒΟΙΙὰ "ἢ 

ΡΙΔΘΙΙαΠ), π6 ἢαΐ ΠΟ) 5 Δάν ΓΒΔ Γ 18, 

5: [ὴ πῃ. ἰἃ. 
ΑΙ. Ἐ δὰ Αο}15. ὁ (Ρ. φυϊ4ᾳ.) τα]. 

ὦ, Βιζυροπ δαθοῦ κι ὦ. ΑΕ. Αττόροι (οἰπθ εν) 
τὴ! ((γ τη) 5. ΑΥΥ : χσροπ εἶπεν φα!οδέ, ὙΕ: ἔαητοι 
4π|,. ΑΨ τσατοῖ ἱπὶ [οθέοπ ὅτε, ΒΑΕ ΑἸ: πα 91, 

4, ΑΥ̓Υ.ΝΕ.Α: ὔνποίοι, ν]ῦ: ροεδέθαξε, Αὐροζτο{{{| 
ΑΥ̓͂: ππὸ χπη ϑ} 00, 
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400 (29,ὅ--- 80,2.) Ιλ ΟΞ ἢ. 

ΧΧΕΧ. Διαπϊὶ Γαέξα φοασἴτ'οηκα- 

τῆς παρεμβολῆς. Καὶ ἐν τίνι διαλλαγήσεται 
οὗτος τῷ κυρίῳ αὐτοῦ; ἢ οὐχὶ ἐν ταῖς κεφα- 
λαῖς τῶν ̓ ἀνδρῶν ἐκείνων; ὅ Οὐχ οὗτός ἔστι 

Δαυίδ, ᾧ ἐξῆρχον ἐν χοροῖς, λέγοντες" ᾿Επά- 
ταξε “Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ ΖΙαυὶδ ἐν 

μυριάσιν αὐτοῦ; 
θ Καὶ ἐκάλεσεν “Ἵκχὶς τὸν “αυὶδ καὶ εἶπεν 

αὐτῷ Ζῇ κύριος, ὅτι εὐϑὺς σὺ καὶ ἀγαϑὸς 
ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, καὶ ἡ ἔξοδος σου καὶ ἧ 
εἰξοδός σου μδτ᾽ ἐμοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ 
ὅτι οὐχ εὗρον κατὰ σοῦ κακίαν ἀφ᾽ ἤς ἡμέρας 
ἥκεις πρός μὲ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης" καὶ ἐν 
ὀφϑαλμοῖς τῶν σατραπῶν οὐκ ἀγαϑὸς σύ. 
7 Καὶ νῦν ἀνάστρεφε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην, 
καὶ οὐ μὴ ποιήσῃς κακίαν ἐν ὀφϑαλμοῖς τῶν 
σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων. 8 Καὶ εἶπε Ζαυὶδ 
πρὸς ᾿Ἵκχίς" Τί ἐποίησα σοι ἢ τί εὗρες ἕν 
τῷ δούλῳ σου, ἀφ᾽ ῆς ἡμέρας ἤμην ἐνώπιόν 
σου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι οὐ μὴ 
ἔλϑω πολεμῆσαι τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ κυρίου ἐὸν 

τοῦ βασιλέως; 9 Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Πχκχὶς καὶ 

εἶπε πρὸς 4αυίδ' Οἴἷδα ὅτι ἀγαϑὸς σὺ ἐν 

ὀφϑαλμοῖς μου καϑὸς ἄγγελος ϑεοῦ, ἀλλ᾿ Ἃ οἱ 
σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων λέγουσιν" Οὐχ ἥξει 
μεϑ' ἡμῶν δἰς πόλεμον. 10 Καὶ νῦν ὄρϑρισον 
τὸ προὶ σὺ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυρίου σου οἱ 
ἥκοντες μετὰ σοῦ, καὶ πορεύεσϑε εἰς τὸν τό- 
πον οὗ κατέστησα, ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ “λόγον λοι- 
μὸν μὴ ϑῆς ὃν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἀγαϑὸς 
σὺ ἐνώπιόν μου, καὶ ὀρϑρίσατε ἐν τῇ ὁδῷ καὶ 
φωτισάτω ὑμῖν καὶ πορεύϑητε. ει Κα ὧρ- 
ϑρισε “4αυὶδ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τοῦ 
ἀπελϑεῖν τὸ πρωὶ καὶ φυλάσσειν τὴν γῆν τῶν 
ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀνέβησαν πολε- 
μεῖν ἐπὶ ᾿Ιεζραήλ. 

ΧΌΎΥ. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ παραγενέσϑαι 
4)αυὶδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ εἰς Σικελὰγ τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ ““μαλὴκ ἐπέϑετο ἐπὶ 
τὸν νότον καὶ ἐπὶ “Σικελαγ, καὶ ἐπάταξαν τὴν 
Σικελὸ ἀγ καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὴν ἐν πυρί, 5 καὶ 
τὰς γυναῖκας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ, ἀπὸ μι- 
κροῦ ἕως μεγάλου, οὐκ ἐθανάτωσαν ἄνδρα οὐδὲ 

Ὑρὰ: ἈΒῈ ἢ ΓΕΧΝ ᾿ς ΑΒῈ ἐστι (ΤΕΕΧ). 6. ΑΒ: 
εὕρηκα εν ἘΧ): Β: τῆς σήμερον ἡμέρας (τ. 
ἥω. τ. ΕΧῚ. 8. ΑΒ: πεποίηκά σοι καὶ τί (ο. ἘΧῚ. 
Β: ΔΩ, ἤἥσας. 9. Β Ἔκ. εἶπε εἱ καϑὼς ἄγγ. ϑ'. 
ΑΒΡΧΉΝΓΈΧ). 10. ΑΒ (νυ) τῇ (ἘΕΧ). [1.48 
Ἐτῷ ἸΡΧΥ, ΒῈ τὸ πρωὶ (ἘΛΈΧ). --- 1. ΑΒ: εὖς-᾿ 
ελϑόντος ΚΊ  : τῶν ἀνδρῶν (ἐν τῷ παρ. ΖΙ. κ. τὸς ᾿ 
ἄνδρ. ΠΧ). Β: τὴν (εἰς ΑΒ) Σεκελὰκ. ἈΒ: ἐπὶ τὴν 
Σ, κι ἐπάταξε. 2. ΑΒ: καὶ (δδὲ ἘΚΧ). 

ὙἸΝ ΤΟΝ ΠῚ ΤῚΣ ἼΠΣ ΓΡΏΞῸ ΓΏΓΙ ΟἿ 
ταὐὸπ ΣΠΠ ΘΝ ὩΝ 3 Ν ἴα π 
“ὩΝ Ὁ το ΠῺΞ ἜΕΝ ῶν ἼΤΙ 
εἰ ρΞΞῚΞ. ἼἼΤῚ ἘΡΕ θην ΠΞΠ 
οὉ ΔΝ ΒῚ ̓ππτδὰ ἘΝ ΝῊΡ ὃ 
ὭΣ Ξ. 2᾽ΩἽ ΠΝ δ τὴΣ ΤΣ ΓΙ 
πο 3 ΓΡΠῸΞ ὭΝ ΠΝ) ΝΕ 
ἿΝ ΠΝῚΞ ΘΡ Ὁ πΡῚ ἢ ὯΝΣ 

“πὸ δ θα 53} ΠΙπ οὐρῖν 
οΥρῶξ ΠΡῚ 3. ΠΟΣῚ ἐπον ΞηῸ Τ 
ἐδ ΌΘ9 Ὁ) 30 ὍΣΣΞ 5 ΓΙΌΣ ΓΝ. 
ΩΣ ΓῺ ἽΞ ΘΝ ΤΟΝ ἼῊΙ ὝΝ δ. ὃ 
ΣΝ Θ΄ Ὁ 2.3 ὨΝΧΊΘ ΓΙ 
ΝΊΣΝ Νὸ 5 Πῖσ ΘΡΠ ἼΦ 595) 
ἸΣΣῚ ἐΠΡΌΣ ἜΝ ἽΝ ΠΡΟΣ 9 
Ὁ 3 ὮΦ 5 πηητὲν ἼΩΝ ὅθ: Ν 
"ἫΝ ΠΝ ΝΟ ΟΣ Ξ, ΠΩ͂Ν 
ἘΡΡΕ, ποσοττν "ὮΝ ΤΗΣ 
ἩΠΣΡῚ ἼΞΞ ὈΞΩΠ ΠΩΡῚ ἘΠΏΓΙΟΩΞ " 

ὩΣ ΞΙΘΣ] ὭΣ ΝΞ ΩΝ ἩΡΟῚΝ 
Ἴπ Ὀϑῶϑὴ εἾ9 9. ΘΘῸ "ΠΝ ὝΡΞΞ 

Ἐῶ ἬΞΞ ΤΡ2Ρ ῬΏΣΝΣ ΝΠ 
ὮΡ ΘΕ ΕΣ ὈΣ5. ὙἼΝΤΟΝ 

Σ ὈΝΦΤΣ 
ἌΣῸΣ ἼΩΝ 1 ΝᾺ3. ὙΠῸ ΧΧᾺ. 
ΣΑΘΓΟΝ ΘΘ ΠΡΟ ὩΡῚ δ σι ὉὉΞ 
ἼΘ Θ5Ὶ ἝὐατΩΝ 951 ΟΣ ΣΝ 
τῶν ΘϑπττΝ ἸΞΏΩΒῚ ἐΟΝΞ ΠΙῺΝ 
αν ὮΣΙ ΝῸ ὈἾΠΒτΤΡῚ ἜΣ ἮΞ 

ἐφ 

Υ. ὅ. Ῥ ἼΕΌΝΣ οἱ ΏΞΞΞ 

ά. Β: Ἰοσπιί! ἔς Πᾧ δίοῖεν. ἀπροποῦτι τπαΐγοπ οί, 
΄. 5. ΑΥ̓ ΝΕ: φοζάϊίᾳ. Α-: τοΐο απϑοτό ἔ, εὐ [οεἴποπ ὁ. 
δ ταν 
ὅ. 31. 51,11. 
Ἔ ΟὟ: ὃκ δ{{{ τοῦ]. 

᾿ 
Β: φὐλοίβί. αὐτί τς. Α: 

αν, πὶ 61} ἐπὶ πὶ, ϑπιροπ. ΒΟΥ Εν. ΑἸ: (π|{) δεί είς, 
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Φοῖς θὲ  ΦΡοῦν παῷ ΘΙΕΙας, ΧχΧΧεν. 

ἐπι (Θίτεῖς. Φεππ στα ἔδππίε οὐ [εἴποηι. ΟΠ ΓΘ Ια ΘΟΘΡΟΡΙ ΠΙᾺ 8 9 4αομ0 0 

ἄοττη δεῇον (Θεζαϊεπ τθπ Ὁὸππ απ Ὁθπὶ σις ον Ροίονς ΡΙΔοᾶγο ἀμίαι 

ὅ δέύγζοι. οἱοζον. εάππονῦ ὉΠ εὐ πίδὲ ὉοῸ, ἩΡΘΡΜΑ  ΤΙΡΙΣμα ΘΔ Πι15. ποδινιβ 
Φαυΐο, ϑοπ δόπι [6 1απροπ απὶ ϑὲείφοπ:, ΝΟΏΠ6 ᾿ἰδίθ δϑί θανίἀ, οὰἱ οδὰ- 

᾿ ; τ 48,5. θᾶηΐ ἴῃ ΘΠΟΥΒ, ἀϊοθηΐθθ: Ρογοιδϑίί 
ρα ϑαΐ πη ὧν θεό Ἰαρέμ, “ϑαυὶο μέν: 58] ἴῃ 1Ώ1]ΠΠ015 8115. οἱ ἢανὶ ἃ ἴῃ 
δέθπ' ἑκα πὸ Ὁ | ἀθοθπὶ τ 1] 15. 5015} 

0. Φχα τἰο 8 Φανΐο τὸ [ρταῦ 21 γοοσαᾶνις ορθῸ ΑΟΠ5. Πᾶν] οἱ αἷΐ οἱ: 6 
ἔδπι: Θὺ Ὁαῦν Ὅὲ Ὁ ὅτ (ἐδι, ἰὼ) θαῖτο οἰ. γῖνιι Πομηΐπα5! 4ϊὰ Γϑοί5. 65. ἰὰ οἱ 
ιν το, ππὸ θεία ἡ ιϑραπα τππὺ (δ π- θΟΠΙ5. ἴῃ ΘΟμΒρΡΘΟΙία τη60, δ δχίξιϑ 
ααπα ταῖν αὶν ἰπι ὅθεν. σοζά { πιΐν ἸΌΟὉ], εοτϑε 5 οἱ ἰπἰγοϊία 5. τὰπ5 τη θοιηὶ οϑί ἴῃ 
ππὸ θαδε πίατϑ ϑγ.8 απ οἷν σογρίτε, [εἰ δ {115, δὕ π0η ἰπνϑηὶ ἴῃ ἰ6. φαϊααδιῃ 
Ὅε1 3 εἶς δι δι πἰὶν σεξοπιπιοπ 611, ἰδοῦ, 11Δ}} οχ ἀϊ6, 4ιὰ νρηϊβίϊ ἃ 116, .8- 

7 αὐοῦ δι: οὔ ΠῚ δὲ δάσο πἰῶτ. ΘΟ, (86 ἴῃ ἀΐδπ) πᾶηθ. 8.64 5αίγδρὶ5. ΠΟῚ 
ἔερτε πππ ππὶ ππὸ σορε Οἰπ τη τ ιοοη, Ρἰλθθ65; ἜΓΘνΘΡίογΘ ΘΡΡῸ οἱ νδθ ἰὴ 7 
απ αὶ δι. πίε δεῖ {0 Π|Ὸ σον ὅπ ἥπιροα, Ρὰ06, οἱ ποὴ οἰϊδηὰ5. οὐ] 05. 88ιΓὰ- 

8 δὲ. δίνει δὲν ΟΕ Πον. ἢ Φαυνίο αδοὶ Ῥάγαπὶ ΡΠ 5. ἢ]. ἜΘ χιίψιια αν ἃ 8 
ἤρτα κι ἰδ: ϑθα8. θαῦς ἰδ σείθαπ,, (υ,. δὰ Αομὶδ: Οαἰὰ πίῃ ἰθοὶ οἱ χαίά ἰῃ- 
ἀπὸ ταῦ δας δὴ. οορίτοί απ δείπομι γΘΠΪβι1 ἴῃ Π]6 56ΓΥῸ 0 ἃ ἀἷθ, 4υὰἃ 
δὲποίς, [οἰ ὅὲ. 5 εἰγ ἰὰ σοῦ οἷν σεϊθεζεπ [αἱ ἴῃ οομβρθοίι ἰᾳ0., ἀδ4π6 ἴῃ ἀἴριη 
δίπ, δίϑθον, δαβ ἰὰ) πίε [01 ἔσπιπιοι απὸ μᾶπο, αὖ ΠΟ ΨΘΠΪΔΠῚ οἱ ΡΠΡΠΘΠΙ 
Πτοίτοι υοΐϑον οἷς οί πιοίπεθ ὥοεγγη, δε. ΟΟΠΙΓὰ ἸὨΪΠΟ05 ἀομἶηὶ πἸοὶ τϑσίϑῇ 

9 διύπίᾳϑ Ὁ .ἄϊδ ἀπευονίοίς τἀπὸ ἤρτα ἜΒρβροηάθηβ ἃιίθιη Ασομ Ἰἰοσαῖι5 9 
4: Φαυίο: δ τοοῖβ Ὁ, δεππ ὃ φεα [Π| οϑὲ ἀά Πανίά: 010 4αϊὰ ΒΟΠα5. 65 ἴα 
πιρίπεπ θπιροπ αἴἷϑ οἷα (ὅπρο (Θοίεδ. υς,», ἴΠ ΟΟΙΠΒ. Π16 18, δίοαι Αησθ]ι5. Ποἰ; 
εν δὲ: ΦοΙΠον δύνοι ϑαδοι οοἴασί: μἱν τυ.564 ρτίποῖροβ ΡΠ ἰδ πἰπόγαμι ἀἰχθγιηι: 
ἀαβ ἰδπ πίε πὐΐε τπι8 δίπαιπ ἐπ δὲπ Θέγοῖ!. Ὁ ΕΝ, ἀβοθηάοί πο] ἰβοιπι ἴῃ ΡΥ] ΠΙ. 

10 κἰοῦεπ. ἜΘο πιαᾶε Ὁ) πτπὶ πιοτρεπ {τ΄ ἜΤΟΙαΥ ΘΟΠΒΌΓΡΘ η8Π6 ἰπμ οἱ βουνὶ 10 
αἰ, τπτὸ οἷς δπετε Ὁείποθ οτγη, οἷς πιίες ἀομῖπὶ ἰαὶ, 4ὶ νοηθυαηΐ ἰθοιμ, οἵ 
οἷν σρέοτπιπιοπ ἤπὸν, παὸὟ τθὸππ ὃν οὐ ὁαπ 46 ποοίθ ΒΌΡΓΘΧΘΥΪ 5. δὲ σοοροτὶ 
ττοταοπ {πῆ αὐαοπια αὲ Ῥαδί, δα8 Τί ἀπ θεοῦ, Ρουθ. ἘΒΌΡΓΟχις ἰἰὰ- 11 

11 {{{| 70 φορεῖ οἷα. ἢ ΠῚ πιατοπ Π) ὅα- {16 ἀ6 ποοίβ Πᾶνα ᾿ρ56 οἱ υἱγὶ 6} 8, 
οἷν ππὸ [εἰπὸ θὲάππον {τἰδὲ απ, Ὁαβ ἤΐε τ ΡΓΟβοἰβοογθη αν ἸηὰΠ6 οἱ σονοιΐθ- 
Ὁ08 δ)λοταοπδ δίπαίπαομ ππιὸ τοϊοθοῦ ἰπ ὍῸΥ γθηΐαν δὰ ἰθγγαμπι ΡΠ 5 Πῖ ἢ; ῬΉΠ]15- 
οἰ {πὸὴν θαπὸ ἔζπιοπ. ΦΟίς ΞΟ {Π|ὸὼν αὔὸῦ Υὐ τλῖϊπὶ ἁυίθηι ἀϑοθπάθγαμῃι ἴῃ ΔΘ 2Γ6]. 
ἀσσοι Οἰπαῖ απ Δεήτεεῖ. 

ΧΎΎΥ. Φὰ πὶ Φαυίο δε8. δείοι δας ἰδ, Οὐπιάαθ νοηίββθηΐ Πανὶ οἱ ἘΠ. 
σὐδ ἔαπι σὐπ Θἰξίας ταις [εἰπὸπ. ἐθὲύπε, ον ς, νἱρὶ οἰι5. ἴῃ δίοθ]θρ αἴ (οι, Αἰπὰ- 
πέῦπ, Ὑρατὸμ δΙς ὙΠΠ ΤΕΥ δετοῖῃ θὲΞ. “7,8. Ἰρρίίαθ. ἱπηροίαπι [δοουδπὶ οχ ραγίθ 
[αττοι. ὅππι ϑθδταρ τπιὸ δι: δία, τπιὸ ΔαΒίγα] ἴῃ ϑίοθθσ, οἱ ρβγοιιβ56- 
θαῆοι ΘΙΗαρ θο[δ!αβεπ ππὸ ἅ|: δΈμον Γἂηΐ δΙοθΙορ οἱ βισοθηἠογδηΐ ΘΔΠῚ 

2 ϑοτδταππί, Ὁ ππὸ Ῥαίτεπ οἷς Ψθρίδου ΛΑ κὴν : : 
ΕΠ περι ΠΥ πε πΙδ τυπῦ ἴσῃὶ Ἔφὶ οαρίϊναθ ἀπχογαηΐ ΠΠ] 665. Ὁ 

στοβ, {6 ϑαίτοπ αδὸν πίρπια πο αοἰθοίοι, ΟΧ θᾶ, ἃ ΤὨΪΠΙΠΊΟ 86 016 δ τηᾶβπυπι, 
: οἱ ΠΟ ἰπίου [βοθγᾶηΐ «ΘΙ 1181), 

4, Α.Α: δεἤουτπ δε, ὕ5.1,: Βαβ. 
θ. 8. ὕ.1.: π|,. 10..4.4ἅ: δαβ 6 Ἰδέ. | 

ἐπι ἕαροῦ..., (8 6{06) απ δέν φοπιποοπ, ὙΕ: δ.{Π πίε 10. Β: δαβ εδ δεί εἰ ΠΤ {Π, ΑΥ̓͂: τοεππ οὁ ΤΠ 
σα ἱπ , θπίροπ Ὁ, ὃ, ΑὟΥ - ἰπ., τοὐτ[Ἐ πὶ πὶ οι ρεα Φέοί, τοΐτο, ΝΕ: ὉοΠ{ὑ,. Αι: απάπρί κι Ταροπ. 

ὃ. νΕ: ππὶ οἰ ὦ) φοῖυ, ΟΥ̓: νοῦ ὃ, φοἴοπιπιοπ, Α: 1. ΑὟΥ: ἐπ δα δ πε ἀρ. απὸ. ΥΕ: δίς δ ρορεπῦ, 
τοῦ οίν σοιραπθεῖ, 2. ΒΑ, Ε: οίο δατίπ σατοπ, Β: ροζάπρί, τσορρεῖ, 

9, ΒΑΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: (ὅτ [01{πίὦ), ΑΥ: φοίαπροπ οἴ. ΥὙΕ: ροῖ. Θεποιππιοπ, 
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χχχ. Ααικῖὲ Γαΐα οαὐσἴνοηια. 

γυν διχῶς, ἀλλ᾽ ἠχμαλώτευσαν καὶ ἀπῆλϑον. 

τὴν ὁδὸν αὐτῶν. 
" 5 - . 

ἄνδρες αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ ἐνεπύρι- 

3 Καὶ ἦλϑε Δαυὶδ καὶ οἱ ὧδ Ξ πΒ : ποτα πρξπτον ΩΝ} 

5 “ Ν -“ Ψ - οὖ τ ] 

στο ἕν πυρί, αἱ δὲ λυ μέκεας αὐτῶν καὶ αι ϑυ- 

γατέρες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἡχμαλωτευ- 

μένοι. 

ὅτου οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς ἔτι τοῦ κλαίειν. 
ὅ Καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες Δαυὶδ ἡχγμαλω- 
τεύϑησαν, ᾿Ἄχινάαμ ἡ ̓Ιεζραηλῖτις καὶ ᾿Αβιγαϊλ 
ἡ γυνὴ Ναβὰλ τοῦ Καρμηλίου. 
ἐθλίβη Δαυὶδ σφόδρα, ὅτι εἶπεν ὁ λαὸς λιϑο- 
βολῆσαι αὐτόν, διότι κατώδυνος ψυχὴ παντὸς 

τοῦ λαοῦ, ἑκάστου ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ 

ὃ Καὶ 

ἐπὶ ταῖς ϑυγατράσιν αὐτοῦ" καὶ ἐκραταιώϑη 
7 Καὶ εἶπε Ζ2.ἀ- 

υἱδ πρὸς ᾿Αβιάϑαρ τὸν ἱερέα υἱὸν ᾿αΙχιμέλεχ᾽ 
Προςάγαγε τὸ Εφούδ. Καὶ προςἡγαγεν᾿Αβιά- 

ϑαρ τὸ ᾿Εφοὺδ πρὸς 4.αυίδ. ὃ Καὶ ἐπηρώτησε 
Δαυὶδ διὰ τοῦ κυρίου, λέγων" Εἰ καταδιώξω 
ὀπίσω τοῦ στρατεύματος τούτου, καὶ εἰ κατα- 
λήψομαι αὐτούς; 

Ζαυὶδ ἐν κυρίῳ ϑεῷ αὑτοῦ. 

Κατα- 

δίωκε, ὅτι καταλαμβάνων καταλήψῃ καὶ ἐξαι- 
ρούμενος ἐξαρῇ. 3. Καὶ ἐπορεύϑὴηὴ Δαυὶδ 
αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ αὐὖ- 
τοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ χειμάρῥου τοῦ Βο- 
σόρ, καὶ καταλείπει ἐκεῖ διακοσίους ἄνδρας. 

10 Καὶ κατεδίωξε Δαυὶδ ἐν τετρακοσίοις ἀν- 

δράσιν. 

΄ Ν 2 - 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

5 ’ὔ - .3.)ς - ᾽ὔ 

τινες ἐκάϑισαν πέραν τοῦ χειμαῤῥου τοῦ Βοσόρ. 
΄ » 

1: Καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα “ϊγύπτιον ἐν 
»-" Ἁ , 

ἀγρῷ, καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐ- 
ν᾿ Α 7 ΟῚ - Ἵ 

τὸν πρὸς Ζ᾽αυίδ, καὶ διδοασιν αὐτῷ ἄρτον καὶ 
"» ΠΟ Ἄς “ 12 . Κ 
ἔφαγε, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ, 12 καὶ ἔδοω- 

, ΕΣ 

“Ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι οἱ ἄνδρες οἷ- ᾿ 

νον 

εὐ ῷ τὶ , , " ͵ ἱ 
καν αὐτῷ κλάσμα παλαϑὴης καὶ δύο σταφίδας 

" νι “ ἘΠῚ. 
καὶ ἔφαγε, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν᾿ 

δὰ πρῶτ Ὁ] ΘΠ ἀθοῦ "3 οὸΝ 
αὐτῷ, διότι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώ- 
κει ὕδωρ τρισὶν ἡμέραις καὶ τρισὶν νυξίν. 18Κ αἱ 
εἶπεν αὐτῷ Ζαυίδ' Πόϑεν εἶ καὶ τίνος εἶ σύ; 

8.ΑΒ: ἐμπεπύρισται ... υἱοὶ. ἸνΑ τς 4. ΑΒ: 
ἦρε (ἐπ. ΕΧ). 0. ΑΒ: ὅτι ΕΝ . τὸς υἱὸς. 
τὰς ϑυγατέρας. 1. Βὲ Καὶ πρ. -π χὺς ΧΕ 8: ΑΒ 
(οιϊ. 10 "15 οἱ 28): Γεδδὸρ (στρατεύμ. ΕΧ). ΑΞΒ 
(54ᾳ.) καὶ. Β ὁ (. καταλήψῃ) αὐτὸς. ΑΒ: ἐξελῇ 
ἜΤ ΕΧ). 9. ΑΒ Ἐ(α)ι.) οἵ οἱ (41|ι.) τὸ 
περισσοὶ ἔστησαν. 

. καὶ οἵ 
ΠΑΡ ΣΧ οἱ ἜΕΥ). ] 

12. ΑΒ: διδόασιν(ἔδωκαν ἘΧΟ ας δύο στ. ΑΒ: 
ΟΒπρῇ. ΒΟΥ ΝΕ: (φο)οα το θα δι Π. ΒΒ: (Θροῖε τυ. ὅτι... τρεῖς ἡμέρας κ. τρεῖς νύχτας (διότι... 

σὶν κτλ. ΕΧ). 
ετρι- 

13. ΑΒ: Τίνος σὺ εἶ καὶ πόϑὲν εἶ; 

Ἢ ΝΞΒῚ Ὁ ὩΞ19 3091 ἡΔΙ1)5 3 

ΠΕΣ ΡΠ} ΘΡΡῸΞ) ἘτΡῶΣῚ 
Ἶ στὰ ΝΤΟΣΝ ὉΣΤῚ Ὶ ΝΙΘῊΣ ὦ 
Καὶ ἐπῆρε ΖΙαυὶδ καὶ οἱ ἄνδρες | πϑ ΒΠΞΡᾺ "ΩΝ ΡΣ 535) ΒΟ Ρ 

αὐτοῦ τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν ἕως. 

092 ΤΩΣ τξαθη ἜΠΡΕΣ 

τῶν ὈΥΣΞΝῚ ππρηρα ΡΞ ΤΙΝ 

ἽΝ το ἜΧΕΩ ἘΡΡΙΑΣ 53 ὃ 

52 ΠΤ ἼΡΡΘ 9 ὉΣΡῚ ὙΎΟΝ ΤῊΣ 
ἬΤ9Ξ ΟΣ ὭΞΟΣ ὩΣ ὈΦΤΊΓΟΞ 
ΔΝ ΝῊ ΕΠῸΝ πὴ τ ῬΊΠΙΡῚ 1 

ΠΡΟ ΠΝ ἼΞ Ἰπϑ προβὰς δι Ἣπ 
ἼΠΙΞΝ ὈΒΡῚ ΤΡ ΤΙ ὅθ τπθαπ 

ἐπ το ΤΙΒΝΗΤΩΝ 
πΒΠ ΠΝ ὉΠῚΝ δ Ὁ ΠῚΠῚΞ 
“Ξ ἘΠῚ Ἂ5 ΝΘ Ἰ5Δ ΘΝ πτπ 
ἫΠ ἼΦΟῚ, Σ ΘΎΣΩ ὉΣΙῚ τ ν ΔΙΌΣ 9 
ἜΝΞΡῚ ὮΝ ἼΩΝ ὍΝ ΤῊΝ ὩἼΙΘῚ ΝΗῚ 
ΕὐΤΩΡ ΘΟ Ἴ9.}) ἜἸΌΞΠ ὅπ -ν 

θὰ τὐΝ Ὁ ϑΞΊΝῚ ΝῚΣ ΤῊΣ ἘΤΡῚ ὁ 
Ὲ9 ὍΝ ΟΝ ΘΏΝῺ ὙΤΩΦ9 

ΞΡ. ὉΠ ΤΣ ἼΞΡ 
ΠΡ ΠΩΣ ὉἼΣΏΤΩΣΝ ἸΝ ΧὩ 
ὈπΝθγ δῷ φὈπηΣ τη) ἜΤΙ Ν ἼΩΝ 
ΠΡΘΞΗ πο ὙΣΤΉΣΡΘῊ ἢ ἐ ὩΣ ἼΣΡΟΘΒῚ 15 

ἽΓΙΣἽ 3) ΘΝ 5, ΡῺΞ "ϑ 095 

ἜΏΝϑῚ ἜΤΡΝ τ ὉἸὉἢ Ὁ". πϑο 13 

πὶ προ ΑἹ πον το ἫΤ 9 
γε δον ΡΞ 

2. ΒΑΑΥ͂Ν ΝΕ: ἰθτοῦ 8, σοξύρεπ. 
ά, ΒΕ: δἰ6 {{ε Ὁ. δταζε πιοῦν πὶ το. δατέοπ, ΟὟ: 

Ἐς δύ. πὶ. ἐπ ίθποπ τυατ, 
ὃ. ΟὟ: ἐπ ΘΥΌβΕΥ Ξϑοδγάπαπίβ. Α: ἀδιταπ δείτῖσ, 

δεξ ὁ ΝΕ: ἔαπι [εἐθτ (πὶ οἷς ὅπρο. Β: δεηι Φὺ. τοαν [οὔτ 

δείτ δέ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: Ῥαὅ φαπὶο ὅδ, τὸ. [εν δεῖν, Α: τοί! 



1. Φαομειοίίδ, (0,3. 13). 409 

εν θα ζα Γ δὲν “δι τεν, χχχ. δεν ἐᾳυρεΦε ϑέαππη, 

ζοπϑετα τοααοίνίεδοεμ, ππὸ τσατοι Ὁαθει ἰῃε 
δ τοβ ὕδιηδ. ἔφα πη Φαυίο ζαπιῖ ζείποπ 
δ άπποῦπ ιν ται ἔσπιρη, τπὸ [αθο, δα Τίς 

αἰ ειτον ϑογδταππε σαν, ππὸ ἰθτο ἡ θείθεν, 

ἃ Θῦθαπςε ππὸ ἃ δῶτε σοζαπροι ὕθατοπ, ἦ θοῦ 

Φαρίο πὸ Ὁαὸ 9501ξ, Ὅα8 δεὶ ἰθπὶ ραν, 
ἴρτο Θείπιπιο αἰ πὸ τορίποίοπ, δἰδ [{6 πὲ 

ὅ πιοῦν τϑείποη ἔοππίεπ. Ἐφεππ Φαυίοδ ουροί 
τ ἡδβοίδεῦ τρατοπ αἰὦ αεαπαομ, Ὡδίποαπι, Ὁἷς 

φρο {ἰπ| πὸ ἡ δἰααὶ, θα θα 8 δεῖ, Ὁ 

6 (δατπιοῖἐοπ. Ἐπ Φαυίο τσαῦ ζεθΥ σὸς 
ἀπρ[εῖ, Ῥεππ δα 8 Ξθ01Ὲ τοοῖττς ἰθπὶ Ποἰπίρεπ; 
Ὁοππ δὲ8. σαπρεη 9.018 (Θεοῖς ταν ππι  Πίρ, 

εἶπ ἰερ!γεν ἔδον Κεἶπε Θῦθπε απὸ οὐ τογ. 
Φανίρ αὐεὲν Πάτεις {0 πὶ δῬὸπι εγτη, 1εἰΞ 

7 πὲπὶ οί, Ἔππὸ ρταῦῦ ἐπ ὅΓ0 “αῖθατ, 
ὅεπι ΦῬυίοίεν, Φ πιο 8 Θοῦπ: ἐβείπρο 

ταῖν δὲν Ὅεπ βείδτοῦ,. Ἰἴπὸ Ὅᾳ 10 “αΐθαν 

πη δείτοῦ κι Φαυίο σφοστα τ θαίίο, 

8 Ἔταρίες Φανίο Ὅὲπ ὥεῖτι πὸ {ρΥαπά): 
(ΘΘΟΙ ἰἄ) Ὁὲπ δετίος δίοιτοα. παίσσοπ, ταιῦ 
τοῦτος ἰῷ 716 ἐτατοίζοπ ὁ (ὅν [γταῦῦ: ὅαρεὲ 
ἰθπὸπ πα, δι. ἱνῇε ΠΠς οἐὐρτείζεπ. τιτὺ 

9 οί {ιπι. ἘΦα ξ0ᾳ Φαυίο θἰπ, τπὸ 
οἷς [ἐδ διιπθετε θέαππ, οἱς δεῖ ἰθπὶ τοις 

χρη; ἀπὸ δα {ες ἔσπιει απ Ὅεπ ΞΒα() ἡΒοοτ, 
10 δποδοη εἰ γε Πεῦεπ. ἜΦαυΐο αὐὸν τπιπῦ 

οἷς οἷεν διιπθετὶ ίαππ [ἰποίοπ παρ: δἷς 
ἀιθεὶ διπιδοτί θίαππ αδον, οἷο {Ἐεθεπ ΟΙΐος 
δοη, τρατοπ 21 πιίος, ἔδεν Ὅεπ 9 α) θεὸν 
11: σεθεπ. 

᾿ἰπὸ {{6 [απϑοπ εἶποπ ορ ρας ὲπ θέαππ 
αἰ δόπι δεῖος, ὃὲπ {ἰρτοίοπ Π{ς κει Φαυίῦ, 

τἀπὸ σαθοπ ἰθπὶ θτοί, Ὁαβ. εὐ αῇ, ιπιῦ 

12 ἐτάπειοι: ἔθπ πες πβθαξοεν, ὅθι σαδοπ ἔθπι 

ο΄ εἷπ ΘηΩ δείρσοεπ ππὸ ἀυθεὶ εἶς ϑὲογήίπεπ. 
ος πὸ δα εἴ σεσοΐοπι δαιο, ἔαπι [εἶπ Θ εἰς 

τὐὐοθοῦ 21: ἰθπι, πη οὐ Ῥαίίε ἴπ Ὁτοίοη 
ςς Φαροη τπαὸ ὑτρίοπ θυ ἄορίοι πἰδιδ σοσοίοπ 

ΕΠ 

18 ππὸ ξείπ ϑθαον σοίτιπιξοπ. ὅΦαυίο ἤρτα. 
ὁπ ἴδπι: 586. δ δι. 8 ἀπὸ τοοδεν ΡΠ δι ἐς 

“ρδουππαππό (ΘΟ, οΥδ Γ{0γ} τῦν,, 
7. 5861. 21, 9. 

᾿ 8, δίοζεπι δ εἰ ἐαϑθ απο, ΒΒ: δίπίον δίοζοπι δε τίοῃ ὅς 
ἐταρν θεῖο. ἰθπ οεὐτοίοπ. αΥ̓: οἰοζον κατ... εὐς 
εἶϊομ. γΕ; ἀδτίορ δῦ. παζδήοβοπ , οἰπθοίοπ, ΑΥὟ: ἐπί» 
τοίβοη τοίτ[ δι. νΕ: κα. Βοζτοίοπ, 

οὐππαππίς ὦ. 

ναῶν ἡεό τ, πὰ ιν ς 

804 5601 ἀπχογᾶηΐ οἱ ρογσϑθαηΐ {{1- 
ΘΓ 880. ἜΘ ΟΓΟῸ νοηϊβοθηΐ Πανὶ ὃ 
Οἱ ΥἹ 6}115 ἀά οἰν!αίθπι, οἱ ἱπνθη 55οηί 
ΘΔ) 5006 η 58} ἰσηΐ, οἱ ἼΧΟΓΘΒ 5115 
οἱ ΠΠ105. δ81105. οἱ Π]Ϊὰ5. ἀπποία5 6556 6ὰ- 
Ριϊναθ: ὄἸονάνογαηϊ Πανὶ 4 οἱ ρορα- 4 
5, 411] δγἂΐ οὰ 60, νΟΟΘ5 585 οἱ 
ΡΙαηχϑγιηΐ, ἀθηθο ἀδἤοθγθηί ἴῃ οἱἷξ 
Ἰδοργιηᾶθ. ἜΒΙααϊ θη οἱ ἀπᾶθ ἄχοῦοθ ὅ 
᾿)αν! 4 σὰρίϊναθ. ἀποίαθ. [πογαηΐ, Αοἢἰ- 
ΠΟΔΠ) Φ{0ΖΓΔ6116ὁ5 οἱ ΑΠὴθα}} ὈΧῸΓ 
Νά] (δΡμη6 1] ἜΒΕ ὀοηιΓγίβίαις. 9 

πο 4410051 Πᾶν νά] 46: νο]οθαΐ φημ θυ τη 
ΡΟραλ5 ἰᾶρι ἀνθ, (πἰὰ ἀπηᾶγὰ δγαΐ 

ΔΠ 1) ἘΠῚ ΠΟΙ 54 116. ὙἱΡῚ ΒΡῈ ΠΠ5 
υ8.16.. 5115 οἱ ΠΠ1α] 5. ΟΟπἰοτίαϊα 5. 6ϑὶ αίθηι 
Ῥυϑύγάν ἤν] ἴῃ ΠομηπῸ Π60 810, ἜὯ68ι αἷἱἱ 7 
ἤολον αὐ ΑΒΔ Πα βασογάοίθιῃ ΠΙΐαιη ΑΟ}]- 
ΝΗ ΤΠ ΘΟΕ: Αρρ]ϊοα ἃἀ τ6 Ερμοά! Εἰ 
ἜΡΕ ἀρρΠ σαν! ΑἸ αι Πὰν ΒΡΠοὰ ἀἀ Πανὶ. 

Ἔβι φοηδαϊα Πανὶ ἃ Πομίμαι, ἀἰ- 8 
Ο6η8: ΡΘΓΒΘ΄ΌΔΡ ἰ Γαποα] 05. 05 οἱ 
ΟΟΠΙΡΓΘΠ ΘΔ) 805, ἃη ΠΟ ὁ Ὠἰχί(116 
οἱ ΒΟΠΉΙΠῈ5: ΡΘΥΒΘΑΠΘΡΘ! ἀΡ5 686 ἐἰι- 

να. ΒΊ0 ΘΗΪΠῚ ΘΟΙΠΡΓΘΠΘη 65. 605 οἱ δχοιι- 
{165 ρΓαθάμιη. ἜΑΡΙ οὐσὸ Πανὶ 9 
ΙρΡ88. Θἵ ΒΟΧΟθη Δ νἱγὶ, 41| ΘΓδηϊ ΟἸΠΠῚ 
60, Θἱ νΘΠΘΙΡΙΠΐ 56 Π6. δἰ ἰΟΥΓΘΏΓΟΠῚ 

νοι. Β6Β0Γ, οἱ ᾿ἰᾶδϑὶ 4ιυϊ!ἀ πὶ 5ι 5 ΠΘΡηἱ. 
ἢ ΡΘυβθοί5. 651 δυίθηῃ Πανὶ ἰρβ6 10 
οἱ 4 ἀγ] ΠΡ 6 11 ΝΡ ;Σ 5.5} {{6Γὰ } ΟΠ ἢ] 
ἀπ θη, 4αὶ ἰα58ὶ [Γᾶ] Γ6. ΠῸΠ ρΡοίο- 
Γὰπι (ΟΥΓΘη ἴθ Β650}. 

δχ ᾿Ἰηνθηθγηΐ νἰ ΓΙ ΑΘρΡΥΡίΠαη τη 11 
ἅρτο, οἱ Δα ἀχογαηὶ οιπ δά Πάν, ἀ6- 
ἀθγαηίαι!θ. οἱ ρΔη6Π), τὶ σοιμ δ δΓοί οἱ 
θΊΡΘΡ οί ἁ4αδη), 564 οἱ [γᾶσῃ θη π|ὰ5- 12 
586. ΟΑΤΙΟΔΓ ΠῚ οἱ ἀτιὰ5. ᾿ΙραΐαΓὰ5. ἀνὰ 
Ρᾶ55ᾶ6. (τιὰθ οἴ ΟΟΠπΙοαἰ55οί, ΓονοΥ- 
5115 651 ΒΡ᾿ΓΠ 5 6}118, οἱ ΓΘ Ὸ ΟΠΠαΐπι5 οϑὶ; 
ΠΟἢ 618} ΘΟ ΘΓαΪ, ΡῬΆ 6) ΠΘΉΙ6 
θΙθ Γαΐ ἀ4α 1 {0 15. ἋἸΘθτι5 οἱ {ὉἸ}0 115 
ΠΟΟΙΡα8. ἜΠΙχΙᾳ6 ᾿ἰλαπιο οἱ Πανίά: 18 
Οὐ} 115 65 ἴπ, ν6} ἀπ ὁ οἱ 4110 ροΡρὶϑέ 

8. Α1. Ὁ ΘοιΪΠ 5. 
15. ΑἸ." οί φῦ ῥ. 

9. ΒΙ{ε5 εἶπ ΡΒ εἰ 1 {ε, ΒΥ: οἷο ἸΤοδτίροπ. 
10. ππὸ οἷεῦ .... 10. δ. Ξ5χ. αν 51. {Ἐ{, τοοῖ δος ὡς, 

ΑΥ.Α: τοοἰ1 [{6.Ψ 
11. ΒινῈ: παριπὸπ ἰῃπ πη. 
12. δείρφοιξιοη, (2, 18.) Β: εἰπεῖ γαΐδοι 

δἰπηιρει ἐ ΑὟΝ.Α: εἴποι πίε. 

27,3. 

45 πν.5,),19 

47,2. 

25,18. 

25,18, 

Ζυὰ. 
15,19. 

10. ΑΙ.: νἱγὶ δὰ πη 60. 



410 60,14--.29.0 

χττχ. 

Καὶ εἶπε τὸ παιδάριον τὸ «Ἵἰγύπτιον" Δοῦλός 
εἶμι. ἐγὼ ἀνδρὸς “Ἱμαληκίτου, καὶ ἐγκατέλιπέ 

μὲ ὁ κύριός μου, ὅτι ἠνωχλήϑην ἐγὼ σήμερον 
τριταῖος. 13. Ἡμεῖς δὲ ἐπεϑέμεϑα ἐπὶ νότον 
τοῦ Χορεϑὶ καὶ ἐπὶ τὰ τῆς ᾿Ιουδαίας μέρη 
καὶ ἐπὶ νότον Χαλέβ, καὶ τὴν «Σικελὰγ ἐν- 
ἐπρήσαμεν ἕν πυρί. 15 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 
ΖΙαυίδ' Εἰ κατάξεις μὲ ἐπὶ τὸ στράτευμα τοῦτο; 

Καὶ εἶπεν" 
ϑανατῶσαί μὲ καὶ μὴ παραδοῦναί μὲ εἰς χεῖ- 
ρας τοῦ κυρίου μου, καὶ κατάξω σὲ ἐπὶ τὸ 

στρατευμα τοῦτο. 
16 Καὶ κατήγαγεν αὐτοὺς ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ 

οὗτοι διακεχυμένοι. ἐπὶ πρόφωπον πάσης τῆς 
γῆς: ἐσϑίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες, 
ἐπὶ πᾶσι τοῖς σχύλοις τοῖς μεγαλοις οἷς ἔλα- 

βον ἐκ γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἐκ γῆς Ἰούδα. 
11 Καὶ ͵λϑὲν ἐπ᾽ αὐτοὺς 4αυίδ. καὶ ἐπά-᾿ 
ταξὲν αὐτοὺς ἀπὸ ξωςφόρου ἕως δείλης. καὶ 
τῇ ἐπαύριον; καὶ οὐ διεσώϑη ἐξ αὐτῶν ἀνήρ, | 
ἀλλ᾽ ἢ τετρακύσια παιδάρια ἃ ἐπέβη ἐπὶ, ῬΥ͂Ν ΣΞΊΝΤΟΝ 5 ΘΝ ἘΡΡΟ ὉΘΏΣς καμήλων καὶ ἔφυγε. 

’ “ "}" δγ9 “", Ν 3 

πάντα ὅσα ἔλαβον οἱ ᾿Ζμαληκῖται, καὶ ἀμφο- 
, Ά τῷ γ - ΕΙΡΙ - 

τέρας τὰς γυναῖκας αὐτοῦ ἐξείλετο. 19 Καὶ 
7 2 - Ν -“ 

ου διεφῶνησεν αὐτοῖς ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως 
μεγάλου καὶ ἕως υἱῶν καὶ ϑυγ ατέρων, καὶ ἀπὸ Ι 

τῶν σκύλων καὶ ἕως πάντων ὧν ἔλαβον αὖὐ- 

τῶν, τὰ: πάντα ἀπέστρεψε ΖΙαυίδι 20 Καὶ 
ἔλαβε ΖΙαυὶδ πάντα τὰ ποίμνια αὐτῶν καὶ τὰ 
βουκόλια, καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσϑεν τῶν σχύ- 
λων" καὶ τοῖς σκυλοις ἐκείνοις ἐλέγετο: Ταῦτα 

σκῦλα Δαυίδ. 
21 Καὶ παραγίνεται Ζὶαυὶδ πρὸς τοὺς δια- 

κοσίους ἄνδρας τοὺς ὑπολειφϑέντας τοῦ πο- 

ρευϑῆναι ὀπίσω 4)αυίδ, οὺς ἐκάϑισεν ἐν τῷ 
χειμάρῥῳ Βοσόρ, καὶ ἐξῆλϑον εἰς ἀπάντησιν 
Ζ)αυὶδ καὶ εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾽ 
αὐτοῦ, χαὶ προςῆλϑε Δαυὶδ ἕ ἕως τοῦ λαοῦ, χαὶ 
ἠρώτησεν. αὐτοὺς τὰ εἰς εἰρήνην. 22) Καὶ ἀπεχρί- 
ϑη πᾶς ἀνὴρ λοιμὸς καὶ πονηρὸς τῶν ἀνδρῶν 

18. ΑΒ: Ἔγώ εἶμι δδὅλ. Α55: κατέλιπε. 14. ΑΒ: 
Καὶ ἡμεῖς: ἐπ. ΒῚ (ἃ. νότ.) τὸν. εν Σελεϑὶ. . Χε- 
λὸβ. ΑΒ: ἐνεπυρίσαμεν. 1. Β: εἶπεν αὐτῷ 4. 
ΑΒ: ϑανατώσειν. 10. ΑΒ: αὐτὸν (-τὸς Χ) .... ἐν 
π. (ἐπὶ π. ἘΧῚ ΕΠ ΗΒ; ὃκ ἐσώϑη. ΑΒ Ὲ (. ἀλλ᾽ 
ὅτι... ἃ ἦν ἐπιβεβηκότα ἐπὶ τὰς Ἐβμήτθς π. 
ἔφυγον. 18. ΑΒ: ἀφείλατο... κο ἔλ. ... ἐξείλατο. 
19. ΔΨΒῈ (ρ.μιπρ.) καὶ, Β: καὶ ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ 
ἕως υἱῶν καὶ ϑυγ. ΑΒ: καὶ (τὰ ΕΕΧ), ΑΒ: ἐπέ- 
στρεψε. 20. ΒΓ (ρν.) Ζ,. ΑΒΓ αὐτῶν. ΒῚ (ἃ. σκ.) 
τὰ. 21]. ΑΒ: πορεύεσϑαι... . καὶ ἐχάϑισεν αὐτὸς. 
ΒΕ (ἃ. Β.) τᾶ. ΑΒ: προςήγαγε ... ἠρώτησαν αὐτόν. 

Ἵ - - , 

Ομοσον δή μοι κατὰ τοῦ ϑεοῦ, μὴ. 

15. Καὶ ἀφείλετο Ζαυὶδ᾽ 

απο" ς ΙΕ. 

ϑιανἴὴ [αἴαὰα ραν φηνα. 

» " ῶ, πὴ Ἃς ΠΣ Ἱ ΐ 

ΟΝ ἼΖΣ, ᾿ΞΟΝ ἸΧῺ ἼΣΩ ἼΩΝΘῚ 
ΝΠ ΌΤΙ 3 "ἽΝ 2159. ΠΡ 
ἼΠΉΞΙ͂Ι 322. ἼΘΙ ἼΣΓΙΣΙΝ ἐπῶν τι 

“ὨΝῚ 5 5, Ὁ ΣῚ τοσοῦ πν ὉΡῚ 
δ ῸΝ ὍΝ, ὁ ὔΝΞ Θ᾽ ῶ ΔΌΡΝ Ὁ 

“ΩΝῸ πῖσὶ ἸΡΤΡΤ ὍΝ ΤΉΓΡΙ Ἢ 
ὩΠΡΌΣΓΟΝ ΘΎΟΝ, 2. πρϑώνι 
τὸν ἩΤΥΝῚ 3 ἼΝ ΤΌΞΟ ΩΝ 

ΤΣ ΡΠ ΤΟΣ 
πϑ ὭΞ ΟΡ ΘΛ Ὁ) ΓΙ3ΓΠῚ πη ἰὸ 

853 Ὁ" ἈΔΙῚ ΟΣ δϑτν ὙῊΝΠ 
ὙΝΩ ἘΠ πῶν δἾποπ ἘΌΘΣ 

ἼΗΙ ΣΡῚ ἘπθΓὴ ὙΌΝΒΙ ΘΌΓΩΌΕ 1 
ΓΝΡῚ ἘΓΣΤο 9 ΦΠΡ ΤΠ ΙΡῚ ΠΙΘΒΡΤ 

ὈΡΦΣΡΊΤΟΣ ἼΠΣσ ΩΝ ὝΩ ΩΝ 
ΠΡ ἜΝ ΟΞ ὉΝ ἸἼ ὈΞΘῚ 1 "Ό29). 18 
ἵν Ἀσὶ Ὡκπ Ἴ22 "ΠΩ ΤΓΝῚ ῬΟῺΡ 
ὌΝΕΝΣ Ἰδὲ Ὧ ΣΙ ΠΣ ἐν Ἰ 

ΠΡ᾿Ὶ ἘΠ τῶπ Ὧν Ὧν πρὸ Ξ 
ὃν ΒΓ ὝΡΞΙΠῚ ἸΝ ΣΤ ΟΞ ΡΝ ἼἪ 
ἐπ ὑπ πὶ ἼΔΩΝΡῚ ΝΉΡΙΣΙ ΓΩΡΘΓῚ 
ΘΝ ΣΙ ὈΡΩΝ ὃν Ἵ Ν᾽39) 
ἽΠ ὙΠΠΝ ἃ ἜΡΙΝ ι ΒΘ το ΩΝ 
ταπρὸκ ΝΧΟῚ ῶξπ ΠΡ Σ: δ 5) 
ΠΡΡΤΩΙ ἸρντΥΩΝ ὩΣ ὙΣ ἢ 
ΤῊ ΠΕ ὈΝΘΟὴ ὩΣπσΤΙΝ ΤΙ 
ἘΡΘΣΝ ΣΤᾺ Ὁρϑο 5 ΕΟ ἸΣΡ. 22. 

21 

15, ΑΥ.Α: (παρε)... 
ἴαῇεπ. 

14. αι. 51 δέια σοι σα, (8.1). Β: ρέρεπ δα [0 πα 
κὺς αορότε, ΑΥ̓Ε: ἰπ δα τοαῦ ὃ, φορῇ, 

1. δίοζεπι δε οαϑθαπίει (δ, 8). ὙἹ;: αμδι εἰονις 
ΑΥ: ποΐ) πιϊᾧ ἀπό! οἴονῇ. 

10. θη δίπαρ. ΑΥ̓: απ Ὁ, ο. δεῖδο, 

εἀατ ροϊαΐει, ΥΕ:Τίρσοπ 

ΥΕ: Ἰὐαέος 



1, Φαμιιοῖὁ. 

φοὶς ἰδ οτοτοθότα διτῷ ϑαυίο, 

(80,14--22.) 41! 

χΧχχχτ. 

ὅν {γιαῶ: δι δία εἶπ αν τον δέπαθε, 
εἶποϑ ϑππαϊοξίοτϑ δἔποε, πη πιοίπ ΘΕΥΤ 

Ῥαί πιίὰ) σενίαΐει, δὲππ ἰὰ τϑατὸ ἔγαπ 
Ἰά ον ὅτοίοπ δ ααοπ. ἢ ιν Ππὸ δετοίπ σὸς 

ζαϊοιι κει θείας τοι! ππὸ αἰῇ' δια ππὸ 
κι: θείας (δαϊοῦ, ππὸ θαθεπ ίῆας ταὶ 

1Ὁ ὅοιιοῦ ϑεγόταππί. ἢ Φαυΐο ρταῦ, 41. ἴθπι: 
98 {ΠῚ ὃ. πιὰ δίπαῦ Πιρτοπ κι Ὁτεεπ 
δινιορϑίοιτοπ ὁ (ὅτ ἡρταῷ : Θαγοῦτο πιῖν δεῖ 

οι, δαβ δι. πιϊ ἃ) πίε τόνοι, πο) ἱπ 

πιρίποϑ ὥεττπ απὸ ἐδογαπιοοοτίος, [0 ΟἿ, 
ἰὼ) οἱ) οίπαῦ Πρτοπ κει οἰοζει δε τίορ δ᾽ πτεπ. 

16 πὸ οὐ [τοῖς 16 δίπαθ. 11πὸ {{εῇ 

ἴΐε θαι Πα) κοὐτοιοί ἀπῇ ὍῈ᾽ σαπρὲπ 
(γος, αθοπ τἀπὸ ἰταπέρπ τππτὸ ζοίοντίοπ δεν 

αἴΐε ὅεπι ατοβεπ θέαι δ, δὸι [6 σοποιιπιοπ, 

Ος Ῥαπεπ αἰ δὲν Θθθ {πὸ ἀπτὸ δια βαποο., 
17 δἸϊπ Φαυΐο Τἄπιρ [16 σοπ δόπὶ θέοτροπ, 
απ δίδ απ δὲπ ϑΙδεπο, σφοβοη Ὅ61 ἀπϑοτπς 

ας, δαβ ἰδτον ξείπον ἐπίταππ, οὔπε υἱοῪ 

σππροτὶ ὐϊποιίπρο, οἷς Πεΐοπ απ οἷο ὅΐατ 

18 πιοοῖς ππὸ [0 π. ἜΘΠΠῸ οὐτοίίεῖς Φαύίο 

αἴμο8, τοαῦ οἷς ἍΠπαιο το σοποπίητοι δας 

19 1, τἀπὸ [εἶπὸ ἐιρεὶ εῖθον, Ἐπηῦ {ο]οῖς 

απ ἔοίπεπι, τροδον, Ἐπ ποῦῦ στοβ, ποῦ 

(Θύρπε, ποῦ τον, πο θέαι, πο; 

αἴο8, δα8 {6 σεποιππιει δαίτοπ); Φοανὶὺ 

20 ὑγαζίς ἐδ αἴε8 τοϊεῦον. ἜΛΙπὸ Φανίο παῦρα 

οἷς (Θγαζε τππὸ θι ποον, πιὸ {τἰε Ὅᾳ 8 Ξ5 160 | 

ΟΠ ΦΟΥ ἰδπι θεν, ππὸ [{ς ἰρταρεπ: Φαδ [{ 
ος Φαυίοῦ ϑίαιθ. 

21 Ἰϊπο δα Φαυΐδ ς1ἰ δὲπ οἰσοί θιπθεν 
ος φὲάπποτη ἔππι, οἷο κι πος αοἰθοζοη, Ὁ 

ἐπίροσοπ ππὸ δὲπι Ξθ 01, δα 8. τι ἔθ πὶ ταῦ. 

ς ἢππὸ Φαοίρ {ταὶ ππὶ 5501Ε 
22 ἴε [ποαπϑη (). 

| 4. Ὁ. Θ τοί, 

ΦΠ απίρογίείοπ, θα 

πεῖ! τι. δτοί! απ Ὁ. ὅ. ζοευβῇτ, ΑἹ δα ἴαρσοπ {, αἴίὸ απ’ 
ρϑεπον (δ. εσθαι ! Β: δίοίοπ εἶπ ὅπ, ΑΥ̓: οἴ πὸ πὶ 
ἄχεα είετπδ, (ὟΣ: κι. Ταπρίοπ! ! 6) ΑΥ̓ ὙΕ: τόσοι αἱί 
δ. ρύ. ὅδοιο, 
τς Ἵ7, υ, δὲν Φάϊιπιονππα ...ὄ 96. δο8 ἀπὸ, ξαροβ,.. 
Ππίοσοει απ δι 4, ΒΙΟΥ͂Ν. ὙΕ: δὐϊοταοποὸάπιπιρτιατῃ ὁ 
ΠΑ: υὐῖὴ ϑίδοπο απὸ ΑΥ̓: αὐβοῦ 400 ϑεπίοπ, Β.ΝΕ: 
ἄππρο ϑ)λάππου, Β..ΑὟὙΕ.Α: δίς [ᾧ) απ (δί6) ὁ, 
Τερδίεπ. 

ᾷΞ- 

᾿ οἱρ παζβιριζοίᾳεπ, ππὸ απὶ "Βα ἃ) ὅθ οῖοΥ (ος 

᾿ς δΙϊεδεπ. τϑατὸπ, οἰπροι 6 Ὀρταιι8 Φανίο, 

«πὸ ατύβις, 

ΘΟ αἰΐ: ῬιΘΡ Αοσυρίϊι5. 6ρῸ 511], 
ΒΘΡΨΙΒ. ὙἹΓῚ ΑἸ] Δ] ΘοΙἰὰ6 : ἀΘΡΘ ΖΕ 81- 

ἴ6Π} Π16 (1 Π}ΪΠ115 ΠῚ 6115, {ΠΠὰ ΔΟσΤΟΙΔΓΘ 
ΟΟΘΡῚ πα! αϑιο Υι5. ἘΒΙΦαΪ ΘΠ ΠῸ5 
ΘΡΕΡΊΠΙ15. 8 ΔΒΓ]. Ρ]ᾶσαπ) (6- 
ΓΘ οἱ οοηίγὰ δπάα) οἱ δά τηρτῖ- 
(ἴθ (4160, οἱ δ᾽ οσ ΘΠ ΘΟΘΠΑΙΠΉ15 
'σῃϊ. ἘΡΙχίίψια οἱ ἢᾶν! : Ροίθϑβ πη 1 
ἀπσοῦο δ οαπθιη ἰδίῃ ὁ τὶ αἱΐ: 

δυγὰ ΠῚ Ρ6Γ Πδιπ], 4πο4 ποη οοεΪ- 
45 126 οἱ ΠΟ ἰγίδβ Π|6 ἴῃ ΤηΔΠ115 
ἀοὨ 1 τη6], οἱ 6σὸ ἀποὰμ (6 δά οἱ- 

ΠΘῈΠ ἰϑί πη]. Εἰ )υγαν! οἱ Πανὶ ά. 
Ου1 οὐπὶ ἀυχίβϑοί θὰπι, δοοα, {Π110 

ἀἰβοι θη ΐ ΘῈΡΘΙ ἰδοὶθ ΠῚ. πηἰν 586 
[ΟΡ 86, ΟσοΟπηράθηΐθα. οἱ δ) οηΐος. οἱ 

{πᾶ81 [δδία! ΘΟ ΘΓ ηἰ65. ἀϊθη, ῬΓῸ 
ὁπποίὰ ῃΓᾶθ4ἃ οἱ ΞΡ 115, {π86 οΘροΡδηΐ 
ἀ6 ἴονγὰ ΡΠ 5. ἢ ΠῚ οἱ ἀθ ἴοσγὰ {πάᾶἃ. 
ἜΒῚ ΡῬΘΓΟΙΙ5511 605 Πᾶν] ἃ ψΈΒρ610 17 
ὈΒ6Π6 δὰ νΘΒΡΟΓΆΙη ΔΙ. 15. 16], οἱ 
ΠΟΠ ΘΥαϑὶΐ 6χ οἷ8 “βαιά, πἰβὶ 
“συ ἀγΊΠσΘη 1] ΥἱΓῚ ΔαΟ]οβοθηΐ85, 48] 
ἀΒΟΘΠ ΠΟΛ ΟΔΙη6]05. οἱ [ὩρϑΡδηΐ. 
ἜΡΓαΪ ογρὸ Πανὶ οἸηηϊὰ ατιὰ8 ἰπ- 18 
Ιογὰπί Απηδθοιίδθ, οἱ ἀπ ὕΧΟΓΘ5 

᾿Π Β5Πὰ5 ΟΥ̓. ἜΝΘΟ ἠδ. φα! 4 4τι8π| ἃ 19 
ΡάΓνΟ 0546 δ ΤηΔΡΉΠΙΠΊ, ἰᾶπη (8 
ΠΠΠ|5. 4αδ) ἀ6 Πα 5. οἱ ἀ6 5ρ0]}18, 
οἱ Διδθοιῃ 6 ΓΔΡΙΘΓΔηΐ, ΟἸΠΠηΪᾶ 
γοάαχιὶ Πᾶν. ἜΒῚ (0}} πηΐνογβοβ 20 
ΘΥΘΡΟ5. οἵ ΔΡπΊΘηΐᾶ, οἱ πηηδυἹ ἀηΐ6 

[ΔΙ ΠῚ 5181], αἰχθραηίι6 : Ηδλθο οϑὶ 
ῬΓδοάα Πᾶν! 

γρηϊ δαΐθπὶ Ὠανιὰ δὰ ἀποορηίΐοβ 21 
ΥἹΡΟΒ, 4Ἐ] 4551 5} 5{Πἰ6γὰηΐ ἢ60 56- 
4π| ροϊαθγδηΐ Πανὶ, οἱ γϑϑι θοῦ. 608 
ΤἸι586Γῖ ἴῃ (ΟΥΓΘηΐΘ ΒΟΒΟΥ ; 41] ΟΡ 6551 
5ιη| ΟὈνίδη) αν οἱ ῬΟρι]0, αὶ 
οΓἂΐ ὁπ 60. Ασοράθη5 ἁπίριῃ Ὠανὶά 
δ] ΡΟΡΟΪαΠπ 88] αν} 605. Ρδοϊῆοτθ. 
Ἔ ἈΘΘΡΟΠἀΘΗΒ416. ΟἸΠΠΪ5. ΥἹ ῬΘΒΒΙΠη115 2.2 

4ὕ. Αἴ." Εἰ7ατ. οἱ Ὁ. 19. 8: φυϊϑφύδηι. 
19. ΒΑΑῪΥ: τπτος πίϑἐ (ϑὲίοπιαπὸ) υ. ἰδ ποθ θεγ: 

τ εἰ, Α: οὐ οἷπο πίδ 6 αὖ, 
20. αἴς Φ ᾧ. ...{{ὸ σοφοῖ ὑον δίεζεπι 85, δὲν πὶ ἴρτ, 

ΑΥ.ΝΕ.Α: ϑοπίο. 

1, φοϊαΐζειι τοατοπ, ΒΒ; δίς {. δαίίοπ {δ οπ Ταῇεπ, 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: (60) χαυτ ἄροῖ, Αἱ [0 δαβ εὖ [. δ᾽οίδει θίοβ. 
Α: {τἰου!4). ΑΥ̓ : {ταρίς [. πατῷ ἰθτοιι ϑθοὈΠείπ., 

22. Β.ΑΥ͂Ν ΝΕ: {πὸ εὁ (πρεπ) θυθὲπ ἀπ. 

14 

Ε2.25,16. 
Ζερ.3)5. 

25,8. 

Ὀε.28,15. 

Π8η.8,14, 

ΩΣ 5. “ ῳ οι 

Ἅ58: 



412. (20,93--.31,30 3 ΘΙ ΘΙΟ ἢ. 

χα. Διαινὲ [αἴαὰ οαἰτοηιῖια.- ' 

“αυίδ, καὶ εἶπον" “Διότι οὐ κατεδίωξαν μεϑ' ὈΡΘΙΠῸ ΞΕ ἸρυσΝῸ "ὩΣ ἸροττΝ 
, ὶ; ἡμῶν. οὐ δώσομεν αὐτοῖς ἐκ τῶν σχύλων 

ὧν ἐξῃρήμεϑα, ἀλλὰ ἕχαστος τὴν γυναῖχα Ἰρών τον ον ΩΝ "Ξ Ὁ) Ὁ Στ "ΩΝ 
-» " ὃ) δ 2 

αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀπαγαγέσϑωσαν 
καὶ ἀποστραφέτωσαν. 328 Καὶ εἶπε Δαυίδ" τὴν ΝΗῚ: ἘΝ ἽΔΕ12} 33 ΟΝ 20 

Οὐ ποιήσετε οὕτως, ἀδελφοί μου, μετὰ τὸ πα- πὴπὸ ἼΣΩΣ “ὮΝ τιν ΠΝ 12 οΡτσΝ Ὁ 

αδοῦναι τὸν κύ (ον ἡμῖν καὶ υλάξαι ᾶ 
φ ἵ Ἴμ 5, 

κιὶ παρέδωκε κύριος τὸ στράτευμα τὸ ἐπελϑὸν ὝΜΙΓ ΤΙΝ ἸΠΝῚ ὍΣΩΝ ρῶν 5 
ἐφ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. “Καὶ τίς ἀκούσεται ΒΞὉ Σ »ὩΟ" ἡ) Σ Ἴ2755 ἢ γὐοὸν ΝΞΙῚ 24 ἢ 

ὑμῶν τῶν λόγ ὍΝ τούτων; ὅτι οὐχ ἧττον ὑμῶν 

εἰσί, διότι κατὰ τὴν μερίδα τοῦ καταβάντος, ἘΠ ΠΕΡΕῚ ἽἢΠ ΡΌΓΙΞ "Ξ 1 Ἴσπὸ 

εἰς τὸν πόλεμον οὕτως ἔσται ἡ μερὶς τοῦ ὙΠ) εἶ νοὸς 3" ῬἘΠ3" ὴ 

καϑημένου ἐπὶ τὰ σκεύη, κατὰ τὸ αὐτὸ μεριοῦν- 
ται. 3ὃ Καὶ ἐ) ἕνετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ΠΟΣῚ ΝΠ ΕΣ ὙΠ ' ὅς ἐπ Ἵ 
ἐπέκεινα, καὶ ἐγενήθη εἰς πρόςταγμα καὶ εἰς ἽΣ ἘΝ ἢ ὀθυόυοῦν ῬΠῸ ΡΉΝΝ Ἶ 

δικαίωμα τῷ Ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. ἕ 

26 Καὶ ἤἦλϑε Δαυὶδ εἰς Σικελάγ, καὶ ἀπ- ἐ ΠΠΠ Ὡ»Π ΐ 

ἔστειλε τοῖς πρεσβυτέροις τῶν σχύλων ᾿Ιούδα Ὁς ΟΣ ἜΡΙΝ Ῥ5Ρ τ: ὌΝ" πα Ν35Ὶ 2 

καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ, λέγων" ᾿Ιδοὺ εὐλογία 

ὑμῖν ἀπὸ τῶν σκύλων τῶν ἐχϑρῶν κυρίου, ἀξ πῖπ “ον ἼΓῚ ἶ χανν ἘΠΕ ἢ 

27 τοῖς ἐν Βαιϑήλ, καὶ τοῖς ἐν Ῥαμᾷ νύτου, ἀν αν : Ἐπμε "πὴν ἘΌΘΏ πρ53 97 , 

ΒΡ πρα- ἠδ ΡΣ 5 ̓ι ΣΡ τ τ ἢ3 | 

τῶν πολεμιστῶν τῶν ἀἐμιμυλῶν μετὰ ἼΩΝ ἼΦ, ἸΔΏΝ, ἬΝ πὸ π “ὩΣ 

Ι 

καὶ τοῖς ἐν 1έϑερ, 25 καὶ τοῖς ἐν ᾿Αροήρ, καὶ : ᾿ ᾿ 

τοῖς ἐν Σιφαμώϑ,, καὶ τοῖς ἐν Εσϑιέ, 29 καὶ ἜΝ ΘῚ 52. ΤῊ} 1 ὝΝ ἢ ἘΝ ΓὩ3 
τοῖς ἕν Ῥαχάλ, καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ ΘΝ ὍΣΞ ὍΝ : ἌΤΡΟΞ, 28 

Ἱεραμιήλ, καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ Κενί, 
90 καὶ τοῖς ἐν Ἑρμᾷ, καὶ τοῖς ἐν Βαρασὰν, ἼΩΝΟῚ 1 »ΌΓΩΝΞ ΩΝ Ὶ, ΤΘΩΞ 29. 

καὶ τοῖς ἐν ᾿ϑαχ, 591 καὶ τοῖς ἐν Χεβρῶν, ὌΝ ἼΠ ΛΉΦΞ ΩΝ ΟῚ Ἔξ: 

καὶ εἰς πάντας τοὺς τύπους ος διῆλϑε Δαυὶδ ΓΙ 

ἐκεῖ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ. ΟΠ ΠΣ ἼΩΝ δ 23 ἼΩΝ Ὁ. Ξ ἢ 

ἈΧΧΥ. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπολέμουν ἐν ὁ ΤΙΣ 5 ἜΝ ΟῚ ἸῶΣ τ 253 ἼΩΝ Ὁ) ᾿ 

᾿Ισραὴλ, καὶ ἔφυγον οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ ἕχ προς- ΣΤῊΝ ἩΠ3Π3 “ΩΝΟῚ 8 

ὥπου τῶν ἀλλοφύλων. καὶ πίπτουσι τραυμα- Ἢ 

τίαι ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουέ. 2 Καὶ συνάπτου- ὁ 2 πη ἼῚ διό ΠΣ πΏπτΎΩΝ 

σιν οἱ ἀλλόφυλοι τῷ “Σαοὺλ καὶ τοῖς υἱοῖς ἐμ τῶι ΣΤῈΣ Θ᾽ ΤΉ Ὁ 55 χχχι. 
αὐτοῦ, καὶ τὐπτουσίν οἱ ἀλλοφυλοι τὸν [ω- Ὄ 

γάϑαν καὶ τὸν ᾿Αμιναδὰβ καὶ τὸν ἢελχισουὲ ΠΕΣ Ξ ΡΒ ον 2} ἼΌ3:) ἢ 

υἱοὺς Σαούλ. ὃ Καὶ βαρύνεται ὁ πόλεμος ἐπὶ ΡΞ) ἘΣΞΌΝΣ ἽΠΞ ΞΡΗΝ 5097 2 

Ἷ 
.“ 

95, Β: Ὅτι (Διότι. ΑΡΧῚ... . ἐξειλόμεϑα (- ηρή- ἢ Ἴ2Ξ ΓΝ ὈΝῶτΟΝ ΠΡ" ' 

ἕ 

ξ 
ἶ 
ἧ 

μεϑα ἘΧ). ΑΒ: ὅτι ἀλλ᾽ ἢ (ἀλλὰ ΕΧ). ΑΞΒ: απα- 
γέσϑωσαν κ. ἀποστρεφέτωσαν. 28, ΒΕ ἀδ, δ. ΔΒ: 222 Ν " ΤΙΝ ἸΏ) πη - ΌΝ ΘΙ Ὁ9 
τὸν Γεδδὸρ τὸν ἐπερχόμενον (τὸ σύστρ. τὸ ἐπ. ἘΧ, ΠῚ 
ο[.8). 24, ΑΒ: ἐπακχὅσεται. ΒΕΧ: ἡμῶν (ὑμ. ΑΧ). 1 ΠΞΘΩἽ Ἰον- Ὑριοὶ ΠΑ ΣΡΗΣ. 30 
ΑΒ: καταβαίνοντος. 25. ΑΒ: ἐγενηϑ .. τεσ α χ ΟΣ ἤν ἡ Ὡς ν 
κ. ἐγένετο. εξως τῆς σήμερον. 20, Β εὐλογ. ὑμ. 
27; Β: Βαιϑσόρ (Βηϑήλ ΔΕΧ)... Ἐξβᾳ. γέν. ΣῊ λὲ 38. ταις σαὶ 

] . . ͵ ἁ)όρ. 28. ΒΕΧ Φ (Ρ. 49.) καὶ τοῖς ἐν ἡἀμμαδί. Β 
Σαφί (ὁ. Ε). 99, Β: καὶ τοῖς ἐν ΓῈ καὶ τοῖς ἐν 
Κιμὰϑ' καὶ τοῖς ἐν Ζαφὲκ καὶ τοῖς ἐν Θημὰϑ' καὶ 22. Β: αἴίο δΐο [0 δ.πι ΞΒ Πα] δεάρατο τοατὸπ, αΥ̓γ: Ἶ 
τοῖς ἐν Σ ὈμΠγᾧ υς τοῖς ἐν ἽΝ ΔΕΧ)., «Τερεμεήλ᾽ αἴίε δ. κι. πί)έδιοῖτο, ὃς, ΝΕ: πὶ ΤΙ οπ. ΑἹ 700 ατθ, 

ο. Κενεξέ(ο. Β). 80, Β: καὶ τοῖς ἐν Ἱεριμὸϑ' καὶ τοῖς κι δ. τοατοπ, Β. ΑΥ̓͂ Α: Ἰοοίίοι τοῖν ἴρποπ. νῈ;: ζοἹ(οπνς 
ἐν Βη Ἰρσαβεὲ καὶ τοῖς ἐν Νομβέ. 51. ΒῈ εἰς.--- 1. ΔΒ: ἢ ὟΝ: αἵά πες (απβεν) εἰποιι «νορ [ἀγεῖπὶ.., δίς ἐν 
ἐπὶ Ἰ. (ἐν 1. ἘΧ). 2. ΑΒ Ἐ(α1ι.) οἷ, Β: Μελχισᾶ υἵὸν. ἤε γε, ὙΕ ναὶ 7. ἐτίοδοι τορί τον τι σἴπροαι, Ι 

ἵ 



1, (απ ο[6. (30, 23.--31,3.) 418 

οίε ϑδενίβείπιις δεν εμέ, δεν Θέτεἰἐ φορεῖ αι, » Φ. ὁ 4 

Οῦζε τππὉ Τοῖς οι τσατοπ ἀπο Ὀόποπ, Ὁἷο 
πἰἰς Φαυΐο σοξοσοι ὑσατοι, πὸ Τργα)επ: 
61 {6 πίε ππίε ἀπτ σολοροπ Π{πὸ, [01] 
τπαπ ἴθποπι πἰί8 σοθὸπ σοη ὅόπὶ ϑὲαιθο, 
ὉΠ τοὐτ ἐὐτοίίοι θαδοπ, [οπϑετη εἶπ ρα! εν 
ἤϊρτε ζεἰπ Ψθ εἰ. ἀπὸ Τείπς ἀείποον, 

28 σοῦε δπ. ἜΦα ρταῷ Φαυνίο; δ'ῦν [0{π| 
πίε [0 ἐθῖπ, πιοίπο τ θον, παϊς Ὅοπι, Ὅαᾳ8 
τἰπ8 ὉΟΥ ΘεΥῪ σορσοθδοι Παΐ, ππὸ αὶ τπι 

πὸ 

| 

δορί, ἀπὸ οἱεῖε δετίοσϑίοιίο, οἷε υοἱθον. 
πη σοξοπηποι τσατπ, ἰπ' πππεῖς ὁ ἅπδε 
24. αοροθδεπ. Ἔϑθον. [0Π1{ὸ εἰ) Ὁατὶπ ρεῦοτε 
 δοπὸ 98. Ὁα8 Φ 061 ον[επίαᾳοπ, οἷς ἱπ δὲπ 

Θίτείε δίπαρ σοξοσοπ “πὸ, 70 [011 αὐ ζεῖπς 
Ὁα8 ΦΡεἰΓ ον οπίᾳοπ, οἷο δεῖ δὸπὶ Θοτάτῃς 
σοδιίοθδοπ ἤπὸ, τἀπὸ [01 οἵεἰῷ σοιθοἰ[οἱ 

20 ὩΔΈΥθ6Π. Ἔ Φ αβ {{| εἰς δὲν Θεἰς ππὸ ζοτῖς 
δίπ ἐπ ΔΊταοῖ εἶπο Θίτς πὸ δὲρῶι σοθοῦε, 

ΟΠ δ δἰδ αἰ οἱοζεπ Ξ αα. 
26 ἰπὸ γα Φαυνίν σοὴ δ δίας, ἔαπι, 

ἴργ Ὅεπ (Θερο ατ|8 δὲπι θέαι δὲν δείποι 
27 Ὁεὲ8. εῖτπ;  ποηιπ) Ὁοπὸπ χει ὅΒει0 (ΟἿ, 

Ὁόποπ ἐπ ϑέαπιοι αἀπὶ Ῥθλίταρ, Ὁόποπ 211 
28 αῖθίν, ἢ ϑόποπ ζπ| “τοῦ, δόποπ 11 (Θίρ θα: 
29. πιο, Ὁέποπ 4π| (δ επιοα, Ἔ θοποπ 1 ϑὲα- 

ἄαί, δόπει ἰπ Θιζοίοπ Ὅεν ΟΛα πιο 07] 
80 δέποι ἰπ (Θιάδίοπ Ὅ61 δδεπίτον, Ὁ Ὀέποπ 21 
ς ᾧαᾳηπα, δόποπ 11 801 ἍΠαπ, Ὁοποπ πὶ 
81 ϑρα), Ἐ ϑοποπ κι Θοῦτοπ, ππὸ αἴτοπ τς 

Π {6π|, δα Φαρίο σεθαπϑοῖς θαῖτο ταῖς ζοίποπ 
δ) ἀπιιότη. 

ἈΝ. φίς Ῥ ον αδὸν ἤυϊεπ. υυἵδον 
ταοῖ, πὸ δε θεάππον. ϑἼταοῖ ΠΟ οπ ὉοΥ 
Ὅοπ 0 Π τπ, πὸ Ποῖίοεπ οὐάϊασοεπ αὶ 

2 Ὁεπι Θεδίτος ΘΙδοα. ἢ 11πὸ οἷε Φ 0 {πὲ : 

δέπροπ {5 ἀπ Θαμ τπιὸ ζεἶἰπο Θῦθπο, απὸ 
Τῶπιαοπ φοπαίθαπ τἀπὸ “10 ϑλασαῦ ππὸ 

8 θὲ ίζια, οἷς Θῦρπε Θαμδ. Ὁ ἸπΌ δεῖ 

Ε΄ 55. Ὁ.1: {π|. 

Ἶ 28. δίοζοι δ εἰοσϑθαιζοπ, ΑΕ. Α: πεπ. αἴ. 
Ῥ 24. ΝΕ: πὸ τοῦ ἴαπη απ| οὖ δότοπ {π Ὀἰοζον 
Θαΐο. νΕ.Α: δεράεξο, Β: [ἴδ ἐπε τα ἐ νὴ {δοίτοπ, 
Υ͂ν: λπίαποποπ [ο(ίοι {. τ. νῈ: οἷοί). 
᾿ 20. ΒΑΥΥ.Α: νοὴ ϑοπι([ο[δίᾳ6η) Φ΄αρσο απ, ΕΣ τ 
ἢ δῦ δοίης, Β; πὸ δα 6 {Π|... οὔδει, θα β ̓παπὶ 
δαῇεοίδε ι ο. Θαθιμπια 1. 211 6. δὶ, σοίοβο. θαι, ΟὟ: 

οἦο σεζώαὐ οὅ. ΝΕ: 0 6106 ἐδ. ΑὟΥ̓ ΝΕ. κ᾿. εὐ πια ὦ τς 
Ι ἀπτ Ὁ αβ. κι. 2. Θεδταιῶ (δὲ.). Α΄ ἸΠ αἰο... οὐς 

ἡ 

Ἂ 

αποίε, 
ἐν δε8 ϑίαπθεδ Ὁεη ΓΤ τοπ ἰπ δα, ζεἰτ 
πο τοιποοι, τὸ Τρταῦῦ: ίοθο, δα θαδι, 

] ἐξης  ἡ)ϊδὲ 
1 

οὐ ᾿π]π8. 46. νΠ18.,. ΤὰΪ ἰογᾶηΐ ΟΕΠῚ 
ἢν 4, αἰχιῦ: Θὰ ΠΟ γΘηΘΡηΐ Π0- 

ΊΒΟΙΙΠ,. ΠΟ «Δ 15. 6ἷ5. (πἰ 418} 
(6 ργΓδθάδ, 418 Π| ΘΡΆΠΠ115, 564, 5α}- 
Ποῖαι ἀπ] ΘΠ} 4116 ἸΧΟΓΡ 5118 οἱ ΠΠΙ; 405 
ΟΠ) ΔΟΟΘΡΟΙηΐ, Γθοράληί. Ἔ}1χι 29 
ἁτπΐθηη Πᾶν : ΝΟΩ 510 [οἰ 15, [Γαΐ γ 65 

1161, 46 ἢϊ5. φιὰθ ἰγδά ἀν: πο} 15 Πο- 
ΤΪΠ15., οἱ ουϑίοα!νι ἢ η05, οἱ ἀρ! 

Ἰα Γα ΠΟ] 05, 41] ΘΡΌΡ ΘΓ Δάν ΘΓΒΙΠῚ 

ΠΟΒ, ἴῃ ΠΠΔΠΙ15 ΠΟ5 Γἃ5. ἜΝΘΟο δυάϊοὶ 214 

γ05. 4561} ΒῈΡΘΙΡ ΒΘΡΙΏΟΠ6. Ποῦ; 
θα π|ἃ ΟΠ ΡᾶΓ5 ΘΙ ἀθβ θη θη 115 δά 

25,18. ΡΓΡΔΘΙ ἢ. οἱ ΤΘΙΏΔΠΘΉΒ. ἃ βἃ ΓΟ Πἃ 5, 

6. 51Π}}ΠΠ|8)΄᾿ ἀἰϊν! θη, ἘΠΕῚ [δοίπμη 25 
οδ5[ Π00 οχ ἀἄϊδ 1|ὰ, οἱ ἀο 005. ὁ0η- 
δ Ππἰι οἱ ργδοἤη ἢ οἱ 4πᾶϑὶ ΙΧ 
[η Ι5Υδ0} π56116 ἴῃ ἀΠ6η] ΠᾶΠ0. 

θη] οΡσῸ Πᾶν ἴῃ δίθθίθσ, οἱ 96 
Π}1511 ἀοηᾶἃ 46 ργδθάὰ βθῃ]ο 5 δπ68, 

25,57. ὈΓΟΧΙΠΪΒ. 5118, αἰ 6Θη5: ΑΘοΙριί6. θ6Π6- 
18,.25.. ΙΟΠΟΠ61η 46 ρΡᾶθάἃ Ποβίί Ποι η1! 

ὙῊΙΣ «αὶ ογᾶηΐ ἴῃ ΒΘΙΠ6], οἱ ααϊ ἰηῃ 27 
τορι ΒΠΟἿ} ἂΠ τη ΓΙ Δ! 6 πη, οὐ {| ἴῃ οΊΠ6ν, 

Ἔρι αἱ ἴῃ Αγ, οἱ σαὶ ᾿η ΘΘρΠδηο1}}, 28 

οἵ φαὶ Ἰπ βϑίμαιηο, δι 41} τη ΒΔΟΠΔ], 29 
ἐο 60. αὶ ἴπ΄ ἀΓΡΊ]τι5. Φογά πη 661, δἱ αὶ 

ἴῃ. ἀΓΡ θὰ. ὕθηΐ, 6. «αὶ ἴῃ. Αταιπᾶ, 50 
οἱ αὶ ἴῃ ἰδο] Αβᾶη, οἱ 4πὶ ἰῃ 
Α(ΠΔ0Π, Ἔοὶ 41 ἴῃ Ἠδθγομ, οἱ γ0- 31 
4115. Δ δγᾶης ἴῃ Πἰβ ἰθο5, ἰῃ 
4] 115 ΘΟΙΠΙΠΟΓαΐ15. [6 Ρὰϊ Πανὶ ἃ 'ρ56 
οἱ νἱΓἹ 6118. 

ΡΒΙ 5 ΒΠ ΠῚ δαΐθιη ριρσηα- Ε Ἐ Ε, 

βδηΐ Δάνογβι Π] 5ΓΔ6}, οἱ [Ἰρϑυιηὶ 
νΙΓΙ 5Γ86] δηΐίθ [φοίοιη ΡΠ 5. ἢ 1], 

οἱ σοοϊάθγπηΐ ἰη ον δου ἴῃ τηοηί6 (6]- 
"οθ. ἘΠΡπθρ απ. ΡΠ ΠΝ. 1) ἴῃ 
54] οἱ ἴῃ ΠΠ105. 6115, δὲ βοΓΟββουιηΐ 
Φοηαίμαη οἱ Αθίηδάα}} οἱ ΜΘ] οἰ βιὰ 

841. ἙΤοίαηαιι6 ροπάιι5 

Νιπλ.31,9}7 

15,6. 

25,4. 

14,49, 
16μ. ̓ τῦ,2. 

“7, 8: ἀοίογ, 30. 85: Ηδυδιηἃ. 

δαϊίοπ τοοτῦοπ,, τι, {{| Πἰτϑοτ ἐπὶ σοτοτοπ, τι, δε. ὦ [οἴ 
τῷ. τοΐο ὁ, ΘΟ θηπ. 

20. ἰθε Φερεοπ, (95, 27.) 

27. ἐπὶ δὲ, ΑὟΥ; ϑὲαηιοι ρου, 
29, ΒΙΑῪΥΥΕ.Α: ἐπ δεπ (ΘΙ. 
91. ΟΥ̓ ΝΕ: πιπ οΥ οΣσα 0 Ἰυατ, 
1, Β: οὐ Ποἴοπ δίς ἐδ μετα 
ἢ, Βερίπροπ {6} απ... απν αΝῪ ΦΓΟΒΈΟΙΙ 

Ὀταπθ θα ΠΗ ὉΠ: ὙῈ: ̓ ϑουτοι αἴθε. 
ἑ παρ. Α: 



ΘΙ ΘΙ ΕΗ. 

Θ' “εἴ Γαἴα φοαρσέγοπια. 

414 (31.4---18. 

ΧΧΎΥ. 

“Σαούλ, καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ ἀκοντισταὶ 

ἄνδρες τοξόται, καὶ ἐτραυμάτισαν αὐτὸν εἰς 
τὰ ὑποχόνδρια. 1 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν 
αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ" Σπάσαι τὴν μάχαι- 
ράν σου καὶ ἀποκέντησόν μὲ ἕν αὐτῇ, μήποτε 
ἔλϑωσιν οἱ “ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ ἀποκεντή- 
σωσί μδ καὶ ἐμπαίξωσιν ἐμοί. Καὶ οὐκ ἐβου- 
λετο ὁ αἰρῶν τὰ σκεύη αὐτοῦ, διότι ἐφοβήϑη 
σφόδρα. Καὶ ἔλαβε “Σαοὺλ τὴν μάχαιραν, 
καὶ ἐπέπεσεν ἐπ αὐτήν. ὅ Καὶ εἶδεν ὁ αἴρων 
τὰ σκεύη αὐτοῦ ὅτι τέϑνηχε Σαουλ, καὶ ἔπεσε 
καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ ἀπ- 
ἔϑανε μετ' αὐτοῦ. 6 Καὶ ἀπέϑανε Σαοὺλ καὶ 
οἱ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ὃ αἰρων. τὰ σχεύη αὐ- 
τοῦ καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ κατὰ τὸ αὐτό. 1 Καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες 

᾿σραὴλ οὗ ἕν τῷ πέραν τῆς κοιλάδος καὶ οἱ 

ἕν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, ὅτι ἔφυγον οἱ ἄν- 
δρες Ἰσραὴλ καὶ ὅτι τέϑνηκε Σαοὺλ καὶ οἱ 
υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ καταλείπουσι τὰς πόλεις αὐ- 
τῶν καὶ φεύγουσι. Καὶ ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι 
καὶ κατοικοῦσιν ἕν αὐταῖς. 

ὃ Καὶ ἐγενήϑη τῇ ἐπαύριον, καὶ ἔρχονται οἱ 
ἀλλόφυλοι ἐκδῦσαι τοὺς τραυματίας, καὶ εὑρί- 
σκουσι τὸν Σαοὺλ καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς αὐτοῦ 
πεπτωχύτας ἐπὶ τὰ δρὴ Γελβουε. 9 Καὶ ἀπο- 
κεφαλίζουσιν αὐτόν, καὶ ἐξέδυσαν τὰ σκεύη 
αὐτοῦ, καὶ ἐξαποστέλλουσιν αὐτὰ εἰς γῆν ἀλ- 
λοφύλων, κύκλῳ εὐαγγελιζόμενοι τοῖς εἰδώλοις 
αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτῶν, 10 καὶ ἀνέϑηκαν 
τὰ σκεύη αὐτοῦ εἰς τὸ ᾿Ασταρτεῖον, καὶ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ κατέπηξαν ἐν τῷ τείχει δ αιϑσᾶν. 
11 Καὶ ἀκούουσιν περὶ αὐτοῦ οἱ κατοικοῦντες 

Ἰαβὶς τῆς Γαλααδίτιδος, ὅσα ἑποίησαν οἱ ἀλ- 
λόφυλ ο( τῷ Σαουλ, 13 καὶ ἀνέστησαν πάντες 
οἱ ἄνδρες δυνάμεως, καὶ ἐπορεύϑησαν ὅλην 
τὴν νύχτα, καὶ ἔλαβον τὸ σῶμα Σαοὺλ καὶ 

Βαιϑσάν, καὶ φέρουσιν αὐτοὺς εἰς ᾿Ιαβίς, καὶ 

κατέκαυσαν αὐτοὺς ἐχεῖ. 18 Καὶ ἔλαβον τὰ 
ὀστᾶ αὐτῶν καὶ ἔϑαψαν ὑπὸ τὴν ἄρουραν ἕν 
᾿Ιαβίς, καὶ ἐνήστευσαν ἑπτὰ ἡμέρας. 

8. ΑΒ: : ἐτραυματίσθη εἰς. 4. ΑΒ (015 οὐ ὁ): δομ- 
φαίαν ... μη. . ὅτι (μάχ. εὐ μήπ.. . διότι ΠΟ 

ΠΝ ΧΩ ΝΟ στοΝ ΠΏΓΙΘΏΣ 
πὰ. ἘΠῚ ΓΌΡΞ ΣΝ ΘΛ; 

οἷς ΜῊΝ ῬηΝ ῷ ἼΩΝΒῚ ἐὩΠἸΩΓΤΩ 4 

ἸΝ 25 ΓΒ ΤΙΣ ΡΝ ἀλενει 
τ αρ ΠΟΒΡΏΠΊ: Δ ὝΡ Τὴ ΓΟΝΙῚ ΘΊ ΘΈΣΙ 
ἽΝ. ΝΣ ΟΞ τ δῶ ΠΝ ᾧ 

ἐπρον Ὧθ9) 3 Μτιν θην ῷ ΠΡΟῚ 
2851 ΘΝ ΠΏΣ ἬΟΘ τ Ν 9) ΝΡῚ Π 
ΠΏΣ) 29 ΤΩΝ ΞΊΠΤΟΣ ΝΊΣΙΤΩΣ ὃ 

ὍΔ 735 ΝΘ) Ὅ23 τῶϑϑυ ον 
ἜΝΎΛῪ ὁ ἜΠΠῚΣ ΝΗΡ ΘΊΣΞ ἩΩΣΝΤΟΣ 
ῬΆΡ ἜΣ Ξ τ ἼΩΝ ὉΝΉΘΥ ΩΝ 
ὮΝ που τὴ ἸΠΡΠ ἼΞΣΞ τ ἬΘΝῚ 
3125) Ὑ35}) ϑηΝ 1 ἸΓΉΘΓΟΞη ὈΝ ΊΔΟῚ 
ΘΠ Ὁ) ἸΝΞ5Ὶ ἸΟΩ5Ὶ ΘΉΣΠΓΩΝ 

ΕἼΣ. ἸΞ1ΘΝ) 
ΘΘΟΘ ΝΞ ΤΟΠΙΘ ἘΠῚ 
τὰ ἸΝΧῺΝῚ Ἐς ΌΠπτ ΟΝ οῶθς 
"ΠΞ βοὉθὴ 23, ΓΙ ΟΝ ὈηΝ ὦ 
ἡριόθ᾽ὴ ἸΝ ΓΤΙΝ ἩΠ25. ἘΡΞΌΣΣ 

ΡΝ ΥῊΝΞ ἼΠΞΘΣΣ Ὑντ τον 
ἸΏ ΣΣΙΝῚ ὉΤΟΞῈΦ ΤῸ τρσο 3 

“ΠῚ Γῆ τῶν τ ΠΡ ξ τς Πρ ηΐδ5) 
ἡ ΘΙΘοΣ ἐγ: ΤῊΞ ΤΟ ἼΓΙΞ ΛΣΤ ἸΠΡῚΒ »ὦ ] 

ὅ. ΑΒ: ἐπέπεσε. 6. ΒῈ κι πάντ. οἵ ἄνδρ. αὐτὸ. ἘΈΡΙΩ 
(α1ι.) καὶ. ΑΒ; ἐχδιδύσκειν τ. νειρὅς. 9,48: ἀπο- 
στρέφδσιν ... ἀποστέλλδοιν... εὐαγγελίξοντες 
(ἀποκεφ. κτλ. Χ). ΒἘ(α10.) αὐτῶν. 10. Β (ει..12): 
Βαιϑσάμ. 11. ΒἘπερὶ αὐτᾶ. ΑΒ:  δ(ὅσα ΕΧ). 12. 
ΔΒ: πᾶς ἀνὴρ. ο.ωνάϑαν τὸ υἵϑθι. κατακαίδοιν 
(σ; οἵ ἱ ἄνδρ. ... τῶν υἱῶν. 
βάνδσι.. ἀρρκώξης ἐν ῴ. ἄρ.) τὴν .. 

----- 

«κατέ. ἘΧ ἀν 19, ΑΒ:λαμ-, 
ἐνηστεύδοιν.. 

ΡΣ ΟΩΝ ΤΝ ἼΣῸΣ ὩΊ50 ὑπῶν γδΝ τὸ σῶμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ τείχους 
4 
4 ΝΞ. ῬΔΗΡΟῚ ὁ ΟΝ ΘΠ 12 

ΤΡΉΨΤΊΝ ἩΓΙΡΝ ΠΡΕΣΟΣ ἼΦ 95) δ 

ΤῊΣ. ΓΒΊΠΒ. ὍΞ ΤΡῚΣ} ὩΔῚ ΘΝ 
ἐϑ ὉΓῚΝ "ΞΔ. ΓΠΘΞ, ἸΝ 35] ἸῺ 
ΠΕ ἬΞ5) Ὁ  ΡττΝ ἼΠΡῚ. 18. 
ἰΒΡο. ὨΡΞῦ ΟΣ ΠΠΌΞΟΞ οἴϑν τις 

(δεπηι) 38. (ππτροῦοπ). Εν: δίς 9)ὲ, δίς πὶ. ὃ, 8, ζἄυῇεπ. 
Τῴγτα!ξ [ον οὐν Ὁ. Θᾷ). ΑΥ: οδ τυατὸ ἰδπι Τοῦτ θαιας 
ἃ ἐν, ῷῳ, πεε τηπἰνν ΑΥ̓Τ.Αἱ χποίπον ζροΐζοπ,. ΕΣ βάθος 

Π ϑατείπ, 

8, Β ΑΥ̓͂: εὃ {τ. ἰθπ (απ) ὃ. Θῷ., (ἰε) Ξϑὲάππεν ἐν τς 
ἘΡΑ͂Ν 



ΠΤ τς 1. Φαπμιοϑ, 

αι πη [εἰποῦν Θῦρηπε Φοδ, Οἷς ϑθεάππεν 5): αθεϑ, 

(Ω1,4---.8.) 418 

χχτι. 

ΦΘαιτοῖς τϑατὸ θατὶ υἷρον απ, τπτὸ οἷς 
Θῴύβοεπ τταξεπ αὐ θα ππὶς ἔϑοσεπ, τὸ 
σατο [κὴν ϑολυππθος υοπ δὲ. Θ ἔθει. 

ΔῈ Φα ζρταῦ Θαπ κι είπεπι δ αοπίγαρου: 
Βίεῦς δείπ Θρισευ! απ ππὸὦ ἐν) πιῷ 
ϑαιπί!, δαβ πἰῶε οἰοῖς πδοζ )πἰοποπ ἔοτπις 
ἀπο ἀπιῷ ταὶ οὐογοι, ππὸ ἐγείδειι εἰπρη 
Φροϊέ αἰ πεἰτ. δεῖ ζεἰπ ϑδαεπίντάσον 
ὑοΠὸ πἰῶτ, ὁέππ εὐ Πιττοις [ἢ {ἐδ τ. 
Φαᾳ παῦπι Θαι δᾳ8 Θύδιθεν ππὸ ΠῚ 

ἢ δαγοίπ. ἔφα πὶ [εἶπ δα επίγάσον Ταῖς, 
Ὅαβ Θαμῖ ἰοῦὲ ταν, [ΠῈῚ εὐ απ ἱπ ζεἰπ 

6 Θώι εν πὸ ατῦ ππίξ ἰθπι. ὃ θΓ{Π00 Ππατῦ 
(Θατ ται [εἶπε ὅτοῖ σύρης, ππὸ {εἰπ 386 - 
[οπιτάσοεν, τὸ αἴΐο [οεἰποὸ θὲάππον διισίοἰ 

Ε τ δἰοζοα 546. ἔφα αδὸν οἷς Ῥὲππεῦ 
γαῖ, οἷο ζοπίοιΕ Ὅε8 Θτιπθεδ ἀπὸ [οπ|εἰς 
Ὁε8 δογτοαπϑ τρατὸπ, 1αθὲπ, Ὁαβ οἷς Ῥϑὲ πε 

᾿ς πεῦ δ[τποῖ σοἤίοθει τρατεπ, τὸ αᾳ8. Θαῖ 
«τῷ {εἶπε Θῦραςο τοῦδε τϑατοπ, σεν εβεπ [{ε 
οἷς Θιάοίς τἰὸὸ Πο οπ αἰτ, [0 ἕαπιρη οἷο 
ΜΠ ΠΥ τὸ ϑοθποίοπ θατίπποπ. 

8 Φεῦ απϑοῖπ Φ ασοθ ἔππιοη οἷς ΠΠτεν, 
οἷς (δυζ!ασοποι ατιϑοιφίοθοπ, ἀπὸ [απὸοπ 
(ΘαμΓ απὸ Τεῖπο Ὁτοῖ Θύθης Τἰεαὲπ απ δεῖπ 

9 δρρίτρε Θίίδοα, ἢ ππὸ Θίοσοι ἴθπι εἶπ 
ὥαιρε αθ,. τἀπὸ φσσοπ ἰθπι [εἰπὸ Θθαῇοη 

Πα, ππὸ Ταποίοπ [{6 ἐπ δὲν 0 Πτον απὸ 
ο ππῖθοῦ, κι σενεϊ ποίει. ἱπὶ ὥαιε ἰθτοῦ 
10 Θύθβεπ ππὸ ππίον ὅὸπὶ 5308, Ὁ τπτὸ Ἰοσίοπ 
ο {εἶποπ αγπίζα ἱπ 48. αι8 ὙΠΕΡατοΙῃδ, 

ο αδοῦ ζείποπ βοίζπαπι δίπαοπ Πὸ αἰ οἷς 
11 ϑέαπιενι κι "Βοιθ7απ. ἢ α οἷς γι Δαδε 

ἱπ ΘΟ ίοαν οὐτοίοπ, τθαϑ οἷς οἰ ΠῚ|τὸν Θ απ 
" 

 {{είέθατε ϑθὲάππον τρατοπ, τπιὸ αἴπροπ οἷο 
ο 6απρὲ ϑὲα), 

ο ἀπθ ϑοίθ[απ, παὸ δταίδίοη. πὲ σοπ δαδεδ 
15 ππὸ ϑογδταππηπίοη [{ς Ὁα 6. Ὁ πὸ παῦ- 
᾿ πιοπ ἰῆτε (δεδοίπο τὸ δρατιθοπ [16 ἀππ||0 Ὁ 

Ὁ6πι θαι κι δαῦρϑ, τἰπὸ Τζαϊείοι Πΐοθοπ 
Χαρε. 

Ἢ 

7 

7. ὕω: {επ|ε} δεῖ Θταπδο,,., ὅπ ονθαπ, 
12.0.1: δουάπδοτίπ ίο. 

α'ἴπ Θύπδὸ ΠΥ τι, απ ΕΠ ῚῸῚΡ δοὃ Οἢ, γοοθ πίοι. 
Β: Ἢ θἐοείς δε6 Φ δαΓδ τι. α. ὃ, δεδ «ἢ, τοατοπ, ΟΥ̓: υἱε. δον 
δ πε - -- 8. ΑΥ̓: φεζαϊίει, 
Ἶ 9, ἔπ ἔθτοῖ δ᾽όρουθάπγὝενπ, γῆ: 
οι (γα κι ϑΕΥῈ. 

{. δὲάξιιπᾳ. ΑΥ̓͂ : δίς 

12 αοἴδαπ δαί, ὃ πιαύίοεπ [6 [{Ὁ) αἰ, τθαϑ 

πη παῦπιοη οἷο Φοίϑπαπιο, 
(αι δ᾽ τὸ {εἶπον Θῦθποε τοη δὲν θέσιν, 

ΡΓΔΘΙΠ ὙΘΓΒΙΠ δϑὲ ἴῃ δαμὶ, οἱ ὁ0η- 
ΒΘΟᾺΠ 50η} ΘᾺ) ΥἹΓΙ βασι {71}, οἱ 
γα] Ρΐι5. οϑί νθ] ΘΙ" 8" ἃ δβιρὶί- 

Ἔ θΙχΙα16 ὅδ} δ ΔΓ ΠΙΙΘΟΓΙΙΠῚ 
7αα.9,54.5 1 : νᾶσίηδ σ᾽ δα απ ἱαη οἱ Ρ 6 - 

.,.. Οαΐθ τη6} π6 [ὈΓί6 νϑηϊδηΐ ἱΠΟΙΓΟΙΙΠῚ- 
ἦδιβ, οἰδὶ ἰδι1 οἱ Ἰμ ονΠοίαπί τη, {Ππ4 θη ΐο5 

Π}1Π|. Εἰ ΠΟΙτϊΐ ΔΡΠΊΪ ΘΙ. 675: ἰπογαὶ 
ΘΙ] ὨΪΠΪΟ ἰΘΥΤΌΓΘ ΡοΓ(ογγιία5. ΑΥ- 
Τρ τάχα 548] ρ᾽αάίαμη οἱ ἰγγιῖ 

1ομ.10,5.5 100. αι. ἝἜῤΘαοα οὑπὶ νἱα 556. 

ἈΓΙΠΪΘΘΡ 6115, γ᾽ 46] 16οὲ 4α0ἀ πηοΓί 115 
ο55θὲ δὰ], ἰγγαϊ, οἰϊδη ᾿ρ56. 506} 
Θ᾽ 1 51} οἱ ΙΠΟΓΙ15. δὲ ΟΠ 

τον. 80. ἜΜΝΟονΡίαι8. οϑὲ ΘΡρῸ 541] οἱ {Γ65 

το θ.18. Π}Π| 6}08, 6 ΡΠ 6. {ΠΠ|π|8, οἱ απ να ϑὶ 
ὙΙΡΙ 6}115 ἴῃ ἴθ 114 ρᾶγῖου. ἜἘΨΙ4θη- 

"65. ἀπέ θ ἢ. ΓΙ [5Γ86], 4 δγδηΐ {Γὰ 5 
νΔ]]6 1} οἱ ἰγὰη5 Φογάδηθηι, 404 ἔι- 
δΙ55θηΐ ΥἱΓῚ ΙΒΓΔΘΙΠ1Δ6, οἱ {πο 1)01- 
ἰπ5. 6556. 58} οἱ ΠΠΠ 6}5, ΓΟ 16- 
γαηΐ οἰν [165 5ι1ἃ5 οἵ [ἀσογαηΐ, νι 8- 
γα μία ΡΒ 5. Π 1 πὰ οἱ πα 1 ἀν θρηΐ 10]. 

ἱδοία ἃιιίθιη ἀἰ6 ἃ] 16 γἃ νϑηθΡηὶ 
ΡΠ 5. ΠΠΠπ, αὖ 5ρο]ἀγθηΐ ἰηἰογβοίοϑ, 
οἱ ᾿πνθηθγαηΐ ὅδ} οἱ ἰγ65. ΠΠΙῸ5. 6}15 

κεν ἜΡΩΣ Πἰ65. ἰῃ πιοηΐθ (θ]θο6. ἜΕῚ 
τι. ΡΓΔΘοΙάθγαηιὶ οαραΐ ὅδ], οἱ βρο]ανθ- 

τΤαμΐ ΘῈ ΔΙ ΠΪ5.. Θὲ ᾿ἸΒΟΓᾺηΐ ἴῃ (6Γ- 

τὰ πι ΡΒ. ΒΙ ΠΟΥ Ρ6 1 οἰγοα (απ, αἱ 
ΔΠΠῈΠΟΙ ΔΓ Οὗ πὶ (θη ρ10 ἰἀο] σαι οἱ 

τυ ἴο. πῃ. ΡΟρυ 5. ἜἘΕῚ ροβαθγαηΐ ἈΡΙΠὰ 
ὁααυῦντδι ΘΒ ἴῃ (6Π1010 Αϑίᾶγοί ἢ, ΘΟΥΡΙΙ5. νοΓῸ 

68. Β ΒΡ ΘΠ ἀθγαηΐ ἴῃ τπυγὺ ΒΟ. Π5ᾶη. 
αι. ἔΘαρθά οὰπὶ ἃυάϊβϑθης ΠΑΡ αι ον 65 11 
1,...9. 540 68. ἀα]δὰ, φιλθοσηᾳ6. ἰδοθγὰηὶ 

ἔδιανοῖς ΡΠ] 15.Πππὰ ὅδ], ἘΒΌΡΓΘΧΘΡΙΠΐ ΟἸΠΠ65 12 
το, 12. ψῇρὶ [ΟΓ ἰββίμηϊ, οἵ δι θ]ανογαηὶ ἰοία 

ποοίθ, οἱ (]θγαπὶ οδάανοι ὅδ] οἱ οὰ- 

ἀάνογὰ ΠΙΙΟΓΙ ΠῚ) 6115 46 ΤηΡῸ ΒοΙΠβὰη, 
ἴδ, νΘΠΘΡΙΒ 6 δα) )65 ἀα] λα οἵ Θοιηθιι8- 

τς 56}η| 64 101. ἘΝῚ ἰα]Θυπὶ οϑϑὰ θουιη 18 
ἐϑημοι, δὲ, ΒΘρΘΙΙΘΓαηΐ ἴῃ ΠΘΙΠΟΓΘ Ζ24)65, οἱ 
ὌΡΕΙ 16] απανογαμί βϑρίθιῃ ἀἰθθι5. 

10π.10,4.1 118. 

48πι.1.),14 

10 ..10,1 

161ν.10,3. 

τ 

10. 

7205.17,11 

πῶ 50, 8. 

ὡὧὦμ 51 (Ρ. β5|Δ4.}) ϑᾶαπιη. 7. 5: δαί. ΠΠΠ|. 9. ΑἹ.: 
140]. ϑαογαπι. 12, Α.: Υἱγὶ 140 65. 5.1 ((η 1.) ἰβηί. 

10. ϑεαιον, Β.ΑΥ͂Ν .Α: {. σθαῇεπ, ν: ϑὲάξηπαᾳ, νΕ.Α: 
Φεπγεῖ. ΟΥ̓: δὲν ὙΠ Πατίε. ΑΥΝΕΣ: αὐ απ δεν 9)ὲ. Αταπ οίε 5»), 

τι. νι: απ Θακ 
1). πα, ἕαππιόπ δαιπίεέ αὐ , Β ΑΥ̓Ν ΝΠ, Αἱ ταρίοτο. 
18. πιο ὃ, ϑϑαίπ. Β: Βυἄ). ΟΥ̓ ν τὺ: “ΞΦφαπιατνίδεο. 



ΡΨ 

416 α,1-.- 109 ΘΠ 6 115 1π. 

.»»- ᾽ ι ΚΣ Ἐν, 

Ἑ. 

ΒΑΣΙΛΙΕΊΩΝ 5. 

τα ᾿- , 
Ἑ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν Σαούλ, 

Ε , »" 2 ,’ 

καὶ ΖὨαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν ““μαλὴκ, 

καὶ ἐχάϑισε Ζ.αυὶδ ἕν Σικελὰγ ἡμέρας δυο. 
.}) Θ ) οὐ τ ’ - , μ δ Ν Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ ἰδου 

γ κ ϑ - - - - 

ἀνὴρ ἤλϑεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκ τοῦ λαοῦ 
τ , ΜΠ“ Ἔ ᾽ τ 5.08 ἃ 

Σαούλ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερῥηγότα, καὶ 

γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ" καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ΟῚ Ὁ ΕῚ Ν ᾿ ,ὔ Ὰ " Ἵ νι ἴῃ, 

εἰςλϑεῖν αὐτὸν πρὸς Ζὶαυίδ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
Ἀ - Ν -» σ ον 

τὴν γῆν καὶ προςεκύνησεν 'αὐτῷ.. ὃ Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν Ζ;.αυίδ' Πόϑεν σὺ παρεγένου; Καὶ 

ἢ ͵ - - γ ν᾿ 

εἶπε πρὸς αὐτόν" ᾿Εκ τῆς παρεμβολῆς ᾿Ισραὴλ 
-- γ - 

4 Καὶ εἶπεν αὐτῷ 4Δ)αυίδ᾽ 
Καὶ 

Ὅτι πέφευγεν ὃ λαὺς ὃκ τοῦ πολέμου, 
. ἡ ἣν ὅὉ - - ΟΝ ᾿ 

καὶ ἔπεσον πολλοὶ ἐκ τοῦ λαοῦ, καὶ ἀπέϑανε, 
- Ν 2 - Γὰ 

καὶ Σαοὺλ καὶ Ιωνάϑαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ τεϑνή- 

κασι. 

ἐν ,ὕ 
ἔγῶ διασέσωσμαι. 

᾿ « ῃ ἴῃ ΕῚ ᾽, ͵ 

71 ς ὁ λογὸς οὗτος; ἀπαγγξίλον μοι. 

εἶπεν" 

ὅ Καὶ εἶπε ΖΔαυὶδ τῷ παιδαρίῳ τῷ 

ἀπαγγείλαντι αὐτῷ" Πῶς οἶδας ὅτι τέϑνηκε 

Σαοὺλ καὶ Ἰωνάϑαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ; 8 Καὶ εἶπε 

τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγγείλαν αὐτῷ Περιπτὼ- 
μαᾶτι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει Γελβουέ, καὶ ἰδοὺ 

“Σαοὺλ ἐπεστήρικτο ἐπὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ, καὶ 
ἰδοὺ τὰ ἄρματα καὶ οἱ ἵππαρχοι συνῆψαν 

αὐτῳ. 7 Καὶ ἐπέβλειψεν ἐπὶ τὰ ὀὁπίσω αὐτοῦ, 
᾿Ιδοὺ 

Καὶ εἶπα" 

καὶ εἶδέ μὲ καὶ ἐκάλεσέ μὲ, καὶ εἶπα" 
ἐγώ. 8 Καὶ εἶπέ μοι" 
Ε , ἔν δ δ᾽ 9 

᾿“μαληκίτης ἐγὼ εἶμι. 
Τίς εἶ συ; 
9 Καὶ εἶπε πρὸς με" 

᾿Επίστηϑι δὴ ἐπάνω μου καὶ ϑανατωσόν με, 

ὅτι κατέσχε μὲ σκύτος δεινόν, ὅτι πᾶσα ἡ 

ψυχὴ μου ἕν ἐμοί. 10 Καὶ ἐπέστησα ἐπ᾿ αὐτὸν 

καὶ ἐϑανάτωσα αὐτόν, ὅτι ἤδειν ὅτι οὐ ζήσεται 
μετὰ τὸ πεσεῖν αὐτόν" καὶ ἔλαβον τὸ διάδημα τὸ 
ΠΡ ὩΣ Σεκελὰκ (Σιυκελὰγ ἈΧ). 2, ΔΒ: ἐγενήϑη. 
ΒῈ ἐν (ἐ ΑΕΧ).... διεῤῥωγότα (-6ηγ. Δ). ὃ. ΑΒ: 
αὐτῷ (πρ. αὐτὸν ΕΧ)ὴ. ΑΓΒ: παραγένῃ (-ἐγένϑ 
ΕΧ), 4. Α'Β: ἔφυγεν (πέφ. ἘΕΧῚ. ΑΒ: πεπτριιος 
σιν (ἔπεσον ἘΧῚ). Α5Β: ἀπ υφρον,, (-νὲ ΑἸΧ) 
ἀπέϑανς (τεϑνήκ. ΕΧ), ὁ. ΔΒ: πο ἐς 
(-γείλαντι Χ). Ὁ, ΑΒ; ἜΚ Ἰλον (ο. Χ) ... 1 (ἃ. 
ΓΤ τ Νὴ. 8ι ἱππάρχαι(υ. ΑἸΧ). 9.4}: Στῆϑι 
(Επ.Ἐ}Χ). 10. 48: ἐπέστην... βασίλειον 5. -λιον. 

φαραῆδῖς ϑιαπῖῆ ππιζὲαϊζεο οἱ σρρίονααἴἕο. 

Ὁ ὙΦ. Οἱ 

Ξῷὦ Ὁ ὉΝῶ ΤΡ ΠΝ ὙΠ - 
πὐπνούαι τὴν ρϑρρππτν ἔπ, ἢ 
ΘἼΣΞ 1 ΠῚ ἐς ΠΣ ἜΟΡΣΞ ἢ 
ΣτΡΟτΙΓΩ ΝΞ ὩΣΝ ΤΡΓῚ Ἡλοθτ 
ΣΝ ΘΡΦῚ 5122 Ὀηῶ ὉΣὮ 
ΠΝ ἡπτὸν ἼΝΞΞ ὙΠῚῚ τών τὸν β 
"ΝΣ ΠῚ δὰ ὝΩΝΡῚ ἘΠ 9) ΠΚῚΝ δ. 

ΓΘ ὙΣΝ ὝΘΝΡῚ ΜΊΞΙΣ ΠΡΡ Ὁ 
ἬΝ ὝΘΝΡῚ ΟΠ ΡΩΣ Ὀντήρὴ 4 
ὙΑΝΟΥ "Ὁ. ΜΟΤΉΒΡΣ ἼΒΤΣ ΓΉΣΤΠΒ. ὦ 
"Βϑὴ ΠΡ ΓΦ 9Π 8. Ὀϑτι Ὀϑτη ΩΝ 
π3) ΟῚ ἂν ποῦ 5) ΠΕΣ 
ΩΝ ΕΠ ὯΞ ἸΏΝΊΠῚ Ὀπν 
ἘΣ ΠΝ Ἢ ἜΝΘ ἜἼΡΒΠΓΟΝ ἪΤς 

ἼΩΝ 1 ὮΣ ἸΠ3, ὈΝτΘ ΓΉΩτΟΘ δὺς 
ἼΠΞ ΠῚ ΝᾺΡ3 9. ΤΉΘΕΤ. ἼΣΒΡΤ 
ἸΌΣΤΓῸΣ ἸΣῚΣΣ οὐδ ΠΡ) ΦΞΘμΠςς 
ΒΞ ἼΡΦΞῚ Ξ5ῚΠ 3; 
ΝΉΡΤῚ ὩΝΤΡῚ ὍΉΓΙΝ ἸΒΡῚ ΓΞ Τὶ 
ἜΡΗ» "Ὁ ἈΝ ΡΡΙΣ ΩΝ. "ὃν 8᾽ 
ΠΝ ἘΞΌΝ “ὩΣ οὖν ὝΩΝ 9. 
ἜΤΓΙΝ 5. ὭΣ ἣν ΝΟ ΤΩΡ "ὃν 
ἼΔΣΝῚ 3 9 τὴν Ὁ5 0 γξώπος 
Ν Ὁ 59 ΚΣ Ν ἢ ἼπΏΓΝἢ ΟΣ 
πὸν τ πγ3ι ΠΡ ἢ Ἴ5 83 ΠΝ πλοῦ 

μι! 

.-“ 

γ Δ ΡΏΘΞ 55 
Υ. 10. ΠΙΠΊΒ ἢ 

1. ΒΑΥΥ: Ἰ1πὸ ὁ φοἴῴαν. ΝΕῈ.Α: (58 φεζῷ. θα 
ΑΥΝ.Α: θὲοδετίασο, ΑὟΥ̓ΝΕ; δα δΙίον Φ,, ᾿ 

ὡ. Β: δά Κᾧ. ΑΥ̓ ΝΕ: δοιρίε, 

ν. 8. Ῥ ἜΡΙΝ ἡ 
10. ῬΠΌΤΙΣ 1. Ἢ 



Φ, (Φοπιοίὁ. 4,1--10.) 411] 

δεν ϑθὲαπη ατ8 δέ δεν υοη ΘαΒ. Ι. 

Φαϑ8 9, ει Φ απο [18, 

. ϑζι Ὁὸπι ξοῦε Θαιῖδ, Ὅᾳ. Φαοίο υοπ 
εν ῬΙπια εξ τον ΘΓ τοϊοθον. σοξοπιπιοπ 

τἰἰπὸ ξροοπ παρ κι ΘΙ Είας, σοδιίοδεπ ταν, 
2 ἘΠ ς, Ὅαᾳ. ἔαπι απὶ ὉΥ τη Σ αρὲ εἶπ ϑέαππ 
αἰ Ὅοπι 6. θη (Θαμ πε φευυ }ἐπὸπ 
διοίδετπ ἀπὸ (ὅγτος απ {είποπι απρί. 

Ἰ{πὸ Ὅᾳ εὖ ζπ| Φαυίο ἔαπι, ΠῚ εὐ χπτ (ὅτος 
ϑιιπο δείοίς απ. ὃ αν αδὲν Ἰρτα, κι 

ἴδηι; 8.0. ἔοπιπς οι. θεὸ (ὅτ Τρταῦ, 1 
ἴδιαι: ἡπ|8 δεπι ὅεον ταῦ δἰπ (ἃ) ἐπε 

ἄτοππεπ. ἢ Φαυίο Τρτα ζπ ἰδπι: Θαρε 
παν, τος σορεῖ ε8. κι (Σ᾽ Τργτα: Φαῦ 
ΠΤ ἢ σεβίοθεπ σοπὶ (Θιτοῖς, ππὸ {6 υἱοὶ 
ΟΕ φοζαοπ, δαλι ΠῈ απ (Θαμ τοδὶ 

διμπῦ ζεἰπ Θοῦπ δοπαίθαπ. ὃ Φαυοίο [ρταῦ 
4:ι δεπι δίπαιπα, δὲν ἰθπι [οΓ 68. Ταρίο: 
ΒΟ δ οΥ τοοίβο[ς διι, δα Β Θαι ππῦὸ Τεῖὶπ Θοθπ 

6 ϑοπαίθαπ τοῦ πὸ ἘΦ ον ὐπροιίπα, ὍοῪ 
ἴδπι Το )ε8. Ταρίς, ἠρτα : δ) ἔαπι οὔπρος 
[ἀδτ αὐΓ8 Θεδίτρε Θ ΐδοα, τὸ Π 0, Θ απ 
Ἰερπείς Πα) απ ζείπεπ (Θρίοβ, τπὸ οἷς Ξδα- 
αι ππὸ ϑιοιίεν ἰπαίοπ Οἰπίεν ἰθπι ετ, 

7 ἔππιὸ εὐ ὐσποίς [Ὁ πἀπὶ τἀπὸ Ταῦς ταἰῷ, 
τ τίο[ πα. 1{πὸ ἰἄ Τυτα: φίεν δὶπ 

8... Ἔ1{πὸ εὐ Τρταῦ) κι πιτ: ὅθεν ὉΠ ὁ 
ὦ) Τρτα ἐπ ἴθι : δα) δίπ εἶπ Ππα  ΕἰτοΥ. 

9 ἜἸϊπὸ εὐ Τρταῦ κει παίτ ὐϊ καὶ πιΐν ππὸ 
ἰδοῖς πιί, ὃεππ ἰὦ δἰπ δουτάπαεί πιθοῦ, 
αὐὸὋὟ πιεῖπ ὅεθεπ { πο σαπὶ ἰπ πιῦ. 

10 ἔφα ἰταὶ ἰῷ 2πι ἰθπι ππὸ ἐὐοίοίς ἰδπ, 
Ὅοπη ἰὼ πβίς ΟΡ, δα εὐ πίε Ἰοδεπ 
ἕρππίς παᾶῦ {εἴπει ὅκα, ἀπὸ πάδπι οἷς 

7. Ὁ.1.: τἱο[ πιίτ. 

3. Β.ΝΕ.Α: (εούσ)βαρου, 
᾿ς 4, ρεῇ, π᾿ ππιροβοπιπεη, ΟὟΝΕ: πθίς Προ οὃ ὁ 
ἕϑογίΦες ([ὰρ6 ε6) πιίν Ὁ. Α: θθα6 {Π8 δα ὁ φευς 

ΟΡ ει {πὸ Β; 58ς {{{ἰς Θαΐ)ε ἐπροραπρεπ τ... φοἴ. πὶ 
Ορε[ούδοι, ΑΥ̓: φεἰῤοίοί, νῈ.Ἀ.: ἐοδέ, 
᾿ς 8, ΑὟ.ΥΕ: 99ι|ὁ τὸ. δι. 
ς΄ 6. ΑΥὟ: ὅϑοπ θπᾳ. φοτίο ἢ (ὦ)... δὰ απὸ Ὁ, οἵ. 
Β: δαΐίο Π) φεἵ. νΕ: Πάρις πὰ. ΑὙΝ: Θεοῦ. Ποθέοπ 
οἔθπι πα. νΕ: νευζοίσίοι ἰῃπ. Αν ὑταπροπ χε ἰῆπι 
Ἶ ϑβοίφοίοείοη “ἐΒδοῖ. 1. Φ. 2.808 1.. διῇ. 
Ἰ 
᾿ 

τς 

5. δοίαπι 6δὶ δυΐθιι, ροβίψαδπι πηοῦ- Ε, 
δ1,4. {πῈ5 ο5᾽ δα], αἱ αν γϑνουιθγθίαῦ 
ϑ0τν, ἃ Οα6 46. ΑἸηΔ]6 0. οἱ πηὰπογοὶ ἴῃ 5166- 

ὅθι Ἰρρ π05 4165. ἘΠῚ ἀἷδ δυίθμῃ ἰογα 2 
ἀρράγ ΠΟΙΠῸ γνϑηΐϊθηβ ἀθ οδϑ γ 5 

((5κι. 581}, νϑϑίθ Θοηβοίβϑᾶ δἵ ρ]νογ6 00}- 
Ττὴν  ΡΟΡΒ5 οἀραΐ, οἱ αἱ νηὶ δά θανιά, 
(ἰϑαη ΘΟ ἀΠ ΠῚ ΒᾺΡΟΓ [ἀοἰθ πὶ βαδπὶ οἵ ΔἀοΓὰ- 

ἤϑνϑδν γι, ἘΠΙΧΙαα6. δά δὰπὶ Ὠανίά: πᾷ 8 
γρηϊϑὺ Οὐἱϊ δἷἱΐ δὰ θυπη: Π6 οδβίγι5 

ἴ5γ86] ἴὰρ]. ἘΕῚ ἀἰχὶὶ Δ δυπῃ Πᾶν: ἅ 
Οιοά οϑί νϑῦριιὴ αιοά [οἰ οϑι 
πα ϊοα μη]. θὰϊ αἰΐ: ΕἾΡΙΓ ροραὶὰ5 
ΟΧ ῬΓΔΘΙΪῸ οἱ τη} {1 ΘΟΡΓΙΙΘηΐ65. 6 Ρο- 
ΡΌΪΟ ππουῦία! βαηΐς; 564 οἱ 540} οἱ {0- 
ΠΔ 85 Π]ΠΠΠ5. 6} 5 ᾿π θυ θσιιηῖ. ἜΘ χιί- ὅ 
4αὰὺ6 ἢᾶνιά δά δάοϊββοθηίθῃ, «αὶ 
ΠΙΠοΙα αὶ οἱ: ὕπά86 8015 αιιϊᾶ Π10Γ- 
ἴπι15. οδί 541} οἱ Φοηδίῃαβ ἢ] 5 6] 5} 
ἜΒΙ δὶ Δα] θβοθηβ, 4] παποϊαραΐ οἷ: 9 

ας Ολδα νοηὶ ἴῃ πηοπίθμῃ (16 ]006, οἱ 54} 
ΠΟ δ ΒΡ ΘΓ [4881 5.181}: ρΟΓΓῸ 
ΟΌΡΓΕ5. Θὲ Θαιιἰ65 ΔΡΡΓΟΡΙΠ4αΔΡηΐ οἱ, 
Ἔρι ΘΟΠνΘΙΒ.5. ροϑὲ ἰθΓρ ΠῚ 5.Π1Π| νἷ- 7 

ἀθηβαι6. τη6 νοσᾶν!. (ἱἰὶ οἴη Γ6- 
ΒΡΟΠ Ι556πὶ: Αἀδαμη! ἢ αἰχὶ! τηϊπϊ: 8 
Ουϊδηδπ) 65 ἰα ὁ Εἰ 8]0 δά ΘΠ: Αμπηᾶ- 

15... ἰθο65. 650 8511. ἝἜΕῚ ἸΙοσαΐι5. οδὲ 9 
ὅ 4 ἀρ }}Π[}[: δία ΒΊΡΘΙ ΠῚ6 οἱ ἰῃίθγ θα Πη6, 

ιοηΐὰπι ἰθηθηΐ τὴ6 Δηριιϑίϊα οἱ δά- 
μὰ ἰοΐὰ Δηϊπὰ Πη6ἃ ἰπ Πη6 6ϑ8ί. 

15. ὁ δίΔηΒ4Π6. ΒῸΡΘΡ θὰ ΟΟΟΙαἀΐ απ]: 10 
ὅ17|41 ΘΙ ΘθΔπΠι Θη πη, 404 νίνογ6 ΠΟ ροΐοΓαΐ 

Ροϑί γυϊηᾶπι; οἱ ἰμ}} ἀϊδάθπια αποά 

θρταπ. 
7. Β: Πὼ δίπέον ᾧ. Α: τὐδπῃδ, ΥΕ: [αὐ {. τππὶ 
9, δέππ δίς Φιεετθεπδαπαῖε δαἐ πιο οτατίῇεπ, 

ΑΥ̓͂: εν ΘΟ οἰπϑεῖ. νΕ: δ γταπιρῖ. Α: ϑίοπρίεπ ζαεπ 
πιϊῷ. (Β: δα σοί διοτ{ν Παἵ πτίᾧ απίαοθαἴίοπ ὁ) 
ΥΕ: πὶ. φαπροῦ ὃς ΑΥ̓ΝΑ: πὶ. (Θεοῖς, 

10. Β: ὈἰοτσοΓ ἰ) πιοτέξο .., τοῖτος ἵν δΙείδεπ, πα ὦ): 
Ὁοηι οὐ φοαϊίοι σαν, ν: παφ)ῦ. εὐ [{ἅ) Ὠἰποίπρ ον} 
ψαίο, 

“ἢ 
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τ. σαραῖα Θιαινῖὲ εἰν έαίἧο εἰ ἀόίοναζῖἼο.- 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸν χλιδῶνα ἼΤ᾽ "ὮΝ ΣῚΡ ΣΝῚ ἐν τὸν 
- , ᾽ ἊΞ ΗΜ , 

ἐπὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, καὶ ἐνήνοχα 
Ω - τ 

αὐτὰ τῷ κυρίῳ μου ὦδε. 

τὸν 
11 Καὶ ἐκράτησε 

τ , ᾽ » 4 Φο ΝΡ 
Δαυὶδ τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέῤῥηξεν αὐτὰ; 

͵ ᾿ Ε - ΕΠ 

καὶ πᾶντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ αὐτοῦ διέβρῥηξαν 
ἀκ τρν Αναν 12 Ἢ , ἈΝ, ᾿ 

τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 12καὶ ἐκόψαντο καὶ ἔκλαυ- 
ΕἸ ῃ 

σαν καὶ ἐνήστευσαν ἕως δείλης ἐπὶ Σαουλ, 
ΝΕ 5 ΕΣ , ᾿ δ ᾽ Ὁ ἀντία , καὶ ἐπὶ Ἰωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν 
᾿ ΄ σ 

λαὸν ᾿Ιούδα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραήλ, ὅτι 
ἐπλήγησαν ἕν ῥομφαίᾳ. 

3 ΡΞ ἀν }..3 
18 Καὶ εἶπε Ζαυὶδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγ- 

5 - ΄ ΄ «Ν 

γείλαντι αὐτῷ" Πόϑεν εἶ σύ; Καὶ εἶπεν" Υἱὸς 

14 Καὶ 
- 5. ὦ 58 σιν οὐ ᾽ 3 ἀῶ ο, 2 

εἶπεν αὐτῷ Ζὶαυίδ' Πῶς οὐκ ἑἐφοβηϑης ἐπ- 

ἀνδρὸς παροίκου ᾿“μαληκίτου ἐγὼ εἰμι. 

ἐνεγκϑῖν τὴν χεῖρα σου διαφϑεῖραι τὸν χριστὸν 

κυρίου; 1ὃ Καὶ ἐχάλεσε Ζιαυὶδ ἕν 10)» σοι- 

δαρίων αὐτοῦ καὶ εἶπε" Προςελϑὼν ἀπάντησον 

αὐτῷ. Καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, καὶ ἀπέϑανε. 

16 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς αὐτόν: Τὸ αἷμά σου 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν σου, ὅτι τὸ στόμα σου ἀπ- 

ἐχρίϑη κατὰ σοῦ, λέγον" Ὅτι ἐγὼ τεϑανάτωκα 

τὸν χριστὸν κυρίου. 
17 Καὶ ἐϑρήνησε Ζ;.αυὶδ τὸν ϑρῆνον τοῦτον 

ἐπὶ Σαοὺλ καὶ ἐπὶ ᾿Ιωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

18 χαὶ εἶπε τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ιούδα" 

ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐϑοῦς. 

19 Στήλωσον Ἰσραὴλ ὑπὲρ τῶν τεϑνηκότων 

σου τραυματιῶν. Πῶς ἔπεσον δυνατοί. 30 Μὴ 
ἀναγγείλητε εἰς Γέϑ', μηδὲ εὐαγγελίσησϑε ἐν ταῖς 

ὁδοῖς ᾿σκαλωνος, ὅπως μὴ εὐφρανϑῶσι ϑυγα- 

τέρες ἀλλοφύλων, μηδὲ γαυριάσωσι ϑυγατέρες 

τῶν ἀπεριτμήτων. 21 Ὄρη τὰ ἐν Γελβουέ, μὴ 

πέσοι ἕρ ὑμᾶς μήτε δρόσος μήτε ὑετός, καὶ 
ἀγροὶ ἀπαρχῶν, ὅτι προςωχϑίσϑη ϑυρεὸς δυνα- 

τῶν, καὶ ϑυρεὸς «Σαουλ οὐκ ἐχρίσϑη ἐν ἐλαίῳ. 

10. ΑΒ: τὴν κεφαλὴν (τῆς κεφ. ΒΕΧ). Β: χλι- 
δόνα (-ὦνα ΑΧ). 11. ΑΕΧῪ διέῤῥ. τὰ ἴω. αὐτ. 
18.48: ἀπαγγέλλοντι (ο. ΕΧ). 14.ΑᾺ8Β Ἐτὴν ({ἘΧ). 
10. ΑΒ: πρὸς αὖτ. .4.... ἐϑανάτωσα (ο. ΕΧ). 18, ΑΧ 
ὉΊΟΣ Ἶ.) τόξον. 19. ΒΑΤΙ (ρ. τεὥϑν. 5. Ὁ. Ἴσρ.) ἐπὶ 
τὰ ὕψη (Δ 1 σδ). . ἔπεσαν (ς. ΕΧ). 20. ΑΒ: ἐν ἼΛΑΣ 
καὶ μὴ ...Ὁ. ἐξόδοις “σκ. δ μήποτε. μήποτε ἀγαλ- 
λιάσωνται (6. ΚΧ). 21, Β: καταβάτω( (πέσοι ΠΕ: 
ΔΒ ροῃ. ἐφ συμ. Ῥ. ὕξτ. οἱ Ἔζρε, ἡμήτε (δ᾽ ὍΩ ὦ 
καὶ μὴ ὑξτ. γἰμῆῖε ΕΧ; ΑΧ; μηδὲ). ΑΒ { (. τὴ 
ἐκεῖ ( Ε) ... Ἐ(α|0.) καὶ (1 ΕΧ). 

ἜΡΙΣ. ΕΠ3Π ΤῸΝ ὩΝΝΞΝῚ 11 
ἼΩΝ ΠΕ ἘΣ ΦΩΣ 5233 
ΞΉΦΕΤΤῚΡ ὙΔΧ5Ὶ 5251 ἢΤΘΌΒῚ α ἾΓΙΝ 12 
ὈΡ ΟΣ 3 ἽΠΌ ΝΠ ὩΡῚ, ζηλωτὸν 

ΡΣ 2 Ὁ 90 ΓΟΞ ΟΡ. ΣηΠῸ 
2ΠΞ 

ἽΝ ἢ ΤΝΘΡῚ ἼΡΞΓΙΤΟΝ ΤῊ ὝΔΝῚ 
“ΞΡ Ἢ ΘΝΤῚΞ ἼΩΝ ΠῸΝ ΠΙᾺ 
εἰ ἜΝ ὭΤ ΛΝ ἼΩΝΘῚ ΕΞΝ 1 
ΠΏ τΩΝ ἈΠ ΠΡΝΣ ἼΤ' ΠΕ ὨΝῚΣ 
ΘΡἼΣΞΣ ἀπινὉ Ἢ ΝΠ ΡΟῚ ΤΩΝ ἸῸ 

ἐΠΩΣῚ ἩΡΙΞΣῚ ἼΣΓΣΒ ὥλ ὝΝΣ 
ΠΩΝΉΓΟΣ Ὁ ΏΠ Ἢ ὙΡΝ ὝΝΘῚ 10 
ΠΩ "3 Ν ἼΩΝ 9 ἼΞ ΓῺΡ Ἴ5 13 

ἐπῆὴπο ΠΩΣ 
τὸν ὈΝτ πρρ πιστὸς τ ὩΡῸῚ 17 
ἼΩΘῸ ΩΝ Ὶ 25 ἸΠϑ στο τ ΡῚ ὈῆΝῸϑ 18 
-ν ΠΣ πρπ τῶ ΠΣ ῺΞ 

ἐ ῦθΣῚ ἼΘΌ 
ὌΡΙΠ ΤΡΏΞ ΟΣ Ὀν τῶν, τ 19 
δοΝοττὸν ἘΞ. 3 ΤῈ 5 
πορθῶν ὈΉΓΙΞ ἸΠΘΞ τον ὯΒΒ 
“ἼΞ ΞΕ Ὴ- 23 ΓΤ ΘΠ τΞ 
ἊἜΠ ἘΘΟ᾿ΉΡΕτ, ἌΡ ΣΤΡ ΣΙ 
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ὈΞῸΣ “ΩΝ Ὀρστὸν »ΞΣ5 
ἸΔῺ ὌΡΩ) δῶ 53 ΓΔ ὙΠ} 
ἸΔΩΞ ΠῚ ΒΈ ΝΘ Δ ΘΟ ὙἾΞᾺ 

γ. 11. Ῥ ἽΠΠΩ ΥΥ. 10. "Ἢ ΠΡΌΣ ᾿ 
μι Ἵ 

10, ΑΥ̓͂ .Α: οἰς ϑίτιαραιροί(α). ΥΕ: δα ὁ ϑίτπιδαπο,. 
ΑὟ: κα. δτίπας [ίο. 

11. δεδαοίεπ αΠς. 

12. Β: Πιρτίεπ Ξθο  αρο. ἧ 
{τα ποττεπ. “ 

13. Β; ς. {τοιπδοπ δ{πια [Πα δϑὲαπποῦ, αὐ τς 
αὐταί, τοι. ὙΕ: ο, δτεπιοί., οεἷπι θα του. ἣν 

14. ΒΑΥ͂Υ.Α: 5ις δα δι; (ἰῷ). ΥὙΕ: σθίε! Ῥαβ, ̓  
δι, Β: ἀπρίοροπ, Ὁ6π|... 4 ν΄ ΑΥ̓͂ ΝΕ. ΑΟς: αὐόλιήϊτος , 

ΑΥ̓Υ.Α: Ἐΐαρίοπ, ΥΕ: Ἷ 
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Φοαυίοδ Ἰαᾳε, ον ϑορέπ, Ἑ. 

δτοπο σοπ {εἰποπὶ ὥπιρί, τπῖὸ θα Ῥίτπις 
αοφπιοίος οὐαὶ ζοἴποπι ϑίται, ππὸ Ῥαθε ἐδ 

11 φετροῦτα δε κι οἷν, πιοίπομι ὥεττι. ἦα 
[απο Φαυίο Τείπο δ τοἶρον πιὸ φοττίβ ἢ... 

12 παὸὸ αἵς ϑθὲάππον, οἷς δεῖ ἰθπι τσαγοπ, ὅππὸ 

{ισὸπ ποῖ ππὸ τϑείποίοπ, ἱπ|ὸ Ταοτοπ 8 
απ δὲπ Ιθοπ ἄδον Θαμ τἀπὸ Δοπαίθαπ, 
ζείποπ Θοῦπ, πὸ δεν θα 8 Ῥθ01Ὲ δε6 ὅεττπ, 
ππὸ ἴδεν Ὁα8 ὅαι8 ϑἤταεῖ, δα θ 76 Ὁπτα)} 

β Θαγθοτί φοζαϊεπ τρατεπ. 

18 Ἰἴπὸ Φαυίν Τρταῦ) κι Ὁοπὶ δἰπιριπρ, δὲν 
τς εδ ἰθπι απήαρίο; 380 οἰ δι θεν ὁ (ὅν ἡγτα: 
ο δῷ θἰπ εἰποϑ δτοπιοιπρϑ, εἰποθ ὙΠ α ἐπ 
14 τετ8, Θοῦπ. ἜΦαυίο Ἰρταῦ κει ἰθπι: 58 |ς, 

δῇ δι οἰ πἰῶτ σον τοι δ αἰξ, Ὁείπε απὸ 
4: Τοσοπ ἀπ ὅ.π (Θεζαίδιοπ Ὁ68. Θοῖγα, ἰδὲ 

15 511 ϑοτϑογθο ὁ ἜἸ1πὸ Φαυίο Τρταῦ) δι [εἶπον 
αὐπαοίίπας οἴποπι: φϑέγλι, απὸ Τά ασο ἰθπ. 

10 ᾿ἴπὸ εὐ Τα ἰθπ, Ῥα8 εὐ ατὸ. ἜφΦαᾳ 
ργτα Φαυΐο πὶ ἰθπι; Φείπ ἐθ.ππι [εἰ ἰἰδὲ᾽ 
Ὁείποπι ὅδονῇ, Ὁεππ δοίπ ϑ)διπὸ δα υἱδοῦ 
οἰ [670 σοτοδοῖ ἀπὸ σορτούγοιι: Δ) θαθὲ 
Ὅ6π (δεζαϊδίοι Ὁ66. ετήπ σεἰδοτεῖ. 

17 ἰἰπῦ Φαυίο ἔα οἷς Ὁἱεῖο δίασο ἴδον (Θαι 
18 τὸ δοπαίθαπ, ζείποπ Θοῦπ, Ἐππὸ ΒεαθΙ, 

τπαπ [οε οἷς δξίποον πα. Ὅὲπ ϑορὲπ 
ἴοῦτοπ. (Ὁίοῦε, ε8. [ῆεῖ ρφεζῶτίοθοεπ ἱπὶ 
Θ᾽) Ὅεν ϑὲο πὶ: 

Φίς (δοοεπ ἱπ Ἄἤγαοῖ {πὸ αἰ δοίπον 
ὥϑρε εὔώίαροπι. ϑις Π{πὸ οἷο Θεοϊθεπ ρὲς 

20 1α16π| ἜΘ αρεῖ ε8 πἰῶ! απ κι Θαίδ, 961: 
πη ίσοι ε8. πίε απ δὲν Θαῇςο κι  δέαίοη, 
ὍαΒ ΠΠὰ πίε ζγοιοπ οἷς αἰ δύρτον δον 35 {- 
{{πετ, Ῥαβ πίε {τορι οὐδεπ δῖε Φ δ, ον Ὅεν 

21 Χἰπδεζάγπίἐοπεπ. Ἔ ὴν οτρε ζπ| Θ [- 
ὅρα, εἐθ. πιο τρεῦοῦ τῆαπο ποῦ) τέρποπ 
αὐ οἰ), ποῦ ἍΓοὔδον ζεἶπ, Ὅᾳ. Θοδον[οῦ 
90 ἔρπιπιοπ, ὃππ ὉαΓ0}} {ΠῚ δὲπ θεῖ- 
Ὅοπ ἰῃν Θύ Ὁ αὐροζίαροπ, ὃὲν ΘΟ ΤΌ 
(Φρπ8, αἴ οὔτε εὐ πίε αοζα δ. παῖ! Ὁ εἰ. 

19 

20, {0.1,: φευ τ 6 6. 
21,.Α.Α(: Ῥαυοι οθονετ, 

(δοπ ππὸ (πη)... πππρπδτίπαοπ (,π| ἐὀοέοπ). 
᾿ς 10. τἰεῖ [. ὅ., εἰποπε αν ἤρα, «0. οὐζώϊααο, ΑὟ; (δ - 
ποῖπ δου ὅρπῖο, γΕ τυ, δοπ, ΒΑ: κι [ας (απ) ἰῇ πὶ απ, 

10. ΒΑΑΥΥ: απ. ΑΥ̓͂ .Α: ϑαπρίο. Β.ΑΥὙΕ: τυ. 
δἰ) σολόποοί, ΑΥ̓ὙΕ: δὰ δι Ἰρτα ΠΑ: Ταρίοῇ, 
Ο 17. Β: ππα το δίεὁ ΝΙαρΙοῦ. ΑὟ: [απρ. ὙΕ: [ο- 
ρεποοῦ Φ ταπουτ οὗ, 
᾿ς 18. δε ϑῖεδ᾽7᾽Ά᾽, ΑΥ̓; ο6 δίς Θύῃπο ὅ. 2 1., δα Θ οὖ 
νοπὶ 58. Β: Ὁο 9πητί είροπ. ὙΕ: δτοιππιρπ, ΑἹ: δῖ 
Θοιοέρι. 

ΡΥ ΣΟ Σ᾿ ΤΥ θ᾿ 

να. δΓἃ ἴῃ οαριῖ6. 6118, δἱ ΡΠ τὴ (8 

ϑ1,5 0. ΠΡΔΘΠΪΟ 1ΠΠ1π|8, οὐ {811 δά 16 ἀοιηϊ- 
ΠΕΜ Π]ΘῈΠῚ ἢπΟ, Ἔ ΑρΡρΓομοηάρηβ 11 
διιΐθ. ᾿)αν ἃ νρϑι θη δὰ 50.011, 

ΟΠΊΠΘΒ(ΙΘ ΥἹΡῚ 411 οΡαηΐ ὁπ 60, Ἔ οἰ 12 
ἰδ. ΡΙΔΉΧΘΓΡΙΗΙ οἱ Πονογιηὶ οἱ 76] παν θυαηὶ 

δὴ ἀϑάιθ ἃ νΘΒρΟΓ ΠΣ) ΘΌΡΟΙ 888] οἱ 
ἐοθον βαρο Ὁ Φομπαι απ ἢ] πὶ 6} 5. οἱ ΒΌΡΟΓ 

Ῥοραΐαπι ΟΠ οὐ ΒῈΡῸ. ἀοημιηι 
ἰ5Γ8 61, 60 404 ΘΟΥΓαΙββθηΐ σ]δάϊο. 

θιχιία να ἃ ᾿ὰνθηθι, αἰἰ18 
ὨπΠποΙαν ρα οἱ: [πη 6. 65 ἰ(αὁ Οαὶ Γ6- 
ΒΡΟΝΔΕ : ΕἼΠ 5. ΠΟΙ, 15. δάνθηδα ΑἸμᾶ- 
Ιθοιίαθ οσὸ 88. ἘΒῚ αἱ δά θὰμ 14 
Πανιὰ: Ουᾶγο ΠΟΠ {ἰπλπ|5ι1ϊ χη 6 06 

1θπι.24,7 8 ΠῈΠ) {πὰ}, αἱ ΟΟΟΙἀΘΓ65. ΘΠ ΓΙ βία 
0515. ΒΟ ὁ Λούδηεαιι Πᾶν] πῆτιπὶ 46 1 
1,1... ΡΌΘΡΙΒΟ 5.18. αἰ: ΑΘΟΘάΘη5. ἰγτ6. ἴῃ 

θα. Οκϊ ροΡοΟιβϑιῖ 111}, οἱ ΠΟ Γ- 

ἴα5. ο5ι. ἜΝΙ αἱ δά δὰ ἢανὶά: 10 
Μούτοῦον, ΘΔΠΘΊΠΒ. {15 ΒΊΟΥ Θδριΐ ἐπ} Ο5 
ἀρ δ: ΘαἾ πὴ. (τι. ἸΟΟα 111) δδὲ Δάν ρβιη (8, 

ἀἸόοη5 : ἔρο π 66 οὶ οὨγΙβίστη ἢ ΟΙΏΙηΪ. 
ΡΙαηχὶς ἀπ θη Πᾶν ἃ ρ]αποίαπ Πιι- 17 

75 ΘΠ] 0 1 ΒῈΡΟΥ ὅ8.] οἱ 5ῈΡῸΓ Δοπᾶ- 
νιϑι, 9. πᾶ ΠΠ αμ 6}15,. ὅ6Γ ργαθοθρῖῖ, αἱ 18 

νοο. ἀΟΟΘΡΘἢΐ ἢ]Π105 δὰ ἀγοιιηι, βίοι 50 ]- 
ον το 18 [ἢ 68. π΄ ΠΡΟ {π|ϑίογιηι, οἱ αἱι: 

μά. (ΟπΠΒΙἄθΓᾶ, ἰβγᾶ6], ργὸ ἢἷβ, 4υ]19 
ΓΟΡΓᾺ 5ηΐ ΒΡ Θχοοὶβᾶ χὰ νὰ] η6- 

νῶιν6. Τα. [ΠΟΪγ ΕΠ ΒΓΔ 6] ΒΌΡΘΓ τποπ(65 ἰο 5 

νισϑυτο ἢ Θα οὐ δαηῖ; 410 π]040 ὁθοἰἀογαηΐ 

μὰ. ἴον! ἘΝΟΙΘ Δηπιποίαγο ἴῃ αφιἢ), 20 

ιν 6416. ἀΠΗΠΙΠΟΙΟΙΙ5. ἴῃς ΘΟΠΙρΡ ἐἰ5. Αϑθἃ- 
ολ ΟΠ 5,, Π6. [ὈΓί6 Ἰαδίθηίαν ἢ]ὰ6. ΡΠ ]- 
ἐλλοΣ ΠΕ μι, μ6. Θχα!θαΐ ἢ] 6. ἰποί γοὰπη- 

ΟἸΒΟΤΊΙΗΙ. ἜΜοηΐο5. ἃο]ρῦ06, προ 21 νι; 

ἸΒοδι ΤῸ. Π60. θ] αν νθηϊδηῦ 8061 ν08, 
Ὁα ταὶ ὶ ἐμ συν ΕΡ ΡΟΝ, 

ἀθιδ.. ΒΟ6Ὸ6. 51η10 ΔΡΤῚ ΓΙ] Ἅγια) ἐ αϊὰ [δὶ 
Δ] οἴ 5. Θϑὲ ΟἸΥρΘΙ15 [ΟΓΠαπὶ., ΟἸΥΡΘιΙ5 

Ε..21,5. 58], ἀυᾶθὶ ΠῸΠ Θ586᾽ ὉΠΟίμ5 0160. 

185. ΑἸ. Ἐ οἱ αἷΐ -- γα] ηογαί!. 

8,831.66η. 
37,84. 

ν.85. 
(18πὶ- 
30,18. 

19, Φ, ϑίουδο ὃ, Πα. δείποεπ ύρθεπ, ΑὟΥ; Ὁ, 3,, 
οὅ. Α: Ὁ, Θον ἐπ, τὸ. ὙΕ: (Θἐοῖς Δύταρῖφ!,, (ἢ 
εὐ οὐ. ΑΥΥ: θιὦ 1 κεἴ. πὸ. 

20. δὲπ Θαΐϊει, ΑΥ̓ΥΕ: Σου οἐ ον, σου Εἰπιδ οἱ, 
ΑΥὙΕ.Α: ἱπ ὺ. , 

21. ΑὙΥ.ΝΕ: πίε! θαι, πὶ θὲ, (ξεΐπτ Φ Ὁ. ...)} {εἰ ἀπῇ 
οὐ. Αι: ζαἴίο ζύτδον α. ἐπ, ΟὟ ὙΕ: πο δ οἤος 
([. δ ε10) δὲν (συ παϑονου. ΑἹ ζ01{{ ἰδν ϑιοξον τ 
(υπίπροι αθοπ, ΑΥὙΕ,.Α: τυροσονονζεπ, (Βὲ ζιμηι 
(ΟῚ υυυτόοι 9) 

27 Ὼ 
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Ἰ. 

(1,22---2,6.) 

22 2φ᾽ αἵματος τραυματιῶν καὶ ἀπὸ στέατος 

δυνατῶν τόξον Ἰωνάϑαν οὐκ ἀνέστρεψε κενὸν 

εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ δομφαία Σαοὺλ οὐκ ἀν- 
ἔχαμψε κενή. 28 Σαοὺλ καὶ ᾿Ιωνάϑαν οἱ 
ἡγαπημὲ ἕνοι καὶ ὡραῖοι οὐ διακεχωρισμένοι ὃν 

τῇ ζωῇ αὐτῶν, 

διεχωρίσϑησαν. 

λέοντας δυνατοί. 

καὶ ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτῶν οὐ 

“Ὑπὲρ ἀετοὺς κοῦφοι, ὑπὲρ 

24 Θυγατέρες ᾿Ισραήλ, 
κλαύσατε ἐπὶ «Σαοὺλ τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς 
κόχκινα μετὰ κόσμου ὑμῶν, τὸν ἀναφέροντα 
κόσμον χρυσοῦν ἐπὶ τὰ ἐνδύματα ὑμῶν. 25 Πῶς 
ἔπεσον δυνατοὶ ἐν μέσῳ πολέμων" Ἰωνάϑαν 
εἰς τὰ ὕψη σου ἐτραυματίσϑης. 329 ᾿4λγῶ ἐπὶ 
σοί, αδελφέ μου Ἰωνάϑαν., ὡραιώϑης μοι σφό 
ὃρα, ἐθαυμαστώϑη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ 

ἀγάπησιν γυναικῶν. 37 Πῶς ἔπεσον δυνατοί, 

καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικᾶ. 

ἘΠ. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπηρώτησε 
Δαυὶδ ἐν κυρίῳ, λέγων" Εἰ ἀναβῶ εἰς μίαν 

τῶν πόλεων τῆς Ἰουδαίας; Καὶ εἶπε κύριος 

πρὸς αὐτόν" ᾿Ανάβηϑι. Καὶ εἶπε Δαυίδ" Ποῦ 

ἀναβῶ; Καὶ εἶπεν" Εἰς Χεβρών. 2 Καὶ ἀνέβη 

ἐκεῖ Δαυὶδ εἰς Χεβρών, καὶ ἀμφότεραι αἱ 
γυναῖκες αὐτοῦ, ᾿Αχινάαμ ἡ ᾿]εζραηλῖτις καὶ 

᾿4βιγαϊὰ ἡ ῇ γυνὴ Λιαβὰλ τοῦ ἀισυπηλι ίου, 5 καὶ 

οἱ ἄνδρες αὐτοῦ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ ὁ 
οἶκος αὐτοῦ, καὶ κατῴκουν ἕν ταῖς πόλεσι 

Χεβρών. 4 Καὶ ἔρχονται οἱ ἄνδρες τῆς ᾿Ιου- 

δαίας, καὶ χρίουσι τὸν Ζαυὶδ ἐκεῖ τοῦ βασι- 
λεύειν ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα. 
τῷ Δαυίδ, λέγοντες" Ὅτι οἱ ἄνδρες Ἰαβὶς τῆς 
Γαλααδίτιδος αὐτοὶ ἔϑαψαν τὸν “Σαούλ. 

ὅ Καὶ ἀπέστειλε Ζαυὶδ ἀγγέλους πρὸς τοὺς 

ἡγουμένους ᾿Ιαβὶς τῆς Γαλααδίτιδος, καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτοὺς 'Ζαυίδ'' Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ 
κυρίῳ. ὅτι ἐποιήσατε τὸ ἔλεος τοῦτο ἐπὶ τον 
κύριον ὑμῶν ἐπὶ Σαούλ, καὶ ἐθάψατε αὐ- 

Καὶ ἀπήγγειλαν 

τόν. ὃ Καὶ νῦν ποιήσαι κύριος μεϑ᾽ ὑμῶν 

22. ΑΒ: ἀπεστράφη (ἀνέστ. ΕΧ). 28,.ΑΒ Ἐ (ρ. 
διακ.Ὶ) εὐπρεπεῖς 66 (ρ. κὅφ.) καὶ ... (ργο δυν.) 
ἐκραταιώϑησαν (ο. ΕΧ). 24. ΑΒ: ἐπὶ Σ. κλαύσ. 
(κλ. ἐπὶ Σ. ΕΧ). 26. ΑΒ (1.27): ἔπεσαν (-ον ΕΧ). 
ΑΞΒ: τὸ πολέμδ (πολέμων ΕΧ). ΑΒ: ἐπὶ (εἰς Ε). 
Β: τραυματίαι (ἐτρ. ΕΧ). -- 1. ΑΒ: Ἰόδα (τῆς 
Ἰ8δ. ἘΧ᾿. 3. ΔΒ; ᾿Αβιγαίᾳ (-λ ΤῊ ὃ: ΒΤ (νι) 
αὐτῦ. 4. ΔΒ (ρν, )οΐ εὐ αὐτοὶ. ὅ, ΒΈ (ΡΟ. Σ᾽ 
χοιστὸν κυρίδ οἵ (1η [.) καὶ Ἰωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτῷ, 

ΘΠ ΟΙΟ ΕΠ. 

Τοϊϊιην ἔγιῖον" ἀοηπιτ, ΒΝ) αυϊα! 5 οἵ Θιαικἶῆ. 

Ὁ) τὸν. 

πῦρ, ΘΟ 38 ΞΟΠ ΘΥΘΟΓ ΘΤῺ 22 
Ὁηδιῦ ΞΠῚ ἜΠΤΙΝ Δ᾽). ΝῸ ἸΠ51π| 
ΠΡΌΣ ΡΝ ἐδρὰ ΞΉΌΤυ ΝΑ 538 
ὈΤΟΔΞ5 ὩΣ ΒΓΙΞ ΔΊ ΡΒ ΣΤΊ Θ᾿ ΞΡΙΝ ΠῚ 
ΓῆληΝ Ὁ. ἼΘΡ ὈΥΎΘΒ. ὙΤΉ2 δ 
Ὀνῶ- ΗΝ τς ΓΞ ἐΞΆ34 
δ τῶν ὦ ΘΙ ΌΊΩ ΠΡΗ 
ΤᾺ ΤΕΕΙΡΗ ὉΨ ΠῚ ἼΣ ἜΣΡῸΣ πϑ 
ἸΠ πο: ΩΓ ΣΙ" ΠΊΤΞ Θ. 3} Ἴ259 
πν ΤῊΌΣ "οτΣ τΌ ΠῚ ἘΠ ΠΏ ὉΡ26 
πρ Ὁ 5} ἼΝῸ Ὁ ΤΩΣ. ἸΠ 1) 
ΠΝ ἜΠΗ ὈΞΙΙΝ δὴ ἬΓΞΕΙΝ 27 
ἘΠΏΠΟ ΝΣ ΠΝ Ὁ ΘΛ) 58 

"Γῆ ῊΞ. ΤῊ ΠΝ ἸΞΔΤΝ ἽΣῚ ΤΠῸ 

προ ὍΣ ὨΠᾺΞ ΠΌΣΝΠ ἼΩΝ 
ΤΙ ὝΝΡῚ πον ῬΌΝ ΓΗ͂ΡΤῚ ΩΝΡῚ 
πο ἘΝ Σ ΠΩ ΣΓῚ ὝΩΝΘἢ πῶς ΓΝ 2 

γοϑ πὶ ὈΣΞ ΤΙΝ ὙὉ9 "τηοὸ 5 ΤῊΣ 
ἽἸΘ3ΝῚ 1 Ὁ ΘΠΞΙΙ Ὁ: τῶν ὈοδΟΒΝῚ 3 

ἼΠΞ5. ὯΝ πονπ ἴθ» - ῶνς 
ΘΝ ἸΝΣΡῪ, ὉΠ ΠἼΞΙ ἼΣΞ ἸΏΝ. 4 
585 Ἔστιν Θυῦτ 81 πη 
ὝὭνΝὉ ὙηΤῸ ἼΠ35Ὶ ΓΕ ΤΉΠΣ τοξ τὸν 
ΌΝ ὉΠ ἼΩΝ Ἴϑὸ3 535 ΩΝ 
τὸν ἐἰβεδο: ἯΙ ΠΟΘΡῚ : ὈΝ ὦ 
ἘΡΟΌΝ ΩΝΟῚ ΡΣ ἀν πἰῦνν 
νῶν ΩΝ μὴ ΘΝ ὩΠ33 
Ὀλῶτον ἘΞ τ πῆπ ΤΌΤΙπ 
ὉΞ᾿9»» πήττυϑ 5 ΠΣ ΕἾΣΝ ὙΠΞΡΙΗ, δ. 

ΓΟ ΩΣ. 

γ. 26. ΠΏΞΞ “ΝΠ 

22, τοί ἄν πἴς δατοδ, ΝΕ: Σῦπε 581. ... ὐπὸ δε, 
28. Τἰοθτοί δ τιν Β..... {{6 τοατοῦ Το τον. Β: δίς δὲ: 

{{Έ 0 π|. ἀππιπίθίῃ οισοίοπ. ΑΥὟΝ: υἱο Τοδοπόνοϊτοίροπ 
π. δοϊθοπ. νῈ;: ὕ. (Θοίοδέεπ, Ὁ, ὃ, ΒΙΑΥΝΕ.Α: 
{Φποίίοτ, 

24, βὐϊηί. Β: ἰπ (Οϑατίαξει. ΑΥ̓ΥΕ.Α: αὐ 



ῷ, Φαπιιοῖίθ, 

Φοῖε ΦαΙθππα 4πι εθτοι. 

22. ἜΦΥ βοσει δοπαίραπϑδ σαὶ πἰο σε εἴ, 
απὸ θα8 Θύτετι (Θαπτδ8 {{ΠΠ πίο Τόν τοί οδεῦ 
σεξοπιπιοη υοπ Ὅεπι 5Π| ὅὲν (δ Ταθβόποπ, 

28 ππὸ σοι δεῖ δον Φοῖοεπ. ἢ ΘαμΙ ππὸ 
φ ρπαίθαπ, δος, τἀπὸ ΤΟΙ) ἐπ ἰθτοπι 
ἄρθοπ, {πὸ απ ἐπι  οῦς πἰῶι σε οδοπ; 
Τοϊ έν θόππ οἷς Ῥοϊοσ, ππὸ Πἀγξον δὲππ 

24 οἷς δγοεπ. Ἔν Φθῶτο ΟἸγαεῖδ, 
τοοίποὶ ὕδεν Θαμ, ὃ. ἐμ ἘΓοϊδεῖς, π 
ϑιογίπἪατος {ἀπδετ ὦ, ππὸ 1 πα ὗτε εὐ) 

ον απἰξ σοϊθοποπ δεἰποῦοπ απ εἰτοι δε οἰθετη. 
25 Ἔϑθὶς {πὸ Ὁΐο δ εἴοοπ [0 αοξαιίει πὶ τ οἰ 

ςρπαίδαπ {{ αἰ θείποπ Φύθει οεὐταροπ. 
20 "68. {{ πισ Τεἰδ ᾿ππ οἱ, πιο Θγπθοῦ 

“οπαίδαπ; ἰῷ θῬαῦε ατοθὲ ὅτοιος ππὸ 
πθοππο απ οἷν σοθαδί, 
[οπϑοΥυ εν σουσοῖοπ, δὲππι δ ταιοπηοῦς {{{ 

27 Ἔθὶς {πὸ οἷς Θείρεθ αοζαϊίεπ, τπὸ οἷς 
(τείίδατοι ἡππροξσπιπιοπ! 

ΕΠ. δ)Υκ οἱοῖον Θειαγες {τασίο Φαυίο δι 
ὥοττα, ππὸ Τρταῦ : ΘΟ ἰῷ Οίπαι ἰπὶ ὍῸῪ 
Θεοῖς θα εἶπο οἰεθοπὸ πὸ ὍΟΥ ΘῸΥΥ 
[ρταῦ κι ἴδηι; ϑίεθε ίπαι. Φαρίο ἡρταῷ: 

2 Ῥδορίπ ὁ ὅν για: ὅδὲπ ϑεθτοπ. ἕ ἍΠ7Ὸ 
405. Φαυΐο δαδίπ ταῖς ζείπεπ φυϑείεμ 9 εἰς 
δεῖπ, ρίποαπι, δὲν ΦοἼγοο {{π, ἀπὸ πε 
δία! , θὲ θαῖϑδ Ὁ.θ8. (δαγηιοῖίοπ ϑθ οί. 

ὃ ἔΦαχι οἷς θὲάππεν, οἷς δεῖ ἰθπι τρατεη, 
Πιρτοῖς Φαυϊο δίπαιμῇ, εἶποπ [οα! λοι ταΐί 
ζοίποπι ὥαιήε, πιὸ τοορποίοπ ἱπ Ὁ6π 

ἃ Θιάοίοεπ Φεῦτοπδ. ἜἸ1πὸ οἷς ὲάπποΥ 
ἀποα ἔαπιοπ ππῦ Ταϊδείοπ Ὁα. 011 ΦΘαυίο 
ἀπππ δεδπίᾳς ἅδον Ὁᾳ8 ὥαιδ πα. Ἰἰπὸ 
Ὅᾳ ε8 Φαυΐϊδ τρατὸ απροζαρί, Ὁαῇ δίε ϑ0π 
αθο8 ἰπ Θίϊεαῦ Θαμ δεστασεπ θαίτοπ, 

ὅ Ἔαποίς εὐ Ξϑοίοπ κι ἰζπεπ ππὸ [{εβ 
ἴδπει [αρεπ: (Θεεσποῖ [εἰ ἰπτ Ὁεπι οΎτη, 
Ὁαβ ἰδν ζοιὥςε ἘΒατπι δον απ ἐπτοπι 

ος ει Θαμ οεἴδαπ, ππὸ ἰθπ δεσταθεπ 
 θαθι. ἜΦΘο διε πιπ απ οὐ) Ὅν ΘοῖΥ 

23. ὕ.1,: ἂἄὄτ ἔθτοπι βοθοι... απὶ Φ οῦς, 

({π) ἥδπτραν. ΑὟΥ: Το ὦ. ΥὙΕ: παῖ! βἰο 1 ὦ ἢ, Α: 
τοσππίρ ὦ. Β: Τίοβ οι οπτὸ Δ 1. τὶν ᾳ. ϑίοτα ἢ ἤἄδεῦς: 
λἰοῦεπ, ΟὟ: ᾳ. Θιπι σαθ απ πεν Θεισαπὸ, ΥΕ: 
Θοϊοζῴιι. "ΠΩΣ ἐ, δ. 

20. φλίν {{ὉῸ τὸς... φαῦ' τοσππίῃ τοαῦῦε δι πὶίτὶ 

ΑΥ̓͂, Α: βοΐ. Β: Ὧπ δ πὶ. [ὁῦτ ἀπππι τρία αοἴσοίοπ. 
ὟΝ ΝΕ: δοῖΌ τὸ. ὅπ πὶ. [οδτ. (Α: φαν ζἀ)δπ) ΑΥ̓͂: 
ΕΒ: Α: Ποδι ες. ὙΕ: υἱεῖ πιοῦν... Θἰοδο ὃοῖ 

εἰδευ. 
7. Β:Ὁ. δτίορδισαΐεπ ϑοτίοτοπ φορσαπρόπ, ΑἹ θεῖς ἢ 

ΐ 
Ἢ 
ἣΝ 

, Ὰ 
᾿ ̓  

μ΄ 

φείπς ἀἰοῦς ΠῈ πεν 
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Ι. 

(1,32--.2,6) 

Φοίς ιάππον υοη αθ δ. 

ΑΛ βδηραϊηο ᾿ΠἰΘΓΙ͂ΘοΙΟ απ, 80) δάϊ!ρα 22 
[οΥ απ ϑἃρι(α Φοπαίμαθ παπᾶ πη 
ΓΘ  ΓΘΙΓΟΡΞΙΠΊ, οἱ ρα ἴι5 ὅ8α] ΠΟ 
αϑὲ ΤΘΥΘΓΒῚ5 ἸηΔη15. Ἔ 54] οἱ Φοπᾶ- 29 

18πι.0,2 (Π 5. ΔΙ] 1165. οἵ ἀθοοΥ [ἢ νἱ(ἃ 518, 1π 
τον 49 ΠΟΤῚΘ ΦΙΟ(ὃ ΠΟῸῚ 50η| ἀἰν!5᾽: ἅ68]- 
το. [5 ψΘ]ΟΟΙΟΓο5, ἰΙΘΟΠΙθ5 [ὈΓΙΪ0- 

ΠΕΝ ΧῈΝ ἜΡΠΠΙΔ6. ΙΒΓΔ6], 5ῈΡῸΓ 88} 24 
ΠΠοἴθ, 41 νοϑίϊοθαί νὸβ οοοοῖπο ἴῃ 
ἀ6110115,, 4] ρῥγδοθοθᾶΐ ΟΥΠαπηθηϊὰ 
ἁπρθὰ ΘΟ πὶ νοϑίσο. Θαοιηοάο 66- 25 

ΟΙἀογαπὶ [ΟΓῚ65. ἢ ΡΓΔ6]10! ΦοπαίΠἃ5 
ἴῃ ΘΧΟΘΙ515. (18. ΟΟΟΙ8115 6ϑί. ἜΠο]6ο 26 
ΒΌΡΟΙ 6, [γα ΠΪ Φοπαῖ πὰ, ἀθοογα 

ἐρρι νὰ ΠΠΪΒ. δ ΔΙΠΔ1}15. ΒΡ] ΔΙΠΟΓΒΠῚ 
σους ας, ΠΩ] Θγμι ΓΞ 5 οαΐ τηαΐον ππίοιπὶ ἀπιαὶ 

ΠΠΠαΠ. 5.11}, ἰΐὰ ὁσοὸ (6 ΑΠΠ]ρ 6 8 Π). 
Ἔριο τηοάο οθοίάογιηΐί τορθιϑίϊ οἱ 27 
ΡΟΓΙΘΡαἢΐ ἃΡηἃ 6116! --- 

3... ἴσίαν ροϑὲ πᾶθο οοηβι]α! Πανὶ ἘΠ. 
ϑοτει ΠΟΙ ΠῈΠΙ, ἀΐσθης: ΝΠΙ ἀςοθηάδῃη ἴῃ 
30 δ, ὉΠᾺΠῚ (6. οἰν τι ι5 1π4α] Εἰ αἰΐ 

᾿)οιηΪη5 δά θυ: Αβϑοθηάθ. ΠΪχί (118 
αν : Ὁ0. ἁβοθηάαιη ἐ Εῤ γαροηαΙ 
οἷ: ἴπ ΠρΡγοη. Ῥλβοθηάιὶὶ ογσὸ [)ἃ- 

ἐδ δῦ ἐν! οὐ ἀμᾶθ ἸΧΟΓῸ5. 615, ΑΟΠΙΠΟΔΠῚ 

ΟΝ ἸοΖγ 86} 1165. οἱ ΑΙ. 1}} ἸΧΟΙ ΝΑ ])] (γ- 

1η6}1. Ἔδϑρα οἱ νἱγοβ, 4] δγᾶπί ΘῈΠῚ 
60, ἀπχι Πᾶν! βἰη σι! 05. ΘΠ ἀ01η0 
58, οἱ ΠΠΔΉΒΘΓΙΠΐ [ἢ ΟΡΡ 415 ΗΠ ΡΓΟη. 

Ἵν Θπογαπίχιο νἱγὶ δι. οἱ πηχϑτιηΐ 
101 Πᾶν, αὐ γορηᾶγοί ΒῈΡΘΓΡ ἀΟΙΠΙΠῚ 
δυαδα, Εἰ ππποϊαίππι οϑὲ Πανιά, συοά 

4 ἀτςς ὙΓῚ Φὰ}065. ἀα]αδά 5606] 1558π1 888]. 
ἀπη:ϑε κι ΜΠ ]ς 1} ΘΥΡῸ Πανὶ ΠυΠοῖο5. ἃ6 ΥἱΓῸ5 
(ἴϑιν. Φα 05 (αϊαδά ἀϊχίίχαο 84 608: Β6Π6- 

δι 90. ἸΟ11 νῸ8. Ποιηη0, 4αἱ [65:15 ΤΠ ]56 Γ]- 
ὁΟΓ Δ] ἤᾶη ΟΠ ΑἀΟΠΪΠΟ νΘΒίΓῸ 

(πω 5.81 οἱ 560 6}18{15. θη. ἜΒῚ ΠΠΠῸ Γ6- 
δα γθοι. νοθὶδ «αϊάθπι ΠΟΙΠΙΪΠΙΙ8 

20. ΑἸ. ἘΒΙσαΐ -- ΑἸ ΚΘ θ δ πη. 
ὕ. 85: ἃ Βομπηΐηο. 

ἔοπιπιοπ. ΑὟ: ϑευΐ. {{| Ὁ. ϑθα οπτνήηιπα. γὙΕ: Φαλίπ 
Ππῦ ὃ. δι υίορδαοτάζῃςο, 

1. ΒινΕ: (11πὸ) εὖ φεαῦ πα) Ὁίοζοεπι, ΑΥὟ: θεῖς: 

υ.19. 
1.6. 

2ο5.921,11 

15 πὶ. 
23,18. 
ὭΡΣΝΣ 

παηπαϊό. 
3. ΒΑΑΥΥ: {εἶπε )ὲ. γὙΕ: φρπίς ... παῦπι Φ. ταί! 

δίπαπῇ. 
Β: (δ6 {{πὸ δίε ... οἷο Ὁ. θεαν, θαθοπ. ΑὟ: ὶς 

ὐος Ππῦ οὁ. 
ὅ. Β: οἰεἴς Θ πε ἀ 68. δοιοίεζεπ, ΑὟΥΕ: Εἴθε 

(ρεῖ61). 
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ΕἸ. 

(,7--17. 

᾽ 5 Α , } 

ἔλεος καὶ ἀλήϑειαν, καίγε ἐγῶ ποιήσω μεϑ' 
Ἂ ὰ ῃ ἰυ “ , 4 

ὑμῶν τὰ ἀγαϑὰ ταῦτα, ὅτι ἐποιήσατε τὸ 
ῥῆμα τοῦτο. 7 Καὶ νῦν κραταιούσϑωσαν αἱ 

- ς -“ Ν 3 « . , 

χεῖρες ὑμῶν, καὶ γίνεσϑε εἰς υἱοὺς δυνατούς" 
σ΄ , Α « ἢ - 

ὅτι τέθνηκε Σαοὺλ ὁ κύριος ὑμῶν, καίγε 
53: "ἢ , ς ᾽7 ’ 8 Ὁ 5 ς ν " 

ἐμὲ κέχρικεν ὃ οἶκος Ἰούδα ἐφ᾽ ἑαυτοὺς εἰς 

βασιλέα. 
8 Καὶ ᾿Αβεννὴρ υἱὸς Νἣρ ἀρχιστράτηγος. 

“Σαοὺλ ἔλαβε τὸν ᾿Ιςβύσεϑ' υἱὸν τοῦ Σαούλ, καὶ 

διεβίβασεν αὐτὸν ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς δ7α- 

ναέμ, ϑκχαὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Γαλαα- 
δῖτιν καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Α΄σερὶ καὶ ἐπὶ τὸν ᾿]εζραὴλ 
καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Εφραὶμ καὶ ἐπὶ τὸν Βενιαμὶν καὶ 

ἐπὶ πάντα ᾿Ισαοραήλ. 10 Τεσσαράκοντα ἐτῶν 
Ιεβόσεϑ' υἱὸς Σαούλ, ὅτε ἐβασίλευσεν ἐπὶ 

᾿Ισραήλ, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσε, πλὴν τοῦ 
οἰκου Ἰούδα, οἱ ἦσαν ὀπίσω Ζ]αυίδ. 
ἐγένοντο αἱ ἡμέραι, ἃς Δαυὶδ ἐβασίλευσεν ἐν 

Χεβρὼν ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα, ἑπτὰ ἔτη καὶ 

μῆνες ἕξ. 

12 Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Αβεννὴρ υἱὸς Νὴρ καὶ οἱ 
παῖδες ᾿Ιςβόσεϑ' υἱοῦ Σαοὺλ ἐκ Μαναὲμ εἰς 

Γαβαών. 1ὃ Καὶ Ἰωὰβ υἱὸς «Σαρουΐα καὶ οἱ 
παῖδες 4). αυὶδ ἐξῆλθον 'ἐκ Χεβρών, καὶ συναν- 
τῶσιν ἀλλήλοις ἐπὶ τῆν κρήνην τὴν Γαβαών, 

καὶ ἐκάϑισαν οὗτοι ἐπὶ τὴν χρήνην ἐντεῦϑεν 

καὶ οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην ἐντεῦϑεν. 18 Καὶ 
εἶπεν ᾿Αβεννὴρ πρὸς ωάβ' ᾿Αναστήτωσαν δὴ 
τὰ παιδάρια ἐνώπιον ἡμῶν καὶ παιξάτωσαν 
ἐνώπιον ἡμῶν. Καὶ εἶπεν Ἰωάβ' ᾿Ιναστήτω- 
σαν. 1ὅ Καὶ ἀνέστησαν καὶ παρῆλϑον ἐν 
ἀριϑμῷ τῶν παίδων Βενιαμὶν δώδεχα τῶν 
᾿Ιςβόσεϑ' υἱοῦ Σαούλ, καὶ δώδεκα τῶν παίδων 

“αυίδ. 16 Καὶ ἐκράτησαν ἕκαστος τῆς κεφα- 
λῆς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἡ μάχαιρα αὐτοῦ 
εἰς πλευρὰν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ πίπτουσι 

κατὰ τὸ αὐτό. Καὶ ἐχλήϑη τὸ ὄνομα τοῦ 
τόπου ἐκείνου ερὶς τῶν ἐπιβούλων, ἥ ἔστιν 
ἐν Γαβαών. 17 Καὶ ἐγένετο, ὁ πόλεμος σκλη- 
ρὸς ὥςτε λίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν 
᾿Αβεννὴρ καὶ οἱ ἀνδρες ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον τῶν 
παίδων Ζ]αυίδ. 

6. ΑΒ: τὸ ἀγαϑὸν τῶτο. Ἴ. ΑΒ: ὁ κύρ ουὐμω. ἜΣΤΗ: 
ἑαυτὸν (-τὸς ΔΕΕΧ). 8. ΑΒ Ὲ (ἃ. Σ.) τᾶ.. . Ἰεβοσϑὲ 
ὙΠ ἐγ . ἀνεβίβασεν. θη: Θασιρὶ (Ἀσερὶ Ε). 10. 
ἈΒΡῚ (8. Ἴσρ.) τὸν... 11,48: μῆνας (- ἐς Ε). 19,48: 
αὐτοὶς (ἀλληλ. ΕΧ)ο. ΤΡ. ἦν ἐπὶ τὸ αὐτό ΟΕ Χ). 
14. ΑΒἘ(ρν. ) ἐνώπιον ἡμῶν (1 Χ). 16..Α8 Ὁ ᾧ. δἰ}. 
δώδ.) ἐκ. 16. ΑΒ: ὅκ. τῇ χειρὶ τὴν κεφαλὴν .... Ἐὴ 
17. ΑΒ: ἔπταισεν (ἔπεσεν ΕΧ)... Το (ΓΕΕΧ). Βλτῶν, 

11: Καὶ 

Ἀμμ 6 135 ΠΗ͂. 

Ἰοϊτιτιν ἔπ ἴἶφν'" θην ϑαυϊα ὃς οἵ Νιαιιὶ. 

ἜΞτοὶ πέσ Ἴ33Ν ΘΔ) ΓΝ ἼΣΠΙ 
ἽΞ1Π ὩΣ ὩΝ ὈΝῚΠ ΠΞ ΣΙ 

πὸ ὩΞΎ ΤῈ ΤΡΥΓΙΙ ᾿ ΠΙ͂ΡῚ 1 πῆπ Τ 
ὉΔῚ θην ὩΞ ΣΤ ΤΩ 9 νήτξο 
ΠΡΟΣ πϑοὉ πο ΤῚΣ ὙΠῸ ὯΝ 
Ὑῶν ΝΞ Στ ἜΣ ΠῚΞ “ὩΞΝῚ 8 
ἀλλ δώξτω τον πρὸ Ἐταθῦ 
ὃν τὐνο σα : ΘΓ ὙΠ ΒΝ] 9 
ὈΝΦΎΤΟ- ΟΝ ΟΝ ΓΙ ΟΝ ΠΡΌΣ 
ΡΣ Ἡδ3 ὉΡῚ δυλθα -:ΡῊ 
τῶξτν πϑῶ ΘΡΦΞ ΝΞ ἘΠῸΞ " 
ΠΈΣΩ ὈΝ ΤΉ ΓΟΣ ἸΝΌῺΞ ὈΝτῚΣ 
τι πποὴ: ΓῊΞ ἫΝ ΡῈ ΕΝ 
ἼΩΝ Ὁ ΘΣΡῚ ΕΘ ὙΠῸ Σ ΠῚ ὙΠΙΝ 1 
πη Π0 τοῦ» ἸΠΖΙΙΞ ΡΥ ΠΗ τὴς 

ἐ ΘΙ τ] Ὀυϑ ὦ ΞΘ 
ΣΝ πΠΩΡΎ 2. Ξ ΣΝ Ν ΧΡ, 12. 
ἐλ ἼΣ 33 ΘΊΣΓΗΒ Ὀρνῶσ 13, ΟΞ ον 
ἤΝπο Ἴ "39 ΣΝ ἼΞ ΝΊ113.. 

ἬΠΕ, Ἡ ΤΕΣ το β-τὸν ΘΞΘΞ ΒΝ. 
ΠΡΝῚ ΠΙᾺ ἀξοξπτν πρΝ ἘΝ 
τὰν ἢ ὮΞΝ ΔΝ ΝῚ ΠΙΤᾺ πϑηβπτὸν 4 
ὙΡΓΙΣ ΘΡΉΡΒ ΝῚ ὙΔῚρ5. ΞΔ" 
ὙΔΡΟῚ ὁ 25 3) ΩΝ ΟῚ ΞΟ 
ὅτ, ἼὩΡ ἘΣ "ΕΦΏΞ ὙἼ355) 
ΩΣ Ὁ η τῶ" ᾿νῶς- ἸΞ τῶβ- ον: 
ΟΝΉΞ ὍΝ ἸΡΊΓΙΝΙ ὁ ΠΤ ἩἸΩΡ 10 
ἜΠΠ" Ἐ0Β91) πιὸ ἼΚΞ ἼΞΠῚ ΠΡ. 
ὈΣΣ ΠΡῸΣ ἈΡΗΣ ΘῚ 80 δι 091 
πῶ ΓΙΩΓΙΘΘΤῚ ἽΠΤΣ ἃ ἮΣΞΔΞ ἼΩΝ 1 
ἬὭΞΝ ὈΡΩΣῚ ΝΠ ΘΡΞ ἸΝ ΩΡ 

ΕἼΤ ΩΣ ὩρὉ Ὁ ΗΘῚ Ἴ85 
β, Θιίοβ δαγίίτ, Β: ὅτε π΄. ὅτ. Ὄς 

ΑΥ̓͂ΤΕ: [οι (Θεοῦ. 
ἡ, {εἰ τοαίδος, Β: Ἰαῇεῖ πππ ες. 

Ὁἱο[οδ Φαίο, 

ὦ Πατξ τεἰπ, αΥ̓: 



δ; “π΄. 

ΤΣ ΚΟ ΔῈ ΤΡΣν ἘΛΈΗ ον ἡδύν εν ὟΣ 

Φ, (αν πο 5, (2,7--17.0 429 

Φεῦ ΘΘεροεπεξθπίᾳ, ϑιθπον πὸ ὅρα, ἘΠ. 

ἈαΥ πα δετ  ρ ἔεῖ ππὸ ὅτοιο, πὸ ὦ τἱ ΠΒΘΡΟΟΡ ἀἰΔη] οἱ νογ ἰδίοη! ; 56 οἱ 
αἰ απὸ Θιίο8 τῶππ, δα ἰδτ Το) 8 660 ΓΘ (Δ ΠῚ σΡΔ[]8}}}, 60 4ιιοα (δ οἰ 5115 

7 οεἴθατι γασί. ἜΘυ Τοίοιν ταῖσι ἐπτὸ ᾧ ἅλις ν ΡΠ ἰδία. Ἔ (ΟΠ ΟΠ. τηᾶηι5 7 
σείγοίε, πὸ εἰν Ττοιοία, ὍΘ οἸΠΥ ὅδ οΥῪ γνοϑίρᾶθ οἱ οϑίοίο ΠΠῚ (ογεταάϊηϊς} 
αι {{Π τοῦτ, [0 θαῖ αὐ Ὁα8 αι ιδα ΠΠ66 1 ΘΠ ἾΠ ΠΊΟΥ 1115 511 ἀΟΠΉΪΠ115 ν (6 Ὁ 
ἀπ δε θπίᾳο σοζαίδοι δον ΠΤ). 58], (Δ Π]6 τη6 πηχὶΐ ἀοπηιβ ψπ4ὰ ἰπ 

ΡΟΘΘΠΊ 510]. 

8 ἴδπον αὐεῦ, δεν Θοῦπ θέον, Ὁ. Θανδ᾽ δῶν. ΑΡΠΟΙ δαίθη), ἢ]ίας ΝῸΡ, ργίπ- 8 
οΙοδαπρίπιαπη τθαῦ, παῦπι θοῦ, ςω τ. Ο6Ρ08. Οχογοϊίιι5. 58], (}} [50 0561} 

Θαι8 Θοῦπ, ππὸ Πἰδτείς ἰθπι αοπ ὲαθας, {Πα τὰ ϑαα} οἱ οἰΓο" ἀπχὶϊ ΘΠ ΡῸΓ 
Ὁ πα, Ἐτπιν αταϑίς δα κῖππ δεδπίσο ἤδεν (δοϑθλιραςινα, Ἐσοσοιηψαθ ὁοηϑεπ| καρον 9 
ο΄ Οδίίεαν, Μπ|τἰ, ϑοίνοοῖ, (ρϑταίπι, βεπίας Ὑπι τὴ Ολ]λδ. οἱ βροῦ. (θ5βι}!} οἱ 5ρ6 Γ᾽ 

10 τπιπ τὸ ἄδον σαπὸ ταοῖ. ἜἸΔην δῦυς. βὰς, 6261 οἱ 5106 ΕΡΠΡαΪπῚ οἱ 5ῈΡΟΓ 
ζ, Θαι8 Θοῦπ, τραῦ οἰετλίᾳ δαῦτο αἵί, ΒΟ] ΤΉ] οἱ ΘΌΡΟΡ ἰ5γᾶ0] ΠΠΙνΘΓΒΊΠΗ. 
Ὅαᾳ εὐ δε ηίᾳς τρανὸ ἔδεν ἥταεῖ, ἀπὸ τὸς Δα Ρασίπ ἃ ΔΠ ΠΟΥ ογὰΐ 15) 056}, 10 
αἰοτίς ζὐϑοὶ δαῦτο. ἍἜ0ε᾽ θα 8 αι θὰ ΠΠΠ5. δα], οὐ ΓΟΘΠᾶΛο ορορίβϑοί 

11 δεῖς ἐ8. πα Φαυίρ. ἢ Φὶς Θεοῖς αδεῦ, οἷς ΒΌΡΟΙΡ Ι5Γ 61, οἵ ἀπο} 5. ἃπΠηἷ5 ΓΟσΠἃ- 
Φαυίν ὁξδπίᾳ ταῦ 21 ϑεῦτο δον δα νἱῦ; 5018 ἁπίθη) ἀ0π115 διι4ὰ 566116- 
ὅαιϑ διῖθα, ταν Π{οδὲπ Δαῦτο τὸ Το) 8 Ρθαΐαν αν 4. ἘΠῚ [1 πα ογι5 ἀϊ6- 11 
“ΠΣ οπαίς. ΤΠ], 41108 ΟΟΠ] ΠΟΥ ἃΐ 115 δὲ Παντὶ [- 

παρ ῬΘΓΔΠ5 [ἢ ΠΘΡΓΟΙ 5ῈΡ6 1 ἀοιηαπι {π4ἃ, 

12 πὸ δδπον, ὃὍο Θοῦπ 9ὺον, 00. αἰ6ὁ, ἢ ΒΟΡΙΘΙῚ ΔΠΠΟΓΙΠ Οἱ 50Χ ΠΠΘΗΒΙΠΠῚΙ. 
ζαπππὶ ὅὲπ δεπογτοι Φϑδοζο 8, Ὁ.8 Θοῦπ8. ὧν ΕΓ ΘΒΒΊΒ4Ι6 οδὲ ΑΡΠΘΓ. ἤΠπι5 ΝΟΥ, 12 

18 (Θαιῖβ, ατ8 Ὁ6πὶ ὅδεὸν σοπ Θίθεοπ. Ἐπ δ οἱ ραν ΒΡ Ό 561}, ΠΠῚ 548], ἀ6 οαϑ ἰς 
χραρ, δὲν Θοῦπ ὅτι ὅα, 205. απϑ, Ταππις. ΤΩΣ ἴῃ ααθᾶθη. ἜΡΟΥΤΟ 20}, ΠΠΙὰ5 8αγ- 18 
Ὅοπ δξπείοπ Φαοίοϑ, τπιῦ Πἰοβοπ απ εἶπε 1διν, ἐν νὰ6, οἱ ΡῈΘΥΪ Πανὶ ἃ οσνδϑϑὶ σαηΐ οἱ 
απϑοῦ απὶ οἰ) και Θἰδοσπ, τπτὉ Τοσίοπ ἰρῆς, Θοραγγονπι οἷβ ιχία ῥ᾽βοίπδηι (ἃ- 
Ὁἱοῖς απ οἱοῖεν ΘΘεἰτς Ὅε8. Φοί δ, [πὸ ααὐ΄ὸὁἜ ὉΠ θαοη. ΕΓ οὐπη ἴῃ πππιπὶ ΟΠ Θ ἢ 586}1, 

14 ἰεπεν (εἰς. ἜΊΠι Ἔσπον Ἰρταῦδ) κει οαῦ: 6 ΤΟΘΊΟΠ6 5θήθυη, Πἰ 6Χχ ἀπὰ ρᾶγ6 
8 Π) οἷς δέπαθοι αἰπιαοι! τὸ ϑο7 Ρἰβοίηδθ, οἱ {Π| οχ ἃ! θνὰ. ἜΠΙΧΙ]αο 14 
ππϑ [ρίεἴοπ. ζοαῦ Ἰργταῷ: (68. οαὐἴτ 01. ΑΡΠΟΡ δή 108}: διγσαηί ρου] οἱ 1ὰ- 

15 ἜΦαᾳ πιααὔτοπ {Ὁ} αἰ τππὸ οαἴπαοπ δἰπ απὸ ἀἄδηϊ οΟΡ ΠῚ ΠΟΡ5! Εἰ ΓΟ ρΟ Βα 108}}: 
Ὅ01 80] κιοδ απ ἐΒεπίαιπίπ, απ δος αν σαηἘ} ἜΒΌΡΓΘΧΟΡΙΠΗΐ ΟΓσῸ οἱ ἔν η5- 1 
{εῖῦ, Θαι8 (ΘΘοῦπϑ, Φ θεἰ, ππὸ φδ] σθαι ἸοΓαπΐ Π] ΠΟ ΓῸ ἀπο οἴη ἀθ ΒΘ μ] μηΐΠ, 

10 Ὁὲπ δ ποείτοπ Φανίοβ. Ἔτη οἷπ [ἐσ] γεῦ ΟΧ Ρᾶγίο [ΒΟ 56 1} ΠΠΠ 548], οἱ ἀπο- 
ογανίῇ ὅθ απϑοτη δεῖ δὸπὶ δον τπιὸ Πἰεβ ἄθοῖη 46 ΡῈ 615 αν 4. ἘΑΡργοΠθη5ο- 10 
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᾿ φΠῆδάππουν, 

ἴδπι ζεῖπ Θτσοτι ἱπ ζεῖπο (Θοίτο, ἀπὸ Ποίοπ 
ταἰξ οἰπαπδον. 
τοῖτο: Θοἔα τ) ὁδαριτίπι, δὲν κι Θίθεοπ 

17. ἜἸΪπὺ ο8 οὐ Π ἃ) εἶπ ζῆν ῬαΥθΥ 
Θετο! Ὁε8. 568. θηοΥ αὖον πὸ δἷς 
λάππον Ἴνα τοπτθοι σε απ ὉΟΥ Ὅ6Π 
διποάγίοι Φαυίο8. 

11, 0..1,: ϑθλοπῦοπ. 

᾿ βάτνζοι, ὙΕ: {ζοίοπ [ο[. Αὁ Πατέ, ΒΕ, Α: {εἰ Ταροῖ(ο 
ΑὟΥ: ταάοτο. 

8, Β: ϑεοριόζιτῇ. ΑὟΥ: ὁ τους, Ὑ: δ ο  οττ, 
Α: ΤΥ Π τεῖ; 

10, 8: ϑὲπτ αἴτοίπ᾽.., ζοϊρείς Ὁ, πα. 
11. ΒΑΑῪΝ.Α: δίς 340] δεν ξαρο, νΕ: δαῦτο, 
12, σοπ ᾿ῦσαδαπαίπι σοπ Ὁ, 

Φαθεῦ δον ὌΝ σόπαππε, 
46 {ΠῚ 5 ΤΙ 5416. οαρί[ο ΘΟΠΙΡ ΑΓΒ. 511], 

ἀ χη σα ἀΠ]ηλ ἴῃ ἰλίιι5. ΘΟΠ ΓΑΙ, οἱ 
ΟΘΟΙ 6 1 5ἰ μη}: νοσαἐ 116 Θ8[ Π0- 
τη0η ἰοοἱ 1Π|π|8 ΑΘΓ ΓΟ Β Λα ΠῚ ἰῃ 
ἀαθᾶοη. ἜΚ ογίαη οι θο]] πη ἐὰ- 17 
ΠῚ 5015 1ῃ αἀ16 1118, Γπραϊαθιο οϑὶ 
ΑΡΠΘΡ οἱ νἱνὶ [5Γ86] ἃ ριιογὶ5 Πανὶ ά. 

13. 5: Εἰ ἰη υΠᾶ. 

13, γῈ; {Π{| ξπατππιοπ, ὙΕ ΑἸ: Ταροτίοα ᾧ. 
14, ΑὟΥ: οἵε ὁρπίο, ὙΕΣ ἐαβ εἰπίᾳο ἃ, αὐέτείοπ, 

ΑὟΥΕ: [{8 (Πὐπππ )ππππιοῖπ, ΒΥ. Αι: δίς παῦροι 
Πᾧ απῤπ. ὙΕ: απίτ. 

15, ΒΑ. ΑἸ; οαἰπροι Ὀἰπίθου, 
10, 3α;. δεί Ὁ, ΥΕ: Ταἤοῖο Ὁον (δίπο δεῖ θπιδύτπ, 
17, νΕ : δύσαπα, ΑὟ: τσαῦ δον Θέτ, {. δατέ, 



424 (2,18--27. 

ἘΠ. 

18 Καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ τρεῖς υἱοὶ Σαρουΐα, 

Ιωὰβ καὶ ᾿Αβισαὶ καὶ ᾿4“σαήλ᾽ καὶ ᾿4σαὴλ κοῦ- 

φος τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ὡςεὶ μία δορκὰς τῶν ἐν 

ἀγρῷς. 9 Καὶ 
᾿Αβεννήρ, καὶ οὐκ ἐξέκλινε τοῦ πορευϑῆναι εἰς 

κατεδίωξεν ᾿“'σαὴλ ὀπίσω 

τὰ δεξιὰ οὐδὲ εἰς τὰ ἀριστερὰ κατόπισϑεν 
᾿Αβεννήρ. 39 Καὶ ἐπέβλεψεν ᾿Α΄βεννὴρ εἴς τὰ 

ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶπεν: Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς 

᾿“Ισαήλ; Καὶ εἶπεν" ᾿Εγώ εἰμι. 31 Καὶ εἶπεν 

αὐτῷ ᾿Αβεννήρ᾽ "Ἔκκλινον σὺ εἰς τὰ δεξιὰ ἢ 

εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ χάτασχε σεαυτῷ ἕν τῶν 
παιδαρίων, καὶ λάβε σεαυτῷ τὴν πανοπλίαν 

αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἠϑέλησεν ᾿σαὴλ ἐκκλῖναι ἀπὸ 
22 Καὶ προςέϑετο .4βεν- 

νὴρ ἔτι εἰπεῖν τῷ ““σαήλ᾽ ᾿Απόστηϑι σὺ ἀπ᾽ 

-» Υ͂ 2 - 

τῶν οπισϑεν αὑτοῦ. 

- , , Ἁ - - 

ἐμοῦ, ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν γῆν" καὶ πῶς 
3 - Ν 2 ΐ ἊΝ 2 , 4 .} 

ἀρῶ τὸ πρόφωπόν μου πρὸς ]ωὰβ τὸν ἀδελ- 
, 2 - 

φόν σου; 28 Καὶ οὐκ ἐβούλετο ἀποστῆναι. 
᾽ ι ὌΠ Η τ 

Καὶ τύπτει αὐτὸν ᾿Α'βεννὴρ ἕν τῷ ὀπίσω τοῦ 
κ ι - ᾿ 

δόρατος ἐπὶ τὴν ψόαν, καὶ διεξῆλϑε τὸ δόρυ 

ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ πίπτει ἐκεῖ καὶ 
3 ’, - “ 2 " Ἁ , - 

ἀποϑνήῆσκει ὑποκάτω αὐτου. Καὶ ἐγένετο, πᾶς 

ὁ ἐρχόμενος ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἔπεσεν ἐκεῖ 
᾿σαὴλ καὶ ἀπέϑανε, καὶ ὑφίστατο. 

24 Καὶ κατεδίωξεν Ἰωὰβ καὶ ᾿4βισαὶ ὀπίσω 

᾿Αβεννήρ, καὶ ὁ ἥλιος ἔδυνε καὶ αὐτοὶ εἰφῆλϑον 

ἕως τοῦ βουνοῦ ᾿μμα, ὅ ἐστιν ἐπὶ προςώπου 

Γιέ, ὁδὸν ἔρημον Γαβαών. 325 Καὶ συναϑροί. 
ζονται οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ὀπίσω ᾿Αἴβεννήρ, καὶ 
ἐγενήϑησαν εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ἔστησαν 

ἐπὶ κεφαλὴν βουνοῦ ἑνός. 325 Καὶ ἐκάλεσεν 
᾿Αβεννὴρ τὸν Ἰωὰβ καὶ εἶπε" Μὴ εἰς γῖκος 
καταφάγεται ἥ ῥομφαία, ἢ οὐκ οἶδας ὅτι 
πικρὰ ἔσται εἰς τὰ ἔσχατα; καὶ ἕως πότε οὐ 
μὴ εἴπῃς τῷ λαῷ ἀποστρέφειν ἀπὸ ὄπισϑε τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν; 27 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωοάβ' Ζῇ 
κύριος, ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ 

18,8 (ει. ἴῃ 18}: ): 4βεσσα ( -ισαὶ ΑΧ). ΑΒ Ἐ τῶν 
(1 ΕΧ). 19.4}: πορεύεσϑαι(- τϑῆναι ἘΧ). ΒἘ(015) 
τὰ (ἰ ΔΕΧ).. 20. ΑΧῈ εἷ. 21. 48: ἐκ (ἀπὸ ΚΧ). 
22. ΑΒ: ἔτι .4β. λέγων (4β. ἔτι εἰπεῖν ΕΧ)... .Κ σὺ 
οὐ τὸν ἀδ. σδ (Ἰ ΕΧ). 29, ΑΒ (80 1.) καὶ πὸ ἐστὶ 
ταῦτα; ἐπίστρεφε (. ἀπόστρεφε) πρὸς Ἰωὰβ τὸν 
ἀδελφόν, σὃ εἰ (ἃ. ἀποστ.) τῷ (Ε ΕΧ). 24. Β: Ἅμ- 
μᾶν (- μά ΔΕΧ). ΑΒ: Γαΐ ὯΝ Εἡ. 26. ΑΧ τ οἵ. | 
ΑΒ ἡ (ἃ. ἀπ.) ὗν ον ἐγ. ἐν συνάντησιν (ὁ. ΕΧ). 
20. ΑΒ ἕ τὸν. 

ΝΘ ΘΙ ΕΗ. 

Ἡοΐϊιηι ἑγεῖεον' οι ϑαυϊη πα οἱ Θια πεῖ. 

ἘΝ ν. ΣΙ ἼΣ 523. ὑτυδ οἷ Ὁὲδ "5115 
ὉΡ ΗΝ ἸΡΕΝ ἘΝΠΙΘΡῚ ὙΘ᾽ΞΝῚ 
ΣΠῚΤῸΞ ἼΩΝ ὈΡΣΝΗ ἼΠΝΞ ΝΟΣ 
πΏλ ΝΟ ἬΞΝ ΠΝ ὈΠῸΣ ἘΤῚΡῚ 19 
ΠΝ Ὀνέοίοιτ Ὁρη γυρτὸ ὩΣ ΘΟ 
"ΔΝ δῚ ἜΝΠΝ ὍΞΝ ἸΞΡῚ Ὁ ὭΞΝ 5 
ἘλϑὴΝ ΩΝ ὈΝΠΩΡ πὶ πρὰπ 
ἸΡΏΣΟΣ ΠΝ πῺ} Ὅ3ν Ὁ “ἸΩΝΘῚ 2] 
ἀπὸ ἢ. ἸΠΝῚ πὐνοθ τὸν ἦν 

ἈΡῚ ἸΟΣΌΤΕΤΙΝ ἩΝ.ΤΙΡῚ Ὁ ΡΏΣΙΡ 
ὭΘΡῚ δ ὙΑΓΙΝ. ὌΘ 9 ὈΝΠΙΩΣ ΣΙΝ 3 
Ὁ ὈΝΠΟΣτΟΝ ὝΩΝῸ ἼΞΝ ἫΝ 
ὙΠ ΝῚ ΠΕΣῚΝ ΠΞΕΝ ΤῸ ἸΠΓΙΝ τὸ 
ἸδΘΣῚ ἐ ΠΡΤΝ ΝΝ ὅ5Ὲ) 
ὨδΠ ΠΝΞ ὯΞΙΝ ἢΠΞ5Ὶ 
ΘΗΠΙΝΩ 2 Ππ ΝΕ ΘΓ τοΝ 

ΓΘ 50) ἴτε ΤΩΣ) ΘΘ ΒΡ, 
Ὁ οθλτυῶν δήρθσπτοΝ ΝΞΠ 

ἐ ὙΠ ΩΣΟῚ ΤΙΝῚ ὈΝΤΙΩΣ 
ΠΣ ΠΝ ὙΘΞΝῚ ΞΔ 15 ΒΤ 
ὈΡΞΒΓῚΡ ἼΝΞ,. ΠΩ ΠῚ ΝΞ ΘΟ") 

Ὅτ ἼῪ ΠλΓὩΘ ὍΣ ἼΩΝ πίον 
ΠΝ ἸΘΉΏΞΤΣΞ ἸΣΞΡΙΡῚ εἸἼΡΞΆ ΤΡ 
ΤΏΡ) ΤΠΝ ΠΝ Ἴ}Π15) ἼΞ3ΩΝ 
ὍΞΝ ΝΟ ΡΟΣ ΕΌΠΝ ΠΡΞΆ ΝΣ ὙΌΣ 20 
5. Ὁϑ τι ΠπΡΣΤῚ ΛΘΜῸῚ Ξϑ τὸν 
π ποσῷ ΠΏΣ ΤΟ ΝΠ 
ἘΝ “ΩΝ Ω- -ὸ ὙΠ ἸΣῚ ΓΟΤΊΤΙΝΞ 
ΞΔ ὝΩΝῚ Ὁ ΌΡΟΤΙΝ ὙΓΙΝ Ξυθο 27 
ΤΣ 5. ὨΞΤ ὌΕ ἽΞ ΟΝ ἮΝ» 

“4 

Υ. 27. ΓΝ Ξ ΠῸΒ 

18. ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ: [ποῖ απ. ἃ. Β: υοἱο εἰπὸ υ. δεῖ Ὁ 
ϑύοθοπ. ΥΕ: αἴοίᾧ εἰποπι δεν θὲ, ΑΥ̓͂: το. εἶπο δον (δα: 
Γ[0π. 
Ἦ δ ΑὟ: τοαποίς Π πἰῶε, ΑὟΝὙΕ: πίον 51. τορι 
1 

ν. 38. ΠΕ 
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ϑΙΒπον (δ ίεί ΒΠαθεῖ, ϑίρπονθ ϑδονζτα!. ΕΠ. 

18 ((δ ταΐοη αδὸν Ὁτεί Θῦθης ὅ3.τι δα. ἐς, Εγδηΐ δυΐθμ [0] (γ68. Π]1} ϑᾶγνδθ, 18 

ὉαΓΙδῃ: φοαῦ, διαί πὸ ῬΠ]Παϑεῖ. Πα 

αδονῦ αν σοπ Το τοι δύιβεπ, τοῖς εἶπ θὲ Ὁ 

19 απ δεπι δεῖοε, Ὁ ππὸ ἰαρίς ΞΓθπον παῶ), 

ππὸ τὰ) πἰῶε, τϑεδον ἀπ: θὐογτοπ. ποῦν δι 

20 φἰπέοπ οοπ ϑδπεν. ἜΦα τοαπῦῖς {{6) ὃ[Ὁ- 

πὸ πὰ τπιὸ ρταῷ: 8. δι Παθε ἐς 

Ἔ ΙΡπεν ρταῦ 21 ἰδπι: 

ὥεῦε οἱ) ἐπίθεδεν 2π| ϑὲογίοπ ΟΟΕΥ στ, 
21 ὅν για: ὅ,α. 

αἰπέοπ, ππὸ πἰπιι [τ Ὁ) δὲν δέπαδοι 

εἶπεπ, ππὸ πἰπιπι θαι ζείπεπ ϑαγπίὦ). 

ἡδεῖ Πα Ὶ στε πίῶς τοπ ἰθπι αὖ- 

22 1αἤεπ. ἔα Τρταῦῦ ϑίθπον. τρίτου 88 

ΜΠ εἴ: (66 οἰ σοπ πεὶτ! ἤδανιπι ὉΠΠΠῈ 

δι, δαβ ἰᾶ) οἰ τι Ῥονεπ ΤΙ αρο Ἠπὸ 

ο΄ τς οὗτῇε ἰἄ) πιείπ ὙΓπ| 8. αὐθοδοι σῸῪ 
28 Ὀείποπι γιοῦ οαδὲ ἜΉΙΘΟΥ εΥ τροίσουτς 

Πὰ κε τοείεπ. Φα Πα) ἰδπ Ὡδπον Ῥὲπ- 
τιν Πα) πε εἰποπι Θρίεβ ἰπ ζεἰπει ὅθ απ, 

Ὁαβῇβ δεν Θρίεβ δἰπίοπ αὐιϑαίπα, τππτὸ οὐ [εἶ 

Ῥαζο 61 τἀπὸ ατῦ τον ἰῦπι. 1{πὸ τεῦ απ 
Ὅεπ τὲ ἔππι, δα Πα εἴ τοῦί ἴπ8, δὲν [απὸ 

ΠΙ[{. 

δον οαῦ παὸ] διαὶ ἰαρσίεπ ϑίδπεν 
παᾶῦ, δί8 οἷε οππε τἱπιοταίπρ. 

ἤς ἕαπποπ απ ὅὲπι ἴσο ἥπππια, Ὁογ τον 

(δία Τίραί, απ ὁεπὶ ἥβδορο ζ 95 1Π|ς  - 

24 

2 ὕεοπ, Ἐϑουζαπππίοίοπ [{) οἷο δείπθεν ὅθ επε, 
{ἀπὸ τοιρθοπ εἶπ, 

φἀποιπ, ππὸ τταίοπ αἰ εἶπε φεῖδι, 

ἰαπιίπ δίπίον Ἅθπον θεῖ, 

20 Θργίβε. Ἔ11πὸ Ὑθπεν τίοξ 2 οι ππῦ 
ἤγταῦ: (ΘΟΙΓ Ῥεππ Ὁᾳ8 Θάτοοτί οὔπὸ (δπὺς 

{τῆ επὸ Ὑθοίβοῖς δὰ πἰῷτ, θα δεγπαῷ 
τιϑιρίς πιοῦν δαπιπιοτδ τροτθεπ ὃ δίς Ταπρς 
ὉΠ ὅιι. ὅεπι Ξ01Ὲ πἰῶς ἤασοπ, θὰ ἐδ. 

Ἔραῦ, 27 αὐἴαΐεο υοθ ζείπεπ ἐδυίοοτη 
τρτα : ὃυ τοῦν Θοί ἴοῦί, 

20, Α.Α: δ'απιπιῦ. 

20. ΑΥ̓ΥὙΕ: 10 Πώ. 
21. Β.ΑΥ̓Ν.Α: ἥθεποο οἰ). ΝΕ: βοπας αθ. Β: οὖσ 
τείζε οεἶποπ υ. δε πο πρῖ. ΑΥ̓Υ: ατοῖζε δέν ἐς δον ἀρατο, 
Β.ΑΥ͂Ν.νΕ: ϑιθήπηι... «σοί επ Βίπέον {θπὶοθα. 
ΟΠ 22, μίπεέον πιίτ οοᾳ. Β.ΑΥ: ὅδατ, [01{ [ὦ οἱ. 
ΑΥ: ἔὐππίο. ΑὟΝὙΕ: ϑίποοίίε εὐ θόδοπ κι (ρο60π). 
᾿ 20, πείε δ. ὁ πίοτεθεί ὃ. Φρίεβεδ ... ΠΕῚ δαῖ, αὐ 

,. Φεεῖς, ΟΥ̓: ἐπ. οἰ, γΕ.Α: Ἐπεί. (Β: απ δίς 
{ἀπ ϑὲίρνε!) ΝΕ: πάτχίο δα. δίπ, Β: απ. δίαρε, 
-. «ΑΥ̓ὙΕ.Α:: 9. φοζαίςεπ (δ ίπρ6}1.} πὶ σεονθοπ ταν, 

ΠΕ. 0." 

1ἰπὸ δα. 

δια θ δ, Ὁ [0 4}} οἱ Αὶβαὶ δἱ ἀβὰβ]; ρΟῦγῸ ἀ588] 
ΘΌΡΒΟΙ ΨνΘ]ΟΟΙΒΒΙΠ.115. [α1}, Φαδ51 ὉΠῚ15 
ὧδ ΆΡΓΘΙ5. 41Δ6 ἸΩΟΡΓΔΠΙΙΓ ἰῃ 5|}ν]8. 
ὙΡΘΥΒΘ ΖΘ αἴ αἴθ Α586] ΑΡη6ι,, οἱ 19 
0 ἀθο!πᾶν! δά ἀθχίογᾶπιὶ π6486 ἃΐ 
5115 1Γ8 1}, ΟΠ 65. ΡΘΙΒΘΟᾺΙ ΑΡΠΘΓΡ. 

ἜΒοβροχὶί 416 ΑΡΠΘΓ ροϑι ἰοῦσι 20 
5811) οἱ αἰΐ: Ταπ6. 65. Αϑδρ! ὁ Οἱ γὸ- 

ΒΡΟΠΟΙ : ἔρο 811.  ὈΙχιίᾳιιθ οἱ 21 
ΑΡηθΡ: ὕαθθ δά ἀθχίγδμῃι βῖν8 δά 51η]- 
ΒΓ}, οἵ ΔρΡρΡγΘθηθ ἀπιπῃ 46 Δ60- 
Ἰαϑοθηι 5, οἵ 10116 {Π0Ὶ 5ρ011ὰ 6]5. 
ΝΟΙαΪ ἀπίθπι Α586] ΟἹ 6 Γ6, «αίη 

ὑγσογοῖ θη. Βαλα 4ι16. ἰοοαίι5 22 
δ᾽ ΑΠΘΓΡ Ὧι Α5886]: Βδθοθάθ, πΠο0]1 [η6 

56] Π6. ΘΟΠΙΡ ΘΙ] ΘΟΠΙΌΔ6Γ6 (8 ἴῃ 
(ΟΡ, οἱ ἰθνᾶγ ΠΟ ΡΟΐθΓῸ [ΟΊ θη 

"θᾶ ἃ( 08} [γαίγθῃ αι. θα 238 
δα ἴγα ΘΟ ΘΙ Ρ511 οἱ ΠΟ] αἱ ἀθο!πᾶγα ; 
ΡΟΓΡΟΙϑΒ ΘΡΡῸ ΘΠ] ΑΡΠΘΙ ἀνθβᾶ 
᾿ιαϑία ἴῃ ἰηριίηθ, οἱ ἰγδηβίοαϊ, οἱ 

ΠΟΥ 15. δδὲ 1ἢ Θοάθιη ἰ000:; ΟἸΠΠΘ5- 

416 4] ἰΓδηβιθᾶηΐ ΡῈ. Ἰοουχῃ {ΠΠπ|π|, 
ἴῃ 40 οθοϊάθγαϊ Α886] οἱ τῃοσίμιβ 
οΓἂῖ, δ} 5ιβιθθδηΐ. 

ΡΘΡΒΘαΙ ΘΠ 115. Δαΐθηι Φοὰ} οἱ ΑΜ ]- 24 
58ὶ [σ᾽ θη θη) ΑΡΉΘΙ 801 οοοιβραϊΐ, οἱ 
γΘΠΟΡΙΠΐ ἀ54π|6 ἀἀ ΟΟ]]Θὴ ἃ(ιᾶθάμ- 
οἴα8, 4] οϑὶ οχ ἁάνθιβϑο ν|}15 {{ΠΠ6 15 
ἀθβο γι ἴῃ ἀλΡᾶοη. ΘΟηργθσαίι16 
56) 811 ΒΘη)ιηΐη δά ΑΡΠΘΡ, οἱ οοη- 
ΘΙΟθ 1 ἴῃ ἀπ π] Οηθι πὴ 5ἰδιθγιηί ἴῃ 
5116. {1 Π}}}}} 115. ἜΒῚ οχοϊὰ- 
την ΑΡΠΘΓ ἃὰ ζ08}} οἱ αἰΐ: Νιμη τ185- 
6 δά ᾿πἰθ ΓΘ ΟΙ ΟΠ ΘΙῺ [115 ἸΏ ΠΟΓΟ ἀ6- 
βαρνιθι ἐ Δη ἰσηο "5, 404 ΡΟΓΙΟα] δὰ 
51 ἀοβρογαίί οὐ ἀϑάᾳιθαιο ΠῸη ἀἰοΙ5 
ῬΟΡαΪΟ, αἱ οὔ αὶ ΡΟΥΒΘΩΙΪ [γαῖ 65 
βδιοϑὲ ἘΠῚ αἱἷΐ 50α}: γνιῖ Ποιηίηα5! 27 

τ 81 ἰοοαία5. [15565, Π]ΔΠ6 ΓΘΟΘϑβίϑϑοί 

10.12.8. 
Ργ'δ)5. 

8,27. 

(0,12. 

20 

11,55. 

22, 8: οἱ η0]], 

2ά, αι. δα δ. Φ, 1τι., βαπιέπ ἴ, 

2ῦ. ᾧὧα νεεῖ.. . δια Ῥάμῃ, ΟΥ̓͂Ν .ΥΕ: (απ. νν.} 21 
οἴποπι ὁδαπζοπ. ἐς ἐραίοι {Ὁ ξααπιπιοπ 21 ὁ. ὁ. 
ΥΕ.Α: Ποία [Ὁ (απ Ὅεν ... απ). ΑΥ̓Υ: Παπῦοπ 

{{{ς. 
ἷ 20. ΒΑ: ἰππιπουζοτί. ὙῈ: ἱπιποτρίπ. Β: υΐοπς 
πο ὅπ π., δαβ ἐδ αἀπὶ [ορίοπ οἶπο δἰἐοτο Θααε το. πὶ. 
ΑΥΥ: (δτθίξοναπο ἐπε Π00 1 ἀπ τορι. νΕ: 9ΌΠΠΠῚ δι πὶ. 
οὐἿς Ὁαβ 28|. διππππον οὐοϊαυ, ΑΥΥὙΕ: νυ. δον ὅδρυε 
{οίραιπο [είπον ὅν, Α: [εἶπε ὅθ τ. κι εν, 

24, 8: οἱ ἰ(ἰπογἰ5. 



, 
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ἜΝ. 

ΘΙ ΘΙ ΒΜ. 

Τροίην ἔγυῖον'  ολπείην 3» αοϊαὲς οἵ Θ ατιᾶ, 

πρωίϑεν ἀνέβη ἂν ὃ λαός. ἕκαστος κατόπισϑε 

τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

σάλπιγγι, καὶ ἀπέστησε πᾶς ὃ λαύς, καὶ κατ- 
Ε) 7 -.} 5 ᾿ 

ἐδίωκεν οὐκ ἔτι κατόπισϑεν τοῦ Ισραηλ, καὶ. 

οὐ προφέϑεντο ἔτι τοῦ πολεμεῖν. 

29 Καὶ ᾿Αβεννὴρ οἱ ἄνδρες 
ἀπῆλϑον εἰς δυσμὰς ὅλην τὴν νύχτα ἐκείνην, 

ΕἾ - 

καὶ αὐτοῦ 

" Ε] 

καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην, καὶ ἐπορεύϑησαν. 
᾿ , ; 
ὅλην τὴν παρατείνουσαν, καὶ ἔρχονται εἰς τὰς 

γ΄, 1..9 Δ. ΠῚ 

παρεμβολάς. 80 Καὶ ᾿Ιωὰβ ἀνέστρεψεν οπισϑὲν 
Ἴ - ΄ Ν 

ἀπὸ τοῦ ᾿Αβεννήρ, καὶ συνήϑροισε πάντα τὸν 

λαόν, καὶ ἐπεσκέπησαν τῶν παίδων Ζ4]αυὶδ 
, Υ̓͂ ΖΝ " Ι! 

ἐννέα καὶ δέκα ἀνδρες. 51 Καὶ ᾿᾿Ασαὴλ καὶ 
- - 3 ῃ - .«-“ 

οἱ παῖδες Δαυὶδ ἐπάταξαν τῶν υἱῶν Βενιαμὶν 
- 9 - 32 ͵ Ἢ ἘΠ 

τῶν ἀνδρῶν “Ιβεννὴρ τριακοσίους καὶ ἑξήκοντα 
Μ΄ 2 - ἢ ᾿ Ἁ δ 

ἄνδρας πὰρ αὐτοῦ. 52 Καὶ αἰίρουσι τὸν “΄σαὴλ 
, ΔΈΝ - Ἵ - ᾿ 

καὶ ϑάπτουσιν αὐτὸν ἕν τῷ τάφῳ τοῦ πατρὸς 
- ΡῚ ᾿ Ἵ Ψ' ι 

αὐτοῦ ἐν Βηϑλεέμ. Καὶ ἐπορεύϑησὰν ολὴν 
Υ ͵ 2 Ν ᾿ ." ΕῚ “- ᾿ 

τὴν νύχτα ]ωὰβ καὶ οἱ ἀνδρες αὐτοῦ, καὶ διξφῶ- 
᾽ -»" ἱ, » 

ἘΠ. τίσϑη αὐτοῖς εἰς Χεβρών. 1 Καὶ ἐγέ- 
, Χ 2 λῇ - , 

γετο ὁ πόλεμος ἐπὶ πολὺ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου 
᾿ 2 4 - ᾿ 

Σαοὺλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου 4 αυίδ, καὶ ὃ 
“, λ μ ἈΠ - Δ Σ 

οἶκος Ζαυὶδ ἐπορεύδτο καὶ ἐκραταιοῦτο, καὶ ὁ 
“Ἢ " 2 ΄ ΩΝ ’ 

οἶκος Σαοὺλ ἐπορεύετο καὶ ἡσϑένει. 

2 Καὶ ἐτέχϑησαν τῷ Ζὶαυὶδ υἱοὶ ἕν Χεβρών, " 
καὶ ἦν ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ ᾿μνὼν τῆς “4χι- 
γνάαμ τῆς [Ιεζραηλίτιδος, ὃ καὶ ὃ δεύτερος " 

αὐτοῦ Κελεὰβ τῆς ᾿Αβιγαϊλ τῆς Καρμηλίας, 
καὶ ὃ τρίτος ᾿Αβεσσαλὼμ υἱὸς ααχὰ ϑυγα- 

«τρὸς Θολμὶ βασιλέως 1 εσουρί, 1. καὶ ὁ τέ- 
ταρτος .Α΄δωνία υἱὸς ᾿Αγγίϑι, καὶ ὁ πέμπτος 

Σαφατία τῆς ᾿Αβιταλ, 
ραὰμ τῆς «Αἰγὰλ γυναικὸς ΖΙαυίδ' 

ϑησαν τῷ ΖΙαυὶδ ἐν Χεβρών. ὁ Καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ εἶναι τὸν πόλεμον ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου 
Σαοὺλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου Ζαυίδ, καὶ 
᾿Αβεννὴρ ἣν κρατῶν τοῦ οἴκου Σαούλ. 

ν΄ Ὁ 5 

ουτοι ἕτέγ- 

7 Καὶ τῷ Σαοὺλ ἣν παλλακή, καὶ ὄνομα 

αὐτῇ Ῥεσφὰ ϑυγάτηρ Αϊά. Καὶ εἶπεν "Ιςβόσεϑ' 
υἱὸς Σαοὺλ' πρὸς ᾿Ἵβεννήρ' Τί ὅτι εἰρῆλϑες 

ΤῸ 7. ΔῸΣ πρωιόϑεν. 28. ΑΒ: ἀπέστησαν. ἸΑΣ ὃ 
πανεδίωξαν ὀπίσω. 29. ΔΒ: διέβαινον. Β: τὴν 
(τας Χ; ἈΡΧὮ, ΑΒ: παρα μα 05 91. ΑΒ Ἐί (α}1.) 
καὶ. 92, ΔΑΒ: ἐπορεύθη. . Τ 0. ἄνδρ.) οἵ μετ᾽ 

. διέφαυσεν .. . ἐν Χ. -- 2. Β: ἀχινόομ. ὃ. ΔΒ: 
“αλοΐα τ. ᾿Αβιγαίας (Κελ. τ. “48. ΒΕ)... Γεσσίρ ([ὲ- 
σδοί ὁ Ἐν ἜΑΡ: : Ὀρνία 5. τας ἀβδωνίω Ι).. 7. ΑΒ 
ἦν οἱ κ᾿ ὄν. αὐτῇ (1 ΕΧ) ...ὄ Ἰώλ 5. 1όλ (άϊα ἜΧ) 

28 Καὶ ἐσάλπισεν Ἰωὰβ τῇ 

ὅ χαὶ ὁ ἕκτος 1εϑὲ- 

ὙΓΝ ΘΝ Ὀδρ ΠΌΣ, ἼΡΞΠῸ 
δ ΤΩΡὉ) ὙΞΊΩΞ ΣΝ ῬΡΩΡΥ ΕΡΤΝ 38 
ἼΤΣ. τὴρ ΤΣ αὐτὸ 

ἘΠΕΣΕ "ρ ἸΌΝ ΟῚ ΠΡ 
ὯΞ. ΠΞΣΞ ἘΣ ἽΝ “ὩΞΝῚ 
ἸΡπττν. ἸΠΞΡΟῚ ΝΗΠΠ πϑοῦπ 
ἘΘΣΓΤΩ ὉΝ 50} ἸΠΏΞΠτΟΘ 339) 

ΠΝ ΞΡ} ὐϑὰ ΠΝ Ξῷ ΞΑΤῸ 
ΠΡ ὩΣ ἼΣΙ ἩΣΡῸ, ἩΤΡΒΟῚ ὩΡΙΤΓῸΞ 

29 

᾿ξ ΤῊ ἐπιβοτις ὈΝΠΩΡῚ ον ΩΝ 31 

ἔμ ὥς ΣΝ ΩΝ ΞῚ ἸΔΟΞ ὦ 
ΝΌΣΩΝ ἸΝΙΘΡῚ ΒΓ ΘΝ ΘΥΘΘἼ 352. 
ὉΠ ὨῈΞ Ὑῶν ΣΝ ἼΣΩΞ ἼπΞΡ 
ΣΝ ὩΝ πϑυϑπττὸ ἐλο 
ἘΠῚ ΥἸἼΣΠΞ Ὁπὸ πΝΡῚ ἘΠῚ. 
Ὁ ΓΞ ἸΞ ΠΡῚΝ ΠΡΟΣ 
ΓΞ} ῬῚΓΠῚ ὭΣ ΤΊΤΊ ΤΥ ΓΞ 1.2} 

ἐ ΘΟ Ἐ δ᾽55} ΕΝ 
ἽΠῚ ἸΖΙΙΞ ΘΏΞ. Ἴ19 γ75 55} "ἢ 
ἘΓΟΌΝΦΉΡΗ ὈΡΣ ΤΙΝ Ὁ ΤΩΝ ἩκηΞΞ 
ὯΞ9 ΤΩΝ ΓΗ Ξδ)9 ἸΩΘῸΣ 8. 
ΞΡ ΘἽΞ δἰρῶξα ̓ ωνῶπ ΤΝΕΣ 
ἜΣ ΠῚ ἐσ ἢ. ΠΟῺ ὉΔΌΤΟτ ΤΣ 
ἸΞτοοθ ἜΘ ΩΓΙΣΤῚ ΤΡΕΓΤῚΞ ΡΝ ὦ 
τῶν ἐπποΡὉ δ 5 ὙΌΡ ΟῚ ᾿ὐῶΣΝ πῇ 
ΠΣ ΠΠἼΞΠΙΞ ΤΠ 1. 12. πον τ ἢ 
Ὧ55 δπδῶ ΓΡΞ} πρσοθα ΠΙΞο 
ΓῊΞΞ ῬΙΠΣΩ ἜΣ ΠΝ ὩΠ Ὁ 5 

ἐν ὦ 

Ξ ΠΕΣ ΠΟΣῚ ὉΠΞῈ οὐδθ 5. Το 
ΠΡΆΞ, ΦΉ5. ἜΠΙΝΟΝ, ὙΩΝΟῚ ΤΙΝ 

ν. 8. "ῬἙ ΘπΔΣ ΝΟ 

7, ὃδηι πίε σοτοδοῖ, δαδ 35, ἢ, Γὅοπ δια δ οεθεπις 
αἷὶ ἐς Ἶ. 

8, ΑΥΥΕ.Α: Πίεβ ἱπ οίς ( τοπιπιοίο). 

γι 2. ἽΠΡῚπη 



Φ, ὥσπερ Γ 8. 

Φεῦ ΘΕ απ, Φαυΐϊδϑ ίπδοῦ 11: οθτοπ, 

ἔν ΒΞ Ὁ) ἜΜ 

(Φ απϑ Μεθ ϑιυεὶδ, ΕΠ. 

δι: θοπτο τποταοπ [0 οαοἴασί, κα 8 5501 Ὲ ράπο, ' 
εἶπ [στ γεν σθαι ζείποιι ἔβυαθον αὐροίαει. 

98. ΣἸϊηὺ οαῦ δΙ1ε8. οἷς βοζαιιπς, πὸ αἴΓο8 

Ξ 0 1Ὲ Π απὸ Π|ΠὸΘ, ππὸ ἰαρίοει!. αἰ ε πιοῦν 
Φγαοῖ παᾶῦ, απὸ {τίττοπ απ πἰ δὲ πιοῦν. 

Φίθπον αδὸῦ ππὸ Τζεῖπο ὲάππον. οαἰποοπ 
οἰεγοῖθε ρααπρὸ θέα ὧϊ ὑδεν ὅὍα8 Ια [ἴ0, 

29 

πιὸ αἰπροπ δεν Ὁὲπ οτθαπ, πὸ τραπθοἴτοπ. 
δεν) σαπε Β τῦτοπ, ππὸ ἔσπτοι ἰπ ἔα αογ. 

30  ραδ αὔενῦ τοαποῖς [Ὁ τοη θπον τἰπὸ 
Φουα πιηιοῖτς Ὅᾳ8 σαπζὸ ΡΟ ΤῈ, πὸ οδ [δ] οίοπ 
αἰ δεῖ δποτοι Φαυΐοδ᾽ πειιπζοῦπ έαππο 

81 ππὸ θ7αγοῖ. Ὁ Ἴδε. οἷς ἀπορις Φαυίοδ 
δαίίεπ φοὐ!ααοπ ππίοτ ἐΒεπἝαμιίπ ππὸ οἷος 
ηλάππον δ πετδ, 

82 ζεὐγκία ϑϑέα απ τσατοπ τοδὲ φοδιίεδοπ. ἢ Ἰ1πὸ 
Πε δοδει 7 α Ὁ 1 απ, πὸ δεσταθεπ ἰθπ ἰπ 

᾿ς ἤοίπεδϑ 3θαςετδ ταῦ κι “ΒΟ ]ο ἐπι. Ἱ1πὸ 
ος ραΡ πιΐΐ ζείποη ὲάππονπ αἴπροῖ οἷο σατο 

πα, θα ἰθπεπ θα 8 αἰὥτ ἀπθτα πὶ 

ἘΠΗ͂. φεύτοπ. ἜἸ1ηῦ ε8 ταν εἶπ Ταπαοῦ 
Θττοῖς ουοἰζάγεπ Ὅὸπὶ απὸ (ΘαιΤδ τπιὸ δὲπὶ 
Θαιε Φαυίοϑ; 

παῦπὶ αὖ. 
Ἰϊπὸ ε8. τυιιτθοι Φαυὶο δείπθοῦ οθΌΤΟΙ 21: 

Φοδτοι: ζεῖπ οΥἹέροδοτποῦ Θοῦπ ϑίπιποπ 
δυοη δίποαπι, Ὅὸν “οἸτοο  Πἶπ|, ἜλεΥ απϑεῖς, 
(δ Ιοαθ, οοπ δία! , ϑὲα δα ϑθοῖ δ, δ68 
( ατπιοῖίτοπ, Ὅν Ὁτίττς, ϑδ[αίοπι, δὲν Θοῦπ 

- 
- 

παα, δον ούτε Φ Θαϊππιαὶ, Ὁ.8 ὁτδπίῃ δ. 
ἀ μι Θειτ, Ἔθεν οἷοτίο, ὩΙοοπία, δὲν Θοθπ 
ααίτθ, δὲν Πἰπῆτε, (Θαρ θα δα, δε Θυδπ 

ὅ ὩΓ0|τα], δεν [εὐ 6, είδτεαπι, θη (ὅ αἵα, 
Ὅοπι ϑδείδε Φαυίοδ. Φίεῖες πὸ Φαυίῦ 

6 σοδοτοι κι ὁϑεῦτοπ. ἜΘΠ8. πὰ δεῖ 

ὍαΒ τοὶ διπιθοτί ππὸ 

Φαυίο αὐ οαἰπα τι 
παθπὶ 1, πὸ Ὁα8 Θαπ8 (Θαι8. οἷπα τπι 

(τες ταν ἐοἰ ει δὸπὶ απς (Θαπ18 ππὸ 
Ὅοπι ὥαιε Φοαυϊοδ, 
ὥαιδ (κι. 

7 πὸ Θαμ δας 
ΐβ ϑιρα, εἶπε. Δοῶτον 9115. Ἰϊμπῦὺ 
ϑθοζι) {ρταῦ 21. ϑίδποι ; ϑθαγῃπη 
ΓΤ Π ὃκ. δεῖ πιοίποϑ ἡθατοτ δε εσϑυροῖ δ ὁ 

εἶπ ἀοδϑηεῖθ, δίς 

20, ζορέοη {ἴδεν δὶ ὅν ... 6οπ 5 “αθαπαίπι. ΟΥ̓ ΝΕ. 
ΑἹ δυτῶ οἷο (ὅθοπο, 
ος 30. Β: Ὄπτϑεῖ σοπ εἰ, ΟΥ̓ ΝΕ: ϑεῦπι, 

91. αὶ δὲπ πάππονπ, 
τς 32, ΕΑ: παδηποπ. ΑὟΥ: πὶ ΘΒ ορτάδπίβ. ΝΕ: ἐπ ίς 
(νηί. αὟ ΝΕ: τι. δεν ϑηὲσταοη ( αᾳ}) δύ. ἰδποπ απ, 

᾿Π 1. ΑΟὟΕ: δεν (Θίτ, τῦαῦ ΤἸαπρ(Ουνίοτία.). ΒΥ, 

Πάντες ἍΓδποὸῦ Ὁα8. 

ῬΟΡαΪ5. ΡΟΥΒΘ4ΊΘηΒ [ΓΙ Γ ΘΠ 5.11). 
ἜἸΩΒΟΠαΪ ἜΥΡῸ Φο080 θιιοοἰπα, οἱ 5611 28 
ΟἸΠΪΒ. ΘΧΘΡΟΙ 5, Π6Ὸ ῬΟΡΒΘΟᾺΙ δπηῖ 
ὉΠ 0 ἃ ΙΒΓΔ6] ΠΘΩ6. ἰΠ]6 6. ΘΙ ΔΙΏΘΗ. 

ΑΡΠΟΙ δαίθ οἱ νἱγὶ 65 ἁθιθγαμί 29 
ΡΟ Ομ ροϑίγιὰ ἰοίὰ ηοοίθ 11|ὰ, οἱ 
ἰγδηβιθυηΐ Φογάλπθιη, οἱ ]Ἰιυβίγαϊα 

ΟΙΠΠΙ ΒΘΙΠοΟγΟη νϑηθραηΐ δ οἀδβίγα. 

ἜΡΟΓΓΟ 408}} ΓΘΥΘΓΒΊΙΒ, ΟΠ 550 ΑΡΠον, 30 

ΘΟΠΘΓΘΡΑΥ ΟΠΊΠΘΙ) ΡΟΡΙΪ μη, οἱ ἀ6- 
[ἀθγιην ἀ6 Ρθγὶβ αν ἀθοθῃ οἱ 
ΠΌΝΟΙ. ΥἹΡ], οχοθρίο Αβᾶ6]6. ἔϑεογνὶ 51 
το] Πᾶν ἃ ΡΘΓΡΟ Ββοριηΐ 46 Βρ6η]ἃ- 
1 η οἱ 46 νιγῖβ., 4] θυδηΐ τὴ ΑΡΠΟΓ, 

τΡθοοηῖ085 βοχᾶρίηϊδ, (αὶ οἱ τηουίαϊ βη1. 

Ἔ ΤΟΠΘΡ απ 46. Α8826] οἱ ϑβϑρϑιίθγιηι 32 
ΘΠ) ἴῃ ΒΘΡΌΪΟΠΓΡΟ ραιγὶ5. 5] ἴῃ Βεἢ- 
Ιθμοη. Εἰ Δ θ]νθγιηΐ ἰοίὰ ποοῖθ 
ὅσα} οἱ νὴ}, 4 ογδηΐ οατῃ 60, οἱ ἴῃ 

ναι Ρ50. ΟΓΘΡΌΒΟΙΪΟ. ΡοΡγθηθγαμ ἰῃ Πο- 

θγοη. Ἔα οία ο5ὲ οῦρὸ ἰοηρὰ ΕΠ, 

σΟΠΟΘΡι10. ΤΣ ΟΠ. 5.8} οἱ ἰπΐο Ὁ 
50 τον ΠΟΙ απ αν ἀ: Πάν! ΡΟ ΠοΙβοθηβ. οἱ 

τοῦδε ΘΘΏΡΘΙ 58 ἴρ80 ΤΟΡΈΒΙΪΟΓ, ἀΟΙη15 δι- 
ἴθ} ϑ'δπ!] ἀθογ β 6 η5. ΠΟ 416. 

Ναιῖαιο. δα ΐ ΠΠΠ αν! τη Ἠρθγοη, 
[αἰ 46. ΡΥ ΠΟ ἢ 15. 615. ΑἸΠΠῸΝ (6 
ΑἈΘΒΙΠ0Δ1 Φο ΖΡ 6} 146, ἜΘ ροϑί θα μὴ 
ΟΠ Ι θὰ} ἀ6 ΑΡΊσα}]} ἀχοῦο ΝᾺΡα] (ὰν- 
1611, ῬΟΤΓΟ ἴουα5. ΑΡΒΔ]οη. ΠΠ]Π5 

ἘΝ Μαδοθα Πα. ὙΠΟΙμηαϊ το οὶβ (165511', 
ἀκκι λον ἀπάγ 5. ἁαΐο πὶ. ΑΔΟΙΪὰ5. Π]ῖ5. Πὰρ- 

611}, οἱ φαϊηῖι5 δα ρ μαι ἴα ΠΠΠπ5 ΑΡΠ], 
Ἔβοχίαβ. ἀ4αοάιι6. δοιὰ πὶ (6 Ερ]ὰ 

ὌΧΟΡΟ ἢανιὰ; δὶ πᾶΐϊ βηΐ Πανὶ ἴῃ 

ΠΟΡγοη. Ἔ(Ἷ) ΘΓΘῸ 6558 ργὰθ- 
Ππ|πὶ ἰπΐ6Γ ἀοιηθη ϑ8}}} οἱ (ΟἸΏΠΠι 

ἜΣ θανἃ, ΑΡΠΘΡ ΠΠΪ5. ΝῸΡ Τοροθαὶ ἀο- 
τ δα]. 

Βαογαΐ δυο 411 σΟΠΟΙ θ᾽ πὰ Πο- 

110 Ἀρβρῃὰ, ΠΠΪὰ Α͵ὰ. ΙΧ 46 15}ν0- 
561} ἃ ΑΡΠΘΓ: ΟἸΔΓΘ ἸΠΘΤΌΒΒΙ15. 68 

ΠΧ: 
ΘΔ 15. 

18,16. 

4,7. 

ν.8. 

᾿γ)8. 

Ὁ 

16. 
3)1535. 

1,8. 

τὰ ΥΓΟ8. 1. 5: ἰηίον ἃ. Ὁ. οἱ ἱ. ἃ. 
ὉΑΙΝ ἱ (ἃ. Ὀ᾿χίί4α 6) Πηρτοβϑαβααθ 6ϑί 

᾿ δ 68 ἢ ἸΕΤΙΣ 

ΥὙΕ: τουῦτδὲ ἱπιπιοῦ άτνξου οος (φετίπῃου, [Φισά εῦ. 
ὡ. ΒΝ, ΝΕ Α: ῦθπε..,. ὕ. (δυϊαεῦ, τυατ. 
0. πιαολές {{ωὉ 31, παν ἐπι ὅ. ὦ. Β: Πάνξοίο ἰῷ. 

(ΑὟΥ: δ.0 1 91. {ο απι. ΝΕ: ΠΝ Πὼ ἴ. απ.) 
7. νῈ; ϑὲρδεπιυ. θὐΠαΝἢ ΑΥ̓͂ .ΝΕ: Πα δι δεπι. 

δείβειυοῦπεί. Α: πηΐξ ... 1. ἔθππ ρεθαθέ, Β: δίβ δι 
δ11.... εἰπρεθαπροπ, 



428 (8, 

ΕΠ. 

ὃ--17. 

Ἰοϊζεητι ἔγιῖφν ἀοηιηι 9αυϊηὲς οὗ Νιαιῖῆ. 

ΘΠ ΦΙΣ ΕΠ. 

πρὸς τὴν παλλακὴν τοῦ πατρός μου; 5χὼ, 
ἐϑυμώϑη σφόδρα ᾿Αβεννὴρ τω τοῦ λόγου 
ἱ'τούτου τῷ ᾿Ιςβόσεϑ, καὶ εἶπεν ᾿Αβεννὴρ 

αὐτὸν" ὴ κεφαλὴ κυνὸς ἐγώ εἰμι; 
3 , ω " - » “ " ᾿ 

Ἐποίησα σήμερον ξἔλεὸς μετὰ τοῦ οίχου Σαοὺλ , μ 
» 7, 4 ᾽ - 

τοῦ πατρὸς σου καὶ περὶ ἀδελφῶν καὶ περὶ 

γνωρίμων, καὶ οὐκ ηὐτομόλησα εἰς τὸν οἶκον 

4]αυίδ, καὶ ἐπιζητεῖς ἐπ ἐμὲ σὺ περὶ ἀδικίας 
᾿ , 9 , Ἂ ς Ἁ 

γυ» αἰκορι σημαϑὺνὰ 71αδὲ ποιήσαι ὁ ϑεὺς 
ἈΠ Θ, Ν ἰ ᾽ »" σ 

τῷ “Αβεννὴρ καὶ ταδὲ προςϑείη αὐτῷ, τι 
καϑὼς ὦμοσε κύριος τῷ Δαυίδ, οὕτως ποιήσω 
αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, 10 περιελεῖν τὴν 
βασιλείαν ἀπὸ τοῦ οἴκου «Σαοὺλ καὶ ἀναστῆσαι 
τὸν ϑρόνον Ζ]αυὶδ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν 
᾿Ιούδαν ἀπὸ Ζ]ὰν ἕως Βηρσαβεέ. 11 Καὶ οὐκ 
ἡ δυνήϑη ᾿Ἰςβόσεϑ' ἀνταποκριϑῆναι τῷ 
Υ͂ . Ἔν Να Ι λ - -» ᾽ ’ 

«“βεννὴρ ῥῆμα, ἀπὸ τοῦ φοβηϑῆναι αὑτόν. 

ν 
προς 

" 
ὅτι 

12 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿ΑΙβεννὴρ ἀγγέλους πρὸς 
Ζαυὶδ 'εἰς Θαιλὰμ οὗ ἦν' παραχρῆμα, λέγων" 

Ζιάϑου διαϑήκην σου μετ ἐμοῦ, καὶ ἰδοὺ ἡ 

χείρ μου μετὰ σοῦ, τοῦ ἐπιστρέψαι πρός σε 

18 Καὶ εἶπε ΖΔαυίδ' Καλῶς, 

ἐγὼ διαϑήσομαι πρὸς σε διαϑήκην" πλὴν λόγον 

Οὐκ ὄψει 

τὸ πρόςωπόν μου, ἐὰν μὴ ἀγάγῃς τὴν Μεχὸλ 

ἂν 7 

πάντα τὸν Ἰσραήλ. 

ω ι ἜΣ ἐν ᾿ ΡΝ ' 
ἕνα ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, λέγων" 

ϑυγατέρα Σαοὺλ παραγιψομένου σου ἰδεῖν τὸ 

14 Καὶ ἐξαπέστειλε Ζαυὶδ 

ἀγγέλους πρὸς ᾿Ιςιβόσεϑ' υἱὸν Σαούλ, λέγων᾽ 

᾿Απόδος μοι τὴν γυναῖκα μου τὴν εχόλ, ἣν 

ἔλαβον ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοφύλων. 

16 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιςβόσεϑ' καὶ ἔλαβεν αὐτὴν 

παρὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς παρὰ Φαλειὴλ υἱοῦ 

«Ταὶς. 
αὐτῆς πορευόμενος καὶ κλαίων ὀπίσω αὐτῆς 
ἕως Βαχουρίμ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Αβεννήρ᾽ 

ΤΙορεύου, ἀνάστρεφε, καὶ ἀνέστρεψε. 

΄ 

πρόςωπόν μου. 

16 Καὶ ἐπορεύετο μετ αὐτῆς ὁ ἀνὴρ “- 

17 Καὶ λόγος ᾿ΑΙβεννὴρ με πρὸς τοὺς πρε- 

σβυτέρους ᾿Ισραὴλ καὶ εἶπε' Χϑὲς καὶ τρίτην 
᾿ 8. ΑΧ Ἐτὅτδ τῷ. ΑΕ ΧῈ σὺ. ΑΒ: ὑπὲρ (περὶ ΕΧ). 
9, ΑΒ Ἐ (α. ὅτ.) ὅτι. ΑἘἐν τῇ ἣμ. τ. 10. ΑΒ Ὁ (ἃ. 
ἄναστ.) τῇ ΘΠ ΈΧ). 11. 48: ἐ(. ἠ)δυνάσϑη ... ἀπο- 
πριϑῆναι ... φοβεῖσθαι (ὁ. ΕΧ). 12. Β ἢ τὸ ({ 
ἈΕΈΧ). ΑΒ Ῥ (Ρ. τὸν) οἶκον (Ἐ ΕΧ). 14. Β ροπ. 
ἀγγ. Ῥ. Σ. (ο. ΑΕΧ), 16. Β; γΣ ἐ λλρ (Μμαΐς Ἐ). 
10. ΑΒ: ὁ ἀνὴρ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς ... Ἐπορ. καὶ 

ἽΝ πὐΞ Ὁ ΠΟ ἐπὩ ΣΝ ΘΣΌΣΒτΝ 8 

ὥνδηπ ΩΝ ΠώΞ τον ὍΠ2 1’ ὃν 
-πῶϑν ΘΠ Ἡπποὸ ἼΩΝ ΟΝ 399 
Ῥπν τὸν 3 Ν ὌΝ ΤΟΣΓΡ, ἼΌΙΙ 
Ἢ Ξ ΣΟ Χ ὩΣ ΝΟ. ΠΡ Ὡ- ὈΝῚ 
τπϑ θη τῶν ἢ» Ὁ» ἼΡΞΤῚ 9 
2 τ Ὁ ΓΙΘῚ πβαΝ Ὁ ΗΝ πῶ" 
12:3 τὸ ἢ πὴπῦ ΣΞΩΣ) ὝΣΝΞ "Ξ 
ἯΙ παρ ΩΣ ΠΡΞῚ πὸ εἴδττίονν : 
-ν τ Νοϑτοῦς ᾿ϑπϑη Ὀγνῦ 
ἼΝΞ  ἸΡῚ ἹΤῺ ΕΟΌΘΤΝ ὃν τ᾽ 
ἜὭΞΝΤΩΝ ΠΡ Ἣν δποσ-Ν Ὁ: ἸΣΞ ὦ ἢ 

ἐἾΤΝ ἸΌΝ ἼΖῚ 
ἼΠΣΝ τ ΘΝ ΣΝ Ἐῶ 
Π.ῚΞ ΒΡ γ ὩΣ ἼὭΝ5 ΠΟ 

ποτο 9Ὁ ἼὉ ΠῚ ἪΝ ἢ. 
“δ ΒΝ ἐδ συ το᾿τ ΩΝ ΡΩΝ 19 
ἼΠΝ ἼΞῚ ἫΝ ΤΡῚΣ ἘΠ ΤΩΝ ὍΝ 
ΠΝ ΓΝ Ὁ ἼΏΝΌ ΝῺ ΝΣ ΞΌΝ 
πὶ ΠΝΞΙῚ ὭΘΟΤΟΝ ΕἼ. ὭΡΩΝ 
ττν ΓΝ 5. ΠΝΞ3 ὈΝώτΩΞ Ὁ55 
τῶν τὃν ΘΟ ΝΘῸ 1 ΠΟΙΟῚ Σ 9 14 
ΩΝ ΩΝ ΠΩΣ ΡΝ ΠΝ ΞῶΞ 
πΝῺΞ Ὄ τον ἨΩΝ ἡ τυ τὰ 
πῶ ὧν Πρ θοῚ ̓ ΘὉΒ τοῦθ» ἸΏ 
ἸΞ ὈΝΟΣΒ ὉΦῺ Ὁ ὩΣ Ὼ ΠΙΓΙΒ5Ὶ 
πϑΞὸ Ἢ ἴοτ τπίδον πΩΝ ἤθλν: 5 10 
ὯΞΝ ὮΝ ὝΩΝ ἢ ΘΟ ΓΙΞ ΡΣ ΠΟΓΙΝ 

ἜΠΡΝ Ξηϊῶ τὸ 
5 ΡΤ ΤῊΣ ὭΞΝἼΞ) 17 
ΘΙ ἀ5 5: ὩΞ Ὄφρῃ- “ΕἸ ΠΡ 

γν. 12. ΏΠΩ 
γ. 16. "Ὁ "Ὁ 

12 

(6. ΕΧῚ), Β: Βαρακέμ (Βαχδρίω Β). 17. ΑΒ: Καὶ 
εἶπεν .4β. πρὸς τὸς πρεσβ. Ἶσρ. λέγων (ο. ΕΧ). 

Γύ 



: ἘΠ ΠΡῚ Ν ΡΟΝ Δ Εν ΤΕΣ νς ἌΡ ΩΣ ; δ ᾿ ἈΝ ῸΝἮ 

Φ, οι ο 8. (3,83 17.0 429 

τὴ φδποτδ ΞΓΡΙαῖ, θεῖαι πην ϑραιεῖ. 11]. 

8 “Φα τοατὸ ϑίσπον [εν ξοτπίρ δεν. Ὁἱοῖς 
βοτίς ἀϑδοζοίθδ, τπτὸ Ἰρταῦῦ  Βίπ ἰῷ 
Ὁέππ εἶπ Θαποϑέονῇ, δὲν ἰὼ τοῖϑον πα 
απ Ὅοπι αιζε Θαμῖδ, δείποϑδ “δαιοτθ, 
πὸ απ [εἰπεπ Βυύθουπ τπιὸ δτοιποιπ 
ῬΒατπιδοτεῖ οι τθτι6, απὸ δαδο οἰ πῶς 
ἰπ Φαοίο ἄπορος σορέδοπ ἐ ππὸ δι 
τοῦπο θεῖς παῖ εἶπο ΕΠ Πρ αὐ κι ππὶ 

9 εἷπ δεῖ 9. οί τι ϑΙσπεν. οἱοβ ππὸ 
Ὁαϑ, τοὸππὶ (ὃ πἰῶξ ἴδιο, τοῖο ὍῸῚ ΕΤῪ 

10 Φαυΐο αοὔδιοστοι δαί, θαβ θα δεθπίᾳε 
τς τοί σοι απο Θαπῖ8. σοποπίπιοπ Ἰρετθο, 

τἀπὸ δον ΘΕ Φανίοϑ αὐζαοτίιοῖ τοοτὸς 
ἴδεν ἤγαοῖ ἀπὸ δπδα, υοπ Φαι δίδ σὲπ 

11 εν Θεῦα. ἔφα ἔοππίς εὐ [τον ἰδπι 
ξρὶπ θονί πιοῦν αποοοτίοπ, [0 [τ τοῖς 
εΥ Π τοῦ ἰδπι. 

12. 1ἰπὸ Ῥθπον {πποτς ῬΒοίοπ κι Φαυίο ἢν 
τς ἐῷ, ταῦ Τίοβ ἰθπὶ ἤαροι; 9.6 {Π Ὅα8 “απὸ 

πὸ ἠρταῷ : ϑὲα ἄς Ὁοίποπ ἐδιπο πη πλίτ; 
ο ἤεθε, πιείπο ὁ απὸ [01{π||{ οἷν εἶπ, θα Ἀ (ὦ κι 
18 οἷν ἔεῦτε Ὁᾳ8 σαπξὸ ται. Ἔ (δτ Τρταῦ: 
Ὁ, ἰὴ ΟἿ εἰποπ Β πιὸ πη οἷν πιαθγοπ; 
αδοῦ εἶἰπϑ δἰτἐς ὦ οπ οἷτ, δα8 δι. τποῖπ 

“προ τ πἰ δε {δ εἴς, ὅπ. δτίπαος δόππι 21: 
ΔῸΥ δι ππίν )αἹ, αι 18 “ οὐγτεν, τσέπη ὅ1 

14 ἕοππιπς, ππεῖπ ἽΓπρο [  δτν Τεεπ. Ὁ τῷ 
ζαποίς Φοαυίο ἑβοίεπ 4πι ϑθοζείθ, ὃὲπὶ 
Θυΐποὸ Θαπῖδ, παρ Τοβ ἴδπι ζαροπ: Θἐδ 
ταῖν πιοὶπ εἰ ἐξ ἀ)αἹ, οἷο τ) ππὶν ϑονίταιοῖ 
θαδο αἰ διιπθοτε ποτ ἁπιίοπ εν ΠΡ ΠηοΥ. 

10 ὁ ΘΟΕ Ταποτο δὲπ τπιὸ Τί [ες πεθπιεπ 
οπ δὸπι θέαππ ϑθα εἴ, ὅπηι Θοῦπ βαίβ. 

10 δ Ἰῖπῦ ἰρτ ϑέαπη αἰπα πα ἰθτ, ἀπὸ τοοίποίς 
αἰπίον ἰθγ δἰ8. σοὴ Βαθητίπι. Φα ρτα 
Ισποῦ ἀπ ἰθπι: δεῦτε πὶ ππὸ σοῦ δίπ, 
τἰὉ οὐ ἔο τοῖς τπ|. 

.17 ᾿πὸ Ἅποεῦ ϑαιε εἶπε ϑὲερε πὶ δεῖ 
τς Β[οἴτοίδεπ ἱπ δήταοῖ, ππὸ Τρταῶ: δ0τ θαθι 

11, Ὁ.1.: τεῦ, Α.Αἥ: ξετπον. 

᾿ς 8, Β; επίδταππίο, ΑὟ.Α: ἐτατίπιποίο, (Βεναβὶ 
τοΐδοεν τὸ. δὲπ ὁ οί ἰῷ θοπές ... δα θοπ.) ΝΕ: δαβ 
666 6π τὃ. 166. 55, ἄδο. Α: θείς τὸ. (., δα (ᾧ 58. ρος 
ἄδαπ. (ΑὟ: δοῦν οὐ πὴῖ! τἦ, δά 1 ὃ 5816 {661 ἐππο (ᾧ).) 
ΒΒ: το Γ{6{Ὁ ταί Ὁ. ππὶ εἶπον ὅ)ὲς απ ς, 58. δεἰπιζ δ οπ! ! 
Αγ: τ. δοΐ, τὐρο δι. ἀπ πιίν δα 6 Ξδοτροθεπ πη Ὁ. 
50. ἀπήοδέ, ὙΕ: δι αθπροῖξ.... εἰποπι 58, 
; : 9. (δοῖ. 1 Θαπι. 90,13.) ΑΥὟΥ: αἴήο τοἱ( (ᾧ θα 
ἔγπιπ. 
Ἵ 10. Β: Ῥαβ ἰζ) ... ἐἰδενθτίπαο, πα. δοἀτίῃς δοπ (ΟΊ, 
ΑΥ: αδθνίπρο πα. ὃν. τοι Φ, Βεζεπίᾳο, γΕ: δίο δὲ ὺ: 

ΣΝ δά σοπουθ πᾶπι ραί 5 τηθὶ ἡ ἢ Ουΐ ἰνὰ- 8 
ἐΑ δ. οι [ἢ 9. ὨΪΠῚ15. ῬΓΟΡΙΟΡ νοῦθα ἸΒΡΌΒ6ΙΠ ἰδ: 
μα Νυιη 14 οαρα οΔΠ18. 660 501 ΔάγοΓ- 
ἐθδε ριχῃ Φαἀλπὶ πο Ϊ6, 4αὶ ΓΘ ΟΟΓΙΠῚ Πιϊ5 6 Γὶ- 

ΘΟΡ Δ Π) ΘῸΡΘΡ ἀοιηθη δα] ρΔ Γ5 
ἴα! οἱ ΒΡΘΓΙ ἰΡᾶΐγ85. οἱ ῬΓΌΧΙΠΟ5 6]88, 
οἵ ΠΟῸῚ ἰγδά τα] 6 1η πᾶητι5 Πανὶ, οἱ 

τὰ ΓΘΑ Εἰ ΒΙ511 ἢ πη6, 4ιο( ἈΥΡΊΘΓΟΒ 
(8... ΡΓῸ ΠΠ]16γ6 μοάϊοἐ ἘΉδ6ο [Δοῖα! Πος 9 
Ὅλ ΑΡΠΘΡ οἱ παρὸ ἃπάαΐ οἱ, πἰδὶ φαοιηοάο 
ΤῊΝ Ζαγᾶνῃ! ΠΟΙ η5 Πᾶν], 510 [οἰ ΟΠ] 

13 4 60. Ἔπ| ἸΓΔΠΒΙ ΘΓ ΓᾺΡ ΓΘσηαπι 46 ἀοπιο 10 
ΚΔ] οἵ οἰ θνθίαν (Πῃγομὰ5 Πᾶν ΘῸΡΟΓ 

χαὰ.20,4..15Γ86} οἱ ΒῈΡΘΓΡ {πᾶ δ1η, ἃ Πδη τι5616 
ΒοΥβᾶθθθ, ἜΒῚ ποη μοί τρϑροι- 11 
ἄθγθ οἱ αχυϊάψαδιη, ααϊα τηθίποθαὶ 
{Ππ|πΠ|. ἣ 

ΜΙ. οΓρῸ ΑΡΠΘΓ πιποῖὶοβ δά Πανὶ 12 
ΡΓῸ 56 ἀϊοθπίθβ : (}}5 δϑί ἰθγγὰ ἐ οἱ 
αἰ ἸΟΦΙΘΡΘηΪΓ: Εἶδο ΤΠ ΘΟΌΙΩ ΔΠΉ]ΟἸ ἰ85, 
οἱ ΟΡ πη η5 Πηθἃ ἰθοιμη, οἱ γθάποα 

ἃ4 ἴ6. ἈΠΙνΟΓΒΙΙΠῚ ἴ5γ86]. ἜΘαϊ «αἱἱ: 13 

Ορίϊπη6! οσοὸ [Δοϊδηη (ΘΟ .1ΠῚ Δι οἰ {188 : 
564 ὉΠΔΠ| ΓΘΠῚ ροίο ἃ (6, ἀΐο6η5: ΝΟἢ 
Ὑ] 6015. [Ι͂ΔΟΙΘ ΠῚ ΤΠ Θᾶ 1), δηΐθαιᾶπ) δ(- 
ἀυχοῦιβ ΜΠΟΠΟΙ] Π]ϊὰ πὶ 581}, οἱ δἰο νθ- 

ΠΪ65 δἱ νἱάθθὶθ 6. ἜἘΜΙ511 δαίριηῃ 14 

Ὠανιἃ ππηοῖος δά ᾿βθόβϑίῃ ΠΙ απ 5], 

5... 6Ἰοθη5: ἈθάἊθ ὈΧΟΓΘΙῚ τηθᾶμῃ Ν]ΟΠ0], 

ΡΎϑον, κάαδπι. ἀθβροπάϊ τ] οϑηΐαπι ρΓὰθ- 
ΡΠ 5 ΡΠ 5. ΠΏ}. ἜΜΙ5ΙΣ ογρὸ [500- 15 

ι5ιι. ϑ6 [ἢ οἱ {1} φᾶτπη ἃ νἱγὸ 510 ΡΠ ΔΙἰ6], 

ἤΡΑΔ θ}10 118. Ἐ ΒΘΖΙΘΒαΙαΓ αι. δᾶπι νἱν 16 

16,5. 518. ΡΙΟΓΔΠ5. 564118 ΒΑΠαΡΙ πη, δἱ αἰχιὶ 

δ δὰηὶ ΑΡΠΟΓ: ΥἊθ οἱ χβνϑυίογα! 
Ουϊ ΓΘΥΘΓΒΙΙ5. 68. 

ΒΘΡΙΩΟΠΘΠῚ 4ΠΟ4π6. ἱπία}} ΑΡΠον 17 
Δ 5ΘΠΙΟΓΘΒ ἴ5γ86], ἀἰοθηβ: Τὰ ΠοΡὶ 

6οη.48,8, 

νυ.14. 

12. Αἴ. (Ρ. θ4ν.) ἰβ Ηθθτοη. 

πίρόνοτος. , αδῦτι πὶ απὐτί ἐς, 
11. δεῖπ ϑέδηου, ... ἐπίσοσπεπ, ΑὟΝΕ: αὐόὸ διτῶτ 

υ. ἴδηι. 
12. Β: νοι [οἶποπι ὅου! ὁ ΑΝ ὙΕ: {αἰ {εἰποῦν 

{Πβε εἰποι 55. 
13. Βοσεδτς ἰάγ), ΑὟΝΑ: ζοτϑοτο, ΥΕ: ϑουίαπαε, 
14. σοτίοθε, ΑΥὟ: οεἴτοίοἴ πππ. ὙΕ: οἐὐτέα αῈ ὁ 
15. ΒΙΑΥὟΥ: Τ6β 7. δυΐοπ. Ατον. ἰδτοηι ϑέαππο ὃ 
10. ὅεθ, ἔν απ, ΒΒ: ἡπηπὸὺ ἢ, ἰῦν θοῦ, ΑὟὟ ὙἹΟ: πὶ 

ὐοθοι ἢ. ἴδτ ἢ. 
17. ΑΥ̓Υ: παξουτοδοίο ἃ). ΥΕ.Α: τουεῖς (απ)), 



430 (8,18--.27. ΝΟΙΒΒΟΙΕΒ ΕΗ. 

ΒΜΠ. 

ζητοῦντες ἦτε ΖΙαυὶδ βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ὑμᾶς" ἄν ἃ ΘΟ 22 ὭΤΩΝ ὈΡΞὮ 

15 καὶ νῦν ποιήσατε, ὅτι κύριος ἐλάλησε περὶ 
Ζαυίδ, λέγων" 
Δαυὶδ σώσω τὸν λαὸν μου ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρὸς 
ἀλλοφύλων καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτῶν. 19 Καὶ ἐλ ἄλησεν “Ἵβεννὴρ ἐν τοῖς ὠσὶ 
Μὲ ἑνιαμίν, χαὶ ἐπορεύϑη “Ἵβεννὴρ τοῦ λαλῆσαι 
εἰς τὰ οτα τοῦ Ζ]αυὶδ εἰς Χεβρὼν πάντα ὅσα 

ἤρεσκεν ἐν ὀφϑαλμοῖς ᾿Ισραὴλ καὶ ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς παντὸς οἴκου Βενιαμίν. 20 Καὶ ἦλϑεν 
᾿Αβεννὴρ πρὸς Δαυὶδ εἰς Χεβρὼν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 
εἴχοσι ἄνδρες, καὶ ἐποίησε ΖΙαυὶδ τῷ “Ιβεννὴρ 
καὶ τοῖς ἀνδράσι τοῖς μετ αὐτοῦ πότον. 
21 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεννὴρ πρὸς 4:αυίδ' ᾿Αναστή- 
σομαι δὴ καὶ πορεύσομαι καὶ συναϑροίσω 
πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν βασι) ἕᾳὰ πάντα 
᾿Ισραηλ, καὶ διαϑήσομαι μετὰ σοῦ διαϑήκην, 
καὶ βασιλεύσεις ἐν πᾶσιν οἷς ἐπιϑυμεῖ ἢ 
ψυχή σου. 

Καὶ ἐξαπέστειλε Ζ]αυὶδ τεὸν ᾿Αβεννήρ, καὶ 
ἐπορεύϑη ἐν εἰρήνῃ. 22 Κα αὶ ἰδοὺ οἱ παῖδες Ζαυὶδ 
καὶ Ιωὰβ παρεγένοντο ἀπὸ τῆς ἐξοδίας, καὶ 

σκῦλα πολλὰ ἔφερον μεϑ᾽ ἑαυτῶν" καὶ ᾿ΑΙἰβεννὴρ 
οὐκ ἦν μετὰ ΖΙαυὶδ ἐν Χεβρών, ὅτι ἀπεστάλκει 
αὐτὸν καὶ ἀπεληλύϑει ἕν εἰρήνῃ. 28 Καὶ Ἰωὰβ 
καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ ἡ μετ αὐτοῦ ἤλϑοσαν, 
καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Ἰωάβ, λέγοντες" Ἦλϑεν 
᾿Αἴβεν γὴρ υἱὸς Νὴρ πρὸς ΖΙαυίδ, καὶ ἀπέστειλεν 
αὐτὸν καὶ ἀπῆλϑεν ἕν εἰρήνῃ. 233 Καὶ εἰο- 
ἤλϑεν Ἰωὰβ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπε᾽ Τί 
τοῦτο ἐποίησας; ᾿Ιδοὺ ἤλϑεν «Ἵβεννὴρ, πρός 
σε, καὶ ἱνατί ἐξαπέστειλας αὐτὸν καὶ ἀπ- 

ἐλήλυϑεν ἐν εἰρήνῃ; 25 Ἢ οὐκ οἶδας 'τὴν 
κακίαν' ᾿Αβενν ἢρ υἱοῦ Νήρ, ὅτι ἀπατῆσαί σε 
παρεγένετο καὶ γνῶναι τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν 
εἰςοδόν σου καὶ γνῶναι ἅπαντα ὅσα σὺ ποιεῖς; 

26 Καὶ ἐξῆλϑεν Ἰωὰβ ἀπὸ τοῦ Δαυὶδ καὶ 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους ὀπίσω “Ἵβεννήρ, καὶ ἐπι- 
στρέφουσιν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ Σειρά, 
καὶ Ζ.αυὶδ οὐκ ἤδει. 21 Καὶ ἐπέστρεψε τὸν 
᾿Αβεννὴρ εἰς Χεβρὼν καὶ ἐξέκλινεν αὐτὸν Ἰωὰβ 

17. ΔΒ; ἐζητεῖτε τὸν 4΄. βασιλεύειν (ὁ. ἘΧ). 
18. ΑΒ Ἀ λαόν μὸ (ὑ ΕΧ). 19. ΑΒ: ἤρεσεν (-σκδν 
ἘΧῚ. Β Ἔπαντος (ΆΑΒΕΧ), 21. Ἐ(ρ0.) τὸν ( 
ἌΣ ΔΒ: μετ᾽ αὐτῶ ... ἐπὶ ... ἀπέστειλε (μετὰ 
σᾶ... ἐν... ἐξαπ. ΕΧῚ. ΑἹΧΣ: ἐπορεύϑησαν. 22. ΑΧ: 
παρεγίνοντο. ΑΒ: ἐκ (ἀπὸ ΒΧ).. . πολλὰ (Ἐ ΕΧ). 
ΒΡ ΕΟ Χὶ ΚΖ. ΑΚΧ). ὍΝ ΑΒ κὴ μετ΄. . ἀπηγ- 
γέλη ονς Ἥκει ... ἀπέσταλκεν (ὁ. ἘΧ). 24, ΑΒ: 
ἐξαπέσταλκας (ὁ. ἘΧ). ΑΧ: ἀπῆλϑεν. ᾽ν ΑΡΕΟΕΙ 

ὡς παραγέγονεν. 20. ΑΒ: ἀνέστρεψεν (ἐξῆλϑεν 
ἌΝ τ πρὸς 14. ὀπίσω (ὁπ. ᾽4β. ΔΕΧ). ΑΒ 

εειραμ (Σίδιρά ΕΧ). 

Ἔν χειρὶ τοῦ δούλου μου 

τοῖν τη ξφν' διέ, ΤΡαυϊξαὲς οἵ Νιαιιῆ. 

ἜπῸΝ ὮΝ Γῆ 3 ἨΩΣ ΠΩΏΡῚ 18 
Ὧν »ϑὴσπ ὑπὸ» ΠΝ ὍΞ “ϑνὉ 
τῸΞ Ἴ525 ΘΠ ΟΕ ἼΡῺ ὄντ ήΩ" ὮΡ 
ὭΤΝΞ ὌΞΝ 3. ἼΞΤῚ ἱ ΘΡΤΊΞΟΝ 19 
ἜΤΝΞ ἼΣ ΤῸ ἜΩΝ ΤΩΣ [ΗΝ 8:5 
3 ἐσ ϑΝτὸϑ ὮΝ ἸἼΩΠΞ Ἢ 
Ν ΞΡ Σ 7223 τος τὸ "2.523 ΑΝ Ξ 
ΘΟ; ἼΩΝ ἩΠΖΓῚ ἨΠτΝ ὮΝ 
ΘΝ Ὁ] τρξνῦ ἼΤ ὩΣ5 ΘΣΝ 
-ἣν ὯΝ ἽΩΝΡῚ ΠΡ “πατῶν 21 
τὸν ΠΕΞΡΝῚ ποῦν: ι ΠΡ ΤῊΤ 

ὙΠῸ] ΝΜ ΘΥ ἜρτοΝ ἼϑθΡ ὍΝ 
ΓΝ ΘΝ 525. Ὠ5 9101 Τὴ, ἼΩΝ 
Ἴ3 ὌΞΝΤΟΝ ὌπΠΡΘ Π052 
ΝΞ ΣΝἼῚ ἼὭΤ ἿΞΡ ΓΞ. ἐΘῆριθ 3.29 

"ὩΞΝῚ ΝΞ ΘῈ 5 Ὀθ δὴ "51: 37Ὼ 

291 πϑῷ 53 ἸΩΞΣ ἜΤ ΡΝ 
ἼΣΟΝ ΝΕΝΙΙ ΘΟ 2Ν1 ᾿Β ΣΩΞ 28 

ἬὭΞΝΤΝΞ ΠΟΝ Σντς ἩΠΔ5Ὶ ΝΞ 
ποι ἡππϑϑυι προσιτὸν ὅ5-3 
ἜΔΝΟῚ ΣΕ ἘΠῚ ΝΡ} τὴ ΡΞ 24. 
τὴν ἼὍΞΝ ΝΕΏΣ ΠΡῸΣ ΓῺ 
ὭρὰΣ ἐπ Ἴο. πο] Ἰπϑῷ ΠΡ ποὉ γϑ 

ἈΞ ὌΓΠΕΣ Ἵ5. “ἢ ΓΞ ὌΞΑΤΝ 
ΠΝ τΝ δε οττν ὩΣ ΤΘῚ 

ἐτῶν πῸΝ ὝΘΝ 9 ὩΝ ὮΡΤΟ 
τῖϑυθθη, ΠΤ ὈΡῺ ὩΝὴ" ΝΡ 
ἼΩΝ ἸΞ055) -ὧξὰ ἊἪΠΝ ΘΝ ΘΟ 
ΞυδῚ ὁ ΣῊ Νο Ἴ πηθ "ΠΞῺ 2 

στον ΣΝ" ἼπΩΣῚ γι ΣΝ 

ν. 3ὅ. Ῥ ἼΝΞΥΩ 

17. Β: νοι σοἤοῦπ πὶ ϑότῃ, θοὸν Φς οι εῖ, αΥ̓: 
οι [εἰ ας. πὶ ἐθοα. ... δεροῆτοί, 

26 
Υ 



ᾧ, Φαπειο 9. ι(8,18--.27) 4351 

ΘΥΡπεν θεῖ Φδαυΐδ, σξραῦδ πη τ  ἐδοη εἰ, ΕΓ. 

φοτοὶπ ἄπο! πα Φαυὶο σοίλα Θτγ, αῇ, 
18ἐν δὺπίᾳ τοῦτο ὕδον εἰ. Ἔ ΘΟ τι ἐδ 

παπ, δόππ δὲν ὅοτν αὶ τη Θανίο σοαρί:, 

δ ΓΟ πιοίπ Ξθ01Ὲ ναοί, ἐὐτοτοι δρᾶ), 
ϑῦπ οἷς απο Φαυνίοθ, τπείπορ δἐπε δ, 

εν ῬΡΙΠεν απο τὸῪ ὁ0η αἴτν ἰδτονῦ 
10 δοίπος Θᾷπο. ἜΠπι) τοροῖς ἜΓΡΠΟΙ 90Ὺ 

Ὅοπ ύτοπ ἐΒεπλαιπίπϑ, τπτὸὟ αἷπα αἰ) δὲπ 
41ι τοῦοπ τ07 δὸπ θτοπ ϑαυίοδ κι Θεθτομ 

᾿ς αἴζεθ, τοαῦ Ἴγαο ππὸ ὃοπι ααπροη ας 
20 Ξϑεπίαπηιι ΟῚ οοεῖ. Ἔα, πῖπὶ “ἴθπον 

ΟΠ φὲῖ Φοῦτοι π Φαυίο ἔαπι, πατὸ πὶ ἴϑπι 
ΠΟ εὐαπρίς έὲαπι, ππα τ ἰθποη Φαυϊο εἰπ 
21 ϑὲαθι. ἀΠπο θίθπον ἤρταῷ 21 Φαυίο: 

δ) ΟἿ πι ἃ) αὐητα ὅγεπ τππὸ οἰπροθοι, Ὁαβ 
ἰῷ Ὅκα8. σαπὸρὸ ταῦ 2π πιείποπι ϑεῖτη, 

Βππν π|1 οἷν τππαοπ, αἴ Ὁαβ δι δεὐπίςᾳ 
ζεἰο, τοῖς ο8. δείπο Θοοῖος, δοροθτί. 
ΠΟ 8 Φανίο ἼΓῬποῦ οοπ Τῷ, δαῦῇ 

22 εὐ δίπαίπας πὶ τιοθεπ. ἘἸΪπὸ Π{ε0ε, Ὁἷς 
δποῶτο Φανίΐορϑ ππὸ οαθδ ἕαπιο υοπ 
Ὁὲπ δπτίραϑιοιοπ τἰπὸ ὑτατεπ πὶ! ὦ) 
εἴποι στοβὲπ θέαι. ΠΟΥ ἀδὸῦ ἴσαν 
πιι πίε δεῖ Φαυίο 2: ούτοι, [οπϑοῖπ 
εὐ Ῥαῖίς ἰῇπ οὐ ὦ σοἴαήεπ, θα 8. εὐ πὶ 

23 δτίοδοπ τϑοασοσαπαίη τθατ. ἜΦα αὐοὶ 
πραῦ ἀπὸ Ὁᾳ8 σαπζὲ δον πῆς ἰθπι ἴθαῦ 
σοξοππππεπ, τοατὸ ἰθπὶ ἀπροοασί, Ὁ ἌΙ δποῦ, 
Ὁ61 Θυῦπ ϑύον, κιπ| ὀξδηπίρε σοξοπιποπ ταῦ, 
πη εὐ Ῥαίς ἰῦπ ϑοπ ὦ σφοίαΐοπ, θα ΕΥ̓ 

2ὼ. πὶ τίει σαν τϑσρέσαπρεπ. Ἔα αἰπα 
ο φραῦ ζιπ| δδδπίος δἰποίπ τὸ Ἰρταῦγ; Τα 
Βα ὑπ ροραπὲ Θίορε, Ἅσπον {Π| χπ| οἷν 
᾿ς ᾳρεξοιππιοπ, τοασππ θα] ὅπ. ἴθπ τη. οἷν 
Ὁ σοαἤοπ, Ὁαβ εΥ {1 τορρσοραπροπὶ ἢ ὁξεπ- 
ο πρῇ αι πον, ὅπ Θοῦπ ϑὺεν, πίε δοππ 
ον ἰ{ σοξοπιπιεπ, οἰ ζπι ἀθδοτγοθεπ, ὉαΒ ΟΥ̓ 
Π ογξοπποίς δείπεθ. θπιθσαπα τἰπὸ (ίπραπα, 
Ἶ τἀπὸ εὐζιθτο αἴε8,. τῦαϑ ὅπ ἐδ πή. 
θ ᾿ἰπὸ Ὅᾳ ὅραῦ υὐπή Φοαυίο απϑαίπα, [απῦ τς 

εὐ Βοίεπ Ἔδποῦ πα, ὉαΒ [{ς ἰδπι τυϊοδοτιπι 
Π Ῥοίοίοπ θη ΞΒογθαίίγα, τππὸ Φαυίο τοιθίς 
27 πἰτδ Ὁατιππ. ἜΜ ΠῸ πππ Ἄἴδποῦ υἱὸς 
δ᾽ σὲπ ϑούτοπ ἔαπι, Πιθτοῖς ἰῃπ ϑοαῦ 

πῆς πε γοο 

18, 8: εὐἴῥίοπ. 
190, ἬΝ σαί τοαῦ ἐπ Ὁ, ϑπιηεπ. 
20. Β.ΝΕ: (δετοίξοτο) ... Θαἤπη. 
21. ΑΥ̓͂: [0 τὸῦΐο οὖ δείπι οὐ τε. ΥΕ: σαπὶ 

πὰ Ὁ. ἀπ| δείπεν Ὁ. αΥ ΝΕ. ΑΣ αι. ἐν αίπα (θέπ). 
᾿ 22. υ, εἴποι Φιτείζιια. ΑΥ̓ : δον ΘΟ οἰ ὥκαν, 

ΠΠς δεπι ὀδύπίαο, Ἰαπιπις, τὸ θα ἢ εἴπει, 

«σα. {ππᾶτὴ ἢ Ππ|5 16 Υ{Ππ5 4 ΘΓ 6 γα {15 αν, 

1ϑιδειδε 1 Τοσπαγοὶ ΒΡ νο5. ἜΝΠΠΟ 6ΓΡῸ 18 
ἴδοιίο ; 4ιιο πίη ΠΟΙΪΠ115 ΙΟΟ 115. 651 
αὐ ᾿)ανιὦ, ἀϊόθηδ: [ἢ ἸηΔΠῈ ΞΘΡΥΪ Πιοὶ 

θ)αντ ϑαϊναθθο. μοραϊαμη τπθατ [5Γὰ6] 
ὧθ τηὰμπα ΡΠ ΠΙ5 μι} οἱ ΟἸ 1 ἰηΪ- 
ὨΪΘΟΤΠ 6115. ἜΠΟοαΐ5. δὶ ἀπίῃ 19 
ΑΡΠΟΥ οἰϊὰπι 4κὦ Ββη]απηΐη, οἱ 01}, 

αἰ ἰΟψαοΓοίαῦ δὰ Πᾶν ἴῃ θθγοη 
ΟΠ Ϊὰ, 4ὰὰ6 Ρ]δοιογὰηΐ 5ΓΔ6]1 οἱ 

ἘΠΊΥΘΡ50 βθη)αιηη. ἜΘ ηΙ4π6 δά 20 
αν ἴῃ ΠΘΌΓΟΠ Ομ νἱρίη!] νἱγ]8, οἱ 
ἔθου αν ἃ ΑΡΠΟΡ οἱ ΥἹΓῚΒ. 6.5, 4] 
γνΘηθγαηΐ ΘΟ 60, οοηγνινγία). ἝἜΚΕΙ21 

αἰχιῦ ΑΡΠῸΡ ἃά Ὠανιὰ: δαγράμι, αἰ 
ΘΟΠΡΤΘΘΘΙ) ἃ 6 (ΟΠ Π ΠῚ ΠΠΘΙ1ΠῚ ΓΟ- 
ΒΘ. ΟΙΠΠΘΙῺ 5.86], οἵ Ἰηθ81η ἰθο.1Πὶ 

. Ι06ἀπ|5,. οὐ ΠΡΘΓΟΒ. ΟΠΠΠΙθ5, δι0αὶ 

γ57 ΘΒ ἀογαΐ ΔηΠηὰ ἰπἃ. 
ὕυτη ογροὸ ἀράαχίββοί αν ὰ ΑΡΠΟΡ 

οἱ 1Π6 ἰδϑοῖ ἴῃ Ῥᾶ86, Ἔβίαί πη ραοῦὶ 22 
Πᾶν ἃ οἱ 7040 νϑπϑῦιιηΐ οδθϑὶ [ἰἃ- 
ΓΟ] θ8. οὐπὶ ρΓδθὰ τηᾶρπὰ ΠΙΠΪΕ:; 
ΑΡΠΘΡ ἃπιῖθ η ΠῸΠΝ δγὰΐ οὐτὴ Πανὶ 
ἴῃ ΠΘΡγοη, 4π|ἃ [τὰ ἀϊηιϊδαγαΐ 6.1 ΠῚ 
αἱ ργοϊθοίαβ. [θγαΐ ἴῃ ρᾷθ8. ἜΚΠι28 
δοα} οἱ ΟἸηΪΒ. ΘΧΘΓΟΙΪΙΠ5, 4] ογαὶ 
Οππὶ 60, Ροβίθα γοποΡιηΐ: ΠῈΠΟΪ ΠῚ 
οϑ᾽ 1ἀ4π Φοὰ ἃ ΠΑΓΓΔΠ θ5: δοηϊΐ 

ΑΡΠΘΡ ΠΠΪπ5 ΝῸΡ δά τοσοπι, οἱ ἀἰπη 81} 
ΘΠ, οἵ Δ} ἰὴ ρᾷ66. ἘΠῚ Ἰπστοββιιβ 24 
δὲ 08}" ἃ τοροιη οἱ αἰΐ : Οὐ [6 οἰβ}}} 
6006, νοηϊΐ ΑΡΠΘΡ δᾶ ἴθ: 4πᾶγα {]- 

ΤΩ 5 1511 ΘΠ οἱ 40} οἱ γθοθϑϑιυ Ἐ]σπο- 2 
Γἃ5 Α ΠΟΙ ΠΠπτη ΝΟ, φαοπίδμη ἃ ΠΟ 0 
νοηϊ δά (6, αἱ ἀθοιρογοί (6 οἵ βοῖγοὶ 

ΘΧΙ ἢ} ἰππτὴ οἱ ᾿π ΓΟ (πὶ {πππΠ|, οἱ 

Ποϑϑοΐ ΟἸΏΠΙἃ 486 ΔρῚ5 7 

16ῃ. 
12,29. 

(υ,8. 

Βρτοβ515 ἰΐάαιι6 Φ08}} ἃ ἢν] τηϊϑι! 90 
ΠᾺΠΟΪΟ5. Ροσί ΑΡΠΘΓ, οἱ τϑάπχι θα τη 

ἃ ΟἸΒίου πᾶ διὰ ἱρπογᾶμίθ ἢαν. 

Ἔ (πη 4ι16. ΓΘ Πἰ5δοῖ ΑΡΠΘΡ ἴῃ ΠΘΡτοη, 27 
ΒΘΟΡΒπΠῚ ΔΘ Δ πΧῚ Θατη 108} ἀἀ τη πὴ 

20. 85: νἱτὶ 6]. : Πα ΠΟΙ ἃ-- 
{ἀπ 418. 

28. 85: 4αϊ ογδηΐ. ΑἹ. 
“ῦ, ΑἸ. ὅ δὰ ἰδ. 

γΕ: δόπι ὁὐτίοοδαπζοπ. Β: εἴποι θτίοο δίτπν. 
ῦ, δ᾽οππεε δι δ)... ΑὟΥ̓: οἱ) τι δε π6π.. ὙΕ]: 

ἐδουτ{6π.. ΑΔ: δἰπέοτροθοπ. 
20. ὟΝ: κι {1{6 δταίοι (Πιητέοπ) δα χυτὴ αὶ 

Αται, τα τε, Β: τ. δεπι ϑυιποι Θίτα, ΑὟΥ̓Ε.Α: 
(ὐδαενσ)ϑτιῦο, 



Ω 

482. (4,28--879 

ἘΕΙ͂. 

ἐχ πλαγίων τῆς πύλης, λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν 

ἐν παραλογισμῷ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐκεῖ 
ἐπὶ τὴν ψόαν, καὶ ἀπέϑανεν ἐν τῷ αἵματι 
᾿Ασαὴλ τοῦ ἀδελφοῦ ᾿Ιωάβ. 328 Καὶ ἤκουσε 
Δαυὶδ μετὰ ταῦτα καὶ εἶπεν" ᾿ϑῶός εἰμι 
ἐγὼ καὶ ἡ βασιλεία μου ἀπὸ κυρίου καὶ ἕως 
αἰῶνος ἀπὸ τῶν αἱμάτων ᾿Αβεννὴρ υἱοῦ Νήρ" 
29 καταντησάτωσαν ἐπὶ κεφαλὴν Ἰωὰβ καὶ 
ἐπὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ 
μὴ ἐχλίποι ἐκ τοῦ οἴκου Ἰωὰβ γονοῤῥυὴς καὶ 

λεπρὸς καὶ κρατῶν σκυτάλην καὶ πίπτων ἐν 
θομφαίᾳ καὶ ἐλαττονούμενος ἄρτοις. 80 χωὰβ 

δὲ καὶ ᾿Αβισαὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ διετηροῦντο 

τὸν ̓ Ἵβεννὴρ ἀνϑ' ὧν ἐϑανάτωσε τὸν “Πσαὴλ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν ἐν Γαβαὼν ἐν τῷ πο- 

λέμῳ. 
81 Καὶ εἶπε Ζ,αυὶδ πρὸς Ἰωὰβ καὶ πρὸς 

πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ αὐτοῦ" 4ιαῤῥήξατε 
τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ περιζώσασϑε σάκκους, καὶ 
κόπτεσϑε ἔμπροσϑεν Αβεννήρ' καὶ ὁ βασι- 
λεὺς Δαυὶδ ἐπορεύετο ἔμπροσϑεν τῆς κλίνης. 
82 Καὶ ϑάπτουσι τὸν ᾿“Ιβεννὴρ ἐν Χεβρῶν, 
καὶ ἐπῆρεν ὁ βασιλεὺς τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ 
ἔκλαυσεν ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσε 
πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ ᾿Αβεννήρ. 88 Καὶ ἐθρήνησεν 

ὁ βασιλεὺς ἐπὶ .Αβεννὴρ καὶ εἶπεν" Εἰ 
κατὰ ϑάνατον Ναβὰλ ἀποϑανεῖται “Ἵβεννή )0. 

94 Αἱ χεῖρές σου οὐκ ἐδέϑησαν, οἱ πόδες σου 
οὐκ ἕν πέδαις. Οὐ προςήγαγες ὡς Λιαβαλ, ἐν- 
ὦπιον υἱοῦ ἀδικίας ἔπεσας. Καὶ συνῆλϑε 
πᾶς ὃ λαὸς τοῦ κλαῦσαι αὐτόν. 88 Καὶ ἢλϑε 
πᾶς ὁ λαὸς περιδειπνῆσαι τὸν Ζ,αυὶδ ἄρτοις 
ἔτι οὔσης ἡμέρας, καὶ ὥμοσε Ζ,αυίδ, λέγων" 
Τάδε ποιήσαι μοι ὁ ϑεὸς καὶ τάδε προρϑείη, 
ὅτι ἐὰν μὴ δύνῃ ὁ ἥλιος, οὐ μὴ γεύσομαι ἄρτου 
οὐδὲ παντὸς τινός. 86 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἔγνω, 
καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτῶν πάντα ὅσα ἐποίησεν 
ὁ βασιλεὺς ἐ ἐνώπιον τοῦ λαοῦ. 81 Καὶ ἐπέγνωσαν 

27. ΔΒ: ἐνεδρεύων (ἐν παραλ. ἘΧ). Β: εἰς (ἐπὶ 
ἈΕΧ). 29. Β: ἐκλβίποι. Β: σκυτάλης. ΑΒ; ἐλασ- 
σὅμενος. 80. Β: ᾿4βεσσαί -ἰσαὶ Α2Χ). ΑΒ: διαπαρε- 
τηρὅντο. 51. 8: ἐνώπιον (ἔμπρ. ΑἘΕΧῚ). ΑΒ: ὀπέσω 
(ἐμπρ. ΕΧ). 82. ΑΒ: ἦρεν (ἐπ. ἘΧ). 80. ΑΒῈ (ἃ. 
ϑαν.) τὸν. 94, ΑΒ: προφήγαγεν... «υἱῶν. εσυν- 
ἠχϑη. 85. ΧΒ: δύῃ.. .«γεύσωμαι.. ἐφτο 6δὲ) ἢ ἀπὸ 
(ὁ. ΕΧ). 86.8: Κ. ἔγνω π. ὁ Δ. 87.Ὰ8: ἔγνω (ὁ. ). 

7, ππίον δὲπὶ Φ 5. αδγείες, Β: λπν (Θείτο ταί οπ πὶ 
Ὁαϑ Φ 0. ΟΥ̓ ὙΕ: πε Ὁ. ππίον. Β.ΑΥΥ: ἱπ δον ΘΕ, 
γΕ): αἴθ τοσίίς οὐ πὶ. ἰθπι δοίπι!. τ. Αἱ δειγηα ὦ αὐ 
Γοἰἐδ.., αὐόδ το. οὐ πὶ. ἴθπι τὶ (541. 2, 23.) ν: τοεσοπ 
Ὁοό 551. ΑὟΥ: Πῖν δα 8 351. 

29, Β: πιο δίρίσοπ απ δοπι δ, αΥ νι Δ; 

ΘΙ ΕΠ. 

ὐὰὰ 

ΤοΙζςεί ἑγεῖφν' “οπινι ἡ» ατοἰ5 οἴ Θ)ϑιαινιῆ. 

δῶ ΠΞ5Ὶ "ΡΞ ἼΩΝ ἼΞΤΩ “ΡΣ 
ΤΙΝ ΑΠΩΡ ὉἼΞ ΤΩΝ) ὩΡΙΣΙ 
γ2 ὍΩΝΘῚ 19. ΤΙΝ Ἢ ὩΣ, 28. 
Βήρ-Ρ Γῆ ὈΡῸ ΕΣ "ΣΝ 

ΟΣ ἤοΠΣ ὁ ὌΞΙΝ "ὮΤ 39 
ΠΑΘ ΘΝῚ ὙΞΝ ΓΡΞΓῸΞ Ὁδ] Ξ δ: 
1383 ῬΤΠΔΣ ΣΧ 21 3,η" ΤΟΞῺ 
ΣΝ") ἜΝ "ΟΠ ΞῚΠΞ ὈΡΡῚ 
“ἰὸν ὯΣ ὭΞΝΟ Δ. Π ἜΠΝ ΣΝ 
ἩΡΞ2Ξ ὉΠ ΠΙΝ Ἐπ πῶ" τΝ ΠΝ 

ἘΠΡΌΓΙΘΊ9Ξ 
ὈΡΙΤ ΟΞ ΟΝ Ξ ΡΠ τοΝ Ὶ ὙΩΝ ΟῚ 
ΘοΡῷ ἼΠΔΠῚ 5123 ἼΣ ἸριντΌΩΝ 
εν ἐπ π53Π| ὭΞΝ 52 ὙἸΞῸῚ 
ὌὭΞΝ ΩΝ ἼΠἼΞΡῚ Ὁ ΠΡΊΩΝ, ΠΝ 32. 
9 δήρττις ΠΟΣῚ ΝΕ] ΠΠΞΠΞ 
Ἰ2 τατος: 25 ἼΩΣΙΝ πρρτὸν 88. 
Ὁ55 τῆ ΔΝ ὭΣ ΣΝ ἩΡΡΡΙΣ 
ΠΌΡΟΝ τῆρονες Εν: ΕΞῈ ΤΡρυϑι 

81 

ὈΡΡΓΣ9 ἸΡΌΡῚ αὐτο ἐἰδηφτοΣ 
τήσϑπρ δϑτητὸρ Ν 25} Ὸ) τῆξ3Ὁ εἶ 
ἐπ ΨΞΦϑῚ ὈἾΝῚ ΤῊΣΞ ΒΠῸ ἜΠΟΣ 
τρδη πϑὴ δον Ἐ ΠΩΣ" Πϑ τῶν 
ἘΠ ΣΌΝ ὡρῶν 2 ΘΌτΕΝ 32 Ὁ 
ἼΞΠ ὈΡπ- ὈΞῚ ἐπ ΣΝ Ὁ τὸς ὅν 86. 
πῶρ ὑῶν 59 ὈΓΡΌΣΞ ΞΘ. Ὁ 

ἡ ὉΞῚὉ ὈΣΠΓΟΣ ΟΣΞ ΦΈΡ, 
Υ. 84. ΥῺΡΞ δ΄ 

ἔσπιπις απ (δα Θαπν»). Β: αἀπδαοτοῖίοί τοοτῦοπ Ὁ0ΠῚ 
ὁ, ΑὟΥΑΕ δὶς π΄ ἴηι. ΥΕ: ϑὲΐο [01{ δ... απ ΘοΤ0 1 
[ΟΡ Ίοπ, Β: οἰτου ΠΠ Τα πὶ. αἰδῇ, [εἰ,. αΥ : απ ΠΠΠΘ ΟΝ 
τι. ϑπιδϊ. Α: Θαιποπῇ. νῈ: οἷος απ Θαιποπῇ. Τεΐδεπ, 
Β: {Ὁ απὶ (Θἰοᾷ Παῖτος. αΥ: ἃ) πάθει απὶ Θίαβθε, 
ΥῈ: απ δεν δυο} (Α: [0 δίο Θρίποοι ζὐρτει 9) 



Θραῦ ἐτηποτδεί θθπετ, 

ῷ, απ οί 8, (3, 28---27.) 453 

Φαυίδϑ Φταιοτ, 11. 

πιτοπ ππτοῦ Ὁα8 Φ στ, Ὁα8 εὐ δε ἃ) πίς ἴ 
ἴδπι τοροίς, τὸ Πα) θαι Ὁα ΓΟ} ἱπ Ὅὲπ 
απ, δα 8 εὐ Πατῦ, ἀπ ζεἰπεδ τι ετ 

28 Πα Ι ΘΓμ8. οἰ. Ἔα Ὁᾳ8 Φαυίο θὲνς 
πα, ἐὐπιρτ, Τρταᾶ) εὐ 4) οἷα πα οία 
τἀπὸ πιρίπ δε δπίατοί ἃ) ϑοΥ Ὅεπὶ ὅθ εττη οὐοί αἴ) 
απ Ὁεπι Ππι ἡδποτδ, Ὁε8. Θοΐῦπϑ ϑύοῦ. 

290 “(68 Ταῖς αὐοῦ απ Ὅεπ δέον ϑοαῦθδ τπὸ 
απ [εἰπεδ ϑδαίοτϑ φαπροϑ ὅαιϑ, τππὸ πιἰὲ 
πίε απρῦτοπ ἱπὶ αιζε ἀοαῦϑ, Ὁ εἴποι 
(ΘἸἐου β τπὸ ἡ.όαθ. θαδε ππὸ απὶ Θίαδε 
σοῦ τὸ Ὁπτ)8 Θθ εν! [αἴ ππὸ απὶ 

80 τοί πιαπρεοῖε. ἜΒΠΠῸ ἐττοϊτρείεπ Δοαῦ τπῦ 
εἶπ τιον [δ αἱ Ἅδπεῦ, ὁατιαι, Ὁαβ οὗ 
ἰῦτοπ ἔϑυπθεῦ Πα σοίδοίος θαῖε ἱπὶ 
ΦΘιττείς 2 Θίδοοπ. 

Φαυὶο αδεῦ Τρτα 1: σαῦ ππὸ αἴΐοπι 
ῬΟΤῈ, Ὁα8 τοῖς ἰθπι ταῦτ Ὁ οΥτοίβει εὐτὸ 
διΙοεἰδεν τἀπὸ οαὕτιοι Θάδε ππὶ εἰ) πὸ 
ἱτασεῖ δείο ἀπ Ἔσπεν. [πὸ δοῖ δεδπίᾳ 

32 αἷπα δεπι Θαΐῖαο πα. ἜἸ1πὸ δα [{ὸ ἍΓδπετ 
δεσταθοι ἀπ Θοῦτοπ, 00 ὃού δε δπίᾳ {εἰπο 
Θιείπιπιο αἰ ππὸ τροϊποίς δεῖ ὅὲπι Θ ταῦθα 
“ίδποδ, ππὸ τϑείποίο αὐ) αἴε8 2301. 

89 ἘἸ1πὸ δὲ δὲθπίᾳ ἔαρ ποι. τὸ 

Τγρεαῷ: θπον {{ πίε σεβοτδεπ, οἷς 

[51 

94 εἷἰπ ΦῬογ Πίτϑι. Ὁ Φείπε Θάπος “πὸ πἰῷςς 

σοδπποοπ, δείπε δίθε πἰῶε ἱπ δεείπ 
αεεδί, δι: δἰΠξ ροζαῖεπ, τοἷς πιαπ σον 

δύζεπ Ῥπθεπ {{1{Π|. κα δειρείπεις ἰθπ 

90 αἴίοὃ Ξ501Ὲ ποῷ πιοῦν. Ἔα πππ αἰτοῦ 

ΞΖ 01Ὲ Οἰπεῖπ ἔαπι πὶ Φοανὶο κει εἴπ, δα 

ε8. ποῦ θυ) 3 αα. τραῦ, 1 τ Φαυίο 

πτὸ τρταῷ: Θυῖ ἴδιας. πιζ οἱοβ ππὸ 

Ὁαϑ, το ἰῷ ϑτοῖ δεν εἴτυαῦ ἔσο, εἴς 

80 υἷε Θυπῆε ππίοταορεί. ἘΛϊπῸ αἴε8. ἤθ01Ὲ 

ἐτξαππίο εἐ8, ππὸ φοβεῖ ἰῆποπ απ τ Ὁ] 

αἴο8 Θιίο, τϑαϑ δὲν δεπίᾳ {θαι σοὺ Ὅοπ 

37 ἡ προὸη Ὅε8 ραπξεπ 901 8. 

31, ὕ.1.: Βοἷδο. 

30. ΝΕ: δαΐξίοπ 9[. εὐτο τρί, 
31, δεν ὅϑαθτε. Α: ϑὲείβοι! εἶπ. ὟΝ: Το  Θαει 

απ, νΕΣππρ το} ἐπ) πι. Φ τα ποτ εἰρδοτπ, (8 161,12.) 
ΒΑΥ̓ ΝΕ: νον 9Γ, δοτ, Α: νον ὃ. θείς 9[δπετό ἢ... 
Ῥίπίον (Ὁ. 9.) θεν. 

82. ΒΟΥ: ϑ[{{0 (ΤἸπὺ [0) ϑερν. ε, ΝΕ: τπαπθροτ, 
Α: αἷδι., δέρτ. δαίίοπ. 
ο 99, Β: πιαϑές ς, δίαρο ἄδεῖ, ΑΝ ΝΕ: {ἀπο ὁ. 

Ῥθοϊσᾳίοίίοιι “ΞΒίθεῖ. 31, Φ, 2, 808 1, Ἴ610. 

ἜΛ1πῦ αἴΐορᾶ 

ΡοΓΐίδθ, αἱ ΙΟΦΆΘΓΟΙᾺΡ οἱ ἰῃ 4010: οἱ 
ἄλλος ΡΘΓΟυΒ51 ΠΠππὰ 18] ἴῃ ἰηραΐπο, οἵ πιοΥ- 
2,58. 118. 6ϑ[ [ἴῃ ὉΠΠΟΠ ΘΠ) 5Δηρ. 118. 586] 

[γαῖ γ]β 6115. ἜΘιυοά οὐπὶ ἃ 556. 28 
Πανὶ ἃ Γθπὶ ͵8ηι ροβίδπι, αἷΐ: Μαηάιι5 
680 511 δ ΓΘΘΏΙΠ) Πηρῖπ ἃραα ἢο- 
ΤΠ ΠῚ 546 1Π 56} ΓΟ ΓΠΙΙΠ) ἃ 58η- 

(8π. δπ6. ΑΡΠΘΡ, ΠΙΠ ΝΟ, Ἔοὲ νϑηϊαΐ 29 
ἦϑ,8θν ΦΠΡΟΓΡ οἀραΐ 204} οἱ 5Ρ6Γ ΟἸΠΠΘΙΏ 

ἀΟὨ 1) ρδίΓ 8. 6]15, η60 ἀοἤοϊαΐ 46 
ἄοιηο 404}0 ΠΕΧΙΙΠῚ 5611 Π18. 5115 01Π 65 

ΕΝ δ ἸΘΡΓΟΒΙ15. οἱ [ΘΠ 65 [ἸΒῈΠῚ οἱ, οδ [65 
Ῥεταῦνϑν ΙΔ 10 οἱ ἰηΠἀἸρθη5 ρᾷπθ. Ἐ]σίίυν 104} 30 
νγ. οἵ ΑΠῖβᾶϊὶ ἰγαΐθῦ 6]5 ἱπίογίϑοογαηΐ 

ΑΡΠΘΓ, 60 4πο0ἀ ΟὐσοΙ 556. Α586] [Γγὰ- 
ἴΓ61) ΘΟΓΙΏ ἴῃ (Δ θΔΟΠ ἴῃ ΡΓΔΘΙ]Ο, 

Ὀϊχιι ἀυΐο) Πᾶν! δὰ {08}} οἱ δ 51 
ΟΙΏΠΘΙΩ ΡΟΡΆΪΠ, απ δγαΐ ΟΠ) 60: 

(ταν ΘΙ ηἀἸΠ 6. νοϑίπηθηΐα νοϑίγα οἱ δοοίῃ- 
ΘΙ ΠΏ]ηΪ 5800, οἵ μ]δηριίθ. δηΐο 6Χθ- 
ἀυ]ὰ5 ΑΡΠ6Γ. ῬΟΓΓΟ τὸχ ἢανὶἀ 56 416- 
ῬΡαΐμν Γογοίγιιπη. ἢ Ομ 116 56ρ611556ηΐ 32 
ΑΡΠΘΡ ἴῃ ἤρθγομ, ἰονανὶξ τὸχ ἢανιά 

θα δι, ΛΟΘΘΠῚ 5.18Π| οἱ Πθνὶς ΘῈΡΟΙ ἰππηι- 
4.4. 'ᾳπῷ ΑΡΠΟΡ; ἢδνις ἁπίθιη. οἱ ΟἹ ΠΪ5 

ΡοΟρΡυΪα5. ἘΡΙΔηροπ5486 Γοχ οἱ Ππροη5 99 
ΑΡΠΘΡ αἱΐ: ΝΟ4ιδΔα απ, αἱ ΤΟΥΤῚ 
50] 6ηΐ ΙρηΔΥΪ, ΙΠΟΡΙ15 6ϑ, ΑΡΏΟΓ. 
ἜΜ Δηι5 ἰᾳὰθ ἰἰσαίδθ ΠΟ 5ιηΐ, οἱ 84 
Ρ6465 ἴπι ΠΟ. 51π| ΘΟΙΠρ Θά !Π}}115 ἃσρΓὰ- 
γαΐ!, 564 5]0ΐ 50] θηΐ ΔΘ ΓΘ. ΘΟΓΔΠῚ 

ΠΠ1Π5 ΤΠ] ἰα 15, 510 ΘΟΓΡ 511. ὕοη- 
ΘΘΙΠΪΠΔΠΒ4116. ΟΠΊΠΪ8. ΡΟΡαΪ5 ἤν 5ὰ- 
ΡΟ ουπι. Ἐσυμηαι6 νϑηϊβδοὶ πη νουβὰ 8 
πὰ 0 ΟἸθ ἢ σάροΓο οὑπὶ Ὠανὶά 
Οἰαγα δάμαο ἀϊθ, ᾿γᾶνιΐ Πᾶν! ἃ, ἀϊσ6η5: 

τϑν Ηδρο [οἷαί τ πὶ Ποι5. οἱ πᾶθο δή άαί, 
σεύχο τιϑὶ ἃπίθ. ΟΟΟΑΒΙΠῚ 5015. σβίλνοΓῸ ρᾶ- 

Π6Π) Υ6] 4|1π4 φυϊάααδιη. ΘΠ) ηΐ5 416 86 
ΡΟΡαΪακ. δυάϊνι!, οἱ Ῥ]δοιθγαηΐ οἷβ 
οποία 486 ἴδοι᾽ ΓΘχ ἴῃ ΘΟΠΒρΘΟία 

ἰοί8. ΡΟρα]. ἜΚΒῚ οορηονῖ ομηηο 37 

28. 85: Δρ. θδαπι. 239. ΑἹ.: ἀδδοίοί. 
32. Α1. Ἐθ)αν. 39.411." οἱ Ἰυβθη8. 

δΙαρΙ ον. Β: ΠῚ ἸΌΟΌΓ.., θῆατνε Πἰγδ 8 νῈ: “9.6... 
[01{{Ὸ 31. Πετθοπ ὁ ΑὟΥ: ϑϑλπβές, τοΐς εἶπ δ Έο[ου ... ὃ 

84, (ΑΥ̓: τυατοπ πίε... πίο ἐπ. αοἴορ!.) νΕῈ: ἱπ 
ὅ. ροζϑϊαρει. Β: νοῦ ππροτοίοπ ϑ)δοη πη. ΑὟΥ: 
ἰπαον, ν: δτουίοτη, 

30, Φ. 31 εἴἴεπ 21: σόθοπ, 
90. εὖ φεῦ, ἔθοπ υοθ!, αἴείδιοίε “ΠῚ δ ὐαδ᾽,,, 

τεώειυατ, 

28 



Ὰ 

484 (8,388--4,7.9 ΘΙ ΘΙ ΒΕ. 

ἘΠῚ. Τοίϊιην ἔγεῖφυ" ἀοηνι ϑωαυϊαῆς οἵ Θιαασμἶἴῖ. 

Ἄν « κ ᾿ Ἂν ᾽ " 2 - « , 
πᾶς ὁ λαὺς καὶ πᾶς σραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

Ν - »-» 

ἐκείνῃ, ὅτι οὐκ ἐγένετο παρὰ τοῦ βασιλέως τοῦ 
ζῷ ῃ εἴ ΄, 

ϑανατῶσαι τὸν ᾿Αβεννὴρ υἱὸν Νήρ. 88 Καὶ 
. Ν ᾿ ἂν γ - 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τοὺς παῖδας αὑτοῦ" 

Οὐκ οἰδατε ὅτι ἡγούμενος καὶ μέγας πέπτωκεν 
5 Γ: - 2 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἕν τῷ ᾿Ισραήλ; 
“ ͵ Ν 

ὅτι ἐγὼ εἰμι σήμερον συγγενῆς καὶ καϑεστα- 
᾽ὔ « Ν , ᾿ Φ ) 3] τ “3 

μένος ὑπὸ βασιλέως; Καὶ οἱ ἄνδρες οὐτοι υἱοι 

Σαρουΐας σκληρότεροί μου εἰσίν ἀνταποδῷ 
- »- 4 Ν ᾿ 

κύριος τῷ ποιοῦντι πονηρὰ κατὰ τὴν κακίαν 

89 καὶ 

αὐτοῦ. 
Ὶ ὕ Ε , ᾿ , σ 

ἘΝ. Καὶ ἤκουσεν "1οβοσεϑ' υἱὸς «Σαούλ, οτι 
, ς τν ΄ , 

τέϑνηκεν ““Ιβεννὴρ "υἱὸς Νὴρ' ἐν Χεβρών, καὶ 
Ὁ , Π » 7 - , 7, φικ ν 

ἐξελυϑήσαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ, καὶ παντὲς οἱ ἂν-᾿ 
τ χ΄ " 

δρες ᾿Ισραὴλ ἐταράχϑησαν. 2 Καὶ δύο ἄνδρες 

ἡγούμενοι συστρεμμάτων τῷ ᾿ 1ωβόσεϑ' 
ἢ] » Α ΚΝ οἱ - 

“Σαούλ' ονομὰ τῷ ἑνὶ Βαανὰ καὶ ονομα τῷ 
, «ς Ψ ε δὰ α Χ -“» η. ,ὕ 

δευτέρῳ Ἐηχαβ, οἱ υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωϑαίου 
᾿ “- » “4 δὴ 3 - 

ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμίν. (Οτι Βηρωϑ' ἐλογίζετο 

τοῖς υἱοῖς Βενιαμίν, ὃ καὶ ἀπέδρασαν οἱ Βηρω- 

υἱῷ 

ϑαῖοι εἰς Γεϑαΐμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ παροικοῦντες 
[2 »Ἢ «ς , , 4 τὰ “ “ ᾿ .-- 

ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 1 Καὶ τῷ Ιωναϑαν υἱῷ 
Σαοὺλ υἱὸς πεπληγὼς τοὺς πόδας, υἱὸς ἐτῶν 

πέντε, καὶ οὗτος ἐν τῷ ἐλϑεῖν τὴν ἀγγελίαν 
᾽ἴΤεἷΐ- 

! ἀκ οδ' ΧΈΡΌΝ Ὁ Ν 7 » " 

ραήλ, καὶ ἢρεν αὐτὸν ἡ τιϑηνὸς αὐτοῦ καὶ 
ἔφυγε, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὴν καὶ 
ἀναχωρεῖν, ἔπεσε καὶ ἐχωλανϑη, 

αὐτῷ Μεφιβόσεϑ.) ὅ Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ 

Ρεμμὼν τοῦ Βηρωϑαίου, Ρηχὰβ καὶ Βαανά, 
καὶ εἰςῆλθϑον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας εἰς 
τὸν οἶκον Ιωβόσεϑι καὶ αὐτὸς ἐκάϑευδεν ἐν τῇ 

κοίτῃ τῆς μεσημβρίας. 
τοῦ οἴχου ἐκάϑαιρε πυροὺς καὶ ἐνύσταξε καὶ 
ἐχκάϑευδε, καὶ Ρηχὰβ καὶ Βαανὰ οἱ ἀδελφοὶ 
διέλαϑον, 7 καὶ εἰςεπορεύϑησαν εἰς τὸν οἶκον. 

Καὶ ᾿Ιςβόσεϑ' ἐκάϑευδεν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν 
τῷ κοιτῶνι αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν αὐτὸν καὶ ϑα- 

γατοῦσιν αὐτὸν, καὶ ἀφαιροῦσι τὴν κεφαλὴν αὐὖ- 
τοῦ, καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῆλϑον 

87. Β Ἐ (α1.) τὸ (ἡ ΑΕΈΧ). 838. ΑΒ (1) καὶ 
(ΤΕΧ). 939, Β: συγγ. σήμ. (σήμ. συγγ. ἈΕΧ). ΑΒ: 
Οἱ δὲ (Καὶ οἵ ΕΧ). Β: ἀποδῷ (ς. ΑἾἜΕΕΧῚ ... Ὁ (. 
πον.) τὰ (ἜΑΧ.. ἸΛΕΧ Ὲ υἱὸς Ν. ΑΒ: Ὥς 
ϑησαν (ἐταρ. ἘΧῚΥΑΘ Σ ΟΡ ἘΧ). 4, ΑΒ: 
αὐτὸν (-ἣν ΒΕΧῚ ... Ὁ (ἃ. ἔπ.) καὶ (ΕΧ). Α3Β 
(οι. ᾿π τὰ): Μεμφιβοσϑέ (ΠΡ  βόσεθυ Ὁ ΡΒ 
οἵ ([ΑἈΒΕΧ). ΑΒῈ τὸν ({ ΕΧ). 7. 48: εἰρῆλθον. 
(εἰςεπ. ΕΧ). 

ἘῚ , γ4 ς Ἢ ᾽ “1 

Σαοὺλ καὶ ᾿Ιωνάϑαν 'τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ" ἐξ 

ἵν 
και ονομὰ 

6 Καὶ ξἰδοὺ ἡ ϑυρωρὺς 

Ἴ ΔΡΡΙῚ ὈΥΡΞ. ΟΝ Π θυ 93 ὈΡΤΓΟΞ 
ἜΞΝΤΩΝ ΤλΏσῖς ΦΏΡΙΩ ΠΡ ΝῸ 
ΓΝ Ὑπϑ Στὸν ΠΏΣ ὝΔΝΡῚ {2 38 
ΤΠ ΘΥΡ Ὁ52 ὉΪ ΤΑῚ "Ἧδ 55 ἜΣ 
ΠΡ) Ἢ. ΦΉΣ "Θ3Ν ἐὈΝ 953139 
ΣΡηΚ ὭΞ πϑὰτ ΘΝ ΠῚ ΠΟΘ 
ΠΡῚΠ προ ἢ πὴτο προ" "72 ὈΡῚΘΡ 

ΠΡ 
ὭΞΝ ΤῸ 53 οηδῶ τι »ρϑν κα 
ὈΝθ.- 91 Ὑπὸ ΒΡ ἸἸΠΞΓΙΞ 

ΒΥΡ τ ΘΡΘΣΝ ἼΔΟΝ. ὁ ἤΡΠΊΣ2 
δῶ ΓῶΣΞ ππδπ Ὁ Ὁ τΊΞ π 

ὩΞᾺ ἜΠΝΞΙ 115 ὯΞ. 39 "2: 1 
τὰν» Ξῶπ ΤΉΝΞ ΩΝ. 55. 1522 
ΠΏΣ} ΘΝ ΞΣῚ ἩΓΠ 35 ἐἼΏΔ2Ξ 3 
ἐσσσ ΘΠ ἼΡΟ ΘΒ. Ὀὺ ποη» "1 
δ᾽ Ὁ5 22 13 Ὀηδῶ- ἸΞ ΓΝ 
νῷ Ὡροὦ ΝῈΞ ΠλτῚ ΘΣο Ὁ ΩΓ ΓΞ 
ἼΡΩΩΝ ΣΙΝ ΟῚ ΝΘ ἸΣΟΉ ΠῚ 
ΠΟ" ΠΝ δ} ΠΤΘΓΙΞΙ ὙΠ] ὈΞ1)" 

ΠἸΘΎΩΞ ἸΞΡΟῚ ὁ ΤΌΣΟΣ ἤρθη 
ἘΠ. ἼΝδοὴ ΠΡ)5) 33 ΠπΝΞΠ 
23 Ν5 ΠῚ τῦΣ ὩΣΝ τΡΞΤΟΝ ὉἾΡΣῚ 

ΓΣ ΝΞ ΠΡ ἐδ ΞΞΘ τ ὃ 
τὸν ἩΠΞΡῚ ΘΡΩΓΙ ἬΠΡῸ ΓΉΣῚ ἨἿΠ 
ἘΝ ἜΤΙΣ ΤΩΣ 3) 39] ΘΠ 
ἸΡΩΒΤῸΡ Ξϑϑτ ἘΠῚ ΤΊΣΙ γΝἘ 3 7 
ἼπΛὉ δὴ ΣΙΝ ἢν 135} ἼΞΞΙΘ ὝΠΙΞ 
ΤῸΝ Ἰὐνπτῶν ἢΠρΟῚ ἡϑνε τ ὌΝ 

ΗΠ 

97, Β: νυ. δὴ. φοθοίεπ, ΟΥ̓: σεζοθεπ, νῈ: ἴαπι. 
38, αΥ̓Τ: ξδετῇον, ΝΕ: δοίδθοιτ, (Αν δον Θυόβίο 3). 
9. πιίτ' 5: πιάτρτίᾳ, Β: Βοπέο ξατε τιν ὅπ δ, θα οΝ 

ΠΝ δο:, ΑΥ̓́Τ ὙΕ: πο (δ ει10) Γιυσα ὦν τι. οὐ ροἹ. 
ἮΝ Α: δοίίᾳ 

Ι. ΝΕ: ππϑος ΑΥ̓: τπροοππποπ, Α: ἼΩΝ 
ον τα Πυῦς ὙΕ: Ταπΐεπ, ΑὟ: Τα πῇ ἰθπι δεν π)ξπ ἢ .. 

δὲ “τς ΡΨ 



ὥ, (ΟΦσπμο 8, (8,38--4,7.) 490 

ΘΠ ορίθοείθ, ΦϑθοΓο Ρ τοΐτὸ ἐτπιοτδεί, ἘΠῚ. 

ν σι οἵ ὈΠΙΨΘΓΒΙΙ5 5ΓΔ6] ἴῃ αἴ8 ΒΟ ἀπὸ σαπὸ ϑήταει πιουξίοη Ὅε8. “ας 
48, δαβ ε8. πίε σοπὶ δενπίαε ἴθαν, Ὁαβῇ 
σπεῦ, δὲ Θοῦπ ϑὲεν, σοίδοιε!. τρατὸ. 

38 δἸ1πὸ δὲν δεὐπίᾳ ζρταῦ) δι [εἰπεπ δε πε το: 
γθ 0εεἴρν πἰᾶγι, δα Βὶ απ οἰεζοπ “ἀρ εἶπ δύῃ 

39 τὺ Θτοβον σεζαίεπ {Π ἰπ δήταο ὁ ὁ Δ 
αδον δίπ πο αὐτὶ ππὸ εἶπ σεζαϊδίον δὲδπίρῃ. 
ἌΓδεν οἱς ὲάππεν, οἷς δείποον ὅτι 5 α, {πὸ 
πιὶν σετοτι ἢ. Φεῦ οττ ϑεύροῖτο δεπι, 
61  ε8 {θπ|, παὰ [εἶπεν ΞΘ οδῃ οἰ. 

ΕΝ. Φα αὔοῦ δεν Θοῦι Θαμ8 θὑτοίς, Ὁαῇ 
πον κι οδτοπ ἰοο: ποτε, τϑιτϑοπ [εἶπε 
φάπος ἴαῇ, ιπὸ σαπὸ οἤταοῖ εὐζταξ. 

2 “(58 τυατὸπ αδὸν ζθροι θὲ ἄππεον, ὁ απιρτίοις 

ἄδεν οἷς δευίοεσον, τππίον Ὅοπι Θοῦπ (Θαμ 8: 
εἶπον Οἰεβ ϑαεπα, δεν απϑοῖο ἱεροῦ, Θὔθπε 

ϑεϊπιπιοπϑ, Ὅε8 ΞΒοτοτ  τοτδ, ατιὃ Ὅὲπ δδ᾽πϑοΎπ 

Βοπίαπιίπ. Φεππ ΞΒογΟΤ. ὑσατὸ απ) ππ|οὺ 

8 Ξϑεπλαπιίπ σφετοποῖ, ὃ ππὸ οἷς ΞΒογΟ ΓΟ ΓοΥ 

ὕατοη σοἤοθει αοπ Θεῖθαίπι, απὸ Ὁ [6 

δτοπιοιπος σοιοογεπ δί8 απ Ὅὲπ δαπίροπ, 
άξαᾳ. ὃ ἡ θαίτε δοπαίθαπ, δεῖ Θοθπ 

Φαμδ, εἶπα Θοῦπ, δὲν αὐ Ταῦπι απ 

δὲ δύβοπ, τοτὸ αν {{π| δαῦτε αἴί, δὰ 
Ὁκ δεζώτεί υοπ Θαμ ππὸ οπαίθαπ αι 

φ γ εῖ ἔαπι, ππὸ ζεῖπε Ἅπππις ἰθπ αἰ 0 Ὁ 

πὸ οθε, ππὸ ἱπόοπὶ {ἐς εἰτεῖς πὸ Π0Ὁ, 
ΠΟΙ εὐ απὸ τατὸ Ὀἰπέοπο, ππὸ εὐ Ὀἰεβ 

ὅ οἰ θοζοῖῃ. ἜΘ αἰπρὸπ πππ Οίπ οἷς 

Φῦθπς ϑιϊπιπιοπϑ, Ὁε8. ΞΒοτοιθίτοτβ, θοροῦ 

παν θαςπα, ππὸ ἔσπποπ ἐππὶ ὅαπς 8δ0ε 

ζο1η8, δα δὲ. ὅαα απὶ θείβοϊίεπ ταῦ, τπὸ 

θ οΥ ἴαᾳ αὐ ζεἰποπι ἀκ αον ἱπὶ θεία αο. Ὑπὸ 
Πε ἕαπιοπ ἱπ8 ὅαι8, Ῥδείζοεπ κι θοίοπ, τπὸ 
Παΐεπ ἰθπ ἱπ Ὅὲπ απ, πὸ επίταπποπ. 

7 Φεπη δα [ΐο ἰπ8 Θαι8 ἕαπτοπ, ἴα εὐ αὐ 
ζείποπι ἔδοῖτε ἱπ {εἶπον ΘΟ Ια ἔα πιπιοῦ, τἰπὸ 
Παύγεπ θαι (ο᾽ ππὸ δἰοθοπ ἰθπι Ὁοπόζονῇ 
αὖ, ππὸ παῦπιοι ζεἰποη ὅζονῦ τπιὸ οἴπβοη 

97. ὕὉ.1.: ναβ πίε ϑοπὶ δ, 
3. ὕὉ.1.: παὸ του ποίοπ δα [ο[6{1 φαξηυεἶζε. 
ἀ, Ὁ.1.: [Ιαἄδπὶ απ δ βεπ. 

ταῦ δο[ἤτη. ΥΕ: φοτίοί πὶ βδονττοίττηπα. 
᾿ς 2), θεν δίε ὁϑεονβαπῆεπ, Β..νῈ;: (δὁ γαΐε αδοὸν Ὁ, 
᾿ς υθπγε. ΑὟ: Θῴ)αατοδονῆε δο6 Ὁ, Ὁ, ΝΕ: ϑίπίθτον 
Ὁ, διυίοαδῆαπΊοι. ΟὟ: υυἱτῦ οοὺ, 

ς 8, ΟὟΟΕ: δἰοἴτοι ὦ απ αἰό ὅν, 
᾿ς ἃ, γΕ;: απ δοίδει ὃ. ΟὟΝΕ.Α : σα ὁ (θεν. 
ΠΟΥΥΕ.Α : δα ([0) παΐιπ ἴθι. Β.γΕ: 7. δδ ἀγίοτία, 

1118, 4ΙΟΠΪΔ ἢ) ΠῸΠ ἃοίμμη {π|5561 ἃ 
γθσ6, αἱ οοΟΙἀοΓΘίμ ΑΡΠ ΘΓ ΠΙΪὰ5 ΝΟΓ. 
ἜΒΙΧΙ Φαθᾷαθ. ΓῸχ δά 50γνῸ 5 5105: 98 

1Βηι. Ναμη. ᾿σΠ ΟΡ 15, ΦΙΟΏΪ ΔΙ ργΪΠ 6605. οἱ 

ἐοαδη ΠΑ ΧΙΠΊ5. ΟΘΟΙἀΠ Ποάϊα ἴῃ [5γὰρ} ἢ 
ἜΒρΡΟ δαΐθη 6 ΠιιῸ ἀ 6] οι 5 οἱ αποία5 89 
ΓΟΧ, ΡΟΓΙΓῸ ΥἹΓῚ 5.1 ΠΠΠ δαγνίδθ ἀπ] 

5. 5η0 Π21}1; τρίσίθτδι Ποιηΐπα5 [οὶ θη 

ταν ν τ] απ [χία πηΔ]ΠΠ 1ἀ1η 5181]. 

πον Απάϊν δαΐθη ΞΡ Οβοὶ ἢ ΠΙὰ5 ΕΚ. 
588], Τα ἃ ΘΟ 1556 ΡΠ. ᾿ῃ Ηδθγοη, 
οἱ ἀἸ550} {86 85} ΤΠ Δ 1115. 6115, ΟἸΏἢΪ5- 
416 ΙϑΡ86} ρϑγίαγθαίι5. οδί, ἜΠυ0 

ἀιΐθ 1 ΥἹΓῚ ΡΓΙΠΟΙΡ65. [ΓΟ π ἢ ογᾶηΐ 
Π]10 δα], ΠΟΙΘη πΠὶ δ ηὰ οἱ, ΠΟΙΠΘΠ 

ΑἰΘ 01 ΠΘΟΠα}}, {1 Ἀριηπηοη ΒοΡΟ ἢ Ϊ- 

ἴὰ8 46. {ΠΠ|5 θη) δηλη: 54 άθ οἱ 
δ Κα Β ΘγΟ ἢ ταραίαία 6οὲ ἰῃ Βοπ]δμηΐη, Ἔ οἱ 

[προγαπὶ Βογο μ 46. ἴῃ (οιΠ μη ἴμπ6- 
Γπίαιι6. 10] ἀάνοηδθ 5416 84 (ΘΠΠΡΕ8 
11π4. ἘΚΓαΐ ἁπίθμ Φοπαίῃ δ {Π10 58] 
{ΠΠπι8 ἀ6 015. ρον 5. Οαϊπ 6 Π}15 

1,ον. ΘΠ {ὉΠ|, Φαλη0. ν 611 πα πο 5. 468 

ὙΠ ΌΡΙ ὅδ] οἱ Φομαί πὰ οχ {6286 1; (0165 

146. ΘΕ.) ΠΕ ΙΧ 5ι1ἃ, [πρὶ], ΘΠ 4116 
[ϑιηὰγοῖ, αἰ [πσογοῖ, ὁθο  ἀ11, οἱ οἰδὰ- 

ἀτι5 αἰδοῖα δὶ; Παἰ λυ] 14116 νΟΟΔ] ΠῚ 
ΜΡ ΡΌβ οι μ,  ὐρηϊθηίθβ. ᾿σϊίαν ΠΠῚ 
Πομημηοη γί 6, ἈΘΟΠὰ οἱ Βαδηδ, 

ΠΟ ΡΟΒΒ]. δ0η1 ἰθγνθηΐθ ἀἰ6 ἀθηλΠη 
᾿ϑθοβθίῃ; 4] ἀοΓΙ ΘΠ αΐ ΘῈΡΘΙ 8 Γἃ- 
{11} 5111} ἸΠΘΡΙ16., οἱ Οϑἐα γα ἀΟΙΏ5 

ΡαΡσ 5. {ΓἸ1οὰἢ ΟΡΔΟΓμΪν 1. ἜΤΠη- 
ΘΡΟΒΒΙ 5} Δ 61 (ΟΠ [ΔΘ η 6 

(,2τ. ΒΒ) Θη 65. Βρ105. {ὙΠ 10ἰ δ᾽ ΡΘΓΟΙ556- 

Ἔρτον γα Θ.ΠῈ ἴῃ ἰηρτη6 θοΠὰ οἱ Βαλπὰ 
[Γαΐου 6]115, οἱ πσογιηΐ. Ἔ τὴ ἃ 8) 
᾿Π ΘΓ Θ551. [αἰδϑθηΐ ἀοιηαπι, 1116 ἀ01- 
Πηἰ ΘΙ) αὶ 5ΈΡΘΙ ΙΘΟΙ.Π) 5.1|ΠῚ ἴῃ 60Π- 
οἰανὶ, οἱ ρογοιίθηΐθ5. ἸηἰοΡθοθγιηΐ 
ΘΠ, 51] Δί {π6 οἀριΐ6 6}115 ΔΙ γαπί 

1. ΑἸ]. ἘἸΒΡοϑοίῃ. 
0. ΑἸ. Ἐ]αιθηΐθογ. 

2,18. 

3,37. 

Ε5.13,7. 

9,3, 

9,0. 

ΕΝ ΙΝ 

ὅ. ΑἸ. Ἐ εἰ - οθάοτιμίνίι. 

Β.αΥ.νῈ.Α: εἰς (τπ|} πὶ Π οῦεπ. ΑΥ̓ΝΕ:Α: Ἰϑατ 
ἴᾳῃπι. 

ὅ, δίετες ἢ, σι τεα σϑύώται, ΑΥ̓: 1πτ γείβει 5 αροόε 
ἀείες,, οἱ 31δ, εϑὺπῇο. γΕ: Ἰὰς απ Ὁ. 55 ὲ. «Ἔαρευ, 

ὃ. Β: αἰπροι δί6 πείετοπ πὸ ὁ. δἰποίπ, νῈ: δ.δ ἰπ 
Ὁ. ϑ)δίο Ὁρ ὦ. ΑΥ̓: Ὠίοθ ον ἕν, {. δἰδ ἐπ Ὁ. πποτο, Β: 
αἵ τουϊοι [. 538. ἢ. ΑΔ: αἷό οὐ... ἀΜδλὰ (, 23.) 

ὩδῈ 



420 (4,8--ῦ,4. ΝΘΠΘΙ ΠΗ͂. 

εὖ. 

Α ἐφ ΑΝ Α "Ἵ σ΄ ι ΄ 

τὴν ὁδὸν τὴν κατὰ δυσμὰς ολὴν τὴν νύκτα. 

υἱδ εἰς Χεβρών, καὶ εἶπον πρὸς τὸν βασιλέα" 

Ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ Ἰςβόσεϑ υἱοῦ. Σαοὺλ τοῦ 
ἐχϑροῦ σου, ὃς ἐζήτει τὴν ψυχήν σου, καὶ 

ἔδωκε κύριος τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ ἐκδί- 
κησιν 'τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ', ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη 
ἐκ Σαοὺλ 'τοῦ ἐχϑροῦ σου' καὶ ἐκ τοῦ σπέρ- 
ματος αὐτοῦ. 

Ἰϑαυϊαδῖς αὖ τοΐτ ον δο ἤδναοῖο ασιῖἔϊο. 

ΤῊΝ ἸΝΞΡῚ Ὁ ΤΠΟΘΣΙΓΟΞ ΓΙΞΊΡΕΙ 1 8 
8 Καὶ ἤνεγκαν τὴν κεφαλὴν ἸἸοβόσεϑ' τῷ 4α- τὸ τς κς ἐπ τιν σῦς τς π τν 

πα Ὥτπον πῶς ὥν ἢ 
τῶν ὈΝ ΠΛ σΠΒ πο 5π- ὃν ἡ ΠΝ 5) 
ὯΝ ΡΞ ὧν ἼΞΝ βη9 3 πῶξ 
ΠΈΡΙ οπν πὴπὶ Ἰ2)5) ΠΡῸΣ 
τὴ 125 ὈΠΝ Ὁ πὶπ Οὐ ἢ ΠΊ2}2 

9 Καὶ ἀπεκρίϑη Δαυὶδ τῷ Ρηχὰβ καὶ τῷ 
- 2 - φννς: « Α - 

Βαανὰ ἀδελφῷ αὐτοῦ, υἱοῖς Ρεμμὼν τοῦ Βη- 
᾽ ἂν “ὦ , “ 

ρωϑαίου, καὶ εἶπεν αὐτοῖς: Ζῇ κύριος ος 
3 , Α , ᾽ ͵ , ᾿ 

ἐλυτρώσατο τὴν ψυχὴν μου ἕκ παᾶσὴς ϑλίψεως, 
, σ 

10 ὅτε ὁ ἀπαγγείλας μοι λέγων" Ὅτι τέϑνηκε 
-Ὄ , Ι .»»Σ ’ Ι ᾿ 2 " Ἐι . ᾽ 

“Σαοὺλ 'καὶ ]Ἰωναϑαν. καὶ αὑτὸς ἣν ὡς ευσγ- 
«“ ’, ’ὔ ᾿ ν 

γελιζόμενος ἐνώπιόν μου, καὶ κατέσχον αὐτὸν 
Ι ᾽ ᾽ ἣν ΕΎ ’ 

καὶ ἀπέκτεινα αὐτὸν ἐν Σικελαγ, 

δοῦναι εὐαγγέλια" 
᾿ 2 ἢ , " 2 - " 

πονηροὶ ἀπέκτειναν ἄνδρα δίκαιον ἐν τῷ οἴκῳ 

αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, καὶ νῦν ἐχζητήσω 
Α ἘΣ - - ν᾿ « - 5 

τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς ὑμῶν, δ 
Ὁ - “- - 

ολοϑρεύσω ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς. 
Ν αὖ ν Ι 2 - 

ἐτείλατο Ζ,αυὶδ τοῖς παιδαρίοις 'αὐτοῦ;, καὶ 
5 ’ , Χ - 

ἀπέκτειναν αὐτούς, καὶ ἐκολόβωσαν τὰς χεῖρας 

αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, 

ΠῚ Ἐρα 

ῳ ἔδει μὲ 

11 ἀλλὰ καὶ νῦν ἄνδρες 

αὐτοὺς ἐπὶ τῆς κρήνης ἐν Χεβρών, καὶ τὴν 
κεφαλὴν ᾿Ιςβόσεϑ' ἔϑαψαν ἐν τῷ τάφῳ ᾿Αβεν- 
γὴρ υἱοῦ Νήρ. 

Υ΄. Καὶ ᾿ ᾷ ἱ ὶ ἸΙσραὴ .« αὶ παραγίνονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ Ισραηλ 

πρὸς Δαυὶδ ἐν Χεβρών, καὶ λέγουσιν αὐτῷ" 
21 Ἁ 2 -" Ἂ: , «ς ϑΣ 2 Ἂ 

Ιδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σαρκὲς σου ἡμεῖς “καὶ 

καὶ ἐξ- 
΄ ᾽ 

12 Καὶ ἐν- 

καὶ ἐκρέμασαν. 
ἼἸΠΞΠΞ ΠΡ ΞΠΤΌΡ γΌ 5) ΘΟ ὉΔῚ 

ΣΝ τῷ ἘΝ 

ὍΠν ΤΩΣ ΞΤΙΝῚ  ΞΞΎΤΙΝ ΤΊ ἸΣ5 1 9 
απ ἘΠῸ ἜΩΝΟῚ ἜΉΝΞΙ ἸΠ3 ἫΞ 
πΞ ἼὍΞΟΤΌΝ ππϑ- τῶν πὴ 

ἜΡΙΣ ᾿πΝῸ Ὁ Σ δΒΊΩΤῚ ἸΞ ΤΈΣ ἢ 

ὙῸΞ ἡθσον πιτττμητ δηλ 
ἼΩΝ ἌΡΡΈΞ ὙΠΔΊΣΠΙΝ) 5. ΠΙΠΝῚ 

πῶ ἴϑτ Ὡς 1] 
ἼΣΡΣΞ ΡΣ ὩΛΝΤΤΌΝ ΔἼΠ| ΘΡϑ ἡ 
ὯΝ ὥρὩν αὍπ πΩΡῚ ̓ ἸδϑΘοτῸν 

ἢ Ὀϑτν ἸΠΠΣΞΣ ὈΞΊ ὍῺῚ 
ΡΞ ΩΝ ΤΊ ὙΚΗῚ ὙΠ ΝΠ 
ΠΝ ὈΠΥΤ ΤΩΝ ἼΣΣΡΟ ΗΔ ΣΙΝ 

ἸΠΞΡΟῚ ἩΠΡῸ κα ώξ τιν ΝΣ ΤΙΝῚ 
ἘΉΞΞΙΙΞ Ξ ΤΊΣΙΣ 

ἭπΤοΝ ὈΝῶΣ ξῶτ ὃΞ ΝΡ ψ'. 

ἐχϑὲς καὶ τρίτης, ὄντος Σαοὺλ βασιλέως ἐφ 
ἡμῖν, σὺ ἦσϑα ὁ ἐξαγαγὼν καὶ εἰςαγαγὼν τὸν. 
᾿Ισραήλ, καὶ εἶπε κύριος πρός σε᾿ Σὺ ποιμα- 

ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ᾿Ισραήλ. 
ἔρχονται πάντες οἱ πρεσβύτεροι ᾿Ισραὴλ πρὸς 
τὸν βασιλέα εἰς Χεβρών, καὶ διέϑετο αὐτοῖς 
ἡ βασιλεὺς Δαυὶδ διαϑήκην ἐν Χεβρὼν ἐνώπιον 
κυρίου, καὶ χρίουσι τὸν 4αυὶδ εἰς βασιλέα ἐπὶ 
'πάντα' ᾿Ισραήλ. 1 Υἱὸς τριάκοντα ἐτῶν» Ζ,αυὶδ 

7. ἈΒῈ(ρτ.)τὴν ( ΕΧ), 8. ΒΈἡμῶν τῷ (ΠΡῸΣ; 
Α: μδ). 10. ΑΒ Ἐλέγων οἱ κ. Ἴων. (ἘΧ): ΖᾺΒ 
Ἑάλλα ... ἀπεκτάγκασιν ΘΙ Ἢ ΕΝ 
12. Β: ἀποκτέννϑοιν (ἀπέκτ. ΕΧ). ΑΒ: κολοβὅσι 
(ἐκολ. ἘΧ).--- Ἰν ΑΒ: εἰς (ἐν ΕΧ).... εἶπαν (λέγ. ΕΧ). 
2. ΔΒ: τρέτην(-ης ΕΧ). Β: ἐξάγων κ. εἰφςάγων (ὁ. ΕἸ). 

τὯΝ 
αὐ ᾿Ἶ , Χ γ ΄ Ν ἩΜΣ, ἢ ᾿ 

γεῖς τὸν λαὸν μου τὸν Ισραηλ, καὶ σὺ ἔσῃ εἰς, 

ὃ Καὶ. 

ΠΩΣ Ἴ22}1 ἘΘΝῸ ὙΎΘΝῚ ΠΣ 3 
πὲ οἴοιτο, ὁ ἼΣΓΙΩΝ τ 53" 
Ἡλϑν Θ8 διδῶ τὴπς ὈἸ δου 

φῦ πο ἄρτι ΠΩΝ 
πῶν 2. πῆπο ὝΔΝ Οὐ ὈΝ᾽ 
πΡΝἢ Ἐπ ΘοστΝ ὦ ὩΣ στ ΤΙΣ ἼΣ 
-ὔϑ ἸΝΞΟΥ εὈΝ ἐδ τὸν ΤΩΝ ΓΤ 3 
ποίηξτι ποθπτον. ὈΝῊΣ᾽ ἜΣΡῚ 
ἸΠΞΙΞ ΓΟ ὌΠ ΘῈ ὃ πὸ ἘΒΌΝΙ 
ΠΕΡΩ ὭΠΤΌΝ ἩΠΏ ΩΝ τὴ 39 
Ἴ πρῶ Ἴ309: 18. εὐ τὸν ὁ 

ΠΌΤΕ δ ΏΣΙ ΓΛΎ 
10. ῬῚΟΘ ΣΧ ΝΞ ΝΡῸΒ 

ὧν. ᾿ αὐτῶ... 



Φ, Φοιοῖ8. 

ὅϑεν Ὄπ πὸ 21 Θεθτοη, 

Ὁἷπ, δε8 ὕδεροδ απ ὃεπι ΒΓ αὐ εῖος, οἱὲ 
8 ααπεὸ δα τ. πὸ δταιτοπ θα 8 Θαῖρι 

δοίη 8. κι Φαυΐδ σὲπ ὥρθτοπ, τπιὸ 

Τρταύγεπ φιππ δεθπίρο: Θίεθε, δα {ΠῚ δα 

ῷαιρι ϑροζοείθ8, Θαι8 Θοῦπϑ, δείποθ 

“εἰποοθ, δεν παὰ Ὁοίπον (Θροῖς απὸ; δε 
ιν δαὶ θεῖς πιοίπεπ ὅοττη, ὃὸπ δε πίρ, 
φετοοι απ ΘΜ ππὸ απ ζείπεπι (Θαπιοη. 

9. Φὰκ απίυογίεῖς ἰθπέπ Φανίο: Θὺ ταῦτ 

01 ὥρην Τεδεῖ, Ὅ61 πιοίπο (Θεοῖς ατ8 αἴτον 
10 δ υὔθζαῖ εὐτὀεί ππ| τῷ ἀν Ῥῶϊ, δεῖ 

ο΄ αἰἷρ οονξποίρίς τπιὸ Τρτα δ: (Θαμῖ {ΠΠ τοῦί, 
απὸ πποὶποίς, εὐ τ ᾶτε εἶπ αατον Βοίς, ππὸ 
τ τοϊτρεῖε ἰθπ {πὶ ΒΙΕας, ὃεπι ἰῷ [01 

“11 θοίοπιοῦπ αεδεπ. ἜἸΙπῸ δἰεῖε σοί! οὔοπ 
ἄρτος θαδεῖ εἶπεπ σοτούτομι έαπη ἰπ [εἰποπι 
ὥαιζε απ 7εἰποπι ὅασον ἐὐττοϊτο α} (κα, [οἴτὸ 
ἰᾷ) Ὁα8 516 πίε [οὐτϑετπ υοπ ετεπ Ὁ ἄπο, 

“12 πηὸ εἰ) οι δὲν (ὅτος {{π|π8 Ἀπὸ 

Φανίν σοδοι ζείποπ δὐπρίπροπ, οἷο εὐτοϊγε 
αείοπ δ, πὸ δίεδοι ἰθπεπ ἄποιος. τπιῦ 

ἀύβε αὖ, ππὸὟ δίπαοπ {6 αὐ απ Φοῷ 
κι φοῦτοπ. ὅθ ὅὍᾳ8 κι! “δθοζο 0 
παρπῖεῖ {{, τπτὸ δοατθοι ε8. ἐπ Ὡσπονθ 
Θὰ κι φεθτοπ. 

Υ 

τ΄. ἰἰπο ἐδ ἕππιεπ αἴὸ Θιάπιπις Φγαοῖ κι 
Φανίο σὲπ ϑεῦτοπ, ππὸ Τρταοπ: Θίρθο, 
τοἷν {πὸ Ὁείπεϑ Θεθείπιϑ πὸ Ὀείποβ δ ,οἰ γε. 

ΠΟ Φαρ αὐ υοτθίπ, δα. Θαμὶ ὕδεν τπιῦ 
τς βεὐπίᾳ σαν, {ἀπ υίος δι. ΘἼταοῖ αὐ ἀπὸ εἶπ. 
(0 αὶ δὲς ὥεῖν οἷν ρεαρι: Φὲ [ΠῚ 

ο΄ κχαιείπεβ Ῥβυι8. δἴταει θύϊοπ, απὸ ζ0ΠΠῈ εἰπ 
5 ὅοεῦος [εἶπ ὕδσοεν δήταοῖ. Ὁ πὸ εδ ἕππιοη 

αἷΐς ΓοΙτοεπ ἱπ ΑἼγαοΙ ἐππ δε δηίρε σοπ 
φεύτομ, ππὸ Ὅε. ὁτδπίᾳ Φανίο τπα τς 
παΐτ ἔρποι εἶποι Β τ κ Φεῦτομ ὑοῦ ἐπὶ 
εῖγπ, πιὸ { αἸδοίοιι Φοανίο δππὶ δε πίαε 

᾿ δι τ σἸραἷῖ. Ἔ Φγοϊβίᾳ δαῦτο ταν Φανίῦ 

9. {5..1,: αἴίοπι ΦΎ 6 {α]. 

Ο 7, ΑΝ: δεῖ ὅδε δὲν δθοπο. Α: πθή το. ΝΕ: ὑπτῷ 
ὕ, (5, 
Ο ὃ. ΑΟὟΥ.Α: Ὁ. ὅοδοι τα τοῖο, ν: Πτοδέο, Β: ϑὲα δ) 
σουζαῇ!. ΟὟ: υοὐίεθεπ, ὙΕ: ροροθοπ, 
9, 8: ϑίπρ!!. ΟΥ̓ὙΕ.Α.: φετοίε! (δε[τείε[) ἃ. α, 
Ξϑεντάπῃπίβ. 
᾿ς 10. δεπ, δεῦ ... στῇ ἰῷ, ΑΥ̓: [ᾧ ... ὄχι [εἴπ 
άπ, ΥΕ: [ἴν οἶποπ α. 38. Βέεἴτ, (ΑΥΥ̓ὙΕ: ππὶ ἔρτῃ 
Ὁ, Ῥυ(οπῖ. καὶ φοδοπ Ὁ) 
ἢ 
Ὧν, μ 
Ἦν 

ἶἷλ 

ά,8--ὅ,4) 491 
εὖ. 

ὅ59.. 6. νἱᾶπι ἀθβουι ἰοία ποοίθ, Ἔ οἱ δἴ(π- 8 
Ιϑραμΐ οᾶραΐ 5056 ἢ ἃᾳ Πανὶ ἴῃ 
θργομ, ἀϊχθυ απ 6 Δ γοσθη: ΠΘ06, 
οὰραΐ Ι5Ροβοῖἢῃ ΠΠΠ δ} ἸΠ]ΠΉ1Ο] {α], 
4] φαδοΡο θὰ! ΔηΪ 8 Π| {πᾶπη} οἱ ἀθα!ι 
Τ᾽ τη η5. ἀΟΙΠΪΠ0 Π]60 ΓΘΡῚ Ε] 106 1ὴ 
ποάϊο ἀθ ὅ4} οἱ 46. 56 ῃ}}Π8 6115. 

Βοβροπάθηβ πίοι Πανὶ ἃ ΒΘΟΠ} 
οἱ Βαδπὰ [γᾶΐ}1 6}.5, Π|1|5 ΒΘ η ἢ 
Βογοί 86, αἰχιὶ δά 605: γινι ΠΟΙ Ϊ- 

᾿ς ΠΠ5. 41] ΘΥ ΔΗ ΠῚ 1168} ([6 ΟἸΠΠΙ 

, ἀΠσ. 5.1, ἘΦΌΟΉΪ Δ ΠῚ 6011}, {πὶ ἀηηπη- 10 
, ΟἰανοΡαϊ ΠΠϊ οἱ ἀϊχοναὶ : Μογίαιια θϑὶ 

5841}, ΖαΪ ρας θα 56. ΡΓΟΒΡΟΓὰ Παη- 
δες οἷα Γ6.,. (61 δἱ ΟΘοἀϊ θαι} ἰῃ 5Ι 6 6166, 

ΟἿ Οροτγίθθαϊί τῃθροθ θη) ἀᾶγθ ΡΓῸ 
Ὠπηοϊο; Ἔφαδηΐο τηᾶοὶβ ΠὰΠπῸ, οὑπὶ 11 

ΠΟΙΆ Π 65. ἱΠ}Ρ 11 ̓π ΘΥ ΘΟ Γαΐ νΙΓᾺ ΠῚ ἰΠ- 
ὨΟΧΙΙΠ ἴῃ ἀΟΙη0 5:1ἃ 5161 [ΘΟ .Π] 
Β.ΠΠῚ, ΠΟῚ Δ ΙΔΟΓΔΙΏ ΒΔΠΡΊΠΠΘΠ 6115 
ὧδ Ἰηᾶηπ νοϑίγα οἱ δαίθγδηι νῸὺ85 468 
(ογγὰ ὁ Ἔ Ρνδθοθρὶῖ ἴδιο αν ἃ 12 
ῬΌΘΓΡΙΒ 51.115, Οὗ Ἰ ΓΘ Ρ ΘΟΘΓἢΐ 605, ρΡΓΔ6- 
ΟἸἀΘη 65 416. Δ η115. οἱ Ρ64868 ΘΟΓᾺΠῚ 

ΒΌΒΡΘΠἋΘΓΙΠΙ 608. ΘῈΡΘΙ Ρἰβο πὰ πη ἴῃ 
ἨθΡγοη ; Θἂριΐ δΔυίθπι [50 0561} (06- 
Γηΐ οἱ ΒΘΡ ΘΠ ΘΓ ηΐ ἴῃ 5ΘΡ. ΘΓ Ὸ ΑΡΠΘΡ 
ἴῃ. ἤθΡγοη. 

- 

θε. 
19,13.11. 

1,15. 

3,32, 

1{6ιι. 
11,155. 

12 , 2356; 
28 τω. 2,1. 
19,12. 

Θξη. 
29,14. 

Ἐὺὶ νοποργαηΐ ππίνογβαθ {Γἰθὰ5 [5γΔ 1 Κ᾽. 

«ὦ Πανὶ τη δργοη, ἀϊοθηΐθα: Εἔδοθ, 

ΠΟΒ 05 πὴ οἱ σὰΓῸ (πὰ Βιη115. ὅ δοά 
οὐ ΠΟΡῚ οἱ πυάιπβίογι 5, οαπὶ ο556ὶ 

155. σὰ] ΓΟΧ ΒΌΡΘΙ ΠΟΒ, ἴι ΘΓᾺ5 ΘΙ] 06 }8 

18,15.16ν 61 γράἀπιοθῃ5. [5Γ861; ἀἰχὶὶ δαίριη Π0- 
οϑο. ἸηΪη5 δὰ (6: Τὰ ρᾶ8065 ΡΟΡὮΪ.ΠῚ 
ρα θτὈ.ΠΠΘ ΠῚ 5ΓΔ6] οἱ ἰὰ 65 ἀἸΧ 5ῸΡΘΡ 
Ἐκυθά δϑι} ς 0861, ἘΥ̓ΘηΘγαηΐ 4Ζαοηπ6 οἵ 5θηῖο- 

ΓῸ5 ἰβγὰθὶ δὰ γϑσθῃ ἰὴ ἤδθθγοη, οἱ 
ΡΘΓΟΙ 5511 ΟΠ 618. Τοχ ἤᾶν! ἃ [θά τι5 

24. ἴῃ ΠοΡθγοη ΘΟΓΡᾺ ΠῚ ΠΟΙΪη0., ὑΠΧΘΡΙΗἰ- 

ἐδῖα, 406. Πανὶ ἰπ ΓΘΡῈΠῚ ΒΌΡΟΡ Ι5ΓΔ8]. 
τη ά, 57 ὲ ΕἸ} 15. {γι σίπία δηπότγιπι ογαὶ Πανὶὰ, 

2 

11. ζείπι 351. Β: “δίο υἱεῖ πιοῦν δα σοί οῖς ὃ, ΟὟ: 
{τεϑειος θθεάππον, νῈ: οοπη Βὑζουί δέου, Α: 1πὸ 
παπ, δὰ (δ 0{{1, οἶποπ Ππ. Ἰίρεπ, Β: δἰπισορίθαπ, 
ΑὟ: τοορ[αΐοπ, Α: δἰπισεατάιπποπ, ΕΣ: υοντ [6 ἐπ, 

12, Β: δὲπ ποῖ, ΟΥ̓: δοπ Θοπίεπ. 
1, ΑΥ̓͂: δείπ (δ. πὶ δ΄. {πὸ τοἷτ, ΥὙΕ.Α: τὸ, [. δεἰπ 

Ξϑείπ ((ὅ68.}.κι. Ὁ. δ. 
2. Β: Ὁ. φοβοτπ αι σοτα, δον, ΑΥ̓͂ .Α: απ 6.α. εθ 68. 

ΒΙΑΥ͂ΥΕ.Α: τοοίδοι... (81) δά τῇ, 



4388 (6,5--10. 615 ΕΠ. 

τ. Τϑαυϊαϊς αἷὖὸἋ τὐὐεῖτον50 ἤδυαοῖο ασηϊζῖο. 

ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ τεσσαράκοντα 
ἔτη ἐβασίλευσεν. ὅ ἑπτὰ ἔτη καὶ μῆνας ἕξ 
ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ιούδαν, καὶ 
τριάκοντα τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα 
᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιούδαν ἐν “Ἱερουσαλήμ. 
ἡ Καὶ ἀπῆλϑε "Δ.αυὶδ' ὁ βασιλεὺς καὶ 'πᾶν- 

τες οἱ ἄνδρες. αὐτοῦ εἴς “Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὸν 

Ἰεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν. Καὶ 

ἐῤῥέϑη τῷ Ζ)αυίδ' Οὐκ εἰςελεύσῃ ὧδε, διότι 
ἀντέστησαν οἱ χωλοὶ καὶ οἱ τυφλοί, λέγοντες" 
Ὅτι οὐκ εἰςελεύσεται 4αυὶδ ὧδε. 7 Καὶ κατ- 
ἐλάβετο Δαυὶδ τὴν περιοχὴν Σιών" αὕτὴ ἡ 
πόλις Ζαυίδ. ὃ Καὶ εἶπε Ζαυὶδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ Πᾶς τύπτων Ἰεβουσαῖον ἁπτέσϑω 
ἐν παραξιφίδι καὶ τοὺς “χωλοὺς καὶ τυφλοὺς 

τοὺς μισυῦντας τὴν ψυχὴν 4]αυίδ. Διὰ τοῦτο 
ἐροῦσι" Τυφλὸς καὶ χωλὸς οὐκ εἰςελεύσεται εἰς 

οἶκον κυρίου. 9 Καὶ ἐχάϑισε Δαυὶδ ἐν τῇ ἢ 
περιοχῇ; καὶ ἐκλήϑη αὕτη ἡ πόλις τοῦ Ζαυίδ' 
καὶ φκοδόμησεν. αὐτὴν πόλιν κύκλῳ ἀπὸ τῆς 
ἄκρας καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 Καὶ ἐπορεύετο 
Δαυὶδ πορευόμενος μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος 
ὁ ϑεὸς παντοκράτωρ μὲτ αὐτοῦ. 

11 Καὶ ἀπέστειλε Χειρὰμ βασιλεὺς Τύρου 
ἀγγέλους πρὸς ΖΙαυὶδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ 
τέχτονας ξύλων καὶ τέχτονας τοίχου λίϑων, 

καὶ φκοδόμησαν οἶκον τῷ 4])αυίδι 12 Καὶ 
ἔγνω Ζαυίδ, ὅτι ἡτοίμασεν αὐτὸν κύριος εἰς 
βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ, καὶ ὅτι ἐπήρϑη ἡ βασι- 
λεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ ᾿Ισραήλ. 

18 Καὶ ἔλαβε Δαυὶδ ἔτι γυναῖχας καὶ παλ- 
λακὰς ἐξ Ἱερουσαλὴμ μετὰ τὸ ἐλϑεῖν αὐτὸν 
ἐκ Χεβρών, καὶ ἐγένοντο τῷ “]αυὶδ ἔτι υἱοὶ 
καὶ ϑυγατέρες. 13. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα 
τῶν γεννηϑέντων αὐτῷ ἐν Ἱερουσαλήμ᾽" “Σαμ- 
μουὲ χαὶ ΖΣωβαβ καὶ Ναϑὰν καὶ Σαλομὼν 
16 χαὶ᾽ Ἔβε εὰρ καὶ λισουὲ καὶ Ναφὲκ καὶ Ἰεφιὲ 
10 χαὶ Ἐλισαμὰ καὶ ᾿Ελιδαὲ καὶ Ῥλιφαλάϑ. 

4. Β: βασιλεῦσαι. θ. ΑΒ Ἐὸ βασ. εἰ πᾶντες .. 
ὅτι ἀντι (ον ΒΧ).}., συφλὸ τι χώλα (γὲ Εν τ᾿ ἘΔ]. 
1. Β: προκατελ. ΑΒΈΤΑ, 4. τᾶ. 8, ̓ ΑΒτέν. . τὸς 
τυφλὸς καὶ ... Τυφλοὶ καὶ χωλοὶ δχκ ἐλεύσονται. 
9. ΑΒ Ἐτῶ. 10. Β: διεπορεύετο (ἐπ. ΑΒΕ Χ), ΑΒ Τ 
(ἃ. μεγ.) καὶ (' Ε). ΒἘδ 3. (ΤΑΣ), 11: ΒΒ τοίχϑ (Τ 
ΑΚΧ). 14.8: Σαμμὸς (- δὲ Α). 18: Ἰεφιὲς (- δ ΕΧ). 
ΒῚ (ἃ ἢ) Σαμαξέ, Ἰεσσιβάϑ,, Ναϑαᾶν, Γαλαμαᾶν, 
Ἰεβαάρ, Θεησς, Ἔλφαλατ, Ναγέδ, Ναφέκ, Ἴω- 
νάϑαν, Δεασαμύς, Βααλιμαῦ", ᾿Ελιφααϑ' ΘΙ ΑΕ Χ.. 

0. φεπ ὅτ, ... δίς ΘΓ Πππδόπ.,., αἀδετείθοπ; πείϊπείοπ, 

δαῇ. ΟὟ: αδϑαί[οπ. Β: τοῦ δι: πία! τοίτῇ ἐὸν Θ 6662 
ἴδαπ δαθοπ. νῈ: τοὸππ δα τι. ἈββΕπομίαμα γαβ. Α: 
εὖ [οἰ δοῖπι δι [ὦ αἴ} ... τθοᾳ. Β: 96 Τγτάοπ [ε: 
Φ., υοἱτο. αΥ̓7: ΘΟ. Ἰοοί{ἔδιι ποῆπῖ, ἴαροπ. ΟὟ: ἱπϑεῖα 
ἥε Ταροπ ὁ ΑΙ: δἰ δα αροα 6) 

ἸΉΞΤΞ ἐ ΠΟ τλϑ ἘΡΣΞῚΝ ΦΟῺΞ Π 
πῶθ Θηγ ᾿ΞῸ προτοτ- ὃν ΕΣ 
Βυθο ΠΟ ΠΡΟΣ δ 
ἘᾺΜΣΝΝ ὈΝ ἰδ τὸϑ Ὁ» χρυ ΘὩ, 
-ἂν οϑυθηην" ῬΘΣΝῚ πορπ ΠΟΣῚ ὁ 
ΤΟ ΩΝ θη γΝΠ Ξ5}" "Ὁ" 
ΠΥ ΌΙΓΟΝ 55 ΠΡΠ Νἰπτσν ΣΝ 
ΝἸϑησ Ὁ ὝβΝῸ ΘΠΌΒΙΠῚ ΡΠ 
ΤΙΣ ὮΝ Τ᾽ 3551 ΓΓΡῚ 7 
ὉδΞ ΤῊΣ ἼΩΝ ἐ ἼῚ ῸΣ ὯΝ ἸἾδκ 8 
ὝΧΞ ΣΒΣῚ ἸΌ52: ΠΞΔ ΟΞ ΝΉΡΓ 
᾿Ν) 5 ΘΛ ΣΠ τ ΟΝῚ ΘΙ ΕΠ ΠΝ 
δο Π99" ν ΕΣ Ξ ὃν τ Ὁ ἘΞ 

ΠΎΣΞ ΤῊΣ ΞΘ ΣῈ ἘΞ ΝῆΣΣ 9 
ΞΞῸ ἫΣ ἸΞ5Ὶ ΤῊ ὋΣ ποτ ΠΡ] 
ΟΠ ΤῈ ἼΟΡῚ ἘΠ δ ΘΓ Ὡ Ὁ 
ΣΡ ΓΗ͂Ν Σ ΠῚ πῆ Ὁ} 

ἘΠΟΝ Ὁ ἼκηθῸ ΘΠ πον, " 
Υ3 "ΠῚ ΘΝ ΕΣ ἬΤΤΟΝ 
ἘΠΕ ΓΞ ΞΡ ΡΞ Ν 50 
τὰν ΕΗ πὴ Ἴδη Στ "ἦτ »1Ὶ 12 
ὝΞΣΞ ΠΡ ΝΩ2 5] Ἐν ἠδ᾽ 

ἐδ ἰϑῚ ΤΣ 
δὴ Ὡώλ9 ΤΡ ΠΤ ΠΡΡῚ 18 
ΠΟ ΟῚ ἩΠΞΙΠ ἼΝΞ ὍἼΠΝ ΠΡ 
τ ὦ δὰ Ὁ Ή)35 83 Ἴ719 Τρ Τ 

Ξϑήὴ Φοιθεῦ ὈΡΦΥΎΒ 0 ΒΡΊΒῸΠ 
52} ΘΟ Ν. ἬΓΙΞῚ Ὁ ΠΡ ΟΙΘ5 ἸΠ)5} 19 
ἘΘΌΒΟΣΝῚ ἘΝῚ ῬΏΦΝΩΝῚ ἐϑ ΒῸῚ 16 

Υ. 8. ῬἙ ἈΝ Ὁ 
ΨΥ ΠΟΙ ΛΣ ὙΓΡΌΝ γος- ΡΟ). ΟΡ Ἢ 

7. ΟὟ ΝΕ. Αν πάθη (εἴπ). Β: δοίηπα. ἷ 
ὃ, δίς ϑέίππο, Β: ὅρον πεν δ, (ἡ. [Φτασοπ πὶ. απ δοπ ἵ 

ἡδαϊενοαβ σοίαπαορπ πιδῶτε, π. σα Βοί δοπ ὃς, ΟὟ: 
απ, ϑαβοτοίπιπα ὑτπιροί, ΥΕῚ τϑοῦον δον... ὃν 58, 
εἐὐτοί {. ΒΕ: οἷς δεν Ὁ. Φ). φουθαβὲ {{πὸ. ΑὟ: τ ἵπι 
δ ούδεπ ϑευῃ, Β: (δὸ [ο[{είπ γε, ΑΥ̓: Β1{πὺὸς πα. ἃ, Ἐ, 

ἑ 

᾿ 



Φίς σερδπξίεν, 

Φ, ( απποῖ8. (,5-- 10) 4839 

δδίταπι, Φαυΐδϑ Δίπδεν 21: εν ΠΤ έπη, γ. 

“Βαμα ΟΠ) ΓΟΡΠΔΓΘ. ΟΟΘρΙ5ϑθί, οἱ 4αυδάγα- αἴίτ, δα ἐν δδδπίᾳ τρατὸ, ἀπὸ τορίοτγοίο οἰοτκίᾳ 
δ ἥᾳρτο. Ἔ8ι Φεούτοπ τορίοτοίς εὐ Ποδοπ 

φαῦτο τπιὸ [8 θέοπαίς ὕδοεν δα, αδον 
4: δεγιζαίοπι τοσίογοίς ἐν ὑτοῖ τπιὸ Ὁτοίβίᾳ 
χαῦτε δον απὸ ἤταοῖ ππὸ δα. 

ὃ ἴἴπτὸ δὲν δ πίᾳ 06. δἰπ πη! [είτε 
φὐλἄππετπ και Φογ αἴοπι τοῖον οἷς δι Πεν, 
δίς ἐπι βαπὸς τοσϑπείοη. (Οἷς αδὸν Ἰργασεπ. 
4 Φαυίο: Φα τοῖν πἰ δι Οἷον θοτοίπ ἔσπις 
πτοπ, ἤοπϑοτπ ΒΙπὸς ἀπὸ ἀαθηπὸ τρέτθ πὶ 
Ὁἱ) αδιζείδεπ. (Φαϑ πιρίπείοπ ες αδεῦ, 
Ὁα Φαυίο πἰῷε τοῦτος δα θἰπείπ ἔρπιπιοπ.) 

7 δεν Φαυὶο σοσαππ οἷο ἔβπτα ϑίοπ, δα 
8 Φαυΐοδ Θίαοί. 

απὸ Ππϑοει, δέποπ οἷς (Θεοῖς Φαυΐϊοϑ 
[ίπο ἱῃ. Φαῦθον Ἰρυίῶν ππαπὶ ὅαΒ ἔείπεπ 
ΕΠ πο πτὸὖἪ ἀαθηιεπ πὸ αι8 ἔοπιπιπ. 

9 Ἐ9ΠΠ0 τορϑ πεῖς Φαυίο απ δεν ϑπτα, ἀπὸ 
11πὸ Φαυίο δαιεῖς, Ὁιοβ {1 Φαυϊοϑ Θίαοί. 

10 ππῖῦεῦ υοπ ΠΝ Π0, απὸ ἱπυθεποίᾳ. ἢ πὸ 
Φανΐο αἰπα τπὸ παῦπι κι, ἀπὸ δον θοτῦ, 
δον, Θοῖς Βεδαρίθ, ταν πεΐξ ἰθπι. 

11 

βδοίοπ κι Φαυίο, τττὸ (δοδεγπδάππιο 2 
“θαπο, ππτὸἋ͵ Θἰπιπποτίεπίς πιὸ (Θἰείπιποθεπ, 

12 Ὁαβ Πς Φανίο εἷπ αι δαιοίοεπ. ἜΊ1πῸ 
Φαυΐϊο ποτε, θα ἰθπ δὲν ὅεῖν ππὶ δὲς 
πίε ὕδον δἤταοῖ δε ἀτίαει δ ἄτι, ππὸ ζεῖπ. 
διδπίατοί) ἐγ ὕ οι τππὶ {οἰπο8 018. ΔἼγαοΙ. 

Ἶ ἾΠ6π. 

18] 

οὐ Θοῦτοι αοξοπιπιει θατ, ἀπὸ τοπτθοπ 
ἴδιαι πο) πιοῦν Θύρηπε ππὸ  δύθτοῦ σοδοτοι. 

14. ΣἸΪϊηῦ Ὁα8 {{πὸ οἱς ϑὲαπιοπ Ὁρτοτ, οἷς ἰθπι κι᾿ 
ρΥπαίοπι σοδοτοπ πὸ: Θαιπππια, Θοθαῦ, 

1 ϑὲαίθαπ, Θαΐοπιο, ὅοδέθατ, (ἸΠια, ϑὲος 
δρῦρρ, ὀπρθία, π ΘΠ ἤαπια, (ΘἸίανα, Τρ οἴει. 

ἢ, {.1,: ϑθεοποεπ. 9, ὕ.1,: υὐπ Ῥ) Δ {0 απ τ 
12. Α.Α: δοξ ἀξ, θα, 

“Ἢ ἐπ Ὁ. απὸ ΥΕ: οάτζοι π. ἔν (ΑΔ: δοῦ., 
Ὁ, Φοιπροῖ ἔ) 
᾿ς 9. Β: τἰπρδιππθον απ ὃ. δ οίπο δισευοπ, τὸν ϑῸ8 
᾿ἰπποπισᾶτ!ό. ΑΥ̓ΝνΕ: εἰπρόιπη τ. δὲν απ αν (θ π)είπιο, 
δ 10, ΒΥ: (Ππι|ῦτ [οτὲ κ|.} οτος ππποῦ ατῦβοτ, 
ΑἹ οίπα εἶπον κι. πὶ ἀπ πὶ τοι 8. Β.ΑὟΑ: (δοί δον 
ϑιλήφανιαι ΟἿ: δεδ δ οΙα[6 }}) 

. [0 1{π| ἰπ 

Ἐ Φα Τρταῷ Φαρίο, 
ΟΠ εἴδεπ Φαρδ: ὅθεν. οἷο δοδιήίίον [ΟἸάσι, 
τὸ εὐἴαπροι οἷς Φατίππεπ, οἷς ἀαρπιοπ, 

Ἰϊπὸ Θίταπι, δεν δε πίᾳ κι Φ ϑτιιδ, Τα πος. 

Ἰϊπὸ Φανίν παῦπι πο πιοῦν ϑθείθεν., 
πὑἰπὸ δτερϑιροίθον ζει ογαζαίοπι, παθρθοπι ἐτο 

160.8,4. 
9.7, δ᾽ηἰὰ ΔηΠη15 Τορσηᾶνι. Ἔ]η Ηδθγοη γ6- ὅ 

Θηαν} 5ῈΡῸΡ διάδμη 5θρίθπι ΔΠη15 οἱ 
56Χ Π]ΘΠΒΙθ15: ἴῃ ΦΟ6ΓΙ5α] 6 η ἁαΐθιη 

γθρηᾶν! {τὶ ρίηϊα {γ]θ115 ΔΠΠΪΒ ΒΌΡΘΓΙ 
ΟἸΏΠΘΠΊ ἴβγὰθ] οἱ πάλι. 

π τονρά ΒΡ ΡΠ τοχ οἱ οπηπ65. Υἱρῖ, αὶ θ 
ει Θγὰμὶ απ 60, ἴῃ Το Γιι58 }6πὶ δά {6}}1- 

5 ΘΊΠ ΠΔΠ ΙΟΓΘΙΙ ἰθγγὰ 6, ἀϊοἰ ΤΠ {1168 
αϑἱ αν ά ἃ}0 οἷβ: ΝῸἢ ἱπργθ οΓ5 

νοις. π1 6, ἰδ ἀρϑία! θεὶς. 6005 οἱ ΟΙαπ 405, 

ττϑϑεῦν Ἰορηίο5: ΝΌΠ ἱπστοάϊοίαν Πανὶ πο! 
ἜΘ θρΡῚ δαί Παν!ἃ ἁγοθιῃ δίοη, ᾶθο 7 

ἀσμνα ιν σηος! οἰν "5. Πᾶν 4. ἘΡγοροβιιογαΐ δηΐπὶ 8 
1τοιαα,6.θ αν ἃ ἴῃ αἴθ 118 ρθη πη, 411 Ρ6Γ- 

οἰ551556ι 158 6 1Π), οἱ [θ 1155 40- 
πηαΐίιπη Πδία 45, οἱ δ 5 α 55οὶ ὍδΘΟΟ5 

οἱ εἰαάοβ. Οὐϊθηΐθ5 ἀηΠηΔ πη ἢν. 

Ρβ 15.500] Γ00. ἀἸοΙα ἴῃ ΡΓΟνΘΓΌΪΟ : (ΘΟ. 15 

οἱ οἰα5. ΠΟ ἱπιγ τ ηϊ [ἢ (ΘΠ ΡΠ] ΤῊ. 

ΗΔΡΙ αν δαίΐίθιη αν ἰῃ ἅτ, οἱ 9 
τατος γρρανὶΐ Θᾶπὶ οἰν [αἴρῃ Πανὶ 4: οἱ δϑάϊ- 
ον Ποᾶν! ΡΟΙ ΘΎΓΙΠΙ ἃ Μ6}]0ὺ οἱ ᾿πιγὶη- 
ΠΕ ΕΟΝ Ὁ 60. 5805. ἜΕῚ ἸηρΓραοθαῖαν ργοποίθηβ 10 

δία. 5 ΘΟΟΓΘΒΌΘη5, οἱ ΠΟΙ η115 Π 615 

ΘΧΘΡΟΙ1η1 ΘΓαΐ ΘΠ 60. 
Μ|5ιῖ φαοαια Ηϊγᾶιη γὸχ ΤΎΓΙ ππη- 11 

ΟΙ05 δά αν, οἱ ᾿ἴσηὰ οδάγίπα, οἱ ἅΓ11- 

[1665 ΠρΠ ΟΡ ΠῚ ΔΓΕ ΘΘσ πα ἰαρίἀπτ ἃά 
Ράγίθίθ5, οἱ ἁϑθάιποανογαπί ἀοηλιη ἢ ἃ- 

ἜΑΝῊ; νι. ἜΕῚ οοσηον! Πανὶ, ΦΟΠἸδ πη 60η- 12 
ΠΡρηα55θὲ Θ1ΠΔ ΠΟΙΠΏΪΠ115 ΓΘΡΘΠῚ ΒῈΡΘΓ 
[5γ6], δἱ φιοηίαμπι Θχα (556 1 ΓΘΘΉΠῚ 
6118. 5ΌΡΘΡ ΡΟΡαΪαπι βιιαη [5ΓΔ6]. 

1σιτοϑες ΑρΟΘρΙΐ δγσὸ αν ὰ «ἀμ. οοποι- 18 
ἐπ, θ᾽ πὰ5. οἵ ΧΟΡ. 46 Φουα 5816), ροϑ8ί- 

{ππὰπ] γϑηθγαί 46 ἤθθΓΟΙ, πα 4116 δα ηΐ 
Πᾶν! οἱ 41 ΠΠΠ οἱ ΠΠἰὰἃ6. ἜΠι Ππαθο 14 

“οι. ΠΟΗΙΪΠἃ ΘΟΓᾺΠῚ, 4| ΠΑ 80ηΐ οἱ ἴῃ 

τον ΠΟΛ δά ]οιὴ : Βδιηπὰ οἱ Β0ΡᾺ} οἱ Νά Πλη 
οἱ ϑαιοιηοη Ἔοὲ ΦοραΠαν οἱ ΕἸ] βιὰ οἱ 1 
Νορίιοσ Ἐοὲ Φαρῃῖὰ οἱ ΕἸ] βαμὰ οἱ ΕΠ 10 4ἃ 10 
οἱ ΒΠρΡΠά 6 ἢ. 

8.1. 

10..14,1. 

7). 

δ. ΑἸ. ἢ ἈΡϑία] 55, 9, Α]. Ὁ δἴοπ, 

11. (εδονπδ, πὶ Θίπηπ, ΟΕ. Α: (δεδουπ οἵ. 
Β: (Οἰ(είππι. 311 δὲπ ϑ)έαποτπ, Α: ϑθάποοπ, Αγ: 
δα πουῖοι το, ΟΥ̓ ὙΕ.Α: δίς (τ. [1{6) δαποίοπ. 

12. ΑΥ ΕΑ: οὐξαππίς, Β: δρυοπίροί, (Α: θεν 
[εἴπ 3.) 

18. φοθϑιυ. κε. ἴθ. απὸ α, ΥΕ: χοθρπιυ. τ. ὅταμποπ, 



440 ᾧ,17--6,2.) ΘΙ ΘΙ ΗΠ. 

τ. Τ)αυϊαῖο αὖ πὐΐοουνδο ἤσναοῖο ασοηΐέῖο. 

17 Καὶ ἤκουσαν. οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι κέχρισται 
ΖΙαυὶδ βασιλεὺς ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέβησαν πάν- 
τες οἱ ἀλλόφυλοι ζητεῖν τὸν Δαυίδ. Καὶ ἤκουσε 

Ζαυὶδ καὶ κατέβη εἰς τὴν περιοχήν. 15 Καὶ 
οἱ ἀλλόφυλοι παρεγένοντο καὶ συνέπεσαν εἴς 
τὴν κοιλάδα τῶν Τιτάνων. 19 Καὶ ἠρώτησε, 
Ζ.αυὶδ τὸν κύριον, λέγων" Εἰ ἀναβῶ πρὸς τοὺς 
ἀλλοφύλους καὶ παραδώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς 

χεῖράς μου; Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 4αυίδ' 
“Ἥνάβαινε; ὅτι παραδιδοὺς παραδώσω τοὺς 

ἀλλοφύλους εἰς τὰς χεῖράς σου. 20 Καὶ ἦλϑε 
Ζαυὶδ ἐκ τῶν Ἐπάνω διακοπῶν, καὶ ἔκοψε τοὺς 

ἀλλοφύλους ἐκεῖ, Καὶ εἶπε 4αυίδ' “ιέκοψε ὩΞ5} δ ἼΕ-ὉΡ:3 ἐν: Ν 39) ὁ ἼΤῸΞ - 

κύριος τοὺς ἐχϑροὺς μου ἐνώπιον μου, ὡς 
διακόπτεται τὰ ὕδατα. Διὰ τοῦτο ἐκλήϑη τὸ 
ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ᾿Επάνω διακοπῶν. 
21 Καὶ καταλείπουσιν ἐκεῖ οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς 
ϑεοὺς αὐτῶν, καὶ λαμβάνουσιν αὐτοὺς ΖΙαυὶδ 
καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ. 

22 Καὶ προςέϑεντο ἔτι οἱ ἀλλόφυλοι τοῦ 
ἀναβῆναι, καὶ συνέπεσον ἔν τῇ κοιλάδι τῶν 
Τιτάνων. 26 Καὶ ἐπηρώτησε “)αυὶδ διὰ χυ- 
ρίου, καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος" Οὐκ ἂν ἄν αβήσῃ 
εἰς συνάντησιν αὐτῶν, ἀποστρέφου ἀπ᾿ αὐτῶν, 
καὶ παρέσῃ αὐτοῖς πλησίον τοῦ κλαυϑμῶνος. 
21 Καὶ ἔσται ἐν. τῷ ἀκοῦσαί σε τὴν φωνὴν 
τοῦ σεισμοῦ ἀπὸ τοῦ ἄλσους τοῦ ,"κλαυϑμῶ- 

γος, τότε καταβήσῃ πρὸς αὐτούς, ὅτι τότε ἐξ- 
ἐλεύσεται κύριος ἐμπροσϑέν σου τύπτειν ἕν 
τῷ πολέμῳ τῶν ἀλλοφύλων. 258 Καὶ ἐποίησε 
Δαυὶδ οὕτως καϑὼς ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος, 
καὶ ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύλους ἀπὸ [ εβαὰ ἕως 
Γάζερ. 

ΨΈῈ. Καὶ συνήγαγεν ἔτι Ζαυὶδ πάντα νεανίαν 
ἐξ Ἰσραήλ, ὡς τριάκοντα χιλιάδας. 2 Καὶ 

ἀνέστη καὶ ἐπορεύϑη Ζ]αυὶδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ 

μετ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων ]ούδα ἐν 
ἀναβάσει τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖϑεν τὴν κιβωτὸν 
τοῦ ϑεοῦ, ἐφ ἣν ἐπεκλήϑη τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου 

17. ΑΧ (ργ.) οὗ. 18. ΑΒ: παραγίνονται(παρξγ. 
ΕΧῚ. 10. ΑΒ: διὰ κυρέϑ (τὸν κύρ. ΕΧ). 20. ΑΧ: 
κ. διέκοψε. ΑΒ: ἐχϑρὸς (Α μὸ τὸς) ἀλλοφύλδς 
ἐνώπιον ἐμ (ο. ΕΧ) ... Ἐτὰ ([ἘΧ). 21. ΑΒ: κα- 
ταλιμπάνδοιν.. . οἱ ἀλλ. (ΟΕ Χ). Β; ἐλάβοσαν 
(λαωβ. ΕΧ; ΔΕΧ: ἔλαβεν). αὔτ ἀνδρ. ) οἷ μετ᾽ 
(  ΕΧ). 55. ΑΒ οἵ (ΠΣ ΕΕΧῚ) .... συνέπεσαν (-σον 
ἘΧ). 28. ΑΒ αὐτῷ εἱ ἂν (Ὁ ΕΧ). 24. ἈΒΕΧ Ἐἀπὸ. 
Ὁ: ΑΒ ὅτως (ΕΣ)... . Γαβαὼν ( (Γεβαὰ}). ΑΞΒῈ 

(Ρ. {ι τῆς γῆς ΟΕ Χ). ΔΒ; Γαξηρά (Γάξερ Ὁ).--- 
1. ΑΒ: ἑβδομήκοντα (τριάκ. Ε). 2. ΔΕΧ Ἐ καὶ 
(. ἀπὸ). 

᾿ 

ὌΝ ὙΠ οΞ ΠΝ ἼΦ Ὡῶ5) 17 

τὸς ὍΝ ἘΝ Ήυ τὸ» Σο Ὁ ΤῊ 
ἐὰν! ΕΝ ἭΠΠΤΝ ὥρ3 9 ΘρΘὉΡ 
ΝΞ ΘΟ ὉΘΗ, πον ἼΠΡῚ 18 
Ἢ ὈΝΘΡῚ ΣΝ ΘΒ ΡΏΦΞ ἬΘΌ95) 19 
ϑρϑο Ὁ τὸ δ ΠΟΣΝΠ ἼΩΝ; ΝΣ 

ὃν πὶπο ἼΩΝΟΣ Ο "ἘΣ ΒΡ 
ΘΠ ΞΙΤΤΝ ἸῺΝ ἼΣ ΕΣ τὸν" Ἢ 

ΣΝ ΤΩΝ ΤῊΣ γὰ8 “ΩΝ 51 ὦ 
ποῦ ΝΡ ἡξτὸν Θ΄ 7859 ΡΣ 
πἸΣΙΣΒῚ ἘΒΥΣ ἪΡ ὌΣΞ. ΝΉΠΠ ΘῚΡΏΣΙ 21 
ΗΝ Ἢ ΟΝ Ω5Ὶ ὈΣΞ ΕΣ ΤΙΝ Οτ 
ΣΝ ΡΣ ΡΟ ἸΒΌΡῚ 22 
Ἢ ἘΝ ΘΝ ἐ ΘΝ 9" ΡῺΣΞ Ἴμ5.35) 23 
-ἰὰ ΞΘ πο σς ΝὉ Νὴ ΤῚΤῚΞ 
ἐὩΡΝΘΞ τ: ἜΝ ἘΠῊΝ ὨΝΞ πἤ ΠΝ Ἷ 
ΘΝ ἫΞ ΠΊΡῈ ΟἿΡΤΤΝ ὩΣ ώξ. “ΠῚ 24 
πὴ ΝΣ ΤΆ 5 Ὑπππ ἮΝ ΘΟΝΞΞΙῚ 
ἘΘΌΘ ΠΥΤῺΞ ἜΓΕ πη: 
ἼΡῚ πήσῦ ἼΩΝ ΣΝ ἸΞ 1 ὩΣΡῚ πο 

12. ἩΝΞΙῚΣ ΣΞΒΩ ΠΗ δ ὴὴ 
ἜΠ3- Ὁ- ΝΣ ΠῚ ἫΡ ἢν Υ. 
ΠΡΝΝ ̓ ΒΡ ΤῸΝ πρῶτ Ὁ ὈΝΘἾΞ 2... 
3 ὮΝ τῶν ἀφ  ὉΞῚ ΠΡ 
ΤῊΝ τΝ Ὁ τής νης ὝΠΌΣΝ 
πήτῦ θῶ οὐ ἈΈΡΟΣ σ ΩΝ ὭΣ Υ 

Υ. 19. ΤῚΌΞ ΣΧ ΝΞ ἈΡῸΡ 
Υ. 24. Ῥ ἼΣ)Ω9 

Υ. 1. "Ὁ ΤΠΏΒΓΙ 

17. ΑὙΝΝΕ.Α: απεαζιοπ. Β.Α: κπτ(ἰπ δ(0) δὸς 
ἤππο. ΟΥ̓ ΝΕ: χπν ({π οί) 38. 

18, ΒΑΑΥ͂Υν: (δτείζείοπ) δερπίοπ ὦ) από {πὶ 
Φ θαΐς ϑὲ. Α: ϑετῖδϑυ, [{). 

20. Β: {{|φοαεπ πὶ. ὃ, σοῦ πιίν θεν Ὁπταγαρδτοά)οπ, 
ΑΥ̓͂Υ: θα πι. δ. ξοντίῇοι υ. πὶὶ οἴεἰ εἰποπι λα Π νεϑεβ, 
ΝΕ: ϑπτδτοίοπ... αἵ. ο. υτφθυιε δε 30, Α: δεῖ: 
{πεί[ο{, τοῖς [ὦ οἷς 98, {δ εἰἴοπ, , 



᾿ᾧ, Φαιειοι6, Ο,17--6;2) 441 

Θεῖ Θίερε δεν οἷς δε }{εἴ, τ. 

.17 ἀπὸ δα οἷε ΘΟ Πβεν Οὐτοίοπ, θα πιαπ} ᾿ οδς Αὐάίογιπι. ὀρρὸ ΡΒ πὶ, χαρὰ 17 
Φαυΐο ζπι δεθπίας ὕδεν ἤταοῖ σοζαϊδι πη χβϑϑηΐ Πᾶν ἃ ̓ῃ ΓΘ ΘΠ ΒΌΡΘΓ [5.86], 
Ῥαίίο, ἐοσοπ ἤΐο αἴτὸ δεταπ, Φαυΐο κε πῶ επ. οἱ Δϑοο μά θγαηΐ αηϊνογβὶ, αὐ φαδογογοηΐ 
ὧς δα8 Φαρίο εἐτιθν, 205. εὐ δίπαθ ἱπ εἶπε αὦἪι Ῥανιά; πο οὰπὶ δά 55οὲ Πᾶν, ἀ6- 

18 πᾷ. ἜἍ6εῖ ν᾿ ΠΝ 1τπῸ ἐλ, ΒΟΘΠΔΠ ἴπ ργδθβίάϊ πη. ἢ ΡΠΠ]Π5 πὴ 18 
Τεβεα Πἃ) πίοδεν ἐπι Θτιπος ϑὲορ )αίπι. 1 ἐμ ον Δαΐθ. νθηϊθηΐθ5. Αἰ 51 ϑαηΐ ἴῃ γᾺ}}6 

19. 5 11πῦὸ Φαυίο {τασίς Ὅὸπ ὥεττη, πὖ Ἰρταῦ) ς.00.. Βᾶρμαῃ. ἘΠῚ οοπβα]αῖ Πᾶνα ἢο- 19 
Θοί! ἰά) Οἰπαι οἰοθει τοίδον οἱ 0 Ποῦ ὁ) ορτο; Βιπαπι, ἀἰσθηβ: 51 ἀβοθπάδπι. δὰ 
{πιὸ τὐ ΠῚ δὰ. {16 ἰπ πιοίπε απὸ σεθεπὸ ἩΚΟΝΝ τ ΠῚ οἱ 51] ἀλ 185. 605 ἴῃ ΏΔΠ}] 
Φεῦ ὥοτν ἤρτα κι Φαυίο; δοῦρε δίπαμῇ,) κόλαξ Εἰ ἀϊχὶς Ποιηΐπιιβ ἃ4 Ὠανὶά: 
ἰὼ Οἱ οἱε ΘΟ Π|πὸν ἐπ είπο Θ ἄπος αοθοπ. ῬΚο ΠΑ βοθπάθ, ααΐὰ ἰγαάθης. 4400 ΡΠ ]18- 

20 ὃ πὸ Φαυΐδ ἔατπ οὐαὶ ὅ5ααὶ! Ὄταχίπι, ἀπὸ} τορ. (πἴϊπὶ ἴῃ πάη ἰᾳἃ. ἜΘΗ ογρὸ ἢὰ- 20 
Τῷ πις [6 Ὁα[ 61, ἀπὸ Ἰρταῦ): ΦοΥ ΘοΥΥ κ λοι νἀ τη ΒΔ8] ΡΠ ΓΔΕ ΠῚ, οἵ ΡΘΓΟΙΙβ511 605 
αὶ πιρίπο δείποο Ὁ01Υ πἰΐγ ὑπ. εἰπαπῦοῦ ἰθὶ, οἱ ἀἰχίι: ἢ νίβιι Ποιηΐηι15. ᾿πἰΠηΪ- 
σοτίἤεπ, τοἷς οἷς ϑϑαῇεν τοίβεπ. Φαῦοῦ 005 Π1605 ΘΟΥ̓ΔΠῚ 116, 5ϊοαΐ ἀν! ἀπ 
Οοβ τπαῦ Ὀοπίεῖθοπ. νι ὅ5αα  Ῥταρίηι. ἃ4ιιὰ6. Ῥγορίθγθα νοσαΐιπι 68[ ΠΟΙ ἢ 

21 ὁ 1ϊπὸ {ε Τίεβοιι ἴρτὸ Θῦθεπ Ὁα 6 {:. Φατ] (οκις ]οοἱ ΠΠΠπ|8. ΒΔ] Ῥμαγαβίῃ. ἘΕῚ το- 21 
᾿ς οἷο αὔοὸν ππὸ {εἶποὸ θλάππον οθεπ Πς αὐ0. , Με τ φασγαμι 101 500 ]ρ.}11ἃ 5ιὰ; πὰ (011 
᾿ 1ομΉά,12 ἢν] ἃ οἱ νἱγὶ 618. 
22 Φὶς 01 {| πεν αδον ζοσοπ αθοτπιαῖ θόται ΤΣ. Εἰ δἀάίάογαπι δάμπαο ΡΠΠἰ5ιΠἰϊπι, 22 

απὸ Τεβεπ Π) πἰεδον ἱπὶ Θτιτος ϑὲορθαίπι.. ΞΘ κως, αὐ ἀβοθπάθνθηΐ, δἵ αἰ Ππι5] βαηΐ ἴῃ να }}6 
20 ὃ Ἰἰπῦ Φαυίν {ταρσίς Ὅὲπ ϑεῦτγπ, Ὅ6Υ Πργαῦῦ: νισας ἀρ άπ. Ἔ Οοηδαϊ ἀαίθιῃ Πανὶ 28 

Φν 0{ΠῈ πίε δίπαι εἴοθεπ, Το πϑονγη ἔσπτπι, ωφὰν 50,8 ΟΠ Παπι: δ᾽ ἀβοθπάδπι ΘοπίΓὰ ΡΠ ]18- 
φοῖ. Οἰπίοη κει ἴποπ, Ὁα 6 Ὅπ απ {6 ἔσπππο] {πΠ605, 6ἱ {Γὰδ 465 605 ἴῃ ΙΔ ΠΙ15 ΠΙΘὰ57 

᾿ 24 φερόπ δὸπ απ! δεογθάϊιππεπ. ἜΠ1πὸ τϑὲππ Ουἱϊ Γοβροπάϊ: ΝΠ βοθηδδᾶβ σοη Γᾶ 
τς δὲ θὕτοα οἱ Ὁᾳ8 ϑὲαι ἄπ ἀπῇ δὸπ 605, 5684 ργΓὰ ροϑ [δ ΟῚ ΘΟΓΊΠῚ, 

θροεῖ δεν λα δοοτδάιππς εἶπον σοθεπ, δἱ νβῃΐθ8 ἃ 6808 6Χ Δάνβιϑο ῬΥΓΟΓΊΠΏ. 
ἴο απο δἰ, ὅεππ Ὅὸν ὅουν ἢ δαππ αἰ: (οἷς ἘΒῚ οαῃ Δ] 6 Γ5. βοηϊ αι ργδἀ θη 5 24 

Ὁ σερηπσοι τοΥ οἷν δεῖ, 1 [ὥταροπ Ὁα ἴῃ ΟδΟΙΠΊΪΠ6. ΡΥΓΟΓΊΠΙ, ἰαηῦ ἰπ|} 15 
ἢ ον δεῖ ἰὸν. ἢ Φαυίο {δ αΐ, τοῖρ ὍΘ χω, 14. ΡΥ ΘΙ πη, αϊὰ απο ΘσΡραϊοίαν Ποιηϊ- 

ᾧουν θαι σοδοίοπ Ῥαιο, ππὸ Γὥπιρ οίε. οὐ, Π5. ἃηΐθ [ΔΘ θ ἰχᾶπη, αὐ Ρ ΘΓ αὶ 
0. Πῦρ υὐπ Θόδα απ, δἰ8. πιαπ ἔοπιπς το... Θαϑίγα ΡΒΠΙΒΙ πη. ἜΤ ΘΟΙΓ Πα χαο ἢ8- 2 
σὲπ αζεν. τό. ψ| 4, βίοις ργαθοορογαὶ οἱ Ποιηΐπα5, οἱ 

ῬΘΡΟΙΙ551, ΡΠ ΠΒ.Π1πἢ ἀ6 4) 8 5488 
τς ἀππὶ γϑηἶὰβ. (ι6ΖΘΙ. 

ὙΨΈΕ. ἰΐπο Φαυίο ζαπιπτοῖς αδοτηιαῖ αἴτὸ ἱππρος ΩΣ (Οὐοπρτορανι! ἀιίθιι ταγϑιπη Πᾶν ΓΕ. 
εαππίά ας. ἰπ Δἤταοῖ, Ὁτεοίβίᾳ. ταὰήοπο. Τὴ ΟἸΠΠ65 ΘΙΘΟΙ05 6Χ [5Γ86], (Γ]σίηΐα μι} ΠΠ|ἃ. 

2 ΣἸϊην πια τος ὦ απ, τὸ αἷπα Οἰπ πα 1 Ρετδνθεδε αι γροχί 46. Πᾶν οἱ 01}, δὲ ἀηϊ- 92 
αἴΐοηι ΤΕ, τα δεῖ ἰδπι αν ατ8 ὃεπ ἐδ ἢτ- ΥΘΙΒῚ5. ΟΡ Ϊ5. 4] ογὰΐ οὰηὶ 60 (6 
αότπ διιδα, Ὁ εὐ οἷο ὅαοο δοίοδ Ὁοη Ὁαπε γἰγὶβ δα 4, αἱ ἀπο γθηΐ ἃγοδπι ἢ οἱ, 
ποπ δεγαμ θοϊοίο, το εν ϑέαπις δεῖβι: εν ΒΌΡΟΙ 4πᾶπ| ἱπνοσαί πὶ οϑί ΠΟΙηΘη 

οϑθτας ΡΟ ΤΥ 

το στςστ νεττενοα 

ποτα στο ΣΌΣ ΤΟΣ τΣν 

19, Ὁ.1.: ϑειιῷ. 24. Α.Αἃ: εἰἴς οἰ. ᾿ς 38, ΑἹ. Ἐ 51 - τηθ88 δὲ ΘοπΠίΓᾶ 608. 

δ 1. Β.ΑΥ͂,Ε: παΐπιοπ ἴ. ἀὐες, τι}, Α: σεἄπίθς τοί τσεππ εἶπον τϑοαγ τίς ἴδον οἷο 8, Β: Ὅαππ πια δε 
ΟῚ (ὅ., τυο! ἄς Φ).... παβηποπ, οἰ δετείς απἴ. Εν: εἰἵο, ΑΥ: {ρπές οί. (Α: εἰοὐ ἰπ 
22. 9 1ς 3. 18. Ὁ. ΘΕ το) ΑΥ̓.Α: (δ ὲππ) Ῥαππ ροθοῖ. νΕ: τοί θα πῃ 
᾿ 23. Τοπδ. τοόπδε δίφ, ΑΚ: τὸ. δ. (π ἴδτοι ϑὲηδοπ. 5166. από ξίοθι. 
ΥΕ: ππαοῆς ἢ υ. δίπέοπ γον. Β: σρροπ δι 5)ὲ, ἤδοτ, “ὅ. νῇ: δ[6 δ᾽: παι) (δ), ἔρπιπη{. 
ὝΚΕ: ατοίζο {. αἀπυ. δὸν Θοίίο δον δ)ὲ. (Ατ ἔοτππις απ 7. 1. ΒΑΕ. Α: αἴς θΠπιδου[οἤοποπ (σσπ, αἰι8) ὅτ, 
ον, ταδάππ.) ΑΥ: φεροεπίθοῦ δὸπ ϑεζας ἐαπθεπ, 2. οὐπ ϑϑααϊεεσιδα, Β: ΞΘ ααἴίηι ἱπ ὃ. ΑΙ: σατί δον 
24, τεέφὲ δίῳ, ΒΕ: οοππ δὰ (δαππ) εἰπ θὲ. ύτο, δὲν ϑὲ. ... αὐὐδρεζρτοίεπ {8. Β.ΑὟὙΕ: Βεί (ἴδε) 
ΠΥ: Ὁαὁ ϑὲ, Ὁρ6 (δἰπρευλίοθει ὁ [(δ οί (66), Α: οἷπ ϑὲ., τορί εν... ἀπροταζει τοιτος (ὐἰτῦ). 5561, ὅ, 10, 



442 (6, 9-Ἠ12. 

ΨΊ. 

σαβαὼϑ' καϑημένου ἐπὶ τῶν Χερουβὶν ἐπὶ 

αὐτῆς. 8. Καὶ ἐπεβίβασαν τὴν κιβωτὸν τοῦ 
καὶ ἦραν αὐτὴν 

Καὶ 

᾿Οζὰ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ υἱοὶ ᾿“μιναδὰβ ἦγον 

- Ὑ ͵ 

ϑεοῦ ἐφ ἁμαξὰαν καινήν, 
Ν οὐ τ - 

ἐξ οἰκου ᾿“Ϊμιναδὰβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ. 

ο ἀνὰ »- » ξ . 
τὴν ἅμαξαν " Ἰσὺν τῇ κιβωτῷ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ 

ἣ» τ , σὰ -» 

αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἔμπροσϑεν τῆς κιβωτοῦ, 
᾿ , ἤὰς ἴδε} κ᾿ 

ὃ χαὶ Ζ).αυὶδ καὶ πᾶντὲς υἱοὶ Ισραηλ παίζοντες 
Ἵ ͵ « , Ι ἢ 

ἐνώπιον κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις καὶ ἐν 
δ ῖς τ ἘΠ Ὁ , Ν , 4,9 
ῳδαῖς καὶ ἕν κινυραις καὶ ἐν ναβλαις καὶ ἐν 

, ᾽ ἐς 
τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς. 

ὁ Καὶ παραγίνονται ἕως τῆς ἅλω Νιαχών, 
" ἘΣ 2 ᾿) Χ - 8. - , ν 

καὶ ἐξέτεινεν ᾿Οζὰ τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρὸς τὴν 

κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ κατασχεῖν αὐτήν, καὶ ἐκρά- 

τήσεν αὐτήν, ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν ὃ μόσχος. 

7 Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ κύριος ἐν τῷ Οζᾷ, καὶ 

ἐπάταξεν αὐτὸν ἐκεῖ ὁ ϑεὸς ἐπὶ τῇ προπετείᾳ, 

καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ 
, ᾽ ς τ , 

κυρίου. 8 Καὶ ἡϑύμησε Δαυὶδ ὑπὲρ οὐ διέκοψε 

κύριος διακοπὴν ἐν τῷ Οζᾷ, καὶ ἐκλήϑη ὁ 
3 -“ 9 Ἀ 2 -“ «ε " 

τόπος ἐκεῖνος Διακοπὴ Οζὰ ἕως τῆς ἡμέρας 

ταύτης. 9 Καὶ ἐφοβήϑη 4.αυὶδ τὸν κύριον ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγων" Πῶς εἰςελεύσεται 

πρός μὲ ἡ κιβωτὸς κυρίου; 10 Καὶ οὐκ ἐβού- 

λετο Ζαυὶδ τοῦ ἐκκλῖναι πρὸς αὐτὸν τὴν κιβω- 
τὸν διαϑήκης κυρίου εἰς τὴν πόλιν Ζίαυίδ, καὶ 

ἐξέκλινεν αὐτὴν Ζαυὶδ εἰς οἶκον Οβὴδ  Εδὼμ 

τοῦ Γετϑαίου. 11 Καὶ ἐκάϑισεν ἡ κιβωτὸς τοῦ 

κυρίου εἰς οἶκον Οβὴδ ᾿Εδὼμ τοῦ Γετϑαίου 
- - ΄ ΄ σι 

μῆνας τρεῖς, καὶ εὐλόγησε κύριος ὅλον τὸν 

οἶκον Οβὴδ᾽ Ἐδὼμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ. 
12 Καὶ ἀπήγγειλαν τῷ βασιλεῖ Δ αυἰδ, λέγον- 

τες" Εὐλόγησε κύριος τὸν οἶκον ᾿Οβὴδ Ἐδὼμ 

καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἕνεκεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ 

ϑεοῦ. Καὶ ἐπορεύϑη Δαυὶδ καὶ ἀνήγαγε τὴν 

κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐκ τοῦ οἰκου ᾿Οβὴδ᾿ Ἐδὼμ 
“ὦ, ΑΒ: τῶν δυνάμεων (σαβαὼϑ' ἘΧ). 8. ΑΒ: 

κυρίδ (τὸ ϑεῦ ΕΧ). Β: ἤγαν. ΑΧΊΧ(Ω ἢ) τὴν καὶι- 
νήν, ἢ ηραν αὐτὴν ἀπὸ οἴκϑδ᾽ ᾿Δμιναδὰβ ἐν 
βανῷ. ΔΒ ἔἜπαντες ... Ἷ φ. ἡρμ.) ἐν ἰσχύι. 
0. ΑΒ κέν. Β: Ναχόρς ΑΒ: ἐπὶ (πρὸς ΕΧ  ΧΔΡΌΙΣ 
ἐν. . ἔπαισεν (ο. ΕΧ). ΒῈ ἐπὶ τῇ προπ. (ἢ ΑΚΧ.. 
ΑΒ Ἰ (α ) ἐνώπιον τὸ ϑ'εῦ (ἢ). 10. ΑΒ: ἀπέ- 
κλινεν (ο. ΕΧ).... “3βεδδαρὰ (Ὀβὴδ Ἐδὼμ, Ε). Β 
(6. 18): ΣΝ 12,ΑΒ: ἀπηγγέλη. Β: ἕνεκα. 

πολ ο 5 ΕΠ. 

͵ἄνοαο 2926ὲ ἔπ εὐ οι ἀεαποεῖῆο. 

ἼΞ9 5. ὁ ἼΛῸΣ ΘΙ ΖΞ 2:8" ΓῆΝΞΣ 8 
ΠΩ προ τὸν δ πο ΝΠ ΤΠ ΝΟΣ 
ΠΡΞ2Ξ ἼΝ ΞΊ2ΣΝ ΓΞ ἼΣΙΝ ΘΒ 
ὯΝ ΠΣ 5525 Ν 3 ΤΙΝῚ ΝΤ5Ὶ 
ΓΞ ΣΝ ἐ ΠΩ ΠΌΣΡΙΙ 4 
ΠΝ ΣΡ πρϑὴθ ἼΩΝ δ2Ν 
ΝΠ ὩθὉ πο ΠΝ ΡΝ 
Ὥ99 ΘΡΠΙΘ ὈΝ ΓΞ 3ΞῚ ι1 1 
Ὠ992} ΘΟ Ἴ2. "ΧΡ Ὧξ3 τὴ 

Ἶ 

ΡΣ) 23) ὈΒΙ25 δ᾽ 5325) 

ἐδρυπο στη 
πὶ; πριν 1133 ἸΘΣΣ ΝΖ ὁ 
ἡ τῷ Ἵ5 ἼΞ ΤΙΝῚ ΘΠ ΝΠ ἡπν τὸν 
ἼΠ 135 πῖΣ3 πῆι ὩΝΤΟΠΡῚ ἼΘΙ Τ 

ὮΦ Ὁ ΓΙΩῚ ΦὥΓΓ ΟΡ ΘΎΟΝΤΙ Θὰ 
ἼΩΝ ὍΣ ΤἼΤΟ ὙΓΙΝῚ ὁ ΘΣΤΟΝΣ ΤῚΝ 8 
ΘΥΡΘὉ Ἐκ 5. πτῦϑὶ γῚ πὴττ ὙῈΞ 
ΝῊ ἐπῖσι δὴ Ἴρ τὴν ὙῈΞ δηπει 9 
ΤῊΝ ΝΉΠῚ Θῆδ τή τῊΝ Ἴ 

ΠΑΝ ῸῚ ἐτηῖτη Ἰ0ῚΝ ὮΝ ΝΣ ΤᾺ 
"ὩΣ τῆπὶ ἸΠΝΤΤΝ ὍΝ ὙΦΣΙ2. ΠΤ 
ὈΠΝ ΤΩΡ ΤῊΞ ὙΠ ὙΠΌΡῚ ὭΣ ὋΣ 
ἼΖ2Ρ ΤῸΞ πῆσπο ΠΝ ΞΘ ΣΏΣΕΙ 

ΠΞ τῶτα πιθοῦ ΠΝ ὉΠΝ 
ἐἸΠΟΞΤΟΣ ΤΙΝῚ ὉΥΤΝ ἼΣΡτΤΝ Τὴν 
γῆπι ἸΊΞ ἼΏΝΟ Ἴ ἼΦΘ9 Ἴ9Ὶ. 1) 
τσ μ το: ΩΝ ΘῚΝ ἸΣΡ ΤΡΣΤΌΝ 
Ὅν 9) "Ὦπ ΤῊΣ ΡΝ Π ἸῸΝ ἜΞΣΞ 
ὉΠ ἼΞ᾽ ΤΟΣ πρυμέ ἤδατον 

Υ. 7. ΝΞ ΠῸΒ 

Β.Α: φοίζῶεπ Ὁ. ὅθεν. ΑὟΥὙΕ.Α: (ἀπῇ ὃ. 5. 
ΠΩΣ 

3. ΒΟΑ͂Ν ΝΕ: Πρ υίοπ. 
Ὁαῦ απ, Θἤροῖ τοαν, ΑΥ ΝΕ: τορι ὦ ἐδ 

οἤιρτίοπ Ὁ. πὶ 548, ΑΥΥ ΝῈ: Το ἐοἴοπ, ΐ 
ά. ΒΕ: [0 αίπα 51. (τ. ϑ[. ᾳ.} σοῦ ὃ, ἃ, θεῖ, αὐ: 

τ. 17α αἰπα πόδοπ Ὁ, ἃ, οί, α 90 γος 

ΑΦτςῺεδ.επ 7. απ οἶποπ. Β: 
ἐν ἴαᾳ, Β.Α: 



οἱ ι ῆγλυ ὐνν ἌΟΥ ,, ΠΑ Σ πὺ Υ' 
: " Ὺ ἐν, γυ 

έαπις Ὁ. θεττη Θδαῦ!ῦ τϑοῦποῖ ϑαται, 
8 ὕθδεν ὅπ Ορετιδίπι. ἢ 11πὸ {6 Τίεβοη. οἷος 

φρὸς (Θοίίεδ [ἀδτεπ απ εἴποπι ποίη ὅθ ᾳ- 

αοπ, ππ|ὸ Θοϊοίοη [{6 ατ8. θὸπι ϑαπζε ὅΓδ 
ϑὲασαδϑ, δον τι Θίθοα τυοϑποίο. 1{{π αθ ον 
αὐτὸἍ ρίο, οἷς Θῦθης “61 ϑὲαθαῦβ, τυίοθοη 

ἀ επ ποιὰ ϑθαροπ. ἘἸΙΠῸ δα. [{ὲ ἰδπι πε 
ὍΕΥ ϑαὺς (Θοί(ε8 ατι8 δεπὶ ὅατς 3δὲ σὲαδαδ 
Πϊρτοίοπ, δὲν κει Θίδοα. τοοϑποῖο, ἀπὸ ΓΟ 0 

Οὔ ον δοῖ βαδὲ δὲν οαἷπα, Ἔρίος. Φαυίο 
πη Ὁα8 σαπρὸ ὥαιβ δῆτα! Ὁ0Υ Ὁθπὶ ὅθ εγγπ 
δον πίε αἸτουτοἱ ΘΟ αἰτοπίν οἴ θη 5 ἀπποπθοῖς, 
τας φατζοθ. τὸ Φθ]αϊίουπ ππὸ ἡδαιϊξοῃ 
τὸ Θιεοα. τὸ θη θεῖι. 

6 τἰπὸ δα {{6 ἕαιποπ ἐπὶ π εππὸ ϑὲαοπϑ, 
αὐἰῇ {αὶ κι ἀπὸ Θ(: οἷο ἄαρε Θοεβ, 

7 Ὁεππ οἷς ϑέίποον {ταίοπ δείζο! αἰ. ὃ ᾳ 
τς ρτατίπιπιοῖς δε8 Θοττπ ὅοτη ἴδον Ἰ17α, τπὸ 

Θοῖίι [ὥπις ἰθπι Ὁα 61 ἀππ [οἰππὸδ τονε! 
τοίποπ, ὉαΒ οὐ Ὁα.ο 61: {τατὸ δεῖ δὲν ὅαδο 

8 Θοίε8. ὃ Φα τυατὸ Φαυϊο δορί δι, δα 
ὍΟ ᾧὥσοτν εἰποπ Το οεπ ϑιϊβ απ Πα τραΐ, 
τἀπὸ Οἰεβ οἰοζεϊδίαᾳς Θεέίς δεγος Ια. δἰ δ 

9 α΄ δἰοζοεπ Φαᾳ. ἘΠπῸ Φασίο Πρ τοῖς 
Πα), σοῦ δεπὶ ϑεύτη 68 Φ αρσοθ, τπιὸ Τρταῦ): 
θὲς [011 οἷο βαῦς δ68 θοττη π| πιῖν ἔσπιπιοη ὃ 

ἰπ οἷς Θιαοὶ Φασίοϑ, Τοπϑοτη {{ὲἈ 1{6 δτίπαοπ 
ἱπ8 ὥᾳιβ δον (υοπιθ, δὲ8 (αι ίτονδ. 

11 ὁ Ἰ1πῦ Ὅαᾳ οἷς αῦο Ὁε8 ὥοττη Ὁγοί θὲσπαῖς 

ΟΙΓο0 ἐπὶ ϑαιῆε δον (δοπιδ, ὃὲ8 (δας ὶς- 

ῷαιβ. 

δ 

ζααί, δα δὲ᾽ ετν Ὅα8 αι δεῦ (δροηι 
ζεαποῖς, 
αὺς (οι(ο8 τοἶποπ. 
Ῥοϊοίς οἷς ὅαὺς Οοί(ε8 απ δοπι αιὲ 
δεῦ δουπιὸ δούαι, ἰπ οἷς ΘΘίαδι Φ αν οδ, 

τ ἣν Α: Φαπποπθοΐ,. 
11. ὕ.1.: δ)ὲοπῦεπ, 

᾿ ὅ, ΑΕ: ἐαπρίοπ ὁ Α: απ αἴ, ΘΟ {π|{τπππτοπ: 
ἐεπ. ΟὟ: [αἱ (5.1 σοι δυρτεἤεπθοῖ,, ΝΕ: δεί αἱί, 
Φ απποπῇ. (Β: ταί! αἴ. Σ᾽ απποπριοοίᾳεπ! 1) ΒΑΥΥ: Ὄ 
βαπίοπ, 8, ΝΕ: (ἰέροτπ, ὦ., 35. Α: ᾧὃ,, δέ 5., 35, Β 
παοπθοπ πῇἤτιπι. Α: ΕἸ ἐπ. 

0. Β: χπὴ ἃ, (δ. δαβ οὐ {. Βίεἴε, ΑΥὟ: τεῦξε 11. {7 
απ από πα... τι. εὐζα εἴς [{6,. γΕ: στ, 1, πα). 
δίοῖ 7, τε. Β: Ποῖα από, ΑΥ̓́ΤΥΕ: τοί Πῷ 
ἰοὀτοίβεπ, 

ΖΦ, (Θαιπηοἴ8. 

Φίς ϑαδε Θοίεβ. δεν πε β απ 117α, 

10 Ἐππὸ Ἰυσπο ἤς πιῶ! Ταΐει κει ἃ) δτίπροπ, 

ττ8, Πεαποῖο ἰθπ Ὅ6} ὅετν, πὸ [εἶπ σαπροδ 

͵ 12 Ἰἰπὸ ε8 τρατὸ δὲπι δεὐπίαᾳς Φαοίο ἀπροτὶ 

τἀπὸ αἴτο8, τϑαϑ οὐ θαίίε, ἀπ Ὁ 1 
Ὅς αἰπα εὐ δίπ ππὸς 

: γ{: 
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ΥΊΙ. 

(6, 9-Ἠ|2. 

δοθεὺ (δϑδοΊη, 

ἐν ὅν ΠΟΙΏΪΙΪ ΘΧΘΓΟΙ πὴ 56 6 η{1|5. ἰπ ΟΠοΓι- 
Ῥεδϑ. ΚΠ) ΒΌΡΟΡ. οᾶιῃ. ἘΠῚ ἱπιροβαθῦαηί ὃ 
ἀν τ ΡΟ. Παὶ ΒΌρΡΟΙ ΡΙΔαΒΊΓᾺΠῚ ΠΟΥῈΠῚ, 
(55... ] Γαΐ. θὰμη ἀ6 ἄοιμο ΑΒ]ηΔ 44)", 

το ἐλ] Θγὰΐ ἴῃ Θά); ΟΖὰ ἁαίθπι οἱ ἈΠῸ 
ΠΠΠ ΑΒ ̓ η 8} τη] πὰ θαηΐ Ρ]ΔαβίΓα πὶ π0- 
νὰ. Ὦ Οὐπ4π6 ἰὑ]|58θηὶ οὰπι ἀθ ἅ 
ἀοιηο ΑἸπ8414}, 41 ογαΐ ἴῃ αλθ8ὰ, 
ὀαβιοἴοη5. ἀγοὰπι Ποῖ ΑΠΐῸ ργᾶθοθαο- 

τον 8,5. 0} ἀροὰπη. Ἔθαν ἃ δαΐθιη οἱ οηηβθ 

Ι5γ86] ᾿ἰπἀορᾶηΐ ΘΟΥΔ ΠΟΏΔΪΠῸ ἰῃ 
ἰϑπι. 10,5 ΘΙΏΠΙθ5. Πἰση15. (ΔΓ οἴδοιβ οἱ οἰ Πᾶγὶβ 

οἱ ᾿γγῚ5. οἱ ἱγπιρδπῖ5 οἱ 550} 15. δὲ ΟΥΠη- 
ἈᾺ}15. 

Ῥοϑβίααδγη θη γθη θυ πη ἃ ἀγθᾶπὶ Ὁ 

Ο ΝΟΠΟΠ, οχίθηα!! Οχὰ τη ημη δά ἃ Γ- 

δ 1 Π6] εἱ θη} ΘΠ, ΖΘ ΔΠΙ ΟΔ1οἷ- 
ἰγαθᾶηΐ θονθ5. οἱ ἀθο!πανογιηΐ 681. 

ἐκ. ᾿ΙΡαϊαβηθθ. οδὶ ἱπαϊσηδίίοπα Ποπιὶ- 7 
(αι ἸΠΙ5. σΟμ Ρὰ ΟΖᾶμη, δ ρϑγοιιβϑὶΐ ΘΠ 
Νμ Α αδι ΠΡ ΘΥ ἰοπη Γαΐ: 4] τπηοΓίαπι5 δϑί [δὶ 

πιο, {χίὰ ἃγοᾶπη 6]. ἘΘσοηίνβίαία5 οϑοί 8 

ἀριν ἁιίθιη Ὠδνὶά, 60 404. ροΓομιββἰβϑϑί 
1518. ΠΟΠΊΪη115 ΟΖᾶϊη, οἱ νοσδίαπι δϑὲ ΠΟΘ 

ΡΤ ἸΟοἱ {Ππ|8 ῬοΓοιβδῖίο 286. ἀδῆπ6 ἴῃ 
ἄἀϊθ πη. ἜΒῚ οχίηγαϊ Πᾶν ά ἢ0- 9 

ΠΪΠπ1 ἴῃ ἀ16 111ἃ, ἀϊοθηβ: Οαοιηοάο 

᾿ἱπησγ θα Ἰοαν δὰ τη ἃγοὰ Ποιηϊπι ὁ ὅΕΓ10 
ΠΟΙ ἀἰνοῦίογο δά 586 ἃγοᾶμπη ΠΟΙΏΪηΪ 

1η οἰν!ΐθιη Πᾶν, βϑά ἀϊνθυι! Θὰ ΠῈ 

ἘΒΠῚ11 
Πα θιϊανη ἃροὰ Ποιηηὶ ἴῃ ἀοιπο ΟΡ64- 

οἄοπὶ (ἀίπαρι {γἰ0 115 ΤηΘη510118., οἱ 

Βοπράϊχι Ποππι5 Ομρράθάομῃ οἱ 
ΟἸΠΠΘΙΏ ἀΟΙΏΠΠη 6715. 

Ναποϊαίπηαιι6 οἱ γορὶ Πανὶ, φαοά 12 
θοπράϊχιϑϑοί. Πομηι5 ΘΡραάράοιῃ οἵ 

ΟἸΏΗἶΆ 6115 ῬΓΟΡίροΡ ἀγοᾶμῃ ἢ6]. ΑΒ 
τοῦδ, ΘΡσῸ Ὠανὰ οἱ δάάυχιί γοᾶτη Πδὶ ἀ8 
γριδ,.9.οη0. ΟὈράράοπι ἴῃ οἰναΐοπη Πᾶν α 

108.18,)9. 

10. 
ΠΉΠΡῚ 

(1,..8,8. 

16. 
13,18. 

5,9. 

τοπϑυ ἴα, ἀοιαιη. ΟΡθάθάοιῃ (εἰΠδοί. 
16,5: 
13,14. 
20,455. 

0. 5: ΝΔομοτ. ΑἹ. Ἐ οἱ 60]. 68Π|. 
12. 51 (ἃ. ΑΡ11) ΠΙχίίψας Πανία : [00 οἱ γθά ὰθᾶπὶ 

ἃΓΟδΙ ὁπ θΘηΘαϊοιΙοΠ 6 ἢ ἀΟΙΠ ΠῚ 68 Π]. 

7. Β: δοθίουιδ. ΑὟΝὙΕ: πβοτροῦοπθ. 
8, Β: ππππππ!ρίᾳ. ΑΥ: Θῴϊας 
10. Β: 2 {ὦ 1. εἰπέοδτεπ, ἀΥ̓γ: π|. {Φαῇεπ, Β: 

Ἰίοβ 7. αϑτοίε ὅτ. αΥγ: [εθίς [ αὖ. 
11. Β: θΠΠ0 δε. ΑΥ: Ἐπὸ [0. ΥΕ.4: {πὸ οἷς 

αῦο 6106. 
12. Β: απρολείᾳἐ, δαβ πταπ ἰγταῦ): δδονόϑοτν δαξ,,, 

περ ΥΕ: απρολ. αν σοαρέ, ΑΥ̓́Τ: δου 08, ἱπϑοπι 
ἦρε. 
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ΨΙ. 

(0,18---21.) 

εἰς τὴν πόλιν Δαυὶδ ἐν εὐφροσύνῃ. 13" Καὶ 
ἦσαν μετ᾿ αὐτοῦ οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν ἑπτὼ 
χοροί, καὶ ϑύμα μόσχου καὶ ἄρνα. 14 Καὶ 
Ζαυὶδ ἀνεκρούετο ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις Ἶ 
ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὁ Δαυὶδ ἐνδεδυκὼς στολὴν 

ἔξαλλον. 15 Καὶ Δαυὶδ καὶ πᾶς ὁ οἶκος 1σ- 

ραὴλ ἀνήγαγον τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου μετὰ 
κραυγῆς καὶ φωνῆς σάλπιγγος. 16 Καὶ ἐγέ- 
γνετο, τῆς κιβωτοῦ κυρίου παραγινομένης ἕως τῆς 

πόλεως Ζ]αυίδ, καὶ Μεχὸλ ἡ ϑυγάτηρ “Σαοὺλ 
διέκυπτε διὰ τῆς ϑυρίδος, καὶ εἶδε τὸν βασιλέα 

4] αυὶδ ὀρχούμενον καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον 
κυρίου, καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτῆς. 

17 Καὶ εἰςφέρουσι τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου, 
καὶ ἀπέϑηκαν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ἐν 
μέσῳ τῆς σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυίδ, 
καὶ ἀνήνεγκε Δαυὶδ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον 

κυρίου καὶ εἰρηνικάς. 18 Καὶ συνετέλεσε Ζαυὶδ 
ἀναφέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ τὰς εἰρηνικάς, 
καὶ εὐλόγησε τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου τῶν 
δυνάμεων, 19 καὶ ἐμέρισε παντὶ τῷ λαῷ εἰς 
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ ἀνδρὸς 
ἕως γυναικὸς ἑκάστῳ κολλυρίδα ἄρτου καὶ 

ἐσχαρίτην καὶ λάγανον ἀπὸ τηγάνου. Καὶ 

ἀπῆλϑε πᾶς ὁ λαὸς ἕκαστος εἰς τὸν οἶχον 

αὐτοῦ. 
20 Καὶ ἀπέστρεψε Δαυὶδ τοῦ εὐλογῆσαι 

τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθε Μεχὸλ ὴ 
ϑυγάτηρ “Σαοὺλ εἰς ἀπάντησιν Δαυὶδ καὶ 
εἶπε: Τί δεδόξασται σήμερον ὁ βασιλεὺς τοῦ 
Ἰσραήλ, ὃς ἀπεκαλύφϑη σήμερον ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς παιδισκῶν τῶν δούλων αὐτοῦ, καϑὼς 

ἀποκαλύπτεται εἷς τῶν ὀρχουμένων ἀπο- 
καλυφϑείς. 21 Καὶ εἶπε Ζ,αυὶδ πρὸς Μεχόλ' 
᾿Ενώπιον κυρίου ᾿ὀρχήσομαι. Εὐλογητὸς κυ- 
ριος' ὃς ἐξελέξατό μὲ ὑπὲρ τὸν πατέρα σου 
καὶ ὑπὲρ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ, τοῦ κατα- 
στῆσαί μὲ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ 
τὸν ᾿Ισραήλ καὶ παίξομαι 'καὶ ὀρχήσομαι' 

18. ΑΒ οῖ. . μόσχος. ΑΞΒ: ἄρνες." 15. ΑΒῈ τῷ 
«νον Ὁ (8. φ.) μετὰ. 10. ΒἘκυρίδ. ΑΒ (84) τῆς. 
Μελχὸλ. 17. ΑΒ: φέρϑσι. Β τῷ. ΔΒ: ἀνέϑηκαν 

. εἰς μέσον. Β Ἐ (α]..) καὶ. 18, ΑΒ: συναναφέ- 
ρῶν. 19. ΑΒ: διεμέρισε. ΑΒ ἐ (. Ἶσρ.) ἀπὸ Πὰν 
ἕως προσ θεΣ [καὶ] (5 Ε). 20. ΑΒ: ἐπέστρεψε ἀπ. 
ἘΕΧῚ.... Ἐ(08) τῷ ἅ Ἣν» Πρ καὶ εὐλογη- 
σεν αὐτὸν (ἘΧ)... . ἑαυτῷ (αὐτὸ ἘΧῚΝ ΡΟ. ἅπο- 
τι ἃ. εἷς (τη δ ἘΧΟΣΡΟΣ: ΑἾόρχ. Εὐλ. κύρ.. 
ΑΒ { (. τ. Ἶσρ.) ἐπὶ (ΕΧ). 

ΘΙ ΕΠ. 

ἄγνσαο Τ)οὲ ἔπ εὐ Ῥοηι ἀραπεοίζῆο. 

Ἴρρυδο ὑτὸι 
ΓΙΞῚῚ ΘΝ πιϑ τ ΤΣ ΤῚΝ οΝ ἰὉ2 

ΠΩΣ Τ ὋΣ 13 

τρτῦθ 3 ἼΞΞ ὭΤῚ ΣΝ Δ. ἰῷ 14 
ἼΥΤῚ ΣἼΞ ΤΊΣΙΣ ἼΡΆΓΙ Ὑ7ΤῚ Γῆ: ὩΘῸ Ὦ 
ἤπαττΝ ΟΣ γὼ" ΓΞ" 9) 
ΓῚ τπρὶώ ΦΉρ3 ΠΡΊΠΏΞ ΓΡ 16 

-ὯΞ Ὁ") Ἢ Σ ΝΞ ΓῚΠΣ ΛΝ 
Ν ἊΣ Ἡδππ ἼΣΞ ᾿ προ} ὈἸΝ 
Ὁ ἈΞ) ΠΡ ΓΕ ΑΝΙΝ 

ἐΠΞῸΞ Ἢ ΤΩΙ ΤῚΣ 
ἜΤΙ ἼΣ5Ὶ πὴσπτ ἸΠΠΝ ΤΩΝ ἼΝΦ9. 
ἤρου ἼΩΝ Ὁπὰπ ΠΩΞ ἸΔῚΡΏΞ 
πὴτὶ ΘΟ τον Ἴ ὉΣ5Ὶ 3 
πϑῖρπ ΠΥΡΕΟΝ πὴπ ὕξηη ἢ ἘΒΌϑη 18 
ῶξ πιστοῦ 22 ΡΝ 
ποσὸν Ὀρὸ, ῬΌΤΙΣῚ ἘΥΝΞ ΝΣ τπὴττο 19 
πῶν ἸΡῚ λον Ἐν ΩΣ ΤΕ 
Ἴπν πΕΙΣΝῚ ὅπ ὉΠ πὰ αὐτὰ 
ὯΝ ὈΡττὸ9 Ἢ 25) ΠΝ πῶ ΟΝ} 

ἘΡῸ 
ἈΝΤ ΟἼΚΩΝ ἼΛΞΟ Ὑ71 3:55] 
ΩΝ η ΠῚ ΓΝ ρ Ὀνῶσ ὨΞ Ὅς 
"ὩΝ ἘΝ. ΟΡ ὉἾδ ἼΞ39 " ΠῺ 
ὍΣ ΓΥΠῺΝ πο Ὁ δῖα 32 
ὝΩΝΡῚ ἐΒΎΡηΣι ἼΠΝ ἘΣ τῆ ηρρ 2] 
"ἼΠΞ ἼΩΝ ΠῚ Πο' ῬΒΕΟΣ ΕΣ 1 
ὌΝ ἪΝ ΝΣ ἀτ ἤτὰΒ "3 

17 

γ. 30. ΟΞ ΣΧ ΏΝΞ ἈΙΡῸΞ 
τ ἴο οὔ! δίς σεάσουν... 

.« τε ξοτέροραπρῦι τατοπὲ ΟΥ̓: τοῦππ, 
Ῥάς αογᾧυίοπὶ 
σοπά 0} ϑθίοῃ, ΑὟ ΝΕ; εἷπ ϑὲίπο αι, εν Πὲ ἔα 16. 

14, Β: θάν[μο, 
(391. 1 Θαπι. 2, 18.) 

1ὅ. Β.αΥῪ. ΑΝ (θεῖ) κι. 3θ οζαπππεπία!!, ΥΕ: ππΖ ἢ 
ἐεν τειθοποοζῴτεί τι. Φ τοπιπιο οπ|(}. 

10. ΑΥ̓͂Υ.ΝΕ.Α.. ζἀγαιιείο, 

,. Θάπαο σείθαπ δαέέοπ, Β: 

ΒΓΑ: ογίονίος εὐ ὃ Β: πιαπ Ὁ. Ἢ ἢ 

ΑΥ̓͂ .νΕ.Α: απὸ αἴίοπ δτάζέοπις 



ῷ, (αι οί 8. 

Φοαυΐϊδϑ Ζαη2 υοῖ δὲπι δεττη, 

(δ,13.-91.0 44 

ΨΙ. τ  α18 μοί, 

οὐζοτίς αταπὶ εἶπεα Θὔζεπ ἀπὸ εἶπ [εἰτο8 

14 σῶα. “πὸ Φαυίο ἰαπρίς. πῆΐξ αὐτοῦ 

λα ϑν τον δεπι ὅοετται ΠῸΥ, ἡπιὸ τϑαῦ δορἧιυε 

15 (οἱ απ οεἰπεπι Τοίποποπ ἀριδτοί. 

οἷς ἀαὸς δὲ8 φοῖτπ θοται πιξ αι ζοπ 

16 πὸ Ῥβοζαιποπ. ἜΤ] Ὅαᾳ Ὁΐε αῦε δ ε8 

ὥειτπ ἐπ οἷς Θίαορί Φαοίοδ ἕαπι, Εἰ 

φθεϊ)αἹ, οἷς Φ ούτε Θαπδ, Ὁπτὰγδ δ οπήτοῦ, 

πὸ αῆς ὅπ δεδπίᾳ Φαυνίο Τρυίπρομ τπὸ 
ἰαπξοπ Ὁ01 θὲπιὶ εῖτπ, πὸ ϑοταίοείς ἰῃπ 

ἱπ ἔδτοπι εγξεη. 

17 Φὰ {{ αϑὲν δῖε βαδο Ὁε8. ϑεῖτπ δἰπεῖπε 

αἰἰτίει ἔπ Ὅεν με, οἷς Φανίο [{π [6 Ῥατς 

αὐοᾳοϑίασοπ. πὸ Φαυίο ογζοτίο Ῥγαπὺς 

18 οὐζεῦ τὸ απ ΤΟΥ τ0Υ Ὅ.πι ϑετγη. ἢ πὸ 

ππὸ Φαπξου[οῖ, [εσπεῖς εὐ Ὅᾳ8 55 01Ὲ ἱπ δὲπὶ 

αἰι8 αἴἴοπι Ξ901Ε ππὸ ὃν Ῥὲέοποε ἤταοίϑ, 

“δεῖος ϑθέαππ παὺ θεῖ δ, εἰποπι {ερ!ἀ)ὲπ 

εἰποπ Ξβτοιξπεπ τἀπὸ οἷα Θεά διοᾧ 

πα εἶπ ϑὲδ θεῖ θεῖα. Φα ἔεθτοῖς {{ᾧ αἴτε8 
Ξ 018 Θὲπ, εἶπ [οαΠἄγεν ἱπ [εἶπ ὅτι. 

τἀ) {{| θοιίο δον δ πίᾳ οοπ ΊΥαοῖ σοτοεζει, 

ὥαιζε, Ὁαῇ εὐ παὶν δοο Τοπ δαί, εἶπ τ 
1: ζεἰπ ἄδον Ὁα8 9Ξ501Ὲ Ὅὲ8 έττι, ἰδεῖ 

ΣΡ, τλασειταρανίο: -- 10. Α.Α: οπξο. Α.Α: { απέο, 
τῇ 17. Α.Α: {ε{, {ἰς Ὀΐο[οἴδε.. Α..Α: {ἰ {{ } 

17. ΑὟ: ἱπ δεπι 3 εἴ ο. ΥΕῈ.Α: Ὁαό ὃ. 
18. Β: αὐὐρερῦν! ... 211 ογῇ. ΟΥ̓: θα 6 ξγξευῦπ,, 

φεοποίᾳί, 
᾿ς 109. αἴἝοπι 85,, αἴτεν δὲ, ... δΙαζῶς ὅθ, Β: Ὁ01Π ΟἹ 
πἰλάπποτη δίδ 1. Ὁ. 35, ΑὟὟ: σοι ὲαππὲ γος, Β: [( ὁπ 
ἼΘΙ, δ΄. Α: ΘΕ, ροδταίοι δὲ ποῃ κι. ΠΒ οἰ βηι 0] της 
Ρεῖ σοὐόβεί. αΥΝ: δ)δαβ [38 ε{π| κι. ο, ϑὲ [πο ιιγεπ, 

13 πιὶὶ δτοιδεπ. ἘΊ1πὸ Ὅαᾳ. ε εἰπθον αἰπροπ β 

πἰἰΐξ Ὅν ϑαδε δε8 θεῖα [εὖ Θάπρι,, 

ΠῚ 

Φαρίο ζαπππὶ δὲπι σφαπροῖ ταῦ [ρτοίοπ., 

δτατοπ, {οῖεπ Πἰς οἷε απ ἴθτοα Ὅτι, 

Ὅαᾳ. Φαυΐο δαίίε αἰιϑαοορζοτί οἷο Θγαποον[οῦ, , ΘΙ ι : 
Ἴχονϑο, 6. ΡΆΟΙ θα, θΘπραΐχι! ῬΟΡι]0 ἴῃ ΠΟΠΙΪΠ6 

19 ϑὲκτποπ 68. ᾧεττη Βεδαοίθ, ὅπ τρείτοῖς, 

20 Φδ αὖον Φαυίο τοϊοδοετέαπι, ζεἰπ ὅ απ8 21}, 
ερποπ, αἰπα Ῥι)αἹ, οἷε “οῶτον Θαιδ,, 

Ῥεαι8 ἱδπι ἐπίσοσοπ, ππὸ Ἰρταῦ : ὅθι δόστε 

Ὁ61 ἃ) οὐ δὲ Θὲ σόοι ζοῖπον δὐ ποτε ἐπίτ. 

διδβεῖ δαί, τοἷς {{) οἷο Τογεπ οπίς ἐπι βοπ!}, 
91 ἘΦαυΐο αδοὸν ρταῦ κει θὲ )αἹ: ΣΝ Οἱ σοῦ 

Ὁεπὶ ὥευτη ζρίοεἴοπ, ὅν πα) ἐσ άθίοι Ῥαΐ, 

01 δείποεπι φθαῖον ππῸ 07 αἴΐε Τοίποππ, 

. ΟΥ̓ΘΠ. 

γ.9. ΟΠ) σαιϊο, οἱ δγᾶπί οπη αν 
ΒΘρΡίθΠ) ΟΠΟΤῚ οἱ νἱοιϊπηὰ νἱιὰ}1. ἢ Οαηι- 18 
46 ἰγδηβοθη ἰ586ηΐ, 4 ρογ(αΠ απὶ 
ἀΡΟΔΠ ΠΟΙΠ]ηΪ, 56Χ ρΡᾶ58118, ΠΟ] αΐ 

ἐπ 8. θΌνΘπ. οἱ ἃγίθίθιῃ. ἜἘΕῚ Πανὶ 58]- 14 
ἴαθαὶ (Οὐ νἱγ5 δηΐθ ΠΟΙΙΠΙΙΩΙ: 

δῶν, ΡΟΓΓῸ Πᾶν 4 ογὰϊ δοοϊποίι5 ΕΡΠμοά 

16. 

ἀπ ἸΠΠ60.. ἜΒῚ Πανὶ ἃ οἱ ομμηθ ἀοπι5 1ὔ 
εὐῶν, ΙΒΓΔ6] ἀποθρδηΐ ἃγοᾶπ)] ἰβδίαπηθηιὶ 

Ρς.47, οἡ ΠοιΪηΐ ἴῃ [00 }10 οἱ ἴῃ οἰδησογο θ0- 
τῶν, Οἰηδθ. ἜΘ ὈΠΊ(116 ἰηἰΓα58οῖ ἀτοὰ 10 
3.4, ΒΟΙΏΙΗΙ ἴῃ Οἰν! ίθηη Πᾶν], ΜΠ01101] Π]Ϊὰ 

«θάρος, 58], ῬΓΟΒΡΙΟΙ ΘΠ 5. Ρ6Υ [ΘΠ βίρδπι, νἱ 1 
ἤπ χρσρῃ Πᾶν ἃ 5} 5] Π6ηΓθ1η δί4ι16. 58]- 
(σον. ἰϑῃΐῖθι) ΟΟΓΔΠ) ΠΟΠΪΠ0, οἱ ἀδδβροχίί 
12,θ. Θῃ1 ἰπ ΟΟΓ6 510. 

1ομειθῖ.. ἘΠῚ ἸΓΟἀαχουιπί ἀγοὰπὶ Ποπηηὶ, οἱ 17 
ΠΠΡΟΒΊΘΡΙΠΐ ΘΠ) ἴῃ 000 5110 ἴῃ 1η6- 

τομα5ιἀϊο [ἈΠ πᾶ 01}}1, 4α0 4 ἰοἰοπάογαΐ οἱ 
10,39. αν : οἱ Ομ α] 1 Πανὶ Πο]οοδικία οἱ 

τον α6,».ὈοΠ θα, ΘΟ ΠοΙηἶη0. Ἐσιμηηι8 18 
οΟΠρίοϑϑοί οἰἴϊδγθης Ποϊοοδιβία οἱ 

18Ὲ.5.8,)55:} Θγ 1 ηἰ ΘΧΘΓΟΙ ΠΤ. τοι τὐ,8: ἜΜῚ ραγ {5 65.119 
πη ν ΟΓβ 86 τη} {Π{π4| ΠῚ [5Γ86], [Δ ΠῚ γἱγῸ 

πὰ ΠΠᾺ]ΠΘΡΪ, 51 Π6Ὶ}}}15. ΘΟ] ΥΓΙ ἀ ΠῚ 
ῬᾶΠΪ8 ὈΠᾺΠῚ οἵ ἃβϑαίι γα ΡῈ} 1186 
ΘΑΓΠἾδ. ΠΠΔΠῚ Οἱ 51Π}114Π| {ΓΙΧαπῚ Οἶἷθο: 

οὐ 4011 ΟἸΠΠΪ5. ΡΟΡΆΠ5 ἀπαβααί θα 8 
1η ἀοῃλ ΠΏ] 5118}. 

Ἀθνθυβιιβααθ οϑί Πᾶνα, αὐ θ6η6- 20 
ἀϊοογοὶ ἀομηὶ 5186, οἱ οογθϑϑὰ δΠΟΠ0] 
Π|1ὰ δ41} ἴῃ ΟΟΟΌΓΒι ΠῚ Πᾶν] δἰΐ : Οπδπὴ 

ΘΙΟΡΙΟΒ5. [α ΠΟάΪΘ ΓΟχ ἴβγαθὶ, ἀ15- 
ΘΟΟΡΘΡΙΘη5. 56. Δηΐ6 ΔΠ01}18ἃ5 ΒΘΓΨΟΓΙΠῚ 
ΒΌΟΤΊΠ), οἱ παι {π|5 δ᾽ 4185] 51] ἢ 46- 

τ ΤῸ ΠΠ15 46 5ΟΘΌΡΡΙ5! ἢ ΠΙχΙαπ6 Πᾶν] 21 
δα ΜΙΟΠΟ]: Απηΐθ Ομ Ϊπππι, 4] οἰ θοὶὶ 
116 Ρο(ἰπ5 41 8Π| ρΐΓΘΠΙ {ΠῚ 1Π| οἱ (11 ΠῚ 

τι ΟΙΠΠ ΘΠ ΟΠ 6118, οἱ ργθοθρίΐ τ ]Π], 
5,.2.151 
ὑπ5,30. 1 Θ5561ὴ (ἀἸΧ ΒΡ. ΡΟΡαΪαη οι ΪηΪ 
18,14, 

12. ΑἸ. Ἐ οἱ ϑγδηίΐ -- σα! }. 13.5.1 (Ρ. μον.) οἱ 
14. 5. 7 (ἃ. 58{84}..} Ρογου 6 αὶ ἴῃ ογβδη 5 

Δι ἶσα 15 οἱ. 18. ΑἸ.: πΠοϊοοδαϑίαπμ.. 2]. 8: γινῖι 
Ποιηΐπ5. 4υἷὰ ᾿πἀᾶτη Δα Π ΟΠ. 

γῈ: Φ ταιδοπει ει. 
20. ΑΥ̓Υ.ΥΕ: δερτΐβει. ΒΒ: [0 Ποτυῖ, φοτοοτδοπ, ὙΕ: 

σθίο υ. σαι [{... σοχοίρ!. αΥΥ: {{{} νου δονντ 1, αΥΥ. 
ΝΕ: [ΦΙοὗ το ἃ, (Α: εἶπον δου Ἰδοβεοπτοίβον ") 

21. ἅδρυ δι ὅ5..... [α ὑὐΥ δ, Ὁ, το {ὦ ἦρ. Β: Ῥαθὲ 

ἰῷ φοζρίοῖοι. ΑΥ ΝΕ; αοίαπροί. ΟΥ̓: οΥξογει ονν αν 
τα αοοτοποῖ ππι ὃ. νΕ: ππὶ πὶ ς. ὃ. 4π|οθ6πὶ 

10 Ἀ. 
16,48. 

10Ἀ. 
16,48. 
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ΨΕ. 

ἐνώπιον κυρίου, 22 καὶ ἀποκαλυφϑήσομαι ἔτι, 
οὕτως, καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφϑαλμοῖς σου 
καὶ μετὰ παιδισκῶν ὧν εἶπας μὲ δοξασϑῆ-. 

γαι. 28 Καὶ τῇ εχὸλ ϑυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ 

ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποϑανεῖν 

αὐτήν. 

ΔΆ. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐκάϑισεν ὁ βασιλεὺς 

ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ κύριος κατέπαυσεν 

αὐτὸν κύκλῳ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ, 

2 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ΝΝαϑὰν τὸν προ- 

φήτην" 

καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ κάϑηται ἐν μέσῳ τῆς 

Ε ν ἌὙΨᾺΑ πὼ ἐς 3 " ’ 

δου ἐγὼ κατοικῶ ὃν οἴκῳ κεδρίνῳ, 

σκηνῆς. 3. Καὶ εἶπε Ναϑὰν πρὸς τὸν βασι- 

ΝΛ ἪΡ ὮΞΘ9) 

5 “ ᾿ “Ἢ ͵ 

λέα: Πάντα ὁσὰ ἂν ἢ ἐν καρδίᾳ σου, βαδιζε 
ι “ , »Ἕ 

καὶ ποίδι, οτι ὁ πυριος μετὰ σοῦ. 
4 Καὶ ΠΈΧΕ, Ε - Ἀν Ὁ, ΄, νυ δὴν 

αἱ ἐγένετο ἕν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἐγένετο 

ῥῆμα κυρίου πρὸς Ναϑάν, λέγων. ὅ Πορεύ- 

ϑητι καὶ εἰπὸν πρὸς τὸν δοῦλόν μον Ζ]αυίδ᾽ 

Τὰδε λέγει κύριος: Οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι 
- - σ ͵ 

οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με, ὅθ τι οὐ κατῴκηκα 

ἐν οἴκῳ ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας Ὄρος τοὺς υἱοὺς 

᾿Ισραὴλ ἐξ ““ἠγύπτου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύ- 

της, καὶ ἥμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι 
καὶ ἐν σκηνῇ 7 ἐν πᾶσιν οἷς διῆλθον ἕν παντὶ 

- ᾽ γ' » , 

τῷ Ισραήλ. Εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν 
Αι -} ᾿ δ ἢ 4 ,ὔ 

φυλὴν τοῦ Ισραηλ ῳᾧ ἐνετειλάμην ποιμαίνειν 
᾿ Δ 7 ,ὔ σ Ρ] 

τὸν λαὸν μου Ισραηλ, λέγων: Τί οτι οὐκ 

φκοδομήκατε μοι οἶκον κέδρινον; ὃ Καὶ νῦν 

τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Ζ.αυίδ' Τάδε λέγει 

κύριος παντοκράτωρ ᾿Ελαβόν σε ἐκ τῆς μάν- 

δρας τῶν προβάτων τοῦ εἶναί σε εἰς ἡγούμενον 
ΤῈΣ ᾿ ΄ ΜΝ. Ἵ 9 τ ᾿ 
ἐπὶ τὸν λαὸν μου τὸν Ισραηλ, 5 καὶ ἡμὴν μετὰ 

σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς ἑπορεύον, καὶ ἐξωλόϑρευσα 
πάντας τοὺς ἐχϑρούς σου ἀπὸ προςώπου σου, 

καὶ ἐποίησά σοι ὄνομα μέγα κατὰ τὸ ὄνομα 
τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Καὶ ϑήσομαι 
τόπον τῷ λαῷ μου τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ καταφυ- 
τεύσω αὐτόν, καὶ κατασκηνώσει καϑ' ἑαυτὸν, 

22. ΑΒ (ἃ. παιδ.) τῶν. ΒῈ (φΡ. με) μη.--- Ἰ. ΔΒ: 
κατεκληρονόμησεν (χατέπ. ἘΧ). Βα [) τῶν κύ- 
πλῳ. 2. ΑΒΈΤΟ. ἼΟΝ δὴ. 8. ΑΒἘῇ... (ἃ. καρδ') 
τῇ... πο Σ Βἐν, ΟἿΑ: Πορεύδ. Ὁ. ΑΒῈ (ρ0.) 
καὶ. 7. ΔΒ Ἐτῷ. Β: Ἱνατί(Τί τι ΕΧ). 8. ΑΞΒῈ (ἃ. τ᾿ 
Ἴσρ.) ἐπὶ. 9. ΔΒ: σε ὀνομαστὸν (σοι ὄν. μέγα ἘΧ). 

πρηιρῖὲ αοαϊτἢὲοαγαδεὲ σον 5ἐ ἔτι. 

ΓΓΩΝΣΤ ὩΡῚ ΣΞ ὑρῷ ΠῚ 
ἘΕῊΝΝ ΣΓΠΊΞΞΝ Ὁ ΤΩΝ ὍΝ 23 
ΠῚ} πΦ᾿ 2. πὸ ποπσνο ὈηΝ ΩΤ 

ἐπ 

τῆττο ἼΠΟΞΞ Ἴ9 9: Ὡιῦ στο ὙΠῸ ΨΈΤ. 
ἜΔΝΡῚ ΣὙΞΝ ΟΞ 2.2 ΦῺ Ἰ ΓΙ ΩΣ 2 
"ΣΝ Νὴ ΤΙΝ ΝΞΌΣ ἸΩΣΤΟΝ. ΠΣ 
ΗΝ ἸΣΠΝῚ ΘΤῊΝ ΤῊΣΞ 3097" 
τὸν ἸΣ2 ὙΆΝΡῚ ὁ ΠΣ ΣΙ ΊΤΞΙ 2" 
πῶΣ πὸ πΞ3Ὁ3 ἼΩΝ Ὁ9 ποὸπ 

ΣΠῺΡ τὴΣτῚ 5 
πΞῚ ΠῚ Ὁ ΝΉΠΠ προ 3 ἼΠῚ} 
ΣΡ ΩΝ Ἢ ἐτὐονο ἸΠ5 ΤῸΝ πῆ π᾿ 
πὶπο ὮΝ ΠΞ τς παρ τὸν 
ΝὉ 55 ἘΠΕ Ὁ ΤῊΣ ΣΤΥ πΌΝΠ 
ὭΞΤΤΙΝ ἡ ΡΠ ΡῈ ΡΞ Ἰρβὼυ 
πῆ ΟΠ ἸΣῚ Θ᾿ ὙΧΊ9Ὁ ΕΝ 
ἘΣΞ: ἸΏ Ξο ὉΠΝΞ ὐπγαὶ ΣΟΠΙΝἢ 

ἧς Ὡ τος: ΡΞ ΠΠτΙ- ὙΌΣ 
δ ὐρ5 "ὍΞ ἼΠΝ ΤΌΝ ὙΊΞῚ ἼΔ 
ὌΝ ὭΡτΩΝ ΤΡ ὍΣ ἼΩΝ 
ΓῚΞ Ἐτλ τος ΝΝ “ὮΝ ὈΝ 5 
πο ΠΣ ἼΝΓσπΣ ΠΕΡῚ {ΤΉΝ 
πΣπρ ὮΝ ΓῊΝΞ ΝΣ τὴσπὴ ἼΩΝ ΤΠ 
ῬῸ Τήσ πο ἸΝΣ Τα ΠΝ ΤΉ 9.Π 

ὅ5:Ξ ΤΡ ΓρΠΙΝῚ ἐὈΝ ΡΥ ῸΡ ΟΣ ῸΣ 
ἩΒΊΝ ΤΌΞΩΝ ΠΡΠΣΝῚ ΠΞΘτι ὝΣΝ 
δῶ ΟἿ" ὦ 2. ΠΙΡῚ ἸΏΒ 
ΟΡ "ΠῚ ΣΥ̓ΝΞ ἼΩΝ δ᾽ Ὅπρπ "ἢ 
ἬΏΓΙΣ 09) ὙΤΗΣ 25 Ἐν πος "ὩΡὉ 

γ. 38. Ὁ “Ρ] Υ. ἅ. ΣΟ ᾿Ξ ΝΞ ΝΌΟΣ 

22. νἹῦ: πε ποῦ φεῦ, δείρ οι, ΟΥ̓ ἐπὶ. φρο θεοῖν 
Α: ϑοιπ  ἐθία {. π πὶ, ΨΓ. αΥ̓ ΝΣ: ἀθον δοΐ (0 Υ) δος 
δ ἀρδοι ὃ --- -- 20. πὸ σὲ, ὙΕ: δεξαηι ἔοίπο δίπθοας 

᾿ 

ἐδ“... πὸ ον 

ἐ τὴπ᾿ ΡΝ 22 

ΣΙ 

' ] 

' 

᾿ 
᾿ 
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22 ἴτας;  ππὸ Οἱ πο σοτίπαοῦ τϑοτϑοη 
Ὁ6π| αἴὐο, τατὸ Οἱ πἰίοοτίᾳ ζεἰπ ἐπὶ πιοίπεπ 
ὅτπσοῖ, πὸ πα ὅπ έάαθοπ, αυοπ Ὅι 

28 φονοῦο! θα, ζι (ὄρ τε τοοτθοπ. ἘΞ δεῪ 
αἴ, Θαμπδ οῶτον, θαιίς ἔεῖπ δὲ ἐπὸ 
δίδ απ δὸὲπ 5 αα τοῦ Δ υνεϑ. 

ΨΠΕ. ὅδ κι πππ δὲν δὐπίᾳ, ἐπ ζεὐποιι ὥς 
ἴαβ παὸ ὅ.ν εν ἴθπὶ δὲν σεσοῦοπ Πατς 

2 υϑη αἴΐοπ ζείποπ δοίποοπ πππρεν, ὁ Ἰρτα 
Υ 1 δὸπι του θοίοπ. ϑὲαίθαπ: Θίεῦο, ἰἄ) 
οῦπς ἱπ εἰποπι (δοδογπεαιζε, τπιὸ οἷς 
ἄᾳὺς (ϑυί[ο8 τροῦποὶ ππτον δὸπ Φορρί ει. 

8. ἐϑιαίθαπ Ἰὑτα πὶ πὶ δὲ πίσο: Θεθς Οἰπ, 
αἴτοϑ, τοαῦ δι ἰπ Ὀείποπι ογζεπ δα δ, θα 
ἴδιο, δεππ Ὅ. ὅετν ἱΠ πὶ οἷν. 

άἋἊά Φεῦ ϑιατθ8. αὐοὸῦ ἔπιθι Ὁαᾳ8 ἴθονι δε 
ὅ Θεῖτπ ει ϑὲαίθαπ απὸ για: ἘΘεῦς Ὁΐπ 
ἀπὸ αρο ἀτι πιρίποπι ἀπο! Φαυίο: (Θὺ 

ζρτίδε εν θεῖγ: (ΘΟΙΠΟ δι παὶν εἶπ ὁ ατιὃ 

Οὕαποι, Ὁαβ ἰὰ) Ὁατίπποι τοου πεῖ ἔφαθ 

ἰῷ σὰ ἱπ ἔείποπι ὥαιζε σοοθποῖ Το} 

Ὁ6π|ὶι Φαρὸ, δὰ [ἃ οἷε δείποεν ήτας αἰ 

(ρϑνίοπ Πιθτοῖο, δἰ8. αἰ οἰοζει! Φ ας, 7015 

Ὁοτπ (ὦ Ῥαθε σοσαποοῖς ἰπ 1 Οὐ τπιπὸ 
7 Ἰδούπιπῃ, ο. ἰδ πα αἴτὸπ δείποοτπ 
Ἴταοῖ δἰπτοαπϑεῖίο. αὖς (ἃ) αἰ!) [ὁ σοτοῦοῖ 

παΐί ἰτροπο δὲν (ἰάπιπιε ΦΠΤαεΙ εἰποπι, Ὁ6π| 
ἰῷ), δεοθίεπ θαθο, πιρὶπ ΞΘ01Ὲ Δταοῖ κπ| 
τορίοοθ, ππὸ σεαρί; ϑδαταπι δαιίι ἰργ πιίτ 

8 πίε εἶπ δοδεγπτϑαιϑὲ ΘΟ [0ΠΠ| δι. πιπ 
ἴο {αροπ πιρίποπι δὲ πρᾶος Φαυίο: Θὺ {υτ δι 

Ὅ6 ον ϑοδαοίθ; ὦ θαῦθς οἱ σεποιτητοη 
δῇ Ὅεὲπ ΘΟ ας τοοπ, ὉαΒβ δι ζεἰπ [ΟΠ 00} 

9 εἰπ δύν ὕδον πιρίπ Θθ01Ὲ ἤγαοῖ, Ὁ ππὸ 
δίπ τοῖς οἱγ σοιοοζοπ, το Ὅπ᾽ δἰπαοσαπαοπ 
δ, πα. θαδὲ αἴξὸ Ὁοίπο δβείποο Ὁ0Υ τ 
αἰϑδροτοίίοι, τἀπὸ θαδε οἱ εἶποπ οτοβοπ 

ο΄ ϑὲσπιοι σοπια τ, τοῖὲ δὲν ϑέαπις δὲν Θτοβεπ 
10 αἰ (δτοει. 

γαῖ εἴποη τῇ Τεθόπ, τὸ ΟἹΠ ε8 γῇαπροπ, 

0. 0.1.: [π|. 7. 0.1.5: δὲπ (ὦ δοζοθΊοπ. 

1, ΑΥ̓ΝΕ: τοὐΐπείο ... ϑὲ, ρφεα (ϑεν[).}) υοῦ 
(α[(επ) [. ὃ. 

2. ΑΥὟΥ: ουυἰϊῴεπ δεπ Φ. γὙΕ: ππίον δὸπι ΘΙ πο, 
Α- παἰοπ ππίου δ.π δ οΠ[6π,} 

᾿ς ἃ, ΟὟ: τόκα οίν πὶ Θίππη {{{. 
᾿ς 4, ΒΑ: ἰπ δουζοίδει ([οἸδίᾳον:) 9ὲ, δα φοίδαῦ Ὁ. 
» ΥΕ.Α: ὁτοίπο. 
᾿ ὅ, ΟὟ ΥΕ: Φι το {{Π|... ὁ Β. ΑὟὙ: καὶ πιοίπον ϑθοῦ: 
ἢ ̓ ἬἬἪ 

φα8 (δεδετη- απ, 48 (Θεφέπιυοτέ ατι ϑὲαίθαπ, 

Ἐπ ἰῷ ὉΠ πιείποπι ϑθ01Ὲ, 
Ι Ἐχ.15,17. 
᾿ 96ἐν 44,0. 

ΨΈΕ. 

ἴῃ ἴβγδθὶ, οἱ ᾿πἀ ἀπ ἕ οἱ ψΗΠ0Γ Πατῃ 115 2.2 
4ἀὰπὴ ἰχοῖτι5. 511, οἱ ΘΙῸ ΠΌΠ1Π18. ἴῃ 
ΟΟΙΠ5. Π1618,. οἱ ΘΟ] ΔΠ01}}15, 46 4]- 
μ15. ἰοοαϊᾶ 68, σ᾽ ΟΓΙ Ο510Γ ἈρράΡΘΡο 
Ἔσο αν ΜΠΟ]101 ΠΠ1ὰ 6 δάα] ποη οδϑί πᾶ- 22 
(5. {ΠῚπ|5. ἀβάπι6. ἴῃ ἀϊθ ΠῚ ΤΠ ΟΓ 15. 5886. 

Ἰδοιυμ δὶ ἁαΐθη), οατῃ 564 |556. ἘΝ ΕΗ. 

ΓΟΧ [ἢ ἀοη0 518 οἱ ΠοιηἸηῈ5 ἀράϊ55οΐ 
οἱ ΓΕΖαΪοΙὴ ἀπ 4116 ἃ}} ἈΠΙνΘΡ515 [Π]Π}1- 
Οἷβ 5115, Ἔ αἰχι 84 Ναί πη ῬγορΠμοίδηι: 2 
γΙάθβηθ, {ποὰ 660 Βαβι θη ἴῃ ἀ0η10 

Ἔκ θά γηὰ οἱ ἃγοἃ ἯΙ ΡΟϑιία 510 ἴῃ Π|6- 

των καϊο ΡΟ ὁ Ἔ ΠΙχίίψαθ Ναίμαη δ 8 
(15... ΤΌΘ: ΘΠΠηη6, 404 651 1 ΘΟΓ46 ἰμ0, 

τατε γψαο, ἴδ} φαΐϊα Ομ ηΠ5 ἰθοιτη 651. 
Κδοίμι) οϑὲ δαΐθιῃ 1 |{|Δ ηοοίο, 4 

οἱ δὺῦθ. 8611 0 ὨοΙηη1] δά Ναί!αη, 

ΤΟΝ 1Τν Δ ΠΙροη5: ἔγαάα οἱ Ἰοψαογο δά βϑυναὴ ὃ 
Β]θὰ ἢανι ἃ: Πᾶρο ἐ1ο11 ΠΟΙΔΙΠΙΙΒ: 

ἐλ ο. Να α} ἃ τὰ 0 ἀ Πα }015. ἸΏ1Π1 ἀομλιμ) 
με ἐς; (ὦ Πα ἀπά ἐ ἜΝΘα6. οηΐπι πὰρ ]- Ὁ 

πο αν! ἴῃς ἀθπηο οχ ἀἰ6 1|ἃ, ἀιὰ Θαιιχὶ 
{105 ἰΒΡᾶ8] 46 ἰορνὰ Δοσυρίϊ, 5486 

τα ἴῃ. ἀϊθιη απο, 564 ἃ} ] πη [ἢ ἰἃ- 

ἐὐρτς Βοσ πᾶσα ]0 οἱ ἴῃ ἰοΘμ!οΥ͵0 ἘρΡΘΡ οαηοία 7 

Ιοοᾶ, 416 ἰγδηΒ1ν1 ΟΠ ΟἸΠ 115 {1115 
ἴ5γὰ 6]. Νυμη (αι ἸΟ{ι6η5 ἸΟΟα.5 5.1ΠῚ 
84 πηὰπ 46 {ΥἸ 0 }}115 5Γ8 6], οαϊ ρΓδ6- 
ΟΘΡ᾿, ἂἱ ρᾶβοογοὶ. ροραΪαπὶ ΠΠΘΙΠῚ 
ἴϑγδϑὶ, ἀἸοθηβ: ΟΓ6 πΠῸη ΔΘΑ Πα 5115 

τον ΒΕ} ἀοιλαμὴ θα γπδ)} ἘΒῚ πὸ 8 

Πᾶθὺ ἀϊοθα 56ΓνῸὺ 1η60 ἢαγὶά: δοο 
ι5αι. “ἴον ΠΟΙ ηπ5. Θχογοι πὴ: Ερο {0]1 

δε ὑπ τύεῖο ἀ46. ῬΆΒ01115 ΒΘ] θη 6 ΠῚ σΓΘ565, αἱ 
658685 ΟἾΧ ΒΌΡΟΓ ΡΟΡΆΪαΠῚ ΠΠΘῸ]Π 

αὐ ανθ [5Υ86 1, ὅδ. ἴα] ἰθοὰπὶ ἴῃ ΟἸΏΠθι5. 9 
14,17... ἈΡ]ΘΠΙ186. ΔΙ θα Ϊαϑ 1, οἱ ἰηίου οὶ 

ἘΠΙΥΟΓΒΟΒ ἹΠΠΠΠ]005 ἴἰπ05 ἃ ἴδοὶθ 

(πὰ, ἰθοίαιθ ΕΠ] ΠοΟρθη στᾶπάα 
Τπχία ΠΟΠΊΘΠ ΙΠΔΡΠΟΡΙΙΏ, 4π| 58η| 

τοϑῃ ἰοτᾶ. ἜΒῚ ροηδη Ἰοομη Ρο- 
Ῥυ]0 60 ἴβγδθὶ, οἱ ρ]δῃία! 0. ΘΠ), 

Ἐνὶ γ98; 2. 

ΠΕ 

10.17.1. 

5,10 

Ὀὲι.25,19. 

105.17,8. 

5,2. 

16μ. 

91. ΓΑ]: :- οἱ Φι ἀδπη). 

ὃ. Β: Φοππ δ θαῦο, ΑΥ̓Σ τ Σ ὦ ἤαθε [α, Βείπ εἶπον 
ᾧ. ΑΥ̓ΤΟΥΕ.Α: Ἰϑαπϑοῖές (απ εν) ἰπ Ὁ. 3 οο. 

7. ὅδ (ὦ ἐπιπιεῦ ππέον,,, τοαπδοῖες, Β.ΑΥΥΕ.Α: 
ἰο εἶπ ἥδοτ ρον, 

8. Β: ν. ὃ. Θῴαζῃ., Ὑ τῶ Ὁ. (Θίξαζοπ το. αὟΥ. 
γΕ: νυ. δὲν Θϑαῃ., ἢ. Ὁ. ὁδοοτος τυ. Αἱ, Ὁ, ϑθοίοο, 
δα δι. δοτῃ προ Ὁ. Ὁ. Θώ. 

10. Αβ.: 501: Βεξπππιοπ, ὙΕ: ας (ὦ) θαθο οἴποι 50. οὐς 
ἴρ1. ΑΥ̓: ϑδυοθπίθο οροθοι ὁ 



448 (7,11--21. ΒΩ ΠΟΙ15 ΕΝ. 

ΨΈΞ. 
πρηιρῖὲ αοαϊεοανπαὲ οονεϑξ ἴηι. 

» πὸ ’ 

καὶ οὐ μεριμνήσει οὐκέτι, καὶ οὐ προςϑήσει 
ε ᾽ » - , 

υἱὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι αὐτόν, καϑὼς 
᾽ γ - “ { -  ἴ , 

ἀπ᾿ ἀρχῆς 11 καὶ ἀπὸ τῶν ἡμερῶν ὧν ἔταξα 
κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου ᾿Ισραήλ. καὶ ἀνα- 

Γ) , - - ο 

παύσω σὲ ἀπὸ πάντων τῶν ἐχϑρῶν σου. Καὶ 
-»Ὕ σ 

ἀναγγελεῖ σοι κύριος. ὅτι οἶκον οἰκοδομήσει 
Ν - υ:: 

σοι, 12καὶ ἔσται, ἐὰν πληρωϑῶσιν αἱ ἡμέραι 
᾿ - 

σου καὶ κοιμηϑήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σοῦ, 
͵ α 

καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, ὃς 
ἔστα: ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν 

, ᾽ “ 413 ΓΕ ἢ Β , 
βασιλείαν αὑτοῦ. Οὗτος οἰκοδομήσει μοι 

- 2 3 , ν 

οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καὶ ἀνορϑώσω τὸν 
14 Καὶ ἐγὼ 

ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι 

εἰς υἱόν, καὶ ἐὰν ἔλϑῃ ἡ ἀδικία αὐτοῦ, καὶ 
ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἀφαῖς 

ςζ- 2 9 , {ὃ Τὸ δὲ {) ΦΩ͂ 9 

υἱῶν ἀνϑρώπων. ὁ δὲ ἔλεός μου οὐκ 
ἀποστήσω ἀπ᾽ αὐτοῦ, καϑὼς ἀπέστησα ἀπὸ 
Σαούλ, ὃν ἀπέστησα ἀπὸ προςώπου σου. 
16 Καὶ πιστωϑήσεται ὁ οἶκός σου καὶ ἡ βασι- 
λείκ σου ἕως αἰῶνος ἐνώπιόν μου, καὶ 
ὁ ϑρόνος σου ἔσται ἀνωρϑωμένος εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

17 Κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ 
κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως ἐλά- 
λησε Ναϑὰν πρὸς 4)αυίδ. 18 Καὶ εἰςῆλϑεν ὁ 
βασιλεὺς Δαυὶδ καὶ ἐκάϑισεν ἐνώπιον κυρίου, 
καὶ εἶπε" Τίς εἰμι ἐγώ, κύριέ μου, κύριε, καὶ 
τίς ὁ οἷκὸς μου, ὅτι ἠγάπησάς μὲ ἕως τούτων; 
19 Καὶ κατεσμικρύνϑη τὰ μικρὰ ταῦτα ἐν- μα ϑ ον μι ὺ 
ὕπιόν σου, κύριέ μου. κύριε, καὶ ἐλάλησας 

ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ δούλου σου εἰς μακραν" 
οὗτος δὲ ὁ νόμος τοῦ ἀνθρώπου, κύριέ μου, 
κύριε. 20 Καὶ τί προςϑήσει Ζαυὶδ ἔτι τοῦ 
λαλῆσαι πρός σε; καὶ νῦν σὺ οἶδας τὸν δοῦ- 
λόν σου, κύριέ μου; κύριε. ἫΝ Διὰ τὸν λόγον 
σου 'πεποίηκας καὶ κατὰ τὸν δοῦλον σου 
πεποίηκαο' καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου πε- 

Ω - ! 

ποίηκας πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην σου ταύτην, 

ΠΣ ΤΊ: ΑΒ Ἐ (φν.) καὶ ... ἀπαγγελεῖ... οἰκοδομή- 
σεις αὐτῷ. 19. ΑΒ: Αὐτὸς οἴκ. [4. ΑΒῈ Χαὶ 
16. ΑΒ: ἀπέστησα ἀφ᾽ ὧν ἀπέστησα ἐλ προςώπϑ 
ιι8. 10. ΑΨΒ ((ε1): αὐτὸ (σδ Ε). 19. Β: ἐρ τε κού: 
ἅδην. ἈΒ: μικρὸν (τὰ μ.τ.Ε). 21. ΑΞΒ Ὁ (8) Καὶ. 
Β τ. λόγ. σὅ πεπ.κ. κατὰ. ΑΒ: ἐποέησας πᾶσ. Β ἴσδ. 

10. εὃ απ ζοίπιον ΦΈΟΙς τοοθπο, ΒΒ: πὶ πιρῦτ δὲ Ζ 
τοσοῦ τοετῦς, ΑΥ̓ὙΕ Αἰ: δειιτιθίροι (ὐἰτῦ). Β: ππς 
αογείοπ φοι6 .,, νίαροπ, ΟὟ; τἴπρον, «.. ππέοῦΣ 
ϑεοπ. νῈ: τουίου , Ὁταεπ. 

11. ΑὟ ,ὙΕ: δαΐ οἷν ρτί, ,., ὁ), δαποη. 
12. ΑΥ: δείπε αρο Ὀαθίπ πὸ. Α: τθιι {{πῦ. 

- Α »" 

ϑρόνον αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΥΕ: 

ἩΦΊΣ 3, ἼΒ Οὐ ΝΟἽ ΤῚΣ 15} δ 
ππνν α ἊΣ ̓ΠΣ ΟΝ Ἢ ΠΣ ΠΝ 11 
τς ὌΡΡΑ ὡν ἃ δρῶ ΠΣΗΣ "ὧδ 
Ἢ ΝΠ ΡΞ τ οϑῈ πὸ ΠΟΣῚ 
ΕΞ ἐππὴπὸ ἢν ποϑ5 ΓΞ 5 ππο 12.} 

ΐ 

ἜΤ ΡΥ στ. 

ΤΠ τον. ΠΩΞΘ ἢ Ὁ" ΡΝ ᾿ 
ἈΝ 5 ἼΩΝ ἼΛΠΠΙΝ ΣΤῸΝ ὙΓΔΉΡΡΤΙ 
ΝῊ ὦ ΠΕΡΟΥΝ τ ὭΞΙΞΓΩ ΡΒ 13 
ΝΌΘΩΝ ὑΠΩ29Ὶ "ὩΘῸ το" Γ23" 
“Ὁ- ΠΝ ὮΝ τοῖν ταν ΠΟΘ, 1. ἡ 
ἼΓΗΣΠΞ ἼΩΝ 129 ̓ ν ἜΠΠΣ ΝΗῚ δ 

23) Ὑ9323}} ΘΟἾΘ2} ὌΞΙΣΞ ΛἸΠΓΙΞΙΤῚ 
ΝΞ Ἰ9)2 Ὄροσν "ΠῚ 

ΠΡΌ Π "ῶν ὡλῷ ὩΣ ἸΩΠΌΣ 

τὴν ΠΡΌΣ: ἼΡΟΞ ἸὙΩΝ3) ἘΠ ΩΘΞ Ὁ 16. 
ΓῚΡ 122 ππῦπὴ ἸΝΌΞ π20Ὁ Βδὴν 

δὴν 

ἡ πππ Ὁ59: πρὴσπ ΒΞ 59 [Ἱ 

ΝΞ ΟΠΤῸΝ 2. ἼΞΙ 13. ΠΠΠ 18. 
ΝΡ ταῆττῦ ὩΘὉ Ξ:99) ΤῊῚ ΠΟΊΘΡ 
5. ΠΣ "Ὧ) πῆσπο ὯΝ ἼΘΟΝ "Ὦ 
ὨΝΤ ΤῚΣ ἸΏΌΡΤΣ 
-ἰς 3 ἼΞΤΊ τπῆτο ὭΣ ΠΣ 

τῆ ΠΝΤῚ ῬΊΠΤΟ9 ὈΤΏΣ ΤῸΞ 
τὶ ΡΘ τ. ἐπῆπΣ τὸν ὈπΝΠ 5 
ττν ὩΣ ΠΟΝῚ ΟΝ ὝΞΊΟ ΤΡ 
ΠΊΞῚ ὌΣΣΞ ἐπῆσπο 52ἼΝ ΞΡ, 
ἜΠΗ τηδηθτη ἘΞ ὮΝ τῶν ἼΞ95" 

γ. 21. ΓΙ ΠῚ δΣὉ5 

ϑ0Γ{ Γείπ τοοτθοπ, Β: οΥ{Π{|... δ ὦ τοὐτῇ [ὦ . Ιοσοπις ̓  
ΑΥ̓͂ΤΕ: κα. δὰ Ἰἰοροῇ, Α: ΤΩΙ ἅ{π. ΑὟ: οὐδεδοπ τὸ, 
ΑὟ. ἀδ Α: από δοίποπ ϑοπθει φοξοπιπιοη (θοτύοῦς, 
αο01). ΒινΕ: Βε[οίροπ.--- ---- 18, ΑΥΥΥΕ.Α: Φ το. 

14. ΑΥ̓.ΥΕ.Α: δῷ υυἱτ( ἰθπὶ (φτπι 58.) ζοΐπι αι. οὐ, 
[ο1[ππΐι τὸς Β: ἀπιστῶ ε ἐθπα. Α: ἐπυαό ἡ 66. ἀνε 

" 
ὴ 

ἡ 
᾿ 

ΣΌΝ Ὁ. 

" ͵ 

, 
Ν 

ἢ 
Η 
. ἘΒΌΠῚΣ ΠΡΟΣ" 9 

βοϑο ιυυ ὰς δυῶν, ΠΡῸΣ 



Φ, (Φ οι οἴ8. 

Φα8 Θεροπυοτί απ ϑὲαίθαπ, Φαυΐν8 (Θεθεί, 

(,11--2 1.0. 449 

ΥΕΙ. 

Ὁαῇ ε8 δα [0 οῦπε τἰπὸ εἐ8 πἰ τ πποῦν ἰπ 
ὍὉΥ ὄγγε σοῦς τπἰπὸ ε8. οἷε δείποεν δεν ὅθ οὃ- 

ΕΊ δεῖς πἰῶτ πρῶτ Ὁτάπραοπ, τος σονοίπ Ἐπιπὸ 
ζεῖ εν 85εἰ ἰῷ θείου. ἄθεον πιοίπ ΞΘ 01Ὲ 
Δ γα σοτοτοποι θαδοὸ, τπ|ὸ το Π οἷν θές 
σόδοη υοη αἴΐεπ Ὁείποπ δείποεπ. Ἰ{ΠῸ0 δὲν 
Φοτν ὈΟΥΕ πίοι οἷτ, Ὁ ὍεΥ ετῪ οἷν εἶπ 

12 ὅαιβ πιαεπ ὉΠ. Ἔ ϑθεπα πππὶ δείπε 
Βεἶς δίπ {Ππ, δα. δα πεὶξ Ὁείποπ Ἐθ ἀξετη 
Τῷ Ταζοπ Τίρα δ, ΟἿ ἰὼ Ὁείποεπ. Θαπτει. πα 
Ὁΐτ ογγθειίξοπ, Ὅ.᾽ σοπ Ὁοίποπι βεἶδο ἔοτππποπ 
ΤῸ, ὁεπι ὉΠ ἰὰ ζεἰπ ϑει δοβάτπίεπ. 

18 Ὁ Φεῦ [01] πιεΐποηι ϑέαπιοπ εἶπ ὅατ8 δαιεπ, 
᾿ς ππὸ ἰἃ ΟἿ Ὅοπ ΘΕΟῚ ζεῖποδ δξ πίστει ἢ) 8 

14 δεπάτίεπ οὐὐἰσῷ. Ὁ Δα ὉἿΓ Τεῖπ ϑθαίον 
Τεῖπ, πἰπὸ οὐ [01 πιεὶπ Θοῦπ {εἶἰπ. ϑθδεππ 
Υ εἶπε Π Πεῖραὐν τι, Οἱ ἰὰ ἰθπι παῖς 
δθλοπ. δεπεθε θα ἀπὸ ππ Ὅν “ϑ)ὲεπάγεπ:- 

15 ἔπιον Θῴϊάσεα ἤταῖεπ. Ὁ θεν πιεῖπε 
ΒΥ ποτ σοὶ [01 πἰ δε σὴ ἰθπι ἐπιθαποί 
τοοτθοπ, υτὐἷς ἰῷ ἢ ἐππθαποὶ θαῦε τοη 
ΦΘαμΐ, δὲπ ἰῷ ον οἷν θαδεὲ τϑεσσεποπιπιπ. 

160 ἢ Ἴδετ ϑείπ ὅαιϑ ππὸ δείπ ὀξθηίρτει ἢ 
[01 δεοϊάποίᾳ [εἶπ οὐοί αἱ) τον οἷν, ππὸ 
Ὁείπ ΘΠ [01 εἰοἰρ ἃ) δεεθεπ. 

170 Φα ϑὲαίθαπ αἴς οἰοῖς θδοτίς ππὸ αἷς 
18 οἱ Θείῶςφ Φαυνίΐο αοἴασί Παῖς, Ἔ ἔκπι 

Φαῦίο, δὲῖ δεδπίᾳ, παπὸ δΙίεθ. ὉΟΥ ὃ6ΠῚ 
ϑοτῖπ τὸ Τρταῦ: ὅθεν δἷπ ἰῷ, εν 
ὅτ, ππὸ ταῦ ἱξ πιοὶπ αι, δαβ 

19 δι. πιϊῷ δἰ8. Οίοθεν σορται θα Ὁ Φα- 
δι δα δὰ θᾳ8 21 τϑοπίς σεα τοί, ὅετῪ 
εν, ζοποεῖπ θα δεπι ὥαιε δεἰποβ 
ἀποθιδ ποῦ το {πεῖ ΘΜ πρό πὶ 
σεγεθοί. Φαβ {{ εἰπε Ξθεἰζε εἰποϑ Ῥγεπε 

᾿ 207} επ, δὲν ΘΙ δὲν θεῖν ἢ. ἢ πὸ τοαθ 
[0 Φανίο πιοῦν τεροπ πὶ οἰτὲ Φμ ετ- 

21 ἔξπποῖς Ὁείποι δὲποί, οτν θεῖγ! ἜΊ1πι 
ξ Ὁοίπεϑ Ἡθβοτίδ ἱΠοπὶ τππὸ πα) Ὀείπεπι 961: 

ἐξπ θαβ δι: [οΤε στοβεὲ Φίπας αἴτὸ αείθαπ, 

ἢ, Ό.1.: {π|. 

ΟΠ σοτροδεί, ΝΕ: σονξουτε παπϑοῖ!, ΑΕ: (70) 
οδαβ... (ὦ ἰδπ κα εΐρε. 
ο΄ 10. Β: ΘΠΠρΕεί!, ΑΥ̓ΣΝΕ: Θπαῦς, Α:υ. ἰδπι τ 
πεπ. Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: [01{π|.τυοἰάγοεπ, ΑΥ̓́Τ: αδορν. Θαπ., 
τορρίθαΐ, ΥΕ: αθρ05. ὕαῦο. 
ς Ἴ17. Β.Α: ϑὲαά, αἴίοπ Ὁ, 5. πὶ πα ... αἴὐοὸ (δεῖπ: 
 φρπιᾶβ) τοδείο 58, κι Ὁ. αΥ̓: ΘΙοἰ., ΟΟΠοιδατίμια. 
ΠΕ: δ νος, τοῖν. 
18, ΒΑΑΥ͂ΥΝΕ.Α: Φα αἰπα .. δἰπεία, Υ̓ΝΕ.Α: 
τ [ει [). ΑΥ̓Υ: [0 γυοί! φόθν, 

; Ῥβοϊραοεέει “ἐΒίθεῖ. 31. ᾧ΄, 2. 3806 1. 16. 

οἱ, ΠαΡΙ4}}1} 50 60, οἱ πΠοῸη ἰυγΡᾶ- 

Βα Δ} ] 15, πὸ ἃθάθηι ἢ] ἰηΪ- 
«ΕΠ 115, αὐ Αἰ[Πραηΐ οὰπ δἰουί 

ἀπιὸ. ΡΓα5, Ἔοχ ἀἴ6 {ἃ σοηβίία! [πα ϊ6 65 11 
ἀκ Ο ΒΡ ΘΡ ΡΟΡΌΪΙΠΙ Ἰηθαπὶ [5Γ86], οἱ Γθ- 

να. 4 αΐοιη ἀἀῦο {Π0ῸῚ ἃ}0 ΟΠ 115 ἰπἰ πο 5 

νεϊθυιδα 15... ΡΡΔΘαΙΟΙΓα6 {101 ἢ ΟΠλΪπιι5, {φιοά 
οαθιο ΦΟπηαπ [Δοἰαΐ {01 Πομμΐπα5. Ἐσαιη- 12 
ἐλ 46. ΘΟΠΡ]6ἐἱ [ΘΓ πὶ ἀΐθ5. τὰ] οἱ ἀ401- 
πον αὐ ΠΠ]ΘΓῚΒ. ΟΠ ΡΔ ΡΊΠ115. (5, 5.50 {00 

566 {ππ|ΠΔ μοΟϑἰ (6, φιιοά Θογθ  θί 
46. αἴθῦὸ ἴμ0, οἱ ἤργιηᾶθο ΓΘσΠᾺΠῚ 

10Ἀ.17, ἐν 86. 6115. ἜΠΡ56. Δοα!Ποαθ ἀοηηπη πηο0- 13 
ΑΒ ΠΟΙ ΠΙ60, δ 58[4}}1Π|18 2 {ΠΓΡΟΠΕΠῚ 
ἘΝ 6115 616. ἴῃ 56ΙΩΡ [6 ΓΠΙΙΠ,. 
ΟΣ, ΕΡΟ 6ΓῸ οἱ ἴῃ ρϑΐγθπι, οἱ ἴρ58 οἱ! 14 

μη ἴῃ Πα, 4αἰ 51 ἴῃ {π16 ἃ}}- 
ΠΙΜΠΚῚ 4014 ΘΘ556ΓΠ1, ἈΓΡΊΑ ΠῚ ΘΙ] ἰῃ ΥἱΓσὰ 

Ἔρο δ τὸ ΙΠΟΓΠ οἱ ἴῃ μ]αρὶθ. ΠΠΙΟΓ ΠῚ τῆς 
ἀρ Πππ|. ΜΙ ΒΟΥ ΟΟ Δ π| ἁαΐθη τηθᾶμῃ 19 

Ῥειδ, βάν ΠΟ ἢ Δ ΓΘ ΓᾺ ΠῚ ἃ) 60, 5ἰοι! Δ᾽ 5ί}}} ἃ 
ἐοβδο, 54], 46 ΠῚ ἃηονὶ ἃ ἴδοῖθ τηρὰ. ὅΕΓ1θ 
να 89,8 ἢ 4615 ΓΙ ζ ἀοπ}115 (πὰ οἱ ΓΘ ΘΠ. {11Π| 
το τατο 9 416. ἴῃ ΔοίβθγΠ.}1}) ἃη(8 [Δ οἴ 6 ΠῚ (π18 1], 

οἵ {ΠΓΟΠ5. {115 ΟΡ Γ ΠΓΠλι5. 70] [6 Γ. 
ΘΘΟΙΠΔ ΠΏ) ΟΠ] ηΪὰ γ 6 }}ἃ Π60 οἱ μιχία 17 

ἈΠΙΥΘΓΒΔΠῚ ὙἰΒΙΟΠΘΙ 8.8 Π) 50 ]0011- 
ἰᾳ5 οδϑί ΝαίΠπᾶπ δὰ Πανὶ ἃ. ἜΠΉρΓΘ5815 18 

ἡ οδ[ δαΐθη}) Τχ Πανὶ, οἱ βϑ ἢ ΘΟΓΔΙὴ 
: Ποιηΐηο, οἱ ἀἰχὶι : Ου]5 ΘρῸ 51π|, ἢ0- 

ΕΟΝΕ τἶπ6 Π 6.5, οἱ 46 ἀΟη}15 πιθὰ, 4 ἃ 
Δ Δπχῖβι! τη6 πποιϑαιοὲ Ἐδ64 οἵ μος 19 
ΡΛ] Υἱβη] οϑὲ ἴῃ ΟΟΠηΒρθοία ἴτ0, 

Ποιηΐηθ. ἤθιι5, ηἰδὶ ἸΟΩαΘγουὶβ. δἔϊᾶη 
ἀθ ἀοηὴο 56 ῦνϊ (ἃ ἴῃ ΙΟΠρΙΠ4ιαΙη:; 

(ΡΤ 10 ς [ἃ οϑὲ ΘηΪπὶ ἰθχ ἀἀδαμη, Ποιηΐπο Πρι15. 
ἐπι, ἘΘυὰ ογρὸ δάάθγθ ροίογι! δάπαυς 20 

Πᾶν, αὐ ἸΟφαδίιν δΔ4 ἰο [ὰ 6 1ὴ 
δεν βοῖ5. ΒΘΡν ΠΏ. ἰχπ|, ΠΟΙΪπο 6115. 

(οι. ἘΡΓΟΡίοΓ νουθι απ οἱ βϑοιηάμ 21 
17,19. ΘΓ {πὰπ| [6 οἰ} Ομ πἰὰ τη ἀρ Π Δ} 1ἃ Πᾶθο, 

10. τ0. Α1.: 1ὅ. ΑΙ. 

ἜΝ δ γ 

16". 
ι7,14. 

ἘρΡτ.1,8; 
16. 
17,15. 

16ι".- 
17,17. 

μδθίίαθο δάμη. : ἃ ἴδο, ἰδ, 

19. ΒΙΟΥ͂Ν ὙΕ: {Π Ὁίοδ πὶ κὰ φοτίπῃ αοσοῈΠ τᾶς 
πν ἀπ| 10.) {π Ῥείποι θπιροπ, Β: δα β δὴ απ ϑοπ Ῥοπὶ,, 
ἱπ δε δεῖπε δίπ αὐτὶ ἢ. ΑὟ: πὶ δα Πα ἃ. ὉΘΠῚ ον 
Ξδεν οίβιπιᾳ ἐπ (πα, ἃς νΕ: ἀπ ἴοῦπς 8 εἶτ, Ατϑοπ, 
Ὁ. {. ϑαἔπα ρσερτοεπ, Β: πὶ Ὀἱεο6 πα δεπὶ ΠΝ 
Ὁ68 ὅ)ὲ, δεν δου ύϑοτν Ὁ. {Π. (ΑΥΥ̓: κι. [ο[ 66 ΠΣ 
“βοίζο, ὃ. Δεθουα ! νῈ: {{ οἱεό οἷς 50. δεν ϑ)ὲ,, 
ΑἹ δοππ δαό {{| Ὁ. 90. ϑίδαπιδ, δοί!, ὅεῖν}}) 

0. ΑΥ̓Υ ὙΠ: ἔοππο [α. (Β: δα δι οἱ ὦ δείποῦ δὲπ, 
ἀπ Θ ΟΠ ΟΠΙΠΊΕΙ1,)) τττ- τ 21, ΑὟΥ: παῶ) Ὁ. "δ {{6π| 

29 



480 

ΨΕΙ. 

7 2 2 Ξε; 2ὴ 

γνωρίσαι τῷ δούλῳ σου, 232 ἕνεκεν τοῦ μεγαλυν- 
ἐν ᾿ ,ὕ “ ᾿ , « 

ϑῆναί σδ, κύριέ μου, κύριδ' οὁτι οὐκ ἔστιν ὡς 

σὺ καὶ οὐκ ἔστι ϑεὸς πλὴν σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς 

ἠκούσαμεν ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν. 295 Καὶ τίς ὡς 
ς , ᾿ , " - - «ε 

ὁ λαός σου ᾿Ισραὴλ ἔϑνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ, ὦ 
ε ’ 2 Α ς " - ͵ 

δηήγησεν αὐτὸν ὁ ϑεὸς τοῦ λυτρώσασϑαι σε- 
᾿ ’ » , " ΜῊ »- 

αὐτῷ λαον, τοῦ ϑέσϑαι σὲ ονομα, τοῦ ποιῆ- 

σαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν, τοῦ ἐκβαλεῖν 
͵ δ: »-»ὝἭ Ω ͵ 

σ8 ἐκ προφώπου τοῦ λαοῦ σου, οὃς ἐλυτρώσω 
- ᾽ λΈχα ᾿ ’ σεαυτῷ ἐξ Αἰγύπτου, ἔϑνη καὶ σκηνώματα; 

΄ «ς ,ὔ - Ὶ 2 

24 Καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν λαόν σου ᾿Ισ- 
᾿ ᾽ ᾿ “ ,- ᾿ ,ὔ ͵ [ΤᾺ 

ραὴηλ εἰς λαὸν ἕως αἰῶνος, καὶ σὺ, κυριξδ, ξγδ- 
᾽ Ἧι 5 , ᾿ » 

νου αὐτοῖς εἰς ϑεόν. 25 Καὶ νῦν, κύριέ μου, 
«» « Φ ἢ γ “4, - ͵ ᾿ 
ῥῆμα, ἔλαλησας ὑπὲρ τοῦ δούλου σου καὶ 

- 2 -“ , ἂν Ν 

τοῦ οἴκου αὐτοῦ, πιστωϑήτω ἕως αἰῶνος, καὶ 
κ , Ξ ζ' 

καϑὼς ἐλάλησας ποίησον. 298 Καὶ νῦν μεγα- 

27 Κύριε 
΄ { ν Ε ΄ 2 ΄ ᾿ 

παντοχράτῶρ ὁ ϑεὸς Ισραηλ, ἀπεχαλυψὰς τὸ 

,ὔ Ἁ γ᾿ ’, - 

λυνϑείη τὸ ὄνομα σου ἕως αἰῶνος." 

ὠτίον τοῦ δούλου σου, λέγων: Οἷκον οἰκοδο- 
’ Ν -" ξ « » ᾽ 

μήσω σοι. Ζίια τοῦτο ξεὑρὲν ὁ δοῦλος σου 

τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ, τοῦ προςεύξασϑαι πρός 
" Α , 28 Α »-Ὁ- ; ’ 

σὲ τὴν προςευχὴν ταύτην. Καὶ νῦν, κύριε 
᾿ " ὍὌΨΕ, ͵ Ν ς Ὁ 

μου, κύριδ, σὺ εἶ ὃ ϑεὸς, καὶ οἱ λόγοι σου 

ἔσονται ἀληϑινοί, καὶ ἐλάλησας ὑπὲρ τοῦ 

29 Καὶ νῦν 
Υ κ γὴ " ᾿ - - , 

ἄρξαι καὶ ξευλογηῆσον τὸν οἶκον τοῦ δούλου 

"ἢ 2 - 

δούλου σου τὰ ἀγαϑὰ ταῦτα. 

“-“ -Ὁ-Ὃ΄ [ὰ ΄ 

σου, τοῦ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιόν σου, ὅτι 
Ψ' ᾿ ὦ 3 ’, Μ "] " - 

σὺ, κυριέ μου, κύριδ, ἐλάλησας, καὶ ἀπὸ τῆς 
᾽ ᾿ ᾽ κν 

εὐλογίας σου εὐλογισϑήσεται ὁ οἶκος τοῦ δού- 
Ὶ - 

λου σου εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΨΕΙΙ͂. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπά- 
ταξε Ζ].αυὶδ τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐτροπώσατο 

αὐτούς, καὶ ἔλαβε Δαυὶδ τὴν ἀφωρισμένην 

ἔκ χειρὸς τῶν ἐἰιρφυλθ 2 Καὶ ἐπάταξε 
22. Β: μεγαλῦναί.., Ἐ (410) κύριε, 29, ΑΒ; αὐτῷ 

(σε. ΕΧ). 285.48: περὶ (ὑπὲρ ΕΧ).. . πίστωσον. ΒῚ 
(α. αἰῶν.) τῷ (ἜΑ Έ ΧΡ) οἱ(ρ. αὐῶν.) κύριε παντοκρά- 
τῶρ ϑ'εὲ τὸ Ἰσραήλ." ΑΒΕΧ, 564 οἵ, 26) εἰ(4. καϑ'. ) 
νῦν (ἘΔΈΧ).. .Ἐποίησον. Καὶ νῦν (1 ῈΧ: 5ἰπη, Α). 
20, ΔΕΕΧ Ἴ {τὴ ) [λέ γῶν Ἵ Κύριε παντοκράτωρ 
δεὲ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, ὁ οἶκος τὸ δόλο σὃ Ζαυὶδ ἐ ἔσται 
ἀνωρϑωμένος ἐνώπιόν σδ. Ὅτι σὺ. 275. ΒῈ (018) 
ὃ, 29, ΑΒ: εὐλογηϑήσεται. Β Ὁ (ρ. δ. σδ) τῷ ον 

ποθ ῖο ΕΠ. ὲ 

ππρηιρῆὲ α«οατὲοαναἶλὲῆῇῖ σον 5 ἔτη. 

ὭοΝ ἸΣΤῸΣ ἐπε ΩΝ ΦΥΤΓΙΩ 39 
ΤΊ ἩΤΩΣ ῬΝΤΞ. ὈΠῸΝ πὴπὶ 
ὭΣΘ ἼΩΝ 99 ἼΠΟΗΤ ΟΡΡΤῸΝ 
"ἢ ὌΝ ρ9 ΠΏΦΞ "Ὧ3 ΣΦ ἼΞΤΝΞ 28 
ΘΝ τοϑὸπ ὧν ὙῊΝΞ ἼΠΙΝ 
ἜΤ οἷ “Ὁ ΞῪΝ ἜΣ ΠΟΥ τήτοῦ 
"22 ἘΕΥΤΕΣ ΗΝ 9) πβητον οϑὉ 
3. ΘΙΠΣ ΘΒ ἢΦ ὨῚΡ ἼΩΝ ΠΡ 
ἘΤΕΟΝΣ ΠΒΡῸΝ ΠῚ 51 ὉΠ ΝῚ 26 
Ὥπ πο ΠΡ ΠΏ) ΞΞᾺ 2 
ΠΌΝ πὴπῦ ΠΩΡῚ ιθοτίονὸ ΠΡ πϑ 

“ὈΣῚ ἬΊΞΡΓΣ ΠἼΞΙ ἼΩΝ ΞΤΗ 
ΝΞ ΠΩΡῚ ΘοῚΡ τ ἼΡ ΘΡΡῚ ἼΩῚΞ 
οὐὐνὸ δ» ἢ πρῷ 2120} ὁ ΤΠ 20 
Ὠ53} ὈΝ ΩΣ Ὄν ΘΟΠΌΝ ΓΗΝΞΙΣ ΓΗτ 
μ᾿" ἘΣ 229 τρσΣ ΤΊ ἼῚ29 27 
τὴ ὑπὸν ΓΥΝΩΣ πὴσο ΠῺΝ 
ΓῚΞ “ῶνο ἼΤΩ ἸΝτῸΝ ππροϑὴ 
“δ - τΝ ἼΤΩ. ΝΧΔῚ Ξ-ὸ» πρττοςΝ 
ΤΠ πϑετσπτ ᾽ς ̓ ς ὈΌΒΏΠΟ 
ϑὐςεπὶ ἈΣΤΩ͂Ν ΓΗ ΓΤ ἽΣΤὸ ΠῚ 28 
ἼὭΠΣΤΟΝ ἼΞΊΠΊ ΠῸΝ ὍΣΣ ἼΖ 
ἀπϑι δ π ΠΟΣῚ ΤΟΝ τα πϑ ΟΣ ΓΝ 29 
ΠΡ ΡῈ τήνπὸ Ἐπ» ΓΞΓΩΝ 
ΠΣΞΞΙ5 ΤΟ ἐπῚτηΣ ἿἼΝ ΠΝ τὴ 

ἐθρήςὸ ὈΊΞΣ ΤΟΣ 13} 

ον Τὴν ΠῚ Ἰτηπν ὅποι Ψππποῦ 
ΓΡΟΤΊΝ ΤῊ ΓΙΡὀῚ ὉΦ"255} ὩΣ ΌΒ ὦ 

ΑΘ ΕΣ ΚΡ ΠῚ ΡΥ ΤΥ  ΤΣ ὙΡΡ ΕΥΤΤΝΣ 

οὐδεν τ 

ὌΝ ἼΣ'.). ἐΘΟΑΘΌ Ὁ ἼΡ ΠΏΝΕ 2. 

᾿ ν. 38. ΠῚ} Ὁ 
Υ. 35. Β΄ ῸΞ ΠῸΞ 

22. ατοῇ, ὅ. 
ὅν. πν ὁποῦ δονε οί ε 2. Τα ἤση, αν Φδτούδο 

δείποιπ δὲ, Β: τρρὺ {Π υυἱο Ὁ, ὅδ, τοί ο τήν, εἶπ εἰπείροδ᾽ς 
ὅς απ Ὁ. (δτος, ΑΥ̓: τοῦ {ἢ υοίο ... οἷπι ἢ, απ (δ. γΕ: 
πθει ὃ, {{{ι|ΐ Ὁ. 5. {{τὸ. ὃ, ὃ (66 {{᾿ εἶπ εἶπ. 3, 
ΒΕ. Α: ὁ ὦ χε εἰποηι (4) Ὁ. 41| εΥἹ, ΑΥ: το ἄγεθ, 



ΣΤ ΜΕΝΊΣΙΣ πρρε τρηος ἘΝ ΤΑ ἈΡΟ “τὰ Στ γῆν. 

Ἷ ἘΣ ᾧ, (αι ο[8. (7, 22---8,2.). 401 

Δαυΐδ (Θεδεί. 

Ὁαβ δ. {ἰς οείπεαι δἰποῶί ἔμππο ἐδ άτο. 
22 ὃ ατπ ὉΠ δ. αἰὦ οατοβ σφέα, 
ον οί, δεππ ε8 {ΠῚ [οἰποῦ τίς ὅπ, τὸ 
{π ἐείπ οί θεππ δι, πα αἴΐοπι, δα 
τοῖν πἰἰ ππίοπ Οὔτεα. σερῦτε, Ῥαθοπ. 
28 ὅ Φεππ τοῦ {{ξ εἶπ ὅΒ01Ὲ αἰ (στε, υοΐς 

Ὁοίπ Ξθ01Ὲ Δήγαοῖ, τππ οί 8. τοἱοπ Θ᾽. 
{Ππ οἰπρεραπροπ, ἰθππα εἶπ ΞΘ 0ΤῈ κι οὐδοπ, 
τ1π|ὸ ἰδπι εἶἰπεπ ϑὲαπιεπ 1 πιαγεπ πὸ 
τοι. ατοβὲ πὸ Τ τε ὦ. Φίπρο κι {θιππι 
αἰ Ὁεΐποιι ἀαπὸς ϑοΥ Ὁείποπι Ξθ01Ὲ, τορι) 
δι: οἷν οὐδε θα] τοπ (αονίοπ, τοπ ὉΠ 

24. είδοι τππὸ ἰθτοπ ΘΟ τίονη ὁ Ὁ πὸ ὃι. θα 
οἷν δείπ Ξθ01Ὲ Δἴταοῖ χυδενοί ει, οἷν 2ππὶ 
ΚΓ ἐπ (δία οί, τἀπὸ δι, ὅεττ, δἰ{Ὲ ἰθτ 

2 (Θοί( φεϊοοτοοπ. Θυ δεξτάζείαε πππι, ον 
Θουί, Ὁᾳα8 δοτί ἰπ (δου  αξοί, θα 8. ὅτι. ἴδον 
Ὁοίπει ἀπορῶν ππὸ ἴδεν ζεῖπ ὅατι8 σοτεδοῖ 

ς 20 δαΐϊ, τππὸ ἐθιι, τοἷἱς δὲ. σογοδο θα. ὅΘ0 
τοίτο θεῖπ ϑέαπις αὐτο τοοτθοπ ἰπ (δτοὶ αἔείἐ, 
Ὁα πιαπ τοἰτο ἤαροπὶ 5. θῖν ϑεδαοίῦ 
ἰππ δὲν ὅοίε δεν ϑήταοί. πὸ Ὁᾳ8 αι 
Ὁοίποϑ δἰ πεῶι8 Φαυί υοἱτῦ δοϊεθοη τον 

27 οἱ. ἜΦεππ Ὅπ, εῖν Θεδαρίθ, δι. Θυί 
Πγαοῖδ, δα Ὁᾳ8 Ὅθε δείποδ δεπρ [8 
αὐδῇπει απὸ σοζαρί; 56). τ οἷν εἶπ ὅϑ αι 
δαιοπ. Φατι θαι Ὁεῖπ ὀϊποι {εἶπ ΘοΥ) 
σοζμπθει, Ὁα 8 εὐ Ὁἰεβ (εδεῖ 2} οἷν δείεί. 
28 ὃ ϑὲιπ, εν ὥὅοτη, δι. ΟΠ} οί, τππὸ ϑείπε 

πθοτίς τοοτθὸπ θαρτθεῖς [εἶπ. Φὰ δα 
[οι δ Θέ ὄἄδον Ὁοίποπ ἀπο οοτοθοί. 

20 ὃ Θυ δεῦὲ πππ απ ππὸ ἤραπὸ Ὁᾳ8 αι 
Ὁοίπρῦ δὲπεγίοϑ, δα ε εὐὐἱα ὦ) 901 οἷν 
ζεῖ, οππ δι, τ θεῖν, θα {8 σοτοδεῖ, ππὸ 
ταὶς δείποι. Θραοπ υὐἱτὸ Ὁείποβϑ ἐπρίατο 
ὥαμϑ σοζέρποὶ τρετθοπ εἰσ αἰ 

ΨΕΙΕ. ἰἴπο οδ ϑεραῦ Πῶ Ὀατπαᾶ,, δαβ 
Φανίο οἷε 0. Π|λεν 1 πιρ ππὸ 1 τε 
Π, ππὸ παῦπὶ δὲπ Φιἰοπήζαιπι σοπ ὍῈῪ 

2 ΞΘ θ{{Ππὲν απ. Ἔ (ὁ. τῶ πιρ αἰ Ὁἱἷς 

Ὁ. σεξοπιπιοι {{Π [) χ Τύζεπ  [οἴποπι ς).. Β: οπτοῖς 
6661 [ὁ 50. ΑὟὟ: [τ εὐ Θτοβοθι, σατο δατοῦ., 
ΠΕ: απ οὐ. ΑὟΥ̓ΥΕ: ἘδΠἘευπ τι. ἰρτοπ Θ, 

24. Β: {{ὖ δ()... δοζοπίαει, Αι: οἵν,, οἴ, 
20. Β: δεῇάτζίρςο, ΑΥ̓́Σ ΝΕ: οὐ Γ{ΠῚῸ ὁ Αἰ: Ταβ δοβοθοπ, 
20. ΑΥὟ: Ἰξπο οὖ. ζεἱ Ὁ. δὲ, νῈ; ζ01{εἰπν. Β: τοίϊτὸ 

θεοί. [είπ, Αἰ {6 Περοι, αν ὙΕ: [οἱ δε ἀποίρ. 
27, Β.ΑΥ͂,: γα! εὁ δεπι ον δείπεδ δὲπ, (δείποηι 

Θίες ἥθεν δὲς 0 {Π||πτὶ ΨΈΕΕ. 

[ἃ αἰ Ποία [ΔΘ 65 56 ΡνῸ ἰιο. ὅΠ4- 22 
ΟἸΓΟΟ Δ ρη  ΠΟαι15. 65, Βομη6. ἢ ριι5, 

10Ὁῃ. . . 1," 5 

ιτιῦ, 4]ὰἃ ΠΟ 651 Β[Π}1}15. (α] 6486 οϑί 
15 1ὶ.2),.δ. ᾿ Η τἈρῦ 8. 6 5. ΟΧ Γᾶ ἰ6, ἴῃ ΟΙΠΠΪ115 4186 

ῬΑ 8. ον ΜΠ ἐδ: . - 86,8; ε. ΔΙΊ ΠΒ. ΔΆΡΙθ 115. ΠΟΒ Γ5. ἜΘαδο 23 
44,.; τον. 5. ἃίθηη, αἰ ΡΟΡΆΪῈ5 ἰππ|5 [5ΓΔ6], 

τ π 6615 ἴῃ (ΘΓΓὰ, ρΓΟΡΙΟΙ Φαδμὴ ἱνὶ! Π6ι15, 
ὅδ᾽ αἱ ΤΘΟΙΠΙΘΓΟΙ 68} 5101 ἴῃ ΡΟραΪαΠ), 
Ἐπ 6. ΡΟΠΟΡΟΙ 5101 ΠΟΙ] η. ἰΔΟΟΓΘί 46 

Θἰ8. πᾶσ η 8 }1ἃ οἱ ΠΟΡΡΙ ΡΠ ἃ ΞΌΡΟΡ ἰοΓ- 
ΓᾺΠῚ, ἃ ἴδοϊθ ΡΟρΡᾺΪ ἰαϊ, 46πὶ γρά- 
ΘΒ {10] ὃχ Αθσγρίο, ρϑηΐθιῃ οἱ 

ιοα. ἀθυμ 6}18. ΡΤ 511 δηΐμ {{0Ὶ] ρΡο- 24 
μεσ ΡαΪαΙ. ἔπ ἴ5γ861 ἴῃ ΡΟρα μα 581}- 

ΡἰζοΡπα, οἱ ἰὰ, Βοιηΐηα Ὠθιι5, [δοίτι5 
ιοι. 85. ἰδ 'ΐ ἤθη. ἜΝαπο ογρο, ἢο- 2 
τηῦϑε χῃίη8. 65, γ ῦθαμη, αοα Ἰοομίι5. 65 

ΒΠΡΟΙ ΒΘΡΝΆΠ {π} 1} Οἱ 5ΊΠΡΟΓ ΟΠ ΠῚ 
6715, 5.501 ἴῃ 56 Πρ ΓΟ Πτη, οἱ [0 

ισα. 8ι6αΐ Ιοσα 5. 65, Ἔα τηὰρηϊβοοίυν 26 
ὑπ ϑ νι ΠΟΠΊΘΠ {1} 5416. ἴῃ Β6ΠΙΡ (ΘΓΠΕΠΊ, 

αἰ4αθ ἀϊοαίαγ: Ομ η115. ΘΧθγοἰ ΠῚ 
νι6. θΘ8. ΒΌΡΘΙ Ι5γ86]. Εἰ ἀοθηλ5. 5ουνὶ 

(αἱ Πᾶν] ἃ ογ ἐ 5( Δ 11 οογἂμ ΠοΙμἶΠῸ : 
Ἔφαία ἰὰ, θοιηΐηθ Θχϑγοϊίαιιπη, Ποὰ5 27 

Ἐνο 9 15Γ861, ΓΘνΘΙαΘΙΪ ΔΌΓΟΠῚ 56Γν] ἰ[αϊ, 
να, ἀἸοθη8: Πομημη ΘΟ ΠΟ 0 {Π0], ρΓο- 

Ρίογθα ἰπνθηϊΐ ΒΘΡΝΙΙΒ {115 ΘΟΤ 51ΠΠ1Π|, 
αἱ οΟΥᾶΓοΐ (6. ΟΓΔίΙΟΠ6 πὰθ. ἜΝαης 28 
ΕΓσ0, Ποιηίηθ ἤθαβ, ἴῃ 65 ἤρα οἱ 

ἐρδι αν. γοΓθὰ (πὰ ΘΓαηΐ νϑγὰ ; ἸΟΟἰα(115. 65 ΘΠ Ϊ ΠῚ 
ἜΤΏΟΙΡ6 29 

ΘΡΡῸ οἱ θθηῃηθάϊο ἀοιηαϊ 5 ῦνὶ (πὰ, αἱ 
510 1. ΒΘΙΩΡΙ [ΘΓ ΟΟΓΔΠῚ (6; 4υἱᾶ 
τὰ, Βοιηῖηθ ἢ 6ι1.5, Ἰοοαίιι5 65, οἱ θ6η6- 
ἀϊοίίοπα ἴᾳἃ θθηράϊοοία ἀομηι15 56 ΡΥ Ϊ 
ἴα] ἴῃ 56 Ρ (6 ΡΠαΙη. 

10ν.18,1.. Εἰ Δοίαμη 6βί δαίΐθμι Ροβί ᾶρο, ΨΕΙΠΙ. 

ΡΟΓΟα ΒΒ. αν! ΡΠ] Π150Π πὲ οἱ πιμη}}1ἃ- 

νἱῖ 608, οἵ {1} Πᾶνα [γΓθηὰμ {νἰ αὶ 

ἀἄ6 τηᾶηῖι ΡΠ 5.11]. ἜἘΚΕῚ ρογοιϑδὶι. 2 

1. 
1τ, δῆς 

10, 
17,26. 

ιοι. δ 5θΡναμ ἔππὶ ΠΟ ηὰ Πᾶ66. 
17,27. 

25, Α1.: ροηΐο οἱ Π 60 5. βϑηί(θι.5 οἱ 118. 
29. Α].Ἐ(Ϊ.) οἷ. 

4ϊπ.) σοοοπθατεῖ, ΥΕ: δα} εδ δ, ἔπ, ἄδεν [. ᾧ. σοὺς 
πιο ὁ ΑΥ̓: {αΠΠε} Ὁ, δὲπ, δα 6 ᾧ. 

28, πές, Β: δουζεπίᾳο ΘΓ ὁ ΥΕ: [οίοπ ϑθαῦτῃ. 

29, Β; πίτππι δίνυ πππὶ σου, ΟΥ̓ ΝΕ: Τὰ β εὐ δίν 
(1661) φοἴαίἊοπ, 

1, ΒινΕ. Δ: δοΠΠ ίαίο, αν: δεπρίς, Α: δεῖ 8. 
Ὁεδ ἃ τίδπίοδ, ΟΥ̓,ὙΕ: δεν απ Ἂανι ὁ 

20} 



452 (8,8--12. ΘΠ Π6Ι19 ΕΠ. 

ΨΈΕΙΙ. Ψὶοξονΐαο α« ϑαυΐξαο νορονζαΐξαο. 

Δαυὶδ τὴν Μωάβ, καὶ διεμέτρησεν αὐτοὺς 

σχοινίῳ, κοιμίσας αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 

ἐγένετο τὰ δύο σχοινίσματα τοῦ ϑανατῶσαι; 
καὶ τὸ πλήρωμα τοῦ τρίτου σχοινίσματος 
ἐζώγρησε, καὶ ἐγένετο Μωὰβ τῷ Ζαυὶδ εἰς 
δούλους φέροντας ξένια. ὃ Καὶ ἐπάταξε 
Δαυὶδ τὸν ᾿Αδραέζερ υἱὸν Ῥοὼβ βασιλέα 
Σωβά, πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην. 1 Καὶ 
προκατελάβετο, Δαυὶδ τῶν αὐτοῦ χια ἅρ- 
ματα καὶ ἑπτάκις χιλίους ἱππεῖς, καὶ εἴκοσι 
χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν" καὶ παρέλυσε Ζ)αυὶδ 

πᾶντα τὰ ἅρματα, καὶ ὑπελείπετο ἑαυτῷ ἐξ 
αὐτῶν ἑκατὸν ἄρματα. ὅ Καὶ παραγίνεται 
ἡ Συρία ἐκ Ζ΄αμασκοῦ ἤρηθῆσαι τῷ «Αδραέζερ 
βασιλεῖ Σωβά, καὶ ἐπάταξε Ζ.ααυὶδ ἐν τῷ Σύρῳ 
εἰκοσι καὶ δύο χιλιάδας ἀνδρῶν. ὁ Καὶ ἔϑετο 

ΖΙαυὶδ φρουρὰν ἐν τῇ Συρίᾳ τῇ κατὰ Ζ4αμα- 
σκόν, καὶ ἐγένοντο οἱ Σύροι τῷ Δαυὶδ εἰς 
δούλους φέροντας, ξένια. Ἑαὲ τἐσωσῆ κύριος}, 
τὸν 4Ιαυὶδ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο. 7 Καὶ 
ἔλαβε “4αυὶδ τοὺς χλιδῶνας τοὺς χρυσοῦς οἵ 
ἦσαν ἐπὶ τῶν παίδων ᾿Αδραέζερ, καὶ ἤνεγκεν 

αὐτὰ εἰς Ἱερουσαλήμ. ὃ Καὶ ἐκ τῆς Βατὰκ 
καὶ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τοῦ αἹδραέζερ 
ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ χαλκὸν πολὺν σφό- 
δρα. "Ἐν αὐτῷ ἐποίησε “Σαλομὼν τὴν ϑά- 
λασσαν τὴν χαλκῆν καὶ τοὺς στύλους καὶ 
τοὺς λουτῆρας καὶ πάντα τὰ σκεύη. 5 Καὶ 
ἤκουσε Θοοὺ βασιλεὺς «Ημάϑ', ὅτι ἐπάταξϑξ8 
Δαυὶδ πᾶσαν τὴν δύναμιν ᾿Ἵδραέζερ, 10 καὶ 
ἀπέστειλε Θοοὺ ᾿Ιεδδουρὰμ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
πρὸς βασιλέα Δαυίδ, ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς 

εἰρήνην. καὶ εὐλογῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ οὐ ἐπολέ- 
μησε τὸν “Αδραέζερ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν (ὅτι 
ἀντικείμενος ἦν τῷ ̓ΑΙδραέζερ), καὶ ἐν ταῖς χερσὶν 

αὐτοῦ ἦσαν σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκδύη χρυσᾶ καὶ 
σχξύη χαλκᾶ. 11 Καὶγε ταῦτα ἡγίασεν ὁ βασι- 
λεὺς 4.αυὶδ τῷ κυρίῳ, μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ 
χρυσίου οὐ ἡγίασεν κ πασῶν τῶν πόλεων ὧν 
κατεδυνάστευσεν, 12 ἐκ τῆς Ιδουμαίας καὶ ἐκ τῆς 

Μωὰβ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿μμὼν καὶ ἐκ τῶν ἀλλο- 

ΡΑΣ ς ἐν σχοινίοις ... τὰ δύο σχοινίσματα 
(σχουνίῳ ..ὅ . τὸ πλήρ. τὸ τρ. σχ. ΕΧ). 8, ΑΒ: 4δρα- 
αξὰρ (- ἕξερ ἘΠῚ .Ῥαάβί ῬοωβῚ).. (οὐ. ἴῃ) Σὃ- 
βα (Σωβὰ ἢ. 4. ΑΒ: ἕπτὰ χιλιάδας ἵ ἱππέων. ΒῈ ἐξ 
αὖτ. ὃ. ΑΒ Ἀῇ οὐ ἐκ. ΑἸΒΈ(αϊι.) καὶ, 6. ΑΒ Ἐ(ρυ) τῇ 
ἫΝ ἐγένετο Ο Σύρος. 7. ΒῚ (. παΐίδ.) τῶν ΘΟ ΕΧ). 
ΑΒ Τρ... ) βασιλέως Σϑβὰ Ὧ ἢ οε(α [) Καὶ ἔλαβεν 
αὐτὰ Σϑσακχὶμ βασιλεὺς Αἰγύπτϑ ἐν τῶ ἀναβῆναι 
αὐτὸν εἰς “ερδσαλὴμ ἐν ἡμέ ἕραις Ῥοβοὰμ υἱῷ Σο- 
λοιιῶντος. ὅὃ. Β: Μετεβακ. 9, ΑΒ Ὁ (ἃ βουσὶ ὁ. 
11..ΔΒ: Καὶ(Καίγε αὐτὰ Χ). Β ὁ (Ρ. καὶ) μετὰ. 

δ ὩΞΩΠ ὉΞ13 ὩΤΤΩΣ Ξ ΝῺ 
τΡΣ Ὁ ἀρ: Π- "Ὁ ἼΤΩ ΠΣῚΝ 
ΞΔ. ἽΠῚ ὌΡΠΠΟ Ὅξππ Νοχ 
Ὥς ὙΠ ἈΝ 0. ἸΈΤΗ ἦτο 8 
ΓΙΞῚΣ ΠΟ 21 ὙΞ ἬἜΡΤΙΓΓΩΝ ΤΩΝ 
ΡΟΣ Ὁ πΏ 23 Ἴτη Ξιῶπῷ ΠΡΟ 4 
δἰ 65 ἐἰν Ὡς »Ξϑὸν ΠῸΝ 9) 5 "ἢ 

ἯΤΟ ἼΒΡ.) "52 ὉῈᾺ ἘΝ ΠΩΣ 
ΠΝ. ἸΡ8 ἼΓΠ1 33 ΠιτοΞ "ΤΙΝ 
ἦρο Ῥ ϑπ ΒῚΝ ΝΞ ἰβαϊοςνζο 
ΘἼΝΞ Ἴ1 ΣῪ ΠΘῚΣ ΒΝ ἜΡΤΙΠΟ 
Ἢ ἜΠΗ ἐν ἘΝ Θ᾽) 6" Θσ δο:; ὃ 
τοὶ ΘΝ ὙΠ ῬΊΩῚ ΝΞ 8.352 
πῆπὸ γϑϑ) ΠΙΠΣ ἃ "δ ἐ0 12 ἘΞΕ 
“ἼΤ ΠΡΡῚ ἘΣ "ῶν ὍΞΞ τπττΝ Τ 
ἪἼΞΣ εἰ ἢν ὧν ΠΤ ΠῚ τΝ 
ΓΞ :ποῶ3» ΝΞ ΠΣ ΤΙΣ 8 
585 πρὸ ἜΣ ΤΙΣ ἢ» ΓΞ 
»ΏΩΣ [ἸΝῺ ΠΞῚΠ ΤΏΙ ἼἼΤ 9 
ΤΝ ΠῚ ΠΞΠῚ ὅ5. ΓῺΠΙ ΠΡ ΣᾺ 
τον σΡἢ πϑῶοι ΠΡ ΤΙΣ ἘΠ ῸΡ 
πονῶν ΤῊ ΠΌΤΟΝ ἼΞ 1" 
ἘΠῚ} ΩΝ ὮΡ ἸΞΊΞΘ τσ ϑ 13 
ΤΡΏΓΩ ἀντ. ἡΠΞ9Ὶ ὝΡΤΙΙΞ 
τοὺς ἪΡ Ἴ532) ἜΤΙ ΠῚ “ΣὮ 
ΘΝ τ 1 ΤὨΙώΓΊΣ “Ὁ5η ὩπτσοἘ 5 ἘὨΌ9 11 

ὩΌΞΠ ΩΨ πὴποὸ Ἴ πρῃπ ΠΣ 
ἼΩΝ Θοή τ ΟΞ ΡΠ ΩΝ ΞΠῚΠῚ 
ἸἾΞΣ ὩΞ25) ΞΜ 32) ΘΟΝῺ 25 12 

γ. 8. ΣὯΞ δὲ Ὶ ἪΡ Ὁ 

2, π΄ πιαῇ {6 τπαίε δον Φοπεν πὶ 55,, αἴήο δαᾷ.. 
εἴπ θοΠεὃ Φ0, Β;: πιαβ [. πι. εἶπον Θ)π. αὉ, ϑαβ. 
[ὦ τππιβέοι απ Ὁ. (ὅτοο Τοαοπ, πὶ εἰσεί Θπίτο πταβ 
οὐ αὐ χε Γὐδέοπ γς, ΑΥ̓͂: πε ὃ. νιν , ἰπδοπι εὐ 7, 
πίοθεον!, Πεβ αν δ. ΝΕ: κι Τίεβ [{6.. Β: γι δα ποι ίοπ, 
Ὁίε (ὃ, ϑυκίοπ, Αἰ: δίοπίθαν αν φαθοῖ α τίθει, 



φλοαδίτον αἴο κει Ξβοδοπ, ὉαΒ εὐ δυροὶ Ὁ εἰς 

4π| ονὲ δταθ)ίο τὸ εἶπ Δ ΘΕἾΓ δείπι οδεπ 

τοῦ. ἍΠῸ τὐτϑοπ οἷς Ῥθὲσαθίξον Φαυΐο 

ππίτθάπία, δα Πε ἰθπι Θεεπες 21: 

8 τρ6π. ἃ Φανίο [ὦ πιρ απ ϑαναῦ (δεν, 
ει Θοῦπ ϑὲεθοῦδ, δεὐπίᾳ κι ϑοθα, δα ΕΥ̓ 

οίπρος [εἰπε ϑὲααε τοΐεθονῦ 21 θοίοπ ἀπ Ὁ6πὶ 
4 ϑθαΐεν. ταί. ἘἸλπὺ Φανίο ἤπα αἰ 
ἴρποπ ἰαπεπο ἀπὸ {{εδ ει θυ πον θὲ οι} 
πὸ οαπρίᾳ ἰαπζεπο διῇ 18, πιὸ τεῦς 
τἄρηιιίς αἴὸ ϑθαροπ, πιὸ δ θ 1: ἀδτίᾳ θιπι- 

ὅ δεῖ ϑθαροπ. Ὁ (68 ἔππιει αθὲν οἷς Θϑ τοῦ 
νοι Φαπιαβέιδ, κι ΘΙ Θαδαῦ (δεν, ὅεπὶ 
δεθηίαε κι ὅ0θα, ππὸ Φανίο Τῶ πιθ. ὉῈῸῪ 
τοῦ δορὶ τἀπὸ οοαπρὶρ ἰατπεπὸ ϑέαπη, 

0 διπιῦ Ἰοσίς Ξθ01Ὲ αἐπ Φαπιαδέιϑ ἰπ Οϑτία. 

ΨΠΠ0 τοατὸ Θυτίει Φαυὶν ππίουιδἀπίᾳ, ὉαἘ 

ἤε ἰθπι Θεά επεε φιἤτιροπ. Φὸππ δὲ 
7 εν θα} Φαυίο, το εὐ ίπροα. ἜἸπὸ 

Φαυΐο παθπὶ δίς σοϊθεπεπ ΘΟ 0ε, οἷς 

φαναῦ (ἴον δ πρύγτοπ τσατοπ, πὸ δταδ)ῖε 
8 16 αοπ δεγηζαίοπι. ἘΞ δογ υοπ ΞΒοίαὉ πιὸ 

ΞΒοτοῖθαί, δὲπ (Θέάοίεπ Θαδαῦ (δἼεγϑ, παῦπι 
9 δο᾽ ὁξύπίᾳ Φανίο {α|Ὲ υἱεῖ (ὅτ. ἘΣ 

αὐεν Φ Θοΐ, δεῖ δεθηίᾳ 21 επιαίθ, δὕτεϊο, 
Ὁᾳβ Φανίν δαίε αἴΐὸ ϑὲα ας Ὁε8. Θαναῦ 

10 (δεν σφοἼάϊαροπ, ἢ αποῖς εὐ όγαπι, ζεῖπεπ 
ΦΘρῦπ, ἀπ Φαυίο, ἰδπ {τοι πη 1 ἃ) κι οτὐβεπ 
απὸ ἰδπ κι ἤερποπ, δαβ εὐ οἶδεν αναὺ 
(εν. σοἤευίἊοπ ππὸ ἰθπ σεάίαροπ. δαί 
(ϑεππ Φ θοὶ θαι οἰποι (ΘΟ τοῖς ται!  αϑαῦ 

: (57ε:), πιπὸ εὐ θαι τα 7) {Π ὐπὸ, σοϊθεπς 
11 πῦῦ εδεῦπο ὁξίείποος, ὁ τορος δὲν δεδπίρᾳ 
ο΄ δαυίρ αἰ ὅθπὶ ὅοττπ θεἰ Προ, Τα πη} Ὅθπὶ 

Θίθεν πὸ Θοῖοε, Ὁ 8 οὐ Ὅεπὶ οττι εἰς 

Τἰσίς οοπ αἴὸπ φείδοπ, οἷε οὐ ππίον [ὦ 
12 σοὐταί, ἔϑοπ ϑτίεπ, υοὴ ϑθὲσαθ, υοπ 

Ὁεπ δείποοτη ϑπιποι, θη Ὅ6Π φο εν, 

0. 12. ὕ.1. Θυτία. 
ὃ, Ὁ.1.: (τξοό, Α.Α; [᾽ν υἱεῖ, 

3. Φεγοιπ, Β: {. απὸ 21: τοοπόοπ τοΐδον δὸπ δ Πιβ. 
ς ΑΥὟΝΝΕ: Ἰ. 3)ὲ, απόῤιιθεῦπεπ απ (ὑ{6. 2ππ|)},). Δ: δὰ 
ἌΡΗΝ ἔθου, 

Ἵ ἅ, ΝΕ: παῆτι. Β.ΑΥ̓͂ὙΕ: σοπ ἰρπι, Αὐν.νῈ. Δ: 
 ([ἀδιπέο) αἰΐς ϑθαρεπγρζοιῦο, 

ὡ: ὃ. Ξϑεζαθιπαοι ἐπ Φυτίοπ δὲν Φαπιαδθον, ΒΙΑὟΥ, 

ΠΤ ΎΡΕ.Α: ἰπ δα6 δαπηαιοπίε Ὁ, (ὐἱς 53,2), ΑὟΥ: πὸ 
[0 {αῇτε ἢ. Ὁ, Θίορ. γΕ: ραῦ ᾧ εἰ], 

Φῷ, απ ο[5. 

Θίερε θεν δίς ϑθλοαθίξεν ππὸ δαδαὺ (δεν γε, 

(8,8--12.) 4δ8 

ΨΈΕΠΙΙ. ΦΡοὶ, 

ΡΜ Οα, οἱ πθηβιι5. δϑί 605 [Ὡπίοα]ο, 
ἐραῇ. ΘΟΔΘΑΙΔΠ5. ἰΟΥΓᾶΘ; ΠΙΘΗΒ15 68. δ1- 

ΠΉΡΚΗΣ ἴθπ) ἄποβ [πίοι !]ο5, ἀπὰπὶ ἃὰ οοοϊ- 
ἔνα, ἀσπίσι). οἱ ππὰπὶ 84 νἱνιοδηάιιη, 

Τδοίβαι6. οδὲ ΝΟΣ θᾶνιά 9 γνίθη5 
88} {γ]ραΐο. ἜΒῚ Ρ ΓΟ 5511 θαν 

Ἰδεδυ ὸν ΑἀΆΓΟΖΘΙ ΠΠΙατ ΒΟΠΟΡ Γορθ 80})8, 
Ν ἀν, πάη 10 ρΓΟίθοία5 οβί, αἱ ἀὐιαι κοῦ δι 

ἘΝ 51ρ0ὸν Παιμηθῃ Βαιριραῖθι. ἜΕῚ οἀρί5. 4 
10 18,4.) ν 1 ΟΧ βᾶγ(6 615 τΩ}116 Βθρ(πρ η 15 

θα. θι5. οἱ νἱρί πε μ}}}}Π} 115 ρ Θά πη, 
ΒῈῸΡΠΘΡγ αν ΟὨΙΠ 65. }π|ρὰ!6 5. ΘΡΓΙΠΙΠῚ, 
ἀ ΡΤ α}} ἃαίθιη οχ οἷβ. Οθμ 1} Ο11}- 

κα, ἜΥΘΩΪ ἀπόψε ϑγγία Παιηλβοὶ, ὅ 
14,15. 1 ῬΑ ΔἸ ἰδργοῖ ΑἀᾶΡΌΖῸῦ Γθρὶ 

ΒΟΡᾶ; δἵ Ῥϑιουβδὶς Πᾶν ά 46 ϑ'γγίὰ 
τοι. 15,6. ΘΠ} ἀπι0 Π}}}}1ἃ νἱγογαιη. ἜΚ ροϑα ὁ 

αν! ρνδοϑιἀϊα ἴῃ ϑγγία Παμηαϑεὶ, 
ν.. ἰδοίδαιθ θδι ϑ.γία αν ἃ βθυν 65. 510 
ν.. {πθαῖα:; ΒΘ ναν 416. Π)οΠηΐηιι5. Πανὶ 

ὅοϑάγθ [ῃ οἸη ἢ 5, 84 Φαὰ δου {16 ΡΓΟ ΓΘ ΟΙ15 
τοι δῖος, ἘΕῚ τα} Πᾶν] ἁγιηὰ ἀπγθὰ, Δ. 7 
ὍΝ παρ ῦδηΐ 56 ΡΝ Αἀάγθ26 }, οἱ ἀδίμ!ι 

10μ.18.8.288 ἴῃ δου 88] θη. ἘΠῚ ἀθ Βοίθ εἱ 8 
ἀθ Ββϑγοιῃ, οἰν αι 5 ΑἀάγοΖοῦ, (α}1 

10 ..18,9.1 6 Χχ Πᾶν ἃ ἃ 65. ΠΙΆ] Γ1Π} Πἰμηἶ8.. ὍἜΑι- 9 
ναι 13,2 Εν} ἀαΐθ) ΤΠΟὰ Τὸχ ΕιμΔ 1}, αοὰ 

᾿Άκ 5,05. ΡΟΥΘ 55 55θὶ Πᾶν ἢ ΟΠ]π6 ΓΟΙῸ Αἀαν- 
626": Ἐφ χηϊδὶὶ Τῆι Φογαπὶ Πα 10 

51. δά γϑσθῃ Πανὶ, πἰί βα!αΐαγοϊ 
ΘΠ ΘΟΠΡΙ αἰ] Δη5 οἱ ογα 5. ἃσθ- 

Γθῖ, 60 41 δχριρηᾶβθοί Αάδγ- 
6261 οἱ ρϑγοιιβϑίδβοί θη (0518 
αρΡ6 ονὰϊ Το Αἀ4Γγ626})}, οἱ ἰῃ 
ὨΊΔΠῚ 6}115 ΘΡἃηΐ ναϑᾶ ἃπγθὰ οἱ γαϑὰ 
ἁγθθηΐθὰ οἱ νᾷβᾶ Δθγθὰ, Ἔφιδ6 οἱ ἰρ8ὰ 11 
ΒΔ ΠΟΙ ΠΠΟΑΥΓ τὸχ Πᾶνα ΠΟΙ Ϊη0 Ομ ΠῚ 
ΓΡΘηΐΟ οἵ ΓΟ, 4πὰ6 Βα ΠΟ Ποανογαὶ 

(6 ἘΠΙΝΘΡΒῚ5 σΘΏΠΠ|0115, 415 ΒῸ Θρογαΐ, 
αὐ δες, 46. ϑγτγία οἱ ΝΟ} οἱ ἢΠϊ5. ΑἸηπιοθη 12 

5 

205.11,)θ0. 

10μ. 
18,10. 

2Ἐκᾳ.5,5. 

16". 
18,11. 
29,2. 

ὃ. 51 (ἕλῃ 1.) ἀδ 40 ἰδοἰί ϑδ!ουηοη οπηηΐὰ γᾶβὰ 
δΌΓΘα ἴῃ ἰθηρίο οἱ [ΔΓ6 ΔΘηΘ. 2) οἱ ΘΟ 85 οἱ 

᾿ ΔΙ ίδΓΘ. 

9. ΒΑΑΥΥ.Α: δίε ραπρὸ (ϑεοτό:) ϑ)ὲ, 
ὅρον. 

10. πὶ δύπίᾳ ὦ. (61. 1 Ὁ αηι. 35, 5). ΑΥ̓͂ .Α: π΄ 
ἰδπι ΘΙ χα υὐἰπίάοπ, ΑΥ̓ ΝΕ: τσαῦ ἰπὶ σιν, Α:- εἶπ 
δοίπο. Β: {δ τίς {πε{8 δτίοᾳ. Β.Α: δα! ἐπ [. ὁ απὸ 
ΥΕ: ἱπ 7. ὦ. τσατὸι. Β.Α: Θοίάβε. ΑὟΝΕ: δετάξῃο, 

11. ΑΥ̓͂Υ ΝΕ. Α: γοοί οἶος... φοισεί οἱ (Πα Π16)... δ 1» 
ἔρυπ, ΟΥ̓ : ἀδοτιυιπιῦοι. Α: περι ον, νΕ: [{) ππίευ: 
τορτοπ, 

ΥΕ: δα ἢ. 



44 (8,13--.9,7. ΘΠ ΦΙ 5 ΕΠ. 

ΨΈΕΕΕ. 
ἸΡΊοἔας οὐ ψα οηνν Θιαιεἴ. 

φύλων καὶ ἐξ ̓ Δμαλὴκ καὶ ἐκ τῶν σκύλων ᾿“δρα- 
ἕζερ υἱοῦ Ῥοὼβ βασιλέως Σωβά. 18 Καὶ 
ἐποίησε Ζ,αυὶδ ὄνομα, καὶ ἐν τῷ ἀνακάμπτειν 

αὐτὸν ἐπάταξε τὴν Ἰδουμαίαν ἐν Γεμέλαχ εἰς 

ὀκτὼ καὶ δέκα χιλιάδας. 11 Καὶ ἔϑετο ἐν τῇ 
᾿Ιδουμαίᾳ φρουρᾶν, ἐν πάσῃ τῇ Ἰδουμαίᾳ ἔϑηκεν 
ἐστηλωμένους, καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ ᾿Ιδου- 
μαῖοι δοῦλοι τῷ Ζὶαυίδι. Καὶ ἔσωσε κύριος 
τὸν Δαυὶδ ἐν πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο. 

18 Καὶ ἐβασίλευσε Ζαυὶδ ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἣν Ζ4αυὶδ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην 

ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ. 10 Καὶ ᾿Ιωὰβ 
υἱὸς “Σαρουΐας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, καὶ Ἰωσα- 
φὰτ υἱὸς ᾿Αχιλοὺδ ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων, 
17 χαὶ Σαδὼκ υἱὸς ᾿Αχιτὼβ καὶ ᾿Αχιμέλεχ υἱὸς 

᾿Αβιάϑαρ ἱερεῖς, καὶ Σαραίας γραμματεύς, 

18 καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωοιαδὰ 'σύμβουλος;, καὶ 

ὁ Χελεϑὶ καὶ ὁ Φελετὶ καὶ οἱ υἱοὶ Ζαυὶδ 
αὐλάρχαι ἦσαν. 

ΕΧΙ. Καὶ εἶπε Ζαυίδ' Εἰ ἔστιν ἔτι ὑπολε- 
λειμμένος τῷ οἴκῳ Σαούλ, καὶ ποιήσω μετ᾽ 
αὐτοῦ ἔλεος ἕνεκεν Ἰωνάϑαν; 2 Καὶ ἐκ τοῦ 

οἴκου Σαοὺλ ἣν παῖς, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σιβὰ, 

καὶ καλοῦσιν αὐτὸν πρὸς Δαυίδ, καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεύς" Εἰ σὺ εἶ Σιβὰ; Καὶ 

εἶπεν" ᾿Εγὼ δοῦλος σός. 3 Καὶ εἶπεν ὁ βασι- 
λεὺς" Εἰ ὑπολέλειπται ἐκ τοῦ οἴκου Σαοὺλ 

ἔτι ἀνήρ, καὶ ποιήσω μετ᾽ αὐτοῦ ἔλεος ϑεοῦ; 
Καὶ εἶπε Σιβὰ πρὸς τὸν βασιλέα" Ἔτι ἔστιν 
υἱὸς τῷ ᾿Ιωνάϑαν πεπληγὼς τοὺς πόδας. 
4 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" Ποῦ οὗτος; Καὶ εἶπε 

Σιβὰ πρὸς τὸν βασιλέα" ᾿Ιδοὺ ἐν οἴκῳ Μαχεὶρ 

υἱοῦ “Δμιὴλ ἐκ τῆς “οδάβαρ. ὅ Καὶ ἀπέ- 
στειλὲν ὃ βασιλεὺς Ζ.αυίδ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν 

ἐκ τοῦ οἰκου Μῆαχεὶρ υἱοῦ ᾿Αμιὴλ ἐκ τῆς 4ο- 
δάβαρ. 

θ Καὶ παραγίνδται Μεφιβόσεϑ υἱὸς ᾿Ιωνά- 
ϑαν υἱοῦ “Σαοὺλ πρὸς τὸν βασιλέα 41αυίδ, καὶ 

ἔπεσεν ἐπὶ πρόφωπον αὐτοῦ καὶ προςεκύνησεν 
αὐτῷ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυίδ' Μεφιβύσεϑ. 
Καὶ εἶπεν" Ιδοὺ ὁ δοῦλός σου. 1 Καὶ εἶπεν 

αὐτῷ Ζ])αυίδ' Μὴ φοβοῦ, ὅτι ποιῶν ποιήσω 
18. Β: Τεβελὲμ (Γεμέλαχ .). 14. Β Ἐ ἔϑ. ἐστηλ. 

( ΑΕΧ). ΑΒ: βασιλεῖ(21.Ε Χ), 17. Β: Σασὰ (Σα- 
ραίας ΑΧ). Α τ οχ, 18,48: Ἰωδαὲ (Ἰωιαδὰ 
1). --1. ΒῈ (ἃ. τῷ) ἐν ΑΕΧ). 2. ΒΈΕἾ ([ΑΧ).Ψ 
4, Β: (ει. ἴῃ γα) Μαχὶος-εὶρ ΑΚ Χ). 6. 8: (ει. Ἰηγ8) 
Μεμφιβοσϑέ (Μεφιβόσεϑ' Ἐ). 

ὝΡΤΙΣ ὈΘΌΡ125 ρΟἿΔΣῚΔἢ Θ΄ τη Ὁ 25 
ἫΤ ὍΡΟΙ ἐΠΟῚΣ ΤΣ ΞΓΡΥῚΞ 13 
τ ἋΣ ΘΊΝΤΩΝ ἼΣΘΙ ϑῶξ δὼ 
Θἰωϑὴ ἐ:ῸΝ Ὡν τοῦ Ῥρῦ ΠΙᾺ 14 
3. Χὴ Ὀἷῷ δήτν τ ῦοΞ 332 ΘῚΊΝΞ 
»ιϑὴ5ὴ τὸ 135 πε ΩΣ "ΠῚ 

ἘΣ "ὧν δπ5 ἯταΙΣ πὴσπο 
"ΠῚ ἘΝ πο τοξ- Ρ "ἼΙ ΠΡΩΣΙ 

εὐρστο5 Ὁ πρΉτο ὈΞΘῺ τίθρ ὙΠ 
ὈΕΙΘΊῚ ΝΕΣΤΙΓΟΣ ΓΟ ΣΓῚΞ ΞΝ 70] 10 
ΞΟ ΓΙΝῚΞ ῬΥΤΚῚ ᾿ΟΞΤ ἼΘΤΙΝΞ 17 
Σπδ 05 ΘΠ ΣΊΞ ἼΠΟΣΝ Ξ ἼΦ Ὁ ΤΙΝῚ 
"Ὠ53) »πήτος ἸΞ ἤ2)25) : ἼΒΌ 18 

ΣΙ ΘΛΣΓΞ. Ἢ 23} ΠΣ ΕΙΠῚ 

ἼΣΟΝ τὴν τιθν Ἴ3ΠῚ ΤῊ ὙΔΝῚ ἘΝ. 
ἼΣΣΞ ἸΌΣ ἼΩ» ΠΙΩΡΝῚ την ΜΕΝ 
ὑδῶ ἼΞ᾽ οἸΝῶ ΡΣ ἸΣ2 πο 2 
πΏΝ5. ὌπτὸΝ ἡϑτὴΝ ἜἼροῚ ΝΞῚΣ 
ὍΝ, ΝΞῸΣ πῶνπ ὍΝ προπ 
τὴρ ὈθᾺσ ἩΡΘΠ ὙΩΝΟῚ ΠῚ 8 
ἼΘΤΙ ΩΣ ΠΩΣΝῚ Ὀλδο τος ὧδν 

"Ὦ 

"ἦν ἩϑθσΓὍΝ ἈΞ Σ ὍΝ, ΘΠΤῸΝ 
Ἴτ ὩΝ5Ὶ. ἐ ΠΡΌ ΓΘ ἸΓΟἽΣΤΩ 13 4 
-ἶς ἧξος ὌΝΟΣ Νῆπι ΠΕῸΝ τε: 
ὈνΩν- Ἰ3 2 ΓΟΞ ΝῊ ΠΤ ἼΘΙ 

ΡῈ τες Πρ 6 Ὸ ΕΠἼΣῚ 28 π 
9. ὈΝΒΡ ΓΞ ὙΞῸ ΓΟΞῸῸ ΠΡ" 

ἐπ 
ΓΞ Ἰγδπο τ ΤΩΣ ΝΞΡῚ ὁ 
ΠΏ. Ἤ9ΘΤΟΣ ὈΒΡῚ πἡπτὸν θην 

ταῦτ "ΠΩ ΝΘῚ ΠΩΣ ΘΒ ἼΤ ὝΩΝΘῚ 

Ῥ ΝΡΩΤΟΝ ἬῚ 5 ΠΩΝΡῚ Σ ἼΠῚΣ Ὁ 
τώ, ΑΥΥὙΕ.Α: Ξθρπίε, 
13, σοι δὲν ὦ. Φφιαε, ἐπι ΦαΙϑεθ., τιν [00]. 

ΑΥ̓Σ: εἶπ Φεπήπαῖξ 

ἐτς " 



αν 

ῷ, (απ οἴ, (8,13. -9,͵7.0 45 

Φοαυΐϊδβ ϑεαπίε. Θίθα τι ΘθΥ δ οΓο , ΨΈΕΕΙ. 

ϑοπ ὙΓΠΙαΤΟΕ, οσπὶ ϑέαιθς Θαδαῦ ΟΊ ετό, δε8 οι ΡΠΠΙΒΕΠτὴ οἱ Αππαϊθο, οἱ 46 πιὰ- 
18 Θυορπὸ ϑὲεδοῦδ, δε δπίρϑι ϑοδα. ἐπι) ὨᾺ8118. ΑἀάΓΟΖΟΥ ἢΠ1 ΒΟΒΟΡ Γοβ5 50- 

πιατο Π{) Φαυίο εἰποι ϑίαπιει, Ὅα ΕΥ̓ τοΐοσ. τ), θᾶ, ἜΘΟΣ ἀπ 8 50] ὙΣΗΝ πο- 18 
ἀ πὸ Θαϊδαῖ ἴοι, 16 η, ΟΠ] ΓΘνΘΡ ΘΓΘΙΙΓ οἀὰρίᾶ ΥΓἹΙᾶ Ιη 

ἘΠ Ἐπ τε ἡ ΜΉΝ ΠΝ; ΤῊ δι ΠΣ τὰ Ὁ. 4}16 ἜΤ ΟΡΩΝ 686515 4666η) οἱ οοίο 
Ἢ ᾿ ἔ τον. ΠΡ ὰ5, Ἔ οἱ ροβαϊ ἴῃ Ιἀπππαθὰ ου- 14 

σαπξ (δοοπιΐα, τπ|ὸ σαπὸ (θοπι ταν αν τεῦ. ρίας βἰδίαίίψαο ρναθϑίίαπι, οἱ ἰδοία 
ἀπ|ορθοῦζοι, όππ δὲ. εν θα “Θαυΐο,) ὁοα. οι πηϊνογθὰ [Δ ππηάθᾶ ΒΟΥ 65 Πανὶά. ΟΣ 

0 ΕΥ Οίπ:οα. ὅρων, Εἰ βϑυνανὶ Ποιηίπιι5 Πᾶν ἴῃ οἸηηἰ- 
ΠΡ θα5, ἃ4 Φαδθοιπηπ6 ργοίδοία5. 6ϑί. 

15 ΞΠΠ0Ὸ τυατῦ Φαυνίο δὺπίς ἄδον σαπὶ κῷ δὲ τορηανιὶ Πᾶν] ἃ ΞΌΡΘΙ ΟἸΏΠ6Ω) 1 
18,14; ] Ι; ἔΔο 6} - - . 

δ γαοῖ, ἀπὸ οὐ Ταἤες ϑὲοε πιὸ Θετο- ΠΝ 5ΡΔ6]ς ἴΔοο ας 4αοᾳ6 Πανὶ [86]- 

; 10 ἐἰρξεῖ: αἴοπι θ01Ὲ. ἔϑοαθ, δὲν Θοῦπ ὅτι ΠΠο οἴα]η οἱ 5. ΠπῈ. ἸΏ] ΡΟρΡα]Ὸ 810. 
ἃ Ἔο ἜΖΟαΡ δαΐθιη Π]Ι5 ϑαγνίᾶθ ογαὶ 5ι- 16 ἔα, 067 ἴδον Ὁᾳ8 ᾧὥρετ, ϑΠαοῦαι αϑεῦ, “ὡς ΔΎ ΤΝ ἐπὶ Δ 

17 ὉΓ Θοῦπ  [πο8, τθαν δαπῖον, ἢ Θαῦοῖ,, Ὁ ΡΘΙ ΘΧΘΡΟΙ ΠΗ ; ΡΟΓΓῸ Οϑδρἢδι, ΠΠΠῚ8 
δον Θοῦπ ϑθ το68, τὸ ἢΓρ  πιοῖοῦ, ὅν Θοθα. ἢ ΑΒ ΟΙας ἃ ΘΟΙΏΙΠΘΗΪΔΙ5, ἢ 617 
916 φαΐθατδ, τυατὲπ Πβτίοίον, Θεοταΐα αν δι δαίος, ΠΙΪα5. ΑΘΒΙΓΟ οἱ Αομἰ πη ] 6 ἢ 

18 Θώτείθον, ᾿ ΞΒεπαία, δὲ Θοῦπ ϑοίανα,, ᾿ὴ ΠΠὰ5. ΑἸιΔΙ ΠΑΡ δρδηΐ βαρογάοίθ8, οἱ 
αν ἴδον οἷο τοιρὶ ττὸἍ ΠΡΙο δὲ, πὸ οἷος 5,90. ϑᾶΓγαϊα5 50 0108, ὃ Βαπαὶαβ δαΐθιῃ {5 18 
Θῦρηπςε Φανίοβϑ τοατοη “υίοξεον. ἐξὸν, δο] 46. 5ΌρΡ6 Οδγθίμὶ οἱ ῬΠοΙ οὶ; 

ἐδ οὐ, ΠΕ ἀπΐθι Πᾶν βαρογάοίθβ δδηί. 
14:18 

Ε. ἰἴπο Φαυίο [γταῷ : 511 αἰνὸν ποῦν ἐεπιαπο ἀν 5. [δὲ αἰχὶ! θανίά: Ρυΐάδηθ, εβἱ ΕΝ, 
ἐδουροδιεδοπ ὑοπ δὸπι ὥαιζε Θαιδ, δαβῇ ἰῆ. Πα 15. 4111 ΓΘΙΠΔ ΒΓ ἀθ ἀπο 888], 

ἰῷ Βατπιθουίξοῖ απ ἰθπι {δι ππὶ ϑόπας ἄδα. αἱ [οϊὰ}) ὁ 60 1ΒΘΓΙΘΟΡ δὴ 
2 τραπϑ τοἰ πὸ Ὁ (68. τθαῦ αδὲν εἶπ δἰ ποι ἀφ δις. ΡΓΡορΡίθν Φοπαίπαη ὁ ἢ Εγαΐ δίθη ἀὰ 2 

σῦπι ὅαιζε Θαιβ, δῦ Ὁ Β'δα, δὲπ ϑνϑῖον. ἄ0110 581} 5ΘΓν 5. ΠΟΙΠΔΪΠ8 δ1θα:; 4 θη 
τίοζοπ Π{ μι Φαῦίο. Ἰ1πὸ δεν δεπίς Τρτα ΟΠ νοθᾶβδοί τὸχ δὰ 56, ἀἰϊχὶὶ οἱ: 
ἀἐπὰ ἰδπι: ΒΠῈ δι. ϑίδα ς ὅτ Τρταῷ: ἴα, Τυηο 65. διρῃαΐ Εὶ 116 γϑβρομάϊι: 

ὁ θείη πε. ἜΦον δὐπίᾳς ἰρταῷ: ὅ8} ρο ΒΌΠῚ ΒΘΡΥΕΣ [88.ὄ ἦι ἃιΤΟχο ὦ 
ποῦ ἰοπια πὸ ϑοπὶ απο Θαμπδ, δαβ ἰῷ Νιμηᾳα ἃ βρογοϑὶ ]14ι|5. 46. ἀοηιῸ 
Θοιίο8 Βατ δον ἰαξοί απ ἴθπὶ ἐθιιο Βίδα., ἰθλι δα], αι [οἰ Δπὶ ΟἸΠῚ 60 150. ΟΟΓἀἰΔ1) 

ἴρταῦῦ ἐπι δεὀπίρο: (8. ΠΕ ποῦ δα. εἶπ ἤολλο Π611 ΠΙχίίψα6. ΒΙθὰ τορὶ: ϑυιρογοδὶ 
4 Θοῦπ ϑοπαίδαπβϑ, ἴαῦπι απ ύβεπ. Ἐ Φον ἐσρας ΠΠ5 Φοπαῖμδο ἀ6}0}}15 ρα] θα5. ἘΠΡΙ, 4 
δεὺπίᾳ ργα 21 ἰδπι: ὅθο {6 ετὸ 5ίδθα 5 ὅδ ἰπαθι, οϑι} Εἰ 51Ρ0ὰ δὰ γϑρϑιῃ: Βδοθ, 
ἴρταῦ) χππὶ δε πίᾳε: Φίοθο, εὐ ΠῈ 2 βοδας να αἰϊ, ἴῃ ἀοιηο 68ὲ Μδομΐν ΠΠΠ ΑἸ μ,16] 
σαν ἱπι ὥσπζε ϑὲαίτδ, ὃὍ.8. Θυῦπ8 ϑῖπιι. τ ἴῃ Πὰν. ἘΜΙβιΐ ορρὸ γὸχ ἤν ὅ 

ὅ πη. Ἔα {ππὸίς δὲ: ἀδεῦπίᾳ Φαυίο οἱ 1α}1 δα) ἀθ ἀοιηο Μίδομ ΠΠΠ Αἰη- 
γίπ, τῷ ΤΡ ἴθπ θοίοπ σοπ ϑοναθαν ατ8 1216] (6 ᾿οάαρὰγ. ᾿ ἀδλνὴ 
Ὁ6π| ας “θὲα ίτϑ, Ὁε8. ΘΟῦπ8 δ πηι 18... ,... (πη ἁπίοη) νρηϊβϑοί ΜΙρΡΒΙΡθΌ56 1. 6 

0 Φὰᾳκ πιπ δὲ δ ογο Ὁ, ὃν Θοῦπ ϑοπας {ΠΠ|85 Φοπαῖμαθ ΠῚ 8541 δὰ ἢν], 
ἐβαπϑ, ὍὉ.8. Θοθπϑ (Θαμῖ8, κι Φαυΐο ἔαπι, ΠΟΥ ΠῚ [ἀοίθμη 518 Π) οἱ ΔάΟΡΑνΙΙ. 
ΠῚ οὐ απῈ {εἶπ ἽΙπα Ὁ ππτὸ δείοίς απ. Ὀ᾿χίίψις Πανὶ : ΜΙΡΒΙΡοβϑῖμ! Οὐ γο- 
Φαῦίο αδὸῦὸ ἤρταῷ: θὲ ίδο } (δ ΒΡΟΠαΙ: Αἀ5.Π) ΒΟΓν5 ἰὰ5. ἘΕῚ αἱ 7 

7 ἸΤυτα): ον δίπ ἰῷ, θείη δποὔι!. ἘΦαυΐο οἱ Βανι : ΝᾺ {ἰπ|6ὰ8, Ταΐα [Δ ο΄ 6η5 [ἀ οἰ ἂ μη 

Τρταῦ δι θαι; δύνῶτοε Ὁ) πίε, δὲππ ὦ) 13. ἔχις ἀποάθοίπι. 5.1 ((η [.) οἵ ἴὰ ἀοθο] οι δὰ 
3. ΑνΑτ απ δὸπ δάβοπ. υἱαίπίί (γἰα μα 1Π1ἃ. 

Ε 14. Ξϑείαφιιιαει, ὅθ 01, 55,0. . Β: π  ἀ 6 Ὲ, απ ἰδαι δειοείζε. νΕ: ὦ Οἱ 
᾿ς 10. αἵτε [είποπι 3, Β: τρρίοτέο. ΑΥ̓͂ ΥΕ.Α: ἰδε: (ϑπαδο εὐτοοίϊοπ, ΑὟ: απ θη θίοδο ἔθ. 

δ οτυζώτε, ΑὟΥ̓: ἄδ1ς θὲ. Α: {Πα}. ὥς, ΑΥ̓͂ΤΕ: ἰρταῷ: ΦΘείπ ἀπο! Β: Φείπ δὲπ, 
᾿ς 18, Β: δε δεπ ὅτ. νΕ: πα δίς ὅτ, ΑΥ̓; Θατῇς ἰ οό. ἱ 

ο΄ γἰδέον ας βάπζον, Β: τοατοι ΒΕΓ θαθεν, 3, ϑὲίεπιαπδιπεθε, ΥΕ: απ Βείθει ὅ, 
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ΕΧ. 

(9,8---10, 8.) 

ἄν ΟΝ Ἁ , 

μετὰ σοῦ ἔλεος διὰ ᾿Ιωνάϑαν τὸν πατέρα σου, 
ἂς εῚ , δ ᾽ ἐν Ἁ 

καὶ ἀποδώσω σοι πάντας τοὺς ἀγροὺς «Σαοὺλ 
ΖΞ , Ἁ αἵ - 

πατρὸς τοῦ πατρός σου, καὶ σὺ φαγῇ 
᾿ ΕῚ - ’ὔ 

ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου διαπαντός. 
ἦρος Μλ κν ε Ρ' 
8 Καὶ προςεκύνησε καὶ εἶπε. Τίς εἰμι ὁ δοῦ- 

, “ γ 1 . , ᾿ 
λός σου, ὅτι ἐπέβλεψας ἐπὶ τὸν κύνα τὸν 

Ψ 

τεϑνηκότα τὸν ὁμοιον ἐμοί; 

9 Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Σιβὰ τὸν παῖδα 
Σαοὺλ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: Πάντα ὅσα 
ὑπῆρχε τῷ Σαοὺλ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ 
δέδωκα τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου. 10 Καὶ ἐργᾷ 
αὐτῷ τὴν γῆν σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ δοῦλοί 
σου. καὶ εἰροίσεις τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου ἀρ- 
τους, καὶ φάγονται, καὶ Μεφιβόσεϑ' υἱὸς τοῦ 

κυρίου σου φάγεται διαπαντὸς ἄρτον ἐπὶ τῆς 
τραπέζης μου. Καὶ τῷ Σιβᾷ ἦσαν πέντε καὶ 

δέκα υἱοὶ καὶ εἴκοσι δοῦλοι. 11 Καὶ εἶπε 
Σιβὰ πρὸς τὸν βασιλέα: Πάντα ὅσα ἐντέταλ- 

ται ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τῷ δούλῳ αὐτοῦ, 

οὕτως ποιήσει ὃ δοῦλος σου. Καὶ Μεφι- 

βόσεϑ ἤσϑιεν ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ βα- 
σιλέως καϑὼς εἷς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως. 

12 Καὶ τῷ Μεφιβόσεϑ' υἱὸς μικρὸς ἣν, καὶ 

ὄνομα αὐτῷ Μιχά, καὶ πᾶσα ἡ κατοίκησις 
τοῦ οἴκου Σιβὰ δοῦλοι τῷ Μεφιβόσεϑ. 
18 Καὶ Μεφιβόσεϑ' κατῴκει ἐν “Ιερουσαλήμ, 
διότι ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως αὐτὸς 

διαπαντὸς ἤσϑιε, καὶ αὐτὸς ἦν χωλὸς ἀμφο- 

τέροὺς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

Χ. Διὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἀπέϑανε ὁ 
βασιλεὺς υἱῶν ““μμὼν καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Αννὼν 
υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 2 Καὶ εἶπε ΖΙαυίδ' 
Ποιήσω ἔλδος μετὰ Αννὼν υἱοῦ Μιαᾶς, ὃν 
τρόπον ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ μετ ἐμοῦ 
ἔλεος. Καὶ ἀπέστειλε Ζ]αυὶδ παρακαλέσαι αὐ- 
τὸν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ περὶ τοῦ πα- 
τρὸς΄ αὐτοῦ, καὶ παρεγένοντο οἱ παῖδες 4αυὶδ " 

εἰς τὴν γῆν υἱῶν “Ἡμμών. ὃ Καὶ εἶπον οἱ ἄρ- 
χοντες υἱῶν «“μμὼν πρὸς Ἵννὼν τὸν κύριον 
αὐτῶν" Οὐχὶ δοξάζων Δαυὶδ τὸν πατέρα σου 

7. ΑΒ: ἀποκαταστήσω ... πάντα ἀγρὸν (6. ΕΧ). 
8. ὈΔῸ {{Ρ: π. ἡΜεμφιβοσϑὲ. 9. ΑΒ: τὸ παιδάριον 
«ὅσα στὶ ... ὅλῳ τῷ οἴκῳ. 10. ΑΒ: ἔδεται ἄρτὸς 
᾿ αὐτός (φάγονται ΕΕΧ). 11. ΑΒ φ{ (ἃ. Π.) Κατὰ 
ΟΥ̓Χ). . τραπ. Ζαυὶδ (τρ. τὸ βασ. ἘΧ). Β ἐ(ρ. 
υἱῶν) αὐτῷ. 12, Β: τῦ Μ. (τῷ ΚΖ. ΔἘΧ). 18. ΑΒ: 
ὅτι. «ἀμφοτέροις τοῖς ποσὶν.--- 1. ΑΒ δ. 8.48: 
Μὴ παρὰ τὸ δοξάζειν (Οὐχὶ ὃ. ΕΧ). 

ΦΘΙΠΙΟΙῖ ΕΗ. 

Τὶεοίας ον σα ἀοπην ϑαιιεζῆ. 

Ἧ 

ἀξόνων χ, σθαι»... Ὁ ἸΠϑ τ 3293 ἸΌΠ ΠῺΣ τῶν Μῶν 
πτῶστοϑ " τΝ Ὃ ὭΞΩΣΠ ἡλ3ὲὰ 
τ» ΠΡ ἜΒ ΝΕ ΠΩΝῚ 3 Ν ὈηδΝ 
ΠῺ ὝΝΘῚ ἽΠΠΟΝ ΣΡ ῺΤΩ ἘΡΕΣ 
ΩΝ ΓΒ ΞΌΞ ΠΝ ΤΡ "5 Ἴ12» 

Σ 723 
ὉἸΝ τὸ ἼΣΣ ΝΒΟΧ ΤΟΝ ΘΠ ΝΟ 
ΘΝ ΓΟ ἼΩΝ Ὁ ἼΟΝ ὝΝΘῚ 
ΤΣΡῚ ἐ ΠΝ ᾿Ξ ὯὮΣ 153-239 " 
πἸΞΣῚ 7235 ΠΝ ΠΡΊΝΕΓΩΝ Ὁ. ἢ 
Ἰόϑδἢ ὉΠ ΠΡ) ΠΛ ἼΖΟῚ πῦπὶ ΝΞ Ὁ 
ΘΠ ΡὩτΙ ὉΞΝ5 Ἴ 9 ἸΝΤῚΞ ΠΌΣ ΒΘ Ὁ 
8.23 "ἴ ΠΩ ὉΓῚ ΝΞΎΣὉ5 Ἡττ Ὁ τον 
-Ὄν ἈΞῚΣ ὝΩΝΟῚ 12» ΘΟ ΟΦ 11Ὁ 
ὙΦῸΠ ὮΝ ΠΗ͂Σ ἜΝ ὯΞ5 ποὸπ Ὶ 
Ὠώϑ᾽Θ" 12» πῶϑ 15 ἽΠΡ ΠΝ ὦ 
Ὁ ΠΟΣῚ ὩΞ. ἼΠῸΞ ὑπ τοΣ ἘΞ 
95) Ἀ9. Ὁρῦη ἸΏ ῚΞ τϑ ΒΩ] 12 
ἘΠΕ 13» ΝΞΣΤΟΞ ΞΙΘῚΔ 
πὰρ 55 ΠΤ δῶν ΤΙ ΞΡ ΕΛ 13 
ΝΗῚ Ὁπὰ Νὴ ΤΩΣ ΓΕ πῶ 

ὉΡὉ55 τῷ ΠῸΡ 
ἸΪῸΣ 23. ΠΦῺ ΓΔ ἸθτηπΝ πὴ ΧΟ 
Ἢ ΩΝ ΣΠΏΓΙ Ἴ23 Ἰ2Π ΓΝ 2 
δῶν ὩΠ3 ῬΩΤΓΩΣ ΕἸ ΤΙ ΓΗΡ ΣΝ 
"ἢ ΠΡῚΝ ἼΟΠ ΩΣ 2 Ν πῶρ 
ἡΝ 251 ὌΣΝ ΟΝ ἬΠΩΣ 3 ῬΩΤΙΩΟ 
ὙΛΘΝ ΝΣ ΟῸΡ. ὋΞ γπὰ Ἢ "12 3 
ΒΠΣΝ ἸΏΠτοΝ. γν- ὮΞ 
Ἢ ΠΡ ΣΞ ἬΞΝΤΩΝ Ἴ ἼΞΞῺΣ 

1 5 ὍΧΣ "ὩΡῚ Ρ 

Ἴ. ΑὟΝ: αἴίο8 Φοῖο. Β.νΕ.Α: αἴίο θείου. Β: ἅδον 
πὶ. ἃ. ΟΥ̓ΣΝΕ.Α: απ. Α: δείπ ὅθ, οἤοα Πῖν πὶ. [ἄτ΄ 
Β: Πεἐδ Ὁα6 ὅϑτ, ΑὟΥ: {0{{Π| απ πὶ, Θ΄. ἐἥτα δοπάποία. ὦ 
ΥΕ: [ρεἰζοπ. 

ὃ, ΑὟ: Ὀ{{πΠπ|| πα, ὙΕ: απ... δ πο ε}.. Α΄: ἀπε 
σεζοθεπ, 



Φ, (Θαοιοί8, 

φῖθα, Θὲ  θοΤ πὸ είϑα, ΦΟίε Θεπδιπτα απ αποπ, 

(9,8--10,3.. 461 

κε. 

τἶ Π ΞΘ ατπι δεν ρ οί απ οἷν ἐθππ ππὶ ϑοπας 
τραπϑ, Ὁείποϑ ϑθαίογδ, ὉἱΠοπ, ἀπὸ οἱ οἷν 
αἴοπ Ὑἄεν Ὁείποδ ἡθαίοτδ αι [8. τυὐἱεδοῦς 
σέθοπ, δι. αδὸν [01Π} ἄρ) απ πιείπεπι Φἰ ὦ) 

8 ὍὉα8 ΞΞτοί εἴπ. Ἔ(δγ αϑεὲν δείείε απ τητὸ 
ἴνταῦν: δον δίπ ἰῷ), δεἰπ δὲ ποῦνε, Ὁ διι οἱ) 
τ πο κι εἰποηι τοοίοπ πος, υοἷς (ὦ) δὲπ ὁ 

9 Φὰα τίοῖ δὲν δῦπίᾳ Θίδθα, ὃὍεπ δπαθοπ 
Θαι8, ππὸ ἤρταῦ ἐπι ἰθπι: ἍΠΒ, τοαϑ 
Φα[8. αοἴροζεπ {{ ππὸ [οἰποϑ σαπλὲπ ὅτι: 
7.8, Ῥαῦε ἰὰ) Ὅεπι Θοῦπρ είποϑδ ϑοττη 

10 σοσέθοι. Ἔ Θρ ατδείτε θπὶ ππππὶ ζεἰπεπ 
ϑἄοτ, δι. πἰπὸ δείπε δείποοεν ππῷὸἋ δποίίς, 
ππὸ δτίπας ε8. εἶπ, Ὁαβ ε8. Ὁείπεθ ὥέττη 
ΦΟοῦπϑ ἔϑτοί ζεἰ, Ὁα8 εὐ  πάθτο; αδὲν 
Οὐ ο ἰδοζοῦ, δείποθ ὥοιτα Θοῦπ, Το 
λοι) Ὁᾳ8 ὅθτοῖ οἴει απ πιοίποπι Φ Ἰ[). 
δίδα αϑὲν δαί {ππ|λεῦπ Θῦθπο πιὸ διθαπς- 

11 κἱς δἰπεῦίο. Ὁ Ἰπὸ Θίδαᾳ Τνταῦν ζπππ| δὲὺς- 
πίρο: ἍΠ 8, τοῖς ππεῖὶπ ὥρτν, δον δεδπίρ, 
ζείπεπι δὲ ποτε σοδοίεπ δαί, [0 [01 ζεἰπ 
ὅποι {ππ. Ἰ1πὸ θὲ ΡΟ σ᾽ εἴτε απ 
πιρίποπι Φῶς, τοἷς Ὅ.68. δὲθπίρ8. δ ἴπϑον 

12 εἰπϑ. ἘἸ1πὸ θὲ ΡΟ δο ἢ) δαί εἴποι ΕΓ ς 
πὲ Θρθπ, δὲν δίοεβ θεῖα. ἴδον αἴοϑ, 

ο ταῇ ἰπὶ απο Θίθα τοουπείς, Ὅα8. Ὁἱοποίο 
18 τευ ἰδοῦ. Ἃ θὲ ρ ίθο αὐὲῦ τορῦς- 
ο΄ πρίο 1 δογιζαίοεμι, Ὁόππ εΤ αῇ τάρ! ὦ) αὐ 

Ὁ68 δὐπίᾳϑ. ΦἸ, ππὸ δίπεέις τας ζεἰποπ 
δείδοπ δίβεπ. 

ΧΕ. ἰἰπὸ εδ. δεραῦ Πα) ϑατπαῶ,, θαῇ δεν δὺς 
πίᾳ δὲν δὲίποοεν Ιππιπιοπ ἤτατθ, ππὸ {εῖπ 
Θοῦπ ὅαποπ τρατὸ δεδπίᾳ απ ζεῖπο (ΘΊπΈ. 

ς ὰκ [ρταῷ Φαυίο: δ ΟἿ ἐδαγπιθεῖς: 
ἀἰα ἔοι ε ἐθαπ απ ὅπποπ, Ὅθπι Θυῦπ ϑὲαθαϑ, 
υοΐς ζεῖπ Ξθαίεν απ πιὶτ ΞΘ αὐπι ον ἔοὶα 
σεΐδαπ γαΓ. [πὸ ζαποίς δῖπ ταῦ Τἰεβ ἰδπ 
τὐήτοπ Ὁατὰ ζοἰπςὸ δποῦτε ἄδον ζοἰποπ 

ος ϑρίει. Φα πιπ οἷς ποτε Φαυίοϑ ἰπ 
8 πη δεῖ δείποον ϑπππιοι ἔαπιοπ, Ὁ Ἰρταεπ 
Ος οἷς Θειαίίροπ Ὅν δίπουν Ὑπππιοπ {πὶ 

ἴρτοπι ὅοττι ὥαποπ: ἐθοῖπΠ ὃπι, Ὁα 8 Φαυίο 
Ὁοίποπ ϑθαίον ἐὔτο ϑ0Υ ϑείποι ἍΠπιροπ, Ὁαβ 

9. ὕ.1.: ϑὲπὶ δ παδοπ. 
11, ὕ5.1.: δὲν δύπίρὁ δίπουν, 

0, ΟΕ: φοῦς ἰᾧ. 
10. ΒΟΥ: (θαπο ἰδπι) δα ὁ απο, Αἱ δι πππὶ {εἴπ ὃ, 

ΒΑΥ͂Ν.Α: ὕπο, νΕ: Ππῦ δι {ο{{{| ἴθ πὶ ταί... δαῖτ 
πι. ἐδ εἰπηῖθτομ, ΟΥ̓ΝΕ: δαβ,... 380, θαδο πὶ. οὖ οῇς. 

11, δοδεμέε,., Ππ [9 αὺ΄ Τρτας] : 5ὲ. εἶε. Β: ρθΖ 

ίρίοπ τοίτο, 

ν.1, 181. Ὀυ 146. ἴῃ ἴ6 ΤΠ] ΒΘΡΙΘΟΓΡἶΔη) ρΓΟΡίον Φοπαίῃδη 

Ραίγθμι πη, οἱ γϑϑι ἀπ {101 ΟἸ ἢ 65 
νάσ αι. ἅσΓῸ5. 54] ρΔΙΓΙ5. {π], οἱ {τ ΘΟΠ]6 65 

Ἐκ ΡΠΘΙῚ ἴῃ Π]θη8ἃ τηθὰ 561ρ6 0. ἜΘ 8 
ἐθηῖϑεν ΔΠΟΓΔῺ5. ΘῈ1ΠῚ αἰχὶ: ΟἸ15 660 50Π| 561- 

ὙΠ ἴππ85, (ΠΟΙ ΓΟΒΡΟχίβίϊ ΒῈΡΘΓ 
ΘΔ Π6Π) ΤΟΥ ΠΠῚ 5.Π}}}6} πο ὶ ἢ 

γοοδνιΐ ᾿ἰΔ 416 ΓΟχ ϑ᾽:θὰπι ραθγαη 9 
54] οἵ αἰχὶξ οἱ : ΟἸηηϊαᾶ, 4ιδθοιπη 116 
[ϑγαηΐ ὅδ}, οἱ ὉΠΙνΟΓβᾶ ἢ (01}11ΠῚ 

615 ἀ64ϊ ΠΠ1Ὸ ἀοπλπὶ ἃ. ἘἜΘρογαγο 10 
Ἰρι τα οἱ (θυ γᾶ, (ἃ οἱ ΠΠῚ ἴα] οἱ βΒουυὶ 
ἴα], οἱ ἰηΐθυοβ ΠΠΙῸ ἀοιϊηὶ ἰμ] Ο1}0 05, 

αἱ ἃἰαίαγ; ΜΙρΡΠΙΟβοίἢῃ. ἁπίθιῃ ΠΠΪὰ5 
το. ἀοιηῖηὶ ἰὰϊ οοΟπηθ δῖ 5ΘΠΡΘΓ ΠΟΙ 

ΒΌΡΘΙ ΠΠΘΠΒΔΠῚ 16 Π|. Εγδηΐ δαίθιη 
ΘΙ 846. ααϊηάθοίπι ΠΕ οἱ νἱριηὶ 56 ν]. 
ἜθΙχ 46. 510 δὰ σορθηι: διουΐ 105-11 
ΒΙ511, ἀΟΙΏΪΠ6 ΤῺ] ΓΟΧ, Β6ΓΥῸ ἴπ0, 510 

[ἀοϊοῖ ΒΓ 5. ἰᾳπ5. Εἰ ΜΙρΡΠΙθΟΒ 6 
τε ρροΙηθ δι ΒῈΡΟΙ ΙΠΘη58ΠῚ ΠΠ]ΘΔΠῚ (Δ 5] 

ὉΠπ5. ἀ(6. ΠΙΙΪ5. Γοσῖὶβ. ἢ ΔΡοθαὶ δι- 12 
οι ΜΠρ Ποῖ Ια πὶ ραγνα] απ Π0- 
Ὠἶη6. ΜΙΟΠὰ; ΟἸΠΪΒ. Ὑ6ΓῸ ΟΟρηδίϊο 
ἀο5. θὰ. βυυιθθαὶ ΜΙΡΠΙΒΟ56|1). 

ἜΡοΥΡοΟ ΜΙρΡΒΙθοβοῖ. Πα αὶ ἴῃ 19 
να. ΤΟΙ 5416), 4ἰὰ 46 τηθη8ἃ ΓΘΟρὶ5 }06]- 

ν.8.4,4. [6 νοϑοθθδίαγ; οἱ θγαΐί οἰδαάιι8 αἱγο- 

46 Ρθάβ8. 

16,9.3,8. 
81. 
24,15. 

16.8,84. 
9,4). 

Ἐδοίαπι δϑὶ δυΐθπι ροβὲ μᾶθο, υἱ Κ΄, 
ἸΠΟΓΟΓΘΙαΡ ΓΤῸχ ἢΠΙΙΟΓᾺΠῚ ΑΙΠΠΊΟη, οἱ 

γοσηᾶνι δηοη ἢΠΪ85 6}}18 ΡΓῸ 60. 
τσ 19,0. ας. Πανὶ: Εδοίδη) ΤΙ ΒΘ 00 Ὑ- 2 
αι ἀἴαπι οαπὶ Ηδποῦ ἢ]ο Νὰαβ, 5ἰθαὶ 

ἴθοις. Ῥᾶῖθῦ. 6]05. ΘΠ) Π]ΒΘΡΙΟΟΓ- 
ἀϊὰ). Μίβιιί οῦρὸ ἢανὶ 4, ΘΟηΒΟ ΙΔ 5 

ΘΠ ΡΟ ΒΘΓΥΟΒ 51.105 5ῈΡΟΙ ρα ΓΒ 1ἢ- 

τορι. Ἃτμ δαΐθη Ὑθηββθηΐ ΒΟΥ] 

Ῥ αν ἴῃ [θγγᾶ) ΠΟΛ ΤΏ ΑἸΏΙΏΟΙΙ, 

το. 19,8. ΠΙΧΘΡΙηΐ ΡΓΪΠΟΙρ65. ΠΠΙΟΓ απ ΑἸημοη. 8 
δὲ Ηδηοη ἀοΙΏΪΠΠ) ϑασππ: Ριαίἃ5 
4αοὰ ΡῥΓΟΡΙΘΡ ΠΟΠΟΙΡΘΏ ΡδίΓΙ5 [υ] 

10}.19,1. 

11. 5: τη. 8}. 

12. Β.ΑΥ͂ΝΝΕ: αἴίο Ὀίε. νΕ: ἐππ ὦ, 5)ὲ. σοὐ τίσι, 
Α: Ὁαῦ φαπὶο δε. 1.1 Ὁε6 ὃ, 

Ί. φαπιιπ, 
ὡ, (Θθις 4«. 9,1.) ΑΥ̓Ν ΥΕ: τούαοῖ ζοίπο6 ὅὉ, 
3. ἐθτεὲπ τοῦς, δαῇ. Β.ΥΕ.Α: δανξοι, ΑὟΥ: 

Ὄϑενβιπ, Β: (ΘοίἊἐς ... ἐὔτοεπ, ΑΥΥὙΕ: 9 .{{00}}}}.Ψ 



408 (10,4--12. 

Χ. 

ἐνώπιόν σου ἀπέσταλκέ σοι παρακαλοῦντας; 
᾿Αλλ ὅπως ἐξερευνήσωσι τὴν πόλιν καὶ κατα- 
σκοπήσωσιν αὑτὴν, ὅτι κατασχέψασϑαι αὐτὴν 
ἀπέσταλκε ΖΙαυὶδ τοὺς δούλους αὐτοῦ πρῦς 

σε. 4 Καὶ ἔλαβεν ᾿ΑἸννὼν τοὺς δούλους 4]αυίδ, 
καὶ ἐξύρησε τοὺς πώγωνας αὐτῶν τὸ ἥμισυ, 
καὶ ἀπέκοψε τῶν μανδύων αὐτῶν τὸ ἥμισυ 
ἕως τῶν ἰσχίων αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλεν αὖ- 
τούς. ὅ Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυὶδ ὑπὲρ τῶν 
ἀνδρῶν, καὶ ἐξαπέστειλεν δ8ἰς ἀπάντησιν αὖὐ- 

τῶν, ὅτι ἦσαν οἱ ἄνδρες ἠτιμωμένοι σφόδρα, 
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: Καϑίσατε ἐν “Ἰεριχὼ 
ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν, καὶ 
ἐπιστραφήσεσϑε. 

6 Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ ᾿Τμμὼν ὅτι κατῃσχύν- 
ϑησαν οἱ δοῦλοι Ζ,αυίδ, καὶ ἀπέστειλαν οἱ 
υἱοὶ ᾿Ἰμμὼν καὶ ἐμισϑώσαντο τὴν Συρίαν 
Βαιϑροὼβ καὶ τὴν Συρίαν Σωβά, εἴκοσι χι- 
λιάδας πεζῶν, καὶ τὸν βασιλέα Μααχὰ χιλίους 

ἄνδρας, καὶ Ἰοτὼβ δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν. 

7 Καὶ ἤκουσε Δαυὶδ καὶ ἀπέστειλε τὸν ᾿Ιωὰβ 
καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν τῶν δυνατῶν. 8 Καὶ 
ἐξῇλϑον οἱ υἱοὶ ᾿μμών, καὶ παρετάξαντο πό- 
λεμὸν παρὰ τῇ ϑύρᾳ τῆς πύλης Συρίας «Σωβὰ 
καὶ ἹΡοὼβ καὶ ᾿Ιςτὼβ καὶ Μααχὰ μόνοι ἐν 
ἀγρῷ. 

9 Καὶ εἶδεν Ἰωὰβ ὅτι ἐγενήϑη πρὸς αὐτὸν 
ἀντιπρόςωπον τοῦ πολέμου ἐκ τοῦ κατὰ πρός: 

πον ἐξεναντίας καὶ ἐκ τοῦ ὄπισϑεν, καὶ ἐπ- 
ἔλεξεν ἐκ πάντων τῶν νεανίσκων υἱῶν Ἰσραήλ, 
καὶ παρετάξαντο ἐξεναντίας τοῦ Σύρου. 
“010 δὲ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ 
“Αβισαὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο 
ἐξεναντίας τῶν υἱῶν ᾿Ἵμμών, 11 χαὶ εἶπεν" 
᾿Εὰν κρατήσῃ ὃ Σύρος ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἔσῃ μοι 
εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ ᾿Μμμὼν κρατήσωσιν 
ὑπὲρ σέ, καὶ πορεύσομαι τοῦ σῶσαί σε" 13 ἀν- 
δρίζου καὶ κραταιωϑῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν 
καὶ ὑπὲρ τῶν πόλεων τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, καὶ ὃ 
κύριος ποιήσει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 

8..ΑΒ Ὑ(. σϑὶ) ὅτι: ἀπέστειλέ. ΒῈ. ὅπ.) ὅχὶ. 
ΑΒ: ἐρευνήσωσι.... καὶ τὸ κατασπέφ.. Ὑ πεστειλὲ 

παῖδας. 4. ΔΒ: παῖδας (δόλ. ΕΧ)... Ἂ (ρυ)) τὸ 
ἥμ... . τς μανδύας. αὐτῶν ἐν τῷ ἡμίσει. Ὁ, ἍΒ: 
ἀπιν)ήγγειλαν .. . ἀπέστειλεν. δ: ἀπαντὴν. ΑΒ: 
᾿Ηῆς ἀμάνοι, 6.48: ὁ λαὸς (ἐνὶ Ζ . (οἱ δ. Δ. ἘΧ). 
Β: Βαιϑραὰμ -.. Ὑ (ρ. Ζ). Σ.) καὶ Ῥοώβ.. . (οι. 8) 
᾿“μαλὴκ (,. ΑΕΧ).Ψ 7. ΔΒ: δύναμιν τὸς ΠΤΟΤῊ 
9. Β: ἐπελέξατο. ΑΒ: νεανιῶν: Χυϊῶν.. . Συρίας. 
10. 48: Καὶ τὸ κ. Β: ᾿4βεσσὰ. ΑΒ τῶν. 11.4.8: πρα- 
ταιωϑῇ Συρία. . ἔσεσϑε.. Ἐπθ αι ρετρῆις Ἐ[ 
ἜΠΗ ᾿ἐσόμεϑα. τῷ σ. 12. ΔΒ: περὶ τ.πολ.. 

ΘΙ ΙΦΙ ΒΗ. 

“Δπιπιονῖίαγιν οι Το ψαζο" ἔν, 4,6. ο΄ 9ορ)α. 

ὝΡΠ ΠΣ ΡΞ ΝΊΟΤΙ ΘΟΩΠΙΣ Ὁ 9 Ποὺ 
τ πο ἘΠῊΝ ΤΩΝ ἜΣ ΠΙΤΩΝ 
ἸΣΡῸΝ γι ΠΙΡ5Ὶ ἢ "ὌΝ ὙΠΞΡῸῸΝ ἡ 
ΤΣΟῚ ΘΡΡῚ ὑΧΠΤῸΝ ΠΕΤῸ Ἴἢ1 
ΤΠ τ ἼΡ ὙΧΠΞ ὉΠ ΤΟΣ ΩΝ 
πο] ΤΟ ἩΒΡῚ 1 ΓΙ ΘΠ 

ΒΡὉ52 ὈΎΘΣΝΕΙ ὌΣΟϑ. ἘΠ ΡὉ 
ΓἽΣ ἽΠΞ "3 ἼΣΩΣ ἼΩΝ ἼΝῸ 

᾿Ξ: ΘΞ3 ΡΥ 
ἼἼΞ ἸΩΝΞ "Ξ ὙῈΣ ὯΞ δ δ. 
ΘΉΝτΤΝ ἩΠἼΡ 25. 39 τ ΓΘ Ὶ 
ΩΣ ΝΞῚΣ ΘΝ ΓΝ ΞΊΠΎΤΗΞ 
ὮΝ ΞΡ ΠΟΘ ΤΙΝῚ "5.5 ἐπὰ 
ΡΝ “ἰρϑ λυ Ξδ᾽ ΘΝ Ὁ 
ΞΑ τον ΜΟΘΡῚ Ἢ Ῥ ΩΝ ἐν Τ 
5 ἽΝ ΧΡΝ ὁ ΘΥἿΞ Ὅπ ΕΣ ὈΝῚ 8. 
“ΡΠ ΠΡ ΗΝ ἼΞ 95.) ΒΡ ᾿ 
ΣΙΞ»)2} Ξ δ" ΝῚ ΞΊΓΙ Ἢ ΝΞΗ͂Σ ΘΝ 

3 Βππς : 
ὮΘ ΤῸΝ προππτῖς ὩΝ 1 δ 9. 
ἽΠΞΡῚ ΙΝ ὩΣ ΘΒ. ππ 255 ῤ 
ΠΝῚΡΟ ΤΣ ὈΝτήρυβ ΚΉΤΊΒ ὈΘΔΟ 
ὔτν ὍΞ, 17) ΡΤ ἼΠ5 ΓΝῚ ἫΝ το 

εἸῆον ὮΣ ΓΑῚΡ5 ΤΊΣ ῬΠΝΟΟ 
ΠΟΣῚ ἡθ 3.8 ΘΝ ῬΊΠΤΩΝ εὐ Σ τ 
ΡΤ» ἡ» ὩΞ"ΘΝῚ πρδὉ "Ὁ 
Ῥῖπ ὁ πὸ δὴ ΞΌΠῚ ᾿ 12. 
ὭΣ ἼΣΦ ὭΣ ἼΣΞ3 ΡΊΓΙ 
ΕΏΟΣΞ ΞῖοΣ πῶΣ" ΓΊΣΤῚ ἼΔΣΤΟΝ 

Υ. 9.  ὈΝΠ" : 

3. Β: φουππιϑγγαίίο, ΑὟ: πὸ, ϑιδ ὦ, οἷς (ΘΙ. ε 
εὐ. πὶ 7. 21: οὐράθοπ πὶ πὶ ἀξτεήνεα, ΥΕ: πη Ὁ, (Θέ. 
απόξπρἀδὸπ κι. 1. ΔἸ ΑΗ ΕΠΟ ὦ, δὲ Ἶ 

ἀ, δἰδ απ δα Θεά, Β.ΥΕ.Α: ἀπ ἴδετε (ἐπ) ϑίαν 
{το ᾿ 



ῷ͵ οιπιοῖθ, 

- 

(100,4--19.) 489 

εἰ Φυῦβοῦ κι οἷν σοαπος θαι ὁ Φθεοίπος 
δι. πἰῶτ, κ᾽ εὐ ϑατιπι δαὶ ζεἶπο ἐπεί 
ὁιπι,Ὦἅ οἰτ σοαποί, αι εὐ οἵε ΘΙαΌΙ εὐζοτζα)ς 

ἀ πο ἐὐξπος ἀπὸ πππξοθτος ὃ Φα παῦπὶ 
Φαᾳποπ οἷς δποῦίς Φανίοϑ τἰπὺ δεζοΥ 
ἴδποπ δὸπ θατὶ δα] ππὸ Τί ἰθποιι 
οἷς δπιείθοῦ Ῥα10 αὖ οἰδ απ ὅπ Θ τί, 

δ ππὸ Τἰεβ Τ6 σοθεπ. ἜΦα δαᾳ8 Φανίο τροατὸ 
 απρεζαρσί, ἤαποίο εὐ ἰθπει ἐπίροσομ, δ6ππ 

οἷς )λάπιποῦ ὑϑατοπ [ἐ0ν ρφο ποεῖ. ΙἸ1πὸ 
Ὅ6 δεθπίρ Τἰοβ ἰποπ Ταροπ: 16 28 
“δογιο, ἰδ εἰπεν ὅΒ αὐτί σοαὄγεπ, [0 ἔσπιπις 
Ὁσππ τοἰοῦον. 

6. Φδὰ αὐὲν οἷς δείποεν ἡίπιπιοπ αθοπ, ὉαΆ 
ἤϊε οὐ Φαυίΐο Πιπξοπο τϑατοπ αοιοοτοοπ, 
Ταπότοπ ε δίπ πα οἰπαοίοπ οἷς ΘΥ τοῦ Ὁ68 
Φαιίοδ ϑὲοθοῦδ ὑπὸ οἷς ΘΥτΤῸ κι ὅοθα, 
δισαποίαᾳ ταὰπήεπο θὲαππ δι βοΠῈ8, ππὸ υ0π 
δοπι ὀξπίρε ϑη)ξααγ)α. ἰατποπο θὲαππ τἰπῦ 

7 οι] ϑί00. δ] ἐααζοπο ὲαππ. ἢ θα 
ὑαῦ Φαυίο Οὔτρίο, [αποῖς ἐν ϑοαῦ ππΐ δοπὶ 

8 σαπλο ὍΡΟΥ Ὅ6Υ ὁἐτίοσϑδίειε. ἜἸ1ηΠὉ οἷο 
δείποον ΦΙπιπιοπ ξοσοπ αἰ πἰπὸ τὐήίείοη 

ἤ) 2ππὶ (Θέγος ον δὲν Φρὔν Ὅεὲ8. ΦῬοτϑ. 
ΙΕ ΘΡΤΟΡ θοὸν τυπ ὅοθα, υοπ θοροῦ, 
ϑοπ δτοῦ ππὸ ὑπ. Παα γα τυατὸπ αἰοῖπ 
ἰπι δεῖοε. 

9 Φὰ δυαῦ πιπ ζαθε, Ὅα8 δεν Θιτεῖς απ 
θη σοῖο ταῦ, οὐτπὸ τὸ Βἰπίεπ, 
οὐδ᾽ εἴς, οὐ αὐ αν ἡππαοπ Πα πη αὶ 
ἱπ Αἴταεῖ, ππὸ τὐγζεοις {0} υυἱδοῦ οἷς δυτεῦ. 

10 11πὸ Ὁα8 ἰῤτίρε Ξθ01Ὲ {ραν οὐ ππίου οἷς 

ς φαπὺ [εἰπο8 Βτιθοτθ ϑΓδι7αἱ, Ὅᾳα8 εὐ 
11 τἩὔπχιεοίς τοῖδον οἷς δείποον ϑίπιπιοπ, Ἔ ππὸ 

{υτα; βοετοεπ ταῖν οἷς Θύτοῦ ἰδουίοροπ 
Τεῖπ, 70 ἔοπππις τππῖτ χὰ Θ Π76; τοοτθεπ αδὸν 

οἷς δείποον. πιπιοπ οἷν ὑδεγτίοσοπ [εἶπ [0 
12 Οἱ ἰὼ οἷν κι ύϊε ἔοπιπποι. ὃ (Θεὶ 

αείτο! ππὸ Ταὰβ ππι8 ΠατῈ ζεἰπ {ὑπ ππζον 
501 τἀπὸ [Ὁ οἷς (ΘΙάοίς ππήοτϑ οἐο8, 
Ὅ6 οΥ αδὸνῦ τρις, τθα8 ἰθπι οοάπε. 

ὅ, Ε: δεζα ἐπιρξ, Β: δε) ἀιπεί, Ατραν ἀπ 1) 
φπίοῦτε, 
 θ. φπίᾳ 511 55. .... 0. δέπὸπ δι Φο. ΑὟ; [εἰ Ὁ, 
Παπίοπ, ΥΕ: ἐπ ἰδίοπ δ οΥι ὦ) αοξοιπηποι τυάτοπ, ὟΝ. 
ὙΕ: δίο λάππον υ. Φ 06. 
7, ΑΥ̓͂: ᾧ, δεῖ διυίοροτ, ΥΕ: Φαρζοπ. Β: οἴδοπ, 
᾿ 8, σ0Υ δεπι Φίπααπα, ΟὟΝ.Α: [οί({οπ Π) 1. Θέ, 
(ιν Θῴϊα). ΑὟΥ - δισοίοπ ο. Ια ιοτῦπιπῃ. 
Β: οτοπείοπ δὲπ Θέτ, αΥ̓: νον δα ὁ 20, ΥΕ: αὐροζοι: Ψ. 
ες 

ἐν οι ᾿ς νὰ. τος μς 

φοὶς θεϊδοτοποι Φυδίον, ἀδαμιρῖ φερέπ θπηποη πη δίς ὥντεῦ, Χ. 

Π 156 0} αν ἃ ἴ6 σΟΠΒΟ]α(0Γ65, οἱ 

ΠῸἢ ἰἄ6ο0, αἱ ἰηνθϑίϊσαγοὶ οἵ θχρίο- 
ΡΆΓΟΙ, οἰν "αἴθ οἱ νου θΡοἱ θαμη, πη] ἰ5 1} 

1ον 19,4. αν ἃ ΒΟΡΝΟῸΒ. 51105 ἃ οὖ ἜΤΆΠΙ [1ἃ- ἅ 

μον. 416 Πδηο 56ῦνῸ5 Πανὶ, γὰβιί 16 

πε ῖρ. ἀἰπλ αἴ ΡΥ ΟῚ ΑΓ) 6. ΘΟΓΙΏΙ, δἱ 
ἐθάν Ρ ΔΘΒΟΙ ΑἸ νοϑίο5. ΘΟΓΈ ΠῚ ΠΟ Ϊὰ 5 Π54116 

ισμ9,5.8 4 ηδί05, οἱ ἀϊηἶδιί 605, ἜθΘυοΙ ὅ 

ΟΠ πη ΠΟΙ αἰ 655οί Πανὶ, τ 511 [ἢ 

ΟΟΟΕΡΒΙΠ ΘΟΓΡΙΠΉ; ΟΓΔηΐ ΘΗ ΥἹΙ 

ΟΠ Πιδὶ {πὰ ΡΡΙ 6 νὰ] 16. Εἰ τηδηάαν! 
οἷβ Πανὶ : απο ἴῃ Φ6υ ΟΠ 0, ἄοπθο 
ΟΥΟΒοδὶ θαγθὰ νρϑϑίγα, οἱ [ῃΠῸ ΓΟΥΘΓ- 

{ΠΠ}1η]. 

ι9.6; Υἱάθηϊοβ. δαίθιη ΠΠῚ ΑἸηπηοη, χαρὰ θ 

Εβιλοαθ ΠΡ] [6 οἰββοη! Πάν], πἰβουαηὶ οἱ 
ὁοπάπχορπΐ τηθΡοθθ. ὅσαι ΠόΠῸΡ 
οἱ ϑγγη. 500, νσῖη} τα }}Π1ὰ ρΡ66ι- 

Το» ΒΤ 1, οἱ ἃ ΤΟσα ΜΆΔΟΠἃ Π}1}186 Υἱγο 8, 
50.11.8. 6 0 ἃ [5100 ἀποδοίην τ 1]Π1ἃ νἱ ΓΟΓΊΙΠΙ. 
10}..19,8.8: πη ρα οαπῃ ἃ 4556: Πᾶν], τηϊ5} 0} 7 

οἱ ΟΠ ΘχθΡοιΐα) ΒΘ]]ἰΟΥΠΠ. 
τΟλε θ θεὸς Εἰ σρΘ 551 5ῈΠῚ ΟΡΡῸ ΠΙΠΐ ΑἸμμηοη οἱ 8 

ἀἰγοχοῦαηΐ ΔΟΙΘΠ] ἃΠΐθ ἸΡ511 ἰηἰΓΟἰ- 
ἰᾳπ) Ρογίδθ: ϑΥΓ5. ἁπΐθηη 50) οἱ 
ἈΌΠΟΡ οἱ ᾿βίο. δἱ Μδδοῃδ βϑογβιτη 
ΘΡΔΠΙ [ἢ ΘΔΙΏΡΟ. 

γιάθη5. ἰσίψιν 9080, απο ργὰθρα- 9 
Γαΐ] ο55οῖ ΔάνΘΡΒΙΠ 56. ὈΓΔΘΙ ΠῚ 

οἱ οχ δίνοιβο οἱ ροϑβί ἰθγριιπ), οἱ οσὶς 
6Χ ΟἸΏΠἾ115. ΘΙ ΘΟ 15 [5 Γᾶ 6] οἱ ᾿πβιγαχὶ 

ἐϑα, δοίθπι. ΘΟΠ Γὰ ΒΓ; ἘΓΘΙΙΖαδπὶ ἀπ- 10 
185ν.26,6 (0Π] ΡΑΓίΘΠῚ ΡΟΡῚΪ ἰγὰά 41 ΑἸ ]βαὶ 

[γαινὶ 510, 4αϊ αἰΡοχὶ! δοίθπη Δάνοῦ- 
5115. ΠΙΙῸ5. ΑἸΠΠθη. «ΕΓ αἷν 2101}: 11 
Θ᾽ ΡΓΔΟνΙ ΠΟΥ ηΐ ἃ ἀνουβι 1η6 ΒΓ, 
ΘΡΙ5. ΠΙΠῚ ἴῃ Δἀαίογ πη; 5᾽ ἃι 6 
ΠΠῚ ΑἸμηο. ΡΥ ΔΘν δ] θὲ δ ν 5 Ὲ 1 

ἴδ, ΔΙΧΙ ΠΑ ΠΟΓ {101. ἘΚ 510 νἱὴν [ογίϊβ, οἱ 12 
ἀθι5. ΡΌΘΠΘΙΠΙ5. ΓΟ ΡΟΡΌΪΟ ποϑίμο οἱ οἰνὶ- 
Ὀρτῦα. (6 Ποῖ ποδί; ΠΟΙ η 15 δαΐθιη [δοϊοί, 

(αοὰ ΠομαπῚ δϑὲ ἴῃ ΘΟπβρθοίι 580. 3,389. 

8. Α].: αὐτο. 6. ΑἸ.: ἀδοθῃ. 9. Α1].: 6] ϑοῖί οἱ]. 

Ὁοτί απ Ὅοπὶ ἃ. Αι: αθζοεί(4 ἐπὶ Κ΄, 
9, ΒΑΕ. Α: (απ) σοροπ (ὐΐδεν) ἰδπ φοντί τοι 

νη νυ. ΒΕ: αἰ αἴίοπ ϑΠιδονῖοίοποι, ΑὟΝΑ  : [αὰ αὶ ον 
αἰ υοπ α. 3. ΑΥΝΕΣ: {οἸΓεἰο {{6 δεῖ 5. οἰτέροροι,. 

10. ΑΥ̓Υ.ΥΕ: ααῦ. Α: δοτααῦ οὐ 9ί, 
11. Β: 2 Πατῇ, 
12. Β: (ἐάτῇς οἱ κι. ἵν ππὸ οἰπαπόον Πάτέοι, αὙΥ, 

γΕ:: Ὁ εἰ {εξ ({1αΥῈ} κι. ππιὸ [. ({1.) [εἰπ. Β.ΝΕ. ΑἸ: τυὰ 
σα! {{| |π||. ϑθιθοπ, ΑΥ̓: ἰθπι α. άπ, 

8,25. 

160". 

Νι".18,22 

8,3. 

16ῃ. 
19,10. 

(σκ. 
18,14. 

16Ἀ. 
19,12, 



4600 (10,18--11,2.) 

: 
4 - 4 ᾿ ε ᾽ 

18 Καὶ προςῆλϑεν ᾿Ιωὰβ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ 
αὐτοῦ εἰς πόλεμον ἐπὶ τὸν Σύρον, καὶ ἔφυ- 
γεν ὁ Σύρος ἐκ προςώπου αὐτοῦ. 14 Καὶ οἱ 
υἱοὶ ᾿Αμμὼν εἶδον ὅτι πέφευγεν ὃ Σύρος, καὶ 

ἔφυγον ἀπὸ προςώπου ᾿Αβισαΐ, καὶ εἰςῆλϑον 
εἰς τὴν πόλιν. Καὶ ἀνέστρεψεν Ἰωὰβ ἀπὸ 
τῶν υἱῶν ᾿Αμμών, καὶ παρεγένοντο εἰς ]ερου- 

σαλήμ. 
16 Καὶ εἶδεν ὃ Σύρος ὅτι ἔπταισεν ἐγνώ- 

πίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ συνήχϑησαν 
κατὰ τὸ αὐτό. 198 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αδραέζερ 
καὶ συνήγαγε τὸν Σύρον τὸν ἐν τῷ πέραν τοῦ 
ποταμοῦ, καὶ παρεγένοντο εἰς Αδάμ, καὶ 
“Σωβὰκ ἄρχων τῆς δυνάμεως ᾿Αδραέζερ ἔμπρο- 
σϑὲν αὐτῶν. 17 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ 4)αυίδ, 
καὶ συνήγαγε πάντα Ἰσραήλ, καὶ διέβη τὸν 
Ιορδάνην, καὶ παρεγένετο εἰς Αϊλαμ. Καὶ 
παρετάξατο ὃ Σύρος ἀπέναντι Ζ)αυὶδ καὶ 
ἐπολέμησεν μετ᾽ αὐτοῦ. 18 Καὶ ἔφυγε ὁ Σύ- 
ρος ἐκ προςώπου Ἰσραήλ, καὶ ἀπέκτεινε Ζα- 
υἱδ ἐκ τῶν Σύρων ἑπτακόσια ἅρματα καὶ 

ἀπέϑανεν ἐχεῖ, 19 Καὶ εἶδον πάντες οἱ βασι- 

λεῖς οἱ δοῦλοι ᾿Αδραέζερ, ὅτι ἔπταισαν ἔμπρο- 
σϑεν Ἰσραήλ, καὶ διέϑεντο διαϑήκην μετὰ 1σ- 
ραήλ, καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς" καὶ ἐφοβήϑησαν 
Σύροι τοῦ διασῶσαι τοὺς υἱοὺς ᾿μμὼν ἔτι. 

ν. Ὁ Κ Ὁ 9.5} 3 ’ ψΨ ἢ 9 
Τ. αἱ ἐγένετο, ἐπιστρέιψαντος τοῦ ἑνιαυ- 

τοῦ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν βασιλέ ἕων, 

καὶ ἐξαπέστειλε Ζ4αυὶδ τὸν ᾿Ιωὰβ καὶ τοὺς 
ἐς, ) - Ε - ΄, Ἅ 2 

παῖδας αὐτοῦ μετ αὐτοῦ, καὶ πάντα τὸν ᾿[σ- 
, ι , ; δ οὉ , Ἢ 

ραήλ, καὶ διέφϑειρε τοὺς υἱους “μμών, καὶ 
περιεκάϑισαν ἐπὶ Ραββαϑ' καὶ ΖΔ αυὶδ κατῴκει 

« » γ 9.9 - - - 

ἐν ερουσαλῆμ. 2 Καὶ ἐγένετο ἕν τῷ καιρῷ τῆς 
, 2 νν ὅ.3 κ - - 

δείλης, καὶ ἀνέστη Ζ;αυὶδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ, 
’ - ΄ - "» 

καὶ περιπάτει ἐπὶ τοῦ δωματος τοῦ οἴκου 
. -» , 

βασιλέως, καὶ εἶδε γυναῖκα λουομένην 

(ἐπὶ τὸν Σύρον ἘΧ). Β: ἔφυγαν. ΔΒ Ἐδ Σύρος (Δ 
Ἔτη ἢ, Συρία) ... ἀπὸ (ἐκ ΠΧ). 14. Β: εἶδαν. ΑΒ: 
ἔφυγε Συρία.. . ἔφυγαν. ΔΑ": παρεγένετο, 15. 48: 
Συρία... . ἔμπροσϑεν Ἰσραήλ... . ἐπὶ το αὐτό (ὃ ΣΙ. 
μτλ. ἜΟΝ 10, ΑΒ: τὴν Συρίαν τὴν ἐκ τῶ. Β Ὁ (. 
ποτ.) Χαλαμάλκ. 117. ΑΒ: τὸν πάντα. . Συρία ... 
ἐπολέμησαν. 18, ΑΒ: Συρία ἀπὸ πρ.. «ἀνεῖλε. 
ἐκ τῆς Συρίας... . ἄρχοντα, τῆς δυνάμεως. 19. ΑΒ: 

εἶδαν... .ηὐτομόλησαν Ὡο Τα . ἐφοβήϑη Συρία τ, 
σῶσαι ἔτι τ. υἱὸς άμμ.---Ἰ. ΑΒ: ἀπέστειλε. Β: τὸν 
π. ΔΒ: «διέφϑειραν., Β: διεκάϑισαν. ΑΒ: ἐκάϑι- 
σεν ἐν Ἱ. 2. ΔΒ; πρὸς ἑσπέραν (ἐν τῷ κ. τ. δ. ΕΧ). 

ΒΔ ΘΙ ΕΠ. 

αἀπιπιογδζανηι οα Ἰοσαΐζοϑ ἔνι ιΐω οἴ Ρορφηα. 

ΓΙ Ὁ ἼΩΣ δα ὮΡΤῚ 2. 1ῷ39} 18 

Η ᾿ς Δ [5 ᾿ . [ οὺ 

Ἐπ γεν ΠΝ Ων  ΩΣ ΘΝ “1 ΔΓ" 
τὸς Ὁ “. «- Σ -ἰ)"» , Γαι ὰ- 

τεσσαράκοντα χιλιάδας ἱππέων, καὶ τὸν Σω-᾿ 

βὰκ τὸν ἀρχιστρατηγὸν αὐτοῦ ἐπάταξε, καὶ ἬΝ 

ὈΝΘΣτΩΝ ΠΝ 

ἪΡ ϑϑπο 

ΝΣ ΠΡ ΠΛΌΣΙ ὨΣΉΩΤΊΟ ὦ 

ῬΡῸ στη ΠΩΝ ΝῚ ἩΘΕΤΤῊΞ 
18, 8: μὐτϑι μι (οι. ΑΞ ἜΧ). ΑΒ: πρὸς Συρίαν. 

ΝἪ ΕἸ 533} 12 Ὁ) ὩΝΞ 14 
ΝΞ ΞΝ ὩΘῸ ἡΟ)») δ νΝ Ὁ2ῸΞ 
35. ΩΡ 23 ΕΕΣ Ξ ἡ" Ξε») ΣΝ 

[ΕΘ 
οΝ θὺ 39 ΘΒ) 3. ΘὴΝ ΝῚ 
ΝΧΡῚ ἜΠΡΎΤΕ ΠΙΟΙΘΒῚ Σ ἼΠῚ ἸΘΌΝΡῚ 16. 
ἼΝΞ5Ὶ ἼΠΒΙ ἼΞΣ ὙΩΝ ΘῚΝ ΤΩΝ Ὁ 
ἼΡΙΣ νϑπ το ΞΘ ΘὉ5Π 
πὐϑτῶν ὈΟΝΟῚ ΤΊΤῸ εν - ΠΡ 11 
ΝΞ ἸΡπττν ἜΞΣ5Ὶ ΡΟΝ : 
"1 ΤΡ. 8ῚΝ« ἜΝ πρδοσ 

5 9 3ΕΡ ΘΝ Ὁ9»Ὶ εἴν ΌΓΙΡΡῚ 18. 

"Ὡ. 

ἡϑὶῶ ΓΝ} ΘῊΡ ὯῸΝ ΘΦΞΠΝῚ 
ὦ ΤῺ πϑπὶ ΝΞ τ 19. 

Ἔ32 ἡ ἜΡΙΣ "29 ΤΟΣ 

Ὀδπθὺ ὭΘῸ 

ὉΠΣ ἼΝῚ, ὈΡΤΣΣῚ 
35 ὩΞ ΤΩΝ 

Ὑποὶ ΧΕ. 
ῬΝῚ ΣΝ ΤΌΝ ΤΊ] ΠΟΤῚ ΘΊΞΑ ΘΙ 
τ ταῦ». ὈΝ οΣ ΟΞ ΓΝ ΤΩΡ ὙὈῚΞΣ 
Ἴγ1) πϑὸ» ἜΚ ΠΏΣ ὭΞ ΩΝ 
Ξηρτ ὈΣῸ ΟῚ ΒΟ ο Ξῶ" 
ΕΣ ἼΞΠΙΝῚ ἼΣΘΙ Ὁ ἼἼ1ΌΡὉῚ 

γ. 17.᾽Ν ἜἼἸ" 
γο 1. 

ΨΥ Σιν τ 

15. ΑΥ̓Σ Ε: πὸ {ο (Οα)ε ἔς, 
ΔΑ: θΠΠ0 20ᾳ ... π᾿ Ὁ. Θέν, 

15ὅ.. Β: δουΤαπηπ Ποῖ {. Πα) αἰ ααιηπιοπ, ΑΥ̓.ΑὉ 
αἴτια. ὙΠ: ξοροπ {, {{Ὁ) ἐπα ππποπ. 

10. Φίγοπιδ, πὶ 7. βαπιεπ αἐπ ὅείαπι. ΑὟΥ, ΝΕ: ἢ 

Τ{εβ... «απϑείοθεπ. Β: Οθευίο δεδ ϑεειδ, ΟΥ̓: θυ 

λῖιπ| (ΘΟ τε ε(απ)., ; 

ὀσθαο. γῈ: δορυίθτοι, Α: δοίοθοτν, ᾿ 
. Β.ΑΥ͂Υ ΕΑ: ϑουαπηποῖς οὶ 



σὸν ον πον λα λ τσ, ὁ 

ῷ, (Θαμε πο 8. (10, 18--11,2.). 401 

πηπεευθεῖτζαα δὲν ὥντεν. σραῦ ὕοτ δῆαθθα, Χ. 

1353 πὸ ὅοαδ πιαῶτε [ἃ δεν! τις ὁπ 

ΡΤ, δα8 δεῖ ἰθπι αν, ἀπ [τείίοπ. τοΐδον 

14 οἷς Θύτον, ππὸ 76 ΠΤ επ τον ἴθπι. ἢ πὸ 

Ὅαᾳ οἰς δε ποον ϑπππιοπ αθ οι, θα οἷο ΘΌτοΥ 

ἤορεπ, Ποθεπ [6 απ τον Ῥθίζαί, ππὸ 

ἀσσοπ ἰπ οἷὲ Θίαοι. ἍΠΠ0 ἔοθτοῖς ραῦ 
πὶ πὶ Ὅεπ δείποοενπ ὅπιπιοπ, πα ἔαπὶ 

σοπ ογηζαίεπι. 

150 Ἰἴπὸ δα οίε Θϑ τοῦ ζαθεπ, ὍαἈ Τς ροζῶ τας 

σὲπ τσάτοπ τον ὀἤταοῖ, ἕαπιοπ {6 δθαπ. 
Π16 “ 11πὸ Θαραὺ (ἴεν {αποτὸ θἰπ, ἀπὸ ὑταῦ ες 

᾿ς δεγαιδ οἷς Θϑτοῦ [ἐπ|ει: Ὁε8. θα εγ8, πὸ 
Πιδτοῖς δοτοίπ ἰθτὸ ϑὲα δ, πὸ ὉΘυοδαΐ), 
Ὅεν δοΙοθαιρππαππ Θαδαῦ (δἤοτδ, 05. 907 

17 ποι θεν. Ἔα Ὁα8 Φαυίο τϑατὸ απρὸς 
{πρὲ, [1απιππῖεῖς εὐ ἐπι θαπ Ὁα8 σαπρὸ ἸΤαεῖ, 
απὸ 106. ὕδον ὅπ Δοτθαπ, πιὸ ἔαπι σἐπ 
Φείαπι. 11πὸό οἷς Θύτον τὐπίοη 16) τυἱδεῦ 

18 Φαυΐο, πες θαι και πτοία. ἢ ϑίθον οἷο 

φτοῦ ἤοθοπ τοῦ ϑήγαοῖ, ππὸ Φαυϊο εὐτο γε 
ς ρεε δὲς ΘΥτον [εδεπ θιπιθοεν! ϑθαροπ, 
᾿ς μη υἱευοὶς αποεπο ϑύοιίον, ὃαλι! (Θοθαῦ), 

Ὅπ δοομαμπρίππιαπιι, {ὥπιρ εὐ, δαβ εὐ 

εὖ ὉαΓΙδἢ ἤκτῦ. ἔφα αδὸν οἷς δεδπίᾳο, οἷς 
Πς ππίο αραὺ εν τθατοπ, [α θεῖ, δα48 Τ{ε 

φεζάτϊασοι τθατοπ τον ἤταςί, πιαέοπ [{ς 
τίεθεπ πὶ δἤταοῖ, ἀπὸ τοιτθεπ ἰθποπ 

ππτοτίθαπ. Ἰϊπὸ οἷε Θϑτὸν [ὐτάγίοίοπ {{, 
Ὁὸπ δε ππϑοετη ἽΠππιοπ πιο τ 21: ΒοΙ[επ. 

ΚΕ, ἰἴπο Ὅᾳ. ὉΛα8 δαῦτ τἀπὶ ἔαπι, ζατ 8 εἰς, 
τροππ δος δ δπίρο Ῥῇοροη ατιϑοιιίοθ οι, [απο ίς 

Φαυΐο ὥραῦ ππὸ {εἰπε ἀδποτς ταῖς ἴθπι, 
ἀπὸ Ὁᾳ8 σαπρὸ ἤγαίῖ, δαβ {6 οἷς δ ποοῦ 

Ἷ ϑ(πιπιοη ϑογθονδοίοπ, ἀπὸ δεϊορίοπ ϑέαθθα. 

"5 Θανὶῦ αδεῦ ΙΓ. 1 ότι αῖοι. Ἐπ 
ε8. Ῥεσαῦ ἃ, δα Φαυΐϊο παι Ὅὲπ ΦΙδοπῦ 

Ο αεἤίαπο Ὁοη ζείπεπι ἄσσον, ἀπὸ οαἷπα απ 
᾿ς δέπιὶ Φαῶ, δὲ8 δεύπίρ8 αιοδ, τποὸ ἴα ἢ ε 

᾿ς Ψφ0ΠΙ “Φαῷ εἶπ Ῥβθεἰδ {{{) τοαζῴεπ, ἀπὸ Ὅαᾳ8 

15.17.00.1.: κι ϑαπ, Α.Α:λιϑαῦζο,, ϑαῦζοπ, 
1..Δ.ΑΝἃ.: πππὶ τραύ, 

᾿ 18, Α: {δοιοίς, νΕ: (Θἐτείπυαροπ, 
Ἢ 19, ας οἷς 8, ΑΥ̓.Α.: τοίοδοῦ 21 Ὁ. ὙΕ: ΓΟΥΠῸΥ 21] 
δ πὸ 11 ἔστι π, 

ΠΊ. Ρεϊαφοτέοει, Β: που απ ξαπι, Αὐππὶ σαν, ὙΕ πὰ) 
τ παι εἰποό ὦ, ΑΥ: δεί Ὁ, θυ ἀξοῦν Ὁοό Ὁ, ΝΕ: 

ἴσας, ἜΠΗ ᾿ἰάχαθ 408} οἱ ροριυ]υ8, αἱ 18 
ΘΓ ΟΠ 60, ΟΟΓΔΙΠ6Π οΟηΐΓὰ ὅδ γ- 
ΓΟ5; 641] 5ἰδίη [ἀρογηΐ ἃ [8016 
6}].5. ἜΚΠΠΠΙ δαΐθηη Απμηοη, γἱάθη- 14 
[65 41ἃ [ἀρΊββθηΐ ΘΎΡΙ, [ἀρογαπΐ οἵ 
ἰρ81 ἃ [οὶθ Αθ]βὰϊ οἵ ᾿πρΊθδδὶ βαηΐ 
οἰν (αἴθ η]; ΤΘΥΘΙΒΊΒ416 οϑί 208} ἃ 
ΠΠΠ|5. ΑΙΙηΟη. οἱ νρηϊί {ογαβα] θη. 

γΙ ΔΘ 685. ρα δὶ, 4αοηΪᾶπι ΟΟΥ- 1 
1556} ΘΟΓΔΠῚ ἴ5Γ86], ΘΟησΤαραί! 5.ηῖ 
ΡαΡΙοΡ, ἘἜΝΙΒΙ4α6 ΑἀλγθΖοι οἵ δαἀπχὶΐ 10 
ΘΥΓΟΒ,),, 4] ογδηΐ ἰγ8η5 Παν αΠὴ, οἱ 
δἀάυχὶ ΘΟ Θχογοϊίαπη; ϑΟΌΔΟΪΙ 

ΔΐΘΙ, ΙηδρΙ βίο. ΤΠ] {186 ΑΟΔΓΘΖΘΓ, 
οὐαί ῬΓΪΠΟΘΡ5. θοῦ. ἜῤΘαθα οὐμ 17 
ΠιιποΙα ἢ] 65ϑϑΐ Πᾶν, οοπίγαχιὶ 0Π]- 

ΠΟΙ ἴβγδθίοιῃ, δ ἰγδηβινη, ΦΟΓἀΔΠ ΘΠ 

γϑηϊΐαιθ ἴῃ ἢρίαιῃη; οἱ ἀϊγοχογαηὶ 
ΔΟΙΘΙ ΑΥΤΙ ΟΧ Δάγνουβο ἢδνὶά, οἵ ρ- 
σηδνθτιηΐ σΟΠ ἃ οαη. ἜΒαρσογιηί- 18 
416 ΒΥΓῚ ἃ [Δ 016 [5Γ8 6], οἱ οοοί αἰ Πᾶν 
46 ΒΥΡΙ5. 5θρ(ησθηΐ05. ΟἸΓΓΙΙ5 οἱ 488- 
ἀγαρίηία ΤΏ }Π1ἃ Θααίπη, οἱ δῦ ἢ 
ῬΓΙΠΟΙΡΘΠῚ 1}}Π}{146. ΡΟΓΟι 5511; 4] 518- 
{{πὼ πηουίαι5 οδῖ. ἘΨΙἀθηΐθ5. δυίθιῃ 19 
ἘΠΙΝΘΙΒΙ ΓΘσ6 5, 41] δΡδηΐ ἴῃ ΡΓΔΘΒΙ 10 
ΑἀΔΓΡΘΖΘΙ, 86. νἱοίοϑ 6588. ἃ [5ΓΔ6], 

Θχρᾶνθυιηΐ οἱ Ππσοῦπὶ «αϊη4αδσίηἰὰ 
αἱ οοίο ΠΏ}}Π1ἃὰ ΘΟΡἂΠῚ ἴ5Γ86]. Εἰ [6- 
ΟΘΡηΐ ΡΔΟΘΠ) ΟἸΠ ἴβγδ6], οἱ βϑῦνίβ- 
Γαηΐ οἷ5, {πη ΘΓ πα 16 ϑΎΤῚ ΔΌΧΙ ΠῚ 
ῬΓΔΘΡΘΡῈ ΠΡ {ΠΠ15 ΑἸΩΠΊθΗ. 

Ἐλοίαπη οὶ δαΐθιῃ. νογίθπίο ΜΕ. 
ΔΠΠ0., 60 [θΠΊΡΟΡῈ 410 50]6ηΐ ΓΒρ68 
δὰ 6118 ργοοθάθγο, τηϊδιΐὶ θανιὰ 908} 
οἴ ΒΕΓΥΟΒ 51.105 ΘΠ 60, δἰ ἘΠΙΝΘΙΒΙΙΠῚ 

16. 
19,15. 

10ῃ. 
19,16. 

ῳ 8,8. 

10Ἀ. 
19,17. 

16. 
19.18. 

16". 
19,19. 

160.920,1; 
1Ὲκᾳ. 

20,22. 

θὲ.2,19.}ς. 0861], οἱ ναβίανουπηΐ ἢ]105 ΑἸ ΠΊΟη 
ΡΟΣ τοι ουδϑάογαπί ΒΔΡΡθὰ; Πᾶν ἃ ἁυίθπι 

ΤΟΙ ΔηΒ11 ἴῃ Φογβά] θη. Ἔθυμ ἤμᾶθ 2 
ΔΘΟΓΘΗΪΙΡ, ΔΟΟΙΑ , αἱ βαγρογοῖ θανὶὰ 

ἀδ βἰγαίο 5110 ροϑβί τηϑυϊἀΐθιη οἱ ἀ6- 

ΔΙΉ]Γ οὗ ἴῃ 501 710 ἀΟΙΉΠ15 ΓΘοΪΔ6: 
σα ναῦς ΤΠ] ΘΓΘΙῚ 856 ᾿ΔνΔ ἢ 6 ΠῚ οχ δ6- 

4,5. 

5,11. 

1. 5: ΨΙά. 16. ΠΠΠῚ Αὐηπηοῃ., Φαοη πηι Κ΄ ΎΓι15 6χ-- 
Ρᾶνϊΐ, οἱ φιοηΐΠι ΟΟΥΓ. 19. λι. Ἐ ρχράγοτγαηί- Εἰ. 
5Ἐα]τἃ. 2. ΑἹ. ἡ (Ρ. δοοίἀ ) φαδάδιῃ ἀΐδ. 

ἱπὸ δον κἰοῦοπ, αΥ̓: πὶ, ᾿ φοτῃροτέοπ [Ὁα ὁ απ] δον 
(ΦΟῦδῆπο 9. ΝΕ: υετῇ. δίς Ὁ 

δ. αν ϑαπδοῖες, ΒΟΥ͂Ν ΝΕ: απ δίο (1) ϑίθεπο: 
ψὲ Αν πππὶ ϑὲα εν α6} ὙΕ.ΑὉᾧ θαδεπ, ΑΥ̓́Τ: θα: 
ἐπϑοῦ 58, 
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»ῸῈΜΝΜ Ἰποπιϊοϊαϊεην ααἀεἴξονῖο αα 7 γον. 

᾽ -“ « ᾿ ᾿ - 

ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ ἡ γυνὴ καλὴ τῇ 
Υ̓͂ , Σ΄ Ε 

οψϑξι σφόδρα. 8. Καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ καὶ 
ἐζήτησε τὴν γυναῖκα, καὶ εἶπον" 

ἩΠΝ ΧΙ ἈΡ}10) 

Οὐχὶ αὕτῃ 

ΠΝ ἈΠῸ 
“ΩΝ δ πῶδ Ὁ ΘΤΡῚ ΤῊ ΠΡῚΝ 8. 

Βηϑσαβεὲ ϑυγάτηρ λιὰμ γυνὴ Οὐρίου τοῦ τῶν αϑ ον τ »2ΦΤΩΞ Ὀντατοα 
Χετταίου; 1 Καὶ ἀπέστειλε 4αυὶδ ἀγγέλους, 

καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰρῆλϑε πρὺς αὐτὴν καὶ 
ἐκοιμήϑη με αὐτῆς" καὶ αὕτη ἣν ἁγιαζομένη 
ἀπὸ ἀκαϑαρσίας αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς. 
τὸν οἶχον αὐτῆς. ὃ Καὶ συνέλαβεν ἡ γυνή, 

᾽ ᾽ , ἐν ᾿ Φ 

καὶ ἀπέστειλε καὶ ἀπηγγειλεὲ τῷ Δαυὶδ καὶ 
Ὁ 2 Ψ 

εἶπε Συνείληφα ἐγώ. 

θ Καὶ ἀπέστειλε Δαυὶδ πρὸς ᾿Ιωὰβ καὶ εἶ- 
πεν᾿ αΙπόστειλόν μοι τὸν Οὐρίαν τὸν Χετταῖον. 
Καὶ ἀπέστειλεν Ιωὰβ τὸν Οὐρίαν πρὸς Ζ,αυίδ, 
7 καὶ παραγίνεται Οὐρίας καὶ εἰςῆλϑε πρὸς 
αὐτόν, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Δαυὶδ εἰς εἰρή- 

νην Ἰωὰβ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ λαοῦ καὶ εἰς 
εἰρήνην τοῦ πολέμου. ὃ Καὶ εἶπε Δαυὶδ τῷ 
Οὐρίᾳ' Κατάβηϑε εἰς τὸν οἶκον σου καὶ νίψαι 
τοὺς πόδας σου. Καὶ ἐξῆλϑεν Οὐρίας ἐξ οἵ 
κου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξῆλϑεν ὀπίσω αὐτοῦ 
ἄρσις τοῦ βασιλέως. 9 Καὶ ἐκοιμήϑη Οὐρίας 
ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως μετὰ 
πάντων τῶν παίδων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ 

οὐ κατέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 Καὶ ἀπ- 
ἤγγειλαν τῷ Δαυίδ, λέγοντες" Ὅτι οὐ κατέβη 
Οὐρίας εἴς ἡὐν οἴνῶ» ϑὐτοδε ὐδεῖεε δαυὶδ 
πρὸς Οὐρίαν" Οὐχὶ ἐξ ὁδοῦ παραγέγονας σύ; 
τί οὐ κατέβης εἰς τὸν οἶκόν σου; 1 Καὶ εἶπεν 
Οὐρίας πρὸς ΖΔαυίδ' Ἢ κιβωτὸς χαὶ ᾿Ισραὴλ 

καὶ Ἰούδα κατοικοῦσιν ἐν σχηναῖς, καὶ ὃ λυ- 

οἰὸς μου Ἰωὰβ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυρίου μου 
ἐπὶ προφώπου τοῦ ἀγροῦ παρεμβεβληκότες, 

καὶ ἐγὼ εἰξελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν μου φαγεῖν 
καὶ πιεῖν καὶ κοιμηθῆναι μετὰ τῆς γυναικός 
μου; Μὰ τὴν ζωήν σου καὶ μὰ τὴν ζωὴν τῆς 
ψυχῆς σου, οὐ μὴ ποιήσω τὸ πρᾶγμα τοῦτο. 
12 Καὶ εἶπε Ζαυὶδ πρὸς Οὐρίαν: Κάϑισον 
ὧδε καὶ “σήμερον; καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σξ. 
Καὶ ἐκάϑισεν Οὐρίας ἐν Ἱερουσαλὴμ ἕν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον. 18 Καὶ ἐκά- 
λεσεν αὐτὸν Δαυίδ, καὶ ἔφαγεν ἐνώπιον αὐτοῦ, 

. ΑΒ: τῷ ῷ εἴδει (τ. ὁψ. ΕΧ). 8.48; εἶπεν. Β: Βη9- 
ΡΣ ΔΑΒ; Ἐλιὰβ. 4. ΑΒ κήν, ὅ. ΑΒ: ἐν γαστρὶ 
ἔλαβεν... «ἀποστείλασα ἀπηγγ.. . Ἐγώ εἰμι ἐν γα- 
στρὶ ἔχω. 6. Δ}: πρός μ8 (μοι Τὴ. ἼΩ ΑΒ αὐτὸν. 
9,48: παρὰτῇ ϑυρᾳ (ἐντ.π. ἘΧ.. ΒἘτᾶ οἴκδ. ΑΒΞ( 
πάντων) ΤΣ δόλων. 10. ΑΒ: ἀνήγγειλαν... . σὺ ἔρ Ἢ 
τί ὅτι ὃ. 11.48: Ἰόδας(- ΟΣ τς εδδλοι τῷ κει. 
πρόςωπον. ΔΓΒ: παρεμβάλλδσι.. παν φαγ. ) Τα 
ΑΒ: (καϊ) πῶς; Ζῇ ἡ ψυχή σϑ, εἰποιήσῳ τὸ δῆιια τ. 
(Μὰκτλ. ΕΧ). 12..Δ48: ἐνταῦ ϑα καίγε(ὧδε καὶ ΕΧ). 

ΠΕΣ ΠῚ ΤΕΣ ἐΤΟΓΙΣῚ ΤΊΝΩΝ ἡ 

ἢ τῶν ὩΞΦ5Ὶ ὁ ὌΝ ΝΊΣΤΙ ΠΗ. Ὁ 
τἂν Ξῴώγὴ ΓΙΤΟΝ ΘΟ ΤΟ ΡΤ ΝΉΣΠ Ὁ 
ΠΡΌΤΟ πῶν ὝΠΙΣ ἘΠΓῸΞ πὶ 

ἘΞΌΝ ΠΣ ὝΩΝΙΣ ΠΤ ἼΜ ὉὉὦ 
"ὮΝ πὸῷ πνοτὸν ΠΊΠ πρῶ ο᾽ 
ὯΝ 2Ν ἢ ποθ. ὮΙ ΠΡΉΝ ΤΩΝ 
ἨΝ ΠΛΉΝ ΝΞ ὙΠ πΝ πρὴν Το 
ΞΉΒΡΝ ΣΝ" πἰΣ: Ἢ ὈΝΌΡῸῚ 
ἼΩΝΟΣ ΤΡ ἘΠΕΤΕΝ ὈΦῚ 8᾽ 
π 825 γΠ} ΠΡ τίν ἘΌΝ πο 
ΝΧΡῚ ΠΟΘΙ ΤΡΞ ΠΡῚΝ ΝΈΡΊΟ 
ΠΥΡῸΝ 3ΞΘ5Ὶ ἐπ ΓΘ ἬΏΤΙΝ δὴ 
ΩΝ ΠΡ ῸΡ τΝ Ἡοπ ΓΞ ΠΏΒ., ̓" 
“ὔνὸ ΣηΤῸ ὙΠ3ΝῚ ὁ ἼΤΌΞΤΟΝ ΤῊΣ ὍΝ "ἢ 
Ἔτ ΠΩΝ Ἢ ΠΕΡῚ ΠΛῊΝ Ἰτνους 
ΝΞ πῶν ἼΤΩ ΜῊΝ πλον τῶν 
ἽΝ ὝπΡΟΞτΣΝ ππτοσΝ Ὁ, ΦΉΡΔΗ, 
ἘΝ π 0.) πὰ Π ἡπτὸν πῖον τ 
ΞΝὴν ΟΝ} ΓΗ͂ΘΟΞ ὈΊΞυϑ. ΓΙΦΉΣ ὦ 
δ ΘΡ5Π πτῶσπ ὍΘ ῸΡ ὍΝ "35 Ὁ 
ὩϑυοῚ τὴ ΝῊ ἘΞ ΝΟ ΤΡΒῸΝ ΝῚΞΝ 
πῶσ τὰ ἩΦΞΣ ὙΠ| ἘΠ ΘΝ ΤΟ, ̓  
πν τῆ ἼΩΝ ὑπ ἼΊΠΡΩΝ ΙΖ 
ΠΏ" Θῆρπτῶβ ΠΞ 3 ΠΡΝς 

853 ἘΡΤΤΕΝΣ ΠΡῚΝ 393) ΠπΡΌΝο 
ΠΣ ἡς τὰ προ] ἐ ΤΩ ΓΡΘΝΟὴ ΝΉστ 3. 

᾿ 
-ν 

ὙΠ ΠΟΤῚ 

2. Β: νοχ [. [ᾧ.. ϑίπζεθοπ, αν νΕ: . ζἀγόπ θα γ. 
5... πὶ παν ρτα, ΑΥ̓ΤΟΥΕ; οὐ ποίρε , ΑΥ̓Σ 

Φαῦ {{Π| 3. Ἧ 
ά, ΒΑ: ἴαᾳ. ΟὟΝΥΕ: κι {. δε ρέο 7. ν, ἰδτοῦ 

ἐδουπτοίπίραπα. (Ας [. Βατίς {5 αϑεν ἔτ ϑοτῆθε 
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δ 806 ταν [᾽ν Τα πον Θεία. πὸ 
Φαυΐο Ταποὸῖς Ομ, ἀπὸ ΤΡ παᾶ) ϑὲπὶ 
θρῖθο ἤγασεπ ἀπὸὟ Ταροπ; Ὁ δα 8. πίη 
Βα Θεθα, οἷς Φ οί τεν ΘἸίαπιδ, Ὁα8 “θεῖ 

ΑἸἴτία, Ὁε8. οι ίτοτϑ Ἔτη Φαοίο [αποῖς 
ΞΒοίοι δέπ, τοῦ ΤἈ {{6 Ποῖοπ. πὸ δα Τ{ε δι 
ἔρπι δἰπείπ ἔσπι, [ΘΠ ον δεῖ ἴῦτ. (δίς αὐεν 
τοἰπίρίς ἃ το ἴδτοῦ πππτροίπία οί, ππὸ 

ὅ ἔρθτοῖε τοίοθοῦ κει ἰδτοπι ὥαιο. Ἔγ1πὸ 
Ὁα8 θεῖ 0 τοατὸ Τ[τυαπρον, τὸ [αποτο δὲπ 
ππὸ ΤΡ Φαῦίο υενε ποίσε τἀπὸ Ταρὸπὶ 

ος δῷ δἱπ ΓΦ ιυαπροῦ σειθοτορπ. 
6 Φαυΐδ αὐοὸν Ταποίς 21. ϑοαθ: (Θοπδε δι: 

τς κεν Ἰἰτία, δεπ ειθίίοεν. πὸ οαῦ ζαποίς 
7 τα 21 Φαυΐο. ἜἸΔηΌ δα Ἰἰτία κι ἰδπὶ 
ἔπι, {ταρίς Φαυίο, οὐ ε8. πες οαθ τππὸ 

ταΐ! δεπὶ 01 ππὸὸ πὶ Ὅοπὶ ΘΙ  τρο δ] 
8 ξιπποο ἘΊ1πὸ Φαυΐο [ρταῦ) κι Τἰτίαᾳ : 
ες δίπασ ἱπ θεῖ ὅαι8 τὸ τραζά)ο 
Ὁείπο διβε. 1{πὸ Ὅᾳ Ἰἰτία 211 Ὅ68. δε δπίρϑ 
ὥῷαμϑδ οἰπαν8 αἰπα, [οἱαίς. ἰθπι πα ὃὉε8 

9 δὐπίᾳ8 Θεζάώοπι. Ἔ11πὸ τἰτία ἴροῖς 
ς ΤΟ ]αζοπ τοῦ δὲν Φ 0ἶτ ὃὍὲ8 δθπίρϑ αμεοῦ, 
τα αἷΐο δποῦ τε Τεῖπο8 Φουτη ἴαροη, τπηῦ 
10 οαἷπα πίϑι δίπασ (τ {εἶπ ὅαπ8. Ἔα 
αἰαὶ αὐοὸν Φαυνΐο απίαρίο; {τα ΠῚ πίε 
᾿ς δίπαῦ ἰπ {εἶπ ὅατι8 σοσαπροπ, Ἰρτα Φαυίο 
τς ζε ἴθπι: 5: δι. πῶ ἔδον δεῖ. δοταοξοπις 

τς πιοπὸ υαταπι ΘΠ δῖ. πἰῶι Οἰπαῦ ἰπ δείπ 
Ε΄ 100 σίραπροπ ἜἸϊτία θοὸν Τρτα) 21 

Φαυίο: Φίς ἕαοε ππὸ γαῖ ππὸ δια 

δΙοίσοπι ἰπ ϑεἴέζοπ, ππὸ οαῦ, πιοὶπ ὥ ετν, 
ἀπὸ πποίποϑ ὥεττη δε πργτς Τίρσοπ κι δεῖς, 

ππὸ ἰ) 0οΓὸ ἰπ πποίπ ὅ αι σοῦοπ, δα ἰ() 
ἄβε ππὸ ἰγάπέρ παὸὟ δεῖ πιρίποπι δοίδε 
Τάσος Θὺ ταῦτ δι. Τοῦ] τἀπὸ Ὁείπε (Θεοῖς 

. 12 Τοθεῖ, ἰὼ ἔδιῖς Το ε8 πἰῷ. Ὑ Φαυίο ἡνταῷ 
8 1ἰτίᾳ ; (0 Οἱεῖδε δεῖς αὐ Οἷον, ππτοῦρὸπ 
οἱ ἰὰ) οἱ) Ταΐεπ ρεῆεπ. (Ου δεν Ἰλτίᾳ 
1: ϑογιζαίοιι Ὅ68 Σαρεδ, τπὸ Ὁε8. ἀπϑονη 

18 Ὁαξιι. Ἐπ Φαυὶο πιὸ ἰῇπ, θα ΕΓ ν07 
Ὁ! ΠΣ τας "5. 

ἜΣ ΔΝΣ 

φετοίπίμο! Ὁ) 
ὅ, ΑΥ̓͂ .ΥΕ: δι δἱπ 0 τό. Ατπαΐοεοιι [ς δίς τ δὲ 
νίαπροπ δαί ... σ᾽) θαθο ἐπιρίαπροι! 

ΠΥ, ΟΟΒΙ {εἰπιδε. ΑΥ̓͂. : τοίς εὖ ππὶ τα. [δ ς. 
8, ΒΑ: ἔαπι οίπέον ἔπι γον (δ εταπ δ), ΝΕ: δίπτον 

θη [οἱᾳίς Θροί[οε ϑοπὶ δὲ. Α: ἔὐπίρ!. ὧν. ΑΥ̓Ν: εἰπι 
εὐ ν. δδ, Β: ἐππὸ ὅταν. Θγνοίζοπ δὲό 4, 
9. ϑιρεν 1, ΑΥ̓͂ ὙΕ. ΑἹ [ὦ ἰο. ΒΥ ὙΕ: θρο( (απ) 

δ τς ᾧ, Φαοπμιοίθ, 

Φδαυΐδ πη Πτία, 
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ὙΘΙ50 ΒΌΡΘΙ 501} }Ὲ 1} 5.11; ΘΓΔΐ ἃϊι- 
(δ΄τιθ, δεν θ γα. ΠΠᾺ]Π6Ρ. ρΌ ΠΟΙ γα νὰϊΔ6. Νίδιι 8 

ΟΡΡῸ ΓῸΧ εδἱ σϑαιυϊβίν!, 4ὰ86 6556. 
1.116, ΠΕΠΟΙαίη 46 οϑί οἱ, 4υοὰ 
ρ8ἃ 6586. Βρίῃβαθθο ΠΠ1ὰ ΕΠἸὰ ΠῚ ὈΧΟΡ 

χνν» αϑό,6 ΠΠῚΔ6 Ἠοίμᾶθι. ἜΝ]5515 ἰίαψπ Πᾶν ἅ 
ΠῈΠΟΙ15, (}}0 οᾶπῃ ; 46 οαπὶ ἱπργθαϑᾶ 
6556. δὰ {Π]Πὰτὴ, ἀουπ νι ΟΠ 6, 5ἰἃ- 

ἐῖρ. υπλψιθ. βαποι βοαΐα δι 8}} ἱπιπιαῃ  {ἰὰ 
51ἃ. Εἰ Γονουβὰ θϑί ἴῃ ἀΟΙΏ 1] 511} 
Ἔροποθρίο ἰοοία, τηἰΘη5αι6. πἢπ- ὅ 
οἷαν!ς αν οἱ αἰ : οπορρὶ. 

Μ|βιῖ δαίθιη Πανὶ ἃ {04}, ἀϊδοθηβ: 6 
Μ|ΐθ δά 1η6 [ὉΓἰὰτὴ ΠοΙΠμάθαμη. Νι|- 
βιίφαα οα} δίῃ Ὧ4 ἢανὶ4ά. Ἔ{Ππι 7 
γθηῖν {Ὁ1ἃ5 δὰ Πανὶ, αιδρβινι 118 
᾿)αν!ἀ, 4ᾶπη Τροία ἃσογοὶ 408} οἱ 
ΡΟΡαΪα8, οἱ φαοιηοίο ΔἸ] 15 ΓΆ ΓΘ ΠΡ 

θ6! . ἜΚΕῚ ἀἰχὶὶ Πᾶνα δὰ {{πἰὰ}: 8 
γὰΔα ἴῃ ἀοπμλιμ ἅτ οἱ ἰᾶνὰ ρ6 65 
ἰι05. Εὲ Θργθβϑιβ δϑί ὕὉ]ὰ5 (6 ἀ01η0 
ΓΘΟΙΒ., 560 Π54116 651 Θὰ Οἰδ 5. Γ6- 
β'5. ΒοΓΪνΐ ἃσίθη {0145 Δηίθ. 9 
ΡΟΓίδμ 1115 ΓΘ σᾶ θ ΟἸΠΠ ἃ 115 ΒΘ 5 
ἀοιηῖηὶ 58], οὐ ποη ἀθβοθηάιί αὐ ἀο- 

ΤΉ 518. ἘΝαποϊαίπη416 65ὲ Πα- 10 
νἀ ἃ ἀϊοθηιθι5: Νοη ἱνὶὶ ὕγϊὰ5. ἴῃ 
ἀοιηι βλη). Εἰ αἱἱ αν ἃ δὰ {{π]ὰ1ὴ : 
Να(α4 Π0ἢ (6. νἱὰ νϑηϊβίϊ ἐ 4 Γ6 

ΠῸΠ (65 θη Ἰβ[1 τὰ ἀοιμι ἱπὰιη ἘΒΕ11 
15..4,4. ἃ} 0185 ἃ Πανὶ : Αγοὰ Π8ὶ οἱ [5Γ88] 

οἱ Φιαθα Πα) ϊαμΐ ἴῃ ρΔρΙΠΟὨ 115, οἱ 
(ἀΟΙΏΙΠ115. ΤΏΘ115 Φ08}} οἱ 56 γν1 ἀΟΠΪΠὶ 

ΠΟΙ ΒΌΡΘΡ [ἴδοῖθη) ἰθγΡἂΘ Ἰη8η6η.:; εἱ 
6650 ΠΡ Θὰ} ΘΙ [681], τἰ 60116- 

ἀλη οἱ δ. 8μι οἱ ἀουγιηἸᾶ} ΟΠ] ΧΟΡ 
τηθἃ ὁ Ρ6Ὶ βα]αίθηι ἰδ η1} οἱ Ρ6Γ 54] α! 61 
ἀηΪ πη 6. ἰπᾶ6! ΠῚ ἰδοίλι ΓΟ ΠΟ. 

ἜΑ ογρὸ Βανι δὰ ὕ]Γἰαιὴ: δη6. ἢἰὸ 12 
οἰϊατη Ποάϊα, οἱ οΓὰβ Αἰ ἰἅπ ἰα. 

Μίαμϑβιι 0145. ἴῃ Φογιβαίθῃῃ ἴῃ αἴθ 11ἃ 
οἱ αἰίοθνὰ, ἜΚῚ γοοᾶνιΐ δι ἢν (, 12 

ν.1. 

νυ.1. 

ἐϑτας Ἧ 269 

11. Α1. ἘΠ) εἰ. 12. ΑΙ. ᾧ (Ρ. Μδῃβί() δαίθῃ. 

δεῖ δ ποϑίοπ, Αὐ τπἰ ἀπϑοῖη ἀπ, 
10. Β.Α: υ. δεν ϑέεί[ς εἴ, ΑΥ̓ΥΕ: δέοπιπι δι π. 

Ὁ, Ὁ. θὲ, 
11. ΑὟΥ: πὸ παίον ὅπ 8. νΕ: τυοῦποπ πὶ ΘΟ τέοπ, 

Β: σαθεπ [ὦ αοἴαρονε απ οἤοποιι ᾧ. ΑὟΥ̓ ΝΕ: {{πὸ απ 
Ὁ. ὅ. σε. Α Τἰύροῖ αἰ Ὁ. (δτοθυδοι, Οὐ .Α: ὅλ εἰ 
Ὁοίποιι ἐσ οπ, 

12, ΑΥ̓Υ: επαῇτεη, γΕ: αὐεπδοπ, 
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καὶ ἔπιδ καὶ ἐμεϑύσϑη, καὶ ἐξῆλϑεν ἑσπέρας, 

καὶ ᾿ἐκοιμήϑη ὃ Οὐρίας ἐν τῇ “κοίτῃ αὐτοῦ 

μετὰ τῶν παίδων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ οὐ κατέβη. 

11. Καὶ ἐγένετο πρωΐ, καὶ ἔγραψε Δαυὶδ 
βιβλίον πρὸς Ἰωὰβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ 
Οὐρίου. 15 Καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ, λέγων" 
Παράδος τὸν Οὐρίαν εἰς τὸν πόλεμον τὸν 

κραταιόν, καὶ ἀποστραφήσεσϑε ἀπὸ ὄπισϑεν 
αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποϑανεῖται. 
τ1ὁ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ περικαϑῆσϑαι τὸν Ἰωὰβ 
ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἔδωκε τὸν Οὐρίαν ἐπὶ τὸν 
τόπον οὗ ἤδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἤσαν ἐκεῖ. 
17 Καὶ ἐξῆλϑον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως καὶ 
ἐπολέμουν πρὸς Ἰωάβ, καὶ ἔπεσον ἀπὸ τοῦ 

λαοῦ ἐκ τῶν δούλων τοῦ ΖΔ.αυίδ, καὶ ἀπέϑανξ8 
καίγε Οὐρίας ὁ Χετταῖος. 18 Καὶ ἀπέστειλεν 
᾿Ιωὰβ καὶ ἀπήγγειλε τῷ Δαυὶδ πάντα τὰ ῥή- 
ματα τοῦ πολέμου, 19 καὶ ἐνετείλατο "Ιωὰβ' 
τῷ ἀγγέλῳ, λέγων" Ἔν τῷ συντελέσαι σὲ πάντα 
τὰ ῥήματα τοῦ πολέμου λαλοῦντα πρὸς τὸν 
βασιλέα, 390 καὶ ἔσται ἐὰν ἀναβῇ ὃ ϑυμὸς τοῦ 
βασιλέως καὶ εἴπῃ σοι" Τί ἠγγίσατε πρὸς τὴν 
πόλιν πολεμῆσαι; οὐκ ἤδειτε ὅτι πληγήσεσϑε ἡ 
ἀπάνωϑεν τοῦ τείχους ; 21 χίς ἐπάταξε τὸν 
᾿Αβιμέλεχ τὸν υἱὸν ᾿]ερυβααλ; οὐχὶ γυνὴ ἐῤ- 
ὅαψεν ἐπὶ αὐτὸν κλάσμα μύλου ἀπάνωϑεν τοῦ 
τείχους καὶ ἀπέϑανεν ἐν Θηβίς; ἱνατί προς- 

ηγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος; καὶ ἐρεῖς" Καίγε ὁ 
δοῦλός σου Οὐρίας ὁ Χετταῖος τέϑνηκε. 

22 Καὶ παρεγένετο ὁ ἄγγελος Ἰωὰβ πρὸς 
τὸν βασιλέα εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπήγγειλε 
τῷ “1αυὶδ πάντα ὅσα ἐλάλησεν αὐτῷ Ιωαβ. 
28 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος πρὸς 4αυίδ' Ὅτι κατ- 
ἐκράτουν οἱ ἄνδρες ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐξῆλϑον ἐφ᾽ 
ἡμᾶς εἷς τὸ πεδίον, καὶ ἐγενήϑημὲν ἐπ᾿ αὐτοὺς 

ἕως τῶν ϑυρῶν τῆς πύλης, 21 χαὶ ἐτόξευσαν 
οἱ τοξεύοντες πρὸς τοὺς παῖδας σου ἀπάνωϑεν 

ΑΒ: ἐμέϑυσεν αὐτόν ... τὸ κοιμηϑῆναι (ἐὸ 
Οὐ. ) ἐπὶ τῆς κούτης .. Σανο τ: δόλων.. 10. ΑΒ: Εἰς- 
ἄγαγξ ταδὶ ἐξεναντίας τὸ πολέμδ τὸ ἀμρξις 10, 
ΑΒ; ἐγενήθη ἐν τῷ φυλάσσειν (ἔ τὸν) 1. «ἔϑηκεν 

. εἰς τι τ, ... Κήσαν. 17. ΑΒ: μετὰ Ἴ. κ. ἔπεσαν. 
Β: Ἢ (ἀπὸ ἍἌΕΧ). ΑΒ Ἐ(411.) τὅ. 18. ΑΒ: πάντας 
τὸς λόγδς τ. π. ΒῚ (ἰκ ἢ) ὐφν τ πρὸς τὸν βασι- 
λέα. 19. ΑΒῈ Ἰωὰβ εἰ σε. . πάντας τὸς λόγὸς .. 
λαλῆσαι. 20.Β 1. Τῇ ὅτι. 
21, ἌΒΤΡ. ἽἹερ.) υἱῦ Νήρ. Ῥ: κλάσμα μ. ἐπ᾽ αὖτ. 
ἀπὸ ἄνωϑεν,.. . Θαμασί (Θηβής ἢ. ΑΒ: ἀπέϑανξ 
(τέϑν. ἘΧ). Ἢ ΑΒ: ἐπορεύϑη... ΕΣ Ἵερ. ) καὶ 
παρεγένετο... «ὅσα ἀπήγγειλε... “" ἄη [ἢ πάντα τὰ 
ῥήματα τὸ πολέμδ. Καὶ ἐθυμώϑη Ζιαυὶδ πρὸς 
Ἰωαβ, καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἄγγελον" Ἱνατί προφη- 
γάγετε πρὸς τὴν πόλιν τῦ πολεμῆσαι; δκ ἤδειτε 

απ π 6115 ΒΕ. 
“ποπιϊοϊαϊιεηι ααἀἰτεἴξζονῖο αὐ )ιεγοὔιηι. 

πϑὶππ ὈΡ ΣΡΊΣΣτΟΝ παν ΒΡΙΣ 
ο.τοξεύσϑσιν (πλ. ΕΧ). | Ἐπ ρει, 

τρν ον Ἴρφος ὑπ τὸς 
ἐπτὴς ΝΘ ἸΠΟΞΓΘΝῚ ὈΣῚΝ 

ΓΝ ἼΞΌ Ἣ ΞΩ3ΡῚ ἼΒΞΞ ΠῚ ἡ 
Ξ,5Ὶ ἐπΡῸΝ ὍΞ ΠΟ ἘΝ Το, 
τὰκ πρρντῶν. ἼΞΠ “ΟΝ ἼΠΘΞ 
ὈΤΙΞ.Ὶ ΠΡΤΠΣ ΡΣ ἊΘ Ὁ 
ἸΔΩΞ ὙΠΠῚ ΕΓ. ΠΣ] ὙΠ δ, 
τὸν ΡΝ ΤΩΝ ἾΩΣῚ ἜΣΠΓΟΝ ΣΝ 
θῶ ἘΠ ΘΩΝ "5 » τ ΩΝ ϑῆρπ 
πα Ῥ ΩΝ ῬΩΓΘΡῚ ΟΡΤΙ ΘΝ ἸΝΧΘῚ 
ὯΔ ΓΝ Ἴ ἸΖΡῺ ὈΡΠΓ Ὁ89) β 

ἸΔΡῚ ΞΝ ΠΡ ΩΝῚ ἘΝ πρτΣΝν 18 
ἼΧΣ ΕΠΩΓΙΟ ΒΕ "21 5 ἊΝ πὐτὸ 19 
εἰ τὰ ἤτήϑοϑ Ἰρδὸ ἸΝΌΏΣΓΤΝ 
ὑπο σΟΝ ἼΞΤΟ ΠΌΤΟΙΣ Ἴ2Ὶ 
ΩΝ ἼΡΘΣΙ ΓῺΓ δῦστσαν ΓῚ 9 
Ὀπρ πὸ ἜΣ ΠτὸΝ ΕΝ ΤΩ τὸ 
ὉΡῸ τῶν, ὉΝ ὈΣΙΣΤ ᾿Ὸπ 
3 ΠΟΏΞΑΤΌΝ πϑ τ ἐπ ἽΓΙΡῚ 2] 
ἴθι πϑϑσ πῶς ΜῊΝ ΠΕΝΝ 
ὙΞ03 ΓῸΣῚ ΠΟ ΊΠΙΣ ὈΡῺ 23 ΠῸΒ 

δὲ ΠΡ ΟΝ ΤΙ τΙΓΓῸΝ ὈΓΉΘΌΣ τὸς 
ὑνη σθαι νας ΤῊ λυραν νυ 

αὐτὸ πἸλ5ὴ 3.) πΝοῚ Ἴρ5Ὶ 22 
ΝΘ ἘΞ ΝΣ Ἰπου ἼὔΝτΟΞ ΓΝ 23 
τὴν ἼΠΡΑΣ ἸΞΤΤῊΝ ὮΝ ΠΝΌΘΕ 
ΣοΣΙῚ τπτΠ Ὁ. ὮΝ ἼΝΧΡῚ ΘΝ Π 
ΠΝ ἐρῶσι ΠΟΘ -ἼΡ ΒΠΡῸΣ Ὑ 

γ. 24. δἷϑ΄Νκ ΠΣ 

ὅτι πληγήσεσϑε ἀπὸ τᾶ τείχϑς : Τίς ἐπάταξε τὸν 
Ἀβιμέλεχ υἱὸν Ἱεροβάαλ; ᾿δχὶ γυνὴ ἔῤῥιψεν ἐπ᾿ 
αὐτὸν πλάσμα μύλδ ἀπὸ τῷ τείχδς καὶ ἀπέθανεν 
ἐν Θαμασέ; Ἱνατί προςηγάγξτξ Κούο, τὸ τεῖχος: 
26. ΑΒ: ἐπ ο  Θ τ ἐφ᾽ ἡμ. οὗ ἄ.... εἰς τὸν 
ἀγρόν ... ἕως τῆς ϑύρας (ο. ΕΧ). 



οἰ ξριϑος ϑρ  ξεεας ρος τα μος ἕ 

ῳ͵ Φαπηιοίίὁ. Α1, 14--94.) 408 

αυΐοϑ τίεῖ, Πτία᾽ 8 ΖΦ οῦ, 

Ἰϊπὸ Ὅε8. Ιδεποϑ αἰπα εὐ απ, δα εὐ 
ζίαξοα. Ἰοσῖς απ ζεῖὶπ ασοῦ παῖ! Τεῖπεθ 
ᾧεοττπ δὲπετοι, ππὸ αἰπα πίε οίπαῦ ἰπ 
ζεῖπ ζατι8. 

14 Φεβ Ῥϑὲοτροπβϑ {τί Φαυίο εἶποπ Ξβυίεῇ 
ἀἐπ δοαθ, ππὸ ζαποίς ἰθπ Ὁιτ Ἰἰτίᾳ. 

156 (ὁ ζῴτίοδ αδεν αἴήο ἱπ ὅὍὲπ Βνίο ; (ΘΕΙΓοἐ 
Ἰττία απ δεπ (ΘΙτεῖ!, Ὅᾳ. Τ᾽ ἀπὶ Ὁ τίει 

τς ἐξ, τπαὸ τϑεπδεῖ εἰ) δίπίον ἴθπι αὐ, Ὁαβ 
Ο16οΥ εὐϊαροπ τοῖς ππὸ [ογδε. ὰ {8 
ΠςΠ ππὶ ὅρα ππὶ δε Θίαρί ἴας, ΠΕΠΠΠῸ ον 

Ἰἰτία απ δὲπ τί, δα εὐ τπβίς, θα {[{τεἰ{π 
17 8ατε ϑὲάππον τρατοπ. Ἐ1πὸ δα. οἷς ϑθλάπε 

ποῦ δὲν (Θίαο! ϑεταιϑ Πείοπ ἀπὸ Πυϊπ 
υοΐδον ϑοαθ, Ποΐοπ οἰ γε 68. ὅθ 018. το 

ξ Ὅπ δποάτϊοι Φαυνίοδ, τὸ Ἰἰτία, ὃ. δες 
418 {δεῖ͵ Πατῦ απῷ. Ἔα [αποῖς φραθ δἰπ 
ἥ τἀπὸ Τίρβ Φαυίο απ͵αροπ αἴεπ απθοῖ δὲ8 
19 Θιγείιδ, ἔιπὸ σοδοῖ δὲ ἔϑοίοι. τπὸ 

ἤρτα : ὅβδεππ δι. αἴἴοπ  απροῖ ὅε8. (ΘΟ τοί (8 
20 α αὐϑροτοδοι ταἰξ ὅὸπι δεπίρο, ἢ πιὸ 

ος οβεῖ, Ὁχῇβ δὲν δεδπίᾳ. εὐρνποι, τἰπὸ πὶ 
οἷν ζρυίθι: ϑθαγιππ θα ἴρν εἰ [0 παρε 
ἀπτ Θίαδι δεπια δι πὶ ὅπ (Ιτοί ὁ τοἰΐεῖ 
ἰρτ πἰῶί, υοἷ͵ς τπαπ οῇερί υοπ Ὅ6. ϑθέαΊΥ 

“21 κι ζἀγοβοπ ὃ Ὁ ρον ΤΠ “ιριπεϊεῷ, Ὅεπ 
ο΄ Φρη ΙΒ ΡΟ οἴ ὁ τρανῖ πα}: εἶπ ϑεἰῦ 

εἶπ ΘΕΟΣ ϑοπ εἶπον θὲ 1 απ ἰθπ σθαι δὲ} 
θέσιν, Ὁα 8 εὐ Πατῦὺ 11 Φ Θεθος ὁ Ἰραγαπι 
αι ἴδτ εὖ 70 παρὸ ἐπτ ϑέα πον σοαπαε 
ἴο {011 δι. Ταροπ: Φείπ ἔπε! Ἰἰτία, δὲ 

᾿ς φΦείθίτον, {Π απ) τοῦτ. 

22 Φον 3ϑ01ὸ ρίπρ π, ται ἔαπι, ταῦ Ταρίο 
ς΄ κἡ Φαυίδ αἴίοδ, ὅατπι πὶ δοαῦ σοζαποι 
298 θαι. ἢ πὸ δὲν ὅϑοῖε [ργαῦ) δι Θαυίν; 

Φίς ϑὺάππον παθηποι ἀδοῦθ απο τοΐδενῦ ἀπ, 
τἰἰπὸ Ποῖοπ κι ππ δεταιδ αα18 0, τοΐν 
αδὸνῦ ατοι απ ἰθποπ δίδ τον οἷς ραν 

φλτοῦ ὥροτδ, Ἔππὸ οἷε Θάγάθοπ {1 οῇεπ 
ο ΟΡ ϑέαιον αὐ Ὁοίπο δὲποῦτο, ππὸ 

13. 96ὲν δοδ 91». ΥΕ: δοταιπζίο ἰῃπ. 
Γ᾿ 1. υυτπὲ ἀπ ὃ, Φτε. ΑΥ̓́Τ δεπὶ Πάν πὶ Θ τὶ φόροι: 
 ἄδθεν, ΝΕ: φορ, δαὁ {Π “ τοίοπ κι αἰεῦ ε! οἰ) δίπέον ἰδπὶ 
χιτπ, ΑΥ.Α: πὶ πππξοπιπιε. 

ο΄ 10. Β.ΑὟΥ: δίς (Θ , δευδαιίοίο ἐ ΥΕ.Α: δοϊαρενίο, 
" δ ἐαρζοῖς 5)ὲ, Αι: δοϊοποονό Πατΐο, 
τ΄ 17, Β: ἵαπιειι δεταπό, ΑὟΥ̓ὙΕ: λοροπ (βετε)από. 

18, ΑΥ.Α: δ. σαπροι ὁδέγτααπα, ΝΕ: ϑθογραπῃ. 
10, δεζαῦγ ... 3 δ. ὃ, 

ϑβοίσοοιίεη «ΣΒ δεῖ, 41. Φ, 2, ΣΒ08 1.. ϑι6ιῃ. 

ἴδηι αὶ τπἰπὸ Ἰτα πὲ, τἀπὸ πιαῶ το ἰπι ἐραπέεπ., 

ΧΙ. 

αἰ ΘΟΠΘἀΘΓοΙ ΘΟΓΆΠῚ 56 οἱ δἰθοΓοί, οἱ 

ἸπΘὈΥ αν! ΘΠ}; 4] ΘΟΎΘΒ5115 ὙΘΒΡΘΓΒ 
ἀογμἶν" [ἢ 5 Γδίο 5110 ΟἸ1ΠῚ 565 40- 
ΠΏΪΠΪ 51, δἱ ἴῃ ἀοπιαη 5181 ΠΟῚ 
ἀθβοθηα!. 

Βδοίαπη 68 ΘΓθῸ ΙΔ η6 οἱ βου ρϑβίί 14 
αν δρίβίοδπη δὰ 208}, πηι [16 

Ὁ ΡΘΓ ΙηΔΠη 1 [Πγῖὰ6, προ μδπϑ ἴῃ ορὶ- 1 
βίο]: ΡΟηΪΐα {Γ]ὰ πῇ οχ δάνογβο Ὀ6}}}, 
ΠῚ [ΓΙ] ΠῚ 658. ΡγΓΔΘ] τὴ, οἱ ἀ6- 
ΤΟΙ ΧΕΙ 6 Θαπ|, αἴ ΡΘΓΟΌΒ55.15 ἰηἰογοαΐ. 

νι. ἘΙΡΙαΡ. οατη 904} ΟἸδίἀδγοὶ ἀγθοπι, 16 
Ροβιῖὶ Γϊὰπὶ ἴῃ Ἰο60, 8] 5εἰθθαὶ 
ΥἹΓῸΒ. 6558 [ὉΓ 5511Π|05. ἘΚσΓοββίαα 17 
ΥἹΓΙ 46 οἰν ἰαΐθ 6] ηΐ δάνθγβιτη 
Φοα), οἱ σθοίἀθγαπὶ 46. ρορυ]ο 56Γ- 
γΟΡ ἢ) αν, οἵ Ιῃογί 18 δϑί οἰϊδιη 

ὕγ]ὰ5 Ἠθιμᾶθυ8. ἘΜΙ811 ᾿ἰΔ4πι6 904} 18 
οἱ παποῖαν! Πᾶν] ἃ οπηηΐᾶ γογθὰ ργΔ6]1}, 
ἜΡργδθοθριίᾳ 16. παποῖο, ἀΐσθηβ: απ 19 
ΟΟΙΏΡΙΘν ΘΓ ἾΒ ἈΠΙΝΘΓΒΟΒ ΒΘ ΠΠΟΠ68. Β6]}] 
84 ΓΘΡ6Π), Ἶ8] ΘΠ ν᾽ 6 Υ5 πα ἰρπαγὶ, 20 
οἱ ἀϊχουϊζ: Ουᾶγα δοοοϑβίβιϊβ δὰ Π}1- 

ΓΙ, αὐ ΡΓΔΘΙΪΔΓΘΙΏΪηΪ ἐ ἃη ἱρηπογα (5 
40 τηὰ]1ἃ ἀΘΘᾺΡΟΓ ΘΧ ΠΏΓΟῸ (6]ἃ 

.χαᾶ.9,58.}}{{Δητυγ 415 ρογοιβϑιῖ Αθ 6! 6. ἢ 21 
θΠ]Ιὰτὴ ΦογΓΟ ἃ] ἐ ΠΟΠΠ6. ΤΠ }]16Ρ μη ἰβιΐ 
ΒΌΡΘΙ ΘΠ} ἰγαρΊη θη 1Π0186 46 ἴὩΠΓῸ 
οἱ ᾿ηἰογίθοιἑ θυμὰ ἰη ΤΠΘΡ 5 ἡ 4υᾶΓΘ 
υχία γα δοοθϑβίβίϊβ ἐ ἀϊοθ5: 
Βιᾶη ΒΘΓν5. ἴππ8 [τὰ Ἠδίῃδθι5 
ΟΟΟΌΒΙΠ. 

ΑΡΠῸῚ ογρὸ παποῖι8, οἱ νϑηϊΐ οἱ 22 
ΠᾶΡΓανΪ Πᾶν! ἃ ΟΠμΠΪὰ, 486 οἱ ρΓδθ- 

ὁρρογαΐ 600. ἜΕῚ ἀϊχὶ παποῖαβ δά 23 
αν : ΡγΔθνδ᾽ θυ ιηΐ Δάν ΓΒ ΠῚ ΠῸ5 
ΥἹΓΙ οἱ δργθϑϑὶ βιηΐ δ Π05 1 ΔΡΤΊΠΩ, 
Π08 διιίθηι [Δοΐο ᾿πηροία ῬΘΡΒΘΟΙ Ϊ 605 
ΒΙΠΠ5 5416 δὰ ρογίδιη οἰν ἰδ 15, 

15ν..81, 8 δὲ 6.0. ἀΙΓοχθγαηΐ [Δ 0} 5ἀρῚ {Δ} δά 56Γ- 24 
ΥΟ5 [105 ΘΧΤΩΠΓΟ ἀ65106}, ΠΟΥ αΪ 416 

Ἰοῦς ἯΙ 

ν.15.8, 

18. 5: ἰῃ βίγαίαᾳἨ.:. 21. ΑἹ.: Φοοόθθβϑίῃ. 

20, Β: π, ἐδ σοἴίοθεί, δα β δε Δὲ, τίηιπι απ: 
Πείροι, ΑΥ̓: πὶ τούπα Ὁ, ὅν, Ὁ, δὲ, εὐτορ τ {{π 0 [εἷρ ἰῇτ 
απὸ, ὅϑέαποῦ σου πς, ΑΥ̓ΤΝΕ: τὐπβίο! ἰδτ πὶ δα β πὶ. 
υ, Ὁ. “)ὲ, [ἰεβοί. (Α: υἱοῖς 55) εἶτὸ δου πιο.) 

21. εἴποι δέν ΠΣ ΠΡ Ιεἰπ, Β. ΑὟΥΥὙΕ;: οἱπ ΘΕ 
εἰποῦ 3) 1, 

2, ΑὟΝ ΕΣ: τοῦδ ἔθπι δ, ΑΔ τ ἀθεῖὶ 
ἢ, οὐΥ δὲπ Θίπααπαᾳ. Β: "ϊα()ζοοπι .., δα Ἰοατοπ 

τοῖν θοὸν [6 γον, ΑὟΥ: (δό δου ϊι ἐοπ ἀπιδ. τις τοΐν 
Ὁταποοπ φύσει {0 

90 



406 (11],25--12,6. ΘΙ. ΕΠ. 

ΧΙ. 
ν Ε] , Ύ ΝῚ “-“ 7 

τοῦ τείχους, καὶ ἀπέϑανον ἀπὸ τῶν δου- 

λων τοῦ βασιλέο)γς, καὶ ὁ δοῦλός σου Οὐρίας 

ὁ Χετταῖος τέϑνηκε. 2ὅ Καὶ εἶπε ΖΙαυὶδ πρὸς 

τὸν ἄγγελον" 71 αἀδὲ ἐρεῖς πρὸς Ἰωάβ' Μὴ 
πονηρὸν ἔστω ἕν ὀφϑαλμοῖς σου τὸ ὁῆμα 

τοῦτο, ὅτι ποτὲ μὲν οὕτως καὶ ποτὲ οὕτως 

καταφάγεται ἡ ῥομφαία" κραταίωσον τὸν πόλε- 
μὸν σου ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ κατάσκαψο» αὐτὴν 
καὶ κραταίωσον αὐτήν. 

20 Καὶ ἤκουσεν ἡ γυνὴ Οὐρίου ῦτι τέϑνηκεν 
Οὐρίας ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐκόψατο ἐπὶ τὸν 
ἄνδρα αὐτῆς. 21 Καὶ διῆλϑε τὸ πένϑος, καὶ 
ΡῚ Ν ἷ 

ἀπέστειλε Δαυὶδ καὶ ἔλαβε τὴν Βηϑσαβεὲ - 
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς 
γυναῖκα, καὶ τίκτει αὐτῷ υἱόν. Καὶ πονηρὸν 
ἐφάνη τὸ πρᾶγμα, ὃ ἐποίησε 4)αυίδ, ἐνώπιον 
κυρίου. 

ΧΕΙ. Καὶ ἀπέστειλε κύριος τὸν Ναϑὰν 
'τὸν “προφήτην πρὸς ΖΙαυίδ, καὶ εἰφῆλϑε πρὸς 
αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ" 4ύο ἄνδρες ἤσαν ἐν 

μιᾷ πόλει, εἷς πλούσιος καὶ εἷς πένης. 2 Καὶ 
ἥν τῷ πλουσίῳ ποίμνια καὶ βουκόλια πολλὰ 
σφόδρα, ὃ καὶ τῷ πένητι οὐκ ἦν οὐδὲν ἀλλ᾽ ̓ 
ἀμνὰς μία μικρά, ἣν ἐκτήσατο 'καὶ περιεποιή- 
σατο" καὶ ἐξέθρεψεν αὐτήν, καὶ συνετράφήη 
μετ᾽ αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
αὐτό" ἀπὸ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ ἤσϑιε, καὶ ἐκ 
τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ ἔπινε, καὶ ἐν τῷ κόλπῳ 
αὐτοῦ ἐκάϑευδε, καὶ ἦν αὐτῷ ὡς “ϑυγάτηρ. 
4 Καὶ ἦλϑεν ὁδοιπόρος πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν 
πλούσιον, καὶ ἐφείσατο λαβεῖν ἐκ τοῦ ποιμνίου 
αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ βουκολίου αὐτοῦ, τοῦ ποιῆ- 
σαι τῷ ἀνδρὶ τῷ ξένῳ ἐλϑόντι πρὸς αὐτόν, 
καὶ ἔλαβε τὴν ἀμνάδα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ πένητος, 
καὶ ἐποίησεν αὐτὴν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐλϑόντι πρὸς 

ὝΕΣ 
αὐτόν. 

ὅ Καὶ ἐθυμώϑη ὀργῇ “]αυὶδ σφόδρα ἐπὶ 
τὸν ἄνδρα, καὶ εἶπε Ζ,αυὶδ πρὸς Ναϑάν". 
κύριος, ὅτι υἱὸς ϑανάτου ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας 
τοῦτο, δ καὶ τὴν ἀμνάδα ἀποτίσεται τετραπλα- 

24, ΑΒ ἀπὸ ( ΕΕΧ ). ΑΒΕΧ: παέδων (δόλ. ΕΧ). 
ΑΒ: καίγε (καὶ Χ)... ἀπέϑανε (τέϑν. ΕΧ). ΔΌΝΤΙ: 
φαγεται(καταφ. ΑΕΧ). ΑΒ: μάχαιρα (ῥομφ. ΕΧ). 
Ἐ: εἰς (ἐπὶ ΕΧ; ΑΧ: πρὸς). ΑΒ: κατάσπασον (κα- 
ταάσπ. ΕΧ). 26, ΑΒ: ἀπέϑανεν (τέϑν. ΕΧ). Β ἐπὶ 
(ΑΒΕΧ). 27. ΑΒ: ἀν χαν αὐτὴν... . ἐγενήϑη 
“ ἔτεκεν ... τὸ ῥῆμα... ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρ. (ἔλ. 
τ: Β."τλ. ἜΧ.. -- Ι᾿ Ἔ: ἦσαν ἄνδρ. (ἄ. ἦσ. ΑἘΧ), 

. ΑΒ: τῷ πλϑσ. ἦν (ἦν τ. π΄. ἘΧΊΩῚ ΑΒἘῤκ ἣν 
ἣ ΕΕΧῚ) . ἡδρύνϑη .. . υἱῶν ... κατὰ τὸ αὐτό 
ἘΝ ᾿ πέκν. (. ἐπὶ τ᾿ α. ΕΧ). 4. ΑΒ: παάρ- 

ΩΝ ἽΝΏ ὮΝ ἽἹ ὮΝ ΓΙ Ὶ 
. Ζῇ Ι 

Τποπιξοεϊαϊξιεηιν ας(ἰιἴξονῖο αα )ιγοζιηι. 

ΤΩ} ἘδῚ ΠΕΡ ἜΠΣΡῺ ἸΓΒΩῚ 
πν ΤΟ ὙΝδῚ. ΓῺ ἘΠῚ ΠΡῚΝ ΠΘ 
»ορτοΝ, Ἔν τὸν “ΩΝ ΤΕΣ ἔτος 
πΙϑὴ πῖϑτοϑ πῖπ ἼΤΩ 223 

“νι ΠΡΟ ῬῚΠΡ ΞΉΤΙΣ ὉΒΝῸ 
ὁ ἼΣΡΤῚ ΠΟ ΠῚ ἜΣ 

τα 9 πῆον τῶν ΦΏΘἪ 
Ἐπ ΞΡ ἸΒΌΓΟΙ πϑς ΠΝ 
πΙΘΌΝῚ ΤῊ πϑῶϑῚ ὅπ ἜΞΙΣΟΊ ΣΤ 
Ἢ ΠΞ ΤῊ πῶ γ ποτ) ἤγοξτῦν 

ΡΞ Ἧι πο» ἼΩΝ ἼΣῚΠ ΣΔΛΊΞ 
ἐ πὴ 

ΤπτοΝΣ ἸΠΣΓΩΝ τὴπὶ ΠρϑΝῚ ΧΕ, 
Ὡϑ2Σ 3 ἴρ ὙΩΝΡῚ ὙῸΝ 25 
ἸπΝῚ τῶν πὶ ΤΠΝ ὌΣΞ ὙΠ 
ΠΞῚΣ ἼΡΞ: ἸῈΣ πὴπ ΕΡΩΣ νη 
πξϑτον ὃ Ὅϑ την ὥ"Ὶ ΕΝ 8 
ὈΠΆΤΟΣ ΠΡ πὴ πὸρ ἼΩΝ ΠΡῸΡ ὨΩ͂Ν 
ὈΞΝῸ ἸΠΒῸ ἼἬΠΠῚ Ἰ2ΞΓΩΣ 18 
πὴ ΞΘ ΡΠ πρῶτ "055 
ΘΙΟΨΕΙ ὡὐνἢ ΠΣ Ν35Ὶ ΣΣΞ 
ΤΠ ῃΞΙΩὴ ὌΝ ΠΡΟ δ πὴ 
ὯΝ ΠΡΟ 9. ΝΞΠ πον τῶν 
αν Ὁ πῶ», δ ΡΝ ἘΡΕ 

ΠΡῸΣ ΝΞΠ 

20 

ἽΞ} 

ΝΠ ΤῊ ΓΞ 55. ΣΉ "Π Ἰξοτὸν 

πριν ΠΏ: ΒΙ ΓΝ ἘΠΕῚ πθρῃι ὃ 

οδος τῷ ἀνδρὶ τῷ πλϑσίω ... ἐκ τῶν ποιμνίων. 
τῶν βδχολίων (ο. ΕΧ). Β: τῷ ξένῳ ὁδοιπόρῳ τῷ 
(τῷ α. τῷ ξ. ΕΧ; ΑΧ: τῷ 5.κ ΑΒ Ἐ τὸ ἀρθονν ( 
1Χ). ὅδ. ΑΒ: (ἃ ἐπὸ) τῷ ἀνδρὶ ΓΝ ΟΝ ὙΠ 
ἀποτίσει (- ἔσεται 1" Χ). δ; ἑπταπλασίονα (τέτο: Ἀος 



Ὡς 

ἰὐοτοίοπ εἰς υοπ Ὅ68. δεδηίᾳϑ δἐπείίοπ, 
Ὁαξι {{ Ἰἰτία, Ὁείπ δὲ πρῶτ, Ὅὲ1 Θοίθίζοῦ, 

Φῦ ατιὦ) τοῦτ. ἢ Θαυνίο Τγτα ἐππι Βοίοπ: 
ς Ὸ 001Π| ὃπ᾽ 41 δοαῦ Ταροι: ἀκα Β οἷν θαᾳ8 
οπἰϑε ἀδεῖ σοζαιοπ, Ῥεππ Ὁαᾳ8 Θόυεῦ {πἰ{Π εἰ 
61 οἰοῆεπ, ἰδὲ ἰοπεπ. αίτοῖ απ παἰξ Ὁοπὶ 
(Οιτείς τὐἱδοῦ οἷς ίαδί, Ὁαβ δι. [{6 ξογῦτος 
εξ, πὸ [εἴ φείτοί,. 

᾿πὸ Ὅαᾳ ἰτίαϑ δεῖ Οὐτοῖς, θα ἰδτ 20 

27 ἰύτοπ φαιιδιοίτιῃ. α Φᾳ Τίς αϑοὸῦ ατιϑρος 
ἐγαιετε δαίίς, αποῖς Φοαυίο Οἷπ ππὸ Τἰεβ 
ἤς ἱπ ζεἰπ ἤᾳιϑ θοῖοπ, ππὸ 1{6 τυατὸ εἴπ 

ο΄ ϑβείθ, τὸ φέθαν ἴθπὶ εἶπεπ Θοῦπ. ἥ{θεγ 
τς οἷς ὅ'δαι ρο[εἴ Ὁεπι θεττη ἰδεῖ, οἷς Φανίο 
" ρα. 

ΜΕΝ. [[πὉ δον εῖν [αποίο θλαἰγαπ κει Φαυσίο. 
ΦὍκ δὲν 21 ἰδπι ἔαπι, ἤρτα ὦ εὐ ζπὶ ἰθπι: 
(588 τοατοι ἐροοπ θὲ άππον πὶ εἶπεν (Θἰαδί, 

2 εἶπον το, ὍῊ. ἀπϑοῦς αὐταὶ. ἢ Φ εν ϑιοι)ε 
8. Ῥαίίε {τ υἱεῖς (Θαἴε ππὸ7] ϑὲϊποοῦ, Ὁ θοῦ 
Ὅο Ἅγηιε δαῖτίε πἰ 8. Ὁοππ εἶπ εἰπίᾳοϑ 

ππὺ εὐ πάῤτεοίς ἐδ, Ὁα ἐδ στοβ ᾿Ἰϑατὸ δεῖ 
ἰρπὶ απὸ δεῖ Τεἰποη ἀπ πθονπ διρΙ οἰ), ε8. αῇ 
θη Τείποπι ἐΒ ἤει 

ο΄ Δφν θέε ε8. υἱὲ εἶπε οὔτε. ἜΦα αδεῖ 
Ὁθπὶ τοί επ έαππ εἶπ Θα ἔαπι, ζ οπεῖς 
ΕΟ ἀπι| ποῦπιοπ υοπ Τοΐππ (Θγαζεπ τὸ 
ϑέϊποοντη, Ὁαβ εὐ Ὅεπι (δα Ὲ εἴτα 8 κυνί τοῖς, 
0 4π|ῖ ἴθπι σοξοπιπιεπ τθαν, ππὸ παῦπι 

ε8. 51 Ὁεπι θΠὲαππὸ, Ὁ. δι ἰθπὶ σεξοπιπιοπ 
ἴαΥ. 

ὅ Φὰὰ εγατίπιποίς Φαὐίο ππ ατοβέπι Θοτπ 
τοἷδον Ὅοπ θέαππ, τἀπὸ Τρταῦ, 2π| ϑὲατραπ:; 
ὥρ ταῦν Ὅὸῦ 911 Τεδὲ, εν ϑίαππη {{Π εἶπ 
δξίπο Ὁε8 Φορεδ, 

6 ἔϑαρι 01} εὐ Ῥα8 Θάγαῇ οἱουζαίς δρξα οι, 

20, ὕ.1.: βείοο, 
3... 4.Χἅ; εἰπρίᾳοδ. 

ο΄ δ, πη δείβ ἰθπ σείροῦ ζείπ, ΟὟ: ᾧ, οὶ Ὁίο[ς 
 (αΐε π. ϑονυτίεβοεπ. ΥΕ: Φίοδ Τεί πὶ βόε ἱπ' δείποι 
 δἴπροπ, ΑΥ̓͂ .ΝΕ: δα]Ό δίοοπ, δ. 1, Β: [οἸ90 1 Ὁ, αἷό 1, 
ΠΥΕ: νουτάτεο δείποι έν, Β: το δι: . πἰοδοττοίβο 
Αὐδοπότοι, ΑΥ̓ ΝΕ: κι. κουῦτο [{61} πὸ ((Θο)ρείᾧ 
ἰρθπι Ῥθλπ 0 εἶπ, Β: θΓ{0 ζο{{{| δα ἰῃα Πάτίεπ. 
ς 20, δρεβεντη, Β: δο αρσίο 1. ἰτοα (δἤειπαπῃ, 
ΑΥ̓ ΕΣ: ἰταποτίς [. ἴσον ἰθτοι ὅδοντη, 

ς 27, κεἴθαπ βαέίο, Β.ΑΥ,ΝΕ.Α: οί Φ ταιιον υὐΥς 
ἔθου θατ, ΒΙΑῪΝ ΝΕ: παῦηι {. ἰπ 1, ὦ, ΒΥ; οἷο 

ὅϑέαπη ἰτίᾳ ἰοδὲ τρατ, ἀτὰρ [{6 “εἰ ππὶ᾿ 

ΕΓοίποϑ Θάγάείπ, ΠὍα8. εὐ σοΐαμ  θαίίο;, 

πιὸ τῆαπῈ σ0η Τείποπι., 
ΞΒεοεν, ππὸ 167 ἰπ [εἴποι (ΘΟ οΒ, τπὸ 

Ὁπσ8 ΘύγαΓ Ὁ68. ατἴπη ΤΥ ππὸ τί τοῖς, 

Ω, (απο 8. 

αΥ Τ}εθα τυἱτῦ αυΐοϑ σϑεῖθ, ϑιαίθαπϑ ϑαταθεῖ, 

Ὁ δα8 σείθμαπ θαι} 
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ΝΥ. 

(1, 3ὅ--.12,6) 

58η| ἀ6 565 ΓΘΡῚ59 4.1] Θἰ]Δ ΠῚ 5ΘΓΥῈ5 
ἴᾳ5 {15 Ποιμᾶθι5 τηογίαι15 6581. 

ἜΒι αἰχι Πανὰ δά παηοίαμῃ: δρο 2ῦ 
ἀἴοο5. 904}: ΝΟ (6 ἴγᾶησαὶ ἰδία Γ65. 
ΨΆΓΠ5 ΘΗΪΠῚ ΘΥΘηΪα 5 οδὶ θ61}1, πὰ η0 

᾿οϑ απο οἵ πα0 {Πππὶ ΟΠ ΒΠΐ ρἸ Δα 5; 
σομΐογία 6 }] 1 ο Γ65 {105 ΔάΎΘΓΒΙΙ5 0Γ- 

Βοιη, πἱ ἀδδβίγυδβ θᾶ], οἱ δχῃουῦίαγθ 
608. 

Αὐάϊνι! δυΐθπὶ ἀχὸ ὕτἰὰθ, αιοά 26 
ΠΊΟΓ 15 6558. {ἰΓἸὰ5. ὙΠ] 51115, οἱ ρ]Δη- 
χιῦ δα. Ἔ ΤΥδηδδοίο δυίθη [πποἷπι τηϊϑιΐ 27 
Πᾶν! οἱ ᾿πιἰγοάιιχιί θη) ἴῃ (ΟΠ 

5118 Π|, οἱ ἰφοία δϑί δὶ ὈΧΟΓ, ρθρϑυ 486 
τοὶ ΠΩ ; οἱ ἀρ! οι! νουθαμη ΠΟ, 

2,26. 

ν.8. 

12,9. 
18. ἰδ, Ἧ 

Ἡμδνδ φαοά [δοογαΐὶ Πᾶν! ἃ, οογἂπ) ΠΟΙΏΪΠΟ. 
τ ΜΙ511 αγσο ΠΟΙ Ϊπι5 Ναίπδη δ ΝΕ. 

Ῥωδῖγθν Παγὰ, Οἱ οὐπὶ γνϑηϊβϑοὶ δά ΘΠ], 
ἀἰχί οἱ: Π 0 ὙΙΡΙ ΘΡδηΐ ἴῃ οἰν (δ 6 τιηἃ, 

ὉΠῚ15 ἀἶνθ5. οἱ ΔΙ|16Γ ρᾶπρου. ἢ ίνο5 
Πα] 6 θα ον 65 δἱ θονθ5 ρ] αΓμη05 νᾶῖά 6: 
ἜραῸΡρΟΙ υίθ αι ὨΪΠ1| Π]) 6 01 ΟἸηΠΐηΟ, 
ῬΓΔΘΙΘΡ ΟΥ̓ΘΙ 18} Ρ ΔΓ] Δ), “ΔΙῚ 
ΘπιοΡαΐ οἱ ΠΡ] ογαΐ, οἱ 4086 ογθνογαΐ 

ρα ΘΠ οἴη ΠΠ15. 6}}}5. δἰτηὰ]}, ἀ6 
Ρᾶπθ {Π1Π18 ΟΟΙΘ 6 η8 οἱ ἀθ οδ]ίθθ 
6}115 ὈΙΠ 6 Π5 οἱ [ἢ 51ΠῈ {ΠΠ1Ππ5 ἀοΥΙ 6 η 5, 
δΡαΐ 6. 11} οὶ ἢΠ1|ἃ. ἜΘ ἁυίθιη 
ΡΟΡΘστηα5. 4α ἀπ νθηΐβϑδοὶ δά ἀΪ- 
γ]ΐ6Π}, ΡΔΓΡΟΘΠ5. 1Π|6 ΘΌΠΠΘΓΘ 46 ΟΥἿ}}18 
οἱ ἀθ ὈΟΡὰ5 5115, υἱ Θχῃθογοί οοη- 

ὙἸν ΙΓ] Π] ΡΟΡΘΟΤΙΠΟ 11], 4ὰὶ νϑπογαὶ 

δὰ 56, {}1 ΟΥ̓ΘΠῚ ΥἹΡῚ ΡΔΙρΟΓΪΒ. οἱ 
ΡΓΔΘρΡΑΓᾶνΙΐ 0105 ΠΟΙ] ηΪ, 4] γ6Πη6- 
Γαΐ δά 58. 

Ιγαΐὰ8 ἀυίθη ἱπαϊσηδίίοηθ Ἠανιά 
ΔάνΘΓΒ 15. ΠΟΙΏΙΠΘΙῚ 1{Π11Π} Π]Π115, αἰχιῖ 

(ιβιι. 84 Ναίῃδη: γινὶ ΠΟΙ, ΪπῈ5 ΟΠ Δ ΠῚ 
ἔδιδε ΠΠ 5. ΠΠΟΓΙΪ5. δϑὲ Ὑἱγ 4] ἴδοϊ! ΠΟ. 
Ῥχτθθναν δε Θ γοὴ γτοάάοὶ ἴῃ ΦΙΔΠΡΙρΡΙ αι, 60 

2ὅ. 8: εἴ παπο (05). 27. 5: ΤἩγδηβδοίοααθ ]. 
1. Α1.: Τ(Ρ. 61) Βθβρόμαδ τὶ ἐπα οἴ απ. 

(Φαἰζο. νΕ: τοαῦ Φ). φοἴῇ, δαῖτο, 
2. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: (ΘΟ(.. κι. ϑὲ, {εν υἱεῖ. 
3. ΒΙΑΥ͂Υ.Α: ραπ (ραν) πἰ ἐδ. αΥ̓: ἐὐλοῃ οδ πὶ 

οὁ τυ δ απ’ ... τῆ 1, ύθποπ ζπρῖ, Β.ΑΥΝΕ.Α: 
ταῦ (δε) ἔθπι οἷς (οἶπο) Φ΄, 

ἅ, δεῖπ “δαπδοτον, ΒιΝΕ: οἷα ϑὲοίζοποον .... πὶ 
ἡ θαποογδιπαπε ((ἴν δὲπ 91.). ΑΥ̓: εἶπ ϑθαπθοτοῦ,,, 
[ὰτν. δὲ. Β: νου] δ οπείο, ΑὟΥ: οὐ δαπονίο θη, 

ὅ, ΝΕ: εἶπ οι Ὁ. ὦ, αὐνν: δεὲδ ὃ. ΣῊ {{. 
ὑ, ἵτπὸ ὃ. Φ. ἴοτ(. ΑΥΥ̓ὙΕ,Α : οὐαί. 

90} 



405 (123,7--16.) δια πιπ 6 115 ΕΠ. 

Ἰποηιϊοϊάϊξιηι αἀτεἴξον ἕο αἴ )εενεοἴειηι. ΧΙ. 
ὔ Ε 9. ΦΟΡ 2 , } -» » 

σίονα. ἀνϑ' ὧν οτι ἑποίησεξ τὸ πραγμᾶαὰ τουτο, 

καὶ περὶ οὗ οὐκ ἐφείσατο. 
ΞΔ , 

7 Καὶ εἶπε Ναϑὰν πρὸς Δαυίδ' Σὺ εἶ 
ΕἾ Δ ι- ΄, - ἢ , ͵ 
ἀνὴρ 'ὁ ποιῆσας τοῦτο. Ταδε λέγει κυρίος 

Ἐγὼ ἐχρισά σε βασιλέα ἐπὶ 
᾿ ᾽ , ῃ ΤΡ . ὙΡΕΡΣ , 3 . 

τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐγὼ ἐρῥυσάμην σὲ ἕκ χειρὸς 

Σαούλ, 8 καὶ ἔδωκα σοι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου 

σου καὶ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον 
Α μὲ , ᾿ κ 2 ν 4 

σου, καὶ ἔδωκα σοι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ 
᾽ 2 3 Ι 

Ἰούδα, καὶ εἰ ὀλίγα σοι ἐστί, προςϑήσω 
- ᾿ 

καϑὼς ταῦτα. 9 Τί ὅτι ἐξουδένοσας τὸν 
τ - -Ὕ . Α 

λόγον κυρίου, τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν- 
- ᾽ Χ “» 

ὥὠπιον αὐτοῦ; Τὸν Οὐρίαν τὸν Χετταῖον 

ἐπάταξας ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

ἔλαβες σεαυτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ αὐτὸν ἀπ- 
, ᾽ « , .«“ ἊἼ , Τρ » 
ἔκτεινας ἕν ῥομφαίᾳ υἱῶν «μμων. 19 Καὶ νῦν 

οὐκ ἔξαρϑήσεται ῥομφαία ἐκ τοῦ οἴκου σου 
- 9. ΓΚ “ , , ν 

εἰς τὸν αἰῶνα, ἀνϑ᾽ ὧν ὅτι ἐξουδένοσας μὲ καὶ 
" ; οὖ 5: τ} - , - 
ἔλαβες τὴν γυναῖκα Οὐρίου τοῦ Χετταίου, τοῦ 

- 2 -“ 1{ι “κ Ψ᾽ ιὰ 

εἶναι σεαυτῷ εἰς γυναῖκα. Ταδὲ λέγει κυ- 
2 ᾿ . γ᾿ Φν ν ᾿ “- 

Οιος᾽ Ιδου ἐγὼ ἐγείρω ἐπὶ σὲ κακὰ ἐκ τοῦ 

οἴκου σου, καὶ λήψομαι τὰς γυναῖκάς σου ἐν- 
ὦπιόν σου, καὶ δώσω αὐτὰς τῷ πλησίον σου, 

καὶ κοιμηϑήσεται μετὰ τῶν γυναικῶν σου ἐν- 

ὥπιον τοῦ ἡλίου τούτου. 12 Ὅτι σὺ ἐποίησας 
ἐν κρυπτῷ, κἀγὼ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐναν- 
τίον παντὸς ᾿Ισραὴλ καὶ ἐνώπιον τοῦ ἡλίου 
τούτου. 

16 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς Ναϑάν: Ἡμαρ- 
τηκα τῷ κυρίῳ. Καὶ εἶπε Ναϑὰν πρὸς Δαυίδ’ 
Καὶ κύριος παρεβίβασε τὸ ἁμάρτημά σου. Οὺ 
μὴ ἀποϑάνῃς" 18 πλὴν ὅτι παροργίζων παρ- 
ὠργισας ἐν τοῖς ὑπεναντίοις κυρίου ἕν τῷ 
λόγῳ τούτῳ, καὶ ὁ υἱός σου ὁ τεχϑ είς σοι 
ϑανάτῳ ἀποϑανεῖται. 

᾽ - - 

1ὃ Καὶ ἀπῆλϑε Ναϑὰν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
Καὶ ἔϑραυσε κύριος τὸ παιδάριον ὃ ἔτεχεν ἥ 
γυνὴ Οὐρίου τῷ 4αυίδ, καὶ ἡῤῥώστησε. 
16 Καὶ ἠξίου Δαυὶδ τὸν ϑεὸν περὶ τοῦ παι- 

“6. ΔΒ: τὸ ῥῆματ. 1. ΑΒ: εἰμὶ ὁ χρίσας. ΑΞΒΤ (ἃ. 
βασ.) εἰς. ΔΒ τὸν.. ΤΟ. ἐγώ) εἰμι. 8, ΑΒ: τ κυρίϑ 
σδ(αύτδ ἘΧ)... ἐν τῷ κόλπῳ... μικρόν (ὁλ. σοι ΕΧῚ) 
ἘΠ Ὁ. προςῦ.. σοι. Α2Β: κατὰ ταῦτα. 9. ΑΒ: ἐφαύ- 
λισαςί ἐξδδ. ΕΧ). ΑΒΕΧΣ: ἐν ὀφϑαλμοῖς (ἐνώπ. ὌΧ: 
10. ΑΒ: ἀποστήσεται ὅ.. ἐξἕως αἰῶνος... .ἽἍ (8, Οὐρ.) 
τᾶ... σοι εἰς γ. 11.458: ἐξεγείρω. ΑΒ: κατ᾽ ὀφϑαλ- 
μὸς.. «Ἄαύτας ... ἐναντίον τ. ἡλ. (ἐνώπ. καλ. ἘΧ). 
ΤΌΣΩ χρυβῇ (ἐν κρ. ΕΧ).. . ἀπέναντι. 18. ὯΝ δἰ 
τῷ Ν. 14. ΑΒΕΧΣ: τὸς ἐχϑρὸς (ἐν τ. ὑπ. ἘΧ). Α 
ῥήματι .... καίγε(λ.... καὶ ΕΧ). 16, Β: παιδίον.. 
(ρ. Οὐρ. ἡτῶ Χετταίϑ. 10. 48: ἐζήτησε... 

πα ΤΟΣ 

ϑεὸς Ἰσραήλ᾽ 

τ 
«παι αρίὅ. ι 

ἼΣΩΝ πῶ δ ΞΡ 9 ΘΟ ΒΝ 
ἐΡΩΠτΝὉ ὧν ὈΡῚ πα 

ὥννπὶ ΠῺΝ ὌπτὸΝ ἸΣ9 ΟΝ 
"δὸν ἘΝ 5 ΠῸΝ πῆπο “δὰ- πΞ 
"23 ΝῚ Ὀδ δ Ὁ» ΠΕ ΡΣ 

9 ΤΩΠΝῚ ἐϑημθ ἸρῈ ἩΤ ΕΗ 
ΠΝ 3 ΟΝ Π2ῚΝ ΓΉΞΤ ΩΝ 
ὌΝ ΠΣ ὈΛΞΓΩΝ Ἦρ. ΓΤ ἩΡΌΓΙΞ 
π3 19 ΠΡ ΠΘΌΝῚ ὈΣὩ ΒΝῚ ὙΤΩΣΝΝ 
ππτο ἼΩΝ (ῚΞ Ῥη5 ἘΡΠΓΙῚ 
ππ πον ὮΝ 3593 5 ἘΡΩ͂ 
ἪΡ ππΡΌ Ἰδών ΟΝ ΞῚΠΞ ΤΟΞΙΙ͂ 

ΕἸΡΩΡ ὭΣ ΞΊΠΙΣ ταῖν ἸΠΝῚ πῶδῸ 
ΠΣ ὌΠΞῸ 3. ὌΌΤΓΝ Ὁ ΠῚ 
Πώδ τον ΠΡ 325 53 3} ὈΞῚν 
ἐπῶν 9 τ Το π ΠῚ ΠΡῸΝ 
ἼΡΩΣ ΘΡΡῸ 5 Πῆτὶ ὍΩΝ 1 ΠΞ1] 
ὙΏΣΓῸΝ ΠΡΟῚ ἩΠΟΞῸ Πρ 
ὮΣ» ΞΞῚ ἩΡΡὴ9 ἜΠΗ ΡΣ 
ΠΝ ἽΣ ΕΠ ΤΟ ΘΠ 3055 291) 
ἜΞΊΠΓ ΩΝ ΠΌΣΙΝ 53 ἼΩΘΞ Ὠ ον 
ἐἸΘΔΙΘ ΓΙ ἼΔ2] Ὀπ ϑτὸϑ "22 ΤΠ 

ἼΩΝΌΓΙ Ἰδυττὸν Ἢ ἼΩΝ 
"83 τοῦν Ἰζ2 ἼΩΝΡῚ Ὁ ΠΣ 
ἸΣΡ Ὁ ΝῸ ΠΝ ὌΞΣΣΙ τῆττ 
πῆσο 2 ΝτῸΝ ὨΧΝΣ ὙΠ ὈΞῸ Τὶ 
τὴ πὸ πΌΡΠ ἸΞῚ Δ ΠΗ ἼΞῚΞ 

ἐ ΓῺ" 
πῆπν βοὴ ἼΣΛΞΓΟΝ ἸΠ Ἴ59)] 
ΡΩΝ Παρ ὝΩΝ, τρῖπττα 
πτὰ ΤΣ ὥΡΞῚ εΘΝΡῚ ὭἼΤΟ 1 

18 

εἴ2) 

Υ. 8. [513 ΚΡ 
γ 9 ΔΙΞΕ ΠΣ ΨΕΙ 

Υ. 18. ΓΌΞ ΧΌΝΞ ΝΡῸΒ 
Υ. 15. ΠΌΞΞ ὉΠ 



ῷ (Φῳμἑ πος. 
1 

(12;7:-16) 409 

ἰαίθαπϑ Θίταϊζτοδε μπὸ Θίταζαμδιοθηπῃ. 

Ὁατπι, Ὁ ΕΥ [οι 8. σοἴθαπ τἀπὸ πίε 
σεζοπει θα. 

7 Φὰ [ρικῷ ϑὲκίθαπ κι Φανίο: Φι δἰ 
δεν δὲαππ. (Θὺ {ρτἰὲ δον ὥοτν, δὲν (Θοι 
δγαοῖδ: δ θαδε οἰ ζππ δὲ δπίρο φο[αϊς 
δὲ. ἄθδεν ϑἼταοί, ππὸ θαθὲ οἰ) εὐτοῖοῦ απ 

8 Ὁ Φαπὸ (Θαιδ, Ἐππιῦ θαθο οἷν Ὁείπεβϑ 
ὥεγγπι ὥκπιϑ σραοδεπι, ὃαλι [εἰπε εἶδεν 
ἰπ Ὁείποπ Θσοβ, τππὸ δαῦς οἷν θα 8 αι 
δγαοῖ ἀπὸ διδα σέροθοπ, ππὸ {ΠῚ δα 8. κπ| 
τοοπία, Ὁ ἰὰ ποῦ οἷεβ τππιῦ Ὁα8. δαζι 

θ1ιπ. Ὁ ϑθανα θα. δι. Ὅόι Ὁᾳ8 ἤϑοτι 
Ὁ68 εττ ϑεγατοι, δα δῖ Το ε8. ἸΤο δεῖ 
ὉΟΥ ζεἰποι ἍἽΠπιροπ τ ἀτο{ὲ Ἰἰτία, ὁπ ὅ6- 
τοιοῦ, δα δι. εὐδία σοι παϊ{ δεπὶ (Θ ϑετ, 
ζεῖπ ϑϑεἰδ ῬαΠ δι: οἷν ζππὶ πθεῖδε σόποπις 
πτὸπ, ἰθπ αθὸν θα δὰ εὐτοϊτροι πὶ ὅ6πὶ 

10 Θά δεῖ δείποον ἡ Πππιπιοπ. Ἔ ϑέιπι [01 
ϑϑὴ. Ὁείποηι ὅαπζε Ὁα8 δόγοενε πίε Τα ἐπ 
ἐὐοί αἰ), ὁατθι, δα δὰ παι) ϑογα 
γα, ππὸ Ὁα8 δεῖν 1{τ|α,. ὅὍὲ8. «Θειθί(οτϑ, 

ἔ αοποπιπια δα], δα 1{ε6 δεῖπ ϑθεῖδ {εἰ. 
11 φΦὺ ζρυίαε Ὅν θοιτ; Θίορε, ἰῷ ὉἿΠ 
ο΄ Ττποῖἃ ἴδον οἰ οὐθοῦξοι. αἰι8 δοίποπι 
τ΄ εἰροποι αι, απὸ ἱῇ δείπο ϑθείδον ποῦς 
τς πη 01 δείποι ἥσθη, τὸ Ὁ {6 Ὁείποπι 
ο΄ ϑὲδαηἠιοι σοθοι, δα. εὐ δεῖ δείπεπ δ εἰδογη 
Ἅ 12 [Τα[επ| [01 απ δὲν τίει Θοππε. ἔϑεππ δα 
τς δα δοϊπι) σείδαπ, [Δ᾽ αδον ὉΠ οἰεθ τρτπ 

Φ0Υ δὲ σαπλοπ τα! ππὸ ἀπ δε} (Θοππο. 
Φᾳ ζργτα Φαυίο κι ϑλαίθαπ; δ θαῦε 

σοι ποίροι τοΐδοῦ Ὅὲη ὅθ εῖτπ. ϑὲαίθαπ [ργα ὦ) 
δι, Φαυίΐδ: Θὺ δαί αι δὲν εῖν δεῖ 

: Θύϊπὸς τοεραοποιιπιοπ. Φι υἱτῇς πίε {{γ- 
14 0επ; Ἔαθον ποεῖ! οι. δἷε οίποο Ὅ68. Θοτγη 
ο΄ Καᾷ οπτῶ, δίοῖε Θεά τε Γἀζξοντηι. αοπια δ, 

τσ Ὅν Θυῦπ, δὲ δίτ σεδοτοπ {ΠΠ, δε8 
ἀοῦοδ {ρΥδεπ. 

Ἰϊπὸ ϑὲαίθαπ αἷπα δεῖπι. {πὸ ὍΕΥ ΘΕΤῪ 
Τῶπιᾳ Ὁᾳ8 δδίπο, Ὁα8. Ἰ{τ|α8 εἰ Φαυίο 
σέδοτοα δαῖίε, δαβ εθ8. ἰολ γα πξ τρατῦ. 

Ε13 

Ο 10 

10. ὕ.1.: ϑέτπι [ὁ [Ἱ{. 

ο΄ 8, ἴἋὉ πιοοδές (ὦν, ΑὟΥ: τοοἵ{{6. Α.: ἔαππ. ΝΕ: τοϊτοο 
ον, Βίποι ρφοίδαπ θαθοπ. ΑΥ̓͂: απ δοίποπ ΞΘ α]οπ, 
ο΄ 9, ΒΒ: δα ὁ ἸΤΟθοΓ φεἴῃ, γα{Π. ΑΥ̓ΥΕ: πὶ οἴ. τοαό 
 Βύζε {{{. ΑΥ̓: φεπιοτοοί, Α- οὔτι, ΑΥ̓́Τ ὙΕ: Ὁπτ θα ὁ τς 

ΟΣ, 

Ὁ, 
Ἦ Β.ΑΥΥ.ΝΕ.Α: τοοίεπ. 

ς 11. 8; εἰπ 10δεῖ. Ατ:εὐσαῦ Ῥὁ{ε6. ΟΥ̓ ΝΕ: εἴπτοπι 
Ο φίπδοτα, Β.ΑΥ; Τίεαε. νΕ: δον τοἰτο δοίπο 58. δ: 
 {(αἴοπ, Β. Υ̓ΤὙΕ.Α: νοῦ δ, θπιροπ (ἔπι προ) 

ΧΕΙ. 

4αοά [Θοογιΐ νουθλ ἰδία οἱ ἤθη 
ΡΘΡΘΡ ΟΣ. 

Ὠῖχὶι δαίΐθιη Ναιπὰη 4 Πανὶ: Τὰ 7 
65. {Π| νὶ"! Πδθο αἰεὶ! ΠοΙηΐπιι5 Π 6115 

18π|. 5ΓΔ6 1: 60 ὉΠΧὶ (6 ἴῃ ΓΘΡΘΠῚ 5ῈΡ6ΓΡ 

ὅ8᾽11: ΒΓΔ6], οἱ 660 διαὶ (6 ἀδ πηᾶπιι 888], 

Ἔρι ἀθ61 Ε0Ὶ1᾽ ἀοιμιπὶ ἀοιηίηὶ (πὶ οἱ 8 
ΧΟΙΡΟΒ ἀΟμλΪηΪ (πὶ ἴῃ 5δἰηὰ ἰᾳ0, 46 - ἢ 

ὅ, 10.56.5. 4 46. {101 ἀΟΠλ 1 [586] οἱ {πάα; οἱ 
Ττάκε 91 ραγνὰ 58Πη| βία, Δ ]Π1ΟΔπὶ {Π}1 χη }10 
ἘΝ, 18] ο"ἃ. ἜΘυλγθ ΘΓσὸ σοηίοιηρϑίϑίὶ 9 

αι,ο 715. 6 θη ΠΟΙ, αἱ [Δ ΘΓ 65 Ἰη Δ] πὶ ἴῃ 

ΠΣ οΟηβρθοία η160 ὅ {τ]ὰ ΠΟΙ Πἁ θαι ρ61- 

αουόθ,θ, ΟΠ 55:51} ο]Δ 410, οἵ ΧΟΓΡΘΠῚ {ΠΠῚπ|8 ἀ066- 
ὈΙδι1 ἴῃ ὈΧΟΙΘΙ 01, οἱ ᾿πίθυ βο 5ι1 

61} ρἸ δά [0 ΠΠΙΟσ ἢ Αιημοη. Ἔθααιη 10 
τῶν Ὁ Το π0ὴ ΓΘΟΘαοί ρ]δάϊι5 ἀ6 ἀθπι0 

οἰὐξος, πὰ ἸΒ4Ὲ6. ἴῃ 56 ΠΡ 6 ΡΠ 1, 60 404 

ἀθΑρΡ ΧΟΡ τη6 οἱ (]6 18 ἀΧΟΤΡΘΩῚ {Π 016 
ἨοιΠδοὶ, αἱ 6556. ΧΟΡ ἰᾳἃ, ἜΠίΔαμ6 11 
μᾶρο ἀϊοὶς Ποιηῖηι5: Εσοθ, 650 51150]- 

ὁ» 13.185. (0. ΒΌΡΘΙΡ (6. Ἰηδ! πὶ ἀθ ἀ0η10 ἰδ, 

οἱ 101} Π| ὌΧΟΙῸΝ πᾶν [ῃ ΟΟΕΠ15. (15, 

16,21.. δ. 400 ρΓοχίπηο ἰχο0, οἵ ἀογιηϊθί ΘΠ 

Του ΠΑ ΧΟ 5. (αἷς π΄ ΟΟᾺΠ15. 5015. Πυ}5. 
ἜΤ 6] [θοϊϑίϊ ἁρβοοπαϊίο: οὁρο0 12 
δα 61} ἰδ οΙᾶΠι γΘΡθ. 1) ἰδία ἴῃ ὁ0Π- " 
ΒΡοΘοίι ΟΙἸΠΠΙΒ 5ΓΔ6] οἵ ἴῃ ΘΟΠΒρΘΟΙα 
5015. 

ἐπι. ΒῚ ἀἰχίε Πᾶν! δὰ Ναίμαπ: Ῥϑοοανὶ 18 
ρει 8,43. "01 Π0. ὈΙχίψαθ Ναίῃδη δα Πανὶά: 

ἀκα θα ΠΟΠΝΪΠ5. 40 4116. ἰΓὰπβί0}} ΡΘοοα αὶ 
παν οὐ ἑαιηη. ΝῸΠ ἹΠΟΓΙ ΓΒ; ἢ νϑγι πη πηθη 14 
ἐύ τὸ. ἀποπῖδπι Ὀ]ΒΡΠ ΘΠ Γ 6 ἴδοῖβιϊ ἰπἰ το 8 

ΠΟΙΉΪηΪ ΡΓΟΡΙο νουθπηὶ πο, ΠΙ 118, 
4] πδίιι5. οδὲ {Π0Ὶ, ΠΟΤί6 ΤΠ ΟΤΊΟἰῈΓ. 

Εἰ ΓΘν Ρβ5 οϑί Ναί Πδη 1ῃ ἀομημμη 18 
5118. Ρργοιϑϑὶὶ Ζιοαι6. ὨΟΙΏΪΠΙ15 
Ργν πη, {6} ΡΘΡΘΓ Γαΐ ΧΟΙ Πγ]ὰ8 
Ἠανιὰ, οἱ ἀθβρογαίι εδί, Ἐθδργθοαίαβ- 10 
4116 οϑὲ αν ἃ Ποι 1 Π ῬΓῸ ράγναο, 

(1Βρ. 
Κι) ,γ4υ. 

10,22. 

11,27. 

7. Α1. (Ὁ. νἱγ) φαὶ [δ οἰ βι} μΠὰηο γθιῃ. 12. Α].7 ((π 
[.) }]ὰ5. 14. Α]. Ὁ ποπηθη (ἃ. Πο0η1.). 

Ὁίεζεν Ὁ. 
12. ΒΑ: πὶ θουθούρ οι π, 
18, ΑΥ̓Υ: ϑεγτρόθοπ, νΕ; [ἀβ1.... οἰπαοῦοι ὁ 
14. Β: δέος Θαΐο. ΥΕ: δεῖ ὅ, ... Φ γα: ϑίπίαβ 

ἀππὶ Βα. σοσόθδει, ΑΥ̓: τανε χν ἐἀξοναπρῃ 606. 
Ὁπτῷ ὃ. Θαῦε. 

1ὅ. ΟΥ̓ Ε: δὲν δπαθεπ, ΥὙΕ: ρεζάθυΠ) ἔτ, Α: 
Ὁαβιπαπ ϑετφ θεοί [εἴ ἐς, 

10, ΑΥ̓͂ .ΥΕ: {π| {ε᾿ 



410 (123,17---2 4. Φ ΘΙ ΕΠ. 

ΤΙοπιϊοϊαάδξιην ααἰκιϊέονῖο “α΄ ἡεετεοζείτ. 

δίου, καὶ ἐνήστευσε Δαυὶδ νηστείαν, καὶ εἰς- 
ῆλϑε καὶ ηὐλίσϑη ἐπὶ τὴν γῆν. 17 Καὶ ἀνέ- 
στησαν οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴχου αὐτοῦ 
πρὸς αὐτόν, ἐγεῖραι. αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ 
οὐκ ἐβούλετο, καὶ οὐ συνέφαγεν αὐτοῖς 
ἄρτον. 18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδό- 
μῇ, καὶ ἀπέϑανε τὸ παιδίον, καὶ ἐφοβή- 
ϑησαν οἷ παῖδες “Ιαυὶδ ἀπαγγεῖλαι αὐτῶ, 
ὅτι τέϑνηκε τὸ παιδίον. ὅτι εἶπον Ὅτι ἐν 
τῷ τὸ παιδίον ἔτι ζὴν ἐλαλήσαμεν πρὸς αὖ- 
τόν, καὶ οὐκ ἤκουε τῆς φωνῆς ἡμῶν. καὶ 
πῶς εἴπωμεν πρὸς αὐτὸν ὅτι τέϑνηκε τὸ παι- 
δίον. καὶ ποιήσει κακά. 19 Καὶ εἶδε ΖΙαυὶδ 
τοὺς παῖδας αὐτοῦ, ὅτι ψιϑυρίζουσι, καὶ ἐνόησε 

Δαυὶδ ὅτι τέϑνηκε τὸ παιδίον, καὶ εἶπε Ζαυὶδ 
πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Εἰ τέϑνηκε τὸ παι- 
δίον; Καὶ εἶπαν" Τέϑνηκε. 320 Καὶ ἀνέστη 
Δαυὶδ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐλούσατο καὶ ἠλεί- 
ψατο καὶ ἤλλαξε τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ, καὶ 
εἰφῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ καὶ προφεχύ- 
γησεν αὐτῷ, καὶ εἰςῆλϑιεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 
καὶ ἤτησεν ἄρτον φαγεῖν, καὶ παρέϑηχαν αὐτῷ 
ἄρτον καὶ ἔφαγε. 21 Καὶ εἶπαν οἱ παῖδες 
αὐτοῦ πρὸς αὐτόν" Τίς ὁ λόγος οὗτος ὃν 

πεποίηκας; Ἔτι γὰρ τοῦ παιδίου ζῶντος ἐνή- 
στευὲς καὶ ἔκλαιες, καὶ ὡς ἀπέϑανε τὸ παι- 
δίον, ἀνέστης καὶ ἔφαγες ἄρτον 'καὶ πέπωκας 
οἶνον; 22 Καὶ εἶπε ΖΔαυίδ' Ἔτι τοῦ παιδίου 
ζῶντος ἐνήστευον καὶ ἔκλαιον, ὅτι εἶπον: Τίς 

οἶδεν εἰ ἐλεήσει μὲ κύριος καὶ ζήσεται τὸ 
παιδάριον; 35 Νῦν δὲ τέϑνηκε τὸ παιδάριον, 

ἱνατί γῦν γηστεύσω ἐγώ; μὴ δυνήσομαι τοῦ 
ἐπιστρέψαι. αὐτὸ ἔτι; ᾿Εγὼ πορεύσομαι πρὺς 
αὐτόν, αὐτὸς δὲ οὐκ ἀναστρέψει πρὸς με. 

24 Καὶ παρεκάλεσε Ζ.αυὶδ Βηϑσαβεὲ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ εἰρῆλϑε πρὸς αὐτήν, 

καὶ ἑκοιμήϑη μετ᾽ καὶ συνέλαβε 
καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὑνομὰ αὐ- 
τοῦ Σαλομῶν, καὶ κύριος ἠγάπησεν αὐτόν. 

αὐτῆς: 

16. ΑΧῈ (. ηὐλ.) κι ἐκοιμήϑη. ΑΒ; ἐπὶ τῆς γῆς. 
17. ΑΒ: ἐπ᾽ αὐτόν (Β ροπ. ᾿. ἀνέστ.).. . ἠϑέλησε. 
18, ΑΒ (ᾳπδίον): παιδάριον... . δϑλοι 4. ἀναγγεῖ- 
λαι. . (θγὸ Ὅτι) Ἰδὲ... «εἰρήκϑσε. 19, ΑΒ: Κι συν- 
ἣκχε 2. ὅτι παῖδες αὐτὸ αν. ... παιδάριον (ο. ΕΧ). 
20. ΑΒ: ἐκ... τὰ ἱμότια (ἐκ.. «τὸν ἴω. ἘΧ). 21.48: 
Τί τὸ ῥῆμα τῶτο ὃ ἐποίησας ἕνεκα τὸ παιδαρίϑ 
.. Ἀγὰρ οἱ τὸ παιδὶ. ... Τ (. ἔκλ.) καὶ ἠγρύπνεις 

. (ρτο ὡς) ἡνίκα... παιδάριον... ΕΝ οἶνον (6. ΕΧ). 
5). ΑΒ: Ἔν τῷ τὸ παιδάριον ἔτι ζῆν ἐνήστευσα 
". ἔκλαυσα, ὅτι εἶπα (ο. ΕΧ). 29, Καὶ νῦν τέ- 
ὥνηκεν, ἵνατί τῦτο ἐγὼ νηστεύω; Ἐτδ (ς, ἘΧ), 
Β: αὐτὸν (-τὸ ΔΕ Χ). ΑΒ: καὶ αὐτὸς δκ ἀναστρ. 

ΘῚΣ ΤῊ ΘΧΡῚ ἼΣΒΙΙ ἼΦΞ ὈΡΣΟΝΠ 
ΡΤ ὙΡΝῚ ἘΠΣῚΝ 9 9) ἈΞ11 
δδη γηνπτῦῊ ΤΡ “ρῶν, ἾΡΟΣ 
“ΠῚ ΤΌ ΒΩΝ πηστΝΟἢ ΓΞΝ 18 
ἜΝ ΠῚ το ΤΩΝ. ΞΘ ΘΡΞ 
τοπ τυϑ ον ἠστΝΤὉ ΤῊ ὝἿΣΣ 

ἼΞΗ ὙΠ Ἴφ 5: ΤΥΊΣΙΞ ΠΒΡῚ ἩΓΡΟΝ ἽΞ 
ὝΔΝΣ ΠΝ ὨΘῚΡΞ Στ Ν ΟἽ ὍΝ 
ΝΣ, ἐπρὴ ΠῚ ΤῊΝ ἘΠῚ ΓῺ ὮΝ 1 
ΤῊ 135} ΕΥΜΡΗΝΣ Ἴπὸ» Ἵ3. ΤῊ 

ὉΠΟΣτῸΝ ἼΥΤ ΩΝ ποτ ΤῺ "5 

τ 5) ἘΠῚ ὙἼΏΝΕῚ Ἴρηι ΓΊΩΡ 5 
Προ ἘΞΓῚ ἼΦ Ὁ ὙΠ ὙΠΝΠ 
τὸν ἐ39ὴ ἽΠΏΘΘῚ ΓΗΣΤΥ ΤῊΣ, Ν39} 
ΕὈ5 9] δπὸ δ γΔ 155) ὈΝυΘτῚ ἼΠῸΞ 
πττ Ἴβτπ Π ΡΩΝ ΩΡ ὙΟΝΟΊΣΙ 
τος ὙΠ ΤΠ ἜΣΦΞ προ ἼΩΝ 
ὈΞΝΤῚ τῸΡ Ἰοὺτι ΓΟ ὙΦ ΞῚ ἼΞΕΣ 
ΩΣ ὙΠ ἘΔΕΣ ΤΣΞ ἼΩΝ ἐ ὩΓΙΟ 22 

ΒΤ Ὁ ΤῊΣ ἼΣΩΝ 3. ΠΙΞΞΝῚ 
πρὸ Τὴ ̓  ΠΟΣῚ ἐτοοπ ὙΠῚ τηὴντ" 28 
ὯΝ ἫΡ ἡξοῦ τ] ὈπΉΝΠ δἷς ἢν ΠῚ 

εοδα Ξηϑσ ΝῸ ΝΉΓῚ ῬῸΝ Ἴ9Π 
δῶν »ΞΌΣΩΞ τς ἸΤ ὉΠ9 

--Ξὸ 

24 

Ἰ3. ὭΣ ῬϑΣ ἼΞΊΘΟΙ ΠΡΟΝ ΝΕ 
ἴϑπν πήσπὴ πο ῬΟώτΩΝ δα 

γ. 20. Ῥ ἸὭΡΘ 
ὙΕΣΣΈΡ ΓΝ 

γν 4: ΠΈΝΘΟΣ 

10. Β: ΓΤ εἰποὸ δαίοπ, 

18, ΑΥ̓; πο) [οδέε ... Ῥότοίο ππιὸ πί!. νΕ: απὶ 
Φρθοι ἴσαν, Παθὸπ τὸ. ΠΝ ἀπροῦ, πὶ εὐ θα πὶ σον! 
απ αν Θὲ, Α: τοΐτο ἐν ὦ δείγίθοπ, Β: τοΐε ἜΡΟΝ 
τοῖν δαππ πὶ ἰδ πὶ ζαροπ,,, Ὅαβ οὐ {. Το δοῖ δ ἐθι. 
γῈ; ἔῤηπίεπ (ἔὔπποπ) τ0. πιπὶ... ὅν πιδι ἐς (Ὁ α τὰν. 
67) εἰπ ποῖ απτίτοπ. 

19. Τείϊε φιιζαπιπιοπ, ΑΥ̓Ν ΑΙ: πιπτηπτοπ, γὙΕ: {Π| 
Πενίοπ. 

ΎΎΡΝ 



ΠΗ ᾿ φ »ι 

17 ϑδύαε απ δὲν τος. ἔα [απθοη απ 
οἷς ἡΓοΙτοίτοπ ζεἰποθ ὥαιζοθ, τἀπὸ το οπ 
ἴδηι αὐὐτίτοπ σσπ Ὅεγ (ὅτ; οὐ το ς αδον 

18 πἰζ δέ, ταῦ αθ αἰ) πίε πὶ ἔθπεπ. Ἔ ϑ[π|ι 
Ποδεπίοπ  ασὲ αδὸν Πατὸ Ὁα8 δεῖπο. ἸἹ1πὸ 
οἱρ ἐπείτε Φανίοδ [ἰττοίεπ. ἃ ἰθπι 
απλιζαροπ, δα Ὅα8 δείπο ἐοο᾽ τοῦτο. Φοππ 

ἤε σεραγίοπ: ὉΘίοῃς, δα ὍὉα8 δὲίπο. ποῦ 

σοροττς ππζοετεν Θείπιπις πἰε, τοῖο οἱοὶ 

πιοῦν τοἰτὸ εὐ ΤΠ) τορῆς τθαπ, [0 τοἷν Τα ροπ: 
ΟΠ 10 ᾷβ δἰπὸ {{{ ἰοῦ. Ἔα αὔοῦ Φαυνίο ζαθε, 

Ὁαβ ζείποε δὲ ποῦτς Τοῖς τοδείοπ, τἀπὸ πιο, 

ἣ- Ὅπβ Ὁα8 δὲ ίποὸ τονὲ τυᾶτο, Τρτα ΕΥ̓ δι ζεἴποπ 
ἣ ὀϊπεύγίοπ:; ΔῈ κ8 δ πὸ τοῦὶ ὁ ΘΟ ς Ἰρταθεπ: 
208. ἔφα Παπὸ Φαυΐο αὐ σοπ δὲν (τς, 

απὸ τ] Π τητὸ Ταίθεῖς ἃ ππὸ ἐραὶ 
ἦς απϑοτο δ οἶδεν απ, πιὸ αἰπα ἱπ Ὁα 8 αι 
Ἢ Ὁε8 ὥετῖπ πηὸ δοίοίς απ. πὸ δα εἴ 

ἢ τοΐεθοῦ δεῖπι ἔαπι, Ὁἰοβ εὐ ἔθπι θτοῖ αἷ- 

21 ἀταροπ, ἀπὸ αῇ. ἢ Φα ζρταύγει [εἰπε 
ο΄ βιπεοτίο μὲ ἰθπι; 5.48 {{| Ὅα8 ἢν εἰπ Φίπρ, 

Ὁα8 δι {||} Φᾳ Ὁα8 δείπο Τοδές, ζατοιο 
τ δι πὸ τρείποίο, πιπὶ εἐ8. αθὲν σοοΥθοπ 
Ο 22{Π||, {1606} δι απ ππὸ ἱἤε Ὁ ν ρτα: 
ο΄ πὶ δα8 δἰπῦ ζαϊξοῖς (ὦ) ππὸ τϑείποίς, δα 

ο8 Ἰουίς, ὃεππ (ὦ αοοατο; ψθεν τϑρίβ, οὔ 
᾿ πὴΐ ὍῊΥ ον σπάδίᾳ οἷν, 8 ὍὉα8 δὲίπὸ 
29 Τοδοποίᾳ διοῖθε. ὅπ ε8. αδοὸν (οι ἰ{Π, 

τα [0 ἰἃ) {αἴξ ὁ ὅἶαππ ἰῷ ε8. απῷ 
τοὐεοεταπι. θοαὶ ὦ τϑετῦε Ὁ] δι 
ἴδηι {ατεπ, ε8. ἔοτπα! αθὲν πιῶ τοί οδον 

ἢ πιΐτ. 

24 ἰἰπῦ δα Φϑαυίο {εἰπ δ εῖδ αι δεθαᾳ 
Ἕ σοίτϑ οἰ θαι, αἷπα εὐ 1: ἰθτ δίποίπ τὸ 

ΤΠ σοὶ ἰδτ. πὸ [{ὸ φοῦατν εἰποπ Θοῦπ, 

Ὁ6π δίοβ εὐ Θαΐοπιο. Ἰ1πὸ θεν ϑετν Τίρθτο ἰῃπ. 

20,.Α.Α: ἰγποπ ϑτοι, 

ο΄ 29. Β: σετάποοιζοε [. 41, ΑΥ̓ : τοο εἴς. Α΄: δὰ εὐ 
 ρεοσοῦ 1, Β: {οτϑοτίς δαβ {. ἔσππ ὅθ, σϑουζεδίοπ, 

᾿ς ΑΝ: δοζαῦ ! δαβ πὶ. ἰπι Θρείϊε αὐίτπρ. ὙΕ: ϑογς 
ο΄ ἴαπρίο ... δίπίεβο. 

᾿ς 2], υοείπ, ππὶ δαϊεϊρίᾳο, Β: Ἰ1ππ 66 Γοδεποίροπ δὲς 
το (π.. ΥΕ: ἴπ| Ὅεη ὁδπ., δα οὐ [ἐδέο, 

Γ΄ 22, δὰ δαὸ 8, πο [εἐδέε. ΑΥ̓͂ : “οῦονα βέρπας 

ῷ, (Φαμπιιοῖϑ, 

ὅα (ον ξταπξε μπὸ δα ἐοδίς δ ἀθΙεῖπ, Ὁαἴοιπο, 

«πιὸ [αβοίο, τὸ οἰπα θἰπείπ, τπῖὸ τὰς ὕδεν. 

Τοδοποῖς ταῦ, τοροίοπ τοῖν ταῖτ ἴθ πι, πιὸ εὐ 

(12;17.:-:-.2λ “471 

ΧΙΙ. 

αἱ 16) παν Πᾶνα 16} 1η10, οἱ ἰπ- 
ΘΡΟΒΒ115. ΒΘΟΓΒΙΠῚ 1ΔΟΙ1 ΒῈΡΘΓ [ΘΓΓΆΙΏ. 
ἜΥΘΠΘΙΙΠΐ λἴθη) 5610 Γ05. ἀθη,ι5 17 
618, ΘΟβοηΐο5. θα αἰ ϑυγσογοί ἀ8 
[οΥγΓὰ; αὶ ΠΟ] πθο οομηθαϊξ Ομ 

οἷ5. οἰθιιη. ΑΟΘΟΙαΙ δαΐθηι ἀϊθ 56- 18 
Ριϊμμᾶ, αὐ ΤΠΟΓΟΓ ΘΓ ἰη!Π5:; {{Π|116- 

ΓΙΠΓ416 ΒΘΡΥ Πᾶν ΠΟΤῈ οἷ, {αοά 
ΠΙΟΓΐι5. 6556: ραν 5, δ χθγαηΐ 
ΘήΠ : Εθοθ, ΟἸΠ ρᾶγ νι! 15. Δάμι0 νἱ- 
νοΡοί, ᾿ΟΠαΘ) μη ἃ ΘΠ οἱ πΟὴ 
Δα ἸΘ αὶ νοῦ ΘΠ ΠΟΒίΓΔη}; Πιιδηΐ0 Πηᾶ- 
ΘΒ. 81. ΑἸχου ηλ15: ΔοΟΥ α5. οδί ρῈ6Ρ, 
58. αἰΠσου ὁ Ἔα ογσὸ Πανὶ ἃ νἱ 4 556. 19 
ΒΘΓΥΟΒ. 51.105 Πηι55ιΔη.65., 1Π|6]10χιΐ 

404 πηογίαι15. 6586} ἰηΐληΐα 15, ἀἰχ - 
4116 ἃ 56ΓνΟΒ 5108: ΝᾺΠῚ Π]ΟΤίαι5 οδ 
Ριογἐ Ομ] ΓΟΒροπαουηΐ οἱ: ογίαιι5 
681, ἜΒαΡΓΟΧΙΐ οΓοῸ αν ἀ 46 ἰθγγὰ 20 

{ΠῈΣ οἱ Ἰοίι5 ποία 6ϑβΐ, ΟὈΠ(Π16 Πη1- 

Μο εὐε Ἀ556 1 νΘ5[6Π1, ΠΡ  Θ55115 Θδ᾽ (ἀΟΠΊΠΠ) 
Ποιηηὶ οἱ ἃάογανιὶ, οἱ νϑηϊῦ ἴῃ ἐο- 

ΠῚ} 58Π|, ΡΘίϊνπ|6 αἱ ΡΟΠΟΓοηΐ 

οἱ Ράᾶπθπ), οἱ οομπηθά!. ἜἘΒίχογαμηι 21 
ΔΘ Οἱ ΒΘΡΝῚ 5: Ομῖ8. Θϑὲ Β6ΓΠΊΟ 

αι 6 8} [60 51} ῬΡΟΡΙΘΓ ἰπ Δ 61, ΟἸΠΠη 
ΔαΠα νἱνογοί, 16] Πᾶ51:1} οἱ ἢδθαβ; 

ΠΟΛ. ἃπίθιη ΡΌΘΡῸ 50} 6 χίϑι} οἱ 

ΘΟΠ ΘΑ Ἰ5 11 ρᾶποιη ὁ ἜΘ αὶ αἰ: Ρτγορίοι 22 
ἰη!Γ4η16 1, ἀπ Δάπι νἱνογοῖ, [6} Πᾶν] 

σου.3.9.. Ὁ ον]... ἀτ 8}. οΠΐπη : (}1}15. 5011, 5] 
“αι ὦ, ἰονίΘ. ἀθηθῖ. οαμὴ. τ] Π] Π)ΟΠηΪππ15. οἱ 

γίγαί ἰηη5. ἜΝαΠΟ ἀπ 6) 4τπὰ Π]0Γ- 29 
ἴππι5 Θ5ΐ, 4αγ6 16} πηι ὁ ΠΠ] 4114 ρο- 

80. μ. 28. 1600 ΡΘνΟΟΔΡ ΘΟ. 6111] ΔΙΏρ 5 Ερο νὰ- 

(πη ΠηΔΡῚ8. δἰ οι, {1186 ν6ΓῸ ἤθη 
γονιοί ἃ Π16. 

ΕΓ οοηβοίαίιβ οϑὲ ἢαν ἃ Βοι}- 24 
566. ὈΧΟΓΘΩ 51181}, ΠΡ ΘΒ55186118 
δἰ Θὰ} (ΟΥΠΪν} ΟΠ] Θὰ; 6πὰ8 δ6- 

1ομ.22.,9.Π 810 ΠΠΙα ἢ, οἱ γοῦᾶν!ζ ΠΟΠΊΘ 6115 
μΜο16. ΘΔΙΟΙΠΟΙ, οἱ ΠΟΙΏΪηι15. ἀἰ!οχὶς θαμι. 

13,31. 

8,85. 

ν.14. 

19. 5: δι ἀΐββοί. 20. Α4].: γοϑίβϑβ. 
29. 5:76] απο. 

οίφες πα υἱε εἰ). ΝΕ: ἐὐδανπιοῖ [{{) 00 πποίποτ, 
Α:οῦπ. ἐθυα Ὁ, ὃ. ταῖν ἐὁ [Φοπέρί, δαβ Ὁ. δὲ. Τυῦο. 

2. γ: ἰρθπ τοίοδεν κατ δτίπροεπ, Αἱ ὴλαυ γα οπ, 
ΑΥ̓: ἔβευπας (ὦ) ἐπ τυ. τατἄζδτ, νῈ.Α: τοοτδο κι 
{ρπι αοῦοπ, Β.ΑΥΝ: ρεθὲ Οὐ 01 δἷπ) 21 ἰθιη. 

24, ΒΙΑΥ͂Υ.Α: πὸ Ὁ, {υὐ[οίο, νΕ: Φαππ ἐν ΑΥ̓, 
νΕ; τυοῦπίο ἰρν δεῖ, 



7. (12. 25:513..Ὁ ΔΘ ΘΙ ΕΗ. 

ΜΉΝ. 

26 Καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Νίαϑὰν τοῦ προ- 
φήτου, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιεδιδιὰ 
ἕνεκεν κυρίου. 

26 Καὶ ἐπολέμησεν ᾿Ιοὰβ ἐν Ῥαββαϑ' υἱῶν 
᾿“μμών, καὶ προκατελάβετο τὴν πόλιν τῆς 
βασιλείας. 21 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιωὰβ ἀγγέλους 
πρὸς Δαυίδ, λέγων. Πεπολέμηκα ἕν Ραββὰϑ' 
καὶ κατελαβόμην τὴν πόλιν τῶν ὑδάτων᾽ 

28 καὶ νῦν συνάγαγδ8 τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ, 
καὶ παρέμβαλε ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ προκατα- 
λαβοῦ αὐτήν, ὅπως μὴ προκαταλάβωμαι ἐγὼ 
τὴν πόλιν καὶ κληϑῇ τὸ ὀνομά μου ἐπ᾽ αὐτήν. 
29 Καὶ συνήγαγε Δαυὶδ πάντα τὸν λαόν, καὶ 
ἐπορεύϑη εἰς Ῥαββάϑ, καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν 
καὶ κατελάβετο αὐτήν. 80 Καὶ ἔλαβε τὸν 

στέφανον '"Μολχὸμ' τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ σταϑμὸς αὐτοῦ 

τάλαντον χρυσίου καὶ λίϑου τιμίου, καὶ ἦν 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς Ζ,αυίδ, καὶ τὰ σκῦλα τῆς 
πόλεως ἐξήνεγκε πολλὰ σφόδρα. 81 Καὶ τὸν 
λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε καὶ ἔϑηκεν ἐν τῷ 
πρίονι καὶ ἐν τοῖς τριβόλοις τοῖς σιδηροῖς καὶ 

σκεπαρίοις σιδηροῖς, καὶ περιήγαγεν αὐτοὺς 
διὰ τοῦ πλινϑίου. Καὶ οὕτως ἐποίησε πά- 
σαις ταῖς πόλεσιν υἱῶν ᾿Αμμών. Καὶ ἀνέσρεψε 
4)αυὶδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 

ΧΕΙ. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ τῷ 
᾿Ιβεσσαλὼμ υἱῷ Δαυὶδ ἀδελφὴ καλὴ τῷ εἰδει 
σφόδρα. καὶ ὄνομα αὐτῇ Θαμάρ. καὶ ἠγά- 

πησεν αὐτὴν ᾿“μνὼν υἱὸς Δαυίδ. δ Καὶ 
ἐθλίβετο ᾿μνών. ὥςτε ἀῤῥωστεῖν διὰ Θαμὰρ 
τὴν ἀδελρὴν αὐτοῦ, ὅτι παρϑένος ἦν αὕτη 

5 ’ 3 3 - ἯΣ 

καὶ ἠδυνάτει ἐν ὀφϑαλμοῖς ᾿Αμνὼν τοῦ ποιῆ-᾿ 
ὍΝ δ - " - 

σαί τι αὐτῇ. 8 Καὶ ἣν τῷ ““μνὼν ἑταῖρος, 
καὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωναδαβ, υἱὸς Σαμαὰ τοῦ | ΩΝ "Πν ΠΑΡ Ω Γδοΐπε ΣΙ ἈΝ Ἰδυῦη 

καὶ ᾿Ιοναδὰβ ἀνὴρ φρῦνιμος ΔΓ τ σε πε τς 

ἼΡ ΘΝ ΕΝ ΡΠ νὰ ΞΉ270) 4 
ΡΞ ΠΦΒΣΓῚΞ ὅπ: ΠΩ ΠῸΝ ΦΉΤΩ 

ἀδελφοῦ ΖΙαυίδ᾽ 

σφόδρα. 4 Καὶ εἶπεν αὐτῷ: Τί σοι ὅτι οὕτως 
ἀσϑενής, υἱὲ τοῦ βασιλέως, τὸ πρωὶ πρωί; οὐκ 

ἀπαγγελεῖς μοι; Καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αμνών" 

20. Β. Ἰεδδεδὶ (ο. ΑΞ), 20. ΑΒ: κατέλαβε (προ- 
ΜΕΥ ΒΝ)... 27, ΔΒ: καὶ εἶπεν" πολέμησα (λ. Π. 
ΕΧ). 28. ΑΒ: ἕνα (ὅπως ΕΧ). 29, ΑΒ: 
αὐτῇ (ἐπ. αὐτὴν ἊΝ 90. ΛΕΧῈ Μολχ. ἃ 
(ΓΕ Χ). 91, Β Ὑ (Ρ. αἱι. τὸν) ὄντα (Σ ΑΕ Χ). ἃ 
ὑποτομεῦσι (σκεπ. ἘΧ). ΑΞ58: διήγαγεν (περ. ΕΧῚ 
ΑΒ: ἐπέστρ. (ἀνέστρ. ΒΕΧ). --- : 1. ΑΒ: ἐγενήϑη 
(ο, ΕΧ). Β: Θημάρ(Θαμάρ ΑΕΧ), 2. ΑΒ: ὑπέρογκον 
ἤδυν. ἘΧ). 9.48: σοφὸς (φρόν. ΕΧ). 4, ΑΒ Τ (ρ. 
ὕτι) σὺ (Ε ΕΕΧ). Β: ἀπαγγέλλεις (-γελεῖς ΔΕΕΧ). 

ἐπολ. ἐν 
ΤΑ ] 

«Απιπονἶϑ ουσα δου ονθ Πασίίξιηι οἵ δσαφα68. 

ΤΣ ἈΛΡΡῚ ἈΛΒΌΣΙ ἸΠ2 Ὧ53. ΓΘ ϑ 9 το 
ἐπῆπο ὝΣ93 πλ τ) Ὁρῶ 

ἸῺΣ ὋΞ ΒΞ 3Ὸ Ὁ 
πιρῶλῚ ὁ ΠΘΉΟΩΣΙ ὝΣΤΩΝ ἼΞΟΝΊΣ 

ΠΝ ὙἸὩΝΡῚ ἬΤΟΝ ΒΞ Ὁ ΞΝ 

ΘΠ ὌΣΤΩΝ ΞΟ ΟΣ πΞῚ2 

“ὃν ΤΩ Ὀδτι ἜχοτΤΝ ἢ ΟΝ ΓΙ 38 
ὌΣΠΓΩΝ ὮΝ ἼΒΟΝΓΙΒ ΓΙ9 Ὁ] ὝΣΠ 
ὯΝ ΤῊ ΘΝ ΟῚ ΠΡΌ Ρ ΝῊΡ] 39 
Ξ ΠΡ ΠΟΩΞῚ 2.1 ὈΡΙΙΤΟΞ 
ὉΞ9Ὁ- σΠΌΡτῸΝ ΠΙΡΟῚ ΟΥΡΙΊΘ2Ὶ 

Ἰ2ΝῚ ὩΠῚ ἼΞ5 τὐὐ ἤν Ἢ ὉΡῺ 

Ἔν Ὀ0 95 ἼἼ ὩΝΓῸΡ ΠῚ ΠΡ 
--οῶν ὈΣΠΓΩΝῚ ἐ ἼΝῺ ΠΙΞῚῚ ΝΎΧῚΓ 31 

ὙΧΉΓΙΞ) ΠΔΏΞ ὈΣῚ. δΛλτ τι, ΠΩ 
ΠΣ, ΠῚ ΠΕΣ ὈΙΔΏΞ" Ὀπ3Π 

ὩΣ ὅ50 πίθου ἸΣῚ ἸΞΦῸΞ ΓΗ͂Ν 

Ἐρτιττ 5] ὭΣ 50») Ἰδοφ-τῖΞ 
ἐΒοτθ 5} 

Σ᾿ ΕΣ 

Σ Θὐοῳπαδο ἸΞτπΝ πη Χαππ. 
ΠΤ ΒῚ ὝΩΤΙ πρτθἢ ΓΙΒ5 ΤΉΓΙΝ ἼΤ 

δον ἼΚ ἐ ΓΒ Ἰ3ῸΝ 2 
"ξ ἼΓΓΝ ὝΩΣΙ ΣΦ τῆ πῃπο 

Ἔν 5.3 ΝὈΒΡῚ ἕν ΠΌΒΓΒ 

»Ὸ ἩΣΟΝΌΣ ἐΓΡΟΝΝ πὸ ΓΗ ΩΣῸ 8 

ἩΣῺΝ Ὁ ὝΝΊ το ΜΙ ΝΟ ΟΣ ἼΡΞΞ 

γΠ81 ΒΣΊΞΞΩΣ 

Φῦ, 1{πὸ Ταπδὲς δίῃ 9ὲ. δεη 3ὅτ., αι. Το ἰθπι πόπποπ, 

20. ΟΥ̓: παῦηι Ὁ, δε ὀηπίᾳ ὁ. εἶπ. ὙΕ: δίς ΘΕ, Ὁ, 
ϑιοίγοδ. 

7, νῈ: πὶ [ᾧοπ ὃ, 55, οἰπροπομιπιεπ, 
“ὃ, Β.ΑΥ͂Υ.Α: σουζαπιπιῖο, νΕ: [απτηῖς, Β.ΑὟΥΥΕ, 

πὸ πτοία ϑέαηιο δαυῖθεν (δεί, ἄδεν 01) ροπαππε γοοτῦος 
0, ΑΥ̓ΣὙΕ.Α: εἰπ Φ αΤοπί, ΒΒ: ΠΗ οη (δ οεἴ, ΝΕ: 

ὈΠϑοὶ 26. 

“Δ 



25 "πὸ εὐ ἰδαῖ ἰδπ πππτον οἷς απὸ δὲαιθαπϑ, 
Ὁε8 του θείοπ, Ὅὲγ Οἰεβ ἰῦπ δ εοίο 3α, ππὶ 
Ὁε8 Θοττπ ΤἰΠοπ. 

20 Ὅὺ [ει πα σα υὐἷδεῦ ϑίαθθα δὲν 
δείποονῦ ἡ Ππηποπ, πιὸ σούσαπη οἷο ἔὐδπίο 

27 Θιίαδί, ἔππὸ [αποίε ἐΒοίοπ κι Φαυίο ππῦ 
Τἰεβ ἴδπι Ταροπ: δ) θαῦε ροξαίεπ τοἱδονῦ 
ϑίασθα, ππὸ Ῥαδὲ απ σεοοπποπ οἷς 

28 ϑθαἠευίζαοι. ἜΘ πίπιπι πτπὶ διθαι δα 8 
ο΄ ἐδιίρε ϑθο1, ττὸἋ δεΐαρετο οἷς Θέαδε τπτῦ 
᾿ σεοίππς [ΐς, αὐ Ὅα 8 ἰὰ) {{6ὸ πἰῶ τς σειυίππο, 
29 ππὸ ἰἄ δὍὲπ ϑὲαπιοπ Ῥαϑοπ θαδε. ἢ 3Π70Ὸ 
ἐδ παῦηι Φαυΐϊο αἴ68 Ξθ0ΤῈ κθαι, πὸ 206 
ςς δία ππὸ {{{π| υἱδον ϑὲαῦθα, ππὸ σοθαππ 
8016, "απὸ παϑιπ οἷε δτοπο ἱστοῦ δεδπί 8 

Π φρῖ {εἰποπι Θαινε, οἷς απὶ Θοιο ὧι εἴποι 
ςς (δεπίποε Θοϊοεβ, θα, τππὸ (δροϊαοίείπο, 
Πς μπὸ τοατὸ Φαυΐν αὐ ζεἷἰπ δαιρι σοερί, 
ο΄ πη Πθτείς ατι8 Ὁ. (Θἰαδε {01 ἱε1 θέαι. 
81 Ἔ ΘΊβθον δα8 Ξ501Ὲ οτίπποπ ΠἸθτοῖς εὐ Ῥεταιϑ, 

ϑαάδοπ τπἰπὸ εἰζοτπς ὁδοῖο, ἀπὸ ΘοΥδγαππίὸ 
ἤς ἱπ Θἰεσεῖδζεπ. 0 ρα ἐσ αἴτοπ Θιἤν- 
πὶ δὲν ὅξίποοεν ϑίππποπ. (Ὁᾳ ἔρθτοίς Φανίο 
μππῦ αἴε8. Ξ501Ὲ τοίεδον απ γα αῖοπ1. 

ΟΧΊΗΙ. Ἰΐπο ε8. δεραῦ Π ϑατπαῷ, Ὁαβ 310: 
τς Ταΐοπι, δὲν Θοῦπ Φαυίοϑ, θαι εἶπε ζΓ ὃπε 

Θά ιυοζξον, ὃς Οἰεβ Φραιπαν, πὸ ΓΙ πιποπ, 
ΟΦ δεγ Θοῦπ Φαυΐοό, σοσαππ ς 106. ππιῦ 

δπιποπ [οΙ[οἰς ὦ) ἔγαπε τἀπὶ Φ Ῥαπιαῦ, 
Τεῖπεν Θεοῦ, υἱοπ. Φεππ {6 τθατ 
εἶπε Φαπροίται, ππὸ ἄπ τε ϑίπιποπ [τον 

8 Τεἰπ, δαβ εὐ ἰδ εἴοαϑ [οἰ ἐθιπ. Ἐ ὅ{π|- 
ποι αὐοῦ Ῥαϊς εἶποπ ὅτειπο, δὲ. δίοβ 
σοπαῦαῦ, εἶπ Θοῦπ Θίπιεια, Φαυνίοϑ Ξ5τιι- 

᾿ς δετῦ, ππὸ Ὁουεἶδε Φοπαθαῦ τθαῦ εἶπ [00 1 
 ἀνείζεν ϑϑέαππ. Ἔ Φον Τρταὰ) ἐπὶ θπι: ὅθ ᾳ- 
τσὶ Οἱ δὰ [0 παρὸν, δι: δεδπίαϑήοθπ, 

απίαβεπὶ Ὅκ {ρταῷ ίπιπο κι ἰδπι: 

28,29. γθίε δδαν. 10.15.17. 

Β: π΄ ἔαπι αἰ ᾧ. Φανίοδ, 
ς 9[1), Ιεσίς τ, ππίος ὦ, πὶ εἰ, Φεοζοισασει πὰ, εἰ, 
θεῖε. γΕ; Φτοζάηϑαί,επ. ΑΥ̓ὙΕ: Πετο (δτα 6) 

{. π3. Β: [{6β {. Ὁπτ δοπ 3. δ ποτ οῦοπ, (Δ: κου: 
Τἄρτε [., π᾿ {πῦν εἰ. ὅθασοι ἀδον 7. θοὸν, αὶ δου π Ὲ 7. 
πὶ! “πεῇεῖπ, τι. 406 . Ῥητῶν τοῖς ππᾶπ δίς Θίσροί 

ῷ, Φεαμπ οί, 

Οτοδεέϊις δία θα 8, ΦΡαμιατ, 

πὸ Τορίε [6 ππίοῦ εἰζοτης (Θἧήσεπ ται. 

οπ αρὲ ἐπ ἀαρεῦ θέα ας δι. πιίτϑ πες 

418 

ΧΕΙ. 

(12, 2ὅ----18,4.) 

Ἔ ΝΙΊ5Ι 416 ἴῃ τπλππ Ναίηδη ΡΓΟρΠοίδο, 2ῦ 
οὐ ϑχγιϑῖ νοσᾶν!ς ΠΟΠΊΘΠ. 6}1|5. ΑἸμα}}}} 18. ἢ0- 

ΠΏ1η0, 60 4ιοἀ ἀΠ]Π]ρ οἱ δπ ἢ ΟΙΏΪΠ115. 
Ισιθαν ραρπαθραΐ 908} οοπίγα Πὰ}- 20 

θᾶ. ΠΙΪΟσ αι ΑἸ] 0η, οἱ δχραρηαθραὶ 
ἘΠ 6 γθρίαιη. ἘΜΙβιί(α6 {08} ηππ- 27 
Οἷο5 δά αν, ἀϊοθηβ: Πηηϊοανὶ δ(- 

νΘΓΒ.ΠῚ ἢ 40} 1} οἵ οἀ ρθη δὲ {ΠῚ 5 

Δα]θδυη. ἜΝΌΠΟ ΙΡΊ 1 ὁοησΓθοὰ Γ6- 28 
᾿ἸΙᾳαλη Ραγΐθη) ΡΟΡῸΪ, οἱ οὐδ άθ. οἱ- 
νἱζαΐθη) οἱ οὰρ6 681, Π6, ΟΠ] ἃ 16 

ναϑίαία {ΠΟΥ} ΓΡ5, ΠΟΙΏΪηΪ Ιη60 δἤ- 

ΒΟ Πα νἱοίουᾶ. ἢ Οπσγορσανι [[- 29 
46 Πανὶ ἃ ΟἸΏΠΘΠῚ ΡΟρι οἱ ΡΓῸ- 
[ϑοία5. δϑί δάνθγϑιι μη ΒΔ) 41}, ΟΠ 4118 

τοι. 90,2. ᾿πη] 0855 61, ΘΘΡΙ. θᾶ. ἜΒῚ (1 ἀἰα- 80 
ἀθηιὰ ΓΘΟῚ5 ΘΟ (6. οὰρίίθ. 6}118, 

ΡΟΠΔΟ ἅμ} ἰαἰθηία!η, ἢ Δ]}) 6 8. σ6η)- 
Π]ὰ5. ῬΓΘΙΠΟ51551188, δἱ ᾿ΠΠΡΟΒΙ 1 Π} 681 
ΒΌΡΟΙ οὰραΐ Πᾶν! 4. δθᾷ οἱ ργδθ δ) 
αἰνι α [15 ἀϑρουίαν! τη] νὰ] 46. 

16 ϑῦ, 8 ος ΡΟ ρ.] πῈ 4041 6115 Δ ἀπ 6 η5 561- 81 
ΓΑν], οἱ ΟΙΡΟΙΙΠΘΟῚΪ ΒΌΡΟΙ 605 [6Γ- 
Γαΐὰ σαΓρΡΘηΐα, αἰν βίᾳ θ. οὐ] 115. οἱ 
ἰγδάυχὶῦ ἴῃ γρῸ ἰαίθγιιη: 510 ἴβοϊ! 
ὉΠΙν ΘΙ 515. Ον {108 ΠΟΤ. ΑἸΩΠΊθη. 
Εἰ ΓΟΥΘΓΒΙΙ5 οϑί Πανὶ ὰ οἱ ΟἹ" ΠἾβ ΘΧΘΓ- 
Οἰΐα 5. ἴῃ ΦοΡ ΒΔ] 6]η. 

Ἐδοιαπη 6δβὶ ἁαίθιη Ροβί πᾶρο, ΚΕΙ͂. 

τὶ ΑΙ 5]ο η, ἢΠΠ Πᾶν], 5ΟΡΟΓΘΩῚ 5ρ6- 
Οἰοϑβ  πη8 ΠῚ νοοδ]} 10 ΤΠ ΔΙΠΔΙ Δαδιηὰ- 

γοὶ Δμη0Π, ΠΠὰ5 Πᾶν, ἔοι ἀθροῦγοί 2 

δᾶ] γ]άθ, [ἰὰ αὐ ῬΓΟΡίρυ. ΔΠΠΟΓΘΠῚ 
6115 Δοργοίαγοί: 4] ἃ ΘΠ 6556} ΥΙΓΡῸ, 

αἰ [ΠῸ1]6 οἱ νἱάοθαίαγ, αὐ φαϊαρίδ 1 
ἱπποπθϑίθ ἅσθγθί οπὶ ἃ. Ἔγαὶ 8 

«ον, δαϊθη. ΑΙΊΠΟΠ ΔΙΠΪΟ15. ΠΟΙΏΪΠ6. ΦοΠὰ- 
ἘΠ (410, ΠΠ᾿5. ϑοιημηδὰ [γα γ]8 Πᾶν, Υἱν 

ΡΓπάθη5 νὰ] 46. ἜῤΘαὶ αἰχὶ δά διπι: ἅ 
Ουᾶγα 510 δἰίθηθαγβ τηΔοῖ8, ΠΙὶ 

ΓΘΟΙ5, ΡΘῈΓΡ 5|Π0]05 ἀἰθ5ὲ ΟΡ ΠΟῚ 
πα 1οὰ5. τ] Π1} ὨΙχιίᾳι6. οἱ ΑἸΏΠΟΗ: 

2, ΑἸ.: Θαα τη ἰῃ ΠῚ]. 
ὦ, 5: ἴῃ 68η). ΑΙ. Ἐ νδ]άθ. 

1. Β: δψαίές δἐεοεῖθε ΤΠ. ΑΥ̓͂ ὙΕ: Τοῦτο. (Α: δὰ 
εὐ Ὁ σουτίοδίο ἐπ΄...) 

2, τοατὸ [Ὁ τὸςθε, δαᾷβ εὖ {Ὁ ὅν. ᾿παοτο, δ: τοτὺς 

βαπρο, ΥΕ: ΒΕ  ουππθπ, δα β οὐ οεὐἵγαπεο ὁ ΟὟ: ατγὰν 
πιοίς [{), [0 δα β εὐ ἔστ. τϑανὸ ὁ ΑὟΥ̓ ΝΕ: ἐδ [ίοπ 90, 
πππιδο! ὦ). 

3. Ἐπιροῦ, 
ά, ΒΒ: δ} δι... αἴΐο ϑὲογροι, ΑΥ̓ὙΕ: σοι δὲ, κι δὲ, 

11,25 
τοιοῦ ἵ. 

Απὶ.1 ,8. 

8,3. 

(6π.88,0. 

8,2. 

ν.ὔ5:. 



414 (13,ὅ--14.) 

ΧΈΤΙΙ. 

Θαμὰρ τὴν ἀδελφὴν ᾿Αβεσσαλὸ ὧμ τοῦ ἀδελφοῦ | 
μου ἐγὼ ἀγαπῶ. ὃ Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωναδάβ' 

Κατακλίϑητι ἐπὶ τὴν κοίτην σου καὶ προς- 
ποίου ἐνοχλεῖσϑαι, καὶ ἥξει ὃ πατήρ σου τοῦ 

ἐπισκέψασϑαί σε, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν" Ἐλ- 
ϑέτω δὴ Θαμὰρ ᾿ ἀδελφή μου, καὶ παρεστη- 
κέτω μοι ψωμίζουσά μὲ, καὶ “ποιήσει ἐνώπιόν 
μου βρῶμα, ὅπως ἰδὼ καὶ φάγω ἐκ τῆς χειρὸς 
αὐτῆς. 9 Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Πμνὼν καὶ προς- 
ἐποιήσατο ἐνοχλεῖσϑαι, καὶ παρεγένετο ὁ βα- 
σιλεὺς ἐπισχέψασϑαι αὐτόν, καὶ εἶπεν ᾿Μμνὼν 
πρὸς τὸν βασιλέα: ᾿Ελϑέτω δὴ Θαμὰρ ἡ 
ἀδελφή μον πρός με, καὶ κολλυρισάτω ἐν 
ὀφϑαλμοῖς μου δύο κολλυρίδας, καὶ φαγοῦμαι 
ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς. 

7 Καὶ ἀπέστειλε Ζαυὶδ πρὸς Θαμὰρ εἰς 

τὸν οἶκον, λέγων" Πορεύϑητι δὴ εἰς τὸν οἶκον 
᾿Αμνὼν τοῦ ἀδελφοῦ σου καὶ ποίησον αὐτῷ 

δεῖπνον. 8 Καὶ ἐπορεύϑη Θαμὰρ εἰς τὸν οἶκον 
᾿Αμνὼν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς" καὶ αὐτὸς ἐκά- 
ϑευδε. Καὶ ἔλαβε ᾿Θαμὰρ' τὸ στέαρ, καὶ 
ἐφύρασε καὶ ἐκολλύρισε κατ ὀφϑαλμοὺς αὐ- 
τοῦ, καὶ ἥψησε τὰς κολλυρίδας, 9 καὶ ἔλαβεν 

εἰς ὃ ἀποχέουσι τήγανον καὶ κατεκένωσεν 

ἐνώπιον αὐτοῦ" καὶ οὐκ ἐβούλετο φαγεῖν. 
Καὶ εἶπεν ᾿Αμνών" ᾿Εξαγάγετε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντα 
ἄνδρα. Καὶ ἐξήγαγον ἀπ᾽ αὐτοῦ πάντα ἄνδρα. 
10 Καὶ εἶπεν ᾿“μνὼν πρὸς Θαμάρ" Εἰςένεγκέ 
μοι τὸ βρῶμα εἰς τὸν κοιτῶνα, καὶ φαγοῦμαι 
ἐκ τῆς χειρός σου. Καὶ ἔλαβε Θαμὰρ τὰς κολ- 
λυρίδας ἃς ἐποίησε, καὶ εἰφήνεγκε τῷ “μνὼν 
ἀδελφῷ αὐτῆς εἰς τὸν κοιτῶνα. 

᾿ἡνεγχὲν αὐτῷ φαγεῖν, καὶ ἐκράτησεν αὐτὴν 
᾿Ἱμνὼν' αὐτῇ" 

μετ ἐμοῦ, ἀδελφή μου. 

11 Καὶ προς- 

καὶ εἶπεν 
12 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

Μή, ἀδελφέ μου, μὴ ταπεινώσῃς μὲ, ὅτι οὐ 
ποιηϑήσεται οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ᾽ μὴ ποιήσῃς 
τὴν ἀφροσύνην ταύτην. 18 Καὶ ἐγὼ ποῦ 
ἀποίσω τὸ ὑνειδός μου; καὶ σὺ ἔσῃ ὡς εἷς 

τῶν ἀφρόνων ἐν τῷ Ισραήλ. Καὶ νῦν λάλησον 
δὴ πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι οὐ μὴ ἀποκωλύσῃ 
μὲ ἀπὸ σοῦ. 14 Καὶ οὐκ ἐβούλετο ΑΙμνὼν 

ὅ. ΑΒ: Κοιμήϑητι ἐπὶ τῆς κοίτης κα. μέρας. 
σϑητι, κ. εἰςελεύσεται ὁ π. τ (οὔ. 0) ἰδεῖν σε. 
(Ξ παρεστ. μοι) ψωμισάτω μὲ. ποιησάτω κατ᾽ 
ὀφϑαλμός μϑ... τῶν χειρῶν. 6, ΑΒ: κ. ἠῤῥώστησε 
κ. εἰςῆλϑεν ... (ει, 10) φάγομαι. 7. 8 4. ΔΒ: 
(τὸ) βρῶμα. 8. ΑΒ Ἐτδὅ.... κοι ώμξνος (ἐκάϑ'. ἘΧῚ 
ον ἘΘ, ΑΞΒ: σταῖς. 9. ΑΒἕε ς ὃ ἀπο. Ἴ ἴας τήγ.) 
τὸ... ἠϑέλησε φ. ... Ἔξαγ. πάντα ἄνδρα ἀπὸ (ΔΊ 

Ζεῦρο κοιμήϑητι, 

Φ ΘΙ ΙΘΙ1 ἘΗ͂. 

«πιο οὐ σα δου ον θη ΚΖ αὐ έξιν οὐ οαφαθ8. 

ἊΝ ἫΝ σρῶξν ΓΊΓΙΝ ὙτΓΩΝ 
πον ΞΘ 3121} 5. ὝΩΝΒῚ ὁ 3ΠΝ 

ἩΠ Ν 9 ΤῊ3Ν ΝΞ ὉΠ ἬΞΘΙΘῸ 
ΞΙ 

ὙΠΠΝ Ἔθ ΔῈ ΝΞ ὙδΝ ΤΟΔῚ 
ὟΝ ἜΣ. ΠΕ ΟΣῚ ὉΠ 22) 
ΠΞΞΝῚ ΠΝ ἼΩΝ ἸΣῸ 9 ΠΡῚΞΕ 
ΔῈ ἘΠΙΣΡῚ ἸῸΝ ΣΦΙΝ ἘΠ ὃ 
τὸν ἩΡῸΝ ὝΝΡ) ἸΡΊΝῚ ρθη 
ΞΞ5 5 "ΤΙΝ ὝΔΙΣ ΝΡ ΓΝ 2 ΠΡΈΠῚ 

ἐπα ΤΙΣ ΒΝῚ ΓΗΣΙ5Ὁ ἼΘ ΝΣ 
ΠΞῚ ὙρτοΝ ἬἼπ πο 7 
ΠΝ ΠΝ ΓΞ δ3 “ΞὉ “ον 
ΓΞ Ἔ ἼΤῚ ἐΠΛΊΞΙ γὈτοίορη 8 
ὯΝ ΠΡ’ Ὡτ ΝῊ ΠῚ πῊῊΝ ἩΣΩΝ 
ΠΡΈΝΝ γοΣὉ ΠΕΡ ϑϑο ῬΈΞΙ 
ΒΝ ΠΡ πε 9 
"ΩΝ ΟῚ ὈΙΟΝ Ὁ ἸΝΊΩΣῚ ὙὐἘὉ ῬΕΒῚ 
ὮΝ ΧΘῚ ΣΕ ἀθλν τὸ ΝΣ ΛΝ 
τὰς ἼΩΝ ὙΩΝΡῚ ΕΥΌΣῸ ὔὐΝ τῸΘ ἡ 
πο3 ΝῚ ἜΠΠῚ ΠΛΞΗ ΝΠ “Ὁ 
“ὧδ ἐπσΞΌσΓΩΝ Ὑ ΠΡΙῚ ΤΡ 
ΠΎΤΠΗῚ ΠΡΤΝ ΣΝ Ὁ, ΝΞ πρῶ 
ἼΩΝΟΣ ΠΞΙΡΙΓΙΡῚ ὉΞΝῸ ἫΝ ὥπ 1 
ἼΩΝ ΟΥ̓ΗΠΝ "ΩΝ "ΞΘ Ὸ "ΕΞ, ΠΙῸ 12 
πϑροσνο ἽΞ ϑΡ τ, ἜΝ τὸΝ ἫΝ 
πϑϑοπ τΤΝ ΠΏΡΩΤΟΝ ἘΝ ΤΉδῚΞ 5 
ὭΒΊΠΟΌΝ ὮΝ ΓΝ ΟΝῚ ΣΕ ΤΙΝΤΕῚ 18 
ὈΝΣΞ Ὁ᾽ ὌΞΣΣῚ ἼΠΙΝΞ ποτ ΠΡΩΝῚ 
ΝὉ Ξ ποϑπτὸν ΝΟ ἼΞῚ ΠΩΡῚ 
ΠΗ πϑν ΝΟ ΣΠΒ 2551 

ὙΔΒΙ ΔΤ. 

Ἐ ἀπὸ) ἐπάνωϑέν μδ.... πάντα ἄ. ἐπάνωϑεν αὐτῷ. 
10. ΑΒ μοι... . βο. εἰς ταμίι)εῖον (βρο. εἐς τ. Ἁ. ἘΧ), 
11. ΑΒ: προρςρήγαγεν αὐτῷ τῷ φ. κα. ἐπελάβετο αὖ- 
ΤΡ 12. ΑΒ: διότι (ὅτι Ἐ).. τῷ. 18. ΑΒῈΝ 
τῷ... κωλύσῃ. 14. ΑΒ: ἠϑέλησεν (ς. ἘΧ). 



σξρπαδαβ, 

ς ὅ Θῴι ον, Τε0 σεισοππεπ. Ἐοπαθαῦ ρτα) 
τς καὶ ἰδπι: ὅορο οἰ απ δεῖπ ΘΒ 6Ε πὸ πιαθῦς 

οἱ ἔγαπε. θεππ δαππ εἶπ ϑθαίον ἔοπιπι, 
Ὁἰ) 21 δοζοθεπ, [0 Τρτι ἐπι ἰθπι: Δ ρδοῦ, 
ἴᾳβ ππεῖπο Θιδυϑεἤξεν ἃ ϑαπιαν ἔσπιπιοπ, ὉαἘ 
ἤς πῶ ἄθε ππὸ πα γε ϑ97 ππῖν εἶπ δ ἤεπ, 

ςςς δῬᾳαῇ ἰῷ ξΖυζοῦδε τἀπὸ υοπ ἰὔτονυ απὸ εἴς. 
6  ἍΠῸ ἴορίς Π) ϑίπιποη ππὸ πιατς [ὦ 

ἔγαπέ. κα πππ δὲν δεδπίᾳ ἔαππ, ἰθπὶ κι 
δεζεθεπ, Τρταῦ ΦΙπι 91 φτ1π| ὐπίρε: Δ δοΥ, 
Τα πιοίπο Θ οἼτον  δαπιαν ἔοπιπιοι, ὉαᾺ 
ἤ σοῦ πιὶν εἶπ ρηιἝε οδενῦ οὐρεὶ πιαᾶλο, 
τἀπὸ ἰὰ) σοπ ἰθτοῦ απὸ εἴϊο. 

[7 Φὰ Ταποίς Φαυνίΐο παῷ Φ απιαν ἰπ 
ὅαριϑ, ππὸ Τἰεβ ἰδτ Ταρεπ: Θθε δἰπ ἰπ 

ςς ὥᾳμβ δείποϑ τιθετδ Ὑπιποῖ τπιπὸ ππας 
18 ἰδπι εἶπὸ (Ορεἶζο. ἘΦ απιαν οἰπα δία ἰπ8 
Ο ᾧᾳιβ ἰρτεβ Ῥγπδοτβ ϑπιποπ; εὐ αὔοῦ ἴαα 

4: 5... Ἰϊπὸ [16 παῦπι εἰπὸπ Φ εἰς πὸ 
Ἑποίοῖο, ππὺ [011 εἐ8. σοῦ ζεἶποπ “Ππιροπ, τπιὸ 

9 ἔοτε ἰδπι εἶπ δ ομιἴ7ε. Ὁ 11πὸ 1{ε παθπι πῇ 
Θοτι ὧι ππὸ ΓΟ οῖς ο8 σον ἰθπι ατ|8, αθὸὺ 
ΕΥ τροίροετίς [Ὁ 21 εἤει. πὸ ϑίπιποπ 
ρταῶ: φαθὲ [εδετιαππ ὑπ τιῖτ δἰπατό 
αεῆεπ. Ἀπὸ ε8. αἷπα ἰεδοσιαππ θ0π ἰδπι 

ἘΦ {ρταῦ) ϑπιποῖ κι Φ θαπταν: 
Βυίπρς Ὁα8 (Ἴεπ ἱπ οἷς δξαπιπιον, Ὁα 8 ἰ 
νη Ὁείποῦ απὸ εἴς. ὧς παῦιι Φ απιαν 
Ὁα8 (επί ε, Ὁα8. [{6 αεἰπα)έ ϑατίς, τητῦ 

 ὑταῶτε ε8 11 ἥϊπιποπ, ἰδτοπι Βυιθον, ἱπ 
11 οἷε δαπιποτ. Ἐπ δα {6 ο8. 211 ἰδπι 

ὑταῦίς, Ὁαβ εὐ ἄβε, οτατίῇ οὐ {6 τπιῦ 
᾿ς {ρα κ1| ἰθτ: δέοπιπι γοΥ, τποίπο Θὥτσος 
ΟἸ2ῆεν, [τα δεῖ πιν. Ἕ Θίς αθὸν Τρταῦ 
τς κπ ἰδπι; ϑιῶι, πιοῖπ ϑϑυιοον, Το δς 

τῷ πἰϑί, ϑεππ 00. τπ| πἰαπ πἰ ὼς ἰπ 
στα, {δι πίε εἶπε [οΤς ΦΘοΥ εἰς. 

18 380 ΟΠ [ὦ πε πιρίπεν απο. Οἰπὸ 
ς Μππὸ κι τἱτῇξ {εἶπ τοῖς οἷς θοτοι ἰπ δΊταοϊ. 

᾿ς ϑὶοδο αὐὲν πε Ὅεπὶ δὲ ηίρο; θεν τοῖτο πιϊ ἢ 
"4 οἷν πία! οοταροη. ἜθΥ εὐ οτος 

 ὅ, ΟὟ: θᾳροι, ΒΥ ΕΑ: Ποῖίς οἰ. Β.ΑΥ. 
ὙΕ: 11: [ἢ6π. Α: δοζιεπ. Α.Β.ΑΥ: (ὦ δέ) 
δα β δοῷ. ΥΕ: δὲς Ὁρα) ... οὐ οἴεπ φοῦοπ, ΒΥ. 
Ἃ: δαβ 7. πιίτ (δα ὅϑτοί, ἐξυα8) 41. οὐδο, ΒΙΑΥ͂Ν: 
δα (ὅἤεπ (,π) δοτοίτο. νΕ: οί Θρείζο, Α: εἶπ δ ογί 
Π Ό, εἴπ ρααῦ δεν γοπ, ΟὟ. Β: (Ἰοθοπ) δε γεπ, 
ὙΕ: εὐὐοί (δετί 6. (Α: ϑτθοι ἔοα)ε ἢ) 
Ε͵ ΑΥ̓: εἰπ (δἤοπ. ΒινῈ: δοτοίτς ἔθπι δα (5, 

᾿ς 8. πι. πιαιδέο δου, ,... 11. Ῥοιδές {{6, Β: δετοί[οἰς 
εὖ 21 ἀπάγει, ΒΑΥ: δ} Ὁἱς δὲ, 

δῷ θγαῦε  δαπιατν, πτοίποῦ τιον “δ]αίοπι, 

ῷ, Φαπιιοῖ8, 

ϑηπποι {{{ΠῚ πῷ ἔταπ, 

] 

(13,ὅ--14.) 417 

ΧΕΙ. 

ΤἬ ΔΙΑ ΒΟΓΌΓΘΙΏ [ΓΔ ΓῚ5. 116] Α ΒΔ] 0 ὴ 
ἅ110. Ἔ(α] ΓΟΒΡΟΠΑΙ Φ0ηδ64}}: (|0ἃ 
ΒΌΡΘΓ ἰδοίαη ἰχπ1Π οἱ ᾿ΔησΊΙΟΓΟ ΠῚ 51- 
Τη111ἃ, ΘἸΠΊαΠ16. νϑηοΡς ραῖον ἰππ|5, αἱ 

νἱβιίθι (6, ἀϊσ εἰ: γϑηϊαὶ, οὐ, ΤΊ ΠΑΡ 

ΒΟΓΌΓ πη168, τ ἀοἱ ΜΠ] ΟἹ Π1, οἱ [ἀοἰαΐ 

Ραυ!ηθηΐα μη, αἱ οομηθάλη) 46 πηι 
6}15. ἘΛοσυθε  ἰίδαιιθ. ΑἸηποη οἵ 
(πιᾶ8] Δοργοία 6 ΘΟ ΟΡ ; ΟΠ 4Π16 ν 6 }5- 
56. ΓῸχ δὶ ν᾽] Δ 4] ΘΙ}, Α11 ΑΠΊΠΟΙ 

ἃ ΤΟρΟΠῚ: Υθηϊαΐ, ΟΡΒΘΟΓΟ, ΤἬΔΠ)ΔΙ 
ὙΠ ΒΟΓῸΡ Ιη6ἃ, ἰ ἰδοϊαΐ [ἴῃ ΟΟἸ}15 Ιη6ἰ5 

ἀᾶ5. 5ΟΓΟΓΠΙΠΟΙ]85, οἵ οἰ σαρί δ η 
6. Π]ΔΠ1 6}115. 

Μιβιὶ ογροὸ Ὠανιὰ δὰ ΤΠδιημὰν ἀ0- 
ΤΏ], (66 η5: Υηὶ ἴῃ ἀμ ΠῚ ΑἸΠΊΠΟῊ 

[γᾶ {018 (α] οἱ ἴδ δἱ ρυ!πηθηΐπη. Ἔγ6- 
ΠΠ4π16 ΤΙ ΔΙΏΔ1 ἴῃ ἀοΠλιΠ ΑἸΠΠΟη [Γὰ- 
{15 5].. 1}16. δαΐθη) 1466} )α1; 4τπιὰ 6 (0]- 
Ιθῃ5 [ΛΓ] Π4ΠΊ ΘΟ ΠΙΠ ΒΟ ἶ, οἱ Πα οἴαοί- 
ΘΠ5 ἴῃ ΟΟΙ}15. 6}115 ΟΟχὶΐ 5ΟΡΡΙ Πα Πο 5. 
Ἔ ΤΟΙ] Θη56416, 4ποἀ οοχογαΐ, οἰ α! οἱ 

ΡΟδα ΟΟΓὰΠῚ 60, οἱ ΠΟΪα  ΘΟμΘ6Γο:; 
αἰχιίίαιιθ ΑἸηη0η: ΕΠ]ΙοΙ6. ἀπίν ΓΒ 5 ἃ 
Π16! ΟἸΠΊ4116 6] Θοἰββθηΐ ΟΠ 65, Ἔ ἀϊχ! 10 
ΑΙΠΠΟΠ ἃἂ( ΤΠᾶηαῦ: [η]6 7 οἰ πὴ ἰπ 
σΟΠΟΪανΘ, τὖ ν 50} 46 τηὰπῃ ἰπ8. ΤΙ- 

Π| οὐροὸ ΤΠΔΙμα 5 ΟΡ ποι} ἃ5, Τὰ 5 
ἰδοογαΐ, οἱ μία} ἃΔᾺ ΑἸηποη [γα ΓΘ ΠῚ 

511Π| ἴῃ ΘΟ ΠΟΙᾶνθ. ἜΘπηηπ6 ΟΡ α}15- 11 
561 οἱ οι, ἀρΡΡΓΘΠΘηα 1 θὰμ οἱ αἱ: 
Υ6Π1, Ο)ἃ ΤΠ ΘΟ, ΒΟΓΡῸΓΡ πηθὰ} ἜΘπδο 12 

ΓΘΒΡΟΠΟΙ οἱ: ΝΟΪῚ, ἰγαΐίθν τϊ, πΠ0]] 
ΘΡΡΥΤΙΠΗΘΓΘ Ιη6: ΠΘ΄Π6. ΘΠ]ΠῚ Π0Ο [ἃ5 
αϑὲ ἴῃ ἰβυ8]. ΝῸΪῚ ἴδοθγθ 5.0{{|- 
ἃ ἤδη: Ἔ 660 ΘΠΪΠη [ὉΓΓΘ ΠΟῚ Ροΐθρο 18 
ΟΡΡΙΟΒΡΙ ΠΏ} ΠΠΘῈΠῚ, οἱ ( ΟΥ8. αιιαϑὶ 

ὉΠῚ15 (6 1Π5]}016 ῃ {10 115. ἴῃ ἴσα]. Οαίΐη 
. ΡΟΙα 5 ΙσααθΓ6 δὰ ΓΘ σοη, οἵ Π0ἢ Πορᾶ- 

θι πη6 Π01. ἘΝΟΙαΙ δαΐθμ δοχαίθβοογο 14 

τ. ων. 
18,9.11. 

Πε.2 7, 

2υὰ.19,.29 

θ. ΑἸ. (.- οἰθαμῃ) ρᾶγαίαμι. 
10. 5 (015): ὁοῃμοὶανί. 14. ΑἹ. ἢ (Ρ. Δαΐ.) ΑἸηποη. 

9, παδπι δίς ϑβήαμππις, ΑΥ̓: αοβ {. αἰ. 
11. ΑΥ̓Υ: ἴρπι τοί ἐς, ὙΕ: πθάρτοπῦ νὰ 

Β.ΑΥΝ.Α: Τίερε. ΥΕ:Ίο6ὲ Ὁἐᾧ κι πιΐτ. 
12. γΕ: [0 δατ πιαπ π᾿ ἔὔππ, Α: αἴήο {ΠπῸ π΄ τοῦ, 

ΥΕ.Α.: δέος Φ 0). ΑΥ̓: ἄδε π. ς. {. Θιδαποθαί, 
18, Β: {πὸ τοαϑ πιίὦ δοίτἰΠῈ, τοῦ το. (ὦ πὶ. Θ ἀπτα ἢ 

οἰπϑείπροι ὁ ΑΥ̓: (ὦ, τοῦ [ο({ς (ὦ δίπ πιίεπι. Θέ: 
»ῇο, ΝΕ: τοδί [0{{{{ πἰ. Θγαπὸς δυ. ΑΥ̓Ν Αι: τοῖτς 
Ὁ [εἰπ,, Β.Α ΕΣ: εἶπον δεν (υοπ Ῥ6π) Φ ἢ. ΑΥ̓Υ ὅθεν: 
τοουζεποπ, 

Ὁαττοί τς, 



410 (18,15--24. 

ΧΕΙ. 

ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς αὐτῆς, καὶ ἐκράτησεν ὑπὲρ 
αὐτήν, καὶ ἐταπείνωσεν αὐτὴν καὶ ἐκοιμήϑη 
μετ αὐτῆς. 

16 Καὶ ἐμίσησεν αὐτὴν ᾿Δμνὼν μῖσος μέγα 
σφόδρα, ὅτι μέγα τὸ μῖσος ὃ ἐμίσησεν αὐτὴν 
ὑπὲρ τὴν ἀγάπην ἣν ἠγάπησεν αὐτή». Καὶ 
εἶπεν αὐτῇ “Ἱμνών" ᾿Ανάστηϑι καὶ ἀπότρεχε. 
16 Καὶ εἶπεν αὐτῷ 'Θαμάρ' ΐ Ὅτι μεγάλη κακία 
ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην ἣν ἐποίησας μετ᾽ 
ἐμοῦ, ἐξαποστεῖλαί μδ. Καὶ οὐκ ἐβούλετο 

᾿Ἵμνὼν ἀχοῦσαι τῆς “φωνῆς αὐτῆς, 11 καὶ ἐκα- 
λεσε τὸ παιδάριον αὐτοῦ τὸν προεστηχότα τοῦ 
οἴκου αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ " ̓ξαποστείλατε 

δὴ ταύτην ἀπ᾿ ἐμοῦ ἔξω, καὶ κλεῖσον τὴν 
ϑύραν ὀπίσω αὐτῆς. 18 Καὶ ἐπ αὐτῆς ἣν 
χιτὼν ἀστραγολωτός, ὅτι οὕτως ἐπεδιδύσκοντο 
αἱ ϑυγατέρες τοῦ βασιλέως αἱ παρϑένοι τοὺς 

ἐπενδύτας αὐτῶν. Καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν ὁ λει- 
τουργὸς τοῦ ᾿Αμνὼν ἔξω καὶ ἀπέκλεισε τὴν 
ϑύραν ὀπίσω αὐτῆς. 19 Καὶ ἔλαβε Θαμὰρ 
σποδὸν καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, " 
καὶ τὸν χιτῶνα τὸν ἀστραγολωτὸν τὸν ἐπ᾽ 
αὐτῇ διέρῥηξε, καὶ ἔϑηκε τὰς χεῖρας αὐτῆς 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, καὶ ἐπορεύετο πορευο- 
μένη καὶ βοῶσα. 20 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Αβεσσα- 
λὼμ ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς" Μὴ ᾿Αμνὼν ὁ ἀδελφός Ὁ 
σου γέγονε μετὰ σοῦ; Καὶ νῦν, ἀδελφή μου, 

σιώπησον, ὅτι ἀδελφός σου ἐστί" μὴ ϑῇς τὴν 
καρδίαν σου λαλῆσαί τι. Καὶ ἐκάϑισε Θαμὰρ 
ἐκιψυχοῦσα ἐν τῷ οἴκῳ ᾿αΑβεσσαλὼμ τοῦ ἀδελ- 
φοῦ αὐτῆς. 21 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς 4.α- 
υἱδὸ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐϑυμώϑη 

σφόδρα. 22 Καὶ οὐκ ἐλάλησεν ᾿Αβεσσαλὼμ 
τῷ μνὼν ἀπὸ πονηροῦ ἕως ἀγαϑοῦ, ὅτι 
ἐμίσει ᾿“Ιβεσσαλὼμ τὸν ᾿Ἱμνὼν ἀνθ᾽ ὧν ἐτα- 
πείνωσε Θαμὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ. 

28 Καὶ ἐγένετο μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν, καὶ 
ἦσαν κείροντες τῷ “Ἵβεσσαλὼμ ἕν Βααλασὼρ ᾿ 
τῇ παρὰ ᾿Εφραΐμ, καὶ ἐκάλεσεν ᾿,Ιβεσσαλὼμ 
πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως. 24 Καὶ 
ἤλϑεν ᾿Αβεσσαλὼμ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν" 

ΠΑ 9. (ἃ; ἀκ.) τῦ. Β: ἐκραταίωσεν. 15. ΒῸ: 
(Ρ. αἱ, αὐτήν) ὅτι μείζων ἡ κακία ἡ ἐσχάτη ἢ ἡ 
πρώτη. ΑΒ: πορεύϑ (ἀπότρεχε ΕΧ). 16. ΑΒ: Θ. 
περὶ τῆς κακίας τῆς μεγάλης ταύτης ὑπὲρ ἕτέ- 
ραν ἣν. ΑΞΒ 1 (ἃ. ἐξαπ.) τό. ΑΒ: ἠϑέλησεν (ἐβ. 
ἜΧῊ ΚΗΠῚ: ΒΈ(Α1ι,) αὐτὅ. ΔΒ: ἀπόκλεισον. 18. ΑΒ: 
καρπωτός (οἰΙ. 19) ... ἐνεδιδύσκετο ... αὐτὸ (στο. 
ἐπε ῦτο Ἂς ῬΧ). 19. ΑΒ: ἐπ᾽ αὐτῆς δ. κ. ἐπε- 

ϑηκξ ΣΝ ἐπορεύϑη.. ον κραξζόσα. 20, ΑΒ: πρὸς 
αὐτὴν ᾿4β.. . ἐγένετο. .Ἐμδ: ἘΡΕΝΝ σπου. 
λαλῆσαι (ἃ Ἢ εἰς) τὸ ῥῆμα τᾶτο ... Θ. χηρεύδσα. 

ΘΙ ͵Ο6Ι15 ΠΗ͂. 

«πηι ολ 5 ογ'σα δογόονϑηι Π ασίέϊζεηι οἵ σαφα 65. 

ΞΞιϑὉῚ ΤΙ35.} ΠΡ ῬΤΓΡῚ ΤΠΟῚΡΕ 
ἐπῶν 

ἀμ ποῦ ἸῺΝ ΠΝ) 
πνο ὍΝ ΠΝ ΔΟΣΙ ΠΟΣῚ ἽΞ ἽΝ 
Ν πον. πϑπν ἼΩΝ πΩΠΝ 
-ἣν τ ἼΩΝΤΣ ἼΣΗ "Δ ΡΣ ιὸ 
ΠΝ ὈΝΤΠ ἀήτας πΣ ΤΙΝ 
πξΝ Ὁ} ΣΡΕΤΗ ἘΡΙ ποντοῶΝ β 
ἈΠ Ὁ ἸΡσττΝ ΝΉΡΟῚ {πὸ ῬΩΘΌ 11 
ὌΡΏ ὈΝΤΤῸΝ ΝΠ πο ἼΩΝϑῚ 
ΕΝ ἘΠΛΉΤΙΝ τοῦτα ὉΡ25 ΓΧΉΓΙῚ 18 
-ῬΩ5 πρώξο ἸΞ 3 5 τοτΞ 
πρῖν Ν ΧΡ δ ὈΡ ἀγυλον ΠΕΣ 
ἘΤΉ ΠΝ ΤΌΤ Ὁ) γππ ἸΓΘῈ 
ἀρ ιασα πων τὸν Ὁ ΒΝ ὝΔ ΠΡ 19. 

ἘΤῸ ὈΘ ΠῚ ΠΡ ΠΡῸΣ ΩΝ ΘΡΘΘΝ 
ὝΘΝΝΡῚ ΣΠΡΣΤῚ ἼἼΡ.ι ἼΘΙ ΠΟ ΟΡ 5 
ἭΠΝ ΠΝ τΡῖΝ βἰδῶξν ποῦν 
ἡϑηππ ΠΝ ΠΡ) ἼΩΣ ποπ 
πξοττν. Ὑοῶτ- ὌΝ ΝΠ “ΤΙΝ 
ΓΟΞ ΓΔ ΩΣ ΞΏΤΟῚ ΠΤ ἼΞΤΟ 
»Ὡ)Ὡὼ τὴ] πΡΩΠῚ ΠΡῚΝ ΕΗ 3] 

ΕἸΝῸ 5 ΠΡ δι Θο ΣΤ ΓΝ 
ϑΔῸ ἸΏΝ ΤΟΣ ΘΊΟΌΣΝ ἼΞΤΝ ΟἽ 2 
ἡϑοντον δήσω Ἀϑίοτο Ὁ ἼΡ 
ἐ ΠΝ ὍΔ ΤΝ τὸν τῶν ἡϑητὸν 
ΘΤΤΆ ἩΠΡῚ Ὁ) ΠΣ ΘὉ Ὁ ὙΠ 
"; Ἰῶν ΣΠ ὌΡῸΞ ἘΡΕΤ 
Ὥ3- ὉΞῸ ΠΕΞΕΝ ΝΗΡ ΘΠΘΝ 
ποῶπτοΝ δἰοῦξα ΝΞ") ἐπ πα, 

᾿ 

ἽὩ 

22 

Υ. 16. Τὰς δὲ 5 

21. ΑΒ ὁ (1 ἢ) καὶ ὃκ ἐλύπησε τὸ πνεῦμα ᾿Μμνὼν. 
τὸ υἷδ αὐτδ, ὅτι ἠγάπα αὐτόν, ὅτι πρωτότοκος 
αὐτὸ ἣν. 29. ΑΒ: ζ4β. μετὰ Ἄν τς ἐπὶ λόγϑ ὃ ἐτ. 
28. ΑΒ: "ἐγ. εἰς διετηρίδα ἡμω. Β: ̓ Βελασὼρ (6 ἘΣ 
ΑΒ: ἐχόμενα (παρὰ ΕΧ). Ξ 



Φ, (Φαπμμιοίίδ, (3, 15---24.) 4717 

“Ῥαπατ Θιυάῥιπις πὸ 9πιβίτείδηπα, ΘΓΡΙαϊοπϑ ὅδαῇ, ΧΈΝΝ. 

τ΄ ἰδν πίῶ! σοροτῶεπ, ππὸ ὑδοσυληίρίο Π{ο, 
ππὸ 1 τυζ ες {6 ππὸ ΓΤ δεῖ ἰδγ. 

10ὃ τἰπὸ ἡἴπιποπ τοατὸ ἰθν ὕδοταιδ αταπι, 
Ὁαῇ δεν ῷαβ στῦβεν ταν, δόππ σον ίπ οἷο 

ἀρ. τθατ. πὸ ϑίπποι ζυγά δι ἰθῪ: 

106 ϑὲαῶε οἰ αἰ ππὸ θεδὲ οἰῶ. ἢ Θίς αδὸν 
τρτα ζπ ἰθπι; Φα8 ἸΡδῸῚ {{| στῦβον, Ὁὲππ 

ος δα απϑεῖρ, δα8 δῇ. απ πίν σείθαπ δαί, 
: Ὁαῇ δι πιὰ) αὐϑῇθβεβ. ϑίθεν εὐ σοδοτα)ίς 
47 τεῦ Θεπιπιο πἰῶι, Ἔ}οπϑοτπ τἰοῇ ζεἰποπὶ 
᾿ δπαθοη, θεν ζεἰπ Φίοποῦ τσαῦ, τπὸ Τρταῦ: 
ἕ Φ γρῖδε οἱοῖς πὶ πιὶν δίπαιϑ, παὸ [Τ εβο 
48 δε σον δίπίον ἰθτ 2} Ὁ Π1πὸ Πἰς Ῥαῖίίς 
: εἴπεπ. δαπίοπ θὲ ἀπ, Ὅόππ Το ϑέδς 
ἴ ἰγιθοπ ὍὉ68 δε δπίρϑ ὐδξξ τ 61 1 ϑππρ- 

Ἔ ἤταποπ ατοπ. πὸ δα {{6 ζεῖπ Φίοπον 
αἱ ρφοίνίοθει ππὸ οἷς Ἔν Οίπιον. ἰὴτ 

19 μιβεζ[οἴται Ῥαϊίο, Ἐπραν ραπιαν ἽΠ)ε 
᾿ς αἵ ἴδτ απρί, ππὸ ξοττίβ Ὅὲπ δαπίοπ θα, 

Ὅοπ Πς απραίίο, ἀπὸ Ἰοαῖς ἰθτε απὸ αὐ 
ΟΠ δα ᾧασινί, πη αἷπα Ὁαθν ἀπὸ Τα τίο. 
205 Πηὺ ἰρτ Ῥυιοον δΤαΐοπι ζρτα δι: ἰργ: 

δ δείπ ἔϑυιθον ἥίππιοι δεῖ οἷν φοιοοζεη ὃ 
σατπ, πιρίπς Θαπτϑεζον, [ἀυυεἰᾳ {ΠΠ{|, εδ [[ 

Ὁοὶπ τπδεν, ππὸ πίπιπι οἷς Θαᾶε πίε [0 
ΟΠ κῖ1 ϑεῖξεπ. ὙΠῸ ΟΙι0. Δαθαν Ἰοοίρ ἱπ 
21 Δ 07α]ομιβ8, ἰθτοϑ Θυπθοετϑ, απο.  Ἰϊπὸ 

ΠΟ δᾳ δὲν δύπίᾳ Φαυίο ζοε8. αἴἴὸ8. Ὀὐτεῖς, 

ἣν 
τ 

πίε πις ἡππποπ, τϑεδον Β ὅ[ε8 πο) (δ πτ68. 

θεν Ἡσ7αἴοπι τρατὸ ἥἡ[πιποπ στάπι, δατιππ, 

“ δαίίο. 

28 ἴρδὲν φυϑοὶ δαῦτο αδὸν ϑατς ϑ Ρ]αῖοπι 

ς (ὅγρταίπι Τἰερί, τι ΙΓ δγαίοπι [πὸ αἴο δὲῖπε 
ἀ δον Ὅε8. δεΥπίᾳϑ, Ἐππὸ ἔσπι δππὶ δε θηίαο, 

14. ἰθτέν Φείπππε, ὙΕ; τοι ἀπῇ ἰῦτε Θὲ. Β: 
τοπτὸς ἰθτ κα Πατέ, Α: δα εὐ Πάτνξον ραν, 

15. Β: Θαταμ [αῇοίο 91. οἶποπ [εν οτοβοι 9 αβ 
αοπ [{δ ... τοοῖπί! εὐ {. δαἤ είς... τοσιπί οὐ 7, φο 6 δ. 

απο. ΑΥ̓́Τ .ΝΕ: ὅοππ Ὁ, ὅαβ, Ἰϑοπηίε., ΠΣ ΜΒ “ἰςν 
φεδο θοη. αΥ̓Τ.ΝΕ.Α: ΘΕ απ (απῦ) αοϑο! 
10. σθαῦμῖῃ δος ὃ δαδ... τοῖς ἰθτ πὶ σοεθυτοδέπ, 

ΒΒ: ΧΕ αἰ  τπὶ ϑεβυυ{{π| Ὁἰο[οδ ἸΤΟδ 0 .,, ΑΥ; 9.6} 
ἴδεν Ὀἱοίοδ πο ατ, 0. γ: ἀαβ πίε Ὁ, τας 

ὶ οἱ οοὖ Ἰοδ, πὶ οὺ, [οἰπ, ΑὟὙΕ: σευ ῦβε Β: παι δς 

22 τατὸ εὐ [εν ξοτπίαᾳ. δεν ϑΓδγαίοπι τορεῖς ' 

Ὅαῇ εὐ ζεῖπο (Ολτϑείδον Ἔθαπιαν σους, 

Θῶαάενον. κι βααῖδαξοτ, ὃἷε. τἰπίοῦς 

ΡΓΘΟΙΡα5 6115, 56 ῬΓΔΘνΔΙΘη 5 ὙἹΓΙΠῈ5 
ΟΡΡΙΘ551} ὁπ) οἱ οαθθαν! οἴη θὰ. 

ΕΤ Θχοϑ81ὴ Θὰ ΠΑΡ. ΑἸηποη οὐο 1 
ΠΊΔ ΠΟ Π11}155 1 τ Π1Δ}1|5 6556 ΟἀΠ 01, 

40 οὐδγᾶΐ ΘΠ], ΔΠΊΟΡΟ, 410 δηίβ 

ἀἰΠοχογαΐ. δ χίίαια οἱ ΑἸημθη: ϑΊΓσΘ 
οἵ νὰ46! ἜΘιιλ6 ΓΟΒΡΟΠΑΪ οἱ: Να]ι5 10 
αϑί ΠΟ τη] 1}, 404 πη ἃσὶ5 Δ6- 

νά. 13. ΟΓΒΊΠῺ Π16, 4πᾶπ| αὐ δηΐθ [6οἰ511, 

ΘΧΡΘΙ]ΙΘη5 6. Εἰ ΠΟ] ἀπά ]Γ 6 6ΔΠ), 
Ἔφοά νοσᾶΐο ΡΌΘΓΟ, 4] ΤΠ] ηἸβίγαθ αὶ 17 
6ἱ, Εἰχ!: Ε]106 ΠᾶπηΠ0 ἃ ΠΊ6 [ὉΓὰ5 οἷ 

οἰἴαπ6. οβίϊαμη ροβί θη. Ἔθαδα ἰη- 18 
ἀπία ογᾶΐ ἰ]ΓῚ (πηϊοᾶ; [} 1566 104] 
ΘΠ ἢΠΠΙΔ6 ΓΘΟΙΒ ὙΙΡΟΊΠ65 νΟΒΙΙΡΙΙ5 
αἰ  αηΐιν. ἘΠ] ΘΟ [Δ 4116 ΘΔ ΠῚ ΤΊ Πἰ5 [6 
15 [Ὁ 45, οἰ [416 [ὉΓ65 ροϑβί 61. 

ΡΝ Ομδ6. ἈΒΡΘΓΘΘῊΒ. ΟἸΠΘΙΡΘΠῚ ΟΡ 580, 19 
χϑαλ δας οἶδα ἰ]Γ] [αηϊσὰ ἰΠῚΡ ΟΒ [5116 τπηὰ- 

ὨΠΠ115. ΒῈΡΘΙ σαριιΐ Θαπ}, 41 ἴῃ σΡο- 
ἀϊθη5 οἱ οἰαιηδη5. ἜΡΙχιί δυΐθπι οἱ 20 

ΑΒ 58]0Π) γαῖ 505: Νυπηπ|4 Απι- 
ΠΟῊ ἴνδίον ἴὰπι5 ΘΟ που. ἰθοιμῃ ὁ 564 
ΠῸΠῸ, ΒΟ0ΡΟΓ, ἴδ6θ: ἔγαίθυ. ἴὰι15 οϑί, 

ΠΘ4.6 ΔΠΠΠρ 5. ΟΟΥ {πΠ|Π|Ὶ ΡΓῸ ἢᾶς ΓΘ. 
Νίαηϑι: ᾿ἰΐίδαθιιο ΤΉΔΙΔΥ ΘΟΠἑα ΒΞ ΟΘη 5 
ἴῃ ἀπο ΑΙ βδ!οὴ [γα Γὶ5 5, Ἔσαπ 21 
Δ. 6Π}] Δι ἀἰ556ῖ Γοὸχ αν νουθὰ ἢΔ60, 
σοι ΓΙ ϑίαί5. οί νὰ] άθ, οἱ πο] αἱ ο0Π- 

{τἸδίαγ 6 5ρ᾽ γαῖ Ασηηοη ΗΠ 50], 480- 
ΠΪΔΠ) ἀΠΠ 10 6} 4! ΘΠ, 4αϊα ΡΓ ΠΟ ηΪ (5 
οΓἂΐ οἱ. ἜΡΟΡΓΡΟ ποῃ 6δϑί Ἰοοαία5 ΑΡ)- 9.2 
5Ά410Π] ἃἀ ΑΠΊΏΠΟΠ Π6Ὸ ΤηΔ]1Π| Π60 ἢ0- 
Π1ΠΠῚ ; Οὐ οΓδΐ Θη]}} ΑἸ 58 |0Π} ΑΠΠΊΠΟΙ, 60 

φέδι, 4αοα ν]οἰαββοί ΤΊ ΔΠΊΔΙ ΒΟΓΟΓΘΠῚ 5.1ΔΠ|. 

Βδοίαπ) οϑὲ διυΐθη ροβί ἰθηρι5 98 

8εη. ὈΙΘΠΠΙ, αὐ [ΟΠ ἀΘΡΘμ ονο5 ΑΠ)8ὰ- 
ὅν 15. Ἰοὴ. ἰῃ ΒΔΔΙΠΆ5ΟΓ, 4πᾶ6 6δϑὲ [ιχίὰ 
Ἐδ,2νθν ἘΡΗΓ απ, οὐ νοσᾶν! ΑΡΒΔ]ΟΠ ΟΠΊΠ65 

ΠΠ105 Γορβ, ἄνθη 46 δι γερο 34 

41. ΑΙ. Ἐ οἱ-- οἱ. 

20}.2,) 

7ετ.2,87. 

19,19. 

12,5. 

17. θπι δίεπείς ... Φιοίδοι, ΑΥ̓; ὄπαρροπ, ΥΕ: 
Φίοποῦ, δὲν ἴθι δοδίοπίο, ΒΒ. ΑΥ̓Υ: (σοτ)είερεῖς, 

18. Θείρτοιῦ, ΟΥ̓: [ον Ποδ, Α: ἴαπροπ θὲ, 
Β: αἴὐὸο οίδοίοι Π{)... τι δ δουτόίδοπ, ΑὟ ὁ ται δ΄ α: 
ἴατοπ τϑατοῖ εἴ, νΕ: τι. ζοΓπ δ ευ εἰσοτπ το. 0 ΕΠ, 

19, ΒΑΑΥ͂ΥΝΕ: παΐηι. Α: ἤτοιίο. ΑὟ: {πὰ ἰδτο 
ῥ ἀποοῖθον δα ὅ5. ἐα]απιπιοπ πινοἴπο ὦ τί οί δῦ οι, 

20. ΒΤ, την. εἰπίατι, (ὙΕ: ἐγό!οὁ ὁ Α: [Ὁ αδ Πἴπι: 
πιοτπῦ 9) 

2), δέππ 91, τῦᾶν 91. ατι ΒιΑΥ ΝΕ, Αι: σαβίο, 
9, αἴε Φύρης, Β.ΥΕ.Α: δεί (ὅγθν, ΑὟΥ: ἰπ', 



4[Μ8Ἔδᾶ (13,2ὅ---83. ΘΠ 6ΙΞ ΕΠ. 

ΜΈΝ. «αἈπειγιοτῖς οὐαὶ δουόν θην “ αστίϊμηι οὗ ἐαρα 68. 

᾿Ιδοὺ δὴ κείρουσι τῷ δούλῳ σου, πορευϑήτω 
« . ε ΒΞ ᾽ - - 

δὴ ὃ βασιλεὺς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ μετὰ τοῦ 

δούλου σου. 25 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς 
.Αβεσσαλώμ." Μή, τέκνον, μὴ πορευϑῶμεν 
πάντες ἡμεῖς, ὅπως μὴ βαρυνϑῶμεν ἐπὶ σέ. 
Καὶ κατεβιάζετο αὐτόν, καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ 
βασιλεὺς τοῦ ἌΡ ΕΣΕῚ καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. 
26 Καὶ εἶπεν ᾿βεσσαλώμ' Καὶ εἰ μή, πορευ- 

͵ ν᾿ ἈΦ ΟΥΣ “Ὁ ᾿ « » , 
ϑητὼ δὴ μὲτ ἐμοῦ μνῶν ὁ ἀδελφὸς μου. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" Ἵνατί πορευϑῇ 
μετὰ σοῦ; 21 Καὶ κατεβιάσατο αὐτὸν ᾽Αβεοσ- 
σαλώμ, καὶ ἐξαπέστειλε μετ αὐτοῦ τὸν 
᾿Αμνὼν καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασι- 
λέως. 28 Καὶ ἐνετείλατο “Αβεσσαλὼμ τοῖς 
παισὶν αὐτοῦ, λέγων" Ἴδετε, ὡς ἂν εὖ ἔχῃ ἡ 
καρδία ᾿Δμνὼν ἐν τῷ οἴνῳ καὶ ἐρῶ πρὸς 
ὑμᾶς" Πατάξατε τὸν ᾿ἀμνὼν καὶ ϑανατώσατεἑ 
αὐτόν, μὴ φοβεῖσϑε, ὅτι οὐχὶ ἐγὼ ἐντέλλομαι 
ὑμῖν; κραταιοῦσϑε καὶ γίνεσϑε εἰς υἱοὺς δυνα- 
τούς. 329 Καὶ ἐποίησαν οἱ παῖδες ᾿Αβεσσαλὼμ 
τῷ “μνών, καϑὼς ἐνετείλατο αὐτοῖς ᾿Αβεσσα- 

λώμ. Καὶ ἀνέστησαν πᾶντες οἱ υἱοὶ τοῦ 
βασιλέως, καὶ ἐπεκάϑισεν ἕκαστος ἐπὶ τὴν 
ἡμίονον αὐτοῦ καὶ ἔφυγον. 

« ΕΣ Ὁ Ὅν ἔνθ 

80 Καὶ ἐγένετο ὡς αὐτοὶ ἦσαν ἐν τῇ ὁδῷ, 
Ἀ ς "] ᾿ Δ Α᾿ , 

καὶ ἢ ἀγγελία ἡλϑεὲ πρὸς Ζὶαυιϊδ, λεγοντων" 
Πέπαικεν ᾿Αβεσσαλὼμ πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ 
βασιλέως καὶ οὐ κατελείφϑη ἐξ αὐτῶν ἕως 
ἑνός. 91 Καὶ ἀνέστη ὁ 0 βασιλεὺς καὶ διέῤῥηξε τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐκάϑεισεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ παν- 
τὲς οἵ ἱ παῖδες αὖτ οὔ παρειστήκασιν αὐτῷ διεῤ- 
(ηγότες τὰ ἱμάτια. 83 Καὶ ἀπεχρίϑη Ἴωνα- 
δὰβ υἱὸς Σαμαὰ ἀδελφοῦ Δαυὶδ καὶ εἶπε: Μὴ 

εἰπάτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς, ὅτι πάντα τὰ 
παιδία τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως ἐθανάτωσεν, 
ἀλλ᾽ ἢ ̓ “Ιμνὼν μόνος τέϑνηκε, ὅτι ἐπὶ στόμα- 
τος ̓ Αβεσσαλὼμ ἡ ἤν κείμενος ἀφ ἧς ἡμέρας ἐτα- 
πείνοσε Θαμὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ. 85 Καὶ 
γῦν μὴ ϑέσϑω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 

2, ΑΒ: Μὴ δή, υἱέ μϑδ... καὶ ὃ μὴ καταβα- 
ρυνϑῶμεν .. . ἐβιάξετο. ΑΒ: ἠϑέλησε (τδ) πορ. 
ΦΟ Ό 17: φ. Ἢ ̓ πρὸς αὐτόν. ΑΒ: δὴ μεϑ ἡμῶν. 
27. ΑΒ: ἐβιάσατο... .ἀπέστειλε.. «Ἱ (ὦ [)καὶ ἐποίη- 
σεν ᾿Αβεσσαλὼμ πότον κατὰ τὸν πότον τῷ βασι- 
λέως. 28. ΑΒ: παιδαρίοις... . ἀγαθυνθῇ .. . εἴπω 

. φοβηϑῆτε.. «ἐγώ εἶμι ὁ ἐντελλόμενος ὑμ.: ἀν- 
δοίξεσϑε ἐς δυνάμεως (παισὶν .. . εὖ ἔχῃ .. . ἐρῶ 
κτλ. ΕΧ). 29. ΑΒ: τὰ παιδάρια... “καϑὰ. ΔῈ: ἐπ- 
ἐχάϑισαν. Π: ἀνὴρ (ἕκ. ἈΕΧ), 80. ΑΒ; αὐτῶν ὄντων 
«ἀκοὴ .. .λέγων" ἡ ΤΠ α: δὲ εἷς (ὡς αὖτ. ἢσ. 
ἀγγ.. τ 26 ὙΓΓῚΡΕΣ ΦΙΥΕ 2 ΕΧ). 81. ΔΒ: ἐκοιμήϑη 

ἐπὶ τὴν γῆν... . οὗ περιεστῶτες αὐτῷ διέῤῥηξαν Τὸ 
ἕω. αὐτῶν. 82. Ῥ: “παιδάρια, ΑΒ; ὅτι,. «μονώτατος 
ἀπέϑανεν ... ἀπὸ τῆς ἡμ. ἧς (ἀλλ᾽ ἢ τῇ. ἘΧ). 

ΝΣ τη. ΤΩΡ. ΘΤΙΆ ΝΟ ΓΙΒΓῚ ὝΩΝΘῚ 
ἼΩΝ ΣΠΠΩΡ ΕΣ ΛἼ35 ΩΝ, 
Ἀ)τὸΝ 3 ΟΝ ΘἸσώΞΝ ΟΝ ΠΟῸΠ 
ἸΣΓΥ ΞΟ ἘΠῸΡ ἼΞ5}) Ν Ὁ] 29 703 
ΛΩΝ ὉΠ 35 ἜΡΗ παν τ Ὁ. 
ἸῺΝ ὭΣ ΔῈ γππἢν Νὴ εἰδῶσιν 
ἼΩΣ ΤῊ ποτ ἴ5. ὌΝΟΣ πὶ: 
Πρ 5ὴ δἰοώσν ἼΞΓΥ ἼΒΟῚ ΣἼΣ 2 
ὩΞττὸϑ ΤΝῚ σον ἸῺΝ 

τὰ τἴθωξα ΣῸ 1 ΠΟΊΩΝ 
ἸΏΝΤΞΟ ΞΘ ΝΗ ΤΝ Ἢ ἼΩΝ Ἴ)55 
ἸΌΝΤΩΝ ἼΞΠ ΒΘ ὮΝ ΠΝῚ 3 
"Ξ ΝΟΣ ἘΝ ΥΤΓΌΝ ἼΩΝ ὈΡΠῚ 
-οτὸ ὌΠῚ ἸΡΣ ὩΞῸΝ ΠῈΣ ξὸν 
ΤΣ ΘΊο ΟΞ "Ἴ 99 ἘΝ 29 

θὲ ι ἜΝ ΞΑΞΕΝ ΓΝ ὝΦΝΞ 
ἐ ἼΘ35) ἡπΊΘ Ὁ» ΦΝ ἼΣΙΞ ΠΥΣΝ 
ΠΝΞ ΠΡ ὩΣΣΠῚ 113 ΏΠ ἜΡ τὴ 
τι δρῶξν πϑα “ρὴξ ΠΞος 

ΕἼΤΙ ΘΡΡΌ ὝΠΊΣΓΝ ΟῚ ἼΘΙ ὍΞΓΟΞ 
ΞΞΙΘΒῚ ὙΠΆΞΓΩΝ Σ᾽ Ρ5Ὶ ἼΦΘΙ ὈΡΒ) 31 
"ΣΡ Β΄Ξ) ὙΌΣ το ΠΣῚΝ 
“ΤΙΝ ΠΡ ΏΩΤΊΞ κι 3.125 155} ἃ ΒΟ Δ332. 
τὸϑ ὉΝ ὁ9ἿΝ ἼΩΝ ὮΝ ΩΝ ΤῊ 
ἩΣΌΝ ΤῊΣ ἘΠΡὩΣι ἼΘΙ 23 ΘΡΠΡΌΣ 
προσ ΘοώΣΙΝ ἜΠΟΣ τῷ ΓΙᾺ Ἴ120 
ΠΝ ϑῦ ὉΝ ἸΌΝ δ ο πρϑ 
-ἰὰ ποΏ πὶ "ἘΝ δῶστοΝ πριν, 88. 

γ-. 35. Ὁ τ Ὁ 
γ. 38. ἘΣ δὲ 22 

2ὅ, ΑΝ ΥΕ: τοΐτ τοοίίοεπ πὶ αἴτο, ΒΕ: οἷν πὶ δ62 
τἀ του Γεΐοπι (Τα 6), ΑΥ̓ΟΝΕ: τι. ἐν ὅταπρ ἱπ ἰῆπο,, 

20. ΒΙΟΥ͂Ν ΥΕ: 5 πίε, [0 Τὰ Ὁοῶ,. 
28... {{{πἄγεοε οὐ πὶ ΒΥ: εθ εἰ Ὁ (1α 11). 

Α: Θαδοιϑίς, Β: απίοϑ ϑέπ 0 6 {{π. ΑΥ̓͂: {τ} 1.  εὐσ, 
9, {Ὁτ0 1. Αἥ΄« ἐτιπιέοι υυἱνῦ ὁ αὙ., 

ΑὟ ΝΕ: [0 (δα πη} 
οὐπ. νΕ: δα Ὁ. 
ν: δείπι 58, νῈ: (δυζ ἀρεῖ, 



Γ΄ μη [ρταῦ: Θίεθε, δεὶπ δποῶξ αἱ Θόας 
᾿ς {1ἀετεν, δὲν δεῦπίς τοῦς ζαπιπιξ ζείποι 
2 “ἰπείίοι ταὶ! ζείποπι δἐπο αοῦεπ. ὄοΥ 

δὺπίς αϑοὸῦ τα κι ίδζαίοπι; "δ :, 
πιοὶπ Θοῦπ, ἴαβ ππῷ πίε αἴ σεθεπ, 
Ὁαβ οἷν οἰῶ πιῶ! δοζάισετοη. 11πὸ δα 

ΠΠ οΥ ἴθπ πϑιρίρίο, οῖς οὐ Ὁοὰ πίω 
ὩΘροθοπ, οποοτι Τρρποίς ἰθπ. Ἔ 3 θζαΐοπι 
᾿ς ρτιαῦ: ΘΟ δὲππ πἰῶν πιο. ϑθτιδοῦ 

“ππποπ πἰἰ πὸ ρφοθοπὶ Φὸν ϑὐπίᾳ 
Τρτα ἀπ ἰθπι: δατιι [01 οὐ πὶ οἷν 

27 αοὐεπὶ ἔφα πϑίρίρίς ἰθπα ϑ γαίοπι, 
ΟΠ δαβ εὖ π| ἰδπι 8 “πιποπ τἰπὸ αἴΐο 
28 δείποον Ὅε8 δθηίρϑ. Ἔ ΦΡΤαΐσπι αὐοῦ 
τς ρφοῦοί ζείπεπ δἔπασει. τἀπὸ ἡγταῷ: Θεβοί 

Ὁαταμῇ, τρὸππ ἥππποπ οαἰτον Φίπρο υοἱγὸ 
τσ δὲπι ὅδθείπ ππὸ ἰὼ χει οἰ Τρτεῦε: 

ει πἰῶς Πιττοεῖ, δππὶ ἃ θασε ε8. οἰὦ 
αὐρεῖβεπ, ζεἰῦὉ σοἴτοῦ! ππὸ [τἰ[ἃ) ϑάταπ. 

295 ὅπ ἐραίοπ οἷς δἔπαδει ϑΓ0{αἸοπιϑ θ6πὶ 
πποπ, τοῖς ἔδποπ ϑδγαϊοιι. αεδοίοπ δαί. 
Ὅᾳ βάπδοῃ αἴΐς δείποον Ὁ68. δεδηπίᾳ δ᾽ απ, 

τοῖον πηὸ Ποϑεῖ. 

80 ἴπὸ δα [ξ ποῦ αἰ δεπι ὕβοσο τυατοπ, 
ἔαπι Ὁα8 δεν τον Φαυῖο, Ὁα 8 Ῥ Ταϊοπι 
άτίς αἵτε ὀξίποοεν Ὁ68 δϑπίο8 οὐζταροπ, 

ΠΟ δπηβ πίω! εἶπον θοπ ἰθποι ἰἰδτίᾳ τοῦτο. 
81 Φα {πη ὃο δὺπίὶς αὐ πὸ ξεττὶβ 
ο΄ {εἰπὸ δ οίδον, τὰν Γοστς ὦ απ οἷο ὅτε, 
ΝΠ πη ας {εἶπε δἰπεῶίε, οἷς ᾿ππ ἰθπ θοὸν 
82 {Π{ππϑοπ, ξευτί ἐπ ἰθτς δ οίδον. Ἔ Φα απί- 
Π τορτίοίς δοπαῦαθ, ὍΟΥ Θοῦπ (Θίπιοα, δε8 

Ῥβγιδονθ Φαυίοϑ, ππὸ ζρτα : Θιοἰπ ον, 
Ὁρπές πἰί, δαβ αἷς δἴπαθοι, οἷο δεῖπθοῦ 
Ὅε8 δεθηίρδ, τονὲ {{πῦ, [πο οῊη “πιποπ {{ 
αἰτοίπ ἰοῦ; δῆ ϑ δ7αίοπι θαι ε8. δεῖ 

ο Π δεραϊτοι ϑοπ Ὅοπὶ ἕαρᾳο απ, δα ΕΥ̓ Τζοεἶπο 

33 (Θγυυοῆδον Φ Ῥαπιαν [τἀ το. Ἐῤρρ πρθπιὸ 
πὶ πιοίπ τοῖν, δε. δθηίς, ΤοΙἄεδ πἰῶι 

29.4.4: ζεἷπ απ ίον ον, : {εἴπ λαμ, 0.1.: 
{είποιι πα, 

ἐοοίοί {{π|. Β: [0 {010 ἰν ἰδ π| 1. αν; φοδίοίο οὐ οι, 
Β: {{| οὖ πίζι [0, δα (ὦ εὖ οἰ σοῦ, θαθο  Α: (ᾧ 
δίπό, δον οὖ οἰ αοθίοίοί, ΑὟ: {6{Π|π|. Ταρίον, ΒΕ: 
ΠΥ πὶ σου ο {Π οἰτὦ ([ο[0 {᾿ 
29, ΑΥὟΑ: πιαίίς [. απ. Β. ΑΥὙΕ,Αὐ[εϑέοι [, “ϑυμαῦο 91. Τα οδ. 

: δα εἴ. 

Θῴϊαροί ϑίπιποπ ππὸ τοι ἰθπ|! δα ἴδε, 

ππὸ εἶπ [οαΠ ἄγον 7α8 απ Τείπρπι θέας, 

Φ, (Θομε οί, 

ϑΡΙαίοδ ΘΟ α πεν πὸ Πα ε, 

(18,595--.-38.) 4179 

ΧΕΙ. 

οἱ ἃ δά ϑιμῃ: θοο, ἰοπμἀθηΐα. οΥνῸ8 

ΒΘΟΡΥΙ (α]: νϑηϊδί, ΟΓΟ, ΓῸΧ ΟἸΠ] 561- 

Υἱβ 51.115 δ 56 ΨΥ Π) 51. ὅἜΠΙχίϊ- 2 
46 Τὸχ δὰ ΑΡβδ]ομι: ΝῸΪ1, ΠῚ τη], 

ΠΟΪ ΓΟΡΆΓΡΘ, αὖ γΘΠΪΔΗΔΠ5 ΟΙΏη65 οἱ 
ΘΓΆΨΘΙΠΙΒ (6. (πῃ) δαίθῃ) οοσοΓοῖ 

ΘΠ] οἱ πο]ἰϑϑοῖ γα, ᾿οπραϊχὶς οἱ. 

ἜΒῚ αἰ ΑΡβδίομη: δ᾽ ΠΟῚ νἱβ γϑηϊγο, 26 
γϑηϊαί, ΟὔΒΘΟΓΟ, ΠΟΘΙ ΒοαΠ 58] (οι Αη]- 

ΟΠ [γᾶίθῦ πηθ8. ἢἰχιΐψ6 ἃ ΟΕ1ΠῚ 
Γοχ: ΝΟη δϑί ἤ666556, πἰί γαάαϊ (σοι. 

Ἔ ἀρορὶί Ἰίάψαθ ΑΡϑδ]οιη θαι, οἱ 41- 27 
51} ΟΠ] 60 ΑἸΙΏΠΟΠ οἱ ΠΠίνΘΓΒ05 ἢ- 
1105 Γορὶ5. Εδοθγδία 6 ΑἸ" βᾶ] ἢ οΟην - 
ΨΠᾺΠ} 451 ΘΟ ΠῚ ΓΘο5. ἜΡγδθ- 28 
ΟΘΡοΡαὶ δαίΐίθη ΑΠΒΔ]ΟΠῚ ΡῈΘΓῚΒ. 5118, 
ἀϊοθηβ: ΟΡδβογναΐίθ, οαμὴ ἰθιη]θηΐι5 

[ἀγὺ ΑἸΠΠΟΠ Ὑἱη0 οἱ ἀϊχθγο υ θὶε: 
Ῥογοαΐα θὰ οἱ ἰῃίθγῇοι6 ' πο] 16 
{ΠΠἸῈ ΓΘ; Θ6Ὸ ΘΠΪΠῚ 51.1Π| (ΐ ΡΓΔΘΟΙρΙο 
γΟὈ15, ΓΟΡΟΥΔΙΪηὶ οἱ οϑίοίθ νἱγὶ [ὉΥ- 

(65! ἘΡΘΟΟΡαΠί ΘΡΡῸ ραθγὶ ΑΡβδίοιῃ 29 
ΔΟΠΥΘΡΒΙΙΏ ΑΠΏΠΟΠ, 8ἰοαΐ ρΓΔθοθρογαί 
οἷβ ΑΙ 58]01η, 5 ΓΘ 65 4116 ΟΠΠ65 ΠΙΪῚ 
ΓΘΘῚΒ. ἈΒΟΘΠ Γαΐ 5ΒΙΠΡῚΜΪΙ Πη1}}ἃ5 51185 
οἱ ἰπρϑγαηΐ. 

ἀυπηαιια Δάμ6 ΡΟΡΡΘΡοηΐ ἰη {{ἰπ6γο, 80 
ἴδηχα ρογνθηὶί δὰ Πανὶ, ἀϊδοηβ: Ῥ6γ- 
Οἰ551{ ΑΡ58]01) ΟἸΏΏ65 {Π|05 Γορὶβ οἵ 
ΠΟῸΠ ΓΟΙΏΔη511 ΘΧ 6δἷβ 5Δ]{6Π}] [1Π118. 

ν.19.3,31 ἘΒΌΓΓΟΧΙΣ Δ 6. ΓῸΧ οἱ βοιάϊ! νρϑιϊ- 81 
15.1.6. ἸΠθ6η1ἃ 51ἃ οἱ ΘΟ ἀϊΐ ΘῸΡΟΡ (ΘΓΓΔΠΊ, 

δἰ ΟΠΊΠ65 ΒΘΓΥΪ 1{ΠΠΠπ|8,. 411] ἃ5515.6})4 1 
οἱ, Β0Ιἀθγαηΐ νϑϑιϊπηθηΐὰ 518. ἜΠο6- 32 

ἀϑω δ, 98ΡΟΠά θη 5. διΐθπι ΦοηΔ 48} Π]Ϊπ5. 5 61)- 
τη [γα ν 5 Πανὶ ἃ αἰχιῖ: Νἧ δρϑιίηοί 
ἀΟΠΠΪΠΙ15. ΠΟΘΙ. ΓΟΧ, 4041 ΟἸΠΠ65 ρῈ- 
ΘΓῚ ΠΕ Τορὶβ ΟΟΟΙβὶ βίη: ΑΠΠΠΟῺ 50] 115 
ΙΓ 15 65ΐ, 4 ΟΠ] Δ] ἴῃ ΟΓΘ ΑΠ)58 01] 
δαί ρΟϑ᾽18. 6Χχ αἴθ, 4ἃ ΟΡΡΓΘ5511 
ΤΠ ΔΙ ΔΙ ΒΟΙΌΓΘΠῚ 6115. ἜΝαΠο ογρὸ 38 
Π8 Ροπᾶϊΐ ἀΟΠΊΪΠΙ18 Π]Θ15. ΓῸΧ 5006} 

Τὰ 

9; -ὙᾺ ̓ ν μὰν σ: 

(Π|ηρ. 
1,38. 

20. ΑἸ. (Ρ. 405.) δά θνίά. 
27. ΑἸ, Ἐ ΕΘοογδίαι8 - τορίϑ. 
91. 7 (Ρ. τοχ) θανίά. 

90. Β.ΑΥΝ ΝΕ: θαβ (ἰπϑεῖη) τπαπ τ γταῦ) (Τα 60): 91, 
γαΐ 7... Αὐοαν ἐδ τοατὺ φοζαρί, 

91, ΒΕ: Πα πϑεπ δα ητ{{ χοττν. δ, 
32. αἴίε σίίποπαε .., σοτύδεοε, ΟὟ απ δὲπὶ 

γ]0: πα) Ὁ, δ)ὲ, 91. ταῦ οδ ζοΠ60ς 
[δ1, Β; υοδ {{{αππ| 9(, Ξϑοου Προ ΙΓ φοιοοίεπ, 



480 (483,34---Ἰ4,6.) 

ΧΕΙ. 

τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὸ ὁῆμα, λέγων᾽ Πάντες 
οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως τεϑνήκασιν" ὅτι ἀλλ ἢ 
᾿Αμνὼν μόνος τέϑνηκε. 533 Καὶ ἀπέδρα ᾿άβισ. 
σαλώμ. Καὶ ἀνέβη τὸ παιδάριον ὃ σκοπὸς 
καὶ ἦρε τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδε, καὶ 
ἰδοὺ λαὸς πολὺς πορευόμενος ἐν τῇ ὁδῷ ὑπι- 
σϑὲν αὐτοῦ ἐκ πλευρᾶς τοῦ ὄρους. 8ὅ Καὶ 
εἶπεν ᾿Ιωναδὰβ πρὸς τὸν βασιλέα" Ἰδοὺ οἱ 
υἱοὶ τοῦ βασιλέως. παραγεγόνασι" κατὰ τὸ ἑῆμα 
τοῦ δούλου σου οὕτως γέγονεν. δ Καὶ ἐγένετο 
ἡνίκα συνετέλεσε λαλῶν, καὶ ἰδοὺ οἱ υἱοὶ τοῦ 
βασιλέως παραγεγόνασι, καὶ ἦραν τὴν φωνὴν 
αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν, καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶν- 
τες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἔχλαυσαν κλαυϑμὸν μέγαν 
σφόδρα. 351 Καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ ἀπέδρα καὶ 
ἐπορεύϑη πρὸς Θολμὶ υἱὸν ᾿Εμιοὺδ βασιλέα 
Γεσούρ. Καὶ ἐπένϑησεν 'ὸ βασιλεὺς ΖΙαυὶδ' 
ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας. 85 Καὶ 
“Ἱβεσσαλὼμ ἔφυγε καὶ ἐπορεύϑη εἰς [- 
σούρ, καὶ ἦν ἐκεῖ ἔτη τρία. 89 Καὶ ἐκό- 
πασὲ τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως Ζαυὶδ τοῦ 
ἐξελϑεῖν πρὸς “Ἵβεσσαλώμ, ὅτι παρεκλήϑη 
ἐπὶ ᾿“μνὼν τοῦ τεϑνηκότος. 
Χεν. Καὶ ἔγνω Ἰωὰβ ὁ υἱὸς “Σαρουίας, - 
ὅτι ἡ χαρδία τοῦ βασιλέως παρεχληϑη ἐπὶ 
᾿Αβεσσαλώμ. 2 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιωὰβ εἰ 
Θεκωέ, καὶ ἔλαβεν ἐκεῖϑεν γυναῖκα φρονίμην, 
καὶ εἶπεν αὐτῇ" Πένθησον δὴ καὶ περιβαλοῦ 

3 0]. ΕΠ. 

αδεαϊοηιὶ ρνυοζιισὶ γουοσαῖἕο. 

ἱμάτια πενϑικά, καὶ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον, καὶ 
γενήϑητι ὡς γυνὴ πενϑοῦσα ἐπὶ τεϑνηκότι, 

τοῦτο ἡμέρας πολλᾶς, ὃ καὶ ἥξεις πρὸς τὸν. 
βασιλέα, καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸ 

ῥῆμα τοῦτο" καὶ ἔϑετο Ιωὰβ τοὺς λόγους ἐπὶ, 

τῷ στόματι αὐτῆς. | 
4 Καὶ παρεγένετο ἡ γυνὴ ἡ Θεκωῖτις πρὸς, 

τὸν βασιλέα, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόςωπον ᾿αὐτῇς. 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεκύνησεν αὐτῷ καὶ 
εἶπε: Σῶσον, ὃ βασιλεύς, σῶσον. ὅ Καὶ εἶπε, 
πρὸς αὐτὴν ὃ βασιλεὺς" Τί ἔστι σοι; Ἢ δὲ 
εἶπεν" Ὄντως γυνὴ χήρα ἐγὼ εἰμι καὶ ἀπέϑα- 
ψὲν ὁ ἀνήρ μου. 9 Καὶ τῇ δούλῃ σου δύο 
υἷοί, καὶ ἐμαχέσαντο ἐν τῷ πεδίῳ ἀμφότεροι 

83, Β Ἀτὸ. ΑΒ: ἀπέϑανον. . μονώτατος ἀπέ- 
ὅανξ. 94, ΑΒ: ἤρε (ἀνέβη ἘΧ).: . ἔκ, ἦρε. ΑΒΕΧ 
{ (ἃ [ ἐν τῇ καταβάσει. Καὶ παρεγένετο ὁ σκο- 
πὸς καὶ ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ καὶ εἐπεν" Ἄνδρας 
ἑώρακα ἔκ τῆς ὁδ τῆς ϑρωνῆν ἐ ἕν “μέρϑς τὸ ὁρὸς.. 
0, ΑΒ: πάρεισι... . τὸν λόγον... . ἐγένετο. 80. ΑΒ:᾿ 
ἦλϑον κ. ἐπῆραν. . καίγε ὃ β. 87. ΑΒ: ἔφυγε. 
Γεδσόρ ἡ ᾿ εἰς γῆν Χαμααχάδ Ἦς Μαχαδ. 38. ΔΒ: 
ἀπέδρα. 89. ΑΒ: ὁ βασιλεὺς ... ὅτι ἀπέϑανε (τὸ 
πν. τὸ β. ... τὸ τ. ΕΧ.. --- 1. ΑΒ ὁ οἱ παρεν. 
2. ΑΒ: γ. σοφὴν ... πρὸς αὐτήν" ... ἔνδυσαι ... κ. 

ρϑτοΝ ΠΡ ΠΝ ὝΩΝΡΩ 

ἪΞ ΓῺ ἼΦΏΣΙ ὩΞΡΟΞ ἼΩΝ ἼΖΙ 30 
ΠΡΤΕΝ ΓΔ. ΓῺ “π2Ὁ ἜΡΩΣ Ὀνὶ 84 
ἈΠ Ἔν τΩΝ πθστι ἜΡοσ ΝῶνῚ 
ῬΟΠΝ ΤῸ Θ΄ ὉΠ ΤΡ ΠΡ" 
πορστὸν ἢ 12). ἜΝΘ ἐΠΙῚ ἬΣὮ τὸ 

18 ῬΤΩΣ “ΒῚΘ ΝΞ Ἡ5ΊΒΓΣ 8). ΠΡ 
πθ ΠῚ ΠΞῚΟ ἸΠΘΘΞ α ΠῚ ὁ ΤΟΣ 86 
53 ΞῊΝ2 ἸΝ ΩΝ. ΝΞ ἀρ 2 
ὈΝΤᾺ 53 23 ὙἾΒ». Ὁ9} ἸΘ ΘΠ ΟΣ, 
τὰς ΠΟ» ΠΙᾺ ΤΕ ἐ ΠΝ Ὁ 51 
ὈΞΝΓΙῚ: πριν πο “ΞΠΟΒΦῚΞ ΣῊΝ 
ΓΞ ὈΙΟΘΞΝῚ ἢ ἌΡΞΗΙ Ἴ)Ξτ Ὧν 88 

:υ) υὐο τώ Θυδ ΣΡ πον 
δἰ τώ: ὌΝ ΝΕ πο π ἘΣ ὌΞΩ, 39 

ἐΓΩΤ ΟΣ ὩΓΠ5)"3 

τῷ ΠΡΊΣΤΊΞ Νὴ 9ΘῚ ΧΕΙ, 
ΡΝ ἐοὐοώπν τον, ἼΦΠ 2 
πρϑπ πῶν Ὁ ΠΡΟ ΠΡ ΊΡΙΙ 
ΡΟΣ ἈδΌΣΝΌΣ ΠΡΌ Ν ὙΔΝῚ 
πλλΓ ἸΏ Ἰηδ τ 5 ΝῚ ἀξ τοὩΞ 
ΠΌΞΝΓΙΩ ΠῚ ὩΣ πὶ, πῶΝν3 
ΠΞ ΤΊ πρθσπτοΝ ὨΝ2) ΠΣ 
Ν 3ΝῚ Ὀ5Ὶ ΠτῚ ἼΔῚΞ ἼΡΌΝ 

ΠῈΞ ὈΛΠΞΠΠ 

ἩΓΊτυθ τ) ΠΣ ΝΣ ΠΡΈΝ ΤΌΣ ὉΒΙ2Ὶ 
ΠΡ ΛΩΝΡῚ ἘΡα πρϑὴπ ὙΩΝῚ 
-πῶν ὮΞΝ ἜΝ ΡῈ ΠΡ ΠΕΤΥΝ 
ΠΤ ΜΝ ἐς ΤΏΡ ὋΝ ΠΩΟΝ 
ῬΝῚ ΠΩΣ δττ)α ὙΣΞΡῚ Ὁ.) "γι 

πὶ 

γ. 38. Ὦ ΝῚ ΞῸΏΞ ν. 84. "Ῥ Ἴ2"9 
γν. 87. Ὁ ἽΠΠΩΝ 

ἔσῃ. 8. ΑΒ: κ. ἐλεύσῃ... .ἔϑη κεν. Β: ἐν (ἐπὶ ΕΧ).. 
4. ΔΒ: ΚΑ. εἰςῆλϑεν. Β: εἰς Ἰξπ) ΔΕ Χ). ΑΒ; βασι-, 
λεῦ (ὁ β. ΕΧ). “ ΑΒ; Καὶ μάλα (Ὄντ. ΕΧ). 6, ΑΒΕ: ἷ 
Καίγὲ.... ἀμφ. ἐν τῷ ἀγρῷ (ο. ΕΧ). 

ΑΝ, 



Φ, (Θαιμιοίὁ, 

Φίς Πι, 

ἀπ ϑευξπ, δαῇ αἷς δε ποον Ὁε8. δὲ πίρϑ 
ἰοοὲ ζεΐοπ, ζοπόοτι ἡ ππιποπ {Π αείπ ἰοῦ ί. 

81. Ὁ ὙΙΡΤαίοπι αὐονῦ [00 6. 1πὸ δὲ δἔπαθε 
αἰ δὲν ἤδατίς 006 ζεἶπο θπισοπ απ ταῖς 
ἴαθε, τπῖὸὸ {ἢ ς, εἴπ στοβοθ Ξ51Ὲ ἔαπι αὐ 
Ὁεπὶ ὅθροας πα εἰπαπθονῦ απ θεν Θεἰΐε ὃε8 

80 ΞΒεῦρεϑ. Φα ζρταῶῦ ϑοπαθαῦ δπὶ δὲ δε 
πίρο: Θίοθο, οἷς δείποον Ὁε8. δεὐπίρβ ἔοπισ, 
τπὸπ; τὶς Ὁεῖπ ἀποδε ροζασί Ῥαΐ, [0 {{{8 

80 εὐραπροπ. Ὁ πὸ δὰ εὐ δαῖτ αὐὐϑροτεῦεί, 
Πεῦο, Ὅᾳ. ἕαπιοπ οἷς δίποοεν Ὅ.8. δεδπίρϑ, 
ππὸ Ῥοῦεπ ἰδτὸ (είπιπις ἀπ ππὸ τρεϊποίοπ. 
Φ εν δε δηὶς τππὸὸ αἴε Τζεῖπο δἐπεῶίς τοεἰποίοπ, 

87 απὸ [αὶ [εῦτ. ἘἸΡΤαίοπι αδοῦ [0 ει, ταῦ 

38 δεῖ ζεῖπεπ Θοῦπ αἴΐς Φ αθ6ε. 

106 41 Φ θαϊπιαί, Ὅ6πιὶ Θοῦπ Ἰπιπιίθιοδ,, 
(ὅτ αδεῦ ἔτ δεῖ. Ὁ6πὶ δε πίρε ει Θοἴιν. 

ἜΦΩ ΠΟ 
ΜΙ δ]}αἴοπι οθε ππὸ απ Θεῖπτ 206, ἴϑαῦ 

89 εὐ Ὁα} ΕἸ 61 Ὁτεὶ αῦτε. ἜΛ1πὸ δεν δύπίᾳ 
Φαυίο Οὕτοῖς απ ατιϑοιίεθεπ τοϊδου ἍΓ07αΞ 
ἴοπι, Ὁεππ οὐ δαῖτ ὦ) φειτθ οἱ ἔθεον ἡ ππποπ, 
Ὁ(αβ ΕΥ̓ 1οΌΓ τοαῦ. 

ΧΕ Υ͂.. ουῦ αδεῦ, δεν Θοῦπ 86τπὶ δα, πιοτείς, 
Ὁαβ Ὁε8 δ πίρϑ ετς ραν τοσοῦ ΦΙθ7αίοπι,. 

τπὸ Τίεβ 
δόϊεπ ὑοπ θαππει εἶπ ἔπιρε8 ϑθεῖδ, ἀπὸ 
{ρεαγ κι ἰῆτ: ἄταρο δ οἷο ππὸ οἰοθο βεἰθε 
ἘΓεϊδεν απ, πἰπὸ {ας οἱ) πἰῷε παὶε Ὁ εἴς, 

2 απὸ ζαποίς δίπ σοπ Φθεΐοα 

[οπϑοτη [εἴς οἱ) τοἱς εἶπ δ εῖδ, θα εἶπε 
ἴαπρε ϑ εἰς ἀεί σαοεἴτασοπ θα. δεν εἶπεπ 

ὃ Δυονίεπι, Ἔππὸ ζ0{ΠῸ δἰπὶ δεδηίρᾳε Οἰπεὶπ 
σέθεν. ἀπὸ ταί ἰδ πι τοϑεπ [0 τπιὸ 70. 11πὸ 
ρα σαῦ ἰρτ εἶπ, θα ἤΐξε τοῦεπ [οΠ|ε. 

ά ιἰπὉ ϑαὰ ὃὍᾳ8 ϑεῖίθ το Φθεῖοα πες 
Ὁεπὶ δδύπίαᾳε τοῦοπ τροῇο, ΠῚ [6 απ 
ἰῦτ πηΠ|8. δπτ (ὅτῦο, ιπτὸ Βείοῖς απ 

ἘΠΙΠΙΌ ἸΌΣΟΟ ΟΠ π||ῖ) ἀύπια! ἘΦ Ο 
δεθπὶᾳ Τρτα ἐὶι ἰρτ: ὅθα8. ΠῚ οἷν Θίς 
ἤρα: δ). δίπ εἶπε θίίυς, εἰπ εἶδ, 
Ὁαῦ δεῖ ἰτἄσί, τππὸ πιεὶπ θέαππ {1 αεἤοτς 

θύει, ἔιπὸ δείπε “θέα δαίζε ξἴυεοπ 
Θῦθπο, δὲ ξαπέεπ πες εἰπαπθοῦ απ Ὁόπι 

80. Α.Α: φατ7εῆν. 57,2. ὅ. ὕ.1.: βοίδε, 
ὦ, ὕ.1.: ἀειδο  εἰδετ, 

34, Β; δὲὺ δίς σθ δὲ δαΐίο, ΑΝ: ὃ, δὄπαγψο, ὃ. 
ἢ πίον, ΝΕ: θ{86 ππιπ Ὁ. δὲ ποῦ, το ον θα). δέ ο 1, 
ΠΟΥΕ.Α: υἱεῖ 55, ΑὟΥ: ες στ. ὅαπε ἔς σοξοροπ, ΒΙΑΥ͂Ν, 
ΟΥ̓: υοῖν (απ) Ὁ. 538. (060) δίπτον ἴδια. Αἱ απ 6. ϑὲ6: 
βοπιοῦρο ὅ --- -- δ, ΑΥ̓͂ .Α: αοἴάοδει, ΥΕ: [0 {{| εδ, 

97. Β: τοαᾶῦ φοἤοθεπ, ΑΥ̓ ΝΕ: τταποτίε. 
39, εὖ σοὐϊαπαίς δεὲι δ᾽, Ὁ, δἰπαιδρη. 419... ΑὟὙΥ: 

[ {εἐρπεῖο {{6) από. 
Ἀβοϊορίοτίει «ἸΒίθεῖ. 1. 2... 2. ἅΒυὃ 1. 360. 

(13,34-- 14,6) 481 
φγοαθ8 9, ΧΈΕΙ. 
τδον ΘΟΡ ΘΠ ὙΘΡΡαΙ) ἰδία, ἀϊοθηβ: 

Οιηπ65 ἢΠῚ ΓΘ 15. ΟΟΟἰβὶ Βα ηξ; ααοηϊΔΠ 

ΑΠΠΠΟΠ 50]115 ΠΠΟΡί 15 Θϑῖ. ἜΒυρι 84 
δα θη} ΑΒΔ] ΟΠ. ΕἸ οἰ θνανὶΐ ΡΊΟΓ 5ρΡ6- 
ΟΙΠ]ΔΙΟΓ ΟΟμ]05 5105 αἱ ἁβρθχίί, οἱ 
006. ΡΟΡΌΪ5. τη] 18 νϑηϊορθαΐ ΡῈΓ 
16 ἀδνίατῃ οχ ἰδίογα Πηοη1158, ἜΠΙχὶ 35 
δυο Φοηδ4 4} δά γοροι: Εδοθ, ἢΠ1 
ΓΘΟὶΒ. δἀβαηΐς [χὰ νου θυ] βοσνὶ [αὶ 
510 [σία] οδί, Ἔσιπησιιθ οθβϑαβϑοὶ 86 
Ἰοαι, Δρράγιθγαηΐ δἱ ἢΠ1 Γορ 5,6ὲ ἰπ- 
ἴγᾶη!6 5. ἰονάν Γαΐ νΟΟΘΠῚ 5118Π} οἱ [16- 

γοΓηΐ: 564] 6ἱ ΓῈχ δὲ ΟΠΊη65 β6υνὶ 

6}1.5 Πονογηΐ ρ]ΟΓαῖι Πηᾶση 0 ΠΙΠῚΪ5. 
ἜΡΟΥΤΟ ΑΡΒΆ]0ΩῚ {πσίθηβ 0} ἡ ΤΠο- 37 

18,24. 

8,3. 

ΠῚ Ἰοηιαὶ ΒΠΐαπὶ ΑἸηπΐ ἃ ΓΟΡΘΠ (6581, 
ὙΠ 1μαχι ογσο Πάν ΠΠΠα ἢ] 5.1 ΟἸΠΟΙΪ5 

ἀἰοθυ5. ἜΑΡΒΆΙΟΠῚ Διι[6Π} ΟἸΠῈ [πρὶ5- 38 
14,.9, 561 οἱ νοῃϊδϑϑὶ [ἢ (655.}, [0 101 {γ- 

μῈ15 ΔΠηΪ8. Ἔ (ββανιαπ6 τὸχ ἢ8- 389 
νὰ ΡΟΥΘ ΑΡβα!οηη, 60 404. (0η- 
50]Δ01|5. ο55θὲ ΒῈΡΟΓ ΑΙΠΠΟΉ ἰπίογὶία. 

ἐμ, [Π|6}]ΠΠρθη5. πίοι 008} ΠΠὰ95 ΚΈΗΥ,. 

3.39 ΘΆΡνΙΔ6, 0 ΟΟΥ ΓΟΡῚ5. ὙΘΓΒΊΙΠῚ οπϑοὶ 
ον το; 4 ΑΡ5Δ]0π|, Ἔππἰβι1 ΤΠ ΘοιΔπ) οἱ {|| 2 
76τ.θ» 17. 116. τη 6 ΓΘ ΠῚ βαρ θη θη), ἀἰχίίαιιο δά 

Θά: μυρΟΓΘ ἴθ 511Πη1|ἃ, οἱ ᾿πάπ6 Γ8 

γϑϑίθ ᾿ΠρΡῸ ΓΙ, οἱ π6 ὈΠρΆΓΙ5. ΟἾθ60, 

αἰ 515. {1851 Π}] 161 7810 Ρ] ΓΙ 10 ἰθη- 
ῬΟΓΘ ἰᾳρ 65 ἸΠΟΓία πη, Ἔ οἱ ᾿ησγ αἰ ογὶ5 
δ τοροη οἱ ἰΟΠΠΘΡΙ5. δ ΘΙΠ] 561- 
ΤΏ0Πη65 ἢ] 5 οοηο αϊ. Ροβαϊΐ δυΐθιη 

ὅσα} νϑῦθᾶὰ ἰπ ΟΓΘ 6].8. 
Ἰΐαααθ οὐ ἰηργθ588ἃ [556 ῖ τη} 16 4 

νὩ5, ΤἬΘΟΙ 5. δὰ γαρϑιη, Θθοὶ ἀΠ| ΟΥΑΙ 60 

Ἔκ ΒΌΡΘΟΓ [ΘΓΓΔΠῚ, οἱ δάογανίξ οἱ ἀἰχὶι: 
Ἐπκ Βογγα τη, ΤΕΧὶ ἘΕῚ αἷΐ Δ θᾶπ| Τὸχ: ὕ 

Ουϊὰ οάπϑὰθ Πα} )65 Οπ86 ΓΟΒΡΟΠΑΙΙ: 

Ποιῖι, ΤΠ} 16} ν πιὰ 60 Ὸ 5.1: ΠΟ ΓΓΠΙ5 

Θϑί ΘΠΪΠῚ ΠΣ ΠΊΘ115. ἜΝΙ ἀπ} }} 86 ἰσὰ6 

ογᾶπί ἀπὸ ἢΠΠΠ,) 4αὶ Υἰχαῖ! βαηΐ Δάνογ- 

0 

37. ΑΙ. (Ρ- βυυ)}) ΑἸηποη. 8: πλ1}}{|8 ἃ. 

1, φεποίᾳε τυαν σέο 91, ΒΒ: χι1 9. αἷπῃ. ΝΕ: [ὦ 
ἔρρτίο, ὟΝ: κπροίθαπ θαν, ΑἹ κε 9Γ, φοιοοποεῖ τοαῦ, 

ὡ. Β.ΑΎΥ ΝΕ.Α: ΘίοΙίς οἱ) τα ποτπῦ (δο ἐταπτίᾳ 
απ). ΒΑ: δαβ δι [οἰ ο{{ οἷς, ΟὟ ΕΣ: πὶ {εἰ, 

ἃ. 8: ϑετοίοἰάνοι ϑθονίο, ὙΕ.Αἥ: δέος, ΑΝ: οἵεἰ ὦ 
Ὁίοζοηι 3}, ΒΑΕ: ροῖς ἰῃν οἷς 98, ἐπ Ὁ. γέ, 
ΑἹ ὶρ 988. {π ἰθτει "5 ὲ, τ --- 4, Β: [ρταῷ. 

δ, (Ὁ: ἐ Βὲπ ες πθ. τ αν 9. (ΑΥ̓Υ: Φ ταιμι 1) 
91 



482 (14,7-- 1. 

χεΥ. 

ΞΟ 5 ΕΠ. 

ἀρεαϊοπιὲ ρνοζισὶ τουοοσαΐζῖο. 

καὶ οὐκ ἦν ὃ ἐξαιρούμενος ἀνὰ μέσον αὐ- 
τῶν, καὶ ἐπάταξεν ὁ εἷς τὸν ορολθον αὐτοῦ, 
καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτόν. 7 Καὶ ἰδοὺ ἐξανέστη- 
σαν ὅλη ἡ φυλὴ πρὸς τὴν δούλην σου, λέγον- 
τες" Παράδος τὸν πατάξαντα τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, καὶ ϑανατώσομεν αὐτὸν ἀντὶ τῆς ψυχῆς 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐ ἀπέκτεινε, καὶ ἑξαροῦμεν 

καίγε τὸν κληρονόμον ἡμῶν" καὶ “σβεσϑήσεται ὃ 
σπινϑὴρ ὃ ὑπολελειμμένος μοι, ὥςτε μὴ ϑέσϑαι 

τῷ ἀνδρί μου ὄνομα καὶ λεῖμμα ἐπὶ προςώπου 

τῆς γῆς. ὃ Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν 
γυναῖκα: ἉὙγιαίνουσα βάδιζε εἰς τὸν οἶκόν 
σου, κἀγὼ ἐντελοῦμαι περὶ σοῦ. 5 Καὶ εἶπεν 
ἡ γυνὴ ἡ Θεκωῖτις “πρὸς τὸν βασιλέα" Κύριέ 
μου βασιλεῦ, ἐπ᾿ ἐμὲ ἦς ἀδικία καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον 
τοῦ πατρύς μου, καὶ ὃ βασιλεὺς καὶ ὁ ϑρόνος 
αὐτοῦ ἀϑῶος. 10 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" 
Τὸν λαλοῦντα πρός σὲ ὁἡμα ἀγαγε αὐτὸν 
πρός μ8, καὶ οὐ προςϑήσει. ἔτι ἅψασϑαί 

σου. 11 Καὶ εἶπε: Μνημονευσάτω δὴ ὁ βασι- 
λεὺς τὸν κύριον ϑεὸν σου, ὅτι ἐὰν πληϑυνϑῶ- 
σιν οἱ ἀγχιστεύοντες τὸ αἷμα τοῦ διαφϑεῖραι, 
καὶ οὐκ ἐξάρωσι τὸν υἱόν μους Καὶ εἶπε" 
Ζῇ κύριος, εἰ πεσεῖται ἀπὸ τῶν τριχῶν τοῦ 
υἱοῦ σου ἐπὶ τὴν γῆν. 

12 Καὶ εἶπεν ἡ γυνή" “Ἰαλησάτῳ δὴ ἤ δούλη 
σου πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα ῥῆμα. 
Καὶ εἶπε “άλησον. 138 Καὶ εἶπεν ἢ γυνή" 
Ἱνατί ἐλογίσϑη οὕτως ἐπὶ λαὸν ϑεοῦ: καὶ 
ἐκ τοῦ λαλεῖν τὸν βασιλέα τὸν λόγον τοῦτον 
ὡς πλημμέλεια, τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι τὸν βασι- 
λέα τὸν ἀπωσμένον ἀπ᾽ αὐτοῦ; 14 Ὅτι ϑα- 
γάτῳ ἀποϑανούμεϑα, καὶ ὥςπερ τὸ ὕδωρ τὸ 

ἐκχεόμενον ἐπὶ τὴν γῆν οὐ συναχϑήσεται, καὶ 
οὐ λήψεται ὃ ϑεὸς ψυχῆν, καὶ ἐλογίσατο 
λογισμὸν τοῦ μὴ ἀπώσασϑαι ἀπ’ αὐτοῦ ἀπ- 
φ)σμένον. 1ὅ Καὶ νῦν ὑπὲρ ὧν ἥκω λαλῆσαι 
πρὸς τὸν βασιλέα τὸν κύριόν μου τὸν λόγον 
τοῦτον, ὅτι ὄψεταί μὲ ὃ λαός, καὶ ἐρεῖ ἡ 

0.48: ἔπαισεν ο εἷς τον ἕνα ἀδ. Ἴ. ΑΒ: ἐπανέστη 
ὅλ. ἡ πατριὰ... να, εἶπαν “ὺὸς τ. παίσαντα... ζὑμῶν 
ΤῊΝ σβέσϑοι τὸν ἄνϑρακά μὸὃ τὸν καταλειφϑέν τα. 
Β: κατάλειμμα καὶ ὄνομα. 9,ΑΒ: Ἔπ᾽ ἐμέ, κύρ. 
μδ β. ΑΒΕΧ; ἡ ἀνομία. 10,48: Τίς ὁ λαλῶν πρός 
σξ, καὶ ἄξεις αὖτ. πρὸς ἘΠΕῚ . ἀψ. αὐτῦ. 11. ΑΒ: 
αὐτὸ (σδ Τ). ΑΒ: πληϑυνϑῆναι (Ὁ: πληϑῦναι) ΕἼ 

15 τριχὸς (ὅτε ἐιστέα τὸ αἵματος. τῷ [ἢ Ἡ ΕΞ 
ἐὰν κτλ. Χο ΤΣ ΒῈ( αι, τὸν. 15. ΔΒ: ἐλογίσω. 
ΑΒ: τοιὅτο (ὅτ. ἘΧ). ΔΒ: ἢ ἐκ στόμι ατος τϑ βασι- 
λέως ὁ λόγος ὅτος.. .ἐξωσμένον αὐτῶ. 14. ΑΒ: κα- 
ταφερόμενον ἐπὶ τῆς ἤρδ δ. ἘΠ ΒΟ ἐς καὶ (δια)- 
λογιξόμενος (λογισμὸς) τὸ ἐξῶσαι... ς 

νον. Ἰῦ. ΑΒ: νῦν ὃ ἦλϑον λα τ: τὸ ῥῆμα τὅτο. 
εξ [εγωσμέ- ᾿ 

ἽΝ ΤΙΝ ἼΔΕΙ 25) ΘΡΡΘῪΞ ΟΣ 
ΞΘ ΘΠ ΟΞ ΠΡ ΠΒ11] εἾΓΝ ΤΙΝῚ Τ 
ΠΞΌΓΤΝ ΟΝ ὙΩΝΟῚ ΠΠΓΙΣΘΤΩΣ 
λἤπ δ ὍΤΙΣ ὩΘ23 ἩΠΙ 2} ὙΩΝ 
ὯΝ ἸΞ5Ὶ λπτΤΝ ὉᾺ ΓΤ ΩΙΘ3] 
-οἷο "ποπο πο ΝΣ ἼΩΝ ἸξοπΒ 
ΠΝ Π ἩΒΤῸΣ ΤῸ ΠΉΝΕΣ οι ΣΝ 
πταν ῬΗ πόντον ἼΡΘΣΙ ὝΩΝΡῚ 8 
πΦ ΝΠ ὝΕΣ ἐξ Ῥ πΣΝ 2 9 
προσ ὍΝ ἘΣ πὸ Ὀὐρπτὸς ΠΡΌΣ 
ἸΝΌΞῚ ΟΠ ΣΝ τὐϑ-ΣΡῚ ἘΣΠ 
ΠΝ ἼΞΤΩΣ προπ ὝΩΝΡῚ 12. 
το "ἷν ΓῺ ὃν ἼΓΝΞΙῚ 
τὰ ποσὶ Ἀὴ- ἜΤ ἼΏΝΤΗ {Ἴ3 
ὉΠ ὈΝ Δ ΤΡ ΞΔ τοπὸν ΠΥ 
ὙΟΝῸΣ ὭΞΡΩΝ ὙΤΉΘΘ. Ὁ ΤΠοὸς 
ἼὭΞ ΤΩΡ ΘῈ ἘΒ5 τον γποτὴ 

ἀπ ν τον 
πΏΠΙΘῺ ΝΟΤΎΞΤΙΙ τόν ὝΩΝ 
ΣΞῚ ὙΔΡῚ ἼΣΙ ΠΕΡῚ ΠΝ τὸν 
ΤΙΝῚ ΠΡΞΙΣΤΙ πΒΟῚ πῶδν τ ὝΔΝΙῸῚ 13 
ἼΖῚΠ ΠΡῸΣ ἽΞΤ" ΕΝ ἜΣ 
ΤΡ 2ῶ ΤΌΕΟ ον π|Π 
Θ" 39 τὴ Δ τΞ ΕὑπΠ ὩΝ 14 
τλθῊ ΒΌ ΝΣ ΝῸ ἼὩΝ ΠΧῚΝ ΘΡΉΒΘΠ 
ΓΞΌΤΤΩ Ἐῶ Ὶ Β3 δΠῸΝ Ν" 
-ῶν πῶρν ὁ ΓΠῚ2 ᾿9)912 ΓΤ" ὙΠΌΞῸ Ὦ 
τ ὍΝ ΠΟΏΠΤῸΝ "τὸ ΝΞ 

ὝΒΝΙῚ ὭΣΤ ΝΣ Ἵ5. ΠῚ ἼΞῚΣ 

12 

Υ. 7. 1 ΚΡ ἰθ. ἘΠ ν. 11. Ῥ ΒΗ 

0. σιυυϊζεπ ἔθποπ αν 

7. ΒΟΥ ΝΕ: δαό ᾳ. Θεζῴτεε, ὙῈ: {π|{Π| απ. Β: 
ΑὟΥ: δὲπ ΦοοΦΙάρεν [, υπδονδ, ( αποοαπῦ 61. 

Β: πτρίπο δῦ [61 ὟΝ: ϑέαπις πο ϑὲα ἔρηται π. ΑἹ 
ϑαά τοι ἀῶι ΔΗ: Β: ϑὲαιτεπ οὐδεν ΠΟ ΒΟΥΒΙΟ Το, 

ὃ. 5. : δοϊποπυσβοι, ὟΣ Ὁο πο θαἸδοπ, Αἰ: 380 
ΓΟ ροθεπ. 



ῷ, Φαιπποῖέο. 

Φα8 Μδεῖδ υοηή ΖΡ εξοα, 

δεῖος, πὸ δα ἔείπ ϑλοίον ταῦ, [ὥπιᾳ εἶπον 
7 Ὁεῖῖ απθοτπ τὸ (τοῖς ἰῇ. ἜἸπῦ Πἢς, 

παπτ Πτοθ οἴ απ δἷε σαπρὸ δτοιποζά αἴξ τοϊδον 
Ὁοίπο σα ἀπὸ ἤαροπ; Θἰδ ΠΥ ὉΠ, ὍῈῪ 
ζείποι ἔϑυιθον εὐζταροπ θαῖ, Ὁ οἷν ἰδπ 
τὐνίοπ ν᾿ δῖ. (Θερῖς ζείποϑ ἐθυιθοτδ, δὲπ 
εὐ οὐ γαοῖ θαΐ, τπτὸ απ Ὁεὲπ (ὅγθοη θοῖ- 
το, ἀπὸ τοῖοι πιρίποπ ππέοι. αἰι8ς 

ὐζῴεπ, δὲν ποῷ ἀῤτίᾳ {{, Ὁᾳ8. πιείποπι 
ϑέαπι ἔρὶπ ϑέατπας ᾿πιὸ πἰὥτϑ ἔδτίᾳ δΙοῖθο 

8 αἰ δτῦει. θεν δε πὶς Ἰρταῦ και πείθεο: 
ρῇς είπι, ἰὼ ἢν Ὁ αοδίοίοπ. 

9 ἜἸΙπὺ Ὁα8 θεῖ υοπ θεῖσα Τρτα αιπὶ 
δεὐπίσε: Ῥὲοεπι ὅενν δεδπίᾳ, οἷς ϑθ {εἴθ αὶ 
ζεῖ ἀπῇ αὐ απὸ πποίποϑ ἡδαίοτ απο, ὍοῪ 
διῦπίᾳ αὐοὸν απὸ εἶπ (ΘΕ ζεῖ παζαλοίᾳ. 

10 εν δ πίῃ Τρτα: ον υοἱδοεν οἱ) τοῦεῖ, 
τς δὸπ᾽ δτίπρε 1 π|ῖτ, [0 [01 εὐ πᾶ πιὸ θν 
11 οἰ ἀπίαξεπ. ἘΘίς Τρεαᾶ: Φοῖ δεθηπίρ 
τς ρεδοπξε απ Ὅὲπ ὥειτη, δείπεπ Θοῖ, θαβ 

Ὅον ΘΠητάεν πἰῶε κι οἱοεῖ τϑοτθοπ, δι 
ϑΟΥθοΥθε, ππὸ πιοίποπ Θοῦπ πίη! τοὺς 

τ΄ εἰἴροπ. (δὲ υταῦ): (0 τθαθτ δον θεῖν ἴοδι, 
οΠ ε8 [01 ἔεὶπ σαν ϑοη. δοίπειι. Θοῦπ απ 
ΝΝ οἷς (δτὸς [{αΠ|π. 
12 Ἰἴπὸ Ὁα8 δεῖ Ἰγτα  βαΒ Ὁείπε ϑὲαρῦ 

τ΄ καίποηι Θεῖτη δεδηίᾳε οἴσαϑ Ταροπ. (δὲ 
18 [υγυα: Θαρε θεν. ἔἜΦαβϑ βεῖδ {ρταῷ: 

ϑαναιι θα δ δι. εἶπ [ΓΤ ε8. σοδαῦ! τοΐδοῦ 
υιε8 Ξϑ01Ὲ, Ὅαβ δεν δξπίᾳ εἶπ ζοϊ)ε8 
σοτοθοῖ θα, Ὅα8 εὐ [{Ὁ) σονζαλιοΐᾳο πὸ 
[εῖποπ “Βου οβέποπ πἰῶε τοΐοδον δοΐοπ [ἀεὉ 

14 πα τυὐἷν Ππεγδοπ 68 Φοῦο8 ππὸ τοΐε δα 8 
θα. ἐπὶ οἷς τος σου Το, δα 8. πταπ 
πἰῷε αὐράϊ,) ππὸ Θοῖ οἱ πἰῶς Ὁαᾳ8 
δ εθοη τρερποθηποη, Τοπθοῦη δοροπέο! Πῷ, 
Ὁ πίῶι Ὅ6ᾳ8. Ξδουοβθοπε αἰ) υοπ ἰθπὶ 

ΠῚ ϑουοβοῖ τροτθο. ἜΘυ δία ἰῷ πιπ ρος 
ἔοπιπιοπ, πη} πιοίποπι ὅεττη ὀξηίᾳε ζοΓ)ε8 
ἐπ τρῦοπ, Ὁεππ Ὁα8 ἜΟΙΕ παῦε πιῖρ θαπαο. 

Ι 

ῬΞΙΣ 

ΟῚ 

δα χες ἀσινρ γε, ψ δ’ς 

14. Α.Α.: νεὐ ΓἰοΓοἱ οὗ. : δου τοί οι! 

9, ΑΥ̓ΥΥΕ;: Θά Ὁ ... Φύτοπ. 
᾿ς 11. Β:Ὁ. Θ[πίτ| πὸ... ἰοῖ οοτδοιθο, ὟΝ: πο πιοῦν 
 πδογθοτθοπ ἀπτίατο, νΕτπι. φερε νυν 
} 1). ΒΙΑΥΥΕ.Α: εἰπ ὅθονέ κι... τόϑοπ,,, ϑὲοδε! 
ΠΕ; ἡ)λῦφε Ὁ... δἤτ|οπ, 
ἘΠ 13. δίεζο σθονε ον, δαΐ αἰὃ εἰπ Φιϑπδίᾳον, ΑὟΥ;: 

“ [{ππ|{{ δπ δετ Τ. νῈ: θα δὴ. [οἱ εδ νυν, ΒΥ ΝΕ: 
ο παίυοπι (σε, ἰπῦ 611) Ὁ, ἀξ, Ὁἱεὁ ὅθον! ([οΓ 8) ᾳε- 
 ἐρδοι Ὁ (τοδοῇ), {Π| οὐ υἷε [ποίρ, ΟὟ: γυΐοδοῦ 
(1) ἕοιπιπει [. : 
Ὁ 4, ρα 35. υ, ἰθπι Ὁ. δΙείθο, ΟὟ: αν {{πὸ τοῖς 3), 

(14,7---15.) 489 

χεν. 

51.ΠῚ 856 ἴῃ ΡΤῸ, ΠΕΠῈΒ4ΠΘ οὐαὶ 4Ὰ] 
605 ΡΓΟΒΙΠΘΓΘ. ροβϑοί, οἵ ρϑγοιιβϑίί 
ΔΙΊΘ. ΔΙ ΓΘ Γη], οἱ ἰηἰου οι οὰμ. ἘΕῚ 7 

6606, ΘΟΠΒΙΓΘΘΩΒ ΠΗΪνΟΥϑὰ ΘΟρηδίϊ0 
ΔαΥΘΥΒ.ΠῚ ΔΠ ΟΠ] ΠῚ} {πᾶτη 4101: Τ͵Δ46 
611}, 411] Ρ ΓΟ 5510 ΓΡαίΡ ΘΙ 5απὶ, αἱ 

το τος, ΘΟΟΙ ἀΔΠΊΔ5. ΘΙ) ῬΓῸ ἃηἰπηὰ [Γαΐν 5 58], 

38 υρς, (ΘΙ. ἰπ ΡΟ", οἱ ἀθ᾽ θαηλι8 Πᾶ6ΓΘ- 
σα τι. 46]; 6ἱ 4αδουαηΐ Οχ ΠΟ ΘΓΘ. 50 η{}}- 

Ἀρ' 8,18. 1} πηθἅΠ]; 46 ΓΘΙΙοΙα 65ῖ, αὐ ἤθἢ 
παρ, ΒΠΡΟΡΒΙΓ ὙΠῸ Π160 ΠΟΙΏΘη οἱ ΓΘ] ἰὰ8 
Ὁτον φΙρΟΓ (ΘΓ. ἜΚΕῚ αἷἱ τὸχ δά τηι- 8 

ΠΟΡΘη: αἊάθ ἴῃ ἀΟΠΊΠΠῚ ἰμᾶπ), 6 

660 {0600 μΓῸ (6. ἘΡΙχιί4ι6 τη] ον 9 
ισῳ. ἱΠοΟΠ 5. δὰ Τορθη: [ἢ 116, ἀΟΙΠΪη6 
ἔθαν 1} ΤΟΧ, 510 ἰμ {1{85 οἱ ἴῃ ἀοΠΊΙΠῚ 

Ρὰ 5. Π16], ΓΟΧ ἁπίθμ οἱ {ΠΡΟ 5. 6115 

51 ἸηηΠ0606η5. ἘΒῚ αἷἱ τοχ: Οαἱϊ οοη- 10 
{ΓΔ ΧΟΡ {ΠῚ, δἀάπο θὰ δὰ 1η6, 

οἱ αἱϊγἃ πο Δαἀοί, αἱ ἰἁησαὶ ἰδ. 
ν4. ἔϑαδρ. αἱ: Βοοογάθίαν. τὸχ Ποιμῖηὶ 11 

1}61 51, αὖ ΠΟ τα} Ρ1ΠΟ ἢ ὰ Ρ ΡΡΟΧΙΙΩΪ 
ΒαΠΡΊ ΠΪ5. ἃ α]Οἰβοθ μά οἱ πθαπἃ- 
ἀπάτη ἰμ θυ Ποδη! ΠΙ ἢ] τηθιπῃ. θαὶ 

15. ἅτ γιν! Ποιηϊηι5! 4ὰ ποη οδάοὶ 
14,45. ἐν (6.6. ΟΡ ΠΠ15. ΠΠΠ ὑπ] 5.06. [ΘΓΓΆΠῚ. 
τὸ. ΙΧ. ΘΡσῸ ΠΠ.Π6Ρ: οαιαίαν Δη61}1ἃ 12 
ἐτηαν τὰ δα (ΟΠ ΠΙΙΠῚ ΠΙΘᾺ ΠῚ ΓΒΡ ΘΠ ὙΘΡΘΏΙΩ. 
απ ἴο. ΒΥ ἀἴτ Ποάιθρο. ἘΡΒΙΧΙΖα6. πα] ον: 18 

Θυανα οορι(αϑι! Πα} 8 θη 0] ΓΘ 00η- 
{Γὰ ΡοΟΡα απ Π6ὶ, οἱ Ἰοοιία5. οϑὶ ΓῸΧ 
γ 61) ἰδία, αἱ ροοσοὶ οἱ ΠῸῚ ΓΘ- 

»..89,49.[π0α{ 6) Θοίαι 5αππὶ. ἢ Θμμη65 πιουϊ- 14 
18ιν.τ,6} ΠΠ] οἱ 4188] ἃᾳιλθ (θ᾽ ηΡ ἰῃ 

ἰΘΓΓΔΠῚ, 46 ΠΟ ΓΟΥΘΡΓΠ ΙΓ; Π60Ὸ 
νᾺ}1 Π 6.15 ΡΘΙῚΡΘ ΔηΪΠ]Δ 1, 564] Γοιγδοίαί 

οορίίλη8, 6. ῬΘηΠ 5 ροΓθὶ 4] ἃ}- 
Ἰθοίι5 οϑίέ. ἜΝαμο ᾿ριαγ νθηὶ, υΓ1 
ΙΟ4ὰν ἃ ἀΟὨ 11 ΠΤ] Θ ΠῚ ΓΟΡΘΠ ΜΘ - 
θαι ποο, ργάρϑθηίθ ρορα]ο; οἱ αἰχιί 

Εα.18,28, 
82.,33,11. 

απδρορυῇοπ απ Ὁ. (δ,, δα ὁ ϑὲίοιπαην [αῇ ει, ΝΕ: τοο: 
(ὅε6 απ Ὁ. (δ, αἰόροα, Βιν ΕΣ πὶ (οἴ ᾧ 66) πίε υυἱοδον 
(απ) ο αιπιποῖ! υἱοῦ, ΑΙ: τοοτδὲπ αὐϑροᾳ. τυυΐε πθνυνςς 
αὖ π΄ τυἱοθονξοπππ, ΑΥ̓: (δι, πἰπιπιέ π. Ὁ, ὃ. κα. θαῇ 
οἱς ϑιδ{ τ, δα β εὐ π. δὲπ ὅν, {{ὉὉ) σετῇοβε. ΝΕ: [οπ: 
δοῖπ εὐ ἤπποῖ Ὀαταπ, δαβ δεν... δ᾽ εἶδε, (Β: Φα πππ 
(5. δίς Θεοῖς πὶ τυ. τορι. [0 τοίτῦ οὐ απ οίε δεσαπέοπ 
ἔοπιπιοι, δὰ β δεν ὃ. πὶ σαν... τοοτδο.) 

1, τοοί" ὃ. 35, τπι δι τπαοέ, ΟὟ: πὸ πιπὶ, δαὰβ ἰὦ 
ἴσην ... ταν, 11 Ὁ. 58. πε ἐπὶ δα [οοῖο,. ὙΕῦ: ρὸν 
[051 αι, Β: {ιτίζαπι φειπαῦ)ξ. 

91" 



484 (14,16--23. “αι ρῆξω ΗΕ. 

χεν. 
ν ᾿ ; 

δούλη σου" “αλησάτω δὴ πρὸς τὸν κύριόν μου 
᾿ λέ ᾽ν Ἔ Ἷ μὴν ς Ἦ Ἀ ᾿ Α 

τὸν βασιλέα, εἰπῶς ποιήσῃ 0 βασιλεὺς τὸ 
ψῃΞ - , ᾽ - “ 7 , 
ῥῆμα τῆς παιδίσκης αὐτοῦ, 16 ὁτι ἀκούσεται, 
[ ᾿ ΟΝ 35 - Α ω ᾽ - ] 

ὁ βασιλεὺς καὶ ἐξελεῖται τὴν δουλην αὐτοῦ 

ἐκ χειρὸς τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ζητοῦντος ἐξολο- 
ϑρεῦσαί μὲ καὶ τὸν υἱόν μου κατὰ τὸ αὐτὸ 
ἐκ τῆς κληρονομίας ϑεοὺῦ. 17 Καὶ ἐρεῖ ἡ 

’ ͵ Υ Ξ Ψ - 

δούλη σου Τενηϑήτω δὴ ὁ λόγος τοῦ κυρίου 
τ , ΕῚ ,ὔ σ ; Υ 

μου τοῦ βασιλέως εἰς ϑυσίαν, ὁτι καϑο)ς ἅγγε- 

λος ϑεοῦ, οὕτως ὃ κύριός μου ὁ βασιλ εὺς τοῦ 

εἰξακούειν τὸ καλὸν καὶ τὸ πονηρόν, καὶ κύριος 

ὃ ϑεός σου ἔσται μετὰ σοῦ. 

18 Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπε τῇ 
ι “ ͵ ᾿" 

γυναικί" Μὴ οὕτω κρύψῃς ἐμπροσϑέν μου 
.-“- Υ ᾿ ᾽ . ΄ ω 

ῥῆμα ὃ ἂν ἐγὼ ἐπερωτὼ σε. Καὶ εἶπεν ἡ 
γυνή" “ἸΙαλησάτω δὴ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς. 
19 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς; Εἰ δὴ ἡ χεὶρ ᾿Ιοὰβ 
ἐν παντὶ τούτῳ μετὰ σοῦ; Καὶ ἀπεκχρίϑη καὶ 
εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ βασιλεῖ: Ζῇ ἧ ψυχῇ σου, 

κύριέ μου βασιλεῦ, εἰ ἔστιν εἰς τὰ δεξιὰ 1 ἢ εἰς 

τὰ ἀριστερὰ ἐκ πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ κύριός 

μου ὃ βασιλεύς" ὅτι ὁ δοῦλός σου Ἰωὰβ αὐτὸς 

ἐνετείλατο μοι, καὶ αὐτὸς ἔϑετο ἕν τῷ στόματι 
τῆς δούλης σου πᾶντας τοὺς λόγους τούτους. 

20 Ὅπως κυκλώσῃ τὸ πρόφωπον τοῦ λόγου 
τούτου, ἐποίησεν ὁ δοῦλός σου ᾿Ιωὰβ τὸν δόλον 

τοῦτον᾽ καὶ ὁ κύριός μου φρόνιμος κατὰ τὴν 
φρόνησιν ἀγγέλου τοῦ ϑεοῦ τοῦ γνῶναι πάντα 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 

21 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ιωάβ' ᾿Ιδοὺ 
ἐποίησα σοι κατὰ τὸν λόγον σου τοῦτον᾽ πο- 
ρεύου καὶ ἐπίστρεφε τὸ παιδάριον τὸν ᾿,4βεοσ- 
σαλώμ. 22 Καὶ ἔπεσεν ᾿Ιωὰβ ἐπὶ πρόςωπον 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςξκύνησε, καὶ 

᾽ , Α Ν 2 ΄ , 

εὐλόγησε τὸν βασιλέα, καὶ εἶπεν Ιωοάβ' Σή- 
," « - “ , , 

μέρον ἔγνωκα ὁ δοῦλός σου, ὅτι εὕρηκα χάριν 
ἕν ὀφϑαλμοῖς σου, κύριέ μου βασιλεῦ, καϑ- 
ὅτι ἐποίησεν 'ὁ κύριός μου' ὁ βασιλεὺς τὸν 
λόγον τοῦ δούλου αὐτοῦ. 258 Καὶ ἀνέστη 
ἽΝ ὰ ὴ ᾿ ἐπ 9 ΩΣ Γ’- ΄ . ἡ 

ὡαβ καὶ ἐπορευϑὴ εἰς Γεσούρ, καὶ ἡγαγε 

15, ΑἾΒΧ: ποιήσει. ΑΒ; δὅλης. 
. καὶ) ῥυσάσθω... -ἐξᾶραί. Β Ἐ χατὰ τὸ αὐτὸ. 

ἈΒ: ἀπὸ κλ. 17. 48: εἶπεν ἡ γυνή᾽ Εἰ ἤδη 5. Εἴη 
δὴ. Β: ϑυσίας. ΑΒ: ἀχὅειν τὸ ἀγαϑὸν. .18, ΡΣ 
πρὸς τὴν γυναϊκα" Μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ᾽ ἐμᾶ. 
ἂν. 19. ΑΒ: ὴ ἡ χεὶρ.. .Κ Καὶ ἀ ἀπ. 20. ΔΒ; ΠΣ 
ἘΠ τὸ περιελθεῖν τὸ πρ. τὸ ῥήματος τ. ὃ ἐπ. (ο, 
ΕΧῚ.. . λόγον (δόλ. Χ)... σοφὸς καϑὼς σοφέα ἀγγ. 

ον ἐν τῇ γῇ (ς. ἘΧ). ἦν Ἔ Ρῖς δ.) δὴ. 8: πορ. 
ἐπίστρεψον. 22. ΑΒ: ἔγνω ... εὗρον... ὅτι ἐπ. 

16. ΑΞΒ: ἀκὅσει 

Αεαϊοπιῖ ρνυοζιισὶ νευοεσαζῖἧο. 

"δΝ ποσσὶν ἡ Ν ΡΤ ΞῚΝ ν ἤγπθῶ 
5 ΕἾΝ ἼΒΤΤΩΝ ὭΡΘΠ ΠΏΡΝ 1 
ἘΞ ἸΠΌΝΓΩΝ ὈΥΣΤΙΌ ΠΟΘ »Ὡ) 
πὸ ὩΞσΤΝ ΠΝ πρώτ ΘΝ 
προσθῶ ΛΩΝ ἐΘπῸΝ τΟΓΙΡῸ 1 
ππϑο Ὁ ἩρΩΣΙ ΤΝΤἼΞΙ ΝΘΠΙΤΟΣΣ 
ΕΣ ΠΝ ἢ - Θππὴπ ΠΝ 99 ι 5 
πο Ν τ »Ἐ ΠῚ Ξρπ ΣϑϑὉ 

ὁ 35 ὑΠὶ 
πόντον ἼΔΝΡῚ ἼρΘσΙ, 199) 
ϑὸν ἼΩΝ ἼΞῚ 93} ἜἼΠΙΞΙ Νὐτὃν 
ΝΟΤΉΞΤ πῶ τ ΩΝ τὰ ὑκὺ 

ΠῚ πρέτι ΘΝ ΕἼΡΌΣΙ, ἌὉΠᾺ 
πῶ ἸΡΩΣ ΓΝΤΤΟΘΞ ἼΩΝ 2 ΝῚ" 
-ῶν 98 Π Σ91Ν Ἴ999 Ἢ ΠΝ ΓΩ 
“τῶν ὉΘῸ Ὁ ρίοττο" ἜΡΕΣ εὐδ 
ΝΣ ΣΝ ΠΏΣ ῚΞ ΠῈΣ ἽΝ ἡΞῚ 
-ὦϑ ἘΝ τΠθ 53 τῷ ΝἸΠῚ ὍΣ 
ον ΦΞΌ ἘΡΡΡΕΙ ἐπονῃ ΘΛἼ2ῚΠ 
ὯΝ ΝΠ ΤῚΞΣ πῶν αδππ ὩΡ 
ΑΞ ΠΏΘΓΙΞ ΘΞΤῚ νη ἼΠ 
ἐὙΝΞ ΝΟΣ ΤῸΝ ΓΕ Ὀπονπ 

ἈΣττοτι Ξρ τὸν ἼΣΘΙ ΘΝΟῚ 

»ὦ 8 

-- 9 

21 

Ξῶπι ἩΞῚ πῖπὶ Ἴβπητον. ΠΩΣ 
2 1 ὉΞ9Ὶ το ώσΝ ΩΝ ἜΣΘΩΝ 22 

Ν ἼΠΞ. ὙΠΡΙΘ Ὶ ΠΣ ἫΝ ἬΣΘΤΟΝ 
129 10 ΘΠ ΔΊΣ ὝΩΝ5Ὶ ἼΒΠ 
8 πὶ ὍΝ ἩΥΌΞ ΠῚ ΠΝ ΧΤΟΣ 
εἶπε ΒΤ Ἴφθπ πῶρτῶν 
ΠΝ ΝΕ ΠΎΝΟΒ 9.1 3ΝΤ) Ὀρτ128.. 

ν. 19. δ΄ Χχὺ Υ. 21. Ῥ ΠΩΣ 
Υ. 22. Ῥ 9 

15, 1{πὸ δ. δηχ, ΟΥ̓Υ.Α: δα ϑθονξ ζοΐπον δὶ, ἐγππ, 
10. απὸ δέπον, Βὲ Ὁ, ε6. απρότεπ, δα β οὐ. ϑ)ὲ, 

ΑΥ: αὐ ὦ εὐ. δὰ β εὐ {. ὅ5ὲ. (ΟἹ: ποθι δον ὁδὶ τη ἢ 
ἤτοι γ..) ΑΥ̓Υ: απὸ δον πδάππον, ΝΕ: ἐρπίς, Β: δεθ,ς 

ΡΝ 



ῷ, (Φυμε 8. (14, 106---23)) 48 

Φεῦ ΜΔοπίρ8 Θειυάθτηπα, ΧΕΥ. 

Φοῖπ δείπο θὲαρ ρεδαζτο; δ). ΟἿ πε 
δοπι δεδηίσε τοροπ; Ὁἰο οἰ. τοϊτο ἐν τρππ, 

10 τυαῦ ζεῖπο δὲαποαῦ ἴα. ἜΦρππ εὐ υυἱτῦ 
[εἶπε ϑὲασῦ, ἐγῦτεπ, δαβ εὐ πιὰ ἐὐοῖο, 
0 ὍΟΥ απὸ αἴξον, οἷο τιἰὰ [απππας πιείς 
ποπὶ Θοῦπ σου οπι ποῖ οπ σθαι (ὅτδο Θυίς 

ἜἼ1πὸ ϑείπο ϑὲσ ον σοσαίε: ϑ)λοίη 8 17 τεῶ. 
ἄοττπ, δὲ8 δεπίᾳδ, δον [01 πεἰν εἶπ 

Ε τοῖς ζεἶπ, δὸππ πτεῖπ εν, δον δε δηίς, 
ο΄ [ἢ υἱὸ εἶπ προ (οίίοθ, θα ἐν το 

τὺ Ῥδ7ε8. δύτει. ἔππη. 
ὥογν, δείπ (οί, πἰἰ{ οἷν ζεἶπι. 

18 

τος δ είδε: βριρπς παν πίε, 
τ ἤζασε. Φ.α8 ὅθει0 Ἰνταῦ): ϑὲείπ οττ, δεῖ 
19 δ εὐπία, τοῦς. ἜΦοΥ ὀτδπίᾳ Τρτα ἅν: 51} πἰς 

οἰ απὸ ὅραῦδ πηὶξ οίν ἐπ Ὁϊεζοπι αἰὸπ ὁ 

ζὰ Φαῇ ἡ δεῖδ απτισοτίοῖς τπτὸ ἡρτα δ: ὅδ θα ν 
τς δείπε (Θεεῖοε Τοδὲ, πιρίπ ὅεῖν ὀεδαυΐᾳ, ἐδ [ἢ 

πἰοπιαπῦ αἀπρεῦδ, ΠΡΟ ΟΥ 2 ὲργτπ ποῦ 
41 Αἰπέοεπ, δόππ τοῖς πτοῖπ ὁ εὐν, δεν δε πίῃ, 

αογοῦοί θαι, Φεππ δοίη δ ποῶέ ρα δαὶ 
πιϊτ σοθοίο, τὸ Υ δα Το) 8. αἴε8 

20 δοίπον ὲαρῦ οἰπροαοδεπ. ἘΦαΒ ἰᾧ) δίοζο 
Θαγδε αἴὐὸ τϑεπθει ζ0ΠΠ{ὸ, Ὁα8 γα Ὁεἰπ 
ἀπο οαῦ σοπιαῶτ. ὅθεν. πτοῖπ θοὴν 
{π΄ τοείε, 
(οηεδ, ὉαΒ ἐΤ πο ΤῈ αἴ[ε8. αὐ ὄτϑεπ. 

Ἶ 21] Φαὰ ἤργτα ἢ ὅεν δεδπίᾳ κι οαθ: Θίεο, 
᾿ ἰῷ δαῦε Το ε8. αεἴθαπ, [0 σεθὲ Οἰπ ππῦ 
22 τίπας δὲπ δπαδεπ ὙΠ ]αϊοπι τοἱεδεν. Ἔα 

ΠΕ ϑυαῦ απ {εἶπ ἍΓπΠῚ 5 κατ (ὅτος. ππῦ 
ὑρίοίς απ ππὸ απ ὃὸπι δτύπίρο, ππὸ 

(παῦε σοϊιποοπ ἤαθε 01 δοίποι ὅρη, 
πιοῖπ εν δεῦπίᾳ, Ὁᾳ8. δὲν δεδηίᾳ {δ, 

28 παῇ [εἷπ ποῦ! [αρὲ.. ὅλ ΠῸὺ πιάτο {6} 

 φαπποθ ὃ (Α: 1{{πό πιπὶ γαἱ Ὁ. δὲ, αορότο!.) 
ςς 17. πιῦαφε ϑέπιθε ζἀναἤζει ... ἀπὸ δι Ὁ, δι Ὁ, τοί 

πὶ, δι {εἰπ, ΒΕ: τοἱτο (δ) ... πὸ ἡδεγπθίραπῃ 
οἷν, 
ἵ 18. Βα ὙΕ: δου ου τς πί ἐδ νοῦ πιίτι Αὐϑϑς πτίν 
Ὁαό δοτί π, 

τ 9. πίϑεαπδενθ, Β; (δό [ἀβὲ [{) τοοδεν.. αδροθεπ 
δ011 αἰίρηι τυαό ... ΑΥ̓: δχίειπαπὸ ἕαππ αν θὲ, ονον 
νὰ ὙΕ: δεοίπον ἢ, τοῦδ ποῷ ἴ, αἰότο, (υρ, 

: ) 

Φαγιπι τοἱγτῷ δεν 

Ὅν δεδηΐᾳ απο θουίοίς τη Ἰρτα δῦ ῥιππ 
τα ἰῷ οἰ 

υἷος οἷς ὙΒοίδ οί εἰπε (ὅπροῖϑι 

᾿ 
] 

] 
Ι 

] 

] 

ἴντα: ὁϑειίς πιοτξει δεῖπ δἐποῶ!, θα (ἄς 

“δα αἰ ππὸ ἐ06 σεπ οι, ππὸ δτα)ίε, 

ἅΠῸ11ὰ ἰθὰ: ΠΟ΄ΟΔΡ ἃ ΓΘΡΘΠΊ, 5] 
4αὰο τοὺ ἰδοϊὰΐ ΓῸχ νϑῦθ Δῃ- 

ΟΠΠ]ὰ6. 5136. ἜΚΕῚ δυάίνη γοχ, αἱ 1|- 16 
θΟΓαΡ ι ἀπ ΠΠᾺΠ| 5 αᾶτη 46 τηᾶηὰ ΟἸΏΪ- 
ΠῚ, 411 νοίΐίθθαηΐ 6 Πργϑαϊαΐ8 
θ 61 ἀθ]ονο 16. οἱ Πα τ θα 5.18]. 
Ἔ ΠΙοαϊ ΟΥΡῸ ΔΠ01|ὰ (πὰ, αἱ ἢαΐ νοῦ- 17 
θη) ἀομηἸηϊ τη6ὶ ΓΘΡῚ5. δἷοα! βδουῇ- 

151η. 
26,19. 

γῶν. οἴη. διοαί θη ΑΠρΘ 5 Π6ὶ, 5ἰο 

ἡ οϑὲ ἀΟΙΏΙΠΙΙ5. ΠΊΘΙ5 ΓΟΧ, αἰ π60 θ6Π6- 

οὐ ὰ 4. ἀϊο!οπ6. πο πη] Ἰοἰϊο 6. ̓πονθδίυγ; 

ἀπ16 οἱ ΠοΙμ ηι15 1) 615 {π|15. 65. (ΘΟΊ1Π]. 

Ετ γοϑροηάθηβ γὸχ αἰχὶὶ δὰ πη }}16- 18 
ΓΘ: Νἧ ἀρϑοοη 5 ἃ Π16 νΘΓθη] σαοά 
ἴ6. ᾿πΠἰογΓΟσΟ. [ΙΧ 46. οἱ 1 Ὰ]Π16}: 
ΠΟαθΓῈ, ἀοηηϊηθ τηἱ Γοχ, ἝἘΚΙ {19 
Γοχ: Νυμηαϊὰ τηδηι18 {08} (θοῦ οί 
ἴῃ ΟΠΠἰ 115. ἰϑι151 Παβρομά!ς τ} 16} 

«,.. 6 ἃ: ΡΘΓ 58] ἴθι ΔηΪηΔ6 ἰπᾶ6, 40- 

᾿βπνα δ 6. ὨΪ ΓῈΧ, Π6Ὸ δ( 5ἰηϊβίγᾶπι Π66 
ἃ ἀθχίθυδη) ο5ὲ Θχ ΟΠΊΠΠ}}115 ΠΪ8, 4188 
Ἰοοαίιι5 6ϑί ἀ οι  Πι5 ΠΠΘ15 ΓΟΧ; 5ΘΡΨῈ5 

ΘΠ ἰππ15. θα} ἴρ856. Ργάθοθρὶς ΠΗ], 
δἰ Ιρ8588 ροϑυϊ ἢ 08. ΔΠΟΙΠ|Δ6 ἰδ 8 
ΟΙΏἶὰ νὰ ἢᾶθ6. ἘΠῚ νογίογθῃ 20 
Πρ ΓΑ ΠῚ 56 ΠΟ ἢἾΒ. ΠᾺ}15, Β5ΘΓΨῚ5 {118 
04} ΡῬγάθοΘρΙ ἰδία ἢ (ὰ δαΐθ πηι, 40- 
ΠΠΠΠ16 Τηΐ ΓΌΧ, 5ΔρΊ6η8 65 δἰοιαΐ παθροὶ 

ν.3. 

γατη ἡ ρ ΘΠ ἀπ] ΑΠΡΘΠ5. Π οὶ, αἱ ἰμ(6}}| 5 
ΟΠηΪἃ 5.06} ἰΘΓΓΆΠῚ. 

Εν ἃἷὉ τὸχ δά 404}}: ἴφο6, μ]αραία5 21 
να. ἴδοι νουθαμι ἔπ; ναθ οΥσῸ οἱ Γθ- 
13,375 “ γοοᾶ ραθυ Αθβαίοη. ὐδάθηβηιο 22 
ἐπ 408} 5 Ρ6. [οἰ Θ ΠῚ 5 ἴῃ (ΟΓΓᾺΠῚ 

ὅθε ΔἭἀοΓαν οἱ θδηθαϊχιὶ τορὶ, οἱ ἀϊχὶϊ 
δοαῦ: Ποάΐθ ᾿π|6}}οχὶὶ ΒΘΥν 5. (1118, 

πὰ ἵπνθηΐ ργαί πη ἴῃ ΟΟΙ}18 (αΪ8, 
ἀΟἸΏ]Π6. ΠῚΪ ΓΟΧῚ [6ΟἸΒ(1 ΘΠ Π) 56 ΓΠ|0- 
ΠΘΠ] Β6Ὺ ἰὰἃ. ἘΒΌΡΡΟΧΙἑ οΥΡῸ 29 
Τ1οὰ} οἵ 01 ἴῃ ἀθπ55}, οἱ δάάαχιί 

10. ΑἸ. 1 (Ρ. τοχ) γϑυθὰ. 
22. ΑἸ. { (0. Βου0η6η}) ἀομΊΪΠ6 πλΐ. 

18,375. 

20. Α: 1πη Ὁρβυυί{{6π, Ῥὰβ (ὦ Ὁ. δ α 1 δὲν Θαύγοι 
ἸΟ πο π ΓΟΠ{{Ὸ, [0 .., (εὖ Θίπο σοἴθαπ, ΟὟ: ἴηι Ὁ, , 
ον Θαΐε κι ἀπδοτπ. ΟΕ: Φαμί να δε δεῖ 
θοῦ προ ἴ ἢ} Ἰυοτδὸ, δαλι ... δέος ϑὲοδο φοῖπ (0 1.) 
αν: (10) δαβ εὐ ϑ{{ὸ τοί. ΟἙ: τοαῦ ἔπι ἐαπϑο 
αο 90 1) 

21. ΟΥ̓ ΝΕ: δι. Πα 1 7. οἴ, 
“2. ΒΙΟΥΥΝΕ.Α: ζερποῖς Ὁεπ4 δ, Βε ὅδοιτὸ οὐζά θει, 

νῈ: Παΐ εὐξαππί, Αἰ φοεῦεπ, ΑΥ̓Σ: ϑίπ]οθι {6 ο, 
ΟΠ ρ΄. 33,15.) 
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Χχαν. 

ΘΠ 6Ιῆ5 ΜΒ. 

᾿Αρϑεοαϊοπιῖ ρνυοζιεσὶ γουοεαΐῖο. 

τὸν ᾿Αβεσσαλὼμ εἰς Ἱερουσαλήμ. 24 Καὶ 
εἶπεν ὃ βασιλεύς" ᾿᾿Ἵποστραφήτω εἰς τὸν οἴκον. 

Καὶ 

ΝῸ πορπ 25 ἐδ ηβτὸν δἴσώξν 
αὐτοῦ καὶ τὸ πρόφωπόν μου μὴ ἰδέτω. 
ἀπεστράφη .Αβεσσαλὼμ. εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
καὶ τὸ πρόφωπον τοῦ βασιλέως οὐκ εἶδε. 

26 Καὶ καϑὼς ᾿Αβεσσαλὼμ οὐκ ἦν ἀνὴρ 
καλὸς ἐν παντὶ ᾿Ισραὴλ αἰνετὸς σφόδρα" ἀπὸ 
ἴχνους ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἕως χορυφῆς αὐτοῦ 
οὐκ ἦν ἕν αὐτῷ μῶμος. 38 Καὶ ἐν τῷ κεί- 
ρεσϑαι αὐτὸν τὴν κεφαλὴν, αὐτοῦ (καὶ ἐγένετο 
ἀπὸ τέλους ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ὡς ἂν ἐκείρετο, 
ὅτι κατεβαρύνετο ἐπ᾿ αὐτὸν), καὶ κειρόμενος 
αὐτὴν ἵστα τὴν τρίχα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, 
καὶ ἦν ἑκατὸν σίκλων ἐν τῷ σταϑμῷ τῷ 
βασιλικῷ. 21 Καὶ ἐτέχϑησαν τῷ ᾿Ἵβεσ- 
σαλὼμ τρεῖς υἱοὶ καὶ ϑυγάτηρ μέα, καὶ τὸ 
ὄνομα αὐτῆς Θαμάρ᾽ αὕτη ἣν. γυνὴ καλὴ τῷ 
εἶδει σφόδρα, 'καὶ γίνεται γυνὴ “Ῥυβοὰμ υἱῷ 
“Σαλωμὼν καὶ τίκτει αὐτῷ τὸν ᾿Αβιά.. 

28 Καὶ ἐκάϑισεν ᾿Αβεσσαλὼμ ἐ ἐν Ιερουσαλὴμ 
δύο ἔτῃ ἡμερῶν, καὶ τὸ πρόςωπον τοῦ βασι- 
λέως οὐκ εἶδε. 29 Καὶ ἐξαπέστειλεν ᾿“Ιβεσσα- 

λὼμ πρὸς Ιωαβ, τοῦ ἀποστεῖλαι αὐτὸν πρὺς 
τὸν βασιλέα, καὶ οὐκ ἠϑέλησε παραγενέσϑαι 
πρὸς αὐτόν" καὶ ἀπέστειλεν ἐκ δευτέρου πρὸς 
αὐτὸν, καὶ οὐκ ἡ ϑέλησεν ἐλϑεῖν. 80 Κ αὶ εἶπεν 
Αβεσσαλωμ’ πρὺς τοὺς δούλους αὐτοῦ" ᾿1δὲ- 
τὲ δή, ἡ ἣ μερὶς ἐν ἀγρῷ τοῦ Ἰωὰβ ἐχόμενά μου, 
καὶ αὐτῷ ἐκεῖ κριϑαί" πορε εὐεσϑε καὶ ἐμπρὴ- 
σατε αὐτὰ ἐν πυρί. Καὶ ἐνέπρησαν οἱ δοῦλοι 
᾿Ἵβεσσαλὼμ τὴν μερίδα. 'Καὶ παραγίνονται 
οἱ δοῦλοι ᾿Ιωὰβ πρὸς αὐτὸν διερῥηχότες τὰ 
ἱμάτια αὐτῶν, καὶ εἶπον᾽ ᾿Ενέπρησων οἱ δοῦ- 
λοι ᾿Αβεσσαλὼμ τὴν μερίδα' ἐν πυρί. 81 Καὶ 
ἀνέστη Ἰωὰβ καὶ ἐπορεύϑη πρὸς ᾿“Ιβεσσαλὼμ 
εἰς τὸν οἶκον, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" 

πυρί; 82 Καὶ εἶπεν ᾿᾿βεσσαλὼμ πρὸς ᾿Ιωαβ' 
᾿Ιδυὺ ἀπέστειλα πρός σε λέγων" Ἧῶκε ὧδε ὅπως 

ἀποστελῶ σε πρὸὺς τὸν βασιλέα, λέγων" Ἱνατί, 
ἦλϑον ἐκ Γεσοῦρ; ἀγαϑόν μοι ἣν εἶναι ἐκεῖ, 
Καὶ νῦν ἰδοὺ οὐκ εἶδον τὸ πρόφωπον τοῦ βασι- 
λέως" εἰ δέ ἐστιν ἐν ἐμοὶ ἀδικία, καὶ ϑανάτωσόν 

μ8. 88 Καὶ ἐπορδύϑη Ἰωὰβ πρὸς τὸν βασιλέα 

καὶ ἀνήγγξιλεν αὐτῷ. Καὶ ἐκάλεσε τὸν Ιβεσσα- 

ἀν ΑΒ: μὴ βλεπέτω... ἀ(ἐ)πέστρεψεν. 26. ΑΒ: 
. Β Ἐχαλὸς. 20. ΑΒ: ἀπ᾽ αρχῆς. . ἔστησε. 

κεῷ. α. διακοσίδε σίκλδς ἐν τῷ σίκλῳ. ΙΑ ΑΒκτὸ 
ὄν. αὐτῇ. Β: Θημάρ. ΑΒ τῷ εἴδ. 29. ΑΒ: ἀπέ- 

στειλεν... τῶ. .ἦ. ἐλϑεῖν.. .ἠϑ, παραγενέσθαι. 
90, ΑΒ: παῖδας... Ἐ δη.««ἐμπρ. αὐτὴν ... παῖδες... 

Ἱνατί 
ἕνεπυρισαν οἱ δοῦλοί σου τὸν ἀγρὸν μου ἕν᾽ 

Θοῦ3νΝ 3 
ἃς 2" 

ΠΟΘ ὝΩΝΟῚ :ΘΟυ55"" 
595) ΠΝ" Ὁ Ὑ)65 ἡγοξτοΝ 

ἐπὶ 
προσὸν ποσπτν Ὁ ΒΊΟΣ Ν 5" 
γδ 55 ΞΔ ἽΝ Ὀδ πὸ ὈΝ  ρ.πὉ5Ξ 

ἼΠΕΒΞΝ ἐδτὴ Ἴ5 ΠΤ ΤΡ ῚΡ ἼΣῚ Ὁ 
252. Ὁ25 ὙΡῸ πο ΠῚ ἸΝΩ͂Ν 
θρῶ, ἡΠῈ}} ̓ Ξ Ἴ35- 3 ΠΠ5" ΩΝ 
Ἰ2ΝΞ ΞΡ "τὸ ΘΝ ἸΘΝ Ἢ Ρ ὉΤΩΝ 

τρίτῳ ρφονν ὙΡΡῪ δ ἩΦΊΕΤΤ 
δ Ὕ πρρθὴ ΤΠΝ ΤΙ" 83 

ἐΤΙΝ 5 Τρ τῶν πῦοΣ 
ΘΊΤ) Ὁ ὈΡΘΌΣ Ξ ΘσῶβΝ ΦὉ 5] 28. 
αἰδῶ] ἐν Ἢ ΝῸ ποθ "25 Ἐ ὯΝ 29 
τὸν Ἦτν παθῶν, αττον, οὐόθςν 

πριθοΣ ΛΩΝ ΝΊΘὉ ΤΣΝ ΝῸῚ ἼρΩπ 
ὙΔΝΘῚ ἘΝ Ί29 πῶν δ ΟῚ Τλθῦ, ΤῚΡ 

Ὑπτο Ξὴ5 ΤΡΘΠ ἾΝῚ ῬΊΞΨΤΟΝ 
ὧδ 3 ΠΡΟΣ ΠῚ ϑῸ Ὁ ρῷ οἰῶ ΟἽ 
προσ ΣΝ οἰοώξν ὍΠΩΣ ἼΓΟΣ 5 
οδώξατον Ν5Ὶ ΖΝ ἘΡ51: ἐν Ξ 31. 
ἜΠΟΣ ΤΙ πρὸ ἼΩΝ ΩΝ προ 
ΣΝ Ὄτηῶν προ ππτοΝ 2» 
ποι ὡνοττὸν ΕΠΞΕῚ ὝΩΝδΊ82 
ποτ ΝΞ ὝρΝΌ.. 53 ΤΡ 
Οὐ νὸ Ποϑπτὸν τ ΠΠ “ΟΝ, 
τῸΝ ἫΡ Ὁ ΞὉ τνθθ ΛΓΝΩ ΓΘ 
-ὉΝῚ φ8Π ὮΒ ΠΝ ΠΩΣ 
τῶν ΣΝ ΝΞΡῚ ὉΔῚ ἸῚΡ ἘΌΝ, 
δἰοώξντοΝ ἈΠΡΟῚ Ἴπτ 1 ἤθθη 

Γ9 

γ. 80. Ῥ ΠΊΟΝΙ 

᾿Ενεπύρισαν. 91.48: ἤλϑε.. «παῖδές σὃ τὴν μερίδα 
τὴν ἐμὴν. 82. Α8: καὶ (ὅπ. ἘΧ). Β: τὸ πρ.τ.βασ. δι, 
εἶδον (ὁ. Α). 99. ΑΒ: εἰςῆλϑεν᾽ἾἾ. Β: ἀπήγγειλεν. ̓ 

δὰ «,.. αν 1..., 
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ΒΕ ΡΤαίο8 Ομ εἶ, δίπουν πιὸ ϑ π] π θα1 2} ευμ]αΓοιη, Χιεν. 

24 0ς1αἴοι. σοὺ ϑονγιζαΐεμι. 
δὺπίᾳς Ἰρταῦ: ἀαὰβ ἰθπ τοἱοδον. ἰπ {εἴπ 
ἤκαιϑ σὐδοι τὸ πιρὶπ προ πίε 
{εῆεπ. ἍΠ7Ὶ0 ἔαπι ἌΓ Ταίοπι υοΐεθον ἱπ [εἰπ 
ᾧαιϑ, τὸ [ἢ θὲ8 δε δηπίᾳ 8. ἽΓπρ Π{ πἰολ. 

(8 ταῦ αδεὲν ἰπ σαπς ταῦ ἕρίη ϑθέαππ 
ἴο 1 δπ αἴ8 ἌΓ 7αίοπι, απὸ θαι Ὀἰοῖοδ ἀ00 
ὉὐΥ αἴΐοπ; τοπ Τείπον δ β 001. απ δἰδ απ 

ο΄ ζεἰπεπ ἀγοίῖ ταῦ αἰ εἶπ δ. 01 απ ἴθπι. 
20 ΣἸ1πὸ τοοῖπι πταπὶ [εἶπ ὅαπρί δεζάγον (δα 

σοθαῷ σοπιοίπἰρ ὦ αἴτὸ χαῦτο, δὸππ οὖ 
αν ἰθπι κι Ττθεῦ, Ὅα8 πιαπϑ αὐ͵άγοτοι 
τππιδ 10), [0 θοὸς {εἶπ Θαιγρέθααν ξιθεἰ διπι- 
δοτὶ ΘοξῚ πα Ὅεπὶ ἔδπίρ! ἄγοι δδειοί . 

27 Ἰ1πὸ ΠΡ Ταίοιι τυπτθεπ ὅτοῖ Θῦθπο σοῦος- 
τοι, ππὸ εἶπὸ Φοίτοεν, οἷο Ὁἰοβ ἃ θαπιατ, 

τς απὸ ταν εἶπ θεῖ Τδπ υοπ [Πα] 0. 
28 ῬΠΠὺ διε ἙΓοζαίοπι φυϑεὶ χαρτο και δος 
Γ΄ γμαΐοπι, δα Β ἐν γε8 δεδηίρ ϑίπροίε πἰῶϑς 

29 ας. ἘΜπὺ ἡ Ταίοπι. ζαποτε πα) ἄοαῦ, 
Ὁαῇ ἐν ἴδπ ἐπὶ δεδηίσε Τεπϑεῖο, τπἰὺ ΟὟ 
τος πἰῶτ κι ἰθαι ἔσπιιεπ. (ὁ αθον 

Ὁ Τ{ππϑίς ἀππι απϑεέτη θέα τ; ποῦ ὐοΠς εὐ 
ο δ0 πίε ἔσπιπιοα. ἔα [ρυα οὐ κι {εἴποι 

ος βἀπεύτίοι; Θεῦεῖ θα8 Θηϊα ἡΓεν ποαθ 
πόσοι πποίποῖι, ἀπὸ εὐ αι (δϑενζίς Ὁαγαπ, 
ἴο σοθοι δίπ απὸ {πεῖ ε8. τὰ εν απ. 
ὧᾳ [εάδξίεπ οἷς ὁξποῦγτς ΡΤαἸο 8. δα 8 Θιϊ 

81 καἱὰ οιιον απ. Ἔα ππαῶτς {{Δ) Φοαῦ απ 
ππῦ ἔππι 211 δ θγαίοιι ἰπ|8. απ, πιὸ Τρτα ᾧ 
λι ἴθι; ϑθαγαπι θαθοπ δείπο ὁξποῦτς πιοὶπὶ 

92 Θεία περ οιμον. ἀπροο Ὁ Ταίοπι 
ἤρα 2. οαδ: Θίεδε, ἰῷ Ταιοῖς παῶ 
οἷν πιὸ {8 οἷν [προτὶ ὁξοπιπι θεν, δα8 
ἰ) οἱ) τὰπὶ δδπίρο [οπος ππὺ ἴααοπ Ταΐε: 
πθατιαπ δία ἰὼ σοπ δόγιν οοὐοπιπιο 
εὖ τοὖτο τὴῖῦ δεήεν, Ὅα5 ἰῷ πο δα 

᾿ τοῦτο. Θὺ ἴαβ πᾶ πππ 8 δ προ! 
ς΄ δι δὐπίᾳϑ ζῦεπ,; [{ αδὲν εἶπε 9)ὲ7Ξ 
95 ὍὉη)αι. αἰ. πιΐτ,.. 70. τ οτε. τπἰ).. ΟΣ 11πὸ 

Φοαῦ αἰπα Ὀἰπείπ χπιὶ δ δηπίρο, απὸ [αρίο 
ε8. ἰδπι απ. πὸ οὐ τοῦ Ὅεπ ΙΓ 7αϊοιι, 

20. 171: 1εἰπὸ ΘΟ εἰ εἴ, 80, 7,1: ϑιξεγβ. 
39. {Π.1,: τί οῦ δὲπι 51. 

Ο 34, Β: (δ [01{{{Ξ πα {..5. γοόπϑοπ, ΑΥ̓: (ὅτ φεῦ 
ίπ. ὙΕ: ἔρθτε τοΐεδον, ΑἹ φαντί, 

᾿ ὅς πὶ δου δαγαπι σερτείεζει, Β,.ΑΥ̓; (δεν {0} [εἐ᾽τ 
τ χε ρτοίζεπι (ὐαν). γΕ: (ὅτ σαν 7. 28. 

᾿ς φῦ, Β.ΑΥΥΝΕ. ΑΛ: τϑεππ ον. ΑΥ̓́Τ ΝΕ: ν, σδαῆν κι ὅς 
᾿ Β: )ι εἰπιοῦ [εδοπ ὃς πῦρ. Α: ἐἰππαῖ ἔπι ὅν, 

πΠΠ27. Ῥρὶ, ἃ. 11,2, 

ἢ 20 

τ νας 

᾿ 

ἜΣΕΦΣΣΣΣΣΣΣΣΣ 

ἜΘ οΥ. δοτ ΑΡβά] οι ἴῃ Φογιιβαίοη. ΙΧ ἀαίοιη 24 
Γθχ: Πονογίαί αν ἰῃ ἀοηλπ 5αδιη οἱ [ἃ- 
ΟἸΘΙ Π]Θ Δ ΠῚ ΠῸ ν] θα. ἈΠ ΘΥΘΓΒ5 681 
Ἰὰ 46. ΑΡϑά]οι ἴῃ ἀοηλμηι 5.1, οἱ 
Το θὰ ΓΘ οὶβ ΠΟ νἱά!. 

ῬΟΙΓΟ, 5ἰοαΐ ΑἸ 58] ΟῚ, ΥἹΣ ΠΟῚ οΓὰΐ 2 Ὁ 
ΡΌΪΟΠΘΡ ἴῃ οἸηηὶ ἰ5Γ86], οἱ ἀβθοουιβ Πἰ- 
118: ἃ νθϑίριο ρ64 15 τι564π|6 ἃ γ8}- 
(ἰοθ ἢ ΠΟῚ ΘΡὰΐ ἴῃ 60 0}1ἃ πηὰου]ὰ. 
ἜΤ φαληο ἰοη 6])γὰ1 ΘΑΡΙΊΠ πὶ (86 πι6} 26 
τι 6 ἴῃ ἃΠΠ0Ὸ ἰομθ θῖν, 4α1ὰ σΓἃ- 
γα!αΐ ὁ] σα 658 165), ρΡοπάθΡαθαϊ οἃ- 
ῬΠΠΟΣ ΘΔ Ρ (15. 581 ἀποθη 15. 510}15. ΡΟ η- 

ἄθΡα ρα}}160. Ναί βαμηΐ ἁυίθιῃ ΔΡ- 27 
ΒΆ] 01 ΠῚ ἰγθ5. οἱ Πα ππὰ, ΠΟΙΏΪη 8 
ΤΠ δ, Θαρσδηΐί 5 [ὈΓΙηΔ6. 

Μαηβίίααθ ΑΡϑά]οῖὴ ἰπ {θγι58]61ὴ 28 
ἀπο }}115. ΔΠη15 οἱ [δοίθπι Γθοὶβ πο νἱα ι. 
ἜΜΠΙΕ τΠἀᾳὰ6 δὰ 104}, αὐ πηἰογοι 29 
6} δἃἀ ΓΘρθη; 4] ΠΟ] αἱ γθηΐγο ἃά 
θυ. (πη 4π6 βϑοιπάο πιϊβἰβδοὶ οἱ 

1116 ΠΟΙ αἰδϑϑῖ νοπῖγο δὰ οὰπι, ὅ αἰχὶὶ 30 

ΒΘΡΝΙΒ. 5115: ΒΟΙΓ15. ἀστιΠ) {08} γπχία 
ἈΘΤΊΠ ΤΏΘῈΠ), ΠΑ ΘΠ 61) Π]6558ΠῚ) ΠΟΓ- 

. ἄν 116 ᾿σὶ τα}. οἱ βιιοσθη 116 θιμὴ ἰρηὶ. 

δασοθη ογαηΐ ΘΡΘῸ 561 ΑΡ5Δ]ΟΠῚ 56- 
Θοίθηι ἰρηϊ. [ὲ νϑηϊθηΐοβ βθυνὶ 04)", 
ΒΟΙ5Β15. ὙΘΒΓΘ15. 5115, ἀἰχουαηΐ: 580- 

ὀθηάἀθυιηΐ βοῦν ΑἸ ΒΔ]ῸΠῚ ρᾶΓί6 ΠῚ ΔΟΤῚ 
ἴρηϊ. Ἔϑαγγοχίίααθ 908} οἱ νϑηὶὶ αα 31 
ΑΡ5Ά]Ο ἴῃς ἀΟΠΊΙΠῚ 6}115, οἱ ἀἰϊχίί: 

τᾶν} 6. 5 ΟΟΘΠθρηΐ 56 ΡΥ ἰαϊ 5658- 

ἴθ τηθὰ} ἰσηϊὲ ἜΕῚ τοϑροπαϊ ΑΡ- 32 
58 05 ἃ {08}: ΜΙδὶ αὐ ἴ6. Οὔ ΒΟΥ ΔῊ 5, 

αὖ νΘηΪΓῸ5. ἃ 1η6. οἱ τη! ὲςᾺ6Γριὴ ἰ6 δά 

Γθθ6Π)] οἱ ἀϊθογθβ οἱ: Ουᾶγα νὑϑηὶ 
"6. ΟΘβδαγ [6118 ΜΠ ογὰΐ ἰδ] 

0588. ΟὔΒΘΟΡΟ 60, τἰ νἰάδαμῃ [ἃ- 
ἰϑανυ,9 ἴθ. ΓΟ σὶβ; 40 51 ΠΊΘΠΠΟΓ 6ϑὲ [ηΪ- 

Λοο ΚΡ, ΑΕ Παἰϊα 18. τηθ 86, ἰη οΡἤοἰαί τιθ6. Ἔ]η- 
ΘΡΘΒΒΊΙΒ ἰἴδαι!6 {0} δὰ Γοσθη ππιποϊὰ- 
Ὑἱΐ δι οἱμηΐα, νοοαίῃ 16 οϑί ΑΒΔ] 01 

15πι.9,.). 

200.2,7. 

Εχ.80,18. 

18,18 

ϑὸ 

30. Α1. Ἐ ΕΠ -Ἰρπῖ, 
3... Α]. Ἐ ΘΠΠηΙϊΔἃ. 

28, ΑὟ: οὔπὸ Ὁαβ οὐ... 1) αποίο. (ΝΕ: λα δι οῖι 
ππΠπ|... Οὔ πῈ οο, Βα ΕΠ.) 

90, γῇ: δὸι ϑί(δετ, Β: απ ποίπον Θείξο. ΝΕ: δεῖ 
πιν ἀπν Ὁ. Ποῖ, ΑὟΥ: εἰπθοῖ οὐ ἀπ πὶ, ὃ. ΥΕ: {{ (ἢ π 
ἰπ ϑταπῦ. 

32, [Ὁ εὔδες εὐπ, ΟὟΥ  ἸΤπὸ παι οἰ... [ἀγαπιοπ, 
ΝΕ: ϑὲμππιοῦν τα ἐς, ΟὟ: Θίμ!0. απ πιΐτ, ὙΕ. 
οὐδοῦ τοὐπὶ ο, ὦ, απ τα, {{{. 
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χΧΥ. 

Φ ΘΙ ΘΙ ΜΠΙ͂, 

Αδεαϊοηιὶ «αὐ θ᾽ 5|5 ραΐξτφηιν δοαϊἴο. 

5. " 4 ὔ 

λώμ, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς τὸν βασιλέα καὶ 
2 - » ιν ’ 

προςεκύνησεν αὐτῷ καὶ ἐπέσεν ἐπὶ πρόφωπον 
ΕΣ - Α - ’ὔ - ῃ 

αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ 

κατεφίλησεν ὁ βασιλεὺς τὸν ᾿Αβεσσαλώμ. 
4 ἣν ν » ᾿ ᾿ 

κὺύ. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐποίησεν 

αὐτῷ ᾿Αβεσσαλὼμ ἄρματα καὶ ἱππεῖς καὶ πεν- 
τήκοντα ἄνδρας προτρέχοντας ἔμπροσϑεν 
αὐτοῦ. 2 Καὶ ὠρϑρισεν “Αβεσσαλώμ, καὶ 
ἐφίστατο ἀνὰ χεῖρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης. Καὶ 

ἦν πᾶς ἀνὴρ ᾧ ἐγένετο Ἔσο ἤρχετο πρὺς 

τὸν βασιλέα εἰς κρίσιν, καὶ ἐβόησε πρὸς αὐτὸν 

᾿Αβεσσαλὼμ καὶ ἔλεγεν αὐτῷ" Ἔκ ποίας 

πόλεως σὺ εἶ; Καὶ εἶπεν" ᾿Εκ μιᾶς τῶν φυλῶν 
᾿Ισραὴλ ὁ δοῦλός σου. 8 Καὶ ἔλεγε πρὸς 
αὐτὸν ᾿Αβεσσαλώμ᾽ ᾿Ιδοὺ οἱ λόγοι σου καλοὶ 
καὶ εὔκολοι, καὶ ἀκουσόμενος οὐχ ὑπάρχει 
σοι παρὰ τοῦ βασιλέως. Ἢ Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσ- 
σαλώμ' Τ7ς με καταστήσει κριτὴν ἐπὶ τῆς γῆς 

ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐπὶ ἐμὲ ἐλεύσεται πᾶς 
ἀνὴρ ᾧ ἂν ἡ ἀντιλογία καὶ κρίσις, καὶ δικαι- 

ὡσω αὐτόν; ὃ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προφςάγειν 
τὸν ἄνδρα τοῦ προςκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ ἐξέτεινε 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπελαμβάνετο αὐτοῦ καὶ 
κατεφίλει αὐτόν. 9 Καὶ ἐποίει ᾿Αβεσσαλὼμ 
κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο παντὶ ᾿Ισραήλ, τοῖς παρα- 
γινομένοις εἰς κρίσιν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ 

ἰδιοποιεῖτο ᾿Αβεσσαλὼμ τὰς καρδίας ἀνδρῶν 
᾿Ισραήλ. 

7 Καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἔτη, καὶ 
᾽ - ᾿ Ν , 

εἶπεν ᾿“βεσσαλὼμ πρὸς τὸν βασιλέα" Πορεύ- 
Α, Ε , Α ,ὔ 

σομαι δὴ καὶ ἀποδώσω τὰς εὐχάς μου ἃς 
γ... Δ ᾿ 5 , ΠΣ πεν 

ηὐξάμην» τῷ κυρίῳ ἐν Χεβρών, ὃ ὅτι εὐχὴν 
" ς - Ψ, “ 3 , 5 ν 

ηὔξατο ὁ δοῦλός συν, ὅτε ἐκαϑήμην ἐν Γεσοὺρ 

ἐν Συρίᾳ, λέγων" ᾿ὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃ . 
μὲ ὁ κύριος εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ λατρεύσω τῷ 
κυρίῳ. 95 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" Βάδιζε 

’ 3 ͵ 

εἰς εἰρήνην. Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύϑη εἰς Χε- 
᾿ 2 

βρών. 10 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αβεσσαλὼμ κατα- 
5» - ᾿ Ν ὶ ᾿ ἢ Ἶ Ἢ 7. λέ π, 

σκόπους εἰς πᾶσας τὰς φυλὰς Ἰσραήλ, λέγων 
᾽ -" ΕῚ -  ῳ -“ Α εἰ - 

Ἐν τῷ ἀκοῦσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος 

: 89,48: καὶ κατὰ ̓ πρόρωπον (ἐνώπ. ΕΧ). ---ΙἸ, Β: 
ἑαυτῷ (αὐτῷ 5. αὐτῷ ΔΧ). ΑΒ: ἵἕππὸς. - παρατρέ- 
χειν. .Α8: ἔστῃ.. «ἐγένετο... ἤλ9ε.. "τῶν (ἐφέ- 
τ οῦν ἦν... ἤρχ. κτλ. ἘΧ)ὴ. 8,.48: εἶπεν (ἐλ. 
ΕΧ). ΒΈι (ἃ. 4βι)6. ἈΒ: ἀγαϑον καλ. ἘΧ), ἰδία 
ἀκ ὁ ο. ΑΒ: ἄχκδων ὅχ ἐστὶ. ἰ. ΑΒ: ἐν τῇ γῇ. 
ἐπὶ τ. Ἰσρ: ...- ἐὰν: Ὁ. ΑΒ: ἐγγίξειν", ὸν Αγ 
ἐφίλησεν (6. ἘΧ). ὁ, ΑΒ: ἐποίησεν... 

. κατ- 
«τὴν καρδίαν 

ὙΈΝΤΟΡ "Ὁ ἼΠΙΙΘ5Ὶ ἼΘΏΤΙΤΟΝ ΝΞ 
ἼρΏπ ῬΦῚ ἸΡῸΣ 300 ΠΕῚΝ 

ἀϑῆρξαϑ 
Θσῶ:Ν Ἴο 995) 15 ΠΝ ΠῚ ΧΥΨ. 
ΣΧ Οὔτ ὈΣΌΩΤΤῚ ὉΠὉῚ ΓΞ 
ἼΩΣῚ ἴδωσι δ9 Ὁ ΠῚ ἜΤΟΣ 
ΠΝ "ΠῚ ἜΣΤΙ ἼΤΠ ποτὸν 
ΕΠ Ἐν ΝΣ 501 ἼϑτττττΌΝ 
"ὮΝ ὃν οἰ σῶξν Ν 5. τὸ. 

ΠΝ ἜΝ πὶ ὋΣ ΠΡ τ 
δῸΝ ἼΩΝΡῚ ἐ ἼΠ2» ἐν αΣ Ή ῊΣ 
ΘΠ95)} ΡΣ Ὁ Ἴ5Ἴ2Τ ΠΝ Ἢ οἰϑῶξα 
ΔΝ. τ προτὶ ΓΝ ἩΣΡΤᾺ ΡΩΘῚ 

ΟῚ 73 Θρθῦ ὩθΘ,τυο σὐδιθσν 
“3 ἴσοπσῶνς λα τὸθ Ν3) 
“ΡΞ ΠῚ ΡΠ ΙΣ ΘΒ Ὡ3 
ΤῸΝ πϑ Ὁ Ἵ2 τοιοῦτο αδς 
οἴσῶξν ὩΡῸῚ εὐοτρο. ἴο ΡῚΠ 
ἸΝΣυσ ΣΝ Ὑπούτον π|π "813 
οἴϑῶξν 3335} πρπ ον ὈΒΙΘΊ59 

ὁ Νὴ ὍΝ ΞῸτον 
ἜΝ πλῷ ΘΣΞῚΝ ὙΡῸ ὙΠῸ 
ΒΌΘΝῚ Νϑ πϑὸν ποθ πον ΡΤΕΙΝ 
ΠΡΈΠΕΙ ΠΝ ὭΣ ΌΝ ὙΥΠῸΝ 

ὝΩ ὩΞΩΣΞ ΩΣ ἩΠΠΠΡΥῚ ΣΊΡΕ 
ἜΝ ὭΣ ΡΩΝ ΠΝ ΘΉΝΞ 
τ δὴ ἘΠΊ ΓΤΝ "ΤΣῊ Ὀϑιϑη7. 

ΓῚ 

[ΡῚ 
ΕἿΒᾺ 

ἩΡΟῚ ὈροῚ τὐουῦξ πὸ ἰπρθπ Ὁ 
ΛΘ ὃ δῖος Ν ΠΡ ΤΣ ἘΣΠΠΕΙΞΡΙ 

ΟΡ Ὡ9 πἰρνὸ ὈΝΎΥδ᾽ Ὥπῶτο93 

ΠΡΌ. ΘΡΟΝῚ "ϑὼῶπ τπρ στῶν 
γ. 8, Ῥ 31" 

(ς, ΕΧ), 7,.ΑΒ: ἀπὸ τέλδς τεσσ. ἐτῶν. . τὸν πα- 
τέρα αὐτᾶ.. . ἀποτέσω(ο. ΕΧ). 8. Δ8: ἐν τῷ οἰκεῖν 
μξ (ὅτε ἐ ἔχ. ἘΧῚ ἐν Γεδσδρ( Γεσὸρ Χ.. ΒΕ (ΤΑΕΕΧ). 
10,48: ἐν πάσαις φυλαῖς... . κερατίνης (ὁ, ΕΧ), ̓ 



ἘΠῚ δ ν Ῥ ξ τ χν  ηες νοϑν 

Φ (ΦαιπποΓ8. 

ϑΕΡΙαΤοια πα ὦ Βειϊεδέ, α8 ΘοΙίθδοε 2 ὥεθτοη, 

(15,1--10.) 489 

χν. 

Ὁαβ εὐ ἰποίπ κπὶ δεπίρο ἔππι, τπιῦ οὐ δος 
τοῖς απ απ εἴποπι δ π| 6. κεν (ὅγὸς 90Υ Ὁ6Π| 

᾿ς ῥεδπίαο, τη εν δε πίρ εὐ οεἴς ΘΓ γαίοπι. 

ΧΥ. ἰἴπὺ ἐδ θεραῦ [{) Ὀατπα, Ὁαῇ 310- 
ο΄ 1αἴοτι ἰδπι 8 πιαεπ ϑθαροι ππὸ ϑὲοίς, 

τἀπὸ Πιπ ρα Ῥέαπῃ, οἷς ζοίπο Φταδαπίοη 
Φιθατοη, ἜΠ1πὺ Φδγαίοια πταῶτς Π αἴ7ὸ 
Ο διὃ ϑὲοτρεπϑβ [τε απ, παὸ τταῈ ἀπ δὲπ 

ϑθορ, δεῖ Ὅεπι ροΥ. {πὸ τοι ἰοπα πὸ 
εἶπεπ Φαποεῖ θαίϊίο, Ὁαβ εὐ ζιπὶι δξοπίρε 
τοῦ (ϑετί τ ἔσπιπιοι ζο[{ὸ, τἰοῇ ἴθ 167α- 
οπι 4 [{) τπἱπὸ Τρτα : Ἅπι8 τυροῦ Θιαῦι 
δ δὰ ὅϑοππ Ὁαππ δεν ζρτα: Φ εἰμ 

ς ποι ἢ αἰ δὲν Θιάπιπις ϑΊγαοΙ εἰποπι, 
δ 0 γταδ ϑδζαίοπι και ἰθπι: Θίορο, δείπο 
᾿ς Φαᾳαῶδε [ἢ τες ππὸ [τε , αδὸνῦ δι. θα] 

Ἔν 41Ὁ- Δ Εείποι που ῦτον ϑοπι δε δηπίρο. 

τὸν ἔπι ἀαποο, Ὁα8 [εδοτπαππ πὶ πἰΐν Ἑἄπις, 
δ. εἰπὸ Θαᾶε ππὸ Θειι θαι, ὉαΒ ἰὰ) 

 δἰδπι ξαπὶ ϑὲεγτει ΟΠ] ἘΠΤαΌ ὑϑεῖπι [6ς 
τιαπὸ [0 21 ἰθπι ἐθαῖ, θα 8 εὐ ἰθπ τοῖς 

ς απδείοι!, [0 τοῦτο ΕΥ̓ [εἶπ απὸ ατιδ᾽ τπιπὸ 

᾿ θοταυ θα ἀπὸ Εἰ εις θη. ὄπ οἷς 
ς ϑθεῖζε {αι ἡ 67αἴοπι δοπι σααπλοπ ΘἸταεῖ, 

ὑπαὶ Ἰίς ἔχιπεπ τοῦ Θεντίῶι ζαπὶ δε δηίᾳο, 
ος μη ΠαθΓ αἴήὸ Ῥα8 ὥεοῦς ὃεν λ ἄππον ταεί. 
7. ϑὲκῳ) υἱευρὶᾳ δαῦρτοι Ἰρτα ὦ)  δ]αϊοπι πῃ 
Π΄ δ ὑπίρο; Χὦ Ὁ Οἰπροδοπ. ππὸ ποῖ δὲς 
 Τύθος πὶ ϑεῦτοι αὐϑηίἄτοι, Ὁᾳ8. ἰα) Ὁεπὶ 
5 δεῖτη φοἴοθέ δαθο. ἔφοππ δείπ ὅποι 
τς τῦαι εἰπ (ΘεΙδοε, δα. ἰΔ) κι (ϑεῖι: ἰπ Θὺ- 

τί οδπείς, απὸ ἤρταῦ: ἤθεππ παι) Ὅοῖ 
ὅϑεγγ τοἰοθον αοπ ογπζαίοια. δτίπτοι, 70. το 
ἰῷ) Ὅεπι ὥεττη εἶποπ Οδοι(εβοίοηξ ἰθππ. 

δτίοεδοπ. Ἰ11πὸ εὐ πιαᾶγτς {0} αἰ ἀπὸ αἷπα 
106. Φεύτοπ. Ἔθ͵αίοπι αὖον θαίίο δδιιπῦς- 

ς Τ{0(αἴτον απιϑαοζαποε ἰπ αἴς Θιΐηππις δ [τα εἴ8, 
αὐτὸ Τα ἐπὶ [ασοπ: ϑθόππ ἰῃν Ὅεν προζαιπιὸη 

1.Δ.Α: Τρ ῷ. ὕ.1.: {{ε| ἴδηι. 
8.4.ΑΧ: τοῦτ πιὸ (|, 

 Ἴ, ἔβπι Βεγοίεοίς, Β: ὦ απῴαῇίο, ΑΥ̓ΝΕ.Α: 
δα) Τα ς (ὦ) ... (απ). Β.ΑὟν.Α.: νἱς σού θα δον 

Τίεζοι (αἰπρεπ). ΕΣ: πὶ. δ 0 2) ). [{οζειι,, 
ΟΠ ὦ, ρον ὦ. σέθεῖ τοοίέο. ΝΕ. Α-: Ποί(ἐς [{ᾧ. Β..νῈ: 
αἱ οἷο οί τς δ. Ἢλ ΑὟ ΝΣ: κι 8 ἢ.. ΑἹ κππι (δίπι: 
“απὴ απ 6 Φ 0, Β: τοῖν παντὶ ΑΥ̓τ τοον δα ταν, δεὺ, 

ΒΒ: Θιευ {Παπῦε!. ὙΕ: Ιτο Πα, 
ὃ, σπῖπ, τε, Β; τἰαηίᾳ. (Α: Φ, δὲοδοι ἄπορα 

 ππίτ ᾳ. π΄. σον :.) Β: δεῖ Ὁ. δὲ. ΑΥ̓Σ: δδείπον {{|, δεν 
δἰ οὐτοι σοπ τοέροπ 006 δὲ, ὙΕ: ν. (Θείξο, Α: οὁ {{} 

Ταίοτι Ἰρταῦ)η: Ὁ. τον {661 ται) κππι θὲ 1): 

ᾷ 9 ἔφεν δὐπίᾳ [ρτα κα ἰθαι: Θεῦςο δία αἰΐεὶ 

νι... 6. ἰπΡαν Ὁ ὦ Το σοι, οἱ Δ ογαν!ΐ ΒῈΡΘΓ 

9,39, (616) [ΘΥΓᾶΘ. ΘΟΓΔΠ 609, ΟΒΟα 5616 
οδἱ τὰχ Δ απ. 

ἴσίιαν ροϑὲ πᾶθο ἴδοί( βιθὶ Α"- ἘΥΨ. 
ἐβιρ φ  58] 01 ΟΌΓΡΓΙΒ. οἱ θαι 65. οὐ χαϊπααᾶ- 

Θἰηίἃ Υ]ΓΟ5, 41| ργλθοθογθηῦ ΘᾺ]. 
ἜΜΕ πΔΠ6. ΟΟΠΒΙΓΡΘηΒ. ΑΒΔ] ΟῚ 5ἰἃ- 2 
θὰϊ 1υχία ᾿π ΓΟ ἢ} ροΓίδθ, οἱ ΟἸΏ ΠΟ Ιὴ 
ὙἹΡᾺΠ, 4αὶ Πᾶ 6 )ὰΐ ποροίίαμη, αἱ 
γοηΡοὶ δά Γοσὶδ ἐπαϊοίι), νοσαθ)αΐ 
ΑΒΔ ]0 ΠῚ ἂά 56 οἱ ἀΐδορὰι: 6. {πὰ 
οἰνιαΐθ 65 ἰα ὁ Οἱ] γοϑροηάσῃβ ἃ]6})αῖ: 
Εχ ππὰ {(γΠὰὰ ἴβγὰθὶ σὸ 511ΠῚ] 5ΘΓΨΙΙΒ 
ἰᾳ5. ἘΒοΘροπά θυ αί4ι6 οἱ ΑΡβα!] οι: ὃ 
γιάθηλαι" τα] πὶ ΒΘΡΠΊΟΠ65. (πὶ θοηὶ οἱ 

7α5ι1; 584. ΠῸΠ 68, 4τ| 16 ἀμ αὶ 60η- 
ἰοῦ, δ πα 5. ἃ τορθ. ἘΒΙοΘθαϊι6. ΑΒ- ἅ 

Β8 01: (115. ἴη6 οοηδίιπαι {π4 1061] 
ΒΡ ΘΙ ΓΟΡΓΆ, τ δ Πη6 νΘηΪδηΐ ΟΠ]Π 68, 

4ϊ παροηὶ ποσοίαμ, οἱ 7ι8.6. }1- 
ἀϊοοη ἡ ἜδοάἊ οἱ οἴη) δοοοάογοί δά ὅ 
ΘΕΌ] ΠΟη]Ο, τ δἰ αἰαγ οί ΠΠΠππτὴ, χίοη- 

ἀο αΐ τ ΔΠ11ΠῚ 511, οἱ ρΡρΡΟΠΘη ἰ8ῃ5 

Οϑοι]αίαγ θη. ἘΡδοΙΘθαίαθ ποὺ 6 
ΟΙΩΙΠΪ ἰβρδοὶ νϑῃΐθηΐ! δὰ μα Ἰοα τὴ, εἱ 
ΘΙ ΓΘ ἃ ΓαΡ 6, οἱ 5010} 14} 8[ οογ ἃ 
ΝΙΓΟΤΊ [ΒΓΔΕ]. 

Ροβί φαδάναριηία ἃ 6} ΔΠη05 ἀἰχὶὶ 7 
ΑΡβά!]οιη δὰ γσθηὶ Πανὶ : γαίαι οἱ 
γοάἀάδιη νοΐὰ τηθὰ, {186 γον] [)ΟΠΙ]Π0 

ἐπα υἷα ΠΕΡγοη; Ἔνονθηβ Θηἰπὶ νον! 560- 8 
14,38.23. 5. {π|8,. ΟἸ1Π} Θ558[ ἰπ (6551 ΒΎΓΡΙΔΘ, 

τ; ἀΙοΘη5: 81 Το πχϑυῖ π6 Ποιμίηιι5 ἴῃ ζ8- 

ὅ5,30.. γι 54 6), 58 γ  Ποὰθο Ποπηο. Ἔἰχι- 9 

486 οἱ τὸχ αν: δαλα ἴῃ ρᾶθθ! Εἰ 
ΒΌΡΓΡΟΧΙ( οἵ ἅ0Π| ἴῃ Ποῦγου. ἜΜΙϑ 10 
δυΐθιη ΑΒ] 0] ΘΧΡΙΟΓΔΙΟΓ 5. ἴῃ ΠΠΙ- 
νοῦβὰ5 {{ἰ 115 [5.86], ἀἸοθη5: δίαι αἱ 

Δα ἀ ον 15. οἰδησογθη θπιοοίηδο, ἀἰοἰ(6 : 

8,15. 

ν.18. 

ν.7. 

ὦ, 5. 1 (Ρ. ρΡονίδθ) ἴῃ νἱᾶ. 
7. 5: φαδίαον. ΑἸ. Κ Πανία. 

Θὲ οπτα τ υὐτοτόποί υ, δδ, δον δἰ θῦτο. 
4. εἴππὸ Φενείεζαςο δα... 24ππὶ ϑγεε, 8. ΑὟ ΥὙΕ: 

ἴο ὐἹς (ὐὐνϑ0) (ᾧ ἰθπι θὲ. {ρτού ει. 
ὅ, 31 θπὶ παρθοτο, 
ὑ. ΑΥ: (ἀπ ἐο ὁ (Α ταῦ ππὶ οἷο δον οι}) 
7. Β: ὁαβ πιἰᾧ) Ὁ ἢ. δα β ἰ) ... δέξαθ!ο. αὐ νὰ: 

οὐ {ΠῚ επ.. Ὑ: οἐπττίέοπ. 
ὃ, ΟΥ̓ Ε: καὐηἔοδτοεπ Τἀβέ, Β: δοπι (5. δίεποπ, 

ΑΥ̓͂: ονζετπ. ὙΕ.Α- εἶπ γεν δείπρεπ, 
10. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: [απο ίς δὲ, 



400 (41ὅ,11---19. ἀαπνπ6 115 ἘΠ. 
χνυ. 

καὶ ἐρεῖτε" Βεβασίλευκε βασιλεὺς ᾿Αβεσσαλὼμ 
ἐν Χεβρών. 1 Καὶ ἐπορεύϑησαν μετὰ “Ἵβεσσα- 
λὼμ διακόσιοι ἄνδρες ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἐπίκλη- 
τοι, καὶ ἐπορεύοντο ἁπλότητι καὶ οὐκ ἤδεισαν 
οὐϑὲν ῥῆμα. 13 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αβεσσαλὼμ 
'καὶ ἐκάλεσε' τὸν ᾿“χιτόφελ τὸν [ ελωναῖον, τὸν 
σύμβουλον Δαυίδ, ἐκ τῆς πόλεος αὐτοῦ τῆς 
Γελὼ ἐν τῷ ϑυσιάζειν αὐτόν. Καὶ ἐγένετο 

σύντριμμα ἰσχυρόν, καὶ ὁ λαὸς ἐπορεύετο καὶ 
ἐπληϑύνετο μετὰ ᾿αΙβεσσαλώμ. 

ι8 Καὶ παραγίνεται ὁ ἀπαγγέλλων πρὸς 
Δαυίδ, λέγων" ᾿Εγενήϑη καρδία ἀνδρῶν ᾿Ισραὴλ 
ὀπίσω ᾿Ἵβεσσαλ ὦμ. 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ ἕν “ερου- ] 

σαλήμ᾽ ᾿Ανὰ στῆτε καὶ φύγωμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ “προφώπου “Ἵβεσσαλώμ' 
σπεύσατε ἀπελϑεῖν, ἵνα μὴ φϑάσῃ χαὶ κατα- 

λάβῃ ἡμᾶς, καὶ ἐπώσηταε ἐφ᾽ ἡμᾶς τὴν κακίαν, 
καὶ πατάξῃ τὴν πόλιν ἐν στύματι ῥομφαίας. 
ὃ Καὶ εἶπον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς αὖ- 

τόν: Ἔν πᾶσιν οἷς αἱρεῖται ὁ κύριος ἡμῶν ὃ 
βασιλεύς, ἰδοὺ οἱ παῖδές σου. 16 Καὶ ἐξῆλϑεν 
ὃ βασιλ εὺς καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ τοῖς ποσὶν 
αὐτῶν, καὶ ἀφῆκεν ὁ βασιλεὺς δέκα γυναῖκας 

τῶν παλλακῶν αὐτοῦ τοῦ φυλάσσειν τὸν οἶκον. 
17 Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ παῖδες 
αὐτοῦ πεζοί, καὶ ἔστησαν ἐν οἴκῳ τῷ μακρᾶν, 
15 χαὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀνὰ χεῖρα αὐτοῦ 
παρῆγον, καὶ πᾶς Χερεϑὶ καὶ πᾶς ὁ 
καὶ πάντες οἱ Γετϑαῖοι, ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ 
ἥκοντες ἐκ [έϑ', πεζοὶ παρεπορεύοντο κατὰ 
πρύςωπον τοῦ βασιλέως. 

19 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ᾿Εϑαὶ τὸν 
Γιειϑαῖον" Ἱνατί πορεύῃ καὶ σὺ μεϑ' ἡμῶν; 
᾿Επίστρεφε καὶ οἴκει μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅτι 
ἀλλότριος σὺ καὶ ὅτι μετῴκισως ἐκ τοῦ τόπου 

ἘΠΠΊΝΕΣ μετὰ .4β. ἐπορ.. ..Ἀλητοί, Ἀ. πορευόμενοι 
(Α ἡ ἐν) τῇ ἀπλ. αυτῶν. τ ὀχ ἔγνωσαν πᾶν. 12.Ἀ8Β 
Ἄχ, ἐκαλ.: τῷ 4χ. τῷ. Β: Θεκωνὶ (ΓΟ τ Α: Γιλω- 
ναΐίῳ) Ἐτὸν (ἈΧ: τῷ ̓συμβόλῳ)... ἐκ Γωλὰ. 18. ΑΒ: 
πον ἡ καρὸ. 14. ΑΒ: παισὶν. .« τοῖς 
ἐν Τερ. ... ,ταχύνατε τὸ πορευϑῆναι, ἵνα μὴ τα- 
χύνῃ... ἐἐξΩδην: «μαχαίρας. ὃ. ΑΒ: τὸν βασιλέα" 
Κατὰ πάντα ὅσα. 10.Δ8 Ἐτᾶ. 17. Β: πεζῇ. 18,8: 
Χελεϑὶ τς ρεϑὲὺ 10}. εὐ. Φ.) καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῆς 
ἐλαίας ἐ ἐν τῇ ἕ ἐρήμῳ, καὶ πᾶς ὃ λαὸς παρεπορδύξτο 
ἐχόμενος, αὐτὸ, καὶ πάντες οἵ περὶ αὐτόν, καὶ 
πάντες οἵ ἀδροί, καὶ πάντες οἵ μαχηταί, ἑξακύ- 
σιοι ἄνδρες, μ αἱ παρῆσαν ἐπὶ χεῖρα αὐτᾶ, καὶ πᾶς 
ὁ Χελεϑί, καὶ πᾶς ὃ Φελεθ (" ΑΕῈΧ ΤΣ 
(Γ ετϑ,. ἐδ οἵ ( (κοΐ ΑἘΕΧῚ ἐξ... 
ποσὶν αὐτῶν ἐκ Γέϑ', καὶ πορευόμενοι ἐπὶ (ὁ. 
ἘΠ ΧΊΣ ΤΟ: ΟΣ Ἔ᾽. ΑΒ: ὅτι ξένος εἶ σὺ ... μετῴ- 
κηκὰς σὺ ἐκ (ὁ. ἘΧ), 

ἀβεαϊουιιῖ αἴ ονϑδι5 ραν οης κοαξέϊο. 

ΝΡ Βϑυθη ὃ ὥς ΘΙΩΝὮ ΓΝ 

14} οἱ τε, δὰ Καὶ εἶπε Δαυὶδ πᾶσι. 

Τεθαϊοι ] 

αἰσῶξν - ΠΝ ΕΠΠΞΠΞ δ οώξνΝ 11 

προς ἩΡ. δ Ὶ ὈΉΏΓ Ὁ ΘΥΞὉΠῚ 
ΘΟ Όλμπ ὃ ΞΡ ΤΝ: ὌΝ βοῶν ΡΝ 13 
τ ἴπϑ 13 ΙΝ ἸΟΡῺ ΤῊ ΥΩ 
ὈΣπΊ γὸΝ ἼΡΠ ΠῚ ΘΊΤΙΖΤΗ 

ἀξ προοοος ΞΗ} “οὴπ 
ποπ πὐνὸ τηπτὸν ἜΡΒΩΓῚ ἐἘΞ9) 
ἐΟΟΩΝ, ΠΝ ὌΝ 50. δὴν τ ϑὸ 
ἸντῶΝ ΠΕΡΡῸΣ ΠῚ ΩΝ 5.1. 
-κὐ Ἢ ΠΠΠ29) ὙΔῈΡ δϑθτοξος 
βοώξα ΒΘ ππρ ἼΣΡ ΡΊΟΙ 
ΠΟΤ ΤῊ ἩΝ ΟῚ ἼΓΤΘ. ΒΞ ὈΞῸ9 ἼΤΩ 
-εὸ ἜΣΗΙ ΠΞΙῚ προσ ΩΝ Ἰνδὸν 

τὸν ἩΠΏΠ ΤΩΡ ὙΝΩΜΟῚ ΕΞΎΤΣ 
Ἴφ9Π ἫἿΝ ἼΠΞΊΤΣΝ 559. Ἴ58Π 

13 

ἸΠΛΞΤΟΞῚ ἼΘΙ ΝΣΡῚ ὁ ΠΉΞΣ ΠΏ. 
ὩΡΩδ2 ΩΡ ΤῊΣ ἬΦΆ:Ὶ ΞΙΣ) ἬΞΝῚΣ 
ἬΘΘΙ ΝΕΒῚ ΕΓΉΞΡῚ ὝρυθὉ ΘΙΘΆΘΘΊΤΟ 

ὃ Φελεϑὶ ΓΞ. ὙΠΏΘ9) ἜΣΛΉΞ ὈΦΙ - ΞῚ 

ἀποτὸν ΒΞ» ηϑ»- Ὁ] 

ΒΥ Έ τ ὉΞῚ ΠΟΘ α-ΟΞῚ ὙΠΊΘ ΠΟΣῚ 
Ἔπ ΝΞ ΩΝ ΟΝ τὴν σῷ 

ἘΠΘΏΠ ΒΘ ῸΣ ὉΣἼΞ» ΤῈ 

προ ἽΕΙ Ἔν ὃν ἼΣΘΙ ὝΘΝΟῚς 
"ὩΣ Ξὼ] Ξηῶ ὍΩΝ ΠΌΝΩΝ ΠΟΤῚ 

ΠΝ ΠΡῸΣ) ΠΝ ἼΠἼ3) 9 Ἴ98Π 

10. ΥΕ: [0 ταο[ από, 

ἐῬΓΓΎΘΤΙ 18 

19. 

11. αἵ Θάϊε φοαδοπ, αν αἰπαοπ, ΟὟ: απζφκίοις 
γΕ: οίπροπ ἰπ (δ. τπί τ. Β: ππὶ δίο ραπρο Ὁ, ΑΥ̓Σ: νοις 
Ὁοῦ ᾳ. Ὁ, νΕ: υ. ϑι((οπι. 

12, Θίϊο, δα εὐ δίς 45, ἐθαΐς; αἴΐο τοατὸ ... 

ΥΕ: ϑὲαίῃροδου, 
ἢ, ϑοΥπθ τίς ζ, ἱπιιπρτζοτί. 

19, ΑὟΝΕ: δὲν )ὲλάππενυ. 
πα. ὙΕ: δάπρον 9. απ. 

ὟΥ 

βεί 41. ̓ 

ΑΥΥΕ.Α: δδουζιούνιθια. Β: δα. 
ΑΥ̓Σ: πιοθτοίο {, ἱπππονς 

οαποθν τ Αἱ Το  δαζαπηπιοπ πος πὶ. ἰ «οἵ ἐλϑόντες τοῖς . ΑΥ̓͂»: ποίροι {{} 9. 

14. Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: [ἀν ππὸ ἢν ὅπ, ΒινΕ; εθ οι εἰ 

πον Φοὴς 



-- ι Ν : ν 

β-᾿ 
{π 

ῷ. Θαιπποῖ8,. (15.11---190) 491 

Ὁοτι Ῥέπππ, θη ογαζαΐοιι. δογαζοι, αθὲὺ 
ο ἤϊτ οἰπαὸπ ἰπ ἴθτον (διπία τς. ἀπὸ τυπβίεπ 
12 πίτ8. ππι οἷε Θαάς. ἘΓΡ]αίοπι. δον 

Ταποίς αὖ παᾶ ΓΟ τον δ εἴ, ὅεπι (ΘΟ τοπὶς 
ἰεπ, Φανΐίοδ ϑλαίῃ, αἰι8 {εἶπον Θίαοι Θ [ο. 

ς Φὰὰ ἐἵ πππ οἷο Ρ[Υ {Πατ, τϑατὸ δον θη 
᾿ς Πατῇ, τὸ δα 8 9901 Τοῦ 51 τπῖὸ ππορ τοῖο, 
ος ἤ πε ἡ 7αίοηι. 

18 Φὰὰ ἔαπι εἶποῦ, δὲ1 Τασίς ε8. Φαυΐο απ 
᾿ς πη Ἰρταᾶ): Φαδ θεῖς [ἐδεγπιαππϑ ἰπ ἅτ 
1 ταοῖ [οἵαοί “[δγαΐοπι πα. ἐΘαυίο Τρταὰ) 

αδοΥ 211 αἴΐοπ Τείποπ δἰ πεύγτομ, οἷς δεῖ ἴθ πηι 

τοατοπ κπ| δογπζαίομι : ἅΠι, Ταβὶ ππϑ Πίοεθει, 

δοι δέον τοἱτὸ ἔείπ (ὀπιτίππεπ {εἶπ τοῦ 
ΦΕ .αΪοπα; οἰτοῖ, Ὁ τοῖν σεθεπ, Ὁαῇ εὐ τοι 

πίε ἀπδοτοῖῖς ππὸ ἐὐατοῖζε ππϑ, τιπὸ ἰτοῖδε 
εἶπ ποῖ απ τπ|8, τὸ ΤΤασο οἷο (Θέ κοὲ 

ῦ τιῖ ὅν Θαγάνζε Ὅε8 Θύριρετ8. ἘΦ ὕρτας- 

οςς επ δίς δποῦτο δε8 δε πίρϑ κε ἰθπι; ὅθ.α8 
πιοὶπ ον, δὲν δε πίᾳ, οὐτο ἡ δ᾽οί, Πεθε, ὉΐΟΥ 

10 {{πὸ δεῖπο δ ποτς. Ἐπ Ὅν δεθπίς αἰπα 
Πππτ ὅβε δίπαιϑ πε ζείποιι σαπρεπ ὅαιήε. 

(ὅν Τἰεβ αδοὸν ἐοῦπ δἐευϑιυροίσον, Ὁᾳ8. ᾧαιϑ 
17 κιι δευαῦτει. ἜΠπῸ δα. δὲν δδὐπίᾳ. τιπὸ 
ο΄ αἴξεδ 9θ01Ὲ κι διιβὲ θίπαιϑ ἔσπιοπ, ἐταίοπο 

18 {{ὸ [ὐπὸ ϑοπι απο. ἜἸΪπῸ αἴίο [εἶπες 

ο΄ κἀἰπρίο αἰπραὲπ ποθὸπ ἰθπι θοῦ, θαλιι αἴο. 
ς 6 τρί πῖῦ ῬΙθΙ, τπὸ αἴο Θειθίίον, ζε)δ᾽ 

ος δαποοῦ έαππ, οἷς σοπ ΘΙ) 21 δπβε, 

τς βΕ οπιπιοη τυατπ, οαἰπαοι ὉῸΥ Ὁ6Πὶ δϑπίρε, 

δεῖ. ' 
[10 1ἴπὸ δὲ: ὁδύπίς ἰρταῦ κι σιραὶ, 

Πςς δεπὶ Θείρίιον: βαταπι σοθοβ δι. απῷὦ 
τς απ ππδὲ ὅδξοῦτο τἀπὶ τπτὸἍ ΟΓοίδε δεῖ. 

Ος δέῖι δὲδπίρο, δέππ ὃι. δἰΠΣ [τεπιῦ πιὸ 
ΠΠ φοπ δείπεπι τὲ απϑαρείτοίεθ. Ρίοθεν. 

ΟΤρηδό. Α: α. κ΄. εἰἴοί, ΒΑΕ: δαβ εὐ πίε (εἴτ0α) 
ἐπ δοὺ ΟΊΓ (εἰΤοπῦ, [ᾧ ποῖ) απὸ ἐττοίψηο. Β΄: δα Ππρ|, 
ΑΕ. Α: κι 11. (ϑϑουθοῦδοι) θοῦ απὸ δτίπρς, 
᾿ς 1ὕ, ΟὟ: 58ια8 απῷ. ΑὟ ΝΕ: υυἱν [{πὸ. 
ος 10. ΑὟ: Φα αν. Ὁ. 4δ. δίπαιδ, τι. 7. ᾳ. θαι ἴδηι 
παῷ, Β: δἰπίουοβ. ΑὟὙΕ.Α: Π8 κατ , ΝΕ: θὲος 
Βεπιρείθον. 

17, α. 3, δαδ ἔθπι παιδίοϊσοίς ... απ δαδ [όγπε 
απ, ΑΥ̓͂: Παπδει ΠΠ{ς δεί ΞΒ εἰ} 9 Ξϑ)λετῃαξ, ΥΕ: 

᾿ 

ΘΓΡ θεῖ, Φοαυίδδ διέ, δ βαϊ, χνΥυ. 

Ομ τα τϑοτθεῖ, τὺ ζρτοῶι: “{62| 15:0. Βοσπαν! ΑΡβαϊοιῃ ἰπ ΠΟῦγοη. ἜΡοΥΡΟ 11 
ἴαίοσι {Π δεὐπίᾳ σουοτοο. ἐπ ὥοῦτοι. ΟΠ ΑἸ Βα] 0 πὶ ἰθγηΐ ἀπ θη 1 ΥἹΡῚ 

11. (68 οἰπρὸπ δὲν πὶΐ! ὩΓδΊαίοπι διροὶ θππ- 46 ΦΔουιβα! θη νοῦδίϊ, οιμηΐθ5. 511|- 
ῬΠΪΟΙ ΟΡ 6. οἱ οαυβαϊη ΡοηΪ(5. ἰση0- 

ΓΔηἰ65. ἜΛΟΓΟΥΒΙΝΙ 4αοαι6 ΑΡβα]οιῃ 12 

πρσα: ΔΟΒΙΟΡΙ6Ὶ ΑἸ]ομ Θ, ΘΟΠΒΙΠ ΓΙᾺ ΠῚ 

70ν.15, β αν α, ἀ6 εἰνιίαια 5ιὰ 110. Ουμηάα6 

1... ΠΟ] ΓΟὐ νΙΟἰ[Π1ὰ5, [οία οδ΄ Θ0η}8- 

Ῥκδε γᾷ 110. να 4, ΡΟΡαΪ 516. ΘΟΠΟΙΡΓΘΠΒ 
ἀρ (11 οι ΑΡΒΔ]ΟΙΏ. 

γΘηΐ ᾿Θηα}"} ΠΠΟἾ 5. ἃ αν, ἀἰ- 12 
ν.6.20,2. Τοῖο. ον θ πη ϊνο β115 [5 ΓΔ 6] 858- 

ἀαϊαν Αθδα]ο. ἜΕῚ αἱ Πᾶν! βουνὶβ 14 

5115... 4] ΘΡ ἢ ΟΠ] 60 [ἢ {6 ΡΒ [61ὴ : 

Ῥειθεῖν Βα ΡΟΊ6, [Ὀσίαιηι5; ΠΘ4π6. οηΐπὶ δε 
ΠῸ}15. οἰαρι αν. ἃ ἴδοι ΑΡβάϊοι; ἴδ- 

Βιηᾶῖ6. ὀρΡθά!, π6. [ὉΓ[6. νθῃ 68 Οὐ- 

σαροῖ 05, οἱ Πηροι]αΐ ΒῈΡ6Ι ΠΟῸ8 

ῬᾺΪΠ 41, οἵ ΡΟΡΟΙ αἱ οἰνι 4! 6. Ἰῃ ΟΥΘ 

6144}. ἘθΙΧουη 116. βοῦν] Γορὶ5 δα 1 

ΘΠ: ΟἸηηϊὰ {πᾶθο πη {16 ργΔθοθρουὶ 

ἀοιἶπ8. ποίου" ΓῸχ, {6 Ώ 16 ΘΧΘΙ16- 

ΠΕ 561 (αϊ. ἘΚ ΟΓΟΒΒῈ5. 681 ορρὸ 10 

ΓῸΧ οἵ ππίνουϑα ἀοιη5. 6115. ΡΘαΙθ5 

16,51. 851|855). 6 ΘΓ ΘΙ Γα1} ΤῸχ ἀθοθηι ΠΏ} 1688 

ΟΘΠ5:ὲ 

152. {1.. ΘΟ ΟΙΒΙΠὰ5. ἃά οαβιοάϊθηί,αιη ἀοιημ). 

ἜΡΓ ΘΒΒΌΒ4Ι6 ΤῸΧ οἱ ΟΠΊΠ15 5υδοὶ ρ6- 17 

ΑἸθ115. 8115. 5[6 11 ργοοα] ἃ ἀοιηο, Ἔξ οἱ 18 
10,6. ἘΠΙΝΘΡΒΙ ΒΘΓΨῚ 6} 15. ΔΙ] απΐ {πχίᾶ 

8,18.530,7 Θ1Π), οἱ Ἰοσίοη 85. ὕβυθι}]} οἱ. ΡΠ ΘΙ οἰἢὶ 

οὐυ; οἱ ΟΙΏΠ65. (δἰ μαθὶ, ραρπαίογος να] , 

ΛΑ ῊΣ, οχοθηαΐ νἱτὶ 41| 566 11 δι {πογδηΐ 

46 δίῃ ρϑάϊ65, ργδθοθάθθδηΐ ΓΘ ΘΠ,. 

ΠΧ ἃυΐοπι τὸχ δὲ Εἰμὰὶ (6- 19 
{πάθαχα: (αν 15. ΠΟΘ 5 ΟΠ ὁ ΓΘνΘΡ- 
166. οἵ Ππαθιία οὐ Γοσ6, 4αϊα Ρ6Γ6- 
ΘΡΙΠῈ5. 65. Οἱ ΘΡΡΟΒΒΊΒ 65. (6 ἰ000 ἴιο. 

10. 8: Βορηαθίι. ΤΟΤΚΑΊΕ: 
τη85, δἰ [ΔοἰΔ. 1714. 8: Ππηρ] 6. 
18..Α1]. ἐραρα. νδ|1α]. 

18,2. 

σαμ ἰπητπη0}]. νἱοίϊ-- 
10. 5: ΤΙ 4αϊ, 

δΙίοδοι δοί οἴποιι οπἐουπίοπ ὅν πέδοι, Β: απο, Ὁ τὶ 
ἱπ Ὁ. ὅονπος 

18, ξυφέπ ... «πίον ἰθπι Ὁ. Ὁ, αεἴ,... οονίίθεν, 

(δίς (ἃ, 8, 18,) Β: Βίπίου ἔθπι θοῦ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: ἔπι αὐ 
[ο!φοῖ τσατοι. 

19. κι. αὐ) απϑαείτοτο Ὁ. δι ,, ΟὟΟΥΕ: εἰπ 
τοπιθετ, Α: ϑΠιδιάποον, Β: [0 ἔσππ δι. αἰ) παι 
Ὁ. 59. δἰπιοαπϑοτα ὁ ΑΥ̓: αἰτοῦ τοαπϑεν Ὅι. τοϊοθου. 
ΥΕ: οδοῦ τἸϑαπῦτο τ. 



΄ 

402 (,20---29. ΦΘΙΒΕΘΙ ΕΗ... 

χΧΥ. ρϑεαϊοπιὶ αἀυονϑει5 ραΐνοηι δ ἴο. 

σου. 20 Εἰ ἐχϑὲς παραγέγονας σύ, καὶ σήμε- 
ρον κινήσω σὲ τοῦ πορεύεσϑαι μεϑ᾽ ἡμῶν; 
᾿Εγὼ δὲ πορεύσομαι οὗ ἂν πορεύωμαι᾿ πορεύου 
καὶ ἀνάστρεφε τοὺς ἀδελφούς σου μετὰ σοῦ, 
καὶ κύριος ποιήσει μετὰ σοῦ ἔλεος καὶ ἀλή- 
ϑειαν. 21 Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Εϑαϊΐ τῷ βασιλεῖ 
καὶ εἶπε" Ζῇ Ἵ κύριος καὶ ζῇ ἢ ἤ ψυχή σου, κύριέ 

Ὁ 
μου βασιλεῦ, ὅτι εἰς τὸν τόπον οὗ ἂν ἢ ὁ 

κύριός μου. καὶ ἐὰν εἰς ϑάνατον καὶ ἐὰν εἰς 
ζωήν, ὅτι ἐκεῖ ἔσται ὃ δοῦλός σου. 22 Καὶ 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἔϑαϊ: Πορεύου καὶ 

διέλϑε. Καὶ παρῆλϑεν Εϑαὶ ὁ Γετϑαῖος καὶ 
πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ αὐτοῦ καὶ πάντες 

οἱ παῖδες αὐτοῦ. 28 Καὶ πᾶσα ἡ γῆ φωνῇ 
μεγάλῃ κλαίοντες, καὶ πᾶς ὃ λαὸς διεπορεύετο 
ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τῶν κέδρων, καὶ ὁ βασιλεὺς 

διέβη τὸν χειμάῤῥουν Κέδρων : καὶ σᾶς 0 
λαὸς παρεπορεύοντο ἐπὶ πρόφωπον αὐτοῦ τὴν 
ἔρημον. 

24 Καὶ ἰδοὺ Σαδὼκ καὶ πάντες οἱ “Τ1ευῖται 
μετ αὐτοῦ, αἴροντες τὴν κιβωτὸν διαϑηκης 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἔστησαν τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ. 
Καὶ ἀνέβη ᾿Αβιαϑάρ, ἕως ἐπαύσατο πᾶς ὃ λαὸς 
διελϑεῖν ἐκ τῆς πόλεως. 325 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 

πρὸς τὸν Ζαδῶκ' ᾿Επίστρεψον τὴν κιβωτὸν τοῦ 
ϑεοῦ εἰς τὴν πόλιν" ἐὰν εὕρω χάριν ἐνώπιον κυ- 
ρίου, καὶ ἐπιστρέψει με καὶ δείξει μοι αὐτὴν καὶ 
τὴν εὐπρέπειαν αὐτῆς. 20 Καὶ ἐὰν εἰπῇ μοι" 
Οὔτε ἠϑέληκά σὲ, ἰδοὺ ἐ ἐγώ, ποιείτω μοι κατὰ τὸ 
ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ. 21 Καὶ εἶπεν ὁ βασι- 

᾿ τυ κᾶν Κα τάνι ἐς Ἄν ἫΝ 
λευς τῷ Σαδωκ τῷ ἕερεῖ" ΊΙδετε, συ ἐπιστρέφεις 
εἰς τὴν πόλιν ἐν εἰρήνῃ)» καὶ “Ἵχιμάας ὃ υἱός σου 
καὶ Ἰωνάϑαν ὁ ὃ υἱὸς ̓ Αβιαϑάρ, οἱ δύο υἱοὶ ὑμῶν, 
μεϑ' ὑμῶν᾽ “δίδου, ἐγὼ προςδέχομαι ὑμᾶς ἐν 
“Ἵραβὼϑ' τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ῥῆμα 
παρ᾽ ὑμῶν τοῦ ἀπαγγ ελϑῆναί μοι. 29 Καὶ 
ἀπέστρεψαν Σαδὼκ καὶ ᾿Αβιαϑὰρ τὴν κιβωτὸν -- 

20. ΑΒ Ἐσὺ ({ἘΧ). ΒἘτδ πορ. (ὑ ΕΧῚ.. «((ρ.ἡμ,) 
καίγε μεταναστήσεις τὸν τόπον σδ. Χϑὲς ἡ ἐξέ- 
λευσίς σᾶ, καὶ σήμερον μεταπινήσω σε μεϑ" ἡμῶν 
τὸ πορευθῆναι; ΑΒ: Καὶ ἐγὼ. Β: ἐὰν: ΑΒΤ ἐγὼ. 
ΑΒΕΧΣ: πορευϑῶ (- εύωμαι 1). ΑΒ: ἐπιστρέφδ καὶ 
ἐπίστρεψον. 21.Ὰ8: κ. ξῇ ὁ κύριός μδ)ο βασιλεύς. 
Β: ἐὰν, 22. ΑΒ: ΖΙεῦρο καὶ διάβαινε μετ᾽ ἐμοῦ. 
ΒΤί (. ΤΩ ) καὶ ὃ βασιλεὺς (ἕ ΚΑΚΧ)), ΑΒ: οἵ παῖδες 
αὐτὸ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ὁ μετ᾽ αὐτῶ. 28..48: ἔκλαιε 
φωνῇ μεγάλῃ... . παρεπορεύοντο. ΒῚ (ἃ. παρεπ.) 
καὶ ὁ βασιλεὺς. ΑΒ: ὁδὅ (αὐτὸ ΕΧ). 24. ΑΒ Ὁ 
(α..2.) καίγε...δ. κυρίδ, ἀπὸ Βαιϑαάρ.. «παρελθεῖν. 
20. 48: ᾿ἡπόστρεψον.. «ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρ. 20, ΔΡ: 
ὅτως" Οὐκ ἠῦ.. ἐν σοί, ἰδ. ἐγώ εἶμι. . ἀγαϑὸν ἐν 
ὧφ ϑαλμοῖς. 28, ΑΒ: ἴδετε, ἐ ἐγώ εἶμι στρατεύομιαι 
ἐν ᾽4ρ. ... ἀπαγγεῖλαί μοι. 29. ΑὉ8Β: ἀπέστρεψε. 

πρῆην Θ15:1 δΊΒ. Ὁλοτι ἐπ ΊΡ ΩΡ. 5. 
ὩΝΤΊΝ Ὁ Ἡ5ΊῚ ὍΝῚ ΤΡῸ Ὁ ὉῸΣ 
ΠῺΣ ΠΝ ΞΘΤῚ Ξη 21" 
ἸρΌπσοΝ, ἫΝ ἸΣΡῪ ἐΓΝ. ἼΌΓΙ2Ι 
ποῶπ ὩἼΝ ΠῚ ΠΊΠΣ ὝΩΝΝΣ 
ΠΝ ᾿ Θττοτ» ὝΩΝ ΘΥΡΏΞ ὩΝ ὁ 
Ὀυῦτοϑ δόποτον. ηϑοτον ΠΡῸΣ 
ὭΝ ΤΟΝ ἼΙ ΝΘ ΣΠΩΡ ΓΝ) 22 
-ὐὉ ΡΠ ὮΝ "ἰδ ΞΡ) ἪΡ 
“ἂρ. τ ἼΩΝ Ἐϑ ΒΟ ΟΝ 23 
ὉΡ τα ΘῚ δηη5. Ἷρ ἐσϑὴ3. γηδπ 

Πξηρ ὅτοβ 38» 98 δ ΒΡ 
Ν ἼΠΠ ὌΞΟΣ ΘΟΣΣ ΘΣΤΙΓΟΞῚ 

ἐΛΞΤΘΣΙ 
τιν ΘΠ ΟῚ ΡΊΤΚΤΩΣ ΓΠ8»1) 
οπονπ ΤΡ πατῶν. ΘΝ Ό 
ὉΦ9ἢ ΝΠ Ἰπν τῶν ἸΡΧΘῚ 
ΠΣ εὐμαῖς, ὈΣΠΡ ἼΠΡΕΝ 
2: Π ῬΛΊΣΟ ἜΘΩΣ ΩΝ ΕΣ πο 

ἈΧΘΝΤΘΝ ὌΡΙ ΘΡΠ5ΝΠ ἸΡΆΓΌΝ 
Ἴτν ὌΝ ΠῚ ὭΞΌΣΤΙ ΓΉΣΤῚ ἜΣΞ ΠῚ 
ὩΣΘΤῚ Ὁ ἜΝ ΠΣ ΘΝῚ ΓΤ Ὶ 26 
ΣΛΣΌΣΞ, ΖὉ ὝΩΝΞ "Ὁ: ὙΠ» Ἴ32.1 ἼΞ 
πν ΤΠ ἩΠΗΝ ῬῖτΣτὸν ΡΝ ΩΝ ΒΤ 
ὙΣΔΤΙΝῚ Θῆσῶξ ὐσπὶ πϑῷ πῶὰ 
5523 "ὦ σΓΟΞΝΤῚΞ ἸΠΌΊΡῚ ὭΞ ὦ 

ΤΊΞΣΣ ΤΡ ΔΓΙΩΤΟΣ Ἴ393νὰ ἮΝ ἘΞ 28. 
ἬΝ ὈΞΞΣ ἼῚ ΝΊΞΓῚΣ ἼΞΤΘΙΙ 
ὯΝ ΠΝ ῬῚΤΕ 3:09] .3 29 

24 

ν. 21. "Ὁ τὰ ΞΡΩΞ 
Υ.28. Ῥ ὨΊΞΙΣΞ 

20, ζοῖς ἰώ δία πίε πὸ Πιϑέΐς ᾳ. Βείβοι ὃ... 
τ. παἰπιπι δείπο ὅ5τ. πα, δίν υ. ΥΕ (πὶ οἷς δυτὸ αἰθθ οι 
[αῇοπ. ΑΥ̓: ποῦπιὸπ απ δὸπ τύχα, Β: δία πα. θεῖ 
απδεῦπ {ὦ αδὸν πππβ α. ΑΥΥΕ: θη π ἰῷ ἀἰοθ δία 
(0 (ἃ) δἰπξοιπιπο). ΑΥ̓Ἷ: 91 οἷν [εἰ θέρθο πὶ ατ,ς 
ΥΕ: ἱπ ὅν πὶ ὥυ, Β: αἰ. 

γ. 20, Ῥ ΠΡ ὋΝ 



ςεβαΐ, 

20 “ Θεϊεῖπ Οἱ οι. οεἴοπιπιεπ, τἀπὸ δεῖς 
τρασοίς δι. οἰ πἰΐς ππϑ κι ρσοθοπ. “ἢ 
αδοὸῦ Οἱ σοθεπ, το ἰῷ δίπ ἕαππ 6ὲ- 
δεπ. δεῦτε ἀπ, ττὸἋ δείπει ἐΒΥ θετι 

ΠῚ εὐ πὶ «οἷν τοϊδοιζαῦτε ΞΒατπι δου οὶ ες τἰπὸ 
21 ἄγριο. Ἔα ραὶ απέρουτίοῖς ἀπὸ ΤἸρτα): 
ΟΠ (ὃ τραῦν δὲ εῖν ἴεδὲ, πτὸὟ [0 ταῦτ 
τς πτίι ᾧὥοῖν δεδπίᾳ Τοδ, ἀπ΄ τορϊάγειι. 
ἶ πτοία ὥετν, δον δεδηίᾳ, ζεῖπ υοἱτο, ἐδ. αος 

᾿ς ταῖβὲ ζππ| Φοῦδὲ οδεΥ ξιπὶ ἄοθοπ, Ὅα. τὐἱτὸ 
22 δείπ ποθι απ) {εἰπ. 

αβαί: 
ἘΦαυίο Τρτα δι 

ἰ Θυ ἔοπιπι ππὸ αὐῦὲ πιί. ἍΠΠ|0 
τς οἷπα διθαί, δὲν (Θειθίξος, ππὸ αἴΐο Τείπο 
Ἐ δθέάππον παΐί, ἀπ δε. ραπρς θαπζο δείποοῦ, 
38 οἷς παὶς ἔθπὶ τϑατοη. ἘΠ Ὅα8 ρσαπξο 
Ἶ ἀαπ τοείποῖς πα Τατπιον ΦΘΟιίπιπις, τπιῷὸ αἴ[68 

ΞΒΌΤΕ αἷπα πα. {πὸ δον δπίᾳ αἰπα ἴδεν 
Πς δὲὴ Ξϑαῷ δίλτοπ, τπιὸ αἴ[68 9301} αἰπα τοΥ 

ΠῸ απ ὅπ ὅϑερο, 65 ζπν ΠΡ || σοθει. 

24. Ἰἴπῦ ἤεῦε, Θαδοῦ ταῦ απ δα, ππὸ αἵίς 
ο΄ ΚΑροίίοπ, οἷε δοῖ ἴπι τϑατοη, ἀπὸ ττιισοι οἷς 
τς βᾳῦε δεᾷ Ξϑιιποεβ (Θοίίεβ, πη {Πεἰοίοπ {{ς 
Ὦ Ὁαθίπ. πὸ 210 Φαίθαν ταὶ εἐππροῦ, δὲ8 
᾿ ὍαἈ αἴτε8 ΞΟ ΓΕ 2ε 7 (Θἰαδέ ατ8 ἔαπι. ὄϑδον 
τς δὲγ δδπίᾳ Τρταῦ διι ϑαδοῦ: Ῥϑτίπαε οἷς ας 
ἢ (δοι(ε8. τοίορον ἰπ οἷς Θίαοι. δογος ἰὴ 

Θπαδὸ ἤποεπ τοῦ δοπι ὅδεῖτη, 70. τοΐτο οὐ 
ο΄ πιία τοϊοθοῦ θοΐοπ, τπὸ τοὶτο πὶ ἃν Τς Κεθ ει 
20 [αἴεῖι ἀπὸ [εἶπ ὥὅκαι8. ὙΦΘυτίι οὐ αδοὶ 
᾿ς αἴἷδο; δῷ ὕαθε πῶ ἀμ} 1 οἷν, [εθς, 
τς δίον δίπ ἰᾧ, εὐ πισ)ς ο8. πιὶς παἰτ, οἷς οϑ 
27 ἰδπι το] ρεζά. Ἐπ εν δὐπίᾳ [γτα 

τς κἀπὶ δεπιὶ δτίοϊον Θαῦοῖ: 55. οι. Θεθεῦ, ἔεῦτε 
πὶ τερον ἱπ οἷς Θιαοὲ πῆς δ υιοθοπ, ἀπὸ 
ταί! οὦ εατε δείδεπ Θῦθπε, ϑίθίμππισας, 
Ὁοίπ Θοῦπ, ππὸ δοπαίδαπ, δὲν Θοῦπ 310 

28 ϑαιβατδ. ἘΘίεθε, ἰῷ οἱ φεγκίοροπ απ 
ς Ῥὲπὶ δίαζεη ὅδοῖος ἰπ εν 9θ τὸ, δἰ8. Ὁαῇ 

20 απ. 

ΟΠ 2], απευ, δεπι Φύπίᾳ, ΟΥ̓́ .Α: οὁ [εἰ, ΝΕ: φεῦ, 
ΠΑ: πὶ Φ υνε 
22. Β: γίπἤδεν, 
ΑΝ.ΥΕ: αἰίο δ ἰπδεῦ, 
Ε᾿ 29, Β: δα αἰἴο6 5, δἰπίδον αἰπα ἐ ΝΕ: {ερὲε ἤθοὺ 
Οδοη 55... [ἐδ Ὀἰπίθον, Β. ΑΥ̓͂): οίπα θίπάθεον, 
ΠΣ φου. πίε ἔθ πὶ,.., 9... ὀρίενες, ΑὟΥ̓ ἔα πὶ δίπαιὁ 

ΑΥ̓ΥΕ.Α: ((ἰεἢ) νοτῆδον, Β. 

Φ, (Φαιποῖ δ, 

ΘΑ ΘῈ ππδ δε αδε Θοίίεδ. 

οι ας σοπ εὐ) ἔσπιπιο πὸ [ααὲ πρὶ 
Ἔ ΘΠΠ0 δταῶίε Θαῦ0Ε ππὸ 6 ὅα- 

ἴθαν οἷς ὅᾳοο Θοίτε8 γοϊοῦον σοπ Δοτιζαίοπι,, 

([5,20--.-29090 498 

χΥ. 

ἜΠΟΡΙ νϑηΐδιϊ, οἱ Ποάϊα σοι 6] 16 νυ] 20 
(155. ΠΟΡΙΒοσμη. ΟσΤο ἢ ἔρο δαίθη ναάδι), 
ἤρτθε 00 {{ΠΠΓῚ15 50}; ΤΟΥΝΘΡΙΟΓΘ οἵ Τοῦτο ἰο- 

ΟἸΠῚ [Γαΐ γος ἴπ05, οἱ ΠΟ η115 [ἀοἱ οἱ [6- 

Ἔδει ρᾺΠ] ΜΙ ΒΘ ΓΙ ΟΟΓ ἴΔ}}) οἱ νοῦ (6π), (ἃ 
οβίθη 51} Θ ΓΔΕ τη οἱ Πἀοιη. ἜΕἸΙ το- 21 
ΒΡ Πα ι ΕἸΠ αὶ τοσὶ, ἀϊθθηβ: γίνι ἢο- 

ἘἘ ροῦν. 5. οἵ Υἱν} ἀΟΙΠΪΠΙΙ5 ΠΊΘΙΙ5. ΤῸΧ, 
τε ἀπ Π ἴδ). ἴῃ ΦΙΟΘΟΘΙΠ4116. [060 {160 ]5, 

ἀΟΠΠ6. ΠῚ ΓΟΧ, 51Κγ6 ἴῃ ΙΠΟΤΟ 5ίν6 

ἴῃ Υἱΐα., 101 ογιΐ βϑύνιιβ ἰὰαπι5. ἜΚῚ αἱ 22 

θαν ἃ ΕἸΠαὶ : Υ̓Θη] οἵ ἰγᾶηβὶ! Εἰ 
ἰγαηϑῖνη αι πᾶ] (ἀρ  Πᾶ6ι15 οἱ ΟΠ 05 Υ]Γ], 

4ῸῚ ΟΠῚ 60 οΓδηΐ, οἱ ΓΘΙψαὰ 1}{|- 

Ἰ ταῦ. ἜΘΙΠ654116. Ποθαην νοῦ 23 
14 2ϑν χῃᾷσηῃᾶ, Θἵ ΠΠΙΝΘΓΒΙ5. ΡΟΡΌΪ5. [Γ8}5- 

181; ΓΟῸΧ 4046 {ΓὰΠ5στο 16 08 1Ὲ 

'ΚΑ ἸΟΡΓΘηΐοη. Οβάγοη, οἱ οἰποίι5. ρΡ0- 
ΡΪα5. ἱποράοθαΐ ΘΟΗ Γᾶ ΥἹᾶΠ), 6186 
ΓΟΒΡΙΟΙ: δὰ ἀο5 οΥ 1}}}. 

ἐλ γρηΐ δυΐθῃ οἱ ϑαύος 5δοογάος οἱ 24 
ὉΠ ΟΓδὶ μονὴ αθ ἢ} 60, ρΡοΓίΔηΐ65 

οπτον  ἀτολπὶ [Οοἀογ]5. Πα. ΕἸ ἀδροβαθγαηΐ 

8.30.5 ἃ ὍΔ] Π6]. Εἰ ἀβοθῃθίς ΑἸ ΔΙ Παγ, ἀ0- 
Π60 ΘΧρίθί5. οϑβοί. ΟΠ ΠΪΒ ΡΟΡΊΠΙ5, 
4 ΘΟΡ 555 [ἀογὰΐ 6 οἰνί(ϊ6. ἜΕῚ 2ὅ 
Οἰχὶς τὸχ δὰ ϑαίοο: ἤδρογίᾳ ΔΓΟΔΠῚ 

ΡΕ ΚΝ Π6ὶ ἴῃ ΡΠ ΘΉΙ; 51 ἰΠν θη ΓῸ σοί 4 ΠῚ ἴῃ 

οολΠ 15 Ποιηὶ, γοάποοὶ τη6 δἱ οβίθῃ- 

ἄἀδὲ τὴ] Πὶ 68} οἱ (ΘΓ Δ ΟΊ} 1} 5111}. 

ἜΘῚ δαΐθη ἀἸΧΘΡΙ ]Π1: ΝΟ Ρ]ασος! 20 
10..2. ῬΡΔΘΒΙΟ 512}, [λοία  ἀαοἀ ΒΟΠ.ΠῚ οδὶ 

18πι.8,18 ΟΟΤΔΙΩ 56. ἜΒΙ αἰχὶὶ τὸχ δὰ ϑαίος 27 
δδοογαἀοίοιῃ: Ὁ ν]ἀθη5, ΓΟνΟΓίο ΓΘ ἴῃ οἷ- 

16ν.6,8. Ὑ] 161 ἴῃ Ρᾶᾷο6, οἱ ΑΘ πιὰ. ΠΠΠ5 
18.1.42 15 οἱ Φοπαί πα. ΠΙπις ΑΒ Δ Παγ, ἄπο 

ΠΠΠ νοϑίγὶ, δἰηΐ νόθοι. ἜΒορο, 28 

65Ὸ ΔΌΞΟΟΠΔΔΡ ἴῃς ΟΔΠρΡ 65! 5. ([6- 
5011, ἀοηθο νϑηϊαΐ 50 ἃ νο}]κ 

᾿π4] θὰ π5. ΠΗ]. ἜΒρροννογιηί 29 
ογρὸ ϑαΐος οἵ ΑῬίδι παν ἀγοὰῃ Ποὶ 

17,16. 

20, ΑἸ. " οἱ θΠ). - νου (δίθ, ΑἸ. ἢ χυΐὰ -- Πάομη. 
25, ΑἸ. Ἐ οἱ σαηοίαϑ -- Υἱᾶπη. 5. Ὁ (Ρ. νἷδι}}) οἰ γᾷ. 
24, ΑἸ. Κ βδοογ05, 5 Ὁ (Ρ. ἃγοδῃ}) [ὉΘ ἀ6ΓΪ5. 
20. ΑἸ. ἡ (ρ. [δοῖαι}) πλ!ῃ]. 

Β: δὰ 9.. δίπαπΊζαίπα, 
20. τι. Τοίπε πθοθπιηᾳ, ΟΥ̓ ὙΕ: ἰδ πα, {, 58. 
20. ΑὟΥ ΕΣ: (δι γα [ἐπ απ δίτ, 
7, Φίεβεῖε διι τ 8 12 Κ΄ τὸ, ππῖὶ, ΒΕ: 95 { δι 

εαἰι δον (δι εἶπ) Θοδεν ὁ 
δ, ὥερθει, αἀὐγ ον: ἱπ δι (ἀθοπὸπ... ϑὲα εἰ (ἢ, 

Β: εἰπ ὕβοτευ, εἰ). 



494 (1ὅ,30-- 10,2.) ΘΙ ΒΗ. 

χυ. αἀῤεβϑαϊοηπιὶ «ἀἰυδυδιι5 ρμαΐξνοηι δοα ἔξῖο. 

πὶ “- ἢ , »τ: 
τοῦ ϑεοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐκάϑισαν ἐκεῖ, 

Ξ ῚῚ 2 Ἷ - 

80 Καὶ 4αυὶδ ἀνέβαινε τὴν ἀνάβασιν τῶν 
5 τ: " ΔᾺΝ ἣ ᾽ ἌΣ ΕΑ 

ἐλαιῶν καὶ ἔχλαιε, καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπι- 
3 Ν Ξ ’, γ 

κεκαλυμμένη, καὶ αὐτὸς ἐπορεύετο ἀνυπόδετος " 
- « ν « - 

καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὃ μετ αὐτοῦ ἐπεκάλυψεν 
Ν Ἁ ] - ᾿ 

ἕχαστος τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἀνέβαινον 
ἀναβαίνοντες καὶ κλαίοντες. 

γ ᾽ - 
91 Καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ζαυίδ, λέγοντες" Καὶ ᾽ ς 

᾿ , ἂν , ΠΗ 
“χιτόφελ ἐν τοῖς συγκξιμένοις μετὰ Αβεσσα- χ ς ς 

ἽΣ ΄σ « 

λώμ. Καὶ εἶπε Δαυίδ' Κύριε ὃ ϑεός μου, μα- 
᾿ ᾿ Α 2 

ταίωσον δὴ τὴν βουλὴν “Ἰχιτόφελ. 
υ σ ν “ 

82) Καὶ ἐγένετο Ζ).αυὶδ παραγενομένου ἕως 
ἔγχυ τ ἜΝ πὰ δι ὅς Ὁ ι 
ὼς, οὐ προςεκυνησὲεν ἐκεῖ τῷ ϑεῷ, καὶ ἰδοὺ 

εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ Χουσὶ ὁ ᾿Αραχὶ ἑταῖρος 
Ν γε Χ ᾿Ν " γᾺ 

Ζ)αυὶδ διερῥηχῶς τὸν χιτῶνα, καὶ γῇ ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς δὲ Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Ζ;.αυίδ' ᾿Εὰν μὲν διέλϑῃς μετ᾽ ἐμοῦ, ἔσῃ ἐπ᾽ 
“νας Ε ,ὔ 34 5 ᾿ὴἡπ 5" 2 ’, ᾽ 

ἐμὲ εἰς φορτίον. Καὶ ἐὰν ἀναστρέιγῃς εἰς 
͵ Ελδεφυ » , Ἃ͵»"» 

τὴν πόλιν καὶ ἐρεῖς τῷ ““ΙΪβεσσαλώμ' Νῦν 
ἐ - βασιλεῦ, ἔασόν 8 ζῆσαι, 

παῖς τοῦ πατρός σου ἤμην τότε καὶ ἀρτίως, 
καὶ γὺῦν ἐγὼ δοῦλός σου" διασκέδασόν 

᾿ 2 ’ 

μοι τὴν βουλὴν ᾿Αχιτόφελ. 

Ε »“, 

αχυτου. 

“» ι ἈΕσς παῖς σου εἰμί, 

καὶ 

ἔσται πᾶν ῥῆμα ὃ ἐὰν ἀκούσῃς παρὰ τοῦ βα- 

σιλέως, καὶ ἀναγγελεῖς τῷ 

τοῖς ἱερεῦσιν. ὅθ᾽ Ιδοὺ ἐκεῖ μετ αὐτῶν δύο υἱοὶ 

αὐτῶν, ᾿ἄχιμάας υἱὸς Σαδὼκ καὶ ᾿Ιωνάϑαν υἱὸς 

᾿Αβιαϑάρ, καὶ ἐξαποστελεῖτε ἐν ταῖς χερσὶν 

αὐτῶν πρός μὲ πᾶν ῥῆμα ὃ ἐὰν ἀκούσητε. 

57 Καὶ εἰςπορεύεται Χουσὶ ἑταῖρος Ζαυὶδ᾽ εἰς 

τὴν πόλιν, καὶ ᾿Αβεσσυλὼμ εἰςεπορεύετο εἰς 
“ερουσαλήμ. 
ἝΝ ΨΕ. Καὶ “αυὶδ διῆλϑε βραχὺ τι ἀπὸ 
τῆς Ῥώς, καὶ ἰδοὺ Σιβὰ τὸ παιδάριον [ε- 
φιβύσεϑ εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ, καὶ ζεῦγος ὄνων 
ἐπισεσαγμένων, καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν διακόσιοι 
ἄρτοι καὶ οἰφὶ σταφίδων καὶ ἑκατὸν παλάϑαι 
καὶ ψέβελ οἰνου. 2 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὺς 

29, ΑΒ: ἐκάϑισεν. 90. ΑΞ38: ἐν τῇ, ἄναβ. ΑΒ: 
ἀναβαίνων καὶ κλαίων Ἄ. τὴν κεφαλὴν ἔπικξχα- 
λυμμένος.. (ρτὸ ἔκ) ἀνὴρ. 31. ΑΒῈτῷ.. ισυστρε- 
φομένοις ... διασχέδασον δὴ. Ὑ βολὴν ΚΡ κύριξ Ο 
ἅ). μϑ: 35: ἌΡ ἣν Ζ. (εἰς-} ἐρχόμενος ἕως τὸ Ῥ: 
Β-: ἀπαντὴν αὐτῷ. ΔΒ: ὁ ἀρχιεταῖρος. ἈΞ γι 
χιτ.) αὐτό. 99. ΑΒ: διαβῆς ς ἐμ. καὶ ἔσῃ... . βα- 
σταγμα. 94, ΑΒ: ἐπιστρέψῃς. Β: ἐπὶ (εἰς ΑΈΕΧ), 
ἈΒΈῈ Ὁ. Χβ.) “ιεληλύϑασι ν οὗ ἀδελφοί σϑι καὶ ὃ 
βασιλεὺς κατόπισλ) ἑ αὖ διελήλυϑεν ὃ πατήρ σϑ᾽ 
καὶ (5). Β: δ. σός. Δ: διασκόδάσεις. 85. ΑΒ: 

“ 

δ ἘΡΕῚ ἘΝῚ Ἶ 
96 Καὶ ἐδοὺ ἐκχεῖ 

ν » ᾿Ὶ γ “ 

μετὰ σοῦ «Σαδὼκ καὶ ᾿Αβιαϑὰρ οἱ ἱερεῖς" καὶ 

«Σαδὼκ χαὶ ᾿Αβιαϑὰρ 

ἐδ ἡιϑ5) ΘΡΌδ55 ὈΌΤΟΝΠ ἸᾺ 
πὸ ΔῚΣ ΠΡῸΣ μὸν ἼΤῚ 
πϑὴπ ΝΗῚ ΘΠ ἢ ΟΝ ΓΞ 12} 
δν ΘΠ στῶν ΒΡ 3ΞῚ ἘΠ᾿ 

: 92} πον ΡΝ ἽΝ Ἢ 

ἜΒΓΠΝ ΩΝ τσ Ὑ0 
ἪΤ ὝΒΝΣ ΘΥΡΘΣΝΤΕΣ ΘΟΣΣΞ 

ἐτπῆττὶ ὉΞΓΟΓΙΝ ΤΣΣΤΟῸΝ ΝΩΤΟΞῸ 
τῶν ὈΝΘΠΤῚΡ ΝΞ ΤΟ ὙΠΡῚ 
ΤΕ τ ΟΦ 3 Ὁ ΓΙῸΣ 
ΓΔ ΠΝ ἼΡΏΤΙΞ. ΘῊΡ ΞΘΠΝΠ τὴν 
τ» ἘΝ Ἢ 5. ὝΩΝΣ ὦ Ἰβ ὙΓῸΡ 33 
ὝΡΠΠΘΝῚ ἘΝΙΘΟ "ἢν ΠῚ οδν 84 
2 ἼΠ2Ρ δρῶν ΤΥ ὩΝῚ Ξηϊ τ: 
ΤῸ 3 ὭΣ Ν ἼΞΡ ΠΡΤΙΝ Σοὸα 
ἘΝ Ὁ ΠΡ ΘΙ ΠΡ ὩΝῚ ΠΕΡῚ 
δ ἼῺΣ ΑΠΌ ΠῚ ἐΣΕΓΟΠΝ ΤῈΣ τὸ 
-ἰς ΣΣ ΠῚ ΒΛΣΓΊΣ ὝΠΙΞΝΊ ῬῊΞ 
ποὸπ ΓΞ ϑϑώτ ὧν ἬΞΤΙΠ 
ΠΤ ΑΡΙΣΡΙ͂Σ ΠΕΣ Ῥπεὸ ἜΞΩ 
ΥΣΏΤΝ ΡΝ ") ΘῺῺΣ ΘυδτΙΙΩΣῚ 80 
ΒΡῈ ἼΟΞΝὉ ἸΏΝ ἽΓπῸῚ Ῥχο 

ἐλΣηονϑτο ὝΣΝ φτι ΠΕ ΒΞ 

31 

92 

δ δ 3 Ν ὝΣΠ ἼῚ ΠΡ ΓΙ ΞΡ, 37. 

] 

ἐαὈιθη 5 Νήπο 
τιθῇ] ΝΠ ὉΣῺ ΩΣ ΠῚ χυι. 
ΩΝῚ ΝΡ. ΤΩΣ ΕΤΟ ὍΣΣ ΝΞΊΣΟΟς 
ΘΝ ἐπεὶ ὉΘΣΓΙ ΘΟΠΏΠ ὦ 
ΤῸ ΤΝῺΣ ΘΌΡΡΩΣ ΓΝ ὉΠ 

ΝΞ χκτὸν ἼΟΒΠ “ΝΑῚ, 4705 39 2 
ν. 38. Ἐ΄Ὺ9 

ἐξ οἴκο(παρὰ ἘΧ). Β: ἀπαγγελεῖς. ΑΒΊ 
ϑ0, ΒΩ ἀν Σ'. οἱ .48. τῷ... ἄποστ. ἐν χειρὶ. 87. ἀρ 
εἰςήλϑε...Ὁ (Ὁ...) ὁ. ΒΕΓ. 4β. γἄρτι( (ἘΑΟΧ πεν ΑΒ: 
παρῆλθε, Β: Μεμφιβοσϑὲ... . ἀπαντὴν. ἈΒ: αὐτῶν 
ων ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

ἢ 

: ᾿ 

νὰ 

(α. Ζ3β.) τῷ. 

Ἢ 

εξκατον σταφιδὲες κ. ἕκ. φοίνικες, Ἷ 

ἅ 



80 απὸ διίεθοπ. δα] 611. 
δεπ δ είδετα τ ει 1τηῖ τοείποίο, πιὸ [εἶπ 

ΗΝ ταῦ ΕΓ ΠΕ. τττὸ εὐ αἴπα δατῇιβ. 
Σ Κϑαλιι αἴε8 301, θα8. δεῖ ἴθι αν, ὕαπε, 
εἶπ [οα! γεν {εἶπ αν ΟΡ Ποῖ, απ αἰπε 

ος ρὲπ δίπαπ τοῦ τροίποίομ. 
81 ἱἰπὸ δα ἐδ Φανίο ἀπαοίζαρί τϑατῦ, δαβ 
ἐ ΓΟ το Υ ἰπι Βπποο. πες Ῥ δζαΐοθι τθαῦ, 
ν ΐ ἴρταῦῦ εὐ: δεῖν, παῦε δὲη. θϊαι } ας 
ο΄ Φρ οΡ οἴ8. χιν ϑγατνθ εἰ. 
82 Ἰπὸ Ὅᾳ. Φαυίο απ οἷς ὥϑῃςο ἔἕαπι, δα 
ςς πῖαρ Θοίί γ»ῇερίε απριιθείοπ, (γε, δὰ 
᾿ς Ῥερρποίς ἰθπι ιαί, δὲν γα τον, ταῖς 
τς κεν ατοηι θὲ τπὸ (ὅτος απ [εἰποηι βαιιρε. 
88 ἜἸΤπὺ Φαυΐο Τρτα κι ἵφιι: θαι δι τι} 

ταῖν σοδοῖς, ἱὐῇε ὅπ πεν εἶπε ἀαῇ Τεῖπ; 
84 Ἔγσοππ δι αὐοῦ τερον ἰπ οἱς (Θιαδί αἰποεῖ 
ἀπὸ ἰργά δ 211 “Ιδ]αίοπι: ἃ. δὲπ' δεῖ 
ος δὲπει, [ἃ ὉΠ 968. δεθηπίᾳ 8 [εἶπ, ὃεν ἰῷ 
τς δείποδ ἤδαίοτϑ πος ἴσαν 2 ὃοῖ 8 εἶϊ, 
ο ΪΓ πιπὶ Ὁείπ ἀτποθε ζεἶπ: [0 τοὐτοος δι 
τς πῖΐν χπ σας δεη. ϑὲαι]ίας, ΞΟ του οἴ 8. κι 
δῦ πίε πιαῶεπ. ἜΦΘο {{ ϑαδοῖ τμιὸ 316 

«γαίθαν, οἷς τίεξξον, τ οἷν. ἭἍΠΕ8, τυαϑ 
δι: Θύτειο" αἰ Ὅ.8 δε πίᾳ 8 ὅᾳπζς, [αρέοῖς 

δὲ: α΄ δὲπ θτίεετη Βα Ὲ ππὸ 216 3α- 
ϑθίῃατ. ἔΘίεδοε, ε8 {{πὸ δεῖ ἴθποπ ἰδτο ξθεοπ 
Ἔ Θῦνπε, ἡδίπιαας ϑαθοῖδ, ππὸ δοπαίθαπ, 
Ἶ ιδτϑαίδατδ Θοῦπ; οιτ οἰοοϊδίροι ἔσπη]ε 

| 
᾿ 
Ι 

τ 

Ὅι πτὶν ἐπίδίοίεπ, θα δι. Οὕτοπ τοἰ. 
87 δ ΠῸ ἔαπι φυζαὶ, Ὧ01 δτειπο Φαριθϑ, 

ἰπ οἷὲ Θιίαδέ, ππὸ θαἴοπι ἔαπι ροπ 
Ἶ “ογ α!οπ|. 
ΧΥΕ. Ἰἰπῦ Ὅκᾳ Φαυίο εἶπ τοοπία Ὁ0η. δον 

ὥῦῃς σέεσαπαοη ταῦ, ἤΐεῆε, δα δερορποῖς 
ἴθπι ϑίδα, δὲν δἔπαδε ϑθξορ ἰδεῖ 8, ται 
εἰποπι θααν Θ7ο1 φοζατεῖς, ϑαταιῇ τσατοπ 
ἀϊθεὶ διπιθοῦ Ῥτοῖς πὸ θιποοῦ! Θιϊ 

τ΄ ϑὲοϊίπει. ππὸ διπδεῦ! ΘΗ βοίσοη. ππὸ 
Ἶ 2 εἰπ Δρ6.1 “θείη. ἜΦα ζρτα ὅον δεθπίᾳ 

90. ὕ.1.: δὸππ εὐ αἰπο δ. (σου  ΕΠ{6Ἐ 6) 
96, {.1.,: {πρ6{{ ὅπ ἀπι. Α..Α: δύτοβ,,, 
1, 58 ιε 1 απ. 20, 18. 

᾿ 

5: 

«Τα ρο}}. 

᾿: "90, ΑΥ̓ὙῈ: τουΐπποπὸ (ον τοοίπ 9} ἰπι δοῆοπ. 
᾿ 91. Β: ππίον Ὀοποι οἷς [{ὦ) ταν 9Γ. σονδιπιδοπ, ΑὟΥ. 

ἘΠ δει ἐβουζδισοτόποπ, ΟΥ̓ .Αι: ϑέα!) .., Φ ρουθεία, 
ὍΕ : δδογοί{ε δυῷ. 
᾿- 3), “τϑίξον, ΒΒ: Ἰϑ {0161 οὐ (δ). ἀπϑνυξοίς ὁ ὙΕ,Α: 
ἀπ θοίοῖ ἸουΠ{0 ὁ ΑΘ νῈ. Αι: δ οἷος, Ὑ; θς. 
τ΄ 86. Βα ΝΕ.Α: κεν ἢ, 
τ 4, ν}: (ἢ πηδῶ το Ὁ, ὅδπ, {εἰπ, ὁ δι, 
ἰνς θὲ, 9, σοτοίτοίπ. 

“. ἔαππίε δα 

ῷ, (Φοπμι οί, 

ὅπαΐ δὲν ταίίετ, βίδα, 

ἘΦαυΐϊο αὖον δίῃ 

(ὅ,30--10,,3.0 49 

χν. 

ἴθ Φογαβαϊοη), οἱ τηδηβοῦηὶ [δ]. 

ἜΡΟΙΤΟ αν ἀβοθηάοθραι οἰϊναιη οἱϊ- 80 

γα, ϑδοαηάθης οἱ [16 η5,. ΠῈ185 

κορΡ Θά θιι5. ἰποράθηβ οἱ ορογίο οἀρίίο; 
οὐδε 6 οἱ ΟΠΊΠΪ5. ΡΟΡα] 5, {αἱ δΓὰϊ ΟΕΠῚ 

60, ΟροΓίο ὀὰρια ἃβοθηο))ΐ Ρ] ΓΔ 5. 
Νιυιποίαίαμηι οϑἱ δαίθιη Πᾶν, 4104 81 

τε ΘΕ ΑΘΒΙΓΟΡΙΙΟΙ οβ5οῖ ἴῃς ΘΟΠ] ΙΓ 06 
απ ΑΡΒδ]οη, ἀϊχίίαιια Ὠανι ἃ: [ἢ- 

ἀι 5.]ἴὰὰ ἀπα650, Βοιηΐπ6, ὀΟΠΒ πὴ 
Ἐκν 4,0 δ. ΑΟΏΠΓΟΡΠΕΙ. 

ἀιπηᾳαθ. ἀϑοθηάογοῖ Πᾶν! 5. 1η1- 32 
τε υϑνθν [6 ΠΟ (15, ἴῃ {0 Δ ΙΟΥ ΔΙ αΡΙΙ5. οΡαὶ 
το..16,8. 0] Π ΠῚ, 6000. ΟΟΘΟΙΡΙΪ οἱ (Ἰμ8δ] 

18,19. ΑΓΔΟΠΙ 65. 5058 νϑϑίθ οἱ (θ᾽ γὰ Ρ]6Π0 

ὀδρὶί6. ἜΕῚ αἰχὶν οἱ θανι ἃ : 81 νϑο- 58 
ΓΒ ἸΠΘΟΌΙ, ΘΥΪΒ. ΠῚ ΟΠΟΡ1; Ἔ51 ἂιι- 94 

(θη ἴῃ οἰν!ίθιη Γον γί» οἱ ΑἸΧΟΡ 5 
ΑΡΒΔΙΟΙῚ : ϑΘΓΝΕ5 {115 501, ΓΟΧ; 5ἰοαΐ 

[αἱ 5ΘΡΥΙ5 ΡδΙΓῚ5. ἴα], 8510 6ΓῸ 56Γ- 
Ἔξ ΥἹ (115: ἋἸ55]ρ 15. ΘΟ, ΑΟΘΠΪ- 

νας, [0018 1. ἜΠΔΡ65 ἁυίθῃῃ ἴδοι ϑδ4ο00 8ὅ 
οἱ Αιμαν βδοθγάοίοβ, οἱ ΟΠ γ6Γ- 

θὰ 4ιαοἀουμηαι6. διά] γ 5. ἀθ ἀθιηο 
ΓΘρῖδ, ηΠΠ0ὰ}}15 ϑαάος. οἱ ΑΒΙΔΙΠᾺΓ 
ΒδοοΡ οι 5. Ἔδηΐ ἀιίθιη Θὰ] οἷβ 90 
ἄπο ΠΙῚ ΘΟΓΠ, ΑΟΠΙΠηΔὰ5 ΠΠτπ|5 ὅδάοο 

οἱ Φοπαι 5 Π]Ππ5. ΑἸ αι Πᾶν, οἱ πη {6115 

ῬΘΙ 605 84 Πη6 ΟἸΏΠ6 νροΡΡι ἢ) 4πο0ἀ 
ΔΘ ΙΟΡΙ158. Υ̓ΘηΙθηΐΘ ογσὸ (Πιϑ8ὶ 87 

{πρν  ἀπηΐοο Πανὶ ἃ ἴῃ οἰν αι), ΑἸ ΒΆ] πη 
4αΟ4116 ΠΡ  655118 68 δθυιβδ] θη, 

Υ.27. 

Οὐπηαπ6 Πανὶ ἰγδηβἰϑδοί ραι- ΨΨῈ. 

ὁ ΤΠ} πη ἢ [ἰ8. νου] θη, ἀρράχαι Θ10ἃ 
Ραο ΜΙΡΒΙΒΟΒοῖ ἢ ἴῃ ΟΟΟΙΓΒΊΙη. 6715 
Θὰ ἀπ 0 0118. 5118, 4] ΟΠΘΓαϊ ορδηΐ 
ἀπιοθη 15. Ρδη }θ15 οἱ σθηίζι μη ἉΠΠΠ σα {115 
ἀνὰθ. μά58886. οἵ ΟΘΗΓ1) 1 5518. μα ]ὰ- 
{πᾶγιι οἱ ἀἰγθ νη]. ἘΠῚ ἀἰχὶὶ ΓῸχ 

84. 51 (Ρ. τοχ) ρᾶΐογθ Πη6 Ὑἱνυθγθ. 
30. 5: ΘηΪΠ1. 
1. 5: ἀἀοθ 5 {ΓῚθ5. 

6. 
ἴρό γι, 

90, ξὔπποε δὴ τπ, ἐπεδ. τὸ. θτ 8. τούγδεῖ, 41}: χ115 
Τοπϑοπ, ΑΝ: [0 [ἐπῦο: Ὁοππ τ [{6 χα τίν. Ὑ}}: {ἐπ 
δεΐ πΐν, 

1. ΦιῳϑΙαι ϑδείπ, αΑὟΥ̓ΝΕ; ἥἤδαατν σοι πνίοίο (δ, 
Β: δένει δὲ. Α-: ϑϑιποίοίπ. ΟὟ: θὲ. αὐ ει. 
γ: Φ ταιθοιξ, Β; (ΘΙ Θοιπποιοῦγ ἐ νῈ: δυϊῶ ἔς, 
Α- θέαι δοίροι, ΑΥ̓: ὅ. τ ὐδιάγοι, 

ἮΝ δ; 

9,2 

18τ. 
25,18. 

δαζεῖδγεπιίε δίτ, ΑΥ̓: ΘΟ πιῦροίς δι. δόπιι 911: 



406 (16,8-- 

ΧΥ1. 
- Ὕ ’ 

Σιβά: Τί ταῦτά σοι; Καὶ εἶπε Σιβά" Οἱ 

ὄνοι τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπιβαίνειν, 

11.) 

καὶ οἱ ἄρτοι καὶ αἱ παλάϑαι εἰς βρῶσιν τοῖς 

παιδαρίοις, καὶ ὃ οἶνος πιεῖν τῷ ἐχλελυμένῳ 
ἐν τῇ ἐρήμῳ. 3 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς: Καὶ 

ποῦ ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ κυρίου σου; Καὶ εἶπε Σιβὰ ̓ς 
πρὸς τὸν βασιλέα" ᾿Ιδοὺ χάϑηται ἐν ἹἹερου- 
σαλήμ, ὅτι λέγει" Σήμερον ἐπιστρέψουσί μοι ὁ 
οἶκος ᾿Ισραὴλ τὴν βασιλείαν τοῦ πατρός μου. 

4 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σιβά" 

απο 5 ΕΠ. : ἔπ 

Αδεαϊοπιῖ αὐυρνβιι5 ραΐγνοηι δοα  ϊἴ0. 

ΤἼΞ ΤΡ ἼΘΙ ὙΟΝΡῚ, ς ἼΞΤΘΞ 

“ ῃ “» , - ] 
ἔσται πάντα ὅσα τὰ τοῦ Μεφιβόσεϑ. Καὶ εἶπε, 
Σιβά: εὕροιμι χάριν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς σου, κύριέ μου βασιλεῦ. 

Προςχυνῶ" 

ὅ Καὶ παραγίνεται ὃ βασιλεὺς Ζ.αυὶδ ἕως 

Βαουρίμ, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖϑεν ἀνὴρ ἐξεπορεύετο 

ἐκ πατριᾶς οἴκου Σαούλ, καὶ ὄνομα αὐτῷ 
“Σεμεὶ υἱὸς Γηρά. ᾿Εξεπορεύετο ἐχπορευόμενος 
καὶ καταρώμενος ϑκαὶ βάλλων λίϑους ἐπὶ τὸν 

Δαυὶδ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ" καὶ 

πᾶς ὁ λαὸς καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐκ δεξιῶν καὶ 

ἐξ ἀριστερῶν τοῦ βασιλέως. 1 Καὶ οὕτως ἔλεγε 

Σεμεὶ ἐν τῷ καταρᾶσϑαι αὐτόν" Ἔξελϑε, ἔξ. 
ελϑε, ἀνὴρ τῶν αἱμάτων καὶ ἀνὴρ ὁ παράνομος" 
8 ἐπέστρεψεν ἐπὶ σὲ κύριος πάντα τὰ αἵματα τοῦ 
οἴκου Σαούλ, ὅτι ἐβασίλευσας ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ 

ἔδωκε κύριος τὴν βασιλείαν εἰς χεῖρας ᾿Α'βεσσα- 
λὼμ τοῦ υἱοῦ σου, καὶ ἔδειξέ σοι τὴν κακίαν 
σου, ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων σὺ εἶ. 9 Καὶ εἶπεν 
«Αβισαὶ υἱὸς “αρουίας πρὸς τὸν βασιλέ ΠΣ 
Ἱνατί καταρᾶται ὁ κύων ὁ τεϑνηκὼς οὗτος 
τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα; διελεύσομαι δὴ 
καὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 10 Καὶ εἶπεν 
ὁ βασιλεύς" Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ “Ζαρουίας; 
καὶ ἄφετε αὐτόν, καὶ οὕτως καταράσϑω,, ὅτι 
κύριος εἶπεν αὐτῷ κακολογεῖν τὸν Ζ.αυίδ' καὶ 
τίς ἐρεῖ 'πρὸς αὐτόν" Τί πεποίηκας οὕτως; 

11 Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς ᾿“βισαὶ καὶ πρὸς 

πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Ιδοὺ ὁ υἱὸς μου 

ΚΒ: πὰ ὑποξύγια τῇ οἰκίᾳ ... ἐπικαϑῆσϑαι 
«Οἱ φοίνικες .. «τοῖς ἐκλελυμένοις. 3. ΑΒ ἐστὶν 
ὑπ ὅτι εἶπεν. ΒΈδ(ΑΕΧ). 4, ΑΒ: τῷ Σ.. . Ἐ ἔστ. 
σα ἐστὶ ΜΙ.. Σιβὰ προφχυνήσας" Εῦρ. Ὅ, ΕΧ). 
5. ΑΒ: ἥλϑεν ὁ β..... ἐκ συγγενείας .. Ἐξῆλϑε ᾿ 
ἘΧ). 6. ἈΞΒ: ΠΡ ον ἐν λίϑοις(ο. ΕΧ). ΔΒ (915) 
ἐπὶ ... (ρτο αὐτϑ) τὸ βασιλέως Ζαυίδ ἣ ἘΧ). ΒῈ 
(Ὁ. 1. ἡἦν ΟΑΕΧ). ΑΒ: εὐωνύμων (ἀριστ. ΧΩ Ἶ ΑΒ 
Ἐτῶν (Ὁ ΕΧ). 8. ΑΒ: ἐν χειρὶ ... ἐδὸ σὺ ἐν τῇ καχίᾳ 
μ 0  οἐ (εἰς χ.ο ἔδι σοι τὴν". τὴ ἘΧ). 9.8: 4βεσσὰ. 

ΑΒ: διαβήσομαι (διε. ΕΧ), 10.488: καταρᾶσϑαι 
(τακολ. ἘΧῚ ... Ἐπρ. αὐτόν (Ἐ Χ): Ὡς τί ἐποίησας. 

ἼΩΝ, ΓΗ Θ ὮΝ ΠΡΊΝ ΓΞ Ὁ 
δου σοι. 

ὙΟΉΓΙταΣ ΝΞ ΝΟΣ τ ΘὉ 

᾿ἐραπι 

ΘΝ  ΟΓΙΣῚ ἈΞ ἼΝ δὴ Ἴρ ΠΡΝ ΡΤ 
"ΠῚ ὉΠ 15 ΞΕΡῸ οϑττυΒς 

ἘΡῸπ' πήργθς γ8π| ΘτΉσοσ δΊθαο 
Γ9 πρθστῦς ΝΞῸΣ ὝΔΝῚ ΤῸΝ 
Ἴ2 δ᾽ ΘΠ ΓῚ ΩΝ "Ξ ΞΕ 309" 

"ῶν ὉΘ πὉ πρτι ΝΞ Σ Ὁ Π9Ώ ΠῚ ὙΔΝΡῚ 

ἐπολοΣ ΠΝ Ἴ2523 ἸΠΓΑΣΏΝ 
ΣΙ3; ΠῚ ΘΟ ΣΓΙΞ.Σ ΠῚ ΠΟΘΠ ΝΞ" πὶ 
ΤῸ ΤΠΒΙΒ ἈΠ ΤΣ ὉΣΝ [- 1} 
ΑἿΣ" ΝΧὀ ΝΗΚῚΞ "ΣΙ δι υηδῷ 
ἭττῸΝ ΘΏΞΝΞ ὌΡΘ ΕΝ 
ὈΡΠ ΟΞ] ἼἸ Πρ π Ὑπ3»- Θ᾽ ΤΊ 
ΕἸὈΡΟΘῸΝ. ἘΌΝ δ᾽ Ξε 9Ὶ 
δον ΝᾺ ΝΣ Ἵ2 ὈῸΡΞ ΦΏΣ ΟΝ ΤΙΘῚ 
πὸ» αν. ἕπτ αὐ ΘΩ͂ 

ΠΞϑῸ ἼΘΙ Ὀνννθ τυ τι 58 γῆπηοῦς 
ἜΞ ΠΡΡΟΒΠΓΤΝ Πῆστ; ἸΠ0Ὶ ξπισιυυς 
ΣΝ 9. ΠΏΡἫΞ ΒΠῚ Ἴ23 ΘΊσῶΣΝ 
Ἔ ΩΝ ὍΝ ἍΨΠῺΝ ὉΛὩῚ 
ποτ δ. τρρὸ ποίοστὉΝ ΠΣ 

ΠΊΞΣΝ ἼΘΙ ΤΆΤ ΠΗ ΠΏ 
ἼΡ95 ΑΝ εἰ ΤΙΝ ΠΡ ΌΝῚ ΝΒ Ὑς 
ϑἢ Ὁθρ. 3 πος ὋΞ ὩΞΌῚ ΕΝ 
ἜΝ οὉ ΤῸΝ ἘΡΡ γδ ον Πῆττ 
ΓΝ ΤῊ ΩΝ 119 ΠΣ ΦΎΤΩ ΤΙ, 

2. Πρ ἬηῃΣ τ ϑτ Ὁ ἸΘΊΞΝ 
«--Ὁ 

ἢ 
Υ. 8. Ὁ ΌΤΙ 

1 515 
γ. 2. Ῥ ΠΟΤῚ ᾿ 

γ. 10. "Ῥ ΠΞ δ 

2, ΒινΕ: ϑαμό δο6 δὲ, ΑὟΥ: ἀρ μϑηςς ἀγγ. 
νΕ: χππὶ ϑλείξοπ.., {ἀν δίς (δυηιαίίείοπ, Β: δαβ δίς, [0 
χπα τῇ νον ον {ε{πῆοπ. Ξ 

8, ἀν ΝΕ: διείδι. Β: δὐπίρτοί ἃ. ΑὟΥ: βὐπίρῳ 



δ Ἔ τῷ Ὁ εξ ΟΣ ἐς, 

Φ, (αν ο.[8. ((6,83--11.) 49] 

Φίπιοί, ϑδι [αἱ᾽ὃ (ἰεῦ, ΧΥΕ. 

κι. ϑίδαᾳ: ϑα8 ἱ ὃι. σαιπίς πιαύγοπ 
δίδᾳ Τργταῷ : ίς [εἴ ζοῖειι. ἢν θα 8. (δὲς 
ἡ πὸς Ὅὲ8. δεθηίᾳ 8, Ὁαγαμ 21 τοίτεπ, τἰπῦ 
δίς τοί τὸ δείρᾳει [τ δίς δἔπαθεπ, δι 
ἐἥσι, απὸ δεν βεῖπ, 2π {εἰπέσπ, τοεππ {{ε 

8 ταΐοε τϑοετθεπ ἰπ δον γθ1|16. Ἔφεν ὀξ πίῃ 
ἤριαῶ: {80 {Π δον Θυθη δείπεδ εῖτη 
ϑίδαᾳ Τρτα, χπὶ δεδηίρε; (Θίεθε, εὐ 6166 
κι Φργαζαίοιπ, Ὁοππ εὐ Ἰγτα; εις υυἱτὸ 
πὶν Ὁᾳ8 ὅαι8 ΑΊγαοῖ πιρίποϑ ἡδαίοτῷ ϑὲοί ὦ 

ἀ υυἱοδεύαεθομ. Ἔον δὲδηίρ Ἰγτα κι Θίδαᾳ: 
Θίεθε, ε8. [01 εἶπ [εἶπ αἴε8, τοαϑ ϑὲορθὶς 
δοζεῖθ αἱ. Βίθαᾳ ρτα: δῷ δεῖς απ, Ταβ 
πὰ Θπαὸο πϑοπ υον οἷν, τπεῖπ εν δε πίρ. 

ὃ Φὰᾳὰ αδὲν δεῖ δεδπίρ Φοαυίο δἱδ σοπ 5 α- 
ϑετίπι ἕαπι, {{ῦ 6, δα. οαἷἰπρ εἶπ θέαι. Ὅαα 
ΓΙ: θεταιϑ, σοπι (ΘΓ Το Ὅε 6. ὁ απεθ 
Θαμδ, Ὅεν δίοβ Θιίππεί, Ὅν Θοῦπ ὅετα,, 

θεῖ αἷπς δεγαιδ τπὸ Ππ|ῦ το, ππὸ ταῦ, 
Φανίο πε ιείποι, τπιὸ αἴο δ ποις. Ὅ68 
φδεὐπίᾳ8 Φανίο. Φεππ αἰΐο8 01 πιὸ αἷς 
(ϑεϊυαΠίρεπ τὐαγοπ κε ζεἶποεν ϑὲογίοπ τπὸ 

7 χιν Αἰπέο. ἜφΘο ὕργα αδὲῦ Θἰιπεῖ, δα 
εὐ Ππιᾶγίο: Θεγαι 8, Πεγαιιὃ, ὃμ ΒΓ ιπῦ, 

8 δι. Τοὔον ϑέαππ! ἔν οῖν δαΐ οἷν θεῖς 
ος ρφυΐοη αἴΐο8 51 Ὁε8. ϑαιοεδ Θαι8, θαΆ 

ς΄ δὲ απ {εἰπε Θίαί δὲ[Ὲ δεδπίᾳ σεισοτῦοι. 
δὰ θα Ὅο᾽ ᾧετν κα 8 θεῖ, σεσοθει ἰπ 
Ὁΐς απὸ δείποθ Θοῦπεθ ϑίσγζαϊοπι, τπτὸ 

ἕ ἤεθε, πὰ πε δὰ. ἰπ Ὁείποπι παῖ, 
9 δεππ δι. δἰ εἷἰπ ΘΓ μι. ΣΝ 

ϑγθιαἱ, Ὅν. Θοῦπ ὅτι 56, Ἰγτα 21 Ὁοπὶ 
δεθπίαε: (ΘοΙς Ὁΐεζον τοῦτο ιμιο πιρίποπι, 
φετγη, ὃεπι δεὲδηίᾳο, αι γοπ ὁ δῷ Οἱ οἷπε 

10 σοῦοπι ππὸ ἴθπι Ὅὸπ. δζον αὐτείβοπ. ἜΘ εΥ 

δεδηίᾳ Ἰνταῦ: φῦν δείποον ὅετιι δα, τϑαῦ 

τς δαῦθε ἰὼ π᾿ ἐαὰῦ κι {αἤοι ὁ ὅαθι ἰθπ 

[ιιάγεπ, Ὁόπη Ὅογ ὅθ ετν θα18. ἰδπι φοροίβοπ:, 
ὅς Φαυΐθ. δεν ἕαππ πη Ταροπὶ 

11 ὕβανιαι ΓθιῸ ὃπιι αἴὐο ὁ ἘἸ1πὸ Φανίο Ἰγτα 

τς 

ς ὅ, ΒΒ: α, ἱπιπιούζοτί Ὁ. κι. ΗΠ, ΑΥ̓͂: {{0 ἐπι δοῦοπ. ΥΕ: 
ἔπι όγαπδαᾳ. [ἀ βότίο εὐ. 
0. ΑΥ.ΝΕ.Α: πιίξ Θι. πα Ὁ. ΒινΕ: αἷΐο (016) 
βείσεπ. Α: διτίρα ϑοπίο, ΑΥ̓ τοῖς αἰίοηι Ἵν αν αἰτοι ὦ, 
ΠΥ, ρίπαπϑ, Β: ΒΓπἰπιαπι πα. δὰ ΘϑοΠαἸβιπαππ. 
ΑΕ: ὅδυτί, τον, ὃ. ϑαἢπ. (Βα ππραζ[ᾧ}), δι 
ϑὐζοοί!. ΑἹ ἀῆξα πα σοῦ 5391., 5)}. δεῖ. 
ὰ ϑβοίρα!υιίεπι εἸΒίθεί, 91. Φ΄, 2. 806 1. ϑι6ι6, 
Ψ᾽ 

᾿ θιη.4,32. 

ἀπ ἌΙθίζαἱ ππὸὸ κι αἴίοπ ζείποι. φδεποίοπ:, 

δΙΡᾶ6: Ουὰ 5101 νο]αμὶ μᾶροΐ Β6- 

ΒΡΟΠΟΠ 46. 5.1) : Α51η1 ἀΟμ] 65.015 Γ6- 
δ᾽δ,. αἰ βράἀοδηΐ; ρᾶηθ5. οἱ ρα[αί δ 

ἃ νοϑοθη 1] ρΘΓΪ5 (5; ν᾽ΠῈΠῚ 
ΔΠΙ6 1, πὶ ὈΓθ8ι δἱ 4115. ἀβ βου ἰὴ 

9.6... ἀοβουίο. ἜἘΕῚ αἷὐ τοχ: 0] 68ι ἢ] ὰ5. ὃ 
ἀοιμηὶ τα ΒοΒροπαϊίψπ δίθα γορὶ: 

Ποιηδηδι. [ἢ ξογι54] 61), ἀϊοθη9: Ηοάϊο 

γοϑιΠπ6. ΤΩ] 8] ἀΠ}115. [56] ΓΘΘΉΌΤΩ 
ΡῬά ΙΒ. πι61. ἜΒῚ ἃ} τοχ ϑιῦ86: Τὰ 4 
5111 οἰ πἶᾶ 4πὰ6 [αθγαμί ΜΙρΡΒΙθΟ 56 ἢ. 

ι5:...,.1.8θ1Χ 4116 5104: ΟΥΟ, τι ἱπνϑηϊὰπὶ σΓᾶ- 

{11} ΟΟΓΔΠῚ 6, ἀομηπθ τη ΓΟχ! 

19,248. 

9,)9.19,.29 

ισηϑ.. Υ̓ΘΠΪ οΥρὸ τὸχ αν ὑϑᾳα8 Βαῃ- ὃ 

ΓΙ}, οἱ 66, δργθαϊθ δία. [π48 νἱν 

46. οορπάαίοηθ. ἀΟΠ1115 δ}, ΠΟΙΠΪΠ6 
ἐλ, ΘΠ, ΠΠὰ5. αογὰ, ργοσθάθθαί 6 

Πα ο ῦδ, σοί θη 5. οἱ τη] ἀΐοοθαι, Ἐπ 6})4ι- ὁ 
46 ἰαρίἀθ5. ὁοηϊγὰ Πανὶ οἱ οοηίΡὰ 
ἈΠΙΝΘΓΒΟΒ. ΒΘΡΥΟΒ ΓΘΡῚ5 Πᾶν! ; ΟἸΏἢ 5 
4116 1} ΡΟΡΌΪ5. οἱ πΠΙν Γδὶ θ 6} 1 0 Γ6 5 
ἃ ἀοχίγο οἱ ἃ 51Π|5.γ0 ἰδίθυθ γΘΡῚδ 
᾿ποράθθαπὶ. ἘΠ δαί ἰΟ θαι 7 
ΘΟΙΊΘΙ.. 6111} τηδοἀϊοογοί γορὶ: ἔργο- 

ἀρεῖ ἄογο, ΘρΤΘάογ 6, Υἱγ βαπραίηιπι οἱ νἱν 
ἤφΥθ ΤῸ ΒΘ 1141} Ἔ ΒΘ αι (ἰὶ Ποιηΐη5. απἰ- 8 
ἀραινα ΣΝ ΘΡΒΙΠ ΒΔ ΠΘ ΈΪΠ6Π) ἀ0η}15 588] 480- 

ΠἰΔὨ1 [ἢν 5.511 ΓΘΘΉΠΏΙ ΡΓῸ 60, οἱ 46- 
ἀπ|ι| ΠΟΙ Π15. ΓΘΘΉΠΠ) ἴῃ τηᾶπι Α)58- 

ταν ἰοπὶ ΗΠ [τὰ], δὲ 6006, ΡΓΘΙΏΙΗΐ (8 

“1.8... [Πἅ}ἃ πὰ, 4ΙΠΟῺΪΔΠῚ Υ]Γ 58 ΘῈ ΠῚ] 

ΤΩΣ ΚῊΡ Ἔ ΠΙχῖι ἀαίθιῃ ΑἸ δαὶ ΠΠ 115 5γ- 9 
9.8. 181. 6. ΤΟΘῚ: ΘθάΓο. ΤΠ] 101} σα η15. Πὶὸ 

θαι ῃοΥία 15. ἀοΙηἾΠῸ. π|60 ΓΟσῚ ἡ νϑήδη) οἱ 
ΠΡ. θῸ οἂραΐ 605. ἜΕῚ δι σοχ 10 

τ λον Οὐ ᾿]Πἰ οἱ νο] 5 δι, ΠΠΠ δαρνίαο 

ἀἸπΠ{6 Θιατη, αἰ πη] αοᾶ1: ΠΟΙΏΪΠ 115 

6.1) ΡΙΔΟΟΟρΙΐ οἱ, αἰ πα] ἀἸσογοί Π)ἃ- 
νὰ; οἱ 4185 δϑὲ 411 διιάθαΐ ἀϊθοΓο, 

{πᾶ} 8. 510 [Θοου ἜΕῚ αἱ τὸχ ΑΡῖβαὶ 11 
Οἱ ἈΠΙΝΘΙΒῚΒ ΒΘΓΥ5. 515: Εσορ, ἢ 

15,18. 

2. 85: Βοιηΐηθ πγΐ γοχ, δϑίηἱ ργὸ ἄοιῃη. Γ. βαηΐ, οἱ. 
ΑἹ, ἘιαΪ5. 7. ΑἸ. Ἐτορὶ. 9, 8: πηογ ἐΓὰ5. 

8. Β: υὐἱεδεν ἄδοῖ οἰ οοδτα!. ΑΥ; διίπρι ἀπῇ 
δἰ χατα, ΒΑ ΝΕ: δ{{. ΑΥΥ : ἰπι πο. (Α: δείπ 
εἰσοπ πθεί( οτπ το οἰ ᾧ.) 

9, ΑΥ.Α: αὔθαιϊοπ. ΕΣ: ποηποι, 
10. Β.ΑΥΥ ΝΕ: ὅν πῖαρ ([0) {[- ([ἀ{|6γπ). Βειπαὰν-: 

οι Ὁ, ὁ. 410 ἰδ πὶ οίααε θὰ}... σοῦ τὐΐ{{δοπαι. ΟΥ̓Κ, 
ὙΕ: δατ. 
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408 (16,12---22. ποιοῖ ΕΠ. 

ΧΥΊΙ. ἈΡεαϊοπιᾶ αἀυενδιι5 ραΐτ'εηιν κφαξέϊο. 

ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῆς κοιλίας μου ζητεῖ τὴν ψυχήν. ἼΘΟΤΩΝ ΡΞῸ "ΩὮ ΝΧλτ ΩΝ 

μου, καὶ ἀλλ τς νῦν ὁ υἱὸς τοῦ Τεμιναίου. 

“Ἄγετε αὐτὸν καὶ καταράσϑο, ὅτι κύριος εἰρη- 

κεν αὐτῷ" 12είπως εἰδῃ κύριος τὴν ταπείνωσίν. 

μου, καὶ ἀνταποδώσῃ μοι ἀγαϑὰ ἀντὶ τῆς 

18 Καὶ. 
᾽ , . . φυχυῖ » Ὁ 
ἐπορεύετο Ζ4,.αυὶδ καὶ οἱ ἀνδρὲς αὐτοῦ ἕν τῇ 

᾽ ΝΡ 8 “ ἵῳ 

κατάρας αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 

« - κ ΣἘ ᾽ ’ ᾿ κ᾿ 

ὁδῷ, καὶ «Σεμεὶ ἐπορεύετο κατὰ τὸ κλίτος. 
- , 5 - ’ ἍΝ 

τοῦ ὄρους, ἐχόμενα αὐτοῦ ἐπορεύετο καὶ κατα- 
» .. "8 ’ ΜῊ ΞΊΒῸΝ ν Ἂν 

ρᾶτο καὶ ἔβαλλε λίϑους ἐπ αὑτὸν καὶ χοῦ» 

ἐπέπασσε. 
- « οὶ « » Ε] - ᾿ 

πᾶς ὁ λαὸς ὁ μὲτ αὑτοῦ ἐκλελυμένοι, καὶ 

ἀνέψυξαν ἐκεῖ. 

16 Καὶ “Ιβεσσαλὼμ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀνδρῶν 

᾿Ισραὴλ εἰςῆλϑον εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ᾿Ιχιτόφελ 
μετ’ αὐτοῦ. 16 Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἦλϑε Χουσὶ 
ὁ ᾿Αραχὶ ἑταῖρος Ζαυὶδ πρὸς ᾿Αβεσσαλώμ, καὶ 

εἶπε Χουσὶ τῷ “Ιβεσσαλώμ' Ζήτω ὁ βασιλεύς, 
ζήτω ὁ βασιλεύς. 17 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσαλὼμ 
τῷ Χουσί: Τοῦτο τὸ ἕλεὸς σου μετὰ τοῦ 
ἑταίρου σου; ἱνατί οὐκ ἐπορεύϑης μετὰ τοῦ 
ἑταίρου σον; 18 Καὶ εἶπε Χουσὶ πρὸς ᾿“ἴθεσ-} . 
σαλώμ' Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ κατόπισϑεν οὗ ἐξελέξατο 
κύριος καὶ ὁ λαὸς οὗτος καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραήλ, 

ἔσομαι μετ αὐτοῦ καϑήσομαι. 
19 Καὶ τὸ δεύτερον τίνι ἐγὼ δουλεύσω; οὐχὶ 
ἐνώπιον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ; Καϑάπερ ἐδούλευσα 
ἐνώπιον τοῦ π. τρός σους οὕτως ἔσομαι μετα σοῦ, 

10 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσαλὼμ πρὸς ᾿Αχιτόφελ" 
4ότε ξαυτοῖς βουλὴν τί ποιήσωμεν; 321 Καὶ 
εἶπεν ᾿Αχιτόφελ πρὸς ᾿Αβεσσαλώμ᾽ Εἴφελϑε 
πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρός. σου. ἃς 
κατέλειτοε φυλάσσειν τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ 
ἀκούσεται πᾶς Ἰσραὴλ ὅτι κατήσχυνας 
τὸν πατέρα σου: καὶ κρατήσουσιν. αἷ χεῖρες 
πάντων τῶν μετὰ σοῦ. 22 Καὶ ἔπηξαν 
σχηνὴν τῷ ᾿Αβεσσαλὼμ ἐπὶ τῷ δώματι, 

αὐτῷ καὶ 

11, Β: Τεμινί, ΑΒ Ἐκαὶ. Β: καταρᾶσϑαι. ΑΒ: εἷ- 
πεν αὐτῷ κύρ. 12. ΑΒ: ἔδοε... ἐν τῇ ταπεινώσει μ. 
κ. ἐπιστρέψει. ΒΕ ἐν, 18. ΑΒ: ἐπορεύϑη 41. ΒΊΤ (ἃ. 
οἷ πάντες. Α78: ἐπ. ἐκ πλευρᾶς τϑόρ. ΑΒ: πορευό- 
ἱξενος Ἂ. καταρώμενος καὶ λιϑάξων ἐν λίϑοις ἔκ 
πλαγίων αὐτὸ καὶ τῷ χοὶ: πάσσων. 14, ΑΒ: ἦλϑεν 
ὁβ. ΑΥΒ (πε, )ό. 15.8: πᾶς ἀνὴρ Ἰσρ. 10,48: ἐγε- 
ν ἤϑη ἡνίκα... . ἀρχιεταῖρος.. ΧΟ πρὸς 4β.... Ἐ(4|0.) 
ὁ β 17. ΑΒ: πρὸς Χ'... «ἀπῆλθες. 18. ἊΒ: ἀλλὰ 
κατ. Β: μετὰ αὐτῶ, 19, ἈΒ: ἐνώπιόν σϑ΄ μετὰ σὅ 
ΕΧῚ), 20, ΑΒ: Φέρετε( 4. ἘΧ). τ 8: κατέλιπε. ΑΒ: 
ἐνίσχϑσιν αἴ χ. 22,8 Ὁ (α. σκ.) τὴν ... ἐπὶ τὸ δῶμα. 

΄ ς Α 

14 Καὶ παρεγένετο ὃ βασιλεὺς καὶ. 

ΙΝ ἜΤΒῚ “5 Δ ῚΞ πϑρ ὨΝῚ 
ΠΝ) ὯΝ ὁ Σπήττῦ ἢ ἼΩΝ ΤῸ ΕΝ 12 
ΓΞ ᾿ς πὴτῦ ΞΡ ΠῚ ολϑνξ πὴ 
ἼΩΝ. ἐσπῖπ 95 ΠΡΕΝΣ τον 13 

ὙΠ ΘΌΘῚ Ο ἼΞ ΩΣ 
Ὀδρυ πἴοπ ΠΡ -τν »ὉΔΞ 
ΕἼΒΣΞ “ΒΣῚ ἼΠΩΡΟ ΘΏΞΝΞ ὉΡΌΣῚ 
ντ ΩΝ ὉΡπτ 29] πρὸς ΝΞ51 14 

ἐδ Ὁ 8)351 ΘῚΒῸ» 
ὉΝ δ. ΣΝ ἀν ττ 9] οἰ: ΞΝῚ 

“ΠῸ εἶταν ἘΒΓΡΠΝῚ ἘΡΘΝΎ; ἽΝ 10 
19) 

Ἴ ΠΡ ἸΊΝΡΙ πώστι ἈΞΓΎΘΑΣ τὸν ΘΠ ὌΝΡῚ ΟἸοώ:Ν "ὍΝ 
ἐπρθπι Ἴὸ ΠΣῸΠ Ἂ πϑῦϑΝ 
ἜΠΌΠ ΠῚ “ὥππτὸν ὁ δίσῶξις ἼΩΝ 17 
ΕΠΣΥΡΝ πρΌσσΝ Ὁ πρὸ ΡΤ 
ὃ δ δοώξντον ἜΗΙ ΝῊ 18 
“9 ΓΙΠΡῚ ἘΣ πὴ πὸ ἽΠΞ ἼΩΝ 

᾿ΞῺΝ ἸΦΝῚ ΠΩΝ ὃς ΠΝ ΣΝ 

“ΣΕ ας π ἼξΡΝ ὋΝ γὴῶο ΠῚ 19 

3 ὭΣ. ὭΘ9 ἸΘΊΩΡ ὝΦΝΘ 15 
ἐΠ295 ΠΟΣΝ 

ὉΌΓΉΠΝ ΟΝ ΘσῶΣΝ ἽΝ 5 

ὝΝδῚ, ἐπ Σ9 Π ΠῈΣ ΞΡ ἼὩΠ2 

ἸΣΘΘ-ὮΝ ΝῚΞ πϑώξο τον ὕβδνπν 
τξπ ρῶν πὸ’ ἼΩΝ ἨΛΞΝ 
ὌΝ ΦΩΝ32.3 ΠΣ »ΏΩἪ 
ἐπῶν πρν τὸ Ὑπὸ ἘΡῚΠῚ ΠΞΝ 
ἈΞΓΊῸΣ 

Υ Τὴν Θ᾽ θθ πο Ἰδ᾿ ῬΡΡΌΡ 
Υ. 18. ΟΞ ᾿ΝΧΏΝΞ ἘΣ ΡῸΡ 

ν. 18. Ν Ὶ5 

11. Φυρῃη Ξϑοπ)αιπίπ ἃ, θη σοιυυάδτεμ, ΑὟΥΥΕ. 
Α: (θεγτοοτρόρα! 961) αἰ τι. βεπῦεπ, ΥὙΕ.Α: βτοθέ, 

12, Β: δὰβ πιίν Ὁ, ὦ. διε ϑοτηοῖτε [ἀν {. 51. απὸ 

ἘΠΙΝ ΝΠ ὑρε: 25) 22. 



12 εππ εν θεῖν θαῖ8 ἰθπὶ ρσορείβεπ. 

Ε1ὅ 

10 3 δ του θεῖ ταίε ἔθπι. 

ῷ, Φακιοί 9. 

μ]αὶ ξοπηπει! ΒΙθΤαἴοιι, ϑθΓρ ρθε 8 ἢ αἱ, 

Θίοθε, πιοὶπ Θοῦπ, δὲν υοπ πιοίποπι ἀοῖθε 
σεξοπιπιοι ἢ, ποθ οῖ πεῖν παῦῦ πιείποπι ἀρε 
δεπ, τρασαπι αἰῶ αὐ ἰδὲ. δὲν Θοῦπ δὲς 
πιἰπὶ ὃ ὅθε ἰθπι δεξάθιποι, Ὁα8 εὐ Ππᾶ}ὲ, 

ἘΞ 61 
Ἰει δε υυἱτὸ δὲν ὅοτν πποῖπ (Ἰοὺ ἀπ[εθοπ, 
απὸ παν πες Θύτε σετρεῖίεπ εἶπ θειἰρ.8 

15 δίπδγει. ἘΠ 0 οἰπρ Φανὶο παῖε Τείποπ 
φριίοπ Ὁε8 βεροδ, αϑὸν (Θἰπιοί οαἷπα ἀπὸ 
ὉὍε8 Ξϑετρεδ Θείίε ποεδεὲπ ἰθπι θεῦ, τππὸ 
Πιυιδίο, ταῦ ταν πὶ (Θεοίπεπ. 2 ἰθπι, 

14 παὸ ζρτεπρείο πὶ (ὅγοοπεδβεα. ΛΠ δὲν 
δὐπίᾳ ἕαπι Οἰπεῖπ τπὶῖς αἴξόπι Ξδο1Ὲ, Ὁα 8 δεῖ 
ἴδπι ἴσαν, πιΐοο, ππὸ ἐταπίδτς [{{} δα οΓ 67}. 

“θεν ϑΓδ]αίοπι. τὸ αἴο8 5501 δὲν θὲ πι- 
πε ται ἔαπια απ Δογιζαίοπι, ἀπὸ 

ϑταίίοεν, Φαυΐϊοδ δτειπο, 2 ἡ 6{αἴοπι 
δἰπεῖπ ἔαπι, [ρταῦ) ἐν δι ἡ(δ7αίοπι: Θιύα 
ἀι, ὅεῖν δεὐπίᾳ ! ΘΙ 2, θεῖν δεδπίρ! 

17 ἘΠ 6[αΐοπι αδὲν Τυταῦ 41 Θυζαί: [ς Ὁαδ 
Ὁείπο ἐϑανπιθεν οί ἀπ δείποπι δτεμποοῦ 
τοατῖπῃ δἰΠξ δὲ πἰῶε πες Ὁείποπι δτειπὸς 

18 φεξοσοπὸ ἘιΘιαὶ αδοὸν Γρταῦ) δι ὩΙδ]αίοπι: 
ϑὲ δν αἴήο, ζοπϑετη τοι ει δὲν ΘοΥῪ εἴς 
τοάθιοῖ, απὸ οἱεβ θ01Ε τπτὸ αἷς ϑὲάππεν. 
ἱπ ϑ[ταεῖ, Ὁεβ, Οἱ ἰἄ) {εἶπ απὸ δεὶ ἰδπι, 

19 δἵείδεπ. ἜΘ μπὶ ἀποεῦπ, τοῦπὶ [οἰ ἰ 
οἰοποπ Ὁ [716 ἰώ αἰῶ! σοῦ {εἶποπὶ (Θοθπο 
οἰεποπ ὸ δὲς ἰ σοῦ Ὁείπεηι ἤθαίον οοοίοποί 
δαδε, [0 τοἱῇ ἰώ αὐ σοῦ οἷν ζεἶπ. 

20 Ιϊπὸ ϑιδζαίοπι [ρταῶ κει Ὡ Ο ΟΡ 661: ϑέαιθε, 
2111, τραϑ Τοπ τοῖς τοὰιπὶ ὅθ του θεῖ 

ἵρταῦ γι ἢδζαίοπι: ΒεΤαε οἷο δεουδιρεἰς, 
δεν Ὀείποδ ἡδαίοτϑ, οἷο εὐ φοίαΐει θαι θα 8 
ὥαιϑ δι δεῖ αθτοι!, [0 τοῖτο θα 8. ααπλὸ τ 
ταοῖ δὕτεπ, Ὁα8 διι δείποπ ὅθατον γα [ἰπε 
ἔεπὸ σεπια δέ, ππὸ τοἰτὸ ἍΠΥ απῦ, δὶς 

22 δεἰ οἷν {{πῦ͵, Ὁετο {θ πον τρετθεπ. ἘΦ α πια ας 
ἐεπ Πε ϑθ.αϊοπι εἶπο Θἰμἐς απ θεπὶ Φαΐ)ο, 

18. 0.1,: αἴίο Ῥϑέαπη. 

δίεζεπι  αρο. ΑΥ̓ΝΕ: κι. (οὐτοεἰ[ε} πιίν Θπ ο6. 
13, ΒΑ: αὐ. ϑθερενρίπ(υτ). ΒΥ; (Π ἀπο) 

ἡ Θέαμ. ΝΕ: τοσίε δοπ (ΘΟ , απ ὁ ΑΙ Πτοπίεπι, (το, 
4, ΑὟΥ ΝΕ: (ἔχπιεπ) ἐγιπαδεί (απ), κι. εὐθοιο(α) 

. ΘθΊεθε δεν 5, (Α: (Θεἰ φερτῦβέ, ο δὲπίρ ἢ) 

. 8; Θπη ἀερε, ΟὟ ΝΕ. Α: θίεδε κι. 

. ἐευδρίες βαΐ, 

. ΟΕ: 11, χιρεί(οπό. ὙΕῈ.Α: τοεῖδε. αν: 

ἘΦ ρα αδὲν ϑαζαί, δεῖς 

(16, 12---22.) 499 

ΧΥΊΙ. 

ὦ τ. πιθὰ5, 4αἱ ΘΡΓΘ55115 Θϑὲ 46 αἰΘΓῸ Π160, 
4αδουν Δ 1181 ΠΊΘΔΙΏ ; 4π8ηΐ0 ΤηΔΡὶ8 
ἤὰηο {15 Φϑηληὶ ὁ Π}τ]1{π|6 οὐπη, αἱ 

τη] οάϊοαὶ ἰπχία ργδθοθρίαμ Ποιη]ηΪ; 
Ἔ51 [ΟΡ γοϑρίοἰαί Πομιίηι5 ἈΠ ΠῚ Ο110- 12 
ΠΘΙῺῚ 1681, οἱ γβάάδι τ] ΠΟΙΏΪΠ115 

ῬΟΠ.) ΡΓῸ πῃδ]θαϊοίίομθ μᾶς Ποάϊ- 
ΘΓΠἃ. ἜΑΙΕΪ αθαὶ ἰίααι Πανὶ ᾳ 13 
οἱ 5001] 6]08. ΡΟΓ νἱᾶΠῚ οὐ) 60; 86- 
Πη6] 8116} ΡΣ πρὶ πὶ ἸΠΟΠ(ἰ5. οχ 18- 
ἴ6Γ6 οοηίγα {ΠΠπ1ὴ φΓΔα θαι Γ, πη|4}6- 
ἀϊοθηβ. οἱ μ {165 ἰᾶρ᾽ 465 ΔάνΘΓΒΙΙΠ) 
ΘΕ. ἰθΡΓ ΔΙ 416. βρᾶγθθη5. ἔἜΥ̓ρηϊ 14 
ἰλά4116 ΓΟΧ οἵ ἘΠΙΝΘΡΒ.15 ΡΟρΡΌΪ]α 5. ΟἸΠῚ 
Θ0 585, οἱ ΓΘΙΟΟΙΠα(Ὶ δαηΐ ἰδ]. 

ΑΡΒΔ]ΟΠῚ δα 6} οἵ ΟΠ} ΡΟΡΌ]ὰ5 15 
6}.5. ἸΠσΤΘ551 51η1 ΦοΓ54] θη, 564 οἱ 

ἐδτῦν ΑΘ ΟΡΠ6Ι οὐ 60. Ἔσαμ δαυΐοιῃ 16 
15 ϑ τεῦς νη θϑοῖ ΟἸ58ὶ ΑὙΔΟΠ 65. διηΐοιι5 Πᾶ- 

νἱὰ δὰ Α"εᾶϊομ, ἰοοα5 οοί δὰ θυ τη: 

᾿Ἀε ἐδ ]γ6 ΓΘΧ, βᾶϊνθ γοχ' ἘΛά 4αθ ΑΡ- 17 
Β8]01η: Ηδθο θϑί, ᾿η41{, σγαίία [πᾶ 
ἃ ΔΙΏΪΟΙΙ) ἰὴ ὁ 406. ΠῸΠ ἰνίβίϊ 
ΟΕ} Διη100 πο ὁ ̓οβροηάϊίψαο (πὰ- 18 
581 δἰ ΑΡβ8] 0}: Νεαυδαααιῃ ! ααϊα 

ἜΠΕΑ ΠΠἸὰ5. 6ΓῸ, 4ὰ6π| οἰθρὶὶ ΠΟΙ πι5. οἱ 
ΟΙΏΏΪ5 ΠΟ ΡΟΡΌΪ5 οἱ απ] ν ΘΟ Γ5Ὲ}5 [5Γ86], 
οἵ ΟΠ 60 τ η6 00. Ἔδ6ἀ υἱ οἱ Ποο 19 
ἸΠ[ὉΓΔΙῚ ἢ οαϊ ΘΡῸ ΒΟΥ] ΓΒ. 51Π}7 
ΠΟΏΠ6 ἤΠΠϊῸ γορβύ διοαΐ ραγαΐ ραίτὶ 
ἴι0, ἰ[ἰ4 ράγοθο οἱ {ΠῚ 

ὈΙχὶι δα ΐθιη ΑΡβαΐ οι δά ΑΘἸ 0 ρ|161: 20 
Ιη1{6 ΘΟὨ 51} ὰτη, 4} ἄρα γθ 46} )}6Δ Π}115. 

ι,.1.5. ἘΕῚ αἰΐ ΑΘΒ ΓΟ ρΡΠ6] δὰ Αβ4]οηι: [πρτγο- 2] 
ΑΦ ο, ἀ6Γ6 Δ4 ΘΟΠΟΙΒΙΠὰ5. ρα Γὶς ἰα], 415 

ι5,.0. ΟΠ η]511 ἃἀ οι 0 16 π48Π2 ἀΟΠΊΙΠ), αἱ 
ΟΠ ἃ ΘΓ ΟἸΏηΪ5. ἰγὰθὶ, φαθά [Ὁ8- 

Ἔ ἀανουβ ρϑίγΓΘ ΠῚ (ἢ11}, ΓΟΒΟΓΘΠΓΕΓ ἰ6- 
ΟἸΠῚ Π]ΔΠ115 ΘΟΓΙΠ]. Το θγιηΐ 22 

11,2. τος ΑΡΒΔ]0 ΠῚ ἰδ ΘΓ ΠΔΟΙ] 1 ἰπ 50] 4}10, 

19,16. 

Ε5.45,7. 

Αοὐ. 42,29 

15,37. 

15,34. 

18π|.13 

11. 5: χη. ίο ΠΙ 5. ΑἹ { (Ρ. 36.) πηα]δαϊοοὶ 
"ἰ ἢ]. 14. Α].: τὸχσ αν δέ: γϑίοο δία δϑί. 
1ὅ. Α1.: ΡΟρ. 5ΓΔ86]. 

Ὁίοπο ἰῷ). 
20. ϑαιθεε, ΒΑΕ; δοδεῖ (εἰποπ) ϑὲα! ἢ (θη 

ει ὦ). Α: Λα 8. 
21. δι. δία δεί δείπειι 85, Β.Α: Θεῖς 21... εἰπ, 

ΑΥ̓͂ ΝΕ: ϑθοθπε δεῖ... δεῖ. Β: διὶ ὃ. 3, οἰῇ ἢ. ΠΣ 
γοοτῦοπ. ΑὟ: Πἰπξοβ, ὝΕ: ἐπ (δ. εν) φοξοηιπιοπ, 
Β: οεἤάτίοεί, ΝΕ: πατῇ, αὟ: εὐ Πάτξεί {{{) ὑὸν θὲ ἢ, 

22. Β.Α: [ΦΠππροπ {. δα (εἰμ) ἘΠῚ απ. νΕ: ὦ πιᾳ 
πιαπ εἶπ 3. α. ΑΥ̓͂: εὐτί δ έοίοπ [. ε. 

δον 



Φαμα 0115 ΒΕ“. 

ΧΥΙ . ρεαϊοηιὶ αὐ δυ δ ραΐν θη βοα ξῖο. 

καὶ εἰςῆλϑεν ᾿Αβεσσαλὼμ πρὸς τὰς παλλακὰς 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς παντὸς 
Ἰσραὴλ. 28 Καὶ ἡ βουλὴ ᾿Ἵχιτόφελ ἣν 
ἐβουλεύσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρώταις, 

χαϑὼς ἐρωτᾷ τις διὰ τοῦ ϑεοῦ, οὕτως πᾶσα 

ἡ βουλὴ τοῦ ᾿αχιτόφελ καίγε τῷ Ζ]αυὶδ καίγε 

τῷ Αβεσσαλώμ. 

ΧΥ ΚΕΙ͂. Καὶ εἶπεν ᾿2χιτόφελ πρὸς ᾿Α΄βεσσα- 
λώμ᾽ ᾿Εκλέξομαι δὴ ἐμαυτῷ δώδεκα χιλιάδας 

ἀνδρῶν, καὶ ἀναστὰς καταδιώξω ὀπίσω Δαυὶδ 

τὴν νύχτα, 3 καὶ εἰςελεύσομαι ἐπ᾿ αὐτὸν, καὶ 

αὐτὸς κοπιῶν καὶ ἐκλελυμένος τὰς χεῖρας, 

ἐκστήσω αὐτόν, καὶ ἐκφεύξεται πᾶς ὁ λαὺς 

ὁ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ πατάξω τὸν βασιλέα μονώ- 
τατον, 8 καὶ ἐπιστρέψω πάντα τὸν λαὺν πρὸς 
σὲ, καϑὼς ἐπιστρέφει ἡ νύμφη πρὸς 
ἄνδρα αὐτῆς" πλὴν ψυχὴν ἀνδρὸς ἑνὸς ἐκζη- 
τήσεις, καὶ παντὶ τῷ λαῷ ἔσται εἰρήνη. 8 Καὶ 

ἤρεσεν ὁ λόγος ἐν ὀφϑαλμοῖς ᾿Αβεσσκλὼμ καὶ 
ἐν ὀφϑαλμοῖς πάντων τῶν πρεσβυτέρων ᾿Ισραήλ. . 

ὅ Καὶ εἶπεν .“βεσσαλώῶμ᾽ Καλέσατε δὴ τὸν 
Χουσὶ τὸν ᾿ἀραχί. καὶ ἀκουσώμεϑα τί ἐν τῷ 
στόματι αὐτοῦ. 

᾿ 
και 

ἣν 

τον 

6 Καὶ παρεγένετο Χουσὶ πρὸς ᾿4βεσσαλὼμ, 
καὶ εἶπεν Αβεσσαλὼμ πρὸς αὐτόν, λέγων" Κατὰ 

τὸ ῥῆμα τοῦτο λελάληκεν “Ιχιτόφελ' εἰ ποιήσο 
μὲν κατὰ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ; εἰ δὲ μή, σὺ λάλησον. 
7 Καὶ εἶπε Χουσὶ πρὸς “Ιβεσσαλώμ' Οὐκ ἀγαϑὴ 
ἡ βουλὴ ἣν βεβούλευται ᾿Αχιτόφελ νυνὶ ταύτην. 
8 Καὶ εἶπε Χουσί: Σὺ οἶδας τὸν πατέρα σου 
καὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι δυνατοί 

εἶσι σφόδρα καὶ κατάπικροι τῇ ψυχῇ αὐτῶν, 

καὶ εἰσὶν ὥςπερ ἄρκος ἡτεχνωμένη ἐν ἀγρῷ 
'καὶ ὡς ὗς τραχεῖα ἐν πεδίῳ', καὶ ὁ πατὴρ σου 

ἀνὴρ πολεμιστής, καὶ οὐ μὴ καταπαύσει τὸν 
Ψ' ζ΄ 

λαύν. 9 Καὶ ἰδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν ἑνὶ 
- ; ὺλ , ᾿ δ δ χὰ - ᾽ὔ ᾿ μὲ 

100» χυλῶ} )}» ῇ ἐν διὶ τῶν τόοπῶν, καὶ ἔσταν 

ΤΩ ΡΊ9 5 
29. ΑΒ; ὃν τρόπον (ιαϑὼς ΕΧ ἸΆΞΒ: ἐπερωτήσῃ 

τις ἐν λόγῳ τῷ 9. --- 1. ΑΒ: ᾿Επιλέξω... . ἀναστή- 
σομαν καὶ (ο. ΕΧ). 2. ΑΒ: ἐπελεύσομαι τὰ . ἐκλ. 
χερσί ((. ΕΧῚ). Β: φεύξεται, (ς ὁ. ΑΕΧ). 8. ΑΒ: ὃν 
τρόπον ... σὺ ξητεῖς αϑὸς" . ἐκξ. 5). 4: ΑΒ: 
εὐθὺς (ἤρεσεν ἘΧ). ὅ, ΑΒ (ς. δὴ) καίγε (ἘΕΧ). 
Ῥ: ἀκόσωμεν. ΑΒΤ ( ἢ) καέγε αὐτὸ (ἘΧ). 0, ΑΒ: 
εἰςῆλϑε.. . ἐλάλησεν. Ἤγ, δ ετοι . κατὰ τὸν λόγον. 
ἼΞΑΠ (᾽ ̓ἡγαῦτη.. .ἐβϑλεύσατο δ... τὸ ἅπαξ ΟῤΊη 
8, ΑΒ Ἐ τὸς μετ᾽ εἰ καὶ εἰσὶν. ΒῚ (ἃ. πεδ.) 
ἈΚ συο, ὡς -- πεδ. ΔΒ: καταλύσῃ τ. 2:8.9: ΝΕ 
᾿Ιδὸ γὰρ αὐτὸς νῦν κέκρ. ἐν ἑνὶ τῶν βὸνῶν. 

οἰ σώξατον "0 Θ5ΓῚ ΤΩΣ ἽΞῚ ΠΩΝ 

ὭΣ Ὁ ὙΞΝ ΠΟΘ ΟΤΟΝ ΒΊΟΝ δ829 
"ὧν ἘΡΕΝΠΝ ὈΣΣῚ ΕΝ ΟΞ 38 
οτονῶν ὍΩΝΞ Ὁ΄π 253 72» 
ΣΕΡΟΠΝ ΤΡ τῸΞ 15 ΘΠ ΝΠ ἼΖῚΞ 

ἐθ το Ὧ Ἴ)79 5 
ὈΡΟΞΝτοΝ 
ὧν ἘΝ “ἠρρτϑ ἘϑσπΉΓΙΩΝ 

ἘΠ ΣῈ ΤΉΤΓ ΤΙΝ ΠΡ ΤΊ] ΠΟ ΝῚ 
ΘΥ 1: ΠΕ} 5ΆῚ ΝΉΤῚ ὍΣ ΝἸΞΝῚ 
ἼΩΝ ὈΣΡΓΟΞ. Ὁ2) ΓΝ ΤΊ 
ΣἾἼΞ9 ΡΠ ΟΝ ΛΞ ἸῺΝ 
υϑῃ 33 ΠΝ ἘΠΕ πΙΞ ΘΝ 
ὩΣ ΤΙΠ ὉΞ. ὥρϑ πρετῶν ὌΝ Π 
ὭΣΞ ἼΖΊ δ" ἐθοῦ ποῖπὴ 
ἘΝ ὭΣ ἘΞ ὍΣΣ 25 πὐῶσξα 
ϑηπὸ 3 δἢ ΝῸΡ οἰ ϑῶςν ΝῊ 
ΣΝΉΣΙΓΕΒ ὙΘΞΙΓΤΩ ΤΡ ΘΙΘ31 "ἽΝ 
“ὩΝ5ὴ δήοώξα τον Ἔγϑη ΓΙ Ν 3) 
“ΞῚ ΠῚΠῚ 315 ὙἸΔΝὉ ΟΝ ΡῈ 
ἩΝ τῶν ἼΣΟΝ ΠΟΣῚ ΕΡΟΤΙΝ 

ὡν 

ιὡ- 

ΔῈ 

ὈΒΟΠΝ Ὑ ἼΦΝ ΠΣΡΕ πο τΗΝ 
πῶ ἩσηΓΙ ΔΝ, ΌΝΤΙ ΦΘΞ 
ΘἼΞ2 5 ΘΝ ΩΝ ΘΝ ΤΟΝ ᾿ ἘΣ 
Ὀϑῶ 55 ΠΩ 9. ὉἼ25 ΓΞ" 

ΛῈΣ ΝῸῚ ΠΟοτι Ὁ ΘᾺ ἩΡΒῚ πτῶβ 
ΝΞΓΣ ΝΠ ΠῺΣ ΠΡ ΟΡ ΤΌΝ 

ἼΠΙΝΞ ἦν ΘΏΓΙΒΕΙ ΓΙ͂ΝΞ 

ν. 38. Ξ"ὯΞ δΡῚ ΘΝ ΝΣ 

ὈΘΌΤΝ ὙΩΝΟῚ ΧΥΤΕ.. 

2. Β: ἰἰπὸ 9. δὲ., ὅθ ἐν ἱπ Ὁ πΊ οἴ δεπ Ὑσθευ 8... 
ΑΥ: οι δὲ. αδοὺ 9ῖ., ΓὍ6Π ον τί οὐ χε [οἸδίρον 3. 
Ὅ6Π εὐ σαδ, γα χιῖ Ὁ, 8, Β: Θοἐοό ὅθυτε [ταρίο. αν: ει 
Ὁαθ 5, Ὁ, δεῖν. ΑΥΥ̓ ΝΕ: θΠΠ{0 φατὲ αἴίοεν ([εν εν) θὲ. 

Ι. οἰεῆς θέα τε, Β.. ΑὟΥ̓ ὙΕ: θα εἰ ὦ Ὁ). ΑΥ̓: Ὁὲ6 ὲ 
θέα ὁ 

2. ΒΕ; (Θ Ὁ γοετδὸ (ὦ) δον ἔθει ἔοπιπιοπ. ΑἹ πὶ 
ἔγαΠοὅ. Β: κα. [αῇς Θάποο δας, ΝΕ: δίς . Ππἴοπ 



Ω, αν 5. ((0,38.--17,9.) 601 

Θγροίξοι φῃαθ. ἀρ δ ἫΝ ϑυ[αῦ 8 (ϑερεπταίῃ, ΧΥΊΙ. 

πὸ Π 7αϊοπι δο ΟΠ οἷο φδεδβιυροῖθονῦ. φοεοα, ΘΓ σβαβ 16 65. ἀἀ ΘΟ ΠΟΙ Πἃ5. ρα 15 
ζείπποδ ϑαίοτδ τοῦ θὲπ Ππρὸπ θε8. σαπς τὴ ΤΠ ΡᾺ ΘΟΓΔΙ ΠΠίνοΓΒΟ ἴϑγ8]. ἔ(οη- 28 

2 ἀπ ΦΠγμοῖ8. 8 δὲ 8εἶζ, τϑὸπῇ 5ΠΠῸ1ὴ ἁπίθῃ) ΑΟΒΙ ΟΡ 6], 404 ἀα]γλὰ! 
ΓΙ ΓΟΡ ΕΙ εἰποι θέαι σαῦ, Ὁα8 ταῦ, αἴϑ΄ ἴῃ αἰΘθι5. 115, 4ιιὰϑὶ 5ἱ 415. Θ0Π8ι1- 
τσππ παρ (Θοί! ππὶ ἐὔυαϑ δάϊττο οοἴταρί;, Ἰογοὶ ἤθη), 510 δγᾶϊ Οἱ 6. ΘΟΠΒΙΠΠ11) 
αἴο τυατὲπ αἴΐε ϑὲαι 1] ἄρ 0 ρθε ἈΘΒΙΓΟΡΠ6], οἵ οατὴ 6556. οαπὴ Πανὶ 
δείοε δεῖ Φαυὶο πὸ δεῖ “Γ6}αἴοπι. οἱ Ομ 6586. ΟΠ ΑἸ 5801). 

ΧΨΈΕ. ἸἴπὉ ὩΓ τον θεῖ Ἰρτα κὰ ἽΡ]αίοια:, Ὀιχὶς ὄρρὸ ΔοΙορμ6] αἱ  ΨΕΗ͂. 
δῷ Οἱ φυὐ ταυϊεπο ϑϑέαππ αὐϑίοζοπ,, ΑΒ] οι: ΕἸ ρᾶιη τἰῃἱ ἀπο δαὶ 1}}}- 

ππὸ πιῷ αὐπια ἄγεθ ππὸ Φαυΐο παίασεπ, ᾿ϊὰ νἸΓΟΓΊΙΙ, δἵ ΘΟΠΒΌΓΡΘΙ5 ΡΘΓΒΘΙΠΔΡ 
 Ζρεὶ δεν θέας, Ἔιπιν ΟἿ ἰρπα ἰδοτξαποπ,, Ὠᾶνία πὸ ποοίθ, δὲ ἰγγιιθη8 5ῈΡΟΥ ὁ 
τς φρο! εὐ πιατξ πιὸ [αΒ ἢπ- ϑοπη ἰἃ) ἰθπ τ δαμι ({αΐρρο «αὶ ᾿λ58115 οϑί οἵ βο αι15 
ςς δαππ οὐγτοῦῖϊς, θα β αἴο8 ΞΒ01Ὲ, [ὁ δεῖ ἔθπὶ. ἸὩ Δ} 0115} ρΘΓΟα ἰδ πη] θη. (πη ητι6 

ο {π, Πίεθεῖ, ΟἱΠ ἰὼ) ὅπ δε θπίᾳ αἰξοῖπ [Ὁ [α- [ἀρνὶ ΟἹ 5. ΡΟΡΌΪα5, 4ὰ] ΟΠ] 60 
8 σὲπ, Ἐππὸ αἴο8 Ξθ01Ὲ υοΐοδον 1 οἷν δτίπε 651, ρϑγοα πὶ Γοσθιὴ ἀθποϊαίαπι), ἔοι 8 

ρεπ. ὅθοπη Ὁαπη ζεδογπαπη κι οἷν αοες ΓΘ σδ ἢ ΠΥ ΘΓΒῸ ἢ) ΡΟΡαΪ ΠῚ, 410- 
δγαε {Π, υὐἷἵο δι δοεροθτοῖς, [0 δΙείδει αἴτὶ ΠΟ 0 ππ|18 ΠΟΙ 0 ΓΟνΘΡΓΪ 8016 (ΠῚ 

4 168 Ξ301Ὲ παὶὶ δυίεθοεπ. ἜΦαδ άπ ες 10: ΘΠΪΠῚ ὙΓΡΆ ἰπ (π86 115}, οἱ ΟἹ ἷ5 ρ0- 
Ταΐοπι αὶ ζοεἶπ, ἀπὸ αἴἴοπ ὙΠ το τεπ ἐπ ὅ7- ΡΟ] 5 οἴη ρᾶθ6. ἘΡΙΔΟΙ 4116 βου! 4 

δ ταί. ἘθΊθον “Ιθ[αίοπι Ἰρτα): Αἰοδον, Τα οἱ 65. Αθϑά! Ομ. οἱ οὐποίῖ5. 1Π8}ΟΥ1}0}}8 
Φιυζαὶ, δὍὲπ ἡταίίοεπ, απ ταξεπ, ππὸ ῃᾶϊι [56]. ἜΛΙΓ ἀίθη ΑΡδάϊοη: ὃ 

ος Ἰότεπ, τθαϑ οὐ δαλι παῖ. ἢ ϑλϑο, ἡ οσᾶΐα ΟΠαβαὶ ΑΘ [6 }, οἱ Δ ἰΔ1}118 
᾿ αϊά οἰϊὰῃ ἰρ56. ἀἰοαί. 

δ ττπὸ Ὅᾳ Θηζαί δίποείπ κι Ῥ θ7αῖοπι ἔαπι, : Οτμηαιια. νϑηΐβϑοὶ Οππβαὶ δά Α"κὰ- ὁ 
ἤρνα ῬΠδγαϊοπι 21 ἰθπι: (υϊά)ε8 δαὶ Ιοιη, αἰΐ Α"ββᾶϊοι). δ δὰ: Ηιἠιεεο- 

τς ΒΡ ΟΡ. 1 σοτοδοῖ, ἤασε δι, ζοΓ[οπ τοίτῇ "041 ΞΘΓΙΘ ΠΟΙ ἰοοιίι5. δι ΑΘμΙΐο- 
Ο 7ί(θιπι οδοῦ πίϑ ες Ἔα Ἰρτα αζαί 28 ΡΠΕΙ; ἴθ6 ΓΘ. ἀθθομλι5. ἃ ΠΟ ααοιὶ 

ΜΙ θζαίοια : (68. {Ὲ πίϑι εἶπ αὐτοῦ θέαι, ἀὯ5. σοηϑι τη ὁ ἘΕῚ αἰϊχὶ Ομ αβαὶ αὶ 7 
ὅπ ΙΟ ΓοΡ ἵ αὐ Ὁἱοβηιαὶ σοσοῦεπ θα. {5.34 ΑΙβαίοι: ΝΌΠ οι θομ ΘΟΉΒ.ΠΠΠΠ} 

8 ἘἸΔπ ᾧιζαὶ ἰρταῦῦ τρίτου: Φπ ἔεπποί 4ιοά ἀθά 1 Ομ ΟΡ] Πὰς νὶθθ. ἜὅἘιὶ ὃ 
ςς δείπεη Ξθαιον Ὁ ππὸ ζεἶπὸ. ἄρις,, ΓᾺΡΒΊΠ. ἰπ10}}1 ΟἸμιβαὶ: Τὰ ηοϑιϊ ρὰ- 

Ὅαβ {6 ΠατῈ {{πὸ τιπῦ ζοτπίαοβ Θειπίη8,. ἀγθὴ {ἀπιπὶ οἱ ν᾽ Γ 05, 4] ΟΠ 60 5111, 
γοΐς εἶπ ἅν, ὃεπι δίς διιπ σοι απ εἰποπι 6556. [ΓΕ ΒΘ Ο 5. οἱ ἀπά γῸ Δ Π1Π10, ν6]- 

δεῖος σεται πὸ; δαρι ΠΣ δεῖπ πολ ϑα] 51. αὐϑὰ ΓᾺΡ Ϊ5. Ο }18. ἴῃς 541π| 
οςςς δαί εἶπ δετίοσδιπαππ, ππὸ υυἱτῷ δὰ βᾶθυϊαί; 561 οἱ ραᾶΐβθι. (ππ|5 Ὑἱ Ρ6]- 
9 πἰῶὲ Τἄππιοπ πα Ὅοπὶ 3901. ἘΘίρθε, Ιαΐον θϑί, πὸ ΠΟΤ {1 οὐ μΟρα|ο. 

θαι Ὁ ἰδὲ υἱοιεἰ  υοτέγογει ἐπα πιος ᾿18π|,18,6 ἃς ΠΟ Ρ 5] Π παπῸ ἰα{{Π{ὰ| ἴῃ [Ὀνοὶβ ἃὰὶ 9 

π᾿ εἶπεν Θύιδε, οδον [0 π|Ὲ απ εἰποπι τί, [πὰ ππ0 4110 νο αι α  Ι060; οἱ οἰμ οΘοἰ- 

᾿ 3. Α1.: οπηηΐβ (ρτο απὰ8 ἢ..). 
: ᾿ ὅ. ΑἸ. { (Ρ. οραί6) οἱ. 

“ταβι. ΑΥ̓͂ ΝΕ: κι. τ {δι ἐπ Θῴτεζοι [εθπ. ΑὟΥ. ὑ. Β: θέα ᾧ [ο[ὥοπ δονίοπ... παά) [, ϑθθον! τῆ πι. 
ΟΥΕ.Α: (δὲπ νοταῇοπεπ δ.) εὐζίασοπ, αΥν: οἰ) Ὁΐοζοιπ 545, ὡς 0. τοαδ εὐ [αρεῖ, ΝΕ: δον 

᾿ς 8, δὲπ δὲ δέ. Β: δοῦν δέαππ, δοπ ὃι {ιοῇ, {π΄ π|Θ Ὁ Ὁ δέου δι. Β,ΑὟ: τοῦ π|6)}, Τὸ τ δι. ἣ 
᾿αἷδ τοῦππ ἩΠΙρό τοίοδον τπποῆτοι. ὟΝ : οἱ ϑέθαοον 7. ΒΑ: θεν θὲ, {{Π|π|. σπέ.. (βότα!θεπ). αΥ̓ΝΕ: 
δ [ον ΘΠ} δον 95), δι δι ἀλλίω ᾿ αἰίοό “5, υυἱτῦ τ ε ὅτ ἘΣ λύε τ φιεελοι 

ΤΥ Α: » τπιη| . . «.., ΕΣ 5 . Ὃ, 

Ὁ κει ΘΗ ΝΗ δε ΕΝ τε νν ΠῊν Ῥῆρον,ς ιείϑεπ, ΒΟΑ͂Ν {. πάππον... ϑείοεπ. ὙΕ.Α: ({ετ) 
: : ἰαγνίου, ΒΑ: π΄ εὐδίτίοπ Θ. ΑΥ: ατιηπιίροῦ. 

ά, Β: Ἐπ Ὁα6 ὅδον! τσαν τοῦδέ (π Ὁ. ϑπιηοπ, αὐ. νῈ. οὐδέποτέ, τοῖο. ΝΕ.(Α.0): θἀτίπ, 
ΟΥΕ.Α: Τ], οἱς ϑὲεῦς (Οίεἴον θουζῷ[α6} οἴ 9. ᾿ 9, Β.ΑΥ͂Υ.νΕ: ({{ εὐ) ϑευβοῦῖ!. Β: εἶπον ν. δὲπ 
᾿ς ὅ, βαΐεε δοῶ,. Β.ΑΥ̓́ ΝΕ: ϑὲπε Ὁο απ)... Θυθεπ 9. ἐπ οἴποιπ νυ, ὅοι τίεπ, ΑΥ̓ΥὙΕ;: (π εἰπρό 
υυίτ (απ) δύτοπ. Ὁεν εν) ον απ εἰποπ απῦ. Ὁ. 



802 (17,10--10. 

ΧΥΕΙ. 

ΙΗ ΘΙ ἘΠ. 

᾿Ανεαϊοηπιὲ «ἀτνονβι5 Ραΐγοηι δοαϊίϊο. 

ἐν τῷ ἐπιπεσεῖν αὐτοὺς ἐν ἀρχῇ, καὶ ἀκούσεται 

ὁ ἀκούων καὶ ἐρεῖ: Γέγονε πτῶσις ἐν τῷ λαῷ 

τῷ ὀπίσω ᾿Τβεσσαλώμ, 10 καὶ ἔσται ὁ υἱὸς ὁ 

μαχητὴς οὗ ἐστιν ἡ καρδία ὡς ἡ καρδία τοῦ 

λέοντος, ϑρανομένη ϑραυσϑήσεται, ὅτι οἶδεν 
πᾶς ᾿Ισραήλ, ὅτι δεδυνάστευκεν ὁ πατήρ σοῦ καὶ 

11 Οὕτως 

συμβυυλεύω ἐγώ" «Συναγόμενος συναχϑήσεται 

πρός σὲ πᾶς Ισραὴλ ἀπὸ Ζ]ὰν καὶ ἕως Βηρσαβεέ, ἢ 

ὰ « να “- 

οἱ μαχηταὶ πάντες οἱ μετ αὐτοῦ. 

ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἰς πλῆϑος, καὶ 

τὸ πρόςωπόν σου πορεύσεται εἰς μέσον αὐτῶν, 

12 καὶ ἥξομεν ἐπ᾿ αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν τόπων 

οὗ ἂν εὕρωμεν αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ παρεμβαλοῦ- 
μὲν ἐπ᾿ αὐτόν, ὡςεὶ πίπτει ἡ δρόσος ἐπὶ τὴν 

γῆν», καὶ οὐχ ὑπολειψόμεϑα ἐν αὐτῷ καὶ τοῖς 

ἀνδράσιν τοῖς μετ αὐτοῦ καίγε ἕνα. 

᾿Ισραὴλ σχοινία ἐπὶ τὴν πόλιν ἐκείνην, καὶ 

ἐπισπάσονται αὐτὴν εἰς τὸν χειμάῤῥουν, ὅπως 

μὴ καταλειῳφϑῇ ἐκεῖ μηδὲ λίϑος. 

εἶπεν ᾿βεσσαλὼμ καὶ πᾶς Ισραηλ: 
Ἂ Ἁ 

ἀνὴρ 

᾿Δγαϑὴ ἡ βουλὴ Χουσὶ τοῦ ᾿Αραχὶ ὑπὲρ τὴν. 

βυυλὴν ᾿Αχιτόφελ. Καὶ κύριος ἐνετείλατο τοῦ 
᾿ 

διασκεδάσαι τὴν 
7 , “- Ἢ τος “ δ ἐν ἌΦΡΟΝΑ, 
ἀγαϑὴν, ὁπῶς ἂν ἐπαγῃ κύριος τὰ κακὰ ἐπὶ 

᾿Αβεσσαλώμ. 

16 Καὶ εἶπε Χουσὶ πρὸς Σαδὼκ καὶ πρὸς 
“Αβιαϑὰρ τοὺς ἱερεῖς" Οὕτως καὶ οὕτως συν- 

ἐβουλεύσατο ᾿Αχιτόφελ τῷ ᾿Αβεσσαλὼμ καὶ 
τοῖς πρεσβυτέροις Ισραήλ, καὶ 

οὕτως συμβεβούλευκα ἐγώ. 18 Καὶ νῦν ἀπο- 
στείλατε ταχὺ καὶ ἀπαγγείλατε τῷ 4Ζ,αυίδ, 
λέγοντες": Μὴ αὐλισϑῇς τὴν νύχτα κατὰ 
δυσμὰς τῆς ἐρήμου, ἀλλὰ διαβαίνων διάβηϑι, 

ὅπως μὴ καταποϑῇ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς 

“9, ΑΒ: αὐτοῖς. 

ι 

οὑτος καὶ 

.ἀκὅσῃ. ΒΚ. ΑΒ: εἴπῃ" ᾿Εγενήϑη 
ϑραῦσις. 10,48: καίγξε αὐτὸς υἱὸς δυνάμεως ὃ... 
Ἐέστιν.. «παϑὺὸὼς ἡ κ. «τηκομένη τακήσεται... δὺ- 
νατὸς ὁ π. σ. . υἱοὶ δυνάμεως Ἐπαάντ. (ο. ἘΧ), 
11. ΑΒ Ὁ (1. Ὅτι (ἘΕΕΧ). Β: συμβϑδλεύων ἐ ἐγὼ 
συνεβόλευσα (ς, ΕΧ). ΑΒ: καὶ συναγ. σ. ἐπὶ σὲ. 
πορευόμενον ἐν μέσῳ (ὁ. ἘΧ). 12. Β: πρὸς (ἐπ᾿ 
ΑΒΕΧ), ΑΒ: ἐὰν... ὡς (ὧν... «ὡς εὶ ΕΧ). Βέφ. ἄνδρ.) 
αὐτὸ (ἘΛΕΧ). 18. Α8: Καὶ ἐὰν εἰς τὴν π. σ. κ. 
λήψεται π. Ἴσρ. πρὸς τ.π. ἐκ. σχοινία κ. συρϑμεν 
αὐτὴν ἕως εἰς (ο.ἘΧ). 14. ΑΒ: ἐπαγάγῃ κύρ. ἐπὶ 

18 Ἐὰν 

δὲ εἰς πόλιν συναχϑῇ, καὶ προζάξουσι πᾶς. ΝΣ τΟΘ. ἼΔΩ ἘΌΝ ΣΤΟΝ ὃ) ἊΣ Ὡς Ἂ 

141 Καὶ 

βουλὴν τοῦ ᾿Αχιτόφελ τὴν " 

»Ὡ) ΠΌΠΩ͂Ξ ὉΓΙΞ ὉΒῺ9 ΓῊΠῚ 
"ΩΝ ὈΦΞ ΠΡ ΠΡΟΤῚ ὙΔΝῚ Σ᾿ ΘΟΣΠ 
ὈΝΗΓΊΞ ΣΝ ΝΗ ΠῚ ἸΡΌώΞΝ ΠΝ 
Ὁ" ὉΠ ΠΝ 329. ΞΟ ἼΘΙ 
ἘΞΝ “ἼΞ5 3 ἘΡΉΜΩΝ ΣΡ ΤῸΞ 
ἜὭΧΣΣ 5 εἿΌΝ ἼΩΝ τα τς 
ἸΤῺ θα τὸν δαΣ ΠΌΝΠ 
πλπτο»τ τῶν ἈΝ 13 »ϑ "ΝΞ  ἸΣῚ 
ὭΝΞΗ, ἐΞῚΒ3. ΘΡ53Π πο 5.512 
ἈΧῺΣ πῶν Πρ ὯΠῈΞ ἫΝ 
ΠΣ 58" ὝΣΝΞ ὙΠ 9 2) Ὁ 
ΠΣ ΞΞῚ ἽΣ σόν ΡΝ ποτΝπτῸΣ 
πον ἐππντοὉ ΕΝ ὮΝ ΦΘΣΝΗ 18 

ΣΝ ὭΞΙΠΟῚ 8.22 ΝῊΠ ἜΣΠ τἣὰ 
δἰ ΝΣ Ἴ2)- Νοτῶν ἼΣ πϑπτν 
-Ὁ} δΊΞὥΞΝ ὝΩΝΟῚ ἐ ΠΣ ΩΒ 1. 
"δ Ν τι πότ ΣΡ ΠΞ Ὁ ὈΝ ὙΌΣ 
πὴ πὴπὸ Οὐ ΘΌΤΝ ὈΧΡῸ 
ΠΝ ΣΙ ΒΡΡΤΝ ὈΣΣΤΌΝ -ὡπὸ 

ἰδώξατον πὴπο ΝΣ Π ἜΣ ΞὉ 

9 ὙΠ’ τΝ 
ἜΤΟΣ ΝΣ ΝῚ ῬΊΤΣ Σὰ ἽΉΓΠ ΝΡ. 

ὈΕΡΟΠΝ γν ΤΝΤΘῚ ΤΙΝΤΞ ΘΛϑτΙΘ 
ὈΝΤΞῚ ὈΝ 55 ΡΤ ΤΙΝῚ οϑώξητοΣ 
"πῶ πΩΡῚ ΣΝ ὭΣ ΤΝΤΣῚ 10 
ἡπρτὴν τὐδνὉ ΠΩ ὙΤϑ ΠῚ ΤΉ 
ἿΔΡ ὉΔῚ ἼΞΤΩΣ ὨΤΊΖΣΞ ΡΟΣ 
ἘΡπτ 59} ποθ »Ὁ 3. ἜΣΣΩ 

"Ὡ 

γ. 15. Ὁ ἼΠΝΞ ἴδ. ῬΛΘΘΏ 
Υ. 14. Κ᾽ΌΞ ΣΧῺΝ ΝΡΡΌΒ 

γν. 16. ΓΊΖΣ 5 

Ἅ4β. τα κακὰ π.(ο. ἘΧ). 
( ΑΈΧ) ΑΒ (αἱν.) πρὸς (Ἐ ΕΧ). . συνεβόλευσεν 
συνεβόλευσα. 10 Β: ἀναγγείλατε. ΑΒ: ἐν '4ρα- 
βὼϑ τ. ἐρ. καΐγε διαβ. σπεῦσον, μήποτε κατα- 
πείσῃ τὸν βασιλέα καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν. 

15. ΒῈ (Ὁ. . 1.) ὁ τὸ ἄραχὶ 

τὸ ὁ, τυ 



ΩΝ 

ἣν 
ἧς 

ἥβεππ ἐδ Ὁαππ σε άθε, Ὁᾳα8. Ὁα8 ετϊε 
λα δεῖ φενίοεῖθε, ππὸ ἔπιες εἶπ (δες 
ζῴτεί απὸ Ἰργάε: (δ {ξ εἶπε Θῴϊα δι 
σεεθεπ ἱπ θεπι ὅθ01Ε, δα6 ϑθΊαίοπι 

0 πα) οίαεῖ:; Ἔ 70 τοὔὐτος ζεδεγπιαπη σοὺς 
ἐαρῖ τοῦθ, δὲ απ) Τοπ|ξ εἰπ δετίορον 
ἱξ, ππὸ εἶπ ες θα τοἷε εἶπ ἄδιυς. 
Φεππ ἐδ τοοὶβ ραπὶ “τας, ναβ δοίπ 

ςς ββαζον Πατὲ ἰΐ, ππὸ δϊτίερετ, υἱὲ δεῖ 
41 ἴθπι ἥπο. Ἐλίθον θα8 ταῖθε ἰῷ, δαβ δι 
κι δἷγ ϑοΥ]απιπι ες ραπὸ τας! υοπ απ 

αἴ δίδ φαἐπ ον Θεθα, ἴο υἱεῖ, αἴϑ' 67 
᾿ς Φαηὺ απὶ Ῥέεεῦ, ἀπὸ δείπς Πδετίοπ ξίεθε 
Τ 12 ππίον ἰθπεπ. ἜΘο τοῖοι τοἷν ἰθπ ἔθεοτς 

{αΠοπ,. απ το σεπι Ὅτε οἷν θα ἤποοπ, 
τἀπὸ ο!ἐπ ἄθδεγ ἰῃπ ἔοπιππεπ, τοῖς ὍῈΥ 
ἄραι αὐ οἷς (τὸς {{{Π|| δα τοῖτ ϑοπ ἰθπι 
ππὸ αἴξοπ Κεἰπεη ἡ)ὲάπποτη πίε εἶποπ ἰδτίᾳ 

18 1αἴεπ. Ἐὐθι το οὐ ΠΧ) αδὲν ἰπ' εἶπε (Θιαο 
ϑοταπιπίίεμ, [0 [01{Ὅα.8 σαπλὲ ήταςι Θιτίἧς 
απ οἰοεϊ δίς (Ια: τοοῦξοπ ἀπὸ {{ς ἱπ δεπ 
Βα, τείβει, Ὅα8. πιαπὶ πίε εἶπ δὲ ει εἰπ 

14 Ὁαταπ ἢπῦε. ἘΦ α {ρτα Ἵ 6Γαἴοπι ππὸ 
ἰεδετπιαππ ἱπ ήταοῖ: εν ϑὲαιθ Θιζαί, 
Ὅε8 ἡϊταιίτεπ, {Ππ δοήζεν, Ὅεππ 3 6 του 6 18 

κῸ 

ας θέαι 90 {0 0 18 ϑοτθίποετε τοῦτοε, 
αἰ ὍαΒ δὲν εῖν πρί ἃ ἄδεν ἩΓ6[αἴοπι 

ἷ ταις. 

᾿1ὅ 1{πὸ Θαυαὶ ρταῦ 21 ϑανοῇ ππὸ 310 
: δαιθατ, δὲπ τίεϊετη; Θο ππὸ 0 θαί 

ὙΡ του θεῖ ΦΙθ7αΐοπι ππὸ Ὅεπ ἍΠοΙ ἤει ἰπ 
Δ Ίγαο φοταίθοπ, ἰὼ) αὐὲν θαθε 0 πὸ [0 

10 σεταίθει. ἔἜἘφου {εποοῖ παπ οεἰϊοπο θίπ, 
τὸ Ἰαΐε Φαυνίΐο αἀπήασοπ ππὸ ζρτοῶ: 
Β[εἰδε πἰϑε ἔδεν ϑὲα ὅτ απ δεπὶ δ᾽αδ)επ 
δεῖος Ὁεν ΘΠ τς, [οπϑοτη πτας οἱ δἰπύδον, 
Ὁσβ δεῖ ὁδξόπίᾳ πἰά): ϑετ.  ππαεπ τϑοτῦς, 

ος 9. Β: {πὸ εὐ τοῖτδοε φο[)., τοππ (δ πίρε Ὁ. ἰθπεπ 
Ο {ἔπ| ϑίπζαπρ [Ποἴοπ, δαβ, τ0ὲῖ εὖ θαππ δὐτίο, δογ τὸ. 
ο{ντεῴοπ. ΑὟ: τί, το. εὖ 8., δαβ (1. ππτον ἴδποπ . 
᾿ απίαπρό, [0 γΧυΐϊτοο γς. ΝΕ: [0 τοίς (δπίρε ... Φουον δεν 
τ 66}. ΤΙαρεπ τυίτυ. αΥ.Α.(ῈΕ.): θὲ ονονίαβε. 

10. εἰπ εἴ ἐπε, Β: {πὸ [0 δου δ αὐ εἶπ ταν. 
ἷ Πάπα Ἰοᾶτο, θοἤοπ ὃ. υὐἱο εἰποό ὃ, ὃς τοᾶτο, [ο 0. εὐ 
 ρευίβ νέτίαροπ, ΑΥ̓́Τ: απῷ δεν Φαγζοτε δον οἶπι... το, 
τυ. ΥΕ: δα τοἰτὸ α, Ὁ. Φ αγζονῆο, δε ἐπι... πα 010 δ τοῦς 
Ο δεπ, ΒΙΟΥ͂Ν ὙΕ: ἐαρίοτο ἕοπίο, Α: φοι θαῖε. 
τ ΤΊ, 5. πιίε ἱπὸ Σιεῆεπ, ΑΥὙΕ: (060) αἀπὶ Ἰ| ον δε 

5. ({{} απ ϑϑέεπρο, κι. δι. {6601 ππ πὲ 2. ἀππὶ δε απιγίο. 
᾿ς 12. ναῇ υυπ... Φίπεν ἰδε. διείθε, Β: απ ίθπ ἢ, 
᾿ ΝΕ: τοεππ τὸ, ἐπὶ ἴθπι ἢ. ΑΥ̓: ᾿ϊπὺ ἐτοῆεπ το, ἰθπ απ 

ῷ, (Θοπεο[9. (17,10--160.0 803 

διαί 8. δὲ αΥ τυΐτο ϑοτρέλορέεπ, Θλοπης απ αυίο, ΧΥΨΕΕΙ. 

ἀογὶῖ ἀἢ8. 4] 6 ἴῃ ῥΓίποὶρὶο, ἃὰ- 
αἴθ ααϊοιπη46. δι θγιῖ, οἱ ἀϊοοὶ: 
Βδοία 681 ρίασᾶ ἰῇ ρορυ!ο, 4ἱ 561|6- 
θαϊὰν ΑΡβαΐοπ. ἜΕὶ [ογίϊβειηιβ 10 
ααίϊβα 16. ΘΟ} 15. ΟΟΥ 651 ααδδὶ ἰΘΟΠ 8; 

ρᾶνοιΒ ϑονθίιγ; 8011 6ηΪη) ΟΠΊΠ18 
ΡΟρυ 5. 58], [ὉΓι6 ἢ) 6556. ρΙΓΒΙῚ 
ἴα οἱ ΓΟ τ5ῖ08. ΟΠ]Π65, 41 ΟἸ11} 

680 81.1η1. Ἔδρι ποὺ }Π νἱάοιυν 11 
ΓΘΟΙΙΠ] 6556. ΘΟΠΒ1} 1}: ΟὈΠρΓοσοίι 

10ο. 86. 6. ππΐνοῦϑιι8 ἴϑγὰ 8] ἃ θὰ 5416 

ΒοΓβαῦ 68, 4381] ἃΓΟηὰ Ὠ]ΔΓΙ5. ἰΠΠῈ- 
ΤΏ 6 ΓᾺ}}}}18,. οἱ ἃ ΘΓΪ5. ἰπ τη θ 10 ΘΟΓΙΠΏ. 

ἘΕῚ ἸΡΓΙΘΠ.18. ΒῈΡΟΓ 611Π}, ἰὴ 400-12 

οὐ 4116 ἰοο ᾿νϑη 15. {π γ]ϊ, οἱ ορα- 
ΓΙΘΏΙ5. ΘΕ. 1, 5ἰσαΐ οἁθγα βοϊοὶ γΓῸ5 

ΒΌΡΘΙ ἰδγγὰπη, δὲ ἤ0Π ΓΘΙΠ].6Π}15 

ἀθ ὙἱΓ]8,. 41] ΟΠ] 60 51:ηΐἴ, Π6. ΠΠῚ1ΠῚ 

αυἰάθη. Θιυοα 51 το πὶ Αἰ [{π|ᾶπ| 1 8 
ἔμογῖῖ ΠΡ  Θ58118,. ΟἸΓΟΙ πη] ἀΔ}0 11 ΟΠ 8 
Ι5γαθὶ οἰν αι} 1}}1 [1 65, δἱ {γᾷ 61} 118 

68} ἰῃ ἰογΓΘη θη, αἱ ΠῸῚ ΓΘΡΘΓΙΔΙῸΓ 
Π6. ΘΑ] ΟΠ Π5 4αϊά 6 οΧ θὰ. ἘΒΡιΙχιι- 14 
416 Αρβαίομη οἱ ΟἸ"ηθ5 ὙἹἱγὶ 5Γδ6]}: 

Μοιίὰ5 δϑὶ σοηϑι αη ΟΠιιβαὶ ΑΓΔΟἢ ἃ 6 

1.23. 
Ρκε. 80,30, 

Με.24,2. 

ϑιλίθ. {δὲν Ὅὲῖ ὅϑεττ [ἔς ε8 αἸ70, ὉαΒὶ Ὅ61 ιν, δι.84, ΘΟΠ5110. ΑΟΘΙΓορἢ 61. δοιηϊηὶ ἃυίθπὶ 
3805. Πα1ὰ αἀἰδδραΐαμη. δϑί οοηβ ἢ ΑΟΘΗΪ- 

1ΟΡΠ 6] α{}}6,. αὐ ἰπάπιοον οὶ Βοιηὶηι 8 
ΒΌΡΟΡ Α 58 ]01ὴ ΤΠ] {1|Π|. 

15,35. Κξ κοαἷἱ (Ππυβαὶ δαάοο οἱ Αθ δίμαν 18 
Βδοογάοίθαβ: Ποὺ οἱ Ποὺ τηοθ40 ο0η- 
5ΠΠππτὴὼ ἀθα ΑΟΠΙ ΟΡ Ι6Ϊ Αθβαϊοπὶ οἱ 
ΒΘΠΪΟΡΙ 115. ἰ5Ρᾶ 6], οἱ 6ρὸ ἴα]6 οἱ [16 
ἄρά! οοηϑι πη. ἜἘΝαΠΟ ΘΓρο τ {116 10 
οἷο οἱ πιυποίαία Πανὶ, ἀϊοθηΐθα: Νὰ 

ΠΠΟΓΘΡ8Β. ΠΟοίΘ πᾶὺ ἴῃ ΟΔΙΠΡΘΒΙΓΙΒΙ15 

ἀθϑογι, 564. Δῦβ4ι6. ἀϊ!αιοπ6 ἰΓπ8- 
σΥθθγθ, π [Ὀγίθ ΡΒΟΓθΘαΙΓ. ΓΟΧ 

ι5,28. 

γΥ.2:14. 

ἘΠΌ. Α1.: [ρ56 6: οῃμηηΐϑ 15Γ. 

εἴποπι δὲν Σϑοτίον, τοῦ εὐ [[) δεποοί, [0 Ἰαρφεῖπ τυ. ππὸ 
τοΐδου ἰθπ. ΝΕ: [αἹοπ| τὺ. ἄδεν ἰθ πὶ θετ, Β: ππὸ δεῖ θπὶ 
πίοδονταῇοπ 

13. ζαπιπιοῖπ ... πιν τοῖν τυ ἐπὶ [16 ... δίδ δαῇ ... δας 

ζεῖ ε , ΑὟΥ: 11. αἴθε εὐ [145 λατῆς, ΝΕ: τθεππ οὐ {. 
ἐπ ο. Ὁ τ Σ., [ο τππ|β... [ἐρεπι, ΑΥ̓ το Τρεῖς, είς. Β: 
δονδείίταροι ὁ Αἰ: Θ Εἰς δίεθεπ ππ... ΒΝ Ε: [{ΦΓεἰοπ. 
ΑὟΥ: [Φτογρεπ. ΑΥ ὙΕ: Θτεϊπάδεπ. Α: Θιοίπ υυπ (θυ. 

14. οενπίαγεοι, ΑἹ: Φ πη Ὁ, ὅδ. [ἤρῖε οὅ, ΑΥ̓ΥΕ: 
Φεππ Ὁ. Θέθο! (θατ φεθοίοπ). Β: δε Ίοπ... ὑπ 
ΞΒ01ς, ΝΕ: γα 11π0]. 

10. ΑΥ̓Υ.ΥΕ: ἱπ δεπ (ὅθοπει, αὐ .Α: φεῆε (θίπε) 
ἄδεν. ΥὙΕ: εἰοθε τοίου ὁ ΑΥ̓́Τ: ὅθι δὲ. ,.. ἡϑεγοονθοπ 
δετοίτο! τοετϑε, 



δρ0ρ4 (17,17-.- 250 δπμποΙῖθ ΕΠ. 

ΧΥΕΙ. Αβϑαϊοῃπιὲ «εἴτ 6151 5 ϑαέτουν δσοαϊέῖο. 

ὁ μετ αὐτοῦ. 17 Καὶ ᾿Ιωνάϑαν καὶ .41γι- 
μάας εἱστήκεισαν ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ Ῥω- 
γήλ, καὶ ἐπορεύετο ἡ παιδίσκη καὶ ἀπήγ. 
γειλεν αὐτοῖς" καὶ αὐτοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἀπήγ- 
γειλαν τῷ βασιλεῖ Ζαυίδι, ὅτι οὐκ ἐδύναντο 

ὀφϑῆναι καὶ εἰρελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν. 18 Καὶ 
εἶδεν αὐτοὺς παιδάριον καὶ ἀπήγγειλε τῷ 
᾿Αβεσσαλώμ. Καὶ ἀπῆλϑον οἱ δύο ταχέως 
καὶ εἰρῆλϑον εἰς οἶκον ἀνδρὸς ἐν Βαουρίμ" καὶ 

τῷ ἀνϑρώπῳ λάκκος ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ καταβαί- 

»ουσιν ἐχεῖ. 19 Καὶ ἔλαβεν ἧ γυνὴ καὶ διεπέτασε 
τὸ ἐπικάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόςωπον τοῦ λάκκου, 
καὶ ἔψυχεν ἐπ᾿ αὐτῷ παλάϑας, καὶ οὐκ ἐγνώσϑη 
ῥῆμα. 30 Καὶ εἰρῆλϑον οἱ παῖδες ᾿“βεσσαλὼμ 
πρὺς τὴν γυναῖκα εἰς τὸν οἶκον καὶ εἶπαν" 
Ποῦ ἐστιν χιμάας καὶ Ἰωνάϑαν; Καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς ἡ γυνή" Παρῆλϑον γευσάμενοι “μικρὸν 
τοῦ ὕδατος. Καὶ ἐζήτουν καὶ οὐχ εὕρισκον 
αὐτούς, καὶ ἀναστρέφουσιν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. 

21 Ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ ἀπελϑεῖν αὐτούς, 
καὶ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ λάκχου, καὶ ἀπῆλϑον 
καὶ ἀπήγγειλαν τῷ βασιλεῖ Ζαυίδ, καὶ λέγουσιν 
αὐτῷ ᾿ΑἸνάστητε καὶ διάβητε τὸ τάχος τὰ 
ὕδατα, ὅτι τάδε βεβούλευται καϑ' ὑμῶν ᾿4χι- 
τόφελ. 2: Καὶ ἀνέστη 4)αυὶδ καὶ πᾶς ὁ λαὺς 
0 μὲτ αὐτοῦ, καὶ διέβησαν τὸν ]Πορδανην ἕως 
φωτὸς τοῦ πρωί, ἕως ἑνὸς οὐκ ἔλαϑεν ὃς οὐ 
διέβη τὸν Ἰορδάνην. 28 Καὶ “Ἵχιτόφελ εἶδεν 
ὅτι οὐ γέγονεν ἡ βουλὴ αὐτοῦ, καὶ ἐπέσαξε τὴν 
ὄνον αὐτοῦ, καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλϑεν εἰς τὸν 
οἶκον αὐτοῦ καὶ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ, καὶ 

ἐνετείλατο τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἀπήγξατο καὶ 
ἀπέϑανε, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ τοῦ πατρὺς-ς 
αὐτοῦ. 

2: Καὶ Ζαυὶδ παρεγένετο εἰς Μαανάϊμ, καὶ 
“Ἵβεσσαλὰ ὧμ διῆλϑε τὸν Ἰορδάν ην, αὐτὸς καὶ 
πᾶς ἀνὴρ Ισραὴλ μετ’ αὐτοῦ. 25 Καὶ τὸν 
“Ἱμεσσὰ κατέστησεν “Ἵβεσσαλὼμ ἀντὶ Ἰωὰβ 
ἐπὶ τὴν στρατιάν᾽ καὶ ᾿Αμεσσὰ ἣν υἱὸς ἀνδρός, 

17. ΑΒ: ἐν τῇ πηγῇ Ῥ. κ. ἐπορεύϑη.. ; ἀνήγγ. 
ΑΞΒ: πορεύονται. ΔΒ: ἀναγγέλλδοι. Β: ἠδύν, ΑΒ: 
τὸ (καὶ ΕΧ). 18. Β: ἀνήγγ. ΑΒ: ἐπορεύϑησαν. Β: 
εἰφῆλϑαν. ΑΒ: οἰκίαν ... κ. αὐτῷ λ. ... κατέβησαν. 
19..8 (411.) τὸ. Β: ἔψυξεν. ΑΒ: ᾿ραφώϑ' (παλ. 
ΕΧ). 20.48: ἠλϑο(α)ν... «τὴν. οἰκίαν. . Ἐἐστὶν. 
Β: Παρῆλϑαν. ΑΒ Ἐγευσάμ... .ἐξήτησαν. ΑΒ: εὺ- 
ραν. ΑΒ Ἑαὐτὸς.. «ἀνέστρεψαν. 21: ΔΒ: Ἧ ἐπορεύ- 
ϑησαν Ἀ.... ΠΣ ΟΝ πρὸς “αυίδ... . ταχέως τὸ ὕδωρ, 
ὅτι ὅτως ἐβο λεύσατο περὶ συμ. 95, ΔΒΈΪ8. φ.) τὸ 
διῆλϑε. 39. ΑΒ: ὅλ ἐγενήθη... Ἐφ. οἶκ; αὐτ.) ΡῈ 
24, ΑΒ: 2]. διῆλθεν. Β: Μαναΐᾳ ἰς ἜΡ 0, Β 
(ετὶ, Ἰη ἦρα): μεσσαὶ. ΔΒ: ἐπὶ τῆς δυνάμεω ὐκήν. 

ΤῺ Φ γΡδΣΠΝῚ Ἰξ ήτο εἶδ ὯΝ 17 

στ ϑΠΊ ΠΟΣῚ ΓΙΘΟΣΤῚ ΕΝ ΦΞ 

"5. ἼἹ ΕΕΡΕ ΤΟΝ ΠῚ ἜΝ ΘΠ ἐπ 
ΠΣ, ΝΕ Ἶ29 ΓΝ πο, ἜΝ ἢ 
ἸΡΝ ΕΠΕ “351 ἜΣ3 ὍΝ ΝΠ. 18 
ΣΝ ἘσΡοΞτῶΝ ι ἢ 35Ὶ ΠΤ ὉΠ 
ἘΠ ὙΠ) ἼΠΣΤΙΞ ἼΝΞ ἫΝ ΘΠ2Ξ 
ἐν ΤΠτο ἼΘΙ πῶδπ ΠΡ 19 
ΓΒ ΤΌΣ ΠΟ ἼΝΞ ὍΘΤΟΣ 
οἴδῶξν ὃ δ» ἸΝΞΡῚ ἐ Ἴ2 912 ΝΟ 
τὴν ἸΏΝ ΠΙΞΙ ᾿πῶνπτον 

ἘΠ ὌΝ ἸΠΣΣῚ ὙΦΌΣΠΝ 
ἩΦΡΞῚῚ ὩΘΙ ΞΘ Ἴ2ἢ ΠΩΝΠ 

ΤΟΝ ΣΙ 883} ἘΝ ΜΌὴ 
ἜΝΞΠῺ ἘΌΡ: βϑϑὸ ὁ ἼΔΓΙΝ πη 
-ὃν ΔΝ. ἽἹ πϑὉ 159} ΕΝ 
ΘΝ ΠΤ ὙΣΞΡῚ ΔῊ ΤῊΤ 
Ὁ") ΕὈΒΓΟΤΙΝ 5 ἢ» ΥΣΣ ΠΞΞΤὉ 32 
ὯΝ Ἴπ295) ΩΝ ΩΝ Ἔρπ 9] ἽἜ 
-νὸ ἽΠΝ ΤΡ ὝΡΞΙΙ ΝΡ ἸΤῚΠ 

τπττῦΝ ἐπε" "ὧν ἼΠ22 
ἼΩΣ τ» τίσ οσδο Ἵ5 ΠΝ Ἢ ὌΡΓΙΑ, 23 

“ὃν πον 5) “ἀδπσττοα ὥϑ οὶ 
ῬΩΤΙΣῚ ἤτοΞΓῸΝ ὙΚῸῚ ἤυνταν ἸΠῚΞ 

ἘΏΝ ἼΖΡΞ ἼΞ5) ΤΩΝ] 
ΣΡ ὩΟΞΝῚ ΓΤ ΝΞ ΤΊ 
ὈΝ ΡΣ ΣΝ τ ὉΞ) ΝΠ ἸΠΡΠ ΩΝ 

ΤΙΣ ΕΘΝ οἷο ΝΘ ΟΣ ΤΙΝῚ Ὁ ἼΩΣ το 
ΘΝ ΤΊ. ΝΘΏΣΣ ΝΈΞΙΤΤΟΣ ΞΝΝ' 

21 

24 

7 ὃ. ΙΒ ΧΡ 

17. ΑΥ: δἰείέοα { ἀπῇ δ. δεν θαΤου ες, 
ΥγΕ: δ. (ὅπ εῬὲ. [{338.. «5.1 ΑΥ̓͂ .ΥΕ: ἔοππίριι ,., τὶ 
(πο) ἰπ Ὁ. (ΘΊ. ἔσηηπιεπ, 

18, ΑὟΥ: εἰπο δὄγαθο. ΟΥ̓ .ΝΕΑ: οἰπαῦ. 
19. νῈ: οίε δεΐππιπῃ. Α: ἐδὲθποππο. ΑὟΕ: 

Πιοποίο δυ, δαταπῆ, Α: (ϑευποπρταπροπ, ὙΕ: (Θὺ πὶ. 
πῖαπ τ. Β: δαβ Ὁ. Θαΐς πίε ἔπι τυΐτος, 



ΡᾺ Φαππιοῖία.. 

ϑρίμπαας πιὸ οπαίθαπ ἴα ϑϑειηῖπει, πθ ἐορ θεῖ ἐὐράπρί, ῷ. διαί, ΧΥΈΙ. 

(17, 17-- 26. δ0ῦ 

ὌΝ αἴε8 901, Ὁα 8 δεὶ ἴθπι {Π- ἢ 30- 
παίθαπ αὔὲν απ δίπιαας Παπθοπι δεὶ 
Ὁ6πὶ βγμπποη ϑέσαοῖ, τἀπὸ εἶπο ϑθὲαοῦ οαἷπα 
δίπ, ππὸ ζασίς ἐδ ἰθπὲπ απ. (Θἰὲ αδὲν 
αἰπρεπ θίπ ππὸ Ταρίοπ ἐδ ὅ.μὶ δὲπίρᾳε Θᾳ- 

ος οἷ απ, δέπη ἴε αν Πᾧ πἰᾶε {ερεπ 
1ϑδἴαϊεπ, ᾿ϑαῇ ἴδε ἱπ οἷς Θίαοι ἔάπιεπ. “(68 

Ταίοπι απ. ὅδ᾽ οἷο δείθοπ αἰπρὸπ εἰΤοπῦ 
θῖπ, ἀπὸ ἕαπιοπ ἱπ εἰποῦδ ϑθὲσπποθ αι 

Π κπ| ϑαθπτίηι, δὲν θατίς εἰποπ ϑτιποπ ἰπ 
10 {ζεἰπὸὲπι οῖο, δα. δἰπεῖπ Πἰοαὲπ ἤε. δ Ἰ]πὺ 

ς δᾳᾷ δεῖ παθπι ππὸ διοίζοίο επτὸ Φράδε 
ἄθεν Ὅ68 Βτιπιπὸπ ρα), τπτὸ δτοίτεῖς Θτίβο 

20 σατίϊθον, Ὁα 8. πιαπὶ ἐδ αἴθε πποτέο. ἔα 
τς πὰπ δῖε δἐπεύίς  θ7αΙοπιϑ ἐπιπὶ πδεῖδο ἰπ8 

αιϑ ἕαπιεπ, ἤρταάοεπ {{6: ὅδο ἢ ρὶς 
πιαας ππὸ δοπαίδαπ ὁ Φαϑ ϑθο.0 Τνταῦ) κι 
ἴρποπ: (Θἰε αἰπαὸπ ἴδεν ὍὉᾳ8 δάπενείπ. 

σὐπ Τΐς τοί ον απ ογ΄ οηι. 

1 ᾿ἰπὺ δα ἴΐε τὸς θατει, Πίραοπ 76 αἰιϑ 
δεπὶ ταππεπ, ππὸ αἰπαοπ δίπ απὸ ααίοη οὖ 
Φαυΐο, δὲπὶ δεδπίαᾳο, απ, τὸ Ἰρταᾶγοπ κι 
Φανίο: πῶ τ οὔ) αὐ ἀπὸ αοθεῖ εἰΤοπὸ 

ΠΠ ἔδει ὉῬα8 βθαῇεν, δὸππ ἴὸ ππὸ 10 δαί 
22 ΓΟ} 0 ΕΓ τοΐσεν εἰ) ϑὲατρ σοσοῦοπ. Ἔα 
ς παῖς ὦ) Φαυϊο απ τπτὺ αἴτε8 ϑθ 018, Ὁα8 

δεὶ ἰδπι τσατ, ππὸ αἰπαοπ ἄθεον δε ἀοτοαπ, 
δἰ8 ο8 Τίῶϊ θέοταοπ τρατὸ, τππὸ [ο [εἴς 
πίε απ εἴποι, Ὅον πἰῷῶς δεν Ὅεὲπ οταπ 

᾿ δ ρεραπαοι το. ἜΜΠ5 αδοὸν  θ ΓοΡ ΠΕ 
ἴαθὸ, ὃὍα8 εἶπ ϑὲατθ πἰῶί ζοτίροραπροπ 
ὕσατ, ζαίϊεῖτς εὐ ζείποι (6761, πα το [0) 
αὐ ππὸ ζος δεῖπι ἱπ ζεῖπο ιαῦε, ππὸ δὲς 
τ τε [εἶπ αι τἀπὸ οἷπαᾳ [{Φ, τπὸ 
Πατὸ ἀπὸ τυατὸ δεσταθει ἰπ ζεἰποϑ ἡδαίοτῇ 
Θταῦ. 

24 Ἰϊποαυίο ἔππι σοῃ )ὲα δαπαίηι. 11πὸ 310 - 
ζα!οπι 96 ἴδον Ὅὲπ οτθαπ, τππὸ αἴίς θὲ ἄπι- 

2ῦ πον ἀἤταοί πὶ ἰθπι. ἘΛΙπῸ ἘΠ γαΐομι δατίο 
, ὅΠππαα απ οαδ8 (ΘΙατ φοζοθὲ θεν δα 8 ᾧἢ ἐογ. 
(8 τοῦ αὔον ἡ[πια7α εἰποϑ ϑὲαπηρῦ ὥρη, 

17. 18. ὕ.1,: ϑτππη. 
22. ὕ.1,: {6 1. Α..ΑΧἃ.: εὖ Τἰ τον 5), 

ς 20. ΑΥ̓ΥΕ: 9θαβινθὰ είπ, 
ο΄ 22. Β: δἰ6 απ δοπ. ")ὲ. τοατὸ π΄ εἶπ (δἰπρίηον ϑεῦς 
τ χεῇεί, ΑὟΥ: υἱ8 δον ")ὲ. ἀπδτα), δίδ δὰ δὲείπον 1. 
ΟΥΕ: 996 2. 8, δε6 5)). τοαῦ΄ π΄ ὁ. ϑϑέαππ πιοῦν ἀδτίρ 2. 

233, πάἄπρείε, Β: πὶ ἱπὸ δ οτ ρον ΘΓ τοῦτος, ΑΥ̓: 

αι Π{6 αδον εἶπ δπαθο, πιὸ αρίς ε8 310-: 

πὸ δα ἤ {έοπ ππὸ πἰτ ζαπόεπ, αἰπες 

Θ᾽ ΟὨΠΪΒ. ΡΟρΡΌΪα5, (ΠῚ οαΠ 60 68. 

ἐῦθι ἢ ΟΠ Πὰ5. ἁπίθηι οἱ Αἰ πη δὰ5 βίαθαμι 17 
ἐΒετυϑ. αχία, [Ὁπίοη) ΒΟρΟΙ; ΡΠ 1 Δη01Π|ὰ οἱ 

ΠΏ Οἷαν] 65, δὲ 1} ργοίβοι! βαηΐ, αἱ 
ΓΘίογρθηι δὰ γϑρὸπὶ Πᾶν πα ΠΟΙ ΠῚ; 
ΠΟ ΘΠΪπῚ ΡΟΐθυΔηὶ ν᾽ 461] ἃι ἰη!ΓΟΙΓΘ 
οἰν!ἀΐθηη. ΙΔ ἀιΐθι 605 4υϊάαπη 18 
ΡΌΘΡ οἱ ἱπαϊοαν ΑΒΔ] ΟΠ; {1 γ 6 ΓῸ 
ΘΟΠΟΙΙΟ σάλα ἰπργοβδὶ 58} ἀΟΠΊΙΠῚ 
ΟἸ} 548 Π| Ὑ]ΡῚ ἴῃ ΒΑΠΌΡΙ ἢ), 4υἱ Πιἃ- 
6 θαί ραΐθιπι ἴῃ νϑϑίϊ θα] 5809 οἱ 
ἀοβοθμ ϑυιηΐ ἢ οι). ἜΤΌΠ]ΠΙ δαίοπ 19 
ΤΏ }}16 1 οἱ ΘΧραηα 1 νΘ] ΔΙ} 6 ΒΕΓ Ὁ 

16,5.3,16 

Ρυϊοὶ, 4851 5ἰοοδ 8. μ ἰβη88: οἱ 510 
ἸΙαΐα!! Γ65. Ἐσμμημ6 νϑη ββθηΐ βοῦν] 20 
ΑΡΒΆ]ο). ἢ ἀο). δι ΤΠ] 16 ΓΘΠῚ, 

ἀϊχοναηι: 01 δὶ Αομπηδὰβ. οἱ 7οπᾶ- 
{πὰ5 ΕΤ ΓΘΞΡΟΠ ΑΙ 65 πη] 6: Τὰ 8- 
ἰθγιηὶ δι ]ηδη1θι, ραβίαϊα. ΡΔ] τὴ 
ἃ4ιἃ. Αἱ ἢἰ, 4] 4αλογθθαμί, οὐ 
ΠΟ ΓΒΡΟΡΙΒ5Θηΐ, ΓΟΥΘΓΒΙ διηΐ ἴῃ 46- 
ΓΒΔ] ΘΠ. 

Ομπηάιι6. ΠΡ 55θηΐϊ, ἀϑοθηάθγαπὶ 1Π]21 
ἀθ ραΐθο, δἱ ρϑῦρθηΐθβ πα ῃονθγαμὶ 
ΓΘ αν οἱ ἀΐχθγαηῖ: δυγριίθ οἱ 
{ΓΔ η 5106 ΟΙο Πανὶ τη, «ΠΟ ἢΪπ) [}}}118- 
ΘΟ ἀθάϊι σΟΠ 5:11 ΟΟὨΪΓὰ νΟΒ 
ΔΟΠΙΟΡ6]. Ἔδυνγοχὶὶ οΡρὸ Ὠανὶὰ 292 
οἱ ΟἸΠΪ5. ΡΟΡΌΪ5, 4] οἰ 60 ογδΐί, 
οἱ ἰγὰηϑίθγαηΐ Φογάδηριη, ἄοπος ἀϊ- 

Ἰασοβοθγθίὶ, οἱ μ6 ἘΠῚ5. 44 6η] ΓΟΒὶ- 
ἄἀσπ5. αἴ, 4] ΠπῸΙ {ΓΔ ἢ 51588ι Πὰν! Π). 
ἜΡΟΓΓΟ ΑΘΠ ΟΡ 6], νι άθη5. φιοὰ πο 9: 
[5561 [οί η. ΘΟΠ ΒΞ. ΠῚ 5111Π|, 5 Γὰ- 

ΝΠ ΔΒΓ Π11ΠῚ 5.11}, ΒῈΓΓΟΧΙ 416. οἱ ἀΡ}}| 
ἴῃ. ΟΠ 1ΠῚ 518} οἱ [ἢ Οἰν [6 1] 5118], 

ὅΠ6 1. ἀἰβροβίία 0110 διὰ Βα ΒΡ ΘΙ 10. ἰη- 
τοις ἰδ, [6 Ὑ}}}, οἱ βορα!ὰ5. δδὲ ἴῃ 5Θρ.Π0}ΓῸ 
Ῥράναῦ, ΔΕ Ὶ5. 5, 

Βανι ἀπίθ νὙθηϊ ἴῃ (ἰἀβίγᾶ, 

ΑΡΒΑ] ΟΊ ἰΓΔηβῖν Το ἀλη θη), ἰρ5ὸ οἱ 
ΟἸΏΠ65. ΝΠΡῚ ἰ5γᾶ 6] ΟἸΠῚ 60, ῬΑΠ]α581η 20 
ν6ΓῸ ὁοη5{{{π|0 ΑἸ Βα] 01 ΡΓῸ Φοὰ}} 581- 
ΡΟ ΘΧΘΡΟΙ τὴ ; Αμηαβἃ Διι6η1 δΓαΐ ἢ]1}5 

22). ΑἸ. Τ᾿ (Ρ. ἀΐπ6656.}) ἀπο ααᾶῃ ἀθηπαάγθίαγ 
γΘΓθαΙη. 

έηι ΝΕ.Α: δεζοίᾳέ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: Ππτενει ΑΥ̓͂.ΥΕ: 
(αίπα) ὑπ ϑαιό, Β: πα [εἴποπι. ΑἹ ας. ΑὟΥΕ: 
δοβοῖς, Β: φα 8 ϑθοοδ! απ... θΠ|Ὸ [, εὐ, ΑΥ̓Υ: 38: 
στάδπίβ. ὙΕ: ἢ 

δῦ, ΑΥ̓́Τ ΥΕ: {{πῸ 9|, {ἐξ ον. 

(9.5. 
2,4ε:. 

Ρ,. 42,7. 

15,12. 

ἌΡ μΣ τὰ; 3: 
Με. 

2,29.8. 
Θη.82,2. εἰ 24 

19,18. 



δ0ύ 6 (7, 20---18, 5.) ΘΑΙΒΘΙΒ ΕΠ. 

χε. «ἀεαϊοηπιὶ ααἰ θη 51|5 Ἐξ να δοαΐξέϊο. 

καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἰέϑερ ὁ ΠΣ οὗτος 

εἰςῆλϑε πρὸς ᾿Αβιγαϊλ ϑυγατέρα Ναὰς ἀδελφὴν 
μητρὸς Ἰωαβ. 26 Καὶ παρενέβαλε 

'πᾶς, ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιβεσσαλὼμ εἰς τὴν γῆν 

Γαλαάδ. 2] Καὶ ἐγένετο ὅτε εἰςῆλϑε Δαυὶδ 

“Σαρουΐας 

υἱῶν Τμμών, καὶ Μαχὶρ υἱὸς ᾿“μιὴλ ὁ ἐκ 
“ωδαβάρ, καὶ Βερζελλαὺὶ ὁ Γαλααδίτης ὁ ἐκ 
ἹΡωγελλὶμ 25ηνεγκαν κοίτας 'καὶ ἀμφιτάπουο' 
καὶ λέβητας καὶ σκεύη κεράμων καὶ πυροὺς 
καὶ κριϑὰς καὶ ἄλευρα καὶ ἄλφιτον καὶ κύα- 

μὸν καὶ φακὸν 29 καὶ μέλι καὶ βούτυρον καὶ 
πρόβατα καὶ γαλαϑινὰ μοσχάρια, καὶ προς- 

ἤνεγκαν τῷ Δαυὶδ καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ αὖὐ- 
τοῦ ἐσϑίειν, ὅτι εἶπον: Ὃ λαὸς πεινῶν καὶ 

ἐκλελυμένος καὶ διψῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

ΧΨΥΨΈΕΕΙ. Καὶ ἐπεσκέψατο Ζ;αυὶδ 'πάντα' 
τὸν λαὸν τὸν μετ αὐτοῦ, καὶ κατέστησεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους. 2 Καὶ 

ἀπέστειλε 4αυὶδ τὸν λαὸν τὸ τρίτον ἐν χειρὶ 
᾿Ιωάβ, καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ “Ἵβισαὶ υἱοῦ 
“αρουίας ἀδελφοῦ Ἰωάβ, καὶ τὸ τρίτον ἐν 
χειρὶ ᾿Εϑαὶ τοῦ Γετϑαίου. Καὶ εἶπε 4)αυὶδ 
πρὸς τὸν λαόν' ᾿Ἐκπορευόμενος ἐχπορεύομαι 
καὶ ἐγὼ μεϑ' ὑμῶν. 8 Καὶ εἶπεν ὺ λαός" Οὐκ 
ἐξελεύσῃ, ὅτι ἐὰν φυγόντες, φύγωμεν, οὐ στή- 
σεται ἐν ἡμῖν καρδία, καὶ ἐὰν ᾿ἀποϑάνωμεν 
τὸ ἥμισυ ἡμῶν, οὐ ϑήσουσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς καρδίαν, 
ὅτι σὺ ὡς ἡμεῖς δέκα χιλιάδες" καὶ νῦν καλὸν 
ἐστιν ἡμῖν τοῦ εἶναί σε ἐν τῇ πόλει εἰς βοηϑὸν 
ἡμῶν. 4 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς. Τὸ 
ἀρεστὸν ἐνώπιον ὑμῶν ποιήσω. Καὶ ἔστη ὃ 
βασιλεὺς παρὰ τὸ κλίτος τῆς πύλης, καὶ πᾶς 

ὁ λαὸς ἐξεπορεύετο ἐν ἑκατοντάσι καὶ ἐν 
χιλιάσι. ὅ Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ 
᾿Ιωὰβ καὶ τῷ “Αβισαὶ καὶ τῷ Εϑαΐ, λέγων" 
Φείσασϑέ μοι τοῦ παιδαρίου ᾿Αβεσσαλώμ, καὶ 
πᾶς ὁ λαὸς ἤ ἤκουσεν ἐντελλομένου τοῦ βασιλέως 

πᾶσι τοῖς ἄρχουσιν ὑπὲρ ᾿Αβεσσαλώμ. 

25.Ὰ8: πὐδλης 27. ΑΒ: ἡνίκα ἦλϑε... Οὐεσβὶ 
8. -εὶ (Σοβὲ ΕἸ ... Ἐ(ΟΪΒ ἃ. ἐκ) ὁ . Βερξελλὶ 5. τ δὴ. 
28. ΑΒ ἡ (α. κοίτ. οἱ Ρ. λέβ.) ἡ δέκα Β Ἐ(φτ.) καὶ. 
ΑΒ: ἄλευρον. 29. ΑΒ: σδθλ οι] γὼϑ' βοῶν... φαγεῖν 
(γαλ. μοσχ. ... ἐσϑ. ΕΧ). τ. ΑΒ ἔπάντα.... ἐπ᾿ 
αὐτῶν χ. 5. ΔΒ: Ἐξελϑὼν ἐξελεύσομαι καίγε. 
8.48: εἰποία)ν [0 2.}.: . φυγῇ φύγ. "ἢ ϑήσϑσοιν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς καρδίαν... . ἀγαϑὸν ὅτι ἔσῃ ἡμῖν ἐν τῇ 
πόλει βοήϑειὰ (τὸ βοηϑεῖν). 4, ΑΒ: πρὸς αὐτὸς 
ὁ β.. Ὃ ἐὰν ἀρέσῃ ἐν ὀφϑαλμοῖς ὑμ. ... ὁ β. ἀνὰ 
χεῖρα τ. π. ... εἰς ἑκατοντάδας καὶ ἘΣ ̓χιλιάδας. 
ἔ ΑΒ ὁ (ρ. παιδ. ) τὸ (ΕΧ). 

τὸν Ἀϑτ ἼΩΝ πΟΝ ἼΩΠ ΝΠ 5 

ὈΝ της ΓῊΠΝ ὩΣ ΩΞ ὈΔΡΩΝ 

ΓῚΣ ἜΠΕΝ δα": ἸΠ5Ὶ 3 Ἴ530 

Ὁ Μ Ἄ.Α ΣΙ δὲ ελ Ν ὙΠΕΡ, ΣᾺ ΣΠ 2 ΓΠ2 ἽΠΠΩ δ29 ΠῚ ΣΦ ΌΣΣ 

εἰς Μαανάϊμ, καὶ “οβὶ υἱὸς Ναὰς ἐκ αββὰ “ΟΞῺΣ γ» 3 ΓΞ ὦ" 12 "Δ δ᾽ 

ἜΣ ΘΒ ΤΊΣ: πρὸς ὌΝ ὌΝ ΩΣ ῚΞ 
πλτς "055 ὈἸΒΦῚ ὩΞΟῺ ὁ ΘΟ Ὀλ") 28 

δὴ “ὈΡ Γ᾽ Ὁ ΠΣ" ΘΟΟΓΙῚ 

ἸΝΧῚ ΠΝΏΠῚ ὩΞῚ ΤΥ Θ᾿ Ἴ. 29 
-Ὧν ΡΝ τ ἸΘ ΞΣῚ ἼΡΞ τύξυῦ 

ΠΣ ΣῚ 35 ὩΣΤῚ δΡΛΟΝ ἽΞ ϑῖξ Ὁ ἼΩΝ 
ΣΞΤΩΞ ΝΏΧΊ. 

ἼΣΝ ὈΣΤΩ͂Ν ΤΙ ΡΒ ΧΨΕΕΙ.. 
Ὑ 8 ΘΞ ΝΣ σηἶ ὉΠ Σ Ὀἰ 5] ἫΝ ὦ 
τοωςὼπ ΡΤ τ πϑβῶῦυ: ἸΓΙΝ 
τ ὍσΞΝ τὸ το ϑθπη 3 
ὮΝ ἫΞ ἘΣ ΊΣΗ ἫΝ ἊΝ ἤσηηΣ 

πξητος Πρ Ὡσ πο. Ὁ ΒΗ 
ΝΥ ΣΘΘῸΣ ἜΝ ΤΕΒ. ΝΕΝ ΝΣ 
"ΝῸ 552 ΟἾΟΝ 9 ΝΊΤ ΝῸ ὈΦῚῚ 
ἩΣΉΣΓΙ ἸΔΣΓΝῚ 329. ἼΣΟΝ ἬΔ 155 
ΞΘ ΠΤ 5 Ξὸ Ὁ) "ὃν ΕΣ 
σοΣ ΠΤ Ὁ ΠΩΡῚ ΡΟΝ ΠΩΣ 
ἀποὸν ἜΝΘ ἐποῖσο δ)» ΓΗ 
πΟΣΝ ὈΞΌΦΞ ΞΟΌΓΎΟΝ τος 

ππΟΞῚ ἜΡΩΣ ποτὸν ΠΡΟΣ ἼΩΣ 
θη ἢ 29) ἐπ Ὁ ΝὉῚ ΤΙΝ ὍὉ ἼΝ ΚΣ 
ἜΝ τΟΝῚ Ὑϑλϑν ΤΙΝῚ ΣΝ τ ῸΝ 
555} αἰδώσας ΡΕ ἐὑτον -“ῶνὉ 

ἜΡΤΙΝ ΩΣ ΓῆσΞ θῶ ρα 
ἐΒΊοΘ:Ν ἼΞΗΤΟΣ ΘΟ 

π 

γ. 2. ῬΊῚΌΒ »ΧΏΝΞ ἈΡῸΒ 
ν. 8. Ῥ ΙΣ5 

26. ΑΥ̓͂ ΝΕ: δείρφοισοῦπί (θα 16). Αι: πιΐξ 9(, 28 
ἔθππ ρφεδαβέ, 



ἴαᾳ δεῖ ὩΓδίραί , Ὅεὲν Φούτεν ϑίαθαϑ, δὲν 
Θῴυνξοε 8ετιι 3ᾳ., ϑδοαῦϑ θέμεν. 

20 ταῦ! αδοὸῦ ππὸ ὩΓ6}αἴοῖι Ταροτίεπ Π 
᾿ 27 ἰπ Θίίεαθ. Ἔα Φαυΐο ρὲπ Ῥϑὲαθαπαίηι 
| σεἴοπιπιεπ ατ, δα δταίεπ Θοϑί, δεῖ 

Θοῦπ ϑὲαθαδ, υοπ ϑὲαθδαίῃ δὲν δὲίπε 
δεν ϑπιπιοπ, πὸ Ῥὲαίτ, Ὅν Θοθη ἡ {π|- 

ο΄ πῆοῖϑ υοπ Φοδαθατ, τπὸ Βαυ{{π|, εἰπ 
᾿ 28 Θἰϊεαὐ τεῦ οι ϑέοαιιπ, 8 ει ετῇ, Βεδεπ, 
᾿ς ἰγϑεπεδ Θεζάβ, Ξϑθείξεπ, Θειῇε, Φ.οΘΙ, 
29 Θαπρεπ, ϑούποπ, δἰπίεπ, Θτῖβε, ἔθος 
ο΄ πίᾳ, ϑιπίον, Θώαζε τπὸ Ἀ ποετεδι ἀε 

αν, 41 εἴεπ. 
01 Ὲ υοἱτὸ θιπρτίᾳ, πιοε απὸ Ὀπτἰᾳ [εἶπ 
ἰπ δὲν ἤθε. 

ΟΝ ΨΈΕΕΗ͂. ᾿ἴπὸ Φανίο οτυποῖς Ὁ 8 01 Ὲ, Ὁα8 

ἵει ἄθεον ταιζεπο ἀπὸ ἄθεον. δαπϑετν, 
2 ἔμπὸ Ταποίς ατιὃ ὃὍε8. οΓἘ8. εἰπεπ Ὁτίεπ 
ΘΕ πἀπίον οαθ, ππὸ εἰπεπ Ὁτίτοπ Φ Θεοὶ 

πίον ἡθίζαί, Ὁεπι Θοῦπ ὅτι δα, οαθϑ 

Ὅθπὶ (ϑειθ τον. 

οἷς Θάϊιε Πεγδεπ, [0 τοοτθεπ [{ε 76) τπππ7ον 
πἰῶξ ἀπποῦπιοπ, Ὁεππ οι. δἰ, αἴ τϑεππ 
πεν ζθπ απο υυᾶτοπ; ἴο [8 πιπ 

τς δεΐζοεν, Ὁαβ δι. τἰπ8 αἰι8 δὲν Θίαδι θοΙ[ἐπ 
ἀ πιδαε. 

ο΄ 5Π01Ε 206 ατι8 δεί Θιπιδοτίοπ πὸ δεῖ Φ ατι- 
ς δεπθεπ. ἜΠΠῸ δὲς δεὐπίᾳ ρεδοῖ ὅοαῦ 

ππὸ 6 αἰ ἀπὸ ϑιθαί, απὸ ἤρταῦ): δαρτεῖ 
τς πἰΐν {ἀπιδοντ), πίε Ὅοπὶ δέπαδοεπ Ῥ 6]αίοπι. 
ςς Μπὸ αἴξοδ Ῥ01Ὲ Οὐτείε ἐδ, Ὅᾳ. Ὅεγ δέδπίᾳ, 

σεδοί αἴίεπ απριςείοι ππὶ δ ]αΙοπι. 

᾿ς 46. ἰπιβαπδε ὦ. 
᾿ς 28, βφίπζεη, τι. Φαπρεπ δαυοπ, ΑΥ̓͂.Ε.Α: Ξβοέέει. 
ΒΟΥ: π. (Θῴαίεπ. ΝΕ: Ῥϑεώονι. ΑΥ̓: Φύγζενροῖ. 
ΠΕ: Φύγζο, Β: φενδττίς θίοθτοπ, αὐ Α: Θενὸβείοδ. 
ἢ ΒΒ τ ΑΥΥ: ᾧ,, απάν αενόε!. (Β: πὶ οὔττ 

29, ΑΥὟΥ.ΝΕ: δι θεο, Β: σὴ δὲ δ επ, 

ῷ, απο θ. 

ὁϊ ανίο ππὸ ὅπ θὲπὶ Ξθ01ξ, Ὁα 8. δεῖ ἰθιπς 
Φεππ [ες σοδαίοεπ, δα8. 

δεῖ ἰθπι ταῦ, τππὸ ζεθὲε δον [6 Θαιρίε, 

τεῦ, πππὸ εἰπεῖ Ὁνίτεπ Φ Ὁ οἶΓ ππτεν  ιθαί,, 

Ἰϊπὸ δὲν δεὐπίᾳ Ἰρταῷ ξππις 
ος Ξθ01Ὲ: Δ Ὁ απ) πες οι αἰιϑείοθοπ.. 

8 δεν δα8 ΞῬ01Ε Τγταῷ: Φιι [0ΠΠ} αἰῶι, 
ο΄ απδρίοθεπ, ὅπη οὐ οἷν αἰοἰ) Πίεθοεπ οὐδεν 

Ἔν δεδηίᾳ υταῦῦ κι ἰθποπ:, 
ὕθαδ οἰὦ φεἴάπι, ϑα8. ὉἿΓ ἰῷ ἰθῖπ., 
Ἰϊπὸ δὲν δεδπίᾳ ταὶ απ ΦΌΡΟΥ, ππὺ αἴ[οϑ 

ΙΣ 

(17,36-- 18,5.) 801 

ΦΠΓΕνΓοὶ αποτείηπα, φΟίε ὑτοὶ εενπίθτεῦ, ΧΨΥΨΕΙ. 

δε δίεβ ϑείθτα, εἷἰπ τανίον, τορετ τὰ νἱγῖ, ψαϊ νοσαβραῖαγ Φοῖγα (6 {65Γ86}1, 
4 ἰπσγθββι8 δὲ δὰ ΑΡίρα! ΠΙΪΔπὶ 
Νὰὰλβ, ΒΟΓΌΓΘΙ) ϑαγγίαθ, 4πὰ6 [αἰΐ 

τη 6 Γ Φοὰ}. ἜΕἰ οαϑιγαιηρίαί5. εδὲ 26 
ἴ5γαθὶ οὐπῇ Αθϑά] θη ἴῃ ἰογγὰ (αἰδδά. 

ἃ Ομη4ιι6. νϑηϊβϑαὶ θανιἃ ἴῃ (δίγα, 27 
ΟῚ Π]ὰ5 Να5 (6 Βαθθαὶ ἢ ΠΟΛ ἢ] ι,.0. 

ΝΣ Διο οἱ Μδοῆιν ἢΠΠ5 Ααημηϊοὶ (6 

ΠΥ Πούαθαγ, οἱ Βϑγζβϑιϊαὶ (α]δαά 65. ἀθ 

ι6,....ὄ ΛΟ 6] πὶ. ἘΟΡΙαἰΘγιιηΐ οἱ δἰγαιογία οἱ 28 
ἰαροίία οἱ νὰϑὰ Ποΐ 1, [ΓΘ η απ οἱ 

50..5,...1. ΠοΡάθαπι οἱ [ὩΡΙη8πι οἱ ρο] θη απ οἱ 

[ἃ] οἱ Ἰἰθηίθιῃ οἱ [γἰχιι ἢ οἷον 6. 29 
161] οἱ θυϊγγαπη, ΟΥ̓65. οἱ μρίησι68. νἱ- 
(105, ἀδἀογαμπίᾳαθ. Πᾶν ἃ οἱ ροόραίο, 
41 οαϊη 60 δΓαΐῖ, δὰ νϑβοθηάμπι; 58- 

16,2, βΡ[0α11 Θηΐπη. 5ιμΐ, ΡΟρυΪα ἴλη εἷ 

51{1 [αἰἱράγὶ ἴῃ ἀδβογίο. 
[στα οοηβίἀογαίο αν α ἋΣ ΨΕΙ͂Β. 

ΡΟρΡαΪΟ 8.0 οὐμβιϊπ|: ΒΌΡΘΓ 608 {Γἰ- 
1βπρρΤ Π])05. δὲ σϑηϊαροη65, ὅδ ἀδαῖ! ρο- 

(4.1. ΡΌΠ (οριϊὰπὴ μᾶγίθιῃ 510 τηᾶπὰ 908», 
16,9. δῖ (ΘΓ [1 ΒΑΡ ΘΠ 580 πηδηὰ ΑΒ ῖβδὶ 

ΠΠῚΠ ϑάγνιαθ ἰγαϊγὶβ Φοα!), οἱ ἰθγίϊιη 

ράΓίθ 51}0 τηᾶπιὶ ΕἰΠαΪ, (αἱ ογαΐ ἀθ 
ἀθιῃ. Βἰχίίψιιθ τὸχ διὶ ρορυ]ὰμ: 
Εργοά ΙΓ οἱ δρὸ νοβίβϑουιη. ἝἜΚΕῚ Γο- 

21,... ΒΡΟπάϊι ΡΟραΪ5: ΝΟη Θχὶ 5! 5|ν6 

Θη1π| [ὈΡΘΓΙΠ1158, ΠΟ. ΠΙᾶσηοροΓ δά 
605 ἰδ. ΠΟΡῚ5. ΡΥ ΠΘθ 1, 5ῖνθ τηθαϊὰἃ 
ΡάΓ5. ὁδοῖς 6. ΠΟΡΙ5, ΠΟ 88 {15 Οἱἱ- 

ρα τ ΓΆΡ , ααΐὰ, τὰ ἀΠ118 ΡΓῸ ἄθοθηι τη}}- 

Πἰθὰ8 ΘΟΠρα ΓῚ5; πΊ6} 1158 δϑὶ ἰσίίαν, 

αἱ 515 ΠΟΌΪ5 ἴῃ Ὁ Ρ}06 ρῥγαθϑιάϊο. Αὰ 
4105 τοχ αἰΐ: Θυοα νοθὶβ. ν]ἀθίι Γ ΓΘ- 
οἴσπη, Π0ο [ἀοἰη. δίθί!ς ΟΓρῸ ΓῸΧ 
Ἰυχία ρογίαπι, ορσγρ θα ΐαγαι6 ρο- 

1ϑι.Ὁ2 9, ΡΌΪΠΙΒ. ΡΘΓ [ΓΙΠΔ5. 811ἃ8 ὁθηίθηϊ εἱ 

ΤΠ]. ἜΕῚ ργάθοορὶὶ τὸχ 90ὰ} εἱ 
Αθῖβαὶ οἱ ΕἸΠ αἱ, ἀϊοθηϑ: ϑογναΐα τ] Πὶ 

Ρυθγα) ΑΡ 88 οι! Εἰ οἸηηΐβ ΡΟΡαΪ 5 
Δ] 601 ΡΓΘΟΙρ θη 61 ΓΘΡΘ ἢ. ΟΠ Οἰ 5 
ΡΥΪποὶρίθ5. ΡΓῸ Α 54] 0ηι. 

Ὁ 

15,19. 

νυ.12, 

28. 4]. 1 (Ὁ. ἔτίχαμ) οΪ6ο. ..4}.Ὁ{(Ρ. ᾽π85}50]05. 

1. Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ: πιιοτίε ... Οδετῇοπ. Αἰ: ἀδοιζαῇ. 
2, ΑΝ: ἐπε ὁ ὙῈ: πεῖς, Α: φαϑ. 
3... ππεν πὶ αὐὐτόπ ... οσπ ὃ. Φε, απ, Β.ΑΥ͂ΝΥΕ 

απ απ. Β.αΥΥ: π᾿ (Ε.) ϑιΦ θαθεπ. 
ά, Β: 2πὶ (Θεἰίε δε 50. νΕ: [εί[{ς ὦ) απ δίε Θ. 
ὅ, Β: φοδεί πείτ ροἵπος τππ, ΑΥ̓ΤΟΥΕ: [Πβεγζαθτοῖ 

πὶ. 661. πτὶ ὃς ιἀπρίίπρ. 



δ08 (448,6--140 

ΧΥΨΕΙΙ. 

ΘΙ ΘΙ ΕΠ. 

,ανδεαϊοηιῖ αἀσυρονϑδι5 ραΐν θην δοα ἔῖο. 

ὃ Καὶ ἐξῆλϑε πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὸ πεδίον εἰς 
ἀπάντησιν τῷ Ισραήλ, καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος 
ἐν τῷ δρυμῷ Ἐφραΐμ. 1 Καὶ ἔπταισεν ἐκεῖ 
ὁ λαὸς ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον τῶν παίδων 4]αυίδ, 
καὶ ἐγένετο ἡ πληγὴ μεγάλη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 

8 Καὶ ἐγένετο ὁ πό- 
λεμὸος διεσπαρμένος ἐπὶ προςώπου ὅλου τοῦ 
δρυμοῦ, καὶ ἐπλεόνασεν ὁ δρυμὸς τοῦ κατα- 
φαγεῖν ἐκ τοῦ λαοῦ ὑπὲρ οὖς κατέφαγεν ἢ 
ῥομφαία ἕν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 

, γ - 

εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν. 

9 Καὶ συνήντησεν ᾿Αβεσσαλὼμ ἐνώπιον τῶν 
παίδων Δαυίδ, καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ ἐπιβεβηκὼς 
ἐπὶ τοῦ ἡμιόνου αὐτοῦ, καὶ εἰςῆλϑεν ὁ ἡμίονος 

ὑπὸ φυτὸν δένδρου μέγα, καὶ περιεπλάκη ἡ 
κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν τῷ δένδρῳ, καὶ ἐκρεμάσϑη 
ἐν τῷ δένδρῳ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἀνὰ μέσον τῆς γῆς, καὶ ὁ ἡμίονος ὃ ὑποκάτω 
αὐτοῦ παρῆλϑε. 10 Καὶ εἶδεν ἀνὴρ εἷς καὶ 
ἀπήγγειλε τῷ Ἰωάβ, καὶ εἶπεν: ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 
ἑώρακα τὸν ᾿Αβεσσαλὼμ κρεμάμενον ἐπὶ τὸ 
δένδρον. 11 Καὶ εἶπεν Ιωὰβ τῷ ἀνδρὶ τῷ 
ἀπαγγείλαντι αὐτῷ: Καὶ ἰδοὺ εἶδες, τί ὅτι 

οὐκ ἐπάταξας αὐτὸν ἐκεῖ ἐπὶ τὴν γῆν; καὶ 

ἐγὼ ἂν ἔδωκά σοι δέκα ἀργυρίου καὶ παρα- 
ζώνην μίαν. 12 Εἶπε δὲ ὃ ἀνὴρ πρὸς Ἰωάβ' 
Καὶ ἐὰν παραστῇς σὺ ἐν ταῖς χερσί μου χιλίους 

ἀργυρίου σίκλους. οὐ μὴ ἐπιβάλω τὰς χεῖράς 
μου ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, ὅτι ἐν τοῖς 

ὠσὶν ἡμῶν ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς σοι καὶ τῷ 
““βισαὶ καὶ τῷ ᾿Εϑαΐ, λέγων: Φυλαξατέ μοι τὸ 
παιδάριον τὸν ᾿“βεσσαλώμ' 138 καὶ πῶς ποιήσω 
ἐν τῇ ψυχῇ μου ἄδικον; Καὶ πᾶς ὁ λόγος οὐ κρυ- 
βήσεται ὦ ἀπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ στήσῃ ἐ ἔξεναν- 
τίας. . Καὶ εἶπεν ωάβ' Διὰ τοῦτο ἐγὼ 
ἄρξομαι, ἐνώπιον σου. 

6. 48: εἰς τὸν δρυμὸν ἐξεναντίας (Δ: ἐναντίον) 
Ἶσρ. (. ΕΧ). 7. ΔΒ: ϑραῦσις (πληγὴ ΕΧ). 8.4Β 
ΠΡ. ἐγ. ) ἐκεῖ... πρόφωπον πάσης τῆς γῆς (ς- ΕΧ). 
ΒΊῚ (8. ἡ) ἐν τῷ ̓ λαῷ ἃ ΑἘΧ). ΑΒ: μάχαιρα (ὅ. ΕΧ). 
Βκἐν( (ΑΡΧ). 9.8 1. ἐπιβὴ ἦν (ΑΕ Χ). Δ}: ὑπὸ 
τὸ δάσος τῆς δρυὸς τῆς μεγάλης ... ἐν τῇ δρυὶ ... 
Ἐ(41ι.) ἐν τῷ δένδρῳ (ὁ. ΕΧ). ΒῈ (αϊι, ) ὁ (Ὑ ΑΕΧ). 
10. ΑΒ: ἀνήγγειλε... 
(ἐπὶ τὸ ὃ, ΕΧ), 11. ΑΒ: (ἀν- γἀγγέλλοντι .. 
ἑξώ(ό γρακας.. ̓ς εἰς τ.γ.. .. δεδώκειν. 
γώ εἶμι ἵστημι ἐπὶ τὰς χεῖράς μϑ... σίκλ. ἄργ. 
«τὴν χεῖρά μδι 18,48: μὴ ποιῆσαι. ἐν τῳ. αὐτῷ 

. ὃ λήσεται. (κ. πῶς π. κτλ. ΕΧ.. 14, ΑΒ Διὰ. 
ΒΤ (Ρ. ἄρξ.) ἐχ ὅτως μενῶ. ΔΑΒ: ἐν (ἐπὶ ΕΧ). 

Καὶ ἔ ἔλαβεν Ἰωὰβ τρία 
βέλη ἐπὶ τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐνέπηξεν αὐτὰ 

«Ἐἐγὼ (ς. ΕΧῚ. 438: ἐν τῇ δρυΐ 
. ἰδὲ 

ΤῸΝ ΔΒ: ̓ Καὶ 

ὌΝ 5 ΠΝ ΡΟ πτθτι ὈΦΠῚ Ν ΧΡ ὁ 
ἩΠΔ35Ὶ ἐΩ Δ ἼΡΝΝ ἼΣΟΣ ΓΤ ΟἼΩΣῚ ὙΓΊῚ Τ 
ΠῚ ἼἪ ὅ12» Ὁ ἘΝ δ" ὩΣ δ 
ΝΉΠΙ 853 ταῦτ πρϑθι Ὀ 

ΠΏ ΦΊΘΡΙ ὈτΟ ΎΠΓῚ, ΣΏΣΝ ΘΟ ῸΣ 8 
ἀρὲπ 5.2} ὙΠΝΠΓΟΞΣ ὭΞΤΩΣ ΓΉΣΕΣ 
3 πρθΝ ὝΩΝῸ ὈΡΞ 255 

ἐ ΝΠ ΘῚ53 

Ἢ ἼΡ ὭΘΟ ΘσῶὩΝ ΝῊΡ. 9 

ἼΠΞΠ 391 ἼΡΒΤΤῸΣ αἰν τοῖν 
ῬΙΊΓΡῚ πϑήτοσ πονπ ἼΞ 9 ΤΠῸ 
25 δυδῦσι 13 59) πον ΤΩΝ Ἢ 
ἘΣ; ὙΒΠΓΟΝ ΤΊΒΠῚ ὙιΣ 
ἜΝ ΞΡ ἼΡῚ Ἰπν ΟΝ ΝΡ 
ἘπΠῸ ΝΞ ΠΣ δ πα ΩΝ ΤΟΝ ΠΡ 
ποτ 15. ὌΡΘΤΙ ὥθοἈὉ Ξ 75 ὝΘΝΡΊ 
πΧῚΝ θἰ ἀγόϑητν ΣΉΤΩΣ ὨΝ Ἢ 
ΓΔ πρὸ πῶ» Ἐν ὑτὸ "δγὴ 
Ἀ51 πδητος ΡΝ ὙΩΝΡῚ ᾿ΓΠΝ 1: 
-αῦ ὩῸΞ ῸΝ ἐβϑτὸν ὉΡ οἰῶ ἼϑῸΝ 
ὭΣ ΟΤΝΞ 5 ἼΞΒΠΤΊΞΓΟΝ ὙΠ ποῶν 
-ΓΝῚ ΞΝΤΟΝῚ ἼῸΝ πρὸ π πῆς 
᾿ο δ ώϑ ΝΞ ΡΞ το Ὑ ΝΟλτν 
ἼΞΙ ΟΞῚ πρῶ ᾿θξὴ3 ΩΣ Ν 13 
Ξ ἢ ΠΩΝῚ ΠΟΘΙ] ππϑοσεῦ 
πϑοπὶ ἘΠΕ Νὴ ὝΔΝΘῚ Σ ἸΑΘ 11 
ἼΞΞΞ ϑιώϑ τ πῶδῳ ΠΡ Σ 

Υ. ὅ. Ῥ ὨΝΊΒΣ 

ΓΚ ΤᾺ “ Ἴ: 
γν. 18. Ὁ ἼΒΣΣ 

0. ΑὟΥ: κ΄. ἐ6 ἐπ απὸ. νΕ: οαν, Α: αοἴαῃ. 

8. Β: ξενπτοποίο [ᾧ. ΑὟΝ ΕΑ: νουδτοί τος 
(ἄθεοι δα δ ααπΆε .). 

9. πὶ ἐν Τάγιο, Β: ππίου δα ό υἰἄς Θεβτάπα, εἴπονς 
θ᾽. (5. γκ.ΑΥ̓Σ: δὰ 6 Φίάίῶε (Οἱε δέοι ϑιοείᾳε) ἐν 

θὲ". 



- 

06 ᾿ἴπὸ δα δα8 Ξδυῖἐ δίπαιιδ ἔμπι απὃ 
᾿ς δεῖο, ϑΊταοι ἐπίρεβοπ, οὐ Π{) Ὅὲν (Θ τίς 
Ο Τίηι ϑθαῖος δρύταίι. ὙἸ1πὸ Ὁα8 950 1Ὲ Δ]ταοῖ 

τρανὸ Ὁα.[Ἴ0{| ροζϊα σοι ὉοΥ Ὅὲπ δὲπούγίοπ 
Φαυίοδ, δα δε εῖθοι. Φ αρο8. εἶπε ατοβὲ 
Θῴϊαε σεαθ, ουαπρίᾳ ται οπο ϑέαππη. 

. 

απ αἴἴεῖι βαποε, ππὸ Ὅὲν Ῥβθα]ο {τα β υἱεῖ 

ποῦν ΟΠ 8. Ὁὲ8. Φαρ8, δὸππ Ὁα8 (Θύγιθετί 

[ταΆ. 

9. πὸ δζαίομι δεσοσπεῖς δι δἰποτοη 

Ἰϊπὸ δα Ὁα8 Ῥϑὲαιτ θέον, ἀπίοῦ εἶπε ατοβο 

10 τ ε(. 

τι ϑ δζαίοπι. απ εἶπον (Ἰῶς ϑαπρεπ. 

ἀπε σ ρεο σοι τ σηοφφ ρον ρ γι οτος ΡΟ ΟΝ 

απὸ πίᾶέ απ Ὁε8. δεδπίρ8. Θυῦπ σείορι 
Ῥαθοπ. Φοππ ον δὺπίᾳ, σοδο οἷν τ|πὉ 
ϑιθι1αἱ ἀπὸ διραὶ νον πἀπ͵οτη λτοι, τὸ 

τς [ρεαᾶ: Φύτοι οἰ), Ὅᾳ8. πίε [ἐπιαπῦ Ὁὲπ 
18 δἶπαθοεη Ὡ  7αϊοπι! ἜθεΥ τσὲππ [ἃ εὔθαϑ 

ο΄ δαί )εδ σοίθαπ δάπε απ πιοίποεν. (Θροΐεπ 
εζαθτ, τε ὅεπι δε δπίας πἰτ8. ϑοΥθοῖοπ 

ος τἰτο, υὔτδο δτι ζοΓ67} τοϊθον πὶ ὦ) σοήξαποπ 
Ἰά4 7εἷ'π. Ἔδοαθ ζρταᾶ: “ὦ ἕαππ πιῶ [0 

ἴαπρο δεῖ οἷν ϑενχίοθοη. 

ὑ. ὕ.1,: δῦ [{ὦ.. 
90. Ὁ.1,: απ. 

12,.4.4: 9(6{α!. φοίο τῦπὸ οδ.: εἶπ Θείο {ὅπ 
οὗ: [{εἰν {610}. {0.1.:. ϑΓ0{αἹ. [80 1010]. 

138,.Α.4ἃ: (Θροἴς. ὕ.1.: Θροῖς δαῦυ. 

τ, Φοτοδίπίῃο. ΑΥ̓.Α.: δΓ60. ἥαπροπ, ὙΕ: Βοζοβίρ ἐς 
 [ὦ. Β: τοιτῦο [0{Π π|. τ0.. χυο. οος σο {0 
ς 11]. Β: [ἀιδἷᾳ σογσοίοι [εἶπ οἷσιν, καὶ αοθεπ, ΑὟΥ: 
σαν ὁδαπηίτ, ΥΕ: ταππισάτο,., σεσοίεπ, ΟΥ̓ΝΕ.Α: 
 Θεἴεί ΘΙ οιό. 
 Ἵ2, σθοιι παῖ... οὔᾳοε, Β: (ὦ... ἀπ πὶ, ὁ ἅποοι 
Το[(ἰς υοΐερεπ. ΥΕ: το. (ὦ απ πὶ, ὁ απὸ... τυ ἄροι τυϊτῦς, 
ΑΥ: ἔῤππίε ἰῷ... ((εθοι Ὁ, Ὁ.) ... ϑὲοσηιοε εἰ τοῦοῦ 

8 ἘΠπΌ αν δα} δεν (Θιτοίς, ξεν τοις, 

Φαυΐοδ, παν τε αὐ εἰπεῖι. ϑὲαιθίεν., 

οἰῶς (δἰ. ἔαπι, δορί ζεἰπ απο απὶ δὲν. 
δι ., ππὸ ζἄτοοδτς οι ει Θίπιπιοῖ ππὸ 
ὅτος, αὐδεν [εἶπ θὲ αι θέον Το ἀππτον ἴθαι, 

ἘΦα δα8 εἶπ Ῥέαππ Ταῃς, [ασίο, 
ἐν ἄσαῦ απ, ππὸ ρταῷ: Θίοης, ἰῷ 7αῦες 

ΦΊΠΠΟῚ 

πραῦ ρτα, χει Ὅόπὶ θέα πα, ὅὲ᾽ ἐ8 ἰθπὶ δαί, 
απροαρί; Θἰεῆς,, [αὐ οῖ τὰ Ὁα8, ταῦ, 
Τα πιροῖε ον ἰρπα πἰῶτ Ὁ [6 {6 χαν τρεῖς, 

Φ. οι ο8. 

Φξοαῦ (δόίε 9 Ρ]αΙοπι, 

, Ἐκς.1,.0. 

ἴο τρίς ἰ ὉίΓ σοπ πποϊποισοεροπ θη, 
ο΄ Ὁ δενίπρο τπὸ εἶποι ΘΟ τ οῖ σερόθεπ σαῦοπ., 
ΠΣ ον ϑθίαππ [ρτα κι φοαδ: ὕδοππ δι, 
ο΄ χα {πιοπῦ Θἰδουίπρε, ἰπ πιρίπο απο, 

ορουοσοι δ άτο[!, [0 οἵ ἰῷ Ὁεπποῷῷ πιοίπε, 

Φᾳ παῦπι οαῦ, 
τοὶ νίεβε ἱπὶ [εἴπ απο, ππὸ Πίεβ [ες 

(18,6-- 14.) 09 

ΧΥΨΕΙΙ. 

ΤΠ 4116 ΟΡ ΓΘ55115 Θϑὶ ΡΟΡᾺΪ5 ἰῃ ὁδι- 0 
Ραμ. ΟΟπἰΓὰ ἰβγᾶθ], οἱ ἰδοίιιμη 6ϑί 
ΡΓΔΘΙ αι ἢ βάΠ{π ρῃγαϊ. ἜΕῚ οδ6- 
5115. 651 10] ρΟΡΆΪι5 [5γὰ 6] 0 δχϑγοίίῃ 
θανί(, [οί 416. θδὶ ρ]αρὰ τηᾶρηὰ ἰῃ 
416. 114, νἱρίητ! μὰ. ἜΡαΙ ἃιι- 
[(6Π| ἴδ] ργΔΘΙΠαπὶ ἀἰΒΡ ΟΡ ΠῚ ΘῈΡΘΓ 
[ἀο] 6) ΟΠ ΠΪ5. ἰθΓΡᾶ 6, δἵ τη μ10 Ρ] 65 
ΘΓΔηΐ, 4105 581{π85. ΘΟΠΒΙΠΙρβογαΐ ἀ6 
ΡΌΡα]Ο, 4τι8π| ᾿ἷ, 4108 νοΓᾶνογαΐ 
οἸδά 5. ἴῃ ἀϊθ {Π|ἃ. 

ἈΘΟΙΔΙ δυίοιη, αἰ οοοαγγογοί ΑἹ"- 

58 10Π] 56 Υνὶβ ἢανιἁ, ϑϑάθῃβ π}0|0: 

ΟΠ ΠΠ16. ἰΠΡΡΘ55115. [πἰ5586 1 τημ} 5. 58}- 
16 ὁοπά θη ϑλ 1) ΠΙΘΡΟΆἢ) οἱ ΤΠ ΔΟΉΔΙΏ, 

Δα Πδοϑιὺ οαρι 6185. ΦΌΘΓΟΗΪ, οἱ {Π|0 

ΒΙΒΡΘΠΒΟ ΠΡ ΟΟΘΙ ἢ) οἱ [ΘΡΡΔΠ], 

[21}15.,. Οἱ ἰηβοάογαϊ, ρογίγδηβινι. 

Ἔγ ΑΙ δαΐίθ) Π0 0 4ἰδρίϑιη οἱ ππη- 10 

οἰανι 2040, ἀϊοθηβ: ΥἹἱάῖ ΑΡβδίοιη 

Ροπάογο ἠθ {ιθγοι. ἜΒῚ αἱ 204}011 

ὙΓΟ, 4πὶ παηοϊανουαὶ οἷ: δὴῇ᾽Ά᾽ ΞνἹἱά 511, 

40 Γ6. πΠΟη ΘΟΠΙ[Ὸ(Π511 ΘἸ1ΠῚ ΟἸ1 ἰΒΘΡΓὰ, 

οἱ ορὸ ἐθά ββθι. {ΠῸ1 ἀθοθη) ἁγσθηιὶ 

510105 οἱ ἀπτ θα] οι} } ἜΘαΪ ἀϊχι 1Ὁ 

δα 904}}: δ᾽ ἀρρθπάθγοβ [ἢ ΤΠ] ΔΠΙθ115 

1615. Π1}Π}6 ἀν σ θη 605, ΠΘ4ΕΠΔ (ΙΔ ΠῚ Π111- 

(ΘΓ 6Ιἢ Π]ΔΠ11 Π]Θ 81) [ἢ ἢ] 10} ΓΘΡῚΚ 

ΔῈ ἃ ΘΠ. 115. ΘΠΠΠ ΠΟῚ5. ΡΥ ΔΟΟΘΡΙ ΓΟΧ 

{01 οἱ Αι θᾶὶ οἱ {{Π8]|, ἀϊοθηδ: (ἱ- 

βίοα!α τ] Ραογα ἢ ΑΡ δα οι! Ἔϑοι 

αἱ 51 ϑοίβϑ θη. ΟΟΠ Γᾶ Δ Π]Π)8 ΠῚ Π]ΘΔ ΠῚ 

ἁἀδοίον, πο] 8411) ἢ ΓΘΘΘΙ ἰἃ- 

(ΘΓ Ροία556., οἱ (π βία το5 οχ δήνουβο. 

Ἔ ἘῚ αἰι 904}: ΝΌἢ 5᾽0π τὰ νῖ5, 564 ἂρ- 14 

ΘΡρά ἴα ΟΠ ΘΟΡ Δ (6. ΤΠ οὐθῸ [Γ65 

ΙΔ ΠΟΟα5. ἴῃ ΠΠΔΠΙ 8511ἃ, Οἱ ΠΠΠἸχῚ Θὰ 5 

7 

ὃ 

Ὠε.3:,42. 

14,26. 

ϑ 

14. ΑἸ.  (ρ. ογ80) 704}. 

{π ὦ δὲ ἰποιπο 9.. νΕ: Θουαθτοῖ, ΑΒ δ το. 
τίν. Β: δὲν τοαρύ τσοὺ ἰρτ απ {εἰ, 

15. Β: ππίτοις απ πη’. Ὁ. ρφοδαποοῖ!, ΑΥ̓: φοαοπ πὶ. 
Ὁ. ἐτριᾧ). ΑΙ: τα ὦ τοΐδον πὶ. θοδοπ, Ὑ: εἶπε 
Φ ρα ἔν αοροι ἔθπ δόραπροπ, Β: δι) ἐπίῃ προ: 
[εἰ θαθοπ, αν: σαροόροι αὐὐίτείεπ, 

14. Β: [ο υοὐ δίν Ἰοατίοπ, ΑὟΝΕ: ϑὲ {ὦ} αἴ7ο το 
([ τππα9) (ὦ τυ. ν. Ὁ, ΑΥ̓́Τ.ΥΕ.Α: ἡϑμτννίεβε, 



δ10 (8, 1Ὁ---28.) ΙΕ ΒΗ. 

Ανεαϊοπιὲ αἀτυον δι ραΐν μι δοαϊέίϊο. 

εἰς τὴν καρδίαν ᾿Αβεσσαλὼμ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος 
ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ δένδρου. 16 Καὶ ἐκύκλωσαν, 
δέκα παιδάρια, τῶν αἰρόντων τὰ σκεύη Ἰωάβ, 
καὶ ἐπάταξαν τὸν ᾿Αβεσσαλὼμ καὶ ἐθανάτωσαν 
αὐτόν. 

ι6 Καὶ ἐσάλπισεν ᾿Ιωὰβ ἐν σάλπιγγι, καὶ 
ἐπέστρεψεν ὁ λαὸς τοῦ μὴ καταδιώχειν κατ-. 

ὁπισϑὲν τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐφείδετο Ἰωὰβ τοῦ 
λαοῦ. 

καὶ ἔστησαν ἐπ᾿ αὐτὸν σωρὸν λίϑων μέγαν 
σφόδρα καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἔφυγον ἕκαστος εἰς, 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. 18 Καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ ἔτι 
ζῶν ἔλαβε καὶ ἔστησεν ἑαυτῷ στήλην ἐν τῇ 
κοιλάδι τοῦ βασιλέως, ὅτι ἔλεγεν" Ὅτι οὐκ 

ἔστι μοι υἱός, ἵνα ἀναμιμνήσχηται τὸ ὄνομά 

ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

19 Καὶ χιμαας υἱὸς Σαδὼκ εἶπε 'πρὸς 

Ἰωαβ' Δραμὼν δὴ εὐαγγελιοῦμαι τῷ βασιλεῖ, 

αὐτοῦ. 

εὐαγγελιῇ ἐν ἡμέρᾳ ἀλλῃ" ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ 
οὐκ δὐαγγελιῇ, ὅτι υἱὸς βασιλέως τέϑνηκε. 
21 Καὶ εἶπεν Ἰωὰβ τῷ Χουσί: Πορεύου καὶ 

ἈΠ ΣΡ Ἀατις Ὁ ΤΑῚ ἱ δἰϑώξο τῦν 
17 Καὶ ἔλαβεν ᾿Ιωὰβ τὸν Αβεσσαλωμ, 

Ἀν Ἂν ἢ » , , ,Ἶ » - ] 

καὶ ἔῤῥιψεν αὐτὸν εἰς χάσμα μέγα ἕν τῷ δρυμῷ, 

» , -» ων ῃ 

ἀπάγγελλε τῷ βασιλεῖ ὅσα ἑώρακας. Καὶ προς- 
, - ᾿ 

ἐκυνησε Χουσὶ τῷ Ἰωὰβ καὶ ἔδραμε. 
͵ ᾿, Ε] « ν Χ 

προςέϑετο ἔτι ᾿4χιμάας υἱὸς Σαδὼκ καὶ εἶπε 
-.,» ’ ͵ . ν ν 

τῷ Ιωάαβ' Καὶ τί ἐστιν ἐὰν καὶ ἐγὼ δράμω 
ὀπίσω τοῦ Χουσί; Καὶ εἶπεν ᾿Ιωάβ' ᾿Ινατί; 
συ τρέχεις. τέκνον μου; 4εῦρο,. οὐκ ἔστι σοι 

28 'ἱΚαὶ᾿ εὐαγγέλια εἰς ὠφέλειαν πορευομένῳ. 
εἶπεν ᾿Ἵχιμάας" Καὶ τί ἔσται ἐὰν δράμω; Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Ἰωαβ' «1ράμε. Καὶ ἔδραμεν ̓ άχι- 

22 Καὶ 

μάας τὴν ὁδὸν τὴν τοῦ Κεχρὰ καὶ παρῆλθε, 
τὸν Χουσί. 

14. Β: ἐν τῇ καρδ.᾽4β. ΑΒ:τῆς δρυός (τᾶ ὃ. ΕΧ). 
16. ΑΒ: αἴροντα (τῶν. αἶρ. ΕΧ). 106. ΑΒ: κερατένῃ 
κ, ἀπέστρ.. «διώκειν ὁ ὀπίσω Ἶσρ. 17. ΑΒ Ἰὼβ... δε 
(Ρ. δρ.) εἰς τὸν βόϑυνον τὸν μέγαν ... ἐστήλωσεν 
. ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς. 18. ΒΊΤ (ἃ. στ,) τὴν. ΑΒῈΦ 
στο) ἐν ῇ ἐλήφϑη καὶ ἐστήλωσεν αὐτὴν λαβεῖν ἐτὸ 
στήλην τὴν ... εἶπεν ... ὅκ ἔστιν αὐτῷ υἷος ἕνεκα 
τῷ ἀναμνῆσαι τὸ ὄνομα αὐτᾶ.. «ἐκάλεσε τὴν στή- 
λην. 1". ΑΒ πρὸς Ἰωάβ᾽ ὥραάμω δὴ καὶ εὐαγγ8- 
λιῶ.... αὶ αὐτῷ. 20. ΑΒ: εὐαγγελίας Ἐ εἶ οἱ (41) 
σὺ... ὃ εἴζξγνεκεν ὁ υἱὸς τὸ βασιλέως ἀπέθανε. 

' 5η 5 ἊΞ "Ὁ πὴ5 
μου. Καὶ ἐπεκάλεσαν αὐτὴν Χεὶρ ““βεσσαλὼμ΄ ΝΆΡ Ὁῷ πα τ Ὁ Ἰ3 ἘΝ ΝΝ 

θῶτοϑ ἀπο π ΠΣ Νϑ σ ᾽ ἐν ἃ » - 

ὅτι ἔκρινε κύριος αὐτῷ ἐκ χειρὸς τῶν ἐχϑρῶν. 

20 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωάβ' Οὐκ ἀνὴρ᾽ 
᾽ - 5" ς ] 

εὐαγγελισμοῦ εἶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ σὺ πῆ Ὁ35Π ἤῶΝ πρῶξ Ὁ Ν νὰ 

ΤΠ πο π- 3 τὸν Ὁ πῶξῃ 

ΞῸΞ Ἢ ὉΠ οήϑιῷξια 593 ἘΦ ΌΓΡΣ 
ἜΘ) ΘΡΉΡΣ ΠΩΣ ἸΞΘ5Ὶ ΠΣ ΕΟ 
ἐπ υ0.) ὈἸΦΦΞΝΤΩΝ 5595} 3 0 )55 
ὩΣ ΞΔ) ἼΒΩΞ δὴν ΦΡΏΝ 
Ξιδο 5 ΘΠ. ὈΝῚ ΛΠΤΙΝ ἘΤῚ 

ΠΕ ἘὩΡατῸΝ 1 
ὈἸδΡΙ σπΈ στον ἘΡῸ3 ἼΣΑ ΞΘ ΟῚ 
ἼΝ ὉΝπῈ ΒὩΞΝτἢ. ὙῺΡ ἸΞΧΡῚ 
ὅπ Ὁ ΣΝ ὈΝ ον τοῦ) 
-ἊΝ ἐμ 0 το χοὴ προ π᾿ ΩΞΝῚ 18 
“ὮΝ ἽΞ π3πτΡΌΣ:3 "ῶν ΣΧ 

10 

Ὁ 

πο πὸ ΝῊΡ Ἰρῶτον ἘΠῚ 
ὁ ΓΤ ΩΝ ἽΣ οἰδῶθΝ 

ΠΣΉΝ ἼΩΝ ῬΊΤΊΣΤΞ ὙΡΘΠΙΝῚ 19. 

αὐλόν τὸ ὝΩΝΒῚ ΣΞῸΝ ΠΡῸ ΓΗ 5. 

ΝὉ πρὶ ΟΡ ΠΊ ἼΠΝ ΘῸΞ Ὠ2} 

ΣΝ ἼΒΗ Ἴ ἰθηθῦ ΘΝ η) ὝΔΝΡΊΣΙ 
ΞΡ 9 ΠΝ ΠΌΝΩΝ 
ΡΥΤΣΓΞ ὙΡΌΤΙΝ ΤΡ ἩΡΒῚ ἐγΉΡλ2. 
ΝΌΤΠΙΧΝ ΠῚ ὙΠῸ ΣΝΉ ΤΟΝ ΝΡ 
ὩΝἢν ΝΡ ΠΣ ΤΙΝ ὍΝ ΤΩΔ 

ῊΝ ΠΕΕῚ ἜΞ 7 πῶν πὶ ΠΡ 
γῆν χρόνω ἘΓΑΞῸ πηῶξϑ. 

ἼῸ1 ΕΘ ΤΙΝ ὙῈῚ Ὑ7Ὸ) 5 ἼΏΝΙ ὦ 
ΘΗ ΤΙΣ ἼΩΣ 5 ἼΣΘΙ 

ν. 17. Ὁ ὙΠΟ ΓΙΝ 
ν, 18. ΤΙΣ 

ν. 20. ΞΘ δὲ δῚ "ΠΡ 13 

21. ΑΒ: Βαδίσας ἀνάγγειλον τ. βιὅσα εἶδες... ἐξ 
ἤλϑε. 22. ΑΒ: πρὸς 11." Καὶ ἔστω ὅτι δράμω, 
καίγε ἐγὼ. . σὺ τὅτο τρ., ὭΓξ 29. ΑΒ: ( Ρὺ, 43χ.) 
Τί γὰρ ἐὰν. .. Κεχὰρ (5. Καιχ.) κ᾿ ὑπερέβη. Ὶ 

νη] ἡ ῃ 



Ὡ, (Φαιπιοί8, 

ϑίρίπαα; (δίζοτς, 

6]αΐοπι ἰπὸ ὅοῖς, Ὅᾳ. εὐ πο Τρδίς απ ὍῸΥ 
1 Θἰῶς. ἜπῸ φεῦπ παδει, ϑοαθὸ ὅ8.1- 

[επίτάσεν, πια τοι {0 ᾿πππ θοῦ πιὸ [  Ππιρὲπ 
ρα 2 6. 

Φκ δε οαῦ οἷο δοζαιπὸ, ἀπὸ στα ίς 

Ὁα 901 τοἰοδοῦ, δα ἐδ πίῶ!. τοοίτον 
ται παδίασίε, Ὁεππ οαῦ τοῦς δε 

17 Ξ801{8 υεὐδοποεπ. Ἐπ {6 παθπιὸπ 310- 
ζαίοια. ἀπὸ απ ἰθπ ἱπ δὲπ Ῥδαϊο ἴῃ 
εἶπε ατοβὲ Οτιδὲ, ππὸ Ἰοεσίεπ εἶποπ ζεὴτ 
ατοβὲπ αιζοη (Θἰεῖπς απ ἰθπ. πὸ Ὁ 
απὸ ἤταεῖ Ποῦ ε, εἶπ [οαῇγεν ἰπ [εἶπε 

18 ϑς. ἘἸΡζαϊοπι αδὲν δαί Π ἃ) εἶπε 
Θάπίς αὐαονίτεί, δα. εὐ πο Τοδίς, οἷς 
Περεῖ ἰμι δεὐπίᾳϑαταιποο. Φοππ εὐ Πρταῷ: 
“Ὁ θαδο ἔείπεπ οῦπ, δατιι 001} Ὁἱεβ 
ππείποδ ϑγαιιει 8 Θεά ιπὶβ [εἰπ, απὸ Οἰεῦ 
οἷς Θάμπίς πα ζείπεπι ϑλαιποπ, πιὸ δεῖβί 
απ) δὲ8. απῇ Ὁἱεζεπ ας ἡ ]αϊομ 8. ϑέαιιπι. 

19 Ἰρίπιαας, δὲ. Θυῦπ ϑαροΐδ, Ἰνταΐ: 
αἰοδοῦ, ἴὰβ πιὰ ἴαπίζεπ ἀπὸ Ὁοπὶ δεθπίας 
οὐὐξποίρεπ, αὶ θεν εῖν ἰθπὶ ϑὲοε θεῖς 
αι ας οπ {εἰπὸν δείπος  πδοπ. 

20 ἔϑοαῦ αδεὲῦ [ρταῦ κι ἰθπι; Φι δυίπρο 
δεῖς ἔείπο σαῖς οι )αῇ. (δίποιι απϑετπ 
“ας [0ΠΠ| δι. οι αΓ{ δτίπροπ, ππὸ θεῖς 
πἰῶς, Ὁὸππ Ὁ68 δεὐπίαϑ Θοῦπ {{ τοῦί. 

91. θεν 2 ὅθε [υταῷ ϑοαδ: Θεῦς δὲπ 
πἰπὸ {α66 Ὅεπι δεδηΐαε απ, τοαϑ δι. σεἤεθεπ 
Ῥαῇ. τ1πὸ θυ: δείείς ρα απ, ππὸ Το. 

22 ἘΠ ρίπιαας αϑέν, Ὅν  οῦπ ϑανοΐδ, Τρτα 
αδετιαὶ κι οαδ; ϑ᾽ε, τοὸππ ἰἅ) απ 
Τοῖς Ὁεπι θα πα ὁ οαῦ ἤρταῷ: 3α8 

160 

ἶΠῈ ται Ἰαπίοπ,, πιείπ Θοθπ ὃ δζοπιπι θεν... 
δι. τοίτῇς πίε εἶπε φαῖς Βοι ἀγα δτίπαοπ., 

28 Ἐσθίς, τϑεππ ἰὰ) Τίο[ε ἢ (δτ Ἰρτα χει ἰθπι: 
Θο ἴαιε Ὁ. ΞψΠΠ|0 Το ἢ ρίπια ας; Πτασδ 
θδραεδ, ππὸ ἕαπι  α{ τοτ. 

10. Α.Α: {Φοποπ. 
238. Α.Α: βτιαδεῦ 78, 

14, ΑΝ: στ Ὁ. Ὁ. νΕ: χα εὐ πο ... Τοδτο, (δ, 
15.) παπτίπροίοπ ἰθπ. ΑὟΥ: ϑὲον [δ 6 οὐ... δα ἐταίοπ 

ὑτοί ἰπαγγοπ δίπχι. 
15. {9 1. 9ιδήζαϊοπι, Β. ΑΥ̓ὙΕ.Α: αι. δοίοίεπ ἰδπ. 

ος 10. δα 85, εδτιείε ππὶ, ΑὟὙΕ: (χπνπὉ) σοπὶ 
 Βδου[οίφοι δίταοίό. Β: δίο{{ Ὁαὁ ὅ8., κατα ἃ, ΑὟ: ἐγ αν 
Ο θ6ηι 5. (δίπθαίι, νῈ: τυοί[... χυτη ἢ, 

17. αν: βοᾷ. Β: τι ζίείοπ... ἄθον ἰδηπ απ. ΑΥ̓ς 
 ετἰί, Α: ἐτπροπ δον ἰθπι... ξυ]απίπιοπ, 
ο΄ 18, 9{0. Φεπέπιαί, ΑὟ.Α: εἶπ ϑϑὲααἴ. νΕ: Φοπ 
“ πια]. Β.ΟΥ͂ΥΝΕ. ΑἸ: ἱπὶ π ὐπίᾳ δα. Β: Θούπ, απ δα β 
ἰᾧ ... πίξεοι πιδρο, ΟΥ̓ ΝΕ: απ (πιείποι θὲ, ἐπι 6.) 
δι εγθαίξεπ, ΑὟΝ: 900. ϑείῴεπ. Α: Θαπὸ! 

(18, 15---28) δ11 

ΧΨΥΨΈΕΣΙΙ. 

ἴῃ οογάθ ΑἸ )»βδ οι ; οπη46 δΔάπιο ρ8]- 
Ρἰϊὰγ οὶ ΠΔΘΓΘῊ5. ἴῃ 4ΆΘΓοι, ἘσπουΓΓο- 1ὅ 

ΠΡ ἀθοθη) {πν 6 ἢ 65 ΔΙ ΘΟ ΓΙ 904}} οἱ 
16ς5.χ. 

ν.10. 

(Ρε.19,26 
Ρν.7 

21.5.17. ΒΒΓΟΆ ΘΠ (65. ἰπ ΘΓ ΓΘ ΘΟ ΓΙ Πΐ ΘῈ). 

(δοίης δαίΐθιῃ Φ0α}) θιοοίηὰ οἱ γο- 10 
{πὶ ΡΟΡαΪαΠ], π6 ΡΘΓΒΘ4ΌΘΓΘΙΕΓ 
[ρσ]οηίθιη [5Γ86], νΟ]θ ἢ 5 ρΆΓΟΘΓΘ 1η8]- 
{παάϊηϊ, ἘΞΒῚ ἰυἱογαηΐ ΑΡβαίοιῃ οἱ 17 
ΡΓΟ]ΘΟΘΡἢΐΪ ΘΠ] ἴῃ 58 ]1ὰ ἴῃ ἰὈνθᾶιὴ 
σγδηήθη), οἵ ΟΟΙΠΡΟΥΙν Γαΐ ΒῈΡΘΙ 

2,28. 

2,26. 

79: 2θ. 6.1} ΔΟΘΓΝΊΠΗῚ [ἃ μ᾽ 411} ΠΊΔ ΘΠ} ΠἰΠηΪ5; 

ἐπ᾽ ΟΠΊΠἾδ5. Δ16 ΠῚ ἴβγδ! [ασὶὶ ἴῃ [6 Γ- 
κνἷ, ῃδΔο] ἃ 818. ἜΡΟΥΓΟ Αὐϑ8]0ηὶ δγοχθ- 18 

ΓὰΪ 5101, οαπῃ δάϊδιιο νινογοὶ, {{{π|11Π|, 

ἜΣ 4] δϑί ἴῃ νά] 6 γορίβ; ἀἰχθγαΐ ΘΏΪΠῚ: 

«4, ΝῸπ Πᾶθ 60. ἢ]ΐαμη, δὲ Π00 οΥ τποηϊ- 
ΠΙΘΠ 11 ΠΟΙΏΪΠΪ5 16]. Ὑοοδν (416 {ἰ- 
(ἀ] 1} ΠΟΙΠΪΠ6 8510, οἱ Δρρβ] δία Πηᾶ- 
15 ΑΡΒ4]ΟΠ ἀ54116 84 ἤᾶποὸ ἀἰ6Π). 

ἐδϑδων, ΔΟΠΒΙπηδᾶ5 δα ΐθη], ἢ] 115 ϑδάοο, αἷΐ: 19 
ΟἾΡΓΔ ΠῚ οἵ ΠΕΠΟΙ)0 Γορὶ, αυΐὰ 1ὰ- 
ἀϊοϊα πη [Θοογ οἱ ΠΟΙηΪη15 46. ΤηΔΠ| 
᾿πἰΠ]ΘΟΥ ἢ) 685. Λα 4Ζαθῃ 9080 20 
ἀϊχιι: ΝΟῚ ΘΓΙΒ. ΠΌΠΟΙΙ5. ἢ ἢδὺ ἤϊ6, 

5644Ἀ.Ἅ ΠΌΠΟΙΑθΙ5. 1 414: Πποάϊθ μ0]0 ἴα 

νι. ΠΙΠΟΙΆΓΘ, ἢ] 15. Θη1Π ΓΟ 8. δὲ ΤΠΟΓ- 

ίαυ5. ἜΚΕΙ αἱ 0} ΟΠμιι5ὶ: γδάβ οἱ 21 

ι4,38.2.. ΠῚ ΠΟ ΓΘσὶ, 486 νἱ 511. Αἀογαν!ΐ 

(51 90} οἱ οὐρα. Ἀυ͵βι5 22 

ἀπίθιη ΑΟΠ ἢ Π885, ἢ 15 ὅδ 400, ἀἰχι δὰ 

φοὰθ: Ουἱὰ ᾿πρ 6611 5] οἰϊδη 650 ουΓ- 
ΓᾶΠ) ροϑί Ομυδιῦ ΠΙχιίψιι6 οἱ 2080: 
Ουϊά νἱδ ΘΌΓΓΟΓΟ, ΗΠ τηϊὲ ΠΟῚ ΘΓ 5 
βοηὶ Πα] θά} ὰ} 5. ἜΘαΪ ΓΘΒρομ : 28 
Ουϊά 6Π1Π| 51 ΟΠΘΌΓΓΟΓΟΐ Εἰ δἱΐ οἱ: 

αγΓο! ΟἼΓΓΘΙ5. ἜΥΘῸ ΑΟΠΙΠ) 15 Ρ6Γ 
γ]ΔΠ}) ΘΟΙρΡΘΠΑΐ ἰγδηβιν ΟΠιι5]. 

(36τ:. 
28,21. 

ὲ 22. 5 Ὁ (Ρ. τὰ }} γϑηΐ μυο ἢ 

19. ΑΥ̓͂: ΞΒοι[ᾧ)α[ δείπροπ, νΕ: δὲ {τοῦς λαῷ: 
τε, Β: αὐτὸ ϑ εξ. ΑΥ̓ ΝΕ, Α: οὐ). (απὸ Ὁὲγ .). 

20. Β: υυἱτῇ οἰοίεπ Φαρ ἔ, 4. Ξϑοήαζίον {εἰπ. νΕ: 
4, {τ| Ξϑοε{ἀ). ἔαπα! δα. ἢ. ὅτ. (ΑΥ̓͂ .Α: Ὧι {[ο{{{| π. 
ὅδυίε [εἰπ.) 

21, ΑΥΝΕ: κι εἰπει δ παίει (Δ αἰ ἐεπ) ὃ 
“2, Φυρη Ὧι τὸ. Ἐν 9ϑοίεπίοθη εὐἴαπαεπ. Β: 

θα τοᾶτο οὐ δαππ, [ὰβ εἰ) υυ αὐ Ταπῆεπ, ΟὟΥ: 
8, εδ αἰιὦ {εἰ ... ἃ. πο) δίπι, ΝΕ: (58 {. τὸ. οὖ τοῖς 
ὦν πα. Β: δὰ {τ οἱ ὦ ἔν ᾳ. οι. σοτθαπϑοπ {{. 
ΑΝ: εὐ {Π ἔ, 38. δίε ἐπα εἰπδτίπροι, ΝΕ: οἷν Εν εἰπε 
ἰγάστὦ). 

23. δόη ὕδεᾳ δὲν δρεης, ΑὟ:; ϑ[ι. 



812 (18,24---19,1.9 ΩΦ Ι ΕΠ. 

ΧΥΉΗΙ. Αρεαϊοηινὶ ααἰυϑηδιι5 Ῥαί εν 5οιξεϊο. 

24 Καὶ Δαυὶδ ἜΣ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων 
τῶν πυλῶν. Καὶ ἐπορεύϑη ὁ σκοπὸς ἐπὶ τῷ 

΄ - , - “ 

δώματι τῆς πύλης ἐπὶ τοῦ τείχους, καὶ ἤρξε 
. » 4 ᾽ Ὁ Ν “5 ΝΡ ὅὼ ΟΝ 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδε, καὶ ἰδου 
Ε] Α , » - 

ἀνὴρ τρέχων μόνος ἐνώπιον αὐτοῦ. 28 Καὶ 

ἀνεβόησεν ὁ σκοπὸς καὶ ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ, 
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" Εὲ μόνος τρέχει, δύαγ- 

ἣν 3 - ,ὔ Ε - 3 ’ 

γϑλισμὸς ἕν τῷ στόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐπορεύετο 

εἶδεν ὁ σκο- 
᾽ ΠΣ “ 

ἀνεβόησεν ὁ 
» , 5 Ἔ 

Ιδου ἀνὴρ 

ὁ βασιλεὺς" 

πορευόμενος καὶ ἐγγίζων. 38 Καὶ 
πὸς ἄνδρα ἕτερον τρέχοντα, καὶ 
σκοπὸς ἐπὶ τὴν πύλην καὶ εἶπεν" 
ἕτερος τρέχων μόνος. Καὶ εἶπεν 
Καὶ οὗτος εὐαγγελιζόμενος ἐστι. 21 Καὶ εἶπεν 
ὁ σχοπός' Ἑωρακα τὸν δρόμον τοῦ πρώτου 

ὡς δρόμον ᾿ἡχιμάις υἱοῦ Σαδώκ. Καὶ εἶπεν 

ὁ βασιλεύς" ᾿Ανὴρ ἀγαϑὸς οὗτος, καίγε εἰς 

εὐαγγελίαν ἀγαϑὴν ἐλεύσεται. 
25 Καὶ ἐβόησεν ᾿Αχιμάας καὶ εἶπε τῷ βασι- 

λεῖ" Εἰρήνη. Καὶ προςεκύνησε αὐτῷ ἐπὶ πρός- 
ὦπον» ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς κύριος 
ὁ ϑεύός σου, ὃς συνέκλεισε τοὺς ἄνδρας τοὺς 
ἐπαραμένους τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὸν κύριόν 
μου τὸν βασιλέα. 39 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" 
Εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ ᾿“Ιβεσσαλώμ; Καὶ εἶπεν 

νόμενον ἐν τῷ ἀποστεῖλαι τὸν δοῦλον τοῦ 
, 

βασιλέως Ἰωὰβ καὶ τὸν δοῦλόν σον, καὶ οὐκ 

ἔγνων τί ἐκεῖ. 80 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" Πάρ- 
΄ τ ελϑὲ καὶ παράστηϑι ὧδε. Καὶ ἐπεστράφη 

καὶ ἔστη, 31 καὶ ἰδοὺ Χουσὶ παρεγένετο καὶ 
“ - τὰ ᾿ , , ΄ 

εἶπε τῷ βασιλεῖ: Εὐαγγελισϑήτω ὃ κύριός 
" ΄ “, "ς» ᾿ ΄, ΄ 

μου ὁ βασιλεὺς. οτι ἐδίκασέ σοι κύριος σήμε- 

82 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Χουσί" 
'γγιαίνει τὸ παιδάριον “Αβεσσαλώμ; Καὶ 

Χουσί' Γένοιντο ὡς τὸ παιδάριον οἱ ἐχϑροὶ 

τοῦ χυρίου μου τοῦ βασιλέως καὶ πάντες 

ΜΈ. ὅσοι ἐπανέστησαν σοι εἰς κακά. 1 Καὶ 
ἊΣ « ΑἸ 31 ὦ « 
ἐδάκρυσεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἀνέβη εἴς τὸ ὑπερ- 
ᾧον τῆς πύλης καὶ ἔκλαυσε, καὶ τάδε εἶπεν 

ἐν τῷ πορεύεσϑαι αὐτόν" Τέκνον ἐμὸν Αβεσ- 

24͵ ΔΒ: τῶν δύοπ. «εἰς τὸ δῶμα τ. σπ. πρὸς τὸ τεῖ- 

ος 7. ἐπῇρε. 25. ΑΒ: ψ. ἐστίν, εὐαγγϑλία. 20, ΑΒ: 
ἐβόησεν ὁ σΆ. πρὸς τῇ πύλῃ. ΒΤ (ἃ. 1δ.) Καὶ. ΔΑΒ: 
Καίγε ὅτι... Ἔστι. 21. ΑΒ: Ἐγὼ, ὁρῶ. 28. ΑΒ: 
πρὸς τὸν βασιλέα.. .πρ. τῷ βασιλεῖ ἐ ἐπὶ πο. αὐτῶ. 
ἀπέλλεισε ... τὴν χεῖρα αὖτ. ἐν τῷ κυρ. μὸ τῷ β. 
29, ΑΒ: (ἢ εὐφρ.) τὸ ἀποστ. (ο. ΕΧ΄Ὶ, 30.4.8: Ἐπί- 

αἱ εἶπε, 

ἾΝ ὝΞ" Ἁ (ὦ -“ :; ] 

ρον ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἀνϑεστηκότων σοί. 

ποὴ ἈΠΕ ΣΝ 8.-}8 Ξυῦν 1} 
πϑίππ ον φῶσι 285 Ὧν πΌτπ 

γᾺ ὥλἈΤΤΒΓῚ ἈΠῈ ὙΘΊΣΤΤΝ ΝΕΡΌ: 
πο 5) ΠΡΝΠ ΝΉΡΡῚ ὁ πο 
πὸ -" Ὁ τι] 9 πὶ Ἵ 

ὍΞ5 ΤΙ 23 ἸΤΞΟΤΟΝ ἼΘΙ ΔΝ Ὶ 
ΠΡ ΝΡ ΞΡ 19. 2512. 
τὸν ἤβὲπ ΝΈΡΟῚ 7 σπατῶνν 
415 7 ϑνστοσι ὝΩΝδῚ “Φῶπ 
ἌΩΝΝῚ ὁ ΘΞῺ ΓΤΓΞΒ πο ὝΩΝΒῚ ΣΤ 
ων πὶ ὈΣΞ ΤΩΝ τς "ὴὰ ΠΏΝΙΙ 

“ἸὨΝΘῚ ρῖτς- 8 ΥΣΏΤΙΝ ΤΙΚΎΩΘ 
ποτ ΝῊ πὶ βίοτον. Ἴ2ῸΠ 

ΣΝ 25 ΠΟ 
ἸΡΏΠΟΝΣ ὝΩΝΟῚ ὙῈ ὯΤΓΙΝ ΝΕ Ρ5Ὶ 
ΠΣῚΝ ΒΝ πρρὉ ἡπγ5 οὐ ϑῷ 

28 

24 

ἡρο ἼΩΝ ΤῸΝ Πῆπ0 ἼΡΞ ὍΝδ. 
ΤΩΝ ΣΡ "ὧς ΠΡΎΣΝ τὰ 

᾿ ΣΈ ΔΘΘΙ ὅτι ὍΩΝΡῚ 1 ΠΡΘΠ ὭΤΑΞθΟς 
Αχιμαας" Εἶδον τὸ πλῆϑος τὸ μέγα δὐφραι- ΞῊΣ ΠΡΟΣ δλ5ὴ 21 ᾿ 

ΥΣΏΤΙΝ ἼΩΝΟΣ ας ἜΡ99 

τὰ πορὼν ἴλη ΠΤ ΠΝ 

δ 91 ἩπΩΣσΡ Ὶ ΣΝ. ἩΦΘΠ ἼΞΣ 
ὩΧΌΣΙ 20 ἼΦΘΡῚ ΘΝ ἘΠ ΠΡ. 5 

ἼΞΠ ΠΡΡ ὁ ΤΩΣ. 35} 

Ὡς ὍΩΝΟΥ, ἐτΡῸΣ ΘΟ ρτι-ὅΘ 3). 
ΕΟ ΠΡ ΡΡῚ ἘΕΡΡΌΣ “ἀϑπτὸν 
ΤΣ ἸΞῪΝ ἜΦΘΞ ἼΠ5 ἸΔΘΉΞΙῚ ὝΩΝΕ9η 
Ὑπέεν: ΠΡῸΣ ἸΔΡτ ΘΝ 95 πϑοπ 
γοῦστο ὉΡΟῚ ΠΌΘΠ ΤΠΡῚ ΧΥΧΟ, 
ὯὮΞ ἜΠΞΌΞ ὝΩΝ τ ΓΙΞῚ 25 “ΣῶΠ ὦ 

ἜΣ ΟΝ 

στρέψον, στηλώϑητι ὧδε(ς. ΕΧ). 31.Ὰ8: ἔκρινδι, β΄ 
ἐπεγειρομένων (. ἐγειρ. ) ἐπὶ σέ (ἐδὲκ. κτλ. ἘΧ)- 
ὁ, ΔΤ: Εἰ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ ᾿4. (Ὑγ. κτλ. 
ΕΧ). ΒΈ(α. ΑΠ}. Χ.)ὸ ΡΩΝ ΑΒ: ἐπ᾽ αὐτοῦ! Ὁ 
-- 1. ΑΒ: ἐταράχϑη ὁ β. ... ὅτως εἶπ... Υἱέ μδ.. 

ἐδ λατχόρην 

πθος 
ΣΙ ὌΝ ΝΞ 

Πρ Θὐθι Πὴπὸ ΠΌΡῶτοΣ ΡῈ 



20 δεῖ δὲδπίᾳ, αὐ όδοη, ἀδετρεδει αἱ. 

ΓΈ. αὐεθπει ἀδε1 κι τθιμι. 
πὸ αἷπαᾳ δία αἰ, 

᾿ Φ, (Θανμο[8. (18, 24--Ἠ19,.1) 819 

ΦΟίς ϑοΙ͂(Δαζέαη αυΐδ, 

94 Φαυΐδ αδοῦ αἘ αυϊζάγειι εὐθοίοιι Φ θοτοη. 
Ἰϊπὸ δεν ὅδ άζεεν αἰπα ατ|8 Φαᾶ) Ὁε8 Φ υτϑ 
απ εν ὲατιεν πὸ 00 [εἶπε Ἔπιροπ απ, 

20 πὸ ζαῦε εἴποι ϑέαπη Τα οπὶ αείπο, ἔππὸ. 
ΑΙ ὅν 

δεὐπίᾳ αϑὲν Ἰρταῶ: 570 οὐ αἰξείπε, 10 {ΠῚ 
τίεῦ τὸ Ταρίς ἐδ. Ὅεπι δὲ πίρε απ. 

εἶπε σἰἴὸ Βοί γα. ἰπ ζείπεπι ϑθὲιπε. 
Ἰῖπὸ Ὅᾳ. Ὁοτ[ο δίας. οαἰπα ππὸῪ δέῦδιι ἔαπι, 

20 ἔζαῦε δὲν ὕδάζιίο εἰπο απϑοτη ϑὲαππ 
ἵαιζεπ, ἀπὸ τἰοῦ ἐπ Ὁ4ᾳ8 Φθον ππὸ Πρτα: 
Θίεθε, εἰπ ϑέκππη Γἄπ αἰοίπο. Φεῦ δ δπίᾳ 
αδεν ἤρτα : ον {Ππ απ οἷ οατον ἸΒοίο. 

27 ἔΦεν θάδιίιν [ρτα: φ [δὲ θ68. εὐξει 
ἀμ αἴ δῖ αι ρίπιπας, Ὁὲ8. (Θοΐπῷ 
ϑαῦοῖδ. {πὸ δὲν δξδπίρ ἰρτα: (65 ἰῇ 
εἶν αὐτὸν Ῥέαππ, ἀπὸ δτίπαι εἶπὸ σις 
ΞΒοι αι. 

ρίπισας δὲν τοῦ ππὸ Ἰρταῦρ ζππι δὲδε 
παἰσε; δτίοοε! Ἰπὸ δείείε απ θοῦ Ὁθπὶ δε δπῖρο 
αἰῃΓ ζεἰπ ἍΓΠΈΠΡ ἐν (το, πὸ ἰρταῦ: 
(εἴοδεῖ ζεῖ Ὅὲν ᾧεῖν, θεῖπ Θοῖίς, 
δ ριῖς, οἷς ἴτε απο τοΐδον πιο ΘΈΥΤΗ, 

ἘΞΡΙ ΣῈ 

28 

96. οἷο, 

δὐπίᾳ αθὲῦ ρταῷ: Θεθεῖ ἐδ αἰ ἸΟ Ὁ. 
οι ὅπαδεη ἡ δγαίοπι δ θίπιαα Ἰρταῦ:, 
χὰ [αθὲ εἶπ στοβοῦδ (δδειπππιοῖ, Ὅᾳ. Ὁε 
δὐπίρδ ποι οι πα), δοίη δὲ ποῦ, 

80 Τα ποῖς, απὸ τυεἰβ αἰ, τϑαϑ ἐδ τϑατν. ἘΦ 

δύπίᾳ Τρτα: Θεῦε Ῥέτιι. τῃτῦ {τ δα 
δέτ. ἰτπὸ εὐ αἰπα θόλπηι τα {απὸ 

51 αἴοα. ὃ Θίεοθε, δα. ἔσπι (δ  α7 πὸ Τρταῦ: 
ίεν στς οι αἴ, πιρίπ οτν δδηίᾳ! Φ ον 
ὥετν αὶ οἷν θέμε θοῦ υευζ ας θη ὍῸΥ 
απὸ αἴον, οἷς {{) υοϊθεν οἱ) αὐ εθπείρπ. 

32 εν δεὐπίρ δὲν ἡγτα ζει θα: δεδοῖ 
ἐδ Ὅθπὶ δ παύει δ] αἴοιι απ 01 ὁρμῇ 
ἴρτα ἃ: (8. πιΐε. αἴίοπ δείποοι. πιοίποθ 
φεῖτη δεθηίρϑ φοθεπ, τοἷς ἐδ Ὁ6πὶ. ὁπα- 
δὲπ φορεῖ, ἀπὸ αἴτει, οἷς {{0) τοἴδοεν οἰ 

Ἔα Ἰϑατὸ 
θεν δτδπίᾳ τταιτίαᾳ, 
Ὅπ καὶ πὶ ἜΟΥ ππὺ τϑείποίο, ππὸ 
ἱπι Θεθεπ Τρεααῦ εὐ αἴὐο: λεῖα Θοὴπ 

1. δειυδηπίᾧ (απ (δτίοά), αν Ἐα!.) 55. 38, 

24. δεπὶ ξιοοΐ ... αὐ δίς ϑϑὲ, 
20. Β.ΑΥ͂Ψ: ἴο {{| (εἶπο) 5. Β: {πὸ οὐ α. πτύον 

Εν Ὁ δενχα. ΑΥ̓͂ΤΕ: εὐ ἔς ἀπιποὺ πάθεν, 
20. τ΄ δεῖπ Σϑονιανε, Β: ΠΡ ΟΔΣ 
27. νΕ: τοίο. αὟΝ: [εἴ ... απ [τς Α.: ὑγξεπηο, 
28, ΟὟ: ὅεῖ1! νΕ: ΘΙ! ἜΣ νεοίδροροθοι. 
20, δα δ. δοὃ 5, ὅπ. αν πα. Β: Ὀα στ, (Θεῖ 
30. Β: [οἴ(ς οἰ... 6160 Ποῆοπ, γΕν  Ύ  απ ὃ. 

ϑβοϊθαίοείει .Β δεῖ. 91. Φ, 2. 3806 1, δι}. 

ΧΎΥΈΕΙΙ. 

Βανι δὐίθπὶ 5ϑάθ])αΐ ἰηΐ6 Υ ἀϊπὰβ 24 
. ΡΟΓΙὰΝ ; ΒρΡΘΟΘΪΔΙΟΓ ν6ΡῸ, 411 δγδἂὶ ἴῃ 

[ἀ5{1910 ρμοΟΓΐὰ 6 ΒΌΡΘΡ ΤΡ], Θ᾽ νη 8 

ΟΟ]Ο5. νΙ41| ΠΟΙ 6 ΟΡ 6) 50- 

ἴθ. ἜΕἸ Θχοϊαμηδῃ5. ᾿ηἸσᾶν} Γορσὶ, 2 

ἀἰχι 6. ΓΟΧ: 51 5015 6ϑι, θοηὰ5 65. 
ΠΌΠΟΙ 5. ἴῃ ΟΓΘ 6}18. ΡΓΟρΟΓΡΔη[8 ἃιι- 

ἴθ} 1Π|0 οἱ δοοθάθηίθ ρΓΟΡΙι5, ἤν 90 
ΒΡΘΟΙΠαΛΟΥ ΠΟΙ ΪΠ61) ΔΙ 6.11} ΟἸΓΓῸῚ- 

(61, οἱ νοο Ὁ ΓΠ5. [ἢ ΟἸΠ]η6. αἰΐ: ΑΡ- 
Ράᾶγοὶ τὶ αἰΐθι ΠΟΙΏῸ ΟἸΓΓΘῺΒ 5018. 

θ χα ΡῸΧχ : δὲ ἰδίθ θ0 15 651 ΠΕ ΠΟΙμ5. 

ι8,)94 

ἜΘ ρΘΟΌΪΔΙΟΥ ἃαΐθι: (ΟΠ ΘΏ) 0101, αἰϊ, 27 
ΟΌΡ 5.1 ΡΓΟΡΙ5. Πἀ5] ΟΡ 5). ΑΟΗΪ- 
1η88 ΠῚ δαάοο. ΒῚ ἃ τοχ: ΥἹΓ 

ἐἈΚΟ Σ  Θ ἢ 115. 65. οἱ Πμ ΠΟΙ] ΡΟΡίΔη5. ΡῸ- 
τ] ν θη. 

ΟἸ Π 5. δι οι ΑΘ  Π] λὰ 5. ἄχ αὐ 2 
ΓΘ ΚΘ]: δαΐνα Τοχ! ΒΤ ΔΓ Π 5. ΓΘΘΘΠῚ 
ΟΟΡΔΠΙ 60 ΡΓΟΠΙΒ [ἢ ἰΘΓΓ81η, αἰἰ: Β6- 

ΠΘαΙοίιι5 ΠΟΙ η115. ἔ) 6115 {π|5, 4] 60}- 
ΟΙα5:1 ΠΟΙΏΪη 65. 4 ᾿Θναν θυ} ΠΠΔΠ115 
5115. ΟΠ Ρὰ (ΟΠ 111 ΠΊΟ] ΓΘΘΘΙῚ. 
Ἔοι αἰ γοχ: ἔβίηβ ρὰχ βθι6ΓῸ ΑΠ8ᾶ- 29 
Ιομῃ ὁ Πἰχιίαψα 6 ΑΟΠΙ Ἰαὰ 5: ΥἹΔῚ {πππ}8}- 
{π|η1 ΤΡ 11, ΟΠ ΠἩΠ [6 Γ6ὲ Φ04}} 56Γ- 
νῸ5 (1185. Ο ΓΟΧ, 6. 56. 11} {1111}: 

Π68010 ἃ. ἘΛά 4ὰ6}} γοχ: Τγδηδὶ, 80 
αἰΐ, οἱ δία ὁ!  ὐπηᾳι6 {6 ἰΓδ 5 586 

οἱ βίαγοι, Ἐἀρρᾶγα ΟἸΠΙ5] οἱ νη! 65 91 
αἰ: ΒΟ ἀρ ρΟΥ ΟΠ ΟΠ1Π], 40 }}1Π6 
ΒΪ ΓΟΧ! μιάϊσαν! ΘΠ] ΡΓῸ (6 ΠοΠΙΪ- 

Π115 Πποάϊθ ὁ ᾿)ᾶπιι ΟΙΠΔ 1} 641] 

ΒΠΡΡΟΧΟΓαηΐ ὁοηίγα ἴθ. ἜΡΙχίν ἃυ- 92 
(6 ΤΟΧ δα (πι51: ἔβίηθ. ΡᾶΧ βΈΓΟ 
ΑΡβαϊο  ὑϊ τοϑροηάθηβ ΟΠαΒὶ: 
Εϊαηϊ, ἱπαι, διοαΐ ΡΘΡ ἰηΙΠ1ΟΙ 
ἀΦΟΙΙΩΪ ΠΟΙ ΓΘΟῚΒ. δἰ ὉΠΙνΟΓϑὶ 640] 
ΘΟΠΒΙΡΒΊηΐ Δάν 8115. ΘΠ [Π Π] 8 111}! 
ἃ (ρηιΓἰβία!α5. ᾿ἰα4π6 Τὸχ ἀβοθη- ΕΗ , 

τἀ ἐοοηδοι! αι) ΡΟΡίὰΘ. οἱ ἤδνι!, οἱ 

τ δὲ ἸΟΦαΘ θα αν νλ]θη5: ΒῚΠ 11 Α))88- 

29. ΑΙ. 

σς 

14,522.4. 

ν.12.5. 

: «ἀπ ἃ] αΠη. 

(ΦΘοίέε κι. ἢ. ὃ. ἔαπι τὶ. 
{ταῦ θἱπ., 

31. Β; (56 1αῇςε {Ὁ ... αν. ϑεἴταπο ζαροπ, αΥ̓Ν: ο,, εὐ 
61 οίε ΞΒοι[ᾧ). νΕ: ὅτοῦο 53, εὐ. ΑὟΥ: τῆσδε. 
ΥΕ.Α: απθοἤαπῦεπ, 

ΑΥ̓͂: ὅδοιππι, ἐτ, δίερον. .,, 

32, δοῖῖ ᾧ. ...ἕ τοΐς δι “αι, Β: (δ6 αὐ οπ οἷο... δὲπι 
ὁπ. οἴεἰὦ τοοῖῦει. ΒΙΑΥ͂Υ ΝΕ. Α: πηι ϑδεπ, 

1. ζεθε Βειοερί, . Οοτρειπαά). ΑΥ̓.ΥΕ: εὐθοθτε.. 

ΡΒ] 



δ14 (19,2.--10. 

Χακχ. 

 ΘΙΠΒΘΙΙ Ε. 

αἀρδεαϊοηιὶ αἀτυρνδι5 Ραΐνρηι σοῖο. 

, , , ’ 5 Ὁ , ,ὕ 
σαλῶμ, τέκνον ἐμὸν, τέκνον μὸν. Τίς δῶσξι μοι 
ϑάνατον ἀντὶ σοῦ, βεσσαλώμ, υἱέ μου, υἱέ μου. 

»Σ 7 - ͵ 

2 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ἰωαβ, λέγοντες" ᾿Ιδοὺ ὁ 
βασιλεὺς κλαίει καὶ πενϑεῖ ὑπὲρ ᾿Αβεσσα- 
λώμ. ὃ Καὶ ἐγένετο ἡ σωτηρία ἔν τῇ ἡμέρᾳ 

- »Ἥ σ Ι 

ἐχείνῃ εἰς πένϑος παντὶ τῷ λαῷ, ὃτι ἤκου- 
« Ἁ - ,ὔ 

σεν ὃ λαὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λεγόντων" 
“ βῳ « . δ΄ “ἢ - ε“ , - 

τι λυπεῖται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὑτοῦ. 
4 Καὶ διεκλέπτετο ὁ λαὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

σεν 5 ᾿Ξ ΗΠ ᾿ , ᾿ ᾿ , 
τού εἰςελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν, καϑὼς διακλέπτε- 

«- Υ̓ ͵ - Ψ: 

ται 0 λαὸς οἱ αἰσχυνόμενοι ἐν τῷ φεύγειν 
Γ » ς , 

αὐτοὺς ἐν πολέμῳ. ὅ Καὶ ὁ βασιλεὺς ἔκρυψε 
, γ - ᾽ 

τὸ πρύόςωπον αὑτοῦ, καὶ ἀνεβόα ὁ βασιλεὺς ἐν 
- , 2 2 

φωνῇ μεγάλῃ, λέγων" Τέκνον ἐμὸν Ἰβεσσαλώμ, 
2 , ’ 3 , θΘ 

“Ἵβεσσαλῶμ τέκνον ἐμὸν. Καὶ εἰνῆλϑεν Ἰωὰβ 
πρὸς τὸν βασιλέα εἶς τὸν οἶκον χαὶ εἶπε" Κα- 

τήσχυνας σὺ σήμερον τὰ πρόφωπα πάντων τῶν 
δούλων σου τῶν διασωσάντων τὴν ψυχήν σου 
σήμερον καὶ τὴν ψυχὴν τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν 

κ » - 

ϑυγατέρων σου καὶ τὴν ψυχὴν τῶν γυναικῶν σου 
καὶ τῶν παλλακῶν σου, Ττοῦ ἀγαπᾶν τοὺς μι- 
σοῦντας σὲ καὶ μισεῖν τοὺς ἀγαπῶντάς σε. Ὅτι 
ἀγήγγειλας σήμερον, ὅτι οὐκ εἰσὶν οἱ ἄρχοντές 
σου οὐδὲ παῖδες" ὅτι ἔγνωκα σήμερον, ὁτι εἰ 
“Ἱβεσσαλὼμ ἔζη καὶ πάντες ἂν ἡμεῖς σήμερον νε- 
κροί, ὅτι τότε ἤρεσκεν ἐνωπιόν σου. 8 Καὶ νῦν 
ἀγάστηϑι, ἔξελϑε καὶ λάλησον ἐπὶ τὴν καρδίαν 
τῶν παίδων σου" ὅτι ἕν κυρίῳ ὥμοσα, ὅτι εἰ 
μὴ σὺ ἐξελεύσῃ σήμερον, εἰ αὐλισϑήσεταί τις 
μετὰ σοῦ τὴν νύχτα ταύτην, καὶ ἐπίγνωϑι 
τοῦτο σεαυτῷ . ὅτι χεῖρόν σοι ἕσται τοῦτο ἐκ 
πάντων τῶν κακῶν τῶν ἐπεληλυϑότων ἐπὶ σὲ 

ἐκ νεότητός σου ἕω- τοῦ νῦν. 
9 Καὶ ἀνέστη ὃ βασιλεὺς καὶ ἐκάϑισεν ἐπὶ τῆς 

πύλης, καὶ ἀπηγγέλη παντὶ τῷ λαῷ, λεγόντων" 
᾽ Ἀνάν Ν μ “ἢ χ κ , ᾿ 
Ιδοὺ ὁ βασιλεὺς καϑηται ἐπὶ τὴν πύλην, καὶ 

- - « Ἁ , » 

εἰςῆλϑε πᾶς ὃ λαὸς κατὰ πρόζωπον τοῦ βασι- 
Ὰ , . 

λέως ἐπὶ τὴν πύλην. ὋὉ δὲ Ἰσραὴλ ἔφυγεν 
ἕκαστος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ. 10 Καὶ 
τ - ’ ΄, - 

ἢν πᾶς ὁ λαὸς διακρινόμενος ἐν πάσαις ταῖς 

1, ΔΒ: υἱέ μὸ, υἱέ 8 Δ. (ο. ΕΞ Σ δώη τὸν. 
 ν ΕΧ). Β ὁ (φ. σδ) ἐγὼ ἀντὶ σδ. 2. ΔΒ: ἀνηγγ. 

. ἐπὶ (ὑπὲρ ΕΧ). 8. ΔΒ: ὉΠ 4.Β: Ἠρ οι 
ἐρ τῷ πὸ. ὁ. ΔΕ: ἔκραξεν, (άνεβ.. ΕΧ 
ΑΒ: Ὑἱέ μϑ ᾽4β., .4β. (Α: υἱέ μϑὶ) υἷέ νη 
Ἐσὺ (ΕΧ). . ἐξαιρδμένων (Α: ἐδ τ ες 8 (διασ. 
τιψ. σϑ ἘΧ). {15 καὶ ΘΚ ΌΧΟΙ τα ἀδί ὅπ ΦΗΣ οἱ 
ἂν. . τότε τὸ εὐθὲ ς ἣν ἐν ὀφθαλμοῖς σῶ. 8. ΔΒ: 
ἀναστὰς... ἘΠ τὴν καρδ. τ. δόλων δι. .. ἐκπορεύσῃ 
.. αὐλ. ἀνὴρ... . ἔ(ϑᾳ. τὅτο ... (ρτὸ ὅτι χ. κτλὴ) καὶ 
καχόν σοι τῦτο ὑπὲρ πᾶν τὸ κακὸν τὸ ἐπελϑόν 
σοι ἐκ νεότ. κτλ. 9, ΑΒ: ἐν τῇ πύλῃ, ΠῚ πᾶς ὁ λαὸς 
ἀνήγγειλαν λέγοντες... . κα". ἐν τῇ πύλῃ ... Καὶ 
ἾἸσρ. ἔφ. ἀνὴρ εἰς. 10. ἊΒ: Ἀρινόμενος.. «ταῖς. 

6. ΑΒΙ 
. Β ἐν. 

ἸηπῸ δ ΘῶΣΝ 23 3 ἢ δῖρῶξα 
553. 3 ΞΡΤΕΝ ΠΠΏΠΟ ὋΝ ΠΡ 
ἼΡΡ ἜΣ ὝΡΙΣ ΞανὉ, Ἴ5 
ΣΉΣΝΟΣΙΣΝ ΤΕΣ ὈΞΝΙΘῚ 
φϑῶ- 5 ὈΡ ΤΠ ΟΞ Ὀξνὸ ΝΉΠΠΙ ὈἿΡΞ 
Πρ π 2.32 “ὰνὸ ὄθππ ΘῊΞ ἜΣ 
ΝΠ ΘἾΡΞ ὩΣΤΊ 3ΝΩΡῚ ὁ 23» 
ΡΠ 3355. ἼῶΝΞ ὍΣΗ ΝἾ3 
“ἼΡΘΠῚ ἐΠΓΙ ΙΩΒ ΒΌΞ ΠΈΣ 
Ὁ51 ὈΐΡ πο πῚ ῬΦΤΟῚ ἼΞΒΓῸΝ ὍΣ 
τ 53 ΣΙ ἐἰπήθι οἴδῶξα ΛΞ ἢ 
“ἸὮΝΡῚ ΓΟΞΙ͂ ἡρθπτὸς ὩΣ Ν35) δ΄ 
ΤΊΣ ΣΡ, ὭΘΤΝ πὶ ΘΏΌΣῚΠ 
ὈΝῚ Ὀπ ἠώθοττνΝ ΡΝ 

υὐξ9] Ἢ 82 ΘΕ Τὴ 055) ἢ). ΦἘ9 
ΜΝ): ἡ τα τοὶ ΠΞΠΝ ἐπ 35 
ΝΞ. ΘἾΡΕῚ ΤΟΊΝΡῚ ᾿Ξ. ΠΩΠΝΤΟΝ 
λων ΡΣ Ώ Ὁ ΤΩΣῚ ΘΥ 9 
ΘΙ ΘΠ ΠΡΟ "Π δἰοῶξν Ὁ "2 Ὁ 
τ ΠΡΡῚ ἐπ ΡΞ 5 ΤΝ ΤῸ 
ΓΠΠΟΣ 9. ΠΡ 2:ΓΟΣ ἽΞΤῚΊ δα 

τὰ Ὁϑ στον ἈΑΡ ἩΡΝ ΤΣ ΣΘΌ 
πΡΞῸ ὈΝΤ 9. ΠΡῪ πρῦϑπ ἼΩΝ 
ἩΌΘ3 ΠΩΣ παξτπῶνκ πρῆπςς 

ἐ ΠΏΣ ΡΣ 
τὐϑθη πρῶ 395 ΠΘΩΓΙ ΘΡ5 
29" ΡΝ ΧΡ ΒΕ ὙΠΣΓῚ ὉΣΙ 
ποτ ὭΘ9 ὮΡΤΟ. ΝΩΡῚ ἼΣΩΣ 
το ὍΠῊῚ ΓΡΣ ΠΝ ὑον Ὁ2 ὈδΝΩΝ] 
ον ἘΝ τῶν ὭΞΘΤΟΣΞ 11 ὉΣΙῚ 

Ἱ 

.- ὡς 

ν. 7 ΡΟ 

1. βάτο (ὦ δῷ {έστε δείπεν σεζέονθοπ, 

2. Β.αΥ ναὶ ἐταπον ( Ὁ). ἥ 
ὃ, ΑΥ ὙΕ.Α- δου Ὁ, απ ἰθποῖι ({ε δία οηι) Θ΄. κατ 

ὅταποῦ, Βὲ αὐὸ Ὁ, (δγίογαπα ... εἶα Φ ταπέτη, 
4, δαῇβ εὖ ἱπ δι Θὲ. Β: ἔππὶ ϑουβοριοπουιυθίζο, αν 



ἊΝ 

Ὥ ὡῷ ες 8. (9,2--10.) 6818 

δεπ! Ὁ δ ζαΐοπι, πιοίπ οῦπ, πιο Θοῦπ! 
ο 

διδπίᾳ τοεῖποι πὸ ἰτᾶρι ϑείο αππὶ ἡ ]αίοπι. 
9 ἘΜ πΌ τρατὸ αὐ δοπι (ίρα Ὁε8. 2 αρο8 εἴπ 
δε πατοῦν Ὅόπὶ ραποπ Ξθ01Ὲ, δεππὶ Ὅᾳ8 550 1Ὲ 
δαίίς σοῦῦτε Ὁ68 Φαροδ, ὉαἈ {{ἀ) δὲν δε πίᾳ 

άἅ ππι| ζεἶἰποι. οι δε ππητονίο. 

το α [Ὁ εἰ, θα 8 2 Θγαποοη οφοισοτοοπ {{| 
ὅ εππ ἐδ ἐπὶ (γε. σοΐοθοι . ἜΦεν 
δθπίᾳ αδοὸν δαις ζείπ ϑΓποή ). νοΥ οἰ, 
πη ζ τίς ταὶ; Γ) πτοία Θοῦι ἡΓ6]αΐοπι, 

ὁ πιεῖ! Θοῦπ, ππρίπ Θοῦπ! ρα αδὲν ἔππι 
ἀππ| δε δηίρε ἱπ Ὅα8 ᾳαιι8 πη Τρταῦν: Ὅτ 
δα δεῖς Γαπιτοῖῦ σοπια τ. αἴὸ. δείπςο 
διποῶτο, οἷς δος Ὁείπο, Ὁείπον Θῦθαεο, 
δεΐποῦ Φὐίον, δείπον ϑεῖδεν τπτὸῷἋ δείπον 

7 δεεσϑιρείθοεν (Θροῖς εὐγοίοι θαθεπ, ἔδαβ δα 
ἴδ Ῥαδοίξ, οἷο οἰ δαΐοπ, ταῦ θαῇΠ, οἷς 
Ὁ Τ᾽ Ῥαθοπ! Φεππ δὲ. Τά [6 οἷν γεμίε 
τποτέει, δα 8 οἰτϑ πἰ ῶ! σοίοροπ {Ὲ απ Ὅοπ 
απο τοτοι τπιῷὸ δὲ πο ίρπ. Φεππ ἰἃ) πτονς 

δοιιίς Ὁ, θοππ οἷν παν δΊαίοπι ἴἸοδῖς 
πη τοἷν ἤοπίς αἴἴὸ τοί τοάτοπ, Ὁαᾳ8. Ὁἁπ τ 

ὃ οἰ τοῦ! [εἶπ. ἔφθο πιαῷε οἰ πππ απ, 
πὉ σοῦς δούαι8, απὸ τοῦς πιΐ{ είποεπ δὲ πος 
ἴοπ {τεϊπο] ὦ. Φοππ ἰῷ ζοντο οἷν δε Ὅοηὶ 
ὥεττη; ζθιη} οὰ. πῶς θέταιϑ φοεθεπ, ε 
τοὶτο δοίη θέαππ δεί οἷν δ οἴσει οἱ ος θέα δὲ 
ἴθδετ. Φαϑ υοἱτὸ οἷν ἄταον ζεῖπ θεππ αἴ[ε8 
Ἰϊεδεῖ, οα8 ἅδον οἰ σοξοπιπιοπ ἱ ὑοη 
Ὁοίποῦ πσεπὸ αἰ δἰ8 Οἰοθοῦ. 

9. Φᾳ παῶτε [{) Ὅεν δε δπίᾳ απ, τπτὸ [ερῖς 
πὰ ἰπ8 δον. πὸ πταπ Τασίο ἐδ αἴζοπι 
91: Θἰεῦε, δὲν φεδηίᾳ ἤθε ἰππ ἄ θυι. 

. Ὅκᾳ ἔστη αἴΐοϑ Ξθ0ΠῈ ὑοῦ δὲ δε πίᾳ. δον 
Πταοῖ ραν σοβοθεηι, εἶπ [ἐφ γεν ἴῃ ζοἰπο 

10 ζἰ. Ὑπὸ οὃ ξαπέο [Δ] αἴτο8 55 01Ὲ 
πὶ αἴοπ Θεΐπιπιεπ Δἤγαοίδ ἀπὸ {ρταοπ: 

ἢ, ΦΘοιούθαιᾧ (απ Θείοί. κι Βα !.) 3.1 
2, Ὁ.1.: βείοο, 4.0.1.: σεν αν [{ τϑρο ... θοῦ: 

ΠίοΙοί. 7. 0.1.: Τὰ εἰ ὁ) δοις, Α..Α: θαβ 
οἷν πί ἐδ. Α..ΑὉ τοι κι [οἷπι. 

" ρου Ποῦίοπ. Β: οποίος αἰ ἰπ Ὁ. (Θὲ. κι σοὔοπ ὁ ΑὟΥ: 
δα βοζώδπιο! {Π. γΕ: [ὦ { άπι. ΑἹ. Ἰοοπῦοὶ ὃ 

ὅ. Β.ΑΥΥ.ΥΕ.Α: (ὐο αφοίο) πα Ταπίον Θἐἔππηιο. 
6. Φεεῖει, ΑΥ τ πα ε[} ἢ. [ᾧ).. δα 6 ϑΠπρο{  αἰ(ου. 

Π ΨΕ; δε ἀπιοῦ αἴτο, Β: βαβ δεῖ. ὃ. 9ππιᾳ. ὟΝ ΝΕ. 
ΤᾺ: Φρθεπ. 

Ἐπ Ὁα8. 

Ξ801Ὲ Πα Ὁ  [{ὺ τϑεὲρ απ πὶ δ αθε, Ὅα 8 οδ᾽ 
πίε ἐπ οἷς Θίαρέ ἔαπι, οἷς Π) εἶπ ΒΞ 01, 

68 αϑηΐρδ 3ταιον πὸ οαθ8 ϑυτευεί πρὶ 

Ιθαϊοπι, πιοίπ Θοθα, πιοτ Θοῦη [δα 
ἴηι! ϑθ οτος δοίί, (ἃ) πα βίς {ἀν οἱ ἤξευς. 

Ἰπὺ ε8 τῦατὸ οαῦ αἀπαοαρί: (Θίοο, δεγ 

ΧΕΧ. 

οι ΑἸ 58 ]ο μὴ ΠΙΪ τ! 4115. ΜΠ] {Γἰ- 
βααί αἰ 660 ΤΌΤ ΡΓῸ ἰ6, ΑΡ58]Ο 
ΠῚ τη} ΠΠῚ τὶ ΑΡ 88] 0 πη}! 

Νιιηοἰδίι πη οϑί ἁπίθηι 908}, 4υοὰ 
ΓῸΧ Πθγοὶ οἱ [προγοΐ ἢΠΠ πὴ 5.1]. 
ἘΠῚ νογβᾶ θϑί νἱοίουῖὰ ἴῃ ποία} ἰη ἀΐθ 
114 οὐ ηΐ ροραΪο ; δι νι ΘηΪπ] ρΟΡαΪ 5 
ἴῃ (16. 1Π|Π4 ἀϊοὶ: ΠοΙοὶ ΓΟχ βιρ6 . ΠΠϊῸ 
510. ἜἘΕῚ ἀθο! παν ρΡΟρΡα]5. ἰπ ἀἴ6 
1114 ἸΠσΡ Θά! οἰνι(ἀΐοιη, Παοπηοάο 466}]- 
ΠᾶΓΘ 50]6. ΡΟΡΆΪ8. ὙΘΥβ115 δἱ [ἸΡΊΘἢ 5 
6 ργᾷθ!!0. ἜΡΟΡΓΟ ΓΘχ Ορϑτμ οἂραΐ 
5110 οἱ οἰαπηαῃηαὶ νοθ6 τηλρσηᾶ: ΕἾ] 
τϊ ΑΒ 54] 01} ΑΒ] οη ΠΠῚ μϊ, ΠΙΪ μι! 

ἜΡΓ 655115 ΘΓΡῸ 08} Δα ΓΘ6 θη) ἴῃ (0- 
τη ἀἰϊχιι: Ομ ἀἸ5ὲ1 Ποάϊθ να] 5 

.. ΟἸΏΠΪ.ΠῚ 5ΘΡΨΟΓΙΠ [0 1}, (Ὁ| 5841 ν8}} 
[σΘΡαηΐ ΔηΠη ΔΙ {π|81|, οἱ Δ ηΔΠ| ἢ- 

Ποῦαπὶ πον οἱ ΠΙΙασ τὴ πὰρ, οἱ 

ΔΗΪΠΏ81) ὈΧΟΓΏ {{ }11Π}, οἱ ΔΗ ΔΠῚ 

ΘΟΠΟΟΒΙ Ππαγιμ ἰυιμη. ἘΒΠΠρ15 οἀ θη- 
[65 6, οἱ οὐΪ0 [Ι)}65. ἀΠΠ]Πσοηίθ5 ἴθ, οἱ 

οϑβίβῃ 511 ΠοάΪθ, αι ΠῸῚ ΟαΓδ8Β ἐθ 
ἀπο 115 (15 οἱ ἀ6 56 γνὶ5 (15, οἱ γθγῈ 

ΟΟβπον, 0640, 4υ]ὰἃ δὶ ΑΡϑΔΙΟΙῺ νἱ- 
νοΓοί οἱ ΟἸΠΠΟ5. ΠΟ5 ΟΟΟᾺ Π55ΘΙΩ115. 

{ππὸ ῥ᾽ θοῦ οι (01. ἜΝΆΙΟ ᾿σῚΓΠΓ ΒΌΓΡΘ 
δἰ ργόοθάθ, δἰ Δ] ΟΠ 6η 5 5 540 56Γ- 
ν]5 (αἰ5:. 10Γ0 Θπΐμη {101 ΡῸΓ Π)ΟΙΏΪΠΕΠῚ, 
4υο4 5Ϊ ΠῸΠ ΘΧΙΟΓΙΒ, ΠΘ ΠΠῚ5 Τα] Τὴ 
ΓΟΠΊΔΠΒΠΓΙ15. 511 ἰΘοθ πη ποοῖα ἢδο; οἱ 

Ρ6]}115 δὺς Ποὺ {{}]1, αι 81 ΟΠ] ηἶἃ Π14]8, 
{πᾶ6 νοηθγηΐ 5.06. (6 ἃ})} ΔἀΟΙ6506η- 
1 (χα 5616 ἴῃ ΡΓΆΘΘΘΗ8. 

4 
ν.33. 
17,24. 

15,30. 

ΒΌΓΓΟΧΙΙ ΘΓΩῸ ΓῸΧ οἱ δ! ἴῃ 
Ρογία, οἱ ΟΠ ῬΟρΡαΪΟ ΠαΠΟΙα πὶ 
68, 4φιο ΓῈχ βϑάογοί ἴῃ ροτγία, νϑηϊί- 
46 πηΐνοῦϑᾶ ΠΕ} Εἰ{π|0 ΟΟΓΔΠῚ ΓΘΡΘ; 
ἴβγαθὶ δαΐίθηη πρὶ ἴῃ ἰἀθΘΓηΔΟΙΪᾺ 
508. ἜΘΙΠΠΠΪ5 4ΦΠΟ4ι6 ρΟρΡ]5 οθγία- 10 
μαΐ ἴῃ σα ποῖ} {θα θτ15 [5γ86], ἀϊοθη5: 

18,24.4. 

18,17. 

ὅ. 5." (αἰ. ΕΠ] πιΐ- 

7. τε θαγε.., δίν πίε... ἐν ἔσπης,,, θέ ἀπὲ 
τον ἱερε, Β: ζοἴρ Ὁ, απ ΑΙ θα Ὲ Ὁ. ας. ΟΥ̓ ὙΕ: οἱδἢ 
δ. 21: οὐξίππεπ,.. οἷν πιῶ 6 πὸ. Β: π΄ δεῖ οἷν φεΙίοπ, 

ὃ, ζάγιο. εὸ. ΟὟ ΝΕ: [0 6 απ. ΑὟΝ: τοῖο [ὑἰ δοίποπ 
δὲ. χαν ΟΥ̓ ΝΕ: [ΦΙἰπιητοῦ ... ΘΙ πιπιὸ σα 6 (δἰ) θὲ: 
ἐγοῇει θα). ἮΝ 



δΊ0. «(1,11--19. 

ΧΙΕΧ. 

φυλαῖς Ἰσραήλ, λέγοντες" Ὁ βασιλεὺς 'ΖΙαυὶδ' 
ἐξήρηται ἡ ἡμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν, 

φύλων᾽ καὶ νῦν πέφευγεν ἀπὸ τῆς γῆς. 
ΕΠ ΄ α 5 ᾽ὔ ᾿ ῳ.Ν - ὔ 

«Ἵβεσσαλωμ, ὃν ἐχρίσαμεν ἐφ ἡμῶν, τέϑνηκεν 

ἕν τῷ πολέμῳ. καὶ νῦν ἱνατί σιωπᾶτε ὑμεῖς 

ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα: 'Καὶ τὸ ῥῆμα παντὸς 

Ἰσραὴλ ἦλϑε πρὸς τὸν βασιλέα'. 

12 Ὁ δὲ βασιλεὺς Ζ)αυὶδ ἐξαπέστειλε πρὺς 

Σαδὼκ καὶ πρὸς ᾿Αβιαϑὰρ τους ἱερεῖς, λέγων" 
«“1αλήσατε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους οὐδα, λε- 

γοντες" Ἱνατί γίνεσϑε ἔσχατοι τοῦ ἐπιστρέψαι 
τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ; (Καὶ ὁ λόγος 

παντὸς ᾿Ισραὴλ ἦλϑε πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ.) 15 “δελφοί μου ὑμεῖς. ὀστᾶ μου 
καὶ σάρκες μου ὑμεῖς " καὶ ἱνατί γίνεσϑε εἰς 
τοὺς ἐσχάτους τοῦ ἐπιστρὲ ἕψαι τὸν βασιλέα εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ; 13 Καὶ τῷ ““μεσσὰ ἐρεῖτε" 
Οὐχὶ ὀστοῦν μου καὶ σὰρξ μου σύ; καὶ νῦν 
τάδε ποιήσαι μοι ὁ ϑεὸς καὶ τάδε προςϑείη, 
εἰ μη ἀρχιστρατηγὸς ἔσῃ ἐνώπιον ἐμοῦ πάσας 
τὰς ἡμέρας ἀντὶ Ἰωάβ. 16 Καὶ ἔκλινε τὴν 

καρδίαν παντὸς ἀνδρὸς Ἰούδα ὡς ἀνδρὸς ἑνός, 

καὶ ἀπέστειλαν πρὸς τὸν βασιλέα, λέγοντες" 
᾿Επίστρεφε σὺ καὶ πάντες οἱ παῖδές σου. 
16 Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἦλϑεν ἕως 
τοῦ Ιορδάνου. Καὶ ἄνδρες Ιούδα παρεγένοντο 
εἰς Γάλγαλα τοῦ καταβῆναι εἰς ἀπάντησιν τῷ 
βασιλεῖ, διαβιβάσαι τὸν βασιλέα τὸν Ιορδάνην. 

17 Καὶ ἔσπευσε Σεμεῖ υἱὸς Γηρὰ υἱὸς τοῦ 
Τεμινὶ ἐκ Βαουρίμ, καὶ κατέβη μετὰ τῶν 
ἀνδρῶν ᾿Ιούδὰ εἰς ἀπάντησιν τοῦ βασιλέως 
Δαυίδ, 18 καὶ χίλιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ ἐκ τοῦ 

δενιαμίν, καὶ Σιβὰ τὸ παιδάριον τοῦ οἶχου 

Σαούλ, καὶ πέντε καὶ δέκα υἱοὶ αὐτοῦ καὶ 
εἴκοσι δοῦλοι αὐτοῦ μετ αὐτοῦ" καὶ κατεύ- 
ϑυναν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
19 χαὶ διέβη ἡ διάβασις τοῦ διαβιβάσαι τὸν 
οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐϑὲς 
ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ Σεμεὶ υἱὸς Γηρὰ 

10. ΑΒ: ἐῤῥύσατο (ἐξὴρ. ΕΧ). Β: ἐξείλετο (ἐῤῥ 
ΑΕΧ). ΑΒ Ἐ(βᾳ. ) τῶν... Ὑ (1ὰ ἢ) καὶ ἀπὸ τῆς ἘΣ Σ 
λείας αὐτὸ καὶ ἀπὸ “βεσσαλώμ (ς, ΕἘΧ). 11. ΑΒ: 
ἀπέϑανεν. .ὑμ εὶς Πρ τς τῷ ἐπιστρ. (0, ΕΧ). 
15. ΑΒ: Καὶ ὁ βασ. 41. (ο. Ἐ). ΑΞΒ: ἀπέστ. (ἐξαπ. 
ΕΧ,, ΑΒῈ ὁ (Ὑ ΒΕ. 9. ἀβ (Νὴ καὶ (ΓἘΈΕΧ.. 
ἔσχατοι (εἶς τ. ἐσχ. ΕΧ). 14. ΑΒ: ἄρχων δυνάμεως 
(ἀρχιστρ. ΕΧ). 15. ΑΒ: ἜΠΘΕΡΟΗΠΘΕΥ . δδὅλοί (ο. 
ἘΧΊ 10. ἈΒ: ἡλϑα(οὴν ᾿ πορεύεσθαι (παρξγ. .. 
καταβ. ΕΧ). Β ((ἡ]. ὅπ Ὲ ἀπαντὴν (-τησιν ΔΒΕΧ). 
ΑΒΙΧ: τῷ βασιλέως ( τῶ β. ΕΧλ. 17. ΑΒ: ἐτάχυνε 
(ἐσπευσε ΕΧΊ.... Γ. υἱὸ (Γ΄. υἱὸς Χ).. ἐμ. ἀνδρὸς 
(μ. τῶν ἀνδρ. ΕΧ). 18. ΑΒ ἐ Ο. αἱι. αὐτὸ) μετ᾽ 

ΘΙ ΕΗ. 

αΑἀεαϊοηιὶ α«αὐφιδι5 μαΐγϑηι δεα τ έϊο. 

ΝΠ ὌὭΞΟΝ ὨΞ τ ΣΕ ΠΦΏΣΙ 
ΠᾺΞ ΠΡ ΒΡ Ὁ Ὁ ὨΞῸ ΩΦ 

καὶ αὐτὸς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν ἀλλο- 

1 Καὶ. δἰ ϑΩΞΑῚ το πα ὉΣῺ ὙΈΝΣΡΊΟ Ἡ 
ΣΤΩΓΙΦΏΞ ΓΔ 52 ἼΣΓΙ ἃ ὝΩΝ 
πιῶττο ΘΓ ΩΝ πρὸ πῶ». 

ἐποΏΓῸΝ 
-ὉΝἪ ῬΊΊΣΓΟΝ πρῶ ΤῊ ΠΟΣῚ; 
τὰν Ἰθπε ῬΏΝῸ ΘΚ τι ἼΠΊΞΝ 
ῬπΏ πρὸ ἜὮΝΌ Πρρπὸ'. ὌΡῚ 
“ὃς Ὁ ὍΠΙτῸΝ Ξιώπὸ 3 ΤΙΝ 
ἼΞΘΠΤΟΝ ΝΞ ΕΝ 315 ἼΩΞ β 
"22 ἽὮΣΡ ΩΝ ΠΝ εἴτ ΟΝ 13. 
Ξοῶπτο Ὁ ΓΙΝ ἬΠΣ ΠΥ ΩΝ 
αἴθπ ἘΠ ΔὉ ἈΘῸΡ ΟῚ ἐποϑστΩΝ μ᾿ 
πς πΞ ΠΣ ὙΉ 535) ὭΣΣ 
Ξ στρ ὅτων ὩΛ9" ΠΙΞῚ ΘΝ 

Ἰνη ΓΙ ΛΩΝ ἘΦ 38)Ὁ ΓΌΣΙΣ 
ΡΝ Ὁ ΓΕΠΗΓ ΣΝ ΤῸΘ. ΞΞΌΓΤῚΝ Ὁ] 
πῖϑ 25 ΠΡΏΡΙτσΟΝ ὙΠΟ ἼΠΝ Ὁ 
ἼΡ Ν39) ὭΣ 205] ἘΠΊ 39] 16. 
ἌΡΡΕ ΠοΡοΣα ΝΞ ΠΡ ἸΤΡΠ 
πσοττΝ ἜΡΩΡΙΙΣ ποῖ ΓΝ ἣ 

ἩΡΡΠΤΡΝ 
ΘΥΠΓῚΞ. ἈΠΚῚΣ  ΏΩ ἽΠῸΣ Τὺ 

ΠΤ ΟΝ ΤΩΡ ΤΡῚ ΘΟ ΩΓΙΞῸ ΝΣ ὦ 
ἼΩΣ τῶν ΒΩΝῚ ΠῚ πρπ πνπρὉ 28. 
ὉΝ ΓΞ ἜΣ, ΝΞ ὕΏΞΟς 
ἬΠ29. ΘΝ ΟΣῚ ἼῺΞ ΩΣ ΓΙ 
ἐπρϑσ Ὥθ ἸΤῸπ ἘΠῸΞῚ τιν 
ΞΡ ΣΟ ΠΉΞΡΗ ΠΈΣ 9 
"ΣὩΙΘῚ ἼΖΣΞ ΞἸῺΠ τωρ Ὁ) Ἢ πριν δ ῆΝοδοναυκδο τ ..........,.λ. 

γι 14: ΠΟΙ 710. ΘΝ 

αὐτῶ... ἐπὶ... . ἔμπροσϑεν τ. β. (α. ΕΧ). 19. ΛΑΒῈ, 
(αν ἴὴν ) Καὶ ὶ ἐλειτόργησαν τὴν λειτδργέαν τῦ δια- 
βιβάσαι τὸν βασιλέα ... τᾷ ἐξεγεῖραι (ο. Ε). 

» να ωδεχς, 

δῶν 5, 



Φ, (Φαιπι οί, 

ὅδε8 δυηίῃ8 π ἄβοθτ, 

. Φεῦ δδηίᾳ δαὶ ππ|δὃ εὐτείεοι υοη. Ὅ61 Φαπὺ 
ππ|ενοῦ εἰποο, ἀπὸ εὐ δεῖς ἀπ θη δεῖ 
Ῥθ εν απο, ππὸὋ θα. πιὔξει απ. δεπὶ 

11 ἐαπὸς ἤίοθοπ ὑοῦ ϑδγαϊοπι. Ἔθο [{ )16- 
ζαϊοπι σοϊονθοπ ἱπιὶ (Οιτεῖς, ὅπ οἷν ἅδον. 
πη φοζαίδει δαίίεπ. 
[0 ΠΕΠΕ, Ῥαβ ἰθτ Ὁὲπ δδπὶᾳ πἰῶ! υὐἱοδοῦ 
Βοῖοι 

Φεῦ δδπίᾳ αθὸν Ταποῖς κι Θα ΟΕ τπιπῦ 
Ἅ6 δαίθατ, δὲπ "θυίοζξεντπι, ταῦ Τ᾽ ἰθποπ 
Τασεπ: ϑὲοθοὶ ππί ὲπ δ οΙτοἤτοπ ἰπ πα 
ἀπὸ Τρτοε: βϑαταπι τ ἰθτ οἷς ὅς 
τὸπ| {εἶπ, ὅπ δὲ δηΐαᾳ υοίεδον κι θο οι ἰπ Τεῖπ 

ὥ αι (Ὅεππ οἷε ϑῖεθε Ὅ68 σαπ ει τα 
αν υοΥ δὲι δδπίς σεοξοπιπιοπ. ἰπ Τεῖπ 

18 ῷαι8.) Ἔχρ τ ζεῖ πιοίπο Βυίθον, πιοὶπ 
Βεῖπ πὸ πιοίπ δοἰ), τϑαταπι ΉΠῸ ἰθῪ 
δέππ οἷς ἀοδιοπ ζοίπ, δεὲπ ὀνδηίᾳ τοί οθον καὶ 

14. θοίεπ ὁ ἘἸϊπὺ 211 ἡ πιαῖα Ἰρτοτ; 981 δαὶ 

12 

βδανασι [εἰν ἰθτ ππιπς 

πίε πιοίπ Βεἶπι πὸ πιεῖπ δι ἐ δος, 

ἔδιιε ταῖν Ὁΐοβ πὸ Ὁα8, το δι. πἰῷτ [01Π| 
ζεῖπ οι δαιρίπιαππ υοΥ παν Ὁοῖπ ἄοθεπα 

1δἴαπα απ οαῦρ8 Θίαι. ἜἸΪΠῸ εὐ πείρίε 
οὑαθ φεῦς αἴ ὲάππον χαθα. τὐἷς (δἰπεβ 
ϑὲαπποϑ, απὸ [(ς [απότοπ δῖα πὶ δὲ πίρο: 

ο ὅδδοιηπὶ τοΐοθοῦ, δὰ. τὸ αἴΓὲ Ὀείπε δε περ το. 
106 ἘἍΠ7Ὸ ἔχπι Ὅεν δε δπίᾳ υὐἱεθευ. 

απ 61. ούθαι ἔαπι, τὐάτοπ οἷς ϑὲάππον 
ος ὅιῖδα σέπ Θ ρα! αοξοπιπιοπ, δίπαῦ κι δἰεθεπ 

Ὁθπι δεθηΐαε ἐπίσοροι, θα 16 Ὅὲη ὀξὐπίᾳ 
ἴδον Ὅὲπ φοτθαπ {ἰρτοίοπ. 

πὸ (ΘΟ πιεῖ, Ὅεν Θοῦπ ὅδετα, Ὁε8 Θυῦπϑ 
“οηιίπί, δεν 2πι Βα θετίι. τοοθποίς, εἰτοῖε 
ππὸ 0. ταὶς ὅπ θὲήππετη θα. θίπαν, 

18 Ὁεπι| δξδηίρο Φοαυὶο ἐπίσορεπ. ἜἸΙπῸ τθα- 
τοι ταπήοπὺ θέα ππ αἰ ἔθ πὶ σοπ Βεπίαπιίη, 
Ὁπξιι αὐ) ϑίδα, ὃὍεὲν ὁἶπαθε αἰ8 δὲπι Θ απὸ 
Θαπ8, ταἰξ ζείποιι ξπιπίεῦιι. ῦθποπ τπὸ 
λδισαπλίᾳ διπρύτεπ, ταῦ [οττίρτοι [{} Ὁπτῷ 

10 ὉὉὍὲπ ονθαι τοῦ δὲπι δὐπίᾳε θεὲ, ἔππὸ 
πιαίοπ οἷε ὅπτί, Ὁα8 [16 Ὁ 8 (δοήίπος 68 
δεδπίᾳ 8. δἰπίδεν [Ποτοίοπ, τπὸ θαίοι, τοα 
ἴδηι σοί. (Θίπιεί αδον, δὲν Θοῦπ ὅδετα, 

19, 0Ὁ.1,: {δ άξοπ, τοαὸ ἴθπι ροβεῖς, 

1:7 

ἐπέ δε" ΚΑ " 

. Β; Β{{{ε δα σοι, Ὁ. δδι το. 21 δοίοπ, ΝΕ; [ἀιυείαει 
τε ἘΣ Ὁ, δὲ. χαυδιιιθτοι, ΟΥ̓: Πρ 6 ἰρν Πς ὟΝ. 

τὰς {άρθτοε ν. ἀν, πίε ς. 
13. αΥΥ.Α: Θοθείπ. 
14, 3.41. 1 απι. 20,13. Β.ΑΥ͂Κ: δεετοθενίον. ΝΕ, 

αὶ οουζίρτοῦ, 

ᾧ 
3. 

ΕῚ Ἢ Βαέ πεῖ πιίγοι, ὙΕῚ: πιηι {{Πὸν φοΠΌθ 6, 
ΓΔ ἕ 

ἋΑ 
ν 
Γ ἄ, 

1ἰπὺ Ὁαᾳ οὐ 

(19, 11---19.) 517 

ΧΕΣ. Φίπεὶ, 

Ἀοχ ΠΙρογαν πὸ (6 ΠΊΔΠῈ ἰΠ]Π1]- 
ΘΟΓΙΙΠῚ ΠΟΒΙΓΟΓΙΠΏ, 'ρ56. βαῖναν!ἑ ΠῸ8 

ἀθ τηδητ ΡΠ. Ϊπογιη, οἱ πὰπὸ ἰκ- 

δι0 ἀ6 ἰθγγὰ ργορίθν Α"βαίοηι; ὅΔ}- 11 

5800} ἀπ. 6}, 4161 ΠΠΧΙΠῚ15. ΒΌΡΘΙ 

Π08, ΠΙΟΙίτ 5. 65. 1η 6110: 54 6410 

5116 15. δἱ ΠῸ ΓΘάπΟἾ 5. ΓΘ ρθη ἐ 

1:5,1..85. 

83,18. 

ι5,.4... Πίοχ νόγὸ ἢανίἀ τηἰδὶϊ δὰ δδίοο οἱ 12 

ΑΙ ΠΡ. βδοογοίθϑ, ἀοθη5: ΠΟ(α- 

Ὠ}}}} ἃ Ὠ]Δ)]ΟΓΘ5 παῖ δπμἀἃ, ἀἰσθη 68: 

Ὁ (μι νϑη 5. πον 5511} ὦ τα ποοη πὴ 

ΓΘΦΌΙῚ [ἢ (ἰ01} 111} 5118} ἐ (6 ΓΠ1Ὸ ἅ11- 

ἴθι ΟΠ 5 ἔκ Γᾶ 6} ρουνοηονα! δι ΓΟΘΟΙΩ 

π΄ ἀὐη10 6115.) ἘΡΓΑΙΓΘ5. μοὶ νο58, 19 

διε Ο5. ΠΠΘΙΠῚ οἱ ὁὰΓῸ Π]0ὰ ΝΌΟΝ: {π|Γ6 Π0- 

ιτ,25. ΝΊΒΒΠΗΪ ΓΘ Δ ΟἾ 5. τόση ἐ ἢ ΕῚ ΑἸηᾶδὰ8 14 

ἀδια ἀπο 6: ΝΌΠΠΘ. 05. ΠΠΘῚ} οἱ ΘΓ ᾿η8ἃ 

8,35. 65. Πᾶθ0 [δοίὰϊ ὩΠΙ ἢ οι5. οἱ ἢᾶ60 

ἱκρα,θ ϑ6αι, 8' ΠΟ Ὠ)δΟ ϑίθγ. Ὠ}}ΠΠΠ|8ἃ 6 [116- 

ΓΒ. ΟΥ̓ ΔΠῚ ΠῚ6 ΟἸΠῺΪ (θη "0 "6 ΡΓῸ Φ04}}. 

ἜΡῚ ΠΟΙ ΠΠαν} ΟΟΥ ΟὨΠΪ 1) ΝΙΓΟΥΙΠ 15 

δυΐδα αἀπὰδὶ νἱγὶ ἘΠΠΠΠ5.). Π]ΒΘΡ ΠΩ Ὲ16 

ἃ γόρθη, αἰ θη 05: Ἀθνθγίθγ ἰπὶ οἱ 

ΟἸΏΠΘ5 56 ΓΝ] (μα. ἘΒΙῚ ΓΟνΟΓβ5 6810 

ΓΧ, δἰ νϑηϊΐ πἀβάᾷὰθ αἰ Φογάμηθη), οἱ 

οἰ ηἶ8 δια νϑηϊδ 5466 ἴῃ (ἀ] ρα Δ ΠῚ, 

αἰ ΘὐσυΡΓΟΓοὶ γαρὶ οἱ γα ἀπ οογοὶ θη 

δΦογάδηρι. 

Βδβίϊπμαν! ἀυΐθιη ΒΘ ηγοὶ ἢ] 5 αονὰ 17 
61 Φοιίὶ ἀθ Βαμυγη), οἱ ἀθϑοθηάιὶ 

ΟἸΠῚ 5. πα ἴῃ ΟΟΟΌΓΒΙΠ ΓΘΡ 5. Π)- 

νὴ Ἔσαην Μ]ΠΠῸ νἱγ 5 ἀθ6 ΒΘΠ)] Δ], οἱ 18 

5104 ΡΟ 46. ἀοπηο 581; οἱ 4αΐη- 
ἀοοίμη ἢΠΠῚΠ 6}15. ἃ νρΊ 1 ΒΟΥ͂Ν ΘΓΔΠΪ 
οαη 60, οἱ ΓΡΓΙΠΡΟηΐο5. Φογ Δ 6 

ἃηίθ Τοσθηὶ Ἐἰγαηδίογιηι να, υἱ 19 

ἰγὰἀποθγοηΐ ἀοΙη 1} ΓΟΟῚΒ. οἱ [ἀοογθηὶ 
τ Μπχία {π|58] 0 Π 6 1 6}15. ϑ6Ιη6ὶ δι6Π] 

]Ταὰ,26),1. 

17,22. 

16,555. 
1Β..,8. 

10,155. 
9,2.10. 

11. 51 (ἕὰ [.) Εῤ σοηβι πὶ ἰοἰ5 15γ86] γϑηΐ! δά 
τόσο, [2. 51 (πὴ [.) φυΐὰ ἀϊχογὰὶ γτὸχ: Ηδθο ἀἱ-- 
ὁ6115 Δ ρορυϊαμ 744. 10. ΑἸ. ἢ ΟΠηη18. 

10. Βίπ 5 2. ΟὟ ΝΕ.Α: πα. παῖδα ἔαπι (66) φεπ 
(παῷ) 6. --- -- 17. δε 35 ἐπ] απιίπίτοι, δὲν σὴ 55. τοατ, 

1ὃ. Β: {π τοι δατίί θεν. ὃ’. ΑὟΥ: ἐπ τα ἄδον, 
ΥΕ: αἴπρει. Ατ δέραθοῖ [{0) ἐΠ6 ἀπ΄. 

19, εὖ οαἷπαᾳ εἰπε άρτες μἰπίίδον, ΔΑΣ οίς ὃ. ΝΕ: 
θ[6 ». ὅς. δ. ξιθτ. Β: δα8 δάρυι οἰπ θοτροῖ. τϑαῦ, 
Β.ΑΥ͂.ΥΕ.Α: δα 6 ϑαμὸ Ὁ66 δὲ, 



δΊΘ8 (19,230. -.29. 

ΧΕ. 

ΘΒ ΘΗ5 ἘΠ. 

εαϊοιιὶ πα φθυ 515 ἘΠΕΠΘΙΣ βοαὲῖο. 

ἔπεσεν ἐπὶ πρύόςωπον αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ δαὶ 

λέως διαβαίνοντος αὐτοῦ τὸν ᾿Ιορδάνην, 39 καὶ 

εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα" Μὴ δὴ λογισάσϑω ὁ κύ- 
ριός μου ἀδικίαν, καὶ μὴ μνησϑήτω ὅσα ἠδίκη- 

σεν ὁ δοῦλός σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἦ ὁ κυριός μου 
ἐξῆλϑεν ἐξ Ἱερουσαλήμ, τοῦ ϑέσϑαι τὸν βασι- 

7 -»" ς γυ 

λέα ἐπὶ την καρδίαν αὐτοῦ. 21: Ὅτι ἔγνω ὁ δοῦ- Ή 

λός σου ὅτι ἐγὼ ἡμάρτηκα, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἦλϑον 
σήμερον πρῶτος παντὸς τοῦ οἴκου Ἰωσήφ. τοῦ 
καταβῆναί με εἰς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κυρίου 

μου τοῦ βασιλέως. 
υἱὸς Σαρουίας καὶ εἶπε' Μῆηὴὴ ἀντὶ τούτου 

οὐ ϑανατωϑήσεται Σεμεΐ, ὅτι κατηράσατο 
τὸν χριστὸν κυρίου; 38 Καὶ εἶπε Δαυίδ' 1ί 
ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουίας, ὅτι γίνεσθε 
μοι σήμερον εἰς ἐπίβουλον; Εἰ σήμερον ϑα- 
νατωϑήσεταί τις ἐν ᾿Ισραήλ; 
ΩΣ , ΣΝ ΤΟΣ ΠΥ ΕΑ ΣΈΩΣ ; 

εἰ σήμερον βασιλευσὼ ὃγο) ἐπὶ τὸν Ισραηλ. 

24 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σεμεί Οὐ ϑα- 
νατωϑήσῃ. Καὶ ὥμοσεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς. 

25 Καὶ Μεφιβόσεϑ υἱὸς ᾿Ιωνάϑαν υἱοῦ 
«Σαοὺλ κατέβη εἰς ἀπάντησιν τῷ βασιλεῖ" 
καὶ οὐκ ἐϑεραπεύσατο τοὺς πόδας αὐτοῦ 
'οὐδὲ ὠνυχίσατο' οὐδὲ ἐποιήσατο τὸν μύστακα 

Ἔσται, , ; οἱ: πε ύάσϑ ες Ξ 
αὐτοῦ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ οὐκ ἔπλυνεν, 
ἀφ ἧς ἡμέρας ἀπῆλϑεν ὃ βασιλεὺς ἕως τῆς 

ἡμέρας ἡ ἧς αὐτὸς παρεγένετο ἐν εἰρήνῃ. 25 Καὶ 
ἐγένετο ὁτὲ παρεγένετο εἰς “ερουσαλὴμ εἰς 
ἀπάντησιν τῷ βασιλεῖ. καὶ εἶπεν αὐτῷ 0 βα- Τὶ 
σιλεύς: Τί ὅτι οὐκ ἐπορεύϑης μετ᾽ ἐμοῦ, 

Μεφιβόσεϑ; 21 Καὶ εἶπε 'πρὸς αὐτὸν ἢ7ε- 
φιβόσεϑ'" Κύριέ μου βασιλεῦ, ὁ δοῦλός μου 
παρελογίσατό με, ὅτι εἶπεν ὁ δοῦλός σου 
αὐτῷ" ᾿Επίσαξόν μοι τὸν ὄνον “καὶ ἀναβήσομαι 
ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ πορεύσομαι μετὰ τοῦ βασιλέως, 
ὅτι χωλὸς ὁ δοῦλός σου. 25 Καὶ κατηγόρηκεν ἐν 

τῷ δούλῳ σου πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα" 
καὶ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ὡς ἀγγέλος τοῦ 
ϑεοῦ ἐποίησε καλὸν ἐνώπιον ϑεοῦ. 29 Ὅτι 
οὐκ ἐστὶν ὅλος ὃ οἶκος τοῦ πατρός μου ἀλλ 

ἢ ἄνδρες ϑανάτου τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ, 

“ 2 “ 
οτιί οὐᾺἈ οἰἱδαὰ 

20, ΑΒ: ἀνομίαν, κ᾿ μὴ μνησϑῆς .-.. ὁ παῖς σ. 
«ἐξεπορεύετο... «δἰς τὴν κί, ΕΧ), 21. ἈΒ: ἥμαρ- 
τον. «πρότερος... 

22. Β: 4βεσσαξί(οε. Α).Α: (ρνὸ κ, εἶπε) λέγων. 28,48: 
Σήμερον... Ὁ. τιφ) ἀνὴρ... «ἐξ Ἶσρ.... βασιλεύω («. 
ἘΧ). 24. ΑΒ: Οὐ μὴ ἀποϑάνης ( ἜΧ.. 20: ΑΒ 
ἘΊων. (ἘΕΡΧ; Α οι, υἷό), Β: (ει. 26) ἀπαντὴν 
( τησιν ἈΈΠΧ), ΑΒ: (οἱ. 20) )τὅ βασιλέως (τῷ β. ̓ΧῚ) 
Ὁ. ἐθεράπευσε (ς ο. ΕΧ)).... ἐποίησε (ς. ΕΧῚ. Β: ἀπέ- 

22 Καὶ ἀπεκρέϑη ᾿4βισαὶ 

Ἐ(φ}) τὸ (ὁ. ΕΧ). ΒΤ (ρ᾿ παντ.) ' 
Ἰσραὴ λ καὶ (ΚΑΕΧ). ΑΒ: ἀπαντὴν (ττησιν ΕΧῚ, 

ἼΣΙΣΞ πρὴσ ὩτῸ 59 ΝὮΒΓῚΞ 

τϑῦτιὃν πο στον ἼΩΝΟῚ ΕΤῊΞ 
ὧν τὰ ἼΞΙΡΤΘΝῚ ἮΣ ΠΝ 59 
ἽΝ ἀδότηως Ὡ3 ΤΩΣ ΓΙ 
τὸν ΕΝ ΠΕ ὩΣ ΊΘ 2 προ π 
ΩΝΌΓΙ ὋΝ Ἵ3 ἼΤΣ 1 3. 392] 
ΠΕΡΕΝ ἘΠῊΝ Οὐ ΝΞ ΤΙ 
ἐπ08 5 ἊΝ ὨΝΊΡΟ ΠΝ τὰ 
ΠΡΣῚ ΩΡ. ΠΛΉΣΤῚΞ πθσ3Ν 12}}25 
"ἊΝ ἘθΡ 3 ἼΣΔὥ ΤΠ ΝῸ ὈΝῚ 
ἼΞΠΠ ΤῊ ἼΩΝ ἐππὴ πὴ ΓΟ 23 
ΊΗΣ ὙὈτΉΠΏΤΟΣ, ΓΛ ΝΣ Ἴ23 δ. 
ἽΞ, ΠῚ ὥς Τ55 Θήδπ ἼῈ 
τὰ» ΠΏ ΩΝ ΘΙ Ἴ5. ἼΩΦ ΤΣ ΤῊΣ ῖ 
ἀπθτοὶ ΠΏ Π ὝΩΝΒῚ εἰν ἤρυλι 

ἐ ΠΩΣ Ἴ2 »ΞΘ5Ὶ ΓΡΩΤῚ ἐς 
τσ ρο, ΠΗ Ὀρδα τ ΠΦΣΡ ἢ 
πον τ ΟἽ ΡΝ πῶ ϑ τ Ὁ] ΓΕ 
-Ἰοῦ ὈΞ5 δ ΩΣ ΓΝ ἸΩΘΩ 
ΝΞΤ ΟΝ ΘΡΠΓῚΡ προ ὨΞῸ δὴνπ 
ΓΆΡ ΕΝ ΝΞΤῚΞ ΠῚ τσ» 
-εῷ τρβὉ ποθι ΤΌ ὝΩΝΘῚ τ 
ἮΝ ὝΩΝΟῚ ΠΏ ΒῺ ὍΣ ὩΙΘΌΡῚ 2] 
ΠῚΞΣ ὝΔΝΤΞ ὩΘῚ ὙΠ» ποϑπ 

ΠΡ ΞΞΠΝῚ ὙἼΔΠΠ ῷ- πώξτς 
; ΠῚΞ9 ΠΘΡ "5 ποπττν ᾿ΠΟΝῚ 
"3 ἼΝἢ ΠΕΣ ὩπΝτοΝ Ὁ ἼΠΖΣΞ ὉΝ 5) 38 
ΞΉτοΣ, πῶ ΞΡ ἬΝ ΦῺΣ ΣΝ 
ἜΝ τΟΞ ἼΝΣ Νδ ὃ : ΠΏΣ Ξ 39 
ΕΣ ΝΡ ΠῚ τ ΘΝ ΤῸΝ 5 

ΓΞ 

γ. 30. ΝΥΝ ὉΣ ΠἼΡ9 

πλυνεν (ο, ἈΕΧ), ΑΒ: ἀπὸ τῆς ἡμ. ἧς (ο. ΕΧ), ΑἘΧ 
Ἑαὐτὸς. 90. ΑΒ: εἰρῆλϑεν (παρξγ. ἘΧ). 27. ΑΒ: 
ὁ παῖς σϑ...τὴν ὄνον. .. ἐπιβὼ, ἐπ αὐτὴν. 28. ΑΒ: 
μεϑώδευσεν.. «καὶ ποίησον τὸ ̓ ἀγαϑὸν ἐ ὃν ὀφϑαλ- 
μοῖς σϑ. 29. ΑΒ: ὅκ ἦν πᾶς ὁ ... ὁ (. ἢ) ὅτι. 



Φ ποεῖ, 

οςς Πεῖ νοῦ δέπι δεδηίρε πίοθοῦ, δα. ἐΓ' ἅδον ὉεΠ 
20 χοτθαπ [ιθτ, 

ἴραῖ, τ σοσεπέο πἰῶε, 

21 πεῦπιο ἐδ πἰς κι ϑεύρπ. ἜΦεπη δείπ 
δὲπε εὐξεππεῖ, δαβ ἰῷ σοί ποῖαι θαθε. 
Ἰτπὸ Περε, ἰῷ δίπ δεῖς δεν εὐὔῖς αοξοπιπιοι 

22 Ἔθ θεῖ φιθίζαὶ, θὲν ΘΟ ὅ.τιι δα, απίΞ 
τὐοτίεῖς ἀπὸ {ρταᾶ): {πὸ (Θἰπτοὶ [τὸ ὍαγΞ 

28 νε Φεῖτι οσοἤιιγει θαι ἢ Θανίο αὐοῖ 
ἴρυα; ὅθαδ γαδε ἰΣ παἰτ εὐ) κι [αἤεη, 
ἰθν ἀδξίποον Βετιι ὅ3α, δα8 ἰθὺ πεν θετῖς 
ἸοΠ 1 πὶ Θαίαπ τοετθοπ ὁ (ΘΟ θειῖς 
ἑεσιαπὸ Πετθεπ ἱπ Ίταο ὁ λείπ δι, ἰἄ) 
τὐἱΐε πἰῶι, δα ἰ) δεῖς εἰπ ὀπξπίᾳ δίπ 

δά ρφεοροῖθει ἴδεν αἤγαοῖ ὁ ἘΛΙπῸ εν δεθπίᾳ 
ἤρτα ἐπι Θίμπει: Φὰ ζοΠ| πίε {ἐετθεπ. 
᾿πὺ ὃεν δ θηπίᾳ ζγηριν ἰδ πὶ. 
ΡΟ θο 0, δὲ Θοθπ αιδ, ἔαπι 

αἰ) θέταθ δοπὶ δε πίαᾳς ἐπίροσοπ. Ἰ1πῦ οὗ 
θατίς ζεῖπε δύβε ποῦ ζεἰπεπ Ῥατί πἰάε 
σοτείπίσι, ππὸ ζεἶπο δὲ τοσοῦ πίε σοι α͵άγεπ, 
0 δὲπι Φασε απ, Ὅᾳ δὲν δε πίῃ τρρρβὲς 
σαπαοπ τραῦ, δίδ᾽ απ δε] ὅ ας, Ὅᾳ. εὐ πε 

20 δυίερεπ ἔαπι. ἜΦα οὐ ππ|π σοπ “ εΥα πὶ 

ἔφπι, Ὁὲπι δὲ δπίρο κι δοροαποπ, Ἰρτα) δε 

᾿ 25 

ΠΝ 

ΞΡ υμωωνιμωωμω ἐῶν 
27 πεῖν ροξοσοπ, δ ρθ δου Τ θὲ ἜἸ1πὸ εὐ Τρτα: 

δείτοσεῖι. 

28 ἵ{ ἴΙαθπι. ἘΦαζι θ αὐ οὐ θείποπ ὀδποτ απθ6Ξ 
σόδοη ϑοῪ πιοίποιι ϑεττη δε πίῃ. Ἔ σεν πιοίπ 

20 τὉα8 οἷν ΘΟ ΓΘ. ἘΦεππ αἴτο πποίποδ 
Ξδαίετδ αι {6 πίϑιδϑ σφοιθοζει. Ὁεππ 

29. Α.Α: αἴίεδ πι. 5. δ ατι, 

20. τοαῦ δ, 4π. ϑθονορτίοδ σοθαπδεῖε μα, ΑὟΥ: 
δαό ϑϑεγταοδοι!.,,, {{ᾧ σοταίπα, Β: πα βθαπθοῖ Παΐ, Β: 

᾿ σεῦ, π. δοὅ δοτροθοπθὶ δα Ὁ, ὅδ. δεραπρει 0. 
ο΄. 2], ΑὟ: τοεΐβ. Β: οὐ ὃ. ας. ὃ. ΑΝ ΝΕ.Α: σϑοιπ. 

29, θέμεν δὲ, ΝΕ: θα {0γ π1|Ὲ ταῖν, αΥ̓ΤΟΝΕΣ: δ. 
πδίροτζαίειπ (ἢ. τποίπις 58.) υϑουθεῖ, ΟΥ̓ .Αν: Ὁοππ 
᾿(δεγ) τοοίβ (ὦ πὶ ΝΕ: τυ. (ὦ δὲππ πι Β: [ο[{{ (ὦ π. 
εὐξεππεπ, 

Φῷ, σπμοί6. 

ϑπερ θ θοζείῃ, 

Ἔμπ Ἰρτα και δεθπίρε:, 
ϑὲείπ ὅεττ τοῦπο ταῖν πἰε 2 οἷς ϑ)ὲ ἐπε 

Ὁαῇ δεὶπ ὁϊπεῶι, 
Ὁἰἃ) δεϊοίοίσίε Ὁ.8.  αρο8, δα. ποίη ϑεῖτὶ 
δεϑηΐς ατι8 εγαα ἐπι οἷπρ, ππὸ Ὅον δξδπίᾳ, 

ἀπτεν δεπι ραπλεπ ὅαῖζε δοζερθδ, Ὁα8 ἰῷ 
πιοίπειι εττη δξύπίρε ἐπίσεροπ θόταῦ δῦ, 

ππὶ πίε ποτε, 70. εὐ Ὁσα) δεῖη Θεϊαϊδιίεπ., 

δεδηὶθ ἀπ ἰθηι: ἤθαγιπι δ [6 δι πίαλε αἰεὶ 

θλεῖπ εν δε δπίςᾳ, τποίπ ἀξποῶτ θα. τῷ 
όπη θείη ὁΐπείθε σεδα το, ἰ 

ὙΠ εἰποπ (67εΓ Ταίίεπι τπτὸ ϑαταμ τοίτοπς 
{πιὸ ἀππὶ δεδηπίσο οἰοθοι, θοππ Ὁοίπ δππεδι 

ὥετν ὀτύπίς {{{οΐὸ εἶπ ὅποι Θοιτίοδ; διὸ, 

δεῖς Ὁε8 Φοοοθ 901 πιοίποπι ὅϑεττη δεδηία,, 

(19,20---29) 819 

χενΐ. 

| ΠΙΪὰΣ ἀθγὰ ργοβίγαϊ 8. ΘΟΓᾺΠῚ ΓΘΡ6, 

ΟἸΙΠ 18) ἰΓδη 5556 ῖ Φογάδποιῃ, ἕ ἀϊχὶ! 20 

ἃ ΘΠ: Νὰ ΓΘρα 65. πῃ], ἀομλ 6. Η]Ϊ, 

Ἰπἰ 4 161}, ἤΘ4 116 ΠΙΘΗΔΪΠ ΘΓ 5. [Π{1|- 

ΓΔΕ 56 ΓΝ (αϊ ἰῃ 416 Ἃἰιὰ ΘΟ Θ55118 

65, ἀομηηθ. ΠΪ ΓΟχ, 46 70. βΆ! 01), 

ΠΘ΄ᾺΘ ροηὰ5, ΓΘΧ, ἴῃ οὐγάθ [τ0. 

ἜΑρΡΠΟΒΟΟ. ΘΗΪΠ) ΒΘΓΨΙ5. [Π58 ροοθα- 21 

{0} 1611}, δἱ Ἰάοῖγοο Ποάϊθ. ΡΥ Ιη 118 

γθ πὶ ἀθ ππὶ ἀοιηο Φο86ρ}} ἀθβοθη- 

ἀἸ4π6. ἴῃ ΟΟΘΌΓΒι ἢ) ἀ ΟΠ π]δὶ ΓΟ ρί5. 

Ἔ Βοβροπάθη5 νθγῸ ΑἸ ὶδαϊ, ΠΠ 5. ϑαγ- 22 

νίλθ, εἐἰχι: Νυιηαυϊά ργὸ ἰδ νϑ 15 

ΠΟ ΟΟΟΙ θέα. ϑθιηθὶ, αἴ τη] οἰ ἰχὶϊ 

Ομγίβιο Ποπιίηι ἢ ἘΒῚ αἰ Πανίἃ: Οὐ 28 
λοι ΗΠ δἱ νοθὶβ, ΠΠῚ Θαγνίδο ὁ ον ο[ῇ- 

με το,28. ΟἸ 1 Δ} 1} ΠΟά 6 τ δαίαμ ἡ Εγροπθ 

59... ΠΟάΐΘ. ἱπίονἤΠοίθιι. νἱν ἴῃ 5γαθὶ ἢ ἃη 

ΣΤΟΝ ἸθΏΟΓΟ ᾿ΙΟἀ᾽6 τη6 [Δ 011} ΓΘΟ ΘΠ] ΘῈ ΡΟ 

Ιβγδϑ] ἐ ἜΒῚ ἃ τὸχ δοιμθὶ: ΝΟ τηυ- 24 

ΓΙΘΡΙΒ., [πΡανί αιι6. οἱ. 

ΜΡ οβθῖμ. ααοαμιθ, ἢΠπι5 588}, 2 
ἀδβοθη [ἢ ΟΘΟΙΓΒΙΙΠῚ 

ΡΘᾺΠΡῈ5. οἱ ἱπίθη σὰ θὰν}}»ἃ, νϑβίθβηιθ 

5185 ΠΟ ἰᾶνογαΐ ἃ (16, 411ἃ ΘΟΤΟΒΝ15 

[ἀθγὰϊ ΓΟΧ, 5486 δα ἴθ ΤΟΝ 50 ἢ 15 

6}18 ἴπ ρᾷ06, Ἐσιμᾳ6. Φογιβα 66] 

ΟΟΟΙΡΡ 556. ΓΟΡῚ, Εἰχὶι οἱ Τοχ: ΟιαΓ 

ΠΟΗ ΜΙΡΒΙ οπ οι ὁ 

ἜΡι ΤΟΘΡΟποη 5. αἰ: ΠΟΙ 6. ΠἢΐΪ ΓῸΧ, 

ΒΟΥΝΙΒ. ΠΠΘῈ15. ΘΟΠΓΟΙΉρ511 26, αἰχ!η 16 

6] 650 [ἈΤ21115. {π|5.. τ 5ἰΟΥΠ ΟΡ οὶ 
ΠΉ1Π1 51} 11ΠῚ δὲ ΔΘ ΘΉ 65. ἀΠΊΓΘ ἢ ΟἸΠΠῚ 
Γοσο: Οἰαι τ15. ΘΗ 511Π| ΒΟΡΥΈΝ [ΠῈ}8. 
ἜΠΠΝΙΡΟΙ οἱ δοοιιβαν ΠῚ6 56Ρ ΠῚ 

{ἀπ} ἃ (6 «ΟἸ}] 115} ΤΠ ΟἼ1} ΓΘΘΘΙῚ ; 

(4, τιον 6 1}, (ΟὨ.]Π6. Πΐ ΓΟΧ, δία! ἃΠ δ. }115 
᾿βπνϑθ)9 Π) 6} 65, ἴὰο 4πο4 ρ]δοί(πηι ο5ὲ {{}0]. 

ἜΝρΘαθΘ. ΘΗ. {1} (ἀΟτηι15. ρᾶ ΓῚ5. πλοὶ 29 
ἀρηϑε 51 ΤἸΏΟΤΕ ΟΡηοχία ἀοΙηΐη 0. 1η60 Γορὶ, 

(13,.0. 

16,9. 

Εχοϑς, 38, 

1ῦ)10. 

1Β.κ..,84. 

9,6. 

ΓΟΡΊΒ. ΠΠ}Οτ5 

20 

γΘηΪβι 1 ΘΟ), 

ΤΣ: 

10,1 

10,3, 
“ὃ 

24, ΝΕ: [τ0. ε6 {{)π|. 

ὅν ΑὟΥΕ: ξπτοῶτ σαπαε. Β.: ἱπὶ ὅτ. δε πξαπι, 
ΥΕ: εἴπχου ἐπ ὅτ, ΑὟΥ Ὁ ΠΤ, τυΐοσοτε, 

7, ΟΥ̓ ΝΕ: δοπ (δ, αἄτίοπ, 

28, σοτϊοππιδοῖ, ΑἹ ἀπαοίαροί, 

29, νΕ; ϑϑθὲάηιποῦ θο 2, ΑΥ̓.Α: ὃ. 
ΑΥΟνΕ: ροροη πιρίποι ὁ, 

ὡς [Φ πο. 



520 (19,80--.389. 5 ῶπ 6185 ΕΗ͂. 

ΧΗ. Αρβαϊοιινὶ ασυφυϑδιο ραΐνοηι δοα ζῖο. 

καὶ κατέστησας τὸν δοῦλόν σου μετὰ τῶν πο ὩΞᾺΞ Ἴπ25 ὌΝ π ΩΝ 
ἐσθιόντων ἐν τῇ τραπέζῃ σου. Καὶ τί ἔστι μοι 
ἔτι δικαίωμα καὶ τοῦ κεκραγέναι ἔτι πρὸς Ἴ ῬΣΤΟῚ πΡῚΣ τὴρ ἀπῶντττου 
τὸν βασιλέα; 80 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ βασιλεύς" πϑὴ Ἴ98Π δι “ὮΝ 5) ἐηϑρστὸν Ἐ 

-" ᾿ ν 

“νωτί λαλεῖς ἔτι τοὺς λόγους σου; ΤΣ 
σὲ καὶ Σιβὰ διελεῖσϑαι τὸν ἀγρόν. 51 Καὶ ΩΝ ἼΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡ ἽΒΤΩ 
εἶπε ΜΕεφιβόσεϑ πρὸς τὸν βασιλέα: Καὶ “ὮΝ 5 ἐπτπ Ν ἘΡΌΠΙΡ ΝΞ ΧῚ 81 
τὰ πάντα λαβέτω μετὰ τὸ παραγενέσϑαι τὸν 
κύριόν μου τὸν βασιλέα ἐν εἰρήνῃ εἰς τὸν ὈπτΟΝ ὯΞ ΠΡΣΝ Ἔ ὨΩΣΘῺ 

ΠΣ ΡΣ Ρτον: πρθπ Ὅν πξτῶΝ ΠΝ ΠΡῚ 
δ2 Καὶ Βερζελλαΐ ὁ Γυλααδίτης κατέβη ἐκ ἐἠΠΊΞ τὸ ν οἰσῶξ 

“ΡῬωγελλὶμ καὶ διέβη μετὰ τοῦ βασιλέως τὸν '1ορ- 
δανὴην, προπέμψαι αὐτὸν τὸν [ὺρ ,δάνην. 98 Καὶ Θ 23} ΠΩ ἸΠΕΙΣ ἤθγηδη τὰ 

ὁ Μὲ ἐρζελλαῖα ἀνὴρ πρεσβύτης σ σῳ ὀδρα υἷος ὀγδοί- πρῶ ἸππρΡπ ὩΣ πττν ἼΞ93. 
κοντα ἑτῶν, καὶ αὐτὸς διέϑρεψε τὸν βασιλέα ἐ ἐγ "ἸΞ ΠΣ Ἷ ἜΒγη2} , τηῖτον δ 
τῷ καϑῆσϑαι αὐτὸν ἕν Μααναϊμ, ὅτι ἀνὴρ ΕἾ πα 
μέγας ἢ ἡν σφόδρα. 593 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς προς ἤρθσττα ἘΞΌΞ ΝΗῚ τ) ὦ Ὡ 2), 

τὸν “Βερζελλαῖ' Σὺ διαβήσῃ μετ᾽ ἐμοῦ, αν ΤΟΝ [ξ 
ϑρέψω τὸ γῆράς σου μὲτ ἐμοῦ ἐν “Ἱερουσαλήμ. δ ὑπ 2013 πὰ 3 ΘΉΣΩ ΞΖ ΩΞ 

896 Καὶ εἰπε βερζελλαΐ πρὸς τὸν βασιλέα" ΣΙΝ κα Ὀτηστῦν ΠΡ ίΣ “ΝΣ ΣΝ 84 
ππ ἢ 

11ύσαι αἱ ἡμέραι ἔσονται ἐτῶν ζωὴς μου. ἵνα 

ἀναβῶ μετὰ τοῦ βασιλέως εἰς “ερουσαλήμ; τὴ ζδὲ ὙΠΟΞΟΞῚ ὮΝ ἽΦ Ὃ 

26 γος ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐγὼ εἶμι σήμερον" ΠΡΊΣΙΤΟ ἐς ΦΤΊΞ ἼΩΝ ἘΞΟΦΣΟΞ [πῈ 

μὴ γνώσομαι ἀνὰ μέσον ἀγαϑοῦ καὶ ἀνὰ μέσον 

κακοῦ; εἰ γεύσε ὅζαι ὃ δοῦλός σου ἔτι ὅσα ἂν ὯΝ πον "571 "γῷ δ" ΡΒ 
ἐσϑίῃ ἢ ὁσα ἂν πίνῃ; εἰ ἀκούσομαι ἔτι φωνὴν Ἐπ τῶ ὉΠ). 13 ΠΡΟΣ Ἐπ 30 
ἀδόντων καὶ φδουσῶν; ̓ Καὶ ἱνατί γίνεται, ἔτι ὃ 

δοῦλός σου φορτίον ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν βα- » “Ὁ " 13 ' ΣΊΝΕΙ πιὰ] ἼΞΗΝ 

σιλέα; 87 Ὅτι ὀλίγον διαβήσεται ὁ δοῦλος σου “Τὴ ἢ ἘΦ Ν ΝΠ ΩΝ ἼΠΙΣ ὩΣΌΣΤΕΝ 
τὸν Ιορδάνην μετὰ τοῦ βασιλέως. Καὶ ἱνατί δ τς ὍΣ Σ ἀν ἀγυραϑο καφ 
κύριός μου ὁ βασιλεὺς ἀνταποδίδωσί μοι. τοῦτο ΟἿἾΝΞ ΤΊ ΣΏΘΝΤΟΝ πῶς ἼΩΝ 
τὸ ἀνταπόδομα; ὅ5 “ποστρεψάτω δὴ ὁ δοῦ- “ἢν ἼΤῈΣ ΓΤ ΡῸΝ πεν} Ὡῶ 
λός σου, καὶ ἀποϑανοῦμαι ἐν τῇ πόλει μου, ἜΘΕΣΣ Ἔ ΩΣ 
"καὶ ταφήσομαι' ἐν τῷ τάφῳ τοῦ πατρός μου, ἽΞΣ5 Ἔν: ἼΞῈ Ξ ΟΝ τὰ ΝΘ ἬΝ 
καὶ τῆς μητρός μου" καὶ ἰδοὺ ὁ δοῦλός σου ΕΣ ΣΙ 2 ΤῸΝ ΠΣ ΟΝ 125 
Χιμαὰμ διελεύσεται μετὰ τοῦ κυ ίου μου τοῦ 

σιλέρ ἀστὸν ῥώ. “ΞῸΣ ἐτάηι ΠΟ ΌΒΕῚ ἼΒ ΡΘΕ "3 ,8) 5 βασιλέως, καὶ ποιήσεις αὐτῷ τὸ ἀρεστὸν ἐνώ- 
πιόν σου. 39 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς ' πρὸς αὖ- "Ὡὰ Ἵ ὩΨ ἌΡΗΣ ΓΝ Ἴ12: δ 

᾿ 4 λϑέτω μετ᾽ ἐμοῦ Χιμαάμ, καγὼ 
ΕΣ αὐτῷ τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς βου, Ὁ ἼΞ2" ὩΡΤΩΣ 2» "3.1 "ὩΝῚ 

20. ΑΒ: ἔϑηκας ... ἐν τοῖς ἐσϑίϑσι τὴν τράπε- Ξἰρτ ΩΝ ΤΙΝ ἡθ-πΩΡ πρὸς ὩΣ 
ξάν σὃ... Ἐ(. κδκρ.) μ8. 80. ΑΒ: εἶπον" Σὺ κ. Σ. ι: 
διελεῖσϑε. 81. Β: Καίγε (Κ. τ. π. ΑΕΧ). 82. ΑΒ: ἜΞ5 ὮΝ ἼΞΕΣΙ ἼΩΝ ΣΤ 225) 99 
ἐκπέμψαι. 38. ΑΒ ό.. «πρεσβύτερος... τού μεῖν ΒΝ ν: Ἐν κα τς νὰ, ἥρῷα: 
Μαναΐμ. 84. ΑΒ Ἐτὸν. 95, ΑΒ Ἐαϊ οἱ ἔσονται... ὅτι ΞΘ ΩΝ ἡξσπῶνα ΝΠ ὉΠ 
ἀναβήσομαι. 80.8: εἰ μὴν (μὴ ΔΈΒΧ), ΑΒΈΙ 11.) Ἶ Ἄν Ἵ : 
τας μ. ΑΒ: ὃ φάγομαι ἢ πίομαι (ὅσα ἃ ἂν κτλ. ΕΧ). ξ 

28} (ρτὸ αι. εἶ) η. ΑΒ: ἔσται ... εἰς φορτ. 97. ΔΒ: δ οσνεὶ ρυενσ' 
Ὡς βραχὺ διαβ.... ἵνατί ̓ ἀνταποδίδ. μοι ὁ βασ. τὴν 
ἀνταπόδοσιν ταύτην. 88, ΑΒ: Καϑισάτω ... (ἔκ. 29, γΕ: δείπο Δ αιποΐοι, ΟΕ; 11πὸ τ. 0. (ὦ 
ταφ. παρὰ τῷ τ. ΔΑἾΒ (ει. ἴηι): Χαμαὰμ. ΑΒ: δια. (π|π) πο (ὐνείἐον) {ἀν (εἰπ) ϑέεδε, Α φετοεες δίαρο! 
βήσεται.... ποίησον αὐτῷ τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς ΝΕ: [τείει! κι: Ὁ, δὲ, Β: δὍὲπ δὲν απρυζῶτν, ΑΥὟΝΑ: πὶ 
σῶ. 89. ΑΒ: (ἔπρὸς αὖτ.) Μετ᾿ ἐμ διαβήτω. τοΐο ἔαππ (ἔδππι) ἰῷ ((ἄτϑου) πα) δο αρει δεῖ, 



81 εἰπαπδετ. 

“32 

82 [εἴς. 

ϑάτραν εἶπ {εν τῇ εν Θέαπη. 

τως ον με τως ΡΝ, Ψῃ ν" 

Ω. (ανπμο 8. (19,30--.- 39) 521 

Βατῇπαὶ ἔτ Φρίμιεβαια, χιεΐχ. 

ἴο δα ὃ. δείποι ̓ς ποῦν ἀὐνθὶ ΜΝ “1. 'ὰ δυΐθη) ΡΟΒι511 Τη6 5ΘΓΥΙΠῚ ἴ{11ΠῚ 
οἷο, [0 απ δείπιεαι ἰὼ εἴτι. ἢδαϑ᾽ ἴμ10Γ ΘΟηνγὰ8 ἸΏΘη586 ἰπὰθ: 46 

ἐθαθε ἰῷ τοοίτεν (Θετοάεαξοί!, οδεν τρείς ΘΡΡῸ ΠᾶΡΠ60 [ιϑίδα 4ιογοίδθ, δὶ 
δ0 (ον 2 ζῶτεϊοπ αὐ δὲπ. δ πίῃ ὁ ἜΦΘεῦῚ αυϊὰ ρΡοββιῃ αἱϊγὰ νοοίαγασὶ δὰ Γγο- 

φεθπίς [ρτα και ἰθαι: θα 8. τορος δι ποῷ) 
τροίτον οι δείπεπι Φίπαο ἐ ὦ Ῥαθε εὖ θέ. 
[παι Φιι τπτὸ Βίδαᾳ τρεῖτος Ὅὸπ ὅΓδον πίε 

Ἃ ΟἸδορ θ θοζοι Ἰρτα κεπὶ δὲδ- 
πἰφο; (ὅτ πεῦπις ε8 αὐ) σαν δα δ ίπ, παι)- 
πὶ πιοὶπ ὥετν δεῦπίᾳ πε δυίοθοι δείπι, 

σοξοπιπιοπ {{{. 
᾿πὸ Ξθαν αἱ, δεν Θ αἴτεον, ἔαπι θοταῦ 

τοι ϑὲοα!ίπι, απὸ ἰρτοῖς θὲπ δεπίρᾳ, ἄδεν. 
Ὅεπ δοτοαῃ, δαῇ εὐ ἰθπ ἱπι δοτόαι οοἱείς 

ἜλΙπΌ θαυ {{π| ταν {α|} αἴτ, 001 
αὐἰκἷρ δαῦτο, δὲν θατίς ὅδε δεδπίᾳ ϑευζονε 
σοί, τοῖον 11 ϑὲα δαπαίπι τσαῦ, θεππ εὐ 

δεὐπίᾳ Τρταῦ κει Βα {αἰ Φι ζ0 {ΠῚ παὶε 
πὐν δίπίθον κἰοθοπ, (ὦ Ὁἱ οἱ. ϑευζοναοπ 

Ὁ δεῖ τππῖῦ 21. δεγιζαῖοπι. Ἔθογ “Βα {αἰ 
για ἐπι δεδπίᾳε: ἤθαϑδ [8 ποᾶ), Ὁα8 
κα Τοδεὲπ θαθο, θαΒ ἰἃ ππΐξ Ὅοπὶ δε δηΐρε 

86 Τοι{πὸ Θίπαι! φὸπ δεντιζαίοπι οἰοθοπ τ ὅλ 
δα θεῖς αὐλῖᾳ δαῦτο αἵτ. θίς [01 ἰδ) 
ἔσπποπ, τυαϑ αι οδον δύ {|| οδεῦ Γἀγπιεξεη, 
σα ἰὼ εἴε οὐδοῦ {τἰπέο, οδεν Οὗτοι, τοαῦ 
υἱὲ Θἄτπιρὲν οδὲν Θάπαρετίππει Ππρεπῦ θατε 

1 δεῖ 

ἀὦἰπὶ [ΟΠ Ὁείπ σἐποε πιοίποη ϑεττη δεῦτε, 
ἰ ̓ς πα [ότοεῦ δοζιροτοι ὁ Ἐ Φείπ δὐποῦε [0] 

εἶπ τϑοπίᾳ σοθει τα δεπι ξόπίᾳ δον Ὁ6κΚ 

“οΥγθαπ. 

ππιξεῦτει, α8 (ὦ) {τεγῦο ἰπ πιοίπεν Θίαοι, 

ἣ ἀθαγαπι Οἱ πἰἰν Ὅον δὲδπίρ, εἶπε, 
Ἷ 38 [ο[ἀγὲ Ξϑογαοίίιπα τθιπι ὁ ἢ ἀαΒ Ὀείποπ δὲ πο δι 

δεὶ πιρίπεϑ θαίετδ ππὸ πιείπον δὲπεον, 

Θταῦ. Οίεθε, δα {{{ Ὁεὶπ ἐπε! ἀρ πιος 
Ὅαπι, Ὅεπ ἴαβ ππὶ πποίπειπ όττη ὀεδπίᾳ 

δἰπύθον οἴεθεπ, ππὸ {πὸ ἴθπι, τϑα8 Οἱτ 

39 ΟΠ] εἴπ. ἔφον βὐπίᾳ Τρταῦ : (δίς: 

πιοθαπι [01 αἰ τὶν δἰπθον οἰοθεπ, ππὸ 

ἰὼ Οἱ θαι τθιπ, τυα8 οἷς ΘΙ ΑΓ, 

39,.4.ΑΧ: [εὔτ αἱ. 35, ὕ.1.:. 28 οτη. 
390. ὕ.1.: Πἰτδου. Α..Α.: τϑείξεν, 

30, νΕῈ: Χᾧ [αᾳο. ΑΝ: {ρτεῦε. 

91. Β..ΑΥ͂,: αἰ δα δ απο, ΥΕ.Α- (5 α) θΠ|οδ, 

92. ἤπθν πιίε ὃ. ας, ΒΙΑῪΥ ΝΕ: (06) ἄδον δοπ . )8 
οὐἴείξεπ (666 1.). 

32. [(ῷ απρίοϊε... 
 ϑοΥπδροπῦοῦ, 

τοίου Ὅν, ΑΥ̓ Ἰυοηποίο, Β: 

θοιη ΑΙ ογροὸ οἱ τοχ: θυ εἰΐρὰ 80 
.4.. ἰΟ4 6 Γ5 ὁ ἤχαηι 6ϑἱ 4αοα ᾿ΟΟ. 115 5ΠΠΠ}: 

Τὰ οἱ δῖ} αἰν! 116 ρΡοββθβϑίοηθβ. ἘΒο- 81 
ΒΡοπαίψι6. ΜΙΡ ΠΟ 56.ἢ} τορὶ : Εἰαιη 
οαποιὰ ἀσοὶρμῖαί, ροϑβίαι Δ) ΓΘΥΘΓΒῚ5 
οϑὲ ἀομΪ 18. 6115 ΓῸΧ ῥρδοὶῆοθ. ἰὴ 
ἀΟΠΠῚ 5081. 

ΒΕΩΡ Ζ6Π1ἃ1 4046 (ἀαἰδδάϊ65, ἀο- 32 
βοθηάθηβ 46 Βορδίἠμ, ἰγδά εχ ΓΘ Θ 61) 
Τογάδη θη), ρᾶ Γαΐ 5. δι14} 1} γὰ Πα ΠῚ ΠῚ 
ΡΓΟΒΘΑ4ᾺΙ θη. Ἔγδὶ Δαίθιη [6 ΓΖ} αὶ 38 
(ΔἸ δά 05. ἀοηθχ να]άθ, [ἃ οί οοίο- 

ΘΘηΔΙ 5, οἱ ἴρ56. ρῥγαρίναϊί δ] ΠηΘ1ἃ 
ΓΘσὶ, ΟὈΠ ἸΠΟΡΆΡΘΙΠΙ 1η Οδϑίγίβ: [1 
{ΠΠΡ 06 νἱν ἀἶνθ5. πἰ18. ἜΘ ΧΙ 406 84 
Γοχ ἃ Β6γΖθ}] ἃ]: Υ̓8 1 66 .Π), αἱ ΓῸ- 

ἀα ΘΟ 5 5ΘΟΌΓΕΙΒ ΠΊΘΟΊΙΠῚ ἰη ΦΘΓΙ5Δ 61. 

ἜΕῚ αἰ ΒογΖΘ αὶ δ γοσϑηι: Οιοὶ 5ηΐ 85 
ἀἴ65. ΔΠΠΟΓΙΙΏ νἱΐδθ Π]686, τ Δ506ῃ- 
ἀπ ΟΠ] ΓΘΘΘ ἴῃ Φθογιβα] η ἐ ἢ Θοϊο- 80 
ΘΠ 5. 511π| Ποάΐα: παπ) (ι4 νἱρσαηὶ 
ΒΘΠΒ15. Ιη6] δ ἀἰΒΟΘΓΠΘη ΔῈ) 501 ν8 
ἃ δΔιηαγ πη ἐ ἃ! ἀοἰοοίαγα ροίθϑί 
ΒΘΡΨΙΠ {πὶ οἰ 5. οἱ ροίμ5} νοὶ] 
ΔῈ ΠΡΟ ΡΟΒ511ΠῚ γΟΟΘΠ) ΟΔΠΙΟΓΙΙΠῚ ἱ- 
416. ὁδη(δίγ! απ ΟἸᾶΓΘ 5ΘΓΝ5. {115 
511 ΟΠΘΡΪ ἀοηηϊηο ᾿η60 τοσὶ ἡ ἜΡαι- 57 
ΠἀΠπππ ρΓΟσθ μη [Δ }}1}}1}5. ἰπ1π|5. 840) 0 Γ- 
ἄδπ6 ἰθοὰ}: Π0 ἱπέίσοο ἢ νὶο}551- 
ἰπάϊη6, Ἔξοά Οὔ ΒΘΟΓΟ, αἰ ΓΟνογίαν 

ΦΘΡΨῈ5 {π|15, Οἱ ΠΠΟΤΙΔΓ ἴῃ Οἰν!ΐ6 τηθὰ, 

οἱ 5606 1141 πιχία 5ΘΡ. ΟΠ] ρα 5 
τ16 6. πηι Ὁ15. Πη0ᾶ6. δὶ δαίθιη 56Γ- 

᾿Βφυθ τ ἢ 5 (ππ5 ΟΠ πη ΔΔΠ), ἰρ56 ναάαὶ (θοΊΠη, 
ἀοιηΐπα. τη ΓΟΧ, οἱ ἴα. οἱ αι άπ 

{}ὶ θοηαπὶ ν᾽ ἀοίαν. ἜΘΙχις ᾿ίλαιιο 39 
6 τοχ: Μοοιπὶ ἰγᾶηβροαΐ (Πδιηλδη), οἱ 

ΘΡῸ [ἀοῖὰη} οἱ φαϊ αυτά {01 ρΡ]ΔΟΆ ΘΕ! 

17,27. 
1Ὲκᾳ.2,7. 

1:,24, 

σοι.2,9. 

32. Α1. { (Ρ. 6]. βθπθχ γ8]1 46. 86. 8: δυϊ ροί. 
37. Α].: ρτοσοάδί. 88. ΑἸ. Ἐ οἱ βερ δ! ]ᾶγ. 

85, Β: ϑδίουίοι ται πὶ. ὍΣ Ξἀῃς τποίπιον θοθοη ὁ: 
ἰαῦτε [εΐπ,. ΟΥ̓ ὙΕ: {{πὸ ποι Ὁ. “΄. πιοίποδ θοδοπδ. 

90. ΑΥΥ: [εθ0. Ὑ}: {660 ᾧ 0π. Β: ὁτξοπποι Γόπποπ 
ἀτοίΓὥοπ δεπι. ΟΥ̓ ὙΕ: Ταππ (ὦ δα οὐ τι. 538, ππίοῦς 
ἀρλυν ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ: (σετποῦιποπ) δίς Θέίππηι δον Ὁ. 

ἐν λπῸ ὅαἩ [εἶπ 
98, ΑΥ̓͂: Ξϑιερτάδπίβ, ΝΕ: (τί, 



922 (9, 40---20, 3.) ΠΡ 11 Ὶ| Ὁ} 51} ΕΠ. 

χεκχ. ΑΘοαϊίῖο Βόβαςφ οἤιδηο ρορ)εα. 

καὶ πάντα ὅσα ἂν ἐκλέξῃ ἐπ᾿ ἐμοὶ ποιήσω 

σοι, 40 Καὶ διέβη πᾶς ὁ λαὸς τὸν 7ορ- 
δάνην, καὶ ὁ βασιλεὺς εἱστήκει, καὶ κατεφίλη- 

σὲν ὁ βασιλεὺς τὸν Βερζελλαὶ καὶ ηὐλόγησεν 
αὐτόν, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 

γ΄ « ΙΝ Ἴ ᾿ 

41 Καὶ διέβη ὁ βασιλεὺς εἰς Γάλγαλα, καὶ ] φ 
καὶ πᾶς ὁ λαὸς 

αν , Ε . “ “} 

Ιούδα διεβίβασαν αὐτὸν καὶ τὸ ἡμισυ τοῦ 
Χιμαὰμ διέβη μετ αὐτοῦ" 

λαοῦ ᾿Ισραήλ. 

42 Καὶ ἰδοὺ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ παρεγένοντο 
πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ: Τί 
“ " , « Ε Ἂ - ς " 

οτι ἔκλεψαν σὲ οἱ ἄδελφοι ἡμῶν οἱ ἄνδρες 

᾿Ιούδα, καὶ διεβίβασαν τὸν βασιλέα καὶ τὸν 

οἶκον αὐτοῦ τὸν Ιορδάνην καὶ πάντας τοὺς 

ἄνδρας Δαυὶδ μετ αὐτοῦ; 48 Καὶ ἀπεχρίϑη- 
" Ε , - γ , Ν 

σαν ἀνδρες Ἰούδα τοῖς ἀνδράσιν ᾿Ισραὴλ καὶ 
“- “ "ὦ τ , ἣν Ἢ ὔ 
εἶπον" Ὅτι ἐγγίζει ἡμῖν ὁ βασιλεὺς" καὶ ινατὶ 

᾿: Ξ ᾿ Ἶ - , ΄ ΠῚ 
τοῦτο ἐϑυμωϑῆὴς περὶ τοῦ λόγου τούτου; Η 
ἐσϑίοντες βεβρώκαμέν τι βρῶμα παρὰ τῷ βασι- 

΄ 2 ᾿ .ν 
λεῖ ἢ δόμα δέδωκεν; 33 Καὶ ἀπεκρίϑησαν οἱ ἀν- ΘΟ ᾿ 0 

) , , ν ᾿ 3 ’ 

δρὲς Ισραὴλ πρὸς τοὺς ἀνδρας ᾿Ιυύδα καὶ εἶπον" 

ἕκα γεῖρές μοι ἐν τῷ βασιλεῖ, καίγε ἐν τῷ Ἵ ( : ᾿ ΐ 
“ " « -» “ 

Δαυίδ εἰμι ὑπὲρ σέ. Καὶ ἱνατί τοῦτο ὕβοισάς 

με, καὶ οὐκ ἐγένδτο τὸ ῥῆμά μου πρότερον 
Ὡς 5 Ὁ. ’, : , ΑΕ. 

«οὔ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα μου; Καὶ ἐσκλη- 
ν. Ν --" -" - 2 ,’ «ς ν 

ρύνϑη τὸ ῥῆμα τῶν ἀνδρῶν Ἰούδα ὑπὲρ τὸ 
.-“ - - 3 

ὁῆμα ἀνδρῶν ᾿Ισραήλ. 

Α΄ Α ΔΗ͂ ε ΄ 7 ; «" ΄ 

ΣΧ , Δαὶ ἐκεῖ ἀπήντα ἀνὴρ υἱὸς λοιμός, 
᾿ " 7 - - , .᾿ Ὕ κι »ατὺς 

καὶ οὐομὰ αὐτῷ «Φαβεαῖ, υἱὸς Βοχορι ἀνὴρ 
“πεμινί, καὶ ἐσάλπισε τῇ σάλπιγγι καὶ εἶπεν᾽ 
Οὐκ ἔστιν ἡμῖν μερὶς ἐν τῷ Δαυὶδ οὐδὲ κλη- 
θονομία ἡμῖν ἕν τῷ υἱῷ Ἰεσσαί: ἀνὴρ εἰς τὰ 
σχηνώματα αὐτοῦ, ᾿Ισραήλ. 2 Καὶ ἀνέβη πᾶς᾿ 
ἀνὴρ ἕν Ἰσραὴλ ἀπὸ ὀπισϑεν Ζ]αυὶδ ὀπίσω 
“«Σαβεαὶ υἱοῦ Βοχορί" οἱ δὲ ἄνδρες ᾿Ιούδα προς- 

΄ ᾿ ᾿ -“ 2 " 

ἑκολλήϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα αὐτῶν ἀπὸ 
τ ἀγν 3 , τε Ψ' «ς ἢ 3 γον ἡ 

τοῦ Ιορδάνου καὶ ἕως ]ερουσαλημ. Καὶ 

90, ΑΧ αν, 40, ΑΒ: διέβη (εἴστήκει ἘΧῚ.... εὐ- 
λόγησεν (ηὐλ. Χ). - ἐπέστρ. ( ὉΕΣ ἘΧ). 41, ΑΒ: δια- 
βαίνοντες μετὰ τῷ βασιλέως καΐγξε τὸ ἤω. 42, Β: 
εἶπε (τον ΕΧ, ΑΧ: ταν). ΑΒ: πρὸς τὸν βασιλέα 

. ἀνὴρ ἾἸ. . πάντες ἄνδρες 2. (6. ΕΧ). 48. ΑΒ: 
ἀπεκρίϑη πᾶς ἀνὴρ ᾿ὅδα πρὸς ΠΣ Ἰσραὴλ ηἷ- 
εἶπαν" Ζιιότι ἐγγ. πρός (ν8 ὁ β.(. ο. ΕΧ). ΑΞ8: ϑτως 
(τὅτο ΑἸΕΧ), ΑΒ: Μὴ βοώσει ἐφάγαμεν ἔκ τὸ βασ. 
(ς. ΕΧ), Β: ἔδωκεν (δεδ. ΑΕΕΧῚ. ). ΒΤ (α ἢ ἢ, ἀρ- 
σιν ἤρεν. ἡμῖν: ΤΥ ΕΟ Ὲ ΑΒ: ἀπεχρίϑη ἀνὴρ 
Ἰσρ. τῷ ἀνδρὶ Ἶ. κ. εἶπεν ... ἢ (ρ. τῷ β.) καὶ πρω- 

“πῶσ Ν ὮΡ ἼΠΞΩΤ ΩΝ 29} ΠΣ 
πππττν ὍΡπτῸΞ προ ΤΡ 
δτηβο προσ ρῶϑι ὭΡ ΠΕΡῚΣ 
ἼΞΣ5) παν ΠΝ ἡΠΞ 2.141 
ἼΩΣ ὍΣΣ ἸΠΠ95) προσ ηπ ΟΝ 
πρῶτον ΠΏ) ΣΤΤΉΣ ἘΣ 

ἜΝ ὉΡ ἽΣΓῚ ὨΔ] 
τὸν ΘῚΝΞ ΠΝ ΣΝ τὸ ΓΙ; ΠῚ 
ΠΡ ΠΡῚΝ ἂν ἼΩΝ 5Ὶ ΓΝ 
ἸΞΣ» ΡΠ ΘΝ ΠΝ Ἤ5223 
ΡπτοΝ ἸγοΞτΟΝῚ ΠΡΉΠΤΌΝ 
ὥΝ τ ἸΡ5Ὶ ἐἸῺΣ ΤῊ “2 τ ΞῚ 43. 
21ρ 3 ὈδῶΣ ὐντῶν ΓΤ 
ΞῸΣ ἘΝ πῊΠ ΠΦ ΠΟῚ "ὮΝ ΡΣ 
"2 3 ἸΌΣΝ ἘΞ ΝΤΙ ππτπὶ ἼΖῚΠ 
τ ἸΣ5Ὶ ἘΣ ΝῺ τατον 
ποίου ὝΩΝϑ. πτηστι ΣΑΠΡᾺ Ὅμ τω» 
ΠΒῸ ὯΝ ἼΞ ΔΊ ἼΣΩΣ "Ὁ τὴ» 
ἜΣῚ πότ τνθ. ΠΝ δη 12" 
ΦΡΔῚ "3ΘΌΓΩΝ ΞῶΠο ὅ9 10. Ἴ 
ἐν ον ὧν ἼΞΤ ΓΙ ΤῊΣ ΣΝ τΉ2Ὶ 
ἡδιῶὴ ὉΣΤΟΞ ΟΝ Ν}5 ἢ ΧΧ. 
ῬρθΣΣ Σὺ, ΣΝ ἩΣΞΓῚΞ. »ξῷ 
πθΞ ῬΌΠ Ὁ | ἜΝ ὝΩΝΟῚ ἼΡΊΩΞ 
τ ὧν τ ἘΞ ΘΕΣ Ἦν πὸ ΝὉ) 
ἘμΉρῚ. ἀρ τῸΣ. ὉΣΡῚ ὁ ὈΝ Θ᾽ 2 
πΑΡ ΘΕ ΣΟῚ τα σον ἀπ ἸΣ ἴ- 
ἸῺ ΘΟ ΞΡ 53 ΣΤΊ9Γ" "ἢ 
τὸν ΝΕ ἐοθητα -ἸΣῚ 8 

42 

Ῥ ΛΞΘΓΙ 

τότοκος ἐγὼ ἢ, σύ... κι ὃκ ἐλογίσϑη ὁ ο λόγος μδ 
πρῶτός μοι τὸ Ἰδδα ὁ ἕπιστρ. τ.β. ἐμοί; ... ὁ λόγος 
ἀνδρὸς... «τὸν λόγον ἀνδρὸς (ς. ΕΧ). - ἴπ ΔΕ: ἐκεῖ 
ἐπι ποι μου ρα υἷος παράνομος. « (οἴ, Ἰητἃ) Σὰ- 
βεὲ.... Ὁ(8. Ἴεμ.) ὁ ... (ἐν) τῇ κερατίνῃ... «Ἔῤρυ, ) τῷ 
«τὰ σκ. σὸ (6. ἘΧ). ὃ, ΑΒ Ἐέν.. καὶ ὦ ἀνὴρ Ἰ. ἐκολ- 

λήϑη τῷ βασιλεῖς Ὁ ΕΧ). 



40 ἰ οἷν ἴθι. ἜΤ Ὅαᾳ αἴΐε8 01 ἴδον 

τς Τεβπείς ἴθπ, ἀπὸ ἐν ἔρθτοῖς υὐἱοϑοῦ απ ζείποπ,, 
41 τ. Ἐπ δον δῦπίς 2οὸᾳ. δίπίθεν σοπ 

ΘίίᾳαΙ. τἴπὸ (Ορίπτοραπι ὁ0ᾳ. πιῖξ ἰθπι. 

παν οἷς Θά δα. 

ταῦ ζππὶ δεθηπίᾳο ππὸ Ἰρταγεπ κι ἰθιπὶ 
ϑθαγτιπ Ῥαδοπ οἰ) τπιΐοτε ἐΒτίοον, οἷο 
ϑὲάππον δα, σφοοθίοι, τπὸ Ῥαδοπ δεἢ 
διθπίᾳ τππῷὸ {οεἰπ αι ἴδον Ὁὲπ Φονθαπ 60ς 
Πιδτί, ἀπτὸ ας θὲάππον Φαυίοϑ ταῖξ ἔθη 

45 Ἐκ σπαυονίίοπ οἷς υοπ πα ὉοΠεπ 905 
Ε΄ γαῖ: 

ταϑ οὔτποι ἰδτ Ὁαύι ὁ πιείποι ἰθτ, Ὁαβ 
τς τἷγ θη δεῖ ὁτυπίας σα θυιπα δον (δ 6ς 
ΐ 44 1 ϑεπξε ἐπιρίαπαοι θαδει ὁ ἜΘ απίυοτίος 
Πςς Ἐπ ϑαππ οἷς υοπ Ἴταοῖ Ὁεπὸπ το ιθα, 

ἀπὸ Τρταῦεπ: δι: θαθοπ φορππιαῖ πιοῦν 
δοῖ ὃεπι δτόπίᾳο, ὃαζι! απὸ δεὶ Φαυίΐο, 
Ὁθπιι ἰὔγ) τθατιππ Πα] δι. πιί). ϑεππ [0 
σετίπος σοσάίοῖ, ὉαΒ Ὁᾳ8. ᾿ἰπἴοετο πἰ δα 8 
εὐἴῖε σοϊθεζεπ {{Π, ππζοτπ ἀεδπίᾳ και θοΓπ ἢ 
θεν οἷε τοπ δα τοροίοπ δ άτεον, Ὁεππ 
οἷς τοη ταί, 

ΧΧ. ἰλμπο ἐδ. ταῦ Ῥα[ε: εἰπ δογίίριμτον 
δείΠοὔεν έαπη, Ὁοὸν Οἰεῇ ὅεδα, εἶπ Θοῦπ 
ΞΒἰτί, εἰπο ἜΣΤΗΝ ἡοῦ δοπηίπὶ, Ὁ. 6168 
οἷς ϑθοζαιπιο πὸ Τρταδ): 

ΡΥ ΑΨΕΥ 
“αἱ. 

᾿ 2ῴἤπεο, ἀήτας! ἜΦα Κεῖ οοη Φαυΐο [ες 
ςΠ ϑεγπαπη ἰπ Οἤγαοῖ, τὸ [οἱποίεπ Θεθα, 

Ὁθπι Θοῦπ διῶτι. δον οἱς Φθεζππεν 
πα ίπρο απ ἔδτοπι δε πίσε, ὑοπι οΥς 

απ απ δίδ᾽ ροπ Φογμαίειπ. ἘΦα αϑοῦ 

τς 89, Β: δι δεῖ είν δεφοῦτοι τοίτῇ. ΑΥ̓ΥΝΕ.Α: νοΐ 
ττπηίν τυὐπ.ᾧ ο[Ἐ (δεροῦτεοῇ). 

“ 40. ΑὟ,: κπ, εὐ ἴ. ἰθπ τ. ἔ. 
41, από δαρι δεδ ὅ5, σῦε, δ. 5, ΑΥ ὙΕ: δορίοἰ οί 

Ὁ, ἀδ (οἰπ θυ). 
᾿ς 43, 5Π{|ευ, σπδα. Β: Ξε. πιὸ Ὁ. 4δ. πὶ ζπροῦ. 
ΟΕ. Α: πάδον {π.. αΥ̓: δεν δὲ. {{Π| πιΐν π᾿, αι. ϑανιππ 
χἠτπο ὃ. δαταπι ὁ ΑΥὙΕ.Α: αθοι υυἱτ Ὁοππ (ε{2 
οἸυα6) υ. δῇ. φοροῇοπῦ ΟΥ̓: (Θίπο ππὸ Ὁ, φοδταθι 
ὑσουδοπ ὁ ΝΈΑ: ὁδα  πιαῖ τι, (δι φόροδεπ 

44, ξερπίαιδει ἘΒεΐ[ απὶ 4, ... δαῇ πιείπ πθοτέ,,. 

Ὡ, (οπεο 8, 

ὥερα δὲν θη ϑιῴτί, 

απ αἴοϑ, τῦαϑ δι: απ ταὶρ αὐ αθί[ς, ΟἰΓς 

Ὅεπι δοτθαπ σαν βοραπροη, τπῦ δεν δὀπίρ, 
αἰ, Εἰ εις Ὅεν δεδπίᾳ ὁ.π Βαν αἱ ππὸ 

; Ἰϊπὸ αἴοᾷ “018 ψιιδα θατίοε δὲπ δεπίᾳ δίπες 
τς ἄβθεῖ σοιθτί, αθοὸν Ὅ.68. 9908 φἤταεῖ ραν 

Ἰἰπὸ Πεῦε, δα. ἕαπιεπ αἴ ϑθὲάππον 31- 

Φεῦ δξοπίᾳ οερότοι πιὸ παρὸ κι, 

θῖν θαδεπ είς. 
πὸη ἜΘοΓ απ Θανίυ, ποῦ (ὅτθο απὶ Θυῦπς 

(ἰπ ἰερ! ον θοδε ὦ κι ζείπον. ] 

(19, 40--20,3) 829 

ΧΙΧ. 

οἱ ΟΠΠ6 40 ρΘιΙ6Γ 8 ἃ Π16, ἰΠ]- 
ΡΘΙΓΑθΪ5. ἘΘιμη486. ἰγΓὰηϑ,5ϑοῖί 40 
ἈΠΊΝΘΡΒΙ5. ΡΟρΪ5. οἱ ΓῸχ Φογ ΔΘ), 
ΟΒΟΙΪα 5. ὁδί ΤῸχ ΒορΖθ δὶ οἱ "8η86- 
Αἰχις οἱ, οἱ 116 γον υ 15 δϑἱ πὶ ἸΟΟΠ ΠῚ 

811. ἜΤΓΔΉΒΙνΙ ογροῸ Τὸχ ἴῃ (Δ]- 41 
᾿ ραΪαη), οἱ ΟΠ ΔΗ] ΔΠ) ΟΠ) 60. ΟΠΠΠΪ5 
ἁπΈθ 1 ΡΟρ 5 πὰ γα πχθυδί ΓΘ 961), 
οἱ τηθάὰ ἰδηΐιΠ}) Ρὰ}5 δαΐαογαί 46 μ0- 
Ρα]ο [5Γ86]. 

ΤΠ 416 ΟΠΠ65. ΥἹΓῚ ΒΓΔ 6] ΘΟΠΟῸΓ- 42 
ΓΘηΐ65 δα Τοσθ ἀἰχοραηΐ οἱ: ΘΓ 
(6 [Γαΐ δαηΐ [Γαΐ Γ6 5. ΠΟΒΙΓΙ, νἱΓὶ δι 68, 

οἱ ἰρδάἀπιχουαηΐ Γοσοῖι οἱ 0 Π1.1Π}) 6}11.5 
Φογάληθ) ΟἸΠΠ6Β64.16 γἱΓῸ058 Πᾶν] στὴ 

οεοὐ ἘΠῚ τοβροηάϊ ΟἸηηῖ8 νὴ" Δα 48 
Δ] νἱρῸ5 ἴϑγδθῖ: Οὐὰ τη ΡΓΟΡΙΟΙ 
Θ81 ΓΟΧ; ΟΠ ᾿ΡΆΒΟΘΡΙΒ. ΒΌΡΟΡ πὰ τοΐ 
Πα αϊ ἃ ΟΠ πη15. ΑἸ} οχ ΓΘΡΘ 
δῖ ΠΠΠ Θὰ ΠΟΪ5. ἰἀἰὰ δππηιὁ ἘΠῚ 44 
ΓΟΒΡΟΠΑΙ  ὙἹΓ ἴϑγαθὶ ἃὯά νἱγὸς 048, 
οἵ αἰ: Πϑοθιη ρᾶ ΕΠ} }}5. Π] Δ} 01 65 Ὸ 501 
ἃρἀ ΓΟΘΘΠΙ, ΠηλσΊ5416 Δ Π16 ΡΘΡΙΪΠ6ι 
Ὠανίὰ ψιᾶπη ἃὰ ἰδ: σα} ἔθοϊβί! Π}1Π] 
1Π} ΓΔ ΠῚ οἱ ΠΟἢ Π1}}} ΠῈΠ οἰ 68 
ῬΓΟΡΙ, αὐ ΓΘ ΓΘ ἢ ΓΘΘΘἢ ὨΙΘΌΠῺῊ ὦ 

Πα Ι5. ἁα! θη ΓΟΘΡΟΠἀογμὶ νὶγὶ {πῶ4ὰ 
1115. [8Γδ6!. 

14,38. 

ν.102. 

.18. - 

γν. 12. 

τς Ἀροάι 4ποά16, αἰ 101 οβϑοὶ νιν τ ς. 
Β6114]1, ποιηΐηθ ὅθ608α, ἢϊπι5 ΒοΟΠΙ, 

γ δοιηϊηθαβ; δὲ σθοΙη θα οοΙηὰ οἱ 

αἰϊ: Νοη δϑί ποθ ρᾶΓ5. ἰηῃ θανιά, 
ΠΘ(τι6. ΠδΘΡ αἰ {ἃ5. [ἢ {Π10Ὸ [δὰ]; ΓΘ νΟΥ- 
ἴ6Γγ6 ἴῃ (ον η δου ἃ ἰᾳἃ, [5γ861}} ἜΜ 

ΒΘρΑΓΑίΙ5. 65 ΟΠΠΪ8. ἴϑΡὰ 6] ἃ ἢν], 

βθοπίαϑα16. ο8ι ὅθ θὰ Πα ΒΟΟΠΙ; 
ΠῚ δαΐθιῃ δια Δ Πα 5 θυ ΓΘΟῚ 5810 

ἃ δογἄδηθ ὑπ πὸ {θυ ιβὰ] 6). Ἔσιμη- ὃ 

40. ΑἸ. { (Ρ. Τοτγά.) γϑίι οἱ. 
44, ΑἸ. { (ἃ. πιᾶρί545} οἵ ργηοϑθ 5 650 58Π]. 
1. ΑἸ. (ὑ γενουίθγθ): Βα. 

τποίποι 4, ΒΥ ν. κοῦπ Φ Ῥοίτο. ὙΕ: σογαθ το. 
ΑΥ̓͂: τποίπο ϑΐοδο, (Β: δαδοπ τοίτ πὸ που Ὁ πιπ|, θὲ. αος 
δαϊέοπ 9) ΑΥὟνΕ: δίς ϑὲοῦςο (δα ὁ ϑδον) δεν ϑθλάππον 
νυ ὅν σαν δάτέον, Β: ἔτάἀζίρον, (Ας απ οοτέρεοπ ποῷ 
δάτνεον ἐὉ) 

1, Φ'ὃ θοζαπὸ 1, αδὸν ὃ. ὁ. Βοί{{, .... υ. δ ομ απιίπ, 
Β.ΑΥ͂: υ. παροῖάθτ, νῈ: οὗ {ταῦ {{{ κι, θα β ... τοαν, 
Β: ΞΒο!{α18 )ὲ. Α: Ξ)ὲ, 8, ΑὟΥ ΝΕ; ζἀ Πε τον πϑὲρη ὦ). 
ΑΥ̓: πο (δἰβειέθηπι. 

2. Β: 306..... Ὁ. Φι αθ δἰπέεν. ,.. θεν, ΟὟ ὙΕ: οἵπ: 
66π.., τε υ. Ὁ. (Θ. ... πα). Αι: Β[ίεθοπ δεῖ, 

19,48, 
6η. δι; 14, 

[Β8. 
12,16. 

ι5,18. 
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χΧχ. 

Ω0,4--11. δα ο 5 ΚΕ. 
ΑΙοαϊίῖο Θόας ΣΕ ΤΟΜΟ γρηοφρμα. 

εἰςῆλϑε Δαυὶδ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς 'Ἱερου- 
σαλήμ, καὶ ἔλαβεν ὃ βασιλεὺς τὰς δέκα 

γυναῖκας τὰς παλλακὰς αὐτοῦ ἃς κατέλιπε 

φυλάσσειν τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς 

εἰς οἶκον φυλακῆς, καὶ διέτρεφεν αὐτὰς καὶ 

πρὸς αὐτὰς οὐκ εἰςῆλϑε, καὶ ἦσαν συνεχόμξναι 
ἕως ἡμέρας ϑανάτου αὐτῶν χῆραι ζῶσαι. 

4 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ᾿ΑΙἸμεσσά" Βοη- 
σόν μοι ἄνδρας Ἰούδα ἐν τρισὶν ἡ μέραις" σὺ 
δὲ ἐνταῦϑα στῆϑι. ὅ Καὶ ἐπορεύϑη ᾿ΑΙμεσσὰ 
παραγγεῖλαι τῷ Ιούδᾳ, καὶ ἐχρόνισεν ἀπὸ τοῦ 
καιροῦ οὗ ἐτάξατο αὐτῷ Ζαυίδ. 6 Καὶ εἶπε 
Ζαυὶδ πρὸς ᾿“μεσά" Νῦν κακοποιήσει ἡμᾶς 

“Σαβεαὶ υἱος Ποχορὶ ὑπὲρ ᾿Πβεσσαλώμ' καὶ νῦν 
λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ τοὺς παῖδας τοῦ κυρίου σου 

καὶ καταδίωκε ὀπίσω αὐτοῦ, ὅπως μὴ ἑαυτῷ 

εὕρῃ πόλεις ὀχυρὰς καὶ σκιάσῃ τοὺς ὀφϑαῖ- 
μοὺς ἡμῶν. 2 Καὶ ἐξῆλϑον ὀπίσω αὐτοῦ 
"Αβισαὶ καὶ ἄνδρες Ιωοὰβ καὶ ὁ Χερεϑὶ καὶ ὃ 

Φελεϑὶ καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐξ 'Ιερουσαλήμ; 

καὶ κατεδίωξαν 

8 Α'αὶ αὐτοὶ ἦσαν παρὰ τὸν λίϑον τὸν μέγαν 

τὸν ἐπὶ Γαβαών, καὶ “μεσσὼ παρεγένετο κατὼ 

2 ᾿ Φ τ» ὦ 

πίσω «Σαβεαὶ υἱοῦ Βοχορί. 

πρύζςωπον αὐτῶν, καὶ ᾿Ιωὰβ περιεζωσμένος 

μανδύαν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐπ᾽ 
αὐτῷ περιεζωσμένος μάχαιραν ἀμφήκη ἐπὶ τῆς 
ὀσφύος αὐτοῦ ἐν τῷ κολεῷ αὐτῆς. καὶ ἡ μά- 
χαιρα ἐξῆλϑε καὶ ἔπεσε. 9 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωοὺβ 
τῷ “μεσσά; Εἰ ὑγιαίνεις σύ, ἀδελφέ μου; Καὶ 
κατέσχεν Ἰωὰβ τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ τοῦ πώγωνος 
“Αμεσσὰ τοῦ καταφιλῆσαι αὐτόν. 10 Καὶ 
υἹμεσσὰ οὐκ ἐφυλάξατο ἀπὸ τῆς μαχαίρας τῆς 
ὃν τῇ χειρὶ Ἰωάβ, καὶ ἐπάταξεν. αὐτὸν ἐν αὐτῇ 
Ἰωὰβ εἰς τὴν ψύαν, καὶ ἐξέχεε τὰ ἔν τέρα αὐτοῦ 

ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ οὐκ ἐδευτέρωσεν αὐτῷ, καὶ ἀπ- 
έϑανε. Καὶ Ἰωὰβ καὶ ᾿Αβισαὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
κατεδίωκον ὀπίσω Σαβεαὶ υἱοῦ Βοχορί. 

8. ΑΒ; ἀφῆκε φυλ..... Ἐ(54.) αὐτῶ... ἐν οἴκῳ φυλ. 
κ. διέϑρεψεν (9. ΕΧῚ. 4, ΑΞΒ (ει. Ἰμ|08): ᾿Δμεσσαΐ 
(-σά Χ). Δ8: τὸν ἄνδρα Ἶ. τρεῖς ἡμέρας, σὺ δὲ 
αι στ.(ο. ΕΧ), ὅ. ΑΒ: τῷ βοῆσαι τὸν Ιόὅδαν (ο. 
ΕΧ). 6. ΒΈ (Ὁ. νυν) σὺ. ΑΒ: καταδίωξον.. «μήποτε. 
σκιάσει. 1. ΑΒ: οἱ ἄνδρ... ἘΣ δυν.) καὶ ἐξῆλ- 
ϑον.. . διῶξαι (( «ἘΣ ). 8, ΔΒ: Ἐῆσαν) παρὰ τῷ 
λέϑῳ τῷ ΤΡῚΣ τῷ ἐν. «ἅμ. Ἰ ον: ἔωπροσϑεν 
τ Ἐἐπ’ αὖτ. (ες, ΕΧ). Β: ἐζωσμένος (ο. ΑΕΧ)), ΑΒ: 
μάχ. ἐξευγμένην .. 
αὐτὴ ὲ ξῆλϑε [ἢ ΑΒΕΧ 
ἐκράτησεν, ἡ χεὶρ ἡ δεξιὰ Ἰωὰβ (ο. ΕΧ), 
ἔφ. τὴν μάχαιραν τὴν... 
χύϑη ἡ κοιλία αὐτὸ εἰς τ. γ. ΑΒ: 

9, ΒῈ μδ (Τ ΑΕΧ). ΑΒ: 
10. ΑΒ: 

δέωξεν. 

11 Καὶ 

κ Χ). Β ἕξ ᾿ ᾿ ΟΣ ΕΣ ἐευ πὰ ᾿ ποτραίν ((π) 8 Φαροι, 

«ἔπαισεν. Ἔκ κ. ἐξε- : 
οϑοζοθες ,, ΑΥ̓͂ .Α:: δο[ἰπιπηῖε, 

πον ΤΝ πῶσ ΠΡ᾿Ὶ δο 095" ἼΓΟΞ 
δῶρ πϑτι ἼΩΝ δ 99 ι ΒΡ 
Ξίρὶ5 Ὀπογὶ Ὁ ΔΙ Δ ΤΟ Ὀ21)5) τοϑπ 
ΓἼΣ ΤΣ ΠΣ ΟΣΙὴ τς ὉΣΤ 3Ν 

ὁ ΤΠΒΓῚ ΤΩ ΟΝ ἸΓΡΩ Θ΄: 
ὙΡ ΣΤ ΕΝΙΘΌΣΤΟΝ ν ἀοὸπ ἽΝ 4 

ΠῚ Ὁ. πῶτῷ πο ΣΟ ΤΌΝ 
ΙΝ ῬΌΣΤΠ. ΝΟΣ Ἡ5Ὶ Σ ΤΣ ΠΒ 
ἼἼΡῈ ΩΝ ἫΣ Τ9ΙΙ ἸῺ 55 ΤῊ" 
5 95 ΠῺΣ ἼΘΛΣΝΤΟΝ ΤῊ Ὕ2Ν5) ὁ 
πρ πρὶ ΘΊοΞΝ 2 ΠἼΞΞΞ »ϑῶ 
ΝΣ ΘΗΩΝ Ὁ1Ὶ5 ΠΝ ἸΖΣῸΝ 
ἼΝΧΔῊ 1555» ἘΟΣΓῚ ΓΞΞ ΘΙ ὑ5 
ΘΠ ΞΙῚ 3 1 ΣΝ θη πιΝ 
Ὡ3 ΕΠ ἘΝ ΧΒῚ ΘΊΞ: Ἐπ: ΞῚ 
ἸΞΝΣΓΩΣ ὉΠῚ ἐλΠ9Ξ ΓΞ 93 "ΠΝ 8 
ΝΞ ΝΘΏΦῚ ἩΡΞῺΞ ὙῶΝ Ἡήπ ἘΠ 
“3 ἡ ἜΡΔΓΙ 2Ν 1 ὈπΘΕὉ 
ἜΟΓΔΤΟΡ ὨΥΤΘΣῺ ΞῚ ὙΠ ϑδ 

ὝΝΡΊ, ὁ ΘΒ πὴ ΝΗ) ΠΌΤ 
Ἐπ πον οἴσόπ ΝΙΘΌΣΟ. ΣΝ 
ΝΣ ἸΣῚΞ ὩΝῚῚ ἸΏ, ΤΠ 

᾿ΞΓΙΞ Δ ΣΝ Ὁ ΝΘ ΣῊ ἃ Ἰοτριῶ20 5 
πον ΠΣ ΠΝ ΞΝΊΠῸΞ ἼΩΝ 

ΙΣ τεῦς ΝΡ) ΠΣῚΝ ὙΣ ΒΝ) 
ὙΠῸ ΤῸ ὉΠ ἼΘΛΞΒΣ ΞΝῚ ΤΌΤ 
ῬΣΣ ΤῸ ΦΡΛΑῚ ΟἸΠΞΣΓΊΞ. »Ξῷ ἢ 

“ 

ΟΠ 
ΩΓ 

ὅν, ΒΙΑΥ͂Υ: ἰπ εἶπ σου τσαδυίυδ απ, ΝΕ: ὁ. χπν 58, 
Β: ἰπ εἶπεν ὙΒ θυ ἐπί α! ἀπ βοδεποίαπα, 

4, δίς 5, ΒΑ: τας ... ξυ]αππιεπ, ὟΝ ΝΕ: ἐπε 
ΑΥ̓͂Ν ΝΕ: αι. δι (απ) ΠεΙίο 

Ὁ) δέον, Β: {{| οι Ὁ. δαππ θέον εἶπ. 
ὃ, ἄδον δι 8, ΑΥ̓Σ ΝΕ: εύρονξο, Α: ΒΓε0 από, Β: 

᾿ 

Ι ! 



ἫΝ τ 
ν 

Ἐ. 

Φ, (οπεοίϑ, 0, 4--11.) δ20 

ϑήπαζα μη ϑθί[αἱ, Φοαθ8 λοι εἴ πιοτὸ, ΧΧ. 

Ὅεῖ δεῦπίὶᾳ Φανίο δείπι ἔστι απ δογια- 
ἴεπι, παῦπι εὐ οἷς ἐρῦπ δξερδιρείθον, οἷς οὐ 
δαίίε ρεϊαΐει Ὁᾳ8 Φαιϑ κι δοισαθτοι, τππῦ 
ἴα! [{ὸ ἱπ εἶπ Ῥουθαθτιπς ὑπὸ τοῖς 

ἴοτοῖς ἤΐο, αδοὸν εὐ δ} 60 {6 πἰῶτ. Ἰϊπὸ 
ἤε τρατὸπ αἴο συ Το  ἐα. 68. απ ἰδτοπ 
ΦΟΌ, τππὸ Τοδέεπ αἰ Πθίθυεπ. 

4 Ἰἴπὸ δὲ. δδὺπίᾳ ἤγτα 2 ἡ πιαα: Ξ86π. 
τι ππίν αὐτὸ Ῥλζππον τι δδα απ δὲπὶ 
Ὁγίοπ Φαρα, ᾿πιῦ δι [0{ΠῸ απ Οίον {πε επ., 

ὅ ὙΠπῸ πταΐα αἰπα δία, πα χπὶ δογαζοπν, 
αδεῦ εὐ ϑεύξῦς δε Βεῖΐ, οἷς εὐ ἰδπὶ δε-. 

6 Πίππππε θαπο. Ἔα Ἰρταῷ Φαυΐο κι 6 
Ταΐ: ϑὲιπ οἱτὸ τὸ Θεῦα, δὲ. Θοῦπ, 
Ξδιῶτί, ποῦν ἀείροδ ἰθπ Ὁεππ 07: 
ἴοπι; πίπιπι ὅτι οἷὲ ἀπε τς θείπποϑ ϑεττπ, 
απὸ ἰαρεὲ ἴδηι πα, Ὁ εὐ πἰῶς ἐὔθα Πἴνς 
Πᾧ [εἴς Θιάδίο ἤπδε. τι οπίνίπης αὐ. 

7 παζετι θπισεπ. ἘΦ α φορεῖ αὐ ἰδπι πα 
οἷς θὲάππον οαῦθδ, δαχιι οἷς τοὶ πιῦ 
ΦΙοειδὶ τὸ αἴ Θιατέοεπ. Θὶς ξορὸσ αδοῦ 
απὸ υοῖ δογ]αίεπι, παάιιμίαρει (Θοδα,, 

δ Ὅεπι Θούη ἰώτι, ἜφΦα [ς αδοῦ δεῖ δεπὶ, 
ατοβὲπ (Θίοιι τρατοη χιι (δέοι, ἔα πὶ Γπιαα 
907 ἰθπὸπ δεν. ὅοαῦ αδὸνῦ ταῦ σερ τί 
ἴσον ζεἰπεπι δεεἷς, Ὁα 8. εὐ ἀπθαϊίε, πὸ 
θαίίε ϑαγάθοεν εἶπ Θάυετί σορίτίοει, ὑαδ 
δίπα απ {εἰπε φύξιε ἰπ εν Θώείοο, 68 

9 οἷπρ σεῦπὸ απ τὸ εἶπ, ἘἸΙπῦ οαῦ Ἰργταῦ 

1.1. ϑίπιαζα : ὅτίοος τι οἷν, πιεὶπ τε! 

πὸ “οι {αἴεῖς ππὶ ζείπον τετεπ απὸ 

“ππαζα δεὶ Ὅεπὶ Ξθατί, Ὁα8. εὐ ἰθπ Εἰ είε.. 

10 ἜΠπὸ ὙΠππαΐα θαῖς πίῶν ἍΦΣ αἰ θα. 
Θύιϑετί πὶ Ὅὲν απὸ οαῦθϑ, ππὸ εὐ Πα) 

ἴδηι ϑαπηί! ἰπ ει θα, Ὁα8. [εἶπ (δίπαες. 

τρεΐοο ὦ αἰ οἷς (ὅγος ζ τοῖο, τπ σαῦ 
ἴθι ξοίποη. ΘΙ) πιρῦτ, ἀπὸ εὐ {{πτ.. 

0αῦ δον ππὸ ζοἰη τιον ἡ δἰ αὶ 1ααίοπ 
11 πα εῦα, Ὅεπι Θοῦπ ΦΒιτί. 

9. {.1,.: “δ δ οίππεπ. 

0. ΑΥ̓͂: Γὥαδοπ. νΕ: {η{πιπτοῦ τουτόοπ, ΑΥ̓Ε: 
Οογγοίο. ΟὟ: ᾧ ἐπίίεθο. 

᾿ 
Ι 

Ἢ ς 
Ἷ 

7. Α: Ξ αγοετοπ, ΒΑ ΝΕ: Θοἴδεπ. 

ὃ. ππὸ δα εὐ δετουστίταίΐί, αίἰπαᾳ ε8 δεγαιδ, ΟὟ; 
ἰζποπ υοτὸ ϑίπαοίίι!. νΕ.Α: οπίρφοροιι, ΟΥ̓͂Ν: πηι: 
σὔτξοι τα1 {. δἰ, ΝΕ: ροα. {εἶπ “δ, Β: δαν θοῦ τυαν 
εἰπ δ νέοι πίε. Θύ)ι)., [0 απ. θοποοη [εΠροπια δὲ 

ἜΤΗ ε8 

416 νϑηϊβϑθί ΓῸΧ ἴῃ ἀοΙηΠ) 5181 ἰη 
δογαβδί οι, {8} ἀθοθιη Π.}]16Γ65 60η- 

15.106. ΟΠΡΙΠ88, 4185 ἀργθ! αιθγαΐ αὶ οἰιδι0- 

16,2 1ν ἀΙρῃ4ἀπ| ἀομλαπ), οἱ ἰγδάϊάϊς Θὰ. ἴῃ 
οαϑιοα Δ}, Δ] ΠηΘηὰ οἷβ ρΓΔΘΠ)6Π8, 

οἱ ΠΟΠ 681 ΠΡ ΓΘ55115 δή 685, 56] ογδηΐ 
Οἰαιιβᾶ 6. ἸΒ4116. ἴῃ ἀΐ6η) ἸΠΟΓΪ5. 5186, 
ἴῃ ν᾽ ἀν {[6 νἱνθηί65. 

ὈΙχιϊ διιθη) ΓῸΧ Αἰηᾶϑᾶθ : ΟηγΟΟᾶ 
ΠῚ ΟἸΠΠΘ5. ὙΙΓΟ5 {πᾶὰ ἴῃ ἀΐθπὶ [6Γ- 
{{ππ|, δἰ ἰὰ ἁἰθείο ριάθϑθηβ, ἜΑΡΙ 
ΘΓΡῸ Απιαβᾶ, πὶ οοηνοοαγοὶ δαάδη), 

δἰ ΤΟΥ Π5. 65. δχίγὰ Ρἰδοϊ πὰ αιιοά 
6] ΟΠ 5 Ππ|6 1 Τοχ, ΔΙ αὐΐθη) ἢ ἃ- 

ἀθον νι δὰ ΑΠϑαϊ: Νιιη τηὰρσὶβ. ἈΠ ΠΟΙ ΓῚΙΒ 
15,10... 65. Π05. 56 })8, ΠΠ᾿π5. ΒΟΟΙΡΙ, τη} ΑἸ)- 

15,:.5. 58 [0πι; (0116. ᾿βῚΠΠ0 ΒΘΡνῸΒ. ἀΟΙΏΪΗΪ μὰ] 

οἱ ΡΟΥΒΟΩΊΘΓΘ οι, Π6 ἴογίο ἱπνθηϊαὶ 
ΟἸν] αϊο5. ΠΠη}ϊὰἃ85 αἱ οἰπριαΐ Π05. 

ἘσΓοϑδὶ 50η1 ΘΓΟΡῸ ΟῈΠῚ 60 ΥἹΡ 
Φ0α}ν, Οογοῖμὶ ἀαοαα8 οἱ ῬΠΘΙ αὶ, οἱ 
ΟἸΙΠ65. ΤΟ 511 οχίοριιη! ἀ6 ΦθΓι 154 6} 
ἃἀ ρογβο θη πῃ} δ 6) Π]Παπὶ ΒΟΟΠΓΙ. 
Ἐσαμηάιι6. {ΠῚ οοβοηΐ ψπχίὰ ἸΔρί θη 
θΓΑΠ 6}, 41] δὲ ἴῃ ἀθᾶ0η, ΑἸΠᾶϑὰ 
νΘΠΪΟΠη5. ΟΟΟΕΡΓΙῚ 615. Ρότστο 208} 
νοϑί 5. οΡαΐ ἰπηϊοὰ βιγοία δὰ τη6η- 
51 ΓΔῺ} ΠΑ 5 5], οἱ 465 ῈΡ 6 Γ ΔΟΟΙΠ οἰ 8 
σἰδά!ο ἀδροηάοηΐο π5416 ἃ {{Π1π4 ἰἢ νἃ- 
οΙμα, 481 [γ᾽ ὁ τ5. [ον] πηοΐα ἀρτοάϊ 
Ροίογαί δἱ ρϑγόμίθρθ. Ἔχ ἰἰδη πο 

(Ρ..2.,3.108}} ἃ ΑἸη 581: δαϊνο, πη] ἰγαίου! 

οἱ (61 ἢλϑ11 Θχίογα Π]6 ἢ [11 ΑἸῃἃ- 

886, 48 ΟΒΟ ]Δη5. θη. ἜΡΟΙΤΟ 
Δπηαδὰ Π0η ΟὔΒογναν ο᾽ Δ 1], 4161] 

1πκ.»,5. Πὰθ 6 41 {08}, 4] ροΓοιιβϑὶν θυτη ἴῃ 

Ιατθ γα, οἱ δἰ} [ἢ 65 01ηἃ 6}115 1 ἴθ Γ- 
15,14ς-. Γἅ 1, Π6 0 Β0ΟΠΠΠ ΠῚ να] ΠῈ15 ΔΡΒΟΒΕΪΈ, 

᾿βπηνθθν 6 ΠΟΥ ΓΠΙΣ. 65. 204) δαΐθηι οἱ Α}}}- 
δαὶ [γαῖ 6}115. ΡΟΓΒΘΟΙ διη! δο)θὰ 
{Π]ὰ} ΒΟΟΙΡΙ. ἜἸηΐογθα ας ἀδη) νἱγὶ 11 

16,22. 

19,14. 
17,25. 

15,18. 
8,18,1 8ῃὴ 
80,14. 

ν.4. 

Φ 

1), .Δ2. 

ὅ. ΑἸ ττοχς 
10. 5. οἱ τηοτί. 6ϑί (ΑἹ, ροη. ρΡ. [6ΓΓΆ 1). 

ταῦ απ {. ὦ. νῆ: απροδππῦοπ, ΟΥ̓: δεν (δ, δοό 
( γιυ. Ὁαὁ δεο!, τσατ, Β.ΑὟΝ: ἱπδοηι οὐ [οτἐρίπρῃ (αἴ δ 
εὐ δοτυοτῃ.), δα [01 οὐ ποταιδ. ὙΕ: πίον, 

ἢ. ερθείδ δίς δ 1... 8 ΕΑ: αἴ τοοϊἊἐς εὐ ἰῃπ 
ἢ 

10. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: ἀφείς πὶ σον (να. 3,23). ΒΥ, 
ΝΕ: δαβ εὖ [. (δ... (θεται 6) [ π|. ΑΝ: χισείξειι Θ 1, 
ΥΕ.Β: υυἱεδου οτος οὲπ Ὶ, (6 {0πι) πἰ δε, 



826 (0,12-- 20. απο ΒΕ. 

χα. 
Θοαϊέϊο Βοῦαθ 6 δηιο ροφθηα. 

ἀνὴρ ἐπϑστη ἐπ αὐτὸν τῶν ἀπαλλο δον Ἰωὰβ, ὙῈΠ "Ὡς ΝΩ ἽΝ 2" 

καὶ εἶπε' Τίς ὁ βουλόμενος Ἰωὰβ καὶ τίς τῷ 

Δαυὶδ ὀπίσω τοῦ Ἰωάβ; Ἰοηζαὶ ᾿Ἄμεσσα τε- 
ϑνηκὼς καὶ πεφυρμέι ος ἕν τῷ αἵματι αὐτοῦ 

ἐν μέσῃ τῇ ὁδῷ, καὶ εἶδεν ἀνὴρ ὅτι εἱστήκει. 
- « , ν 2 3 ΓΙ πᾶς ὁ λαὸς, καὶ ἀπέστρεψαν τὸν ᾿ΑΙμεσσὰ ἐκ᾿ 

τῆς τρίβου εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ ἐπέῤῥεψαν ἐπ᾿ 
ὸΣ ἈΞΙΤῸΞ πνπ ἜΦΕΞ ἼΞ ΠΡ Ὰ ε »} σ σ΄ - « Η , 

αὐτὸν ἱμάτιον, ὅτι εἶδον ὅτι πᾶς ὁ ἐρχόμενος 

ἵστατο ἐπ᾿ αὐτὸν. 

ιὁ Ἡνίκα δὲ ἔφϑασεν ἐκ τῆς τρίβου, παρ- 
ῆλϑε πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ὀπίσω ᾿Ιωάβ, κατα- 
διώκειν ὀπίσω Σαβεαὶ υἱοῦ Βοχορί. 18 Καὶ 
διῆλϑεν εἰς πάσιις τὰς φυλὰς Ἰσραὴλ εἰς ᾿Αβὲλ 

καὶ εἰς Βαιϑμαχά" ἐξεκκλησιάσθϑησαν καὶ πα- 
ρθαγίνονται ὀπίσω αὐτοῦ. 158 Καὶ παρεγένοντο 
καὶ περιξκάϑισαν αὐτὸν ἐν 4βὲλκαὶ Βαιϑιαχά. 

Καὶ ἔβαλον χάρακα ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἔστη 
ἕν τῷ προτειχίσματι, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὁ μετὰ 

᾿Ιωὰβ ἐνενόουν καταβαλεῖν τὸ τεῖχος. 18 Καὶ 
ἐβόησε γυνὴ σοφὴ ἐκ τῆς πόλεως καὶ εἶπεν" 
᾿Ακούετε δή, ἀκούετε᾽ εἴπατε ᾿Ιωάβ' Ἔχγγισαι 
ὧδε καὶ λαλήσω πρός σε. 17 Καὶ προςήγγισεν 
"Ἰωὰβ πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπεν ἡ γυνή Εἰ σὺ 
Ἰωάβ; Ὁ δὲ εἶπεν: Ἐγώ. Εἶπε δὲ αὐτῷ" 
“Ἄκουσον τοὺς λόγους τῆς δουλ ἧς σου. Καὶ 

εἶπεν Ἰωάβ' ᾿Ακούω ἐγώ, λέγε. 18 Καὶ εἶπε' 
““όγος ἐλαλήϑη ἐν πρώτοις, λεγόντων" Ἔρο- 
τῶντες ἐπερωτήσουσιν ἐν “βέλ, καὶ οὕτως ἐξέλι- 

πον. 19᾽ Ἐγώ εἶμι εἰρηνικὰ τῶν στηριγμάτων ᾽σ- 
ραήῆλ, σὺ δὲ ζητεῖς ϑανατῶσαι πόλιν καὶ μητρό- 
πολιν ἐν ᾿Ισραήλ" τί καταποντίζϑξις κληρονομίαι 
χυρίου; 20 Καὶ ἀπεκρίϑη Ἰωὰβ καὶ εἶπεν" 
Μή μοι γένοιτο, εἰ καταπίομαι καὶ εἰ διαῳϑερῶ. 

11, ΑΒ: ἔστη... .: τὸ ΖΙ.. .. Ἐ(54.) τϑ (ὁ. ἘΧ). 12. 8: 
᾽ τεϑνηχὼς καὶ οἱ αὐτὸ) ἐν μέσῳ τῆς τρίβδ. Ὁ: 
ἀπέστρεψε. ΑΒ Ἐ(αΠι.) τὸν. ΑΓΒ: ἐπέῤῥιψεν. ΑΒ: 
καϑότι, εἶδί-εν ΑΒΙ͂Χ, -ον ΧῚ) πάντα τὸν ἐρχγ. ἐπ᾿ 
αὐτὸν ἑστηκότα. 18. ΑΒ: τὅ διῶξαι (καταδ. ΕΧ), 
14. ΑΒ: ἐν πάσαις φυλαῖς(ο. ἐπι ΑΒΕΧΤίρ.Β. )καὶ 
παντείαὶς ἐν ΧαῤὝῥὶ (- εἰ) καὶ (ΠΕ). ΑΒ: ἤλϑον κατό- 
πισϑεν. 15. ΑΒ: παρεγενήϑησανκ. ἐπολιόρχδν ἐπ 
αὐτὸν (6. ΕΧ). Β: Φερμαχά (Β. ΑΧ). ΑΒ: ἐξέχεαν 
πρόρχωμα πρὸς... «ἐνοῦσαν (ς, ΕΧ). 10. ΑΒ: ἔχ τὸ 
ππηδς. . Ἄκὅσατε , ἀχὅσατε, εἴπ. δὴ πρὸς (τον) 
1.: Ἔγγισον (- 6: ἘΧ), ΑΒ ὁ ἕως (ἘΑΤΧ). ΑΒ τε!}, 
αὐτόν (σε Χ). 17. ΑΒ" Ἰωὰβ... ὁ ρ. σὺ) εἷ.. (Ρτὸ 
λέγε) εἰμι (ς, ΕΧ). 18, ΑΒ: εἶπε λέγϑδσα" Δόγον 
ἐλάλησαν, ἐν πρ. λέ οντες (ὁ. ΕΧῚ᾿ ΑΒΕΧῚ Ἤρω- 
τημένος ἠρωτήϑη ἐν τῇ ̓ Αβὲλ καὶ ἐν Ζάν, εἰ ἕεῖς 
λιπον. ἃ ἔϑεντο οἵ πιστοὶ τὸ Ἰσραήλ (Ε). ΑΒῈΤ Ὁ 
ὅτ.) εἰ ΟΕΧ). 19. ΑΒΕΧ : ἵνατί (τί ΕΧ). 20. ΔῈ 
Ἵλεώς μοι, ἵλεώς μοι, εἰ καταποντιῶ. Β: φϑερῶ, 

ΕΝ ΠΝ το τῶν "Ὦ" 2Ν 
ΣΒῺ 

πΡΘΏΠ ΠΩΣ 13 ἈΤΙΣΣ ΝΘ 5.1 
Σ59) ΦρτΤΣ Τῶν τὴ Θσζτὶ ΝΎΡΙ 
πῶϑ ΠΊΩΣ ΠΡ Ὦ ΝΘ ΏΡ ΤΙΝ 

᾿ ΩΣ 
τ ἼΞ. ΠΡΟ ΣΙ] Δ ὝΦΝΞ 
»Ξῷ ὍἼΠῸΝ ΠΣ Ὡϑῦν ΠΝ ἀν 
ὉΝὉ ΠΡΟ Η ἼΞ55) ἐλ ΘΓ Ἰά 
ΘΠ ΟῚ ΠΩΣ Ὦ 035 ποσὶν 
ἸΝΞΡῚ Σ ΉΓΙΝ ΤΩΝ ἸΝΞΡῚ ΝΕ 5919 
ΞΡ ΩΤ ΓΟΞ. ΠΌΣΝΞ ον ἸΠΧΡῚ 
ἼΩΡΤῚ οξπατὸν ἩρῸ ἼΩΘ5᾽ 6 
Ξν τῶν "ῶν ὄντ ῦ9. ἘΠΞ 

ΜΆΡΙΣ, ἐπηρήτιτι ΘΕῸ ἘΓΟΤΤΟ Ιὸ 
ἼΣΩΣ ἼΣΟΙΣ ΟΣ ΤΊ 2 ΓΘ ΓῚ γιϑὶὲ 

πρπτν 530} ΞΝΡτῸΝ ΝΟΤΉ ΠΌΝΟ 
“ΩΝ ΠΡῸΣ ΞΉΡΟῚ ΓΠῸΝ ΠΉΞΙΝΊΙΤΟ, 

ἸΝ τρὶδοὴ 3 5 ἜΟΝ πῶνη 
ΝΡ ἸῺΝ 21 Ὁ Ἴ5. ἼΩΝΕΣ 
ἜΞῚ ΠΝ ὌΝΟΣ ΕΞ Ν ΦῸΝ 18 
ΡΤ ΠΣ ΤῸΝ ΠΣ ΟΝ ἼΞ Ὁ.Ξ) 
ΡΩΝ προ ἼΞΌΝ ἐ ΠΣ Ἰ2Ὶ ἘΞΝΞ 19 
αν" τορ τὸ ΦΡΞὩ πον ἘΝ» 
ΤΌΤ: ΕΡΕΝ ΤΡ ὌΝ ΘΞ. ὩΝῚ 
προς τ ὝΩΝδῚ ὩΝῚ 155 ἐπ 5 
ἐΤΟΠ ΟΝ ΩΝ »ἘΞΝ ΟΝ "ὦ ΠΡΌΣ ν 

1 

γι τά. ΠΡ ΠΡῚῚ 

11, εἰ απ ὑσα.... ὅθεν ὅοαδ {6} δαΐ πεν τοῦ 
ὥδαο, ἀπροδύτοι, δὲῦ (0166 , πα, Β: δὲποί τη, 
γ: θοιτοπ. (Α: φ. ϑϑθὲάππενυ. Ὁ. δεζάρτίοπ,.) αν. 
γῈ: ΙΓ δοί ἔθη Πεῦεπ. Β: εἰπε (δεζαί(ςπ δαὶ απ 
ὃ, ΥΕ: οὐ πε 0. δά 1. ΑΥ̓Ν. {{| {τ Ὁ. 

12. δὲ ϑδέαππ ἴαθε, ΟΥ̓ ΝΕ: τολϊέο [{ᾧ ἐπὶ ({π [). 
ΘΙ το ελση π: ἘΓ9 6) απὸ δεῖο, Α: [ἀ αΠ 6 εὐ 9, υ, Ὁ, 
ἸΩ α, δ. Β.ΝῈΕ: εἰπ δὲίοίο, ΑΥ̓.Α:; (δριυαπν. 



ῷ, οι οί, 

Φοίε τυεΐϊε ὅται 21: [δ εἴ, 

ΩΟ0, 13---20.) 5621 

Χχ. 

ταὶ εἶπον ὑση Ὅεπ δπαθοη ραθδ ποδοη 
ἰθπ ππὸ Τρταῶ: ὅτοθ, ππὸ πιαᾶε 
εἶπεν απ ραῦ, ππὸ {πε ὦ δεὶ Φαυίο 

12 πα δοαθ! ἘΦ ππα7α αὖον ἴαρ ἱπὶ 50 6ἐ- 
᾿τράίκεῖ παἰτοπ αἰ δον Θίταβε. Φα αὔοῦ 
εἶπον ἴα θε, ὉαΒ αἴἴο8 ΘῈ Ὅᾳ. Πεθεπ ΙΓ, 
τοαπὸίς εὐ ἡπιαζα υοπ Ὅε1 (Θίταβὲ απ Ὁ6π 

δον, ἀπὸ αν δΙοἴοον απ ἴηι, τθοἱ" εὐ 

ζαῦε, δαθ, εν απ ἰθπ ἔαπι, Πεθοπ δ 6. 

Ὅς εὐ πιπ αἰι8 δεν (Θίταβε ροίθαπ τθαν, 
[οἱσεῖίς [εἐδευίαππ δοαῦ πα, (Θεδα, δεπὶ 

14 οῦπε ἐδία τί, παειίασοα. ἘΠΙΠῸ εὐ 20 
δτ αἴίὸ Θιΐπιπιε ΘἸταοῖδ αοὰ ὩΙθδεῖ ππὸ 
561 ϑϑθὲααὐγα τπιῦ σαπς Θαδετίπι, τπτὉ {6 

ϑουζαιππηοίοπ {{} τπὉ ΤοΙρείοπ ἴθπι πα, 

1ὅ ἔππὸ ἔαπιοπ τἰπῦ δεϊερίει ἰρπ 1: ἽΓ0εῖ 
ππὸ 8610 ϑὲαα θα, ἀπὸ ζἀλ τοίοπ εἰποῖ 
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θέσιν, τπτὸἍἩἕ αἴτε8 Ξβ01Ὲ, Ὁᾳα8 πὶ ϑοαῦ 

16 δεγτθεῖζοα. ἜΦα τίοῦ εἶπε είς ται ατιὃ 

κ δε Θίανι; Φῦτοι! δῦτοι! Θρτοῶτξ 2 οαδ, 
δαβ εὐ δίευ ότι ἔοιππις, (ἃ Οἱ ταὶς ἰρπὶ 

7 γτῦοπ. ἜἸπῸ δα εὐ 1π ἰδτ ἔαπι, Ἰρταῷ 
οἷς ὅται: 16 δι. φοαδὲ (ὅν Τυτα; 83α. 

ἱ Θίε ζρταῦν 21 ἰδπι: ῦτε οἷς ϑὲοδο δεῖπον 

18 Ῥὲασῦ. (ὁ ᾿υγεαῶ: δῷ οὖτο. ἜΘίε 

Ἰρταῦν: Ξθογρείίοεπ γτα πταπὶ ὅ8 0} [τα ροπ 

19. αἰ. “Δ δίπ εἶπε οσπ δὸπ {τ|εὑ- 

[απιὸπ τππὸ ἐτοιοπ (ΘΙάδίοπ ἱπ ΔΊγαοῖ, τππὸ δα 
Ὁ ΠΠ| Ὁἱς Θιαο! {δότοπ, ἀπὸ οἷς λείου ἰπ 

τς Ἰγαοῖς δαγιπι Οἱ: Ὅι. δα8 (ὙδΙθ εἰ Ὁο8 
20 φέττη σευ] παὸπ 6 Ἔχ ραῦ ἀπορουτζεῖς 

τς μπὸ [γταῦ: Φαβ {εἰ ξεῦπο, δα8 [εἰ ξοτπο ϑὸπ 
ταῖν, Ὅα8 [ὦ ον Ἰίπαοπ τπτῦ ϑογθοτδοη [01{{Ὸ. 

13. Β: τορρρείῃ, ΑΥ̓ΥΥΕ.Α: τορααοζ αῇ, 
14, Ξϑενῖπι ... αὖ πα, Β: χὰ αἰίεπ ΞΒοτάοτη ὃ 

ΟὟ: πταπ υὐτ. [{ὦ). 
ο΄ 1. Βείαφονεοι .... κι, αἴ8 δὲῖ Τὥσπ απ δοῦ 99 βίο 
᾿ μαπὸ. Β.ΑΥ̓ΝΕ: (ὐατῖοπ) ο. 58 α 1 αὐ ροροι Ὁ. ΘΙ. 
ΠΑΣ ππιβαθεπ Ὁ. (ΘΓ. τη ΞθοΠποοτέοπ. ΒΕ: δον απ θοῦ 

δδογιηαπον ἢ, ΑὟ: απ Ὁ. (Θἐαδίρταδεπ, ΝΕ: Π της 
666 δίυ 5Πὲ, πππ {. πίοδογχπτείβοπ, ΟΥ̓: {το Ὁ, 59, 
Ππ| 2οΥΠὕτοι! π|, εἰπαιτ, 
ε 10. ΟΥ̓͂Ν .νΕ: ἔπιροδ ϑθοίδ, Β: δαβ (ὦ 2 ἰδ τὶ 
πιδμο. ΟΥ̓ ΝΕ Α: λα{ (1π) δἷτ τοῦὸ, 
᾿ 117. παῆς δι θὲ. Β: ϑύονεπ, ΥΕ: ϑθοτίο, 

δ 
᾿ 
: 
ἷ 

ξ- 

» 

δ 
Ἑ 

τὸ 

Θάλ ππὶ Ὁἰε (Θίαδε, πἰπὸ ἰταίεπ απ οἷος 

ἴσαν, {ἰππτοῖς ἀπὸ τος οἷο ϑθὲαιον πἰος ᾿ 

τἶΠ, δὲ. ἔτασε 11 δεῖ, ππὸ [0 οἰπαθι 

ΟΥΠῚ 5 θ ϊβϑθηΐ πιχίᾶ ον 6 ΑΠΊᾶ586 
Ὧἀ6 500115. 9040, ἀϊχθγαηΐ: Εοοθ, 48] 
6556. ΨΟΪΕΪΐ ΡΓῸ 208}} οοιηθ5 Πανὶ! 
Ἃ ΑἸηᾶϑᾶ Δι[6) ΘΟΠΒΡΘΥΒΙ5 Βᾶησαΐηο 12 
Ἰλοοθαῖ ἴῃ πηθάϊὰ νἱὰ. Ὑ]ᾺΠ Πος 4υ]- 

, ἄδπη νἱγ, απο πα} )5᾽βίθγοι Ομ ηἷβ ρ0- 
ΡαΪ]5 δά νἱ θη 41} ΘΠ], οἵ ΔιηοΥἹ 
ΑἸηλΒ8Π ἀ6 νἱὰ ἴῃ ΡΤῚΠ], ΟΡΘΓΕΪ- 
46. Θ1 ΠῚ νΘϑ 6 η[0, Π6 515]5 6 Γθηΐ 
ὑγδηΒ θα Πΐ6 5 ῬΓΟΡΙΘΡ ΘΕ]. 

Αἰηοΐο ΘΓσῸ 110 46 νὶᾶ, {γδη5}}08ι 18 
ΟΠ. ΥἹΓ 5646 η5 9080 ἃά ρ61Γ86- 

σαθηάπῃι 56})8, ΠΠ απ ΒΟΟἢΓΙ. ἜΡοΟΥΓΟ 14 
116 {ὐΔηβο Γαΐ Ρ6᾽ ΟἸΠ65. {γἰΡ 15. [8- 
Γᾶ 6] ἴῃ ΑἸ 6 πῃ οἱ Βθι Δ. ἃ, ΟΠ} 65- 

(6 νιγὶ δἰθοῖ! οοησγοσαι [πθγαηΐ δά 
ΘΠ. ἜΥ̓ΘΠΘγαηι 46 οἱ ορρα- 1ὅ 
σηΔθηΐ ΘΠ ἴῃ ΑΒοΪὰ οἱ ἴῃ Βθι}- 
Πη88Δ0Πἃ, οἱ ΟἸΡΟΙ] ἀθάθυηΐ πη 1110- 

ἢ 5. Οἰν (Δί θηη, οἱ οὔθ 5655884 δὶ 0} 5: 

ΟΙΏΏΪΒ. ΔαΐΘ ΠῚ) (ὰγθ ἃ, 4188 ΘΡαϊ ΟΠ 

οι), τηο]] 6] λα ἀοϑίΓ ΘΓ. ΠΓΟΒ. 

ἜΒΕῚ Θχο δηγαν τ ]16 5 ρΊ6 5. 46 οἰ- 

νἱίαία: Αὐάϊ!ία, δαή16 1} ἀἠϊοῖία {0Δ}}: 

ἈρρΓορίηαψιαα ἤὰὺ οἱ ΟῚ (ΘΟ. ΠῚ). 
ἜΘ οαπὶ Δοσοβϑἰβϑοὶ δά θᾶπ|, αἱΐ 1111: 

Τὰ 65 Φοα δέ Εἰ 116 γϑβροόμά!: ἔρο. 
Αἀ {ποθὴ εἰὸ ἰοοιία 651: ΑἸΔῚ 500- 
ΙΠΟΠ65. ΔΠ01|1Δ6 86. (1 ΓΟΒΡΟΠΑΪ: 
Αὐάϊο. ἘΒΟΡΒαΠΏ486 1}: ὅ 6 ΡΠ, ἰη- 18 
411, ἀϊοο αν [ἢ νϑίθυὶ ῬΡΟνΘΙθΙΟ: 
Θα] ἰπ ογΡοσδηΐ, ᾿ηΘΡΡορϑηΐ ἴῃ Α|}6]8, 
οἱ 516 ρϑυῇοιθρθᾶηι. ἜΝοπηο ὁρῸ 811 19 
486. ΓΟΒΡΟΠά6Ὸ νοῦ [θη ἴῃ [5ΓΔ6], 
6. 1 Δ ΟΡΙ5. ΒῈθνΘΘ γο. Οἰν" 6 οἱ 

Τ᾽ ΘνΘΓΘΓ 6 Δί ΘΠ] ἴῃ 1[5Γ86} ΘΔ Γ6 ρΓΔ6- 

2Βᾳ. 
19,82. 

10 14,2. 
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δὴν, οἱρ 5. παθγθάϊ θη Πομ ἜὯὅ86- 920 
δε λο. ΒΡΟΠἀθηβάπ6 {08}} αἰἴ: ΑΒ 511, Δ 051} Ποὺ 
Ρε 1 ὅδ 116, ΠΟ ῬΓΔΘΟΙρΡΙΙΟ 6416 ἀ6ΠΊ01 101. 

14. 5: α5416 ἰῇ ΑΡ. 18. 85: ργοΠοίθ θδηΐ. 

18, Β: νῇσῃ ἐοεπ [{6 αἰξοτοίπρδ τ τοδοι πὶ [ααίοπ: 5), 
τοἰτο αἰ κι 90. {ταρ πὶ πα ΠΠ π| πὶ αἴ 0 συ δταίοι Ὁ. 
ε8. ΑΥ̓Σ: Θαροπ δάτέε πὶ, ξιιου  [οΤ{ὁπ: 5)ὲ. πτῦφο Ὁ 
ζτ, ἰπ 90. π΄. αἴὐο τοᾶτο πὶ πὴ 3 (Εἴ φοξσπιππει. νΕ; Ξ)ὺ, 
Ὁ. ἐπου{ξ τοδοπ {0 κι. Τα ροπ : 50). πππ8... δαππ Ὁ. πὶ. ἐδ 
απόηϊρτοπ [οἱ[6π.. Αἃ.: Θὺ απο Ὁ. ϑὲεδε ἔπι αἴτοπ Θ τὴ ἄν: 
τορτίο: Φίς δὰ {τι υϑο [εἰν νςς πὶν αἰὸ ἕαπτοι [, από 3 (εἴ. 

19, εὔϑδέοπ ς. Φέ, κι. 955. ἐπ αι. Β.ΑΥΥ; (Ἀν {πὸ} 
υ. Ὁ, δ τίοοί. κ΄. δοίν, ΝΕ: δυο οδοπθοι παι ὅτ, ΟὟ, 
νΕῈ.Α.: {πᾶ εξ... κι (Δεν πότοι), Β: εἶπ δι}. ΑΥ; 
σαῦ (δίρεπίῃ. ορουαδ σοτοοῦθοπ (Δ: τπππξεῦτεπ), 

20, νΕ.Α-: ἰῷ οἱ πίε, 



δ᾽  Ὧ0,51-- 21, 4.) Ββϑνπο 115 ΕΠ. 

χχ Φ 
Τ απο 5 ἀατὰ αἰϑοοηἵτῖς ἐπ ρα  ἐ ΟΣ φορῖὲαξα. 

ὩΟὺχ οὗτος ὃ λόγος. ὁτε ἀνὴρ ἐξ ὄρους 
Ἐφραΐμ, «Φαβεαὶ υἱὸς Βοχορί, ἀντῆρε τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα Ζ,αυίδ' παράδοτέ 

μοι αὐτὸν μόνον, καὶ ἀπελεύσομαι ἀπὸ τῆς 
πόλεως. Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς ᾿Ιωάβ' ᾿Ιδοὺ 
ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ῥιφήσεται ἀπὸ τοῦ τείχους. 
22 Καὶ ἐπορεύϑη ἡ γυνὴ πρὸς πάντα τὸν λαόν, 
'καὶ ἐλάλησε πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ ̓  
αὐτῆς, καὶ ἀφαιροῦσι τὴν κεφαλὴν «Σαβεαὶ 
υἱοῦ Βοχορὶ καὶ ῥίπτουσιν αὐτὴν πρὸς Ἰωάβ. 
Καὶ ἐσάλπισεν ἕν σάλπιγγι, καὶ διεσπάρησαν 
ἐκ τῆς πόλεως ἕκαστος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ" 
καὶ Ιωαβ ἐπέστρεψεν εἰς ᾿Ἰερουσαλὴμ πρὸς 

τὸν βασιλέα. 
28 Ὁ δὲ ᾿Ιωὰβ ἠν ἐπὶ πάσης τῆς στρατεία- 

Ισραηλ, καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιοιαδὲ ἐπὶ τοῦ 

Χερεϑὶ καὶ ἐπὶ τοῦ (βελεϑί, 2} χαὶ ᾿Αδωρὰμ) 

ἐπὶ τοῦ φύρου, καὶ Ἰωσαφὰτ υἱὸς “Αχμλοὶδ 

ὑπομιμνήσκων, 2ὅ καὶ Σουσὰ γραμματεύς, καὶ 
“Σαδὼκ καὶ “Ἰριαϑὰρ ἱερεῖς" 

᾿Ιαρὶ ἦν ἱερεὺς τῷ Ζὶαυίδ. 

26 καίγε ᾿Ιρὰς ὃ 

ΚΗ. δαὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν ταῖς ἡμέραις 

Δαυὶδ τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ. 
Καὶ ἐζήτει Ζαυὶδ τὸ πρόςωπον κυρίου" 
ἐἶπε κύριος" 

καὶ 

Ἐπὶ Σαοὺλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον 
ΕΣ ἀφ. Ὁ ε] ’ ᾿ Α ς Ψ ῸΝ 

αὐτοῦ ἡ αδικία δια τὸ ϑανατῶσαι αὐτὸν τους 

Γαβαωνίτας. 2 Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς 

Τ αβαωνίτας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς. (Καὶ οἱ 
» » ἘΣ κα “ » 

Γαβαωνῖται οὐκ ἤσαν υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ὅτι ἀλλ᾿ ἢ 
ἐκ τοῦ ἐλλείμματος τοῦ “Ἱμοῤῥαίου, καὶ οἱ υἱοὶ 
᾿Ιαραὴλ ὦμοσαν αὐτοῖς" καὶ ἐζήτησε “Σαοὺλ πα- 

τάξαι αὐτοὺς ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν τοὺς υἱοὺς 

᾿Ισραὴλ καὶ Ιουδα.) ὃ Καὶ εἶπε Δαυὶδ πρὸς τοὺς 
1 αβαωνίτας: Τίποιΐσω ὑμῖν καὶ ἐν τίνι ἐξιλά- 
σομαι, καὶ εὐλογήσατε τὴν κληρονομίαν κυρίου; 
Ἔ Καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ Γαβαωνῖται" Οὐκ ἔστιν ἡμῖν 
2 ’, »,“21ὲὯ4 - ν ᾿ 

ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον μετὰ Σαοὺλ καὶ μετὰ 

21. ΑΒ: ὅτως. ΑΒ: Β. ὄνομα αὐτῶ, καὶ ἐπῆρε... 
δότε αὐτόν μοι μ. κ. ἀπ. ἀπάνωϑεν. ΑΞΒ Ἐφ. δ) 
πρός σε. ΑΒ: διὰ (ἀπὸ ΕΧ). 22, ΑΒ: εἰφῆλϑεν ... 
ἀφεῖλε ... Β. κ, ἀφεῖλε καὶ ἔβαλε ... κερατένῃ .. 
ἀπὸ τ. πόλ. ἀπ᾽ αὐτὸ ἀνὴρ εἰς... . ἀπέστρ. 25. ΑΒ: 
Καὶ δ Ἶ. πρὸς πάσῃ τῇ δυνάμει ... Ἰωδαὲ. 324. ΑΒ: 
ΚΣ . ἀναμιμνήσκων. 20. Ὥ: Ἰαρὶν.--- 1.Β: 
ὃ ἐχ. ΑΒ: τῆσει τῆ. Β: ἐν ϑανάτῳ αἵἴμάτων 
αὐτᾶ ὙΠΗ ἐθανάτωσε τὸς ΤΟΝ Ἐφ . βασ.) 
“αυέδ. ΑΒΕΧ: ὀχ(ὶ γυϊοὶ Ἴσρ. 
ἐκ τῶν υἱῶν ἼΩ: 95.Β: ἐξιλάσωμαι. ΑΒ: εὐλογή- 
σετε. 4. ΑΒ: εἶπαν. Β: ἡ (ἐδὲ ΕΧ; ΑΧ : καὶ). 

εἰσιν (ΕΣ: ὃν ἤσαν. Ι 

ΘΟΉΘΣ ὙΠ. ΟΝ 5. ἼΞΤΠ Ἰ2Π 92] 
ΠΞΏΞ 11 ΝῺ θῶ "933 ϑΞ3ῶὦ 
Ὁ πο ΝῚ ἡπΞῸ, ἡ τηοτη ΤῊῚΞ 
πρὶ Ξο τος ΠΌΝΠ ἼΩΝ ΣΙ 
ΣΡ Ἶ ΓΙ ἼΣΞ πος ἤρϑ νη 
πΙΡ ΌΤΙ ΒΡ ττ23- Ν ΠΌΝΟ ὙΠ35Ὶ» 
ἘΞΞΣ ἸΞ. 9ξῷ ὥν τῸΝ ἸΠΠΘ 
“ἽΞῶΞ Ὁ. πα θσὸν ἜΡΝΝ 
31 ΛΌΠΙΝ Ὁ ΣΝ ὝΣ ΣΙ ΟΦ ΣΕ 

τη τϑα βοθ5ν" 3 
ἔπη ἘΝ ΉΡΣ ΝΣ ΤΤῸΞ ὮΝ ΞΝΡῚ 
ΟΡ ΩΣ - ΡῚ Ῥηϑ ΠΡ ϑ ΓΞ 
τῷ Ὁρῶ Ὀρππτὸν ΡΝ" 24 
ΡΥ ΤΞῚ ΞΘ ἈπΘΣ ὁ ΣΤΡ ΠΡ ΟΓΙΝ πο 

ΝΣ ΔῸΣ ὩΔΊ ἐ ΘΠ ἼΠΞΝ 20 
ἐπ) ἸΠ15. ΠῚ 

ϑϑὦ θοῷ ΠΤ 3 ὩΦῚ "ΠῚ ΧΧΙΕ. 
ὭΒΤΩΝ ΤῊ ΦΡΞΟΣ πρῶ ἘΠ πρῷ 
ὈινῶτοΝ, πῆι ὍΝ Ο πὴπι 
πΡΏΙ τ ΩΝ ὃν δ λππ Τ2- ὃν 
ἘΡΕΤΕ Ἴ2Ὲ ΠΝ ΠῚ ἘΘΌΦΞΣΓΓΌΝ 
"ΞΔ δὲ Ὁ ΣΦΙΝ ϑροὮΝ ΩΝ θὴ 
ΠΝ ΠΡΏΤΩΝ 3. ΓΞ ὈΝΉδῚ 
ὥρ3"} ὩΠΡ » 3) ΕΝ "22 
ΡΝ ἼΣΝΘΡΞ οὔθ πο Ὀηνῶ 
Θο ΣΙΝ ἫΤ ΩΝ ἐΠΤΓΟῚ 
5259 ἼΞΞΝ ΓΞ) Ὁ ΠΏΣΝ ΓῺ 
Β3ὉΞΝῚ Ἴϑ γΩΝΡῚ ἘΣΤΙ ΓΌΠΣῸΝ 
"“ἘΣῚ ΦΉΣ ΩΡ 2.ΤῚ ἘΌΞ ἜΝ 

“ὦ 

Υς 8. ΣΑΣ ὩΕῚ 
Υ. 24, τυ ΓΙῸ 

γ. 25. Ῥ ἈΝ Ἢ 
Υ. 1. ῬΌΒ ΣΧ ΏΝΞ ΝΡῸΒ Υ. 4. "5 

Β: Ὁ, Θαᾷε {{ π᾿ αἴο δοίαΐεπ, ΟΥ̓͂Ν: ϑὲ, αἴτὸ 
Γ ΑΣ ϑοΥ 1 ἃ). ΥΕ: 70 {π. ΒΑ ΝΕ.Α: {ζεἶπο, 
απο εὐθοθοπ, ΑΥ̓ΥΕ.Α: δεταιό, Β,ΑΥ͂.Α: αὖ: 



ῷ, Φαιϊππ οί δ, 

Φερα᾿ ὃ ὅαιρέ, ίε ΦΡοντμππς ππ| Θαμ [8 υἱἐπὶ 

(0,91 --51,4.). δὅ29 

χχ. 

21 58 δαί Πὔ πἰᾶϊ αἴοὸ, ζοπθοτπ εἰπ 
ϑαπη ϑοπι Θεδίτας ἀρθταίπι πι  ϑὲππιεπ 
Θεῦα, δεῖ Θοῦη ἐΒἰώτί, δας ἃ) ἀπρῦτοι, 
τον ὅὲη δε πίᾳ Φαυίο. ΟΘ'οδὲ δοπζοδίρει 
δεν αἰτεῖπ, [0 ΟἿ ἰὰ) Ὁοπ Ὅὸν ται οἰεθοπ. 
Φὶς ὅται τα 21 δυαῦ: Θίοθο, ζεἰπ απρε, 
[ῸΓ κει οἷν ἄδον οἷο θέαιιον σοιθουζοπ τοοετθοπ., 

22. ὁ Ἰἴπὸ οἱς ὅται ἔαπι Οἰποὶπ κι αἴίοπι ΤῈ ταί! 
ἰρτον ϑϑεϊδοεῖς, ἀπὸ [6 ίοθοπ Θρδα, ϑοπὶ 
Θυῦπ Βιώτί, Ὅεπὶ δον, αὖὶν πὸ τυατοπ 
ἰδπ 1 ϑοαῦ. Φα δηίε8. εὐ οἷο Ῥθοΐαιπςο, 
ἀπὸ ἢ χονβιοιείοη. Ὁ τοπ ὅν ΦΘΊανΙ, 
εἶπ ἰερ ον ἰπ {εἶπε Φὐτίο. “οαῦ αδον 
ἕαππ τοΐοδεν απ εν αἴοπι χιπὶ δὲ δηΐβο. 

ραν θοὸν αὐ ὕδεν θα8. σαπζὸ ὅ 600 
ἀἼγαεῖ. 

2ὃ 
Βοπαία, Ὅς Θυθπ οίαῦα, ταν 

24 ἔδεν οἷε τορι τττὸ ῬΙεἰ. ἢ Ἰθοταιι 
αν ϑιεπίπιίϊεν. τ οζαρθαί, δὲ. Θοῦπ 

25 δ Πιῦ8, ἴρᾶῦ δξαπρίον. ἔ(Θοία ἴσαν 
τς Θ τείδεν. 
20 Φθυίεξεῦ. 

᾿ς Φαυΐοῦ Φθυίοτον. 

ΧΕ. (58 τοῦς απὸ εἰπε Φ οιτις κι Θα- 
οἰθθ Θείίεπ, Ὁτοὶ δαθν απ εἰπαπθεῦ, ππὸ 
Φαοίο Γι ῖε Ὅαᾳ8 ϑϊπροξίαι ὃὍε8. θεῖτπ. 
Ἰϊπὸ δον εν ἰρτα: ἅπ|ι Θαμδ᾽ τοι 
ἀπὸ ππὶ Ὁε8 ΒΓ αιοδ τἱΠοπ, ὉαΒ οὐ οἷς 

2 (Θἰδεοπίίον οοἰδοίος θαι. ἔφα Τίεβ δὲν 
ὀεδπίᾳ οἷς Θἰδεσπίίεν ταζοπ, πὸ {ρτα 2 
ἰδποπ, (Θίε Θἰδερπίτου αδὸῦ τϑατὸπ πίε 
ον οι δείποετη ϑἤταοῖ, ζοποθετη. ἰδτίᾳῃ 
ϑ0η Ὅεπ πιοΥυίοση, αὐοὸν Ὁΐς ὁδίποον “]- 
ταοῦῦ δαίίοπ ἰθποπ οαοἼάιθοτεπ, ἀπὸ Θαμί 
πιῶτε ἢ χει Γ]Τασοι ἴπ ζείποηι (Ίξου [τ 

ὃ οἱς δεἰποεν δήταοῖ τὸ πα.) ἢ Θυ Τρταὰ) 

Βαδοῦ ππὸ 6 ϑαΐῖδαν ϑατοπ 
ἘΦ αι ἴσαν ὅτα, δὲν αίνι εν, 

παι Φαυΐο κε Ὅεπ Θἰδεοπίζοτα : θα 8 [01 
ἰῷ ἐπῷ ἔθαπ ππὸ τϑοπιίί [01 ἰἃ) υεὐδῃ- 
ποι, Ὁα8 ἰθγ Ὁᾳ8 (δΥδιθεῖ! 68. εττπ 7ὲ6- 

ἀπρορίὰ ἔΦῖς Θἰδεοπίξον Τρυαύγοπ κι ἰθπι: 
(68 1 τα πἰῶξ τἀπὶ Θοῖο ποῶ Θίϊδεν., 
ἀι ἰθπα απ ΘΓ ππὸ {εἰπὸπι ϑαιήο,, 

2.Ὁ.1.: δεῖ ( δεοπίζετπ. 
ἡ, Ὁ.1.: πῆποῖ, ταΒ (0 τθοπι (δΊ 1}. Α..Α:[δθπεπ, 

ἀίεθοπ. γΕ: [0 κε ἰὥ αὖ. ΑΥ̓: οἷν δίπαιόαειν. 
Α: κιιρεῖυ. 

22, ΑΥ̓͂ .νΕ: δἸπαῦ. 
2, ΝΕ: ἔθεν ... φοὐοβέ. 

᾿ς 35, Β; ἤδεν οίε αθιπο. ΟΑὟΝΕΣ: δνυθπίοπ). 
ΠΑ: Ῥεῖ Φ τίθαπ. 
᾿ς 20, Β: εἰπ ϑ[π|πιά πη, 
1. 8: οπίπηπο. 4: τοοτῦ, ΝΕ.Α: ὁπροντόπυίῃ. 
ΟὟ: ταν Θιπιαοῦ. ΒΕ Α: ἀπ δεῖ Φαρει Ὁ, (Α: 
ξ Ἰδοϊορίοτεοι «ἸΘίσοῖ, 9. 2. 5808 1. 9|ριὉ. 

ἜΝΟΩ 8510 56 Παροΐ γθ5, 504 ποηο 21 

46 τηοηΐθ ρῃγαῖη ϑὅθθα, ΠΙ5. Βο- 
ΟΠΡΙ ὁΟσποιηΐηθ, ἰθναν! ΠηΔ ΠῚ 5.18 ΠῚ 
ΠΤ ΤΘρθὴ ἤδνίά; ἰΡδάἀϊθ ΠΠπ1} 
501π|, οἱ γϑοθάριηιιβ ἃ οἰνίἰαῖθ. Εἰ 

11 ΤᾺ] 16 δὰ {04}: Εδοθ, οἀραΐ 6]}115 
ΤῊ {61} ἃ (6 Ρ6ΓΡ τη} 1η]. Ἔ]ησιθ5ϑὰ 22 
681 ΘΡΘῸ δ4 ΟἸΠΠ 6 ΡΟΡαΪμΠ), οἱ ᾿οου ἃ 

65. δἷβ ρθη θυ; 4] ΔΒ οἰ 551 ἀρ 
ϑ6 0 ΠΠΠ ΒΟΘΠΓΙ ργο) οογιπΐ δι 104}. 

εἶτ. ΕΓΊΠ6. οθοίηΐν τα}, οἱ γθοθββϑυιηΐ ἃ} 

ὉΓ]}6 ἘΠῚ (ΙΒ. ἴῃ (4) 6 Γη Δ 0 ]ἃ 5118 ; 
{οα} δυίθῃη ΓΟΝΘΥΒΙ15. δὶ {θυ 58 6} 
(1 ΛΘ ΘΠ]. 

ἔα οὐροὸ 4{0Δ}) 5100 ΟὨΙΠΘῺῚ Φῷ 
Θχογοι τὴ ἴ5γ8 6}, Βα 18} 5. τι 6 ἢ] 15 
δοϊαάαθ 5106. ΟΟΓΘΙΠᾶθ 05. οἱ Ρ]οἰ6- 

1πκ.4,5. πᾶ 605, ἘΛΟΈΡΑΠῚ νΘΓΡῸ 5ῈΡ6Ρ {Ἰθι|4: 24 

61. ῬΟΡΓΟ ΦοβᾶρΠαί ἢ] 5. Πα ἃ 4 ὁο01- 

8.4.7. ΠΠΘΠΓΔΓΠ15, Ἐδῖνα ἀιιθ}} ΞΟΡ ἃ, 8600 2ὅ 
Υ6ΓῸ οἱ ΑΒ ΔίΠαΡ. ϑδοογήίοίοβ. ἜΠΡὰ 20 
διι 6} {4101|165 οὶ β5δοθρίοβ Πανὶ. 

᾿δοια δὶ 4οαι6. ἴαιηθ5 ἰῃ Ἃ ΚΕ, 

ἀϊοθ5. Βανι {Ὑἰ}15. ἀΠῊ15. Πρ] 16, οἱ 
Ἔρϑθν7εν ΟΟΠΒΌΠΠΠ Πᾶν ἀ ονδοα!α) ΠΟΙὨΪηΙ, 
Ῥεϑάγθι ἀἰχίίψαθ. Πομιίπιβ: ΡΓΡΟρΡίου δ48] οἱ 

ἀοιμι μη 6]}115 βδηριίημη, 44 ΟΟΟΙΑΠ 
(αἰ δοη 5. ἢ ΟΟΔιΙ5 ΘΓΡῸ (Δ) 0 η1- 

1ον.5,8.ε [185 ΓῈΧ ἀἰχι! δὰ 6085. (ΡοΥΓῸ αδθδοηὶ- 

ἴδθ Π0η ογαηὶ ἐἔ6 ΠΠΙΠ5 [586], 5οα γ- 

Πα 6 ΑἸΠΟΥ ΓΒ ΘΟΓΙΙΠῚ ; ΠΠΠ Προ [5- 
7 ν.9, 199. 6} ΠΠΓΑνΘΓᾶηΐ οἷβ, οἱ ν οἱ 8588] 

ΡΟΡΟ ΘΓ. 608, 2010 4188] ΡΓῸ {ΠΠ5 
Ι5γ86} οἱ {πιά8.) Ἔθιχῖὶ ουσὸ Ὠανὶά 
αἱ (ἰαἰδοῃϊίαπ: Οἱ [Δο]ὰπη νΟ}}]5, 

οἱ φιοά δὴ νϑϑίυὶ ρἰδοα! απ, αἱ θ6- 
πράϊοαι 5. παρυθά αι οι ὁ ἜΘ Ιχ6- 
τη 41|6. οἱ ἀἀθαοπ ίαθ : ΝΟ 65 Π0}15 
ΒῈΒΡΟΙ ΡσΘηΪΟ οἵ ΔΠΡῸ ἀπδθϑίῖο, 5θὰ 
ὁοηίγα ὅΔ8} οἱ θη Γὰ ἀΟΠ)ΠΠ) 6118, 

ν.Ἷ. 

ΟοἸι.9,18. 

8,16. 

8,18.. 

8,18. 

704.11.,1 

20,19.. 
18δπι- 
26,19; 

Νιλ.35,31 

Α 

22. 85: 5606. 
1. Α]. Ἐ ο]υ5. ά. ΑΙ. Ἐ5868α. 

ἴτασίς δα ϑϑθὲππ.) ΑΥὟ: [{εἰπ066] ΠΗ δοβοαίοι ᾧ, 
Α: δίπείροπ. 

2, ΑὟΝΕ: πὸ. Β: υ. δὲ ἢ δον δ᾽ δ όποπ θΠπ, 
ΑΥ̓ὙΕ: δομι ϑύοτε δον ὃΓ. Αἱ [οπὸ, ΤΟΥ ΘΙ δε] Ὁ, 
9{. γ: αι (δίζον, Β: δὰ εὐ οἰοτίο, 

ὁ. ΑΥ̓ ΝΕ: ΠΙσποι. 

ἀ, Β: δεὶ Θαμ. ΑΥ̓͂: οὐαοπ. (Α: Ἰυπδεῖπ τοΐτ 
μαθδοπ᾽ ὁ υυἱοιν 9.) 

Φά 



ὅθ0 ΩἹ,ὅ---12.) 

ΧΧῚ. 

τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ϑανατῶ- 
σαι ἀνδρα ἐκ παντὸς ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπε: Τί, 
ὑμεῖς ϑέλετε καὶ ποιήσω ὑμῖν; 
προς τὸν βασιλέα" Ὁ ἀνὴρ ὃς συνετέλεσε ἡμᾶς 
καὶ ὃς ἐδίωξεν ἡμᾶς καὶ ὃς παρελογίσατο ἐξολο- 

ϑρεῦσαι ἡμᾶς, ἀφανίσομεν αὐτόν, τοῦ μὴ 
ἑστάναι αὐτὸν ἐν παντὶ ὁρίῳ ᾿Ισραήλ" 8 δότω 
ἡμῖν ἑπτὰ ἄνδρας ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ 
ἐξηλιάσωμεν αὐτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν τῷ Γαβαὼν 
Σαοὺλ ἐκλεκτοὺς τῷ κχυρίω. Καὶ εἶπεν ὁ 
βασιλεύς" ᾿Εγὼ δώσω. 7 Καὶ ἐφείσατο 
ὁ βασιλεὺ. ἐπὶ Μεφιβόσεϑ' υἱὸν ᾿Ιωνάϑαν 
υἱοῦ Σαοὺλ διὰ τὸν ὅρκον κυρίου τὸν ἀνὰ 

μέσον αὐτῶν, ἀνὰ μέσον Δαυὶδ καὶ ἀνὰ μέσον 
ωνάϑαν υἱοῦ Σαούλ. 
λεὺς τοὺς δύο υἱοὺς Ρεσφὰ ϑυγατρὸς ᾿41ᾶ 
οὺς ἔτεκε τῷ “Σαούλ, τὸν “Αρμωνὶ καὶ τὸν 

Μεφιβόσεϑ', καὶ τοὺς πέντε υἱοὺς τῆς Μεχὸλ 

ϑυγατρὸς Σαοὺλ οὖ. ἔτεκε τῷ ᾿Ἵδριὴλ υἱῷ 
Βερζελλὶ τῷ Μοουλαϑί, 9 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς 
εἰς χεῖρας τῶν Τ αβαωνιτῶν. Καὶ ἐξηλίασαν 

αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει ἔναντι τοῖ κυρίου, καὶ 
ἔπεσαν οἱ ἑπτὰ κατὰ τὸ αὐτό" χαὶ αὐτοὶ 
ἐθϑανατώϑησαν ἐν ἡμέραις ϑερισμοῦ ἐν πρώ- 

τοις, ἐν ἀρχῇ ϑερισμοῦ κριϑῶν. 

10 Καὶ ἔλαβε “Ῥεσφὰ ϑυγάτηρ ᾿Ἵϊὰ τὸν 
σάκκον καὶ ἔστρωσεν αὐτὸν ἑαυτῇ ἐπὶ τὴν 
πέτραν ἀπ᾿ ἀρχῆς ϑερισμοῦ χριϑῶν ἕως οὐ 
ἔσταξεν ἐπὶ αὐτοὺς ὕδατα ϑεοῦ ἐξ οὐρανοῦ, 
καὶ οὐκ ἔδωκε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καϑί- 
σαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡμέρας οὐδὲ τὰ ϑηρία τοῦ 
ἀγροῦ νυκτός. 
πάντα ὅσα ἐποίησε “Ρεσφὰ ϑυγάτηρ ᾿Αϊᾶ παλ- 
λακὴ “Σαούλ. 12 Καὶ ἐπορεύϑη ΖΙαυὶδ καὶ 
ἔλαβε τὰ ὀστᾷ “Σαοὺλ καὶ τὰ ὀστᾶ ᾿Ιωνάϑαν 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀνδρῶν Ἰαβὶς Γα- 
λαάδ, οἵ ἔκλεψαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ τείχους 
βαιϑσάν, ὅτι ἔστησαν αὐτοὺς ἐκεῖ οἱ ἀλλόφυλοι 

4, ΑΒ: ἀνὴρ ϑαν. ἐν ἀπο . λέγετε (ὁ. ἘΧ)), 
ὅ, ἘΔΩ εἶπαν (-ον ΕΧ).... ὁ (. ουντ. ) ἐφ᾽ (ΣΕ ΕΧ) 

εν Ἐ (84.) ὃς ({ Ε) οἱ καὶ ΕΣ . ἀφανίσωμεν. 
( τομὲεν ΕΧ), ὁ, ΑἸΈΧ: δότε. ἈΒ: κυρίϑ (τῷ 
κυρ. ΕΧ,, 7. Β {εεἰ, ἴον): δεωυφιβοσϑὲ (ὁ. ΕΧ), 
8, Β: Ἑρμωνοὶ (ρμ. Ε). Α28Β: ἽΕχρ . Ἐσδριὴλ 
(6. ΕΧ), Β: “Μωϑλαϑέ (6. ΕΧ), 9. ΑΒ: ἐν χειρὶ 

Ἀτδ.,. ἑπτὰ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ. εν (. αὐτοὶ) δὲ, 
10. ΑΒ: ἔπηξεν. αὐτῇ πρὸς τ. π. ἐν ἀρχῇ. χο 
ες. ὕδωρ ἐκ τὸ δρ. .-. καταπαῦσαι ... καὶ τὰ 
ΣΡ ΓΈ ΕΣ ΓΔΒ κ πάντα ... ἯΙ (1 πὴ καὶ 
ἐξελύϑησαν, καὶ κατέλαβεν αὐτὸς σίὰν υἱὸς 

δ απαθῖῖα ἘΠ. 

ὅ Καὶ εἶπον. 

8 Καὶ ἔλαβεν ὃ βασι- 

ΤᾺ αὶ ἀπηγγέλη τῷ Ζδ4]αυὶδ᾽ 

Ταπιο5 ἀαἰὰ δ ϊδοονυῖξι5 αἴ αφἰῖοηο οωρὲξαΐζα. 

ὌΝ ῚΞ τΟΏΙΟ υδὴν η)0 "ΝῚ ἾΞ 
ΡΝ πον Ν ΘΟ ΩΝ ΘΤΝ ΙΤΩ ἽΝ δῚ 

ΚΟΏΣΙ 71 2192 Ἴ2Ο ΡΤῚ ἼΩΝἢ 
πρξῷ γος 225 Ἐ Ὁξ8- ὉΞΞ ὃ 

ἦτον ΟΡ ΠῚ ὙΠΞῸ ΘΌΟΝ 
“ΠΩΝΘῚ Ο πῆπο ὍΠΞ ὑνῷ ὨΦΞΔΞ 

ποῖοι ὈΏΠΡῚ 
ΘηΝ Ὁ 3 ΠΣ ΣΠΓΞ ΠΠΕΝ ν 
13 Θ[3»3 Ἰῶν ΠῚ ΠῚ τρϑυῦτῸν 
ΠΡ Ἐ ΝΘ ῚΞ ἸΠ Ἴ35. ἫΞ 8 
ΣΡΆΤΤΣ ΠΕΣ ὍΞ, ΤΌΝ πος 
-ΓΝῚ ΠΔΉΝΤΩΝ δῆς πτοΣ "ῶνπ 
-ὯΞ ΕΝ 3) ΓΙ ΓΙ ΓΝ ΓΙΩΌΞΘ 
ὈΤΊΞ 3 ΠΧΕΣ πτον "ῶνς πν- 
ὈΣΦΏΝΤ Ξ ὨΩΤ5Ὶ ἐΩΌΠΩΣ 9 

ἘΞ πῆ ΤΡ ππ- ἘΦΡΝᾺ 
ἜΡΧΡ ὙΔῚΞ ἼΣΩΣ 9:ΤῈ ΓΙ ὈδΩΣ Ξιῦ 
ἐσ ΧΡ ΠΌΠΤΟ δο ΘΝ 

ῬῷὥσΓΩΝ ΠΙΝΤΤΞ. ΤΙΒΕῚ ΠΡ 
ὍΣ ὨΞΠΙΡ ὙΣΠΓΟΝ ΡῈ ἼΡΙΩΟῚ 
ΘΔ “ἸΏ ὈΠῸΣ ΘΡ Ή} ἜΣ 
ὀρ» ας Θδῦτι ΓΤ). Ν 
Ἴ35) ἐππδοὉ πῶσ ΤΡΠΙΝῚ ΘΔ 1 
ὯΞ ΠΕΞῚ πρῶτ νῶν ΤῊ ΠΕ 
ΠΡ ὙΠ ΡΝ ἐδηνῷ ΕΣ Γῖδὶς 12 
ρα» Ν δηΝὼ τή τ τῶν 
ἘΓΕΙ ἘΝ ΤΕ ὈΝῺ 23 Ἰπϑῖν 
τῶν ἸῶτΣΞ 3 ΩΝ Ἴ323 ΩΝ 
ἔμεν Ὁ Ξ ΠΕΡ ὼ ΞΡ 

νι. Ὑ Σ ἰδ. ΤΌ ΣΧ ΌΝΣ ΝΡῸΞ 

γ.9. ΠΣ. 1Ὁ. Ῥ ΩΓ ἰὉ. ΓΕΑ ΤΣ 
γ. 12 Ῥ ΒΊΝΌΩ ἷἰρ. Ῥ ὈΛΌΘΕ πὸ 

Ἰωὰ ἐκ τῶν ἀπογόνων. τῶν γιγάντων (6. ΕΧ). 
12.ΔΒ { (ρ. ἀνδρ.) υἱῶν... 
(ς, ΕΧ). 

ΕἼΩΝ ἊΝ ποπ 7 

ΐ 

«ἔκ τῆς πλατείας Β. 

δ -ς ἜΘ.) 

οοὐϑ ἼΩΝ ΘΝ Π ϑ στον ΎΩΝ πὸ 



δ τοῖν πο ραν τε το υροε ς ἐς κον ἀν ύανα 

; Φ, (Θομοίδ, ΩΙΊ,ὅ--12.) 881 

φοίς πέθει Θεράπαίεπ, (αμῖδιηι δοπαίραμιϑ Θεθείπε, ΧΧΙ. 

τἰρ ἱξε τ8 πἰῶς χει τθιπι, ἀππ ἀοπια πὸ δι 
ἰοίοι ἐπ ϑήταοῖ. (ὅτ γτα: ὅδαϑ γτοε 0 ν 

ὅ Ὁέπη, δαΒ ἰὰ) εἰ τριπ {0{{ὲ ὁ Θ ς Τρταίεπ 
ἀππ| δ δηΐρε: Φ εη ϑὲαπη, εν π|8 ϑοΥγθοΥθοῖ 
ππὸ κι πἰῶτο σοαπα δε δαὶ, ΤοΊ[επ τοῖν υοῦς 
εἶᾳὲπ|Θ; Ὁαβ ἰδπι πἰῶτδ δγεῖδε. ἱπ αἴοπ 

6 Θτοηζοι ταῦ; ἢ σοδοῖ τπι8 ἤοδοι ϑὲδης- 
ΠΥ αὐ. ζεἰπεπι απο, Ὁα8 υυἷν [6 ἀπ|- 
δάπροι δὸπι ϑοττπ κι Θίδοα Θαιῖδ, Ὁε8 
(γυἤρΙοίεπ Ὅε8 έτη. Φοὺ δε ὑπίᾳ ρα: 

7 ἃ Ἷ {{6 ρόδεπ. ἘΦ Γθον δον δεδπίᾳ 
ον σπείς θὲ σοι), Ὁὲ8. Θοῦπϑ 30- 
παίραπϑ, Ὅ68 Θοῦπῷ Θαπβδ, πππ Ὅ68 (δ᾽ ε8 
Οὗ Ὅ.8 ὅεττη, ον φτοῦ επ ἰθποι τθαν, 
ποι ἃ) ειο επ Φανίο τπτὸ φοπαίῃαπ, θ6πὶ 

ὃ Θοῦπ Θαιῖδ. ἜΦΥ οἷο οἰθεοπ Θῦθπο 
θύρα, δὲν Φοϑίον Πα, οἷς Π{6 Θαμ! ρος. 
δοτὸπ Ῥαίίο, σπποπὶ ἀπὸ θὲ δ οἴ, 
Ὁαζι δἰ. {{π| δύθπης ει) αἴδ, εν ΠΌΤΟΥ 
Θκι8, οἷς {6 ὁὲπι ϑίονίἴ φοδοτοι. Θατίο, ̓  

Ὁο8 Ῥέα δαϊοιθίίοτδ, Ὁεπι Θυῆπ ΞΒαυ [αἱ 
9 παῦπι δὲν δεέδπίᾳ, ἔππὸ σαὖ ἢ ἱπ δἷς 
απο δὲ} (ἰδεοπίίου; οἷς δίπαοι {6 απ 
Ὁοπι Βεῖσε 01 Ὅεπ| εῖγπ. ἅ{ΠῸ0 Πείοπ 
[6 Π{εδοπ αἰ εἰππιαὶ, ππὸ Πατδοπ κι 
8 εἶς δὲν εὐξεπ (ὅγητο, τϑππ οἷς Θενζεπε 
ὁγπί ἀπαοδ οί. 

10 Φὰ παῦπι θὲίξνα, οἷς Φούγτον Ἅ11α, εἰποπῚ 
ΦΘαΐὴή ππὸ διοιἑείς θα απ δὲπ δεῖδ απὶ 
“πάπα Ὅὲν γπίε, ἰδ Ὁᾳ8 ϑθαΐεν. οὐπὶ 
φίπηποι ὕθον [6 το, τπὸ Τἰοβ Ὁ68 Φαρ8 
οἷς ῦρο ὃὍὉ68. Φίπιπιοεῖϑ πἰῶς αὐ ἰθπεῖι 
τιθοη, ποᾶῦ δὲ8. ϑὲα8. οἷς Φ Ῥίοτο 68 

11 δεῖθοδ. ἜἸϊπῦ οὃ ᾿Ἰυατὸ Φανίο αἀπαροζαρί, 
ταῦ ϑὲίξρα, οἷος Φοτον “11α, ΘαμΤ8 δ ε68- 

12 τοοῖδ, σεἴθαπ δαί... ἘἸῖπὸ Φαῦίο αἷπα 
δίπ, τπὸ παθιπ οἷς δεδοίπε (αι 8 τἰπὸ οἷς 
Θεδείπε οπαίδαπϑ, ζείποϑ Θυῦπϑ, υοπ 
δοηι ἐΒἤταουπ 21 αθ68. ἰπ ΘΙ Γεα, οἷς {{ς 

δὼ. (ϑαῇε ΞΒείρήαπ σοβοθίοεπ θαίίοπ, 
Ἷ Ὁαθίη {ἰς οἷς ΘΠ Ρες. σοράπροι δαιίοπ κι 

τς 4, Β: 89, ἰδτ [αθθὴ τοοτδοί, δα 8 το... 
Ἂ ὅ, δόπη υοἷν {{πὸ σονε σὲ τουτδεῖ, δαῇβ τπ. 51οΐς 

Ρεέπὸ πίε τοαῦ, Β: ππό ἀπαοτίοθοη ἢ. πὶ Ὅν σοαοπ 
απὸ σοδα ἢ. ΑΥ̓νῈ: (απτίο 6)... τοΐοον τπ|ὸ ἴαππ, 
Β: δαβ υυἱὺ πι δεξοῦοπ πόροι, ὙΕ: ππὶππ|ὸ αὐόλιτοίς 
ΟΠ ἐπ... πιοῦν θ0[:, ζο{οπν. ΑΥ̓͂: δα β 10. σενέν τοϊγδ οι τι, 
πὶ πὶ, δοάποοι, ΑΥ̓: πὶ απ ὺπ Θοδίοί, ὙῈ: δὲν ς. 
 ὅτειβε. 
Σ θ, {εἴπει πίπδενα, Β. ΑΥ̓͂ΤΕ. Α: (Οόθποι. Οὐ: 
ΠΥ δεῆονα. Α: Ὁοιπ ᾧ, ἔτειίᾳοπ ! (Β: ο δα (ὅτι. 
“ δε ᾧ,) 

646. ΨΟΪΆΠ1115, αὐ ἰΠ ΟΡ οἰαίαν Πο- 
1η0 46 ἰϑυᾶθὶ, Αά 4805 γὸχ αἰ: Θεά 
ΟΡΩῸ ΨᾺ]Π5. αἱ ἰἀοϊαιη νοι ἜΘ ὃ 
ἀἰχθυαηΐ γορὶ: ὙΊΡαΠ), 4] ἀἰ{ΓἸν1ΐ Π05 
οἱ ΟΡΡΙΟΒ51 0 ΙΠΪ4π6, ᾿ἰὰ ἀθ]θγα 46- 
6 ηη15, αὖ ηΠ6 ὑπιι8 “46 (681- 
ἄπ. 511 46 βίγρθ 65 ἴῃ οαποΙὶ5 
{Ππ|}0 115 ἴ5γ8 6}; Ἔ ἀθηίαγ Π0}}158 βορίθπη ὁ 
γῇ 46 ΠΙΙΠ5. 6᾽.5, αὐ ΟΥΟΙ Πρ Πη115 Νὰ. 

ἜΡΩ Θ05. ΠΟΙΙΪΠΟ ἴῃ ααθᾶα 581] 4101- 
15,84. (41 6] 6011 Ποπιηϊ. Εἰ αἷΐ γοχ: ἔρο 

ἄΔ})0. Ἔ ΡῬρρογοϊίᾳιια νὸχ ΜΙρΡ]- 7 
θοβοίῃ ΠΠϊῸ Φοπδίμδο ἢΠΠ 54], ργὸ- 

ἼΣΟΣ τῶν 105] αγαη άπ Π)ΟΠΔΠΙ ατιοἀ πθΓὰὶ 
᾿ηΐοῦ Πᾶν οἱ πίον Φοηδί Πα ΠΙΠ1Π] 

541. ἜΤΌΠΕ 416 ΓΟχ ἀπ105 ΠΠΙΙῸ5. ὃ 
ΒΟΘΡΠἃ ΠΙΪὰ 6 41, {05 ΡΟΡΟΡΙ δὅΔ8]}}, 
ΑΡΙΠΟΠΙ οἱ ΜΡ Ο 561}, οἱ Φαϊμα 8 
ΠΠΙο5. ΜΊΟΠΟ] Ια. δαι!, 1105 σθηιιθ- 
γὰϊ ΠΑᾺΡΊΘΙ ΠΠ1Ὸ ΒΟΓΒ6Ι1αὶ, {πὶ [α1 46 
Μοϊαίμὶ, οἱ ἀθά!! 605 ἴῃ τη ὅἃ- 9 

θαοηϊαγη. ΟἿἹ ΟΥΙΟΙ ΠΧΘΥΠΐ 605 [ἢ 

γηοηΐθ σοῦ) ΠΟΙ] η0., οἱ οθοϊάσγαηὶ 

1 βθρίθῃη 5111} ΟΟΟΙδῚ ἴῃ ἀἰθθιι5 
ΠΊΘ5515. ΡΡΙΠΊ5, ἱΠΟΙρΡΙοηΐθ ΠΊΘΒΒΙ0Π8 
ΠΟΓΙαΕΙ. 

ΤΟΊ]Θὴ5 δυΐθῃ) ἤθβριιὰ ΠΠΠΔ Α|4 10 

ΟἸ οἴη 5105 Γᾶν]ΐ 511 5 ΡΓἃ ρΘ Γ ἃ ΠῚ 

40 1Π1{10 Π]6 5515, ἀ0η60 5{Π|τ6ΐ αι 

ΒΠΡΟΡ 605 (6. (0610, οἱ ποὺ) ἀΠη}1511 

ἄν 65 ἰΔΟΘΓΆΓΘ. 6085 ΡΘῚ ἋΪ6Π1] ΠΟΘΙ 

θοϑίϊὰς. ρ61 ποοΐθρῃ. ἝἜΚῚ παηοϊαία 1] 

5η Πανὶ, 4πᾶ6 [δοϑγαί Ἀθ5 ΡΠ ΠΙΪὰ 
"Α͵]ὰ, ΘΟΠΟΘΆθΙηὰ ὅδ]. Εἰ ἃ} Πὰ- 12 
νἀ οἱ {1} ο588 58} οἱ οβδβὰ {ομπᾶ- 
{π46. ΗΠ 6]5 ἃ νἱγὶβ 4) 685 (α]δδά, 
{αὶ [ἀγά{1 Γἀθγᾶμΐ δὰ ἀ6 μ]αίθα Β61})- 
58, ἴῃ αἃ ΒΌΒΡΘηἀθΡἃηΐ 605 ΡὨΠ]15- 

2,155. 
18. 

91,11ς5. 

ἜΣ ἊἌ γρχ, 

9. ΒΙΟΥΥ.Α: τὐατθεπ οοἰδοίεί, ν: ἱππροδταε. 
ΑΥ̓͂. Ε.Α: ἰπ Ὁ, εὐἴτοπ Φαροπ δον (δ, Β: οὐποτοι (δ... 
Β.ΑΥ͂νΕ: πὶ (410) ϑίπζαπρ δὲν ὅ,, 

10, θη θυ απ... 9υπὶ 9πῇ, ΑΥ̓Υ: Θαύμιώ,. νῃ. 
φιεῷ. Βιυου ἤ). Αταπίον ῷ. ΝΕ τ ἤδον δοι δ ΠΠἐπὸ 
ΑΥΝ.Α: δ.6 535..... ἐτάπψοεο, ΥΕ: Πὦ) 58. ... οτροβ. 
ΑΥ̓: ξείποπ οροί Ὁο6 ὁ. ἀπ {. [αἸΤοπ.., ΞΘ ΠῸῸ Ὁ, δεῖ: 
Ὁ, γΕ:Τ. πὸ χὰ δα β Π{) δία... {Γεθ έοπ. 

12. Α: ϑθὲάπποτῃ. ΝΕ: (δἰπσοθπονπ, ΑΥ̓͂; ϑηδανε; 
νίαβ. ΝΕ: Φ οΥΡ!. (Β: Θίίαβε παῷ 3.) 

Δ 



9. (ΣἹ; 118-521} 5απεοεῖο ΕΕΗ͂. 

ΧΧΙ. Ταυϊαὲς υἱοζονΐαο. 

Ψ - Ἐ ,ὔ . “Ὁ . 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ἐπάταξαν οἱ ἀλλόφυλοι τὸν Σαοὺλ 
, ΄ ν ΦΌΩΣ 

ἐν Γελβουέ. 18 Καὶ ἀνήνεγκε 'Δαυὶδ' ἐχεῖϑεν 
Α » -" ς Ἁ Ν Α ᾽ πώ «Ὦ Ξ -" 

τὰ ὀστᾶ “Σαοὺλ καὶ τὰ ὑστὰ Ιωναϑαν τοῦ 
Ἂ Ἴ - , κ » Ὡ - Ξ 

υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ συνήγαγε τὰ ὀστᾶ τῶν εξ- 
᾿ ψὺν -" ᾿ Ων 

ηλιασμένων, 18 καὶ ἔϑαψε τὰ ὀστᾶ «Σαουλ καὶ 
γ - 2 - - , “1 4 

'τὰ ὀστᾶ' ᾿Ιωνάϑαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 'καὶ τὰ 
2 - τω ς ( ! 5 - Α - 

ὀστᾶ τῶν ἡλιασϑέντων' ἐν γῇ Βενιαμὶν ἐν τῇ 
- - ΄ “ δὰ ΕῚ - 

πλευρᾷ τοῦ τάφου Κὶς τοῦ πατρὸς αὑτοῦ. 
; ’ “ Ἵ 5 ΜΕ 

Καὶ ἐποίησαν χατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο ὃ 
Ο , Η͂ :Φ , ε ΠῚ ἍΣ " “Ὁ 
βασιλευς, καὶ ἐξιλάσατο ὁ ϑεὸς τὴν γὴν 

Ἁ - 

μετὰ ταῦτα. 

ιὅ Καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος τοῖς ἀλλοφύλοις 
Α , ν Χ ε ὦ 

πρὸς ᾿Ισραήλ, καὶ κατέβη 4αυὶδ καὶ οἱ παῖ- 
᾿ ᾽ » ᾽ ᾽ δ ΓΕ ἐΤῚ ὔ “, 

δὲς αὐτοῦ μὲὲ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησαν μετὰ 
τῷ ᾿ ΄ Υ ͵ νὴ 

τῶν ἀλλοφύλων᾽ καὶ ἐξελύϑη Ζαυίδ. 16 Καὶ 
᾽ νΝ ἀ ΤῸΝ ΓΔ τ τ᾿) » “- ᾽ ’ 
]εσβὶ ἀπὸ Νωὼβ εἰς ἢν ἕκ τῶν ἀπογόνων 

- ΄ ᾿ - , 

τῶν γιγάντων, καὶ ὁ σταϑμὸς τοῦ δόρατος 
αὐτοῦ τριακοσίων σίκλων ὁλκῇ χαλκοῦ, καὶ 

3 ; -» 

αὐτὸς περιεζωσμένος κορύνην, καὶ διενοεῖτο 
- Ὶ ΝΥ ’ὔ 

τοῦ πατάξαι τὸν Ζ᾿αυίδι 17 Καὶ ἐβοήϑησεν 
2 “ΤΣ ΤῊΝ « , Α 

αὐτῷ ᾿Αβισαΐ υἱὸς Σαρουίας, καὶ ἐπάταξε τὸν 
ῶ » " “; ’ 2 ’ ; » 

ἀλλόφυλον καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτὸν. Τοτὲ ὠμο- 
ἔτος δῇ). , 5 

σαν οἱ ἀνδρες Δαυίδ, λέγοντες" Οὐκ ἐξελεύσῃ 
᾿ ἐμ είς ς ΟΝ 9 , ι ἦ 
ἔτι μεϑ᾽ ἡμῶν εἰς πόλεμον, καὶ οὐ μὴ σβέσῃς 

Α ῳ γ ὔ 

τὸν λύχνον Ισραήλ. 

18 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα πόλεμος ἔτι ἐν 

Γὺβ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. Τότε ἐπάταξε 
Σοβεκχὶ ὁ ᾿Ασωϑὶ τὸν Σὲῳ ἐν τοῖς ἐγγόνοις 
τοῦ Ῥαφά. 19 Καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γὺβ 
μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐπάταξεν ᾿Ελλανὰν 

." 2 ᾿ - « Ψ , αἾ 

νιὸς ]αρὲ τῶν ὑφαινόντων ὁ Βαιϑλεεμίτης τὸν 

Γολιὰϑ' τὸν Γειϑαῖον, καὶ τὸ ξύλον τοῦ δόρα- 
20 Καὶ 

ἐγένετο ἔτι πόλεμος 'μετὰ τῶν ἀλλοφύλων ἐν 
ΣΝ: ᾽ ͵ ν ε ’ 

Γέθ. καὶ ἦν ἀνὴρ ἐκ Μαδὼν, καὶ οἱ δάκτυλοι 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν 

αὐτοῦ ἕξ καὶ ἕξ, εἴκοσι. καὶ τέσσαρες ἀριϑμῷ: 

καίγε αὐτὸς ἀπόγονος τιτάνων. 21 Καὶ ὠνεί- 

δισε τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωνάϑαν 

18. ΑΒᾺ 2. (ἐ ῬΧ). 14. Β: ἔϑαψαν (-ε ΔΕΕΧ). 
ΑΒ: ἐν τῷ τάφῳ Κ. ... Ἐκατὰ.. «ἐπήκϑσεν ὁ ὃ. τῇ 
γῇ (.. ἘΧ). 1 ΚΑ: ἐγενήϑη.. «μετὰ Ἴσρ. (ο. ΚΕ Χ). 
Β: ἐπορεύϑη ιἐξελ. ΑΒΕΧ). 16, ΒῈ ἀπὸ (ΕΑ: 
ἐν). ΑΒ: ὃς (εἷς ΕΧῚ).. ἐν τοῖν ἐκγόνοις τὸ Ῥαφαά. 
17 ΒΕΧ: ᾿Αβεσσὰ ᾿ἀβισαὶ ὃ 18. ΑΒ: ἐγενήϑη ... 
ἔτι πόλ. (ς . ΕΧῚ ἐν ΓΕ 9 ( Γὸβ Ὁ). 
τωϑὶ (ὁ. ἘΧ). 19. ΑΒ: ὁ (ἔπι ΒΕΧ). Β: Ῥὸμω ( (Γὸβ 
ΑΧ). ἀβι ρον ΓΝ .. Ἀριωργὶμ 5. τεὴν 

2 ᾿. Ψ « ᾽ , { 

τὸς αἀυζοὺυ ἢν ὡς ἀντίον ὑφαινόντων. 

Β: Σεβοχὰ ὃ ὁ ἄστα 

Φ55Ὶ ἸΣΞΞΙΞ ὩΣ ΌΤΤΝ ΘΙ 1 
ΓΠΌΣΣΟΡΝῚ ον ῷ ΓΠΌΣΣ ΤΙΝ ΒΘ 
ΡΟΣ ΤΤΝ ἸΕΌΝΟῚ ὯΞ ἸΠΟΊΡ 
στ τ τὶ ἜΞΕΝ ἐΘΟΣ ΡΝ 1 

ἸΔΤΞ ΕΞ, 155) ἸΠΟΊ ΠῚ δῆ ὦ 
ὯΞ ἬΦ»") ὍΣΝ Ὁ ἼΖΡΞ »ῸΣΞ 
πον “ὨΣ5. πρπ τὴς τ ῶΣ 

ΕἸ πἼΠΝ γον 
ΘΟ 89 ΠΏΓΙΦ ΤῊΣ τ ΠῚ 
39 ὙΠΞΡῚ ΤῊ ΤῊδῚ ΣαΉδτΌΝ 
ΕΣ ὨΣ5Ὶ πΡΘΌΌ- ας ΩΓ 

"19] 

προ ὙΡΟΛΞ ᾿ ΩΝ 355. Ξ:95}10 
ὉΡΘΩ ΝῺ νῷ Ἔ25Ρ 2" 

ὝΩΝΡῚ ΠΤ ΔΓ ΝΣ ΤΩΣ 
αὔσαν ἸΟΤΉΣΟΥ ὁ ΤΌΝ ΤΊΞΠΟ 17 
ἩΠΏ Δ Ὶ ΠΟ ΘΠΓΩΝ ΠΡῚ ΤΡ ΝΎΣΓῚΞ 
-κὖ “ῶνο 5 τ ΌΣΝ ἼΣΞΌΣ ΤΝ 
ΞΘ Ν᾽) πρποβο. ΤΙΝ ΤῚΡ ΝΧῸῚ 

, ἐφ. ΤΩΝ 
Ἤν, Ἰ5 ΠΝ ΠῚ 
ΠΞΡ ΤΆ ΘΟ ΞΤΩΣ ΞᾺΞ ΓΠΟΣΙ ΘΙ 
ὙΠ. ἼΩΝ ΤΣ ΠΏΣ 9ΞῸ 
ἸΡΟΥΣ τὴν τ ΠῚ. 6 ΠΡἫΠΙ9 

ἽΞ 

18 

ὭΠΟΝ ΠῚ ΘΠ ΒτΩΣ 5133 
δ, τ ΓΞ ΓΞ ΘΝ τΣΣ 

ΘΟ ΔΝ ΠΣ ῸΞ ἸΠ52Π ὙΣῚ “ἔθη 

ΟΠῚ, τὰ ΠΌΓΙ Ὁ ἬΣ πΊ ΠῚ 5 
ΓΗΣΞΣΝῚ ὙῊ ὈΡΣΣΝῚ Ἰ ὧτὰ 
ϑΞ ΝῚ λῶν δὴ ὦ Ὑ2Ἀ 
ὭΡΠῚῚ ἃ προ πὸ 5 ἈΝ: ΠΤΩΔῚ ἼΒΘὮ 2] 
ΘΘΤΙΞ ἸΣ2 ἽΓΠ5 ὙΣΞ5Ὶ ἘΝ τΟΝ 

Υ.16. Ὁ ΠῚ ογο 19. ΝΘ 
γ.. 30. Ἰ12Ζ ν.31. Ῥ ΝΘ 

(Ἰαρὲ ").. "λὴ ΟἸΕΧ). 30, ΑΒΈμ. τ. ἀλλ. οἐ ἐκ 
οὐ (0}1.) καὶ ... αὐτὸς ἐτέχθη τῷ Ῥαφᾷ (ο. ἘΧ). 



ῷ, (απο 8. ὩἹ,.13::-.210 ὅδ 

ἴεν δ τίερε πιῖ δὲπ φρίπβετη., Φίο υἷε δίπδεν ὅίαγβα, 

ὍῸΤ βεῖε, ἢ Ὅαᾳ δε 90. Π||ὸν ΘΜ {ρει 

9011 Ὁαπποπ Θεγαι, πὸ ζαπιπιτοίοπ [{6 τις 
θαι πἰ δὲπ (Θρθείπεπ. δὲν (ΕΟ ΠΕ π, 

14 ἔπη δορύιδοη οἷς Θοδείπε (Θαμ8 ππὸ 
[εἰπε Θοῦπϑ δοπαίδαπ ἱπὶ βαπὸς Βεπ|α- 
παι κι 5εῖα ἰπι Θταδὲ Τοῖπεθ ϑδαίοτβ 
ὅδ, τ1τὉ ἐραίο αἴτε8, τοΐὸ Ὅὲν δε δηπίᾳ ας 
δοίοπ ὕαε. {Π|Ὶ0 τοατὸ οί πα) Ὁἱοοπι 
Ὅόπι βαπὸς τοί οθοῦ ϑοτ δ πεῖ. 

ὋΣ: αὐ Π αὐὸν υὐἱοθοῦ εἶπ δἔτίεα 
οὐπ δὲπ θ 0 ΠΠπετα τοἰδεν δἤταεῖ, τἀπὸ Φα- 
οἷν 06 δίπαθ τἀπὸ Τεῖπο δἐπεάγίς, πα ἴδηι, 
απὸ {{τἰτποπ τοϊθον οἷς 0 ΙΠον. Ἰ1πὸ Φας- 

10 υἱῦ τϑατὸ πιΐϊος, ὄπιν εδοὶ 2 θοῦ, 
ἸΕοΥ ὑσαν Ὅε 1 δτίποον θέαν ῦα εἶπεν (τἰπὸ 
Ὁᾳ8 Θεισίδι ζείποβϑ Θροοτεθ σαν ὉὙτείθιιπς 
Ὁετὶ Θειυίι ὅὅτς, ὑπὸ δαῖτ πεῖς ϑθαῇοπ), 

Ἵ7 ὉὲΥ σεδατς Φαυῖο 2 ΤΙ ααεπ. ἜθοΥ 
ἀιθίζαί, ὅν Θοῦπ ὅτι ὅα, θα ἴθπι, τιπὸ 
Τῶι Ὅὲπ ΘΙ ΠΡ τοῦ. Φὰα Τάλιθιτοπ 
ἴδηι. οἷς ϑθὲάπποι Φαυΐοϑ ππὸ Τρταεπ: 
Ὅπ [0{ΠῈ πἰᾶε ποῦν πες ππ8 απϑείρθεπ ἰπ 
δε (Θενῖ!, δα πίδε Ὁᾳ8 αἰ ἐπ δΊταοῖ 
νετ 7 )ε. 

Φανπαῦ) ἐὐθοῦ ἃ πο εἶπ δτίοα, κι 
Ὑοσ αἰ ὅεπ 0 Π|Ππτπ. Φᾳ Τἄιςᾳ Θίς- 
δείαί, Ὅεν Φυζαϊθίτεν, Ὅεπ (αν, τον 

19 αἰ δεν ἀξίποεν θέαν θα εἴποῦ θατ. ἘἸ1πὸ 
ε8. εὐθοῦ ὦ πο) εἰπ δέτίες, χιι ΘΟ ππὶέ 
δεπι 0 Π|ετπ. Φα 1 ϊιᾳ. ΘἸθαπαμπ, δεῖ 

ΟΘρθ ὅτε Ὀτρίπι, εἶπ ΞΒοΙθΙοθεπιίζον, 
δεῖ (Θοϊία ἢ, ὅπ Θείθίίοεν, τϑοτγεν θαίίε 
εἰπεπ. (Θρίοεβ, Ὁὲβ Θίαπρε ἴθᾶτ τοἱὲ εἶπ 

20 ἡδεδρτθαιμη. ἜἸ1ηὉ ε8 α΄ δοῦ {{ᾧ) ποὰ εἶπ 
διτίορ τ σα. Φοα τϑατ εἶπ Ιαπαοῦ απ, 
δεῖ θαίίε Τε 8 δίπρεν απ ζεἴποπ ἀποεπ 

ππὸ {ε 8 ϑεθοπ απ ζεἰποπ δίϊβεπ, Ὁαᾳ8. {{ 
ϑἴοΥ πὸ ἐθαπρία απ θὲ ὅαῬ], 

21 ταν αἰ) σεδοτοι υοὴ ϑέαρῇα. ἜἸ1πΠῸ δα ΟΥ̓ 

1ῦ 

18 

Ἴ γα. Θυθπ ἰρταῦ), [ πιᾳ ἰθπ οπαίθαπ,, 

3 15..4.ΑΧἃ.: 2π απ οὔ,Σ κι απεπ, 
10. 4.4: δϑειοίιο. 

14, ΟὟ: ϑεῃτάθπίβ. νΕ: τα... κερί ὦ), Α: 
᾿απάνίᾳ. Β: Τεβ ΠΤ) (σαι 8.) οὐδίείοπ. 
 ὅ. Β: δεῖ δεπθ)ῃ, ΑΥ̓: οὐ δαίίοπ υΐο 3.0, αθουιπαῖ 
ΟΠ Θιοί ππἰ ὅς, (ΝΕ: 9{{6 Ὁ, 350). πο Θέτ. ἢ.) 
ο 0. Β.Α;: δΔοδρίς-βέποθ, αὐ; (δυροκῃίοι δὲ. Β: 
(Θύβποι δ68 ϑὲϊοίοι ὃ ΑΥ̓́Τ: θαπλο. ΑΝ .ΝΕ: ΘΟ (. 
ΒΟΥ ΥΕ.Α : απ! εν. ποθ [Θάθεν] τππράτνι! 

18 αἰ ὃὍόπι ἔϑεταο Θίσοα; Ἔππὸ ὑταρίς {6 ́ 
ι5ιι. {δ|πΔ, ὁπ] ἰηἰογίθοϊσϑοηΐ ὅΔ.] Ιὴ 
ὅρα (6]00ὅ, “οἱ ἀβρονγίανι! ἰη46 ο888 δ41] 13 

οἱ οϑϑἃ Φοῃδίῃδρ ΠΠΠ 6}18. Εἰ 60]1- 
βθη.65 Ο58ὰ ΘΟΓΡΙΠ], αὶ Δἰχ! Ππογαμΐ, 
Ἔ ϑΟρβΙ ΘΓ ηΐ ἃ ΟΠ Οβϑιθιι5. δ] οἱ 14 
Φοπδιῃδο ΠΠΪΠ 6}.8. ἰὴ ἴογγὰ ΒΘη) ΠῚ 
ἴῃ Ἰαΐθγθ ἰῇ 5ορα ΟὮΓΟ ΟἿ5. ΡΔ ΓΒ. 6}115, 
[ΘοοΡ απ 6. Ομ] ἃ αιδδ ργαθοθρογὰΐ 
ΓΟΧ, οἱ Γθργοριἰᾶΐι5 οϑὲ 6018 ἰθυγἂθ 

ρΡΟ5ι Πᾶθο. 

709.18, 
2852138πὶ. 

9,15. 

νοΐ, ΠΕΣ ἘΣ] 

ἪΝ 38. 

 λοίυμη. δὲ ἀαίθπι ΓᾺΓΒΌΙΩ ΡΓΔ6- 1ὅ 
Γπππὰ ἢ ΠΒΙΠΙ ΠΟΥ ΠῚ Δάν γβ μη ἴ5ΓΔ6], 

οἱ ἀθβοθηά! αν οἱ 56 ΥνΪ 6115. ΟΠῚ 
60, 6 ραυρηαθαηί οοηίγα ΡΠ]. Π1 1. 

(ϑι 1.1; θ6ΠοΙθηΐθ δαΐθηι Πανὶ, Ὁ} 6501- 0 6π0}, 

τ αθ! ἰϊ ἀθ ρΘ ΠΟΘ. ΑΓΔΡΠὰ, ΟΕ}118 
ὈΡΝ ΕΑ Ο Θγγπὶ Παβίδ6 ὑἰΓθοθηΐᾶ5 ἀποἰᾶ8 ἃρρθῃ- 

ἐττν ἀρθαΐ, οἱ δοοϊποίι5 ογᾶΐ 6η86 ΠΟΥῸ, 

ὨΙΒ5. Θδ᾽ ρογουσίογα θαν ἃ, ὃ Ργδρϑί- 
ἀϊοαιι6. οἱ [1 ΑἸλῖβαὶ, ἢΠ15. ϑάγνῖδθ, 

οἱ ρογουβϑαιῃ ΡΠ 5. μά θαμῃ ἸηἰοΡθοι. 
Τυηὸ πγόνθυαηΐ νἱτὶ Πανὶ, ἀϊοθηΐθ5: 

δά ΠΟ ΘρΓ ΘΓ 15. ΠΟ ἰβοσμη ἴῃ }8]- 
ἴα, η6 Θχίϊησιᾶβ ΠΟΘ ΓΠ 8 ΠῚ [5ΓΔ6], 

23,18. 
“ῇ),0. 
19,21. 
ι6,)9. 

ι8,5. 

Ρᾳ. 
18:,17. 

δόοαηάθσπη 4Πυ0 46 θ6! πὰ ἴα ἰη 18 
(Ὁ οοηίγα ΡΠ ΠΒΙΠα 605; ἰθπῸ Ρ6Γ- 
οὐ551 ΒΟΡΟΟΠαΪ ἀθ Ἠαβαιπὶ ϑὰρἢ 
ἀ6. β|1}06 ΑΡᾶρΠὰ ἀθ βθπθγα οἱσδη- 
πη. Ἃ Τογια πῇ 40 4116. [1 Π6|- 19 
Ιὰ ἰῃ Ὁ)» ὁοηίγα ΡΠ 5.605, ἰἢ 

40 ρθΓοιι5811 Αἀθοάδιι15. ΠΠ ἰιι5. δ }{Π|5 
ΡΟΙγΙ ΠΡ 5. ΒΟΙΒΓ ΘΙ ΘΠ 165. (ΟΠ 1) 
(δ πάθη, οἴ}115. Πά 5116 βαρ ογὰϊ 

ἀρὰ, ἀαδβὶ Ποἰαιουίαμη ἰδχθηίϊη. Ἔθααν- 20 
ἴὰπὶ θ 6} }Παπὶ [αἰ ἴῃ ἀθιἢ, ἴῃ 410 
ΥΡ [ἱ ΘΧΟΘΙθι5, αἱ 56η085 ἰὴ 

τηΔΠ 5. ΡΟ θαι 6. μὰ θ αὶ ἀϊρίιο5, 

10μ.20,4. 
Φ,)11ς 

υ.10. 

105.20,5. 

ἐϑτὰ. 
17,7. 

τπὸ εἴ [Δ οδϑὲ νἱσίηι 4αδίογῦ, οἱ ογαΐ ἐ6 

πάθον οτ]ρίηθ. ΑΓΆΡμὰ. ἜΚῚ Ὀ] ΒΡ ΘΙηδνὶιϊ 21 
ὑτητθν Πρ γ 6}; Ρ ΘΓ 5510 ἀπ!16η} ΘΠ} ΦοηδίΠὰη 

᾿ς 18. ΑΙ. Ἐ 46 βθη. βἷβ. 

17, δίε εις, ΒΟΥ ΥΕ.Α: δι. π΄... (από): 
[ΦεΠ. (Β: ὅαπιρε Ὁ) 

18, ΘυΡ. 
19. Β: τ΄. [εἰπο Θρ. ΘῈ, ταῦ, ὙΕ: [εἶπεν ἔα. 

ΑΥ: δὲν Οϑα  . Θγεοτιδ. 
20. Β: {εν Ταποον, ΑΥ̓ ΝΕ; 55ὲ. νυ. ατοβεῖ κάπθο, 
21, Β: ρεγτούεπ. ΑΥ̓ὙΕ: εὐ (σεν) δύθπείε ὃ, Α: 

[(ἀ{οτίο. 



δά (1,22.--.22,12. ἀαμν 6 115 ΕΠ. 

ΧΧΙ. 

υἱὸς Σεμεὶ ἀδελφοῦ Δαυίδ. 
οὗτοι ἐτέχϑησαν ἀπόγονοι τῶν γιγάντων τῷ 

ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ. 

ΧΕΙ. Καὶ ἐλάλησε Ζαυὶδ τῷ κυρίς » τοὺς 

λόγους τῆς δῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ ἡ ἐξείλετο 

αὐτὸν ὁ κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαούλ. 23 Καὶ εἶπεν 

'φδή". 
Ἧ , ν5 , , Ἂτπς 

Κύριε πέτρα μου καὶ ὀχύρωμα μου, καὶ ἐξαι- 
Ῥ. ’ὔ 3 . Ἧ ’, “λ " 

ρούμενος ἐμοί, ὃ ϑεὸς μου φύλαξ μου ἔσται 

μοι, πεποιϑὼς ἔσομαι ἐπ᾿ αὐτῷ" ὑπερασπιστής 

μου καὶ κέρας σωτηρίας μον, ἀντιλήπτωρ μου 

καὶ καταφυγή μον σωτηρίας μου, ἐξ ἀδίκου σώ- 
Δ Α 3 , Α Ψ ᾿Ν 

σεις με. δ ἄνντον ἐπικαλέσομαι τὸν κύριον, καὶ 

5 Ὅτι πε- 

ριέσχον μὲ συντριμμοὶ ϑανάτου, καὶ χείμαῤόῥοι 

ἐκ τῶν ἐχϑρῶν μου σωϑήσομαι. 

2 , “ 

ἀνομίας ἐϑάμβησάν με: δσχοινία δου ἐκύκλω-. 
,ὕ 4 ᾽, . ΄ὔ , 

σὰν μὲ, καὶ προέφϑασαν μὲ σχληρότητες ϑανα- 
ἰγὴι , ᾿ Α ’ 

του. Ἐν ϑλίψει μου ἐπικαλέσομαι τὸν κύριον, 

καὶ πρὸς τὸν ϑεόν μου βοήσομαι, καὶ ἐπακούσε- 
- ᾽ “ - τ 7 

ται ἔκ ναοῦ αὐτοῦ φωνῆς μου, καὶ ἡ Ἀραυγή μου 
ἐν ΣῸ5 δ Ω Τ᾿ , . 

ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτοῦ. 8 Καὶ ἐταράχϑη καὶ 
5 ᾽ ς - Ἀ ν , - Ε “ 

ἐσδίσϑη ἢ γῆν, καὶ τὰ ϑεμέλια τοῦ οὐρανοῦ 
᾽ὔ Ἅ“ 5 Ἷ Ι 2 “ ! Ι 

συνεταραχϑῆ, οτε ἐϑυμωϑὴ αὑτοῖς κυριος. 

9᾽Ανέβη καπνὸς ἐν ὀργῆ αὐτοῦ, καὶ πῦρ 
᾿ -- , Ἵἵ 

ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέφαγε, καὶ ἀνϑρα- 
πες ἀψήφϑησαν ἐξ αὐτοῦ. 0 Καὶ ἔκλινεν 

ΕΣ ν , « Ν 

οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνοφος ὑπὸ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ" 
᾿ ᾿ Δ. ἐς δ ὙΡΜῚ ΄ 

καὶ ἐπετάσϑη καὶ ὠφϑὴ ἐπὶ πτερύγων 
ἀνέμων, ἔϑετο σκότος ἀποκρυφὴν 

2 -“ μ » -» « δ. 3 -“- 

αὐτοῦ, κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σχκό- 
12 καὶ 

ἌΣ ἐτ τέχϑ. Β: ἐν Γ΄. τῷ Ῥ. οἶκος (ὁ. ΔΈ Χ). -- 

1. Β: ἐν ἡ ἡω. (ε. ΑἘΕΧ). ΑΒ Ἐὸ (). 2, ἈΕΕΧ 
Ἐῴδή. ΑΒ Ὁ (ρ. ἐξ.) με. 8. Α.: φ, ἔσται μὸ (Ἐμοι). 

4. ΑΒ ἃ]. Ἐτὸν (ἐ Χ)ὴ. ὅ. ΑΒῈ καὶ (ἘΚ Χ). 6. ΑΒ: 
ὠδῖνες ϑάνατϑ.... Ἐκαὶ (ὁ. ΕΧ). 7. ΔΒ: Ἐν τῷ 
ϑλίβεσϑαί με. 8. Β: συνεταρόχϑησαν καὶ ἐσπα- 
ράχϑησαν (συνεταράχϑη ἘΧ). ΑΒ: κύριος αὐτοῖς 

(ὁ. ΕΧ). 9. ΑΒ { Ο. ἐν) τῇ Δ ἘΚΧ)... κατέδεται 

Ἐ(84.) καὶ ... ἐξεκαύϑησαν ἀπ᾽ (ε. ΕΧ). 10. ΑΒ: 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν (ὁ. ἘΧ). 11. ΒΑ: 
σεν 5. ἐκαάϑ'. (ἐπέβη ἘΧ). Β 1 (α. Ζ.) 
ΑΞΒ: ἀνέμδ (-ὧν ΑἸΕΕΧ). 

ΑἾ 
2 
δ 

22 Οἱ τέσσαρες 

3 ’ 

ἐπεκαϑι- 

τῷ (5 ἈΕΧ). 

11 καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβίμ,, 

σανΝξοιηι ϑαυϊατς {Προ αΐηι. ΧΙ ΚΕ11.} 

55 πον ΓΡΞΉΝΤΩΝ ἪΝ 39 
ΡΒ ΠΗ ΒΞ Θ ΘΟ. ΤᾺΞ πρ πὸ 

Ῥαφᾷ ἐν Γέϑ,, καὶ ἔπεσαν ἐν χειρὶ 4] αυὶδ καὶ. 

ΠΕΧΏΞΕΣ 
ὭἜΞΤΩΝ ΤΠ ΤὙΤ ἼΞΤΙ " 
ἼΩΝ πὴ Ὀοχτ 53 τ ΣΙ 
ΡΣ πὴ ὨΞἢ ΒΑΡ, ὩΞῺ 
ΡΝ Ε Υ ὙΧΏΣ "Ὁ πὴπι 

ἽΞΓΠΌΓΙΝ ὙῈΣ ἜΠῸΝ 
ἩΦΡ2)25. ὈΞΙΝΟ Δ ιν 171 "93 

ἘΦ ΊΘΤΟ ΘΓ "ΙΒ 
ἘΡΘΝΝ ΞΟ ῺΣ πῆτῦ ΝῊΡΝ ὈΣΠῸ 

ΤΏ ἜΞΩ ΘΝ ὅΞ 
ἐ 253} ὈΡΡΌΞ, Ὦτο 

ὩΞΌ οἰκῶ “ὅπ 
: ΤΆ  ἸΘἿΩ ΠὩΟΤΡ 
πῆ ΝΉΡΝ ὍτΉΧΞ 

ἈΤΌΝ ΡΝ ΟῚ 
ὙΘῚΡ ἸΟΞΟΣΤΩ ΡΔΙΘΘῚ 

ΣΟΤΝΞ ΠΣ 
γλπ ΦΡΊΣ ὩΣΕΤῚ 
ἜΝ Θλδυῦτι ΤΥΤΘΊΩ 
εἶ ΠΤ ἩΘΣΕΓΟῚ 

ἼΞΝΞ ἸΩΣ ΤΩΡ 
“ϑ  ΛΕῺ ΘΝ 

ΕὐΡΊΘῚ Λ.Σ3. ΘΡΌΓΙΝ 
ἼΝ Θυϑεῦ 5] 

ἐλ 2 ΤΠ ΘΕ ἼΝη 
ὨΡ5Ὶ 3ηἼτον 55} 

ἘΠ ἜΣΞΓΟΣ ΝΟ] 
τῆϑὉ ὙΠΟ ῶτι Γὰδ] 13 

ϑ 

Υ. 1. ΠΌΞ Ὁ Ὑ 81 ὌΠΙΝ Η ὉΠΏΒΓΙ 
γ. 8. Ὁ ΒΞ ΓΠῚ 

1. τοῦ, δὲ ᾧ, ΒιΑΥ ΕΑ: κε. ΒΥΕ,.Α: απ ὃ, 
Σαροΐ 

2, Β: ἔβεῖππῃ. Αἱ δταίες (ΑΥ̓Σ: εῦονα, τι, 5.) 

ἈΧΈΕΝ. 

Χο ΨΌΡ Ὑ ΨΨΎΨΟΒΕ 



ΟΛθναβ εθ. δανοπ δι βίο. 

Φ, (Φαμπειοίϑ, (Ί, 25-- ἜΧ ραν 

ὧδετ δεῖδ, διε ΟῚ δ68 Φιοδύϑ, 5 ῖς (ϑεβιπῖβ Ὦ: Θιϑε, » ΦφὉ 

Ὁ Θοῦπ Θίιπεα, δε8. ΞΒτιθετᾶ ΦΟαυίο8. 
2.2 ὁ Ὁ εἴς Ὁἱοὺ θατοη αοδοτοπ Ὁεπὶ θέαν θα διὶ 

αἰ, ππὸ Ποίοπ Ὁπτὰ οἷὲ απο Φαρίο8 
πὸ {εἶπον ποῦ το. 

ΧῸῈ ΕΠ. ἰἰπὺ Φαυίο τεδοῖς τον ὑπ Φοιτη 
οἱὲ θονίς Ὁἱοζεδ δἰροοδ, ἐν ΒΘ εἰς δα ἰθπι 

ὍΕΥ ΘΕΤῪ εὐτοίτοι θαι ϑοη Ὅ6} απὸ Θαπδ, 

9 Ἐμπηὺ Τρτα): 

Φεῦ ϑοτὺ {{| πιείπ δ οΓ8. πα πιοίπο ὅδιτα 
8 ππὸ πιοίπ (σττοίιον. ἜΘΟΙ {{Π πιρίπ ὥοτί, 
απ ὃεπ ἰὰ) τταπὸ, πποῖπ Θά {Ὁ ππὸ ὥοτη 

πιοίπεϑ οἰ [8,, πιεὶπ Θάλι5. ται πιείπο 81ι- 

Μιυάν, πιρίπ ΘοἰΤαπο, Ὅν δα παν ὉΠ υοπὶ 
Α ὅτουεῖ. ἔχ) Οἱ Ὅεπ εῖῖπ Τοθεπ πἰπὸ᾿ 

απταζοπ, [0 τορος (ὦ ϑοη πιοίποι δείποοι 

ὅ εὐἰ ΠΣ τὐοτϑεπ. ἜΦρππ ε8 δαίτοπ ταϊ 

τππίαπρεπ οἷς ΘΟ πιοτδεπ Ὅὲ8. Φοὐεδ, τπ|ῦ 

6 οἷε ΒΔ ο ̓Βεαἴ8. εὐζώτεάτει πῷ. ἜΦον. 
ὐμοπ ϑαποε πππβπροπ πὶ, ππὸ δε. 

7 Δ ονεβ Θιτίδε ἀδοντοἀ πίστει πιῷ. Ἔθοππ 
παὶγ ἀπαί {{{, [0 τὰς ἰἄ) Ὅεπ ϑοῖτη απ 
τ [τοῖς δὰ πιείποπι (σοί, [0 εὐ ὕτοι οὐ 
πιοῖπε (Θεΐπιις θη Τεῖποπι Φ οιρεῖ, ἀπὸ 
πιεῖπ (Θετοὶ ἔσπιπαιξ τον ἰθπ κι ζείποπ 

8 Ὅθτεη. ἜἘΦίς (ὅγος δεθείς ππὸ Ἰϑατῦ 
δρισεσί, οἷς Θυιιπο[εξεπ Ὅε8. ἰπιπιοῖβ τορς 
[ἐπ Π{ἀ) ππὸ δοδοῖοη, δα. οΥ ζονπίᾳ Ἰραῦ. 

9 ἔα οἷπα αὐ υοπ {εἰποῦν ϑὲαζο, πὸ 
ὉΟΥ τόπο. ον τοπ [εἰποπι ὅθέιπιος, 

Ἔ(ὅγ πεῖροείς, ὃ6π 
ΘΙ πηἾ ἀπὸ Ππιῦτ βεταδ, πὸ ΦΠ σαν 

11 πἀπίον ζεῖποη δάβει. ἜΠΠΟ ΠΛ ΠῚ] 
Ῥεῖ (ὀθετιῦ ππὸ ἤἴσᾳ Ὁαθεῦ, τἰὖ ΟὟ 
ζαγιρεδείς αὐ ὅὲπ δι οπ ὅὉε8. πθίποεβ. 

12 Ἐ(Θρίπ (δελοῖς ππὶ ἴθι θὲ. αν πίζετ, τπτὸ 

ΤῊΝ κάδον Β Πὰς ϑαμηδὰ [γα γ58 Πᾶν. ἜΗΙ 4ἃ- 22 
τ ψρθ6. ΠΟΤ πδΐϊ σαπὶ 46 ΑΥὰρΠἃ ἴῃ αο6ῖἢ, οἱ 

σθοιάθναμΐ ἴῃ πηι Πᾶνα οἱ 56 γνο- 

ΤΠ 6118. 

ἔ,οοαϊας. 65 ι δαΐομι θανιὰ ἘΠ, 

ἐπαδΥ ΠΟΙΏΪΠ0. νου θὰ σανΙηΪπἰβ. Πι} 5, ἴῃ. ἀΐ8 
4ὰὰ 6 Ρανὶ αι ΠΟΠ Πα 5 46 ΤηΔΠ} 

ΟΠ Π] 11 ᾿ΠΙΠΠΪΟΟΤ ἢ ΒῸΟΓΠῚ οἱ 46 
Ἰηϑηιϊ 954}, ὃ οἱ αἱ: 

ἢ) ουμἶ 18 ρΘΓὰ τη68 οὗ ΤΟΡΊΓ ΤΠ ΘΙΠῊ 
Ἐρϑ2Ἰδ.6Γ ΒΑΙνΑΪΟ ΙΠΘ18. ἢ Ποιὰ [Ὀγι5 
ἄθρ.15,. 1618, ΒρΡΟΓΆΠΟ ἴῃ ΘΌΠ; 8011 

τ πυ. ΤΠΘῸΠῚ Θὲ ΘΟΥΠῚ 5Δ]115 πη 688, ΘΙ να ΟΣ 
6115 οἵ ΓΘΙᾺΡΊΏΠ) ᾿ΠΘῸ1Π|; ϑβαἰνᾶίο 

ΟΠΊΘ15, 46 ΙηἸ 4 416. ΠΡ ΘΓ 15. 116. 
ἘΦ 18,4. ἃ ἢ Δα ἀΔΡ]]6 1 ἰηνοοαθο Ποπιπυπ), οἱ 
Ρε 18,5, 40 1Π|Π}1ΟἿ5 ΤΠ] 6 5 ΒΆΪνγῈ15 6ΓῸ. Ἔ ΘυΪὰ 

Λε ἦν ἜΝ οἰΓοα μη ἀΘήδγιι πε τη6 ΟΠ ΓΙ ΟΠ 65. ΤΠ0Γ- 

Ὁ. 5, 18 ἰς, ΤΟΓΓΘη 65. ΒΘΙ14] ἰΘΓΓΆΘΡΙΙΐ 1η6. 
ἔμιη65. ᾿πΘΓηὶ ΟἸΡο θά θγηΐ Π16, 

"ΡυΔΘυ ποθ τη6 Δα ΠΠ01Ὑ11|5. Ἔ]η 
Ῥεῖ δοῦν ΡΠ] ] Δ 1066 πηθὰ ἰηνοοὰ 0 Ποιηΐπαιη οἱ 

86 Πϑαμι τη Θι1 ΟἸατη4}γ0, οἱ οχα τοὶ (6 

ἴθ ρ]ο 5110 νΟΟΘΠ) 6.1}, οἱ ΟἰΔηΟΓ 
Ρ-.15.8, 65 γϑηϊοί δ ἀθΓ68 6}85. Ἔ (ολη- 

ὙΡΡἢ Πηο(ἃ 65. δἰ σομ θη} (ΘΡΓὰ, [πη ὰ- 
ὅθ1αν γῃρηξα ΤΠ ΠΕ] ΠΔ ΟΟΠΟμ588 58η1 οἱ σοη- 

4581, 4ΙΠΟἢ Δ) Γ{1|8 οδὲ οἰἶβ. 

ἐὐιο β, ΑΒΟΘΠἾ [ὉΠ}18. 46. ΠᾺΡΙΠ115. 6.8, οἱ 9 
ἐθττε 16 ῃ 1818 ΟΥΒ 6115 νοΓ  Ὀ : ΘΓ) 165 5110- 

ρου 8.0. ΟΘΠ5] 561 80 60. ἜΠΠΟΙ ΠΝ} σ606105 οἴ 10 
᾿ρῦν Δοβοθηα  , οἱ σα! σῸ 50}} ρθε θιι5. 6]5. 
δ ΕΓ ἀβοθη ϑαρον ΟΠθει πὶ οἱ νο- 11 
Ἐκοά ἀνε Ἰν]1, οἱ ἰάρβ8 δϑί Β1ρΡ61 ΡΘηΠὰ5 
εν 6η11.. ἘΡΟΒΌΪ (θη θΓὰ5. ἴῃ οἰγου!α 12 

ΤΠ] 1, ΟΥΙΡΓἢ8. ἃαιὰβ (6 

Ῥ-ς.18,8. 
71,85. 

τυ (ὡ- 

Ρε,18,6. αὶ 
116,3. 

Ῥχ. "4,27 

Ρ5.11,4. 

ΗΔ8Ρ. δ γ4. 
7ο0».3θ,.2 9510 

1: 910. (ο010) βαηοίο. 8. ΑΙ. εἶδ. 

8. Β: (δε (ἢ δὲν (Ὁ, υηοίπεθ δοΙ[οπ8, ἐμ Ὁεπὶ ἰἄ) πὶ. οοπ. νῈ: 66 Φονίεπτεί 6 παι Τα πα οπ τα, πὶ ἴδον πὶ, 
απ ροποηιπιοπ, απο (δ, κι, 5. κι Ὁ. (ὦ Πείεπ. 
Π1.. νΕ: ὅ᾽, {{π|. δ ε[6, (ὦ, Πίοθο τι ὑστω ΑὟΥ: 7. Ἐοπππ 517. ἡ. Β: Ὅς πι. α. Ὅατ, ΟΥ̓: ὅπ πὶ. 
ΩΝ θοῦ ϑὲοείπιπαᾳ. Β: πὶ, δοῦν στ, νΕ: ρου. θοῇ, 
Β: ϑιΐξον. ον ἀπ δ ΕΠ ο17ὲπ ραῇ. αΥ̓Υ.νΕ: θείου, ΑΥ̓γ: 

ἔν: ̓  (ϑοιυαΐέ ΒΕ ΓΠῚ ὅπ: πτίτ, ὙΕ:: δυροοί θα τοί, 

ει, ΝΕ ΘΟ τυ, ...ὄ απτὶ Β: Πῖγ οἴπεπ τοί διοδίροπ 
Ὁ ται ΑΥ̓͂.νΕ: Φιπ ὅτ. τίοῦ (ὦ (απ), 65. Αι: εκ 

ἰοδιυιτῦ. ὁ. τὺ. (ὦ) απτὶ ΟΥ̓ ὙΕ: τοατὸ (ὦ φονοίίοί, 
(Β: παώδειι (ὦ... εὐἵ. δίπ ὁ) 

ὅ, θεποη δο8 ΣΦ, Β: ἰδενζαίςοι. ΑὟΝ: πππταπροπ 
πραοπ, ΝΕ: πππααδοι ὁ Ππέθεπ, Εν. Α: Θέγύπις, ΑὟΥ: 

" 
ω 

; 
ὼ 
ΝΥ 

5 
Ψ᾿ 

 δεδ βονιδονθοπό. 

0. Β: (Θέτ. [πὸ τίν ἐπί αοροπροξοππποπ, ΑΥ: Θ έν, 
δεν ΠΠΕΟΥΤΟΙ ππραθοπ η!., εὖ αδετταζϑίοππι, Θ {πΦ 

ρυνάπρπίβ. νῈ: ϑίπρ. Α: ΦΎ θ.α!. Β.ΑΥ͂ΝΝΕ: 
τίοῦ .,, το γον. (Α: υυἱτὺ δῦτεπ.) 

8. ΑΥ̓Υ: Φαὰ τοαμπίς᾽ τι. σ66. γὙΕ: τοατῦ οὐ Ἐ οΎῈ |. 
4ἰ{οττο... νάπος, αὐ: δἰΠ|ν πὶ [σα ποτ. 

9. Θμμδ. ἤιθὲ απὸ ὁ. ἰηπι, ΟΥ̓́Τ.ΝΕ.Α: (δ Πίρᾳ 
ϑὲαπάν,. Β: ἐπ. 9ὲ, Β.ΑΥῪΝ: (Τὐπεπῦ.) δὲοθίοπ δταληις: 
ἰοπ απὸ ἰθηι. νΕ: όπου, 

10. νΕῈ: θοῃ ... Ῥλοϊξοππα δ, 
11. Β: [αβ απ εἴποηι. Β.ΑΥὙΕ: εὐζάίεπ απ (ὦ. 

δ Π|ρ εἴπ). 
12, ππὸ Τερίς δίπηονπί τα {{6Ὁ θ. ἐακ ον ΟὟ. 

ΥΕ: (πα 0) ππΕΙ. Β: Ποῖ{τὸ δίς ὅ..... λιν Θά πε, 
ΥΕΙ: αἷό ὃ, 



δ90 (2,13--97.0 

Χ ΧΕΙ. 

απο ς ΒΕ. 
σαπέξοιπι ἤϑαοϊα ὃς ΟΡΑΡΤΗΣ, ἘΠ 511}: 

18 Ἔκ ἜΤ: 

ους ἀπέναντι αὐτοῦ ἐξεκαύϑησαν ἄνϑρακες ΕἼ 

τος ὑδάτων, νεφέλαι ἀέρος. 

πυρός, 13 καὶ ἐβ ὀὄντησὲεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος νρῦθ, αι ἕρρθοντῇ υρὰ θι09; 
1 λ Καὶ 

ἀπέστειλε βέλη καὶ διεσχόρπισεν αὐτούς, καὶ 

Α ἊΝ ΕΣ ν γ "“ 

καὶ ὁ ὑψιστος ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ. 

᾿ ᾿ , 2 ω 

ἤστραψεν ἀστραπὴν καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς" 

10 χαὶ ὠὥφϑησαν ἀφέσεις ϑαλάσσης, καὶ 

ἀπεκαλύυφϑὴ ϑεμέλια τῆς οἰκουμένης, ἐν τῇ 
΄ - γ ἣν - ͵ 

ἐπιτιμῆσξδι τοῦ κυρίου ἀπὸ πνοῆς πνξυματος 

ὀργῆς αὐτοῦ. 

ἀνέλαβέ μὲ, εἵλκυσέ μὲ ἐξ ὑδάτων πολλῶν, 
18 

͵ “ " ες Γχ 19 ᾿ 
μισούντων με, ὅτι ἰσχυον ὑπὲρ ἐμέ" 1ϑπροέφϑα- 

σὰν μὲ ἕν ἡμέρᾳ ἀπωλείας μου, καὶ ἐγένετο 
, ᾧ ᾽ , , ΟῚ ἝΝ 3 ΓΔᾷ ἘΠ 

κύριος ἀντιστήριγμάα μου. 30 Καὶ ἐξήγαγε 
᾽ . ΤῊ λον , “ Ἵ 

μὲ εἰς πλατυσμὸν καὶ ἐξείλετό με, ὅτι ηὐ- 

δόκησεν ἐν ἐμοί: 21 καὶ ἀνταπέδωκέ μοι 
͵ " Ἁ “ ᾿ 

κυριος κατὰ τὴν δικαιοσυνὴν μου, καὶ κατὰ 

τὴν καϑαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταπέδωκέ 

μοι. 22 Ὅτι ἐφυλαξάμην ὁδοὺς κυρίου, καὶ 

οὐκ ἠνόμησα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ μου 25 ὅτι 

πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἀπέναντί μου, καὶ τὰ 

προςτάγματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ᾿ αὐτῶν. 

2} Καὶ ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ, καὶ φυλάξω με 

ἀπὸ τῆς ἀνυμίας μου: 28 καὶ ἀνταποδώσει 

μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ 

κατὰ τὴν καϑαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀπέ- 

νᾶντι τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ. 26 Μετὰ ὁσίου 

ὁσιωϑήσῃ, καὶ μετὰ ἀϑώου ἀϑῶος ἔσῃ, 21 καὶ 

μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ, καὶ μετὰ στρε- 

12. ΑΒ: ἐπάχυνεν ἐν νεφέλαις. ΔΈΧ: ἀέρων. 
18. ΑΒ: ᾿4“πὸ τὸ φ. ἐναντίον (ο, ΕΧ). 14. ΑΒΈρν. ) 
καὶ ([ ΕΕΧ). 1, ΑΒ: ἐσκόρπισεν. ΑΧ: κα. ἤστ 
16, ΑΒ τδ (Ὑ ΕΧ].. ἘΠ ΘΕΙ͂Ε 
στειλὲν (Ἐξ. ΒΕΧ). Β: ἔλαβε (ἃ ἀνέλ. ἈΧ). 18. ΑΒ: 
ἐῤῥύσατο! (ἐξείλ. ΕΧ). Β: ἐχϑρῶν μϑ ἰσχύος (6: Ἐπ; 
Α: ἐχϑ'. μὸ ἰσχυρός). ΑΒ: ἐκραταιώϑησαν (ἴσχ. 
ΕΧ). 19. 48; ἡμέραι (ἐν ἡμ. ἘΒΧῚ) θεύμεδ ἐπὶ 
ΕΧῚ... .ἐπιστηρ. (ἄντ. ΒΕΧ). 20.ΑΧ: ἐξείλατό.. 
εὐδ. 22. ΑΒ: ἐφύλαξα. . ἠσέβησα ἀπὸ τ. ὃ.. (ο. 
ΕΧῚ) Ἐμδ ({ Χ). 28. ΔΒ: κατεναντίον. ᾿ δικαεώς 
ματαία. ΕΧΣ. ΑΞΒ: ἀπέστην(- τησαχ; ΑΊΕΧ: -σαν). 
ΕΕΧ: απ ἐμδ. 24, ΑΒ: προφυλάξομαι ἀπὸί(ο. ΕΧ).. 
20. ΑΒ: ἀποδώσει (6. ΒΕΧ). Β: ἐνώπιον τ. ὀφὥ.. 
20. ΑΒ: μετὰ ἀνδρὸς τελείδ τελειωϑήσῃ. 

17᾿ ξξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ 

ἐξείλετό μὲ ἐξ ἰσχύος ἐχϑρῶν μου, ἐκ τῶν. 

ΤΑ ΡΣ ΣΕ 

ὁ ΡΤ "2. ὩΣ ΓΙ 
ΟΝ ΤΟΣΓΙΝ ἼΠΣΞ 722. ΓΘ 13 

πῆττ ΘΘΘ 70 Ὁ 51 
εὐρήρ 150 1529} 

ῬῊΞ ὈΧΒΤῚ ΘΉΣΓΙ ΓΙΡΊΘ Ὁ" 
δὲ ΠΡῸΝ ἸΔΠΡΟ 1 

ὉΞΠ ΤΥ ΤΟ Ἴ03" 
ΣΡ 15}}» ἀν ΓΖΔ 

ἜΠΙῚ ὈΥ̓ΘῊ Πσυϑ 
ὁ ὩΞῚ ΘΘ "2 8" 

ἮΣ ἼΞΟΝῸ ὍΘ ΝΣ 18 
ΕΒ ὉΣῺΝ 5 "ΝΘ 

ὙΡῈ ΘῸΞ ὩΤΡῚ 19 
ἐπ ἸΣΦῸ πῆπιὶ ΤΡῚ 

ἊΝ 289 ΝΧΡῚ 5 
Ὁ ὙῈΠ 3 ΣΌΣ 

ὙΡΊΣΞ πὴπὶ ὩΘΏΝΊΣΙ 
το ΞΛΘ Ὁ ἘΠῚ ἼΞΞ 

τή 5 Ἔ ουῦ Ἴ 22 
ὈΕΟΝῸ ὭΣΘ ἘΝῚ 
22 Ἰοθϑ-τὸρ "28 

ἐ ΠΡ "ΡΟΝ ῬΏΡΙΠῚ 
ὝΞΘΘΝἪ Ἢ ΡὩ ΓΙΟΡΙΝῚ 24 

ἬΡΊΕΦ "Ὁ Τῆτιν Ξωο το 
ΕΣ Ἴ55. ΛΞ 
ἼΘΙ ἸΠΌΓΙΓΩΝΣ 26 

ΣΘΘ Ὁ ΩΤῚ 33 ΠΩΣ 

ἜἼΞΙΣΣ ἼΞ5 ΡΝ 2] 

ΣΕ ΘΙ ΟΡ ΣΟῚ 
1. ὩΡΊΔῚ 

ν. 38. Ὁ ΒΞ 

12, ψϑαβενιοοῖθοπ,. ΑΥ̓Ο: 
δίς 55, (Ὁ. Θειοῦ Ὁ). 

15, {επείοι οθιει, ὙΕ: 9616 δ. Φἰ ΘΙ αΙαπκο, 
14. {είτε Φτίπππις, ΑΥὟ: Ο., οεὐδαϊοι, Αὖ δύτοπ, 

ΥΕ: 1 ζαθτοι [, (Θϑεϊγτα ὦ! 

θα ἤΠου απ ππτρ, 



ῳ͵ απ 8. (22.13--97.0 δ31] 

ὅεῖ Ὅοππεῦ, ὕοπι δύνει, Φεῦ ϑδείπε Βεΐ δεῖ δϑείπεπ, ΧΕΙ. 

13 [}ἀποατῆε Ὁ οἰδε φθοίξοη. Ἔπῆοπ δόπὶ ΘΙατς 
Ἰάτον ἰθπι δταππίς ἐδ πἰἰξ ᾿ΒΙΠ θη. Ἔφϑοῖ 

ὥοτν Ὁοπποτίς υσηὶ Θἰππποῖ, τὸ Ὅὸν δ] 
15 [{εβ [εἴπεπ Φοππεν ατ8. Ὁ (ὅν [ᾧ 8 [εἶπο 

Θιταρίοη, τἀπὸ ξευτοιεῖς [{ς,. Ὁ ΤΙο6 ΟΙβεπ, 

τ0 τὸ ζτεξις [{ς. ἔφα 1αῦε πιαπ θαἤεῦς 

αὐΐε, ππὸ Ὁε6. (δτοδοῦεδ Θυιπῦ τοατὸ 

αὐ [σε ΩἿ, υοπ δεπι οἴ τοπ Ὁ.68. ὅϑοτγη, 

δ0ι1 δοπι θοπι ἀπὸ Θῴπαιθεπ 7εῖπὲν 

7 ϑὲαῖε. Ἔν τ ἰδ απ θη δὲν Θῦθε 

ος ππὸ δοῖίε πιὰ), τἀπὸ ἐσ πη) αἰι8 στοβοπ 

18 ϑβαΐετα. Ἐ(δτ οὐτοίτεῖε πιὰ ὁπ πιρίπεπ 
Πανέοπ δείποοι, υοπ. πιοίποπ αῇοτη, οἷο 

19 πεν 2 πιδλεΐϊαᾳ σατο, Ἔοίς αἰ) ἰδεῖς 
οὐ ρίοπ {πὶ Βεἰς πιοίποϑ {{π|α|{8,. πὸ 

20 Ὅο οῖν τρανὸ πιίιο ϑπϑεα. Ἐ(δΥ 

Πιθτεῖς αἰῶ απ ἱπ Ὅεπ θέαι, ἐν τἰβ 

πἰῦ δοταιιδ, Ὁεππ εὐ θαι ἀἀΠῈ 21: πηῖτ. 

Θετοεἰ οὶε, εὐ ϑοτα ΠΕ πεῖν παῶ εν ϑὲεἰ πὶ: 
22 ἔριτ πιείπον ἅποο. ἜΦεππ ἰὰ) θαϊς οἷς 

ὕθερο Ὅε8 ὥεῖτι, τἀπὸ δία πἰῶς σοίοϑβ 

25 υυΐδον πιοίποθ Θο. ἘΦεπη αἴτο είπε 
ο ϑιετε θαδε (ὦ τον Ἅ πρεπ, πὸ ζεῖπο ες 
2άδοίρ τρεῖς ἰἃ) πᾶς τη πιρ,) ἔἸοποοτη 

ἰζ) δἷπ οὔπὸ ϑαποοῖ ον ἰθπι, τὸ ὅπ 
2 πε) τον Θύποει. Ἐατιπι θέντα Π ταῖν 
οΠ δο᾽ δεῖν παὰῦ πιείπον (Θοτε δ ἰα εῖ , πα 
26 πιεῖπον ϑὲείπἰα εἰς σον Τείπεπ ϑπιρεπ. 38εἰ 
Πς δὲπ Φείϊίρεπ δ[Π δι. εἰ, δεῖ Ὅεπ ὅτοπις 
"27 πιὲπ δ {0 δι. ζτοιππι, Ἐδοὶ δεπ ϑὲείποπ δ {0 ὃιι 

τρῖπ, πὸ δεῖ δ6η Ξϑενἔρθτίοι ΟΠ οι. ϑεγξοθ τε. 

15, ΑΥ̓Υ.ν.Α: ({εἰπο) Ῥ[εἰ16.. Β: ζαποίς 357. από, 
ΟΑΥ̓́Σ,ΝΕ: (1.) ῬΙίθο. ΑὟΥ: {τίν {. (πος δα. ΝΕ: 
υοτοίττίς. 
ςς 10. δαϑ Ξϑείίς δε8 πορετεδ,,, δεῖπ Φϑπ. δεὸ (5, 
ΒΒ: δίς {εἴπ τ δὸπ, ΝΕ: [δ έδαν τοπτῦοπ Ὁ. ΦΊοίοπ. 
ΟὟ: ἐδ δείρίοι ὦ Ὁ. ΦΘάϊον, Β.Α: δυμαουοῇοπ. 
ΟὟ: ἐπί {{{.. Ὁ. δταπου. (ΟἿ: Θτάποο) δεν ὅθ 611. 
ΝΕ: δι. δε6 ϑθίποεδ, Α: ζὠπαιδοπθει ὁϑαπάγο Τ, 
οϑοτποδ ὃ 
ο 17. ΟὟ: βτράῖίο {{{ Θαπῦ}. ΝΕ: τοί ες. 
Α: [βίο πἰῷ. ΑΥ̓: κα. πὶὶ δεύσου. 
Ἴ 18. Β: πιίποπι ἢ. Θοίποο, νΕ: βάτϊοι. Α: δοπὶ 
ἠἰδευῇατέοεπ. ΥΕ.Α: πιά ἐίᾳον (Πἀτἔου) αἱ ἰῷ. ΑὟΥ: 
οδίο πα ἀδευιοά 6. 
τ 19, Β: Θίο ἔππιθπ πείν ἐπίρφοσοι απ ϑαρο. ΑὟ ΝΕ: 
 ἐδονβείοι πιίῷ. ΑΥ̓Υ: δε6 ΠπρΠ 6, ΝΕ: πποίπιον θὲ, 
ΟΒΟΟΥ͂Ν.ΥΕ: αΐν κατ ἐΠΕΠΟ Φμῖθεο. 
ο 20. ΑΥΥΥΕ: (πὸ δτείο, Α: πβεί(ο, ΥΕτ χοῦ πὶ, δοταιδ, 

ΑΥ.ΥὙΕ. 

Φι  οΥ ὅεῖν θυ ὉΟὉ] απ παρ παὰῦ πιείπον 

Ρω.18,13. ΠῚ ΙΡῈ15. ΘΟΘΙΟΓΊΙΠ. ἜΡΙΣ [Ἰσογο 18 

Εχ.9,.8. 'Π ΘΟΉΒΡΘΟΙΙ 6}115 ΒΟ Θη5ὶ 50Π| ΟΔΓ- 

Ρειθ4 θΌη68. ἰση18. Ἔ ΤΌΠΔΡΙΓ ἀθ ὁο6|0 14 
ΠΟΙΏΪΠη118, οἱ δχοθίϑαβ 4011 νοῦθὴ 

Ρ».18,15. 5118Π]. Ἔ ΜΚ βασι(5 οἱ ἀϊ551- 1 
144,6. ρᾶν! 605, [ὈΠρΓ, οἵ σΟΠΘ.ΠΙρ511 608. 

ῬκοΙδ, 16. ς ἘΠ ἈρΡρΑΓ ΘΓ ηΐ 6 βίο Π 65 τηᾶγὶ5, 6 16 
5..50,2ν.. ΓΒ οἸαία Βαηὶ [ὩΠἀἀπηθηΐ ΟΥΡΙΒ, ἃ} ἰη- 
σου. 4,9. ὈΓΘρ ΛΟ η6. ΠΟΙ, ἃ}} ΒΡ ΓΑΙΙΟΙ16 
Ἐκ τΡΣΡ ΒΡΙΓΙ ΓΒ. [ἌΓΟΓΙ5. 6115,  ΝΙβι1 (6 οχ- 17 

δτάν ρ 6150 οἱ ἀββι μη ρ 5} τη6, οἱ δχίγαχὶ τη6 
46. 45 πη}}}1|15. ἜΠΙΡογανιῖ 6 ἃ} 18 
1160 Πη60 ΡΟΐΘἢΠ551Π|0, οἱ ἃ} ΠΪ5 
41 οὐογδηΐ τη6, 4 ΟΠ]Δ ΠῚ ΓΟ Β.ΠΟΡ ΘΒ 

ρυ 18..9.116. ΘΓΔη1. ἜΡγαθνθηϊ πη ἴῃ ἀϊ19 
ΑΙΠΙΟΙ ΓΟ ἢἶβ τη ὰ6, οἱ [οί οδί ἢ ΟΠϊ- 

144,7. 
8, 

Ρς.18,18. 
69,15. 

Ῥ18,. 0. η 15. ΠΡΠΙΔΙΊ ΘΠ πὴ πθῖπ. ἜΕῚ οάυ- 20 
Σθον χὶ θθ πη [Ιαἰαἀΐποιη, [Πρ γαν!ὶ 
ἀϑῶρν 6. α]ἃ ΘΟΙΊΡ]ΔοαΪ οἱ. Ομ οὶ 21 
ἀρ ο υπαῖΠὶ Βοπλΐηιι5. ΒΘΟθ Δ Π) {π|5{{{|8Π| 

ΠΠ6 8}, δἰ 5601} 4111} ΠΗ {18 Π} Τηἃ- 
Ῥνυι8,8, ΠῚ ΠΙΘΑΓΆῚ Γρθάοι ΤΠ1ΠῚ: Ὁ ΠΟΙ 

οαδίοαϊνί νὰ ΠΟΙΏΪΗΪ, δἱ ποὴ οὶ 

Ρ..18,28. 1016 ἃ 60 Ιη60. ὁ ΟἸΠΪὰ ΘΠ 28 
Πέ. 17), 19. ἐἈρα 6) Π0 1018 678 ἴῃ ΘΟηϑρΘοί η160, οἵ 

οὐοδῆς, ργδθοορία 6}15 ΠΟ Διηονὶ ἃ η6. “"ΒῚ 24 

15, δ το ρ0. ΘΓ δοί5. σὰπὶ 60, οἱ οιιϑίο ἀπ 
16 ἃ} [416 τηοὰ. ἜΕῚ τοϑίαοιὶ 20 
τὶ ὨΟΙΏΪηΠ5 ΘΟ πη] [1|5{Π|1 81 
τη θᾶ οἱ 560. Π (ΠῚ ΠῚ} {18} 1Πἃ- 
Π.11ΠῚ ἸΠΘΑΓΙΠ,, ἴῃ ΘΟΏΒΡΘΟΙΙ ΟΟΙ ΠΟΥ ῚΙΠῚ 

Ῥε18,56. ΠΟΤ. ἜΟἾΠῚ β8Ποί0 δὰ ποίι5. ΟΡ, 20 
Ρε Βηῦτς Οἵ ΟΠ]Ὼ γΟΡιδίο ρογίδοίας; Ἔ οι 616- 27 
Δ οἴο οἰ δοίιι5. ουῖβ,. οἱ ΟἸΠ ΡΘΥνΘΓΒ0 ρ60- 

Ρ»..8,28. 

γΥ.21. 

13. ΑΙ.Ὁ (Ρ.- 6}..5) π068. 
17. 85: ἀ6 606]10. 

ΑΥ̓: βέτνον. ὙΕ.Α.: ϑθ οθΙ οζα [ἐπ απ ππίτ, ΑὟΥ : τυο. 
εὐ πη ὦ [ἰδ ο, 

21. Β: δαἐ πεῖν το ]ρείθαπ, ΟΥ̓ ΥΕ: σογραθ! (οῖ: 

1ὅ. ΑἸ.: βᾶρ. 5.85. 

αοίοπ δα6) ... Τουπίο, Αι: τοῖτο πὶὶ ϑεταοῖτοπ,, Γοθποπ, 
22, θοϑδαξε. Β: αθε δεισαθτεί, ΑΥὟ: ΘΠ... [τὸς 

ϑοΙε αἰ, ὙΕ: {του]ο, 
2. σοῦ 1, Θεδοίεπ τϑείοε ἰῷ π. ΟΑὟὙΕ: νυ, 7. 

αβηπαοπ. 
24, Β.Α; υοἴξξομιπιεπ. Αἱ Οἱ ν. ταἰξ ἰδπι [οΐπ, 

ΑΥ̓͂: ππἤτάᾧ. Β.Α: νυν ππρίπον πθλ Π ἰ αἱ 
(Βυδρείῃη). 

20. ΑΥ̓͂: δίε ἰδ πὶ σον 9, 
20. Β: ξϑεἰ ὃ. ᾿ϑιράηρει ἐὐβοίο ἢ δι. δἰ) ΜῊΝ 

ΑΥ̓͂Υ ΝΕ: Θραὸπ δοπ πίοι δ δι αἰτίᾳ (416). Β: Βεί 
εἴποι ϑο{{, Θοἴθοπ ... νυ. ΑΥΥΕ: ᾳ. ὃ, τοῦ. 
φγλαπη υς. ΑΕ ππίξ δοπὶ Θἰατξα  ἐρίροη. αὐόοαπεταη ὃ 

21. Β: Ῥαπδοῖ δι ααπὸ ππροτοίππ! ! ΑΥ̓͂ ΝΕ: αο; 
σοπ δι (δα! } 6π) δ. ὅπ ἐτοιοδ] 



ὅδ (2,28-- 42. Βα Ο 5 8. 

Χ ΧΕΙ. σανπέτοιην αουϊεα 5 (ὔλράτοι. αν χα γῦ 

- σ 

βλοῦ στρεβλωϑήσῃ: 25ὅτι σὺ τὸν λαὸν τὸν 
,ὔ Ε " 5 Ἑ, -» 

ταπεινὸν σώσεις, καὶ ὀφϑαλμοὺς ἐπὶ ὑψηλῶν 
ὡ 290 ᾿ - λ ,ὔ 

ταπεινώσεις. τι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου, 
Ν 8 Υ ͵ 

κύριε, καὶ ὁ κύριος ἐκλάμψει. ἐν σκότει μου" 

80 ὅτι ἐν σοὶ δραμοῦμαι μονόζωνος, καὶ ἐν ϑεῷ 

μου ὑπερβήσομαι τεῖχος. 

ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, τὸ ῥῆμα κυρίου πεπυρωμένον" 

81 Ὃ ϑεός, ἄμωμος 

ὑπερασπιστὴς αὐτός ἐστι πᾶσι τοῖς πεποι- 
᾽ 5 ’ ΝῚ Ν - 

ϑόσιν ἐπ᾿ αὐτόν. 52 Διότι τίς ϑεὸς πλὴν τοῦ 
’ Ἁ Ψ ’ Ν »" - ς - 

κυρίου; καὶ τίς κτίστης πλὴν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν; 
ὍΡΑ "ΕΣ ἣ ᾿ 

88 Ὃ ϑεὸς ὁ κραταιῶν με δυνάμει, καὶ ἔϑετο 
4 ᾿ ς , 

ἅμωμον τὴν οδὸν μου" 84 χιϑεὶς τοὺς πόδας. 
! 

εὐτςς Τ ΑΝ μου ὡς ἐλάφου, καὶ ἱστῶν με ἐπὶ τὰ ὑψηλά", 

86 ὁ διδάσκων τὰς χεῖρας μου εἰς πόλεμον, 
κ , ᾿Ἐ ἊΣ χά, , , Ι 

καὶ κατατάξας τόξον χαλκοῦν ἐπὶ βραχίονας βου. 
, σ - « 

ὅ0 Καὶ ἔδωκας μοι ὅπλον τῆς σωτηρίας, καὶ ἡ 

ὑπακοή σου ἐπλήϑυνέ με, 51 καὶ ἐπλάτυνας 
Ἔ Ξ ’ ε ᾿ Α ΕΣ 

τὰ διαβηματὰ μου ὑποκάτω μου, καὶ οὐκ 

88 Ζιώξω 
ΙΝ ν ’ ν » 

τοὺς ἔχϑρυυς καὶ ἀφανιῶ αὐτούς, καὶ οὐκ 

ἠσϑένησα ἐν ταῖς τρίβοις μου. 

» " ͵ Ρ 

ἀναστρέψω ἕως συντελέσω αὐτούς" 589 καὶ 
΄ ᾽ κ ᾽ Δ Η 

ϑλάσω οὐ μὴ αναστῶσι, καὶ 

40 Καὶ ἐν- 
γ᾽ - “᾿ 

ἰσχύσεις μὲ δυνάμει τοῦ πολεμεῖν, καὶ κάμψεις 

αὐτοὺς καὶ 
-“ , ᾿ ἣν 

πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου. 

τοὺς ἐπιστανομέγους μοι. 
“ὰ ἐς 2 ᾿ὰ ΄’ὔ 

μου παρεδοϑησὰν μοι, αὐχένας μισούντων μὲ 
᾽ ᾽ Ψ 

κατεπάτησα. Σ᾽ Ανεβόησαν, καὶ οὐκ ἣν ὁ 
ΓΑ , ᾽, 5 ἰ ς 2 “ 

σόζων, πρὺς κύριον, καὶ οὐκ ἐπήκουσεν αὐτῶν. 

28, ΑΒ: καὶ (ὅτι σὺ ΕΧῚ... 
μετεώρων (ὑψ. ΕΧ), 
οὐ μοι τὸ σκότος μὸ. 
(ϑεός ΕΧ.. ΒΊΤᾳ. πεπ.) κραταιὸν. ΑΒΈαυὐτὸς, ἘΝΟΣ 
ἈΒ: Τίς ἰσχυρὸς πλὴν κυρ.. ἫΝ (Ρ. κτέστ.) ἔσται. 
89, ΑΒ: ἐσ υρὸς (ϑεὸς ΕΧ). Β: ἐξετίναξεν ( ἔϑ.. 
ΕΕΧ, ΑΧ: ἐξέτεινεν). 
ὕψη ἱστῶν μξ. 8ῦ. ΑΒ ὸ εἰ τὰς (1 ΕΧ).. 
(6. Χ). Β: ἐν βραχίονί (ς. Χ). 
σμὸν σωτ. (ὁ. ἘΧϑ ἢ ΧΟ, 
ΤΠ μὸν εἰς τὰ ὃ....ὅκ ἐσαλεύϑησαν τὰ σκέλη 
υϑ (ο, ΕΧ). 98. ΑΒ τὸς (ΤΈΣ: “τ Ὁ: ἐχϑ".) μὸ 
(Χ). ΒΈ (ῥ. ἕως) ἂν ΑΧ). 830, ΑΒ: δη ἀναστή- 
σονται (ς. ΕΧ), 40. ΑΒ: εἰς πόλε ἐμὸν. Ἐκαὶ ... Ὁ (ἢ 
[)) ὑποκάτω μϑ (ι. ἘΧ). 41. ΑΒ: τὸς ἐχϑρός μϑ 
ἔδωκάς μοι νῶτον, τὸς μισῦντάς με, καὶ ἐθανά- 
τῶσὰας αὐτός τ Ἐχ). 42. ΔΒ: Βοήσονται ὧν. 
Χ). Α38Β: ἔστι (ἣν ΕΧ). ΑΒ: βοηϑὸς (ὁ σ. ἘΧ). 

290, ΑΒ: σὺ ὁ λύχνος ἐδ... 

80. ΑΒ: ὑπερασπι- 
97, ΑΒ: (ἢ καὶ) εἰς 

41 Καὶ οἱ ἐχϑροί 

. πτωχὸν (ταπ. Χ) νηὶ 

80. ΑΒ Τ τῷ. 91.4}: Δ ἢ τὸς 

94. 48: ἐλάφων, καὶ ἐπὶ τὸ 
«κατάξας 

ΣΘΣ Φ ὈΣΤΏΔἪ δ 
ἐΡΡΒΙΣΙ ΘΠ 9] 

πρὶ ΤΣ ΠΏΝΤῸΣ 39 
ἐΞ ΩΤ Πρ} ΠῚ 
ΤΣ ὙῊΝ ΠΞΞ. 53." 
ἐΡ ΑΡῚΝ ἜΠΟΝΞ 

ἸΦῪΙ ὈΛΘτΣ ἘΝΤΊΒς 
πϑηπκ πὶπι ΤῸΝ 

ἿΞ ΘΛΌΓΙΓΙ 90 ΝΗῚ Ἰ)Ὲ 
πὴπο ἘΠΡΌΞῸ Ὄμ τ ἀϑ 32 

ΕἸΡΟΣΤΩΝ ΠΣ ΌΞῸ "ἜΣ "25 

ὌΠ κς ὌμΠ 3 β 
ΣῊ ΘΉΟΣΣ ΠΣΘῚ 

ΤΥΞΡΝΘ ὅλϑ ΠῚ 8 
ἘΣ ΤΡΌ5. ΠΣ ΟΣῚ 
ΌΤΙ 59. ΠΣ ἩΘΘῊ τὸ 

ΣΙ ΘΓ ΤΙΣ ΤΠ} 

ΒΞ ΠΠ9ΣῚ Ἴριϑν ἸΔῺ πο ἸΏ} 80 
ὭΏΓΙΣΙ ἜΣ ΖΓ 81 
ἸΣΒΟῚΡ ἩΡῺ ΝΣ 

ΘΤΥ ΘΝ. ὑΞΝ Ὁ ΠΡ ΤῚΝ ὡς 
ἐδ 3 τ» ΞηὴῶΝ Νὴ 

ῬΘΡῚ δ ΘῚ ΘΕΓΡΌΝῚ ὈΡΞΝῚ 89 
ἐλ 55} ΤΥΠΙΣ ἼΘΒ") 

ΠΏΓΙΞ,90 ὉΠ ΠῚ 8 
ΣΡ ΘΙ ΠΡ ΖλησΣ 
ῬῸΣ 9 πρτι ὙΞΠΆΊΑΙ 
ἘΠ ΘΞΝῚ ἼΝΪΘ 
ΞΘῪΣ Ὁ ἸΣΘῚ 4 
ΣΡ ΝΟΥ ΓΤ ΟΝ 

4 "Ὁ 
ἐλ 5 

ΠΣ ΩΣ {λοι λον, Ῥ "Ὅλη 

δ, ΥΕ: δα σοδοιρές 55, τοῖο. ὟΝ: δοηι 58. δεν 
6. Β: δείπο 9... {πὸ φορεῖ Ὁ. ὃ, δα δι [{6 πίροτ. ὙῈ: 
σου ΘΓ απ ὃ. Θέοίδεπ, δι. Ῥοπ Πρ [Ὲ [{6. ΑὟΝ πὶ, 
ΘΙ ξο{Π ... ας Ὁ. Ὁ. 

29. πιοίπιε Θομιῶτο, ΟΥ̓: ταν ΑΥὟΥ ΝΕ: εὐ ροἴ[{ς 



ΟῚ πο ΡΝ τον ἡ" ον ς-ς ως." Δ  Υ ᾿ στο κε δ ας το αν ον το κκανν, Ϊ ΐ 

ῷ, (Φαιππο[{8. (22, 38-- 42) 5939 

Φοίς σϑορε οθπε δαπδεῖ, 

28 επη δι ὉΠ δεῖ εἴοποεπ Φ3 ΤῈ, 
τὸ πῖς Ὁείποι ἥΓπροι πἰοοτίαο δὴ. οἷο 

29 ϑυΐϑει. ἜΦεππ δι, ὥετν, δ6 τπεὶπ 
᾿ς Αἰ ε; δὲν δὲν πα! πιοίπε δίπενπίβ 
9010. ἘΦ εππ παῖς οἷν ἕαπη ὦ) δυο 8 01 Ὲ 

ο κοι πιίβεπ, ἀπτὸἢ πἰἰς πιείποπι οί! ἄδον 
91 οἱς ϑέαποτη Τρυτίπαεπ. ἢ Θοίτοδ ὅθδερο {{πὸ 

οὔπο ϑδαποεῖ, δὲ8. ϑεῖτη ϑύοος {Ὸ θπτς 
ς [Ιἀπίονί, εὐ { εἷἰπ Θά [0 αἴΐοπ, οἷο ἰθπὶ 
82. υετίτα πη. Ἔρππ τον ἰξ εἶπ Θοίέ, οὔπε 

Ὅ6π Θεῖτη ππὸ ον {Π οεἷπ ὥροτε, οὔπε 
99 ππἴοτη οι ὁ Ὁ ΘΟ οαἐ Πἄτξει πτί ἃ) παΐ δέταξ, 

ἀπὸ τορίζε! ππίν εἶπεπ δος, οὔπς δ αποοῖ. 
84 ὁ (δὲ πιαδὲ πιοίπε δ βε οεἰ) Ὁὲπ ίτζάεπ, 
δῦ πα [οὐ πῶ απ πρρίπο ῦῃο. Ἔτι 

ΟΠ ἰερτοῖ πποίπο οἄποε ἤτοίίοι, ππὸ Τοθτεοῖ 
πιοίπει “τπὶ Ὅοπ ἐὔοτποι Ῥοσο Τραππεπ. 

90 ΣἸ1πὸ οἰδη παρ δα ΘΠ δείπεδ  εἰἴ8, 
 ππῦ τϑὲππ δι πιὰ οι ίαο, πτα ἅ Ὁ δὲ 
87 πὶ στοῇ. ἔιι πιαοξ ππτγ πη 

ϑύαιιπι 2 αοῆεπ, α 8 πιεῖπε δπθεῖ πἰῶι 
88 αἴείτεπ. ἘΧΑΣ Ἷ πιρίποπ είποεπ πας 

ἰαρὲπ ἀπὸ [ζΣ υονσοπ, ἀπὸ ὉΪΠ πίῶι 
πα ξοῦτο, δἰδ ἰῷ {{ παιροδτα τ θαθε. 

89 Ἐπ ΟἿ {{ς παιδτίπροι πιὸ ξεν ἀπιείβεπ, 
᾿ς μηδ [00Π{6π παν πἰῶι τοἰδοευζξοθεπ, {{6 πιΐ- 
40 {ἐπ πἀἰπίον πιρίπο δίιβε [αἴὸπ. ἘΦι ἔκππῇ 

ος πᾷ Υυὐζξίοπ τὴ! (Θεάτεε ἐπι Θιτεῖ!, δα, 
ο ἔμππ πίον πιϊ τϑοτζοπ, οἷς ἃ) τοῖδοῦ 
41 πε [εθεπ. ἜΦιι ροἰθ[} πιίν πιρίπο εἰπος ἰῃ 

οἷς πιῶ έ, δα ἰὰ) σετῦτε, οἷς πιϊ ἃ θαΐεπ. 
Δ42 ὅ Θίς Ἰίεδεπ {{) 211, αδὸν δα {ΠῈ ἔείπ  εΙ[εγ; 

ὅππι. ϑεῖτη, αδοῦ οὐ αἀπίυοτίοί ἔθποπ πίοι. 

29, 05.1.:- Τά ες. 
31. ὕ.1.: ϑὲεδο {{πῦ΄ 
42. Α.Α: Θίς δ[{  οπαπὶ [(ὦ).. 

 (εὐβοῖ(ο) πὶ. Φαα οῖ, Β: πὶν πὶ. ὅ. οἴάπχεπ, 
ς΄ 90. Β: δπτῷ ε. διυίορόξγαιρροπ Ταὐεπ, ΑΥ̓ΥὙΕ: 
᾿ταππί (τοππε) (ὦ) (απ. φερὲπ Θϑαατοπ, Β: ἔδει 
οἶπο 5) -. 

91, Β,νΕ: θὅδος {{{ ΟΠ οπτητοπ, ΑΥ̓ τ οὔπο ὅΎμᾳ.., 

ε Θειῦβε δπτῷ επί ριΠ6. ΧΕΙ. 

ἐμαδ δε Θγ ουθ.. ἘΠῚ ρορα]απι ρϑιροΥθηι 28 
Ρ ᾿ . - 

ον. υβ βυδαϊναι [ἀοῖθ5,. ΘΟ 5816 {15 ἜΧΟΘ]505 

ἐρξ ε, ὃ; Πα] 118}}15. ἜΘ υῖ4 ἴὰ ᾿ποργηὰ 29) 
δ[.} 9,3. 
»,9τ,ι, Π)θἃ, Βοιηΐηθ, οἱ ἰὰ, Ποιῃηΐηθ, ἡ] τη ]- 

ἀρ ἡ Ρ 8 [66 }}Γἃ5 πΠ|085. ἝἜΪΠη (6 ρηῆϊῃ 830 
θ0,14. - ξ 
᾿ ΟΕΡΓΔ ἃἀροιηοίι5, ἴῃ 60 Ιη60 ἰΓὰπ- 

ἐρεῖς 5118] ΠΤ. ἘΠ ρικ, ἰπηηηδοι αἰὰ 31 
3. 

Ρ45. ὅκα: γα 6}118,. δΙΪοααίαιη. ἢ ομλ πὶ ἰθηθ δχᾶ- 

ν5.. Βἰπδίαμη ; 5Θα 1} 68. ΟΠΊ ΠῚ ΠῚ ΒΡ ΓΔ η- 

»..18,82, [ἰ1 ἴῃ 586. ἜΘυΪ5 οδὲ Πθι15 ργδθίου 82 

Τϑτα δ δε ἢ ΘΙ, οἱ {π|5 [ΟγΕ15 ρα θίθ ΠΘιιὴ 
ν,.18,33. ΠΟ Γι ξ ἢ Ποι5, 4 ΔΟΟίηχὶ τη6 83 

[ον ἀϊη6. οἱ σομ ἰδηανὶ ρογΘοἴδηι 
Ρ..18,34; Δ} 1168Π|, ἜΘΟΔΘΑΠΔΠ5 ρ665 Ἰη605 94 

ἘΠῸ ἐθ ρογν 5. οἱ ΒΌΡΘΙ Θχοθὶβὰ τηρὰ 5ἰδίι θη 5 
Ρ».18,35, Π16, Ὁ ἀΟΟΘῊΒ ΙΠΔΠῈ8 11 685 Δ ρΓ ΔΘ Πη) 8 ὃ 
μην ρζς ΘΟΙΏΡΟΠΘΙΒ 4185] ΔΓΟΙΠ ΔΘΓΘΙΙΠῚ 

Ρ-.18,36. ὈΥΔΟΙΠΪὰ π]6ὰ, Ἔ ΠΘαἸδίϊ τ 11 οἰγρθαηι 30 

(ἀρ τ 581 115. τὰ 86, οἱ πη ηϑαθία 0. (χ8 πηι]- 
ς τ δ Πρ] ]οαν πι6. ἢ ΠΙΪα α}} 15. σγθαβι5 37 
Ῥγ. 4,12. 

1605 5} {π5 1η6, οἱ ποη ἀοῇοϊθδηί ἰδ] 1} 

»..18,38. Π16]. Ἔ ΡΟΥΒΘ΄ΌΔΡ ᾿ΠΙΠΏΪ6Ὸ5. Π]605 8 
οἱ ΘΟΠΐΟΓΔΠ), οἱ ΠΟῚ ΘΟΠΥΘΡίΓ ἀοπθο 

Ρ,.18,39, ΟΠ ΒΌΠΔΠ 605.  (ΟΠΒΙΠηΔΠ) 605 80 
τιθαν ΘΓ ΘΟΙΙ ΤΙ ΠσᾺ ΠῚ, αἱ ΠῸΠ ΘΟΠΒΌΡΡΔΩΙ; 
»..15,40. Δ 61 51} ΡΘά 5. πιοῖβ. ἢ Αροη- 40 
βπλῖ, αν ΧΙ (ΠῚ 16. [ΟΥ ΕΠ Ἶπ 6. ἃ ργδθ] 1 Π), ἰη- 

Οαγναβίϊ Γοϑίβίθηΐθα Π]Π] 58} {15 116. 
Ἐρϑοτ, Ὁ ΠΠΠ]008 Π1605. ἀ6 151] τη] ἀογβαη), 41 
»-.18,42. ΟἀἸΘη165 Π16, οἱ ἀἰβρογάδηη 6085. Ἔ0]- 42 
ΠΗ ΠΣ δ᾽ ποη ΘΓ 4αὶ παϊνοί, δὰ 

ΒΟΒΔΪηΠ], οἱ ΠῸΠ φθχδμάϊοί 608. 

30. 85: Ππηθᾶἃ. 

80, ΑΥ: Ὁείπον ΘΠ1{ε, Α: Ὀεἶπε ϑΣ [Ὅς πια δ ἐς πὶ. 
σὺ, ΑὟΝ; Θ ές εὐθοῦ πα. ὙΕ: δοίπ (δε ότοι ὁ 

9.7... ἢ: θα} τποίπουι Φ ΎΓ ... φέσι, ΑΥ̓Σ.Α: φαρῇ 
(αἰ) ϑὲ. πιείπεπ Θάτίοπ, νῈ: πια το} Ἰοοῖ  π. 
Θῴν. ἀν νΕ: Ὁ απῆοπ πν Αἱ τοετδοι πὶ Πταμοῖπι. 

88, ΑΥ̓: ϑουζοίφίε .., σον τοῖο, οι 4 ε!, ΝΕ: 
[ἐδὲς... πα. ποτα ἐοῖ, 

39. δαῇ {{6 πὶ απ δ ἐπ, 

Οβε[ἦπ|. ἰπι ὅειου, Α: πὶ ὅ, δεισάδτοί, ΥὙΕ: Ταπίοτ, 
Β: 5 ἰθηπ ἰρτο ΘΠ ποῦπιρπ. 
Ε΄ 22. αν. ΥΕ.Α: τοοῦ {Π| δ, απβον, ΒΝ ΕΣ: ιν. {Π (εἴπ) ΑΥὟΥ: ΠῚ αι. ζουζϑιπείς: 
κε οῖδ. Α : {πατῇ, ἕουίο., εὐαπϑοπ, [. Ταπέοπ,,, γΕ: σένα δ ἐοίοι,, απ 
Β΄ 22. Β. {{Ὲ πνείπο πιῤεαε ἐβοβιπιη, ΝΕ: Πάτηϊς [. ἤείον. 
οδοῖο. ΑΥ̓.Α: {6 δεῖ πὶ. αἰτίοίς πὶ, δτ. Β: θαἐ τποίς 40. Β: γα... ππποϊτεοῖ, ΟΥὙΕ.Α: αἰνέοίο " πὶ. 
“πεῖ “0, ϑο ἢ, αοὐῇποι, Ὑ: ππΠτάῇ, πα δι οὐ πὶ, 58, πὶ, ταί, Β: Ῥαῇ ἀΠπ|τον πὶ. ΘΟθο 60 ον. ααοθπέοπ, 
ΠΑ: εθοπ.. . ζαδ, Α: πιρίποπ 55, δον ΞβΠξοπιπιοπῇ. ΑΕ: {πο {Π ({ἰ β6}: {πππ26π}) πιρίπιο δ  θονζαίοῦ 
α ὀδπείο, ἴοι τι, Αἱ ἔνα ππη το, 

Β: δα πὶ, πποίπον ὅ. ϑεαξοεπ φοροσοπ! ΥΕ: πὶ 
ὅ. μάνα Ἐ θυ το ὅπ πὶ. 21|. 

42, Φίς απο παι, Β: αὐ οπ [{ἀ) ππὶ... θατ, ΑΥ̓Υ: 
δι δέρπ πη [ᾧ. ΑΥ̓ΝὙΕ: (ἐτε)δότες [ν πὶ 

Υ 94, φύρεπ. Β: βαΐ φοπι. ΑὟΝΕ.Α: σαῦ πεΐν ὅ. 
(Οἱ ἱὲ δον 4.). Β: οἵ, δεν Θἰποίππει ἰδτοπ, 
᾿ς δῦ, ΑὟΥ: Θαπῦ. Β.ΑΥ.Α: δοπ Θίτεί!, ΥΕ: ἡδές,, 
οὐ 1, 6 π|... πὶ, 9}, ΑΥ̓́Τ : Ῥαβ... [»αππρὶ ταὶ φίτηι. 



δ40 (2, 4ἀ8---93, 4) ΘΒ: ΘΒ ΕΗ. 

Χ ΧΕΙ. Τβαυϊαῆς σαγοξέςφιοιν φῇ εεἴζέηηεα του. 

48 Καὶ ἐλέανα αὐτοὺς ὡς χοῦν γῆς, ὡς πηλὸν 

ἐξόδων ἐλέπτυνα αὐτούς. 

ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ μου, φυλάξεις μὲ εἰς 

κεφαλὴν ἐϑνῶν" λαὸς ὃν οὐκ ἔγνων ἐδουλευσέν 

μοι, φδυϊοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι, εἰς ἀκοὴν 

ὠτίου ἠκουσάν μου" Δἀθυϊοὶ ἀλλότριοι ἀπορῥι- 

φϑήσονται καὶ σφαλοῦσιν ἐκ τῶν συγκλεισμῶν 

αὐτῶν. 

σας με, καὶ ὑψωϑήσεται ὁ ϑεός μου ὁ σωτήρ 

μου. 45 Ισχυρὺς κύριος ὁ ϑεὸς ὃς ἔδωκε ἐκδι- 
’ 5 ,ὔ " 2 ᾿, 7 ΔΝ Ἢ ’ὔ 

κησεις μοι, παι ἐταπειροῶσὲ αοὺυς υποκᾶτῶ 

44 Καὶ ἐξελοῦ μὲ᾿ 

47 Ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ πλά- 

μου, ᾿ϑκαὶ ἐξήγαγέ μὲ ἐξ ἐχϑρῶν" καὶ ἐκ τῶν 

ἐπεγειρομένων μοι ὑψώσεις μὲ, 

ἀδικημάτων δύσῃ με. 9 Διὰ τοῦτο ἐξομολογ᾽)- 
, ᾽ " , ΝΡ 9 ὑψ τ 8. ὙΠ Δ ἈΕῚ 

σομαι σοι ἐν ἔϑνεσι, κυριδ, καὶ ὃν τῷ ονομᾷᾶτσι 

σου ψαλῶ, 8! μεγαλύνων σωτηρίας τοῦ βασι- 

λέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος 

ἐξ ἀνδρὸς 

τῷ χριστῷ 
ϑ' - - ᾿ ᾿ - , Ζ Ὁ ΡΨ, ] 

αὐτου τῷ ΖΙαυὶδ και τῷ σπερμᾶτι αυτὸου ξῶς Ϊ 

αἰῶνος. 

ΧΕΙ. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Δαυὶδ οἱ 
» κ « χε ) 
ἔσχατοι" Π͵|ιστὸς 4αυὶδ υἱὸς Πεσσαί, καὶ 

ν ᾽ ν [ο ΕΣ , { ν᾿ Ὶ 

πιστὸς ἀνὴρ ὃν ἀνέστησεν 0 ϑεὸς χριστὸν 

ϑεοῦ Ἰακώβ, καὶ ὡραῖος ὁ ψαλμὸς τοῦ 

Ισραηλ. 2 Πνεῦμα κυρίου ἐλάλησὲν ἐν ἐμοί, 
ὃ βἶπεν 

ΕῚ ᾿ , Ψ 3 

ἐμοὶ ἐλάλησε πλάστης ᾿1σ- 
, Μ Ι] ’ ὔ ΓῚ 

ραήλ, ἄρχων ἕν ἀνθρώποις δίκαιος, ἀρχὸς Ὧ 
φόβῳ ϑεοῦ. 8 Καὶ ὡς φῶς τὸ πρωινόν" 

2 “- Ν Ἂς 2 ᾽ 3 

ἀνατελεῖ ἥλιος τὸ πρωὶ καὶ οὐ σχοτάσει, ἀπὸ 
ἐξ ὑςτοῦ , ἐκ γῆο ξ νότου ὡς βοτανὴη ἐκ γῆς. 

καὶ λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου. 

ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, 

φέγγους καὶ 

48, ΑἸΤΧ: χνῦν. 44, ΑΒ: ῥύσῃ (ἐξελῶ Ἐ) “μά- 
χης λαῶν (ἄντ. λαῦ ΕΧ). ΑΒΕ  μὸ ({ Χ). Β: ἔγνω 
(ων. ΑΕΧ). ΑΞ}: ἐδόλευσάν (- ἐν ΔΊΈΕΧΊ, 40. ΑΒ: 
ἀποῤῥιφησ. ᾿ διφῦ. "). 47. ΑΒ: ὁ φύλαξ δ... 
ὁ φύλαξ (τῆς) σωτηρίας μδ (0. ΕΧ). 48. Α: Ὕψη- 
λὸς. ΔΒ: κύρ. ὁ διδὸς ἀδ, ἐμοί, ἘΠῚ τΡῚ ΕΧ). 
49. ΑΞ8: ἐξάγων... «ἜἘ. ἐχϑ'..) μὸ (ὁ. ΕΧ). 60, ΑΒ: 
κύριε, ἐν τοῖς ἔϑν. (ὁ: ΕΧ). 91. Β (ἃ: σωτ.) τὰς 
(ΑΧ). ἈΒῈ τὸ ({ἘΈΧ). --- ̓Ξ ΑΒ: τ κύριος ἐπὶ 
χο- . εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ Ἴσρ. (δ ἘΧ)} τὸ ἘΠ 
λογ. τὸ ΓΕ) 995. ἈΒ᾽ ΜΕΥ ΕΡΣ βμ. φύλαξ (ἐξ) 
Ἴσρ. παραβολήν᾽ Εἶπον (. Παραβ. εἰπὸν) ἐν ἀν- 
ϑρώπῳ᾽ Πῶς κραταιώσητε φόβον χριστῶ, καὶ ἐν 
φωτὶ ϑεδ πρωίας: : ἀνατείλαι.. «δ κύριος παρῆλϑεν 
ἐκ φέγγος καὶ ὡς ἐξ ὑετῦ χλόης ἀπὸ γῆς (ς. ΕΧ). 

ΥΝΤΞΣΞ ΘΡΟΝῚ 43 
ΣΌΣ ὈΡῚΝ ΤΥ ΓΙ τ Ὧ 5 

"ΩΦ "3. ὙὩ 3 ΌΒΙΣῚ 44 

δὴν Ὁ Ὀ) τι 
ἘΣΠΒΡΣ ΠΡ ΤΓΝΟ Ρ 
ὙΡ ΤΙΣΙ, 52 Ὅ5 τὸ 
Σ 

᾿ ὩΣ ΠΒΟἸΘῺ ὙἼΒΓΙΣῚ ἼΦΞ. Ὕ22. Ἴ3233 40 

τ Ἐρ τ τ ιν 
"ΣΌΣ. ΠΣ “ΠΝ 8} 
"Ὁ ΤΩΡ2 ἸΏΒ Ἐπ 48 
ἜΣ ας ὩΣ 102} 

ΠΡ 85 "Ξ. ΝῺ ὙΔΟΧ ΔῊ 4 
ὁ) ὙΝΤῚ ΘΟ ΓΙ ἸΘ ΝῺ 

ΓὝΘΤΝ ἩΊΘ ΟΣ Θ5Ή85 τὴν ΤΙ Ἴ9᾽ ἌΝ 
59 ΤῊΣ Ἰι» 5 ΔῺ δ] 

ἀπο Ὁ ἸΘΙΤΤΙΘ»ἢ 
ἐΘΘΊΣτῚΡ ἽΦ ἼΤΟΣ ἼΤΟ 

ΘΝΔ2 Θ΄ ἌΤΙ ΣΙ ἼἼΤ 21 ΠΡΝΊΧΧΑΤΕ,. 
ΠΩ δῇ ΒΡ ἌΞΆΠ 835 5.3 ΤΙ 
ΕΝ 5 ὨΥΎΔῚ ΒΨ} ΞΡ 55 ἼπὸΝ 
ἐϑλϑο τον ΠΝ ἼΞΓ ΞΕ γὴν ΓΡΣ 
ἢ ὙΠ Ὁ ἘΝῚ ΠΝ "ὮΝ 
τ) ὈΩδῸ ῬΟῚΤΣ ΘἿΝΞ ΕΗ ὈΝ Σ᾽ 

ἼὮΞ ὠθιθ ΤΊ) Ἴ5 ὙΝῚ ἐθοττος 
ΟΝ ΝΌΣΟΙ ΓΘ ΤΩΡ 5 

γι 1 0 ἸΞΙΥ͂Ρ δ] ΠΣ 
4. ξετπιαίποι, ΑΝ: ζουπτα πιο, ὙΕ: δευτίεσ, Β: 

ὅαθε {. ξοτυίοθεμ., νῈ Αι: ΘῈ, δον (δ. ΑΥ̓͂: δι6 Ξϑυυδεπό, 
ΑΥ̓͂ΤΕ: το. ίταβοπ: ((Θαἤεπ:) δὲν φοτίτα! (ἰᾧ [{0), 
ἜΜΟΝ ὦ Τ. 

ἀφ, Β: θα} πὶ. οὐτὐζοξ υ. Ὁ. ΘΟ το αὐϑ οι πιρίποϑ 53, 
ΑΥ̓͂ ὙΕ: τοι οτο! (6. πτ. ον.) απ Ὅὲπ διάπιγγοπ, Α: 
οὐΤ 6} τπι . δοπὶ Ψθ δονγρτιι ὦ. Β.ΝΕ; (απ) δου αὐ: 
τοί, ΑΥ̓: [εθ.0 ΑἹ ὃς, δὲν όΙξου, ΑὟΝ ΝΕ: ϑὲα: 
ἐΐοπει» δ Ίξον οἷο (ὦ), 

4δ. Β: Φίε. . θαδοπ. πεν αὐὐδιποείε, ΑΥ̓ΥΥΕ: 
(ίο) Θόδπι δεῖ ὅτοπιδε [ἀ)ιπεί πὶ πὶ. νΕ: αὐτὸ 
φοῦτοι οοὉ. {. πὶ, ΑΥ̓: απ, δίοβε Θου ὁ Β: [0 
θαῖο {. ἐδ τα Ὲ 50. φεθύτες, 

ἀῦ, ΑΥ̓: πέοπ δἰπ, 

4 
[) 

"Δ, 

νΕ: τοεῖξοι δαρίπ, ΑΥ̓Υ: κ, 



Φ Φοιμειςοία, (95.45.35. χ.)..ὉΔ4] 

648 ςξἀπει δε δ Γ πὸ δίς Ττοπιδόη δείπδου, 

48 ἔχὼ ΟἿ ἢε ςουβοβοπ υἷε δία απ 
θεῖ (δὅτος, τοἷς οι αὐ δὲν Θαΐε οἱ 

44 ἰὼ) [{ς. σενξάπδεπ. απὸ κονἤτοιοπ. ἔφα 
ΠῚ πιτ σοπ. δὸπι ἐἀπεζαεπ 9801, 
{πὸ δ. το6 παι κιπι Θαμρε ππίοῦ δὲπ 
φΘοίροι; εἶπ 01, δα8 ἰὦ πἰῶΐ ἔαππίς, 

ἀδ οἰεποῖ πιίτ. Ἔοπ {τοπιδὸπ δείποετπ θῬαΐ 
ἐδ. τοΐθοῦ πιἰ ὦ) σε, ππὸ σοθοτἄεπ παν 

40 πὶ σοδονζαπιεη. ὥθτοα. ἘΦίε. {τοπιθοῃ 
δείποοεν {{πῸ σευ πια τοι, τἀπὸ ξαρρεῖπ ἱπ 

47 ἴδτοι Βαπθεῖ. ἜΦΕΥ ΘΟΥΥ Τοδεῖ, τπὸ 
αεοθοι ζεῖ ποίη τί, πιὸ οί, δεῖ οτί 

4.8 πιοίποϑ εἶδ, πε ὐθοθοπ τϑετθεπ. ἘΦ εΣ 
(οί, δοὺ πεν οἷς θα ες οαἰδὲ τπὺ υυἱτῇς 

49 οἱ ΞΘ Πξον ἀπιὸν πὶ, Ἔεν ΟΠ Ὸ παν αὐ 
οὐη πιρίπεπ δείποοπ. Ὅτι εὐθεῖς πιἰ 
αἰ Ὁόπεη, οἷο [{) υοἱδον ταὶ ὦ {5 6π, δα 

50 ΔΕ{ΠῈ πίσ υθα δὲπ τεσίετπ. ἘΦ ατιππ Οἱ, 
ἰῷ οἷν Ὁαπέοπ, ϑεῖτ, πἀπίοτ Ὅὲπ φοίοεπ, ἢ 

61 πῖὉ θείπεπι ϑέαπιοη Τοδήπροει, Ἐδεν ζεἰποπι, 
δεθηπίσε στοβεδ εῖῖ δειροίζεί, 

(Οαητεῖ εἰσί αἸ }. 

ΣΧ ΈΎΕΙΕ. ΦΙεβ Πιὺ οἷς Ἰοβίοπ δοτίο Ὁ α- 
οἷδϑ: (68 [ργτα Φαυίΐο, δεῖ Θοῦπ δΤαί, 
ἐβ8 Ἰγταζ δὲν θέα ππ, δον σευ ετι {{ σθαι 
Ὅοπι ῬὲοΠα8 Ὁε8 οιίε8. Φαΐοῦϑδ, Τἰοεδι 

Ἔν δεῖ δε8᾽ ΟΦ ηἶ Φ]αΐπιεπ δ]ταοῖβ, 
ξ ϑεττπ θαι τ πἰῷ σετερεί, ππὸ {εῖπο 

ϑὲοῦο {Ππ Ὁπυτὰ πιοίπς ϑιας. σε εθοπ. 
5. 58 δαΐ εν οί! δγαοῖϑ κει τπΐν σερτοίοη, 
6 τί ἤταοῖδ θα σογεδοῖ, Ὅν σοτετς 
εν εν ππίον Ὅὲπ Πξεπίεπ, ὍοΥ Θετιζώον 

ἀἰπ δεῖ διιτν δοιίε8, Ἔππῦὸ τοΐο Ὁα 8. Θ 
Ὁε8 δηΠὲοτροπδ, τϑὸπη οἷς Θοππὸ απ δεῖ Ὁ. 

ἀπὸ Ὁ, 
ἐθπε ζείποπι (δεζαϊδίοπ. Φοαοίο τπὸ {εἰποπις 

θὲοταοπδ οὔπὸ βοτέεη, Ὅᾳ. σοπὶ ΘΊαπς πα 
Ὁεπι δὲοσοπ Ὁᾳ8 (τα 8 ατιὃ Ὅεν ὅτος τά. 

ΣΟΤᾺ {1,: εὐδασεπ. 1.4.4: σευζί ον {{},| σοπ. 
{7.1,: σοι Ὁ. λο α 68. (δ, ὅς, νοτῖ, {{| 

ἄἰερεν δροδοπῦ απὸ ἰδτοπ Θᾧ ὑἤοτπ. νῈΕ: οὐτίοπ Π) 
. Ξϑπύρεπ δέτυον, Β. δα Ὁ, {. ἐπ ἰδτ, νου [ο{Π. 5 εν: 

ΠῚ σα. δαΐοη 
᾿ς 47. ΑΕ: (56 1660. ΒΕ: Φοῖδ. 
ς 48, Β: υο[ξοιππιεπο δὲ. ΟΥ̓ ΝΕ: ατἰτ δὲ, σεντοῦ 
([ αΠ 10) κι. (οἰ) δι. πεῖν τπιξου οὗτος (ἀπππξοτισαν), 
 ἀΔ9, υ. ϑεπι {γεϑεῖπ ζαπα, ΟὟ: ἴδον πὶ, δίδου: 
πᾶεν πὶ. εὐτὔοῦδ, νΕ: ἰα ϑοπ πὶ. 518. οὐδ ο δος: δα πὶ. 

ΥΥ: υοπὶ Θετσ αἰ {0 ἀτίᾳεπ, νῈ; 98 ἢ ον ὦ). 
ἑ ὅ0. Β; δἰ [οὔεπ. ΑΥΥ: τὔρπιοπ. νΕ: ντοίγε (ὦ. 
 ὅ, Β: δαό υο[{Ἐν 5. {εἰποό δὲ, ατοβ πια τί. ΥΕ;: (ὅτ 
ρρεβουτ Ὁαῦ ὥ, ΑὟΥ: Δ ΘΒ [εἰδεῖ, Β: δὸς 
τοοίζοί Θαἰ ἢ)  τἰᾳ . απ {. ΘΟ. ΑΥΥΕ: {δὲ ϑπἴν. Α: 
Βανπβεγείρε, τρπΐ, 

Ι Ῥε.18,49. 

Φοίε Γεἐρέοη σιδοτίο, Χ.ἝἝΈΕΙ. 

Ρ-.18,43; ἧς 
2Π.18,7: 
Ἐκ.10),6. 

Π 616 }0ὺ 605 αἰ ριείνθγοη ἰθγγᾶο, 43 

4851. απ Ὀ] ΑΙ ΔΓ ἢ ΟΟΙΠΠ 18] 

Ρ..18,44. 805 ἀί46 ΘΟΠ ΡΙησᾶτη. ἢ δα ν Δ }} 1516 ἃ 44 

ορ.1554. ΟΟΠ ΔΙ ΠΟΙΙΟΠΙθτ5. ρΟΡᾺΪ πηδὶ, οαβίο- 

Ἰε 165. 116. ἴῃ ὁἀραΐ ροηίίαπι; ΡΟΡΌΪα8, 
Η .85.} 

ῬααδΑδ' ́ αθπὶ ποιὸ, βδῦνίδι τἱπ]. ἢ ἘΠῚ 45 
Πὲ.8 

4 Π16η1 Γροϑίβίοηϊ πῃ], δἀπάϊίι Δι }5 

ρυι5,46. ΟΘἀ θη: π]ϊ. Ἔ ΕῚΠΙ 4]Π6η] ἀοἤιιχο- 40 

ΓΠΠΐ, οἱ ΟΠ ΡΔΠΘΠΙΓ ἴῃ ΔΗ σΊ ΒΕ 115 

ρα 8,47. 5115. Ἔ γιν! Ποιηίηιι5, οἱ Βϑηθαϊ- 47 

θο ϑ 5, 4Πν 5. ΠΘ115 Π]6115, δἱ δχα!αθίιαν Ποιι5 

Ρε  5.49. [ὍΤΕΪ5. 5 Πα{15 686, ἢ Π 65, 71 ἐὰς 48 

»εατια. ΝΠ ἀἸοἴα5. πὶ οἱ (6 1015 ΡΟΡα]Ὸ5. 50} 

116, Ἔ 4! οὐ 15. ΠῚ6 ἃ} 1Π]Π110ἰ5 τηοὶβ 49 

οἱ ἃ γοβΊβί θη ΕΠ} 115. ΠῊΪΠΪ οἰ θνὰβ Πη6: ἃ 

Ρ..15.50. ἼΓῸ ἸΠΊ480 [ΠΡ γᾶ} 5 6. ἜΡγορίογρα ὅ0 

ἜΤ ΘΟ ΠΙΘΡΟΓΡ {Π0], ΠοΙηΪη6, ἰῃ σΘη1}118, 

με ορέν οἱ ποιίηὶ [0 ΘαμίΆ00. ἜΜ ΑρηΙϊΠοδη5 51 

58 π|05. ΓΘΟῚΒ 511, δἱ ἴδοιθη 5. 1 56 Γ]- 

τι ον, ὈΟΡ ἴλη ΟΠ ΓΙΒί9. 810 Πανὶ οἱ 56) 1 ηὶ 

Ῥμθδι ΠΡ Π15. π 5ΘΙΠΡ ΘΓ ΠΙ1Π). 

Ἡος δαίοπι βαηΐ νοῦρὰ Ἔ ἘΠΕ. 

αν πον βϑιηγὰ : ΠΧ αν ἃ ΠΠλ5 158], 

αἶχι! νιγ, αἱ σοηβι πὰ 65. 46 ΟΠ ν]- 

βίο Ποὶ δά 60}}, ΘσγΘσΊ5. ᾿58 [65 [5Γ86]. 

ΜΕΥ  ΒΡΙΡ 5. ΠΟΙΩΪ πὶ ἸΟΘα 115 68ὲ ρ6Γ Τη6, 

ἜΡΟΑ ΟΣ ΘΕ ΒΘΓΠΠΟ 015. ΡΘΙ ΠΠΠΡΈΔ ΠΠΘΠῚ. 

0, 1155. Ὁ ΠΧ ἤρι5. ἴ5Γ8 6} τ] ἰ, Ἰοσαίι5 651. 8 

ΡΟ [ὈΡΕδ [γᾶ 6}, ΟΠ Πα ΟΡ ΠΙΟΤΏΪΠῚ11, 
ἐκ λι 8; ἡ δία5. ἀΟΠΙΪΠΑΙΟΣ {πο γο ἢ) 6ὶ, 
π πιουΐ ΔῸΡΟΡ6. ΟΥΘηΐ6. 5016 

ΠΊΔΠΘ ἈᾺΡΙΡ 5. ΤᾺ 1|4ϊ., οἱ 

: 1 Θὰ} ΡΠ] αν "5. σοΡ πα ΠΘΡὰ ἀ6. ἰοΓγὰ, 

ν. 18. 

1{.28,4. 
4{ν.7,6. 
{Νὰ 
24,3. 

᾿Φ 

ΠῚ 

ΛΝ [ὰχ 

ΠΣ 
ἘΞ.61,1 
ἘΥΡΩΣ αἱ 

1. 5: νουθὰ ηον. 486 ἃ. Ὦ. [. 15. 
4. Α].: Εἰ δίσαι ᾿υχ. 

1, (8 τρεί δεν, δὲν δυο σεοειοε {{, δὲν ζα[δις, 
ΑΥ ΝΕ: Θριυκ δδαυίοδ. ΥἹῦ: δοεγ ἐὐθόθοι {{{. Β: θοῦ) 
οὐθαθοῖι,.. {0 01. σαν ἰπ δοι 557. ΑΥὙΕΣ: πα. Ὁ68 {{6 6], 
Θἁπρονό ὅτ, Α: δὲν δεντῖ, Ὁ. 
2 το, Θεῖρτα {{ αὐ. 9, ΟΥ̓ΥΕ: τοδοῖ. 

τπίτ, ΒιΑΥ ΕΑ: {. ἤθους. 
ὃ, ὃ ἢ. φεζαφε.. πείν δ. νὸν 
νον εἶποῖ ..,. ὙΕῚ οὐκ εἴπ ηι. 

άἅ. οἷτο δι ὦ, αὐήσοθει, εἶπ δὲ. Β: 11πὸ τοῦ τοί οι, 
{{, τοῦππ... εἰποῦ 5)ὲ. δα ἐοίπο οἰἧς 515, {{πὸ. ΑΥΥ : τοΐο 
δεί᾽πι ϑίπδυπα) Ὁ. 5)ὲ. ὃς Θ. σπ7α..,. αἄὕτἢ 5 ὲ., οὔπο δὸς 
τοῦτ, νΕ: υυἵο δα ὁ θέον α {0}... υοἷς ος δὲν σοι 90, 
το πα (Θυπποπ[δ)είπ,, πα ϑὲ, Ῥα ὁ ὅν, [{Ὀτ061] .., 
ΑΥ̓́Τ: ν, ΘΙ., υ, ϑὲ, [γΥυ. οὖ. 

Β: (π 

οούθοίβοη, εἴποι σύν, 

ῷ, ε 



842 (23,ὅ-- 13. 

ΧΧΈΝ. 

5Ὅτι οὐχ οὕτως ὁ οἶκός μου μετὰ ϑεοῦ" ΠΣ ἮΞ ὌΝΤΩΣ ἼΣΞ Ἰ5 ΝΟ το π 

ομοθῖ ΚΕ. 

)αυϊαϊε ἤοΥνο65. 

διαϑήκη» γὰρ αἰώνιον ἔϑετό μοι 'σώσαί με 
ἑτοίμην ἐν παντὶ καιρῷ πεφυλαγμένην, ὅτι 
πᾶσα “σωτηρία μου καὶ πᾶν ϑέλημα ἕν κυ- 
ρίῳ ὅτε οὐ μὴ βλαστήσῃ θὃ παράνομος. 
Ὥς περ ἄκανϑα ἐξωσμένη πάντες οὗτοι, ὅτι 
οὐ χειρὶ ληφϑήσονται, Τχαὶ ἀ ἀνὴρ ὃς κοπιάσει 
ἐν αὐτοῖς, πλήρης σιδήρου καὶ ξύλων δόρατος, 
καὶ ἐν πυρὶ καύσει καυϑήσονται δίς αἰσχύνην ] 

αὐτῶν. 

8 Ἅ7 αὔτα τὰ ὀνόματα τῶν δυναστῶν 4)αυίδ᾽ 
Πεβοσϑὲ υἱὸς Θεκεμανί, πρῶτος τῶν τριῶν 
οὗτος" “δινὼν ὃ “Ἰσωναῖος, οὗτος ἐσπα- 

σατο τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀχτακοσίους 
τραυματίας εἰςάπαξ. 

9 Καὶ μετ αὐτὸν ᾿Ελεαζὰρ υἱὸς ΖΔουδὶ υἱοῦ 
πατραδέλφου αὐτοῦ" ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς 

οὗτος ἦν μετὰ Δαυὶδ ἐν τῷ ὀνειδίσαι αὐτόν, 
καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐκεῖ συνήχϑησαν εἰς πόλεμον, 
καὶ ἀνέβησεν ἀνὴρ Ισραήλ, 10 καὶ αὐτὸς 

ἐξανέστη καὶ ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύλους, ἕως 

οὗ ἐκοπίασεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ προφςεκολλήϑη ! 
ἢ χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν. Καὶ ἐποίησε 
κύριος σωτηρίαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 
καὶ ὃ λαὸς ἐπέστρεψεν ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν 
ἐχδιδύσκειν. 

ὉΠ ΚΟΣΣ μετ᾽ αὐτὸν Σαμὰ υἱὸς “4γὰ ὃ “Ἵραρί' 
καὶ ἐπισυνήχϑησαν ἀλλόφυλοι ἐπὶ Σιαγόνα, 
καὶ ἦν. ἐκεῖ μερὶς ἀγροῦ πλήρης φακοῦ, καὶ ὁ 
λαὸς ἔφυγεν ἐκ προςώπου τῶν ἀλλοφύλων. 
12 Καὶ κατέστη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἐξεί- 
λεῖο αὐτήν, καὶ ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύλους" 
καὶ ἐποίησε κύριος σωτηρίαν μεγάλην. 

18 Καὶ καταβαίνουσι τρεῖς ἐκ τῶν τριά- 
κοντα ἀρχόντων, καὶ κατέβησαν πρὸς 4]αυὶδ 

ὅ. ΑΒ: Οὐ γὰρ ὅτως ... μετὰ ἰσχυρῶ ... Ἐ σῶσαί 
μϑ εἱ ἐν κυρίῳ (ὁ. ΕΧ). Ἢ. Βὲ ὦ (ὃς ἡ. ΑΒ: 
καὶ πλῆρες ... ξύλον... ἡ (α. καυϑ'. )καὶ.. "Ὰ εἰς. ΤΕ). 
8. ΑΒ: δυνατῶν. Ἶ. ὁ Χαναναῖος ὁ ἄρχων τ τρίτϑ 
ἐστίν(ο. ΕΧ). Β: στρατιώτας (τραυμ. ἈΈΧ), 9. .!: 
Ἐλεανὰν (ο. ΑἘΕΧ), ΑΒ: υἱὸς πατραδ. αὐτὸ υἱὸς 
“8δὶ τὸ ἐν τοῖς... οἈδτ. ἦν... (καὶ) ἐν τῷ ὄν. αὖτ. 
ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις σ. ἐκ. (ο ἘΧῚ. 10. ἋΒ ἄρ τὴ 
καὶ. .. ἀνέστη .. . ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις .. - πρὸς τὴν 
μ. “λαὸς ἐκάθητο (ὁ. ΕΧ). ΕΧ (ῥτὸ πλὴν ἐκδ.) 
εἰς τὸ σκυλεύειν. 11. Β: “Σαμαΐα (Σαμαὰ)... Ἄσα 
(γα ΕΧ). ΔΒ: ᾿Δρϑχαῖος" Ἀ. συνήχϑησαν οἵ ἀλλ. 
εἰς Θηρία ... ἡ (ἃ. ἀγρ.) τᾶ... Ἐτῶν (ὁ. ΕΧ). 12. ΑΒ: 
ἐστηλώϑη ... ἐξείλατο ὡς ΕΧ). 18. ΑΒ: κατέβη- 
σαν τρ. ἀπὸ ... Ἐάρχ- «-«. Ὁ (Ρ. κατ.) εἷς Κασὼν 5. 
Κασωὰρ (ο. ΕΧ.. 

ἰδ ουθ τ ὩΝῚ τ ΔΓ ΤΊ2.93 200" 

τὴ πῶ" Ὅ:3 ΠΘῚῚΣ "5 οἷ Ὀϑὴν 
ἐ ΠΡΌ ΧΣ ΝΌΤΗΣ γε Ὁ] ἘΣ 
τἷπ Ν5 τ ἘΠῈΞ Ἴ5 ὙἹ}5 Ὄρ Ὁ) 
ὈΓΊΞΖ ΝΟ. ΠΞ »ϑ ΘΘΣΝῚ ἐ ΠΡ 

ἸϑγϑΣ Ὡληῶ ΝΞ ΤΣΠΙ Ὑ9) 
ἰτριῦϑ 

9. ὍΝ ΘΉβνπ Τρ ΠΝ 

ΓΝ ΠΡ ΘῶτοΣ ἼΝΧΦΙΙ ἼΣΥῚΣ, ΝῚΠ 
ἐπ ὈΣΘΞ ἘῸΠῚ 

ΠΝ ΓΞ ὙΞ “ρῸΝ “ΠΓΙΝῚ 
ΒΕἽΠΞ ΤΩΡ Θ᾽ πῶθῶξ 

προσ Ὁ ϑϑτΊΞῸ ΝΣ ΒΘΘΘΕΞ 
πὸ ἘΡΡ ΝΗΡ ἘὈΝ 5 ὉΣΝ ἜΝΙ 
ῬΞΊΙΟΊ Ὑ15 ΤΙΡΆΣΓῚΞ τ ἪΡ ΉΤΗ 
πρώτη τὴπο ἫΝ 3) ΦἼΠΠΤΟΝ Ἴ0 
ὍΠΠΝ ἸΞιδ᾽ ὉΠ] ων ὩἿΝΞ το ἡ τῇ 

᾿Ξ ἫΝ 
ἸΞΟΝΒῚ ΠΣ Ν ΑΝ. ΓἽΞ ΓΘ ἡ ΓΙΝῚ 
πΡῸ Θὰ τ 12} γῆτς ἘΠΕῚ 
Ὁ Ὁ2 ὩΦΙΤῚ ΘΛ ΩΣ ΓΝ ΓΤ 
πρόπαν ΠΩΞ ὩΣ 5, ἘΒΟΡΘΟΘ 12. 
ὩΨ51 ΓΕ Ν ὩΝ ἸΠΡῚ πθ ΧῸ) 

ἘΠ ὙΠ πΡ ὐτ0 Τὴ τηΣ 
ὌΝ ἢ ἘΠΕ ΠῚ δϑθῷ γ1η5} 

ΠΡ ὉΤῸΝ πὐπτὸὶ ἜΣ ΡτὸΝ ἼΝΞ5Ὶ 

γ. 6. ὉΔἼΞ δ΄3. νυ. 8. Ἔν τ ἰ0. Ῥ ΠΝ 
γι 9. ΠΡΊΩΝ, ΠΡ Ρ  ἸΉ Ν Ῥ ΘΠ ΑΞ ᾿ 

Υ. 11. Ὁ ἽΝ. Ὑ. 18. Ὁ ΠῸΡῸ ἔ 
ὅ, σῷ δέππ... πῸῷ {6{ξ4.. 8 δέπηι ,.. ον, 95. ϑεερεν, 

τυ ] αευτδ, ἐπ “ΠῚ τ, α00. ὅδαϑ ΑἸ τη. Ὁ. πὸ 

θαι {{{, [Ὁ Πες οὐδ πὶ Ταύει ΒΠΙΒ οα 2. (Β: ΣΟ. οπ, 
γι. ὅδ. πὶ το δα ἐπ φόροι ὃ, ζεἰπι τοϊτῦ, [0 αἴ οὐ πὶ, 
Ὁυ(ἢ.) ΑΥὙΕ: ΛΠ πὶ. αἴ00 (10) πὶι Ὁ, νον (τῷ) ΘΟ, 
ΑΥ̓͂: δε[ίμπιηιπ! ἰπ 9 .. αὶ δοιοαθτεῖ, ν: ϑατῴαπδ Βο[ς,, 
τ ἔσο θῇ, (Β: δαβ ... ΒΒ ΙΓ οζατίου [εἴπ υοΐτο, τσαππὶ 
οτὸ πὶ Ὁ. Ἰυα ἐπ [αῇοπ ἢ ΑὟΥ: τῦ. εὐ εὖ πὶ τὺ. Ἰαπεπτ, 
ΝΕ: π᾿. αἴίς ἢ πε, [οἵ {ἐπ . πὶ Γρτοῇοι 

.- 
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δ ἜΦεπ πιρπ απ {ΠΠ πίε. αἴὐο δεὶ 
Θοίί, Ὁὸππ ΕΥ̓ αὶ παρ εἶἰποα ϑππὸ ρὲς 
[ε5ι, δὲῖ εἶα, ππὸ αἴζοϑ ΟῚ φουτοπεί 
ατὸ σφοθαϊίει τοῖὶτῦ. Φοπι αἴίοϑ πτοίπ 5611 

Θ ππὸ ἀθαπ ἡ, δα πἰ 8. τἀ. 
ΞΒεἴἰαὶ {πὸ αἸξοζασαπι τοῖο οἷς αὐιϑαοτθοτζοποη 

7 ἔακπια, ἜἸοποοῦπ τον [{6 ἀπρτείξοι [0}{, πππ8 
( [ἐπ πὸ Θρίοεβήαπροπ ἰπ Ὅε0 απὸ θαθοη, 
απὸ τοοτορη ππὶξ δόμον ὉεΥταππί Ἰϑότοοπ ἰπ 
Ὅ0 ϑθοθπιιπρ. 

8 λ εῇ Ππο οἷς ϑὲέαπιοη ον. Φεῖθοι Φας- 

Φυίοβ αὐ τππὸ {ἅπις αὖ διιπϑεν απ 
εἰππιαῖ. 

9 

Ὁ.8 Θοῦπϑ ῬΓθο ΐ, τἀπίον Ὅοπ Ὁτοίοι οἴ επ 
πιὶξ Φαυίθ. Φᾳα ἴΐς ϑοῦπ Τρτασοεπ δὲπ 
οἰ ΠΠτογπ, πὸ δα, 671 ϑουζαπιπιίοι τϑατοπ 

εὐἤζαττοίο. πὸ Ὅὲγ 617 σα εἶπ στοβεδ 
οἰ χὰ δεν Θ εἶτ, Ὁα 6 Ὁα8 Ξ31Ὲ τπππραποίο 
ἔρπὶ πα, κι ταῦθεπ. 

11 

Ὁεδ ατατίίετδ. Φαᾳ οἷς Ῥ  ΠΠπὸὴν {{) θεῖς 
ζαπιπητοίεπ ἐπ εἶπε ϑύοτίο, ἀπὸ ραν Ῥα. 6} 
εἴπ (Θυἢ γον υ01 Αἰπίει, πὸ Ὅαᾳ8 Ξ ΤῈ 

12 [οῦε οὐ Ὅὲπ οι Π|τπ: ἔα ἰταὶ οὐ 
πἰἰτοπ αὐ Ὁα8 Θι τὸ οὐτοίοίς. εϑ, 
τἀπὸ {ἅτις οἷς ΠῚ τρ, πὸ οί ααὖ 
εἶπ στοβεδ ᾧ εἰ. 

18. {πὸ οἱοεῖε ττοῖ Θϑοντποριίοι πῖον Ὁτεὶς 
δίροπ ἔαπιοπ δἰπαῦ πὶ Ὅν (ὅτπίς κι Φαυίο 

ὅ, ὕὉ.1.: αἴίο πποίη, 

0. ΑΥ̓͂: οἷς θὲ διο τδίροπ. 
ΒΙΑΥΥ ΝΕ: (ρΓεἰ) απδουνίπὸπ) Φογποπ. 

ππαπ πὶ τοοστα [6 πὶ, Ὁ, ὁ. 
7. χν ϑδιιοβοίε, ΟΥ̓ΥΟΝΕ.Α: (δολυαϊιο!. Πώ). 

ΟΑΥὟ.Α: πι| [ρίβοπι 95 5 ΝΕ: δε6 Θυίοβοό ἢ. Β: απ 
δοπ[εἴδεη δίαΒ ὁ ΑὟΝΕ: απ δεν (ἰδτον) (Θ(οΙ(ο ὃ 
ς 8. Φεὲῖ ϑϑουζίρον Ξαώι επιοπί, ΒΥ ΝΕ; δοζοθε 
Βα δ. {0, δοὺ (εἶπ) δ᾽ αὐξοπιοπίξον ὁ Α: ον Θίρβεπδε 
ΤΩΙ υ. Θπιθί, δου ἡ οί, Β: ππίον ος Θαπρεοιτοπ, 
ΠΕ: δα αμρε συπὺ, ὧν, ΟὟ: ᾧ, δεῖ ασοπἔδπις 
δία: [εἰ δίρᾳον [Φισαπα [. ὥρεεν ἅδον 800 (δι{Φίαροπε, 

νΕ: ΞΒὐζοιοί δέου, 
Α: δίς 

Φ, (οι οῖίδ, 

σξαίαθέαπι, (ΣΙ αζαν πὸ Θαιπα δὲς δτοῖ σδουη θη 6η, 

ἘΝ Ίσοο 

Φἤεῖπι, οἷς πταπὶ πἰε αἰ ὁ ἀπϑοπ ζαΐεπ 

οἰδϑι αίαδοαπι, Ὁ. Θοῦπ Θαζιπιοπί, δοῖ 

Σβουπεθηιζε ππίοῦ Ὁγοίοπ; οὐ ὍῸ 0 ζοἰποπ 

θα ἰθπι σαν (Ιραζαν, δὲν Θοῦπ Φοῦυ,. 

ἀππι| ιγεῖί, απὸ οἷς ξάπποῦ Δήταοῖ οίπαμ, 
10 ζοσὸπ, ἔα Πππῦ εὐ ἀπὸ ΓΤ πιᾳ οἷὲ ἤθη ίς, 

ε{πεν, 618. Ὁαῇ [εἶπο απὸ πος απὶ Θάετε, 

αν ἴθι θαν Θαπῖπια, δὲς Θοῦπ 3ἴ6ς,0 

(8, ὅ---13.) 848 

ΧΧΈΕΙ͂Ι. 

τάξει Ὁ ΝΘ 0. ἰληϊὰ δϑ᾽ ἀοΠ5 πηρὰ ἀρὰ ὅ 
᾿Ρε.89,4.. Ὠθὰπη, αἰ Ρῥδοίιη) ΔΘ θΡ Πα ἰπἰΓαῖ 

ΕΣ ὅδε ΠΟΙ ΠΡ ἴῃ ΟἸΙΠΙ 5 δία 6 

301. 15,5. Πα Ππῃ. (πποία οπίπι βα!ιβ Ππιθᾶ 
οἱ ΟΠΪ5. νΟ] 1185: Π66. 6581 4υ! ἀᾶτῃ 
6Χ θὰ 4106] ΠΟ φΟΡΪηθῖ. ἜΡγδθ- 
γΑΡΙΟαΐΟΓ 65. Δ (01ὴ 4185] ΒΡ Ππ8 6. 6ν6]- 
ΙΘη ΣΡ ἘΠΙΝΘΓΒΙ, 486. ΠΟ [ΟΠ ῈΓΡ 

ἸΏ ΔῊ ]}}15, ἕ οἱ 51 415. ἰΔηρΌ ΓΘ γ0]16- 
ΓΤ 65, ΔΓ ΔΌΙΙΡ [ΘΓΓῸ οἱ ᾿ΐσηο ἰΔη- 
ὁθᾶίο, ἰρηθάιθ βιιοθθ 586. ΘΟΙΠθΌΓΘη- 
ἴὰ} 5416 δα ΠΙΠΙΠΠ]. 

ἤδος ποιηϊπὰ ἰ[Ὀγίππ δανὶά. 
ει έδον, δοίίθηθ. ἴῃ Οαἑ ΠΟ ἀΓὰ δ ΡΙΘῊ{|5511ὴ1}5 

ΡΥΪΠΟΘΡΒ. ἰΠ16Γ ἰγ68, ρ858 6βϑί (ιδβὶ 

[ΘΠ ΘΓΓΙΠ8. [ἰ5ὴ1] ΨΘΡΙΠΪΟαΪ 5, 4 
οοἰηροηΐος. Ἰηἰθρίβοί ᾿πηρϑίιι ἀπο. 

Ῥοϑί ἤσηὺ ΕἸΘα ΖΡ. ἢ]τ5. ραίγαυϊ 
6}15, ΑΠΟΠ 65, ἸΠΔΘΥ {Γ65 [ὉΓ[65, 4] 
οΡἂηΐ απ Πᾶν, «πη 0. ΘΧρΓΟΡΓἃ- 
νορπί ΡΠ. ἢ. οἱ σοηρσγαραίὶ βιηΐ 
1ΠπῸ ἴῃ ΡΓΔΟΙη. ἢ (ἸΠη 416 ἃ566ι- 10 
ἀἰββθηΐ Υἱ}"} [5 Ρ86], 1ρ56. 5[θι1 οἱ ρ6ι- 
οἰι58ι1 ΡΠΠΠΠδίΠαθο5, ἄοποο ἀασῇοσογοί 

ΤΠΔῊΙ15 6}15 οἵ οὈΡΙραβοθγοί. οἰ 
᾿ (θα. θ΄δάϊο; [δοἰΐψαθ. Βομηΐη8 54] αἴθ) 

ὑπ τι χῃσηδιη ἰῃ ἀϊθ 1118, οἱ ρορυ]ι5, ααὶ 
[ὑσογᾶΐ, ΓΘΟΥΘΓΒΙΙΒ οδί δὶ ΘΔΘΒΟΙΊΙΠῚ 
5ΡΟ]1ὰ ἀθίγα ἢ θη ἃ. 

Εὶλ ροβϑί ἤὰσμπο ϑϑιηηηὰ {]Ππι5 Ασὸ}1ΠἽ1ἘΡ 
ἄἀθ ΑΓΑΓ; οἱ σοησγορδαί! βαηΐ ΡΠΠΠ15- 
{Π|1πΔ ἴῃ 5ἰδίϊομθ, Βγᾶὶ αιΐρρα [δ] 
ΘῸΡ ᾿θηΐθ Ρ]ΘΠ115, ΟἸΠΏΠ.6 [τ ]85- 
86} ΡΟρΡαΪὰ5 ἃ ἰδοίθ ΡΠ ΠΒ.Π11ΠῚ, 
Ἔ φίδι 116 ΄ῃ Ὠ]Θ6]Ὸ 9 ̓ ) οἱ ἰαϊία 12) 

οδ᾽ 61, ΡΟΓΟιιβϑίίαιθ ΡΠ Π 5. Π 8605 ; 
οἱ [61 [)᾽ ΟΠ] η118. 58} || 61 ΠΡ] ΔΠ1. 

Νδο ποῃ οἱ ἀπίρ ἀθϑοθηάθγὰηΐ ἰγ65, 18 

4.1 οὐαηΐ ΡΥ ΠΙΟΙΡ 65. ̓Ὡ16} {γἰρηΐα, οἱ 
γΘ ΠΟΙ ἰθιηροΟ ΓΘ [η05515. ἃἀ( ἢανιά 

ὅ. ΑΙ.: ὃ, 5: Πανὶ ϑθάβθηβ. 

ΥΕ: (ὅν υἱοβ ϑοί ποτ αρλπο, τορι δον 800 δίε., 
[ΤΠ 

9͵ ἅν. γΕ: δίς 350. (σευ)δηποίοι. ΑΥ̓: δίς δα: 
{161 ς, 

10, ππνῦ δι ταπδεπ, Β: ον πα το ὦ) απ, ΟΥ̓ ΝΕ. 
απὸ απ’. Α: 166 οὐ Πρ π ὁ Β: Πρδοπ ὈΓ{66. ΟὟΥ̓ ΥΕ: 

(δε. 
13,18; 

Ἐ-.38,12. 

Ε-. ΠΑΝ 5 
Δεν. 1,2, 
Με.8,10. 
ΤᾺ. Ἔ ἤς. 
ΕΡτ.6,8; 
ἍΒΕν : η8. 

7,15 
ΤΠ 11ν 

(συὰ. 
8,81. 

ν.24. 
10}.27,4. 
11,125. 

ν.0.. 

10". 
11,15. 

ΘΧ 00. 

ἔΓεδίς ... 1 αῇ ες. (σεν 60} ο. οτ. δίοα. ΒΥ: 28 
γῇϊπϑονπ. ΝΕ: Ῥοπτε 2ε ππα πὶ 

11, ΑΥ̓́Τ. Ε: (κα εἰποι) ὁδαπίεπ. (Δ: ἀπῇ δοπὶ 
Φ αᾳαπδουίο ὃ Β: ἱπ ο. Φου 9) ᾿ 

19, ΑΥ̓Τ.ὙΕ: ὑίεῖε Φ τοὶ τ. Ὁ. ὑτοίβίαᾳ Ὁ ἀπ ΟΥΠ ἐι 
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ΧΗ. 

εἰς τὸ σπήλαιον ΟὉδολλάμ' καὶ τὰ τάγματα τῶν 
ἀλλοφύλων παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι τῶν 
τιτάνων. 13 Καὶ Δαυὶδ ἦν τότε ἐν τῇ περιοχῇ, 
καὶ τὸ σύστημα τῶν ἀλλοφύλων ἥν τότε ἐν 
Βηϑλεέμ. 18 Καὶ ἐπεϑύμησὲ Ζ])αυὶδ καὶ 
εἶπε' Τίς ποτιεῖ μὲ ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ 

ἐν Βηϑλεέμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ; 198 Καὶ διέῤῥηξαν 
οἱ τρεῖς δυνατοὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύ- 

σ΄ Ω - , - 

λων, καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ 
- - ’ ,.Ἅ Ἅ 

ἐν Βηϑλεέμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἔλαβον και 
, }: 4 ω 3 , 

παρεγένοντο πρὸς 4]αυίδ' καὶ οὐκ ἐβούλετο 

πιεῖν αὐτό, καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ 

17 καὶ εἶπε" Μή μοι γένοιτο παρὰ κυρίου τοῦ. δππιο τ ὙΡΩΡῸ πῆπο Ὁ πτοδπ 
ποιῆσαι τοῦτο" εἰ αἷμα ἀνδρῶν τῶν πορευ- 
ϑέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι; Καὶ οὐκ 

ἐβούλετο πιεῖν αὐτό. 
τρεῖς μαχηταί. 

Ι8 Καὶ ᾿Αβισαὶ ὁ ἀδελφὸς Ἰωὰβ υἱὸς Σα- 
ρουίας πρῶτος τῶν τριῶν" οὗτος ἐξήγειρε τὸ 
δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας. 
τος ἦν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς τρισίν, 

Ταῦτα ἐποίησαν οἱ. 

τριῶν ἔνδοξος, καὶ ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, καὶ 

ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἤρχετο. 

20 Καὶ Βαναίας υἱὸς Ιωιαδὲ ἀνδρὺς δυνατοῦ" 
Ἂς ἢ Ὕ δ ΡΨ ὰ ; ΤΥ ὅς, 

πολλὰ ἔργα ἣν αὐτῷ ἀπὸ Καβασαηήλ, καὶ οὗτος 

ἐπάταξε τοὺς δύο υἱοὺς ““ριὴλ τοῦ Μωαβ, καὶ 
τ ,ὕ , Ν , 3 ὕ, 

οὗτος κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἕν μέσῳ 

ΘΙ ΘΕ. ΗΗ͂. 

“ , ᾿ « , ᾽, 21 κ' ,») τ 3 ΄ 
τοῦ λάκκου, ἐν ἡμέρᾳ χιόνος. 21 Καὶ οὑτος ἐπά- 

Ἵ » ᾿Ὶ " [2 [ἢ Π 

ταξε τὸν ἀνδρὰ τὸν Αἰγύπτιον, ἀνδρα ὁρατον" 

καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ “Τἰγυπτίου δόρυ ὡς ξύλον 
διαβάϑρας, καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ, 

Ν ᾽ κι τ - Χ - ] καὶ ἀφεῖλε τὸ δόρυ ἔκ τῆς χειρὸς τοῦ αἴ 
,ὔ Ρ] ᾽ , " “ 

γυπτίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δό- 
ρατι αὐτοῦ. 22 Ταῦτα ἐποίησε Βαναίας υἱὸς 
οὶ ,ὔ Ν , 2 - ᾿ Ἄς" 

Τωιαδὲ, καὶ τούτῳ ὀνομα ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς" 

Π 18. ΑΒεκὶ τόγμα. ΒΤ(Ρ. ἀλλ.) )καὶ. ΑΒ: Ῥαφαΐν 5. 
-εἰν(τ. τιτ. ἘΧ). 14, ΔΒ Ἐ(015) ἡ ἦν. ΑἸΒ: ὑπόστεμα. 
16. ΑΒΕΧ ἐ ((ῃ ἢ.) τὸ δὲ σύστεμα τῶν ἀλ τ ϑ 
τότε ἘΣ ἘΣ δλεῖμ᾽ 16. ΑΒ: ἐν τῇ παρεμβολῇ( τὴν π. 
ΕΧ). 8: ὕλαβαν. ἈΒ: ἠϑέλησε. 17. ΑΒ: Ἱλεώς μοι, 
κύριε, τᾶ... Ὑ (ἃ. ἄνδρ. ἡ τῶν.. .«ἠϑέλησε.. «το. δυνα- 
τοί. 18, Β: ᾿Δβεσσὰ( ΠΣ Α). ΑΒ: αὐτὸς ἄρχων ἐν 
τοῖς τρισί, καὶ αὐτὸς ἐξήγ. . καὶ αὐτῷ ὄνομα 
ἐν. 19. ΑΒ: τρ. ἐκεένων γδ.ν κι. ἐγένετο... ἦλϑεν. 
20. Β (εἰ,..22) : Ἰωδαὲ. ΑΒ: ἀνὴρ αὐτὸς πολλοστὸς | 
ἔργοις ἀπὸ Καβεσεήλ.. «αὐτὸς (018)... 
χ' 321. ΔΒ: (Ἐ Καὶ) Αὐτὸς... «ἐν δὲ τῇ χ. τ. 4ἰγ.... 
ἥρπασε τὸ ὃ. 22. ΑΒ: αὐτῷ ὄν. ... τοῖς τρ, τοῖς ὃ. 

«ἐν τῇ ἡμ. τῆς 

ῶν 

Ταυξα ἶϑ πον ο65. 

ῬΏΣΞ πὸ Θυρθο9 ΓὴΠῚ ὈΞῚΣ 
ὩΣ) ΠΉΧΏΞ ΤῸ ΤΊ ΘΝ ΘΠ 
ἼΤ ΗΝ ἢ ἘΘΠῸ ΤΟΣ ΤῊΣ βυδωοῈ ἸΩ 
"ΟΞ ΝΞ ΘΛ Ὥρυδ5 "Ὦ ὝΔΝῚ 
πῶϑῳ ἼΦΡΞ5) ἐπ 3. ἼΩΝ ὉΠ 16 
πἸΣΝ ὩὉ1 εἶπες ΓΩΓΙῺΞ πο Ξ3" 
“ΡΞ "ὧν δπιϑ- ΡΞ ἼΝΞΏ Θ᾽ 

Ἦν Ν Ὁ] Ἢ’ ὧν ἼΝΖΡῚ ἼΝΘ5Ὶ 
“ΩΝΌῚ ἐπ ἡγοῦ, ὉΠ Ν ἼΘῸ. ἘΠ ΡΙΘὉ 1 

ΝὉ)  ώθοΞ ΕΣ δ ϑ2 ΝΠ 

πϑτῷ ῶν ἬΝ Ὀγήτυϑο πον 

ἐ ΘΟ ΒΗ 

ΣΡ τῚΞ ΝΣ "ΠΝ "2 Ν} 18 

ὁ, ΤῊΝ ὙΡ ΝΗῚ ΟΡ ΝΣ ΝΗΡ 
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ἜΣΤΟΣΞΙ τῶν ΤΌΝ, Ὁ ἼΤΩ ΓΙ ἽΣΔ 5. 22 
ἐΘ ΟΞ πω ῶξ Ὁ δι ἸοῚ ἘΠΡ ΣΙ ΓῚΣ 

ΡΒ ἢ ΤΞΕ 

Υ 8. Ῥ πϑῦπ 
γ. 20, Ὁ πὶ 0. Ῥ ΝΠ ἵν. ̓ Ξ 

Υ.21. Ὁ ΝΣ 

13. ἀΥ̓́ΤΝΕ: εἶπ ὅαυο Ὁ. 3.6. ΒιΟῪ ΝΕ: (βαέίος 
[) τὸαν φοΐασονε ἔπι Φ αἴ δὲ. Α δὲογοπτῃ. 

14. ΞΒεναγοες,,., ϑϑοήασηπα, ΟΥ̓: απ, Βοτορῦθο., 
ΒΕ: ἰ (6.) δοβιπιῃ. Β: δίς Βαρονπάξεο. ΟΥ̓: 9Πι: 
Πείπιπῃ. 

1ὅ, ΑΥ̓Υ: βαξν εἶπ δδεῖα!. Β: οΥτὸβ Ξθουϊαπροπ., 



Φ; (αν 9, 

φιθίαὶ μην ϑϑεμαία, 

ἰπ Ὅ.1 ῦθίς θα απὶ, πιὸ οἷς ϑὲοίίο, ὍῸΥ | 
14 6 {Π|πὸν Τὰς ἱπὶ Θτιμιῦς ϑὲορθαίηι. ἔα: 

οἱὉ αθὲν αν Ὁαξιππαὶ ἱπ ὃὸν πα, αϑοῦς 
δὼ 0 || 5901 ἴὰᾳ 2 “ΒεΙρΙοθ ἐπι. 

10 ἜΠΗ Φαυίο τυαν Τἰήζοναι πὸ [ρυαῦ): ὅθεν, 
ὙΪ 1 παΐτ κὰι {ἰπέοπ θοῖοπ Ὅε8. πϑαἤονβ αἰι8 
Ὁόπι ϑυιπποῖ 4 ΒΕΓ Ι θεπι ἀππτοὸν δόπι, 

10 ρυτε ἔα τἰΐοι. οἷε Ὁτοί Θείοοι. ἰπ8. 
ἀασοῦ Ὅεν Φθ0.{Π|{τ, τὸ [νυ π δ. 
ϑθαῇονδ ατι8. δ.ηι ῬΎπ πη κι ΒοθΙεθει, 
ἀπίον Ὅθπι Φ θοΥ, τἰπὸ {τπᾳοπ8 τπιπὉ στα ἄς 
(8 Φανίο. ἌΓθοΥ εὐ τυ ς 8 πἰ (ἰπέοπ,, 

17 [οποοῦη 608. ε8 πὶ δεῖτι. Ἔ ππὸ Ἰρτα 
Ὁ αϑ ἰαἴζε ὍοΥ ΦεΥῪ ποῦπὸ σοη ππὶν ζ6Ππἰ|, θαβ. 
ἰῷ δα8 τῆτπὸ. ϑ3':[8 πἰάι Ὅᾳ48 Ἔϊι δεν, 
Ῥλάπποῦ, δὲ ἰθτ ἀοθοη σοσαρί σαδοι τπὸ 
ϑαθ τ σοσαπαοι πὸ ὁ πὸ ΟΠ οὖ πἰῶ 
{ἰπέοπ. Φαβϑ τραῖοπ Ὁἷο Ὁτεὶ Θοἴδοι. 

18 υίϊαὶ, ϑοαθ8 ᾿ϑυιῦοεν, Ὅν Θοθι ὅ6τιι 
αι, αν αἰ) εἴπ θυ π [60 πητογ Ὁτοίοπ. 
ὅν δοῦ ζείποι Θνίοβ αὐ τπτὸ Τῶπιρ, ὑτοί 
πϑοτί, ππὸ αν ἀπὸ δον πὶ ἀπτοῖ 

19 γε Ἐπ δον Θου  ο ππίοῦ Ὁτεοίοη, 
τἀπὸ. αν ἰῃτ θοΥθοῦ, αδὸν εὐ ἔππι πἰῶε, 
δἰ8. αὶ οἷς ὑτεί. 

20 τἴπὸ Βεπαία, δὲ. Θοῦπ ϑοίασα, δεδ᾽ 
Θοῦπδ ἀϑραϊ, θὰ ατοβοι Φ Ῥαίοη, σης 
ὁπ ἐοοῖ. Φεῦ Τάτ ἀἴθσοοι ἀδιυοι. ὉοΥ 
Ῥσαδίτεῦ, απ αἷπα δίπαδ τππὸ Τῶπιρ, 
εἴπει ἀὔτυεπ ἱπὶ Ῥγιιιποι κι Θύ πουρεῖς. 

1 τἰπὺ [ἅτις αὐ εἴπτοπ. ἐρ Ρ ΕΓ ἀγεπ τοις 
{π έαππ, δὲν δαί εἶπε Θυίοεβ π΄ 
[οί ποῦ απὸ; ἐΥ δον αἰπα δι ἴθπι θίπαῦ. 
ταΐς εἴποι. ιρξοπ ππὸ τίβ ὅὸπι (ὅαϑγίοῦ, 
δε! (Θρίεβ ατιὃ δὲν απὸ, πηὸ οὐούταείο, 

92 1 τ ζείπεπι. εἰροποι. Θρίρβ. ἢ Φαβ 
ἰθαὐ ᾿Βοπαίΐα, δὲ Θοῦμ ϑοίανα, ιτπὸ 
σαν δογάθας πἀπίον δὲπ Ὁτοίοι Θοοοη, 

Ιὅ. ὕὉ.1,: τρατὸ [{{τεῖπ. 
ιτ0, ὕ.1.: Ἔταηππη. 

ὙΕ: ὅκα οεἴ Πίος εὁ 45. Α: ἔαπι Φ.. ες. ἀπ} απ. ΥΕ: 
6166 τ. 21 τ, Β: ΤΌ {παν κε ἔτι φοθοπ, ὟΝ ΥΕ: απὶ 
4. (Α: (ἰβεῖπο! ἢ) 

Ο 10, ΒΙΟΥΥ.Ε.Α: δταΐγει.., ἀντι ({π) Ὁ. ἃ, 
“17, δαβδίπᾳ. {{πὸ κει δε ἃ, σφε. 5. Β: [{ἱ {ον πτίτ, 
ο ὁ. ΑΥὟ: [(Θοί{ (ᾧ] Ὁ. 551. Ὁ. 9). ἜΝ Β: απῇ 
ἰῃν ᾧ, δαθίπα. ΑΥ̓͂ ΥΕ: τ} ἀρδεπόρεζαῃτ. Α (δε. 
ἰρτοῦ ἃ, 

18, ΑὟΥ: δα 8 απ». δον [ἀπϑοτπ] Ὅτοί. ΝΕ: κι. 
οὐ βαξ οἴποπ ϑέαμιοπ ἡπέου Ὁ. Ὅν, 
19, ΑΝ: δετι!()ον αἱό δίς τοί ὁ ΝΕ: ϑθε(1 οὐ σο 

Ἡδοϊσαίοξεπ «ἸΒίρε,, 91, Φ, 2, Β08 1, 3161}. 

(23,14----22) δ4ῦ 

ΧΙ ΠΗ, 

8:1. : 
δῦ... ἢ ΒΡΘΙαπσᾶϊη (0118; οαπίγα ἀπ !ο1ὴ 

5,05... ΒΒ ΠΙΒΙΠΙ ΠΟΛ) ογᾶμὶ μροβίία ἴῃς να] 10 
ισι. δδαηίαη, Ἔ οἱ Πανὶ ᾷ ογὰϊ ἴῃ μιὰ6- 14 
1,10 . 18 Ἢ 
ἐβν 5Β.(1ο; ΡΟΙΤῸ ίαϊϊο ΡΠ 5. Π] ΟΊ ΠΗ] 
22,4. τὸν, ἰαπο ογἂΐ τη ΒΟ] 6 Ποι. Ἔκ! ἀογαν! 1 

Οὐαί μοῦσο Πανὶ οἱ αἰ: Ὁ εἰ 45. πλΐμὶ 
ἀἄαγοῖ ροίππη ἃᾷιιὰθ (6 οἰβίογμα, 
486. 651 ἴῃ Βρίμ! θη} ᾿χία ρογίαμ! 
Ἔ ἸγΓαρόγηΐ ΟΡΡῸ ἰγΓθ5. [Ὁγίθ5. οαϑί τὰ 
Ῥ]ΝΠ 5. Π] ΠΟΤ, οἱ ΠΔιι ΒΘ ΛΠ! Δ 1181} 
46 οἰδίθυ πὰ ΒοιΠ]θΠθη, «4πᾶ6 ογὰϊ 
1υχία ρογίδῃ, οἱ αἰια]ογαπὶ ἃ Πάν (. 

1βινντνθν 0 116 πο] αἱ δίθογα, 564 Πανὶ Θὰηι 
Ποιλΐηο, ἕ ἀϊοθηδ: ΡΓΟρ 5. 511 πη] Πὶ 
ΠΟΙ η 15, Π6. [ἀςᾶπ ΠΟΟ! ὨΙ) 58}- 

σι. 
11,18. 10 

10. 
11,19, 

τὴν δα Π 6} ΠΟΙΠΪ ἢ ἰβίο ΠῚ, {π| ΡΓῸ- 

[οι βαηΐ, οἱ δΔηΪ ΠΡ) ΡΘΓΙΟΆΠ 

θυ] 4 ΝΟΙΪΔΠ ορσὸ θῖθ6γθ. [Ἂὰοὺ 
ΓΘοΟΡαἢΐ ἰΓῸ 5. ΓΟΡΒ ΙΒ. 1551ΠῚ]. 

ἐ Ὁ. ΑΒῖδαὶ ΄ιοάαθ, [γαίοῦ 710} ΠΠις 18 
ν,.18..ὄ δάγν!. 6, ΡΓΙΠΟΘΡ5. Γαΐ 416 {ΠἸ}}15; 1086 

οι 40] Ιανανι Παβίδ Π] 5.181 ΘΟ Γὰ 
ἰρροθηίο5, {05 ᾿π ον ἴδοι [, ΠΟΙ Π [115 

ἐγαι, ἴα {ὐἼθιι5,. Ἐ οὐ ἰΠΙ6Ρ γθ5. ΠΟΡΙΠ ΠΟΥ, 19 
ΘΡα 410 ΘΟΡΠ ΡΡΙΠΟΘΡ5, 564 ἀδ61|6 

τοι ἃ [Γ65. ΡΓΪΟΒ. ΠῸΠ ρΡΘγνθηοΓαί. 
ὍΡΟΣ ἐφ᾿ δι Βαηα).5. ἢ] 5 Το͵δάδα νἱνὶ ἴον- 20 
ἐθο δε ΕΙ55 117. ΤΠ ΔΘΉΟΥΙΙΠΙ ΟΡΘΓη, ἄ6 (}"- 
Τοε δθίς 6]; ἰρ586. Ρογοιβδὶὶς ἄπο ἰθομὺβ 
ἐφ εἶ 04}, δἰ ρ88. ἀββοθηά! δἱ ρογοιιβϑι 

ἸΘΟΠ ΘΙ ἴῃ πηθἰὰ Οἰδβίογηα ἴῃ ἀΠ60 115 

οι. Πίνῖ8. ἜΠΡ56 4 0486 ᾿πἰ6γ ἴθοι! νίγιιη 21 
ἐπ ϑθν Αρσγρ απ, ν᾽ γα ἀΐσηπη βρθοίδοι!ο, 

Πα] οη 6} ἰῃ τηᾶηι Ὠδδίαιη ; [ἰδῆτιο 
155. (ἀπ ἀοποθηἰδϑοὲ ἃ ΘῈΠ) ἴῃ νἱγρὰ, 

ἐτθάδενι ρχίογϑὶὶ Παβίαῃ) 46 τηὰπὰ Αδργρίὶ, 

τοι. δἷ ΙπίοΡίθοι! οὰπὶ Πᾶϑία 588.  ΠΔο0 22 

εάν, ἰρο Βαηδ) 5 ΠΠῸ5Β {ο͵δάᾶθ, οἱ 
ἐπ θδ, ἴρ56. ΠΟΙ ΠΔἰῈΒ. ΠΡ. ἰΓ68. ΓΟΒ5ί05, 

1ὕ. 51 (Ρ. Πᾶν.) ἀφύδηι ἀ6 ἰδοι. 
18. 4Α1.: 46 ἰδι5 γ. ϑές ἴῃ 11Π}58 {τ 5. 

οὔτίον τοαῦ... [0 τατος, ἐς ΟΥ̓ .ΑΣ απ δίς [εὐ 08] 
ᾧν. Β: [πὸ ΕΥΥ 

20. 310. θιτίεῖς, ΒΑ: εἰποό ἐαρζετπ Ῥὲαπποῦ 
(οί π. νΕ: δε8 5. εἰποῦ {. Ξὲ, Αι: δὲδ ατοβοπ ὅθ], 
Β: ατοβ υ. 20. ΝΕ: τοί απ. Β: {10 20. Θοίθοπ, 
ΑΥ ΝΕ: ἀδιυοπεθέάπποι, ΒΙΑΥΕ.Α: (με π) ἰπ 
ὁ. ὅγιθο, 

21. ΒΕ: αποηπ ἄπ, ΑΥ̓͂; νοπ [ατυβ611} 9 
{ερεπ. (Α: {εθοιδισον ὃ) ΑΥ̓Υ: Θρρου.... Θίαθ. ΝΕ: 
ἄᾳπλε.., Θέ, 

22. ΝΕ: δαί ς, ϑέαππεπ, 



δ41Ὁ (,8,98...92,3.0 ΘΙ ΕΠ. 

Χ ΎΕΕΙΣΙ. 

28 ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα ἔνδοξος, καὶ πρὸς 
τοὺς τρεῖς οὐκ ἤρχετο, καὶ κατέστησεν Δαυὶδ 
αὐτὸν πρὸς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ. 

24 ᾿1σαὴλ ἀδελφὸς Ιωάβ' οὗτος ἐν τοῖς 
τριάκοντα. ᾿Ελεανὰν υἱὸς Ζ4).ουδὶ πατραδέλφου 
αὐτοῦ ἐν Βηϑλεέμ. 25 Σαμαΐας ὁ ᾿Αροδί, 
᾿Ελικὰ ὁ ᾿Αροδί. 298 Χαλλὶς ὁ Φαλτί. ᾿ἸΙρὰ 
υἱὸς Ἐκκὶς ὃ Θεκωίτης. 27 ᾿ΑἸβιέζερ ὁ ᾿Ανω- 
ϑίτης, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ νωϑίτου. 25 Σελμὼν 
ὁ ̓ Αχοΐτης. Μαχαραῖΐ ὁ ΝΝΜετωφατίτης. 29 Ελαὸδ 
υἱὸς Βαανὰ Μιετωφατίτης. 
ἐκ τοῦ βουνοῦ Βενιαμίν. 80 Βαναίας ὁ Φαρα- 
ϑωνίτη. δαὶ ἐκ ΜΝαχαλιγάας. 51᾽ 4βὶ 
᾿Αλβὼν ὁ ̓ Πραβωϑίτης. ᾿Αζμωϑ' ὁ Βαρχμίτης. 
52 Βλιαβὰ ὁ Σαλαβωνίτης. ὙἹοὶ ᾿]ασέν. ᾿Ιω- 
νάϑαν. 88 Σαμὰ ὁ ᾿Αρωρίτης. ᾿“χιὰμ υἱὸς 
Σαρὰρ ὁ ᾿Αραδίτης. 5: Ελιφάλατ υἱὸς ᾽4χα- 
σβαὶ τοῦ Μααχαϑί. ᾿Ελιὰμ υἱὸς ᾿“χιτόφελ 
τοῦ Γελωνίτου. 38.,“Τ΄σαρὶ ὁ Καρμήλιος. Φαα- 
ραῖ ὁ ̓Αρβί. 8θ᾽ [χγαὰλ υἱὸς ἴαϑαν ἐκ Σουβά. 
Βανὶ ὁ [αδί, 51 Σέλεκ ὁ ᾿“Ϊμωνίτης. Ναχα- 
ραὶ ὁ Βηρωϑαῖος ὃ αἰρων τὰ σκεύη τοῦ Ἰωὰβ 
υἱοῦ «Σαρουίας. 88᾽ Ἱρὰς ὁ ᾿Ιεϑραῖος. Γαρὲβ 
ὁ ᾿Ιεϑραῖος. 3898 Οὐρίας ὁ Χετταῖος. Οἱ πάν- 
τὲς τριάκοντα καὶ ἑπτά. 

Χ ΧΕΥ͂. Καὶ προρέϑετο ὀργὴ κυρίου ϑυμο- 
ϑῆναι ἐν Ἰσραήλ, καὶ ἐπέσεισε τὸν Δαυὶδ εἰς 
αὐτούς. λέγων" Πορεύϑητι καὶ ἀρίϑμησον τὸν 
᾿Ισραὴλ καὶ τὸν Ἰούδαν. 2 Καὶ εἶπεν ὁ βα- 
σιλεὺς πρὸς Ἰωὰβ ἄρχοντα τῶν δυνάμεων τὸν 

μετ αὐτοῦ" Περίελϑε δὴ πάσας τὰς φυλὰς 
τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ᾿Ιούδα ἀπὸ 4ὰν καὶ ἕως 
Βηρσαβεὲ καὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαόν, καὶ 
γνώσομαι τὸν ἀριϑμὸν τοῦ λαοῦ. 3 Καὶ 
εἶπεν Ἰωὰβ πρὸς τὸν βασιλέα" 

καὶ τούτους ἑκατονταπλασίως, καὶ οἱ ὀφϑαλ- ' 

μοὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως βλέποντες" 

Γ 58. ΑΒ: ἐκ τῶν τριῶν ἐνδ.. «ἦλθε... . ἔταξεν. 
24. ΑΒ (.) Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα. τῶν δυνατῶν 
“αυὶδ τὸ βασιλέως (Ἐ)). 20, Β: Σαιμὰ ὸ Ῥδδαῖος... 
ἘῈ. ὁ 4. 20.8: Σιελλὴς ὁ Κελλωϑὶ. ἈΒ: Ἴρας. Β: 
Ἴσκα. 28. Β: Ἑλλὼν ὁ ̓Δωίτης. Νοερὲ ΟΝ. 29. Β: 
ΘΟ ἜἘλ.- Ν. ᾿Ἐσϑαὶ.. «ἐκ Γαβαεϑ' υἱὸς Β. τὸ [Ετυρδς 
Δραίϑ, 80 ἘΒ(ἘΕ 81.) 91, ΒἘ.4β.- 49. (1). 
᾿Δσμὼϑ'. Β: Βαρδιαμίτης. 32. Β: Ἐμασὸ (Ἐλ. ἘΠ 
ΑΒῚ “σαν. 399-98, Β (ο. ΕἸ): Σαμνὼν ὁ ̓ Δρωδίτης. 
᾿“μνὰν υἱὸς ἀραὶ Σαραϑρίτης. ᾿Δλιφαλὲϑ υἱὸς τὸ 
᾿“σβίτϑ, υἱὸς τὸ αχαχαχί. Βλιὰβ υἱὸς '4χ. τὸ Τ. 
᾿ἀσαραΐὶ ὁ Κ΄ τᾶ Οὐραιοερχί. Γάαλ υἱὸς, Ναϑανα. 
Πολυδυνάμεως υἱὸς Ταλααδδί. Ἔλιξ ὃ ἄμ νανί- 
της. ““δροὶ ἀπὸ χειμάῤῥων. Γαδαβιὴλ υἱὸς τὸ 
᾿ραβωϑαί ὃ. Γελωρὲ ὁ Βηϑωραῖος αἴρων τὰ σκεύη. 
Ἰωὰβ υἷὸς Σαρϑίας. ΕΠ ὃ ̓Εϑιραῖος. “Τηρὰβ 0 Ἔϑε- 
ναῖος. --- 1. Β: ὀργὴν κύριος. ΑΒ: ἐκκαῆναι ἐν Ἰ. 

᾿Εϑαὶ υἱὸς “Ῥιβαὶ 

ὭΠΗ ΠΡῚΝ 

Προςϑήσει 
κύριος ὁ ϑεῦς σου πρὸς τὸν λαόν σου ὥςπερ, 

Ζαυϊαῖο ἤονοθδ. Τξοοοηϑῖο Ῥοριῖἕ »εο5:6 ΞΈΝΟΝ 

-ὸ πώ τ ΟΝῚ Ἴ392 ΕΝ Ὧ 28 
ΕἸΣ Ὁ ὉτὸνΝ ΤῊ ἼΤΩ 51 ΝΞ 

ΤΕ δ λππτιν ἘΝΠΩΡ 54 
πρῶ ΘΠ ὨΞ ὙΤ1ΠῚ3 ἩΤΙῸΝ τ 
ἀξ επ γὸπ ἘΠ ΝΡΡῸΝ ὑΠἼΠΠ 20 
ἼΣΩΝ ὈΣΡΩΠ, ὥρ» τ]. ΝῊΡ Ὁ 
ΡΟΣ ΕΠΘΤΙΣ 332 ἼΏΓΙΦΤΙ 28 
ἽΞ Ξϑ πὶ ἐΘ πα ΠἼΠῸ ὙΠΠᾺΠ 29 
ὨΡΩΔ "5 ὙἽΞ ἘΝ “ΩΡ ΟΒΕΙ ΓΞ 
ππ|' ΣΡ ἼΠΞ ΕἸ ῺΞ ὯΞ 5 
ΠΣΊΡΠ ἬΞΌΡτΩΝ, Σ ΩΡ σΟΓΙΘῺ 81 
" Ξονῶπ ΝΙΝ ἸΏΓΊΞΠ ΤῊΝ 32 
ἀπ πρῶ ΕἸΓΔ ΠΣ. 05 2138 
ςτὸν ἘΉΝΤ ἼΩΤΊΞ ὈΝΊΤΙΝ 84 
᾿Ξ ὩΣ ὮΝ ὭΞΣ ὩΓΤῚΞ "ΞΌΓΙΝ Ξ 
δος ἜΣΤΙ ἐ 2 δ: ὈΒΌΤΙΝ πὸ 
ΓΞ ἸΠ5.Ξ ΘΒΔῚ ἐλ ΎΝΕΙ ὩΣ 80 
ὝΠΝΞΙΙ ΓΙ ΥΘΣΤΊ ῬῈΣ τ 2337 
ΝΣ εν ἸΞ Ξν πὸ "129 98 

ἘΉΓΝΙ 518. "ὮΓΟΙ 39 
ὁ ΤΙΣ ΞΙΒῚ ϑϑοῷ 5 

τῆσπο τἥπηπῶν Ὡθ ΧΧΙν 
ΠῸΝ ὩΓΞ ΤΩΝ ΤῸ ὉΝΔΟἽΞ 

ἐπ ΠῚ ἘΝ ΉΤΤΌΝ ΠΡ Ἴ 
ὙΠπτΟΐθ ἘΝ ΤΤΩΝ ΡΒ, Ὕρεθγ ἢ 
Ὥξώστοξ ᾿ϑπτοθῦ ἰδαττ ῶΝ 

ἜΡΒ5) »Ξ "ΝΞ ΙΣῚ ἸΤῸ ὉΝΩΣ 
ΣΏΦΡΙ ἼΒΘ ΓΝ ἼΣ 2 ὈΡΠΓΩΝ 
ἐῆπὶ ΠΟΤῚ ἩρϑστδΝ 310 ὝοΝη 3. 
ΠΝ ΘΠῚ 1 ΘΠ ὭΣ ΤΙΓΩΝ ΤΡΡΤῸΝ 
ΤΥ ΘΠ ΟΝ ΠΣ ΘΡΏΣΕ 

γον ΝΙΝ, γ 37. Ὁ ΠΣ 

- 2. ἐν αὐτοῖς. . Βάδιξε Ἐκαὶ) ἀρ. 2. ΑΒ: ἄρχ., 
τῆΞ ἰσχύος...  Δίρλϑε.. ἜΡΟΝ ΒΈΧΟ . 5... : Καὶ 
προς ὃ ξίη πύρ. ΒΟ Ὁ: )σϑ. ἈΒΈ(Δ11.) σϑ, ΑΓΒ: ὥς- 
περ αὐτὸς καὶ ὥςπερ αὐτὸς. ΒΕοΐ. 
πλασίονα. ἈΒ: β. ὁρῶντες. 

ον. ἕκατοντα-. 



᾿ 20 “ΒοΙθίοθεπι. 

ῳ, (Θαμειοἴ 8. 

ΦΕθεῖ πη δὲς φοτοί βίᾳ. ὟΝ ὅνεν δεβ ΗΝ, 

8,38--54,3. 54] 

ΧΧΙΙΣ. 

28 ὁ ππὸ δετυἄεν. Ὀεππὶ οἷς Ὁτεί βίᾳ, αὐ ΟΥ̓ 
ἔμπι πἰῶς οἰ8 απ οἷς Ὁτοῖ. πὸ Φαρίο 
πιαῦτς ἰθπ ἐππὶ δείπιϊ ἄγει ϑὲατῇ. 

24( ϊαθεῖ, δεν ϑτιθοεν οαθϑ, {{Π πἰπίον Ὅοπ 
(Ἰθαπαπ, Ὅὲν Θοθπ Φοῦο, ἐπ΄ ϑτεϊβίσεπ. 

Ἔ Φαια, δὲ ΘαταοίἊγ. 

20 (δἸίξα, δὲν Φαταοίτου. ὁ Θεῖος, δεῖ θα]- 
{ἰ{τ. ὅτα, δὲν Θοῦπ ἴο8 Ὁε8. “ Πεξοίϊ(οτᾷ. 

27 ὁ γι οἴον, δὲν ποι τον. Φθεοδιιπαὶΐ, Ὁεν 81: 

92 “διπαϑείθ, Ὅ6ὲ1 ᾿θατθιπίίου. 

89 Θατοδ, ὃεν δείρτίτον. 

ἜΡΙΝ ΡΥ ΣΡ Τπι ΒΡ 

28 Τατίου. 
29 ταὶ, ὍΕ7 ϑὲοίον αἰ ίίον. 

Ἔποπα, δὲν ϑὲοεορ βαϊρίίον. Διβαί, ὃν Θοῦπ 
ϑπϊθαί, οοπ Θίδεα Ὅε} δξίποον ἐΒοπίαπι. 

80 ὁ Βεπαία, δὲν ἰτραϊοπίίον. ὁ οαί, υοπ Ὅεπ 
91 5ιάεη Θααδ. Ὁ δίαϊσοι, δον θτδατθίζου. 

Ὁ Παρ εθα, 
δον ααϊδοιπίίον. ΦΟἰς δξίποον δαζοπι τπιὸ 

5.9 παι. απ, δὲ τα. 

ϑδίαπι, Ὁ. Θοῦπ αύαν, δεῖ Θαταγίίον. 
84. (Τρ θεοί, δεν Θυῦπ ραδθαί, Ὁ.8 Θοθπ8 

ϑὲαοάγαι,. (δἸίαπι, δὲν Θοῦπ ΓΟ ἰορ εἴ 
80 δὲ8 Θ [οπίίετδ. ἢ ϑοιγαί, δὲν (Δατηποιτοτ. 
90 ϑθαιγαί, ὅδε. γθίίον. ὁ Δορραῖ, δον Θοῦπ 

ὐαίθαπϑ το ϑοθα. βαπί, δὲν Θαδίτον. 
7 " Βεῖοἴ, δύ Ὑπιποπίίζον. δὲαθαταί, δεῖ 

ΣΒροτοίθίίον, ὃὍεν δαβεπίτάσον οαῦδ, Ὁε8 
88 Θυῦπ ὅ.τιι 36. Ἔδγα, 

ἜἸΙτίαᾳ, δεν οι ί(οΥ. 

Φοτεῦ ἤπὸ αἰξοζαπππί Π{εδὸπ πη Ὁτεοίβίᾳ. 

ΧΈΕΥ. ἰἰπῦ δεν βου δε8 Φοττπ οὐρτίπις 
πιοῖς ἀδονπιαῖ τοΐθοῦ ἤταεῖ, ππὸ τείλοῖς Φ ας 
οἷ ἀπίον ἰθπει, ὉαΒ εὐ Τρταῦ : Θεῦς Ῥίπ, 

2 χἄθδις ϑήταοι ἀπὸ Χθα. ἜἸ1πῸ δον δδπίᾳ 

Τρταῦῦ κι οαῦ, ζείποιι. δοοδαιρίπιαππ: 

Ἔ Θϑαϊπιοπ, δὲν ΦΙθορίίον. ϑϑὲαθες- 

δοῦε ἀπιῦ ον πὶ αἴοπ (Θιζπιπιπ ἤγαοῖδ 
ϑοπ Φκσῃ δἰδ σοι Ῥεῖ Θρθα, ππὸ ζἀρῖς 
Ὁπ8 Ξ01, θα (ὦ τυἱΐο, τὶς υἱοὶ ζείπ {{| 

9 ἔϑυαῦ Ἰρταῦ, 11. Ὅεπὶ δεθηίΐίρᾳο: Φον ὥεττ, 

Ὁείπ οι, δπι δ οἰοζοπι ῬθΟΤῈ, τοῖο οϑ ἰδὲ 
{{π, πο) ϑιυιποονίπια [0 υἱεῖ, Ὁα 8 τποῖπ ζ εΥτ, 

ὍΤ γεθπ 6) ζείπον Ἅπιροπ ἀπΠῈ ϑαταπ ζεθο; 

39, Α. ΝΥ Φογοῦ ἢ. ὕ.1.: Φ εν {{., 

20. (δῖ. 3..19.) Β: [οἴ(ς γα ἀδεν {. θείδιυα δε ὁ 
αΥ͂. ΥῈ.Α.: τι. ἰδπ πὶ 7. (αὐδοίπηΐοι) Ἐβοτέταπτίοπ, 

Ἐπ 29. 

᾿ ΑΥ̓͂: 6 91ο. 
. ΑΥ «ΝΕ; ϑὲαδαϊο δαᾳᾷ, 
, Ξϑεπετδαΐοι, (Β: Ἔοπ Ὅ.π Θύδπεπ Κὅ, χοπ.) 
. ΑΥ̓͂: δε αν. 

ἘΦΟΙΟσ, δὲ Θοῦπι 

δὲ. Φοίρείίον.. 

Ἔα] θΡὰπὶ ἰπίον {ΓΙ η ἃ ἡ υ  οὐο ἢ 2 
νΘΡΙΠ ΔΙ 6 ἸΒ416 ἃ ἰΓ65 ΠΟΙ Ρ6Γ- 
νθηθγαΐ, [ΘΟ π6 ΘΠ 5101 Πᾶν] ἁυΓ]- 
ΟἸΪΠ1Π) ἃ 5ΘΟΓΘίοΟ. 

Α586] [γᾶ8} 408} ἰηΐον ἰγὶριηΐα, 24 

ΘΙΘΠαπᾶη ἢΠΪὰ85. ρᾶΐΓα] 615. 46 Ββι}- 

ἰθθηι,  δοιηηὰ (6 Ηδγοάϊὶ, ΕἸΪοὰ 46 22 

ἘΠ 6Ι65 ἀ6 ΡΠ 4}, Ηἰτα ἢ] πα 20 

ΔοροΒ 46 ΤΏθοια, ὃ ΑἸδΙθΖοῦ ἦ46 ἀπᾶ- 27 
{ποῖ}, ΜΟΡοπηαὶ ἀ6 Ἠπιβαϊϊ, Ἔ 86]- 28 

Ιη00 ἈΠΟ] 65, Δία Παγαὶ ΝΟ ρ Δι Π1165, 

ν.19. 

2,18.16Ὁμ. 
1 1,20. 

ἀτ,τ. 

ν.9συὰ. 
7, 1.1 6}, 
11,27:. 
ἐτοτυ.ο, ΗἩΔΓΟΜΙ, 
12.11.38. 

ἘΡῚ 
80. Ὁ7, “ἘΝ 
Εϑτ. 
πδρι Ἔ Ή6]04. ΠΙὰ5 Βαδηα οἱ ἰρ86. Νβίορ]ια- 29 

). 27 

11,81; ὑω Π] 165, Π|π81 Δ] 5. ἈΠ αὶ 6 (Δ) Δ1]ι 
τ 14:1 

ΓΝ "ΠΠΪοταπι Βθη)αιηῖη, Ἐ ΒΔ) ΡΒΆΓΑΙΠο- 80 
7 8.»}9. ἔθυε ο: Ηρα] 46 ἰ(οὐγρηία (δ, 

τοι. Ὁ ΑΡΙΔΙθΟη. ΑὙα 65, Ασάνοίῃ ἀἠ6 31 

τι β δον δι ΒΘγΟηΪ, ἘΕΠαθα 4 ϑα!θοπὶ, ΠῚ 32 
δάββοη, Φοηδίῃαπη, Ἔ δοιηπιὰ ἄ8 ΟΓουϊ, 53 

35. ΑΠΙΔ ΠῚ ἢ] 5 δΆΡΑΙ ΑΤΟΡΙΙ65, ἢ ΕΠΡΠ6- 34 
[61 ΠΠΙΠ5. Α51]}ὰ1 ΠΠΠ Μδο αι], ΕἸ] τὴ 

τὰν ΒΠ1ὰ5. ΔΘΒ ΟΡ] (οΙοηΙ65, ὃ Ηρβγαὶ 8 
"46. ΟλΡη610, ΡΠαΡαὶ 46 ΑΥὶ, ἜΤσ ΔΑ] 30. 

Π|πι5 Ναίμαη ἦα 80})8, Βομηὶ ἀ6 ΟδΔαϊ, 

), Ἔ Β6Ι6 0 46 ΑἸηϊηοηὶ, ΝΑἢαγαὶ ΒοΡο ἢ - 37 

ἰ65. ΔΡΙΏΙΘΟΙ Φο04}) ΠΙΙΠ δᾶννίαθ, Ὁ τὰ 88 
τ δορί Πγ 165, ἀἀγο}} οἵ ἰρ86 Ζοιῃνγ 65, 

Ἔ 0185 Ηθιμᾶθαβ. ΟἸηηθ5 (τρί ηΐα 39 
᾿ Βθρίρη. 

Τὺ δϑάίαιι ἰασοὸν θοαὶ ἘΧΕΨ,. 

ε ἸΓΆΒΟΙ ΘΟηΐΓὰ ἰβγὰ8], ΘΟΙΟν (4118 

ἯΣ ΠΕ ΔΩΝ ΙΪη 65 ἡϊοθηίοιη: δαἋ6, πὰ- 

ΘΓ ἴβῦδ6] οἱ {πάδιη. ὃ ιχίίαιιθ 2 

ΓῸχ δ Φ08}} ῬΓΙΠΟΙΡΘΙ ΘΧΘΓΟΙΐι5. δα]: 

σαι. ῬΟΓΔΙΏθ]8. ΟἸΠΠ65. {ΠἸΡ0115 [5Γ86] ἃ Π) Δ ἢ 

᾿Ρρ 4,28; 566. ΒΟΡΒΆ 66. οἱ παμηθΡἃ 6. ΡΟρι- 
ριθαν [1 πΔ, 1 560] Π) ΠΠΠΊΘΙΙΠ 6}15. ὃ ΠΙ- 

1). χίίψαθ 708} τορὶ: Λάδσαρσθαι Π ΟΠ Π15 
ἢ διι5. ἴππ|5. ἃ ΡΟρΡΌΪαΠ (απ), 4Π|8η- 

ἴὰ5 ΠΟ οδΐ, {6 υ 416 ΟΘὨ ΠΡ] 1ΟοΙ 

'π οοηϑρθοία (ΟΠ τηθὶ ΓΘΟίβ5:; 

20. ΑΙ. : Ασογὶ (Ρτο ἃ1{. Η8γ.). 38. 8: Οτοίὶ!. 
30. ΑἸ.: Βαηϊ. 1, Α].: ἀϊο. δά 308}. 

1. Φ. υἱδοῦ ε. ΒΥ ΥΕ;: οπεγταππίο, ὙΠ]: θοῦ: 
Ἰεϊ είς, αὟ: θ6ι{1 χάρο. 

2. φἄριει, ΟὟ: Οδευπ δον εϊρηδηπα δε δίς δεί 
ἰδπι σαν. ὟΝ: πιπίοτί. Β.ΑὟΝὙΕ: τυἱῇς (ὐἰῇεπ 
πἰθᾳ) δίς (ππφ)ϑ Ὁ] δ.6 55, 

8. εὃ πιίε 91, [εθε. 

80" 



ῦ4δ (24,4---13. ΘΠ ΘΙ ΒΗ. 

χχεν. Τ)αυϊηἶο νοορηϑῖο νοριἶἴὲ ρμοϑῖο ρμιερφῖξα.- 

Ἂ ἐγάσιος 
καὶ ὁ κύριός μου ὁ βασιλευς τἵνατί ϑέλει 

ξν, ἘΦ ΄ Ἵ 

τὸ ῥῆμα τοῦτο; 4 Καὶ κατεκραάτησὲ 
- - ᾿, 2) Ἅ Ἁ 

τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως πρὸς Ιωαβ καὶ 
ΕἸ , - ’; 3 

πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως, καὶ ἐξ- 

ἤλϑεν ᾿Ιηὰβ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως 
- , » 

ἐκ προςώπου τοῦ βαοιλέως ἐπισκεψασϑαι τὸν 

λαὸν τὸν ᾿Ισραήλ. ὃ Καὶ διέβησαν τὸν ᾽10ρ- 

δάνην, καὶ παρενέβαλον ἐν Αροὴρ ἐκ δεξιῶν ἢ» Ξ Ξ Ξανβιζο Ἷ 
τῆς πόλεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος 1 αδ 

᾽ , Ἂ» μκ, . Ν 

καὶ Ἐλιέζερ. ὁ Καὶ ἦλϑον εἰς Γαλαὰδ καὶ 
- " ω τ Ἀ 

εἰς γῆν Χεττιςίμ, ἥ ἐστιν ᾿πδασαί, καὶ παρ- 

ἐγένοντο εἰς Ζ1» ιδάν, καὶ ἐκύκλωσαν Σιδῶνα" 
ἊΣ , , ν 5 , 

7 καὶ ἡλϑον εἰς ἥάψαρ Τύρου καὶ εἰς πασὰς 
Ἢ ,ὕ -“ .᾽ ν » - ᾽ 

τὰς πόλεις τοῦ Βυαίου καὶ τοῦ Χαναναίου, 
4 , . , ᾽ ΄ ᾽ 

καὶ ἐκπορεύονται κατὰ νότον Ἰούδα εἰς Βηρσα- 
ω » - - ν “- " 

βεέ. 5 Καὶ περιῆλϑον πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ παρα- 
7 δι , -» ᾿ ᾿ Ξ ,ὔ 

γίνονται μετὰ ἐννέα μῆνας καὶ είκοσι ἡμέρας. 
9 Καὶ ἔδωκεν ᾿Ιωὰβ τὸν ἀρι- 

5. , 
εἰς ]ερουσαλήμ. 

Ν “ 5 ,ὔ - - - -»" 

ϑμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ τῷ βασιλεῖ" 
᾽ αὐ ᾽ ,’ ΄ .] - 

Ισραηλ οκτακοόσιαι χιλιαδὲς ἀνδρῶν 
,ὔ , « 

δυνάμεως ἐσπασμένων ῥομφαίαν, 

, ΑἹ 

καὶ ἣν 
Ν » 

καὶ ἄνδρες 

Ἰούδα πεντακύσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν μαχητῶν. 

10 Καὶ ἐπάταξε καρδία Ζαυὶδ αὐτὸν μετὰ 
ταῦτα ὅτι ἠρίϑμησε τὸν λαόν. Καὶ εἶπε 
Ζ]αυὶδ πρὸς κύριον: Ἡμάρτηκα σφόδριι ποιή- 
σὰς τὸ ῥῆμα τοῦτο" καὶ νῦν, κύριε, περίελε 
δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου, ὅτι ἐμαται- 
ὠϑη» σφόδρα, 1! Καὶ ἂν ἕστη Ζαυὶδ τὸ πρωί, 
καὶ λόγος χυρίου ἐγένετο πρὸς Γὰδ τὸν προ- 
φήτην τὸν ὁρῶντα Δαυίδ, λέγων" 12 Πορεύου 
καὶ λάλησον πρὸς Δαυίδ, λέγων" Τάδε λέγει 

Τρία ἐγὼ αἰρὼ ἐπὶ σέ, ἔκλεξαι σε- 
αὐτῷ ἕν ἐξ αὐτῶν καὶ ποιήσω σοί. 15 Καὶ 
λϑε Γὰδ πρὸς Δαυὶδ καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ, 
λέγων" Ἔκλεξαι σεαυτῷ γενέσϑαι ἢ τρία ἔτη ̓ς 
λιμοῦ ἐπὶ τὴν γῆν: ἢ τρεῖς μῆνας φεύγειν σε 
ἐκ προφώπου. τῶν ἐχϑρῶν σοὺ καὶ αὐτοὺς κατα- 
διώκειν σε, ἢ γενέσϑαι τρεῖς ἡμέρας ϑάνατον 

Α 
κυρίος" 

ἕν τῇ γῆ σοῦ" νῦν οὖν γυῶϑι καὶ ἴδε. τί 

5; ΔῈ: β5 λετα! ἐν τῷ λόγῳ τὅτῳ (ο. ἘΧ) 4..ᾺΒ: 
ὑπερίσχυσεν ὁ ἀΟΎΘΕῖς , εἰς τὸς ... ἰσχύος ἐνώπιον 
τ. β. (ο. ΕΧ). ἐλ. ̓ Θαβασῶν (γ. ἸΧΎΧ ΉΤ 
(Ρ. Δ.) καὶ ΠΩΣ ΘἜΡΧ). “: ΑΒ: ἤλϑαν (ἐκπ. Ι 
ἘΧῚ. 8, ΑΒ: “περιώδευσαν ἐ ἕν πάσῃ τῇ γῆ κ. παρ- 
δγένοντο ἀπὸ τέλδς ἐννέα μηνῶν καὶ εἴκοσι ἡμε- 
 γάς. ΕΧ). 9.Ὰ8Β: πρὸς τὸν βασιλέα" κ. ἐγένετο 
«σπωμένων. . ἀνὴρ. 10,48: μετὰ τὸ ̓ ἀριϑμῆσαι 
. Ἥμαρτον. Β: ὃ ἐποίησα νῦν, κύριε ϊ (ποιήσ. "δὶς 

ἘΕΧ.. ΑΒ: παραβέβασον... . ἐμωράνϑην. ΤΡ 
(411,) 4. 12. ΑΒ: Πορεύϑητι.. «ἐγώ εἰμι αἴρω ἐ. ἯΣ 

ἬΞΖΙΞ ΥῈΠ πϑρ ἼΦΒΣ ΟἿΝῚ 
“ὃν ἼΞΒΠ ΣῈ ῬΊΠΡ) ἐπῖπ ἡ 
δ᾽ ἈΝ ΧΡ ὉΠ πῶ ὉΦῚ ὩΝῚ" 
τῶν τρθὺ ρθσα ὍΘ ὉῚΜΗ ᾿ὙΘῚ 
ΤΉ ΣΥ χδτλρυ λιν ἘΝ ΣΙΣΕΊ ΕΟ, ὦ 
ΡΠ γ} ἜΡΤΦΞ ὉΠ ἸΠΡΠ 
᾿ὙΠΡΟτ ΟΝ ἼΝῚ, ὈΠΌΙ 3 ὍΝ 
ΙΓ ΚΝ ΟΝ ΤΡῚΡ ΟΝ ἈΝΒΡῚ ὃ 
τὰς Ξ3Ὁ Ἰ5ὰ ΠΡ ἸΝΞΒῚ ὙΠ 
“πΡ-Ὁ9Ὶ ἼΚΤΟΣΞ ἼΝΈΞΗΥ ΣἸΠ ΨΩῚ 
ΣΡ 255 δὲς ἼΝΧ5Ὶ Ἴ)ΣΟΘΕῚΊ ἼὨΓΊ 
ἼΝΖ5ὴ γον ποῦς ἼθΌῚ ἐΣΞὼ "ΝΞ 8 
δ" ΒΡ ΣΦῚ ΘΟΕ ΓΙ ΤΣ Οτὺ ΠᾺΡ 
ΡΒ ἼΒΘΌΤΑ ΞΔ ἼΠ5: :ρϑηη" 9 
ἩΡοΘ Ὀ Ὁ ὙΠΙῚ ΠΟΘ Ν ὈΡΠ 
ΟΝ ΞῚΠ Ἡ 2 ΘΟΡ ΟΝ ΠῸΝ ΓΝ 

ἐς ὉῸΝ ΓΝ Ὁ ΟὩΓῚ ΓΙ ΤΉ 
ἼΡΟ Ἰ5 ΠΝ ΠΝ ἀ)1:3Ὁ δι : 

γῆστῦν τὴ ον Ὁ δρπττα 
τῆι ΠΟΡῚ ὙΓΟΪΩΣ ἼΩΝ ἸΝῺ ἼΠΝΌΤΙ 
ἼΠΟΞΌΣ 3 125 ἩΣττν ἈυτΊσνπ 
ΒΤ ΞΘ ΠΤ ΘΡΕῚ ΕΊΝΘΊΤΙ 

Ἴ πππ ΝΞθτι ἼΣΟΝ Πρπι ΠῚ 
ΠΣ ἬΠτΟΝ ΤΟἼΞΤ)Ί ΠΠΡΠΙ ἐ ΛΩΝ 9 Ὁ 
ΠῺΣ ΟἿ Ἴ39 ὥς ΤΊΣ ἼΩΝ 
ἘῸΝ πΩΣΝῚ ΘΡΘ τΤΠΝ τὸ- “ΠΞ 
2. ΩΝ “5 προ. ὭπΡΟΝ. ἸλΓ 3918 
ΠΚΝΞ 33). "8 ὥτϑ ἢ ΝΊΞΩΣ 
ππκτοθῦ ἢ ἼΌ2 ΘΠ πῶϑ: ΟΝ 
Θ "25 τώσῃ ΓΤ ΝῚ ἼΞ ΤΊ ΝῚΠῚ 
πῺ πνῸ ΣῈ ΠῸΡ ἼΧΊΝΞ ἼΞῚ 

ν.10.11]1. Τ᾽ ΟΘ ΣΧ Ν 5 ἈΡΌΘ᾽ 

καὶ ἔκλ. 18... ΔΒ: εἰρῆλϑε, Β᾽ αὐτῷ. ΑΒ: καὶ εἰ- 
πὲν αὐτῷ (λέγ. ΕΧ) ... εἰ ἔλϑηῃ σοι τρ. ἔ. λιμὸς ἐν 
τῇ γῇ σὃ. , ἔμπροσθεν... . ἔσονται διώκοντές σε. 



Φ, αι οί, (24,4---13.) δ49 

Φοίς ϑάθιῃιρ, Οἷς ϑῆειιο, (δίς δτεϊειτοὶ (Θέταζο, χκεΥ. 

αὖον ᾿θα8 δαὶ πιοεῖπ ὥστ ὀξοπίᾳ δι 
ἃ οἱοεν Θαΐο δ Δ 0εν Ὁε8 δδηίᾳ 8 
δον αἰπα υοῦὺ υὐἱϑον Δοαῦ απὸ οἷο ϑαιιρίς 
ἴοι 68. Φροτεοδ. 
ἀπὸ δίς Θαιρίι Ὁ68. φοοτοδ υ9Π ΠῚ 
δεθηίαςο, δα [6 Ὁα8 990} ϑἴταοι ζἀθιοίοπ, 

ὅ “ππὸ οἰπαὸπ ἴδον Ὅὸὲπ “οῖδαι, 
ἴασροτίοπ ἃ 21 ίτοοῦ ἐν ϑὲο)ίοι. ὍὲΥ 
Θιαοι, οἷς απὶ 54) (Θαὺ Τἰεσί, τὸ κι 

Ὁ δαρζοῦ, Ἔππιν ἔαπιοπ αοπ Θ ίοα ππὸ ἱπὸ 

ἍΠῸ ω0ᾳ. ϑοαθ αἰ. 

απὸ 

πο οτΙα πο Φανή, παὸῪ ἕαπποπ απ Φαπ, 
7 ὅααι ππὸ ππὶῷ ϑίοοπ θεγ, Ἔππὸ ἔππποι 
δι δὲ [ἐπ (Θίαῦε Φϑτιδ ππὸ αἴης 
ΘΙἄοίοπ ὉὸῪ φουίτου τπτὸ (δαπαπίτον, τπιὸ 
ἕαπιοπ δίπαι!δ απ δὲπ λας, ψιιθα. 66Π 

ὃ θεν Θεῦα, 
απὶ, τἀπὸ ἔσπιοεπ παῶ) πεῖῃ ϑὲοπαίοπ τπὸ 

9 κυαπρία Φαθὸπ απ “δεγηζαίεπι. 

Ἐμπο ξοσοπ Ὁᾳ8 σαπλὲ “απὸ 

πὸ, 
ρα σαῦ δεῖ δεθηίᾳε οἷε Θιμπιπια. Ὁεδ 
δρ δ, Ὁα8. σολάθιοει ταν, ππὸ οε8. τατος 
ἐπ ἴτας! αὐὐλ δαποοντ πιαὶ ταιεπὸ Πτατέε 
ϑλάππον, οἷε Ὁᾳ8 Θάηθονί απιδέοβοη, τιπὸ 
ἰπ δα Πππ| θυπθοτε πιαὶ ται επὸ δϑ)ὲαπη. 

10 Ἰϊπὸ Ὁα8 θεῖς Τπιθρ Φαυΐο, παθ)ῦεπι 
Ὁαᾳ8 5301Ὲ σοξάθίοι τοατ. Ἰ1πὸ Φαυίο Τρταῦ) 
λιππ| ϑεῖτη; δ) θαθε ζυϑετ) οοἤαποίρί, 
δαβ ἰἃ) Ὁα8 φεἴγαπ θαθο, ταῦ ππιπ, ὅθ ετν, 
αἰπππὶ τοὸς οἷς ΒΘ  Πεῖθαι Ὀείποβ δπετοβ,, 

11 δὲππ [ἃ δαθε ζεῦτ {ΠΥ Π) σείδαπ. ἢ πὸ 
Ὁᾳ Φαυίο ὃὍὉε8 Ῥθὲοταοπϑ αἰ]ταπν, ἔαπι Ὁ68 
φοττπ ἴδοι! κι. Θαῦ, δὲ τον θείοπ, 

12 Φαυϊοθ Θεῦον, τπὸ Τρταῦ): 

Φγρίοντοὶ δτίπας ἰδ δὰ οἷν, εὐ ἄρίς. οἷν 
13 ϑόγτοι εἶπ, Ὁα8 ἰἃἀ) οἷν πὲ. Ὁ Θαῦ ἔπηι 

δι Φαυίο τὸ [ποίς ε8 ἰθπὶ απ, τἰπὸ 
ἴγτα ἀκ τθπι: ὅθ ΠῚ ὃιι, δα {{εδὲπ 
αῦτε Φθοιτις, πὶ δοίη απὸ ἔσπηπὸ 
ΟὐοΥ, Ὁαῇ δἊᾺΆ᾽᾽. Ὁτοὶ Φϑθὲοπαίς ὉοΥ ὉΕΙΠῸΠ 
θδιοευζαγετα. Πρ οπ πε], πὸ [{ε δἰ 
ϑΟΥοἹ σοπ ὁ δον, ὍαΒ Ὁτοὶ Φ α6ὲ 59 ΠΠὸπὸ 
ἴπ ὁείποπι ἕαπὸς [οἰ ἐ ΘΟ. ποτές πππὶ τὸ 

8. 13. 0.1.: ϑθοπόοι. 
9.3.4: Θιπς. ὕὉ.1.: Πατέον ϑέαππ. 

3. ΑΥ.ΝΕ: δοΓ661... Ὁίοοε Ὁ. (οἰ εἴο6). 
4, Βιισατλι πάη αὐροπ. ΑΥ̓͂ ΥΕ: δΙ{65 [6ΠΠ. Αἃ: 

οὕταπῃ δπτῶ. --- -- ὅ, ἀΥ̓.ΥΕ.Α.: (ἀπ {8} ππ θ αἷο δ, 
ΠΟ 6. ΑΥ̓ΥΕ: βϑαπὸ ὃ γαθεθδίπι- Ὁ αὐ. 

7. ΑἿΣ: ἰπ δα "θλ ἀρ ὲ ν. Ας ΝΕ: οἷε Θύ: 
βεροιο, Ατ δοι Θίϊδοπ. : 
9, ἤθοενσαθ,., 9πιβαθι. ΟΕ. ΑΙ: Θαθ. δὲν 3) πε: 
βοτμιρ (Βεζτείθπ9.) δὲ6 Ἔν. ΝΕ.Α: Πτοίέθανο 5) , 
Ψ- 

ἱὰς “οὐ φὰ; σι, τὸ τον 

ἘΘεῦε οίπ 
ἱπιὸ τεῦο πη Φανίο: (Θὺ ζρυϊ γε δὲν ϑενε:, 

5604. φυϊὰ 5:01 ἀΟὨΔ 115. ΠΊΘ 115. ΓΘχ γα] 1 
ἴῃ 16 δ] βοθηιο Ἔ Ο)μ 11 
ΔΌ ΘΠ) 5ΘΓΠ10 ΓΘρῚ5. νοθὰ 4084} οἱ 
ΡΓΙ ΟΡ ΘΧΘΓΟΙ 15, ΘΟΓΘΒΒΙ56Π16. δὶ 
4οα οἱ ρΥΪΠοΙρ6 5. Δ Πα πὶ ἃ ἰαοίο 

10.21,:. 
τ, Δὰ»Ω. 

ΓΘΡΙ5, ἃ ΠΕΠΊΘΡΓΆΓΘΩΪ ΡΟΡΆΠ1Π) 
ἴ5γ 46]. Ἢ Οπιηητι6 ΡΟΡ Τα 5 556} Φ01- ὃ 

θε.,36. ἈΠ 61, νΟΠΟΡΙἢΐ ἴῃ ΑΤΌΘΙ ἃἀ ἀοχίο- 

ΓΔΠ) 0ΓὈ15, 46 681 ἴῃ νὰ} ἀαί, 
θυ, οἵ ΡΘΡ 7,26 ἢ ἰγὰηβίουιιηϊ ἴπ ἀα]αὰὰ ὃ 

οἱ 1ῃ ἰουγᾶμ ἸΠΙΘΓΙΟΓΘαῚ οί 5], οἱ 

νΘΠΘΓΙΠΐ ἴῃ ΠΠὰη 5 νοϑί ἃ, ΟἸΟΙΠ)- 
Θαπίοσ 6. 1χίὰ διάθηθη)  ἰγηβίο- 7 

εὐ, ΓΙ ΡΓΌΡῈ ᾿ποθηϊὰ ΤΎΡΙ δἰ ΟΠΙΠΟΙῚ 

ἰογγὰιη ἢθνδοὶ οἱ (πὰ "θ᾽, νθη6- 

ὩΣ τὺ. Ταπίψαθ. δά τηογί ἀΐοιη ἀπ. ἴῃ Βογβὰ- 

ἰσν.1.4.0886, δι. Ἰαβίγαία αἱἰνοῦβὰ ἰογγὰ 8 

ἁΠΘγα  ροϑί ἤΌνΘΠ) Π]6Ι1865 οἱ 

τομ...,5. 5 Ίη11 ἀΪ85. ἴῃ. Φογαβα! θη. ἜΠ6αΙ 9 

ΘΟ 4908} ΠΟ) Ἃ65ΟΓΙρΡ(ΪΟ ἢ 5 
ΡΟΡᾺΪ τορὶ, οἱ ἰηνθηία βιιηΐ 46 [5.86] 
ΟΟἰΙησθη ζᾶ 1} Π1ἃ ν] ΓΟ ΓΙ ἢ] [ὉΤ Π11}, ΧαΪ 

ὙΒεο, ἐδ ΘΠ ασΟΓΘηΐ σἰαθίιμ, οἱ ἀ6 Τπ4ὰ «1η- 
Θοηία ΠΏ}ΠΠ1ἃ ριιρσηδίο ΓΙ ΠῚ. 

οὐ Ρργοιβδιῖ. δαΐθιη. ον Πᾶν δαπὶ, 10 
ἘΣ ΡΟβιαλΠ| ΠΟ Ραΐ5. οϑῖ ΡΟραΪι5, οἱ 

τοιηα δι Ἰχ! Πᾶν δὰ οιηΐπαπι: Ρδοοδνὶ 
με δα γά 116. ἴῃ ΠΟ ἴδοίο; 564 Ῥγθοοῦ, ἢ0- 
ἤϑτ ἐθα Π]η6.,. αἱ ἰΓΔΠ ΒΓ ΟΓὰ5. ἰ {αἰ 061} 5 Ρνὶ 

(π], ααἷὰ δία! 16 Θὲ ΠΙΠ15. ἜΒΌΡΓΟΧΙΙ 11 
ἰίααιια αν ἃ πὰ 6, οἱ 5610 [)ΟΙΏ ΠΗ] 

[Δοῖ85. οδ᾽ δά (δὲ ΡῬγορῇβίαδιη οἱ 
ν θη) αν, ἀϊοθης: ἜνγαΔ6 612 
Ιοψαογο δὰ αν: ἤδθο ἐΐοὶι Ὠοιηὶ- 
ππι5: Ττίαηι ΠΡῸΪ ἀδίαν Ορίϊο, 6ἱϊρα 
ἈΠ 11} 40 νΟ] ο 5. οχ ἢἰ5, αὖ [ΔἸ 1 

01. Ἔ ΟἸμηαιι6 νρηϊβϑοὶ δά δὲ ἢ)ὰ- 13 
τ ν "1, παποίαν!ι οἱ ἀϊθθηβ: Αἰΐ 56 ρ[6 1) 
ἘΠ ΔΠ115. νΘη οί {{0]1 [165 ἴῃ θυ (μὰ, 

δι {Ὑ}}0 115. τ᾿] 6 Π81}}115. ἰσίθ5. δάνουβα- 
Γ05. ἴἰ05. οἱ 111 ἰ6 ΡῬουβοααθηίαν, δαΐ 

ὁ γ16. 1} }}}115. ἀἴ 6} 15. ΘΥΠ ΡΘΕ ΠΘη|ἃ ἴῃ 
ἰΘγΡὰ ἃ: ΠΠΠῸ ΘΡΡῸ 46] 06 γὰ οἱ νίά6, 

(5πὶ. 
18,18. 

26μ.16,9; 
10 ..21.,9; 

181. 
22,0. 

ται. 
ψα τ. 

1τ6ιι. 

0. 5: Ηδάϑὶ. 

ΑὟ: δευϊορδίοπ!ο, ΑΥΝΕ ΑἹ κοροκ. 
10. ΒΑ ΝΕ: [ορτ αο. Β. ΑΥ̓: ααὐ θαι (απ) 

τυαό ἰἄ) οἴ. (θα 66). ΝΕ; [αβ Ὁοΐ)... δίπροθεπ. ΑὟΥ: 
νουλοίθο θὰ δ δδοταύροπ.,  δαὰβ ὦ [0 {τί φοισοζοπ, 

11. ΒΙΑῪΝ ΝΕ. Α: φοῶαν. νΕ: δὲν θπιῤἼρυ. 
12. ἴσας ὦ δίτ σον, Β: απ]. ξ 
18, ΝΕ: ιπιρογόποίῃ, Αανγγ. ἃ: (οἰπ) Θιπίβον. 

ΕΥ̓ )Ε: 1 1. 



ῦ0 (|,14--920 ΒΑ 6Ι5 ΕΠ. 

ΧΧΥΥ. αυϊαῖς νγοοοηδῖο ΞρΣ ἘΞ τε ΝΣ Σ 

ἀποκριϑῶ τῷ ἀποστείλαντί με. 134 Καὶ εἶπε 
Δαυὶδ πρὸς Γάδ' Στενά μοι σφόδρα ἐστί" 
πλὴν ἐμπεσοῦμαι εἰς τὰς χεῖρας τοῦ κυρίου, 
ὅτι πολλοὶ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδρα, καὶ εἰς 
χεῖρας ἀνϑρώπων οὐ μὴ ἐμπέσω. 1ὅ Καὶ 
ἔδωκε κύριος ϑάνατον ἐν Ἰσραὴλ ἀπὸ πρωίϑεν 
καὶ ἕως ὥρας ἀρίστου, καὶ ἀπέϑανον ἐκ τοῦ 

λαοῦ ἀπὸ 4]ὰν καὶ ἕως ἌΡ ἑβδομήκοντα 
χιλιάδες ἀνδρῶν. 16 Καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος 

τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς “ερουσαλὴμ τοῦ διαφϑεῖ- 
θαι αὐτήν, καὶ μετεμελήϑη κύριος ἐπὶ τῇ κα- 
κί καὶ εἶπε τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαφϑείροντι ὃν 
τῷ λαῷ" Ἱχανὸν γῦν, ἄνες τὴν χεῖρα, σον. Καὶ 

ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ ἣν ἑστηκὼς παρὰ τῇ ἅλῳ 
θρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου. 
πρὸς κύριον, ἕν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον 
τὸν τύπτοντα τὸν λαόν, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 
ἠδίκησα" καὶ οὗτοι τὰ πρόβατα τί ἐποίησαν; 
Γενέσϑω ἡ χείρ σον ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ 
τοῦ πατρός μου. 

15 Καὶ ἤλϑε Γὰδ πρὸς Δαυὶδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αναβηϑι καὶ στῆσον 
ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν τῷ ἄλωνι ᾿Ορνὰ 
τοῦ Ἰεβουσαίου. 19 Καὶ ἀνέβη Ζαυὶδ κατὰ 
τὸν λόγον Γὰδ 'τοῦ προφήτου', ὃν τρόπον 
ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος. 20 Καὶ 
Ὀρνά, καὶ εἶδε τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας 

αὐτοῖ διαπορευομένους ἐπ αὐτόν" καὶ ἐξῆλϑεν 
Ὀρνὰ καὶ προξεκύνησε τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρός. 
ωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γὴν. 21 Καὶ εἶπεν ᾿᾽Ορνά- 

γ΄ Α " 

Τί ὅτι ἦλϑεν ὃ κύριός μου ὁ βασιλεὺς πρὸς 
᾿ τ3 ᾽ - ων ἃς “- ᾿- γῶν τον δοῦλον αὐτοῦ; Καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυίδ 

ΟΥ̓ ΕΣ « μ᾿ ᾿ “ ᾿ ᾽ 
Κτήσασϑαι παρὰ σοῦ τὴν ἀλὼ καὶ οἰκοδο- 

- - Ω Ἷ 

μῆσαι ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ, ὅπως ἐπίσχῃ 
»" ᾽ ἢ -“ - 

ἡ πτῶσις ἀπὸ τοῦ λαοῦ. 
τ , . ς , , 

πρὸς ΖΙαυίδ' “υβέτω καὶ ποιησάτω ὁ κύριός 
΄ ΝῊ - ν γ Ν , 

μου ὁ βασιλεὺς τῷ κυρίῳ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον 
᾽ - Α « ΄ «. , 

αὐτοῦ" ἰδοὺ οἱ μόσχοι εἰς ὁλοκαύτωσιν καὶ οἱ 
Χ ΕΥ κ » δ - ΕῚ ξυλ ᾿ 

τροχοὶ καὶ τὰ σκεύη τῶν βοῶν εἰς ξύλα. 

13. ΑΒ ὁ ((ὰ ἢ) ῥῆμα ΟἜΈΕΧ). 14. ΑΒῚ (ἃ Τῇ 2) 
πάντοθεν ἘΣ Ὴ ἡ (Ρ: ἐμπ.) δὴ (ο. ΕΧ). 
τὰς (ἘΕΧ). ΑΒ τδ.., Ὁ (ἃ. οἶπτ.) οἵ... εἰς Ἦν χ. 
ἀνϑρώπϑίο. ἘΧ, 10: ἌΒΕΧΈ (1. » Καὶ ἐξελέξατο 
ἑαυτῷ “ΖΙαυὶδ τὸν ϑάνατον, καὶ ἡμέ ἕραν ϑιερισμϑ 
πυρῶν {ταν τς ἕωρ).. Ἐ(Ὁ. ἄρ.) καὶ ἤρξατο 
ἡ ϑραῦσις ἐν τῶ λαῷ... πἀπἐθοιίεῦ {0  ἘΧ ,, 10: Β 
ἡ (Ὁ. ἀγγι)τῦ ϑεδ. ΔΒ: παρεχλήϑη (μετ. ΕΧῚ. 
Πολὺ νῦν... ὁ ἄγγελος κυρίϑ... Ἐ ἕστ. 17. ΔΒ: 
ἐν τῷ λαῶ (τὸν 1 Χ πε ἢ ἐγώ) εἶμι εὖ (ρ. 1) 
δὴ. 18. ΔΒ: τῷ κυρ. ϑυσ. ). ΑΒ τ τὸ τον τ 
τὰ δ) χκαϑο.. 20, ΑΒ: πες ἐπάνω αὐτᾶ. 
21]. ΑΒΞ αὐτῷ... τὸν ἅλωνα τῶ οἴἶκ. 
σχεϑῇ. ΔΒ: ἄνεν εγκάτω ὐνν τὸ ἀγαϑὸν ἐν 
ὀφθαϊμοϊος: οἵ βόες. Β: ὁλοκαύτωμα (ο. ΕΧ). 

47)" 

17 Καὶ εἶπε Δαυὶδ " 

22 Καὶ εἶπεν Ορνὰ 

ΞΒ; καὶ συ- 

ΤῊΝ ΤῊ ὝΘΝΡῚ ΠῚ ὙΠ τ 3ῸΝ 1 
πὴ Ξ ΝΌΤΟΣ ἸΝῺ ΠΟΛῪΣ ἢ 
τὰ τὶ "535 ϑξοττη 5.3" 9 
ΡΟΝ ἼΞ: τὴτ δὴ ἐποθν "Ὁ 
ὩΘΡΠΓ ΤΡΔΡῚ ἽΦ ἸῺ ΤΙΣ ΣῊ ὝΞΠῸ 
ΩΝ πϑϑ »ϑῶ ΝΞ ΡῚ ἸΤΔ 
δ 1 ΝΘ Ὑ10 ἩΒώΡῚ ΕΝ 10 
πρηστον πππῦ ὈΓΙΒΝῚ πριν 
ἢ ὃ ΤΠ ὩΣ πλθ ὍΩΝΟῚ 
πὴ ΠῚΠ᾿ πΝθῸ» πὶ ΘῊΣ ΠΩΣ 
τ ἼΩΝ ὁ ΞΖ" ΠΡ ΝΕ 11 ΠΓΏΣΙ ΑΙ 

ι ΠΝ οΒπ ταν τ ΝΞ τῆ τοΝ 
ἸΩΝῸΠ π8νΝ ΠΡΓῚ ὙΩΝΡῚ ὉΦΞ ΓΙΞΓΙ 
ΩΡ ΠΙᾺ ἸΝπΠ : ΠΟΝῚ ὙΟΣΕΙ "39 Ν 

ἐδ ΤΡΞΞῚ 3. 10 ΝῸ ἽΠ 
δηππ ΘΝ3 πιστὸν ἼΔ᾽Ν 25) 
πὲτρ τὰν: ϑρτὶ πῸΣ ἼΘ᾽ ΩΝ 

18 

διέκυψεν. 
πηϑῚ9 ἼἼτ ὈΣΡῚ ΌΞΟΡ ΓΖ ῚΝ ἸἼ2Ξ 19 
ΠΡῚΝ ἘΡΌΘΡῚ πῆ πῦ ΤῊΣ ΝΞ ἼΞ 5 
ὩΣ Ἴ2Φ Ὑ12»  ὈΝῚ ἀοθσστΝ ΝΟῚ 

85. ὙπεϑῚ ΠΟΊΠΝ ΝΡ. ὙῸΡ 
ϑΥΤᾺ ΓΝ τὴν ΠΝ ὙΒΝ 
ἼΩΝ ἜΠΩΣΤΟΝ ΠΡΈΠΤ ΤΣ 3 
πο Ἰπδπτον ΠΡΟΣ γῆ) ρὉ ἼἸΙ 
ὩΣ ΠΒΡΘΓΙ ὝΣΣ ΤΠΝῚ ΠΙΞΤΩ 
ΠΡ τοῖν ἩΩΝ ΔΝ ΣΩΡΙ 39 
ΠΝ ὅλη: 3. Ξ,ΏΣΙ ΠΘΏΣΙ ὯΝ Ὁ; 

ἼΞΙΣ 50 ΘΒΘΓῚ ΠόΡὉ ὝΕΣ 
ὉΠ τ ΟΣ. ΓΙ ΝΗΙ 

γι 18: 5 ΠΟ ΤΥ: Ὧν Ἥ3 ὙΠ Σ5 

14. σὲ. άπδε. ΟΥ.Α: δῷ δίπ ἴεηΣ ὑρονάπρει, 
ΥΕ: ἐπὶ δευτάπῃς, (αν: δπτῶ) δε δ απὸ ὃ) 

10. ΒΑ: δον (5, τος (ἰοΣ ο) {. ὅδ. αὐτὸν. αὔεῖ 
ὁ8 (ῦα) τοποίς. Β: Ὁ66 ἸΙεῦοδ. ΑΥ: Ξϑο.επ. νῦν δα 
15. Αι: εὐδατπτίς [[᾽ Ὁ. ὃ. ἔδον θα (ΟἸοπο ὁ ΒΟΥ, 

ΜῈ: δῦ δα (ον Ὅ611) 5. σοτθοτδοίο, Α: {Φ Ππι|ρ. 
ΑὟ ΝΕ: χἰοθο δι ὃ. αὖ (τσ). ΑΥὐδαϊέ παπὶ δι Ὁ, Ὁ 



10 εν δεππο Ἵναζια, δε8. Φοδιίττϑ. 

ῷ, (Φακμοί, (ῷ4,14--22) 551 

φείϑε ἱπ δὲν θξεπίϑει απο, ΦΟίε Ζεππε ϑίταμια δε8 σεριειδ, ἈΧΕΥ. 

ἤθε, τυα8 ἰ) υὐἱεθοῦ Ταροπ [01 Ὅεπι, Ὅοῖ 
14 πιϊ ἃ) φεἴαποι θαι. ἜΦαυΐϊο Τρτα κι Θαῦ: 

(88 {{| πιίν {α|} ἀπρῇ, αδὸν ἴὰβ ἀπ ἰπ οἷο 
απο ὃὉε8 εττπ [αΠΠὲπ|0,. Ὁεππ {εἶπὸ ἔθ ατπις 
δουρί ξοι. {πΠ ὁτοβ; ἰῷ Οἱ πἰῶς ἱπ δὲ 

1 ϑθιοπζάεπ απὸ ζα!οπ. Ἃ θ{Π0 Τἰοβ δεν 
ῴοιν Ῥοπίίοας ἰπ ϑἤναοι ἔοπππιοη, υοπ 
φθὲυταῦπ απ δἰ8. κατ δοίπιπίοπ Θ εἰς, θα 
Ὁε8. ἤθ018. [ατὸ σον Φαπ δἰδ αοπ ὅ8ογὺ 

10 Θεῦθα Πεβδεπρὶς ἰαιζεπο ϑὲαππ. ἢ“ 1πὸ 
Ὅᾳ. δὲν (ὅπροῖ ζετο απὸ απϑδίτοαίς δὲν 
Δεγαζαῖεπι, ὃαβ εὐ Π{6 σεγοεγδεῖς, τοιοῖς 
ἐδ. δὍὲπ οττη ἄθδον Ὁεπὶ ἸοδοΙ, ταῦ Τρτα ὦ 
ἀιπι (ὅπρεῖ, 41 δὲπι Φδονοοῦθεν ἱπὶ 0 1Ὲ: 
(8 {1 σέπιρ, ἴαβ παπ Ὁείπς απὸ αὖ. 
εν (ὅπροῖ αὐοὸῦ Ὁε8. ότι τθαν δεῖ δὲν 
17 δ εππε ίταζπα, Ὁὲ8. ϑδεδεζίετθ. Ὁ Φαυὶο 

αϑοῦ, Ὅαᾳ ΕΥ̓ δι (ὅπροῖ 7αθε, Ὅογ Ὁᾳ8 5 01Ὲ 
Τῶπις, Τρτα εὐ ζπὶ φεττπ; Θίοῃε, ἰα 
θαδε σοπποίᾳει, ἰὼ Ῥαθς οἱε 9) εἴθ αι 
σοῖθαπ, τϑα8 δαθεπ Ὁ. (Θάγαζε σείδαπε 
δα δείπε μην τοῖον πιϊ τπὸ πιρίποδ 
βαίοτϑ αι {εἶπι. 

18 πὸ Θαὺ ἔππι ἐιι Φαυΐο κι ϑετίεῖθεπ 
δεῖ ππὸ Τρτα κι ἴθι; Θεῦς Οίπαι 
ππὸ τίς Ὅεπι Θοττπ εἰποπ ὙΠΠταὺ απ ἱπ 

ἘΔ 00 
αἷπα Φανίο δίπαιῇ, οἷς Θαῦ σεΐασίέ ππὸ 

20 ὃὍο᾽ θῖν ροδοίοπ δαῖτ. ἜἸ1πὸ ὃα ϑίταζια 
Πα) τοαποίς, 7αῦε εὐ Ὅὸπ δεθπίᾳ πε {εἰπε 
διπεοαγίοπ κι ἰθπὶ σοῦοπ, τπὸ δοίοῖς απ απ 

21 ζεἰποιι Προς ἐν τος, ὅπιπὸ Ἰρταῦ: 
πθανπα ἔσπιπις πτοῖπι ὅοτν, δὲν ὀξοπίᾳ, καὶ 

Τείποπι δδπεύγτο ὁ Φαυΐο Τρταῦ): 81: ἔπαιζον. 
οι οἷν οἷε Φοππὸ ππΠῸ δι δαιοπ δοα, 
ὥεῦτα εἶπὸπ ἍΠτατ, Ὅα6 οἷς δίασε υοῖας 

22) 3 01Ὲ αὐτο. ἡ θεν. δίταξπα ρταῦν ἐπὶ 

Φαοίο: δέει ὥογν, δεῖ δεδπίᾳ, πεῆιπε, 
πὸ οὐζοῦε, υἷος ἐδ ἰθπι φοζά!ι, Π{εῦε, δα 
ἱξ εἶπ ϑὲπὸ ξιππὶ τα ου[ἐγ, ππὸ (Θ [εἰ- 
[π,; ππὸ (Θεάίτε, ϑοσι ΘΟ επ π οῖ,.. 

14..4.Αἅ: [εν απο. 
22. Α.Α: Θῴ(ἀπίοπ! 

17. πιϊβαεθαπδεῖε.., αδὲν δίεζε Φ. Β.Α: ππτο! 

18. 0.1: κατ {εἴθεπ, 

 φρείθαπ. ΟὟ: πε ϑετραπροπ, νῈ: ϑονεθτ αεθαπὺ, 
ΑὟ ΝΕ: οίεο, οἷο θρόνος. Α: δίο Θῷ. πὸ. νΕ: πα ῷ 
1|..... {τοΐζοπ. Αι ϑθοπὺο, (ἃ) δέἐξὺ, Ὁ. 5. οΐδεν ο, ΑΥ̓: 

Ο (δόξοιπεο Ὀείπο ᾧ. δου. 
Μ᾿ 
΄ 
, 

νὰ 

Ὑ 

ἢ - 

» 

᾿. 
: 
- 
; 

18. ΒιΑΥ͂Υ ΝΕ. ΑΔ: απ δοιη[οἴδεπ ([6ποι}}) Φαρο. 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: εὐτί τς, Ατθαπο. ΒΥ ΝΕ, ΑΙ: αὐ Ὁ, ᾧ. 
: 20, μἰπἬζαγαμεεε... θεν θεν δοιπιπόπ, Β: δε). ΝΕ: 

] 

] 
! 

46 Π) ΓΟΒΡΟΠ ΘΔ οἱ, αἰ Π16 τηΪδ5ἱϊ, 
ΒΘΓΠΊΟΠΘΠ).  ΠΙχὶὶ δαίθη) Ὠανὶὰ δά 14 
αδά: (οάγοίοῦ ὨΙΠη15!} 5644 Τη6}1|58 6 
αϊ ΠΟΙ 41} [ἢ ΙΠΔ 115 ΠΟΙ] (Ἰη]18 6 
ΘΏΪΠῚ ὨΒΘΡΙΟΟΓ ἀϊὰ. 6}115. 51), αι 1 

ἰσα. [ἢ Π]Δη118 ΠΟΙΏΙ ΠἸΠη. Ἔ Πιηχηϊβιίααα 18 

ἐυ τάν ΠΟΙ ΠῚ15. ΡΘΒ(Π6Π01ἃΠ| ἴῃ [5γΓ6] ἠδ 
1ΠΔ 6 546 Δα 6 Πριι5. ΘΟὨΒ. {||}, 
οἱ ΠΟΙ δη1 εχ ΡΌρυϊο ἃ θδη 

16". 
41,18; 

5ὶτ.2,19ς. 
Ἐπς.47,0. 
Ηδν.8,2. 

ψιβι. 

ν. 23, 
160}, 
Φ Ὁ 17. 

546. ἃ ΒοΙΒαθ66 βδρίπαριηια Π}}}ΠΠὰἃὰ 

160. 

ἀκ ΠΌΠῚ 508) ΑΠΡΘ]ι5 ΠΟΠΊΪηΪ 5ῈΡΘΡ 

τ δῦ» ΔΓ δα! , αὖ ἀἰβρουάθυοι θ8Π|, Πιΐ- 

ΕἾ 
εὐδυνεχοῖ ἃ ΑἼΡ6]0 ρϑΡοαςΘη1 1 ρΡΟρΡΌΪ]αΙη: 

τον ΘῈ [Π011} ΠΟ ΟΟΠΓΪΠ6. ΠΠΔΠΠ {18}. 

ἃ’ ΘΔ) ΑΓΘ μὰ Φθθυβᾶοῖ.  ὨΙχιί αι 6 
Πανιὰ δὰ ΠΟΙ], οαπὶ νἱά]βϑϑί 

νΙΓΟΡ.  ἀπηιαι6 οχίθη βοὴ πὰ- 10 
ι,18 

ἐκ. 

(3 6τ. 

5615. 651 ΠΟΙΠΉΙΠ15. 5ῈΡΘΙ ΔΓ ΠΟΙ ΟΏ 6, 
15,.29.ὉὃὉῬς. 

Εγαὰΐ ἃσίθη Αηρθὶ 5 ΠΟΙΏΪΗΙ 1πχίὰ 

πεν το ο  Πβ ίαπη. οαθἀδηΐο) ΡΟραΪαηι: ἔρο 

»--αὶ γι 

Ὁ» ϑϑνδν ρῚ}) αὶ ρθοσαᾶνί, ΘΡῸ ᾿Πἰ 416. 66]; ἰϑ11 
ας ἀαἱ ον65 διηΐ, 4014 ἰδοογαπι  νογίδ- 

ΔΙ τὰν, ΟΌΒΘΟΓΟ, ἸΠΔΠ15 ἃ ΘΟὨΓΓἃ ΙῺ6 
οἱ οὐπίγα ἀΟΙηΠΊῚ ρᾶΐΓῚ8. Πη6ἰ, 

ἀνὰ. Υ̓ΘΠΪ  ἀπίθ ααὰ δὰ Πανὶ ὰ ἴῃ ἰδ 18 
}1ἃ οἱ ἀϊχὶὶ οἱ: Αϑόθηάθ οἱ ὁοῃβίϊιο 

“ον... ἅΠγ6. ΒΟΙΏΪΠ0 ἴῃ ἃγθὰ Αγθαηὰ Ζ6}1- 
ιον. 8861. ἜΈΕῚ ἀβοθηά! Πανὶ }πχίὰ 56Γ- 19 
ἐπ19. )Οηθ). ἀΔ4, 46πὶ ργδθοθρογαὶ οἱ 
το. Βοπίπα8. Ὦ ΟΟΠΒρΙοἰθηβ4π6 Αγραπὰ 20 
πθιν Δ] ἀν Ρ ΕΠ ΓΘΘῈΠῚ οἱ ΒΟΡΥΟΒ. 6}115 
ι8,.8., ἰγάηδιγα δ 5886, δὲ ΘΟΓΘ55115. ΔΟΌΓΑΥΪΙ 

ΓΘΟΘΠΩΙ ρΓΌΠΟ νὩ]ῖὰ ἴἢ [0 ΓΓΆΠ), Ἔ δι δἰ: 21 
Οὐ οαιιδὰθ οϑί, αὐ νϑηϊδί (ΟΠ Π15 

του. ΠΙΘΙ5 ΓῸΧ δὶ 56ΓΝ ΠῚ 51Π1Π|ξ (ἰϊ Πἃ- 

ἐπόθει γ] 4. αι: {Π ΘΠ ἃ [6 ἃΓΘΔΠῚ οἱ ἃ64]- 
[οι ἃἰίαγο ΠΟΙ Ϊη0, οἱ οοϑϑαὶ ἰηἰ6}- 

[βοιῖ0 40ἃ0 φ᾽αβϑαίαν. ἴῃ ΡΟΡ ΠΟ. 

τς, ἘΕῚ αἱ Αγθαμὰ δ Πανὶ: Αςοὶρίαὶ 22 
οἱ οἰϊογαί ἀομη15 ΠΟΘῈΝ ΓΟΧχ, 5|0πὶ 

ΡΙαθοῖ οἱ; πᾶ ο5. θΌν65. ἴῃ ΠοΙοοδιι- 
βίη οἱ ραβδί) οἱ πρὰ ὈΟαΙ 

10. 8: ἀἰ ΠΙοϊΙομθπ. 18. ΑἸ. ὑ ργορββίδ. 

Ταποίο, Ατ αὐὐίαθ. ΑΥ̓: δ. δῖπι. 

21. ΒΑΕ: δὲν Πι νοπ ({π|, ππτεγ) ὃ. 58. ρος 
Δ το  τρετϑε. 

22. ΑΥ̓́Τ ΝΕ.Α: (δό ποῦνε ς. ΒινΕ: [πὸ (6) 
ϑείποον, Α- θα ὃα δίς ζει. ΒΥ ΝΕ; (τ. Ὁ10) 
Φιοζώτοαροπ αν δα Θεά). ϑοπ δὸπ θὲ. (ὑε6 ϑὲ., δεῖ 
ϑ..), ΑἥὉ δεπ ἤθαροπ, αν υἷε ρα) δον 30. 



δ5δ2 (4,28..- 1,4. ΔΕΒ ΦΙ 5 ΜΗ͂, 

Χχιν. Θαϊοπιο να α« αΐνρ φονεϑεέϊξιεξιι5. 

Καὶ 

εἶπεν Ὀρνὰ πρὸς τὸν βασιλέα' Κύριος ὁ ϑεός 

28 Τὰ πάντα ἔδωκεν ᾿Ορνὰ τῷ βασιλεῖ. 

σου εὐλογήσαι σε. 32. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 

πρὸς Ὀρνά: Οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ κτώμενος κτήσομαι. 

παρὰ σοὺ ἐν ἀλλάγματι, καὶ οὐκ ἀτοίσω τῷ 

Καὶ 

ἐκτήσατο Ζ4)αυὶδ τὸν ἅλωνα καὶ τοὺς βόας ἐν 
28 Καὶ φκοδό- ὃ 

μησεν ἐκεῖ Ζαυὶδ ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ, καὶ 

Καὶ 
. 5 , -" “ ᾿ 7) , ε 

ἰλεὼῶς ἐγένετο κύριος τῇ γῇ, καὶ ἕπέσχεν ἢ 

, τ Ὲ , ͵ 

κυρίῳ μου ϑεῷ ολοκαυτωμαὰ δωρεαν. 

» , , ᾿ ἀργυρίῳ σίκλων πεντήκοντα. 

ΘΟ « ΄ Ν » . ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικας. 

πτῶσις ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 

Ἴφ9ππ ΠΡΊΝ ΠΣ 55 ΤΟΥΣ ΣῸ 38 
πρῖσπτος ΠΟΊῚΝ ἼΩΝΟΣ, Ο 98 
ἸΡϑ πὶ ὌΝΟΣ ἘΣ ἩΠΤΟΝ ΓΗΠῚ Ὁ, 
ἨΡΙΝ τΡΡΝ ὍΡ 5 ΝῸ ΠΟΊΠΝΤΟΝ 
ἽΠΠΟΝ πὸ ΡΩΝ ΝὉῚ “ΠΠῺΞ 
πρκῚ Ἰλσττν τῦτ ἸΡΡῚ Θρτι ΓΗ͂Σ» 
ἸΞΟῚ ἐ ΘΟ ΦΏΓΙ Θορῷ ὩΌΞΞ ἼρΞ:πΘ 
τον ΡΝ ΚΝ ΠΞΤ τ οἷ 
ἼΣΘΙ γλο Πὴπο ἼΠΡ5, ΣΡ 

ἐδμ ον ὉΡῺ ΠΕΒΙΣΤ 

ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ [- 

Ε. Καὶ ὁ βασιλεὺς Ζαυὶδ πρεσβύτης σφόδρα 
προβεβηκὼς ἕν ἡμέραις, καὶ περιέβαλον αὐτὸν 

ἱματίοις, καὶ οὐκ. ἐϑερμαίνετο. 2 Καὶ εἶπαν 
οἱ παῖδες αὐτοῦ αὐτῷ" Ζητησάτωσαν τῷ κυ- 
ρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ γξᾶνιν παρϑένον, καὶ 
παραστήσεται ἔναντι τοῦ βασιλέως, καὶ ἔσται 
αὐτὸν ϑαλπουσα, καὶ κατακείσεται ἐν τῷ 
κύλπῳ αὐτοῦ, καὶ ϑερμανϑήσεται ὁ κύριος 
ἡμῶν ὁ βασιλεύς. ὃ Καὶ ἐζήτησαν παῖδα 
καλὴν ἐν παντὶ ὁρίῳ ᾿Ισραήλ, καὶ εὑρίσκουσι 
τὴν “ἰβισὰγ τὴν “Σουναμῖτιν, καὶ εἰςάγουσιν 
αὐτὴν τῷ βασιλεῖ. Β' Κο ΠΠ|- καλὴ τῷ 
εἰδει σφόδρα; καὶ ἣν ϑάλπουσα τῷ βασιλεῖ 
καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ καὶ ὁ βασιλεὺς οὐκ 
ἔγγω αὐτήν. 

24. Βεδτι ἀλλὰ (ἀλλ᾽ ἢ ΕΧ).. . ἀναλλάγματι. 26,8 
Ἐτῷ. ΑΒΈῈ(Ρ. εἶρ. ἡ Καὶ προςέϑηκε Σαλωμὼν ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον ἐ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ, ὅτι μικρὸν ἣν. ἐν. σπρώ- 
τοις... ἐπήκϑδσε κύρ.. . συνεσχέϑη ἡ ϑραῦσις ἐπά- 
νωϑεν.--Ἰ. ΑΒ: πρεσβύτερος ἔσφ. εἱ ἐν. ἡ περιέ- 
βαλλον. 2.8: εἶπον. ΑΒ Ἑαὐτῷ. Β τῷ κυρ. ἥμ. ΑΒ: 
παρῦ. νεάνιδα. Βικ. π. τῷ βασιλεῖ. ΔΒ: κοιμηϑησε- 
ται ἐξτ᾿ αὐτῷ. Β: ιϑί(ήμ. ἈΒΕΧ). 8.48: νεάνιδα κ. 
ἐκ παντὸς ὁρίδ.. «εὗρον. Α:Β: Σωμανζῖτιν. ΔΒ: ἦνεγ- 
καν αιπρὸς τὸν β, 4. ΔΒ; νεᾶνις καλ. ἕως σφ. ..«τὸν β. 

ΠΡ πθὸ ΠΡ) ἩΠΡ3" ΠῈΣ 

ς ὩΣ 

ὙΠΟ Ξ.} Θ᾿ Ὧ55, ΝΞ ἸΡΤ ἼΤ 9 ΒΣ" ΓΕ. 
ἦ ὙΡΔΝΡῚ ἔοι Ὡῖπὸ δ, ΘΛΠΆΞΞ 2 
"ΠΣ πρὸ π ἈΠ Ὁ ἩΡ3" Ὑ) 12} 
Ἴϑτηπτὴ ΠΟΘΙ 390 ΣΤΩΡῚ πῦηη8 
ἩΠΝῸ ὉΓῚ ΤΡ ΤΙΣ πϑϑιῦῚ τοῦ 

ὭΦΊ ὁ 

δ ΣΝ ΤΙΝ ἸΝΧΏΝῚ, ὉΝ Θ᾽ Ὅη38 
ἐ ἤΡῷ9 ΠῸΝ ΝΖΡῚ ΓΟ 

Ἴ3139. "ΠῚ ἸΝΏΤΓΙΣ ΓΊΒΣ ΠΌΣΘΡῚ ἡ 
ΠῚ δ ἼΒΓῚ ὙΠ στο ΓΟ ΣΌ 

γ. 38. ΤΌ ΦΙΣΏΝΞ δ ΡῸΞ 
γ. 1. ΠΡ ππππΠ ΣΙ 

1. ἌΗΧΞ ἼΝ 5 

2, Β.Α͂ΝΥΝΕ.Α: Φαϑ ϑΠ{{πό6. 
Ῥαδὲ ο. ϑθονίροῦ, απ οίτ, 
απ (απ). 

ΑΥ̓ΝΕ: οἷδε, Β: 
ΑΥ̓͂ΤΕ: ποῦπις Ὁἱ) απὰδίρ 



«Ψ 

ῷ, (σμο[8. (24,38.-1,4.0 δ88ὃ 

ὅδεν Πᾶν απ δὲν Φέππο ϑίταῖπα, ϑγδίζαα υοη ὥπ πεῖ. χχεν. 

28 ἘΝ ΠΠδ ααῦ δίταίπα, δον δε δηίᾳ, Ὁεπὶ δὲ πίᾳο. 

᾿τπὸ ἡταΐπα ἰρταῦ ἐππ| δὀηπίρε: Φὸν 

ὥογν, Ὁείπ (οι, Ταῆϊς. οἱ) ἰδπι απροποθια 

24 [εἰπ. ἜΦίθον θοὸν δὲ δηΐᾳ [ρταῦ) κει δίτα πα: 
π . αἴήο, Τοπόετη ἰῷ τἱ οἰτδ αὐέαπίοπ, 
παι [εἶπ (Θοῖο, δέππ ἰἃ) ΟἿ Ὅοπὶ εῖτπ, 
πιοίποπι δοτί, πἰ τ Ξϑταποον ον ἐθππ, δα 8 
ἰῷ τππ]οπίξ θα... ἍΠ0 ἕαυζίς Φοαυὶο οἷς 
Φοππς πὸ δα δὲϊπο τπἰ πιπὶρ ΘΡΙ 

25 ΘΙδεν, ὅπτὸ δαιοῖς Ὁ. θὲπι ὥεττη 
εἴποι ϑΓ{τατὺ, πὸ ογζοτίε γα πον ον ᾿πιὸ 
Ὅαπξονζοευ. ᾿ἴπὸ δ᾽ εγΥ Ἰϑατὸ δεπὶ 

ἴῃ. ἀδιη) ΠΙρηουη.  Οπμηἷὰ ἀραϊί 28 

ΑΓΘΙΠ8ἃ ΓῸΧ Τθροὶ, ἀϊχιίαιιθ. ΑΓΘΠὰ 

θ᾽ οΙηἶη5. Π 6 ι15. ἔππ15. 5ι150]- 

Ρΐαιν νοΐ ἰαα. ἢ Οἴ! ΓΟΒΡΟΠα6η5 24 

ΓῸΧ ἃἰ{: Νοααδαιὰμ τι νὶ8, 564 ΘΔ 1 

ΡΥΘΙΪΟ ἃ (6 οἱ ποῃ οἴΐογαιη ΠΟΙΏΪηῸ 

60 τη60 Ποϊ]οοαιμβία σναίαϊ ἃ. Εἰμὶ 

ΘΙΡῸ θανι ἃ ἃγοδη) οἱ θόνθ8. ὩΡρΘηΓ 

510 15. ααϊηαιᾶρίηία. Εἰ δϑαϊβοανι 9 

101 αν ἅ]Πγο Ποιηΐπμο, οἱ οθια 

μοϊοοαμϑία οἱ ρᾷοῖῆοα. Εἰ ργοριαϊα5 

52)6.1ὉἸ}ν. 
ΤΕ. 

μεν τ... ἃ ΤΌΡΘΩΙ: 

10. 
21,4: 

(Θεη. 
429.,1; 
Ῥν, 8.91 

1Ὁῃ. 
21,20. 
1, 

ἜΥ74. 

ἀαπθε ϑουζϑηποῖ, ἀπὸ οἷς ίαροε Ὀὕτοίς 
αἰ οὐπ ὅεπηι 901 Δγαεῖ. 

Θεοὶ ΟΠΉΪΠΙ5. ἰθγΓὰθ, οἱ οἰ θιία οὶ 

Ρἰασὰ ἃ [5Γ86]. 

θα 1, διῶ υοῖι δέιι Δὲ ὁπ 4 ΕἼ], 

Ἑ. ἰἴπο να δεῖ δεδπίᾳ αἷὸό Ἰσαῦ ππὸ το Ὁ] 
δοιαρεοί, ἔοππίς εὐ πος τϑατπι ὑρογτθοπ, Οὐ 
πιαπ ἰθπ οἷοί παἰ δε οίσοετι. δοροίδτο. 

2 ἜΦᾳ ζρυκάγεπ ζείπε δἐποίτο κι ἰθπι: ψαβὲ 
Πΐξε πιοίποπι ὅϑετγπ ὀτξδηίᾳ εἶποὸ Φίτης, εἷπις 

““ππαίταιι, Πιἄοπ, οἷς σον Ὁθπι δξδηίαο 
Πεῆς παὸ εἶπον ὑῇεσε, απὸ ζ[Ταζε ἴῃ Τείποπ 
ίτηιει, ἀπὸ τὐσὔγηιο. πτοίποπ ὥεττ, δοπ 

ὃ δεῦπίᾳ. ἜἸΙπὸ {{ς [πίοι εἶπε ὑπο Φοίτης 
πὶ αἴτὸπ Θτόπρεπ Θἤγαοῖ, ππὸ {απο ὅ{6|- 
ἴα. νον (Θιιπεπι, ταῦ δγα τοι Πΐς δεῖπ 

4 δι θπίρε. 
Φίτπο, ππὸ υἤδερίς Ὅε8 δεθπίᾳϑ τπιῦ οἷος 
πεῖς ἴθι. ἜθοΥ Ὅον δεθηίᾳ οὐξαππίς [ς 
πίε. 

24, ὕὉ.1,.: ΘΙ[δετό. 1. Ὁ.1.: [εἰπ. 

24 ΒΑΕ: υὐπ δίν ΠΈΠ τιπ (τ) σοι ον 0 
(τοίδ). Ανπαῷ ζείποπι Ὁ, ΒινΕ: οἰεἰὦ τι. (6 1). 
ΑΥ̓͂ .Α: παρπίρ Π|ᾧ). ΒΥ: οίο ϑὲίποον, Α: δ τοι. 
Β: παπὸ (δε υ. ὅ0 ὅ. 
. 20. οι ἴεν. Α: κι. δτίεουνίε (ὐἱς δὲ, 2], 14. 

τι. 44, 21). 
1. Β.ΑΥ͂Κ: απ (ἰπ) δίς ὅαθτο φοξομιηιοπ, Β: [0 θὲ: 

ΜΓ ΤΥ 

ἜἸ1πὸ ῇε σαν εἶπε ἤρῦν Τ πε, 

ϑυη. 5,4. 
705..28.,.,}. ἔτι βὸχ θανί ἃ βϑιπογαΐ Πα Ραΐηπο Ε, 

ἀ θαι 15. ΠΡ 05. ἀἴ65, ΘΌΠΊΖΙ16. ΟΡΘΥ]- 
ΓΟ ν δι θ115, ΠΟ οαΙοἤ θα. Ἔ Ὠ]- 

ΧΘΡΕΠΐ ΘΓΡῸ οἱ βΞϑυνὶ 51: ΟἸἸΔΟΥΔΠΊ15 
(οι. ποϑίνο Τοσὶ ΔΟΙ ΘβΟθη 8 }} 

Ὁ Ὲ. Υἱροίη θη), οἱ βίδι σουαΠ} Γαρα οἱ [ονϑαὶ 
ΜΊοΝ.τ.5: 1, ἀΟΥΙ ἰδ 4116. ἢ 512 5810 δἱ ἐᾶ- 

Πομ ΜΆ ΑΠ δβαοῖας, ἀἰοημίηι ΠΟΒΙΓΙΠΙ ΓΟΡΌΠΙ. 
Ἔ Οιδοδιογαηΐ ᾿ἰσιταν Δ Ο᾽ Θβ θη 1} Π} 

ΒΡΘΟΙΟΒΔὨῚ ἴῃ. ΟΠ 15. ΠΗ 115. [5086], 

“πκα,5. 61 ΤΠν ΘΠ 6 σα} ΑΒ δὰ ΘΔ 1 40 Π} οἱ 

ἁἀἀπχουαηΐ θὰ δὶ γοσθη. Ἔ[ὑγαὶ 
ἁαίοιη ΡῈ6|1ὰ μα ΠΟἢΡὰ Π]η115, (0 ΓΠ116- 
Ῥθαΐψιι6. οπὶ Τοσο οἱ τηἸπἰβίγα αὶ οἱ; 

ΓΟΧ νΟΥῸ ΠΟ ΟΡ ΟΥΪ θη. 

ἊΣ 

, Ὅεη.4,1. 

23. 5 Ἐτοχ, 2. ΑἸ.: ἴὰο. 

Ὁοξτοιι [6 ..ν ἐν ἔσππίο αν... ΑΥ̓͂ .ΥΕ: πὶ. 
(ξερρίοπ), αδοὺν ἐδ τοπτος {θπὶ τι. τὸ. 

2. ΟΥ̓ ΝΕ: δέκα πιο. ΝΕ: εἶπ η Τῆι: δ)εὰ δ: 
ῴσι. Β.ΟῪΥ ΝΕ: Τείνς δ Πρροτίπ εἰ. ΒΝ: ἰπ δε ππ ἐμ 
ῴυοβ ([ἴρρ0). ΑΥ̓͂: απ 7. ὅθ πἴοπ. Β: ἐν ΚῚΣ 
σαγπι Ἰοῦτῦς. ΟὟ: δαιπί! οὐ πιρίποπι.. 

ὃ. Β.αΎΥ.ὙΕ.Α: εἰς ΦΟπαπι ἐπ. 

πᾷ}... 



δῦ4 (1,ὅ-- 15.) ξορμ Ε. 

Ἱ. ϑααἴοπεο δῷ α ραΐγνο σογεδζεηειιζιι5. 

ὅ Καὶ ᾿“'δωνίας υἱὸς ᾿Ἴγγὶϑ π ξροῖν λέγων" 
κέ ἢ -“σ 

᾿Εγὼ βασιλεύσω. Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἅρματα 

καὶ ἱππεῖς καὶ πεντήκοντα ἄνδρας προτρέ-᾿ 
- Σ ᾽ 

χοντὰς αὐτοῦ, ὃ καὶ οὐκ 
᾽ Ὁ ΤΡ ΡΑΝΝ τ ἦν 

ὁ πατὴρ αὐτοῦ οὐδέποτε, εἰπών" 
“ 

ποίηκας ουτῶς; 

Τί ὅτι πε- 
΄ ἱ τ - "Ἡ “ὦ " 

Καὶ οὗτος ὡραῖος τῇ ὄψει 

τ ἢ -“ Ἅ. 5. ν" 

λώμ. 7 Καὶ ἦσαν οἱ λόγοι αὐτοῦ μετὰ Ιωὰβ 
εἶ ὦ τ , 4 Υ ἘΠῚ , ΤΥ δ 7 

υἱοῦ Σαρουίας καὶ μετὰ “βιαϑὰρ τοῦ ἱερέως, 
καὶ ἐβοήϑουν ὀπίσω ᾿αδωνίου. 

ο Ὄπ Σ ΕΣ ἌκτΩ ὶ ῬῬΡηΐ; . τς » 
0 προφῆτης καὶ Σεμεῖ καὶ Γην καὶ οἱ ἑταῖροι 

9 Καὶ ἔϑυσεν δωνίας καὶ 
΄ " , ᾷᾳ, ᾿ ν᾿ ᾽, 

πρόβατα καὶ βόας καὶ ἄρνας παρὰ τὸν λίϑον 
Νὴ , νν ' - - - 

τὸν Ζωέλεϑ τὸν ἐχόμενον τῆς πηγῆς τοῦ 
« ͵ Ἀ 3 ’ ᾿ς ᾿ τὰ ἣ᾿ 

ωγηλ, καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἀδελφοὺς 
Ἴ - ἘΠῊΝ « ,ὔ 

αὐτοῦ, τοὺς υἱους τοῦ βασιλέως καὶ πάντας 
μ ,ὔ - - 

τοὺς ἄνδρας ᾿Ιούδα παῖδας τοῦ βασιλέως" 19 καὶ 

Ναϑὰν τὸν προφήτην καὶ τὸν Βαναίαν καὶ 
᾿. Ν . ; - Α ᾽ 

τοὺς δυνατοὺς καὶ τὸν Σαλομῶντα τὸν αδελ- 
ν ᾽ - ᾽ δ πὰρ ̓ ς 

φον αὑτὸν οὐκ ἑἕκαλεσε. 

μετὰ ᾿Α΄δωνίου. 

11 Καὶ εἶπε Ναϑὰν πρὸς Βηϑσαβεὲ μητέρα 
“Σαλομῶντος, λέγων" Οὐκ ἤκουσας ὅτι βεβα- 

σίλευκεν “Ἵδωνίας υἱὸς ᾿,4γγὶϑ' καὶ ὁ κύριος 
ἡμῶν Δαυὶδ οὐκ ἔγνω; 12 καὶ γῦ» δεῦρο συμ- 
βουλεύσω σοι συμβουλίαν, ὅπως σώσῃς τὴν 
ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ υἱοῦ σου Σα- 
λομῶντος. 18 “Πεῦρο, εἰςελὲ ϑὲ πρὸς τὸν βασι- 

λέα “1αυὶδ καὶ ἐρὲ εἴς πρὸς αὐτόν" Οὐχὶ οὐ, 

κύριέ μου βροικεν, ὥμοσας τῇ δούλῃ σου, λέ- 
γων" Ὅτι “Σαλομὼν ὁ υἱός σου βασιλεύσει μετ᾽ 
ἐμὲ καὶ αὐτὸς καϑίσεται ἐπὶ ϑρόνου μου; 
καὶ τί ὅτι βεβασίλ εὐκεν ᾿ΑἽ΄δωνίας; 14 Καὶ 
ἰδοὺ ἔτι σου λαλούσης ἐκεῖ μετὰ τοῦ βασιλέως, 
καὶ ἐγὼ εἰςελεύσομαι μετὰ σὲ καὶ πληρώσω 
τοὺς λόγους σου. 
18 Καὶ εἰρῆλϑε Βηϑσαβεὲ πρὸς τὸν βασιλέα 

εἰς τὸν κοιτῶνα, καὶ ὃ βασιλεὺς πρεσβύτης 

ὅ. ΑΒ: ἐπήρετο.. «παρατρέχειν (-οντας) ἔμπρο- 
σϑεν αὐτᾶ. ὃ. ΑΒ: ἀπεκώλυ(σ σ)εν αὐτὸν. «-λέγων᾽ 
“ιατί σὺ ἐποίησας: Καΐγε αὐτὸς... αὐτὸν ἔτεκεν. 
7. ΑΒ: ἐγένοντο... «τὸ υἱδ. 8,8: Ἰωδαὲ... Ῥησὶ. ΑΒ: 
κ. υἱοὶ δυνατοὶ τὸ 21. ὅκ ἦσαν ὀπίσω. 9. ΑΒ: ἐθυσία- 
σεν ... Ἐ(5..) καὶ. Β: μόσχδς.. «μετὰ αἰϑῆ τ Σωε- 
λεϑὶ. ἊΒ. ὃς ἦν ἐχόμενα. Β᾿πΉγ ΠΣ ΑΒῈ τῦ. ΒΈἘτ. 
υἷδς τ. β. ἢ: ἀδρὸς Ἷ. 10.4.8 Ἐ(α||.} τὸν. ΒἘ πανὶ. Β: 
Σαλωμὼν. 11. Β: Βηρσ. ΑΒ (οἱ. 13): ἐβασίλευσεν. 
12. ΑΒ1 (Ὁ. σοι) δὴ ... καὶ ἐξελδτιψ. 18. ΑΒΤ(ρ,αὐτ.) 
λέγϑσα.. οκαϑι εἴται ἐπὶ τῷ ϑρ. Β: ὁ υἱός σὃ Σ'. 14.8: 
λαλ. σδ. ΑΒ: ὀπέσω σδίω. σὲ ΕΧ). 1δ. ΑΒετὸ ταμεῖον. 

ᾧ Ὁ ἡ 
ἐπετίμησεν αὐτῷ 

ἜΝ ΝΌΣΤΟΝ ἽΞ ΠΡῚΝ δ 
ΘΒ 39. 5. ὩΣ9 πθον, "δ 
-νον ὌΩΘΌ, ΣΧ ὉΣΝ ΘΟ ὩΓΙῚ 
ΤΣΞ ΣΤΩ ὐνὸ ἜΡΩΣ ἼΩΝ Σ᾿ 

8 Καὶ Σαδὼκ᾽ 

ὃ ἱερεὺς καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωιαδὲ καὶ Ναϑὰν γπθπ ῬΥΤΚῚ ; ὁ ΤΙΣῚΝ ὝΓΙΝ ἼΠΥΣ 5 

' ΝΞΞΣῚ 
- « ᾿ - Ν 2 [ἢ 

αὐτοῦ οἱ ὄντες δυνατοὶ τῷ Ζὶαυὶδ οὐκ ἤσαν. 

' ἼΝἢ ἽΝ ἜΝ ΩΓΣ Ὁ ΝΠ ΓὩ Δ᾽ [Ἀν 2) σφόδρα, καὶ τοῦτον ἐγέννησεν ὀπίσω ᾿“Ιβεσσα-. 
ΛΟ ἼΠΡῚ ο οἰσώξα ὙΠΓΙΝ πτον 
ἸΠΞΠ ἜΤΟΣ Ὁ» ΠΧΤῚΞ ὩΝ ὩΨ 

ΠῚ ΤΥ Πμ π5 623: 
τῷ ΩΝ ΘΟ ΞΕ 9] ἽΣ Ὁ 

ἜΡΙΝ ΠΙΞΤΡῚ ὉἼΓΡΣ ΤΩΡ 15} ἐξ 
το πῖσ 13 ΣΝ ὮΦ ΝΣ ΡΞ" ἸδΣ 
ἐνσῦς ἜΝ ὉΔῚ ἸῚν ἜΡΤΤΝ 

ΠῚ ϑΝτϑ9Ὁ5 ΠΟΘΠ ὯὩΞ ὙΠ 

ἈΛΒθΣῚ ἸκΟσΓΝ] α οΠ Ὁ 
ΠΡ ΟΣΩΝῚ Ὁ ΜΞΝ ΤΙΝῚ ἢΠ᾽25) 

ἘΝῚ δ ΣΝ 
ὮΝ ὈΞΌΤΌΞΤΝ 02 ὍΝ 

ΓΗ͂Ν " Ὡρδῶ δἰ ἼὩΝ Ὁ ΠΡ 
ΝὉ "5 Ἴ2 2 ΠΝ ΓΡΕΙΤΓῚ ἢ ἜΠΙΡΟΤΝ 

ΠΕΣ δῸ ἼΣΡῚΝ Ὁ ΠΩΡῚ 191 
ὯΞ. ΦΡΣσ ΓΝ ἤϑθοττα ΠΝ 
ΤῊΣ ρστοΝ ΠΝ 3} ὑϑὉ ἐπ 

ἜΡΩΣ ΚΥΣΝ ΔΝς 
ποτῷ ἼΩΝ. ΠΌΝΟ ὨΣΞῺΣ 
ἼΝΌΞΤΟΣ 3185 ΝΉΠ) ἼΤΙΝ Ἡ2Ή0. Ἴ25 
ΤΡ ΠΡ ΕἼΣΠΡΝ ΠΡ ΦΉΤ 
ΝΊΞΝ. 3 ΠΟΩΠΤῸΣ δῦ ΓΞ 

ἐτΡοΞπῸΝ ΝΘ ἼΩΝ 
ΠΥ Ππ ΠΡΌ ΠΙτΟΝ ΦΞΘΤΤΞ ΝΩῚ Ὁ 

ὅ, ΒΙΑΥ͂Υ ΥΕ.Α: [ᾧαῇίε [ὦ ... (απ) ως 
ἰδπι θεν Ποῖοπ, (ὙΕ ΤῸ ν. ἴθι ἤει.) 

0. ζείπ Θοδίαρο... παν σαν ἔθπι σεδοτεπ, ΟὟ: Βα ες 
ἰδιι πίς δεινή δε  Α: χιρσ με ἀοπταῖ ὁ ὙΕ: δοίνὕτο 
Ἷ π. ΑΥ̓͂: ἰπ [. θεδεπ. ΒινΕ: . Φαρεπ, ΒΕ: Τίς 
ρθαῖο ἰθπ (αθ εν) αοῦ, ΑΥ̓Υ: [{εἰπὸ ἜΔΘΘΙ 

δ)ὲὺ. Ὁΐο 



1. δ ὑπίᾳς. (1,ῦ--15.) 888 

ὅ 
Π ταοὖὸ ἤργτα: δ αἱ δεὀπὶρ τρετϑεπ, 
τπὸ ππταίς ἴδηι ἤθδαροπ τππὸ θέον, ππὸ 
πιπὶς ϑέαππ κι Φ ταθαπίοπ τον ἔθπι θεν. 

6 ἜἸϊπῦ {εἰπ ϑϑαῖον Ὁ οἿὸ ἰθπ πἰϑε δο πιπιοτη 
δεῖ ζεἰπεν Βεἰξ, ὉαΒ εὐ ϑάτς σεαρσί; ἤϑατε 
πὶ {0 δι᾽ αἴὐο Σ 11πὸ εὐ θαῦ απἰῷ εἶπ 
ζεόρντ 1 πον ϑϑίαπιι, ππὸ οὐ Ῥαΐς ἰδπ 

7 σαὐλεισοῖ πα παᾶ ϑ!6.αίοπι. Ὁ 1ἰπὸ 
γαίίς ζείποι θέαι πιίξ οαθ, δὲπι Θοῦπ 
86τπι ζα, τπῖ|ὸ πὶ 36 Δαίδατ, δεπὶι ὅθ τίος 

8 Ππετ, οἷς δαϊζοι ἡοοπία. ἘΠ δοΥ Θ᾽ αὐοῇ, 
Ὁεγ “τιον, ππὸ Ξϑοπαίΐα, δὲν Θοῦπ 30- 
ἰαδα, παὖὸἋ ϑὲαίθαπ, δὲ τορθοῖ, πηῦ 
ΦΘἰμπιεὶ ππὸ ϑιεῖ, ἀπὸ οἷς εΐοοη Φαυίοϑ, 

Θτατὸπ πἰῶε πὶ ἡ οσπία. Ἔ Ἰ1πὸ ὅὍα δ[δ0- 
πίᾳ Θίύϑαζε τὸ ϑὺϊποοῦ ππὸ σεπιάἬοίοϑ 
ποῦ οὐζοτίς δεῖ Ὅοπὶ (Θιεῖπ ΘΟ οἴ ο), δεν 
ποῦοπ Ὅὲπι ϑυαπποι ϑοροῖ Τίερί, πιὸ οὐ 
αἴίο ζεῖπο “θυρεοῦ, Ὅ68. δε πίᾳ 8 Θύδπε, τπὸ 

τς αἴΐο ϑθὲάππον ϑιιθα, ὁοδ δεηίᾳ 8. δἐπο)ίο, 
10." αὔοεν δὸπ τορθοίοπ ϑιαίθαπ, ππὸ Ξ8ες 

παία, τπτὸ οἷς είθεπ, τπὸ (Θαἴοπιο, ζεἰποπ 
Βγπθοῦ, πιὸ εὐ πί. 

Ὅς [νταᾶ) ϑὲαίθαπ κι 8αὉ Θεῦα, (Θα- 
ἴοπιοπϑ Ῥϑενίίοτ; αΠ δὰ πίε σερδτεί, 
ὍαΒ ἡΙοοπία, δὲν Θοῦπ αρί, [ἢ δεδπίᾳ 
σε, ππὸ ἀπ|γ ετν, Φαρίο, τοεὶβ 

12 πἰτ8. ατιπι ὁ 5 Θὺ ἔοπιπι πππι, ἰὦ Οἱ 
οἷν εἴπει ϑὲατθ σόοι, Ῥαβ δῖ. Ὁείπο (Θρεῖς 
πὸ Ὀείποϑ (Θοῦπο8 ΦΘαϊοπιῦπδ Φεεΐς οὖς 

13 τοῖο. Ἐφίπ, ἀπὸ σοθε φπὶ δεῦπίρς Φαῦνίο 
δἰπεὶπ ππὸ ζρτία και ἰθπι: α0Ὲ ὅπ. πίον, 
πεῖπ ὅτι δε πίᾳ, Ὁοίπον θὲαοῦ σε υοοτοι 
τῷ σοτοροί; Φείπ Θοῦπ (Θαἴοσπιο [01 πα 
ταῖν δεθπίᾳ ζεῖπ, τππτὸὟ εὐ [01 απ πιείποπι 
Θιαθ ἤθει θατιπι {Π δεππ ϑίοοπία 

τά δὲδπίᾳ σοσοτοεπ ὁ Ἔ ΘΙοῦς, τϑεἷ! δι. ποῦ) 
Ὅαᾳ δ {Ὁ τπτὸ ταῖς Ὅοπὶ δὲδπίρᾳο τορος, Οἱ 
ἰὼ οἷν παὰῦϑ Οἰποῖπ ἔοπιπιοπ, ἀπὸ υοΐε 
ἵρπῦϑ Ὁείπ ἤθοτέ ατιϑτεῦεη. 

᾿τπὸ Βα Θεῦα αἰπα Οἰποίπ ζπὶ δὲδε 
πίαος ἐπ οἷο ὁξαπιπιον. 11πὸ δον δεθηίᾳ τραν 

ὅ. Τ.1,: δ αρθό. Α..Αἱ πα ές (ὦ. 
11.12..4.4ἃ: Φαίοπιοδ. ὕ0.1.: Θαοιπισπίό ἐ 

1.1 

1ὅ 

7. 8: Τείπ δ οοπ ὁ ΑὟὙΕ;: πατοντοδεῖς Πῷ. 
9. {πὸ 91, ὀρζετές.... αν ἴδ. Β.ΑὟΝΕ: {Φ! αὦ: 

ἐείς. ΥΕ.Α: (αἸ(οεὐ1ε[) Ῥϑὲα βυίερ. Αὐ: λα Τδ ον 
(υᾳ[. 2 Όαπι. 17, 17). 

12, ΝΕ.Α: Ὁείπ ἄρ θοπ ὁ 

ϑδοπία᾽ ὃ φερτίμθ). οαίδαη {{ΠΠ| ΞΘ. 7έθα ἀπ. 

ϑοοπία αὐεῦ, δεῖ Θοθιι ααι ἢ, εὐ ον 

Ε. 

Ἢ Αἀοπίᾶβ δαΐοηι ἢ]1π58 Ηδσρὶ 6] ον ἃ- 
βαΐαν., αἀἰοθη5: ἔρο γοσπᾶθο. ἔδεϊί- 
46. 5101] ὀαγγι5. οἱ βααϊίθς. οἱ αα]η- 
4αάρίηΐα ΥἱΓΟ5, 4] ΘΌΡΓΟΓΘηΐ δηΐθ 
θη. ἜὮΝΟΘΟ οοΥΓραϊΐ θὰ Ρϑίρι 
5.5 ΔΙΙ]πΔη 40, ἀἰοθη5: Ομάγα ἢΟΟ 
[οῖϑιἐ ᾿γαΐ δυΐθηη οἵ 'ρ56. ρα ΟΠ 6 Ὁ 

«5αι. γα 16, 560 Π 4115 ηαίαᾳ ρΡοδί ΑἸ 58]01η. 

Ὁ Ἔ ΒῚ ΒΒΓΠΊΟ οἱ οαπη 908} ΠΠΪῸ ϑαγνίδθ 
ριον οἱ οαπὶ ΑΒ ἰα Πᾶν βδοογοίο, αὶ δά) α- 

“5,25. 25. ἡ θη ρᾶΓί65 Αἀθηϊδθ. ἔϑᾶάοο ν6ΓῸ 

ἜΤ δὲ ςΟΘΓ]05. οἱ Βα ΠΔ}85. ἢ] 15 Δο]Δ 486 οἱ 
τΌδ, ΝαίΠπαπ ΡΓΟΡΠ Θὰ οἱ βϑιηθὶ οἱ Βεὶ οἱ 

ἦϑ8νι γοθὰ" Θχθγοίίι5 Πᾶν ἃ ΠΟ ογὰΐ ΟἿἹΠῚ 
ΑἀοηϊΔ. ἸΠΩΠ]Ο] [15 ΟΥσῸ Αἀοηϊὰβ 
ΔΡΙΘίϊθι1ι5. οἱ νὴ τ}}5. οἱ πη] ν 515. Ρ η- 
σα] 5, 1πχία ἰαρι θη ΖΟΠ ΘΙ ἢ αὶ 

ΤᾺΣ δγαῖ νἱοίμ5. ΓΟ η{] ΠΟ (6], νούᾶν!( α1]- 
ΤΟΝ ΤΣ γΟΓΒ05. [ΓαΙΓΘ5. 5105 ἢ]105 Γασὶβ οἱ 

18,28... ΘΙΏΠΘ5 ΥἹΡῸΒ π4ὰ 56ΓΥῸ5 Γδρὶβ, ἘΝὰ- 

ϑπι. 
ἀδ,1: 

((8π|. 
Ὁ,229. 

1 

πόροι ΠΔὴ δαΐθηι ΡΙΟΡ]ΙΘίδηι οἱ ΒδηΔ]7 81) 
να, δἰ τοθιβίοβ. 4αοβαιθ οἱ ΒΟ ΟΠ ΘΙ 

γαῖ ΓΘ ἢ 5111 ΠῸΠ νοοᾶν!ῖ. 

ΠΕΣ Ὀιχιΐ τάφο Ναίμαη δὰ Βρίῃβαθμθ11 

ρῶν, Ἰηδίγθα ϑ]ομοηἶ5: Ναμ διάϊβίϊ, 

δε ἀπο Γαρηάνοτς ΑἀΟηΪὰ5. ἢΠ5 Παρ- 

σι. οὐ ἀοιηΐϊη8 Ποϑίονῦ αν ἀ ἢθο 

ἰσηοιαῖέ ἜΝαηΟ ΟΓΡῸ γὑθη], 800 ῖρ6 12 

ΘΟΠΒ1ΠΠ|Π}} ἃ Π186 Οἱ 584ἰγὰ δΔηΪΠΊΔΠ) 

ἴὰ8πὶ ΠΠΠ4πι6 ταὶ 54] ΟΠ] 018. Ἔα 13 

οἱ ᾿ηργθάοα δά γοροη Πανὶ, οἱ ἀϊὸ 

οἷ: ΝόΠη6 μι, ἀΟΙΏ]η6 τηϊ ΓΟΧ, Γαδ 

ΤΠ] ΔΠῸ01} 86 ἰᾳᾶθ6, ἀϊοθη5: ΒΑΙΟΠΊΟΠ 

ΠΠϊ5. τὰ8 ΓΟσΉΔΌ1 μοϑὶ τη6 οἷ ἴρ88 

56 4601} ἴῃ 5010 πηθοΐ {8γ6 ΘΓΡῸ 

Γοσπᾶὶ Αἀοηϊαδὲ ἜΕῚ αὐῆαο 1] ἰθ14 

Ἰοαιρθηίθ. οἰ ΓΘ 6, Θ0Ὸ νηΐ} ροϑῖ 

(6 οἱ ΘΟΙΏΡΙΘΡθῸ 56ΓΙΠΟΠ 65 ἰμ08. 

τσῃ-. 
425,5. 

Ιηργοϑδὰ οδϑί ἴα Βρίῃβαθθο 15 
Δ ΓΘΘΘΙὴ ἴῃ ΟΠ ΟΆ] ΠῚ; ΓῸΧ ἅ1||6Π} 

8. 5: Οογοίη! οἱ ῬῃΘΙ οἱ (ρτοὸ Ἐ6ῖ). ΑἸ. 7 οἤλη6 
(8. τ0}.). 

1ὅ. 5: ἴῃ ουθίοι]ο. 

18. Β: δοπιπι πα. α. δι. ΑΥ̓͂ .Α: (δ. δίπι π. {ΠῚ 
διπείπ. νΕ;: δὲα γε Ὀ( ὦ απ τι. α.Ὁ. ΑΥ̓́Τ ΝΕ. ΑἸ: τοπ. 

14. Β. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: (ποι) υἀ γτοπὸ δι πὶ δα [6 Ὁ 
ΑΥν.Α: ϑύνοδε σοΠοπῦεπ, 

1ὅ. γΕ: ξἸαζέαμιπενι. Α: Θειπα. 



δῦθ (1,1,6Ὁ6--27.0 Ἐξορτμ 1. 

Ἰ. ϑαΐοπιο γδα α Ῥαΐγνε δογιδεέϊξιιξειι5. 

σῳόδρα, καὶ ᾿Αβισὰγν ἡ «Σουναμῖτις ἣν λει- τοὐροηῶτ ΔΘ 3 Νὴ ἽΝ ΡΤ ΠΡΡΙΣᾺ 

τουργοῦσα τῷ βασιλεῖ. 16 Καὶ ἔκυψε Βηϑ- 

σαβεὲ καὶ προςεκύνησε τῷ βασιλεῖ. Καὶ εἶπεν 

αὐτῇ ὁ βασιλεύς: Τί ἔστι σοι; 17 Καὶ εἶπε 
Βηϑσαβεέ: Κύριέ μου 'βασιλεῦ', σὺ ὥμοσας ἐν 
κυρίῳ τῷ ϑεῷ σου τῇ δούλῃ σου, λέγων" Ὅτι 
ὁ υἱός σου Σαλομὼν βασιλεύσει μετ᾽ ἐμὲ καὶ 
αὐτὸς καϑήσεται ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου. ὃ Καὶ 
γῦν ἰδοὺ ᾿Αδωνίας βεβασίλευκε, καὶ σύ, κύριε 

μου βασιλεῦ, οὐκ ἔγνως. 195 Καὶ ἔϑυσε μό- 
ἡ δ κ᾿ ͵ ἢ οι ϊ 

σχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆϑος, καὶ 
ἐχάλεσε πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ 

᾿βιαϑὰρ τὸν ἱερέα καὶ ᾿Ιωὰβ τὸν ἀρχιστρά- 

τῆγον τῆς δυνάμεως, καὶ τὸν Σαλομῶντα 

τὸν δοῦλόν σον οὐκ ἐχάλεσε. 20 Καὶ σύ, 

κύριέ μου βασιλεῦ, οἱ ὀφϑαλμοὶ παντὸς ᾿1σ- 
ραὴλ πρός σε, ἀπαγγεῖλαι αὐτοῖς τίς καϑήσε- 
ται ἐπὶ ϑρόνου τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως 

μετ αὐτόν. 321 Καὶ ἔσται ἐν τῷ κοιμηϑῆναι 

τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέ- 
ρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐσόμεϑα ἐγὼ καὶ Σιιλομὼν ὁ 

υἱός μου ἁμαρτωλοί. 

22 Καὶ ἰδοὺ ἔτι αὐτῆς λαλούσης μετὰ τοῦ 
βασιλέως, καὶ Ναϑὰν ὁ προφήτης εἰρῆλϑε. 
28 Καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ" ᾿Ιδοὺ Ναϑὰν 
ὁ προφήτης. Καὶ εἰςῆλϑε '"Μαϑαν' ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως, καὶ προφεκύνησε τῷ βασιλεῖ ἐπὶ 

πρόςωπον τὴν γῆν, 

ιαϑαν' Σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, εἰρηκας λέ- 

γων" ᾿Αδωνίας βασιλεύσει μετ᾽ ἐμὲ καὶ αὐτὸς 
καϑήσεται ἐπὶ ϑρόνου μου; 25 Ὅτι κατέβη 

σήμερον καὶ τέϑυκε μόσχους καὶ ἄρνας καὶ 
πρόβατα εἰς πλῆϑος, καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς 

υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ τὸν ἀρχιστράτηγον καὶ 
ἀβιαϑὰρ τὸν ἱερέα, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ ἐσϑίοντες 

καὶ πίνοντες ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ εἶπον" Ζήτω 

ὁ βασιλεὺς ᾿Αδωνίας. 36 Καὶ ἐμὲ τὸν δοῦλόν 

σου καὶ Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ Βαναίαν υἱὸν 

᾿Ιωιαδὲ καὶ Σαλομῶντα τὸν δοῦλον σου οὐκ 
ἐκάλεσεν. 21 Εἰ διὰ τοῦ κυρίου μου τοῦ βα- 
σιλέως γέγονε τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ διατί οὐκ 

2 - " ᾿ 

αὐτοῦ ἐπὶ 24 καἱ εἶπε 

16. ΑΒ αὐτῇ ({ἘΧ).Ψ 17. ΑΒ: 
ΒἘμὸ βασ. εἰ αὐτὸς (1 ΑΕΒ Χ), 
(βεβ. ΕΧ). 19. ΑΒ: ἐθυσίασε... ἄρχοντα (ὁ. ΕΧ). 
20. 4382: ἀπαγγειλαι ( (-εἴλαι Χ), ΑΒ (ἃ. 90.) τὸ 
ΓΕΕ ΟΊ ΤΑΣ ὡς ὧν κοιμηϑῇ ὁ κύριός μὸ ὁ βα- 
σιλεὺς ... ἔσομαιί(ςο, ΕΧ), 22, ΑΒ: ἡλϑε(είςῇ. ΕΧ). 
29, ΔΒ: ἀνηγγέλη (ο. ΕΧῚ) ... Ἐ(α .) Ν᾽ άϑαν : (015) 

ἯἩ δὲ εἶπ ἘΌΝ Χ). 

18..Α8: ἐβασίλευσε 

ΕΞ Φ 1} ἼΡΣ ΕἸΘΘΡΥΤΊΝ ΠΟΘ 15 
"ἸῺ τρρη ὙΔΝΘῚ ΠΦ99. ἼΓΙΘΙῚ 
ὭΣΞΣ ΠΩΝ ΤΙΝ 5. ὝΔΑΕΣ ἘΕ 1 
ποθῶν πΠοΝΟ ῬΡΡᾺ πὴ τὴΞ 
-ἰν ΞῶΣ ΝΉΣῚ ΠΝ ΠΡ ὭΞ 
ΠΩΡῚ ΠῸ τιρλτα ΓΙΒΤῚ ΤΙΣῚ ΕΝ ΌΞ 18 
Ὑἰῶ ΤΙΞΙΡῚ ἘΏΣ ΤΣ νἢ πο ἜΝ 19 
ὩΞΡΟΞΌ, ΝΡ. ΕΣ Ἰ ΧΊσΝ 

τῷ Ξρϑὴ5 Ἰηθπ' Ἰπηβν τη ἩσΠ 
ΝῊΡ ΝῸ ΤΡ ΠΏΘΟῚ ΝΕΏΝ 
ὀλεθιας Ἴ2"} ποὸπ Ὅτ ΠΩΝῚ 9 
ΝΞ ὉΡ 2: "Ὁ ὩΠΡ ὌΝΤΟΣ πὸ» 

Ξρῦϑ πῆς ΕἸ ἩΘΘΠΝ 
ἜΝ ὭΡΗ ὙΓΞΝΤΩΣ ἩΞΘΠΤΣΤΝ 

ς ΣΦ ΩΓΙ ΔΘ 523 
ΡΠ ὨΠΞΊΩ 13,112), ΑἸ3.11 τς 

ΤῸΝ ἜΘ ὙΤΙΒΡῚ ΝΞ ΝΉΖΘΙῚ ἸΓ)21 28 
ἸΡΏΠ ὭΞΌ ΝΕ 39] ΕΣ 22 τρῖι 
πσὴς ὍΒΝ τ ἊΝ Ἴ985 ὙΠΟ 5Ὶ 
τ ΩΝ πῶ ΠΡῸΣ τὰ ἾΤ) ΔΝ 2: 
τὸν ϑ8ϑ5 ΝΗῚ ὙἼΤΙΝ ὉῚ ἼΠΡΩΝΝ 
“ὐωῦ ΤΙΞΡῚ ΘΊΡΩΙ ἼΤΣ ΤΝΞ ΕΝ ῸΞ πο 
ΣΤῊΝ δ ΠΡ5Ὶ ΠΡῊΝ ἽΝ σΝ  ΠὩ5 
ἴσοις ὙΠ πν ΝΣΠ τα ποϑπ 
ΠΏ Ν᾽ ῆρῈ πλ π...} ΘοὉ5Ν 3:1 
ΠΠΞΚ τῺΝ "51 ΕἾΠΟΝ πορπ ὙΠῸ 26 
ΦΔΉΓΙτΊ2 ΠΟ μῆϑι, ῬΉ ΣΟῚ 

ΤΙΝ ἘΝ ΝῊΡ ΝῸ ἯΠῚΣ τροϑῦην 
ΝὉῚ πρπὶ Ἴβππὶ ποτ} ἡφήθετ ἿΝ 

κατὰ πρόφωπον (ος ΕΧ).. δ; ΠΡ ΤΟΣ σὺ εἷπας" 
ον ὀπέσω μδ΄. ΟἽ (α. 9.0:) τ (ὁ. ἘΧ). 20. ΑΞ8: 
ἐθυσίασε {τέϑ.. ἘΧ). ΑΒ: καὶ τὸς ἄρχοντας τῆς 
δυνάμεως... . εἰσιν (Ῥιὸ αὐτοὶ) οὡς εἶπαν (ς. ΕΧ). 
ΓΝ ΣΝ Ρ. ἐμὲ) αὐτὸν. Β: Ἰωδαΐὶ. Φς ΑΒ διατέ 



1. δι ὑπίᾳο, ᾿ Ὁ103527.}) δοὶ 

ΘΔ ΥΡΙοθα πιὸ ϑὲαΐίθαπ θοῦ δεπι δ δπίρε, ΠΕ. 

εν αἵί, παὸ δίας σοι ΘΠ οἱοπεῖς.͵,͵ ν.5.. βθηπθγαϊ Ὠ]Π}18, οἱ Αθὶβὰρ δα πδ} 15 

10 δοπι δε πίρο. Ὑπὸ Βατὴ (Θεθαᾳ. πείροίο. νι88.81. γῃ 1} ]5[γα] αὶ οἷ. ἢ Ιπο! πᾶν! 56. Β6ἢ- 16 
Π τατὸ ϑοίοίο δὸὴ δὐπίᾳ απ. {00 δεῦτε ὐδδ 5Ά}0) 66. οἱ δάογαν! γθθθη. Αὐ ἀπὰπὶ 

17 πίᾳ αδὸν ἤρτα: θα {Π| οἷν ὁ ὁ Θὶς Τρτα γοχ: Οὐϊὰ {Π0], ἰπαι}, νι ἜΘαΔ6Ί17 
ἀπ θαι: ϑϑὲοῖπ ϑοτν, δι. θα} δείπον ϑὲααῦ ΓΟΒΡΟΠΑΘη5 αἰΐ: ΠΟΠΙΪΠ6 τηϊ, ἰὰ {πι 51] 

σοζάγοοτοι δεῖ Ὅοπι ὅοττι, οίποιι (Θοί: Ρ6Ρ Ποιηϊμ [)6ι ΠῚ {πππὶ ΠΟ 186 

Φείη Θοῦπ (Θαΐοπιο [011 ὁ διία [εἷς πα δος, ἰθδθ: Βα]οιηοη. ΒΠ 5. (ὰπ5. τόση 

᾿ 18 πιΐτ, πὸ απ πιείποπι ει 1ς Π86π.. ὁ ϑὺππ Ροϑί τη6 οἱ ᾿ρ56 566} [ὴ 501}10 π|60: 

τς αὐεῦ ἤεῦε, Ἰοοπία ἰξ δῦπίᾳ. σολυοτθεπ, ὙΠ οι 6606, πη Αἀομΐα5. γοσηδί, (6, 18 
πα, ππορὶπ ὥετν δεδπίᾳ, ὃχι τοεῖ 8} πἰά)τ8 ἀοτηη6 ΠηΪ ΓΟχ, ἱρπογαηίο! Ἃ Νίαοία- 19 

19 Ὁατιιπι. Ἔν δαὶ ζει. τπιὸ σοπιάοίοδ), π΄ νὴι θονο5. οἱ ρίηριία 4υδοία οἱ ἁγίθ- 
οςς βίο, τατὸ υἱοῖς (Θγαξε σοονζοτ, τπτὸ δαὶ (65 ΡΙαΓμ05, οἱ γοοᾶνιϊ Ομμπ05 ΠΠ1Ὸ 5 

αοαδεπ αἴΐς Θῦνηε Ὁ.8 φεδηπίρϑ, ὃαρι Ἅ10 Γθρῖ5,. ΑΔΓ Ππ0416 5δοογάἀοίοιη 
αίθαν, δοπ ῬΥίεἶτοῦ, τπὸ ραῦ, Ὁεπ δ ο[ο- οἱ 404} ΡΥΪΠΟΙρ θη τ Πἰἃ6, ϑ4] μη ο- 
δαιρίμππιαππ, αδὸῦ είποει ὁποῦ Θαΐοπιο 1 ὙΠ΄ ἤθΩ) ΔυΐθΠη 5ΟΥΝΙΠῚ {{Ππ1Π| ΠΟ γοθᾶ- 

20 δα εὐ πίε! σείαδοπ. Ἔφιι 61{Π αδοῦ, πιοῖπ Υἱ1. Ἔ γοΡι ἁπη6η, ἀοπηηθ πὶ τοχ, 20 
ὥοτν, δεδπίᾳ; οἷο ἽΠπιίροη ὅε8. σαπλὲπ Ἰταεῖ ἴῃ (6 ΘΟ.Π γοϑρίοιαπι ἰοἰ5. [5ΓΔ6], 
Γεθ ει απ οἰ), ὉαΒ δι. ἰθποι αἀπροῖσοίε, τθον αἱ ᾿Π 1065. οἶδ, 415. βράδυ ἀοθϑαΐ ἴῃ 
αἰ δὲπι ΘΠ πιοῖποϑ ὅϑεττη δεδηίᾳ δ παὰ) 50110 ἴ10, ἀομη6 ᾿ηἱ ΓΟΧ, μοϑί (6. 

21 ἴθι {{66π 10. Ἔϑθοπιι αδὸν πιοὶπ ον Π Π΄ς Ἐν α6. οαθη. (ον ον! ἀοπηίπιιβ 21 
δδπίᾳ πε ζείποι 99 ἄξοντα. ἐπ Τα ἐπ {ΠΠ| 70} (μασι ιθ 6115. ΤῸΧ ΟΠῚ ρΔΓΓ 115. 55, ΘΡΊΠΏΙ5 
ροτοπ ἰὰ) τἀπὸ ποίη Θοῦπ Θαίοπι πα επ 650 οἱ {Π1π|8. ΠΙθΘ 15. Βα]Ο ΠΟ ρθοοὰ- 
(ϊα εΥ [εἷπ [0Γ65. 

22 ὑβρι| {ἰς αδεὲν πο τορος πῆς Ὅ6πὶ δὲὺ- Δάμιιο {ΠΔ ΙΟ4πΠοη1 6. οὶ Τορο, 92 
28 πίᾳο, ἕαπι Ὅε. Ῥτορῃεῖ ϑὲαίηαπ. ἘΠπΌ) δ΄ ΝαΙπὰπ ῬγΟρΠοία νοηϊ. ἘΕῚ πὰη- 23 

: ἤΐε Ταρσίοπ ο8. ὅὍεπι δὲὐπίᾳε απ: (Θίρῇς, δα {{| Οἰάνουηΐ γοσὶ, ἀϊορηίοα: Αἄοϑι Νὰ- 
ξ ὍΟΥ τον θεῖ ϑὲαίθαπ. {πὸ αἴ εὐ δἰπεῖπ {πᾶπ ΡγΟρ οί. (πιηαιιθ ἱπίγοϊβϑοί 

τοῦ ὃοη δεθηίᾳ ἔαπι, δοίεῖς οὐ απ ὲπ δε ῦτ 1 51.0.5. 1ἢ. ΘΟΠΒΡΘΟΠα γοοὶβ. οἱ Δάἀοναβϑϑί 611) 

24. πᾳ αὐ ζείποεπι ΦΙπροίαγ)ε ζπτ τος, ἢ τπιπῦ ΡΓΟΙΙΙ5. ἴῃ ἰοΡγᾶηι,  αἰχὶ! Ναι πὰ: 94 
ἴρτα : θεία οῖν δε δπία, Πα ὃχ. σοαρί: ΒΟΙἷπο μΐ Τοχ, [π ἰχίδι: Αἀοηϊαὰα 

; ἡ θοπίᾳ [01 παὰ ταῖν δε δπὶς Κεῖα τὸ απ ΓΘΡηΟΙ Ροβὶ 1η6 οἱ ἰρβθ βϑάθαΐ ΒΕ ΡῸΓ 
2 πιείποπι Θιι Ὁ] Π6επ2 Ὁ Φεππ εὐ {Π θεῖς τπροπαν πιθιιηι ὃ ὅ Οὐΐα ἀδβοοηα  Πὸ- 90 

τς θίπαθ σοσαπροι ττὸ θαι σευγζοί άπ] ὙΠ ἀϊο οἱ ἱπημιοϊανι! θονο5. οἱ ρἰηραία 
πὸ θὲα οί ππὸ υἱεῖς Θώγαε, ππὸ δαΐ οἱ ἃγϊοίο5. Ρ]αγίηο5, οἱ νοοᾶνι πηΐ- 
αἴ Θῦθπε Ὁε8. δὲδπίᾳ8. σοίαθεπ, τπιὸ οἷς γΘΓΒῸ5. ΠΙΙΟ5. ΤΟρΙ5. οἱ ΡΓΙΠΟΙ 5. ΘΧΟΡ- 
Φαιρείοιίο, δαξιι Ὅεπ Υίοτον. ἍΓ0 αῖθατ. οἶα, ΑΒΙΔΙ ΠΡ. ἀποάπο. ΒΟ ΟΊ 61}. 
Ἰϊπὸ Ποε, 76 εἴτα τἰπὸ ττἰπέρι σοῦ ἴθι, ΠῚΒ.Ο. νοβοοηςτι5. δι ΒΡ ΟΠι15 

15.1.10), απὸ Τασὸπ ΘΙ 2 Ὅεπὶ ὀδοπίρε ὩΙοοπία ̓ Ξ ΟΣ ρομν᾽ ΟΟΤὰ ΠῚ 60. οἱ ἀἰοοη 5: Ὑ᾽νὰϊ ΤῸΧ 

20 ἔϑίθεν πὐἰῷ, δείπεη ποτ, τὸ] ϑανοῦ, ἰδ ΑἀομΙα5! ἜΠ16 ΒΟΓΨΌΠῚ ἔπι οἱ ὅλος 26 
ὅεῖ βυίοίξεν, ππὸ ϑοπαία, δὲ. Θοῦπ δὺ0Ξ- δἰ Βοογάοίοπ) οἱ ΒΔ η 874) {ΠΠΠπ|1 Φο) 6 
ἰαδα, πηὸ δείποι ἀπο Θαίοπιο θα. οὐ οἱ ϑα!οι ΟΠ 6 ἢ} [ἈΠ] ]Π 1 Π} {ππ1} ΠῸῚ 

27 πίαγε αεΐαθοπ. ὉΠ θα 8 ϑοῖ πποίπομι όττπ γούαν!ῖ. ὃ Νιιη 44 ἃ ἀοηίηο τη60 27 
δδπίρ θοΓΟ Ιεα, απὸ θα ε8 θεῖπο δπηρῦτς 650 οχίν ποὺ νουθιη, οἱ τ] ΠῸῚ 

ΝΣ 24. ΑἸ. Ἐτοχ. 

ο΄ 0. Β.Α: δάάτο Π ([{οΠ) νοῦ ὃ. δὲ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: δοεποίο, 21, ΒΕ: οπί[α)!. υοἱτο. αΥ̓: { ΤοροΕ 28, ὅϑνιςν,, 
17. Β.άῪνΥΕ: ὁδ, τϑοτθοι. Αἰ: Πεντυϊοπ, δήβεπ. ; 

“19, κα, Φῷ. δίε ϑῆεπαο, (841, ..9.) ΒΑΡ: ὅ, Φῴώ. δίς ϑδῆοηιαο... (8 1606 δὸν δ᾽, 91, Β: δίς 
ὁ ρου: δοτῆοπ. ΝΕ: ὁϑρουρτου. δειποι Ὁ. ὅροτό, ΟΥ̓: ὅ.-. ν: δον ίθτεν. 

20. Α: δί{{ αδον ὁ ΟὟΝΝΕ: ἸΤπὉ αὐ ἸΡΕΣ [δὲ 27. δοίποι δρῦς, ΒΙΟΥ͂Ν: (θη τυ 68}... ς 
{π|π)} ... {πὸ «(ς σου εἐ, {οηοπ. Αταπδαύραπβοι, ΕΣ: δσημ [ΟἹ ). 5 νοοῖ. ἕ 

ἀπτρα κου πε ας τους ον σε τν Ὁ 



(1, 28---6ὁ8.) ξέορταμ ἢ. 

βαΐϊοπιο γεα « Ῥαΐνο ον ϑέξέιξει5. 

ἐγνώρισας τῷ δούλῳ σου τίς καϑήσεται ἐπὶ. 
τοῦ ϑρόνου τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως μετ᾽ 
αὐτὸν; 

28 Καὶ ἀπεκχρίϑη ὁ βασιλεὺς Ζαυὶδ καὶ 
εἶπε. Καλέσατέ μοι τὴν Βηϑσαβεέ" καὶ εἰς- 
ἤλϑε καὶ ἔστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 39 Καὶ 
ὥμοσεν ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπε" Ζῇ κύριος ὃς 
ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσης ϑλιψϑωρ, 
80 ὅτι καϑὼς ὠμοσά σοι κατὰ κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ Ισραήλ, λέγων: Ὅτι Σαλομὼν ὁ υἱός 

’ ᾽ ΒΝ, Ἀ 2 Α ’ 

σου βασιλεύσδι μὲτ ἐμὲ καὶ αὐτὸς καϑήσεται, 
- ’ ᾽ - σ [“ 

ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου ἀντ ἐμοῦ, ὅτι οὕτως 
- , 

ποιήσω ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 581 Καὶ ἔκυψε 
᾿ Σ Τῳ ,ὔ Ὰ Ὶ - Ν 

Βηϑσαβεὲ ἐπὶ πρόφωπον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 

προςεκύνησε τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπε' Ζήτω ὁ 
ω , ς " Α ᾽ . »“ 

κυριὸς μου ὃ βασιλεὺς Ζ)αυὶδ εἰς τὸν αἰῶνα. 

82 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ζαυίδ' Καλέσατέ 
εἰ . ᾿ 

μοι Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ Ναϑὰν τὸν προφή- 
την καὶ Βαναίαν υἱὸν ᾿Ιοιαδέ. Καὶ εἰςῆλϑον 

ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 5389 καὶ εἶπεν ὁ βασι- ] 

λεὺς αὐτοῖς" “ἄβετε μεϑ᾽ ὑμῶν τοὺς δούλους " 

τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ ἐπιβιβάσατε Σαλομῶντα 

τὸν υἱόν μου ἐπὶ τὴν ἡμίονον τὴν ἐμήν. καὶ 
χαταβιβάσετε αὐτὸν εἰς τὴν Γιών, 83 καὶ χρι- 

σάτω αὐτὸν ἐκεῖ Σαδὼκ ὁ ἱερεὺς καὶ Νιαϑὰν 
ὗ προφήτης εἰς βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ, καὶ σαλ- 
πίσατε ἐν σάλπιγγι καὶ ἐρεῖτε" 
λεὺς Σαλομών. 

Ζήτω ὁ βασι- 

Ι "δ πὴ 

ΟΞ τὸν Ξῶν "Ὁ ποτῶν πὸ ἐπ 
ΣΡΗΠΙΝ ΕΣ 

πὈτηΝ ἪΡ ΩΝ Ἴ1 ἼΘΘΠ ἸΡῸῚ 28. 
ΏΡΣὨΣ πο π ὭΘ9 ΝΡ ΣϑώσΤΙΞΟ 
ἼΩΝΟΣ ΠΡΌΣ »20)5Ὶ ὑπο Ὼ 5 2} 29 
-ὌϑὉ θυ στΝ ΠΊΘ τ ὙΟΝ ΓΙ ΠῚ 
ΓΞ πῷ ὭΣ ΣΟ) ΩΝΞ ἽΞ ἘΠῚΣ 5 
122 προῶτοϑ ἜΣ ΝΟ ὌΝ δ᾽ “πον 
ΠΝ ΟΞΤΟΡ ΞῷῶΣ ΝΗΠῚ ἽὮΠΝ ΠΝ 

ἐτπασ θῆ πῶσ 15. Φ ἜΠΕ 
πισῶτῚ γὴν ΘΒ Ν »ΞώΣΤΞ ἼΡ81 
ἼΠ ΠΟΙ͂ ΠΝ ὙΠ ΝΗῚ ἜΣ 

ἼΠ 

ΠΤ ἸΡΏΠ τ ἼΩΝΟΣ 
ἼΠ23 ΟἽ ΔΟΉΞΘΣῚ ἸΣ2 ΟῚ ἸΠΞΙ ΓΕ 
ἘΣ σοῦ ἸΝΞῸῚ ῬΤΉΓΟ ΤῚΣ 

92 

ΤῊΝ ΘΘῺΣ ἼΠ Ὁ ΠΝ ΕΓ ἜΝ 38 

προυτρα ΘΙΞΞ ΤΊ ὩΞΌΣΤΝ ἫΩΣ 

᾽ » « 3 ͵ ᾿ , 5 Ἐπ ὴπὶ - 
αὐυτου, και εἰςελευσεται {152} καϑησεται ἐπι του 

ϑρόνου μου, καὶ αὐτὸς βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐμοῦ, 
35] Ν2} Ὅ5Π ΙΝ ΠΡ. ἐπ θοῷ πὸ καὶ αὐτῷ ἐντελοῦμαι τοῦ εἶναι ἡγούμενον ἐπὶ 

᾿Ιούδαν καὶ ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 86 Καὶ ἀπεκρίϑη 
Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωιαδὲ τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπε' 
Γένοιτο οὕτως πιστῶσαι κύριος ὁ τῆς τοὺς 

λόγους τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέω 57 Κα- 
ϑὼς ἦν ὁ κύριος μετὰ τοῦ ἜΡΕ μουν τοῦ 
βασιλέως, οὕτως εἰη μετὰ “Σαλομῶντος, καὶ 
μεγαλύναι τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν ϑρόνον 
τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως Ζαυίδ. 

88 Καὶ κατέβη Σαδὼκ ὁ ἱερεὺς καὶ Να- 
ϑὰν ὁ προφήτης καὶ Βαναίας υἱὸς ᾿ἸἸωιαδὲ 

21. ΔΒ: τὸν ϑρόνον (τὅ ὃ. ΠΧ ΘΑ Β ΙΝ ς 
ἔστη ... Ὁ ἰὰ [) καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτῷ (ο. ΕΧ). 
80, ΑΒ: “ἐν κυρέῳ ϑεῶ Ἰσρ... .Ἀ ἐν [Ὁ ΕΧ). 89. Β: 

1. τὸς δ. τ. κυρ. μεϑ᾽ ὑμῶν. . τὸν υἷόν μὸ Σιαῖ. 
[ὁ Α[ΒΕΊΧ). ΑΒ: καταγάγετε(καταβ. ἘΧ). 84. ΑΒ: 

σ. κερατίνῃ (ὁ. ἘΧ). 35. ΒῈ Καὶ - εἰςελ. οἱ αὐτὸς. Ι 

ΑΒ: ἡ. ἐγὼ ἐνετειλάμην. ΒῚ (8. ἡγ.) εἰς. ΑΒ: ἐπὶ 
Ἶσρ. καὶ (ἐπὶ) 16δ. 86. ΑΒ Ἐ τὸς λ. 87. ΑΒ Ἐό6. 

ἀπ πεν 86 Καὶ ἀναβήσεσϑε ὀπίσω, 

ὈΓΤ" ποσΩῶΝ ππΊΘΗ ΟΡ Ὁ 
τρ τος βῳῷ ἸῸΝ ΓῺ ἃ ἡσιοτὸΚ “ΓΝ 81 

ὉΩΟ ΝΗΣΊ 109} Ἰ29Π 
πθοπ "5 πος “ΒΞ ΘΌ [5 

ἸΩΒῚ ΠΩ ΡΝ ΝῊ ὑπ ΌΞτΟΡ 
“ἴρη ὈΝΉδστὸν τ} ὐπὸ: τὸς 
ὯΝ ΦΠΉΣΙΥΤΞ ἜΠΛΣΞΙ ἸΣΘῚ ὁ ΓΙΊΗΓΙΣ 88 
πὴ ΩΝ ΒΝ! ι ΡΩΝ ΝῚ ΠΕΣΙΣ 

Πῆπο ΤΟΣ ὝΕΞ : πο8ππ ὍΝ ΤΩΝ 9] 
πρθῶ- ὩΣ ἽΣ75 Ἰ5 ΤΈΣΩΙ ΠΝ ΩΣ 
προ π ὉἿΝ ΝΘΞῸ ἸδοςτοΝ θ12Ὸ 

 ἼἼΤ 

ΝΡΣΘΤ ἸΠ2} ἸΠΘΙ ῬῊΤΣ ἸΡῚ 88 

νι 57. Ῥ"Π:» ν 5081} ἜΣ "ΣΝ 

ὙΠ ΡΟΝ τ δι Ὁ ΓΤ 



ἔν 

ἰπὰ 
ΦΥΤΛ Ἄϑ τ 

1. δθπίᾳς, .(4,28-- 88.) δὺυ 

ϑαυΐϊδδ 5 εἴεθ1 ( αἴοιο ππὶ δδηπίᾳ 48 {αἸδεπ, 

παἰῶε το ἤει. Ταΐεπ, σὸν αὐ δόπι ΘΕΙΘΓ, 
πιείποδ φοῖτη ἀδὺπίᾳοϑ παᾶὰ ἴθι Πβοπ 
07 
' Φεν δὺῦπίᾳ Φαοίο απίροτίοίς ππὸς 
Τρτα: ϑιιζει πεῖν Βα Θεθα. Ἰἴπ ες 
ἔστι δἰποῖπ το Ὅὲπ δεδηπίᾳ. {πὸ δα ἤΐε 

20 οὐ δεπὶ δεὲπὶᾳ απὸ, ὅςἄθαν δεν δδπίᾳ 
παὸ ἡγταῦ: Θο σῦν 67 ογν ἴδ᾽, ὍῈῪ 
πιοῖπε (Θεοῖς εὐἴδζει θαι αὐ8. αὐτὸν ϑιοι,. 

90 “τὰ οἱ θοπίς τριπι, τοῖς ἰἅ οἷν σοῶτοος. 
τπ θαθὲ δεῖ Ὁεπὶ ϑεῖτπ, ὅὸπι δοτ “ἤγαοῖδ,. 
ππὸ σοτοεί, ὉαΡ (Θαίοπιο, Ὁεῖὶπ Θοῦπ, [01] 
πα) πιίν δε δηὶρ ζεἶπ, απὸ εὐ [01 απ πιεὶς 

51 πὸπὶ Θί Π{8εὲπ [ἀτ πιῶ. Ἔα πείρείο,, 
πῶ Βα Θεδα πιΐξ ἰθτοπι ἍΓπ|Π6. ζπαν (τος, 
ἀπὸ δοίείς δὲπ δεὐπὶς απ ππὸ ρτα: 
ΘΙύ πιοίποπι ἤεττη δεπίς Φαυΐο εὐἱρι ὦ 

32 Ἰἴπὺ δεν δε πίᾳ Φαυίο Τρτα : ϑέποι ταῖν 
Ὅεπ τίοεξεν Βασοῖῦ, τπὸ Ὅὲπ τον οίοη 
Ὑὐαίθαπ, απὸ Βεπαία, Ὅὲπ Θοῦπ Φοίαδα., 
Ἰϊπὸ Ὅᾳ {{6 Οἰἱποίπ ἕαπιοπ τον δὍὲπ δδπίρ, 

89 δἰρτα δεν δεδηίᾳ κὰν ἰθποεπ; ϑὲο πιεῖ παῖ 
ει επτοδ ὅοττη δ ποῦτο, τπτὸ [οβ εἰ πιρίποπ, 
Φοθπ (Θαϊοπιῦ αἰ ᾿ποὶπ θέα ογ, ἀπὸ 

84 [ὑδτοῖ ἰθπα δίπαρ σα Θίροπ,; ὅπ δεν, 
είν. Θαυοῖ, απ ὁὲπι του θεῖοι 
δὴὲαίθαπ, 7αἴδε θη Ὁαο 61 χαπὶ δὲ δηίρε 
ὕδεν ἴτας. {πὸ ῬΊαΤοΙ παῖτ Ὅεπ ἤδοζαιις- 

πὸὰ ππὸ Τρτοῶτ: ΘΙ δι δεῦπίαᾳς Θᾳ- 
85 ἴοπιο! ἢ 1πὸ εἰοθ οι ἴθπι πα θευῦαπ, ππὸ 

ἔοπιπιί. (θὺ [01 εὐ Πδεπ απ πιοίποπι ΘΠ ΟῚ 
ππὸ φεὺπὶᾳ ζεἰπ [ἀτὶ παππᾶ, ἀπὸ ὦ Ὁ ἰθπι 
σοδίοίοεπ, Ὁ 8 εὐ δ ατ|ξ [εἰ ἴδον Ἴταεῖ πη 

36 πα. ἜφΦα ἀποροτίοίς ΘΒ οπαία, δὲγ Θυθπ 
οίαδα, ὃὲπι δτπίᾳς, ππὸὸ Τρταῦ): ϑίπιοπ! 
ε8 ἴαθε δὲν ὥεῖτ, δὲὺ οί πιοίπεϑ ὅϑογτη 

87 διὐπίᾳϑ, αι αἴο. ἢ θις δοῦ ὅὅοτν πὶ 
τποίποπι εῖτη δεδπίαε σοιθοζεπ {{{, [0 εἰ 
Ὁ απ πα (Θαΐοπιο, ὉαΒ [εἶπ ΘΓ οτὸς 
δεῖ τοτὲ δὸππ δ ΘΠ πιοίποϑ τη 
φδεθηίρϑ Φανίνϑ. 

Φᾳ αἰπροπ δίπαθ ον Ῥυίοίζον. 5 αὐ 
τἀπὸ 6. τορθεῖ ϑὲαίθαπ, τπὸ Βεπαία, 

33. Ὁ.1.: δὲαπί, 

28 

88 

28, Β: κ απὸ δα. ΟὟ: πὶ, ἐταΐ σοῦ δὲ δὲ, 
29. Β: 9{πα!. ἀὙ.Ε.Αἃ.: Βεὐτάπρπίβ. 
30. Β.ΑΥΥΝΕ.Α: απ πιοίπε(υ) (Θ αι, 

. (ὃ ἴεὲδο πιείπ ὦ, 
33, Β: Ὁαᾳ8 ὅ)ὲ. δα ὁ Πὶν πιἰ ὦ) {{|. 

ος 84, 8 1ἐδε δεῦφ, Β: πη δον ἤδυζαιπιο, ΑΥ̓ ΝΕ. Α: 
Πυβεοί ἰπ δίς (“ τοπιπιοίο). 

, 255.4,9. 

Ε. 

πα Π0ᾶ8.} ΒΘΡΝῸ ἰᾳ0, 4118. 56 55.115 
Ε586ῖ ΒΌΡΟΡ ἰῃγοηπὴ (ΟΠ πηοὶ 
ΓΘΘῚ5. ροβί δια 

ιν γΟΘΡΟηα  τὸχ ἢανὶ4, ἀϊδοπε: 28 
γούδῖο ἃ4 τη6 Βρίῃβαγθθι θιδθ ΟἸΠΠῚ 

[τ556 1 ̓πΠρ,Θ5ϑὰ ΘΟΓΔΠῚ ΓΘΡῸ οἱ 5[6115- 
8501 δηίθ Θ, ἘΠ ιγανὶ τὸχ οἱ αἱ: 29 
γῖν Πομπὰ5. 4αὶ ογαϊΐ ΔΗ Δ 
πη 81 ἐἰ6 ΟΠΠΠὶ δηριβίϊα, ἢ χαΐα βίου! 80 
{ασᾶν! ἘΠῚ Ρ6 Βοιηίπιιηι Πθαπὴ [5Γ86], 

ἀἰσθῃ 5: ΒΔ] οΟη ἢ] 15 (18 ΓΘρη Δ] 
ΡΟΞὶ πη6 οἱ ἰμ86 5646 }01{} ΡΥ 5011} 
[ΘΠ ΡΓῸ Π16, 816 ἰδοίδιη Ποάϊβ! 

Ἃ ΒΌΠΠ 550 6116 ΒΘΙΠ 566. ἴῃ ἰθργαιῃ 81 
νὰ ἃάοναν! γοροιη, ἀϊσθηβ: γινδὶ 
«ΟΠ Π18. Π]6 115 Πᾶν ἴῃ Δθίθγ πηι! 

ν.15-. 

ν.17.13. 
10. 
28Β,ὅς. 

ν.23.16. 

Πδη.2,4. 

Ὠἰχὶς ἀαοαι6 τὸχ ἢανὶ: γοοδία 82 
ΤΠ] ϑαάοο βδοθγάοίθιη οἱ Ναίῃδῃ 
Ργορῃθίαη οἱ Βδπα)]ὰη} ἢ] Ια 104 486. 
Οἱ ΟΠ ἰῃρΡΟ581 [πἰβϑαηΐ ΘΟΥΔΙῺΏ 

γοσθ, Ἢ ἀἶχιὶ «ἀ 605: ΤΟΙ 6. νο ἱ5- 38 
ΟἿΙΠῚ 5ΌΥΥΟ5 ἀΟΙΪΠηΪ νΘϑίγ], οἱ προ ηΪΐ6 
ΒΔ ΟΙΏΘΠΘΙΏ ἢ] ΠΊΕ ΘΌΡΘΙ ΠῚ1|- 
[Ὡπ| τηθᾶπι|. οἱ ἀποῖίο διιπ ἴῃ αἸΠΟΠ ; 

Ἔριὺ ἀπρᾶϊὶ Θὰ] θὲ ϑδάος Ξδοθράος 84 
οἱ Ναίῃδη ΡΥΟΡΠ Θὰ ἴῃ ΓΘΟΘΠῚ ΒΌΡΘΓ 
ἴ5γθ], οἵ οδηθίϊβ. Βα οοίηᾶ ἀἴχαθ ἀϊθο- 

τ [ἰ5: γῖναί τὸχ δαϊοιηοη! ὃ Εἰ βοθη- 85 
ἀο(ἰ5. ροϑβί διιη], οἱ νϑηΐϊθὶ οἱ ββάβθθὶ 
ΒΈΡΟΥ 50{{πΠ| ΤΠ] Θ. 11, οἱ 'ρ886 ΓΘΘΠΔΡΙ 
ΡΓῸ τη6, ΠΠ||πι6 Ῥ ΘΟ ρΙάμ αἰ 5ἰζ ἀτιχ 
ΞΡΟΡ Ιβγᾶθὶ οἵ βρ6ῦ Φπαῃη. ἜΕι836 
ΓΟΒΡΟΊΝΙ ΒΑ Π ἃ] 85. ἢΠ115 Φο]Δ 46. ΓΘΟῚ, 
ἀἸόθηβ: Αἰηθὴ} 510 Ἰοαιιαπγ ΠΟΙΏΪΠΙ15 

6115. ἀοιηίπὶ 1η6ὶ γθρῖβ. Ἔ Θυομηοο 37 
(αι ΠΟΤ ΪΠ 5. ΟΠ ΟΠ} 0 ΙΏ60 ΤΌΘ 6, 
50 51 οατη ϑα]οηοπ6, οἱ 5} ΠῚ }1|5 

[λοϊαὶ 501 Π1Π} 615. ἃ 5010 ἀΟἸΪῺὨΪ 16] 
ΓΘ οῖ5. Πανὶ. 

Φετν.11,5. 
Ρς.33,9. 

ἄϑτη. 
7,9.12. 

20ν.1),1. 

ΒΘβοθη 1 οὐρὸ δαίοο 5δοθγο5 οἱ 88 
Ναίπδη ῬΡΟρΡΠοἰὰ οἱ Βα Πα} ἃ5. ΠΠῚὰ5 {0]ἃ- 

84, ΑἸ. 18Γ. οἱ Τα ἀδιη. 
30. 8: οἱ νϑηϊοίίθ. Α], Ὁ ἴῃ ψ6γ15816Π}. 

3, πο υοππ ἐν δοπιπι, [0 [0Π. ΒΒ. ΑὟΥΝΕ.Α: (08) 
απὸ οὐ ἔοιππις αὶ ({1ε86 [{4})}. ν: (0π αθο (ὦ ϑοτοτὸς 
ποῖ, ΑὟ: οτὸπο (ὦ χτπὶ ὅ. 

30. ΑὟ; υ [οἱ ε6 1 ΥΕ: (δό φοεθε! 
37. Β΄: πι τοοἱίυ [εἰποπ (Θὲ. ατῦβον πιαγοι. ΝΕ: 

πιαο [. Φθτ. ποῦ αὐτὶ ΑΥ̓.Α: εὐθοθε {. ἔυ, ἀθεν 
Ὅοι Φ ἢτ, 



800 (4,39-- 48.) πορτπ ἢ. 

1. Θαΐοπιο το α ραΐῖνο σονεϑέξειξζειίδ. 

Α' 

καὶ ὁ Χερεϑὶ καὶ ὁ Φελεϑί, καὶ ἐπεβίβασαν 
Α - ᾿ Ἁ « - ,ὕ 

τὸν Σαλομῶντα ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βασιλέως 
-“ Ἁ 

Δαυίδ, καὶ ἐπορξβύοντο ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν 
, ες " Α 

Γιών. 89 Καὶ ἔλαβε Σαδὼκ ὁ ἱερεὺς τὸ κέ- 
δῶν} (9 “- μ " ρας τοῦ ἐλαίου ἐκ τοῦ σκηνώματος, καὶ ἔχρισε 

ν ᾿ Ἢ , “- , , 
τὸν Σαλομῶντα καὶ ἐσάλπισε τῇ σαλπιγγι 

καὶ εἶπε πᾶς ὁ λαός" Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σα- 
Ν »" .} γ᾽ 

λομών. 4Ὁ Καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς ὀπίσω αὐὖ- 

τοῦ, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἐχόρευον ἐν χοροῖς καὶ 
τι Ε , ͵ . " 

εὐφραινόμενοι εὐφροσύνῃ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν 
ἡ γῆ ἐν τῇ φωνῇ αὐτῶν. 

" Ν , 
41 Καὶ ἡἠκουσεὲν ᾿δωνίας καὶ πάντες οἱ 

κλητοὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, 
Ε ΦΑ ᾽ " ᾿ " - 
ἐσϑίοντες" καὶ ἤκουσεν Ἰωὰβ τὴν φωνὴν τῆς 

δ - ! 

σάλπιγγος καὶ εἶπε Τίς ἡ φωνὴ τῆς πόλεως 
ἠχούσης; 2 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, καὶ ἰδοὺ 
) , « " - ς ἯἜ, Ιωνάϑαν υἱὸς ᾿Αβιαϑὰρ τοῦ ἱερέως ἢλϑε. 
Καὶ εἶπεν ᾿Αδωνίας" 

κ ᾿ ᾿ , 
καὶ αὐὑτοι συνετέλεσαν 

" μέ ᾽ , 

Εἴξελϑε, ὅτι ἀνὴρ δυνά- 
͵ ΄ 

μέως σύ, 48 Καὶ 
’ὔ Ἁ - Ἄ 

ἀπεκρίϑη ᾿Ιωνάϑαν καὶ εἶπε τῷ ΄δωνίᾳ" Καὶ 
͵ 2 ς “ [ Γ Α Ἴ 

μάλα, ὁ κύριος ἡμῶν ὁ βασιλεὺς Δαυὶδ βεβα- 
, Ὕ - Ε] 

σίλευκε τὸν Σαλομῶντα, ἀπέσταλκε 
᾽ γ ἊΣ ἘῈ " ᾿ } « , Ν 

με αὐτοῦ ὁ βασιλευς Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ 

ῃ ᾽ " ϑ. τό 

καὶ ἀγαϑὰ ευαγγελιεῖς. 

44 καὶ 

. Ν ͵ “ , « 

Ναϑὰν τὸν προφήτην καὶ Βαναίαν τὸν υἱὸν" 

Ἰωιαδὲ καὶ τὸν Χερεϑὶ καὶ τὸν Φελεϑέ, καὶ 
᾽ ΩΩ ΤΌΝ 3. 'ἃ Ἁ Ἐ ,ὕ Ἂν, ΤΣ Ϊ 

ἑπεριρᾶασαν αὐτὸν ἕπι τὴν ἡμίονον τοῦ βασι- 

λέως, 45 καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Σαδὼκ ὁ ἱερεὺς 
καὶ Ναϑὰν ὁ προφήτης εἰς βασιλέα ἐν τῇ 
Τιών, καὶ ὑϑερη σον ἐκεῖϑεν εὐφραινόμενοι 
καὶ ἤχησεν ἡ πόλις" αὐτὴ ἐστὶν ὴ φωνὴ ἣν 
ἠκούσατε. 4 Καὶ ἐχάϑισε Σαλομὼν ἐπὶ τοῦ 
ϑρόνου τῆς βασιλείας, 517 καίγε ἤλϑον οἱ 
δοῦλοι τοῦ βασιλέως εὐλογῆσαι τὸν κύριον ἢ 
ἡμῶν τὸν βασιλέα 4) αυίδ, λέγοντες" ᾿4γαϑύναι 
ὁ ϑεὸς τὸ ὄνομα 'τοῦ υἱοῦ σου Σαλομῶντος 
ὑπὲρ τὸ ὄνομά σου, καὶ μεγαλύναι τὸν ϑρόνον 
αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν ϑρόνον σου. Καὶ προςεκυνη- 
σὲν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, 18 καὶ 
οὕτως εἶπεν ὁ βασιλεύς" Εὐλογημένος κύριος 

88, ΑΒ: ἐπεκάϑισαν.. ΞΡ: αὐτὸν(ο. ΕΧ). 
99. ΑΒ: τῆς σκηνῆς ... κεραπένῃ (ὁ. ἐ 40, ΑΒ 
Ἐ(411,) πᾶς ὁ λ. . εὐφροσύνην μξγ. Ἀ ῥῥάγη (ὁ. 
ΕΧ). 41, ἊΒ Ἐοΐ ΜΈΡΑΙΣ. «φαγεῖν ... τ. “κερατίνης. 
42. Β: εἰςῆλϑε. ΑΒ (ἃ. σὰ) εἰ. . δὐαγγέλισαι. 
48, ΒἈτῷ 4. ΑΒ: ἐβασίλευσε. 44. ΑΒ: ἀπέστειλε 

Ἐ(α, Σ.) τὸν ... ἐπεκάϑισαν. 4ῦ. Β Ἐ εἰς β. ΑΒ 
Ἐἐστὴν. 40. ΑΒ: ἐπὶ ϑρόνον. ΒΈτῆς. 47. ΑΒ: Καὶ 
᾿ἀἰμως Β Ἐτ υἷδ σδ. ΔΒ: τῶ κοίτην (τῆς κ 
Χ). Β' αὐτᾶ. 48. ΑΒ: καίγε ... Εὐλογητὸς. τα διόέοα, 

ὨΘΒΙΠῚ ἡ 9 Ὁ Δ Σπ) 3. ἼΠ5225 
Ἴ285 ΠΤΊΘτὸΣ Πρ οΌτΩΝ ἸΞΞ᾿ 
Ῥῖτς ΠΡΟῚ ΕἸἾΠΕΓῸΣ ἸΌΝ 591 7139 
ὉΠ Πσ]. γοῶπ ἸΉΡΤῸΝ ἸΠΞΠ 
“ϑἰῶξ ἩΡρῇ) πρρϑττς ΓΙ 851 
ἐπο ΠΡΏΠ Ἢ) ̓δὸπτοϑὶ ἸΠὩΝΟῚ 

Βυ Ὁ ἘΤΡῸ ΔΣ ΠῚ ΛΩΝ ΔΡΗΓῸΝ 55] 
ποῖ πρῶ ΘΓ). ΘΙ ΟΓΙΞ 

ἐδρῖρξ γι ΣΌΞΡΗ 
ὝϑΝς ΘΡΝ ἪΡ ΓΙ ΟῚ ὙΠΡ 7 ΤΝ ΦΘΘῚ, 41 
ΣΝ Ρ ὩΣ ΞΕ ῸΞ ἘΠῚ ΡΝ 
-Ὁ ΝΠ ἼΩΝΡῚ “ϑήώσι ΟἿΡτΤΝ 
ΣΒΣΤῚ ἼΞΤΩ 5 ΤῚΡ ὁ Δ ἼΣῚ ΠΟ ΡΤ 42 
ΩΝ ΝΞ ἸΠΞΠ ὝΓΟΞΙΤῚΞ ἸΠ9}) 

311 ΤΙΝ ὉΠ ὉῸΝ Ἵ5. ΝΞ ἩΠΡΣΠΝ 
ὙΠΟ ΤΝ Ὁ. ΝΟῚ ἸΠΟῚΣ ἼΡῸῚ ὁ ἬΪΘΞΣ 48 
Ν ΠΡῸΣ ΤυΤΠΦΉ9ΠῚ ἬΝ, ὉΞΝ 
ἫΝ ἩφΒΠτΩΝ ΤΙΞΌΣῪ ἐπ Δ 
ἮΠΏ35. ΔΊΞΘΣΙ ἸΠΟΤΤΙΝῚ Ἰῆϑι ῬΊῚΣ 
339) ΒΡ) ὙΠ ΘΙΤῚ Ὁ Τήυ 
ἼΩΝ ὙΠΟ ὩΝῚ ΠΡ Θ ΤΠ ὨΤῚΘ Ὁ ἸΏΝ πὸ 

ἩΠΆΞ ἼΘῸ2 ΝΛΞΘ ἸΠ} ἸΠΊΞ ΠῚ ΤῚΣ 
ΡΠ ΘπΙοῚ ΘΠ; ΘΙ Ὁ555) 
5855 ΘΔ) ἐΘῸΣ Ὡιῷ ΩΝ ΟἿΣΙ ΝΗῚ 4 

ΝΞ ὩΔΊ ΤΕΣ ΝῸΞ ὃν θοῷ 4 
ΤΣ Ἴ5 5 ΠΝ ΤῸΝ ὙΠ πρῶ "125 
ρῶττς ΤΟΝ, Ξῶν. ΘΏΝΌ 
ἸνΌϑΤΝ ὉΠ πρῶ προ 

ἐΞΕΘΘΡ ὉΡ ΟΠ ΠΙΉΘὉῚ ἩΝΟΞ 
πῆπὶ ἼΡΞ Ἡφθι ἼΩΝ. ΠΡΞΞΓΝῚ τὲ 

νι άπ. Ὁ ὈποΝος 
38, δίς (δεν ας 91. (2 (απι, ὃ, 18). 
9. ὃ ἴεδε. υῇ.Αἃ: απὸ δοπι ϑοῖ{ε, ΑὟΥ: [55 εἰ: 

Ταπιτ πππ.8:] ὃ, 
40. εἐγδυύρποις, Β: [γἐο[ς. ΟΑΥ̓ΥΝΕ.Α: (δέ) 

ΒινΕ: {τοποίο [(ὦ (6αν) εν, Α-ιοωζν, {ν η 



1. δδπίρο, (.,39---48. 601 

ΓΝ φιμῖδε απ Ἰδοπία, 1. 

ὍοΓ Θοῦπ ϑοίανα, ππὸ (τοδὶ ππὸ ΦΙοΓΟ, ΠΝ οἱ Οογθίῃϊ οἱ ΡΠ 6] ἢϊ, οἱ ᾿πηροϑιι6- 
τἀπὸ Τορίοπ (Θαΐοπιο αἰ Ὁᾳ8 “θέαι! ἴον τ το σαη! Βα] ΟΙΠΟΠΘΙΏς ΒῈΡΟΙ τη] π| ΓΘΕ 5 
θε8 δεθπίᾳβ Φαυίΐο, παὸ Πἰρτοίοπ ἰθπ ρὸπ. ..55.. Πανὶ, οἱ ἁἀἀπαχογαηΐ δὰπὶ ἴῃ ἸΠοη. 

8090. Θίροπ. πὸ εν θτίοϊεν ΘαὉ Ὁ παῦπιςς, ὃ Βιπμηρβίίψιο δαάοο 5ᾶροῦάοβ. οογηὰ 39 
Ὁα8 εῖθοτπ ατ8 Ὅε᾽ οὕς. τπῖὸ [αἸθοίε. οἰ τιον ΟἿ6ὶ ἀθ Τὰ  πδοι]0, οἱ πηχὶΐ ΒΘ] πι0- 

29,22! Φαΐοπιο. πὸ {{6 δΙζοζοει πὶ Ὅεν Ποζαιπιο, 
{ὑπὸ αἴε8. Ξ501Ὲ Τργταῷ : ΘΙ θεὲπὶ δὲ δπίρο, 

4ἀ0 Θαΐοπιο! ἜἸῖπῸ αἰτοῦ 501} 205. ἴθπι πα 
θοταμῇ, ἀπὸ Ὁαᾳ8 Ξ01Ὲ νῇ πῆι Φθ.οεἰζοεπ, 

ΟΠ μπὸ αὐ [ὁῦτ [δ], δαΒ οίε (ὅτος υοπ 
ς ἰδήοπι Θεζῷτεί εὐ 1. 
ΔΙ ᾿ἴπὸ ῬἸοοπία τες ε8, ἀπὸ αἴΐς, οἷο εὐ 

᾿ς φεΐαδει θαϊίο, οἷς δεῖ ἰθπι τρατοπ, τὸ {{ε 
δαίίεπ Τἄὥοπ αὐροήοπι. πὸ δα σαῦ ὃ. 
βοίαιπεπ Θι αἹ Οὐτείς, Ἰνταῦ εὐ; ϑ8α8 
ὯὍΠ ὃὉαᾳ8 (Οϑεζώτεί 

δᾳ ἔἕαπι δοπαίθαπ, δεν Θοῦπ 316 δαίθατϑ, 
Ὅε8 τίοἤετδ. πὸ ϑίοοπία Τρτα ἅ) : δεοπιπι 
δετεῖπ, θεππ δι. δι εἶπ το) εν Ῥθέαπη 

48 ππὸ δείπρος ας Βοὥα. ἢ δοπαίθαπ 
απεροτέοίς ἀπὸ ἤρτα 4πι|ι ϑίοοπία: 3,.α, 
πον ὥοτν, δεν δεθπίᾳ Φαυϊο, θαι (Θαΐοπιο 

λάκιπι δεδπίαε σοιπαδ)ξ, 
σοαπος δεὲπ θτίοοεν Βα ΟΕ τἰπὸ θη ὅθτος- 

Ἔ ππρ θαι πες ἰδπι, 

ππὸ Θοιϊππῖ δεῦς 
42 Θιαθεὲ ἔα εὐ δὲν ποὺ τοϑοίο, [πε ε,. 

Π6Π1, δ ΟΘΟΙΠΘΓΙηΐ θασοῖη, οἱ ἀἰχὶῖ 

ν.34.)5.. ΟἸΏΠΙ5. ΡΟΡΟΪα5: γιναΐ τὸχ ϑδ]οιηοη ! 

Ἔ ΕἾ ἀ5 θη! αν γβὰ τη] {ἰ{{π40 ρο5ι 40 
ΘῸΠῚ, οἵ ΡΟΡ]5. οΔηΘη πὴ {{}}}15. οἱ 

155.4,5. [ΔΘ Δης πη σα 10 τηᾶρηο, οἱ ἰΠ5ο Πα 

ἰθΡγἃ ἃ οἰ ΠΟΤῈ. ΘΟΓΆΠΏ. 

Απάϊνι! δαΐθπη ΑἀΟΠΙὰ5. οἱ ΟἸηη65, 4} 

κόδον αὶ ἰην [0] [ἀΘγᾶπΐ ἃ} 60 (781η6116 

ΘΟΗν να Πα) 6Γ81):; 566. οἱ {08}, 

Ουϊὰ 5101 νεῖ 

ΟΙΆΠΊΟΓ Οἰν {15 ἐπι] πα η115ὁ Ἐ Αἀ- 49 

υεϑϑ.84. ΔΙ γο66 (ὰ})8 6, αἰϊ: 

ἀυσῶρ 0 {10 ΙΟ4αθηίθ, Φοηδίῃα5 ἢ] 5 

ΑΒΙΔΙΠΔΡ βδοθγάοί!β νθηϊΐ. (αϊ αἰχὶῖ 

[Ὡργράθγθ, 418 νὴ" [ὉΓ[5 

Ἔ Βροβροπάιι- 43 

Νοααδααδιη 

ΓῸχ δθδνι 

| Αἀοηϊδϑ: 

65 οἱ Ποηἃ ΠΕΠΟΙΔΗ5. 

16. Τοηδίῃδ5. ΑἀΟΠΪΔ6: 

ΘΠ] ΒΟΙΏΙΠῈ5 ΠΟΒ5ΙΘΡ 

γδοίοπ ϑὲαίθαπ, τὖἋ Βοπαία, δὲπ Θοῦπὶ 
οίαοα, τπῖὸ τεῖθὶ τππὸ ΦΘΙΓοΙθὶ, ππὸ Πες 
ϑαδοπ ἰῇπ αὐ Ὅὲ8 δεδπίρδ θὲ ἴον σὸς 

ἀδ {εθ1. 
Ὅεπι Ῥτορθείοπ θὲαίθαπ, δαὶ ἰθπ φοζαῖδοῖ 
ἀϊπππ δεὐπίρᾳο 2 Θίθοπ, τπὸ {πὸ ὅπ δαπε, 

ἜΛΙπ Θαῦοῖ, δὲν θτίοζεεν, [απππι! 

ποη δογαι σοζοσοπ πα ὅτοιθοι, ὃ48 οἷος 
Π ΟΘίαᾳδι ἐπππ|ῖ. Φαὸ {Π ὃὍα8 Θεζῶτεί, 
ἀθαϑ ἴδε σεὐῦτοι θαῦι. Ἔα 61 (Θα- 
[47 ἵοπῖ απ ὃὲπι ἔδπίᾳ! ἄγεθ Θί], Ἔ ππὸ 

οἷς δπερίε ὍὉε8. δεὐπίᾳ8. ἤπὸ Οἰπεοὶπ σὸς 
σαπροπ, 1 Πα πὲπ ππήοτπ εττη, δὲπ δε πίρ, 
Φασίο, ππὸ ϑαδοπ φοασί; Φεῖπ Θοι πια ες 
(Θαΐοπιο εἶἰποπ δοΐενα ϑέαπιοι ὁόππ ϑεῖπὶ 
ϑίαπις {Π, ππὸ πιαε ζεἶπεπ ΘΌΙΟΙ οατῦβεν 
Ὁθππ Ὁείποεπ (ΘὉ]. πὸ δὲν δὺπίᾳ δαί 

ἀδ απαοδοίοι απ Ὅοπι βαρεῖ. Ὁ Ππι ὦ θαι ὍοῪ 
δεθπίᾳ αἴὐο σοζαρί: 

98, 44. ὕ.1.: ϑϑὲαπ, 

φτοβοπι διοθίοιξοπ, Β: Ὁπτα) ἰρτ Θεἐδπ ξοὐά οἴ 
τοῦς. ΟὟ: [{α{Π] τἰβ. νῈ: δάτέο δευζξοπ πιόροπ. 
οὐξίαπα ὃ 
᾿ς ΑἍ1. αἴοεΘείαδεπςο, ΑὟ: Ὁ. αδον δα 6 (ὅἤεπ δοοποίρί, 
ὙΕ; αἷό [. ἐδεπ Ὁ, Ξπὲα 21 φοοπο, ἢ. Α: 55ᾳ6 [οἱΐ, 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: βαναηι {ΠῚ ΑὟΥ: Ὁαό διζῷτν, πὶ δεν Τάτ 
πιρπδοπ Θὲ. (Β: 538. {π| Ὁ. Θ᾽. δεν Θ.. τὸ αὐὐτ δι 9) 
ς. 42. Β.ΝΕ: ἑαγίενον ὃ ΑὟ.Α«ἱ τατον, Β.Υ̓ὙΕ: 

Ξθοϊραίοίίεη»ΞΒ δεῖ, 31, Φ,, 2, ΣΒυ8 1. Ἅ610. 

(Θεἴοδσες {6} Ὅὸν ὥεῖν,. 

44. Ὁ.1.: αὐρὸ δὐπίᾳδ., 

νυ. 2955. Τ ΘΙ σΟὨΒ{{{π|0 ΘΔ] ΟΠ] ΟΠ 6 1η,  τηϊκι- 44 

416 οὑπ] 60 ϑδάοῦ βδοθυοίθῃ) οἱ 

Ναίῃμδη ΡΥΟΡΠ οἴη] οἱ ΒΔ} 8] Π| ἢΠΪῈΠῚ 

ΔΦο]δάδθο οἱ (θγοίῃὶ οἱ Ῥ] 6] 6 ἢ}, οἱ ἰπλ- 

ΡΟΒ ΘΓ Πΐ ΘΠ ΒΈΡΘΙ ΠΏ] Δ ΓΟΡΊ8, 

Ἔ ΠΠΧΘΡΙΠΙ 4116 6. ΠΔ ὅδάοο 5800 Γ405 οἱ 48 

Ναίμδη Ργορῃρία γοροπὶ ἴῃ αἸΠοη, οἱ 

ΒΟ ΘΓ ηΐ 1η46. ἰΔοίδηΐ6 5 οἱ ἸηΏ5Ο ΠΕ} 

Οἰν!5: ἤδ6ὺ οϑί νὸχ 4] Δα 5.15. 

τοι ῦθ, δ θ᾿ 04, οἱ ΒΔ ]ΟΠΠΟ ἢ 56 δὲ 5 ρΡ6 5ο αι 40 
γΓΘΘηΪ; οἱ Ἰησ 6551] 56] ΓΘΟῚ5 θ6η6- 47 

ἀἰχοραηΐ ἀΟΠΉΠ0 ΠΟΒΙΡΟ ΓΘΟῚ Πᾶν], 

ἀϊοθηῖοβ: ΑἸΏΡΠΠ οι Ποὰ5. ΠΟΠΊΘη δἃ- 

ἤβηνντηθν ΠΟΥ] ΟἿ 5. ΒΡ ΘΙ ΠΟΙΠΙΘΠ {{Π11 οἱ μηΔρη Ϊ- 
Ποθὺ {ΠγΟΠπ ἢ 6}115. ΒΊΡΟΡ {ΠΡΟΏΠὴ 

(ἀππη}} Ἃ ΔάοΓαν! ΓΟΧ ἴῃ ἰθοία]ο 8ιι0, 

Ἔρι Ἰοοαῖι5 ὁδί: Βοηράϊοία5. ΠοΙΉ]ηι5 48 

151. 
35,14. 

σεη. 
41,31. 

τοὐτῇ (ιιέο 3πν 38.) δυίπρεπ, 
ἀϑι ΟὟ ΝΕ: (ΔΓ) πεία ΠΑ: 59 ποίπ! 
ἀδ, Β: φαπὸτορο ίξ, Αἰ: πὶ Ὁ. ΟῚ, {Π| π| δ ἢ πις 

πιο. Ανανι ὐππροπ. νῈ: ἰπ δεν (ΘΙ, {{| ὸ. ἐάτηι 
ἐπ απϑοπ. Ρ 

40, ΑὟΥ: {πὸ Θ. αι [(ᾧ αοἴορι. νΕ: θαι) ἢ. {. 
41. (891. 35,37. 
48. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: ογτίοίεπ. Α: ΓΙ 

9 



502 (1,49--2,4. 

Ε. 

βεορστῖ ΚΕ. 

αυϊζαῖϊςο ον οἴῖο Βαϊφηιο,ῖς οἔ 1078. 

ὁ ϑεὸς Ἰσραὴλ ὃς ἔδωκε σήμερον ἐκ τοῦ “2 δὴ" ἸΠ2 "ὧν ἘΝ ἽΠΠΟΝ 

σπέρματός μου καϑήμενον ἐπὶ τοῦ ϑρόνου 
μου, καὶ οἱ ὀφϑαλμοί μου βλέπουσι. 

4) Καὶ ἐξέστησαν πάντες οἵ κεκλημένοι ὑπὸ 
τοῦ Αδωνίου. καὶ ἀπὴήλϑοι , ἕκαστος εἰς 

τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν. ὅ0 Καὶ ᾿Αδωνίας ἐφροβήϑη 
ἀπὸ προςώπου Σαλομῶντος, καὶ ἀνέστη καὶ 
ἀπῆλϑε καὶ ἐπελάβετο τῶν κεράτων τοῦ ϑυ- 
σιαστηρίου. 5δ1 Καὶ ἀνηγγέλη τῷ «Σαλομῶντι, 
λέγων" ᾿Ιδοὺ ᾿δωνίας ἐφοβήϑη τὸν βασιλέα] : 
“Σαλομῶντα, καὶ ἰδοὺ ἐκράτησε τῶν κεράτων 
τοῦ ϑυσιαστηρίου, λέγων: Ὁμοσάτω μοι σή- 
μέρον ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν τοῦ μὴ ϑανατῶ- 
σαι τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐν ῥομφαίᾳ. ὅ2 Καὶ 
εἶπε Σαλομών" ᾿Εὸν γένηται εἷς υἱὸν δυνάμεως, , 5) 
οὐ μὴ πέσῃ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ϑρὶξ ἐπὶ 
τὴν γῆν" ἐὰν δὲ εὑρεϑῇ ἐν αὐτῷ κακία, ἀπο- 
ϑανεῖται. ὅ8 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σα- 
λομῶν, καὶ κατήγαγον αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ϑυσια- 
στηρίου" καὶ εἰςῆλϑε καὶ προςεκύνησε τῷ 
βασιλεῖ Σαλομών, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαλομών᾽" 
Πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 

ως « ; -“ 2 

ΕΠ. Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυὶδ τοῦ ἀπο- 
θανεῖν αὐτόν, καὶ ἐνετείλατο τῷ υἱῷ αὐτοῦ 

- 7 ᾿ 5 -" 

Σαλομῶντι, λέγων 2᾽᾿ Εγὼ πορεύομαι ἐν ὁδῷ 

πάσης τῆς γῆς" καὶ κραταιωϑήσῃ καὶ ἔσῃ εἰς 
ἡ 3 ν , . . , - 
ἄνδρα. 8 Καὶ φυλάξῃ τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ 

ϑεοῦ σου, τοῦ πορεύεσϑαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐ- 

τοῦ καὶ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ 
, ᾽ »-“ - 

προςτάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ 
᾿ , ᾽ » . ] 

καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, καϑοὼς γέγραπται, ἐν. 

τῷ νόμῳ Μαοῦσέως" 
; ῃ σ Ἵ , , 4 σ 

κατὰ παάντὰ οσὰ ἂν ἐντείλωμαί σοι" τ όπως 

ὔ - ] 

ἵνα συνιῇῆς ἃ ποιήσεις. 

στήσῃ κύριος τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἃ ἐλάλησε, 
περὶ ἐμοῦ, λέγων" ᾿Εὰν φυλάξωνται τὰ τέχνα 
σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν τοῦ πορεύεσϑαι ἐνώπιόν 
μου ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγων" 

Οὐκ ἐξαρϑήσεταί σοι ἀνὴρ ἀπὸ ϑρόνου Ἰσραήλ. 

49, ΑΒ Ὁ (Ὁ. ἐξέστ.) καὶ ἐξανέστησαν ... Ἀλη- 
τοὶ τὸ Δ. (ς. Ε). Β: ἦλϑον (ἀπ. ΑἘΕΧ). ΑΒ: ἀνὴρ 
εἰς τὴν ὁδὸν αὐτὸ (ὁ. ΕΧ). 61, ΑΒ: λέγοντες... 
κ᾿ (ὦ ἰδὸ) κατέχει (ο. ΒΕ). Β" ὁ βασ.( (ΓΑΕΧ). ἊΒ: 
ἢ δ᾽ ϑανατώσει ((. ΕΧ). ὅ2. ΑΒ: εἰ πεσεῖται τῶν 
τοιχῶν αὐτῶ... καὶ ἐὰν κακ. εὑρ. ἐν αὐτῷ, ϑα- 
νατωϑήσεται (ς. ἘΧ). δ8. Α3Β: κατήνεγκαν αὖτ. 
ἀπάνωϑεν. . “Δεῦρο εἰς (ὁ. ΕΧ).--- Ἰ, ΑΒ" τϑ. 
ἀπεκρίνατο ᾿Σαλωμὼν (Σιαλομῶντι 9) υἱῷ αὐτῷ 
(6. ΕΧ). 2. ΑΒ: Ἐγώ εἰμι πορ.... ἰσχύσεις (ὁ.ΕΧ). 
ΟΡΑΒ: φυλάξεις ( (-ξῃ ΕΧ). Βὲ τὴν ΑΕΕΧ). ΑΒ" 
(5ᾳ.) τό (ΤΕ Χ) οἱ (84.) "ἢ (Ἐ Χ) ... δικαιώματα 

ἐΤΥΝ Ἢ ΡΝ ἈΌΞΤῸΣ 
"ὮΝ πον ποθ ἸΏ. ὙΠ. 49 

ΠΡ ΤΝ ὑὐπῇ ΟὐνΝ Ἴ59) ἼΓΙΡΟΗΝῸ Ὁ 
ῬΙΓΙΣῚ “9. ΘΡ5Ὶ προ ΣΕ. ΝΣ 
Ἐπ πσθον Ἴ35) ΓΞ ΤΊΣΙ ΤΠ 23 δ] 
πρϑῷ ΣΝ. ΝΣ ἼΠΡΤΝ ΓΙΒΕῚ 
ἰϑνὸ ἤξτοσ ΤΉ) 3 ἸνΝ ΠΡ 
ἣν πρῶ ΠΟΩΝ δῚ"5 ἐτυξῶ" 
πο ΝΘ. ἘΞἼΠΙΞ ΤΣ ΩΝ ΓΛ. δ2ς 
ἼΠΡΘῺ ΕῸ 2. ἢ: Ξὸ πὴ ὮΝ 

ἐΠΔῚ ἸΣΓΝΧΏΓΙ ΠΡ ΓΟΝῚ ΠΙῚΝ 

ὈΡῈ ὙΠΤΠΡῚ πος ΓΕ πϑῶ ὅδ᾽ 
προ πο ΠΏ 5 Ν ΞΡ) ΓΙΞΤΩΙ 

τ πποϑ Ὁ Ἢ ποθ ΠΉΝ 
ΤῊΝ ἸΧΟῚ ΓΔ. ἼὙΤ ὩΣ 205 " ἘΠ. 
ΠῚΞ "25 "ΞῸΝ εὐοΝ Ὁ 8 πρῶ 2. 
ἐν ὨΟΠΠῚ ὨΡΤΙΠῚ ΕΝ ὉΞ 
ΠΝ ππὸ Δ  Ὅστον ΤΡ ΔΘ 
ἬΓΉ ΣΧ ὙΏΡΙΙ Ὑϑο ὉΞἽΞ τϑοῦ 
ΟΞ ΞΏΞ9. ὙΠΠΡῚ ὈΩΒΙΘῺΣ 
ϑντὸϑ ἘΝ ΕΝ ἸΡΩΣ ἀρ» 
ἰῷ τῦρτ ἬΝ το ΓΝῚ πῶρῃ 
"ῶν ἸἌϑπτον τῆπῦ Ὁ}. ἸΣῺΝ 

Π23 ἸΘΘΥῸΝ ἡ τὰς ΣΤ 
ΠῺΝΞ Φ ΡΣ ΠΡ τροῦσ τ 
-κὸ “ὐνὸ πϑξ 553: ΒΞ Ο-Ὁ33 

ΕὈΝ δ) ἈῸΡ ὉΡῸ δὰ ἤρ ΠῚΡ" 
Υ, 1. ΣΡ" ΠῚ ΓΠΩΞΙΙ 

ί(προςτ. ΕΧ). ΒἘ ((6υ) αὐτὸ οἱ τὰ μαρτ. (ΑΕ Χ 1). 
ΑΒ: τὰ γεγραμμένα (ς. ΕΧ), Β: συνήσηῃς (ἃς ΔΕΧ). 3 

ἵνα στ. κύρ. τὸν λόγον αὐτὸ ὃν. Β" περὶ 4. ΔΒ: 
ἐμ (ΤΓΛΕΕΧ), 
καὶ (ὁ. ΚΧ). 
ψυχῇ αὐτῶν. 
νωΐϑεν (ο. ἘΧ), 

ΑΒ: ἀν οἵ υἷοί.. Ἐτῷ οἱ 

ΑΒ: ἐξολοϑρευϑήσεται σ. ἂν. ἐπά- 

Ξ 
᾿ 
Ρ 

Ε 

ὶ 

᾿ 

ΑΒΕΧ { φ. καρδ. αὖτ.) καὶ ἐν “ὅλῃ Ν 

ΨΥ ὙΝ 

ἀἔὍἔὁ[υ“.- 

δ ἐν άινν.»...-- 



61 φύτπεν Ὁε8 ἍΠτατβ. 

ΠΑ δαπι. ϑ 

1. διδπίρο, (, 49---5,4.). 803 

ϑδοπία᾽ 5 διτϑέπηο ΘαΙοιπο᾽ 8 Θ ϑυμτ, Φαυίδϑ Ιἐρίον ΘΕῸ, 

δεν Θοῖι δίταεῖδ, δὲν δοιίο θ αἱ Ταΐεπ εἰς 
ποὸπ ἤβεπ απ πτείποπι ΘΙ, ὃαᾳ8. πιείπο 
Ἅπροπ σοζοεθοπ θαδοπ. 

40 Φὰ εὐἰταξοεπ τἀπὸ πιαέοπ {Ὁ ἀπ αἴς, 
οἷς δεὶ οοπίαᾳ φοαθοπ τυαύοπ, ππὸ σἰπροπ 

80 δίπ, εἶπ [εα! γεν ζείποπ ὅδι6. ἘδοΥ 
ουπία [ἰττοῖς ἃ υονὺ Θαίοπιο ππὸ 
πιατς ἃ) ἀπῇ, αἷπς οἷπ ππὸ [αὐεῖς οἷς 

ἜἸΤπῸ ε8 τρατὸ Θᾳ- 
ἴοπιο ἀπαραρι; Θίοῦε, ϑίοσπία ΠἰττεἘ ὅ6η 
δδπίᾳ (Θαΐοπιο, ππὸ {{ῆὲ,. οΥ {αἴοῖ δἷς 
φύτπον Ὅε8. ὙΠΙΓατδ ἀπὸ ζρυυι αι; Φ εν φδὺ-ε 
πίῃ (Θαἴοπιο [ἄγ τοὗτο ταῖν δεπίο, Ὅα8 εὐ {εἰς 
πὸπ ὁποῦ πἰῶε τὐρίς πὶ ὅὲπι Θάγρετί.., 

52. ΣΘαΐοπιο {ρτα: Ῥθιγο εὐ τοι) {εἶπ, [0 
ΤΟΙ ἐείπ ὅκπαν σοὶ ἰδ πὶ απ οἷς (ὅτος ζαἸίοπ; 
γοΐτο αθοὸῦ ΞΘ ε8. απ ἰὕπι σομιποοπ, [0 [01] 

ὅϑ εν Πεῦθπ. ἜἸ1πὸ δὲν δῦπίᾳ (Θαϊοπιο 
Ταποίς δἰπ, ππὸ Τοβ ἰθπ θυταῦ σοπὶ “Παν 
οΐοπ. ᾿ἰπὸ Ὅᾳ εὐ ἔαπι, δείοίς εὐ Ὅὲπ δὲς 
πὶς Θαΐσπιο απ. (αΐοπιο αδον [ταῦ 21 
ἴθι: Θεῦο ἰπ Ὁεΐπ ὅατι8. 

ΚΗ. {18 πιιὶ οἱε Β εἰς θενδεῖ ἔαπι, δα Φαοίο 
ἤΠεύδοεπ ζος, σοδοῖ εὐ [εἶπε Θοῦπε (Θα- 

2Ί1οπῖο τὺ {ργταῶ: ἘΔ αὐ δίπ δὲπ 
ὅἴθεᾳ. αἴίοὸν ϑθε1{, 70 [εἰ φοίτοίε τὸ Τεἰ εἶπ 

9 ϑὲίαππ! ἜἸϊπΌ τϑατίς αἰ οἷς ὥπι ὃ08 
φεῖτη, δείπεϑ (οίίοβ, δα ὃ᾽ηι τυαπῦοΠ ἰπ 
ζείπεα. Φδοροπ, ἀπὸ δαῖτ ζοεἶπὸ Θίμεπ, 
(εδοίο, ϑὲοτο απὸ 8 απο, τοῖς φοζτίος 
δὲη Ποῦ ες ἱπὶ Θεῖορ θὲοζο, αἰ Ὁα 8 δι. ἔπι 
Τοῖς ἰπ αἴΐοπι, ὅα8. δι. {|| ππὸ το δι 

ἀ υἱὰ) Οἰπιροποοῖς; ὁ αἰ Ὁαβ. δεν εττ ζεἰπ 
πβοτί εὐρεῖς, Ὁα8 εὐ δεν τα) σογονεῖ θαι 
ππὸ σοααί: φβεγθοπ δείπε ἀείποον ἰθτὸ 
ὕβδερε δοδύτει, δα [6 σον παν {το ἢ) 
ππὸ Ὁοη σαπξο ρτλοπ ἀπὸ θη σαπῦ 
(Θεεἴς τραπϑοπι, [0 {0 σοη ὉΪΓ ΠἰπΙΠΙΟΥ ας 
δτεάγεπ εἶπ ϑέαππ αἰ Ὅοπι (ΘΕΟῚ Ίγαεῖ8. 

48, Β.ΑΥ̓.Α: εἴποι φοσοδει δοὺ..,, δε. ΝΕ: πιίν 
ὃ. Φὐτοπίοίρεν σοᾳ. Β.ΑΥ͂ΥΥΕ : ὉαΒ εὁ πὶ, 9. {εῆεπ, 

. 66 1. 
49, ΑΥ̓Υ.ΝΕ: [Παπδοῖ απ|. Α: οὐροδοι , Β.αΥ, 

ΠΑ: ϑδεροό. 

ἘΡ Ε  ΤΣΣ ΤΣ ΡΥ ΨΥ ΠΡ ψ ΤΠ, Ὁ 

ὕω, Β: [ὦ ταρζεν μαϊέοπ ὁ ὁ ΑΥ ΝΕ: ϑθθοππ οὐ τοῦϊ, 
ἱξ, Α: ϑθιτ εὐ ος αὐτου ϑθέαππ [. 

ὅ3, ΑὟΥ: Ὁαβ πιαπ... δοίοίο. Β: πὶ Π{ε γα δέοι ἰθπ, 
1. Β: οίε Σαροφδαυίοα Ποταππαρείοπ, δαβ εὐ, ΑΥ̓: 

[ἃ ... δεπι Φοῦς παρ. νΕ: πάθον ἔαπιεπ, 
2. ΑΥ̓͂ ΕΣ: ο. Ὁ. 8, αἴ διοίζεη. Β: απ δοηι 

Ι. 

Ὠθὰ5 ἰ5γ86] αὶ ἀοα 11 θα 16 5ϑἀθηΐθπι 
Ιῃ 5010 τη60, νἱΠοηθιι5. ΟΟα}15 τη οἰ5. 

ΤΟΡΡΙΪ δαηΐ ΟΡΡῸ οἱ βυγγοχοριηΐ 49 
ΟΠΊΠ65, 4] ἰηνι8{1 Ππογηΐ ἃ} Δ40- 
πἷᾶ, οἱ ἱνὶ ἘΠΙΒ4 546 ἴῃ ΥἱδΙὴ 
518Π|. Ἔ ΑἀΟηΪὰ5. Δι(6Π] {ἰπ|6Π5 88- 80 
ἸΟΠΊΟΠΘΠῚ ΘΌΓΓΟΧΙΐ οἱ 0111, [6 πα 4116 

ΘΟΓΠῚ Δ] ἰἅγ|8. ἜΜ ππποϊανογαηΐ 88- 51 
Ιοηοθηϊ, ἀϊοθηΐθθ: ἤδοθ, Αἀοηϊὰϑβ 

{ΠπΠπ]6η5 ΓΘΡΘΠ) ΒΔΙΟΙΠΟΠΘΠ ἰθπαϊΐ 
ΟΟΓΗΙ αἰ Γ]5, ἀϊορη5: Φυγοῖ τὶ 

ΓῈΧχ ϑα]οηοη ΠΟᾺΪΘ6, 4104] ΠῸΠ ἰπί6Γ- 
Ποῖαὶ 5ΘΥΥΙΠῚ δα οἰδάϊο. ὃ Ὠϊχίι- 52 
46 ϑδίοιηοη: 5᾽Ὶ [ΘΡῚ νἱῦρ Ροηα5, 

ἱ. Π0ἢ οἁάἀδὶ π6 1η118 (ΕΠ 46 ΟΔΡΙΠ}π5 
. 6]5. ἴῃ ἰθγγάμη ; 510 Δ116}} ΠΊΔΙ ΠῚ 
Ἰην θη πη [ἘΘΡῚΐ ἴῃ 60, 101] 6.1. 

Ἔ ΜΙ51 οΥσῸ ΤῸχ ϑδ]οιηοη οἱ θέιυχὶ! δ 
. ΘΌΠ ἃ} Δ] (Γ], οἱ ἱπργθϑδι5 δάογανί! 

“ΤΘΘΘΠ ΒΔΙΟΙΠΟΉΘΙΏ, ἀἰχίϊαμι6. οἱ 58]0- 
0: Υαάο ἴῃ ἀοη} ΠῚ ἰπ1η. 

Αρρτγορίπαφαδνογιηὶ ἀπίοπι ἀἶε5 ΒΗ. 
" Βανί, αἱ ΠΠΟΓΘΡΘίαΓ, ΡῬΓΔΘΟΘΡΙ 4118 

ΒΔΙΟΙΠΟΗΪ ἢΠ]Ὸ 810, ἀϊθθηθ: Ἔ Ερὸ 
ὁ. ΠΡΡΘΟΪΟΙ νὴ ἈΠΙν ΘΓ 8 ἰθυγᾶθ; 00- 

μμον.8,85.ΟὙ ΓΘ. οἱ οδίο νυἱγἹ ἜΕῚ Ομ βθγνὰ 
οαδίοα ας Ομ ηὶ Π 6] ἴπ|, αἱ δι θ1} 85 

1 ὙΠ15. 6]115, αἱ οαβίο 5 σΔΘΓΘΠΠΟΠΪ 85 

6115 οἱ ργδθοθρίᾷ 6115 οἱ πα ]οἷα οἱ 
με.17,15 ἰδ πη ηἷᾶ, δἰ θα! Βογρία!η αϑὲ ἴῃ ἰθρ8 
σο..1,ν. ΜΙ ογδῖ; αὐ ἸΠ(6}}ΠΠρὰ5 ΠΠΙνΘΓΒἃ 4116 

ἴδ018 οἱ ἀαοοιμαιμθ ἰθ γϑγίθγ 5; 
(ϑαν δας ΘΟΠΠΓΠΙο᾽ ΠΟΙΠΪΠϊΙ5. ΒΘΓΠΊΘΠ65 
οὐτὺ, 5108, {105 ἸΟΟαΐι5 68. 48 πη6, ἀϊοθη5: 

μας; δὲ ΘαβίοαϊΘγίπι ΠΠΠ τὰ νἱὰβ. βιὰ5. οἱ 
 ΉΣ ἀ θ] ἀν ουπὶ ΘΟΥμΙ Π16 ἴῃ νοΡ ἰαΐο ἴῃ 
ἐδ. ΘἸηηὶ ΘΟΥ6 50 οἱ ἰὴ ΟἸΠΠηΪ ΔΗΪΠ)ἃ 5118, 

Π0.. Δα ΓΘ. {01 νὴ (68 5010 [5 γᾶ6]. 
18,555. 

ὅ0, 5: 80. ἰη (Δ Γηδοῦ!απ Ποηηἰ. 2, ΑἸ.: Εδο6 
6850 686: υἱγ [οτίίβ. ὁ. 5: Ο08. αἱ ουϑίοα 5 πηδηἀδίᾶ 
Ὀοιηϊηΐ. 4. 8: Υἱᾶ8 πη685 (Α}.: νίδη 8.82}. 

Ὁ, δὲν σαπλοι (τος. Β.Α: {εἰ Πατέ, ΟΥ̓ ΝΕ: το. 
Ατ αν ἐὐσπαππο δἰ. 

ἃ, Β: πίππιππ θαῦτ δὲν ὅς. ΑἹ Ῥαδ᾽ 9{Φ 1 απ. ΑΥ̓͂. 
ΥῈ: δοοδαΐτε θα Θο66π... 21: δοοῦ, ({Π). Β: εἰπθου: 
αοδοβ.. δοισαθτοῖ, ΑΥ.Α: δεοδαεο. ΑΥ̓Σ ΝΕ: Θα: 
βαπρεπ., ἐδοτοτυπππαεπ, Α: (δοτοητοπίοι  ΥΕ: οἱ δ: 
Ὁ γαπρεῖπ πιδροῇ. ΑὟΥ: οἵ [εἰ ὁ 

ἅ, ἐτομῖ, οοπ, Β,Α: δοϊάξίηο, ΑὟΥΕ: οὐ  Π{ς... 
Θύδπο απ ἰδτς 555, 92: ϑαθεπ. Β: ἰθτοι ὅθες δεῦ, 
ΑὟ: πα! τος. ΒΑ: ἰπ (60) ϑθαθιῦ. Β. ΑΥ̓́Τ ΝΕ: 
πα ((Πτοπι) α. ὦ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: οἷν πίς εἶπ 5)δ, [ 1επ.. Β: 
αὐδροτοί οἱ Ἰοοτθὸπ σοη Ὁ. Θ , 

90" 

8,06. 

(25:. 
18,29. 

2,284. 
Εχ.2 7,2. 

ϑτη. 
24,25. 

τ 
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δ04 (2,ὅ--15. ποσῶι Ε. 

1. ἸϑαυνϊαῖςΕ ἐγιοτνεοίξο Θαϊοηπιογῖϑ οὗ πιο01)8. 

ὅ Καὶ νῦν σὺ οἶδας ἃ ἐποίησέ μοι ᾿Ιωὰβ 
υἱὸς Σαρουίας, καὶ ὅσα ἐποίησε τοῖς δυσὶν 

ἀρχιστρατήγοις τῶν δυνάμεων ᾿Ισραήλ, τῷ 
᾿Αβεννὴρ υἱῷ Νὴρ καὶ τῷ ᾿Αμεσσὰ υἱῷ 
᾿Ιέϑερ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἐξεδίκη- 

σεν αἷμα πολέμου ἐν εἰρήνῃ, καὶ ἔδωκεν αἷμα 
ἀϑῶον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύι αὐ- 
τοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτοῦ τῷ ἕν τῷ 
ποδὶ αὐτοῦ. ὅ Καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν φρό- 
νησίν σου, καὶ οὐ κατάξεις ἐν εἰρήνῃ αὐτοῦ 
τὴν πολιὰν εἰς ἄδου. 7 Καὶ τοῖς υἱοῖς Βερ- 

ζελλαὶ τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος, καὶ 

ἔσονται ἕν τοῖς ἐσϑίουσι τὴν τράπεζάν σου" 

ὅτι οὕτως ἡγγισάν μοι ἐν τῷ φεύγειν μὲ ἐκ 
προςώπον ᾿Αβεσσαλὼμ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 
8 Καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεὶ υἱὸς Γηρὰ υἱὸς 

τοῦ Ἰεμινὶ ὁ ἐκ Βαουρίμ, καὶ αὐτὸς κατηρά- 
σατὸ μ8 κατάραν ὀδυνηρὰν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡ 
ἐπορευόμην δὶς παρεμβολάς, καὶ αὐτὸς κατέβη 

εἰς ἀπάντησίν μου ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην καὶ 

ὦμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ, λέγων" Εἰ ϑανατώσω 
σε ἐν ῥομφαίᾳ. 9 Καὶ οὐ μὴ ἀϑωώσῃς αὐ- 
τόν, ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ σύ, καὶ γνώσῃ ἃ ποιή- 
σεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν 

αἵματι εἰς ἄδου. 

10 Καὶ κοιμᾶται Δαυὶδ μετὰ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν τῇ πόλει 4αυίδ. 11 Καὶ 
αἱ ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσε Δαυὶδ ἐπὶ ᾿Ισραήλ, 
τεσσαράκοντα ἔτη" ἐν Χεβρὼν ἐβασίλευσεν 
ἑπτὰ ἔ ἔτη.» καὶ ἐν “Ἱερουσαλὴμ ἐβασίλευσε τρια- 
κοντὰ καὶ τρία ἔτη. 12 Καὶ Σαλομὼν ἐκα- 
ϑισεν ἐπὶ τοῦ ϑρόνου Ζαυὶδ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ, καὶ ἡτοιμάσϑη ἡ βασιλεία αὐτοῦ 
σφόδρα. 

18 Καὶ εἰρῆλϑεν Α΄δωνίας υἱὸς “4γγὶϑ πρὸς 
Βηϑσαβεὲ τὴν μητέρα «“ αλομῶντος καὶ προ.- 
ἐκύνησεν αὐτῇ. Ἡ δὲ εἶπεν: Εἰρήνη Ε εἰςοδὸς 
σου; Καὶ εἶπεν" Εἰρήνη. ι4 Καὶ εἶπε: 426- 
γος μοι πρός σε. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" «1ὰλ 'ησον. 
1ὅ νοὶ εἶπεν αὐτῇ Σὺ οἶδας ὅτι ἐμοὶ ἡ» 

ὅ. ΑΒ: Καίγε͵ σὺ “ἔγνως ὃ ὅσα. ἂρ- 
ΤΉΩ: 
ς. ΕΧ). 0. ΑΒ: σοφέαν (φρ. ΕΧ).. 
ἐν εἶρ. (ὁ. ΕΧ)ὴ. 7. ΑΒ: μὲ ἀποδιδράσκειν ἀπὸ 
χίρ. (6, ΒΧ). 8. ΑΒ " ὁ οἱ (ρι.) ἐν . εἰς τὸν Ἰ. (ὁ. 
ΕΧῚ. Β: ἀπαντήν (ττησιν ΔΈΡΧ), 
μή ... "τῇ (ο. ΕΧ). 
Β’ 1 ((ογ1.) ἐβασ. ( (ΔΕΒΕΧ). 
12, ΒΈ (ρυ.) τὸ. 

Ἐ(84ᾳ.) καὶ. 

Β"(μ}1.) καὶ (1 ΑΒΕΧ), 
18, ΑΒ τὴν. 14, Β(ρι.) Καὶ εἶπ. 

. ἔταξε τὰ αἵματα πολ. (ὁ. ΕΧῚ. Β: Ἀμεσαὶ, 
«τὴν πολ. αὐτῷ ] 

| Ε: ΤΣ απ. 

10} ΑΒ: ἐκοι- 
11. ἩΡΡ ΟΣ Ἶσρ.) τὸν (ΕΧ). ΠΡΟ Ἐ, 

"5. πῶϑτνών ὮΝ ὩΣ πὴ ΠΡῚΝ ὉΔῚ 
πα πῶ ἼῶνΝ ΓΛ Σ τΞ 3 ΝΣ 
Ὁ ῚΞ ΠΣ ΝὉ δ ὩΣ τῆν ὩΣ τ 
“ἸῺ ΘΝ ΘΒ ΠῚ ΓΝ ῚΞ  ἈΘΘΣῚ 
πρπὩ, ἼΩΠ ἸΠ5Ὶ ΒΩ ΠΌΤ Ὁ 
"ὧν ἜΣΣΕΩ ἼΒΓΡΩΞΙ ΝΣ ἼΓΙ ΓΞ 

"ὐθὶ ἸΠΌΞΠΦ ΓΟΩΡῚ ΕἸ Θ5Ὶ5 
ΣΤΟΝ ἐνῷ Θρῶξ Ἰγϑ ἸῸ 
ἘΠΊ ἸΌΠ ΠΩΡΕ ἡηρῶλπ Ὁ 1Ὶ3 
ὌΝ ἼΞ2ῚΡ Ὁ ἸΞ3τὴΣ προ ὌΞῈΝΞ 
Πρ ἐπ ΠΝ ΚΕΤΕΝ "9 ἽΓΠἽΖΞ 
ἀλΔΠΙ τ ΝΉΒΤ3 ΦΏὥ ΠῈΣ 
ΤΣ 22 ΠΟ ῸΡ 30 ΝΉΠῚ δ ἼΓΙΞ 
ἜΝ Ὁ ΤΥ ΝΉΣῚ ΘΣΓΙ "ὩΞῸ ὈἿῚΞ 
τον Ὑπὸ ὲ παν Ἢ »ΞΩΝῚ ἘΡπ 
ΠΡΩ͂ΤΟΝ ΠΩΡῚ 32 ἘΠ ῸΝ 

ἼΩΝ ΓΝ ΤΣ ΤῊ ΠΝ ΘΞΤῚ ὉῸν "5 
513 ἼΞ στ ΤΊΣ ἸδΊΠΟΣ 

ἐοἰδῷ 
ὝΣΞ ΒΒ ὙΣΞΝΤῸΣ Ἴ ΞΞϑ5 Ὁ 
"ὮΡ Ἢ Π2Ὸ ἼὩΝ ΘΡϑο τ) αὭΤῚ 
ἼΞ9 ΠΠΞΠΞ ποῦ ΘΦΞῚΝ ὉΝ Ὁ: 
δυο ΠΘῺ ΘΟ55""2} Ὁ ὦ »ϑῶώ 
ΝΌΘΟΣ 25 ΠΏ ουϑ} ἐ Θλ) υϑ 07 12 

ε ἸΝῺ ΡΣ ἸΞΩῚ ὌΞΝ ἼΤ 
τρϑτον ὨΘΠΤΞ ἼΠΡΣῚΝ δΕ351 
ΤῊΣ ΔΝ ΩΣ πὸϑῶτον ὁϑῷὼ 
ἫΝ ἼΔΙ ΝΡ 1 ΘἸσ ὝΩΝΡῚ ΝΞ Τ 

ὮΡῚΣ ΤῊΝ ὝΝΝΡ. 1 ἼΞΙ ἼΩΝ Ἴ 9Ν 

ι.8 

Υ. 12. δ ἼΦ 

. ΑὟ ΝΕ: (οὐ)ηιοτθοίο, ΑἹ δα εὐ {. τὐθέοίς, ΑὟΥ. 

Ὁ. πὸ Φοδέεπτεί, Β.: Ἰαβῇοῖ ἱπ Ὁ. ὦ. {αὔτοπ, 
ΑὟΝ.Α: οἰπαδέοπιπποι ἱπ Ὁ. ὄταδο. νΕ: ἱπ Ὁ. Ἰπίοτε 

7. πιΐε απ (οἷο 2 Θαπι. 9,1). ΒΑ ΝΕ: δαβ 
(1.} {- Τεΐοπ ((αβ [. [εἰπ) ππίεν ποι δε (απ) ὃ. Φ, εν 



1. ἀϊδπίᾳε. (,5-- 15.) δθῦ 

Φοαυίδϑ ἜΩΣ ΦΘΊΕ, ὙἸδοπία᾽ 8 Σ δε, ΚΕ. 

5 "γι τοεῖβὲ 1: τὴς: τα πιΐν φείθαπ, ἜΤ ααοήθιθ ποϑὶϊ, 4πὰ6 ἰδοῦ! ὅ 
αι Φοαῦ, δὲ Θυῦπ ὅετι α, θα εἴ τ] {08} {]ϊὰ5 ϑαγνίαθ, 46 ἴ6- 
ἰγαι δὲπ ἐθεπ δεϊοθαιριπάπποτπ 3,Ξ- ΟοΥδ ἀαοθ5 ρτἰποίριθβ δχθγοί 5 
ταοῖδ, ϑίθπεν, Ὁεπι ΘΟ τ ϑῖον, τὸ ϑππαΐα, 
δεπι Θοῦπ δεῖθονῦ, οἷς οὐ ὐοὕταοι δαΐ, 
ππῸ ϑεῦαοὺβ δτίοσϑοιι ἱπι δτίεροι, τπὸ 
ἐραι δετίεαϑθπ απ ζείποι ( ἀγεοῖ, ον πὶ 
Τεῖπε ἀοπόεπ ἴσαν, τἀπὸ απ [εἶπε Θάλιθε,, 

θυ ἷε απ {εἰπε δ βει τϑατοπ. Ἔρις παρ 
Ὁείπεν ΨΒ εἶδ εἰς, ὉαΒ δι ζεἶποὸ σταιοπ ὅαατε, 
πἰῶε τίς δυίεδει Οἰπιιπίον 2 ΘΥΤε δτίπς 

7 αἴ. ΔΙ δὲη δείποοτη αν αὶ, δε 
ΘΙ αν τετϑ, [01ΠῈ ὃ. ΞΒατπιθεν ἔοι δος 
τοοίζεπ, Ὁαβ [{ς απ δείπει. “ἃ εἴεπ. 
Φεππ αἴὐοὸ τραίοπ {{ς Ὁ κι. ταῖν, δα. ἰῷ 

8 τον δ δγαΐοπι, δείπεπι ΞΘ γαδεῦ, οθο. 
ἤερε, δὃᾺΆ᾽ι. Ῥα δεὶ οἷν Ὁ πιεί, 

Ἐπ. 
Ὅεπ Θοΐπ 

ὅετα, ὃδὍὲ8 Θοῦπϑ δείπίὶ υὐπ Βαθατίαι,, 
δὲν πιν [ἀ ἀπο) Π)τε κατ 3 οἰέ, Ὅᾳ ἰῷ, 
σὲπ θὲ αθαπαίπι αἷἰπα. (ὅτ αδον ἕαπι θεταδ. 
ταῖν ἐπίσορσεπ απ Δοτθαπ; δα Το ἰ() 
ἴδπι δεὶ θθπιὶ ϑόῖτη ππὸ ἰρταῷ: ὦ ΟἿ 

9 οἰῶ, πἰῶτ ἐδόίοι πὶ Ὅ.πι Θῴτετι. ὃ Φιι 
αδοῦ, ἴα β ἴδπ πίε ππζάγοΐᾳ ζεἰπ͵, ὃὲππ 
δι. δ.{Ὲ εἶπ τοοίζεν ϑέαππ, πιὸ τοίτῇξ 00 1 
τοἰἤεπ, τα ὃιπ. ἰδπι τθιπ [0ΠῚ, Ὁ δι 
[εῖπε σταιοπ ὅαστε παῖ! 551πι| Οἰπιπίοῦ ἴπ 
οἷς ύπο δείπροβ. 

10 

ππὸ τρατὸ δερταθοπ πὶ Ὅε1 (Θίαδί Φαυίοϑ. 
11 ':Ῥις ϑεἰξ αδοῦ, οἷς Φαοίο δεδπίᾳ σαοιθεῖοπ 

{1 ὅθεν ϑήταοῖ, {{π οἱοτείς δαῦτο. ΦΘίεδοπ 
αθτς ἸΌαΥ ΕΥ̓ δεῦπία χι οῦτοπ, τπιῦ ὅτε, 

12. πηὸ ὁτοίβίᾳ δαῦτο κι Δεταζαίεηι. ἢ Ἰ1πὸ 

ἍΠ7Ὸ ἐπι Ὁ Φαυίο πε ζείπεπ Ξθ ἄτοτη,. 

(αἴοπι αι απ Ὅεπὶ (ΘΕΟῚ ζεῖπο8 ἡθαίοτϑ 
Φαυίο, 
δεϊἀ ποίᾳ. 

12 ὁίθεν Ἰθοπία, δὲν Θοῦπ Θαρί, ἔππι 

ππὸ {εἰῖπ δεὐπίρτο ἃ τϑατὸ [εν 

οἰπεῖπ κι Ῥα0 Θεθα, δον "θέμεν (Θαἴος. 
τιοπ8. 

14 πὶ υἰοροπ ὁ (ὅν Ἰργτα): 34. ἘἸΙπῸ Ἰρταδ: 
“ὦ θαθὲ ταὶ οἷν κι τοῦοπ. ΦΘἰς Ἰγτα: 

10 Θᾳρὸ δεῖ. 

13, γι ὅδαν, 1, ὅ, 11, 

ΑΕ: παδείοπ [. πιίτ, Αι: {, ἕαπιοπ πὶ. ἐπίροροπ. 
᾿ς 8, δεδ Ξϑεπίαπιίπίέοπ, Β: πὶ! εν δε ίροιι δι ο. 
αΥ: ἔγάπξοεπθομι. Αι: δοδβαζέεπ, ΥΕ: ἔν, πιά: 

Ἰυοτίεπ. 
Ο 0, ίπῦ, Φοδιεπτοία), ΑὟΝΕ.Α: ππροβταίί, ΟὟ. 
ὙΕ: (τ. [αβ ... δἰπαπίοτξοιππιοπ) ἱπ Ὁ. ἩπΈ ρου οἵ, 
ϑύιϑε, 

ΟΕ  ΘΥ ΑΘΙ δ 

11πὸ Π Τρταῦ : ϑεοπιπς δι απ; 

Ἔ ὅν ἰργα: Θὲ τορίβεβ, ὑαβ᾽ 

: ΙβΓ86 1, ΑΡπῸΡ ΠΠΙΟ ΝῸΡ οἱ Αμπηᾶϑᾶθ 
918. ΠΠΙῸ 26 ΈΠῸΓ, 4π05 οσοἰάϊ!, οἱ οἴζαα!ι 

ΒΔ ΠΟΘ. ΪΠΘΠῚ [}6}}} ἴῃ Ῥὰ08, οἱ ροϑβαϊὶ 
ΟΓΊΟΓΕΠῚ ΡΓΔΘΙΪ ἴῃ θά] 160 510, 4] 
οΥγὰΐ οἰγοα [1 }}058. 6}115, οἱ ἴῃ οα] θἃ- 
Ἰη6η10 8510, 40 οΡὰϊὶ ἴῃ ρθα ]]}}5 
6115. ἜΡΔΟΙΟ5. ΘΓΘῸ πχία βαρ  ἰΔ πὴ 

᾿ ἴα, δ ποὴ ἀθάϊιο65. οδη ΘΙ 6118 

μα οἱ. ΡΔΟΙῆσ66. δ ἰηίθγοβ. Ἔϑρὰ οἱ Π]1|5 
ΒογΖ 611] (ἀ] Δ 115 το 465. ργδί Δ ΠῚ, 
ΘΓ ἢ 4116. οοΙηθάθηΐθ5. ἴῃ 6 η88ἃ ἰπ8: 
ΟΟΟΕΙΡΓΘΙΗΪ ΘΠ 1ΠῚ ΠΏ], 4 Π 40 ἔπρὶο- 
θὰ) ἃ ἴδοις ΑἸ) ϑᾶ!οι) ἰ[γαίγὶβ (αἱ. 
ἜΠΔ])}65 ποι ἃριά (6 ϑοπηοὶ ἢ] Πα πὴ 
ον ἢΠΠΙΪ Φοηηῖηὶ ἀθ Βα υγίπι, αὶ 
τη 6 Ἰχὶς τ] τη] ἀἸοἰἴ0η.6. Ρ6551Π|ἃ, 
αυᾶπάο ἰθᾶπι ἃ οαβιγἃ. δὰ αυϊὰ 
ἀθϑοθηα! ΤΠ] ἴῃ ΟΟΘΙ ΓΒ, ΟἸΠῚ 

1γδη ΓΘ] Φογάδηθηῃ, οἱ 1 ᾶνὶ οἱ Ρ6Γ 
Βομηα, ἀϊορη5: ΝΌΩ ἴα Ἰηϊογἢοϊδιη 

δἰδάϊο: Ἔα ΠΟΙΪΪ Ρδ 1] 61) 6558 [ΠΠ0- 
χα). ΥἹΙ ἁπΐθ 1] βαρίθη8 68, υἱ 
5015. 48 [ὯΟ]65. οἱ, ἀδάποθβααθ οἃ- 
05. 6]115 ΟΠ} Ξδησαη6. ἃιἱ ᾿ΠΙ6ΓΟ5. 

ἜΣ, Βογηἶν ἰδίαν Πᾶν ἃ οαιη ραίτὶ- 10 
ἘΜ ΩΟΡ θὰ5. 5αῖς, οἱ βθρα 5. δὶ ἰπ οἰνιαΐθ 
αδτν 9. Βανι ά. ἘΡ 5 ἀπ 61, 4010} ΓΘσηαν 11 

Π)αν ἃ ρον ἴ5γ86], σαδάγασί ἴα ΔΠΗΪ 
πα, 5αηι: π΄ ἨδθΡΟυ. γθσηανὶς βΘρίθηι 

ει ΔΠηἶ5,. ἴῃ ΦοΓ 58] 6}. {Γἰρί μία {0 5. 
νυ. Ἔ ΒΑΙΟΙΏΟΠ 61) 5661 ΒΡ ἰῃγο- 12 

Π.ΠῚ ᾿)λαν ὦ Ρᾶ[ 15. 811, οἱ ἢΠγπηαΐι 
οϑΐ ΓΘΡΏΙΠ 6115 ΠΙΠ}15. 

ἐπ 

ἄϑτὴ.: 
17,27. 
19,31: 

ὥϑτηα. 
10,555. 

ἐϑτα. 
19,104. 

ἄϑτα. 
19,28. 

γ.0. 
Ρ,.683,10. 

ϑτη. 

ι ἸΠΡΡΟΒΒ5. οδί Αἀοηίὰβ ἢΪ 5 18 
Ηλρσι δὰ ΒΘΙΠ 58 ]}6 6. τη Γ6ΠῚ 88]0- 

(ιν. ΠΙΟἢἶ58. θι86 ἀϊχὶὶ οἱ: Ρδοϊβοιβηθ 

Ἔπρδ 8.6 51 ΠΡ 655115 ἰα5} Οἱ ΤοΒροπαϊί: 
τ ΡΣ Ἃ ΑἀαΙα 46: ὅθγηο τπ ἢ] 14 

8. 881 δά 16. (ἷἱϊ αἰΐ: μοχαθγο! Εἰ 116: 
"τε Ἐ Τὰ, 41, ποι], φαϊὰ πηθαπὶ δγαΐ γ6- 1 
νος 

1,5. 

9. Α1.: οἱ 8068, 11. ΑἹ. ἢ (Ρ. 76 γὰ5.} υθΓῸ. 

10. ΝΕ: τυΐε [εἰπε 35. ΑὟ.Α: (Ἰερές ὦ) 2. 
11. ΑΥὟ.Α: τορίοτίς, ΝΕ: δευυζ τε. 
12. ΒΙΑ͂Υ͂Ν.ΥΕ.Α: δο[οΠία, 
13. Β: 5ῇ8 δύ. δαβ ἘΡῈ ΥῈ: εἴοαῦ Θπίοό. Α: 

Ὁοίπ ίπεί {τἰοΠᾧ). (ΑΥ̓Υ: 9θοδειίο! Ῥεἰπ δέοι πιεπ 
Α: ἈΟΝᾺ, 

14. Β. ΑΥ̓͂: εἶπ Ξδοτ! απ οἰ. 



ὁ0ῦ 

ΕΙ. 

ὦ, 16---55. 

βασιλεία καὶ ἐπὶ ἐμὲ ἔϑετο πᾶς ᾿Ισραὴλ τὸ 

πρόφωπον αὐτῶν εἰς βασιλέα, καὶ ἐπεστράφη 

ἡ βασιλεία καὶ ἐγενήϑη τῷ ἀδελφῷ μου, ὅτι 

παρὰ κυρίου ἐγένετο αὐτῷ. 16 Καὶ νῦν αἵ: 

τησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ" μὴ ἀποστρέ- 

ψῃς τὸ πρόςωπόν σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 'Βηϑσα- 

βεέ"" Αάλει. 
- σ 2, ᾽ 

πρὸς Σαλομῶντα τὸν βασιλέα, ὁτι οὐκ ἀπο- 

΄ -“ λ 

17 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰπὸν δὴ 

᾽ - ᾿ - κ᾿ 

στρέψει τὸ πρόφςωπον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, καὶ 
- -" 5 

ἵνα δῷ μοι τὴν ᾿“βισὰγ τὴν «Σουναμῖτιν εἰς γυ- 

18 Καὶ εἶπε Βηϑσαβεέ" Καλῶς" ἐγὼ 

λαλήσω περὶ σοῦ τῷ βασιλεῖ. 

γαῖκα. 

᾿ - 4 ᾿ 

19 Καὶ εἰρῆλϑε Βηϑσαβεὲ πρὸς τὸν βασι- 

λέα Σαλομῶντα λαλῆσαι αὐτῷ περὶ ᾿Αδωνίου" 
’ « γ ᾿] - 

καὶ ἐξανέστη ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς 

καὶ προρεκύνησεν αὐτῇ, καὶ ἐκάϑισεν ἐπὶ τοῦ 
ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ ἐτέϑη ϑρόνος τῇ μητρὶ 

τοῦ βασιλέως καὶ ἐκάϑισεν ἐκ δεξιῶν αὖ- 
“- ΄ - 2 Ἁ 

τοῦ. 20 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" «Αἴτησιν μίαν μικρὰν 
᾿ - - . ᾽ ’ , 

ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ συῦ" μὴ ἀποστρέψῃς τὸ 
᾽ὕ ᾽ὔ . “- ἧς φόδν, ἂρ ΡΝ 

πρόφωπὸν μου. Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὃ βασιλεὺς 
- ͵ “ Ε) ᾽ 

«Αἴτησαι, μῆτερ ἐμή, ὅτι οὐκ ἀποστρέψω σξ. 
΄σ Δι.2 ν “ 

21 Καὶ εἶπε" 4οϑήτω δὴ ΑΙβισὰγ ἡ Σουναμῖτις 
»“»“}} -“ 2 - - 

τῷ «δωνίᾳ τῷ ἀδελφῷ σου εἰς γυναῖκα. 

22 Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν καὶ 
ρ. - Χ 7 “ « , οἷ ϑδαν “ἃ , 

εἶπε τῇ μητρὶ αὐτοῦ" “Ινατί σὺ αἰτῇ τὴν .“Α'βισὰγ 
Ἁ Ὕ - “ἋΣ “ ι - 

τὴν «Σουναμῖτιν τῷ «Αδωνίᾳ; καὶ αἴτησαι αὐτῷ 
εν σ τ « Ψ , « ὔ 

τὴν βασιλείαν, οτε οὐτος ὁ ἀδελφὸς μου ὁ μέ:- 
δ ἢ ΓΜ) ᾿ Ων κ ε ς . 

γας ὑπὲρ ἐμέ, καὶ αὐτῷ αΑβιαϑὰρ ὁ ἱερεὺς 
5 “7 «Δ , 

καὶ αὐτῷ ᾿Ιωὰβ υἱὸς Σ᾽αρουίας ἀρχιστράτηγος 
ΠῚ - ᾿, " « ᾿Ν ᾿ 

ἑταῖρος. 25 Καὶ ὦμοσεν ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν 
Ν - 

κατὰ τοῦ κυρίου, λέγων" 7 ὰαδε ποιήσαι μοι 
« ᾿ , ’ ν 
ὁ ϑεὸς καὶ τάδε προςϑείη, ὅτι κατὰ τῆς ψυ- 

- τὰ -“ 9 ,ὔ 2 , - " , 

χῆς αὐτοῦ ἐλάλησεν ᾿Αδωνίας τοῦτον τὸν λό- 
- - Ἢ 

γον. 323 Καὶ γῦν, ζῇ κύριος ὃς ἡτοίμασέ μὲ 
" , ’ - 

καὶ ἔϑετο μὲ ἐπὶ τὸν ϑρόνον Δαυὶδ τοῦ πα- 
’ 3 λἿ 

τρὺς μου καὶ αὐτὸς ἐποίησέ μοι οἶκον καϑὼς 
2 7 ὴ , , “ ͵ “ 

ἐλάλησε μοι κυριος, οτεέ σήμερον ϑανατωϑὴη- 

σεται “Αδωνίας. 285 Καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ βα- 
16, ΑΒ: αὐτὸ (-ῶν ΕΧ). .- ἐστράφη (ἐπ. Ἐ). Β: 

ἐγένετο... ΤΡ ΦΕΣ ΕΧ). 7: ΑΒ: (" ζνα) δώσει 
(ς, ΕΧ). 19, Β: ἀπαντὴν (- τησιν ΑΧ). ΑΒ: αὐτῇ. 
(-ῆς ΒΕΧῚ κ-. κατεφίλησεν αὐτήν (ο.Ε), Β αὐτῶ. 
20. Β: καὶ (ὅτε ΑΒΕ Χ). 22. ΑΒ Ὲ (8. Ἱν.) καὶ (" Χ) 
««ἤτησαι(αἰτῇ ἘΧ). αάο ΩΣ ΑΒ (ρι.)0. 28. ΑΒ 
το]. τὸν λόγ. τὅτ. (ς. Χ)ὴ. 34, ΑΒ Ἐ(α!ι.) μοι. 

βορὰ ἢ. 

Βαϊοπιογεῖα ἐονπῖνα νϑηϑῖ δι αεἰυ ον δανῖοϑ ἀ δον οϑέα. 

ΓΞ Ὁ15 "5 9} ΠΞΉΘΌΡῚ ΠΡ ΡῚ ἼὉτῊΣ 
ΓΘ ἸΦΊΩΡῚ ΞΘΙ2Ὶ ἪΡ) ὩΣΤΌ259 ὉΝ Δ" 
εἷς προσ Τὴ. 3. ΠΝ ἼΠῚ 

δ Ὁ ϑϑη ΤΙΝ τζθοθ ΠΣ 16 
ΘΝ ὝΒΝῚ ὌΘΤΡΝ ἼΞΘΙΤΟΝ 
πλοῦ ΝΟΤΟΛΩΝ ὝΩΝῚ Σ ἼΞῚ 1 
ἼΦ ΠΏΞΤΟΝ 3 τ Ν Ὁ ἽΞ. ἼΘΙ 
ἐπῶν ΓΛ ΣΝΩΣΙ ἈΘΣΝ τ ΤῊΣ. Ὁ 
ἜΞΤΝΣ ὑϑὴν 3Ὁ ῬΞΤΤΞ ὝΔΝΤΟῚ 18 

ἐπρηοστὃΝ Ἐν 
πϑο ἼρΒπτοΝ ΣΞΘΤΟΞ ΝΞ 0 
98 ἘΠῚ ἼΣΟΣ ΝΟΣ Ἰοτ ΞΟ 
τ δ πὸ ἽΠΏΪΘ πον πρὸ 
Ξυῦτ}} ἼΣΩΣ ἸῸΝ ΝῸΞ δι ΝΞ 
ΠΡΌ ΓΠῸ πὸνῷ ΑΝ ΡΩ, ΕἼ) Ὁ 5 
ὌΝ Ξόττ δὶ ΠΝ ΤΌΝ ἾΞῸΝ 
"Ξ "ὮΝ τς πα πῆρ ὙΝϑῚ 25 
Ἰ25 ΩΝ ΟῚ ὁ ΏΞΒΤΌΝ βοῶν" Ν Ὁ] 

ΤΙΝ ΠΣ ΤΑ 5 τοήοσυῦσ ϑθηΞι τα 
ἐπῶν 

ἡϑΝ Ὁ ΝΟ πῶ ΠΘΏΠ 951 22 
ΠΩ ΤΙ ἈΞ ΤΙΝ ΠΝ ΤΙΝ ΓΒ] 
- πε ΠΓῸΝ ἸοσοὈΝΘῚ ἢ ΤΕΣ 
ἜΓΟΞΝὮ ἼΘῚ "3)9}} ΟΥ̓ΑῚ ἽΤΤΙΝ ΝῈΠ 
»Ξ Ὁ) ΤΡ ΜΕ παν Π|51123 
πῷ πῶνὉ πῆτῦβ ποῦ ἼΘΏΠ 
5 δ. πρὶ δπὸν ὁ - -πῶϑ᾽ 
Ἔξ τΡΝ Ἴπθην ἬΞῚ 4023 
ὩΡΘΣ ΩΝ δήποτ πριρῚ 1 πττδι 
ὝΝῚ ἼΞΝ ἼΤ ἈΘϑ ὮΣ 353 05η9 
Θὐδτι 5 ἼΞΙ ἼΦΝΞ. ΓΞ φῶ 
ΠΡῚΝ ΠΕΙ͂Ν ΣἼΓΡΣ ΝΣ Τ25 ΠΡ 

γι ϑας Ὑοι 



β 

20 [{Ὁ Τεβίο κι εἶπον. ϑὲοίοπ. 
ἤρταὰν; δα) δἰεε εἶπε Ἐίπς ὅΒ 1 θοη οἷν, 
δι τ οΓΓοΠΣ πιοίπ ἡπρος πἰε δε) ἄπιοπ. 
Φὸν δεδπὶρ ἤρταῦ κι. ἴρτ: 8.{{ὸ, πιρίπὸ 
ο)λιιετον, ἰδ) Οἱ δοὶπ Γπρο)ε πίε δος 

2} [ ἄπιρι. 
(πποπι Ὁείπεπι βυθοῦ οοπίᾳ καπὶ δ είδε 
οὐθοπ. 

1. δὲπίᾳς. (,16--25.) 807 

ΘΓ ΡΤ δ α᾽ 8 ἀτθίξίε, 

Ὁα8 δεδηίᾳτει ἢ) πνοῖπ σαν, ἀπὸ σαπὸ Ἴταοῖ 
Ῥαίίς {8 ἀπῇ ταὶ) σον τοῦ, ὅκα 8 ἰἄ) δὲ δηαίρ 

ο [εἶπ ΤΌ πὸ, αδοὸῦ παρ {δ ὅὍα8 ὁξοπίρτοί 
σοθαποί ππὸ πιίποδ Θγιθοτὸ σοθοΥθοῃ, 

᾿1 σοι δὲπι ϑοττπ {18 ἰθπὶ σοιυοτοοπ. ὄϑὲιπ 
δες ἰῷ (δίπε ΞΒἰς νοπ οἷν, δι ὉΠ} 
πατεῖπ προ: πίε δ) πιοπ. ΟΟίς Τρταῦ) 

17 ζι ἰῦπι; Θαρὲ δεν. 
Γ᾿ πῆ δὲπι δεθπίᾳοε (Θαίοπιο, θέπη εὐ τοἰτὸ 

Ὁοίπ ἡπροίαι πἰῶτ δοζάγάπιοπ, Ὁα θ᾽ ἐν πὶὶτ 
σῦς δία υὐπ Θππὸπι ἐπι ϑδεῖθε. 

Ὁ (γ᾽ ἡρταῦν: ϑὲοῦς 

18 ἔα: Θεῦα ἴντα: 8001, ἰἅ) Οἱ πε 

19 

22 

δεπ. 
ἴθτ ἐπίροσει 
Π) αἰ Τείποπ ΘΙ]. 
δεθπίρϑ θέντίον εἶπ ΘΘΙΟΙ σφοζοβί, Ὅα {{ε 

Ὁεπι δεδπίς Ὁοἰποίθαἴδοι τοῦρπ. 
Ἰ1πὸ Βα Θεθα ἔαπι Οἰπείπ ἐπι δὲ πίρο 

(ΦΘαίοπιο, παῖε ἰθπὶ δι τοῦοπ, ἡ οοπία 8 θα1- 
Ἰϊπὸ ὅὍε᾽ δεδηίᾳ Παπὸ αἰ τπἰπὸ οἰπα. 

{πὸ δοίοίς [6 ἀπ, ἱπῖὸ ζ 51 
Ἰ1πὸ ἐδ τϑυατὸ ὃὉ68 

ῬΊΤΗ ἢξ 

ἜΘίς [ρτα: ἀαΆ Ἄδα. 90π 

Φᾳ απιυοτίοίς δεν δὲδηπίᾳ (Θαΐοπι τπιπὸ 
ἴρταῦ κι {εἶπον θείου: ϑθατπι διε] 
δι. πὰ δίας σοι Θποπι πὶ ϑθοπία ὁ 
8.1 ἴθ πι Ὅαᾳ8 δεηίστοι ἃ) απ, θόππ εὐ {{| 
τποῖπ ατόβίον Βτπδον, τἀπὸ αὐ Ὅ.ηι ῬβυίοἼξον 
6 αίδαν, ππὸ οαθ, δὲπ Θυῦπ 861 

δα. ἜἸ1πῦ δον ὁτδπίᾳ (Θαίοπιο [τον δεῖ 
δόπι ϑοττη ππὸ ἠρταῶ: Οδοίε ἔθιις πΐν 
Ὁΐρβ ππὸὟ Ὁα8, οοπίαᾳ [01 Ὁα8 τοϊθον ζεἰπ 

2 ἀεθεπ σοτοδεῖ θαι! ἜΠπὸ πππ, [0 Ἰθαῦν 

δ 

ΥΥΝΤΟΝ  ὉΓΎΡΟΟΎΜΟΥ ΨΩ, Φ73 

ὍΟΥ ὥετν ἴεδι, δὲν πιῶ δε ἀτίρε θα. τῷ 
ἤβεπ Ταἤοπ απ ὅπ ΘΒ πιοίποδ ϑθαίοτδι 
Φαυϊο, ππὸ δῦ παὶρ εἶπ ὥαι8 αεπιαι 
δαί, τοῖο εὐ σογοθεῖ δαί; θοπῖς [0{{ ἡ οπία 

2 [εΥθεπ! 

10. Α.Α.(Ὁ.1,.):εἰπὸ θέ. 18. 05.1.: δείποπ:, 

Ἐπ δον δδὺπίᾳ (Θαΐοπιυ 

Ῥαίσεπ. 20, 4.4: (δίπο ἔείπιο 35, 

1ὅ. Βαέίε ἵν, Θέπαογίογε,... δῖα ὁ. ὃ, 5, ΑὟΥ; {6[π| 
ϑίμαο. γΕ: [. ϑπιροπ, Β: θα} [{) Ὁ. δὲ, φοσαποί, ΥὙΕ: 
οραπῦίο . αὖ. ΑΥὟΥ: δα τὸ. 1. 
106. Β: αδισοίζει. ΑΥ̓: τοοίζε πα πὶ αθ.. ΥΕ: δοῷ 
πὶ αυ, 

17. Β.ΑΥ͂Υ.Ε.Α: νει Ὁοῷ (4) Ὁ. 
19. ΑΥ̓: εὐ} [{ᾧ {τ ἐπίᾳ. 
22, ατύβξετεν, ΑΥ̓ὙΕ.Α: ἀϊέτοι, ΒΒ: ὅ381:, δεῖ 

Φαἴοππο᾽ 8 ϑθιυεἰ 8. 

1,3235.84:. 

(ν.90. 
20 Ἀ.θ,42. 

(ν.10. 

- ΠΣ 
ΞΩΩ: 

Ὥ 

ΕΑ. 

δηλ οἱ 186 ὈΓΔΟΡΟϑιιθγᾶΐ ΟΠ 5 

ἴ5γ8 6] 5101 [ἢ γΟρ ΠῚ ; 564 {ΓΔ Π5] [1 
οδ γθσηπΠ) οἱ [οἰ οδϑί [γα Ὑ15. Το]: 
ἃ Βοιηίηο οηΐηϊ ΘΟηϑ[[{ἰπιπ ὁδί, 6]. 
ἜΝΆΠΟ ΟΥΡῸ ΡΘ.Π10Π 61 ὉΠΔ1 ΡΓΘΟΟΙ 10 
ἃ ἴθ; ηΩ6. ΟΘΟΠΙ 45 [Δ 0161] ΙΠΘΔ]η. 

σὰ ἀϊχὶὶ δὰ θαηὶ: Ποααοτο! ἘΠῚ17 
116 αἰΐ: ῬΓΘΘΟΓ αἱ ἀϊοὰθ ϑ]οΙ ΠΟ ἢΪ 
γΓορὶ (μθᾷαθ. οηΐη. ΠΟράγΘ {ΠῚ ἀυ]4- 
ἀθαμ) ροίθ5.), πί ἀθὶ τὰϊπὶ Αθὶβὰσ 
ΘΘΠΔΙ {461} ἸΧΟΓΘἢ). ΕἸ δἷΐ Βοιἢῃ- 18 
Βῦ6ο: Β6Π6, 60Ὸ ΙΟ4 Δ] ΡΓῸ ἰδ 
ΓΘΡῚ. , 

γος ορροὸ ΒριΠβθθθ. δὰ σϑσοιῃ 1 
ΒΔΙΟΙΠΟΏΘΠ, ἃἰ ΙΟΦΏΒΓΘΙΙΣ οἱ ΡΓῸ 
Αἀοηϊᾶ. ΕἾ ΒΌΓΓΟΧΙΙ ΓῸΧ [ἢ ΟΟΟΘΕΓΡΒΊΙΙΙ 
6}.5 Δἀογαν 416 ΘΠ, οἱ 5641} 56. 
{ΠΡΌ ΠΠ] 5.1ΠῈ, ΡΟΒΙ [516 651 {ΠΓΟΠῚ5 
μὰ Ὁ] ΓΟΟῖΒ, 486 5661 Δ4 ἀθχίθγδιη 
6}]15. ἘΒΙχ 46. οἱ : Ῥι ο μη ἀηδῃ 90 
ῬᾶΓν Δ ΘΡῸ ἀδθρυθοον ἃ ἰΘ; Π6 60η- 

[ἢ 45 [Δ] 61} 68). Εἰ αἰχὶ! οἱ Γθχ: 
Ρριθ, μηνί. πιθὰ! ΠΘ4.6 ΘΗΪΠῚ [ἃ 5 
Θδὲ αἰ ἀνθ απ) [ἀοίθ ἰἅ. ἜΘιδο 21 

11: Ποία ΑΒθιδὰρ Βα ΠΔΙΉ 15. Αἀοηΐδ6 
[γι ΡῚ [0 ΠΧΟΡ. 

Βοβροηάϊααθ γὸχ ϑδ᾽ ομοη οἱ ἀϊχὶὶ 22 
μηδ ΠῚ 8586: υᾶγο ροϑίι]ὰ5. ΑΡὶπὰρ 
δα 16) Αἰοηϊαθ  ροβία]α οἱ οἱ 

᾿ΓΘΡΘΉΠΠΙ; ΙΡ86 Θϑ ΘΠ] [ΡΔΙΘΙ Π]ΘῚ18 
τ, ΤΔ]ῸΓ 1η6,. οἱ μαροὶ ΑΙ ΠᾺΡ 5806 1- 

ἀοίοιη οἱ 408]} ΠΠΠπππὶ ϑαγνίαθ.  δι- 

Γᾶνὶΐ ἰἰΔ 416 ΓῸΧ ΒΔΙΟΙΏΟΏ ΡῈ. ΒΟΙῊΪ- 
πη, ἀϊοοη5: ἤάρο [δοϊαΐ 1}1 65 

δ 6 πάθο ἁἀάλι!! ααϊὰ Ομ Γᾶ ΔΗ] Δ ΠῚ 
τ 5681) ΙΟΟΕ 5 δὲ ΑἀἰοηΪα8. νΘΓΡΊΙ 

οο. ἜΒῚ παης, νἱνι ΠΟΙΏΙηι5. 41 24 
{ταν τἢ6. οἱ ΘΟ]] αν] 6 5ῈΡΘΡ 
501Πππ|ὴ ) αν ρα. ΡῚ5. Ὠ161, δἱ 48ὶ [δοὶΐ 
τὶ ἀοιητι, 5ἰοι! Ἰοοιίπ5. δὲ: 4|ἃ 

μοάϊα οὐοϊάθίαν ΑἀοηΪ 8! ἜΝΠ5- 2 
Ὁ 

ἀϊον αἵό ὦ {{. ὅ5α {ἀν ἰδπι τι {τ 9{6]. ΑΥ̓ ὙΕ.Α: κι. 
Πίν ρα {{πῸ...Ψ 

2. (ϑᾳ1.1 Θαπι. 20,13.) Β.Α.: βαξ(ρειυίβί.) οἱ 
δον, ΟΥ̓: τυ. {. ἃς γα 91. οἱοεδ ᾳ. ὙΕ: 0, δὶ, ἔ[οἰ 
εἐ8 9Γ. Ῥαβ ἐὺ Το! 66 ἃ. 

24, ΒΙΑΥΥ: δο[ο[ᾳ!. ΟΥ̓ ΥΕ.Α: φοΓ06 1. απ ὲπ, 
Α: ὁ. φεβαπεῖ. 



ὅθ8 (,206--83. 

ΕἸ. 

Βοριὰ ἢ. 

Δαϊομπιονῖς οσοπέτνα ἐὐθλξ δι αἀτονδαγῖο ἀφονϑἕα. 

Α 

σιλεὺς Σαλομὼν ἐν χειρὶ Βαναίου υἱοῦ Ιωιαδὲ 

καὶ ἀνεῖλε 'τὸν ᾿ἀδωνίαν', καὶ ἀπέϑανξ. 

26 Καὶ τῷ ᾿Αβιαϑὰρ τῷ ἱερεῖ εἶπεν ὁ βα- 
σιλεύς. ᾿Απότρεχε εἰς ᾿ναϑὼϑ εἰς τὸν ἀγρόν 
σου, ὅτι ἀνὴρ ϑανάτου εἶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ" καὶ οὐ ϑανατώσω σε, ὅτι ἤρας τὴν 
κιβωτὸν τῆς διαϑήκης. χυρίου ἐνώπιον Ζὶαυὶδ 

τοῦ πατρός μου, καὶ ὅτι ἐχακουχήϑης ἐν 
πασιν οἷς ἐκακουχήϑη ὁ πατήρ μου. 27] Καὶ 
ἐξέβαλε “Σαλομὼν τὸν “Αβιαϑάρ, τοῦ μὴ εἶναι 
εἰς ἱερέα τῷ κυρίῳ, τοῦ πληρωϑῆναι τὸ ῥῆμα 
κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν οἶκον “Ηλὶ ἐν Σιλώ. 

28 Καὶ ἡ ἀκοὴ ,ἦλϑεν ἕως Ἰωὰβ υἱου Σα- 
θουίας, ὅτι Ιωὰβ ἦν κεκλικὼς ὀπίσω ᾿Αδωνίου, 

καὶ ὀπίσω ᾿Αβεσσαλὼμ οὐκ ἐξέκλινε" καὶ ἔφυγεν 
᾿Ιωὰβ εἰς τὸ σκήνωμα τοῦ κυρίου καὶ κατέσχε 

τῶν κεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου. 329 Καὶ ἀπήγ- 
γέιλαν τῷ “αλομῶντι, λέγοντες" Ὅτι πέφευγεν 
᾿Ιωὰβ εἰς τὸ σχήνωμα τοῦ κυρίου καὶ ἰδοὺ 
κατέχει τῶν κεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου. Καὶ 

ἀπέστειλε Σαλομὼν τὸν Βαναίαν υἱὸν ᾿Ιωιαδέ, 
λέγων" Πορεύου καὶ ἀνδλε αὐτὸν χαὶ ϑάψον 
αὐτόν. 80 Καὶ ἦλϑε Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωιαδὲ 
πρὸς Ἰωὰβ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ κυρίου καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Τάδε λέγ ει ὁ βασιλεύς" Ἔξελϑε. 
Καὶ εἶπεν ᾿Ιωάβ' Οὐκ ἐκπορεύομαι, ὅτι ὧδε 
ἀποϑανοῦμαι. Καὶ ἐπέστρεψε Βαναίας υἱὸς 
᾿Ιωιαδὲ καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ, λέγων: Τάδε λε- 
λάληκεν Ιωὰβ καὶ τάδε ἀποκέκριταί μοι. 
81 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" Πορεύου καὶ 
ποιήσεις αὐτὸν καϑὼς εἴρηκε, καὶ ἄνελε αὐτὸν 
καὶ ϑάψον αὐτόν, καὶ ἐξαρεῖς σήμερον τὸ 
αἷμα ὃ δωρεὰν ἐ Ξέχεεν ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ 

οἴκου τοῦ πατρός μους 532 Καὶ ἀπέστρειψε 
κύριος τὸ αἷμα τῆς ἀδικίας αὐτοῦ εἰς τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ, ὡς ἀπήντησε τοῖς δύο ἀνδράσι 
τοῖς δικαίοις καὶ ἀγαϑοῖς ὑπὲρ αὐτόν, καὶ 
ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ὃν ῥομφαίᾳ, καὶ ὁ πατήρ 
μου “]αυὶδ οὐκ ἔγνω, τὸν “Ἱβεννὴρ υἱὸν Νὴρ 
ἀρχιστράτηγον. ᾿Ισραὴλ καὶ τὸν ᾿Δμεσσὰ υἱὸν 
᾿]Ιέϑερ ἀρχιστράτηγον Ἰούδα. 3Ὁ Καὶ ἀποστρα- 

20. ΑΒ: αὐτὸν (ῥτὸ τὸν 14.) ... ὁ (α ἢ) ̓ ἡδωνίας 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 20. ΑΒ Τρ. ̓4π.) σὺ... "τὸν 
ΕἸ.2].. 27. ΑΒ εἰς... «ἵερ. τὸ κυρίδ: ᾿τὅ.. ἜΤ 
28. Α'ΒΙΧ: κεχληκὼς (ὁ ΑἸΒΕΧ  Σ Β5 Σαλωμὼν 
ἕβεσσ. ἈΧ). ΑΒ: ἔκλινε. 290, ΑΒ: ἀπηγγέλη ... εἰς 
τὴν σκηνὴν. Τ(ρ. ϑυσ.) Καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν 
(ὁ βασιλευς) πρὸς Ἰωάβ, λέγων" Τί γέγονέ σοι ὅτι 
πέφευγας εἰς τὸ ϑυσιαστήριον; Καὶ εἶπεν Ἰωάβ' 
Ὅτι ἐφοβήϑην ἀπὸ προςὠπὸ σὃ, καὶ ἔφυγον πρὸς 
(τὸν) κύριον ([)). Β: Βαναίδ. 91. ἊΒ: ϑάψεις. 92,8: 
ἐπέστρεψε. ἈΒ "τὴν.. δυσὶν (δύο Χ) ἀν ρώποις... 
τ (ρ. ἔγνω) τὸ αἷμα αὐτῶν. 88. ΑΒ: ἐπεστράφη. 

ὌΡΟΣ ρϑπ ὍΝ ἸΗ͂ΞΕ ἼΠ.3Ν 95 

-Σ39» »τήτο τ] ΠΣ, ὋΞ πδοῷ 

ἐ ΤΡ Ἵ3 
20 

πον ΤΡ ΩΝ 55. ἼΤΩΤΟΣ Ἢ 
τ ϑυτοΣ. ἩΠΡῸΝ Νν πῆσπ Θ1}3) 
ἜΝ ὯΙ ὍΘ0 Ππῖπο ΠΝ ἸΝΔῸΝ 
ἐῶν ΠΡΌΣ ΩΝ ἘΞ5 ὩΦΡΏΣΙ "51 
τ ἬΠΛΣΝ ΤΩΝ πρῶ ΘΤΔῚῚ 2 

πῆπο ΤΩΝ ὝΣΗ ππ τ συΙ, 
ἐποῶξ "ὃς τοΞ Ὁ». ἼΞ π 

Ξ Νὴ Ἴ5. ΞΝΠΠῚΣ ΠΝΞ ΠΣ ΊΔΩΘ;ΠῚ 
οἰοῶξΝ "ἸΠΝῚ ΠΡ ΤΝ ΠΝ "Ὼ2 
τὴ π᾿ ΠΩΣ ΞΝ 5 Ὀ951 ΤΣ Νο 
ΤῈ Ἵ351 ΙΒ ΩΣ ΤΠ ἼΡΞΙ ῬΊΓΙΝ. 39 
ἌΝ ΠΝ ΤΟΝ ΘΝ ὍΣ ἽΞ πόθῳ 

ποιῷ πῶ) ΓΙΞΙΩΣ ὉΣΝ ΠῸΠῚ 
“528 Ἴ ἼΩΝΘ ΣΤΥ ΓΞ ἜΣΤΙΝ 
πὴπο Ἐπλτὸν ἼΠῺ3 ΝΗῚ ΣἿ3 

2ὃ 

δ - Ἴρῆρη ἼΩΝ ΠΘ ὮΝ ΝΗ 

ΓΞ. 3:99) ΤΡΊΩΝΝ ΤΙΞΤῸΞ δὲ. ΩΝ ἢ 
ΞΔ Τ᾽ ἼΞΤΡΙΣ ἼΣΝ9. ἼΞΙ ἼΣΒΙΓΤΝ 
πῶ ἼΘΙ 2. ὝΔΝΘῚ 1.22} Σ191 51 
τ Ὁ ΠῚ Ἰ3Ρ} ἘΡΥΝ ἼΞΤ ΝΞ 
ὈΡ55 ΣῈ 3 ἢ θῶ ἼΩΝ ΘΠ "Ὦ 
ὑάπτοῶν πῆσπο ΩΣ ΣΝ ΤῊ 32 
Θ᾽ τὐϑ δε πολ 9 ἼΩΝ “ΘΝ τν 
3.ΠΞ Βλ ΠΡῚ ΓΡῸ "3 ΘΡΤΣ 

ΚΠ ΤῚΞ ὭΞΝΓΩΝ 55 ΝὉ ἜΤ ΔΝ 

"ΠῚ ΝΟΣ ΓΑ ὉΒ ον ἈΞ απο 
ΣΤ ἸΞΩ ΠΡ Πρ ἈΩ τσ 88 

20. Β: δπτὰ δοι Φίοπῇ. ΟΥ̓ ὙΕ..Α:ταποτς (δία). 
20, εἶπ ϑαππ δ, ξοδεϑ.., Θυτεδ δ Ὁ, Β: απ 

δοίποπ θεν. ΝΕ. Α: δείπ δεῖν. ΑΥ: δείδον. αν θεῖς 
δι. αἷί θα 8 (δΙεπο οεὐτοαθοὲ ἢ., δα πὶ. 8. εὐ! θεῖο, 
ΝΕ: αἴ ἀοίροπ δίς... Ἰπίτρ εἶ, 



ϑιθοπία᾽ ὃ Φοῦ, ΞΘ 0] αίθατϑ δερτιίοβηπα. τ οαῦϑ Ζοὺ, 

1. δθπίᾳο, ὦ, 36--88. δ09 

ΕἸ. 

ζαποίς θίπ Ὁμτὰ) Βοπαΐα, Ὅὲπ Θοῦι 30: 
ἰαδα: δὲν 1 πιρ, ἰθπ, θα εὐ Πατῦ. 

20 
ὍὉ ὀτΥπίαᾳ: Θεῦε δίπ σὸπ ὙΓπαίρ οι 2 
Ὁείπεπι ἄγ, Ὁεππ οι δἰ Ὅε8. Φονεβ; 
αϑεῦ ὦ τἱ{ οἱ) θεῖς πίε τὐνέοπ, θεππι 
δι: θα ΠΣ οἷς ἄανεὲ Ὅε8 Θετῖπ εῖτη 901 
πιρίποπι ἤδαίον Φαυίο σείτασεπ, ππὸ θα 
ταΐϊξ φολοπ, το ππεὶπ ϑϑαίον σοἴ ἐπ δαί. 

27 ὁ ΠῸῸ ϑουίοβ Θαΐοπιο Ὅὲπ 6 δαίθατ, 
Ὁαβ εὐ πἰῶς ππιβίς Ἡδτίο ΠΥ Ὅε8. θεττη εἶπ, 
αἰ Ὁαβ ΕἸ ΠῚ υυὐτος Ὅ.8. ὥοττη δον, 
Ὁαϑ εὐ ὄθδονυ δα8 αι8 (ΟἿ᾽ φοτοθεὶ θατε 
4πι Θίϊο. 

8 Ἰἴπὺ οἰοβ Θειιέ ἔαιπ ὑοῦ ϑοαδ, δὲππ 
ραῦ δαί απ ἡοοπία σοθαπροη, τοϊοιυ Ὁ] 
πἰς απ δγαϊοπι. Φα ἤοϊγε ϑοαῦ ἱπ Ὁἷς 
ὕπο Ὁε8. δεῖται, ππὸ [αῇείε οἷς ὔτπον 

20 δε8 ἡΠΠἰατῦ. ἜἼ1πὸ ε8. τυατὸ Ὁοπὶ δεθπίρε 
(αΐοπιο απροαρί, Ὁαβ δοαῦ ζ απ 
Ὁε8 ὥριτη ροβοθεπ τοῦτο, ππὸ Πεθε, οἵ 
Πορεῖ αππὶ Ἅπαν. Φα [αποῖς Θαΐοπιο θἷπ 
βδεπαία, δὲπ Θοῦπ Δοίαῦα, ππὸ ζρτα): 

30 Θεῦε, Τὥϊαρε ἴθπ. ἘΛΪπΌ δα Βεπαία 28 
Φίπίς ὃὍε8 έτη ἔαπι, ρταῦ οὐ 2π ἰθπι: 
(ρ Ταρὲ δὲν δεπίαᾳ, σοῦε ἤοταιιδ. (ὅν 
Τρτα ἃ: ϑιείπ, Θίον Οἱ ἰῷ Πετθεπ. 11πὸ 
ΞΒεπαία ασίς [οΓ 68. Ὅεπι δε πίᾳε τοΐοθεῦ, 
πὸ ἤρτα: Θὺ θαι οαῦ σετονεῖ, ππιὸ [0 

81 δαί εὐ πὶ σοαποροτίοί. ἜἘΦεν δεδπίᾳ 
Τρτα κι ἴθι: Φθιε, τοῖς εὐ σετοθεῖ δαί, 
ππὸ Τὥτασο ἰθπ ἀπὸ δερταῦὲ ἰθπ, δα δι 
Ὁα8 Β΄π|, Ὁα8 οαῦ ππιζοπῇξ ϑοτραοίεπ δαί, 
οὐπ πρὶ {1 ἀπὸ ϑὐπ πιοίποϑδ πθατονδ 

92 ᾳαιήες, Ἔππὸ εν ᾧὥετν ἴδια δοαθῖς ζείπ 
5π| απ Τεἰποπ ὅτου, 68 εὐ δσεεπ θὲ πε 

Ι 

᾿πὸ 2 ὅεππ Ῥτίεἴξεν 16. φαίγαν Πρταῦ) ὑνῆϑ, 

περ σοταροπ θαί, οἷς σοτοῦγίον ππὸ δεν, 
τοατο Ὁοππ οὐ, ππὸ θαΐ {6 εττυΐταοι παὶξ 
Ὁ Θύετί, δα πιεὶπ ϑατον Φαοίο πἰ τ δ 
Ὁαταπι τοῦβίς, ποι) ἌΓδπον, ὃοπ Θοῦπι 
λον, Ὅεπ οοδαπρίπιαπι ἤδεν ἴτας, τπτὸ 
ἡπιαα, Ὅεπι Θοῦπ ϑοίθεν, ὃεπ δε οθαιρίς 

88 πιαππ ἴδεν δπθα; Ἔδαβ ἰδν 51 δοραθτεῖ 

27. δινέε,. Β: νουίτίοθ, ΒΥ: ([οῖπ}) ὅδν. ... 
ἴοατ. Α: τοῦτο. 

᾿ς 238. ΒΑΥῪΥ.Α: (0(6) κι . ΑΥ̓ΥΕ: [{( λι1 [. αο- 
πείρί, Β: φοίοπεί, Α- αν απ Ὁ. (Θεἶτε ϑί, ρείτοίεπ, 
“229. αὐΥ̓.νΕ: ὦ. {{ σε. ΑΥ̓͂ ΝΕ.Α: ἰῃ Ὁ. 3. 
Β.Α; δεί Ὁ. 9[. ΑὟ.ΥῈ: πέδεπ. 

ο 80, ΑΥ̓͂: δταΐ ες ὑ. δὲ, ϑια τί . Αι: δίπέοτθτ, οἷο 

ΜΡ οὐδ απ ΟὟ δ 

ἡδρ 8.968 ΓῸΧ ϑ8ΙΟΙΏ 0. ΡΘΓ ΠΙΔΠ.Π) Βα η 886 

ἀν να, ΠΗΠῚ Φοαάαθ, ἀαὶ ἰμίογίθοι: θὰπὶ, οἱ 
ΠΟ 5. ο5. 

ΑΡΙΔΙ ΠΡ. 4υ04ι16 5δοογάοί! αἰχὶὶ 26 
ἽΤΟΧ: άθ ἴῃ Αηλίῃοῖ! δὰ ἃργιῃ 

᾿ς ἰἀἀπ|, Θ4α] 46 ῃ}) Υἱι ΠΠΟὙ11|5 658; 566 

. ΒοάϊΘ 6. πόη ἰπίογῇοίδιη, αἷὰ ΡΟΓ- 
τ [511 ΔΓΟΔΠῚ ΠΟΙΠΙηΙ |}61 οογᾶπ) ἢανιὰ 

᾿. ῬϑίΓ τη60, οἷ 55 {1Π 1511 [4] ΓΘ ΠῚ 1ἢ 

ΟἸΠΏΪθ 5. ἴῃ ααΐϊθι5 ἰαθογαν ρϑίον 
6115.  Ε]ΘΟΙἱ δὐροὸ δα] ποθὴ ΑΒ]ᾶ- 27 
{Πᾶν, αἱ ΠῸἢ 6586ῖ ΒΔΓ 05 ΠΟΠΊΙΗΙ, 

αὐ ΠΡ] ΘΓΟἴα 56 Γ0. Π)ΟΠΪηΪ, 46ΙῈ 
ἀΡῊΝ Ἰοοαίαβ οϑί 5ἜΡΟΡ. ἀοιηιπὴ ΗΘ] ἴῃ 

οὐνϑὴρ. 5110. 
γϑηῖ δι πα 0115 δὶ οα}, φαοὰ 28 

βαρ, 508} ἀ6 6! ]ηἀ556[ ροβί Αἀοηίδηι οἱ ροϑβὶ 
ΒΑΙΟΙΠΟΠΘΠῚ Π0η ἀθο!ηδθεθί: [πρὶΐ 
ΘΓΘῸ 904} ἴῃ (ΓΔ ΟΆ] τ Π ΟΠ ἰηὶ οἱ 
ΔΡΡΓΘΒΘΠΑΪ οογηῖ ἃ[ἰγ]8. ἘΝαηοΙα- 29 
ἰἀτη 416 6ϑἱ γΓθοὶ ϑ]οιη πὶ, 4ποι [πρὶ5- 
56 08} ἴῃ (Δ) γηδοῦ πὶ ἢ ΟἸΪΗὶ οἱ 68- 
56[}υχίᾶ 4] 1Γ6, τη] {6 ϑα!οιηοη Βᾶ- 

ν5.. 781 Π] πη Φο͵ 486, ἀἰσΘη5 : 866, ἰη- 

κεϑιίς (6 Γῆθ6. οαη! ἘΠῚ νϑηὶὶ ΙΒ π8}Δ5. αἱ 30 
14} 6 ηΔΟ.} απ} 1) Ομ ηὶ οἱ αἰχὶι οἱ : Ηαθο 
ἀϊοιῦ γοχ: ἔσγράθγο. Οἱ αι: ΝΟ οσγο- 
ἀϊᾶγ, 564 πίο ᾿η0]νΡ. θημπηοῖϊανι 

ΒΔ ηἃ}5 ΓΘΡῚ ΒΘΓΙΏΟΠΘΠΊ, ἀϊοθη5: Πᾶθο 
Ιοσαΐιβ δὲ δοὰ οἱ ἤδθο γθβροῃαιί 
τ ῃϊ. ἜἘΡΙΧΙ4Ι6. οἱ σοχ: Εδο ἰοαυΐ 81 

παν 3σϑιθοα 5. δ΄, οἱ ἰηίθρῇοθ θὰ οἱ 
ρθη τβις ΘΡ6}1, οἱ ἀιηον6}}}5. ΘΔ ΠσΊ Π6 1 [ΠΠ0- 

οδηΐθιη, (υἱ οἰἴδιβιιβ δ ἃ 9201}, ἃ 

Π16 οἱ ἃ ἄο᾽η0 ρδίΓΙ8 τη]. ἜΝΙ το- 32 
ἀοι ΒΟΙΏΪΠΙ15 5ΔΠΡΊΪΠ61 6}115. ΒΕῈΡΘΙ 
οαραΐ 6} 5, ααϊὰ ἰη! ον βοι( ἀιι05 ὙἱΓῸ5 
Ἰυδῖοβ ΘΙ ΟΓ 6548 56, οἱ οὐοοϊαϊὶ 
605 φσἰδάϊο, ρᾶίγθ 60 ἢᾶν! ἃ ἰσπο- 
γὰπίθ: ΑΡΠῸΡ ΠΙϊιὴ ΝῸΡ ΡΥ ΠΟΙΡ 6 ΠῚ 

ἄδην ΤΠ 86. [5Γ86], οἱ Απηβᾶη) ἢ] τὴ 66- 
1π6 Ρυϊποῖ ρθη δχθγοια5 16. ἘΠῚ 38 

1,50). 

ν.ῦ5. 

(28πι. 
1,10. 

υ.ὅ. 

25τ:α.3,2}7 

28, 5: δὰ Βδ᾽οΠ 0 Π6Π1,. 

ϑίονο 
81. Β: τρί. ΝΕ: τοροίαῇε, αΥ̓: κα. [ᾧ αἴο 

ἕν ον παίν, ΑἹ [ὸ υυἱτ δι... ὟΝ - ὐπὸ τα). ΝῈ.Α: 
δαθ παιοίῃς 551. 

32. Β: Θὺ τυἱτὸ ... τοϊοδετξεντοι Ταῇοπ. ΝΕῈ.Α: Ππῦ 
ποῦ, δτίπαο {, 551. κατά, ΑΥ̓ : ἔεθτε [. ΘΠ  π|, 
ΑΥ̓͂..ΥΕ.Α: απρέ, Α: ρφετε ες )ὲ, οἱε δεῆεν .. ἕ 



δ10 (ὠὦ,84.. 42.0 

ἘΙ. 

Ἐβοο ἢ. 

ΑιαἸτοιπουνς δον ἔνα τονὲ 5 αἀυονδανῖοϑβ ἀφονοζα. 

φήτω τὰ αἵματα αὐτῶν εἰς τὴν κεφαλὴν αὖ- 
τοῦ καὶ εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ σπέρματος αὐτοῦ 
ἕως αἰῶνος" καὶ τῷ Ζαυὶδ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ τῷ ϑρόνῳ αὐτοῦ 
γένοιτο εἰρήνη ἕως αἰῶνος παρὰ κυρίου. 58 Καὶ 
ἀνέβη Βαναίας υἱὸς Ἰωιαδὲ καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ 

καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐν ἐρήμφ. 856 Καὶ ἔδωκεν ὁ 
βασιλεὺς “Σαλομὼν' τὸν Βαναίου υἱὸν ωιαδὲ 
ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν στρατιάν" καὶ Σαδὼκ τὸν 
ἱερέα ἔδωκεν ὁ Πα ιλεὺς εἰς ἱερέα πρῶτον ἀντὶ 
᾿Αβιαϑαρ. 

86 Καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς 

'Σαλομὼν' τὸν Σεμεὶ καὶ εἶπεν αὐτῷ" Οἰκο- 
δόμησον οἶκον σεαυτῷ ἐν “Ἱερουσαλὴμ καὶ 
κατοίκει ἐχεῖ, καὶ οὐχ ἐξελεύσῃ ἐκεῖϑεν οὐδα- 
μοῦ" 57 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ πῆς ἐξόδου σου 
καὶ διαβήσῃ τὸν χειμάῤῥουν τὸν Κέδρων, γι: 
γώσκων γνώσῃ ὅτι ϑανάτῳ ἀποϑανῇ, καὶ τὸ 
αἷμά σου ἔσται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν σου. 858 Καὶ 
εἶπε Σεμεὶ πρὸς δὰ βασιλέα: ᾿4γαϑὸν τὸ 
ῥῆμα ὃ ἐλάλησας, κύριέ μου βασιλεῦ" οὕτω 
ποιήσει ὃ δοῦλος σου. Καὶ ἐκαϑισε Σ᾿ εμεῖ ὃν 
“ερουσαλὴμ ἔτη τρία. 89 Καὶ ἐγένετο μετὰ 
τὰ τρία ἔτη, καὶ ἀπέδρασαν δύο δοῦλοι ΣΣεμεὶ υ 
πρὺς ᾿ἴκχὶς υἱὸν Μααχὰ βασιλέα Γέϑ'" καὶ 

ἀπήγγειλαν τῷ «Σεμεΐ, λέγοντες" ᾿Ιδοὺ οἱ δοῦλοί 

σου ἕν Γέϑ. 40 Καὶ ἀνέστη Σεμεὶ καὶ ἐπ- 
ἐσαξὲ τὸν ὄνον αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς [ ὲϑ' 
πρὸς ᾿“ἰκχὶς τοῦ ζητῆσαι τοὺς δούλους αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐπορεύϑη Σεμεὶ καὶ ἤγαγε τοὺς 
δούλους αὐτοῦ ἐκ Γέϑ. 11 Καὶ ἀπήγγειλαν 
τῷ εὐ ΜΘ τὸ λέγοντες - Ὅτι ἐξεπορεύϑη Σε- 
μεὶ ἐξ “Ἱερουσαλὴμ εἰς Γὲθ καὶ ἀνέστρεψε 
τοὺς δούλους αὐτοῦ. 43 Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βα- 

90). ΑΒ ἐ(ρυ) τὴν (Ὁ ΕΧ; αἷι.Β, ἢ ΑΕΧῚ.. «εἰς τὸν 
αἰῶνα (ς. ΕΧῚ. 84,48: ἔϑαψεν ... { (α. ἐρ. Ἰτῇ(ο. Χ). 
θῦ, ΑΒῈΣ.( ΕΧ). ). ΑΞ}: στρατηγίαν! -τιᾶν ΕΧ." 1 ̓ τοὶ 
ἡ βασιλεία κατωρϑᾶτο ἐν ΤερασελΔΑΥΝ. ΒΤ Ῥ. 
ἐδ. ) αὐτὸν (ΔῈΝ Χ), ΑΒΕΧ (ραββίπη αἰβουθρ.) 1 (1 Ὁ.) 
Καὲ “Σαλωμὼν υἱὸς Ζαυὶδ ἐβασίλευσεν ἐπὶ ᾿Ισραὴλ 
καὶ ̓ 1όδα ἐν Ἱερβοαλήμ᾽ καὶ ἔδωκε χύριος φρόνησιν 

Σαλωμὼν καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα καὲ πλάτος 

τέρας ὡς ἡ ὦ ἄμμος ἧ παρὰ τὴν θάλασσαν. Καὶ 

ἐπληϑύνϑη ἡ ἡ φρόνησις Σαλωμὼν οφόδρα ὑπὲρ τὴν 
φρόνησιν πάντων υἱῶν ἀρχαίων καὶ ὑπὲρ πάντας 
φρονίμας “Ἵἰγύπτα. Καὶ ἔλαβε τὴν ϑυγατέρα Φα- 
ραώ, καὶ εἰςήγαγεν αὐτὴν εἰς πόλιν Δαυιδ ἕως 
συντελέσαι αὐτὸν οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον αὐτὰ καὶ 
τὸν οἶκον κυρίϑ ἐν πρώτοις καὶ τὸ τεῖχος “ερεσα- 
λὴμ κυχλόϑεν' ἐν ἑπτὰ ἔτεσιν ἐποίηοε καὶ συνετέ- 
λεοε. Καὶ ἥν τῷ Σαλωμὼν ἑβδομήκοντα χιλιάδες 

αἴροντες ἄρσιν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες λατόμων 
ἐν τῷ ὄρει" καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὴν ϑάλαοσαν 

τ: ἾΦΙ ὩΝ 25 Δ ΝΞ 
ποτ ἸΚΌΘΌΣ ἼΠη39} ἀρ τον τ τον 
ὉΣῸῚ Ὁ Τεῆστο ὈΡῺ ΘΟ Στ οἴσῳῷ 8, 

ἩΠΤΟΘῚῚ ἼΞΓΣΞΒΟῚ ΣΤΠΙΟἽΞ ὙΤῸΣ 
ΠΘῸΣ ἸΏ5Ὶ Ὁ ἼΞΤΘΞ ἼΛΞΞ ἼΞΡ᾽. "5 
Ρ ὙΏΠΣ, Ὁ ΟΉΣ ΓΞ. ἸΓΣΞΓΤΝ 
ΡΒ 109 ἸπΞ ῬΊΤΣΤΟΝῚ ἈΞ ΞΠ 

τ ΠΠῸ 
Ὡς ΝΠ ΡΝῚ ΡῈ ποθ] 8 
Ὀὔ τθ)}3. ΤῊΣ ὭΡτΤΩΞ 9. ἼΩΝ 
πον δὼ ΝΧΌΣΝΟῚ Ὁ ΞΘ») 

ΦΞΣῚ ἮΡΑΣ ΘῸΣ. ΤῊΣ ΡΝ 
ΤῈ ἽΣ. ΣπΣ 1 ὙΠ ΠῚΡ ΠΣ ΤᾺ 
ΝῊ ΣἩΟΝἫΣ πο Π ΤΡΩΙ, 88 
ἽΞΙ ὝΝΞ ἜΞτΠ 3 ἼΦ89 "» θῶ 
3:25] ἼπῈν πϑϑ" 15. ἼΦΘΣῚ Ἵ3ἽΝ 
ΠῚ ΤΩ ΞῚ 5.25 ὩΘΌ" ἽΣ 8Ὸ 89 
δ᾽ 2 ὙΠ. Θ᾽.) Ὁ ΡῈ ΥῺ 
τ ΠΩ. ΠΩΣ ΓΞ Ξ ὥὐπντὸν ἘΝ 
ΠΣ Πρ πῶνο θῶ ὙΤΉ35Ὶ 
οπττΝ ΘΞΓΙΡῚ "ΡΊ Ὼ ὈΡ5Ὶ ΕΤΔΞ 5 
τα ὥρπο ὐϑντὸν πὶ ΠΡΟῚ 
ἬΠΩΣ ΤΙΝ ΝΞΡῚ ἸΦΘῺΩ ΠΝ Ἴ25 
ὑΣῶ πϑτηΞ ΓΕ ἼΒΡῚ ἘΝ 1 
ΟΠ προ] ΞΔ 5) ΤᾺ ἘΣ 42 

καὶ τὰ ὑπουτηρίγματα καὶ τὰς λυτῆρας τὸς μεγάλες 
καὶ τὸς στύλες καὶ τὴν κρήνην τῆς αὐλῆς καὸ τὴν 

ϑαάλαοοαν τὴν χαλκῆν. Καὶ ὠκοδόμ ησὲν τὴν ἄκραν 
ἔπαλξεν ἐπ᾽ αὐτῆς, διέκοψε τὴν πόλιν Ζαυίϊδ' οὕτως 

ϑυγάτηρ Φαραὼ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς πόλεως Δαι' ἐδ εἰς 
τὸν οἶκον αὐτῆς ὃν ὠκοδόμησεν αὐτῇ. Τότε ὦκο- 
δόμησε τὴν ἄκραν" καὶ “Σαλωμὼν ἀνέφερε τρεῖς ἐν τῷ 
ἐνιαυτῷ ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικὰς ἐπὲ τὸ ϑυοια- 
οτήρεον ὃ ὠκοδόμησε τῷ κυρὲῳ, καὶ ἐθυμία ἐ ἐνώπεον 
κυρίε, καὶ συνετέλεσε τὸν οἶκον. Καὶ ἕτοε οἱ ἄρχον- 
τες οὗ καϑεσταμένοι ἐπὶ τὰ ἔργα τῇ ̓ Σαλωμών; τρεῖς 
χελ "ἄδὲς καὶ ἑξακόσιοι ἐπιστάται τὸ λαῦ τῶν ποιόν- 

των τὸ ἔργα. Καὶ φκοδόμησε τὴν ᾿“σσὲρ καὶ τὴν 
Μαγδὼ καὶ τὴν Ταζὲρ καὶ τὴν Βαιϑωρὼν ἐ ἐπάνω χαὶ 

τὰ Βαλλάϑ' πλὴν μετὰ τὸ οἰκοδομῆσαι αὐτὸν τὸν 
οἶκον τὸ χκυρίε καὶ τὸ τεῖχος Ιερεδσαλὴμ κύκλῳ, μετὰ 



1, φπϑηΐβο. ὦ, 834-42) 81) 

Φ πεῖ 5 ϑετάπηπα απ Θετηαίεῖπ, {π. 

τρεῖς αἰ δεῖ δον δοαθδ ππὸ [εἰπε 
ΦΘαπιεπό εἰοίαΙἰ, αδὸὴ Φαυϊο πη [εἶπ 

84 ϑαῦς εὐοί αἴ) σοπ Ὁεπὶ εῖτη. Ἔ Ἰπῦ 

τὸ τῶ τα, ἰθπ, τπἰπὸ τὐοτεῖς ἰθπ. Ἀπὸ εὖ 
τατὸ δορταδοι ἰπ ζεἰπεπι ὥαιε πὶ δο 

85 πε. ἘΛΪπὺ ὃεῖ δεῦπίᾳ {ζεθῖς ἐΒεπαλα, 
Ὁεπ Θυΐπ δοίασα, απ [εἶπε Θία ἄδεν θα 
ὥεον, ππὸ Βανοῖ, δὲπ βτίεξεν, ζεθίο ὍῸῪ 

᾿ς β πίᾳ απ οἷς Θίαε! “16 δαίθατβ. 
860 

Θίπιοί ταζεπ, ππὸ Τρταῦν κει ἰθαι: ὅϑαπὸ 
οἷν εἶπ ὅαιϑ κι οταζαίοπι ππὸ τϑοῦπε 

Οςς δα[Ἰ0{{, ππὸ σῦς υοπ Ῥαππὸπ πἰ! θεταιϑ, 
87 τοῦῦον δίετες ποῦ ὑαθεν. Ὁ ϑθο)εθ Σαροϑ 

δι τοἰτῇς δίπαιϑ αοθεπ ππὸ ἀδονῦ ὃεπ Βαα) 
ος δἴοτοι σοθεπ, [0 υἱῇο, Ὁαβ δι: Ὁὲ8 “Φονοδ 
ςς βεδεπ ππιρί, δείπ 510 ζεῖ αἰ δείποιι 
88 δον. ἢ Θίπιοί Ἰρταὰ) κππ δεδηίαε: Ὁ α8 

ος [ἢ εἶπε σατἴς ϑθξοίπιπιρ; τοἷς πιρίπ ὅοττ, δὲ} 
δθπίᾳ, σετοῦοὶ Ῥαΐ, 70 [01 Ὁεῖὶπ δποθι 
ἴθι. Ἅ{ΠῚῸ τοϑπείς (Ο πιεῖ κει Φογα αῖεπι 

80 ]1}4πρς 8 εἰς. (5. δεραῦ ἃ αϑοὸν ὕδεν 
Ὁτοῖ δαῦτο, δα ἐἴσεοπ δὲπείς πὶ (Θἰπιεί 
ΕΠ εἴπ ζι 8, ὃὲπι Θοῦπ ϑϑὲαεῦα, 
Ὁέπι δεὐπίαο κι Θαΐῃ. {πὸ ε8 τοατὸ (Θἰπιεί 
απροαρί; Θίεῃε, δείπε δὲποάίς πὸ δὶ 

40 Θαί. ἜφΦα πιαἄτε ἢ (Θἰπιεῖ αἰ τπιῦ 
ζαξ τοῖς ζείποπ (67, απὸ 205. δίπ απ Θαίρ 
1ι ἡΓἀγ8, ῬαΒ εὖ [εἶπε δὲ πρῶ τς πιο. Ἰ1πῦ 

; Ὅᾳ εὐ δίπ ἔσπι, δυαίς οὐ ζείπε δξποῦ)τς 
ΔΊ υοι αι. ὁ Ἰ1πὸ ε8 τρατὸ (Θαίοπιυ απ- 

σεασί, δαᾳβ. Θἰπιοὶ ᾿ἰπροξοβὲπ τοῦτο 995 
Φογπαϊοπι σοπ (αἰ τπὸ τοί οδεῦ σοξοπιπιοη. 

42 ἔα ἴαποίε δὲν δέδια. οἷπ ἀπὸ Τἰεβ (Θί- 

Ὶ ταῦτα φκοδόμησε τὰς πόλεις ταύτας. Καὶ ἐν τῷ ἔτει 

 “αυὶδ ζῆν ἐνετείλατο τῷ “Σαλωμών, λέγων" ᾿Ιδὸ μετὰ 
5 σᾷ Σεμεὶ υἱὸς Γηρὰ υἱὸς τὸ σπέρματος τῷ ᾿Τεμινὲ ἐκ 
ς Χεβρών" οὗτος κατηράοατό με κατάραν ὀδυνηρὰν 
“ἐν ἧ ἡμέρᾳ ἐπορευόμην εἰς παρεμβολάς, χαὲ αὐτὸς 

᾿ κατέβαινεν εἰς ἀπαντήν μου ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ 
Ἧ ὥμοσα αὐτῷ κατὰ τῇ κυρίε, λέγων" Εἰ ϑανατωϑή- 
πποῇ 

δι 
ΚΓ 
“ 
ξ 

Η 

ἀνὴρ φρόνιμος σύ, 
γατάξεις τὴν ΕΘ αὐτῷ ἐν αἵματι εἰς ̓ᾶδο: 

80. Β" αποστ. ΒΑ Πτῶς ΑΒΈἘΣιαλ.. 
δ .31.8: χείμαῤῥον (ὁ ος. ΑΒ Χ). ΑΒ" τὸν. ΝΗ (16 ἢ) 
τ Βα ὥρκισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ὃν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

Ἷ 
(6. Ε), 88. 48: τρία ἔτη (ἔτ. τρ. Χ) 99. ΑΒ: ἐγενήϑη 

(ο. τ) ΚΑΕΕΧ Ἐτὰ. Β{(α. Σ.) τ (ἜἘ;Α: τῷ).. .4γχὸς 
εἶ, Στὴ: ἮΝ ἀπηγγέλη (ο. ΕΧ), 40.Ὰ8: τὴν (τὸν Ε΄... 
κξητῆσαι(ο. ἘΧ). 41.1Α8: ἀπηγγέλη... .ἐπορεύϑη,. 

απο, ζεῖπ ὅαιβϑ απὸ {εἷπ ΘΘΙΘΓ δυίοοο, 

Ἰϊπὸ δὲν δεὲθπίᾳ ζαποῖς οἷπ τἀπὸ Τἰε8᾽ 

Ῥρπαία, δὲν Θοῦπ δοίαδα, αἰπρ δἰπαι,, 

Ἂ σεταῦ ἐν δομφαίᾳ. Καὶ νῦν μὴ ἀϑωώσῃς αὐτόν, ὅτε, 
κι ᾿ 

καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ 

. κάϑδ ἐκ. (ὁ... 

18 πι. 

27,)2- 

(25... 
1γ,28. 

"Π Θ5Γ 1 ΠΟΙΩῸ 8118 ἰὴ ἀθϑογίο. 

. ΘΡΓΘΑΙΘΓΒ [Π46 6 ἀἰ 6 1ΠΠπ|0; 

ΓΘΥΘΡ ΘΙ 58 Π 6.15. ΠῚΟΤῚΠῚ ἴῃ Οδραΐ 

708} οἱ ἴῃ σαριιΐ 56 Π}1Π18 6]115 'πῃ 58Π1- 

Ρἰΐουπαιμι, Πᾶν δαΐθμη οἱ 56. ΠῚ 8}1.5 

οἱ ἀοιηαὶ οἱ {ῃΠγΌη0 1}}}π5 511 Ρᾶχ '564118 

ἴῃ ἀθίθγημῃ ἃ Πομμἶπο. ἜΑβορη- 84 

Σ αἴ δα. ΒδΔη8) 45. ἢ] 5 Φο͵]Δ 6. οἱ 

ΔΟΟΤΘ55115 ΘΠ ἸΠΓ6Ρ ΘΟ, ΒΘΡ 5618 

ἘΒι δῦ 

ΘΟΠ 5111 τοχ Βα πα]ᾶη ΠΙΪα πὶ ψο). 4ἀ6 

ΓΟ 60 ΒΌΡΘΙ Θχϑγοϊΐζαμῃ, οἱ ϑδᾷοο 

Βδο}υ ἀοἴθη ροβα ΡΓῸ ΑΒ Δί ΠΥ. 

ΜΙβι ἀαοααθ τὸχ οἱ νοοᾶν! 86- 86 
πηθὶ, αἰχίίψαθ αἱ: Αϑαϊῇοὰ {Π0Ὶ ἀοΙμΠη 

ἴῃ δΦογυβά! θη οἱ Παθὶΐᾳ 10], οἱ πο 

Ἐφαυὰ- 57 

ΘΔ 16. δι θη ἀΪ6 ΘΡΓ 5515 [Ὁ6.15. οἱ 

- {ΓΔηΒΙ 6115 ἰΟΥΓΘηΐθιῃ θάγοη, βο0ιίο (8 

πον ΠΟΙ ΘΠ τι), 58 ἢ σἸ1Ϊ5 (115 ΘΓ ΒΌΡΘΓ 

: σᾶραΐ συμ! ἢ ΠΙχίίααα. ϑοιηθὶ γαρὶ: 38 

᾿ΒΟΠΙ5 56ΓΠ|0}!} 5ἰουὶ ἰσοιία5 οϑί ἀο- 

ΤΏΪΠ115 ΠΊΘΙ5 ΓΟΧ, 8516 ἰφοϊθὶ 56ΓΝῈ8 

ἴππ8. ἨἩδλθηανι ᾿ίδαι6 δϑιηθὶ ἴῃ ζ6- 

ΓΒΔ ]6ηῚ ἀἴθθιι5 μλ}{5. ἘΒᾺ- 89 

Οοἴαμη 6ϑι διιΐίθῃ) ροϑὶ ΔΠΠ05 ἴγθ8, οἱ 

[ὈΡΘΓΘηΐ 56 υνὶ ϑϑιηθὶ δὰ Αομὶβ ἢ] πὶ 

Μίδδομα τοσοηὶ (ἀοἴ], ηιϊιπηοϊαϊαμη 4118 

αϑί ϑϑιηθὶ, 40 56] 6}5 ἰϑϑϑηΐ ἰὴ 

οι. ἜΒΕῚ βαγγοχὶὶ ϑϑπηοὶ οἱ βίγαν 40 
ΔΒ ΠῚ 5011, ἰνιίαᾳι6 δὰ ΑΟἢΪ5 ἴῃ 

ἀθιἢῃ δὲ γΘαυ Γθη ἀπ) 50 ΓνῸ5. 5108, 

οἱ δάδιυχιί 605 ἀ6 ἀφίῃ.  Ναυποῖα- 41 

ἴὰτη οϑὲ δυΐθπη ΔΟΙῺ, α4π0α ἰ556 

δϑιηθὶ ἴθ (οι) 46 Φογαβαίθη οἱ 

ΓΘ 55οῖ, Ἔοὲ τἰ 65 νοοᾶγὶΐ θαι 42 

99: ΑἹ. 
41. ΑΙ. 

939. ΟΥ̓ .Ὲ.Α: Φ,, πι. ζεἰποπι... 

: θοϑθηΐ, 

: Το 54]. 

[εἰ δε. (Θείη. 
57, ΑΥ̓: ἔοπιπις απ Ὁ. ϑαμρέ, ΝΕ.Α: τοίτὸ ατή 

Ὁοίποπι ὧν. {είπ, 

ὅ8, εἷπ σιίοβ ὅθονε, Β: Φαό 9), {Π απ, ὙΕ: Ομ} 
ΑὟ: ὅθ. 1: Β.Α: υἱεῖς Ζαρε. 

99, ΟὟ Ε.Α: παᾶ) (δ ευίαπ υ0π) 3 ὦ, 
40. ΑΥ̓͂ .ΥῈ: αὐτοῖς, ΥΕ: πὶ 6. ἔαπι πὶ οί ο, Βεϑα 

Θ, δἰπρεξορέπ, ὅτ, ἐὸν Ἰοίοδον, 

ἀϊ, ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: (νερ)ροσαπροπ, 



512 (,43--3,4.) Ἑβοριαμ ΚΗ. 

ἘΠ. Βαϊοπιογεῖδ οοτισίἕιηι οἷ βαρὶοηΐξέα. 

σιλεὺς καὶ ἐκάλεσε τὸν Σεμεὶ καὶ εἶπε πρὸς 

αὐτόν" Οὐχὶ ὡρκισά σε κατὰ τοῦ κυρίου καὶ 

ἐπεμαρτυράμην σοι, λέγων" Ἔν ἢ ἂν ἡμέρᾳ 

ἐξέλϑης ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ πορευϑῇς εἰς δεξιὰ 

ἢ εἰς ἀριστερά, γινώσκων γνώσῃ ὅτι ϑανάτῳ 

ἀποϑανῇ; 45 καὶ νῦν διατί ὅτι οὐκ ἐφύλαξας 
τὸν ὅρκον κυρίου καὶ τὴν ἐντολὴν ἣν ἐνδτει- 
λάμην κατὰ σοῦ; 48 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 
πρὸς “Σεμεῖ" Σὺ οἶδας πᾶσαν τὴν κακίαν σου 
ἣν οἶδεν ἡ καρδία σου, ὅσα ἐποίησας τῷ ΖΙα- 

υἱδ τῷ πατρί μου, καὶ ἀνταπέδωκε κύριος τὴν 

κακίαν σου εἰς τὴν κεφαλήν σου" 48 καὶ ὁ βα- 
σιλεὺς Σαλομὼν εὐλογημένος, καὶ ὁ ϑρόνος 
Ζαυὶδ ἔσται ἕτοιμος ἐνώπιον κυρίου εἰς τὸν 

40 Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς Σαλο- 

μὼν τῷ Βαναίᾳ υἱῷ ᾿Ιωιαδέ, καὶ ἐξῆλϑε καὶ 

Καὶ ἡ βασιλεία 

ἐστερεώϑη ἐν χειρὶ τοῦ Σαλομῶντος. 

»-" 

(αιοῶνα. 

᾽ ΡΞ 2 ’ 

ἀνεῖλεν αὐτόν, καὶ ἀπέϑανε. 

ἘΠῚ. Καὶ ἐγαμβρεύσατο Σαλομὼν τῷ Φαραὼ 
βασιλεῖ Αἰγύπτου, καὶ ἔλαβε ᾿ΣΣαλομὼν' τὴν 
ϑυγατέρα Φαραώ, καὶ εἰςήγαγεν αὐτὴν εἰς 
τὴν πόλιν Ζαυὶδ ἕως τοῦ συντελέσαι αὐτὸν 
οἰκοδομῆσαι αὐτῷ τὸν οἶκον καὶ τὸν οἶκον 
κυρίου καὶ τὸ τεῖχος ᾿Ιερουσαλὴμ κύκλῳ. 

2 Πλὴν ὁ λαὸς ἦσαν ϑυμιῶντες ἐπὶ τοῖς ὑψη- 
λοῖς, ὅτι οὐκ φκοδομήϑη ὁ οἶκος τῷ ὀνόματι 

κυρίου ἕως τοῦ νῦν. ὃ Καὶ ἠγάπησε Σαλο- 
μὼν τὸν κύριον τοῦ πορεύεσϑαι ἐν τοῖς προς- 
τάγμασι Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" πλὴν ἕν 

τοῖς ὑψηλοῖς αὐτὸς ἔϑυε καὶ ἐϑυμία. 4 Καὶ 
᾿ἀνέστη “αλομὼν καὶ ἐπορεύϑη εἰς Γαβαὼν 

42. ΔΕΕΧ Ἐ(ἰὰ ἢ) Καὶ εἶπάς μοι" ᾿δγαϑὸν τὸ δῆ- 
μα ὃ ἤκδσα. 45. ΔΒ: (ἢ νδν) τέ(υ ὝΕΣ “ἢ ἀν Ε ΤᾺ 
ἔγνως ... ἣν ἔγνω. ΔΒ: ἃ (ὅσᾳ ΕΧ). Β ἡ 
ΑΧ). ΑΒ (α}1.) τὴν (Ὁ ΕΧ)ὴ. 40. Ἐπὶ τε λυ ({ 
ἈΕΕΧῚ { ἐπε ἦν Ο βασι ονΣ Σαλωμὼν φρόνιμος 
σφόδρα καὶ σοφός" σαὶ όδα καὲ ἸἸοραὴλ πολλοὶ 
οφόδρα ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς ϑαλάσοης εἰς πλῆϑος, 
ἐοϑίοντες καὶ πίνοντες καὶ χαίροντες. Καὶ Ζαλω- 

μὼν ἦν ἄρχων ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις, καὶ ἦσαν 
προςφέροντες δῶρα καὶ ἐδόλευον τῷ Σαλωμὼν 
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶ" καὶ “Σαλωμὼν 
ἤρξατο ἀνοίγειν τὰ δυναστεύματα τΆ ιβανα, καὶ 
αὐτὸς φχοδόμησε τὴν Θερμαὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ 
τῶτο τὸ ἄριοτον τῷ Σαλωμών" τριάκοντα κόρου 
σεμιδάλεως. καὶ ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρα κεκοπανε- 

ΟΣ ΩΣ 
ἼΩΝ ἼΞ. ἼΣΝΣ ΓΊΡΟΣ ΠΕΣ ΞΩΣΙ 
»15 ΓΩΝῚ ΤῸΝ ὨΞΟΣῚ ΠΝ 3 
μῖο ὮΝ ἼΩΝ ΓΉΩΤῚ ΤΏ 03 9 
φῦ ΝὉ φηβηὴ ΠῚ ἼΞ1:1 43 
τῶν ΓΊΧ ΘΠ ΤΙΝῚ γὴν ὈΣΞὼ ὩΝ 
τς πρῶπ ΝΟΣ ἐπΡῸΣ ΩΣ τ 
πρ πτὸξ ὮΝ ὭΣ ΠῸΝ 
ἬΤΟ τῶν ἼΩΝ Ἡ33Ὁ » ἢ ῶν 

ἘΠ ΘΝ ΠΣ ΎΤΙΝ ΤΠ ΠῚ ΞΘ 3 Ὰ 
ποππο ΤῊ ΝΌΞῚ ἼΉΞ ΠΟ ΟῸ Ἢ ΦἸΞ:ΤῚ πὸ 
ἽΚῚΣ ἘΘΡήΡτῚΡ πῆπν ὩΒῸ Ἰ129 40 
Ν ΧΡῊ »πλήτΙτῚΣ ὙΠΞΓΌΝ τς 

ΠΡ) ΠΡ ΦΏΒΙΠ) ΤΡΩΝῚ ἸΞΓΞΒΘΡῚ 
ἐπροῷ ΤΣ 

Ἴ3Ὁ πΡΊΒΤΤΝ ΠΡ ἸΏΓΙΏΝΊ ἘΠΕ. 
ΠΝ 3} ΠΡ ἼΒΤΌΞΓΤΙΝ ΓΙΡὀῚ Ὁ ΠΧ 
τον πΏΞ᾽ ἸΠ23 ἼΡ ΤΣ ὝΣΤΟΝ 
Δ ΠΝ τῆσπο ΤΓΟΣΓΩΝῚ ἸΩΡΞ 
ὈΠΞΙ Ὀϑτι ΡῚ 1 Ξ3᾽3Ό ΠΡΕΤΝ 2 

πῆτι ος ΛῈΣ τρτη 59 ΓΙΌΞ5 
ττν ΠΏ ΞΙΙΝΟῚ ὩΣ ΘΠ ἼΦΟ 3 
Ῥ, ΤΩΝ ΤΟ ΓΊΡΓΙΞ πρϑο πῆπο 
ΠῚ ὁ ΩΡ ΩΣ ΠΙΞΤ ΝῊ ΓΠΏΞΞ 
πος Ὀὦ πϑ τὸ 533 ποπ 

"ον 

μένα, δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ καὶ εἴκοσι βόες γνομά- 
δὲς καὶ ἑκατὸν πρόβατα ἐκτὸς ἐλάφων καὶ δορκά- 
δὼν καὶ ὀρνίϑων ἐχλεχτῶν νομάδων" ὅτε ἦν ἄρχων 
ἐν παντὶ πέραν τᾶ ποταμὃ ἀπὸ “Ῥαφὶ ὃ ἕως 1 ἄζης ἐ ἐν 
πᾶοι τοῖς βασιλεῦσι πέραν τῇ ποταμδ. Καὶ ἦν αὐ τῷ 
εἰρήνη ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτῇ κυκλόϑεν" καὶ 
κατῴκει ᾿1άδα καὶ Ἰσραὴλ πεποιϑότες ἕκαστος ὑπὸ 
τὴν ἄμπελον αὐτῇ καὶ ὑπὸ τὴν συκὴν αὐτᾶ, ἐοσϑίον- 
τες καὶ πίν οντες καὶ ἑορτάζοντες ἀπὸ Δὰν καὶ εἕως 
Βηροαβεὲ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμών. Καὶ ὅτοι 
οἱ ἄρχοντες τὸ Σαλωμών" ᾿Αζαρίε υἱὸς Σαδὼκ τῷ 

ἱερέως, καὶ Ὀρνίε υἱὸς Ναϑὰν ἄρχων. τῶν ἐφεοτη- 
κότων, καὶ ἔδραμεν ἐ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτῇ, καὶ Σουβὰ 
γραμματεύς, καὶ Βασὰ υἱὸς ᾿Αχιϑαλὰμ ἀναμιεμν ή- 
σκων, καὶ ᾿Αβὲ υἱὸς Ἰωὰβ ἀρχιστράτηγος, καὶ ᾿“ἀχερὲ 



1, σι πίᾳςο. (2,48..8,4) δ19 

Θί ποι 8 Φοῦ, ίε Φοτον ϑ9θαταο᾽ δ. ἘΠΕ . 

πιὸ ταζοπ, ἀπὸ Τρτα ἐὶ ἴδπι; ὥῷαδο ἰῷ 
οἷν πἰῶϊ σοι υοτοπ δεῖ Ὅοπὶ εῦτπ, ππὸ 
οἷν δοεξειροῖ τππὸ αοἴααί, το ε8. Φ αρο8. δι 
τοῖς απϑοίοεθοεπ, ὑτὸ θἰεῦς οὐδοῦ Ὁαθίπ 
αέθεπ, ὍαΒ δι: τοί ἤεπ [0 Πτ|ξ, ὃι. πιϊ βίος 
Ὁεδ Τολεδ [εγθεπὲ Ε1πῸ δι ἤρυα ΠΕ κι 
πιτ; δ θαθς εἶπε αὐτὸ ϑθξείππιπα σορῦτεί. 

48 κθαζατι δαῖε ὅπ. δειπ πἰῶε οἰ) σεθαῖίοπ 
πα ὅεπὶ (δἴὉ Ὅε8. ᾧὥοττη, ππὸ οδοι, Ὁαᾳ8 

ἀᾳὶῷ οἷν σοδοίοπ θαθο Ὁ Ἰ1πὸ δεν δεθπίᾳ 
Ἰρτα ὦ ζι Θἰπιοῖ: Φιι τεἶβὲ ας οἷς Ξ8οὅ- 
δεῖς, εν οἷν Ὀείπ εν δειοιβί {{ΠΠ, Ὁἷς δι 
πιείποπι θαίοεν Φαυΐο σαεοἴθαπ δα; δον 
οεῖν θαι Ὁοίπο Ξθ δ δ οἴ δόξα ΠΊοΓ αὐ Ὁεΐποπ 

4δ δον, Ἐππιὸ δὲν δεὲδηὶς Φαΐοπιο {{{ 66- 
{εαποῖ, ἀπὸ εν ΘΕ Φαυίοδ ἱτῦ δὲς 

ὙΠ Πάποίς [εἶπ θοΥ Ὅεπὶ έτη εἰοία ἃ). ἜἸ1πῸ 

2 εγμζαίοπι δον. 

Ὅεν δεῦπίᾳ αοδοῖ βεπαία, ὃεπι Θοῦπε δὺ- 
ἰαδα: δον αἷπαᾳ δίπαι!θ ππὸ Τῶι ἰθπ, δα 
εἴ Πατῦ. 11πὸ Ὁα8 δὐπίοατοί ἃ τρανὸ δὲ- 
Πάτρι πατῶ Θαϊοπιοπϑ απῦ. 

ἘΠῚ. ἰἰπὺ ΦΘαίΐοπιο δετειπιοεῖς ὦ πὶ 0 α- 
ταῦ, δὲπὶ δθπίαο ἱπ ρορίοπ, ππὸ παῦπὶ 
θαταο Φοτοτ, τἀπὸ δταῶτε [{ς ἱπ οἷς 
(Θιαοι Φαοίοϑ, δί8. εὐ απιϑϑαιείς {εἶπ «τ 
πὸ 68 Φεῖτπ θαι τππὸ δίς δὲαπενπ ππὶ 

ἘΦ Ίθου Ὁα8 Ξ01Ὲ οὐ[ετίς 
ποῦ αἰ Ὅεὲπ Φύηεπ, ὃεππ ἐδ ταν πο 
Ἑεὶπ αι σοδαιοῖ δὸπι ϑύαιποπ Ὅε8. Φεῖτη 

ὃ. 618. απ οἷς εἰς. ἘΦΘαίοπιο αὔοῦ δαῖίς 
Ὅὲπ ὥεττπ [{6, ππὸ ϑαποοῖς παᾶῦ δεὲπ 
Θιξεπ ζεἰπο8 ϑθαίοτδ Φαυΐο, οὔπὸο ὑαβ 
Υ αὐ Ὅὸπ φύθοι. ορζετίς ππὸ τἀπ οτος. 

4 πο δὲ δθπίᾳς οαἷπα δίπ σα Θ'ἰ-: 
δροη, Ὁα[θ{" 2 ορίοτπ, πη Ὁ48. τϑαῦ 

1. Α.Α: δαταοῦ, βαταρπδ, 

υἱὸς ᾿Εδοαὶ ἐπὶ τὰς ἄρσεις, καὶ Βαναίας υἱὸς Ἰωδαὲ 
᾿ ἐπὶ τῆς "αὐλαρχίας καὶ ἐπὶ τὸ πλινϑίε, καὶ Καχὲρ 

᾿ χειρὶ Σαλωμὼν ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο. Σαλ. πρὸς. 
᾿Βαπείο. Ὑ : Ὁ. απ 06. θαῖο, ΟὟ Α : νοι οποίος δὲπ 

υἱὸς Ναϑὰν ὁ σύμβελος" καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν 
τεσσαράκοντα τάδε: ἘΠΕ ΘΛ ΟΣ ἵπστοι εἰς ἅρματα 
καὶ δώδεκα χιλιάδες ἵππων. Καὶ ἣν ἄρχων ὁ ἐν πᾶσι 
τοῖς βασιλεῦσιν απὸ τᾶ ποταμϑ καὶ ἕως γῆς ἀλλο- 
ὕλων καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτδ (" Α'Χ), ΑΒ" Καὶ 

ἢ βασ. ἐστ. - θη, (ᾧ ΠῚ. -- 1. Β: Καὶ Σαλωμὼν υἱὸς 
Δαυὶδ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἰόδᾳ ἐν Τερὅ- 
σαλήμ(ο. ΕΥ̓ Α: Τῆς δὲ βασιλείας͵ ἑδρασϑείσης ἐν 

Φαραὼ βασιλέα. Αἰγύπτδ, καὶ ἔλαβε Σ Σ. τὴν ϑυγ. 
ΟΦαρ.,. εἰςήγ. αὐτὴν εἰς πέφβναι ἕως ὃ συνετέλεσεν ] 

ατλ.). 2 
Ν 

ι 
ἡ 

Ξυϑ 

ΕΓ οδομῶν τὸν οἶκον ἑαυτῷ κ. τὸν οἶκον τῦ κυρ. 
2, ἈΒ  (4}}.) ΟἽ ΥΧῚ) Β: τῷ κυρίῳ (ὁ. ΑἸΕΧ),, 

3, ΑΒ’ τὸ (4 ΕΧ). Β' αὐτὸς (1 ΑΧ). 4. ΑΒ"Σ. ({ἘΧ). 

νῶν ἀϊχιίααθ 1Π1: ΝΌΠΠ6 Θ5. Ποῖ Π15 511Π| 

{01 Ρ6Ρ Ὠοπιηθμη οἱ ργδράϊχι {{}0]1: 
Ουδουπιαθ ἀΐθ ΘΟ Θ55115 ἰ6γ5 ἤπῸ 
οὐ ΠΠπὸ, 5οιῖο (6 6556 ΟΡ [απ 7 

ν8. ΕΓ ΤΟΘρΡΟΠαΙδ[1 τ]: ΒΟΠΙ5. 5ΘΓΙΠΟ 

46 πὴ διάϊν. ἜΘυΔΓΟ οὔρὸ ποη 43 
ΟἸ5Γ0 1511 105] γαπάπμη Ποιηΐηὶ οἱ 
ΡΓΔοοθρίαπ), 404 ΡΥΔΘΟΘρΘΡ πὶ {017} 
Ἔ ΠΙχίία6. Γοχ δὰ ϑθη)εῖ: Τιι ηοϑβίϊ 44 
ΟΠΠ6. ΠΊΔΙΠ1Π], ΟΕ]}Π15 {{0Ὶ1] ΘΟΠΒΟΙΠΠῚ 
οϑὲ ΟΟΥ ἴππη], «ποὰ [δοϊβί! [)αν!α 
ρᾶϊγὶ τη60; τραάϊἀϊ Ποιηΐηι15. τη Δ}1- 
{1{8Π}| πὰ] ἴῃ οἀραΐ ἰαππ|, οἱ τὸχ 4 
ΒΑΪΟΠΊΟη ΘΠ θα οἰιι5, οἱ ἰ(ἤγοπας Πανιά 

ΟΥΙΔ 514}}}}18. σογᾶπη ΠΟΙΪΠΟ 1156116 ἴῃ 
ΒΘ ρΙζΘγη ἢ. ἢ Διξδὶῖ τἰααιθ τὸχ 40 
Βαηα)ὰ6. ΠΙΪῸὸ Φο͵]δάδο; αἱ ΘΟΓΘ55885 
ΡΟΓΡΟΙΒ51} 61Π|, οἱ ΠΊΟΡΙΙ15 68. 

ν.8. 
8. 
16,358. 
19,1655. 

Ῥ-ς.54,7. 
62, 18. 

γ.25., 
8ι,,84. 

ἤσμαα., (ὐρῃβνπηδίιη οδβί ἰσί τα Ὁ ΓΘΘΠΙΙΠῚ ἴῃ 

τη ἃ] ΟΠ 15 ὅ οἱ αἰΠηϊίαια οοη- ΕΠ. 

Ἰυποία5 οδί ῬΠΔΓΔΟΩΙ ΓΘΡῚ Αδθρυρί!; 
δοοθριῖ πδιηη 16. ἢΠϊὰΠ} 6}115 οἱ δά χὶὶ 
1 Οἰν θη Πᾶν, ἄοπθο σΟΙρ  οΓαὶ 

ΔΘΑ Πολη5. ἀΟη]Π 518Π| οἱ (ΟΤΏΠΙῺ 
Πομλ ηὶ οἱ ΠΡ Ὲ1Π} ΦοΡ 5 [6] ρῸΓ ΟΙΓ- 

ι85:.9,15. ΟΠ τὴ, Αἰ πη 6 ΟΡ 5. ̓ Π0]ἃ- 2 

ρα θαΐ ἴῃ ΘΧΟΘ 55; ΠΟΙ Θ ἢ ΔΘ βοδίιι}}} 
τ ΘΓ  [ΘΠΊΡ] 11] ΠΟΙΊΪΩΪ [ΟΠ Πΐ 5410 

τη ἀἴσπὴ ΠΠὰπ|.  ὨΙΠοχὶϊ δαΐθῃ δ41|0- 8 
ΠΊ0Οη ΒΟΠΊΪΠΙΠῚ, ΔΠ) 1185 ἰὴ ΡΓΔΘ- 
ΘΘΡ.15 Πανὶ ἃ ρα γῚ5. 58], Θχοθρίο αιοά 
πῃ Θχοϑίβὶβ πη πη] 0] )αΐ οἱ ἀσορηάοθαὶ 

ἀπομσε ἜΑΡΙ τἀ 46 'π ἀαθδοη, 4 
αἱ ἱπη πη αγ οὶ 101; {Ππ4 φαϊρρα ογαὶ 

έε.23,7. 

2,10.. 

γ,8.9,)24. 
2Ὀμ.8.11. 

2(Ἡ. 
1 ἬΝ ἼΩΝ 

42. 5: Γαογῖ8 ἢὰθ. 40. 8: ΘΟΓΘ55115. 
4. ΑἸ.: ΑὉ. ᾿ἀψα 6 ΒΔ] οημοη. 

ἀῷ, Φαὃ ὕδοτέ {{Ὲ σπί, ἰῷ θαδ8 φερῦτε,. Β.ΑΥὟΥ. 

ΝΕ.Α: οἰῶ π. δεζϑισοτοπ, ΑαΥ̓ΟνΕ: ον δοίβοποτέ, 
(Β: Φ. 98. {{ ᾳ. κα 6 ὦ) φεῦ. ἢ.) 

43. Β.ΑΥ͂ΥΝΕ Α: δοὴ (ίρ:)Θ υπν φορ. 
λἀά. νΕ: ἔεπποῇ, ΟΥ̓͂Ν .ΥὙΕ.Α.: αἰ Ὁ α 6 61. Β.ΑΥ͂. 

γΕ: αὐ Ὁ. (εὐ δὲ, δοιυίοεπ). 5961. ποῦ δ, 32, 
4ἀδ. ΑΥ̓Ν.Α: ϑίθεν..., υυἱτῦ φο. [εἶπ, Β,.ΑΥ̓; δυ[ες: 

ΠΥ ΟΣ Ἔνθ ΥΕ: πῇ [εἰπ. 
40. Β.ΑΥ͂.Α: δε[εβίρες ἰπ Ὁ, ἢ. (ΝῈ: Ὁ. ϑὲοί ἃ) δ. 

τῷ Ὁ.) 
1. Β.ΑΥ͂Υ.Α: σενζάιυάροτέο, γΕ: ππα τε 1) ᾽πὶ 

Φοδίογπαππο ἢ. αὐ ν να: Πιρτοῖο, Β: ϑοϊοπ ὁ 

8. [εἰποῦ (Ὁ. ΑΥ̓Υ.ΝῈ..Α: Ῥέαπιου (υ.) απ. τίποϑῖπη, 
. ΑΥ̓͂: ϑὲπτ ον. Β: (δ... παν αἰζείπ. 
ἥ Β; δαβ εὐ οεἰπροταίπα ἰπ Ὁ. (δἰπῇοδιιιαοπ. ΟὟ, 

ΥΕ: τι. τῦ, ([πΆ Ὁ. Θαθαπρεπ, Αἰ Θεθοίοη 



΄ 

δὴ]4 (8,ὅ---18. Ἐξδοριαπ Ε. 

λον, δ κοδνς ἤΞι τς 

ΕΕΙ. Θαϊοπιοτεῖς του ἡ πίη ο᾽ οαρὶφϑντα. 

ἦς δος ταν ε ῃ 
ϑῦσαι ἐκεῖ, ὅτι ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη" χιλίαν 
ε , δς ᾿ ᾿ κ 

ὁλοκαύτωσιν ἀνήηνεγχδ Σαλομῶν ἐπὶ τὸ ϑυ- 
Υ̓ ἣ Ρ] , 

σιαστήριον τὸ ὃἐν Γαβαὼν. 
" - » σ 

Καὶ ὥφϑη κύριος τῷ Σαλομῶντι ἕν ὑπνῳ 
τὴν νύκτα, καὶ εἶπε κύριος τῷ «Σαλομῶντι" 

«Αἰτησαί τι αἴτημα σεαυτῷ. 8 Καὶ εἶπε Σα- 
΄ »" 2 ΄ - ΠΣ 

λομών: Σὺ ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου 
- Ἁ 

4]αυὶδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα, καϑὼς 

διῆλθεν ἐνώπιόν σου ἕν ἀληϑείᾳ καὶ ἐν δι- 
3 " Ν 

καιοσύνῃ καὶ ἐν εὐϑύτητι καρδίας μετὰ σοῦ, 
4113 2 - δ 2 - 

καὶ ἐφύλαξας αὐτῷ τὸ ἔλεος τὸ μέγα τοῦτο, 
δοῦναι αὐτῷ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ϑρόνον 
αὐτοῦ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 7 Καὶ νῦν, κύριε 
ὁ ϑεός μου, σὺ ἐβασίλευσας τὸν δοῦλόν σου 
ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγώ εἶμι 

᾽, ᾽ ᾿ 

παιδάριον μικρόν, καὶ οὐκ οἶδα τὴν εἰζοδὸν 
Ν ᾿ ’ Ξ κ᾿ «- “1 

μου καὶ τὴν ἔξοδόν μου, ὃ καὶ ὁ δοῦλος σου 
, , “- “ Ἁ 5 " ἢ 
ἕν ἀρ τοῦ λαοῦ σου, ον ἐξελέξογ, λαὸν πο- 

λὺν ὃς, οὐκ ἀριϑμηϑήσεται καὶ οὐ διηγηϑήσε- 

ται ἀπὸ τοῦ πλήϑους. " Καὶ δώσεις τῷ δούλῳ 

σου καρδίαν φρονίμην ἀκούειν καὶ διακρίνειν 
᾿ ΄ , -» 

τὸν λαὸν σου ἐν δικαιοσύνῃ. τοῦ συνιέναι ἀνὰ 
ς -» -» ᾿ 

μέσον ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ" ὁτε τίς δυνήσεται 
" ᾿ -»" 

κρίνειν τὸν λαόν σου τὸν βαρὺν τοῦτον; 

10 Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον κυρίου, ὅτι 

11 Καὶ 

εἶπε κύριος πρὸς αὐτόν' ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἡτήσω τὸ 

ΡΞ ῚΣ . ν" .“ - 
ἡτήσατο Σαλομῶν τὸ ῥῆμα τοῦτο. 

ὑῆμα τοῦτο παρ᾽ ἐμοῦ, οὐδὲ ἡτήσω σεαυτῷ 

ἡμέρας πολλὰς οὐδὲ ἡτήσω πλοῦτον οὐδὲ 
ἡτήσω ψυχὰς τῶν ἐχϑρῶν σου, ἀλλ᾽ ἡτήσω 

σεαυτῷ σύνεσιν τοῦ εἰφακούειν κρίματα καὶ 

δικαιώματα, 12 ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ ῥῆμα 

σου. ᾿Ιδοὺ δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην καὶ 
σοφήν" ὡς σὺ οὐ γέγονεν ἔἐμπροσϑέν σου, καὶ 

1 Καίγε 
πε ΕῚ Ε] ᾽ὔ ,ὔ , ΕῚ - Ἂ; 

α οὐκ ἡτήσω, δέδωκα σοι, καὶ πλοῦτον καὶ 

᾿" Χ 2 ΄ ο 

μετὰ σὲ οὐχ ἀναστήσεται ὅμοιός σοι. 

"ξ « γ , ΦΡᾺΥ “ ἷς -" 
δοξαν, ὡς οὐ γέγονεν ἀγήρ ομοιὸς σοε ἐν τοῖς 

4, ΑΒῈ φ. στι) αὕτη ( (ΕΧ). ΠΟΙ τὸ ({ ΕΧ). 
ὅ, ΑΒ: πρὸς. Σ αλ." ἀ τεςοι ἘΧ). θ,. ΑΒἘ(411)) αὐτῷ 
(Ε} . (Δ 1 καϑήμενον) ἐπὶ τὸ ϑοόνδ (ο. ΒΕ Χ.). 
7:.-ἈΒ-: ΤΑΝ, (ἐβασ. Ἐ). Β: ἔξοδον ... εἔξοδον 
(ς, ΑΕΧ), 8. ΑΒ: ὁ δὲ ἰλαὶ ὁ ΕΧ). Β Ἐκ. ἐδ. -- 
πλήϑ' (ΤΕΧ; βἴτα, Α). 9. ΑΒ ἘἜφρον. Β: δ. καὶ τᾶ 
συνιεῖν, ἰδυνηϑήσ. 10. Β Ἐὸ λόγ. 11. ΑΒ: παρ΄ 
ἐμ τὸ ὃ τᾶτο (ο. ΕΧῚ ... πολλὰς καὶ ὃκ (ὁ. Χ Ὁ) 

.. Ἀτῶν (ἘΠῚ ... τὸ συνιεῖν (σύνεσιν ἘΕΧ) ὡς 
κρίμα εὐκκαὶ δικ. 13. ΑΒ: Καὶ ἃ... Ἐτοῖς (ς, ΕΧ). 

πϑΣὴ Τὴ» 2. πρύτετι ποξπ 
ΝΠ ΠΙΞΤΩΣῚ ὍΣ ΠΏ ὦ 

πρῶτον Γὴπὴ ΠΝ) ἸἼΡ223 
"νῷ ὈΡΠΠῸΝ ὌΝ προὸπ ΘἾΩΓΙΞ 

πὰ τύ σῷ ὙΘΝτῚ, ἐ ΠΟ ΊΣΝ ΤῸ 
2018 ἼΘΙ 3 ΡΞ: ΤΩΣ 
ΠΡ Χ3) ΓΏΝΞ ἡ 90 ΟΣ ὝΣΝΞ 
ὯΝ πδτ ΟῚ Ἴ8: 329 τηυθ5 
2: 12 405 Ὡὴ πὴπ δήηντ ἼΌΠΠ 

τῆῖτῦ ΠΠΙΡῚ ἐΠΈῚ Θόν; ἸΝΞτῸΣ 
ΤΠ ἩΠΕΡΤΩΝ ὩΣ ΠΝ ὙΠ ΌᾺ 
ῬΝ ΝΘ ἸδΡ ἼΣ2. ᾿53Ν} 35. Ἣ 
ἼΩΝ ὍῈΡ ἩΊΣΞ 1ΞΣῚ ἘΝ Δ ΤᾺΣ 8. 
δφῚ ΠΡΌ ΠΝ Ὁ ὝΘΝ ΞΎῸΣ ΤΠΠΞ 
δ») 30 ΠΩΣ ὩΙΓΣῚ 12} ἼΒΘ" 9 
ϑὴρ 21Ὡ 5} ἘΡΕ ΠΏΣΤΌΝ Ὀϑϑς 
ἼΞΞΙ ἸΒΣΤΩΝ θυ 55" "Ὦ "3 

ἐππαπ 
ὈΝῸ 55. "21 ὭΣ Ξ, ἽἼΞΊΡΙ 3 5 
“ΝΡ. ἐπτα ἼΒΗΠτΡΝ πὩ 1] 
ὌΝ πο δῷ “ὯΝ 0 ὍΟΝ ὈΠῸΝ 
Ὁ" 2" ἢ ἘΔ ὈΡις πῖπὶ 2: 
ἐν “ὧν ἪΡ πον ῶς- Ν Ὁ Θ.ΞῚ 
35 ἪΡ ΟΝ, τ ΠΞῚΝ 82 ον 
πω: ποίων Πρ ὁ ὈΒΙΘῸ »οϑν 1 
ῶν ἸἸ291 ὩΞῚ Ξὸ ἫΗ ἼΠΏΣ α ΓΒΕ 

“αν ἩΡΩΠΝῚ 33. ΠΤ 185 
ΠοδΌσΝ Ὁ ὝΩΝ Δ ἐἩΠῺΞ. ΘΡρν 13 
ὝΣΝ ΤΣΞ 9. ὝΣΡΓΩΣ ἢ ὭΣ 
ΓΞ ΘΞΦῺΞ ΘΝ 7259. ΓΟΠΓΝῸ 

γ. 7. ΡΞ γΡ 

4, δίς ατοῇς Ὁ, ὙΣΤΑΕ ατόβέο. 
ὕ. ΑὟ: τοῦ [01{.᾿ὕ 
0. Φεύξοπ απ δίυ, ἐ πὸ νΕ: ἰπ Φ τοποι, ἱπ . Β: 

"ἀπ θα τἰ είς δὺ6 ᾧ. σόροπ δἰ. ΑὟΥ: ϑὲο δ  αἤοπῃ.. 
Υ: Ὑ: ππὶ οταῦοπι ὁ. τπί} ον, ὅ'παδο δοοαῦτ!. ἀ 

δῶν δὰ εὐ ον ΚΦ ουόν πΣ 

εϑυυαο ει συρωλυσυμεον δος ούπολῥαιι νυ ποτιῶ εξ  υνως ἀὐρφοί 



. τ πτ ἢ αδοψων τ τα αν Μὰ 

12 Οὔτοι: 

εἰπριροῦοπ, 

ι τὰ διδιίβο. (8, ὕ--18.) δῦ 

φοίο ΑΙ ππὶ φοἰθθεί!. ΕΕἙΙ͂. 

εἴπιο θενυ ἄν. ὔθε. πὸ (Θαΐοιπο ορζουίε. τολο ὀχ  βαμη τηαχί πηππι; Π11}18 Ποϑ 85. ἴῃ 
ἰαποεπο ΘγαπθονΓοΥ απ οπιζεδοεπ ἍΠτατ. 

Ἰπὸ ὅδε εῖν εὐίεπ ΘΘαΙοπο τι ΘἰΞ 
ὅροι ἱπιὶ ὥταιπι ὍὉε8. θὲα 8, τπὸ (ΘΟ 
ρταῦ : 5.6, θα ἰῷ οἷν φοθεπ [01]. 

0 “ Θαΐοπιο ἤρταῶ: Φι δα απ πιρίπεπι 
ϑβαίον Φαυΐο, Ὁείποηι δὲ ποϑέ, οτοβε Βατηι- 
δενείρ ει φοίθαπ,, τοῖο εὐ Ῥὸππ θοΥῪ οἷν 6ὲΞ 
Ἰραπϑοῖς δαὶ ἱπ θα Υ εἰς πὸ Θετο εἰ ξεὶ 
πιὸ παΐί τ είροιι ϑοΥξοπ σοῦ δίτ, ππὸ δα] 
ἔρια ὁἱοῖε στοβε Βανι θοΥ ξοὶ σοθαϊτοπ, 
ππὸ ἴθπι εἶποπ Θοῦπ ροροδοπ, δον απ ζεἰΞ 
ποι ΘΒ ζάβε, υἷε ο8. Ὁεππ ἰβὲ σοθεῖ. 

7 Ἔλα εν, πιρὶπ οι, δι. θα 1 δείποπ 
πο ζππὶ δεδηίΐίᾳε ροπια τ απ πιο δ 
Ξβαίοετ Φαοίοϑ Θίαι. ο δἱπ ἰῷ εἰπ 
ΕΓίπον δἴπαδε, τοοῖβ πἰῶι τροϑεν πιείποπ 

8 δπιϑααπα ποῦ (δίπραπα. ὃ 11πὸ Ὁείπ δὲ ποι 
{{ τππίον δεπι ΓΕ, Ὁα8 δι. εὐ άθίει θαῇ, 
ἴο στοβ, δαβ ε8 πίοιπαποὸ ξἄρίοπ ποῦ) δος 

9 {τείδεπ ἕσππ υοΥ Ὅεν θέοπας. ἢ Θο το! ε] 
οι. ὁείποιι δποίς οὐδε εἶ σοροτίαπιοδ 
ὥοῦς, Ὅα8 εὐ δείπ ὅ891Ὲ τί ϑτοπ πιδαο, ππῦ 
ΟΡ οθ πη, θα οὐ ππὸ ὕες ἱξ.- Φεππ 
σοῦ ϑόγπιασ οἰεβ Ὁείπ πιο τρο8 Ξθ0ΤῈ κι 
τί τοπ ὁ 

10 ΦΦαϑ φοἴοῖ δὲπὶ ὅεττπ Ὁ 1, δα Θα- 
11 ἴοπιο τπ| εἶπ ζοίἄεβ θα. ἜἸῖπὸ Θουί 

ἔργα κι ἰδα ; 861 ὃχ. ζοιγε8. δ Ποῖ, 
ππὸ δἰεος. πῶς τἀπὶ Ἰαπαοθ βοδοη, ποῦ) 
ταὶ ϑὲοί θαπι, ποῦ πὰ Ὁείπον δείποε 
(Θρεἴς, ζυπϑοῦπ τπὶ ϑδογαπο, ΘεΥίε κι 

ἜΤέοδο, 70 θαῦε ἰῷ σεἴθαπ πα) 
Ὁοίποι. ϑθοτίοπ. Θίοθε, ἰὼ) θαδε οἷν εἰπ 
γροίζεϑ ππὸ τον ἀποίᾳοϑ θεῖς σεροθοπ, 
Ὁαβ δοίποθ οαἴοίεπ τον οἷν πἰᾶ!. σοιθοζοι 

ῦ 

{Π, ππὸ πα οἷν πίε αὐξέοπιπιοπ τοἰτὸ. 
13  Φαριι, δὉα8. διι πῶ σοδοίοπ θα, θαδε 

ἰῷ οἷν απὸ σοσεδει, πορη ἃ) ὑἱεί)- 
ἴδια ππὸ (ὅθ το, ὉαΒ Ὁοίποϑ οἵοίγεπ ξείποῦ 

8, ὕ.1.: δαβ πίριπαπο, 

δοιυαθτίοίς ... βίοδο. Β.νῈ.Α: [{66{, 
ἤθει απ Ὁ. Φ τ, 2 δίοζον Ὁ εἰτ, 

7. τὸ. τοέδοῦ 91.π| Ὁ, ΥΕ: πο πιπ ! Β: απὸς πο 
νΕ: τὺ0. απὸ πὶ εἰ 1 ΑΥ̓: πῶ απόξιῃ. 

ΑΥ̓Ψ: Τίοβο!... 

πν αἶπος. 
8, δοίποιι 8... ,... οἰποπὶ 35, ΤῸ σύ. ... υοΥὲ 9, 
ΒΥ ΝΕ. Α: διό πἰϑί οο2. πι σετοῦπει (θεῖ.} τοοῦς 
ϑὲπ ἔασππ, 

ΑἹ 41πι παξοτζ δείδει (ὐἱῇ ) οιοί[οπὶ... 

τῶν ον ΟΝ 

9, ΒΑΑΥ͂Υ: νοὐβάποία οὐ ὁ ΝΕῈ.Α: ροερτίροδ, ΒΕ, 
ΑΥ̓͂: εἶπαι: 

ὦν δ» 

ΠοΙοσδ 5 πὴ ΛΈΓ ΘΑΙΟΙΏΟΠ ΒΌΡΘΓ 

ΔΙίάγο ΠΠπὼὶ Ἰη ἀαθδοη. ὅ 
ΠΟΥ Ἀρρᾶγαῖι ἃ 6Π) ΠΟΙΏΪΠι15 ϑ᾽ οΠΟἢΪ 

ἽΜΕΣ ΤΙ ΡΘΥ 50ΙΠΠἰ 1 πθοίθ, ἀἰσθη5: Ροϑίαα, 
ΕΣ 404 νὶβ αἱ ἄθδῃ {{0]ϊ. ἜΚ αἷἱἱ δα10- 6 

ΠΠ0ῃ: Τὰ ἴθοῖβιὶ ΟΠ 5οΡνὸ ἴᾳο ἢανιά 
Ρᾶΐγθ. 1260 ΠΪ5Θ. ΟΡ ΪΔ ΠῚ] ΙΠΔΡΏΔΠΊ, 

μεϑϑ, 516αν ἀπ θα] αν ἴῃ σοηβροοία ἰαᾳο ἴῃ 
νογιαίθ οἱ 750 οἱ γϑοίο οογάα 

Ρο.25,0. (θη; ΟἸΙΒΙΟΟΙ511 οἱ τ ΘΓΙΟΟΓαἅ!η 

148. ἰᾳδπὶ σγάπάθηι, οἱ θα ἰβίϊ οἱ ἢ] μη 
ΒΘἀθΠίθη ΘῈΡΟΓΡ {ΠΓΟΠΠῚ 6}5., 5ἰοαι 

205..,ν. 651 Ποά16. ἜΕῚ ἤππο, Ποιμΐηθ ἢθι5, 7 
1.45. ἰὰ ΓΘΡΠΔΓΘ. [ΘΟ 1 5ΘΓΨΉ ΠῚ {1} ΡΓῸ 

δι Πανὶ α ρᾶΐγθ Π]680; δρῸ δμίθιη 511 
(ὅν. ΡΌΘΡ ΡᾶΡ να 8 οἱ Ἰβποῦὰη 8. ΘΡΓΘΒΒΠῚ 
ἀπ. δ. Ιηἰγοι ἢ τἴηριη. ἜἜΚῚ βοῦνὰβ 8 

ἤθρππε [χὰ5. ἐπ Τη6 10. 651 ΡΟρΡαΪ ἀπ 6πῚ 6]6- 
4.0. δδίϊ,, ΡΟΡΌΪ ἰπίμ!1 ααὶ πιμηθγαγὶ οἱ 

ἐσμτνϑε Πρ ρα Γι θη ρμοἰοβί ργὰθ πη] ἀἰπ6. 
“μα ο ἢ ΒΡ. ΘΡΡῸ 56ΓνῸ ἴι0 60Γ ἄθ0||6, 9 

αἱ ΡΟρυ μὰ. ἱσπιπὶ {πᾶ γ 6 ροβδὶν οἱ 
ἀἰβοθυηθῦ. ἰπΐθι' θΟΠ.] οἱ χηδ] τη. 
Ου8. Θπἰπ] ροίονις Ἰπάἀϊοαγα ΡΟρα]αιη 
ἰδίαι, ΡΟΡαΪ μὴ ἰαππὶ μη πη τὴ ἢ 

ΡΙδοαϊ: ἜΡΓΟ 56 .1η0 οογάιμῃ Ποηΐηο, 10 
(74..1,5. ἀαο δδ]οηθ) Ροβίμ!5ϑοὶ ἢ] α566- 
2ομ απ 041 το. ἜΕ ἀϊχὶϊ Πομηίηι5 ϑ88- 11 

Ιοιηθηῖ: Οὑ1ἃ ΡοϑίιμΠ! 511 νου) Π00, 

οἱ ποη Ρθίϊϑιι ΕὈῚ (165. τηὰ]05. ἢ60 
αἰνὰ 5. δι ΔΠΙΠ] 85. ̓ Π]ΠΟΟΤ ΠῚ ἰπ0- 
ΤΠ], 564. ροΒία!αβιϊ {Π0Ὶ] 5 ρ ΘΠ (18 Π| 
δα ἀἰβοογ ΘΠ ἀππὶ “ποία: Ἔ Θθ06, 
(60 {ΠῚ ΘΟ Πα 5ΘΓΠΠΟΠ65 ἴπ05 οἱ 
ἀθὰ!} ΕῸΪ ΘΟΓ 5δρίθη8. οἱ ᾿η.6}} 15. 6η8, 

Ὅν ἴῃ ἰδηΐαπι αἰ ΠῸ]}]ὰ5. ἀηΐθ [6 51Π}}}15 
ΟΟμΗ Αια] [ἀογῚ Π6Ο ροβὶ ἴθ ϑαΡΓΘΟΙΙΓῈΒ 

511, ἜΒ66 οἱ Πᾶθο, 48 ποη ροβίι- 13 
ἀρμε  ]αϑ, 4641 {Π01: αἰνη 5. 80 Π|66ὲ οἱ 
βδρντν το ΟΠ] ΟΥ]ΔΠη1, αἱ ΠΘΠ10 [ὩΘΡΙΓ 51Π}}}}185. (πὶ 
6,88, 39. 

τ ἄς, Αἴ.: Τὴ Θάθδοη ἃρρᾶγαί! Ὁ. 

τεῦ εα [ἐδ 55. ΑΥ.Α: νοὐπδῶτε, Β: [0 φτοβεδ. 
ΑΥ̓͂ ΝΕ: φξαρίτοί)εδ, Α: δία ὅ., δίοἴοεδ ατοβο, 

10. νὴ: ταν τοδί ἰπ Ὁ, ὑπιρον Ὁὺδ , 
11. Β.ΑΎΥΝΕ.Α: φοδείοπ, ΒινΕ;: (δίγ) υἱοῖς  αρε 

(Πῖν οἱ ἀ)). νῈ: ὃ. θοθοπ ὃ. ἃ. ΑΥ̓Ν τ Ὅεπ Φ ον! ΑΥ̓ΥΕ: 
(ίπἑ. Α: δ οίδῃ). Β: δὰβ δι. ἔπ [οεἰπ πιόροβ, ΝΕ: 
Ὁαῦ ϑὲο!. (ΑὟΥ: 21 σεν ἐπ 9) 

12, ΑΥ̓͂ ὙΕ: {πο (ᾧΦ... φοῦς, ΑὟ: π΄ εἰπ| ὦ [6 
οοἵοδ, Β.Ε.Α: αὐ} ἐπ τοΐτο. 

18. Β.ΑΥ͂Υ ΝΕ: ζου0}}1 ϑὲ. αἱό (Θ αν ξο{{), 

1 

20.1,12. 



δ10 (8,14--- 21. 

ΕΕΙ. 

βασιλεῦσι. Ιά Καὶ ἐὰν πορευϑῆς ἐν τῇ ὁδῷ 
μου τοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ 
προςτάγματά μου, ὡς ἑπορεύϑη Δαυὶδ ὁ πα- 
τήρ σου, καὶ μαχρυνῶ τὰς ἡμέρας σου. 15 Καὶ 
ἐξυπνίσϑη Σαλομών, καὶ ἰδοὺ ἐνύπνιον. Καὶ 
ἀνέστη καὶ παραγίνεται εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ 
ἔστη κατὰ πρόφςωπον τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ 
κατὰ πρόςωπον κιβωτοῦ διαϑήκης κυρίου ἐν 
Σιῶν, καὶ ἀνήγαγεν ὁλοκαυτώσεις καὶ ἐποίησεν 
εἰρηνικάς, καὶ ἐποίησε πότον 'μέγαν ἑαυτῷ 
καὶ πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ. 

16 Τότε ὦφϑησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ 
βασιλεῖ “Σαλομῶντι "αὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐ- 
τοῦ. 17 Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ μία' Ἔν ἐμοί, 
κύριέ μου ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη φκοῦμεν ἐν 
οἴκῳ ἑνί, καὶ ἔτεκον ἐν τῷ οἴκῳ. 15 Καὶ ἐγέ- 
νετο ἕν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσης μου, καὶ 
ἔτεκε καὶ ἡ γυνὴ αὕτη, καὶ ἡμὲν κατὰ τὸ 
αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεὶς μεϑ᾽ ἡμῶν πάρεξ 
Δ ΟΕΣ ἡμῶν ἕν τῷ οἴκῳ. 19 Καὶ ἀπ- 
ἔϑανεν ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα, 
ὡς ἐπεχοιμήϑη ἐπ᾿ αὐτόν. 320 Καὶ ἀνέστη 
μέσης τῆς νυκτὸς καὶ ἔλαβε τὸν υἷόν μου ἐκ τῶν 
ἀγκαλῶν μου, καὶ ἡ δούλῃ σου ἐκοιμᾶτο, καὶ 
ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς, καὶ τὸν 
υἱὸν αὐτῆς τὸν τεϑνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ 
κόλπῳ μου. 

τὸν υἱὸν μου, καὶ ἐκεῖνος ἣν τεϑνηκώς" 

κατενόησα αὐτὸν τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἣν ὁ 
υἱός μου ὃν ἔτεκον. 22 Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ 
ἑτέρα᾽ Οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ 

υἱός σου ὁ τεϑνηκχώς. Καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως. 28 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 

αὐταῖς" “Σὺ λέγεις" Οὗτος ὁ υἱός μου ὁ ζῶν, 

καὶ ὁ υἱὸς ταύτης ὁ τεϑνηκώς" καὶ σὺ λέγεις" 

Οὐχί, ἀλλὰ ὃ υἱὸς μοῦ ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱὸς 

ταύτης ὁ τεϑνηκώς. 38 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" 
«“άβετέ μοι μαχαιραν. 

“14. ΑΒ Ἐτῷ.... πληϑυνῶ τ. ἡμ. (ΧΑ Β 
ἘΣαλομ. (Ἐ Χ). 17, Β  (4|:.) ἡ οἱ εϑ (ἡ ΔΈΕΧΣ). 
ΑΒ: ἐτέκομεν (ἔτεκον ΕΧῚ). 18, ΑΒ: ἐγενήϑη (ο. 
ΕΧ), Β Ἐ(δ4:) καὶ (Ἐ ΑΕΧ). ΑΒ: ἡμεῖς (ἧμεν ΕΧῚ 

. ϑϑεὶς (ὁδ. Χ). 20, Β ἔκ, ἡ δ. σδ ἐκοιμᾶτο ({ 
ἈΕΧ; Α: ὙΠῸ 21. ἈΒῈ (ἃ. κατ) ἰδὸ ΟΕΧΒ 
Ἐ(6ᾳ.) τὸ (1 ΑΕΧ). 22. ΑΒ: ὁ δὲ (καὶ ὁ ΕΧ), 
28. ΑΒ: σὰ (ταύτης ΕΧ). 24. ΒΈμοι (1 ΑΕΕΧ). 

18, Β: (π αἰίοι! Ὁ. Φαρεπ. νΕ: αἰΐε δ. ́αρε, ΑΝ: αἵί 
Ὁ, δοδεπίαπα. 

14. Β: Βειναθτοί! πὶ. (δ πίεθιπβεπ. ΑαΥ.ΝΕ: (δες 
οδα 0 }Π}) πὶ. Θαθ. Β.ΝΕ : δείπε Ζαρε σουίἀπρετπ, 
Ατὸ, βοῦοπ. 

΄ ᾿ Ν 

21 Καὶ ἀνέστην τὸ πρωὶ ϑηλάσαι 
καὶ 

Καὶ προςήνεγκαν τὴν 

ἘΕΟΡΊΙΝ ΚΗ. 

Δαϊοπιογῖς σοἩ ιεσίιηι οἵ σαρίοντζια. 

“ἸοθὉ Ἴ315 ΠΟΙ) ΘΝῚ ἐΠΡΏΠ 
3 Ν ῬῊΤ Πὸπ ὝΦΝΞ “δ χΣ ὑ»Π 
προ γι. ! ΠΡΌΣΤΝ ΣΝ τὸ 
ι “85 θῶ): ΝἾΣ) ΗΝ παρ ΠῚ 
Ἐπ» ὉΣ5Ὶ Γῆ ΟΣῚΞ Ν᾿ θὉ 
τὐϑὸ πρ ὩΣ δ ρος ΘΡΘῚ 

ΣΤΉΝ 
τὸν ΤῊΣ δ ΘΙ ΓΝΞ ΤῈς;. 16 
“ὮΝ ἘΝ ΣΟΤΏΣὨΊ πΡΏΠ 
πῶν πΊ ὮΝ Ὅπὸὶ 3 ὭΠΝΠ ΠΩΝ ΤΙ 
ΡῈ; ἘΝῚ ἼΠΝ ΤῊΖΞ ὨΞὼ" τνὶσ 
ΠΎΡΡΙ ΕΝ ἾΣΞ ὑΠὴ} ὁ 33 18 
ἽΠΠ0 ὭΓΙΣΝ τ πών τ τΩᾺ πο ΒῚ 
ποτῷ Ὁ ΠΝ ΤΡΣΞ ὮΝ ἜΠΤῊΝ 
ὈΝΤ ΠΟ ΕΙΓῚΞ ΓΙᾺ ΣῚ ΣΤΟΞΞ ἼΣΟΝ 19 

ἘΡΠῚ ἐὸν πο ὙῶΝ πξοῦ Ὁ 
ἸΟΧΝῸ ὩΞΓῸΝ ἜΡΙΝ ἡ πϑθς "ἸῺΞ 

πϑϑ θη. πϑῶν ἩΓΣΙΩΝῚ 
ΣΡ ΤΞ Πρ 9ῸΣΠ ΤΩΣ Π3Ξ ΤΙΝῚ 
τ2 Δ ὭΞΓΩΝ ΓΕ ἼΒΞ3Ξ ΡΝ 21 
Πρ ἜΡΩΞ ὃν ῬΞΩΝῚ ΓῺ 
ὙΏΝΡῚ ΤΟΣ ΩΝ ὯΞ ΠΡῸΣ -κἢ 23 
αν ΡΟ ἡ- ΝὉ ΠΝ πῶνα 
ἼὮΞ 3 ΝῸ ΠΊΩΝ ΤΑῚ ΠΝ "23 

3559. ΠΡΊΞΙΣΣ ΠῚ 35. ΤΩΝ 
ΠΝ ἼΡΏΣ ἼΩΝ 1 29.198 
ΤΙΝ ΤῚ ΤΊ9.Ὶ Ἴ22) ΠΠῚ ὩΞΤΙ ΤΩΝ 
ἐλ ΟΥΞῊ ΤῊΩΙΣ 23 "5 Νὸ ΠΊΩΝ 
ἽΝ 23 ΕΥΩΣ ΠΡ ΠΕΡΣ ΔΝ δ. 24 

ν, 1ὅ. ΥῬΡῸ ὉΠΘΕΣΙ 

ἐλὶ ΚΊΡρΓ 16 
ΚΟ ).9}.- 

10, Β: δπτοπιοείδον, ΑὟὙΕ,.Α: 5. (οἱο) ὃ. (σα: 
τεπ). ΝΕ.Α: [ο[{οπ [{ὦ). 

17. αΥν.Α: (3 ) δίξίο, ταὶ ὃ. ΒΑ, ΝΕ. Α: ρφοθατν 
δεί (62 ἰδτ. 

18. Β,ΑΥ͂Υ ΝΕ: οἰεοὁ “θε(0 απῷ. 



1. δ ὁπίᾳςο,. 

Φίε φιυεἰ ξ  ίοτν, 

δηῚ 

Γι 

(8, 14---24. 

πἀπίον Ὁεη αὐϑαίρει ἃ δι Ὁείπεπ 8 εἰτεπ. 
14. ΕἸϊπο 70 δι. τἱτῇ! ἱπὶ πιείποπ δέσει απ 

Ὁεῖπ, δα 8. δι. Θά{ΠῈ πιείπο Θιείοπ τπτὸ Θε- 
δοίο, υοἱος δείπ ϑθαίον Φαυΐο σουσαπϑοῖς δαΐ, 

ΙΓ ἴο ὉΪΓ ἰὰ) οἷγ ροῦεπ εἶπ ἴαπροδ φοθεη. 
15 δἸϊπῦ δα (Θαΐοπιο εὐὐυσα το, ες, δα ἴσαῦ 

τς εβ εἰπ ἄταιπι. πὸ ἔσπι αοπ Φουα Ιο1Πῃ 
απὸ {ται ὉοΥ Ὁἷε ἥαῦο Ὁε8. Ξβδιπιδεῦ δοδ 
ὥεῖτη, ππὸ οὐζοτίς γα πολ [οὐ ππὸ Φαπέε, 
οΥὐΓοῦ, ται παγίς εἶπ ατοβεδ ῬΑ αἴτοπ 
ζείπει δὲποά)γίεπ. 

16. 8: δεῖ 8εῖξ ἕαπιοπ ζυ0. θατοι. 21{ΠῚ 
17 δι ηίᾳε, τἰπὸ ἰταίοπ οὐτ ἰῦπ. ἜἸ1πῦ δα 

εἶπο δεῖ δ Τρτα : γ{ἅ), παοῖπ ϑετν, ἰα) τπῦ 
δἱεβ ϑϑεῖδ τοορπείοπ ἱπ (ἴπειι απο, ππὸ 

18 ἰὼ). αεἴαᾳ δεὶ ἴδ᾽ ἐπι απο. δ 11πὸ ἴδεν 
τοὶ Ξασε, δα ἰ ρφοδοτοπ θαίίο, σοδατν {6 

αἰ), ππὸ τοἷῦ τθαύοι δεῖ εἰπαπθοῦ, δαβ 

ο΄ ἔείπ δτοπιθεῦ ταὶς ἀπ ταν ἱπι ὅατε, οθπὸ 

19 οἷν δεῖδο. ὃ Ἰ1πὸ οἰεζεθ ἡείδεβ Θοῦπ 

Πατῦ ἐπ δὲν θέα ὅτ, δὲππ [ες δαίίς ἴθι ἱπὶ 

20 Τα εὐουδτ. ἜἸ1πὸ [ἰὸ απὸ ἱπ ὍοΥ 

πα αἰ ἀπὸ παῦπι πιοίποπ Θοῦπ ἡ 

τπείπον (Θεἰίς, δα Ὁείπο Ῥὲααὺ ΙΓ, πὸ 

ἵερίς ἰθπ απ ἰθτοι ϑΐτπι, ταὐτὸ ἰδύεπ ἰοοίοπ 

21 Θοῦπ Τερίς {6 ἀπ πιοίποπ τι. ἜἸ1πῦ 

Ὁα ἰῷ δε Ῥϊοταοπδ αὐίαπο, πιοίποπ Θοῦπ 

ἀι Τἄπρεπ, Πεῆε, δα ἴσαν εὐ ἰοθί. δεν 

απὶ ϑὲοταοη 7αῦὲ ἰὰ) ἰθπ ἐδεπ απ, πη 
ἤεθε, ἐδ ταν πίε πιεὶπ Θοῦπ, δὲπ ἰὰ) 

22 φεδοτοη δας. ἢ Φαδ απϑεῖὸ θεῖ Γρταῦ): 

ος δέδιε. αἴο, πποὶπ Θοΐπ Ἰεδέ, πὸ δείπ 
Θοῦπ {ἐξ ἰοῦ. ϑοπς αδὸῦ Τυταῦῦ; 9 δι 
αἴΐο, δείπ Θυοΐπ ἰ{ τον, ππὸ πποίπῃ Θοῦπ 

ει. ᾿ἴπὸ τοροίο. αἴὸ υ0Γ Ὁεπὶ δὲδ-ε 
23 πίρε. Ἔ γπὸ δὲ. δ πίᾳ Τυτα ἃ: Φίοο 

[ρυι αι: φθὲεὶπ Θοθη Τεδέ, ππὸ ὁεῖὶπ Θοῦπ 

{{| τοῦί; [ἐπε {γτί 1: θπ[ αἴ7ο, δεῖπ Θοῦπ 

24 τοῦτ, τἰπὺ πιοὶπ Θοῦπ ἴεδι. ἜἸΪπῸ δὲν 
δεύπίρ Ἰρταῦ): Θοίει πτὶν εἷἰπ Θάσον θέ. 

1ὅ,.Α.Α: 11πὸ οὐ ἔαιη. 
17. Α.4..(Ὁ.1,.2): εἰποηι ὅδαιζε, Α.Ατἰ) σοθατ, 
21. Α.ΑΔἃ: ἰῇπ φεπαιῖ απ, 

ς 19. Β.ΝΕ: δατιπὶ δαβ (Ἰὐε{{) {. απ ἰσπι φοίοσοπ ἢ. 
ΑΝ: Ὁοππ|. ἢ,. 
᾿ς 90. αΥ.Α: αἵ ὃ. “Πὲ. ΝΕ: τοάρτοπο. ΟὟ ΝΕ: απ 
ἰθτοι ϑϑιήοπ, Β.Α: ἐπ ίρτ. Θῴουβ. 
41, φεπαι απ, ΟΥ̓́: τι. (ὦ δοιταδέοίο ρα. Β: Ὁοῶ... 

Μοϊσα!οίίοη «Βίδεῖ. 91, Φ. 2. 808 1, 1610. 

9,4. 

(6ση. 
40,2... 

14. ΑἸ. 1 Βανι (8. ραί.), 

ΥΕ: ϑίθον αἷό (ὦ ... 
απία!.. 

22, ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ; {Π| δου Τοδεποίρε ... 
23, ΑΕ: δα {{| πὶ. Ὁ., 

ἴῃ ΓΘ 5 ΘΟ ΠΟΙ 15. ΓαίΓΟ ἀΐθθι5. Ἐ5114 
16] ΔΙΏΪ]ΑΥΘΡΪΒ. ἸΏ ΥἹ1Ϊ8 Π͵615 οἱ 
ΟἸ5 ΟΠ 5. ΡΓαθοθρία τηθὰἃ οἱ τηδηθαίἃ 
168, 5101 Δ} αν Ραΐθ,. {{||8, 

, ἰόπσ05. ἰδοίδιη ἀἰθ5 ἰᾳ05. Το αν 1 
ον σ! αν" Β4] ουηοπ οἱ ᾿η(6]]6χὶΐ, πο 
δ5ϑϑὶ ΒΟΠΊΠΙΠΠῚ ; ΟἸΠΏΠΠ6 νϑηϊοϑοί {86- 

ΣΡΙΒΆ]6η, 5ίθι{ ΠΟΥ ἃγοᾶ ἰὈθάογὶς 

τ ΠΟΙ οἱ οὔ }Π ΠοΙ]οσαιϑβίᾷ, οἱ [δοὶΐ 

νἰο πη 85. ΡΔΟΙΠα5. οἱ ρσγᾶηάθ οθηνὶ- 
ὙΠῸ) ΠΠΠΙΝΘΓΒΙΒ. [Δ Π}11}15. 5115. 

Τυῆς νϑηθγιηὶ ἀἄιιὰθ 
ΤΠΘΓΘίΓΙΟ65. δ ΓΘΘΘΠΊ, 
ΘΟΟΡΔΠ) 60, Ἔ Ο ΔΓ πἀπηὰἃ αἱ: Ο}- 17 

ΒΘΟΓΟ, 1] ἀοιηΐϊηθ, θσὸὺ οἱ Π}Π])16Γ 

Πᾶθο ΠΑ 4] Π}115 ἴῃ ἀοηη0 πΠ8ἃ, οἱ 

ΡΟΡΟΙῚ δριιὰ θᾶπ| ἴῃ ΟΊ ο] 0. ἢ ΤοΥ- 18 
{1 Δ 6η) ἀ16, ροβίαιι πη 650 ΡΘΡΘΙῚ, 
ΡΟΡΟΡΙΕ οἱ μᾶθο, οἱ δγϑηη8 51Π}1] 

Π ΜΠ 5416. 4{ΠΠ15 ΠΟ Ι5Ο ΠῚ ἴῃ ἋΟ1η0, 

οχοθρίϊς. ΠΟ} 5. ἀπάθη5. Ὁ Μογίι5 19 
απ δαΐθιη ΠΠ 5 πη] 16 Γ]5. πα} 15. ποοίθ ; 

ἀογη θη 5 4ΠΠΡΡ6 ΟΡΡΓΘ5511 δα. ἘΠῚ 20 
ΘΟΠΒΕΓΘη5 ἸΠἰθηροϑίδθ ΠΟΟίΐ5. 5.16}- 
(10... χ}| Π]᾿ὰτ πηθαπὶ 46 ἰδίθογο Τη60, 

840 1146 (86 ἀΟΥΙΙΠ ΘΗ 15, οἱ οΟ]] οοᾶν 

1Π 51Π11 5110, 511ΠῚ Δ116Π) ἢ] 1, 4] 

οὐαί ΠΟΥΐπ5, ΡΟΒΪΐ ἢ 51ΠῈ1 Ιη60. 
Ἔ ΟΠΊ416. ΘΌΓΓΟΧΙ5Β6Π) ΙηἅΠ6, εἰ ἀἃ- 21 
ΓΘΠῚ ἰδ ΠΠϊῸ Π160, ΔρΡρΑΓΕΠΐ ΤΠ ΟΥΙ1Π15; 
4α θη (ΠΠΠσθ ἢ 115. ἰη 6 ἢ 5. ΟΙΑΓα [π66, 

ἀδργοῃθηάϊ ΠΟΠ 6556 ΠΊΘΙΙΠῚ (1161 
ΒΘηΠΟΓαη. ἢ Ἀοβροηάιαι6 δἰΐίθγα 22 
ΠΊᾺΠ]ΠΟΓ: ΝῸΠ οδϑί 1, αἱ ἀἰ015, 564 

ΠΠπι5. ἴαπι5. ΠΟΥ 1115 Θ5ΐ, ΠΠΘΠ15. Δ116ΠῚ 

γῖνιι! Βοοπίγαυίο 1Π|4 ἀἰοοθαί: Μρη- 
{ἰγ|5} ΠΠ᾿5. 4ῸΙΡΡ6. ᾿πθὰ5 νῖν!ῖ, οἱ 
ΠΠΪὰ5. ὑππ5 Πογίατ15. 681. Αἰἴφαθ 1 
Βὰης πποήππὶ οοηίοηάθθδηϊ ΘΟΓΔΠῚ 
ΓθρΡ6. ἜΤΌΟ τὸχ αἴ[: Ηδθο ἀἰο11: 
ΕΠΠΠ5. ΠΊΘῚ15. νἱν! οἱ ΠΠΙὰ5. (απ|85. Π]0Γ- 
ἴαπι5 651} οἱ ἰδία γοϑροηήί: Νοη, 
504. ῳ ΠΙΙ5. {ππ5 ΠΠΟΤΙΠ15 651, ΠΊΟΙΙ5 

ἀπ θιη γίν!} ἜΠΙχιι οΡσο Γοχ: Αἰΐδυίο 24 
τηΐ 1 σἰδάϊαη). (Οπμηαιιθ αἰ 1556} 

ΤΠ] Θγο5 10 
5[6 [ΘΓ] 14 116 

23 

22. ΑἹ, Ὁ ΠΙΟΙΒ, 

Α: απὶ θεῖοι ὅ΄ααε Τοτοἀ[ἴβεν 

Ὁεγ ἰοΌίε. 

δργ Τοῦ, 

ἄΡ 



ϊδ (83,38ὅ--4,10.) Ἐξοο τα ΚΕ. 

ΕΠ. ΑΔ αἸοπιογεῖδ πιδννϑ ἔν". 

2ὅ Καὶ εἶ- 
͵ ᾿ « Ἁ 

πεν ὃ βασιλεύς" 4ιέλετε τὸ παιδίον τὸ ζῶν τὸ 

’ - ’ 

μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

Ι , ο ἤ " “ Ε “- 

ϑηλάζον εἰς δύο, καὶ δότε τὸ ἡμίσυ αὑτοῦ 

26 Καὶ 
» ΄ ε δι φ ες ε «Δ ε - κ 
ἀπεκρίϑη ἡ γυνὴ ἧς ἣν ὁ υἱὸς ὁ ζῶν καὶ 

᾿ “ 9 - 4 

ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ. 

εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχϑη ἡ μή- 

τρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν" 

Ἔν ἐμοί, κύριε᾽ δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ 
ϑανάτῳ μὴ ϑανατώσητε αὐτό. Καὶ ἡ ἑτέρα 

οἶπε' Μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω" διέλετε. 
27 Καὶ ἀπεκρίϑη ὃ βασιλεὺς καὶ εἶπε' 416τε 

τὸ παιδίον τὸ ζῶν τῇ εἰπούσῃ" 44“ὁτε αὐτὸ 
αὐτῇ καὶ ϑανάτῳ μὴ ϑανατώσητε αὐτό, ὅτι 
αὕτη ἢ μήτηρ αὐτοῦ. 28 Καὶ ἤκουσε πᾶς 
Ἰσραὴλ τὸ κρίμα τοῦτο ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεύς, 
καὶ ἐφοβήϑησαν ἀπὸ προςώπου τοῦ βασιλέως, 
ὅτι εἶδον ὅτι φρόνησις ϑεοῦ ἕν αὐτῷ τοῦ 

ποιεῖν δικαιώματα. 

ΕΥ̓. Καὶ ἣν ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν βασιλεύων 
ἐπὶ ἸΙσραήλ. 2. Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες οἱ ἦσαν 

8 Ἔλι- 

χόρεφ καὶ ᾿ἡχιὰ υἱὸς Σισὰ γραμματεῖς, καὶ 

αὐτῷ" ᾿Αζαρίας υἱὸς Σαδὼκ ὁ ἱερεύς" 

᾿Ιωσαφὰτ υἱὸς ᾿Αχιλοὺδ ἀναμιμνήσκων, 8 καὶ 

Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωιαδὲ ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, καὶ 

Σαδὼκ καὶ ᾿Αβιαϑὰρ ἱερεῖς, ὅ καὶ ᾿“ζαρίας 

υἱὸς Ν᾽Ιαϑὰν ἐπὶ τῶν καϑεσταμένων, καὶ Ζα- 

βοὺδ υἱὸς Ναϑὰν ἱερεὺς ἑταῖρος τοῦ βασιλέως, 

ὁ καὶ ᾿Αχισὰρ οἰκονόμος, καὶ ᾿“'δωνιρὰμ υἱὸς 

᾿Αβδὰ ἐπὶ τῶν φόρων. 

7 Καὶ τῷ Σαλομῶντι δώδεκα καϑεσταμένοι 

ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ, χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ 

τῷ οἴκῳ αὐτοῦ" μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγένετο 

ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν. ὃ Καὶ ταῦτα τὰ ὀνό- 

ματα αὐτῶν" Υἱὸς ““ῶρ ἐν ὄρει ᾿Εῳφραΐμ. 9 Υἱὸς 

Δάκαρ ἐν Μακὲς καὶ ἐν Σαλαβὶν καὶ Βαιϑ- 

σάμις καὶ ᾿Ελὼν ἕως Βηϑαναν. 

“26. ΑΒ: αὕτη (ἡ ἐτ, ΕΧ). 27. ΒΈἘτὸ ξ. (ἐ ΑΒΕΧ). 
ΑΒ: αὐτῇ αὐτὸ ... Ἔτι (ς. ἘΧ). 28, Α3Β: ἤκϑσαν 
(-σεν Α' ἘΕΧῚ. ΑΒ: δικαίωμα (ὁ. ΕΧ). --- 1. 48: Σα- 
λωμὼν. 2. οἵ οἱ ὁ ἴερ. 8. Β: ᾿Βλιὰφίο. Ε)... Σηβὰ 
(ο. Χ). 4.8: Ἰωδαὲ ἐπὶ τ. δυνάμεως. ὃ. Β: Ὀρνέία, 
(4ξ. ΔΕΡΧ).... Ζαβδϑ'. 6. ΑΒτ(ρ. 7} γήνοι( Ρ. οἶκ.) 
καὶ ᾿Βλιὰκ, ὃ ̓οἰκόνομος, καὶ Ἐλιὰβ υἱὸς Σὰφ ἐπὶ 
τῆς πατριᾶς... Αὐδὼν. Ἴ. ΔΒ: τῷ Σαλωμὼν... «ἐγί-, 
νετο. 8. ΑΒ (4. 7.) Βί (ε)ὲν ὍΠ ἀσλεν ἢν οἱ], 9) εἴς. 
9, ΑΒ: Βαιϑ-(Βεϑ-)σαμὺς. : Ἐσδὶ (ὁ, Α3). 

10 γὶὸς Ἔσεδ᾽ 

ἸΘΏΣ ἼΩΝΘῚ ΣΠΘΩΣΙ ὍΘ. 2 ΓΙΣΙ πὸ 
ὭΣ" ἘΠΡΕ ἪΠ τσ τΝ Ἴ513 
᾿ππνἢ ὙΧΤΙΠ ΟΝ ΠΕ ῸΣ ἸΣΠΠΤΩΝ 
-ἰς "Π πῦξτ τῶν πῶδν πὶ ὝΔΝΤῚ 20 
ξηΞΓῸΡ ΠΏΠῚ ἸΩ52.5 ποθ 
ΦΌΡΤΟΝ Ῥὸ- 51 53 Τὸ ἼΞ τ ΠἸΩΝΙΣ 
ΠΝ ὈΝΤῚ ὙΠΓΟΌΤΟ ΣΝ πΩΠῚ ἫΠΠ 
ΣῈ την ποτ ΝῸ ἜΡΗΞΣ κὈτὩ}27 
ΟΣ ΠΤΩΝ πϑτορτ ὮΝ δὴ ποῦς 
ὩΣ ΝῊ ἩΠΏ ὍΣ ΝῸ τρπῚ Ἦπ 
ὈΡώΘπτΌΝ αν έρυτορ ἩΦ 9) 28 
πρπῚ ὩΒὩ Ν ποίοτι Ὀθιῦ ῶνὶ 
ἸΞῚΡΞ ΘΥποΝ ΤΏΞΙΠΞ ἼΝῚ 55 

ΒΘ ΌΘ ΤΕ 
το ττ ΠΣ πὸδῳ πρθπ πὸ αν. 
ἜτΉΩΝ, ΘΡ τ ΠΡᾺῚ ἐὐμ Ἢρ» 3 
ΟΝ ΕἸΠΘῚ ῬΤΤΣΤΊΞ ὙΠΡῊΡ 
ΡυϑἾτῦ ΘΒ δ Ὧ3. ΠΡΓΙΝῚ 
ΓΖ ὙΠ δ ὙΞΤΆΙ ΠΡΓΙΝ ῚΞ 4 

ΟΒΝῚ ῬΤΙΣῚ ἈΒΞΠΓΩΣ Ἐπνήπὸ 
ΘΟΞΣΌΡΓΟΣ ἸΠΟΓῚΞ ὙΠ ΣᾺ ὁ ΘΓ 
ἐηϑθηι ΠΣ ἸΠΞ. ἸΠΣΓΊΞ ΤΣ 
ἼΞ. ΣΝ Ὠύξττος ἼΘΝΓΊΝΗ ἡ 

: ὈΡΤΤΟΣ ΝῚΞΡ 
τ; 8.35) ἰρρ θυ τῶ) 1 

ἿΙ 

ΤῊΝ" ποΏσ ΟΝ ὈΞῸΞῚ ὈΝ ρυτὉ9 
Ἴπντὸν ποτ ΠΣΩΞ ὉΠ ἼΟΞ 
ἼΠΞ ΒΓ ΠΞ τ ΠΝ Ὀτὸτς 
ὈΙΞΌΡΘΞἢ ὙΡῺΞ ὌΡΤῚΞ ἐΘΠΘΝ 9 

“Ξ 

Υ. 2ὅ, ΄ 12 ΠῸΒ Υ. 28. ΠΥ “Φ 
γν.6. Β΄ ὉΞ ΠῸΞ γ. 7. Ῥ ἽἼΠΝΠ 

24, Β.ΑῪΥ: 1{πὸ [ δταδέεπ ... 
25. ΒΑ ΝΕ: (ϑουσ)δασος,, . (Θε 2). Α: εἶπε 

ᾧ. ΝΕ: δίς εἶπο ᾧ, ... δ. απῦτο, 

ἘΏΤΤΟΞ Ἰϊ ἈΝ] θῶ ΓΟΞ5 "ὦ 



1τπὸ δα Ὁα8 Θὥτετί τοῦ Ὅὲπ δεύπίᾳ σὸς 
φῦ ὕταέ ᾿ϑατὸ, ἜΤρταῦ Ὅὸὲν δ πίᾳ: ΦΘεἶΓοῖ 

Ὁκ8 Ἰοδοποίᾳς δείπο ἐπ κε Φ θεἶο, ππὸ 
ςς 6οθι οἰοζεν οἷο απο, αὐτὸ ζσποῦ οἷο ἀπο. 
0 ἔφα ρταὰῦ δα8 βεῖδ, Ὅὲ8 Θοῦπ Τοδεῖς, 

ἀππι δ ὐπίρε (εππ ἴθγ που!) 6 8. ϑεΥ 
ἐπίταππίς ἄθεον ἰθτοι. Θοῦπ): “1, πιρίπ 
ον, σοδεῖ ἰῃῇγν Ὁᾳ8 δείπο Γοδεποὶς, ππὸ 
ἰδοίοί ε8. πἰῷς. ϑεπε αδεῦ Ἰγτα : (68 {εἰ 
ροῦν πιοὶπ ποῦ ὁείπ, ἴαθὲ ε8. {δείϊοη. 

7 ἔΦα απέροτίοίς Ὅον δεδπίᾳ πὸ ἰρτα): 
(εδὲ οἱεζοῦ Ὁᾳ8 δεὲίπο Ἰοδοποία, ππὸ τὐοτοῖ 

28 ε8 πίε, οἷς {Π [εἰπε λπτοῦ. Ἐπ δα 8 
1τυΓ6 οἱ} οὐ) ΟἿ τον πὶ σαπζοι Ίγαεῖ, θα 
Ὅεγ δεῦπίᾳ σοἴάμοιί δαίίο, τὸ [τ γεείοπ 
Πα τοῦ δεπι δεδηπίαᾳε, Ὁοππ [ς 7αθοπ, δα 
οἷς βείδρείς Θοίο8 ἐπ ἰθπι αν, Θετίδὲ 
ἀ:ι| θαῖϊέεπ. 

1. {0 τᾶν Θαΐοπιο δὐπίᾳ, ὕδον σαπὶ 
2 δ᾽ταεῖ. 
ατία, ὃ. Θοῦπ ϑανοῦβδ, ὃὉε8. Ῥτίοετδ. 

8. Ὁ ΘΙ ΟΡ τπτὸ Γθίία, οἷς Θύρπε Θίζα, 
τσαῖι Θῴτείδον. Φοΐαρθαί, δὼ. Θοδπ 

ἀ Ἀρίπιοδ, ταν δέαπρίον. ἢ Βοπαία, δὲ 
(οῦπ οίαδα, τοῖν δείογαιρίπαππ. Βα ΟΕ, 

δ πη 310 ϑαίθαντ ϑατοη τίοεξεοτ. ἘΒΙ7ατία, 
τ δεῖ Θοῦπ ϑὲαίδαπϑδ, ταν ἅδον οἷς ὅ{π||- 

ἴσιο. (Θαδιδ, δὲ Θοθπ ϑὲαίθαπϑ, ὃε8 
ὁ Ῥυίοϊετδ, τραν Ὅε8 δε πίρᾳϑδ ὅτοιπο. ὙϑΓὶ- 

τς {τ τϑαὐ Θο[πιείζεν. ϑιοοπίταπι, δεν ἙΘοθπ 
᾿ς ἥἴροα, τραῦ ϑὲοπιππείζεν. 

7 Ἰἴπὸ (Θαἴοπιο δαῖίο τ] ὩΓπη οι. ἴδον 
ααπὶ πἤταοῖ, οἷο δὲπ δε πίᾳ τπτὸ {εἶπ θαι 
ϑοτοταείοη. (δἰπ ἰοδὸὲν δαίίε Ὁὲ8. δαρτῇ 

8 εἶπε Ῥθὲοπαί ἴαπα 21 ϑευήοταοπ. ἜἸ1πὸ 
θίοβεπ αἴο: εν Θοῦπ ζπτβ, αὐ δοπὶ Θεε. 

9 δίτρο (δρρταίπι; Ἐ δεν Θοῦη Φεὔοτϑ κι ϑ)ὲα- 

ἜΔπὸ οἰοβ υατοπ Τείπο δι τἤζεπ:, 

1, Φοπίᾳς. 

φοὶς δ νειν θηπέεμίς, 

ἕας ππὸ 51 (Θασίθίπη. τππὸ χει “560 (Θοπιεδ. 
10 υπῦ δι τ: τπῦ “Βεἰ0 ϑαπαπ; δον Θοῦπ 

ΜΝ Ό.";: φῆοπῦ. 

20, Β.ΑΥ͂,ΝΕ.Α: (δεῖοπ) . δοὺ [οδοποίᾳο τθαῦ, 
ΒΒ: ἰδ τ (δ πρεοοίνο. ΑὟ: βίοδε. (ΝΕ: "δι {εἰὉ τοσίο 
ὦ 8) Ατοῦππτοῦ τυατῦ δειοορέ, ΒΥ. Α: Ὁ. Τοδεποίρς 
δὲ, Β: Ὁοῷ ἰα πίε... ξενθαποῖ ἐδ. ΑΥ̓ὙΕ: βαιοῖ οὖ 
ὉΠ οἰπαπδου. 

28, ΒΑΑΥΥ ΥΕ.Α: φαπς τὸ, δὐτείς, ΟὟ: ὃ, Θετί δι 
ὡν σοθαϊίεπ, ΝΕ.Α: ΟΕ ΤΆ Γρτοεπ ((αῇεπ). 

ος 1. ΒΙΑΥΝ.ΝΕ: δεῖ δ. Ὁ 
2. ΑΥΥΕ.Α: πὸ. Β. ΩΣ ΥΕ.Α: οἱς (δεν ἐπ) 
δίς εὐ Βατίς, (Β: ταῦ δον 351.) 
Ἅ 

(8, 25ὅ--4,1,06) 5679 

ΕΕΙ. 

δ] δάϊαη ΟΟΥΔΠ] Γαρο: Ἔ Ὠιν!αϊ6, ἰη- 2 
ααϊΐ, Ἰη!Δη 6 ν᾽ να [ἢ ἀπὰ5 ρᾶΓ65, 

οἱ ἀαΐα ἀπ! ἀἰ 81 ρΓΐθιη ἃ] οἵ ἀ1Π)]- 
ἀἴδπη ρᾶγίθιη 4] θυ]. ἜΙΧΙ ἀπ ίθη πλπ- 20 
᾿16Ρ, Ο} 5. ΠΠΪὰ5. ογαΐ νίνιιβ, δ ΓΘ 6 

(οομηπιοῖα 5πηΐ 4 ΡῈ νἱβοθγὰ 6115 511- 
Ρ6Ι ΠΙΙΟ 510): θΡβθογο, ἀοηίηρ, ἀδΐθ 

111 ᾿πίδηΐθιη να οἱ πο] ἰηΐογ- 
ἤΠοΘΓ6 Θὰπ]. ἘΘΟΒΙΓΑΡΙΟ 114 ἀἰσοθδΐ: 

Νβο Π]Π1 π6 6 [101 511, 56 ἀϊνιἀδίῃγ. 

Ἔ ΒοβροηαΙΓ Γοχ οἱ αἱΐ: ἢαίθ μυῖὸ 27 
᾿η[Δηΐ6ΠΊ γίνη], οἱ πο οοοϊήδίυγ: 

Πᾶθὺ δ΄ 6ῃ]ΠΊ Πηδίθυ 6]15. ἢ Αὐάϊ- 28 
νῦ ἰΐδα 6. ΟΠΊΠΪ8 ἴϑγδθὶ {π6]0 101], 
4αοὰ 1ιἀ!οαϑδοῖ τοχ, οἱ {ἱπππϑγιιηΐ 

81ρ.8,.1. 6561, ν᾽ ἀθηΐθ5 βΔρι Θης8π| Π οὶ 6558 
θαπ. 8.11 60 δ4 [ΔοϊΘΠἀ1Ὼ 7πα!οίυχη. 

49,15. 

Εδναὶ δαίθπι τὸχ ϑδομμοη το- ἘΠῚ. 
ΒηΔηΒ5. 5ΡΘΙ ΟἸΏΠΘΠῚ ἴβι6], ἔθ ἢ 2 
ΡΓΙΠΟΙΡΘ5 {105 Προ θαΐ: Αζδγίαβ ἢ] 15 
Δ00 5ΔΟΘΓάο 5, ἘΒΠΠΟΓΘΡΙ οἱ Αἢὶὰ 

φοόν ΠΠΠ δ᾽βὰ βου ῖθαθ, Φοβαρηδί Π]Π5. ΑἸ- 
2,35..5.. 1 ἃ ΘΟΠΠΠΠ ΘΠ ΔΓ8, ἢ ΒΔΠ8]85 ΠΙΪῈ5 
.,35.2ν.  Ο]8 186. ΒῈΡΘΙ ΘΧΘΡΟΙΠ, ϑ'δά06. Δι1- 

ἴθ πὶ οἱ ΑθΙ ΠΡ 5δοογάοΐθα, Ἔ ΑΖδΡ 5 

ΠΠΙὰ5 Ναί ΒῸΡΘΡ 605 41] ἃϑϑίβίο- 
285..15, θ8Π|. Γορὶ, Ζαθυ ἃ ἢ] 15 ΝΑΙ Δ 58001- 

ἀρ, 405. ΔΠΊΪΟ5. 6615, Ἔ οἱ ΑΠΪΒΔΓ ῬΓΔ6- 
1Ὰκ᾿ δ, κά, ΠΟ 5115 ἀοπι8, οἱ Αἀοηΐϊγδη β] 15 
ἐθ μάν ΑΡ4ὰ ΒΌΡΟΓΡ {ἸΡαΐδ. 

ΗδΡοΡδΐ διΐθπη ΘΔ] μη ἀπο ἀθοί τη 
ΡΓΔοίθοίοβ ΒΌΡΘΓ ΟΠΠΠΘΠῚ ἴ5γ8 6], 4] 
ΡΓΔΟΡΘΡδηΐ ΔΗΠΟΠΔΠῚ ΓΘσὶ οἱ ἀομηὶ 
Θ]5: ΡΘΓ 5ΙΠΡΊ]05. ΘΠΪΠῚ Π]ΘΠ565 ἴῃ 
ΔΠΠ0Ὸ 51η6}}}} ΠΘΟΘϑβαυἃ ΠῚ] ΓΔ ΔΗ. 

ἘΒῚ Πᾶθο ΠΟΙ Πἃ ΘΟΓῸΙΠ: ΒΘΉΠῸΝ ἰὴ 
«τ αδαβ. 0 πί6. ΒΡΠγαΐπη; ἢ ΒΟΠάΘΟΩΡ ἴῃ Νδο- 

665 οἱ ἴῃ 54] 6 μη οἱ 1η Βριῃβᾶτηθ5 οἱ 
ἴῃ ΒΙΟΩ οἱ ἴῃ Βοίπμαπαη: ὃ Βοηῃοβοα 10 

2. Α].: βϑδοοιάοϑβ. 

2,35. 
160".6, 
Β5. ὅτ. δ] 

4 

10. 5: Βοιμηοϑρά. 

4, ΒΑΕ. Α: ταῦ δεῖ δα 8 ὅεου, 
ὅ, τοαᾶῦ ϑὅτ,, δεδ 4, δε, Β: Ῥο[ο  θαθον. 
0. ΟὟ.Ε: ἤδεν δαὸ [Ἐὐπίρ[.} θαι. Α: "βου οῆον 

Ὁοδ. Β: ἄδον δίς Θαβηπς. ΑΥ̓ ΝΕ: οἱς ὅτουπ(επ). 
Α- δοι “ τίθπί. 

7. Β:θουβοῆον, Ατππ (Ὁ εἶ ϑευζαθεπ. .: Εἰ πῸΉῚ 
κὐοθεπ Ια οὔ ε 5), ἱπι ἃ, ΟὟ: ς. 52. ὑπ τὸ, Τὰ. εὖ 
είποπι ὁ, 

8. Β.ΥΕ.Α: 11πὸ 
ΑΥ̓͂: Φαό αδοὺ |. 

δίρδ τσατοπ ({{π|0)} ἰητε ϑὲαπιοπ, 

97} 



ἿΝ 

δ8δ0 (4,11--Ὁ,4. 

κψ. 

ἐν ᾿Αραβώϑ' αὐτοῦ Σωχὼ καὶ πᾶσα ἡ γῆ 

Ὄφερ. 

Ταφὰϑ' ϑυγάτηρ Σαλομῶντος ἠν αὐτῷ εἰς γυ- 

11 γίὸς ᾿Αμιναδὰβ πᾶσαν Νεφϑαδωρ᾽ 

ναῖκα. 12 Βαανὰ υἱὸς ᾿“χιλοὺϑ' τὴν Θαανὰχ 

καὶ Μαγεδδὼ καὶ πάντα οἶκον Σαὰν τὸν παρὰ 

Σαρϑὰν ὑποκάτω ᾿Ιεζραὴλ καὶ ἐκ Βηϑσαὰν 

ἕως ᾿Αβελμαουλᾶᾷ ἕως ἢαέβερ Ἰεγμάαμ. 15 Ὑἱὸς 

Γαβὲρ ἐν Ραβὼϑ' Γαλαάδ' τούτῳ ἦσαν πό- 

λεις ᾿Ιαεὶρ υἱοῦ Μανασσῆ ἐν Γαλαάδ, αὐτῷ 

σχοίνισμα Ἐργὰβ ἡ ἐν τῇ Βασαν, ἑξήκοντα 

πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοῖ. 

14 ᾿4“χιναδὰβ υἱὸς ᾿“δδὼ Μῆαχανάϊμ. 15 χι- 

μάας ἐν Νεφϑαλίμ' καὶ οὗτος ἔλαβε τὴν Βα- 

σεμὰϑ ϑυγατέρα Σαλομῶντος εἰς γυναῖκα. 

16 Βαανὰ υἱὸς Χουσὶ ἐν ΄σὴρ καὶ ἐν Βααλώϑ. 

17 Ἰωσαφὰτ υἱὸς ΦΦαρουὲ ἐν Ἰσσάχαρ. 15 Σεμεῖ 

υἱὸς ᾿Ηλὰ ἐν τῷ Βενιαμίν. 19 Γαβὲρ υἱὸς 

Οὐρὶ ἐν τῇ γῇ Γαλαὰδ γῇ Σηὼν βασιλέως τοῦ 

᾿Αμοῤῥαίου καὶ Ὧγ βασιλέως τοῦ Βασάν, καὶ 

Μασὶβ εἷς ἐν τῇ γῇ. 20 Ἰούδα καὶ ᾿Ισραὴλ 

πολλοὶ ὡς ἡ ἄμμος ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἰς πλῆ- 

ϑος, ἐσϑίοντες καὶ πίνοντες καὶ χαίροντες. 

.:) 
, Ε - - - » , 

βασιλείαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ γῆς ἀλλοφύλων 
Καὶ Σαλομὼν ἣν ἄρχων ἐν πάσαις ταῖς 

χαὶ ἕως ὁρίου “ἴγύπτου, καὶ ἤσαν προςφέρον- 

τες αὐτῷ δῶρα καὶ δουλεύοντες τῷ «Σαλο- 

μῶντι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 

2 Καὶ τοῦτο ἄριστον τῷ ΦΣαλομῶντι" ἐν ἡμέρᾳ 

μιᾷ τριάκοντα κόροι σεμιδάλεως καὶ ἑξή- 

κοντα κόροι ἀλεύρου, 3 δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ 

καὶ εἴκοσι βόες νομάδες καὶ ἑκατὸν πρόβατὰ 

ἐκτὸς ἐλάφων καὶ δορκάδων καὶ ὀρνίϑων ἐκλε- 

χτῶν σιτευτά" 1 ὅτι ἣν ἄρχων ἐν παντὶ πέραν 

11. 48: υἱδ (Υἱὸς Χ ). Α38: πᾶσα... Τεφὰϑ'. ΒῚ 
(1 ἢ, εἰ. ν. 12. 18,16. 1θ) εἷς. 12. 8: Βανος .Ἶϑαα- 
νὰχ. ΑΒ: πᾶς ὁ οἶκος Σιὰν ὁ. ΔΞΒ: ἘΣ γ ὺν ὑπ. τῶ. 
Β: Ἐσραὲ κ. ἐκ Βηϑσαν,... ἘΣ εἶτ ΑΞΒ: Ἰδϑκὰμ 
ὑμν Ε). 13.Β: Ναβὲρ(Γ. ἌΡΧ). Ἑὴσ.-αὐτῷειή. 
14. Β: Σαδδὼ. ὃ. Β: Βασεμμαϑ. 17 Ροη. Βρ. 19 
(Π|}} ΔΕΕΧ).. .Φϑασδὸ. 19. ΑΒ: ᾿Δδαὶ (Οὐρὶ ΠΣ 
ΓὰδιΓαλ. ΔΕΡΧ᾽" γῇ (ἐ ΔΑ ἘΧ), . Ἐσεβὼν (Αμοῤῥ. 
Χ).,. Νασὲφ. ΑἸΒΕΧ: ἐν γῇ Ἰούδα. 50 ΒΜ 
ΑΒΣΡΧ), ΑΒῈ τ. ἐπὶ) ἡ (" ΒΕ). ΑΒ5: ἔσϑοντες ... εὖ- 
φραινόμενοι (ὁ. ΕΧῚ. --- ΓΒ. (ΓΑΒΞΕΧ). Α8Β3: ἐξὸ- 

ποτα ἢ. 

Νατοπιογεῖς απιρϊἔιιαο οἵ δαρὶοηἴία. 

γΝ 99) πρὸ ἴ ΓΙΞΊΝΞ ἸΌΠ 
ὈΞῸ “δα τΒ) Ὁ ΞΟ ΓΞ ἃ ἼΒΠῚ ἢ 
ἐνΞ ἐπῶνο Ὁ ΠΡῸΣ πορτξι ' 
τοξ  ὉΞῚ ἽΠΔῚ ΤΏΡ πὴ ΤΙΝ ΤῚΞ 
ΓΤ ΠΣ Σ ὑχὰ “ΩΝ Ἰνῷ 
πϑΙΠῸ ὉΞΝ ἪΡ ἸΝῶ ΓΟΞῸ ὈΝΡΊ ΤΟΣ 
ΓΙΔῚΣ ΠΒΣῚΞ ΤΡ “ὩΣῺ ἼΦ 13 
Ἰῶν ΠΩΣ ΓΞ ὍΝ5 ὨΝΠ "Ὁ πρὸ 

ΙΏ35 ὑῶν ΞΒγΝ ὄξιι 2 ἼΦΕΒ 
ΠΛ Ἴ2) ΓΡΔΊΓΙ τ 91Ά ΘῚΡ Θϑῶ 

ὁ ΓΙ ΝΉΣΞ ΦΉΤΙΝ ἐΤΙΘΓ 1 
Ν ΠΡ ΝΉΠΓῸΒ 23 ὙΣΏΣΕΝ Ὁ 
5. ἐπῶν} ΠΌΘΩΤΤΞ ΤΟ 1 
ὈΡυδἾττν, ἐ ΤΊ 53) ὝΣΝΞ ΘΠΓῚΞΊ] 
ΝΘΝΤῚΞ ϑῶ ἘΡΌΘῚΞ ΠΡ ΞΤΞ18.. 
Ἴ23 ὙΝΞ ΝΞ ἼΞΒ. ΕἸΘΉΣΞ 1), 
Ἴ ἈΡῚ "ΔΏΝΕΙ ἸΦῸ αἸἸΠ γὴᾷ 

ΕΥ̓ΣΝΞ ἼΘΝ ἼΠΝ 3015} ἸΞΠ 
Ὄρυγῶν ΟἽΓ15 Θ. 3 ΕΝ πο Ὁ 
ἐπ ἰὴ ΘΠ Ὶ ΤῊΝ 5.0 ὈΝῚ 
ΠΣ οὔ Ξ ΕΠ ποΠ πῶ τος ψ. 

Ὁ} ἼΦΊ ΘΙ ΡΘΌΒ. ὙῸΝ ΠΟ 
τ ΘΠ ΤΠ} ΘΘΞΩ ΘΟ 
"ΠΟ ΣΡ ΕὙΝΠῚ Ἡρ.Ὁ5 προ 2. 
τρθ 5 δοϑσθ ππν ὈοὉ προ 

Ξ ΠΩΣ ΠΡ " ὃς 
ἸΣΣ ΠΝ "Ἢ ἼΡΞ 55 ΘΝ ἪΞ 
ὉΣΞἼΞ) Ὕ ΩΓ ἘΞ ὈΣΝ πὸ 

ἜΣ. 233 ι ΠΤ ΝΉΠτῚΞ ἘΘΡΌΞΩΝ ἡ ἢ 
Ὁ πᾶσιν τοῖς βασιλείοις... «[χ. ἡπαν ΠΩΣ 
ἐγγίξοντες (ἢ αὐτῷ)... "τὰς οἱ τῆς (ὁ: ΕἸ) ΣΒΞὶ ΦΡΙῸ ν58, 
20 οἱ 1): Καὶ ἐχορήγον οἵ καϑεσταμένοι ὅτως τῷ 
βασιλεῖ Σ." καὶ πᾶντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶτ. τρά- 
πεζαν τὸ βιἕκαστος μῆνα αὐτὸ ὅπαραλλάσσϑοι λό- 
γον. Καὶ τ. κριϑὰς καὶ τὸ ἄχυρον Ὁ ἵπποις καὶ τ΄ 
ἅρμασιν ρον εἰς τ. τόπον ὃ ἂν ἢ ὁ βιἕκαστος κατὰ 
Ὥς σύνταξιν αὐτοῦ. 2. ΑΒ: ταῦτα τὰ δέοντα... ΥΝ 

(π [Ὁ ) κεκοπανισμένδ. ᾿,. ΒΕ (Ἰα.) πῶΣ κι ὀρν. 
4, Β "ἐν π. 

Νὐϑνσν κι ωσ κκὰ..- «σόν χὰ, 



- 

Φεζοῦδ 1 γι θοῖῦ, τππὸ δαί δαρι 
Θοΐσ τππὸ δα8 σαπρὲ ἕαπὸ ΦΕΡθΕΥ) 

11 Ἔγεν Θοῦπ δὲ ϑὲαθαθϑδ, οἷς σαπλε θεῖης 
Τά αξε κι Φυτ, τπὸὸ θα Φαρῃαίῦ, (Θαΐος- 

᾿ς αἷοδοῦ, ππὸ ὄθεν σαπὶ Βείθήεαπ, τϑεα)ε 
Ο Τΐεαί ποόδοπ Βατίθαπα πἀπίον ϑοτοῖ, τοπ 

ῬΒοίδήεαπ δἰδ απ δὲη απ ὲοθοία, 68. 
18 [επεῖς Φαξποαπι; ὅθεν Θοῦπ (δεδεντθ κι 

ϑὲαπιοίῦ ἱπ ΘίΓραῦ, τἀπὸ δαίίε ὃἷε δίοδοπ 
δαίτδ, ὃὍε8 (ΘΘοῦπεθ ϑὲαπαΐε, ἰπ ΘΙ Γεαῦ,. 
τἀπὸ θαῖο οἷς Θεροπο ἥἴτροῦ, οἷς ἱπ Βα]απ 
ἵϊερί, [εὐγκίᾳ, στοβὲ (Θιζοιε, ϑενπιαιιονς ππὸ 

14 πες ἐθεύποπι θπϊοροεῖπ; Ὁ 0ὶ ϑλαθαῦ, δεῖς 
10 Θοῦπ ϑυδο, ἐπ ϑϑὲα δαπαίπι; Ὁ ὙἩδίπιαας, 

ἱπ ϑὲαυθιθαῖ, απὸ ἐσ παθπὶ απ Θαΐος, 
πιο Φούγίοτ, Ῥαθηιαίθ, πΨί Ῥδεῖθδε; 

10 ἔξβαεπα, δεν Θυῦπ Θιζαί, ἱπ ἍΠΠεν ππὸ 
1721: ἽΠΠΟΙ; Ὁ δοζαρηαί, Ὅν Θοῦπ ϑθαγιαῦ,. 
1τὃ ἱπ ϑ[αζῶατ; Ἔ Θίπιοί, δὲ. Θοῦπ (Τα, ἱπ 
19 Ῥεπίαπιίπ; ὃ Θεδον, δὲ Θοῦπ Ε{τ|, ἱπὶ 

ἀαπὸς (ΘΟ Γεαὖ, ἱπι ἀαπὸς Θίροπϑ, Ὅε8 δὲ ὺ- 
πίᾳϑ ὅὲῖ ϑίπιοτίίοῦ, τὸ 8, δε8 δε θπίρ8 
ἰπ ϑα]ζαπ: (δἰπ ϑππῖπιαππ τϑαῦ ἰπ Ὁοπιζεῖς 

20 δίρεπ βαπῦδε. Ἃ δα αθὸν ππὸ ΟἼταεί, 
ΟΠ δὲβ τραᾶῦ υἱεἱ οἷς δὲν Θαπὺ απὶ δύρεῦ, 

τπ|ῦ απ ἀπὸ ἰταπέοπ, ππὸ τρατὸπ {Ὁ 1). 

.) φ{ 0 τατ Θαίομπο εἶπ ὥετν ὄδενῦ αἴΐε 
διδηίρτείς υοπ οι ϑθαΐοῦ απ ἱπ ὍοΥ 
0. τον ἀαπὸς οἱδ αὶ οἷς Θτοπλὸ (αῦρες 

᾿ς 238Βκᾳ.16,8, 
17,8. ἰπ8, δἰ ἰθπι Θεζεπές. ἐθταζ)ίοπ, τἰπὸ 

2 δἱεποίοπ ἰθππ {εἶπ ἀοθοπίαπα. 
ἴοπιο ππιρίς ἀρ!) ζ΄ Θρείζιπα θαῦοπ 
ὑτοϊβίᾳ (ον Φεπιπιο πη Ὁ], ππὸ [εὐδίᾳ (δοτ 

12 πιοπδ Φυίώτοῦ, δππ θεῖθε; ἢ ϑαοπα, δὲν 
ς Φυΐπ 0 Πιῦϑ, δι Φ αοπα ππὸ 2 ὅθε: 

Ίπῦ Θας- 

1, Ξύπίᾳεο, 

φοίς τε, (εν ἀρ ᾧε δεδατῖ, 

9 απϑοτοβ Ῥὲοοϊ, Ἔ ζεῦπ σοπιάἠεοίς ϑιϊποον,, 
απὸ οοαπρίς θοιοοτίποον, τὸὟὟ θαπδενε, 
Θάγαζε, αἰιϑαοποπίπιοη ἰτζα)ς. τὸ} ϑέοθο 

Α ππὸ (δεπιζει. ππὸ φοπιάἠοιοϑ ἤδη. ἜΦοππ, 
εὐ Θονυζάγοίς ἱπὶ σαπδὸπ βαπὸς Ὁ οἴ ὅ68. 

Ἢ Ἢ, 1--Ξ4, σοδηπΙᾧ δὲν. 4, 21---84, 

ῃ 10. Β: δεῖ ἢ. ΑΥ̓́Τ .ΥΕ: ἴδηι οοὐύτίο, Αι: ππίεν ἰδ πὶ 
απ. 

1]. Θαποίῷ. Ὁ. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: ἐπ (δεν) φαπὶ ϑὲα: 
ναι. 
12, Β.ΑΥ͂Υ.ΥΕ.Α: 96 6{- λ Ποία. 

193, πίε ϑϑυχαιεῦπ τι. 65. 51, Β.ΑῪΥΕ: (ϑίτί6π:) 
Φύτίον. ΒΥ: (βαπρ:)Θιτί) 91. 
19. Β: π΄ εὐσαν ὃ. εἰπλίᾳς ϑουεῦον δον πὶ δεπὶ ἃ, 
ὥραν. ὟΝ: εὖ τὺ. αϑοῦ (δίπ ϑίπιΐπι. 
20, ΑΥ̓ΤΝΕ: τρατὸπ 2α,τοῷ. Α: ππράρίθατ, 

ΠΙᾺ 
ὩΣ 

ὅ81 

κεν. 

(ά, 11 Ξορι 4) 

7οι.15,35} ΑΓΌΙΒΟΙΠ: ᾿ρϑῖι5. ογδί ϑοομο οἱ 

18.16.8 ΘΠ] Π18. ἰογγὰ ΒΡΠΘΓ; Ἔ ΒΘη-ΑΡΙΠΔ 62}, 11 
705:.1τ,11. 0} 15 ΟΠ] ΠἾ5 ΝΘ ΡΠαί-ΠῸ : ΤΆΡΠΘΙἢ ἢ] Ια τὴ 

ΔΙ ΟΙΠΟΠἾ5 Πα 6 αι ἀχΟΡοη; ἢ Βαηὰ ἢ- 12 
15 ΑἸ] ἃ γοραρθαὶ ΤΠ δηδο οἱ ασθάο 
οἱ ἀπῃἰνθγβαιη ΒΟίΠπᾶη, 486. 6ϑἱ }ιχίᾶἃ 
ΒΑΡΙΠδπᾶ 5.}6 Φ62Γ86], ἃ Βοίῃβαῃ 

5486 ΑΒ ΘΙ 6 ἢ αΪὰ 6 ΓΘ σΊοη6 δ θοιηᾶδη; 
 ΒρηραθΟΓ ἴῃ Ἀδιηοῖἢ (α]ὰΔ4 : Πὰ}06- 18 

πὴ θαι Ανοίῃ-6αῖν ΗΠ} Νδηᾶ556 ἴπ αα]αδά, 
ἱδοφ  ἾΡ586. ργϑθογὰΐ ἴῃ Ομμηἱ ΓΕσίΟΠ 6 ΑΥΡΟΡ, 

48 οἱ ἴῃ Βαβᾶη, βθχδοίῃίἃ οἰ ν α ]- 
θῈν5. πᾶσ 5. ἀί416 τη Γὰ{15, 46 ΠΔ}}6- 
Ρδηΐ 86 Γὰ5 Δοῦθᾶϑ; ὃ ΔΒίηΔ64}) ἢ] ̓ ς 14 

Α460 ρῥγδθογαΐ ἴῃ Νίδηδιμ, ἢ ΑΟΠΙ π]ὰ5 1 
ἴῃ ΝΘΡΏΙΠΔ]1, 564. οἱ 'ρ56. ἢᾶθ8θᾶὶ Βᾶ- 
561η8{}} ἢΠΪᾶτὴ ΘΔ] ΟΠ ΟἢΪ5. ἴῃ ΘΟΠ] Προ ; 
Ἔ Βδδηδ ἢ]ϊ5 Ηαβὶ ἴῃ Α86᾽ οἱ ἴῃ Βᾶ- 10 
Ιοῖ; ἜΨΔοβάρπαι ΠΙϊα5 ΡΠΔΓΙΙΘ ἴῃ [5- 17 
ΒΔΟΠΑΓ; Ἔ Βοϑιηθὶ ἢΠ]Ϊ5 ΕἸὰ ἴῃ Βθη])ὰ- 18 
ΠΪη:;: Ἔ ἀΠοΥ ΠΠϊ5. ὕὉἰ ἴῃ ἰοτγὰ 68- 19 

Ιαδ ἃ, ἴῃ [θγΓὰ ΘΘΠΟΠ ΓΘσὶΒ ΑΠΊΟΓΙ ΔΘ 
εὐ Ος τορὶβ Βᾶβδη, 5ΌΡΘΓ ΟΠηηϊᾶ 4088 
ΘΡηΐ [ἢ {|| (6 γΓγὰ. Τὰ οἱ [95 γ868] 90 
πη 1016 8 }}}68 5101 ΓΘ Πἃ ΠΠΔΓΒ ἴῃ 
ΤΠ Εἰ 16, σοπηθάθηΐθα. οἱ ὈΙθθηΐθ5 

αι ᾿δρίδη(θ8. 
Βῖτ, ἜΑ ΘΙ ΟΠ. ἀπίοπι δγᾶΐ ἴῃ αἰ 0 Π6 ν.9 

“65.9.2 6.318 ΠΔ ΘΠ 5 ΟΠ ηΪὰ ΓΘΡηᾶ ἃ {ΠΠΠῚΪΠ6 [6 - 

δι δ 5.Γ6. ῬΠΠΙΒΙΠἰ ΠΏ ἀβᾳαθ. ἃ (ΘΓ ΠΙ1ΠῚ 
25.8.5. ΑΘΡΎΡΙ, Οἴου θη [πὶ 5101 τηπΠ 8 γὰ οἱ 

ΒΘΡν ΘΓ} οἱ ΟΠ Οἴ15 ΑἸ 6115 νι(86 6115. 
ἤθ12.. ἃ Εγαὶ δυΐθπ) οἶθιι8 ϑΔΙΟΠΟΠἾβ Ρ6 2 
{τς ἀἴο5. 5 ΠσῚ]05. {γἸσιηἰὰ ΟΟΡῚ 51 Π}}1 6 οἱ 

βοχᾶρίηΐὰ ΘΟΥῚ [ἀγῖπ6, Ἔἀθοθη ΠΟ ν68 
Ρίησιιθ5. οἱ νἱρίηϊ θον6 5. Ῥάβοια 65 οἱ 
ΘΟ 111} ΔΓ 6 65, Θχοθρία νηλέϊ 6 (6Γ- 
ΟΠ], ΟΔΡΓΘΑΡΙΠΏ δίαιι6. θῈ ΔΙ ΟΥ ΠῚ 
οἴ ἀν) Δ {ΠῚ}. Ἔ[ρΡ56 Θη]π} ΟΡ η6- 
θὰ ΟἸΏΠΘΠ ΓΘΡΊΟΠΘΙΩ, 486 ΘΓ ἂΐ {ΓΔ 8 

7,46. 

ϑγη. 
17,24.. 

γ.11. 

Ναι. 
21,21. 
21,88. 

8)8.Νπι. 
28,10. 

απ.18,16. 
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ά 

10. Α1.Ὁ (φ.1ρ5.) δαῖπα,. 19.410} (ρ. 641.) εἰ. 
Ί1. 5: τορῃδ ΘθΟΌΠη. 

ΒΥ .ΝΕ,Α: αἱ ({π 60) ϑδοπαο, 
1. Φίτοπι απ λει δ, 350. 8,, πιπὸ δί8, Β: ϑὲοροπί, 

ΑΥ̓͂ .ὙΕ: δονυζά είς, ΥὙΕ.Α: ϑὲοί)ε., ΑΥ̓͂ ΥΕ: Ἰσατον 
ῷ. ππίοτίθαπ, 

2, Β.ΑΥ͂Ν.Α: ε6 τοαῦ δίς (Ογρείζε 5. απ ([{τ) εἰ: 
πὸπ ἃ, νῇ: δείτπρ απ (δ, Φ, ΑΥ̓Ν.Α: ϑδείβπι, ΝΕ: 
{ζείπυδ... φοπιοίποῦ ")ὲ, 

3. π΄ 91 ΟῚ, τὸν {οτεροπιαιδέοδ Θεπίᾳει, Β: [οἰ 
θὰ. Α: ϑϑὲαού ζει. ΟὟ: υι. (δ αγοίίοπ. Β.ΑΥ̓ΝΕ: κι. 
Φαιπθίνε. Β: φεπι, δονοννιοῦ, ΑΥ̓ΤὙΕ: (Θευδρεῖ, 



ὅδ2 (ῦ,5--14. ΠΟρΡῚπ ΠΕ. 

γ. Θαϊοπιοτγυῖδ απργέζξιεαο οἵ δαρϊοηζῖα. 

τοῦ ποταμοῦ ἀπὸ Θαψὰ ἕως Γαζὰ ἐν πάσαις 
ταῖς βασιλείαις ταῖς πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ 
ἦν αὐτῷ εἰρήνη ἐκ πάντων τῶν μερῶν κυκλόϑεν.. 
ὅ Καὶ κατῴκει ᾿Πούδας καὶ ᾿Ισραὴλ πεέποι- 
ϑότες ἕκαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ 
ὑπὸ τὴν συκῆν αὐτοῦ ἀπὸ 4)ὰν καὶ ἕως Βηρ- 
σαβεὲ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλομῶντος. ὅ Καὶ 
ἦσαν τῷ Σαλομῶντι τεσσαράκοντα χιλιάδες. 

εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων. 
7 Καὶ ἐχορήγουν οἱ καϑεσταμένοι οὗτοι τῷ 
βασιλεῖ Σαλομῶντι κατὰ πάντα τὰ διηγγελ- 
μένα ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως ἕκαστος 
τὸν μῆνα αὐτοῦ οὐ παρήλλασσον λόγον. 
8 Καὶ τὰς κριϑὰς καὶ τὸ ἄχυρον τοῖς ἵπποις 
καὶ τοῖς ἅρμασιν ἔφερον εἰς τὸν τόπον, οὗ ἂν 
ἡ 'ὁ βασιλεύς, ἕκαστος κατὰ τὴν σύνταξιν 
αὐτοῦ. 

9 Καὶ ἔδωκε κύριος φρόνησιν τῷ Σαλομῶντι 
καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα καὶ χύμα καρ- 
δίας, ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν ϑάλασσαν. 
10 Καὶ ἐπληϑύνϑη Σαλομὼν σφόδρα ὑπὲρ 
τὴν φρόνησιν πάντων ἀρχαίων ἀνθρώπων 
καὶ ὑπὲρ πάντας φρονίμους Αἰγύπτου. 11 Καὶ 
ἐσοφίσατο ὑπὲρ πάντας ἀνϑρώπους᾽ καὶ ἐσο- 
φίσατο ὑπὲρ αἰϑὰν τὸν ᾿Εζραΐτην καὶ τὸν 
«“Ἵἰμὰν καὶ τὸν Χαλκὰλ καὶ Ζαρδαὲ υἱοὺς 
Μαχώλ, καὶ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν πᾶσι 
τοῖς ἔϑνεσι κύκλῳ. 12 Καὶ ἐλάλησε Σαλομὼν, 

ἊΣ ͵, ᾿ ; Ἔν" 3 ι 2 τρεῖς χιλιάδας παρυβολᾶς, καὶ ησαν ῳδαὶ αὐ- 
τοῦ πεντάκις χίλιαι. 18 Καὶ ἐλάλησε περὶ τῶν 
ξύλων ἀπὸ τῆς κέδρου τῆς ἐν τῷ “ιβάνῳ 
καὶ ἕως τῆς ὑσσώπου τῆς ἐχπορευομένης ἐκ᾿ 
τοῦ τοίχου, καὶ ἐλάλησε περὶ τῶν κτηνῶν καὶ 
περὶ τῶν πετεινῶν καὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν καὶ 
περὶ τῶν ἰχϑύων. 14 Καὶ παρεγίνοντο πάντες 
οἱ λαοὶ ἀκούειν τῆς σοφίας Σαλομῶντος, 
καὶ ἐλάμβανε δῶρα παρὰ τῶν βασιλέων τῆς 
γῆς» ὅσοι ἤκουον τῆς σοφίας αὐτοῦ. 

4, Β'" ἀπὸ -ποτ. (1 ΑἾΕΧ), ὅ5. ἘΡΙΧ (ΤΆΒΡΕΧ), 
ΑΒΞῈ (Ρ. «ἱι, αὐτὅ) ἐσϑίοντες καὶ πίνοντες (" Ε). 
6. ΑΒξ: ἣν (ἦσ. ΕΧῚ... ὉἘ (ρ. τ. χιλ.) τοκάδες ἵπ- 
πων ("Ἐ). 75. ἢ, 1, Β (58 ν. νϑ5. 1). ΑΒ: ὅτως τῷ 
β. ... καὶ π. τὰ διαγγέλματα.... "τὸν ... παραλλάοσ- 
σδσι (ο. ἘΧ), 8, Β: ἤρον (ἔφ. ἘΧ). 11. ΔΒ Ἐ (κα, 
ἀνϑ.) τὸς (" ἘΧ͵ῸΣ Γαιϑὰν (4{9..}). Β: Ζαρέτην... 
Αἰνὰν ... Χαλκὰδ κ΄ Δαράλα.... Μαλ, ἐκ. ἐγ. - ἤπ, 
12,.Α8: τριςχιλίας. 18. Β: υπὲρ τ. ξ. ΑΒ: διὰ τ. τ. 
14. ΑΒ: ἀκὅσαι ... "ἐλάμβ, δ᾿... Ἐ(ἃ, τῶν) πάντων 

ΡΞ 5. ΠῊΣ οἴδ9). ἬΙθΣ ἼΩΝ 

Ἴτυν ὉΠ Ὶ ὍὮΒΆ ΓΙῸ ΘῸΝ ΠΙΌΞ5 

πράτ ΘΣ πη πὶ ἸοΞΟ5) ΣΦ ΒΤ 

ΘΌΠΣΓΟΣῚ ὨΠΡ ΓΟ Πρ τΊΞΠτος 

- ΞΦΏΓΟΞΞ ΠΙΡ ῚΡῚ ΠΟΘΙ ἬΕΙ 

οΔ ΘὉ] ΠΣ 599) Ὁ ΞΞΦῈ ὙΠ 

ἐπ οὉ "8} ὉΞ ϑΞιῶ ΝΞ ἸΡῚ 78 
ΤῊΝ ὩΘΝ ΘΣΞῚΝ ΠΩ ὙΠ0 δὴ 
ὮΝ ἜΘ ΓΘ 5 ἸΣΞ ΩὉ Θ᾽ Ὁ"Ό 

ΞΡ Ξ ΓΝῚ πῶ ἸΟΏΠΓΩΝ 
ἸΔΊΤΙ ὉΝ πΟ ϑ τη. Ἰπο τον 
ἸΞΠΠῚ ΘΡΡ ΩΣ εἼΣΤ ἸΠΗΡῚ ΝΟ 8 
Θὴρϑπτ ον ΝΞ Ὁ] ΘΡΌΘΣ 

ἐἸΟΞ 25. ον Θσο ΠΣ ΩΝ 
πλοθο ΠΏΞ ΘΝ ἸΩΡῚ 
ΟἾΓΙΞ 20 21] ἸΝῺ ΠΞῚΠ ΠΏΣ 

ΠΏΞΓΙ 55 ἔθ ΠΡΙΟτῸΣ ἼΩΝ ὑἢ 
92) ὈΊΡ ΏΞΓΟΞ ΓΌΞΙ. προ 
ΘΊΝΣΙΓΟΞ ὩΞΓΙΣῚ ΘΔ ΟΣ ΓΏΘΓΙ 1, 

ΞΕΎΤΊ 59.99} 1211} ΠΤΤΆΠ ἸΏΝ 
ὈΟἼΝΤΤ ΟΞ, Δ το") ὉΠ 35 Ὁ 
οΘὉ ΘΞῸΝ Το ῷ ἼΞΤΟΙ ἐ33 15. 
ἼΞΤΣ, ΡΝ ΠΌΤ Ἴποῷ Ἴπ0}18. 
Ἰ333. ἼΩΝ ΠΝ ΠῚ}. δλχφητν 
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ἮΣ ὑλο 

ΒΡ ὩΣ ΟΞ ἸΝΒΡῚ ἐΘλΠΠσΟΡγ 1, 

ΤῸ προ ΤΌΣ ἘΝ τϑῶθς 
τ ΣΡ ἼΩΝ ὙῊΝΠ ἸΞΘΏΤΟΞ 

ὁ ἸΠΏΞΓΙ 
(6. ΕΧ). Β 1 (ὦ ἢ, οἵ, 8, 1) Καὶ ἔλαβε Σ΄ τὴν ϑυ- γατέρα Φαραὼ αὐτῷ εἰς γυναῖκα, κ. εἰφήγαγεν 
αὐτὴν εἰς τὴν πόλιν ΖΙαυὶδ ἕως συντελέσαι αὐτὸν 
τὸν οἶκον κυρίϑ κι τ. οἶκον ἑαυτῶ κ. τὸ τεῖχος Τε- 
ρϑσαλήμ. Τότε ἀνέβη Φ. βασιλεὺς Αἰγύπτδ, κι 
προκατελάβετο τὴν Γαζὲρ κ. ἐνεπύρισεν αὐτὴν. 
κ, τὸν Χανανίτην τ. κατοικῶντα ἐν εργαβ’ καὶ 
ἔδωκεν αὐτὰς Φᾧ. ἀποστολὰς ϑυγατρὶ αὐτὸ γυ-᾿ νανπὶ Σ)., καὶ Σ΄. ὠκοδόμησε τὴν Γαξέρ (ΔΕΕΧ). 

Ε, 
] 



1. δὲεθηίᾳς, 

Ὑ 

(0, 5---14.), δδὸ 

θαῇοιβδ, τη Δ ΡΟ αῦ δἰδ σεὲπ Θαζα, ἅδον 
αἷς Φεπίρς Ὁἱο εἰς Ὁε8 ϑθαῆοτδ, τἀπὸ θαίίς 
ὅτίεδε υοπ αἴεπ [εἴποι Ππ|ουέθαποπ ππ| θοῦ, 

Ὁ ἔγαβ διῦα τὸ ἤγαοί {7 Το ποίοη, 
εἶπ ἰεσίοεν ἀπίοῦ ζείποπι Ῥβδεἰπήτοῦ πὸ 
ἀπιὸν ζείποπι δείρεπθαιπι, οοπ απ δἰδ 
σὲπ ὅθεν Θεθα, 0 ἴαπρε (Θαΐοπιο Τοθίε. 

ὁ ἜΠϊπῦ Θαΐοιπο θαῖίο υἱετοὶς, ταπήοπο θα: 
7 φοπυζοτος, ἀπὸ 2.7 ταπ]επὸ ϑὲο 46. ἘΛ1πὸ 

οἷς δΓπιίίοιτε υεὐοτσίοπ δεπ δε δηίς (Θαΐοηιο 
τἀπὸ αἴο8, αϑ ἐππὶ ΖΓ) Ὅ6ε8. δεπίρᾳϑ 4ος 
Οὔτείς, εἶπ ἰρα ἄγεν ἐπὶ [εἴποι θὲσπαί, ππὸ 

8 Τίεβειι. πἰίδ [0 16π. Ἐπ Θοτε ππὸ 
Θιτοῦ [ἀντ οἷς ϑὲοῇς ππὸ ἀάιζεν δταϑίοη 
ἤΐς απ δεῖ Ὅτ, Ὅα. εὐ ραν, εἶπ ἱερ!)ογ 
πα {είποιι ὅθ 6[60 1. 

9 τἴπὸ Θοῖί φαῦ Θαίοσιπο ζεῦτ στοβε Ῥϑεῖβε 
δεῖ: πὸ θεν απὸ, πὸ σείτοίεϑ ὥεγς, τοἷς 

10 Θαπῦ, δὲῖ απὶ Ἰἴ{εν Ὁε8 Πὲροετεβδ Τἰοαί, ἘαΒ 
οἱς Ῥβείδ εἰς Φαίοπιοιϑ οτῦβονῦ θαν Ὁεππ 

οςς αἴξον δδίποοεῦ σεσοη ϑθέοταο! τἀπὸ αἴξον 
11 (ὅρον ϑβεϊδρειι. Ὁ πὸ ταῦ τϑεΐζον 

Ὁοπηὶ αἷς ϑλεπίγεπ, απ) τρεῖζεῦ, θόπη δίς 
Φίῴτοεν (θαι, δὸς (δήταρίτοτ, φεπιαπ, 
ρα πὸ Φατθα, ππὸ θατ δογίθηι 

12 πὠἰπίονῦ αἴτὸπ είδοπ ππιθοετ. ἘΔ1ΠπῸ εὐ τὸς 
δεῖς Ὁτεῖ ταιοεπο (Θρτί)ε, τἀπὸ {εἶπεν δἴος 

18 Ὅν τϑατὸπ ταιζεπο ππὸ {π||- ἘΠΠπΠῸ εὐ 
τοροῖς τη ἐβἄπιπιοπ, Ὁ0Ππ Ὅὲ} (δρῦοῦ απ 21 
αἰθαποι δἰ8δ απ Ὅὲπ 700, δὲν αἰ ὉῸΥ 
απὸ τἀ. Ππιΐ) τοδεῖς οὐ ϑοπ "θοῦ, 
ὑπ θύσεοίπ, σοη (Θοτοῦτπι ππὸ 05 δἰ επ. 

14 Ἰ1πὸ εδ ἕππιεπ απ απ Ξθ Πξοτη, 2 6: 
ος τὸπ οἷο ϑδείδηει! Θαϊοιποπδ, τοπ αἴΐοι 

δεθπίσοπ απ (ὅτϑεπ, οἷς ϑοπ {εἶπον ὅθ 6.8: 
δεῖς σορῦτει δαίίοπ. 

7. ὕ.1.: [ζείπεπι Ῥϑὲοπϑοπ. 

ά, Φιίγοπιδ ... (Φέγοπιδ,,, αἴΐειι Φείέοπ πππθ ον, 
Β.ΑΥ͂Ν.Α: τἰποϑιππίθεν). νῈ: ἐπὶ πη τείζε. 

ὅ, ΟΥ̓ ΝΕ: {πὸ οὐ τοοποίο.,, {π ΘἰΦευθβοί, 

0. ΑὟ: (ϑείραππο ϑὲοίε κι {. ὅθαροπ. ΝΕ.Α: 
δ τίργνει [ἴν (Ὁ. :) ετὺς, Β: Του α {ς [ὑν {. 58, 
ΚΟΥ: ϑὲείξον, ΑἹ {ἀν ϑὲοι υ7οτὸς ὃ 

7. Οδαῖ. Ἢ; 7.) ΒΟΥΥΥΕ : αι. 9ΠΠῸ οἷς 2, Φο. ... 
(θἰπριπταδείνπ) ἔαιποπ. 
Ὁ ὃ, δα ζεἴδίᾳε τοατοπ, ΟΑὟΥΥὙΕ; ϑέοππον. Β: ϑὲοππε 
ἐρίονο! Α: Ῥθὲαπί ίοτο, Β: παῷ [. ϑίπι!, ΑὟΝΝΕ: 
υῦπαπῃ. 
9, δύπε δοῦ Κ. τυἵς δὲς ὦ, ΑΥ̓͂: κ. (ἰπί. 

δεν τίοδε ππιθόςτ, (αίοιο᾽ 5 δε ϑθεῖξ, 

Πμ6η, ἃ Τ Πὰρ]5ὰ ἀβάιι6 ἃἀ (Δ ΖΔΠ), 
οἱ ΟἸΠΟΙΟΒ. ΓΘΘΘ5. {ΠΡ ΠῚ ΓΘΟΊΟΠΙΠ:; 
αἱ Πᾶ])6)ὰΐ ρᾷσθη) δχ ΟΠ ρᾶγία 
ἰπ οἰγοαϊα. Ηλι αΐψας {π48 εἱ 

ἘΝ τΝ ἴϑγδθὶ ἀῦϑ4ι6 {ππῸΓ6 1110, {πΠ|8- 

τ κου Βα 8. 50} νἱΐο βὰὰ οἱ ϑὰ} ἤσι 5, 
ὅλον δὰ θη 8406 ΒΟΙ 540 66, οποία Αἰ 6}}115 

Βα] ΟΠ ηἾ8. ἝΕῚ πάρ οθαὶ Βα] Ομ ἢ 
τυ ἀαδάραρίηϊα τη }Π}Π1ἃ ρ γα θβαρία Θ 4 ΟΓΙΠῚ 

ΘαΡΓΠ απ, οἱ ἀποάθοϊπη 1Ώ}}Π1|ἃ 6486- 

βία, πα ΓΙ ΘθΔη 4116. 605 ΒρΓᾶ- 
ἀἸοΕ1 γορὶβ ρΡθίθοιὶ. δορά οἱ ηθοβϑϑἃ- 
Γᾶ ΠΘηϑ886 ΓΘΟῚΒ ΑΙ ΟΠΠΟἢΪ5. ΟΠ] ἰῃ- 
ΘΘη11 ὀαγΓὰ ΡΓΔΘ 6 Δηΐ ἰῃ (ΘΙ ρΡΟΓΘ 8110. 
ἢ Πονάθιπη 4 0116 οἱ ρᾳ1685 Θ4ΙΙΟΓΙΙΠῚ 
οἵ Τυηθη!ο απ ἀθ Ὁ ΓΘ Δηΐ ἴῃ ἰΟΟΙΠῚ, 
ΠῚ ογἂΐ γθχ, ᾿υχία οοπϑί ας π 519]. 

ϑα25, Βθ61 ΄φασαᾳαα Πθιι5 βὰρί θη 88- 

ϑιν τ ἸΘΠΟπὶ δ ΡΡαἀθη ἀπ) πη] ἅπὶ ΠἰΠΙ 5 
νιυ.».. Θὲ Ια πἀ]πθ} ΟΟΥ 15, Χιιαϑὶ ἈΓΘΠΔΠῚ 
159,18. ιᾶθ. 651 ἴῃ ΠΟΥ πᾶν 15. ἜΕῚ ρΓδ6- 

οθάθθαὶ βαρίθηϊία ϑα] ΟΠ] ΟἢἾ5. ἃ ρ᾽6}- 
ἐν αν (ἰάπὶ ΟΠ πΐιπι ΟΓΙΘη 4] απ οἱ Αθργριὶο- 
Δοὸ τϑθρη, ἜΕῚ ογὰϊ βαρ θη! οαποίῖ5 πο- 11 
»ο.δ0,1. ΤΠ] 115.). Βα ρΡΙ ΘΟ ΒΙμὰη ΕχΡγδϊίὰ οἱ 

δρόίδας ΠΘΙηΔη οἱ (Πὰ100] οἱ θονάὰ ΠΠ115 ΝίΔΠΟ], 
οἱ ΘΡἂϊ ΠΟΙ ἢ ΠΔ [115 1 ἘΠῚν ΘΓ 515 σ ΘΠ 1}0118 
ΡΘΓ οἰγοισ!ιαπ. ἢ μοσαίι5 οϑὲ 4 αᾳ6 132 

Θομει 8. ΔΙ ΟΟΠ. {γἼὰ ΠΏ} ΡὰΓΆ 0185, δἱ ἴπ6- 
Ταη1 ἈΥΠΪ Πἃ 6115 Ζαϊη 46. οἱ τ}1116. 
ἜΕῚ ἀϊδραϊαν! 506 ἸΙρηΐϊβ, ἃ σρτῸ 18 
1ιδ6 651 ἴῃ {8 η0, 5418 4 ΠΥ ΞΒΟΡΌΙῚ 
4086 οἐσγδάϊιιν ἀ6 ρᾶγὶοίθ, οἱ ἀἰββϑυαὶὶ 

ἈΠ ΡῈ. 6 [πη 6 {15 οἱ γ ο] ογ  θῈ18. οἱ ΓΤ ρ  ΠΠιι5 
104.6. Θ᾽ ΡΙβοῖθ5. Ὦ Εἰ νϑηϊθθαμ! ἀθ ὁαηοι 5 1.4 

ΡΟΡαΠ5 ἃ δι θη} 5 ρ ΘΠ 18 Π} 8810- 
ΠΟ 5, οἱ ἃ) ἀΠΙν "515 ΤΟΊ ι15 [ΘΓ Γ86, 
4] ΔἸ θὰηΐ 5 ρ᾽ θη 1) 6115. 

4. 8: 4υλδὶ ἃ Τῇ. 
11. 8: ΕἘΖγδῃϊίδο. 

160 }».22,9. 
ΒιγΈτ,15; 
θε.12.,10Ϊ 
8,8.Χ Ηρ. 

ν.7. 

(Εριμ. 
ὅγ10. 
Μίοεϊ. 
1,18. 

10 

(6 

0. 5: ΘαγΓΆ πη. 
12. 5: φαΐη4αο πα }ΠΠ[ἃ. 

γΕ.Αι: [εῦτ υἱοῖς (ἰδοται ὁ υἱο1) πιᾳ6. ΒΒ: πὶ εἶπ ὦ. 
9. ατόβειι ϑορτίῇ. ΑΥ ΝΕ: (οἶποπ) απϑαοθτοί(οἴοπ 
βδευπαπὸ, Α: (δυξοππίπίβ, [ο απόᾳ, 

10. 4, δε8 ϑπονσοπίαπδεϑ, ΟΥ̓́ΤΕ: (Ούθπο ὃ. 
(ὥῇεπό) ... δαυρίοπϑ, Α: ὐἑογτρεπία που, 

11. δεππ δερ. ... δίς ὦ, ΒΙΑΥΥ ΝΕ. Α: Θύδπε 
θέα οἿ8. Β: αἴῤο δαβ {. ϑέαπις ἔαπι ππίον αἰτο οἷα 5... 
ΑὟὙΕ.Α: πη... ταν πὶ ἃ. ΣβόΠξετπ τίποόππι (πὶ 
Ἰπι τοί 6). 

13. υ. δτίεοεπδειπ, ΒΒ: δοη 9). ΑΥ̓ΥΕ.Α: ἔθον 
Ὁΐε 38, Β.ΑΥ͂ΝΥΕ.Α: (0) απ (ει) δἰ6. (({). ΥΕ: 
ϑέαιιον. Β: βουυοτο, 

14, Β.ΑΥ̓́Υ.ΥΕ.Α: δεῖ (δτοε.... δύτέοπ. 



84 ᾧᾷ,15--240 

γ. 

ποστι Ε. 

Τοφράτις οὐ ῆϊν πιο. 

ἀδλω Καὶ ἀπέστειλε “Χιρὰμ βασιλεὺς Τύρου 

τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸς «Σαλ ομῶντα (ἤκουσε 
γὰρ ὅτι αὐτὸν ἔχρισαν εἰς βασιλέα ἀντὶ Ζ)αυὶδ 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ), ὅτι ἀγαπῶν ἣν Χιρὰμ 
τὸν Δαυὶδ πάσας τὰς ἡμέρας. 198 Καὶ ἀπ- 

. Στ μος ᾿ 
ἔστειλε Σαλομὼν πρὸς Χιράμ, λέγων" 17 Σὺ 
με Α Α , “ ᾽ Ὡ-Χ) 

οἶδας Ζαυὶδ τὸν πατέρα μου, ὁτι οὐκ ἡδυνατο 

οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ 
“« 2 - “ 

ϑεοῦ μου ἀπὸ προφώπου τῶν πολέμων τῶν 
3 - -“ τ ν 

κυκλωσάντων αὐτόν, ἕως τοῦ δοῦναι αὐτοὺς 
,ὕ « ᾿ ἮΝ υὴ 18 ΝᾺ 

κύριον ὑπὸ τὰ ἰχνὴ Καὶ 

γῦν ἀνέπαυσε κύριος ὁ ϑεός μου ἐμοὶ κυκλό- 
ϑεν" οὐκ ἔστιν ἐπίβουλος καὶ οὐκ ἔστιν ἀπάν- 

, 19 καρηὶ ἢ κ᾿ γε ς ᾿ 5» 
τημὰ πονηρόν. Καὶ ἰδου ἐγὼ λέγω οἴκο- 

τ. οὐδ υϑν ἢ - - 

δομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ϑεοῦ μου, 
ἡ 5). 7 , ᾿ ᾿ νι , 

καϑὼς ἐλάλησε κύριος πρὸς Ζ;.αυὶδ τὸν πατέρα 
« [2] 2 - 

μου, λέγων᾽ Ὁ υἱός σον ὃν δώσω ἀντὶ σοῦ 
᾿ ς ᾧ ’ , 

ἐπὶ τὸν ϑρόνον σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν 
- ᾿ς - ᾿" 

οἶκον τῷ ὀνόματί μου. 320 Καὶ νῦν ἔντειλαι 
᾿ Ψ ’ὔ ἐπρὸ " -" ’ ν᾿ 

καὶ κοψάτωσαν μοι ξυλα ἐκ τοῦ Διβανου 
. - ν - , 

καὶ ἰδου οἱ δοῦλοί μου μετὰ τῶν δουλων σου, 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Ὶ " Α ,ὔ κ 

καὶ τὸν μισϑοὸν δουλείας σον δώσω σοι κατὰ 
,ὔ σ Ἂ " σ΄ Α σ 

πάντα ὅσα ἂν εἴπῃς, ὅτι σὺ οἶδα ὅτι οὐκ 
μὲ 3 ἜΡΥ Ὧ' ΕΝ 7 , κ « 

ἔστιν ἐν ἡμῖν εἰδὼς ξύλα κόπτειν καϑῶὼς οἱ 

Σιδώνιοι. 

21 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσε “Χιρὰμ τῶν λό- 
70)» “αλομῶντος, ἐχάρη σφόδρα καὶ εἶπεν" 
1: ὑλογητὸς ὁ ϑεὸς σήμερον, ὃς ἔδωκε τῷ 41α- 
υἱὸ υἱὸν φρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν πολὺν τοῦτον. 
22 Καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ πρὸς “Σαλομῶντα, 
λέγων" ᾿Ἵκήκοα περὶ πάντων ὧν» ἀπέσταλκας 
πρός με" ἐγὼ ποιήσω τὸ ϑέλημα σου εἰς ξύλα 
κέδρινα καὶ πεύκινα. 
ἄξουσιν αὐτὰ ἐκ τοῦ «Ἱιβάν ου εἰς τὴν ϑαλαοσ- 
σαν, καὶ ϑήσομαι αὐτὰ εἰς σχεδίας ἕως τοῦ 
τόπου οὗ ἂν ἀποστείλῃς πρός με, καὶ ἐκτι- 
νάξω αὐτὰ ἐκεῖ καὶ σὺ ἀρεῖς" καὶ σὺ ποιήσεις 
τὸ ϑέλημά μου, τοῦ δοῦναι ἄρτους τῷ οἴκῳ 
μου. Καὶ ἦν Χιρὰμ διδοὺς τῷ Σαλο- 

18. Β: χρίσαι τὸν Σ΄. ἀντὶ 2]. (πρὸς - 4. ΔΕΧ). 
17. Ἐ: τὸν πατ. μδ 2. ΑΒ (ρτο ἡ τϑὰ ὁ πύρ. αὐτὸς. 
18, Β: ἁμάρτημα π. 190. ΑΒ "τᾶ... κύρ. ὁ ϑ'εὸς. 
20, ΑΒ ἐν. 21,48: ἐγενήϑηκαϑὼς. 22, ΒῈ Χ. ΑΒ: 
πᾶν (τὸ ΠΧ ΒΥ. εὐ 29: Βὲ: ἀδΎ ΔΩ τς Ἅχι ΧΩ Σ 
ΑΒ (41) εἰς, Β: ἐὰν (ἂν ΑΚ Χ). ΑΒ Ἐ(α1ι.)σὺ ( ΠΕΧῚ 

16. νῈ: δαΐίε Ὅ αν. φεἴίοδέ, ΑΥὟ.Α: τοαῦ δεν (εἰπ) 
δ τοιμιῦ Φαυίοϑ σεϊθοίοπ. Β: αἴίο δίς Φαχο, ΥΕ.Α: 
αἴτο 9 εἰ, 

11. Β: νοπ ππείπουι δὲ, Φὸι δα β οὐ π. ἢ ΑΥὙΕ; νοῦς 

τον Στ. ΘΠ ΠΟΝῚ 
Ἴτν 5 ὦ 53 πϑθουτὸν ἐν ΡῈ 
ἘΠ ἽΞ ΠΛΝ, ὈΠΤΙ ΠΡῸΣ ὙΠ 
ποῶθ ἢ ΒΡ ὩΝΠΓῸΞ ΠΗ 5. ποπτ 
ὮΣΠΣ ΠΩΣ 1 ἘῸΝ ΒΟ ΠτὸΝ πότῳ 1 
ΓΞ ΤΉ) 5. Ν᾽ 5 3 Ν ὭΤΤΩΝ 
ΠΡΕΣ "ΦὩ ΠΠΗΝ πὶτπο δῶν 
σπρ ὉΠ Ν ἐπ ΤῸ ἼΡ ἽΠπΩ:Ὁ ἼΩΝ 
πὴπὶ ΠΣ ΠΩΡῚ ΠΡΩ τῖΒ3 18 
Σ25 ΛΝ Ἰδῷ ἮΝ ΞΘ ΣᾺ ΤῊΝ 
ΞΕ ΤῊΣ Τ3Ο. ὝΩΝ 5221 919 
-ἣν τπτῚ ἼΞΙ ̓  ἼΝ ΠῚ πὴ 
ΤΌΠΩΝ ὙΩῶΝ 223 ΠΣ ἽΝ Ἢ 
ἐῶ. ΤΛΞΙ ΠΏΣ ΝΠ ΩΣ 
“Ὁ θην "Ὀ τη} ΣΣ ΠΏΡῚ 
“5 ΠἸΞΡ ῸΡ ὌΠ) ὙἸΩΡὴ ἜΣΕΣ 
“ὌΝ τ ἼΩΝ ΡΝ Ξ5 τΝ ἼΠῚΣΣ 

50 ΘΝ ὮΞ ἸῈΝ ἽΞ ΤΣ ΤῸ ΠΩΝ 15 
ἐΘΟἼΣΞ ὈΡΣΣ ΤΊΣ 

ππκΉσετ  ΣΑΝΑ ΠΡ τ 
ἼἼΞ "ΝΒ ἸΝῺ ΓΘ προ 
ὩΞΠ ἸΞ ἀητὸ ΤΣ “ὧν δθπ πὴπὶ 
ΒΤ ΠΝ ἐππῖσι 3 ἘΡτΟΡ 55 

ἼὩ 

᾿ στοῶν τν ὭΡ ὦ τὸν "Ὼ Ξῷ τὸν 

τὰ τόκα, τοςτον ἤῶσν ἪΝ ὌΝ Ὡποῷ 
ἐδ ἼΧΦΞἢ ΘΡΤῚΝ ἼΣΣΞ ἼΣΡΠΙ 
ὩΝῚ ΤΩΣ ἢ ἩϑποπτγῈ ἢ ὙἼΖ 28 
τῶν ΘἸΡΏΠΟῚΡ 855 τ ΌΩΝ 
ΠΩΝῚ Θῶ ΘΩΧΒΟἽ "ὋΝ ποῶτι 

ΩΝ ΣΘΠΓῸΝ πῶΡ Ὁ ΠΡ Ν ὉΠ 

πϑθῶν ἸΏ9 ΘΙ “ΠῚ ἘΣ Ὀπὸ 94 

γι 17. "5. ν. 30. ἼΠΧΞ ὮΠ 
πιογέο. ΒΑΕ: ὅν, (ΕΗ ΩΣ ρθη} [{6 {0 π| ππηι: 
ααδεπ. Β: ρφορέθοι θα. ΑὟ ΝΕ: [οαέο. 

18. ΟὟ: ϑὲ. φσεζαῇε. ΑΙ: δό[εν γθίδειῃαπῦ, ΑΥ̓.ΝΕ. 
ἘπρΙ δ[α Ὁ 



ΐ ἰκν, χα ὉΥ 

19 πο δύζεδ φίποεγηβ πιοῦν {{{. 

1, Φύπίᾳς. Ὁ, 1ὅ--24) δ8ὅ 

Φεῦ ύπίρᾳ 3. Φυτϑ. ϑδονβετοί πιο πη Φ  ΡΕΙθ αι, Υ. 

105) Ἰἴπο ίταπι, δεν δεθπὶᾳ χὰ συ τιβ, ζαποίο 
Τοείπε δεποῦγτς ζι (Θαΐομιο, δὸππ οὐ ϑαίίς 
σαὐρῦτοι, Ὁα8. [{6 ἰθπ ἐππὶ δεδηΐρο φοζαϊθοί 
δαί απ ζεἰπο8 δαίοτβ Θια. Φεππ 

10 ίταπι Ποδτε Φοανίο ζεἰπ ἀοδοπίαπα. ἜΤ 
(ΦΟαΐοπιο [αποίς ἐπι ίταπι. τπὸ [68 ἰῇ πὶ 

17 1ασοπ: Ἔθιι τοοβοῖι, Ὁα 8 πιοῖπ ϑατον Φ α- 
οἷο πἰῶξ ἔοππίς δαμοπ εἶν απ δὲπι ϑὲα- 
πὸ Ὅε8 ὥεῖτη, ζεῖποϑ (δοίίεδ, ττπ δ68 
δ τίεσ δ᾽ τοἰ ὁπ, ὍΔ ππὶ ἰθπ θεΓ ταῦ, δὲ8 
Πΐε ον ϑοτΥ πἀπίογ {εἶπε δι θήοΓεπ οαϑ. 

18 Ἔϑύπιπ αδὸν αὶ ππίν δὲν εττ, πιρὶπ (δοίς, 
ϑέιθς σοσοθοι πεν, Ὁα8 ξοὶπ Πθ θουζα δον 

ἘΘΙρῦς, 
70 θαθε ἰὦ φεδαδε εἶπ ὅατι8 21: δαιίοπ Ὁοῖπ 
ϑὲαπιοπ Ὅε8 ὥοττγπ, πιείποδ (οίίε8, τοῖς ὉΕΥ 
ΘΟΥΤ σογοδεῖ θαΐ 21 πιοίποπι ὅϑατον Φανίν, 
ππὸ σεαρί; Φείπ Θοῦπ, δὲπ (ὦ απ Ὁεἶπε 
ΘΙαί ζεθὲπ τϑοτος απ Ὁείπει. (ΘΕΟῚ, ὃὲῪ 

20 [01[ πιείποεπι ϑέσπποπ εἶπ ὅατ8 δαιεπ. ἜΘυ 
δο 001 πππ, θαβ πιαπ παν (δοδοτη αἰι8 δἰ- 
ὕαποπ θαι, πιὸ Ὁαβ δείπο δὲποῦγτε τηῖτ 
ταοίποι δὲπεῦγίεπ ζεῖοπ. Ἰϊπὸ ὃὸπ ἀοῦπ 
Ὁεῖπον δἐποῦτς. τυ (ὦ οἷν σεδεπ, αἴξεϑ, 
τοῖς δι Τα ροῇ. Φεππ δι Ἰυοίβοῖξ, Ὁ δεί 
ιπ|8 πίοπιαπὸ {{Π, 61 οἵς ζιι Ῥαιιπ τοίῇε, 
υοἷς ὃἷς Θίδοπίον. 

ΟἹ] Φα φΦίναπι αϑὲῦ Οὐτείε οἷο οτίς (ας 
ἴοπιοπϑ, {τοιτοῖς εὐ ἃ δοδ, πὸ Τρτα)ι: 
(δ εἴοθοί [εἰ Ὅε᾽ ετν θεῖς, Ὅε. Φανίο εἰς 
ποῖ τϑείζοα Θοῦπ αὐσοδεηι αὶ ἔδεν οἰεβ 

22 ατοβὲ 3016! Ἐπ Θίταπι ζαποῖο κι (Θα- 
ἴοπῖο ππὸ Τίοβ ἰθπι Τα σοπ: ὦ θαθε ἐς 
Οὐτοῖ, τθαϑ δι. δι πῆρ αοαποι δα; ἰῷ 
ὙΠ τππ πα ας Ὁοίποπι Βοσοῦν, ταί 

23 (δοδετης ππὸ Φ απ πθοῖς. Ἐθλοίπο δὲποῦς 
[οΠἐπ ἢ νοπὶ δἰδαποι οἰπαῦ δυίπαοπ απ 
Ῥϑέοεῦ, ἀπὸ ΟἿ {ες ἰπ δίδβε Τεροπ Ἰαΐοπ. 
απ Ὁοπι ϑθέοον, 68. απ ὅπ Ὅτι, δεὲπ ὅπ, 
πιΐν τοὐυ] απΐαροπ Ταεπ, ἀπὸ Οἱ [ὸ Ὅας, 
0} αδοίποεπ, ἀπὸ Ὅμ. [07 ε8. δοίοπ, 

“δον ὅπ [01Π| αὐτῷ πιοίπ Βοσοῦν. ἸΙαήῆεη. 
ἴδιιπ, ππὸ Θρεῖζε φοθοπ πιρίποπι (Θοίποςο. 

24 ἜΠΠΠΟ σαῦ Φίταπι (Θαΐοπιο (δεδοτης τἰπὸ 

20.Ὁ.1,: δα βοῦπ. 22. ὕ.1.: Σ ἀπποπθοίς. 
Ἔ) 55. 1ὅ--ἜΞϑὸ., οεισ πιᾧ δὲ. ὅ, 1.--- 18, 

19. ΑΥ ΕΑ: (ὦ φοδεπές, ΒΕ: πὶ, θὲ, θα ὁ. 
20, σὐπι 4{6..... 11. πιοίπε 4᾽πιι, [0 ΠῈ}εππ πὶ. δείπει ὅπ. 

Ο {εἴπ... Θαπὸ τοΐς... δὲῖ ὃ. 4. ΥΕ: {τ πα ὦ ζά{ς... 

ἐ ὥς το 

οὐυπᾶποο δα ό ὁ. 1 {. ΟὟ: {{| ἔππιοίᾳ Ὁ. 21 Ὁ. 
21. Β.ΑΥ͂Ν.ΥΕ.Α: [{ᾧ ζοῦν. 
2, ΑὟΥ.Α : πιίτ ἐπέδοξοεπ, ΝΕ: Ῥα Τασεπ Ἰαῇει. 

Μίβῖι ψφασχιθ Ηϊγᾶπη τὸχ Τγτὶ 1 ὃ) 
ΒΘΡΥΟΒ 5105 Δ ΒΑ]ΟΙΠΟΠ 6) (Δαν } 
ΘΠ) 40 ρθη] πηχίβεθηΐ ΓΘΡΘΙη 

285π. ΡΙῸ ρδίΓ6 6}118}, 418 ΔΙ] Ο115. [ἀθΓὰϊ 

τον Ηϊναιη Πάν οἰηπὶ ἰθιηρογο. Ἔ ΜΙϑ 10 
ἜνἌδοδι Δαΐοι ϑα!οηοη ἃ ἨΠγᾶμη, ἀϊοοη8: 

ἜΤ 5615 νο]αη αίθ} Πᾶν] Ρᾶ 18 τη6], 17 
δας, 61 4αΐϊα ΠΟη ρΟΙ ΘΓ ἀρ ἤσαν ἀΟΠλ11} 
τοις. 8. ΠΟΒΊΠΐ Ἰ)ΟΙΏΪπὶ Π6Ὶ 511 ῬΓΟρίου θ6}}ἃ 

1Π}}} 1 6 {1ἃ Ρ 61 ΟΡΟα πη, ἀοη60 ἀἁΓοὶ 
ἘΠΕ ΠΟ 118. 605. 51} νρϑίϊσίο ρθη 6}18. 

ἜΝΌ ΠΟ ἀπίθη} ΓΟααΐθηι ἀ θά ΐ ])ΟΙ 115 1 8 
65. ἸΠΘ115 [ὩΠ] ΡΘΓ εἰγοι απ), οἱ 
ΠΟ 68. ϑαίδῃ Ὡ64Π16 ΟΟΟΙ 5115. 1815. 

ἐσμεν τν ὅς ΟΠ ΔΙΠΟΌΓ ΘΙ. οὐρσίίο Δοάϊῇοανα ἰθιη- 19 
Ῥ᾽θπλ ΠΟΙΏΙΠΐ Π)ΟΤΏΙῊΙ [}6] 1η 6], 5108 10- 
ΟἸΓ15 651 Π) οΙμ]η115 Πᾶν" μαι ὶ τη 60, ἀἸ- 

βεδοὴς 60η5: ΕἾΠ 5. (ὰ 15, 46 1η ἀΔ})}0ὺ ΡΓῸ [8 
ΒΌΡΘΙ" ΒΟ] ΠῚ {τ}, 1086 ΔΘ  ΠοΑ}}1} ἀο- 

20ν.2,5. [ΠῚ ΠΟΤΉ]ΠΪ 60. ἜΡΥΔΘΟΙρο ἰδίαν αἱ 20 

κεν3,τ. ΡΥΔΘΟΙἀδηΐ τ]Πϊ δαρνὶ ἰαϊ ὁ ΓῸ5. (0 

θᾶ η0, οἱ 56 ΥΥ] ΠΠ6] 511 ΟΠ) ΒΘΥΥΒ 

{π|5: ΠΙΘΡΟΘ 61 ἃ11{6Π| 5ΘΡΨΟΤΠῺ ἴπ0- 

ΓᾺΠῚ ἀ4|}0 {{01, «Δ Π] ΟΠ] 16 ΡΟ ΙΘΡῚ5 : 
5015 ΘὨΪΠῚ {ΠΟΙ 10 ἤθη ο5[ ἴῃ ΡΟΡαΪὸ 

1Π60 ΥἹΓ, 4ἱ πον ον ᾿’σηὰ οάράθ γα 
βίοαι ΒΙ4ΟΗΙΙ. 

ὐπὶ ΘΡρΡῸ ἁιάϊσβοι Ηΐγα γουθὰ 21 
0... ϑΔΙΟΠΊΟἢΪ5, ἰδοίαί8. δὶ να]46 οἱ αἱΐ: 

ἐΘμυν δ: ΘῃοαἸοία5. ΠΟμἰηπ15. [6115 ποάϊθ, αὶ 
ἀδαις λᾶαν! ΠΠππ|πὶ ΘΔ} 16} {155 }Π}11}1} 

ΒΌΡΘΡ ΡοΟρΡαΪαη ἤπηο 9] γι. ἘΕῚ 292 
Πη511 Πίγαη δὰ αὶ ΠΟ Π 6), ἀἰσ6η5: 

Αὐαϊνὶ φαδθοιπη 6. πλδ ἢ ἀδϑ 1} 1Ώ1Π}: 
650 ἴδοι Ο}1}16}}} ν ΟΠ] [6 Π} {{|8 } 

“μεθ αθνῖη ΠΠΙσῃΐβ σΘ ἀ Ἰηΐ5. δὲ Πθρηΐβ8. Ἔδβουνὶ 28 
Πη6ὶ ἀσροπθηὶ θὰ ἀ8 [ΠΡ η0 δ(ὶ 16, 
οἱ Θ0Ὸ ΘΟΙΏΡΟΙ Δ Θὰ ἴῃ ΓΑ 118. ἴῃ 
Ὠ]ΔΓῚ ἀΒ1π6 δ ἰΟΟ.1), {π|61} 5ἰρη1ῇ- 
ΟαΥΘΡΙΒ. ΗΠ], οἱ ἀρρ] θά) δὰ 101: οἱ 

ναι. ἴα [01165. 68, ρΡΓΔΘΌΘΡΊΒπ6 ΠΘΟσϑβδΓϊὰ 

Αούοτο δ ἢ], αὐ ἀδίαν. οἰθι5. ἰοιητ! π|680. 
ἜΤίααιιο γα) ἀα])ὰϊ ΘΔ] ΟΠ ΟΩ] ᾿ἰσηὰ 24 

1,89. 

Ζυᾶ.18,7, 

1ὅ. ΠΠ Τ (Ὁ. τὸρ.} βρον 5Γ868],. 
18. ΑἸ. ἘΒθοιΐπ8. 20. ΑἸ. Ἐ ϑϑυνὶ ἰα]. 

Β: θ ο Ἱφοζαϊίει., ΑὟ: (δυρτεῇοπσῷ, 
8, πποίνιεπι ὅδαιζε, ΒΒ: 28 δ, όβοι, νΕ:νν. εὖ πὶ δ. 

απ|8 ")ὲ. 1. ΑΥΥ: [γαῇε εὖ ἰπ δ1. (ει 5) ὲ, Β: ϑὸπ οἷπι: 
απδεῦ ᾿παῴεπ, νΕ: Ἰοόπιαοπ, ΟΥ̓; απ εἰπαπθεν 
ποίηποπ, (Α- απὸ ϑαπὸ δτίπαοι Ὁ) Β: δαβ δι [ἴδ τοεβ: 
δου! ΝΕ: πὶ δι ἔα πα ἐδ ἢ. 



δδ0 ᾧᾷ,25--6,2. Ἐδοσπ ἢ. 

τ. Τοοεοάτι σι ἥΐναμιο. Αραϊ)ὶεατῖο Τοηιρϊὲ. 

- Ν “- ᾿ 

μῶντι κέδρους καὶ πεύκας κατὰ πᾶν τὸ ϑέλημα 
ἊΝ ἢ - ν ι 

αὐτοῦ. 25 Καὶ Σαλομὼν ἔδωκε τῷ Χιρὰμ 
“ ΄ ΄ὔ “ - - ᾿" 

εἰκοσι χιλιάδας κόρους πυροῦ μαχαλ τῷ οἴκῳ. 

αὐτοῦ καὶ εἴκοσι βαὶϑ' ἐλαίου κεκοπανισμέ- 
ἢ - 5...) Ὄ ᾿ - ΄- ; 

γου" κατὰ τοῦτο ἐδίδου Σαλομὼν τῷ Χιραμ 

κατ ἐνιαυτον. 

20 Καὶ ἔδωκε κύριος τῷ “Σαλομῶντι σοφίαν 
καϑὼς ἐλάλησεν αὐτῷ᾽ καὶ ἣν εἰρήνη ἀνὰ μέσον 
Χιρὰμ καὶ ἀνὰ μέσον Σαλομῶντος, καὶ δι- 
ἔϑεντο διαϑήκην ἀνὰ μέσον αὐτῶν. 27 Καὶ 
ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν φόρον ἐκ παν- 
τὸς ᾿Ισραήλ, καὶ ἣν ὃ φόρος τριάκοντα χιλιά- 
δὲς ἀνδρῶν. 28 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν 

«Ἱίβανον, δέκα χιλιάδες, ἐν τῷ μηνὶ ἀλλασσό- 
μενοι" μῆνα ἦσαν ἐν τῷ “Ἱιβάνῳ καὶ δύο μῆ- 
νὰς ἕν τοῖς οἴκοις ἀὐτῶν, καὶ ᾿Αδωνιρὰμ ἐπὶ 
τοῦ φόρου. 329 Καὶ ἦν τῷ “Σαλομῶντι ἐβδο- 
μήκοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν καὶ ὀγδοή- 
κοντα χιλιάδες λατόμων ἕν τῷ ὄρει, 80 ἐκτὸς 
τῶν ἀρχόντων τῶν καϑεσταμένων ἐπὶ τῶν ἐρ- 
γὼν τοῦ “Σαλομῶντος, τρεῖς χιλιάδες, καὶ ἕξα- 

κόσιοι ἐπιστάται τοῦ λαοῦ τῶν ποιούντων τὰ 
ἔργα. 531 Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς καὶ αἱ- 
ρουσι λίϑους μεγάλους τιμίους εἰς τὸ ϑεμέλιον 
τοῦ οἴκου, λίϑους ἀπελεκήτους. 52 Καὶ ἐπε- 
λέκησαν οἱ δοῦλοι “αλομῶντος καὶ οἱ δοῦλοι 
Χιρὰμ καὶ οἱ Γίβλιοι, καὶ ἡτοίμασαν τοὺς 
λίϑους καὶ τὰ ξύλα τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν 
οἶκον. 

ΨΈ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὀγδοηκοστῷ καὶ τε- 
τρακυσιοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ 
ἐξ Αἰγύπτου, τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἕν μηνὶ τῷ 
δευτέρῳ βασιλεύοντος χου βασιλέος Σαλο- 

μῶντος ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ φκοδόμησε τὸν 
οἶκον τῷ κυρίῳ. 2 Καὶ ὁ οἶκος ὃν ῳφκοδόμη- 
σὲν ὃ βασιλεὺς “Σαλομὼν τῷ κυρίῳ, ἑξήκοντα 

πήχεις τὸ μῆκος αὐτοῦ, καὶ εἴκοσι πήχεις το 
πλάτος αὐτοῦ, καὶ τριάκοντα πήχεις τὸ ὕψος 

24, ΑΒ: καὶ πᾶν ὃ. 26. ΔΒ: καὶ μαχ. (Β: μαχεὶρ). 
ΒΤ. εἴν) )χιλιάδας.. -κεκομμένδ. 
ἔδωκε σοφ. τ ΣΡ ΒΒ Σὰ ἡ “Ὁ: ἘΠ ἐν οἴκω. 
90. 48: χωρὶς ... τῷ Σ'. (ἐκτ. ... τὸ Σ. ΕΧῚ). Β 
ΑΒ: οὗ ποιᾶντες (τῶν π. ἘΧ). 915. ΒῈ Καὶ ἔνετ. 
-Γιβλ. ἘΠ ΑΧΟ οἴ 0) 1): ΑΒ: τρία ἔτη (τ. οἰκοδ, 
τ. οἶκ. Ἐ). --- 1. ΑΒ: ᾿ἐγενήϑη ἐν τ. τεσσαραλ. (ο. 
ΕΧ). Β "τῶν οἱ καὶ - κυρ. Ἱ Καὶ ἐνετείλατο ὁ β. ἵνα 
αἴρωσι λίϑος ὠεγαλὸς τιμίδε εἰς τὸν ϑεμέλιον τὸ 
οἴκϑ χ. λέϑὃς ἀπελεκήτδς." Καὶ ππαλῦπε οἵ 
υἱοὶ Σ'. κ. οἵ υἱοὶ Δ. καὶ ἔβαλαν αὔτ Ἔν τῷ 
ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐϑεμελέωσετ. οἶκον κυρίϑ ἐν μηνὶ 
Ζιῶ κ. τῷ δευτέρῳ μηνί. Ἔν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ 

20. ΑΒ: 
ΝΣ ᾧ τὴ: ΤΙΣ Ἂν» τῷ 

Ἐτῷ λαξ. 

᾿Ὡρ 3223. Ἴ5Π) 

ΕἸΣΕΤΙΓΟΣ ΘΔ ΤἼΞ ἼΣΡῚ ὈΡΓῊΝ ΧΦ 
Ὡδν ΘΟ ΩΣ» ΘρτῸ ἸΩ Ποῦ θο το 
ἽΞ Θ᾽ ἼΠη3Ὁ ΠΟΘ ΘΛΌΓΙ Ἢ 
ΘΠ Ἐ προ 15 πϑ ΓΡῺΡ Ἰροῶ 

ἐπ πρῶ 
ὝΦΝΞ ΠΆΘΙΘΟ Π39ΓῚ 10) ΤΠΓΣ ΠΣ, 
52} ΘΠ ΤΞ ϑῷ ἼΠῚ ἼστηΣη 
Ὀφθ) τ ὩΠ 9 ΤΣ 95 ΩΡ] 
ἼΠΠ} ἘΝ Θυ ΟΞ Ὁ ποτῷ ἤϑπ 
ΒΓ ϑῚ ἐῶν ὩῸΝ ΡΗΝ ὉΔῚ 28 

ὉἸΗΣ ΘῈΣ Γὼῶρ ποθὴ 
τ ΤΟΙ 

ἐν ΘΝ ἼΏΊΞΞ ΘΓ 
ΝΣ ὯΝ υΞο προ ὙΠ} 29 
ποῦ ἐἼΠΞ 2. ΠῚ ὯΟΝ ΘΘΔιθἢ ὉξΌ Ὁ 
-ὃ» "ὧν ΤΡ Ε ΘΖ 9 
ΓΝ ὥν ὈΡΘΌΝ πῶδῳ πϑΝ 85 
ἹΧῚ ἘΠΞΑΘΏΞ, ΘΝ» ΣῚ ὈΣΞ ΘῈ ΤΠ 3] 
2: Ν ΡΟΝ Θθ τ ἸΡΘΘῚ ΠΝ 

ΓΞ Τλβπ πο ΤΥ 
ΟΠ ὭΞ) ΠΡ ὍὋΞ ἸΦΟΒΡῚ 32 

ΘΌΣΝΠῚ ΘΈΣΕΙ π2λ5Ν.. ΘΡΟΞΒΠῚ 
ΣΤΟΞΙ ΤΠ239 

ΓΝ »ΞἼΝῚ πρῶ πο ὙΠῚ ΨΈ, 
ὝΠΔΒ Ὀν πέρ" ΒΞ ὈΝΧῸ πλοῦ 
Ἵ ὠπΠ|3 τοϑσΞ ἪΝ πϑῶῶξ ΘΟ ὙΣ 
τὸν προ Ὥρ)Ὁ γῶσι ΠΡ ἢ 
ΓΟΞΠῚ Ἰαρῆτος ΓΉΞΕῚ ἼΞ}Ὶ ἰδ 

προσ τῦξ "ὧν 

ἼΞπῚ Ὀνρϑὴ θην πϑ τθοϑῷ 
,. 26. ΠΏ ὉΠΏΞΙ νυ. 81. ΠῺΣ ΤῊΝ 

ἐν μηνὶ Βαάλ, ὅτος ὁ μὴν ὃ ὄγδοος, συνετελέσϑη 
ὁ οἶκος εἰς πάντα λόγον αὐτῶ κ. εἰς πᾶσαν διά- 
ταξιν αὐτδί ΑἘΧ; οἵ, 9, 915. 0, 97 5.). 2. ΒῈΣ. ᾿ 
τεσσαράλ. (ἑξήκ. ΑΕ ΧῚ) ἐν πήχει (πήχεις ΕΧ)Α 
Ἐ( ἰδ 5.160) τὸ. Β: πέντε καὶ εἴκοσι (τριάκ. ΑΕΧ,, 



1, διύπίᾳο. 

Φοὶς ϑίτθεϊίον ἀμ δόῖι δἰ θαποπ ππὸ δίς απο, 

(8, 35---6,,..). δδ1 

τ. 

20 ἘΘαΐοπιο αὐοὸῦ σαῦὺ Φίγαπι οιθαπρίᾳ ἐαπ- 
[επὸ δον ἡϑοίξοι 2 εἴπ {τ {εἶπ Θείπδο, 
απὸ φοαπρίᾳ (ὅοΥ σοοβοπ 61. ΦΘυοίεβ 
σαῦ (Θαίοπιο [ἀδυῖ) Ὁεπὶ ίταπηι. 

Ἰϊπὸ 1 ΘΟ σαῦ Θαίοπιο Κορ δ οἷ, 
τοῖς οὐ ἴθπι σετοδοῖ θαίε, ππὸ τραῦὺ δ υίοῦε 

τς φοίζεπ Θίταπι ππὸ (ΘαΙοπιο, τππὸ [{6 πια ὃς 
27 ιἰεπ θεῖδε εἰπὸπ ὅϑιππὸ π| εἰπαπθεῦ. ἜἸΪπὸ 

(Θαἴοπιο ἴεσίε εἶπὸ ϑΙπραθ! αἰ Ὁᾳ8 σαπλὲ 
ἀΊγαοῖ, ππὸ οἷς Πα Ὁ τραν Ὁτοϊβίᾳ ἰαπ- 

28 [1ἐπὸ ϑὲαππ. ἜἸ1πὸ Ταποτο 16 αἰ θεῖ κἐϊ- 
δαποπ, [ς εἶποπ Ῥίοπαί ξεῦπ ταπ]επο, ὉαᾳἘ 
ἤξσε εἶπεπ θὲοπαί αμῇ Ὁεπὶ ἀἰθαποι τρατοῃ, 
απὸ ἐὕσοοπ ϑθέοπαῖο Ὁαθοίπις. πὸ 100- 

290 πίταπι ἴραῦ ἴδεν Το πα]. ἘἸ1πὸ 
(Θαίοπιο θαιίε Πεδεπρία ταπεπο, οἷς αΠ 
ἰτισοι, ἀπὸ αὐιλίᾳ ἰαμεπο, οἷς Ὅᾳ. δἰπις 

80 πιλίὸπ απ δόπὶ Βοτας, ἔοθπε οἷς δον 
πέος ΦΘαϊοπιοπϑ, οἷο δεν Ὁα8 Ξε: 
αοζοδί τρατοπ, ποθ πη ἃ) Ὁτοῖ ἐππ]οπὸ πὸ Ὁτεῖ 
διπιθονί, τϑοίἄγε ἔθου Ὅα 5. Ξθ01Ὲ δενυζ)είοπ, 

δι Ὁα8 δα απὶ θεν αὐδοίτοῖς. ἜΤ εν δὲδπίρ 
αοθοῖ, Ὅαβ ἤΐξε ατοβε ππὸ ΕὐΠ ἀ)ς (Θἰεὶπε 
αὐϑόταδεπ, περιπἃ) σεραπόπο Θιείπε ζππὶ 

82 (ὅτιιποε ὍὉ68. αιζοδ. ὙἸϊπὺ οἷς ΒΘ απίεις 
(α΄ οπιοπϑ ππὸ οἷο Β απ ίοιτς φίταπιδ τπὸ 
οἷς (Θἰθιπι| Ὀίοδειι αἰ18 ππὸ δοτείἐοίοπ 51 
ΘΙ; ππὸ (ιρῖπε, πιο δαιπ Ὁ 8 αι8. 

ΨΈῈ. “πὶ υἷες θιπιδετί τηιῦ αὐὐὐρίαίοπ αν 
παᾶ) Ὅεπὶ ἡΠιθααπα Ὅον ἀξίποον τας απ 
(ὁαουίοπΙαπο, ἱπὶ οἰοτίοπ αθν Ὁε8. δε πίᾳε 
τοὶ 8 ΘΘαἸοπιοπϑ θοὸν ἤταοί, ἰππι ϑθὶοπαί 
ΘΓ, Ὁᾳ8 {Π εν απϑοτο θὶοπαί, τϑατὸ δα8 

2 ὅαιιδ Ὁὸπι έτη σόθαιοί. ἔαδ θαι 
αδὸνῦ, Ὁᾳα8 δὲν δξθπία (Θαίομιο ὃὸπὶ ούτη 

δαιοίς, ταν ζο είς (Ἰεπ ἴαπα, οἴραπε 
ἀἰς (ἸΙΙεα δτοῖς, ππὸ ὑτείβίᾳ (ΘἸΙοπ θοῶ). 

44. ὕ.1.: Φιἀπποέπθο, 25. Δ.Α : φοϊοβοποῦ, 
ὕ.1,: φοἤοβεπ εἴεδ. 27, ὕ.1,: ἀπῇ σαπὶ τ, ππὸ 
Ὅεῦ θίπε. 28,1. ὕ5.1.: ϑθλσπδοι κι.: ϑθὲοπῦ. 

20. ϑαιδ, ΒΙΝΕ.Α: 2πτ Θ γρείζε. ΟὟ: ϑὲαρειπια. 
ΒΑ: υοῖ σαθν κι ἢ. γΕ: οἷ, Πῖν ὧς 

27, Βὺδ ς. δτορπδε απὸ ὑὺπ απ; . τι. ζεἸ δίᾳο. 
Β: Τίοβ εἰποπ ϑπιοζώβ ποῦπιοπ, Αι: οεὐτοᾶη!ξο ϑθ τῇς 
ἵρεῖο. ΟΥ̓ .νΕ: δον υύθποῦ τοάτοπ. 

28. 32. ἐαπιῦ, αδισεοδήίεί, ΒΑ ΝΕ.Α: τορ εἴς 
τρείζο. 
9. ΑΥ̓.ΝΕ.Α: θαβίτάρον.. (οἵᾳ :1.) Θεείπθαπον 

α, Ὁ, (ϑεδίτρο, 
90. Β: οὐ. δουοθον.... 98, σατοπ, ΑΥ̓ ΝΕ: ΘΟ θοὺς 

απήζοθον (Οἷς) 6. Ὁ. θυ δ 6} (μοῦ. τ0.). Α.: 9 πι ]οπτο οος 
161. ϑιτῦ, Β: 2 σοδίοίοπ δαίεπ, ΑΥ̓,ὙΕ;: οἷο θέτο 

20 

Φ αππεπθ ΟΣ, πα αἴὸ {εἰποπὶ φοροῦν, σοάρηδ οἵ ᾿’ρπὰ ἀρ] σηᾶ }χῖᾶ ΟἸΠΠΠ ΘΠ 
νο]απίδίθ μη) 6}058. Βα] οι δαΐθη 2 

ἴσο. ΡΥΔΘΡΘθαΐ ΗΪΡᾶπὶ ΘΟΓῸ5. {Γἰ[ἰοἱ νἱρίπιὶ 
Ἐαι τ, ΑΤ Ή]]11ὰ ἴῃς οἰ ἀομηαὶ 6.5, οἱ νἱρίημὶ 

ΘΟΥῸΒ. ῬΟΓΙΒΒΙΩΙ Οἷθι:; πᾶθὸ {ΠΡ 6 αἱ 
ΒΔΙΟΙΏΟη ἨΠΓΔΠῚ ΡΘΡ 5ἰησι!ο8 ΔΠΠ03. 

Π6ά1 φαοαιο Πομλίη5. βαριθη απ 20 
ΒΑΙΟΙΏΟΠΙ, 516αΐ Ἰοοα 5 651 οἱ, οἱ δαὶ 

Ρὰχ ᾿ἰηΐονῦ Πίγᾶη οἱ δα! πη ηθη), 6ἱ 
σι. ΡΘΓΟΌΒΒΟΡΙηΐ Διη} 0 [Ὀ6ἀϊι5. Ἔ Ε]ΘρΊ- 27 

ὄτδ 46. ΤῈΧ ΒΑ]ΟΠΠΟΠ ΟΡΟΓΑΓΙΟ5. 46. οπιηὶ 
ἴϑγδϑὶ, οἱ ογαΐ ᾿ῃπά!οῖῖο (γι σία τ }}}1ἃ 
νΙΓΟΓΙη. ΜΠ ΘΡαΐ46. 605 ἴῃ [1}0ἃ- 28 
ὨΠ1η1, ἀθοθιη Ὠ}}}}1|ἃ ΡῈ ΤΏ η5685 51η- 
ΘΌΠΟΒ ν᾽ 01551Π|, ἰΐὰ αἴ ἀι 0118 Π]Θ 510 118 

.,ν. θ5560η1 ἴῃ ἀΟΙΗ θ115. 5115; οἱ Αἀοπ ΓΔ] 

ΘΓΆΐ 5ῈΡΟΙ Πα} αβοθιη 0] ἰπα!Ο.Π0η6. 
ἤσμ ῶ, 18.8.  ΠΘγα 46 ΒΔ] οηομὶ βορίυδρσίηϊα 29 

Ώ1}Π1ὰ ΘΟΡΏ, αἱ ΟποΡὰ ρΡΟΙρδηΐ, 
οἱ οοἰορίηϊα 1η1}}|ἃ ἰδ ΟΙ ΤΊ ἴῃ 

9,28.Ἐκ. ΠΟΘ; ἜἀΡΒ408. ΡΓΔΘρΟΒΙ 8.9. ἀυϊ 80 
1, 11.5,14 ΠΡ ΔΘ ΘΡΔηΐ 5]ΠΡῺ}18. ΟΡΟΥΪΡι15., ΠΕΠΊΘΡΟ 

{ὙΠ τ Δ] οἱ ὑγθοθηίουιη ΡΓᾶΘΟΙ- 
Ρἰ θα απ} ΡΟΡαΪΟ οἱ ἢἷ5, 1 [οὶ θθαμπὶ 

ΟΡιι5. ἘΡγδθοθρίίψαθ γοχ, αὐ (ΟΠ! 6ρθηὶ 81 
Ιὰρι θα σγδηίθ5, ἰΔρι 465 ῬΓΘΙΙ05058, ἴῃ 
[απ ἀἀιη Θ ἢ {111} (ΘΠ }0}1, οἱ φαυδάναγθηϊ 

605; 4005 ἀο]ανογαηΐ οδοιημθηϊα- 8.2 
1ο..15,5. Ἵ Β4ΙΟΙΏΟΠΪ5. δὲ Θαριη ΠΑΡ} ΗΠΓΔΠῚ: 

βαιετηνν ρΟΥΡῸ ΟἿΒΠ ρΥΔοράγάνουιπὶ ᾿ἰρμὰ οἱ 
Ἰαρίάθ5. δ ΔρϊΠοὰπ άπ) ἀο,Ί 1). 

᾿ὐλοίαπι οϑὶ ΘΡΡῸ ΦαΔαγηροηθ5:- ῬΕΙ͂, 

Π10 οἱ οοἰοσθϑ:Π10 ἃΠΠ0 ΘΟΡΘ5ΒΙ0Π18 {ἰ- 
ΠΟΥ [5.86] (6 ἴογγὰ Αθρυρίϊ, ἰῃ ΔΠη0 

20.3.51 Ὑ}0 Π] 658 Ζ10 (1ρΡ56. 681 ΤΠ 8Π515 56- 

ἀδαι, ΘαΠ48.5} ΓΟσ αὶ ΒΑ] ΟΠ] ΟἢΪ5. ΞΙΠΡΘΙ [5Γ88], 

20μ.8,3. 86 ΠΟ ΔΓΡῚ ΘΟ ΘΡΙ ἀοπηι5 Ποπιῖπο. ἘΠ) ο- 2 

ΠῚ15. Δα 6 πὶ, 48) ΔΘΑ Πα Πα Γχ δἃ- 
Ἰοιοι Ὠομη0, Πα 6) Ξθχᾶσίηΐα ο- 
Ἀ105 ἴῃ Ἰοπο ἀϊη 6, οἱ νἱρῖπι! ΟἸ1108 
ἴπ Ἰατπαΐη6, οἱ ὑγιριηία ΘΒ 1[05 ἴῃ ἅ}{|- 

γα! (υοτνί {66}. 
91. Β: φῦ, Θέ, δεγδείρτοῖ [οἹ{0π|, [0 ἔοθατο (ΘῈ, 

τοάτοπ. νῇ: ὍαΡ Πευδοίροζα ΠἘ τοϊτθοπ. Β: θὸπ ὅν. 
Ὁοό 5. ὑοπ οἴ. Θ. δι Τερεπ, ΑΥ̓ΤΟ ΕΣ: πη... 21 Τοθ6π, 
σῇ. (Ο(είπε. 

32. Β.ΑΥ͂.ΝΕ.Α. (Θίδιεν, ΒΕ: δεραποίοπ {{Ὸ 
ΑΥ.Α: δορίοδοπ. 

1. οἴμϑρια, ΑΥ̓͂. Α δον ϑὲορίουπια. ΥΕ: Θ ετυζ αἴ, 
Β: παδ)θοπι Ὁ. δὲπίᾳ τοαν σολοοτοοπ, ΒΥ ΝΕ: δα 
θαποῖς οὐ. 

2. ΒΑ: ζείπε ἀάπας... Ξϑτοίτε,,, δῆς, ΝΕ.Α: 
Βαΐίε.... ἐπ δον , 

Εχ. 27,20. 

4,29. 
8,12. 

7,45. 



88 (6,3. 13. Πορπ ΚΕ. 

ΥἹ. Αραϊβεοεαΐἕο οπιρῆ. 

αὐτοῦ. 8 Καὶ τὸ αἰλὰμ κατὰ πρόφωπον τοῦ 
ναοῦ εἴκοσι πήχεις τὸ μῆκος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
σλατὸος τοῦ οἴκου καὶ δέκα πήχεις το πλά- 
τος αὐτοῦ κατὰ πρόςωπον τοῦ οἴκου. 4 Καὶ 

ἐποίησε τῷ οἴκῳ ϑυρίδας δεδικτυωμένας κρυ- 
πτάς. ὃ Καὶ ἐποίησεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἱ- 
κου μέλαϑρω κυχλόϑεν τῷ ναῷ καὶ τῷ δαβίρ, 

θ. πλευρὰ 
« " , ᾿ , ὩΣ 
ἡ ὑποκάτω πέντε πήχεων τὸ πλάτος αὐτῆς, 

Η 5 ΄ ν ’, 

καὶ ἐποίησε πλευρᾶς κύκλῳ. 

Ἢ ᾿ , ος ΄ λ' εξ , καὶ τὸ μέσον ἕξ πήχεων τὸ πλάτος, καὶ ἡ τρίτη 
σ , 

ὁτι διαστῆ- 
- ΣΙ ’ὔ “ - 

ματα ἔδωκε τῷ οἴκῳ κυκλόϑεν ἔξωϑεν τοῦ 
᾽ σ΄ Ν 7 - 

οἴκου, ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν τοίχων 
ἐμ 5, 1. ᾿ - 5» -» ᾽ ἘΞ 

τοῦ οἴχου. 7ὋὉ γὰρ οἶκος ἐν τῷ οἰκοδομεῖσϑαι 
ν « ΄ 2 , 

αὐτὸν λίϑοις ὁλοκλήροις ἀκροτύμοις 

ἑπτὰ πήχεων τὸ πλάτος αὐτῆς" 

ᾧκο- 
, - Ν , -» 

δομήϑη, καὶ σφῦρα καὶ πέλεκυς καὶ πᾶν 
- - 2 - , - ᾿ 

σκεῦος σιδηροῦν οὐκ ἠκουσϑη ἐν τῷ οἴχῳ ἐν 
ω ᾽ "ϑὶ ᾿ ᾽ , 8 χν ε “λ ὦ 

τῷ οἰκοδομεῖσϑαι αὐτόν. ὃ Καὶ ὁ πυλὼν τῆς 
- - Ἔ ’ ι .) - 

πλευρᾶς τῆς ὑποκάτωθεν ἐπὶ τὴν ὠμίαν τοῦ 
"» δὴ φ ’ ν᾿ «ς ν Ε ᾿ Α 

οἰχου τὴν δεξιὰν, καὶ δλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ 
3 ΑΙ Ν , 

μέσον καὶ ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριώροφα. 
3 ᾽ὔ ἣ 

9 Καὶ φκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν 
᾽ ; ΄ὔ 

αὐτόν, καὶ ἐκοιλοστάϑμησε τὸν οἶκον φατνώ- 
10 Καὶ ᾧκο- 

2 -» » 

ολου τοῦ οἴχου 

μασι καὶ διατάξεσιν ἐν κέδροις. 

δόμησε τοὺς ἐνδέσμους δι 
πέντε πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ συνέχεεν 
ἐνδέσμους ἐν ξύλοις κεδρίνοις. 

11 Καὶ ἐ ἐγένετο λόγος κυρίου πρ ὸς Σαλομῶντα, 
λέγων" 12 Ὁ οἶχος οὗτος ὃν σὺ οἰκοδομεῖς.. ἐὰν 
ὁδεύσῃς ἐ ἐν τοῖς προςτάγμασί μου καὶ τὰ κρί- 
ματά μου ποις καὶ φυλάσσῃς πάσας τὰς ἐν- 

τολάς μου ἀναστρέφεσϑαι ἐν αὐταῖς. στήσω 
τὸν λόγον μου μετὰ σοῦ. ὃν ἐλάλησα, πρὸς 
“Ζαυὶδ τὸν πατέρα σου. 138 καὶ κατασκηνώσω ἐν 
μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ οὐ καταλείψω τὸν 

λαόν μου Ἰσραήλ. 

9..4Ὶ4Β (6. 6, 10): ἐν πήγει Ἐ(84ᾳ.) τὸ. ..«(Ὁτὸ ἐπὶ) 
εἰς (ς. ΕΧῚ). Β ἔχ. δέκα - αὐτῶ Τδ, ἈΒΈ(α ΠῚ 
καὶ ὠκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν υτὰν 
[ΕΝ 4. ΑΒ: παρακυπτομένας (δεδικτ. ΕΧ). 
ὅ. ΑΒ: ἔδωκεν (ἐπ. ΕΧ). Β ἐκ. ἐπ. πλ. κ. (ΤΆΕΕΧ, 
ΑΕΧ: κυκλόϑεν). ΡΒ ῬυΡ: πήχ.) ἐν πήχει... 
Ἐπήχ. τὸ πλάτ. ( (ε. ἈΝ ΑΝ δ . διάστημα (ὁ, ΑΧ). 
ἡ. ΔΒ: Καὶ ὁ οἵκ.... Ἐδλοκλ. ἐφ. «ἀκρ.) ἀργοῖς 
[6- ἸΧῸ: ΑἘῈΧ Ἐὲν τ. οἴκ. 8. ΔΒ: ὑπὸ (ἐπὶ ΒΧ). Β: 
τριόρ. (ο. ΑΕ Χ). 
ΑΒ ἐν ({ ΕΕΧ). 10.48:π. ἐν πήχει... συνέσχε τὸν 
σύν-(ἔν- ἡδεσμον (ο. ΕΧ), 11--Ἰ4 ἘΒ΄ (ἘΑΒΞΡΧ). 
12. ΑΒ5: ὁδεύης (-σῃς Χ)" ἐν (ἐ ΕΧ). ΑΧ : σὺν σοί 
(μετὰ σὅ Ἐ, ΒΡ ἢ, [8.485 Ἐ τῶν (1)... 
λεέψω («. Ἐ). 

0, ΒΒ φατν. μ. διατάξ. (Ἶ [Α]ΕΧ). ' 

. ἐγκατα- ] 

"ΟΡ ὉΞΝΠῚ ὁ ἸΠΟἿΡ τ Ν Θιδοθη 3 
ΞῚΝ ΠΝ ὈὩΣ ΤΟΣ Π Ἐπόπο Ἴ2 
ΠΌΝΞ ἼὮΡ ΓΞ 31 ΒΤ ῸΡ 
ΠἸΞῸ ὩΡΟῚ ΕΓΗΞΡ ὭΘΓΡ ᾿5ΠῚ 4 
ΣΤΡ 391 ἐϑΘΌΝ ΘΈρῷ ΟἾρτ 
ΣΤΡ ΤῸΝ ΞΡΞῸ »ῖχν γοξα 
ΓΉΡΟΣ Ὁ ΣΡῚ 3791 ΟΘΠΟ 32 
ΠΩ ΝΞ ΘΓ ΠΣ ΓΙ ΣΎ ΧΙ ἐΞΡ3Ό ὁ 
ΠΙΞΙΠῚ ΠΏΝΞ τ ΠΞ ΤΩ ΓΙΞΙΤ Ἢ 
3. ΓΙΞΓΙῚ ΠΌΝΞ »ϑῶ το ΘΒ 
πτΠ Θ3Ό τοϑὸ ἸΏ2 ὉΤΡ ΔΩ 
ΓΞ τρῦβπ ΤΡ 3 ΤΙΝ ΠΡΕΟ Ί 
Γ235) ΣΦῺ ΠΏΘΦ Ἰ2Ν ἸΓΘΞΙΙΞ 
ἘΝ ΘΤΩΩ τ τὸξ ἸΠ3 ΠῚ ΤῺ 
να πῸΞ ἐἴΡΞΙΞ ΤΡΞΞ ΦΏΩ2 
ΤΡ ΓΞ ὨΌΞΤΟΝ ΕΝ 
“Ἴ25 τϑΘ τ Ὁ ἜΝ ἘΟΡΕΙ 
ΝΣ Ἰ3ῸῚ ἐρυοώστοΝ ΓΘ ΩΣ 9 
33 ΓΞ πττΝ 5051 ΤΡΡΗΝ ΤΟΞΙ͂ 
ΣΤ 139} ἘΘΤΊΝΞ πτΩ 
Ἰ ὴρΡ ΤΩΝ ΓΙ οβπτοϑ ον 

ἐΘΤῚΝ ἼΣΣΞ ΓΟΞΕΓΤΝ ΤΓΙΝΒῚ 
προσὸν πὴπυποθτ Ἐαατς τ 
πὸβ πρντνῶν, πῆπὶ ΓΟΣΠ ἐ ἼΩΝ 1 
πῶ ὈΘὩ ΓΝῚ ΡΠ ΠΡΤΟΝ 
ΓΞ ΡΣ ΠΧ ὩτοΞ ΩΝ ΤΟ Δ 
"53 ἼΩΝ ἜΝ ΛἼΣΤΤΤΙΝ ὙΓΡΘΡΙΠῚ 
ὯΞ ΠΊΏΞ "ΩΣ : ἼΩΝ Ὥς ι3 

εἰ  Φ) Ὅν τι πῖσα ΝὉῚ ἘΝ Ω. 

- 

Υ. 4. Κ΄ 1 γὴΡρ Ἰ ΤΔΟῚ 
Υ. 6. 610. ῬΦΆΧΗΠ. ν. 18. ΝΞ 

ὅ, πὸ δίς ὃ, συν δ. ΖΦ, δε αμζεδ, 
δεδ ὃ. Βεῖ, Β: δα6 δοτρηοδᾶι, 

ἄς Βινοι ἐπαοη ϑιτο τοπ. ΝΕ: οὴ [τάφο ᾳοπε 
δεπ ἐβτοίίουπ (6), σου! οῇοπ. αὐ: πα ϑου ὦ 1. (δος 
αἰττον ἐ Α: Τά ίοο διπῇον! 

ὅ. Ἡπιράπας ... δα [{6 ...«.ὃὯο.. δὲπ Φριαζονε ,.. 

“«Ὅοτ ὃ, 3815 



1. δὲ πίᾳο, 

8 ὅαιϑ πὸ δε Θάπρε, 

3 Ἔ1ΠπῸ δαπείε εἶπε 1. Ὁ0᾽ Ὁόπὶ “ΕἸ Εἴ, 
ἐραπρίᾳ (ἸΓεπ ἴαπα, παᾶῦ Ὅεν ΞΒτείίς ὃδε8 
απίοεδ, τπὸ θη (ΘΊΓοπ δτοὶ οΥ Ὁὲπὶ ας 

ἀ δεν. ἘΛπῸ ἐν πιαίς απ Ὁᾳ8. ϑαι8 δεῖς 
ὅ ἤεν, ἱπτοοποίᾳ τϑείί, αὐὐϑιοοποίᾳ προ. ἢ πὸ 

εὐ δαπεῖς εἶπεπ πισαπα απ δὲν Ῥϑαπὸ ὃ68 
αιζοδ τἰπαϑ ππθεν, Ὁα ἢ εὐ δεΐοεθ ππ| Ὅ6Π 
Φορηρεῖ τἀπὸ δον δεταίπα, τἀπὸ πιατς 

θ Τεῖπς ἄπβετε Ῥϑαπο ππιθεὲτ. Ὁ ΦοΥ ππίουίς 
Θαπα ταν {ἀπ| (ἸΊΓοπ τοοί!, ππὸ ὍῈ} τπὶΐε 
τε [εϑ ΘἸΛοπ τϑεἰξ, απὸ Ὅεν τίς Πεδεπ 
(Ἴεπ τϑεὶξ, Ὁοππ εὐ ἴεσίς ταθπιοπ αἰβοπ 
απ θαμπζε ἀπιθοῦ, δα8 [{{ πἰῶς απ ὍῸΥ 

7 ὕϑδαπὸ Ὅε8. Φαιζεδ {{) δἰεῖεπ. ἘΠπῸ δα 
ὉὍα8 ὅᾳιβδ φεἰοθέ τρατὸ, Ἰραύεπ οἷο Θἰείπε 
λισοῦ σαπὶ διροιί οί, Ὅᾳ6 ππαπ Ἐείπεπ 
Θαπιπιοῦ, ποῦ "Βεῖϊ, πο ἱγροπὸ εἶπ (δἰ- 

8 {ἐπλοῖς ἱπὶ ἔϑαιπ δὐτείς. Ἔδίπε Φρὺτν 
αδοῦ αν ἐπὶ τοὐίοπ (Θείίς τππὶττεπ απὶ 
αῖις, Ὁαθ πιαπ ϑτῷ ΞΘ θεποεϊ είπε δἱπε 
αἰ οἷπα απ Ὅεὲπ θὲ οἴραπα, τὸ τοπὶ 

9 Ψεϊεἴσαπα απ Ὅεπ Ὁτίοπ. ἜἘΞΠῸ δαῖίο 
ἐὐ Ὁα ὅαι8 τπηὖ ϑοϊοποείς ε8, ππὸ {ρπϑεῖς 
ὉὍα8 φαιδ πιί (ἀεδετπ, δείδεθ οδὸπ ἀπὸ απ 

10 Ὅεπ ϑδάποοι. Ἔ(γ δαποίς απ εἰποπ 
Θαπα οὐδὲ απ Ὅθπι σαπλοπ Θαις δεγιπη, 
ΠιπῈ Θοπ δοα), ππὸ Ὁεδτε Ὁα8 ζαιδ τπαὶξ 
(δεδονπ οἵ. 

11 Ἰἰπὺ εὖ ρφοίαῷ Ὅε8. ϑεῖτη δοτί κι ας 
12 1}΄οπ|ὸ ἀπὸ ρταῶ: ἜΦαδ {εἰ Ὁᾳ8 φαιιδ, 

Ὁσϑ δι. δαιοῇ. Φθι ὅπ ἐπ πιείποπ (δὲς 
δοίοπ τραπδεῖπ, ἀπὸ παὰ) πποίπεπ ϑιοτοπ 
ἔδαπ, τπὸ αἴΐς πιοῖπε Θοδοίς δαϊίεπ, Ὁατε 
ἵπποπ 4. τυαποοῖπ: [0 ΟἿ ἰῷ πιοίπ ϑϑοτί 
πὶ οἷν δοϊάτίαοπ, τοἷς ἰῷ ὁείποπι ϑϑαίον 

τῷ Φαοίο σεγοδοεί θαῦε, ἔπιπὸ ΟἿ τοοῦπεπ 
ἀπίογ Ὅὲπ δείποετα δίγαει, απὸ ΟἿ πιείπ 
Ξ01Ὲ ταῦ πίῶι σοτταἤοπ. 

0. Α.Α: Τερὲς ϑὲαιπεπ 
7. ὕὉ.1.: εἴπει (δ Πἐπρολειᾳ,. 
9. Ὁ. αἂἡ πθάποοπ. 

Φεἰεεπισεπιάορεν ππιθον, Β: εἴποι σον Πα οτίοπ δαπα ὃ 
ΝΕ: εἰπεπ δ. ΑΥ̓.Α: Θίοάιρονίο. ΑΥὟΝ: απ Ὁ. δ πε 
Ὅ6π.... δ πίοτταιππδ, νῈ}: θΕ{{0Υ Πρ ῇοπ, Β: Θείτοπς 
θαϊξοι ὁ αὟ: (Θείἐοπκίπιπιον. ὙΕ: δ'άπῃο, 

ὃ. πιαδέε ϑιρίάμε ... πίε ἱπ, ΟΥ̓ ὙΕ: πίε εἶπ: 
οτίξειν ἰπ. 

7. Β: δαὸ ᾧ. αδοῦ, δὰ εὅ ρφρεδαποί τυπτῦο, τσατῦ τ. 
Ο σαπς δοτοί!, (Θ(., οἱὲ δοτδείρογ τε τοπτῦοπ, οὖν, 

ΑΝ: τοανῦ ἰπ [είποπι ὅθ απ σ. σαπεοπ (Θ(. δ. (Θἰεἰπε 
 δειπάοῦ (δ, νΕ: νυ, (Θ΄, δίε πιαπ [ᾧσοπ ραπὶ δαον, 

“ Βενθοίζιρεις, ΑὟ: ὃ, πο "ϑὲοίβεῖ. Β, ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: 
ο Εἰϊενποῦ Ξβοτέχοια, 

(6, 3---13.). 5889 

ΨΙ. 
7,15:5. 

206ι.3,4. (χἀ1π6. ἜΕῚ ΡΟΥ[Ιο5. ογαΐ δηΐθ ἴθη)- ὃ 
ΡΙαΠ.. νἱρίη! σα! ογ απ ἸΟΠρ Ια 5, 
Ἰαχία πΙθη 5 Γ8η} ἰα Πἀ1Π|15 (6 η}ρ]}}, οἱ 
6 θαὶ ἀδοθη οαθὶῖο5 [δὰ 115 

8.19, ἅΠῖ6. [Δ 016] θη ρ}1:.  Εϑοϊίᾳα 6. ἴῃ 
ἔα 40, 16. ΘΠ Ρ]Ὸ θη θβίγαβ ΘΟ] 485. ὃ Εἰ δϑάϊ- 

Ποαν!ΐ ΒΌΡΘΙ ρΔΓΙΘίθπι (6 110}} (Δα ἃ 
ΡΟ ΘΎΓΕΙΏ, [πη ΡΔΓΙΙΘ 5 ἀΟΙΠ 5. ΡΘΓ 

ντ6.. ΟἸΓΟα τὴ (ΘΙῺΡ}1 οἱ Ογδοι!, οἱ ἰβοῖΐ 
κ..41:,5. ἰδογὰ ἴῃ οἰγουϊα. ΤΑ α]δίαπ), φορά 

ΒΌΒΙΘΡ γαῖ, Ζαίηαιθ οα 105. Πα) 6 Αὶ 
απ] 15, οἱ τηράϊαι (αἰ ]. 1 ΠΔ 56 Χ 

ΘΟ Οσ απ ᾿αἰΠ 115, οἱ ἰογί απ ἰἀ08- 

Ἰαΐαπι βθρίθηι ἢᾶθθη5. Ο 105. [α({{π|- 
ἀἸη18. ΤΡ 65. διΐθη) ροϑαϊΐ ἴῃ ἀοπηο 
ΡΘΓ σἰγοα αι ἰΟΓΙη5 6 Οα5, αὐ Π0η Πδ6- 
ΓΘΓΘΩΐ ΠΡ Ὶ8. [6 Π}0}1. ἜΠΟΙΠΙ15 Διι.6 1 

5,15... 60Π| Δ6 ἘΠ οάτοίι, 46 ἸΔρ᾿ 4105 ἀΟἰ αι 5 
δίψα ρου ρου 5 Δράϊ!ῇοαία οϑί, οἱ τηδ]- 
Ιθ15 οἱ βου ΓΙ5. δὲ ΟΠἼη6 [ΘΥΓΔΙΠ ΘΗ 11ΠῚ 
ΠΟῊ 511} Δι α1ἃ ἴῃ ἀοτη0, οαΠ Δρα Ποἃ- 

Γθίαν. ἜΘβίϊαμ Ἰδίθ γα τη 6 6}1 ἰῃ ρᾶΓίΘ 
οὐαί ἀοηλι5 ἀθχίγαθ, οἵ Ρ6} ΟΠ] ΘΔ] 
ἀϑοθη θ᾽ δηΐ 1) τη θα Ππὴ ΟΟΘηΔΟΌΪ τη οἱ 
ἃ τηθ610 ἴῃ ἰαγ τη. Εἰ ἃραϊβοανὶ! ἀ0- 
ΤΠ} Θἱ ΘΟΠΒΙΠΠΊΑν ΐ 6}; ἰθχὶ! 4110- 

46 ἀοπιιμ Δ 4 θα 118 σθἀηἶ5. ἘΕ1Ὶ0 
ἁΘαΙΠοανί. ἰδθυ!αἰι ἢ 5ΡΘΓ ΟἸΠΠΘΠῚ 

ἀοπλαμ 4αϊ 416. ΘᾺ 115. ΔΙ Εἰ  1 15, οἱ 
ΟΡΘΟΡαΪ  ἀοηλμὴ [ἰρη]}5. ΘΟ ΙΠΪ5. 

Εὶ ἰχοία5 δϑὶ βθῦη0 Ὠοιηϊηὶ δα 11 
ΒδΙΟΙΠΟΠΘΙΏ, ἀϊθθηβ: ἜΟΠΊ5 Πᾶ60 12 
4αᾶπη δραϊῇοαβ: 581 ΔΒ. νογῖ5. ἰὴ 
ΡΓΔΘοθριΪβ Πη615 οἱ ἡπα1ο᾽ὰ ΠηΊθ6ἃ [806 Γ}5 
οἱ οαβίοαϊ!ου]5 οἸηηϊὰ πιαηαΐα Πηρᾷ, 

τ ζοηι. ΓΔαΙΘη5. ΡΘΡ θᾶ: ΠΡΠΙᾶ ΠΟ 5ΘΡΠΊΟΠΘΠῚ 
τ δι δε χηθάχῃ 0], ΦαΘ μὴ ̓οοαΐα5 απ ἃ Πᾶν 
πο ἐσιΡαΐγθμ ἴαππι, Ἔ6ι Πα θ 00 πη τηράϊο 18 

ΠΟΤ απ [5γ 86], οἱ Π0 ἢ ἀθ γ Πα Π| ρο- 
Ραϊαπὶ τηθὰμ [5ΓΔ86]. 

Θ νῶν 

9 

5,5. 

ὃ. 8: ἴῃ ρᾶγίθίρ. 

ὃ. Φίςε Φ0. αϑὲῦ πὶ πα εεῖςἐτπι Φ τοπσαπα τὸ. 2. 
τ. Φ, απ. Β: τη ΠΠ]Ὶρτοπ (Θεί(οπαοδᾶπ,.., αὐ θη: 
δυΠςτορροπ, ΟΥ̓ ΝΕ,Α: αὐ εἰποῦν πο πο τ, 

η, δεεξίς δ, ᾧ, πι. 9ϑαϊδει τι, Ξγοίουπ οὐπ (δ. Β: 

αοίάτοίίοπ δδοιοόίθοι κι. Ῥ αἰέοπ, νΕ: ππτ απ εἰπαποοῦ 
σοτοί είεπ ὅ3τ, Ἂν Φ αο ποτ, 

1τ0ὺ. εἶπε ϑϑίδαις δεν... θεὲς, ΒΒ; οἴποπ φοραί. 
ὅαπρ. ΟΥ̓: οἷς (Θιοίιοετέε ὁ Β: [ἀρέο θαὁ ᾧ. πὶ, (δ. 
ἀπίαπιπον ὁ ΑΥ̓͂; ἡδούλοι. 

12. Φαφιπρει ο, 0: ὅδα δἰεὁ 45, δοἐτ{{{ ΑΥὟΥ: 
Φίο[εθ ὅ.... τοοππ δα τὸ. Α: κα σαι Ἐπ Ὁ, ὅν, ΑΥὟΝ: 
ϑθοτέ οὐ Πα. νῈ: ἰ (δυζ{ππ σοθ ει Ταἤοπ! 



5690 (6,14--20. 1 αἰ Τι7Χ}} 1} Ι. 

ΥἹΙ. 

14 Καὶ φκοδόμησε Σαλομὼν τὸν οἶκον καὶ 
᾿ ὌΣΣ ΔΥΉΜΡΕΝ ἘΡΉΨῚΣ ι 

συνετέλεσεν αὕτον. Καὶ ῳκοδόμησε τοῦς 
τοίχους τοῦ οἴκου ἔσαν διὰ ξύλων κεδρίνων 
ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ οἴκου ἕως τῶν δοκῶν, καὶ 

ἐκοιλοστάϑμησε συνεχόμενα ἐν ξύλοις ἔσωϑεν, 
καὶ περιέσχε τὸ ἔσω τοῦ οἴκου ἐν πευκίναις 
πλευραῖς. 15 Καὶ ὠκοδόμησε τοὺς εἴποσι πή- 
χεις ἀπ᾿ ἄκρου τοῦ τοίχου τῶν πλευρῶν τῶν 
κεδρίνων ἀπὸ ἐδάφους ἕως τῶν δοκῶν. καὶ 

ἐποίησεν αὐτῷ ἐκ τοῦ δαβὶρ εἰς τὸ ἅγιον 
τῶν ἁγίων. 17 Καὶ τεσσαράκοντα πήχεων ἣν 
ὁ ναὸς κατὰ πρόζςωπον τοῦ δαβίρ. 18 Καὶ κέδρῳ 
περιεσκέπασε τὸν οἶκον ἔσωϑεν, καὶ ἔγλυψε 
κολαπτὰς καὶ διαπεπετασμένα πέταλα, πάντα 

κέδρινα, καὶ λίϑος οὐκ ἐφαίνδτο" 19 καὶ τὸ δα- 
βὶρ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἔσωϑεν, δοῦναι ἐκεῖ 
τὴν κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου. Ὁ Καὶ εἰς 
πρόφωπον τοῦ δαβὶρ εἴκοσι πήχεων τὸ μῆκος 
καὶ εἴκοσι πήχεων τὸ πλάτος καὶ εἴκοσι 
πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ περιέσχεν αὐτὸ 
χρυσίῳ συγκεκλεισμένῳ: καὶ ἐποίησε ϑυσια- 
στήριον κέδρου. 21 Καὶ περιεπίλησεν Σαλο- 
μῶὼν τὸν οἶκον ἐνδόϑεν χρυσίῳ ἀποκχλείστῳ, 
καὶ παρήγαγεν ἐν καϑηλώμασι χρυσίου. κατὰ 
πρόρωπον τοῦ δαβίρ, καὶ περιέσχεν αὐτὸ χου- 
σίῳ. 

ἕως συντελείας παντὸς τοῦ οἴκου, καὶ ὅλον 

τὸ ἔσω τοῦ δαβὶρ ἐπετάλωσε χρυσίῳ. 
28 Καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαβὶρ δύο Χερουβὶμ 

ἐκ ξύλων κυπαρισσίνων, δέκα πήχεων μέγεϑος 
ἐσταϑμωμένον. 24 Καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον 
τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεων πτε- 
ρύγιον αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐν πήχει δέκα ἀπὸ 

22 Καὶ ὅλον τὸν οἶκον περιέσχε χρυσίῳ | 

μέρους πτερυγίου αὐτοῦ εἰς μέρος πτερυγίου. 
αὐτοῦ. 28 Οὕτως τῷ Χεροὺβ τῷ δευτέρῳ 
ἐν μέτρῳ ἑνὶ συντέλεια μία ἀμφοτέροις" 

14. Β2: συνετέλεσαν (- σεν ΑΒΔ). 15.481 (φ. ]}, 
οἴκπϑ) καὶ ἕως τῶν τοίχων καὶ ... 
ΠΑ ΛεῦΟ, πευλ. (0. ΝΣ, 

“τὸ ἐδόάφ. (6. 0. ΒΈαὐτῷ (Ὁ ΔΕΧ), Τ͵Ξαι Ἀν: 
ὃ ΝΣ ὅτος ο ναὸς ὃ ἐσώτατος" καὶ διὰ μέδοδ 
πρὸς τ. οἷκον ἔσω πλοκὴν ἐπαναστήσεις, Ἀ. πέ- 
ταλὰ Ἀ. ἀνάγλυφα πάντα κέδρ., ὃκ ἐφ.λ. (ὁ ναὸς 
καὶ. Ἐ; Β " Καὶ κέδρῳ - δαβέρ). 205, Β' ΚΑ. - ὅθ 6. 
(ἐ ΑΧ). ΑΒ ((6ν): πήχεις -.. Ἐ(08) τὸ (ο, ΕΧ), Β 

Ἐ(84ᾳ.) καὶ οἱ ἐν 
10. ΑΒ: τὸ πλευρὸν τὸ 

ὩΦΏΓΠῚ 

Αεαϊπεαΐξῖο ἐεσηιρᾶ. 

ἐἾΣ35.) ΓΛΞΓῸΝ πο 38} ἡ 
ΠΡΟΣ τῦβπ ΓΑ Ρ στ Ἰ35}} 
“ἽΡ ὨΊΞΠ ΦΡΡΏ ΤῚΝ ΓΊΣΡΟΣΞ 
ἘΣΣῚ ΛΞ ΥΣ ΠΕΣ ἸΞῸΠ ΤΡ 
ἘΡΤΝΕῚ ΤΙΡῸΣΞ ὨΛΞΗ͂ ΡΊΡ.ΤΝ 

ὙῆΡῸ ΠΝ ὈΥΝΌΣ τῸΝ ΞΡ 1 
ῬΡΊΡ. ΘΤῚΝ ΓΊΡΣ3. ΤῊΣ Π 
ἌΞῚ9, ΊΞΒΙ Ἴρ.7 13}. ΤΠ ΡΠ. 
ΠΘΝΞ ΘΛΣΞ ΙΝ, ὁ ΘΉΘΊΡΠ ὩΤ09 17 
ΤΟΝ ὁ Ὁ ὈΞΉΡΙΣ ΝΗΠῚ ΓΟΞΙΣῚ ΣΡ 18 
ὩΡΡῸΒ ὌΡΟΡὮ ἀρρμο- ὥοξπτῦν 
ἸὩΝ ΤῊ ΤῊΝ ὉΞῚ ΧΕ ὙΉΏΒ 
ΓΘ 3 ΤΟΞΠἾΣΞ ΟΞ ὁ ΠΝ Ἢ 19 
ΓΡΑΞ ἸΝΩ͂Ν ὦ ἸπὉ ἘΠ 
ΠΝ Ὁ ΩΣ Ξππ ΘΟ :πὴτΣ 5 
ΘΡΟΡῚ ΞΠὴ ΤῸΝ ΘΟ ΟΣῚ ἨῚΝ 
“ΔΌ 2 ἽΠΕΧῊῚ ἸΣΔΡ ΠῺΝ 
ἫΝ προ ὩΧῊῚ ΤῚΝ ΓΙΞΤᾺ ἘΙΚῚ 11 
ἜΣΣΩ ΔῸ ΠῚ ΠΏΣ ΓΟΞΠ 
ΠΕΣ Ὶ ὐϑππ ὩΘῸ ἃ δ πὶ ΤΉ ΡΤΙΩΞ 
“ΡΣ ΞΠῚ ΠΕΣ τοΞ ΟΞ  ΓΝῚ ἐ 3.22 
-ῶν ᾿πβ οττ- 91 ΕΤΩΣ ὈξῚ 

ἘΞ ΠῚ ΠΕΣ ὌΞῚΘ 
“ῈΣ Θ39. ὭΣ ὝΞΗΞ. ΣΟῚ 23 

ἐἸΠ ἢ ΤΘΝ ὙΣΣ ἡϑ 3. 

ΦΩΤῚ ὨΠΝΠ Ξ,ΠΞΠ Ὧ29 ΤῸΝ 
τὴν ΟΣ ΤΣ 2. ἼΞΡΙ Ὡ29 ΤΩΝ 
25 ΓΗΣΡ-ῚΡῚ ὙΒ29 ΓΥΣΧΡΏ 

κέδροϑ - χουσίϑ( (ἐ ΑΧ), ΒΓ Ἐχ, ὅλ. - - χρυσέῳ (1 ἈΒ5).. 
28, Β Ἐ ἐκ ξυλ. κ. (ᾧ [ΛΕ]ΡΧ.. 
(ο. ΕΧ). 26. Α 1 (1η.}) Καὶ δέκα ἐν πήχει. 

15. πιο. πείτ ϑεοίοτη ον (δ,.,.. Φεοῦς {ριπδείς οτὸ, 
Β; υοπ ἱπποῖ πα. ἐοδοτποι Βαἴξεπ. Α-: Φ αΓΟ τ υ. (δ, 
ΑΥ.ΝΕ.Α: Φιβδοῦοπ, ΟΥ̓ΝΝΕ: δίϑ απ Ὁ. “πος δεῖ 
δορίξο, Β: Ὁ66 (διοίάζοῖδ, Β.ΑΥ̓ΥΕ: ἄδοτλορ. Αϑοξίο, 

24, Β: Χεροβὶμ. 

ΠΤ ὩΘΡ 2,ἼΞΗ ΘΝ Ἤζωϑη πθ 

ἘΒΟΞΉΘΕ οϑο. ἼΠΝ ΞΧΡῚ ΠΝ 

γ5 10: ΠΟΤῚ 
21, ΟΡ ὩΣ 

10. Ραμείς 20ὺ (Φ, ἐπὶ δοίπεοεεθεῖ δεὃ ὃ, πίε (5 6: 
δεγηρυςίοτη, ἴο ϑρδεη αἵὸ ϑᾶπδε,., δὲη Φριαουτε, 

δα 41, ΒΑ: νοι (4}} δὲὺ θίπίοντοπ 9 εἴτα... ϑοπὶ 
(δ1β:) 535. δ8 απ δίε 58, νΕ: απ δοπ ἢ. Θείξοπ... δὲδ 

᾿ -»- 



1, δόπίᾳο, (6, 14---25.). 691 

15 οοἴεποεῖς δ. 

Ὁε8. Θαιεθδ ἱπτθεποίᾳ απ ὍὉὲπ (Θείέοι. το 
(δοδετπ, οὐπ Ὁε8 Θαιζεβ ϑοδοπ απ [8 απ 

οἷς Θεέ, τπιὸ Τρ πλοῖο ἐδ πεξ Θο5. ἐπεὶ 
τοεποίᾳ, ππὸ ἰάζοῖές Ὅὲπ ϑοδοπ Ὅ68. ὅαιι- 

10 {ε8 πιὶί ἰαπποποπ ΞΒτοίοτπ. 

1Ιά ἍγΓΠ0 θαιιείρ (Θαΐοπιο Ὁα8 αιδ, ππὸἢ 
Ἔ]1ηΌ δαπείς οἷς θάποε, 

Φα8 δηιυεπδίαᾳο, Φεῦ ρθουν, ὲς (θετιθίπι. 

ἜἸ1η εὐ δαιείς, 

δίπιοπ ἐπὶ ὅαπε ἐσαπρία. ΘἸΓοπ ἴαπα εἶπες 
οὐδεῦπε ὕϑαπο, υοπὶ Βοῦδοη απ δἰ8 απ οἷο, 
Φεῆΐο, τὸ δαιοίς ὉσΓΙΠ ἱπυσεποίᾳ ὃ6π 

17 ὅδον ππὸ Ὁα8 ΜΠΕΥΘ οἰ ᾳ]6. ἘΠ θεν Ὁα8 

ᾧῷαιϑ Ὁ.8 Φεπιροῖδ (ον Ὅεπι (ὅρου) τραῦ 
18 οἰοὐείᾳς ΘἸΙεα ἴαπα. Ἐπιρεποίᾳ αν δα 8 

απὸ απ οἰζοὶ (δοδογπ, πα σοντεθοίοη 
δποίοπι ππὸ ΘΓπππθοτέ, δα 8 πταπ ἔείποπ 

.19 Θεείπ [αδ.. Ἔθίθον Ὅεὲπ (ον δοτεί[εἰς. οὐ 

ἱπιρεποίᾳ ἱπὶ ϑαιε, Ῥα 8 πιαπ οἷο αῦὲ 68 

20 Ξϑιιπδεδ δὍε8 εττπ Ὁ. {Ὲ Οἰπιρ το. Ἐπ 
ον δὲπι θοῦ, δὲὺ οὐυαπερὶας (ΘΘἸΊΓεπ Ταπα, 
ἀἐραπρὶς ΟἸΛεπ. τρὶς ἀπὸ οὐρα ίᾳ ΟἼπ 
δοῶ ταῦτ, ππὸ ἄδούξοσοπ παῖς Ταπίρτγεπι 
Θοῖος, [ρποοῖς εὐ Ὅεπ ἽΠΈταν πἰἰς (δεδοτπ. 

2ι ΣἸϊπὸ ΦΘαΐοπιο ὕδούξος Ὁα8 ὥαιβϑ ἱπίσεπε 

οἷα παὶξ Ταπίοτοπι Θοῖος, ππὸ 06. σοϊθεπε 
ϑπίοσ οἵ τον Ὅεπὶ ον θοῦ, Ὅ6Π οὐ παῖ! οἵοε 

: 22). ἡἰδούξοσοπ θαῖίίο, ἘαἸ]ο, Ὁ δα 8 σφαπξε θαι 
σαν πὶὶξ Θοῖος ἀδετέοσοι ταῦ; δαζι απ 
Ὅοπ ραπδοπ ΠΥ Ὁ0Υ ὅὍεπι δον ἤδοίεσα 
εὐ πὶ Θοῖρε. 

(τ πιαίς απ ἱπὶ ον φσεοπ ὅθοῦι- 
δίπι, ξὸῦπ (Ἰοι θοῷ, υοπ. εἸθαιμπηθοἵς. 

24 ὁ δύ π| ΟΘἸίοπ ϑαίίε εἶπ ΘΠ ΟΕ εἰποϑ [εο1]- 
ἄπ ρετδδ, ὉαΒ ξεῦπ (ΘἸοπ τρατοι Ὁθη 
ὅθπὶ (ὅπὸς {εἰπε8 εἶποπι δ᾽ 168 κππ (ὅπδε 

20 ζεἰπε8 απϑοτη δίϊροῖδ. ἜΡΠΠ70 Ῥαις εν 
απϑετο (ὄἤετι δ αἰὖ φοῦπ ΘΕ, τἰπὸ τρατ 

εἰποτῖοὶ θὲααθβ τἀπὸ εἰπενῖεί θέαι δεΐδον 

29 

15. Ὁ5.1,: ἐἄππεπεπ, Α.Α.: Φαπποηδτρίουπ. 
18. Α.Α: σαπὸ γι (δεδοῦπ ... 58 Π| πη ἐπι οτ , 

ποι ὅθ... δ.α ἰπέοτγαππι, ΑὟΥ: ἐππουῆα δ Ὁε8 ὦ. 
17. δ. 5., πεθιιῖ, δεῖ σοτδεῦς ξοπιροῖ, Β.ΑΥῪΥΕ: 

δα {{| δεν Φ΄. (061) υοτπε (απ {{{). 
18. φεἴηί βίοι ἀπ. Β: {πὸ δίς (δ. απὶ ὃ. ἱπίυ. 

τϑατοπ απδραοζώπίδι πἰἰ δὲπόρζεπ ας απαοα απροποπ 
9Β7ππ|επ| ἐδ σαν αἴίο (δ. ΑὟ: δα ὁ (δεδουπθοῖς .., εἶπ: 
φεοίϑπίξεεπο ϑίτδείΕ ται! (δοΙ χα  πίθεπ παν αὐδτρί)οη: 
᾿ς δὲ 581. αἴίοό νοι (δ. νΕ: (ΟΦπίβισοετξ νοι (δ οἵ. 

19, Φρεαώυτέ... Βίπέεπ ἐπὶ Ὁ, ΑὟΥΥΕ: Θίπίους 

ΥΙ. 

Ἀρετάσν, Πὰν Δοάϊβοδν! ϑδ᾽οιηοη ἀοπηαπ 14 
οἵ ΘΟΠΒΙ ΠΤ] ΔΥΪΐ δ. ἜΕὶ δοάϊβοαν! 1 
Ρᾶγιοῖθα ἀΟΠΠ115 ᾿Π ΓΙ Π56Ο15. (Δ } 4115 
ΘΘαΡΙη15, ἃ ΡΑΥΪΠΊΘἢΐΟ ἀομη5. 5616 
δ δαμηηλ  4ι θη ρᾶγ οί, οἱ π56π6 
Δ Ια θαΡἃ ΟΡΘΡΐ Πἰσηΐβ ΟΘαγἸη15 
ΠΡ] 56 65, οἱ ἰοχίΐ ραν] 11 

ἀΟμηῈ5 40 1}}}5 ἀθΊΘρη5. ἘΑΘαΙΠοανι- 10 
416 νἱρίπίϊ οαθιζο γα πη δὰ ΡΟβίθυΟ ΓΘ ΠῚ 
Ρᾶγίθιῃ ἴθηρ] 1 ἰ4!]ία οδά τὶ πὰ, ἃ ρὰ- 
νἱΠΠ]Θηΐ 0 5416 δ ΒρΡΟΓΟΓὰ, οἱ βδοιί 

Νι.γ,89. ΠΠ ΘΡΙΟΓΘΙῚ (ΟΠ 1ΠῚ ΟΥΔΟΙ]] 11) 58} 0{11Π| 

Ῥκϑδνδν ΘΑ ΠΟΙΟΓΙΠΙ. ἜΡΟΓΓΟ ἀυδαάγασίηϊα οἱ- 17 
ὈΙΓΟΡ ΠῚ ΘΓἂΐ Ἰρ511Π} [ΘΙ] 1] ΡΓῸ [ὉΓΪ- 

θὰ5 ογᾶθα}}, ἜΒῚ ΟΘάΓῸ ΟἸΏΠΪ5 ἀΟΙΏ18 18 
1Π ΓΙ 5Θ 015 γν 5 16 θα αν, 6 η5 ἰοΟΓηὰ- 

ἰΓ5 οἵ ποῖ Γὰ5 511ἃ5 [Δ Γοδοἰὰ 5 
οἱ οδο] αἰ αΓὰ5. ΘΠ] ΘΠ 65: ΟἸΠΠΙἃ ΘΘ61]- 

ΠΪ5. ἴα] )}}15 νοϑ 6 ΔΓ, Π60 ΟἸΠΪΠΟ 

ἰὰρὶ8. ἀρρᾶγογθ ροίοθγαί ἰῃ ραγίβίθ. 
᾿ Ἔ ΟΥΔΟΙΪ Πα δυιίοηῃ ἴῃ τη 6 ϊο ἀοηηι5 ἴῃ 19 

1ΠΈΘΓἸΟΥῚ Ρᾶγία ἰθοθγαΐ, αἱ ροπογοί ἰδ] 
ἉΓΟΔΙ ἰΟΘ 6 γ 18. ΠομηΪ. ἜΡοΓΓΟ ογὰ- 20 
Οα ΠῚ Παρ αὶ γἱσίηι! οἰ] 105. ἸΟηρὶ- 
(115 οἱ υἱρίηξ! σΕΡΙΛΟ5. δἰ] η]5, 

οἱ ροῦν {Ππ4 δίᾳ6 νϑβίϊνν! ἃυΓΟ 
Ρυγίβδηθ. ϑθᾷ οἱ αἰΐᾶγ νββϑινι 

οοάγο. ἘΒοιηπμη ΠᾺΌ0 486 ἃπίθ ΟΓδΟι- 21 
Ιᾳτὴ ΟΡΘΡ αἰ ἃ ΓῸ ΡῈ βδίηηο, οἱ δἰῆχις 
ἰΔΤΉ] 5. ΟΝ 5 ΔΠΓ615. ἘΝΙΠΙΠΧαΘ ογαί 22 
ἴῃ ἰθ 10, 40 ΠΟῚ ΔῈΓῸ ἰθρογοίαγ; 
864 οἱ ἰοίαπη Δ] Γ6 ΟΥ̓ΔΟῚΙΪΙ ἰθχ! ΔῈΓῸ. 

Βὲ [θοῦ ἴῃ ογάσαϊο ἀπο5 ΟΠϑυαθ πὶ 28 
ἀδ ΠΙΡῊ]5. ΟἸΙν πη, ἀθοθι ΟΠ Ι ΓΟ Πη 
ΔΙ Γ{π4]|ΠΠη15. ἜΘυϊηζιθ οαθ]οσαπι 4]ὰ 24 
ΟΠΘΡθ ἀπὰἃ, οἱ ζυϊηαιθ. ΟΠ ΠΟΥ πη 
δἰα που δἰίογα, ὰ οϑί ἤδορθιῃ οὐ ]- 

ἴοβ ΠΔΡΘηΐ65, ἃ 51} }}1{6. ἃἰὰ 8 ἈΠ1115 

546. δὰ ἃ]ὰ6 ΔΙ 16 ΓΠ115. 51Π}1}1{ 61}. 
ἜΠροΘὴ 4αο(πι6 ΟΡ] οΥαη ον αὶ (Π6- 25 
Γ δοουπάμδ; ἴῃ ἸΠΘηΒΙΓὰ ΡᾶΓῚ οἱ 

ΟΡ5. ππὰπὶ ΘΓ ἴῃ ἀπο }}115 ΟΠ ΡΠ], 

1ὅ. ΑἸ.: οἵ ορϑγυϊ. 

Βχ. 40,21. 

Εχ.30),1, 

20". 
8,44:. 

20". 
8,10.13. 
Ἐχ.37,7. 

ΥαΊΠΠ. 
20, ΒιΑΥ͂ ΝΕ: ἰδούλος οὐ δαἤεῖδθο (δ, {06}... πὲ. 

ἄδευς. (απ) τὲπ ϑ.. 
21. Β: πιαίο εἶπε Θ εἰ δυσαπὸ απο. ὁδείίοει ὁ ὟΝ: 

σουτίοροίς ταί α, δὲ, δεπ ἰπίοττ. ΥὙΕῚ σα. ΤΟΥ ὉῈΠῚ 
ΚΤ  ΑΠΝ ΜΠΡΝ 

23, ΑὟΥ: υ. τοἱδοπι δρείδαππι, 
“Ὁ, αι. εἰποῖῖ. ϑδππα, ΒΒ; Θῴπί, ΑΥ̓͂: 8.- 

[πίε ὙΕ: Θεβαί!, Α: δίραητ, 
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ΥΙ. 

(6, 26-- 38.) Ἰπορίπ ἢ. 

Αεοαϊπεαῖῖο Τοηιρῖ. 

26 καὶ τὸ ὕψος τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑνὸς δέκα ἐν 
πήχει, καὶ οὕτω τῷ Χεροὺβ τῷ δευτέρῳ. 21 Καὶ 
ἀμφότερα Χερουβὶμ ἕν μέσῳ τοῦ οἴκου τοῦ 

ἐσωτάτου" καὶ διεπέτασε τὰς πτέρυγας αὐ- 

τῶν, καὶ ἥπτετο ἡ πτέρυξ ἡ μία τοῦ τοίχου 

τοῦ οἴκου, καὶ πτέρυξ τοῦ Χεροὺβ τοῦ δευ- 
σ - - 

τέρου ἥπτετο τοῦ τοίχου τοῦ ἑτέρου, καὶ αἱ 
, - - “ πτέρυγες αὐτῶν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἥπτοντο 

πτέρυξ πτέρυγος. 

χρυσίῳ. 

28 Καὶ περιέσχε τὰ Χερουβὶμ 
29 Πάντας τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύ- 

κλῳ ἐγκολαπτὰ ἔγλυψεν ἐν γραφίδι Χερουβὶμ 

καὶ φοίνικας καὶ διαπεπετασμένα πέταλα τῷ 

ἐσωτέρῳ καὶ τῷ ἐξωτέρῳ. 80 Καὶ τὸ ἔδαφος 

τοῦ οἴκου περιέσχε χρυσίῳ τοῦ ἐσωτάτου καὶ 
τοῦ ἐξωτάτου. 581 Καὶ τῷ ϑυρώματι τοῦ δα- 
βὶρ ἐποίησε ϑύρας ξύλων ἀρκευϑίνων καὶ 

φλιὰς πενταπλᾶς, 32 χαὶ δύο ϑύρας ἐκ ξύλων 

πευκίνων καὶ ἐγκολαπτὰ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐγκεκολαμ- 

μένα Χερουβὶμ καὶ φοίνικας καὶ πέταλα δια- 

πεπετασμένα, καὶ περιέσχε χρυσίῳ καὶ κατ- 

ἔβαινεν ἐπὶ τὰ Χερουβὶμ καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας 

τὸ χρυσίον. 88 Καὶ οὕτως ἐποίησε τῷ πυλῶνι 

τοῦ ναοῦ" φλιαὶ ξύλων ἀρκεύϑου, στοαὶ τετρα- 
πλῶς, ὅ5:ὲν ἀμφοτέραις ταῖς ϑύραις ξύλων πευ- 

κίνγων δύο πτυχαὶ ἡ ϑύρα ἡ μία καὶ στροφεῖς 

αὐτῶν, καὶ δύο πτυχαὶ ἡ ϑύρα ἡ δευτέρα στρε- 

φόμεναι" 88 ἐγκεκολαμμένα Χερουβὶμ καὶ φοί- 

νικὲς καὶ διαπεπετασμένα πέταλα καὶ περιεχό- 

μένα χρυσίῳ καταγομένῳ ἐπὶ τὴν ἐχτύπωσιν. 

86 Καὶ ῳκοδόμησε τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτάτην, 

τρεῖς στίχους ἀπελεκήτων, καὶ στίχος κατειρ- 

γασμένης κέδρου κυκλόϑεν. 

87 Ἔν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐθεμελίωσε τὸν 

οἶκον κυρίου ἐν μηνὶ Ζιού" 88 ἐν ἑνδεκάτῳ 
ΠῚ 5 τ « " ᾿ 

ἐνιαυτῷ ἐν μηνὶ Βούλ (οὐτος ὃ μὴν ὁ ὄγδοος). 

20, ΒΕΧ (015): Χερόβὶμ, ἴοι ἜΝ 
ἢ ( ΕΧ). ΑΒ Ἐτϑ οἴκδ ( ΒΕΧ). 
(6, ΑΚΧ). ΑΒ (015): δευτέρϑ (ο. ΕΧ). 
Ἐξν οἱ καὶ δ. π. (ο. ΕΧ). 
κεύυϑὸ (Τ ΑΒΞΕΧ), 
ξύλα πεύπινα (. .Χ).. 

27. 15 Ὁ (05) 
: στ. Χερϑβὶμ 
ἫΝ ΑΒ: ἔγραψε 

ϑ2, ΑΒ Ὲ ἐκ (ΤΕΧ). 94. Ἀ8: 
«στρεφόμεναί(ο. ΕἸΧῚ). 86. ΑΒ 

(1 .) Καὶ ὠχοδόμησε τὸ καταπέτασμα τῆς αὖ- 
ἘΝ τὸ αἰλὰμ τὸ οἴκδ᾽ τὸ κατὰ πρόςωπον τῷ ναῦ 
(᾿ἘΧ). 875, Β (βθὰ οἵ, νβ. 3). 37. ΑΒΕΧ Ὁ (1π [) 
ὟΩ τῷ δευτέρῳ μηνί (" Ε). 588, Β: Βααλ (Βδλ ΔΕ), 

9155. ΒΙ Ἔχ, φλιὰς - ἀρ- ̓ 

ἸΒῚ ΠΡᾺΞ ον Ἴπδτι ΞΡΊΞι ΠΟὴΡ 3 
ΞΘ ΤΩΝ 25 ὩΣ ΞΉΠΞΙῚ 2 
τὶ ἡ ἼΞ9) "Ὡ2ΒΠῚ ΓΟΞΕ τ ΠΣ 
ἼπΝπσ9 ΚΒ ἘΡΞΊΞΙΣ "25 
ΡΞ ὨΡᾺ9 3 2ΉΞΠ Π33} ΡΞ 

ὈΡ85 ΤΉΞΙ ΠΊΘΤΟΝ ΘΡΡΞ)ΞῚ "γῶη 
ΞΡ ΠΓΩΝ ΒΞ} 
᾿ ΞΟ ΤΣ ΤΙ ΡΞ ὨΝῚ 1 3Π|39 
ΓΛ 91) 02} ΤῊΣ ΦΡῺ ὙΠῚῸΒ »ῸΡ 
ΕἸΣ ΎΤΟῚ ΘΏΒΘ ὈΡΧΣ ΙΩΒ 
Ἔ τοὶ Ξ3ΠΔ ΠΒΣ ΤΟΞΙ ΣΡ ΝῚ 
πῶν ὌΘΠΠ ΠῸΒ ΤΙΝῚ ΕἸΣ ΎΤΙΡῚ 9) 
ΓΉΠΤῸ ὉΝΠ ὕοσΣ τῆτὸη 
ἸΏ τΣ» ΤΠ ὕγηθης Ὁ ΓΟΩΡΏΓῚ 89 
355 τ Ὁ ΡῸ πο» »ῸΡῚ 

55 ΠΕΣῚ ΘΟΣΣ ἩΡΌΞ" ΓΡΊ9ΓῚ 
τ ϑπ ὉΡ) ΘΙΞΉΞΙΙτὉΡ ΤΠ 
ὉΞΛΣΙΣῚ ΓΕ ΓΙῸΣ 5} 1 ΞΠΤΤΓΩΝ 38 
5 ΤΟΣ 3 ΓΝ ἸΏΏΤΧΣ ΤΉΤΤ 84, 

δος ὦ ΦΩΤῚ ἜΣ ΡΝ 
δ: "85 ΕΗ ὨΠΝΠ γξπα 
Θ΄. 355 ῬΌΡΥ! ΘοὈοὉ5 ΩΣ τῦππ πὸ 
3ΠῚ ΠΕΧῚ ΧΕ τἼΟΒῚ ΤΥ Π3ΓῚ 
ἜΧΠΠΤΩΝ Ἰ391 Ἰπρτυθστὸν πα" δ0 
ὙΠ ΤᾺ 0 πῶτῷ ΡΣ 

ὁ ΤΙΝ ΠῚ 

Ἀπ τ ἩΜΠΟΝ τ 2ἼΠ ποθ 97 

πῶς τῆδτι πυῶξη, ΕἼ ΤῊΣ 8 
ΠΡ ἩΡ ουϑτι ὩΣ ἜΤΙΕΤ ΝΗΡ 953. ΤΙ 

27. ἰπϑ ἱππεῦίές Ὁ. Β: οἱς δ΄. δὲν (δ. δύ. {{ᾧ) ατ6. 
20. απϑαοαταθοπ Φίῶπ, τπαϑδὸπ σοπ δεν. Β: αἴΐρῦ 

πθδάποοοο, απόϊάπι οι ταί ἀπδᾳ. Θῴπ, ... αὐὐαοραπε 
αὐποι ΘΠιηιεπ, ΑΥ̓ πα ἐς εὐ εἰπροζπίεπε ϑίτθεῖς 
χαΐξ.., απὐοτοά)εποῦπ 351. 

0. ΒΑΕ. Α: πε! (δυϊο. 
91. εἶπε ΦΡί., 

Β: εὐ αν... δίς ΕΝ εἴ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: (πι|) δ Προ δ ς, 
τὲπ, 

ἐτρϑτονκ 2328. 

Β: δίς φρβε[ώτοείιο ϑοπ δε [οι ἴσαν δε. 

. Θεγίπο αν ϑοζούέοι εἴπ δέξο, ὦ 
Ι 

δδδόνιυυδι ξύλ...) ἐν . στ 



Ἵ)" 

1, δὲύπίᾳ ὁ. (6, 26-- 38.) 893 

Φοίς Ρετεδίμι τὸ δα8 Θπίριυει, ΨΈ. 

920 δετιδίπι, Ἐθαβ αἴο εἶπ ἱερ!ἅεν (θεν 
27 χεῦπ Οἴει θυ ατ. Ἐπ εὐ ἐραι δίς 

(ρου δίπι ἱπυροποίᾳ ἱπ Ὁα8 αιιδ, τὸ 
οἷς (δρεγδίπι δτοίτοίοπ ἰθτε δΙροῖ αὐ... 
ϑαβ εἰπεᾶ δΙροῖ τὐθτεῖο απ οἱεῖς πθαπο, 
πὸ Ὁε8 αποετη βευτθ8 δ, ρεῖ εἰ θτοῖς 

απ οἷε απόετο Ὑθαπο, αδεν ππίτίοπ ἱπὶ θαι, 
28 τὐτοῖς εἶπ ΘΙ. απ Ὅοι αἀπϑοτπ. ὄἸῖπὸ. 

29 εὐ ἰἰδετεος οἷς (δ ρονιθίπι ταὶς Θοῖοθο. Ὑπὸ. 
απ αἴίοπ δ άποοι Ὅε8. Θαιίεδ ππὶ ππὸ ᾿ππὦ 
τἰοβ εὐ Θάπίβιθετε πιαεπ οοη ατιϑβὲς 

Θὐρίοίοεπ (δ εν δίπι, ϑθαϊπιοι τἀπὸ ῬΠππε, 
80 τὉεγῈ, ἱπιυεποὶᾳ ππὸ αὐϑιυροποίᾳ. ἜΠπι 

ἴδοῖξοα εὐ Ὅεπ ϑοδεπ ὃὍε8 αιζεδ ας, 
αοἴοεποη Θ᾽ εὔγεπ, ἱπτθεηοία. τππὸ απϑίθεπς 

81 οἷα. ἜΛπΌ ἱπὶ (δίπραπα ὃὍεὲ8 (ὁ οτδ πια τς 

εὐ ἐτο Σθὕτοι ὑοη εἴ σα ππι δοῖς, ταὶς {{ππ|Ὲ5 

32 εὐἰρίοη Ῥ[οϊεπ, ἔπι Τἰβ Θαγπίθυυετ 
Ὁαται πιαᾶλοπ οοπ (δδετιθίπι, ὅδαϊπιπ 

τἰπὸ ῬΠππετέ, ἀπὸ ὑδεῦξος [{6 πιϊ ροΐς- 
88 δέποη ΒΓεὔεπ. ἘΠ ΠῸ πτα τς εὐ αὐ) ἱπὶ 

(ίπραπῃ ὍὉὲ8. Φοπιροίδ υἱοτείιε Π ο]τοπ 
ϑάνοπ Ὀεραιπιβοῖς, ὅπιπὸ οῦο Φ ὔτοπ υοπ 

Φ αΠπεπθοῖς, δα εἶπο ἐἱερ! ὃς Φ Οὔτ κυρεῖ 

ΞΒΓατἰ Παίίε απ εἰπαποοῦ δαπροπο ἰπ ἰδτεη 
80 ἡ πρεῖπ, ἔππὸ πα τε Θῴπίριυετε Ὁαται 

τοῦ (δδεγιθίπι, Ἰδαῖπιοι. ἀπὸ ΒΠιϑετῇ, 
ππὸ ἀδεύξοσ [ς πὶ Θοῖοο, τοί, τοἷς ε8 

86 δεζορίεπ θατ. ἜἸῖπὺ οὐ δαπεῖς αἰ εἶποπ 
0. ϑατίπποι ὑπ ὑτοῖ ϑὲοίθ ει. φο αι. Υ 
(ίείπο, τἀπὸ Ὁδπ εἶπον ϑὲεῖίθε σε ο θεῖτο 
(δ εδετη. 

37 {πὶ υἱετίοει αθν, {πὶ ϑίοπαιί ΘΙ, τρατὸ 
Ὅογ (στη Θοοσοι ἀπὶ ὥπαζε Ὁ68. Φεῖτη. 

29, 32, 85, ϑ8ιε ἢ, 18, 31.4.4: [{πείροπ, 
{.1.: {{π|εξείοπ, (ὅδοι [0 38. ὅ3. ὅδαγν. 7, ὅ. πα 
ζεῖποῦ, 806, Α.Α.: ὑτείειι ϑέίοοπ, 0.1.: ρεδαποποπ 
(Οἐείποη ... φοθοδοίίει. 37. 38, Ὁ. 1,: ϑθὲοπδοπ. 

ταμπ᾿ίς Σ εἰ ΑΥΥ: οἷς (δἰπίζαῇππα πὶ Ὁ, 557. πια ἐς 
θα δ {0 {Ὁ εν ὅθ απΌ} αἰ ὁ ΑΙ ταί 557. σοπ Εἰ π| 
(βξεπ. 

32, πηδ δισεεπ θη ΠίίαεΙ σοη εΙδαν πιο 18, π᾿. 
Το. ΑΥ̓͂ πὸ απ δεῖ ἴσο δ Προ ἄτοπ,,, πτα δε εὐ, 

Ὁ. 5, Ὁ, 3 616., {ἰπ8 Θευίετές, ΒΒ’ αἰ Ὁ6ηι Οἱ οΥΖ 

ἀπ Φ δεῖ ΟΥ̓: αὐ Ὁ. ἜΤεν εἰ [ὃν σθ απὸ} ἐ ΝΕ: 
εἰπ "βίοτος, 
ς 984. Β: κισεὶ θείἤοιι ϑατοπ απ Ὅοηπ οἶπεὲπ 5 ΠΙρ εἴ, Ὁίς 
ἢ ππποτοθοίοι, ἀπὸ κιυεί Φ τ 5] πον θα δον 
τ- βοϊσαίοίίοη “0061. 31. ᾧ, 2.806 1, διῇ. 

Ϊ 
᾿ 
᾿ 
! 

88 “πὸ ἰπὶ εἴτι Δαθτ, ἱπὶ ϑθέσπαι 5581 (δα 8 

ἘΔ οδί δ᾽ {πάη θ πὴ Πα θαϊ ὑπ05 26 
Ομοσγθ ἀθοθιη ΘᾺΒΙΟΓαΠ οἵ 5  ΠΉ ΠΠ|6 Ὁ 
ΟΠ γι} βθουπάι8. ἜΡοβιπααθ (Π6- 27 
ΓΟ ἢ ἢ Ἰη6 10 (6Ι}}}} Ιη ΘΡΙΟΓΙΒ : 

πο ρχίοηοθδηΐ ἁπίθιη 4145. 5185. ΟΠ 6Υι- 
θΙπὶ, οἱ ἰδηροθαΐ 818 ηὰ ρΑΓΙθίθιη, 

οἱ ἃ1ὰ ὕπθγα βθουηαϊ ἰἁη σα αΐϊ ρᾶΓΙ6- 
(6 δἰΐου}}), ἀἰᾶυ ἁἰιθ1ὴ δ] 6 ἰὴ 

πη θὰ ρᾶγ6 ἰθῃ}ρ}} 56. Ἰπνί σοι σοπί η- 
βοραηί. ἥ Τοχῖ αποάιθ ΟΠδγαθὶπὶ 28 
10. ἜΜΠΙ ΟΠΠ65 ρᾶγίοίθ5. (θη ρ}} 29 
ΡΘΓ ΟἸΡΟΙΙ 1 50}! ρ 511 ν4Ὁ}15 Οὰ ΘΙ [15 

ον. δ᾽ ἴΟΓΠΟ, οἱ [680 1} 1 οἷ5. ΟΡ 1) 
πκ Θἱ Ρρᾶ]η45. οἱ “Ῥἰ οὐ Γἃ5. νὰ γὰ5, 485] 

τ Ύ555. ΘΡΟΠΙΠΘηΐ65. 6 ρᾶγίθίθ οἱ ϑργοηϊθη- 
ἴθ65. Ἔδοά οἱ ραν]ηθηίαη ἀομηλ5 50 
ἴθχὴν ΔΌΓΟ 1 ΡΠ 560 115 οἱ Θχί ΓΙ Π5ΘΟΙ85. 
ἘΨΒῚ ἸῺ ᾿ΠΡΡΘ5511 ΟΥΔΟᾺΪ [6611 ΟΒ.[0}ὰ 81 
46 ΠΙρηΐβ ΟἸΪν ΡΠ], ΡΟβίθϑ 16. ΔΗΡῚΙ- 
Ιοσὴ α4αΐπα 6, οι ἀὰο οὐἰία ἠ6 839 
ΠΙρηῖ5. ΟΝ, οἱ ΒΘ. ]ρδι. ἴῃ οἷς 
Ρἰουαματη ΟΠ ΘΓ Ὰ]η} οἱ ρἃ! ΠΠ ΤΊ ΠῚ 5ρ6- 
Οἰ65. οἱ ἃπᾶρίγρηδ νὰ ]16. ΡΓΟΠ ΘΗ Ϊὰ, 

αἱ ἰθχ]ὺ οἃ 70, οἱ ΟρΘΡαΪΐ ἴδῃ ΟΠ 6- 
ΓᾺΡ] 41} ρα] ΠΊὰ5. οἱ ὁδοίθΓὰ ΔΠΓῸ. 
ἜΘ ΟΙ46. ἴῃ ἰπίγο τα (ΘΠ 0}} ρμοβίοϑ 5 
ἀθ [ἰρη]5 Οἰϊνα τ ΦαΔαΡΔ Πρ ]δίο5, 

“ας, δ᾽ ἄπο οδιϊαὰ ἀ8 Ἰἰρηῖβ θ᾽ Θρηΐβ 84 
ΔΙΕΡΙ 56 οι 5 ; οἱ αἰγιπη {πθ Οπἔμα πὴ ἀ- 
ῬΙΟΧ δγἂϊ οἱ 856. ἰηνίοθη (θη 6η5. ἃρθ6- 

κα.41,}5.} 16 θ8ίυν. ΕΓ δου]ρδιι (ΠοΡ πὶ οἱ 8 
Ρδἰμηὰ5 οἱ σαθ᾽ί γὰ5 νὰ] 6. ΘΙ] ΘΠ .85, 
ΟρΡΘΡ 416. ΟἹ ὨΪὰ ᾿ΔΉ}18. Δ} 615 ΟΡΌΓΕ 
ααδίνο δὶ γοσαϊαη. ἢ Εἰ δοάϊποανι 36 
ἁἰγ ατη ΠΠ6ΡΠα5. {γ]]} 5. ΟΥἀΠη]Ρ 15. ̓ ὰρὶ- 

τσ, ἀσῃ ΡΟΠΟγιη. οἱ ἀπὸ ογάϊηθ Πἰσπο- 

20}.4,)9. 

Ἐετ 6.4. ᾳ . ΘΟ. 
τ ΑΠΠῸ 4πᾶρίο [πάἀαϊὰ 81 ἀοηλς 37 

20Ἀ.8,2. ΒΟΠΏΪΠΙ π΄ Π]6Πη56 Ζ1ι0, δὲ 1ῃ ἅππὺ 38 

ἈΠῸ ΘΟ Πη6η56 Β}] (1ρ86. 651 Π1Θ. 515 

27, ΑἸ. " αἰίδνδα. 
31. Α1.: ἀὸ ο5{10]8. 

απῦτὸ δί., δίς [. παστὸν, ΟΥ̓: ἀπ κτυοἰ ΘΓἀτ νη εἷπο 
δ το, το σαν, ας ππ. δῖ. 551. οἷς αν 5 ἢ., ὅτ, ΕΣ 0Ὲ 
λυ, Ξβτοίίουνπ,,, δίς {) Ὁτοῦοπ ΤΠ βοῖ. 

90, πιίε 6)., φοζοϑιαγεοε δον δον ϑϑὉποτοῖ. ΑὟΥ; 
π. 206. δτείἐρε Ι αροιοδ (δ ΓὉ ἔριν θὰ 6 (δίπροαταθεπε, 
ΝΕ: φόπαι ἴδεν δεῖ (δίπρορι, Β: 1ὸ παῶν δὴ (δ. εἴπ: 
σογί (οι τσατ, Αὐ δ] ον 6 πὸ ἀπ ρα ον. 

90. δ. δὲ ἱππότ ὃ, θη... 3. (Θεδεγπδαϊδει. 
ΒΑ Α: ἱππ. δονθοῦ. ΝΕ: οὐπ τοί Ἑάροκ, 

37. ΑὟΥ.Α: Ὁαὃ ᾧ. ρορτεῆπδεί. 
ΤῸ] 



Εἰοθῖεμι ΤΙ. Ὡς 04 (7,1--9. 

ΨΈΙ. ἌΡΟΈΠΟΜΕΥΟ ἀοπιειϑ γϑηέαο. 

συνετελέσϑη ὁ οἶκος εἰς πάντα λόγον αὐτοῦ ΘΙ - Ὁ9Ὁ᾽ ἐλαμιη τος τὴν ἸΡΙᾺ, 

καὶ εἰς πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ, καὶ φκοδόμησεν᾽ 
αὐτὸν ἐν ἑπτὰ ἔτεσιν. 

κ ᾿ , 

ΨΕΙ͂. Καὶ φκοδόμησε Σαλομὼν τὸν οἶκον 
ε -» ν " , " Α , σ 

αὐτοῦ τρὶς καὶ δέκα ἔτεσι, καὶ συνετέλεσεν ὁλον 
ἣν Ρ] - 2 ΄΄ Ἀ γ ΄ Α Ἴ 

τὸν οἶχον αὐτοῦ. ΣἜΚαὶ ῳκοδομησε τὸν οἶκον 
- - ’ Ὁ Ἂ ;ὔ κ - 

δρυμοῦ τοῦ “ιβάνου" ἕκατον πήχεων τὸ μῆ- 
ι - ’ Α , 

κος αὐτοῦ, καὶ πεντήκοντα πήχεων τὸ πλᾶτος 
7 - ’ ; Α ο Ἂ “- ο 

αὐτοῦ, καὶ τριάκοντα πήχεων τὸ υὑψος αὐτοῦ 

ὠμίαι κέδριναι τοῖς στύλοις. ὃ Καὶ ἐφατνωσδε 
ῃ Υ - - ] 

κέδρῳ τὸν οἶκον ἀνωϑὲν ἐπὶ τῶν πλευρῶν 
- ᾿ ΠΥ ΎΝ Ὁ 4}. κ᾿ - ΄ ’ 

τῶν στύλων, καὶ ὁ ἀριϑμὸς τῶν στύλων πέντε 
᾿ « τ 

και τεσσαράκοντα, ὃ στίχος ὃ εἷς δέκα καὶ 

πέντε δ χαὶ μέλαϑρα τρία, 
χώραν τρισσῶς" 
καὶ αἱ χώραι τετράγωνοι μεμελαϑρωμέναι, καὶ 

6 Καὶ 
3 Α - ᾿ , ᾿ Ῥ 

αἰλὰμ τῶν στυλων ἐποίησε πεντήηήκοντὰ πηῆ- 
» Α , ᾿ 

χέῶν τὸ μῆκος, καὶ πεντήχοντα πήχεων ἕν 
, Ψ - 

πλάτει ἐζυγωμένα, αἰλὰμ ἐπὶ πρόφωπον αὐτῶν" 
καὶ στῦλοι καὶ πάχος ἐπὶ πρόζωπον αὐτῆς. 

Ἁ ; ν 

καὶ χώρα ἐπὶ 
5 ᾿ ͵ ᾿ , 

καὶ πᾶαντὰ τὰ ϑυρωματα 

ΕΣ " , ΤΙ , - , 

ἀπὸ ϑυρὰς ἐπὶ ϑύυραν τρισσῶς. το 

7 Καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν ϑρόνων οὗ κρινεῖ ἐκεῖ, τὸ 
αἰλὰμ τοῦ κριτηρίου, ἐποίησε καὶ ὠρόφωσεν 
ἐν κέδρῳ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, ἕως τοῦ ἐδάφους. 

8 Καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ ἐν ᾧ καϑήσεται ἐκεῖ, 
αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τούτοις κατὰ τὸ ἔργον 
τοῦτο" καὶ οἶκον τῇ ϑυγατρὶ Ψαραώ (ἣν ἔλαβε 
Σαλομών) κατὰ τὸ αἰλὰμ τοῦτο. 9 Πάντα 
ταῦτα ἐκ λίϑων τιμίων κεκολαμμένα ἐκ δια- 
στήματος ἔσωϑεν καὶ ἔξωϑεν, καὶ ἐκ τοῦ 
ϑεμελίου ἕως τῶν γείσων" καὶ ἔξωϑεν εἰς τὴν 

ΠΊ 88, Β Ἐς ΒΡ ὠκοδ. - ἢ. ... Ὁ ( ΠῚ) Καὶ ὠκχοδόμησε τὸ 
καταπέτασμα τῆς δὐλῆὲ τὸ αἰλὰμ τὸ οἴκϑ τὸ κατὰ 
πρόφωπον τὸ ναδ (οἵ, που ΕΊΣ ΕΣ Ἂ Γ. ρου. 
1,4: ΚΑ, τὸν οἶκον αὐτὸ (. ἑαυτῷ) ὠκ. ΙΒ: 
συνὲτ -ἢη. 2. Β: δρυμῶ. ΑΒ: (15) ΠΣ εἱ πη- 
χῶν. Β (ον) τὸ. (ΑΒ: καὶ τριῶν. (ἐπὶ τ. ΙΧ). 8.48 
Ἐχκέδρῳ οἱ (ρι.) ὁ ... τεσσ. κ. πέντε. Β Ἐ ὁ εἷς - π. 
ὅ. ΑΒ: τῷ ϑυρώματος (ϑύρας ἘΧ). 6. Β Ἐἐποίησ. 
(1 ΑἹ εἰ (υϊ8) πήχεων εἰ “ἀπ τὸ( 1 ΒΧ). (Α)Β ἐ (ὰ ἢ) 
τοῖς αἰλαμὶν (ΣΈΕΧ): ἧς ΒΖ (Ἀ|0) τὸ εἱ ἐπ.- ἢ. (ἔ 
ΑΧ), 8, Β: αὐτῶν (- ΕΧ). 9. ΒἘ(".) κ. ἔξωϑ'. 

δι, θα οπδεί, σαπς υἷος, Β; υοϊξοποοίς οὐ Ὁ, ᾧ. 
πα) αἰίεπ [εἴποι είξοι! ας πὶ. α, {. ϑθεἴζει! 7 αἰ0 
δαποίς..., ΑὟΥ̓: τοαῦ Ὁ. Ὁ. σο!(οπδοῖ ... {εἰποῦ Θοδῆθε, 
πὐπιαπ 5.. ΝΕ: φαπροι ϑίποτόπεπα. Ατ αι αἰ. ἤθ οὐε 
πα. {. (ϑοτάτῃο. 

1, Β: δᾳ νοϊοεποείς οὐ {. ραπχοῦ ὦ. (ὟΝ ΥΕ: κι. 
αἷό εὐ ἴ. ὅ. [6 απ8] υοἵί, γαξέυ, ἢ. 2. ἴο δ. εὐ απῷ 9) 

Ὡς, δα ὅν, δε 5, δ... δοάν, απ 4 ϑὲείθει (ἐ- 

δεγπζάπ!εη, ει. απ δὸπ Φάμ!επ [αφὲπ ἐεδέτης αἴ οι, 

ΒΒ: πὶ θη ον, ΞΟ Ίοπ απ Ῥὸπ Ὁ 

ΒΡ ᾧ ΣΞΙΣ ὙΠΘ ΝΣ 
ὥτρῷ πϑοῷ ΓΞ ἸλΞ ΓΝ ΨΈΙ. 
ΕΓΉΞ ΟΞ ΤΟΝ ὉΘῸ} πο πρῶ 
ΠΝ ἸΘ ΣΙ ἜΡΣ ᾿ ΓΛΞΤΤΙΝ 135 5 
ΣΠΠῚ ππῶς ΘΓ ἸΞῚΣ ΠΙῺΝ 
ΠΣΞῚΝ ὃν ἼΠΟΡ ΩΝ ΡΝ 

ἐπὶ τεσσάρων στίχων στύλων κεδρίνων, καὶ 
ΤΩΝ ΤΊ 2} ΘΟΤῚΝ ἩΌ ΡΣ δ) 

τὰν ὈΡ ΤῊΝΞ ἸΒΦῚ : ΘΌΡ ΠΡ 
ΘΣΞῚΝ δ ΡΡ ΤΙ ΓῸΣ "ὧς ὥρεπ 
ΘΒΘΡΙδ5 ἐΡΌ ΣΙ ΩΡ ΓΙ ὩΓῚ ΓΤ ὩΓΤῚ 

παΓΡο τὸ ΠΗΡῸΝ ὈΡ πωδῷ 
ὨΡΤΣ ΠῚ ΘΠΠΒΙΤ ΟῚ ἐΘΏΣ Ἰϑοτῶ 
ΣΙΓΡΏτΟΝ ΓΙΙΓΙ Φ.2" ὩΡῺ Ὁ. Σ2Ἴ 
ΘΥΡΏΣΠ ΘΌηΝ, ΓΝῚ ἐΘΡΏ»Ὁ Θοῷ 

δυβϑῷν Ἰδς ἔλθ ΘΎΘΟΓΙ Τῶν 

ἢ 

ὈΠῸΣ ΘΡΟΝῚ ἸΞΙΤῚ ΠΙῺΝ 
ΘΟ ΝῚ ἐν 3: ὉΠ ΦῚ 1 

ὈΒΘΠ ἘΝ οἰδτ θιθ" ΩΝ ΝΌΞΙ 

-ἼΣ »ΡΊΡΠΡ ΤῊΝΞ ἸΕΌῚ πῶρ 
ἜΣΤΙ οἷ τῶν 52) ἘΣ 
πῖπ ΠΩΣ οὐηνο ΛΞ ΓΉΠΝΠ 
τῶν ΠΡΉΒτΟΟ προ Τ535 ποπ 
πξσ- τὸϑ ἐππτπ ΘῸΝ9 πῶθῷ πρὸ 
πὴ ΤΡ ΓΤ ΤΡ. 523 
“ἽΣ ἼΦΒΔ ὙΠ. ΓΞ ΠΩΞ 
ΣΟΊ ΝΣ ὈἸΧΤΙΣΙΓῚΡ γΠῺΣ τ Πθτσι 

γ. 38. Ὁ ΠΝ 
γ. 7. Ὁ)5ἼΞ ὉΓῚ δδΠ 25 

3. ππὸ τοαᾶῦ πιίε (δ, σοδοοῦε, δεν δεῖ Θεπιάενη, 
ἴο απ δὲπ Φ, γέαπδει, Β: οί ἄτο ἔς ἔθον δὲπ ΒΟ Ίεπ, 
ΑΥ̓͂: ΞΒτείουα ο., ἴαρσοπ, ΝΕ: 9 αἸέοπ. ἱ 

ἅ, ᾧ. δεεὶ 91., σταδο ποδοὸη εἰπαπδον, διοίπια!, ΒΒ: 
ϑπιδεοπ ... δὰ εἰπ . ἄδεν δοπι ἀπθοῦπ τοσαῦτ, Ξι 
ὑτοίοι πιαίοπ, ΑΥ̓Υ: 9ϑαρι: τϑαροι ὁ ϑὲ,, ας ὅν αοροπος 
Ὁ. ὁπιαΐ. ΝΕ: πν ζσαν ὅς ἄθον ὃ. ὅπια!. 

ὃ. νὖῦ, αἴίε ἐπ ἰθτεπ δεϊηππαοι αι. ῬΥ, οἱοτειδίᾳ, 

ἀπ οαν αἀταδο εἶπ ᾧ, 95 δέπι ἀπδέτη, ὁπιαὶ, Β: αἴίε ὦ 



ἜΞ : 1. δ: ὁπίᾳο, (7.1Ξ3Ξ9.0 5900 

ἱξπι δεν αὖτε ϑίοπαι), τϑατὸ Ὁα8 αι δὲς 
τεῖτεῖ, οἷς ἐδ {εἶπ [οΠτ6, Ὁαβ [{6 Πεδεπ 
αθτο Ὁαταπ δαιοίοη. 

ΨΕΙ. ὑἴδεν απ ζεἰποπι ας δαιεῖς (Θαίοηιο 
Ὁτείξοθπ ϑαῦτε, δα εὐ ε8. σαπὸ απδθαιεῖο. 

2 Ἐσθὴρ ὦ ἐν δαπεῖς εἶπ ὅαπ8 οοπι Ῥϑαῖος 

Δἰδαποπ, διιποοῦε ΘΘἸΓοπ απο, {ππ|ηὶς (ἸΓοπ 

τσοὶ, ἀπὸ Ὀτοίβίᾳ ΘἸοπ θοῦ. ἥ{ι ὉαΠεῖς- 

δίᾳε (Θευίοτίς ἴορίς εὐ Ὅὲπ Βοθο 05. οὐς 

Ὁέγποη ΞΒτείετη απ οεδοεύποεη Θάπίεμ, πα 

δε ϑὲείθει. δίπ, Ἔιιπῦ οδοπ Ὁαγαι εἰπ 

Θεξίπιπιοεῦ σοη (δεδον αὐ Ὀἱοεῖδοπ. (ΘΟ ἅτ» 
ἵεπ, τεῖεν τρατὸπ {{π| τἀπὸ οἱοτλὶα, [Ὲ 

ἀ μιπίρεῦπ π΄ εἶπον ϑὲεῖθε. ἘἸΪπὺ τϑᾶτοπ 

δεπίον σεροπ οἷς Ὁτοῖ ϑιοίθει, σορει εἰπε 

ὅ απϑεῦ ἄδεν, τοὶ σόοι Ὁτοῖ, Ἐππὸ τϑατὲπ 

Θἰπ ἰθτεα Ῥοϊεεπ υἱετείαι. Ἐ(δν δαιιοῖς 

αὐῷῷῷ εἶπε ὅαΠε θη Θάπίοεπ, {ππ|ιᾳ (ΘἼεπ 

ἴαπαᾳ παὸ Ὁτοίβίᾳ (ΟἸΓε. δτεῖς, ππὸ πο 

εἶπ ας σοῦ οἰεῖο, πα Θ ποι πὸ οἰξεη 

7 Ξϑαϊξει. πὸ δαπείς αἰ) εἶπε ας ξιιπὶ 

ἘΠ ΟΙ, θατίπ πταπ δέτε δίο, ππὸ 

8 1ἄζεῖτε δείδε Ῥοθεπ πἰἰί (δεδετη. Ἔα 

[εἶπ Θαιδ, ϑατίπποι εὐ σθποῖς, ἱπὶ ὥίπ- 

(οὐ ο[, δἰπίοθ απ Ὅν αἴ, σειπαε τοῖς 

οἷς απϑετη. {πὸ πια τς αἰ εἶπ αι, 

τοῖς οἷς αἴε, δεν Φ οτον θθαταν, οἷς Θα- 

9 [σπιο ξιπὶ ει δ᾽ φοποπιπιει. θα. Ἐ(Θοΐ- 

ἄν ε8. αἴοεδ τρατοι ΕΠ ἄγ. (Θτείπο, πα) Ὁεπὶ 

δ πξοοεἰζεπ σοθαιοπ, πες Θάρσει. φεζάε 

(ἐπ αἰ αἴοιι (Οεἰίεπ, σοι ὄγαηῦ δί8. απ 

Ὁαϑ Φα,, δαξι απὸ αὐθὸπ ὍῈΥ ρτοβε 

. ὕ.1.: ϑθλοπῦ 
3 . 4, Α.Α: ᾿ ἰεαοι. 9. Ὁ.1.: δαπβεπ. 

οἱς δ άτοι τι. Ὁ, 35. το. οἱοτοῦοῦ ἰπ δου θπιό ὦ. ΑὟΥ: 
" 

αοδο τ, 
θ. πιαές απο. Β: οτροδάπ, ΟΥ̓ ΝΕ: Θάπίοι: 

δα. (Β: π. Ὁκα ὁ ἔδοτα, ταῦ αὐσοπ ἔεποπ ἴδον, [0 απ) 
δίε Ὁ. κι. Ὁ. 38. φόροι Λοποπ δον ὃ) ΑὟΥ: πὶ εἶπο [ἀπ 
Ὁε10} ὁ αΓ{ς σού Ὁοευ[ἴδεπ, πα. 9. π. εἰπε Θῴτϑεἴ(ο στον 

 δεπίοίδοπ, ν: οἶποὸ δουθαῖἝς θαταπ πὶ Ὁ, κι. εἶπε 
(πος δαϑοτ, 

, Ἴ. δαυ. ἐν ὅ56ν,.... δὲπ σαπόεμ 35, Β: εἶπ βοτροδᾶπ 
Ο δρ (ὅρου, ΑὟΥ: οἱ ὃ, Ὁρό ΦΡτοποδ, το οὐ τἰῷ είς, Ὁ, 
Ο ᾧᾧ, δο6 (δ, νΕ: εἶπο 5 Ῥτοπθαῖ(ς..., οἷο δον 60. 

48 ὅα,"8 υοηι ἴδαῖδε, ΨΕΙΙ. 

(ον. θΟίαν5) ΡΟΥΘ δϑὲ ἀΟη}115. ἴῃ ΟἸΠΠΙ 
νοὶ ἡθά0,ΟΡΘΓΒ 5.0 οἱ ἴῃ ἘΠΙΝΘΓΒΙ5. αἰ η51}}}}}115 

515; ΔΘ Πᾶν (4116 ΘΔ ΠῚ ΔΠΗΪ5 56 061). 

Π) ΤΠ} ἁτιίθι) σαι ἀοηϊποανι ΒΝ ΕΙ͂. 

δ] ΟΙη0) [ΓΘ θοίηι ἃ Πηΐ85. οἱ δὰ ρϑγίο- 
οἴη 5416 ΡΘΓάπχὶι, Ἔ Αθαϊ ον 2 
4αοαιθ ἀοπλη πὴ 54 |{π|5. 1] 1] ΘΘΠ 11} 
ὁπ! Οσὰ. ΟΠ τα 115, 6ἱ απ απὰ- 
δ᾽ητα ΘΟ ΓΟ) [41 1}}15,. οἱ (Ὁ σ᾽ ἢ ἃ 
ΟΕ ΠΟ σιι ἢ}. ΑΙ ΕΠ {π 115, δ {παίπογ ἀ6- 
Δ} ]Δ ΟΡ 16 Γ ΘΟ ΠΠΠΠΠἃ5. ΘΑ ΔΝ ; 

Πρὰ ααΐρρο ὁσγ!ηὰἃ οχοίδγὰϊ ἴῃ 60- 

[Ιατπ85. Ἐ ΕῚ 14.115. σο γΠ5 νοι]: 3 
ν οἰ ΠῚ ΟΔ 16 8}, 4π|ὰ6 ψιλά Γαριηΐα 
4] Π 4116 ΘΟ] ΠΏ Π15 5ιι506 1] γα}. [ΠΠ115 
ἁυΐθηι ΟΥἊῸ ΠᾺ} 6} )8ι 60] 1} Π 85 4111- 
ἰἰθοῖ) ἢ ΘΟηΙΡὰ 56. ἰηνί 0) ροϑβίία5 4 

Ἔρι 6 ΤΘΡΙΟΠΘ 856 ΓΟΒΡΙΟΙΘΉΪΟ5. 46 6114}} ὅ 
Βρᾶιῖο πο ΘΟ] ηΔ5, 6ἱ 5ῈΡΟΓ ὁ0- 

1} ἃ5 ΦυΔ ἀγδη σι] ἴα Πρ ἃ ἴῃ ΟΠ ΠΟἰ5 

46 4118 }1ἃ. ἜΕῚ ρογ[ουη σΟ] πᾶ Γ τ ( 
[δον φιϊηιαρίη!α ΘΙ οὐ Ιοπριί- 
ἀἰπ15. οἱ (γιρίηΐα σα! ον αη [{{{π 4 |Π|5, 
οἱ ΔΙ[6 ἃ Π) ΡΟΥΡ(ΙΟιΠἢ [πὶ [Δ᾽ Π]8] Ὁ] 5 
ῬοΓίίο5, οἱ ΘΙ Π] 5 οἱ δρίβιν!ὰ 
ΒῈΡΘΙ ΘΟ η85. ἜΡογιϊο {πο πὸ 7 
5011, 1 4τ|ὰ {Ὁ} 8] 6ϑί, [6οἱ(, οἱ ἰοχη 

ΠΡ π5. ΘΟ ΓΙ Πἰβ. ἃ ραν θη 0 ἀπ 6410 δή 
5. Π] 6 η. ἜΚΕῚ ἀοπηαηοια, ἴῃ. 8 

4 5ϑάθθδίιν 84 ᾿πἀ! αι), ογαΐ 
ἴῃ τη θὰ ΡΟΓΙΙΟῖ, 511Π}}}} ΟΡογθ. ἢ0- 
111] 4ΠΟ416. ἴδοι. ἢ]1ὰ6 ῬΠΔΓΔ ΟΣ 
(4ι8ηι ΧΟΡ ΘΙ) ἀπιχουαΐ 8 ]01}01}}} [}] 
ΟΡΘΓΘ {{8}1} οἱ πᾶπο μου οπ). Ἔ Θηηΐα Ὁ 
᾿Δρ᾽ 115. ῬΓΘ ΙΟ515.. 4π| ἃ ΠΝ }8 1) 
4. Δ ἀΔ 1] Δι {Π|6 ΤΠ ΘΠ 5118} 8} ἰΠ1}}Π- 
5605. {Π4}} ΟΧΙΡΙΒΘΟΙ5 5ΘΡΓΑΙ ΟΥΔΗΙ, 

ἃ [πα] θηἴ0. ἀδ6π|6 δ Βα Πητη 6Π| 

ΡΑΓ Θ΄ οἱ ΟΧΙΡΙΠΒ0 5. ἀ8ῆπ6ὸ αἱ 

6,38. 
26.8,1. 

1{.,7.21. 
Ες..2.2,8. 

θ. Α1. Ὁ (( (.} 6611. 9.8: 1 Γ] Ὡ56 605 Ὁ56716. 

8. τοὧᾶν οἴει οτιοείζε αεια, Β: Παίξίο οεἶποι! ἀπϑοτη 
ῬβοΥθ ο ἱππουῆα! Ὁοό ϑδοτροδάπδ, Ὁογ τοαν παι Ὀἱοον 
ϑγθοί!. αΥ̓: απ 7. ὅδαῖζε,, σαν δεΥ αὐϑότὸ 01 δίπουν 
δεν ᾧ. οἴεί) δίείον ϑαπατί, νΕ: ἐδ τραῦ τοῖε υἰοῦοθ 
ϑθ ον. 

9. γὺαῦ ὕοπ ΕὐΤΉ, Φε,, ιν δι ΖΘ πϑοππααῇ, ΟαΥὟ κν Ε; 

ϑϑθαβε. ΒΑ: αοάσοί, υ ἱππὸπ πα. ὁ. αὐβοι!. Υἱῦ: 
ἱπισοποίῃ πὸ απόῖῦ. Β: κα. Ῥα 6 ὑ9η Ὅεπ Θτπ πα Ποίππ 
απ δίδ κι Ὁοποι, δίς οεἶπιτ ὅϑαπὸ δύοίε τυατοπ ἐ ΟΥ̓: 
πὶ Θτπὺ δίδ ἀπ ὃ. δ ταρ εἶπε. νῈ: δίδ. οδὲπ απ 
Ὁΐίς Φαύιαοίάποοι. ΒΟΥ ΝΕ.Α: 86. ἀπ Ὁ. αἴτοβοπ 
(βου). 

ΒΝ 



0900 (7,10---19.) ΕΟ ΒΕ 

ΨΕΙ. 

αὐλὴν τὴν Ὁ μογλλὴΣ 10 τὴν ΣΝ ΡΟΣ ἐν 

Αεαιῆοαϊτο ἘΕΎΡΤ 

Πρἴρτ Ὅν 23 Ν ΤΡ. 3 Ν Ἵϑ58" " 
τιμίοις λίϑοις μεγάλοις, λέϑοις δεκαπήχεσι, 

καὶ ὀκταπήχεσι" 11 καὶ ἐπάνωϑεν τιμίοις κατὰ 

α-" - , , - , } Ν 

αὐλῆς τῆς μεγάλης κύκλῳ τρεῖς στίχοι πελε- 
- ΤΩ 

κητῶν, καὶ στίχος κεχολαμμένης κέδρου. 
» : ἃ ΕῚ , ἌΝ ᾿ ᾿ » , 

Καὶ ῳφκοδομησεν αὐλὴν οἰκου τὴν ἐσοτατην 

κατὰ πρύφωπον τοῦ ναοῦ. 

(8 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν 
͵ ε" 

καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρου, 13 υἱὸν γυναι- 
΄ κ ὯΝ ἣ - - “- 

κὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς 
,ὔ ΄ ᾽ - ᾿] ΝῚ , 

Νεφϑαλείμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Ἴὺυ- 

ρίος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος τῆς 

σοφίας τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνο)- 

σεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἕν χαλκῷ" καὶ 
Ν » 

εἰςηνέχϑη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλομῶντα, καὶ 
3 , , νὼ {ἢ {5 Ἧ 3 ’ , 

ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα. 15 Καὶ ἐχωνευσεὲ τοὺς 
, - “- ω 

δύο στύλους τῷ αἰλὰμ τοῦ οἴκου, δέκα καὶ 
" Υ “- “ 

ὀχτὼ πήχεις τὸ ὑψος τοῦ στύλον, καὶ περί- 
ν. 7 Α , , ἈονΚ ϑ τὰς 

μέτρον δύο καὶ δέκα πήχεις ἔχύκλου αὐτον 
" ΄ - ’ ’ὔ ᾽ 

τὸ πάχος τοῦ στύλου" τεσσάρων δαχτυλῶν 
᾿ , 4 “ ε -» « ͵ 

τὰ κοιλώματα" καὶ οὑτὼς ὁ στῦλος ὁ δεῦυτε- 

ρος. 
ἄν δ᾽ ΑΝ Α - ’ Ν - 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν στύλων, χωνευτὰ χαλκᾶ" 

πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιϑέματος τοῦ ΠΩΣ δ. Ὁ 8 πϑϑῷ ΩΡ Θϑξῷ Ι 

ἑνός, καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιϑέμα- 
ὥν τ ἐὰν ῶνςπ γῆ39. τ ὦ 

11 Καὶ ἐποίησε δίκτυα ἐπι- τος τοῦ δευτέρου. 
͵ ; 3 - , Α. - 

καλύψαι τὰ ἐπιϑέματα τῶν στύλων, ἑπτὰ τῷ 
, ΡΥ ΤῊΝ, ὑπ Ὁ ᾿ ΞΟ ες ᾽ ω 

ἐπιϑέματι τῷ ἑνί, καὶ Ἑπτὰ τῷ ἐπιϑέματι τῷ 
Ν Π ῃ ε - 

δευτέρῳ, 15 ἔργον κρεμαστὸν, δύο στίχοι ῥοῶν 

χαλκῶν» δεδιχτυωμένοι, ἔργον κρεμαστόν. στίχος 

ἐπὶ στίχον" καὶ οὕτως ἐποίησε τῷ ἐπιϑέματι 

τῷ δευτέρῳ. 19 Καὶ ἐπιϑέματα ἐπὶ τῶν κε- 

ὑλῶν τῶν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αἱ- 

ΑΒΈἙαὐτὸ.... ἀπελεκήτων ((. ἘΧ). 12, ἈΒ: 
στ. ΟΡ ΕΝ Εἡ. Β: Καὶ συνετέλεσε Σ Σ. ὅλον 
τὸν οἶκον αὐτῶ (Κ. ὠκοδ. καλολ. ποι Ὁ. ἔσωτ. { τὸ 
8. τῶν αἰλὰμ τῷ οἴκδ τ). ΟΥ ὁ, 88. 14. ΑΒ Ἐτῆς 
σοφ. (1 ΕΧ). 15... ΔΑ. 0: ὀκτὼ καὶ δέκα... Ἐτὸ...τέσ- 
σαρὲς κ. δέκα (.. ΕΧῚ). 16. ΒῈ χαλκᾶ ({ ΑΒΕΧ). 

16 Καὶ δύο ἐπιϑέματα ἐποίησε, δοῦναι. 

μὺν 

ἐπ πΞ ΝΡ ΠΟῚ ΘΤΝ ΤΥ 

5 ΘῺΞ ἘΣΣΙ ἐτῶν Π Ἂ , 2. πν" 
τὸ αὐτὸ μέτρον πελεκητοῖς, καὶ κέδροις. 12 Τῆς. 

᾿ΘΗΝΞ Ἰυόγο τὶ ὉΝΤΉΘΦ ΣΙ οὐδ Ἢ 

17. Β: δύο δέκτ. περικαλύψαι τὸ ̓ ἐπίϑεμαίο. ἘΧ). 
Β: (015) τὸ δίκτυον (ἑπτὰ... 
{ (ἰυ.) καὶ (ὁ ΕἸ. 
ἽΥΕΥΙΝ ({ ΑΕΧ) 

. κ᾿ ἑπτὰ Ε). 18. ΑΒ 
195. ροη. Β᾽ Ῥ. 21 (ὁ. ΑΕ Χ). 10. 85} 

πρῶ "92ΝῚ τΩΝ ὩΣ 3} 

πϑὶ ἘΠῚ ἜΧΙῚ ΣΤΟΝ ΤΡ ΤΥΤῸΞ 12 
τοτᾺ Ὁ πωδῷ 23Ὁ 

ἘΓΟΞΗ ὩΣ ΕΣ ΤΡ ΒΙΙ 
Τὰ ΠΡ ἢ πὸτῷ προσ πξώρηυ, 1 
ΝΠ προΝ ΩΝ Ξ ὙΚΏ ΠΤ 

ΣΤ ΤἼΧΤΟΟΝ ὙΞΝῚ 252 ΠΩ 
ὉΝῚ ΠΏΘΠΠΟΝ ΝΟΘΡῚ ΩΓ 
τὸῷ τῶν ὈΣΗΠΟΝῚ ΠΉΉΞΙΩΣ 
πὐϑστὸν δ 139) ΓΩΓ9Ξ ΠΟΛ 
ὙΞλλ ΟΝ Ό ΟΞ ΤΌΝ. ὑ 53 θυ Ὁ 
ποθῶ ΤΩ ΘΡΏΡ, π τὯΝ 

ἽΠΠΟΙ ὙΥΡΡΙ ΓΠΔῚΡ Τυθὶ ΤΩΡ 
ἫΝ 38: πὸν πος θοῷ 25) 
πῶν ὉΊΩΘ ὭΣ. ΣΙ ΤΡΘΦΕῚ τὸ 
ΤΩΣ ῬΧῸ ΘΥ ΤΣ ὌΝ τν πῃ 
τὔοπ ΠΏΞΗ͂ ΠῚ» τοῖον ΦῺΠ 
ἘΤΛΩΟΤΙ ΓΉΣΘΠ ΤΡ ΤΩΝ Ὁ ὩΠῚ 

ὈΠΝΠ ΡΝ ΠΣ ΘΠΉΘΦΗ 
τν ὩΣ ὩΣ ΠΡΡΕ πρξοῦῚ 18 

κὰν ΞΞΌ Ὁ “9 ΒΥ ΤΥΘΣΙΙ 

ΓΉΣΞΓΩΝ τῆθϑο ΤΙΝ πο 
πῶν 121 Θ9 9 ὠνττον, "ὧνπ 
τὸν ῶν ὈΡΓΙῚ ΤΣ ΦΣΙ ὨΉΤΞΌ 19 

γ019. ΔΊΞΙ ΓΤ Ν 55: 
ἡ. 18. ΘΛ ΤΒΌΓΙ ὩΓΙΣΩΞ ὉΓΙΡἽ ΓΘ 

ν. 18. ΒΞ ΥγῈῊΡ 

10. ΑΝ Ε; δτυποίαρε, 
12, αὐτὸ δον ἑπίεοῦς ὁ οἵ, 

14. Β: διιρζενζάγιπίο!. αΥν: (δὺς «ϑίγδείτεν, γΕ: 



1, διύπίρο, (7,10--19.) δ91 

ὅδεν ϑθιείζξεν ἱπι (Στ, ες Θάμϊοι ππὸ  πάπο, ΨΈΕΙ. 

10 ῷ[. 

12 ἜΦΙθοΥ ὍῈΓΥ ατοβε 00 ππῖρεῦ θα τοὶ 
ϑὲοίθοι. σοραιοπρ (ΘΙοίπο, ππὸ εἶπε ϑὲείθε 

ϑοῖ οὐδογποι. ἐβτείογη, αἷὐο αὐ ὍοΥ Φοῖ 

αὶ ὥαπζε Ὅεὲ8. Φετγπ ἱπιθοποίᾳ, ππὮὸ Ὁἷς 
ας απὶ απο. 

18 Ἰἴμπο δὲν δὐπίᾳ Θαΐοπιο Ταποίς θἰπ 

τἰπὸ [εἷπ θαίοῦ ραν εἶπ έαππ τοπ τι 

σετσοζοπ; ὅὸγ τϑαν εἶπ λοι ξοεν ἐπὶ ὅτς, 01} 

γβεἰδθείς, ϑθοτ απὸ ππὸ δια, κει αὐϑοίτοπ 

αἰ ετῖοἰ (δ οΤῈ. 

(Θαἴοπιο ἔππι, πιαδὲς οὐ αἷς Τεῖπε βετέο, 

Ὅκᾳ 6. ζππὶ δὲδπίρε 

1650 Ὑπὸ πιατο ὅυ0 ἐθέτπε (Θάπίεπ, εἶπε 

ἱερι ὥς αὔξοθι ΟἸοπ θοῦ, τὸ εἶπ ὅα- 

Ὅεπ 90π ς 0 (Ἰεπ ταῦ Ὅᾳ8 Ῥὲααβ τπ|πὶ 

10 [ες Θάπίο θοῦ. 

ος βιπάιζε υοπ (ὅτ σεροΐοπ, οδοπ απ οἷο 

άπίοι 4π| Κέβεπ, τπτὸ εἴπ [εα! ον δπαπῇ 

17 αν Π{π| Θεπ. θοῦ. ἘἸΪπῸ ε8 τρατὲπ 

απ [εἐρ! ἄγλεπι δπαι οὔ απ εν Θάπίε 

18 Πεθει οοἤοίδίοπςο ϑὲοίζο, τοῖς δδεῖτεπ. Ἐ1Δπῦ 

τπιατε απ ζεα! ἀγὲπι δἔπαιγ ζῦυ ϑὲοίθεπ 

(ταπαίάνζοῖ πιο. απ εἶποπι ϑϊεῖ[ς, απ 

19 δὲν πατῇ δοδεξ! σατο. ἜἸ1πὸ οἷς δ πάτο 

τρατεπ τοῖο Ὁἱε ϑὲοζεπ υ0Υ ὍῈΥ ας, ὉΓ0Υ 

12. 4.4; ϑὲέίοερεπ ... ϑέίορο. 11. . Ὁ. 
14. Α.Α: ἰπ τ). 

Δ πΠ ον ἰπ (δ. Β.Α : ον, πα. θα Πεπ] αἴ. ΑΥΝ :- ϑθ εν. 
τ. (δία κι. δπιπὸς, ΝΕ: (δ αἴ. τι. δ. αι. ἀδοππέπίβ. 

15. ΒΟΑΑΥΥΝΕ.Α: δίίοοιο, ΒΙΑΥΥ: (να) Ὁ. γε 
δὲν εἰποπ Θ.... αἰπα πὶ ὃν απὸτο ὅ. γον (πππζαβίο...) 
ὙΕ: (Θείί.... τππςαβίς Ὁ. κτϑείτς Ὁ. 

10. Β: δτοποπ, ΝΕ: (Θἀποεπραπρίου, 
17. απ δέει δ πάνζεπ ρει απ δὲπ ὦ, Θοεβειδιίς 

τοί ϑὲορε οὐ σεξοίοίοη δάδομ, Πθὲπ απ ἰο61. 4, 

Β: Φίεο ϑὲοθε τυ. Ὁ. οοἤοῦε. θέν σοί, δίς ϑὲείζε υ. δέοτ[π- 
Ὁ ἀπὺ. ἄδτ,, οἷο... σατο. ΟὟ: Θἰέίον Ὁ. (ιεους: 

ϑίτθοί αι. (δενοίποε υ. δε οοπεϑίτδ, τοατοπ. νὴ: 1{πὸ 
Θεβεοίίο, διε πυενέ, πιὸ Θεγοίποο, δξείίοπιυ. (Α: 

Ξ Ψ 

οι π ας τον 

14 παὸ Τἰεβ. οΐεπ Φίταπι Ὁοπ ἄϑτιδ, εἶπον. 

πθίθυς Θοῦπ απ δεπι (Θίππιπι ϑὲαρθεθαι,, ̓
 6η.4,22. 

ἈἼην πιαϑὲς ξιθεοπι 

ἘΦίς Θυιποζοξε αὐοὸν ρατεπ απ (ΟΡ Ὁ σία πη. πηα]15. 
ΕὐΠΠ ἄς ἀπὸ στοβὲ (ΘΘιείπο, ζοῦπ τπτὸἍ αὖτ 

11 ΟἸεπ στοῦ, Ἔιπι δαται ΕΠ γε σούαποπος 
Θιείπο παῶ Ὅεπι δ πο οἰζεπ, ππὸ (δρθοτπ.. 

(6,86. 

(0,3. 

0. 
4,15. 

Εχ.31,85. 

206".8,15. 
2Πρ. 
25,17. 

16γ.5})21 

20.8)18. 

αἰοἰ 

Ἔ Ῥυηάδεαμηθηΐα ἁπΐοη 10 
ἄ ΙὩρι 1} 5 ρΓΘΙΪΟ515, ἰΔρια Π}}115 
Π] Δ ΘΒ. (66 6}} 5ἰνθ Οὐ ΟΠ] ΓΟΓΊΙΠη. 

ἜΕῚ ἀθΒαροΓῦ ἰαρι 65 μ ΓΘ [051 6 4815 11 
ΠΠΘΠΒΈΡᾺΘ 5601] ΘΡΔΠΐ, 51} ΠῚ ΟΡ 4116. (6 

ὁρρο. ἜΚῚ ἁἰρία μη) πηὰ}5 τοϊαη άπ 13 
{γα ΘΓ ητπη (6. Τρ] Π} 115. 56 0115. οἱ 
η115. ΟΡ. 6 ἀοἰαία οογο, ΠΘῸ 

ΠῸΠ οἱ ἴῃ ἃἰγ]0 ἀοπηι5. ΠΟΙ Ϊηὶ ἰη- 
(ΘγΙΟΡῚ οἱ ἴπ ρογίΐοι! ἀΟΠ118. 

Μίβιι φασι τὸχ ϑα]οιιοη οἱ {1113 
Ηϊγὰπβ 46 ΤΎΓΟ, ἢ Πα τη] 16 Γ15 14 
ν᾽άσαθ ἀθ6 ἰγρὰ ΝΡ ΠΑ]}, ραίγα Τγ- 
ΓΟ, ΡΠ ΠΟΘ ΔΟΓΆΓΙΙΠ οἱ ρ]ΘΠΙΙΠῚ 

ΒΑρΙΘΏΠὰ οἱ [η16}}ΠΠσ 6 η{1 οἱ ἀοοἰγ ἃ 
ἃ [ΔΟΙΘ ἢ ἀΠ] ΟΠἼΠ6. ΟΡΙ5 6Χ ἅ6Γ6. 
Ουἱ οαπὶ νϑηΐδϑοί ἃ γορθιη ϑ8᾽οιηο- 
ΠΟΘΙ, [ἴδοι ΟΙἸΠΠηΘ. ΟΡΠ5 61.185. ἘΕΒΓ1δ 
Πηχὶΐ ἀπὰ5 ΘΟ] Πηἃ5 ΔΟΓΘἃ5, αθΟΘΙὴ 

οἵ οὐΐο ΟΕ] ΟΤ) 4} {Π{π41}1}85 00]1- 
ΠῚ Π8Π) ἸΠ81η, οἱ [᾿η6ᾶἃ ἀϊιοάθοίπη ΟἸ}}}- 

ΤΟΤΕ ΠῚ ΔΙ} 16]. ΘΟ] 1] ΠῚ αἰ ΓΔΙΏΔΙΙΘ. 
Ἔθυ0 ἀαοάιθ οΔρΠ.6}14 ἰβοϊΐ, 486 
ΡΟΠΘΡΘΗΓΙ 51061" ὀρ 1 ΘΟ] ΠΠΏ ΠΑΓΊΙΠῚ, 
[5}}1ἃ ΘΧ 86: (πἰηᾳι6. ΟὨΒΡΙ ΓΟ α τη 
ΔΙ ΕΠ Πη15. ΡΠ 6] Π 1} τη], οἱ 4] η- 
4ὰ6 ΟΡ ογαὰ. ΓΕ π|1}} 15. Θαρ (ΘΠ πὴ 
ΔΙΊΘΓΠ, οἱ 4πᾶ81 1) ΠΟ ἘΠ ΓΟΙ 5 
οἱ ὁ ΠΡ ΙῺ 51} ΤΠ ΠΟΘΙ ΠΡΟ ΟΡΘΓΘ 
ὁοηΐοχία ἢ). {ΠΡ 4116 ΟΔΡ ΘΙ] Τὴ 
ΘΟ] ΠῚ ΠΤ ΕΠ) {π|51}6 οΓαΐ, βορίθηὰ γ6Γ- 

510Π} ΓΘίΙΔΟΪὰ ἴῃ ΘΔρΙ.6 19 ἀη0, οἱ 

Βδρίθπα γϑί δοιὰ ἴῃ ἐἀρΊ 6 }10 αἰίθγο. 
ἜΜΡι ρονίδοιι σΟ Πα] Πὰ5. οἱ ἀπὺ5. ΟΥ̓ - 
65. ΡῬΘῚ ΟἸΓΟΌ ΠῚ ΓΟ ΔΟ ΠΟΤ ΠῚ 51}- 
σα ]ΟΥ ἢ, 1 ἰΘσογθηΐ οὰρ 16 }1ἃ, 48 

ΟΡ ΘῸΡ6Ρ ΒΕΠ. ΗΠ 4161} ΔΙ ΟΡ Δ Πἃ- 

1ΟΥῚΠ ; ΘΟ θη πη 0 ἴδοι οἱ Θὰ} 106}10 

βδοιηο.  (ἀΡ11611ὰ δυΐθη, 4186 
ΘΡΔηΐ ΒΕ ΡΘΓ Οαρ [ἃ ΘΟ] ΠΥ 1Π], 45] 

ΟΡΟΓΟ. ΠΠ1 [ἀν οαα Θράπὶ ἴῃ ῬΟΤΊΪΟιΙ 

10 

Ἰὐγ 

18 

19 

ἴο οἷπι δὲ 65. αι. τοίο δδοείοιι, τυ δύνδαν πὶ οἶπαπε 
δον αὐοά)τεπ.) 

1ὅ. πι. απ δὲ Φἄμπίοπ φιούοη θ᾽ εἰ ππι θοῦ {{{π [6- 

δοῦ δῖς 

δίοτοί, 

ὥδυ ἐσ, 31: Βοδοοδέπ 661. «ἶπι,, πε ταν, Ὀετε: 

Β: πὶ. δὲ ὦ., κι 2 ϑὲοίδοπ πππῆον ἅδον Ὁ6ΠῚ 
εἴποι ϑξεθνο., ὃίο δέτοποη και δοῦ,, Ἰϑεί οὔὸπ ἰδοὺ 
Ὁθπ ὅτ, Ἰύατοπ,, κι. αἸ70 πὶ. ὁτό ἀπ Ὁ. ἀπϑοτπ δέτοπο, 
ΑΥ̓Σ: απ δα εἶπο (δέον, δπν δουρί δὲν ἀἶπι θη, 
νοπίϑυ. 
1ππ Ὁα ὁ 

γΕ: 2 ϑὲοίθεπ Θταπ. εἴποόλπι πππὶ οἵα δ οὐ Ὦυ,, 
ἀπ πθαπνῈ δὰ θοῦ. τοο! ο6 σδοπ τσαν. 

19. απ δον ᾧ. Β; υυἱε ΘἰΤοπ αοιπα. ΑΥ̓: νοΐ 
ᾧ ϑίτθοίε, ΝΕ: δαίεαπ εἶπ Δ Ποπυϑονί, 



ὅ08 (7,20-- 28. 

ΨΕΙ. 

ἘΒΟΡῚΙΠΙ ἢ. 

Αφραϊῇεαῖζῖο ἐφηιρἴῆ. 

λὰμ τεσσάρων πηχῶν" 20 καὶ μέλαϑρον ἐπ᾽ 

ἀμφοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωϑεν τῶν 
- Ἁ ᾿ » ᾿ 

πλευρῶν ἐπίϑεμα τὸ μέλαϑρον τῷ πάχει. 

21 Καὶ ἔστησε τοὺς στύλους τοῦ αἰλὰμ τοῦ 
“ ᾿ " Α “- ᾿ -» ᾿ 

ναοῦ" καὶ ἔστησε τὸν στῦλον τὸν δεξιὸν καὶ 
3 , νι; ᾽ - 2 , Δ σὰν 
ἐπεκάλεσε τὸ ονομὰ αὐτοῦ ]αχίν, καὶ ἕστησὲ 

- , 2 αἵ Ν 

τὸν στῦλον τὸν δεύτερον τὸν ἀριστερὸν καὶ 
᾿ - ; ΄ 

ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βόαζ. 22 Καὶ 
- ΄ 

ἐτελειώϑη τὸ ἔργον τῶν στύλων. 
Ξ ᾿Ἷ ν ἢ 

28 Καὶ ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν χυτὴν δέκα 
Γ, ) ν - 2 - Φ ΑΨ, 

ἐν πήχει ἀπὸ τοῦ χείλους αὐτῆς ἕως τοῦ χεί- 
, , 2. Ἔσο οἱ " 3 , 

λους, στρογγύλον κυκλῳ αὐτῆς" πέντε ἕν πῆχξι 

τὸ ὕψος αὐτῆς. καὶ συνηγμένοι τρεῖς καὶ τριὰ- 
᾽ ͵ 24 κα’,νὸ αὶ , « 

κοντὰ ἕν πήχει. 324 Καὶ ὑποστηρίγματα ὑπο- 
-» - ’, ͵ 

κάτω τοῦ χείλους αὐτῆς κυκλόϑεν ἐκυκλουν 
) ἣν " 

αὐτήν" δέκα ἐν πήχει ἀνίσταν τὴν ϑάλασσαν 
4 - 

κυκλόϑεν, δύο στίχοι ὑποστηριγμάτων χυτῶν 

20 Καὶ δώδεκα βόες 
τ ,’ - , « ὦ 3 ᾽. 

ὑποκάτω τῆς ϑαλάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες 

: ἮΡ ἘΔ Θ 
ἐν τῷ χονευτηρίῳ αὑτῶν. 

ἐ Ἴποος ς ᾿ 
βοῤῥᾶν, καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες ϑάλασσαν, 

- .᾿ « -“ 

καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες νότον, καὶ οἱ τρεῖς 
͵ Η , {ψὲ 

ἐπιβλέποντες ἀνατολας" καὶ πάντων τὰ οπίσϑια 
2 γ΄ Α ᾿ 3 - 

εἰς τὸ ἔνδον. 290 Καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ παλαι- 
στής, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλους 

ποτηρίου βλαστὸς χρίνου, διοχιλίους χοεῖς χω- 

ροῦντας. 

27 Καὶ ἐποίησε δέκα μεχωνὼϑ' χαλκᾶς, τξσ- 
σάρων πήχεων τὸ μῆκος μεχωνὰ τῆς μιᾶς, καὶ 

τεσσάρων πήχεων τὸ πλᾶτος αὐτῆς, καὶ 
» ’, τ 8 τω 23 πο μΝ ἢ - 

τριῶν πήχξδων τὸ υὑψὸος αὐτῆς. Καὶ τοῦτο 

τὸ ἔργον τῆς μεχωνᾶ συγκλειστὸν αὐτῆς, 

20. ΑΒΡΡΕΧΈΤΙ (ὰ [) καὶ τῶν ῥοῶν πέντε στίχοι 
(κύκλῳ) ἐπὶ τῆς κεφαλέίδος τῆς ὀενίεοος (ἢ. 
21. ΑΒ: ἕνα (δεξ,. ΕΧ), ΑΒ: Ἰαχὅμ 5.-ν...ἔ τὸν ἀρ. 
Ῥ: : Βολώξ. 22 ὍΝ (ΓΑ ΒΞΕΕΧ). ΔΒ: ἧς ἠ ) Καὶ ἐπὶ 
τῶν κεφαλῶν ἔργον κρίνδ (Ἐἢ). 
χείλ. «αὐτῆς, στρ. κ᾿. τὸ αὐτό" Β: συνηγμένη. 24, 
ΔΒ: ὑποκάτωϑεν. Β: δ. ἐν π. κυκλόϑεν καὶ τὸ χεῖ- 
λος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλοδς ποτηρίϑ βλαστὸς κρίνο, 
καὶ τὸ πάχος αὐτῷ παλαιστής (δέκα κτλ. [ΕἸΕΧ: 
βίτη. Α). 25, ΑΒ: ἀνατολήν" γ. πάντα είς τὸν 
οἶκον. Β(ῃ ΓΔῈΧ (. ἀνατ.)} καὶ ἡ ϑάλασσα ἐπ᾿ 
αὐτῶν ἐπάνωϑεν. 20 81: 
ΠΈῸΥ τῆς “μεχωνὼϑ' (6.1. 1π|Ὁ8) .... 
χεις. 

τέσσαρες πή- 
, Ἐξ ἐν πήχει ὕψ. 28, ΑΒ: αὐτοῖς. 

29. Β χυτὴν. ΑΒ: 

στον ΓΡΓΣΘῚ ΕΥῺΝ ΕΝ 5 
ἸΏ ὙΡΡ» ᾿ὌΡΦΏτΟΝ ΩΡ 
ΘΝ 5373} ποϑί ἼΣΡὉ ἼΩΝ 
ΘΓ ΠΉΩΞΙ ὃ» ΞΞὉ Ὁ 

Ὀποππ ΞΕ δον ΠΡῸΣ ΤῊΝ 

ὯΝ ἜΝ Φ 2 ΤΡΩΣΤΤΙΝ ὈΡΡῚ 
ϑαρθσ ἬΏΣΕΓΌΝ Ὁ.) 73) Ὑδῷ 
δῦ ὉΡῚ ΕἸΣΞ ἸΌΝ δ Ρ5.22 
Ὀὴ Ἰὼ πΟΣΡΏ ΘΟ ΤΊΦΡ 

ἐΘΥΤΏΡ ΤΟΝ Θ 
ΠΏΝΞ ΩΣ ΡΧΉΩ ὈΡΠΓΤΝ 299 

ΦΌΤΙῚ 3.3. 38} ἸδξίοτῚν ἼΠΕΙΘὉ 
ΠΝ Ουρι ΠῚ ἸΓΟΡ ΠΘῈΞ 
ΠΏ ὉΣΡΘῚ ἐϑ3Ὁ Ἴων 3024 
“ὧν ἼΤΝ ΘΣΞΌ 3030 τ πθῦ 
2 22Ὸ ὈΡΠΓῸΝ ὈΘΡ ΠΝΞ 
ΕΓ ΕΞ ΘΣΣ ΘΡΣΡΕΙ Θ. Ὁ 
ι 595 προ Ξ “ὩὮΡ τγαῦτὸνρ ἼῺΡ πθ 

᾿πῶθῶς, πϑ1 δ ῬθθωΣ πρῖθς 
ΠΤ ΒῸΒ ἀφθθη, ΓΞ23 8 
πο ΠΝ ΟῚ πο Σ ὩΣ ΡΝ Ὡ51ΠῚ 

πΘΡῺΞ ΘΙ. ΓΙΒῸ Ὁ ΡῚ ἘΠΕ 

ΓΞ ὈἸΒῸΝ θη ΠῚ ΟἸ ΓΕ 
κἸ 2535 

ὩΣ5ὴ 

29 

ΓΩΓΙΣ “ὯΣ 2 9,9." τΝ 2 

ΠΣ ΣΊ2 2,2. ΠΝ ΠῺΝΞ ΨΞῚΝ 
" . 3. Ἴ ΚΑ ᾿, - 3ι ] 

καὶ συγκλειστὸν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων. ΓΡΘΝΞ ὩΣ Ὁ] πιξ τὴ ΘῈΣ, ΦΞΊΝῚ 
πρ5ΌΠ ΠΏΣΩ ΠῚ ἐ ΡΠ ΙΔῚΡ 
ἐΘΟΣ ΞΡ 1} ΓΟΣΌ25 Γ15 Γῆ ΒΦ 

γ. 20, Ὁ πιοϑιίοι Υ- 21. Ὁ 5153 ΓΝ ΟΞ 
γελοῦν ΠΡΊΘΙΟΣ ΟΥ̓ ΦΡΕΣῚ 

ν. 20. ΥΩ ἰ0. Ν5 Ἴϑ 

20. 11. τυατὲπ αποὦὖ δ πάτο απ δὸπ φῦ Φάποπ 
γ΄ ρΒεΥθα δ απὶ ϑϑ απ δὺς Το δ[ε, το γον ἐεπζείτδ δι ΦΙ λές 

21. ΔΑΒ: πέντεπήχεις, τον δ τθαῦ, τι, δον Θτ, ... 90 0 απ ἰτ61, ὁπ. Β: δίς 
ὅν, αὐ ΒοΙαπροπο, δα τοάτοι αἰ) Ὁ. δ οπ δον οοϑοπ 
οὺγ δετνοτταρεποοπ ϑιδηπδο ἄθοῦ, τες πόθοπ Ὁ, 



1. σφ ὑπίᾳο. (7, 20--.28.) 899 

«αδίη τὸ οαϑ, 65 ϑδέοσεν ππὸ δίς (ΘΟ ΠΡ ΤῸ, ΨΕΙ. 

20 ΘἸοπ ατοῦ. πὸ Ὅεν Θταπαινεῖ ἰπ Ὅὲ πη 
ϑιείθοεπ. πιθοῦ τθατοπ ἐτθεῖ Θιπθοετ!, δεῖ 
τἀπὸ πἰπίεπ απ δεπὶ ϑὲεἶ[ο, Ὅ.. ππὶ Ὅεπ Β απ 
Ὁιε8 δπαι[8δ δεταίπα, απ ἱερ!γεπι δέπαι 

21 αἰ δεΐδεπ Θάπίεη. ἘἸΪπῸ εὐ τἰγίοίς Ὁἷς 

ἀπο αἰ οΥ εν ας ὃὲ8. Φοπιρεῖθ, 

ἀπὸ οἷς οὐ Ζπτ τεὔίοεπ απὸ {εδὲο, δίοβ εὐ 
αθίπ, απὸ οἷο εὐ ἐπ Ππέρπ απὸ [ἐδ 1ς, 

22 Οἱοβ εὐ ἔϑυαϑ. Π1πὸ ε8 [απὸ αἴήο οδεπ 
απ δεῖ (Θάμπίοι τοἷς ϑέσζεπ. ἍΠ7|Ὸ0 τοατῦ 
ΘΠ δοί Ὁα8 ΤθετῈ Ὅεν Θάπίοη.- 

29 πὸ εὖ πιαῶτο εἶπ ϑὲρον, σεσοΐεπ, ξεῦπ 
(ἐπ υϑοἰτ, ϑοπ εἶἰπεπι ϑέαπος ζιπὶ ἀπϑετπ, 
τι ἀπ θοῦ, ἀπὸ {{π| (ΟἸ[οπα. θοῦ, τἰπῦὸ 

εἶπε Θῴπιν Ὁτείβίᾳ (ἸΓεπ ἴαπα θαῦ δα 
24 ὴκπαβ τίπρϑ ππι ἘἸΪπῸ ππὶ Ὁα[εϊδίρο 

ϑίεεν, Ὁα48 ξεῦπ ΘἸΤεπ τοῦς τσατ, οἰπρει 
ὁξποίοπ απ {εἶπεηι ϑὲαπος τίπαϑ ππὶ Ὁαϑ 
ρον δὲῦ, δὲν δέποίοπ αδοὸῦ ταῦθ δ00 

20 ϑὲείθεπ φεροΐεπ. Ἐπ ε8. Πα πὸ αὐ δυο 
ϑεϊποοῦπ, τορθεν. Ὁτοὶ σοσοὸπ ΘΠ τπαῦ 

σοθαπος τϑατοπ, τοὶ σοσοη Ιδεπο, δτεί 

σαεαοπ λας, ππὸὟἽ Ὁτοῖ σαορὸπ ϑὲοταεπ, 
πὸ Ὅᾳ8 ὌϊεοΥ οὔεη Ὁταιῇ, θὰ αἴΐὸ ἰδτε 

20 φἰπίοτι εἶϊε ἱπιροποὶς θατπ. ἔφΘείπε 
Φίδς αθοὸῦ ραν εἶπον απὸ δυο, ππὸ {εἶπ 

ϑὲαπο τραῦ οἷς εἰποϑ Βεὔγετδ ϑὲαπο, τοΐς 
εἶπε απροσαπροπε ϑύοζο, τἀπὸ οαἰπα Ὁατεὶπ 

ο΄ φιρεί ταπεπο Βα. 

27 (ὅν πιαΐίς αι 
ΠύθΙ., εἶἰπεπ ἐσ! ει υἱεν ΟΘἸΓοπ ἴαπα 

28 ππὸ δτεῖς, ππὸ ὑτεὶ [πὶ υῶ. (68 
αν αὐοῦ Ὁᾳα8 (οΠ 01. αἷο σοπαῦοί, 

Ὁαβ ε8 (Θείξεπ θαι οι [ἄγεπ ὅὲπ Ἀεἰοπ, 

ἀπ εθοῦπε (δὲς 

25. Α.Α: αἴίου ἰ πίον εἰ, {0.1.: ας ἰρτ Ὁ. ἱπιο. 
27. Α.Α: εἶπ. ἴοατ, 20,4.4: αἰπρὸπ Ὀατείπ, 

ἱερεό. 

ϑὲοθτυ. ταν. ΑΥ̓́Τ: απ δεπ δδπ...., 
 3ϑαμπάο. --- -- ὀ 21. απ δεν ᾧ. 
ς 22. Β: τοατ εὐ ρεππαζι, ΟὟ: τυ. δἰ ΤΠ ρπ θυ. ΝΕ: 
απ Ὀίε Ὁ. {οἴ{{ὸ εὐ Ὁ. ΒΕΓ πισοτῇ. 

23, τοπὸ τίπαδιπι,., ϑδὲν ππιθοῦ, ὙΕ: δα "), ΑὟΥ: 
Ὁαῦ φορυΐεπο “Πὲ, ΑΥ ΝΕ: φοταπθεῖ (υᾳί. 55.. 15). 

ο 24, ππίον ἴ, 5. τ΄ ἀπ θοῦ... 666. ππὶῈ ζείποπι Θλ, 
ΑΕ: διοϊοσεί πίθεπ. Α: διβιίοταίῃ. Β: ἐπ δε επ 
 ϑίοβιπαᾳ. ΑΥ̓ΝΕ,Α: απὸ (δίποιι ΘΒ (ππ{ δ οηι: 
Ο{εἴδεπ).. 

υδοτῇ. παῦς δεί ὃ. 

νυ 

4αδίιου. σα] οσι). ΕἸ ΓΌΓΒΙ ΠΏ 4118 20 
ΘΔΡΙ(6Π1ἃ πη ΘΠ] 416 ΘΟΙΙΠ) ΔΙ Ὦ]Ὼ 

ἀοϑρῸῦ. ᾿χία ΤΠΘΠ 5.8) ΘΟΙΠ]η86 
ΘΟ Γὰ ΓΘΙΪΔ Ομ |ἃ : ΤΠ] Δ] ΟΠ ΙΟΓΙΙΠῚ 811- 
ἰδ ἀποθηι! ΟΥ̓] 65. Θγδηΐ ἴῃ Οἰ ΓΟ 

ΘΔ (6}}} βοοαηϊ. ἜΜ βίαια! ἀπὰ5 21 
χαβε ΘΟ] ΠῚ Π85. ἴῃ ΡΟ ΪΟι (6 ΠΊΡ]1; ΟΙΠΏ 416 
λα Πβζα αἰ55θὲ ΘΟ] πᾶ π ἀΘχιθγΓὰ 1), νοθὰ- 
ἤδ,1ὐν τ δε γ}} 68 ΠῚ ΠΟΙΏΪΠ6 980} η; 5 Γ ΠΠ 16 6Γ6- 

χὶξ σοΟΙαηΠ] ΞΟΠ ἀΔη] οἱ γοῦᾶν!ΐ 
ΠΟΠΊΘΠ 615 ΒοοΖ. ἜΚΒῚ 50Ρ6. οδρίία 22 
ΘΟ ΠῚ ΠΔΓ ΠῚ) ΟΡΙ5. ἴῃ πηοά πη} {ΠΠΠ]| ΡῸ- 
511, ΡοΓ[δοίαπη46. 6δ ΟΡ. ΟΟ]- 
ΠΠΠΔΓΙΙΠΊ. 

ὌΡ, Βθοῖ Φαοαιθ. τηᾶγα [χ5}16 ἄθοοπι 23 
ὁ τλτο. ΟΕ ΡΙΓΟΓ ΠῚ. ἃ Δ} 10 ἀ54π6 δά [θ᾽ πη, 
Ἐχ βου αδι ΡΟ. Πἀαπὶ ἴῃ οἰγοαϊα ; αιπ 16. Οα}}]- 

(οΥὰπ ΑΠ {{π|10 67.1.5, οἱ γϑβίϊο ἃ {ὉἸ- 
σηπία ΟᾺ] ΟΓα πὶ οἰησοθαΐς {Ππ4 ΡΘ 

οἰγοα ἢ. ἢ Εἰ βου!ρίαυγα 500 10 24 
4] 0 ΟἸΓΟΙ αἱ ΠΠπ ἀθοθιη ΟἸ}}}{15 
ΔΙΊ} 165 ΠΠΔΓΘ; (10 ΟΠ 65. 50] 0 {1- 

ΓΑΡΕΠ 5[Γ]α ΓῺ δΡαηΐ [151}165. ἜΕῚ 20 
20}.4)3:. βία! γλαΐ ΒΡΟΙ ἀποάθοὶπη θΟν6 58, 6 64]- 

θ5 ἴγθβ γϑριοθθαηΐ δ ἈΧᾺΙ ΟΠ 6ΠῚ 
οἱ {Γ65 δ] οοοἰἀδηΐθη) οἱ {Γ65 δά 1η6- 
ΓΙἀΙΘ οἱ ἰγθς δά ογ᾽θηίθιη, δὲ 'ΠΔ Γ6 

ΒΌΡΘΙ 605 ἀΘΒΙΡΟΙ ογδΐ: 4ΠΟΓΙΠ ρΡ0- 
Βἴθυ ἃ ἘΠΙΝΟΓΘἃ ἰΠΓΙ Π56 0115 [Δ{{|8- 

20.4.5. θη, Ἔ ἀγοββιία 0 δυίθη. [μ[6}}15 20 
{ΥἾ 1} ἸΠΠΟΪΔΓ ἢ δΓαΐ, [Δ } 1116. 6118 

4851 141 Δ} 1015. οἱ [ὉΠ ΓΘ ΡΠ] 
1ΠΠ: ἀπο τΏ}}Π1ἃ θαΐοβ. σὰρί οί. 

ΔΆ, Εἰ [6 οἱ} ἀθοθη ᾿)8565 Δ6η685, 4Ζἃ- 27 

ἐδτβ  μογ. ΟἸΡΙΟσ ΙΟπρὶ 4 η]5. )Ὰ568 
517 5}}5, δἰ αιια 10} ΟΠ ΠΟΤῚ ΠῚ [Δ {{{π- 
ἀἸηϊ5, οἱ {πΠππῈ ΟΕ ΓΟΥ ΠῚ ἃ} ΠῚ 4115. 

ἜΒῚ Ἰρβθαπη Ορ5. θᾶΒΙ 11 ᾿ΠΙΘΡΡΆ5116 28 
οὐδΐ, οἱ βου!ρίαγαθ [16 [Ποία Γἃ8, 

24, 85: Πἰ5 γ]ΔίδΓᾺ ΠΊ. 
Ὁ. 85: ΒίΔ Δ ηΐ. 
20. 51 ((η ἴ.) οἱ {γ]δ πλ}}}Π}4 πη οίγοίδ5. 

25. ΑΝ: αὐτί τοί. ΝΕ ΑΙ: [αὔθ οι. Βεἰπιᾶτίδ, ΑΥ̓: 
πα ἱππὸπ κι. νῈ: πὶ ἱππ. σφοοθτε, 

2ὺ. ΑΥ̓͂ΣΝΕ: τοἱς δίς ϑίγθει ε (Ὁα 6 981 Ὲ) εἰποῦ 
Βεοδιεοιταποοδ. Β: τοΐὸ ο, ΘΙΠΟΘΙ γε. ὙΕ: ΘΠ επ-: 
δίππιο, ΟὟ: [{{π| δ. 1] εἰπὸν ἀπ δ ἀ  οίεπ ἃ, 

27. εἰ ἱεα!ε8, ΒΟΥ ὙΕ.Α: (δ [ΠΠ{ς΄ 
28, δείδεν βαίέο, Β: οὐ τοατὸπ ὃν δαταπ, πὶ δ, ἃ, 

τατοι δῦ. δὲπ δ τάπροι ὁ ΟΥ̓: (Θιδ[Ὅ6γ τὸ. Ῥαταπ, 11. 
(Θῷ. χἴυ. δ, (δε Ἰεἰεπ, ΥΕ: [ἴς γαίίοι δ, πὶς ἀν τος δ, 
Ὁ, (δ. 



000 (7,39. 870 πἰοραιπι ́ . 

ΨΠΠ. ἀπ τυλρα ἀολέρ τόσυτε 

29 Καὶ ἐπὶ τὰ ἀρ ε  ἀτ τα αὐτῶν ἀνὰ μέσον ΠΝ ἸΝΞ! ὯΝ τῆ π3Ο 9. ΟΣ 29 

τ γύμενον λέοντες καὶ βόες καὶ Χερουβίμ, καὶ ἐμὲ ἐς Θ΄ 355} ὮΞ , τῆπΝ 

ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτος καὶ ἐπάνωϑεν, καὶ 
ΠΣ τῆν Ὁ ὨΠΙΩ" ὉΡΊΟΩ ἸΞ 

ὑποχάτωϑεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶ- 

ραι, ἔργον καταβάσεος. 89 Καὶ αὶ τέσσαρες τροχοὶ 

χαλκοῖ τῇ μεχωνᾷᾶ τῇ μιᾷ καὶ τὰ προέχοντα 
-" Τὰ γ “- 3 ,ὔ 2 - 

χαλκᾶ καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῆς. ὠμίαι αὐτῶν 
΄ - , ᾽ 

ὑποκάτωϑεν τῶν λουτήρω», καὶ ὠμίαι κεχυ- 

81 Καὶ 
᾿ , " ΤΣ τῶιδε 8.51; “ λίδ ᾿ ᾿ 

τὸ στόμα αὐτοῦ ἑοωϑὲν τῆς κεφαλίδος καὶ 

μέναι ἀπὸ πέραν ἀνδρὸς προχείμεναι. 

ἄνω ἐν πήχει, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ στρογγυ- 
λοῦν᾽" ποίημα οὕτως πήχεος καὶ ἡμίσους τοῦ 

πήχεος, καὶ ἐπὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διατο- 

ρεύματα καὶ διάπηγα αὐτῶν τετράγωνα, ουὅ 

2 Καὶ 

ΚΥΒΟΝ δ ἤ ' 
κατωϑὲν τῶν διαπήγοῶν 

’ὔ , 4 «ς 

στρογγύλα. τέσσαρες τροχοὶ υπο- 

αἱ χεῖρες ἐν τοῖς 
"ἂν ς -» - Χ 4 “« 

τροχοῖς ἐν τῇ μεχωνᾷ, καὶ τὸ ὕψος τοῦ 

δὸ Καὶ 

τροχῶν 

- - « 3 ͵ 4 

τροχοῦ τοῦ ἕνὺς πῆχϑξος καὶ ἡμίσους. 

ἔργον ἔργον 

ἄρματος" καὶ 

τὸ τῶν τροχῶν ὡς 

καὶ χεῖρες αὐτῶν οἱ νῶτοι 

αὐτῶν καὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν τὰ πᾶντα 
͵ 34 Αἱ , ΤΌ. 5.ἊΥ Ὑ 

χωνευτά. ἱ τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσ- 

σάρων γωνιῶν τῆς μεχωνᾶ τῆς μιᾶς, ἐκ τῆς 

μεχωνᾶ οἱ ὦμοι αὐτῆς. 86 Καὶ ἐπὶ τῆς κε- 

φαλῆς τῆς μεχωνᾷ ἥμισυ τοῦ πήχεος μέγεϑος 

στρογγύλον κύκλῳ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς με- 
χωνᾶ, καὶ αἱ χεῖρες αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα 

αὐτῆς ἀπ᾿ αὐτῆς" 860 χαὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς 

ἀρχὰς τῶν χειρῶν αὐτῆς. 

σματαὰ αὐτῆς Χερουβὶμ καὶ λέοντες καὶ 

φοίνικες ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρός- 

πον αὐτοῦ ἔσω κυκλόϑεν. 57 Κατὰ ταύτην 

ἐποίησε τὰς δέκα μεχωνώϑ, τάξιν μίαν καὶ 

μέτρον ἕν ἐν πάσαις. 

90. ΑΒ: προςέχοντα ... μ. αὐτῶν. Β Ἐ αὐτῶν 
(ΕΧ; ΑΧ: αὐτοῖς). ΑΒ: ὑποκάτω (ὁ. ΕΕΧ). ΒῈ 
καὶ ὠμ. - διαπήγων ν. 82 (ἐ ΔΕΕΧ). 88. ΑΒ ὡς. 
ΑΧ: καὶ οἵ αὐχένες αὐτῶν καὶ οἵ νῶτοι αὐτ. Β Ἢ 
τὰ (Τ ἘΕΧ; Α: ἴσα). ΘΌΤΥΒ ἢ {μὴ μέγ αὐτῆς 
ΟΑΧ). ΑΒ: ἀρχὴ χειρῶν (αἴ χεῖρες ΕΧ). Β Ἐἀπ᾽ 
αὐτῆς Ὲ; ΑΧ: ἐξ αὐτῆς). 80.Β αὐτῷ ( ΑΕΈΧ). 
ΑΒΈῈ. ἔσω)καὶ τὰ( (ἜΕΕΧ). 857. ΑΒ: Κατ᾽ αὐτὴν 

τὴν (Ὁ. ἐπὶ) πάσας. Α: τάξις μέα ... Ἐ (ρ. ἕν) 
ἘΡΡΣ ἕν. ΑΒ Ἐ ἐν ({ ΕΧ), 

Καὶ τὰ συγκλεί- 

ἀρὴν ΠΡΞΊΝΊ ΕἼ) ΓΟ ΠΝ 
τῶ) 20 ἔπος τ ϑ 89 ΩΓ 
ὈΠΙῺ ὈΣΤῸ ὭΞΏΞ ῬΌΡΕ πΡΞΠΝῚ 
ΘΝ ΞΡῸ ΓΥΡΣῚ ΡΣ ΕΡΡ 
ΠΟΥ ὉῚ ΡΕ ΤΣ ἼΠΊΒῚ Γῆ} 3] 
πο ἸΞ ΩΣ Ὁ ΠΡ ΓΡΘΝΞ 
ΟὐΡὉΡ ἢ ΕΣ» ΩΣ ΠΌΝΠ ὙΣΙΠῚ 
ἐρλδαν τς ΤΊΡΞ Ὀπ ΟΣ Ο ὩΣ 

' τήπΡΟὩ5 Ὠπῖνροι ἘἸΡΙΣΕΥΣ ὈΡΞῚΝῚ 82 

ΓΔ ΡῚ ΠΟΙΣΏΞ ΘΘΝ ΠῚ ΓΥΤῚ 

ἐΠΏΝΠ ἽΣΓῚ σῶν ἼΠΝ ΤΙ ἸΒΊΝΕ 
ἸΞῚΝ ΧΡ αὐδήν τ ΠΩΣ" 38 
ὉΠ ἘΠ ΞΔῚ ΘΙ) ΠΕΣ 
»ΞΝῚ ὁ ΡΧΠ ὉΞΠ ἘΝ ΕΊΝΝ 834 

χρδιρις τοῦθ »ΞῚΝ ὍΝ τΉΞΩΞ 

ὐνἼ3) ἐΠΡΒΤΞ Π)ΞΘΣ ΓῺ ὨΓΙΝΕ Πρ 
ΞΞΌ εν ποῖρ ΩΝ ΣΤ τ 530 
ΒΘ» πὴ ΞΘ ΟΝ Ἢ ΩΣ 

πτπΣ ὈΠΡΠ ΟΡ ΠΏΕ 1 ΠΡ 86 
τῆν 259 ΠΟ 99 
ἐΞ3Ὁ ΤΠ να τΟ ΡΞ ΤΡ ΘΓῚ 
ῬΨ5Ὡ ΤῊ) 5721 ὩΣ πΝ πῶν ὨΝῚΞ 97 

ἘτΝΕ ΟΞ 5 ἼΓΙΝ ὩΣΡ ΤῚΝ ΤΩ πῆ 
γν. 86. 'Ῥ ΠΏ Ό 

29. π|πὸ τον δοῖ ὁ οἰγέοεπι ἡεα δ οθοπ εἶπ ΠΠπεέοτίαθ, 
τι, πίον δὲπ δ, πὰς “ιν τοατοπ δοταδθάπρεπδε δ τάπϑο. 

Β: ἀπῇ ς δνάπλοι δοθοῦν αν εἶπ 18, αν ππίον Ὁ, 
ἀν πν Βοῖ ὃς. ϑὲπιδοῦπ τοατὸι θα άπρο τοίο εἴπ θα Ὁ 
φοιπα!. ΑΥΝ: αἴ. (δ οἰοπ ἐδοπ ἴο, οδουθα δ, πὶ. 
ἘΠ Βα δι, ὀτάποο, δεγταθδραπροιοε θίτθοί, ΥΕ: 
Ῥεταθῦ ἀπαθπδοι θουξοῦ, 

30. τππίε εἢ. ϑεήοει ... ϑίνπις αο4ᾳ. ΟὟ; τυατοη 
Θπἴοτπ, ππέον θοῖπ ὅθ οίξοι τ0. δίε φοροῇ, Θῷ),, [ἐπε 
{6 εἰποδ ἴορῖ. ἀἰταπχοδ, 

91, εἰπιοάντεϑδ δὸν δἴτοπο τι, δείίθον .... αν δι θείαι: 
δῖα τ, αἴ εἰπ ἩΠεον Τα ....11. αι απ ὃ. ὅ. τϑαν 



οϑ4 ροροΐσπ. 

88 αἰὦ αππ Θο 0 1ς. 

ΧΟ ΤΠ λα ξ πα λα. “ς Ἐκδν τὸ 

(7,39---837.0ὺ Ο0] 

20 μη απ δὲπ (Θείέεπ ἐυἰζεπ. ὅεπ δ οἷς 

ἀπ τῦατὸπ ἄϑδιυει, Θὥζοαι τὸ ὄθειις 

Ο δίπι. {πὸ οἱε (Θείίοπ, Ὁαταπ δίς ἀδιθεπ 

απὸ ζει ᾿ϑατὸπ, δαί οἰ. οδὲπ 

80 ππὸ τπίορι, ἀπὸ διβίείιπ. Ὀαγαπ. ἜἸΪπῦ 

εἶν ἰοα!).8 Θοζες Ῥαίίς. υἱοῦ ἐθεῦπε 

πάθεν, τπἰς ἐθεύπει. ΟΠ. {πὸ απ 

ὸπ υἱν (δα τϑατὸπ Ιὥζεα. σοροΐεπ, 

εἶπο ὑοα! ἄγε σεσοη ον αποοτπ ἴδον, τππίοπ 

81 α΄ Ὅὲπ δδοε! φοίοποι. Ἔ θεν δον α18 

ταϊτίοπ αὐ δεπ Θεοῖς, τραν εἶπον ([ς 

δοΐ, ππὸὟ τπῦ, αἀπουτίθα! (δΊ[οπ τϑοἷτ, 

ἀπὸ ϑατὸμ δοεῖπ απ Ὅοπὶ ὥαῖ8, ἱπ ὅδ εῖ- 

Ὁοτπ, δἷὲ οἰοτοξίαι, θατοπ απὸ πἰὰι ταπῦ. 

82 δ Φὶς υἱοῦ ϑὲάοον αδεῦ Παπῦοι τπιξοῖ απ ὅπ 

(Θεἰξοπ, τἀπὸ οἷς ἽΓ7ὲπ ὅὲν ϑὲάθεῦ τρατοπ 

απ ΘΕ 1.. (δι [ρα ε8. θέαν. τθαῦ 

89 απϑοτίθαῖϊθ ἴοι βοῶ, ἔππὸ τϑατεπ ϑὲάς 

ὍΠ υἷε Ὑβαροπτάνον, αὐτὸ ἰθτε ἡ(ἄγεπ, 

ϑέαθεπ, (ρείάγει. πὸ δείσει τραῦ αἰ[ε8 

ἜΔΙπΌ οἷο υἱοῦ Γγεπ, αἰ δὲπ 

οἷον επ εἰπεϑδ [οαἸγεπ [10 18, τϑατοη 

ἜἸ1ηὉ απ αἴ7ε οδεπ 

αἰ Ὅοπὶ ΘΟ 016, εἶπε θαῖδοε ες Θοΐῶ, 

τιμαῦ ππιθ ον Ἰυατοῖ φοἰξοπ πὸ (Θείζο! απὶ 

ὁ0 Θεοῖς. ἘἸΪπῸ οὐ Τίοβ αἰ οἱε δίάαε 

Ὁργζοίθεπ (Θεἰίε. ππὸ δ οἰϊεπ στάθη (ὅς 

τιδίπι, ὄδισοπ ᾿ππὸ δα πιο ἤπιος, εἶπ [665 

Π).8. απὶ απϑετη, υἰπαθ ππιῦ ον ϑαταπ. 

δ 7 Ἔ2 00 οἷο ϑεἰζε, πιατς εὐ ζεῦπ (ΘΕ 161, 

σεροΐει, εἰπουῖεὶ θὲααβ πιὸ ϑέαιπι τυατὶ 
απ αἴΐοπ. 

91. Α.Αὔὁ πὶ σαν Θῴπίριυετε, 

ΘΕ Γδιυοτ, Β: δοΐοσι θοῦ ἱππουθαῖδ Ὁ, ἔν, πὶ απ 
ἕ τοᾶτίδ ... [. θ οὗ τὸ. ται υυΐε εἶπ  βιοοτε αοπιαε,,, 

ει χε οὐκ κυ ἐμ ΝΣ 

ἴ αν απ απ Ὀοἤοπ ἃ, αἰτουίοί, εἰπραορταῦδοπ, ἰθτὸ 
Φοί τοι! αὐον τυατὲπ υ. ΑὟΥ̓ : δίε δ ίπϑιιπο [Ὁ 66 5 ο(ἶε116] 
ἐν αὐ πθοῖ, υοπ δον θΓὙδε{{ εἰπεθ Θάπίοπῇιβεδ... οἷπι: 
σοἰδιπέξεπο ϑινδ., ἰδτο Θεὲ αδοὺ,,, ΝΕ: {εἰπ ϑ)ειΠιῦ 
ταῦ, δα ὁ δον ο, (δ τοἴ 66... ἴσαν Θιοιυετῇ. 

32, ππίον ὃ, οίδονπ, 

90, δείροπ, ὥρ, κε, ϑέαθοπ, 
34, οἷον ϑίνιιο,., απ ογε, {εξ τ, ΕΣ: αἰτὖ Ὁ, δ ΠοἿ{6.Ψ 
ϑῦ, αἵἷπ δ ορῇ δοῦ λεγε. ,... τὉϑαν᾽ ὃ εαπιδ ᾿ππ θὸῦ, τι 

απ δεπιζεϊθίσει 4, τοατεέπ ὃ, ϑ εἰέοςι τι, δ οἴδον ππ|τ δ πὶ 

Φοῖς διάδεν μπὸ ϑεῴζεπ, 

" 

᾿ 

ΨΕΙ. 

ἜρΕ ἰηΐ6 ΘΟΡΟΠαΪὰ5 οἱ μ] οοία5. Ιθοπθα 29 
οἱ βθονϑβ οἱ (Ἰου αθίη, δἱ ἴῃ }πηο 15 
5116 ἀοϑαρ6 }, δὲ ϑαθ 6 " ΙΘΟΠ 65 
αἱ Ῥονὸ5. ἡΠϑὶ ἰοΡὰ ΘΧ 66. (60681- 
ἀθηια. ἜΕῚ φαδίιον ΓοΙᾶθ ρ6Γ 1).505 
ΒΘ} 5, 6ἱ ἀΧ65 ἀογοὶ, οἱ ρ6} 4ὰἃ- 
(0 ΡᾶΓί65. 4188] ΠΠΘΡΆΪ 500 (60. 
ἰαΐθνθ [151165 ΟΟηΪΓᾶ 56. ἰΠν]ΘΘΠῚ 
Ροβρθοίαηίθβ, ἕ0ς 4π0 16 [μἰο 015 
ἰῃ(ὙἸ Π5 6 0115. Γαΐ [ἢ ΟΔρ (15. ΘΌΠΠ1δί6, 
δὲ ψιοά ἰοΥιβθο5. ΔρράΓΘθα , ἘΠ1115 
Θαθ 11 ὁγὰΐ τοΐαμη τοίαμα! Π], ρα ΓΙ (6 Γ- 
46 πὰ 6 θὰ} ἀπὰπλ ΟΠ ΓΔ οἱ αἰ ]- 
ἀἴαμη : ἴῃ ἀΠ σι} 5. Δ [61 ΘΟ] ΠΏ ἢ ΔΓ Ὲ1ΠῚ 
νὰ 6. ΟΔΘΙ ΙΓ 6 Γαΐ, 6 πη θα ἃ ἰπ- 

[ΘΥ ΟΟΙ απ] ηἰὰ (αδάγαϊα θη ΓΟί(αΠα ἃ, 

Ἔ Θυδλίαον ἀποάι6. τοίδθ, {πὰ0 Ρ6Γ 82 
αδίιον. ΔηΡΉ]05. "8515. ΘΓ Πἴ, ΟΟΠὰ6- 
ΓΘθδηΐ 5101 5. 16 θά5Πη: ἀπ ΓΟίὰἃ 

Πα 6 0. ΔΓ Π{π| 1115. ΟἸ ἢ οἱ 561} 8. 
Ἔ Τα]65. ἁπΐοιη ΤΓοίὰθ διὰπί, (παΐο5 83 
Βοίθηϊ ἴῃ ΘἸΡΡῚ ΠΟΡῚ, οἱ ἀΧθ8. ΘΔΓΙΙΠῚ 

οἱ ΓΑΔ οἱ ὁδηῖῃ! οἱ 1011 ΟἸΠΪὰ 
[5}}}ἃΔ. Ἔ Ναιη οἱ [πη ΘΓ] 1} {ΠῚ ατιἃ- 84 
ἴ 0 Ρ6Γ 5]Π 6. }05 ΠΡ. 105 515. ΠΠἢΠ5 
6Χ ρϑἃ "851 {51}65 δἱ ΟΠ 01] ΘΡδηὶ. 
ἜΤ ϑυμηηλαΐα ἀπῖ6 1} 515 ογαΐ ϑῦ 
ααυδοάδληῃ τοίη Πὰς αἰ} 1} 1} ΟἹ ΕΠ], 
14 ΓΤ τ ίδοια αἰ Πα 16 ἀθϑαρ 6 ρο586ὶ 
ΠΏΡΟΠΐ, [6 8. ΟδΘ] αἰ 5. 511ἃ5. νὰ- 
ΓΒ 416 50! ρίαγι5 6χ δθιηρί ρϑὰ. 

Ἔ ΒΟΌΪρΒΙι Φαοαι6. ἴῃ (αἰ 18. 1ΠΠ|5, 86 
46 ἀγᾶηΐ ΟΧ ἅθ6γ6, οἱ ἰὴ ΔηΡῚ 5 

ΟΠ ΘΡΌθ μὰ. οἱ ἰθ0η 68. δἱ ρᾷ]ιηὰ85, (αδϑὶ 
1ῃ 511 }ΠΠ{π4|ὴ Θ᾽ ΠΟΙΗἾη5. δίδης5, αἱ 

ΠῸΠ ὁδοϊαία 561 ἀρροϑβίία ρ61 ΟΡ Ϊ- 

{πὸ νι ἀαρ θη. Ἔα πππο Ἰηοάπιπι 87 
ἴδοι ἀθόθη βά565 [510 ἃ “ἃ οἱ Ἰη6}- 
500 5ΟῸΙρΡι ΛΓ 46. ΘΟΠΒΠΏ1]}}. 

90 

91 

35. 85: απΐπ5 οἱ αἰ. 

Θεβ, απ Θίπεπι. Β: οδεπ αὐ δοηι (δο  Γ... Ὁοεπ 
απο αθοι αι, Ὀοοπ ὅς απ δο μα ἐἴδεπ ὕταπ, αΥΥ: ζοίπὸ 
(Θεἰτοποίπ]α απο οπ πὶ [. Θῴ Ὅτ. ΥῈ: (Θείίοι ... 
αἰὸ πὶ. 

90. διάει δοὺῦ ὅν αὶ, απ δι δοίδου .,. ϑαϊπιοη, 

παι οἰπεδ ἰοδόπ ϑὲ αατπὶ, αν δ τάπς πθοῦ, 8: διαί: 

ἴα. ΟΥ̓: {(π|{{ (τα) ἀπῇ Ὁ. «Σ αἴεπι, Β: πα(): 
οι ἐδ ἰγαοιιθλοο αν απ δοῖπι θπθαπᾳ τἰποϑιπη θοὸν ὉΓ0Ἐ 
σαν, αν: παρ) εἰποϑ 1661. Γοοτοι ϑὲαπππο, αν δδν, σας 
το τἰπρόμπηι. 

37. εἰπονῖοί πῇ, ϑσααῇ παν ΘΠ ππ6 ταν, (01, 
ὑ,2ὅ.) 



6002 (7,388--48. Πορτι Ε. 

ΨΙΙ. Αραϊἢοεαΐίῖο Τοηιρὲ. 

88 Καὶ ἐποίησε δέκα χυτρογαύλους χαλ- 
κοῦς, τεσσαράκοντα χοεῖς χωροῦντα τὸν ἕνα 

χυ- 
τρύγαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῇ μεχωνᾷ τῇ μιᾷ ταῖς 

χυτρόγαυλον μετρήσει τεσσάρων πήχεων" 

δέκα μεχωνώϑ. 539 Καὶ ἔϑετο τὰς δέκα με- 
ν , ᾽ ᾿ - γ “- " :] 

χωνῶϑ' πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ 
- - - 2 

δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου 
- ᾿ 2 2 " 

ἐξ ἀριστερῶν" καὶ τὴν ϑάλασσαν ἔϑετο ἀπὸ 
ω ; - 9 »- κ ᾽ ᾿ 

τῆς ὠμίας τοῦ οἰκου ἐκ δεξιῶν κατὰ ἀνα-᾿ 
] 4 - - ͵ 

τολὰς ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ νότου. 
δ Ἁ 

40 Καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τοὺς λέβητας καὶ 

τὰς ϑερμαστρεῖς καὶ τὰς φιάλας" καὶ συν- 
- ἜΤ ΣΔΝ Ἁ 3 , 

ἐτέλεσε Χιρὰμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποί- 
δ, ΕΣ - πὰ Δ Α 

ησε τῷ βασιλεῖ Σαλομῶντι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου 
Δ1 ; , ΄ το αοι ; - , 

τοὺς δυο στύλους καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στυ- 

λων δύο ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δυο. 
καὶ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ 
στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων, 

42 καὶ τὰς ῥοὰς ἀμφοτέροις τοῖς δικτύοις τε- 

τρακοσίας, δύο στίχοι ῥοῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνί, 
καλύπτειν ἀμφότερα τὰ ὄντα τὰ στρεπτα ἐπ᾽ 
ἀμφοτέρων τῶν στύλων. 43 καὶ τὰς μεχωνὼϑ 
δέκα, καὶ τοὺς χυτρογαύλους δέκα ἐπὶ τῶν 

μεχωνώϑ, 41 καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν, καὶ 
τοὺς βόας δώδεκα τοὺς ὑποκάτω τῆς ϑαλάσ- 

σης, 15 καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς ϑερμαστρεῖς 

καὶ τὰς φιάλας καὶ πάντα τὰ σκεύη ἃ ἐποίησε 
Χιρὰμ τῷ βασιλεῖ Σαλομῶντι ἐν τῷ οἴκῳ 
χυρίου χαλκᾶ ἀρδην. 46 Ἔν τῷ περιοίκῳ τοῦ 

Ἰορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ 

πάχει τῆς γῆς ἀνὰ μέσον Σοκχῶϑ' καὶ ἀνὰ μέ. 

σον Σαρϑάν. 41 Οὐκ ἣν σταϑμὸς τοῦ χαλ- 

κοῦ οὗ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα ἐκ πλή- 
ϑους σφόδρα" οὐκ ἦν τέρμα τῷ σταϑμῷ τοῦ 
χαλκοῦ. 48 Καὶ ἔλαβεν ὃ βασιλεὺς Σαλομὼν 
πάντα τὰ σκεύη ἃ ἐποίησεν ἐν οἴκῳ κυρίου: Τὸ 

θ8, Β (οἱ, ᾿μν8): χυτροκαύλ. (-γ. ΑΕΧ). 80,48 
Ἐδέκα (Ὁ ΕΕΧ)... ἡ ϑαλασσα  ἔϑετο (ο. ΧῚ,,. κατὰ 
ἄν. (ο. ΕΧ). 40. ΑΒ τῷ (1 ΕΧ). 41]. ΑΒ: ἜΣ δύο 
«14. δίκτ.) τὰ (ς. ΕΧ). 42. ΑΒΈἘφν. )καὶ ({ἘΧ). 

ἊΒ γῈ]}.: : περιχαλύπτειν (καλ. λιν στρ. τῆς μεχω- 
νὼ ϑ' ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς τ εύλοτα [ΠΧ 49:5. 51 
τὰ (τὰς ΑΕΧ). 44. ΑΒ Ἐ(αιι. ἡτὸς (ΤΕΧ): “45. ΔΒ 
κὲν (Ἱ ὙΕΧ).,. Τ(ρ. κυρῶ) Καὶ οἵ στύλοι τεσσαρά- 
κοντὰ καὶ ὀκτὼ τὸ οἴκδ τῷ βασιλέως καὶ τὸ οἵἴντϑ 
κυρίδ. Πάντα τὰ ἔργα τ βασιλέως ἃ ἐποίησε Χι- 
ρὰμ (ΕΕ). 46. ΒΕ. βασ.( ΔΕΕΧῚ.. «ΣΦ ειρα (Σιαρ- 
ἅὅαν ΕΧ), 47 ρου. ΑΒ ἃ. νβ, 40, ΑΒ; τῶν σταϑμῶν 
(τῶ στ. ΕΧ). 48, ΒῈ πάντα (ἐ ΑΕΕΧ; Α: ἊΝ π.). 

ὈΡΣΞῚΝ ΩΓ ΓΊΡ9 ΠΩΣ ὩΣῚ, 8 
ΠΘῈΞ ῬΞῚΝ ὙΠῸ ἬΘΕΙ 2535 ὯΞ 
ΓΘ ἼΓΙΝ 9 ἼΠΝΕῚ ὝΡΞΠ 
Ν Ἰ5ῸῚ ἘΠΞΩΣ ΡΡΝ ὉΠ 39 
ἡ ΩΡ ΤΊΣΙ ΞΘ Ὁ» ΦῺΓῚ τ 25,91 

“ΤΑῚ ἸοΝ ΟΡ ΓΟΞ ΠΣ ῸΡ ΘΏΠῚ 
πο ῚΡ ΤΟΣ τ ΤΌ ΞΕ ὨΓΞῺ 1ΠῸ Θὲ Π 

ΕΞΩ) οΡἸΒὴ 
“ΤΑῚ ΤΙ ΡΞΤΩΝ ΘΓ Ὁ ΝΡ]. 

ΡΠ οΞῸ} ΤΊ ΓΘΓΠΝ ΘΡΡΠ 
πῶν ῶν ΠΡ ΝΘ ΘΠΓο᾿τΤΝ ΠΊΟΣῸ 
ΤΩΣ ἐπ ΤῊΞ προ 85 
ὠδηοντηῶν ΓΤ ΠΕΥ παρα 
ορῷ ΓΙ ΘΠ Θητιῦ ΘΥΤΉΩΣΙ 
τῶν τήρξα τῖδλ. ἸπώτοΝ ΟἾΘΞΟ 
Θ 2 5 ΠΝ ἐ ΟΥΤΩΣ νη τὸν 42 
-ϑῷ γήσπῶσ πῶς ΓΝ »ΦῚΝ 
τήθης τπαπ πϑξ Ὡς 802,2) ΒΥ) 
ὩΘτὸΣ τῶν τῆπϑπ ΠξᾺ ῶτΩΝ 
ΓΝ ἼὩΡ ΤΘΘΠ ΓΝ Ὁ ΘΌΤΩΡΕ 8 
“ΠΝ ἘΞ ϑΠπῸΡ πηῶΡ ΓΡΞΙ Δ 
δι τον}. ΠΡΞ ΓΝ ππν Ὁ5Π 

ΘΠ ΙΝ ΤΠ ΘΙ ΤΙΝῚ 855 ὉΠ πὸ 
ὑξπὰπ ΘΙ ϑτῶ9 ὨΝῚ ΓῊΡ θΡενΓΝῚ 

ΤΌΣ Πλσ οοὺ Ἤ85 ΓΤ τίου ὌΝ 
ΤΠ ἼΞΞΞ ΘΔ ΩΓ ὑπ) 40 
ἘΞ πριν ΠΩΡῺΞ πρὸ π ὈΡ τ 
ὯΝ ποθῶ Γ᾽ ἸΣῚΣ 13} ΤΌ 41 
ὉΓ3 ΝῸ ἸΝῺ ἸΝῺ 32 ΘΘΘΙῚ “3 
Ἐξ πρῶ ὩΣΡῚ ΓΙΌ ΓΙΞΕ ὈΡΘ 48 

ΠΤ ΓΝ ππῆττὶ ΓῸΞ, ΘΝ Θ᾿ ΣΙΤΓῸΒ 
ν. 38. Κ΄ 13 ΠῸΡ 

γ. 40. ΝἽΓΠῚ ὈΠΞΟΝ ἈΓΠΟῺΞ ΓΞ ὉΠΏΒΓΙ 
ὈΣΤΠΕΌΓΙ ἼἜΞ “ΡΒ ΓΌΣΓῚ 

Υ, (δι ΖΓΟΝΕ 



ἐς νυ τοο δνχολονον ὐγός ἐς 

ἐ 

; 1. δ ὐπίᾳς. Ω͂, 38---4«8.) 603 

᾽38 
οἱοτεὶρς, θα ἱπ εἶπεπ δὲ] οαἰπροπ, τπὸ 

Πα υἱον ΟἿ. οτοβ, ἀπὸ αἰ ἰερ! ἐπὶ 

. 89 Θεζείθις τϑαν εἶπ δὲοῇ εἴ. 
Θεβίθίς απ οἷς τεῶτε (Θἧς Ὁε8. Θαμεθ, 
πὸ οἷε αἀπϑετη {{π| απ οἷς Τἰπῆς (δ ζς, 

αδεῦ Ὁᾳα8 Ὄξον ζεβίς Τ᾽ ζπὸ τρτοπ ϑοΥπ 
απ σέροη θλτα6. 

40 
᾿ς ἴα, ϑεάεπ, παὸ υοοπθείς αἴὸ 

[ΑΙ δε φεττη πιαεπ Τἰεβ8. Ἐϑὶοθππ ἃ) Ὁἷο τοὺ 
Θάπίοι, τττὸ οἷο ξοεισεπ δἐπάπ|ζε οὔοπ 

αἰ δὲπ ἐῦο (Θάπϊοπ, τὸ ὃΐο δυο ὃς 
Πούίεπει. ϑὲεῖζο, π΄ δοδοδοπ οἷς δἴθεοπ. 

42 ξριαεπ δπάπζε αὐ Ὅὲπ ΘάπἊοπ; πιο 
οἷο οἷεν διποοτε Θταπαινοῖ απ Ὅοπ φτυρεπο 
σοβούγίοεποπ ϑιείζοπ, [ὁ ζοο πείρεη Θυαπαῖς. 

ἀργεῖ απ εἴποπι θεῖο, 2ιι δοδεῦξεπ Ὁἷς ἐτθρεπ, 

48 ἐοιτφοπ δππάπ|ε αἰ ὅπ. Θάμοπ; ἔδαξιι 
οἷς ξῦπ ΘΕ 016, ἀπὸ ξεῦπ δδο 1 οδεπ 

᾿Δλύταιῇ, ἔιπὸ δα8 Ῥθύσεῦ, τπὸ Φυδ ϑὲίπε 

᾿Αδ Ὁ ππ|γ ὸπι θέον, Ἔιπιῦ δίς Φύγε, 

Θάαμπεί ππὸ Βεδοπ. {πὸ αἴίε οἱες 

Θεάβε, οἷς Φίγταπι ὅοπι ἀτοπίας (Θαἴοπιο, 
πιατς ἐπὶ απ Ὁὲδ ὅοττπ, Ἰσατὸπ ϑοπὶ 

᾿Αθϊαιίοτοπι ὅς. ἔπ δον Θεροπο απὶ δογς 
απ Τἰοβ ἢ δὲν δὲδηΐᾳ αἰοβεπ, ἱπ οἰάον, 
(τος, εὐἰζάεπ Θιιαλοῦ ππὸ ϑατίθαπ., 

47 ἜΣ Ἰπὸ (Θαΐοσπιο Τἰεβ αἴε Θεζάβε ππρεοσσοπ,, "0).ἐγ 18. ΘΡΙΒΔΠ. 
Π ΨῸΥ δὲῖ [εδτ στοβει ϑθέοπαε δε8. (τχεδ.. 
48 Ἐπ πα το ΦΘαΐοπιο αἴίε8 8 εἴα, θα8᾽ 

ἀπ ας ὃὍε8. οῖτπ σορδτοίς, πορπτ 

38, Α.Α: π΄. Ἰσαΐεπ. 
41.42. Α.Αἃ: ξιρΙίφοπ. 
4δ. Α.Α: (διετάξῃε, {1.: αἰίοπ δόξει, δῦ, 

88, πὶ τῦᾶῦ εὖτ ἰεδεν.,., 1σα1, δον ξέθη Θεῖε, ΟὟ: 
ΟΨΦΕ: εἴδει. Β: ϑθαζῷτάεν, 
τς 39, απο 2πν ϑεέοπ, Β.ΑΥὙΕ.Α: (Θείζο,, πιρτς 
 βοπιάντό (αὐροπ Ῥθὲοταοι 311). 

᾿ς 40. Β: 9{{{0 πι. ὁ. δίς ϑθαζῷ. π. Ὁ. Θῷ. κι. ὃ. 
Φρτεποθεάοιι. ΑΥ̓ ΝΕ: δίς Ξβεἄδοεπ..,. Θῴαίοπ. 

᾿ς ΑἹ, δίς φιῦεεπ ἔδει! θέειν δπ, οδὲπ απ ὃ, ὦ, ... 
 διερειρενξε, Β' νη. δον δτοποπ,.,, θῆοθο, ΑὟΝΕ: 
 δἐπροίπ δον (ἀπΙοπράπρίον), ΑΥ: Θ ον, 

4. 310, δίεοθυενξεπ, 
44, ΒΑ ΝΕ; δα ὁ οἶπο 59. 

φοίο δέει, ξόντε, Θ απ ζεῖα πιὸ ϑεάδεη, 

᾿ἴπὸ εὐ πιατς ξεῦπ ἐὔεῖπς δε εἴ, Ὁα8. ἡπλ’ δ, 

Ἔκ {εθῖς Πιπ, 

πὸ ίταπι πα ὅτε απῷ ὔν[ο, Θάγαιιε, 

αἴ, 
ποτές, οἷς Ὅε1 δεδπίᾳ Θαϊοπιο αἀπὶ απο, 

ΥΨΕΙ. 

Βδοῖ! αι ἀθοθπ ᾿αΐθγθ5 860- 88 

Π608;: αυδαγαριηΐαὰ ᾿δίοβ οδρίοθαὶ 

Ἰαΐον ἀπ8, οὐϑίαιθ χαδίαον. οὐ ο- 

ΓΙ; 51ΠΡῚ}105 ἀα04ι6 [αἰ6Γ68 ΡῈ. 

ΒΘ Ὸ 5. ἰὰ οϑδί ἀθοθι θᾶ565 ροϑιϊί. 

ἜΒι σοηϑιίαϊ ἀθορθιῃ θᾶ565, ΄υΐϊηπο 89 

δ ἀθχίθγαι ρᾶΓίθιη (θρ}1 οἱ αυϊη- 

46 δά 51Π|5ΓΔ}}, Τ]Γ6 Δι1{6Π] ροϑαϊὶ 

8 ἀθοχίθγαπη ρᾶγίθπη ἰθρὶὶ οοπίγᾶ 

ΟΥΙΘη ἴθι δά πη υ  ἀ 61. 

ἔροιὶ δΡρο ΗΪγᾶπ ἰοθβίθβ οἱ 5βοι- 40 

{048 οἱ Πδιηλ85, οἱ ρϑυίδοι: ΟἸηη6 

ΟΡΙ5 ΓΘΡ1]5 Βα] ΟΠ. ἴῃ (6 ΠΏ010 ἢ0- 

ΦΟμα 2 ΤΏ]: Ἔ ΘΟ] ηἃ5. ἀπι5, οἱ [πίοι] 05 41 

ΘΔ ΘΙ]ΠΟΓΠ 5106 ΘΔΡ 1161] Ο00]1- 

ΠΠΠΔΙ ΠΏ ἀι05, οἱ Γοίϊδοιία ἀὰο, αἱ 

ΟΡΘΡ ΡΣ ἀ08. {ἀπο ] 98, 41] ογαηΐ 

20μ.4,13.5 6 ἂρ ἐὰ ΘΟ] πὴ : Ἐ δὲ η4|0- 42 

θγδηδία αὐδάν ηρθηΐα ἰῃ ἀπ0}}15 Γ6- 

(140 1}}1}8,, ἄοβθ. νΘΡΒ115 ΙηΔοσνἃπΠαίο- 

ΤᾺ ἴῃ ΓΘ ΟΙ 15. Θ᾽ Πρ] 15. δ ΟΡΘΓΙθη- 

(05 [πίοι] 05. ΟΡ (6]]Π γι, 4] δγδᾶηί 

46Π.4,11. 
Εχ.27,3. 

᾿ομ.4,14. 5106} σαρί[ἃ ΘΟ] ΠΡ); Ἐ θὲ Ρᾶ568 49 

ἀθοθ) δἱ Ἰαΐθυθϑ ἀθόθι 5ῈΡΟΡ θ8568, 

᾿ἦ6Ἀ.4,16.6 61 ἸῃΔγ6. ἀΠῈΠῚ οἱ θονο5. ἀποάδείιῃ 44 
205.4.16.5 0 06 Ὁ ἸηᾶΓγ6, δι ]6]γοίθ5. δἱ βοιίγαβ 4Ὁ 

οἱ Παπλ}} 88. ΟἸηηΐᾶ νᾶϑᾶ, 4πὰ6 ἴδοὶϊί 

ἨΙΡιὴ ΓΘΘῚ ΒΔ]ΟΙΠΟΠΙ ἴῃ ἄοιη0 θ0- 
20 ν.4.41.11η], 46. ΔΓ ΟΠ] 00 ογᾶηϊ. Ἔ[ὴ οδιη- 40 

ΡΘϑίγι σορίοηθ Φου ἀΔΠ|5. [πἀ1| θὰ ΓῸΧ 
7αά.8,5. [ἢ ΔΡΡῚΠΠΟ5ἃ ἰοΓΡὰ ἰπί} Ρ ΘΟΘΠΟΙἢ οἱ 

ΕΠ ἜΠῚ ρόβα!} ΒΑ] 0η) οἸηηἰὰ 47 
»ῃρ. ᾶδα: ρΓΟΡΙΘΡ ΤΠ ΕΠ ἸΠ 6 πη] Δι Πὶ 

μορτ τα; ΠΠΪᾶ πη ΠΟῸῚ ὁΓαΐ ροπ 8. 8Δογῖβ. ἘΠ 6- 48 
αἴας, Οἰἴψα6. ΒΔΙΟΠ0 ἢ. ΟἸηηΐᾶ ναβᾶ ἴῃ ἄ0Π|0 
εχ 30,1. θοΙΏΪηἶ : ΑἸΓΆΓΘ ΔΌΓΘΙΙΠΙ, οἱ 1η6η- 

40. ΑἹ.: φᾳυαοᾳαθ. 8. (6{]. 40): Δηη |85, 
47. ΑἸ. Ὁ (Ρ. νᾶ58) ἰῃ ἀοηλο ΠομληΪ. 

ἀδ, φερΙάξέείεπι (δε. Β: γο!τίοπι δι ρου, 

40, ΑΥ̓͂: ὅπι οτοαπένείε. ΥὙΕ: ὅαπς Ὁ. ὅ,, Α: 
ἥσει απο αξ απὶ δ, ΑὟὟΝΕ: οἰ ίον δ. Α: {00: 
πίρου, 

47, Β: βοῖ[ἐς αἴο α. δ. δίπ υὐν ὃ. {. οὖ, Ξ5ὲ,, οὖ 
τοιτῦς δα 6 ϑοιυί τ! Ὁε8 ἀπ}, πῶ! παγαοζονζ οἴ, 
ΑΥ: δτα τε... {{π|Ὰ απὸ εδουαθ]; νοῦν σατο, 
εὐζοντζ εἰ, νῈ: {εἸ{{ς... ἀπ... απ ον ιι. 

48, Β.Α: αἴΐς (δε) δεζᾶβε. ΑΥ̓.νΕ: (δδοτάξῥο, 
ΑΥ̓͂.Α: ἐπὶ ὅαπίε. ΝΕ: {ἰτ Ῥα ὁ Ὁ. 



) 

ὉπῸ γῶν τῶν Ἰπϑ στ ΝῚ ΞΠῚΠ 
ἜΜΡΡΙΣΝΝ ἢ ὁ 2 ΘΌΒΙῚ ἐὉ 

004 (7,49.--8,6.) ποραπι -. 

ὙΨΈῈΕΠ. Αεοαϊπεαίῖο εἴ ἘΠΠΗΣ αἴῖο "ἴο ἐονεραι, 

ϑυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν, καὶ τὴν τράπεζαν 
2 τ “ ᾿ - - 

ἐφ ἧς οἱ ἄρτοι τῆς προϑέσξδως χρυσῆν, ΤΙ 
, ΣΑΓΩΝ ὁ ΓΙ 

49 καὶ τὰς λυχνίας πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ. 

πέντε ἐξ εὐωνύμων κατὰ πρόφωπον τοῦ δαβὶρ. 
- . . . ῳ 

χρυσοῦς συγκεχλεισμένας, καὶ τὰ λαμπάδια 
χαὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς ᾿ἐπαρύστρις χρυ- 

σᾶς" ὅ0 χαὶ τὰ πρόϑυρα καὶ οἱ ἧλοι καὶ αἱ 

φιάλαι καὶ τὰ τρυβλία καὶ αἱ ϑυΐσκαι χρυσαῖ, 
Ι! , ᾿᾿ υ ͵ κα Ἄ; “ 

συγκλειστα" καὶ τὰ ϑυρῶματα τῶν ϑυρῶν του 
ΕΣ Σ ; ΤΡ ννϑις 

ναοῦ τοῦ ἐσωτατου αγίου τῶν αγίων, καὶ τὰς 
΄ »" - - 

ϑυρας τοῦ ναυὺ χρυσᾶς. 

51 Καὶ ἀνεπληρώϑη τὸ ἔργον ὃ ἐποίησε 

Σαλομὼν οἴκου κυρίου" καὶ εἰςήνεγκε Σαλο- 
μὼν τὰ ἅγια Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, τὸ 
ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη ἔδωκεν 
εἰς τοὺς ϑησαυροὺς οἰκου κυρίου. 

, ἢ ι- Ν ἢ 
ΨΈΒΠΕ. 170τὸ ἐξεκκλησίασεν 'ὺ βασιλεὺς! «Σα- 

, ι ͵ ᾽ ᾿ Ν 

λομὼν πάντας τοὺς πρεσβυτέρυυς ᾿Ισραὴλ καὶ 
΄ Ἡ -" « - 

πάντας ἀρχοντὰας φυλῶν, ἡγεμόνας πατριῶν 
“-" Ἴ ͵ 5 «. - 7 χω 

υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἐν ερουσαλήμ, τοῦ ἀνενεγκεῖν 

τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης κυρίου ἐκ πόλεως 

Δαυίδ, αὕτη ἐστὶ Σιών. 2 Καὶ ἐξεκκλησιασϑη- 
σὰν πρὸς τὸν βασιλέα “Σαλομῶντα πᾶς ἀνὴρ 
᾽ ᾿ ᾽ ΣΝ ξ . ᾽ « - Ε ΄, 3 

Ἰσραὴλ ἐν μηνὶ ϑανὶν ἐν ἑορτῇ (αὐτὸς ἐστι 
᾿ ᾿ς ΌΦΨΨ ͵ « , 

μὴν ἕβδομος), 3 καὶ ἤλϑον πάντες οἱ πρεσβύ- 
2 ͵, ΗΕ εἰς “ ᾿ ἷ 

τὲροι Ισραηλ. Καὶ ἡραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν, 

4 χαὶ ἀνεβίβασαν τὴν κιβωτὸν κυρίου καὶ τὸ 
σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σχξύη 

ΝῚ σ Α - ψ'. -" , 

τὰ ἁγιὰ τὰ ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ μαρτυρίου, 
Ἃ.Ὁ2 , 3 , Ωλας ἢ - . 

καὶ ἀνεβίβασαν αὐτὰ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ “ευίται. 
΄ « Ὗ Ν - 

ὅ Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν καὶ πᾶσα συν- 
Ἂ»" Φ ΤΠ} 

αγωγὴ ᾿Ισραὴλ οἱ συντεταγμένοι ἐπ᾿ αὐτὸν σὺν 
2 ΨΝΝ ΩΣ -" -“ 

αὐτῷ ἔμπροσϑεν τῆς κιβωτοῦ ϑύοντες πρό- 
, “ ᾽ 

βατα καὶ βόας ἃ οὐ ψηφισϑήσεται, ἀναρί- 
5 Α ΄ 9. θ Κ  Α « 

ϑμητὰ ἅπο πληϑους. αἱ εἰρφέρουσιν οι 
ἱδρεῖς τὴν κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου εἰς τὸν τό- 
πον αὐτῆς εἰς τὸ δαβὶρ τοῦ οἴκου, εἰς τὰ 

48. ΑΒ: προςφορᾶς (προϑέσ. ἘΧ). 49. Β: ἐξ 
ἀριστ. ... ἐκ δεξ. ( ο. [Δ Ε]ΕΧ). ΑΒ: συγπλειομένας 
(ο, ΕΠ Χ), 60. ΔΒΕΧ ΤΣ ϑύρας) τὸ οἶἴκδ. ὅ1. ΑΒ 
Ἱ (ρ. αὐτῦ) καὶ πάντα τὰ ἅγια Σ Σαλωμών (5 ῸΣ: Β 
Ἔνβ.1-- - 12. --Ἰ ΒΊΤ(α. ) Καὶ ἐ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε 
Σαλ. τὸ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίδ καὶ τὸν οἶκον 
αὐτῷ μετὰ εἴκοσι ἔτη. ΑΒ: Σιών(1ερ. Ε). Β-: ἔνεγ- 
κεῖν. ΑΒ τῆς. 2 .«ΒῈ Καὶ - Ἰσρ.(ἢ ΑΧλ)εὶ ἐ ἕν ἕορτ. - 
εβδ. ({Ὲ; 5πι. Α). 8. ΒΒ ῆλϑον - καὶ. 4. Βέκ, ἀνεβ. - 
απο ἐρσοστο ο᾽ ἢ, ἀνεβ.- -ἤη. δ. ΒΈΣΙαλ.... πᾶς 1σρ. 
Ἐοΐ.- αὐτῷ εἰκαὶ εἱ ἃ δ ψ. εἰ ἀπὸπλ. 0, Βχδιαϑ'. κυρ. 

"» 
Γὰ 

ἰα τη ΠΣ 

ὌΞτπ θ5Ὁ ὈΝ ΘῈ ΘΓ ἸΦ5 

ΘΠ ΠΕ το 
ΤΡ ΠῚ ΤΥ ΠΡ ΤΩ. ΓΉΞΘΠῚ ἘΞ} 
Ὁ ΞΠῚ ΠΉΓΩΤΊ ΓΗΒΘΞΙΤῚ 
ΕΣ ΓΞ ΤὴτὉ τῷ τ ΩΒΙῚ 

ὈϑΣοΣ τΞπ ἜΝ ΤΟ Ὀοστρ τ τό ἸρὉ 
πξΝ Στ ῸΞ ΘΌΘΓ" ΕἸΖΠΤ 5] 

πῆτὶ ΤῸΞ π δ Ἴο9:: τῶν ὝΩΝ 
ΤΣ Ν Ἤπ' δΠΡΓΩΝ ποιῷ ΝΞΡῚ 
ΘΡΟΞΙΤΝ ΞΠΤΠΓΝῚ ΠΌΞΠΓΤΝ 

ἐπῆν ΓῸΞ ΠΡΟΣ ᾺΞ ἸΠῸ 
ἜΡΙΟΝ Πρ ὉΠΡῚ ΤῸ ΨΕΙ͂Ι. 
ποθ, πὡν Ὑποϑ- ΝῚ ὈΝ 
τὸν ὈΝ Θ᾽ πὉ ΤΉΝΕ ἼΝ 122 
ὌΝ τήδρτο ἈΤΤΝΝ ΩΣ πρΌπ 
ΝΠ Τ ὙΣῺῸ ΓΗ ΟΞ, ἸἿῚΝ 
ποθι ΠοΒΠΟΝ ΓΝ Ἔν» 
ἉΓΙΞ. ΘΣΤΊΝ ΣΙ ΓΙΣΞ ὮΝ ΟΝ ΤΟΣ 
ὭΡΤ Ὁ ΜΕΝ ἐλ ώΣι ὈΣἼΓΙΣΙ ΔῚΣ 
ΠΝ πτΩΝ ΘΏΤΙΞΙΙ ἸΝ 85. ΕΝ 
ὉπΝ ΠΝ πῆσπὸ ΠΠΝΤΩΝ ἢδφνὴ 
"ὧν ὥτρτ ὑ3ϑτοϑ- ΠΝ Ἴϑῦ 
:ΘΡ. ΠῚ δ πϑπ ΩΝ ΣΝ ὉΠΝΞ 
Ἐν" ἜΑΡ “ὃς βου, ΟῚ 

ἐΦ 

ι 

Ἡπαπ ὩΞῸ ἼΣΝ ΛῈΣ ΘΎΡΣ 
ἜΘ ΘσΝΟ ἼΩΝ ὝΡΞΊ ἸΝΝ ΘΤΙΞΙΩ 
ὮΝ ΘΣΤΙΞΙΙ͂ ἸΝΞΒῚ ὁ ΞΗῺ "2755 δ Ὁ ὁ 
“ὮΝ γρὴροτοΝ. πὴ Ξ ἸἿὩΝ 

τὸν οὐθιρπ τρ ΟΝ ΤΌΣπ ὌΞΗ 

Υ, ὅ0. ΝΞ ἼΦ 

γ. δ1. ἘΠΌΞΩΝ ἈΓΠΣῺΞ ΠΡ ὩΠΏΒΓΙ 
Υ. 3. ὩΣ Ὁ ὍΣ Ὁ" ΠΏΣ 



. 

1, δὲϑπίᾳς. (7,49---8,6.). 60 

ϑ1ατ, Φ [ὦ τὸ ϑειιϑέευ, εν (Θἰπδι, ΨΕΙ. 

εἶπε. σροϊθεποι ὙΠ αν, εἶποη. αοίθοποι 
δ᾿ 

Θυΐοςι, πὶ αοἴθεποπ ῬΠηποπ, βαππρεπ ππὸ 
δ0 Θῴπάϊφοα; αι Θάγαϊοι, Θῶ ἤεῖπ, 

Βεξεπ, ὐἢ 1 απὸ αππει ϑοπ Τα τ τοπὶ 
Θοῖτνε. 

δ ἐπιρεῖδ᾽ φοίθει. 

1 Ῥ{ΠῸ τϑατὸ υοοποοῖ αἴε8. ϑθετ, χα 8 δεν 
φεπίᾳ Θαἴοπιο πα ὅτε απὶ ζαιε Ὁ68 ὅοτῖπ. 

᾿ἰπὸ Θαΐοιπο ὑτατς οἰπείπ, τοαϑ [εἶπ ὅ8α- 
[εν Φαοίο φοροί οὐ δαῖο, οοπ Θί[δ εν ππὸ 
Θουῖος ππὸ (εζάβει, τὸ Τρσίς ε8. ἰπ Ὅὲπ 
Θῴαβ ὃδε8 Θαιοδ Ὁε8. ϑεττη. 

᾿ς 81 ἃ), οἷς ἡ οΙἤξοπ ἐπ Ἰταοῖ, αὐτὸ Ὀδενεη 
Ὁ Θιάΐπιπις ππὸ δισζεοπ ὅον ϑθ τον τόπον 
Ὅεπ ἀξίποετι ϑἼταοῖ, σοπ Φογαζαΐομι, οἷς 
“παῦε 68 Ξιιπθε8. 68. Φεῦγα δογαιξ κι 
δτίπαοπ αἰ Ὅὸ. Θίαδὶ Φαυνίΐοδ, δα8 ἰ{ 

2 ίοπ. Ὑπὸ ε8. ϑεναπηππίοείεπ. {Ὁ διιπι 
δεδπίας (Θαΐοπιο αἴἴὸ ϑλάππον ἰπς ἌἼταεῖ ἱπὶ 
Ῥίοπαι (διδαπίπι, απὶ δεξ, Ὁᾳ8. {ΠῚ ὅον 7{6ς 

ὃ ὕεπίς ϑίοπαί. ἘΠπῸ δα αὐτὸ ὙΓο[εἤξεπ 31- 
ταρῖϑ ἕαπιοι, ϑοδοι δίς δ γίο ον οἷς ἕαδε 

ἀ δὍε8 ϑετῖπ αὖ, ἔππὸ δταίοπ [{6 δίπαπῇ, 
Ὁαξιι οἷς Θύτε 68. (ΘΕ [{8,. πὸ αἴε8. (δὲς 
τάϊῃο ὅ.8. εἰ αἰθιηιδ, Ὁᾳ8. ἱπ εν μές 

ὅ ἜΠπΌ δεν δπία. (ΦΘαΐοπιο τπὸ ὃς απὸ 
(ϑεπιεῖπο ϑἤταοῖ, οἷο κι ἴθπι {6} ϑοΥυζαπιπιῖοῖ 
δαίίε, αἰπαοπ πτῖξ ἰθπὶ τοΥ ὍῈΓ βαῦς ΠεΥ, 
τἀἰπὺ ογετίεπ (Θαζε απὸ δὲίποοῦ, 70 οἰδεῖ, 
Ὁαβ πιαπὸ πίε ζἄρίοπ πο τεσποπ ἔσππιτς.. 

6 Ὁ ΠΠῸ δταέεπ οἷε υίοίξον οἷὲ ἄκος δε8. 
Βιιπθο8 Ὁεὲ8. εῖτπ απ ἰὕτοηι Ὅτι, π᾿ δεπΠ 
ὅρον ὃδε8 Φαμπζεδ, ἰπ Ὁᾳ8 ΠΥ οἰ Προ, 

2, Ὁ.1): αἴίο ϑὲαππ. 

ἀδ, ΒΑ ΝΕ.Α: οι αᾳ. 9. 
49, Φρεαώοτε, (9. 2 9)γοῦ. 25, 31 ἢ.) 
ὅ0, Φ., ϑϑὲοίζεν. .... ϑιαπδρήζαπποπ ... Φ, δεϑ 

 ἰππεοῦη ὅ,, δε8 31Π, Β: Βούδπ, 5)δ., Θντοποδοοη, 
 Θιβαΐεπ, δ υθιν!. ΟΥ̓: Θῴαϊοπ, ϑὲαιγ., ϑαπροπ. 
ΟΠ ὙΕ: ϑὲαπώνγ., δ ΠΤ. υ. φοδίοροποιι Ὁ, ΑὟΥ; Εὐ{: 
ο Τίφοπι ὃ 
ΟΠ 1.8: Φαριππαί, ΟΥ̓: Φαιπαῖό, ΒΥ: δάπρίον 
δεν Θέ, Α: διίυξεπ, γΕ: Θιαιπη απρίον, υΐοε ὅ. δον 

ΟΥΈΞΕ. 48). νεὐαιππιίοῖο δὲν δδαίο Θαίοιπο, 

ἴσατ. -Φαϑ τραίει οἷο Πθτίοζεεν πὸ θοοίτοπ. 

0.1,: ϑϑθέοπροπ.,, Πὲοπῦ. 

49 Φ|, ϑατγαι οἷε Θῴ)απθτοῖς Τἰερεπ, Ἐζάπῇ, 
ἀρ τον ζιν τεὔτεη απο απὸ Ππ Γ δ οι- 
τὺ ζπν Πἰπέοπ, ῸΥ ὅπ (θοῦ, ϑοπ Ταπίοτοπι., 

πὰ ϑατοι οἷς ἡπροῖπ απ δες 
Φ ὗν πὶ θαι. ἱπυθεποίᾳ. ἱπὶ ὙΠΕΡ οἰ Π6- 
ἤεπ, ἀπὸ απ δὲν ἀρν δε8. αιοδ Ὁὲδ᾽ 

Εχ. 95,28 
ον Φ ας 58Π| 5006} “Δ ΠῚ ΡΟΠΘΓΟΠίαΥ Ρ8η68 

Ὑσν 4,7 ῬΡΟΡΟΒΙ ΠΟ Πἶ5. Δ ΓΘ), Ἔ δὲ οαηάο6]- 49 

ἀρϑίος, ὈΡὰ ἀυΓοα, ααϊπαπθ. δ ἀδχίθγαμι οἱ 
6,16.20. 4] {6 ἃ 51 ΠΙ5 Γᾶ σΟὨἑΓὰ ΟΥ̓ΔΟΙ- 

δα θαι Π}}}, ΟΧ ΔΠΓῸ ΡΕΓῸ οἱ αιᾶϑὶ: ΠΠῚ Π0- 
Γ65, δ᾽ [ΟΠ ἃ 5 ἀθ5Ὲρ6 ΔῈΓΘἃ5, 6ἱ 

“Ἐς. ἰΟΤΟΙ͂ΡΟΒ. ἃ 6085, Ἐ οἱ Ὠγάγα5. οἱ ἰι- ὅ0 

ΦΟ μὴ δ. 50 ΠᾺ]85. οἱ ρα] 85. οἱ πηογίατίοα οἱ 
τα ϑδ, 5. Πα!  }]ὰ ἀ6 ΔΓΟ ρα 58.1η0; οἱ ΘὰΓ- 

ἀἴπη 65. οἰ ]ΟΤΙ ἀΟΠ,115 ἱπ θυ] 5. 58Π- 

ΟἿἱ ποίου οἱ οδίϊου πη ([011115 
[ΘΠΡ]1 ΟΧ Δ ΓΟ ογδηί. 

Ει ροϑγίθοιι ομπα Ορὰ5, 4ιοά [ἃ- 51 
οἰθ θαι ϑαϊοιηοη ἴῃ ἀοπιο Ποιηϊηὶ, οἱ 

τι, [1110 4ᾶ6. Βα ΠΟ Ποᾶνογαὶ Πανὶ ἃ ρᾶ- 
“ας, ἸΘΡ 5115, ἀΥΓΡΘΠΓΙΠ δἱ ΛΠ ΠῚ οἱ ναϑᾶ, 

ΓΘΡΟΒ 4116. ἴῃ {Πθϑαπ} 15. ἀθπηι15 Πο- 
ΠΗ]. 

βσι,δ,ϑου, ηης ὁοπρτοραιὶ διιηΐ οηπο5 ΕΒ. 

τον δι Π Δ] ΟΡ 65. ΠΔ 1 5080}, οα ΡΥ ΟΙρΙθῈ5 
{ἰθαμὴ, δὲ ἀϊιοθ5. [τη Πα] {ΠΟΤῚ ΠῚ 

ἴβυδοὶ, αὐ τθροιὴ δα] ΟΠ 68} ἰῃ {611- 
58 [6], 1 (οἰ ἀγοδηὶ [ὉΘἀΘΥΙ5 

28ιν.5,ν. ΒΟΤΏΪΗΙ ἀθ οἰνίίαια Πᾶν! ἃ ἰᾳ4 οϑί 46 

20.5,1. 

20μ.5,3. δῖον, Ἔ Οοπνθηίίαιθ δά γοσθη δὰ- ὁ 

ἸΟ ΠΟ ΘΩ ΠΠΠΙΥΘΙΒ.15. [5 Γὰ 6} ἰἢ ΠΠΘΠ56 

μον 23,345 {Π Π|Π} ἴῃ 50] 6 πΠ|ηῖ (16: ἰρ86. 6ϑῖ 

20μ.5,4. 6515. 56ρ{{π|ι|5. ἘΠ ἢ 416 οαη- 8 

καὶ 49.15.1 5665. 48 [5Γ 6], δἱ (] ΘΓ} ἃΓΟΔΠῚ 

»ον.5,5. δασοΡάοἴο5, Ἐδὲ ΡΟν νου ηί ἀγοᾶη] ἅ 
σον 8.. θ ΟΜ η1 οἱ (4) Γπδοῦ] πὶ [ὉΘ 6.15. οἱ 

ΟἸΠΠΪὰ νᾶϑἃ 58 ΠΟ. 11, 4186 ΘΓΔηΐ [ἢ 

(ἀθογ Δ }}] 0, οἱ ἰθγοθαη! θὰ 5Δοογαο- 

2ον.5,. (88. οἵ μαν]86. ἢ Ἀὸχ δαΐθηη 5810- ὅ 
ΙΠ0η οἱ ΟΠΊΠ15 ΠΠ ἰ{π0 [5Γ 6], 4ὰ6 
οοηνοηογδί Δα απ, σγδ 6 θα αΓ ΟῈ] 

285ι.9,.3 10 Δηΐ8. ἈΡΟΔμ, Θὲ ΠΟ θδηΐ ΟΥν68 
οἱ ον 5. ἀθβαι16. ΘΑ ἰπηλίϊοπα οἱ ἢιι- 

“στ Π6 00. ἜΕῚ ἱπία!ογαηϊ ϑασογάοίοβ ὃ 

ΓΟΔΠ) ἰ[ὈΘ4οΡῖὶ5 ΠΟΙ ΪηΪ ἴῃ ΙΟΟΙΠῚ 

516}, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΙΪ ΠῚ (6 Π}0}}, ἴῃ ὅ8η- 

ι0, Α]. ἔ ΔΓ θᾶ. 
Ὡς, 5: ΒριΠΔηΪ ΠΩ. 

υἀξου, ἄπο, ΑΥ: ΟΟδουοη Ὁ. Θίανπιι άπζεν, Α: 
δον (οι! του. 

Ὡ,. ΒΕ: απ δαὸ δε, 
ἢ, ΒΙΑΝ ΝΕ Α: εὖ ἔαπποι ... ({τπ66π).Ψ 
4, 1: (ὃ, δεν ϑαΠαπιπιοπέιπ!. ΟΥ̓ ΝΕ: ἐδευζαπτηι: 

[ππρδλο!, Αι; 61} Ὁ. ΞΒιπισοδ, 
ὅ. Β.ΑΥ͂, ΝΕ: (τὐατ, τοατοπ) τα. ἰδ πὶ σοῦ ὃ. ὅς (θεν). 
θ., Φρεαώοτε, ΟΥ̓ ΥΕ: δπίογγαπη, 

δ]: τοχ 848]. 



θ06ύ ἃ, 7---8. 

ΨΠΙ. 

ἅγια τῶν ἁγίων, ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν Χε- 
ρουβίμ. ΤὍτι τὰ “Χερουβὶμ διαπεπετασμένα 
ταῖς πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ" καὶ 
περιεκάλυπτον τὰ Χερουβὶμ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν 
καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῆς ἐπάνωϑεν. 8 Καὶ ὑπερ- 
εἶχον τὰ ΟΕ καὶ ἐνεβλέποντο αἱ κε- 
φαλαὶ τῶν ἡγιασμένων. ἐκ τῶν ἁγίων ἐπὶ πρός- 
πον τοῦ δαβίρ, καὶ οὐκ ὠπτάνοντο ἔξω" καὶ 
ἦσαν. ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 9 Καὶ 
οὐκ ἣν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκες λίϑι- 
ναι, πλάκες πῆς διαϑήκης ἃς ἔϑηκε ιωυσῆς 
ἐν Χωρήβ, ἃς διέϑετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν 

᾿Ισραὴλ ἕν τῷ ἐκπυρεύεσϑαι αὐτοὺς ἐκ γῆς 
“Ἵϊγύπτου. 

10 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐξῆλϑον οἱ ἱερεῖς ἐκ 
τοῦ ἁγίου, καὶ ἧ νεφέλη ἀνέπλησε τὸν οἶκον 
κυρίου" 11 χαὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι 
λειτουργεῖν ἀπὸ προφώπου τῆς νεφέλης, ὅτι 
ἐνέπλησε δόξα κυρίου τὸν οἶκον κυρίου. 12 "Τότε 
εἶπε Σαλομών: Κύριος εἶπε τοῦ κατασκη- 
νῶσαι ἐν γνόφῳ" 15 'καὶ ἐγὼ; ῳφκοδόμησα οἵ- 
κὸν ἅγιόν σοι καὶ τῇ καϑέδρᾳ σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 15 Καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρός- 
πον αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησε τὸν πάντα ᾿Ισραήλ᾽ 
καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία ᾿Ισραὴλ εἱστήκει. 

18 Καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς κύριος ὁ ϑεὺς 
Ἰσραήλ, ὃς ἐλάλησε ἐν στόματι αὐτοῦ περὶ 
Δαυὶδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐν ταῖς χερσὶν 
αὐτοῦ ἐπλήρωσε, λέγων" 16 41φ᾽ ἧς ἡμέρας 
ἀνήγαγον τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ ἐξ “μ᾽γύπτου, 
οὐκ ἐξελεξάμην ἕν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρῳ [σ- 
ραὴλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τὸ 
ὄνομά μου ἐκεῖ" καὶ ἐξελε: ῴμην τὸν Δαυὶδ᾽ 
τοῦ εἶναι ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ. 
17 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ τῆς καρδίας Ζαυὶδ τοῦ πα- 
τρὸς μου οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυ- 
οίου ϑεοῦ Ἰσραήλ, 15 καὶ εἶπε κύριος ποῦς 
Δαυὶδ τὸν πατέρα μου" ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἦλϑεν ἐπὶ 
τὴν καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ, 
ὀνόματί μου, ἠγάϑυνας ὅτι ἐγένετο ἐπὶ τὴν 

8, ΑΒ: εἰς 
᾽ 

(ἐπὶ ΕΧ). ΒΚκ. ἦσαν - ταὐτης (ΔῈ; 
Α: ἐγένοντο). 9. ΑΒῈ Καὶ (1 ΕΧ). 10. 48; ἔπλησε 
(ἀνέπλ. Β). Β Ἐ κυρίϑ [-| ΑΕΧ). 1]. 8 στήκειν 
(στῆν. ΛΕΕΧ). ΑΒ: ἔπλησε (ἐνέπλ. ἘΧῚ. ΒῈ (411.) 
πυρίϑ( 1 ΑΕΧ). 128. ἘΒΥΓΡᾺ ΒΣΕῚ, 12. ΑΒδ: σκη- 
νῶσαι (ὁ. ΒΕ). 18, ΑΒΞ ἔχ, ἐγὼ (1 Ὲγ.: «κατοικητῆ- 
ρίδ σοι, ἔἕδρασμα τῆς καϑέδρας σδ αἰῶνος (ἄγ. 
καλ. Ε). 14. ΑΒ Ἐ(Ρ. εὐλ.) ὁ βασιλεὺς (ΕΧ].. . τὸν 
εὐ ἡ (Ἐ ΕΕΧ.. 16. ΑΒ ΈΤ (ρ. Ἴσρ.) σήμερον (5Ὲ). ΒΊΤ 
(8. στ.) τι ἮΝ ΑΕΕΧ). [16.. ἐξήγαγον .. . (015) 
τὸν Ἰσρ. ( ο, [Β]ΕΧ). ΒΤ(. ΓᾺ ΠΗ ἐν ἹἹερϑσαλὴμ 
εἶναι τὸ ΤΣ ΝΘ ἢ κεῖ καὶ ἘΥΗΒῚ: ΑΒκήγδμ. 
17. ΒῈΖ. 18, ΑΒ: καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγενήϑη. 

ΟΡ ἢ. 

Τηπαιισιναἴῖο ἑσηιρἴῆ. 

ΘΙ Ξ,ἼΞΙ 3 ἐΘΊ3"ΞΠ 29 ὉΠῸ Τ 
Ἰπδπι ΘΟ ρὩσ ἐν Ὀξὴ9 Ὁ 
ῬΠΞ ΟΣῚ ἐδετς Θ᾽ ΞἼΞ:3 ἸΞΘ5Ὶ 
ἜΝ ΘΖ ἤΞ 5] ἘΠΌΣ ὩΡῸ 8 
ὭΘτΟΣ ἀΤΡΙΙ-Ἱ ΘΠΞῚ ΠΝ Ἢ 
δὰ "151 ΤΙΧΉΤΙΣΙ ἽΝ 5 Ν ΟῚ ἜΞΤΗ 
δ) Ὁ ὙΠ ΝΞ ΤᾺ ἐστσ ἴδ Ἢν 9 
πΠ δῦ Πρτὶ ἼΩΝ Θ3 ΝΠ τὸ 
ὭΞΤΩΣ ἐπὶ ΤΡ ἼΩΝ 312 
ΣΧ ΠΝ ΘΓΝΧΞ ΠΡῸΣ 

ΞΡ ΙσΕῚΣ Β3ΠΙΞΙΙ ΓΆΣΞ ἘΠῚ Ὁ 

"Ν᾽ ὑτπῆπν ΤΡΞΓῸΝ ΝΘῸ ὨΡΠΗ, 
ὩΒῸ ΤῊΘΣ ἸΏΣ9 ΘΌΠΙΞΙΙ 553) 
ΓΡΣΓΤΝ ΤΉ ΤΩΣ ἈΡΌΤΟΣ ὩΡΠῚς 
τον πῆπὸ προ ΩΝ ΤῈ Γῆ 12 
ΣΙ ΓΞ ΔῸΣ ΠῚΞ ὁ 093 Ἰ9ῷ2 5 13 
ΞΘ ἐν πρϑῶν ΤΡ Ἴ2" 
ὉΠΡΤΟΞ ΓΝ ΠῚ ἼΏΒΤΩΝ ΠΡ 

ὁ ἸῺΡ ἘΝ δ᾽ Ἐπρτ:ΞῚ 2 12 
ὉΝΤῊ ἜΣ ἢ γῆπο ΡΞ ΝΡ 
Ἵπ3) ἜΝ ΤῊΝ ῬῈΞ ἼΞῚ ἼΩΝ 
ὨΝξὴπ ἼΩΝ ΟΡ ΠσῊΩ ὁ ΠΩΝῸ ἈΦ 16 
“αρ ΘΟΣΒ ΒΝ ΘΥΌΝ ὭΣΤΕΝ 
Ὁ» "Ὅϑῶ ὈΞῺ ἜΣΞ ὍἼΠΞ 

ἼΠΙΞΝῚ Θ οἸδυῦ ΓησΣΙὉ. ΤΣ ΤΣ Ὸ 
"ΠῚ τον του “ὭΣ τΌΣ ΓοΠ. 1317 
ὼς ΓΞ Γή)π Ὁ ἘΝ ΤΙ ὩΞΌ ΩΡ 
Σὴπὺ ΩΝ ἐδ τίου ΜΟῚ πὴτπ 18 
ξοτον ἢ ππ ΩΝ Ἰ5δ 3 Ν Ἴππος 

τορι Ἢ ΠΙΘῸΠ ἼΒι99 πῦρ ΓίμτΣ 
7. Β: δείσει δί. Β.ΑῪΝ ΝΕ. Α: ἄδεν δοη 90. δὲν ἃ, 
8, νοὔηι απ ὥρεαονε, Β: [{0 ἀοροπ Ὁ, (Θ᾽. δεϑοτ,, 

Ὅαβ δίε δὲπδρο. ΟΥ̓ ὙΕ: πιαδέοπ Ὁ. (ΘΓ, [0 ἴαπρ, γαβ 
Ὁ, (δπδεπ. 

9, ὦ, δίς ὅὲ, δατείπ σοἴεσέε δαέέε. 
τοῦ. 

10. ΑΥ̓͂: δοπὶ Θεοἰϊίρᾳοπ.,. 

"Ὃ 

ΑΥ̓.ΥΕ: αὐ ἢ 

«ο εἰπ δ ειοῦ γε, 



7 ππίον οἷς δίάμαεῖ Ὅν (δ βετιθίπι. 
οἷς δετιδίπι δτοί[οἴοπ οἷς Πρ. αἰ απ 
δοῖπ τί, δα. οἷε βαὺς απὸ, ἀπὸ δοθοῦτοη 
οἷς ἄᾳοε ππὸ ἰθτε Θίαπροι θοπ. οδοπ δε. 

8 ἜΙϊπῦ οἷς Θίαπροπ τϑατὸπ [00 απ, δαβ 
το δἰ πάπ|ε οεἴεθεπ τοτθοπ ἰπ δεπὶ εἰς 
Τρίδαπι ον Ὅεπὶ θοῦ, αδὸν αὐιβοιι τϑτιτδεπ 
ἤς πἰῶε ροΐεθει, ἀπὸ ἴθατοπ Ὁαζ δ: δἰ8 

9 αἰ ὁἰοζει Φ ας. 
ἀαῦο, δοππ παν οἷς εῖυο [Ἐεἰπούποπ Φ α[εΠ| 
Ῥοῖο, οἷο εὐ δα 6 }Ὲ ΤΡ ἰπ οτοῦ, δα 

ἀθσοπ Ἰϑατεη. 
Ι0 Φα αδεν οἷε λτίεξεν αἰτὸ Ὁεπὶι Θεἰτᾳ- 

ἴδαιπι αἰπροπ, εὐ οῖς. εἶπε βος. Ὁα8 
11 αι Ὁεὲ8 εῖτι, αΒ οἷς τίου πἰῶι 

Ἑρππίοπ Ποδοπ τἀπὸ ἡ ππι8 νῇήεσοι ὉΟΥ ὍΟΥ 
Πθος. Φοππ οἷς εν ξεῖΕ Ὁ68. ὅεττη 

12 εὐ [ἐἴς δα 8 ὅατι8 δεὲ8 έτη. ἔφα Τγρταῦ) 
(ΦΘαΐοπιο: Φοῦ οῖν δαΐ σοτορεῖ, ΕΥ̓ τυοτς 

15 ἰπ Φυπέοι οῦππ. δα ὕαθο ζἐἴσατ 
εἶπ' ὅατι8 σοδαπεῖ, οἷν ζπν βδοθπιπα, οἷς 

οἷς σαπρε (Θοπιείη ς ϑἼταςῖ απὸ. 
1:8 

οί! ϑήταοῖδ, δεν Ὁπτ ζείπεπ ϑθὲππο πιοὶς 

(αονίοπ [ἀρτεοίς, γαδε ἰὰ πἰς ξείπς (Θἰαδὲ 
ἐὐρθ᾽οει ππίον οἰγαοπο εἰποπι (Θίαπιπι δῚ- 
ταοῦῖϑ, Ῥαβ πεν εἶπ αι! σεβδαιεῖ τοὐτῦο, 
Ὁαβ πιεὶπ ϑέαπις Ὅᾳ τυὐᾶτο; Φαυίο αδον δαῦὲ 
ἰῷ εὐθεῖ, θα β εὐ ὕδον πιοὶπ 901} 37: 

17 ταοῖ ζεἰπ Τ0τὸ.- ἜἸΪπῸ πποίπ ϑθαίον Φαυΐο 
δαίίε ο8. ἴσαν ἱπὶ (Θίππ, Ὁ εὐ εἶπ αι 
δαιοίς δὸπὶ ϑὲέαπιοπ 68. ὥεττη, Ὁ68. (δοί(ε8 

18 Δἤταεῖδ, ἔαθου ὉΩΥ εΥΥ [ρταῦ, 2τι πιοὶ- 
πὸπι θαίεν Φαυνίο; Φαβ δῪἊΆ᾽. ἱπ Θίππε, 
θαῇ, πιρίπεπι ϑέαπποι εἶπ αι 11 δαποπ, 
δα δι. Ὁ] αεθαπ, Ὁα8. δι ζοΓ 68. τογ- 

8. 0.1.: δαπβὲπ. 10.4.4: πίε εἶπε, 

11. Β.νμ.Α: οίεποπ, ΑὟΝ: ἐπι Φ  οπτο. 
12. φεἴαφι. ΟΥ̓: αοδοπίοι κι τ. νΕ: (μι οί έοπ 

ϑὶο δ." Α: ἱπ θοῦ ἼβοΙές! 
18, ὅκα, ἰὦ βαδε.... Φίᾳ, δα δι οἷο. δΙείδεξ, ΟΑὟΥ: 

ΡΥ 38 δείπεπι (Οίρε ἰπ (διοία. νΕ: ες Θεά... ἀπ 
ρου. ϑείζεπ. 
" 

ὃ 

Ἀγ. Ὁ Ὁ 

λιν σῚ 

,“ΦΦὌΟΣΝ 

ΟἽ 

Νὰ 

ἘΦ ρμη 

1, “ύπίᾳς. 

φοίς θαδο τὸ δίο ΠοΙΡε, Φαἴομιο᾽ ὃ ϑἤεδο, 

Ἀπὸ σαν πἰρτδ πὶ δεν 

δεν δὸῖν πο δεὲπ δε ίποενι δἤταεῖ εἰπὸπ, 
Βππῦ πιαῶτς, δα. [{ε ατιἜὁ (Θα γ(οπΙα πο σἐς 

(8,7-- 18.) 60] 

0,283... ΟἴΌΠη ΒΔ ΟΙΟΥ ΠῚ, ΒῈ (6. 4[5 ὕπογὰ- 
γον.5,8. θ1π|.. Ἔ Βιαυϊάθιη ΟΠΘΡαθ πὶ δχρᾶη- 

6,ν. ἀθθάηιϊ ἃ]ἃ5. 5ΌΡΟΙ ΙΟΘΠ) ἅγ086, 6ἱ 
ΡΓΟίΘσοθδηΐ ΔΡΟΔ ΠῚ οἱ νθοίθ5. 6}115. 4[8- 

20.5.9. 5 ρΡ6ῦ, Ἔ αμηΠ1ι16. ομηϊηογοηΐ νϑοίθ5 

δα σθε ρς ΔρρΑΓΘΓΘηΐ 5] ἰ[α165 ΘΟΡΙΙΠῚ [Ὁ 5 
ἐϑοτθεαν ΟΠ ΠΟΙ ΠΑΡ ἃΠ16 ΟΓΔΟΙΪ ΠΏ, ΠΟῊ 

ρρᾶγ θδηΐ Π1Γὰ Θχίγ ηβθοὰ5, (αἱ οἱ 
[ἀϑγαῃ! 101 ἀβαιι86 ἴῃ ΡΓ θα θη θη εἰ 61]. 

ἜἜΡΡΘΥ ]Ὶ. ἃροὰ ἀπίθη πη ογὰΐ ἃΠ 4 ηἰβὶ 
εχ. ὅτπιὰ6 Δ ]46 ἰΔρ᾿ 466, {5 ροδιιογαί 

ΡΠ). ρᾷ Νογβοθε ἴῃ Ηογ}, αυδηΐο 
ΡΘθρίψιι. Ποιμη5 ἰοθάθβ οθ. ἢΠ1}5 
ἴϑγυ 86}, ΟΠ ΘΟΡΘάΘγθηαΡ 486. ἰθγγὰ 
ΑθρΥρι!. 

δοίαπη οϑί διιίθη), οἰ οχίβϑϑηΐ 10 

βδοθγάοίθς 46 δαηοίπαγιο, ποιὰ ἰτη- 

Εχ.34,.2}7 

20".5,11. 

26", 
5.182. 

δα τ ΡΠ ΘΝ" ἀοιηππὶ Πομπηϊ; οἱ ποη ρο- 1] 

ΑἸΤῸ, [ΘΡΔῊΪ ΒδοοΡἀΟθ5. βία οἱ 1 Πἰ βία Γ 

ὑδι τ ῬΡΟΡΙΘΡ ΠΟ] Δ), ΠΩρΙ νοΐ 6ΠΪπ 

πὲπ ΦΘίβ, δαβ δῪῇΆ᾽. εἰσί α ὦ Ὅᾳ. τοοϑ πες. 
14. ΣἸϊπῦ δὸῖ δεὐπίᾳ ταποῖς {εἶπ προ, 

απὸ Τεαπείς δε ααπχε Θειποῖπο Ίγαοῖ, απὸ 

πὸ εὐ ἡρτα: Θεῖοδέ {εἰ Ὅεγ Φεττ, δον 

ποῆὶ ἐθαίοεν Φανίο σοτοδοῖ ππὸ Ὁπτ [εἶπος 
16 απὸ εὐ εἰ δαί, ἀπὸ σεζασί: ὅρη θοπι. 

Φασὲ απ, δα ἰῷ πιοὶπ Ξθ01Ὲ ϑ[γαοῖ αἰ 

“οι. 6,15] 0018 ΠοιηἸηὶ ἀοτηαπ Ποιηϊηὶ. ὅ Ταηο 12 

ΕΠ ΒΑ] ΟσΠ0 ἢ: ΠΟΠλΪηα5. αἰχὶς αἱ Πα ὶ- 

0, νΓΓΘῚ ἴῃ ΠΡ 114: ἢ ἀρ Πολη5 ἀρα!ῇ- 13 
»:-. θᾶνὶ Ἃ“ΟΠῚΠ1ΠῚ ἴῃ ΠΑΙ͂ ΔΟΙ 1} {Π 11}; 

ϑθντθνν Πρ Πἢ]55.ΠΠ1ΠῚ 50] Ππ|ΠῚ {{1Π| ἰῃ 56Π)ρί- 
205.6,3. [ΒΓ].  (Οηνο 46 Τὸχ ἰδοίθη) 14 

ν.965. 5114] οἱ θθηθάϊχ Ομ ΘοοΙΘϑίθ 

Ι5Γ861}: ΟΙΠΠΪΒ ΘΠ1ΠΔ| ΘΟΟἰ 5 [5ΓΔ6] 

βία αί. 
260".6,8. Εἰ αἷἱ ϑα!ομηοη: Βαοπηράϊοίι5 Ὠοιηϊ- 19 
28. 815 Ποὺ. Ι5Γ86], 4] Ἰοοαἴ5 δϑὶ ΟΥΘ 

λέν φὰ0 δῇ Πᾶν ἃ ΡΔίΓΘΠῚ ΤΠ Θ ΠῚ οἱ [π᾿ ΠἸἃ- 
“0ν.6,5. ἰδ 115. 615. ΡΘΥΐθοιῖί, ἀϊοθηβ: ἘΔ 416,10 

48 δαἀπιχὶ ΡΟΡα] απ Π} 611} [5γ86] ἀθ6 
Αθρυρίο, πο δἰ θοὶ οἰν [16 48. 1}]- 
νΟΓ515. {γα 0115 [5γ8 6], αὖ ἀΘ ἀΠΠοά Το 

ἐδ ῖι; ΠΟ ΠῚῚ15 οἱ 6550[ ΠΟΙΏ6η ΠΊΘΙ) 01; 564 

ἐδρδδε ]οοῚ Πᾶν ἃ, αὐ 6556 1 ΒΌΡ6᾽ ΡΟρΡα]ηι 
γ0π.6)7.1Π16 ΠῚ [5086]. Ἔ γο]α 46. Πανὶ ἃ ρὰ- 17 

ΚΟ ΣΟΥ ΠΙΘῚ15. ΔΘ ΠΟΛ. ἀοηηιπ) ΠΟΙΙΙΠΪ 
ὑσμνό,ν. θοΙηἶηὶ Π 6] [5γ86]. ἜΕῚ ἷϊ ᾿)οιηΐη5 18 

δ] Βανι ραίγοηι πιθατῃ: Θιιοά ΘΟρῚ- 
[511 1 οογάο (10 ΔΘ Πα. (ἀΟ]Ή 11) 

ΠΟΙΏΪΩΪ Π]60, θ6η6 [δο 5.1, ΠΟ. ἰρ5. 1 

15. ΑἸ. Ἐ Βαϊοιηοη οἵ: [ἢ πδη8 5118. 

14. Β.ΑΥ̓ ΝΕ: Ἀδουζαπιπίπια. αὟνΕ: (δ 6ππ)... 
απὸ δα, 

1ὅ, νΕ: (δδερυίο!οπ ... ξιροίαρί, 
17. ΟΥ̓͂Ν: εὖ ταν Φ. πιρίποπι 58, ἰπι Ὁ, νῈ: {πὶ 

Φρούλοπ Φαυίνό. 
18. ΑΥ̓͂: Ὁᾳό {{ φπέ, 



608 (8,19---28.) ΠοΟΡῈπΙ ΕΚ. 

ΨΕΕΙΙ. 

καρδίαν σου" 19 πλὴν οὐ σὺ οἰκοδομήσεις τὸν 

πλευρῶν σου, οὗτος οἰκοδομήσει οἶκον τῷ 

ὀνόματί μου. 20 Καὶ ἀνέστησε κύριος τὸ 
ῥῆμα αὐτοῦ ὃ ἐλάλησε, καὶ ἀνέστην ἀντὶ Ζ1.α- 

υἱὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐκάϑισα ἐπὶ τοῦ 
ϑρόνου Ισραήλ, καϑὼς ἐλάλησε κύριος, καὶ 

φῳχοδόμησα οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ 

Ισραηλ. 21 Καὶ ἐθέμην ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ, 

ἐν ἡ ἐστὶν ἐκεῖ ἡ διαϑήκῃ κυρίου ἣν διέϑετο 

κύριος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἕν τῷ ἐξαγα- 
γεῖν αὐτὸν αὐτυὺς ἐκ γῆς “4ἰγύπτου. 

22 Καὶ ἔστη Σαλομὼν κατὰ πρόφωπον τοῦ 

ϑυσιαστηρίου κυρίου ἐνώπιον πάσης ἐκχλησίας 

᾿Ισραήλ, καὶ διεπέτασε τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν 

οὐρανὸν 2δχαὶ εἶπε Κύριε ὁ ϑεὸς τοῦ Ἰσραήλ, 

οὐκ ἔστιν ὡς σὺ ϑεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ 

ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, φυλάσσειν διαϑήκην καὶ 

ἔλεος τῷ δούλῳ σου τῷ πεπορευμένῳ ἑἕνώ- 

πιόν σου ἔν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, 21 ἃ ἐφύλαξας 
τῷ δούλῳ σου Ζ,αυὶδ τῷ πατρί μου, ἃ ἐλάλη- 
σας ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν ταῖς χερσί σου 

28 Καὶ γῦν, 

κύριδ ὁ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, φύλαξον τῷ δούλῳ σου 

ἐπλήρωσας, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 

ΓΑ σς “- [ ͵ ἔμ Ὁ 
Δαυὶδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ, λέγων" 

᾽ ΩΝ , 2 Δ Ὶ τς ; , 
Ουκ ἐξαρϑησεταί σου ἀνὴρ ἐκ προςωπου μου 

΄- ,ὔ ! »Ἶ . 

καϑήμενος ἐπὶ ϑρόνον ᾿Ισραηλ, πλὴν ἐὰν φυ- 

λάξωνται οἱ υἱοί σου τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, τοῦ 

πορεύεσϑαι ἐνώπιόν μου καϑὼς ἐπορεύϑης σὺ 

ἐνώπιόν μου. 28 Καὶ νῦν, κύριε ὁ ϑεὸὺς ᾿1σ- 

ραήλ, πιστωϑήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου τῷ Δαυὶδ 
- γ, -Ὁ 

τῷ πατρί μου. 21 Ὅτι εἰ ἀληϑῶς κατοικήσει 
ε ᾿ Ἀπ. , 2. "ἢ “ “-“ ΕῸΝ ὰς 

.Ὁ ϑέὲὸς μετὰ ἀνϑρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; Εἰ ὁ 
᾿ 

οὐρανὸς καὶ 
Ε] , - ἘΞ Ἢ 

ἀρκέσουσί σοι" πῶς ὁ οἶκος οὗτος ὃν ῳκοδό-᾿ 

« ᾽ Α ΡΞ ᾽ »- ] 

Ὁ οὐρανὸς τῶν οὐρανῶν οὐκ᾽ 

μησα τῷ ονοματί σου; 35 Καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ. 

19. Β: σὺ δκ (ὁ σὺ ἈΕΧ). ΑΒ (εἰ. 20) ἱ (ἃ. οὐκ.) 
τὸν ἘΕΧ)Ὶ 21.Ὰ8 Ἐὴ (1 ΕΧ), 22.8: ἀνέστη (ἔστη 
ΑἈΒΕΧῚ). 29. ΑΒ Ἐτὅ.. . φυλάσσων .. . πορευομένῳ 
(ο, ΕΧ). ἣν “ καρ. ̓  τῇ ἢ ΑΒΈΧ.. 
γὰρ ἐλ. (ἃ 
ἐλάλ.) ΟΝ Ὁ ἀνε (1 ἘΧ). 25. ΑΒ: ϑρόνδί- -ον Ε)... 
τὰ τέκνα σδ. ἘῸΝ Ὁ ΕΧ). 27. ΑΒ: τ ὅρανϑὃ.. 
πλὴν καὶ (τῶν ὅρ.... πῶς ἘΧ). 

24. Β: καὶ 
ΕΧ; Α: ὅσα ἐλάλησας αὐτῷ" καὶ 

Ὑπαμσιταίο ἐθηιρῖῆ. 

τ ΠΡΞΤῚ δ ΠΩ͂Ν ΡῚ ὁ ἼΏΞΟΓΩΣ 19 
᾿ » 

οἶκον, ἀλλ ἢ ὁ υἱός σον ὁ ἐξελϑὼν ἐκ τῶν -νὴπ ΟΠ ἘΝ χθπ ὭΏΞΤΩΝ 5 
ὯΝ ΠῆσΣ ὈΡ5Ὶ ὌΣΡ ΤΟΞΙ͂ Π22) 
"ὮΝ ΠΤ ΠΡ ΘΡΝῚ ὝΞΙ ἼΝ ἸἼΖΤ 
ἽΞΤ ἸῶΝ 9 ὈΝ ποτὸν ι Σιν 
ὙΠῸ Ν πὴτ βῶς ΓῊΞΠ ΓΝ Πῆτ 
ἡδαὴ δἸρὉ οῷ ΘΩΝῚ ον ἜἶΘ.91 
ΓΞ ὮΝ πὴπο ΤΣ τ ΟΝ 

ὙοῸ. θτν ἸΝΣΊΠΞ ὌΏΩΝ ΩΡ 
εἰ Δ Σ Ὦ 

πῆπι ΠΞῚ ΒΘ πο Ὑ255) 

ῬῈΞ 0Ἴ5}1 ὈΝΎΘῚ ὉΠΙΓῸΦ 
Ὁ ΟῚ ὙΠΠῸΝ ΓῆσΣ ΝΟΣ Ὁ ΘΌΔΊΘΤΙ 98 
ὈΡΘᾺ ὈΣΔῸΞ ΘΠῸΝ ΠἸΩΞΝ 
ὨΠΞΠ Ὑῶ ΤΠ γηντ Ὁ] 
ΠΡ ΠΡΌΣ ΤΕῸΝ ἼΌΠΠῚ 
ΤῊΝ πον φρῶ ἼῶΝ ἐξ τῶ95 4 
ΤῈΞ “ΞΊῚ Ὁ ὩΣ τον ὉΝ ΣΝ 
ΠΡ τπ|ρ Θόρς ὈΝΞῸ 73}. 
ἘπϑΡὉ ἰδῶ ὈΝ ΤΩ" ὙΠῸΝ ι πὴνπὶ 
ἜΝ 5 ΤΊΞῚ τῶν ὮΝ ἼΩΝ ὭΙ 
ΑΘ πίτο: ΡΝ ὥδν Ἢ τοξοσνο 
23 ὙὙδτΩΝ ΤῊ ΝῸΞ 
ὩΞΌΣΙ ΝΞ πεν στὸ ΘΘΉΤΝ 
ΔῈ 72 Ν" ὌΝΘ᾽ ἜΠΌΝ, ΤΙΣ ἐλ) Ἐ)Ὁ 26 
ἘΠΕ ΠΣ 3» ΠΞῚ ῶν Π)Ἴ2Ὶ 
γΈΝΣΓῸΣ ΘΠΌΝ, Ξϑ5 ὈΞΌΝΤ "3 2] 
ΝῸ διδῶπ "δὴ οὐδώπ ΠΡ 
ῶν πῆρ ΤΟΞΠΤῚΞ ὩΝ ἦ29 23} 
12» ΓΡ;- ἮΝ τ 55 ὁ 28 

Υ- 21. ἽΝΞ “5 ΟΥ̓. 20. 15 ΠΊΞΗ 
ν. 37. “ΠΡ Ό55 δ 22 

22 

19, Ῥοπιπι, | 
20, ΑὟ ΝΕ: οὐ {{{εἰς ὙΕ: απὐροπαποοπ, Α: Ὑ: 

απο Ἰ(οἐ,, ΑΥ̓͂: ἐτα! ! ΑΥ̓.Α: πὶ {οθὲς τἰᾧ. 
τ Ῥαθὲ τι, σοζερέ, ΒινΕ: θαθο Ὁκ6 (δ. 06. 

21. ΑὟ: ραῦ Ὁ, εἰποι τ, Α: ΑΝ τας νΕ: αθε 



.20 πεπὶ ϑὲαιπεπ 

μ 1, δἰθπίᾳε. (δ, 19-.28. 609 

(Φαἴοηιο᾽ ὃ οδο, ΟΨΕΕΙ. 

[19 παϑπιεῖ, προ ὃι:. [0ΠΠῚ πἰῶϊ Ὁα8. αι 
δαιοπ, ζοπϑοῦπ δείπ ΘΟ, δεῖ ατιὃ᾽ δεἰς 
πὸπ βοποοι ἔοπιιοι υοἱτο, 6. [01 πιεὶς 

εἶπ ϑαιδ δαιπ. Ἰϊπῦ 
Ὅογ ὥεῖν θαι ζεῖπ ϑθονι δε ἀταοι, θα8. εὐ 
σετεθεί δαί. 

αἰ δόι ΘΙ ἤταοῖδ, τοῖο Ὅ.Ὺ Θοτν 66Ξ 
τοροῖ Ῥαΐ, ᾿πιὸ θαῦο σοθαποί εἶπ ὅὅ αι Ὁ 6πὶ 
ὲαιπει Ὅε8. οῖτπ, ὃεὲ8 (δοί(ε8. ϑήταείδ. 

21 ἘΠΙπὸ θαῦς Ὁα.Γ6{1 εἶπο (ΘΕάτίς φρενί οἱ 
ὍΓ( ὅαῦς, Ὁατίπ Ὅν πὸ Ὅε8. Θεῖτπ ἰ{{, 
Ὅεπ εὐ σοπιας δαὶ ταὶς ππΐοτπ Βἤτοτη, 
δα ἐν Πε ατιὮὁ8 (δα ίοπίαπο {ἰτείε. 

᾿ 22 πὸ Θαΐοιπο ἱγταί οὐ δοπ ἡΠΠ{ατ Ὁε8 

23 πη ρα: ὅεῖν, Θοῖς γαρῖδ, 

Φεῖτη οὐσὸπ οἷὲὸ ἀαπλεὲ (Θοπιίπε γπεῖ, 
τὸ δτοίτοῖς {εἶπ ὁ ἅποε αὐ αοπ οἰπιπιῖ, 

ε8. ἰῇ 
Ἑρίπ Θοιῖέ, τορῦοῦ Ὁτοδοπ ἱπὶ φἰπιπιεῖ, πο 
τἀἰπίοπ αἰ (τοι, οἷν οἴοἰ, 6. δι. δάΠΠῈ, 
Ὁ6π| απὸ ππὸ Βανι βενείρ ἔοἰἐ Ὀείπει δὲπεῶ)- 
ἐεπ, Ὁΐς τον οἷν Ἰϑαπϑεῖπ υοπ. σαποὸπι ὅθ εγς 

24. χ6π) ἜδῈΥ δι: θα} σοδαϊίοι Ὁείποπι δὲ ποδί, 

20 δα. 

7 ποὸπὶ ϑθαίον Φαοίο, αετοροί θα. 

ἼἜ Ποῖος σου ... 
ὅπηι. “..). 

πιοίπεπι ἤθαίον ανίο, τῦαϑ δι. ἰθπι φογοθεῦ. 
γαῇ. θὲ: θείποπι ϑθειιπος θα Ὲ Ὅι. ε8. σεΞ 
τοδοῖ, τἀπτὸ πῆς Ὁείποῦ απο θα Πξ δι. ε8. εἷς 

30 Ποῖ, τοῖς ε8 ΠΠο εἴ απ οἰεζειι δ΄αρο. Ἔ ϑύιπι 
εν, Θοίί ϑ᾽γαοῖδ, δαῖίς Ὁείποιι δἐπεῦτο, 
πιοίποπι ὅθ αίον Φαυΐο, τϑαϑ δῖ: ἰπι φογοθεῖ 
δα, απὸ ρφοζαρί: (8 [00 οἷν πἰϑε σοῦτος 
ἄεπ απ εἰποπι ϑθίαππ τον πρὶ, ον δα {{8ὲ 
αἴ δοπὶ Θίθς ήτγαοίβδ, [0 Ὁ), ὉαἘ Ὁείπο 
ίποον ἰθτει θεὲς, δεισαθτοπ, ὉαΒ [6 τοῦ 
παν τοαπϑοῖπ, τοῖο Ὅπκ 901 παρ σοιθαπθοῖ! 

Ἔϑέμμι, Θοί δήγαεῖδ, ἴα Ὀείπο ϑδοτίς 
Ὅαῦν Ἰοογθοπ, δίς δι. Ὁείποπι δὲ πεῦγέ, πιεὶς 

τπείποῖς δι. απ, Ὁα 8 Θ οἱ απ Θτϑοπ σθπς ὃ 
ἘΦ ρππ 

"- 

Φοππ ἰῷ δία απροξοπππει, 
απ πιρίποϑ ϑδαίονδ Φαυνΐο (Θιαί, ππὸ 166. 

Θίοῦε, δὲν Θἰμαπιοῖ πὸ αἰτοῦ Θίπππιοῖ ίπις, 

πιεῖ πιῦφοπ οἱ ἃ πᾶν σονζοτροπ; τοἷο [οΠ{{ε 
ε8 Ὁόπη οἰοβ ϑαιδ {ππ, Ῥα8 ἰὰ) σοδαιοῖ 

28 Παδοὶ Ἐὕβοποε οἰ) αὐεν χιπὶ Θοθεἰ Ὀεἰπεδ 

εὐν ἔθτει θ΄αΒ δοβί πιπ. 
22. αὐαέι δεν φαπφεπ Ὁ. Β:,, θουζαπιπιῖ, ὃ, ἄδθου, 

ΑΥ.Α: ἐπὶ ϑίπροξώϊξε (δεῖ 

ΑΥὟ: 2, θάϊεε 3, Β:τπ|. οἱς Θ᾽ τὸ. ΝΕ: παῦε. 
38, | βίοθε δοισαθτοῇ. 

24. νῈ: υὐἱὸ οὐ εις {{Π{,| ΟΥ̓: εὐ. χει Ὀέεζον Ὁ εἰ, 
2, Β: δίν πὶ εἰπ 55)ὲ. αἰδαρτοίίοι τοοτθεπ Ὁθπ τη, 

᾿ Θιπροδ!. αὐ, ὙΕΣ: πίο ο, Ἐν, {ερίοπ, Β: τσοππιος θεῖο, 
Ἰβοϊσοίοιίεπ.» ΣΒέθεῖ, 91, Φ,, 2, ΞΒ0ὲ6 1, δι. 

205.6,9. ΠΙΘηΐ6 ἰΓαοίδη5:; ἘνΘΡΙΠΊ ΓΔ 6η ἰὰ ἤθη 19 

ΘΠΙΠΟΑ]}15. ΤΠ] ἀοπηαη, 564 ΠΙΪὰ5 

(βχεινδε χπς5, 4] οσγθαϊθίαν 46. ΓΘ θιι5 (5, 
δον ἰρ58. ΔΘΑ ΙΒ οΑθΙ: ἀοπηιμ ΠοΙηηΐ Π1Θ0. 
αᾧολδε ΣῈ Οοηβτιπανί! ΠΟΙ η18 ΒΘΓΙΠΠΟΠΘ6ΠῚ) 26) 

ν.25.9,5. 5117). 46) ΙΟΟα5. 651, βίθι 46 

ΡΓῸ Βανί ρᾶίγθ π|60 οἱ 5664] 51ρ6 0 
{ΠΡΟ Πα ἴ5Γ86], βίοαΐ Ἰοοιία5 οϑἱ Πο- 

[Ώ1Π115, οἱ δϑάϊῇοανὶ ἀοιηαμ ποι ηὶ 

20.6.1... οὶ Π 6ἱ ἰ5γ86}. ἜἘΕῚ οοηβίαϊ [δὲ 21 

ν.9.πκ. ἰ0011Π}| ἃΓΟΔ6, ἴῃ τὰ [οΘἀ 5 ΠΟμἸηὶ 

ἐοτδδι ρος ., 4α0α ΡΟΓΟΙΙ551 ὁπ μΔ ΙΓ θῈ5. ΠΟ- 
5|Π1570. 4 ηΠ10 Θρῦθϑ81 δαηΐ 46 (ο᾽Γὰ 
ΑΘΡΎΡΙΙ. 

δίθα δαΐίοιη δα! 0 ἃπία 8] [ἅγ6 22 
Π᾽ουηΐη1 ἴῃ οοηϑρθοία Θοο 658 [5ΓΔ6], 

ἘΠ ΘΙ, ΟΧρά ΠΑ ἸΠΔΠ115 5118ἃ8 π΄ ΘΟΘΙΠῚ 
ἈΚ ΘΡῚ δ οὶ αἰΐ: Ποπλῖπ6 Πθιι5 5γᾶ6], ΠῸη οϑί 23 

ἦθος β.Ώ}Π|5. τὰ] ΠΘὰ5 ἴῃ 606 10 ἀθβαροῦ οἱ 

ρε.7,5. ΒΡ ΘΙ ἰοΓΓᾶ πὶ ἀΘΟΥΒΊη, 4] οἰ510 615 
Ῥαπ θα: οἴ ΠῚ Οἱ Τη ΒΘ ΓΙ ΘΟΓἀἰΔΠ 56 ν 15. (αἷδ, 

411 ἀπ] ηΐ ΟΟΥΔΠ (6 [ἢ ἰοίο οοΓάθ 
205.6,.,5.310). ἢ 4αὶ οπδίοα 5.1 βοῦν ἴᾳο0 ἢὰ- 24 

νἀ ρδίγὶ ᾿η60, 486 ἸΟΟμΐι5 65 οἷ; 

ΟΥΒ ΙΟΟΙ118. 65. οἱ ἸηΔ 1015 ΡΥ βοἰβιὶ, 
20.6.16. Πᾶ60. 4165 ρΓοΟθαί, ἜΝαμπο ἰριίαν, 9 

Βοιηῖηα Πθι5 [5Γ86], σοη βογγᾷ ἴδιο 

ἴιο Πᾶνιἃ ραΐγὶ 260, 4.86 ἰοοαίι5 
ΐ2.4.,.5. 858. 6ἷ, ἀἸὁ6η5.: ΝΟη δυίογοίαν 46 (6 νἱῦ 
ιϑὸ τιν. ΟΟΓᾺΠῚ 116, (αἱ 5646 8 51ρ 6 {ΠΡΟ Π ΠῚ 

Το ϑατ}ς 6], ἰΐὰ (Δ) 6ῃ 5ἱ οαβίοάϊονίαί, ΠΠῚ 
Τρ ϑνι θ. [ἃ] νΔΠ) 51.181, αἱ Δα! 6ηΐ ΘΟΥΔΠῚ 

[η6, 5ϊ0πιί (ἃ Δι] 8511 ἴῃ ΘΟηβρθοΐα 
20 ν.6.1.1160. ἘΕΙ ππης, Βοιηΐηθ Πθι15 5γδ6], 26 
τ κο Πριμθηΐαν νου (πὰ, 4086 ἸΟΟυΐι5. 65 
γομνο 8.56 ΓνῸ ἰᾳ0 Πᾶν! ραίγὶ 60. ἜΕΤροηΘ 27 

Ὅποιος ραίαπήσπι 68ΐ, αι νογ Πθιι5 8} ]- 
Ῥειοα,[ο1 ΒΌΡΘΡ (ΘΡΡΔ ΠῚ ἢ 81 θη πὶ ΘΟ 6] 1 οἱ 
δορὶ, ἼΔΟ6Π 1 ΘΟΘΙΟΙΙΠΙ [6 ΘΑΡΟΓΘ. ΠΟ Ρο08- 
μὲ ὁ ας 51η1, 4αδηΐ0 τηΔΡῚ5 ΦΟΠ1118 πᾶ 60 48 ΠῚ 
ἐομνομν, ἀρ δἸβοαν!! ἜΒ64 ΤΌΒΡΙΟ6 δά ογαί!ο- 28 

20Ν.θ,12. 

3,6. 

19. ἍΝ ἘΠ. 
20. Α]. Ἐ Βοιμηίηο. 

τοόῖῖοπ. ΟὟ: τϑοππ πεν, 
βαδεπ απ ἔτο ὕθορε, 

20, Αγ: [0 δοισᾶδτο ὦ πππ. 
θρονί. 

27. ζοῦς ἐπ δὲν ΦΒαΐ..., Ἰσθ πο ... πίογε [αεπ. 
Β: [ἀυτσαῦτ [οἵ{ὸ. ΑὟ: ϑῖσατν πὶ θαρτθοί, ὙΕ:ϑίθου 
ῖ. ὅ.. υἱτᾧ). Β: ἐπ ἃ) Ταῇεπ, τοΐς υἱεῖ τοεπίροῦ, 
ΑΥ̓͂ Ὲ: φοἰά)ισείᾳο. 

2δ, νΕ: δ[{{ὸ απῇ. Α: [ἢ 

23. Α].: Δι υ Δ᾽ δηΐ. 

ΥΕ: τ. ἀπδοτδ. ΑὟΥ: ϑι 

ΒΙΟΥ͂Ν ΥῈ: δείπ 



Θ10 .8,29---36. πορππι ἢ. 
ΨΕΕΙ. 

τὴν προςευχήν μου, ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύριδ 
ὁ ϑεὸς Ισραήλ, ἀκούειν τῆς δεήσεως καὶ τῆς 

προςευχγῆς ἧς ὁ δοῦλός 
ἐνώπιόν σου πρός σὲ σήμερον, 

τοὺς ὀφϑαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἷ- 

σου 

29 χοῦ εἶναι 

» . , 4 ΄ , , ] 

κὸν τοῦτον ἡμέρας καὶ νυχτὸς, δίς τὸν τῦπον 
αὐ το ΩΝ ΩΝ δὴρϑσοΝ - [ΠῚ - " " γ , ᾽ ᾿ 

τοῦτον ὧν εἶπας" Πσται τὸ ονομὼὰ μου ἐκεῖ, 

τοῦ εἰφακούειν τῆς προςευχῆς ἧς προςευχεται 
- ͵ Α ᾽ὔ - 

ὁ δοῦλος σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον. 

- - 2 ͵ ως Ἂ ΄ω 

τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ, ὁσὰ ἂν προςεύξωνται 
ι τ ᾿ , » » 

εἰς τὸν τόπον τοῦτον" καὶ συ εἰρακχουσῃ ἕν τῷ 
’ » , "Δ γ - ᾿ 

τύπῳ τῆς κατοιχήσειος σου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 
, [᾿ ὡ 

ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔσῃ. 
" - , ᾽ - τὰ , ,) 3 

ἀνϑρωπος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἐὰν λάβῃ ἐπ 
7 ᾿ κα ἣν - 7 ἷ ’, " 

αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀράσασϑαι αὐτόν, καὶ ἔλϑῃ 
3. 4 ν Ἄ - 

καὶ ἐξαγορεύσῃ κατὰ πρόςωπον τοῦ ϑυσιαστη- 
3 - ᾿ ξ κ ᾿ 5» 

ρίου σου ἕν τῷ οἴκῳ τούτῳ 52 καὶ σὺ εἰς- 
7 -» 2 - ἦ Α 

ἀκούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσεις καὶ κρι- 
»΄ Ν ͵ ᾽ , Δ - " 

γεῖς τὸν λᾶον σου Ισραηλ, τοῦ ἀνομῆσαι ἄνο- 
" Α [4 ᾿ γ᾽ - Α ) 

μον, δοῦναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὖὐ- 

τοῦ, καὶ τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον, δοῦναι αὐτῷ 
. 4 Ε -» Ζ: - » 

κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. 38 Ἔν τῷ πταῖ- 
, ; 2 ᾿Ὶ ’ὔ - 

σαι τὸν λαὸν σου Ισραὴλ ἐνώπιον ἐχϑρῶν, 
τ «- 

ὁτι ἁμαρτήσονταξ σοι, καὶ ἐπιστρέψουσι καὶ 
5 , » , »" Ϊ 

ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου, καὶ προς- 
"᾽ κ᾿ 4 » "» ’ 

δυξονται καὶ δεηϑησονται ἐν τῷ οἰκῷ τουτῳ" - τ - Ψ 
34 ν ᾿ 3 ΄ " - Ε - ν. ὦ ] 

καὶ σὺ εἰφξακουσῃ ἐκ του οὐρανοῦ, καὶ ἱλεῶς 
ἼΤΕΙ ΟἹ Ὁ δ Π »οῶτ ΠΩΝῚ ἐπτα 84 

ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ λαοῦ σου Ἰσραὴλ καὶ 

ἀποστρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ἔδωκας 

τοῖς πατράσιν» αὐτῶν. 935.Εν τῷ συσχεϑῆναι 

ὑετόν, ὅτι 
᾿ 

ἁμαρτήσυνταί σοι; καὶ προςεύξονται εἰς τὸν 

τον οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσϑαι 

τόπο» τοῦτον, καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ονό- 

ματί σου, καὶ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν ἀπο- 

στρέψουσιν, αὐτούς" 88 καὶ 

εἰςακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς 
ἁμαρτίαις τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου 
᾿Ισραήλ, ὅτι δηλώσεις αὐτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν 
ἀγαϑὴν πορεύεσϑαι ἔν αὐτῇ, καὶ δώσεις ὑε- 
τὸν ἐπὶ τὴν γῇν σου ἣν ἔδωκας τῷ λαῷ σου 

[ 

ὅταν ταπεινώσεις 

προςεύχεται. 

81 Ὅσα ἂν ἁμάρτῃ 

Ἱπαικσιναΐίο Τοπιρῖῖ. 

τὸν φῦ πον πῆπο ἸΠΒΓΙΤΙ ΟΝ 
πΠ2» "ῶν πϑϑπ- ἘΝῚ ΘΠ 
ΠῚ» ἘΌΡΗΙ ἐπ 33 ὈΒΕΤΙΩ 29 
᾿ 8) προ στ ΤΞτοΝ ΤΠῸΡ 

80 Καὶ 
: “4 “- » γ ἢ 

εἰςακούσῃ τῆς δεήσεως τοῦ δούλου σου καὶ 

ΠΝ "ὧν ΞΡΏΠΤΟΝ γα οὦ 
ΣΩΔΘῚ πῆρ ΘρΏσισοΝ ἼΤΩ 

ΘῈ ὈΝ ΟῚ ΤΡ ΩΡ ΓΏΓΙΣΓ ΩΝ 
ποδὶ πππὶ ὈῆρΒπτοΝ, ἘΡΞΒΙΝ 
᾿διδῶσιτοΝ ἡρξῷ ΘΊΡΏτΟΝ ΦΏΦΩ 
ΝΌΓΠΣ “ὧν ΤᾺ ὁ ὩΠΟ ἢ ὩΣ 81 

ΠΕΕ πὸνΝ 2 ΝὩ2] ̓ γπόποι ὯΝΝΝ 

28. Β᾿ τὴν - ἐπὶ (ΣΕ; ΑΧ: προςευχην δδὅλδ σ᾽ 
καὶ τὴν δ.) οἱ τῆς δεήσ. καὶ (1 ΑἾΕΧ; ΑἸΈΧ.: τῆς 
τέρψεως καὶ). 29. ΑΒ (4|0.} τὅτον (Ὑ ΕΧ). ΑΒ Τ 
(υ 1.) ἡμέρας καὶ νυκτός ("Ε). 80. ΑΒ: ἃ (ὅσα 
ΧῚ Βα τ 17 ΑΒ Χ). τ 1 ἌΡ. ΠΝ 
(ἀνϑ. ΕΧ). ϑδος ΑΒ; (ἢ τὅ) ἀνομηϑῆναι (ὁ. ΕΧ). 

ἐππῖπ ΓΟΞΞ ὌΠΞΤᾺ ῈὉ πον ΝΞ} 

ἐ ΩΣ οὐρωτι ῬΏΩΠΙ, 
» Σϑπο ἩἼΞΡΣΡΝ ΘΌΒΩἪ 
ῬῚΣ ῬΊΣΠ ἸΩΝῚΣ Ἴθι ΤΠ 

ΠΡ ὨΔΌΉΠΞ εἴΠρ τ 9 ἴρ τρϑϑὲς 
πἸνΌσΣ τῶν ΖΝ ὭΞ. ὈΝΎ 
πρώτων. "1ΠῚ ΠΝ Ἰ2ἢ ἼΞ 

ΓῊΣΞ ΠῚ 23 ΙΓ ἡ ΕΓ ΠῚ 

δΞΘΤΤ, ὌΝ ἼῺΣ ὨΝΏΓΙΟ 
ἘΠΕ Ὁ ΠΣ ὧν ΠΌΤΝΠΤΟΝ 
.Ω “Ὁ ποτ ΟἹ 2 ἼΧΦΕΙΞ "ΠΡ 

ἘΝῚ ἩϑΌΞΌΡῚ Ἴϑ ΝΌπΣ 
ΘΝ ΘΠ: πῶς τΝ ὙΠ ΓΠΠ 

»ΟτΙ , ΠΙΟΝῚ ἐΩΣΤῚ ἽΣ. ῬΒΡυΘῚ 8 
ἩΠῚΞΣ ὨΝΏΌΠ.. ΠΠ2 Ὁ Θσῶπ 
ΠΕΣ πν ὈΝ 5 ἩΩΡῚ 
ἽΘῸ ΠΟΤ ᾿πιϑ 5 ἼΩΝ ΞΟ 
: ΤΉ πρὸ ποτ ἌΝ ἘῸΝ 

πῶ 32. 

ὡδδδδο νου. Ὑ- 

88. ΑΧ Ὁ (ρ. ἐπιστρ. εἰ δεηϑ'.) πρός σε. 84. Β: 
ἐπιστρέψεις (ο. ΔΕΧ). 85. ΑΒ: ὑμοντιῈ (ἄάνομ. 
ΕΧ). . ταπεινώσῃς (- -δις ΕΧ), 586. Β ὃ (ἰεγι.) σδ 
(ἐ ἈΕΧ). 1 

Ι 
᾿ 



ος βπείδ ππὸ κι ζεἰποπι δίοθοι, ὥοτν, πιοίπ 
Θοίί, αἰ Ὁαῇ δι. οὔτο Ὁ 8 306 τπιὸ ΘΘὲς 
δεῖ, δα8 δεὶπ ἀπο! θεῖς σον οἷν τῦπῖ, 

29 Ὁ δαᾷῇ δείπε Ἔπιρεπ οἤσει Προ ἄθεν Ὁἱοβ 
ῷαιιδ θέαν ἀπὸ 5 ας, ἴδεν. οἷς Θιάιίο, 
Ὁαϑοῦ δὴ: φοασὶ θαι: Ῥϑλεῖπ θέαπις [01 δα 
{εἶπ. Φιι τυοΠε{Ὲ Οὗτεπ Ὁα8 (Θεδοί, Ὁα8 

80 δεῖπ δ πε απ οἱοίεν Θιάες τι, ἢ απὸ 
Ὁ 076 εὐδύτεπ δα 8 δίοθοι ϑείποϑ δὲ πο 8 
τἰἰπὸ ϑείπεβϑ 3908 ϑ[ταοῖ, Ὁα8. {6 Οἷον τθῖμπι 
γϑοτοπ απ Ὁἱοεῖοεν (Θεάτς Ὁείπον Πδούπιπρ, 

τς ἐπὶ φίπιπιεῖ, ππὸ ϑὸππ δι ε8 δὐτοῖς, απάδίᾳ 
81 {εἰπ. Ἔϑθοππ ζοππαπὸ τυΐδον [εἴπει θὲ Ἴοπ 

Πἰποίαε ἀπὸ πἰπιπις δεβ. εἰποπ (δ αἰ ΤΠ), 
απ εὐ ἃ ϑενρ τοι, ἀπὸ δον (δἰὉ 
ἕοπιπιξ υοῦν δείποιι ἍΠΠ αν ἐπ Ὁἰοεζοπι απο: 

32 70 τοῖος ὃχ. Οὔὗτοεπ ἱπὶ ίπιπιο ππὸ 
ει { αῇει δείποπ δἐπείοη, Ὅὲπ Θυίίε 
ἴοζοι ἐ: ϑοτϑαπιπιοη τἀπὸ ζεἰποη ες. απ 
{είποη δέον κι δτίπαοπ, ππὸ θὲπι Θετο τίει 
ϑιοε χὰ [ρτοάγοπ, ἰθπα 2 σοθεπ παα) {εἰς 

88 πὸὶ Θετεείρᾳεει. Ἔὔθεππ δοίη Ξθ01Ὲ 31: 
Ὑαοῖ ον ζείπεπ δ είπδεπ αὐ ταροι τοἰτῦ, 
9611 {6 απ οἷν σε ποίαε θαθοπ, τπὸ δὸς 
ἔρθτοπ [Ὁ 21: οἷν ππὸ δεξοπποι Ὀείποη 
δὲαπιοπ, ἀπὸ δοίη ἀπὸ {Πρ οπ 2πι οἷν ἰπ 

ἡ δἰεζοπι ὅαμε: Ἔ70 ὉΠ: ὃι. Οὕτοπ ἱπὶ 
ίπιπιῖ ἀπὸ δ. Θύπος δείποϑ ΠϑοΓ 8. 37- 
ταῦοῦξῦ σπάοίᾳ εἶπ, ἀπὸ {6 τοϊεθον δτίπαοῃ 
ἰπ Ὁα8 απὸ, Ὅᾳ8 δι ἰτοι δ άτοτη σοσοδοι 

ϑὺ δαῇ. Ἔϑθεππ δεῖ Θἰπιπιοῖ σευ] οἤεπ υυἱτῦ, 
Ὅα8 πίε τοσποῖ, το οἱ! {{6 ἀπ οἷν σοζιποίαί 
Ῥαθοπ, ππὸ τϑετθοπ δοίοπ απ Ὁἰοζεπι τί 
ππὸ δείπει ϑέαπιοη δεξοπποπ, ππὸ [{) σοι 

; ἔδτοπ Θύποει δοξοθτοπ, τϑοἱ! οι. 76 Ὁτάπε 
Ο δθρο: Ἔο οἴ δὰ. δὕτει ἱπὶ Οἰπιπιοῖ, 

απὸ απάοίᾳ {εἶπ Ὅε1 Θἰπὸο Ὁείπον ποτε 
{πὸ είποϑ ΟΠ 8 τας, α. δι. ἰθποπ 
Ὅ6π σὐτεπ ες τροίζοξ, Ὁατίπποπ {{6 τσαπς 
Ὁεἴπ, ππὸ Τα εξ τόρποπ απ Ὁα8 απο, δα. 
δι: ϑείποπι Φθ01Ὲ ἐπι ὅτε φοσόθοπ θα. 

35. ΚΑ: ϑαβ εὖ πἰϑξτ. 
28, Β: Θεζῴτοί α, Θε5, ΑΥ̓ ΝΕ: ϑέπζεπ. 
29, δαῇ διι δύτεε ... ἔθππ τοίτδ, ΒΑ; υἤεπ 

ΩΝ νΕ: ἐαβ,... {εἰπ. 
30. Φεάεεε; διε ιυοΠοπ δότεπ απ δ, Ὁεεδοίπεν πθοθ: 

τς πππ|4... ΟὟ. ὙΕ: οὔτε (δαται) κι. στρ (ΘΟ πῦ0). 
τς 3[. κι. ἔθιπ δοεῦ ο, ὦ. αὐπεσεῖ, ἰδ 21ι δυζαγιούτοπ, 
ΑΕ: π΄. πταπ ἴερ{. Α: {{π|{π| ε, (δ, απ εἴ. τοοτθοπ. 

᾿ς 82. δὲπ Θεν, τοελε ἴρ, Βεπ, εὖ {θτπὶ δαβ δι τί ἢ: 
 ἐοἢ δείπο δπ, ΑΥ̓ ΝΕ: [0 ἢ ὅτε δι: (06) ἐπὶ 5. κα. γαποῖς 

(ἔδιι6) κι. τίς... δα δι Ὁ. Θ πίοι [ἄν [ποίᾳ 

1, διηπίᾳς. 

(ΦαΙοπο᾽ ὃ δ εἰθέρεδθεί, 

(8,29--.36) 611 

ὙΠ. 

ΠΟΘΙ 56] ἰὰὶ οἱ 84 ΡΓ6668 6}5, θ0- 
ΠηΪη6, Ὠθι15 Πη6115: 814] Πγμη οἵ 
ΟΥΑΙ ΟΠΘΠ, (8Π)] 56 5. ἴπι5 ΟΓΔΐ 

“0 μ.6,20. ΓΔ] ἴα ΠοάΪ6, αἱ 5ἰηΐ ὁο}} ἰμὶ 29 

Νρδ ΡΘΓΙ ΒΌΡΟΙ ἀοημιη Ππᾶπο Πποοίδ 80 
ἐπάν 416, ΒΌΡΟΡ ἀοπηιπ (6 (πιἃ ἀἰχίβι!: 

καλου. ΤῚΣ ΠΟΠΙΘΠ ΠΠΘῈΠῚ ἰδ], αἱ Θχαμαἰὰϑ5 
το 514. ΟΓΔ ΟΠ ΘΠ 4αλη οΥὰΐ 1 060 ἰδίο δά 

20μ.6,2 1.16 ΒΟΡΨῈΒ 118, Ἔα! οχαυαἴα5 ἀθργο- 80 
ΟΔΙΙΟΠΘΠῚ 56 ΥΥΪ [ἃ] οἱ ΡΟΡΕΠῚ ἰα] [5Γ86], 
ααοάοαμηαιιθ. ΟΝ ΘΡΙηΐ ἴῃ 000 ἰβίο. 

νϑ99, ΕΓ οχδιθς 1η ἰΙΟ00 ΠΑΡ 40 Ὰ}} (α] ἰῃ 

00610, Θἱ ΟΠ ΘΧΔΙ ΙΘΓ5, ΡΓΟΡ 5 
“ομ.6,2.6 158. ἝΜΙ ρροσανογ! ΠΟΙΠΟ ἰῃ ΡΙΓῸ- 31 

μον ΧΙ ΠῚ 5.11 οἱ Παρ Υ αἰ ψαοἀ }8- 

ΓΑΙ] ΘΗ 1), 4110 θη θα.1}" ἀβί γι οί 15, οἵ 

γΘηΘΡ  ρΡΓΟΡΙρΡ ΠΡ Π]Θἢ[Π1ΠῚ ΟΟΓΔΙΏ 
56κ.6,23.8 Ὁ] ἰᾳ 0 ἴῃ ἀοΙη απ ἰχδη}: Ἐ{ὰ οχϑιι- 32 

ἀἴθ5 ἴῃ 60610, οἱ ἴδοϊθβ οἵ {6160 8}}}5 
μει95,.; 5ΒΡΝΟΒ. (108. ΘΟΠ ΘΠ ΠΔ 5 ᾿ΠΠΡ μὴ οἱ 

Βκθτον κΘἀἀ6ῃ5. νἱ 81 518 5.061 Οδραΐ 6118, 
Τ50Ποδηϑᾷαθ 1πϑίαμι οἱ ΓΘ ΓΙ 165 

2π,6,24.6 1 ΒΘΟΙΠ ΔΙῚ. {π|5{{{181}} 581, ἘΒῚ [Ὁ- 83 
δι θη 5 σΘ ΡΠ ΡΟΡΌΪ]5. ἰαπι5. ἰ5ΓᾺ 6] [ΠἰΠΊΪΘΟ5 

8.108, 4υ]ὰἃ ρροοδίαγιι5. οδί [10], οἱ 
σθηΐο5. ΡΟΘηΪ ΘΗ 8 η) οἱ οοηἢίθηΐθ5 
ΠΟΙΉΪΗΪ 10 νϑηουϊηΐ, οἱ ογανουὶηί, οἱ 

ἀθρυθοδίὶ ἰθ [ἀΘΡ πὶ ἴῃ ἀοηηο π80: Ἔ6χ- 84 
ΡΒ, σ᾽ Δα ἴῃ 606 10, δἱ ἀϊῃη (6. ρϑοοδίαπι 

ΡΟΡᾺΪ ἴα] ἴ5γ86], οἱ γθάμοθβ 605 ἰῃ 
[θΓΓΆ 1 418 Π| ἀΘεἰ|511 ρα γι 15. ΘΟΡῈΠῚ. 

ἤσμιδι θυ δ οΙλιιϑ. [ἘΘΡ οΟΘ] ἢ οἱ πο 88 
με ἀν] ΡΠ ΡΓΟΡίΘΡ. ρϑοοαία ΘΟΓᾺΠῚ, οἵ 
ἔδ,ῖ8ε. Ογδηίοα. ἴῃ ΙΟ60 ἰβδίο ροθῃ [ΘΠ 81| 

Θρουηΐ ΠΟΙΪΗΪ (0, οἱ ἃ ΡΘΟΟΔΙΪ5 5115 
ΟΠνΘΓΒὶ [ἀθυὶηΐ ΡΓΟΡίοΡ ΔΙ ΠΟ Π 61} 

20κ.0,2 7.5 18 Π|: Ἔ ΘΧΔΙΑΙ 605. [ἢ 606]0, οἱ αἰ- 36 
ἢ 16 ροοσαΐαᾶ ΒΘΓΨΟΙΙΠ [00 οἱ 

15... ΡΟΡΌΪΙ ἴα] [5Γ86], οἱ οβίθηῃθ δἷβ νἱδ πη 

5,58. ΠΟΠΔΠ), ΡΘΓ 4πᾶπι Δ] Θηΐ, οἱ ἀὰ 
ΡΙ αν ΒΌΡΘΙ [οΥΡΠῚ [8Π| (1ΔΠ]Ὶ 
ἀθα]51} ΡΟΡαΪ]Ο ἴχο ἴῃ ΡΟΒΒΘ5ΒΙΟΠΘΙΠ. 

εὐ τος τι. [. θα  (Θθ απῦοῖ) απ 7. ϑαπρε τ, Α: απ 
ῖ. ὁ. ξὐπδυίπαοιι  ,, τοῦδ ον φοπ πὶ ἐπι σοτροίξοπ. 
ΑΥ̓Υ.ὙΕ: [ἰν φοτο ον. ΟΥ̓Ε. τιν ἰρπὶ {θα 

33, ΒΟΥ͂Ν ΝΕ: οὐὐ δοα δοίποο, 

84, ΑΥ̓͂ ΥΕ: νοτοίρ οίς Ὁ. 

80. Β: είπ θὲ, [εἴπ τοἰτὸ, ΟὟ ὙΕ: ἔσα  Υ, θὲ, 
τοοἶ δι 7. Ὁοπι ἐίᾳοίς, ΑΥ̓͂: οοδοια π  ἰᾳεῖ, 

30. τοαπδ. ΤοΙεπ, ΑΥ̓ΝΕ: παύδθοιπ δι. ἔθ ΠῸΠ ὁ. 
σοιοίεοεπ. ΑΙ ΟἹ [ο{} ἰπιοπ' εἴποι} Ἢ δείᾳεπ. 



Ο12 (8,387---ἀ0.) 

ΨΕΙΙ. 

Ποριῖ Ε. 

ἈπασμΆ ΕΟ ἐοηιρί. 

ἐν κληρονομίᾳ. 87 1ιμὸς ἐὰν γένηται ἐν τῇ ̓  ἈΆΣ ΩΡ ἽΣΠ γηλα ΣΡ ΤΩ 39 37 
γῇ. καὶ ϑάνατος ἐὰν γένηται, ὅτε ἔσται ἐμ- 
πυρισμός, βροῦχος, ἐρυσίβη ἐὰν “γένηται, καὶ 

ἐὰν ϑλίψῃ αὐτὸν ὁ ἐχϑρὸς αὐτοῦ ἐν μιᾷ τῶν 
πόλεων αὐτῶν, πᾶν συνάντημα, πάντα πόνον, 
85 πᾶσαν προςευχήν, πᾶσαν δέησιν, ἐὰν γένη- 
ται παντὶ ἀνϑρώπῳ παντὸς λαοῦ σου ᾿Ισραήλ, 
ὡς ἂν γνῶσιν ἕκαστος ἁφὴν καρδίας αὐτοῦ, 

καὶ διαπετάσῃ τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οἶκον 
τοῦτον" 39 χαὶ σὺ εἰςξακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου, καὶ ἵλεως ἔσῃ 
καὶ ποιήσεις καὶ δώσεις ἀνδρὶ κατὰ πάσας 
τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καϑὼς ἂν γνῷς τὴν καρδίαν 
αὐτοῦ (ὅτι σὺ μονώτατος οἶδας τὴν καρδίαν 
πάντων υἱῶν ἀνθρώπων), 10 ὅπως ἂν φοβῶν- 
ταί σὲ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ 

τῆς γῆς ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν. 11 Καὶ 
τῷ ἀλλοτρίῳ ὃς οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου 

Ἰσραὴλ οὗτος. καὶ ἥξει ἐκ γῆς μακρόϑεν διὰ τὸ 
ὄνομά σου 42 (διότι ἀκούσονται τὸ ὀνομά σου 
τὸ μέγα καὶ τὴν χεῖρά σου τὴν κραταιὰν καὶ 
τὸν βραχίονά σου τὸν ὑψηλόν), καὶ ἥξει καὶ 
προςεύξεται εἰς τὸν τόπον τοῦτον" 48 καὶ σὺ 
εἰςτακούσῃ ἔκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοι- 
κητηρίου σου, καὶ ποιήσεις κατὰ πάντα ἃ ἐπι- 
καλέσηταί σὲ ὃ ἀλλότριος, ὅπως ἂν γνῶσι 
πάντες οἱ λαοὶ τῆς γῆς τὸ ὄνομα σου, καὶ 
φοβῶνταί σε καϑὼς ὁ λαός σου ᾿Ισραήλ, καὶ 

γνωσθῇ ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ 
τὸν οἶκον τοῦτον ὃν ῳκχοδόμησα. 48 Ὅτι 
ἐξελεύσεται ὃ λαὺς σου εἰς πόλεμον ἐπὶ 

τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ ἐν ὁδῷ ἢ ἀποστελεῖς 
αὐτούς, καὶ προιεύξωνται ἐν ὀνόματι κυρίου 

ὁδὸν τ πόλεος ἧς ἐξελέξω ἐν αὐτῇ, καὶ 

τοῦ οἴκου οὗ ὠκοδόμησα τῷ ονόματί σου" 
15 χαὶ εἰρακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴς προς- 

ευχῆς αὐτῶν καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν. καὶ 
ποιήσεις τὸ δικαίωμα αὐτῶν. 49 Ὅτι ἁμάρ- 

87. Β κὶ ἐν τῇ γῇ καὶ (ἐ ΑΧΙΡΧ]), 48: ὅτι (ὅτε 
ΕΧ).. αὐτὸ (- ὧν ΚΕ). 88. Β"π. λαῦ σ᾽ Ἰσρ.(ἢ ΑΧ). 
89, Β᾽ πάσας (ξ ΔΙ͂Χ). 40. ΔΒ" ὧν (1 ΕΧ). Β: ὅσας 
(ἃς ΑΞΒΕΧ). Ν ἐπὶ προρώπου πάσης τ. 
Ἐ τ (ΓΕΕΧ). 
ἔλϑη ΠΝ ΑΔ: ἕνξκα ὀνόματος. 42. Α: ὅτι 
ἀκόσϑσιν ... τὴν ἰσχύϑσαν ... τὸν ἐκτεταμένον. 
ΔΒ: ἦξϑοι χ. ΡΤ ΕΑ δ (ες. ΕΧ). 48. ΑΒ: ὅσα 

ν (ἃ Β) ... Ἐ(54ᾳ.) ἂν (Ἐ ΕΧ). Β τ. γῆς (Ὑ ΔΕΡΧ). 
ΑΒ: ΡΟΣ ἢ (-σϑῇ ἘΧ). 44, ΑΒ: 
ἸΕΤΡΟΥΣ ΕΧῚ ... προςεύξονται ξ ὠνταῖι ΕἾ. 
δεήσ. ... προςευχ. ΑΒ: δι. αὐτοῖς (6. Ε). 

ἐπιστρέψεις 
45. Β: 

γ. 41: ΑΒ. 
κ. ἥξει - ὑψ. ν8. 42 (ἡ ΑΕΧ) ΑΧ- 

ῬτὴπΣ Ὁ ὅῸΠ ΠΝ Ὁ} Ἡδτῷ 
ΣΆΣ ΤΟΝ ὙΠ  ὙΝΞ ἸΞῚΝ ἼΟτΎΣΣ 
ὝΔΝ ΠΡΓΙΣΓΩΞ ΠΙΡΞΙΥ ΩΣ ἐΠΡΓΊ]2Γ2588 
ΦῚ ΠῺΣ 255 ΘΝ ΠΤ ΟΣ Ὁ ΤΉ 
Ὅτ" Ἴ239. » Ὁ ὉΡῚῸ ἼΩΝ 
Στ ΠΙΣΝῚ Ὁ πττι ΓΊΞΙΙΓΟΝ ὙἘΞ 39 
ΤΘΡῚ ὈΓΙ9Ὶ ἩπῸ 115 Ὀυδὸπ 
» ἼΩΝ ὙΞΎΤΤΟΣ9 ΟΝ Ὁ ὨΓΟῚ 
ὌΝ ΠΕΣ ὩΡτ ΠΩΝτΞ Ἰϑο ΩΝ 
ΡΝ) ἘΕ ἐ ΘΝ πὶ Ὡ3-Ὁϑ Ξϑὸ 5 
ὭΘΤΟΣ ὩΡΡΓῚ ἘΣ πῶς βρνπτοὲ 
ΘΔῚ ὁ Ν 9 ΤΡ) ΩΝ ΓΡΟΤΝΤῚ 4] 
ΝΡ. πΘΡΏτΝΣ “ὧδ οϑϑσπτοΝ 

ἐπηριῦ 529. ΠΡῚΊΓΤῚ Ὑ ΝΘ ἈΞ Νηπ 
“ΓΒ οἴμοι ΠΘΌΤΝ ἩΦΩΙΘΣ 5345. 
ΝΞ ποθ ὭΣΤ ΠΡῚΠ ἼΤ0 
πῶν ἐσσὶ ΤΛΞΠΣ τὰ ὈΡΘΌΠῚ 43 
τ». ἡρϑῶ Ἰ9 δῶσι δ 

ἸΌΝ ὌἼϑθει ΠΡΌ ΝΎ ΘΝ ὍΞΞ 
ἡβῶτην Ὑδε ὭΣ τοΘ ὍΣΣ 
ἘΣ ῚΦῚ ὉΝΉΘῚ ΠΩΡΞ ἼΩΝ ΠΣ 9 
τῶν ΠῚΠ γοξπτὸν ΝὮΡ2 Ἡρῶ το 
-ἰ» ΠΡ ΠῺΣ ἈΧΛΠῚΞ ΕΞ 44 
ὈὈΒΠΠῚ Ὁ ώτ πῶν ΠῚ13 ἼΣΟΝ 

πῖϑ ΠΤ ἼΘΝ ΣΡ ΤῈ ΤΊ ὍΝ 
ὈΦΊΘΙΘῚ 1 Τοῦ 5. ΤΟΞ  ὝΣΝ ΓΞ: τὸ 
ΓΘ" ΓΝ ΒΓΕ ΤΩΝ Θυλοτόη 
Ὃ ἼΣΊΝΌΓΙΣ 3. ἐΘΟΒΙΣ ΣΟῚ 4 

37. ζείπι τοολδέπ,,.. δναπθο, δὰ {{ε, Β: ΞΒταποίοντπ, ᾿ 
δηλ θαπ, ει ῶτν. ΑΥὟ: ὥππροῦ., οι, Βταπῦ, 
ἐϑογροίθει [Ὁὲ6 δ εἰτοίθ 6}, τοόππ [υυοπδο Θοιζάνν. 
πὸ. ΥΕ: Θιπιβονόποι... (ϑοιτοϊδοδταπῦ, δβρυτοοῖς 
ἔππα. Β: οὐ δοίαροτα τοίτῦ ἱπὶ ὃ, [εἶπον Φ ἢ, ΑΥ̓: ἰθαῦ 

᾿ {. Θεάδές δεῖ. ἐπ 7. 8. 



΄ 
ν ἘΠῚ 

» ὍΣΑ .-» 

 {{πῦ, ἰεδεῦ,,, πὶ ἰδτο 5. αἰιόπτεάοπ πα) Ὁ. Ὁ 

1. διόπίᾳο, 

(ΦαΙοπο᾽ 8 ΣΘεἰθορεδεί, 

37 Ἔϑθεππ εἶπε Φθειταπα ονεῦ δε ίτοπς, 
οδεν Φῦττο οδοῦ Ῥταπὸ υδὲν Θειζατοοπ, 
ονοεῦ ϑαπροπ ἱπὶ ἀαπὸς Τείπ τοῖτο, ΟΕΥ 
ζεῖπ δεῖπο ἱπὶ βαπὸς ζεῖπε Φ θοτε δοίαρενί, 
ΟὟΕΥ ἰτρεπὸ εἶπε Ῥίαρσε οδοὸν δταπεθρεϊ 

38 Ἔρευ Ὁαππ δἰ ππὸ Πεθεῖ, 66. Τείεπι, 
Τοπῇ! ϑὲεπζάγεπ οὐοῦ Ὁείπ 30 1Ὲ Ἰταεῖ, οἷς. 
δὰ σοαῦν τροτϑει ἰθγον Ῥίαρε, εἶπ [ἐ61|- 
ὥεν ἰπ Τοίποπι οῦζεπ, ἀπτὸ δτεοίτοε ζεῖπο 

59 πος αἰ 21 Ὁἰοίεπι ὅαιζε: ἢ ὉΠ] 
Ὅι: δύτοπ ἱπὶ ίμπιπιοῖ, πὶ ὅὲπὶ (ΘΒ, ὃαᾳ. δι 

] 

| 
Ι 
] 

δ ποῖ, απὸ σπάνδίᾳ [εἶπ ππὸ Γαῇεπ, θα. 
δι φοδοῖς εἰπειι [αι ἄγοι, τοῖο Ὁ σεῖσαπε 
ὉΠ Ῥαΐ, τοῖς δῖ. [εἶπ ὅὅους οὐξοππος (δεππὶ 
δι: αἰτοῖπ ἔεπποῖς Ὁ ϑενς αἴον δε πθ ον ὍῸΥῪ 

40 Ῥϑὲεπζά)επ); Ἔαι ὉαΆ {{ς οἰ Πρ γτει αἴε- 
4εἰτ, [0 Ταπισε {6 απ Ὅοπὶ ἀαπὸς Γοδεπ, Ὁα 8. 

41 δι. ππίοτη ϑδάτοτη σεροθοπ θα. ἘΠ  ππ 
αἰὦ) εἰπ ὅτειιθεν, δὲ πῶς Ὁείπεϑδ ϑϑ01Ἐ8 
ἀἼταοῦ {ΠΠ, ἔσπιπις αὐ8 [όυπὲπι ἀαποε, ππὶ 

Α2 νεῖπεδ ϑὲαηιεπϑ ἱπ ἢ πη ἤε τεῦς 
δ δῦτοπ τοπ Ὀείπεπι ατοβὲπ ϑὲαπιοπ τὸ 
τοῦ δέϊπεν πιιίρεπ απο ἀπὸ τη δεῖς 
πὸπὶ ατιϑαρτοίοπ ϑίτπι), ππὸ ἔοπιπι, θα 

ἀδιεγ δείε ον δίεζοπι Θαμζε: Ἔ70 ΘΠ Ὲ δαὶ 
θύτοι. ἐπὶ Θίπιπεῖ, ἱπὶ Θίρ Ὀείπον θουρε, 
πιπα, πὸ τ ππ| αἴο8, θατιπι δὲν ὅτε, 
οἰ απταζι; απ Ὁαβ αἴίς θέον αἰ (ὅτε 
Ὁείπεπ ϑὲαπιὸπ ἐὐξοππεπ, Ὁα8 [{6 αἰ) οἰ 
τατῶτοπ, υοἷς Ὁείπ Ξθ01Ὲ Ἰταοῖ, τἀπὸ Ὁαβ. 
ἤδς ἱππὲ τϑετϑεπ, τυἷἱς οἰεβ ὥαι8 πα) εἰς 
ποπὶ ϑὲαπτοπ σοπαππὶ εἰ, Ὅᾳ8. ἰ) σεδαιεί 

ἀἐἀάθαῦδε. ἔὔὔβεππ ὁοὶπ Ξθ01Ὲ απϑρίοθει ἱπ 
Φιτεῖς υοΐδον ζεέϊπο δείπος, Ὁ68. θδοροϑ, ὃ Π 
δι {{6 Τεπῦεπ τοὐτῇς, πιὸ τϑοτθεπ δείοπ διππις 
Φοῦτη σορὸπ Ὅοπὶ ϑθορο 2 (ἰαδί, οἷς δα 
αὐ θ1ε δα δ, τ ἐππὶ ὥαιζε, Ὁαᾳ8. ἰῷ 

4 Ὁείποειι ϑὲαπιοπ αοδαιοῖ θαθο: 70 τυ} 
δι. ἰθτ ὅεθοῖ πὸ δ᾽. επι Οὔτοπ ἱπὶ οἰ πιπιεῖ, 

406 ππὸῷ ϑεε 1) αἤεπ. 

38, ππίον αἴτεπ “ὲ., πππίον δείποπι α. ὅδ, παῦε... εἴπ 
ἰεαῖ, δίς 351. 7. ευξεπὸ, Β.ΑὟ: αἰ (δοδοῖ, α, ΘΙ εδεπ 
Ὁαϑ υὐπ ίτα. ε. Ξ)ὲ, οοάενεπ τοίτο. ν: σόα δα ἰτῃ. 
ο. (8. κι. τα. ος δ. χιν οἷν σοί Ὁ. ἰτα, ον ")ὲ, Β: οἷς 

 ρεξεππει τοοτόοι. ΑὟ: τοοππ ἴς οὐἴς ν: ἰππὸ Ἰτυοτδοπ 

39, ΑΥ̓͂ .Α: τί. νΕ: τάξι, Β.ΑΥΥΕ.Α:εΐπον 
ς ϑῆήθιοηπππο. Β: π΄ ϑεντίαἤεπ. ΟὟ τ: τι. ϑοτοῖθ πὶ. 

ἔδιο, Α: ἔδιπι αι. ϑοτροι τοι οἴποπι ὅρα. ΟΥ̓ ΝΕ: 
παῷ ἴ ϑθαποεῖ. Β.Α.: αἴίοπ {. ἥβερει. ΝΕ: δεν ὃπ. 

νὐν ἀπ δ τυ κξυκ αοΝ ἀπ 3..5 

Β: οὐξοππεπ υυἱτῇ. 
40, Β.ΨΕ.Α: αἰο Φαρο δίς [. [θεαὶ (ϑενῦθπ), ΑὟΥ: 

Ἐρθρηη {6 απ οἷν 

(8,37--.-46.). ΟΙ9 

ΕΠ. 

γΟμ θ, Θ5.ς 05. δὶ οδοῦία [ποῦ ἢ ἰθγγὰ, 37 
θεν, 2.8 1 ΘΒ. ΠΘΗΓἃ ἃ ΘΟΡΡΙΡΙ5. ἃν ἃὰὶ 

ΘαΘῸ ἃιΐ ἰοοιιϑία γν6] γῸὈ}͵]ρο, οἱ 
ΔίΠΙΧουΙς. θη ἰπἰπηΐοι 15. 6}15 ΡΟΓ 8 
ΟΡΒ᾽ 46 η5, ΟἸΠΪ5. ΡΙασα, πηϊνουβᾶ 1η- 

26π.6,:20.Π ΓΠ}}1ἃ5,. Ἐοαποία ἀθνοίαί!ο. δἱ ἰπ!ργθ- 98 

Οδί10, 418. ΔΟΟΙΔΘΡΙΣ ΟἸΠΠΙ ΠΟΙ] (6 
ΡΟΡ]οῸ ἰχ0 ἴ5γ8 6]: βἱ 418. οοσπονθεῖί 

νυϑῶ,.; ΒΙαρᾶπη. ΘΟΡ 5. 581 οἱ Θχρᾶμθγ} μ]8- 

ἜΟΙΣ ΠῈ5 515 1 ἀο1η0 πᾶο: Ἔα οχαπά!65 929 

ν 0. ἴῃ 60610 ἴῃ 060 ΠΑ αἰ 1015 ἴὰ86, οἱ 
Ἐκαδ ΓΘΡΓΟΡΙ ΠΑΡ ΟΥΙ5, οἱ [0165 αὐ 465. 1}}}- 

Θα!416. ΘΟ 1 ΠΔ ΟἸΏΠ65 Υἱὰβ 8118, 
1ϑ5η τ τ δία ν᾽ 65. ΘΟΥ 6115. (4αϊα ἴα πο51] 

«7.10. 5 - ᾽ Τὴ5᾽ τος 5015. 601" ΟΠ ἴππη ἢ] ΠΟΛ] ΠΟΤΔΪΠ 11): 
.17.1 ς . . . 
ἐλ αι {ἰπιρὰηΐ [6 Θαποι5. ἀἴθθα5, αα]- 40 
τιν 45.θ 5. νἰνΐ ΒΌΡΘΓΡ [οἰ 6 ΠῚ ἰΘΡΓὰ8 {1181} 

Δο τ 46 ἴδι1 ρΔιγ]5. ποβιγίβ. ἘΙΉΒΙΡρΟΙ 41 

ἜΝ το. ἀΠοηΐσθηα, 4 πῸ δϑί ἀθ ρορα]ο 
Βε δό,6. (10 ἴ5γδ 68], ὀπὶ νθηθγὶΐ 46 (θγγὰ [0}- 

ἀν θ᾽ θη 41ἃ ρΓΟΡ(ΘΙ ποθι ἱπππὶ Ἐ(απά 6- 42 
[} ΘΠ ΠΟΠΘ {1} ΤΠ ΔΘ.) οἱ 

ἸΠΔΠῈ15 (ἃ [ὉΓΓ]5. οἱ ὈΥΔΟΙ ΠῚ {111 
ὀχίθηζι τα 1116}, οἴπὶ ν θη ΘΓ ΘΓΘῸ 

20κ.06,33.6} ΟΓΑΝΘΙΙ ἴῃ Π0Ὸ ἰοθ0: Ἔα ὀχδυά!θ5 4 

ν49.59. [ἢ 006 10 ἴῃ ΠΡ η0. Πα Δ 0}} [ὰ], 

δι (δοϊο5. ΟὨηΪᾶ.,. ΡΓΡῸ 4 15 ἰπνοΟἃ- 
κοῦ. ΡΘΡΙΐ (6 ΔΘ η]σοηᾶ: αἱ ἀϊδοαηΐ αΠ νΟΓΒὶ 

βοιδότε ρΟΡ.ΠῚ ΓΘΡΓΆΓΙ. ΠΟΠΙΘῊ [Ὲ1Π| {ΠΏ 6ΓΡ, 
βίσα! ΡΟΡΆΪ 5. ἴαπ15. [5Γ 86], οἱ ργο θηί 

418 ΠΟΠΊΘῊ {π|1Π} ἱπν Οὐ 111} Θ5[ 506} 

20.0.34] 1 ΠᾶπῸ απ) δοάϊῇοαν!. δ᾽ 44 
ΘΡΡΘΒ5115. [ἀ6Γ}} ΡΟΡ.Ϊ 5. ἰὰπ5. δ θ)6]- 
πη} οοηἑΓὰ ἰΠ] 005. 5105. Ρ6Γ νἱδ1η, 
4ασου μη 16. ΒΘ ΓῚ5. 6085: ΟΥ̓ΔΡαηΐ (6 
ΟΠ Γᾶ νἱὰ ΠῚ Οἰν {15 τὰ 6] 6ο 81, 
οἱ σοῃΐνα ἀ0Ώ}1η} αἰᾶπι] Δρά  Ποᾶνὶ 

20.0.35. ΠΟΙ ἰ0,. οἱ δχδιϊθβ. ἴῃ 6060 4 
ΟΥΔΙΟΉΘ5. ΘΟΓΕΠῚ Οἱ ΡΓΘΟΘΒ. ΘΟΓΙΠ, οἱ 

20μ.6,30.ἀ 0165. Ππ6 1 οἴ) ΘΟΡ ἢ). ὁ Θιοά 5] 40 

10μ.28,9. 

15,1.55. 

Ἠε.3,24. 
γ)ἴ9. 

ϑείε. Β.ΑΎ.ΥΕ.Α: ἐπ Ὁ, βαπῦς, 
ἀι. Β: νυ απῷ αὐροπ Ὁ. δυοπιθοι,,, [0 οὐ ἔν γοϊτῦ, 

ΑΥ̓͂: ϑιπῷ απ... ΥΕ: δ.π ϑπιδίάπδον, 

42, ΒΙΑΥΝΕ.Α: Παιπ ὅ. Β.ΑΥ.Α: αἰϑ68: 
Πιοράίει. Β.ΑΥΝ ΝΕ: κὲ Ὀἰοζοπι ὦ. 

48, (θθ{ς 35.. 39.) ΑΥ̓͂ «ΝΕ: εὐΐοπποπ, Α: εὐα τοπ, 
ΒινΕ: ουΐίπ θὲ. αἐπ. ἄθεον Ὀἰοζοεπι (υἱε6) ὅ. Α: απ: 
αεταζοι ὁ 

ἀκ, Β.ΩΥΥ.νΝΕ: {εἴποι δοίπο, αν: τοορίπ δι, Α: 
απ υοίεπ 58. ππιον. ΑΥ̓͂ ΝΕ. Αι: πα) δεν (ΘΕ. Ἀπ, 

4ῦ, ἔθποι 9ὲ. 1. Β: ἰδν δὲ, ἀπόζαθτοι 



θ14 (8,47-- δῦ. ΒΟσΙ ἢ. 

ΨΕΙΙ. ἈΠ ΣΔΕΙς ἐοηιρϊῆ. 

τήσονταί σοι (ὅτε οὐκ ἔστιν ἄνϑρωπος ὃς 

οὐχ ἁμαρτήσεται), καὶ ἐπάξεις ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ 

παραδῷς αὐτοὺς ἐνώπιον ἐχϑρῶν, καὶ αἰχμα-. 
λωτεύσουσιν οἱ αἰχμαλωτεύσαντες εἰς γῆν μα- 
κρὼν ἢ ἐγγύς, 47 καὶ ἐπιστρέψωσι τὰς καρδίας 
αὐτῶν ἐν τῇ γῇ οὗ μετῳχίσϑησαν ἐκεῖ, καὶ ἐπι- 

στρέψωσιν ἐν γῇ μετοικεσίας αὐτῶν καὶ δεηϑῶσί 

σου, λέγοντες" Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδυκή- 

σαμεν, 48 καὶ ἐπιστρέψωσι πρός σὲ ἐν ὅλῃ τῇ 
καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ αὐτῶν ἐν 

τῇ γῇ ἐχϑρῶν αὐτῶν οὐ μετήγαγες αὐτούς, 
καὶ προςεύξωνται πρός σε ὁδὸν γῆς αὐτῶν ἧς 
ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως δ 

ἧς ἐξελέξω καὶ τοῦ οἴκου οὗ ὠκοδόμησα τῷ 
ὀνόματί σου" ᾿ϑχαὶ εἰξακούσῃ ἔκ τοῦ οὐρανοῦ 
ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου τῆς προςευχῆς 

αὐτῶν καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν», καὶ ποιήσεις 
τὸ δικαίωμα αὐτῶν, 

ἀδικίαις 

πάντα 

ὅ0 καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς 
3 - τα σ δ κ᾿ 

αὐτῶν αἷς ἡμαρτὸν σοι καὶ κατὰ 

τῶν αἰχμαλωτευσάντων αὐτοὺς καὶ οἰκτειρή- 
σουσιν αὐτούς" 51 ὅτι λαός σου καὶ κληρο-. 
ψομία σου εἰσίν, οὺς ἐξήγαγες ἐκ γῆς «Πἰγύπτου | 
ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδηροῦ. δΣ Καὶ ἔ ἔστωσαν. 
οἱ ὀφϑαλμοί σου 'καὶ τὰ ὦτά σου' ἡνεῳγμένα 
εἰς τὴν δέησιν τοῦ δούλον σον καὶ δ8ἰς τὴν 
δέησιν τοῦ λαοῦ σου ᾿Ισραήλ, εἰςακούειν αὐ- 
τῶν ἐν πᾶσιν οἷς ἂν ἐπικαλέσωνταί σε" 88 ὅτι 
σὺ διέστειλας αὐτοὺς σεαυτῷ εἰς κληρονομίαν 
ἐκ πάντων τῶν λαῶν τῆς γῆς, καϑὼς ἐλάλη- 

σας ἕν χειρὶ τοῦ δούλου σου ἢ]ωυσῆ, ἐν τῷ 
ἐξαγαγεῖν σὲ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αὲ 
γύπτου, κύριε, κύριε. 

84 Καὶ ἐγένετο, ὡς συνετέλεσε Σαλομὼν 
προφευχόμενος πρὸς κύριον ὅλην τὴν προξευ- 
χὴν» καὶ τὴν δέησιν ταύτην, καὶ ἀνέστη ἀπὸ 
προφώπου τοῦ ϑυσιαστηρίου κυρίου κεκλικὼς 
ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ 
διαπεπετασμέναι εἰς τὸν οὐρανόν, 58 καὶ ἔστη 
καὶ εὐλόγησε πᾶσαν τὴν ἐκκλησίαν ᾿Ισραὴλ ̓ 

40. Β΄" ἐπ᾽. ΑΒ: παραδώσεις.. «αἰ μαλωτιὅσιν οἵ 
αἰχμαλωτίξοντες. 47. ΑΒ; ἐπιστρέψϑσι (" τὰς)... 
μετήχϑησαν.. «μετοικίας. Β: ἠδ. ἦν. 48. ΑΒ (08) 
Ἐτῇ.Β: προςεύξονται.. «ἠκοδόμηκα (9, ΑΕ ΧῚ. 49.8 
Ἔχτῆς προςευχ. - ἔπ. ΟΕ; βϑῖιη. Α). ὅ0. ΑΒ; ἔξ τῶν,. 
ΤΑΕΚΧ) αἰχμαλωτευόντων(ο. ΕΧῚ. ΒΈ (Ρ. οἰκτ.) εἰς 
ΟΑΒΕΧ), 61.8 εἰσὴν (ἐ ΔΕΧ). Α5Βῆ: σιδήρδ (σι- 
δηρδ ΒΧ). ὅ9, ΑΒ ἔτϑ (ἡ ἘΧ). ΑΒΈΕΙ.. Τ (ἢ) Τότε 
ἐλάλησε Σαλωμὼν ὑπὲρ τὸ οἴκϑ ὡς συνετέλεσε τᾶ 
οἰκοδομῆσαι αὐτόν" Ἥλιον ἐγνώρισεν ἐν δρανῷ᾽" 

δὲ ὨΙΞΩΝῚ αθτοτας "ὧν ΘῚΝ ἸΝ 
δπϑῶῷ ΘΗ Ξ:] ΞοὴΝ ὩΡ ΘΌΓ3ἢ 
ἀππρδήηρ ἦν πρὴ τ ΞΟ ΝΠ γντοΝ 
ποϑῶ ΩΝ ὙΝΞ βϑοτον Ἰ3 ΠῚ 4 
ὙΉΝΞ λῶν Ὀ0ΠΙΓΙΤῚ " 5:9) Οιὸ 
3,251) ἼΝ ΌΤΙ ΠΣ ΝῸ ἀποξὸ 
δππὴ - 893 ποῦν ἡΣ δὴ Σ Ἴ)ΦῸδ 48 
ἼΩΝ ὈΠΖῚΝ γῸΝ3 ᾿οἶϑο- ὉΞΞῚ 
ἼῈ ποῦν ΕΣ δ Ἰϑῶ 
ἜΣ Π ΠΥ προσ νῶΝ ὩΣῚΝ 
ΠΏ τῶν ΓΞ ὭρπΞ τῶν 
πρϑιῦ 112} δδτώτι ΠΡ 91 ἀπρῦς α 
ΤΩΣ ΘΏΣΓΙ τ ΓΝ ΒΏΞΕΙ- ὌΝ 

ΠΆΘΣ ἼΦΘΝ ΡΣ Ὁ ΠΓΙ5ΘῚ ΡΘΕ Ὁ 
τὰ ἀϑετήματα αὐτῶν ἃ ἠϑέτησαν 

σοι, καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον, πΡΘΒ ἼΩΝ ἘΕΡΣ ΘΓ ΟΘ9, ἢ 
ὉΠΞ 9 ΘΡὩΓΙ 9 ΘΏΓ 2 
ΩΝ ὉΠ ἩΓΌ ΠΟ) ΩΣ 3 ὁ ΘΡΌΓΤ 0] 
ἐΤΉΞΠ ἫΞ Ἰ ΘΟ 3 ὨΝΧῚΠ 
τρπητος ὨΠῸΡ ΠῺΣ τῆν 6 
γον ἘΝῚ ΠῺΣ ὨΡΓΙΣ ΟΝ ΩΣ 

ΓΡΝΤΟΞ ῊΡΌΝ ΝῊΡ 953 ὈΠΡΣΝ 
ὙΠ ὩΣ ὉΞῸ ΠΌΤ Ἴ5 ὈΓΌΠΞΡΙ 
ἼΠῚΣ ΠΟ ᾿Ξ ὨΠΞῚ ἼΩΝ 
ἽΝ ΘΌΕΘ ΡΏΞΝΓΌΝ ΝΡ ΞΊΡ5 

ἐπὶ 
ὌΞΡΏΠΟ ΠΟ ΤΊΞΘΞ ΠῚ} δὲ 
ΣΩΓΙΙ ΠῚ πϑθθπτῦϑ, ἘΝ πῆτοτοΝ 
ϑΩΞῺ ΓΠΠῚ ΓΙΞΤ ΡΟΝ ὉΡ ὨΝῚΠ 
ἐϑδυῦτ ΤΠ ἸΞΞῚ Ἢ πα 

Ὄμρ" ὈπρτῸΣ τ 3 ἘΡΡΎΣΙ, 

Υ. 8. 15.2.55 
γΥ. δά. ὨΧΦΙΓΙ Δ ὨΠΌΒΓΙ 

κύριος εἶπε τὅ κατοικεῖν ἐν γνόφῳ" οἰκοδόμησον 
οἷκόν μὸ, οἶκον “δὐπρεπῆ σαυτῷ τὅ κατοικεῖν ἐπὶ 
καινότητος. Οὐκ ἰδὸ αὐτὴ γέγραπται ἐν βιβλίῳ 
τῆς ὠδῆς; ὅ4. ΑΒ; ὀκλακὼς. δ. ΑΒ ἕ τὴν. 



1 }»"» νι “ἀωνδ γλ ΠΟΡ.. Ἐλε θι ἃ 
πὰ ὅν ο ᾿ ἘΣ τα ἘΣ Ὁ ἂν δε το 

1. διύπίᾳς, 

ἊΝ ,- Νὰ Ὁ 

(8,47--ὅ5.) 61 

αἴ οπο᾽ 8 εἰ βεροθεί, ΨΕΙΙ. 

Πιποίροι πϑοτϑοπ (εππ ε8. {{| ἔείπ )ξεπζῶ, 
δεν πίε [ἀποίσοῦ, απὸ δι. ἐὐεύτποε ἀπὸ 
αἰδῇ! Π{ε σον ἰθτει δείποεπ, Ὁα8 {{6 7{ὲ φἐς 
απρεπ {ἀργοῦ ἰπ δὲν δείποε απὸ, [ὐπὸἢ 

ἀ7 00} παῦε, Ἔππὸ {{6 ἰπ ἰῃτ ετς [Ια ροπ. 
ἰπ απο, δα Π σεζαπροπ {πὸ, ππὸ δε... 
ἔεθτοπ ἃ) τπὸ Περεπ οἷν ἱπὶ ἀαπὸς ἰθτοδ 
Θεζάπαπιεδ ππὸ Τρτοῶεπ: ιν θαθοπ 
σοϊποίροι, απὸ πιϊβαοίθαπ απὸ πὸ σοί. 

ἀϑίοϑ σεἴρεζεπ, Ἔππὸ δεξοθτεπ [ἃ αἴὐο ἐπ 
Ὁἱγ ϑοπ σαπροπὶ ογλεπ τὸ υ0ὴ ΘΑΠΟΥ 
(Θεοῖς ἱπ ἰρτον δείπος απο, οἷς {{ε τορος 
σοζάθτε θαθεπ, ἀπὸ δείοπ ἐπὶ οἷν αέρσοπ Ὁ6Π 
θοα. 21: ἰδτοπι βαπὸς, Ὁᾳ.8 δι ἰθτοι “9 ἀτετη 
σόσεθδοπ θα, 2: (Θιανέ, οἷς ὃπ εὐοάθτεἐ 
δα, παὸ ξππὶ Θαῖο, Ὁα8 ἰἃ) Ὁείποηι ϑὲᾳ- 

40 πιὸὴὶ σοδαιοῖ θαθε: ἘΤῸ το Γ{ο]0 δι. ἰρτ ὅς 
δε. ππὸ δίοεθεπ οὔτεπ ἱπὶ Φ πιπιοῖ οοπὶ (ΘΒ. 

ὅ0 δείπον Πδοῦπιπρ, ππὸ θεῶι [1 αῇοι, δ ππὸ 
ϑοΐποεπι ἤϑοΤἕς απάδίᾳ ζοεἰπ, θα 8. απ Ὁΐγ φὲς 
[ποῖσε θαῖ, ππὸ αἴξὸπ ἰθτοη εδοτίτος 
ἰππαεπ, απ {6 τοἱδον οἰ ἰδοτίτείοπ 
Ῥαδοπ, ππὸ2΄ ΘΒ ανπι δου ἔοῖΕ ροδοπ ὉΟΥ δὲς 
ποῖ, οἷο 6 σοίαπαοπ θαῖίεπ, ἀπὸ οἱ) 

51 ἰδτοῦ. εὐδαγτηπ. ἔΦεππ [{{Ὸ 
01 ππὸ δοίη (ὅτῦς, Ὁίε δι: αἰ (Θαονίεπ, 

δὲ αἰ δόπι εἰζοῦποπ Ὅοπ ρογίρτε θα, ἔδαβ 
δοίης δ πσοπ οὔ [εἶπ αἰ Ὁκ8 δίοεθοι 
Ὁοίπεδ δὲ πεῶτδ ππὸ Ῥείπεϑ Ξθ 018. ΟἸταεῖ, 
Ὁαβ δῖιι 6 δὔτος πὶ αἴτοπι, ϑατιππ [ες οἰ 

δ8 απτιζοπ. Ἔφεππ δι. θα] {{6 οἷν αὐροζοπς 
Ὁοτ ἐπι (ὅγθε αἰ αἴΐὸπ δ ]ξετη αἰ (ὅτε 

ἤπο δείπ 1 

Ὅ6πι, τδΐο δα. σοτοροῖ θα] δατὰ ϑϑέοζο, θεἰε 
πὰ δποῦι!, ὃᾳα. δι τππίοτε θάζου αἰ 
(ρϑνίεπ {ἰρτοίο, ετν ϑεῖτ! 

ὅάλ ᾿ἴπὸ Ὅᾳ (Θαίοπιο αἴτεε Ὁἰεβ Θεδοῖ τὸ 
δΙεθει δαίίε τοῦ δὸπι εττηι απϑαρδοίοί,, 
Παπὸ εὐ απ οπ δὸπι ὙΠΙαΥ 68. Θεῖτη, 
τπὸ Τἰοβ αὖ υοπι δεπίροι! τπὸ άποες 

0 ϑ{πϑτοίίοπ σοι Φἰπιπιοῖ, Ἔππὸ ταὶ ὃατ 
δίπ ππὸ [ρα ποῖος οἷς σαπὸρο Θεπιείπο τας. 

“7. ΑΔ: ἤεδεπ κα οἷν, 0.1.: τεἰβείθαπ, 

40. ετξ. τοΐδον {{6 τι. α. 1. δαθίπ, ΟὟ: ϑθτείδ, Β: 
τοραΓίθτεπ, οἷο [. αἴ. οσὐποιπιποπ, νΕ: ποῦπποπ, ΑὟΝ: 
ἔρτο Θίεορευ. 

47. Β: εὖ ἰθποπ τοοτδοπ πὶ ὅδούλοι ποῦπιοπ, ΟὟ: 
ἔξ π. ἐδ. ΝΕ: ἔρθτοπ τοΐρθου ἰπ ῷ. ΑὟ; αὶ, ἰδτοῦ 

ἡου Ν 

(Θεϊαπαοπίάαε ὁ Β.ΝΕ: δοτοῦ οἷς {. οἴ, τϑοσροςίητε 
(θα1{6π). ΑὟΥΕ: από ϑοτααπροπ, ΑΥ̓ τ κι, πὸ [15 

. δίᾳ. ΥΕ: γαθει ΞΒ ὁ[εδ φοίθαπ, 
0, ἔθπει 35, σέδειι ... δαῇ ἴ, [ὦ ἔθτεν ἐὐθ. ΑΥὟ. 

δον τ νυ ΡΘΟσανουίηΐ {{0] (0 68. θηΐμὶ ΠΟΠΙῸ 
τὰ Ἑ, 4αϊ ἤθη ρϑοοοὶ ), οἱ ἰγαΐαβ ἐγ 46 15 

605. ᾿ΠΙΠΊ]ΟἾΒ. 5115, δἱ οἀρίϊν! ἀμοί! 
[ἀϑυης ἴῃς (ΘΥΓ πη. ἰπἰ Π ΘΟ ἢ ΙΟησ8 

20κ.6,37.6} ΡΙΌΡΘ, Ἔοι οσογίηΐ ρορηϊοπἰϊᾶπ 47 

ἜΣΘΟ [ἢ ΘΟΓ 6. 510 ἰπ Ι000 οἀρινι(α15, οἱ 
ΟΟΉΝΘΙΒΙ ἀδργθοδίϊ 16 [ΘΓ] ηΐ [π᾿ Οἃ- 

φελόρο. ΡΌΝΙΙΑ διὰ, ἀἰοθη 65: ἸΟΝ τὸς : 

οι θΒΠΙΦ6. ΘΘΊΠ115, ἱπηρ16. σοββίμηϑ! Ἔρὶ 48 
ΓΘνοΓδὶ [ἀθΡηΐ δ 16 ἴῃ ΠΠΪΥΘΙΒΟ 
ΟΟΓ8. 500 δἱ ἰοία Δη]Πη)ὰ 511ἃ ἰῃ ἰοΓΓὰ 
᾿π͵ ΟΟΓΊΙΠΠ 5.ΟΤη, ἃἀ 4τΔηι οδρίϊνὶ 

Ρ».6,10. 1001 [ἀΘγηΐ, οὐ ον θυ ηΐ (6. ΘΟΠΙΓΡὰ 

ΥἹΔ 1 ἰθγγΓὰθ 5186 (8π| ἰδ αἰδπιϊ ρϑιΓὶ- 
θ5 ΘΟ, οἱ οἰν (115 41) 6] ἐσ 51], 

οἱ 16Π}0}} φιοά Δρα ῇοανὶ ΠΟ ΠΗ] ἰπ0 : 

ἐοινθ Αϑηῆς ΘΧΔῈἸ65. ἴΠς Θ0610 ἴῃ ἢγπιδμιθηίο 49 
γαδιῦϑι ΘΟ} [αἱ ΟΥΑΙΙΟΠ 68. ΘΟΓΠ) δἱ ΡΓΘΟ68 

ΘΟΡΆΠ, οἱ [0165 μπἀἸοί τη ον, ἢ οἱ 50 
ΡΓΡΟΡ ΑΙ ΘΓ 8. ρΟρ]Ὸ ἴᾳο «αὶ ρϑοσαν!ς 
101, οὐ ΟΠ 115. ἰΠ 4 {1} 8 ΘΟΓῈΠῚ 
ἀᾺΠ 5. ῬΡΔοναγ ας δα! ἴῃ ἴθ, εἵ 

πο ἢν ΔΘ 18 ΠῚ ΒΘΡΙ ΘΟ  ΪΔΠ) ΘΟΓΔΠῚ οἰ8, 4] 

4212. 605 Οἀρίϊνοβ Πα ΘΓ ἢ, αἱ ΤΟ ΓΘ 8 η- 

[ὰ οἷ58. ἜΡΟΡραΪα5. ΘηΪΠ) ἰμπ|8 οϑί οἱ 51 
ΠΟΘ Πἃ5. (ἃ, 4105 Θά πχίϑι! ἀ6 τοΥ Γᾶ 
Αρσγρὶὶ ἀὃ τηθ 610 [ὉΓηΔΟἰ5. [ἜΡΓΘΔΘ, 

υοινόέυ οὔ! 51Π1 ΘΟ] [ἴα] ΔΡΟΡΙΪ ἃ4 ἀοργθοᾶ- 52 
[0 81} 56 ΓΝ (πὶ οἱ ΡΟρΡῺΠ (αἱ [5Γ86], 

ὑεα,το 6. ὀχ ἀΪὰ5. 605 [ἢ ὈΠΙΥ ΘΙ 515, ΡΓῸ 4αΪ- 

νοι. θὰ. Ἰηνοοάνοιηΐ ἰθ6. ἜΤ δηΐῃ 56- ὅ8 

ἘΧΡ ΙΡΑΓΑΒΙΪ 605. {Π0Ὶ ἴῃ ΠΑΘΓ αἰ ἀΐθη. (6 
1ϑοδν ΠΠΙΝΘΙΒ15. ΡΟΡῸ]5. [ΘΓΓᾶ6, 5ίοαί Ἰ06ι- 

5. 65. ΡῈ Μογβθιη 5ΘΡΝῈΠ {{|η, 
αιᾶηο οάἀχίβίϊ ρᾶῖγο8 ποβίγοβ 48 
Αοργρίο, Βοπιηθ Πριι5. 

Βδοίιπ) δϑὲ δ οι, ΟΠ) ΘΟΙΏΡ]685- 4 
861 ΒΑ] ΟΠΊΟἢ ΟΥΔΠ5. ΠΟΠΉΪΠ11Π) ΟΙΠΠΘΠῚ 
ΟΥ̓ΑΓΠΟΠΘ ΠῚ] οἱ ἀδριθοδί! 0 Π 6) Πᾶη0, 

ΒΌΡΓΟΧΙΙ 46. ΘΟηΞρΘΟίιι Α[γ15 ΠΟΙ]; 
ἘΓΓΙΠΊ 6. ΘΠ) σθηϊ ἢ ἰθγγὰ ἢχο- 
γὰΐ οἵ τηὰη115. ΘΧράπάογαϊ 1 ΘΟΘΙ.Πη. 

ἜΒΊΘΙ γῦρο οἵ Ὀθηθάϊχι! οπμηὶ 66016- ὅ 5 

26.6.39, 

ν.53. 
Πι.4,20. 

82,9. 

20Ἐ.7,1. 

ν.ἰ4. 
ὥϑπι. 
6,18. 

ΥΕ: ϑοταίδ.,, τοαδ [, οὐ... ϑοτροδαπαρι, ΑΥ̓: Ἰὰβ 
[. 38. πῦθοπ. 

51. ΒΙΝΕΑ: πεοπ από... (δεται δ), 
ὅ2, ΑὟ ΝΕ: {{τ Ὁ. δ. 
ὅν, ΟὟ ΝΕ.Α: απόρο[. ΑΥ̓͂: (δ ροπίδηπι, 
ὅά. ΒΙΝΕ.Α: (1 θ0 161} υοἹοποει, ΑὟ: φοοποίᾳε, 

Β: υοὐ ὃ, θΓ, ὃ, ὅὅ., νοπ δεῖπ ἔϑειροπ απ. δπίεεπ, 
ΑΥ̓͂ ΥΕ: τοῦ εὖ {, δὲ, φοθοιο, 

ὅδ, ΥΕ: τα ϑυν, Α: ϑΠ0 Παπῦ εἴ, 



610 .8,56--6ῦ.) ΟΡ ΒΕ. 

ΨΗΙ. Τπηπαι σιν αζῖο ἕεηιρἴῆ. 

φωνῇ μεγάλῃ, λέγων" δ6 Εὐλογητὸς κύριος 
'σήμερον' ὃς ἔδωχεν ἀγάπαυσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ 

Ἰσραήλ, κατὰ πάντα ὅσα ἐλάλησεν" οὐ διε- 
φώνησε λόγος εἷς ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ 
τοῖς ἀγαϑοῖς οἷς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐ. 
τοῦ Μωυσῆ. 51 Γένοιτο κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν 
μεϑ᾽ ἡμῶν, καϑὼς ἦν μετὰ τῶν πατέρων 
ἡμῶν" μὴ ἐγκαταλίποι ἡμᾶς μηδὲ ἀποστρέψῃ 
ἡμᾶς, ὅ8 ἀλλ᾿ ἐπικλίναι καρδίας ἡμῶν πρὸς 
αὐτόν, τοῦ πορεύεσϑαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
αὐτοῦ καὶ φυλάσσειν πάσας ἐντολὰς αὐτοῦ 

καὶ τὰ προςτάγματα αὐτοῦ ἃ ἐνετείλατο τοῖς 
πατράσιν ἡμῶν. ὅ9 Καὶ ἔστωσαν οἱ λόγοι 
μου οὗτοι ὡς δεδέημαι ἐνώπιον κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν 'σήμερον', ἐγγίζοντες πρὸς κύριον τὸν 
ϑεὸν ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός, τοῦ ποιεῖν τὸ 
δικαίωμα τοῦ δούλου σου καὶ τὸ δικαίωμα 
τοῦ λαοῦ σου Ἰσραὴλ δῆμα ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ 
αὐτοῦ 80 ὅπως γνῶσι πάντες οἵ λαοὶ τῆς 7} ἧς. 
ὅτι σὺ κύριος ὁ ϑεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι. 
61 Καὶ ἔστωσαν αἱ καρδίαι, ἡμῶν τέλειαι πρὸς 
κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, τοῦ ὁσίως ̓ πορεύεσϑαι 
ἐν τοῖς προςτάγμασιν αὐτοῦ καὶ φυλάσσειν 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 

62 Καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισ- 
ραὴλ ἔϑυσαν ϑυσίαν ἐνώπιον κυρίου τοῦ ϑεοῦ. 
θὃ Καὶ ἔϑυσεν ὃ βασιλεὺς' Σαλομὼν τὴν ϑυ- 
σίαν τῶν εἰρηνικῶν ἣν ἔϑυσε τῷ κυρίῳ, βοῶν 
δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ προβάτων ἑκατὸν 
καὶ εἴκοσι χιλιάδας" καὶ ἐνεκαίνισε τὸν οἶκον 
κυρίου ὃ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ. 
6 Εν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡγίασεν ὃ βασιλεὺς τὸ 
μέσον τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ πρόςωπον τοῦ οἴκου 
κυρίου" ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ 
τὰς ϑυσίας καὶ τὰ στέατα τῶν εἰρηνικῶν, 
διότι τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν τὸ ἐνώπιον 
κυρίου μικρὸν ἦν τοῦ μὴ δύνασϑαι δέξασϑαι 
τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς ϑυσίας τῶν εἰρηνι- 
κῶν. 55 Καὶ ἐποίησε Σαλομὼν τὴν ἑορτὴν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ πᾶς Ἰσραὴλ με αὐ- 

ὅ0. ΑΒ: κατάπαυσιν (ἀν. ἘΧ). 57. ΑΒ: ἐγκατα- 
λ[ε]ίποιτο.. . ἀποστρέψοιτο 5. -αἰτο (ο. Ε). ὅ8, ΑΒ 
καλλ᾽ ( (ΒΡ Χ).Ψ ΑΞΒ2; ἐπικλῖναι (-ίναι ἘΧῚ). Β;: ἐπ᾽ 
(πρὸς ΑΕΕΧ). ΑΒ ταῖς (Ἐ ΒΕΧ). ἘΠ ΡΡ Ν νος 
ΑΒ Ἐ σήμ. οἱ τὸν οὐ (ἰοτι.) τὸ (1 ΕΧ). Β ἔσθ... ἐν 
ἡμ. ἐνιαυτῷ (ὁ. ΑἘΒΧ). 60. ΑΒ Ἢ σὺ ({ ΕΧ). ̓ Βὲ 
(Ρ. ὃ:) αὐτὸς ϑεὸς. 61. Β Ἐ τὸν ἐπῶν ΑΒ: καὶ 
(τό ἘΧῚ) ... Ἐτὰς ( ΒΕΧ). 62. κεν ϑεδ. ἘΧ). 
08. ΑΒ: τὰς ϑυσίας τ. εἶρ. ἃς (ο. ΕΧ). ΒἘ(α. ἸΉΡΝ 
καὶ (ΔΈΧ). 04. ΑΒ Ἐ Ἔν ( ἘΧῚ). ἌΓ 0018). Ὁ (- 
ὁλοκ.) καὶ τὸ δῶρον. ΑΒ: ὅτι (διότι ἘΧ)... κὴν οἱ 
δέξ, ({ ΕΧ). Α3Β Φ (ἢ [.) ὑπενεγκεῖν ΘΚ ΑἸΈΧ). 

"ῶνΝ Σὺ ἼΞ ΣΝ 118. ὉῚΡ δύ 

ὝΘΝ 959 2 Πρ ΤΩΣ 9 ΠΙΠΩῺ 5 
ἼΞῚ ὉΞῸ ΠΝ ἼΖΙ ὉΞΣ ΝΟ ἼΞΤ 
εἶπ» ΠΙᾺ ὭΞ ἼΞῚ Ων Ξῶπ 
ὝΩΝΞ 2225 ὙΡΡΤΌΝ πὴπο ὙΠ 6] 
-Ξ ΝῚ ΞΟ Ν ἼΤΞΝ ΩΡ ΓῸΣΠ 

Ὁ τὸν ὭΣΞὉ τῆ Σ Ἴ) 510" 58 
ὙΡΠῚ ΠΕΣ ΡΝ ὙΞΉΓΟ 93 
ΣΠΞΝ ΤΩΝ πῆς πῶδπ ὙὨΘυΘῺ" 
ὙΡΩΘΓΊΏΤΙ ὧν πὰ "52 Ἴ 5115 59 
ἼΣΤῸΝ πήπητοΝ ΘΊΞἪΡ Γεῆττ: 9 

π}» ὈΕΡΩ, ΤΙ ΘΡὉ ΠΡ) ΘῸΡ 
ΕἿΘῊΟΞ, ΘΊΓΣῚ ΘΝ 0} ὍΩΣ ὌΞΟΡ Ὁ" 
πὴ 55 ὙῊΝΠ ὭΣ ΟΞ ὨΡῚ ἸΣῺ Ὁ 
5339 ΓΠ ἐπτὶν ἘΝ πον π ΝΉΠΙΟΙ 
ὙΦΙΓΞ τϑὸῦ ὍΣΟΝ πὴτῦ ὉΣ ̓ δϑῳ 

ἐπῖπ Θ55 ὈΓΗΧῺ ΔΩ. 
ΤΙΣΙ ἸΏ ὈΝΤ ρσ- Ὁ 91 πο δ ΠῚ ὺ2 
ὮΝ πὸδῷ ΓΞ ἐπῆν ὩΘῸ ΓΙΞῚ 08 
ἼΞ πῆ ΓΙΞῚ "ἰὸν ΘΡὩΘῸ ΓΙΣῚ 
ΠΝ ἸΝΧῚ ὮΝ δυλυη ΘἷοΣ 
πῆτι ΓΟΞΕΤῚΝ ἸΞΩΓΙΡῚ ὩῸΝ ΘΠ ΣῚ 
ΝΠ ΘῚΡΞ - ΕΝ θ᾽ “3 53 ΕΣ ὑά 
ἐῶν “κπτ ΠΡ. ἸΡῸπ Πρ 
τν τῷ πρὶ πῆ ΤΟΞ 50 
"ὉΠ ΠΝῚ ΠΣ Τ  - ΤΝῚ μονα 
"ὧν ΤΌΣ ΠΙΞΙΩΤῚΞ ΕΣ 
ΠΌΡΩΝ ΕΕΠΝῚ Ἰὼ» πῆπ᾿ ὩΡὉ 
ἐδ σῶσ “ὉΠ ΤΙΝῚ ΠΏ ΘΠ ΙΝ 
ἍΠΠΓΩΝ ἃ ΕΠΠΤΟΣΞ ποθῶ ἰὴ πὸ 

ΝἸΣΘῸ δῚΠ8 ΕΣ ὩΡ ἘΝ Δ 9} 

ὅθ, Β: δαδίπρεῖ. ΑΥ̓Υ: απόρεοῖ. ΥΕ: χεν δτὺς αὐ. 
ὅ7, ΑΥ̓ΥΟΝΕΣ: ἐπίείορε (ὦ ππό π. ΒΒ. τοῦϊίο .., πο 

ΟἹ: Ῥαβ κα. ᾧ. Πῷ 2. 
ππὸ Ταῦτοι Ταῇτα. Α: ϑΟΥγθοΥ0. 

ὅδ, ΑΥ̓͂ .Α: [οπδοτη πείρο, 



1, δύπίᾳς. 

(αἴοιπο ὃ Θεβέπ ππὸ γεν, 

50 πιὶΐ Ταπίον (Οἰίπιπιε, τἀπὸ Τρτα : Ὁ ΘεΙοδοί 

[εἰ ον ὥετν, δον [είπεπι Ξθ01Ὲ δήτας ϑέιθε 
σέβεδει θαΐ, τὲ εὐ σοτοθεῖ θᾳ1! (68. ἰ{ 
πίε εἰποϑ ϑουζαιοι ατ8. αἴεπ ζεῖπεπ αὐπτοπ 

θονίοπ, ὃἷε εὐ σοτοδοῖ θαι Ὁπτὰ) Τεῖπεπ 
δ7 δ πεῶιτ Ῥὲοῖε. Ἔφθον θεῖῖ, ἀπε Θοτί, 

ζεῖ πἰΐς ππϑ, τοῖο εὐ σοιθεζει {{ππι|ῖτ ππ͵οτπ 
πάτο. 

ὃ8 οἱε απὸ πἰῶι αθ οι ππϑ, Ἔ2ιι πείρεπ 

ππον ον ἐπὶ ἴθπι, Ὅαβ υυτἱν τραπϑοῖπ ἱπ 
αἴίοπ ζείπεπ πθεροπ, ἀπὸ θαϊίοπ ζεῖπε Θ ἐς 
θοῖς, Θίτπ ππὸ ϑιοίο, οἷο εὐ ἀπίοτπ 

89 ἡδάξοτπ αοδοίοπ θαι. ἘἸΪπΌ οἱεῖε ϑϑοτίο, 
οἷς ἰἅ) υον δεῖπ ὥεττπ φοβεροί θαδο, πιϊεπ 
παῇς ἔοπιπιοπ Ὅὸπι φέγγη, ππ͵εῦπὶ (ΘΙ, 
Φ ας ππὸ ϑὲατ, δα εὐ ϑὲεῶι ὦ αῇε {εἰς 

ποπὶ ὁππεε τὸ ζείποεπι Ξθ01Ὲ ταί, εἰπ 

60 ἰεατἰ 8 κι Τείπεν 8 εἶ, Ἔα θα αἴΐο 

ΟΠ ον αὐ (ὅτθοπ εὐξοπποι, Ὁαβ ὉῈῚ ὅετν 
61 Θοῖξ ἱξ, ππὸ Ἐείπον πιρῆτ. ἘΠΠῸ ἐπιὸν 
τς ὅδοὺ Τεῖ τε αῇεπ πιὶς Ὅὲπὶ εττπ, τπ- 

ἤεσι Θοίς, κι: απρεῖπ ἱπ ζεἰποεπ (Θἰτίοπ,. 
τππὸ 21 δαίίοπ [εἶπε Θεδοίς, τοῖε ε8. θεῖς 
σεθεί. 

02 Ἰϊπὸ δεῖ δ πίᾳ, ζαππῖπὶ Ὅεπὶ σαπόὸπ 3]: 

68 ταεῖ, ογζοτίεπ υοΥ Ὅεπι ὅοττπ Ὄνου. ἘἸ1πῦ 
(Θαἴοπιο οὐζοτῖς Φαπέον.οῦ, οἷο ΕΥ̓ οπὶ 

ϑεέῖτπ ογζοετίο, διροὶ ππὸ ὁθαπρίᾳ ἐαπεπῦ 
Ὁ επ, απὸ δαπϑοτί ἀπὸ ἐτυαπρίᾳ ἐαποπὸ 
Θῴαϊε. 

θά δγγαεῖ. 

Θρείϑορζου ππὸ Ὁα8 δεῖς εν ΦΟαΠΕΟΡΓΟΥ 
Ὁα Ἴ0 {6 αὐϑνυί τοῖο. ΦΟοππ ον εθετπὸ 31{- 
ταΥ, ὉΟΥ 0 Ὁεπι ὥεττπ [απῦ, αν δι 
ἘΓΐπ δι Ὅόπιὶ Βταποορζεν, (ΟΡ είϑονζοῦ ἀπὸ 

0 ξιιπὶ δείίεπ δεν Φαπέογζεν. ἜΠΪπΌ Θαΐοπιο 
πιατο 2: ὅεν 3 εἰ: εἶπ δε δ, τἀπὸ αἴε8. 31- 

ἴδηι ποίρο 9) 
ὅ9, δι πιοείπο θυτεές, ΥΕ: πιδαοπ πὶ δΙοίδοπ. ΑΝ Α: 

[εἶπ π. ΑΥ̓.ΥΕ: ας [ὑτ ὦ, Α: αἰ  αᾳο. Β: γυαδ 
απ εἴποι ἰοδοπ Φ.. δοζώγίονοπ (Π ὁ 
ς βθῦ. ΒΑΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: 55, δον (δ. 

01. Β: πιϊῇς υοἱξοπιποι [εἶπ, ΑὟΝὙΕ: {εἴ απ... 
Πργρεδεπ! ΑΥ̓͂: κι οἰ οον 3 οἰ Εὖ ὙΕ.Α τ τοῖς (απ) θοαίο, 

(τ υεὐαϊε τπι8 πἰτ, ταῖν φἰοθε, 

ἍΠῸ τοεΐίδοιοπ {6 Ὁᾳ8 αι δε 
ὥοττπ εἶπ, δεῖ δεὐπίᾳ τἀπὸ αἷς δείποον, 

ἘΦεἤεδίσεπ Φαροθ τροίθοῖς. δεν. 
δὐπίᾳ ὅὲπ ΘΝ Ι οΓ, ὍῈΥ θοὸν ὅὸπὶ απο, 
Ὁε8 οῦγτπ αν, απ, θα Β εὐ Ῥταπο ον [οὙ, 

(8,56--65.). Ο17 

ΨΕΙΙ. 

5186 ἴ5γ 6} νοθ8 τη, ἀϊσθηβ: ἘΒ6- 56 
ῃΘαἰοία5. ΠοΙηΐηπ5. 4αὶ ἀθά!ι γα θη) 
ΡΟΡαΪ]Ο 8110 ἴβγᾶθὶ }ιχῖϑ Ομ ηΪὰ, 41ὰ6 

ὑβα. ἰθοα 5. 651} πο ΘΘο 1 ἢ6 ἀηπ5 4α]- 

10. (ΘΙ 56ΓΠ10 ΘΧ ΟἸΙΏΏΪ 15 θΟΠΪ8, 4116 

Ἰοοαΐαβ Θϑΐ ρ6 Ὁ ΜΟΥΒΘἢ ΒΘΡΨΈΠῚ 5.11). 
ἜΒι1 Πομηϊηι5 ΠΘὰ5 Ποβίθι πορίβοσῃ), ὅ 7 

βίοαΐ [ὉΠ ὁπ ρίγθ5. ποϑιγ15, ποθὴ 
ἀδΡ ΠΠᾺΘ 5. ΠῸ05 ΠΘ΄Ὸ6 ρΓο] οἰ θη 5. 
ἜΝ ρα Ἰπο]ηθῖ οογάα ποβίγϑ δὰ 56, υἱ δ8 

ΔΠΊ ΘΠ. .15. ἢ {ΠΝ ΘΓΒῚ5. νὴ5. 6}08, οἱ 
οαδίο ἰδῆ) πηδηθαία 6}5 οἱ οᾶθΓΘ- 
Ἰ]ΟΠΪὰ5. 6}118. οἱ Ππἀ1ο]ὰ, ἀυΔΘΟΙΠΊ4Ι16 
ἸηΔηΠ ἀν ρΔίγ 15 ΠΟϑ.Ὁ15. ἝΕῚ βἰηί 59 
ΒΘΓΙΠΊΟΠ 65 ΠΊ6] ἰ5.1, 410 115 ἀθργθοδίιβ 
511} ΘΟΓΔΠῚ ΠΟΙΏΪη0, ἈρΡΡΓΟΡΙΠΠ Δη168 
Πομη0 θ60 ποβίγο ἀϊθ ἃὸ ποοίθ, αἱ 

[οῖαὶ Παἀϊοῖα πὴ ΒΈΓνῸ 510 δἱ ρορι]ο 

Δα αἰ. 510. ἰΒΓᾶ6] ΡῈ 5ἰπΠρι]08 4165, ἕυΓ60 
γ48, 501 ΟἸΏΠ65. ΡΟΡῸΪΙ ἰθυγᾶθ, φαΐ ἢο- 

4, ϑθἴβο, ἸΏΪΠ 15 0586 δϑί θθ8 οἱ ποη δβί υ] γὰ 
βεάδΣα 546. 60. ἜΒΙ1 ἀυσάᾷὰθ οοΡ πο-θ 

βίγαη. ΡΟΓΘοίαμη ὁπ ΠοΠληο ἢ 60 
ποβίγος αἱ 1] 6 185 ἴῃ ἀθογοίβ 6}8.5 

οἱ ουδίοαϊδηλι5 τηδηἀαϊῖδ 6115, βἰοαί οἵ 
μοάϊε. 

ἴσια ΓΟΧ οἱ ΟΠΊηΪ8 ἴϑυδθὶ οὰμ 62 
60. ἱπημη Δ )δηΐ νἱο ἸΠηὰ5 οΟΓΔΠ) θ0- 

20μ.7,5.]η0.  Μαοίαν! 46. δά] πιο) Πο- 3 

5115 ΡΔΟΙΠΟΔΒ, α1ἃ58 Ππηπηο αν Π0- 
ΠΪη0, θουπὶ νἱρίηϊ! ἀπὸ μὰ οἱ 
ΟΥ̓ ὁθηζ1η} ΥἱσΊ 1 }}}}1ἃ, οἱ ἀ θα - 
ὀάν ρα ηΐ ᾿Θ ΡΠ] ΠΟ ηἰ Γὸχ δἱ ΠΠΠῚ 

“ον.γ,τ. [5γ861. ἜΤη ἀΐδ {Π|4 βαποιβοαν! γὸχ θ4 

πλοάταπὶ Δ(}]. φαοὰ οΓαΐ δηΐθ ἀοΠλ.Πὴ 
μν.1.3. ΒΌΛΙ: [6010 4α]ρρ6 Ππο!οσδαβίμηι 0] 
“016. δ᾽ 5ΔΟΥ ΠΟΙ τΠἢ δὲ ἃ ἀρ πὶ ῬΔΟΙ ΠΘΟΥΊΙΠ,, 
ον. Φ]ΟἢΙη. ΔΙ Γ6. ἀΘΓΘαμη, 4υ0ἀ εγαὶ 

ΟΟΓΔἢΙ ΠΟΙΏ]ΠΟ, Π]ΠῈ5 ΘΓὰΐ οὐ ΟΡΘΓΘ 
0 Ροίθγαί ΠΟ] οὐδιιβίμπη Θἱ 580 Ποία] 

207,5. 60. Δα ΙρΘ πὴ ΡΔοβοογαη. ἘΠ ΘοΙι ογρὸ 6 
να, δ] οΙη0ῃ [ἢ [ΘΙΏρΡΟΓΘ {ΠΠ0 [6ϑιἰν] θη 

ΘΟ ΘΌΓΘΠῚ οἱ ΟΠ ἴβι6] ΟΠ 60, 

26Ἀ. 
7,45. 

00. 5: οἱ βοίδηΐ, 63. Α].: ΟΠ1Π68 ΗΠ]. 

02. νΕ: [Ια δ οίεπ, Β: ΘῴΤαδ)έορζου. 
08, Α: δυίονογζου, 
θά. Β.ΑΥ̓͂Ν.ὙΕῈ.Α: Ῥείρῖς.. Αι: πα οτὸπ ἔθου δ οἵ. 

ΝΕ; οἱς ϑ {1 68 ὁϑοζοδ, ΟΥ̓: τππΐαπα Ὁ. ἤϑθονῃ. Β: 
Ὁαθ ἱπποτο ὁ θεῖ ςςν νουτί ίοίο. ΟΥ̓͂Ν ΑΙ: ὁρίζοντες, ΨΕ: 
δταζίς. 

θῦ. Β.ΑΥ͂ΥΕ: (6 0{{) [εἰοτές,,,., Ῥαᾳ δ ὅδ, 



Ο18 (8,06--9,7.) Πορτ ΕΚ. 

ΨΕΙΙ. 1οὶ ρνυοῃηιῖδδῖο. 

τοῦ, ἐκκλησία μεγάλη ἀπὸ τῆς εἰφόδου Ἡμὰϑ 
ἕως ποταμοῦ «Αἠύπτου, ἐνώπιον κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν 'ὲν τῷ οἴκῳ ᾧ φκοδόμησεν, ἐσϑίων καὶ 
πίνων καὶ εὐφραινόμενος ἐνώπιον κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν' ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἑπτὰ ἡμέρας, 
τέσσαρας καὶ δέκα ἡμέρας. 58 Καὶ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξαπέστειλε τὸν λαόν, καὶ 
εὐλόγησαν τὸν βασιλέα, καὶ ἀπῆλϑεν ἕκαστος 
εἰς τὸ σχήνωμα αὐτοῦ χαίροντες καὶ ἀγαϑῇ 
καρδίᾳ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς οἷς ἐποίησε κύριος 
τῷ Δαυὶδ τῷ δούλῳ αὐτοῦ καὶ τῷ ᾿ἸΙσραὴλ 
τῷ λαῷ αὐτοῦ. 

ΕΝ. Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε Σαλομὼν 

οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον 
τοῦ βασιλέως καὶ πᾶσαν τὴν πραγματείαν 
Σαλομῶντος ἃ ἠϑέλησε ποιῆσαι, 2 καὶ ὠφϑὴ 
κύριος τῷ Σαλομῶντι τὸ δεύτερον, καϑὼς 

ὥφϑη αὐτῷ ἐν Γαβαών, ὃ καὶ εἶπεν πρὸς αὖ- 

τὸν κύριος" "Ηκουσα τῆς προςευχῆς σου καὶ 
τῆς δεήσεώς σου ἧς ἐδεήϑης ἐνώπιόν μου" 
ἡγίασα τὸν οἶκον τοῦτον ὃν φκοδόμησας τοῦ 
ϑέσϑαι τὸ ὑνομά μου ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, 
καὶ ἔσονται οἱ ὀφϑαλμοί μου ἐκεῖ καὶ ἡ καρ- 
δία μου πάσας τὰς ἡμέρας. 3 Καὶ σὺ ἐὰν 
πορευϑῇς ἐνώπιόν μου, καϑὼς ἐπορεύϑη 41α- 

υἱδ ὁ πατήρ σου, ἐν ὁσιότητι καρδίας καὶ ἐν 
εὐϑύτητι καὶ τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα ὅσα ἐν- 
ἐτειλάμην αὐτῷ, καὶ τὰ προςτάγματα μου καὶ 
τὰς ἐντολάς μον φυλάξῃς" ἀναστήσω 
τὸν ϑρόνον τῆς βασιλείας σου ἐπὶ ᾿Ισραὴλ εἰς 

τὸν αἰῶνα, καϑὼς ἐλάλησα τῷ πατρί σου 

Δαυίδ, λέγων: Οὐκ ἐξαρϑήσεταί σοι ἀνὴρ 

ἡγούμενος ἐν ᾿Ισραήλ. 9 Εὰν δὲ ἀποστρα- 
φέντες ἀποστραφῆτε ὑμεῖς καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ μὴ φυλάξητε τὰς ἐντολάς μου 

καὶ τὰ προςτάγματά μου ἃ ἔδωκα ἐνώπιον 
ὑμῶν, καὶ πορευϑῆτε καὶ δουλεύσητε ϑεοῖς 

ἑτέροις καὶ προςκυνήσητε, αὐτοῖς 7 χαὶ ἐξαρῶ 
τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, 

καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί 
μου, ἀποῤῥίψω ἐκ προςώπου μου, καὶ ἔσται 
᾿Ισραὴλ εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς λάλημα εἰς 

“ θδ. ΑΒ Ἐ τῷ. Β Ἔκ, ἑπτὰ -ἢπ. 60, ΑΒ: τὰ σκη- 
νώματα ... ἃ αϑὴ (ἡ) καρδέα ... Ἐ(α11.) τῷ (ᾳαδνὶ, 
ἘΒ).---Ἰ. ΑΒ: ἐγενηϑή. ΡΣ οἰκοδομεῖν ((. ΒΧΊΑΕΧ: 
-ὥν). ΑΒ: ὅσα (ἃ Χ). ΑΒ τὸ. ΒΈαὐτῷ. 8. ΔΒ 
Τρ. Ἤμκ. τῆς ΕΣΗΕΤΝ μϑὶ) Πεποίηκά σοι κατὰ 
πᾶσαν τὴν προφευχήν σὸ. Β: ἡγίακα. 4. Β: ἐνώπ. 
ἐμδ. ΔΒ: ἃ (ὅσα Χ). ὁ, Β; ἐν (ἐπὶ ΔΈΚΧ).... Ἐτῷ. 
ΑΒ ροῃ, «“. Ρ. ἐλάλ. 6. ΑΒ: ἔδωκε Μωυσῆς. 

ὅ καὶ 

ἘΠΊ π|ὶ φΡῸ δ Θ᾿ ΠΧ ἀποτηρι ΤΙ 
Ὁ... ΤΣΞΙΘῚ Θ25 Ὀρξῶ ἬΡΡΟΝ 
πῶσ ΘΒ 185 ον ΠΦΞῸῚΝ δ. 
ΠΟΏΣΓΌΝ Ἴ 251 ΒΡ ΠτΌΝ πρὸ 
ΞΘ 5 ΟἿ δ πρῶ ΠΟ Ὲ 52} 

ἐῆτν ΠῺΣ ἼΩΝ, Ππϑήοπτο9. ὃν 
ΕἿΣ ὈΝ ΡΥ δὴ ἼΠῚΣ 2 

ὯΝ ΤΏΞΟ. προῷ Ὠ593 ὑπὸ ΕΧ, 
ΓΞ ὨΝῚ 99: ΓΟΣΓΓΝῚ ΠῆΤῚῚ ΤῊ 
ἸΣΩΣ» Ὑ8πι ἼΩΝ πϑρῷ ῬῺΠ 
ὝᾺΞ τυ πΘ ΘΘτΟΝ ΓΗΠῚ ΝΤΡῚ Ὁ 
τῆτΣ ὝΘΝ ΡΣ, ΕἼΣΞΩΞ ῬῸΝ ΠΝ ὅ. 
ΓΝ ἩΠΡΘΙτΩΝ ὭΣΘ ΟΝ 
Ὧθ9 ΠΏ ΠΟ. ἼΩΝ ΠΣ ΣΙΣ 
πτῶϑ τῶν πππὶ ΓΞ Ν ΠΟΤΕ 
"ὩΣ ἨΝΤῚ ΡΣ] οτ ὦ ἐτοῖν 
ποττοΝ ΠΝ ὦ Θθπτὸ3 δῷ ἘῸΝ 4 
ΞΘ ,ὍΏΞ ὩΝ ΤΠ τὴν “θὰ ὐρ 
ΤΙΣ, ἼΩΝ 885 τἰῶρο "3" 
Ν ἼΡΙΠῚ ὁ πὐϑΌτι ΟΒΌΣ 85 ἼΡΤΙ 
ΞΕΡῸ ἘΝ δστν ΠΣΌΗΣ ΝῸΞ 
“ἰϑνὸ ἼΣΝ ἼῸΣ ὭΠΞΙῚ ἼΩΝ Ξ 
ἐν ΝῸΞ ὈΡῸ τον ΓΕ τσϑα- ΝΟ 
"ἩΓΙΝ Ὁ ὩΞ235) ΩΝ ἩϑΣ ΞΊῶτΩΝ ὁ 
“ὧν ὭΡΠ ὙΗΧῺ ὙΔΘΏ ΝΘ 
ὈΣΊΞΡ" ὈΡΙΡὉΓΤῚ ΞὩΘ ΠΣ 
ΠΕ ἘΓΟΊΠΙΩΤῚ ΘΠ ἘΠῊΝ 
ΠΝ ὋΒ ὉΡῺ ἘΝ ΡτΩΝ ἼΞ. Ἰ 
“ὧν ΓΟΞΠ ὉΝῚ ΞοΣ ΠΩ ΩΝ 
Ὁ ὉΣῺ ΡΩΝ Ἴθι Ὁ ὙΠΘΤΡΗ 
τς: ΤῊΝ Ὁ ὉΝ Θ᾽ ΣΟῚ 

ΞΙ 

γ. 66. ἸΝ5 Ἣν 
1. ΑΥΝΕ.Α: δι ὅθ απ δε δ... σοοπδ ες, ΑΥ̓: ἐμῇ 

νι. δρτίαπροι δαξέο, 



τ ταῦ παἰ ἔθη, εἶπε οτοβὲ Θθουζαπιπιπα, 
δ δεν (τος οπιαί αὐ δί8. αὐ Ὁοη 
δα, (δρυνίοιιϑ, τον ὅοπι ϑεττη, ππ{ογηι 
Θυϊΐ, ἥδε Φααὸ τπτὸ αδογπιαὶ (οδοη 

θ6 3 αρ., δαδ Ἰυατὲμ υἱογρόθ Φαρο, Ὑππὸ 
ΟἸἰεβ Ὁα8 ὅθ01Ὲ Ὁε8. αὐὐἴοπ Φαροδ σοῦ θη. 

᾿ἴπ {{6 Τερπείοη. Ὅο. δεδηίᾳ, τἀπὸ αἰπροὶ 
οὐθῖπ ει ἰθγτει. Φὐτίοη {Ὀ 1) τπὸ οιτοβ 
θὲ 0 8. θεν αἴΐο δὸπι Θαίοη, θα 8 Ὅεγ ᾧεΥτ 
απ Φαυίΐο, ζεπτοπι δὲποῦε, ππὸ ἀπ [εἴπ οπὶ 
ΞΟ ΤῈ ΑἼταοῖ οεἴθαπ θαίίο. 

ἘΝῸ. τἰπὸ Ὅᾳ. Θαΐοπιο δαί αὐιϑαεθαιοι δε8 
Π ΦοΙ αι ππὺ δε8. δε πίρϑ αι8, τπιηὖ 

τς αἰτοῦ, θα εὐ δεσοῦτίς ππὸ ἀπ} θαῖς δὶ 
ἢ πα επ, εν ίοιι ἴδηι ὍοῚ ὥοττ ζππὶ απ- 

ΟΠ έτη ῬῬϑὲαϊ, τοἷο ἐν ἰθπι εὐζαγίοποεπ ραν 21 
ὃ Θίδοοπ. ἸϊπῸ δον ὅοτν Τρτα κι ἰθπι: 

δ) Ῥαῦὲ δείπ έδοῖ ππὸ δΊοθεπ οοὐρῦτεί, 
Ὁαϑ δι: το πρὶ φορεῖ θα], ππὸ θαδε 
Ὁἱοβ ατ8 σοδοι[ἰᾳοΐ, Ὁᾳ8. δι. σοθαπο θα, 
Ῥαβ ἰὼ πιείπο ϑὲέαπιοεπ. Ὁ. θίπζοθε 
οὐο  αἰΓ), τἀπὸ πτοίπο ἡΠπισοπ πιὸ πτοῖη ὁ οΥ 

᾿ ΑΤοῖοπ Ὅᾳ {εἶπ αἰδεῖσθε. ἘἸΔΠῸ Ὅπ, [0 ὃπα 
τς 01 τποῖτ Ὁσηδοῖ, τοῖς Ὁείπ ὅθατον Φαοὶο 

σοσαπϑοῖς Ῥαΐ, παῖς το ϑαοποπι  εγλεπ 

) 

« ἰά) οἷν φοδοίοπ ὕαδο, ἀπὸ πιοίπο Θεθοῖς 

ο Πάπίρεπ δὲπ ΘΙΙΟΙ δείποδ δεδηϊαγτοί 8. {δὲν 
ςς ΑἸνπεῖ οὐ), υυἵε ἰὰ) δείποπι ϑθατον ας 

οἱ σοτεθοῖ θαῦο, ππὸ φοαρί; (68. ζ01{{ οἷν »ϑ 

πίε φοδτούγεπ απ εἶποπι έαππ υοπὶ (Θίμθ 1ς, 
Ἷ: ὁ “τα. Ἐϑβογοεῖ ἰθτ ὦ αδὲῦ θοη πιίν 

δίπίοπ. αὐδθεποεπ, ἰθν τἀπὸ ἐπε δξίποον,, 
απὸ πἰῶε θῬαϊίοπ πιοίπε δόδοῖς πιὸ ϑὲοτο,, 
δίς ἰὼ εὐ ϑοταοίοσί Παῦο, ἀπὸ δἰπαρθοῖ 
ππὸ σποοῦπ Οὐ έζοτη οίοποί ππὸ ἢ ἀπε 

7 θεῖοι; Ἔ7Ὸ τροτὸς ἰἃ) Δἤταο απδτοίίεπ ϑῦπ 
Ὅοπι ἀαποο, Ὁᾳ8 ἰῷ ἰθποπ σοσόδεπ θαῦς, 
μπὸ ὑὉα8 ᾧὥκιιδ, Ὁα8 ἰἄ σεθροι πες θαθε 
πιοίπεια. ϑὲατποπ, 
πιοίποηι ϑῃισοίθι, 
Ἐν ἀρίοονν απὸ δαδθοῖ {εἶπ ἀπ αἴτεπ. 

65. υ. Τ,: ἀρυνέῖ.. . απὸ αθοῦ [οθ6π. 
μ᾿" ὃ. Α.4: ππῦ ἰθτ θίπῃοθεί. 

ο΄ ὁ, αὟΥ: δαρβίῃ ἰθ6ᾳ6. ΥὙΕ: δαιπί!,,, 
ΠΝ Β.νΕ: αἰίς (Οἱ6) Ζαρε. 

4, Β: ἰπ ΡΠ ΒΡΗ͂Σ τος πι {π ϑΠεεἰ ἐξ, 
ΟΜ γΕ: πιί (δίπ|αί!,,, 

ΔΈ αν Ἐπ ν.- τῶρνρ τὸν 

[ερίο ὁ ΑΥὟ.Α: 

1, ὐπίᾳς, 

ἰε (ιίϑείπιι ας δὲ8 εττη δππ| απδέτη ΘΥαΓ, 

τπιὸ αὐὐτί τα, Ὁαᾳ 8. δι. ἐθι|} αἴο8, ταϑ 

δ ππὸ πιείπε θεάς Θά1Π|: ὅ70. Οἱ ἰῷ διε Ὶ 

Πφρμ τ,ϑ0. Δ] 6 Π05. οἱ δά ογαν 15. 605: 

οἱ ἰἄ) ϑουαϊεπ. οοπὶ 
πὸ Δήταοί τὐἱτὸ εἶπ. 

(8,66-- 9,,7χ.) 619 

ΨΈΕΙΙ. 

25.8.9: ΠΙᾺ 4 0. τη σπᾶ 8}} ἰῃ!ΓΟἰ τι ἘΠΊ ΔΙ} 
δλνετνῖοι Ἴδα! δὰ γἴναμη. ΑΘΒΥΡΙΪἉ, ον Π0- 

ἸΪηΠ0 ἢδ60 ΠΟΒΙΓῸ, ϑ8δρίθιη ἀϊθὶ15. οἱ 

βθρίθῃι ἀϊθθυβ τἀ οϑὲ φαδίιο 601} 
“σπ.ν,9. δίοθα5. ἜΕῚ ἴῃ ἀϊα οοίανα ἀϊη511. 60 

ἜΜοΣ, ἐ οΡυ]ο5; απ ΠΘποἀϊοοηί65 γοσὶ ΡΓῸ- 
ἦθ ιν. τ, ΤΟ 8 011 σαὶ ἴῃ (Δ Γη δ οι] 588, ἰδθίδη 65 

οἱ δἰδοῦὶ οΟγ6. ΒῈΡΟΙ ΟἸΏΠ 05. ΟΠ 5 

48 [δοογαΐ [ΟΊ ηι5 Πᾶν! 56 ΥνῸ 
5.10 οἱ βγᾶ6] ρορῈ]0 510. 

Βδοία) 65. ἁαίθιη, οὐπὶ ροῖ- ΒΚ. 
[δοἰβϑοῖὶ Θ]ΟΙΠΟῚ Δ6αΠΠ 6} 1} ἀ01η118 
Βομηΐ οἱ ρα! οί ὴ γΟσί8. οἱ ΟἸΏΠ6 
αυοὰ ορίανογαι οἱ νυ ]ιογαΐ [Δ 6616, 

Ἔσμοῦ, εὐ δε ΑΘ ΡΑΤΪ οἱ ΠΟ 115. 56 ΘΠ 0, 5ἰο 
ὅδε ΔρΡρΡΑΓΙΘΓΑΙ οἱ ἴῃ Δ ))Δ0η. ΠΧ 418 

εν... ΒΟΙΏΪΠῈ5. ἃ6 611: Εχδαάἶνὶ ΟΥ̓ ΔΙ] Π 6ΠῚ 

ἴα} οἱ ἀδργθοδί! 8) 81, 4118} 

ἀθργθοαι5. 65. ΘΟΥΔΠῚ Πη6: 58ΔΠ0 {Πᾶν ] 

8516. ΟΠ) Πᾶη ἀπ) ΔΟΑΙΠοα5ι1, αἱ 

ΓἈΡ ΡΟΠΘΓΘΙ ΠΟΠΊΘῺ ΙΠΘ.1}} ἴ] ἴῃ 961η- 
Ομ ἀ5ΡΙΓΘΡΠ 1, οἱ ΘΡαμΐ ΘΟΕ] τηοἱ οἱ ΘΟ 

ΤΠ 6.1) 101 οὐ Ποἰἰ5. ἀϊο 5. ἜΤ 4π0- 
ἡ; Ὅν, 46 51 Δ} ν ΘΟ 8. ΟΟΥΔΠῚ 116, 5ἰοαὶ 

βσμ τ, ατι Πανὶ ΡάΐοΓ {8 ἴῃ 5ΠΗΡ] οἰ αι 
ΟΟΡΪΒ. οἱ ἴῃ ραμαίθ, οἱ [606Γ15 
ΟἸΏΠΪὰ 486 ΡΓΔΘΟΘρὶ 10], οἱ ἸΕδΙυτΣ 

οι τβ Π 68 οἱ [πἀϊοία Πηθἃ ΒΥ αν 5: Ἐρο- 

8,:25.5,4. ΠΤ ἱΠΓΟΠ ΠῚ ΓΟΘηΪ (υἱ ΘῈΡΘΓ ἰ5ΓΔ8] 

ΠΝ ἴδ. ἢ 5ΘΙΡΙΘΥΠΙΙΠῚ, 516 πὶ Ἰοοζ18. 501 

γε, β8, 17 ἢ γᾷ Ραίγὶ πο, ἀΐσθηβ: ΝΟ δαίογθ- 
1λθ 15 [0 ὙἱΡ ἀ6 σθη6 8 (10 ἀ6 5010 [586]. 
"ΣῈ ΒῚ δΔαΐο πὶ ἈΥΘΥΒΙΟΠ6 ἀνογδὶ [ἘΘΓΙ (8 
δεν γος. οἱ ΠΠΠ νϑϑίγὶ, ΠΟ 504 6 η 105. ΠῚ6 

η60 Οαβίοαϊοηϊο5 τηὰπάἀαϊα θὰ οἱ 
ΘΔΘΓΡΘΙΠΘἢΪΔ8 ἸηΘ8, 4π|8ἃ5 ΡΓΟΡΟΒαΪ 
γΟθῖ5, 564 Δ ΘΓ 5. οἱ ΘΟ] αθ 15. 4605 

Ἔ λυ [8- 
τυ. ΓΔΠῚ [586] 48 5} γῇ 6 ἰΘΓΓὰ 6, 418] 

ἐθηλθοϑν Πρ4] 6ἷ5, οἱ (θη ρ] πη, 404 5 ηοι[ῇ- 
με. 28,35. 0] ΠΟΙΊΪΗΪ Π160., ΡΓΟ]ΟΪΔΠ) ἃ ὁ0η- 

ἤθρον φρροία τη60, ΘΡΙΓ116 [5ΓΔ6] ἴῃ ρΓΌνΘΓ- 
Ὀειδβ, ἅτ. απ οἱ ἴῃς (Ἀ] 1] πὶ οηοἰἷ5. ΡΟρα 5. 

ἀ. Α].: θαυ] ρδί. 

20Ἀ.7,11. 

γῷ 

205. 
28,10. 

Ὅε.8,19. 

«ἐπ 

ΑὟ: τὐσέθαπ. 
Α: Θροίίτ. 

θ. Β: σαἀπιῖ. δἰπίον παΐν τσραῦσ. ο, 
τοῦ ἰθποι δ ἄοπ. 

7. οἱ Ὁ ονιροευζοι, Β: Ἰορρῖυ, 
ΒΙΑΥΝ: χππ Θρυ. πὸ κν Θεείτοδε. 
ΝΕ: δείγ δὲἐς τϑοτθοπ, 

,. δοιθαῦτειῖ., 



6020 .9,8-- 18.) Εξορισπ Ε. 

ΕᾺ. 1υ")»65 σι αἴας ἔην ἀσοορίαρ. 

πάντας τοὺς λαούς" ϑκαὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψη- 
λός, πᾶς ὁ διαπορευόμενος δὶ αὐτοῦ ἐκστήσε- 
ται καὶ συριεῖ, καὶ ἐροῦσιν" Ἕνεχεν τίνος ἐποί- 
ησὲ κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ 
τούτῳ; 9 Καὶ ἐροῦσιν" ᾿νϑ᾽ ὧν ἐγκατέλιπον 
κύριον τὸν ϑεὸν αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα τοὺς 
πατέρας αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου ᾿ἐξ οἴκου δου- 
λείας". καὶ ἀντελάβοντο ϑεῶν ἀλλοτρίων καὶ 

προςφεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, 
διὰ τοῦτο ἐπήγαγε κύριος ἐπ αὐτοὺς πᾶσαν 
τὴν κακίαν ταύτην. 'Τότε ἀνήγαγε “αλομὼν 
τὴν ϑυγατέρα “Φαραὼ ἔκ πόλεως Ζ,)αυὶδ εἰς 
οἶκον αὐτοῦ ὃν φκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις". 

10 Καὶ αἱ ἐγένετο μετὰ εἴκοσι ἔτη ἐν οἷς ᾧκο- 
δόμησε Σαλομὼν τοὺς δύο οἴκους, τὸν οἶκον 
κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως 1! (Χιρὰμ 
βασιλεὺς Ἴρου ἀντελαμβάνετο τοῦ «Σαλο- 
μῶντος ἐν ξύλοις κεδρίνοις καὶ ἐν ξύλοις 

πευκίνοις καὶ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν παντὶ ϑελή- 
ματι αὑτοῦ), τοτὲ ἐδῶκὲν ὁ βασιλεὺς τῷ Χι- 
ρὰμ εἴκοσι πόλεις ἐν γῇ Γαλιλαίᾳ. 12 Καὶ 
ἐξῆλϑε Χιρὰμ ἐκ Τύρου καὶ ἐπορεύϑη εἰς 
τὴν Ταλιλαίαν, τοῦ ἰδεῖν τὰς πόλεις ἃς ἔδωκεν 

αὐτῷ “Σαλομῶν, καὶ οὐχ ἤρεσαν αὐτῷ" 18 καὶ 
εἶπε Τί αἱ πέλεις αὗται ἃς ἔδωκας μοι, ὦ 
ἀδελφέ; Ναὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς Ὅριον ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης. 11 Καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ 
τῷ ΔΦαλομῶντι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα 
χρυσίου. 

ι6 Καὶ αὐτή ἦν ἡ πραγματεία τῆς προνομῆς 
ἧς ἀνήνεγ κεν ὁ βασιλεὺς Σαλομών, οἰκοδομῆσαι 
τὸν οἶχον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως 
καὶ σὺν τὴν Μελλὼ καὶ τὸ τεῖχος ᾿Ιερουσαλὴμ 
καὶ τὴν ᾿Ἰσὼρ καὶ τὴν Μαγεδδὼ καὶ τὴν Γά- 
ζερ. 16 Φαραὼ βασιλεὺς “Ιἰγύπτου ἀνέβη καὶ 
προκατελάβετο τὴν Ϊ1}αΐερ καὶ ἐνεπύρισεν 
αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ σὺν τὸν Χαναναῖον τὸν 
κατοικοῦντα ἐν τῇ πόλει ἐθανάτωσεν, καὶ 
ἔδωκεν αὐτὴν ἀποστολὰς τῇ ϑυγατρὶ αὐτοῦ 
γυναικὶ ΣΣαλομῶντος. "1 Καὶ φκοδύμησε “Σα- 
λυμὼν τὴν Γαζερ καὶ τὴν Βαιϑωρὼν τὴν κα- 
τωτέραν. 18 Καὶ τὴν Βααλὰϑ' καὶ τὴν Θαμὼρ ̓. 

ὃ, ΑΒ τ (ρ. ὅτ. ) ἔσται (ἘΕΧ). 9, ΑΧ: μον τας 
πον. Β τὸν ({ ΑΒΕΧ). ΑΒ: ὃς ἐξήγαγε ( τον ἐξαγ. 
ΠΧ» ΒἘπᾶσαν ὧν ΕΧ), (10. »8» ΑΚ. ἔγξενξτο μετὰ 
(ΤῈ: Α: φκ. ἑαυτῷ. Κ. ἐγένετο ἐν τ. ἡμ. ἐκείναις 
εἴκ.). 11. ΔΒ: ἀντελάβετο (ς. ἘΒΧ). 458: ἐν τῇ 
γῇ τῇ Γ΄. (6.Ε). 18, ΔΒ ἢ εἰσιν εὐ ὦ (1 ΕΧ). 14. ΑΒ: 
ἤνεγκε (ο. ΕΧ). 16--ἀδἂῦ ἘΒΊ (βεὰ ν, 10, 22; ὁ 
ΑΒΡΕΧ ραββίηιν Ἰηίον 858. (1501.}ν 5 

ἘΡἼΠΣΙ ΘΠ ὙΟΝῺ ὈΠΞΝΤΩΝ 

Ἰδὸν ποὴπο πὶ ΓΞ ἐΘΩΦΡΙ 8 
τὸν ἡΩΝῚ Ῥ᾿ Ὁ] Θδδ" ΠΕΣ “ΩΣτῸΣ 
ὨΝΤΠ γυνὴ π9 πἴπὸ πῶ ΠᾺ 

ἼΞΙΣ ἜΘ ὯΣ ὙΟΝῚ ὁ ΠΗ͂Σ ΓΉΞ5 
δχὴσ τῶν ὈπΉτοΝ ΤΠ ΤΝ 

πὸ πὶ ΘΉΠΝ ΘΟΣΙΟΝΒ 
ὉΠ Πῆπο ΝΣ ξ-ὸ» Ὡ5 1351 

ἐπδτα Πρ τ ὸϑ ΤῸΝ 
ἼΩΝ Τρ ὉῸΣ ΠΣΡῺ ΠῚ Ὁ 

τΉΞΓτΝ ΘΒ ὥτΟΝ πρῶ ΓΞ 
ΡῈ ΘΙ ὑπο ΤΩ ΤΙΝῚ τὴν ἢ 
ΘΝ ἼΣΦΞ πϑθῶτον ΝῺ "κ 

ἸΣΘ ΤΙ ὉΘὉ πΟΙ ΡΩΝ 718 ἜΣ3) 

δ ΩΣ δΎπο προ πο π ἾΡ ΤΝ 
ἽΚῸ ΘΠ ἈΝ ΧΡῚ ἃ : δΛΌΒ ΥΝΞ ἜΣ 1 

τ τῶν ΘΡπτΤΝ ΓΝ 
ὝΔΝΔῚ ΕὙΣΣΞ ὙγΣ ΝὉῚ που 13 

Ὁ ΠΟΤ ἼΦΑ ΠδδτῚ ΘΛΊΡΕΙ τῷ 
ἽΡ 29 ὙΝ ὅπ ΝΉΡι ΠΝ 
Ἴ339 ὉΠ πρῷῚ ἐπηπὶ ΘΉπ Η 

ἐ ΠῚ ἼΞ9 5] Χο» 

, ποντετΎΩΝ, αὐ ἘΓασπεη ατνν τὶν 
πῆπο το ττν ἔόσξο ὦ ἸῸΝ 
τ ὨΝῚ ΝἸΡΏΠΟΤΙΝῚ ἡΟΞΓὨὩΝῚ 
-ΓΝῚ ΠΔΏτΟΝ ΠΣΠΟΤΝῚ ἘΤΙΝΝ 
ἸΞὉ5) πὸν ΡΣ Ὁ 9 ΡΒ ΕἼΤΑ 1 
ὩΡ2ΞΗ ΤΙΝῚ ΝΞ ΙΒ 5Ὶ ἤΤ8- ̓ Ν 
τοπϑῳ ΠΩΣ ΠῚ ὌΣΞ 2 
προ 135) ἐπρθῷ τῶν ΠΕΡ Ι7 

ἸῺ 

ΡῈ τήθπ ὙἽΠ| ΡΞ ΓΝῚ ἼΠΒΤΝ 18 
ΕΥ̓ΝΞ ἼΞΤΩΞ Ὑ ΘΓΟΝῚ ὈΡΣΞ 

γ9. ΠΣ αὐ ΤΥ ΑΞ ΥῈΡ 
Νὰ ΒΕ 5 



1. σὀπίβο. ι9,8- 18) 021 

ὅς ὀιναπῥίβ, Θεάδεε απ Θίταιπ, ἄγνου τ ὃ ϑϑίτραθε, ΕΥΧ. 

8 ὐϊέετα. ὙἸ1πῦ Ὁᾳ8 ᾧκπιϑ τυἱτὸ εἶπαος 

τοετθεπ [{] επποβεπ, πιὸ δαζεπ πιὸ Τα σεπ: 
ϑθαγπι θαι ον ὅοτν Ὁἱοζεπι ἀαπὸς τπιὉ 

απίοοτίοπ: 

ἴδτεπ Θοίί, οουϊαΐει θαθοη, δὲν ἴθτο 8 ἅ- 

δείεί τἀπὸ ἰθπει οονίοπεῖ, 
οτΥ αἴ οἰεβ Ἰοθεῖ ἴδον Τὸ ρφοῦταρ)ι. 

10 ᾧλα πιπὶ οἷς ἀυσηπξίᾳ δαῦτο ἀπ| Ἰθατοη, 
ἱπ τοοῖοεπ (Θαΐοπιο δἷο οὐυεἰ ὁ ἄπο δαιῖο, 
Ὅε8 ϑεῖῖπ ᾧαιϑδ ππὸ δὍὲ8 φδεύπίαᾳ8ϑ αιϑ, 

1 Ἔδαχι ίταπι, δὲν ὁξθπίᾳ κι ἀϑτδ, ( ᾳ- 
᾿ς ἴοπιρ (δοδετηδάππιο τπὸ τ απποπδάϊππς τπὸ 

(οϊο, παᾶ) αἴΐς ζείποπι ᾿Βεροῦτ, δτα το: 
Ὅαᾳ σαὺ δον δπίᾳ Θαΐοπιο φίταπι εἰσαπρὶᾳ 

12 Θιἰάοίς ἱπι βαπὸς αϊ[ἃᾳ. ἜἸ1πὸ φίταπι 
ἀ06 ατἴ8 σοι Ἔ ϑτι8, οἷς Θιάοές δι δεοθεπ, 
οἷς ἰδπι (Θαΐοπιο σοσοδοπ δαίίε, ππὸ [{6 

18 σεβείοει θαι πίει, τιμιῦ Τρτα: ὅ8α8 Ἰπὸ 
Ὁαῇ {Ὁ Θιάοις, τποῖπ ἐθυιθενῦ, οἷο δι. πιίτ 
σεσεδοπ σα ἢ πὸ Οἰοβ [Π(ς Ὁα8 απὸ (δα- 

141 δἰ8 αἰ οἱοῖεπ Ξαᾳ. Ἐ11πὸ Φίταπι 
δας δὲπι δεδπίαᾳς σοαπος δαπθοτ! τπὸ 
ἀϊοαπρὶρᾳ (δεπίπεν Θοίο. 

185 Ἰϊπὸ Ὀαεῖδε {{{ οἷο (Θιιπιπια Ὅεν 5 ἰπ|ς, 
οἷο δὲ. δὲὐπίᾳ (Θαΐοτιο αὐ δ, 2 δαποη 
Ὁ6ε8 ρῖγη ᾧὥαιδ πὸ ζεπ ὅαιι8 πιὸ 
ΝΠ 0 ππὸ οἷς ϑέαποτη δογζαϊοπιδ, τἰπῦ 

10 ϑαξον τἰπὸ ὲρα ἰοῦ. τἰπὸ αζεν. ὅπη 
θαΐαο, δοῖ δὲὺπίς ἱπ (ὅρονίεπ, τϑαῦ 
δούαιῇ σοΐοπιπιεπ. ππὸ θαῖίς αζον 60- 
σπποπ ππὸ πἰξ ει ϑογδταηπί, τἰπὸ 
οἱς (δαπαπίζου οὐυοταοι, οἷς ἰπ Ὅεν (ΘΙαδι 
το πείοπ, ππὸ δας {6 {εἶπον Φούτοῦ, 
(ΘαἸοπιοπβϑ βεῖδε, ζαπὶ Θε[επ  σέροθοπ. 

17 ἘλΠΠΟ δαιεῖς (Θαίοπιο Θαζεῖ, τὸ δα8᾽ 
18 πίετε δ.) οτοπ, Ἔππὸ ῥΒαρίαιῃ, 

απὸ ἀβαπιαν ἱπ δὲν δε ἱπι ϑαπῦς, 

11. ὕ.1,: 5 ἀπποπδάππιο, 14. ὕ.1.: δο[τε8. 
15. Α.Α: Θπππις. 

8, 1{πὸ ἴο εὐβθαδει δαῷ ὃ, πιαᾳ [εἶπι, [0 [0Πεπέ, Β: 
τοαϑ ἀπροθοί Ὁ, 5. [0 δα ὁ οὐ [τ τοίτο τοοτῦοι, δα τοίτῦ 
Φρδοετπιαππ. (Α: ὃ. ᾧ. ζ[ο{{ εἶπ ΞΒοἰ γίεῖ Ἰοοτῦοη ὅ) 
ΑὟΝΕ.Α: κεἰάνοπ. Β: αἰιδ 2. 
9, Β: απὸ. (ὅδ. ετρτίἤει. ΟΥ̓ΝΕ: [ὦ γάπρίοπ 
(δίπρεπ) απ. Α: παδιᾳρίπριπ. ΑΥ̓ ΝΕ; Ππαι, 
11], Β: δαίίο 6. πε... δοδεπέοι, αΥ. ἴΣ ππίρυς 
ΕΠΡ ΑΥ: (δυρτοεπῇ. 

. ΒΙΟΥ͂Ν: τϑατοπ πὶ το δε ἰπ [, θπιροπ, 

τἰεπ τϑετθοπ, ὉαἈ αἴΐο, υἷε σον δ᾽ σεθεπ,, 

9 οἰεἴεπι ὅ ας αἴ7ο ρείθαπ ὁ ἔΘυ τοῖτὸ ππαπὶ 
Φατιηι, Ὁαβ [{ὸ Ὅεπ Θεῖτπ,, 

[Ὁ ατιὸ (Θαϑνίοπία πὸ Πιθτοῖς, ππὸ θαθοπι 
απρόποπιπιοπ αἀπϑοῖς (ΘΟὕτίον, ἀπὸ [{6 απρὸτ 

Ὁαταπι θα δεν 

ον τι ὅ δι ἀοιη8. πᾶθο οΥἰΐ ἴῃ ΘΧο θ] πη; 8 

ΟἸΠΪἶ8. 411 (ΓΒ. 611 θ6 1 681, 5{π06- 

θε.59,.4. 11 δὲ Β10114}}}0 οἱ ἀἴθοι: πάρα [δεἰΐ 

ἀρ ον ΠΟΙ 15. 516. (ΘΓΡὰ6 ἢπΐο οἱ ἀοιμαὶ 

οὐχ υϊοΐ ἘΠῚ τοβροπάοθαμι: Θαΐὰ ἐ[6- 
γΘΙααογαηΐ Ποιΐηι) ἢ ΘΠ] 5111Π], 
41 οάπιχιί ρᾶίΓθ5. ΘΟγ (ὃ ἰθΡΡὰ 
Αθϑγρίϊ, οἱ βθοι{ὶ δ 4805. 4] 1605 
οἱ ΔἰΟΓΆν ΘΓ ηΐ 605 6 ΟΟΙΠΟΓΙΠΙ 608, 

ἰἀοἴγοο ἱπάαχὶἑ ΠΟΙ Π5. 5.06} 608 
ΟἸΠΠ6. Π]4 11} ἢΟΟ. 

6,875.7,1, 
πὴ ΜῈ Εὐκριοιὶβ Δ 16} ΔΠΪ5. ΥἱρΊ 1, μοϑί- 

4υδηῖ θα ἢ οανογαΐ δ] ΟΠ ἀπιὰ5 ἀ0- 
105, ἰ οϑί ἀοιημ ΠΟΙ ηὶ οἱ ἀοη}1ὴ 

γθσὶ5 ἢ (Πίναιη τὸσο ΤΎΓΙ ργδθθθηίθ 
ΒΑΙΟΙΠΟῺΪ ᾿ἰσηὰ σα ρηὰ οἱ θίαρηὰ 6ἱ 
ΔΌΓΙ [αχίὰ ΟἸΠ6. 4(τ0ἀ Ορὰ8 Πὰ- 
θαθ γα 1}, τἀπὸ ἀθε ϑαϊοιποὴ ΗΊΓδΔηι 

γ ΒΊ 1 ΟΡΡίἃ ἴῃ (ογγὰ (ἀ81Π4686. ἜΡΙ 12 
ΘΟ 655115. δἰ Ηϊγᾶτη (6 ΤΎΓΟ, υἱ ν]ά6- 
γοὶ ορρί4ἃ 4πὰ6 ἀρήδγαί οἱ 8] ΟΠ 0η, 
οἱ ποη Ρἰδοιθῦαη! δἰ, Ἔ δἱ αἰἱ: Ηλο- 18 

ΟΠ 8. 51η1 οΟἸν (165. 4τ1ἃ5. ἀΘα [511 Π1Π], 
[γαίοῦ ἐ δἰ ἀρρο! αν Θἃ5 (6ΓΓΔ}) (Ππὰ- 

θ} βαιι6 ἴῃ εἸθη) μὰη0. ἜΜΙδιι 4ιο- 14 
416 ΠΙγαη ἃ ΓΘΘΘῺ] δα! ΟΠ ΠΘΠῚ 
ὁθηζι πὶ νἱσίηι (]Θηΐα Δ.}]. 

ἤδρο δϑ Βα ηἃ ΘΧΡΘΠΒΆΓΕΙΏ, {πᾶ 1 

Ο αι τὸχ ϑαϊοιηοη δ θα Π Δ Π [Δ } 

ἀοιηιπι ᾿)ομληὶ οἱ θη) 5081 οἱ 

Ἔα 2} ΝΘ Π10. δ΄ πα τιμὴ ΘΓ ιβΆ] 61 οἱ ΘΓ 

οἱ Μαρθίάο οἱ 20 ῦ. ἜΡΠΆΡΔΟ τοὸχ 10 

᾿ΠΑΘΡΥΡΙΙ ἀβοθη οἱ οορὶΐ (826, 510- 

ΘΘηΠΠ 46. 68} ᾿ρηΪ, οἱ (μδηδηᾶθ. 1, 

41 Πὰ  [α]γὰ τη οἰ νι [αΐ6, ἰη(οΡίβοι!, οἱ 

ἀθά!ι 68} ἴῃ ἀοίθπι ΠΠΪὰ 6. 586 ὈΧΟΤῚ 

ΒΟ η8. ἢ Δράϊῇοαν!ί οΡΘῸ ὅ8810- 17 

2ον.5,5; ΠΟ. (ἀΔ201᾽ οἱ ΒοΙΠΟΓΟἢ ἰῃ [ΘΙ ΟΣ Θ ἢ δι 18 

δῦα. ΒΔ ΔΙ. 1} οἱ ῬΑ] γὰτη. ἴῃ ἰδυγὰ 50] 1{6- 

5,1. 

26 ".8,2. 

20κ«. 
16,10 

1105. 
10,10. 

8,1. 

11. Α1.: τὸχ ϑδ)] οῃηοη. 
14, ΑἸ. Ἐ ΒδΙοη,. 

13. πιαπ δε, 

14, ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: Φ αἴσεπίο. 
1ὅ. δίοζεϑ {{ε δίς ὥαδ)ε δὲν δτορπδο (υἱο ὅ, 13). 

ΑΥνῈ: αἰὐὸ οὐτθίοι ἐδ [6 ταίτ. Β: αν δίς Ἔπαπῃ ἐ 
10. 41: ϑϑείταίζε, Β.ΟΥ͂Ν.Α: (οἰπ)αεποπιπιόπ, ΑΥ̓͂, 

Α: τπηποαρδτα!. Β: ϑΠιόἤοπου, 
17. ΑΥ̓Υ.ὙΕ: ππίοτο, Α: {{π|οττϑϑ. 
18. Β.ΑΥ͂Υ ΥΕ: Φ ραδιυτ, Α: “βαίπιίτα; ἰμι ἃ, δεῖ 

ΙΣΤ 
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ΕΧ. 

(9. 19--28. 

ἕανῆῖαο 65 χσοϑέαο.- 

ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ γῇ» 
λεις τῶν σκηνωμάτων αἱ ἦσαν τῷ Σαλομῶντι, 

, » ε " ᾿ 
πόλεις τῶν ἱππέων, καὶ τὴν πραγματείαν Σα- 

-» Δ] - 

λομῶντος ἣν ἐπραγματεύσατο οἰκοδομῆσαι ἐν 
Ἱ. λὴμ καὶ ἐν τῷ «ιβὰ ὶ ἐν πᾶάσ' ἐρουσαλὴμ καὶ ἐν τῷ “ιβάνῳ καὶ ἐν πάσῃ 

- - - γ - ͵ Ἁ 

τῇ γῇ τῆς δυναστείας αὐτοῦ. 20 Πάντα τὸν 
" , ν ᾿ Α “Ὁ 9 “Ὁ Ν ὑπολελειμμένον λαὸν ἀπὸ τοῦ μοῤῥαίου καὶ 

- , ᾿ - , ᾿ - 
τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ (Φερεζαίου καὶ τοῦ 

Βὐαίου καὶ τοῦ ᾿Ιεβουσαίου τῶν μὴ ἔκ τῶν 
» ἃ ν 7 - ᾿ 

υἱῶν Ισραὴλ ὄντων, 21] τὰ τέχνα αὐτῶν τὰ 
᾿ » - Ν 

ὑπολελειμμένα μετ αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ, οὗς 
. Α - 

οὐκ ἠδύναντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐξολοϑρεῦσαι 
ΕἸ ᾽ ᾿Ὶ , 

αὐτοὺς, καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς Σαλομὼν εἴς 
φόρον δουλείας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

- » δ 

22 Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οὐκ ἔδωκε Σα- 
᾿ ᾽ ,’ “ ᾽ δῸλ ἀεὶ εν 

λομῶὼν εἰς δουλείαν, ὁτι αὐτοὶ ἤσαν οἱ ἄνδρες 
Ἑ - -“ "» 

οἱ πολεμισταὶ καὶ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἄρχοντες 
καὶ τρισσοὶ αὐτοῦ καὶ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων 
αὐτοῦ καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ. 28 Ἦσαν δὲ ἄρχον- 
τες οἱ ἐπιστάμενοι, ἐπὶ τῶν ἔργων “αλομῶντος ] 
πεντακόσιοι καὶ πεντήκοντα, οἱ κυριεύοντες 
ἐν τῷ λαῷ τῷ ποιοῦντι τὸ ἔργον. 

24 Ἢ ϑυγάτηρ δὲ τοῦ Φαραὼ ἀνέβη ἀπὸ 
τῆς πόλεως Ζαυὶδ εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς ὃν ᾧκο- 
δόμησεν αὐτῇ" τότε ᾧφκοδόμησε Μελλώ. 

26 Καὶ προςήνεγκε Σαλομὼν τρισσῶς κατ 
ἐνιαυτὸν ὁλοκαυτώματα καὶ εἰρηνικὰς ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον ὃ ᾧφκοδόμησε τῷ κυρίῳ, καὶ 
ἐθυμίασεν ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ ὃν ἐνώπιον κυρίου" καὶ 
συνετέλεσε τὸν οἶκον. 

26 Καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλ ̓ ομὼν ναῦν 
ἐν ̓ ᾿Ισίων Γάβερ τὴν οὖσαν ἐχομένην “λὰϑ 
ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς ϑαλάσσης τῆς ἐσχάτης ἕν 
γῇ ̓ Εδώμ. 27 Καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ ἐν τῇ 
γηὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἄνδρας ναυτικοὺς εἰδό- 

τας ἐλαύνειν ϑάλασσαν μετὰ τῶν παίδων Σα- 

λομῶντος" 258 καὶ ἦλϑον εἷς φφείρ, καὶ ἔλα- 
βον ἐκεῖϑεν χρυσίου ἑκατὸν καὶ είκοσι τάλαντα 
καὶ ἤνεγκαν τῷ βασιλεῖ Σαλομῶντι. 

185. ΑΒδ; καὶ ἐν τῇ γῇ πάσ. (ὁ. 1) ... Ἐ(α11.) πά- 
σας ... (Ρτὸ τῆς δ.)τδ μη κατάρξαν(ο. ΕΧ), 20. ΑΒ5 
ἡ καὶ τὸ Χαναναίδ καὶ τὸ Γεργεσαίϑ (ΣΕ). 21, 
ΑΒἢ; ἐξολεϑρεῦσαι ς Ὑ ον ΟΙ ὌΝ ΩΣ, ΑΒ": Ἀγ: 
1781: Ἔ) τὺ Ἐ(018) οἵ ο«. (015) Ἐ(: ἄρχ. ) αὐτᾶ. 
Ἔ{ρ: ἄρ .) αὐτῷ (ο. ΒΡ). ὩΣ ΑΒΕ; Οὗτοι οἵ ἄρχον- 
τες οἵ ἐστηλωμένοι οἵ ἐπὶ τῷ ἔργδ ... ἐπικρατᾶν- 
τὲς ... οἱ ποιῦντες ἐν τῷ ἔργῳ ᾿ Ἢ. 24, ΑΒ; 
Πλὴν ϑυγ. Φαρ. ... ἐκ πόλεως ... πρὸς οἶκον... 

Ι 

19 καὶ πάσας τὰς πό- 
Ι 

ὩΦ ὉΝῚ 29 ἪΡ ᾿ - ’ ᾿ 

καὶ τὰς πόλεις τῶν ἁρμάτων καὶ πάσας τὰς 

τῶν πρῶ ΡΠ ΓΝῚ ΘΟ ἼΒΙΙ 

Ὄπ ΩΝ ΠΏΞΟΒΠ παντὸς ὈΝῚ 19. 
ὈΝῚ πρῶ 

2535 Ὡ23:335 ΒΘ Θ553 Γή239 ῥΌΠΙ 
“Ἴ Ὑ θη ὈΡΤΤΩΞ αἸΠΟὉ ὙῸΝ 5 
Θη1 ἽἼΠΠΠῚ ΤΊΘΕΙ ἜΠΓΠ ΣΘὩΝΠ 
ὩΡ2Ξ ὁ ΓΘ ΠῚ ὌΝ δ. ὩΞ τ ΝὉ “ὧν 21 
"ῶν γηὰξ ὄσοπηπν Ἐπ. τῶν 
ΒὩ τς ὈΝ δ 5 ὯΞ ΕΝ Νὴ 
Ὡὴ"π ἼΡ πὸρτο Ὁ δρῦς, ΞΡ 
προ ἸΓΟσΝὉ ὈΝΉδΣ ὨΤῸΣ Ἐππττι2ς 
ῬἸ29 ΡΣ ἜΩΝ ὉΡΤΤῚΞ ἼΩΡ 

ἐΡϑθηΡν 55 ὙΡῚ ὙΦΌΘῚ ὙΟῚ 
“ἂρ ἼΩΝ ΘΛ "2 1 ΤῸΝ 28 
ΩΓ ΘΓ πρῶ ΓΘΝΟΙΩΣῚ 
ΝΘῺΞ ὈΣ ὉΣΞ ΘΥΤΕΣ ΓΝ Ὸ 

πὴπ “ΟΣ ΡΣ ΡΒ ΩΞ πν᾿ 

"ΤΙ ΠὴΒ ΤῊ πο ΤῺ ὝΘΗ ΠΙΓΟΞΓῸΝ 
ὭΣ 

ΩΡ οώ πόρῷ πον ΠῚ 
ΠΣΡΒ στ Ξέμος ΠΡ ποθ 
ὧν ὮΝ ΩΡ ΠῚ τῆπος, γ23 ἼΩΝ 

ΤΉΞΠΓΩΝ ἜΝ πὴπ Ὁ 
πἸΌΣΦΞ που ΝΣ ΩΣ ΣΝ) 

"5 ΓΕΘ ῸΣ ΓΠΌΛΆΓΤΙΝ ἼΩΝ "ϑὴ 
ΝΞ ΔΓ ΓΙΌ. ὁ ΘΥΤΝ Ὑ ΝΞ Π0Ὸ 27 
ὩΦ Ὡ5:Ὶ Σ᾽ ΤΙΝ ΣΝ ὙΠΣΣ ΤΙΝ 
ΠΝ ΠΡ ΘῚΝ ἸΝ35Ὶ ἐπ "ΠῺΣ 28 
ΘΛ» ΓΝ ΏΣΣΞῚΝ ΠῚ ΘΙ 

ἐπ θ ΠΡ ΒΤ ΟΝ ἸΝΞΡῚ ἼΞΞ 

24 

ΓΞ 

20 

(ξαὐτῇ) σὺν τὴν Μ΄. (. ἫΝ 
ΖΣ. τρεὶς καϑόδος ἐ ἐν τῷ ὃ . ἐπὶ τᾶ ϑυσιαστη- 
ρίϑ ... ἐϑυμία αὐτὸς εἷς πρόρωπον. . ἀπήρτισεν 
σὺν τὸν οἶκον (ο. ΤΡ ΟΣΔΒῚΣ “Καὶ υ ναῦν ὑπὲρ ὃ 
ἐποίησεν ὁ β. Σ.. ἐν Γασίων.... τῆς ἐσχ. ϑαλ. (ο. ἘΧ). 
27. ΑΒ: ἐλαῦν. εἶδ. (ὁ. ΕΧῚ 28. Β: Σωφιρί 
(Ὀφείρῦ). ΑΕΧ: τετρακύσια καὶ εἴκοσι. 

20. ΑΒΡ: : ἀνεβίβασεν 
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φοίε οτης- πὸ πδαροπαδίς, Οἷς ΘΟ ίἢαρτί παῷ νθίτ, 

19 Ἐππὸ αἴἴὸ (Θάοίς Ὅὲν δονπράιϊζε, οἷς (Θα- 

ἴοπιο ϑαῖίο, ππὸ αἴΐο (Θεοῖς δεν ϑαροη, ππὸ 
οἷς (Θιάοίε ὃ. ϑέοιτου, {πὸ τροϑι! εὐ ἀΠῚ 

γαιϊίς 21 δαποπ κι οτγιζαίοπι, ἱπὶ ἰδαποπ 

᾿πὸ ἱπὶ σαπδοπ βαπὸς {εἶπεν φοιτηζα)αΓέ. 

20 “πὸ αἴε8 ἀδτίᾳς ΒΟΥ σοπ Ὅὲπ ἡΓπιοτί[ογη, 
ειίθίίξοτη, δ δοτοδίοετη, οοίζοτπα ππὸ 3 ὲ- 

διυξίοεντη, δίς πῶς σοπ Ὅεπ ἀξίποοντη ΔΊταο 

21 τότ, Ἔουζεἴδοι ἀφ πεν, 

πὰ ὑδενδιείδεπ Τἰοεβοὸπ ἱπι βαπος, οἷο δἷς 

δείποον Δήταοῖ πίε ἔοππίοπ ϑογδαπποπ, οἷς 
τππιαῖς (Θαΐοπιο εἰπϑθαν δἰ8 αὐ δἱοζεπ 

22 3ᾳᾳ. Ἔθε᾽. υοπ Ὅὲπ ὁδίποοτη Ἰγταοῖ 
πιαγίε εὐ πίῶι δἐπετε, Τοπθοτ [{8 {6 

δε τϊεσϑίοις. ἀπὸ {εἶπε ἀδπεῦίς τπὸ δι: 
᾿ Πεὲπ τἀπὸ θέν ἀπὸ ὕδον [εἶπο ὅδαροι 
25 πὸ ϑύοιζον ζεἶπ. ἜΠπο Ὅεγ Ὁππηειμο, 

Ὁἷε δον (Θαϊοπιοπϑ (Θεά ) ἀζίς ὑσατοπ, ὍΤΟΥ 
τρατοπ Ππ| θαπθοῦε ἀπὸ {ππεἰρ, οἷς ἄδοῦ 
Ὁαβ8 016 δεντζάγείοπ. ππὸ οἷἱε Θεά) ἀ{ε 
αὐϑΥγι τοίοη. 

24. λπὺ οἷς 5 οὐγίεν φβραταῦ ἀ0ᾳ δέεται θη 
Ὅε1 Θίαρί Φαυίοϑ ἱπ ἰθτ φαιδ, 48. εὐ 

ἤν {6 φοδαιεῖ Ῥαιίο. Φα δαπείς οὐ αἰ 
0. 

᾿πὸ (Θαΐοπιο ονζοτίς δε8 δαῦτβ Ὁτείπιαι 
ἘΒγαποου[οσ τπιὸ Φαπέρνζεν απῈ Ὅεπι ἽΠ ταν, 
6’ ΟΥ̓ ὲπι οῖγη αεδαιοῖ δαίίο, τπὸ 
τάπετίς ἴδον ἰθπὶ τον Ὅεπὶι έτη. πὸ 
τσατῷ αἴὐὸο Ὁ. 8 ατιδ [ζοτείᾳ. 

20 

20 ᾿ἴπὸ Φαίσπιο πιαῦτς αὐὖὦὸἋ Θώ{ε κει 
(ζεοπ Θεδεν, οἷς δε ΟἿΌΣ Τἰραῖ, απὶ Ἰ1{ετ 
Ὅε8 Θά {πεετϑ, 

οἷς Π{ὸ δίπίον, 

ἐπὶ βαᾳηὸς δεῖ (ὁοοπιίίοτ., 
27 ἜἸῖπὸ ίταπι [απο ζεἰπο δ πεῦτο ἱπὶ Θά ῇ,, 

οἷο ας ΘΟ ἢ ίοιίς ππὸ απ ὅοπὶ θέρεν εὐς 
{αϑτοι Ἰοαύοπ, αἰ Ὅεπ δὲ πετοπ ΘαἸοπιοπϑ, 

25 Ἐπ ἕαπιεπ σε ὌΡθὶτ, τἰπὸ δοϊείεπ δας 
ΓΙ 6 1: οἷον πιθοῦ ππὸ οἰσαπρίῃᾳ (δ πέπον 
Θοἵο, πτὸὖὁ δγταίεπϑ δοηὶ δε πίῃς (Θαΐοπιο. 

25, ὕ.1.: δὲν τϑατοπ, 
28. ὕ.1,: (δοϊοοῦ, 

19, ΑΥ.νΕ: Ξβδοτταίηθῃ. Β: Ῥθτουίαπ Π δἐο, 
21. {τοϑπραν, ΝΕ: σου }6ᾳ6π.. Δ: απϑδτοίίοπ, ΑὟΥ: 

οῦ Ὁ. αἵό δτοῦπ: θυδοίίου. απὸ, ΝΕ: πιαϑίο κα 
δτοῦπατό, Β: Τίοβ Ὁ. 2π εἴποπι οἰοπίθατοπ ϑιιδ .β 
απόποθπιῦπ. 
2. αι. . Φίειον, Β.ΑΥ͂Ν ΝΕ: ἔοείποπ (216) πε, 

{οπϑετπ (Ὅ6ππ) [. τσατὸπ, Β: πὶ, απ Ἔοίο ας δου: 
{π ἄδσον... ΟΥ̓ ΝΕ: αὶ {. 9. κι 1. (δ αρεπξδινζεν) 

ΕΧ. 

.0ν.8,6.  η158. ἜΕῚ ΟἸΠη65 νἱ005, 41] δὰ 5619 
ΚΡ τι ΡΟΡΕΠΠΟΡΔηΐ οἱ ορᾶπὶ ΔΡΒ4 18. ΠΠΠΓῸ, 
10,50. ΠΠΗΪνΙΐ, οἱ οἰν 65. ΘαΡΡα τη αἱ οἰν!- 

ἐσμεη τά ἴθ 5. δα [απ], δὲ φασάοιπηᾳαε οἱ ρμ]ἃ- 
ΟΠ αὐ ΔΘαΙ ΠΟ τη {ΘΓ β8] 6 οἱ 
ἴῃ ΠΙΡᾶΠ0 οἱ ἴῃ ΟἸΏΠΙ ἰθγγὰ ροίθϑίδί 5 

20..8,..851 86. ἘΠ νΘ δι. ΡΟΡΌ] απ), 4] Γ6- 20 
ἐτας ΠηΔηΒοαΐ ἀθ ΑἸΠΟΥΓΠ οἰ. οἱ Ηρθι]ιδοῖβ 

οἱ Ρῃθγοζαρθὶβ οἱ Ηδνδρὶβ οἱ Φθιιβδο 8, 
26π.8,8, 4] Π01] 5πη| ἀθ ἢΠ1Π5 Ι5ΓΔ6]: Ὁ Πο- 21 

Τα ἢΠ105, 481 ΓΘ] ΔΠΒΘΓΔΗΪ ἴῃ ἰθΥΓὰ, 

τ υ4ι05. 5006. ποη ροίαθγδηΐ ΕΠ [5- 
Ἐδτιυ δδι 6} ΘχίοΓΠ] Π8Γ6., ἰδοὶί ϑα]οηιὸη ἰγὶ- 
26ν.8,9. θα ΙΓ ο 5. 5486 ἴῃ ἀΐοη πᾶπθ. ἘΠῸ 22 

ΠΠ1ΠΣ ἀπίθ ἴβγ 861 0 σοηδίιπ|: δ8- 
τν 35,85. [0 }}0}} 50 ΓΝΙΡ6. 4ΙΘΙΠ18Π|, 56 ογδηΐ 

νΓὶ θ6Ι]ίοΓ.5. οἱ τη] η δι} 6}ι5, οἱ 
ΡΥΪΠΟΙΡο5. οἱ ἀποθς. οἱ ργδρίβοι: οΓ- 
ΤΠ] οἱ θαπονη. ἢ γδηΐ δυίθη 29 

ΟΡ ΒΟ ΡΤ ΠΟΙΡ68. ΒΌΡΘΙ ΟἸηπἶᾶ Ορογὰ 88]0- 
τ] 5 ΡΓΔΘΡΟΒΙ ααϊηρσθηῖ «αϊη 4 ἃ- 
σἰηΐα, πὶ μὰ πὶ 5] οἴη ρΟρα- 
Ια οἱ βίαι ει15. ΟΡΘΡΊ]115. ἐπ] ρ Γ θΔηΐ. 

ΕἼΠα δα 16ι ΠΑΡ ΔΟἢΪ5. ἀϑοθηα 46 24 
οἰνιαι6 Βανι ΠῚ ἀΟΠλ11} 50 1, {8 Π| 
ΔοαΠοανογαΐί οἱ ϑαϊοηοη; ἰαπὸ δράϊ- 

201".8,11. 

γ15.. ραν Μ6110. 
ὅτ ΟΠδγοθαΐ ἀαοαιιθ ϑδ!οιηθῃ {{ἰ]λτι5 2 

νἱΟΙ θ15 ΡΘῸΙ ἀΠΠ05 5 σι! ο5 ΠΟΙ οοδιιβία 
8,4. 6ἱ Ρ8ΟΙἢα5. νἱοίΠ]ὰ8. ΒΡΘΡ Α[[ΔΓΘ, 

4ιοα δραϊποανογαί Ποηη0, οἵ 840- 
Ἰοθαΐ {πγχηϊδπηα οοΓδη ΠοΟιηΪηΟ; ρ6Γ- 
[δοίαμηιι6. 6ϑὲ [ΘΠ ρ] 111]. 

ΟἸαββθη ἀπ 0416 ἴδοι τὸχ βϑδ᾽ ομΊοη 28 
ἴῃ Αϑο βάθρον, 4υδ6 6βὲ {ιχία ΑἸ] ἢ 
1 ΠΠΙΟΓΟ. Π]ΔΡῚ5. ΓΠΡΡΙ ἴῃ ἰογγὰ [{1]- 

ναι. Ιη8686. ἜΝΙ βίαια Ἠ Γα 1ἢῃ Ο[5586 27 

ἦσμο1Β8.}1ἃ ΒΘΥΝΟΒ. 5105. ΥἹΓῸ5. ΠΑ ΟΟ5. οἱ 
ΘΠΔΡΟΒ ΙΠΔΓΪ5 ΟΠ 56 ΓνΪ5 ΒΑΙΟΠΊΟΉΪΒ. 

φιοῶν Ὁ Οὐΐ απ νϑηΐββθηΐ ἴῃ ΟρΠΪ", ϑ81η- 28 
Ρίααα. ᾿πἀ6 ΔΓ ΠΏ ΦΕΔΙΪΓΙ σ ΘΙ ΓΟΓῚΙΠῚ 
υἱρσίητ! ἰ4] ηἰογαμ ἀθία!οτιηΐ ἃ Γθ- 
σ6 1} ΒΑ] ΟΙΠΟΠΘΙΉ. 

20}.8,17. 

θέ.2,8. 

24. ΑΙ. Ἔ Β]ΟΠΊΟΗ. 

. Ὁίς 5. 
29, ϑίνθείζε. .,. 

Ουίς ὅ, 10). 
24, “1660, Β: δίς Ἔρἤππῃ ὃ 
“Ὁ, π΄ σετδεαππές δαδεΐ ταῦ {{8. φοδίίθτείς, (Β. 

ΟΥ̓͂Ν. Ε: ται). απ θοηι, τοι ἄγον ὁ. ὃ. ὅ.τσαν (βαπ) ὃ 
20. ΑὟ: εἰπ Θῴ ἢ ὁ ΟΥ̓ .ΝΕ.Α.: δαπείο, 
7, ΑΥ̓͂ .ΥΕ.Α: Ὁεδ ")ὲ, ἔπποίρ. 

ἴο ατ δὲπι θοῦ αἀτϑείεξεπ 
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ΕῚ ᾿ Υ 

ΧΟ. Καὶ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα 

“Σαλομῶντος καὶ τὸ ὄνομα κυρίου, καὶ ἦλϑε 

τοῦ πειράσαι αὐτὸν ἕν αἰνίγμασι. 2 Καὶ 
ἤλϑεν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφό- 
δρα, καὶ κάμηλοι αἰρουσαι ἀρώματα καὶ χρυσὸν 
πολὺ σφόδρα καὶ λίϑον τίμιον" καὶ ἦλϑε᾽. 
πρὸς Σαλομῶντα καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα 
ὅσα ἢ» ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. ὃ Καὶ ἀπήγγειλεν 
αὐτῇ Σαλομὼν πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς" 
οὐκ ἣν λόγος παρεωραμένος ὑπὸ τοῦ βασι- 
λέως ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ. 1. Καὶ εἶδε 
βασίλισσα Σαβὰ πᾶσαν τὴν φρόνησιν Σαλο- 
μῶντος, καὶ τὸν οἶκον ὃν φκοδόμησϑ, ὃ καὶ τὰ 
βρώματα Σαλομῶντος, καὶ τὴν καϑέδραν 
παίδων αὐτοῦ, καὶ τὴν παράστασιν λειτουρ- 

γῶν αὐτοῦ, καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτῶν, καὶ 
τοὺς οἰνοχύους αὐτοῦ, καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν 

αὐτοῦ ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου" καὶ ἐξ 
ἑαυτῆς ἐγένετο. 9 Καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα 
Σαλομῶντα' ᾿ληϑινὸς ὁ λόγος ὃν ἤκουσα 

ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ 
τῆς φρονήσεώς σου, 7 καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς 
λαλοῦσί μοι, ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑω- 
ράκασιν οἱ ὀφϑαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἐστὶ 
τὸ ἥμισυ καϑὼς ἀπήγγειλάν μοι' προςτέϑει- 

ἀν} 3 Ν ἊΨ ν 2 . 

κας σοφίαν καὶ ἀγαϑὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοὴν. 
Ἁ Υ͂ 3 “- - [ , « 

ἣν ἡκουσὰ ἕν τῇ γῇ μου. ὃ ακαριαι αἱ γυ- 
ρας “ αΜΔΕι; τ ᾿ 

ψαῖκες σου, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὕτοι οἱ 
, Ἄς ἢ 

παρεστηκότες ἐνώπιόν σου διαπαντός, οἱ ἀκού- 
- ᾿ , ΄, 9 , ͵ 

οντες πᾶσαν τὴν φρονησίν σον. “7 ἕνοιτο κυ- 
ριος ὁ ϑεός σου εὐλογημένος, ὃς ἡϑέλησεν. 
ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ ϑρόνου ᾿Ισραήλ, διὰ τὸ 
ἀγαπᾶν κύριον τὸν ᾿Ισραὴλ στῆσαι εἰς τὸν αἱ- 
- [ ᾽ Ι] 

ὥνα" καὶ ἔϑετό σὲ εἰς βασιλέα ἐπ᾽ αὐτοὺς 
τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμα-. 

ΡΘ ΤΟΣ πο τ ΠΩΣ ΕΕΡΕ 

ΒΡ ΦῚ ΓΙΝΏ Ἴ2)29 ἸΙΡῚ Ὁ ΠΡΊΝ 
σιν αὐτῶν. 10 Καὶ ἔδωκε τῷ “Σαλομῶντι 
ὁκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσοῦ καὶ ἀρὼώ- 
ματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίϑον τίμιον πο- 
λὺν" οὐκ ἐληλύϑει κατὰ τὰ ἀρώματα ἐκεῖνα 
ἔτι εἰς πλῆϑος, ἃ ἔδωκε βασίλισσα “Ζαβὰ τῷ 
βασιλεῖ Σαλομῶντι. 11 Καὶ ἡ ναῦς Χιρὰμ. 

1, ΑΒ "τ ( ΕΧ). 2, ΑΒ: ἡδύσματα (ἀρ. ἘΧ)... 
πολὺν.. Ἐἐμ λθῈ [α, ΕΧ). 8. Β: παρὰ (ὑπὸ ἈΒΕΧ). 
δ. ΑΒ: στάσιν λ.. ἵμ. αὐτῷ (ο. ἘΧ). 7. Β: εἰσὶ 
(ἐστὶ ΔΕΕΧ)., -ἄσοφ. καὶ (ΓἈΕΧ). ΑΒ ἐφ. ἀγ.) 
πρὸς αὐτὰ ἜΕΧ.. 8. ΑΒ: διόλϑ (διαπ. ΕΧ). 9. ΑΒ. 
Ἐ(δ!1.) εἰς (ἐ ΕΧ). ΑΧ: καὶ δικαιοσύνην. 10. ΑΒ γορρρι δεό 5). αΥ̓γ: δεπ θῖν Θ. Ὁπτῷ οῦονα, ΑΣ ἐπὶ 

. (018) ἡδύσματα 9) ὃ. ᾧ. κυ. ἕκ.) καὶ ( δ ρΩς 
ο. Ἐσολ. (0. ΕΧ 

«χρυσίδ.. 

ὌΠ ΘῺ ΤΏΡ" 

! 

ορπ ἢ. 

ἩἨεσΐπα ϑαλαεο. 

»ρῶτστΝ ΠΡῸΣ ἈΞώσ 355 Ἃ, 
Ἴπϑὴ» ἐξρὴ πῆπὶ θῶ. προ 
5πῷ ΠΏΡΘΥΣ ΝΞΙῚ 
ΘρΩΞ ΘΝ ΘΘῺΞ ἸΝῺ Ἴ29 
Ν 32 γΠΡ, Ἰ2ΝῚ ἽΝ σ 3. 2.117 

| δ τὸ ὮΝ Ν ἼΞΊἪ ποτὸν 

πρῶ ποτ ἢ ἐΠΩΞΌ ΩΡ ποπ 3 
ΠΣ Ὁ21 ποπισνο πρησητὸ -Ὦν 

ΝῊ ὑπὸ ἜΝΙ Ἔ ἼΩΝ ποϑπτΊΩ α 
προ ΓΏΘΙ ἢ ὮΝ Ἀδ τ ΟΞ 
ἀπο ὈΞΝῸΣ ὁ 3 ΟΝ ΓΞ; 

ὟΣ 20 12" 
τὸν ἸΠΟΡῚ ὈΡΘῸΣ Ἐπ Ξ Ὸη 

π᾿ 

Ηρ ΠΩ ποτ. πὴ ΤῊΣ πὸ" 
ποσὶ ΠῺΝ πο πτον ΔΏΝΡΩ ΠῚ δ 
-ὖν ἼΧΝΞ ὭΣ Φ ἼΩΝ ἼΞΊΠ 

ῬΩΏΝΠ ΟῚ ἘΠ ΌΘΤΙ δὴ Ἴ231 
ΠΣ ὙΠ ΝΞ ΩΝ ἫΦ ΘΛΠΞΤΟ 
ΡΟ ὙΧΠΠ Ὅσα ΝΟ ἜΡΙΣ Εν: 
"ὧν πρτοώστοΝ ΞΘῚ. ΠΏΞΕ 
Π129 Ἰῶν ἼΩΝ ΤΥΩΝ ἐ ΩΣ ὦ 8 
ὩΣ ὩΣ ΤῺ ἜΣ ΤΩ Π πὸν 
ΠΠΞῸ ΡΝ πῆτε: ΠΌΣΩΝ 9 

»} 

ΝΌΞ ΟΡ ΠΝ ἼΞ ὙῈΠ δὰ 
ΝΠ ΩΝ πὴσπῦ ΠΣΠΝΞ ὈΝ 

ἸΞᾺῚ ἸΝῺ ΠΞῚΠ ὈΥρίο 3) 2 35 
ἫΡ ΝΠ ΟΣ9 ΝΞ δ ΠΣ 
ΕΕΡΕ ἈΞΘ ΤΙΞὉ ποτ ΟΝ εὐ 
ΝΣ - ΩΝ δ ῺΝ ὩΔῚ ἘΠΏΣΘ 

1, δίε δ,.., δα Ὁ. Φ, Βύτείο 05 δεῖ θὲ, Β.ΝΕ: 

2. Β: ὥφεν, ΑΥ̓Σ: ϑι|6ε. ΝΕ: βταΐε.,. 

ΓΤΤΙΞ 2. 

Θειυῖτξε. 

ἡντινοῦν" Οὐ ΤΣ. λα, ων Δυδιοδνμωμ" δὰ ὐἰαδα 



Ι 

ΤΣ. ιἴτὸ δα δα8 Θετίι ΦΟαϊοπιοπδ, νοις 
Ὁεπὶ ϑὲαπιεπ Ὁεὲ8. ϑεγτη, ἔαπι ον οἱε δε, 
πίρίπ οοπὶ θὲ ἢ τα δίει, ἔσπι ς, ἰθπι 2 

2 σοεὐιεπ πἰ θὲ ]εία. ἜΠΠπὺ {{ς ἔαπι 
σόπ ογα αἴοπι πὶ εἴποπι [ον στοβὲπ ὅτ, 
ταῖς δα πιοροίοιι, ὃς (Ορεγοτοῖ ττροπ ατὸ οἷος 
Θοΐο ποὺ (δ οἴ φοείπο. πὸ δα [{6 ὁππι. 
δδπίᾳς ΦΘαίοιπο δἰποίη ἔα, τορος {{ς ταἰ{᾿ 
ἴδηι αἴε8, τοαϑ 1 [{) ϑοτρεποπιπιοι θαίο., 

3 τη (ΘΘαΐοπιο ασίς ἰῃτ αἴο8, ππὸ τθαῦ 
δὲπι δε πίρο πἰὔι8 ϑρυδούροπ, Ὁπ8. οὐ ἰῃγ 

ἀ πίε Ταρίε. ἔα αὖον οἷς δεδηίρί π΄ υθπὶ 
ϑιοία) Ὡταδίεπ. ζαῦε αἴὸ ἡθεἰδηοι! (Θαΐο- 
πιοιδ, ππὸ Ὁαὃ ϑαιδ, δα8 εὐ σοδαιοῖ, 

ὅ δαίίς, Ἐππο οἷς Θρεῖζε [{ {εἰπεπ ΣΙ), 
τπῦ [εἶπον δὲἐπεῦίς πδοῦπππο, τπτὸ ζεῖπον 
Φίοπεν. ὅἴπι| τἀπὸ ἰθτε ἀπ οἰδοῦ, τπὸ ζεἶπο, 
(ύγεπξοιν, πὸ ζείπο Βταποουζον, οἷς εὐ ἱπ 
Ὅθπὶ ὥατε Ὁε8 οτγη οὐζοτίο; ἔοπηίς Π{ς 

6 πἰδε πιοῦν ἐπίθαϊεπ ἢ ππῦ Ἰρτα κιππς 
δεθηίαε: (68 {ΠῚ Ἰυαῦτ, θα (ἃ) ἰπ πιρίποπι, 
φαπὸς σορῦτο θαδὲ σοι δείποπι ἡθοζοπ, ταῦ 

7 υὐὴ δείπον ἡβείδρεῖ, ὃ ππὸ ἰῷ θαθδε οδ 
πίε τοσοπ αἴαπθοπ, δ18 [ἃ φεξοιππιοι δίπο 
τ θαῦο οἐ8. πἰς πποίποπ προ. φοζοῦοη. 
Ἰϊπὸ Π{60ε, ε8 ΠῚ πιίν πἰῶε οἷς Θάϊε σὸς 
ἴα; δἊῇὴ. Λα πιοῦν ϑθοίδ εἰς τὸ διε8 
Ὁόππ δα 8. Θετ δι {{{, δα 8 ἰἄ) φορῦτοι ὕαθο. 

8 Θεία {{πὸ δείπο βοιτε ππὸ Ὁείπε δδποίς, 
οἷς αἰξολεῖς σον οἷν ΠΠεθεπ τπιπῦ Ὁείπς βείβε 

9 δεῖς θύτεη. ἘΘοίοδεί {εἰ Ὅεγ εῖτ, δείπ 

(οί, δὲγ 21 οἷν ἀαΠ} αὶ, ὉαΒ εὐ οἱ απ 
δὸη ΘΙ 51τὉαρ8 σοζεθὲ θαΐ, ϑαύππι, δα 
δον ὅν γαῖ Το 6 θα. οὐοί αἴ), ππὸ οἰ 
ζππι ὁξόηπίαᾳε σοοθί θα, θα. δι. Θετίϑι 

τθτπὖὸ ϑιοῶς θαι. πὸ [{6 φαῦ δεπὶ 
φτθηΐᾳο δια ον. τπτὉ δοαπρίᾳ (δεπίπον Θοἵτ, 
᾿πιῦ [ο0 τ υἱεῖς ΦΟρερογείοπ τπὸ (δ οΙαοἰείπεο;, 
ε8 ἕαηι πἰτ πιοῦν 70 υἱεῖ (Ορεκοτεὶ, αἵ 
οἷς δε δπίᾳί απ νοπι ϑὲο ἢ τα δίεπ. ὁεπι δὺς 

11 πίσε Φαΐοπιο σαῦ. ἔαρι οἷς Θῴϊῇε, 

1.4. 10. ϑιοί ἄγε. 0.1,: σοι ϑὲο αταθίοπ, 2. 00.1.5. 
τοαῦ [{6 συτραοπ. 10. ὕ0.1.: [εν υἱοῖς (ΦΟροιοτου. 

Β.Α: ἔπ ἰὔτοπι ὁδούξοπ Πατε., ΑΥ̓Σ: τπι (Θίππο. νΕ: 
Ἰοαό ἰπ ίθτ. ὁ. τθατ. 

ὅν αἴε ἔρες ὅτασοει. Β: δείοίς ἴρτ αν ἴτο Θαύοι 
απ ὁ ὙΕ: Πάτς [αροπ ἔὔπποπ. 

ὅ, ζείπεη Θέπήσαπα, δαδηνο οὐ π|..., αἷπα, οὐξέαμς 

πες [(6. ΒΕ: δΠλὐ{ἀεπέοπ. ΟΥ̓: ἕαπι [{ς σαπὶ 
απβεὲν ᾧ. ΒινΕ: ταῦ ἔοίπ (δεῖ ππορτ ἱπ ἰῃτ. Α: 
ϑΓτ πηι ὁ 

ὑ. ΑΥ: ϑθαρυθεί σαν οἷο ϑὲοδο, ὙΕ.Α: ὅθαρτ {{| 
ἀλοιθαίοττει “Β.δεῖ. 21. Φ, 2, 808 1. ϑ0{0. 

02Ὁ 

Χ. 

(0,1--11. 

260ἩἘ.9,154 
Μει2,42. 

ᾺΣ ὁ ΒΔΙΟΠΊΟΙΪ5. ἰΠ ΠΟΙΏΪΠ6. ΠοΙμΪπὶ, νϑηϊί 
ὅραδε (θη !άγ6. ΘῸΠῚ ἴῃ ΔΘΗΙσΠΙΔ.1 015. ἢ Εἰ 

᾿πΠϑ  ο588 θυ 58]6 Π} Π.Ὰ]10 ΟἸΠῚ ΘΟΙΉΪ- 
(111 οἱ (ἐν 1015, ΘΔ Π16}158. ρου 110} 115 
ΔΡΟΠ ἃ οἱ ΔΙΙΓ ΠῚ [ΠΠῊΪ ΠῚ] ΠἰΠ}15. οἱ 
ΘΘΙΠ1)Δ8. ΡΓΘΙΪΟ885, νϑηΐϊΐ ἃ ΓΘΡῸΠ) 
ΒΑ] ΟΠΊΟΠΘΙη, οἱ Ἰοοιία οϑὲ οἱ πη νο "5 

ὅᾶ20π.9»,.. {πᾶ6. Πα 6 αὶ ἴῃ οογάα βι0. ἜΚῚ ἀο- 

οαϊξ θὰ) δϑαίοιηοη. οἰηηΐϊὰἃ γὙϑγθὰ 
{πὰθ ΡΓΟΡΟΒΙΘΓαΐ; ΠΟ [{ 561}1}0, 
{π|. ΓΟΡΘΙῚ ΡΟδϑοί ἰαίορο οἱ ἤθη [Ὸ- 

νον.9,),3. ΒΡ ΟΠ οΓοὶ οἱ, ἘΨΙ 6 η5. ΔΠ|6Π) ΓΟσὶ ἃ 

δ]α,. ΟἸΠΏΘΙ) ΒΑΡ ΘΠ [81 ΘΑ] ΟΠΠΟῊ 5 
οἱ (01) 4π8}} ἀρ Ποανογαΐ, ὃ οἱ 

τοι λοπ ΟΠ 05. ἸΏΘη886. 615. δἱ Πα 4 α]ὰ 56 Γ- 
ΝΟ 6ἐ ΟΥ̓ 65. ΠΝ Ρ ἢ {11 νο- 

5.656 10 ΘΟΓΠ οἱ ΡΙ ΠΟΘΙ ηἃ58, οἱ Πο- 
(8: Ἰοοαιδία 4πὰ6 ΟἸ ΓΟ ὶ ἴῃς ἄοθιηο 

Π)οὉ ηΐ : ΠῸΠ Πα) λὰ 1 {ἃ 5ΡΓΡΙΓΠΠ), 
ΝΣ (χα ἃ γθροι: γΟΡΙ5. ὁδί ΒΟ ΠῚῸ 

16} ἃν ἢ ΤΟΡΡὰ Π]Θὰ ΦΠΡ6]" 
ΒΘΡΙΠ ΟΊ 15. (π|5. δἰ ΞῈΡΟΓ βαρίοηιίἃ 

γ0 9,6. πὰ. ἢ οἱ ΠΟΠ ΟΡΘ ΟΠ) ΠΑΡΡΔΠΓΠ115 

ΠΏ], ἀοηθο Ιρβὰ νϑηὶ οἱ ναὶ οομ 5 

16 158. δἰ ρΓΟΡθᾶν! 0 πηρϊὰ μᾶὉ5 
11 ΠΠΠΟἰαία ΠΟ [ἘΘΡΙῚ : ΙΠΔ]0Γ δὶ 

Βα ρΙΘη[1ἃ οἱ Ορογὰ ἰπ|ἃ, 418] ΓΏΠΠΟΓ 
»ομ.υ,γ. ΠΠ 6 ΠῚ ἃ ἶνὶ. ἢ ΒΘδι] νἱΡῚ ἴα] οἱ [6 δι] 
ταῦ, δι Θυν (π], ααΐ δία! ΘΟΓΆΠῚ (6. 5ΘΙΠΡΟΡ 
20..9,8. 1 δ ἀπ Βα ΡΊ 6 1ἃΠ} ἰπᾶγη. ἘΒ1 Π0- 

τὩΪη115 Π 6.15 {ππ5 θΘη Το 15, οἱ ΘΟ ἢ}- 

Ρἰ οι 511, οἱ ΡΟβι [6 ΒῈΡΘΓ {ΠΡΟΠῚΠΠῚ 
ἴβυδοὶ, δὸ 4ιοὰ ΑΙ] χοῦ ΠΟΙ ΪΠιι 5 
[5γ6] ἰῇ δθῃθ ΘΓ πὴ, οἱ σΟηβΕ {1} 

25ιν.8,.5 6. ΓΘ ΘΠ}, ἱ ἴΔ6ΘΓ65. Ππ60 1 οἱ [ὰ- 
“οκ.9,9, 5ΠΠπ||.. ἜΠΘ4Ι οὐρὸ ΓΘρὶ ΘΟ ι1ΠῚ 

ῬΡ. 7 , 18. Ψ 11 ἰΔ]Θηΐα Δα} οἱ ἁγοτηαία τη] [ἃ 
ΠΪΠΪ5. δἰ ΘΘΠΊΠ185 ΡΓΘίΙΟ5 5: ΠῚ 51Π| 
ἀΠΠ]αΐα τα] Γἃ ΓΟ [ἃ ἰδ 111} {ἃ, 411 ΠΊ 

ἃ 486 ἀθά! γοοῖπα 84) Γθρὶ 580- 

γ. 

ά 

9 6π. 
-Ρ 

Ἂ 

(ϑαρ. 
8,18. 

ὅ,7. 

᾿20ν.9 1080}, ἘΒρα οἱ οἰαβ88. Ηϊγαιη, 4πᾶ8 11 

2. ΑἸ. τοβοη. 

ΑὟΥ: Ὁείποι Θαΐει. νΕ: (δἰπτίιπροπ. Α: ϑὲοδοπ ὃ 
7. Β: μα ταῖν λιν, ἀδουίτοίεπ θα δ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: 

ἀθεγευ {|| απ 588. 
8... π᾿ {εἰν δέ εἴς δι ὅπ, νΕ: ΘΠ [οΠ6.. αὟΥ: εἰ 

δείποι ...ἢ 
9, Βαέ οὐ... φοἵ, δαξ δὲ ϑὺ, ιν Θογεςεία , δε, 

Β: απδήθεῖ, Α- Φαῇο. νὰ: δ ο Ιφοζαϊοπ απ Ὁίτ, 
ΑΥ̓͂: οί“) οὐξοτοπ, Αἱ δύπι δι. υρθ ] οἷ. δα, 

11. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: δα 6 ΘΙ ὁ 
ἀθ 



020 (10,12---21.0 

Χχ. Διαϊοτπογῖς αδιιγεαα,γεἴξα οἵ ἘΣ ΘΑ τ, ττας 

« » } , 5 Ὠ . “4 ψ] 
ἡ αἰρουσα τὸ χρυσίον ἐκ φεὶρ ἤνεγκε ξύλα 
πελδκητὰ πολλὰ σφόδρα καὶ λίϑον τίμιον 
'πολύν'. 12 Καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα 

τὰ πελεχητὰ ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου 
καὶ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ νάβλας καὶ 

κινύρας τοῖς ῳδοῖς" οὐκ ἐληλύϑει τοιαῦτα 
ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὥφϑη που ξ τα ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὄφϑη 
ἣ “ - « , , 13 Ὁ Υ. ἔτι ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ ὁ βασι- 
λεὺς Σαλομὼν ἔδωκε τῇ βασιλίσσῃ Σαβὰ, 

,ϑ ΄ γα “ ᾽ , ᾿ 

πάντα ὁσὰ ηἡϑέλησεν ὁσὰ ἡτήσατο, ἕκτος 
’ τ Υ ϑὰ ὦ κ᾿ ; - 

παντῶν ὧν ἔδωκεν αὐτῇ διὰ χειρος τοῦ βασι- 
τε - 4 ᾽ ᾽ 

ΦΣαλομῶντος. Καὶ ἀπεστραφή καὶ 
νἀ » - - 3 Α ’ 

ἀπῇλϑεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς, αὐτὴ καὶ πάντες 

οἱ παῖδες αὐτῆς. 

λέως 

ε - , - 

14. Καὶ ἣν ὁ σταϑμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἔλη- 
ὦ -“ ᾿ » - ᾿ τῳ 

λυϑότος Σαλομῶντι ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ὁξακόσια 
ἜΗΣΕΑΥ ΕΑ ΠΈΡΙ ἢ υ. 18 καὶ ἑξήκοντα ἕξ τάλαντα χρυσίου, 1ϑχωρὶς τῶν 

΄ - - ᾿Σ ᾿, 

φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπο-᾿ 
ρῶν καὶ πάντων τῶν βασιλέων τῶν ἐν τῷ 
πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς. 18 Καὶ 
ἐποίησε ὃ βασιλεὺς Σαλομὼν διακόσια δό- 

ἑξακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν 

17 καὶ ἐποίησε τριακο- 

- ᾽ ᾿ 

ρατὰ χρυσᾶ ἐλατὰ " 
- ἘΝ ν , Ἁ ῳ, 

ἐπὶ τὸ δορυ τὸ ἕν᾽ 
“ - » Ἰ “- -" 

σίους ϑυρεοὺυς χρυσοῦς ἐλατοὺς" τρεῖς μναῖ χρυ- 
- ἣ " ᾿ 

σίου ἐνῆσαν ἐπὶ τὸν ϑυρεὸν τὸν ἕνα᾽ καὶ ἔδωκεν 
Α - - , 

αὐτὰ εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ Αιβάνου. 18 Καὶ 

᾽ ᾿Ὶ 

γαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ. 
[Δ Ρ] ν - , 

19.Εξ ἀναβαϑμοὶ τῷ ϑρόνῳ, καὶ προτομαὶ 
, - ᾽ - - ,ὔ 

μόσχων ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ τῷ ϑρόνῳ., καὶ 
- μὲ Ν ᾽ ᾿ - - 

χεῖρες ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆς 
καϑέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ 

Ν ΔῊ 20 ν , ὔ ε π 

τὰς χεῖρας, “Ὅχαι δωδεκαὰ λέοντες δστῶτες 
᾿ ΕΘ ὉΝ ἐς ὌΡΟΣ “- ᾿ ΔΕ ᾿ 

ἐκεῖ ἔπι τῶν δξ ἀναβαϑμῶν ἔνϑὲν καὶ ἐνϑὲν 
᾽ Ν “ » 

οὐκ ἐγένετο οὕτως ἐν πάσῃ βασιλείᾳ. 2! Καὶ 
’ , , Ν « Ἁ - - 

παντὰ τὰ σκευὴ τὰ ὑπὸ τοῦ Σαλομῶντος γεγο- 
, - - - 

γνότα χρυσᾶ, καὶ λουτῆρες χρυσοῖ, καὶ πάντα 

ΤΩΝ ΤΟΡ ΠΟ 

ἜΣ ὙΕΝῺ ΝΣΠ ὙΒΊΝῸ Ξ2ΠῚ 
ἐ ΠΗ}. ἸΞΝῚ ἽΝ πϑῚπ ΘΟΡΟΌΝ 
ΠΕΡΙ Χυττν ἸΏ (Ὁ Σ5112 
πρὸς ΡΝ ποτ Ὁ πΣΞῺ 
15 Ἀϑτνο. ΠΗ Θ᾽ Ὁ325, 1539} 
ἴδ ἼΦ ΠΝ ΝΟῚ ΘΙΡΘΌΝ ΧΦ 
“ϑὉΩὉ 03 ποῦ ΠΟΘ ΠῚ ἘΣΤῚ 18 
πον τῶν πσθητοϑτον Ἐξ, 
ποϑα ὋΞ πρτΊτ ἼΩΝ ἸΞΞῺ 

ΣΣΥΣ τ Ἰθδὶ ποσῷ 
ἀπ ΕΣ τ, 

ἈΞΓΣΝ ἘΠΠῚ ἘΡΘῸ ὅΠῸ 
ΓΝ ὧῷ ταν πρῶξ πος 
ὌΝ ἩΞῸ. ΣΞΠῚ ἼΞ9 Ὁ Θϑ τὸ 
Ξ 5 331 ΣΟ ἽΠΦ ἢ ὈΣΠ 

ἼΡΌΣ ὈΣΡῚ ΕΥ̓ΊΝΙΣ ΓΗΠΙΒῚ ΞΡ Ρτ δ 
Ὀντθ ἘΠῚ ΠΣ ΘΠΝῸ πρτῷ 

3πὶ ΓΝ τῷ 
ἸΓΠΝΠΠ 

14 

ΠῚ 9) τὴν Ὁ τοτϑη 

τὸν πϑϑ5 2 γῷδῷ οἰ 
ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς ϑρόνον ἐλεφάντινον μέ-᾿ 

ἘΡΕΡ δῷ 

τὰ σχδύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ «Τιβάνου χρυσίῳ. 

συγκεκλεισμένα" οὐκ ἦν ἀργύριον, ὅτι 
ἘΓΠ ΔΒΣ ̓Σὀφὶρ5. -εἰρ( Ωφ. ὅ). ΑΒ Ἐ πολὺν (ὑ ΕΧ), 
12. ΑΒ: ὦφϑησαν.. .Ὲ τὶ (δ. ῈΧ 19. ἜΣ ἱς ἐ)δὲ- 
δώκει... . ἤζϑεν (ο, ΕΧ). 14, ΒῊῚ (ἃ. ῷ (ΣΕ; 
Α: τδ). 1δὲ Β: τὸ πέραν (τῶν ἐν τ.π. ἜΣ 10,8Β 
τὸ βασ.(1 ἈΕΕΧ), ΔΒ: τριακόσια (διακ, 3)..ἐτρια- 
κόσιοι! (ἐξ, Ἐ). ἣν ΔΒ: (" ἐποίησε) τριακόσια ὅπλα 
(χρυσᾶ) ἑλατα" καὶ γῇ, 8: ἐνῆσαν χρυσδ. ΔΒ: εἰς 
τὸ ὅπλον τὸ ἕν. ἱ (ρ. αὐτὰ) ὁ βασιλεὺς, 19. ΑΒ: 
τῷ 0. ἐκ τ. ἀτῆξω. αὐτῶ. 20.48: ὃ γέγονεν... Ἐ ἐν, 

3 ῃ 

ουκ 

ἼΣΣ ΤῊΞ ἪΞ 9:1 Ὀ5ΡῚ ὈΠΝ ΣΙ Ἰλ9Π 
13 ἸΘΓΝΘΞ ἼΘΙ ΡΘῚ 232 5118 

ΕἸΘΗ. ΞΠῚ ὙΠΕΜ 19 
ὉΩΠΙΝῸ πθϑὴ δὴν» ὥν ἢ πθ9 ΡῈ 
Ὀξῶσ ΘἸΡΏτοΝΣ ΠΡ} ΓΙῸ ΓΤ 

ἐΥΠ ὉΧΝ ΟΥΤΩΣ ΤΙΝ Θυ 2095 

"ὩΣ Ὁ ΘΎΡΩΡ ΘΝ ΩΡ Θηϑυθ5 9 
ΠΌΣΟΝ Ὁ ΠΤ} ΠΤ} Τὴ ΦΘΠῚ 
ΠΡ “ὃς μ ἜΤΕΡΣ ΡῈ 1921] 
ἜΡΤΟΞ "ὃ 85. ἴτ ποθ ΠΩ 
ΞΘ) δ ὩΦΞ ἸῈΝ ἼΡλῸ 27 ἸΏ39Π 

ν. 19. Β5 Ὦϑες ὉΠ ΝΓῚΣ 
11. αὐτῷ αν 45. Τε θὲ Ὁ. 9ΠΠπιααίπιθο 3. 
12. μι ὃ, ΒΟ ΝΕ. Α: διείάποετ, ΒΑ; ᾧ. 

". θαπίοπ. νῈ..Α: (δίτθουπ αι. ὦ. 
12, παῶ Τείπον θύπίρ!, απὸ. Β: τυ, πῖαπ ἰθτ ᾳ. ἡ, 



1. ϑὲ ὑπίᾳς. (0,12--21.0 2] 

48 Θειυΐϊδί δε8 (ΘοΙδο8, Χ. Φεῦ ΦΤΡΓ υοη (ΙΠεπ δ εΐπ, 

φίταπιδ, οἷς Θοῖοὸ αὐ Ὀγθίν {ἰδτείοπ, 
δταίοπ ζοῦν υἱ 1 (Θεοῖς ππὖὸ (δε αεἰείπο. 

οἷς Θάἤπροῦ; ε8. ἔἕαπι πἰῶξ πιοῦν Το) 

᾿ 18 δ᾽8 απ οἷοι.  αρ. ἜἸΪπῸ δὲν δε πίᾳ Θα- 

αἴεδ, τῦα8 [1 δοροῦτίε ππὸ δαΐ, οὔπε τθαϑ 

Π τπὸ 20ᾳ ἱπ ἰθτ ἀαπὸ Ταπππὶ ἰδτοπ 
δὲπετεπ. 

{ρεξοτπα τἀπὸ θη. αἴτὸπ εδπίσοει τα δίοπβ 
ταῦ Ὁοπ ὃεὲπ (δεισαϊίρᾳεη ἰπ ἀἠἤποετη ἔσπι. 

17 Θ ἰἴος, Ἐππὸ Ὅτοῖ ϑππϑοῦς 5 ατἰάγεπ υδπὶ 

Φανᾶο; 
18 ϑαιδ υοπὶ θδαῖος Αἰδαποπ. 

ος (δἸ[πδεῖπ, ππτὸ ἰδονροσ ἴδπι πὶΐτ Ὁύπι ον εἴς 
19 ἐπ δοῖοο. ἜἸϊπὺ δον (ΘΙ Ὁ θαίίς ζε)8 

οἰπίοπ τὰ, πὸ στὸ ἀρῆποεπ απ θεὶς 
Ὅ6π (Θεἰζεπ τπι Ὅᾳ8 Οδεζάβε, τπὸ ζἴσροπ 

ἼΠ10] 20 ἀδτοεπ Παπϑοῖ, απ Ὅὲπ ἀοθπεπ, 

(θεπ οίς, τϑατὸ αὐ πἰ πιοῦν σοεθοπ 

ἴοι σα εΥ δεηίρᾳι οοπῖ θὲ οἰ ἢ ϑίταδίεπ 

εὐ ἰῃτ σα σοπ ἰδπι {εἴ1. Ἰ1πὸ {{ς τραποίς 

14 Φεᾷ (ϑοΐδεβ αὐεῦ, Ὁα8 (Θαἴοπιο ἰπ εἴποπι, 
ἄαθτο ἔαπι, σαν αππ Θειοί δὲ [ε)8 διιπ θεν 

1ὅ πιὸ [ε)8 τπ|τῦ Τε εὶς (δεπίπον, Ἔοῦπο θαϑ 
νοι ἀγάπιοτη. τπὸ ὁξαιξίειτπ τἀπὸ ίγος, 

16 ἜἸΤπῦ εν δδπίᾳ (Θαίοπιο Τἰ68 πιαγεπ κυϑεῖ, 
διποετὶ Θἴς. σοπὶ δεήει δοϊος, [ε) 8 
ϑαπδοτὶ Θιϊα Θοϊοθεϑ ἐδαΐ εὐ 2ι εἶποπι 

δείεπ Θοῖος, [6 Ὁτοὶ ἤλγιπιο 0] κι εἶπον. 
τἰπὸ ὃογ ὀξύπίᾳ ἰραὶ [{ς ἰπ Ὅα8. 

Ἔ )1ηῦ δὸῖ 

δῦπίᾳ πιατε εἶποπ. ατοβοι ΘΟ σοπ 

μια, ππὸ ὍὉᾳα8. ὥσαιρε απὶ ΘΙ τθαν 

12 ἘἸϊπῦ δον δεὐπίᾳ Τἰεβ πια ἄγοι υοπ (Οοπθοῖς. 
δ [εἰτον ἱπὶ ὅστε ὅε8 ὅϑεττη ἀπὸ ἱπι ὅαπ|ε 
Ὁε8 δ θπηίᾳϑ, τὸ αγζεπ ππὸ Ῥ᾽αϊτον [ἅτ 

ϑῦτει ρον θαὶ δαγιπι 46 ΟρΠΓ, αἰΐα! οχ 
(σμ’ δ ρΗΓ. Πἰσπὰ (μγίπα πη] πἰπιῖ5. οἱ 
26ν.9,11.5 811 185 ΡΓΘΙΙ0545. ἘΒοΟΙίααο τὸχ ἀ6 1} 

Πρ ηἷ5. {Πγ]η18 [Ὁ]ΟΓὰ ἀθιηι5 ΠΟΙΪΠὶ 
οἱ ἀοιηβ Γοσίὰθ οἱ οἰ πᾶ Γὰ5 ᾿γυάβ 40 
ΟΔΏ ΟΡ ΡῚΒ : ΠΟ 58πη| 4111 ἢ} 1566- 
τη αἱ Πρπὰ {Πγίηᾶ ΠΘ4Ι6 νβα 156116 

20 μ.9,.2.1 ΡΓΔΟΒΘΏΪΘ) ἀ6η). ΒΟΧχ δυίθῃ 13 

ΒΑΙΟΙΏ0η. ἀθάϊι Γορίηαθ ϑ80ἃ ΟἸΠΪἃ, 
4186 νοϊαϊ! οἱ ρμοίϊνι( ἃ} 60, Θχοθρί 5 

(πα. ἰδ. 486. αἱΐγο ΟΡ! ΟΓαὶ οἱ ΤΠ ΠΘΓΘ 

οὖν γοσῖο,, Οἴδο γονογϑὰ δϑί οἱ, Δ0}{{ ἰὴ 
ἰΟΥΓΔΠ 5118 ΠῚ ΟἿ 56 ΥΝ5 5115. 

Βγαΐ ἁυΐθηη Ροηάπ5 ἅτ], 4ιοά 14 
Δ ΘγομαΐαΓ ΘΔΙΟΙΠΟΙΙ ΡΘΡ ΔΠΠ085 51η- 
Θα]058, ΒΘΧΟΘη ΟΠ βοχδοίηἰὰ 56Χ ἰἃ- 

“ομ.9, (4. [ΘΠ ΟΤΙΠῚ ἅπγὶ, ἙΘχοθρίο 60 αυοά 1 

ν.25. [ΘΓ θη  νἱγὶ, 4] ΒΘῸΡΟΓ γὙϑοί σα! α 

μον δἰ θ Ἔτη, οἵ πϑρο Δίου 5. ὉΠΙνΘΓΒΙ 4118 
ΒΓ νϑηάθηΐο5 οἱ ΟΠἽΠ65 ΓΟσθ5 Αγὰ- 

ον δ » θῖαθ. ἀποθβαιθ ἰοσγᾶθ. ἜΘ ΟΙ  απο- 10 
(4,56. {6 ΥΟΧ ϑΑ] ΟΠ ἀποθηία βοία (8 

ἐβανδτι ΔΠΓῸ βῸΊ55Πη0.; 5Θχοθηΐο 5. ΔΕΓῚ 510105 
20.9.16. 6610 [ἢ ἸΔΙΏΪΠ ἃ5. 50 {1 π1π5: Ἐθι ἰγο- 17 

ὁθηἰὰ5 ρ6 185 ΘΧ Δ10Ὸ ΡΓΟΡαίο ; ΓΘ 6 ῃ- 

[Δ 6. ΠὴΪ]η 6. ΔΌΡΙ ᾿Π8Π0| Ρ6].ἅΠ| γρβίϊ6- 
ν.21.7,2.Ὀδηῖ; ΡοΒυϊ 46. θἃ8 ΤῸΧ ἴῃ (0Π10 

2σπ.9,.17. 5 {π8. ωῖθαηὶ. ἜΘΟΙΣ θυ ΓΟχ δ8- 

25,39. 0105 ἰΠΡΟηΠ 46 ΘΡΟΥ6 φΓΔΠ 6], 

Δριο . γρϑίϊνι ΘΠ ΔΠΓῸ [Π]ΚΥῸ ΠΙΠη15. 

265.9,18. 

18 

ἤθεα Ὁ 1 ΠΡ 6): 56χ σγαάιι5, οἱ βυιμῃιηὶ- 19 

1.00 1 ἀϑιοεπ απθεπ αὐ Ὅὲπ Τε 8 ίμε, 
Γπ απ δείθει. (Θείίεπ. 

21 σοπμαέ ἰπ ἔοίποπ ἀπ ηίατοί)οπ. 

Αἰδαποπ τοατὲπ αὐ ἴαιογ Θοΐο, δὲππ 

ΠΕ ΠΑ Α ΘΟθοπ οἵ. 
Ὁ.1,: υοπ ϑὲοί)αταδίοπ, 
19. Α.Α. πππδὲπ Θίβ. Α.Α: δε Θίβοδ. ὕ.ἢ: κυ 
ἀδιοίπποπ. 20. Α.Α: ξείπομι δὲδπίᾳτοίε, 

.3..4Ν.ΑΧ.: ϑὲείε. 

τ Ὁ. βδενπιόροι δε δεύπ. Ὁ, ὁ ΑΥ̓͂: π΄ δεν ϑθείζε ἡ ΝΕ: 
δτοίφοδίᾳ οί. Αἱ απ ἔὐπίρ . ὅαθε. 

1Ὁ. υ. άπδιουπ τι, 0. δὲάνείεο δὲν δ᾽ απήειίς, 

Β: 0. Ὁ, ἀξ αα|. πα. ὑπ ϑαποι Ὁ, τάπιον, ΑΥ̓ΊνΕ: υ. Ὁ. 
νι, αι. ΑΥ̓͂: ὅπ. δεν ΞΘ ππϑοδοῦίξιυν: Βιίδογυ, 
ὑπ απο. ΑΥὟ ΝΕ: (ΙΕ αϊ τη Ὁὲ6 ὃ, Α: δάτνοπ, 
᾿ς 10. Β.ΝΕ: οοἴίαφεπεπι δ᾽. ΑΥὟ: σεν οδίοπι ὁ Α: 
[αὐτου οπ ὃ ὙΕ: παίει εὐ, ΟΥ̓: 306 οἵ δεν εἶπ (ἢ. 
Β: ρίπα ἀπῇ εἶπ. ΑἹ ραβ.., 2π δὲπ ϑΙεἄλεπ εἰπεὸ (Θ(). 

10. Α.Α- Θά σοῦ, 

Θυοίἄε8 ἱξ πίε, 
ἜΔΙΠΕ 

“τἰπξρεζάβο Ὁεὲ8 δ δηίᾳ 8. ΘΘαἴοπιο Ἰθατοπ αοΐε 
δε, απὸ ας δ εζάβε ἱπὶ ὅαπζς σοπὶ Ῥθαϊος 

᾿ 26}ν.9,19. 

(45. (ΠΓΟΙΪ τοϊαπἀὰ ογαὶ ἴῃ ράγί6 ρο- 
ΑΙΘΓΊΟΥΙ, οἱ ἀπὰθ Δ Π115. ἢΠ1ὺ δἰ 4116 
ιπάθ ἰθηθηΐθβ 56641|6, οἱ ἀπὸ ἰθΟΠ 65 

Βἰ Δ} {πχί ΠῚΔΙ}115 5|Π6Ὲ}} 88, Ἔ6Ι 20 
ἀπο δοῖη ἸΘσ 1} 5ίδηΐθα ΒῈΡΟΓ 56Χ 
ΘΡθπ5. Πη6 ἀἰαπ6 ἰπἀ6ς: ΠῸΠ δὶ [ἃ- 
οἴαμ}) ἰᾳ]6 ΟρΡῈ5. ἴῃ ἘΠΙνΟΓΒῚΒ. ΓΘΘΉΪΒ. 

ὙΠΟ Ὁ 64, οἱ ομλπϊὰ νᾶ88, 4 ΡῈ5. ροίαθαι 21 
ΓῸχ ϑΑΙΟΠΊΟη, ΘΓ ἅπγθὰ, οἱ ἃη]- 

νατιτ,α γοΡβὰ ΒΌΡΡΘΙΙῈχ ἀοηλπ5. 58} {π5. []]}8Π] 

46. ἅυ 0 ΡῈ ΊΒΒΠηΟ: ΠΟ οἴαὺ ἈΓσΘη- 

26Π. 

17. δεὸ Ἰβαίδεδ, Β,Α: οίποις Θ ἐ[Ός. 
18, ΑΥ̓͂ .ΝῈ.Α: Φθτοπ,. Β: [εἰπίεπ. ΑΥ̓ΝΕ: αὐ 

τοίπίρίοπι, Αι: σαν αἰἀπεεποοπι. 
19, δίπέεμ τοατ. Β: υ. δίπίεπ ἤου, ΟΥ̓. εὐ τοαῦ 

οδοπ φογππδεῖ υ. ἢ. νΕ: δίς Θγίβθε δε Φ τ, δ. τ. αὐ. 
ΑΥ̓͂ «ΝΕ: θίτ πῆ ποπ.., απ Θίθε, Β: απ Ὁ. ΤΟΥ Ὅα δὲν 
. ταῦ. Αἱ χῦυ ὃ ἅπδο γαζίοίεπ απ δ. 9. δε6 . 

21. Β.ΑΥ͂Υ.Α: πίϑ 6 (σατ)θοπ Ὁ. νΕ τ: δα τυ. σὰτ κα, 
Ὁ... 

40}" 



025. - (10.322: 

Χ. 

11,10 ΒΟ ἕ. 

δαϊοπιονεῖς ανιπ πανία οἵ πιασνῖιοονζεα. 

ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖς ἡμέραις Σαλομῶντος. 

Θαρσεὶς χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ λίϑων το- 
ρευτῶν καὶ πελεχητῶν. 

28 Καὶ ἐμεγαλύνϑη Σαλομὼν ὑπὲρ πάντας 
τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς πλούτῳ καὶ φρονήσει. 
24 Καὶ πάντες βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ 
πρόξωπον “αλομῶντος, τοῦ ἀκούειν τῆς φρο- 
γ»γήσεως αὐτοῦ ἧς ἔδωκε κύριος ἕν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ. 25 Καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστος τὰ 
δῶρα αὐτοῦ, σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ 
καὶ ἱματισμόν, σταχτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ 
ἵππους καὶ ἡμιόνους τὸ κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς ἐνι- 
αὐτόν. 238 Καὶ συνήγαγε Σαλομὼν ἄρματα 

καὶ ἱππεῖς, καὶ ἤσαν αὐτῷ τέσσαρες χιλιά- 
δες ϑήλειαι ἵπποι εἰς ἄρματα, καὶ δώδεκα 
χιλιάδες ἱππέων. καὶ ἔϑετο αὐτοὺς ἐν ταῖς 
πόλεσι τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασι- 
λέως ἐν Ἱερουσαλήμ. “1 Καὶ ἔδωκεν ὃ βα- 
σιλεὺς ᾿Σαλομὼν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύ- 
οιΟν ἐν Ἱερουσαλὴμ, ὡς λίϑους. καὶ «τὰς χκέ- 

ὅρους ἔδωκεν ὡς τὰς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ 

πεδινῇ εἰς πλῆϑος. 258 Καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵπ- 
πων «Σαλομῶντος ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰςῇγον οἱ 
ἔμποροι τοῦ βασιλέως ἐν ἀλλάγματι, 29 καὶ 
ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ “ὴἠγύπτου “ἅρμα ἀνϑ᾽ 
ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππος ἀντὶ ἑκατὸν 
καὶ πεντήκοντα ἀργυρίου" καὶ οὕτως πᾶσι 
τοῖς βασιλεῦσι Χεττιὶν καὶ βασιλεῦσι Συρίας 
κατὰ ϑάλασσαν ἐξεπορεύοντο. 

ΧΕ. Καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν ἦν φιλογύ- 
ναίος καὶ ἔλαβε γυν αἴκας ἀλλοτρίας, καὶ τὴν 
ϑυγατέρα Φαραὼ καὶ Μωαβίτιδας καὶ ᾿“μ- 

2. ΒΕΧ, 16} [.) “ὕτη ἦν ἡ πραγματεία τῆς 
προνομῆς ἧς ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς ὩΣ: οἰκοδομῆσαι 

τ. οὐκον κυρί8 χαὸ τ. οἶκον τῇ βασιλ ἕως καὶ τὸ τεῖχος 
“ερϑσαλὴμ, καὶ τὴν ἄκραν, τῇ περιφράξαι τὸν 
φραγμὸν τῆς πόλεως Δαυΐδ, καὶ τὴν “Ἰσσοὺρ καὶ 
τὴν Μαγδὰλ καὶ τὴν Γαζὲρ καὶ τὴν “Βαιϑωρὼν τὴν 
ἀνωτέρω καὶ τὴν Ἰεϑερμάϑ, χαὶ πάσας αν πόλεις 

τῶν ἁρμάτων χαὲ πάσας τὰς πόλεις τῶν ἱππέων" 

καὶ τὴν πραγματείαν Σαλωμὼν ἣν ἐπραγματεύσατο 
οἰκοδοιμιἢ ἤσαι ἔν “ερεσαλὴ ημ καιὶὲ ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὸ μὴ 
κατάρξαι αὐτῇ πάντα τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμμένον 

ὑσὺ Εν καὶ τὸ “μοῤῥαίο καὶ τὸ Φερεζαίς, καὶὲ 

τὰ Χαναναίδ χαὶ τὸ Εὐαίΐϑ καὶὲ τϑ ᾿εβϑσαία καὶ τὸ 
Γεργεσαία, τῶν μὴ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿σραὴλ ὄντων» τὰ 

τέχνα αὐτῶν τὰ ὑπολελειμμένα μετ αὐτῷ ἐν τῇ γῇ. ὃς 

δ ἐδύναντο οἱ υἱοὶ Ισραὴλ ἐξολοϑρεῦσαι αὐτάς, καὶ 
ἀνήγαγεν αὐτὸς Σαλωμὼν εἰς φόρον ἕως τῆς ἡμέρας 

το ὕτης. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἂχ ἔδωκε “Σαλωμὼν 

πρᾶγμα; ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἀνδρες οἱ πολεμισταὶ καὶ 

Ἷ 

“ - 4 » ΓΞ . » ] 

22 Ὅτι ναῦς Θαρσεὶς τῷ βασιλεῖ “Σαλομῶντι 
ἐν τῇ ϑαλάσσῃ μετα τῶν νηῶν Χιράμ" μία, 
διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο τῷ βασιλεῖ ναῦς ἐκ 

ὮΝ ἾΞ ΠΝ ΘΟ ΠΡ "322. 
ΘΠ ἫΝ ὉΡ ΘἾΞ ἼΡΩ9. ΟΥΘΊΩ 
ὮΝ" Νξ τὴ ὥη ΠΝ 

ΝΣ 
ἐπι τὶ Θ'ΞΡῚ 

“Ὁ Ὁ, ὅθ ΠΟΘΙ ΤΥ Ὁ 
γολπτ: 9] ἐπεξς, ΩΣ Ὁ ὙΠ 
Ν Ρῶδ; ποθῶ ὭΒΤΟΝ ΟΡ 
εἶ Ξ ΠΝ Ἰγοσῶν ἸΠΏΘΠΙ 
-ἀρ ἸΠΓΙΣὩ Ἐπ ΘΝ 3 ΓΡΘΙΤῚ π 
ῬΩΣῚ ΠΡ ὩΠῚ πδ5η ἢΌΞ 
πρῶτ ἼΣἹ ΘΥΤΊΒ5 ΘυΘς ΓΌΣΕΝ 
ΒἼ55 23: πρῶ ἜΘΝΗ ὁ ΠΣ 20 

Ξϑὸ ΓΊΝΩ» ΝῚ ἘΞΝ ἜΝ 
ΓΙ)" ΘΒ ἼςΝ “ἰϑν- γὴν 
ἐ ΡΞ ΟΠ ΟΣῚ ππλοῖπὶ “23 
Θοιώ "5 ὩςξπτπΝ ἸΣΏΤΙ ἸΣΡῚ 
ΘΥΩΡΟΞ 1102 ΘΊΤΉΝΕ ΤΝῚ ΘΌΣΝΞ 
ΒΘ ΝᾺ 2} ἘΠ ῬΏΞ. ΩΝ 38 
ΠΌ : πΊΡ᾽8" ὩΣ). πὸ τ "ὧδ 
πΞΡῸΣ ἌΡ ΤΡΩΞ ΠΡ Ὦ ΠΡ" ἡξίθπτο 
ΓΝ ΞΘ ΣΤ ΠΙ;Ξ 9 ΝΕ ΤῊ 
-ἰὸ Ἰ51Ὶ ΠΝ Ὧἢ Θ᾿ ὩΓΙΞ Ὁ" Ὁ 3 
13 ΘΝ ΕΝ ἜΑ ΕΙΣ ΕΣ 
753 

ἐ ὮΝ ΧΑ 

ΘΙΞΙ) ὩΦΞῚ Ξ:Π| 

Γῆ 9 θῶ Ξπν πϑ οι 
ΤΩΝ ΊΩ, ΠΕ ΒΞ ΓΝ ΦΨΠΞῚ 

παῖδες αὐτὸ καὶ ἄρχοντες καὶ τρισσοὶ αὐτὸ καὶ ἄρ-. 
χοντὲς τῶν ἁρμάτων. αὐτῶκαὶ ἵππεῖς αὐτὸ (ΟΣ ἈΕ Χ), 
24. ΑΒ; ἀκὅσαι... Ἐέν. 25, Β᾽ αὐτῷ εὐ σκ. ἀργ. Ἢν 
ΑΒΕΧ ἔ εἰς. Β: ἐνιαυτῷ. 
ΑΕΧ: Α: συνέλεξεν... .ἵππδς). ΑΒ: τῷ Σαλωμῶὼ».. 
αὐτὰς (αὐτῷ.. «αὐτὸς ΕΧ)... Τὰ [) Καὶ ἢ ἣν ἡγόμε- 
νος πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τὸ ποταμὸ καὶ ἕως 
γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτο ( Ε). ΤΡ 
ΑΒ ἢ ΖΣιαλ. οἱ (41, )τὰς. 28. Β: ἐξ. Σ᾿ τῶν ἱππέων. ΑΒ 
ἘῸ καὶ ἐξ Αἱγ. κ. ἐκ Θεχϑὲ ἔπ. τϑβ.. καὶ ἐλάμβα- 
νον ἐκ Θ. ἐν ἀλλ. (.. ἡ). 29..ΧΒ: ἀντὶ ἑκατὸν ἰἀ. ἕξ. 
Β)..ὑἌβῖ  ς, (ΤΙΩ. --1-- 8,8:18,88,15.2. 48, 46, 4». 7. δ, 
8.0, (ὃς 

πΟΏΠῚ ΧΕ. 

20. Β Καὶ - ἱππεὶς τ , 

ΑΕΧ). 1.8: φιλογύνης. (Α γΒ (ἀπο αι.) καὶ. 



808 φτεειΦίῇ, Ὁ ὲ 

1. δ τὐπίᾳο. 029 

ἜΣ ὟΣ 

(10,322--11,1.). 6 

ὁ οἤοε τ Ἔο τ, 

Ὅδε8 Θιθοτὸ ἘΝ ΌΡΝ πιαπ 21 δὲπ ἈΡΣΙῚ 

2 Θαϊυπιοπϑ πἰϑτδ. ἜΦεππ Ὁα8 θὲ οου[ [ς 

Ὁε8. δι θηίᾳ8, Ὁαὃ αἰ δὲπι θὲοεγ πιἰί 
δεπι Θύ ἢ Φίταμπιϑ αν, ἔπσπι ἰπ Ὁτοίεη 

αθτοπ εἰππιαὶ, τὸ δταες Θοῖο, Θίίδον,, 
(Ἰζεπδεῖπ, ἡΠ πὶ ππὸ ήαπεπ. 

ἍΠῸ τϑατὸ δὲν δεδπίᾳ (Θαΐοπιο ατῦβεν 

ας ϑλείτθια πὸ ἡ δείδηεῖς Ὁὸππ ἀΠ 
24 διὐπίᾳε αἰ (ὅτθοπ. ἘΛΙπὸ αἴ 98 εἴ: δὲς 

σόθτίο ΘαΙοπιο κι [εγεπι, ὉαΒ {{ε οἷς εἶδε 
θεῖς θύτοίοπ, οἷς ἱθπι (οί! ἰπ [εἶπ Θεγὶ 

20 φοσοδο δαίτς. Ἔ Ἰ1πῸ {οδεγπιαππ δταθ)τς 

ἰρπι εϊάεπέο, {{Ὀετπὲ τπτὸ αοϊθοπς ες. 
τες, δὲ [εἰσεν απὸ Θατη γος, ϑθίϊτςο, θίοῇε, 

20 ϑὲαπ τ ίοτο [ἀδυιὦ. ἘἸΙπὺ Θαϊοιπο δταςίο 

ἀπθαι ἤθαροπ ἀπὸ ϑέοιτοεν, ὉαΒ εὐ θαῖε 
ἰαπ]επὺ ππὺ υἱοῦ διιποετὶ ϑθασοη. πὸ 
410 δ { ται ει ὕζειτεν, τπιὸ Το 16 πὶ δεπ 

ἡ ασοπήξάοτει ππὺ δεῖ ὁοπὶ δεδπίαο και 6: 
27 γυζαϊπι. ἜἸΔαὺ δὲν δεὺπίᾳ πιαέε, δαῇ 

δὲδ (Ι[δετϑ αι εγαζαϊοιι 70 υἱοὶ αν οὐἱς 
οἷὲ (Θἰρίπε, ἀπὸ (δοθογπθοίςΣ [0 υἱεῖ τοῖς 
οἷς τοἰΓθὲπ δεϊσεπδάιππε ἰπ ει Θτίποεπ. 

28 ΣἸΙπὸ πιαπ δταάτε ὅοηι (Θαΐοπιο β[ετος 

αἰ8 (ὅρον. τπὸὦ αἰουῖεἰ ϑθαστο, ππῦ 

οἷκ δε αιζτεππτὸ Ὅε8 δε δπίᾳ 8 ἔπ αιξτοπ οἰ εε[δίαε 

20 ὕδαατε, ἔππῦ δταθδίοεη ε8. αἰ ρυγίοπ 
Ῥέτγαιϑ, 16 εἶπὲπ ϑϑδαροπ ππὶ [8 θιιποετε, 

δ 

ΘΙ[δεντίἰπαὸ, τὸ εἶπ [οὐ ππὶ δι πθ εν ἀπὸ, 
τιππῖᾳ. ΠΟ δταᾶγες πιαπ {{6 αὐ αἴεπ 

δὲδηΐσοι ὍῈΥ ΦΈΓΡ ΓοΥ,. τπἰπὸ δεπ δὲ δηίροπ κι 
(υντίοπ πτ ἰθτὸ απὸ. 

ΧΕ. ἴδεν δον δὐπίᾳ Φαίοπιο Ποδὲς. οἱοῖο, 
απϑίἀ οἰ). Ὑθείδεν, οἷ Φούίοεν ρθαταῦ 
τὸ Ῥιοαρίεώς, Οἰπηποπ ἰΓαις, (ὅροπι εἰς 

21.4.Α4: πίϑι: 23..4.4: απ ϑὲοί ίθιππ. 
20. ὕ.1,: ϑϑλά πίον, 
20. Α.Α: 21 απ, ὅ απο, 0.1.5: 21 ϑαπζει. 

᾿ 

21. Β: δα τυαῦ ποίην δετίπρίοπ φεαδέοέ, ΑΥ̓ΥΕ: 
ἐδ (Ὀἰε06) τὺ. Πιτ πἰ ὦ [6 α. 

22, Β: ὃοὺ 4, δαί εἰπο Θώ ἢ: δ]. πα Φ αὐτῇ δ 
ἀπ δον Θεὲ, ΑΕ: εἰπ Φ αὐτῇ δε). ἱπὶ ϑϑέροτο, 

24, Β:οίε ααπλο ίδτος Ππάγέο Ὁ. θίπρο. νΕ: αἴίο 
βἀπδθοῦ Ππδίοπ. ὟΝ: ἃ. ἐαπῦο ἔαπιοπ, 5. κι [οῆ πὶ. 

2ῦ, ΒΟΟΥ͂Υ.ΝΕ: δταζίοπ εἶπ δα, {,. δεεπέ, 
ΟΑΥ̓͂Ν.ΝΕ: ϑθαῇοπ κι. (ΘΡοκλοτοίοπ). Α: δτίοσδτσαῇοπ, 

20, αΥ̓.Α: δτ, ξαζαπιηιοπ. ΝΕ: [απο ο, Β.ΑΥ͂Κ. 
ΝΕ,,Α: Τυρέο [{ς πὶ οἷς. Αἱ ζεοπ Θεά, 

ἴα ἢ6 0 Δ]1ΟᾺ} 15 ΘΓΘΙΪ ρα 4] ἴῃ Ἰη 
26..9,».. 60 115. ΒΔ] οἸΠΟη15, ἘΠ] ο] 5515 ΓΘρῚβ 22 

ΡΟΡ Π.Γ6. ΟΠ οΟἶλ586 ἢΠΓᾺ ἢ 56Π}6] 
ΡΟΡ [Γ68 ΔΠΠ05 ἰθὰϊ ἰῃ ΤΠαΓ5Ι5, ἀ6- 

(ὐδν 49. ΓΘ η5. ἰπΠ16. ΔΠΓ1}}. οἱ ἀγοθηίιπη οἱ 
ἀθηΐθς. δἰ θρ Δ η ΟΓ ἢ οἱ 511η1845 οἱ 
Ρᾶνοϑ. 

Μδρη Ποδίι5. οϑὶ ΘΡΡῸ γὸχ ΒΔ] Ὸὴ 22 
ΒΌΡΘΙ ΟἸΠΠ65. ΤΟΡῸ5. ἰΘΓΓΔ6. (ἰἰν1|5. οἱ 

ον υϑ5. 5 ρθη. ἜΕῚ πηϊνογβα ἰθγῦγὰ ἀ681- 24 
ἀγαθαὶ γα! τη δ] ΟΠ]ΟΠΪ5, αἱ Δ Ρο 

ΒΔ} 16 Π 0181} 6115, 408} ἀδάθγαί ἢ) 6115 
“ομ.9,24..2 ΘΟΓ6. 615. ἝΕῚ 5]ηρ}} ἀβίογο- 2 

θὰ} οἱ ΠΟΙ, γνάβα ἁγρρθηίΐίθα οἱ 

Δυ γᾶ, γνοϑίθβ οἱ ἅγιηὰ [6 }}16ἃ, ἃ1Ὸ- 

ῃὰϊὰ 4π041|6. οἱ Θ60105. οἱ 1108. [06] 

ΔΉΠΟ5 8ἰηρ.} 05.  οηπρτγθρανίαπθ 20 
ΒΑ ΟΠΟΣ ΟἾΡΓῚ5. οἱ Θαα 685, δἱ ἴδοι 

ον ῦδ. 510} οἱ Π}1Π16. 4 ἰ] Πσ θη ϊ ΘΕΡΓΙ5. δἱ 
114. ἀποιθοῖπι τ ΠΠ|1ὰ ἐἀα τα}, οἱ ἀΐβρο- 

56|{ 605. Ρ6 1 Οἰν! αἴθ 5. ΠΠΠ1ὰ5. οἱ ΟΠ] 

20μ.9,2 7.656. ἴῃ Φεγιβα] θη. Ἔ Βθο 46. τ 2} 

ϑιε τ ϑοᾶπία 65861 ΡΠ Δ} 11ὰ ἀΡΡΘΩ ἰῃ ζ6- 
158 61}}, αἰ η14 οἱ ἰαρ! ἢ, οἱ ο6- 
ἀγοόυ ΡΥ Δ6]} 11 11} {Π || ΠῚ 61 “18 5] 
ΒΥΘΟΙΠΟΙΟΒ, 488 ΠΑΒΟΙΠΙΙΙ ἴῃ ΟΔ]η- 

20ν.9,25. 65 "15. ἜἘΒῚ δἠποθθαηιν 66] Ὁ ὃ 

θε ΙοΟΪ (6 Αθσγρίο οἱ ἐδ (οᾶ; 
ϑ: 18: ΠΘσΟ ΔΙ ΟΓῸ5. ΘΗΪΠῚ ΓΟ. ΘΙΠΟΡ ΔΩ 8 

(οὰ οἱ βἰαίιιο ῥγθίῖο ρογάποθθαη!. 

Ἔ ΒΟ Θα 6] γα δυο) ἀιδάγισα οχ 9 Ὁ 
Δοργρίο ϑθχοθη 5. 5160}15. ἀΡΘΘΗΠ οἱ 

6415. ΟΘ ἢ 1} (Ποῖ ὰ : [6116 [ἢ 
απὸ πποά πὴ ΟἸΠΟΙΪ Γοσ 65. ΠΟΙΠΔ6- 

ΟΓΙΠῚ οἱ ὥγγίαθ. οτ05. νη ΙΔ} } 1} 1, 

Ἀοχ αὐΐοη ϑαϊοιιοη δὐἀαπιανὶὶ ΕΗ͂. 

ἽΠΕ]ΠΘΓΟΒ. Δ] 16] 6 η85. Π]1ἃ5, ΠΠ ΠῚ 
4αοάα6. ΡΠΑΓΔΟἢΪ5. οἱ ΜοδθΙ ἀκ. οἱ 

20.9.2... 
Ἅ:7: 

ν.15. 

θε.17,17 

8,1. 

27. ΟὟ: ει Θιρίποι αἰεί). ΑΥ̓ΘΧ ΝΕ: νΐοιποτοπ, 
οἷς ἐπ δὲν θὲίοδουαις υα τοι ([{πΌ}. 

28, Β: δίο 551. οἷ. ὦ. δαΐίίο ἔαπιοπ από ϑ[εᾳ. ΥΕ: 
πὶ. ὅτ. ... δαῖτ από 9ι0ᾳ. ΑὟΥ: οἷς θπιόίιθτιτα ὉΕῪ 
ϑοῇε, τοις Ὁ. 6., [φεα0}} α. ϑίεᾳ. Β: π΄ τϑαδ ἀπε 
ἴαπο! δα ὁ [οίποιι ὅατη, [ο δυ[{π... Πἰν Θοῖο ὁ ΑὟΥ: 
εἶπ ϑπα ὅ0ι δὲ Ὁρὸ 4. οι ἰξν Ἂν απ δεῖ τοί δ, 
ΥῈ: πεθηι. ο, (διε {Φ αν.  σανγ {{Ὁ δεν, 

Ἱ. πεδήξ δὲν Φ, ραταο: οαρ, ΒΙΑΥΝ: κι. Ὁ ὁ 

(αν) ποθεπ. 



οὐ0 

ΧΕ. 

Α1,"5--12.) 

μανίτιδας καὶ ᾿Ιδουμαίας καὶ Σιδωνίας καὶ Ι ΕΒ ἐ ΤΡΓΙ ΡΣ ΤΣ ΠΡῚΝ ΤΡ) ὩΣ ΟΣ 

Χετταίας καὶ ᾿Ἵμοῤῥαίας, 2 ἐκ τῶν ἐθνῶν ὧν 

ἀπεῖπε κύριος τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. 'λέγων'" Οὐκ 

εἰρελεύσεσϑε εἰς αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰς- 

ἐλεύσονται εἰς ὑμᾶς, ἵνα μὴ ἐκκλίνωσι τὰς 

καρδίας ὑμῶν ὀπίσω τῶν εἰδώλων αὐτῶν" εἰς 

αὐτοὺς ἐκολλήϑη «Σαλομὼν τοῦ ἀγαπῆσαι. 
8 Καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκες ἄρχουσαι ἕπτα- 
κόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι" καὶ ἔκλιναν 

αἱ γυναῖκες αὐτοῦ τὴν καρδίαν αὐτοῦ. 4 Καὶ 
ἐγένετο ἕν καιρῷ γήρους “Σαλομῶντος, καὶ αἱ 
γυναῖκες αὐτοῦ ἐξέκλιναν τὴν παρδίαν αὐτοῦ 
ὀπίσω ϑεῶν ὁτέρων, καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐ- 
τοῦ τελεία μετὰ κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ, καϑὼς 
ἡ καρδία Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ὅ Καὶ 

ἐπορεύϑη Σαλομὼν ὀπίσω τῆς ᾿“στάρτης βδε- 
λύγματος Σιδωνίων καὶ ὀπίσω Μῆελχὼμ βδὲε- 

λύγματος ᾿μμών. ὅ Καὶ ἐποίησε Σαλομὼν 
τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου" οὐκ ἐπορευϑὴή 
ὀπίσον κυρίου ὡς 4αυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

7 10τε ῳκοδόμησε Σαλομὼν ὑψηλὸν τῷ Χα- 
μὼς εἰδώλῳ Μωὰβ ἐν τῷ ὄρει ὃ ἐπὶ πρόφω- 

πον Ἱερουσαλήμ, καὶ τῷ ΜΜελχὼμ εἰδώλῳ υἱῶν 
Ἠ, ΄ Β.ΚΙ Ἀ “ Ἂ 3 , ἊΝ »“ὝἪ 

μμῶν. αἱ οὕτως ἐποίησε πάσαις ταῖς 
᾿ - - Ἁ 

γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις" ἐθυμίων καὶ 

ἔϑυον τοῖς εἰδώλοις αὑτῶν. 

9 Καὶ ὠργίσϑη κύριος ἐπὶ «Σαλομῶντι, ὅτι 
ἐξέχλινεν ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ κυρίου ϑεοῦ 
᾿Ισραήλ, τοῦ ὀφϑέντος αὐτῷ δὶς 10 καὶ ἐντει- 

λαμένον αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου τὸ 
παρὰ πᾶν μὴ πορευϑῆναι ὀπίσω ϑεῶν ἕτε- 
ρων" καὶ οὐκ ἐφύλαξε ποιῆσαι ἃ ἐνετείλατο 
αὐτῷ κύριος ὁ ϑεός.Ξ 11 Καὶ εἶπε κύριος 

πρὸς Σαλομῶντα: ᾿ΑἸνϑ᾽ ὧν ἐγένετο ταῦτα 
μετὰ σοῦ, καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὰς ἐντολάς μου 
καὶ τὰ προςτάγματά μου ἃ ἐνετειλάμην σοι, 
διαῤῥήσσων διαῤῥήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ 
χειρὸς σου καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου. 
12 ὩΣ ᾿ ὩΣ Ἀ1 , Ξ ᾽ ." - 

Πλὴν ἐν ταῖς ἡμέραις σου οὐ ποιήσω ταῦτα ποῶσδ ΝῸ ΠΡΌΛΞ ΤῊΝ : ̓ ΠΤΩΣῸ 12 
᾿ ν Ν ᾽, - -» 

διὰ “]αυὶδ τὸν πατέρα σου" ἐκ χειρὸς τοῦ υἱοῦ, 

ὙΤΒΡ ΡΝ ἼὍ2Ξ ἽΝ ΤΣ ἬΤ ἸΣΊΘΩ 
4. ΑΒ; ἐγενήϑη (ὁ. ΚΧ).. 

1. ΒῈ . ἅμμ.) Σύρας (Ε). ΑΒ Ἐκ. Σιδικ. (1 Ε), 
2, ΑΒ Ἐλέγων οἱ ἕνα εἰ τῶν ({ ΕΧ). 8. ΒἘχ, ἔκλ. 
-καρὸ. αὐτὸ (ΓΑΡΧ). 
Βα, ἐξέκλ. γυν. αἷ ἀλλότριαι τ. καρδ. αὐτῷ ὁπ. 
ϑεῶν αὐτῶν (ς. 4). 7. Β; Μ., καὶ τῷ βασιλεῖ αὐὖ- 
τῶν εἰδ. υἱῶν ᾿4., καὶ τῇ ““στάρτῃ βδελύγματι ὌΝ 
καὶ ὅτως κτλ. (ς. ̓ἈΑ). 8, ΑΒ Ὲ (ἃ, ἐϑυμ.) αἱ ( (ΚΈΧ), 

Εξοριε Ε΄. 

Θϑαϊοπιολιῖς ΦΥΙΘΕΜΝ, οἰ ἑε]οἱοϊαΐνῖα. 

ΙΝ ἘΕΕΕΟΝΗΝ Π ΡΩΝ 

ὀπτὸν. Πῆσοτνον. ἼΩΝ, σδήηη 
“ΝΌ ἘΠῚ ὩΠΞ ἸΝΞΡΓΝς ὌΝ 

3Ν ὩΞΞ ̓ Ν 2) 
ἐπππνο προ ρΞπ 553 ΣΡ 
ΓΝ »ϑῶ Τὴ δ ἀρϑι 3 
Ἴ2 5) ΓΝ ὥστ Θ2λ9 ἘΝ 
πϑοὼ ΤΩΡῚ ὥρο ὑΠπ} ἐπ ΞοτΩΝ 4 
ΤΟΝ ὙἼΠΝ ἸΣΞοτοΝ ΩΣ ἐν Ὲ 
-Ὦ» δου 33 Ὁ τόπσν δὴ, ΠΝ 
ἼΣΟΣ ἼΣΕΝ ΘῚῚ Ὡϑὸ ἘΠΙῸΝ πὴπὸ π 
Θ΄ Σ “ΠΝ ΠΩΣ ΠΝ τδθῷ 
ὭΣδΛ ΕΘ γρῶ ΞΕΌΝΝ "ΠΝ ὁ 
ΝΟΩ ΝΟ τῆ ἬΣΞ ΣῸΠ πϑθῷ 
πϑϑν δ ΕΝ Ἴγ19. πὴπὸ πὰ Ἰ 
ΞΔ ἸῸ γρὼ ὥνρθῦ "ῺΞ πϑτῷ 
το 85. ΞΥΤΙΝΝ ὩΒΤῸΣ ἼΩΝ ὍΠΞ 

“39. ΠῺΣ ἸΞῚ ΟΡ ὯΞ γὴ 8 
ΓΑΓΙΞΤΩΣ ΤΟ ΤΟ ΡΘΞΓΙ 102 

ΝΟ 
ΠΏΣ ΠΏΡΩΞ ΓΤ ὩΡΝΙΒῚ. 9 
ΠΝ ὙπὸΝ, τσοὶ ὈΡῺ 320 
δὃν ΓΗΧῚ ΘΡΌΣΕ τὸν ΠΝ ΞΠ 5 
ὩΠΝ τϑϑτο πο Σ Ὁ πῖπ πξηπτὸν 
-ῶν ν αὐδῶ ΝΟ ΘΝ ὉπὸΝ 
πος πο ΩΝΟῚ ΣΤΓΠῚ ΤῊΣ 11 
τυγ δ 5 ἨΏΣ ΤΝτσπὴπ ἼΩΝ ἸΣ5, 
ΣΡ Ὁ» ΣΝ ΩΝ “ΠΣ ΠῚ ἼΠΞ 
ΠΡ ΏΓ2" ΠΙΣῸΣ ἩφΟ ΡΒ ΠΓΝ ΣῈΡΝ 

9.48: καρδέαν ([ἡ] καρδία ΕΕΧ). 10. ΑΒ: φυλάξαι 
8. φυλάξασϑαι(δκ ἐ ἐφ. Ε). ΒΤ(ι ἔ γ δ᾽ ἦν ἡ καρδία 
αὐτῷ τελεία μετὰ κυρίδ κατὰ τὴν καρδέαν Ζαυὶδ'. 
τὸ πατρὸς αὐτῷ (ἘΔΈΕΧ). 
τὰς ἐντ. μὸ ἃς. 

11,.Α: τὰ προςτ. μὸ καὶ 
1), ΑΒ; π᾿. αὐτὰ ... Ἐτ (ς, ΕΧ). 

β 



1. δ:πίᾳο. (1,5. 15) 681. 
Φοίς απιϑά ποι ἐπ ϑείβεν πη ἰθτο Θδδεν. ΜΙ. 

2 0ἧς, Βἰδοπίε ας πὸ Φοίρις, ἔσοπ 
οι ἅοπ δδίξονη, ϑαϑοι ὍῈῚ ᾧεῖγ σεαρί 
θατῖς Ὅεπ δείποετπ ἤταοι: Θοθοῖ πίε κι 
ἰθποι ππὸ [αθι [{6 πἰῶν και εἰ) ἔοπιπιοπ, 
[ΐε τοετθοπ σοιοΐβ εἰτὲ ογχεπ ποίρομ ἰθτοπ 
(ὐτετα παρ. ἧπι Ὁἰοοπ ίπα (Θαΐοπιο 

ὁ ππἰτ ἰοθο. ἜἸΪΠῸ εὐ θαίς Πεθοπ θιιπϑοτί 

δ είδον κι δύσι, τπὸ το ριιποονι δδεδ8: 
γοοίθοῦ, ἡπτὸ ζεἰπο βεῖδον πείρίομ ζεῖπ εν. 

ὁ Ἰϊπὺ θὰ εὐ ππὶ αἰ αν, ποίρτοπ [εἶπε 
Ὑβείθοεν [εἶπ ον [τοπιθοεῖ (δ τίοτπ παῦ;, 

Ὅαβ {εἶπ ες πἰ ὦ σαπς ραν ππῖξ Ὅ6Πὶ 
ὅεττη, [εἰποπι οτς, τοΐο Ὁα8 δεῖ) [εἰπεϑ 

 ϑριετδ Φανίο. ἜΘΓ0 τϑαπϑεῖις (Θαϊοπιο 
β ΜΠΡοτοῖδ, δὸπι (δοῖ Ὁοτῦ υὐπ ϑἰὈ0Π, 

πα, τππὸἋ δε οπι, ὅπ Θγάϊο! Ὅογ ἡ 1π|-Ξ 
ὁ πιοπίτοτ. ἜΠπὺ ΘΘαίοπιο ἰραῖ, χα 8. ὃὲπὶ 
ὅοτγη ἀδο1 σοβεί, ἀπὸ Τοῖατο πίε αὐἀπρί 

7 Ὁεπι ὥεῖτπ, τὐἷς {εἰπ ἤδατεν Φαυΐο. Ἔα 
τς Βαϊ (Θαίοπιο, εἶπο ῦηε απιοβ, δεπὶ 

Θτάνεῖ θεν θα δίτον, απ δεπὶ ἔβετρο, ὍοῪ 
ϑο “δεγηζαίοπι ταὶ, ππὸ θὲοΙο), ὃεπὶ 

8 Θτάιιι θεν ϑιπιπιοπίτον. ἘἜΘΠ7Ὸ {δαι Θᾳ- 
ἴοπιο αἴδεπ Τείπεπ απϑιάποϊ ζει ϑδ εἰς 
δεῖπ,᾿ οἷς ἰθτεπ ΟΘὐῥπίετπ τἀπαγετίοπ τπτὸ 
ορζετίεπ. 

9 Φὸον θεῖ αθὸῦ ϑατὸ ἐοτπίᾳ ἔδον Θᾳ- 
ἴοιπο, Ὁαβ ζεἰπ ὅεγς ὑπ Ὁθπὶ εττη, Ὁεπὶ 
(Θϑοτί Φἤταοῖδ, οφοπείσ! αν Ὅὲ1 ἰθπὶ ξυυεἰς 

10 πιαὶ εὐίοπεπ αν Ἐππὸ ἰθπὶ ζοΓ)ε8. ρες 
δοίοπ Ῥαίΐίε, ὉαΒ εὐ πίι απϑοτη Θ τοτπ 
παδιραπϑοῖίς, ππὸ Ὁσ) οὐ πα) ρφεθαϊτοπ 
δαίε, α8 ἰθπι Ὅε. ὅϑετν σοδοίοπ Θαίίς. 

11 ἜΦατιπι Ἰρταῦ Ὁ. ὅετν 2ι (Θαΐοπιο;: Ξ8 611 
ζοϊεδ δεῖ οἷν φοἤϑοθοεπ {{{, τἀπὸ θα πιείτ 

θειῃ»3, 

παι ἯΝ 16. 

(2 1,}5. 

Νεῖι. 
18,60. 

Βἰν. 47,1 

ν.6. 

ν.89 
σὰ, 4.18. 

Ἐξ. 
ἜΕΒῈΣ 

18,4. 
(8. 
ω,, 

ν.33,. 

ΦΒρᾳ. 
48, 0,18, 

16,3 
17,11 
Ἶρος Ἢ ἐᾷ 

ἘΝ 
Ηο-.!1 8,2. 
1ων.18,.21. 

ἐι),. 55. 

9,...3,5. 

9,0. 

πεη ϑιπὸ ππὸ πποίπεὸ (εθοῖς πίς σοθαϊς, 
ἰεπ, δίς ἰῷ οἷν σεδοίοπ θαδε, 70 Οἱ ἰῷ 

απὸ Ὅᾳ8. φὐπίρτεί ἢ σοπ ἱγ τοίβεπ τπῦ 
12 Ὁείπεπι δ ποτε σοδοπ. Φο, δεὶ εἶπον 

8 εἰς ΟἿ ἰὰ) οδ πἰῶς ἔθια, ππὶ Ὁεἰποδ 
ϑαίετ Φαυνΐοϑδ ἱποπ, ζοπθοῦπ 0 ὉῸΥ 
απὸ δοίποϑ Θοῦποϑ ΪΓ ἰἀ)8 τείβεπ. 

ὅ, ὕ.1,: δοτ ν. 3. 

ὥ, ΑΥΝΑ: αθιυεπδοπ. 
4, Πὲς δε. ΒΥ: 2κ (απ) 3). 700 δ αν [ἰι:: 

ποπ. ν: 700 8. οἱο ὃ. τυατὸπ,, ΑἹ ὰ δεδπίρί πποπ! 
ΝΕ: ὲοδεπηοοί δου. 

4. Β.Α: νο[[ἔοιππηοπ. ΟΥ̓ ΝΕ: (ᾳαπ2} οἐὐροδοπ. 
ὅ, δὲς Θοιβείε, γΕ.Α: δ ἐπ. ΑΥ̓Ν: Οῴεπζα!. 
0, Β.ΑΥ͂.ὙΕ: δόζε τυατ ἐπ Ὁ, ϑπιροπ, 

(Τ5πι. 
18,18. 

ν.305. 
151. 
15,.28, 

ι2,18.19. 

ΑἸ] οη 45, [ἀπ η]ᾶθὰ5 οἱ διάἀοηϊδβ 

οἱ Ηριμαθὰ5, ἜἋ46. σϑηςθι15, ϑυρον 2 

 αΐθις. ἀϊχὶι. Ποιμίπιι5 ΠΠΠ5 [κγὰ6}: 

ΝΟ. ἱπσΡθα θη πὶ Ὧ4 Θὰ5. ἤθῆι6 48 
115. ᾿Πσ ΘΙ Θηλι ἃ4 νοϑίγὰβ, σδΓ ἰδ- 
51Π16. 611) ἀνογίθηΐ οογάὰ νρϑίγα, αἱ 

ΒΘ ]θΔΙηἰηΐ (605. δα λ. ΗΗΪ5. [ἰλ 4118 
ὁοριιὰ5 δὲ ϑδ᾽οη0η. ἃ 6 Π1155}110 
ἁΠΠ0Γ6. ἘΡΙΘΡΙηΓ4 116 δἰ ὈΧΟΓῈ5 (δὶ 8 
ΓΘρΙηὰ8. ϑβθριησθηΐαθ. οἱ ΘΟΠΟΙθ η 88 
ιγϑεθηίδο; οἱ ἀνθυ γι ηΐ Π.]1ΟΓΘ 5. ΟῸΥ 

6}ι5. ἜΘ μηη]6. ἸὰΠ) 6ϑ5θί βθηθχ, 4 
ἀδρναναία πη δϑὶ ΘῸΡ 6115 ρ6Γ 1η1{6- 
ΓΟ8, α{ 5Θ4ΌΘΓΘΙαΡ 605. ἃ]6η05; ΠδῸ 

ΘΓὰϊ ΟΟΥ 6115. ρου δοιὰ. οἰ ΠΟ ΙΏ ἢ 0 
860. 580 5ἰθιι 601 Πᾶν] ρΔ 15. 6115, 
Ἔβρα ΘΟ] 6 θα δα! οποη Αϑίασίθη (61) ὃ 
δΙΔΟΠΙ Γι. οἱ δ] 001} [Δ ο] ἢ) ΑἸΠΠ]0- 
αἰ ἀγιη. ἢ Βδοιίᾳαθ. δα] οηο. απο 6 
Π01) Ρ] δε ογἂΐ ουγὰπ) Ποιηΐη0, οἱ ΠΟΙ] 

Δἀ ΠΏ Ρ] 6 νὴ, αἱ θα πθυοί ΠΟΠΪΠιιΠῚ 

βίου! Πᾶν! ραν 115. ἜΤαης ἃθ]- 7 
Ποαν! δαϊοιη θη [ἀπ ΟἸὰιη 5. ἴ40]0 
Δ108}", ἴῃ ποῖ {π| 65ὲ ὁοηΐγὰ Φογβὰ- 
Ιϑιη, δι ΜΟΙ οοἢ 4010 ΠΙΙΟΡ ἢ ἈΠΟ. 

ἜΑ 4α6 ἰὴ ἤπη0 ΤΠ Οάτμ] [6 1 απ νου βὶ5 8 
ΠΠΧΟΤΊ 5. 5115. ἃΠ ΘΠ] 5.6 η}5,. 4186 ἀκϊο- 
16} {πππρὰ οἱ ἐμ π] 1] η1 ἀ115. 5115. 

[δἰ ἰραΐα8. οϑὶ ΠΟμλπ5 ὅ8410- 9 
᾿Π0ηϊ, Παρὰ ἄνοῦβθᾶ οϑϑϑὶ ΠΠΘΠΒ 615 

ἃ Ἰ)οηη0 "60 [5γὰ6], {ὶ ἀρράγιογαΐ 
Οἱ δϑοιιηο οἱ ργαθοθρογαί ἀ6 νϑθοὸ 10 
ποθ, πὸ ΞΟΠ ΡΘία ἀ605 δ᾽ 16 η08, οἱ 
π0η ουπίοάιν!ι 4188 τηὰηἄἀαν! οἱ ἢο- 

Ὠ}Ἶ 115. ἜΡΙΧΙ ἀ{π6. ΠΟΏΔ 115 5810- 11 
"0 ηἰ: Θυα. παι} ποὺ ἀρια (6, οἱ 

Ὁ. ΠῸἢ ΟἰΒ Οὐ 511 ρα οί} Π] ΘᾺ} οἱ ρΓὰθ- 

ΘορΡία τηθὰ 4πὰ6. πηληθδανὶ {{Π0Ὶ, ἀ15- 
ΤᾺ] ρ61}5. 50] Π 4} Τορητπι. (ἀπ) οἱ 

ἀα]}}0 ΠΠπ 50 νὸ (το. ἜΥ̓ΘΡυΙ ἀπ] 6η 12 
ἴῃ. ἀϊοιιι5. ἰαἰ85. Π0 [οἰ η}, ΡῬΓΟΡΙΟΓ 
Πανὶ ραϊγθι ἰασπη; ἀ6 πηὰπι ΠΙΙ (α] 

1. 85: (δι θᾶ5. ὃ. ΑἹ, Ἐ φιδϑὶ. 
ὅ. 51 (ρ. 514.} οἱ Ομβᾶπιοβ θϑαπι ΜοδΔΙἀγαπι. 

ὃ, νΕ: Ὁαβ [{ὺ ἰδτεπ 8. τἀποδονῃ κι. ὁ. Γοππίοπ, 
θυ ἢ: δα Ἐβῇ στ... αφοειδοῖ δαί. ΟὟΥ : εἰ εν 1, ὦ. 

αδισαποίς, ΝΕ: αδροποίρ ἢ. , 
11. αΥ̓ ΝΕ: δι [0 φοἰίπποι δ{Ὶ Αι: δαό απ δὲν ρὲ: 

δαί. 
12. 

ἄρθοπ, 
Β.ΝΕ.Α: ἰπ δοίποι Φαροπ, ΟΥ̓: δεῖ εΐποπι 



632 (11,15---290 ἘΒΟΡῚΠΠ ΚΕ. 

ΧΗ. 

τ , σ 

σου λήψομαι αὐτήν. 18 Πλὴν ὅλην τὴν βα- 

σιλείαν οὐ μὴ λάβω" σκῆπτρον ἕν δώσω τῷ 
υἱῷ σου διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου καὶ διὰ 

“Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην. 

11. Καὶ ἤγειρε κύριος σατὰν τῷ «Σαλομῶντι 
ι ᾽ ᾿ ᾿ ᾽ Ἂν; ᾽ - , 

τὸν “δὰρ τὸν ᾿Ιδουμαῖον ἐκ τοῦ σπέρματος 

τῆς βασιλείας ἐν ᾿Ιδουμαίᾳ. 
᾿ -ν - " ᾽ ι ΡΆ 
ἕν τῷ ἐξολοϑρεῦσαι Ζ4]αυὶδ τὸν Εδωμ ἐν τῷ 

- Α » »» - 

πορευϑῆναι ᾿Ιωὰβ τὸν ἄρχοντα τῆς στρατιᾶς 
ὦ Ν ᾿ - 

ϑάπτειν τοὺς τραυματίας, καὶ ἔκοψαν πᾶν 
ω , 

ἀρσενικόν 

ι6 Καὶ ἐγένετο 

ν - ᾽ ᾿ ἊΨ 2 “" 

Ἰωὰβ καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, ἕως 

οὗ ἐξωλόϑρευσεν πᾶν ἀρσενικὸν ἔκ τῆς ᾿Ιδου- 

μαίας), 171 καὶ ἀπέδρα ᾿Αδὰρ αὐτὸς καὶ ἀν- 
᾽ -" - - Α - 

δρες Ιδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

μὲτ αὐτοῦ, καὶ εἰςρῆλϑεν εἰς Αἤγυπτον" 

᾿δὰρ παιδάριον μικρόν. [15 Καὶ ἀνίστανται 

ἐκ. Μαδιὰμ 

λαμβάνουσιν ἄνδρας μεϑ᾽ αὑτῶν ἀπὸ (ϑαρᾶν, 
«ΙΝ ᾽ " ᾿ Α 

καὶ ἔρχονται εἰς Αἴγυπτον πρὸς (θαραῶ βα- 

σιλέα Αψψύπτουι Καὶ εἰςῆλϑεν ᾿δὰρ πρὸς 
Γ ἐν, “ 

“αραώ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ οἶκον καὶ ἄρτους 

ἢ " ᾽ὔ 

καὶ ἔρχονται εἰς (Ῥαρᾶν, καὶ 

διέταξεν αὐτῷς 19 Καὶ εὗρεν ᾿Αδὰρ χάριν 
ἐναντίον (φαραὼ σφόδρα, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
γυναῖχα τὴν ἀδελφὴν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ τὴν 

ἀδελφὴν Θεχεφενὴς τὴν μείζω. 20 Καὶ ἔτεκεν 
αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ ἢ Θεχεφενὴς Τῷ ᾿Αδὰρ τὸν Γα- 
γῆ Ιβὰϑ' υἷον αὐτῆς, καὶ ἐξέϑρεψεν αὐτὸν Θεχε- 
φενὴς ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ. καὶ ἣν Γανηβαϑ' 

ἕν τῷ οἴκῳ Φυραὼ ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Φα- 
ραώ. 21 Καὶ ᾿᾿Ιδὰρ ἤκουσεν ἐν «ϊγύπτῳ, 
ὅτι κεχοίμηται ΖΙαυὶδ μετὰ τῶν “πατέρων αὐ- 
χοῦ καὶ ὅτι τέϑνηκεν Ιωὰβ ὁ ἀρχὼν τῆς 
στρατιᾶς, καὶ εἶπεν Αδὰρ πρὸς Φαραώ" 
1 7 ͵ Ἀ 

Εξαπόστειλόν μὲ καὶ ἀναστρέψο, εἰς τὴν» 
-- Ὡ ῃ νῷ, Ὁ ΄, 

γῆν μου 22 Καὶ εἶπε Φαραὼ τῷ Αἴδάρ' 
Τίνι σὺ ἐλαττονῇ μετ ἐμοῦ; καὶ ἰδοὺ οὺ 
ζητεῖς ἀπελϑεῖν εἰς τὴν γῆν σου; Καὶ εἶπεν 

ΠΕΣ ΑΝ ΄ ᾧ νὰ “ Ἄ 
αὐτῷ Αἴδάρ: Μηδαμῶς" ὁτι ἐξαποστέλλων 
ἐξαποστελεῖς με. 

14. ΔΒ (οἱ, Ἰα[ρᾺ): 4δερ (6. Ε). ΒΕΧ {(ρ.᾿ ᾿ς 
τὸν Ἐσρὼμ υἱὸν ᾿Ελιαδαὲ τὸν ἐν Ῥαεμὰ ΠΣ 
βασιλέα Σ Σ ϑβὰ κύριον αὐτδ᾽ καὶ συνηϑροίσϑησαν 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἣν ἄρχων συστρέιμματος 
καὶ προκατελάβετο τὴν “Ιαμασέκ᾽ καὶ ἤσαν σατὰν 
τῷ Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμών, καὶ ΤῊΝ 
ὃ ̓ Ιδϑμαῖος (ἢ ΑΕ ΧῚ), 10. ΒΤ (αι. τὸν. ΑΒῈ (ὰ ἢ) ἐν 
τῇ Ιδϑμαίᾳ (5). 10. ΔΒ: ἕξ μῆνας. 8: ὅτο (ὃ ΑΚ ΧῚ) 
,ἄρσ. ἐν τῇ 1δ. 17. ΒΤ (ἃ. ἐζυδ. πάντες. Β: εἰς- 

ἤλϑον. 18. ΑΒ ἐφ. ἀνέστ.) ἄνδρες οἱ (α, 17.) τῆς 

16 (ὅτι ἑξάμηνον ἐνεχκάϑητο ἐκεῖ 

Ν 
και' 

ΘιαἸοπιογῖς αὐ υρνδατνξῖ. 

Ὀξ ϑρΝ Ὁ ΠΞΦΟΘ ΙΓ ΟΞ ΤΙΝ ἢ 13 
ΣΦ Ἢ ἸΦῺ9. τὴ39 ἸῺΝ ἼΠΝ 
ΕΠ ῶν, ΘΟΘθη» ἸΡΏΘῚ 

ἼΠ ΤΙΝ πος Ἰοΐρ  ΓήτοΣ ̓ Ν ὦ 
ἐΘΥΤΝΞ ΝΣ Ἡφ8π ΣΠ5. Ὁ πὴ Π 
293 ΠΝ ΤΙΝ ἫΤ ΤΌΤΕΣ ὙΠῸ} Ὁ 
ΒΡ» 2ΠΠΤΤΝ ἼΞΡ. ἈΞΣΠ τ ΞΜ 7) 
τδστὴΣ ταὐτὰ ἼΒΙΤΟΣ Ἴ5110 
τ δ ΓΟϑῚ Ξα στῶν ΘΡΙδΤΠ 
ΠΣ ΕΘΥΤΝΒ ἼΞΤΓΩΘ ΤΡΛΣΡΙΓῚΣ 1 
ἜΣ ΘΥλοπΝ, ΘΝ) δλπὶ τῆν 
ἼΣ2 ΤΙΠῚ ΘΟΠΧῺ Ν 29. ἼδΝ ἼΩΝ 
ἸΝΒ ἼΝ35) ΤῸ ΣΝ ΟἸΘ15 

ἼΝ 35) ἸΝΒῸ ΟΣ ὈΥΩΝ ἽΠΙΣ 

πἸΏ5 ΘΠ ἢ ἘΝ ΠΡΊΞΤΟΝ ΟΣ 
ἐἶο 1Γ) γ᾽ ΝῚ δ ἼΩΝ ΘΓ) Γ3 Ἰὸ 
ἽΝ ΠΡῚΞ 93 ΠῚ ΤΠ ΝΣ ῺΡῚ 19 

' τὐπν Ἰτῶς τήπιντον πῶν ΠΝ 

τῆπν 5 ποΡῊ ἃ ΠΝ ὉΏΘΓΙΣΙ 5 
ὭΣΤΣΣ Ξ ὉΞ23 ὉΝ ὈΘΕΠΣ 
ὭΞ5.. "ΠῚ ΓΙΡἪΞ ΓΞ τῖτ ὈΞΌΓΙΓῚ 
“πὶ ἐΠΡ ὋΞ ἼΩΞ ΠΡ ΓΛΞΉΙ 
Ὦ» Ἢ Ξϑῦ τ" ΘΟΠΣῺΞ φϑ ὦ 
πσππσῶ ὩΝ ἢ ΤῺ τὴ ὙΠῸΝ 
ΠΝ] ΓΘ πὸ ΟΝ ὙΠ ἼΩΝΡῚ 
“55 ΠΡ Ὁ ἼΩΝ. ἘΣ ἼΝΤΌΝ 22 
ἜΡΕ ὥΡΞ π31Ὶ “ἢν “ὌΠ πῶνΝ 
πρῷ "3 ΝΡ ᾿ς ὙΔΝΘῚ ΠΣ ΠΝ τ ὃν 

: ἐπτίνθε 

γ, 18. ΓΞ ̓ ὙῈΡ 
ΑΙ Ψ» ΑὙλεὸ τ ἴῃ ΓῸΒ ὈΦΩΣ 

πόλεως (ἢ ΕΧ). ̓Β ἀπὸ Φαρ. εἰ εἰς Αἴγ. (1 Α). ΑΕΕΧ 
{ (ἃ ἢ) καὶ γῆν ἔδωκεν αὐτῷ. 19. ΒἘ((8 τὴ τὴν. 
ΑΒ(οιί, Ἰῃ[γὰ}): Θεκεμένας (0. Ε). 20. ΑΒ ἐν τ. οἵ. Φ. 
21, ΑΒ: ἀποστρέψω. 22. ΑΒΈΔΙΗηξδ. ... ὁ (1 δ.) 
καὶ ἀνέστρεψεν Ἴ4δερ εἰς τὴν γῆν αὐτὸ. 

β 



ΕΣ που τος ΠΡ ΘῊΡ ἘΣ το Τ ΛᾺ 

1, δι ύπίέᾳο. 

Ὡς 

(1Ἰ1,13--.22.) 6088 

αδαὺ δὲν (δδομιίίεν, ΧΙ. 

13 Φοῷ τἱΓ ἰὰ πἰε Ὅα8 φαπρεὸ ϑιοϊ ἃ) αὖς 
τείβεπ ; (δίπεπ Θίαπιπι ἱ ἰἄ) δείποπι 
(Θοῦπε σοδεπ, ππὶ Φα ί 8. τὐἱ[{6πῷν,. πιείπεϑ 
δὲπεῦτϑ, τπὸ πτπὶ οτ αι αϊοπι τοί 6π|,. οἷς ἰ) 
ἐὐοθιεἰ θαδε. 

Π14 πὸ δὲύ ὅεῖν εὐροίς (Θαΐοπιο εἶποπ 

ἡ θδοτα)εῦ, ϑαθαῦ, δὲπ (δοοπιίίοε, ὑπ 
ΕὐπίρΙἄγοπι Θαπιεπ, τορι ἄγον τθαν ἰπ (σοπι. 

15 ἘΦ εππ Ὅᾳ Φαυίο ἰπ (ὅδοπι σαν, τπἰπὸ οσῦ, 

δὲ. δειϊοθαινίπιαππ, δἰπαμ ἐ0ᾳ, οἷς (ὅτε 

᾿ς Τά αρεπεπ δ δεέρταθεπ, ζ πιᾳ εὐ, θα 

10 Ῥϑθλαπηδδίθεν. τρατοι ἰπ (ὄῦοπι; Ὁ Ὁθππ 

ρα ΟΙΤοὉ [εγ8 θοπαῖς Ὁ] 610, τπτὺ Ὅαᾳ8 

σαπζὲ τας, δίδ εὐ αὐιδτοιεῖς αἴτεϑ, τα 

17 ϑὲα απ δι [ον τυατὸπ ἰπ ὅῦομπι. ἔα [οῦε 

φαῦαὺ, παὸ πα ἰθπι οἰ). θὲ άπποῦ δὲ 

(δουπηίίοεν τοι ζεἰποῦ ϑατοτὸ δὲ ποίοπ, Ὁαβ 
ἤε ἰπ Θρϑνίει. ἔάπιο. ασαὺ αὐοὸν ταν 

18 εἶπ πιπαεν δπαθδε. ἜἸ1πὺ {{6 πια τοι [0] 

ος απ υοη ϑ)ιἰδίαπ, τἰπὸ ἔσπιοπ αοὰ ὅδαταπ, 

μη παϑπιὸπ βοις πα 7{Ὁ) αἰι8 Ἴδαταπ, 
τὸ ἕαπιὸπ ἰἱπ (ὅᾳϑρίοπ 2 θαταῦν, ὃεπὶ 

δ πίρε ἱπ (ὁ νίοπ: ὃεν σα ἴθπι εἶπ θαι 
πιὸ δὲαθτιπα, τπἰπὸ σαῷ ἰθπι εἶπ απὸ εἶπ. 

19 ἰἴπὺ Φαναῦὺ [ἀπὸ οτοβὲ παῦε ὑοῦ Ὁεπὶ 
θαταο, Ὁα8 εὐ ἰδπι απ) [εἰπε “δ εἶδ. 8 
“Ῥαζρειοδ, δὲν δεδπίρί πα, Θύγισοίζεν φῖππ 

20 ϑϑεῖδε σαθ. ἘἸΤπΌ οἷς Θαυεον ἃ ρα ρεποϑ 
αὐδαν ἰδπι Θεπιθαιῃ, ζεἶἰπεπ Θοῦπ, ἀπὸ 

χ 

“θα οποδ ζοᾳ πο απ ἰπὶ απο Ῥ θαταο, 
Ῥαβ δεπι θα. τθατ ἰπι θαι θαταῦ ππτοῦ 

21 Ὅὲπ δδίποοτη θαταο. Ἔα πιπὶ ϑαδαὺ 

Οὐτείς ἱπ αθγνίει, Ὁᾳ8. Φαυνίΐο ἐπι ΦΤαἴοπ 
ταν πἰὶξ Τείποπ ἡδάζετηι, τἰπὸ΄ Ὅα8. οαῦ, 
1 Θοοαπρίπιαππ, ονγ τθατ, [ρταῦ) εὐ 
4ι Ἔραταο; ὅαΒ πα) ἰπ πιοίπ απ οἰοθοπ. 

2 ἐθῇαταρ ἤρταῦῦ ἐ ἰῃπι; ὅθα6 [601 οἷν 
δεὶ πἰἰν, δὰ δι Οἱ] πὶ θείπ ϑαπὺ 
ἀἰεδοπ ὁ (ὅν Τρταῦ): θυ 18, δὲν Ταβ αἰ 
ἀἰεῦοπ, 

1. 16.0.1. Πὲα παι ὁ δ 1Ὁς, 
10. ὕ0.1,: ϑ)ὲυπῦοεπ, 

14. νοοῖἄγον τυ, οὐ Ε, ὦ, ἐπ Φς, ΟὟ ΥΕ: εὐτορίο, 

15. ΒΑ: ὁδοοτοθουνο, ΥὙΕ: Θεουζάθτον, Α: ὅθε 
τοῦ... Ὑ1.4.: αἰ(οὁ λα πα! ᾧο. 

17. ΒΑ ΕΑ: (041) εἶπ Πείπον ὅπ. 

18. κι. ϑοτοτδποίς ἔθπι ϑὲ. ΟΥ̓ ὙΕ.Α: )λάππρου ταἰ 
Κῷ. Β. αν: [αρές ἰθηι (οἷς 9ὲ.) Θρείζε 2π. ὙΕ: δ: 

Ἔρις 50 η ἀπ {Ππ4 πος ἰοίιπι τοσηθῃ 13 

τ,.1, Δα 6 Ρά}), 56. {ὙΠ} ἀμ πι ἐἰα}}0 ΠΠΪῸ 

Ϊ20ν.6,6. 110, ῬΡΟΡΙΘΙ )ν ἃ 5 ΓΝ Π) ἸΠΘ 1] οἱ 

Φογυβα! 6} 4188) ΘΙ Θρὶ. 

δαποιίαν δαΐοαι θοΙη 5. ἁνθι"- 14 
ΒΡ) δΑΙΟΙΟηΪ, Αἰ [ἀπμηλ οι} 

6. βθηηἕῖπθ γΓορίο, 4ὶ ογὰϊ ἴῃ Βάοηι. 

ἜΘ ἀπὶ Θηἷπ] οϑβοὶ Πανὶ ἴῃ [ἀππιὰ θὰ 
οἱ ἀβοοηά 55οὶ 904} ρΡΪη ΘΡ 5. Δ ΠΠ|ᾶὸ 
δ “Θρϑ!οπάμιη 605, 4αὶ [ἸΘΓαμΐ ἰη- 
ἰογ θοι 1, οἱ ὁσοΙ {5561 ΟἹ" 6. ΤΑ 500 }1- 

απι ἰῃ ἀπο ἢ (8οχ Θη ἢν πηθη5- 1 
λι5. 101 ᾿ποΓ 5. δδι 900 οἱ ΟΠ] Π15 

θενυ,18. 5 Γὰ 6}, ἀθηθ 0. ΠΟ] ΘΡΓΘΐ ΟΠ. ΠΙὰδ- 

Οὐ πα} ἢ. [ἀππη 64), Ἔ ἤπριὶ Αὐαά 17 
1086. δὲ ν"ῦ Τἀιπη 01 6. 50 ΡΝ 5. μΔΓΓῚ8 
Ο] 5. ὅα 60... ἃ ΠΡ ἀογθίν Αθογ- 
Ρίμμι; δΡαὶ ἁπίθηι Αἰἰδ ΡΟ. ράννιι- 

ἰὰ58. Ὁ πη. Βα νγοχίββοιι 46 λ]ἃ- 18 
ἀϊαπ, νη θυηΐ 1. ΡΠ αΡ ἢ, (α] 4116 

560.) νἱΓῸ5. ἀ(6 ῬΠάγαη οἱ ἱπ ΓΟ ΘΙ] 
Αδργρίαμῃ. ἃ ῬΠαΡΔΟΠ ΘΙ) ΓΘΘ 6} ΑΟ- 
σγρίϊ; 4 ἀθάιι οἱ ἀμ), οἱ ΟἸ})05 
σοπβι{α11, οἱ (ον ἀδαρανι. ἘΠῚ10 
ἰμν η Αἰ σΡαιατη ΘΓ) Β] ΙΔ ΟΠ ὃ 
νά] 46, ἴῃ πίη αἱ ἀἰαγοΐ δ᾽ ὈΧΟΓΘΙῚ 

ΒΟΓΟΓΘΙῺ ὈΧΟΓΙΒ 586 σΘΙ Δ Δ] Τ ρ}}- 
Π65 ΓΟρίηὰθ. (θη 4116 6ἱ 5ΌΡῸΓ 20 
Τὰρ! 65. αθηιθ δῖ ΠΠ πηι, οἱ πα νι 

ὁ. ΤᾺΡΠΠο5. ἴῃ ἀοηὺ ΡἢΔΓΔΟῊΪ5, 
γα {π6. ἀοπι 41} μὰ! η5 ἂρ ΡΠὰ- 
ΔΟΠΘΠῚ ΟἰΠ} ἢΠΠ|5. 615. ἢ Οππηαι 21 
δ 5δοῖ Αὐδὰ ἴῃ Αθργρίο, ἀογῃ 586 
Πάν! οὐαὶ ρα ΓΙ] Ὲ5. 5115. οἵ ΠἸΟΤΓΆΙΙΠῚ 

ἮΘ550. δοα}) ρΥΪΠΟΙρθιη. 11} 186, ἀἰχὶὶ 

ΟΡ αὐ ΘΗ: Π}1Π}1{6 τη. τὶ γα ὰΠ) ἴῃ 

ἴθγΓΔ ἢ) πηθὰτη.  ΠΙχιίιι6. οἱ ΡΠ αγὰο: 22 
πὰ Θη]η} ΤῸ ρα μ6 ᾿ἰπΠρ65, αἱ 
ἀπο Γὰ5. "6. ἀἰ (ον γα) ἰπὰτη ὁ ΑἹ 1116 
ΓΘΡΟμ: ΝΠ; 564 ΟὈΒΘΟΓΟ (8 αἱ 
ἀϊπητ{ὰ5. Π16. 

12 

ῦ στῶ 

Νιω. 
“Ο,1.. 

Πἰπιπίο ἔθ πὶ Θρ. ΑΕ: ρα ἰθπὶ ἃ, Α: εἶπο θαπῦὺς 
{ αἷῷο' εἰπτάπιηξο. 

20. Β.νῈ: απο δἤπεῖο ἰδ. 
21. νΕ: υὐἱἱς {εἰπε 35, ΑὟ: Πα) φοἴοα! κι... 
252. 8: ϑθδοταπ τα προῖ [5.... δύπα [00 0, δὰ {8 61} ἰπ 

Ὁ. δ. χι3. ΑΥ̓͂: δα πὶ... κι. Ποῦ ο, δυ ὦ {τα ΟΠ} δι 
γ10: φοίουζε δα. δὸπα ἰτα, εἴποι ϑξαπρε.... Πι)ο}Ε Ὅπ, 



094 (1,53... 380 πὸρ ΠΤ Ὶ Ε. 

ΧΙ. Αι ατοηιονλς αἀόυρνδαγϊῆ. 

σ΄ ᾿ ᾿ - Ν « 4 

28 Καὶ ἤγειρε ϑεὸς σατὰν αὐτῷ τὸν Ῥεζὼν 
« , - ᾽" "ἢ Α κι . 

υἱὸν Ελιαδά, ὃς ἔφυγεν ἀπὸ ᾿Αδαρέζερ βασι- 
Ὁ ᾿ - 

λέως Σωβὰ κυρίου αὐτοῦ, 2} καὶ συνηϑροί- 
Σ Ὑ, (Ἢ »  Ν Ἵ 

σϑησαν ἐπὶ αὐτὸν ἄνδρες. καὶ ἣν ἄρχων συ- 

στρεμμάτων ἐν τῷ ἀποκτενεῖν Ζ.αυὶδ αὐτούς, 
ν ᾿ ι " 

καὶ προχατελάβετο τὴν Ζαμασχὸν καὶ ἔκχα- 

ϑισεν ἐν αὐτῇ, καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Δαμασκῷ. 
25 δ ΡΝ, Ἁ γνῶ» 2 " ΄ ᾿) « “ 

25 Καὶ ἣν σατὰν τῷ Ισραηλ πασὰς τὰς ηἡμέ- 

. Σαλομῶντος. Αὕτη ἡ κακία ἣν ἐποίησεν ρᾶς «-Σαλομῶντος. “ντη ἡ κακία ἢ σὲ 

᾿δάρ- καὶ ἐβαρύνϑη ἐπὶ ᾿Ισραὴλ καὶ ἐβασί- 
“πω 7 

λευσὲν ἕν γῇ Εδωμ. 
ΤΑΝ, Ω ν᾿" ἮΝ Τ᾽ ΕΙΞ9 ν 

26 Καὶ Ἱεροβοὰμ υἱὸς ΛΙαβὰτ ὁ ᾿Εφραϑὶ ἐκ 
- τ ν ς ΝΙ ᾿ , 

τῆς Σαριδὰ υἱὸς «Σαρυνίας γυναικὸς χηρᾶς 
ς ΞΞ ᾿ς ν κ᾿ - 

“Σαλομῶντος, καὶ υψωσὲ τὴν χεῖρα 

27 Καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὡς 9 
ὁ βασιλεὺς Σαλο- 

δοῦλος τοῦ 

ἐν τῷ βασιλεῖ. 

ἐπῆρε χεῖρας ἐπὶ βασιλέα" 
ν Ε ω ᾿ 

μὼν ῳχοδομὴσε τῇν 
ν ᾿ » ΄ ᾿ Ξ " 

τὸν φραγμὸν τῆς πόλεως Ζ,αυὶδ τοῦ πατρὸς 

ΕΙΣ Ν ἢ 

ἄκραν καὶ συνέκλεισε 

αὐτοῖ. 328 Καὶ ὁ ἀνϑρωπὸς Ἱεροβοὰμ ἰσχυ- 

ρὺς δυνάμει" καὶ εἶδε Σαλομὼν τὸ παιδάριον 
ὅτι ἀνὴρ ἔργων ἐστί, καὶ κατέστησεν αὐτὸν 
ἐπὶ τὰς ἄρσεις οἴκου Ιωσήφ. 25 Καὶ ἐγένετο 

ἐν αὐ ἐδ ος τ ρας τ 
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ Ἱεροβοὰμ ἐξῆλϑεν ἐξ 

Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρεν αὐτὸν ᾿Αχιὰ ὁ Σηλω- 
γίτης ὁ προφήτης ἐν τῇ ὁδῷ, 'καὶ ἀπέστησεν 

καὶ “γιὰ περιβεβλημένος 
χ Ψ᾿ - 

καὶ ἀμφότεροι μόνοι ἕν τῷ 
αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ" 
ἱματίῳ καινῷ, 

πεδίῳ. 80 Καὶ ἐπελάβετο ᾿Ἵχιὰ τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ τοῦ καινοῦ τοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ διέῤ- 

ῥηξεν αὐτὸ εἰς δώδεκα ῥήγματα, 81 καὶ εἶπε 
τῷ Ἱεροβοάμ: «Ἵ1άβε σεαυτῷ δέκα ῥήγματα " 
ὅτι τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ' ᾿Ιδοὺ 
ἐγὼ ῥίσσω τὴν βασιλείων ἐκ χειρὸς «Σαλο- 
μῶντος καὶ δώσω σοι δέκα σκῆπτρα, ὃ καὶ 

ΖΙαυὶδ᾽ καὶ διὰ Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν ἣν ἐξ- 
ἐλεξάμην ἐν αὐτῇ ἐκ πασῶν φυλῶν ᾿Ισραήλ᾽ 

ἐγκατέλιπέ μὲ καὶ ἐδούλευσε 
τῇ ““στάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων καὶ τῷ 
τς 28-ο; ἡμ. ΣΟ Β(: ΔΕΧῚ. 25.4.8: ἐβαρυϑύμη- 

σεν ἐπὶ (ς. ἘΡΔῚ 26. Β: Σαριρὰ (ὁ. ΑἹ). ΒῈ Σαρό. 
(ΓΑ). ΑΒ Ἐ τὸ (ΤΕΧ.. Β Ἔχ. υψ. - ἢν. (7 ΑΕΧ). 

“2. ᾿ ψ Ὄ 

88. ἀνῇ ὧν 

ἌΧ Δ })--: «(84.) καὶ. 29, ΑΒ: ἐγενή 1ϑη. 30. ΑΒ’ εἰς 
(Ὁ 35. ΑΒ: ἔσονται. 83. ΑΒ: ἜΣΜΕΛΗΤΟΣ ΕΧ). 

28, ΝΕ: πο εἴποι 58, ΑΥΥ̓: εἴποι [ἀπῦογη] 5, 
24, ὃ. εἰπε Φιεονθαπίζοπϑδ, ΟὟ: δηρτοῦ εἰπροὶ 

ὔγααν. νἱῦ: δοιαὶ [ἄγοι θαπιαῖό, αἱό ΦῸὶ {{ς εὐτο., ἴσαν 
εὐ ϑίπ|. (Αν δου ϑὲάπδον ) 

20. Τεδες, ποθοπ δῖ ΓΒ ΟῚ, ἴο ὅ0. απτίγέοες; τι 

ἔπ. πος ὩΞ 

ἡρττν δῶ ἢ ὈΠῸΝ ὈΡῸῚ 28 
ὝΣΤΙΣ ΓΝῺ πῆ ἼΩΝ ΣΤ ὈΝ Ξ 
ΝΟΌΣ Υ̓ΞΡῚ τὙΝ πϑῖχ- ἸῺ: "4 
ἼΙ ἈἼΠΞ πη "ΠῚ παρ ΡΙ 
ἸΦΘΏΝΙ ἃ πξ ἼΞυϑ5Ὶ ἌΝ ΤΡ ὉῚ ΩΝ 
ὙρστὸΞ ΕΝ ἸΏ "ΠῚ ἐΡΙΘΘῚΞ ΗΞ 
γρῸ πππὶ τῶν προ πττΝ πϑρῷ 

ΠΣ ἘΝ Ὀξ ΠῚ 
ΓΔ ἼΩΝ Ὁ525 13. ΡΞ ΤΣ 
πῶν πϑὴπὶ ἴβν Ὁ πΊΣΠ 
. Π935 Ἴ Ὁ) προ ἼΖΦ ΤΠ 
ΠΡΏΞ πὸ πρηπτ ΩΝ ἼΞΗΣΙ ΠῚ Ὁ 
τῶν τὸρ ϑθ στον 3 ΠΡ τὸ 
ΡΞ ΝΠ ἐὩΝ ΤΣ γ58 

πρϑπν τΝ ποτῷ Ν 5 π ἾΞΆ 

ἼΩΝ ἸΡΒΡῚ ΝῊΠ ΠΡΝΘῸ πῶν-" Ξ 
ΓΣΞ ΠῚ ΓΞ. ὉΞΌ πο ον 
ΝΧ Ὡ5Ὶ ἘΡΤΤΝΝΣ Ν ΤΣ Ὁ Ξ" ἢ ΝΠ 
Ἴ113. Νηϑ95 οτῶπ ΡΝ ΓΝ 

ΟΞ ΝῚΠῚ 
πὴ ΘΈΩΡΟΣ, ὈΤΞὉ ὈΣΤΟϑ 095 
Πρ ρϑι γῶν “τῶν ππππ; πρς ὩΞ 
ἐπε, ὝΔΝΡῚ ἐ ΘΟ ἪΡ ΩΝ Θοῶ: 
"ὮΝ αν Ἵ ὩΣ ἪΡ 05} τς τΓΡ 

20 

Ἂν 

στὸ ΣῚΡ πὶ τα τῶυ ΠΝ Τῆι ͵ - " 7 - ν᾿ Ἃ ν᾿ - , Ι 

δύο σκῆπτρα ἔσται αὑτῷ διὰ τον δυῦλον μου. 

ΤῊΝ τ ὩΠ) πτῷ πΡῺ ΠΟΘΌΘΙ 

- 

ὌΠ ΑΒ: ἐπήρατοίο. ΕΧ). Β1 Ὁ: ἐπὶ β.) ἡ Σαλωμών, ἼΣΙΣ ὮΝ ; ΤΣ 

ἼΠΝΗ ὈΞῶ ἐ ΘΌΞ ΣΙ ΠΩΣ 82 

ἸΡῶξε πὴ ΠΩΣ ἸΣῸΣ ἜΝ 
ὉΞῚΩ ΠΙΞ ἽΠΥΓΙΞ δ ὝΣῚ ϑϑτϑγ.: 

ἐπα ον, ὍΞΙῷ 98 
ὅτε πον ρῶν, ὉΠΡΙΘΟῚ 
θαϊηείε πἴν, Β: δα νοι ὅδ. δετέξαηι, ΑΝ Ὑ: ας χυσαῖ 
ποδοπ (.1) ὃ. ἘΠΗῸΓ Ὁ. ᾧ, (δα). νΕ: βατ ϑθ σου: 
το Γ[οπ ἀπ τ, 

20. ΒΙΑΥΥ ΝΕ, ἃ: (δρρταξίτον. 
ίς ((οΐπο) ὦ, 

ΑΥ̓ΥΝΕ.Α: οτθοῦ 



᾿ ΘΠ ἴοι δὸν ΘΌΡη (ΟῚ ξαδα. 

29 μὰ εὐυοᾶτε ἴδηι Θοῖ εἰπε ϑθ δογε 
 {πάλεν, δὲοίοπ, Ὁ Θοθα ΟἹ αῦα, Ὅεγ υοῖ 
Ο[εἴποπι οττη ϑαναὺ ον, δεπι δε πίαε δὰ 

24 θα, σοἤοθοι θαῦ, δπιπὸ απππῖοῖς υἱοῦ 
᾿ς ἴδη ϑθεύπποῦ, τἀπὸ τσατὸ εἶπ αιρίμταπι 

δον δυο δέποις, δα. 1. Φανὶο οὐτοϊ τρεῖς, 
απὸ ξυ6ὸπ αὐτὶ Φαπιαδέιδ ππὺ τυ ποίοι 
2ὺ Ὁ] δ{{, πὸ τορίετοίοπ κι Φαπιαδέι8. ἘἸ1ηῦ 
κατ δἤταοῖδ δ δενζα γεν, [0 ἴαπαὸ Θᾳ- 

ἴοπιο ἴοθτο. Φαδ {{υ|πΠοον Θάαοε, δὲπ 
Θαναὺ Π{π|, Ὁαταπι δαίτο εὐ οἶποι (δ Έοῖ 
τοΐδον ἤταοῖ, απὸ τρατὸ δε πίᾳ ἴδον Θυτυίομ. 

26 Φαξι Φοτοθοαπι, Ὅν Θυῦπ ϑὲοδαιβδ, εἰπ 

700), δὲν Ῥοῦ αἰ} οἷο απο απ υἷδεν 
27 Ὁεη δ δπίᾳ. ἘἸϊπῸ Ὅα8 {Π| οἷς Θαῦ)ςε, ϑαταπι 

ΟΥ ὉΪο απὸ υοἱθοῦ Ὅεπ δεὐπίᾳ αὐὐθοῦ. Φα 
(αἴοπιο “θὲ Π0 δαπεοίς, σου 08 ἐγ εἶπε 
αἰμδς απ ον Θίαοὶ Φαυίοϑ, ζεἰποδ ϑϑαζετδ. 

28 ὅἸΠπὺ οτοθέαπι ταν εἶπ Πτοίίθατον ϑὲαππ, 
ππὸ δα (Θαΐοηιο ας, θα Ὅεγ δπαθε ατι8ὃ- 
τι τα ταν, ζερίς εὐ ἴθπ δον αἴο αΠ} Ὁο8 

29 Θᾳαιεδ δοζορη8. Ἔ(68 δεραῦ 7) αὐοῦ κι 
δον δ εἰέ, Ὁ Δοτοδοαπι αἰιδαίπα Ὁοπ ὅϑοτις 
Ἰαίοπι, τππὸ εϑ (ταῦ ἰθπ απ Ὅοὲγ του θεῖ 
“ρία τοπ ΘΙ απ δεπὶ ὅθοσο, ππὸ Θαίίος 
εἶπὸπ πορρπ Ῥθὲαπίοῖ απ, τππὸ τσατοπ δἷς 

30 δείδοπ αἰξοὶπ ἱπὶ δ οῖρε. 

81 υἱβ ἰθπ ἰπ οὐ Θιῖς, Ἐππὸ Τρτα 21 
γοθεαπι : ϑλίπιπι δεῦπ Θιϊς 2 οἷν. 
Φεππ ἴο Πρυί Ὅον ὅετν, δὲν Θοῖι Φἤταοῖδ: 
Θίοθε, ἰὼ Ἷ Ὁᾳ8 ὁδεδπίᾳτοϊ ἢ σοι. ὍῸῪ 
απὸ (Θαϊοπιοπὸ τοίβεπ τπὸ οἷνῦ ξεῦπ 

82 Θιάπιπιε σορεπ: Ἐ(δίπει (Θίαπιπι [01 εὐ 

(ρϑταίου υοπ. Θατοῦα, (Θαϊοππιοπδ δ πο! 
(πὸ Τείπο ϑ)είτοεν Ῥίοεβ Βέγισα, εἷπο ϑθιι: 

Ἔ1πὺ Ἄρα {αῇεῖο, 
Ὁοπ πόὸπ π)ὲαπίοῖ, ὃὸπ εὐ ἀπθατίς, ππὸ᾿ 

ΓΝ 1. δὲϑιίᾳς. 

Ῥαδοπ ππὶ πιοίποθ δἰποτ8. Φαυίο 8. τοίτοπ,. 
ἀπὸ τἀπὶ ὍῈῚ ΦΘιαδί «Νογπζαίοιη. τὐἱ οη΄, οἷο. 
ἰὼ εὐοάθιοι θαδὲ απ αἴπ Θεἄπιπιοπ 

80 ἀἼταρῖ, Ἔαταπι, δα ἢ πιὰ) υενίαίεπ 
ππὸ αἀπαοδοίοί θαθοη ΠΕ ον, ὃὸπ οί 
εν ϑίοοπίον, (ὅαπιοϑ, ὅπ Θοιί δὲν ϑὲοα- 

40. 0.1.: Φθίθυίπ. 
ος 27, Φ, Ραποίε πὲ, παι. σον. δίς ἰΐεξεη, Β.Α: 
υαο. νΕ: ὄὅτιπὸ. ΟὟ: [0 νον [1 οὐ [{4) δα πε, 
ΑΥΝΝΕ: [ὦ Το Ὅοπ ϑὲ{ 8 δεν Θι, (Ατ:ει ὄὅταδοπ ατ|ὅς 
{ἀ{{τῸ 6) - 

28. ΑΥ: τυαάρτον ὁ ΝΕ: Πατέον, ἔγάζέίρον, Ατυαε, 
τι. ΠΙἐΐαον, ΒΒ: Ταρίοτον. οῖο, ΟΥ̓ .Α: «ἰποίπα, 
ὙΕ: {π|4ὸ Ῥϑέαππα, Β: αοῷ ἀρ πὶ ϑθ ενξ, ὙΕ: τοῦτ: 

᾿ρἀτίᾳ. (αΥγ: δεὲπ δι άπα! Τα 0, τοΐο οὐ Ὁα8 ιζάἀε 
ρα Ὁ ΑΣ νυ. ααέον θυ πὶ [ἰβίᾳ. ΑΥ̓: ας Φίεπῇε, 

(11,98--332.) 090 

ΧΙ. ξρτοθοαμ δον Φοδι ϑὲοθαΐ, 

λαῦε: δαβο αν! ιοαπο. οἱ Ποὰ5. δάνοιν- 28 
Βα) ἢᾶχο Πἰϊὴ ΒΕ] 4, 4] ἢι- 
θογὰΐ ΑἀδΡΟΖ6} ΓΟ 61) ΟΠ) (0. ] 11] 
ΒΌθη1, Ἔ οἱ οοησνορσανι οοηΐγα δι} 24 
ν]ΡῸ5, οἱ [ἀοἰ5 65. ῬΡΙΠΟΘΡ5 ἸΔ ΓΟΠΙΙΏ1, 

ἔτος σαμὶ ἰπ ον θογοὶ 605 αν! ἃ, ἀθίουα- 

δ 4ὰ6. Π)αιη ποαπι οἱ Πα ἀνϑυιαι ἰδ} ], 

οἱ ὁΟΠΒΕ {6 γα 1 61} ΤΘΘ 0} ἴῃ ἢ ἃ- 

μιᾶ500. Ἔγαΐ αι ἀν Βα 5. ἰ5 Γᾶ 6}} 20 
ΟΠ ΟἿ15. ἀἸ6]}115. ΘΑ] ΟΠΙΟΠΪ5: οἱ ποὺ 68 

τί Αὐἰαὰ οἱ οὐἀϊαιη οου Ρὰ 15ΓΔ6], 

ΓΘσηΔν 16 ἰη δΥΓίδ. 
ΦθνῸ)}) 041) 4ιοαὰθ ἢ]15 ΝάρΡαὶ, 26 

ΕρΠΡαΐαθ5 (6 δαγθάα, βουνὰ ϑ810- 

ΠΟ Πἶ5,. ΟἸΪΠ5 ἸηΔῖ6 " οΓὰΐ ΠΟΙΉΘ 

ϑαγαα,, ἸΏ ]Π16 1 νἱ ἀπ, [ονανὶϊ Π] Δ ΠΕ1ΠῚ 

Ομ ἃ τΤασοὴ. ἜΝΙ Πᾶθο βδϑὶ ὁδιιϑὰ 27 
ΓΟ] ΘΙ ΠΟ 5. ἀν 85. 6}, 4 δα 10- 
Ιη0η ἃθαϊῇοανί Δ|6 110 οἱ ἐοδοααᾶνι 
νΟΡΑΡΊ 6) ΟἰΝΠ 8115 Πᾶν ἃ ρα ΓῚ8. 58]. 
ἜΌΡαΙ δαίθ ΦοΓΟ]) Δ) ΥἹ [ὉΓΪ5 οἱ 28 
Ροίθηβ; νιάθηβαιιο δα] οη. Δ40]6- 
Βορηΐθη 0 η86 ἰπΠ610}15 οἱ ἐπ 5 ὉΠ], 

οοηβἐἀθγὰϊ ΘΠ] Ρ ΔΘ ΟΠ) ΒῈΡΟΓ 

᾿ς {θὰ πηϊνοῦϑὰθ. ἀοιηβ 4056ρ]]. 

ἜΒδοία!) οϑὲ ἰριίαγ ἴῃ ἰθρΟΓ {10,29 
αἰ ΦορΡοθολπη ΘρΡοάθγοίαν 8 {0γι5ὰ- 

Ὁ Ἴ]δη], οἱ ἱπυθηϊγοῖ θπὶ Αι ὰ5. δι! η 65 
᾿ ΡΓορΠ Ποία ἴῃ νἱᾶ, ΟρΟΓ[5. ρά}Π10 πόνο; 
τ ΘΓΔη ἁπίθιη ἀπὸ ἰδηΐη} ἴῃ ΔΡΤΟ. 

Ὁ ΑρρΓΡΟΠθπάθηβαιθ. ΑἸἰνϊὰ8 μά! πη 30 
5.) ΠΟΝᾺΠ], 410 ΟΟΟΡΟΘΙΙ5. οΓαὶ, 

τοῦτ, 5011 τη ἀποάθοϊπ) ράγίο5. ἤ6Γ αἷΐ δὰ 51 
δογοθοῦμ: ΤΌΘ. {{0ῸῚ ἀθοόθιη. 50 15811- 
ΓὰΒ' ΠᾶθῸ 6Θη1Π) αἰ} [ΟΠ] η115. Π 6115 
Ι5γ86}: θθθ δσῸ βοϊ παι ΓΘΡΉΙΠῺ (6 

ξϑνι.8,3. 
10,8. 

16ι.18,3 

26". 
18,0ς. 

(28πι. 
18,58. 

9,15. 

νι. 

1ηπι δα! ΠΟ η5. οἱ ἀά 0 {101 ἀδοοπ 

να9. ἰγραβ; ἜΡΟΓΓΟ ππὰ {ΓἼ0 118. ΓΘηὰη6- ὃ. 
12;21- Ὀὲ οἱ, ῬΓΟΡΙΟΡ βθυνι τηθιῖπ ἢ αν 

οἱ Φογιβα! θη. οἰν 16}, 4 οἰ ΘοῚ 
ΘΧ ΟἸΠΏἾ 15. {θὰ} 5 ἴ5γΓλ61; Ἔ 60 88 

σατο αο ἀογο  ψαθγ 8, οἱ ἃάογᾶνθ- 
τι Αβίαγιθη. θαι διαΘηϊογα οἱ 

ΥΕ: ὃ. ααπλὸ Φίοα Ποίππῃ. ΑΙ: δππὶ λον θεν ἀδον 
Ὁ, Φτίθε, 

29, ΑΥ̓Σ.«ΥΕ: ταν ἀπροίθαπ πὲ, Β: δαξίε [{) ... 
θοδοίξεί. 

30. ΒΑΙΑΥ͂Ν.ΝΕ: κοττίβ. 
91. ϑχίπιπι δίυ, ΑὟΥ̓ΝΕ: Ἰᾧ τοίβε. 
352. Β: ὑπ οἰπὸπ, αὐ : δον οἶπὸ ΘΕ, αδεὺν [. ἴθπὶ 

σερύτοπ. Α: δεῖ ἔθπι ΒΙεἴθοπ, 
39, δίε Θοειβείε δον ὁ, Οὐδ 91. 95. ὅ, 0.) 



θ830 

ΧΙ. 

(11,94--:5. Βέροι ἢ. 

Ναϊοηιογῖς αὐ τον δανὲ οἵ 275. 

ΑΨ ΟΝ Ἄ; Α 

Χαμὼς εἰδώλῳ Μωὰβ καὶ τῷ Μελχὸμ προς- 
«.-ν ᾽ ᾽ , 3 

οχϑίσματι υἱῶν ᾿Αμμών, καὶ οὐκ ἐπορεύϑη ἐν 
ταῖς ὁδοῖς μου, τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐϑὲς ἐνώπιόν 

μου καὶ τὰ προςτάγματά μου καὶ τὰ δικαι- 
͵ ͵ ε Η ς . ᾿ - 34 Ὁ 

ματα μου ὡς Ζ͵,αυὶδ ὁ πατὴρ αὑτοῦ. Καὶ 
ΕΣ ν »" ν ᾽, Ψ ᾿] ᾿ γ 

οὐ μὴ λάβω τὴν βασιλείαν ολὴν ἐκ χειρὸς αὐυ- 
- 5 , ες »-» 

τοῦ, διότι ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτῷ 
“ - »" 2 - ᾿ Α 

πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, διὰ τὸν 
ν - Ἢ γ“ φ- ἢ Ε ͵ 

Δαυὶδ τὸν δυῦλόν μου ὃν ἐξελεξάμην αὐτὸν, 
μὶ ΄, ξ ν , ᾿ Α ὃ , 

ὃς ἐφύλαξε τὰς ἐντολας μου καὶ τὰ δικαιοω- 
, 

ματά μου. 
-» δ’ “Ὁ - Ν , Ἁ 

ἐκ χειρὸς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ δώσω σοι τὰ 
δέκα σκῆπτρα: δθτῷ δὲ υἱῷ αὐτοῦ δώσω 

. ὅ τὰ -" “ ν , - , 

τὰ δύο σκῆπτρα, ὁπὼς ἢ ϑέσις τῷ δούλῳ 

μου Ζ]Ιαυὶδ πάσας τὰς ἡμέρας ἐνώπιόν μου ἐν 
Ἱερουσαλήμ, τῇ πόλει ἣν ἐξελεξάμην ἐμαυτῷ 
τοῦ ϑέσϑαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. 51 Καὶ σὲ 
λήψομαι, καὶ βασιλεύσεις ἐν οἷς ἐπιϑυμεῖ ἡ 
ψυχή σου; καὶ σὺ ἔσῃ βασιλεὺς" ἐπὶ Ἰσραήλ. 

ὃ5 Καὶ ἔσται ἐὰν φυλάξῃς πάντα ὅσα ἂν ἐν- 
τείλωμαί σοι, καὶ πορευϑῇς ἐν ταῖς ὁδοῖς 

᾿ ᾿ ᾽ ,ὔ ’ - 

μου, καὶ ποιήσῃς τὸ εὐϑὲς ἐνώπιόν μου, τοῦ 
ψΨ, ι ΄ , Α ν 

φυλάξασϑαι τὰ προςταγματὰ μου καὶ τὰς 
΄ κ᾿ Ἂ Ἂ 

ἐντολάς μου καϑὼς ἐποίησε Ζαυὶδ ὁ δοῦλός 
μου" καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ οἰκοδομήσω 
σοι οἶκον πιστόν, καϑὼς φκοδόμησα τῷ ΖΊα- 
υἱδ, καὶ δώσω σοι τὸν Ἰσραήλ, 59 χαὶ κακου- 
χίσω τὸ σπέρμα Ζαυὶδ διὰ ταῦτα, πλὴν οὐ 
πάσας τὰς ἡμέρας. 10 Καὶ ἴδον τ “Σ αλο- 
μὼν τοῦ ϑανατῶσαι τὸν “εροβοάμ᾽ καὶ ἀνέ- 
στη καὶ ἀπέδρα εἰς “ἴϊγυπτον πρὸς -«Σουσὰκ 
βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ ἣν ἐν ΑΙ γύπτῳ ἕως 
ἀπέϑανε Σαλομῶν. 

41 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 2 αλ ομῶντος καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ πᾶσα ἡ φρόνησις αὐ- 
τοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ 
λόγων ἡμερῶν “Σαλομῶντος; 12 Καὶ αἱ ἡμέ- 
ραι ἃς ἐβασίλευσε “Σαλομὼν ἐν Ἱερουσαλὴμ 
ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη. 48 Καὶ 
ἐκοιμήϑὴ “αλομὼν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε ἹῬΡυβοὰμ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 

99. ΑΒ: καὶ τοῖς εἰδώλοις Π. κ. τῷ βασιλεῖ αὖ- 
τῶν πρ. Πῖελχ. ... (οιϊ. 86, 58) ἐνώπ. ἐμδ (ο. ἘΧ). 
ΒΞ καὶ τὰ πρ. δ. μὸ (ς. [Α]8]. 91. ΒἘδς - ἢν. (Ψ 
[Α8}.᾿ 87. ΑΒΈΤα. Ἰσρ.) τὸν (ἘΕΧ). 385. Β' Ἐχαὶ 
δώσω -- ἡμέρας! ( ἈΒΡΈΧ), 40: ἈΒΎτΘδς 
κ(ε)ὲμ.. ὙΠ ΡΣ: ἕως) ὅ. 41. Ἀ8: πᾶσὰᾶὰν τὴν φρόνησιν. 
Β: γέγραπται. ΔΒ: ῥημάτων (λόγ. ἡω. ΕΧῚ). 42. Β: 
ἐβασίλευε. 48. Β 1 (ρ. πατρ. αὐτϑ) 12,2 οἱ κατ- 

86 Καὶ λήψομαι τὴν βασιλείαν . 

Σϑὅϑσα- 

ΠΡ ὈΞΡΡ 95 ΞΝΤΟ ἼΠ2Ὰ 0255 
τή "513 Ἰ35ΠΓΝΟῚ ἸΠΩΣτῺΣ 
᾿Ξ ὌΘΘΏ: ὮΡΠῚ ἌΣΞ ΩΡ 

πϑ: ΘΓ ΟΞτῸΝ πρὶ δ Ὁ ἘΡΩΝ 94 
ἼΒΓῚ 5" ὉΞ 3 ΓΩΝ ΝῸΪ22 055 Ὑ15 
ΓΝ ΠΞ ἼΩΝ ὁπ» ἼΤ ἸΡὉ 
ὭΓΙΡἽ ΡΠ ΣΧ δῷ "πος 

πὸ τῇ ΠΡΩΊ) Ἴ25, Τρ. ΠΘ ΟΊΘ 
ποξῷ ἸΣΝ ὈΞΞῚ ἐθο:ῷπ ΠΩΣ τ 
απ χτα ἐπα κὶ ὑπο τ πο πὶ 15} ὅτὺ: 
ΟΡ δ 7.3 ἜΞΗ͂ βοϑοπτὸϑ 
οἰῶ "δῷ ἜΣ "ἢ ΠΠΞ ἼΩΝ 
ΓΝ τ Ν 223 ὩΞΟΣ ΓΡῸ ἩΓΙΝῚ "1 
ΠῚ ΠῚ τον ἐθυτὸν πὸ ΣΤΥ ΟΓΤῚ Ἤ2Ὲ)2 88 
ΣΝ πρῆοσίος »ῬὩΏΤΓ ΟΣ 

ἌΣΞΙ ΡΡΙ ΤΡ "9012 991] 
πῶ ὝΣΝΞ ΣΧ 85) ὌΡΓΙ 292 
Ἴν 33) ἼΘΦ ΠΟΣῚ ἼἼΩΡ ΤῊ 
ὙΠΟ ΤὐΤΟ ὙΝῺ5 ὝΦΝΞ γοΝοττο 
ἜΣ ΣῊΝ τ 
ἐΘΘΝΠΓΟΣ ΝῸ ἫΝ ὨΝῚ ἸΡῺ ΤῊ 
ὈΡΘΩ͂Ν τοοτις προ ΡΞ. Ὁ 

“ὃν ΘΡΩΣ ΠΟΒΟῚ ΘΣΞῪ ὈΒΡῚ 
ΘΡΟΣὮΞ Ἵπ0} ΘΙ ΠΣ τ]: ὦ 

πρῶ ΤΩΡ 
πῶ ἼΘΝ τὴ πρῶ "Ἴ21ἼΠ 4] 
“βοτὸν ΘΞΞ Ἐαπτοι ΠΏ 
ΠΝ ΩΝ Θ᾽ 25π| ΠΩΣ ΠῚ 42 
ὈΝπἰϑυτοϑ τὸν ΘΞΘΣ ΟΞ προ 
-Ὦ» ΩΝ ὩΞ 5 ὁ) ΘΟΡΞΝ 43 
ἼΦΘῚ ὍΞΝ ΤΠ ἜΣΘ ἼΞΡΟ ὙΠΞΝ 

ἐΏΠΙΣ ὍὯΞ ΘΡΞΙΤῚ 
ν. 87. ΠΡΒΞ Ν5 ν. 39. ΠπΣ ΝΠ 

ἡ άς Αγ ἰδπ Δαν ζοίπι Ταΐτοα, 
ὁ. δ. ΑΥΥΝΕ: ὑσ οἷν αὐθει, (τοθιη1.}) κοθπ ΘῈ, 



δίτογ, ππὸ ΘΕ Τοοπι, 
“πιιοπ, παὸ πἰῶε σοσαποοῖς θαδεπ ἱπ 

ΘΙ οΓἀ ΠῚ, πιείπο δεδοῖς πὸ ϑὲργίο, τοΐο 
84 Θαυίο, Τείπ θαἴον. Ἔδα) ὉΪἿ αὐ πἰρι 

Ὁαὃ ρφαπρὸ ϑὲο ἃ) ατι8 ζεῖπον απὸ ποῦπιοπ, 
Τοπϑετη (ὦ το ἴδηι κιπὶ δ τήξει ππα ἄγεπ 
ζεῖπ ἀρδοεπίαπο απὶ Φανίοδ, πιείποῦ δ ποῦ 8. 
τοὐπὶ, Ὅὲπ ἃ) εὐθεῖ θαθο, δὲν πιοῖπο 

δῦ Θεδθοίς τὸ ϑὲετε, σοθαϊτοπ θαι. ὅ 318 
Ὅ6Ὁ απ [εἰπο8 Θοῦπεθ υἱ[ ἰῷ Ὅα8 δ δπὶᾳ- 
τοῖα) πεῦπιοπ, ἀπὸ ΟἿ οἷν ξεῦπ Θιἄπιπιο, 

30 Ἔππὸ ζεἰποσι Θοῦπς εἶποα (Θίαπηπι σφεδεπη, 
αἰ ὍαΡ Φαυίο, πιοὶπ πει, σον ππίν εἶπ 
δἰ  θαθο αἰξοιοερο ἰπ ον (Θ αὺτ ογιζαίοπι, 

 δίε (ὦ ταἰν εὐ άθιει ὕαθο, δα ἰ) πιοίποπ 
97 ϑὲαπιεπ. ϑαρίπ {{ε|{6. 
Ὁ ποῦπιεπ, δα χ᾽ τορίοτοίε ἴδεν αἴεϑ, 
ἴοαϑ θεῖπ θεν) δεσόθτί, τἀπὸ [01Π| δ πίᾳ 

98 1εἶπι ἔθον Ἰταεῖ. 
αἴίοεπι, Ὁα8 ἰἃ) οἷν φοθίοίοι: τροτῦς, 
πιρίποι ὅδεσοι. αποοῖπ, τππὸ {θιπ, 
πεν σοζάπξε, 
ππὸ εδοίο, τοΐο πιοὶπ ἀδπεθι Φαῦὶο 6ὲ- 

τα 

ἴθαπ δαῖτ: [0 9} ἃ) πίε οἷν ζεἰπ, απὸ οἷν 
εἶπ δε ποίροβ ϑαιϑδ δαιεπ, τοίς ἰῷ Φαυΐο. 
σέδαιοί θαδε, ππὸ τἱΓΓ οἷν Ἴγαοῖ ροθοπ, 

9 ἔππὸ τ ὃὲπ Θαπιπ Φανίοϑ πὶ δεβ- 
τη. Ὁοπιρίαᾳεπ, ὁοῶ πίῶ! εὐὐἰα! ἢ). 

40 “Θαἴΐοπιο αθεν {γα )ίεῖς οτοδοαπι κι ἰδοτοπ. 
Φα πιατε {Ὁ Δοτοθοαιι απ, τττὸ Ποἢε 
ἰπ (δαονίοπ 2 Θίϊαξ, δὲ δεδπίᾳο. ἰπ 
(ρογνίοπ, τἀπὸ δΙ.66. τι Θανρίοπ, δἰ8. δα 
(Θαΐοππο [ατθ. 

πθᾳ8 πιοῦν υοπ (Θαΐοπιο ζει {ἀ6ὲπ {{|| 
τἀπὸ αἴίοϑ, τοαϑ εὐ αεῖθαπ θαι, τὸ [εἶπε 
ψθεϊδροίς, Ὁα 8 {Π σε τίεδοεπ ἰπ δον (ὅθ τος 

42 πἰξα οοὰ Θαίοπο. ὅφΦίε 8 εἰς αδοῦ, οἷς 

(αίοιπο δξπίᾳ αν κι ϑογαζαίοεπι ἰδοῦ 
43 ραπς δταοῖ, {Π οἱοτεία δαῦτο. ἘἸΤπῸ (Θᾳ- 

ἴοπιο ἐπι 6 πα ζεῖπεα. θάτογπ, ππὸ 

ΑἹ 

τρανὸ δερταῦθεπ ἱπ θεν (Θίαοὶ Φαυνίοβ, ζείπεϑ᾽, 
σϑαίοτδ, ππὸ [οἷπ Θοῦπ ἢ οθαδεαπι υρατῦ 
δεδπίαᾳ ἀπ [εἶπε (Θιαί. 

30. εἶπε Θεθες, Β: θαπιρε! ὟΝ: πιείπεπι δδπι. Ὁ, 
οἱ ἃ, [είπο. Α- Ὁ, ἃ, δεῖ Φ.. οΓεἰδε. ΑΥὟΥΕ: πὶ. θὲ. 
δα ίπ 21 Τοηοπ. 

7. ΒΑΥΝ ΝΕ.Α: Θεοῖς. Β: δεροῦτοι τοίνῦ, 
38, Α: (τοπτό ὁϑατ ὁ 
99, ΥΕ: δεπαοι. ἃ: βοίο απίθαπ, ΑΥ̓ΟΝΕΣ αἴζολοί , 

Β: αἰίο οί “αρο. ΑΔ: ἀπ ἰπηπιοῦ, 
40. Β.ΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: [τε ... τοαν ἰπ ϑί66, 

πιρίπει θεροι, δα [ΠΣ τράτοπ, τρα ΤΙ 

ἜΦΘο Οἱ ἰὼ πππιὶῦ 

ἜΤ ΒΕ δὰ. ππππ σεροτάγ)οπ, 
πὸ π᾿ 

Ὁαβ δᾺΆ. ΘαΙοΈ πιοίπς ϑὲο το, 

1, διθηίᾳς. (1,384. 43.) θὲ 

δετοθεαπι Πρ ὲ παῷ (ρνρίεπ, (Θαϊομιο᾽ 8 ΖΦ οὉ, ΧΙ. 

ὅπ Θοί! Ὅον δίποεῦ. ΧΑ ρυ ΟΠΔη]05. ἀθι) ΝΟ} οἱ ΝΌΘΟΙ ἀθυμη 
ἐπλμα τ Π]ΠΪΟσ ἢ ΑἸμηθη, οἱ 0. ΔΙ] νοὶ 

δὴ φᾷ, “- . Ψ . δ᾽, ὦ 

7οτ. 48,7. 1 ΨΠ5 116 15, αἱ [Δ ΘΟΓΟΙ, 15.118} ΟΘΟΥ Δ 
13,46. . Ἀοδν ξ 

ἀπε 6. οἱ ργδβοθρία πιθὰ δἱ {πε ϊοῖα ἰοιί 

να. θανιἃ ρᾶι6} 6]5. ἘΝΘο Δα Γι οαλο 34 

ΓΟΘΏΙ (6 Πηδηῖι 6115, 5604. ἀπ 6} 
| νον ΡΟ δΠι 6111} ΟἸΠΠΟἰΪ5. ἀ16]}115 ν᾽ 6. Ξιι80, 
ἐν ΡΡΟΡίΘΡ Πάν 4 5ΘΡΝΈΠῚ ΠΠΘΊΠ (16 
υὐὐ τος, οἰθρὶ, αὶ οαβιίο ιν! τηὰ πα δία θὰ οἱ 

ΡΓΔουθρία π|θὰ.  ΑἸΪΘΡΔΠ) δυίοιη 8 
ἐραϑηδιρορηιη 46 τηᾶππ ΠΠΪΠ 6]5, οἱ ἄλρὸ 

ΠῸῚ ἀθόθιῃ {10 5; Ἔ ΠΠΙΟ ἁπί 6 ἢ) 6115 58 
ι5.4. 6100 {ὈΠΠ1Π} πη}, αἱ ΓΘΠΙαΠ6δι [π|- 

ἐδρν οργηὰ Πᾶν ἰ 5ΟΡνῸ Π160 ΟΠ Ποἰἰ5. ἀἰο 15 

ἘΡΤ ΟΣ ΟΡ] 16 ἰὴ Φο δά! 61}, οἰν τα 1 6. 4 Δ ]η 
ΘΙ οσὶ, τ 6558. πΠοιηθῃ Πη6 11} ἰθὶ, ὅΤὸ 37 

ΔΘ} 5511}, οἱ ΓΟΘΠ Δ 5 ΒΈΡΟΓ 
(πο οἶα 4πὰ6 ἀδβίογαϊ δηϊμηὰ (δὰ, 

ΘΙΊΒΑΙΙ6. ΓῸΧ 8106} [56]. Ἔδ1 ἰρίιίαν 58 
ΔῈ (ΠΡῚΝ. ΟἸΠΪὰ 486. ρΡΔΘΟΘΡΘΡΟ {{|)], 
οἱ δι} 1] ὰν 6 ΥῚ5. [ἢ ὙΠ5 Πηοἷ8, οἱ [0 66- 

"15. 404 ΤΘοίμη 68. ΘΟΥΔΠῚ 116, ΟἸΙ- 
810 416Π5. τηΔ πε πΠθὰ οἱ ργδθοδρία 
Ὠ16ὰ, 516π| (61 Πᾶν 5ΟΛΝΙΝ ΠΊΘΙΙ5 

ΘΓῸ ἰθοιη οἱ ΔΘΑ {Ἰ6ὰ])}0 {10Ὶ ἀ ΟΠ 
ὑϑω.ται Πἀ6] θη, «αοηιοο ἀραϊοανὶ Πᾶν 

ἀοηλπ, οἱ γα {10} Ὶ] [5 ΓΔ 6], Ἔ οἱ αἵ. 39 

ἀμ ϑτρλ9. Π|68Π] 58 ΠΊ6η Πᾶν] ΒΡ 6. 06, νΘΡΠῚ- 
ἤυπάν ᾿Ξ ΠΠ6. ΠΟῚ ΟΠ Οἰ5. ἀϊοθ5, ἜΥοΙα 40 

ΘΓΡῸ ΒΑ] ΟΟ ἢ. [6 ΡΠ ΘΘΓ {ΘΓ αΙη ; 
4] ΒΌΓΓΟΧΙ οἱ ἁυΐπσιι ἴῃ Αθργρίμιη 
αἰ δο880 Γθρθιη Αδρυρίΐ, οἱ [ὉΠ ἰὴ 

Αθργρίο ὕ84118 δ( ΠηοΓίθιη δ] οἰ 5. 
ΘΙ ΓΦι ΠῚ ἃιι [6 Π} νογθΟ γι δαίομπιο- 41 

ὨΪ5., δἰ ΟΠ] {186 ἴδ οἰ![, δἱ ϑὰρ ἢ Ε1ἃ 
6115, 6666, πηϊνογϑᾶ 50" ρίἃ 510} ἰη 
ΠΡΟ νΘΡθΟΓααΙ εἴθ ιη δα ΟἹ ΠΟΙ Ϊδ8. 

ἐσ θ,Ά0 05 Προς. ἃ. 61, {1105 Τοσηαν! Βα] οι 42 
1η ΦοΡι 5 6} ΒῈΡ ΘΓ ΟἸΠΠΘΙῺ 15ΓΔ6], {πὰ- 

2ον.9.31. ΘΓ] ΔΠ21 511. ἜΟΡ ΠΝ ν τὸ δὰ- 4 
διγιατοῦθ ΘΟ ΟἸΙΠῚ ΡΔΙΓΙΠ115. 5115. οἵ 56 0.115 

6581 ἴῃ οἰνια 6 Πανί ρα Ὁ15. 58], ΓΘ ηὰ- 
νίΐαᾳιιο Δ Π] ἢΠ]15. 6115 ΡΓῸ 60. 

ἘΓ ΑΙ. Ἐ ἀϊοταπ). 

41. Β: Θαδ ἸἸοδτίρε πππι υ. δὲ (Θεά ίεπ Ὁ. 
ΑΥ̓͂ .νΕ: Φίο δε. (δες. Α: θα πο ἰδτίρο!υ, 
δοπ ϑθονίοπ. ΒΒ: {{πὸ αἰ: Ὀἱο δ επ φοζώτ. ... ὁ ΥὙΕ: 
Περε οίοδ πίῷε.... ὁ ΒΥ Ὑν πὶ Ῥ πα) θεν οι ()» 
ἐε(α). (Δ: 35. δεὺ ϑβυτίο νυ. δοπ α αρὸπ}} 

4. Β.ΥΕ.Α: Φίς Ζαρε. 
43, Α: ἐπ. χα [. 5). Εν υὐΐο [εἰπις ὅν, αΥ̓ Ὁ Το 

Πύ γι. Ὁ, 

4,4.3,14. 

Ι 385π|.7,14 

14,2. 

260". 
9,.2955. 

2,10. 



0898 (42,1--10. 

ΧΕΙ. 

ΧΕΙ. Καὶ ἐπορεύϑη 'ὁ βασιλεὺς! “Ῥοβοὰμ 

εἰς Σίκιμα, ὅτι εἰς Σίκιμα ἤρχοντο πᾶς 7σ- 

ραὴλ βασιλεῦσαι αὐτόν. 

ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸς Διαβαάτ (καὶ αὐτοῦ 

ἔτι ὄντος ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς ἔφυγεν ἐκ προςώ- 

2 Καὶ ἐγένετο ὡς 

που Σαλομῶντος καὶ ἐκάϑητο ἐν “αἸἰγύπτῳ), 
Καὶ 

ὭΡΞ 5 ἽΝΞΡῚ. 9 την Ὑρ9] Ἐπδ Ὁ: 
4Ὁ 

καὶ ΕΝ ΘΌΡτῸΝ πῶρτιτ ΤΞΝ τ ΛΩΝ Ὁ 

Ε , 

8 χαὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτόν. 
- ᾿ » τ 2 , 

ἡλϑεν Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησίᾳ Ισραηλ, 
Ἢ 3 74 Ἁ « ὔ ΓΝ Ὶ 

καὶ ἐλάλησαν πρὸς Γοβοάμ, λέγοντες" 
,͵ Α Α ξ - 

πατήρ σου ἐσκλήρυνε τὸν κλοιὸν ἡμῶν, 
- ᾽ Ἁ - - ΄ 

σὺ νῦν κούφισο» ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρὸς 
- -“ ᾽ ᾿ - - ᾽ -" 

σου τῆς σκληρᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ χλοιοῦ αὐτοῦ 
»Ψ᾽ , ἘΝ ΔᾺΝ « - ᾿ ΄ 

τοῦ βαρέως οὐ ἔδωκεν ἐφ ἡμᾶς, καὶ δουλευ- 
Σ᾿ ΡῚ , 

σομέν σοι. ὅ Καὶ πρὸς αὑτούς" 

ἔλθετε ἕως ἡμερῶν τριῶν, καὶ ἀναστρέψατε 
πρός με᾿ καὶ ἀπῆλϑον. 

᾿ “ 

6 Καὶ ἀπήγγειλεν ὃ βασιλεὺς τοῖς πρεσβυ- 

τέροις, οἱ ἦσαν παρεστηκότες ἐνώπιον Σαλο- 

εἶπε 

μῶντος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τι ζῶντος αὐτοῦ, 
λέγων" 
τῷ λαῷ τούτῳ λόγον; 7 Καὶ ἐλάλησαν πρὸὺς 
αὐτόν, λέγοντες" Εἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἔσῃ 
δοῦλος τῷ λαῷ τούτῳ καὶ δουλεύσεις αὐτοῖς 

καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτοὺς λόγους ἀγαϑοῦς, 
ἔσονταί σοι δοῦλοι πάσας τὰς ἡμέ- 

8 Καὶ ἐγκατέλιπε τὴν βουλὴν τῶν 

Ν 

και 

ρας. 

ΤᾺ 1} 1] 1. 

Τοοοϑηι ἐνέδει α ο αϑοαπιο ἧς ΕΣ 

.41π-} 

Πὼς ὑμεῖς βουλεύεσϑε ἵνα ἃ; ποχριϑὼ. 

ὈΞῶ 3 Ὁ ὈΡΏΓΙῚ 191 ΧΕ. 
"πὴ ΕἿΤΝ ΡΣ ὉΝ ϑυτὸς ΝΘ 2. 
9 ΤΡ ΝΠ ὉΞ).3 ὩΣ 35. »ὩὩΞ 
προ ὩΒῸ ΠῚ "ὧν ΘΟ ΠΣῺΞ 
ἐ ΘΡΧῺΞ ὩΡΦΣ 39] ΠΟΘ 

ὩΡΞΠΙΟΤΟΝ Ἠγ5 Ὁ] ΕΝ ὉΠ ὉΞῚ 

πῶρπ πξν ΤΩΡ ὍΡΠ πῶρ 
δΠῸΣ ρῶσοῶν πϑϑπ ᾿ἴργῃι 
Ἵν τη Ὁ ὉροὸΝ ἼΩΝ, ὑΠΤΩΡῚ 

ἐῦφη ἈΞ ὉΡῚ ἜΝ "ΞΊΘΥ Θ.Ὸ ἰπῶες 
ΞΡ ΤΠΓΌΝ ὩΣΞΙΤῚ 59:1 Ὑ359} 
προ ὭΒΤΌΝ ΘΟ ΤΩΡ ὈΠΓΎΣΝ 
ΘΝ ΠΝ ΠΝ ὙΠ ἰγόσβ ΛΩΝ 
23 ππστΌΣΠΤΌΝ Ξιῷῶπο ἜΕΣᾺΣ 

᾿- 

πρεσβυτέρων ἣν συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ 
συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν ἕ ἑκτρα- 
φέντων μετ αὐτοῦ τῶν παρεστηκότων 
προςώπου αὐτοῦ, ϑκαὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμεῖς 
συμβουλεύετε, καὶ τί ἀποχριϑῶ τῷ λαῷ τούτῳ 
τοῖς λαλήσασι πρός “μὲ καὶ εἰρηχόσι" Κούφισον 
ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ οὗ ἔδωκεν ὁ πατὴρ σου ἐφ᾽ 
ἡμᾶς; 10 Καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν τὰ παι- 
δάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ αὐτοῦ, λέγοντες" 
Τάδε λαλήσεις τῷ λαῷ τούτῳ τοῖς λαλήσασι 
πρὸς σὲ καὶ εἰρηκόσιν" Ὃ πατήρ σου ἐβάρυνε 
τὸν κλοιὸν ἡμῶν καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀφ᾽ 
ἡμῶν, --- τάδε λαλήσεις πρὸς αὐτους" Ἡ 
μικρότης μου παχυτέρα ἐστὶν τῆς ὀσφύος 

εὐϑύνει καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πόλιν αὐτὸ εἰς τὴν 

πρὸ 
πῶν ἸΌΝ ἡ ὧν ΠΕ ΝΝ ΌΝ 

τοπῷ ΘΡατοΝ δ ΝὉ ὃν ἼΞΊΙ 7 
ΘΠ )9) ὈΓΠΩΡῚ ΠῚΠ ὩΡὉ Ἴ29 
ΠῚ ΡΣ ΘΛΞῚ ΘΤΩΝ ὨΞΤΙ 

᾿ΞΙΣ ΠΕΡῚ 2.13» πὸ 
γ35." ΠΧ ΩΝ ΘΔΡΤΙ ΤΧΤΤΟΝ 

τῷ ΘΡΡὮΝ ὙΩΝΟῚ ΕὙ 20 ΘΎΤΩΣΤῚ 

ὩΣΣΤΝΣ ἼΞΤ 5.82) ὈνΚΡη) ΒΝ 
Θ ἡρὴι ὙῶΝ 9 λκ ὍἼ51 Ἴῶν πὶπ 
ΛΞΤΟΣ Σ52Σ ΤΣ Ν ἸΠΣΤΎΩΝ ὉΡΠ τ 
ἜΩΝ Ὁ ἼΡΝ Ἴ212 ἼΩΝ ΘΎΤΟΣΣ ὙΌΝ 
ἬΞῚ ΩΝ ΤΠ Ὀρὸ ἭΝ ΤΣΠΘ 

τῶν ὌΞΘΠ ΤῸΝ ἼΝΘ ΤῸΝ 
γὴν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει Ἐφραΐμ. Καὶ 0 βασιλεὺς , 
Σαλωμὼν ἐκοιμήϑη μετὰ τῶν πατέρων αὐτδ, καὶ 
ἐβασίλευσε Ῥοβοὰμ ὁ υἱὸς αὐτὸ ἀντ᾽ αὐτὸ (ο. ΔΈΧ), 
-- 1, ΑΒ: πορεύεται [δ ἘΠΧ ΒΈ (ΓΤ ΑΒΕΧ). 2.8: 
ἐγενήϑη (ς . ἈΚ Χ). ὃ, ΒῈ Ἐκ, ἀπέστ. -ἼἸσρ. ([ΑΕ).} 
ΑΒ: ἐλάλησεν ὁ λαὸς πρ. τὸν βασιλέα Ῥ. (ὁ. Ὁ). 
4. ΑΒ: ἐβάρυνε (ἐσκλ. ΕΧ). 6. ΔΕΕΧ Ἐ . βασι) 
Βοῦρα ΑΒ: παρεστῶτες («. ΕΧ.,. καὶ (ὥζνα ΕΧ.. 
8, ΑΒ: ἃ (ἣν ΕΧ). 9. Β: λέγϑοι (λαλήσ. ἈΒΕΧ). 

ἼΞΤΙΝ ΠΡ Ἴ3 Ὁ Φ ὉΡῚ ΠΙΠΝῚ ὉὸΣ 
ἀλβΝ, ἈΓΙΘῸ ΤΡ ὯΌΡ ἘΠ 

ὙΣΟΟ ΝΘ ὙΥΤΟ ΠἼΞΉΝ 

ΑΒ: λεγόντων (κ. εἰρ. ΕΧ), 10.4.8 Ἐ(ρ. ω. αὐτδ) 
οἵ παρεστηκότες ποῦῇ προςώπϑδ αὐτὸ ἀἰΒΕΧῚς 
γοντες (κ. εἶρ. ΕΧ).., ἐστὶν ({ ΕΧ). 

.2έ- 



ΜΈΝ. ἰἴπὺ ϑιοεδαδεαπι 196 σοπ Θίδεπι, δεππ 
Ῥαϑ σαπρὸ ἴτας σαν 6εη Θίζεπι οφεξοπις 

2 πτὸπ, ἰδπ ζππ| δὲδηΐρο 21: πτα λει. 

β Ὅεπι δὲπίας (Θαΐομπο, οαοἤοθεπ τθαν), ππὸ 
8 δε ἰπ (δαθϑγίεπ. ἜΊ1πΌ {{ὸ Ταπότεπ δίς 
απὸ Τρβεπ θα ταζοπ. ᾿1πὸ δοτοδοατπι [απιπι!, 
δὲν σαπρεῖι επιείπε ἤταεῖ ἔαπιοπ, ππὸ᾿ 

4 τοδοίοπ πὶ ϑὲοραδεαπι, ππὸ Τρταεπ; ὃ Φ εἶπ 
ϑαίον θαὶ ππεν δον δι Ῥατὶ σεπια τ; [0 
πα ε δι. πππὶ ὅπ δατίοπ ΦΙοΗ ἀπὸ Ὁα8. 
Τῴϑετε δοα) Το ἄτον, θα 8. εὐ τπ|ι8 απροίερῖ 
Ῥαΐ, [0 τοῖα τὐἷτ οἷν ππτουιρ ἀπίᾳ {εἶπι. 

ὅ δε αδοὸῦ Τρταῦ) κι ἰθπεπ: δόθεῖ Οἰπ δὲ 8 
απ ὃεπι τίει ας, ο ἔσπιπὶ τὐἱεθοῦ δπι 
πἰτ. πὸ Ὁα8 ϑ01Ε αἰπα θἰπ. 

Θ ἰἴπὸ δεῖ δὐπίρ ϑὲεδαδεαπι διεῖς εἴποι 
αι αἰἰς δὲη. θΠοΙοι, οἵξ νον ζείποπι 
βαίον ΦΘαἴΐοπιο {[απῦοπ, δα ΕΥ̓ Τοδοῖο, τπὸ 
ἤρτα: ζθις ταῖρεῖ ἰθτ, Ὅα8 τοἱγ οἰεζεπι 

7 ϑθοΙο εἶπε ἌΙποσοτε σοδεπ ἘΘίς Ἰγταεπ 
4 ἴδπι: Φθι0{Ὸ ὃι. δομῖς οἱοίεπι ΞΡΟΓῈ εἴποι 
Φίοπήε τριππ ἀπὸ ἰθποπ κι ΠΘΊΠ6π ζεῖπ, απὸ 

απὸ ἰθποπ ος ἤθοτίς σοθοεπ:, 
ἴο τοῖθεπ ἢ οἷν πἀπιουιρ ἀπίᾳ [εἶπ δεῖπ 

ἜΦΓθοΥ εὐ ϑοΥΠ 8 Ὅεν ἡ[οἴτος, 

Τε ετρῦτοπ 

8 δοδεπίαπα. 
ἤεπ ϑὲαίθ, δεη {{ς ἰῦπι σοσοθοπ δατίοη, τπὸ 
Οἰοῖς εἰποπ ϑέατθ ταΐτ Ὅεὲπ ὅππαοπ, οἷ πἰἰς 
ἰδπι αὐρουα ΐεπ ὐατὸπ τἰπὸ νον ἴδηις 

9 απϑεπ. ἘἸϊπῸ εὐ Τρταῦ) 21: ἰθποπ: ψ8α8 
ταίθει ἰθτ, Ὁα8 οἷν ἀπτυυτίοπ Ὀἱεζεπι ἤθοῈ,. 
οἷς δ ππὶν σοαρι δαδεπ: θέας δα 8. “οῦ) 

, Τεϊϑιοῦ, Ὁα8 δείπ ὅϑθαίον αὐ ππ8 σείεσί 
10 δαιὃ Ἐπ οἷς απροπ, οἷο παῖς ἰθπι απΞ 

σαοραήεπ τρατὸπ, ἰρταύγεπ δ ἰθπι: Φθιι 
[0ΠΠῈ 2 θεπὶ 590 1Ὲ, Ὁα8. κι οἷν [ααἰ: Θείπ, 
ὅθατΥ δαΐ τὸν δο κι [τεῦ σοπιαοδί, 
πιαῦς δι ἐδ ππϑ Τεϊ τον, αἴτὸ [α6οπ: Ῥείη 
ΕΓεἰπξτον δίπρον [01 οἱ δον {εἶπ Ὁόππ πιείποϑ 

3. Ὁ.1.: ἔθη ταίεπ. 

2, Β: δεππ εὐ τσατ... 96}. Β.ΑΥΝ ΝΕ: πὶ δον τοοθποίς 
ἐπ ϑίοᾳ. 

3. Β.ΑΥ͂Υ.ΥΕ: ΞβουζαιμηπίΠιπα, 
4, ΑΝ Ε: δ. ἢ. φοπι., δα αδεὺ εὐϊοί δ ίοτο (τπ|π| πὶ, 

(.). Αἃ: [ο τππϊπόοτε παπὶ δι: εἶπ τοοεπίᾳ ὃ ΒΥ ΝΕ.Α: 
οἷν Ὀΐεπεπ, 

ὅ, ΒΑΕ: Ὁ. ποῷ 3 Ζαας Βίπ ([οτῇ). 
6. Β: Βεταίίφίαρίο Π. ΑΝ: δουίεἰη. ΑΥ̓ὙΕ,Α: 

1. δ ὐπίᾳς, 

Φίς ϑδουζαιπιαπιπα 3 Φἰϑεπ, ον σ᾽ αἵ δὲν 9[οΓοξεπ, 

Ἔ]π. 
Δοτοθοαπι, Ὅν Θοῦπ θϊοθατδ, δὕτεοῖς Ὁα8,. 
Ὅχᾳ ἐὐ πο ἱπ (ὅρονρίοπ αν (δαθίπ εὐ υοῦ 

Ψ΄. 

(12,1--10.) 699 

ΧΕΙ. 

260. ΚΕ μι ἀαίοπι ΒΟΡοᾶπὶ ἰῃ 8:- ΚΕ. 
ν5. Ὅπθη; {ΠπῸ Θη1) ΟΟηρΙΘσαί5. ΘΡὰϊ 

ΟἸΏΏΪΝ. ΒΓΔ 6] δ! ΘΟηΒΕ{π|6} ἀπ} ΘΙ1ΠῚ 
Γθσοη. Αι νϑῦοὸ Φογοβθοδιὴ ἢ| 115 

ἤν Ναραϊ, οαπη ΔάΠιιο οϑβϑί ἴῃ Αθργρίο 
ΡΓΟΙΈ ρα. ἃ ἴδοίθ Γδρὶβ ΒΑΙΟΙΠΟΠΪ8, 

811 ΠΠΟΓΐΘ. 6]115 ΤΘΥΘΥΒ5 οϑί 46 
“σμαυ,35:.Δοσγρίο. ἢ ΜΙβουιηίαιθ οἱ νοοᾶνθ- 

ΓΠΐ ΘῸΠῚ; νρθηϊΐ γῦρο Φογοθολμ οἱ 
ΟἸΠΠΪ5. Π} ΕΠ] {π|0 15γᾶ6], οἱ Ἰοουιὶ καπὶ 

᾿φορπομ δα ἨοΡοὰμη, ἀϊοθηΐθβ: ἜΡδίου ἴμι5 

.,».5,.3. ἀΓΙΒΒΙΠΠῚ Πρ απ]. ἱπροϑαϊ πο 5: 

ἴᾳ 1{Δ 4116. πη ᾿π]Π} 1 Π1186. Ραμ  α] απ} «ἰ8 

ἱΠΠΡΘΓΙΟ ρᾶιγ]5 (αὶ ἀπ ΡΙ55Ι 0. οἱ 46 
προ φΓαν ββιη]0, (π0{[ πη ροϑα Π0- 

205.10,5.015»,. Οὐ 5ΘΓΝΊΘΏ.15. 101. ἜΘ αἰϊ εἷ8: 

[16 ἀ54116 δά [6ΓΕΠπ|πὶ ἀϊθη οἱ ΓΟ οΙ"- 
{Π1πὶ ἃ 1η6. 
Οὐ 6. ἃ Π|5561 ρορι 5, ἜἸηΠῚ 

ΟΠ. 11} ΓῸχ ΠΟ Δ) ΟἿ} ΒΘΠΙΟΤΓῚ- 

θ5, 4] ἃ 551506 χη: ΘΟΓᾺΠῚ δα] ΟΠ ἢ 6 
Ρᾶΐγο 6]5,. ἢ} δάμπαο ννογοί, δἱ δι: 

Οτοα 115. 111 ΘΟῊ 5. Πα τη, αἰ ΓΘΞΡΟΠ- 

ὅ2ομτο, τ θη}. ρΌρΡα]ο πιο ἜΘαϊ ἀϊχογαηὶ 

αἰ: 81 Πού. ΟΡ θάϊογῖ5. ΡΌρι]Π0 πιο 
Οἱ 5ΘΡΝΙΘΡΙΒ,. οἱ ρθι [τη] ΘΟΤΙΠῚ 665- 
Β6Γ15. ἰοουπΠ5 4110 [Π6ΡῚ5. 44 605 νϑγθὰ 

« Ἰοηΐα, ΘΓαηΐ {Π0Ὶ 5ΟΓνῚ ΘΕΠΟΙ5. 416- 
Ομ υ, ΡῈ8. ἜΘ αἱ ἀουθιαι}}, σΟΠΒ.Π 1111 

56Π1), 4061 δον! οἱ, οἱ Δ 1 

ΔαΟΙΟΒΟΘηἴθ5, 4 11 [6 Ρἃ ἢ1 ΟΠ] 
26.10,9.60. δἰ ΔΕΒΙΒΙ ΘΠ ηι 11, ἢ ἀἰχίίαιιο. δά 

ροβ: Οιοά μΠΠὶ {15 ΘΟΙ 5. Π1ηι, καἰ 

Γοβροπάθαπη. ΡΟΡΌΪῸ πἰ6, 4ὶ ἀἰϊχθ- 
γα τπ1ἰ: Θνι5. ἴα ᾿πσιὴ απο 

ἐσυ. ἰΠΡΌΒΙΠ ράϊογ {πππ5 5ιρὸν ἠοϑί ἜΒΕ10 

'οαρν ἀἸΧΟΡ οἱ ανθηθ5,. 4π| πα. Ὁ} [ὰ6- 
ΓΔΠΐ τἀ} 60: 510 ἸΟ(αΘΡΙ5. ρΟρυ]Ὸὸ 
Βα, 411 ΘΟ 51 δὰ ἴθ, ἀϊοθηΐθδ: 

Ῥαΐογ ἴαπι5. ἀσσγαναν [ΘΠ ΠΟΒ ΓΙ, 
] (ἃ ΤΟΙ νὰ 1108, ---- 510 ἸΟ46.15 ἃ 0058: 

ΜΠ λ115. ΟἸρΊτ15. ΠΙΘῚΒ. ΘΡΌΒΒΙΟΓ οδί 

] 

] 

20".10,2. 

0 26}.10,6. 

10,8. 

. ΑΙ.: ΟΠΊἢΪἶ5 ΡΟΡ. ἴδσ. 10. 5 Ἐ 516 [04ᾳ. δ 605. 

ϑ({{ὸπ.|. Β..νῈ: φοϊαποεη Βαίίοπ, 
7. Β: νἱεἴο 5, ποῦ Τοίπ κι. ἰθποπ Ὀἱεποπ. ΥΕ: 

δοππ δι Ὁ. δὲν δὲπ,.,, αΥ̓: ἀπζεθὲ δίοζοιι 8, οἰοποῖ 
πο ἰσπεπ Οὐ Πατεῖ. Β: ᾳ. 58ς χατοθοπ. ΑἹ [απ 58, 
11: ἴθποπ τερο, ΑΥΥ: αὐτίρε. 

ὃ. ΑὟΥ: ατοβ φοτσοτθοπ. Αἱ αὐζοῦοροπ ΤυοΎθ 1, 
10. ΑΥ̓͂ .ὙῈ.Α.: ἘΓοίπεν, ΒΑ .ΝΕ.Α: {{Π οἱ ες 

(τυοτῦοπ). 



040 (19, 11--300 Βορια Η. 

τς ὟΤ »Ὁ “ὦ- νοητὰ “Δ Δ - “ΨὉ αν Τλ 
δε ι , δ Λα τα τ: ἐὐτορε χτδ, 

» Ἶ Ν « τὰς »᾿ 

ΧΙ. 
τοῦ πατρός μου" “ χαὶ γῦν ὁ πατήρ μου 
ἐπεσάξατο ὑμᾶς ἐν κλοιῷ βαρεῖ, κἀγὼ προς- 

ϑήσω ἐπὶ τὸν χλοιὸν ὑμῶν, ὁ πατήρ μου 
ἐπαίδευσεν ὑμᾶς μάστιξι, καὶ ἐγὼ παιδεύσω 

ὑμᾶς ἐν σκορπίοις. 

12 Καὶ παρεγένετο πᾶς ὁ λαὸς πρὸς 'τὸν 
βασιλέα' Ρυβοὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καϑότι 
ἐλάλησεν ὁ βασιλεύς, λέγων" ᾿ναστρέψατξ 
πρός μ8 τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. 1ὃ Καὶ ἀπεκρίϑη 

ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν λαὸν σκληρά, καὶ ἐγ- 

κατέλιπε Ῥοβοὰμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέ- 

ρῶν ἣν συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, 1ξ καὶ ἐλάλησε 
πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν παιδαρίων, 
λέγων" Ὃ πατήρ μου ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν ὑμῶν, 
κἀγὼ προςϑήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν᾽ ὁ πατήρ 
μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς μάστιξι, κἀγὼ παιδεύσω 
ὑμᾶς ἐν σκορπίοις. 1 Καὶ ἤκουσεν ὁ 

βασιλεὺς τοῦ λαοῦ, ὅτι παρὰ κυρίου ἦν ἡ 
μεταστροφή, ὅπως στήσῃ κύριος τὸ ῥῆμα αὖὐ- 
τοῦ ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ ᾿χία 'τοῦ προφήτου' 
τοῦ Σηλωνίτου ἐπὶ “Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Λ'αβάτ. 
ι6 Καὶ εἶδε πᾶς ᾿Ισραὴλ ὅτι οὐκ ἤκουσεν 

οὐκ 

» .} 4 » 

αὐτῶν ὁ βασιλεύς, καὶ ἀπεκρίϑη ὁ λαὺς τῷ 

βασιλεῖ, λέγοντες" Τίς ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυίδ; 
Α 3 " «ς » ,ὔ , ξ αὐ ν3 “4 

καὶ οὐκ ἔστι ἡμῖν κληρονομία ἕν υἱῷ 1]εσσαί.. 
) , [φ Α ’΄ ΄,ὔ 

᾿Αποτρεχέτον ἕκαστος εἰς τὰ σχηνωματὰ σου" 

νῦν βόσχε τὸν οἶκόν σου, Ζαυίδι Καὶ ἀπ- 
- 3 ᾿ 3 ν ’ ΕΣ - 

ἤλϑεν Ισραηλ εἴς τὰ σχηνωματὰ αὐτοῦ, 
7 δὴ ΄ Φ  ΦΥ ᾿ « - Ε » καὶ οἱ υἱοὶ Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν ταῖς 

, ᾽ 45.» - , 

πόλεσιν ᾿Ιούδια ἐβασίλευσαν ἐφ ἑαυτοῖς τὸν 
΄ ͵ 

Ροβοαμ. 

᾿Αδωνιρὰμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιϑοβόλη- 

3 Ἂ 

18 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν 

) Α «5 , 

σαν αὐτὸν ἐν λίϑοις πᾶς Ισραήλ, καὶ ἀπέϑανε" 

καὶ ὁ βασιλεὺς Βοβοὰμ ἔφϑασεν ἀναβῆναι ἐπὶ, 

β ΡΟ ΤῊΣ ὩΡΏΓΙῚ ᾿ ΠΡ: 
2 ᾿ ᾽Υ - Ϊ 

ἠϑέτησεν Ἰσραὴλ εἰς τὸν οἶκον Δαυὶδ ἕως τῆς 

τὸ ἄρμα τοῦ φυγεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ. 9 Καὶ 

ἡμέρας ταύτης. 

20 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσε πᾶς ᾿Ισραὴλ ὅτι 
ΠῚ. ΑΒ: : ἐπεσάσσετοίο. Ἐ)...ὄ Κἐν.. «Ἵ ἐν μάστ., ἐγὼ 

δὲ (ἘΧ.. 12.Δ8: παρεγένοντο πᾶς ἐλιὰ πρὸς 
οὐ (Ὁ. ἐλαάλ.) αὐτοῖς ... ἀναστράφητε (ὁ. ΑἸΕΡΊΧΟ, 
19: ΜΒ: ἃ (ἣν ΕΧ.). 14. ἌΒΟΝ (ὅι μάστ.) ἐν ΟΧΉ.. 
15. ΑΒ: ἣν μξταστρ. παρὰ πῦρ. ... Ἐ χύριος εἱ τῷ 
προφ..... περὶ ἐτμεν ο, ΕΧῚ. 16,48: εἶδον... εὅβασ. 
αὐτῶν (ο, [Ε]ἸΕΧῚ.... λέγων (-οντες Χ).. 
(ρτο ἕκ.) Ἰσραὴλ(ο. ἜΧ). 17Ὲ8! (ΑΒΡΧ ΠΟῚ ἰδ ἢ 
ὁοπδίϑιου), 18, ΒἘπᾶς Ἰσρ. ἘΠΕῚ τὸ ἄρμα (ΕΧ).᾿ 

. ἀπότρεχε, 

ΖΘορΩι ἐγ εν: α ἔξ αϑοσηῖο ΠΈΓΘΡΊΤΟΣ 

ἂν ἀξδν ΘΠ ἜΝ ΠΡ ΠῚ 
ὃν ρον - τὸ» πΠῸΝ "3Ν} 
ἜΘΟΣ ΟΝ ΘΟ ἠῶ ὈΠῸΝ 

ΣΦ 
ΡΞ ΓΝ ὈΡΤΙ ὉΞῚ ὩΣ3}} 3) 12 
πὸ π πϑτ ὝΩΝΞ ὠνξῶπ ὩἿ53 
ἐλ ΩΣ 8.53 "ὃκ ἸΞηὦ οὐδνὸ 

Ξῆρο Πρ ὈΡΡΡΤΙΝ ἼΊ9: Ἰ55719 
ἐπιτς ΟΝ. ΡΤ πο ΤΟ. 
αν ὸ δυτοῦ ΣΡ ΞΘ ὈΠῸΝ ἼΞΉῚ 
ΡῸΝ 3 ϑξΌν ΩΝ ἜΞ9Π ὮΝ 
πορτῶξ ΘΞῸΝ ἼθῸ τϑὩν ΠΕΣ 
"ἈΝ ΣῚ ἘΘΞΊΡΘΞ ὈΞΤΝ ἼΘῚΝ ΝΟ. 
πΞῸ ΠΡΣΙΤΞ ὉΡΠΓῸΝ ἸΣΏΠ νῷ 
ἡπ3 τ ΩΝ ΠΑΡ ἸΣΩΝ ΣῊ, 5.» 
ϑοῶπ ΤΡΩ͂Ν ὍΞ ΓὴπῚ ἼΞΤ ΙΝ 
ΡΝ ΝΡ 323 οὐϑτΣ 1ὸ 
ἡξ 83) ὉΠΟΝ ἘΣΘ »»ὼ- ΝΟ Ὁ 
-ῷ ὐὐνοι ἼΞΤ ΠΡΏΤΩΝ ΞΡ 
ἘΠ ΠῚ ΤῚΣ ἘποΓδῚ ἐπι: ΝΣ ὯΡ 
γὴν τὸν ΠΝ ΠῺΣ Ὀἰυ τῶ» ϑπνὴ 
55. ἐλ ΠΝ ὈΝΐρυ ΠῚ ὭΤΙ 
πὔσοι ΠΡ ΠῚ ἜΦΞ ΘΛΖΟῦΒΠ ἘΝ 
πρρπ πόθον, ἘΩΣΞΙΤῚ ὩΠΡῸΡ 18 
Ὀρσπτο» ὧν ΘΠΝΤῸΝ ὨΡΞΓΙῚ 
ΤΡ. Ἰ5Ν 3 ἘΝ  υ τ Ν 9 

πὰς 
“2 

: ΩΝ 

ἢ ὥΘ5Ὶ ἐ Θρι55"" Ὁ’: Ὁ ΓΠΙΞΞΩΞ 19 
ει ΗΝ ἽΡ ἢ ΓΣΞ ἘΣ 

Ξιῶ το Ὀμηνουτὸ »ὩΩΞ 510} 

γ. 19. Ῥ ΝΞ" 

11. ΒΕ. Α: τοέτοο Οὐ [0 χε: ἐπτοιι δ. (πο) δἱπε 
ἜΗΝ ̓ς ΟΥ̓; Τὺ τοί "ὦ ποῦ. Β.ΑῪΝ.Α: Θείβεϊπ. 
Α: φοζτ!αροπ. 

12, ΑΥΥ; Ἰ1πὸ αἴ... 



αἰ οἱ) εἶπ Τἀτθετοδ “οῶ σοίανομ, ἰὦ 
αδὸν ἱ8 πο πιόῆν ἅδεν οἰ) πια )εΠ) 

τἰρεπ. 
12 

δζοπιπι τοΐοθοῦ 21: πὶ απὶ Ὁτεπ Φ αρο. 
18 ἜἸΪπῸ δὲν δ ὑπίᾳ ραῦ ϑεπι 901 εἶπο Ῥαγίς 

Ὑπίσοτε, ππὸ νου εβ Ὅὲπ ϑύατθ, ὃὲπ ἰδπὶ 
14. οἱς ἍΓοἸτοίτοπ σεσεθδοπ θαϊίοπ, ἔιπιο τοῦοῖς 

παὶξ ποι παᾶῦ Ὅεπι θέαι ὃν ιπσοπ ππὉ 
ἰρταῶ: θεοίπ “δαίον δα. ἐπὸν δοῦ) ΓΦ ΥσοΥ 
σεαπια τ, ἰῷ αδεῦ ὉΪ8 ποὰλ τποῦτ δεν 
οι πιαεπ; πιεῖπ ὅθατου θαι οὐ) πὶ 
ει[ἀγεὲπ σε τίσοεί, ἰἃ) ἀδὸῦ ὉἿ εὐ 

10 ποῖ (Θεοτρίοπει οἰ τρεπ. ἘΞ ΠΟ ρφοροτῶ το 
δεῖ δεὑπίᾳ ὁύπὶ Φ01Ὲ πίῶτ, δεππὶ ἐδ ταν 

ος νὴ Θίϊο ροτεδοῖ δαί 1 δοτοθεαπι, ὃὲπὶ 
10 Θυῦπ ϑιεδαιδ. ἔα αδὸν αὖ σαπλὲ ϑταοῖ 

ἴαθε, δαβ δεῖ δεθπίρ {{6 πἰθε θύτοπ τος, 
6α Ὁ Ὁα8 Ξ01Ε Ὅοπὶ δε πίᾳο εἰπε Ιπίροτί, 
τὸ Τρταῦ: 8.8 δαδεῖ τοῖν θεππ ΘΠ εἰ[8 

ΙΕ, διϑηίᾳο, 

δεν αἴ δὲν ππρέπ, Φεποῖ8 ΒΕ 6.α 1, 

11 Φβαίοετδ βοπῦοπ. ἃ μι, πιο ζθαῖοῦ Ἴ ἬΝ 

τποῖπ ὅϑαίον θαι οἰ τ Ἰδο ει οορ ἀ)- 
τἰσεῖ, ἰἃ ΟἿ ἐπὰν ταὶς Φεοτρίοπεπ ει ἄ)τ 

ἍΠῚῸ ἔατι Δετοδεαπι ζαπππέ Ὅεπὶ οαποοπ 
ἌθΟΤῈ κι ϑιεθαδεαπι απὶ οὐίττοπ αρο, τοίος 
ες δέθηῖὶα σεαρί θαι ππὸ σερτοάγεπ:, 

αἴ σουαπὸι ϑοπ ὲπὶ εῖγη, απ Ὁαβ εὐ 
Τείπ θονὶ δεξνά σις, δα 8. ἐν Ὁπτ) ἍΓ0᾽1α 

απ Φαυΐο, οὐδοῦ (ὅτθε απὶ Θοῦπ ἤαϊ ἐς 
τα, ἤεδε οἰ κε δείποεπ ὐππίοπι. (Ὁ 
Πεῦο πππ δι. 2 δείποπι απο, Φανίο! 

17 Π7Ὸ αἰπρ ήταοι ἐπ ζεἰπε ὐτίεπ, Ἔ αβ 
ϑιοθαδεαπι τοραίετίς πα ἴδον οἷς δείποοῦ 
ἀταεῖ, οἷς ἐπ θὲπ Θεζοίεπ διθα υσ ποίει. 

18 Ἰῖπὸ Ὅᾳ δὲν δέδπίᾳ ὑϊεδαδεαπι δίπΊαποίς 
οοταπι, ὅπ ϑὲοπίπιοί[εν, τρανή θη σαπὶ 
δήταεί αὐ (Θἰείποπ 1 Φοῦε. ἌἍ{δεῖ δεῖ 
ὁδηία ϑϊεδαδεοαπι Πίος ὦ ἀπῇ εἰπὸπ 

19 ὕδαρει, δα εὐ Πῦθε σεπ Δεγπζαίοηι. ἢ ἍΠΠ0Ὸ 
Ποῖ αὖ ἴτας! ϑοπὶ ϑαᾳιζς Φαυΐοϑ δἰδ απ 
δἰοῆεπ 3 αα. 

20 Φὰα πιπ ααπὶὸ ἀἤταοῖ δύτεῖς, 8 ϑεῖοα 

16. 4..Α.: ΦῬεΙ . 

τ 13. Β.ΑΥ͂Ψ: αὐ τουτίεις δεπὶ 535. δατί. 
15. ΝΕ: ὕτες κι. αὐ θα 55, ΑΥ̓Σ: φαῦ δοπι 5, ἔείπ 

(ϑεθῶν. Β: τοαῦ εἶπο διοοπόιπ ὁ αΥ̓: το. Θῴίαιπα. 
ΥΕ: δύσιπα, Α: δον 5. θαττ [1) σ. ἔδπι αδοοισαποι ὁ 
Β.νΕ: βεϊάτίρο. ΑΥ̓Υ: εὐ ΠΕ ΓΟ, 

10. νῈ.Α: αππροοτίοίο, ΥΕ: ϑθδοίθεπ ΦῸ. δαδθεπ, 
Α: ἡβοίζεν 5. {{πππ|6.. Β: (Θο Βαδεκπ το. αἰ) ἔείπ (δ, 
Οαὐνν ΝΕ: 518. βαθεπ ἔ, ((δἰροπίθαπι) ... 31: Ὁ. ϑεπ, 
ταῦτ, Β: Ββουζίου δα π. δείπ Ὁ. νΕ: δὴ, Πεἢ Ὅκ. ΟΥ̓: 

Ἰβδοϊοοίοιεη» ΒΘ δ61, 31, 2, 2. 808 1. δι. 

(12,11---20) θά: 

Χιαπ. 

ἋΟΥ50. ρϑίγ8 πιοδὶ; δι ἤπης μὰ. 11 
ΠΠΘῚΙΣ ΡΟΒΕΠ ΒΌΡΘΙ νῸ 5 ρα) οΤᾶνο, 
650. ἃπίοη) ΔἀἀΔΠ) ΒΌΡΟΣ ᾿πσαϊῃ νὸ- 
Β.ΓΠΠῚ Σ ΡάΓΟΙ π]618 ὁθοΙάϊ νο5 Παρε]- 

Ε15,. 650 ἁιιἴθπηι σα 8Π) νῸ 8 80ΟΓρίο- 

Π1}115. 

10,11. 

ἼΟΙΣ γβηῖϊ ογσὸ Φθγοθοᾶπι οἵ οπἸηὶς ρο- 12 

να. Ρεΐὰ5. αἀ Πορθοαμη ἀϊθ ἰδγίία, 5ἰουΐ 

Ιοσαίι5. [ἀθγαΐ ΓΟχ, ἀϊόθηβ: Βονθγιὶ- 

20ι. [Π|ηἰ ἃ πὴ6 α16 ἰογιᾶ. ἕ Βοβροπαὶι- 13 

τ Ὴν 460 ΤῸχ ΡΟΡΆΪΟ ἀσγ, ἀβγο!οίο (ὁη- 

ΕΣ 5110 56] ΌΤΙ], 404 οἱ ἀδάογαηι, Ἐοἱ 14 

10,14. ἸΘΟΠ 5. οδὲ οἷ5. 56ΟΠΠΔΠ1Π) ΘΟΠ 51} ΠῈ 

ἡανθηιη, ἀϊοθηβ: Ῥδίοι ΠΠ]6115 ἀσογα- 

να" ΠΠΠΡῚΠ ν ΘΒ ΤΠ, ὁρῸ διΐθη) διἰ- 

ἀἀπὴ [|5Ὸ νϑϑίγο: ρᾶ 6 Ρ 65 ΘΘΟΙ 1 

νΟ5. {ΠΔ06}}15,. 650 ἁπίθιη δὰριἰ πὶ νῸἙ 

“σου. δ0οΡΡίοηθα5. ἜΕῚ πο δοάαίϊθνὶ! γοχ 1 

ἐλθὲ ρορα!ο; 4ποηΐαη) ἀνθγβαιι5 [πογδί 

Θ.1) [) ΟΠ 115... α1 550 Γ 6. νΘΓΡῸΠῚ 

ἐπ πη, ἀα0α Ἰοομία 5. Πιδγαὶ ἰῃ τη πὰ 
ΑΠΐδὸ  ΙΠΟη 86. δὰ ΘΓ Ποδπὴ ἢ] ΠΤ 

2σι. ΝάΡαί. ἜΝΙάθη5 ᾿λ416 ΡΟρι 5, φιοά 16 

ρεεἰδηῖ. ΠΟΙ ΕἶΒΒΘΓ 605. ΔΙΠΔΪΓΘ ΓΘχ, ΓΘΒρΟΠΑ 
.5. δὲ ἀἸσοη5: θὲιὰ6. ΠΟΡΪ5. ρὰγ5 ἰη Πανί, 

ἤΠ γρ] ἀπὰ6 Παθγ {45 ἴῃ ΠΠΪΟ [5αἱ} γα 6 
1Ω ἰθοΥ λοι} (πὰ ἴϑγαοὶ, ἡπς νὶ 6 

ἀοπληιῃ (πηι Πανὶ 4. ΕἸ 40} [5Γ8 6] 
“οι. [π΄ ἰἀθογηδοιία δὰ: ἮΒΌΡΟΙ ἢΙῖοβ 17 
και δα θη ἴϑγθί, «υϊουμη 6. Πα ἰδ ηὶ 

1. Οἰν {15 Φιι4 ἃ, Γοσπαν}! ΒΟΡοδη). 
ἦα,  ΝΙ5 οὔρὸ τὸχ Βοθοδη) Αἰὐι- [8 

4,5... ΓΔ}, 41] Γαΐ ΒΌΡΘΓ {τἰθεία; οἱ Ἰαρί ἃ- 
νιὶ ΘΠ ΟἸΊΠΪ5 [5Γ86], οἱ ποσί 5 65ί, 

ΡΟΓΓῸ ΓῸχ οθοδπῚ [Θϑί πὰ. ἀ5 06 η 61 
“κα. σΠΙΡΓΌΤΩ οἱ [6 Ὶ} ἴῃ Φογαβα]6 πη). Ἔ Βο- 19 

Ὑ ρΒΒβι αι. ΒΓ 6] ἃ ἀἄοιηο αν ἀϑααὸ 
ἪΠ ΡΓΔοβοηία ΠῚ αἴ 61η. 

Εαοίαμη οἱ δπίθη, Ου} ἃ 5501 90 

ΟἸΠΠΪΒ ἴβγδθὶ, υοά ΓΟΝΘΓΞΙ5 65ϑοὶ 

ες 40.4.1}. ἘΥ͂Δά6. 

ἴοτῃς [ἀτ. Α: Ὁ παῷ Ὁ. ϑαπίε. 
17. Β: ὅδιαδαθεν ἀπρεθοῦ Ὁίε.. {0 τερ. θὲ, ἄδεν δἱο: 

[εἴδεπ. ΟὟ; Ἰεδεν.... δ. δίς τρατὸ ϑὲ, δῦπίᾳ. ΥΕ: 
δεττζάοτν δὲ, 

18. Β: δεῖ ἄδεν δεπ ϑίπδίιβ τυατ. ΟΥ̓́ ΝΕ: οἷς 
ἀτυῦπ. Α: δίε ϑὲεπίοπ, νΕ: τ. αὐ 10π. ΒΟΥ͂Ν ΝΕ: 
Ὁαβ εὐ ἤατρ. Α: Πείπίοί ε ἰθπ, π΄ εὐ ἢ. Β: πιαϑ ές [ἃ 
δαττίᾳ ἀπῇ, ἀππν., πὶ Πς ὙΕ: δοοίττο π. Αι: Πίερ εἰ[ἰρ. 
ΟὟ: ταζῷ. 

41 



042 (12,21---24. Εορα ΕΚ. 

ΧΕΙ. 9 οορΏΣ ἐν ίιιην α ονδ αβοαπιο ἀοζεοοξζῖο. 

ἀνέκαμψεν Ἱεροβοὰμ ἐξ “Αἰγύπτου Ν ἀπέστει- 

λαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγήν, 

καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ" καὶ 

οὐκ ἥν ὀπίσω οἴκου Δαυὶδ πάρεξ σκήπτρου 
᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὶν μόνοι. 21 Καὶ Ῥοβοὰμ 

διςἤλϑεν εἰς “ερουσαλήμ, καὶ ἐξεκκλησίασε τὴν 

συναγωγὴν ᾿Ιούδα καὶ σκῆπτρον Βενιαμίν, ἑκα- 

τὸν ογθοήκοντα χιλιάδας νεανιῶν ποιούντων 

πόλεμον. τοῦ πολεμεῖν πρὸς οἶκον Ἰσραήλ. 

ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν Ῥοβοὰμ τῷ υἱῷ 

“Σαλομῶντος. 22 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου 

πρὸς Σαμαίαν ἄνϑρωπον τοῦ ϑεοῦ, λέγων" 

28 βἰπὲ τῷ Ῥοβ βοὰμ τῷ υἱῷ «Σαλομῶντος βα- 

σιλεῖ Ιούδα καὶ πρὸς πάντα οἶκον ᾿Ιούδα καὶ 

Βενιαμὶν καὶ τῷ καταλοίπῳ τοῦ λαοῦ, λέγονν" 

24 1 ἀδὲ λέγει κύριος" Οὐκ ἀναβήσεσϑε οὐ δὲ 

πολεμήσετε μετὰ τῶν “ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν 

᾿Ισραηλ᾽ ἀναστρεφέτω ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον 

ἑαυτοῦ, ὅτι ἐξ ἐμοῦ γέγονε τὸ ὁῆμα τοῦτο. 

Καὶ ἤκουσαν τοῦ λόγου κυρίου, καὶ κατ- 

ἐπαυσαν τοῦ πορευϑῆναι κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου. | 

Π20.ΑΧΚἋΧ}Ὲ ἐξ Α4ἰγ. ΔΑΒ ἯΙ (α, ἀπ.) καὶ [π Χὴ ἜΠΡΣ 

Ἐτὸν (ἐ ΕΧ). 21. δὴ ἕκ. καὶ εἴκοσι (ἕκ. ὀγδ. 

ΑΧ). ΑΒ ἘΞ (οὐ. 28) ( ΕΧ). 28. ΑΒ: Εἰ- 

πὸν (ὃ ΕΧ.. 24, Β: ΦΑΝΗΣ Ὁ ΞΝΝ (ἀν. ΑΒΕΧ). 

ΑΒ: παρ᾽ (ἐξ ΕΧ). ΒΕΧ (ςοπίτα ΔΕΧ) Τ(Ν [) Καὶ ὁ 
βαυιλεὺς ΕΣ κοιμᾶται μετὰ τῶν “πατέρων αὐτᾷ, καὶ 
ϑάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτᾶ ἐν πόλει Δαυΐδ, 

Καὶ ἐβαοίλευσε Ῥ υἱὸς αὐτὰ ἀντ᾽ αὐτὰ ἐν “]ερὸ- 

σαλήμ, υἱὸς ὧν ἑξκαίδεχκα ἐτῶν ἐν τῷ βασιλειΐεῦν 

αὐτόν" καὶ δώδεκα ἔτη ἐβαοίλευ σεν ἐν ἹἹερδσαλήμ, 

χαὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῇ ΙνΝαανὰν ϑυγάτηρ Ἴνα 

υἱᾷ ΜΝαὰς βαοιλέως υϑῶν ᾿Μμμών. Καὶ ἐποίΐηοε τὸ 
πονηρὸν ἐνώπιον κυρίδ, καὶ οὐκ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ 
Δαυὶδ τὰ πατρὸς ἜΡΩΣ Καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐξ ὄρες 

Ἔφραιμ δῦλος τῷ Σ'. καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἵ., καὶ ονυμα 

τῆς μητρὸς αὐτὸ Σαρερά, γυνὴ πόρνη. Καὶ ἔδωκεν 

αὐτὸν Σ. εἰς ἄρχοντα σχυτάλης ἐπι ἄρσεις οἴκα Ἴω- 

σήφ᾽ καὶ φκοδόμησε τῷ Σ. τὴν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει 

Ἔφρα!μ; καὶ ἦσαν αὐτῷ τριαχόσια ἄρματα ἵππων. 

Οὗτος φχοδόμησε τὴν ἄκραν ἐν ταῖς ἄρσέεσιν οἴκα 

Ἔφρα! Γ ὅτος συνέκλειοε τὴν πόλιν ιν δν καὶ ἣν 
ἐπαιρόμενος ἐπὶ τὴν βαοιλείαν. Καὶ ἐζήτει Σ. ΦΙΑΣΕ 

τῶσαι αὐτόν" καὶ ἐφοβήϑη καὶ ἀπέδρα αὐτος πῳὸς 
“Σεοακὶμ βασιλέα “ίγυπτα, καὶ ἣν μετ᾽ αὐτὰ ἕως ἀπ- 
ἔϑανε!Σ. Καὶ ἢ ἤκϑσεν Ἵ. ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι τέϑνηχε Σ,', 
καὶ ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα “Συσακὸμ βαοιλέως “4ἰγύπτα, 

λέγων" ᾿Εξαπόοτειλόν με καὶ ἀπελεύυνομαι ἐγυ) εἰς 

τὴν γὴν με. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαυσακίμ' «Αϊτησαί τι 
αἴτημα καὶ δώσω οοε Καὶ Σϑσακὶμ ἔδωκε τῷ Ἵ. τὴν 

᾿Ανὼ ἀδελφὴν Θεκεμίνοις τὴν πρεοβυτέραν τῆς γυ- 

ναικὸς αὐτῇ αὐτῷ εἰς γυναῖκα. «Αὕτη ἦν μεγάλη ἐν 
μέσῳ τῶν ϑυγατέρων τῷ βασιλέως. καὶ ἔτεκε τῷ “1. 

τὸν ᾿Αβιὰ υἱὸν αὐτὰ. Καὶ εἶπεν Ἱ. πρὸς Σϑοακί μ᾽ 
Ὄντως ἐξαπόστειλον μὲ καὶ ἀπελεύσομαι. Καὶ ἐξ- 

ἤλϑεν Ἱεροβοὰμ ἐξ “4ἰγύπτα καὶ ἦλϑεν εἰς γῆν ͵ Σα- 
σιρὰ τὴν ἐν ὄρει Ἐφραίμ, καὶ συνάγεται ἐκεῖ πᾶν 

οκῆπτρον Ἐφραίμ; καὶ φκοδόμησεν ἐκεῖ [. χάρακα. 

τὰκ ἾΣΝ ἸΝΒ5Ὶ πο) ὉΣ3» 

ΞΝΎΘΟΩΕΤΩΣ ΣΝ ἸΞΛΡΏΡ) ΠΉΣῃ 

δ3:55: ὈΣΞΙΤῚ ᾿Ν 3) ἼἼ30 ΓΡΡΙΠῚΣ ἢ 
ὈξώτΟΝῚ ΠΏ ΠῸ ΓΡΣΤΟΞΤΤΙΝ ΟΠΡΡῚ 
πίον ὌΠΞ ὩῸΝ ΘΟ  ουθὴ ΓΙΝῺ 1223 
ὈΝϑΣ, ΤΞΤΩΣ δπξπν ΠΩΣ 
.Ξ ὩΣ: ἜΟΣ ὮΝ ϑυῶπο 

ἂν ΘπδαΠ π3π ἘΠῚ ἐπρδθ Ὁ» 
“ἧς ἐδ ΘΠ πΠτΝ ΓῚΣ Ὁ 38 
πῆι ΠΘῺ ΠΩ Ξ ΡΞ ΠΥ ΝΝ, 
ἜΣ ΤΏ 555. πΡΠὶ το Ὁ Ὁ ΝῚ 
-εὉ πὴπο ὮΝ πθ ἘῸΝ ὩΡ: 2, 
π23 ὈΞΊΠΙΝ ΤΩΣ ΤΕΣ ἢ ὙΣ ΡΤ 

ΟΝ Ἢ ἼΠ᾽3Ὁ ΘῈΝ Ἰϑηῷ ἘΝ 
ἼΞΤΌΝ Ἰϑοϑ τ πππ Ἴπππ ΠῊΠΣ 

ἐππῆττι ὙΔῚΘ. ΠΡ2}2 ἡΞηυ] πῆρ 
Ῥ δ 3} 

᾿ 

- 

Καὶ ἡ ὀῥώστησε τὸ παιδάριον αὐτῇ ἀῤῥωοτίᾳ κρα- 
ταιὰ οφόδρα. Καὶ ἐπορεύ 9711. ἐρωτῆ σαι περὶ τὰ 
παιδαρία᾽ καὶ εἶπε πρὸς ᾿Ανὼ τὴν γιναῖκα αὐτὸ" 
᾿Ανάστηϑι, πορεύϑ, ἐπερήτησον τὸν ϑεὸν περὶ τᾷ 
παιδαρίέκ εἰ ζηφεται ἐκ τῆς ἀῤῥωοτίας αὐτῇ. Και ἄν- 
ϑρωπος ἦν ἐν Σηλώμ, καὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿Δχιά, καὶ, 
ὃτο: ἥν υἱὸς ἑξήκοντα ἐτῶν. καὶ ῥῆμα κυρ΄ 8 μετ᾽ αὐτῶ. 
ἸαΣ εἶπεν Ἱ. πρὸς τὴν γυναῖχα αὐτϑδ᾽ ᾿Δνάστηϑι χαὶ 

λάβε εἰς τὴν χεῖρά σ8 τῷ ἀνϑρώπῳ τ ϑὲδ ἄρτος καὶ 
κολλύρια τοῖς τέχνοες αὐ τὰ καὶ οταφυλὴν καὶ στά- 
νον ΩΣ Καὶ ἀνέστη ἡ γινὴ καὶ ἔλαβεν εἰς τὴν 
χεῖρα αὐτῆς ἄρτας καὶ δυο χολλύρια καὶ οταφυλὴν 
καὶ στάμνον μέλετος τῷ ᾿Ἅχιάα. Καὶ ὁ ἄνϑρωπος 
ποεηβι τέρος, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὲ αὐτῇ ἠμβλυώπεν τὰ 

ἰδεῖν. Καὶ ἀνέοτη ἐκ Φχριρὰ καὶ πορεύεται, καὶ ἐγέ- 
γετο ἐλῶϑοης αὐτῆς εἰς τὴν πόλιν πρὸς ᾿Δχιὰ τὸν 
Σηλωνίτην ἃ καὶ εἰπεν ᾿ἥχια τῷ παιδαρίῳ αὐτᾶ" Ἔε- 
ελϑε δὴ εἰς ἀπαντὴν ᾿Ἰνὼ τῇ )υνανκὶ ΤᾺ καὲ ἐρεῖς 
αὐτῇ" Εΐςελθε καὶ μὴ οτῆς, ὅτι τάδε λέγει κυ φέος" 
Σκλ ηρὰ ἐγὼ ἐπαπουτέλλω ἐπὲ σέ. Καὶ εἰφῆλϑεν.- νὼ 
πρὸς τὸν ἄν ϑρώπον τὰ ϑεᾶ, καὶ εὐπὲν αὐτῇ ̓ Δχια" 
Ἱνατί ἐνήνοχάς μοι ἄρτες καὶ σταφυλὴν καὶ κολλύ- 
οία καὶ στάμνον μέλιτος; Τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδὰ 
σὺ οἰτέληισῃ ἀπ᾽ ἐμ, καὶ ἔσται εἰξελϑόσης σ8 τὴν 
πόλεν εἰς “Σαριρά, καὶ τὰ κορασιά σα ἐξελεύσονταί σοι 
εἰς συγάντησιν καὶ ἐρϑοί οοι. Τὸ παιδάριον τέϑνη- 
πεν, Ὅτι τάδε λέγει κύριος" ᾽1δὰ ἐγὼ ἐξολοϑρεύοω 
τὰ [1 ὀρᾶντα πρὺς τοῖχον, καὶ ἔσονται οἱ τὲ ϑνηκότες 
τὸ 1.. ἐν τῇ πόλει καταφάγοντ αν οὗ κύνες, καὲὶ τὸν 
τεϑνηκότα ἐν τῷ ἀγρῷ καταφάγεται τὰ πετεινὰ τῇ 



1, διύπίᾳςο. ᾿ (12,21--ϑά.). 648 

Φειπαία᾽ 8 ϑδοτθοί Ἰυΐδεν ΞΠταεῖ 21: Πτείξεπ, 

ἔκαμ ὥραν ἱεθεν ροξοπιπιεπ, απο ἤες 
δίπ ππὸ Τίεβει ἰθπ ταζοπ δι ὍῈΥ σαπροη 
(επιείπε, ἀπὸ πιαίοπ ἰθπ ἀππὶ δὲδπίρε 
ἴδεν Ὁα8 σαπροὸ ταῦ; τἰπὸ [οἵοαῖς πίες 
πιαπὸ δὲπι θαιζε Φαυνίοδ, οὔπε δὲν (Θίαπιπὶ 

21 δα αἰξείπε. Ὁ Ἰπὺ δα ϑὲοδαθεαπι 66π 
δ ργαζαίοια. ἔσπι, ζαιιπιίεῖς οὐ θα 8. σαπξε 
ὥαιδ δια ἀπὸ δε ὉΘἰαπῖπι Βοπίαπιίπ, 
δυπϑεῦε ἀπὸ αὐιρὶς ταὰήοπο ἰππαο Πτεὶ ἐς 
δατε “Πὲα πη α!έί, υἱὲ Ὁα 5 ὅατ8 Δ[ταεῖ 
ἀ1πι'΄ τοίτοπ, ἀπὸ Ὅᾳ8 δὲδηίρτε ὦ τοϊοθοῦ απ 
ὲεθαδεαπι, Ὁεὲπ Θοῦπ (Θαϊοπιοπϑ, κι δτίπ- 

22 απ. ὁ (68 ἔαππ αδὸν Θυιίε8 ϑοτι ἐπ (Θὲ- 
πιαΐα, ὃεπ Ῥξαππο ΘΘοιίοδ, ππαὸ Ἰρταῷ: 

28 Ὁ Θᾳαρεὲ ϑὲεθαθοαπι, Ῥεπὶ Θοῦπὲ (Θαϊοπιοπδ, 

24. ϑ01Ὲ, ππῦὸ Ἰρτι ὦ: 
ον [00 πίε δίπαμ οἴει τἀπὸ Πτείτοπ, 

Ὁοπι δπίρο θα, ἀπὸ διπὶ σαπζοπ απ 
δα τππὸ Βεπίαιπίπ. ππὸ δὲπιὶ αἀπϑοτπ 

ἜΘ ζυτίἅϊ Ὅεν ϑεῖτ: 

υὐΐδον εατὸ γίθεν, οἷς δειποον ϑἤταοί; εἰπ 
ἰεδονῦ ϑὲαππ αοθε υὐἱοδον δεῖπι, ϑέππ [οΓ) 8 
{π σοπ παν σε εθεπ. Ἰϊπὸ Πΐς σοεθυτύτεπ 
Ὁθπι δοτ ε8 εττα ππῦ ἔεθρτίοπ τππ, Ὁαβ 
ἤς διπρίπροπ, τοἷς Ὅὲ1 ὅετν σεαρί Βαῖίίε. 

21. Β: ϑιπδουίοζοις [0 δετίρροἴοις θατοπ, ΟὟ: 
απϑοιῖ, δτ, ΥΕ.Α: ἃ, Πτο δ. )ιάπποτ. 

22. Β. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: φεζῷα!. νΕ: δεν θῃ ρα). 

ϑρανῷ, καὶ τὸ “παιδάφιον κόψεται" Οὐαὶ κύριε, ὅτι 
εὑρέθη, ἐν αὐτῷ ῥῆκα καλὸν περὲ τὸ κυρέϑ. Καὶ ἀπ- 
ἤλθεν ἡ ἡ γυνή, ὡς ἤκεσεν. Καὶ ἐ ἐγένετο ὡς εἰςῆλϑεν 
εἰς τὴν Σαριρά, καὶ τὸ παιδάριον ἀπέϑανε. Καὶ ἐξ- 
ἤλϑεν ἡ κραυγὴ εἰς ἀπαντήν. Καὶ ἐπορεύϑη Ἵ. εἰς 
δερρα τὴν ἐν ὄρεν ᾿ἔφραίμ, καὶ συνήϑροισεν ἐκεῖ τὰς 
φυλὰς τὰ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέβη ἐκεῖ Ῥ. υἱὸς Σ. Καὶ λο- 
γος χυρίᾳ ἐγένετο πρὸς “Σαμαίαν τὸν Ἐνλαμί, λέγων" 
“άβε σεαυτῷ ἱμάτιον. καινὸν τὸ ὃκ εἰξεληλυϑὸς εἰς 

ὕδωρ, καὶ δῆξον αὐτὸ δώδεκα ῥήγματα, καὲ δώσεις 
τῷ “1.. καὶ ἐρεῖς αὐτῷ" Τάδε λέγει κύριος ".«άβε σεαυ-- 
τῷ δέκα ᾧ ἘΠ κατὰ τὰ περιβαλέσϑαι σε. Καὶ ἔλαβεν "ΤΆ 
καὶ εἶπε “Σαμαίας" Τάδε λέγει κύ ρίος ἐπὲ τὰς δέκα 
πλος τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ εἶπεν ὃ λαὸς πρὸς Ῥ. υἱὸν 

Ὃ πατήρ σου ἐβάρυνε, τὸν κλοιὸν αὐτὸ ἐφ᾽ ἡμᾶς 
καὶ ἐβάρυνε, τὰ βρώματα τῆς τραπέζης αὐτϑ, καὶ νῦν 
χαφεεῖς ἐφ᾽ ἡ ἡμᾶς καὶ δολεύσομέν σοι. ΚΚαὶ εἰπεν Ῥ. 

᾿ πρὸς τὸν λαόν" Ἔτι τριῶν ἡμερῶν, καὶ ἀποκριϑήσο- 
; 

' κριϑὼ τῷ λαῷ ᾧἣ ῥῆμα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. 

τως ἐλάλησεν πρὸς σὲ ὁ λαός. 

τὴν βολὴν αὐτῶν, καὶ ἐκ ἤρεσεν ἐνώπεον αὐτᾶ. 

μαν ὑμῖν ῥῆμα. Καὶ εἶπεν Ῥ᾿" Εἰςαγάγετέ μος τὲς 

πρεσβυτέρας, καὶ σὺ ̓ ᾿βολεύ σομαν μετ᾽ αὐτῶν τί ἀπο-- 
Καὶ ἐλά- 

λησε Ρ' εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, καϑὼς ἀπέστειλεν ὃ λαὸς 

ποὸς αὐτόν" καὶ εὐπίον οἱ πρεοβύτεροι τὰ λαϑδ᾽ οῦ- 
Και διεσκέδασε “ΒΡᾺ 

Καὶ 

ἀπέστειλε καὶ εἰςήγαγε τὸς ΄συντρόφες αὐτᾷ, καὶ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς" Ταῦτα καὶ ταῦτα ἀπέσταλκεν ὁ 

ΧΙ. 

20.413,» 0 ΓΟ 0ΆΠ), [ἸΒΘ ἢ οἱ νοοδνογιηί 

6.) ΟΟησΥθραΐίο οορίι, οἱ σοηβι{π6- 

ΓᾺΠηΐ 6.11} ΓΘ ΘΙῚ ΒΡ ΘΓ ΟΙΊΠΘΠῚ ἴ5ΓΔ61}:; 
Πθ6ὺ βθουίι8. οδϑί 4 5418 (ΟΠΠΙΠῚ 
Πᾶν Ρργδθίθρ. {ΠἸΡππὶ {πιά Ξοἰδϑιη. 
ἜΘ ἁυΐοη ΒΟΡΟΔΠ) Φογιβᾶ] θη), οἱ 21 

σοησΓθϑαν! ἀΠΊνΘΓ58η) ἀομη.η) {πὰ 
οἱ {γἸθιιπὶ ΒΘΠ 811 η, οΘηΐιπὶ Οοἰορί ἃ 

ΓΉ1}Π1ὰ ΘΙ ΘΟΙΟΓΕ ΠῚ ὙἹΓΟΓΙΙΠῚ [6118 [0 ΓΙ1ΠῚ, 

αἰ Ρυβπάγθηϊ ὁΟΠΐΓὰ ἀομη.Π) [5Γ86] 
οἱ τοάποθγθηΐ γορηπη) ΒΟΒΡοᾶπ ΠΠ1Ὸ 

ὕονναι,, ϑΑ ΟΠ ΟΠ15. Ἐδοίι5. οδί δυΐθιη 56 ΓΠΊ0 22 

ΠΟΙ πὶ ἃ δ 6 ΠΊθ᾽ 8 Π) ΨΙΓἢ) Ὠθὶ, ἐΪ- 

ὁθη5: ἜΠΟΔΙΟΓα δά ΒοΡοδιῃ ἢ] 23 
ΒΓ ΟΙΠΟΠ 5, Γορθὴ {π68, οἱ δά ΟΠ ΘΙ 

ἀοιαη {πιὰ οἱ ΒΘ) Δ η11 οἱ ΓΘ {1105 
»σκα4 6 Ροριΐο, ἀϊεθηβ: ἘΉδΔοο ἀΐοῖ ἢο- 24 

ΠΪ 15: ΝΟ ἀβοθηάθιϊβ. πα 46 Β6||ἃ- 
1115. ὁοηΐΡα [γαΐγο5. νϑϑοίγοβ Π]105 [5- 

ΤᾺ] ; ΓανοΡ( ΠΤ ὙἹΓ 'π ἀΟὨΠῚ 5118 Π], 

ἃ ΠΙ6. 6η1Π| ϑοί Π) οδί νϑῦθτ πη Ποὺ. 

Απάϊθγαηΐ 5ΟΓΙΠΟΠ6η) ΠοΙμΐπὶ οἱ Γο- 

νΟΓΒΙ σαηΐ 6 ΠΠΠΘΓΘ, δίοσαϊ δἰ8 ρΓδ0- 
ὁθρογαὶ ΠΟΙ 15. 

21. 5: Υἱγου. οἵ. 

26Ἀ. 
11,12. 
13.16! 

26}. 
11,15ε, 

(3,1. 
ἰβτὸ 9,27: 
20Ἀ.11,)3. 

25. ἐθδτίροπ ἅν, 
24, ΑὟ: σοὰ πιπεποοροι {Π οίεἴε Θαΐε οεζῷ. 

Α: 9. πεΐν... σὐξοπιπιθπ, 

λαὸς πρός με λέγων, Καὶ εἶπαν οἱ σύντροφοι αὐτὸ" 
Οὕτως λαλήσεις πρὸς τὸν λαόν » λέγων" ἫἩ μοιρότης 
μοι! παχυτέρα ὑπὲρ τὴν ὀσφῦν τὸ πατρός μου" ὃ 
πατήρ μ8 ἐμαστίγα ὑμᾶς μάστεξιν, ἐγὼ δὲ κατάρξω 

ὑμᾶς ἐν σχορπίοις. Καὶ ἤρεσε τὸ ῥῆμα ἐνώπιον Ῥ. 
καὶ ἀπεκρίϑη τῷ λαῷ καϑὼς συνεβάλευ σαν αὐτῷ οἱ 

οὔ »τροφοι αὐτῇ τὰ παιδάρια. Καὶ εἶπεν πὰς ὃ λαὸς 
ὡς ἀνὴρ εἷς ἕκαοτος τῷ πλησίον αὐτα, καὶ ἃ ἀῤνν 
ἅπαντες, λίγοντες" Οὺ μερὶς ἡμῖν ἐν Δαυὶδ αὶ δὲ κὶ η- 

ρονομία ἐν υἱῷ Ιεοοαί" ἕκαστος εἰς τὰ σκηνώματά 

09 Ισραήλ, ὅτι ὁ ἄνϑρωπος ὅτος ἂχ εἰς ἄρχοντα δδὲ 

εἰς ἡγόμενον. Καὶ διεσπάρη πᾶς ὁ λαὸς ἐκ Σικίμων 

καὶὲ ἀπῆλθον ἕκαστος εἰς τὸ οχήνωμια αὐτῇ. οἷκαὶ 

κατεκράτησε Ἐν ὐπεϊὲ ̓ ἀπῆλϑε καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα 
αὐτᾶ, καὶ εἰςξῆλϑεν εἰς ἹἹερασαλήμ. Καὶ πορεύ ονται 
ὀπίσω αὐτὰ πᾶν σκῆπτρον Ἴἐδα καὶ πᾶν σχῆπτρον 
Βενιαμίν, Καὶ ἐ ἐγένετο ἐνισταμένα τᾶ ἐνιαυτᾷ, καὶ 
συνήϑροισε Ῥ. πανταὰ ἂν δρα ̓ ὅδα καὶ Βενιαμίν, καὶ 
ἀνέβη τὰ πολεμεῖν πρὸς [Ἵ. εἰς Σίκιμα. Καὶ ἐγένετο 
μα κυρία πρὸς Σαμαίαν ἄνϑρωπον τὰ ϑεᾶ, λέγων" 

ὑπρας τῷ Ῥ. βαοιλεῖ Ἴφδα καὲ πρὸς πάντα οἶκον 

όδα καὶ Βενιαμὶν καὶ πρὸς τὸ κατάλειμμα τᾷ λα, 
λέγων" Τάδε λέγει κύριος " Οὐκ ἀναβήσεσϑε δδὲ 
πολεμήσετε πρὸς τὸς ἀδελφὲς ἡμῶν υἱὰς σραήλ᾽ 
ἀναστρέφετε ἕκαοτος εἰς τὸν οἶκον αὐτᾶ, ὅτι παρ᾽ ἐμ 
γέγονε τὸ ῥῆμα τᾶτο. Καὶ ἤκϑοαν. τῇ λόγ8 κυρία, 
καὶ ἀνέοχον μὴ πορευϑῆναι κατὰ τὸ ῥῆμα κυρία. 



044 (13,20-- 18,2. 

ΧΕΙ. 
26 Καὶ φκοδόμησεν Ἱεροβοὰμ τὴν Σίκιμα 

τὴν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ καὶ κατῴκησεν ἕν 

αὐτῇ, καὶ ἐξῆλϑεν ἐκεῖϑεν χαὶ φκοδόμησε τὴν 
τ ΄  Ἂ Αὺ - 

Φανουήλ. 35 Καὶ εἶπεν ᾿Ιεροβοὰμ ἐν τῇ καρδίᾳ 
᾿Ιδοὺ νῦν ἐπιστρέψει, ἡ βασιλεία εἰς 

27 5. ᾽ “αἱ ᾿.“ἐ δ, ἴκ 

ἐὰν ἀναβῇ ὁ λαὸς οὐτος 
αὐτοῦ" 
τὸν οἶχον Ζαυίδ" 
ἀναφέρειν τὰς ϑυσίας εἰς οἶκον κυρίου εἷς Ἵε- 

ρουσαλήμ. καὶ ἐπιστραφήσεται ἣ χαρδία τοῦ 

λαοῦ πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν πρὸς Ῥοβοὰμ 

βασιλέα ᾿Ιούδιι, καὶ ἀποκτενοῦσί μὲ καὶ ἐπι- 

στραφήσονται πρὸς Ῥοβοὰμ βασιλέι. ᾿Ιούδα. 

28 Καὶ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺς, 'καὶ ἐπορεύϑη!  ἴὸ 

καὶ ἐποίησε δύο δαμάλεις χρυσᾶς, καὶ εἶπε 
πρὺς τὸν λαόν᾽ 

εἰς Ιερουσαλήμ᾽ 

Ἱκανούσϑο ὑμῖν ἀναβαίνειν 

ἰδοὺ οἱ ϑεοί σου, ᾿Ισραήλ, 
᾿ ) - : ἐς ν΄ 

οἱ ἀναγαγόντες σὲ ἐκ γῆς «ἠύπτουν. 29 Καὶ 
" Α ᾿ , Ὶ 

ἔϑετο τὴν μίαν ἐν Βαιϑήλ, καὶ τὴν μίαν 

ἔδωκεν ἐν ΖΙαν. 
δίς ἁμαρτίαν, 

80 Καὶ ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος 

ἐπορεύετο ὃ λαὺς 

προςώπου τῆς μιᾶς ἕως 4άν, 'καὶ εἴασαν τὸν 

81 Καὶ ἐποίησεν "“]εροβοὰμ' 
οἴκους. ἕῳ ὑψηλῶν, καὶ ἐποίησεν ἱερεῖς μέρος 
τι ἐχ τοῦ λαοῦ, οἱ οὐκ ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν 

“1ευί. 582 Καὶ ἐποίησεν Ἱεροβοὰμ ἑορτὴν ἐν 
τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἕν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ 

ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς κατὰ τὴν ἑορτὴν τὴν ἐν γῇ 

Ἰούδα, ἀγέβη ἐπὶ τὸ ϑυσιχστήριον ὃ 

ἐποίησεν ἐν Βαιϑήλ, τοῦ ϑύειν ταῖς 

καὶ προ 

, ! 
οἶκον κυρίου. 

ἈΝ 

και 
, 

δαμαλεσιν 
φ. ᾽ , ᾿ 5 ᾿ Ἁ ] 

αἷς ἐποίησε, καὶ παρέστησεν ἔν Βαιθὴλ τοὺς 
Α "Ἶ Ε: « ἀ τ Ρ τας πὸ ἡ 
ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν ὧν ἐποίησε. 38 Καὶ ἀνέβη 

᾿ κ Ἂ» σ " 7 » 

ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ὃ ἐποίησε τῇ πεντεκαι- 
ὔ « ’ 3 » ῃ αὐ ἢ ᾽ ᾽ » 

δεκάτῃ ἡμέρᾳ ἕν τῷ μηνὶ τῷ ογδόῳ, ἕν τῇ 
" - τ Ἁ ΕῚ 4 υ “- 

ἑορτῇ ἢ ἐπλάσατο ἀπὸ χαρδίας αὐτοῦ, καὶ 
3 , « ι ε. βιι αῚ ᾿ Ν  λσᾳ 
ἑποίησεν δορτὴν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ. καὶ ἀνέβη 

γί . , - - 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τοὺ ἐπιϑῦσαι. 

ἌΠΗΕ. Καὶ ἰδοὺ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ παρ- 

ἐγένετο ἐξ Ιούδα ἐν λόγῳ κυρίου εἰς Βαιϑήλ,, 
καὶ Ἱεροβοὰμ εἱστήκει ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον 

τοῦ ἐπιϑῦσαι. 
᾽ὔὕ , , ,’ Ν ’ 

στήριον ἐν λόγῳ κυρίου καὶ εἶπε" Θυσιαστήριον, 

95. ΛπΣτὰ τον κπατῶχεῖ (ς. ΕΧ). 20. ΒῈ τὸν 
([ΑΧ). τσ σΩΝ ας ΔΧ). ΑΒ: ἐν οἴκω (ὁ. 
ἘΧ).. “κὴ, 4 ΕΡΧῚ τ προς κύριον καὶ κύριον αὐ- 
τῶν ἢ ΕΧ). Ι) Ἄχ, ἐπιστρ. - Ιόδα (ἐ ΑΧ). 28, δ» 
(ρν, "οὗ ἈΒΕΧ). 920, ΔΕΧΈχ, εἴασ. - κυρ. ὯΝ ΔΒ 
ΤΊεροβ. ΠΣ “2, ἈΧ  τΡ ὁ ἐπὸὶ οὐ Ἐσταη λ.--- 
ΠΕΡΡΌΣΗΞ Ἰδδὼ παρξγ. (ὁ. ΔΕΒ Χ). ΑἸΒΈ(4) τῇ (Τ 
ἌΑΧ Σ Α ΒΒ" πρὸς (ἀπὶ ἘΕΧ). 

Ἐορ ἢ. 

Τοοοηι ἔμ α ποθ οαπιο ἀξ εοοίΐο- 5 

2 Καὶ ἐπεκάλεσεν ἐπὶ τὸ ϑυσια-᾿ 

ΘΡΘΝ ἼΠΞ ὈΞΌΓΩΝ ὉΦΞ 13} [9 
ὯΝ Ἰ25Ὶ Ο ΝΕ ΠΙΞ 35) 
ΠΩΣ ἸΞῸΞ ὈΡΞ) ὝΔΝΡῚ ἢ ὈΝΉ2 20 
-ὃν ἐσπσΟΒὉ ΠΕΣ 3:0 27 

ΤΙΣ] τὐονν πῖπ ΡΠ ΡΝ 
3 ΞΙΟἿ Θξωόησοβ ἃ πέπστῦς 

τς ὈΦΖΓΙΎ ΟΝ ΘΠ ὮΝ ΓΙ 
ὈΡΞ ΠΝ 3) Δ ΠῚ ΩΣ 
ὩΡῦν, ΟΣ ΥΣΡῚ Ἐππτηπο ΠΣ Ὁ 38 
55 5ποΝ ὝΔΝΒῚ ἘΠῚ δὴν "γὦ 
ἬΠΙΟΝ ΤΡ Βθ 95" ΤΟΣ ἀξ 
ἐ ΘΝ ὙΟΝῺ πο» Π “ὧν ὈΝΩ" 
ΤΙΝῚ ΣΝ ΤΤΞΞ ΠΝ τΤΙΣ ΘΙ. 29 

ΠῚ ΕΞ 2 ἼΠΝΠ 
ἼΠΝΠ Ὥ59. ὉΣΠῚ ἼΣ35) ΤΝΌΓΙΣ 
ὩΣ ΠΏ ΣΝ 225) ΣΤῚΣ 31 

Ὀπτδο ὝΟΝ ὈΣτΙ ΤΊΣ} ΘΡ2Π 
Ἰ5ΓΙΞ ΔΓ α ὩΣΞΣ ΣῊ ἐ 5. 33 39 
ΠΟ α Θ΄" ποτ ΌΤΙ Ξ 2 ΔΙΌΣ 
ΠΞΤΩΣΙΤΩΣ ὉΦΡῚ ΓΙ ΉΤΞ "Ων (ἈΠ ἽΞ3 

ΘΡοΡὉ ΠΞΤῸ πὰ" ΤΣ3 ΠῺΡ 13 

τὰ δὰ ΤΉΞΘ ἸΛΩΝ πῶσ ΟΝ 

εἰμὶ 

53 ὁ ΩΣ ὩΝ͵ τ Ξ ἼΓΙ9 33 

ΡΥΤΟΞΣ τΉρ» ΘΝ ᾿ ΠΣ ΤΌΤ ΩΣ 
"ΩΓ ὩΣΤΓΙΞ ΟῚ" “ῶρ πῶ Ὁ Π3 

δ ὩΣ" 33 ἈἸΞτπῶνΝ ὩΠΠΞ 

ΓΕ ΣΟῚ ὈδηδῪ ὍΞ0 

:ΡΏΡ ΠΟ 

ΠΡ Ὁ ΝΒ ΘΛΡΞΝ ΘῸΝ ν ΠΡΡΤ) ἌΓΕΙΤ, 
ἘΡΞ ΟἽ τὰ Ὀλβτον Ππῆπὶ ἼΞΊΒ 
ΝΡ ἐΡΌΡΠΩ ΠΙΞΙΏΠΙ ΣΦ ΤΡ “2 
ἼΞΤΩ ΔΝ 51 ΠῚ Ἴ2Τ3 ΠΞΤΏΓΙΓῸΣ 

Υ. δ᾽. ΣΝ ΦΓῚ 

ἧς: 88. ΠΡ ἼΞΗΝΣΙ 



1, δὲ 

δε θοῖδηεν Δ άΙθεν ὁ: δεῖ ΟῚ ππὸ δι απ, 

(2, 2ῦ---18,3.) 04 

ΧΕ ΝΠ. 

πἰᾳο. 

ἸΡοδέζα αθὸῦ δαϊείς Θίάεπι απ δεῖπ. 
Θεδίταο (ρϑταὶπι τἀπὸ τϑοθηείς ϑατίππεπ,, 
ππὺ 086. Ὁ01 Ὀαππει θετγαιϑ ππὺ θαιιοῖς 

6 πιεῖ. ἢ φοτοδεαπι αθὸν φευατε ἱπ [εἷτ 
πὸ ούροι; Φαὸ δεδπίᾳτοί Ὁ τοἱτὸ πιπς 

27 Υυΐοθῦ ἐπι ϑαιήε Φαυϊοδ [αΠΠπύ. Ἔ ΤῸ 
οἷοβ ΓΕ 7011 θἰπαιμ ροθεπ, Ὄγζον καὶ ἔθιπ 
ἰπ δὲδ Φεῦγα θαι 2 δ εγμζαίοπι, ἀπὸ 
υΐτο {Ὁ} ὑαὃ ὅετὶ Ὁε8. 9θο1ξ8 γοεπθεπ πὶ 
ἰθτοπι ϑόττπ ϑὲερα θεαπι, θὲπὶ δε πίε δια, 
ἱπ|Ὸ ΥυοἰτῸ πι ὦ εὐυοταομ τὸ τοί θοροῦ κι θὲς 

28 δαδεαπι, δὲπὶ δε δπίρο τιθα, ζα ἐπ. Ἔ Ἰ1πὺ 
εν δθπίγ δε εἶπεπ δίατθ, ππὸ πιατε 
ἀεὶ σοίδεπε δε δεγ τπὸ ἰρταῦ) διὰ ἰῃτ 
πὲπ; (65 {{| εἰ κει υἱεῖ, δίπα μιῇ αὲπα οταις. 
ζατοπι 2 σόθεπ, {68 6,. θα. ἤπὺ θείης Θῦτε, 
τὺ, Ίγαςί, οἷο οἱ αὐ (ΘροΡτ Τα πῸ ρος 

209 Πἰῦτί θαθὲπ. Ἔ1ῖπὺ εὐ ζεθῖε. εἶπ καὶ 
ὅΒε10 (Θ᾽, απὸ Ὁα8 αἀπρεῖο θαι εὐ απ απ. 

80 Ὁ πὸ Ὁα8 σείει ἐς Θπδε, ϑόὲππ Ὁα8. 
ΓΕ οαἷπα Οὲπ Ὁ0Υ Ὁεπὶ εἶποὸπ δί8 σπ 

δ απ. Ἐν πιαῶτο αἰ εἶπ ὅαιβϑ Ὁοῖ 

ῦθεπ, ἀπὸ πιαᾶγῖς βτίοίξοῦ υὐὴ Ὅεπ (δ 6- 
τς τίποίίεπ ἱπὶ Ξϑ01Ὲ, υἷε πίε υοπ Ὅεπ δτίπε 
δὲ δοῦν ρουΐ τθατπ. ἜΠΠῸ εὖ πιατο εἰπ 

δε}: απὶ {ιπ|ξεθπίειι παρε δ68. αὐὐτεπ ὅ)ὲο- 
παίϑ, υυἷἱς Ὁᾳ8 ὅδε: ἰπ ιιθα, ἀπὸ ογζετίς 
απ θεπὶ ἍΠτατ. ὺ τραῖ εὐ πι| 8.10 6], 

Ὁαῇ τπαπ ὑὲπ δε άδετπ ορζοτίς, οἷο εὐ ρὲς 
παῦε θαΐτο, τπὺ { {πεῖὲ 2ιι 8610 ΟἹ οἷες 
δτίοον. θὲ Θύθεπ, οἷε Υ σεπια δε Βαΐίο. 

83 δ Ἰ1πὸ ογτετίο απ Ὁὲπι ἍΠΙαΥ, ει οὐ αοτ 
παῦε δαΐίε δι Βο0 (ΘΓ, απὶ {Πιπίρεθπτεπ 
αρὲ δε8. αὐὐτὸπ Πὲοπαίδ, τοοίαάγεπ εὐ ατι8 
ζείπειπ ϑεῦξεπ ἐὐθα τ θαῖίο, ππὸ πια τε 
δεπ δείποοτπ ἤτγαοι δ οῖο, τὸν ογζετίς απ 
δεῖ ἍΠαΥ, ὉαΒ πιαπ τἀὐπετι [οΠ{ς. 

ΧΕΙ. ἰΐπο ἤεθε, εἶπ ϑίαπη Θοίτοθ ἕππι, 
νοπ θα Ὁπτῷ Ὁα8 δοτί ὍὉε56. εῖτη σὲπὶ 
οι ΘΓ, ππὸ Δοτοδεαπι Παπὺ θεοὶ δέπι, 

2 Ἅπαν, 2 τἄάπ)ετπ. ἜἸΪπῸ εὐ τἱοῦ τοΐθοῦ 
θὲ ἍΓΠΙαν Ὀιτ, Ὁα 8 ϑθοτί Ὀε8. εγγη, ππὸ 

20. ΝΕ: Ὁατπαΐ 2. ἐν 5. δα τοέᾳ. 
20. ΑΥ̓.ΝΕ. Α: Ἰρταΐ). νΕΣ: ξαυ ἡ ἀΤα {ςπ.ι. Β: ἔεθτοπ, 

Α: ἔριππιρπ: ΑὟΥ̓: [(ὦ) τοίοσεν Ἰοεπῦεπ. 
27. τοεῦτδεπ πὶ. εὐ, ΥΕ: 5. χι δτίπαεπ. 

πιοτθεπ, 
28, Β: δετα{|Φ] αρίς ὦ. ΟΥὙΕ: δουίει. ΑἹ οὐ-: 

ναδίς εἴποι ϑὲατθ ὁ (ΑὟΥ: θαβί εὁ σοππρ [οἰ ἀπ Ὁ οπὶ 
φἰπαιίοεθοι, Αι: ϑίοθοῦ πῶ  ππεῦτ θίπαι.) ΑΥ̓ ΝΕ: 
Ὁείπ (δοε, ὅο., θεῖ οἰ) δεταπίρ εῖ. 

29. ΑΥ̓Υ..ΥΕ: ΠοΙΓοο... [ε61ς.. Αι: τί δέος αἵ. 

αὟ: 

ΑθαϊΠοᾶνη ἀαίθιη {6 ΡΟ Οδηι δ ο ἤθη 25 

ἴῃ ποηΐθ ρῃγαίηι οἱ Παἰ αν ἰδ; 

7υὰ.5,1τ.6ῖ ΘΡΡΘ55805 ἰη46. ἀρ ἤΠοανι ΡΏΔημΕΙ. 

Ὁ Πἰχίίαιιθ. Φθγοθοὰ πὴ ἴῃ οὐδ 580: 96 
Νυης ΓΘνΘΡΙΘ(αΡ ΓΘΘΉΠΠῚ ἃ ἀΟΠΉΠ) 

Πανὶ, ἢ ὶ ἃβοθη 80} ΡΟΡαΪ 5. ἰβίο, 27 
αὐ ἰαοϊαϊὶ 5δογὶ οἶα ἴῃ. ἀοπιο οιηϊ πὶ 

ἴῃ {ΘΓιιβα ] 61}; οἱ ΘΟην ΓΟ ΟΟΓ ρ0- 

ΡΠ Πυ)}5. ἃὰ ἀοιηϊηιη δὰ Βο- 

θοδΠ) ΓΟρΘΠῚ {ιἃ, ἰηΓ6γΠοἰ θη 416. Πη8 

τιάραν, θὲ ΓΘΥΘΡΙΘηἰαΡ ἃ θη. ἘΚῚ οχοοσὶ- 28 

ἜΡΡΗς ἰᾳ10. ΘΟΏ 5110 ἰδ 611 ἀπο 5. νι} 05. ΔΈΓΘΟΒ 

οἱ ἀἰχὶὶ οἷ: ΝΟΙΠ 6. αἰ γὰ ἀβοθηάθγο 

ἴπη Φογιιβα θη); 6006, εἰ ἰὑ], [5 γὰρ], 

41 (6. δαχογιπὶ 6 ἰθγιὰ Αορυρὶ! 

Ταάτυὐ δ ϑς ΡΟ ΘΕ 6. ἀμ} ἴῃ ΒΘΙΠ6] οἱ ἃ[16- 99 
ἐ830. Γαπ ἴῃ θη. ἘΒῚ [οί δεῖ νόῦθαπὶ 50 

13,34, ΠΟῸ ἴῃ ροσύδί ας: ἢγὰϊ δυἤ ἢ ΡΟΡα 5 
14,10 

Τα ά᾿δ,ςτο αἱ ΔἀΟΓΔΠΑ 1 νἽΓ{ΠΠπππ ππ α6. ἦι [) Δ}. 

Ζυά. 
9,45.89. 

ἘΜΒῚ ἴΌΟῚ (Δ). ἢ ΘΧύ ΘΙ δ Ι5. οἱ καρον- 81 

ἀοίθ5. 46 θχίγθη)β ΡΟρ1]}}, 411 Π01 

δΡδηΐ ἀ6 ΠΠϊΐς 1,6ν. ἢ (οπϑβιτπ| 32 
“ἴθ 5ΟΪ]ΘΙΠΠΘΙ ἴῃ 0586 Οὐϊᾶνο, 

αυϊηϊδά οἰ ἃ «θ ὨΙ ΘΠ 5 18, ἰῃ 5|Π|}}}{π|- 
υν 8.34.6] 6 ΠῚ 5061] 1 {15 418 6. ΘΘΙ ΟΡ θά 1ῈΓ 

ἴη διὰ. Εἰ ἀβοθηίθηβ [8 51}}}- 
Π16Ρ. ἰδοὶν ἴῃ ΒοιΠ6}, αἰ ΠΟ] δὲ 

ὙΠ Γα}15.. 4105 [ΓΙ οα ι15. ΓΘ Γὰϊ; 601- 

δ Ππυτ|{4π6 ἴῃ ΒΘΙΠΟΙ βαοογάοιοβ. ΘΧΟΕ]- 
ΒΟΓΌΠῚ, 4186 (βοθγαί. ἜΕῚ ἀβοθηι 83 
ΒῈΡΟΥ ἅΠἃΓὺ, σα Θχίγιχογα! [η ΒΘΙἢ- 
6], αυϊηται ο.1πη]ὰἃ 6. πο η 515. ΟΟἰαν!, 

{πη} Πηχογὰΐ 46 οογίθ 510: οἱ ἴδοι 
ἀπρ ἢ ΒΟ]Θ πη ({6π|. ΠΠΠ 5. ̓ΕΓΔ 6] δὲ ἀϑύθη 
ἐπ ΒΌΡΘΓ ἃ ἀγ, αἱ Δ οΙθγθί ἰῃΟΘ 511). 

Ει 6006, νἱγ Ποὶ νϑηὶϊϊ ἐὲ ἌΕΠΠ. 

δυάδα 1. 60 η6. Ποιηΐηὶ ἴῃ ΒρίΠ 6], 

Φογοθοδη) βίληΐθ ΒῈΡΘΓ Δ] [ἅΓ6 οἱ {Π1|8 
Ἰδοϊθηΐο. ἘΠῚ Θχοϊαμηαν! σΟΏΪΓὰ ἉΠΔΓΘ. 2 
ἴῃ 5ΘΓΙΊΟΠΟ ΠΟΠΙΪηΪ, οἱ αἰϊ: ΑἸίᾶΓο, 

8,2; 
18, ἢ, 
90". 
11,15. 
ι8,9. 

Νι.3, 

(Οο].:,.23 

Ηο 

ἫΝ μΗ 

(12,22. 
15:|..,.21 

1,38. 

30. νΕ.Α: τοιτὸς, ΑΥ̓Ν: δου]. Β,α :υοτ 
δα οἴπιο (δι). νΕτ χε Ὅοηῖ εἶποπ. 

31. ΑΥ̓Υ.ΝΕ.Α: δαποίς, Εν απ Ὅεπ ὦ. αὟΥ: εἶπ 
Φύδεπεῷ. (Α: αἰ) οι ο! απ οίε 9.) ΑΥ ΝΕ: αἰὸ 
Ὁεπὶ [ἀπιπιε. (βαπλ6π) θυ Ὁ 

92, ΑὟΥ: δαβ τ ὃ. δδ. ονῇ. ΝΕ. ΑΣ πη Ὁ, δὲν 1 ον Γ. 
Β νῇ; βου Έ{τὐ. ΟΥ̓ .ΑΙ! οτθποίε. 

89, κι. τάποδετεο. ΥὙΕ.Α: ἰπ [. Ὁ. (4). ΑΥ̓: εὐ, 
ἡ. [Φ {εἴθεν. 

1. ν; αὐ Ὁ. 58, 



θ46 (13,3. 10) 

ΧΙ. » ἜΔΑΣΕΣ « ἔδολ εἴἶ5 661 ΣΡ ΝΑΙ 

ϑυσιαστήριον, τάδε λέγει κύριος" ᾿Ιδοὺ υἱὸς τί- 

κτέται τῷ οἴκῳ Ζ,αυίδ, ᾿Ιωσίας ὄνομα αὐτῷ, καὶ 

ϑύσει ἐπὶ σὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν καὶ τοὺς 

ἐπιϑύοντας ἐπὶ σέ, καὶ ὀστὰ ἀνθρώπων κατα- 

καύσει ἐπὶ σέ. 5 Καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

τέρας, λέγων " 

ριος " ᾿Ιδοὺ τὸ 

ἐχχυϑήσεται ἡ πιότης ἡ οὖσα ἐπὶ αὐτῷ. 

ϑυσιαστήριον ῥήγνυται καὶ 

4 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς [ερο- 

βοὰμ τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ τοῦ 
ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ ἔν 
Βαιϑήλ, καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ 
τοῦ ϑυσιαστηρίου, λέγων" 

Καὶ ἰδοὺ ἐξηράνϑη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἣν ἐξέτεινεν 
ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ οὐκ ἡδυνήϑη ἐπιστρέψαι αὐτὴν 

ν᾿ Π , ὃ ΩΝ Δ Δ ΄, “γ)ε ἢ 

πρὸς ἑαυτόν. ὃ Καὶ τὸ ϑυσιαστήριον ἐῤῥάγη, 
καὶ ἐξεχύϑη ἡ πιότης ἀπὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου, 

᾿ Δ εν - ἣῳ 

κατὰ τὸ τέρας ὃ ἔδωκεν ὁ ἀνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ 

ἐν λόγῳ κυρίου. ὃ Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς 
καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ ϑεοῦ Ζ1εήϑητι 
τοῦ προςώπου κυρίου τοῦ ϑεοῦ συν, καὶ ἐπι- 

΄, ς ᾿ , ΤῊ Υ , ε 
στρεψάτω ἡ χείρ μου πρὸς με. Καὶ ἐδεηϑὴ ὃ 
ἡ (Ἐν β - 

ἀνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ τοῦ προςώπου κυρίου, 

καὶ ἐπέστρεψεν ἡ χεὶρ τοῦ βασιλέως πρὸς αὖ-᾿ 
[έ ν 2 Ν , ᾽ τόν, καὶ ἐγένετο καϑὼς τὸ πρότερον. 7 Καὶ 

Ν ΄ « ᾿) ν " Υ͂ ] 

ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἀανϑρωπον τοῦ 
- » 3 - 5 , 

ϑεοῦ" Εἰρελϑὲ μὲτ ἐμοῦ εἰς τὸν οἶκον καὶ 
Ν , πὶ ΓΈ 

ἀρίστησον, καὶ δώσω σοι δόμα. 5 Καὶ εἶπεν 
ἔ "» ῶ - 

ὁ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὸν βασιλέα" 

᾿Εὰν δῷς μοι τὸ ἥμισυ τοῦ οἴκου σον" οὐκ 

εἰξελεύσομαι μετὰ σοῦ, οὐδὲ μὴ φάγω ἄρτον. 
Ἄ “ Ν - ΄ ’ 4 

οὐδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ϑ΄ Ὅτι, 
οὕτως ἐνετείλατό μοι κύριος ἐν λόγῳ, λέγων" 
Οὐ μὴ φάγῃς ἄρτον οὐδὲ μὴ πίῃς ὕδωρ οὐδὲ 
μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ ἐν ἡ ἐπορεύϑης ἐν 
αὐτῇ. "0 Καὶ ἀπῆλϑεν ἐν ὁδῷ ἄλλῃ, καὶ οὐχ ἀνέ- 

στρεψεὲν ἐν τῇ ἢ ὁδῷ ἡ ἢ ἡλϑὲν ἐν αὐτῇ εἰς Βαιϑηλ. 

τ, Αἰ ἐπιϑύσει. ἈΒ: ῥΚκαὶ) τῶν ἐπιϑυόντων (ὁ. 
ΕΧ). ὙΠ ἀαῦθ πιρξρὴς ἘΧ  Ύ9:8; δώσει (ἔδ, 
ΑΕΕΧ). Α (ῥτὸ 6.) τέρας. ΑΒ 1{( Ῥ.- κύρ. .) λέγων .. 
σα (ο. ΤΕΙΕΧ., 4, ΑΒ ἡ (Ὁ. ἐξέτ.) ὁ ἀσιλεὺς, 
(ΕΧ). Β: ἐδυνήϑη (ἠδ. ΔΈΧ).. 
0, ΑΒ: Καὶ εἶπεν ὁ βασ. Ἱεροβοὰμ τῷ (0. Χ). ΑΧ 
Ἐ. 9. ἠΐὶ καὶ πρόςευξαι περὶ ἐμᾶ. Β: ἐμὲ (μέ 
ΑΚΧ). α : ἐπέστρ. τὴν χεῖρα ((. ΕΧ). ΑΧῈ τὸ. 
» Ὁ ΕΥΝ τὸν (Ὑ ΕΧΣ), 9, ΑΒῈ Οὐ (ΕΧ).... (08 
ροὸ δὲ) καὶ ... Ἐ(411.) ἐν (ο. ΕΧ). 

Συλλάβετε αὐτόν... 

. αὐτόν (ἕξ. ΑΕΕΧ).. 

πτὸ Ἰ5τποπ πῆππῦ ὮΝ πΘ ΠΤ 
ΕΣ ΓΙΞΤῚ ἴοι πον Ἡπστοξ ἢ 

μι ΘΙ ὨΡΘῚ ΓΞ ὭΓΙΞΤΤΝ 

ΩΣ) ἐπλον ἸΘ δὲ τὶ ΓΙ ΣΡῚ 
Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε κύ-᾿ ᾿ ῖ ἔχς “ ΦΡΩΝΣ 

θα πὶ ἼΩΝ ΠΡ ΝΉΤΙ 55 

25 Ὲ3 Πξτϑτ πρῦὶ πὴ ἼΞΊῚ ἼΩΝ 
ἐΡ ΚΤ ΎΘΝ ἸΏΠΓ ἼΞΏΘ9) 

τῶν ἼΩΝ ΠΞΌΠ ΡΘΌ5. ΠῸ] 
ΠΞΤΘΠΤΟΡ ΝῊΡ ὧς ΘΙΠΟΝΕΙ 
ΤῸΝ 52 πιθοῦ) ὌΝ ΡΤΖ3 

ὥΞ ἡπίρθτοι ον ΓΞΤΩΠ ὈΡῺ 

ὅδ: Ὁ) νὸν ποτῶν Ὧπ' 
ΣΕ) ΠΞΙΘΠῚ ἐὙἘΝ ΠΒΉΘΠΣ 
ΤΒΪΏΞ ΠΕΡ ἸῺ Ἰώπτι ΞΘ. 

ἐπῆρὶ ἼΞῚΣ ΡΣ ΡΝ τι ον 102 ὝΘΑ 
ΡΟΝ ΣΙ ΘΝ τὰ Ὶ ὝΔΝΟῚ ἼΦΊΏΡῚ 15} 
᾿ΟΘΘΏΠῚ ὭΤΟΝ τῆ Ἔστιν ΝΗΓ ΟῚ 
-ῶνν ὉΠ ὮΝ Ὁ ΠΟ. ὙἿΣ3 
Βὰ Ξ τῆσπο ὭΘΤΟΝ ΘΠ Σ ΝΠ 

ΤΊ ἘΠ ΘΝ 29. ΠῚ οὖν Ἡ2ῸΠ 

ΠΏΝΤΕΝΞ ΣΝ ΠΣ 
ΡΙῸ ἫΦ ΓΩΙΝῚ ΤΊΣ προ ϑπ 
τον 3 ΞΠΙΓΟΝ ΘΡΠΙ ΦΑΣΙΝ ὙΩΝΡῚ 
ΝΞΝ Ν᾽ ἼΓΡΞ ὙΣπτῸΝ ΘΠ 

ἘΣ ὈυαστῶΝ δ Ὁ ὉΓΙ ΟΝ ΓΝ ΟῚ ΠΏΣ 
“ΖἼΞ ὯΝ ΠῈΣ εἼ5. 9 ἐππὴῖπ ΘΊΡΏΞ 

ΝΟ ὩΙτὸ ἘΞ ΓΛ ΝῸ “ἀν ἀν 
ΣΝ ΠῊΪΞ 3 δ Ὶ ΦΌΩΣ 

ΞΘ" ΝἘῚ ἼΠΝ ἼΙΞ Ἴ2οῚ ἐρΣοα 
ΡΝ ΤΊΞΤΟΝ ΠῈ ΝΒ ἜΝ ἩῚ3 

γ ΠΣ ΥῈΡ 
ν. 7. ΥὩΡ ὩΌΤΠΙΞ Ὃσ 

μι 

] 

͵ 
' 



᾿ 

ἴρταγν: ἍΠΠταν, ἽΠΙαΥ! [0 Τρτί δ Ὅν δοττι, 
Θίεθε, ἐδ υοἱτὸ εἶπ Θοθπ Ὁεπὶ απ Φα- 
οἰδϑ σεθοτὸπ Ἰροτθπ. ἀπ ϑὲαπιοπ δοήία, 
Ὅ6Υ τοι απ οἷν ορζοτα οἷς Ῥτίείτεν εν 
Θῦθε, οἷο αἰ οἷν τάἥπαγετπ, ἀπὸ τὐἱτὸ 

9. Ῥϑιοπ͵αγειδείπο αἰ οἷν σελθτεπποπ. ἘΊΔπῸ. 
εὐ ραῦ νε8 Φαρεοᾶ εἶπ ϑθιι πον. τπῸ Τρταῦ): 
Φαϑ {{Π| θα 8 ϑθιπϑεν, δαβ Το[ἀγε8 δεν θεῖν, 
σετοθεῖ θαῖ: {0 6,. δὲν ἽΠταν υοἱτὸ τοιβεπ,, 
ππὸ οἷο ὧς υετ] τ τοετθεπ, οἷο Ὁατε 
απ {{}. 

4 Φὰα αδεῦ δοῖ δῦπίᾳ Ὁᾳ8 ϑθοτί ὑπ δεηι 
ϑέαππο Θοίτε8. Οὔτεοῖς, ὉΔῚ τοΐδου θὸπ ὅἅ{{- 
ταῦ ιι 8610 ΟἿ τἰεῦ, τοὔτο εὐ Τεῖπς απὸ 
αἰ δεῖ Ὅθπι ἍΙΠΠΓατ. ππὸ ἰρτα: τε 
ἰθπ! ᾿1πὸ ζεῖπε απὸ υογοοττοῖς, δἷς Τὸ 
τοΐδον ἰρπ αὐιϑαιγεῦε δας, ἀπὸ ἕοππίε ἤΐος 

διηίδε υὐἱεθοῦ 1. [Ὁ δἰεθεπ. Ὁ 1πὺ δεν 
ΠΥ τῖβ τἰπὸ δίς Πς τοατὺ νου πε Ὶ 
οὐῦι ἍΠΙαΥ πα πὶ θιιποοῦ, Ὁα48 ὉΕΥ 
Ῥίαππ Θοιίοδ αεσέδοι. θαῖε πατῶ δα 

0 ὕδρτι Ὅε8. ὅεῖτη. Ὁ Ἰ1πὸ Ὁον δεθπίᾳ απίς᾿ 
τοοτίοίε ᾿πὺ Τρταῦν ει Ὅθπὶ ϑδίαππο Θοίς. 
68: ΞΒ1{ἰὸ Ὁα 8 ὩΙπροίξα)ι Ὁ68 οττη, Ὀείποδ 
(Θοῖίεδ, ππὺ δίς {{Ὸ πιϊᾶν, αβ πιεῖπες 
απ τοϊοθεῦ 21 τιν ἔσπιπιο. Φα δα δεῖ 

ϑθὲαππ Θοίοδ Ὁαᾳ8. ῬΙποοίι Ὅε8. έτη, 
πὸ Ὅοπι δοθπίας τοατὺ ζοείπς απὸ τοΐοθοτς 
δι ἰδται φεδτα δὲ, ππὺ τθατὺ, οἷς ἢ σοτθίπ 

7 σα. ἜἸϊπὺ θεν δεδπίᾳ. τεϑοῖς πἰὶ δ επὶ 
θέαππς οίεδι: δοιαπι ππὶτ παν δοίπι τἰπὸ 
ἴαδε οἰ, ἰά) οἱ! οἷν εἶπ Θεζάεπε ροῦεπ. 

8 ὁ λβοῦ τον ϑὲαππ Θδοίτο8. ρταῦ) ζπὶ δὲ δε 
πίρο δοπα δὰ παΐν απ Ὁεἰπ μαϊδε8 αι 

αἀθεῖε, 10 ἔζπις ἰ ον πίε παῖς οἷτ,, 
δέππ ἰ ΪΓ απ Ὁἰοῖοπι ὅτε Ἐεὶπ ἔβτοῖ, 

9 εἤεπ πο) ὕθαίζεν ετἰπέοπ. Ἔ Φεππ αἴ7ο {ΠῚ 
ταῖν σεδοίοεπ Ὀπτὰ) Ὅ.8 οῖτη ϑοτ. ππὸ᾿ 
οοΐασι; Φὧπ [0ΠΠ| ἔεὶπ Ξϑτοῖ οἴει πα ξοίπ 
βαἤεν {τἰπέοπ, ἀπὸ πἰῶς υἱοῦ δατς 
Ὅοπ δερ. ἔοπηποι, ὃὸπ δι. σεσαπροη δἰ. 

10 ἘἸΙΠὉ εὐ αἷπα θοῦ Ὁπτ εἰποπ ἀπθοτη 
Ἴθοᾳ, πὸ ἔασι πἰῶις τοί οθοῦ Ὁπτ Ὅοπ 

ὕθορᾳ, ὃεὲπ εὐ απ 8.10 (6( φεξοπιπιοπ τρατ. 

2. Α.ἉΔ: διε επθείπ. 

2. φούδει... δαῇ πιαπ τοίτδ, 

Ὁ. ὁ. αοΥ, δα. ὁ ΒΙαΥΝ ΝΕ Αι: γογτείβοπ. 
ἅ4, οοπ ὃ. Π||. ΑὟΥΥ̓ ΟἹ ΑΙ ϑυπι 9.. θεῖ. ΟΥ̓ ΝΕ: 

εἐὐαττοῖς, ΟΥΝΕ Α- απ [ὦ κα. Β: χε {. δείπουπ, 
ὅ. ΑὟΝ, τυυιτὸς δοττίἤεπ ὁ 

ΖΠᾳ. 
23,1055. 

90). 

Ὀε.13,1. 

(Με. 
12,10.. 

(χ.5,8. 

(συ. 
ἀρ 

19,3. 

Νπι. 
ψ. 18. 

(16σο. 
δ,11. 

(Με.2,12. 

Πὰν ἢ Πρὸ ἀϊο! Ποιηίηπς : Εοςδα, ἅΠΠ|5 

παβοθίι ἀθπαπ Πᾶν Φοπ᾽ὰ5. ΠΟΙηΐΠ6, 

Θὲ ΤΠ} 1} 0} }}}{ 5 ΡΟΙ 16 Βα ογάυίθε 6χ- 

ΟΒΙΒΟΡΙΠῚ, 4] ὨηΟ ἴῃ ἰ6 {{ΠΠ|1Γἃ 5110- 

ΘΠ Πη1, 6 οβϑᾶ [ΟΠ Π1Π 5ῈΡΘΓΡ ἴθ 

ἰποθηοι. ἕ Πραϊίψαθ ἴῃ {Πὰ εἶδ 8|- 
Βπθ πη, ἀϊοθηβ: Ηοο ογὶί 5ίσηαη), αφυοά 

Ἰοοαίι8 οδἱ Ποιηίπιιβ: ἔσοθ, δἰίαγθ 

5061}, οἱ οἰ ιι δέν" οἰπ]5. 4] ἴῃ 

60 68. 

Οὐ αιιθ. ἀπά ϊδϑοί ΓΟΧ ΒΘΓΠΊΟΠΟΙΏ 

Ποιηϊηῖβ Ποῖ, 46 πὴ ἱπο]ατηανογαΐ 60η- 

ἰγὰ ἀἰ1ἅγ6 1 ΒριΠ6], δχιθηά  ᾿ηᾶΠπυ 

5181 (6 Δ[(Γ], ἀἰοθη5: ΑΡΡΓΘΠ θη 8 

Θαπι} Εἰ οχᾶν τηὰ η115. 65, 4081 

οχίθηάδγαὶΐ ΘΟΠΙΓα 61), 6 γα] 

ΓΟΙΡΔΠΘῈ ΘΠ] ἃ 8586. ἜΑ] ΓΘ 400- 

4.86 50 551}} οϑί, δἱ δἰ ιιβι 15. δϑί οἱ ἢ 5 

ἀδ δἰιγὶ, χα βίσηιπῃ 404 ρΓδΘ- 

ἀϊχογαὶ νὶγ Ποὶ ἴῃ β86γῃῆοη 6. [)ΟΠΠΙ. 

ἘΠῚ αἷΐξ τοχ δα νἱγιη [)61: ΠΘΡΓΟΟΔΓΘ 

[οίθιη Πομηὶ [)61 ἴα] οἱ ογἃ ρΓῸ 126, 

αἰ ΓΒΕ ΙΓ ὨΙΔῊ 15 τηθ ἃ 1Η}Π|. ΘΓΡὰἃ- 

νἰία4 16. νὶν θ 6 [οί θ Π Ομ}, οἱ ΓΘ- 

γοῦβᾶ οϑί [ΠΔΠ18 ΓΟρΙ5. ἃ 611η}, οἱ 

ἴδοία δϑὶ δοιιιὶ. ρῥγὰβ. ἴᾳθγαι. ἜἘ],0- 

σαΐι5. 681 ἃθ.6 1 ΓῸχ δὰ νἱγι ἢ οί: 

γϑηΐ τηθοϊτῃ ἀπηπτη, αἰ ρ᾽ πη 65, οἱ 

ἀὰθοὸ {ἰδὲ Ἔ Βροροηάι 416 

νΡ Ποὶ δὰ γοροπ: δ᾽Ὶ “Θά θΓῚ5. τ Πὶ 

ΡᾶΓΙ6 ἢ) (0Π}115 ΠΟ 

νΘηΪΔΠῚ ἰσο ἢ Π6 0 ΘΟΠ οἰ} ΡΔΠΘΠῚ 

1η1|Π 0 Γὰ 

Ὠ] ΘἀΙὰ 1 (πὰ 6, 

Π646 θ᾽ ἀπιιληι ἰῃ ΙΟ60 ἰβίο; 

Ἔ 516. ΘῃΪ ΠῚ τη Δη (Δ {11} 65. ΤΠ] [ἢ 561"- 

Π0Π6 ΠΟΙ ΗΪ Νοη 

οοΙηθ 65 ΡᾶΠ6ΠῚ ΠΘιπ|Ὸ. 1}}65. Δ 6181, 

60 ΓΟΝΘΓΙΘΓΙΒ. ΡῸΓ ΥἱὰΠ) αιιὰ νΘηΪ5 11. 

ἜΑΡΙ ογσο ΡῸΓ [18 }} ν᾽Δ}}, δἰ Π0ὴ 

δϑ. ΓΘΥΘΓΒΙ5. ΡΘΓ ἰἰ6Γ, 4110 νθηθΓαϊ ἴῃ 

ΒοιΠο]. 

ΡΥ ΔΘΟΙΡΊΘη115: 

0. τ΄. Βείε, ΟὟ ΝΕ: {{ᾧ τοΐοδον απ πα ὦ χἰοθὸ, Α: 
3. αΥΝ.Α: “πδιποονξοί ει. νΕ: ϑοίδοπ, Β: δασοπ πιίτ τὺ. ἀραοδοπ τοετὺς. Β: δα ἔαπι Ὁ06 δὲ, ὁ. τὸ. 41| ἰθπι, 

ΑΥνΝΕΣ λος { τὸ. απ ίδπ. Αἱ δοπαῖο [τὸς εἶπ αόσοι ἔθπ, 
7.8} ΟὟ ΝΕ. Α: ἱπὸ απά. ΑΥὟ: ἐγαιίςξο. 
8. αἰτοῦ τυυἱῇ ἰών. ΟΥ̓ : δοππ ἰῷ ναι. Αι: π. ἄβε 

πίε... ὙΕ: τοῦτθο,,,, παν θεν ξϑ τ, οἤπ, 



048 (13,11-.-25) Ια Ταῦ Χ}}}1} ᾿. 

ΧΈΕΙ. ἈΟΡ ΟΝ « ἴφοτιο ΑΡΡΧ ΡΟΝ δα, 

ἡ Κῶ προφήτης εἷς πρεσβύτης κατῴκει ἐν [Ὅμττῦϑξ 3 ἸΡῚ ἽΠΝ Ν522] 1 
Βαιϑήλ, καὶ ἔρχονται, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ δη- ἀπο, το στΩΝ Το  ΘΌΣῚ Ἴ25) ΝΞ 
γύυνται αὐτῷ πᾶαντὰ τὰ ἕργὰ ἃ δποίησὲεν 0 "ἢ πεῖν δὴ Φ τὰ ᾿ Ὁ το ΣΝ Η τ: 

ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν ὩΛΗΡ ἃ ἘΣ ασ ὰς ὩΣ τὰ 

Βαιϑήλ, καὶ τοὺς λόγους οὖς ἐλάλησε τῷ ἽΞῚ "ὧῶδ 82 πη’ ὌΝ δπΤΟΩΞ 
βασιλεῖ, καὶ ἐπέστρεψαν τὸ πρόςφωπον τοῦ ἜΧΟΝ Σ 

πατρὸς αὐτῶν. 12 Καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς ἌΞΤ: ἐΒτΟΞΝὉ ΘΡΞΘ ἼΦ8Π οὐΨ ΤΣ 

ὁ πατὴρ αὐτῶν, λέγων: Ποίᾳ ὁδῷ ἀπελη- ΞΕ Ἢ 11} πῖον ΤΩΝ δππὸν 

λυϑὲν;, Καὶ δεικνύουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὙΠ "ὧν ΠΕ π ΤΝ Ἴ52 ἘΝῚ 

τὴν οδὸν ἣν ἀπῆλθεν ὁ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ᾿ ΤᾺΣ ὃν ἢ τς, ἀν ΠΣ τὰν τ οὐ 

ὁ ἐξελϑὼν ἐξ ᾿Ιούδκ. 13 Καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς ὁ ΝΞΛ ΩΝ ΘΡΟΝῚ ὯΝ 
αὐτοῦ" ᾿Επισάξατέ μοι τὸν ὄνον. Καὶ ἐπ- ΓΙ “ὐτοώσπ ὐΞ τὸν ἼΩΝΡῚ 18 
, Ἑ Ἶ γ - ᾿ Ἵ 4[ψἀὁ[Ὶι α ἢ) 5. ἈΝ ἫΝ 

ἐδασω αὐτῷ τὸν νον, καὶ ἐπέβη ἐπ αὐτὸν ἘΡΗ 551 ρτπ ο- γΉΞ Γ155 
καὶ ἐπορεύϑη κατόπισϑεν τοῦ ἀνϑρώπου 

τοῦ ϑεοῦ, καὶ εὑρεν αὐτὸν καϑήμενον ἐπὶ τὴν ΠΝ Σ ὩΝῚ φδθνπ ΩΝ ΠΝ "231 14 
δρῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ “ Εἰ σὺ εἶ ὁ ἀνϑρωπος ΠΡΝΠ ἽΝ ΔΝ Νὴ πον π ὩΠῸ 2" 

ἀπ ἐν ΣΟ  χυϑων ΠΕ ἐλ δα ΣΝ ΣΙ ΣΊΩ ΚΟ β ἘΠΕ ΕΟ τ τ ἐπ υλας ἐξ Ιουδα; Καὶ εἰπϑν" ἌΥΝΝ ΝΞ ΩΝ πον πτῦν 

Ἐγώ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ " 4εῦρο μὲ ἐμοῦ 
καὶ φάγε ἄρτον. 18 Καὶ εἶπεν" Οὐ μὴ δύνο- ὮΝ πὸ ΠΕΡῚ ἘΡΝ ὁ πΣὶ ἼΩΝ οἰῶ ος 

μαι ἐπιστρέψαι μετὰ σοῦ, οὔτε φάγω ἄρτον ὉΞῚΝ ΝὉ ὙὭΝΡΙ: ἜΠΗ ὈΞΑῚ ΠΣ 16 

οὔτε μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ: 17 Ὅτι 
ὈΞΈ ΗΝ. ἼΩΝ ΝΊΣ9Ὶ ἼΞΝ Ξηῶο οὕτως ἐντέταλταί μοι ἐν λόγῳ κύριος, λέγων" 

δ]ὴ) φάγῃς ἄρτον ἐκεῖ καὶ μὴ πίῃς ὕδωρ καὶ ΦΙΡΩΞ Ὁ πΝ ΠΝ τ δ) ΗΝ 
μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ ἐν ἢ ἐπορεύϑης ἐν -νὸ πῆι “ῚΞ ἰξν ἼΞΤΟΞ ΠΥ 
αὐτῇ. 18 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν’ Καὶ ἐγὼ 

προφήτης εἰμὶ χαϑὼς σύ, καὶ ἄγγελος λελά- ὩΣ πιο πρώτ ἢ Ὅ πὸ ὈπΝΠ 

ληκε πρός μὲ ἐν ῥήματι κυρίου, λέγων" Ἐπί-, πϑοπτ ΩΝ ΠῸΞ ἌΡΗ Ξοτ Ὁ 
ΤΟ ΣΟΥ αὐτὸν πρὸς σεαυτὸν εἰς τὸν οἶκόν ΠᾺΡ 22 ὮΝ ΤΩ "Ὁ ἜΩΝ5Ὶ : ΙΞ 18 

σου καὶ φαγέτω ἄρτον καὶ πιέτω ὕδωρ. Καὶ ᾽, ᾿ Ἷ Ἁ ᾿ 
ἐψεύσατο αὐτῷ, 19 καὶ ἐπέστρεψεν αὐτόν, ἼΔΝΟ 5117}}} 2 1 ὋΝ ἽΞῚ ἸΝΘῸῚ 
καὶ ἔφαγεν ἄρτον καὶ ἔπιεν ὑδὼρ ἐν τῷ οἴῳ ὩτΠ Ὁ Ν5Ὶ ΠΠΊΞΤΟΝ πῦὶ πῆ ἜΑ π οἰ οα σἴθ ἐξ 

ΠΡ ρα Ξύλὴ εἶν ΟΞ 2 τυ») 1 
Σ ὩΣ Τοῦ 5 ἼΛΞ3Ξ ὩΓΠ9 ὉΞΝΒῚ 

τραπέζης, ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς τὸν ΤΌΩΣ Ξ Πνητὸ τε λν νν ΤῊ ΡΥ ΡῊΝ ΜΉΝ ΧΥΗ 

φήτην τὸν ἐπιστρέψαντα αὐτόν, 2] χαὶ εἶπε Ὁ ἸπρῶστοΝ δ Ὅπ Π 5 
πρὸς τὸν ἄνϑρωπον τοῦ ϑεοῦ τὸν ἥκοντα ἐξ ἸΌΝ ΝΠ ΟΝ πὴ ΒΊΣΗΙ ἀκ" 

Ἴουδα, λέγων" Τάδε λέγει κύριος" ᾿4»νϑ' ὧν τς Ἀ: ᾿ ΤΣ “ὦ ἢ ΧΕ τ ἘΣ ΑΡΗΝΑ 

παρεπίκρανας τὸ ἑῆμα κυρίου, καὶ οὐκ ἐφύ- οι Ὁ δ ̓ δ ΝΡ". ἐἼΔ Ὁ 5121 

λαξας τὴν ἐντολὴν ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ ΩΝ ΓΞ ἽΝ ΧΌΣῳ» ΝΞ ΩΝ 
ϑεός σου, 25 καὶ ἐπέστρεψας καὶ ἔφαγες ἄρτον Νοὴ πῆπ᾿ "5 Ἔλδ.» "3 ἸΣὉ παὴτο 
καὶ ἔπιες ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐν ᾧ ἐλα- 

11. ΔΒ: :- διηγήσαντο. 12. ΑΒ: ὁδ. πεπόρευται ΣΠΡΕΣ ἼΩΝ ΓΙΣῈ ΓΤ Δ 
. ὁδ. ἐν ἧ. Β: ἀνῆλϑεν ... ὁ ἐλϑὼν. 14. Α3}: ὑπὸ ἐν δὲ : 

δρ. (ἐπὶ [τὴν] δο. ΑἸΕΧ), ΔΒ: ἐληλ, -.. Ἐ(ρ. εἶπ.) ΦΩΤῚ ὉΠ Ἰπ ΦΟΝΘῚ ΞὩΪῚ ἃ 4 ὙΠῸΝ 22 

αὐτῶ. τῦ. ΑΡΒΤΙ ἃ. ἐπ.) τᾶ. ΑΒ: ἐδὲ (ὴ φαγο- ἣν ᾿ 
αν νςΣ . δδὲ πίομαι. 17. ΑΒ ὑ (Ρ. τ ἐκεῖ... ὌΝ τ ὃς ἽΞΙ ἼΩΝ ἸΡΡ Ὁ. Ὁ 
᾿ ΠΝ ἐνι 18: ΔΒ: Κἀγὼ. 20. ΑΒ ἐ Ο. τραπι) ἐπι 
καὶ. 22. ΑΒ" (410) ἐν. ν. 20. Ὁ »ΧΏΝΞ ΝΡΌΡ 

20 Καὶ ἐγένετο αὐτῶν καϑημένον ἐπὶ τῆς 



τ 
᾿ ΞΒ60 ΟἹ, κι δεπὶ ἔαπι εἶπ Θοῦθπ πὸ εἰς 

11 10 ἰθπὶ αἷς ϑδοτές, οἷς δὲν Ῥέαππ δ οίε 
1.8. σείθαπ δατίς Ὁε8 Φαρσεδ κι 8.10 ΟἽ, 

12 δας. ἜΛΙπῸ ἴρτ ϑθαίοῦ Τρταῦν 21 ἰθποπ: 
80 ἱ Ὅεν ὅθεα, Ὅοπ ἐσ σεξοσοπ {{{ὲ 11πὸ 

Ο {εἰπε Θῦθαε κεἰρίεπ ἰθπὶ ὅεπ ϑϑερ, ὃοπ 
Ὁ ϑέαππ Θοίίεθ8. σεξοσοπ ταῦ, ὉῸΥ 90Ππ 

18 ζιια Θεξοπιπιει ατ. ἔ(ὅγ αδεν {ρταῦ 
ἀπ ζείποπ Θύ πεῖ: 
Ἰτπὸ δα [{ς ἰθπι Ὁεπ (671 Ταςεἴζεπ, 

14 Ὁαταν 
πα), ττὸἋ [απὸ ἰθπ πίον εἶπεν (ἰῷ. ἤδεπ, 
ἀπὸ Τρταῦῦ κε ἰθπι: ΠΕ δὰ. δὲν ϑϑὲαπη 

τ εὐ 

10 Ἰυταῷ : 3,α. 
160 πὶ ταὶς θεῖ ἀπὸ ἱθ Ἔτοι. 

Ἔῤε {ρταῦ κι ἴθπι: 

17 αὐἰ Ὁἱεΐεπι τί. 

Ὅν ζ0{Π1 θα ο6}Ὲ τοοδοῦ ὅτοι οἤεπ ποῦ) 

18 (δε ζρταῦγ χὰ ἰθπι: 
Ῥτονθεῖ τοῖο δι, 
εἶν σοτοθεί ὀπτο Ὁε8 ὥεττπ ὅδοτί ἱπ|Ὸ 

σοασί: δίίθτε ἴθπ τοϊοθον πῆΐΓ οἷν θεἶπι,, 
ὉαΒ ἐτ τοι εἴς τττὸἬ ϑδαΐεν {τἰπῆρ. (ὅτ 

1910ᾳ. ἰθπι αδεῦ, 
τπὶ, Ὁαῇ εὐ τοί αβ ππὸ ἤθαίεν τταπὲ ἰπ 
ζείποπι αιε. 

ὦ δίπ αἰ εἰπ 

20 

βου! Ὁε8. φεῖτπ διπὶ τον θεῖοεπ, 
21 τοἱοθονῦ ἀπιρειθτε θαῖς, 
απ οτο8. απ, εν νοπ “πα σοξοπις 
πα τσατ, τὸ [ρταἄδ: Θυ Τζρυίδϊ δὲν 
ὥουτ; Φατιπη, Ὁαβ δι δοπι ϑϑὲειτοε, δὲ 
ὥοττη [ΠΣ ππσεροτίζαπι αεισείοεπ, ἀπτὸ θα[Ἐ΄ 

Ὁᾳ8 οἷν δεν. πἰῶς σοραϊοπα Ὅ48 Θεδοί, 
92 ὥεγν, δεῖπ Θοίέ, ρφεδοίοπ θαι, ἤππὸ δἰ 

πἀπιροξοθτοι, θα ὅτου φοροίοπ απὸ θαϊεῖ 
σείτιπιέοι απ Ὁὲπι τί, δασοῖ εὐ Ὁἷν Ταρίο: 

11, Φοιώδοδ εὐφξάρθ!εξοπ δίς ἀὐτς ἔθτοπι ϑαίεν, 
Β.Α: δίε εὐς. ἴ. ΑΥ̓: δα εὐ. [Ὁ..(.]. 

12, ϑαίίυπ αὐἴορει ὃ. 85, ΑὟΝ ὙῈ.Α: σοί ει 8, 
{[ τ (βδααιο) 

ο[οδὲς πὰ Ὁ. Α: Πίοῃ δίπαπ, ΑΥ̓͂ .ν: (δ τς. 
Ἢ ΑΥ̓͂ .Ε.Α: α ργοδίπεθε, Β.ΑΥ͂Ν: ὃὉοι δι υ. . 

θεῖ. ({{}. 

ΦΎΣΙ Ι 

1. δ ιηίᾳο. 

Φεῖ αἴίο ϑτορθεί μπὸ Τείπε θἤβρε, 

(8 τοσποίς αδὲν εἶπ αἴτον τον θεῖ 2πὶ 

ἀπὸ οἷς θοτίο, οἷε εὐ κππὶ δὲδπίρο σετεθεῖ. 

Φαἰοῖε παν Ὅὲπ (εἴ. 

Ἐμπο 06. δόπι ϑέαππε δοί(εδ. 

- (Θοἰίοδ, δον υοὴ ὅιδα φοξοπππει {πὲ (ὅν. 
δοπιπι, 

Ἐν αϑοῦῚ 
ἴρταῶ: ὦ ἔἕαππ πἰῶτ πὲ οἷν ἀπιξεῦτοπ, 
απὸ τπἰΐ οἷν ἔοπιπιεπ, ἰἃ Ὁ απῷ πιῶε, 
τοῦ εἴπ ποῷ ϑθαΐεν. ὐἰπέξοπ ππίς οἷν. 

ἘΦεππ ε8. ἰξ πὶ πίτὶ 
αοτοδοῖ τοοτῦοπ δπτα) θα 8 ὕθοτί δε8 ϑεῖτη:. 

θα εν τεἰπέοπ, ὃιι [0{ΠΠ πἰῶτ τοίεδεν Ὁπτῶ, 
Ὁ ὅδορ,. σοῦοπ, δὲπ οι σεσαπρεπ δίς. 

πη εἶπ (ὅπροῖ αι πα 

Ἐμπὸ [ἀδτοῖς ἰθπ υὐἱοθεν. 

ἀπὸ Ὅᾳ. {6 ἐι “ἰε [1αβὲπ, ἔσθ Ὁαδ, 
δεν ἰθπ. 

Ἔμππὸ [τις ὅθπς 

(3, 11--.22) 649 

| 
ῬΓΟΡΠΘίθ5. ἃιιίθμη «Δ ΒΘΠΘΧΊΤ 

ΠΑ]. ἴῃ Β6.1161, ἃά 4θιη ν6η8- 
γαηὶ ΠΠΠ 580] οἱ ΠΑΡΓΑνΘΡΓΙΩΐ οἱ ΟἹ] ἃ 
ΟΡΟΓὰ, απᾶθ [ροογαΐ νἱνρ ἢ δὶ 11|ἃ 416 

ἴη ΒΟΙΠ6Ι, οἱ νϑῦθᾶ, 4ιδθ Ἰοθοιία5 
πογαὶ δ γθσθιη, ὨΔΥΓΑνΘΡΙηΐ ρᾶἰγὶ 
510. ἘΕΙ αἰχὶὶ οἷβ. ραΐθν δογιαμη: ΡῈΓ 12 
4 πη νἱδηὴ ἃ} Οϑιοπάδγιηϊ οἱ ΠῚ 
50] νὰ Π], ΡῈΓ 4ιδπι) Δυϊδγαὶ νἱν δὶ, 
4] νϑηροραὶ ἀ6 Ψ1ἃ. ὃ Εἰ αἷἱϊ Π|1|5.18 
515: ΒΙΘΓΩΪ6 ἘΠ βίαι} ΟἿ] οἴη 

βίγαν 556 η}, δϑ θη Ἐ6ι 4011 ροβὶ 14 
γίρὴ ἢ 6], οἱ ἰηνϑῃϊ οατη θα θηίοπη 

5ῈΡ 115. (6 ΓΘΡΙΠΠΠτη, οἱ 411 11: Τὰ η6 

65 Υἱν Πδὶ αυὶ νϑηϊβιὶ ἀθ Δα 1 ἢ 6- 
ΒΡΟπάΪς 116: ἔρο βι.  Πιχίίψαο 1 
δ δυη]: Υγϑηὶ πιθοῦ ἀοιηιπηι, αἱ 

σΟΠ]Θἃ5 ράηθη). ἜΘ αἰΐ: Νοὸη ρο5- 16 
5) ΓΟΥΘΓΔ ἤθα06 νΘΠΪΓ ἴθο πη, Π66 

ΘΟμ θα Π] ρᾶη 61) ΠΘ64116 }}1] 81 Δ[11ἃ ΠῈ 
ἴῃ ἰοοο0 ἰδίο, ἔφχυιϊὰ ἰοσαϊα5 ὁδὶ θο- 17 
ΠΪη115 ἀἀ 6 ἴῃ 560Γ0Π6. ΠΟΙΠΪηΪ, 

ἀϊοθηβ: ΝΟ ΘΟΙΠ6 465 ΡΔΠ6ΠῚ οἱ ΠῚ 
ὈΠΡ65. Δ4αλ ἰδ], Π0Ὸ ΓΘνΘΡΙΘΙ 5. ΡΘῈΓ 
νι 4τ1ὰ ΙΘγὶΣ, ἜΘαϊ αἱἱ 11: Εἰ 18 
δσοὸ ΡγΟρΠθία ἢ 5:1}1}|8. ἴὰ], οἱ 8ῃ- 
Θ6 15. ἰοοια5. οδὺ ΤΠ] ἰῃ ΒΘΡΙΠΟΠΒ 
Ὠοπληϊ, ἀϊοθη5: ράσο θὰπὶ ἰθοῦπ 

ἴῃ ἀοιηαπι ἰχὰη), αἱ οοιηθάαϊ ρ8ΠηΘΠῚ 
οἱ ὈΙθαὶ ἀαιᾶπι. [δ οί}! θὰ Ἐ 619 
γοάαχὶς 8θοιπῃ; ΘΟ 411 ΘΓΡῸ ΡΠΘΙΩ 
ἴῃ ἀοιη0 6}15 δἱ Ὀ101 4 8Π). 

γ8. 

γυ.9. 

(6 ].1,5. 
150.4.1. 

ἀὐμη4α8 βοάογθηϊ ἃ "θη 88 Π|, [ἃ- 20 
οἴις. 65. 50Γπ|0 ΟΠ ἃ ΡΙΟρδο- 
ἰᾶπη, 4] γαάμπχογαὶ θὰ, οἱ ὁχ- 21 
οἰαιηᾶνι δὰ νίγαιη οὶ, 4] νϑηθιρὰϊ 
ἀδ δια, ἀϊόθη5: Πᾶθο ἀἸοὴ Ποιμΐηι8: 
θυ θὰ Οὔ ΘΠ 5. {Ἐ|511 οὐἱ ΠοΠΙ]ηΪ, 

ΕΓ ποὴ ουδίοάϊδιϊ τηὰπἀαία πὶ αἰοά 
ΡΥΘΟΘρΙ δὶ Ποιηΐπβ ΠΘ8. ἴμ1|8, 

Ἔ δι ΤΘΥΘΓΒΙΙ5. 68. δἱ σοι ἰδ 1} ρᾶΠθη) 22 
οἱ θΙΡΙ511 ἀααὰπη ἴῃ Ιοθ0, ἰῃ 400 

11. ΑἸ. 
Βθ1η) οἱ. 

ν.3. 

Νιν. 
2ι),2 8. 

: γϑηΐί ΠΠ 5 σὰ5 δὲ πᾶγγανϊ. ΑἸ. Ὁ (ρ.τΚο- 
12. Α1.: Εἰ οδίθπά. 1. ΑἸ.: ὈΙχῖῖ. 

18, θ6ι πιίτ φετ. ΝΕ: δείος ἴθκπ, 
Α: δείτυορ, 

19. Β: εὐ ξετίς ταί ἔθπι απὶας αθ. ΑΥ̓ ΝΕ: Ὅα ἢ 
εὐ πὶ. ἔδπι δα, 

21. εὐ Τῶν. ΒΟΥ͂Ν ΝΕ : τἰο δοπὶ 5)ὲ. Ὁ. κι. ΑΥ̓Υ, 

ΥῈ: τυοἱσειζρυπβία φοῖυ. τοΐδεν θα ὁ ϑθοτ! (δὲπ ϑΠιδς 

ἴντα). 

«0. {π δείπ αι. 



6ῦ0᾽ (13, 28-- 82.) 

ΧΙΙΤ. 

τον όζο ὅδε. λέγων: Οὐ μὴ φόγῃς ἄρτον καὶ μὴ 

πίης ὑὐα, οὐ μὴ εἰφέλϑῃ τὸ σῶμα σου εἰς 

τὸν τάφον τῶν πατέρων σου. 325 Καὶ ἐγένετο 

ΒΕΘο ΕΝ Η. 

ἌΠΠΡΡΕΙΘ ας «ἴφοτλο αὲ ὐβλνάνος, 

τ 

. » ᾿ " “, Ἴς 

μετὰ το φάγειν αὐτὸν αρτον καὶ πίεξιν υδωρ, 

- ᾿ Υ - ἧς ᾿ 

καὶ ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸν νον, τῷ προφήτῃ, καὶ 
᾿ ιΣ - ΄ ΤΣ ἘῸΝ 

ἀπέστρεψε 23 καὶ ἀπῆλθε. Καὶ εὗρεν αὐτὸν 
- ν- , γ 

λέων ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν" καὶ 
τ - » -.,.."γ6ς " αὐ }5᾽ ἢ - 

ἣν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐῤῥιμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ 

ὁ ὄνος εἱστήκει παρ᾽ αὐτῷ, καὶ ὁ λέων ξἱστήκει. 
ἈΝ ΘΟ ἼΣΦ ΩΝ ΣΡ ἃ ΟΞ πο 

ΡΝ Ἴ31Ξ ΞΘ ἀβξοσ- ΌΝ 

-  -: ΄ " » 

παρὰ τὸ σῶμα. 325ὅ Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες παρα- 
’ ν Α ῷ Ξ Δὲ 

πορευόμενοι, καὶ εἶδον τὸ ϑνησιμαῖον ἐῤῥιμ- 
, Ε - { - «. « ’ ’ 

μένον ἕν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ λέων εἱστήκει ἐχόμενα 

τοῦ ϑνησιμαίου. 
» 7 2 - ͵ ας , ε , 

ἐλάλησαν ἐν τῇ πόλει οὐ ὁ προφήτης 0 πρεσβύ- 

της κατῴκει ἐν αὐτῇ. 

΄ ᾿ « γ 

Καὶ ἔρχονται οἱ ἀνδρες καὶ 

26 Υ δ ς ᾽ , 2 ᾿Ὶ ΕῚ -“ 

Καὶ ἡκουσὲν ὁ ἐπιστρέψας αὑτὸν ἕκ τῆς 
« - 4,9. « Υ͂ - - ῬΆΤΣ 

ὁδοῦ καὶ εἶπεν" Ὃ ἀνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ οὗτος 
σα δ ἐν 

ἐστιν ὃς παρεπίκρανε τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ 

ἔδωκεν αὐτὸν ὁ κύριος τῷ λέοντι, καὶ συν- 
᾿ , γ με ᾽ν) , 

ἕτριψεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν κατὰ τὸ 
- « ΄ ᾽ ν᾿ Ν , 

ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν αὐτῷ. 21 Καὶ ἐλάλησε 
8 » - ὔ , 74, 

πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, λέγων" ᾿Επισαάξατέ μοι 
ΕΚ - 25 ΠΕ: , . 

τὸν ὕνον. Καὶ ἐπέσαξαν, “" καὶ ἑπορευϑὴη καὶ 
εὗρε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐῤῥιμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, 

καὶ ὃ ὄνος καὶ ὁ λέων εἱστήκεισαν παρὰ τὸ 

σῶμα. καὶ οὐκ ἔφαγεν ὃ λέων τὸ σῶμα χαὶ οὐ 

συνέτριψε τὸν ὕνον. 

τὸ σώμα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ καὶ ἐπέϑηκεν 

αὐτὸ ἐπὶ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς 

τὴν πόλιν τοῦ προφήτου τοῦ πρεσβυτέρου τοῦ 

80 Καὶ ἔϑηκε 
, -. - , Ἵ -“- 3 

τὸ σῶμα ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ, καὶ ἐκόψαντο 

Οὐαὶ ἀδελφέ. 

τὸ κόψασϑαι αὐτόν, καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, 
3 γὺλ ᾽ ,ὔ ͵ ,ὔ ᾽ ἐλ ͵ 

Ἐὰν ἀποϑάνω, ϑαψατέ μὲ ἐν τῷ ταφῷ 
΄ » Ἐξ 'ὲ " - - 

τούτῳ ἐν ῳ ὁ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ τέϑαπται 

29 Καὶ ἡρὲν ὃ προφήτης 

΄ ᾿ς ΕΣ “ὁ 

κόψασϑαι, καὶ ϑαψαι αὑτὸν. 

᾿] , 

αὐτον" 

λέγων" 

ἐν αὐτῷ, παρὰ τὰ ὀστᾷ αὐτοῦ ϑέτε με. 
52 Ὅτι γινόμενον ἔσται τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν 
ἐν λόγῳ κυρίου ἐπὶ τοῦ ϑυσιαστηρίου ἐν 

28, Β τῶ προφ. (ΑΒΕ Χ). ΑΒ: 
24, ΑΒ: αὐτό(αὐτῶ ἘΕΧ), 20. ΑΞ8: εἰφῆλϑον (ἔρ 
ΕΧ), ΑΒ Ἐοΐ ἄνδρ.(ἐ ΕΧ). 265. ΒΊἈχ, ἔδωκ. “ἐπέ- 
σαξ. ([ ΑΒἜΡΧ). 5, ΑΒΈΊ (Ρ. αἰτ, σῶμα) τῦ ἂν- 
ϑρώπϑ τὸ ϑεδ (ἘΧ). 295. ΒῈ τὸ ὝΡΟΥΣ - ἅν, αὐτόν 
(ΓΑΕ Χ) εἱ Αὶ, ἔϑηκε τὸ σ. ΔΒῚ (ἃ. ἐν) ὁ προφ. τὸ 
ὅαάψαι αὐτὸν. Β: τ. τ. ἑαυτῶ ἯΙ. ΑΒ: ὃ (ἐν ᾧ 
ΕΧ). ΑΒ στο]. τ, (ἰὴ ἢ) ἕνα σωϑῶσι τὰ ὀστὰ μὸ μετὰ 
τῶν ὀστῶν αὐτὸ (αὖ. 9.2), Β: ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον. 

ἐπέστρ. (ἀπ. Χ). 

- ΄ ] ᾿ 

81 Καὶ ἐγένετο μετὰ 

ἤν 

. ἮΝ ΣΡ 233 Ὄχν, ΤΩΡ ΤΡΠΝΠ 

Αἰπτσ Ὁ Ὁ ὨιΟΤη  ὉΝῚ ὉΓΠΟ ΞΘ ΤΣ 
ΠΝ ὙΠῸ ἐ ΠΩΣ ἼΞΡ-δΝ πρῖξ: 33 
-ὐξ 9] Ἰρῖτῷ ὉΠΙΝῚ ΞΕ ἴσον 
εἴδοώπι τῶν Νϑ90 ἬΘΠΠ Ἕ 
ὙΠΟ 8.) ἼΠΞ ΓΝ ἼΠΙΝ ΧΊΩΝ ποθηοι 
ὙΠΓΙΣ ἼἼΠΞ1 ΓΞΌΘ ἾΡ539 ΠῚ 
Ὄχν ἸῺΡ ΠΡ ΝΠῚ ᾿πὸξν τὰν 

ΡΠ ΕΙΣ “ὧν ὍΣ ἸΞΤῚ 

ΣΙ 3: 

ἼὮ ϑῶπ ἼΩΝ ἤλϑοπι ῬΏΘΣῚ, 30 
ΝΠ πον πὶ ὧν ΏΝΡ ἘΠ 

πῆι ἩΠ95Ὶ τεήτη ΞΤΤΊΝ ΤΙ ἼΩΝ 

ΠΞ 

ΣΧ ΣΤΩΝ 

ἘΓΠΞῚΞ ΝῚΡ ὙΘΝ Ἴπτη πῦπὶ τὴν ἿΞ 8) 

ΠΣ ἩΠΞῸ Ὁ] ̓ΒΡΝΡ 

ὙΘΞΓΕΝ ἼΞΤΟ ἐἤβ το ῦν πῆτε 
ἐγ: ΓΙΣῚ ὙΠ ὩΓΙΣΤ ΤΙΝ ἡ ΠΘΞΓῚ ὝΩΝΟ 
ὈΞΌ ΟΣ ἸΠΌΞτΤΝ ΝΕΘΟΥ Ἴ2318 
ὮΣΝ ΤΩΡ Πδ τὶ ΠΩΣ ΠΕ 
τ 335- τ ΠΡΊΝ Ὁ: ΠΣ ὝΡΞΡΙΣ 
ΝΉΖΘΙΙ Ν 95) ἐπρπποτα πξῷῦ Ν 919 
τῶν ΠῚ ΘΠ ΝΙΝ ΠΌΞΣΓΏΝ 
πτλοὶς ὃν ΝΞ ἸΠΞ ἡ τιπ 

ΓΙ35Ὶ ε)θρν πΒρὉ ἹΡτῇ ΝΞ9Π Ξ 

πὶ ὙῈΡ ὙΙβὴν Ἴ53 ἸΠΞΣΣΤΤΝ 
ὝΝ τ ἼΠΝ ΤἼΞΡ ΤἼΠΝ ὅπ}. 1 ΠΝ 5! 
"ὮΝ ὉΓΞΡῚ ΠῚ23 ἼΩΝ Ἴ2Ξ3 ΕΝ 
ἽΞ ΞΡ ΘΠΌΝ ΠῚ τὸν ἼΩΝ ἼΞΡΞ 

ὙΠ ὙΠΏΣΡΦ ἘΝ 

ΚΑ ΤΊΒΞ Ὑδδ ΠΞΤΒΡΙΤΟΣ, πῆ 
Ὡς ΑὟΥ:; Ῥερτγάδπίβ. 
23, ΑΕ: θα αὐτίοίο ἐσ. 
24, ΑΥ̓͂ ΝΕ. Α: ἐτα. ΝΕ: δίποευ, αὐ" ας ἱπὶ 58, 



“Ὁ δορί παπι. 

98 Ἰ1πὸ δα 1{6 ἴθπ φοζαίτοις Θϑαίοπ, 

ὌΝ 1. φὐπίᾳς. 

Φοῦ τ ϑερτάθηπίβ δε8 ϑθτορθείοει απ ὅιδα, 

(13, 28.. 832) 661 

ΧΕΕΠΙ͂. 

τ [ΟΠ τροδοῦ Ξτοῖ εἴτα πο θαοῦ 
{ἰπέοεπ: [0 {01{ δεῖὶπ βείπαπι πἰ δε ἐπ Ὁ εἰς 

28 πὸν ϑάτον ταῦ ἕοπιπει. ἜΛΙπῸ πα) επι 
ἐΥ ἔϑτοι σεσοίοπ ππὸ φοίτα πο δαῖτ, [αἷε 
{ἴτε πιαπὶ ὅπ (671 Ὁὲπὶ τον είοπ, δεπ εὐ 

24 υὐἱεδεῦ πππροΠιθτοῖ θαῖς. Ἐπ Ὅᾳ εὐ τθοὲᾳ- 
106, απὸ ἰθα εἶπ ὗγοε αἰ Ὅοπι ὅθερο 
ππὺ ἰδοίοίς ἰθπι, τἀπὸ ζεἰπ ἀρίπαιι. ἴᾳα 
σοιθοτζοπ ἰπ Ὁθπι δθδοσο, ππὸ θεν ΤΕ] απὸ 
ποδοῖ ἴδηι, ππὸ δεν ἄδιοε απὸ πεθοπ Ὅεπὶ 

Ἔν δα δεῖς σον θεν οἷπ- 
αοπ, 1αθεπ ΠΣ ὅεπ δοίώπαπι ἱπ Ὅεπι ὅθε 
οοΥοα, ἀπὸ ὃ6π τορι δεὶ Ὁεπὶ ἀοἰἀ)- 
παπὶ Ποπ, πὸ ἔσπτοι! τπτὉ Τασίοπ ε8. ἰπ 
Ὅεγ Θιαῦί, δα. δὲν αἷίϊς δτορθεῖ ἱππὲπ 
Ἰοθποῖε. 

ὧς δα8 δεῖ τορθοῖ δὐτοίο, δον ἰθπ 
τον ἀπιροιτέ θατίο, ἰρταῦ, εὐ: (68 {0 

20 

Ὅ61 ϑϑίαπη (δοιίεδ, δὲγ Ὅεπὶ Ῥλμπθο Ὁνδ᾽ 
ὥογεη {{Π ππροροτίζαπι αειθεζοι, Ὀατιπι θα, 
ἴδ θεν ὅοττ ὅπ ἀὔτθοπ σὐσοῦοπ, εν θαῖ 
ἴδηι ζουτυτούγεπ πὸ αοἰδοτεῖ πα Ὁεπὶ ϑθοτε, 

27 Ὁα ἴδπι Ὅεγ εῖν σεασί Παῖ. ἘΊ1πὸ Τρταῦ) 
δι {εἶπεπ Θύθπεπ: (ΘαΙ ΙΓ πὶ Ὅὲπ ΟΤεῖ. 

Ἔ 205. ΕΥ 
δῖα, τἀπὸ [απὸ ζεἰπεπ είπαπι ἰπ δεὲπ 
ὅθοᾳ, φειοοτζοπ, ππὸ δὲπ Θ7οῖ ππὸ δὲι θὃ- | 

ΚΥΣΝ τοὸπ πέδοι ὃεπιὶ βοίῷπαπι [εθεπ. 
ἀὔτος δαίίε πἰἄτ8. αεζγοῆεπ υσπὶ οί ἅπαπι, 

29 ππὸὸ Ὅὲπ (671 πίε ξουρτοοπ. Ἔα θοῦ 
Ὅ6 τορυ οί Ὅεπ δείπαπι ὅε8. ὲαπποϑ 
(Θϑοίίοϑ απ, ταῦ ἴοσίς ἴθι απ ὃεπ ΟΤεῖ, 
ἀπὸ Πιρτεῖς ἰθπ υὐἱοδοῦ πτπὶ, τπὸ ἔσπι ἰπ 
οἷς Θίαδέ δὲδ αἴέεπ τορθείοπ, Ὁᾳ8 {ες 

80 ἰδπ Εἰασείοεπ ἀπὸ δερτιθοη. ἜἸ1πῸ εὐ Τορίς 
ει Φείζπαπι ἰπ ζεῖπ Θταθ, ππὸ [ἰς Εἴαρ- 

ϑιτα ἰρπ: ὦ ΞΒυμοοῦ! ἘΊ1πῸ ὃᾳ. Π{ὲ ἰῃπ 
δεσταδοπ διατί, Τρταῦ) εὐ 21 ζείποπ (Θὺἢ- 
πὸπ; ϑθϑεππ ἃ) Πεῖδε, [0 δεσταθεῖ πα ἱπ 
θὰ ὅταδὲ, Ὅᾳ Ὅε1 έαπη οί[ο8 ἱππεῖ 
δερταθοι {{{, πὸ Ἰοσοῖ πιεῖπο “Βοίπς πέδοι 

42 {εἶπε “Βείπε. ἜΦεππ ἐδ. υὐἱτῦ οοεθεπ, 

ΡΓΔΘΟΘΡΙς {ΡῚ πὸ Θομηθ 68. ρΔΠΘΠῚ 
ὭΘ64Π6 ὈΙΡ 6165 ἀσ]αδπι: Π0Π ἰΠΙΌΓΘΙῸΓ 
σα νοῦ ὑπ π ἴῃ ΘΘΡ ΟΠ 1) ΡαΙΓΏΙΏ 
πον. Ἔ Οὐπηᾳι6 οοιηράϊδϑοὶ οἱ 23 
θΠ 5561, βδίγανι 51) δαατη ΡΓΟ- 

Ρῃθίδθ, 4αθιὴ τοάιχογαῖ. ἜΘαΪ ουπὶ 24 

ΔΙΠ556 1, Ἰην θη ΘΠ) 60 ἴῃ νἱὰ οἱ 

ΟΟΟΙΑἢι, οἱ ογαὶ σα αν 6118. ΡΓΟ]6- 
ΟἴτΠ} [ἢ ΕΠ Π6ΓΘ; Δ51Π118 Δ 16 πὶ 5.α])ὰΐ 

7υχία {Πππ|, οἱ 160 5ἰα)αΐ 1υχία οΔἃ- 
γ0ῦ. ἜΞΠΕῚ 6οθθ, ΥἱΓῚ ἰγδηβθιηΐθα νὶ- 20 

ἀογαηΐ οαάανο ΓΟ] οί) ἴῃ νἱὰ οἱ 
ἸΘΟΠΘΠ βἰϑηΐθπι Πχίὰ ἐδάδλνοι, οἱ νθ- 

ΠΘΡπΐ οἱ αϊνα! σανογαπὶ ἴῃ οἰν δ} 6, 
ΠΩ 4πἃὰ ΡΡΟΡἢΘίο5. 116 βϑῆθχ ΠΔΡ0)]- 

ἰα] να. 
Ουοά οὑπὶ πα ϊδδοὶ Ργορμοία 116,26 

τ 40] τράπχογαΐ δὰπὶ ἀ6 νίᾶ, αἱϊ: ΙΓ 
. οὶ δϑι, 41 ἱποθθάϊοηβ. [αἰ οτγὶ ἢ 0- 
ΤΠ], δὲ γάτα οι Ποηπληι15. [60], 

αἱ οοηίγαριὶ θυμῃ οἱ ΟσοΙ αἰ {πχίᾶ νϑΓ- 
θυ Βομηϊηὶ αιο4 ἰοουΐα5. οϑὶ οἱ. 
Ἐ Ὀϊχιίίψια δὰ Π]1085 5105: δίθγηϊθ 27 
ΤΠ] ἃβίηαπη} Οἱ οὐ] κι γᾶν ββϑθηΐ 

| ἜΘ. 116 Δ} 1556 1, ΤΠ 6 Π11 ολάἀαγοΓ 6115 28 
| ΡΓΟ] δοίη ἴῃ νἱὰ οἱ 51 Π11Π) οἱ Ἰθοῃ ΘΙ 

βίδηίο5. Ἰυχίᾳ σλάάνοῦ; ΠΟ (οΙηθη 
ΙῈὺ ἀθ οσδάδνογθ πὸ ἰδθϑὶΐ δ5Ι ΠῸΠῚ. 
ἜΤΏΠΕ ογρὸ ΡΓΟΡΠθίο5 οδάδνον υἱγὶ 29 
δὶ οἱ ροϑυῖ {Ππ4 ΒῈΡΟΓ 5 ηππη, οἱ 
ΓΘΥΘΓΒΙ15. ἰη{Ὲ}1{ ἴῃ οἰν! 16 πη] ῬΓΟΡΠ- 
ἰὰ8. 5618, υἱ ρίαηρσογοῖ θη. ἜΒΕι80 

ὅς ῬΟΒΕΠΕ σΔἀΑΥΘΓ 6]}115 [ἢ ΒΘΡΌΪΟΠΓῸ 5110, 

ἃ. 61 ρ]αηχοραηΐ οὰπ: Ηθριι, ᾿θιι, 1] 

[γαΐου ἢ" ἢ Οὐ 4116 Ρ]Δηχίβϑθηΐ οι), 51 
ἀἰχιὶ δὰ ἢΠ105 βὰοβ: ἝἾΠῚ ΠΌΡΕ 15 

ἧς, [ἷὯ6γῸ, 5Β6ρ01116 1η6 ἴῃ Β6ρΡ. !ΟΠΓΟ, ἰὴ 

4110 νἱγ Π)6ὶ βϑρυ ας. δϑί; 1πχῖὰ οϑϑὰ 

6].5. ΡΟηΪΐ6 οδϑὰἃ πηρᾶ. ἜΡτγοίθοιο 82 
χῦϑας. ΘΒ ΐηι γϑηϊοὶ 56ΓΠη0, 4ΌΘΩΙ λύτο Ἰη 

Ἔἐλ δε ΘΟΓΠΊΌΠ6. ΠΟΙ ΟΠ Γὰ ἃ] ἀγο, ἀτοι 
οϑὺ τη Βοιἢ 6], οἱ σοηϊγᾷ ΟΙηηΐϊὰ [Δ ηἃ 

20,36. 

νυ. ἐ8. 

ἴαϑ οὐ σογῴτίοοπ δαὶ τοίδον ὅπ ὩΠΙΑΥ 2πις 
Βεῖ0 (ΕἸ Ὁπτᾶν Ὁα8 Ἔδοτι Ὅε8 έττπ, πὸ 

20. Α.Α: δατίπποπ ... τοθποίο. 390. 0.1: ππὸ 
Ἐαρίεπ, 51, 5θίε 33. 25. ὕ.1.: ἱππε. 

26, Βαξέε ουπι δεᾳε. Β.Α: ἰδετραῦδοπ, ΑΥ̓͂ .ΝΕ: 
ντοίδριῃ. ΑΥ ΝΕ: (δαβ εὐ {0π)} κεττίἤεπ. 

28. ΑΥ̓͂ .νΕ.Α: δοπ ἐς πίε ρεῖε. 
29. Β; θ{{{0 ἔαιπι Ὅεὺ αἴίο ὅτ, ἐπ Ὁ. Θὲ. εἰπε 8:8: 

τίαρο δι Γἀῆτοπ ας... ΑΥ̓͂ τις. ἕαπι ἐπ, (Θέ,, δου αἵτε 

23. ΑἸ. Ἐ ϑαθτῃ. 85: Ργορῃδίδ, 
29, Α1.: ΡγΟροῖθ5 ϑθῆθχ. 
30. Αἴ." (10.) Πδὰ. 
32. 8: ρΡῃδπᾶ. 

3δτ., αππὶ ππ χὰ ΒΕ ΠΕ, 
80. ΑΥ̓: εὐβοδοι δεν ἰθπ ο, Ίαφο. ΑΥ̓Υ: 50} τοοῦ 

ων ΑἹ ϑι ὦν, αὖ... ΒιΑΥ͂ ΝῈ.ΑΣ ππείπ ξ33τὶ 
31, Β.Υ͂Υ.ΝΕ.Α: δεδείπρο. 
39, ΒιαῪν; θα ὁ θυοτν Ὀα εὐ (από)ροτπξεπ. 



ὃς 

602) (48,88.. 14, 8.) 

ΧΕΙ. Απῖαο οονπένα ον οΡοαπιηι υαἰτοϊπαζῖο. 

Εβοριε ἢ. 

᾽ . » - ς “- - 

Βαιϑὴλ καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους τῶν ὑψηλῶν τῶν 

ἐν Σαμαρείᾳ. 

8ὃ Καὶ μετὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο οὐκ ἐπέστρεψεν 
κ᾽ ᾿ - - Α 2 

Ἱεροβοὰμ ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ, καὶ ἐπέ- 
στρεψε καὶ ἐποίησεν ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ 
᾿ νδ - « - ς , ἢ , κ 

ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν" ὁ βουλόμενος ἐπλήρου τὴν 

χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἱερεὺς τῶν ὑψηλῶν. 
84 Καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο εἰς ἁμαρτίαν 

- » ἄ ᾿) Ἁ 9. ᾿ἵ Μ, Ὶ ΕῚ 

τῷ οἴκῳ ΤΠεροβοὰμ καὶ εἰς ὁλεϑρον καὶ εἰς 
’ - - 

ἀφανισμὸν ἀπὸ προςφώπου τῆς γῆς. 
9 -“ ν᾿ ΠΝ ὙΣΣ 

ΑΨ. Εν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἡ ῥωστησεν᾿ Αβία 
εν" ΄ ΑΙ Ν 

υἱὸς Ἱεροβοάμ. 2 Καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιεροβοὰμ πρὸς 
ΕῚ - ͵ 7 

τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" ᾿άναστηϑι καὶ ἀλλοιω- 
, . » ,ὕ Ψ νι τς ἌΠΡῊΡ 

ϑήσῃ, καὶ οὐ γνώσονται ὅτι σὺ γυνὴ ἱΙεροβοάμ, 
καὶ πορευϑήσῃ εἰς Σηλώ. Καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ ᾿Αχία 
« ,’ 

ὃ προφήτης" 
- " " - ᾿ “ 

σιλεῦσικιι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. ὃ Καὶ λάβε εἰς 
ν ἐν τὰ ᾿ " ν " ᾿ 

τὴν χεῖρα σου δέκα ἄρτους καὶ κολλυρίδα καὶ 

στάμνον μέλιτος, 
ἡ τῷ ᾽ ᾿ς " - , 

αὐτὸς ἘΥΟΤΝ ΕΣ σοι τί ἔσται τῷ παιδίῳ. 

4 Καὶ ἐποίησεν οὕτως ἣ γυνὴ Ἱεροβοάμ, καὶ 
ἀνέστη καὶ ἐπορεύϑη εἰς “ηλῶ, καὶ εἰςήλϑεν 
εἰς τὸν οἶκον ᾿Αχία" καὶ ὁ ἄνϑρωπος πρεσβύ- 

ἀὐέγεςος Ἐν , ΠΧ ᾿ 
τερος τοῦ ἰδεῖν, καὶ ἡμβλυώπουν οἱ οφϑαλμοὶ 

αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ γήρως αὐτοῦ. ὅ Καὶ εἶπε 
, ᾿ ΄ ᾿) ᾿) ᾿ ν᾿ 

κύριος πρὸς ᾿Ἵχία" ᾿Ιδοὺ γυνὴ Περοβοὰμ 

εἰςέρχεται τοῦ ἐκζητῆσαι ὁῆμα παρὰ σοῦ ὑπὲρ 
υἱοῦ αὐτῆς, ὅτι ἀῤῥωστός ἐστι" κατὰ τοῦτο 
καὶ κατὰ τοῦτο λαλήσεις πρὸς αὐτήν. Καὶ 

ἐγένετο ἐν τῷ εἰφέρχεσϑαι αὐτήν, καὶ ἀπ- 
- Ω « " 2 δ 

ἑξενοῦτο. ὅ Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν “Αχία τὴν 
᾿ - - 5 χὐὴν. Ὁ. 

φωνὴν ποδῶν αὐτῆς εἰφςερχομένης ἔν τῷ ἀνοί- 
εἶπεν. Εἴςελϑε γυνὴ ᾿Ιεροβοάμ᾽ 

ἱνατί τοῦτο σὺ ἀποξενοῦσαι; Καὶ ἐγώ εἰμι 
5 , [ ᾽ ΄ ΩΝ 

ἀπόστολος πρὸς σὲ σχληρύς " Ἴ πορευϑεῖσα 
εἰπὸν τῷ Ἱεροβοάμ᾽ Τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 

᾿Ισραήλ᾽ ᾿4νϑ' οὗ ὅσον ὑψωσά σε ἀπὸ μέσου 
τοῦ λαοῦ, καὶ ἔδωκα σὲ ἡγούμενον ἐπὶ τὸν 
Α , 7 ͵ π  ΡΚΑΤΕ εἿ , 
λαὸν μου Ισραηλ, “᾿ καὶ ἔἐῤῥηξα τὸ βασίλειον 
ἀπὸ οἴκου Ζαυὶδ καὶ ἔδωκα αὐτὸ σοί, καὶ 

92. ΑΒ: τὸς ὑψηλὸς τὸς (ὁ. ΕΧῚ. 
ΝΣ ἵερ. εἰς τὰ ὑψηλά (.. Ὀλκ νι τες 1-- 20 Ἐ8Β' (1 ΑΒ5 
ἘΕΧ). 2.85: Καὶ τῇ γυναικὶ αὐτὸ εἶπεν 1ερ.(ο. Α). 
Α ἐπ᾿ ( ΕΞ. 59: ΑΒδΤι . σδ)ὴτῷ ἀνθρώπῳ τὸ ϑεῦ 
(3) δέκα (8. ἜΤ Ψ. κολλ.) τοῖς τέχνοις αὐτό 
καὶ σταφίδας (ἢ ΒΕ). 4. Α: (ἔη οἱ τδ) γήρδς 
ὁ. ΑΒΣΤ(ρ. εἐςερχ.) α ὑτῆς (" Χ). 
ἱ (ἃ. τὸ) σὺν (ἢ Β5). 

᾿ ᾿] 7 Ἁ ᾽ ’ 

καὶ ἐλεύσῃ πρὸς αὑτὸν" 

» 

γματι, καὶ 

33. ΑΒ Ἐτῶψ᾽ 

ΡΞ. τῶν ΤΏΙ ὭΞ 9 ὉΣῚ 

αὐτὸς ἐλάλησεν ἐπ᾿ ἐμὲ τοῦ βα-᾿ 

ἜΘ 
Ὡ»3.5 Ξῶ ΝΟ πὶπ ἜΖΗ ΠΝ 
ΓΧΡῺ ὩΣΌῚ 32:05] ΠΡ ἸΞΎΤΩ 
ὯΝ ἈΡῸΣ ΠΡ ΓΞ. ὯΠΘ ἘΣΠ 
ἽΞΊΞ ὙΠ ἐΓΪΏΞ ὍΤΙ. ὙΠῸ Ὑ12 84 
ἘΡΡΗΣΕΣ ὉΡΞ "5 τὸς ΓΝΌΠΟ ΠῚΠ 
ΠΥ ΝΣ ΤῊΝ 

ΓΞ. ΠΩ Ν πὸπ ΝΠ ΤΣΞ ΧΕΥ. 
ἐνὶ ὑιφεν ὭΡΞΤΣ ὝΝΡῚ ἐὩΣΞ ΠῚ; Ὁ 

99 

δ  Ξα ΣΤ ἢ 

πρτΝ δώ- πος πϑῷ Εἰ: 8} ΞΕΈΝΝ 

ὉΡτΤῸΡ ἩΡῸΣ "ὩΣ ὝΔΊΓΝΊΣΠ ΝΛΞΘΕ 
ὉΠ ΠΩΣ ἼΤΞ ἢ πρὉ. ἐσπῆπ ἃ 
ΝῊΠ δὲν ὨΝΞ} Ὁ ἘΠῚ 13] 
ἸΞ ὩΣΌῚ ἼΣ99 ΓΌΓΡΤΤΙΔ 2 ΤᾺΣ, 
ΝΞΙῚ πϑῷ ποτὲ δ ρ 15) 593: τῶν 
ΡΝ ΧΑ ὙΣΟΓΙΝ Ἢ ΤΡΤΙΣ ΓΞ 
ἼΩΝ πῆ ἐἼ2 Ὁ ΝΣ ἼὮΡ 3 
ΠΝΞ ΡΞ ΤΩΝ ΠΡΣῚ ἡπλπντον 
πϑ πο ΕΝ ΠΩΣ Ὁ Ἴ21 δ 
ὙΠ. πρὸν ἽἼΞΠΩ ΓΞ ΓΞ ΝΠ 

»Ὁ ΚΞ ὙΠΟ ἐΓΊΞΟΤΙ ΝΠ ΠΙΝΘΘ ὃ 
ΠΌΞΞ ΠΝ ΡΡΝΝ Ἐέρτον. ἼΓΙΡΤΙΝ 
πὶ πρὸ. Ὡ;»Ξ}" τῶνδ ἼΝΞ ΩΝ 
ποῦν προ, “ΞϑΝῚ π ΞΟ. ἘΝ 
ΒΡΡΕΣΡ, 5935 "ΠῺΝ "δὉ ἐπῶρ 

“ῶν 15 ὈΒΉΘῚ ὑΠῸΝ ἐΠΠῸ 
τ Ξ ΤᾺ 2ΠΝῚ ὉΣΤΙ Ἡ 28 Ἡ Πα τρῖ 
ΠΡ ΌΒΠΓΤΝ ΣΌΡΝῚ ὁ ὈΝ 95 ἼὩΣ 
το ΝΕ] ΓΕ ΡΝ ΤἼΤ ΤΡΞῈ 

γος ὋῬ ὮΝ 

89. ὅδ εν 9, θατίε. ΒΕ: τπαζδές τοϊοδοτιθπ, Α: 
᾿θδίπούροι ὁ αν ξπθν [οτε πὶ πὶ. οἷς 12,31). ΑΣ σοῦ 

.Α Ἐτῶ. 8. ΚΧΩ πεν οὐϊς. ΑὟ: ὅ6π τοί δοίο ἐν εἶπ. 
84, (Ξε 12,30.) ΒιΑΥΥ: δαβ ἐδ... (ὐἶτϑε). ΥΕ: 



Ἄρία᾽ 3 Αταπερ είς. 

'. δδηΐαο. 

Ὅίε Φεπδιπῖᾳ απ ϑ θέα, 

ἰδ το νυν, ν Υ "ἢ 4 

(18, 38---1.,3.) δῶ 

ΧΈΕΠΠ. 

υοΐδον αἴὸ ϑάαζον Ὁ Ὅ61 φύθεπ, δίε ἰπ Ὅεπ πἢ 
ΦΘιάοιεπ Θαπιατία {{πῦ. 

89 δὲν πα οἱεῖεν Θεζϑίτς ἔεθτοῖς 

Τοποετη οὐτέερτεῖς [{Ὁ5, ἵχπτὸ πια το δτίος 
ἤεῦ δεν Ούθρεπ τοπ Ὅὲπ Οετίποίοι δὸ8 
ο1{8. 8.1: τυεῖα εὐ ἀπΠῈ δαίτο, Ὁε8 απῦ 
{Πεἴς οὐ, απὸ ὍεΣ τϑατὸ ἡδυίοζον δεν Φῦθε. 

34. δ Ἰ1πὸ Ὁἱοβ, σον τ Θίπδο Ὁεπι ὥαιε 
δρτοδραπιδ, Ὁαβ ΟΥ̓ ϑοΥ οτδεῖ ππῦ θη. ὉεΥ 
(τοὶ ϑουταοἴ τρατῦ. 

ΧΙ. δι οἱν 3εἰξ τον Ἡδία, δεῖ ΦΘυῦπ 
2 δετοδεαπιδ, ἔταπῇ. Ὁ Ἰ1πὸ ϑοτοδεαπι Τρταο 

ἀπ ζεἰποῖι θοῖδε: χε οἰ αὐ τπὸ 
ϑουζ[Π{- οἰ, Ὁαβ πίοπια πο πιετές, δα Β δι 
φρτοδεαπιδ Τθεῖρ Κεἰ], ἀπὸ αοθε δἷπ σοπ 
ΘΙ[9. Θίεϊρο, Ὁα]. 6}: {{| ὅεν τονε ἡ δία, 
δὲν πἰΐτ σοτοθεῖ δαΐ, δα ἰὰ) [οἰ δε πίᾳ 

8 {εἶπ ἄθεν Ὁἱοεβ ἜηΙΕ, ἜἸ1πῸ πίπιπι αἰ οἷν 
ἀεῦπ Ἔτοίς τππὸ δι επ, τπὸ εἰπεπ δἶσια 

πὶ Θοπίᾳ, παὸ ἔοπιπιο ἀπ ἰῃπι, Ὁαβ ΟΥ̓ 
οἷς ἴαρο, τὐἷς ε8. ὅεπὶ δ παδοι φερε τοἰτο, 

Α Ἰἰπὺ Ὁα8 θεῖ ϑοτοῦραπιδ {ρα αἴζο, 
ἀπὸ πιαίς ἃ απ τππὸ οαἰἷπα δίπ αἐπ 
Θίίο, πααὸ΄ ἔἕαπι ἱπ δα 8 αι Ἵδίαᾳ. 0 ία 
αδεῦ ἕοππίς πἰῶξ ζεεπ, εππ ζεἶπο ἡΠπισοπ 

ὅ Πἀαττείεπ τοῦ ὙΠ τον. ὁ ἌΓδον Ὅεν θεῖν Τρταὰ) 
4ι Ἰρία: Θίοθῃε, ὃδὍα8 Ψϑθεῖ6. Φοτοδοαπιὸ 
ἔρπιπι, 
απ ἰθτοι Θοῦ, δόππ εὐ {ΠῚ ἔταπέ. 0 
τοῦς ππαπ πἰς ἰθν [0 τὸ 70. Φα [ΐε παπ 

6 δἰπεὶπ ἔαπι, [εεῖς 16 ὦ {τεπιῦὲ. Ἵ γ{8 
αδὸῦ θία οὔτις Ὁα 8 ϑὲαπζάνι ἰθτοῦ βε 
λιν Φ ραν δἰπείπ φερε, Τρτα εὐ: δξοπιπι 

οτοδεαπι πἰῶὶ υὐπ Τείποπι θόζει. δορο, 

Ὁαῇ [{ὰ υοη οἷγτ εἶπε Θαε {τασε 

Ϊ 
᾿ 

δετοίπ, οι. δ ε16 “ογτοδεαπιδὶ βασι [ἴπ 
[ΠῚ ὃι. οἰ [0 {τεπτῦ ὁ 

7 Ταις εἶπ θατίοῦ ΞΒοίο. 
“ὦ δίπ 2π οἷν 6οΞ 

Ἔ Θεθε δίπ ππὸ 
ἴασε δοτοδεαπι: (ὺ Τγτίδτ Ὅεὲν ὅοττ, δεῖ 
οί! ταοίδ: ἃ) δαῦε οἱ ἐγδοθοπ αἰ 
Ὅεπι Ἔρος ἀπὸ ζππὶι δίγξεπ ἄθεον πιεὶπ 

8 δοῖἔ ἴγταοῖ φεἴοδι, Ἐμπὺ Ῥαδὲ Ὁα8 δῦύε, 
πίρτοϊ) υοπσ Φοαυίοϑ ϑαμζε φονἤεπ τπὸ 
οἷν φεφεδεη. Ὅν αὐὲν δὲ Π1 πίη αοἰοοζεπ 

τ. πὶ οταππὰ χι. ϑαιδιοίσαπα, Ὁ. Ὁ. Σουβά ὃ 
(δ. αὟΝ: υοιη (τοῦ οΣ οἷ. 

1. νΕ: τοῦτος. ΟΥ̓͂Ν .ΑΙ: οὐἔταξτιο. 
2. ΝΕ.Α: υεὐξείοε, ΑΥ̓ὙΕ: πιαπ πίαγε (οτἴοππε), 

Α: οἱ) π. ἔεππο. 
2. Β.Α: πὶ δείπο απὸ, νΕ: π΄ Πείποῦ Βα ετῇ, 

Β.Α: δεῖ (δεππ ἐτ) τοίτο οἷν απρείᾳοπ, αὐ ὙΕ: εὐ, 
Ὁ. νενξίποοπ ({ἀρ0}}, τα ὁ δόηι δὲπ, φεεθεπ υυἱτὸ. 
Α: τοἱδετζαθτοπ, 

ΘΧΟΘΙΒΟΓΙΏ, 46 διηΐ ἴῃ ΓΡΙΡΙ15 
ΤΣ, ΒΟΙΠΑΥ ΘΙ 

Ροβὶ νοῦ Πὰθο ΠῚ οδ5ἱ ΓΌΝΘΓΒΙΒ 99 
Φογο οι) 6. νἱὰ 51ἃ ρβϑ5: πὰ, 564 

1 5: 6 ΘΟΠ ΓΑΓΙΟ (6 οΣ 46. ΠΟν 551 Πη15. ΡΟΡΕΪΙ 
“σι 13,9. 58 ΟΘΓἊΟΥ65 ΘΧΟΘΙΒΟΡΈΠῚ; 4 ΠΟ] 4Ὲ6 νο- 

ἕν ἐδ! [6 θᾶ, ππηρ! 6 θα: ᾿η ἃ ΠΊΙΩΙ διιὰπὶ οἱ Πθραὶ 
γνὰ ἰτια λροΓα 05 ΘΧΘΘΙΞΌΓ. ἜΕῚ ρτορίον 84 
1.80. ᾶη0. ΟΔΙ88Π) ρΘοοᾶνΣ ἀο}15. {6Γ0- 

14,16. ΠρᾶΠη, οἱ δνϑιβὰ οδί οἱ ἀρίοία ἀὸ 
ΒΌρΡΘΡΠΟΙΘ ἰθΡΓᾶ6. 

Ιὴ ιϑιηρογ {Π0 δορσγοίανι ΚΗ. 
ΑΒῖὰ ἢ! τι5 Φθγοθολπ). ἘΠ χι4ὰ6 Φ6γο- 2 
θοὰΠι ἸΧΟΡῚ 586: δαγρθ οἱ σΟΠΉΠΙ [ἃ 
ἢ ΙΓ, Π 6 ΘΟ Βα Γβ {04} 515 ΠΧΟΤ 

ι1,29. ἼΘΓΟΟΔΠῚ, οἱ νὰ ἴῃ 5110, δ] 65ὶ 

1,31, Δ ΠΪὰ5. ΡγοΟρΠοία, ααἱ Ἰοοα 5. δϑὲ τὶ 

ἐθῖδε φασὰ ΤΟρΡΠΔΙΏΓΙΙ5. 6556) ΒῈΡῸΡ ρΟρα- 
᾿ὰπ} ἅτ, ἜΤΟΙ6 ἀυοααθ ἴῃ ἢ] Π| 
πὰ ἀθ 06} ρᾶπος οἱ ΟΡ 5] Π| οἱ νὰβ 

16}}15,. Θὲ νδίίβ δὰ {Ππ|π|:} ἰρ56. ΘΗΪΠῚ 

πο 11 00], «υϊά αδνθηίαγιιπη. 5ἱΐ 
ΡΌΘΓΟ παϊο. Ἔ ΘοΙί, αἱ αἀἰχογαΐ, ΧΟΡ 
ΦογοθΟΔΠΊ, οἱ ΘΟ ΒΌΡΘΘΙ5 Δ} ἴῃ 8110, 

οἱ νϑηϊ [ἢ ἀοιμιπὶ Αἢ 6: ἂἱ ΠΠ|6 ΠΟ ἢ 

(ι5.. ΡΟίθΡαϊ νί 616, (α]ὰ σα ραν γαηΐ ΘΟΕ] 

δα ϑ 0.8} 15. ΡΓὰθ. βϑηθοίαίθ. ὃ ὈΙχὶι διιῖοη) 
ὑβεὶ, θοπηίηιι5. 84 ΑἸνίαπη: ΕδοΘ, ΧΟΡ 606- 
θν γρθοᾶμη ἰΠργθά ῦ,. ἃ οοηδι αὶ (6 

ΒΌΡΟΡ ΠΠΪῸ 5110, αἰ δοργοίαϊ ; Πᾶθο 
οἱ ἤλθὸ ἸΟ( ΠΟ ΓῚ5. 6]. (ΠῚ ΘΓρΡῸ 1Π|ἃ 
ἰηἰγᾶροὶ δἱ αἰββι 1] Γοὶ 58. 6556 ΄ὰ6 

“πκι 8, ΘΓ , Ἐάν! ΑΠΪὰ5. 5ΟΗΪ1π| Ρ ΘΔ ΠΩ] 
6}115 ἸηΓΓΟΘΆΠἰ 5. ΡΘΓ Οδίϊαπη, οἱ αἱΐ: 
Ιησγούθνθ, ΧΟΡ Φογοθολπι; {πᾶ 

Ια. ἴθ 6586. 5Πηπ|5ὲ Εἔρο διιΐθῃι 
1555. 5110 ἃ (6. ΟὈΓΙ5. ΠΕ ΟΙΙ15. 
ἋἜ γαΐο οἱ ἀϊο Φογοθοδῃ: ἤδρο ἠϊοίὶ 7 

τι,5:.8 1. θοΟΙΏ]η115. ΠΘι15. ἴ5γὰ6 1: Οὐὰ οχϑ!ανὶ 
ἤΔΙΣ ἴθ ἀ6 τηθάϊο ΡΟΡᾺΠ, οἱ ἀ6 41 16 ἀπ οθ πη) 

ΒΌΡΘΙ ΡΟΡΆΪ.Π) ΘῈ ἰϑγαθὶ, ὃ οἱ 
5016] τόση). ἀοπμι5 θανιἃ οἱ (ἰοαὶ 

ἐν8α. Ππ6 60]... 6. ἠ0η [ἰδιϊ δ᾽ θα} ΒΟΥΝ ΙΒ 

18πι. 
9,654. 

Ζ2Ἐκᾳ.5,8. 

Ἐς..!.2. 

ὃ, Ἠπὸ τὐππ 1, δοτείπ δοπιπι, τυἱτὸ ἴ, {τὸ ΠΟ π, 

αν νΕ: οἰ αν κα Βεΐταροπ. ΝΕ: ϑοΥΠοῖοπ. 
ὃ, δ παπὶ ΟΥ̓ Ὅὼπ δαί. ΝΕ: δίς Φ Υί, 

ΑΥ̓͂ ΝΕ.Α: δὰ [ἰς δετοίη ἔαπι (Ἰταῦῦ, Β: πί ἐπυα δ 
φατέ, Αἱ δατίο Βοιζάαζι, ΑΥΝ ΝΕ: θαθε (εἶπον) 
6. ϑίπτίτας απ οἰ). 

7. ΒΟΑ͂Ν ΝΕ.Α: Φατναπ Ῥαβ (οἰ (ὦ οἰ ᾧ ... 
ὃ, ΑὟΥ: αδιοτ, νῈ: εππι ὃ. Φ,, ἐπέτ, Αἱ ναὸ ϑιείᾧ 

δὲ ᾧ, Φ, ξεττ, 



θῦ4 (14,9-- 17. 

χεν. 

δορά ΜΠ. 

Απῖαο οσονῖνα «ονοβδοσαπινν υαἱξοϊγαζῆἧο. 

Ἂ, 

ε ». [ ᾽ , 

οὐκ ἐγένου ὡς ὁ δοῦλός μου Ζ]αυίδ, ὃς ἐφύ- 
ἴω Α 3 , ἃ ἸΕ ε , 2 ί 

λαξε τὰς ἐντολάς μου καὶ ὃς ἑπορευϑη οπίσω 
’ » - οὖ » τας 

μου ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι τὸ 
πότῳ Υ 3 ἊΝ ᾿ ΄, 

εὐθὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, 9 καὶ ἐπονηρεύσω 
- - 4 , “ ᾽ ᾽ 

τοῦ ποιῆσαι παρὰ παντὰς σοι δγένοντο εἰς 

πρύςωπόν σου, καὶ ἐπορευϑὴς καὶ ἐποίησας 
-» Α - 

σεαυτῷ ϑεοὺς ἑτέρους καὶ χωνευτὰ τοῦ παρ- 
͵ ὦ ᾽ ͵ ᾿ 

οργίσαι μὲ, καὶ ἐμὲ ἔῤῥιψας ὀπίσω σωματὸς 

σου" 
Ι ’ -- ς 

οἶκον 'Ιεροβοάμ, καὶ ἐξολοθρεύσω τοῦ []εἐρο- 
᾿ ᾽ » Α, Δ Σ , 

βοὰμ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ δπεχόμενον 
Ἁ Ἵ ᾽ ᾽ , "τς -} λεξ 

καὶ καταλελειμμένον ὃν Ισραηλ, καὶ ἐπιλεξῶ 
« Α Ω « , “ 

]εροβοὰμ καϑὼς ἐπιλέγεται ἡ κόπρος ἕως 
ὡΣ ΔΑΝ ΤΡ. ΣΟΥ τὴ : τελειωϑήναι αὐτὸν. ὧν τεϑνηχοτὰ τῷ 

“εροβοὰμ ὃν τῇ πόλει καταφάγονται οἱ κύνες, 
᾿ , Π Ε - ᾽ » ͵ 

καὶ τὸν τεϑνηκότα ἕν τῷ ἀγρῷ καταφαγεται 
΄ : - 3 - “ ’ 3 ,ὔ 

τὰ πετεινὰ τοῦ ουρανοῦ" οὁτι κύριος ἑλαλησε. 
{2} ΄ δὴ ; 5 ἀ ’ Ε ς ἡ , 

Καὶ σὺ ἀνάστα, πορεύϑητι εἰς οἶκόν σου, 
καὶ ἐν τῷ εἰφρέρχεσϑαι τοὺς πόδας σου τὴν πόλιν 
ἀποϑανεῖται τὸ παιδάριον" 18 καὶ κόψονται 

ΣΡ - 3 ᾿ Α , ᾽ ΄ σ 

αὐτὸ πᾶς ᾿Ισραὴλ καὶ ϑάψουσιν αὐτόν, οτι 
τ ΄ »" ; 4 

οὗτος μόνος εἰρελεύσεται τῷ “Ιεροβοὰμ πρὸς 
τάφον, ὅτι εὑρέϑη ἐν αὐτῷ ῥῆμα καλὸν περὶ 

- , τες φ τῚ ; ᾽ ᾿ « ΄ 

τοῦ κυρίου ϑεοῦ Ισραηλ εν οἴκῳ Ϊ]ἐροβοαμ. 
, - 2 

12 Καὶ ἀναστήσει κύριος ἑαυτῷ βασιλέα ἐπὶ 
’ , ; 

᾿Ισραήλ, ὃς πλήξει τὸν οἶκον ᾿Ιεροβοὰμ ταὐτῇ 
1ὅ Καὶ πλήξει 

’ " Ε Α " “- ΄ ͵ 

κύριος τὸν Ισραὴλ καϑὰ κινεῖται ὁ καλαμος 

- « ἊΝ - 

τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἔτι καίγε νῦν, 

Ι] “5 -» δὴ ᾽ υ 5 ΔΝ 

ἐν τῷ ὑδατι, καὶ ἐκτιλεῖ τὸν Ισραὴλ ἀπὸ ἀγῷ 

τῆς χϑονὸς τῆς ἀγαϑῆς ταύτης ἧς ἔδωκε τοῖς 

πατράσιν αὐτῶν, καὶ λικμήσει αὐτοὺς ἀπὸ 
ἀνϑ᾽ οὗ ὅσον ἐποίησαν 

τὰ ἀλσὴ αὐτῶν παροργίζοντες τὸν κύριον. 

16. Καὶ δώσει κύριος τὸν ᾿Ισραὴλ χάριν ἅμαρ- 

τιῶν Ἱεροβοάμ, ὃς ἥμαρτε καὶ ὃς ἐξήμαρτεν 

᾿ἸΙσραήλ. 17 Καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ ᾿Ἰεροβοὰμ 
καὶ ἐπορεύϑη εἷς τὴν Θερσά καὶ ἐγένετο ὡς 

πέραν τοῦ ποταμοῦ" 

8, Αἴ τᾶ. 9. Α: παρὰ παντὸς. 
10. Α" ἐδὸ.... 1 (4. οἶκ!) σε εἰς. 
μενον. 12. ΑΒ:: ἀναστᾶσα (ὃ: ΒΕ). 
καὶ νῦν; Ιὅ. ΑἹ: ὁ ἄνειιος ... ἐκτελεῖ (ες. 

Ἀν. Ν (πατί, ) καὶ- 
ἐᾳ, ) καὶ. .«ἐχὸς 

14, Α: καὶ τί 
Α5Β2). 

ὃ, ππῦ τῇ ὅξε τὸ. πὶ. το  ἵᾳ. 
9. Βειπεθν ΞΘ ὑ[εδ δέππ, ἀν,.ΝῈΕ.Α: ΘΑ (ᾳι: 

θαπϑο). ΑΝ: παΐν Ὅεπ δὲ, σοισαπο! ὁ Α: πε) τυθᾳ: 
Ἰρατύζο, ίπτον οἱ). 

10. ΒινΕ.Α: δείπροπ, ΑὟ: διίπος ἰῷ. ΑὟΥΥΕ.Α: 

10 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω κακίαν πρὸς 

2 ΤΡῚ ὌΣΣ ὌΡΞ ΠΘῺ ὀρ Ὁ 
ὩΣ ΖΎ ΤΟΣ, ἜΠΙΝ 935 ὈΝΉΒῚΞ 

ὝΣΝῚ ὭΣ Ὕδῶ ἼΩΝ ὙἼῚ ἼΞ.9 
ῬᾺ τὴ ἘΕΡΕΕ ΠΝ πὸπ 
ἐν τῆον »ἜΣῚ ΕΣΞ ἼΗΙ 9. 
τὸ- ΠΩΣ Σ ΚΌΡΗ ΠΟ πη ΩΝ 
ὩΘΣΘΠΘ ἐπΞΘΣ ΘΟἼΠΝ ΗΝ 
δ5 130 : 722 ὍἜΠΝ ἜΡΡΝ "ὨΝῚ 
ὙΦ ὈΦ3" ΓΟΞΤΌΝ, ΣῪ ΝῺ 

᾿ 

ΠΩΣ ἐ ἸΘΩΤῚΣ τὸ: ἈΠ 3) ὝΖΝΞ 1 

ὈΒΠῚ δ΄ 3595 ΝΣ ἜΣΞ ἘΡΕΒΝΝ 

πῆ Ξ ΘΟ ΔΟΡῚ ΤΡ ἼϑΝο ΠΤΩΞ 

ΤΝΒΞ Πρ ΒΡ “ὮῸ ΤΙΝῚ ἐἼΞΙ 2 
τ 9] 

Ὥςϑν τῶν ΡῚ " “ Η » ’ » " . Χ 

ΠΡ ϑ Εν ἐν τῷ προϑυρῳ τοῦ οἴκου, καὶ τὸ 
τῶ 3 ΠΝΞ ΝΠ ΠΏΣ Ἴ ΝΞΙΠῚ 3: 

Ἴδε ΤΩΣ ΠΥ προ Σ! ι3 
ΕΣ ππ͵τ 9 ἼΩΝ ἨΠ3Ρ) Ὅν "95:09 
ἽΝ Χ ὩΣ 155 ἼΣΟΝ ΒΡ ΟΣ δ3 
ὈΝΘῪ ὙΠῸΝ πῆποτὸν ΞΘ 15:25 

Στὸ τῆτο ΘΡΒΠῚ ἐπ ϑ" ΓΡῺΞ ἡ 
ΓΉΞΓΩΝ ΤΡ5Σ ἼΩΝ ὉΝΤΘΥΤΟΣ 
ΠΞΠῚ ἘΣ ΤΩΝ ΠΩΣ ΦΘΊΣΕΙ ΤῊΣ ὩΦ 16 

ἔῃ 55 ὝΣΝΣ Ἐπ τΩΝ ΠῚΠῚ 
ΠΤ ὉΣῸῸ ὈΝ ἰδ τΩΝ Ὁ) ΘῚ23 
ΜΕΝ ἸΣ9 "ῶν ὈΝτπ ΠΞΌΠ 
ΩΣ ἼΩΝ Ἰ5Ὁ Ἢ ἼΠὉ ἼΞΣ ΘΠ 
ἐπ στΩΝ Θ᾽ ΟΣΞὮ ρον τΌΝ 
τόνον Ὀόλπ ἘΝ ΠΟΥ τΌΝ Ἰ251 16 
ΡΟΣ ΩΝῚ ΝΏΓ ἼΩΝ ὉΣ2» 

ἐπ ΉΟΤΟΝ Π 

γ. 16. Ἴ ΠΝ 

ταῦ ἀπ Ὁ. 55, Αἰ δὲπ θεν 1. αι. ετίποεπ, ΥΕ: 
(Θθεθππθόπεπ τ. Ἰπροδιπιο, ΟὟ: πο το κα. δτείε. 

δ Β: «ὁ δίπίο δ.πὶ ὦ. ,, γεν απόϊ. ΥΕ: τὸ. δ. Ὁ. ὅ, 
τορα. ΑΥ̓Σ: κι. ἴξηξ αἀπϑν,. θοῦ, Αἰ: δίς ἸΟΒοΥ ΒΤ οίδ[ε[.,. 
δίδ αἰ(6δ τοῖπ {{| ΑΥ̓͂. ὙΕ: ἰδ δ πατοῦν ἀθτίῃ. 

β 
Ἷ 

, 

ἥ 

ἥ 



τοἷς πιεὶπ πεῶι Φανὶο, δὲν ππείπ Θεδοι, 
δεῖς, ππὸ τοαπϑοῖς παν πα υοπ σαποπι 
ει, δαβ εὐ τα, τὐαϑ πὶὶν παν ἸΌΟΘΙ 

9 ρεπεῖ; Ἔππὸ θα ὑδοῖ φείηαπ ἴδον αἴϊο, 
Ὁΐε 907 οἷν σοιροζοπ ἡπὸ, οἰ δἰπαέσαπροπ 
τἀπὸ θα} οἷν απϑετὸ δ το φεπια δέ, τἰπῦὸ 
βεροΐεπο “ΒΒ Γ0Ὅεγ, Ὁα 8. ὃχ. πιὰ πὶ ϑοτπ 
τείκοτοίς, απὸ δα Ὁ πα) δίπίον δείποπ θυ δεπ 

10 φεισοτζεπ. Ἔ Φαται ἤεῆε, ἰ Ὁ 11π-Φ 
αὐ ἀδεν θα 8 αιβδ Δοτοδεαπιδ Γαθτεπ, 
απὸ αὐιϑτοίίοι απ ὅεπὶ ογοδοαπι αἰἰὦ δοπ, 
δεῖ απ οἷς ϑϑαπὸ οἰῇει, ὅεπ βου] ἐποπ 
τἀπὸ Θθουαἤοποπ ἰπ ἴτας, ἀπὸ Ὁ Ὁἷς 
ὲα θπιπιεπ Ὁε86. Φαιοῦ ετοδοαπιδ αἰι8- 
ζεσεπ, τοῖς πιαπ δοτῦ αὐόίεσεῖ, δἰδ ἐδ. σαπὶ 

11 πρὶ ἰθαι αἰ ζε. ἜΞθοῦ υοπ οτοθοαπι 
πίτγδε ἱπ δεν (Θέαδί, δὲὴ Τοί.επ οἷς Θιιηὺς 
{τεῆεπ, τὸν αδεν απ θὲπι δείος {ἴτθι, δοὴ 
Τοίοπ οἷς οἴ θε8 Θίπιηι εἴ 8. {τε ἐπ, Ὁόππ 

12 δὲν θεῖν δαί ε8. ροτοῦοί. ὄ ΘΟ ππαᾶγὲ δι 
οἱ) ααῇ ἀπὸ αοϑὸ δοῖπι, ἀπὸ τρεππ εἶπ 
δι τ Θιαδὲ εἰπιτί ες, τοἷτὸ Ὁα8 ὁϊίπὸ 

13 πέτθεπ. Ἔ11πὺ ε8 υἱνο ἰθπ Ὁᾳ8 σαπλὲ 
ἴτας Εασεπ, ἀπὸ τροτθοη θα δέρταθεπ. 
Φεππ οἰοζεν αἰτοῖπ ὁπ ϑοτοθοαπι υοἰτῸ κι 
ταῦς ἔοπιπιεπ, Ὁαταπι, Ὁ ἐἴρα8 'ιῖε8 

απ δαὶ εἐὐπιπόεη {{Πυοτ Ὁεπι εττη, δεπὶ 
14 οι δἴταείδ, ἱπὶ ϑαιζε δοτοδοαπιδ. ἜΦεΥ 

Φοῖγ αδεν τοἰτο ἰθπὶ εἶπα δεθηίᾳ δὲν 
Υαοῖ εὐεάξεπ, εν τοἰὶτὸ Ὁᾳα8 αι δετῖος 
δεαιπδ αἰιδτοίίοι 8 Φαροδ. πὸ τῦιὃ 

15 πα σοπια τς ἜἸ1πὉ δεῖ ὅεῖν υοἰτὸ 
δήγαο ΓΤ Ιασοπ, οαἵοίαιυίς Ὁα8 ϑέοθτ ἱπὶ 
ϑθαἤεν δοροαῖ υοἱτο, τἀπὸ τοἱτο σἤταεῖ αἰι8ς 
τείβεπ υοπ Ὀἰογεῖι αὐτοπ ἀαπος, Ὁα 8. οΥ ἰθτοη 

άτοτα σοαεδοπ δας, τπιὸ τοὶτο [16 Πτοιοπ 
ἄδετ σα ϑθαΐεν, δαταπι, Ὁα8 [{6 ἰδτο αίπε 
σεπιαῦε θαθεπ, δὲῖῖ ϑεττπ κι εὐξὕτποι, 

16 Ἐππὸ τοἰτο ]ταοῖ ἰἰδεγροδοι ππὶ Ὅὲ᾽ Θϊπὸς 
τ οπ Φοτοδοαπιδ, ὍεΓ δὰ φοἤποίροι δαΐ, 

17 τπ|ὸῦ ἴτας δα. [ποίροπ σοπια δι. Ἔ Ἵ1πὸ 
Ὁαῦ δεῖ 6 Δετοδεαπιδ πια ὅτε {Ὁ απ, οἰπο 
ἰπ ἀπὸ ἔμπι ροπ θίτλα. πὸ δα ἤε 

9. ὕὉ.1.: 21 ϑυτπ. 10.Ὁ.1.: δ(δ ραπλ. 
14. Α.4: τοίτὸ Πῷ. 

18. ΥῈΕ: ἰπ εἰπ ὅτ. 
14. τοαῦ ατοὖ ἸΌ0 8 1 [660 Β: απ ἐδοπ δἰ οεπι Φαρο 

ὑττοοξοπ ὁ ΟὟ ΝΕ.Α: απ ἰεποπι (δίεἴοιη) ᾧ. Αι: πὶ ἀπ 
ίεῖς δεῖ! ΝΕ: [α, τοαϑῦ [ᾧοπ [66{. ΑΥ̓͂: πὶ τὸ. [66 
[ἄγ [601] ΓΦ οπ Ἰερὸ ὁ Βε: ας τοΐε εὖ απο {66 [ᾧοπ {{Π. 

10. ἄθεν δὲπ Φίτοπι, ΟὟ: [ὉαΒ εὖ τυαπἴς] τοΐς εἶπ 

1, δύπίᾳςο. 

ϑρθία᾽ 8 Σϑοτί απ ετοθεαιπϑ ποθ, 

(14,9---17. 6δὅ 

χεῦ. 

1δϑι χῃρῃ5 Πανὶ, (αἱ οὐδίοα ἑν! τηδηιαίᾶ 
(ὐὐϑ3,5Ἰη θὰ οἱ βϑοιίαβ. οδὶ τη6 ἴῃ ἰοίο οογὰθ 

50, [Δοἴθη5. (04 μ] οι) οϑϑϑὶ ἴῃ 

ΟΟηϑρθοία τη60, ἔθ Ορογαϊ5 65. 9 

τη ]ὰ 5.106} ΟἸΠ685, 41] [ΘΓ ηΐ δηΐα 

12,28. ἴθ, οἱ [60] 5.1} {ΠῸῚ ἀ6 05. 8]|16Π05 δἱ 60ῃ- 

[14 {1165.,. αὐ π6 Δ ᾿γδοι πα ἶλη] ρΓΟνο- 

ΟΝ ΡΝΡ ΘΡ65, 1Π6. ΔΠΙΘ ΠῚ ̓ΓΟ] οἶδε ροβί ΘΟ Υ- 

ἀο ντι ΡᾺ5 ἔαππη : ἜἸΔοῖροΟ δύθθ, 650 ἱπάἀ μ δ Π| 
Ἰηϑν: πη ]ὰ 5106 ἀΦΟΠηΠη ΤΟ ΓΟ ΒΟΔΠ), οἱ ρ6Γ- 

Υ ουἰ4πὶ ἀ6 ΦοΡΟθοδη) τη ρθηίθιη δά 

“1,51. ῬΑΡΙΘί6 πὶ. δὲ οἰδιδαιη οἱ ΠΟΥ 551 Π1ῈΠ| 

ἴῃ ἴβγθὶ, οἱ τηηάαθο ΓΕ αι ἰὰ5. ἀ0- 

115 Φογοθοδη), 5᾽6 αι πη ]ατὶ βοϊ οί 

(16,4. Ππ 5. 5486. 86 μιγαη. ἜΘαΪ τη0γ- 11 

ἐμπαν καὶ [πρτῖπὶ (6 Φογοθοᾶπι ἱπ οἰνιἰαϊθ, 

οοπηράθηϊΐ 605 ΟΔη65: αἰ Δι} 16} Τ10Γ- 

ἴα] [ἀΘΤΙηΐ [ἢ ἀσΓο, νΟΓΑΒΗΠΙ 805 ἃν 65 

606}1, 44 Ποτηΐηι5 Ἰοσα ΝΣ 651, ἜΤΙ 

σι αν βαγρο οἱ να ἴῃ ἀοηλη ἰὰ81} 

οἱ ἴῃ ἰρ80 ἰπίγοῖψα μάμμη ἰΟ Γι ἢ} ἴῃ 

ὌΓΡΘΠῚ ΠΟΤ ΘίαΡ. ΡῈ Γ, οἱ ρμἰαηροὶ 13 

ΘΠ ΟΠΊΪ5 ἰΒΓΔΘΙ οἱ βϑρεὶϊοί; ἰβίθ 

Θ.11Π| 50}1|5. ᾿πίδγοιυσγ ἀ6 Φογοθοδιη Ἰη 

(οι. 56Ρ0} γα, αυΐὰ ἰπνθηΐι5. δϑὶ ΒῈΡΘΙ 

Ρὴε 80. ΞΘΓΙΏΟ ὈΟΠ5. ἃ Ποιηΐηο Π6ὺ [5- 
ΓᾺ6Ι ἴῃ ἄοιπὺ Φογοθοδη.  (οη8ι|- 14 

πὲ Δ 16Π} 5101] ΠΟΙΏΪΠΙ5 ΓΘΘΘΠῚ 51- 

49. Ρ6Γ ἴβγαθὶ, 4111 ΡΘΓΟΙΠΠ6ι ἀοιηιΠ 
δΦογοθοδη} ἴῃ Πὰς ἴθ οἱ ἴῃ ποὺ [61}- 
Ρογο; οι ρογουίοι Ποιηΐπι5 Ποι5 15 
ἴξγδοί, δἱοαΐ τηονοτὶ βοϊοὶ γι πο ἴῃ 

πα. πᾶ, οἱ νθ 6. Ι5γᾶ6] 6 ἰθῦγὰ θοπᾶ 
τι 6, Ταδηῃ ἀθ6 1 ρδ Γθι15. ΘΟΓαιη, οἱ 
αὐ, Υ ΘΠ {ΠΑ} 11 605. (Γᾶ 5. ΠῚ 6 ἢ, αἶα [δ- 
νος, ΟΟΡαΠΐ 5101 005. οἱ ᾿ΓΓΠτθηὶ Πο- 

76τοόδ,ῦ. πα). ἜΘΕΙ ἰγδά δὶ Ποιηΐηι5. [5 ΓΔ6] 16 
ΡΓΟΡίοΓ ροοραία Φθγοθοᾶμη, 48] ρ60- 

ὁᾶΓ6 ἴδοι [5.86]. Ἔ ΒΌΡΓΟΧΙΣ [1ὰ- 17 
4116 ἸΧΟΡ ΦογΟ Δ οἱ ἀ}}}11, οἱ. νϑη]ί 

ἀολα, ἰὴ ΤΠ Υβα.. ὑσπηᾳα6 ΠΠ|ὰ ἱπ συ 6 ΓΘ Ὁ 

1 

13, 

13,30. 
15,34. 

51τ.47,.}8 

13. Α1.: δα Ποιηΐϊηαπη ΠΟΌΠη. 

δὲ. τοαπίοί, νῈ: τὺ. ὃ, ΘΟ {{{π| ἰπι 58, τὸ. αΥ̓ΝΕ:Α. 
Βεϊαπότ. ΒΟΥ ὙΕ.Α: ζφοτῇτν. (απ) 1π|ο{Ὁ δὲ δ 166 
(Θε..). Β: (δόροπιοάϊοον ὃ ΟΥ̓: 9Πατίοπ. 

10. δαπιΐίε οὐ φεῖ, Β: Φατιι ἤαὶ οὐ δῆ, δα ίπηες: 
σοδεπ ὁ αΥΥ: 1πτ Θύπὺς νοντείτεἐ, ΥΕ: οἷο εὐ θόραπε 
ἐπ, πὶ δίς εὐ τὸς Βα. Βερεῦοπ Ταῇ ἐπ, 



θῦ0 (44,18---28.) 

χιν. 
᾿ ΡΥ ᾽ Ἀ 

παιδάριον ἀπέϑανε. 18 Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸ 
ΓΟ - Ε ,ὔ ν ᾿ ὧν 

καὶ ἔχοψαν αὐτὸ πᾶς ᾿Ισραήλ, κατὰ τὸ ῥῆμα 
, [] ᾽ , ) " ͵ » - 

κυρίου ὁ ἐλαλησεν ἕν χειρί δουλου αὐτοῦ 

᾿Αχία τοῦ προφήτου. 
΄ - - « . "“ 

19 Καὶ περισσὸν ῥῆμα τῷ “Ιεροβοαμ σα 
4 ᾿ .. σ 5 

ετολέμησε καὶ ὁσὰ ἐβασίλευσεν, 
ε , "ὦ ΄ ἐ- 

γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου ῥημάτων τῶν ἡμερῶν 
- ᾽ὔ 2 ͵ 

τῶν βασιλέων Ισραηλ. 
Ε] ΄ Ὰ ᾿ ’ Υ͂ 

ἐβασίλευσεν ᾿Ιεροβοὰμ εἴκοσι καὶ δύο ἕτη, καὶ 
" εἶ - ͵ Ε » ᾿ 5 

ἐκοιμήϑη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔβω- 

ΧΥ͂Α ε ΄ , « 

20 Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς 

Δ . ᾽ ἌΣ ἀκ.) ᾽ - 
σίλευσε Ναδὰβ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 

21 αὶ Ῥοβοὰμ υἱὸς “Σαλομῶντος ἐβασί- 

λευσεν Ἰούδαν" 

ἑνὺς ἐνιαυτῶν “Ῥοβοὰμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, 
᾿ ν ᾿ , " 2. , 5" ς 

καὶ ἑπτὰ καὶ δέκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἕν Ϊερου- 
Τ᾽ , , ῃ 

ἤ ἐξελέξατο κύριος ϑέσϑαι 

ἐπὶ υἱὸς τεσσαράκοντα καὶ 

σαλήμ, τῇ πόλει ἐν 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν τοῦ 
Ισραηλ τῆς μητρὸς αὐτοῦ 

Νααμὰ ἡ ̓ Αμμωνῖτις. 22 Καὶ ἐποίησεν ]ούδα 

οὴ Ν κι 

καὶ τὸ ογομὰ 

Η , ΄ Ι 

τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ παρεζήλωσαν 

Πορτμ ἤ. 

8 πὮ2 ἼῶΝ 93" ὍΠΗ 
ΙΝ Ε ᾿ 

δου αὐτὰ 

ΜΌΝ, 3 - Τ᾿ , Π ᾽ » Ϊ 

αὐτὸν ἕν πῶσιν οἷς ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτῶν. 

ἁμαρτίαις αὐτῶν αἷς ἥμαρτον. 38 Καὶ 
φκχοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ καὶ στήλας καὶ 
ἄλσῃ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω 
παντὸς ξύλου συσκίου. 3 Καὶ σύνδεσμος ἐγέ- 

γὲτο ἔν τῇ γῇ: ἐποίησαν ἀπὸ πάντων 

βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρε κύριος ἀπὸ 

προςώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

ἐν ταῖς 

καὶ 

“Ρυβοώμ, ἀνέβη Σουσὰκ βασιλεὺς “Τγύπτον 
ἐπὶ Ιερουσαλημ. 35 Καὶ ἔλαβε τοὺς ϑησαυροῦς 
οἴκου κυρίου καὶ τοὺς ϑησαυροὺς οἴκου τοῦ βα- 
σιλέως" τὰ πάντα ἔλαβεν. καὶ ἔλαβεν ὅπλα τὰ 

ἀφυσὰ ὅσα ἐποίησε Σαλομών. 3 Καὶ ἐποίησε 
Ῥοβοὰμ ὁ βασιλεὺς ὅπλα χαλκᾶ ἀντ᾽ αὐτῶν᾽ 

καὶ ἐπέϑεντο ἐπ᾽ αὐτῶν οὗ ἡγούμε νοι τῶν πα- 
ρατρεχόντων οἵ φυλάσσοντες τὸν πυλῶνα οἴκου 
τοῦ βασιλέως. 35 Καὶ ἐγένετο ὁταν εἰςεπορεύξετο 
“190, ΑΒΞ; περισσὸν ῥημάτων Ἵερ. (. ΕΕΧ). 21.4.8: 
ἣν (ἐν ἡ ΕΧ). 22. ΑΒ; Ῥοβοὰμ (Ἰόδας ΕΧῚ. Β: παρ- 
εξζήλωσεν (-σαν ΔΕΧῚ. ΑἸΈΕΧ: π. αὐτὸ (π. αὐτῶν 
ΑἘΒ). 24, ΑΒ: ἐγενήϑη (ο. ἐν ΑΒ Ὶ (ἃ. βδ.) τῶν 
(ΓΑ1Χ). ΑΒ (α}}.) ἡτῶν (1 ΕΧ). 25. ΔΒ: Σϑσακί(ε )ὲμ 
(6. Ε), 260. ΒΥ. ἐλ. πάντας ( σαν ΑΒΤί (Ρ. βασ.) καὶ 
τὰ Ἢ». τὰ χρυσᾶ ἃ ἔλαβε “αυὶδ ἐκ χειρος τῶν 
παίδων ᾿ἀδραξαὰρ Βασίιοος Σοβὰ; καὶ εἰφήνεγκεν 
αὐτὰ εἰς Τερδσαλήμ. 1 ἰπΐ ὙΑδΣ ἐπῆνο ἢ ΤΥ 
εἰς Αἴγυπτον. 217. Β: ἐπ᾽ αὐτὸν ... ἔτϑ. 28, Β: ὅτξ. 

2ὅ Καὶ ἐγέ- 
ἐλ ΣΡ ΓΕ ΣΕΤῚ " 5 Ξ ΒΩ πὴπὶ ὥἽΠ ὝΝ, τ ΕΙΣ γετο ἕν τῷ ἑγνιαυτῷ τῷ πέμπτῳ βασιλεύοντος ̓ 

ΘΝ ΏΓΙΞ ΘΓΩΝ 

ἩἨεοπαοαπι ρα « μα. 

ἴπν ΞΡ ΕΠ “Φ3ΠΊ 
ὙῊΣν Ἴ2:Ὦ ἀκύρος ὈπΠΡΘ 1 
ἐΝΛΏΞΙῚ ἼΠΡΤΙΝ ἼΤΩ ΤΟΣ, ἼΞΙ ἭΝ 

19 

“ΕΌΓ ΟΣ ΘΛΞΠΩΞ ΘΒ ΠΟ Ὰ ὝΩΝῚ 
δ 251 ἐὉΝ ἠρὴ “Ὁ ὩὉ ΒΡ ὭΣ ΠΞΤ 5 

π᾽ϑαθη δῶν ΘΣΞ}» ΠΏ ἼΩΝ 
51) ἼΤ᾽ ὙΠΞΑΤΟΣ Ξϑιῷ ποῦ 

ΣΡΌΓΙ ἫΞ 
ΓΡΤΟΣ, 3} ΠΒ 93 ὈΣΞΓΙῸ 
ὩΡΞΙΤῚ ΠΝ ΘΙ ΞΊΝΤῚΞ 
25 τ πῶν ΚΞ) ἸΘΟῺΞ 
γὴπο ππϑ τῶν ὌΠ ϑϑ 5505 

Ὅξῶ 29 δῷ Ἰρῷττ Ὀτΐϑο 
ἐν ΠΏΣ ἸὩΝ ΘΟ ὉΝΩ 
ΝΡ πῆπο ὭΣΞ ΣΙ ΓΡΤΉΣΤῚ 0991 22 

τῶν τῶν ὍΞ ἸΏΝ 
Ὁ ΠΘΙΓΩΣ 5351 ΣΝΌΤ ἬΝ 28 

ΤΙΣ Ξ5 ΟΞ Σ᾽ ΘΝ ΤΊΣΙΣ 25 ΓΠῺΞ 
ΟΡ ὩΔΊ ΕΣ 25} Υν 5 ὈΓΙΓῚ ΠΡΞᾺ 29. 
περῶσ 29 "ὧν γπλ πὴπ 

21 

χε  9Θ9ὕ0ὺ ϑψ. 
"Π ῥῶ ΤῸ ὈΡΞΙΠΎ, 999 
Ὧν Πρ ἐϑώητ το Σ ὩΣ ὙΧῺ 30 

ΓΞ ΠΊΣ Ν᾿ ΩΝ ΣΙΝ τ ΧΝ 
ΟΞ ΩΝ ΠΡῸῚ ΠΡΟ ὉΞΠ- ΠΝ ποα 
57 το πῶρ ΩΝ ὩΠΤΙ͂ "92 27 

ΓιῶΓΙ2 92 ΘΏΓΙΣ ΘΡΞΙΤῚ πῆρα 
οὐ γρῦσ οὐτοπ "ῶ πατῶν, ἬΡΘΠῚ 

ἈΞΓΤΟ. ἜΡῚ ΠΘΒΣῚ ΤΓΡΞ ΓΙΌΒ38 
35. Ὁ ῬΦΩ 

17. ΑΥ̓͂ ΝΕ: απ οίε ( η αν) ιν. Α: ἄδεν., 
18. ΑὟΥ: εὐ δέστιθ ἰῇππ, 66 ΠΠ. ἰρπ 6. ὃ. 

ἔταΐ 

19. (δίς 11,41.) Β: ἐπὶ Ξθιἃ) δεν παθειδεζ ἐς. 

ΤΛΞΠΊΒ. 

ΡΞ 



τὴ Ὁ ΟΝ 

18 δπαδε. Ὁ ἸΙπὸ Πΐς δερτιθοπ ἔθη, απὸ ραπὶ 
Ο ΟὝναοῖ Εαροίε ἰθπ, πα δὸπι ὅθονι δὲδ 

ποι “δία, ὃὲπ του θείοη. 
19 

τοῖς εὐ ρφοξυίεοεπ ππὸ τραίοτει θα., ἤεθε, 
Ὁᾳ8 ἱΠπ ροζώτίοεθεπ ἰπ δὲν (ρτοπίεία δεῖ 

20 δ ὐπίρε ταεῖδ. ἢ Φίς 8 εἰς αθεῦ, οἷς 3 ες 
τοθέαπι τορίοτίς, Ππὸ ουεὶ τπὺ διυθαιίᾳ 
δαθτὸ, ππὸ ἐπ ΤΠ παΐξ ζείποι ἡ άτετπη, 
απὸ [εἶπ Θοῦπ ϑιασαῦ τθατὺ δ πίῃ ἀπ΄ 
ζεῖπε ταί. 

οἱ 
πιοπδ, δὲδπὶρ ἱπ πα. (δῖα τπὺ υἱεῦοὶβ 
αθγο αἰ αν δὲοθαθεαπι, δὰ εὐ ὀεδπίῃ 
Ἰσατο, τπὺ τερίοτίο Πυδεπρεῦη. φαῦτο κι 
ογπαζαίομι, ἰπ Ὅὲγ (ΘΙαῦι, υἷε δον ΘοτῪ εξ 
πάθης δαῖτ απ αἴ Θιάπιπιοι ΔΊταεῖ, 
ὍΩβ εὐ [εἰπὲπ. ϑδαπιοπ ὉαΓ 6: ἐπ ἴ{εἴς. 
(εῖπο ϑθὲιίτεν δίοβ ϑύαοπια, 

22 πίτπ. ὁ πὸ ποα {δαὶ, δα8 Ὁὸπι ΘοΥΥη 
θεῖ φοβεῖ, 
τπὸῦτ Ὁεπη αἴοδ, Ὁα8 τε δάτου σείραπ 
θαίεπ, πα ἰτεπ Θὐποεπ, οἷς Π{ε τραίεπ. 

29 ὁ Φεπῖ ἤε δαιοίπ ἰδπεπ αἰ) Φῦθεμ, 
(Θάμπίοεπ τἀπὸ Φαίπο, απ αἴξὸπ θοθὲπ 1 - 
σοι ἀπὸ ἀπο αἴξὸπ οτὰποπ Βάἀπηϊρπ., 

ΑΔ (8 τατεῖ αἰ πτοῦ ἐπὶ απο, τπτὸ 
ἤε ἰθαίοεπ αὐΐε οἱε Θτάμοι. δεν φϑεΐδοι, οἷς 
Ὅ(Υ ΘΕ 0Υ ὃὍε. δείποετη τας υετίτίος 

20 δὲ. δαίτο. Ἔ (θεν ἱπὶ Πἰπῆτοπ ϑαῦτε 
οςς δι8 δέθπίρϑ ὑὲεδαδεαπι 20ᾳ. Θίαξ, δεῖ 

δεὐπίᾳ ἱπ σαϑρίοπ, θεγαι υοΐδονῦ ογιας, 
6Ίι, Ἔππιὸ παθπὶ οἷε Θῴ άθε αἰ Ὁοὴὶ 

ϑαιε Ὁε8 ὥογτη τππὺ αἰτ8 Ὁεπὶ Θαιζς δε 
τπῸ αἴὸ8, τα 2 πορπιὲπ τρατ, δεθηίρδ, 

ππὺ παῦπὶ αἴίς αοἴοεποη ΘΟ Ὁ., οἷς ᾳ- 

27 ἴοιπο θαί(ε Ἰαἤεπ πιαεπ. Ὁ ὅπι το  ἀ)ὸν 
Θι ας Τἰεβ δὲν δὲῦπίᾳ. ϑὲοδαδεαπι ἐθέτπε 
Θ ος ππαᾶγεπ, τπὸ θέα Ὁ ] {6 ππίοτ Ὁἱς 
απὸ δὲῖ οδεῖζξειι  ταδαπίει, οἷς δὲν αὔτ 

28 δίπποίεπ απ ζαιζε Ὁ.8 δεδηίᾳδ. ἘΊ1πὸ [0 

23. Α.Α: δαπύίει ὦ. 20.27. Α.Α: Θά εν, 

ΑὟΥ: ϑεἰ{-, ΥΕ: Φαρεδροζῷ. 
20. (ὅδίο 11,43.) 
21. 1τπὸ 91.....«ὅ ὕτὉ΄ο΄Ὸ7΄Ὺα΄]ν. (δ. 11,80.) 
42. Β: δαπη {. [ὦ νοενΠιποίφίοπ, αὐ: τοΐο [. οος 

{πποίρί. ΥΕ.Α: δίε {. (δεραπροπ). 
ὃ, Β: απὦ δίεε. ΑΥ̓ΥΕ.Α: (1πὉ) απῷ ε. ΥΕ: 

ΞΒ{[{ἀπίεπ. 
Ξβοϊραίυτίοι (δεῖ. 31, ΖΦ, 2. 3806 1. }|01ἢ. 

ε΄-- 1, δὲθπίᾳς. 

“Ἰετοδοαπιϑ Φοῦ, Οἰ[αῇ απ8 Θρνρέοη, 

Ἢ οἷς εἴς Ὁε8. Θαιζεδ ἔππι, αν δεῖ 

ὥεγτη, ὃὉα8. ΕΥ̓ σοτοθεί δατίς τατὰ) ζείποι 

ὕβαδ πιοῦν ὅοπ. ϑεγοῦοαπι κι Τασοι ἰβ,, 

ᾧν νραῦ ϑὲοραδεαπι, δῦ Θοῦπ ΘαΪος, 

ἐἰπὸ ίμιπιος. 

{πὸ τοίξίοιι. θα καπὶ (ἰξετ,, 

(44,18--.28) 051] 

ΧΕΥ. 

ΠΏ] 6 ἢ ἀΟΠη118, ΡΌΘΓ ΠΙΟΓία15 65, Ἔδὶ 18 
ΒΘΡΘΙΙΘΓΆΏΙ Θατη, 6. ΡΙδηχὶΐ ΘΠ] ΟΠΊ 5 

νεῖ... '5ΓΆΘ }χία ΒΟΓΒΙΟΠΘΙῺ ) ΟΠλΪηΪ, 4.6) 

Ἰοσα π5. 65ὲ ἴῃ ᾿ΠΔΠι 5ογνὶ δὰ] ΑΠὰ6 
Ρνορμοίβθ. 

ἈΘΙΙαἃ ἃσΐθ πη) νγθΟΓΏ) {Ζογο- 19 
05, 08), ΠΠΟΠΙΟ 40. Ρυρηᾶνονὶ οἱ ἀπ0- 

"οὐδ ηρ0. γϑρηᾶνουῖ!, οο06, ΒΓ ρίὰ 5αηϊ 
1} ΠΡ ΓῸ νΘΓΡΟΓΙΙΠῚ αἰ ΘΓ.) ΓΘΡΊΙΠ) [5- 
Γὰ0]. Ἔ ΠΙ65. ἀπ6π), 4α 5. τορηᾶνι 20 

26. 90ΓΟΒΟΔΗ), νἰδίμε ἀιιο πη ὶ 5ιηΐ; οἱ θοτ- 
"Ρϑν χ ν! οαπ) μα ΓΙ θι}5. 515, ΓΟρηαν {116 
1538. ΝᾺ4Δ})} ἢ] 5. 6}1ι5 ΡΓῸ 60. 

Ῥότγγο ΒΟΡοὰπι ἢΠΐι5 ϑα!οπιοηὶς 21 
Γοσηαν ἴθ. Φπ44. Οιδάγαρίηίὰ οἱ 
ὙΠ} 115. ΔῊ} ΘΓ ϊ ΠΟ] Δ), οἰ} ΓΟΡΠΔΓΘ 
ΟΟΒρΙβδθι; ἀθόθ} δὲ βϑρίθιῃ. ΔΠΠ05 
ΓΟΒΠ ΑΗ ἢ} ἐογι Βα] 6 πὶ. οἰ ν "16. 48} 

μα τ ΟἹ 66}. ΠΟΙ Π5.. αἱ ρΡΟΠΘΓοὶ ΠΟΠΊΘΙ 
Β1.ΠῚῚῚ 1Ρ1, ὁχ ΟΠ 15 {Πα θιι5 [5Γ86]. 

- ΝΟΙΏΘΙ ἃΠΙ6 ἢ}. ᾿ηδίγΙ5 6}15 Ναδηὰ 
ΑΠΙΠΊΟ 15. δι [8011 Φπ4ἃ ἸηΔ] 1} 22 
ΘΟΡΔΠῚ [ΠΟΙ 0, οἱ ΡΓΙΠ ἀν ΘΓ ΘΙ1ΠῚ 

ΒῈΡΘΓ ΟἸΠΏΙθ 115, 4πᾶ0 [ΟσΘΓδηὶ ΡΔΓΓῸΒ 
ΘΟΓΙΙΏ ἢ ρΘΟΟΔΙΙΒ. 5118, 4π|ὰ8 ρθεοὰ- 

νΘΓΙηϊ. ΑΘ ἀνογηὶ Θη]η} οἱ ἰρ5ὶ 23 
ἐδ 5101 ἀΓὰ5. οἱ δἰδίμαβ. οἱ ᾿6 05. ΒΌΡΟΓ 
ἈΚ. ας ΟΠ) ΠΘῈ) ΘΟ 61}. ΘΧΟΘΙΒΙ δὲ ΒΈΏΡΓῸΓ 

ΟἸΏΘΙΙ ἀγθοΓθη ἰΓοπμἰοϑᾶηι; ἔοι οἱ 24 

ΠΟΙ δ πὰ 11 [ΡΠ ἴῃ ἰΘΓΓὰ [ΘΟ Ρ ἢ - 

ΣΟ ΟΠ 65. ΠΟΙ ἃ 10} 65. ΘΘῊ {111}, 

{πὸὲ5 Δι ν 1 [ΡΟΙΏΙ ΠΝ. ἀπΠ16. [Δ0]0}}} 

“ον, ΠΟΛ απὶ [5Γγδο]. ἜΤΗ «πἰηῖο δι: 

λὴληαι (0Π] ΔΠΠ0 ΓΟΡΩΪ ἈΟΡΟΔΠῚ Δβοθπα! 
ἐρῖθν Βρ580 ΓΟχ Ασργριΐ ἴῃ Φθγιβαίθιη, εἰ 26 

ἴὰ}} {ποϑάσ το ἀοπηιι5 θοιηΐηὶ οἱ 1Π6- 
ΒΔ 005. ΓΟΡΙΟ5, 6 ἀΠΙνοΡδα ἀιγιραι, 

Βοι 18 4016 ἃπγθὰ (86 [βοΘοΓδὶ 
ΒΑΙΟΠΟΠ; ἄμτο {{|} 115 [60 τὸχ 27 
ἈΟΡΟδΠ ποιὰ ἁθγοὰ, οἱ ἰγαά{ οἃ 

Ϊῃ ΠΊΔΠΙΙ ἀπο) ΒΟ. ΔΟΡᾺΣ οἱ 
ΘΟ}... 41 ΘΧΟΙ θη} ἃ} 16. ΟΕ} 

ον Τορ᾽5..  πιησιι6 Πρ ΤΟΟΒΓΘΙΙΓ 2 ὃ 

26". 
12,18, 

ν.15. 
, Πε.32,16. 

2Β εκ θ δ, 
Β.! 

2Ἀκᾳ.21,2. 

») 

26. 
12,9. 

10,16. 
26ι.9,15. 

26". 
12,10. 

20. 
12,11. 

24, Β: [πος Ὁ. ΑΥ̓͂: Θιδαποδυθει. ΝΕ: 
{εἰς ὄπαδεπ, ΒΝ ΝΕ: πα, αἰίοι ὅτ. ΑΥΨ.ΝῈ.Α: 
δ Ι οτ, 

20. αἴοϑδ οίπονυύς ; τιν παθπι αἴ. 
27. ΑὟΝΥΕ: οετίταπείς {, δεν ὁ. δεν 05. δεν ἐάπζεν, 

ΑἹ φαρ {. (τ δ. ᾧ.. δεῖ ᾿ϑαπρείενίε δεν οἷς Θῴ Ὁ: 
ἐτάρον πὶ, ϑέτοῦ [0 θαζδε δἰοΙ ἐπ, 

-“ 



Οδῦ (14,29--1ὅ,9.) ΠΟΡῚΠΙ 1. 

ΧεΥ. αΑδέαηῃπι γδα «πάαεο. 

« ᾿ Σ Ἅ ᾽ : « 

ὁ βασιλεὺς εἰς οἶκον κυρίου, ἤρον αὐτὰ οἱ 
2 Ἁ Α α 

παρατρέχοντες καὶ ἀπηρείδοντο αὐτὰ εἰς τὸ ϑεὲ 
- ᾿Ὶ - 

τῶν παρατρεχόντων. 29 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 
« . ΗΠ , “ , ᾽ 

λογων Ῥοβοὰμ καὶ πάντα οσὰ ἐποίησεν, οὐκ 
Ἁ - , - 

ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν 
« »-» - ᾽ , ’ 

ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰούδα; 30 Καὶ πόλεμος 
τ ἘΣ Ὶ ΄ « Α Α ΤΣ ’ . 

ἢν ανὰ μέσον Ῥοβοὰμ καὶ ἀνὰ μέσον Ϊ]εῥρο- 
" Ἁ ’ὔ ᾽ « ᾽ 381 ᾿ » ’ 

βοᾶαμ πᾶσας τὰς ἡμερας. Καὶ ἐἑκοιμηϑὴ 
« ν Α - 2 - Ἁ , 

Ῥοβοὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ϑαπτε- 
; - , ᾽ - , 

ται μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ ἐν πόλει Ζ,αυίδ, 
5 2’ «ς λ" 

καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Αβία ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ. 

5 - ᾽ » 

αὐτοῦ ἂντ 

ἈΦ. Εν τῷ ὀγδόῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει βασι- 

υἱὸς “Ῥοβοὰμ ἐπὶ ἸΙοΐδαν, 

ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ιερουσαλημ᾽ 
μητρὸς αὐτοῦ Μααχὰ ϑυγάτηρ ““βεσσαλώμ. 
ὃ Καὶ ἐπορεύϑη. ἐν πάσαις ἁμαρτίαις τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ αἷς ἐποίησεν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ, 
καὶ οὐκ ἣν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου 

- - «. - - ᾿ 

ϑεοῦ αὐτοῦ ὡς ἡ καρδία Ζαυὶδ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ. 
« , » - ἐς 2 τ ’, ὔ“ 

0 ϑεὸς αὐτοῦ κατάλειμμα δὲν Ἱερουσαλήμ, νὰ 

στήσῃ τὰ τέκνα αὐτοῦ μετ' αὐτόν, καὶ στήσῃ 
τὴν “ερουσαλήμ, δ ὡς ἐ ἐποίησε ΖΙαυὶδ τὸ εὐϑὲς 

ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐξέκλινεν ἀπὸ πάντων 
τ ΕΣ Ε “ ͵ τ , -»" 

ὦ» ξγνετείλατο αὐτῷ πάσυς τὰς ἡμέρας τῆς 
-" γ - ) Α ᾿] ἐν, 7 -“ 

ζωῆς αὐτοῦ, ἐκτὸς ἐν ῥήματι Οὐρίου τοῦ Χετ- 
. “ Αἶξ ! 

ταίου. ὅ Καὶ πόλεμος ἣν μεταξὺ 'Ροβοὰμ καὶ 

μεταξὺ ᾿Ιεροβοὰμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 

αὐτοῦ. 7 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων βία 

καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γε- 

γραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν 

βασιλέων Ἰούδα; ὃ Καὶ ἐκοιμήϑη “βία μετὰ 

τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ϑάπτετιιι ἐν πόλει 

Ζαυίδ, καὶ βασιλεύει ᾿Ασὰ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ. 

9᾽ Ϊ Ψ ΟΣ ΧΙ] "ἢ “ 5, νῷ τ 
Εν τῷ ἑγιχυτῳ τεταρτῷ Ἀαὶ ἑί(κοστῷ του 

Ἱεροβοὰμ ἐβσιλεῶς τοῦ ᾿Ισραὴλ βασιλεύει ᾿Ασὰ 

28. ΑΒ ἐ (κ. ἦρ.) καὶ (“ ΕΧ). 29, Β: ἃ (ὅσα ΑΕΧ). 
ΑΒ: τοῖς βασιλεῦσιν (τῶν β. ΕΧ). 81. ΔΒ (οι, Ἰῃ να): 
᾿4βιὸ (-ἰα ΒΧ). 1. 48; Καὶ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ 
ΓΕ ὦ, Β: ἐπὶ (ἐν ἈΕΧ). 3. Β: ταῖς (πάσαις 
ἘΧ. ΑΧ: π. ταῖς). ΔΒ: ἐνώπιον (ἔμπι. ἘΧΟΣΣΊΙΣ 
ΔΕ ΕΧ). 4.8 ὁ ὃ. αὐτὸ οἱ ἐν Ἶσρ. ἘΣΒΕΣΟΣ 5. Β' 
Ἐἐχτὸς - ξ. οὔτ ΑΒδἔτε].). 7.8: ἃ(ὅσα ΔΕΧ). ΔΒ: 
τοῖς βασιλεῦσιν! (τῶν β. ΕΧ).ν Ὁ ἢ () καὶ πόλεμος 
ἣν ἀνὰ μέσον ᾿βιὸ καὶ ἀνὰ αἶσον Ιεροβοαμ (" Χ). 

ὈΧπ ΘΝ δ πὴσπῦ ΓΞ ἸΘῈ 
"ΠῚ 
-κὸπ πῶ» ἜΝ τ ΞῚ ὈΡΞΙΙ 2 

ΒΡΘΣΙῚ ΛἼ31 ἼΒΌΓΣ ΘΛ ΞΟΓῚ ΤΡΡΣ 
ΓΒ ΠΡῸΣ ΓΙ 8 Ὁ ΤΤΗΡΤΣ ἼΞΘΩΩ 5 
δυβηπτος ὉΣΞΣ Ὁ) ΘρπΠς 
ἜΖΡ ὙΏΞΝ ΩΣ ὈΣΞΠῚ ΞΞ 5181 

, ΣΏ93 ες Θ.9Ὶ ΤἼΤ ὍΣΞ ὈΏΞΝ ΤΩΡ 
ἘΡΌΙΣ 3, ΘΡΞΝ ἘγΣ ΤΌ ΣΡῚ 

2 καὶ τρία ἔτη 
Υ͂ “- 

καὶ ὁνομὰ τῆς 

“ ῃ ᾿ χἱ ἐπ Σ , Ι 
4 Ὅτι διὰ Δαυὶδ ἔδωκεν αὐτῷ κύριος. 

-ὃρ ϑΞΝ πΠΟῸ Ὀ5)Γ3 ὈΡΞΤΣ 

β ΠΝ ΠΕ Μ ΟῚ ΓΞ 3 Ὁ 8 
99 πῶ τ ὙΝ ὍὩΝ τὴν οσ-ὸ93 
μῆτοτορ δρῶ 580 τὸ τ Ἢ 
"ἢ ἸΣΩΣ "5, ὁ ὮΝ ΤΙ ΞΞῸΞ ὉΠῸΝ 4 
ΘΟ" 3 2 ᾿ς ὍΠΌΝ πὴτο ἿΌ3 
στὰ ΦΏΡΤΙΣΣ ῊπΝ ὭΞτΩΝ ΘΡΡΤΌ 

ΘΡΤΤΝ Ἴ ΠΩΣ νι ἐΒΡΙΘηη: 
ΩΝ α ΞῸ. ἼΟτΝ 5). τπῆπὶ ὍΣΣΞ 
πρτὰ ἼΒῚΞ ῬῸ ὍΝ "61 55. ὙΠῸ Σ 
ΣΞΓΙ ΓΞ ΠΠΣΣῚ ΓΤ ΩΣ ὁ ΓΙΣΙ ὃ 
ἜΓῚ 
-αἴοπι τῶν ΩΝ τοΞῚ ὁ δη3 ὩΞῚ 
ΘΔΡΣῚ Ἴ21 -τς-ῦν ΘΛΞΉΓΙΣ. ἘΠῚ 

Ἔν τ Τὰ ΣΌΣ 
ΒΞΝ ὩΞΘῚ, ἐπα Ὑ55 ὉΔΞΝ ὃ 
ΤΟ ΣΣ ΠΝ ΞΡ ὙΏΞΝΤΟΣ 

ἘΡΌΤΙΣ ὯΞ. ΝῸΝ ἼΦΏ5, 
ἸΦῺ ὈΣΞ. ΠΩΣ ΤΩΣ 9 
ποτὸν ΝΌΝ ΠΡ ΕΣ 

γ. 8... "ΠΣ 

8,81 (Ρ, αὐτϑὶ) ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τετάρτῳ ἔτει. τὸ 
Ἱεροβοάμ οἱ (ρ. ϑάπτ.) μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ 
(ΑΡΧ). 9. ΑΒΕΧ τεσ. καὶ. ΑΒ Ἐ(αἰ1,) τῷ (ΕΧ). 

ἐ ΘΟ Χ ἘΠ ἌΓ ΝῚ ὩΡἸΘ ΣΙ, 29. 

ΒΡ ΘΤῸΞ ΠΣ οὐ ΓΞ ἐπ πὸ 2} 

ὁ ὙΛΒΓῚ ΟΣ ΡΞ» Ὧ35 Ἵ 

πο 80 πρῶ πορῷ Ὠηῶξὴ Χν. 
λεύοντος ᾿Ιεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ βασιλεύει Αβια, 



ὡ Ἃ “ἰδπίας. 

9 ὁ. δεῦπίᾳ ἱπ ϑαϑ' ἘΑν Ὁ68 βοτπι 
᾿ς οἷπα, ἔγιβεπ ἤε οἷς Φ ταδαπίοπ, τἀπὸ τα ὥς. 

{ἐπ ἤΐς υὐἱοῦεῦ ἰπ δεῖ Φταδαπίεπ δξαπις 
9. πιεῦ. 

ἔδαπ δαί, 
80 ὀρτοπίοα. δὲν δὲθπίᾳε δα. 

αὔον δτίορ, οὐ ει ϑὲοθαδεαπι τὸ οτος 
51 δοαπι ἰτ Φοδοπίαπα. Ὑπὸ ϑὲοθαδοαπηι 

ἐπ ὉΠ οΓ παῖξ ζείποπ ϑάϊογη, πὸ τρανὸ δες. 
αταθοπ ταῖς ζείποι. ϑδάζοτη ἰπ Ὅὲγ ΘΙ 
Φαυΐοᾶ. 1{πὸ {εἶπ θεν Οἰοβ ϑὲκχοηϊα, 
εἶπο ϑΓπιπιοπ {{π.ι Ἰ1πὸ {εἶπ Θοῦπ δίαπι 
τϑατὸ δεδηπὶᾳ απ [εἶπε (Θίαί. 

ΧΦ. ζπἰ αὐιροῦπίοπ δαῦτο Ὅεὲ8. δὲ ηίρϑ 
οτοδοαπι, Ὁεῷ ΘΟῦπϑ ϑλοδαί, τυατὸ ἍΓδίαηι 

2 διὺπίᾳ ἱπ δα, Ἔπιπὸ τορίοτίς Ὁτοὶ Δα τε 
ἀιι δεταζαίοπι. (Θεῖπο θέμεν Οἷοβ ιαεα, 

ὁ εἶπε Φοίίον. δ Γαἴοπιδ. ἜΛΙΠΌ εΥ τθαπε 
Ὁ ἐπ αἴτοι (ΘΟἰϊπθοιι ζείποβ δαίογτϑ, οἷς 
Υ τὐΥ ἰδπι ρσείθαπ θαίίο, ππὸ {εἶπ εν 
ὕαν πἰᾶῶτ το αοι απ δεπι εττπ, [εἰς 
ποι Θοίέ, τοῖς Ὁᾳ8 ὅεοῖς [εἰπὸδ “δαίογϑ 

ἀ αυΐδ. ἜΦεππ ἀπ Φαυϊοθ ΤἾΠοπ σαῦ 
Ὅεν ᾧεοῖν, ζοεἰπ οί, ἰδπι εἶπ ἰδ κι ὅ3.- 
ταΊαΐοηι, αὶ εὐ Τείπει! οῦπ παὰ) ἰθπι οὐς 

ὅ τροξίς ππὸ εὙΘ ΟΙ 2 οτιζαίοπι, ὁ Φαγππι, 
Ὁαῇ Φαυίο φεἴθαπ θαι, Ὁᾳ8. Ὁ6πὶ οῖτη 
ὍΟΌΙ σαοβεῖ, τἀπὸ πῶ! σοιοί ἄγει! τσαὺ δὴ 
αἴίεπι, Ὁα8 εΥ ἴδπι σοδοί ζοίμπ ΘοδοπΙαπα, 

: οὔπε ἱπ Ὅεπι Θαπθοῖ πτὶΐ ἸΤτῖα, Ὁοπὶ Θεῃὶς 
θίτ. (8. ταῦ αδὸν εἶπ δετίοα, δυο) επ 

διοδαδεαπι τπὸὋἍ ετοῦδραπι [οἰπ ϑοδεπ- 
7 ἴα πᾷ. Ἔϑθαδ αδὸῦ πιοῦν υοπ ἡϊδίαπι 
1: Ταρσὸν {{πΠ, τἀπὸ αἴτοδ, τα εὐ οὐἴθαπ 
δαῖ, Π{ῆε, Ὁα8 {{Π αοἴτίεθοη ἰπ Ὅεν ὅθ τος 
πἰα δὲ. δὺπίρε ρα. (8. τοῦ αδον 
δυο, ευἰζάεπ Ὡδίαπι ταὸὁ Δ οτοθεαηι. 

ὃ ἘἸΤηῦ δία πι ἐπ 16 παΐτ Τείπει δ άτοτη, 
ἀπὸ ἢ δερτιδεπ ἰθπα ἰπ δὲν Θίαοδε Φα- 
οἰδδ, παὸ ἍΠΠα, {εἷἰπ Θοδπ, τοατὸ δεδπίᾳ 
απὶ [εἶπε (Θεαί. 

πηι διραπλίρίει δαῦτο Ὁε8. δὲδηπίᾳ 8. ὅ6- 
τοθραπι ἴδεν ταῦ σατο 2Π|α δεδπίρ, ἰπ 

9 

θ. Α.ΑΧ: θυ βοδοπί. 

28. ΟὟ: ἱπ σα Θυπαΐν. νῈ: ϑίπππιεῦ, Α: δὲ 12 
ἕαιππιου. 

29, 8 ἰς 5. 19,11. {{{᾿ 
ἽΝ ΕΥ̓ .ΥΕ: Θετείε. 

πὲς 3. 20. 11. {. Ὁ, 
Ἢ 'Β.4: νοιξοιππιοι να ΑΥ̓͂ ΝΕ: (μαπ2)εγρέδεπ, 

ΑΥ Αϑηΐῃ Ὧι αυίδϑ τὐἰϊεη, 

ἀϑθα8 αὔοὸν πιοῦν ὑπ ϑίεθας. 
δεαπὶ δι [α6οπ {ΠΠ, τἀπὸ αἴτεδ, τοαϑ οὐ ρος 

Περο, Ὁα8 {{ φοζάγτίεδει ἰπὶ δὲν 
Ἐ( 8. αν] 

-, 

(14,29---15,9.) 689 

ΧεΥ. 

ΓΟΧ ἴῃ ἀοπλιπ) ΠΟΠΊΪΠὶ, ρΡΟΥΔ Δηΐ θἃ, 
48] ΡΓΑΘΘΙΠαΪ Πα Ρ θαπὶ οἰ Ποία, οἱ 
Ροβίθα γϑρουῦίαθδηΐ ἃ ΔΓΙΠΔΠΊ ΘΠ ΔΓΠΠΠῚ 

. ΒΟΠΓΔΙΙΟΓΊ. Ἔ ἈοΙ χὰ ἃ θη] 56Γ- 29 
ΠΟ ἈΟΒΟΔηΙ οἱ ομμηΐὰ {πὲ6 [ὉΟἸΐ, 

Θ000. Β0ΠρΡία 5η1 [ἢ ΠΠὈΤῸ 5ΘΓΠΊΟΠΊΙΠΠῚ 
. θἸοΡ ἢ ΓΘραπι {π|44. ἘΡαΠ{π6 ΒΘ] Πα 50 
᾿ΠἸηΔοΓ. ἈΟ]ΟΔΠ) οἱ Ζθγοθοὰπὶ σα ΠΟΙ 5 
᾿ ἀἴθθι5. ἘΠοΓηνιίαιι6. ΒΟ] οαμ οα) 51 
ΣΡΔΙΡΙΡΙ15. 51.115. οἱ 56Ρ.Π15. 651 ΘΠ] οἷβ 

ἴῃ οἰν αι Πᾶν; ΠΟΙΏΘη ἁιι6 1) Πηὰ- 
Γ15. 6}115 Ν δμηὰ ΛΠ ΠΟ 15; οἱ Γορσηᾶ- 
νὴ ΑἸ πη ΠΠ 5. 6}15 ΡΓῸ 60. 

ν.2 1. 

ἐσιραδραν ΠσΠΠῸΓ ἴῃ οοἴανο ἀθοίπηο ἃηπο το- ἈΚ. 
ΘΗ  ΦοΡΟθοδηι ΠΠΠ Νὰ! γοσηαν ΑΒΔ ΠῚ 

20ν.13,2.8 001 δι ἀαπ). Ἐ ΤΥ ΔΠη15 ΓΟρ αν], 
ἴῃ ΦοΡι 54] 01; ΠΟΙΏΘη ΠΊΔΙΓΪ5. 6115 Ν]- 

ΔῸΠὰ Π]Ϊὰ ΑἸλΘββαίοιη. ἜΑ) ] αν αιιο ὃ 
Ὑκί.5. 18. ΟΠΙΠ 15. ρΘΟΟΔΕ 5. ρα Τ15. 511, 486 

[δοογᾶΐ ἃηΐ6 ΘΠ], Π60 ΘΓαΐ ΘΟΥ 6}115 

ΡοΡ οί) σα ΠΟ Π0 Π6Ὸ 580 5ἰ0- 
αἱ ΘΓ ἢανιὰ ραϊγῖ5 605.  δ6α 
ΡΓΟΡίογ Πανὶ θά 1 οἱ Πομΐηιι5 ἢ 6115 
8115. ΠΟ ΡΠ ἢ ΦοΓΒΆ] 61, αἰ 5115- 

οἰϊαγοὶ ΠΠΠΠΠΠ} 6]5. ρΡοδί Θ1Π] οἱ 5[ἃ- 

(πο Γοὶ Φογ 5. ]6}}, Ἔ 60 πος [οοἸβϑοὶ 

[αν ἃ σοοίαηι ἴῃ Οὐ} 15 Ποιηΐηϊ, οἱ 

Π0 ἢ ἀοΟΙΠΠλ556 1 ἃ ΟΠ 5. 416 
ΡΓΔΘΟΘροΡαΐ οἱ, οαηοΙ 15. ἀϊθθ5. νἱΐὰθ 

ἜΣ 5186, ΘΧΟΘΡίΟ ΒΘΡΙΠΟΠ6 {Πγὰ8 ΗοἰΠδοὶ. 
ἜΛΤαηοη. 6! ]Πτὴ {π|| ᾿η16 Ρ ἈΟΠ]Ο Δ) 
οἱ Φογο θοῦ ΟἿ ἰΘΙΠΡΟΙ 6. νἱίδο 

20. 86}85. Ἔ ἨΘΠΦα δι 16} 5ΘΙΠΊΘΠ 1 
ϑ,θν ἈΠ]. οἱ οἶα Ἧπᾶ6 [6ο]1, ΠΟΠΠ6 

Πᾶὰθο ΒΟΡΙρία 511 [ἢ ΠΠΓῸ νΘΡΡΟΥΊΠῺ 
26 5.43.3. ΠΠΘ Γι}. τορι {πα Εαπᾳα6. ΡΓδο- 

Ππ|ηὶ πη! ΑΙ Δ ἢ οἱ Ἰη16Γ. ΦοΓΟΒθ ΔΗ]. 
μι ἀονηἶν ΑΠΡΠὰ ἢ οἴ ρΔίΡΙ 115 

515. οἱ βθρϑιογαηΐ ΘΠ ἴῃ Οἰν (αϊ 6 
᾿. αν 4, τορηῃᾶναιθ. Αδἃ ἢΠΠΠῚ5 6115 

ΡΓῸ 60. 
Ιἡ ΔΠΠῸ ΘΓΘῸ ν᾽ρθ 51 }}0 ΦογΟ θοδηι 

ΓΟΟΙΝ. ἰδυδοὶ τορηᾶν! Αδὰ τὸχ δα, 

1. 5: ΑΡ]Δ5. 

2 

260". 
11,20. 

11,36. 

14,30. 

6". 
13,23. 

7. 5: Αθίδο, 8. 5: Αθίδβ8. 

ἄ, ΦΙδον.,.. Θοπ δες... ἐτδίοϊες ον, ΑὟΥ; [{6β ἰθηῃ 
ων. δίς ὅς [είποι απ. δοπά [ι[ς.. νῈ: θατπν δα β εὖ... 
δοΠοΙ[ο πι. Κὸς, ΒΟ δ επ Το. Β: ἔπι (Οέαπὸ εὐθίο!ς, 

ὅ, Β: ἰκ δον Θαἄο. αὐν.ΑΣ αὐβοὺ ἰπ ϑπζοθιπρ. 
γΕ: εἶτ. 

Ἵ. τἰπὖὸ εὖ τὺ. δὲν, 

ΔῈ 



6000 (4ὅ,10--20.) Εδορ θεῖ ἢ. 

χνυ. Αξα γϑο «ας οἱ ἤδασϑα τρὰ εν αοζὲξ. 

ἐπὶ Ιούδαν, 10 καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἕν ἔτος 

ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ Μααχὰ ϑυγάτηρ ᾿Αβισσαλώμ. 
11 Καὶ ἐποίησεν". σὰ τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου 
ὡς Ζ4)αυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, 12 καὶ ἐὐϑ ει: τοὺς 

τετελεσμένους- ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐξῆρε πάντα 

τὰ θδελύγματα ἃ α ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 

18 Καὶ τὴν Μααχὰ τὴν μητέρα αὐτοῦ μὲτ- 
ἔστησε τοῦ μὴ εἶναι ἡγουμένην, καϑότι ἐποίησε 

σύνοδον τῷ ἄλσει αὐτῆς, καὶ ἐξέκοψεν “σὰ 
'πάσαο' 
ἐν πυρὶ ἐν τῷ χειμάῤῥῳ Κέδρων. 1: 1ὰ δὲ 

ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρε; πλὴν ἤ καρδία ᾿“σὰ ἦν 
τελδία μετὰ κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ. 
ιὅ Καὶ εἰςήνεγκξ τοὺς κίονας τοῦ 
αὐτοῦ, καὶ τοὺς κίονας αὐτοῦ εἰφήγεγκεν εἰς 

τὸν οἶκον κυρίου ἀργυροῦς καὶ χρυσοῦς καὶ 
σχϑβύη. 

16 Καὶ πόλεμος ἣν ἀνὰ μέσον ᾿“'Ισὰ καὶ ἀνὰ 

μέσον Βαασὰ βασιλέως ᾿Ισραὴλ πάσας τὰς 

ἡμέρας αὐτῶν. 17 Καὶ ἀνέβη Βαασὰ βασιλεὺς 

Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ φκοδόμησε τὴν Ῥαμὰ 

τοῦ μὴ εἶναι ἐκπορευόμενον καὶ εἰςπορευόμενον 

τῷ “σὰ βασιλεῖ Ἰούδα. 

σύμπαν τὸ ἀργύριον. καὶ τὸ χρυσίον τὸ εὑρεϑὲν 

τὰς καταδύσεις αὐτῆς καὶ ἐνέπρησεν ] 
ΠΣ ΡΏτΩΝ ΝῸΝ ΤῊΟῚ Ξοτῖν 

πατρὸς ᾿ 

ΟΝ ΘΟ ΤΡ ΤΙΝ ΝΞΡῚ Ὁ ἸἩΠΔΣ ΤΟΣ Σεήττυ Ὁ, 

15 Καὶ ἔλ αβεν “σὰ 

ἐν τοῖς ϑησαυροῖς οἴκου κυρίου καὶ ἐν τοῖς ϑη- 
-» - ᾿ -» , ἐπα τοΣ ] 

σαυροῖς τοὺ οἴκου τοῦ βασιλέως. καὶ ἔδωκεν ΤΠ π ΝτονΝῚ ΓΞ ΤΥ Χ ΝΞ 
35 τ ὧν - . » - 

αὐτὸ εἰς χεῖρας τῶν παίδων αὐτοῦ" καὶ ἐξαπέ- 
᾿Ὶ ἣ ς Ν χὰ " ᾿ δ Α 

στειλὲν αὐτοὺς ὃ βασιλεὺς 4'΄σὰ πρὸς υἷον᾿Α4΄δὰρ 
- κ ἀν 

υἱοῦ Ταβρεμὼν υἱοῦ Αξιὼν βασιλέως Συρίας 

ϑήκηξ ἔστω ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ 

ἀνὰ μέσον τοῦ πατρός μου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πα- ] 
΄ , Ψ, ΄ “ 2 “ ᾿ τρός σου᾽ ἰδου ἁπέσταλκα σοι δῶρα ἀργυρίου καὶ 

χουσίου" δεῦρο διασκέδασον τὴν διαϑήκην σου 
τὴν πρὸς Βαασὰ βασιλέα Ἰσραήλ, καὶ ἀναβήσε- 

δ. δ 8. δ΄ 5, - 20 . ἣ αν 5 ν πὸ 
ται ἀπ᾿ ἐμοῦ. 39 Καὶ ἡκουσεν υἷος ἄδαρ τοῦ 
βασιλέως ᾿Ασά. καὶ ἀπέστειλε τοὺς ἄρχοντας 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ 1σ- 
, Σ πο ξυτὰς . ᾿ 

ραήλ. καὶ ἐπάταξε τὴν Αἷν τὴν Δὰν καὶ τὴν, 
᾽ " » ν ᾿ξ 

«ἡβὲλ οἴκου Μααχὰ καὶ πᾶσαν τὴν Χενέρεϑ' ἕως, 

10. Β: ἀνὰ (1. ΔΕΧ). 12. ΑΒ: τὰς τελετὰς... 
ἐξαπέστειλε... . ἐπιτηδεύματα (ο. Ἐ). 
εαυτὅ. ΑΒ: χαϑὼς.. «Ὁ (ἃ. τῷ) ἐν... πάσας. ΔἈ5Β Ἐ 
(54. )ἐν (1 ΑἸΕΧ). Δ ΒΈ (ἃ. Κοὴτῶν ἼΕΧ.. 
αὐτὰ (αὐτὸ ΕΧ), ΑΒ τῶν, ὅς ἴῃ [γ8) Ἴ4δερ ((: 
ΕΧ). Β: υἱὸν (-ὃ ΔΕΧῚ ) Ταβερεμὰ( ο. Ἐ᾿ ΑΞΒ: δὲν 
(ο, Ε). 19, ΔΒ: Διαάϑὃ διαϑήκην .. κ(αἰι,}) ἀνὰ 
μέσον... ἐξαπέσταλκα .... ἀργύριον κ. χρυσίον. 
20. ἈΒΧ: τῶν δυνάμεων... Ἐἐν. Α'Β: ἐπάταξαν, 

πϑιῶ5}}5 0 τὸ 
δ ΡΞ ΤΩΣ 

ἸΘΞΌΤΙΞ ἘΣ ἸΞπδΝ Ν 
τοῦ κατοικοῦντος ἐν “αμασπῷ, λέγων" 19 1ια-. ᾿ς ῬΩῚΞ ΞΘ Π ἽΝ τὸ ὙΠ ΠΙΓῚΞ 

ΕῸΣ ποῦν τιπο3. »ωθὴ ἐ ΟΦ 

ᾧῷ ὨΠΝῚ ΘΡΞΊΝΊ Ὁ} 

ΤΞΡῈ ὑῶν Οὐδ 

ἼΥΙΞ πο 53 ὝΣΠ ΝῸΝ ὩΣΘῚ ΤΙ 

ΝΠ. ὈΘΤΡΙ ἼΞΡΒῚ ΕΞ 

Ἠῶ ἼΩΝ ΘΊΘΞη- Ὁ3- ἘΝ πισωε 

9.) ὑϑς ΠΩΣ ΤΩΝ ΚΙ ΘΔ] ΣὙΩΝ 19 

ὈΣΣΘ προνοῶν τ ΆῈ 

2 - 

“αν ΤΡΟΞΠῚ ΕἸΤῊῚΡ 925 ΡΥ ΘΡΊ 
ὋΣ Ὀφῷ πὴ ΝΘΝΤΞΞ 9. ΡῸ Ὁ 

ἐΘΟ:ΞῚ 3ΠΤῚ ὩΘΣ ταῖσιν ΓῸΞ ἩΘΤΡῚ 
γ2: νὸν 13 πο ΠΩΓΙΘῺΣ 
ἘΠ Σ ΠΟΎΣ ΕΙΣ ΝΩΣΞ 
ποποτὸ» ὄν θυ τ ΠΟ ΝΩΣΞ ὉΡΡῚ 
ΝΞῚ ΝΕ ΓῸ ἼὭ29 ΓΔ ΓΙ ΤΙΝΣ 129 
ΝῸΝ ΠΡΡῚ ἐΠΉ ΠῚ “9 ΝΌΝΌ ΤΆ 
᾿ ΘΠ π 2ΠῚΠΊ ὩΌΞππ τ 9 τ ῸΝ 

10 

ΠΡΡΕΤΝ ὙΠ» ἼΞ 2155) ἜΝ ΤῊΣ 

δὰ 28 π 

ἼΝ 13 πΞ 3. ΤΟΊΞ ὁ ἼΝΟ 19 

“πῷ πρ πρῶ ὩΣ ΠΝ ΤΠ Ξ. 

πρξσον πῆθπ ὩΠΠΤῚ ὩΌΞ 

ΕΝ ΠΕΣ ΝΌΣΞ ΩΝ 
: ΠΞ 

“- 
- 

-ῶν τῶν π| ὑἸΟτΟΝ ΠΕΣ ΝΌΝ 

ΤΟΣΤῸΝ ἢ ὉΝΐῶ την τὸν Ὁ 
. ὩΝῚ ΠΡ ΏΓΤΟΞ 52 ΓΝῚ ἸΠΓΩΝῚ 

18. Β: μητ.] 
ΠΤ γῆν τ ΦΣ 

18. ΑΒ: 
ἂρ ΤῆΠΩΞ τὸ 

γε ἐπ ΘΙ ΞΣ 
ι8. Ὁ ἼΡΏΓΙ 

12, (58ις 14,21.) Β: Φιοδαύθεπ, Α: τείπίβεε εὖ Ὁ, 
τ Ἡπῆα δεν ὅ. 



Ἧ. ἀτπίας, (15,10---20.). 061 

ὥδεν πα υἱὲ ανίο, ὅλον μι πιῈ Θυτίεη. χΥ. 

0 ϑιιδα, ὁ απὸ τερίοετις εἶπ ππὸ οἰοτοῖο αθ τε 
1 εγαζαίοπι. Φείπς θέμεν Οἰε8 ϑὲαεῦα, 

1 εἰπο Φ οὔτε δι ζαϊοπιδ. ὃ 1πὸ Ἅ{{|{π τθαΐ, 
 ὕὑα8 ὃεπι Φεῖτπ ΟῚ σοἤεῖ, τοῖς ζεῖ 58ᾳ- 
"2 ιν Φαυίθ. ἜἸϊπο ἰθαΐ οἷς ΘΈΤΟ ατι 
 δοπι θαπῦς, τὸ δαὶ αὖ αἴΐς Θύθεπ, οἷς 
ι8 {εἶπε ἡδάτον σοπια δι θατίοη. 

Ἅ{π||, Ὁα8. {6 δεπι θὲ ΡΊο Ὁ σοπια ἀξ θατίς 
πὶ αίπε. {πὸ ἡΠΠα τοίζεῖς απ ἰδτεπ 
δ Ιοδ, ατὸἋ ϑοτθταππίς ἴδηι ἱπι Βα) 

14 δίοτοι. ἜΙσεν οἷε Θύθει τραίοι Λε πῶς 
αδ; Ὁ04) τραῦ Ὅα8 ᾧὥετς “Πα τε απ 

1 αὐ Ῥὲπι ὥεττη Τεῖπ βοδεπίαπα. ἢ Ἰ1πὸ Ὁα8 

(Θιίδεν τἀπὸ οί τπὸὺ (εάβ, Ὁα8 Τεἰπ 
ϑδαίον σοθει ρει δαῖίς, τπτῦ τϑαϑ σοθο Πρ ες 
ταν δῖ ϑαπς Ὅ68. έτη, τα τε εὐ εἶπ. 

10 πὸ εὖ ταν (ΘΘιτεῖς κοἰζάγεπ. Π7α τιπὸ 
Ξβαοζα, Ὅὲπι δεὐπίᾳο ταοίδ, ἰθτ βοδεπίαπρ. 

17 “Ῥαεζα αδεν, δεν δεδπίρ δήταεῖδ, 96. θεταῖ 
υοΐδεν δια, ππὸ δαπεῖς ϑέαπια, Ὁαβ πίος 

᾿ 

πιά ΤΌ Πτὸ αἰτὅς απὸ εἰπρίεθοπ. αἰ ἢΠ7α, 
18 Θείξοπ, Ὀε8. δῦπίρδ δια. ὃ α παῦπὶς 

ἍΠα αἰε8 Θίϊδεν τἀπὸ Θοίο, δα δ ὑδτίᾳ 
αν ἰπ Θά αΒ. Ὁε8. ὁδαιεδ Ὅ68 ένα ππὸ 
ἰπι Θῴαβρ δε8. Θαιζεδ δε δὐπίαδ, παὸ 
ααῦ οὃ ἰπ Τείπον δἐπεῦτε πος, ππὸ Ταποτς, 
{ΐε 2 ει αδαῦ, δεπὶ Θοῦπ Φαδτίπιοπθ, 
Ὁε8. Θοῦπὸ Φεϊίοιιό, δὸπι δδπίαε ἰπ Θϑ- 

ος τίδη, δὲν χὶ Φαπιαϑέιπδ τϑοθποίς, ππὸ Τἰ68 
19 ἴθι ζαροπ: Ὁ (68. ἰξ εἶπ Βιιπὸ οἰ επ 

αὐΐγ ππὸ Ὀΐτ, απὸ οιοϊ ἐπ πιείποπι ἤϑαζον 
απὸ δείπεπι πθαίεν, ὅτῖιπι ἄς ἰ οἷτ εἶπ 
εζάγεπξ, (ἰίδεν ταὸ Θοΐο, δαβ δι [ας 
τοι Τα εἴς ὅπ ιν, θεῖ δα πὶ ὅθ αιζα, 
ϑὲπὶ δεὐπίαᾳς δίταεῖδ, δα, Ὁαβ εὐ σοι πεἰτ 

20 αδλίοι)ο. ἔξβει ϑαδαὺ σοθοτάγίς θὸπι δὲς 
πίρο ἍΠ7ὰ, ππὸ ζαποῖε ζεῖπο ὁδαιρίιτς 
τοσοῦ οἷς Θιἄοις ἤταοίδ, τἀπὸ [πᾳ “Ἴοτι 
πὸ Φαπ, πὸ 3106} Βε.0 ϑὲαεγα, θα 
απὸ (Οἰπετοῖῃ, απ δὲπι σαπδοι θαπῦε 

ΒΑ Α απ Θαξ. 

13. νυ. δεῖ σβίίγδε, τοί" {, εἰπ Θτάπει οί φοπιατε 

Ὁ. ἐπ᾿ εἴποπι Ὁ. ΟὟ: νοι [ὕὉετ 8.1} δεν διηίρίπ. Β: 
Ὁαβ [. πίϑι ζοί[{ς δ. {εἰπ. ΝΕ: ἐπεξυπίς οὐ, Ὁ, {0 πὶ 
δυτιζάονίπ {. Ὁπτίο. (Α: πὶ πιοῦν δανΠπίπ {εἰ {πὶ 
Φίρπῇε δ08. Ἐτίαρι8) Β: εἶποι ρατάβ!. Θόθεπ, 
ΑὟΝ ΝΕ: εἰπ δ βεμ δ Ὁ, 

14. ΑὟΥ: θίθον Ὁ. ᾧ. τοπτϑοπ π΄. αδαοίαβε, ΝΕ.Α: 
Γἀαῇέο τπαπὶ (οΥ) π. αδ.. Βε: ἕαππεπ πὶ. τοεῇ. ᾿ 

15, Β: δταζες γονύϑι, ΟΥ̓ ΕΑ: ὅτι, ἀπό ὁ, 

ἘΦ αι είς, 
εὐ αἰ) [εἶπε λον δὲαρᾶα αὖ θην, 

Ἔρι φυδάγαρίηΐα οἱ ἅπῸ 8ηπῸ τορῃᾶ- 10 
ν ἴῃ θυ Βα [6 Π|; ΠΟΙΊΘΠ πηαίΓὶ8. 6].5 
Μάδομα ἢ]Πὰ ΑΡοββαίοη. ἙΕῚ ἴθοι! 11 

νον 188 Τροίαι δηΐ6 σοηβρθοίιπι ΠΟΠΊΪηΪ, 

.4,.4. 5101 Πᾶν! ρᾶΐου. 6}1158, Ἔ οἱ ἀρ5ι.}} 12 

τοι δἰ πη παίο5. ἀθ ἰθγγᾶ, ραγρανί 4118 
ρθε Ἀν Γβἂ5. ΞΌΓ465 [ΔΟ]ΟΓΙΙΠῚ ἀτιὰ6 [66 6- 

Γδηΐ ρᾶΐΓ65 6}115. ἘΙΏΒΌΡΟΓ οἱ ΜΔ Ιη 
᾿ Π]ΔΙΓΘΠ 5018) ΔΙΠΟΝΪ, ΠῸ ο556ι ρμ11Π- 

3. ΟΘΡ5. ἴῃ 5Δ0ΓῚ5 ΡΓΙΔΡΙ οἱ ἴῃ ἰ00 6]118, 

᾿ 4.6} ΟΟΠΒΘΟΡανοΓΐ, βαθνογ 4118 

ΒΡΘΟΌΠΏ 6115, οἵ ΘΟῊ ΓΓΘρΊ 5Ι Πα] Δ ΟΠ ΠῚ 
ς, {ΓΡΊΒ5ΙΠ.1 1) οἱ ΘΟΠΊθιι551} [ἢ (ΟΓΓΘΗΘ 
 ράνοη, ἜΚ ΧορΙβα δι 16 ΠῚ Π00) Δ }5{π-14 

{π|; νου Δ Π]6ὴ ΘΟ Α88 ρϑγίθοί τη 
δΡἂὶ ΟΕΠῚ [)ΟἸΏΪΠΟ ΘΙ ΠΟΥΪ5. ἀ16}}118 5118. 
ἜῚ πὰ} 68, (πὰ 58 ΠΟ ΠΠοάνογαι 1 
ρΡάΐοΓ. 5π|5 οἱ νονογαΐ, ἴῃ ΔΙῚ 
οι ηΐ, ἈΡΘΘΗ 1 δἰ ΔΓ οἱ ναβᾷ. 

Β6ΙΠα ἢ) δ16 1) δΓὰϊ ἰηΐονῦ Αϑὰ οἱ 10 
᾿ Βᾶξὰ ΓΟΘΘΙῚ ἴβγᾶθ] οἰ ηο 18 (ἴθ }}115 

᾿ ΘΟ]. Ἔ Αβοθηπί ᾳπύ04ι6 Βαλβὰ 17 
"δ, 1κκν ρρχ ἴ5γ86} ἰὼ {πίη}, οἱ δράϊῇοανιιϊ 

Ἀδηϊα, αἰ 0 ρΡοβεθί 4514} ΘΡΤ ΘΑ] 
ν6] ἱπργοαϊ (6 ραγία Αϑἃ γϑρὶβ. δι ἃ. 

ΚΙ ἢ ΤΟΙ ΟΠ5. ἰίααιθ. Αβὰ ΟΠἼΠ6 ΔΓΘΘΗΐΙ 18 
ἐδ αδηϑὲ ρ. ΔΕΓΠΠῚ, 40 ἃ ΓΘ] ηβογαΐ ἴῃ {Π 65811- 

ἰδ ἀΟἸηΠ5. ΠΟΙ οἱ ἴῃ {Π65Δ0Γ}5 
ἀοτηιι5 γΓορίαθ, οἱ ἀθά 1 ΠΠπ4 ᾿ῃ ΤΠ Δ 115 
ΒΘΡΨΟΓΌΠ 5ΠΟΤΊΙΠ) οἱ πη !51} 4 Βοη δ ς 

ΠΠ’ὰ ἢ Τα νοποη. ΠΠΠ Πδζιθη., ΓΟΘΟΠῚ 
υ8αν.5,-. ΒΥ σίαο,, πὶ Π] τ} 041 Ἰη Πα ]ά560, εἸ- 
ον. 16.3.6 η5: ἜΟΘάΙ5. 651 ἸΠ16Γ πὴ6 δἱ (6 

Οἱ ἸΠΠΟΓ ΡΙΓΘΠ ΤΠ6Ὲ1Π} οἱ ρδίγΘ μη ἰἰ- 

ὉΠπ|: 460. πηϊδὶ {81 τη] 6 Γᾶ, ΓΟΘΗ ΠῚ 
αἱ ΔΌΓΙΠ, οἱ ρϑίο αἱ νοηϊᾶ5 δἱ ᾿γΡ {1 
[οἱὰβ [ΟΘ 5, 404 Πὰ})65. σὰ Βᾶδϑβὰ 

σον ιν 4. 658. ΙΒΓ86], οἱ γθοθάαΐ ἃ 1ηὴ6. ἜΑο- 20 
(ἈΚ αυϊοδοθηα Βροηδάδα γορὶ Αϑὰ ῃ) ἰδ]! 

ΡΓΪΠΟΙΡ65. ΘΧΘΡΟΙΝ5. 511 ἴῃ Οἰν![δι6 8 
“κα. ἴϑγδθι, οἱ βΘΡΟΙΒΒΟΡΓΙΩΐ ΑἸ οη οἱ ἤδη 
5,29. 6. Α6] ἀοηλπ ΜΆ ΔΟἃ οἱ πη ν Ο ΒΔ ΠῚ 

Το φῦ  ΟΘΠΠΟΓΟΙΠ, ΟΠΠΠΟΠῚ 50. Π|66 1 (ΘΓΓΔΠῚ 

ν.2. 

18 

26. 
15.17. 

26ῃ. 
18,18. 

14,26. 

»ὧν τ 

17. Β: δαβ οὐ δδείποπι σου ας ο τούτου απὅς πο 
εἰπεπθοθοπ λι ϑ(. ΝΣ: ας 6. σὲ οπιαπῦ, ΟΥ̓: πηι θὲ, 
ἐὸν ἀπι|ὺἝί αὔοπ, 

15. ΒΟΥ ΝΕ ΑΣ ἰπ δοι Θά άθεπ, 
19. Β: ἔομιμι τι. δτοάς δοίποι 8, ΝΕ: οοὔε, ὅτ, 

ΑΥΥ: απ! δτιία). 
90. ζαπιπιε δεῖπ ᾳ. ὃ). Β: δίς Οδευβοπ δὲς θεῖε 

δίς οὐ Ῥαΐίο. νΕ: ὃ. ϑπιζάρτον {εἶπον Ὁ, ΑΥ̓: {εἰπε 
διτίεῃ ὁ: 306, 



002 (1ὅ,21--81.0 που γαμη ἢ. 

χυ. Λασαν οἱ ρει γ 6965 Τδοναορῖᾶς. 

πάσης τῆς γῆς ς Νιφϑυλί, 21 Καὶ ἐγένετο ὡς 
ἤκουσε Βαασά, καὶ διέλιπε τοῦ οἰκοδομεῖν 
τὴν Ῥαμὰ καὶ ἀνέστρεψεν εἰς Θερσά. 22 Καὶ 
ὁ βασιλεὺς ᾿σὰ παρήγγξιλε παντὶ ᾿Ιούδα ἐν 
Αχί, καὶ αἴρουσι τοὺς λίϑους τῆς Ῥαμὰ καὶ 
τὰ ξύλα αὐτῆς ἃ ῳκοδύμησε Βαασά, καὶ 
ᾧκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς ᾿ΑΙσὰ τὸν 
βουνὸν Βενιαμὶν καὶ τὴν σκοπιᾶν. 28 Καὶ 

-“ ᾿ τ - « Ι 

τὰ λοιπὰ τῶν λόγων σὰ καὶ πᾶσα ἡ δυνα-. 
» ΄ « 

στεία αὐτοῦ, καὶ πάντα ἃ ἐποίησε καὶ αἱ 
πόλεις ἃς φκοδόμησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέ- 
γραπταῖι ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν 
βασιλέων Ἰούδα; Πλὴν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ 
γήρως αὐτοῦ ἐπόνεσε τοὺς πόδας αὐτοῦ. 
24 κ΄ ,,) 2 7 2 ᾿ ον » , 7 

Καὶ ἐκοιμήϑη σὰ μετὰ τῶν πατέρων αὐ- 
τοῦ, καὶ ϑάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ 

, 7 . ΠῚ ΠΧ. Υ ᾽ Ἂ2 

λεύει Ἰωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ἐὉ Αὶ Ναδὰβ υἱὸς “εροβοὰμ βασιλεύει 

ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ “σὰ βασι- 
λέως ᾿Ιούδα, καὶ ἐβιισίλευσεν ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἔτη 
δ 58 ΚῚΣ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 
κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ τοῦ πατρὺς αὖ- 
τοῦ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἐν αἷς ἐξ- 
ἡμαρτε τὸν Ἰσραήλ. 21 Καὶ περιεχάϑισεν ἐπ᾽ 
αὐτὸν Βαασὰ υἱὸς ᾿Ἄχία ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ 

᾿Ισσαχὰρ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Γαβαϑὼν τῇ 
τῶν ἀλλοφύλων καὶ Ναδὰβ καὶ πᾶς Ἰσραὴλ 
περιεκάϑητο ἐπὶ Γαβαϑών. 25 Καὶ ἐϑανα- 
τῶσεν αὐτὸν Βαασὰ ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ ᾿᾿σὰ 
βασιλέως ᾿Ιούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
29 Καὶ ἐγένετο ὡς ἐβασίλευσε, καὶ ἐπάταξεν 
ὅλον τὸν οἶκον Ἱεροβοάμ, καὶ οὐχ ὑπελείπετο 
πᾶσαν πνοὴν ἕν τῷ Ἱεροβοὰμ ἕως τοῦ ἐξολο- 

ϑρεῦσαι αὐτόν, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλά- 
λησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ “Ἵχία τοῦ Σηλοω- 
γίτου ὅ0 περὶ τῶν ἁμαρτιῶν “εροβοάμ, ὡς 
ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐν τῷ παροργισμῷ 
αὐτοῦ ἐν ᾧ παρώργισε τον κύριον ϑεὸν τοῦ 
᾿σραήλ. 31 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μα- 
δὰβ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα 
22), Α Ἐ 0. παντὶ) τῷ λαῷ. Β: εἰς Ἔνακίέμ (ἐν ̓ Δκί 

Ε). ΑΒ: πᾶν β. (τὸν β. ΕΧ). 28. ΑἸΒ5: δυναστία 
(- εέα ἘΑΈΕΕΝΝ Β: -ἣν (ι. πάντα ἃ ΑΕΕΧ). ΑΒ: 
τὰς πόλ. « γεγραμμένα ἐστὶν (ε. ΕΧ). Β: βιβλίῳ 
(- (ὅ ἈΕΧ). ΒΡ; τοῖς βασιλεῦσιν (τῶν β, ΕΧ). 24.8 
Ἐτϑ (Ὁ ΑΡΧ). 26, Β (οι. τυΐτα): Ναβὰτ (ἱ ἌΧ ἐν: 
ἐβασ. ἐν Ἶσρ. (θ. ΑΕ Χ). 26, ΑΒ Ἐ((ογι.) ἐν (ΕΧ). 
27. ΑΒ ἐπ΄ (Ἐ ΕΧ), Β: οἶκ. Βελαὰν υἱῷ ᾿Δχία (ο. 
ΕΧ). Β: ἐχάραξεν (ἐπάτ. ΑΕΕΧ). 28. ΑΧ τᾶ. Β 
ῬΊΡΣ ᾿᾿σὰ) υἷδ ᾿Ισὰ (" ΑἸΧΉΟ..Ὰ : ἐπ. τὸν σύμ- 
παντὰ οἷκ. ΔΑΒ: τὸ (ἐν τῷ ΚΧ). 80. ἡ ὃς (ὡς ΕΧ). 
Β: ᾧ (ἐν ᾧ ΕΧ; Α: ὡς). 81, Β: ἃ (ὅσα ΑἘΕΧ). 

ΓΗΒ δἸΓΣῚ ΝΌΣΞ ΣΌΘΞ ἽΠ15] 
ἼΦ3ΠῚ ἘΠΧΊΣΞ 3) ΠΘΎΡΤΤΙΝ 2 
ὮΝ πΉΠπτοϑ τ ΩΝ ΦΟΔΘΠ ΝῸΝ 
ΠΝ ΠΣ ΤΩΝ ΝΘ ΝΣ 

ἘΞ 5} ΝΏΣΞ πὴ3 ΩΝ ΠΡῈΣ 
τΩΝῚ ἸΏ523 ΦΞΏΩΝ ΝῸΝ ΠΘΏΡ 
ΝΌΝ ἼΞΗΓΟΞ ἼΣῚ ὑΠΕΧΊΩΡ 28 
δ ΡΠ πῶν ΩΝ ΟῚ Ἰ ΡΣ οΞῚ 

τῶν ϑϑοτϑ πϑη ὉΠ πὴΞ ἼΩΝ 
ῬῚ, ΤΗΣ ΣΟ ΘΥΩΒΓῚ 5121 ἼΘΌ 
᾿Ξϑιῶϑη ΕΥΟΣΥΌΝ πξπ ἼΣΘΙ πρὸ "4 

ἐν πόλει Ζαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασι-᾿ 
ἬἜΣΠΟΝΤΩΡ ἼΖΡ᾽Σ ΠΏΣ ΤΩΣ ΝῸΝ 

ὍὯΞ ὈΡυῆτι; ἬΝ ὍΣΝ Τ ὝΣΞ 
ἐΡΠΏΠΩ 

ΝΠ ΤΟΡ Π9 ὈΦΣ5Γ]3. 319} 
ποῦ ΠΦῺ ΝΌΝ. ΘΠ Τ3 
ὩΡῚ ὙΡΉτΡ: “ἀμ τιρυτν ΟΝ 
ἜΣ ἼῚ3 559) πὴπο ΣΞ ΣῚΠ 
ἐσ θσσττΝ ΝΡΌΤΙΣ τῶν ἸΣΝΌΓΙΩΣ 
ΤΟΣ Π ἼΞ ΝΌΣΞ ὃν ὙΡΟΊΣ 

ἼΩΝ τὸς ΝΩΣΞ ΓΞ») ἼΞΘΩΣ 
ΟΣ ΘΝ δ. 59 51 ΘΟ Ὸ 
ΓΣΩΞ ΝΟΣΞ ΠΏ ΕΠ ΏΞΗ ΟΡ 38 

ΠῚ πρπὸ ΠΣ ρνὸ δῷ 
τῦϑτον ΠΞΗῚ 5: Ὡ5 ὙΠῊῚ ἐ ΡΏΓΙΓΙ 29 
ΠΏ 5.5 Ἔν στο ΚΞ ΤΡ3 
ΠῚ ΩΞῚΞ ἽΤΔΘΤΓῚΡ ϑρπ τος 

ἘΡΡΝ ΠΡΓΙΝ Ἴπϑν τ ἼΞῚ ὧν 

ὝΩΝἢ Νδπ ΣΝ ὩΡΞ) τονοπτὸν Ε 

"ῶν ἸΘΡ9Ξ Ὄπ ήροτ ΩΝ δ ΌΓΙΣ 

ἐὈΝ ἰρ. ὙΠῸΝ, ἌΕΣ: οὐ π 

ρα πῶς ἼϑΝ 59] 5:0 ἼΦῚ ἼΓΡ, 

ΠΡ 

41. πὶ ΒΙ͂οδ 5 15. ΑὟ ΝΕ: (Τὰ πῦ τ αὐ ϑοπι Β απο, 
22, Τί 9ὲ. αὐδαοποιππιο! ΒΒ: απόταζοπ, ΑὟΥ: Τ, 

4. ὃν δύγαζοπ, ΥὙΕ: τοῦ α. ὅν ἐ]απιιθπ, Β..νΕ;: θὲ, 



τ - -- ἈΝ ΕΝ ν᾿ ᾿ οἱ 

- 

1121 σὲ ίθ αι. ὅ Φα Ὁα8 Βαεα δὕτείε, Τἰοβ 

22 σε ΦΡρίτρα. ὅεν δὐπίᾳ δΠ{Ππ αδὲν Το 
εὐ δ αἸτεπ ἐπὶ σαπροπ πα; ἴον [01 πίος 
πια πὸ ππροίταίε διείδεπ! 11πὸ [ς παθπῖοπ 

αὐἰ{ ϑαεα. σοδαμποῖ δαί, τὸ ὃεγ δεδηίᾳ 
“Πα δαιεῖς απ Θεθαᾳ ΞΒοπίαπιί πη τπὸ 

ἀπ [Ϊασὸπ Ππ, τὸ αἴὸ [εἶπε ϑὲα τ, τπὸ 

αἴε8, Ἰθαϑ εὐ αείθαπ θαῖ, τἰπὸ οἷς Θιἤοίς, 
οἷο εὐ σοδαιιι θαΐ, [δ ὲ,. θα 8 {Π| φοζῴτίες 

᾿ς ρὕπο δαβ εὐ ἰπ Τείπεπι ἍΠΕΡ απ Κεῖπεπ 
24 δύβεπ ἔγαπε θατ. ἘΛ1πῦ ϑ1{ὰῷ ἐπι 1 6 

πἰΐξ Τοῖποπ δέξονται, ππὸῪ σατο δεαταθεπ 
ταἰς Τείποι δ άτζοτη ἰπ Ὅν (Θιαδι Φαυίνϑ, 
[εἰπεϑ ϑαίοτϑ. Ἰ1πὸ ΦοΤαγρθαΐ, [εἶπ Θοθη, 
τυατὸ δε πίὶρ απ [εἶπ (ΘΙ ατ. 

95 δ)δασαῦ αὐοῦ, δὼ (Θυῦπ δογοδεαηιϑ, 
τὐατὸ δεδπίᾳ ἄδεν. ται ἱπὶ αἀπϑετπ 4 Ὲ 

α αὐ 2 δαιοπ ϑέαπια, ππὸ 06. τοῦ, 

οἷς Θιεῖπε πὸ ΘοΙς Ὁοπ. ϑέαιπα ρὲς, Ὅαᾳε-, 

2 Ῥεΐερα. Ἔσθαδ αδὲῦ πιοῦν υὐπὴ ἥ{{Πα| 

ὑεπα ἰπ δὲς Ορτοπίοα. δὲν δεθπίαε δια, 

“Πα, ὅὍε8 δὲδηπίρδ πόα, τἀπὸ τορίετίς ἴδεν 
20 “ταεῖ ἐυυεί αῦτο. Ὁ ΔΙπΌ {δαῖ, Ὁαᾳ8 θεπι 

ὥεττπ ἄδοῖ αοβοῖ, τπτὸ τραπϑοῖίς πὶ Ὅ6ηὶ 
ὕθρας ζεἰποδ σθαίοτδ, ἀπὸ ἐπ [εἶπον Θύπος, 
απ οὐ τα θαίε Γἀποίᾳοιν. αὐπτα οι. 

27 Ἅ0εν ΘῬαεα, δὲν Θυῦη δία, ατ|ὃ δεπὶ 
αι ήαζάατ, πα τς εἰπεῖ ΞΒτπαὉ ὙοἰὍῈγῪ 
ἰῃπ, ππὸ πο ἰθπ κει Θιδείθοπ, τϑεῖ)ε 
ὕαν δεν Φ  Γτετ; Ὁεππ ϑὲαθα δ ἀπὸ δα 8 

28 φαπρὸ δἤταοί δεϊαροτίοι Θἰθείθοπ. ᾿ ἍΠ70 
τὐοιείς ἰθπ Θαοα ἱπὶ Ὁτίἐοπ αθτ ἍΠα, 
Ὅε8 δὐπίρδ δαδα, ἀπὸ τρατὸ δεδπίᾳ απ 

20 {εἶπε Θίαι. Ὁ ἍΠ8. οὐ πππι δὲδπίᾳ τραῦ, 
Τῶι εὐ Ὁα8 σαπρὸ Θαιδ  ετοδέαπιδ, τΠ1Ὁ 
8 πε ἄθεον ἐὔσαϑ, θα 6. δ. ϑομι Ῥαίτο, 
νοῦ οτοδοαηι, ἰδ Υ ἴθι ὈογΠ είς, παῦ 
Ὅεπι ον! Ὅ.8 εῖτη, Ὁα 8. ΕΥ̓ αογοδεῖ δαί 

830 Ὁπτὼ {εἴπει δ πεε Τρία υοὴ ΘΙ: ἔπ 
εν Θύπος ἱΠοπ Δοτοθοαπιθ, δε ΕΥ̓ {δα 
τἀπὸ απ Φἤτγαο! {πποίσοεπ πιαέο, τας 
Ὅόπὶ ϑὲοίχοπ, Ῥαπ εὐ Ὅοπ ὅντα, Ὅὲπ Θοί 

81 δήταοῖδ, οὐξιτποῖο. ἜΣ ἤθα8. αδοὸῦ πιοῦτο 
ϑοπ ϑιαθαδ κι} Ταροπ ἢπ, τἀπὸ αἴε8, ἴθαϑ 
ΕΥ σείβαπ θαι, Πεῆε, θα 8 {ΠῸ σοζώτίεδεπ ἱπὶ 

ταῦ {τεῖ. ΟὟ: [0 δα β ξοίπετν {τὶ τ. Β: δαβ 7. ... Ἰοὲῃς 
ἰτασοπ [οἵ οπ. ΟΥ̓ ΝΕ: ἐτπρὸπ, Αἱ [ἀπϑτ ἐ, θΠι- 
θ0δυΐ Ὀπτῶ ᾳ. δῦ. και. ἡρτα : 9ὲ, [ο1{ πη Φ ΠὈΐ 6 . 

ςς 23, 9[0εὲν ... τὉη΄η'Ὰ. εὐ, ΟὟ: ἰαγίιτι Φ δαΐπ. ΝΕ: 

1. “ὐπίᾳ.. (Ὁ,21--81) θ08 
δετοθέαηιϑ Θοθπ, ΦΘαεζα᾽ 8 ϑδενδιοδτιηι. χΥ. 

205.16,5.  ΘΡΏ ΠΑ]. ἘΘαοα οὐπὶ Δ ἀ 556ὶ Βαὰ588, 21 
᾿π θη 511 δοαϊ ποαγὸ Βδιηᾶ, οἱ ΓΘΥΘΓ- 

νοἱ ἀδ,6.805. 651 ἴπ. ΤΊοΓβᾶ. ἢ Βθχ ἁυί6η) Αϑἃ 22 
ΠΌΠΟΙ 511 ἴῃ ΟἸΠΠ6ΠῚ δπιάδπι, ἀΪ- 

ὁθη5: Νοῆηο εἰϊ βχουβαίιβ. Εἰ (υ16- 

ταμηΐ Ἰαρίἀο5. 46 ἤδηηὰ οἱ Ἰρηᾶ 6118, 
υρὰ5 ἀρ  Ποάνογαί Βᾶι58, οἱ θχίγαχίὶΐ 

σαα.50.4..4.8. Οἷ8. ΤῸΧ Α88 (})88ἃ - ΒΕ] τη οἱ 
τι 11: ΜΙ ΑΞΡΠᾶ, Ὁ Π ΙΖ ἀπ 6) ΟΠ Πἶ πὶ 28 

ΒΘΙΡΙΠΟΠΙΠ ϑὰ, οἱ ἀπίνουβδθ [ὉΤ {πι- 

ἀἴη65. 6115, οἱ ουποία αυὰρ [6οἰΐ, οἱ 
ἷ20ι. Οἰν  ἰαΐθ5. 485 ΘΧΙΓΕΙΧΙΐ, ΠΟΠΠ6. Πᾶρο 

1θ αν  οα ρ ἃ 51} ἴῃ ΠΡ ΓῸ γΟΥΒΟΓΊΙΠῚ 4] ΟΓΙΙΠῚ 
γορσαμ πιά ὁ ΝοΥι μη τη θη ἴῃ ἰΘΠΠΡΟΓΘ 

τοάτοῖ, ΒΒ ΘΟ 15. 5186. 40] 1 ρ6.65. "Βι24 
ἀο ν᾽ απ ΡΔίΡΙ 115 5118, οἱ 56Ρ1}- 

ἀν ἴὰ5. δδὲ σα] οἷβ ἰῃ εἰνίιαΐα θανή 
25,5. ΡΔΙΓΙΒ 511, γοσηδνίαιι6 Φοϑρῃδΐ ἢ]} 5 

ο κα ΤΠ: ΡΓΟ θο. 

0, ΝᾺΔΔΡ γθῖο ἢ] 5 Τ6 ΓΟ Οᾶ ΠῚ Γορπὰ- 20 
Υἱὶ ΒΌΡΟΓ ἰβγᾶ8] δηπΠ0Ὸ βθοιηἋο ᾿ϑὰ 
ΓΟσΙ5 Φπ4α, γορηλν 4118. ΒΌΡΟΓ [5ΓΔ6] 

νϑᾳ. ἀπο θ5. ἃΠη15. ἜΕῚ ἴδο Φαρα Ἰηδἰιὴ 20 

ἀφῖδε 65 Ὁ ἴῃ σοηβρθοία Ποιηϊηΐ, οἱ ἀπ θ. ]αν τὶ 
ἴῃ ΥἹἹΒ ῬΑ ΓΒ. 501 δἱ ἴῃ ρΡοοοαι5. 6}18, 
4] 5. ρϑύσαγο [δοῖὶ ἰϑγῦὰθ]. ἜΤη5]- 27 

(16,9. ἀἰαίιι5. οδ ἁπίοπι οἱ Βαλβα ἢΠ15. ΑΠΐὰ6 
ἀθ ἀοιηο ᾿ββομαν, οἱ Ῥϑγοιβϑιΐ Θ.1}} 
ἴῃ (δθθθοίποη, 46 δι ὑγ}5 Ρ] - 
᾿ΠΙΒΙΒΙποῦαπη; βἰψαϊάθη Νὰ εἱ 
ΟἸΠΠΪ5. ἴϑγδϑὶ ορϑιἀθθαηὶ ἀου δῖ Πποη. 
Ἃ ΤΩ ΘΓίδοιΕ ορρὸ {Ππ Βδαβὰ ἴῃ ΔηΠ0Ὸ 28 
16 γιὸ δὰ γορὶβ πα, οἱ γϑρηδνὶΐ 
ΡΓῸ 60. ἔσαμπιαμδ Γορηδϑϑαί, ρογουϑϑιὶ 29 

ΟἸΙΏΠΘΠῚ ἀΟΙἸλ 11} ΘΟ θΟΔμη ; ΠῸ αἰ 511 

Π6. ΠΠ81) 4υϊ 6) ΔΠΠηΔ 1 (6 56}}}Π8 

6}1|5, ἄοηθο ἀθ]ογ οί θὰμη, }χίᾶ ν ΓΒ ΊΠη 
4.10. Πριηπὶ φιοά ᾿οοαίι5. [ἀθΓὰϊ ἴῃ Δ ΠῚ 

ΒΟΥνὶ 81 Αμίδα ΒΙ]Οη 5: Ἔ ργορίον 80 
ΡΟοσαία ΦΘΓΟ ΔΙ ατι8ἃ6 ρΘοὐάανοΓὰϊΐ οἱ 

4υ]θι5 ρθοσαγθ ἴδοργαι [53γ868], εἱ 
ἐι 58. ῬτΟΡίοΥ ἀο!οἴσιη 40 ἰγΡΙἀνογαΐ ἢ 0- 

ΤΠ 1Π| ἢ 6111) [ΒΓΔΕ], Ἔ ΠοΠ]υ 81 
Δ 16Π}) 5ΘΓΙΠΟΠΙΠ ΝᾺΔΑΡ οἱ οἰηηϊὰ 
486 ΟρΡΟΓΑΪα5 δϑΐ, ΠΟΩΠ6 ἤδ60 50ΓἸρίἃ 

24, ΑἸ.: ἀοτῃ). Α58ἃ. 

27, Β: εἰπε ϑυιαιππιεπίϑιοδτηπα. ΟΥ̓ὙΕ: ὑεῖ 
{ἤτον ᾿. 

29, ΥΕ: εὐ ᾳ ... ἵν π. εἰπε Θοοῖς δυίῃ. 
80, Φύπδει, ΟὟ: ἱπθεπι εὐ... τοίλτς, ΥὙΕ: τοοροπ 

16, 1δ, 

21,22. 

τοβέθαξεπ, ΑΥ̓͂ ΥΕ: τοιτὸς, ΑἹ ΤΠ ἐν Θῴπιούεπ. δε ϑονποῦδ τθοδι ΕΥ̓... 



664 

χτ. 

(15,32-- 16,9. Ἰποσππ Ε. 

ἤποεα οἵ ]1α Ἐέθεξ Τεναρῖζδ. 

γεγραμμένα ἐστὶν ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ΣΝ 
τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ; 32 Καὶ πόλεμος ἦν, 
ἀνὰ μέσον ᾿ΑΙσὰ καὶ ἀνὰ μέσον Βαασὰ βασι- 
λέως ἸΙσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. 

88 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τοῦ ᾿ΑΙσὰ 
βασιλέως ᾿Ιούδα βασιλεύει Βαασὰ υἱὸς ᾿Αχία, 
ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Θερσὰ εἴκοσι καὶ τέσσαρα 
ἔτη. 834. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον. 
κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ ᾿Ἰεροβοὰμ 'υἱοῦ 
ΛΙαβὰτ' καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἐν αἷς, 
ΧΨΥΊ. ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. 
ῥῆμα κυρίου πρὸς ᾿Ιοῦ υἱὸν ̓ Ανανὶ πρὸς Βαασα, 
λέγων" 
καὶ ἔδωκά σὲ ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου 
ἸΙσραήλ, καὶ ἐπορεύϑης ἐν ὁδῷ ᾿Ιεροβοὰμ καὶ 
ἐξήμαρτες τὸν λαόν μου Ἰσρμήλ, τοῦ παρορ- 
γίσαι μὲ ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν" 8 ἰδου ἐγὼ 
ἐξεγερῶ ὀπίσω Βαασὰ καὶ ὀπίσω τοῦ 
αὐτοῦ 'κακα', καὶ δώσω τὸν οἶκον σου ὡς τὸν 
οἶκον “εροβοὺμ υἱοῦ Ναβάτ. 4 Τὸν τεϑνη- 
κότα τοῦ Βαασὰ ἕν τῇ πόλει καταφάγονται 
αὐτὸν οἱ κύνες, καὶ τὸν τεϑνηκότα αὐτοῦ ἕν 
τῷ πεδίῳ καταφάγονται αὐτὸν τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ. 5 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 
Βαασὰ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ αἱ δυνα- 
στεῖαι αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ 
βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ὦ 
Ισραηλ; ὃ Καὶ ἐκοιμήϑη Βαασὰ μετὰ τῶν 

2 - κ᾿ 4 3 μ ΟῚ 

πατέρων αὐτοῦ, καὶ ϑαπτεέται ἕν Θερσὰ, καὶ 
ν «λ 3 - ΕῚ - 

ἐβασίλευσεν Ἢλὰ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
7 Καὶ ἐλάλησε κύριος ἐν χειρὶ ᾿Ιοὺ υἱοῦ ΑἸνανὶ. 
ἐπὶ Βαασὰ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν κακίαν, ἣν ἐποίησεν ἐνώπιον κυρίου 
τοῦ “παροργίσιει αὐτὸν ἂν τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν αὐτοῦ, τοῦ βἶναι αὐτὸν 
“Ἱεροβοάμ, καὶ ὑπὲρ τοῦ πατάξαι αὐτόν. 

5. Εν τῷ ἕκτῳ καὶ εἰκαστῷ ἔτει “σὰ βασι- 
λέως ᾿Ιούδα Ηλὰ υἱὸς Βαασὰ ἐβασίλευσεν 
ἐπὶ ᾿Ισραὴλ. ἐν Θερσὰ δύο ἔτη. 9 Καὶ συν»- 
ἐστράφη, ἐπ αὐτὸν ὃ παῖς αὐτοῦ Ζαμβρὶ ὁ 
ἄρχων τῆς ἡμίσους τῆς ἵππου, καὶ αὐτὸς ἦν ἐν 

81. ΑΒ; τοῖς βασιλεῦσιν (τῶν β. ΕΧ). 
(1 ΑΒΞΕΧ), ΑΒ (018): ἐὐρενι [Ἐς Ε). 
αἷς ἘᾺΝ -- 1. ΑΒ: λόγος κυρ. ἐν χειρὶ 1. υἷδ. 
λεγο « [ΕἸΕΧ). 2. ΑΒῈ (ἃ. δδ.) τῇ (ἼἘΧ). ΒΕ 
(α. Ἴσρυ τὸν (' ἈΈΧ). 9, ΔΒ: ἐξε είρω... ΟΕ ΤΠ εν 
τ. οἷκ.. κακά ((. ΕΧ). ΠΡΈΒ ἃ (ὅσα ΔΕΧ).: 
δχὶ τ.γ. ΑΒ: γεγραμμένα. ΡΧν Β: ἐν β. ΠΥ 
ΑΧ), 0.4.8: βασιλεύει (ο. ΕΧ). ΑΒ ροι. ἐλ. κῦρ. 
ἃ. ἐπὶ Β. (0. ΕΧῚ: ΑἿΣ σερὶ Β. ὙΠ (ἈΠ. ἐπὶ ( 
ΑΞΕΧ). ΑΒ (αἰι.) αὐτὸν (1 ΕΚΧ). Β: κατὰ τὸν οἷ- 

ι Καὶ ἐγένετο 

2᾽ Α4νϑ᾽ ὧν ὕὑψωσά σε ἀπὸ τῆς γῆς 

οἴκου ] 

ὡς 0 οἶκος 

ΟΣΥΒΊΕΧ 
84, ΔΒ: ὡς (ἐν. 

: ΞΘῚΠ ΓΟΧΙΠ " "ΠΤ Ἴ129 Ὁ 

ΘΡὩΝΕῚ ΠῚ ἼΒΌΣΟΡ ὈΡΞΌΞ ὉΠ 
προ π πϑτιθ 5 ἐν πἰρΣ ἙΞΌΏ532. 
ΘΝ ΡΥ ΠΘ ΝΩΣΞ ΤῊ ΝΌΝ 113 

ΠΡΟ 
ἘΣ ΠΡ νον ὥϑῷ γτῦῶβ 33. 
ΘΝ Ἔ θυ ΟΞ ΟΡ ΠΡΓΙΝ 3 ΝΌΣΞ ἼΟς 
ὩϑοῚ ὑπο »Ξ Ν Θυον πκΠΞ 34 0 
ΡΞ" ΠΥῚΞ ΕΝ πῆττο 3 ἢ 

ἐὈΝ ὙΘ ΤΩΝ ΝΌΓΙΣΙ ἼΩΝ ἸΣΝΌΓΙΖΙ Ὁ 
“ἸΞ Νοποτὸν π᾿ππ 1 πὸ ΧΥΨΕΙ 

ἜΝ ἸΡΔ ἘΌΝ Ο ΝΌΣΞΓΩΡ Ἢ 2. 
ὉΨ ἼΔ2 ΠΝ ἼΒΡ ΠΤ ΠΠΉΤ ἢ 
93} ὙΠ. ποτὸ ὌΝΟΣ. "ὩΡ 
ὩΌΣΞΠΣῚ 3 γϑὺ ὌϑΣττοΣ ΝΌΓΙΤΣ 

ἈΦΨΞ ὍΠΙΝ ὝΨΞΟ ὍΣ 1 ὈΓΝΙΓΙ 
ὨΞΞ ἸΓΌΞΓΩΝ ἼΏΤΣῚ ἼΩῚΞ ΣΓΙΝῚ 
ΤΡΣΞ ΝΏΣΞ9 ΤΏΡ: Ὁ" ἸΞ ΘΡΞ" 
πτῶξ ὃν ΤΩΣ ΞΕΡΕΝ 55 5 
"21 ἼΣΗ ἐΘΌΘΩΣΙ ὩῚΡ Ὁ 5 Ν" 
ΘπΤ Ὁ. 7335 ΤΩΡ ΩΝ ΝΌΣΞ 
ἘΡΕ ΜΝ 553 προσ» Θ᾽Ξ515 

ΝΩ͂ΣΞ ὩΞ9 :ὈΝ ὙΠ. 
Ὧ3 ΠὸΝ ΠΡΟΣ ΠΧΊΩΞ “ΖΡ5Ὶ 
ὨΣΓΙ "3 ΝΉΠΣ ἼΞ ὉΔῚ Σ ΡΏΓΙΩΣ 
Νὥρ Ξτὸν ππ ΠΊΠΥἼΖῚ ΝΞ Π 
-ῶν τ ΡΠ ῸΞ Ὁ» Ἰφ53- ἘΝ 
πΟΡῺΞ ἸΡΕΡᾺ Στ 23 ΓΙῸ 

τοθκ Ὁ} ὩΣΞΣ ΓῊΞ9 ΓήστὉ ὍΤῸ 
ΣΝ ΠΞΠ 

ΝΌΝΟ πὴῷ ΦΘῚ Θο» ΤΡΩΞ 
ΝΩΨΞΓῚΞ 3 τὸν ἘῸΝ ὙΌΣ ΠΡ 

ἼΘΡΌῚ ἐθΊ Προ τς ΣΙ, ὍΝ ΘΎ ἢΡ 

ΙΙ 

ΡΏΣΝΤΩΡ 

κον ([καϑ'- Ἰὼς ὁ οἷκ. ΑΒΕΧ). 8, Β: Καὶ Ἠλὰ (Εν- 
- Ἠλὰ Ἐ; 5'ιη. Α)... δύο ἐ ἔτη͵ ἐν Θ. (ἐς. ἈΚΧ λα ΘΒ: 
συνέστρεψεν (. ΕΧ). Β ὁ παῖς αὐτὸ ({[4ἘΧ}.. 



ἢ. διδηίᾳο, 

αϑ “ον δε8 ὅδεττη υἱοῦ ϑαοα, Θίμπτι 8 ϑδειζϑιυδτηπβ, 

82 Ὅ6 (ρτοπίοα. δον δεθηίᾳε Δήταςῖδ. Ἔ 11πὸ 
ε8. Ὥστ ὅτε. οἰ π Πα ἀπὸ Ἔκοζα, 
Ὁεπὶ δεδηίρο ΔΊταιδ, ἰῃτ ἀεθοπίαπα. 

πὶ οτίπ αῦτ Πα, δε8 δδπίρϑ 
δα, τρατὸ Βαρζα, δε. Θοῦπ δία, δὺς: 
πίᾳ ἴδεν Ὁα8 ραπλε Φἤγαοῖ κι Φ θίτρα υἱοῦ 

δά πη ἐυαπρίᾳ δαῦτο, Ἔππὸ [δαῖ, δα8 
Ὅτι ὥεῖτπ ἔλο φοβεῖ, ππὸ ᾿ϑαπϑεῖίο 

ἰπ δεπι ὅδερᾳε ϑοτοδοαπιδ ππὸ ἐπ ζείπεν 
Θύιπδε, ϑαπῆς εὐ Ἴγαε θαῖτε Ππιοίροπ σὸς 

ΧΨΈΕ. τπαῶτ. ὁ 8. ἔππι αδεὲν ὅᾳ8 ϑθοτί 
Ὁε8 ϑογῖπ 2 δι, ὃεπι Θοῦπ Φαπαπί, 

2 υοϊδεν Βαεζα, ππὸ ἡρτα: ὃ Φατππι, Ὁαῇ 
ἰἃ) οἰῶ αὐ Ὅεπι Θίαιθε εὐθοδει θαθὲ 
ἀπὸ ἐππ δύτβοι σεπια ὅὲ ἄδον ππεῖπ 3 01Ὲ 
δταοῖ, τὸ δι: τραπῦο ἰπ δεῖ ὕθορε 336ς 
τοδεαπιδ τπ|ὸ πια Ἐς πιοὶπ Θθ01Ὲ ΔἼγαοῖ 
[ποίαει, δα Β δι πιἰ ἢ εὐετποῖς Ὀπτῶ ἰθτε 

Ὁ Θύποε: ἘΠίοθδε, [0 Ὁ ἰῷ οἷο θέα ἔοπις 
τς πη ΘῬκαοα πὸ οἷς ϑὲᾳ) οπιπιοπ ζοῖποδ 

αμζοθ ραποῦπιεπ, ἀπὸ το ὁεἰπ αι 

ἤθει. τε Ὅᾳα8 αι Φετοδεαπιθ, δεδ 
ἃ Θρθπϑ ϑὲεδαίδ. ὁ θεν οι Ἔποζα [ίτοι 

ἱπ Ὅὲγ (ιαδί, δὲπ ζοΠοπ οἷς Φιπὸς {τεῇπ, 
ππὸ τοῦ το ἴδπι [ίτοιὶ αἰ Ὅεπι δοῖδο, 
ὅπη Τοῖπ οἷς θῦᾳο Ὅ68. Θἰπιπιοῖδ {τ|Ξ 

ὅ Τ6π. ἘἜσθαδ θοῦ πιοῦτ οπ ΞΒῬαεζα κι 
ἀπ αροπ {Ππ, απὸ θα εὐ σείθαπ θαΐ, τὸ 
ζείπο ϑὲα δε, δε, ὃὉα8. {{Π αοὐώτίοθοπ ἱπ 

ΘΟ εν (ὁ τοπίεα εν δεδηίᾳε ταρίδ. Ἔ Ἰ1πὸ 
ΞΒαοζα ἐπι [πη Κείπεπ ὅδάτοτη, τὸ 
τραῦο δεσταδοπ 21: 2 Οίτλα,, τπτὸ [εἰπ Θοῦπ 

7 ΘΊα τυατὸ φδοὐπίᾳ απ {εἶπε Θια. Ὁ ἡΠπιᾶ) 
Ὁκϑ θδοτί Ὁὲ8. εττη ἔαπι διττὰ) δε ὅδτο- 
φδείοπ οθι, δὸπ Θυθπ Θαπαπί, ἴδον Β αοα 
πὸ ἴδον Τζεῖπ αι, ππὸὸ τοἰδοῦ αἰτοῷ 

Ἰϊοδοῖ, Ὁᾳ8. εὐ {Πα τοΥ Ὅεπι εττπ, ἰθπὶ κα 
ἐγλίσποι. Ὁπτᾶ) οἷς βετίς ζεῖπον ὁ ἀπδο, 
Ὅαβ ε86. ὐττὸς οἷς Ὁᾳ8 αι Δοτοδεαπιδ, 
ἀπὸ θατιπι, Ὁ εὐ Ὁἱοζει. εὐδία οι δαί. 

8. ὅπηι [ἐδ πὸπὸ κϑαπρίρίεν. αῦτ ἡ Πα, 
Ὁ.8 δ ὐπίρᾳδ δα, Ἰρατὸ (61[α, δεῖ Θοδπ 
Ὅαοα, δδπίρᾳ ἄδον γαῖ κι Φ  ίτρα οιρεὶ 

ο αῦτο. Ὁ θεν {εἶπ φπεῶι (Θἰπιτί, δὲν 
Ὄθετῇε ἅδον οἷς Θά δεν ἥϑαρεπ, πιαᾶ)τ 
εἶποι. Ῥππὸ υἱοῦ ἰῃπ. (γ᾽ αδὸῦ' θατ δι 

89 

τ, (θ8ῖε 12,22.) 
ν΄ 2, ἰθες Φίίιδεη. ΒΑ: ἐὐθῦθει. 
' ὃ, Οαμίεδ τοραίέαοπ,, τι, τὸ, δι ὃ. πιαύοπ, (8 .ς 
14,10.) -- -- ὅ. (Ἰδίε 15,23.) 

| 34. ἘΠ γἱ 5. 

(15,85--16,9.) 66 

χΥυ. 

56} ἴῃ ΠΡΓῸ νΘΓΒΟΓΊΙΠῚ ἀΠΟΥἸ1ΠῚ ΓΘΡΘῚΙΠῚ 
Ἰςγδοὶ 
εἰ Βαλβὰ ΓοσΘ) ἴ5γ86] ΟαΠΟἰ5. ἀ16}}115 
ΘΟΓΙΠῊ. 

Ἔ Βαϊ 6. ΒΘΠ απ πῖον Α8ἃ 52 

ΑΠΠΟ [6110 Αβ8ὰ Γορὶβ ἐπ4ὰ Γορηᾶ- 33 
νι Βαᾶδα ΠΙΠ5. ΑἸ 6. ΘῈ ΡΘΙ ΟἸΠΠΘΙΏ 

τὶ ἴϑρὰ6}] ἴῃ ΤΊ ΘΓΒα, Ὑἱρίη!! 4υδίιοΓ 8Π- 
Ἐν Ἡ5. 

Ὁ ἈΠ] αν π6. ἴῃ νὰ Φογοθοδη) οἱ ἴῃ 
ῬΘΟύα 15. 6] 5. 481|}0015. ρΡΘούάγο [8611 [5- 

Ἐρι [601 πηα]ατ οΟΓαπὶ ΠΟΠΊ ΠΟ 84 

Γὰ6]. ἜΒαοία5 65: δαίοιη βού  ΨΕΗ͂. 
οΙΙΩΙ δὰ {6 ΠΙΠ πη] ΗΠ ηδϊ ΟΠ Γὰ 

Βαδϑὰ, ἀἰοθη5: ἜΡΓΟ 60 404 ο6χαὶ- 
τη [ἀνὶ ἴ6. 48 ρα !νε γα οἱ ροϑαΐὶ (6 ἀπ 8ΠῚ 
ΒῸΡΟΓ ΡΟΡΌΠΙΠη τη 1 ἰ5γὰ 6], ἰὰ ἃ 61 
ΔῊ} 1811 ἴῃ νἱὰ Φογο θΟᾶΠπ) οἵ ρθοοδΓα 
[6 ΟἸ5 11 ΟΡ αι Ὠ]Θαὴ [5Γ80], αἱ Π16 1Γ- 

ΓΛ 5. ἴῃ ΡΘΟΟΔί]58. ΘΟΓἢ : Ἔθοσθ, 650 

ἀοηηθίδη) ρΟΒίΘΓΊΟΓὰ Βδὰδἃ οἱ ρΡΟβίθΓ! ΟΓὰ 

ἀΟΠΊ115. 6}115, οἱ [0] 8} ἀΟΤΏ 1) {18} 

βία! ἀοιη) δογοθοδηὶ ΠῚ Ναρϑί. 
ἜΘ αἱΪ τ᾿ηοΓίτ15 [6 }}1 ἀ6 Βᾶα58 ἴῃ Οἰνὶ- 

ἰαἴο, σοτηοηΐ ΘΠ] οΔ 65, οἱ 4 Π]ῸΓ- 

ἴαπι5 [ἍΘΡῚ ὁχ 60 ἴῃ σοσίοπθ, οοΙηθ ἤθη 
ΘῸΠῚ νΟΪΏΟΓΟΒ 6061, ἜΘ ἃ διι[6Π} 
ΒΘΙΠΟΠ ΠῚ) Βααβὰ οἵ ΖαΔ ΘΟ 416 ἴδοιί 

αἱ ρΓᾶρ ϊα 615... ΠΌΠΠΟ Πᾶθο βογρία 
56η1 [ἢ ΠΌΤΟ ν ΡΠ ΟΓΙΙΠῚ ἀΤΟΥ ΠῚ ΓΟΡΘῚΠῚ 
[5γὰθ] ἢ Πογιηϊνιὶ ογροὸ Βδᾶβθὰ ΟἸΠῚ 
ραΐγ 5. 5118. ΒΘρΡυ]Π 846. οὶ ἴῃ 
ΤΊ ονβα, οἱ τοσηᾶνὶ Ε]ὰ ΠΠΪι5. 6}1|5 
ΡΓῸ 60. Ἔ(ιιηι ἁτιίθηι ἴῃ τηΔηὰ Φθῃα 
{ΠῚ Παμαηϊ ΡΡΟρΡΠθίαθ. νογρυπι ἢ0- 
1Ϊπὶ ἰδοίιπ) οδδοί ὁοηίγα Βαλβα οἱ 
ὁθηΐγα ἀΟΙΔΠΠῚ 6]}115. οἱ οΟη Γᾶ ΟἸΠΠΘ 
τη] 1, (πο [δ οΓαΐ σΟΥαμη ΠΟΙΏΪΠῸ 
δα ΙΡΓΙΔΠ 4 Π1η1 Θ᾽] ἴῃ ΟρΘΡΙ 115. ΠΙὰ- 
ὨΛΠῚΠῚ 508 ΓῚΠ., τὶ ΠοΓοΐ 516 ἀΟΠΙ115 

Φογοθολπι: 0 ἤδη Οαιιβὰη) ΟΟΟΙ Αἰ 
ΘΠ, πο0ὺ οδἱ δθῃι ἢ Ἠδηδηὶ 

Ργορποίαπι. 
ΔηΠηΠῸ νἱ᾽ϑθβίη!ο. δθχίο Αϑὰ Γορὶβ 

δία τορηᾶν! ]ὰ ΠΠϊ5. Βᾶδβὰ 5ῈΡ6Γ 
ἴ5γδ 6} ἴῃ ΤΊ ΘΓβα ἀπ 0} 115 ἅΠη15. ἕ Εἰ 
ΓΘθΘΙΙαν σοηΐΓα ΘᾺΠῚ ΒΘΓΨΙΒ 5115 

Ὁ ΖΑΙΩΡΥΪ ἀπχ πηθάϊαθ ρᾶΓ 8. οαα ππ|; 

7. ΑἸ. " ἢοο 651. 

14,10. 
15,29. 
21,22. 

14,11. 
21,84. 

ι..,33... 

ν.ἱ. 
90... 

τὺ. 

15,33... 

(15,27. 

Ὡ 

ἐς 

7. Φοζ ἔαιπ ... [οι 81 τοέροπ α[ε8 ἸΠεδοΙδ... αὃ 
απο δαταπι, ΟὟ ΥΕ: [0 δαβ ἐν τοᾶν τοῖς... Ὁαῇεῖδε 
Γϑπιρ (ὐο [εν Ὀεγοπ εὐ. δα 10). 

9, (δίς 1ὅ, 271.) Αι: ᾧ, δον ϑὲεί εν, 



6600 16,10--90.) ΒΡ ἢ. 

ΧΥΊ. Δὲ ρα Τδυαοϊἶδ. 

, γ᾽ - ᾿ ΑἿ 

Θερσὰ πίνων καὶ μεϑύων ἐν τῷ οἴκῳ Θρσὰ 
τοῦ οἰκονύμου τοῦ ἐν Θερσά. 10 Καὶ εἰρῆλϑε 

2 ᾿- ᾽ κ᾿ ᾿] , 

Ζαμβρὶ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐϑανάτωσεν 

ὩΣ ΤΩΩΞ ἡ 51 αὐτὸν ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ σὰ τοῦ 
, 7 ᾽ ͵ ἡ ρεΞ , ψ ϑι 9 ᾽ “- 
βασιλέως Ιοὐδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ. 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ 
Ἁ γ᾽ - ’ ᾽ - 

καϑίσαι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ 
2 , Ὁ } “ , ᾿ Ε 

ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Βαασά, καὶ οὐ κατ- 
»-» ᾽ - . Ἶ μ᾿ ᾿ 

ἔλιπεν αὐτῷ οὐροῦντα πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ 
τῷ Ε] “ ΄ ᾽ 

τοὺς συγγενεῖς καὶ ἑταίρους αὐτοῦ. 12 Καὶ ἐξω- 
" “ Α ’ Ν 

λόϑρευσε Ζαμβρὶ ὅλον τὸν οἶκον Βαασά, κατὰ 
- Ἂ ͵ γ᾽ Χ ᾿ 

τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε κύριος ἐπὶ τὸν 
2 Α Ῥω) ὁ -" 

Βαασὰ ἐν χειρὶ ᾿Ιοὺ 'υἱοῦ ᾿ΑἸνανίου' τοῦ προ- 
φήτου 18 περὶ πασῶν ἁμαρτιῶν Βαασὰ καὶ 
᾽ ᾿ » ες" ᾽ - « ὅδ Ων 267) , 
Ηλὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, 

-“ ᾿ . Ἄ 

τοῦ παροργίσαι κύριον τὸν ϑεὸν ᾿Ισραὴλ ἐν 
Ἂ τ Ἣ 

14 Καὶ τὰ λοιπὰ 
, , ΟῚ ’ ῃ ,ὔ 

λόγων Ἡλὰ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν; 

ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐν βιβλίῳ λόγων 
« -“- - ͵ 

ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήηλ; 

. 
Οὐκ» 

τοῖς ματαίοις αὐτῶν. 

τῶν 

οὐκ 
τῶν 

16 Ἐν τῷ εἰχοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει 1 σὰ βασι- 
λέως Ἰούδα ἐβασίλευσε Ζαμβρὶ ἐν Θερσὰ ἑπτὰ 
ἡμέρας" καὶ ἢ παρεμβολὴ Ἰσραὴλ ἐπὶ ΠυθΣ ἢ αι 
τὴν τῶν ἀλλοφύλων. 19 Καὶ ἤκουσεν ὁ λαὺς 
ἐν τῇ παρεμβολῇ, λέγων" “Συνεστράφη Ζαμβρὶ 
καὶ πέπαικε τὸν βασιλέα, καὶ ἐβασίλευσαν ἐν 
᾿Ισραὴλ τὸν ᾿Δμβρὶ τὸν ἡγεμόνα τῆς “στρατιᾶς 
ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῇ παρὲμ- 
βολῇ. 11 Καὶ ἀγξβη “μβρὶ καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ 
ἐπε αὐτοῦ ἐκ Γαβαϑὼν καὶ περιεκάϑισεν 
ἐπὶ Θερσά. 18 Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδε Ζαμβρὶ 
ὅτι προκατείληπται ἡ πόλις αὐτοῦ, καὶ εἰςπο- 
ρξύεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐνεπύρι- 

σὲν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως ἐν πυρί, 
καὶ ἀπέϑανε»" 19 ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ 
ὧν ἐποίησε τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 
κυρίου, τοῦ πορευϑῆναι ἐν ὁδῷ Ἱεροβοὰμ καὶ 
ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ὡς ἐξήμαρτε τὸν 
Ἰσραήλ. 20 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 
Ζαιιβυὶ καὶ αἱ συνάψεις αὐτοῦ ἃς συνῆψεν, 

9, ΑΒ Ἐχαὶ ({ ΚΧῚ). Β: σὰ ((. ΑΒ (αἰ) τῷ 
(Ἰ ΠΧΉ ΤῸ: Β' ἐν ἔτει - ἀρειν ΑΥΧῚ ΤΊΒΟΑΞΒ: 
ἐγενήϑη (ο. ἘΧΟΤΘυ.. ὅ΄- (ρν.) ἘΝ Ἐ; δἰπὶ. Α). 
ΑΒ: Β. καὶ πρὸς Τὸ τὸν προφ. (ο, ἜΧ). 19, ΑΒῈ ' 
(α. ἀμ.) τῶν (" ΧῊ. ΤΣ πάντα. ΑΒ: ἃ ἐπ. 
γεγαμμένα. 15. Β: Καὶ Ζ. ἐβασ. ἐν Θ.(Ἐν τῷ κτλ. 
Ἐ; βῖῳ, Α). [ἰ6. ΑΒ: λεγόντων... ἔπαισε. . ἡγόμε- 
νον. 17. ΔΒ: περιεκάϑισαν. 18 ΔΒ: ἐγενήϑη... 
αὐτὸ ἡ πόλ. Ῥ: πορεύεται ΑΒ: εἰς ἄντρον τὸ οἴκϑ 
τῷ β.κ. ἐν. ἐπ᾿ αὐτὸν. Β΄" ἐν πυρί. 19. ΒἘ (81) τὸ 
ΑΒΈ(ρ.1ερ.) υἱδ Ναβὰτ("}). 20..Δ 8: τὰς συνάψεις. 

Ξ ὙἶΞὉ ποῦ ΠΥ ΝΗῚ 
ΝΞ5Ὶ ΠΣ ἼΤΞ ΓΌΞΙΤΤΩΡΣ ἜΝ ΝΑΣῚΝ 

ἢΠΙΞ5Ὶ ὙὙΩΤ 
ΠΞῸ9Ὶ ἌΧ ΠΡ ΝΌΟΝ »Ξ Ἢ 
τὸν πϑῦϑ ἡΦΌ 5 ἼΠῪῚ ΦΓΙΣ 1 
-Νὸ ΝῸΣΞ τοξ τ ττην ἃ ΠΞΙ ἾΝΌΞ 

ῬΟΝΆῚ ΩΣ ῬΏΘῸ ἴὸ Ὄμωσ 
ΤΡΞΓΟΣ. ΠΝ ΩΤ ΤρισδῚ ἾΡΙΣ Ἢ] 12 
πὰ ἼΞῚ ὍΝ πῆ ἼΞῚ3. ΝΙΣΣΞ 
ΓΞ ὉΝ ἘΝΉΞΡΙΙ ΝΉΠΣ ἼΞ ΝΏΌΣΞ 1 
ὯΞ πρὸ ΓΉΝΏΓΙῚ ΝΏΣΞ ΤΟΝ ΌΤΙ 
-ῦν ἩΝΟΓΙΣ ΩΝ ἸΝΌΠ ὝΩΝ 
"πὸν πήσποττΝ Ὁ »Ὡ πρὸ ἀν πῶ" 

ἜΒῚ ἜΤ ἐΠΓΡΌΞΠΞ ΝΘ 
ΘΝ ΟΠ ΠῸΡ ἼΩΝ 9 ΠῸΝ 
“Ὁ ΘἸΔ5ΣῚ ἼἼ2 ποσὸν ΞΕΤΗΣ 

ΕΝ Ἴ 

ὉΝῸ πῶ 3 οὐ» ΠΡ 
Θ᾽ Ὁ" τρΞτῦ ὙἼῺΤ ΠΟ προ ΠΟῺ 
τῶνδ ἩΣΙΓῸΣ ΘΠ ὉΣ:ΠῚ ΠΣ ἼΩΞ 
ΘΓ ΡΠ ΣὩ.95) ὙΘΟΡΩΘΘΣ τὸ 
τνΝ πϑπ 55 ΠΤ πῶρ ἼΩΝΟ 
ἙὐὩΣτΩΝ ὉΝΉΘ ΓΩΞ ἼΞΌ Ὡ5Ὶ ΠΘΊΩΣῚ 
ΝΠ ΘῚΡΞ Ἐμπ θυ τὸν Ν3 ΣΧ τῷ 

ΠΕΣ "ἸῺ Ρ ΡΝ ἘΠΣΓΤΩΞ 17 
ἼΠΡῚ ἃ ἘΠΕ ἼΡΓῸΡ ἼΧΡῚ ἸἸΏΞΒΩ ὍΣ 18. 
ΝΞ ὌΠ τιϑ 9}: ΔΤ ΓΝ ἽΞ 

ῬῸΡ ΒΡ ΘὉ. ΠΣΏΓΥΤῸΣ ΠΡΊΝ ΟΝ 
ΣΡ ΓΘ ΝΞ ἩΡΌΤΤΛΞΤΤΝ 19 

ἼὩ 

555 ΤΣ» νῦπ ὙῶΝ ὙΏΝΌΤΠΙ 
ΣΦ πῊΞ ΡΡ Ἐν» 
-Ὄν ΌΠΙΠΟ πιῶν Ἴῶνπ ἸΓΝΏΓΙΞ" 
ἡ ἢ ΛὙΩΤ ὙἼΖῚ ΟῚ ΣΝ ΩΣ 5 

γ. 12. Ἐν ΝΞ 



1. διύπίᾳς. 

Φεῦ ΘΘεροπξοπίᾳ ἐπὶ θαροτ, 

(16,10 20.. 667 

ΧΥΊῚ. 

Ο ΦΡίῃα, ἰταπὲ, τππὺ αὐ ππιπέοεπ ἰπι ὅαιζε, 
10 ϑϊτφα, ὉὍ.ε8 ϑορίδ 1 Φ ρίνξα. Ὁ Ἰ1πὺ (Θἰπιτί 

ος ἔκπι δἰπείπ ππὸ Γ πιρ ἰθπ τοδί ἱπὶ Πΐεδεπ 
τὸ οὐσαπρίαίεπ ἀαῦν Πα, Ὁε6. δὲδπὶρϑ 
ιιδα, τἰπὸ τρατὸ δδπίᾳ απ Τεῖπο Θίμαε, 

11 πο δα ἐν δεθηίᾳ ἴσαν ἀπὸ απ Τοίποπι, 
ΘΙ. {αΡ, Τῷπιρ εὐ Ὁα 8 σαπδὲ ϑαυδι 
Ἔραοα, απὸ Τἰοβ πἰῶ! θοὸν, αὐὦ Ὁεπ, ἜΤΙ 
απ οἷς ϑαπὸ γἱἤεῖ, δακι εἶπε ὅγδοπ ππὸ 

12 [εἶπε ὅτοιπιθο. ἢ ἍΠῚῸ σοτείρις Θίπιτί θα 8. 
σαπρο ὥᾳιϑ Ῥαεα, πα Ὁεπι δον δε. 
ὥρη, δα οὐ ἤδον Ῥαοα σοτοθοί θαίί 

"18 δυτὰ οι γορθοίοι. οι: Ἔιπη αἴ 
᾿ς (Θὐποει τοἰϊεπ Βαρῖα ππὸ {εἰπρ8 Θυῦπδ 

(ΘΊα, οἷο ἤΐς τραίοπ ἀπὸ ἤταεῖ Πιποίροπ, 
πιαγέσι., Ὁὲπ ὥεττη, ὅπ Θοτ ΔΊγαοῖδ, 1 

14 εὐεύτποπ Ὁπτὰ) ἰὅτε ὩΓδαδεοτεῖ. Ἔϑθαθ. 
αϑοῦ πιοῦν υο ΟἿία κι ἤαροπ {Π, τὸ 
αἴ, τοαϑ εὐ σείθαπ δαί, {{ῆε, Ὅα8 {{{ 
σοτίεδοπ ἱπ Ὅτ ρτοπίρᾳ δὲν δὲ δπίρε 
ΑἸ ταοῖ8. 

15 πὶ Πέδοῖ ππὸ οραπρίρ οι φαῦτ ἍΠΠ|α, 
Ὅε8 δεθηίᾳ 8 δα, τϑατὸ Θίπιτί δὲδπίᾳ [{ὲπ 
δρηι ὅαρσὲ κι Φ  ίτα; δοππ Ὅα8 9 ἴαᾳ, 

16 ον Θίδείδοπ δὲν θέον. ἘΦα αδεῖὶ 
Ὁα8 “01Ὲ ἐπι ἕαροῦ Οὔτίο ἴασοι, Ὁα8 Θίμιτί, 
εἶποπ διιπὸ σοιπα τ τπὸ αἰ ὃὸπ δεῦπίᾳ, 
εὐἠϊασοπ δάϊτο, δᾳ πιαίς σαπὶ Οταοῖ, 
Ὁοἤοῖθοπ Φ αρε8 Ἅ{πιτί, Ὅεπ δοοθαιρίπαππ,, 

17 κιπ|ι δὲ δπίᾳ ἄδον ταῦ ἵπὶ ἄσσον. ἜἸ1πὸ 
παντὶ 05. δόταιῇ ππὸ Ὁᾳ8 σαπξε “ἤταςῖ, 
πῆς θαι στοὰ Θἰδείθοπ, τπὸἍ δοίαροτίοπ., 

18 Φρίτζα. Ἔα αδοὸῦ Θίπιτί 7α δε, δα. Ὁἷς 
ΘΙ αδε [01 σοῖθοπποι τϑοτθοπ, οἷπα εὐ ἴπ 
Ὅὸπ βαῖα  ἱπὶ ὥκηςς Ὁε8. δεὲδπίᾳϑ, ππὸ 

ΟΦΟΙδταππίο {0 τπ|Ὁ δεπὶ φατε δὲ8 δὲ δπίρϑ, 
10 πηπὺ Πατδ; ὃ ππὶ ζείπον Θίπος τὐἰοπ|, οἷς 

εὐ σείθαπ δαί, Ὁα 8 εὐ {δα!, δα ὃεπὶ 
ὥοττη ὑδεῖ οοἤοῖ, ἀπὸ τἸραπϑοῖίς ἱπ Ῥοπις 
ἥβεαᾳς Φοτοδοαπιϑ τἀπὸ ἱπ ζεἰπεν πος, 
οἷς εὐ {θαι, δαβ εὐ τα! {{ποίαεομ 

20 πια(δίς. ἘΜ α8. αδον πιοῦν σοι (Θἰπιτί 
ἀπ Τα σον {{, ἀπὸ υἷρ εὐ εἶπεπ Βιπο, 

11, ὕ0.1.: αἰ δοῖ απ. 

9, Β.ΑΥΥ: θίτ,α, δεῖ δες Ὁ. Θαπδ λὲ ΦῈ, ἴσαν, 
ΥΕ: δίς θπι {1 θα το, 

11. Τἰοῇ θαι... τῦεδεν ΘΓ δοστιοαπδές πο ὅτ. 
(041. 14,10). ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α.. ϑδενιυαπότξεοπ, 

13. ΑΥ̓͂ν.νΕ: πεἰέ ἰθτοι Θόθοπ. Β.Α.. ( {ο[ξοἰ ςπ. 
15, ΑΥ̓Ν: τοαᾶῦ σεἴαρετέ υοἱδον Ὁ, ὙΕ.Α: δεοίαροτίο, 

δ ὁγαΐ ἀσίοπι ΕἸὰ ἴῃ ὙΠΕΓβὰ ΒΙΠῸΠ5. οἱ 
τοι] θη 15 ἴῃ ἀ0ηη0 ΑΓβὰ ΡΡΔΟίθοιὶ 

28κ.»,3.. πο ΓΒ. Ἔ ΙΡΓΊΘΙ5. ΘΓΡῸ ΖΓ ροΓ- 10 

Οἰ551 οἱ ΘΟ ἀΠ| θα] ΔΠΠῸ ν᾽ 5110 
Β6ΡίΠη0 Αδβὰ τορὶβ δπ4ὰα, οἱ γασηδνὶΐ 
ΡΓῸ 60. ἘΘυμπα4ι6 γορηλδββοὶ οἱ 856- 11 
ἀἰδδθὶ ΒΌΡΘΓ 50] ΠΔ 6}118, ρΘγοιιβ5ι 
ΟἸΏΠ ΘΠ) (ἰ0η}1}) βαλβὰ, οἱ ΠῸΠ ἀ6Γ6- 

αι ὁχ Θὰ ΤΠ] ΠΡ Θη 6 ΠῚ δι ρΔΓΙ οἰ 6] 

οἱ ῬΓΟΡΙΠ (1105 οἱ ἃΠΉ]005 6].5. ἘΠ 616- 12 
νίΐαᾳι6 ΖΔ ΓΙ ΟἸΠΠΘ ΠῚ) ἀοηηππὶ βἃΔϑ8ἃ, 
Ἰπχία νογρθι) ΠοιηΪηΐ ἀπο ἰΙοσαίιι5 
ἔσονται! αὐ βᾶδβὰ ἴῃ τηδηὰ δοθῆ ΡῬΓΟ- 
Ρμοῖλο: ἜΡΓΟρΡΙΟΓ ππίνορβὰ ρθοραίὰ 18 
Βαλβὰ οἱ ρϑοοαίὰ Ε]ὰ ἢΠΠ 6105, 48] 
ῬοσοάνοΡηΐ οἱ ρθορᾶγο ἰθοθριηὶ [5- 

ΓΔ6], φρτγονοοδηΐθ5 ΠΟΙΏΪη. 1) Π ΘῈ) 

5.86} ἴῃ νη! {1}}118 5115. Ἔ6Ι- 114 
4 δαῖ6}}} 56} ΠΟ η11 ΕΪὰ οἱ ΟΠ, ἰΪὰ 
4ὰλ6 ἴδοϊ!, ποηη6. ἤᾶθο βοιὶρία βυηὶ 
1 ΠΌΤ νϑΡθογαϊη ἀϊθγατὴ ΓΘρΊΙΠ) [5- 
ΓΔοΙ 7 

ΑΠΠῸ νἱβθβῖῃ]0 5θρίϊπ|0 Αϑὰ Γορὶβ 1 

Φυᾳὰ τορηανὴ ΖαπθΡὶ βδρίοιῃ ἀΐθθι5 

'π ΤΠοῖδὰ. ΡῬΌΓΓΟ οχθγοϊίαβ. Οὔ" 514 6- 

μαΐ ἀϑ θίμοι ἀνθ θιη ΡΠ 5. ΠῚ ΠΟΓῈΠῚ ; 

ἃ φαΠΠ46 Δ 5βοῖ ΓΘ }1Ὰ556. Ζϑιηθ ΓΙ 10 

οἱ οσοἰάϊ586. ΓΟσ6Π], ἰδοῖί 5101 ΓΘ ΘΠῚ 

ΟἸΏΠΙΣ [5Γ86] ΑΠΓῚ, 401 ογαΐ ῬΓΙΠΘΘΡ5 

11} {186 ΒΌΡΘΙ ἰ5Ρ86] ἰὴ ἀἐϊθ 11|4 ἴῃ 

σι Γῖβ. ἜΑΒΟΘΠΙ οὐρῸὺ ΑΠΤῚ 6117 

ἀρ... ΟΙΠΠΪΒ5. ἴϑγ 6} οὰπὶ 60 ἀ6 ἀθθ)θΊΠοη, 

οὐ ουβίἀθθαηὶ ΤΠΟγβα. ἜΙάΘη5. ἃι- ὃ 

θη] ΖαηθΥὶ 4αοὰ Θχριρπαηάι 6586. 

Οἰν!45, ᾿ΠΡΥΘ55 85. οδ΄ ρ]α 1 ΠῈ 6 5110- 

ἼΘΘΠΠ 56. οπὰ ἀοιηο γΓθρίὰ, οἱ 1Π0}- 

ἴα οδ1: ἘΠῚ Ρθοσα 5. 5815. 4πλ0 19 

ΡΘορανογαὶ [ΔΟΙΘ ἢ 5. δά π1Π ΘΟΙ ΠῚ Π0- 

ΠΪΠ0., οἱ δι} }] Δ η 5. 1ἢ νἱὰ φθγΟ  )ΟΔ ΠῚ 

οἱ ἴῃ ρβϑοσαίο 6}115 410 [δοἷὉ ΡοΟΟα 6 

[5γ86]. Ἔ Βριτιὰ διιίοιη. 56 1η0- 20 

Π11} ΖΔΓ οἱ ἰηβι ἀγα) 6}18. οἱ 

15,9. 

14,10. 
21,21. 
{851|. 
20,22. 

ν.8.. 

15,30. 
21. Ὁ8. 

15,88.. 

15,27. 

νυ.9. 

14,10. 

ι0. (8|ςε 11,15.) 
18. Β: ρου, πτῦο. ΑΥ̓͂ .Α: οεἰπαεποηιπιοπ τρανὸ 

(ετῦε). ὙΕ: οὐδοῦ σαν, ΑΥ̓͂: δε Ἔπτῃ δε6 δὲδε 
πἰρόσ, Β: σότδτ, ποῦ! ἴδηι δα6. Ὁ. ΑΥ̓: γἤπθοῖο 
ἄδου ὦ γα 6 δὲ.- ὦ. απ. ΒΑ:  δέπου, ὙΕῚ Πρ {ς 
ἐς {π| ΒΓ 0: 



θ608 (16,21-.30. πόσα ἢ. 

ΧΥΈ. Ἀπινῖοὲ παν νοσοβ ἤδυαρῖἕε. 

οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἕν βιβλίῳ λόγων 
21 7ύτε 

μερίζεται ὁ λαὸς ᾿Ισραήλ' ἥμισυ τοῦ λαοῦ 

Θαβνὶ υἱοῦ Γινὴϑ' τοῦ βασι- 

καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται ἢ 

τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραηλ; 

γίνεται ὀπίσω 

λεῦσαι αὐτόν, 

ὀπίσω ᾿ΑΙμβοί. 23 Ὃ λαὸς ὁ ὧν ὀπίσω ᾿ΑΙμβοὶ 

ὑπερεχράτησε τὸν λαὸν τὸν ὀπίσω Θαβνὶ υἱοῦ 

Γινήϑ᾽" 

ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ', καὶ ἐβασί- 

λευσεν Αμβρί. 

28 Ἔν τῷ ἔτει τῷ τριακοστῷ καὶ πρώτῳ τοῦ 

᾿Ασὰ βασιλέως ᾿Ιούδα βασιλεύει ᾿μβρὶ ἐπὶ 1σ- 
ραὴλ δώδεκα ἔτη, καὶ ἐν τῇ Θερσὰ βασιλεύει 
ἕφς ΓΚ 
δξ ὅτη. 

Ψ : ᾿ 

καὶ ἀπέϑανε Θαβνὶ 'καὶ ᾿Ιωρὰμ ὁ 

21 Καὶ ἐκτήσατο "᾿Αἰμβρὶ τὸ ρος τὸ 

͵Σεμηρὼν παρὰ Σεμὴρ 'τοῦ κυρίου τοῦ ὀρους' 

δύο ταλάντων ἀργυρίου, καὶ φκοδόμησε τὸ 

ὄρος, καὶ ἐπεχάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ ὄρους οὗ 
φκοδόμησεν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Σεμὴρ τοῦ κυρίου. 

Σεμηρῶν. 38 Καὶ ἐποίησεν ᾿ΑΙμβοὶ " 

τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐπονηρεύσατο 

- " 

τοῦ ορους 

ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσϑεν αὖ- 

τοῦ; 2398 καὶ ἐπορεύϑη ἐν πάσῃ ὁδῷ Ἱεροβοὰμ 
υἱοῦ δ ̓ αβὰτ καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ αἷς, 
ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ, τοῦ παροργίσαι τὸν 
κύριον ϑεὸν ᾿Ισραὴλ ἐν τοῖς ματαίοις αὐ- 

τῶν. 21] Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λύγων ᾿Δμβρὶ 
καὶ πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐ- 
τοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ, 

λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿]σραήλ; 
25 Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Ἵμβοὶ μετὰ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ, καὶ ϑάπτεται ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐῤσιὸ 

λευσεν “Τχαὰβ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 

29 Ὁ δὲ ᾿4χαὰβ υἱὸς ᾿Αμβρὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ 
᾿Ισραὴλ ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τοῦ ““σὰ 
βασιλέως Ἰούδα" βασιλεύει δὲ ᾿4χαὰβ ἐπὶ 

᾿Ισραὴλ εἴκοσι καὶ δύο ἔτη. 80 Καὶ ἐποίησεν 
᾿Αχαὰβ υἱὸς ᾿Αμβρὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, 

21. ΑΒ (οι. Ἰπνα): Θαμνφὶ... .Γωνὰδίρ. ἘΣ Δ 
ἜΓΠ[-) μετὰ Θαμνί (" Ε). 95, Β: τῷ βασ. σὰ (6. 
ΑἾΕΧ).... ΕἸόδα (ὑ ΑΕΧ). ΑΒ Ἐκαὶ εἱ τῇ (1 ἘΧ).Ψ 
24, ΑΒ ᾿ (α. δύο) ἐν (ἘΕΧ). Β: ἐπεκάλεσαν (- δν 
ἈΕΕΧ). 27. ΑΒ: ἃ (ὅσα ΕΧ). Β: κ. πᾶσα ἡ δυ- 
ναστεία (ο. ΑΊΈΧ.. 28. Β:: βασιλεύει (ο. ΔΕΧ). 
ΒΕΧ Ὁ (ἢ ἢ) Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει 
τὸ ᾿ἀμβρὶ βοξιαλες ̓Ιωσαφὰτ υἱὸς ““47σὰ ἐτῶν τριά-- 
κοντα καὶ πέντε ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτϑ, καὴ εἰκοσιπέντε 
ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν ερδσαλήμ' καὶ ὄνομα τῆς μη- 

“ΕΟ ῸΣ τ᾽ Θ΄ 3:3 Ξοπτνδπ "ῶρ ΩΝ 
ΤΣ ἘΌΝ 2. "ΞΘ ΘΠ ΣΤ 
Ὡϑ τ ὙΧΓΙ ὙΧΠῚ τὸ Ὁ Ν᾽ ὈΣΠ ἜΝ 
δ τῷ Ὠ) ἘἼ3. ὭΞΠ ΠΝ ΤῚΣ 

ἜΚ ῬΠΠΣῚ ΕὙΡΣ ΠΝ ὙΣΠΙΠῚ 38 
᾿πῶνπ ὈΣΤΩ͂Ν ΠῺΣ ΠΝ ἼΩΝ 
ἜΣ ΓΩΡῚ ΓΤ 3 3 ὭΞΙΣ ὍἼΠΝ 

ΩΡ ΠΡ 
δον πλῷ. ΤΙΝῚ οῶξω ἢ ΤΟΩΞ 
Ὀμγρστὸν ὦ ἸΛΩΡ ΠΟ ποτ ΠΟ 

Ἴο9 ΠΕΊΠΞ πρῶ πρῶ Θυτι 
Ἰῶ ἼππτΟΝ Ἰρὴὺ ἐστι 2, 
ττν ἸΞΡῚ ΠῸΞ ΘΞ9Ξ δῷ τὰ 
π2Ξ νῶν ὍΣ στ Ν Ρ5Ὶ ὝΠΗ 
ἐρῶ Ἔππι ΙΝ “οὔτος ὃν 

»Ὶ Ὁ πῆτπὶ 3 ΣῊ ὙὙΩΡ ΠΩΣ Ὁ. π 
ἬΤΤΟΣΞ 2 205. ὝΩΝ 29} 3 
τῶν ὈΩΝΌΠΞΙ 32) 3 ὩΦ25 
ΠΥ ΌΝ οϑϑπο, 2Ν ΘΥΤΙΝ ΝΛΌΓΙΣΙ 

29 

ἜΠΟῚ ἐπ 3Π ἼΞ ΝΘ" “πὃν 21 

ΩΝ ἼΠ 522) πῶ ΩΝ ΤΩΡ ΤἼΞῚ 
3 Ὶ ποτὸν 5. 3:}5 Ὅππνὴπ πῶ» 
ὩΣ ΞΞΌΝῚ ΣΝ 2. "ΞὉὉ ΘΡ2ΝΤ 38 

β 525. ΠΕ ἼΞΡΟῚ ῬΏΞΝ τον 
ἐΡΏΤ 3 2ΝΠΝ 

Ὀἰρηρυτὸν ΠΟ "ὙΦ Ξ ὩΝΓΙΝῚ 
ΝΌΝΟ ἀρ ΡῈ πῶτῳ πΣΞ 

“ὙΏΡΤΊΞ ὩΝΓΙΝ ΠΡΩΣῚ πτηπὶ 92 

ΘΠ" ΘΟ ἩἸ ῶΞ ΟΝ ὙΦ ΩΡ 
ΣᾺ ὙΥΩΣΤΞ ἘΝ πν ὭΣΡῚ ἐπρῷ 

γ. 34. δ: ῸΞ ΝΠ 

29 

Υ. 26. Ῥ ἸὨΝΌΠΣΣ 

τρὸς αὐτῇ Γαξεβὰ ϑυγάτηρ Σελί. “Καὶ ἐπορεύϑη 
ἐν τῇ ὁδῷ σὰ τῇ πατρὸς αὐτῇ, καὶ ὃκ ἐξέκλινεν ἀπ᾽ 
αὐτῆς τὸ ποιεῖν τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον δυρί" πλὴν τῶν 

ὑψηλῶν ὃκχκ ἐξῆραν, ἔϑυον ἐν τοῖς ὑψηλοῖς χαὲὶ ἐϑυ- 

μίων. Καὶ ἃ συνέθετο ᾿Ιωσαφὰτ μετὰ βασιλέως 



1; Δ δπίᾳο. (0,21-- 80. 609 

πιαίο, ἤεῆε, Ὅα 6. {1 αεἰάγτίεδεπ ἱπ ἊΣ 
21 (δ τοπίοςα Ὅὲν δεπίρο “ἤταεῖδ. ἢ Φαξιππαῖ 

(δ εἰτεῖς {ἃ Ὅᾳ 8 Ξο1ὲ γταοῖ ἰπ ζυϑεἰ Φ Ῥ εἶΤο. 
(δίπε Θά θίπα απ Φ Οἰδπὶ, ει Θοῦπε 
Θίπαῖθδ, Ὁαβ Πε ἴδηι ππὶ δὲδηίᾳοε πα )- 
ἐπ, οἷς αποοῦς ᾧ ἀϊτς αθὲν δίπο απ ἽΠππτί. 

22 ἘΘΙθεΥ Ὁα8 ὅδοἔ, θα8 α΄ ἡ πιτὶ θίπρ, 
τρανὸ Πάτξον, πη Ὅα8 θυ, δα8 αἡ 
Φορἰδπὶ δίπα, δι Θοῦπ (Οἰπαίθ 8, πὸ 
“Οἰδπὶ Πατῦ, Ὅαᾳ τυατὸ ἍΓπιτὶ δε ηπίᾳ. 

απ εἶπ ππὸ Ὁτεοϊ βία οπ αῦτ Πα, δε8 
δεθπίρ8 δα, τατὸ ππιτὶ δδηίᾳ ἴδον 
ΦΊγαοῖ δ δαῦτε, ππὸ τορίοτίς κι  Οίτρα 

2άϊοῶδ δαῦτο. ὃ ὅν ἔα Ὅὲπ ΞΒετα, ΘΘα- 
πιατία υὐπ (Θέπιοῦ ππὶ διυοοπ (δοπτηοῦ ΘΟ ΓΞ 
δεῖ, ππὸ δαιοίο απ Ὅοπ ἔΒοτρ, τὸ Οἱεβ 
οἷς Θιανί, οἷς εὐ δαποῖς, πα δὲπι ϑὲαπιοπ 
ΘΘεμιετδ, δε8 Βετροδ ϑέγῦι, (Θαπιατία. 

20 ἘΊϊπὺ ἡ πιτὶ ἰθαΐ, 

σεβεῖ, ἀπὸ ταν ἀγροῦ ϑοππ αἴτὸ, Ὁΐο Ὁ0Ὺ 
206 ἰδπι σευϑεῖεπ τθατὸπ. ἜἸ1πῸ τυαπϑοῖίς ἐπ 

αἴίοπ θεσοι δοτοθδόαμιδ, ὃὉὲ8. Θοθπϑ ϑὲε- 
δαίδ, ππὸ ἰπ {εἰπε (Οὐ πθεπ, δαπι οὐ 
Φγταοῖ {Ἰποΐφοπ παῖς, δα [16 δὺπ θοττη, 
Ὅεπ Θοῖί ϑταοῖδ, εὐ γποίοπ ἱπ ἰθτον Ἅ{6- 

27 αὐτίετεῖί. ἘΠθ.6᾽ αθὸν ποῦν υὐπ ἡ πιτὶ 
ἀπ Ταφὲπ ἱξ, παὸ αἴΐο8, τὐυα8 ἐγ φείθαπ 
γαῖ, ππὸ {εἶπε Ῥιαι, οἷε εὐ αεἴϊδεῖ Ῥαΐ, 
ἤεθε, Ὁα8 {{ φοζώτνίοδεπ ἰπ δὲν (ρτοπίοα 

28 Ὁεῖ δεδπίρε ήταορίϑ. ἜΊ1πο Ἅ{π|τὶ ἐπ Το 
τπῖ {εἰπεπ ὅθ ἄξοντα, τπιῦ τϑατὸ δερταθδοη καὶ 

(Θαπιατία, ππὸ ρα, Τεῖπ Θοῦπ, 
φεδηΐς απ {εἶπε κατ. 

ὅπι αὖτ απὸ ὑτείβίαοπ δαθν “Πα, δεδ 

28 

29 

δεδπίαϑ πα, Ἰυατὸ ἡ δαῦ, Ὅν Θοθα τί, 
δὐπίᾳ δεν Δήταει, απὸῪ τορίοτις ἴδον ΑἼταοῖ 
4ι (Θαπιατία οὐρεὶ ἀπὸ ιθαποὶρ δαῦτο, 

50 πιὸ τραῖ, θαᾳ8. δοπι ὥοῖγη ἴδ} ρε[οῖ, 

24, Ὁ.1,: Θί βοτδ, 

21. ΝΕ: Φαταιῇ Β: {π δίο Θα!{{0. ΟὟ: χυυ ᾧ ἅ1{- 
ἐπι. Β.ΟΥΥ ΝΕ: [οἵαίς,., (πα). Α΄ τσαῦ αἀπράπῃίᾳ,. 
ΑΥ̓Ν: Ῥαβ οδ... πια ἄλοπ το {0 ὙΕ: αι. ΤΟ Έο, 

22. ΒΙΝΕΙΑΙ τοατ, ΑἹ δ6ηὶ ὅδ, ἰθονίεροπ, αΥ̓: δ 
δίο Ὁ. Θδουθαπὸ ἄθεον, 

᾿Ισραὴλ καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία ἥ ἥν ἐποίησε καὶ ὃς 
ἐπολέμησεν, ὁχ ἰδὰ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λό- 
γων τῶν ἡμερῶν" τῶν βασιλέων ᾿1όδα; Καὶ τὰ λοιπὰ 
τῶν συμπλοκῶν ἃς ἐπέϑεντο ἐ ἐν ταῖς ἡμέραις “σὰ τῇ 
πατρὸς αὐτῇ ἐξῆρεν ἀπὸ τῆς )ῆς. Καὶ βασιλεὺς 
ὃκ ἦν ἐν Συρίᾳ “Νασίβ. Καὶ ὃ βασιλεὺς εἰφάνοτ 
ἐποίησε ναῦν εἰς Θαρσὶς πορεύεσϑαι εἰς Σ “Σωφὶρ ἐπὶ 

τὸ χρυσίον' καὶ ἐκ ἐπορεύϑη, ὅτι συνετρίβη ἡ ναῦς 

Ὁᾳα8 Ὁεπι ᾧετγι ἔδεῖ. 

Ἰυατῷ 

ει ΤΕ φρίθαί. εν έτη Θαϊμπατία, Χυΐ. 

ἴγγϑη} 18, ΠΟΠΠ6 Πᾶθ6 50Γρία απ 
ἴπ ΠΡΟ ν ΡΟ 1) Αἰ ΘΓ ΓΘ [5- 
τ] } ἜΤυμπο ἀἰνίϑιι5 δϑί ρόρυ]ι5 2] 
ἴβγαθὶ ἰὴ ἀπὰβ ρᾶγίθβ: Π)θἰὰ ρὰΓ5 
ΡΟΡΌΪ βθααθρθαίαν ΤΉΘΡΩΙ ΠΙΪα πη (ἰ- 
Π6.Π}, αὐ ΘΟμ ΒΕ πο Ροῖ ΘΠ ΓΘΘΘΙΏ, οἱ 
Π]641ἃ ρᾶΓ5 Αἰηγὶ. ἜΡγδονα] αὶ! ἁαΐθη 2.2 
ΡΟΡΌΪ5. 4] ογὰΐ ΟΠ) ΑἸγὶ, ρΟρα]οὸ 
41 5ϑααθθαιαν ΤΠ 6] ΠΠ απ ΟἸηοι ἢ; 
ΠΠΟΡ α54116 651 ΤἬΉΘΡΩΪ οἱ γορηᾶνὶϊ 
ΑἸΏΓ]. 

ΑΠΠῸ {ΓΘ ΘΒ ΡΥΪΠῚ0 Αϑὰἃ ΓΘρίβ 2.) 
Φυδὰ γτορηῃᾶνίι ΑἸΓΙ ΒῸρΡῸΓ ἰ5Ρ86 1 ἀπὸ- 

πλτδο ΠΘ0 1}. ἀΠηἶδς ἴῃ ΤΊΘΡβα γθρηᾶν!  ΞοΧχ 
μι 4... ἅΠη15.. ἘΠ [416 τη 61) Θπιαγίαθ ἃ 24 

ΒΟΒΙΘΙ ἀμ θ 5. ἰἀ] ἢ 5 ἀΓΡΘΩϊ, οἱ 
ΔΘΑ ΙΠ αν θα, οἱ νοῦᾶνὶΐ ΠΟΙ] ΘΠ Οἰ- 

νι ι}5 4118} ΘΧΕΡΕΧΟΓΑΙ ΠΟΙΠΉΪΠ8 56ΙΠ6 0 

(ἀΟΠΊΙΠΙ ΠΟ Π 15 δα Δη. ἘΠ ΘΟΙ!, ἃπ- 20 
ἴθ πὶ ΑἸΩΓῚ ᾿] 4} 111} ἰὴ οΟηβρθοία ΠΟΙ], 

το, δἰ ΟρθΓϑ[ι15. 681 ΠΟΟ [ΘΙ 5.106. ΟΠ 65 
Μίομ. 0716 40] [ᾺΘΡᾺΗ], ἃη16 θι. ἘΛΙθΪαν 46 20 
το όσα, π΄ ΟΠΩΪ νἱὰ ΦοΡΟθοὰπι {ΠῚ Ναθαν οἱ 

1 ΡΘΟΟΔΙ5 6}15, 4115 ΡΘΟΟάΓΘ ἰροογδί 
ἴϑγδθὶ, αἱ ᾿ΡυΠ] τοὶ Πομ πη [) 6. 

[5786] ἴῃ νΔ 1} {{|}18. 5.ιἶ5. Ἔ Β6]1- 27 
41 ἀπ 6} 56} ΠΟ Ώ11}}} ΑΜ ΡῚ οἱ ρΓΔ6]1ἃ 
40 6551, ΠΟ6 ἤᾶθο 80}ρία 58ηῖ 
ἴῃ ΠΡΟ νΘΡ ΟΡ) ἀἰθγα τη ΓΟΘ ΠῚ [5- 

το  ἐ Ἐ ον ἰνι{ιι6 Αμλτὶ οι} ρα γ]- 28 
θὰι5 51:15. οἱ ΒΘρα 5. δὲ ἰὴ δηλ} ]ὰ, 
Γορσπᾶν {π|6 ΑΟ] 1} ΠΠ 15. 6}115. ΡΓῸ 60. 

ΑΟΠὰ] νὸρὸὺ ΠΙΐι5. ΑἸ τγορηᾶν! 29 
ΒΌΡΘΙ ἰΒΡ86] ΔῆΠ0 ἰγιθβι 0 Οὐοἰάνο 
Αϑἃ τορὶβ Φπ4α, οἱ τορηδνὶί ΑΟΠᾺὉ 
ΠΠ᾿15. ΑἸΏΓΙ ΘΌΡΟΓ ἰ5ΓΔ6] ἴῃ ϑαπ)αρίᾶ 

νἱρσίπι! οὐ ἀπο} 115. ἃΠ18. ἘΕῚ ἰροι 80 
ΑΘΠΔ}} ΠΠ 5 ΑἸΏΓΙ ΠΊ Δ] 1} ΘΟ Βρθοία 

γ.18. 
21,22. 

ν.24. 

ν.28.24. 

Ὅς 5: Βδιηδιίΐίδρ, 

24. ΑΥΟΝΕ.Α: Φαίοιο. ΥὙΕ: θαπεῖς εἰς (Θίαδὲ 
απ Ὁ. 8)... ΒΙΟΥ͂Ν: (δε)θαποῖο δε 38, 

20. ΑΥ ὙἹ: (Πα) [ΦΙ πππετ, Αἱ τα έε οὖ ἄτροτ, 
20. Ξὲς ἢ), 18. 
27. Β: δειοίεζοπ, 

ἐν Γασιὼν Γαβέρ. Τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ 
πρὸς Ἰωσαφάτ᾽ ᾿Ἐξαποστελῶτοὺς παῖδάς σϑκαὶ τὰ 
παιδάριά μδ ἐν τῇ νηΐ, καὶ δκ ἐβόλετο ἸἸωσαφαάτ. 

Καὶ ἐκοιμήϑη Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὐτῶ, 
καὶ ϑάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτὸ ἐν πόλει 
Ζαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωρὰμ υἷος αὐτὸ ἀντ᾽ αὐ- 
τὸ. 20.8: Ἔν ἔτει δευτέρῳ τὸ Ἰωσαφατβασ.Ἰόδα 
᾿᾿χαὰβ υἵὸς 4. ἐβασ. ἐπὶ Ἰσρ. ἐν Σαμαρείᾳ εἴκ, κτλ. 



6710 (16,31-- 17,8. ἘξΟρ τ κ . 

ΧΥῚΙ. πω γε ον“ οἴ. 

καὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους 
7 -» Ὁ πρῶ 

ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 81 Καὶ οὐκ ἡν αὐτῷ ἱκανὸν 
τοῦ πορεύεσϑαι ἐν ταῖς ἁμαρτίαις “Ιεροβοὰμ 
υἱοῦ Ναβάτ, καὶ ἔλαβε γυναῖκα τὴν ᾿]εζάβελ 
ϑυγατέρα Ἐϑβάαλ βασιλέως Σιδωνίων, καὶ 

ἐπορεύϑη καὶ ἐδούλευσε τῷ Βάαλ καὶ προς- 

εχύνησεν αὐτῷ. 82 Καὶ ἔστησε ϑυσιαστήριον. 
» " - , ᾽ - Ἂ 3 

τῷ Βάαλ ἐν οἴχῳ τοῦ Βααλ αὐτοῦ ὃν ᾧκο-᾿ 
δόμησεν ἐν Σαμαρείᾳ. 88 Καὶ ἐποίησεν ᾿χαὰβ 

σαι παροργίσματα, τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον 
ν᾿ ᾽ ᾿ « ᾿ ᾿ κ “ 

ϑεὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλέας 
δὴ ᾿ , " Ε] - 

᾿Ισραὴλ τοὺς γενομένους ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 

84 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ῳφκοδόμησε, 
᾿ ε , δ ἡ 4 ΤῊ... Τὰ “4, κ 

Χιὴλ ὁ Βαιϑηλίτης τὴν Ιεριχω" ἕν τῷ “βιρὼν 
, ᾽ ἘΣΤῚ “ 7 ͵ αἴ ἡ 

πρωτοτόχῳ αὐτοῦ ἐθεμελίωσεν αὐτὴ». καὶ ἐν 
τῷ «Σεγοὺβ τῷ νεωτέρῳ αὐτοῦ ἐπέστησε ϑύρας 

- ν . «5 α 3 

αὐτῆς, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἕν 
ΠΣ, - .-» ; 

χειρὶ ]ησοῦ υἱοῦ Ναυή. 

ΧΨΥΈΙ. Καὶ εἶπεν ᾿Ἡλίας ὁ Θεσβίτης ὁ ἐκ 
ἢ - -» ᾿ κ᾿ ᾽ ,ὔ - 

Θεσσεβῶν τῆς Ἵ ἀλύσδι πρὸς Αχααβ Ζῇ 
ς ἢ ᾽ ΄ 

κυριος Ο ϑεὸς Ισραὴλ ᾧ παρέστην ἐνώπιον 

αὐτοῦ, 
Ὃ Α ξ 5 Ἁ Α ’ , ’ 

ὑετὸς οὁτι δἰ μὴ διὰ λόγου στοματὸς μου. 

2 Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ἠλίαν, } (ἔγων᾽" 

ὃ Πορεύου ἐντεῦϑεν κατὰ ἀνατολάς, καὶ κρύ- ζὰ 

ὩΣ] ΠΟΤ 759 Π8 55 πρὸ ΓᾺ » -»" ’ὔ ΄ - ! 

βηϑι ἐν τῷ χειμαῤῥῳ Χερὶϑ' τοῦ ἐπὶ πρόζςωπον 
4 .. ΓΚ - 5 ἃ 

καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμαῤῥου τοῦ Ιορδάνου" 
Ἂ “ κι " , 5 - 

πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι 
τοῦ διατρέφειν σε ἐκεῖ. ὅ Καὶ ἐπορεύϑη καὶ 
2 ) ν ν᾿ - 

ἑποίησεν Ἡλίας κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ 
» ’ -» , " ἐκάϑισεν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ Χερὶϑ' ἐπὶ προςώπου 
τοῦ Ιορδάνου" 
ἡ κι δ ἢ , κι ͵ ᾿ ἄρτους τὸ προὶ καὶ κρέα τὸ δείλης, καὶ ἐκ 

-" ’ τ 

τοῦ χειμάῤῥου ἔπινεν ὝΩΣ 

χειμάῤῥους, ὅτι οὐκ ἐγένετο ὗ ὑετὸς ἐπὶ τὴν γῆν. 

8 Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς ᾿Ηλίαν, λέγων" 

80. ΒῈῚ υἷος ᾿Δμβρὶ (1 ΑΧ). ΑΒ γενομ. (ὑ ΕΧ). 
91. ΑΞΒ: Ἰεϑεβ. (Ε98β. ἘΧ)ὴ. 82. ΑΒ: τῶν προς- 
ο ἀπ δ ςτών τ ἘῚ. 89. ἀνθΑύτχη ας 
᾿4χ. (ο. ΕΧ). ΑΞΒ {( (Ρ. Ἶσρ. )καὶ τὴν ψυχὴν αὐτὸ τᾶ 
ἐξολοϑρευϑῆναι ἐ ἐπτυ 4 τι ΟΕ ΑἸΕΧῚ, 854.Α4ῈΧ 
Ἂ Καὶ. ΔΒ: ᾿“χιὴλ... Ἐ(δΙ0) ἐν 9. Ε).-- 1. ΑΒ: (εἰ, 
ἴῃ ν8) Ἠλιὲ ὃ προφήτης Θ. ὁ ἐκ Θεσβῶν ... Ὑ (. 
κύρ.) ὁ ϑεὸς τῶν δυνάμεων .. . διὰ στόμ. λὸγϑ μϑ 
(6, ΕΧ). 2.4ΧΨΒἘλέγ. (1 Χ). 8. ΑΒ (οιϊ. ὅ): Χοῤ- 
ῥὰϑ' (ο. Ε) ... προςώπὸ (ο. ΕΧ). 4. ΑΒἘ(811.) τὸ 8 (Ὁ 
ΕΧ). ὅ. ΒἘέπορ. κ᾿ Ἴ.Ἀ8; ἐπὶ τῆς γῆς. 8.ΒἘλέγ. 

3. (κα . " - , 

εἰ ἔσται τὰ ἕτὴ ταῦτα δρόσος καὶ " 

" . ᾿ , ᾿ - 

ὁ καὶ οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ, 
ἔσο, 

᾽ΠῚ ἼΡΞΩΞ 23" ΠΗ ΘΝ 3 
7 Καὶ ἐγένετο μεϑ' ἡμέρας, καὶ ἐξηράνϑη ὁ 

. προρέϑηπεν 

Ἄὐι ἴ ᾿ ὦ ΠΣ ΩΣ Η ΞΑΤΙΝ Ὁ 5) 
τὸ ἀλσος, καὶ ἐπλεόνασεν ᾿χαὰβ τοῦ ποιῆ- 

πῸΝ ποτῶν ΕΠ τῆδρὉ 

Ἀἰξα5. 

ὙΠ τεῦ ἼῶνΝ ὉΞῺ τῆτπν ΣΞ 51 
ὉΞ2"3 ὩΣ 3» ΓΊΝΏΓΙΞ Ἰξϑὺ ὉΡ2Π 
ὉΡΞΏΝΤΩΞ ὈΞΡΝτΟΝ πῶν ΠῚ 
ΣΞΠΤΤΝ ἼΞ5)5) 99) ϑθ πος ΠΘῺ 
ΓΞ ὉΦΞῸ ΠΞΙΩ ὩΡῸῚ Φ ν ἼΠΙΓΙυθ5 85 
ὭΣΣῚ ΕἸ ΘΩΞ. ΓΞ. ὙΩΝ ὌφΞ τ 33 

πηθδπτ- ὮΝ ὩΝΠΙΝ 

ἼΩΝ ὌΝ ΩΣ" Ὁ ὈΞῺ Ἐν τίῶ" 

Πγηο5 
ΓΝ ὍΔΕ ΠῚΒ ὈΝΤΙ ΠΩΣ Ὑ2.3 
Ξὐ νυ Ξὴ πτθο ἼἼ5Ξ ΣΝ. ΠΙΤ 
πῆπὶ 219 ποτ ΞΧΠ ΡΣ 

ΕἸ. ΠΣ 3 ἼΒῚ ἼΩΝ 
ἜΣΤΩ ὙΞΌΤΙΙ ἀπθον “ἸὩΝΡῚ ἈΨΈΙ. 

91 

ΠῚ ΠΊΊΠΠ ὥΝ ΠΝ τ ὮΝ ἼΦΌΣ 

ππτΩΝ ΤΕ ΤΩΣ ὙΩΝ ὈΝ ἰδ᾽ 

δ τον "3. Ὕ 5 ΗΣ πξνπ ΡΉΡΕΙΣ 
᾿ὩΝὉ ἼΩΝ τήτοτΊΣῚ ἘΣ Ἐ ΤΆΓΙΞῚ 

ΤῊ Π ὩΘτῸΡ τῶν ΤῊΣ τς 
ΡΣ ΠΝ πϑιῦτη ὌΠΒΓΤΩ πο 4 

μι ΔΩ 951 ΕΝ τοῦ 3555 Ὧν" ἾΣ 
τ ὉΓΏΞ 3:95] 251 Γῆ ΖῚ9 

τ τα ὭΒ- Ὁ; “ὧν 

ἐπι" ἘΠΩΤΤ 3.})3 23} 
Ξ ΓΙ ὐϑ51 Ὡ")Δ" ΥῊ5 ΠῚ 
τΉΘΤ ΠῚ ΟΥ̓ΤᾺΞ Ὀῶλ τοπσΝῸ 

ν. 84. Ὁ ΞΊ5 531, ὺ, ἄς ΓΙῸΣ δὲ 155 

ΑΥ : πὸ εὖ φοἴῶα! --- ταῦ οὐ 41 ἐὐον 
ἐ τ ἐν ἘΠ, ὙΕ: τυαῦ ἐδ {δ 1π| δ} φοτίπα-. 

2}: 
Ὁ... 9 

4, ΑΥ̓͂: εἰπε δ Ππανίο, 
84, 8: δοεϊδίφειν 8, ΑὟΥ: 111 916. {, δυήροθυν: 

ποι ἱ. εὐ ἰγτὸπ τι, πὸ πὶ... Ποοἴς ἐν ἰῦτο Φθοτς 
απ|. ΥὙΕ: πὶ... φυπδοίο,,,, {6616 εὐ ἰδτς ΦῸ. εἶπ, 
(Ατ αἰ 9) 



δεν αἴΐε, δίς οὐὐ ἰθπι σοιθεζο Ἰϑαῦοη. 
81 ἘΠπΌ αν ἴθπι εἶπ Οδετίπροϑδ, δαΡ εὐ 

οἱς Φυώτον (0 Βααῖδ, Ὁε8. δε δηίᾳ 8 21 
Βίοοπ, πὶ δεῖδο, τἀπὸ οαἷπα δία τὸ 

82 οἱοπείς Ῥααἱὶ τπὸ δείοῖς ἰθπ απ, Ἐππὸ 

τί τοῖς Βα! εἶποα ὙΠ αν αὐ ἱπὶ ὥαιε 
ΒααΙδϑ, Ὁαὃ εὐ ἴδπι δαιϊοίς κι (Θαιπατία,, 

88 ὅ ππὸ πιάτο εἶποπ Θαὶπ: χὰ ἌΓ αῦ πιοῦν 
ἰραῖ, Ὅεπ ὥεττη, δὲπ οι ἤγαεῖδ, 211 ἐὐς 
ἀἔἕὔτπεπ, Ὁὸππ αἷς δεὐπίαᾳς ἤγαοῖδ, ἷς Ὁ0Υ 
ἰγπὶ σουϑοζει! τρατοῖ. 

δά ὅ8.:πν {εἴδει εἰ: δαποίς ΘἰοΓ υοπ ΞΒε[0 
ΘῚ “εοτίῶο. (68 ἔοϊείε, δα ζεἰποι οεὐἤεπ 
Θοῦπ δίταπι, Ὅᾳ. εὐ Ὅὲπ Θγιπο ἴραίς, 
ππὸ Τοίποα [ὑποῖοπ Θοῦπ Θεσιδ, δα εὐ 
οἷς θὕύτοπ ζεθῖ., πα Ὁθπι ϑθοτίο 68 

᾿ 

] 
᾿ 

| 
Ι 

β 

εῦτη, Ὁα8 εΥ σοὐοθοῖ δας διττὰ) χρίια,, 
Ὅεπ Θυῦπ ϑύππ. 

ΧΥΨΕΕ. ἰἴπο ε8 [γταὰ ΟἸία, δὲν Φ οἰδδί- 
(τ, αἰ δε Βθτρεῖπ Θ ίοαο, κι Ὥρα: 
(ὥυ τὉυαῦν ον ὥοτν, δὲν οί δἴγαεῖδ, ἴὸ- 
δεῖ, υὐΥὐ δὲπι ἰῷ [τ ς, 8. [01 οἱεἶο φαῦτο 
τον θαι πο ϑέόροιι ἔοπιπιοη, (ἃ) αρο 

2 εβ8 Ὁεππ. ἘΛπὸ Ὅα8 ϑθοτί ὃε8. Θεῖτη ἔπηι 
91 ἰθπι ἀπὸ ἤγταῦ : ἢ δεθὲ θα υὐὴ 
δίπποεπ, ἀπὸ τϑεπὸς οἰ ἃ) σόαοπ θὲοταοπ,, 
τἀπὸ ϑοτδίταᾳ οἰ) απ θα) (δΥ, δον ἐς 

φεπ δὲ οτοαπ Πίοβί, Ἔπιπὸ [0ΠΠῚ σοπὶ 
Βαᾳὦ {τἰπέρπ, ππὸ ἰὦ θαθο Ὅοῖ ϑαθοπ, 
αοδοίοπ, Ὁαῇ ἤΐε οἱ ὉαΤοί6 1 ζοοιι ϑουζονες 

ὅ φρο. ἜΔΥῚ ἀδὲν αἷπα θίπ πὸ {ρα πα 
Ὅ6πι ἥδοτί Ὁ68. εττη, τοι αἷπα τὸς, τὸ 
ζεδίς ὦ ἀπ 5α ἃ) (δΥ0, δον σοροπ Ὁοπ 

0 ϑδοτραπ Π|εδι. ἜΛΙπΌ οἷς ϑύαδει τα τοπ 
ἴδπι Ῥτοῖ τππὸ διε) Ὁε8. ϑθὲοτροθ 8. τιπῦ 
Ὁ68 Φθομοϑδ, τἀπὸ ἐγ ἰγαπὲ Ὁ.8 Βα). 

7 ᾿ἰπὸ ε8 σφεα παὰ οἰ ἄπ. Φαρεπ,, 
Ὁαῇ δὲν ϑαζ σοτίτοποίο, Ὁόππ ο8. θατὶ 

ὃ ξείπ ϑέερεπ ἱπὶι ϑαποο. ἜΦα ἔππι ὃα8 
θυτε Ὅε8 έτη κι ἴθι πὸ [γταῦν: 

9..4.Α: ρὲπ ϑδ᾽ὲὶοτρεπ, 

1. αἰτὸ δὲ διεπιδιίπαοεπ, Β.Α: (δ πιυοὕποτπ, 
ΟΥ̓ .ΥΕ: ΞΒείίαῇοπ. ΑὟΥ : Βεἰ τ θρθοπ οῦ. ... ὅπηι 
ἰῷ οίεπο. ΟΥ̓́ ΥΕ.Α : θέρει [αί[π,. Β : οὗ [εἱ δὲππ 
πα Ὁ. ϑπιόίζαρο πιοίποδ ϑθοτίό. ΑΥ̓ὙΕ: απβεν 211: 
[υἱρο (ἀπῇ Ὁ. 80) πὶ, 38. ΑΔ: απβοὺ πιείπι ϑθδιπιῦ 
Ἰαρέ οὖ, 
᾿ Βα: φοϑαθ. Α: ἐτρίπο απ ίθπ. ΥΕ: δεν 

ϑπιῤίρτη). 

᾿ 
! 

ΤΟΣ 

(Νοι. 7,1 

705.0,26. 

1, δι πέᾳο, (10,31--17,8.) 61] 

ΠΣ αι σοι ο᾽ δ, ὁτεῖπ οροπ, ΦΟίς ϑῆαθοη, ΧΥΊ. 

τ ΘΟΙΪΠΪ ΒῈΡῸΓ ΟἸηΠ65 ααϊ [ἀΘγαπὶ ἃηἰο 
Πἀρ,26.34. 611). ἜΝΟΟ 5601} οἷς αἰ ἀη ]αγ οὶ Ὁ] 

ταπθεῖςς ἱπ Ὅν. Θίπος Φετοδεαηιδ, θε8᾽ 
Θοῦπβ ϑὲρθαίδ, τὸ παῦπι δαλι! 6661, 

ἴπ Ρθούδ 15. Φογοθολπι {Π| Νὰ θα  ; ἰη- 
15,4. 5006. ἀπχιλ ΠΧΟΡΘΠΏ θα} 61] ἢ] ]Δ ΠῚ 

ἦι ῆϑν ΕΙΠΡθΔΔ] τορὶβ 5 ἀοπίογιιπι, οἱ Δ} 1 οἱ 
7αάὰ.5,11 ΘΡν νι ΒΔ] οἱ δὐογανὶΐ οι. ἘΠῚ 32 

δὴν ΠΡοΒαϊ γᾶ ΒΔ] ἴῃ ἰθριο ΒΔ], 
απο ΔοαΙΠοᾶνογαί ἴῃ ϑαιηαγὶα, Ἔ οἱ 38 

ΠΣ ΡΙηίαν!! ᾿ποπὶ, οἱ Δ] 4141 ΑΟΠὰ} ἴῃ 

ΟΡΘΓΟ 5110, ἰΡΓΠΠη5. ΠΟΙ ΠῚ ἢ ΘΙ ΠῚ 
ἴ5γ8 61, ΒΌΡΘΡ ΟἸΠ65 ΓΟΡΘ65 [5Γ86] 4] 
[ἀΘγὰπΐ δηΐ6 6.1]. 

[η ἀἴοθ 5. 6}5 δοάίῆοαν! ΗΘ] 46 34 
ΒΘΙΠΟΙ Φορίομο; ἴῃ ΑΙ ΡΓΙΠ  ἰνῸ 
510 {πηἀᾶν!! Θὰ, οἱ ἰῇ ϑὅ'65.}}} πονὶβ8- 
᾿Β1Π10 5110 Ροϑιι ροΓΐὰ5. 6715, {πχίᾶ 

νΘ}λ}) Πομηΐ «αοά Ἰοσαία5. Ππδγαὶ ἡ 
ἴῃ τηᾶηι Φοβιιθ ΠΠΠ Ναη. 

ΤΌΤΩΣ Εδι ἀἰχὶν ΕἸΪὰ5. ΤΊ  θ65 6 ἈΨΕΕΙ. 
Θκε χα ΒΔ] ον θι15. αδἰαὰ δά ΑΟΠ8}}: Ὑ νι 

πο ομἴηιι5. Π 6115. [5γᾶ6], ἴῃ οὐ} 15. 60η- 
(Αν Δ1: ΒΡΘοία 510, 5] οὔ δηηῖ8. Πἰβ5 ΤῸΝ οἵ 
ὈΡΖΡΙανία, Πἶδὶ [αχία ΟΥ5 πη61 νθγΡρδ! 

ἐφ ἜΜΒι ἰχοί οδι νοῦθαπη Ομ πὶ δὰ 

ΘΠ, ἀϊοθηβ: ἘΝ δορα ἢἰπο οἱ νὰ 3 

ΟΠ Γὰ ΟΥδηΐ6η), οἱ δΔ᾽βοοηἤθΓ6 [ἢ 

ἰογγοηΐίο δγ}, 40] οδὶ σοηίγὰ Φ01- 
ἀδποιη, Ἔοι 10] ἀθ ἰὐγγοηίθ Ὀ]Ρ065, ἀ 

("οὉ ὅθι, ΘΟΡΝΙΒ6116 ΡΓΔΘΟΘΡῚ αἰ ρᾶβόδηί (6 ἰδ]. 
ἜΑΡΙ οὐσὸ οἵ ἴδοι: 7πχία νου) ὃ 
Πομἶηϊ. (τη π6 4}}|15561,. 566} ἴῃ 
τογρθηΐο (γ}}}}, 4] οϑὶ σοηΐγα 900- 
ἀάμο; ἜΘΟΥ 4πΠΟῸ0 6416 ἀθίογοθαηϊ 9 
οἱ Ῥᾶποιη οἱ ΟΓΠ65 ΠΔΠ6, 5|Π}}}ΠΠ16 
ΡΔΠΘΠῚ Οἱ ΘΓΠ65 νΘΘΡΟΓΙ, οἱ }}})6)γ)α! 
ἀ6 ἰογγοηίθ. 

Ῥοβϑί ἀΐθϑ διιΐθπη βοΐ 5. (01- 7 
ΓΘΠΒ: ΠΟΙ. ΘΏΪΠ Ὀ] ΠΘΓαΐ 500 67 (ΟΡ ΓΔ]. 
ἜΤ ΔΟΙ5. οϑἵ ΟΓΡῸ 56Γ0 Ομ ηὶ ἃ ὃ 

3. ΟὟ: ΠῚ ἢ) σοπι ιν, Βε ϑοτπο απ δύπι, Αἱ ρέροις: 
ἄδεν 

4, ΑΥ̓ΨΟΝΕ. ΑἹ αὐ δοηι (ὑἱογοπι) 5. Αι: πάρτει, 
ὅ. ΒΑ, Α: ὙΠ απὶ38.. ΝΕ: τυοδπίο, 
0. «τι, ὅτι τὶ δ , δε 910, 
7. πα δὲν Θοίε, Α: παῷ Φαροι, ΝΕ: πὶ ϑθουίαμ 

εἰπίροεν 3. ΒΙΑΥΥ: 21 ὅπὸς (τ. ὅθεν.) ὃ. Ναρτέβ, 
ΑΥ̓͂ .ΝΕ: ΠῚ Ἐ, ϑὲ, αἰ Ὁ, τος. Α: τορπεῖς πἰ }}. 



672 (17,9---18. πόσαι Ε. 

ΧΨΥΨΕΙ. 

9᾽ Ανάστηϑι καὶ πορεύου εἰς ΣΡΤΕΣΥΣ τῆς 

Σιδῶνος, καὶ κατοικήσεις ἐκεῖ" ἰδοὺ ἐντέταλμαι 

10 Καὶ 
᾿ ,ὔ Ν ᾽ ’ὔ Ἂν "ἢν , Ὁ 

ἀνέστη καὶ ἐπορεύϑη εἰς Σαρεπτα, καὶ ἤλϑεν 

ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφξιν σε. 

εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως" 
Α ᾽, , ΠΥ ΝΣ ΩΣ ϑ 

γυνή χήρα συνέλεγε ξύλα, καὶ ἐβόησεν οπίσω 

“1ἀβὲ δή μοι 
11 Καὶ 

ἐπορεύϑη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς 

αὐτῆς Ηλίας καὶ εἶπεν αὐτῇ" 
᾽ Ψ 5» [2 Ἵ , 

ολίγον υδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι. 

“ήψῃ δή μοι καὶ 

12 Καὶ εἶπεν 

Ζῇ κύριος ὁ ϑεὸς σου, εἰ ἔστι μοι 

᾿Ηλίας καὶ εἶπεν αὐτῇ" 

ψωμὸν ἄρτου ἐν τῇ χειρί σου. 

ἜΝ: 
ἐγκρυφίας ἀλλ᾿ ἢ ὅσον (0. ἀλεύρου ἐν τῇ 

ὑδρίᾳ, καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ: καὶ 

ἰδοὺ ἐγὼ συλλέξω δύο ξυλάρια, καὶ εἰςελδύσο- 
, ΄ ΕἸ Ν 5 » ΞΞ , 

μαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τεχγοὶς 

μου, καὶ φαγόμεϑα καὶ ἀποϑανούμεϑα. 

Ιι8 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ηλίας" Θάρσει, εἰςελϑε καὶ 

ἐγκρυφίαν μικρὸν ἐν πρώτοις ἐκεῖϑεν καὶ εξοί- 

σεῖς μοι, ἑαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιήσεις 

ἐπὶ ἐσχάτῳ. 14 Ὅτι τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς 
᾿Ισραήλ" Ἢ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει 
καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττογήσει 
ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι τὸν κύριον τὸν ὑετὸν 
ἐπὶ τὴν γῆν. 15 Καὶ ἐπορεύϑη ἡ γυνὴ καὶ 
ἐποίησε κατὰ τὸ ῥῆμα ᾿Ηλίου, 'καὶ ἔδωκεν 
αὐτῷ,, καὶ ἤσϑιεν αὐτὸς καὶ αὐτὴ καὶ τὰ 
τέκνα αὐτῆς. 16 Καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου 
οὐκ ἐξέλιπε καὶ ὁ καψάκης τοῦ ἐλαίου οὐκ 

5  Ἂ ῃ ᾿ τω ’ ἃ φᾷ 
ηλαττονηϑη, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὁ ἐλάλησεν 

ἐν χειρὶ ᾿Ηλίου. 

17 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠῤῥώστη- 

σὲν ὃ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ οἴχου, 
Ἂν « 2). γς , γ᾽ - Α , 

καὶ ἣν ἡ ἀῤῥωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα 
τ ᾽ « ͵ 5 ᾽ - ᾿ - 

ἕως οὗ οὐχ ὑπελείφϑη ἐν αὐτῷ πνοὴ ζοῆς. 

15 Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἡλίαν: Τί ἐμοὶ καὶ 
9. ΑῈΧ: πορεύϑητι. ΑΒ: Σιδωνίας (ὁ. .)). ΒἘκαὶ 

κατ. ἐκεῖ (1Ὲ : 5, Α). 11. δακο ς ΕΈΧ). 
ΑΞΒ Ὁ (ἃ. ἐν) τᾶ (ΚΑΊ ΕΈΧ). ΒΕΧ Ὲ (ἢ ἢ) καὶ φάγο- 
μαι. ΙΣ, ΑΒ: πρὸς αὐτὴν (αὐτῇ ΕΧ). ΑΒ Ροη. ἐκεῖ- 
ἅγεν ἃ. ἐγλρ. Β: ἐξοίσεις μοι ἕν πρώτοις (ο. ΑΕΧ), 
ΑΒ: σαυτῇ (ἕ. ΕΧ). 14.8 0 ὃ". Ἴσο. (Ὁ ΑἜΈΕΧ).ς 
ΑΒΈ(ρυ.) ) τὸν (ἐ ΕΧ). Β: ἐπὶ τῆς γῆς (ς. ΕΧ). 16,8 
Ἐ χατὰ τὸ ὁ. Ἦ). (Ὁ ἈΕΧῚ ΑΒ αὶ ἐδ, αὐτῷ͵ ΓΕ 
ΕΕΧ). Β: αὐτὴ κ. αὐτὸς (ς. ΔΕΧ). 17.8 Ἐδ (1 
ΔΕΕΧ). ΑΒ: πνεῦμα (πν. ζ. Χ). 18,48 Ἐὴ γ. ({ἘΧ). 

καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ 

ἀπο Στ Ὁ πῶς, 

᾿ΠΏΡΙ ἼΞ 

ΠῈΣ πξὰπ ΒΞ ΤΙ ΠΝ ὙΠ 

Ττῖα5 ΤΠ ες Ρὲξος. 

Πρ ΤΣ ΘῊΡ τον ὍΝ ήτο 9 
ΩΣ, Πθτ Θῶ ὨΞ5] ΠΣ "ὧν 
ι ΘΡ5Ὶ πο οΞῸ ΟΝ πῶν δῷ 
Ὄπ πΏτοΝ ἈΝ 39) ΠΩΒΣ ΠΝ 
τυ Ρ ΤΌΝ πῶν οὖ τ 9:1) 
Νὸ τ ΠΡ ὙΔΝΟῚ πρὸς ΝῊΡ ΟὟΧΡ 

ἼΞΠῚ Ὁ ΠΡΘΝῚ ὮΦΞ ΘΥΘ ΘΡΊ 551 
ἈλτΙρὉ ὝΝΡῚ ΠΡῸΝ ἈΏΡῚ ΤΠΡ ΡΟ 
πήτοτΠ ἜΝ ΓΗ αἼΤῚΞ ὩΠΙΌΤΩΒ 521) 

ΝΘΌΤΟΝ 53 215} πϑτῦστον Πρ 
ὈΠΒΣΞ Ἡρώ" ὩΣ" Ἴ23 ΠΏΡΓὮΡ 
ΝΞ ΟΣ: Θυγῷ ΠΟΘΡᾺ "22 

ὁ 7} ἽΡ12 33) ἜΣ ΠΦΉΙ Ξ ΠῚ. ὩΣ. 

ΟἾΝΞ ἀ πτῦν Ἡπθος πΊΌΝ ἼΩΝ 12 
᾿ , τ" ’ ᾽ Α , 

ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμα σου" ἀλλὰ ποίησον μοι. Γὰϑ ΘΔ "Ὅτ ἼΝ ΠΠ32Ὶ9 Ὧν 
ΓΝ "Ὁ ὈΝΧ ΠῚ ΠΡ Ν 3. πθῸΡ 
ὝΝ ΠΘ "9 ἐΠΙΝΞ ἸΩΣῺ 1339] 14 
ΝῸ ΠΏΡΙ ἼΞ ὉΝ δ᾽ “πὸ αὐχὰ 
ἽΦ ἽὌΓΙΣ Ὁ Ἰδῶτι ὨΓΠΙΒΚῚ ΕΝ 

ἘΠ τ ἜΞΤΟΡ ὈΘ ΓΤ Θὴνος 
ὉΞ ΝΠ ἼπλοΝ, Ἰ919 ΠΌΣΙΣ Ἤ9Π1ιο 

ἐΘ525 ΠΏ 3 ΝΑΊ ΝΉΤΤ 
“ὉΠ »Ὁ ἸΏΘΡΙ ὉΠ Σ᾽ πρῶ ΝΘ 
εἸποοΝ ὭΞ ἼΞΤ δ ΤΠ “39 

17 

ἼΌΓΙ ὙΠ ΤΟΙ ΓΌΣ5. ΩΝ ΠῚ 
πρὶ προ Ὁτπ 

ΡΞ ἼΠΡΟΝ τον ὝΔΝΡΟΙ ΠΏ 92 18 

Υ 14. Ὁ ΤΣ 
Υ. 1ὅ. “Ῥ ΔΣΓΙῚ ΔΤ 

9. ΑΥ̓: θΠι{} ὙΕ: τοοί)εδ κει 3, σορῦτε, ΟὟ: [{π| 
απο] δου ϑἰδοπίετ, Α: οἶποπι ϑθοίδο, εἰποῦν ΞΕ), 

10. ΝΕ: απ δα ὁ Φθον, ΑΥ̓͂ ΑἹ χιππ, Β: Ταὰό (ὃ. γι 
ζαπιπτα, Α:; δὲ πείτ, 

11. Β: ὅἵς τη. ὑρῶς εἰπ Θιπ. Β.ΝΕ.Α: (ὑπ) ἰπ 
Ὁοίπον απ, 



95: Ἔεοττν δι : "" . 

ε΄. 1, δὲ πίᾳς. (17,9---18.) 618 

9 ϑὲαῶς οἱ αὐ τἀπὸ ροῦε απ Θατραι,, 

ΦΟίς σϑίθυο τ δόπι ΕΓ τμ 6, 

το δεῖ Θίοοπ Περί, τα ΟΙεῖδο Ὁα [δ {{}. 
δέπη ἰἃ) θαθδε Ὁ 6}: εἶπον δίτος. ρεθρα, 

10 τεπ, κα Ἀ Π{ὸ Ὁ) ϑετζοταο. ἜἸ1πῸ εὐ πια τς 
Πὰ) απ τπὸ αἷπα σὲπ Θατραῖθ, ππὸ δα. 
εὐ ἔαπι απ οἷς Φ ρὔν δὲν Θίαδί, Ποῦε, Ὅα 
ταν εἶπε Ἰδίτος ππὸ Τα 8 ὥοῖς απ. 
εὐ τἰοῦ Π πἰπὸ Ἰρτα; οῖς παν εἶπ τρος- 
πὶρ ϑαΐεν ἱπι Θεζᾶβο, Ὁαβ ἰζ εἰπῆς. 

ι1 ἘΦα [δ αὔεὲν δἰπαίπα 211 θοΐοπ, τἰοῦ οὐ 
ἤε ππὸ Τρταῖ: τίπρε παῖ απ εἶποπ 

12 ΞΒἰῇεπ τοῦ ταὶς. ἢ Θίς Ἰρταῶ: ξὺ ταῦτ 
Ὅον θεῖν, δεὶπ Θοίί, [εδὲ, ἰ Ῥαθς πίοι 
Θοραιζξποδ, οὔπς εἶπε ὅᾳπὸ το} Ῥὲο Ὁ 1 
ἵπι (δα - πη εἶπ τοεπίὶρ ὅθ ο ἱπὶ τις, 
πὸ Πεθο, ἰἃ θαθε εἶπ Θοῖς, νοῦ οιρεί 
αὐροίοοει., ἀπὸ σοῦο δἰποῖα ππὺ 001 πιὶν 
ππὺ πτρίποπι Θοῦπ ἐπατί ἄτοη, δαΒ τοἷν εἴπ 

18 παὸ [ξετθεπ. ἢ ΟΤία Τρτα ει ἰδτ: δίτίς 
οἰ πἰι, φερε οίπ ἀπὸ πιααγο ο8, υἷος δι 
σοαρί Βα], Ὁο πιαε ταῖν απὶ εὐἤζει εἶπ 
Εοῖπο δεθαξοποϑ αι πὸ δτίπρο πὶτὃ 
δεύαιιδ, οἷν αδὸῦ πὸ Ὁείποεπι ΘΟ πὶ [01Π|Ὸ 

Ἰά δε Ῥατπα απὸ πιαοπ. 

ἤρτίν δὲν θεῖν, δὲν Θυοῖὶ ϑἤγαεῖδ: Φαβ 
ΟΟΥ ἱπὶ δα [01 πἰὰε ϑενζ τοι τϑοτοοπ, 
απὸ δεπὶ δ οεΙἔγιισο [01 πἰῶτϑ ἱπαπαοῖπ, δἰδ 
αἸΓ Ὅὲπ ὅααᾳ, δα ὍΕΥ οτΥ τορπεπ Ταΐει 

15 υἱτὸ αἰ (ὄγοεπ. ὃ Θὶς αἰπα δίπ ππὸ 
πταίε, οἷς (ΘἸία. οὐαί θαῖίε. |1πὸ οὐ 
αῇ, τππὸ ς απ ππὸ ἰθν ὅαιϑ, εἰπε 8 εἰίε, 

ἜΦαδ ΣΟΙ ἱπι αὺ τϑατὸ πίε, 10 ἴαπῃ. 
ϑουξερτοί, ππὸ δὲπι οί ἔσιιας. πιαπροῖίε 
πιῶ τδ, παᾶῦ Ὅὲπι δοτί Ὁε8. ὥεῖτη, Ὁα8. οὐ 
ροτοθοῖ θαίε Ἐπ (δία. 

ΤΠ 

Ἡδοίδεδ, ζεἰπον ϑαιβυίτιδίπ, Θοῦπ ἔγταπέ, 
τπὸ [εἶπε δεταπεθει  τραν [0 {εν θατί, ὉαΆ 

18 ἕοίπ ότι πιοῦν ἱπ ἴθι 6166. “πὸ ἤ{ε 

ἴρταῷ κι Ἰίᾳ: θα 8 θαδε [ἃ πες οἱτ κι 

10. ὕ.1.: τοῦ ἰρτ. (ὅθοη [0 58. 11. 
1}. Ὁ.1.: Ῥτοιά. 12. Ὁ.1,: Ξ) 0618. 
17. Α.Α: ταν [οδτ θατί. 

12. ὅγ). ἐπι Ξορῇ ... εἰπ φααν Φείεε ὁ, ΑὟΥ: (δ 1: 
τπὸτ. νΕ: δαβοπ, Β.ΑΥ͂ ΥΕ;: οἱ ἐδ χτ, (δετοίίε οὖ, 
τί το ἐδ 31)... οὖ ὁἤεπ. 

13. ΒΙΑΥ͂Υ: ἰθπὸ πα θείποπι ϑθοτί, Β.ΑΥ͂ΝΥΕ: 
εἶποη ἢ, ιάεπ. Α: δ π, Β: εδ ζΠ06 πιαδοπ. 

14. ἐπι ξΞορῇ, Β: Φεῦ (δ αὖ πε )ὲ, ΑὟΥ; ")ὲο  1-(δ : 
ποῦ {. π᾿ αὐποῆπιοπ, ὙΕ: ΠΣ ΙΓ τ π {. π.τεοῦ τοετδοπ, 
ΑΥ.Α: δον Ὁ εἴν. {. π΄ ἴοον ([ρτεγ} τὺ. Β.ΝΕ.Α: (εἰ: 
προπ) δὲ. φοδοῖι τοῖτο. ΑὟ: οἶδε, νῈ: απ δίς οθεὺς 

“οϊοαιροείεπ Ῥ(δεῖ. 31, ᾧ,, 2, Β0ὲ 1, 101}. 

πὸ. 

ἘΦ εππ αἴο 

πὸ πα οἰοῖεπ Θεζδιέεπ τρανὸ Ὁο8. 

ΘΠ), ἄἀϊοθη5: ἔἤδϑυγσα οἱ νὰάθ ἴῃ 9 
ϑΑγθρῃΐα διά οηοΓαἢ), οἱ τη πο} 5 ἰδ]; 
ΡΓΔΘΟΘΡῚ ΘηΪπὶ 10] πη }]}16γὶ νἱάμπδο αἱ 
Ρᾶϑοὰὶ ἴθ. Ἔ ΒΘΌΓΡΓΟΧΙΓ οἱ 011 ἴῃ 84- 10 
ΓΘΡΠΐᾶ: ΟἸΠΙ46. νϑηΐββοί ἃὰ ρογίδηη 
Οἰν (4115, ἀρρΆΓΙ οἱ πη] 16 νἱάϊια 60]- 
ΠΙΘΘ 5. ἰἰβη8, δἱ νοοϑνὶ θὰ] αἰχίί 46 
οἱ: ἢὰ Ὠ]Πἰϊ ρΔΌ] πὶ (1186 ἴῃ νᾶβ6, 
αἱ θυ απ. Ἢ Οὐπιαι6. {Π1ἃ ρογρογοί, 
υἱ [θυ Γοί, ΟἰΔπηαν! ροϑὲ [ΘΓ ΠῚ 6115, 
ἀἸσθηβ: ΑἰῸΓ πλ]Π] ΟΡΒΘοΓΟ οἱ Ριο- 
66}18Π} ΡΔΠΪ5. ἴῃ ΠΙΔΠΠ ἰᾳἃ. ἢ ΘΔ 12 
ΓΟΒΡΟΠΑ: γίν ΠΟΙ Π 15. ΠΘι15 (α115, 
44 Π01}} Πὰ})6 0 ΡᾶΠ61Π), πἰἶβὶ 4ιιδη 1) 
ΡΌΘΊΠ 5. ὀάρΘΓῈ μοίθδί [ἀγίπὰθ ἰῃ ἢγ- 
ἀσῖὰ οἱ ρα! ] 1) ΟΙοὶ ἴῃ Ἰθογίῃο; 6η, 
ΟΟΠΠρῸ ἀπὸ Πἰσηὰ, αὖ ἱπρΓ αν. οἱ 
[αοῖϊδ) {Ππὰτὴ ΤὩΠὶ οἱ ἢ] πμθο, εἱ 
ΟΠ] ΘΔ 1118. Θἱ ΠΟΥ ΔΤ. ἜΛΑ 4υσιη 1 
ΕἸΙᾺ5. αἰΐ: ΝΟΙῚ {ἰπ|6Γ6, 5864 νάϑ οἱ 
[δο δἰοαὶ αἰχίβιϊ; Ὑϑγατη Δ Π] 6 η ΠΝ ὶ 

ῬΓΪ 1) ἴα ἀ6 ἰρβὰ [Ἀγίη]4 β θοἰπ6- 
ΓΙΟΠΙΠῚ ΡΠ 8ΠῚ ρᾶΡνΆ]Π οἱ ΠῚ δά 
16, {{0Ὸ1Ὶ ἃίθηη οἱ ἢΠϊο ἰτὸ [δο] 65 

Ροβίθὰ. ἤἢδθο ἃιίοι ἀϊοῖ! ΠΟΠΪ 15 
6118 ἴ5γὰ6]: Ηγάγία [ἀγ]ὰ 6 Π0η ἐ[6- 
Ποῖθιὶ η60 ἰθογίμι5 Οἱ οἱ πη αν ἀξ η16 
ἃ ἴθ), ἴῃ 4πἃ ΠΟΙ Π115 εἰ 015. οδί 

ΡΙ αν Δ} 5.06. [Δ 016} ἰοΓγὰθ. Ἔθιιαο 1 
01 οἱ Γ οἷν }πιχία νθγθιὴ ΕἸΪὰ6, οἱ 

ΘΟΙΠ ΘΑ ᾿ρ58. δἱ 114 οἱ ἀοΠ}ι5. ο}15, οἱ 
6Χ 1Π4 ἀϊ6 Ὁ Πγάγία [γῖπ 6 ποι) 46- 16 
[δου δὲ Ἰθογιμιβ. Οἱοὶ π0) 65. ᾿πη1ηΪ- 
ὨΠ 15, [χὰ νοῦ) ΠΟΙΪηΪ 4804} 

τ Ἰοσαΐα5. [6 Γὰϊ ἴῃ πλᾶπηπ ΕΠ] Ϊὰ6. 
Ῥδοίιμη 681 θη), ροβί πᾶθο ἁορτο- 17 

(νη ΠΠΠ 5. ΠΏ] 1615. τη Ὁ 15[ἅ1}}}15, οἱ 

νῶι. δΓὰς ἸΔΠΘΊΌΟΙ [ὉΓ Ϊ551Π1115.. [4 ἃ], ΠΟῚ 
Τόν εότοῖν ΘΔ ΠΘΓΘΙ, ἴῃ 60. ΒΔ]ΠΠ15. Ἔ Πἰχίς οσρὸ 18 
(δον δῇ ΕΠ : Οὐ πὶ οἱ {θὲ νἱν Ποὶ ἢ 16,10. 
Τά. 
11,12. 

",.4)26. 

(σι. 
21,.:. 

"οι -».Ὁ 

18,10. 

2Ἐ..4,2. 

3 

17. Α.: νϑῦθὰ ἤδ60 θέ: Ἰδῆϑιιοι 68. 

Πλάγε δεν (δ, ΑΥ̓͂: δὲπ (δγτοδοδιπ. Αἰ: ἤδοῦ Ὁ. απὸ 
δοτ, 

1ὅ, ΒΑ ΝΕ. Α: ((δα ἢ πα ὃ. ὅτε (δ, ΝΕ: εἰπίῃς 
ϑεἰ:. Β: υἱεῖς Φ αρφε, ΑὟ: εἶπ δαθττ!απς. 

17. τοαῦὸ [εθ τ θ., δίδ δαῇ, ΟὟ: πι Ὁΐοίεπ Φίπαοπ. 
ΥῈ: π. δίοζεηι. Α: Ῥατπα, Β.ΑΥ̓́Ν.Α: δε ὅ8., δεῖ 
Φαπδίται;, ΝΕ: 8 εἴ δενίπ Ῥο6 ὅν, ΑΥ ΝΕ: ταν (ὐπτθο) 
[εν δε ᾳ. Α: βατῇ, Βε παῦπι {. χπι. Αι: ἰθπὶ δὲν σοδἐπὶ 
απϑαίπαρ. 

48 



014 (7,19--18,ὅ.) ἘδΟραΝ, Ἑ. 

ΧΥΨΕΙ͂. 
Εἴῖα5 ππδοδεῖδε. 

σοί, ἄνϑρωπε τοῦ ϑεοῦ; Εἰςῆλϑες πρός με 
τοῦ ἀναμνῆσαι τὰς ἀδικίας μου καὶ ϑανατῶσαι 

19 Καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας πρὸς τὴν 

Καὶ ἔλαβεν 
- γ - 2 , 

αὐτὸν ἐκ τυῦ κόλπου αὐτῆς, καὶ ἀνήνεγκεν 

Δ ’ 

τὸν υἱὸν μου; 
τ , ᾿ εὐ 

γυναῖκα " Ζίος μοι τὸν υἱὸν σου. 

ΣΤῸΝ ΕΣ ᾿ ς “- ι τ 9.5. ἢ 4 

αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον ὃν ᾧ αὑτὸς ἐκαϑητο 
-» , 2 ᾿ - Π ᾽ »-» 

ἐχεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὑτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ. 

20 Καὶ ἀνεβόησεν ᾿Ηλίας πρὸς κύριον καὶ 
μν σ ῇ ᾿ εἶπε Κύριε ὁ ϑεὸς μου, καίγε τὴν χήραν, 

Γ 4 » ) - ΄ 

μεϑ᾽ ἧς ἐγὼ κατοικῶ μετ᾽ αὐτῆς, σὺ ἐκάκω- 

21 Καὶ 
͵ » 3 Ψ. 

ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρίς, καὶ ἐπεκαλέσατο 

σὰς τοῦ ϑανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς. 

τὸν κύριον καὶ εἶπε: Κύριε ὃ ϑεὸς μου, ἐπι- 

στραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου 

22 Καὶ 

Ἠλίου, καὶ ἐπεστράφη ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου 

28 Καὶ 
ν ὦ Ἁ - « ͵ νὰ 

αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰς τὸν 

" δ 

εἰς αὐτό. ἤκουσε κύριος ἐν φωνῇ 

᾽ 3. ἐν ὌΝ ,ὕ ἡγῷᾷ ᾿ Ι 

εἰς αὐτό, καὶ ἀνεβόησε τὸ παιδάριον. 

κατήγαγεν 
μὰ" ᾿ " δ ΘΝ -“ Α 5; - κ᾿ 

οἶκον, καὶ ἔδωκεν αὑτὸ τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ 

εἶπτεν. Ἡλίας" Βλέπε. 1 Καὶ εἰ- 
πεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἠλίαν. Ἰδοὺ ἐ ἔγνωκα ὅτι ἀν- 

ϑρωπος ϑεοῦ εἶ σύ, καὶ ῥῆμα κυρίου ἐν τῷ 
, ᾽ ͵ 

στόματί σου αληϑινον. 
»ἬἭ ᾽ . ’ὔ 

ΧΦ ΕΗΕΗ͂. Καὶ ἐγένετο μεϑ᾽ ἡμέρας πολλᾶς, 
. .“ ὔ ὁ ἘΣ Α ᾽ , ᾽ - 

καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς Πλίαν ἕν τῷ 

ζῇ ο υἷος σου. 

ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ, λέγων: Πορεύου καὶ 

ὕφϑητι τῷ χαάβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρός- 

ὠπον τῆς γῆς. 2 Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ηλίας τοῦ 

ὀφϑῆναι τῷ .Δχαάβ' καὶ ἣν λιμὸς κραταιὸς 

8 Καὶ ἐκάλεσεν ᾿“χαὰβ τὸν 

᾿Αβδίαν τὸν οἰκονόμον (καὶ ᾿Αβδίας ἦν φοβού- 
᾿ ’ , 2 5. 

μενος τὸν κύριον σφόδρα, 3 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

ἐν Σαμαρείᾳ. 

τύπτειν ᾿Ιεζάβελ τοὺς προφήτας κυρίου, καὶ 

ἔλαβεν ᾿Αβδίας ἑκατὸν ἄνδρας καὶ κατέκρυιψεν 

αὐτοὺς ἀνὰ πεντήκοντα ἐν δύο σπηλαίοις, 
καὶ διέτρεφεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ ὕδατι). 

ὅ Καὶ εἶπεν ᾿Αχαὰβ πρὸς ᾿αΙβδίαν" Δεῦρο καὶ 

: ΠΤ ἢ Ἐπ, τὰς, 19. .Β αὐτό. 20. ΑΒ Ἐπρὸς κύρ. 
. Οἵ μοι κύριε, ὁ μάρτυς τῆς χήρας μεϑ' κτλ. 

(ὁ. ΠΩΣ . κεκάκωχας. 21. Α58: αὐτόν (-τό Α'ΕΧ). 
22. Β: ἐγένετο ὅτως (ἤκ. - αὐτό τηἰχῖ, ὁχ ΑΕΧ), 
24, ΒΈ(ρ. ὅτι) σὺ. «δὲ σύ. ---Ἰ. ΔΒ: Πορεύϑητι 
(ο. ΕΧ). 2. Β: καὶ ἡ πο, Ἀραταιὰ. ὃ, Α5Β (ε{1. 
ἴῃ ΓΔ): ): ̓4βδιδ. 4.Β 7 (ἃ. Ἰεξὴ τὴν (Σ ΑΕ Χ). ΑΒ Ὁ (ἃ 
προφὴ ὥνδρας ("}).. «κατὰ π.ὲν σπηλαίῳ (ἐ. ἘΠΕῚ 

ἜΞΤΠΟ ὍΝ ΝΞ ΘΠΟΝΠ ἽΝ ἼΘ᾽ 

ἔ 
ϑ 
Ε 

; 

ὙΩΝΟῚ ἐ ὭΞΓΩΝ τ ΣΟἢ ἜΣΌΤΝ 19. 
ἼΠΠΡοῚ, ὭΏΞΤΤΝ ὃ- Ὡ πον ἢ 
-ῶν πον τὸν Ἰπῦν9) ΠΡ 
ἘΝ ΠΞΞ 951 Ἢ Ξιϑ" πος 

ἡθοκ πῆι ὝΡΝῊ, πήγητοΝ ΝΠΡῚ 5 
ἜΝ ΠΝ ΎΘΝ ΠΡΟΣ ΝΕΙΓΟΣ ΔΤ 
ἐΡΏΣ ΤῸΝ ΤΡΏΠΙ9 ΤΊΡΡῚ ΠΏΣ 
ὈΩΡὉ ὥρῷ Ἴρηπτον ὙΡΩΓΝΊΣ, 
Ἴποκ ΠῆΠῚ ἭΟΝΡῚ ΠΉΓΌΤΟΝ ἈᾺΡ 
ΣΡ ΟΡ πῆ ὙΦ ΓΒ5 ΝΠ ΞΟ, 
ΞΟῚ ἸῸΝ Ὁ 3. τῖσο » 93} 
ΠΡ᾿Ὶ εὙΠ5Ὶ Ἰπῦθες ΑΓ ῪΣ 
ΤΟΝ ΠΤ ἸοϑπτΩΝ ἸΠΡΌΝ 
ἼΘΙ ΝΘ ΕΗ ἼΠΤ5Ὶ ΠΡΟΣ 

τς ΠΘᾺΠ ὝΡΝΕΣ ΕΤΏΣ ὙΙ ἸΝΎ 
δ 3. ὭΣ ΠῚ ΠΩΣ ἼΠΙΟΝ 
ΠΝ ΠΡ3 τ ἼΣ ΠΩΝ ΘΌΠῸΝ 
τῆν ἼΖΤΊ Θ.3 Θ25 ὅπ0}» ΧΎΈΕΕΙ. 
το ΩΤ πὸ Ξ ἘΡοΝ τὸν ΟΠ 
πον Ὡαπν τῶν π ΠΝ 9 “ον 
ὙπῖοΝ ὦ Π99} ἐΓΡΔ ΝΕ ὭΣΘ ΟΡ “Ὸ 2 
ΡΤ ὩΡ ΠῚ ἘΝ ΠΝ τὸν γὴν Ὑπὸ 
ΤῊΝ ΕΕ ΜΟῚ ὩΝΠΝ ΝΡ ἸΔΩΞ 3 

ΝᾺΣ ΠΡ ἸΠΟΤΩΡῚ ΠΛΞΠΤΟΣ ὝΘΝ 
ὅΞῸΝ ΤΡΠΘΡΙΞ ὑπ} ἐπ πῆγηττΝ 1 
ΣΙΝ ἼΓΥΊΖΡ ΓΙΡΟῚ ΓΙ ἽΝ 522 Ν 
ΟΝ ΘΥΦΏΠ ὈΝΊΞΙΓΣῚ ΘΝ 52 
“ΠΩΝΘῚ ἘΏΝ) ὉΠ ΘΌΞὉ 3 ΤΩΡ ὮΞ 
τὸν Κπὰξ πὸ ἩπόταντῶΝ ἜΝΠΝ 

Ι 

γι 30. 91. ΄ 13 γῸΡ 
γ. 1. ὈΠΤΟΘΌΝΤΙ ἈΠΟ ῺΘ ΙΌ ἢ ΤΟ ΩΞΓΙ 

18. νῈ: 11 0... ὁ Β.νῈ: πιοίπο 5)ὶ. ἰπὸ Θεά ἢ: 
πἰβ ({π Θτίππουιπι8) 4πι| δείπηυπ, αὟνΑ:; Θῴπῦ 
(Θϊπϑοπ, τυΐοῦου) {πὸ ϑπϑοπέοπ. Β. ΑΥ̓ΝΕ.Α τ 
ππρίποι 5, κι ἐὀΌτ6π. 



ΘΝ, 
μὲ 

1, δὲύπέᾳε. 

δον τυἱοδοτθοῖδίε Θορπ, ῬΡαδία 9608 οπηείεν, 

ΑἿ, 19---18,50) 610 

χυτι. 
{αἤεπ, ὃ. Ῥέαππ Θοιοϑ Φι δ καὶ 
ταῖν δετοίπ φεξοπιπιοπ, ὉαΒ πιρίπον Ξθ} {π 
ἰραῖ ρφοραῦὲέ ππὸ πιίπ (Θοθ αεἰδοτοί 

19 τοὔτος. Ὁ ὅν {ρτα κει ἰθτ: Θ᾽ πεν δον 
Ὁείπεη Θυοῦπ. ᾿ἴπὸ εὐ παῦπι ἰῇπ τοπ 
ἰρτὸπι Θσυβ, ππὸ αἰπα δίπαμ! αἰ δὲπ 
(ααί, δα εὐ τοοῦπεῖο, ππὸ Τορίς ἰδ πὶ απ 

20 {εἶπ θεῖς. ἜἸ1πὸ τἰοῦ Ὅεπ εῖτη απ ππὸ 
ἤρτα: ὅετν, πιεῖπ οί, θα ὃι. αἰ) ὍοΥῪ 
Ἡθουὲ, δεὶ δὲν ἰὰ εἶπ Θαῖ δίπ, [0 {δὲ 1 

21 ρεἴθαπ, ὉαΒβ δι. ἴδτοι σοῦ π {δοίοΕ ἘἸΪπὸ 
εἰ πιαρ Πᾧ ἄδον θεπὶ δὲίπος Ὁτοίπια!, ππὸ 
τίοῦ θὲπ ϑεττπ ἀπ ππὸ Ἰγγαῦ): ὅεττ, ππεὶπ 
Θοίί, ἴαβ οἷς Φεεῖς δἰεζεβ δείποῦδ᾽ υυἱεῦοῦ 

22 18 ἰθππι ἔσπιπιοπ. Ἔ Ἰ1πΠῸ ὍῸΥ θεῖν εὐδὕτείε 
οἱς Θίίππις Τα, τπτὸ οἷο (Θροίς Ὅε8. δξῖπε 
Ὁ68 ἔασπι τοΐοῦοῦ 21: ἴῆπι, τὸ Ἰρατὸ [οδοης 

28 οἱᾳ. Ἐπ (δα παῦπι θα8 δε[πο ππὸ 
δγταῶίς εὖ Οίπαῦ οὐαὶ Θααΐ ἰπ8 αι, 
τὸ σα οδ [εἶπεν ει, ἀππὸὟ {ρταᾶ): 

24 Θίορε Ὅᾳ, δεὶπ Θοῦπ ἴοδὲ. ἜἸϊπΌ Ὁα8 
θεῖ δ Τρυαῶ 21 ΟἿία: ὅθι εἐὐξεππε ἰῷ), 
Ὅ4Ἀ δῖιι εἶπ απ Θοίίο8. δἰΠΠ, ττπὸ ὃε8 
ογτι θονι ἰπ Ὀείποπι δέος {1 ὅδ αῦτε 
θείς. 

ἈΥΨΈΕΙΙΗ͂. τἰπὸ ὕὑδεν εἶπο ἴάπρο 8 εἰς ἔσπι 
Ὁᾳ8 ὅἴδοτί ὉὍὉ66. ὅοῖτι 21 (Ἰία, ἱπὶ Ὁτίοη 
ἀαργ, τὸ ἤρτα: ὁεῦε Οἷπ ταῦ κεΐσο 
οἰ ρα, δα ἰῷ τραποι [ας απ (ὅτε 

2 ἐπ. ἘΠΛπὺ ΟἸίᾳ οαἰπα δίπ, δα εὐ Πὦ 
ἍΓθα 6 ςεἰσεῖς. (ὅδ τοαῦ αὔοὸῦ εἶπε ατοβὸ 

3 Φθοιτις κι απιατία. Ὁ πὸ ῬΙθαῦ τἰοῇ 
Ὀδαῦία, ζεἰποπ Θοζπιίζεεν. (Οδανία αδον 

4 [ὑτάγιείς ὅεπ ὅεττα [εῦτ. Φεππ δα. 376 
δρῖ οἷς του θείοθ ἐδ εῖγη απ δτοίζοίς, 
παῦπι Ὁδανία διιπόονε γον οἴοπ τὸ θεγε 
Πεῦΐίο τς ἱπ ὅν. Θῦθῖς, σἷοεν {ππ|ῖς ταῦ 
Ὅαᾳ {ιππἰᾳς, ἀπὸ σενήοτροίς ἢΐε τπἰς ΞΒτοί 

ὅ ππὸ βαῇεν.) ἔθου ζυταῦ πιπ ἌΓθα 5 δὶ 
ρος δίοῦς. τατϑ απὸ ι αἴδπ 

3. ὕ..1.: [εἰποιπ  οηι, 

19. «. δεαιδες ἔθη δίπαμ, ΑΥ̓: Ῥπήεπ, Β: Οθεῦς 
{παὶ. ΑΥ̓Υ ΝΕ, Α: Οθετρεπια). 

2ὺ. Β.ΑΥ: τη ὦ απῇθαῖέο, (Α: χπν ϑὲοεθ ροπάρτει 
τονε!) 

21. ΑΥ̓͂: Πτοίο [. δεν Ῥαὁ δὲ, ΝΕ: Τερίς [. ὅτ, {6. 
δὲη πάθει δία. ΟΥ̓ ΝΕ: ἰπ ἰθπ (ἔεθτοπ). Β: ἐπ {. 
«πγοεποίρδ, Αἱ δείδ, 

22, ΑΥὟ.Α: εὐ τρανὸ (υἱεδεν) 1. 
Ὁαβ ε6 Τοῦ. τοπτῦο, 

ΨῈΕ;: οὐ Το 10, Β: 

ΙηρΊΟΘ5115 65 Δα 1η6, αἱ ΓΟΠΙΘΠΙΟΓἃ- 
ΓΘΗΓῸΓ [4865 τηθὰθ οἱ Ἰπ θΓ ΘΟ Γ65 
ΠΠ τυ} τηθιηιΐ ἢ Εἰ αἷΐ δὰ θᾶπὶ Ε]Ϊα5: 19 
Ὁ. 1 Πὶ ΠΙ απ απ! ΤΌΠ χα Θ1ΠῚ 

νὰ. (6 51η8 6708 οἱ ρογίαν!: ᾿ῃ ὁΔΘηΔΟΙΙ- 

ἀκα 00}, ΠΡ] ἰρβ6. πιᾶποθδί, οἱ ροβείι 
ὅλ 5 5, φρο Ἰθοία]Π πὶ σα. Ἐ ΕΓ οἰαιηανῖ! 20 

αἰ ΠοΟΠλ τ οἱ ἀἰϊχὶι: Πομλη6, ἢ 6115 

]Θ115, ΘΕ] 6. ν] 18}, ἀρ 411} 
Θ5Ὸ πἰοα!η 16. 55.610}, ΔΙ ΧΙβα} αἱ 
[Π ΘΓ ἤοθγ 5. ΠΠΠαπὶ 6} 151 ἘΕῚ Θχρδηά!ι 21 

ἀμδϑ058. Δία 16. ἸΠΘΠΒῈ15. Θ5ὲ ΒΠΡΌΙΓ ΡῈΘΓΙΠΗ 
{ΓἸθι15. οἱ θ5, οἱ οἰαμηαν! δὰ Ποιη]- 

ΠῸΠὶ οἱ αἷϊ: ΠΟΙΏΙΠ6, ΠΘι15. 1η6115) Γ6- 

νΟΡίΔΙΙΓ ΟὈΒΘΟΡῸ ΔΗ) ΡΕΙΘΡῚ Πα} 115 
ἴῃ νιβοθῦα 6115. ἘΕῚ οχαπαϊνιι ἢο- 22 
Π]Π15 νΟΘΘηῚ ΕΠΪὰ6, οἱ γονορβᾶ δϑὶ 

ἐμ π ϑϑ᾽ ΔΗΪ Πὰς ΒΆΘΕΙ ἰηϊγὰ 6], οἱ γονίχιί. 
Ὁ ΤΌΠΠΙα6. Ε]1ὰ5. ρα θα οἱ ἀσροδβιὶ 23 

Θὰ 6 σΔΘηδΔΟΙ 0. ἴῃ ἰΠΙΘΓΟΥΘΙῚ ἀο0- 
28.4,36. 11}, 61 {ὈΥΔ 6 11 τηδινὶ 8186, οἱ αἷΐ 

τ. 1Π|: Ἐπ, νίνη! ΠΠΠι5. (ὰπ5} Ὁ Ὀἰχίι{α6 34 
Ὠ}.] 16. δα ΕἸΠΔηη : Ναηο ἴῃ ἰδίο οοσπονὶ, 

28.ν.7,28 {0 }} 18} ὙΙΣ Π 6] 65. (1 οἱ Υϑυθι πὴ 

[θΟΠΪΗΙ [ἢ ΟΓΘ ἴᾳ0 νϑυι 681. 

Ροβὶ ἀϊθ5. τπὰϊϊοβ [οί ἘΠ ΨΈΠΕ. 

ν..4.,25. 651 νυ) ΠΟΙΏΪηὶ δ Ε]Ϊὰπ ἴῃ ἅΠΠ0 

ὅλον δΎτϑ 6 ΡΓ10, ἀϊόθη5: γαΐϊθ οἱ οβίθπάθ ἰβθ 
ΑΟΒΔ ἢ, αἱ ἀθ Ρ] ν᾽ 5ῈΡΘΡ ἴδοθ ΠῚ 
ἰθγγᾶθ. ἜΪν" ΘΓρῸ Ε]185, αἱ οϑίθηάογοὶ 2 
56 ΟΠ; δγαΐ δι! 61 [ὯΠ165 γ ΘΙ Ώ ΘῈ 5 

ἴῃ ϑαιηᾶῦᾶ. Ἔ οορανι416. ΑΟΠὰ}} ΑὉ- 8 
νι, 6΄84}} αἰ ΡΟ Βα ΟΥΘ ΠῚ ἀΟΙη15 586; ΑΒ- 

Οὔ, ἀἰὰ5. ἀΌ ΘΙ. {{π|6})ὰ1 ΠΟΠΊΪ Πα πὶ νΔ] 48. 
Ἢ Νὴ ΟΠ] [Π!ΘΡΠογοί {6240 61] ΡΡο- ἡ 
ΡΠοία5. ΠΟΙΆ] 1, (10 116 οδηίιπὶ ΡΓΟ- 

ΡΠ ᾶ5. οἱ ΔΒ πα 605 4 ΠΡ 8 Π05 

τοι δ. αι 56 Π05 [ἢ ΒΡΘΙΠΠ015, δ μάν] 
ἘΡτ Ὶ,88 0 5. ρΡΔΠ6 οἱ ἅ4πἃ. ὃ Ὀἰχὶ. ορρο ΑΘΠΔ 

αἰ ΑΡάϊδιη: γαίθ ἴῃ [θΡΡἂ ἢ) δ4 1 ]- 

Ι,.5)8. 

(05. 
10,14, 

υ.19, 

16,81. 
19,15. 
21,555. 

΄ι 

19. ΑἸ. ὃ ΕἸΪΔ5. 

24, ΑΥ̓Ν: τοοίβ. Β: ετῇ, (ὦ δίοτίπ, Αι: δαται εὐ, 
ἰδ)... ϑϑαδυβα.ίᾳ,. 

1, ΑὟΥ; παῷ ἴαπρεν ὃ. ΒιΝΕ: πα, υἱοίοη Φαροη 
(ὖἱς 38. 14).ὕ 

2, Β: δὲν ὅππρον Πατξ. ΑΕ; (οἷς ϑιπρετός 
ον δεπίᾳ. Α: εἰπ δεζέίρον 5, 

ΒΥ τεῦ ἄδεῦ Ὁαὸ νὴ ταῦ, ΥΕ: δίο 9πι| 
ἜΣ Α: βου οθον [. ϑϑαπζοῦ, 

4. θίεν ... ἐπ εἶπον δούθ!ςο, Β,ΑὟ ΝΕ: δεῖ (16) ὅ0 
δύαππ, Αἰ: [6 50 {πὶ δῖοι, 

ἀ 



0710 (18,6--τ6. Πορτπι ἢ. 

Χυπεε. 

διέλϑωμεν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 

καὶ ἐπὶ πάντας χειμάῤῥους, εἴ πως εὕρομεν 

βοτάνην, καὶ περιποιησόμεϑα ἵππους καὶ ἡμιό- 

νους, καὶ οὐκ ἐξολοϑρευϑήσονται ἀπὸ τῶν 

κτηνῶν. ὅ Καὶ διεμέρισαν ἑαυτοῖς τὴν ὁδὸν 

τοῦ πορευϑῆναι ἐν αὐτῇ ᾿αχαὰβ ἐπορεύϑη 
ἐν ὁδῷ μιᾷ μόνος, καὶ ᾿Αβδίας ἐπορεύϑη ἐν 

ὁδῳ ἄλλῃ μόνος. 

7 Καὶ ἦν ᾿Αβδίας ἐν τῇ ὁδῷ 'μόνος,, καὶ 

ἤλϑὲν ᾿Ηλίας συνάντησιν αὐτῷ" καὶ 
᾿Ιβδίας ἔσπευσε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόςφωπον 

αὐτοῦ καὶ εἶπεν. Εἰ σὺ εἶ αὐτός, κύριέ μου 

Ἠλία; 8 Καὶ εἶπεν "Ηλίας αὐτῷ" ᾿Εγώ εἰμι" 

πορεύου, λέγε τῷ κυρίῳ σου" ᾿Ιδοὺ ᾿Ηλίας. 
9 Καὶ εἶπεν "᾿ΑΙβδίας. Τί ἡμάρτηκα, ὅτι σὺ 
δίδως τὸν δοῦλόν σου εἰς χεῖρας Αχαὰβ τοῦ 

ϑανατῶσαί με; 19 Ζῇ κύριος ὁ ϑεός σου, εἰ 
ἔστιν ἔϑνος ἢ βασιλεία, οὗ οὐκ ἀπέσταλκέ μὲ 

ὁ κύριός μου ζητεῖν σὲ, καὶ εἶπον" Οὐκ ἔστι, 
καὶ ὄρκισε τὴν βασιλείαν καὶ τὰς χώρας 
αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὕρηκέ σε. 11 Καὶ νῦν σὺ 
λέγεις" Πορεύου καὶ ἀπάγγελε τῷ κυρίῳ Ὁ σοῦ" 
᾿Ιδοὺ Ηλίας. 12 καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω 

ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα κυρίου ἀρεῖ σὲ εἰς γῆν 
ἣν οὐκ οἶδα, καὶ ἀπελεύσομαι τοῦ ἀπαγγεῖλαι 
τῷ ᾿Αχαάβ, καὶ οὐχ εὕρῃ σε, καὶ ἀποκτενεῖ 
με. Καὶ ὁ δοῦλός σου φοβούμεν ὡς τὸν κυριον 
ἐκ νεότητος αὐτοῦ" τῶ; οὐκ ἀπηγγέλη σοι 
τῷ κυρίῳ μου, ἃ πεποίγκιι ἐν τῷ ἀποκτείνειν 

εἰς 

Ἰεζάβελ τοὺς προφ᾽ τας κυρίου , καὶ ἔλαβον ον συῶν, τς γπνὸ "2 π 
Ϊ ἣ ᾿ ἔκ τῶν προφητῶν κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ 

ἔκρυψα αὐτοὺς ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ, 
καὶ ἔϑρεψα ἐν ἄρτοις καὶ ὕδατι; 18 Καὶ νῦν 
σὺ λέγεις" Πορεύου καὶ λέγε τῷ κυρίῳ σου. 
᾿Ιδοὸὺ Ἠλίας, καὶ ἀποκτενεῖ μὲ; ὃ Καὶ εἶπεν 
᾿Πλίας" Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων ᾧ παρ- 
ἕστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι σήμερον ὀφϑήσομαι 
αὐτῷ. 

16 Καὶ ἐπορεύϑη Αβδίας εἰς συνάντησιν τῷ 
᾿Ὶ Α } -" ᾿ 

χαὰβ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ, καὶ ἔδραμεν, 
᾿χαὰβ καὶ ἐπορεύϑη εἰς συνάντησιν Ἡλίου. 

ὅ. Β: ἐπὶ τὴν “γῆν (ὁ. ΕΧ) καὶ (ΚΑΕΧ)... Ἐπάντ. 
(Γ ΑΕΕΧ). ΑΒ: ἐὰν (8ὔ ἘΧ), ἘΣ: βὕὔρωμεν (- ομ. ἈΧ) 
" περιποιησώμεϑα (-όμ. ΑἸΧ).. 
ΔΈΧ). 0. ΑΒ: ἐμέρισανί(ο. ΕΧ). ΔΒ: ἀλλ κθὶ αὖ- 
τήν (πορ. ἐν αὐτῇ ἘχΩ. ΒΈμον. (ᾧ ΑἸΧ), ΑΕΧ 
Ἐμόν. ΑΒ: συνάντ. αὐτῷ (ο. ΕΧ; ΑΒ ἐ μόνος, ἘΈΕΧ). 
8. ΑΒ εἰμι ([ἘΚΧ). 9, ΑΒ Ἐσὺ (1 ΕΧ). Β: χεῖρα 
(-ας ΑΕΕΧ), 10. Β: ἀπέστειλέν (ο. ΑΚ ΈΧ). ΒΕΧ 
Ἐμὲ (Ὁ ΑΕΧ). ΒῚ (4. εἶπ.) εἰ (Σ ΑΒΕΧ), ΔΒ: ἐνέ- 
πρησε (ὅρα. ΚΕ). 11. ΑΒ χαὶ (1 ΕΧῚ): ἀναγγ. (ἀπ. 
Χ), 12. ΒΈ (.γ.) τὴν ΑΕΕΧ). ΑΒ: εἰρελεύσ. Ἐτὸ 

« σκηνῶν (Ἀτὴν.. 

Τϊΐα9 ἘΠ ΟΡ 69. 

Ὀππὸ ὝΡΌΠῚ ᾿ΠΩΣΙΞΟἸὩ Ὁ Ἴ22 ΝἾ. 

ΤΙΝῸΣ ΠΙΝΌΤΙ ΓῺ ΩΜΡῚ τητος 

» δοὈΏ τ Ὁ9 ὮΝ ΘΠ ὍΣΣ ὯΤῸΞ 
ἼΞῚ ὉΝῸ ΠΌΤ} ὌΝΤΙ ΝΧῺΣ ἐὯηΝ 

}) 

ὩΝ ΠΝ πιβτ ὩΣ Ὁ γΝπτΌΝ 

ἸΠΥΩΨῚ Ἰμ5 ΠΝ. ἼΗΞ 
ἐἾἼΞ ἼΠΝ ΠΤ ΙΞ 

ἼΠΒΟΝΣ ΓΙΣΡΤῚ 13 ἩΓΠΥ ΩΦ ΠῚ 

πῦθ το» Ὁ85) ἘΠ 551 ἸΡΝ Ρὸ 

ΤῊΝ ἊΝ πὶ πρνπ ἼΩΝ 

χρῖα ΠΌΑ “ὮΝ πὸ ὯΝ 5. ὝΩΝΟῚ 

ΕΒΓ ΏΓΙΡ ΞΝΤΙΝ Ἴ3 ἩΤΣΤΩΝ ἸΠ 
ἩΞ Θ᾽. ἩΒΓΟΣτΌΝ ἼΛΙΟΝ ΓΉΓΤΟ ΛΠ 
πΦ 539 δῷ ὍΝ πρῶτ Ὁ ἼΩΝ 
ἩΞΦΒΠΓΤΝ ΦΌΒΩΙ ἸΝ ὙΠΘΝῚ 
ΠΩΣ ἘΠΞΝΣῸΣ ΝΡ γ9 ἩἸΒΠΤΠΝῚ 
πρπ ΠΝ ἼΩΝ ἽΣ ὮΝ ΠΝ 
ΠΝ πὸν ι ς ΓΤ ἐἸπνοΝ 1: 
»ἤν τὸ σῶν τὸς ΠΝ α πῆπῦ ΠῚ 
ΝΞ" ὯΝ Ξ ΠΝ ΠΝ ὮΝ2" 
ἐλ Σ9 ΓΤ ΓΩΝ ΝῊ ΠΤΞΡῚ ὈΔΊΣΗ 

ἐκθὸπι 
ἈΞΙΙΝῚ ΓΙ "ΝῚ22 ὉΝ ὉΞῸΝ ΔΓ 
ΘΟ ὩΓῚ ΟΝ ΠΝῸ πῆ ὙΝΞ9 
ὈΓΙῸ ΘΌΞΟΞΝῚ ΠΡ ΏΞ ὅϑ5Ν ΘΙ 
"ὮΝ πὸ ΩΝ πον ΠΏΣῚ ὁ ΘΔ 14 
ἌΩΝΡῚ ὁ ὨΔῚ ΤῊΝ χρὶς ΠΌΤΝΌ Ώ 
ὙΠΤΩΡ "ῶνὶ τήνε Σ ἜΠΝ Ἐπ ΉπῖοΝ 

ΕΡῸΝ ΠΝ ἪΝ ΘἾΡΙ ἽΞ Ὑ295 
-Ἰϑὴ ὩΝ ΤΙΝ ΓΝῚΡΞ ἼΣΠ129 πρὶ 
ἘΝ ὈΝΑΡὉ ΞΝ ΠΝ πο] 3 

10 

γι ὅδ. ΓΙΠΙΘΓΙΘΟ νῪ. 12: ΠῚΞ γρ 

οὐν εὑρήσει... Ἔ (ἃ, φ.) ἐστὶ (ο. ΕΧ). 18, ΔΑΒ: οἷα (ἃ 
ἘΧ). Β ΠῚ (α. εξ.) τὴν (᾿ ΔΕΧ). ΑΒ: ἔκρνψα ἀπὸ 
8. ἐκ ἘΚΧῚ.... Ἐκ, ἔκρ. αὖτ. 14. ΒῈ (ν. σὺ λ.) 
μοι... Ἐ(54.) καὶ, 10,8: σναντὴν. ΑΒ: ἐξέδραμεν. 



1, Δειοπίᾳςο. (18,6---τ6.) 1] 

Ραδ]α᾽ 8 δητῷ, ΧΥΈΕΙΙ. 

θα ογδταπποι τἀπὸ ΞΘ. ἀοπ, οὐδ υἷν πιδ ἢ - ΥΘΓΒῸ5 [Οηΐ65 Δ4ΌΔΡΙΙΙ οἱ ἴῃ οαποίᾶν 
ἀπ ὅδε πϑοπ τπτὸ οἷς ϑὲοίς τπιὸ θέαις: γᾺ}165, 5] [ὈΓ[6 ΡΟΒ51Π115 ἱπυ θη Γ6 Π61- 
ρίοτο οὐδαϊίτοπ, 8 πἰῶϊ Ὁᾳ8 5160) αἴτε8 βᾶπ), δ βΆ]ν 8 4.05 δἱ ᾿η]05, οἱ 

ὕ παπέοπιπιο. ἢ πὸ {{ς τ εἰτείεπ ὦ ἱπ Ὅαᾳ 8 ΟΠ ΡΘηϊΐι5. μαμηθηΐὰ ἰηΐογθδηί. ἘΠ1- ὁ 
απο, δαβ [ΐὲ ἐ8. δπτ  ῦροπ; Ἔθα 0 206 ἸΒΟΡΙΠΙ4Ι6 510] ΓΘο ΟΠ 65, αἱ Οἰ ΓΟ ΓΘ ηὶ 
αἰτοεἰπ απ εἶἰπεπ ὅθεαᾳ, τπὸ Ὁδαδία. απ Θᾶβ: ΑΟΠΔΡ ἰθὰΐ ΡῈ νἱᾶπι ἀπᾶ οἱ 
αἰξοείπ Ὅεπ απϑετη ἤθε. ΑΒ Ἰὰ5. Ρ6Ρ νἱάμη ΘΓ ΠΏ 5ΘΟΓΒΙ1).. 

7 Φα πιπ Ὀδαρία απ δεπι θορε αν, (παι 6556. Αθάϊαβ ἰῃ νὶὰ, ΕΠἰὰ5 7 
ἤεῦε, δα. δεροαπείς ἰθπι (δ1α, πὸῪ δα εὐ 
ἴρπ ἕαππίο, ΠῈῚ εὐ απ ζεῖπ ὙΓΠΠ τἰπῦ 
ἤρα: 8: δὰ πἰῷτ πιοίπ ον (6 α Ὁ 

ὃ Ἐ δ. ργυαῷ: δ8., σοῦε δίπ πτὸ͵ [πὲ δεῖς 
9 πὲ εῖτπ: Θίεῃε, (Ἰία ἰξ δεν. ἔφε 

αδὸῦ γταῶ: ὅθα8ϑ βαῦς ἰῷ σοίπιοίαεἱ, 
Ὁαβ δι᾽ Ὁεΐπεπ ποτ Οὐ ΠΠῸ ἰπ Ὁἰς ὁ πος 

10 Ἄθα08 σεδοπ, δὰ εὐ πιὶῷ εδοίο ἔφυ 
κῃ Ὅεγ δεῖν, δείπ οι, ἴεθεῖ; ε8 {{ 
ἕείπ 90 1Ὲ πο ὁδεδηπίρτοι ἀῦ, αθίπ πιοίπ 
ῥεῖν πίαι σοζαποί θαι, Ὁἰ). κὰν {ιῦ)οι. 

11πὸ τϑὲππ ἢ Τρταοι; (ὅν {Π πἰῶτ θίον,. 
παθπι ἐγ εἶπεπ (δ᾽ Ὁοη δοπὶ δεδπί τοί 
τὸ 801, δαβ πιαπ οἱ) πίνε αοἤιποεπ 

11 δάτιο. ἜἸ1πὸ δι. ζρτ  πππ Θεθς θίπ, 
ἴσσε Ὁείποπι ὥοῦτα; Θίερε, ΟΘἸίαᾳ {ΠῚ δίοετ. ν.40. 

᾿ ὩΒκ.2)16. 
ἙΕ4. 12 Ἔ ὕδοππ ἰὼ πὰ δἰπαίπαε υοπ δίτ, [Ὁ 

πιὸπ, τεῖβ πἰῶς τυοϑῖπ, ππὸ ἰὰ Ὁαππ 
ἔζπιο τἀπὸ Ταῖς οὃ Πα δ απ, τὸ [ἀπὸς 
δι) πιάτ, [0 ἐπυϊτροῖς οὐ πιίἄ). 

18 διιροπο απ. Ἔ 718. πιείποπι ὥϑεττι πἰῶτ 
απροασί, τοαῦ ἰὰ) σοεἴθαη θαδο, ὃὍα. 376 δ... 

Πβτονθοίοπ ὅ68. θετγπ οὐτοϊταείο ὁ ὍαΒ. 
ἰὼ) Ὅον Ῥτορθείοπ Ὁε8. εττπ θιπθον σεται 
Ὁἷε 

Πεᾶτο, θεν. μιπῇῖς ππὸ δα Πιπζοἷᾳ ἔπι ὍῸ1 
ΦΡΌΙο, ππὸ σοευζοτοοῖς [ὺ πὶ ΞΒτοῦ ππὸ 

14 δαϊοετε ἜἸΔπν δὰ Τρυία πππ: Θεῦς 
Ομ, ζασε δείποπι ϑεῖγπ; ΟΤίᾳ {Π ΐετ; 8. «τι. 

᾿98ΒἘᾳ.8,14. 15 εὐ πιϊ ἃ) εὐτούτρο ὃ ΘἸίαᾳ Ἰυτα: Θὺ ταῦτ 

ΣΙ 
θείη δέπει Γἀν τοι δὲπ εττπ ϑοπ ζοίποτ, 

Ὅεν θεῖν ϑοθανίῦ Τοδοί, τοῦ δόπὶ ἃ) Περι, 
ἰὰ) ΟἿ ταὶ ἰθπα δοιτο φεΐρσοπ. 

160 
πὸ Τασίς εὃ ἰθπι απ, 

ὅ, ὕ.1.: ϑὲοῇς πὸ δά πίον, 

ὅ. τπἰπὸ π΄ δι 5, πππ, ΟὟ ΕΑ: ἘΠ αΠοταιο [οπ. 
Ατα. ἐπ αἰτο δ ἅϊεν, νῈ: υἱο! {εἰ Ὁ} {. οἷν, Β. ΑΝ ὙΕ.Α: 
τα. νΕ: απὶϑοδοι τῇ. Β, ΑΥ̓͂ ΝΕ: πὶ πί ἐδ αἰ: 
τοίίοπ (απ|ξ.} Τα οπ σοῖη 55. 

θ. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: (ϑεγ) 1. ππίον ᾧ δα ὁ ἃ, 
7. ΒΑΑΥ͂Υ .ὙΕῈ.Α: (ι. ε1) ἐὐξαππίς ([0π))... Ξ31{| δα 

ὁ... -- -- Ο9, ΒΑΑΥ͂Υ.ΥΕ.Α: ῥαπῦ. 

Ὅκχ αἷπᾳα Ὁθανία δἰπ ἍΓδα0 ἐπίφοσοπ,ς 
ἀπὸ ἄρα0 οἰπα, 

Ι 3,14.8,3. τοὐτος οἰ ὅεν (θο Πξ Ὁε8. ϑεῖτπ τϑερπεῦς 

ΟΟΘΟΡΓΙΐ οἷ; 4αϊ οι) ΟΟρ ΠΟΥ 556. ΘῈ], 
ΘΟ ἀ1 5ῸΡΘΙ ἰδοίθιη. 8118] οἱ δἰί: 
Ναϊ ἰὰ 65, οι] η8 ᾿ηἱ, ΕΠ α5 ὁ ἕ (αὶ 

116 Ῥοβροηα: Ερο! νά δἱ ἀϊὸ ἀο- 
ἸΪΠ0 ἰᾳο0: Αἀοδὶ Ε]185. ἘΕῚ Π|6: 
Οὐ ροοθαν!, ἰπ 41, φαηϊὰπη ἰΓὰἀ 5 
1) ΒΘΡΝΆΙΩ {ἰ}}} 1 ἸηΔππ1 ΟΠ}, αἱ 

ὦ. πον ἢ οἰαϊ ἢ ἡ ἢ Ὑὶν! Πομλίηι5 Π 65 

ἴα 8, 4υϊὰ ΠῸῊ 681 ΚΘ 58. διιΐ ΓΟΡΏΙΠΙ, 

400. ΠΟΙ ΠΙΒΘΡΙΔ ἀΟΙΏΪΠΠ15 ΠΠ6 15 ἰδ 

ΓΘ. 6η5, οἱ ΓΟΒΡΟΠ ΘΗ 0115 ΟΠ οἰἰ5: 
ΝΟ 651 ἢϊ., Δἀϊαγαν!! γαρηὰ 5 Πρι]ὰ 

οἱ βϑηῖ68, 60 4106 ΠΙΪΠΪΠ16 ΓΘΡΟΡΙΓΘΓΙ5. 

ἘΠῚ πὰηὸ ἰὰ ἀϊοὶς τἰΠἰ: γα οἱ ἀϊο 11 
ἀυμη!η0 ἰᾳ0: Αάἀθϑι ΕΠὰ5! Ἔ οὐμηᾳι8 12 
ΓΘΟΘΒΒΟΡῸ ἃ (6, ϑρὶγι ἴα 5. ΒΟΙΏΪηὶ ἃ8- 
ΡΟΡΙΔΡΙ (6 ἴῃ ἸΟοιιι 416 πὶ 6ΡῸ ἰσποΓο, 
οἱ ΠΩ ΓΘΒ5Ὲ5. ΠΟΙΆ Π0 ΑΘΠ4}, οἱ ἤθη 
᾿Π ΘηΪΘηὴ5 ἰ6 ᾿ΠἰΘΡΠοΙοὶ τη6: 56} ν15 

ἀθΐοιη (5 {ἰπη6ῖ Ποχηΐηιπη ἃ} ἰῃ- 
[Δηϊ|ἃ 58. ἘΝυι4υ 4 πο ἱπα οαΐαη 
δϑὲ ΠῸῚ ἀοῃηϊηο ἴη60, 4υϊά [6661 1η), 
ὁ) ἰμίογποογοι. 2628}8] ΡῬΓΟρΠ οί 5 
Ἰ)ον }, ααοὰ ἀΡδοοπάογη ἀ6 ΡΓγο- 
ΡΠ ΘιΙ5. ΠΟΙ ηΐ ΘΘη ΠῚ νἱρῸ 5. 4αϊ Πα ἃ- 
θ6Π05 δ ζυϊηαᾳιάρθηοβ ἢ 5ΡΘΙ ΕΠ ΟΪ8, 

οἱ ῬΑΥΘΓ 605 ρᾶπΠ6 οἱ ἁψῃαξ ἘΒι14 
ΠὰΠΟ ἰὰ ἀϊοὶθ: ΥὰαἋθ οἱ ἀΐο ἀοῃλίπο 
ἴυο: Αάδδϑι ΕΠὰ5 : αἱ Ἰη!ογἤοϊαι πη6! 

ἜΜῚ ἀἰχιι ΕἸΙα5: Ὑ νη Ποπηίηι15. οχοι- 10 
Οἰϊα αι], ἀη ἴθ. ΟἸ} 115. ν Ὁ (1 50, αϊὰ 

Πούϊθ Δρράγοθο οἱ. 

ΑΡΠῚ οὔρὸ ΑΜάΐαβ ἴῃ ΟσΟα δῖ 10 
ΛΟ} οἱ ἱπάϊοαν! οἱ, νηΐ 8 ΑῸΠᾺΡ 

Αο.8,39. 

νυ.8 

τι. 

ἤ. 5: Νοὴ ἴα. 
8. Αἴ. 1 (Ρ. Εβο) Εὖ ἀϊχίι, 

10. ΒινῈ: Τ6β εὐ δα, ο, (δἰ. σεν ἔθιπὶ ((ᾧ τυ δε 
15π). 

12. αὶ ἐδ τοἱΐτδε ... ἐν [ἄποδεο, ΒΕ: Ὁὰβ ἰῷ π. 
τοὐβίς, ΑὐΥ̓: ἰτᾶρ!, ὦ τυορίπ (ὦ πὶ τοείβ, Α: απο, 
Ὅτ θαβ ἰᾧ ὁ π΄ τυ. 

15. ΑΥ̓͂: τυείεμι (ᾧ οίεπε. ΑὉ Βεπὲς γον ἰθπι εἰς 
[{Φείπεπ, 



ΟἿΒ (18,17--20. 

ΧΥΈΕΙ. 

ορπι ἢ. 

αὐῖας ΠΟ Ρἔξ65. 

11 Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ᾿Αχαὰβ τὸν Ἡλίαν, 
καὶ εἶπεν ᾿“χαὰβ πρὸς Ἠλίαν" Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς 
ὃ διαστρέφων τὸν Ἰσραήλ; 15 Καὶ εἶπεν Ηλίας: 
Οὐ διαστρέφω ἐγὼ τὸν ᾿Ισραήλ, ὅτι ἀλλ ἢ 
σὺ καὶ ὃ οἶκος τοῦ πατρός σου, ἐν τῷ κατα- 
λιπεῖν ὑμᾶς τὸν κύριον ϑεὸν ὑμῶν καὶ πο- 
ρευϑῆναι ὀπίσω τῶν Βααλίμ. 19 Καὶ νῦν 
ἀπόστειλον καὶ συνάϑροισον πρός μὲ πάντα 
᾿Ισραὴλ εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον, καὶ τοὺς προ- 
φήτας τοῦ Βάαλ τετρακοσίους πεντήκοντα, 
καὶ τοὺς προφήτας τῶν ἀλσῶν τετρακοσίους 
ἐσϑίοντας τράπεζαν ᾿Ιεζάβελ. 30 Καὶ ἀπ- 
ἔστειλεν ᾿Τχαὰβ εἰς πάντα τὸν Ἰσραήλ, καὶ ; ; : : : 
συνήγαγε πάντας τοὺς προφήτας εἰς τὸ ὅρος 
τὸ Καρμήλιον. 

21 Καὶ προφῆλϑεν Ἠλίας πρὸς πάντα τὸν 
λαὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Ἕως πότε ὑμεῖς 
χωλανεῖτε ἐπ᾽ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις ὑμῶν; 
εἰ ἔστι κύριος ὃ ϑεὸός, πορβύεσϑε ὀπίσω 
αὐτοῦ, εἰ δὲ ὁ Βααλ ἔστι, πορεύεσϑε ὀπίσω 

7 - ΄ 2 7 ,ὔὕ « ᾿ 

αὐτοῦ. Καὶ οὐκ ἀπεχρίϑη ὁ λαὸς λόγον. 
22 Καὶ εἶπεν Ἡλίας πρὸς τὸν λαόν: ᾿Εγὼ 
ὑπολέλειμμαι προφήτης κυρίου μονώτατος, 
καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βάαλ τετρακόσιοι καὶ 
πεντήκοντα ἄνδρες. 25 Δότωσαν οὖν ἡμῖν δύο 
βύας, καὶ ἐκλεξάτωσαν ἑαυτοῖς τὸν ἕνα, καὶ 

μελισάτωσαν καὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων, 
καὶ πῦρ μὴ ἐπιϑέτωσαν" καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν 
βοῦν τὸν ἄλλον, καὶ πῦρ οὐ μὴ ἐπιϑῶ. 33} Καὶ 
βοᾶτε ἐν ὀνόματι τῶν ϑεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ 
ἐπικαλέσομαι ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ ϑεοῦ 
μου, καὶ ὁ ϑεὸς ὃς ἂν ἐπακούσῃ ἐν πυρί, 

οὑτὸς ἐστι, ϑεός. Καὶ ἀπεκρίϑησαν πᾶς ὁ 
λαὸς καὶ εἶπεν" ᾿4γαϑὸς ὃ λόγος" ον ἐλάλησας". 
26 Καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας τοῖς προφήταις τοῦ 'Βαάαλ' 
᾿Εκλέξασϑε ἑαυτοῖς τὸν βοῦν τὸν ἕνα καὶ 

ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι ὑμεῖς πολλοί; καὶ ἐπι- 
καλεῖσϑε ἐν ὀνόματι ϑεοῖῦ ὑμῶν καὶ πῦρ 
μὴ ἐπιϑῆτε. 26 Καὶ ἔλαβον τὸν βοῦν καὶ 
ἐποίησαν, καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ 

18, ΑΒἘ ἐγὼ. ΒἘ 6. 45}: καταλιμπάνειν,.. . ἐπο- 
ρεύϑης. 19.Δ8ῈΡ. ἀπ. ἡπκαὶ: Β᾿ τὴν αἰσχύνης (τὸ 
Β. ΔΈΚΧ). ΑΞΒ: τ. καὶ πεντ. 20.ΔΝ8 Ἐτὸν. Β: ἐπι- 
συνήγαγε. ΑΒΈἘ(ρε,) τὸ. 21. ΑΒ: προφήγαγεν. Β: 
πάντας (π. τ. λ. ΑΕ Χ), ΑΒ: εἶπεν αὐτοῖς Ἤλιδ... 
κὐμῶν. ΒΒ. Ἐ (411.) ὅ. ΑΒῈ (811.) ἐστὶ (1)... 22. ΑΒ 
ἡ (ἃ. χυρ.) τό οἱ (1 ἢ ) ΟΝ: οἵ προφῆται τὸ ἄλοδς 
τετρακόσιοι (ἘΕΧ). ΑΒ ἕν... 
(ς, ΕΧ). 24, ΠΡῸΣ (8}.Ψ Β1ι ἃ. ὄν. κυρ) τ 
δ ΛΕΧῚ. ΑΒ ἐστι ({ἘΧ). Β: εἴπονς ἐν ΕΧ; ΛΈΧ: 
ταν). ΔΒ: Καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ (ο. ΕΧ). 26. ΑΒ: τῆς 
αἰσχύνης (τὸ Β. ἘΧ).... (ουϊ, 26) μόσχον (βὸὃν ἘΧ).} 
Β: ἐπικαλέσασϑε ἢ ΔΕΕΧ). 

τμβδασν αὐ ] καθ τς ρλησθϑοι Βα τ εττν 

ΩΝΘῚ ἼΙΔΟΝΣΤΊΝ ὩΝΤΙΝ ΤῊΝ 9 ἽΣΉ17 
5 ἼΞΡ πὶ ΠΡΝΠ Ὁ Ν ΘΝΤΙΝ 
Ἔ Ἐπ ΟΣΩΝ ἸὙΠΣΡ 9 ὝΝΡΊ 18 
Ν ΘΞΞΙΣΞ ΣΝ ΤΡΞῚ ΠΌΝΤΟΝ 
᾿ΘΌΣΞΠ ΠΝ δ ἜΤ πῆπὶ ΤῊΣ 

ἜΡΙΝ ἈΞ ΤᾺ, ἐπ πΠΝ ΞΞ ἄν 
ἜΣ) ΟΥΦΏΠ, ΠΝ τ ΦΞῚΝ 
Ἰπφ ὍΞΝ ΠΝ ΦΞῚΝ ΠΊΟΝΕΣ 
ὭΞΓΟΞΞ ΝΙΝ ΓΡΙΘ51. 1 ὉΞΤῚΝ Ὁ 
ὝΠΤΟΝ ΘυΝΞΒΙΤ ΤΙΝ ὙΞΡῚ ὉΝΩ: 

ἐ ΘΔ ἼΞΙ 
ἽΣ ΏΝΡῚ ὈΡΙΤΟΞΟΝ ἼΠΡΟΝ Ό3] 

Ῥϑσϑτ ΤΟΣ ὉΡΠΙῸΒ Ὁ "Ὁ 
"ΘΝ ὙἾΤΙΝ Ἴ2Ὸ ΘΠ ΟΝ τ ῸΝ 
τ ὩΡΗ ΠΕΣ ὍΝ ̓ γοῦ ὌΡΞΙῚ 
ἊΝ ποτὸν ὙπθοΝ. ΠΝ ὙΠ ΤΩΣ 

ἜΛΞΩΥ Ἔ39. ΠΗΓυΣ. ΝΊΞ2 ὙΠΉΓΗΣ 
ἐν ΘΟ ΓΙ) ΤῊΝ ΤΡΞΊΝ ὉΣΞΙ 
ὉΠ ἩΓ3" 5.5 Θ΄ 2  Ή,75} 28 
τὰν ὍΔ ἼΠΠΙΌῚ ἽΝ ΣΙ ἽΕΙ 
ΟΣ Ν ΘΟ ΝῚ ὙΔ ἴδ. Ὁ ΟΝῚ Θεός: 

21 

ΒΡ Στ ΓῸΣ ἸΠΠΟῚ ἜΝΙ ἼΒΕΤΝ 
οῶξ ΓΝ ΠΡ" ἐῶν δ ὩΝῚ 3, 
πῆγοσΘΞ ΝΉΡΝ ὩΝῚ ὈΞΎΤΤΟΣ 
ΗΠ ἘΣ γΡοστῶΝ ὩΣ τον πὶ ἀοΣΣ 
5 "ἼΩΝ 5ὴ ΕΣ ἊΝ το ΝΠ 

τος πὸ αρὸν ὍΡΩΝ 1 ἼΞΤΙΙ τϑ 
πϑν Ἢ ἬΣΣ ὙπΝΠ ἼΒΙΠ 90 ἼΓΙΞ 
Βϑ πον οῶξ ΝΗΡ Ὁ ὩΠΞ ΘΩ͂Ν 5 

Ἴϑσστα ἸΠΩΣΟ τὐβοίρτ ΝῸὉ ὩΝΊ}0 

γν. 20, ὉΠΞΌΠ ΔΓ) 9 2 ΌΒ 

γ. 21. ΓΙ ἘΠ 



1, δεύμπίᾳε. (8,17--260) 0179 

Φ τα 8 ϑϑετιυίττον, φΦος σεται ϑ[οτδοτιπῃ δὲν ϑαα ϑρτορθείεη, Ἃ ΕΙΠΕ. 

17 θίπ, Τα ἐπίροσοπ. ὁ Ἰπὸ δᾳ ϑίθα ΟἿία 
 ἴςἋἀῦὲ,. Τνταῦ Ἔα 0 2 ἰδ: ἘΒ1Π δῖιι, ὍοΥ 
[18 δἴγταεῖ ϑονυίττοι ἐς ἘὅΥ δὲ. [ρταῷ; δι 

σεγιοίτγο ταῦ πίε, ζοπϑοεῦπ δι. πιὸ οἷς 
ποὸ8 ϑδαίοτδ ὅαιϑδ, δαπί, Ὅᾳ8 ἴτ᾽ δὲδ 
φοῦτη (Θοδοί σουαΐεπ θαδὲ τἀπὸ Ὡϑαπῦοῖς 

19 5αατίπι παῷ. Ἔ βορίαπ, [0 ζεπος. πὶ 
δῖπ ππὸ ϑουζαπιπίς. 2: πὶ Ὁᾳ8. σαπξὲ 

τ Ἴταοῖ αἰ δὲπι θεῖα (δαγπιεῖ, τππὸ δὲ 
ΦἰΕ ΘιθιδεΥ ππὸ [ππ|ιῖρ Ῥτορθοίοπ ΒααΙδ, 
αἰ οἷο υἱογ διποετ του οίοπ. 68 

20 αίπϑ, οἷο υσπὶ Σ [ἃ Δ Ίοθο18 εἤσπ. ἘΠ0 
Ταποτς θα δίπι ππῖον αἴΐο δείποον ΑἸταεῖ, 
τἀπὸ ϑοΥαπιπος. οἷο του θεῖοι απ δόπι 

ς 3Βεῖρε (δατπεῖ. 
21 Φὰὰ τταἰ (δία 21 αἴἴοπι ΠΟΤῈ τὸ Τρταῦ: 

δὶς ἴαπαε Οἰπξοι ἰθτ απ δείοεπ (είτε ὁ 
, δήτ δὲν ει οί, [0 τὐαπϑεῖς ἰθπὶ πα; 

Π [[8 αϑὲντ Ῥϑμαΐ, [0 τοαπϑεῖς ἴθηι πα). 
22 ᾿πο Ὁχ8 “01 απτοοτίεῖς ἰρπι πἰ 8. Ὁ α 
᾿Π {ρταῶ Τα ζππ| 1: δ δὲπ αἰείπ ἔδοτε 

αοθιίοδοι εἶπ τον θοῖ Ὁ.8 ὥετήη, αδὸν ὍΕΥ 

τον δοίοπ ΒΘ ααΐδ Π{πὸ υἱεὲν δι πθοτ, τπῦ 
28 {πὶ ϑέαππ. ἢ ΘΟ φεδεῖ τπ|8 πῖππὶ δἴθθοη 

ατγοι, ππιὸ Ταΐει Λ{ς τά ὍΤεπ εἴποι ὅατε 

τη, ππὸ θη ςεὐδοπ πὸ αὐ|8ὃ 01, 
ἴεσοη, πὸ Ἐείη ὅειιοῦ Ὁγαπ Ἰοαοη: 10 τυυἱ 
ἰᾶ) Ὅεπ αἀπϑοτη δαττοπι πρθητοπ ππῸ αὐ[ὃ 

᾿ οἷς ἴση, ππὸ απ) ξείπ ειιον Ὁταπ ἴος 
24 ἴσαοπ. 

εατοῦ Θοίτεθ, πὸ ἰὦ ΟἿ Ὅεπ ϑὲαπιεπ Ὁ. 8 
ὅδεῖτα ἀπτηζοπ; τρί Θοῖς. πιπ 
δεῖν απτοστίοι τοῖτο, θογ {εἰ (οί. 
Ὁαϑ σααἴξὸ ὅ01Ὲ αἀπίιθοτίοῖς ἀπὸ ζρταδ): 

20 Φᾳϑ ἰ[ τοῦτ! ἜἸ1ηὺ ΟΤία. Τρτα, κι ὃὲπ 
Φτορ θεία Βααῖδ: (δράθίο. ἰθγ εἶποπ 
αύτοπ ππὸ πιαεῖ απὶ οὐοπ, Ὁεππη ΟΣ 

{π υἱεῖ, ππὸ τας οἰτοβ8 οί(ε8. ϑὲέαπιοπ 
20 απ, τπ|ὺ ἴοαοῖ ξοίπ ἤοιιῦ ὅταπ. Ἔ Ἰ1πὸ [{6 

παδηιπ δὸπ ὅαγτοι, ὅπ οΥ ἰθποὸι σαδ, 
τὸ τί ίοίοπ κι, ππὸ τίοξζει απ Ὅὲπ ϑὲαε, 

17. Α.Ατ 81 δι 6, 

17. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: ἰπό (ἰπ [οΓ)66) πο ΠΕ δτίπρος, 
18, ϑδεδοίς.... τυαπδοῖ, 

19, δὲπ ὅθεν. Β: Ὁοό (ῥρεοιαϊοό,. ΑΥὟΝ: δὲν 
ϑίπατίο, (αΥΝ.ΑΥ πα ὅϑετρεν ὙΕ: απ δὲπ 58.) 

21. 5 Φοίεοπ, (Β: κυεί αἰσοἰ δ αγίοπ (δοδαπέοι ἢ) 
ΑὟΝ; αὐὖ δείοο Ὁ. δίπ. Βὲ πίε εἷπ ἥθονε, ΑὟὟΝΕ.Α: 
ἔρίπ 98). 
δ. δοδὲ ᾿πᾶπὸνν . ἴῷ ετὐῦν .... αἄπὖι ὅό. διε τεέπ. 

ἘΦρ τοὶ ἰδτ απ δεὲπ ϑιαπιοπ, 

πἰἰς 

πὸ 

ἴπ ΟΟΟα ΓΒ Ε]Ϊὰ6. ἘΠῚ οαπη] νἱ 1556. 17 
(Ατα.τ 06 11Π), ἃ: ΤΠ. 65. {16 χὰ οομίαι}) 5 

ΛΡΟΤΟ ΡΟ] 61} ἘΕῚ 1ΠῸ αἰ: ΝΟ 6σὸ ἰαυθᾶνὶ 18 
Ι5γ861, 884 ἰὰ οἱ ἀ0}}118. μα γ15. ἰὰ], 

4] ἀοΓΘΙ 4 5.15. πηᾶπάδία Ποιηΐηϊ οἱ 

ΒΘ 01: 6515. Βαλ Πη. ἘΝ ΘΓαΙ ΔΙ] 6η 1 
ΠΟ ΙὨΪ 6 οἱ σΟησΓορὰ δὰ Πη6 Ὁ}]- 
ΥΘΓΒῚΠ] ἰ5ΓΔΘΙ [ἢ ᾿ηοη6 (Δ) 1}6}}, οἱ 

ῬγΟρ]Ιοίὰ8. 88] «αλαγίησθηΐοβ (αΐῃ- 
9. Πυδρίηία, ΡΓΟΡΠΘἰλ54116 ΠΠΟΟΓᾺΠῚ ({ἃ- 
 ἀγησοηΐοβ 411 ὁομηθάπηϊ 46 ᾿πθη8ἃ 

δολα061. ἜΜΙβΙι ΔΟΙΠα ἃ οἴηηθὲ ἢ- 20 
1105. ἰϑῦὰ}}, δἱ ὁοηρνθσανὶ ῬΓΟΡ]δ ἃ 5 
1 016. (Δ 18]]}. 

Αοοθάθη5. διιίθη) Πὰς. (1 ΟἸΠΠΘῺ) 21 
ΡΟρΡυ απ). ἃἱϊ : [ἰβαιθαιο οἸδιιἀἸοαι 5 

τι ίη. ἀἀὰ5. ρᾶγίοδύ δὶ ΠΟΙΗΪηΙ15 οϑί 
ἐυάιύνδαν ἢ 6.15, ΒΘ4ΆΠΏΪΩΪ Θυϊη; δὶ δυίθηῃ ΒΔ], 

ΒΘ 4.  Ϊἰ {Ππὰ|}. ΕἸ ΠΟ ΓΟΘΡΟΠΕΙΙ 
οἱ ΡΟρΌΪ5. νογθαιη. ἜΕῚ ἃ Τιβιι5 22 
ΕΠ1ὰ5. δὰ ροραίαμπ: ἔσο Γθηδηβὶ ΡΓΟ- 

ὃ) 1 5, 
9 

το, Ρ δία Ποπλΐπὶ 501118, ΡΓΟρμθίδα (6) 
ἔθη ΒΔ Δ] ΦυΔἀΡΙπρ θη οἱ αυϊηαδοί πιὰ υἱγὶ 

51η1. ἜΠΘΗΙαΓ ΠΟΡ 8. ἀπὸ μθοναβ, οἱ 23 

111} ΘἰΠσᾶπι 51:01 θΌν ΘΙ ἀπ οἱ ἴῃ 
ων, [διιβία ὀρ θη 65. ροηδηΐ ΒῈΡΘΙ ᾿ἰρηὰ, ἢ 

Ιθ6η61) ἃ 16] ΠΟ ΒΙΡΡΟΠδηΐ:; οἱ 690 

[οἰὰ ἢ θΟνΘΙὴ Δ] [ΘΓ οἱ ΠΡ ΟΠ ΔΠῚ 
ΒΌΡΘΙ ΠρΡηᾶ,. ΙΡΏΘΙ) ἃ ΘΙ ΠΟ 811- 

ΡΟπᾶη. Ἔηνούαίο. ΠΟμΪπὰ ἀθογιηι 24 
ΝΟΒΙΓΟΓΌΠῚ, οἱ 6ΡῸ ἰπγοῦ 00 ΠΟΙΏΊΘη 

νῶ8.. ΒΟΙΉΪΗΙ τηοῖ; οἱ Πθι5, 41 οχδαα ογιὶ 

οἱ οὐ. ΡῈΓ ἴφηοιη, ἰρ56 51 "605. Ἀθβροη 6 ῃ9 
ΟἸΠΠἶδ. ΡΟΡΌΪΙ5. αἰΐ: Ορίϊηὰ ΡΓΟρο- 
5110} Ἐ θΙχις ορροὸ ΕἸΪὰ5. Ργορ]ιοιῖς 2ὅ 
Βα]: ΒΙΙσιίο. νοῦ 5 θΟνο ἘΠῈΠῚ οἱ 
[οἴ16. ΡΥ, 4]ὰ νῸ5. Ρ]ΠΓΟΒ. 6515, 
οἱ ᾿ηνοοᾶίθ ΠΟΙ Πἃ (ΟΡ νΘΒΙΓῸ- 

ΓᾺΠ, ἰρῃ ΘΠ 4116 ΠΟἢ ΒῸΡΡΟΠαίί5. ἜΘ α 20 
απ {Π|556η1 θόνθμ, 4πθιὴ ἀράογαϊ 
οἷβ, ἰδοθγαηΐ, δἱ ᾿ἱπνοοαθαπὶ ΠΟΙΉΘη 

22. ΑἸ. 1 (Ρ. φαϊηφαδρ,.) Ργορἢ ίδο 6 ᾿ΘΟΓᾺ ΠῚ 
αυδατγίηρφοηι!. 

24. ΑἸ. Ὁ (ἢ ἢ.) ᾳφαδπηὶ Ἰοσαία8 οϑἱ ΕἸ 185. 

ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: ({ππ06) Θἤδτο. νΕ: αἀπόϊοζεοπ, 
ζῇς δαποπ. ΑὟΝ: απὸ. ΘῈ, ορ[οτη ἕ 

44. ΝΕ ΑἹ ζο1{ Ὁ). ζεἰπ, Β: (8: Θ᾽. Β.ΑΥ̓.νΕ: Φίο 
(Θαο) ϑέεδε {ΠΠ απ. Α: Φ, ϑθουζῶτϊας {{| {εἐὔτ α. 

2, Β.ΑΥ͂: δοτοί οἱ (γον!) θα πονῇ, γὙΕ: τί τοΐ 
ἰθπ 2. 2. Αἥ: ἴρε {εἰ θίοϊο, αὐ: οἷς Ξθίοϊοπ, Β; 
π)εοεί ἐπ. 

20, ΑΥ̓Υ: ογζοτίοι ἰθπ. 

Α: ἰπ 



080 (18,27--30. ἘΟΡΊΙΠΙ ἢ. 

ΧΥΈΕΙ. Τὰς ΤΠ οοΡῖξο5. 

Βααλ ἐκ προγίϑεν ἕως μεσημβρίας, καὶ εἶπαν" 

Ὦ βάαλ, ἐπάκουσον ἡμῶν. 

καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις ' 
τ σ΄ 5 δὰ 

ϑυσιαστηρίου οὐ ἐποίησαν. 27 Καὶ ἐγένετο 
, Εἶν ͵ 2 ὑψς ἘλΠιί ἊΝ 

μεσημβρία, καὶ ἐμυκτήρισεν αὑτοὺς ίας 
Ν Ε] - 3 - ͵ σ 

καὶ εἶπεν" ᾿ΕἘπικαλεῖσϑε ἐν φωνῇ μεγαλῃ, οὁτι 
᾽, σ΄ ᾽ ΄ ᾽ὔ ᾿ - 3 , ἣ; 

ϑεῦς ἐστιν, ὁτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστίν, καὶ 
ἜΣ) Ἵ , 

ἅμα μήποτε γχρηματίζει αὐτὸς, ἢ μήποτε 

καϑεύδει αὐτός, καὶ ἐξαναστήσεται. 28 Καὶ 
» - , 

ἐπεκαλοῦντο ἐν φωνῇ μεγαλῃ, κατ- 
δτέμνοντο κατὰ τὸν ἐϑισμὸν αὐτῶν ἐν μαχαί- 

7 ᾿ ᾿ Ψ 

ραις καὶ ἐν σειρομάσταις ἕως ἐκχύσεως αἷμα- 
΄ σ Ἐ, 

τὸς ἐπ᾿ αὐτούς, 329 καὶ προεφήτευον ἕως οὐ 
- , ΄ Ε 

παρῆλϑε τὸ μεσημβρινόν. Καὶ ἐγένετο ὡς ὁ 
- ᾽ -» κ ᾿ - 

καιρὸς τοῦ ἀναβῆναι τὴν ϑυσίαν, καὶ οὐκ ἣν 
Ύ 

φωνὴ καὶ οὐκ ἣν ἀκρόασις. 

κ 
καὶ 

80 Καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας πρὸς τὸν λαόν" ΠΙρος- 
αγάγετε πρός με, Καὶ προςήγαγε πᾶς ὃ 
λαὺς πρὸς αὐτὸν, καὶ ἰάσατο τὸ ϑυσιαστήριον 
τὸ κατεσχαμμένον. 51} Καὶ ἔλαβεν ᾿Ηλίας 
δώδεκα λίϑους κατὰ ἀριϑμὸν φυλῶν τοῦ 
᾿Ισραήλ (ὡς ἐλάλησε κύριος πρὸς αὐτὸν λέ- 
γῶν" ᾿Ισραὴλ ἔσται τὸ ὄνομά “σου), 52 καὶ 
φῳκοδόμησε τοὺς λίϑους ἐν ὀνόματι κυρίου, 

καὶ ἐποίησε ϑάλασσαν χωροῦσαν δύο μετρη- 
τὰς σπέρματος κυκλῦϑεν τοῦ ϑυσιαστηρίου, 
85 καὶ ἐπέϑηκε τὰς σχίδακας ἐπὶ τὸ ϑυσιαστή- 
ριον, καὶ ἐμέλισε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπέϑηκεν 
ἐπὶ τὰς σχίδακας, καὶ ἐστοίβασεν ἐπὶ τὸ ϑυ- 

σιαστήριον 55 καὶ εἶπε" “2ἀβετέ μοι τέσσαρας 
ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐπιχέετε ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα 
καὶ ἐπὶ τὼς σχίδακας " 'καὶ ἐποίησαν οὕτως. 
Καὶ εἶπε: 4:ευτερώσατε" καὶ ἐδευτέρωσαν. Καὶ 
εἶπε: Τρισσώσατε" καὶ ἐτρίσσευσαν. 96 Καὶ 
ἐπορεύετο τὸ ὕδωρ κυκλόϑεν τοῦ ϑυσιαστη- 
ρίου, καὶ τὴν ϑάλασσαν ἔπλησαν ὕδατος. 
ὁθ Καὶ ὡς ἦν καιρὸς τοῦ προφφέρεσϑαι τὴν 

ϑυσίαν, καὶ παρεγένετο Ηλίας ὁ προφήτης 

20. ΑΒ: εἶπον (- αν Χ)᾽ Ἑπάκϑοον ἡμῶν ὁ Βάαλ, 
ἐπ. ὴμ.(ς. ΕὉ). 27, ΑΒῈ (ρ. ἨλῚ ) ὁ Θεσβίτης ΘΟ Χ)ν 
28: τὸ τρέμα (τὸν ἐϑ'. ΕΧ). 29. 48: δειλινόν(μεσ. 
ΕΧ). Β΄ κι ὅκ ὴν - ἢ, (Ὁ ΔΕΕΧ). ΑΒΧ ( () καὶ 
ἐλάλησεν Ἠλ. ὁ Θεσβίτης πρὸς τὸς προφήτας τό τῶν 
προφοχϑισμάτων, λέγων" ετάστητε απὸ τὸ νῦν, 
καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸ ὁλοκαύτωμά μϑ᾽ καὶ μετέστη- 
σαν καὶ ἀπῆλθον ("ἘΧ). 830. Βἴκ, ἐάσ. -κατεσκ. 
(1 ΑΕΧ), ὁ2. ΒΕῈΣ Ἐ(ρ. κυρ. γκαὶ ἐάσατο τὸ ϑυσια- 
στήριον τὸ κατεσκαμμένον (ΓΑ Χ)ς. 38. ΑΒ: ἐστοί- 
βασε (ἐπέϑ'. ΕΧῚ ... Ἐ ρ. Ῥυ. ϑυσ.) ὃ ἐποίησε ΠΝ 
85, ΑΒ: διεπορεύετο. «κύκλῳ (ο ΕΧ): 
βόησεν Ἠλ. εἰς τὸν ὁρανὸν (ὡς ἦν - προφήτης Ἐ). 

Καὶ οὐκ ἦν φωνή, 

καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ 

36.Β: ἄνε- 

ἊΣ ΘΠ ΡῚ “ρὲ πῸ ὌΦΞΙῚ 
Σ ΚΝῚ ΘῊΡ ΤΝῚ ΘῈ 53} 
2 τῶν ΠΞΤΌΠ ΤΟΣ ὙΠΦΒῚῚ 
ἼΣΟΝ ὩΠΞ ὉΠ ΘΟ ΠΧΞ ὙΠ, 
ΘΠ5Ν 3 ΕΞ ΝΡ ὝΘΝΡῚ 
ἦ ΤΥΤΞῚ Ἴ9 Δ: 51 ΠΟΘ ΝΗΡ 
ὈὴρΞ ἘΝ ΊΡΙ ΕΟ. ΝΉΠῚ Ἰῶ5. ἼΘῊΝ 28 
ΓΞ ΠΞ ΘΒ ΦΏΞ ὙΤΊΒΓΟῚ ὈὴηΕ 
ἡΣ1 ἘΠ ΘΓ ΠΒΙΘ ἼΣ ΘΠ 2529 

Γ ΩΡῸ Ἣν ἸΝΞΣΓΙΣῚ ΘΛ ΠΤΡΣΙΙ ἼΩΡΣ 
ῬΝῚ ΤΟΣ ΝΡ ΝῚ ΠΠΥΒΠ 

πίοι 
ὯΝ ἨΣΣ ὈΡΤΙΓΩΘ9 ἼΠΡΟΝ ὝΟΝΡῚ. 5 
ἫΝ ΝΕ ΤΌΝ ὈΣΡΊΤΟΞ 0351 
ἸΌΝ ΠΡῸῚ ἔθη πὴτο ΓΙΞΤᾺ 3! 
ὭΞ ἼΞΟῺΏΞ 533 ππῶν οθῷ 
Τὸν ἈΣΣΡΕΡΥ ΣῸΣ δ ΡΩΝ 
ΓΞ ἐ ΠΩ ΓΟΓΙΝ ὑπ τ “ΝΣ 35 

ὍΣ πὴπὶ ΘῸΞ ΠΙΞΤ} ΘΞΝ ΤΠ ΤΝ 
ΞΞῸ ΣΤ ΘΏΝΌ ΓὩΞ ΠΌΣΙΣ 
ΠΡ} ὉΣ ΣΩ͂Ν ἼΡΟῚ ΊΞΤΘῸ 88 
ΏΝΘῚ ἐσ Σττὸν Ὀἰϑ5] ἽΠΠΟΝ 34 
τὸν ἼΣΘ᾽ 8.19 ΠΡΞῚΝ ἸΝῺ 
ἢ3: 5 5 ἼΩΝ παν ΠΟΣῚ ΠΟΣΕ 
ὩσατῚ "991 τλαθθοθ0} ἜΡΕΙ ΠΝ πὸ 
“ΝΘ ποΡοπτοΝ ὩΔ] πΞ ΤΟ 2.2Ὁ 
βοὴ ΠΩΣ ΓΊΘΘΞ ΤΕ ἼΣΤΟῚ Σ 85 86 

1797. ἜΠΙΣ ΡΠ 

20. πιαπὶ 6όπι. δαίέε, ΑΥ̓: απίοοτίς ππὸ. Β..ΝΕ: 
πο) (ϑἐπιαπὸ) δὲν (ῦα) ἀπξδοοτίοίο, Ατοα, ϑὲεϊοπιαπ, 
ἈΠῈ ΒΕ [τί οπ δος. δεί Ὁ. 9. δεῖ ὁ (Δ: ἔρταπροπ 
ἄδεν. 

ἽἿ. ἢ. ΑΥ̓ΝΕ.Α: πίε ται οτ(οΥ) Θείπιπιο. ΒΒ: οοππ 
εὐ ἰα οἷπ (δ. {{||, το οί οὐ οἴτοα εἶπ Θερτά ὦ δαΐ, οδον γ0. 
εὐ απ εἰπε (Θεἰίο φοαᾳαπροπ, υ. τ0. εὐ ες ϑὲοίζε δα. ΑΥ̓Υ: 
εὐ ἔόππίο ἰπ ϑὲα δ πέοπ, εὐ Ἐν δεῖ (Θετε αοα., ἐν ἔν ἀπ 
ὃ. δὰ, {είπ. νΕ: ἐπ {ἰοζοπι 5... ἰπ Θεζράζέεπ, Α: τἢ 
οἰοί. {πὶ (Θερτά ὥς, ο. {πι Θα θαι, 



1, σι δπίβε. 

πιὲπ ἔβααῖδ Ὁ0πὶ ἡ πβότετὰ απ δί8. απ ὃεπ 
εϊας, ἀπὸ Ἰρταεπ; 5 ααἹ, οἐὐθῦτε ἀπϑ!] 
δε ἐδ. τραὺ δα ἔείπε ΘΟ ἠπήιν πο, ϑίπι|- 
ὥοτί. Ἀϊπὸ [{ε ἰπέϊοπ ππὶ Ὅπ ἩΓΠτατ, δὲπ 

27 ἢ σεππιαι δαίίπ. ἜΦα ε8 πππ Ῥέας 
τὐστὸ, Τροτίεῖς ἰθτοῦ (Ἰία ππὸ Τρτα): ϑέπζεῖ 
ἴαπί, δὲππ εὐ {Π εἶπ Θοίί, ἐὐ ὈἰΟτοῖ, οδοῦ 
δαὶ κι Ταξεπ, οδονῦ {ξ ἄδεν δείθ, οδον 

28 1 Τἀ{τ υἱοεἰι, δα 8 εὐ αὐμραῦε! Ἔ Ἰ1πῦ 
ἤε τίεζεπ ἴαπί, ἀπὸ τἰδείοεπ Ὁ παῖε ϑ)ὲεῖς 
ζεῖπ ππὸ Ῥ.τίεηιοπ. πα τεῦ βείζε, δἰ 

29 Ὁαβ ἰθτ 5Ππι δετπαῶ αἷπρ. ἜΦα αδὲν 
7 Φθε πα σεγραπροπ τθατ, τοεϊ Παροῖοπ 
ἤε, δί8δ Ὁαβ πιαπ Ὁᾳ«8 Φγείδονζον τθιπ 
ΤοΠῖο, ππὸῪ αν δα. ἔείπε (τίπιπις ποῦ 
ἩΓπουοτέ πο ὩΠιπιρτέοπ. 

80 Φὰα ζὕταζ, ΘἸίᾳ 21 αἴἴοπι ΞΕ: δοπιπί 
θεῦ αἴτεδ Ξθ01, 2 πιὶτ! πὸ δα. αἰἴεᾷ 
ΚΟΤΕ ζὰ ἰθπι ἰταί, θεἰΓεῖς εὐ Ὅὲπ ἍΠΙαΥ 

81 Ὁε8. ϑεῖῖπ, ὉῸΥ ἐετθτοῦγεπ ἴθᾶτ, ὃ ππὸ 
παῦπι δ Θεείπε πα δε. 5401 δεῖ 
Θεάειππιε ον δείποον αξοδδ (1 το! ἐπὶ 
Ὁαδ δοτί Ὀὲδ ϑεττη τερείς ἀπὸ ἤρταῦ: 

92 ὧπ [0{Π| ϑήταοι δεῖβεπ), ἔππὸ δαποῖς υοἡ 
δὲπ ΘΙείποπ εἰποπ ὩΠταν ἱπὶ ϑέαπιοπ. δε 
εττη, ἀπὸ πια τς τπὰ Ὅὲπ ἽΠΠταν ον εἶπε 

89 Θτιθε, οτροὶ δοτππιααβ ποεῖ, Ἔππὸ τἰᾧ- 
ο {εἰς Ὁα8 οίς 2π|, πιὸ ξεν π ὔτο Ὁοπι ὅατε 
ϑάτοπ ὑπὸ ἴφαίς ἰθπ αἰ8 οί, ἔππῦ 

Τρταῦ: οῖίοῖ υἱοεν (δα δαΐον 901, τπιὸ 
αἰεβεῖ ε8. απ 5 ΒΥαπθονοῦ ππὸ απ Ὁα8 

υΐς. πὸ Τρταῶ: Φθι8. ποά) εἰππιαῖ; 
πιὸ ἴΐε θαίεπ8 πο εἶπιπαί. πὸ ΕΥ̓ 
ἤρτα: Φ θμτ8. φπὶ τίτεπ ὲαῖ; ἀπὸ {{ 

δῦ ἰδαίεπδ᾽ ξιπὶ ὑτίτεπ Ξδὲαί. 
πθαΐον ΠΕΡ παι Ὅὲπ ἍΠτ αν θοῦ, 

80 Ὅτιιδε τϑατὸ απ ν0}} ϑθαῇετ. 
οἷς ϑεἰξ αν (Ορείδονου κι Ἄν Γοτπ, 

21. ὕ.1.: [ροξίρέε ίθτ. 
94. Α.Α: ἄτῆρσο υ91{θαῇετ. 

τὸ Ὁἷς 

πὸ δα 

ἴταῖ 

28. ἀνγ.Α: {πίει [. π΄ ἔδτειι δεδταιῶε. ΝΕ: 
ὡς δίς απ απ, Β: δἰ6 ναβ . 3831. ἄδεν ῷ δὲν 

αοῇοι. ΥΕ: απ Π ϑετροῇοπ, Α: παι 58. δοδοε τοαΣ 
τη. ΑὟΥ: 5351. δοετα δῇ οβ απ ἰθπεπ. 

29. ΒΑΕ: νοτβοί(ᾳεσαπαεπ). Α: νοτίροῦ, 
ΑΥ̓Ν: ταϊείεπ ἴε. ΟἿΣ: απρεπ . δεροίβετες Βἰεδοῦ ") 
ΑΥ: κι. ξείπ δερῦτ. 

30. θεν 3 πιίε! Β: ὁγρἄπιζε,., 
βεί(οίς... τοΐεδον Βετ. Ὑ: βαπείε.,. 
ἐείο ... ξατε!. ΑὟὙΕ.Α.: κενβότεί. 

91, ετρίπα απ. ἴρε. 

πίοδοτροτίῇεπ. ΑὟΥ: 
Ὁ. αἰ. Α: τἱᾧ»- 

Ἐπ δα 

28, 1.4: ϑατπαΐ οαἰπα.. 

(18, 27---86.) 681 

αὉ Θεθεΐ 5θπε Θεῖοία. ΟΙΐα᾽ 8 ὉΠέατ, Χντῖν. 

ΒΔ] ἀθ πᾶπ6 846 δὰ τέναξνι 
ἀϊσθηΐθβ: Β88], οχϑιαϊ ποϑ' Εἰ ἤθη 
ΘΓαΐ νοχ Π60 4] Γοβροηάογοί; ἰγᾶη- 
5 ΠΘΡαηίψιθ ἅ]ἃτοὸ 4αοά [ροογδηὶ. 
Ἔ Οὐμηιι8. οβϑθὶ [4Π}] ΠΙΘΓἀ165, {Ππ|- 27 
ἀδθαι 15 ΕἸ1ὰ5, ἀϊσθῃβ: ΟἸαμηδίο γοοθ 

Π]Δ]ΌΓΟ; 615 611 65ἰ, οἱ [ογβίίδῃ 

Ἰοφαϊία, ἃπι ἴῃ ἀἰν βου οδὶ δαΐ 
Ρε 121,4.1Π ΠῚΠΘΡΘ, ἃΐ σογία ἀοΓμ, αἱ 6χ- 

οἰἰθιαγ. ἢ ΟἸΔι δ ηΐ ΘΓΡῸ νοο8 πιᾶσηδ, 28 
οἱ ᾿ποϊάθθαμι! 56. [χία ΕἸ) 5.ῈΠῚ 
ΘΟ] ΡῚ5. οἱ ἸᾶΠ660}15, ἀοηθο ρϑρ πα 6- 
ΓΘΠΙΌΓ ΒΔΠΘΊΙ]ΠΘ. 

Ροβίψιδιη διίθη) γᾶ 5} πηθιὶ- 99 
15ω. 6165. δἰ 1ΠΠ15. ΡΓΟΡΠΘίδη 5. νϑηθγὰΐ 
'᾿ΑΡ 1ΘΙΏΡ115,, 410 5ΔοΡ Ποία ΟΠ ΓΓΙ 50- 
ΕΝ δῖ, πθὸ δι] θαςΓ νοχ, π66 Δ]1{{]5 
γπρ.4,31:. ὈΒρΟπἀθθὰϊ π60 ἃἰ(Θ 46 0αὶ οΓΔηΐ65: 

Ἔ αἰχ ΕΠΪὰ5. ΟἸΪ ρΌρα]ο: Υϑηϊία 90 
84 τη6] Εἰ δοσράθηίθ ἃ 856 ρορι]ο 

θυ, ΘαΡΑν Π1ἅγ6. ΠΟΙΪηΐ, αι ἀδβίγα- 

οἴαμι [ἀδΓὰΐϊ, ἢ δὲ (ὰΠΠ ἀποάθοϊμῃ ἰἃ- 31 

Ρ᾽ἀδ5. Ἰαχία. Πα ΘΓ (ΡΠ αὶ Π]1ο- 
ΤᾺ ὅδοο (4 4αοηη ἰλοῖ5. δϑὶ ΞΘ Γ ΠΟ 

6α.82,.8. θΟΙΏ1ηΪ, ἀϊσθηβ: ᾿5γὰ 6] δγὶὶ ὨΟΙΠΘῊ 

ὅκα ἴθι), ἢ οἱ δραϊῆοανι ἀ8 Ἰὰρί ἀἰθ5 82 
ὑπ. αἰ (ΓΘ ἴῃ ΠΟΙΏΪη6. ΠΟΙΪπΪ, ἰθοί 4168 

ἀἀυδθάἀ πο 1 Π) ἀ 5] Ρ6. αἀϊιὰ8. ἃΡΑΓΠΠἢ- 
οὐ ὰ5 ἴῃ Οἰγουϊίι ἃ ἰγ]5, Ἔ δἱ οοπι- 88 

.5.. ΡΟ. ΠΙρμᾶ αἰνίβι 46. ΡῈ Γ ΠΊΘΙΓὰ 
θονθη οἱ ροϑαϊὶ 5ΌΡΕΓΡ ἰἰρπὰ, ὄἘ οἱ δά 
αἰ: Πρ] οἴο φαδίιθοῦ ΠγαἀΓὰ5. ἃσαὰ οἱ 
[ἀπ 16. ΞΌΡΟΡ ΠΟΙοΟΔ βία) οἱ ΘῸΡΘΓ 
᾿σπἃ. ἘἈπυβαπιθ ἀϊχι: Εἰὰπὶ 56- 
οαπάο ποὺ ἴδοι 6! Οἱ οὐ [6 οἰ 5βθηὶ 

Βδοιμο, αἰΐ: .Ϊὰ πὴ (ΘΓΓ1Ὸ [ἀ ρ 511} 
ἴαοιι6! ΕΘοΘγαμ 16 ἰθγιϊο, Ἔ οἱ οὐγ- 8 
ΓΟΡαπς ἀ4αδθ6 ΟἸΓΟΙ ἢ ΔΙίΓῈ. οἱ [ὈὉ55ὰἃ 

ἀσαδθάιποίι5. ΓΘρΙοία οὶ. ἕ παι 860 
τόδε [4 ΠῚ} ἰΘΙΠΡῈ15. 6556, αἰ ΟἸΘΓΡοὰΓ ΠΟΙΟ- 

1υν.19,28. 

Εχ..4,4. 

ὃ. ΒΑ ΝΕ: εἰπεπ ὅταδοπ. Αι: ϑδαβεύραπα. 
Β: πα ὃ. ϑθείτο κιϑείον ϑθέαβε νυ. ΘΘαμτπ. ΟΥ̓: νοηὶ 
Ἀππίαπα 2ἴυ. δὲ, (ϑααί. - ΝΕ: τουίϑεν ... ζαἤεπ ἔσπ πίε, 
Α: εὔνα κυ. διτάγει δτοῖ 

93, Β: Ἰρρίο Ὁ. ὃ. οτοοπε ὦ, ΑὟ: φυτεῶί. Α,, 
τῶι οίο, 

34. πον 0} ὅδ, Β: ϑθίρδου: 
δ0 1 εδ. 

85. ΒΟΥ: αὐ) δὲπ Θταθεῖ ΓΠΠ οἴ πτανὶ ὁ 
30. ΑὟΥ: πὴ δίς 3. τοοππ Ὁ. νΤεῦ σεδτα δέ τοίτῦ, 

ΝΕ: χα Ὁ. 3. τοῦ. Α: αἷθ ἐδ [οι .. τοαῦ Ὁ. 39. δι ὅτ, 
(Β: αἰ πταπ Ὁ, Θν. ονΐετίς 9) 

γΕ.Α: ϑτῆρε. 



6082 (18,37--40. 

ΧΥΈΙΙ. 

καὶ εἶπε' 
καὶ Ἰσραήλ, σήμερον γνώτωσαν πᾶς ὃ λαὸς 

τ ᾿ 8 ῃ ᾿ 

οὗτος, ὅτι σὺ εἶ κύριος ὃ ϑεὸς Ἰσραὴλ καὶ 

ἐγὼ δοῦλός σου, καὶ διά σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα 

ΠΕΡΌΝΣ τνΝ ὭΣ ἩΛΖΊ3 ταῦτα. 31 Επάκουσόν μου: κύριε, ἐ ἐπάκουσόν 

μου, καὶ γνώτω ὁ λαὸς οὗτος, ὅτι σὺ εἶ κύριος 
« κ᾿ Ἀ ᾿ ΕῚ , Α , "χό 

ὁ ϑεὺὸς καὶ σὺ ἐπέστρεψας τὴν καρδίαν τοῦ 

ΠΝ ΘΠ τον πῆπο ΠΩΝ ΤῚΣ ΠΙΠ 
ὉΒ5Ὶ 

ἣν " " ᾿ ἊΨ ᾿ 
λαοῦ ὀπίσω. 38 Καὶ ἔπεσε πῦρ παρὰ κυρίου 

- - Ν « 7 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγε τὸ ὁλοκαυτῶμα 

καὶ τὰς σχίδακας καὶ τούς λίϑους καὶ τὸν χοῦν, 
ΓΣ ᾿ - ΄ ς κ ΡΞ 

καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ ϑαλασσῃ ἐξέλειξε τὸ πῦρ. 
᾽΄ - ΝῚ 2 

89 Καὶ εἶδε πᾶς ὁ λαύς, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόο- 
γ »" Ρ] -“ ’ , 

πον αὐτῶν εἶπον. .᾿4“]ληϑῶς κύριὸς 
- , , ων , ἄρ ἮΝ 

ἐστιν ὁ ϑεὸς, κύριος αὐτός ἐστι ϑεός. 40 Καὶ 
3 ’ὔ ᾿ 

εἶπεν Ηλίας πρὸς τὸν λαόν" Συλλάβετε τοὺς 
᾽ὔ »" ’ ͵ »ὶ 2 

προφήτας τοῦ Βααλ' μηδεὶς σωϑήτω ἐξ αὖ- 

τῶν. Καὶ συνέλαβον αὐτούς, καὶ κατήγαγεν 

ὑτοὺς Ἡλίας εἰς τὸν ἰθόουν Κισῶν καὶ αὐτοὺς Ηλίας εἰς τὸν χειμάῤῥουν Κισῶν κα 
3 - 

ἔσφαξεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 

᾿ 
και 

41 Καὶ εἶπεν Ἡλίας τῷ “1χααβ' 
καὶ φάγε καὶ πίε, ὅτι φωνὴ τοῦ ἤχους τοῦ 
ὑετοῦ. 42 Καὶ ἀνέστη ᾿“χαὰβ τοῦ φαγεῖν καὶ 
πιεῖν" καὶ Ἠλίας ἀνέβη ἐπὶ τὸν Κάρμηλον, 
καὶ ἔκυψεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐϑηκεὲ τὸ πρός- 
ὠπὸν αὐτοῦ ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτοῦ. 
48 Καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ" ᾿Ανάβηϑι 
καὶ ἐπίβλεψον ὁδὸν τῆς ϑαλάσσης " καὶ ἀνέβη 

καὶ ἐπέβλεψε τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν" Οὐκ 
ἔστιν οὐϑέν. Καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας: Καὶ σὺ 
ἐπίστρεψον ἑπτάκις. 3, Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ἑβδόμῳ, καὶ ἰδοὺ νεφέλη μικρὰ ὡς ἴχνος ἀν- 
δρὸς ἀνάγουσα ὕδωρ. Καὶ εἶπεν" νάβηϑι 

καὶ εἰπὸν “Ἵχαάβ᾽ Ζεῦξον τὸ ἄρμα σου καὶ 
κατάβηϑι, μὴ καταλάβῃ σὲ ὑ ὑετός. 4ὅ Καὶ 
ἐγένετο ἕως ὧδε καὶ δε, καὶ ὁ οὐρανὸς συ»- 
ἑσκότασε »εφέλαις καὶ πνεύματι, καὶ ἐγένετο 
ὑετὸς μέγας, καὶ ἵππευσε καὶ ἐπορεύετο 
᾿ἡχαὰβ ἕως Ἰεζράελ. 36 Καὶ χεὶρ κυρίου ἐγένετο 

᾿Ανάστηϑι 

τ τ 0. ΒΤ. Ἴσρ. ) ἐπάκδσοόν μδ, κύριε, ἐπαχδοόν 
μϑ σήμερον ἐν πυρὶ καὶ (ἢ ΑΡΧ) ἐσήμ. (ΓΕ Χ). ΑἘΧ 
Ἐπ, ὁ 1. ὅτος. 51. Β: ἔστρεψας (ἐπέστ. ΔΕΧ). ΑΒ 
{(ν. λαδ) τότϑ (" Ἐ). 98. 48: τὰ ὁλοκαυτώματα 
(τὸ ὁλ. ΒΙΧ). Βροιι.". τὸ ὕδ.- -θαλ.». σχίδ. (6. ΑΧ), 
99. ": Καὶ ἔπεσε π. δι ἐπὶ πῷ. (Ἔα ΔΌΣ 
κύρ. ὁ ϑεὸς αὐτὸς ὁ ὃ.. (ο. Ἐ; βίη, ΑἸ). 40, ΑΒ: 
κατάγει (ὁ. ΕΧ). Β: Κισσῶν Ἂ ἘΧ).. 41. ΑΒ: ἍῈ 
βηϑι (ὁ. ΕΧ)... τῶν ποδῶν (τὸ ἢχ- Ε)Ξ 42: 
ἀνέβη ΄4χ. (ο. ΕΧ), Β: τὴν Κ. (το ΚΕ ΧΣ ΙΑ, τὴς 
τὴν κορυφὴν τὸ Κι αθι ΒῪ κ, ἀνέβη (1 ΑΕΕΧ). 
44, ΑΒ { (ἰυ. ) Καὶ ἐπέστρεψε τὸ ̓ παιδώριον ὃ ἑπτάκις 
Ὁ ΧῚν ΒΒ: ἔχλαιε (ἵἴππ. Β). 40, ΒῈ ἐγ. ({ ΔΕΕΧ),᾿ 

ξεέριι Ε. 

ἉΤητῖα5 ΠΗ Ρὲ65. 

Κύριε: ὁ ᾿ δε; τΑβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ᾿ 

ΦἼ0 ὈΡΠ ΕΝ 

"πὸν πῆσπο ΝΟ. ΓΝ ἼΠΡΟΝ 

ΡΝ" δπ 3 Ν 

ΠΩ ὭΝὉ ἘΝ ἰΘῚΞ πες ΠΝ ΤΞ 

ΡΤ ἸΡΤΟῚ 29 ΓΉΓΙῚ 25 ἐπρνπ 37 

ἘΠΛΒ ΙΝ ᾿δξὸ- ὌΝ ὨΞΌΤΙ 88 
“ὉΝῚ ΠΌΣΕΓΌΝ ὈΞΝΡΟῚ πήσοτῶν 
ἼΡΡΙ- ὈΝῚ ΘΝ τ ΩΝῚ ὈΥΚΣΕ 
ΠΡ πον - τῶν Θ9Π- ΓΝ 

ΣΝ ἊΝ ἜΝ Ὡϑπισ ὉΞ δ 9139 

πὴτὸ φορομπὶ δῆ Πῆπο ἸΠ ΝΡ 
ΞΡ ἘθῸ ἼΏΝΟῚ ΒΕ ΝΣ ΝῊΠ Ὁ 

-ἰν ὧδδ Ἔξ π ἜΝ ΛΖ2 ΤΙΝ 1 ἬΘΘΤΣ 
Ἰσθον ΘΤΊ 91 ΘΡΟΘΙΠ Ἢ ὩΓΤῸ ὉὉ 5» 

θῶ ΘΌΓΙαΘ51 ἢ ἡδδὴΡ ὉΓΌΤῸΝ 
ὯΌΝ ΤῸ Ξ πνὸ ὑπαν ὮΝ, ΑἹ 
τ ̓ Ξ ΤΏΙ ΩΣ πυϑη 42 
πον Ὑ; πο ΝῚ τῆ ἡ Πα: Ξ ΠΝ 
ΣῊΝ ΣΝ ὝΠΙΡῚ Ὄ9.5π ὥν τὸν 
ἡπροτὸς "ΡΩΝ. ΕἸΞῚΞ 3. Ὅ29 43 
Ὀξ ΘΦῸὴ Θλτ ὉΞΠ ὅσσον 
»Ξῷ 3 ΩΝ 51 ΓΡΘΠΝῺ ἸΝ ὝΩΝΘῚ 
πθτῚ ὍΝ ΓΦ ΞΩΞ ὙΠΟῚ ὁ ΘΡΏΦΕ Δ 
ὙΠ δ ὩΡΩ ΓΙῸ» ΘΝ ὭΞ9 ΓΙΡῸΡ 3} 
Ὧν ΠΝ “ὃν ΕΣ “ὮΝ πὸρ 
τἸΣῚ ΠΙΞΤῚΡ απ Ὁ ΘΙΘΒΣῚ ΓΘ ἼΚ5» πὸ 
ΓΙ" ΘὩ 9 ἩΤΡΙΠ ΠΡ Τ᾿ πϑ 
ΠΟΣῚ ΞΝΠΝ 351 ὉΥῚΆ ΘΝ "ΠῚ 

“ἂν ἤτοι τῆτῦ, Ὅ7. ἘΠΡΝΦΌ 
Υ. 88: Ἢ ΠΩΣ 

ν. 42, " Ἰ"22 

90, νῈ;: δείπ Φίοπουν! 
7, π΄. δαῇβ ... νυἱοδολαπι οὐ οδς τὸ σπδεε, 

απρυοτί τπαἰν, ΟΥ̓ Αι: εὐἕοππο, Β: ετζαθτο,, 
τ ἀσοσαποι Βαῇ, 

ν. 89. ἸΝ9 ἜΣ 
γ. 46. ὈΓΣ ΤΠ ΌΞΓῚ 

ΑὟ: 
ει 

νΕ: πὶ τοοπῦς ἰδτο Ὁ. τὐδιοάν!θ "! 



ΙΝ Ἀδείφοις (8, 37. 16. δὸ 

ΘΙία, Ὅ6᾽ Ῥδτορ θεῖ, πὸ ἰρταῦ): θετλα, 

Ἰαβ θεῖς ἔπιπὸ τοοτθοι, Ὁαῇ δι. Θοίς ἴῃ 
“ΑΕ δΠΕ ππὸ ἰά) Ὁείπ δπερί, ἀπὸ δαβ 
ἰδ [οἵάγεδ αἴτοδ πα Ὁείπιοεπι ϑθονε οείθαπ 

7 θαθο. ἢ δτρῦτε πα, θεῖν, εὐθῦτο πιῶ, 
δαῇ δίοβ Ξ501Ὲ υοἱῇε, Ὁαβ δι, ὥοιν, Θοῖ 
δἰ, Ὁαβ δι. ἰδτ θεῖς δατπα δοξο το 

88 ὅκα Ποῖ Ὁᾳ8 ὅειιοῦ Ὁὲ8. ὥεττη δογαῦ ππῦ 

τὰβῇ Βταποουζοεῦ, Θοῖς, Θιεῖπε ταῦ τος, 

ἀπὸ οί Ὁα8 βδαῇον αὐ ἰπ Ὅεν Θυιῦς. 
 Φα Ὁα8 αἴε8 5901 ζαρο, [εἴ ε8. απ Τείπ 

) δεν φεῖν {Π Θοι! 

οἴρποπ: Θτεῖ[ε οἷο ϑθτορ θεῖοι Ῥααἴδ, ϑαῇ 
Οἰθτοῦ ξείπον ἐπινίππο. 

δον, απὸ ζἀγ!αά)τοίς {{ς ὉαΤ ΟΠ 61. 

4 πὸ ΟἸία Τυταῦ κι θα: 5.160 δίπαπ, 
Οἰβ ππὸ {τἰπῈ; Ὁοππ ἐδ ταιζγεῖ, αἱ τουτί 

42. ε8 [τ τόρπεπ. ἘἸΙΠῸ Ὅᾳ. 9Ι0αὉ δίπαι 
206, τι ἐἤσπι ππὸ κει {τἰπέοι, αἰπα (6 α 
Π αΠ δὲδ (δαγπιῖδ ρὲ ππὸ] ὕες [ὦ 

28 (ὅγος τἰπὸ ἐδαΐ ζείπ Θαινε οι γοπι 

ζεἰπο δἔπίοο, Ὁ απὸ Τρταῦ) κε [εἴποπι δδπας 

Οδεπ; Θεῦε δίπαμ ππὸ ζάγαιιο δπῖπὶ ϑ)έοοτο 
21. Οὐ οἰπα Οίπαι ππὺ ζαιοῖς, πὸ 
Ο {νταῶ: (68 {{| πί 18. ὅᾳ. ὅτ [ρτα : Θεἧς 
44 τοΐενεν δίπ Πδεππιαῖ. ἘΊΤπο ἱπὶ Πεδοπίεπ 

θα Τρταῦ εὐ Θίοῆς, ε8. σοθεῖ εἴπε Εοίπς 
 ϑδοες αὐ απ Ὅοπι θέροῦ, τοΐς εἰπε 
 δῆδαπποδ απο. ὅδ Τρυγα: Θεῦς δίπαι 
τὺ ἴαρε ραθ: Θραππε απ ππὸ [αὉτς 

τ δίπαθ, τα οἰ ὍοὲΥ ϑέεσει πἰ ὧι ογατείζο, 
40 Ἐ)τιῦ ὁ πιαπ πα θε, τυατὸ δεῖ ἰπιπιοῖ 
Ο [ἀγυανὰ σὴ ΤθοΙέοπ τὸ ϑθίπο, ται ἔσπι 
τ εἴπ αὐοβεῦ ϑύοροπ. 
ἡθ 208. 6.1 Δοίτοο. ὅ΄ΠπῸ οἷς απο 8 
 Φοῦτι ἔππι ἴδον (Τα, τπιὸ ἐν οὕττοις Τεῖπο 

Ὑγ: τι. [οπΐς ἰδτ Ὁ. δεύππ, Αἱ δουππι αοἵ. δα, 
35, Β.ΥΕ.Α: ϑονλοδτίο, 
40. Β: ἔρίῃ ϑγξαππ νυ. ἔρποπ. νῈ:Τβ 7. δἰπαρδζάθτοπ, 
ἂ, ἐδοτοίο. 
ΠΑ, Β:{ οἷπ (ϑοτάνζἄ) δα τ. εἴποηι ΠΤ ατΐοπ ϑύθροπ, 
ΟΥ̓ νΕ: [ὦ δότε δα 8 (5. εἰποό θὲ. 
42, ἀνν: ῦρο, Β,Α: δίνζοῖ. Β.ΑΥ̓́Σ.ΝῈ.Α: (Τορ 60) 
{- ἀπο ῖτών!. 

δΠιρο)ὲ παν Ἰρταῦγεπ: Φὲν θεῖν {{ Θοῖ,, 
Ἔ Ἰία. αδοὸῦ Τρταῦ δι 

Ἰἰπῦὸ [δ οατἰξει Π{ο,. 
ππὸ ΟΘἸία {ἀρ τοῖς ἢ Οίπα απ ει Βα, 

“θαῦ αὖον ιδτ ἀπὸ 

ὁδιιβία πη, Δοσράθη5 ΕΠΪὰ5 ΡΓΟΡοίὰ αἰ: 
Ε ἔχ Πριηΐπα Ποι5 ΑθΡράπαμι. οἱ ἴβαδο οἱ 

ον δ ἐς ρ8 6}, οδίοπα ποάΐο, φαΐ τὰ 65 Ποιις 
ἴβυ80], οἱ Θ0Ὸ 86 Γν 5. ἰμ5. οἱ )υχίὰ 

ΡΓΔΘΟΘρί]. ἰππ1} [ΘΟ] ΟὨΙΠΪὰ γΘ θὰ 

Πᾶρθο. ἜΝ χαθπάϊ πη6, ΠΟΙΏΪη6, Θχϑυάὶ 57 
π16 1 αἰ ἀἰδοαΐ ΡΟΡΆΪ5. ἰδίθ, «αϊὰ ἴα 
65. Π)ΟΙΏΪΠι5 65. οἱ {τι ΘΟηνΘΓΙΙβι] 

ων.9.24. Ὁ ΘΟΓΏΠΙ ἰΐθγΠΠ]. Ὁ σροί α1 δαίθμηι 88 
Τυδνο αν ρῃ}5. ΠΟΙἶπὶ οἱ, νογᾶν! ΠΟΙ ΟΟΔα βία ΠῚ 

οἱ Ἰίσῃὰ οἱ ἰαρίἀθ5, ρυ νθΡ θη ΠΟ (116 
οἱ Ἀ4πΔ 1, απ δΓἂΐ ἴῃ ΔΟ04ΙΔΘΊΊΟΙΙ, 
ΙΔ} 6η5. ὃ Οποά οἴπὶ νἱἀ 5 5οὶ ΟΠΊη15 ὁ 9 

ΡΟΡαΪ5, ΟΘΟ 1 1η [ΙΔ0]6 ΠῚ 581 οἱ 
ἰ{: ΒΟΙΠΉΪΠΙ5. 056 Θδὲ Π 65, ΠΟΠΪΠῚ5 
'ρ88 οδί Πρυβὶ Ἔ θιχιίψαθ ΕΠ]ὰ5. δα 40 
605: ἈΡργμοηάιία Ῥγορθίαβ Β8α] οἱ 
Π6. 15 («υἰάθη) οἰδισίαὶ ὃχ οἱβ! 
Οτ05 ΟΠ] ΔΡΡΡΘΠ ΟΠ ἀἰ55θηΐ, ἀπχι 608 

τις Β]Ι5. 84. (ΟΥΓΘηΐΘ) ΟἾΒΟΩ οἱ ἰπ|6γ- 
158. ἔβοι1 605. ΙΡ]. 

μεΐϑρ, Εἰ αἷἱ ΕΠᾺΞ δά Δ0Π8}0}: Αβοθῃάο, 41 
τιϑπᾷ, ΘΟ 48. οἱ Ὀθ6: 4υϊὰ 5015 ΠΉΠ]1Δ6 

ΡΙανία. οδί. ἜΑβορηάΐ ΑΟΠμὰΡ, αἱ 42 
οοΙμοάογοὶ οἱ ὈΙθογοὶ; ΕΠϊὰς. δι 6 1ὴ 

Δ5ΟΘηΠ [ἢ ΥΘΓΓΙΟΘΙη (ΓΠ16]1, οἱ 

ΡΡΟΠ ΙΒ. ἢ ἰΘΓΓΆΤῚ ΡΟΒ1Π [Δ ΟΙΘΙη 5118} 
ἰπίο σϑηὰὰ 518, Ἔ οἱ αἰχ!!, Δ ριθγαμι 48 
56ππ|: Αβοθηΐθ οἱ ῬΓΟΘΡο6. ὁοηϊΓὰ 

1ηγ6} Οα]Ϊ οὐΠὶ ἀϑοθηἠββδθί οἱ 60η- 

ἰοιηρ]αίιι5. οϑϑοῖ, αἰ: ΝῸΙ οβί 4]6- 
ἀπ|ᾶπ|. Εἰ ΓΌΡΒΙ αἷΐ 1ΠΠ1: ΒΝ 6 ΓΟ 

Οὐδ᾽ βορίθπι νἱοῖ] 5. ἜΤ βϑρίίηια ἁπίοι 44 
νἱθ6, Θοῦ6, ΒΘ οι] ἃ ρᾶγνὰ 4185] ν6511- 
σα) ΠΟΙ Ἶ 5. ἀβοθηοθ)ϊ 46. Π]ΔΓ]. 
Οαΐϊ αἰ: Αϑοομά6 οἱ ἀϊὸ ΑὐΠμα}}: Φππσο 
ΘΕΡΓΙΠῚ ἔπ οἱ ἀθβοθηήθ, Π6 Οοσπροί 

16 Ρ]ανία. Ἔ ΟἸπηαιι6 86 νοτίογοί πὰ 45 
αἴάψια ΠΠπὸ, Θο06, 6061} Ομ ΘΠ ΑΓ 

7ι..5,.5. 5η1, 6ἱ Ὰ]}65. 6ἱ νοηΐα5, δἱ [Δοίἃ 
ὁδῇ Ρ]ανία σΡαπ 8. Αϑοθη 65. [{8- 

Ἔα 8. ΘΠ} Δ01 ἴῃ Φ62Γ 6]. ὃ Εἰ τηὰ- 46 
Ω Ππ5. ΠΟΙ ηΪ ἰδοία 651 5006} ΕἸΪΔΠΊ, 

18,1. 

ν.24. 
(70.11,42 

(Ζαοὶ. 
13,9. 

1τ,.. 

7ας.5.,18, 

44. ΑΙ. ; ΘΌΓΓΙΠ, {1 Π|. 

48, ΑὟΥ: Φίοπον. ΥὙΕ: ιηοῶίο, ΟΥ̓ ΝΕ: δὲπ πα 
Ὁ, ὅ)ὲ. ΑἹ φορὺι Ὁαῷ 3)ὺ. Β: Ὁ06 ἡδοροῦ 21πη ὅδὲ, 2. 

44. Βείπι 1, ὅ5ὲ. ΒΙΑ͂ΥΥ ΝΕ: Πείροςο (απ). 
ἐδονζαῖίς. Β. ΑΥ̓͂ Αι: απθαῖξε, 

ἀξ. 11. αππάρθ!ᾳ τϑατὸ, ΒΒ: πιἰἐονττοοί!ο, ΑὟΥ: 
αὐποτδοῇοπ, γὙΕ: το ἀτοπὸ δοῇοπ. ΑἹ αἱό εὐ [0 δίπι πὶ. 
θοὸν τοαποίοι Καίίου, αΥ̓.Αν Ππανξον θὲ, ΑΥ̓ ΝΕ: Γαθτ 
δίπισερ ([υτ). Β.Ατ ῷᾳἐ6{6 [{ᾧ) ατῇ. ΑΥὟΥΥὙΕ, 1’. ἔαπι, 



6084 (9,1 - 10.) πόσαι Π. 

ΧΈΕΝ. ἐν ἐν : 
Τα “ΠΠποοΡὲξο5. 

. ,ὔ 

ἐπὶ τὸν Ἡλίαν, καὶ συνέσφιγξε τὴν ὀσφὺν 
Ε] - Ἀ " Ἧ ) Ν 

αὐτοῦ καὶ ἔτρεχεν ἔμπροσϑεν “ἤχααβ 
᾽ ἰ.} 

]εζραελ. 
Χ - γ ᾿ 

ΧΕ. Καὶ ἀνήγγειλεν ᾿χαὰβ τῇ ᾿Ιεζάβελ 
πάντα ὅσα ἐποίησεν ᾿Ηλία., καὶ ὡς ἀπέκτεινξ 

τοὺς προφήτας ἐν ῥομφαίᾳ. 2 Καὶ ἀπέστειλεν 
- Ἵ 

Τεζαβελ ἀγγελον πρὸς ᾿Ηλίαν καὶ εἶπε" 

ποιήσαισαν μοι οἱ ϑεοὶ καὶ τάδε προς ϑείησαν, 
, " ,ὔ ἊΝ 

ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ϑήσομαι τὴν 
ι Α Ν 2 γ - » Ν 

ψυχήν σου καϑὼς ψυχὴν ἑνὸς ἐξ αὐτῶν. ὃ Καὶ 

ἐφοβήϑη. Ἤλίας καὶ ἀγέστη καὶ ἀπῆλϑε κατὰ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔρχεται εἰς Βηρσαβεὲ ἥ 
ἐστι τοῦ ᾿Ιούδα, καὶ ἀφῆκε τὸ παιδάριον αὐ- 

- - 3 ᾿ ’ - 32 Ι 

τοῦ ἐκεῖ, 1. Καὶ αὐτὸς ἐπορεύϑη ἐν τῇ ἐρήμῳ 
.οὡν πο τς ΤΑ ΚΑ ῊΣ ς ΄ 
ὁδὸν ἡμέρας, καὶ ἡλϑὲ καὶ ἐκαϑισὲν ὑυποκατῶ 
« ὔ τὰ 2 ’ Ἁ Α 2 - 2 ! 

Ῥαϑαμ, καὶ τήσατο τὴν ψυχὴν αὐτου ἀπο- 

Ἱκανούσθω νῦν, λάβε δὴ 

τὴν ψυχήν μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, κύριε" ὅτι οὐ κρείο- 
σὼν εἰμὶ ἐγὼ ὑπὲρ τοὺς πατέρας μου. ὃ Καὶ 
ἐκοιμήϑη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν " καὶ 

ἰδού τις ἄγγελος ἥψατο αὐτοῦ καὶ 
᾿Ανάστηϑι καὶ φάγε. 

ϑανεῖν καὶ εἶπεν" 

Σ 
εἴπϑν 

αὐτῷ" 

"Ηλίας" καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε, καὶ ἐπιστρέιρας 
ἐκοιμήϑη. 1 Καὶ ἐπέστρειμεν ὃ ἄγγελος κυρίου 

ἐκ δευτέρου καὶ ἥψατο αὐτοῦ, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" ᾿Ανάστηϑι καὶ φάγε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ 

ΕΑ « « ͵ - 

σοῦ ἡ ὁδὸς. 8 Καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγε καὶ 
ἐπιε, καὶ ἐπορεύϑη ἐν τῇ ἰσχύι τῆς βρώσεως. 

ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαρᾶ- 
, [2 Υ͂ ᾿" , - ] 

κοντὰ νυκτὰς ἕως ὁρους ΧΩρὴβ; ϑκαὶ εἰρῆλϑεν. 

ἐκεῖ εἰς τὸ σπήλαιον καὶ κατέλυσεν ἐκεῖ, 

Καὶ ἰδοὺ ῥῆμα κυρίου πρὸς αὐτόν, καὶ 

εἶπεν αὐτῷ: Τί σὺ ἐνταῦϑα, Ηλία; 

εἶπεν ᾿"Ηλίας'. Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ κυρίῳ 

παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπόν σὲ οἱ υἱοὶ 
᾿Ισραήλ" τὰ ϑυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ 

40, ΑΧ (ρ. Ἂχ. ) τὸ ἐλϑ'εῖν. --- 1. ἜΝ Ἶ ἣΣ 
εξ.) γυναικὶ αὐτὸ (ἢ ἘΧ). ΑΒ: ἃ (ὅσα ΒΕΧ 
(ἃ. τὸς) πάντας. Σ. 8 ἄγγ. ( ΑΧ). ΑΒα ὦ, πὸ 
Εἰ σὺ εἶ Ἠλ. καὶ ἐγὼ ἸΙεξάβελ (" Ε). Β: ποιήσαι 
μοι ὁ θεὸς .. . προςϑ'είη (ὁ. ΑΒΕΧ), ὃ,.48: Βηρσ. 
γῆν 8. “τὴν Ἶς δ. ΕΧ). 4. ΑΞΒ: Ῥαϑμέν (ες. Ε). ΑΒ: 
ἐγώ δίμι (ο. ἘΧ). δ ΑΒ ἢ" ἄγγ. (1). 6. ΑἸΒΕΧ: 
καμψάκης. ΑΒ Ἐ Ἦλ. (1 ΕΧ). 7. Β: ἀνάστα (ο. 
ΑΒΡΧ), ΑΒ καὶ ({ἘΧ). 8. Βἔτῇ (1 ΑΕΧ). ΑΧ: 
ῦρ. τὸ ϑεὃ τὸ Χ. 9. ΑΒ" αὐτῷ ὯΝ 

Τάδε, 

θ Καὶ ἐπέβλεψεν. 
᾿Ἠλίως, καὶ ἰδοὺ πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐγκρυ-᾿ 

, 2 Ν , Ἂ» 2 "ἢ 

φίας ολυρίτης καὶ καψάκης ὕδατος" καὶ ἀνέστη. 

᾿ ἘΠ ὈΡΕῚ Ὁ ΠΉΠΕ ΤΡΡῸ 5.5 Ὅξα 

10 Καὶ 

Ὁ ΓΝ ΣΤ Ὀϑιδ" πον 
ἐΠονϑσ ΠΡ Ξ ἼΣ ΖΝ ΠΝ 

ἼΩΝΟΣ ὮΝ ἘΞΡΝΝ ἢ ΣΝΤΙΝ ἼΞ5᾽ Χαχ. 
ΤῸΝ ἈΠ Ὑῶν το ὈΝῚ ὙῊΝ πῶ 
ὉΞῸΝ ΤΟΊ τ 3 ΒοΔσΞΘΓτῸΞ 2 
ἸΝΟΣΟΤΣ τὰν Ὁ ἡπος τὸν πὴ θῈ Ἵ 
ὙΠ τΡΞ τ ἩΡΟν ΠΞῚ δ πον ἢ 
ΘΠ ἼΠν ὥθ99 ἸώθοτοΝ ϑ᾿ὩΝ 
ἜΝΞ Ν35) “ἰϑρστ Π23Ὶ ΘΡῸῚ ΝΡ 
ἼΡΟ ΤΩΝ ΓΒ. προ τῶν »Ξῶ 
ἔὰ ἯΙ ἜΞΤΩΞ “πὸπ- ΝΗ ΠῚ τῷ 
ν᾽ ΠΝ Ὁ ΤΠ 3") ΝΞ5Ὶ 

δ 

ΡΥ ΘΟ ΝΟΣ. : 

κι 

νὰν- ἐν 

ΠΣ 2. 1 ΠΩ 5] το Ὁ ἸώθΩ ΤΙΝ 

"ΝΞΟ δ Ἴ 90 Πρ ΠῚΠῚ 
ἘΠῚ ΤΠ Ἰϑοὴ Ὡξ ΕΩΞΝ πὶ 
ΩΝ Νὴ ἼΞ 229 ἼδΦὉ πΠ2 1) ΤΙΝ 
ὌΝ ΓΘ; ΤῚ ὈΞΡῚ : ον ΘῈΡ "1 
ἘΞΝῚ 2 ὨΠΒΧῚ ΘΚ ΤᾺΝ 
πὰθῺ ΣυδὉῚ ἐ3ΞΙΘ5Ὶ 395 091 
ὩῚΡ “ὨΝΡῚ ἀδαν Ὠυπῦ ᾿ Τὴ πν 

ἈΠΠ ΠΡ ΞΆΠΕ ΕΟ ΠΞ5. Ἴ521 ΠΙΑΘΟΣ 
ἽΠ ἼΣ ΠΡ ΟΦ ΒΝ ΔΤ ΘΡΣ ΞΡ 
ΠΡ ΏΓΙΓΟΝ ἐϑώτ 39) ΣΞΉΓΙ 851 ἼοΝπ ς 
οὗν δή πητη3 1 ΤΡ ΞΞ Ἰ5 
“ὮΝ ῬποδΝ πθ Πρ-ττῈ 9 ΩΝ ΟῚ 

τόπος, ΠΌΝ᾿ πῆπο ΝΡ Νὸρ 
ἘΣ πιπν ΡΥ Ππ Ὁ 

.- 

, γ7 3. 5 ΝΞ ἢ 
τ γ. ὅ. Τ΄ῚΞ ΠῸΒ 

ἀ, δὲ8 δα πταῖὶ ἔσθιε, ΑὟὟ: [. 9. υοταιδ, 
1. αἢςε δίε 38τ. πιίε, ΟΥ̓Α: αοἐδοτοί. 
2. Οϑρῖ. 1 Θαπι. 14, 44. 1 δόπ, 2, 23.) Β.ΑΥ̓γ: πὶ 

Ὁ τ). ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α: τοίς δὲν (Θεοῖς εἰπὲδ δ οο, (Δ οδεπς 
ϑοπ ἰὔποπ. 

ὅ, ΒΑ ΝΕ: αἰπα ([οΥ) τππ. 
ΑΥ: δἐπαργεπ, ὙΕ: πο. 

φρδοπᾷ τοί[(οι Ὁ 



1, “ύ ὀπίᾳο, (9,1--10. θ8ῦ 

αγεθεῖϑ τοβιμία, (Ια ππίου δεῖ σραθθοίδεῦ πηὸ ἱπ δ σύνιο, ΧΙ͂Χ. 

ἀρηθοπ πὸ Τἰ[ τον θα Ὁ δίπ, δ8. εὐ ἔαπι 
6επ δεἼτρεῖ. 
ΕΝ. ιἰπὸ ρα ζαρίε 3766 61 απ αἴοϑ, 

ο γα ΟἸίαᾳ αεἴθαπ θαιϊίε, πὸ τοῖς εὐ δά 
αἷς τον θείεπ ἔϑασῖδ παἰξ ει Θά τϑεΥ 
2 εὐτοϊϊτροί. ὃ κα Ταποίς ϑ7Οθο εἶποι Ξ80ς 

(ἐπ τ (Ἰία τἀπὸ 66 ἴθπι 1αρὲπ: Φἰὶς 
Θθέίεν ἴα πρὶ Ὁἱοθ. ππὸ Ὁα8, τὸ ἰῷ 
πἰῶς πιοταὸπ πἀπὶ δεῖς 8 εἰς Ὁείπεν (Θοοῖο 

8 {{π|6ὲ,. υυἷς Ὁἱοζεν (Θροΐεπ εἶποτ! ἔα εὐ 
Ὁα8 αθε, πιατε εὐ ΠΣ αὐ πὸ ρἷπρ, Ὁ 
ἐν ἰπ τοῖς, πἰπὸ ἔαπι σεπ 5. Θεδα ἰπ 
δα, τἀπὸ Τἰοβ ζείποη. δἐπαδοη α.ο 6}. 

4 Ὲ (ὅν αϑοῦ οαἰπα δῖπ ἰπ οἷς ϑο Πτς εἶπε 5 .α- 
σετοῖε, τἀπὸ ἔπι Οἰποῖπ, ἀπὸ {δὲς Π 
αἀπίεν εἶπο θα δοϊθεν ππὸ δαῖ, ὉαΒ {εἰπε 
(Θρεῖς Πἄτθο, τττὸ ἡγταῷ: (68. {ΠΠ ρέπιια, 
[9 πίπιπι πη, ὅεττ, πτοίπις (Θεοῖς, [ὦ δ πὶ 

ὅ πἰίῶι δεῖν ὁεππ πιοίπε ἐδ άξοτ. ἢ Ἰ{πὸὺ 
ἵεαᾳίς Π ππὸ [Το ππίον Ὅεὲν δα θυῖς 
Ὅετ. πὸ Ποῦ, δε. (προ τὐθτοῖς ἰῃπ 
πὸ ἠρταῦ κι ἴθπι: Θίρῦε αἰ ππὸ ἰβ. 

6 Ὁ Ἰ1πὸ οὐ ζαθο [Ὁ ππὶ, τπὸ {{ 0, 41πι| [εἶπε 

δαππὸ πὶ θαῇου. 
ἀπὸ σοίγιιαξεπ θαίίε, Ἰορίς εὐ [{) υυΐεδοῦ 

77} ἴαζει. Ἐ11πὸ δεν ὅπροῖ Ὅε8 Φεττη ἔαπι 

δ δα" εἶπει ατοβει ὅϑεᾳ. τοῦ οἷν. Ἔ Ἰ1πὸ 
τς οΥ απὸ αἰ τπτὸ αῇ ππὸ ἰταπὲ, ππὸὸ αἰπα 

Ὁιτῶ ἀγα ον εθοι Θρεἰζς υἱοτὶὶρ  αρὲ 
Ος πη υἱουλίᾳ ϑιἀ τε Οἰδ ἀπ Ὁεπ ἤθετο (δ οίς- 
Θι8 ὥυοτοῦ, ὅπ ἕαπι Ὁα]ο 011 πὶ εἶπο 

Θῦρθίς. τἰπὸ θΓ1. 0 δα. 611 ἴδον θέα. 

᾿ἰπὸ Πεοῦςο, τα ϑθοτί Ὁὲ8. ϑεῖτι ἔαπι 51 
ἰδπι παὸ ἡγταῦ) κι ἴθπι: θα πια ὦ] ὲ διι 

10 εν, ΟἸία ὁ Ὁ ὅν Ἰγτα : ἃ) θαῦθε σοοίς 
[0 ἀπὶ δὲπ ϑεῖτα, ὃοπ Θοῖι Βεδαοτῇ, 
Ὁεπη οἷο ἀδίποον δήταο! θαθὸπ Ὁείπομ ἡϑιΠηῦ 

4. 8. 0.1: σα δ) οίοετ, 

ΠΑ, δεμππ ἰῷ δίπ, Β: δαξῃ. Ξε. Α : Ξϑανπα, 
ΑΕ: Θἰπ[οτβταπῷ. Β.: δαὲ [τ [. Ὁ. σαβ 1. ἢ. 
ὙῈ: τοὐπἼάέο λι βέτθύπ, ΑΥ̓Υ.Α: το. {Ὁ δὲπ Φο. 
(Αγ: πποίπ ἐοθοπ ὁ) 

ο ὅ, {ες δα εἰπ 5, ΑΥ̓͂: [ΤΠ εἴ εἶπ. ΑΙ: ἴν {0 πίοδεν 
απ. ἐπ. νῈ: 9{{6 οὐ {, πίεδετρεῖ, σαῖς πὶ, εἰπρο [ὦ]. 
ὔαῦ, 

ΟΠ 6. εἰπ τα. ΒΕ: {Φαπείς (θπ). ΑὟΝ: δ δίς 

φάἀπρίοπ ἴαὰς εἶπ φουδήξείοθ ΞΒτοῖ τὸ εἶπε 
Ἰϊπὸ Ὅαᾳ. εὐ σὐσοΐει 

δϊππ απθοτπ ΞθὶαἹ τοϊοδεν ἀπὸ τὐθτεῖς ἰδπ,. 
απὸ ἡντα: Θίοθο αὐ τπἰὸ ἰδ, Ὁεππ Ὅπ 

νι. δΟΟΙΠΟΙ 5416. [10 15 οαγοθαΐ δηΐίθ 

(δογτιθνδ Α ΘΠ}, ἀοηθο νϑηΐγοὶ ἴῃ {6 2γα6 ]. 
Ναποίανι! ἁαίθιη. ΑΟμὰ} 1.- ΗΝ. 

2061 οΟἸηηἶὰ 4π80 ἰροοναὶ ΕἸὰ5, οἱ 

ααοιη 0 ΟοΟΟἰ 556. ππίνουβος ΡΓῸ- 
Ρἰιθίᾶβ ρίδάϊο. ὃ ΜιβίίψιΘ 9628} 6] 
ΠΕ ΟΠ] ἃ ΕἸϊὰ πη, ἀϊοθι5: ἤδρο 

προ ϑα ΏΪ ΠΕ] [ἀοίδηΐ αἰ δἰ μὰθο ἀἀάαπι, ηἰδὶ 
πὰρ ΠΟΡᾶ ΟΓᾺΒ. ΡΟΒΊΘΓΟ ΔΗΪΠ]ΔΠ) {{|4}Π} 
δῖος ΔΗΙΠΔ ΠΠ15 6χ {ΠΠ5| ὃ Τί: 

πη ΕΥσο ΕἸΪᾺ5. οἱ βιγρθης. Δ}}1{, 

4αΘου 418 608} ἰθγαθαί γνο]αηίὰϑ, 

18,4. 
16,31. 
1,5; 

18,40... 
(Βκ. 
10,5. 

ἐῷ 

ὕοεειϑηῦν γρῃ [46 ἴῃ ΒΟΡΒθ66 {πἀὰ οἱ ἀἰϊπηίδιι 
101 ΡΊΜΘΡΙΙΠ 81.|1Π|, Ἔ οἱ ῬΟΥΡΟΧΙ πῃ ἅ 
ἀθβοΓ 1} νἱὰ πὴ ἈΠΐΠ5 ἀἰοὶ. (πη π 
γΘηἶδϑϑὶ οἱ βϑίθυ δὶ 5016} πὰ Π} {πη |- 

να. ΡΟΓῈΠ, ΡΠ ΘΆΠν 1} ΔΠ]ΠΙὰ 8. 5186 τ ΠΠΟΤῸ- 

τον δι ο. ΓΘίαΡ, οἱ αἰΐ: Β0ΠΠ01 1 μ]ηΐ, Ποπη6! 
ΕΣ. [0116 Δ] ΠΤ ἸΏ ΘΔ], ΠΘᾺ 16 ΘΗΪΠῚ 1η6- 

ΠΟΤ 50}Π| 408) ρᾶϊΓ85. τηθὶ, ἜΡγο- ὅ 
Δρος Ἰθοίίαιι6. 88. δὲ ὁθάουμῖνιί ἴμ ἀΠ}} Γὰ 
(Αοιαν, ΠΡ ΟΡΙ, δὲ θο06, Αηροίιβ Ομ 

θυ 6}. θα οἱ εἰχὶϊ 111: δαγσα δ Θ0}}- 
646: ὃ Ἀοβροχιί, οἵ δοθθ, δά οἀρι 6 
51) ΒῈΒΟΙΠΟΡΊΟΙ 5. ρα ηἶβ οἱ νὰβ 
46: ΘΟΠ]ΘΝ ΘΡΟῸ οἱ ὈΙΡ11 οἱ σὰγ- 
518) Οἰδάἀογιηἶϊν!. ἢ Ἀδνογβαβαιθ οδἱ 7 
ΑΠΘΘΠ5. ΠΟΠΉΗΪ ΘΟ η0 οἱ (διἰρὶ} 
ΘΙ], αἰχί 6 {Π1: ΒΌΡΡΘ, σοπιθάε! 
δΡΔ 15. ΘΠΠῺ {01 τοϑίαι νὰ, ἜΘΩΪ ὃ 

ΟἸ1} ΒΌΓΓΟχΙβϑοϑί, σομῃθά οἱ ὈΙΡ11 οἱ 

Δ] ἀντ ἴῃ [Ὁ α ἀπ οἰ {115 
Ῥκ ρον, ἀαδάγαρίηϊα ἀ6 5. οἱ χαλινάρι η!ᾶ 
Με ρρ᾿ ἢ ΘΟΕ] 8 ἀλάι8 δὶ τηοηΐθιη Πεὶ Πο- 
πρρα 860; Ὁ απ 4α6. νϑη δϑϑί {Π1ὰ6, πιδηδὶ! 9 
Ἐχϑλ»Ἔβ. ῃ βρβ! αηοᾶ. 

τ 6008, 56 7100 ΠΟΙΏΪΠΙ ἃ Θ.1ΠῚ, 

ἀἰχιίψαο 111: Οὐ μῖὸ ἀρὶς, Πα ἘΑΓ10 
να4. {Π|Ὸ ΤΘΒρΟΒ 1: Ζ010. ΖΟ] αἴ15. 5111) ΡΓῸ 

ΟΝ ς Ποιπΐπο Π60 Θχθγοίζι απ, ααΐϊὰ ἀδΓο- 
ὑφόθ, 10. ΠΙΖαΘΡαπι ρδοί. παπ) ΠΠΪ [5γᾶο] ; 

1. 41.: Ῥγορ!. Βᾶ4]. 2. ΑἹ. ἘΠ]. 
ὅ. ΑἸ. ἘΒοηλϊη. 6. ΑΙ.: Εἰ τϑβροχί!. 

10. Α1.: ρᾷοία πη οι ηἰ. 

ιππι Κῷ. αΥὟ: ε. διε. αΟΥ̓ΟΝΕΣ: αὐ Βείβοι ΞΤοίποπ 
οὐδαάοπ, Β: απ ἀπ υθ!επ. Α: θ{ᾧ Πιΐγοιι... (δε ίτυ, 
ΑὟὙΕ: {πὸ εὐ αβ τι. τ. Αι: {0 αβ ... 
Ἷ ΑὟΝ ΕΑ: τοοίτοπ, Β: δον 58. υυἱτῦ δίτ 1 στοβ 

ζεἰπ ὁ 
ὃ. Β: ἰπ δῦτ, Ὁΐοοτν, 
9, ΑΕ: ἀδευπας είο, 
10, Β.ΑΥ̓́Ν .ΝΕ.Α: {τ Ὁ, ὦ. 



᾿ 

080 (419,ϑ11--19.) Ἐβεβμι Ἑ. 

ΧΕ͵ΐ. Αὐϊῖα5 ΤΠ οοΡῖξο5. 

τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, 
καὶ ὑπελείφϑην ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι 

τὴν ψυχὴν μου λαβεῖν αὐτήν. 11 Καὶ εἶπεν" 
᾿Εξελεύσῃ καὶ στήσῃ ἐνώπιον κυρίου ἐν τῷ ὑρει" 

ἰδοὺ κύριος παρελεύσεται. Καὶ πνεῦμα μέγα 

κραταιὸν διαλῦον ὕρη καὶ συντρῖβον πέτρας 

ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐν τῷ πνεύματι κύριος" 
καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμός, οὐκ ἐν τῷ 
συσσεισμῷ κύριος" 12καὶ μετὰ τὸν συσσεισμὸν 
πῦρ, οὐκ ἐν τῷ πυρὶ κύριος" καὶ μετὰ τὸ 

πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς. 18 Καὶ ἐγένετο ὡς 

ἤκουσεν ᾿Ηλίας, καὶ ἐπεκάλυψε τὸ πρόφωπον 

αὐτοῦ ἐν τῇ μηλωτῇ αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλϑε καὶ 

ἔστη παρὰ τὸ σπήλαιον. Καὶ ἰδοὺ πρὸς αὐτὸν 
φωνὴ καὶ εἶπε' Τί σοι ἐνταῦϑα, Ηλία; 

ἰά Καὶ εἶπεν Ἤλίας: Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ 

κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπον τὴν δια- 

ϑήκην σου οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, καὶ τὰ ϑυσιαστή- 
ριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου 

ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ 

μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν 
[10- 

οδύου καὶ ἀνάστρεφε εἰς ὁδόν σου, καὶ ἥξεις. 

ω 5 ΄ , 

αὐτήν. 1ὅ Καὶ εἶπε κύριος πρὸς αὐτὸν" 

εἰς ὁδὸν ἐρήμου ΖΔαμασχοῦ" καὶ χρίσεις τὸν 

᾿Αζαὴλ εἰς βασιλέα ἐπὶ Συρίαν, 1θ καὶ τὸν Ἰοὺ 

υἱὸν Νιαμεσσὶ χρίσεις εἰς βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ, 

καὶ τὸν ᾿Ελισαιὲ υἱὸν 

χ. 
, « ; ΄ 

τὸν σωζόμενον ἐκ ῥομφαίας ᾿Αζαὴλ ϑανατώσει 

Ξ ΤΕ κ᾿ 
“Σαφὰτ ἐξ ᾿Αβελμεουλὰ 

σεις δίς προφήτην ἀντὶ σοῦ. 1 Καὶ ἔσται, 

᾿ ΚΟΥ ε ᾽ . 

᾿Ιού, καὶ τὸν σωζόμενον ἐκ ῥομφαίας Ἰοὺ ϑα- 
, τῇ ἢ 

νατώσει λισαιέ" 18 καὶ καταλείψω ἐν ᾿1σ- 
᾿ ΩΣ " ͵ ᾽ - ͵ Α ,ὔ 

ραηλ ἕπτα χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα τὰ γονατα 
μι μτ|ι κ - ᾽ - 

ἃ οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ, καὶ πᾶν στόμα 

ὃ οὐ προςεκύνησεν αὐτῷ. 

19 Καὶ ἀπῆλϑεν "Ηλίας, ἐκεῖϑεν καὶ εὑ- 

ρίσκει 'ἐκεῖ" 
10. 438: ὑπολέλειμμαι (ο. ΕΧ), 11. ΑΒ Ὲ (. Ἔξ.) 

αὔριον( ΟΕΧ). ΒΤ (ἃ. πν».) γἐδὸ ὅ ΔΕΧῚ. 18.48: ὑπὸ 
(παρὰ ΕΧῚ. Β᾽ τὸ (ἐ ΛΕΚΧῚ. ΑΒ: σὺ (σον ΕΧ). 14. 
ΑἸΧῷ(ρτοτ. διαϑ'. σδ)σε. ΑΕ Χ Ἐ(8ᾳ.) καὶ. ΑΒ: καϑ'-. 
εἴλαν (κατέσκ. ἔΧ). 16. ἈΑΒΈῈἘΦ. Πορ.) καὶ ({ ΕΧ).. 
(15) τὴν ὁδὸν (ἢ τὴν Ὁ)... 1 (Ὁ. 2.) γκαὶ ἥξεις ΚΈΕΧ) 

. β. τῆς Συρίας (ς. ΕΧῚ). 16. Β'ἐξ Ἄβ ΟΣ (1; βῖπη, 
ΔΒ Χ)ὴ, ἰ[8. ΔΒ: καταλείψεις... 
(γ. ΑΧ) τῷ Β.(ὁ. ΕΧῚ), 19. ΑΒ ἨΔ. δὲ ἐκεῖ (1Ὲ Χ}.ὕ 

ΒΡ πὴπο παρῇ ΠῚ. “: ὯΙ 

ἼΔἼΠ ΤᾺ ΞΟ ΠΝῚ ἢ ἸΟΠΠ ΠΉΠΞΡΟ 
ἘΝ ἈΘΡΖῚῚ ἼΞΟ ὍΣ ἼΩΝ 2ἼΠ2 
ὩΤΩΡῚ ΝΕ ὝΔΝ ΔΊ Ὑπὸ υῷξ} "1 

βοὴ, ΡΊΡΩ ῬΙῚ Ποῖτ} ΠΡ 
ΠῚ Νὴρ τῆτι ὍΘ ΘΟ» 9Ὁ ἼΞΙΘῺ 
ὥΣῚ δὲ ὥρἢ ΠΡΗΡῚ ὙΠΙΝῚ ΠΡ 
ὥνξ Νὸ ὧν ὥρ ἼΠ ἼΠΝῚ 1: ΓΊῚ12, 
ἐΠΡῚ ΠῚ οἷρ ὥδπι ὙΠΝῚ πήποος 
ἼὩ ὨΘ9) τὸ »ΏΩΞ. “οὶ 13. 
πΡΡΏΣ ΠΏ ΤΩΣ ἈΝ τὴ ἸΡΡΤΝΞ 
πϑ ἽπΡ ΤΙΣ ὝΩΝΡ. ἘῚΡ ῬῸΝ ΠΡ] 
ΤῊΣ ἼΝΘΡ ΝῸΡ ΔΏΝΟΙ ἃ ἐὐποΌΝ 11 
"22 ἼΠΞ Ἴ2ΊΣΤ. ΓΥ͂ΝΞΝ “ΠῸΝ 
ΤΝῚ Ἰοῆπ ΤΏΠΞΤΩΣΤΝ ὉΝ ᾿ 
“ἢ 3 ὮΝ ἼΣΗΝ ΖἼΓΙΞ ἸΔΊΣΙ ἼΝ 22 
ΠΝ ΟῚ ἐΤΙΘΓΤΡ. ἜΘΟΣ ἸΦΒΞῸ Ὁ 
ΒΤ πϑΎτο 5 οὗν ἢ πὴσΣ 

ὌΝΤΩΝ ὨΙΠΘ25 

ἸΘΌΣΞΝ 

ΝΞ Ρῶθτ 
δηπο ὈΝῚ ὦ ΘΝ Ὁ 989 10 

τρν ὈΝΉΘτΣ. Προς ΠΙΘῺΝ 
ΠΣ Π ΞΔ ἜΘΟΤΊΞ »ϑτοΝ 
Ὁ ΊΔΞΡΙ ΓᾺΡ 1 ΠΊΤΓΙΣῚ ΣΝ 22 ΓΙ ΩΤΟ 17 
ὉΘὩΘΕΤῚ Νὴ ΤΎΔῚ ὈΝΙΓΙ ΖΓ 

ἜΠΝΏΤΙΊ συϑδὃς ΤῊ ὯΝ δ ΣΦ ΓΙ 18 
Β᾽ΘἼΞΠ ΟΞ ΠΝ πρϑ ὈΝ 9.3 

τῶν ΠΕΡΙ ΟΞ] ὉρϑὉ ΕΣ ὧν 

ἐν ᾿ 
τὸν Ἑλισαιξ υἱὸν Σαφάτ, καὶ, 

εἰ ρῷϑ).ΝὉ 
νον τΩΝ ΝΧῺΡῚ ΟΣ π:: 
ρρτθυ ὉΠ ΝῆΠ ὍΡΘ -Ξ 

19 

γ. 1ὅ. ΠΌΞΕ 32 
γ. 18. 5" 5 

10. Β: πίοδετρειίἤεπ, ΟὟ ὙΕ.Α: κουβύτοί, ΑΥ̓ 
ἐτατοι πιΐν ὃν ἃς κι πὶ ΝῈ..Α: τὶ πὶ, πὶ ὃν (τ. ποίπποιη, 

.. ὥκλασαν γ. ᾿ς ε (ὐπίτ) κι πὶ Β: {ιἄοπ παι (Θοοῖς δα Β . [. σραι 
πὶ τοπ, 



᾽ τῇ 

ν 1. διόπίᾳο. (.9,11--19.). 08] 

ΟΊΐα πον δεῖ έτη, εν (ἰζεν ππ δὲν δεῖται, Χενχ. 

ϑοταΐεπ, τπὸ Ὀείπο ἍΠ το ξευδτοίγειι, τὸ 
Ὁείπε του θεῖοι πἰἰϊ ὅπηι (ΘΟ ΊθοΥ  εὐτοϊτε 
αεἴ, ππὸ ἰῷ δῖπ αὐξοῖπ ἡ δετα οι δοη,, απὸ 
[ΐς {{επ Ὁατπα, ὉαἘ {6 πρὶ πτοίπ ἄρθεπ 

11 ποῦπιο. ὃ γ᾽ {ὑταῷ; Θεθεὲ δεύαιδ ππὸ 
{{{Ὶ απ Ὅεπ ῬοΥα υοὴ Ὅὲπι Φοῖτη. Ἰ1πὸ 
ἤξερε, δὲν ὅοτν αἷπα ϑουίθοῦ, απὸ εἶπ οτος 
βὲνῖ {ατέον ϑθίπο, δὲ οἷο ἔβετας ξευτίβ 
πὸ οἷς δεῖζοπ ζουῦτα δ, ον Ὅεπι εττι 
δεῖ, δῦ ὥετν αὐὲν σαν πί! ἱπὶ ϑ δ πδο. 
σα) Ὅεπὶ ϑθίποο αδοὸν ἔππι οἷπ (ΟΥ̓ δοθεπ, 
αδονῦ ὍοῚ Φο τσαῦ πἰῶς ἰπι (δγοδοδεη. 

12 Ὁ Ἰῖπὸ πα Ὅεπι (στο δοδοη ἔαπι εἶπ ὅδ οιοῦ, 
θοῦ ὍοΥ ον αν πἰ πὶ δόιοεν. Ἰ11πὸ 
παὰ δε ὅδοιν ἔσπι εἶπ ΠΙΠ68. Ταποβ 

18 Θαιζειι. ἘΦ α Ὁαᾳ (δα Οὐτοίς, ϑοΥ Ὁ εἴς 
Ὁ ζεῖπ ἌΓ πΠῚΒ. ταΐτ {εἴπει ϑθὲα τοὶ, τπὸ 
αἰταᾷ δεύαιϑδ τπἰπὸ (ταὶ ἰπ οἷς Φθγ δεῖ 
θυρίς. {πὸ Πεῆε, δα ἔππι εἶπο (Εΐπιπις 
Δπ ἴζπι ππὸ ἤρτα : δα δα δι. Ῥίον 

1άχι ἴθππ, ΟἸία ὁ ὅν Τρταῶ: 38) θαδε 
{π| Ὅοπ ὥεττπ, δὲπ οι Θεδαστρ, αοοίοτί, 
Ὁοππ δἷε δείποοεν ΔΊγαοῖ θαδὸπ δείποι Ξθιμπιο 
νοταἤεπ, δείπε ΜΓΓἤτο ξευδτοῶοη, δείπε 
γον δ εἴοη τι Ὅ6πὶ Θύ τσετί οὐ ὔταοί, τπὸ 
ἰὰ) δὲπ αἴείπ ὑἰδεταᾳοδιίοδοι,, τπιὸ {ἰς Πεθεπ 
Ὁαγπαῦ), Ὁαβ [6 παὶρ Ῥα 8 ἄρδοι ποθπιοῖ. 

τῷ ὅθ ογ δεν Θεῖγ Τρταῦν 21 ἰθπι: Θεθδε τὐἱὸς 
ϑοτσιπι Ὁοίπεδ πθοαοϑ Ὁπτὰ) οἷς 9 | αοπ 
Φαιπαι8, πὸ σοῦε Οἰπείπ πὰ ζαῖδε, 

16 Θαζαοῖ ζππὶ δεδηίοο ὕδον Θυτίει, Ἔ τπῦ 
ρθη, ὅπ Θοδπ ϑὲππ|ξ, κππ δεδπίρς δεν 
γαῖ, ππὸ (Ια, δὲ. Θοῦπ (ΦΘαρθαίβδ 
οι 3 δεῖ φέρ οῖα, ξππὶ Θτορθοίοιι απ δεΐπος 

17 Θίαι. ὃ πὸ [06 φεάγείγει,, ὉαΒ, τον δεπι, 
Θά τσοτί ααοῖβ ἐπίτίπποι, ὅπ [01 οθιι 
τῦοίοι!, απὸ θεν οπι Θά οι ἐπί 

15 τἱπποῖ, ὃὲπ [ὉΠ (δ {{ εὔδτεπ. ἜἸΊη τὰ] 

ΟἿ Ταΐοιι. ἱδογδιρίθεπ. Ποδοι. ται οη δ ἰπὶ 
δ Ἴγαοῖ, ποθι αἴὸ ἀδπίρο, οἷς πἰάν, 
σέδοισοι θαθοη τοῦ θααΐ, ππ|ὸ αἸτοπ ϑηδτπιο,, 
6 ἰδ πίε σοε εὐ θα. 
πὸ εΥ οαἰπα 01 ὉὈσππο τππὸ Ταπῦ 

(Πα, Ὅὲπ Θοῦπ Θαρδαίβ, δα εὐ γῇιϊιε 
1τὉ9 

12. Ὁ.1.: ἈΠΕ ΤαπΓΙοδ. 

11. ΝΕ.Α.: δέπι (απὸ) [. δ. ὃ. φο οί σοτίθου ὁ ΝΕ; 
τ, ζετρτεπαίο, ΑΥ̓: 55. χξεττοίβοπο τι. ὃ ξεν ηϊεῖς 
τ [ργπῦ, ΑἹ πππ δΎεπο ον ξουπα πποιῦ. (Α: {{ πἰῷε 

ΠΣ ΊΚΩ) 
12. Β: εἶπε (Θέίπιο εἰποά [, Ὁ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: ([1.) [. 

λυ ζεῖπ, Α: δα ὁ Ὁ, {απ|ξον ἐπ, 

! 

| 

᾿ 

15,30; 
(8,4. ΔΙ ἰὰγ]ὰ (τὰ ἀοΒί Γι χοσαηὶ, ΡΓΟΡ]Θίὰ5 

{105 ΟΟΟΙΔΟΓΡΗἱ ο] Δα 10, 4 ΓΘ] Οι15. 5111} 

ἀπ 19, 660 501π|5, δἰ ΙΔΟΓΙΗΪ ΔΠΪΠ] ΠῚ ΠΙ ΘΔ ΠῚ 

αἰ Δι θυαηΐ 68. ὮΙ ἃἱ} 6]: ἔσγο- 

παολ δας ΊΘγΡ6. οἱ βία ἴῃ ᾿ποπῖ8 ΟΟΓΔΠΙ ΠΟΙΏΪΠ0. 
Ελ᾿ 6066, ΠΟΙΏΪΠΙ5. (ΓΔ η511 οἱ βρίγ (8 

ΒΡΆΠαΙ5. οἱ [ὉΓΓ15. 5} ΘΓ 6 ἢ 5. ἸΠΟΠ 65 

οἱ ΘΟΠΐογΘη5. ρΡοιΓὰ5. ἃμΐθ ΠΟΠΉΏΙΠΗ: 

ΠΟῚ ἴῃ 5ρίγι{π ΠΟΙ Ππ5:; οἱ ροβί 5ρὶ- 

ΤΠ ΠῚ ΟΠ ΙΟἰΟ : ΠΟῚ [ἢ ΘΟΙΠΠΠΟἴΤΟΠ6 

Ποπηΐημπ8; 6. ροβί σοπμ οἰ Ο ποι Ἶ 

᾿ση15: ΠΟ ἴῃ ἰσπθ Βοιηΐπιβ; οἱ ροϑί 

(ον ΑΙ Πρ. 510 115. ἀπγὰθ (6 παῖ5. Ἔ Θαοι 13 
μχανο. ἀπ. ἃ ἰ5θοῖ Ε]Ϊὰ5,. ΟΡΘΙ νᾺΠ11ΠῚ 

51Π1}} Ρ41}ΠΠ0 οἱ ΟΟΤΘΒΘΙ15 5.61} 1 Οπἰϊο 

ΒΡΘΙ Δ, οἱ βρέίβ, νὸχ ἃά 6.1), 

να, αἰόρηβ: Ὁτπ ἴ ἀρ 15. Πα ὁ ἘΠῚ 1118 

ναο.. ΓΟΘΡΟΠΔΠ: Ζ6]0 511Π| 

Βοπλο 60. ΘΧΘγοΙἰ11π|, 4α]ὰ ἀθΓ8- 

ΠΑΌΘΡΗ! θΔΟΙ ΠῚ. ἴππ1η}] ΠΠΠ [5.86]; 

ἃ] Δαν ]ὰ (πὰ (ΘΒ ΓΙΧΟΡΙΩΐ, ῬΓΟΡΠΘία5 
ἰπο05 ΟοοΙάθγηι οἰ 10, 6 ΓΘ οἴ 15 5111 
690 501018, Οἱ (Δ ΘΓΙΠΕ ΔΏΠΠῊ ΔΙῚ ἸΠ ΘΔΤῚ 

αὖ ἀπ! γὰηὶ θη. ἝΒῚ ἃ ΠΟΙΉΪΠ 5 
δ ΘΠ]: γαΐίθ οἱ γΓβθνυθῦίαρθ ἴῃ ν᾽] 

(5.5. (πᾶ ΡΘΓ ἀΘ5ΘΓ 1} ἴῃ ΠδΙΠ ΒΟῚΠ); 

“πι..8.13.0Π] 6. ῬΘΡΥΘΠΘΓΙ5. {ΠπῸ, ἀηθθ5. ἢλ- 

“πρ.9,2ς. 286} ΓΘΘΘΠΊ ΒΌΡΘΙ ϑ γί η, ἢ οἱ 961π| 
δἰπάδον ΠΠ πὶ ΝΑΙΏΒΙ πΠ665. ΓΘΡΘΠῚ ΒΠΡΘΓΙ [85- 

86], [ὑΠἸ5ΘῈ} δτιθη Π]Π πὴ ϑαρ]ιαΐ, 
411 οδὶ 46 ΑΙ ῃιθι]α, ἀηρ65 ΡΓΟΡΠ6- 
1ΔΠ| ΡΓῸ (6. ἜΕὶ οΥἱΐ, φαϊοιαη αι [κ- 

ἐν ΌΤΙ σδάϊυπη) Πα 286], οσοϊ δὲ οιιπὶ 
ρον, δθῖα,, 6. Φαϊοι μι. Πρ υἹ ρ] ἢ) 

ποεο, 618, ἱπ|0γἤοῖοὶ οαπη ΕἸ 565. Ἔ ΕἸ 18 
Ἔχων ἀΘΡΟΙ 4 θ Δ πὶ Π}}Π|| ἴῃ Ι5ΓΔ6] 56ρ6ΠῚ 

ὅ1ῆε 18 ὙΙΓΟΤΠ, ΠΙΌΓΙ σΘΠἃ ΠΟΙ] 
5πηΐ ἸπΠοπγναία 8Δη16 ΒΔ], οἵ ΟΠ 6 05 

(ρον ἀπο ἃ Π0Π ΔάοΓαν ΘᾺΠῚ ΟΒΟΙΪΔη85 

4 

φοΙδίτιϑ ΡΓῸ 

Κ4.11,8. 

μεν ὠι 

10 

4,12. 

» 7 

Ηος.1 8,2. ᾿ΠΔΠΙΙΒ. 
Ργνοίδοια8. ΘΥρΡῸ ἱππέα Ε]]ὰ5. σϑρϑῦῖ! 19 

{5 ΒΠΙΒοαμι, Πα πὶ ϑαρ!ιαϊ, ἀγᾶη!ο. ἰῃ 

18. Α.: πη νΟΥΒΟΓΙ ΠῚ (Ρ1Ὸ Υἶγογ.), 5: ΠΠΔΠΌΠΩ. 

18, νῈ: ΠεοΙΓοίο [{) απ Ὁ. (δίπραπρ. 
15, ἔοπιπι τι. ἴαδε, Β: {πὶ Ὁ. 548. ὁ. Φ, ὙΕ.Α: τϑθὸππ 

δι α δίη Γοπι {0 {.. Β: δ ποίπε, [0 [0{{{| δα... 
18. γ: τοῦτῦο Πἰδτίᾳ δε. Βι θα δὲ 1. ἀδευθὶ, ΟὟΥ: 

ἴαῇε ἀδτίᾳ. ΑΥ̓ ΝΕ: ϑΠῸ οἵο ἰθὺς δὅπ, πὶ σοῦν,,, ἰθπ 
π, σοῦ, (θα οι) πατῈ ἴρτοπι 5), 



δ (19,20 - 20,7) πβοραπ Ἑ. 

ΧΕΙΧ. 

αὐτὸς ἦν ἀροτριῶν ἐν βουσί, καὶ δώδεκα ἐς 

βοῶν ἦν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς 
δώδεκα" καὶ ἀπῆλϑεν ἐπὶ τὸν “Ελισαιδ ᾿Ηλίας, 

καὶ ἔῤῥιψεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ. 
20 Καὶ κατέλιπεν “Ελισαιὲ' τοὺς βόας, καὶ 

κατέδραμεν ὀπίσω ᾿Ηλίου καὶ εἶπε" Καταφι- 
λήσω τὸν πατέρα μου καὶ τὴν μητέρα μου, 
καὶ ἀκολουϑήσω ὀπίσω σου. Καὶ εἶπεν" Πο- 
ρξύου, ἀνάστρεφε᾽ τί πεποίηκα σοι; 321 Καὶ 
ἀνέστρεψεν ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτοῦ, καὶ ἔλαβε 

τὸ ζεῦγος τῶν βοῶν καὶ ἔϑυσε, καὶ ἥψησεν 
αὐτὰ ἐν τοῖς σκδύεσι τῶν βοῶν, καὶ ἔδωκε 

τῷ λαῷ καὶ ἔφαγον" καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορευϑὴ 
ὀπίσω ᾿Ηλίου, καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ. 

Χο. Καὶ συνήϑροισεν υἱὸς ᾿“δὲρ βασιλεὺς 

Συρίας πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ τριά- 

κοντὰ καὶ δύο βασιλεῖς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵπποι 

καὶ ἄρματα " καὶ ἀνέβησαν καὶ περιεκάϑισαν 

ἐπὶ Σαμάρειαν, καὶ ἐπολέμησαν αὐτήν. 3. Καὶ 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς “χαὰβ βασιλέα 

᾿Ισραὴλ εἰς τὴν πόλιν, 8 καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" 
1ἀδὲ λέγδι υἱὸς ᾿Αδέρ' Τὸ ἀργύριόν σου 
καὶ τὸ χρυσίον σου ἐμὸν ἐστι, καὶ αἱ γυναῖκές 
σου καὶ τὰ τέκνα σου τὰ κάλλιστα ἐμά ἐστι. 
4 Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ καὶ εἶπε" 

“ΚΤ , ᾿ 4... ἢ 

ἐγὼ καὶ παντὰ τὰ ἕμα. 
Ἵ κ᾿ - γεν ,ὕ « ελ ᾽ ἐὰσε 

ἄγγελοι καὶ εἶπαν" Ταδὲ λέγει ὁ υἱὺς “41δέρ 
.] Α ᾽ ,ὔ ΄ ,ὔ ᾿ ᾿] , ; 

γώ απέσταλκα πρὸς σε, λέγων" Το ἀργύριον 

σου καὶ τὸ χρυσίον σου καὶ τὰς γυναῖκας σου 
καὶ τὰ τέκνα σου δώσεις μοὶ, ὃ ὅτι ταύτην 

οὐ μῳ κ ᾿ -" ν ἂν ΄ 

οὐτ δας ΠΕ ΟΣ ἐξαποστελῶ τον παῖδας μου 

πρός σε; καὶ ἐξερευνήσουσι τὸν οἶκον σου καὶ 
τοὺς οἴκους τῶν παίδων σον, καὶ ἔσται. πάντα 

4 5 ’ -" 2 »" ΕῚ - » 

τὰ ἐπιϑυμηματὰ τῶν ὀῳϑαλμῶν αὐτῶν, ἐφ 
“͵΄Ν ’ ᾿ Ἀπ - 

ἃ ἂν ἐπιβάλωσι τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ λήψων- 
» . 3 Α ᾿ ται. Ἴ Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισρωὴλ πάν- 

ι ᾽ Φ κὦ 
τὰς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς γῆς καὶ εἶπεν 
ἤρδν “ὦ - ; ν᾿ “ , Ὄ 
αὐτοῖς " ΤΠ νῶτε δὴ καὶ ἰδὲτδ οτι κακίαν οὗτος 

19. ΔΒ: ἤτον Ἴν ἄρ. ΕΧ). ΑΒ 16}}, Ἐ(β84. ἡκαὶ 
({ Ε) ... ἔην ( ΕΧ). 8Β: ἐπ᾽ αὐτόν (ἐπὶ τὸν Ἔλ. 
Ε). ΔΒ τ .. ἐπέῤῥυψε τὴν μ. αὐτὸ ἐπ᾽ αὖτ. (ὁ. 
ἘΧ). 20. ΑΒ: τὰς (τὸς ἘΧῚ. ΑἸ ΒῈ χ. τὴν μ. μὸὃ (Ἰ 
ΑἾἘΕΧ). Β: εἶπεν Ἠλιδ' 
ἜΣ ΝΣ ΑΒ: ὅτι (τέ ἘΧ). 

: τὰ ξεύγη (τὸ ξ. ΔΈΧ). 
τὰς .ΧΧ γοη. Β ». ΧΧΙ ἴο, Α τι]!. ) 1, Β᾽βασ. Σι. 
(ΑΠΕῈΧ ἣ ΔΒ αἱ, Ὁ (ρ. νυ. αὐτϑ) καὶ ἀνέβη καὶ πε- 
ριεκάϑισεν ἐπὶ Σαμάρειαν... τριακονταδύο ... κ. 

(ἢ Πορ.) ᾿άναστρ. (ο. 
»ἷ. ΑΒ: ἐξ ὄπ. (ο. ΕΧ). 

πΠΠ2Ὶ9. ΝΗ ὈΝ ΠΘῸ ἸΣ5Ὶ 
Καϑὼς ἐλάλησας, κύριέ μου βασιλεῦ σός εἶμι | Ἵ ἐοτν τὶ 597 ἊΝ ΠΝ ΠΡΟΣ ἊΝ 

ὅ Καὶ ἀνέστρειγαν οἱ 

πολάλει 77. δῳν ὃς δοΐζιηι οἵ οἰδίδήξω, 

ἜΣΤΙ Ὁ. ΝΗ ΠῚ Ἰ μϑε)Ὁ ἢ ΤΩΣ 

ἸΠΉΤΝ Ἴσθθο. Τὸ ἸπθΝ, ἼΒΣΟῚ 
ΠΝ γ51 ποξπττις 3151 Ὁ 5 
“ἈΝ ΘΛ ΛΒᾺ Ὁ ἈΡΓΠΡΘΝ ὍΝ, ἽπῖοΝ 
δ Ἢ. Ἷ9. ὝΘΝῚ ἼΠΠΝ ΠΞ9Ὶ 
ΩΓΙΝ ΞΘ ΣΡ Θ᾽ ΓῺ 532] 
“Ὁ535 ἼΠΠΞΤΟῚ ἼΡΞΣΙ ΤΟΣ ΩΝ ΓΙῸ 
ϑρὸ ἸῺ πὩΞΠ βϑῶξ ἼΡΞΠ 
ἡπλϑΣ ὙΓΙΝ “1951 ΩΡ 5} ἐπτς 

ἀπυλν 
τοϑττΝ Υ3} Θ΄ ΝΠ 2 ὙΠ 3) ΧΧ, 
ὉΠ ἼιΣ ΠΟ ΘΌ2085 Ὁ Ὁ Ὁ9Ὶ ἼΘῚ 

ὉΓΙΞ5) 1 νοϑτον ΧΘῚ ὈΡδῚ 35} 
ὩΝΠΝ ΤΟΝ ΘΡΞΝ ΟΠ ΠῚ 2 
3. ΠΝ ἘΠΌΣ ΤΙ, ΟΝ απ 8 
πὸ ὭΞΠΤῚ ἩΞῸΞ ὙΠ ῚΞ ΩΝ ΠῚ 
᾿ ΘΠ ΘΒ ΣΙ 23} 1221 ΝΗΠ 

πριν, ἼΩΝΘῚ ΘΟΞΝ ΘΒ ἩΞ 95) 
ἐρὃν ΠΟΘ τ “Ὡνὸ ΠΠ ῚΞ 

723: ΤΩΣ) ΡΠ ΠΕῸΞ ΘΝ 
πρῶ ἼΠ. ὈΣΞΓΝ "55 ΕἾΣΙ 5. ὁ 
ἥτΞ τ ἸϑθπΊ ἤτοΝ ἬἼΞΣΤΟΝ 
ΤΩΤΠΟΤΟΞ ΠΥ ΤΩΣ, ὯΞ. ΤΙΝῚ 
ΝΉΡΟῚ ἐἸΠΡΟῚ Θ13. Δ Ἶ85 2 1 
ΛΩΝ. ΤΉΝ ὋΡ ἘοΞὉ ΡΣ 

ὩΡΞῸ π᾿ ΠΡῚ 3. ἽΝ. ΝΉΤΉΣῚ 

Υ. 20. ΥῈΡ - ὩΌΓΙΞ ὼὧὼπ 

γ. 21. ἼΝ5 

πᾶς ἵππος καὶ ἄρμα. . ἐπ᾿ αὐτήν [ ΧΒ 
Ἐἀγγέλδς ( ({ ΔΕΕΧ). ὃ, ΒἸτὰ καλλ. (ἘἘΧ). 4.8 
ΤΟΝ ἐγώ εἶμι (ὁ. ΔΕΧ). ὅ. Β: ἀπέστειλα (ὁ. ΕΧ; 
ΑΧ: ἀπέστρεψα) ... Ἐ((οΥι.) σϑ (1 ἈΚΧῚ. ΑΒ: ἐμοί 
(μοι ΕΧ), ὁ, ΑΞ8: ἀποοτελῶ.. «ἐρευνήσδσι(ς. ΕΧ). 
ΑΒ: λήψονται (-ὠνται Χ). Ἴ. ΔΒ αὐτοῖς (Ε Χ). 



20 τὸ αἰ ἰθπ. 

τς ΠΑ Ἐς ΨΚ ΟΝ .,. 5. ΚΦ ἐξ Υ τόσο μος ΠΟΤ ΥΤ 
ἀν κ᾿ ν Ὰ ΡΣ 5 μ ὦ κ. Δ." ᾿ ἥ 

1. δὲ πίᾳ ὁ. 

"»ἂὦὦέ ἀν" 

τὺ "Ἐν ὌΝ ᾿ 

(19,30--20,7.). 089 

είς πῆ ΟΠ δοάδοπ τον ἃ δίπ, ταῖν 

αὶ αν [ΡΠ ἀπο πη ϑδίγεπ. Ἰἰπὸ 

(Ἰία. αἰπα κι ἰδπι, απὸ ραν [εἰπεῖ ϑέαπς 

ἜσΥ αθὸν Τἰεβ οἷς ϑιΐπθοῦ,. 

ππὸ ΤΠ (ΟἸία παᾶῦ πα Ἰρτα : ὅκα πα 

πιρίποι ϑθαίον ἀπὸ πιοίπο ἐθλτον Εἰ ἐπ, 
ἴο Ὁ ἰῷ οἷν πα τοίσοεπ. ὅὺ Τρταῷ κι. 
ἴθι: δῆς δῖπ ἀπὸ ἔοπππι τοίοθεῦ, δὸππ 

21 ἰὦ θαῦε ἐσαϑ παὶξ οἷν κι {διπ. Ὁ Ἰ1πὸ 
ἐΥ Τοῦ τοίοθεῦ θοπ ἰθπι, ππὸὺ παῦπὶ εἶπ 
πρῶ ποθεν τττὸῷ'ἔ Ζογζοτίς ο8, ππὸ ἕστο 
Ὁπ8 δ,οι[ὦ τις ὅεπι Θοίφιοντε απ δ61 
ϑὲϊποοετη, ἀπὸ σα ε8. δι. 501, Ὁα8 {{ε 
αβεπ; πὸ πιατε Ὁ απ τπ|ὸ Τοίαείς 
(Τα πα, τὸ οἰοποῖς ἰθηι. 

ΧΟ. ἰἰπο ἐπ αῦαῦ, δεῖ δὐπίς ει Θ- 
τίει, ϑουζαπιπίίοῖς. αἴ εἶπε θέα τ, πα 
Ἰρατοῖ ὁτρεὶ ἀπὸ τοϊβίᾳ ὁτδηπίρε πὶ ἴθπι, 
τὐὖὸ ϑῖοβ ππὸ ὕθαρσοπ, ἀπὸ κυᾳ. θογαῖ 
πὸ δεϊαροτίς (Θαπιατία, ππὸὦ {{π{π|ὸ το οΥ 

2 1. ἘΜπὺ {αποίς ἔβοίεπ ει Ἔα δ, δεπ 
5. δεπίαε δήταοίδ, ἰπ οἷς Θίαδί, πιὸ Τἰεβ 

ἴρπι Ταροι; (Θὺ ρτί τ 3επ Θαναῦ; Φεἰπ 
Φ (δου απὸ θείη Θοῖο {π πιεῖ, ππὺ Ὀείῆο 
Ποῖθου ππὸ Ὁοίπε δοίει δείποον {{|ῦ αἰ 

ἃ πιεῖπ. ἜΦεον ϑδπίᾳ [γαοίδ απορουίτε, 
ππὸ ρτα: θὲεῖπ εν δεδπίαᾳ, οἷς δι 
φοτοροεί θα, ἰἄ δίπ Ὁεἰπ τὐπὺ αἴ[ε8,. τα 

ὅ ἰὼ) θαδε. ὃ πὸ οἷς ἐΒοίει ἔσπτιοιι τοἰ Ὁ Ὁ 
πὸ Τρταῶεπ: Θὺ τυυ ϊ 8. Φαραῦ: 
8611 ἰ 21 οἷν σεαποι θαδε τἰπὸ Ταΐεπ 
1ασεπ; Φεὶπ Θίθεν τὸ Ὁείπ (δοῖο, δεῖπο, 
δ οίθον ππὸ δοίης δε ποον [0{Π1| Ὅτι. ταὶγ 6ἐΞ 

θὕεπ:. ἜΤο ΟἿ ἰὰ) πιοτροπ τπἰ Ὁἱοῖς. 8 εἰ 
πιοὶπε ποῦς μι οἷτ ζεπῦεπ, δαβ ἤΐε 
Ὁεῖπ ὥὅσιϑβ ππὸ Ὁοίπεν Ἰπιετίθαποι ποῦ 
δεπιεπ, ἀπὸ θα οἷν Περι) {Π|, Το ἐπ 

{τ ἰπ ἰθτε Θἀπος πεθηιοπ το τοθοίγαβεπ. 
“ Ἐ Φα τἱοῦ ὅεν δεδπίᾳ ἤταοῖδ᾽ αἵς [οἸτοἤτοπ 

Ὅε8 Φαπόεδ, πὸ Τρτα : ῬθέτΕ ππὸ {εθεἴ, 

19,.,4.Α: {66} δεῖ δὲπὶ δι δΙΠ0π, 
7. ὕὉ.1.: αἴίοι θΟ Πρ οπ, 

19, Βεί δεῖ διοθιζει, ΟὟ: 12 ὦ, ϑὲίποεν (οἷπ’ 
668) σοῦ ἴθπι δον. Β: ἄδεν ἰθπ, 

90. δεππ φοδοιξο, τοαῦ ἰῷ δίτ σεέδαπ Βαθε, ΒΕ: 

τὸ. δαδ (ὦ οἷν αοἰθαπὲ ΑΥ̓; [δεδεπξελ θα... Αἱ Ὁαὁ 
δὐξεϊπίῃο δ. (ὦ) απ Ὁ. αοἴθαπ' 
91. αἰπαᾳ... ἔθν 41. Βιδαὸς, Α: οἷα δααν δ Τεπ. 

ΠΒΙΑΥΥ.ΝΕ.Α: [Ια δέος, ΒΥ ΝΕ: (δεἰ) δοπὶ ὅς 
ο Τἰττ. Α- ϑθἢηιρο. 

1. Β; ϑεοτάπια δι. ὙΕ.ΑὉ {. φαπροδ Ὁ. 
οϊραίοίτεπ «ἸΒίθεῖ, 31, Φ. 2. 808 1, 01}. 

(4. ϑεη αδαδϑ ϑϑοίοη, 

Ι] Ες.22,21. 

ΧΙΝ. 

ἀποάδοίπι [615 θΟτπ], οἱ 'ρ86 ἴῃ ἀπο- 

ἀΘοη 1π|6|8 ΟῚ ἀΓΔΠ 0115 [1Π118 

ΘΓαϊ ; ΘΠ 410 νϑηϊδϑοὶ ΕΠ]ἃ5. δὰ 611), 

1151} ΘΠ] ΠῚ 5111} 5ῈΡ 6. ΠΠΠππὶ. ἜΘ α] 20 

δία!) ΓΘΙΙΟΙΒ. ΒΟΡ115. ΘΠΘΌΡΡΙ ροϑὶ 

π9,61. ΕΠ Δ ΠῚ. δὲ αἰ: ΘΒΟΆΪΘΓ, ΟΓῸ, Ρϑίγρῃι 

σλνβδ θη ΘΕ Οἱ ΠΔΙΓΘΙῚ ΠΙΘΆ11, οἱ 50 5618} 
(6. ΒΙχίί46 οἱ: δαάα δἱ γθνβγίθγο; 

40 ΘΗΪΠῚ ΤΏΘΙΠΔ δΓὰΐ, ἰἴθοὶ [0]. 
Ἔ ΒρνΟΓΒῈ5. δῖ) 4})} 60 ἰυ]} μὰν 21 

25... θοαπ) οἱ τηδοίαν! 1144 οἱ 1 ΓΔΙΡῸ 

2ἘΒ(.1,8. 
2:13: 

ἐπε α ΒΟΌΠῚ ΟΟΧΙΣ ΟΑΓΠ685. οἱ ἀθαϊι ρορα]ο, 
οἱ σομηράοραη!; ΘΟΠΒΌΓρΘη5Ή16. ΔΡ 
οἱ βθοιίβ οί ΕΠ] πη, οἱ τ] ηἰδίγα- 

Βαϊ εἰ. 

ΥΥΝ Ῥόοννο Βοπδάδά τὸχ ϑγγίὰ ΝΕ, 

ΘΟΠσ σαν" ΟΠ Π ΘΠ) ΘΧΘΓΟΙ᾿1ΠΠῚ 5.11} 

οἱ {Ἰστηὰ ἀιι05 ΓΟΡῸ5. 560 οἱ Θ6 1105 

οἱ ΘΌΡΡΙΒ, οἱ 8506 η 66 η5 ρυρηδθαὶ 

{ον ράν ρρΟηΪΓὰ ΔΙ] ΔΓΪΔΠῚ οἱ Ο5᾽ 46}: 6Δ]1η. 

Ἔ ΜΠ ΓΘ 546. ΠΠΟΪ05. ἃ4 ΑΟΒᾺ} ΓΘ- 

ΘΠ] ἴδρὰ 6} 1η οἰν (ἴθ ὃ αἰ: Πᾶθο 

ἄϊοι Βοπδίδιί: Αγροηΐα (ἀπ οἱ 

ΔΓ {{ΠΠ|}} ΠΙΘΙΠῚ δϑῖ, οἱ ἸΧΟΙῸΒ 

ἴᾳ86 οἱ ΠῚ ἴα] ΟΡ. πρὶ ϑδαηΐ. 

Ἃ ΒΘΟρΡΟΒΠΠ 46 Τοχ [5γ86]}: δπχία γ6}- 
θαι {ἀππ, ἀΟΙΪΠ6 ΤΠ] ΓΟΧ: {{115 511} 

δυάδι σο οἱ ΟΠΙΠΪὰ πη6ὰ. Ἔ ΒΘνοΡ θη(ο86110 
ΠᾺΠΟΙ ἀϊχογαηΐ : Ηὰθο ἀἸο1 Βοηδάας, 

411 τη]δὶῖ πῸ5 δα ἴθ: ΑΓΒΘΉ ΠῚ {11} 
Οἱ 8111} {{Ππ11}] Οἱ ὈΧΟΡΘΒ (πὰ5 οἱ 

6ΠΠ1ο 5 τὰ 05. ἀἀ}}15. ἸΏ1Π|; ΟΥ̓. ᾿σῚΠὉ 
Πὰς ϑαάθιῃ ΠΟΓἃ ΗΠ {4} ΒΟΡΝΟΒ ΠΊΘΟΒ 

δά ἴα, οἵ 50γ 4} 1 «ΟΠ 11} {118 ΠΊ 

οἱ ἀοιη! }}} 5ΟΘΓΝΌΓΕΙΣ {ΠΟῸΓῚ]Π], οἱ ΟΠ] 6 

ααοά οἷ. Ρἰδοι θυ ροηθηΐ ἴῃ ἸηΔηΪ- 
[)115. 5115 οἱ διυίοσθηι. Ἔ γοοαν! διι- 

[61 ΓῸΧ ἴβῦ 6! ΟἸΠΠΘ65. ϑ6Π|0 68. [6Γ- 

.Βκ.5,:.Γ8 0. οὐ ἰδ: ΑΙ ἀνθ 6. οἱ νἱ 68 

149..41. Ἐ (41{.) }υρὶ5 Βου πη. 
δ. ἈΠ ΧΙ 

3. ΑΥ̓͂ .ΥῈ.Α: Θύθπε. 
4. ΟὟ: [ἀρεΠ. Β.νΕῈ.Α: ((δὁ {ε[) ϑὲαῷ δείπεπι 

πθροτίο. ΑΥ̓Ν.ΑΟἱ τοαῦ πτοίπ [{. 
ὅ, ΜϑίοΟΒΓ ὦ. Β: ὦ ἤαδε χϑατ... 
ὃ. δος ...ὄ δυνογιεπ, ΟὟΥ; ἴο [0{Π6] θα τϑεὲππ 

ἰῷ... Β: αἴίοδ᾽ τυ. δοίπο θίτροη δοροθτοπ οο, Ἰομοπ κι, 
τὐραπόδπιοπ. ΑὟΝ: δείπον 9(. 1 {Π| τπ|Ἐ{{ ποθτποπ 
ι ζου Ππθτοπ. ὶ 

7. ΑΥ̓Υ: (διξεπποί Ὁ κι. [. 
ἀά 



090 (20,8--16. πεοριιμι ΙΕ. 

ΧΧ. 

ζητεῖ, ὅτι 5 πρός μὲ περὶ τῶν γυναι- 
κῶν μου καὶ περὶ τῶν τέκνων μου" καὶ τὸ 

͵ Η ᾽ , 

ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου οὐκ ἐκώλυσα 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 8 Καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι 

᾿ ἔν ΝΕ , ἔχ25 , ᾿ ᾿ ΄, 
καὶ πᾶς ὃ λαός" Μὴ ἀκούσῃς καὶ μὴ ϑελήσῃς. 

») αὶ “ὦ ἴα ὦ » 

9 Καὶ εἶπε τοῖς ἀγγέλοις υἱοῦ “δέρ. Εἰπατε 
-» ς - ῃ ͵ Ὕ 2 ᾽ 

τῷ κυρίῳ ὑμῶν" Κατὰ παᾶντὰ ὁσὰ ἀπέσταλκας 
“4, Ω , ᾿ 

πρὸς τὸν δοῦλόν σου ὃν πρώτοις ποιήσω, τὸ 
δὲ ῥῆμα τοῦτο οὐ δυνήσομαι ποιῆσαι. Καὶ 

ΒῚ οὗ ὉΌΡ ΝΑ ἢ ’ ΡΣ ἐσ 
ἀπῆλθον οἱ ἀνδρὲς καὶ ἐπέστρεψαν αὑτῷ 

, 10 ᾿ ᾽ ’ . Ψψυν «" 

λόγον. Καὶ ἀνταπέστειλε πρὸς αὑτὸν υἱὸς 
᾿Αδέρ, λέγων: Τάδε ποιήσαιέν μοι οἱ ϑεοὶ 

4 , , ᾿ ΄ « Ἢ 

καὶ τάδε προςϑείησαν, εἰ ἐχποιήσει ὁ χοῦς 
“Σαμαρείας ταῖς δραξὶ παντὶ τῷ λαῷ τοῖς 

πεζοῖς μου. 
λ. Α ι΄ ἢ « ἊΝ ΙΝ « 

ραὴλ καὶ εἶπεν" "Ικανούσϑω ὑμῖν" μὴ καυ- 
χάσϑω ὃ κυρτὸς ὡς ὁ ὀρϑος. 12 Καὶ ἐγένετο 
ὅτε ἀπεκρίϑη αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον (πίνων 
“ " Η͂ , -ὅ΄΄ « ) - 

ἣν αὐτὸς καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
κ᾿ . -- Ἢ ᾽ Ἣν 

ἐν σκηναῖς), καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ" 
Οἰχοδομήσατε χάρακα. Καὶ ἔϑεντο χάρακα 
ἐπὶ τὴν πόλιν. 

" τῷ - - 

18 Καὶ ἰδοὺ προφήτης εἷς προφρῆλϑε τῷ 
Ἂ γ -ϑ ΜΕ} 

᾿Αχαὰβ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ καὶ εἶπε" 
΄ ει τ᾽: , } " ν 

γει κύριος" Εὲὶ δωρακὰας πάντα τὸν Οχλον τὸν 
, “- ᾿ ἂν , 4 , 

μέγαν τοῦτον; ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν σῆμε- 
" Η͂ τῇ ᾽ ’ [χὰ Α 

ρον εἰς τὰς χεῖρας σου, καὶ γνωσῃ οτι ἐγὼ 
3 ΄ 2 ΄ 

14 Καὶ εἶπεν ᾿“γχααβ᾽ Ἔν τίνι; Καὶ 
, , 3 » 

εἶπε" Τάδε λέγει κύριος" Εν τοῖς παιδαρίοις 
- 2 ΄ - - ἀν ᾽ 2 ΄ 

τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν. Μαὶ εἶπεν .“4χααβ' 
’ , ᾿ ἼΞᾺ 

Τίς συνάψει τὸν πόλεμον; Καὶ εἶπε" Σύ. 
- ᾿ 2 ι ᾿ τ » 

6 Καὶ ἐπεσκέψατο ᾿Αχααβ τοὺς παῖδας τῶν 
5 « - 

ἀρχόντων τῶν χωρῶν, 

"Φ 

κύριος, 

᾿ 5 ὔ , 

καὶ ἐγένοντο διακοσια 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐπεσκέ- 
Α Α ΄ « ’ ς , 

ψατο τὸν λαὸν παντὰ υἱὸν δυνάμεως, ἑπτὰ 

᾽ὔ Ν Ψ 

τριάκοντα καὶ δυο" 

ἐλιάδας, 16 καὶ ἐξῆλϑε μεσημβρίας. Καὶ υἱὸς 1 Ἴμβῷ “ΝΣ Πν τσϑῶ ὈΝ ΟΣ 2510 .} ι 

᾿Αδὲρ πίνων καὶ μεϑύων ἐν Σοχχωϑ αὐτὸς 
Ν « -“ “ ᾿ Ψ - 

καὶ οἱ βασιλεῖς, τριάκοντα καὶ δυο βασιλεῖς 

7. ΑΒ: (ρτὸ τ. μ8) υἱῶν μδ καὶ περὶ τῶν ϑυγα- 

αΑοπαρὲ οὐπι ἐλ νος »οῖϊιμην οἵ ΕΣΡΩΣ ΕΣ 

11 Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ βασιλεὺς ᾿1σ- 

“ΒΟΌΣ ὑπὸ “Ὁ ΓΝ πϑῶ το 
ἸΛΏΝΘῚ, ἐ 922 ἼΠΦ9 ΝΕ ΟῚ ΞΕ ΤῸ) 
-ν ΡΩΝ 9} ἜΡΙΣ Ὃν τ 
ἘΠΕ ἼΩΝ ἐπ ΝΠ ΜΝ »ΌΦΤΙ 
-Ἴῶν 85 ΠΡ 8 ἘΠΕ ἸῺΝ ἪΠΠ ῚΞ 
πῶσν ΠΟΘΝῚΖ ΠΩΣ ὃν πώ 
59) τος Ὦξον ΝῸ πὰ ἼΖΤΠῚ 
ΗΝ ἐπ21 ἼπΞ δ.) ΕΟ 

"5 ῬΏΣΣΤΗΣ "ΑΝ δῚ ἩΠΠῚΞ ὉῸΝ 
ὋΣ Ῥθίϑστο ἸΡΟ. ΠΙΘῚ ΒΝ 
ῶνΝ ὈρππσΌΞῸ ΣΤῊ δ 
ΩΝ ΤΕ: ἸΣ5Ὶ τ τι, 

Τάδε λέ- 

"0 ΠΟΘ ῺΞ ἼΠ ὈΌπρυτὸν. ἼΞΞΤΊ2 
πρῶ ΝΠ πῖπ Ἔξηπτον Ὁ ῶ3 
-ἂν ΩΝ. ΓΙΞΌΞ Ὁ 9 ΠῚ ΝΠ 

ἐΟνΠτὸΡ δ 5] ὙΔ ὍἼΩΡ 
πο πντοΝ, Ὧ3) ἼΠΝ ΝῚΞ2 1 ΓΒ; 
πῆπο ἼΩΝ ΠΡ ὙΝϑῚ ΝΣ 
πῆπὶ Ὀπῃπ Ἔα ΓΝ ΓΟΝῚΠ 

18 

ΝΠ ὩΣ ΘΝ ἼΤΟΞ 2 "321 
ἼΩΝ "ὩΞ ὩΝΠΙΝ ἼΩΝ 

ΤῊΣ ΤΩΡ "ὦ ἼΣΘΙ γὴ πο ἼΩΝ ΤΠ 

ΡΩΝ. ΚΕΝ ἽΘΝτΩ. ὙΩΝΟῚ 

τόϑοτϑσι "γὼ ΣΤῸΝ ἸΡΘΡῚ ᾿πῶΝ "Ὁ 

ουϑοθη δ ΠΩΝῺ ὩΠΡῚ 

-: ρπτοϑττΝ ἼΡΘ ΠΟ ΠΓΙΝῚ 

ΓΗ͂ΞΘΞ "ἰϑι πρῶ ὙΠ" ΘΥΡΙΚ 2 

τέρων μδ΄ Ἐ(534,) καὶ... ἀπεκώλυσα (ὁ. ΕΧ). 9. ΑΒ: 
“έγετε... «ἽΚατὰ.. . ἀπῆραν (υ. ΕΧ). 10. Β: ἀπέ- 
στειλε. . ποιήσαι μοι ὁ ϑεὸς καὶ τάδε προς ϑ είη 

ΠὙΕ: θ1{6.. (ὁ: Δ [ΕἸΧ). ΑΒ: ἀλώπεξι ἰδραξὶ ἘΧῚ, 11 8 
Ἐλμὴν (Ἐ ΕΧ). 12. ΔΑ: ὡς ἀπ. 18. Β Ἐ πάντα. 
(ἰ ΑΕΈΧ), ΑΒ: εἰς χεῖρας σᾶς (ο. ΕΧ). 15. Β: 
τὸς ἄρχοντας τὰ παιδαρια.. . Ἔχ δύο (ὁ. ΑΕΕΧ). 
Α (ἃ. τὸν λ.) σύμπαντα, ιό. ΑΒῈ καὶ (1 ΕΕΧ). 

ἸΡῸ Θυϑϑητ ϑθὉ ΘΘΘ ΘΠ ΝΣ 

ἐπήπλιας 

7. ΑΥ̓ΥΝῈ : δαβ εὖ ΞΘ ὑ[ε6 (δίεν) συτϑαί, Β: πα 
58. ττα εἰ, 

. Τἄπρ (ἄ)8 ἰθπι π. αὐ. 
δ. Β᾽ ανν. γΕ,Α: 9{οΠ οι. 
9. ΒΑΥΝ: γοατῖθη... σε (Ἶ (φοζαπο!). ΝΕ. Α: παπὶ 

ϑ)αᾷ. ΒΙΑῪΥ: δεαίοι. (Το! ἄγεδ 250) ϑπ|σοτέ (ἰεδον). 
ΟΕ: δύ, δαὶ τίς ϑὲοδο. Αἰ: δον ἐοίοπ ἰθηι, 

10. (θέε 19,.2.) ἀν. Ὲ.Αἥ: δἰπτοί) δα β α. 38. θα ὁ 

(Α : ππὸ πα εἴ{6{}}) ΑὙ.Α: σουζαροί,, 



- Ἔθος ΤΩΝ 
ὍΡΟΝ Ἀτρῖς τ ἐς ϑδ ἘΣ Υ 

1, δὲθπίᾳς, 

θα 8 θπιηυοτί, Φε8 δυτορθείοι ἰδ π  πδίρβηηβ. 

9, 8---10.) 091 

ΧΧ. 

τὶς δῦζε εὐ υοτπίπιπιι. (ὅσ δα 2ι πιίτ. 
σοήαπος τἀπὶ πιεῖπο Ὑθεῖθδενῦ πὸ δὲίποοῦ, 
ΘΙΓσεν ἀπὸ Θοῖο, ππὸ ἰῷ ϑαῦδὲ ἰδπι δε 

δι ρσερεῦτεί. ὃ α Τργαάγοπ κι ἴδηι 
αἴίε ΘΓ ἀπὸ αἴε8. ΞΕ: Φι [06 αἰῶ 

9 αιδοτάοι. ποὼ δεινοί Πίαεη. ὃ 11πὸ εὖ 
ἔργα) τι Ὅὲπ ἔϑοίοπ Ῥεῖ Θασαῦδ' (Θαρο, 
πιοίποπι εττηα, ὁοῖι δεὐπίαε: ἽΠ|.8, τυαϑ 
δι: πὶ οὐξοπ δείποπι δὲ: ἐπτδοίοπ δαῇ, 
Ὁ ἰὰ) {διπ, αδὸν οἱεβ ἕαππ ἰῷ πἰῶε 
{0ιπ. Ἰ1πῸ οἷς Ῥοίει οαἰπραοῦ οἷπ ππὸ 

10 ασίοι Το ε8. υυὐἱεδετ. ἔα Ταποίε Ξθ6π 
Φαδαὺ ἐπ ἴθπι ἀπὸ ΤΡ ἰθαι Ταροπ; Φἰς 
Θεοῦ {ιπ πῶς ὉΓε8. τππὺ Ὁαθ, τοῦ ὉεΥ 
Θιαμῦ (Θαπιατία αοππρ [εἶπ [01, δα αἵ- 
[8 ΞῬ01Ὲ ππίοῦ παν εἶπὸ απο Ὁαυῦπ 

11 διίπρε! ἘΘΙθον δὲν δεδπίᾳ Δταςῖδ᾽ απία 
τοοτίεῖς ππὸ Ἰρτα : Θαρεῖ: εν δὲπ ὅαγε 
πἰΓ απίορί, [01 πὰ πίε τὔθηιει, αἵ 

ἘΦ ον τῆ δὰϊ αὐσοίοαι. Ἔα. δὰ 8 86Π 
ασαὺ Οὐτοίς (ἀπὸ εὐ ἐδεπ {τα πῈ πὶ δὲπ 
δεθπίροι ἱπ Ὅὲπ (δεξεῖτ.π), ἤνταῦ εὐ δι 
ζείποα δποετοα; Θῴ ει οἰ). Ι1πὸ {6 
τ δτοπ {{6} τυἱθοῦ οἷς ΘΤαΌΙ. 

πὸ Προ, εἶπ Ῥτορθοι τταὶ κι ϑιθαθ, 
Ὅεπι δ δπίρς Δήταοίδ, απὸ [ρτα δ: Θὺ [ρυί) 
960 δεῖγ: Ὅτ θα [ὲ σοεθει αἴτὸπ Ὁἰοζοι. 
ατοβοπ αμζοι; [60 ε, ἰᾧ ὉΠ ἴθ θαιτο, 
ἰπ Ὁείπο απὸ σόδοπ, θα 8 δι τοἰΐεπ ΤΠ || 

14 ἰδ) εἰ δε. εν. ἘΔ ΙΡαΡ ἰρτα: Φιτὰ 

το (ν᾽ [ὑγαῶ: (Θὺ ζρτί δ δ οῦτ: 

τὰ οἷς δπαδεπ δὲν δαπουδρίο. (ὅτ 

18 

[ρτα: 8.1. [01 ὃεὲπ Θιίτοῖε αἀπήραπποις 
15 ὅν ἔργα): ὅι. ἔα ζἄθ[οἴ. εὐ οἷο δέπας, 

δεῖ Ὅεγ βαπουδοίε, τἀπὺ ἰδτοῦ τρατὲπ εἰυεἰ, 

δαπθοτ ἀπὸ ζεὶ ππὸ ὑτοβίς, πὸ; 

ἐρίοις πα ἰδπεπ Ὁα8. σαπρὸ Ξθ01Ὲ αἰτοῦ 
16 δίποον “ἤταεῖ, Π{δὲπ ταυ]επο θὲαπη, ὅτπι 

τς 2066 ατι8 ἱπὶ Ῥξαρο. ὅδοι Θαναὺ αθοτὶ 
ἰταπὲ ἀπὸ σαν ἐγιπτέοι ἰπι δέξο, Ταπιπε, 

Ὅ6π ὁτυοῖ ππὸ Ὀτεϊβὶᾳ δὲ δπίροπ, οἷς ἰθπι ας 
-- ] 

Ὑ΄ςς 45. Α.Α: θα [α φεζεῦοπ. 

πιίτν (πιείποπ δα βοπ) τοῖα... πέδαις, Β: κπ Θαπύνοίοπ 
τῆν... [οἱᾳεί. 

11, {θη αδίεαε, ΑΥὟ; Ὁα 6 Θίδισου ἀπαίγοξ,, οὖ 
Τὐζεί, ΝΕ: ϑθοῦ οὔτξοι, ,, τοοίϑον .. Β,Α: {Ὁ 6. ... 
Πὦ αδαύτεοί, 
12. αν: Θιοί(οἴ ἐπ'ῷ. γΥῈ: θέα |τεἰ ἐπὦ. Β: θεροῖ 
απ. Α: Βεαρετέ Ὁ, (ΘΙαῦε, 

γ 

19,2, 

19,10} 
18,4. 

Ζυᾶ.6,15. 

Φυά.7,17 

(16,9. 

νυ... 

: Ομ 5. ἱποίρίοι θυ τὶ 

«πο πὴ ἰη5᾽ ἰδία ΠΟΡῚ5: ΤΉ 511 ΘΗ Ϊ ΠΩ 
Δ Π]6 ΡΓῸ ὈΧΟΙῚῈ15 πιρὶ5. οἱ ἢ]118. οἱ 
ῬΓῸ ἃΡβθηΐο οἱ δΔ}0, οἱ θῇ Δ})η81]. 
Ἔ ΒΠΙΧΘΡΓΙΠΙ(Ι6. ΟἸΠΠ65 [Δ] ΟΓῸ5 ἢδί] ὃ 
οἱ ΠΠΙΨΘΡΒΒ. ΡΟΡαΪ5 ἃἀ οι: ΝΟ 
Δ 0185. ΠΘ4Π16 δου ϊοαοὰα 111. ἘΒ6- 9 
ΒΡΟΠΔΙ ἰίδαιθ. πα οἰ15. Βρηδάδά: Π]- 
Οτ6 ἀοιη!η0 1160 ΓΕΘῚ : ΟΠ] ηΪᾶ, ΡΓΟΡΙΘΡ 
ατιὰ 6. 15 δῖ 8 Π16 5ΒΘΓΝΙΠ) {ΠῚ [ἢ 
1Π11{10.,. (ἀοῖα ; πᾶ Δ. 61 ΓΘΠῚ [ἃ- 

ΟΟΓ6 ΠΟ ροβδιη. Ἐθνουβ 6. Π11- 
ΟἿ τοι υ]οσαηΐ οἱ. ἜθΘαϊ τοιηϊδὶὶ οι 10 

11: Ηδθο [Δοῖδηι ἢ] πὶ αἰ οἱ ᾿ιᾶθο 
ἀἰάδλη!, 51 Β. Π 6 ΘΘΡΙῚ ραν }]5. δα) ΓΙ ὰ 6 
ΡΌΡΙ 5. ΟΠ ΠΪΒ. ΡΟΡΕΪΝ 4 50 απ} 
1η6: ἜΕῚ γοβροῃάθηβ Γὸχ [5186] αἷϊ: 11 
ὨΙοῖῖο οἷ: Να φίογι θα. σοί ποία5. ἃ6- 
46 αἱ ἀϊδεϊηοία5! ὃ Βαοίιμη οδὲ 12 
Δα 6 1, ΟἸΠ1} Δ (5561 Βοηδάδα νΟΓΒΙΙΠΊ 

ἰδία ὰ (ὈΊΡοΡθαὶ ᾿ρΡ8586 οἱ γθσοβ ἴῃ 1Π}- 
ὈΓΔΟΙΠ15}), οἱ ἃἰς 56 ΡΥ} 5 δαῖδ: ΟἸΡΟΙἢΙ- 

ἄἀαίθ. οἰνι (ἴοι! } Εἰ οἰγοιπμη ἀρ ογαηὶ 
6Δ). 

Εἰ δόθθ, Ῥυορῇῃοδία ἅπὰ8 ἀοοθ 0 }}8 
δ ΑΟΠᾺΡ ΓΟσΘΙ) ᾿5ΡΔΘΙ δἷΐ οἱ: ἤδθο 

ἄἴει Πομηίημδ: δία ν᾽ 1511 ΟΙΏΠΟΙῚ 
Δ} ΕΠ Πα ἀΠπ 6 ἢ} ἢ ὰΠ ΙΒ] 1 ἢ 6006, ΘΡῸ 
{(αἀ} Θὰ} ἴῃ πηὰητπ (πὰ ΠοάϊΘ, αἱ 

5015. 4ἃ ΘΡ6Ὸ 811ΠῚ] ΠΟΙΏΪπ5. ἘΠῚ14 
ἃ ΑΟΠΔ}: ΡΘΡ φποηΐ ΙΧ 4πι6 οἱ: 

Ηδθοὸ ἀἴοῖι Ποιλίμα : ΡῸΡ ΡΘ Ἰἰββθάιο5 
ΡΓΙΠΟΙρ) ΡΓοΟν] Πἰαση. Εἰ αἷἱι: 

ΕΓ 16 ἀϊ- 
χι: Τὰ. ἢ ΠΟΟΘΠ5.Π, ΟΥΡῸ ΡΌΘΓΟΒ 
ΡΕΙΠΟΙΡ απ. ΡΓΟΥ ΠΟΙ ΓΙ, οἱ ΤΟΡΟΓΙΙ 

-- ωΐ 

"Βα ΘΓ ἀπ θη [0 }11}} (γἰρίηΐα ἀπο- 
ΓᾺΠ), οἱ γθοθηβα} ρμοδὶ 605 ΡΟρΡΌ]ΌΠΩ, 

ΟἸΠΠ65. ἢΠ]05. ἰσγὰθ], βορίθιῃ. 1118: 

ἜρΙ ΘΟΓΟΒΒΙ 501} τη γ{16. Βοηδάαᾷ 10 

ἁπίοιη. ΠΟ αΐ τοπλ α] ἢ π5. ἴῃ. ὉΠ} Γὰ- 

ΟᾺΪ]Ὸ 5110 6ἱ Γορο5. ἰγἰρίηΐα ἀ10 ΟἸΙΠῚ 
60, 4{ὶ δὶ δυχιη! αι 6}5. νοηθγαηΐ. 

ΠΑ οὐ ποπκί δα 

13. Θαῇε δὲ. δεῖ. .... ΑΔ: φάπλο ἔδοτρτύ, ϑθὶοπ6 δ. 
γΕ: θοιτ ποῦ. 

14. ΑΥΝΕ: θοπίς. Α: δἱς [0 χ δπιβο Τοίρ οι ὅπ, 
ΒΙΑΥν. Α δ ΟδευζἊπ δον απο αζίοι. νΕ: δον ποῦν, 
ΥΕ.Δ: ἀπίαπαοπ, ΑΥ̓: ϑπρν τι. 

1ὅ. ΑΥ̓Υ.ΥῈ.Α: πππξοτίς. 
10, απὶ υείτέας, 

ΥΥΛὰ 



602 (30,17-- 27. βορ ΙΣ Ἐ. 

χχ. Αὐτδπαρβὲ οὶ ὙΠ ἧς βοῖζξζιμνπ οὗ υἱοίονξα. 

συμβοηϑοὶ αὐτοῦ. 17 Καὶ ἐξῆλϑον τὰ παι- 
δώρια τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν ἕν πρώτοις " 
καὶ ἀπέστειλεν υἱὸς 1δὲρ καὶ ἀνήγγειλαν 

αὐτῷ, λέγοντες " Ανδρες ἐξῆλϑον ἐκ Σαμα- 

ρείας. ἰδ Καὶ εἶπεν "ὁ βασιλεύς " Εἰ 

εἰρήνην ἐκπορεύονται, συλλάβετε αὐτοὺς ζὼν- 

καὶ εἰ εἰς πόλεμον ἐξῆλθον, συλλάβετε 

αὐτοὺς ζῶντας. 19 Καὶ ἐξῆλϑον ἐκ τῆς πό- 

λεως τὰ παιδαρια τῶν» ἀρχόντων τῶν χωρῶν, 

20 χαὶ ἐπάταξεν 

εἰς 

τῶρ" 

καὶ ἡ δύναμις ὀπίσω αὐτῶν" 

ἕκαστος ἔφυγε “Συρία, 
καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς Ισραήλ, καὶ σώζεται 

υἱὸς ᾿4δὲρ βασιλεὺς «Συρίας ἐφ᾽ ἵππων ἱππέων. 

21 Καὶ ἐξῆλϑεν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ καὶ ἔλ τὰ 

τὸν πὰρ αὑτοῦ, καὶ 

τοὺς 

πληγὴν μεγάλην ἐν Συρίᾳ. 

ἵππους καὶ τὰ ἄρματα; καὶ ἐπάταξε 

22 Καὶ προςῆλϑεν ὁ προφήτης πρὸς τὸν Ἐπ» ΠΟ ΟΝ ΝΠ 350 
Κρατχιου. κῶν γγϑ υ υ ΟΙ; Πνάν, 

καὶ [δὲ τί ποιήσεις, οτι ἘΠ ΕΥΌστΟΣ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ 'υἱὸς ᾿4δὲρ' βασιλεὺς Συρίας ἀναβαίνει. 

“5 Καὶ οἱ παῖδες βασιλέως Ζυρίας, 

βασιλέα Ἰσραήλ, λέγων" 

ἐπί σε. 

ΩΣ ΕἾΝ Ἢ ΠΠ 
Ξ πϑΘ] ΓΩΟΝ ἪΞ 

ΤΉ Τ9Ὶ Ὁ 5.29 5 
δ ὙΤΒΝῚ ἹπΙΤ 
ΩΣ πγνγρίθο ἜΣ: ΘΟΘΩΝ ὙΩΝ 5 15. 
ὩΝῚ Θ.ΣΠ ΘΡΘΘΙΩ ἼΝ Σ᾿ οἰῶ οτΩΝ 

«ἢ 

Ἵ 
᾿ 

᾿ 

ΠΒΝῚ ἐΘΡΌΒΙΝ ΦΡΕΣῚ ἼΝΞῚ ΓΙΌΤΙ 85 19. 
ΤΉ ΤΩ Ὑγῶ ἽἜΣ9 ἜΣΠΓ ἼΝΧΣ 

ἘΝ ἮΞ5η ἘΏΠΟΠΠΙΝ "ὧν ὈΝΠΡῚ 5 

ὈΝ ΠΣ ὩΞΤ" ΞΟ ἸΘ25 Ἴδδος 
οὐ τὸν ὉὮΝ ΠΟ ὙΠΠΓῚΞ ὉΘΘ5) 

ποι δδ ὺ ΠΡ ἈΞ) 
ΝΞ ὙἸ2ΕῚ ΠΣ ΘΘΉΣ ΤΊ το 

ὁ ΠΥ ΓΞ 

ἘΝ ΠΝ »1Ὶ ῬΊΠΙΣΙ Ἢ2 5. ὝΣΝΡΣ 
γϑῶπ ΠΟΤ 5. πῶ τ ἼΩΝ 

εἶπον πρὸς αὐτόν" Θεὸς ὀρέων ὁ ϑέος Ἰσραὴλ. “το; "ΠΣ ἢ ὑπὸ» Ἶ πὸν ΩΝ ἯΞΏ ΟΝ 

"καὶ οὐ ϑεὸς κοιλάδων", 

ὑπὲρ ἡμᾶ Ἢ 

ποίησον κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο" 
τοὺς βασιλεῖς ἕκαστον εἰς τὸν τύπον αὐτοῦ, 

Ν δ᾽ 

καὶ ϑοῦ ἀντ αὐτῶν σατράπας, 2ὅ καὶ ἄλ- 

λαξον σὺ δύναμιν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν. 

ἪΣ τοῦτο ἐκράτησαν | Ξ 

ἐὰν δὲ πολεμήσωμεν αὐτοὺς καὶ ' 

εὐϑύ, ἢ μὴν κρατί σομὲν ὑπὲρ αὐτούς. 2. Καὶ. 

,Απόστησον ] 

οπ πῶ πῖπ ἼΣΊΠ ΝῚ 

ΘΠ ἽΠΠΟΝ ΤΌΝ ἸῺΝ ὉῊΝ 

οὔτ 972 ἼΡΤΙ Ἰϑτὸρ ὈΤΤΟΝ 

ῬΙΓ δοτον. ὙἸδθΩ5. ἘΤΙΝ ΘΠ) 
ΘΠ 1 

πεσοῦσαν ἀπὸ σοῦ, καὶ ἵππὺν κατὰ τὸν ἵππον ΓΒ ἢ ἽΩΡΙΘῺὩ ὩΣ δ Ὁ 8 Π 

καὶ ἄρματα κατὰ τὰ ἄρματα; καὶ πολεμήσο-. 

μὲν πρὸς αὐτοὺς κατ᾽ εὐϑύ, καὶ κραταιώσομεν 
ὑπὲρ αὐτούς. 

καὶ ἐποίησεν οὕτως. 20 Καὶ ἐγένετο ἐπι- 
στρέφοντος τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ ἑπεσκέ ἵψατο ὁ 
υἱὸς ᾿Α΄δὲρ τὴν Φυρίαν, καὶ ἀνέβη εἰς ̓ ἀφεκὰ, 
εἷς πόλεμον ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 271 Καὶ οἱ υἱοὶ 1σ- 
Γ17.Β: ἃ ἄρχοντες παιδάρια... . καὶ ἀποστέλλϑοι 
καὶ ἀπαγγέλλδσι τῷ βασιλεῖ Συρίας (6, ΑΒΕΧ). 
ΔΒ: ἐξεληλύϑασιν(. ΕΧ). 18, ΑΒ τ ὁ βασ. ἡ αὐτοῖς 
(ο. ΕΧ., Β: (05) συλλαβεῖν... . Ἑ ἐξηλῦ). (ὁ. ἈΕΈΧ), 
19.4.8: Καὶ μὴ ἐξελϑάτωσαν (ς. ΕΧ). Β: ἄρχοντα 
τὰ παιδάρια (ς. ΧΕ ΡΟ: ΑΒ (ρν, ) καὶ (ἡ ΕΧ). Β 
ἙΣ αὐτϑ) καὶ ἐδευτέρωσεν ἕ ἐχάσαν τὸν παρ᾽ αὖὐ- 
τὸ (ἢ ΑΙΧ)]., . ἐφ᾽ ἵππὸ ἱππέως ( " ἘΧ), 21. Β1 (ἃ, 
τὸς) πάντας (ΑΕΧῚ), 22, ΑΒ χ τὸν... καὶ εἶπεν : 
(αὐτῷ) (.. ἘΧῚ. 29, ΒῚ (ἃ. εἶπ.) καὶ... "πρὸς αὐτόν 
οἱ ὁ (ς. ΑΒΕΧ). ΑΒ: ἐκραταίωσεν (: ἜΧ). 
(7 μὴν ΕΧ; ΑΕΧ: δὲ μὴ). ΑΒ: ον Ἐλ τ ἴτ. 
ΕΧ). 24. ΛΒ: τὸ ὁ. τὅτο ποίησον (ς. ΕΧῚ.... τ. τ. 
αὐτῶν. 26, ΑΒ: ἀλλάξομέν σοι. ΒῈ ἀπὸ σᾶ. ΑΒ: 
κατὰ τὴν ἵππ. 206. ΑΒ: ἐπιστρέψαντος ... ἢ ὁ. 

: εἰ μὴν 

Καὶ ἤκουσε τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 

εἰ π ι ΠΡΤΠΣΩΤΙ ΠΩΝῚ ΣΙ ΌΤΙ πθ 
ΟΞ Ὁ" ΠΝ Ὀδϑτι ὅπ 
3 ΘῚΝ ΠΏΣ) 293. 39.) 
ΘΟΡῸ ΣΔϑὉῚ Ὁ ΤΠ Ἀδτον 
πῆωπ 2" ΠΩΣ ὙΣ1ὴ ΕἾ5. ὩΣ 9130 

πῶ 295} ΦΌΝΩΝ ΤΠ" ἸΞ ΡΒ" 

Ξπ δῚ Ὅ35 ΣΝ ΠΟΣΤΟΣ πρπ ρον 
10. ΒιΑΥ͂Υ ΝΕ: δαϊζεπ. 
17. ἀΥΝΕνΑ: αν πταὰ διτίϑεοείς. (Τα6{6) ἴδηι. 

ΒΕ. Α: (4 Ππὸ (βευ)αιπδροξοσοπ, 
τὶ 4:0 Φέαδε βεταμϑδα4ε,. ΟὟ: ὅεπε αδοῖ ἐσφοπ. 
ΣΟ Ββ α. ΑἹ θ{Π|Π0 2. απ. 
ῬΩ Β.ΑΥΝΝΕ: ζείποι πδέαππ. ΑἹ δοι ϑθὲ, δεν ἰδεῖ 
ἐπίσοροι ἔἕαπι. ΒΑ ΝΕ: απ εἴποι δὲ, (ΘΠ 7υγ) ταὶ! 
(εἰπίᾳεπ) ϑὲ. Α: Ποῦ» πὶ 357. πτ΄ Τοίποπ θὲ, 

: ἐὩ Φ ἼΞῚ 21 

2. 



1. δὲπίᾳο. Ω0, 17---27.0 99 

ϑιϊεδοτίαρο δὲν ὥντοῖ, ᾽ς ϑϑοτραθίέοτ, ΧΧᾺ. 

17 ΘΠ φεξοιππιοι τθατοι. ἜΤ1πῸὺ οἷς δὲπα- 

δὲ δὲν ἀπαηδυῦαίς 2066 απὶ οὐτοπ αἰι8. 

ὅθεῖ Θαδαῦ αδοὸν [αποῖς ατ|8, τὸ οἷς [αᾳ- 

ΟΠ ἀπ ἴθπι αἰ ππὸ Τρταΐγεπ: (δ᾽ οἰεθει 
18 λύπην αἰ Θαιπατία. ἢ (ὅν ἠρταῦ): 

(τείζοι 1. Τοδεποίᾳ, [6 [εἶοι. ππὶ δ τίεος 

109 δεν πῖι (ΘΙτοῖδ υοἰ οη΄ αἰϑδρέξοσεπ. Ἔα 

αθοὸῦ οἷς ὅπαδοι εν ϑαπουδαίς τράγοι 

20 ἘτΤώπι,, εἶπ ζοα! ἄγεῦ, τεῦ ἰθπι υοτέαπι; 

᾿πὸ οἷὲ Θύτεῦ ἤοθεπ, ππὸ ταῦ ἰαρίς 

ἰθπεπ πα, τὸ ει αδαῦ, δὲν δὺπίρ 

Ὁὲπ (Θϑτενπ εἶπο οτοῦε Θά! δῚ {δ ατ. 

22) Φὰὰ [(ταϊ εἶπ τον θεῖ ζῖππ δδηπίᾳς δήτα εἴ ὃ 

οἰ, παὸ ποτές τὸ Πρ ὲ, ταῦ δκ {0 π|1; 

δὸηι δὲν ὁεδηίᾳ δι Θντίεπ υοἱτὸ τοσοῦ 
Ὁ Θεταῖ οἰεθεπ, τοὸππ Ὁᾳ 8 ΦαθΥ ππὶ {{{. 

28 ὅΦρππ οἷς δἰ πεῦτε Ὅὲ8. δὐπίρϑ κι. Θυτίεπ 

ρτα ἄλοπι κι ἰρπι: τε Θϑέίεν {{πῸ ΞΒετρε- 

οἷς ὀτδηΐσε τὲᾳ, εἴποι ἐερτ!ἀγεπ ὑπ [εἰ ποπὶ 
τί, τὸ [εἴς οττοπ απ ἰθτε (ιἅπε, 

20 Ἐ μπὸ οτοπο ὉΐΥ εἶπ ρον, τοἷς Ὁαᾳ 8 Θεὲτ 

ταῦ) δα8 δι! ϑογ ότι δα τ, τ θὲ τππὉ 
ϑασὸπ, τοἷο ἰοπς Ἰσαγέπ, τπ|Ὁ Τα β τππ8 υοΐς 
δεν [{6 τείίοπ απ οὲν ὅθεπο. δα. αἰτ8, 
τοῖν τϑοτοι ἰθπει οὐ! ορὸπ ὁ (ὅν σοθοτα)ίς 

20 ἰθτεῦ (τίπιπιο ππὸ {ρα  αἴο. Ἃ 2118 
ς πᾶ Ὁαὃ 40 Υ πὰ θα, οτοπὲίὸ Βὲπ ὅς: 

Ὁαὺ οἷο ΘύτΟΥ ππὸ ἐδᾳ. θεταμῇ σοπ ΓΙ Ρ Ὁ 6, 
27 υἵοεν ται χὰ Πτείίοπ. ἢ Ἴ1πὸ οἷς φεῖπε 

21. ΑΥ̓ΥΝΕ : κι. τίἄεείς. ππίον.,, ϑὲίοδοτίαρο απ, 
ΟΑ: {Φ Τὰ υτίεπ παἰξ ον αὖ, ὅὲ, 
ςς 22). δεε ὅτ. αὟΥ; θ{π|| [εἰ τοα ον κι ἀδοτίρῃς, ΝΕ: 
ὅερ! κτείᾳο οἰ) Πατξ αι. υυἱῇε, Β.Α: ἐθππ [01{Π.- Β: 
Ὁΐε αθτόξοί το οδουξομι. ΟΥ̓: πα ἸΠππξοθΥ 
(Ἰπ!απῇ ὑεό ὅ’ Αἱ ἔπι [οἱ αοπθεπ κ᾽. 

᾿ς 23, Β;: Πιδ {. ππὸ 11 ΠατῈ φειοεῖει. αὐνγ: θαθεπ Ὶ. 
Ὁ. Οδουθαπὸ φοθαθι δον ἀπό. ΝΕ: πδευοά[πρίοι {. 

οχπὸ. Α: ἢ. {. απὸ ἀδευοππθοπ, Β: Φοΐ αδεὺ Ταβὲ 
μπθ.... ΑΥ̓: ϑίθον τοΐν οι... Β,ΑΥ̓Κ: 95 υυίν αἰ ὦ 

αἰιϑούξοσοι ππὸ Ὁᾳ8 ΘοΥ ἰθπει πα, 

δἐιε2ι'ι Θυτίεπ,, ἐπίταππ ππἰ{ ϑὲοήεπ ταῦ ϑέεις. 

21 ἰετπ. Ἐπ δὲν δὐπίρ, ταοῖδ 96. αἰ8,. 

ππν ΤΠ ϑὲοβ πὸ ὅθαρει, δα β ἐγ ἀπ΄ 

πὸ Τρταῦ) κει θαι: δὲθε θἷπ τὸ βάτξε, 

αὐίον, ϑασιπι θαδεν [δ τπὸ αἀπροουοπποπ., 

Ὁ δαβ υυἱτγ πεΐ ἰθπὸπ αἰ θεν ὄθεπε {τες 
τα πϊβιοπ! ἴθαᾳ8 οαἰτι8, τοῖν Ἰροίεπ ἰρες 

24 πεῖ απρορίπποπὸ ἘῬις ἴδηι αἴὐο: Φθπο, 

Ἐ ΒΡ 6581 διιηΐ ἁιίθιη ΡαΘΓΪ ρα ποίραμ 17 

ῬΓΟΝ Οἱ ΔΓ ἢ 1ἢ ῬΓΠΠηἃ [ΡΟηΐ6. ΜΙβι 

46 Βοηδήίδά ; (αἱ ππποϊανογιηί 

Εἰ, ἀἰϊοθηίοθ: ΥἹΓΙ ΟσΓθ581 δαηϊ ἀ6 

ϑδηαγα. Ὁ ΕΓ 1116 αἰ: δῖνα ὑγῸ Ρᾶᾷοδ 18 

γ ΘΗ ηΐ, ἈΡΡΙΘΙ ΘΑ 16. 6058 νἰνο 5, 5|νὸ 

αἰ ΡΡΔΘΙ ΘΗ 1, νἱνὸθ 608 οδρίία! 

Ἢ θρΡθ551 δ1η1 ΘΓσῸ Ριθγὶ ρΥΪποίραμ 19 

ῬΓΟΝ᾽ ΠΟΙ ΔΓ 8ἃ0 ΓΘΙΪΖ.115. ΘΧΘΙΟΙΓ5 

ΒΘ απο αῖαν, Ἐ δι Ρογο 5511 ἀηὰ54815- 20 
416. ΝΠ, 481] σΟΠΓᾶ 56 νϑη]6})ἃί, 

[σου πί6. ϑγγὶ οἱ Ῥογβθου 5. 6δί 

805 [5γᾶθ] ; [πρὶ 446 οηδάδα ΓΟχ 
ΒΥΓΡΙΔΘ ἴῃ Θ6110 ΟἸΠῚ ΘΙ 15. βαΐ5. 
ἜΝΘΟ. ΠΟ ΘΡΓΘΒΘ.15 ΓΟΧ ἰϑγ 6] ρ6Γ- 2 
οαδδὶϊ Θ4 1105. οἱ ΘΌΡΓΙΙ5, οἱ ρϑγοιβϑὶΐ 
ΒΥΓΙΔ ΠῚ Ρ]αρὰ ΠΡ Δ. 

Αὐοὐθάοη5. ἁπίθηι ΡΡΟΡΠοία δὰ γο- 22 
ΒΘ.) [51:86] αἰχὶ! οἱ: ναάθ δἱ Ομ [ὉΓ- 
ἰἅγ86, οἱ 580110 οἱ νἱ6 414. [Δ 0]ὰ5:; 

ὅδιι. 5064 ΠΘη11 ΘΗ ΠΠ0 ΓῸΧ ΒΎΡΙΔ6 ἃ506- 

ἀοὲ ἐοηινὰ ἰθ. Ἔορνὶ γν01]Ὸ ΓΡΡῚΒ 29 
νῶ8. 5ΥΓί.Θ ἀἰχθγαηΐ οἱ: ΠῚΪ πιο ἢ {11} 5611 

ΠΑ ΘΟΓΙ, ἰἄθο 5 ΟΓΑνΘΡηΐ "08: 

564 Ἰη6} 15 651, αἱ Ραρη ΘΠ 5 σΟηΐΓἃ 
νῶ5. 605 [ἢ ΘΔ ΟΒΙΓΙ 115. οἱ ΟΠ Π6]}}Π}118 

605. ἜἘΤι ΘΓρῸ νϑυθ 06 ἴσο: 24 
ΑἸΏΟΥΘ ΤΈΡΟΒ. 5᾽Πσ. }] 05. ἃ) ΘΧΘΙῸΙΓΙ 

ἴι0 οἱ ΡΟΠ6 ΡΥΪΠΟΙρθ5. ΡΓῸ οἷβ, Ἔοι 2ὅ 
᾿Π5 0811 ἃ ΠῸΠΊΘΡΕΠῚ Π}Π 1, 41] ὁ60]- 

ἀδγαηΐ ἀ6 ἰα]5, οἱ Θάι105. 5601} 11 
Θ4π05 ΡΙ]Β.1105, δἰ ΘΕΡΓΙΙ5. Β6ΟᾺ τὴ 
ΘΌΡΓΙΒ. 4105. Δη(6 ΠΑ] 511, οἱ μι ρηὰ- 
θη 15. ΟΠ 608. ἴῃ ΟΔΙΡΘΕΙ ΓΙ: 
οἱ νἱάθ]5. αο0ἃ ΟΠ 6 θ᾽ η}}}8 608. 
Ογθά αι ΘΟΠΒ51Π10 ΘΟΡΠ οἱ [6οὶϊ 

γι 5.25.1 18. Ἔ ἸααΓ. Ροϑίσιδη) ἃηλ5 20 

ΛΟ ἀρ ῃβἰογαΐ, τϑοθηβαὶ Βοπλἀα ΒΞ ΥΓῸ5 
ΣκκΣ δἱ ΒΟΘΠΠ ἴῃ ΑΡΠθο, αἱ ραρηᾶγΡοί 
1517. σρηϊγα στᾶ8]. ἜΡΓΟ Π]Ϊ [6γᾶ0] 27 

19. Α1. ἢ (( [.) 608. 

ων. ὙΕ: υἱ[{εἰ Ὁ} ἔδππεπ,,, φοτοίβ, τοίτ τοοτϑοπ... Α: 
δαταπι {Π| δεῇον.,, [0 τοοτούῃ ... 

24, ϑαπορῇεσον απ ίθτε ΦΈΟΠς, ΟὟ ΝΕ: οπίζοτπο 
ἐὸν {ες ΘΙ ΑΕ αΙτοῦ α, {. Θίατ, Β.Α: [Φαῇε ει. Β: 
Συζοδίδθαδον, Αἱ Οθετῇο, 

20, ΒΑΑΥ͂Ν ΝΕ: ζἀρίς... (48). Β: Ὁαδ νοι δίυ {{ 
σεζαίίοπ. ΟὟ: οἷν αεῇ. ΝΕ: δα φρο, ΒΥ: [0 (δαππ) 
Ἰοο!οπ τοίτ, ΒΕ: ὁ υυἱν πῶ! .... ΥΕ: ροοίβ, τοῖν 
τούγθοπ. 

20. (38 ις Ἔ, 22.) Β.ΑΥ̓ΥὙΕ.Α.: πιπ[ετίς, 

γν.16.1. 



Ὺ 

004 (20, 98---34. ποκα Ε. 

ΧΑ. Αςπαβὲ οὐδ ΥΝΕ 5 δεῖξε οἱ υἱοζονῖα. 

Ν » Γ Ν 

ραὴλ ἐπεσκέπησαν καὶ διοικήϑησαν, καὶ παρ- 
ἐγένοντο εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν" καὶ παρενέβαλεν 
᾽ ; “Δ 2 , ὅν δ λν ἐλ νς , ᾿ 
Ἰσραὴλ ἕξ ἐναντίας αὐτῶν οεὶ δύο ποίμνια 

- Ν ᾿ ᾿ ᾿ " 

αἰγῶν, καὶ Συρία ἔπλησε τὴν γῆν. 

« 

ὁ ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ 

Τάδε λέγει 

Θεὸς ὀρέων . 
κύριος ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ καὶ οὐ ϑεὸς κοιλάδων 

25 Καὶ προςῆλϑεν 
καὶ εἶπε τῷ ἐεπ Ἰσραήλ. 

κυρίιος" ᾿ΑΙνϑ' ὧν εἶπε Συρία" 

τὸν ὍΩΝΡῚ ΘΠοΝ ΘΝ 535} 

ΡΣ « , . ͵ ᾿ , 

αὐτὸς, καὶ δώσω τὴν δυναμιν τὴν μεγάλην. 

ταύτην εἴς χεῖρώς σου, καὶ γνοσῃ ὅτι ἐγὼ 

κύριος. 29 Καὶ παρεμβάλλουσιν οὗτοι ἀπ- 

ἔναντι τούτων ἑπτὰ ἡμέρας" καὶ ἐγένετο τῇ 

ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ προῆγεν ὃ πόλεμος, 

᾿Ισραὴλ 

χιλιάδας πεζῶν μιᾷ ἡμέρᾳ. 

»" , ς . 

Δ υρίαν ἕχατον 
" ς 

δὺ Καὶ ἔφυγον» οἱ 
, βὰν Ἃ Ν 2 : ν 2 

καταλοιποι ξὶς “4 ἑχὰ ξἰ. τὴ» πολιν, καὶ δὃπὲσὲ 

᾿ 2 ’ - οὴ 

κί ἐπαταὲεὲν ΤῊ» 

᾿ "ῷ ἈΝ τὰ " . ᾿ ἄς ὦ γ Φ ὃ 

τὸ τεῖχος ἕπὶ εἰκοσι καὶ ἕπτα χιλιάδας αὐτδρῶν 
3 ΜΝ 
“δὲρ 

“- Ν ΄ “ν" 

τῶν καταλοίπων" καὶ υἱὸς 

ταμιεῖον. δ1 Καὶ εἶπον οἱ παῖδες αὐτοῦ 
: 

πρὸς αὐτόν" 
ΚΟΥ 

λεῖς ᾿Ισραὴλ βασιλεῖς ἐλέους 
τ , 

οὺν σάκκους 

εἰσίν: ἐπιϑώμεϑα 

ἐπὶ τὰς ὀσφύας ἡμῶν καὶ σχοινία 

ἐπὶ τὰς χεφαλὰς ἡμῶν καὶ ἐξέλϑωμεν πρὸς ἡ 
βασιλέα Ἰσραήλ, εἴ πὼς ζωογονήσῃ τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. ὃ2 Καὶ περιεζώσαντο σάκκους ἐπὶ τὰς 

ἔφυγε καὶ 
ον τον Δ ἽΓΙΣ ἘΡΏΣ ἜΡΡΠΤΟΝ - " - - ᾿ 

δἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ χοιτῶνος εἰς τὸ 

ἩΠΠΙ Ξ3 ΘΟ ΓΠ911 ον Ὧ3Ν ΓΙΡ 301 
᾿δοὺ δὴ ἠκούσαμεν ὅτι βασι-. 

ὀσφύας αὐτῶν καὶ ἔδησαν σχοινίοις τὰς 85 

φαλὰς αὐτῶν, καὶ εἶπον τῷ βυσιλεῖ Ισραήλ΄᾽ ς 

Δοῦλος σου υἱὸς ᾿,Αδὲρ λέγει" 
ψυχῇ μου. 

μου ἐστί. 

, - 2.90 μ 

Εἰ ἔτι ζῆ, ἀδελφός 
δ χὰ ΠΣ , 

86 Καὶ οἱ αἀνδρὲς οἰωνίσαντο καὶ 

Καὶ εἶπεν" 

" 2 οἿ ’ ΕΣ - 

ἔσπευσαν, καὶ ἀνελέξαντο τὸν λόγον αὐτοῦ 
2 

“““δελῳός 

Πἰέλϑατε 

3 - , 5 - " 

ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ εἶπον" 
ἘΝ 2 ᾿ 

σὴν υἱὸς ᾿Αδέρ; Καὶ 
΄ δ ἢ ζ΄ -» ᾿ 53ἘΝ εΣ 

λάβετε αὐτόν. Καὶ ἐξῆλϑε πρὸς αὐτὸν υἱὸς 

᾿ 
ἐἰπὲ}" 

) 2 , ΕΣ ; “ 

᾿Αδέρ, καὶ ἀναβιβάζουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα 
Α Ψ ΄ ΄ Ν Ε) “ 

πρὸς αὐτόν. 858 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν" 

᾿ ΠΣ ἐς ἼΦΞΟ ΤΣ ὙΠΕΡ 
Ζησάτω δὴ ἡ τ , 

το» 3 [ΠῚ ὩΡΠῺΞ Ὡρῶ ὙΠΝΠΙΝῚ 92 

βρναρν, "Ξ 5} 5929} ὙΡΕΩΣ 
ἜΤΙ 129 Ὁ522 οὐδ Ὑυ ῺΞ, ΓΙ 

Ὑ τὰ ἜΝΘ ΘΟΝῚ Ὁ 

28 

Σοὶ ἼΩΝ ΓΞ ὝΩΝΘῚ ΕΟ 3 
8. ἽΠΟΝ ἪΝ ἼΩΝ ὮΝ ἸΣᾺ 

ΓΟ ΝΡΡῚ ΘΟ ΣΤΟΝ ΓΝ 9] ΤΡῚΣ 
πὴ πππ οὐπλπ ἡ ΠτΟΞ ΤΙΝ 

πον ὭΓΙΝῚ ὁ ΓΗΓΤῚ ἜΝ ΤΏ. ΙΝ ΤῊ] 29 

ὩἾΣΞῚ “ποι Φ.Ὧ" Ὀρϑῶ πρὶ ΓΙ39 
πῺ3 59) πρπϑπ 1 ΦΡΤΟῚ ἜΦΉΞ ΟΣ 
32 ὨΣΝΤΠΝΏ ΘΉΝ ΤΩΝ ὌΝ δ 
ΠΡῸΝ ΤΣ ν "0325 ἐ ΠΓΙΝ ΘῚ5 3 

ἐΠΠΞ ἜΠΠῚ ὌΣΡΙΤΟΝ Ν25Ὶ Ὁ 
Στ δ ΤΊΝΤῚ. ἼΣΩΣ ἜΝ ἸΏΝ. 81 
ὉΓῚ "39 2.3 ὉΝΘ ΤῈΞ ἡ  ὩτΟΞ 

ΕΕΙ ορῷ ἣ9 πρῶ Ἐπ 
ΠΡΏΤΟΝ ΝΑῚ ὭΩΝΞ Θ᾿ Ὁ3ΠΠῚ 

ΦἢΝ ΠΝ 

ἘῸΝ πρὸς ἸΝΞΡῚ ΠΝ 

Τὰς 
΄ Δ Υ « ’ ν -“ 

πόλεις ἃς ὅλαβεν ὁ πατήρ μὸν παρὰ τοῦ 

27. Β τ0]}. Ἐ καὶ διοικήϑησαν, (1 4) .. . ἀπαντὴν 
(ὁ, ΑΕΕΧ). Α: παρενέβαλον οἵ υἱοὶ. 28, ἈΒΕ: χεῖρα 
σήν (ο. ΕΧ). 2390. ΑΒΈ(. ἐγέν. γέν... «προςήγαγεν. 
91. Β; εἶπε τοῖς παισὶν αὐτᾶ᾽ Οἶδα ὅτι(.. ΑΝ ΕΧ;: 
ΑΕΧ.: Οἴδαμεν ο. Ε: ἤνβδοιταυς Β: δὴ (ὃν ΑΕΧ). 
ΑΒ: ξωογονήσει (-σῃ Ε). θ2, Β: ἔϑεσαν (-. ΕΧ; 
ΑΧ: ἔϑηκαν). ΑΒ: σχοινία ἐπὶ τ. κ. (ὁ. ΕΧ). Ἂς: 
Ζήτω. Β: ἡμῶν (μ8 ΔΕΒ Χ). 83. ΑἸΒ: ἐσπε δίσαντο 
ον ΕΧ). ΑΒ Κ 84.) αὐτῷ... πρὸς αὖτ. ἐπὶ τὸ ἄ. 
ο, ΕΧ). 

ΝΡ ΉΓΙΣῚ ΩΝ ὙΠ ΓΞ ΤΩΡ ἈΓΠΩΝ 5] 
ΝΠ ΤΙΝ ὙΠ 3 ΠῚ ὝΝΡῚ 22 ) 

καὶ 

ἸΦΓΙΒῚ ἢ ΓΡΔΥῚ ἩΘΓΠ2. ΘΡΌΘΣΝΕΤῚ 38 
ὝΩΝ ΟῚ ππποβ τ ΤΙΝ ὈΩΝῚ ΡΟΣ 
ὙΠῸ» "5 ΤΡΤΕ ὙΦ Ν ΝΧΡῚ ἼΠΠΡ ἼΝΞ 
ΒπΡΕ ἽΝ ὝΩΝΡῚ ἐΤΙΞΞ τ ῸΡ 4 

27. ΒΥ ΝΕ. Ατνοπτθοπ (αἰ) αοππα πεν, ΑΥΝΕ: 
π. αἰιδ ον τε{. Βὲ: δίοἴ τοι {{{) αα]απαπιοὸπ ὁ Ατ παθπτοπ 
Θ  γεἰ[ενοντται. ΒΥ ΝΕ. Αι: οίο Ὁ. (εὐ) ἀΠ ρέει Ὁ, ἃ, 

28, δου ϑνε, Αἴ Φ θάϊιν, ΑΥ̓ ΝΕ: οτοροίέ, Θ΄ δας 
60. ΒΙΟΥΥ ΝΕ. Αἰ: ν{{{{ὰ... φοθεπ. 

20, 1 {τὶ όσοι εἰπαπδοῦ, 

ΑΥ̓͂. ΥῈΕ: ἔαπι οὐ τ (Θ τ. 
0. πο. ες Φαιππιον, Β.ΑΥῪ ΕΣ: πο ἕαια ἱπν, Θὲ, 

; 
: 
ι 
7Ά 

Ἷ 
ν 

ιν ΧΑ 

ἥ 

Β: δα αἰπα δὲν (Θίσ, απ. 



ν 

1. διδπίᾳο. 

ὍΟΥ γα οῖ οτοπεοίει Π) αἰ, τπ|ὺ ϑοτζοτρῃε 
τοι ὦ, ππὸὟ ξοσὲπ δίπ ἔθπεπ ἐπίρεσοπ, 
τι Ταροτίοπ Π[ ρφεσοπ {{ς, τοῖο φοῦ Εἶπε 
Φοοτθεπ Θίερεπ;, Ὅ61 ΘΡτοῦ αδεν θαν Ὅα9 
απῸ 01]. 

᾿ϊπὸ ε8 ταὶ εἶπ ϑέαπη οιίο8. θοῦδιι 
πὸ ρτα δ ξππὶ δὲ δηΐρε σἤταοῖϑι: Θὺ γε δὲ 

δον θεῖ: Φατιπι, ὉᾳἈΡ οἷς ϑτὸῦ θαθεπ 

σοαρί, δὲν θεῖν {εἰ εἶπ (δοίς δὲν ὅΒεῖρε 

τι πίε εἶπ Θοίς δὲν Θτῆποο, 70 θαδε 

“28 

Θιθείίεν Θίέᾳ. ΦΟὲς Βατηιβενφίρει δ δηίβε, 

ἰζ) αἷΐο τἱείεπ στοβὲπ Φαμζοπ ἰπ θεῖπε, 

απο σορόδει, δα ἴθν υἱἰἤοεῖ, ἰῷ {εἰ δεν. 
209 ὅιῖτ. ἘΠΠπῸ 16 Ἰαρσοτίοπ Ὁ) ἤτα δ σὸς 

σὸπ ἰἐπὸ, Ποθεπ παρε. ὅ1ηἰ Πεδοπίοπ Φαρες 
τς δύση ἴΐε ξι θαι ἰπ Ὅεπ Θ τοῖς, ππὸ δὶς 

διίπθεν ἤταοῖ [ΘΠ ρει Ὅογ Θυτον Θιπδονῦῖ 

80 ταπεπο δ βυ 8. αἰ (δίποει. Ξαᾳ. Ὁ Ἰ1πὸ 
οἷς ἸἸορτίσει θεῖ αὲπ ἌΓ» θ ΕΓ ἰπ οἷε (Θταδί, 
πὸ οἷς Ὄλαιεν ΠῚ αὐ οἷς ἠδτίαοπ [εδὲπ 

ππὸ ουαπορὶς απο θὲαππ. 11πὸ ἔβεπ 

Θαναὺ ἤοῦε αἰ} ἰπ οἷς (Θίαδί, υοπ εἶποῦ 

81 δέαπιπιεν ἰπ Ὁΐε ἀπϑετε. ἘΦ Τρτα ει 

Τείης ὁποῦ κι ἰθπι: (Θίρθε, υοἷν βαδεπ 

σερ γε, δα οἱε δε πίε Ὅὲ8. φαιζοδ [ταί 

δατπιβετίρο δὲ δηΐρε {πὸ [0 Τα θὲ τὸ Ὁ ἁτξς 
πὶ ππΐοτε ἀρηθοη τθππ πὸ (Θετίς πὶ 

τἰπῆοτς Θἀπρίοῦ, τππὉ ξππι δε πίρε Αἤγαεῖδ 
δἰπαιϑαῦθεπ.; υἱεῖ [εἴ ΤάβΕ εὐ δείπο Θεοῖς 

ϑ2 1εδεπ. Ὁ Ἰ1πῸ {{6 οὐγίοίοη Θάε ππὶ ἰθτε 

ἀρπθο πὸ (Θιτ ἄς ππὶ ἰθτὸ φἀπιρτον, τὸ 

ἔσππεπ ἐπι δὲθπίᾳε ΔΊταοδ᾽ ππὸ Ἰρταεπ: 
ὅϑεπ Θαναῦ, δεῖπ ποτ, Τἀβὲ οἷν Ταροι: 

Δ ΡΘΕΥ, Ταβ πιεῖπε (Θεοῖς ἴοδοη. (δὲ αὐεν 

[ρεα; 661 εὐ ποῦ, 70 {Π{ εὐ ππεῖπ Ξότιις 

99 δεῖ. πὸ οἷς ϑὲάπποῦ παθπιοὸπ οἰΓοπῦ 
δα ὅδοτί υὐπ ἰθπι, ττὸὖΨ' Ὁειτοίοπ ε8. [{τ 

Π) πὸπὸ Τρταᾶγεπ: 34, Ὁείπ γιοῦ ὅ86π 
Φαθαῦ. (ὅτ Τρταᾶ): ὁτοπιιί ππὸ δτίπαο 

ρα. Φα αἷπα Βεπ Θαραῦ 2ι ἰδπι δεταιιδ, 
84 τὸ [8 ἰθπ αἰ ὅπ ὅδαροπ Πβεπ, Ἐ ππῦ 

ρταῦ) κι. ἰθπι; Φίς Θιΐοίς, οἷς πτεῖπ ὅ8ᾳ- 

29,.4.Α: 21 Θαπίοπ, ὕ0.1.: π Θέτεί!, 

ΑὟ: υ. 4. μι 4. (Α: ἐπ εἶπε δὲ, οἷς ἱπποῦθαῖ ο, απΌ. 
δὲν αν.) 

41, Β: αὐτίᾳο. αν ΝΕ: οπάδίαο, ΑΥ̓͂: Θαϊμιῷ 
απίοροπ. ΝΕ: ΦΎσπου ἰδοῦν, Αἱ ταπογροσαπο, ΟὟΥ: 
Ὁΐᾧ [οδεπ, - 

32. ΟΥ̓ .ΝΕ: . εὐ πο ὁ (ὅν {{| πὶ 381, 

(20, 28---34.) 69 

τὸ τος ΜΝ 
ΓΟΟΘΠ 5.1) 501, οἱ ἀρύθριῖ5. ΟἸ ΓΙ 8 
ΡΙΟΐδοι! οχ δάνθυϑο οαβίγα 6 ᾿ηϑίαιὶ 
Β0η1 ΟΟΠΙΡᾶ 608, 681] 0 ρᾶγνὶ 
ΘΓΘΘ65. ΘΔΡΓΔΡΊΠ ; ΒΥΓῚ ἃ (61) ΓΘΡ]6- 
γογαηΐ [ΘΓ ΓΔΠ]. 

Εὶ δοοθάβθῃβ ὉΠῚ5 υἱνῦ Ποῖ αἰϊχὶὶ δ 28 
ΓΟΘΘΙη ἴβγδο!: ἤαθο ἀἰοὶι Ποιμηίηιιϑ: 

ς Οαΐὰ ἀϊχογαηι ϑγυῖ: Π 615. ΤΟ ΠΕ[ 10 

οί ΠοΟΙΏΪη8. οἱ ἤθη οβϑί ἢοιι5. νὰ]- 
᾿πη., ἀἀ0)0 ΟἸΠΠΘΙ 1] {ἰ{π 4] 61 
πᾶης οΡδηἀθπ ἴῃ ηᾶη μα, εἱ 
5016 015. αἰ ΘσῸ 5111} Πομηἶηι5. Ἔ ἢ ]- 29 
ΓΙ σο θη 416 βορίθιη ἴθ ιι5 οχ αὐ- 
νΘΓΒῸ ΠῚ ἀἰψι6 ΠῚ ἃ οἰο58, ΒΘρ{[πηἃ ἃιι- 
ἴθ ἀ16. ΘΟΠ] 5511 οδί θ6}}}1Π|; μ61- 

Θαβϑ γα η αι6. ΠΠΠ ΒΓΔ 6] 46 ΘΓ 5. ὁ6η- 

{1 Ὠ}}ΠΠ14 ροάϊι ἢἢ ἀἴ6 ἀηὰ. ἜΕΠπ- 80 
ΘΘΓΙηΐ Δῖ6 1, 64 ΓΟΙΠΔηΒΟΥΔηΐ, ἴῃ 

ΑΡθθο. ἴῃ οἰν απ, οἱ οϑοϊἀϊι τηὶὶ- 
᾽Ὲ5. ΒΌΡΘΙ Ψ᾽ΡΊΩΪ πορίθηῃ ΤΠ }}Π1ὰ ἢ0- 

1] Π11 4πἱ ΓΘΙΠΔΉΒΘΓΔηϊ. ΡΟΓΓῸ 
Βοηδάδα [ὈρΊθη5. Πρ’ ΌΘ5115. δϑὶ οἰνὶ- 
ἰΐ6 1, ἴῃ σα θ᾽ οι πα} ἀπο δγὰϊ ἰη γὰ 
σα σα 1. Ἔ ΠΙΧΟΡΟΙΠΙ(Ὲ6 οἱ βουνὶ 81 
5π|: Εσοθ, δι ἵν 5. 40 ΓορΘ5 40- 
Δ}115. ἰβΡὰ 61 ΟἸΘΙΠΟΠἢ65. 51η1: ΡΟΠΔΠΉΙ5 
Ἰ 40 Βλ0605. [ἢ ΤᾺ} 15 ΠΟΒΓΡΙ5. οἱ 
[ΠῚ] 05. [ἢ ΟΔΡ 5. ΠΟΒΙΓΙ5. οἱ 
ον οἀϊατηθ δὰ ΓΟΡΘΠῚ [5Γ86]: [ὉΓΒΙ Δ ἢ 
5] να }}}} ΔΗΪΠΙἃ5 ΠΟΒίΓὰ5. ἜΛοοίηχο- 82 
Τη1 58 0015. [05 5105 οἱ ροϑιιο- 

ΤᾺ [ἀη οι} 05. 1ἢ. ΘΑΡῚ 115. 5115, νῸ- 
ΠΘΡΙΠί4ι16. ἃ ΓΘσΘ [5ΓΔ6] οἱ ἠἶχο- 
ΓΙηΐ οἷ: ὅουνιδ {ππ|π5 Βρηδάδα (ΠΕ11: 
Ὑῖνα!ϊ, ΟΓΙῸ (6, Δηϊη]ἃ πΠ|60ὰ. [δ᾿ 1|6 

αἰ: δὶ δάμιιο νῖνη, [Γά ΘΓ ΠΊΘῈ15. 68. 

Ἔ Θιυο ΔΟσΟρολΐ ΠῚ ΡΡῸ ΟἸὨΪη6, 88 
οἱ [65 165. ΓΑΒΡΈΘΓΙΠΐΪ νΘΡΊΠῚ ΟΧ 
ΟΓΘ 6]115 ἁίψιιο ἀϊχογιηῖ: ΕΤΑΙΘΙ {{Π5 
Βοηδάδα! Εἰ αἰχίῖ οἷβ: 116 οἱ δ- 
ἀποιίθ. θη] δά 16. ἰὕργοβϑιιβ οϑί 
ΟΥΘῸ δά δι Βοπδ 4, οἱ ᾿θνανὶϊ ΘῈ} 
π΄ ΟὈΓΓᾺΠΙ 81. Ὁ Θὰ] ἀϊχὶ! οἱ: 84 

ΟἸνιαῖ05 45 (1 Ρᾶι0} Π6115 ἃ 

ν.18..22. 

ν.13. 

γε, 

(22,25. 
ὩΒᾳ.9,.2 

(6η. 
87,34, 

2,8. 

28, ΑἸ. ἀηὰ5. 39.,.4Α1. (Ρ. ργ. Βρηδά,) νἰνίι. 

33, δίς ὅ5ὲ, δοιιέ, {, {{6Ὁ,.ὅὄ 11. πα θ πιο ...ν εὐ ΤΠ οῇ, 
Β: {γτοίοιι ἐδ οἰτοποδ τι. Τα βίοι Ὁα6 υ. ἰθιπ απῇ. ΑὟΥ: 
παθηιοπ οὁ αἰό εἶπο αἴ ον δεδοι απο αν ΕἰΓοΈ6Π πὶ 
Τἰοβὸπ οὐ [ὦ δε ἀτίρεπ, δ ον. ἴδηι ἔάπις. ΥΕ: τ οἰθοπ 
π᾿ εἰττοπ αν δα έοπ, 96 ἐδ αἰ ἰδπι [εἱ. 

ϑά, εὐ ἴρε, ΟΥ̓́ ,ΝΕ: [Βεπραναῦ] [γ0. 



000 (0,580 - 43.) 

χα. «Αοπαβὲ οτι ᾿πάιο, υλυδς ῥοίϊμῃι οἵ τεδέντ ἤς: 

πατρός σου ἀποδώσω σοι, καὶ ἐξόδους ϑήσεις 5 Ν 3 Ὲ ὈΝῺ ἜΝ Οτ ΩΝ 

σεαυτῷ ἐν Δαμασχῷ, καϑὼς ἔϑετο ὁ πατήρ, 

μου ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἐγὼ ἐν διαϑήκῃ ἐξ- 

ἀποστελῶ σξ. 

καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτόν. 

86 Καὶ ἄνϑρωπος εἷς ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προ-᾿ 
φητῶν εἶπε πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐν λόγῳ 
κυρίου" ΠΙάταξον δὴ μϑ. 

ὁ ἄνϑρωπος πατάξαι αὐτόν. 586 Καὶ 

πρὸς αὐτόν" ᾿Ανϑ᾽ ὧν οὐκ ἤκουσας τῆς φωνῆς 

κυρίου, ἰδοὺ σὺ ἀποτρέχεις ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ πα- 
τάξει σε ὃ λέων' καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, καὶ 

εὗρον αὐτὸν ὁ λέων καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. 51 Καὶ 

εὑρίσκει ἄνϑρωπον ἄλλον καὶ λέγει αὐτῷ" 

Πάταξον δή μϑ. 
ϑρωπος, καὶ πατάξας συνέτριψε. 35 Καὶ ἐπο- 

΄ ε , κ᾿ ,.“λ - ἫΝ 
ρδύϑη ὃ προφήτης καὶ ἑπέστηῃ τῷ βασιλεῖ 

- ς - - ν ] 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, καὶ κατεδήσατο τελαμῶνι τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ" 

ἑπορεύετο ὃ βασιλεύς, καὶ αὐτὸς ἐβόα πρὸς 

τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν" Ὃ δοῦλός σου ἐξῆλϑεν 

ἐπὶ τὴν στρατιὰν τοῦ πολεμεῖν, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
(υ- 

ἐὰν δὲ ἐχπηδῶν 
ἐχπηδήσῃ, καὶ ἔσται ἢ ψυχή σου ἀντὶ τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ ἢ τάλωντον ἀργυρίου στήσεις. 

" , ἩΝ τᾷ 
εἷς ἢγαγε πρός μὲ ἀνδρα καὶ εἶπέ μοι" 

- ᾿ Υ͂ 

λαξον τοῦτον τὸν ἀνδρα" 

40 Καὶ ἐγένετο ὡς περιεβλέπετο ὑ δοῦλός σου 
Καὶ 

πὰ ᾿" ἥμμ ς Α 2 ΄ 21 , 

εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ᾽ ᾿Ιδοὺ 
. τ 

δικαστὴς σύ᾽ 41 Καὶ 
2 “Ἄ -" -“ 

ἔσπευσε καὶ ἀφεῖλε τὸν τελαμῶνα ἀπὸ τῶν 
- 3 - 

ὀφϑαλμῶν αὑτοῦ, 
. ᾽ ῃ “ ἘΞ 

λευς ΠΡΟ 2 οτι ἐκ τῶν 
: ΤΌΝ ; , 

12 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν Ταὰδὲε λέγει κύριος" 
Διότι ἐξήνεγκας σὺ ἄνδρα ὀλέϑριον ἐκ χειρός 
σου, ἰδοὺ ἡ ψυχ! σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, 

ἜΝ: , ΕΣ ᾿ “ “ Ε -“ 43 ἜΥᾺ 
καὶ ὁ λαῦς σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Καὶ 

τ . , 4 5 ἶ ἂν, “ἡ ᾽ Ὑ 

δὲ χαὶ δὲ, καὶ ἰδοῦ αὐτὸς οὐκ ἢν. 

᾽ 5 5 
παρ ἐμοὶ ἐφόνευσας. 

᾽ - « , ᾿ -" 

ἀπῆλϑεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλπρὸςοἶκον αὐτοῦ 
συγκεχυμένος καὶ ἐκλελυμένος, καὶ ἔρχεται εἰς. 
«Σαμάρειαν. 

ον ΒῚ (ἃ. ἐδὸ) καὶ (ἘΛΈΒΧ), ΑΒῈ (015) ὁ «εὐρέ- 
σκειί ἃ. ΕΧῚ). 87,438: εἶπε αὐξονς, ἘΧῚΝ “πατάξαν 
καὶ (κι. πατ. ΒΕ). 88. ΑΒ: ἔστη ((. ΕΧ). ἜΦ .βασ.) 
᾿Ισραὴλ (ἘΧῊ. ). ΒΤ. (ἃ. τελ. γέ ἕν ΠΑΙΣῚ δθ, ΑΒ: 
ὅτος ἐβ... . τὸ πολέμδ.. «ἀνὴρ εἰφρήγαγε ( Βὲ 
πρός μείμοι ΕΧ, ἘΑ). 40.48: ἐγενήϑηί Ἐώς) περι- 
εβλέψατο.. .Ἔ ἐδὃ (ο. ΕΧῚ): ὅτος (αὐτὸς Χ.. καὶ τὰ, 
ἔνεδρο (δέκ: συ ἘΧ). 42. ΒΈ(Ρ. ἐκ) τῆς (ἢ ΑΧ). ΑΒ: 
καὶ ἔσται (ἰδὸ ἘΧ). 48. Ἐπρ. οἶκον αὐτῶ ( ΑΧ). 

39 Ν ΡῈ ξ 
καὶ δγέενξτο ὡς πᾶρ-. 

ΠΡ τὸ Ὁ ΤΦΣ ΝΗΠῚ κὰν ἡξὰπ 

ᾧ ἢ τοὺ “ὃς « ᾿ 
καὶ ἐπέγνω αὐτὸν ὁ βασι- 

- ἍΝ ! 

προφητῶν οὗτος. 

Καὶ διέϑετο αὐτῷ διαϑήκην, 

2 ᾽ ὔ ᾿ ἐς 

Καὶ οὐκ ηἡϑέλησεν. ὃ 
εἶπε ἢ] 

2 ὩΣ ΤΠ ΩΝ 5. “ἽΠν ὥνν ΩΣ ΝΡ τΝ ἘΝΑ ᾿ 
Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὃ ἄν- 

ΠΠΤΤΩΝ 

Ξε τὸς ῬΦΘ12 πρὸ οι ΤἸΣΠῚ 
ππρῶν ΤΡΊΞΞ “)ΝῚ ἸἸ ΛΞ, 3 Ν 

ΤΗΝ ΝΕ ἸοτΠ 99] 
ἼΩΝ ΘΡΖ9ΠῚ ὩΞῺ ὙΓΙΝ ΟΣ ΝῚ 
3 Τὴ ΠΔΊΞ ἸΠΙΣΎΤΟΝ 

55. 5. ἼΩΝ ἘΕΜΟΙ ΦΣΝΤῚ ἸΝΩΝῚ 80 
3:1 πὴ ΟἿΡΞ τρϑώτν Ὁ "ὧν 
Ἴ25) ΠΡΊΝ ἩΞΙΠῚ ΝῺ πϑήπ 
ΣΠΞΛῚ ΠΝ ΠΝ ὨΣΊ ἸΘΕΝῺ 

ΝΕ ΏΡΊΣ] 
3" 138. 

Ἴ290 ἼὩΡ"Ὶ ΝΞ 
Σ ἼΣΟΣ "ἜΝΞ ΦΘΓΊΤΊ. 39 

τ: 

ΟΊ ΤΡ ῪΝ ΠΡ ΨΥ 

ἘΝ ΧΡ πξπὶ λα 

ὙΠ] 

ποτ οΓτ ΓΞ} ΝΧΟῚ ΤΣ “ὨΝΡῚ 
ἼΩΝ ΡῚ ον ὮΝ ΝΞ. Ἢ Ὁ ον τ 9 ΠῚ 

πρθ" ἼΡΒΠ- ὉΝ πτπ ΕΝ ἼΩΝ ΟΣ 

ΝΘ) ΝΣ 52 ΤΠ τῶ εξ ΓΙ 5.1} 

π» 

ΤΡΣῚ ΓΙΌΣ ἼΤΞΣ ἼΠ0} ὁ ΔΊΡΙΘΙΣ ὩΌΘ Ὁ 
"22 ὉῸΝ ὝΔΝΡῚ Ἴ92Ν ΝΗΣΤῚ ΓΙΘΕΤῚ 

ΣΙ ΠΩΝ ΠΣ Ἰ ΝΣ 
ἼΩΝ ΕΝ ἜΒΆΠΤΤΟΝ ἼΘΘῚ ἜΤ Ἢ 

Β᾽ ΔΥῸ Ἢ Δ ὝΘ᾽ Ἴ9Ώ ἸΓΝ ἼΡ 
πῆ ἼΩΝ ΠΘ ΟΝ ὝΩΝΟῚ ΣΝΉΠῚ 

Πταττν, Ὀτιϑ, 155 
ἩΒΣῚ ΩΡ ΠῚ ἼΦΞῚ ΠΣΣῚ 
τὰν Ἐὰ ϑυση Ὁ ΠΩΣ ΕἿΣ ὉΠῸ 8 

ΠῚ ἘΝ ὭΡΤΊ ἼΘ 1018 
"Ξ Ἔϑ) 

ΓΡΕΞ "ὋΠ 

Ξ Ἢ! Ε 

5)2 

Υ. 41, 

Υ, 48, 

84. ἀν Ε.Α: ([0{{ΠΠ| δί0) Θίταβοπ,.. 
Β: Φαταμ ἰντα όπου: δι τὸ. Ὁ Ἢ δίοίοπι 55, 

οἀἰοθοπ . αΥ: Ἰἴπὺ ἰὰ) [{Ὁτ. θα 81. ΝΕ - πὸ [91. 
᾿Ἶα 90] ἰῷ. ΑΥ̓͂ΤΕ: (απ οίογει 535.) {τεΐ Τ, 

. (απΙοᾳοπ). 



(εν Ὁρίποπι θαι σοποπιπιὸπ δαὶ, ΟἿ ἰὰ) 

τὶ τία σεἴθαπ δαΐ, [0 τ ἰὰ) πίε οεἰποπι Ῥ πὸ 
᾿ς δἰ Ταἤεπ. {πὸ εὐ υταῦγές ταΐξ ἴσαν εἴποι 

ς φϑμπὺ πἱπὸ Ἰἰοβ ἰδπ εἰοθεπ. 
Ὅς ρταῦ, εἶπ ῬῬϑέαππ ππίον θὲπ δὲὶπε 

ϑεῖπ δὲν του θεῖοι ἀὰ {εἴποι θὲ τη 

ὅθ ρπ. ἦα. Ἰρταῦγ ἐν δὰ ἔρηι: 

σαὐροτῶις, [{ῦ6,. [0 υυἱτὸ οἱ εἶτ ἀδλυς 
Τὰ τασὸπ, ὑρόππ δι σοπ πνὶγ αὐδεῖς. Ἰϊπὺ 
δα ΕΥ̓ σοπ ἰθπὶ αδοίπα, [απὸ θα εἶπ ἀδυς 

57 μπὸ 1 πιᾳ ἰῃθπ. Ὁ πὸ οὐ Τα πὸ εἶπει απ- 

δεθπίσε απ δὸπ δια, ππὸ σευζοεῖς ζεἰπ 
89 Ὑπαοίτ παι ἡ]. Ἔππὸ ὃᾳ εν δέδηπίρ 

ον δὲν ἐο6, [τίς εὐ Ὅεπ δὲδπίᾳ, απ ππ 
ἐγτα : Φείν δ ποῦγε τοαῦ ατιϑδροξοσει πι{- 
τπ πὶ (ΘΟ γί, πὸ {{ὲ8., εἶπ Ῥϑθὲαπιι τσαν 
σοιοίσοπ ππὸ ταις εἶποι ϑθέαππι κι πεν 
πὸ ἰρτα: ἡδουιθαῦτο Ὁιεζει ϑθέαππι, τ 
πῖαπ εἶπ υοἱτο ππ πὶ, 70 011 Ὁεῖπο (Θεοῖς 

τς φπἤαί ζείποεν. (ρος ζεῖ, οὟοΥ 0 1ΠῸ εἶποπ 
40 (δεπίπεν (ΘΙ θεν ϑατυθάσοπ. ἜΛ1πὸ δα δεῖπ 

δι Οίεσ ἀπὸ δὰ 21 τοι θαῖτο, θα 
1 πἰῶτ πιοῦτ νὰ. Φεῦ δῦπίᾳ ΦἼταρ!ὃ 
Τρτα κι ἰθπι: Φαβ {{Π| ϑεῖπ 1υτ εἰ, ὃιι 

41 ϑαῖδ ΠῚ 61 αεζάϊι. ὃ Φα ται εὐ εἰεπῦ 
οἷν ἃ). σοι Τείποειι. ἡΓπροίἅτ, τ ὍῈΥ 

ΑἸ γθεΐοπ εἶπε θατ. ὙἸϊπὺ εὖ Τρταῦ) 21 
ἴθπι: Θυ ζυείι δον ϑετν; Ὅατιπι, ὉαΆΒ δι: 
ρα δὲπ ϑεϊδαππίοι. έαππ οπ Οἰτ 6ος 
ἴαΐεπ, τοῖτο εἶπε (Θρεῖς [τ ζεἶπο (Θεεῖς [εἶπ 

48 ππὸ Ὀείπ 90 1Ὲ ιν ζει 01. Ἔ ΞΊθοΥ ὃοτ 

ἐπ [εἶπ απ, τπ|ὸ ἔαπι αἐπ Θαπιατία. 

30, 0.1.: ΘΙ [δετό, 48.4.4: πππια δία. 

᾿ς ϑ8ῦ, ΟΥ.ΥΕ.Α: Θύμπει. ΟΥ̓ ΝΕ: χα Ὁθηι (οἴει) 
φίποοτα. ΑἹ {εἴπει (δοείίοι, (ὙἹῦ: 96α7 Ὁ. ΒΓ 90 τχὲς 

ο Ῥυναό, [Τα κε πιἰ().) 
37. ΑΥ̓͂. .ΥΕ.Α: κα. ϑεπομποείο ἰδ. Β: [0 Ὅαβ εὖ 

θη Ὁ. 
᾿ 38. υοτίε, {{6Ὁ πίε οἴπτεν Ξϑίπδο ἐδ ον δον ει σοι, 

ς 80. ΑΥ̓͂: δα ἐταΐ ε. 3). δέγχιι τι. ὅτ. ἡνίτ. ΥΕΣ: ἔα!η 
ΟΝ ρηαπῦ, Α: αἷό ο, ϑ)ὲ, Π00, Πιρτοῖς ἰθιι ε. θπιδοτοῦ 2. 
Οαιΐτ, ΑΥ̓͂ .ΥΕ: Ὁείπ οδὸπ δαζίεπ [ἀν ἐ, 

οἷν τοἰοθεν αὐδεπ, τἀπὸ τπαᾶλὲ οἷν Θαἤεπ, 
ὁ[ι'’ Φαπιαζέιϑ, τοῖς πεῖ ἤδαίον 2. (Θαπιας 

ϑτ δα 8 ὅβοτί δὲδ ϑεῖτπ: αἰοδεῦ, [ΦΤαρε, 
πἰῷ. (ὅν αὐὸν Ἰσεϊαετίς [{67, ἰθπι κι Τα τ 

Φαμιπι,, 
ὍΩΒ δᾺῖιι Ὅε1 (Θείπιπιε Ὅε8. Φεττπ πῶ θα] 

Ὁετ έαππ ἀπὸ ἡντα: δίεθον, Τἄταρο, 
ος πῦ. Ἰἴπὸ δεν ϑϑέαπη Τῶι ἰδπ τυππὸ.. 
δ ὅ Φᾳ οαἰπα δε. τον θεῖ Οἰπ πὸ ἴταῦ χππὶ 

δὺὐπίᾳ ήταοῖδ ἕαππιίς ἴθπ, ὉαΒ ἐν Ὅον τος. 

δὐπίᾳ ΔἼταεῖδ 95. δίη ἀὐτππ Ὁ ὃ ππὸ δὐγπίρ,, 

ΕὈῚ ἴῃ Παμπηᾶβ00, ίοαϊ [βοὶϊΐ ρᾶίογ 
Ὠ]Θ115. ἴῃ ΑΙ, δἱ δρὺ [Ὀθάδγαίι5 
γϑοθάδιη ἃ ἰἴ6. Ρρορὶμὶῦ ὄγρὸ [Ὁ6485 
οἱ ἀΠπη51} ΘῈ]. 

ιϑ8. ἴυπο νἱν αιυϊάδηι ἀθ ἢΠ1Π|8 ΡΤΓΟΡ]Ι6- 85 

πὶ 5.1 ΓΙ} Αἰχὶ! δ ΒΟΟΪΠῚ 5001 ἴῃ 56Γ- 
Π]Οη6 ΠΟΙ ηἰ: Ραγοαίθ 6] Αἱ 6 
ΠΟ Ρογουίορρ. Ἔ Ουϊ ἃἱϊ: θυΐὰ 86 
ΠΟΙ ]51] ΔΌΘΙΓΟ. γΟΟ6η}] ΠΟΙ], 6006, 

γροθάθβ ἃ 26 ο( ρΡογοαΐοι ἴθ Ιθ0. 
Οὐμη αι. ρα] ] 1 Π) Γροθβϑίβϑοί ἃ0 60, 
ἰπνθηῖ Θὰ] ἰ60 ἅί4ι16 ρΘΓΟΙΙΒ511. 

ἘΒρα. οἱ ἃ] ΘΓ ἰηνθηΐθη5. νἹΓι ΠῚ 37 
ἀϊχὶὶ αἀ δ: Ρογοπία πη6} Ομ] ρ61- 
Οαϑ5} ΘΙ οἱ νυ]ηθγᾶνιι. ἜΑΡΙ 38 
οὕρῸ Ργορμοίᾶὰ οἱ οΟσαΡΗ  τοοὶ ἴῃ 
νἱᾶ, δἰ πγι αν! ἈΒΡΘΓΒΙΟΠΘ. ΡΌΪΝΘΡΙ5 
05 οἱ οὐυ]οβ 8105. (πηι τὸχ 39 
{γὰ η5.5561,. οἰαηγαν!ῖ αἱ Γορθιὴ οἱ δἱι: 
ΘΘΡΨΙΒ. {5 ΘΡΤΓΟΒΒ5.15. οϑὲ αἱ ΡΓΔ6- 
ἸΙὰ πη} ΟΟΠΠ5, Ομ η 116. {ιρίσϑοὶ 
ὙἿΓ ἘΠ115, Δ ἀτπχὴῖ δι π) «αἰ δην δἰ ἢ} 6 
αἱ αἷΐ: Ομβίοα! νγ ἰδία), 4] 5] 
ΘΑ 5115. [ὉΘΥΙ,. ΘΓ δηπηὰ (8 ΡΓῸ 

. ἃΠΠηγὰ 6115, ἃπ| (Δ ] 6 1} ἈΓΘΘΙΪΙ ἃρ- 
ρΡοηάο5. ἔδυ δυΐοιη σὺ (υγΡαίι5 40 
μπο ΠΠπ 16. 118 ν ΓΙ Θ ΓΘ}, 51} 110 ΠῸΠ 
ΘΙ ρα  . ΕΠ αἰΐ τοχ ἰἴβγὰ 8] δὰ θαπΠ: 
Ηος 681 70 Τοῖα πη. (απ) Πα ᾿ρΡ58 
ἀδογονίϑιι. ἜᾺΑῚ 16 δἰαι ἀ 5 6 ΓΒ} 41 
ΡΌΪνΘΡοὴ. 6 ἴχοῖθ 5, δἱ σορηονιὶ 
611} ΓΕῸΧ ἴβγαὶ αιιοὶ οϑϑοὶ (6 Ργο- 

Ρἰοιῖ5. ἜΘΟΥ αἰν ἀὰ θὰι: Ηδθο ἀἰοΐ 42 
τιν 27,29.) ΟἹ 115: Θὰ ἀΠ} 15 151} νἸ ΓΙ] αἰ ΠῚ 

να... Το ἀθ Δ ΠῈ (ἃ, ΘΓ Δ}}}}ὰ ἰπἃ 
ἐϑνβάνῦδι ΓΟ. Δ ἃ 6115. οἱ ῬΟΡΌΠ5. ἰππ5 

ἮΜΣ ΓΟ ΡΌρΡΌΪ]Ο 615. Ὦ δνογειβ 681 48 
“4. ἰδίταΓ ΓῸΧ ἰΒΡΔΘΙ ἴῃ ἀΟἸΏ 5.18 Π|, ἃ1- 

ἀϊγθ σοπ ΘΠ 6 5, οἱ [ΡῚ] 5. γὙθη]ῖ 

1η ΘΔὨΙ ΔΓ Δ}. 

13,24. 

14,2. 

2. 
θ,:ῦ- 

ΖΙὶκ. 
10,4. 

38. ΑἸ. Ἐ ὁ5 οἱ. 

40, ΝΕ: Βεζ ἀ{Ὲ σαν, ΑΝ: [0 τοατῦ ἐν [οτέ. Β; 
Φείπ 11, {{π|τοε ὁ ΟΥ̓: ΦΕ{70 ὃ. 11, πα ἢ. ἐπ δ οπ, 

ΑἸ. Ξϑίπδο, Β. ΑΥ̓͂ ΝΕ Α-: ἀτξαππίο, 
4. αὐ δὲν ὅαπὸ εἴ, ΒΙΑΥΥ: δι ἰῷ σον, (ρὲ: 

γα 1). ΝΕ: δὲκ (ὦ) δὸγ σοίοουζάιυοτοινι ἢ εν 6 τΠι 
ντοίδροροδοπ Παῖ τε. ΑΣ εἴποι ΞΠδ., εἴποπ Φ οδοεδτοῖτε 
δίροπ. 

48, αΥὟΥτ νυἰβηιμίᾳ. νΕ: ϑογοτ ὦ, Β: βαπὶ 
απβὲν [{{) {Ἐ[6} πὸ ἀπππ απ ίᾳ 



Ὁ» 

0098 (21,1--9. 

ΧΧΙ. 

ΧΙ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, 

καὶ ἀμπελὼν εἷς ἣν τῷ Ναβοὺϑ' τῷ ᾿Ιεζραη- 
λίτῃ παρὰ τῇ ἅλῳ .41χαὰβ βασιλέως Σαμα- 

2 Καὶ ἐλάλησεν ᾿4χαὰβ πρὸς Νιαβούϑ, 

4δς μοι τὸν ἀμπελῶνα σου καὶ ἔσται 
θξίας. 

λέγων" 
ῳ , “ 5 ἕξ -» 

μοι εἰς κῆπον λαχάνων, οὁτι ἐγγίζων οὗτος τῷ 
, - Ἵ 

οἴκῳ μου, καὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἀλλον 
᾽ , «- Ὺ ᾿] ; Ἀ »» ’ὔ 5 ᾿ὴ ’ 

ἀγαϑον ὑπὲρ αὐτὸν, εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνῶπιον 
μ ’ 5 , 5 “«»-» 

σου, δώσω σοι ἀργύριον ἀντάλλαγμα ἀμπελῶ- 
Α ᾿ 

ὃ Καὶ εἶπε Ναβοὺϑ πρὸς 
, ἢ . , » 

᾿χαάβ' Μή μοι γένοιτο παρὰ κυρίου δοῦναι 
Ι Γ΄ Ἔ 4 Καὶ ἠλϑεν 

Ε ; ᾿ - Ε » , ν 
“Αχαὰβ πρὸς οἶκον αὐτοῦ συγκεχυμένος χαι 

νός σου τούτου. 

κληρονομίαν πατέρων μουν σοί. 

ν - , Ὑ , " 

ἐκλελυμένος ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ ἐλάλησε πρὸς 

Οὐ 

δώσω τὴν κληρονομίαν τῶν πατέρων μου 
αὐτὸν Νιαβοὺϑ᾽ ὁ ᾿Ιεζραηλίτης καὶ εἶπεν " 

σοί" καὶ ἐκοιμήϑη ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ 

συνεκάλυψε τὸ πρόζφωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ 
ἔφαγεν ἄρτον. 

ὅ Καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὐτὸν ᾿]εζάβελ ἡ γυνὴ 

αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" ᾿ Τί τὸ πνεῦμά 

σου τετάρακται καὶ οὐκ εἶ σὺ ἐσϑίων ἄρτον; 

Ὅτι λελάληκα πρὸς 

4΄6ὁς μοι 

τὸν ἀμπελῶνα σου ἀργυρίου, εἰ δὲ 'μὴ βούλῃ, 

6 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" 
᾿ μ 

Ναβοὺϑ τὸν ᾿Ιεζραηλίτην, λέγων" 

ῃ » - 9.5 Ἢ γ - Ἢ ᾽ 
δωσω σοι ἀμπελῶνα ἀντ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" 

Ε , ᾿Ὶ 

Οὺ δωσω σοι τὴν κληρονομίαν πατέρων μου. 
Ν Ἁ ’ ξ΄ - 

7 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿]Ζεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ" 
τν ᾿ς Ψ χ ͵ 

Σὺ νῦν οὐτὼ ποιεῖς βασιλείαν ἐπὶ ᾿Ισραηλ; 
δ ,ὔ Υ - - 

ἀνάστηϑι καὶ φάγε ἄρτον καὶ σεαυτοῦ γενοῦ, 
᾿ ’ Ρ] - -" 

καὶ ἐγὼ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα Λαβοὺϑ' τοῦ 
᾽ ν᾽ ,ὔ 8 ΕΥ “"} ὔ ἢ ᾿ - 

]εζραηλίτουι ὃ Καὶ ἔγραψε βιβλίον ἐπὶ τῷ 
᾿] , Ρ] νὰ Ν εἰ "" -“ 

ονοματι Αχααβ καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγῖδι 
2 - κ ᾽ , κ᾿ , 4 ᾿ 

αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε τὸ βιβλίον πρὸς τοὺς 
, 

πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἐλευϑέρους τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας μετὰ Ναβούϑ. 

ἕν τῷ ΠΙΕΛΕΡ: λέγων " Νηστεύσατε νηστείαν 

1 ΒΥ. ἮΝ -ταῦτα (ὑ ΑΕΕΧ), ΑΒ (οι!. ̓ ηἿγα}: Νὰ- 
βδϑαὶ («. Ε). 3. Β: ἄλλαγμα(ο. ΑἘΧ). ΑΒ Τ(ἰυ [) καὶ 
ἔσται μοι ΤΉΝ λαχάνων( ἘΕΧ). 8.48: σι μϑδ 
(κυο. "). 4, Β: Καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα ᾿ἀχαάβτετα- 
ραγμένον κ. ἐκοιμ. (6. ΑΚ Χ). ὅ. Β οι. πρ. αὐτὸν ̓. 
γ. αὐτᾶ. ΔΒ: ἐλάλησε... «τεταραγμένον (ὁ. ΕΧ). 
ΑΒ: ἐλάλησα... Ἐμὴ.. ὙΠ 54. ἀμπ.) ἄλλον... «Ἐτὴν 
δ ΕΧ). 17..: βασιλέα( 6. ΑΕΧ). ΑΒ: σαυτϑί(ο. ΕΧ).. 
δὲ ἐγὼ δὲ (ὁ. ΕΧ). 9.48: ἐν τοῖς βιβλίοις (ς. ΕΕΧ). 

9 Καὶ ἐγέγραπτο 

θ. ᾿ 

ποραπι Ε. 

ἊΣ 

.. 

«Αεδπαρὲ οἱ ΞοοΡοῖῖς ΠΑΡ ΤΤΗΡΝ «{1υ6γ7515 '΄ “Ὁ ογιιηι. 

5:5 ποτὶ ΘτΊξηπ Ἴπν πὸ ΧΧΤΟς 
ὈΝΣΊΤΞ ἼΩΝ ὌΝΣΉΡΕ ΤΊΣ) Ὁ ΟΠ 
τὴν ΠΘῺ ἘΝ ΠΝ ὉΞΡΠ ἫΝ 

τοῖν ὌΝ. τήϑοτον ΞΝΓΙᾺ ἼΣΤΣ 
Ξ ῬΎΠ9. 2 ΠῚ ἩΡΊΞ ΤΙΝ 
2 ΓΩΙΝῚ ἼΞ ΣΝ ΔΙ ΝῊΠ 
3 ἘΝ ᾿9)20 3 59 ὌΏΓΙΩ 
ἘΠῚ ὌΠ Ὧ᾿Ξ ὭθτΤΝ ΤῊ Σ3 
ἐν πους ΣΝΓΙΝΤΟΝ ΓῚ22 ὝΔΝΒῚ 5 

ἐπ ὮΞΗ ΓΌΓΙΣΓΤΝ ὙΠ ΓΉΤῸο 
τ ἘΡΤῚ “Ὁ ΓΞ ΟΝ ΝΠΝ ΝΞΡῚ 4 
ΝΣ ΤΠ 29 Ὁ Ν ἜἼΞΤ ΩΝ ἼΖΤ 
ΣΝ ΤΌΠΩΝ τὸ Ἡπν τ Ὁ ΝΡ) 
9 - Ν 285] ΠΩ τ Ὡϑυῦ5) 

ἰὸν ἼΩΝΘΙ : 

ἐΒΠῸ 3 Ν ὯΝ 
ἽΞΊΡΙ ἸΌΝ ὉΞῸΝ Ν ΝΞ 
ἘᾺΝ Ὁ) πῆρ ΠΡ ΠΙΠΠ Ν 
ὮΝ ἜΞΙΝ τὴϑ πρὸς ἼΞΤῚ "πὸ ὃ 
ϑπτστῦ 5. ἸΝῚ ὌΝ ΣΡ 22 

πρὶ ὙΠ ταν ἿΝ ὩΘΞ3 ΠΊΣΤΙΝ 
πο ἬΝ ῬΏΠΙΣ 55. ἼΞ ΤΩΝ 

ΔΞΤΤΌΝ Ὧφ ἸῺΝ 7 
πον πῶρ ποῦν ρῶν ὉΞῸΝ 
τ πϑτῖςν ΩΡ ἘΝ ΘΣτὮΡ ΠΕΡΡΣ 

ΒΤ ἢ ἸῺΝ ὯΝ 30 ΞΌ 
ΘοἼ5Ὁ τ ἘΝ ΣΊΡΙΙ, ΤῊΣ) 
ΓΙΌΣ ῬΩΠΓΙΞ ΘΡΓΙΓῚ ΞΝ ΤΙΝ Θῦξ, 
ΘΠ τ ΣΝ ΦΌΡΤΟΝ, ΘΟΒΌΣ 
ἐῆΟσΡΝ Ὀπϑηπ ΤῊΣΞ τῶν 
ΘἸΧΓΊΝἪΡ ΠΝ ΘΠΘΌΞ ΞΩΞΙῚ 9 

"»! 

γ. 1. ἘΝ ΝΣ 
Υ. 8. “Ῥ ὈΠΠΒῸ 

γ. 4. ΠΏΞΞ ὉΠ 

1. ΟὟ: Φίπρεπ. νΕ: δονζάϊἊἝεη. ΟΥ̓ ΝΕ Αἰ πόθοι. 
2, ΒΙΑΥ͂: δαὰβ οὐ πτοίπ (δεημἶ6- δ᾽. Ἰορτος, Β: οίν 

απ δ ε( Ὁεἤείδει ὅθεν, ΑὟ: οἷν Ὁ, κῃ δὲαυρτοίε 

ΨΨΨ.Υ ΥΥ 

δ δ δι δε 

.Ξ ρ{ΦΞπΡῸ 



1. δὲ πίᾳο. 

δ δΔὺύπίρ8 {πηι }0 θεν ϑὲαθοίθ8 πείπθετα, 

ΩΊ, ι--9. 699 

ΧΧΙ. 

ΧῈΕ. ϑἸλιὼ οἱοζοι Θεζαίτει δεραῦ δ... 
Ὁαβ ϑὲαδοιῃ, εἶπ ογροι τον, εἰποι ἴθ οῆις 

 θέταᾳ αϊίς 21 “είτε, δεῖ δὲπι βθαῖαᾷ 
2 Ὡραθ8, τε8 δδπίσϑδ κι. Θαπιατία. ὃ 11πῦὸ 

᾿ς ἥθαῦ τεῦϑεῖο πιὶς ϑὲα δ οτ0 ππὸ Ἰρτα : ἰδ 
πεῖν δείπει. θείπθοτα, ἃ) ὉἿΠΓ πατ εἶποπ 
ὀιοθίρατίοι ϑαταιδ πιαθεπ, τρεῖ εὐ Τὺ 
παθὲ απ πιρίποεπι ὥαμζε Ἰἰερτ, ἰὦ ΠῚ 
οἷν εἶπε δεΐετπ δείπδετα αμιν οεδεπ, 
ονοῦ, [0 οἰτϑ φοἴάπι, Οἱ τ οἷν ΘΙδον 

ὃ ὉαΠῖν σεδεπ, [0 υἱεῖ εὐ αἰ. ἘΞ Ιθδεν ϑὲας- 
θοῦ Τρταῦῦ κι ϑίθαθ: Φαὸδ Τα Ὁεγ θεῖν 
[πὸ οι πεν ζεῖπ, δα 8 ἰἄ) οἷν πιοίπον ὲᾷτ 

αἰτοῦ (ὅτθε Τοῖς ρφεθεπ. ἜΦα ἔαπι θαῦ 
τ δεῖπι πππιιῦ 8 τπτῦ ἐοτπίᾳ ππὶ Ὁε8 Πδοτίοῦ 

τοἰτἐπῷΘ. Ὁᾳ8 ϑὲαθοιῦ, δεῖ “Μεἤτεο εὐ, 21 
ἴθπι δαί σφεα ππὸ σεγτοεπ: “ἃ 
ὙΠ οἷν τποίπεν ϑϑάτον (ὅτθε πίῶι φέδεπ. 
Ἰπὸ οὐ ἴορσῖς ἢ) απ Τζεἰὶπ “Βεῖτς, πηὸ 
τοαπῦτε ζεῖπ ἍΓΠ|ΠῚ 8, ἀπὸ αθ Ἐείπ ὅ5τοί. 

τὴ ταὶ {ἴ ἀπ πι. δ πεῖ {6661 )}εἴπ 
πβεῖδ, τπτὸ τορείς πἰΐς ἴδηι; ὅθα6 ἰΠᾷ, Ὁαῇ 
εὶθ (δεῖ 70 πππι) 8 {{{, τἀπὸ ϑαῇ δι 

ὁ πῶς ϑτοί {Πε{Ὶ Ὁ (ὅν [ρταῦγ 24 ἰῦτ: δῷ 
δαῦς τοῖς ϑὲα οι, ὅοπὶ Φετοοι ἐπ, ρφοτεδεῖ 
ππὺ σεΐασί: ΘΙδ παὶν Ὁείποπ δ εἴπ δοτο ππὶ 
(εἴθ, οὐδοῦ, ἴο δι ὅπ} θαι θα, Ὁ ἰὰ) 
οἷν εἶποπ απο ὉαΓῖτ αὐδοπ; ΕΥ̓ δὲν 
τρταῦ): Δα) Οἱ οἷν πιείπει 3 θοίπθετα πἰ δι 

7 φεθοπ. ὃ Φᾳ Τρταδ) “Ἴεδεῖ, ζεἰπ εἶδ, καὶ 
ἴδηι: θα8 τὐὔτο [{ εἶπ φεθπίρτεϊ ἢ) τἴπ 
δἼταςῖ, τρέππ δι. τ τ ΦΘτοδὲ απ τὸ 
ἱβ τοι, ππὸ {εἰ αἰτ θὲ 8. Δ Ὁ 
οἷν δὲπ δείπδονα ϑὲα δοτθ8, Ὁεδ “οἸτοοιτοπ, 

ὃ εν αΐεπ. Ὁ πὸ {6 1 τίεν, Ξϑυίεζε ππίον 
ρα δ 8 θὲαπιοπ, ππὺ ϑουγοροῖίς [{6 ππὶτ Τεἰς 
πόα δ] οτ, ἀπὸ [απο [6 21 Ὅεπ ὅΓεἴ- 
τοἤζει ᾿πιὸ δετίεπ ἰπ [εἶπεν (Θίαδι, δἷε 

9 πηὶ θέα δοῖ τοοθποίοπ. Ὁ ἸΤπὺ Τζτί εὐ αἴήοὸ 
ἱπ Ὁὲπ Ξϑυϊοζοι: ὅαθι εἶπ δαίει απδἪγτείεπ, 

ἀ. ὅ. Α.Α.: πππππδίρ. 
7. Α..Α: δι ἴο {πάτεξ. 
9...Α: εἰπε δαίεπ απότηζεπ. 

ναπῖτ, ΥΕ: (δ. δαί, [0 Ὁ. εὐ ον {ξ, Α: Ὅεπ Θ εἴν: 
γτείδ, τυαό... 

4, (Βίε 20, 43.) Β: ϑίπρε. δέταιπι, ὙΕ: απ δίς 
(εἰς, ΑΥ̓: αβ πίζ 6. 

ὑ. ΝΕ: τοοππ δα ὃ τοὐπ| 6] ; 
ς Υ, Φαδ υν. ε. δ, ... ἴο τ. Β: Ὁ π, δι. πιπιθὲ [061 νίε 
 ἔδπίρ!. Ῥϑὲαδε δον 5. ἄθοπ!' αΥ̓ΣΝΕ: ὅεθο πὶ, δα 

Ῥοϑβι γο ) ὰ δαΐθη) ἤᾶθ ἰθιη- Χ ΧΙ. 

Ρογ 1|ὁὸ νίηρὰ ογὰΐ Ναο ἢ} Φ62Γὰ6- 

18,445..ὄ ἴλ6,,. 4806 οΓὰϊ ἴῃ ζ{62γᾺ 6] {ιχίᾶ 

2 0,.Ά. Ρᾶ]αιπὰ ΑΟΠἃ}} τ ρα. ϑδπηανρίαθ. Ἐ].0- 

οαΐα5. ο581 δΡθοὸ Αοἰὰ) δὰ ΝΆΡΟΙ]), 
ἀἰοθηϑ: θὰ ΠΠ] νη θάμ ἴπ84}}., τ [ἃ- 

ἴδηι 11 ΠΟΥ ἢ ΟἸΘΙ ἢ, αυϊὰ νἱ- 
Οἰμὰ οδ᾽ οἱ ρύορθ ἀοΙ.ὶ θὰ η), ἀὰ- 

θΟΦαΘ {Π0Ὶ ρΡΓῸ θὰ νἱπθὰπ) ΠΙΘΙΙΌΓΘΙΗ, 

ἃ 51 ΘΟΙ ΠΟ αἾ 5. {Π0ῸῚ ρα 45, ἀΡΘΘΏΓ 
ΡΓΘίϊαιη. ααδηῖίο ἐΐϊρηὰ ο51. ἢ Οὑϊ 
γΓΟΒΡΟΠ ΝΆ ΟΙΠ: ῬΓΟΡΙ 5. δὲ Πὶ 

προ, ΠΟΙ 8, η6. ἰθμι. ΠΔΘΡ ἢ ΐθ πῃ) ρὰ- 
κάθ τδ 1} ὨἸΘΟΡΙΩ (01. ἜΘηΪ δγρὸ 

20.453. ΑΟΠᾺ ᾿ῃς ἀοι αι. 5118 Π) ἰμἀϊρηὰη8. οἱ 

[ρθη θη 5 ΒᾺρ6ι. νοΡθο, αὐοά ᾿οσαίι5 
[θγὰϊ ἃ οὐ) ΝΆΡΟΙΒ {ΖΓ } 65 

ἀϊόθη5: ΝΟὴ ἀ)|00 {01 παρά! αίοπα 

ΡΔΙΡἢ τΠΘΟΓ ἢ. Εἰ ρΓΟ) ΟΊ 5. 58 

ἴῃ ᾿θο 111} 5111} ἀν ΓΕ Π [Δ ο 6} 51 

δ ΡᾶΓΙΘί6 ἢ}, οἱ ἤ0 ἢ ΘΟΙΠ6α 1 ρΡᾶΠΟΠ). 

1.18.4. ἰπρΓοϑϑᾶ 65ὲ Δ.61 Δ θη Ψ628}}6] 

ἰϑιν ἼΧΟΡ διὰ αἰχίίαιι6. οἱ: Ουἱϊά εϑὶ μος 
ϑηον. Ἐπ46. ἃῃίμηὰ ἰμἃ οοπηίΡδίαϊα 6ὁ5ι, οἱ 

τοῖν ΓΘ. ΠΟ ΘΟΙΏ6415. ρᾶπθη ὃ 
ΓΟΒρΟμΙ οἱ: Πούαία5. δὰ ΝΆΡΟΙΪΙ 
δοιὰ ο 6. οἱ ἀϊχὶ δἱ: θὰ ηἱῃὶ υἱ- 

θὰ} ἰδ) ἀροορία ρθε], δυΐ 5ι 

{01 ρἰϑοθὶ, ἀάθὸ {Π0Ὶ νπθαιη Τη6]10- 
ΓΘΠῚ ΡΓῸ 6ἃ, οἱ 16 αἱ: Νοὴ ἄδθο 
{01 νἱηθδη) ΙηθΠ). ἢ ὈΙχὶὶ ογρὸ δά 
θα {6240 6] ΧΟΡ 6}ι58: αγαπα 5. ἃὰ- 
ΟἰΟΥΙ 15. 65. οἱ ὈθΠ6. ΓΌΡΙ5Β. ΓΕΡΊΏΙΠῚ 
στὰ 6 }} δαγρο δὲ σοιηθάθ ρᾶηθηι οἱ 
ἄθ 10 ΔΠΠ10 Θ5ῖο, ὁρῸ ἄἀ}00 {{0ὶ νἱ- 

Πθὰπ| ΝΆΒΟ.Π) Φο γα 86.  Βοτιρϑιῖ 
[ὰ4 6. Π{{ρὰ8. Θχ ΠΟΙΏΪη6. ΑΟΠὰΡ, οἱ 
βίσῃανιῖ Θἃ5. ΔΠΠΠ]0 6]15 οἱ μ)ἰδὶϊ 
Δ πιὰ]ογθ5. πϑίι οἱ ορίϊπηαῖθ8, 4] 

ούδηῦ ἴῃ Οἰνι(ΐ6. 6]5 δἱ Παρθιαρδηΐ 
οαθ. Νάθοιῃ. Ἔ 1 {{ογᾶγ Π} δι [6] 

Ἐρειδιιν πᾶ 6 0. ΘΓΑΓ β5θη(θη 1: Ὀτγαραϊοαίθ 16}1- 

Εφιπ. 
3,1; 

Βανι. 4,2. 

1. Α1. Ἐ ἐδπιροτγο 10. Α41.: φαΐ. 
0. ΑἸ. " πο] οὐ π. 

Α 

ἴθι (θὲ δαποῖ.) αἷό δύπίᾳ δ. ἡ. Β.ΝΕ: Ταβ δέΐπ 
δεῖς αατον Φίποο ((εὐθι) {εἴπ. νΕ.Α: (ὦ) Ὁ... 
αὐθεπ. 

8. κα. ϑδονποδηιέοπ, δίς ἔπ τ. Φε. πίτ 9Χ. τὸ. ΑὟΥ, 
νΕ: (Θίεροϊ. Α: ϑὲίπῳ. 8: (Θἰοαεἴτίπα. Βια ὙἹ: ας 
(μι ὅεπ) (δϑείπ, 

9. εἶπε ζαζεε. Β.ΑῪΝ ΝΕ. Α: θέμε (ο, δαξίαβ) από, 



100 οἱ,10-- 0) Ἑπερι, 1. 

ΧΥΧΙ. Αεπανῖ οἴ Τοοβοῖϊς ᾿πὐσεδιιιοι αατρυϑιέ5 ΝΔ' αροΐπηηις 

καὶ καϑίσατε τὸν Ναβοὺϑ᾽ ἐν ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ, 
Υ͂ " ὔ ] 

10 καὶ καϑίσατε δύο ἀνδρας υἱοὺς παρανόμων 
᾽ - ͵ 

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, καὶ καταμαρτυρησατῶσαν 
ΕῚ - ν ) 

αὐτοῦ λέγοντες" Εὐλόγηκας ϑεὸν καὶ βασιλέα, 

καὶ ἐξαγάγετε αὐτὸν ἔξω καὶ λιϑοβολίσατε 
αὐτὸν, καὶ ἀποϑανέτω. 11 Καὶ ἐποίησαν 

« " »- ᾿ ε , ᾿ « 

οἱ ἀνδρδς τῆς πόλεως οἱ πρεσβυτεροι καὶ οἱ 
2 , ς - ᾽ - ᾿ ᾽ -“ 
ἐλευϑεροι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ, 

᾽ ᾿Ἶ 3 . ᾿ 4 

καϑὼς ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς Τ]1εζαβελ καὶ 

καϑὼς γέγραπται ἐν τῷ βιβλίῳ, 12 καὶ ἐν- 
ἐτείλαντο νηστείαν καὶ ἐκάϑισαν τὸν Ναβοὺϑ 

ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ. 

υἱοὺ παρανόμων καὶ ἐχάϑισαν ἐξ ἐναντίας 

αὐτοῦ, καὶ κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ ἄνδρες 
ἀποστασίας τοῦ Ναβοὺϑ κατέναντι τοῦ λαοῦ, 
λέγοντες " 

, “ -“ . , 

ἐξήγαγον αὐτὸν ἔξω τῇς πύλεως καὶ ἐλιϑοβο- 5} 5 Ἷ 
λησαν αὐτὸν λίϑοις, καὶ ἀπέϑανε. 18 Καὶ 
ἀπέστειλαν πρὸς Τεζαβελ, λέγοντες " “ελιϑο- 
βόληται Ναβοὺϑ καὶ τέϑνηκε. 18 Καὶ 
ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Τεζαβεὰλ τῶν λεγόντων" 
«Ἰελιϑ οβόληται Ναβοὺϑ καὶ τέϑνηκεν, εἶπεν 
᾿Πεζαβελ πρὸς τὸν χαάβ' ᾿Ανάστα καὶ κλη- 

ρονόμει, τὸν ἀμπελῶνα Ναβοὺϑ τοῦ Τεζραη- 
λίτου, ὅτι οὐκ ἔδωκέ σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐκ 

ἔστι Λιαβοὺϑ ζῶν ἀλλὰ τέϑνηκε. 
ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ᾿Ἵχαὰβ ὅτι τέϑνηκε Να- 
βοὺϑ' ὁ ὁ ᾿Ιεζραηλίτης, ἀγέστῃ καὶ κατέβη ᾿“χαὰβ 
εἰς τὸν ἀμπελῶνα Μαβοὺϑ᾽ τοῦ ᾿Ιεζραηλίτου. 
κληρονομῆσαι αὐτόν. 

17 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ἡλίαν τὸν Θεσβί- β 
15᾽ Ανάστηϑι καὶ κατάβηϑιε εἴς. 

, 

την, λέγων" 
ἀπάντησιν ᾿Αχαὰβ βασιλέως ᾿Ισραὴλ τοῦ ἐν 
“Σαμαρείᾳ, ἰδοὺ αὐτὸς ἐν τῷ ἀμπελῶνι Να- 
βούϑ, ὅτι καταβέβηκεν, ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐ- 
τῦν.. 19 Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν" Τάδε λέγει 

κύριος " 
“ἘΝ , , ,ὔ ᾽ ὭὉ , 

τοῦτο ταὰδε ,λέγει κύριος" Εν τῷ τοπῷ ᾧ 
ἔλειξαν οἱ κύνες τὸ αἷμα Λιαβούϑ,, ἐκεῖ λείξου- 
σιν οἱ κύνες τὸ αἷμά σου. 39 Καὶ εἶπεν ᾿χαὰβ 

10. Β: ἐγκαϑισ. ϑν ἌἈΚΧ). ΑΒ: Ε(5.Η)ὐλόγησε 
. ἐξαγαγέτωσαν..." ἔξω... . λυϑοβολησάτωσαν (ο. 

ΕΧ). 11. ΑΒ Τρ. πόλ. ) αὐτὸ ( ΕΧῚ ... καϑὰ ἐγέ- 
γραπτο (8. γέγραπται) ἐν τοῖς βι λίοις οἷς ἀπέ- 
στειλε πρὸς αὐτὅς το. Ε). 12,438: ἐκάλεσαν (ἔνετ. 
ἘΠῚ. 195: 8ὲ εἰφῆλϑον (ὁ. ΑΚΧ). Β ἄνδρες - λαδ 
(ΤΑΒΕΧ; ΑΕΧ: τῆς ἀπ... ΑΒΈ (ἃ. λέϑ'.) ἐν (ἘΧ). 
10: ΒΡ τέϑν. { Ε; 5βῖιω, ΑΕ). ΑΒ Τία. εἶπ.) καὶ 
ΕΒ 56) ες  ΓΑΕΧῚ ΑΒ (δᾳ. ἡ τὸν ει καὶ... ὃς 
ὃκχ ἐδ..  οϑης ὙΩ ἘΧΉΣΤΘΟΛ ΒΤ (ἃ, ἀνέστη) καὶ 
διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτὸ καὶ περιεβάλετο σάκκον᾽ 
καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ (ΣΕ). 18. Β: ἀπαντὴν 

18 Καὶ ἦλϑον δύο ἄνδρες, 

Εὐλόγηκας ϑεὸν καὶ βασιλέα, καὶ 

ι6 Καὶ. 

᾿Εφόνευσας καὶ ἐκληρονόμησας, διὰ τ 

ἀν ΝΞ τή) τ. ἸΞΩΣΠῚ 
ΕΡΕ ΚΗ ΘΘΟΝ Ὁ Ὁ ἡΞ ΠῚ 5 
Ὑπὸν ὩΞῚΞ πῶ κὉ ΠΡ. ἯΠ22 
ΡΩΝ ἘΠΟΡΟῚ ΤΙΝῸΣ ὙἘΠῚ ΠΕΡ 

ὉοἽΠΙΤῚ Θϑρ τσ δος τἶϑ)Ν, ἩΡ5511 
πποῷ ΝΞ Ἴ53 Θϑπ ἼΩΝ 
Θ᾿ὮΘΘΞ ΞηΞ ὝΦΝΞ ὉΞῸΝ ὩΣ 
ΟἿΣ ΝῊΡ ἐπποος πρῶ ἼΩΝ 1: 
ἼΝΖ5Ὶ ΣΩΣΤῚ ΟΝῚΞ ΓΉΞΟ-Ν Ἴ2ΟΙΟΤΙῚ 18 

᾿ἯΠ22 ἼΞυῦΝῚ 59: ὉΞ τ: Θοό)δτ ῷ 
Ἴλ2 τ35-ὯΝ Ὀροξτι εἰδὴ ΤῊΝ 
“92 ΘΠΌΝ ΤΪ22 ἼῈΞ ἼΩΝ Ὁ ἄρα 
ἼΠΟΡΘΝῚ ΡΝ ΥΩ. ὙΠΝΧῊ 
ἘΝ ΠΡΡΝ ἘΝῚ ΘΏΞΝΞ 14 
ὑπο. ἐΤΡῚ ΓῚ22 ΗΠ ἼΩΝ τῷ 
ΓΡῚ ΓΞ) ὈΡΌΟΞ ὉΖΤῚΝ »)ῶ3 
δ ΘῊΡ 2 ἀδῥη τος ὍΣ ΩΝ 
ἸΝῺ ἼΩΝ ὈΑΡῚΡΕ ΓΞ τ ΘΞ ΩΝ 
"ἼΞ Ἢ ὨἿΞ} ἸῈΝ "5 ὩΌΞ3 ποσοῦ 
τὴς: ΤᾺ ἽΞ ὩΝΓΙΝ ΣΔΩΞ ὙΠῸ ΣῈ 10 
ΓΕ ἘΟΕΝΟῚ ἘΤῚΟ Ὡὴ πὶ ΠΝ 

εὐτι γὉ ὙὈΑΡΎΡΕ 
πο ὍΝ ΠΊΤΥΣ Ὶ ὙΠ 17 

“ΠΡ Ὸ ὩΝΤΝ ΤΕ τῷ ΘῈ ὁ ὙΑΝὉ 18 
ὉΠ23 Πρ ἸγϑῶΞ ἼΩΝ ὉΝ Τ᾽ 
ΠΉΞΤΊ ἃ ΕΒ ϑὺῦ τ τ δ ΓΟῚ32 19 
ὭΠΣ ΠΣ τῆ ἼΩΝ ΠΘ ̓ ΩΝΟ πν 
τῷ ΝΘ Ν ἐπἼΞΤ) τυ 5 ὩΔὴ 

Ὁ “ῶν ΟΡ τῆπι τον 
ΘΡΞΌΞΗ ὉΡ55 Γὴ2) ΘπτῸΝ δΊΞοΞπ 
ὩΝΤΙΝ ΩΝ, ΟΠΩΝΤΒ ΠΤΟΤΙΝ 5 

ἜΞΩ ἢ 

(ο, ΑΕ Χ.. ΑΒ: ὅτι ὅτος ἐν ἀμπ. (ὁ. ὌΧ 19. ΑΒ: λα- 
ὙἼΔΕΙΕ πρ. αὖτ. λέγων... Ὡς σὺ ἐφοόν.. «Εν παντὶ 
τ....Ὑ 0. ἔλ. γαΐ ὕες καὶ (5 «κιαῖυ. Ῥ. κῦν. οὐ (1 ἢ) 
καὶ αἱ πόρναι λόὅσονται ἐν τῷ αἵματί σδ (ὁ, ΕΧ). 
ΒΧ ὁ Καὶ ἀνέστη Ἠλ. καὶ ἐπορεύϑη πρὸς ᾿ἀχαάβ. 



10 ὑπὸ {εθι ϑὲαδοι. οδο απ πὶ 3 01Ὲ, Ἔιπο. 
Ποῖος φθοοπ Τοῖς ἔϑυδεπ τοῦ ἰθπ, οἷς 
Ὅα(. δέσει ππὺ ἠρτοάεπ: Φὰ θα Θοιί 
τἀπὸ δὲπι δεύπίρε, σοοαποῖ, ἀπὸ [{ῆτοῖ 

ἰδι θίπαπϑδ ἀπὸ Πεϊπίροι ἴθπ, δαβ εὐ 
11 [ετθε. ἜΛ1πν οἷς ὙγοΙτοἴξεπ ππὸ Ὅδετς. 

ἤεπ ἐπ [πον Θέανε, οἷε ἰπ ζεῖπον Θιαδες 
τσθποίοπ, ἐραΐοπ, τοῖς ἰθποπ Ἅ.6δ 61 ἐπίδος, 
[πὶ δαῖτ, οἱ [6 ἰπ θὲπ ΞΒτίοεζοπ. οφοζά)τίος 

12 δεὲπ θαῖῖς, δίς ἤ κι ἰπεπ ζαποίς, Ἔ ππῸ 

Ἰΐεβει εἶπ δαίζεπ αὐϑἼτοϊοπ, ἀπὸ [ἰοβ οι 
ϑέασοιθ οὔεπ απ πἀπίον Ὁεπὶ Ξθ01Ὲ {{56π.ὕ 

τὸ  Φα ἔκιπεπ οἷο ξσέοη Ἰοζοι ϑιιδ οι. π 
Πείοίοι {Ὁ τον ἴδηι, τἀπὸ ξειρείοει υοΐδοῦ 
ὲαθοΓἢ ὉοΥ θεπὶ 01 τἀπὸ Ἰρταεπ: ϑὲα- 
δοῖῦ δαὶ (δος ππὺ δὸπι δξθπίᾳε σεζερποι., 
ὧᾳ Πιθτοίοπ {{ς ἰθπ τον οἷο (διαί Οἰπαιιθ 

4 ππαὸ Πεϊπίρίοι ἴθπ, θὰ εὐ Πατθ. Ὁ Ἰ1πὸ 
ἤξσ οἐπίδοῖοπ ΔΊοθεῖ ππὸ Τἰεβοὸπ ἰθγ Τασοπ:, 

1τῦ ϑὲαθοιρ {{{ φοἴξοϊπίαοῦ πιὸ τοί. ρ Αλγἢ 
αὖον ΦἸοθοῖ Οὐτεῖε, δα θέα οι αοἰϊείπίαε, 
πΠῸ τον θα, ἡρταῦ) [6 2ι. Ἔα: Θίοθε, 
αἰ ἀπὸ πἰπιπι εἶπ Ὅὲπ βείπθονῃ δὲας 
θο08, Ὁε8. δ οἸγοο!τοπ, τυντάγει εὐ Π{) νοεῖς, 
αὐτίς οἷν ἅπι (δε ὶν σεδεπ; δόππ ϑὲαε, 

10 σοι ἴοῦε πίπιπιοῦ, Ἰοποετη {{| τοῦτ. Ἔα, 
θα θὐτοῖς, θα ϑέαδοιρ τοῦῖ ραν, απὸ 
Υ αὐ, δα8 εὐ δίπαθ ρἰπα κππ θείη δεταο, 

Ν 

Ῥπαδοιθδ, δε6 “ονοειτεπ, ππὸ ἴθη εἶπε. 
πάρθπιε. 

170 ϑίθεν Ὁκ8 ϑϑοτί Ὅε8 ϑεττα ἕαπι κει ΘἸία, 
18 δεῖ ἃ οἰϑδίτει, απὸ ρα: Ὁ ϑὲα ὅς οἰ) 

απ πὸ σοῦς δίπαθ, ϑίθαῦ, δὲπι δεδπίαο, 
ἀἤγαείδ, ἐπίρερεπ, δὲ δῖ Θαπιατία ἰ. 
ἤεθε, εὐ ἢ ἱπι βείπδετρ. θλαδοῖθδ, Ὁα- 
Οἷπ ἐν {Ππ θίπαδ ρεραπρεπ, Ὁ εὐ ἰθπ εἶπε 

19 πεῦπιο. ἜἸ1πὸ τοῦς πὶ ἰθπὶ ππὸ Τρτι ὦ: 

{ρει θεὸν ὥεττ ὧι θαΓ{ τοοτ σε α- 
ἐπι, ὅὃαζι αἰ) εἰπαοποπιπιοπ. {πὸ [0{Π| 
πὶ θαι τόδε ππὸ Ἰαρεπ; (Θ0 ρτί αν δον. 
ᾧεττ; πεν Θιάίο, δα. πος Ὁα86. Ἔ1π| 
σὲαδοῖθ 8. αοἴοδτ ϑαθεπ, ζο[ἐπ απ πο, 

20 Ὁοίπ 510 Ἰεδεπ. ἜἸ1πν ἌΠΡαῦ Τγτα πὶ 

10. 13. Α..Α: δεὲη δεπίᾳ φοίἀ ον, 
12. Α.Α: εἰπε ἀαξζει αὐότγαπζοι. 

10. ζεθεε.... φόσοη ἔθη, Β. δ᾽δάππονι, οἷο δὲίποον 
ΞΒ εἴ αἰ πὸ. ΑὟ: ὅ)ὲ,, πί δυο τα 35. ΝΕ: [ΦΙ οὗ τε 

ο θρπίο, ΑΥΝ ΝΕ: ροίάξεττ, 
11. κ΄ ϑϑονποθπιοι τ, ζοεν ... τούς ἔτι... τ0ατὶ 
13, {ζεφίει [, σεσεπ. 

1, διθπίᾳο. 

Ι Ὠν.0,45. 

ΓΙ Ἐργ. 1,37 
Ι Ἀ0ε.7,)58ς 

ΤΠ ΚΥΆΝ ᾿ Υπγβες δὺ 

. } 

Ω1,10--.2090 0] 
ΧΈΕΙἽΙ, ἄδεν δὐπίρί θπιδίϑτείθεη, εν θοιδ, 48 φβοτί απ (ΟἸΙία, 

ΠΠπ οἱ βϑάθγθ ἴδοι ιθ ΝΆ ΟΙΠ ἰηἴ6 Γ᾽ 

Μειϑ6,60.Ρ.Ί 05. ΡΟΡᾺΪ, οἱ βαθη {0 ἀὰ0510 

ὑο θ διγίγοβ. ΠΠ105. ΒΘ6|18] οὐηιγα 6}, οἱ 
σου.1,5. [Δ] 5 ἢ] [6511] 0 πίιπῃ ἀϊολη! : ΒΘΙ ΘαΙΧῚι 

οὔ ομιν θθιμ. οὐ Γοσθῃ, οἱ ϑάπιοί!θ. οαπὶ οἱ 
ἘΡ6-. 11 

ΘΟΓΙΠΐ ΟΥΘῸ ΟἾν658. 6115 ΤΠ] Δ] ΟΓ65. ΠΔίιι 
οὐ ορ(ἱπηᾶί65, 411 ἢ} 4]}4 1 ΘΟ} 60 
ἴῃ ὍΓΡ6, 5ἰοιΐ ργυλοοθρογαὶ οἷ Φ628- 
6], .«δἱ δίσαϊΐ βογιρίαπη γί ἴῃ ΠΠ {0 15 
485 Ιηἰδογαΐ δι 605. Ἔ Ργδρι!οᾶ- 12 
νοῦηΐ 76) ἢ τη οἱ δθάθγθ [ϑοθταηὶ 

ΝΆΡΟΙ ἸηΐΘΓ ΡΓΙΠ)05 ΡΟΡΏΪ, ὅἜοι18 
Δαἀάιοι15. ἀποθιι5 νἱγὶβ ἢΠΠ1Π|5 ἀϊ4}}0]}}, 

[Θοθυαηὶ 605 βθύθγο οοηϊτὰ θαι). Αἱ 

11, 5016 6. αἱ νιΓὶ ἀϊ! Ποῖ, ἀϊχο- 

Ταπὶ ΟΟὨΐΓὰ 61] ἰθ51}Π]Ὸ Π111Π} ΘΟΓΔΙ] 

τη αἰ ὰΔτη 6: Βαποίίχι! ΝΑ οΠ Π αι ΠῚ 
αἱ ΤΟρΘΠ;; 48ΠῚ 0})}) ΓΘΩ] δε αχοναηΐ 

“ὧν σι θπ|. Θχίγ Οἰν [161 οἱ ἰρ᾿ αἰ 115. [η- 

(6 Θοογαηΐ. ἢ ΜΙιβουιηίααθ δά {62ἅ- 14 
θ61, ἀϊεσοηΐοα: αριἀδία5. οϑὲ ΝΆΡΟΙΝ 
οἱ τηυγίμι5. 68ί. Ἔ Ἐδοία!η οϑβί 1ὅ 
ἁπΐ 6), ΟἸΠῚ Δι 556 ῖ ΦοΖαθ 0} ἰὰρ]  δ- 
τὰ Νά οί οἱ πηογίιη], ᾿οομία οδϑἱ 

ὦ ΑΟΠΔΡ: δῦσο οἱ ροββί 8 νη 68 Π) 
Νά ο.}} {γὰρ} 16.ῳ. 4αἱ ποῖ} {ΠῚ 
ΔΟΔᾺ ΘΒΟΘΡῈ οἱ ἀᾶγθ θὰπὶ δροθρὶὰ ρ6- 
σαηϊᾶ: ΠΟ ΘΗΪΠ] νἱνι ΝΆΡΟΙΠ, 566 

᾿ΠοΥαι15 οὁ581.. ἜΘυοα οὶ δἰ 5δοὶ 10 

ἐε τ, ἀρ ἀι6,),. βίοι. Ἰπου]α Γ. 

Ρε. 94,21. 

ΑΘΠα]ν, τπουϊπὶ νἱἀοίίοοὶ ΝΆΡΟΙΠ, 

᾿χου.24,0. ΒΌΡΡΟΧΙ οἱ ἀθϑοθηάοϑι ἴῃ νίῃ θη! Νὰ- 

θουΠ {ρ2γ 86, αἱ μοϑδιἀθγοί 6811. 
Εδοίιιβ. οδὲ ἰσίίαν βοῦηο Πομιίηὶ 17 

τι δα ΕἸ Δι) ΤἬ ΘΒ θη, ἀϊοθηβ: Ἔδαυγσο 18 
οἱ ἀδϑβοθηίθ ἴῃ ΟΟσΙΓΒιη Α0ΠΔ)) Γο- 
σὶβ. ἴ5γ86], 411 δϑί ἴῃ απ τῖα ; 6666, 
ἃ νἱηθᾶιη ΝΆΡΟΙΠ ἀ6βοθηά, αἱ ρο8- 
βἰάθαί θᾶ. ἘΝῚ ᾿ΟαΠΙΘΥΙ5. δα δαπ), 19 

.5.. ἀοοη5: Ηδος ἠϊοὶς Ποπιίηιι5: Οοο]- 
"2,9. ἀ 511, ἸΠΒῸΡΘΓ οἱ ροββϑάϊβι! ! Εἰ ροβί 

μᾶθο δήάθϑ: ἤαρο ἀϊοὶζ Ποιη μι: [ἢ 
ἜἜΡ ἸΟ60. ΠΟΟ ἴῃ 410 ΠΙΠχΘΡαΠΐ οάΠ 88 
9.,2155 ᾿ ΒΔΠΘΊΠ61η ΝΆΒΡΟΙ, Δ Θη ἀπο 416 

58 Π. 61} ἰπππη. ἜΣ τ ΑΟΠΔ} δά 20 

Ἰὅ. Β: π΄ οὐδ ᾧ εἰπὲ ΑΥ̓͂ .Α: ἱπ ΞΘ οἤ8. νΕ: Ὁ. 
θη θ6ηι “Ὁ, 

18, 91. ἐπίᾳ., δέπι “ὃ, ᾧ, 2, Φ. 

19. αίεέδιε.,.. 2 ΟὟ ΝΕ.Α: φοιποτδοῖ, 



Ὁ» ΣΙ 15 25, 2) Εδοραμ Κ. 

ΧΧΥ. 

πρὸς Ἡλίαν᾽ Εἰ εὕρηκάς με, ὃ ἐχϑρός μου; Καὶ 

εἶπεν Ηλίας" Εὕρηκα. διότι μάτην πέπρασαι 

τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου παρ- 

οργίσαι αὐτόν. 2: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπί σε κακά, 

καὶ ἐκκαύσω ὀπίσω σου καὶ ἐξολοϑρεύσω τοῦ 

᾿“χαὰβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον 

καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν ᾿Ισραήλ, 23καὶ δώσω 

τὸν οἶκόν σου ὡς τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ υἱοῦ 
Ναβὰτ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασὰ υἱοῦ ᾿Αγία, 

περὶ τῶν παροργισμάτων ὧν παρώργισας καὶ 
28 Καὶ τῇ ᾿Πζαβελ 

Οἱ κύνες φάγονται 

ἐξήμαρτες τὸν ᾿Ισραήλ. 

ἐλάλησε κύριος, λέγων᾽ 
,δὰ » , χτΣ , 

αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι τοῦ ᾿]εζραελ" 
΄ -7 ᾿ -» " 

2 τὸν τεϑνηκότα τοῦ “4χαὰβ ἐν τῇ πόλει κατα- 
᾿ ’ ’ ᾽ - 

φάγονται οἱ κύνες, καὶ τὸν τεϑνηκότα αὐτοῦ 

ἐν τῷ πεδίῳ καταφάγονται τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ. 35 Πλὴν οὐκ ἦν ὡς ““Ιχαὰβ ὃς ἐπράϑη 

ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ὡς μδτό- 
στησὲν αὐτὸν ]εζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ" 
ἐβδελύχϑη σφόδρα πορευϑῆναι ὀπίσω τῶν 

βδελυγμάτων, κατὰ πᾶντα ὅσα ἐποίησεν ὁ 

᾿Αμοῤῥαῖος, ὃν ἐξωλόϑρευσε κύριος ἀπὸ προς- 

που υἱῶν ᾿Ισραηλ. 

20 χαὶ 

27 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ᾿Αχαὰβ τὰ 

ῥήματα ταῦτα, διέῤῥηξε τὸν χιτῶνα αὐτοῦ, 
4 , , ἀγὸς. " » ᾽ - [ 

καὶ ἐζώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, καὶ ! ᾽ 
’ ’; “ 

ἐνήστευσε καὶ ἐκοιμήϑη ἐν σάκκῳ, καὶ ἐπο- 
, , 23 Υ ε- ᾿ 

θξύξτο κεκυφὼς. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου 

ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλίου περὶ ᾿χααβ, καὶ 
’ 4 ᾿ 

εἶπε κύριος" 329, Εὥρακας ὡς κατενύχϑη “χαὰβ 
᾿ ὁ κα , ὶ οἱ δ Τὰ . Ι 
ἀπὸ προφώπου μου; Οὐκ ἐπάξω τὴν κακίαν᾽ 

ΩΝ 33. Ὑ8Ξ. 13. ΠΣ ΣΙ “3 ᾽ πῇ ἘΠ ᾽ . ᾽ 3.5 ἐπί « 
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ, ἀλλ ἐν ταῖς ἡμέραις 

- « - 2 -»" τ Ν 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐπάξω τὴν κακίαν. 

Χ ἜΧΕΝ. Καὶ ἐκάϑισε τρία ἔτη, καὶ οὐκ 
Ὑ ͵ ᾽ ᾿" , ᾽ὕ νι Ψίῳτ , 

ην πόλεμος ἀνὰ μέσον Συρίας καὶ ἀνὰ μέσον 

᾿Ισραήλ. 2 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ 

20. ΑΒ ἘἮ1. εἰ τῷ (1 ΒΧ). 
γονται (ς. ΕΧ). 24,8 ἔθιρι φάγονται (ες. ἈΕΧ). 
20. ΑΒ: ματαίως (ἃ 1 ἐπράϑη) .. « μετέϑηκεν (ὁκ 
ἣν ὡς ... μετέστ. ἘΧῚ. 26. πορεύεσϑαι... ἜΣ: ἃ (ο. 
ΕΧ). 21. ΑΒΕΧ: Καὶ ὑπὲρ τὸ λόγϑ ὡς κατενύγη 

᾿ἀχαὰβ ἀπὸ προςώπου τᾶ κυρίδ, καὶ ἐπορεύετο 
χλαίων καὶ διέῤῥ. κτλ. ... καὶ ἐνήστ. καὶ περι- 
ἐβάλετο σάκκον ἐν τῇ ἩΠΩΣΣ ἡ ἐπάταξεν Ναβὸὼϑ' 

᾿Αελπαρδὲ οἱ ΤεοΡοῖῖε Παρίιειηιν “αν ον ϑι5 Ια οὐ ἤντίτι. 

22. ΑΒ: καταφά- 

ὝΩΝΟῚ ὑῊΝ ὨΣΝΧΏΣ ἼΠΡΟΝΤΟΝ 
ΣῈ ΕΗ ἘΣ ΟΣΣ ἸΣ5, ὮΝ 
πϑ. ΡΝ “39 Ἴδ2Π ἐ πῆ 3 732] 
ΣΝ ΠΝ Ὁ ὙΠ ΘΙ ἜππΝ ἜΑΡ 
ΕΓΣ 3519 ΠΣΦῚ ΡΞ ἸΏ 
-ἸΞ ΡΞ [29 ἼΓΟΞΓΤΝ ἼὭΓ᾽ 22 
τν ΠΡΠΝΤ3 ΝΌΣΞ ΤΡ3ΞῚ Ὧ3) 
ὯΝ ΝΌΠΙ φΌΣΞτ ἼΩΝ ΟΡΞΙ͂ 
πὴτο ἼΣΗ ἘΞΡΝο- Δ] ἐν ἰδ 28 
ὈΣΤΆΤΙΝ η οδ5 ΘΡΞΌΞΙ “ΩΝ 
ΣΞ Σνπινὃ ΩΣ εἶν τ" ὅπξ λά 
ὌΣῸ πιῶ ΠΩΠῚ θ᾿ ὉΠ γὈΞ 5 
ὩΝΤΙ͂ΝΞ το Ὁ Ῥσς ὁ ΘΟΔΌΘΓῚ ΤῚΣ Τρ 
ὭΦΞ 5ῚΠ τήσῦ Ἔτσ πῶς 
σῶν ἘΞΌΝ ἼΩΝ προπτ τῶν πῖπὸ 
Θ᾽ ΘΝ 5ἼΠΝ γϑΣ Ὁ ἸΔῸ ὩΡΏΡῚ} 
ὥνὴσπ ἼΩΝ ἜΝ δ» ἼΩΝ ΕΣ 

ἘΡΝ Ὶ ὭΞ. 3 Γῆ: 
ΘΞΉΓΤΝ ΔΝ ΠΝ ΡΞ. ΠῚ 
τ» τ δῚ 3 »Ο 51 ΠΡΝΕ 
ΠΕΣ ΕΞ ΦΞῶλῚ ΘΊΧΡΣ. 23 
ἘπΡοΝτΝ ΠΣ ΥΚΙΕΝ ἈΠ: ετοξι 38 

ὈΞΟΤῚΣ. ὈΡΑΎΙ, τ ὐοΝ Ὁ ἸΞΏΤΙΤΟΝ 
"Νν ΘΕῸ 9255} 155 ὭΘὉὉ ΞΆΓΙΝ 

ἐπι 

ἐἾΟΞΤΟΡ ΠΡ 
ἸῈΝ δ) ῷ τῷ ἘΞ ΧΩΟΧΈΕ, 

ΓΡΘΣ ὙΠῸ ἐΡΑΊΦῚ 08) ΘῚ ἫΣ 
Υ. 31. Ῥ ΠΣ 

Υ. 27: ΣΡῚΞ 
[Ρ. Β΄ ὉΞ πῸΡ 

Υ. 29. Ῥ ΝΙΝ 

τὸν Ἰϊεξραηλίτην, καὶ ἐπορεύϑη (ο. Ε). 29. Αἴ 
(αι 5οϊο): Ἕορ. ΑΒ: κατενύγη (ὁ. Ε). Α: (ρτοὸ ἀλλ᾽) 
καὶ. ΔΕΕΧ Ὁ (ὰ ἢ) ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτῷ. --- 1. ΒῈ 
(ἃ, τρία) τὰ ("ΑΕ Χ). 2. Β: ἐγενήϑη (ς. ἈΕΧ). 



1. δ πίᾳο. 

εο. 
ἀξ εἴρην Ἂς 

ΩΊ,21--25,2.0 10 

(ΟΙἐα᾽ ὃ ( Φἰταΐτεδο, θ{6α88 ϑξοιο, ΧΙ. 

ΟἸία: Φαββ δι. πιῶ [ε Ὁείπει φεἰπο εὐς 
Πιπϑοη ὁ (ὅν αϑὸῦ Ἰρταῷ: δα, ἰῷ θαθδε, 
οἰ) σοϊιιδεπ, Ὁαταπι, Ὅα 8 δι. ϑεγξαι 

“δ, πὸτ ἸΙοθοῖδ κι τθιπ σοῦ Ὅεπὶ ϑεττπ. 

21 Θίεθε, ἰῷ Οἱ ποῦς ἄθεον οἰ δτίπε 
6ὲπ τἰπὸ δεῖπε ϑὲα ) ἔοπιπιεπ τϑερ ποθ πιοπ, 
ἀπὸ το! τὐπ ἴθ α6. ατϑτοίίεπ απ) δεπ, 
δεν απ οἷς ϑθαπὸ υἱεῖ, τπιὸ Ὅε σευ 1075 

22 [ἐπ ππὸ ἀδεταοϊαῇοι {Π ἰπ δήταεῖ, Ἐ ππὸ 
Ὁ ὁεὶπ ὅαπϑ παοπ τὐἷς Ὁᾳα8 αι 

οτοδεαπιδ, Ὁε8 ΘΟῦπ ϑὲοδαίδ, ἀπὸ οἷς 
Ῥαϑ αι ϑαεζα, Ὁε8 Θοῦπ ἡΓρίᾳ, τὶ 
Ὁε8. ϑὲρίξεϑ ΤΟΙ Ποπ,. Ὁαππἰ δι. πιὰ) εὐ ῦτε 
πὸ ππὸ ταεῖ ζἀποίσεπ φοια ας. Βα. 

25 δ Ἰ1πὸ δεν ϑ7εδεῖ τοϑοῖς Ὅεῖ θοῖν απ, 
ππαὸ [ρταῶ: Φἷς ιπὸο Το οπ ϑ.Ἐδ 61 {τοῖΞ 

2ά οι απ δὲν θέσιν Δεήγοοδ; ἜτροΥ ϑὸπ 
Ἅθα0 ἰτθε ἱπ Ὅεὲγν Θιαθι, ὃὲπ [οη΄ οἷς 
Θππος [τοπ'Θ, ἀπὸ τεῦ απ δὸπὶ δοῖος 
Πίνδι, ὅπ Τοῖοπ οἷς ϑϑθροῖ ππίον Ὅοπὶ ἰπις 

20 πιο {τεϊπ. ἘΠΠ70 τραν πίοπιατο, δεῖ [0 
ραν σετέαι{ τε, ἰδεῖ κι ἔθ σοῦ Ὅ6πὶ 
φεῖγτη, αἵ θα δ, ὃεππ {εἶπ ϑ θεῖ δ Δ .ΈθοΙ 

20 ᾿ἰἰδονττεσεῖς ἰθπ αἴ7ο. Ἰ1πὸ εὐ πια τε [ἃ 
ἀππ| στοβὸπ Φτάιπεοι, Ὁαβ οὐ Ὅὲπ Θύθεπ 
παύιιοαπϑοῖίς αἰοτοίπος, υὐἱς οἷς ὩΓπιουίίον 
σείθαπ θαίίοπ, οἷο ὍῈΥ ΘΟΥῪ τοῦ δεη δϊὶπ-ε 

δεῖπ νας σοΥίγίοδοπ δατίο. 
Φᾳ αὖον ϑίθαθ ζοἄς ὕθοτίς οὐτεῖς, ξεγς 

τίβ εὐ εῖπε δ οἰθοεν ἀπὸ ἴορίς εἶποι (Θαΐ 
απ [εἶπον οἶδ ἀπὸ [αὐξεῖς, τἀπὸ [6 ἰπὶ 

28 Θαΐξ, παὸ αἷπα [ἀπιπιοττ ἃ) εἶἰπθετ. ἢ 11πὸ 
Ὁαβ, οτί Ὁ68. δεῖτι ἔαπι κι (ΟΊ, ὃοπὶ 

20 Φ ρίδϑίτεθ, ἀπὸ ρταῷ: Ἔα δι πῶς 
φόεθεπ, υἷες ὦ θα 6. τοῦ πιὶν δύ ζει 
οἱ} εὐ [{ἅ5 πππ υον πτὶν δύιδοί, οἱ ἰῷ 
θα ποῖα πίε εἰπζάθτεπ. δεῖ ζεἰποπι 
ἀοθοπ, αὐον δεῖ ζεἰπεθ Θυθπεβ ἀεθοπ Οἱ 
ἰῷ Ἰπρι ἃ ἴδεν {εἶπ απ {ἰῆτει. 

ΧΗ. ἰἰπὺ εὃ ἕπηιεπ ὑτοὶ ϑφαῦτο ππὶ, 
θαῇ ἔοίπ δτίες τθαν δι [ἄγεθ ὅπ ϑτεῖπ 

2 πὸ ὅἤταοῖ. Ἐπὶ ουίτοη δαῦτ αθοὸν 06 

20. ὕ.1.: αἴτὸν δοίπας, 
27, ὕὉ.1.: 1ἀπιπιοτ ὦ δεῖ, 

20. φεἤιπδεηι, πιείπ δοίη .... δίσιοοίι δὲ. δίῳ 
σον, γαγε, 1166. ΟΥ̓: οἱ φαπὶ δίπρί 6. 

τς 21. κ᾿ σονίαίει (ὐἱς 14,10). 
2.2, (ϑθιε 15,30.) 
25. ΒιΝΕ: Ἔοτπιαπεν, ΑὟ; (Οἰαδίρταβοπ, 
Ὁ, ϑίδεν οδ τὸ. ϑὲ. δεῖ [ὦ 10 4. σεν, Βαΐίε, Β: 

τροίοπ.... αἀπδεδίο. ΑΝ: τοοῖΓ ἰθπι... σονζαθτίο, ΝΕ: 
ο απτείχίο, Αἱ δόππ... τοί το ἰθπὶ 

Β)7 

ΕἸΙΔηι: Νὰ ἰηνθη δῖ! ᾿η6. ᾿πΠΙΠΊΪΟ ΠῚ 
ΕΡ1|} Οἱ ἀϊχίί: Ιηνοηὶ, 6δὸ 404 
νΘΠΠΠ) 1115 515, αἱ [ΙΔΘΘΓ 65. ΤΏ811Π| ἴῃ 

δαν τΟ πε οῦΣι Βομληϊ. ἜΕοΘΘ, ορο [η- 21] 
ἐπριο, τ 08 ΠῚ ΒῈΡΘΙ 16. ΠῚ] 1η], οἱ ἀθηῃιθίδιη 

ΡΟΒίθριοσα ἰμἃ, οἱ ἱπίθγῇοϊαιη ἀ8 

νυ. 25, 
“Βκᾳ. 

θαι ΔΟΒΔΡ τἰηρθηίθη) δὰ ρδγοΐθιη οἱ 
ἈΚ ΟἸδαβ. ἢ). δἱ ὉΠ ἰΠ}1Π} ἰπ ἰΒΓΆ6], οἱ 22 
ἐόν (4000 ἀΟπλμ ἢ ἰδ η] 5ἰοαΐ ἀσιηιπὶ 66- 
1529. γρθοᾶμ). ΗΠ} Ναραὶ οἱ ἰοιΐ ἀοπιυτη 
18. Βαβ ΠΠΠ ΑΠΐὰ, ααἷὰ ορίϑιϊ αἱ Π6 
ι5,,00θ. 84 ΙΡΔΟᾺΠΪΔ1) ΡΓΟΥΟΟΔΓΡΕΒ, οἱ ρθ0- 

ΟΓΡΘ [ΘΟἰ5.} Ι5γ86], Ἔ ρα οἱ ἀθ 162ἃ- 23 
61 Ιοσαίι5 οδί Ποιηΐηιιβ, ἀϊοθηβ: 

ϑσν, ΟΔη65. ΘΟΙΠΘ Θη: 7622}06] ἴῃ ἄρτο 
(4.41. θ2γ8 6}; Ἔ 51 πηορίαιι5. [πϑγῖῖϊ ΑῸΠᾺ} 24 
τάν ῃ οἰν 6, οοτηράρηϊΐ 61 0865, 5ἱ 

δι 16 Π} ΠΊΟΓΙΙΠ15. [ΘΓ ἢ ἀρΡῸ, 601- 
δάθηϊ θὰ) νυ ΠΟ ΓΘ 5. 606}, ἢ Ιριιὺν 2ὅ 
ΠΟ [ἘΠῚ Δ]16} (4115 ϑσαί ΑὉΠ4}}, (αἱ 

τοϑονν γρη ἤλ185. δὲ αἱ [ἀσογοὶ 18 11ΠῚ 

ι1,5.. ἴῃ ΘΟηΒρΘοία Ποιηίηὶ; σοποί αν ΘΠ 1} 

ΘΠ Φ628}}0} ΧΟΡ 808. ΕΓ ΔΡοιηῖ- 26 
ΠΔ 0115. ἰδοί5. οδί ἴῃ ἰδη αι), αἰ 56- 

6η.15,,.6.{0 Ποία 4014, απιὰ6 ΓΘοογαμΐ ΑἸΠΟΓ- 

ΓΔ 6], 4005 ΘΟΠΒΙΠρ5ι1 ΒΟΙΏΪη118. ἃ 
ἴδοι θ {ΠΟ γι [5 ΓΔ6], 

᾿ἰαᾳὰθ. οὐπὶ ἁυάϊβδοί ΑΟΠᾺ 561- 27 
28κᾳ.5,-. ΠΟ ΠῸ5. ἰδί05., 801Π| ν Θϑ Ππ]Θη1ὰ 518 οἱ 
πα δ ὍΡΟΓΑΙ ΟἸΠ οἷ 0 ΘΆΓΠ ΘΙ 508Π|, 6} 1Πἃ- 

νὴΐα6. οἱ ἀογγηῖν!ῖ ἴῃ βᾶθ00, οἱ Δ})- 

Ἰ»!Π νην θη ]550. οἀρὶῖθ. ἘΞΕῚ [οῖυ5 28 
ναγανι Θ5 0 ΒΓ Ποιηἶπὶ δἰ ΕΠ ΤΊ}65}}}- 

ἴθη, ἐϊύρηβ: ἜΝοππΘ νἱἧ δι} ἢ }1- 29 

(ον. Πἰταπ ΑΔ} ΘΟΥ ΠῚ πο Ο ἃ ΙΘῚΠ1|} 

τῶ. Πα 5. δϑί πηϑὶ οδιι5ὰ, ΠΟ ἰηάιι- 
“πρ. ΟΠ) Ὠ]Δ] πὶ ἰῃ ἀἰθθι15. 6}1158, 564 ἴῃ 
“5250. 4Ἰ6 05. ΠΠῚ 51] 1 !ΘΓΔΠῚ πη] 11 0 πη] 

6]5. 

ΓΤ ταπβίογαμι ἰδία ἰγο5 ἃηηὶ Κ Ἂ« ΕΠ, 

ἀθ54ι6. θ6]10 ἰμίοῦ δυγίαη οἱ [5ΓΔ6]. 
Ἔη ΔηΠ0Ὸ ἃμίθη) ἰ(ογιο ἀθβοθη 2 

20. Α.: ΤἸη]πιΐςα πηΐ. 
21. ΑἸ. Ὁ (40 ἴη.} Ηδρο ἀΐοἷί Ποπληα5. 

20. Β: αἰπαᾳ {εν ατάπτ! ἢ δεπ Φιεαῦθεπ παῷ, 
πα αἴίοπι τοί, ΑΥὙΕ: δ 1. [εθν υἱεῖς (ατρεπ) ὅτ... 
θαπὶ ο. 

27, (ὅθι. 20, 31.) Β: Ἰορίς Πῷ πίεδον ὃ αΥ̓ ΝΕ: 
ἴαπρίαπι οεἴπθον, Β: [εἰ{ε, 

29. Β.ΑΥ͂.Α: δειπ  ίρο! ὁ ΝΕ: δεπρεί, 
1. πιαπὶ αῇ τυθίᾳ 35, ΑὟΥ: [ἰ τι θείοεπ, ΝΕ: ζαβ68 

ΠΕ. Β. δ[οδεπ ο. 



104 (22,8--12.) πεοξιμι 1. 

Χ ΧΕΙ. Αοδπαβὲ ἔν Ῥπσα οοπ να ϑυνου τυϊονἔζιιο. 

τρίτῳ, καὶ κατέβη Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιούδα 

πρὺς βασιλέα ᾿Ισραήλ. 8 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 
᾿Ισραὴλ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Εἰ οἰδατε 

ὅτι ἡμῖν ῬΡαμὼϑ Γαλαάδ; καὶ ἡμεῖς σιωπῶ- 

μὲν τοῦ μὴ λαβεῖν αὐτὴν ἐκ χειρὸς βασιλέως 

Συρίας; 1 Καὶ εἶπεν 'δ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ' πρὸς 

᾿Ιωσαφάτ' Εἰ ἀναβήσῃ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς Ῥαμωϑ' 

Γαλαὰδ εἰς πόλεμον; Καὶ εἶπεν Ιωσαφάτ' 
Καϑὼς σὺ οὕτως καὶ ἐγώ, καὶ καϑὼς ὁ 

λαός σου ὁ λαός μου, καϑὼς οἱ ἵπποι σου 

οἱ ἵπποι μου. 

ὅ Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσαφὰτ 'βασιλεὺς ᾿Ιούδα' πρὸς 

᾿χαὰβ' βασιλέα Ἰσραήλ᾽ ᾿Επερωτήσωμεν δὴ 

σημέρον τὸν κύριον. 6 Καὶ συνήϑροισεν ὁ 
βασιλεὺς Ἰσραὴλ 'πάντας, τοὺς προφήτας ὡς 

τετρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς "ὃ βα.- 

σιλεύς. Εἰ πορευϑῶ εἰς ἹΡαμὼϑ Γαλαὰδ εἰς 

πόλεμον ἢ ἐπισχῶ; Καὶ εἶπον" ᾿άνάβαινε, ὅτι 
διδοὺς δώσει κύριος εἰς χεῖρας τοῦ βασιλέος. 

7 Καὶ εἶπεν Ιωσαφὰτ ' πρὸς βασιλέα ᾿Ισραήλ'" 
Οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτης τοῦ κυρίου, καὶ 
ἐπερωτήσομεν τὸν κύριον δὲ αὐτοῦ; 

εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραὴλ πρὸς ᾿Ιωσαιάτ᾽ 

τοῦ τὸν κύριον, καὶ ἐγὼ μεμίσηκα αὐτόν, ὅτι 
οὐ λαλεῖ περὶ ἐμοῦ ἀγαϑὰ ἀλλ᾽ ἢ κακά, 

Μιχαίας υἷος ᾿Ιαμβλά. 

'βασιλεὺς ᾿Ιούδα'" Ἠὴ λεγέτω ὁ βασιλεὺς οὐ- 
τος. 

Καὶ εἶπεν Ἰωσαφὰτ 

9 Καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ εὐνοῦ- 
χον ἕνα Τὸ τάχος Μιχαίαν υἱὸν 

Ἰαμβλα. 10 Καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿σραὴλ καὶ ᾽Ἴω- 

δι Σ 59 
καὶ εἰπε᾿ 

Υ 

. τηθῃ ὈθυδἧπΣ τορὴ Του ΌδῚ 
"ὨΝΟῚ εὐ ΝῊ ΤΡΡτΝ ἌΡΌΣΝ 
τΞ ΩΡ ΤΠ ὍΤΞΦ ΤΟΝ Ξ ἼΘ ΙΝ 
ΠΙΠΡ Θ᾿ ΘΠ ἸΓΊΣΝἪ ἼΣὉΞ Τ Δ 20 
Ἐΐ ἜΝ Ὁ ΘῚΝ ΠΝ προ ΠΙῺΝ 

ΓΙΘῚ ΠΏΓΙ 9 ὯΝ ἼΘΌΣ Ὡξ ἡ) 
Ἴϑοστον Ὄρυθ τὶ. ὝΘΝΟῚ ἼΣΣΣ 
329 "ὭΣΘ 3 Ὁ ΝΘ 

ἀρ απ τοῦ τος 
ἘΝῚ ἼΡΏΤΟΝ ὈΒΘΊΠΙ ὝΡΝ Δ, π 
ὙΞΡῚ ἐτππῆπο ΔΊΩΝ 55 Ν2 ΠΤ ὃ 

ΞΞΊΝΞ ΘΟ ΠΓΟΝ 2Ν τ ρη ΓΦ 
ἼΣΝΠ ΘΠῸΝ ἼΩΝ ὥς ΓΝ 
ἘΠΙΌΝΤΩΝ ΓΡΩΤΙ 99. ἼΣΟΣ ΤΟ ΎΓΟΡ 
ἐ 291 Ἴ5 ὍΠΝ, ἸΠ0Ὶ ΠᾺΡ ὙΎΩΝΟ 
ΔΒ. ΠΘ γὰπ Ὀϑ τι, ὝΝΝ Τ 

ΒΚ αὶ ἢ 

εἶπεν , εράτ΄ πῶς τὴν ὈΘΩἽΠυτΟΝ ᾿Ξ Πρ 2 
Ἔτι εἷς ἔστιν ἀνὴρ εἰς τὸ ἐπερωτῆσαι δί αὐ-᾿ 

ππν τ οτοΝ ἘΝ ΥϑΥ ἸῺ ἈΎΡΡ: 
ΕΣ ΡΟΝ 

, , ᾿᾽ ΄ ᾿ ᾿ 3 

σαφὰτ ὁ βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἐκάϑήτο ἀνὴρ ἐπὶ 
τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ἔνοπλοι ἐν ταῖς πύλαις 

“Σαμαρείας, καὶ πάντες οἱ προφῆται προεφή- 
τευον ἐνώπιον αὐτῶν. 1! Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ 
Σεδεκίας υἱὸς Χανανὰ κέρατα σιδηρᾶ καὶ 

εἶπε᾽ Τάδε λέγει κύριος" ᾿Εν τούτοις κερατιεῖς 

τὴν “Συρίαν ἕως ἂν συντελεσϑῇ. 12 Καὶ παν- 

τες οἱ προφῆται προεφήτϑευον οὕτως, λέγοντες" 

8. ΑΒ "ὁ ἐν (οἱ, Ἰη τ) Ῥεμμαϑ'... Ἐ τῷ μὴ (ο. ΕΧ). 
4, ΑΒ ὁ (ἐἘΧ ε ΑἸΒῈΕἾ( ΑΞΕΧ), ΑΒ: μεϑ' ἡμῶν 
(ο. ΕΧ). Δ ΤΡ: Ἴωσ. ) πρὸς βασιλέα Ἰσραήλ. ΑΒ: 
Χαϑὸς ἐγὼ καὶ σὺ ὅτως, καϑὼς Ο λαὸς μὸὃ ὁ 
λαός σὸ, ον Ως οὗ ἵπποι μ οἵ ἵπποι σὸ (ο. ΕΧ). 
ὅ, ΑΒ Ἐ΄4χ. ... Ἐπερωτήσατε (ΣΕ ΣΕ Β: 

᾿Ξ Ὁ 

ὝΘΝ ΤῊ, ΕΠΠΗΝ πω Ὑ70) ΤῊΣ πῆπορ 

ὭΝῚ ἸΏΝ ΤΉΝ λας Ἴπν 

ἽΞ ΝΣ "ὃν ΝΕ 3 ΩΝ 
ἈΏΝῸ προ] 3 Ὁ ΦτοΝ 

᾿ ΞΟ ΤΣ Δ τοΝ ὈΞΙΘἽΣΠ" 

12 ἼΠ2.Ὦ Στ τς ἼΩΝ) 
στο ΓΦ ὈΘΙΘΊτ] 5 ΡΝ ΠΡ 

ἸΝΌΞ τ» ὧν Θιπῶ" 
το Ἰγγρῶ πρῶ ΠῸΒ Ἰ.33) ΘΥΤΔΞ 

ἐπ ΘΝ ΘΝ ΞΟΤ ΟΝ ΣΤ Π 
ΦἼΡ Γ»)93 ΠΡῚΝ ς 

ΓΒΩΤΥ ΘΝ Ξ Γῆ ἼΩΝ ΤΠ ἜΝ 
ϑλ δ 39. 991 ἜΡΟΝ ΘΉΝ ΤΟΝ 12 
καὶ (ὅτι ΔΡΧ). 8. ΒΕ Ἔτι (ξ ΔΕΡΧ), ΑΒ: καλᾳ 
(ἀγ. ἘΧ). Β (δεῖ. ἰπίτα) : Ἰεμβλαά. 10. ΑΒ Ἐ(αἰ!,} ὁ 
(Ἐ Χ). ΑΞ8: ἐκάϑηντοί(ο, ΑἸΒΧ). ΑΒ: ἐπὶ τὸ ϑρόνδ 

ἐπροφήτευον (ὁ, ΕΧ). 11. 8: “Χαναὰν (ὁ. Α]. 
ἈΒκῶν (ΤΕΧ). 12. Β: ἐπροφήτ. (ὁ. ΑΧ). 



Ἷ ὐϑτρεὶ ᾿ῶ5,3-. 12) Τοῦ 

ὅδεν ἢ ρέροη υτίεπ, (ίε θείδεπ δοπίρε ππὸ δὲν θτορθεί Θοδοῦία, ΧΎῈΠΠ. 

Φοίαρθαι, 
᾿ ἢ διθπίρε Θ[γαεῖδ. 

ἴρταῦ) και {εἴπει δεπείρίοπ: Τθ {εἰ ἰθν πἰάγε,, 
Ῥαβ ϑὲαπιοιῦ ἐπ ΘἰΓοαὉ πεν {7 ἀπὸ τοῖν 
ἤβει {Π| ἀπὸ περιποπ 16 πἰ τ σοι: ὍῸΥ 

ἀ απο δεδ δθπίαδ 1 (Θϑείεπ ἐ ἢ Ἰ1πὸ 
ἤρτα δ 1 δοζαρθαῖ; Ξ51Π|Ὲ δὲ. τοῖς πἰΐν 
ζἰοεθεπ ἱπ Ὅεπ (ΘΙ τοί: αοπ ϑέαιποίθ ἱπ Θ᾽ ς 
Ἰραὺ ὁ Φοαγθαΐὶ ζρτα ἐπι δδαίρε 31- 
γταρῖδ: δῷ υὐἱ {εἶπ τοῖς δα, ππὸ πιοὶπ 
ΞΒΟΓΕ υοἷς Ὁείπ ὅθ ο1, ππὸ ππεῖπο ϑέοίε τοῖς 
ϑείπο ϑὲοῇο. 

ὅ ᾿πὸ ϑοζαρθαί ζρταῦ᾽ ἐππὶ δδπίρο 3- 
ταρῖδ: ὅτασε Ὁσ) δοειτο ππὶ Ὅα8 ἤθοτί ὑοε8. 

Ἔ Φα Ταπιπιτοίς δὲν δὲδπίᾳ ήταοῖδ. 6 θεῖ. 
τον θείεπ δεῖ οἰοεγθιποοτ θὲαππ, πὸ 
Τρταῦ) κι ἰθπεπ; ΘΟΙ ἰἄ) σὲπ ϑὲαπιοῖρ ἰπ 
(ἰίοα εἰοθοπ ζει {γείτεπ, σεῦ [01 ἰ) ὃ 
ἴαΐει ἀπεθοπὲ Θἰς Τρταύγεπ: Βίοθε Οἱὴ- 
απ, ΕΓ οῖῦ τοἰτὸ ε8 ἰπ οἷς απὸ δ68 

7 δὺπίρϑ σεδεπ. Ἔ ΔΟαρ θαι αὐὸν Ἰνταῦ: 
ΠῚ Οἰον ξείπ τον θεῖ πιοῦτ Ὅε8. εττη, 

8 Ὅαβ υοἷν τοπ ἰθπι [τασὲπ ἜΦεν δ ὑπίῃ 
ταοῖδ ἴρτα ἀκ δοαρθαιῖ; (68. { ποῷ 
(πη Ῥέαπη, θὲ γα, Ὅν Θοθη οπία, σοπ 
Ὅεπι πᾶσ ὍεΠ εῖτπ {ταρὸπ πὰρ) αδεῦ 
ἰῷ δία ἰδπι σταπὶ, δὲππ εὐ τοο Πα σοῦ. πηἰγ 
Ἐρὶπ Θίοεδ, [οπϑοτη εἰπεῖ ΞΒὅ7ε8. οζαρθαί 
Ἰρταῶ : εν δῦπίρᾳ τοῦς πὰς αἴήο. 

9 .ἋΦὋα τίοῦῇ Ὅεν δ πίᾳ δήταοίδ᾽ εἰπεπ δὲ ἄπι- 
πε τἀπὸ Ἰγταῶ: ἔβυίπρε 

10 Ῥέα, Ὅὲπ Θοῦπ ϑεπιία. Ἔν δ πίρ 

αδὸνῦ ίταοίδ, ππὸ ΦΟ αρ θαι, δεν δῦπίᾳ 
δα, [αβεπ εἶπ ἰεο! γεν απ [εἰποπι ΘΕΟῚ, 
απαοροσὲπ πὶ δ Πεἰθοτπ, αἰ Ὅ.πὶ Φθ1α8 
τὐῦ δεῖ Φ ρὔν απὶ Φ0ογ (Θαπιατία, 
αἴἷε Φτορθεῖοπ τρεϊαρείοθ. τοῦ 

Θυ τ ἰοβὲπ, δἰδ δι ἢε αὐτάππιο. 
12 Ἐ]1πΌ αἴτε τον θοίοπ τοοϊ Παρίοπ αἴ7ο, ππτὸ΄ς 

9:0; Ἶ εἰποηι δὲ, 11],.4.Α: δαί ὦ. 

3. Β: ζριοείροπ ΕΓ ὁ ΥΕ: ἐὐρεῦῖπ ἐὁ κι πι. Α: ϑ002 
{ἄππποπ, 
ἢ, Β: αἴό ἢ. δα 6 555, ΝΕ: ὅδ εἴτ, Ὁ ἢ. πο). ΑὟΥ: 
Ὁοῷ ετῇ. 
ο Ὁ. Β.ΑΥΕ.Α: δίο τον ἢ. νΕ: ὁδ]αῇεπ, ΑΥ̓: τῷ 
αὐῇΠεῦοπ. Α: ονεῦ τα δὲπ, 
ἢ, ΑὟΟΝΕ: θα (δαταπι) δοῖτ, ξδππίοπ. Α: δπτῷ 

ΞΠοϊσαίοιίεμ «Βίδεῖ. 31. Φ,, 2. 3808 1, δδιῃ. 

Ὅ. φὐπίᾳ δυδα, Οίπαθ δππὶ, 
Ἔ Ἰ1πὸ Ὅὲ} δὲδπίᾳ [γα οΙδ 

εἰἴοπο θὲ] 

πὸ 

ἴδπεπ. 
11 Ἐ.1πὺ Βεδεξία, δὲ. Θοῦπ ὅπαεπα, δαί, 

ἔρια εἰζοτπς ὔτποῦ ρφοπια τ τἀπὸ γα: 
(ᾧο ζρτίι Ὅεν ὥεττ: ἰογπις τοἰνῇ ὃπ. οἷς, 

οὗν 5, ΤΟΞρΡ ΠΣ Τοχ {πιά δὰ Γοσθι [5ΓΔ6]. 
Ἔ θΙχιίαθ6 Γοχ ἴϑγ860] ἃ 56 γνῸ 5 5105: ὃ 

σοκόν σι, [σΠΟΓΑ 5. απο ποβίγα 511 Βδιη οι (- 

Ιαδ 4, οἱ πθο! σ᾽ 5. (0]]0Γ6. οᾶπι 46 

205.15,3. ΠΠΔΠῈ ΓΘΡῚ5 υγαθΐ ἜἘΈΕῚ αἱ δὰ 10- ἅ 

ΒαρΠδί : θη 656 ΠΠΘΟΙΠῚ ἃἀ ΡΓΔΟ]ΪΔη- 

ἐκεδ δ Ζαὴ ἴῃ Βδιηοι ἢ (αλλ ἢ Πἰχί 86 
28κ.3,ν. ΠΟΒρΠδῇ δ τορθ [5Γ86]: 5ίουϊ 650 

511, [}Ἃἃ οἱ [ὰ, ΡΟρΡαΪα5. 1Π605 οἱ ρο- 

ΡΌΪΙ5. {π|15. ὉΠ 8αηΐϊ, οἱ Θ401{85 

6] Θ4υ 65. 1]. 

ἐσμδάν ΠΙχ 46 ΤΟΞαρΗδί δα γορθ) 5γ8 61: ὅ 
Ουάδογθ, οὔῸ ἰδ, Ποάϊθ 56 ΓΠΙΟΠ6ΠῚ 

205.48,5.} ΟἸἢ ἢ]. Ἕ ΟσησΓοσανὶῦ οΥρῸ Γοχ 15- 

ΓΔ6] ΡΓΟΡΠ ΘΟ ὰ5, αι ΓΙ σθηΐοβ. οἰ Γοἰ- 
χυᾶ. ἴογ᾽ ν]ΓΟῸ5, οἱ δἷἱ δά δοϑ: [γα ἐθῦθο 

ἐὐάδι ἢ. ΒδμοΙἢ (α!αλὰ 4 Βο]]απάϊμπη, 
ἃη 4υϊοδοογο Οπϊ ΓΟΒρΡΟΠάθΓΙηΐ : 
Αβοθηίθ οἱ ἀδθι1 Θᾶπὶ ΒΟ ΏΪΠ 15. ἴῃ 

Πφομ 18.6Π8 1 ΓΘΘ5. Ἔ ΠΙχΧΙ δυΐθη) Φοβαρῃαί: 7 

ἘΚε δ τιν ᾳ. 6βὶ Ηΐὸ Ῥνοριθία Ποπλπὶ 4ἰ8- 
Ραμ, αἱ ἱΠίΘΡΓΟΘΘΙΠΠ5 ΡΘΡ διπιΐ 

ἐσμΊΒ, τον Εὶ Αἱϊ τοχ 5γὰ8ὶ δὰ Ψοβᾶρμαί: δ- 8 
ΠΠΔη511 ὙΠ ΠΠ15, ΡΘΓ 46] ΡΟβ51:- 

15. ἰΠΙΘΡΓΟΡάΓΘ. ΠΟΙΏΪΠΙΙη]; 564] 6ΡῸ 
Απονδητον 41 Θ.1Π], 48 ΠΟ Ργορ οι πῃ] 

ΒΟΠπιιπη, 564 πγάϊιμη, δΙΟΠδθὰς ΠΠ 5 

Φοη}}ἃΔ. (Οἷἱἱ Φφοβάρ!αι αἰι: Να Ἰοααᾶ- 
ΓΙ 1ἰ8, Τοχ! 

ἀπρθδ, γοσανὶ  ΘΓΡῸ ΓΟΧ ἴ5Γ86] ΘΠ πὶ 9 
4αθηη 441) οἱ αἰχὶξ οἱ: Εδϑιπα ἁάάι- 

20 μ 18,9. 6γ6. ΜΙΟΠ θαι ἢΠ αι) {6 1ὰ. ἜΒοΧ 10 
δυίοη ἴϑγαθὶ οἱ Ζοβαρῃὰλΐ τὸχ Δα ἃ 
ΒΘάθθαηΐ ἘΠῚ 546. [Π 5010 5110 
νΘϑίΠ| οὐ]τὰ τοῦ ἴῃ ἃγθᾶ {πχίᾶ 
ΟΕἾΠΙΠῚ ρΟΓίΔ6. ΒΔΙΠΔΡΙΔ 6, δἱ ππἰνο δὶ 

Ῥτγορἤοίδθ ΡΡΟρ ἢ πὶ ἴῃ Θοηϑροοία 
ΘΟΓ. ἜΘΟΙΙ 4ΌΟ04116 5101 56646- 11 

(ἠω Οἶὰ5. ΠΠ1ὰ5. ΟΠδηλδηὰ ΟΟΥΠμΠὰ [ἘΓ θᾶ; 
με 49 τ. δὲ 411: Παθο ἀϊοῖι Ποηλπαβ: Ηἰ5 νθῃ- 

{Π4}015. ΒΥΓΙΔΠΏ, ἄοηθο ἀθ᾽θὰ5. ΘΔΠ1. 

ἜΘΙπηθβαι6. ΡΓΟρΠΘίαθ. 5: ΠὩ]ΠΠ6 Ὁ ρχτο- 12 

260Π. 
18,10; 

26". 
18,11. 

4, ΑἸ.: οἵ δίειυ ΡΟΡ. πὰ. δὺ ρΡορ. ἰυ.8, οἱ δἰουΐ οααὶ 
π]. οἱ 66] ἰαΐ. 

δι {τ. 
8, ΒΑΑΥ͂ΥΝΕ.Α: δαῇοεἃδπ. 
9. Α: διπιπιουίίπα. ΝΕ: Φόβίπα., ὟΝ: δ πιπρ! 
10. υστδ, δίπααπα, ΟΥ̓ ΝΕ. ΑΙ: ἀπροίραι. Β: πε 

ει δ. ΟΥ̓: αι, [ἔδπίᾳ.} 1. Α: Γῤπίρ!. πη, 
11. αν". αν: ππαῷτὸ . Β: απροτίοδεπ Πα, 

ΥΕ: αὐὐτοίδοςι, ΑὟ: νοτπί ἐ{{ 
"“ 

ἀῷ 



06 (2, 183-22. αεοραπι ΙΑ. 

ΧΧΕΕ. Αοπαδὲ ἔπι ρειχννια σονπῖνα δυνοδ πον ἵζιι5. 

Ἄνάβαινε εἰς ΠΝ Γαλαάδ, καὶ ἐρόδδαν, ἀρ ἱπρα πὸν “Ὠνὸ ῚΞ ὯΝ 39 

σε κύριος καὶ δώσει εἰς χεῖρός σου τὸν βασι- ἘΠ Π "Ξ τῆν 109) ΠΣ ΠῚ 

λέα “ρίας. ᾿ 

(8 Καὶ ὁ ἄγγελος ὁ πορευϑεὶς καλέσαι τὸν ἼΘ᾽ Ὦ  Ω ποσῶν ΠΝ ΌΘΠῚ 13. 

"ΩΣ ΝΆ ΤΤΣ ἼΩΝ ΤῸΝ ἼΞΤΟ ἢ 
τες οἱ προφῆται λαλοῦσιν ἐν στόματι ἑνὶ καλὰ πϑοπτον πος Ἴπν- ΠΡ ΘΝ 39 

περὶ τοῦ βασιλέως" γίνου δὴ καὶ σὺ εἰς τοὺς. δ 9 ὅν ᾿ 

λόγους σου κατὰ τοὺς λόγους ἑνὸς τούτων᾽ ΡΠ ἼΠῸ Ξ13 Ἴ “ΞῚ ΟΡ ΕΝ 

καὶ λάλησον καλά. 13 Καὶ εἶπε Μιχαίας" πΠΠ ΠΡ Ὁ “ὮΝ ὁ 2Ὡ Ἀπ πῇ π 

Ζῇ κύριος ὅτι ἃ ἐὰν εἴπῃ κύριος πρὸς μὲ, "ὌΝ πὴ "ὮΝ" Ἔν τον "3 αὐαν 

ταῦτα λαλήσω. 1ὅ Καὶ ἦλϑε πρὸς τὸν βα- πρνθς Ἤρθστος ὃ ἔ139 ἐἼΞῚΝ “τὰ ἮΝ 

σιλέα" καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" Μιχαία,, Ὁ : ΕἾΝ "ς ὋΝ 

εἰ ἀναβῶ εἰς ΠΡῸΣ Γαλαὰδ εἰς πόλεμον. Ι ἔχρι ῸΝ Ἵ 25} Σ 5 Ὧ κὶ Ἢ: ἍΠ ἱ 

ἢ ἐπισχῶ; Καὶ εἶπεν" ᾿Ανάβαινε, καὶ εὐοδώ-. ΛΝ ὉΠ 12" Ὡς ΠΤΕΕ ἼΣῸ 

σει σδ κύριος εἰς χεῖρα τοῦ βασιλέως, 18 Καὶ Ξ πὴπ 79} ΠΈΣΤΩΝ πὸ ΔῈΝ 

εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" Ποσάκις ἐγὼ ὁρκίζω, ΩΣ π385 ΝῚ ΤῊΝ ποβππιο, 

ΑΘ ΕΣ δ ΕΣ δι τ τδς Ὁ ἼΩΝ ἩΡ ΞΘ ὋΝ ΠΡΌΣΘ 

πάντα τὸν ᾿Ισραὴλ διεσπαρμένον ἐν τοῖς ὕρε-. ΩΝ. χε 23 ΓΏΝΤΡῚ “ὃν 11. 

σιν ὡς πρόβατα οἷς οὐκ ἔστι ποιμήν, καὶ -ὃς ὩΧΒ2 ἐληοτοντα ΟΝ 

5 ν φΦ Ἶ ἤ -" ᾿ ν᾿ ᾿ ΟΥ̓ Τὶ εἶπε κύριος. Οὐ κύριος τούτοις, ἀναστρϑ πρὸ ΒΟ Ν ΩΝ ΕΣ ΘἾ ΤΙ 

ἜΠΕΝ ἀπ ἘῸΝ Πῆππο ΩΝ ΝῊ 

Μιχαίαν ἐλάλησεν αὐτῷ, λέγων" ᾿Ιδοὺ δὴ πάν- 

σ , , δ ΤΑ 9 ΓΦ ΚΣ 

σε, ὅπως λαλήσῃς πρὸς μὲ ἀληϑειαν ἕν ονὸ- 

φέτω ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ. 

15 Καὶ εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς ᾿Ιωσαφὰτ ᾿ 

'βασιλέα ᾿Ιούδα'" Οὐκ εἶπα πρὸς σε ὅτι οὐ -πῺ ἼΩΝ. ἘΠΕ “ΟΞ Ό τῶν 18. 

“γον δἴοπι Ὀθ ποτὸν. ὈΝ ΩΣ 
19 Καὶ εἶπε Μιχαίας" Διὰ τοῦτο ἄκουσον ἀτιαν: ἈΝ ον πο λριεου δ το 

᾿ ᾿ , “ ᾿ 2 κι ᾽’ ἢ ΠΣ ᾿ ἋΣ ΝΣ ἐκ Ἄ ; 

τὸν λῦγον κυρίου" ἴδον ϑὲὸν Ισραηλ καϑη- τ Ων σε Ἰεο εν ΞΡ ὮΣ Ἢ ἘΝ 
ἱ 
Ϊ 

͵ ἰ ἀπ6. ᾿ ᾽ δ τϑὴ , 

προφητεύει, οὐτὸς μοι καλὰ αλλ ἡ κακα; 

μενον ἐπὶ ϑρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ στρα- Τ δ Ἢ ΓὴΠ ΟΝ »ὩΦ ἘΝ “ὮΝ 19. 
τιὰ τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει περὶ αὐτὸν ἐκ πϑ στ 9) “ποθ τὸν 3" ΓὴοτΌΝ 
δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ. 30 Καὶ 

[ εἶπε κύριος: Τίς ἀπατήσει τὸν ᾿4χαὰβ βασι- ἘΝ λον. ὙϑΣ ΤΩΣ δῶσ 
λέα ᾿Ισραήλ, καὶ ὑΡἢ τ σε τι καὶ πεσεῖται ὩΝΤΙΝΤΩΝ ΠΡΒ᾿ ΒΞ αλ αν ὝΝΕΙ 5. 

δίς Ῥαμὼϑ' Γαλαὰδ 'καὶ «πεσεῖται ἐκεῖ"; Καὶ ὰ ΤΙ "ΩΝ 5Ὶ ΠΡῸΣ, ΓΩἼΞ ἘΒ5) ἜΝ , 

εἶπεν οὗτος οὕτως καὶ οὗτος οὕτως. 21 Καὶ | 

ἐξῆλϑε πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ προ π ΝΣ : ΥΞΞ "ὮΝ χὶν ΓΞΞ 218 

εἶπεν" ᾿Εγὼ ἀπατήσω αὐτόν. Καὶ εἶπε πρὸς ἼΞΒΝΝ "δὲ “ΝΡ χοχν ΡΣ ἼΩΦ5. 
5 ᾿Ὶ ’ τ 2 ,ὔ Ε ν φὶ ΓΙ 3 Ῥ ᾿ 

αὐτὸν κύριος ἔν τίνι; 53 Καὶ εἶπεν Ἐξελεύ- “ὩΝϑ ᾿Ξ ὮΝ πὴτο ἜΝ) 52. 
σομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα θῶ ̓  στόματι ἷ 

{" ΔΒ: εὐοδ (ἢ σε) κ. δώσει κύρ. ( Ως “ὰϑ ἜΞ "ῷ [5 ὙΠ ἀπὰ 
τὸν) καὶ (ΛΈΚΧ). 18..Δ8 ΡΟη.. ΔΝ Ῥ. δὴϊ Ὁ. ΕΧ). Ξ᾿ 
15. ΑΒ Ἐσξε (1 Χ). «16. ΛῈΧ : Ἔτι δὶς ἐγὼ ὄρ. 
17. ΑΒ: ποίμνιον ᾧ (6. ΕΧ). ΒΈ (Ρ. τότ.) ϑεός; 
(ΓΑΕΧ... «οι. ἀναστρ. ἴῃ ἢπο (ὁ, ΑΕΒΧῚ 18. ΑΒΤ 
(δ. ς ἀλλ᾽) διότι 6 ἘΕΧ). 19. 48: Οὐχ ὅτως" ὃκ 12. Β: ζαῦτο τυ], ΑΥ̓ΝΕ: εδ τυϊτῦ οἷν σοιίπρεπ, 
ἐγώ" ἄκδε δῆμα κυρίου" ὃχ ὅτως.. «ἐξ εὐωνύμων (Ἀ: τείζε αἱ 1) 
(6. ΕΧ). 20. ΑΒ: ἐν Ῥε(5. α)μμάϑ'... Ἐκ. πεσ. ἐκεῖ 18. εἰπεῦ δευγεῖθοπ, ΒινΕ: (Ταπέοπ) εἰπε πιπιΐᾳ, 
(ο, ΕΧ). 22. Β: εἰς τὸ στόμα (ὁ, ΔΕΕΧ). ΑΥ̓͂: {{πὸ εἰπηι 8... τόδε 6, Β: δὰ β ὃν Ὁ, τε, 

γ. 18. Ὁ 3 



᾿ ᾷ ἃ ΕΝ ΟΠ ὙΠ ΠΡ τον 
ΟΡ οἵ ἀντ δι Ἂν αἴ, « ᾿ 

Ύ 

ἀν ΝΡ ΑΥΥ ΦΕΥ Ὑ Σύ ΟΓΚΟ, ΡΝ ἈΠ ΟΕ δὶ Δ᾽ 
ΑΚ τὰ ἦν, ἈΠῸ ἐὰν 

(2, 138-32) 10] 

φηλ δα δὲν θη επία, Θθ ᾧ α᾽8 Θεὦ , Χ ΧΗ. 

[γταἄοπ: 5.εδε Οίπαι σοπ ϑέαπιοί ἱπ 
Θ (αν, απὸ [αϑτὸ οὐ ἀΤεῖία, δὲν Θετν τοἱτὸ 
εὖ ἰπ Ὁἷο απὸ Ὁε8. δὲδπίρϑ αρθεπ. 
πὸ δεῖ ὅδοίς, δον δἰπροραπρεη τθαῦ, 

ϑεϊ)α κι ταζοπ, ἡγτα δὰ ἰθπι: ἰοῦ, 
ὍΟ θτογθείοει. ὲεθοπ {πὸ εἰπιτά το") 
σα Τὰν θὲπ δεπίᾳ, [0 ἴαὰβ πππὶ δεὶπ ϑθοτι 
αἰ [εἶπ υυἱο Ὁᾳ8 δον θουζοῖσειι, ππὸ 

14 τοῦς ίεδ. ὃ θα Τρτα: Θὺ τυαῦτ 
Ὅ01 δὲν ἴεδὲ, ἰῷ οἱ τορεπ, ρα ὍῸΥ 

1ὅ εῖν παν ἴασοι τον. Ὁ Ἰ1πὉ δα εὐ δπ|πὶ 
δεδπίᾳο ἔα, Τρτα ὃν δεδπίᾳ κι ἰθπι: 
“θὲ γα, ζ0{ὸπ| οἷν σὸπ ϑέαιποίς ἱπ Θ εαῦ., 
ἀἰερεπ δὰ Πτοίτοπ, οὐνΥ ΤοΠπ τοῖτδ Τα ἐπ 
απξεθοπ δ (ὅν Τρταῦ, κι ἴθι: “3α, ξἰοθε 
δίπαπῇ, τπὸ [αὐτὸ οαἴὐ γος, ΕΓ Θενν ἱστὸς 

10 ε8 ἱπ δε απὸ Ὅε8 δὲδπίρδ σεδὸπ. Φεῦ 
δὐπίᾳ [ρτα ἀδέγαιαῖ 1 ἰρπι: δ δε, 
Τανοῦτε οἱ, Ὁ δι. πιίν πἰ τ απϑοτϑ [απ 
σε θεππ οἱ θαρτθεῖς ἱπι ϑίαπιεπ. Ὁ. 

17 Φεττι! ὃ (ὅν Τρταᾶ): δα) ἴαθεὲ σαπς δήταεῖ 
ἀεττοιοεῖ αὐ Ὅὲπ θέτει, τοἷἱς οἷς Θῴγαἴε,, 
οἷς ἔοίπεπ ίτίεπ δαθοπ. πὸ Ὅογ Θεῖτ, 
[ρταῶ: δαθοπ δἰοεῖς ἔείπο εῖτπ ἐ (δίῃ 
ἰοῤ! γεν ἔεθτε υυὐἱερονῦ. δείπι πα δ υίοθοπ. 

18 ἔφα τρταῦῦ δὲῖ δδηίᾳς ἤταοῖδ κι 0Ξ 
ζαρϑαῖ: δαδε ἰὼ οἷν πἰῶι ροαρσί, σαβ εὐ 
παν πἰ τϑ ὅδπτοδ τοο Πα ροῖὸ, Τοπθοτη εἶτ 1 
ΞΒ {ε8 

(ὅτ Ἰνταῶ: Φατιπι οῦτε πιπτ δα 8. θοτε, 
ὉὍε8 φεῖτη: δ) αθε ὅεπ εττπ ἤθει αὐ: 
Τείπειι. (ΘΕ, ππὸ αἴε8 Οἰπιπι {6 Θ6οΥ 
ποῦςπ ἰπι Πθεπ χὰ Τείπον ϑὲο)τεπ ππὸ 

20 δἰπέει. ἋΣ Ἰἴπὸ εν ον Ἰρταῷ : ὅθεν Ὁ 
δία Ὁ ἰδεγτοθοπ, δα εὐ δίπαμ δἰεθε ἀπὸ 
[αἴ 2: ϑὲαπιοίθ ἱπ Θ Γαδ ὁ Ἰϊπὺ εἶπον 

21 Ταρῖς οἰοβ, δεν απϑοῖεὸ Ὅᾳ8. ἔα οἷπα, 
εἶπ Θεἰξα δέταιδ τἀπὸ ταὶ σοῦ δὲπ Θεττπ, 
πὸ υταῦν: δ Οἱ ἰθα ἀδοττεθοπ. Φεν 

22 δεῖν Ἰρταῷ 21 ἰθπι: ϑθοπιί Ὁ ὅν ζρτα: 
“ἃ ἿΓ αὐϑαοθεπ ἀπὸ τ εἶπ [ζαἸ ἄγον 
(δ εἰ[Ἐ ζεἰπ ἱπ αἴ(ον εἶπον τον βείεπ δι. 

18 

19 

18. ὕ.1.: εἰπίτὰ ΔΙ ὦ. 
10, 4.4: πίιδ ἀπϑοτό, 
17. ὕ.1.: δεῖ ὅϑοῖν δεῖ [ρταῦ. ] 

τς 1θ, δίς οὔξἐ [ὉΠ ὦ δίῷ Βεϊϑιούτεπ, ΟὟΥΥΕ: 
οὐ (αια 8) πππ8. 

τς 17. ΑὟΥ: εἰπο οτος, ΟΥ̓ Α: Φίοζε απ, 
18. τοείαφεπ τοετδς. 

ὶ 19. ΒΑΑῪΥ.ΥΕ.Α.: (αἴς δαᾳ6) ὃ. ραπὶε Ὁ. δε 6 12 
πιρῖό. ΒΕ: Παπῦ (υογ ἰθ1η). 

ῬΠοίαθδηϊ, ἀϊοθηϊθβ: Αβϑοθπάθ ἰῃ Βἃ- 
ΙΠ01ἢ Οα]αδ 1 οἱ ναὶ ῬγΓΌΘΡΟΓΘ, οἱ 
ἰγαἀθί ΠΟΙ 15 ἴῃ ΠΠΔΠ15 Γ6Ρ15- 

Ναποίιβ νθγο, 4υἱ ἰογαϊ, τι νοοσᾶ- 13 
61 ΜΙΟΙ θη), Ἰοσα 5 οϑί δὶ θυ, 

ἀἰοθηθ: Εροθ, 86 ΓΠ0Π65. ΡΓΟρΠοἰἃ- 
ΤᾺ ΟΥΘ ὯΠῸ ΓΟΡῚ θοηᾶ ρΓδρηϊοαηΐ, 
510 ΘΡΡῸ ΒΘΓΙΩῸ (15 5:Π}}}15. ΘΟΓΙΙΠῚ, 

“6. δὲ Ιο΄ογθ Ομ.  (υὑἱ ΜΙοπαρᾶβ 14 
σῶν 10: ιν Ποχηΐπιι5, {αϊα ἀαοἀοιμη 418 

ΟἸΧΘΡΙ. πὶ Ποιηΐπιι5, ΠΟῸ [ΟΠΠΔΓ. 
ἔς, ἜΘ ἰἰλαῖι6. δἀ τόσοι, οἱ αἷἱΐ {Π|1 
ν.6. ΙΌΧ: ΜΙΟΠδθᾶ, [γα ἀρ] θηηι5 ἴῃ ΒΔΠΊΟ1} 

(αἰαδλὶ ἃ ΡγΔΟΙ]ἀη άπ], ἃἢ ΘΟϑβαγθῖ 
Οὐἱ 116 ΤΟΘΡΟμαἾ 1: Αβοοηήθ οἱ νὰ 6 
ῬΓΌΒΡΘΓΘ, οἱ ἰγαάθὶ θὰπ| ΠΟΏΊ]Π115. ἴῃ 

50. ΔῈΝ ΓΘΟΙ5. ἜΏΙΧΙ ἃπίθηῃ τὸχ δα 16 
ἐϑαν α ἐνθῦτη: ΠΟΓΠῚ ἃίαα6. ἰἰθ γι δά αγο 6, 

αἰ ΠΟῸῚ ἰΟ(ιαΓΙ5. ΠῈΠΠἰ δὶ απο νο- 
20. ΓῚΠῚ Θϑ, η΄ ΠΟπηΪη6 Ποιηἰηϊ. ἜΕ1116 17 

ἐΡ αἴνε ὙἹΔΪ οἰποίαπη. ᾿5Ρὰ 6] αἰ ΘΓΒΌΙΏ 
Νεν2τ, τ ἢ ΠΟ ΠΕ ΠΠ5, 4αϑὶ Ον 65. ΠΟῚ Δ ))6η- 

Μεθ δσι ιο 5. ρΔΒΙΟΓΘΠΊ, οἱ αἱἷΐ Ποπηίηι8: Νόη 
ἢ] 6 αἢ 511 ἀ ΟΠ] Π 111, ΓΟν ΘΓ Δ 1 ΠΠ115- 

(ΠΙ54 6. 1Π ἀΟΙΏΠΠΙ 518} ἴῃ Ρδορ! 

Ἔ ΠΙΧΙΣ ΘΓΡῸ ΓῸΧ ἴβγδθὶ 84. Δοβαᾶρ[δι: 18 

26ῃ. 
18,12. 

46". 
15,17: 

ΟἾδ Νυμη 4 ποθὴ αἰκὶ {Π0|, ἡα1ἃ ποη 
1.35: ργορίιοίαι τ πὶ Βοηπι, 566 ΒΘΙΠΡῸΡ 

βά Πα ἔ 
ὅπ. [Π0 νθγῸ δἀάθηβ αἷΐ: Ρτορίογοα 19 
Ε-.6,... 866] ΒΘΡΠΠ ΟΠ 6 η) ΟΠ: ΥἹΔῚ 1)0μ)]- 

ΤΩΣ δ, ΠῚ 566 Π 06} 511} 681 50 1ΠΠ|Π} 5111}, οἵ 

ΟἸΠΠ ΘΠ ΘΧΘΡΟΙ ἢ ΘΟ ΘΓ} ἃ 55] 56 Π[6}} 6] 

ἜΠΗ ἃ ἘΘΘΧΙ ΕΒ Οἱν ἃ“ ΒΙΠ δ ΓΞ τ Ια 
1815... Πομηΐμι5: 15. ἀθοῖρίθι Αοἰνὰ ἢ" ΓΘ Θηι 

ἴσγδοὶ, υὖ Αβδοθηήαϊὶ οἱ ὁδίδὶ ἴῃ Βὰ- 

τοὶ Οαἰαα δέ [οι ἐϊχὶς απὰλ νου θὰ 
“τυ. Πι) ϑσοηηοαΪ, οἱ αἰ 5. 4ΠΠ16γ. ἘΕσγο5- 21 
ΤΟΣ ρὰ5. 65. διιίθΠ) ΒΡ γ (5, δἱ δίθε!! οο- 
ἀρ ςς τὰ) Πομηΐηο οἱ αἷϊ: ἔσο ἀθοίρίδμη) 
ΣΕ ΠΕ ΤΗ Οὐ Ιοσαΐι5. οϑὶ οι ηι5: [ἢ 

ἜΕῚ Π16 ἃ11: Βργθα αν οἱ ογὸ 22 

Ἀραν (86 ΠΠΠ|. 

ον. 00 
ΒΡΙΓΙΓα5. τηθηἰὰχ ἴῃ ΟΓΘ ΟἸηηΐπ) ΡΓο- 18,21. 

13. 5: ργαθαϊσαηί. ΑἸ.: οἵ ΒΘΓΠΊΟ. 
15. 8: (τὰ ἀ. δαη]. 

20. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: (πίξ  σπῷ) δετοῦεπ, Β: Ὀίοζεν {. [0, 
τ. Ὁ. (π΄ [. [0.. ΑΥ̓: Γρτας [0, κι. έποῦ, 

91. ΒΑ ΝΕ: πετοῦν, Β: ἔαπι, νΕ: ἐταῖ, (ΑΥ̓Ν: δῖ 
Θεί.) 

22. ΑΥ̓ΥΥΕ.Α: ἀπροπροί 

4 



0 ὃ (Σ, 28-- 90.) 

Χχαν. 

πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ. Καὶ ὙΣδν 

᾿ΑἽπατήσεις, καίγε δυνήσῃ" ἔξελϑε καὶ ποίη- 

σον οὕτως. 28 Καὶ νῦν ἰδοὺ δέδωκε κύριος 

πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προ- 

φητῶν σου τούτων, καὶ κύριος ἐλάλησεν ἐπί 
σε κακαᾶα. 

21 Καὶ προςῆλϑε Σεδεκίας υἱὸς Χανανὰ " 

καὶ ἐπάταξε τὸν ἤιχαίαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα, 

καὶ εἶπε᾽ 
᾽ - - - 5 , 
ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι ἐν σοί; 

ἈΝ Α » - « ’ 

χαίας᾽ Ιδοὺ σὺ οψει ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 

ὅταν εἰφςελευσῃ εἰς ταμεῖον ἐκ ταμείου τοῦ 
“ - Ἂ « " 31 

κρυβῆναι ἐκεῖ, 290 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 1σ- 
ραήλ' “ἀβετε τὸν Μιχαίαν καὶ ἀποστρέψατε 

Μ᾿ Α ν Α Υ͂ πὰ , 

αὐτὸν πρὸς ᾿Αμμὼν τὸν ἀρχοντο τῆς πόλεος 
κ Ν γ Ν « - ν ὕὔ 97 ᾿ 

καὶ πρὸς Ιωὰς υἱὸν τοῦ βασιλέως, και 
Ψ' , 2 Ἁ 

εἰπόν" Οὕτως λέγει ὃ βασιλεύς: Θέσϑε αὐτὸν 
- , " τι 

ἐν φυλακῇ, καὶ ἐσθιέτω ἄρτον ϑλίψεοως καὶ 
,» ἘΣ ἌΝ Ν » 
ὑδὼρ ϑλίψεως ἕως τοῦ ἐπιστρέινμαι μὲ ἐν εἰρήνῃ. 
25 Καὶ εἶπε Μιχαίας" ᾿Εὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέ- 
'ψῃς ἕν εἰρήνῃ, οὐ λελάληκε κύριος ἐν ἐμοί. Καὶ 

εἶπεν" αἰχουσάτω πᾶς ὁ λαὸς. 

29 Καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καὶ ἼἸω-. 
σαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιούδα 'μετ᾽ αὐτοῦ' εἰς 'Ρα- 
μὼϑ Γαλαάδ. 580 Καὶ εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
πρὸς «Συγχαλύψομαι καὶ εἰςελεύ- 
σομαι εἰς τὸν πόλεμον, καὶ σὺ ἔνδυσαι τὸν 

ἱματισμὸν μου" καὶ συνεκαλύψατο βασιλεὺς 

᾿Ισραὴλ καὶ εἰρῆλϑεν εἰς τὸν πόλεμον. 81 Καὶ 

ὃ βασιλεὺς “υρίας ἐνετείλατο τοῖς ἄρχουσι 

τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δύο, λέ- 

γῶν" Μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸς μικρὸν καὶ 

μέγαν ἀλλ᾽ ἢ πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Ισραὴλ μο-. 

3 Ψ 

Ιωσαφατ" 

νώτατον. 32 Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἄρχον- υ 
" { 2 

τες τῶν ἁρμάτων τὸν Ἰωσαφὰτ βασιλέα, 
Ὶ Ψ" Ν 9 ΄ Ν 

Ἰούδα, καὶ αὐτοὶ εἶπον" Φαίνεται βασιλευς 

᾿Ισραὴλ οὗτος, καὶ ἐχυκλωσαν αὐτὸν τοῦ πο- 
λεμῆσαι" καὶ ἀνέκραξεν Ιωσαφάτ. 88 Καὶ 
ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων 
τ 9. ΑΒ: ἔδωκε (ὁ. ΕΧ). 
ἤλϑεν) πν. κυρ. (παρ᾽ ἐμϑ) τὸ λαλῆσαν (( [( 

ἐν σοί). 
ὅης [Ἐεἰςγταμ. (ἢ ἐκὴ τὸ ταιν. 305. Β: Σεμὴρ μμμ. 
ΑΕΚΧῚτ «βασιλέα... .κ. τῷ Ἰωὰς υἱῷ τ. β. εἰπὸν ὃέ- 
σϑαι τῶῦτον ἐν φ. κ᾿. ἐσθέειν. 28. ΒῈ Καὶ -λ. (ΤΕ; 
βἴπυ, Α)ν 29. ΑΒ 6. 80. ΑΒ Ἐ(ρ.Τωσ.) βασιλέα ἰὐδὰ 
ΟΧ). 81. ΑΒ τὸ (ἘΧ). Β: δυσὶ (δύο ΔΕΕΧ). ΑΒ: 
Μὴ πολεμεῖτε μικρ. ὃ), Β: εἶπαν. ΑΒ" τὸ. 

ΕΧ; 

- - , 2 ’ὔ ᾽ γ᾽ ! 

Ποῖον πνεῦμα κυρίου ἀπέστη ἀπ 

2ὅ Καὶ εἶπε Μι- 

234, ΑΒ: Π. (τὅτο τρις ῇ 

25. ΑΒ: ὄψῃ (ὁ. ΕΧ). ΒΓ ἐν. ΑΒ: ΣΡ 

γπ τὴν .ΨΝΣ νοι, ΥΛῊ ΑΙ ΕΥΥ' ΕΑ ἐν να 

᾿ἀποραν ΙΒ 

Αολπαϑὲ ἴπ Ῥεστια εοη ἵνα α δυτον πλέοντι ῖν; 

ΝΣ ς ὅϑηῃ Δ] ΠΏΞΙῚ ὝΔΝϑῚ ΕΝ 
ππϑὴ πῆΣ 102 Πρ ΠΩΣ 5 ΠΩ 5 38 
πῆ τὸν ΠΝ). ὋΞ πρῶ 

ἘΠ ἩΡῸΣ "Ὲ 
ΓΙΞ9) ΓΏΣ)9 τ] ΡΟΣ, 9351 
πῖον ἼΩΝ πξπτὸ Ὁ ἼΓΞ ὩΤΌΝ 

ΕΠΡΠΝ ἼΤΩ ΝΟ. πη πΟ ΤΙΝῚ ἜΣ 
ΝΉΡΕῚ ΘΊΡΞ ΤΙΝ Ἢ ΤΞΡῚ ἼΓΤΥΘ 2 ὝΝΘῚ πο 
ἐπϑσπιπὸ ΠΞ ππ βῃ τῶκ 
πϑυ στ ΠΡ, Ἐξ τί τ ΠΡ ὮΝ 20 
-Ὀ πο αμα." 3. :: δ ΖΞ ὩΤΙῚ 

ΩΝ 5 ΠΥΟΝῚ ἐΠΣΒΠΓΞ ΘΝ Ί057 
δϑ:π ΤῊΣ ΠΙΣΤῸΝ Ὁ Ἡ28π 
ἼΣ Ὑ712 ΘῸ)25 Ὑ712 ὈΠῚῸ ὑΠΣΞΝΠῚ 
"ὯΝ ἼΠΊΞ ἼΩΝΡῚ ἐΘἼ33 δ 28 
πὴπὶ ἜΞΊΓΝΟ οὐδὼῶξ ϑρῶτῃ 2 ὦ 

ΤΣ ΘὩΡ ἸΣΩιῶ ὙΩΝ 5, 53 
ὈΘυϑ "1: ΝΉΘΟ ΤΉ. ὉΦΕῚ. τ 89 
ἼΩΝΡῚ ΕἼΣΦΆ ΤΩ ΓΗ ὑπ Ὁ 5 
ὠθπτῶσπ θυ ΐτ τὸς ἢ ἘΝῚ 2 
ἼΞ ΞΡῚ ΠΝ πρπϑ 5 Ν 21 
Ν2Ὶ ὌΝ ἼΦΏ ΦΒΓΙΠΟῚ 
τον ΠῺΣ ΘἽΝ πο: ΠΏΠΙΞ 5) 
τῶν Ὁ δον δον Ἰσ- δὲ 29 ἼΠ 
δ ὉΥΠΕΓΩΝῚ Ἰορτον ἘΏτθτ δ 
"ΠῚ Εἴπ3 ν 9 ποΏ ΤΆΞΟΝ 
Ὀϑποτον ὩΞῊΠ ἡ ΠΝ 
ΝΠ ἘΝ ρ τ Ν ἼΝ ἸῸΝ ΓΒΕ 

πὶ ῬΦΤΟῚ ΠΕΡΕ ἼῸ ὙΠ 
τ Ὁ ΞΞῚΣ δμ..  Ὴ- ὙΠ} 38 

γ. 25. 15 ΒΞ γῸΡ᾽ 

24 

22. Β: Ὁἱ ἰῃπ. Β, ΑΥ̓ΚΟΝΕ;: οὐ αὐ σοτηιύφειι. 
25. ΑὟΝ ΝΕ: φεἴορέ, ΑΥ̓: δοζ ἤει ἄδον οἱ). 
24, δίς τοᾶτο δὲν ... τεδεῖς ὃ (Β: ὅθὺ [{ἰ 1εθὲ... 

νοῦ ππίτ ϑοτδοίροσαπροπ,) ΑΚ τοᾶτο,,,, πὶ οἷν τὶ 



1. ᾽ ὐπίᾳο. Ὧ2,53.--5980 109 

φτϑα ἰπ δεῖ δοτέον, εν θι δι ἰπ δὲη Θ τοί, ΧΧΕΙ. 

(τ ρταὔ: Φι ζ0ΠῚ| ἰθα ὑδεγγοθοι τὸ 
ΤΟΠῈ ε8 απϑδιίίοι, σαοθὲ αἰ8 ππὸ τρις 

2 αἴο. Ἔϑιιιπ {{ῦε,. Ὅεν οῦν θαῖ εἰπεη 
[αἰ] γεπ (Θ εἰΠξ σοροδοπ ἰπ αἴΤεν Ὁΐοζοῦ Ὁοῖ πον 
θγορθείοπ θὲιιπῦ, πὴ δεῖ ὅϑετν θαι ΞΒὃ- 
[ε8. θεν οἱ ἃ) σοτερεί. 

26 ΦὋα (ταὶ δέτλιι Βοθεξία, δεῖ Θοῦπ 
(παρα, παὸ [τις θὺ γα, απ Ὅ.π Βα δοιι 
πιὸ Τρτα: 981. ὁ. ΔΠ|Ε δον εἰ Ε Ὁε8. φεττη 
το πιίγ σοιοί ἄγει, θα εὙ πα οἷν τοδοῖ ὁ 

20 ὃ ϑὲϊῶα ντα: Θίοθε, Ὅμπ. υἱτῇξ ε8. ζεθεπ 
απ δοπι| Φαρὸ, Τπη Ὅπ 901 εἶπον ὅξαπις 
ποῦ ἰπ οἷς απϑοῖὸ σοθοπ υοἱν, Ὅ68. δὲ 

20 οἰῷ σετξία)ε. ἢ εν δὐπίρ ται 
ζργαῶ θείαι θὲ γα. ἀπὸ Τὰ 8 ἰθπ διοίσει 
δεὶ Ἅπιοι, δεπι ΒΓ τρεγπιο τον, ἀπὸ θεὶ 

27 δυαῦ, δὲπιὶ Θοῦι δεὲ8 δὲδηπίρδ, ἢ πη 
ἴρτί): Θὺ {ρτί ει δὲν δ πίᾳ: ΦΟἰοοπ {ἐδ εΐ 
εἶπ ἱπ Ὅὲπ δε ξοΥ ππὸ Τρ εἰζοι ἴθι πὶ: ΞΒτοῖ 
τἀπὸ βαίζεν δὲν ἀΎυ θαι, δἰ8. ἰὰ) πες ὅτιος 

28 δεπ τἱεδετξοπιηιο. Ὁ γα [ρτα τ : δδοιπηι 
δι. πὶ τίοθεπ τοίοθοῦ, 70 δαΐ ὍεῪ ὅϑεττ 
πίε Ὁπτὰ πι σοτοθεί. 
φῦτοι τι, αἴεδ Φ 0 ΤῈ! 

29 

ἤρτα δ  ϑοζαρθαῖ: δεν Π|ς οἱ) 
ἕοπιπι ἱπ Ὅὲπ ΘΘιτοῖς ταὶς Ὁείπει δ εἰδότα 

απρεῖθαπι. 

. 82 ἘἸΪΠῸὺ δᾳ οἷς Οδευζοπ δὲν ὕθασει. 30: 
ζαρθαι ζαθοπ, πιοίποίοι. [{6,. Λ΄ τοῦτο δῸῪ 
δδπὶς δήταεῖδ, ἀπὸ ἤοίοπ απ θα πὶ 

88 ΦΘείζοι, αδοὲν δοαρθαι [ἢ τῖε. Ἔα αὐ 
οἷς Ὀθεύζζοι. δὲν ἤδαροπ Τα επ, δα εἴ 

91. {01.: δὲν τατοπ ορείοπ. 

ΥΕ: ὙΠ αἰἴ[ο ... απ δπτἄ) δ) 21τι. Αι: ϑΠΠ 0 δα... ϑοὺσ 
ἴαἤεπ ας δ. απ. ον σον. 
᾿ 20, (ες 20,30.) ΒνῈ: νεὐποάοη, Αἱ νεγδούροπ, 

20. Πίθτο ἰθπ θίπ 3 31. Β.ΑΥΥὙΕ.Α : οΟυευζοπ 
δεν (Θίαοι. 

ο 27. Β: δα ὁ (δεζαπροπθαιθ. ΑΥ̓ΝΕ: Οείάπαπίβ. 
ΥΕ: Φυἠθγαϊδδτν. ΑἹ δεῖη θυ, δο6 (ΟἹ ει ... δεν ὅλ: 

ο διάπαπίβ. 
ος 38, Β.ΥΕ: Φύτοίο ίρτ θ δέξου αἰε([ἀπιπι), 

Ἰϊπῦ ζρταῷ: 

ἍΠῚῸ 20ᾳ. δὲν δύπίρ, Δίγαοῖδ ππὸ ὅος, 
ζαρθαι, δεν δὺπίᾳ δια, δίπαι σοὶ ϑέατ, 

οὃ0 πιοίῇ ἱπ Θ ραν. Ὁ Ἰ1πὸ δὲν δεδπίαᾳ Ἰταοῖδ, 
ππὸ 

Φον δ ὐπίᾳ Φἤναοίδ αδὸνῦ σεῖς 
Πεῖοίς ᾧ απὸ, ἀπὸ ὁοᾳ ἰπτ δὲπ Θιίτεῖ!. 

81 Ἔθεν δεῖ δὲθπίᾳ ζι (υτίειι. σοδοῖ θὲπ 
ο θείη ἰδεῖ [εἶπε ὕβδαροι, Ὁότοῦ Ἰϑατοπ 

δϊοεἰ τπτὸ ὁτοίβία, τπτὸἍ Ἰγταῷ 0. ΤΠ 
πἰῶς Πτοίτοπ. υὐἱδον δ οἰπε ποᾶῦ Θτοβε,, 
ζοπθοῦπ τοΐδεῦ δὲπ δεθπίρ ἤταεῖδ αἸ[εἶπ.. 

Ρ᾽ιθία νη] 6]15. Εἰ αἰχὶὶ ΠΟΠΊΪΠ18: 
ἐΤλιδϑδ ἢ ΘΟ ρ᾽ 65. οἱ ργΔον] 615, Θργθάθγο οἱ 

“οι. ἴάο 11} ἜΝαμπο ρίαν, δοορο, ἀοάϊι 28 

ΠΗ ΤῸΝ ΒΡΓΡΙ ἢ πποηάΔο}} ἢ ΟΥΘ 

ΟΠὨΐ ἢ] ῬΓΟΡ Θά γἢ} (ΠΟ Γιπὶ, 4ἱ 
δ δῖ, οἱ ΠΟΙ ηι15 ἰσσα 5 οϑί 60}- 

τὰ ἴθ πηΔ] 111}. 

Αὐσροβδὶὶ. ἃσίθιη δοάροίαβ Π|ΐι5 24 
ΟΠ δηλδηᾶ οἱ μου οι 5511 ΜΙΟΙασαϊα. 1 
1] Χ] }] ἃ), οἱ αἰχὶ!: δίῃ θγρὸ αἰ ϊ5ὶ 
ΒρΙσ 5. Που πὶ οἱ ἰοσαϊα5. δὶ {01} 
ἜΡῚ ἷι ΜΙΟΠαθὰβ: ΥΊΒΌ5. 65. 1 αἰ 2 

20. 
18,28. 

(Μίομ. 
4.14. 

26»ι- 
18,4, 

ν0,50. 11, 4υδηο ᾿ΠσΡΘ Ἰογ 5. Οα Ια] 1 

᾿ηἰΡὰ ΘΒ σα] ἢ). τ ἀΡ5Οοη αΓ 5. 
20". ΝΣ : ἢ ΤΗΣ ἋΈΕῚ αἴ τοχ [5γὰ86}: ΤΌ 6 ΜΙοΠμαθαιῃ, 26 

οἱ τηὰλῃθὰΐ ἃριιὰ ΑΠΟΠ ΡΥ ΠΟΙ ρΘ ἢ) οἷ- 
Υἱ δ 15. οἱ ἀριιἃ 045. ἢ] πὴ ΑΠΊ6 66}, 
Ἔ οι ἀἴοῖία οἱβ: Ηδοὺ αἰεὶ γοχ: ΜΕ 27 
ΝΠ} ἰδία ἢ 1 ΟΑΓΘΟΥΘΙ, οἱ ξξίθη- 

260". 
δρῦς 

Δεν. 7,15 

.80,6. ἢ δας μεϑυ ἀ.[ἀ16. Θ ρὰη6. {Π] Ὁ] Οἢ5. οἱ ἀπ]πὰ 
ΔΠΡΙ5.1886 ἀοηθο ΤΟΝΟΡΙΡ ἰῃ μὰρ6. 

26. 
8. Ὁ ὈΙχίίααθ. ΜΙΟΠἀρὰβ: δ᾽ Τονθυβιι5 [π6- 28 

16 δϑνῆς, [18 'η ρᾶρθ, ποῃ δὶ ἰοομίι5 Ἰἢ 

τοϑθν 6. Ποιηΐηια. Εἰ αἷϊ: Δαάίιθ ΡΟραΪὶ 
ΟἸΏ 68. 

ΑΒΟΘηΔΕ Ἰδ4ι6. ΓῸχ ἴβγὰθὶ οἱ 40- 29 
ΒΆΡΠαΐ τὸχ Δα ἴῃ ἤδηλοι (α]ὰδά. 

Ἔ ὈΙΧῚΓ τἀ 46. ΤῸχ [5086] δἰ Φοβαρμαι: 30 
ΒΊΠΠΘ. ἀΓ]ὰ οἵ ΠρΊ ΘΟ ΓΘ. ῬΓΔΘΙ 1), 
οἱ Ἰπάπθγ6 νϑϑί 15. (015. ΡΌΓΡΓΟ ΓῸΧ 
586} τηϊίαν!ς Πὰ} "τ 5αππ οἱ ἰἢ- 

ΘΡΘΒ55. δϑὲ θη.  Ποχ δυίοιῃ 91 
δΥΓΙὰΘ. ῬΡΘΟΘρογαὶ ΓΙ ΠΟΙΡΊθι5. οα!- 
γὰθαπὶ ἰγι σία ἀπο} 5, ἀἸοθηβ: ΝΟἢ 
ῬΟΡΊ Δ] 115. ΘΟ Γὰ Π] ΠΟΘ οἱ 1Δ]}0- 
ΓΘΏ ΔΙΙΘΠ 1, Πἰδὶ οοη Γᾶ ΓΘΟΘΠ] 

ἴϑγαο! βοϊη. ἦ (ὰ ΘΓρῸ ν᾽ ββοηὶ 8.2 
ΡΓΙΠΟΙΡΟΝ. σαΡΓ ἢ ΦΟΒαΡ Πα , 5850- 
ΟΠ δ} 40 ἰρΡ56. Θ5561 ΓΟχ [5086], 
οι. ἰπρθία ἴαοιο ραρσπαθαηΐ σΘΟη Γὰ 

ΘΠ}; δι Θχοϊαμγανὶὶ Φοϑαρίαι. ἜΤη16]- 88 
ἸοχθΡ 4116 ΒΥΪΠΟΙΡ 65. Θα ΓΛ πὶ, Φαρα 

26". 
18,28. 

20. 

18,29. 

ν.10. 

(18πὶ. 
428,8. 

46". 
18,80. 

26ῃ. 
{γ,10. 

261, 
18,51. 

(155. 
91,45. 

20": 
ηγ)δ. 

90, σα ὁ το τατΐ ον Ὁ εὐ ον τι. στα πιο... δι αδὸῦ 

δέει δείπο 41, απ, πὸ ὃ. 4“. δι οὐΥνῇ, ὕ., αι. ἔσπι, 

ΑΥΥ: νουπεῖίο! ἐπ Ὁ, Θίν. ἔν νΕ: Ὀουξ οἰ οῖ,, φοθοπ. 
φὁ0ι. Β: ἔδεν οἷς 32 98. οἷο εὐ δαῖίε. ΑΥ̓ΔΧ ΝΕ: [εἶπεν 

(δεν) ὅ8., ὃ. εὐ δ., 2, Αἱ δα Ἂε φοδοίοπ. 
92, ΑΥ̓͂: π΄ φεναίδίοπ, Β.ΥΕ: (γα) [νταεπ ς, Β: 

Φἰοζουν {{| φονοϊ βιᾧ. ΑΥ̓͂ ΝΕ: Θίάον {{|ὖὸ (046). Β: 
τοοποοίοι {0 κι ἴδηι θΐπι χὰ {τιν ΑὟΥ : παά) ἔδπι, απ ππ 
{011} δπι πτ. ΝΕ: [οπξξοπ θίπι, Αἰ ταπθοι απ ἴθι εἶπ 



110 (Σ, θ4- 4) πόσαι. . 

ΧΧΕΙ. 

ὅτι οὐκ ἔστι βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ οὗτος, καὶ 

ἀπεστράφησαν ἀπ᾽ 84 Καὶ ἐν- 
ἔτεινεν εἷς τὸ τόξον αὐτοῦ ἀφελῶς, καὶ ἐπά- 

ταξε τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ μέσον τοῦ 

πνεύμονος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ϑώρακος. Καὶ 
εἶπεν 'ὁ βασιλεὺς" τῷ ἡνιόχῳ αὐτοῦ" Επίστρε- 
ψον τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξάγαγέ μὲ ἔκ τοῦ 

πολέμου, ὅτι τετραυμάτισμαι. θὅ Καὶ ἕτρο- 
πώϑη ὃ πόλεμος ἕν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ, καὶ ὃ 
βασιλεὺς ἢ» ἑστηκὼς ἐπὶ τοῦ ἅρματος ἐξ 
ἐναντίας “Συρίας ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας, καὶ 
ἀπέχυνε τὸ αἷμα ἀπὸ τῆς πληγῆς τῆς τροπώ- 
σεως εἰς τὸν κύλπον τοῦ ἄρματος, καὶ ἀπ- 
ἔϑανεν ἑσπέρας. 86 Καὶ ἔστη ὁ στρατοκῆρυξ 
ἐν τῇ παρεμβολῇ, δύνοντος τοῦ ἡλίου, λέγων" 
Ἕκαστος εἰς τὴν δαυτοῦ πόλιν καὶ ἕκαστος 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ κληρονομίαν, 51 ὅτι τέϑνηκεν 
ὃ βασιλεύς. Καὶ ἢλ 0» εἰς “Σαμάρειαν, καὶ 

ἔϑαψαν τὸν βασιλέα ᾿“Πχαὰβ' ἕν “Σαμαρείᾳ. 
85 Καὶ ἀπενίψαντο τὸ αἷμα ἀπὸ τοῦ ἄρμα- 
τος ἐπὶ τὴν κρήνην “Σαμαρείας, καὶ ἔλιξαν 
οἱ κύνες τὸ αἷμα καὶ αἱ πόρναι ἐλούσαντο, 
ἐν τῷ αἵματι, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλά- 
λησϑ. 

89 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿“χαὰβ καὶ 

πάντα ὅσα ἐποίησε. καὶ οἶχον ἐλεφάντινον ὃν 
φκοδόμησε, καὶ πάσας τὰς πόλεις ἃς ἐποίη- 

σεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίου 
λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων σραήλ; 

ἐκοιμήϑη ᾿Αχαὰβ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 

καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Οχοζίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 

αὐτοῦ. 

41 Καὶ 

᾽ -“ 

αυτου. 

γ᾽ Ἁ 

(Υὰ 

“σὰ ἐ Ἰωσαφὰτ υἱὸς 

40 Καὶ. 

᾿ 
] 

'Θασίλευσεν ΠΤ ΠτῸΡ "ΠΟ ΝΌΝΤΊΞ ὈΘΌδἡτπῚ 

ἐπὶ ᾿Ιούδαν ἐν ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ ᾿Αχαὰβ, εἶπ 

βασιλέως ᾿Ισραήλ᾽ “:υϊὸς τριάκοντα καὶ πέντε, 

ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ εἴκοσι καὶ 

πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἂν Ἱερουσαλήμ, καὶ 
ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ “Ἵζουβὰ ϑυγάτηρ Σα- 

λαΐ. 

τοῦ πατρὺς αὐτοῦ" οὐκ ἐξέκλινεν ἀπ᾽ αὐτῆς. 

4 Καὶ ἑπορεύϑη ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾿σὰ, τέ γοι 

τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐϑὲς ὃν ὀφϑαλμοῖς κυρίου. 

88. ΑΒ: ἀνίβ. ἀπ)έστρεψανί(ο. ἘΧ.. 
τεινὲν (0. ΑἸΒΕΧ), ΑΒ: τόξ. εὐστόχως .. 
(ο. ΕΧ). Β: τὰς χεῖρας (ο, ΑΕ Χ). ΑΒ: τέτρ ρώμαν 
(ας. ΤΧ.. 90. ΑΒ" τῆς τροπ. (1 ΕΧ). ΑΒΕΧ Τὰ [ 
καὶ ἐξε ἑπορεύξτο τὸ αἷμα (ἐκῚ) τῆς τροπῆς ἕως τὸ 
κῦλπὸ τὸ ἄρματος (ΕΧ). 806. Β " ἐν τῇ παρ. (ἢ 
ΑΕΕΧ). ΑἸΒΈ (410) ἕκαστ. (1 ΑΞΕΧ). ΑΒ: γῆν (κλη- 
ρον. ΠΧ). Ατᾷ(α ἘΣ ΑΟΡΟΈΖΣΤΩΣ 87. ΑΧ: : ἤλθϑεν. 
ΑΒ Χχ. 38, ΑΒ: ἀπένιψαν ... Ἐ ἀπὸ τᾶ ἄρμ. (Δ: 

αἀεπανὲῖη σα σοπένα ὄψνοδ ἑεξον ζει. 

ΣΑΙ Ὁ ἼΞΊ5η. ΝΗΡ ὉΝ Ὑ0. 
ὯΝ ΠΞῚ πϑηο κα ΓΩΡΞ "2 ϑλν" 84 

ἸΣΊΘΙ ΞΡ ΘΡΈΞΗ͂ΣΣ 55 Ὁ ὙΦ. ἸΝῺ 
ῬΡΧΊΠῚ ὉΠ) ἼΒΠ ἼΞΦΝ ΡΝ 
ΠΣΣΡῚ Ὁ ΓΛΟΤΙΣΙ Ἴ9. ΓΡΤΤΘΕ ΙΓ. πὸ 
γοπ Ἡ2ΞΠῚ ΝΡ ΟΣ ΠΌΓΙ ΞΘ 
ΤΣ ὉῸΝ ΠΒ9 ΠΩΞΎΞΞ ΤΩΣ 
ῬΠπτοΣ ΠΡΘΠΤΟΙ ῬΧΡῚ 2555 
ΝὩΞ ΓΠΠΏΞ Πρ ἼΞ.ΘῚ ΣΞΞἼΠ 30 

ΤῊΝ ἀπ ΣΙ Ἢ ΒΗ «πὴ ἸΣΤΑ ΕΟ Υ 

ΟΝ ὙΡντον ΣΝ ἼΩΝ ὥρῶπι, 
ΝΊΣῚ ΠΡῸΣ ΤΏΡ ΣΝ τΠΟΝ 31 
εὐ 3 ΠΡΌΠΤΌΝ ὌΞΒ ἩπρῸ 

Ἡ Ὁ ΤῚΣ. ΟΡ ΞΞΌΠΤΌΝ ἘΘιϑ 9198 
τῊ2τ ἼΔΤτΩΝ ΘΡΣΌΞΙΙ ἢ 3) 

ΠῚ ἼΩΝ πὴ πὶ ἼΖῚΞ ἽΧΠῚ 

πῶ ρα γεαε ἢ ὩΝ ΓΙ "ἰὸς ἜΡΙΣ ἰπτν 

δου τ  ὉΘῚ π3 ῶν Ἰῶπ Τ535 
εἰ» 3:5 ππτντοπ ΓΞ ΣΝ 

ἐ Ν᾽ "ΣΡ Ὡς ὩΣ ἼΠ2Ὶ ἼΒΌ 

ΤΡΡῚ ὈΏΞΆΓῸΡ ϑνπὰ 3599] Ὁ 
ὁ ΛΏΓΙΣΙ 22 ἼΓΠΤΙΙΝ 

99 
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ΠΦ Ξ.ΠΝ Ὁ ΣΝ ΤΩ 
πρῶ ρΠ ΘΙ ϑρσ]3 ὈΘυϑήΓ 4 
ἩΡῸ πϑῷ ΘΒΠῚ ΘΡΟΡῚ ᾿59ῺΞ 

ΠΣ ἼΩΝ ὈΦῚ ΘΟυδη 53 

ὙΞΝ ΝῸΝ ἩΙΓΘΣΞ 951 ἐπ τ 48 
ΟΞ Ὑῶλη ΓΊΩΌΣΡ Ἀθ)5} “τνο 

84. ΑΞΒ; ἐπέ-᾿ ᾿ ἥ : : 
Ἐδ βασι, γΥ. 34." ΠΣ 

τῇ ἡ αρβο ἐπὶ).. . ἐξέλ(ε γνξαν αἵ ὕες καὶ οἵ δι, (6, 
ἘΧῚ. 89. ΑΒ: π. ἃ ἐπ. ... ἐν βιβλίῳ 1. τῶν ἡω. (6. 
ΕΧ). 415. ΑΒ: Ἰόδαν᾽ ἐν ἔτει τετ. . Ἶσρα Ἧ 
ἐβασίλευσεν ἸἸωσαφάτ, υἱὸς κτλ. 49. Ἂς εὐϑὲς 
ἐνώπιον κυρ. 



“ ἀν ΟῚ ΤΉ ΡΥ ΝΣ ΤΥ ΡΥ Τα ΝΣ 

πί! Ὅεν δεδπίᾳ γα δ τοατ, τραπόίεπ ἔς 
“84 Πῷ Οἰπίοπ θη ἰρπι. Ὁ (πη ϑέαππ 

αδεν Τραππίς Ὅεὲπ ϑορσόπ οὐ παι, τπιὸ 

Δκὐ ἜΝ τ φψΨιὍοἘούφ ιν ΚΠ ῊΝ ὦ ἢ 
4 Ἴ ὶ ν 

1. δὲύπίᾳς, 

εν ΘΟ ϑι β υοη ορηπαοζάρτ, 9θαΡὃ Φοῦ, 

ζῶοβ δὲπ δδῦπίᾳ ΟἸταοῖδ οι επ δὲπ, 
ΠΡ ἀπὸ Φεπροῖ. 11πὸ εὐ Τρταῦ) δι 
ζείπεπι διιθυπιαππ: ϑθεηος Ὀεῖπο απὸ τππὸ 
Πίρτε πιὰ) αὐ ὅοπι θοῦ, ϑεππ ἰὼ) δἱπ 

δῦ ὐπὸ. ἜἸϊπὺ ὁεν Θιτεῖς παθπι ἀδενθαπὸ 
ϑοἤεῖθεπ δ αρεδ, τὸ δεν δεὐπίᾳ [απὸ ἀπ᾿ 
Ὅθπι ὕβδασοπ σέσεπ οἷς τοῦ, τπιὸ Πατὸ΄ 
Ὁε8 ϑθεποϑ; τππὸ Ὁαὃ 51π| [08. σθπ. Ὁεπὶ 

30 ϑβδιιποεπ πὐἰτοι ἱπ Ὅὲπ ὅθαροπ. ὃ Ἀπὸ 
πιαπ Τἰεβ αὐὐϑταζοι ἰπι ὅεεν, θα. οἷο Θυππεὲ 
ππτοτοῖπα, ἀπὸ ἴαροπ; (δῖπ [ρα εν οὐδὲ 

27 ἱπ [εἰπε (Θιαὺε ππὺ ἱπ [εἶπ ἀαπο! ἢ ἍΠ|0 
ἤατο δὲν δεδπίρ, τἀπὸ τρανὸ σεπ Θαπιατία 
σεδταῦτ, 

98 πτατία. 

ζείπ Ῥ1αι (68. του] γε ἴθπ αδὲν οἷς πτοπ), 
πα Ὅεπι δοτί Ὁ68. ϑετγπ, Ὁα8. ΕΥ̓ σοτονεῖ 
δαίίε. 

39 ὅθα8 πιεῦτ υοσ “θα κι ἴαροπ {{{|, ππὸ 
αἴΐε8, τραϑ εὐ σείθαπ Πα, πὸ δα 8 εἴζοπε 
δείπετπε αι, Ὁ585. εὐ δαιοίο, ππ|ὸὶῷὦῬ αἴίς 
Θεάδίο, οἷὲ εὐ σέδαποι θαι, ἤΐεθε, Ὁα8 ἰ 
σεάτίοδεπ ἱπ δὲς ρτοπίοα δὲγ δεδηίαε 

40 δ΄ταςιδ. ἜΠ|0 ἐπι ΦΤ  ἜΠθαὉ παῖε ζεῖπεπ 
ϑάτοτπ, παὸ ζεἰπ Θοῦπ ἡ θαϑία τρατὸ δε: 
πίᾳ απ [εἶπε (Οἐαί. 

ἰϊπο ϑοζαρθαὶ, δὲν Θοῦπ ϑ{{α, τοατὸ 
δὐπίρ ἅδον υδα ἐπὶ οἰοτίοι φαῦν Ἴθαθ8, 

42 Ὁ.8 διπίᾳϑ ἤταεῖδ, Ἔπππὸ ταν {{{π| ἀπὸ 
ὁτείβίς δαῦτο αἴ, δα εὐ δ ὑπίᾳ τϑατὺ, ππῦ 
τραίοτεῖς [ἀπ ππὸ εἰσαπρίᾳ δαῦτο 1 δὸς 
τιζαΐειπ. (Θείπε Ῥϑὲιιίτον. δίεβ ϑίΠιιδα, εἶπο 

48 δούϊζοε Θί6ῖ. ἘἸ1πὺ τϑαπϑεῖίς ἱπὶ αἰεηι 

41 

θερο ζεἰπεδ ϑθαίοντδ Πα, ππὸ τἱά) πί 
Ὁαϑῦπ, ππὸ εὐ θαι, Ὁᾳ8 ὃεπι οττπ Ἰυ0 0 1 

39, {0.1.: οΠεπδοίπο ὅδαιϑ, 
48,.4.ΑΔἃ: αἴίοπ ἤθεσι, 

33. υ. {δπὶ δίπισες. 
δά, 510. δίς διιαοπ δε 5, Β: δαίτο.., σεραπποῖ π 

ΐ, (δίπζα!ε, αν: π|ῴπο. Β: {ταῖ, ΒΥ ΝΕ: κυ, 
Ὁ. ὅτι. κα. (,10.) ποπ 5. .ὐν ϑεγτΠι 68. (ὔν 

85. παῖς ποθοπ, Β: παθπι κι. ΝΕ: τοιτοῦ δο[ἰᾳ. 
: δεὺ “δ. τοιτοο απαοθαίοπ. ΝΕ: δΓ(ε0 (00 π). 

Ο ΒΑΟΥΝΝΕ: δὺη Ὁ. φοροπίθον. ΑΕ. Α: νοῖ (ατι6) 
δου ϑθδιποο, ΝΕ: ταῦ ροβοῇοπ. ΟΥ̓ ΝΕ.Α: πὶ (απ) 

απὸ [{6 δεσταθεπ ἰθπ ἐπι Θα- 
ἜΛΙπῸ δα [ἰε δὲπ ϑὅθαροι πεπ, 

δεῖ Ὁεπὶ δ᾽ εἰᾶε (Θαπιατία, Τεξίεπ Ὁῖς ϑιποες 

ΛΩΝ ᾿" 

᾿1 

Ο2,84--43.) 111 

ΧΎΓΙΕ. 

ΠΟῚ 6586. ΓΘΧ ἴβγαρὶ, οἱ οθϑϑανοτιηῖΐ 

ἃ} 60. Ἐγιν δαΐθιη αυϊάδη) [0- 84 
"ΘΠ ΓΟ, ἴῃ ᾿πΟοΡ 1 58 σ᾽ {81 

ἀἰνΊ 6η5, οἱ οᾶβι ροΓου 551 Γοσθ ἢ [5- 
ΤᾺ6] [ηἴ6 1 ΡῈΠΠΟΠ ἢ οἱ βἰομ Δ 111}. 

ΤΩΝ Αὐ 116 ἀϊχὶ ἁυγσᾶθ 5810: γείθ μηᾶ- 

ΔῈ ἔτη) οἱ 6]106 τη6 46 Θχϑγοϊία, 

4υ]ὰ σΓάν 6 να πη  αίι5 5πη. Ἔ σοιη- δῦ 
ΠἸΒΒΊΗΥ Θδ᾽ ΘΓ ΡῥΓΔΘΙ᾿) ἴῃ ἀϊ8 
114, οἵ γὸχ [5Υ6] οἰαθγαί ἢ ΟαΡΡᾺ 

510 ΘΟ ΘΥΓΟΒ, οἱ τηογίαι8 δϑὶ 

νΘΒΡΘΓΘ; {Ππ|0|γαΐ Δα !61η 5 Π σα 15 Ρ]αθὰθ 

1 51ΠΠ}] ΟΓΓ5. ἘΒῚ ργᾶθοο ἰη50- 80 
Π1Π1Ὶ π΄ ἘΙνΟΡ5Ὸ ΘΧΘΡΟῖ Γι, ΔηΐΘ Δ ΠῚ 

νατ. 80] Οὐ Γαΐ, ἀϊοθη8: {{Π5 40 ]5 686 

γθνοῦίαϊαν 1 Οἰν! αίθη) οἱ ἴῃ ἰθγΡ ΠῚ 
βιδιη!} ἜΛΙογίαιι5. δὲ δυΐθιη τὸχ οἱ 837 
ΡΘΡΪαΐα5. δϑί ἴῃς ΒΑΠΙ ΓΔ ΠῚ, 5606]16- 
Γαπίαα 6 ΤΟ ἴῃ ϑαπιᾶῦᾷ. ἜΒΙ 1ἃ- 88 
νη ζ ΘΌΓΡΓΙΠ 6]5 [ἢ ρΙβοίηᾶ ϑαηηᾶ- 
γᾶ, οἱ ᾿ἰηχθῦαπὶ ολη 68 5ΔΠΘΈΪΠΘΠ 

ΕΙΝιΗ 6}115., ο΄ Πᾶθθηὰ8. ᾿νθιηΐ, {πχίὰ 

“1.1.9. ὕΘΡθυπη. Ποιηΐηΐ φαοα Ἰοοα 5. [πογαϊ. 

ἐβειθ,25.. Β 6] 14 ἃ δαΐθπι ΒΘΠΙΩΘΠαΙη ΑΟΠΔ}, 39 
»..45,». δἰ απϊνοτβὰ 46 [ΘΟ], οἴ ἀΟΙΠη115 ΘΡῸ- 

Πθὰ 4ᾶη) Δραϊῇοανι, ΟἸΠΟΙΔΓΡΙΙΏ1- 
416. ὈΡΡΙὰΠ) α4ὰ5 ΟΧἰΓαΧχὶϊ, ΠΟΠΠ8 
᾿ᾶθ 6 ΒογΙρία βαηΐ 1ῃ ΠΠΓῸ ΒΘΓΙΠΟΙ ΠῚ 

ἀϊθυιη Γθρῖη ἰβγᾶθ] ὁ  Ποιγιηϊνί! 40 
ΕΓΒῸ ΑΟΠᾺΡ οὐ ρΔΙΓΡ5. 5ϊ5, οἱ 
γορηδνὶζ ΟοἸνο 25. ΠΠ115. 6115. ΡΓῸ 60. 

ψΦοβάρπαι ΨΘΓῸ {ΠΠΠ|5 Αϑὰἃ ΓορΉΔΓ 41 
οοσρογαΐ ΒΌΡΘΓ δαΐᾶηη Δηη0. σαᾶνίο 

20ι. ΑΘ γορὶβ 15.468]. Ἕ ΤΥΪΡΙηἰὰ α|η- 42 
ἐθθιν 16. ΔΗΠΟΙΙΠῚ οΓᾶΐ, ΟΠ ΓΒΡΠΔΓΘ 

οΟορίδδοῖ, αἵ ν᾽ρῖηῖ! ἀΕΪ 416. ΔΠΠΪ5 
ΓΟσπαν ἢ ΦοΡ Βα ]θη ; ΠΟΙ]Θη Π|ἃ- 

θυ, (15. 608. Αχια ΠΙΪὰ 541]. Ἔ ΕἸ ἃπ|- 48 
ἐ5γαν θαΪαν" ἴπ ΟΠΙΠΐ νίὰ Αβὰἃ ρΔΙΓῚ8. 5] οἱ 

ΠῸῚ ἀθο! παν οχ οἃ, ἴδοι αυοά 
ὑΘοῖ ἢ} ΘΓὰϊ 1ἢ ΘΟηβρθοίι ΠΟΏΙΪΠΙ. 

34. ΑἸ.: η05 δΔαίΐθηη. 
30. ΑἸ.: οἷν. ΒΌΔΙΏ. 
99. Α1.: Θθατηθδ6 θὲ. Οσαποίδο 6 ὉΓ0 68. 

Ὁ, Ῥοδεπ Ὁ66 90, 
40, Β: ὅκα οἴπα ὃ. δδυζῴτεί ἴον! Ὁπτ) Ὁ, ϑοουίαρου, 

ΑἀνννΕ: 1πὸ δοίπι (π|1) ἀπίρτσαιᾳ δὲν Ὁ, α, δον ϑὲμ 
Ὁπτῷ Ὁ. Ὁ, 

37. ΒΕ: τι. ἔαπι, 
ὅς αδήρίοεοπ ,.. αν δι ὅαιθ οι τὸ. ὃ 5. (Β: δα 7, 

οἱς πθαἤοι τοιζάνοη ὁ νΕ: 9{{6 πταπὶ., πὶ. Ὁ, δ αἤζοπ: 
τὐξαπο απ ὁ Ατοκς {νὸς δὲπ ϑθαροπβ οι.) 

20". 
18,38 

20. 
15,34. 

20,42. 

15,24. 
260". 

20,3155. 

90, ΑΙ. ἘΊΞΘΓΔοΙ, 



112 (5, λλ---ὅ4.) πξορτιπι Η. 

.- 3 ὗ ΓΝ τὸ “Ὸ .ν4͵ 
Ἷ “ ῸΣ ᾿ -" ᾽ 8, 

τι 

ΧΧΙΗ͂Ι. 

,, 44 Πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν" ἔτι ᾿ 

λαὸς ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 

46 Καὶ εἰρήνευσεν Ιωσαφὰτ μετὰ βασιλέως 
ἸΙσραήλ. 46 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων []1ω- 

σαφὰτ καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ ἃς ἐποίησε 

καὶ ὅσα ἐπολέμησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμ- 

μένα ἐν βίβλῳ λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων 

Ἰούδα; 
- “- « 

νων τῶν καταλελειμμένων ἐν ταῖς ἡμέραις δ 

11 Καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν τετελεσμέ:- 

᾿Ασὰ τοῦ πατρὺς αὐτοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ τῆς γῆς. 
»ε 5 6 ᾿ ᾽ Ἂ ᾿ 2 

48 Καὶ βασιλεὺς οὐκ ἣν ἑστηκὼς ἐν ᾿Ιδουμαίᾳ. 

49 Καὶ ᾿Ιωσαφὰτ ἐποίησε νῆας Θαρσεῖς τοῦ 
, » 2 Ν ῳ - , ᾽ 

πορεύεσϑαι εἰς ὠφὲρ ἕνεκεν τοῦ χρυσίου, καὶ 

οὐκ ἐπορεύοντο, ὅτι συνετρίβησαν αἱ νῆες ἐν᾿ 
᾿Ασίων Γάβερ. δ Τύτε εἶπεν Ὀχοζίας υἱὸς ᾿χα-. 

ὰβ πρὸς Ἰωσαφάτ᾽ 
Ὶ “- ᾿ - 

μου μετὰ τῶν δούλων σου ἐν ταῖς ναυσίν" 

81 Καὶ ἔκοι- 
7, Η Ν ᾿ - ͵ » - 

μήϑη Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
Ψ Ν -“ , ἊΣ - ’ 

καὶ ἐταφὴ παρὰ τοῖς πατράσιν αὐτοῦ ἐν πὸ- 

καὶ οὐκ ἠϑέλησεν ᾿Ιωσαφαάτ. 

λει Δαυὶδ τυῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν. 
᾽ ν «Ν εἰ “ ϑ' 2 Ε - 

Ἰωρὰμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

52 Καὶ Ὀχοζίας υἱὸς ᾿“χαὰβ ἐβασίλευσεν 

ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ, ἐν ἔτει ἑπτακαιδε- 
2 Ἃ. ͵ ͵ Ψ 

κάτῳ Ἰωσαφὰτ βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἐβασί-. 

λευσεν ἐν Ἰσραὴλ δύο ἔτη. ὅ8 Καὶ ἐποίησε τὸ 
πονηρὸν ἐναντίον κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη͵ ἐν 
ὁδῷ ᾿Ἵχαὰβ' τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐν ὁδῷ, 
᾿Ἰεξάβελ' τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐν ταῖς ἅμαρ- 

τίαις οἴκου Ἱεροβοὰμ υἱοῦ ΙΝαβὰτ ὃς ἐξήμαρτε 

τὸν Ἰσραήλ, δ4 χαὶ ἐδούλευσε τοῖς Βααλὶμ 
καὶ προρεκύνησεν αὐτοῖς. καὶ παρώργισε τὸν 
κύριον ϑεὸν Ἰσραὴλ κατὰ πάντα ὅσα ἐποίη- 
σεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

46. ΑΒ: ὅσα (ὃς ΒΕΧ). Β"κ. ὅσα ἐποῇῖ. ἮΝ Α 
ΡεΙβ.: θχὶ ταῦτα). ΑΒ: βιβλίῳ (ὁ. ΕΧῚ.... (ἃ. ἡμ.) 
τῶν (1). Β΄" (54.) τῶν (Ὑ ΔΙΧ.. 47. ΟῚ ΒΙΕΧ Ὧν 
ΑΒΈΕΧῚ), 47. ΑΒ: Καὶ περισσὸν τὸ ὁ ἘΡ ΠΥ νὰ 
ὃ (ΑΊ: 4χ) ὑπελείφϑη .. "ταῖς οἱ τῷ. . ἐπέλεξεν 
Ἄ Ἐ). 48, ΑΒ: ἐν Ἐδὼμ ἐστηλωμένος (- ΕῚ. 
49. ΑΒ2: ὁ βασιλεὺς Ἰωσ. ... πορευϑῆναι Ὅθεν 

πότνι»: γα «εϑ. 

ΠΟορευέσϑωσαν οἱ δοῦλοί, 

ἀφπαϑῖακ τ ον αοζἣ. 

ΣΡ Τὶ γπγο ΠΝ πρξ ἫΝ ἐπ τὴ μ 

ΒϑαθνῚ ἘΓΏ. ὈΡ ΘΠ ΩῚ Θ ΤΙΣ πὸ 
ἼΠ ἐΡΝ ΡΣ ἼΘΌΓΩΡ ὈΡυθΐπΣ μος 
πονῶν ἼΠ21) ὈΡΟἽὴ 5Ἴ21 
τ ὈΞὴ9 ὉΠ ΝΣ ὈΓ πϑ2 ὝΩΝῚ 

[ΠΡ ΠῚ 2. ̓ρὉ ὩΣ "21 “ΡῸ 

ΝΌΝ "ὯΞ ἼΝΩΣ τῶν τρπ ὙΠΟ 

ΤᾺ ὭΣ ἘΥΠΝ ΤΠ. ὍὌΞ ὙΞΝ 48, 
“ὩΣ Ὀθϑῖπι 138 332 ΘΥΤΝΒ 9 
ἈΠπ|2 ΠΥ ΒῚΝ Πϑο Ο ΤῸΝ 
ΤΣΣΞ ὨΙΘΝ πΞῶ2 5 ΠΣ ὌΝ 
ἈΝΓΙΝΤΊΞ ἼΠΟΤΤΝ ἼΩΝ ΤΣ ΣΕ Ἴ23 3 
ΠΠΊΞΡ ΩΡ ὉἼΞΦ "505 οἶδε τον 
πϑιθη) ἐθυθήτιΣ ΩΝ ΜΟῚ ΤΥΡΣΝΞ δ] 
ΤΣ “ΒΡ ὌΠΞΝ ΤΩΡ θυ Ἵπη 

πο ῖπιΣ ΤΦ 95} ὍΞΝ ΤῊ ὌΣΞ ῬΠῸΝ 
ΤΙΣ ἫΞ 

ἘΨΕΥ ἘΠ ΞΆΠᾺΓΊΞ. ὙΠ ΠᾺ 
ππτῶρ »ϑῶ ρῶξ ἸἸ ΟΞ ϑν τῶ" 
τὸν 291 πηι ΠΡ ὈΘυἽν τ 
ΊΣΞ ΦΠ Σ5Ὶ ΣΘτυ ἀμ δ 
δ κ ΠΥ132) ὩΝ ΠῊ13 Ἴ951. πὸ 
ΝΠ ὙΩΝ ὉΞ)ΓΞ ΡΖ} ΠΥ12} 
Ὁ π-- τ Ἴ395) ἫΝ ΝΘ. τῶν δὲ ΚΑΘᾺ 

ΕΠ) 

ἽΠΠΩΝ ΠΥ ΩΝ ἘΣΘ: ἐν ΠΩ 57 ΡΣ Δ ΠΕΡ λοι Ἰ ας εἰκότος ἢ ϑ τυ τ, 
. . - ἃ} - 

τ ΣΝ ΠΌΣ ΘΝ, 955. ὉΝ ἴ τς ΕΒ ΣΤΡ: 

| γ. 49. πῶϑ 10. Ῥ 39 

ραὲ 8. πείρδε.... εἰς χρυσίον ... ἐπορεύϑησαν... 
αἴ... ᾿ἀσεὼν (ο, ΕΒ). 580. ΑΒ; Πορευϑήτωσαν 
[ἕ οἵ) ὃ. (ς. Ε). 62.8 (ρ"Ὸ κ. ἐβασίλ. ἐν Ἴσο. Α): 
Οχοζίας υἱὸς ᾿Φχαὰβ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἐν 
Σαμαρείᾳ. ὅ9. ἈΧ "ὶ οἴκχϑ. 54. ΑΒ: πάντα τὰ 
γενόμενα ἔμπροσϑεν αὐτὸ (π. ὅσα κτλ. Ε). 
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φοίς δόπίρε τυἱς ἰθτε δ άξεν, ΧΧΕΝ. 

ἀὰ ρεβεῖ.  Φο τθαι εὐ οἷς Φύθεπ πὶ 
ἴθ, ππὸ δὉα8 9501 ογζοτίς τὸ τἀπογενίε 

ἀῦ ποῦ), αἰ ὃὲπ ῦθεπ. ὃ πὸ θαῖίε δυιοῦε 

40 π|ῖξ θεπὶ δεδηίρς ΔἼταοίδ. Ἔ θη 8. αδετ 
πιοῦν υοη ϑοαρθαῦ ἐπ Τα σοπ {ΠΠ, ππὸ οἷς 
θα τ, σα εὐ αοῖθαπ πὸ τοῖς εὐ σοετίις 

τα θαΐ, {{ε06,. Ὅα8. {{ ρφοζά)γτίεδοπ ἱπι ὍῸΥ 
47 (ὀρτοπίοα δον δεδπίρε δια. ἘΠ τθαι 

Ὁ ατι8 Ὅεπιὶ παπδο, τραῦ ποῦ) ἰδτίρε ΘαΤοΥ 

Ἰρατοπ, οἷο κι 67 Θεἰξ {εἰπε8 ὥδατοτῷ Πα 
48 Ἰρατεπ ἰδρτροδιςεσοπ, ὁ Ἰ1πΠῸ ἐδ. τραῦ ἔπ 
49 ὁδξθπὶᾳ ἰπ ὄδοπι. πὸ Δοζαρθαι θαῖίε 

(Θἰἤε Ιαΐεπ πιαύγεπ αὐ|8. Ῥέοον, οἷς ἱπ 

Ὀγθίν ροθοι Τοπίοι, οΐο 2 δοίοπ. ὥ{δεγῖ 
ἤε αἰπαοηῖ πἰῶτ, δόππ ΐε τοιτθοεπ ξογῦτος 

ὅ0 ὄγεπ κει δλεῦπ Θεθεσ. ἢ Φαριηπαί ἤρταὰ ὦ 
ραβδία, δὲν Θοῦα ρα δ8, κι ΔΟΪαΡ θα: 

ἀᾳβ πιεῖπε δὲπείρτο ταὶς ϑείποι δἐποτει ἱπ 

Θαλίἤει. ζαῦτεπ. Φοϊαρθαί αδὸν τοοίίτε 
δ1 πίε. Ὁ πὸ οαρθαί ἐπι 6 Γ πη [εἰς 

περὶ δόξει, ἀπὸ τρατὸ δέρταδοπ π|: [εἰς 

πὸπ ϑϑάτοτα ἰπ δὲν Θιαδε Φαυίοδ, ζεἰπεϑ 
ϑθαίοτδ, ταῦ ούαπι, [εἶπ Θοῦπ, τρατὺ δὲδε 

πὶρ απ ζεῖπε (ταί. 
ἡθαθδία, Ὅν Θούπ δα δ8, τοατὺ δε πίᾳ 

ἴδεν ταῦ κι (Θαπιατία ἰππ Ἰ οδεποῦπίεπ 

ΑΟΥ Δοζαρθαίδ, Ὁε8. δεδηίρδ Δι α, τπὸ 

δ τὸρίοτεῖς ἄθεον ἴγταοῖ ἐτοοὶ δαῦτο, Ἔ ππὸ 
[ραΐ, δα 8 δεπι ὅεττπ 661 αοἴεῖ, ἀπὸ τσαπς 

Ὁεῖτο ἵπ ὅὸπι ὕδερο ζεῖπεϑ θαίοτδ ται [εἰς 

πον ϑὲιττον, απὸ ἱπ Ὅοηι δοαο  οτοθδοαπιδ, 
Ὁ8 Θοπθ ϑὲοθαιδ, Ὅὲ. τας! {ἰποίρεπ 

δάγιαζίο, Ἔππιὺ οἰοπεῖς κ.α! ππὺ δείείε 

ἴρπ απ, απὸ εὐξτποίς πὶ Φεττπ, θὲπ Θοί 

ἤγαοϑ, τοῖς [εἶπ ὅϑαῖον [δα]. 

2 

4{, τραῦ πιαπ (ὐὐἱο 10, 1.4). 

ἀπο; πρζαρδαξθαΐο, Β: πια τς ὅτ. 

ἀ. τζείπε δὲ, (υἱὲ 15, 29). 

47, (ες 14,24.) ΑΥ̓ΥΥΕ.Α: τὲπ θύοι δον... 

ἀδι ἐπ ., Τοπδεῦπ 68 τοσίοτείς εἰπ ἢ ἀντ ΠΝ ΟΣ 

ΟΝ: εἶπ ΘΗ. το. ΒινΕΣ: ταν δὲ, 

96ιι. 
50, τς, Ἔ ὙρΓΟ ΔΙΏΘη οχορῖὶθἃ πὸη αδείι- 44 

ρα Πἰν δάμθισ δηΐμ ΡΟρα] 5. 5Δο ΡΠ οαθ αὶ 

Ἔρατηθνοι, Δ ΟΙοθας ἰποθηδαη. ἴῃ ΘΧΟΘΙ 88. 
Ἃ Ρρομαὰ6. ΠᾶΡ} Φοβᾶρμὰϊ εἴπ 4 

20ι. ἴΈ56. [5Γ86]. Ἔ ΒρΙαὰὰ δαίοηι 40 

ἴον, ΨΟΡΒΟΓΙῚ Φοβᾶρμαΐ, δἱ Ὀρϑγὰ 6[5 
486 σαϑ8ι., οἱ Ῥγδθ ἃ, ΠΟΠΠ6 Πὰθο 

ΒΟΡΙρΡ δ “Βα ηΐ ἴῃ ΠΠΡΓῸ νϑυθοσιῺ αἰ6- 
ι5,15, ΓΙ] Τοση Διθαΐ Ἔδοὰ οἱ χο- 47 

᾿’αυϊ8. οἰ δηλ πίονα, 41 Γϑιηλη- 

ΒΟΓΔη ἴῃ ἀἴθθ5 Αϑὰ ΡΔΙΓῚ5. 6]118, 

θα. δ δία! ἀθ ἰοστᾶ. ΝΟ ογὰΐ ἴμπο 48 

ὝΛΑΣ γρχ φοηϑιΠπὰ5 ἴῃ Βάοπι. ὁ ἤεχ γθγὸ 49 

ν.4. 

Ἔ το οβᾶρῃαὶ [Θοογὰ  οἰᾶ5865. ἰῃς ΤηΔΓΪ, 
ὟΣ Ἴ 

ἢ 4θδ6 πανί σαγθηΐ ἴῃ ΟΡ ΡΓΟΡίογ ἃιι- 
9,28, 

ΓΙ: 6 1Γ6. ΠΟ μοι γα ηΐ, 4αΐὰ Ο0Η- 

ὅδε [Ρὰοίαθ βαηΐ ἴῃ Αβἰοηραθοῦ. ἜΤαης δ0 
ἀρᾶς, αἰ ΟΟΠο δ ἰὰ5 ἢ] 5. ΑΘ Π}} «4 Φοβάρμαι: 

γαάδηΐϊ 5ΟΓΝῚ Πηδὶ ΟἿ) ΞΘΓΝ5. (ὰ 15. 1 

ὨδνΠ5. δὲ ΠΟΙ Φοβαρῃαί. ἕ Ποτ- ὅ1 

Ὠλἰν 4116 Φοϑάρηῃδιὶ ἐὰπὶ ῬΑ ΓΙ 5. 51115 

οἱ ϑθρ 5. οί. ΟἿ ΠῚ οἷβ [η Οἰνιϊαί 

1ον.35.11.θ αν] ἃ ΡΔΙΓ15. 511, Γορηαν 46. ΦΟΓΔΠ) 

Π]1ὰ5. 6]05 ΡΓῸ 60. 

Οομο 5. ἁπίθη ἢΠ15 ΑΟΠΔ]}) το- Ὁ 2 
θσΠΔΓΘ. ΘΟΘραγὰϊ ΒΌΡΘΡ ἴβδυδο} ἰὴ ϑὰ- 
ΠΙαΤΙὰ ΔΠΠη0 β5Θ6ρί[πη0 δοίη) Ζοβαρ] αὶ 
Γοσῖ5 πιὰ, Γαρηδν 16. ΒΡ ΘΓ [5Γδ6] 

ἀποθι5 ἃηη18.. ἜΕῚ [6οἱ} τη] πὶ ἰῃ δ ἢ 
16,30... ΟΡ οἷαι ἢ Ομ ηϊ, οἱ Δη}} 1} νὴ ἴῃ νἱὰ 

ἼΩΝ ΡαιΓὶβ. 581 οἱ τηλῖγ!5. 5186, δἱ ἴῃ νὶὰ 
ἀρϑνομ ΘΡΟΒΟαΙη {ΠῚ Νὰ ραὶ αὶ ρθοσαγα [6- 

1 δ δε. ᾿ςγ6}], ὃ δογνῖνι ἀιοαιο Β88] ὅ4 
οἱ δάογανιἱ θπ, οἱ ἰγγίίανιι ΠΟΙ Ϊ- 

ἀπ Ποιηὶ ἴβγὰ 6] [χὰ Οπηϊὰ 4188 
[δοογαΐ ρβαΐοῦ 6].8. 

208. 
21,1. 

15,24 

260Π. 
22,158. 

165,81. 

49, ϑυεευζίε [4 πὶ.., δία εὐ. δεγδταώεπ, Β: πα 
Φατῇδ. ΑΥ̓ ΝΕ: 4. -Θῴί[ε. αὟΝ: πα οίν.. Β: δαβ 
΄. παρ, 95. εὕροι δε (δι τοέμοπ, ΝΕ: ππὶ π. 50. 21 
Ἰαθτοσ .. ΒΒ: τοπτοὸπ δετθτοοπ, ΑΥ̓Ν.ΝΕ.Α : χεὺ: 
ἐγ πηι πτοτί, 

ὅ0. Β: νυἱ{{ἰ ἐς πὶ. εἶπ, 
δά, φαπὸ τοΐς. ΑΥ̓͂; φαπὶὸ ἴο, Β: πα) ϑΠΓΡπι τοί, 
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Ἰ. 

(1,1--7) πόρπη ΕΗ͂. 

αΑοπαβέαςο πον 5 οἷ πϊ01"5. 

ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ Δ. 

Ἑ. Καὶ ἠϑέτησε Μωὰβ ἐν ᾿Ισραὴλ μετὰ τὸ 
ἀποϑανεῖν ᾿4χαάβ. 2 Καὶ ἔπεσεν ᾿Οχοζίας διὰ 

τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἕν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ τῷ 

ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἠῤῥώστησε. Καὶ ἀπέστειλεν 
ἀγγέλους καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς" Δεῦτε καὶ 

ἐπερωτήσατε διὰ τοῦ Βάαλ μυῖαν ϑεὸν ᾿,41κ- 
καρῶών, ζήσομαι ἐκ τῆς ἀῤῥωστίας μου 

ταύτης. Καὶ ἐπορεύϑησαν ἐπερωτῆσαι δὲ 
- ν Ἵ - Σ Ν 

αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἀγγελος ϑεοῦ ἐλάλησε πρὸς 
λίαν τὸν Θεσβίτην, λέγων" 

Εἰ διὰ 

τὸ μὴ εἶναι ϑεὸν ἐν ᾿Ισραὴλ ὑμεῖς πορεύεσϑε 

“τ , Α ᾽ 
Σαμαρείας καὶ λάλησον πρὸς αὐτούς" 

ἐπερωτῆσαι διὰ τοῦ Βααλ μυῖαν ϑεὸν ᾿κκα-᾿ 
πρϑιι τῆτΣ ὝΘΝ ΡΞ 99} ρών; Ὅτι τάδε λέγει κύριος" Ἡ κλίνη ἐφ᾽ 

Ἔ, δ »ϑ ᾽ ’, ἌΝ ἀμ λ.5 Υ ὌΝ 

ἧς ἀνέβης ἐκεῖ οὐ καταβήσῃ ἀπ αντῆς, οτι ἐν. 

αὐτῇ ϑανάτῳ ἀποθανῇ. Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ηλίας 
'καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς. 

ὅ Καὶ ἐπεστράφησαν οἱ ἃγ γελοι πρὺς αὐτόν, 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐπεστρέψατε; 
θ Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν: ᾿Ανὴρ ἀνέβη εἰς 

, ξ - ν -" 

συνάντησιν ἡμῶν καὶ εἶπε πρὸς ἡμᾶς" 

’ὔ ᾽ " 4 , ᾿ ᾿ ᾽ " 

κύριος " Εἰ παρὰ τὸ μὴ εἴγαι ϑεὸν ἐν Ἰσραὴλ 
ν ΄ . - εἰ - ; » Ν 

σὺ πορεύῃ ἐκζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν ϑεὸν 

Ἵ 
τῷ Ὁ Κὴ ᾿ - ᾽ , δὲν 
ἧς ἀνέβης ἔκεῖ οὐ καταβησῇ ἀπ 

3 δ Ἵ , ῃ - , “΄ 
αὐτῆς, ὅτι ϑανάτῳ ἀποϑανῇ. 1 Καὶ εἶπεν 

᾽ - ἐ ) 

αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς" 
- ) ͵ ͵ « - ν ι 

τοῦ ἀναβάντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ λαλη- 

᾿ΑἸκκαρῶν; Διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος " 
κλίνη ἐφ᾽ 

ΤῚς ἡ χρίσις τοῦ ἀνδρὸς Ὁ 

2, Β: ἐπιξητήσατε (ἐπερ. ΔΕΧ). ΑΒ: ἐν τῷ (8. 
τῇ) Β. ((. ΕΧ), 8.48: χυρίδ (9ὲδ ΕΧ) ἐκάλεσεν 
(ἐλ. πρὸς ΕΕΧ) Ἠλιὸ (τὶ. Ἰηΐνα, ος ἘΧ), Α: Ἄνα- 
στηῶι καὶ πορεύϑητι εἰς. ΑΒ: εἰς συνάντησιν 
τῶν “ἀγγέλων (Ὁ ΕΧ: ἀπάντησον τοῖς ΑΥγ.) .. 
λαλήσεις ... παρὰ τὸ μὴ. . ἐπιξητῆσαι ἐν τῷ Β. 
ΡΠ 1.) Καὶ ὃχ ὅτως (ὁ. ἜΧ). ΓΙ: Β ἐν αὖτ. (Τ 
ΕΧ). 6. ἾΥ λαλήσατε πρὸς αὐτόν (εἴπ. αὐτῷ 
ΕΧῸ, Β: ἐπιζητῆσαι ιἐκξ. ἘΧ; ΑΧ: ξητῆσαι). ἈΧ: 

"7 ΑΕΓ ΥΥΎΣΤΝ ὑπσξαν εὐρο ππὸὰ Ἴ31) ἤσοθτ ἘΠΓῸΣ εἰς ἀπάντησιν τοῖς ἀγγέλοις ᾿Οχοζίου βασιλέως. 

ΩΝΟΣ ὍΝ ΘΛΞΝ ΘΌΣῚ ἡΞΡΙΘῸῚ 

Ζ)εῦτε, 
΄ ᾿ } , ᾿ ᾽ ὕ 

ἐπιστράφητε πρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἀποστεί- 
« - ω » Ε] - ,’ , 

λαντὰ ὑμᾶς καὶ εἴπατε αὐτῷ" Ἴ71αδὲ λέγει. 

ΣΙ ΘΣΥΞ. 5.5 

ΤΥ ὌΠΙΝ ΘΝ ἸΘῚΞ. ΞΝ 7. ΘΒ) ΕΚ. 
πΞΞ ΘΙ ἼΣΞ ΠΤΠΝ ΘΟ ΣΞΝΤΙΝ ἢ 
ΠΞΙΘΤῚ 5ΠΠΣῚ ἩΣοΟ: ὝΣΝ ἼΠ5595)3 
251 ϑῷ ΘΠΟΝ ἼΩΝΟΣ ΘΊΞΘΝ 38 
ΓΤ  τΩΝ ΩΣ ἜΤΟΣ ΞΊΖΙ ὉΦΖΞ 
ΜΡ ΘῊ ΧΈΡΙ πΝΌ 5 ἐπὶ ὉΠ 3 
ὨΝῸΡῸ πὸρ ὴρΡ "Ξ3ΦΤΣ τοῖν 

ΠΝ ΟΝ ΡῚ5. ΘΉΥΡΡΓΉΝ Ἰ3ΞΏΠ 
ἼΤΟΝ ΞΉΣῚ ὉΤΩΞ ΟἿΎΤΟ ΘΊΘΟΣ 

ΠΡ 4 

ἘΠΡΌΝ 95] ΤΉΩΙΩ ΤῊ] 
} 

ὙΝ ὙΠΩΝΘΊ ἐΘΓΊΞΣ ΠΤ ΘΡΤΛΩΝ ὃ 
ἤτον ὝΕΣ ὌΣΝ ΡΟ ΓΙῸΣ «δὴν 
πο τῶν ΠΟΘΙ ΤΟΝ πη ἼΞ9 
τῆτ ἼΩΝ ΠΘ ΤΌΝ ὈΓΞΤΊ ΣΘῸΝ 
πον ἘΝ ΘΣΞ δ Ν τ Ἂ ΕΝ 
ἸΡΦ ΠΝ 3521 χι} ἧτο πιο ὃ 

πΓΝν σῷ ΓΡΌΣ ΩΝ ΠΟΘΙ Ἰϑῦ 
ὈΠῸΝ ἼΞΤΗῚ ἐΓΉΩΤΙ ΤΩ 3 ΓΘ) 1 
πὸρ ὧν ΝΠ ὈΒΦΩ ΠᾺῺ 
τῆν αϑῖν ἼΞΤῚ εοΝ ρΝ 

τῇ Β. ΔΒ: Οὐχ ὅτως (Διὰ- χύρ. ΕΧΉΏ. ΒΤι(Δα 9) 
Καὶ ἐ ἐπιστρέψαντες ἀπήγγειλαν τῷ βασιλεῖ, καϑὰ 
ἐλάλησεν 6.. (ἘΑΕΧ). 7.48: ἐλάλησε πρὸς αὖ 
τὅς ιεἶπ. αὐτοῖς ΕΧῚ) Ἐὸ βασιλεύς (1 ΕΧ). 



δ -π Ἐκ ὁ ἦν 7) 3,4, δ ρνρ Υ ΡΥ δίο δι οὐ ἡ κι ον μα ᾿ς ΕΝ “ ἂρ Στ ΜΥΣΝ μ» ἰὰ 
ΡΟ ΤΙΣ Ἀν. ἌΥΦΟΡΙ  : Ἡζ ας ΔΈΡΡΥ ἢ ἢ ΡΉΜΑΤΑ σ ΑΝ ον ΤΣ ἐμ ΑΝΑΝ ψ γε: ΡΝ ΤΡ τα ΚΘ ΠΝ ΚΤΤ τ Ϊ ὰ - ᾿ ᾽ : ἢ ἣ ἴδω ͵ ΄ αὔτ Δαν; ἘΡΑν Τδὴ ι 

ῷ, διὐπίᾳο. (}1: 7 }.710 

Φοὶο ϑοίεῃ απ ὅῬαα1 Θόθι δ, (Ια 8 ϑίπουοτί. Ι. 

8 ὦ, δι υοηι δέηι Μὲ δη (ΕἼ, 
“Ἵ 

᾿. δῷ Ποίεπ οἷ θεοαδίτου αὉ ϑοπ γαῖ, ὡς, ῬΡγαοναγίοαιαις δδί ἁπίοπι Νοα ἰῃ Η. 

2ὺαᾳ θα ἰοῦ κατ. ἜΛπὺ ϑθαδία Πεῖ ἴ5Γ8 81, ροϑί 8 Π) ΠΙΟΓίμ 15. 681 ΑΟΠΔ}. 

αν 8 Θίίον ἱπ ζείποπι ΘααΙ κι Θαπιας Ἔ (ροιάϊαιιο ΘοΠο αβ. Ρ6Γ. ὁΔη 0 61|105. 2 

τα, ἵπιὸ τρατὸ ἔγαπε, απὸ Ταποῖς ΞΒοίοπ ΘΟΘΠΔ ΘΑ ὶ δι], φαοά μάθεθαὶ ἴῃ ϑλπ)δ- 
ἀπὸ Τρταῦν 2 ἴθποι: Θεβεῖ θίπ απὸ τας Ἀπλλ δ θεν οἱ δοστοίανιῖ, ἸΠΙΣΙ ΠΡ ΠΠΠΡΙΟΟΣ 

αὐ 5ααἱ Θεδπῦ, δὲπ οί. ει (δἔτοπ, οὐ τ ἀρνῶν ἈΝ οτ ον ὍΠΗ Φν 

ἰά). σοπ οἰεζεν δταπεέθει, ρεποζοπ τοοτου ὃ ἰβι δ ΖΘ θα ἜΗΝ ΠΝ ὙΡ μα, δ" 
ἜΣ δεν δὸγ προ Ὁε8 ᾧεῖτη τεϑεῖς πὶ Εἰσανοι νη πθ τ να ρ  ὨΠΕΣΠΔῚρ οὐϊοῦν ΠοῖΣ 

ὦ ποῦν, : Ἔ ΛΉσΘΙ5. ἁπίθιη ΠΟΙΪΠΙ ἰοοαίιι5 οοὲ ὃ 

ΘἸία, Ὅεπι αἰ ϑ δϑίξοιι: ἤπ|{Ὶ ἀπὸ θεβέρπε 18ειτ,ιν ἃ ΕΠΙΔΠὶ ΤΠ ΘΒ θη, ἀϊσθηβ: ϑΌΓΡΘ 

ὅπ ὅϑοίεπ δὲ8 δὲδπίᾳ δ δι (Θαπιατία, τπὸ οἱ δϑοθηάθ ἰῇ ΟΟΟΙΓΒΆΙ) ΠΕΠΟΙΪΟΓΙΙΠῚ 

ζρτι αν κὰν ἰθποπὶ ΔῈ θεῖα πππὶ ξοὶπ ΘΓ Γορὶβ ϑαμηαρᾶθ, οἱ ἀἴθθβ δά 608: 

ος ἰπ ϑταεῖ, δαΒ ἰθν δίπροθε κπὶ [ταροπ ϑααἹ Κλ Τ᾽ Νυααϊα ποπ 651 Ποὰβ ἴῃ 5γ86], υἱ 
4 Θεδιδ, Ὅἐπ οί κι (δέτοπ ὁ ἃ Φαγαπι, δ [15 ἃ Θοη 5] 6 πάμπ 66 ΙΖ θὰ} ἀρὰ πὶ 
[0 [γτίν δὲν εῖτ: Ὅὰ ζ0ΠΠ| πίε σοπὶ Ασοάγοη ὁ ἢ Οτδπ) ΟΡ Γοπὶ ἤδθο ἀἰο 4 

δόπὶ ὅβ είς ἔοπιπιραι, δαται δῖ: οἰ) φεἴοσι, Βομηΐμι5: [6 ἰδοίμ!0, 5006 4116Π) 
δαϊξ, ζοπϑοτη [ΠῚ ὃε8. Φονεβ ἤεοῖδοπ. 5,0. 800 ῃ6 1511, ΠΟ ἀΘϑοθη 68, 566 ΤΠΟΓῚ8 

. πὸ ΟἸία οαἴπα τορᾳ. ΠΟΤ ΘΓΪ5. Ει 4011 ΕἸ]85. 

ὅ Ἰἴπο δα οἷὲ ἔδοίεπ τοΐοϑεῦ ἀπ ἰδπι ἔπε, Ἀν ΥΒΙ 46. διηΐ παη0}} ἃἀ Οο]ο- ὅ 

πιὸπ, Τρταῦ) οὐ κι ἴθποπ: θϑατγιπι ἔσπιπι εἴαπι. Οὐἱ αἰχὶ! οἷβ: Οὐᾶγα γονογϑὶ 
ΘΟ θη ἱοοον ὃ Ὁ Θίς Ἰρταύγειι κι ἴθπι; (8 

ἔμππι ἀπ εἶπ ϑέαππ δεταῖῇ ἐπίροροπ ππὸ 

ἤρταῦῦ κι ἀπ: Θεθεῖ υοϊοδέταπι. δίπι. 21| 

οι ἀεὐπίαο, ὍῸῈΥ οἰ) σεαποῖ θα, τιπὸ 

Γρτοε κι ἰραι; Θὺ ρτίι Ὅεν εττ; ἢ 
Ὅοπηπ ἔείπ οί ἰπ τας, δα. δι. θἐπε 

ζει εα, κτὶ {ταροη θααἹ (Θεδιδ, δὲ οι 

ἀιτ (δέτου ὃ Φραγιππ [0ΠΠ1| ὃ. αἰῶ) ἔσπιπτοπ 

οβιι5ὲ ΑΙ ΠῚ τοβροπάθγιμηι οἷ: ν ὁ 

ΟΟΘΙΡΡΙ  ΠΟΡῚ5. οἱ αἰχιῖ 84 πο5: [86 οἱ 

ΓΟνΟΓΓΠΏΪΗΙ ἃ] ΓΟΘΘΙ, 411 ΠΙΪΞῚ  γο8, 

οἱ ἀϊοθιῖϊβ οἱ: Ηδθο ἀἴοῖ ΠΟΙ Π5: 

χε ΝΕΒΊΔΌΪΝ 4] ποθ Γαΐ [6115 ἰὴ [5Γὰ6], 

ΤῊ {15 αἰ Ομ Βα Γ ΒΘΘΙΖρίλι} ἀθι5 

ἈΑσοάγοη ἡ [Ιἀογοο 6 ἰθοία 0, 5ῈΡΘΓ 

ϑοπ ὅτηι ει, ὁαται Ὅπ. δἰ), σείει θα, 4116 ΠῚ ἃ5ΟΘΠ(ἰ5ι1, Π0η ἀθβοθη 68, 566 

7 οπϑοτη [ὉΠ Ὁε8. Φονεδ ἤέτθει. ἢ ὅτ ΠΙΟΓίΘ ΠΟΥ ογ58. ἜΘυΪ αἰχὶ! οἷβ: 7 

ζρταῦ καὶ ἰθποι: Κψδίο αν δὲν θέαππ ρος (115. ἤρσιταθ οἱ ἢ) 5. δϑὶ νὴ 1116, 

Παῖίοῖ,. δὲν ἐπ δεβόρπείο τπτὸ Το 8. δι 41 οὐοιντὶς νο}ἷβ οἱ Ἰοουϊι5. δϑί 

1, ΑΥ̓ΝνΕ: Ὁ{πὸ θέσαν ΠΕ] αὖ, Α: ϑίθον ὅ)ὲ. Τρ πτε 4, θεταδέοπιπιεπ, Β.ΝΕ;: φοπίοροπ (6{Π}). ΑΥ̓: δα ὁ 

' [ὦ ἀπῇ. Β.ΑῪΝ: πα ὃ. Φοῦὲ ϑβαδό. Ὅν δεῖτ Πα. ὙΕ.Α-: Οὐἰεδεν) βετοαδΠείηοπ, Β: φοιυίβί, 

β 9. Β: θοιζααί. Α- [εἰποὸ Τ᾽ δετροιπαδ)ό, ΝΕ: Ὁ. Πέλδοπ, ΑΥὟΝ: Τοπῦ. {{. [ΟΠ Ὁ. 

{ Ὅδετροπι, θέταδ, ΑΥ̓́Τ τ σοι θεν. [{. δα α [06]. ὅ. Β: [ὥσπ υυἱοϑοῦ, 

ὃ, ραν ἢ, Θυέι, 1. Β.ΑΥΥ: ὃἱὲ ϑθθείζς Ὁ.6 δ)ὲ, νΕ:: 8 Φ αἤ αι θ εὶς 



116 4,8--10. ΓΤ ΕΕ. 

Ι. «Αοπακῖαο πιο ει8. οἵ Ὠϊ015. 

σαντος πρὸς ὑμᾶς τοὺς λόγους τούτους; ὃ Καὶ 
2 Α Ἁ " ’ ᾿ 

εἶπον" Ανὴρ δασὺς καὶ ζώνην δερματίνην 
, ᾽ Ὗ ᾽ . ᾿- 

περιεζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν" 
« ’ τ , ᾿ 

᾿Ηλίας ὁ Θεσβίτης οὑτὸς ἐστι. 
9 Α 2 , Ν 8: ἃ ἔ , 

Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πὲντηκονταρ- 

Καὶ ἐπο- 
᾽ . ᾿ ΕΣ ὐᾺ 

ρεύϑησαν πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδοὺ ᾿Ηλίας ἐχα- 

Ἂ Α ͵ 1) - 

χον και τοὺς πὲεγντηκοντο ἀὕυτου. 

ϑητο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους, καὶ ἐλάλησεν 

ὁ πεντηκόνταρχος πρὸς εἶπεν " 
ἄνθρωπε τοῦ ϑεοῦ, τάδε λέγει ὁ βασιλεύς " 
Κατάβηϑι. 10 Καὶ Ἠλίας 
εἶπε πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον" Καὶ εἰ ἂν- 

ϑρωπος τοῦ ϑεοῦ εἰμὶ ἐγὼ, καταβήσεται πῦρ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σὲ καὶ τοὺς 
πεντήκοντά σου. Καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεν- 
τήκοντα αὐτοῦ. 11 Καὶ προςϑεὶς ὁ βασιλεὺς 

ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πεντηκόνταρχον ἕτερον 
καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ " καὶ ἀνέβη, καὶ 
ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν" 'ἄνϑρωπε 
τοῦ ϑεοῦ, τάδε λέγει ὁ βασιλεύς" Ταχέως 
κατάβηϑι. 12 Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Ηλίας 

εἶπε πρὸς αὐτόν: Εἰ ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ 
ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
καταφάγεταί σὲ καὶ τοὺς πεντήκοντά σου. 
Καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατ- 
, Ὀράμι ᾿ ν , γ᾽ Ξ- 
ἕφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς πεντήκοντα αὑτοῦ. 
18 Καὶ προς.ϑεὶς ὃ βασιλεὺς ἔτι ἀπέστειλε 

πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ" 
καὶ ἦλϑεν ὁ πεντηκόνταρχος ὃ τρίτος, καὶ 
ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ ἀπέναντι τοῦ 
Ἤλιου, καὶ ἐδεήϑη. αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε πρὸς 

αὐτὸν καὶ εἶπεν" [ένϑρωπε τοῦ ϑεοῦ, ἐν- 

αὐτὸν καὶ 

ω , λ 

ἀπεκρίϑη καὶ 

ΘΝ α νδν ἼΠΏΝΟῚ ΕΙΣ Ὁ ἼΣΤΕ 8. 

ΓΞ ὍΝ Ρ ἜΤΝῚ ἼΡῷ ὍνΞ 

τιμωϑήτω ἡ ψυχή μου καὶ αἵ ψυχαὶ τῶν 
δούλων σου τῶν πεντήκοντα ἐν ὀφθαλμοῖς. 
σου. 14. ᾿Ιδοὺ γὰρ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ “κατέφαγε τοὺς δύο πεντηκοντάρχους τοὺς 
πρώτους καὶ τοὺς πεντήχοντα αὐτῶν, 
γῦν ἐντιμωϑήτω δὴ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων» σου 
ἐν ὀφϑαλμοῖς σου. ἴ Καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος 
κυρίου πρὸς ᾿Ηλίων, 'λέγων' Ἶ Κατάβηϑι μετ᾽ 
αὐτοῦ, μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ προςώπου αὐτῶν. 
Καὶ ἀνέστη " Ηλίας' καὶ κατέβη μετ αὐὖὐ- 
τοῦ πρὸς τὸν βασιλέα. 16 Καὶ ἐλάλησε 
πρὸς αὐτὸν 'καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας" Τάδε λέγει 

8. ΑΒΈ (Ρ. εἶπ.) πρὸς αὐτόν(Ὁ ΕΧῚ. 9.48: ἀνέβη 
(ἐπορ. ΕΧ : ΔῈΧ { καὶ ἠλϑεν)...ὁ βασ. ἐκάλεσέ σε 
(ο. ΕΧῚ, 10.8 "τὸ (ἐ ἈΕΡΧ). ΑΒ εἰμὶ (Ἐ ΕΧ), 11,8 
(θιϊ. 19): ἽΔΛΟ ΤΡΝ; καὶ ἀπ. (, ΕΧ]. ἢ ἀλ- 
λον πεντ. (π. ἕτ. ΕΧῚ). Βἕκ. ἀνέβη ( ἘΑΕΕΧ ΑΒ 
Ἐφ. ἐλαλ. γὁ πεντηκόνταρχος, ἘΠΗΘΕΧ, ἐρ. ἐρβην 
12. ΑΒ: κ᾿. ἐλάλησε πρ. αὐτὸν κ. εἶπεν (ς. ΕΧ). Β 

καὶ 

κι 

πον ἼΞΤῚ ἔρον, 155 
᾿ 

και 

ἘΝΉΠ ἼΞΙΘΤΙΣ τρῶν “ἸὨΝΟῚ 
ἜΡΩΓΤῚ Θ᾿ ὩΣ ὩΓῚ “ἶῷ ὮΝ, τις αῚ 
“ππ ὠνὴν. ΠΝ ἈΡΙΆΝ ΟΝ 55) 
ἼΡΏΠ πον πὶ ὧτς ΝΗῚ “ΞΤῚ 

“ὃν ΞΟ πὶ ἐὸν 255. ΠῚ ὝΞΙ 
ὋΝ ϑνπρα ΝΟ ΝῚ ΒΘ ΌΤΙ “Ὡ 
τῶν Ὀϑντὴ Ὀὐρσπ ὧν ΤΣ 

Ῥυἰσρττγ ὯὍΝ ΤΊΓῚ ΠΡ ΘΙ ΤΙῚ 
ΞὉϑη᾽ ἐ ΡΤ ὨΝῚ ΓΝ ἜΞΆΤΩΣ 
ΠΝ ΘΟ ΓΙ 
ὩᾺ ῈΝ ΤΑ, Ἰϑὶ, ὙΘΌΠῚ 

ΡΝ ΓΟ. 

πρπ ρθτι ὝΔΝ ΤΠ ΘΥΠΟΝΠ 
ΠῚ 12 

ἢ ὧν τὴ ἊΝ δ δ τι ΘΝ τοΝ 
ΌΤΙ ΠΝ ἼΠΝ ΟΞ ΝΓῚ Θυ δι 
ὈΞΝ ΤΣ ραν ΘΟ ΩΝ ΤΎῚ 
τιριϑθλ 3ιῦλ᾽ :Ρ  ὩΓΙ-ΠΝῚ ἸῺΝ 13 
ἘΦ ἩΙΦΏΤΤΙ οιϑτῷ Θ Ὡς 
ΡΝ ὥς ὼσπ ΘΛ ΓΙ τ τῷ Ν35Ὶ 

Ἰθπτνι. ὙΠΡ ὮΝ 2 ὙΞῚΞ τὸν 
πον ὧν ὙΌΝ ἼΞΤΙ ὍΝ 

ΠΣ ἩΡΊΣΣ ΘΕ) ἼὩ52 ΝΟΣ 
ΠΤ ΠΡ ὁ ΠΣ ΣΞ ΘΓ 1, 

ὦ ταν. ΘΝ ΘΥ ΘΓ 
ὩΣ ΏΓΙ ΓΝ ΘΠ ὩΙΘ ΓΙ, 

ἽΞΤῚ ὁ 72.553 5 ἜΠΕΣΕ πϑΡῚ Ἵ 

Ἰρῖν τὰ Ἰπῖξατον Πῆπὶ ἼΝΡΌ 
ἸΠΊΝ τὴ ΘΡΟῚ ὙΒΒῸ ΝΩ͂ΤΟΝ 
ὝΒΝΤΠΞ ὙΦ ἼΞΤῚ ἐΠΞΈΠΤΟΝ 10 
Ἐτδ (ΤΑ ΈΈΧ). 18. 4: ἀποστεῖλαι. ΑΒῈΧ Ἐ(ρ. ἀπ.) 
ἡγόμενον (ἡ ἘΧ). Β" πεντηκόνταρχον (Ὑ ΔΕΕΧ, 
114, 1 τρέτον). ΑΒ: κατέναντι Ἠλ..... ἡ ψυχὴ τ. δ᾽ 
σ. τὅτων τῶν (ὁ. ΕΧ). 14. -Αβλγὰρ ΕΧῚ ΚΒΟΣ 
τὸς π. αὐτ (1 ἈΕΓΕΊΧ):, .μὸ (ψ. τ. ὃ. σὰ ἈΕΡΧ). 
15. ΑΒ: καὶ εἶπε (λέγ. ἘΧ,. 



Φοίς δτεὶ δαιρηπάππεν ἴδον [ππ|)ῖα πὸ δα8 οιοῦ υοὴι δ πηπεῖ, 

8 τ Ταρσίοῦ Ἔ Θίς Ἰρταεπ ἐπ ἰθπι: (ὅτ 

δαίίε εἶπε ταις απ: απ, ππὸ εἰπὲπ Τὸς 
ϑόγιεπ Θ τε ππὶ ζεῖπο ἀοπδοπ. (ὅν αδοὸνς 
{ρταῷ: (68 {ξ (Ἰίᾳ, δὲν Φ ἰδοίτον. 

9 {πὸ εὖ [αποῖς δἰπ κι ἴδηι εἰποπ Θ ατρῖς 

πιαππ ὕδεν {πρὶ ζαπιπις ϑεπζοδίσεπ,, 
οξιπῇίρεπ. πὸ δα. δὲ. 41 ἰῇπι Ῥίπαμ, 
ἔκπι, [δ ε, Ὅα 7 ἐὐ΄ σδεπ απ ὅεπὶ ΞΒετρο., 
(ὅν αδὲῦ Τρτα δ 211 ἰθπι: Ὧπ ϑϑδέαιιπ Θοῖς 

ἰε8, δὲῦ δὲδπίᾳ Τασὶ: ὅδε ζ01Ὶ Θετα θέοπις- 
Ἰθ0 πιὸ. (Ια απίυοτίοίς δὲπι απριπιαπη 

ἄδεν ποίᾳ ἀπὸ ἡνταῦ, και ἴθπι: Β.π ἰῷ 
εἶπ Ῥίαππ Θοίίεδ, 0 [ας ὅδειιοτ υοπις 

φίπιπιοῖ ἀπὸ {τοῆ ε οἱ) τὸ θεῖπε Γππ|ιΐᾳ.. 

Φᾳ Πεῖ δειιοεν σοπὶ Φίπιπιο τ τα ἰθπ 

11 ππὸ ζεἰπς {ππ|ἰα. Ὁ 1πῸ ἐν Ταποίς υυἱος 
Ὁοταπι εἶπεπ απϑοτπ Θαπρίπιαπη δον Ππ|ῈΞ 

δα πῆ ἴδπαι ζαιππι Τεἰποεπ {ππ|γρΐαοπ. Φ0ὲγῪ 

απρυοτίεῖε τπτῦ Τρταῦ) κι ἴθι; Ὅπ ϑὲαππ 
υίίεδ, [0 [ν»τίι Ὅογ δθηίᾳ: δέοπιπι εἰς 

12 1επὸ8 εταῦ. Ἐ (δἸία αὐτιοοτίεῖς ππὸ Ἰρτα ἃ: 
ΞΒία ἰῷ εἶπ ϑέαπιι οιίεδ, [0 [αἴ οιτν 
ϑοπι ίμπαππει πὸ {τὸς οἰ) ππὸ εἶπε 
πιππίᾳ. Φα Ποῖ θα 8 δειεν Θοίεδ υοπὶ 
Θίπιιο! ἀπὸ {ταβ ἰθπ απὸ {εἶπε Πιπ[ρἰᾳ. 

13  Φα ζαποίς εὐ Ἰτοϊεδοστπι Ὁὲπ οτίτίοιι 
Φαιραπαπη δὲν {πὶ Ταπιπς [εῖποπ 
[ππ|ιῖσεπ. Φα δὲν 2 ἰδπι Οίπαι ἔαπι, 
δεθείς οὐ {εἶπε δἐπὶς σέσὲπ (Τα, ππὸ 
βεθεῖο ἴθπι τἀπὸ Τρταῦν κει ἴδηι: Ὅτι έαππ, 
Θοῖίεθ, ἴαβ πιείτε (Θρεῖς τπὸ οἷς (Θεοῖς 

Ζ, διὲδηίᾳο. 

δοίποῦ δἐπεᾶγίς, οἱεῖον [ππ|ιἰασεπ, τον οἷν 
14 εἰθαϑ σαεἴτει. Ἔ Θίεθε, Ὁ 8 ὅδδειιον {ΠΠ σπὶ 

Φἰπιπιοῖ αοζαῖοεπ ππὺ δαὶ Ὁἷε εὐζοπ δγροεπ 
αιριπιάπποεν ἄδον Πιπξὶς ταϊὶ θύει {π|{Ξ 
Ἄἰαεπ ροζγοῆοεπ, πππ αδὸν Ια πιεῖπε (Θρεῖς 

15 ἐυαϑ σαοἴέοπ τοῦ οἷς. Ἔ Φα Τγρταῦ ὑεῖς 
(ὅπαεῖ Ὁε8. εττπ 1 (Ἰᾳ : Θὲδυ πηι ἴθι 
δίπαθ παὸ Πἰτῶτε οἰ πἰῶς θοῦ ἰδπι. 
Ἰϊπὸ εὐ πιά τε {5 απ πὸ οαἰπο παΐξ ἴθ πὶ 

10 ἰπαῦ ζππὶ δ πίρε. ἘΛπΌ εὐ Τρτα 
1: ἴδηι: (Θ0 ζρτία)ε δὲν εττ: Φατηπ, Ὁαβ 

8.4.Αἅ: ταιῦο ϑαπί. 
13....4: βεθεῖς ἰθαι,,, δἰεζεν Ππππίᾳ. 

1. 

8 5,8. 186. ἜΤ) Πᾶθοΐ ΑΙ 1Π1| ἀϊχογαηι: ΥἹΓ 

σαοντῦν ΡΙΠΟ5115. οἱ ζοπᾶ μβ]ςθα δροίποϊαϑ 
Με.3,4. Ἶ τὰ χα, Η ἥ 
ΤΑ δι νε ΓΘΠΙΒῈ8. ΘΟ αἰϊ: ΕἸϊὰ5 ΤἬΘΒθ 165 

681. 

ΜΙβία6 δὰ οἵιπὶ 4αϊη]υδρθηᾶ- 

ΓΙ ΡΓΙΠΟΙΡοὴ οἱ. ααυϊηααδρίηία, 

4] ογδηΐ 8} 60. Ουΐ 4βοοπάϊι δὰ 

ερι. ΘΠ], ΒΘ θη 4 }16 ἴῃ ὙΘΓΙΪΟΘ. ΤΠΟΠΙ15 

τυῦδε αἰ: Ηοπιο Π61!} τὸχ ργϑθοθρὶΐ αἱ 
ἀοβοθηάαβΒ. Ἔ οβροπάδηβαιθ ΕἸΪα5 10 

ΑἸΧῚ! ΟΠ ΔοΘ ΠΟ; 81 Ποιη0 Ποὶ 

κε16,355 1, ἀθϑοθπ αὶ ἰρηδ 48. ὁ0610 6ἱ 

ἀ, ἀονογοῖ, (6 οἱ αυϊπαιάαρίπία ἰμ05. 
διτνάῦ, β ἢ ΘςοΘηἶ ἰἰάααθ. ἰρηὶβ 46 σο6|0 οἱ 

ἀθνογαν! ΘΠ] οἱ ααΪ 1 πὰ πα, 4] 

δΡδηΐ ἢ) 60.  Βυγθαι 6. π)ϊ5ὶ. 11 

81 61 ΠῈ ΡΓΙΠΟΙρ 6 ΑἸ 4 ΘΠ ΓΙΙΠῚ 

ΔΙΙΘγα πη οἱ ΠΟ πΠᾶρίηἰὰἃ ΟἸΠῚ 60. 

Οἱ Ἰοσαῖ5. δδί 111: ἤοπιο Ποῖ! Πᾶθ6 

ναῦ. 6ἴοι τοχ: βίη, ἀθϑδοθηο! ἘΒ6- 12 

ΒΡΟΠΔοη5. Ε]Ϊὰ5. ἃ: Κ᾽ ΠΟΠη0 Ποῖ 650 
51, δπορηςαι! ἰσηὶβ 46. 0610 οἱ 
ἀἄθνόγοί ἰ6 οἱ 4ιηιαριπία ἰμ05. 

(ον. ΤΠ ΘςΟΘ ΠΝ ΟΓσῸ ἰρηῖ5 ἀδ 0610 οἱ 46- 
νΟΡΆΝἢ πὶ οἱ Χυϊηυδριηϊα 6}118. 

Ἔ ΠΙΘΓΙΙΠῚ δι. ΡΓΙΠΟΙΡ ΘΙ. απ αιᾶ86- 13 
ΠΔΓΠΠ] ΠῚ (ΟΓΓΠ1}} οἱ απ αι σιη!α, 4] 
Θγὰηΐ ΟΠ] 60. θιι ὁπ} νϑηιϊββοί, 

σαγνᾶν! σοηθὰ ΟΠ ΓΛ ΕΠ}, 6] }Γ6- 
οϊ5 ΘΕ. θη οἱ δἰι: ἤζμιο [}61} 

ΠΟΪ ἀοπρΊσΘ ΓΘ. 8} ΠῚ8ΠῚ 1681} δἱ Δ} ]- 
ΠῚᾺ5. ΒΟΓΝΟΓΊΠΠ {ΠΟΤ}, ΠΕΪ Π] ΘΕΟΊ 
51η1. ἜΒΟΟΘ, ἀοβοθηαϊ! ἰσηΐβ (8 
σ06|0 οἱ ἀδνογαν!! 05 ρΥΙΠΟΙΡ65 
σΖαϊη ΘΔ ΓΪ05. ΡΓ]05, οἱ αἰΠῃ- 
4υᾶσθηῦβ ΠΕ ΟΠ 6ἷ5. ΘΓΔηἰ; 5864 

ΠΠΠῸ ΟΙΒΘΟΓΟ, αἱ Π]ΒΘΓΘΑΓΙΒ. ΔΠΠΠη86 

πηρᾶ0. ἜΠΟΟΙΠ5. 68. ἀπ 6 ΠῚ) Αησο] 5 

Ὠοπηὶ ἃ ΕἸ, ἀϊοθηβ: Ποβοδπίίθ 

ΟΌ ΠῚ] 60. Π6 {{η|685} δαΡΓΟχίς ἢ οἱ 

ἀρβοοηάι σαι 60 δά τόσο. ἘΒΠΙι16 
Ιοσι 5. δϑι οἱ: ἢδθο αἰ61} ΠΟΠΊ Π118: 

(18πι. 
6,21. 

ν.12.10), 
Βι:.48,3. 

1ὅ 

ΤΣ ΎΤΙΝ ἰφηΐβ ΒΠεϊ. 

8. Β: εἰπ Παατίϑε δΙοίο. ΑὟ: (δίπ δάτοποδ δὲς τρατὲπ. ΟΥ̓́ΤΕ Α: απ. ὅδε (έν ΓΕ) εἰπεὸ 58, 
Ἰοαπὸ ἔτπα ἐτ. ὙΕ.Α: (δ6 τσαὐ εἶπ δαατίρεν Ῥϑέαππ, 
Β.ΑΥ͂.Α: τοαῦ τπίτιςς σορανίοῦ (ἀπ4.). 

9, ΒΑΟΥ͂Ν ΝΕ.Α: ΘΡοτοπ. Β: δεΠεἴδεπ διαπίίρεπ, 
ΥΕ: {εἶποπ. ΑΥὟ: π. [εἰπε δ. ΑἹοαις οἷο ὃ. [0 ππίον ἰδὴη 

10. Β.ὙΕ: (βέτα δ[αθτοπ) ... ϑογχύθτοπ, 

18. ΟΥ̓ ΥΕ: πὶ. οδοπ. ΒΒ: δίοζεν. Ὀείπον δ0 δὲπ, 
Β.ΑΥ͂ΥΕ: {πεπεν [εἴπ ἰπ δοίποπ ϑΠπρὸπ, 



δ. 1017. 9.60 - ποραμ ΒΕ. 

Ἰ. 1ἴῖαο ἔπ οοοῖος ἐὠβύ λς, 

, ἌΤΑΝ ᾿ : 
κυριος" ἀνϑ᾽ ὧν ἀπέστειλας ἀγγέλους ἐπερῶ. 
τῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν ϑεὸν “Ἀκκαρών, ὡςεὶ 
μὴ ἦν ϑεὸς ἐν Ἰσραὴλ τοῦ ἐπερωτῆσαι τὸν 
ἀρ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἡ κλίνη ἐψ᾽ ἧς ἀνέβης 

ἐκεῖ οὐ καταβήσῃ ἀπ᾿ αὐτῆς, ὅτι ϑανάτῳ 
ἀποϑανῇ. 17 Καὶ ἀπέϑανε κατὰ τὸ ῥῆμα 

κυρίου ὃ ἐλάλησεν ᾿Ηλίας, κα ὶ ἐβασίλευσεν 
Ἰωρὰμ ' ὁ ἀδελφὸς ᾿Οχοζίου' ἀντ' αὐτοῦ, ὅτι 
οὐκ ἦν αὐτῷ υἱός, ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ ἢ 
᾿Ιωρὰμ υἱοῦ Ιωσαφὰτ βασιλέως Ἰούδα. 

18 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ὀχοζίου, πάντα 
ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐν 
βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν 
Ἰσραήλ; 

ΕΠ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναγαγεῖν κύριον ἐν 
συσσεισμῷ τὸν λίαν ὡς εἰς τὸν οὐρανόν, 
καὶ ἐπορευϑη Ηλίας καὶ ᾿“Ελισαιὲ ἐκ Γαλγά- 
λων. 2 Καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας πρὸς ᾿Ελισαιέ" Κα- 
ϑου δὴ ἐνταῦϑα, ὅτι ὁ ϑεὸς ἀπέσταλκέ μὲ 
ἕως Βαιϑὴηλ. Καὶ εἶπεν “λισαιέ" Ζῇ κύριος 
καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. Καὶ 
ἔρχονται εἰς Βαιϑήλ. ὃ Καὶ ἐξῆλϑον οἱ υἱοὶ 
τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιϑὴλ πρὸς ᾿Ελισαιὲ 
καὶ εἶπον αὐτῷ" Εἰὶ δὴ ἔγνως ὅτι κύριος 
σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἀπάνωϑεν 
τῆς κεφαλῆς σου; Καὶ εἶπε Καγὼ ἔγνωκα, 
σιωπᾶτε. 4 Καὶ εἶπεν ᾿Ηλίας τῷ ᾿Ελισαιέ" 
Κάϑου δὴ ἐνταῦϑα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέ μὲ 
εἰς “Πριχώ. Καὶ εἶπε' Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ 
ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. Καὶ ἦλϑον 
εἰς “εριχώ. ὅ Καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοὶ τῶν προ- 
φητῶν οἱ ἐν “εριχὼ πρὸς “Ελισαιὲ καὶ εἶπον 
αὐτῷ" Εἰ ἔγνως ὅτι σήμερον λαμβάνει κύριος 

εἶπδ' Καίγε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε. ὅ Καὶ 
-} ζ΄ “- μ ] εἶπεν αὐτῷ Ἠλίας" Κάϑου δὴ ἐνταῦϑα, ὅτι 

᾿ 7 , ’ [2 -. 2 (ῷ »  - κῈ 

κύριος ἀπεσταλκὲ μὲ ἕως τοῦ Ιορδάνου. Καὶ 
ες ἩΘ35ὴ ἘΝ ἼΝΩΔ πξισν τοΣ - 16. 0. Β: Τί ὅτι ἀπ. ἀγγ. ἐκξητῆσαι (ὁ. ΛΕΧ)... 

ὡς: ὶ - λόγ. αὐτδί ἘΧ; δἰ. ΑΧ). ΔΒ: χ ὅτως ὥ. 
τ. ΕΧ). 17,Δ8 ἔκ, ἐβ.- ὅ. ({ἘΕΧῚ]. 18. Β΄ παντα(᾿ 
ΕΧ). Β: ἃ (ὅσα ΑΒΕΧ.. ΑΒ: γεγραμμένα (ς. ΕΧ), 
ΒΕῈΧ (ἴῃ ἢ) Καὶ Ἰωρὰμ υἱὸς ᾿᾿χαὰβ βασιλεύει ἐ ἐπὶ 
Ἶσρ. ἐν Σαμαρείᾳ ἔτη δεκαδύο, ἐν ἔτει. ὀχτώλαι- 
δεκάτῳ Ἰωσαφὰτ βασιλέως Ἰ5 δα. Καὶ ἐποίησε τὸ ] 
πονηρὸν, ἐνώπιον κυρίδ, πλὴν ὃχ ως οἵ ἀδελφοὶ 
αὐτὸ ὁδ᾽ ὡς ἡ μήτ 0 αὐτδ᾽ καὶ ἀπέστῃσε τὰς 
στήλας τὸ Βάαλ, "ἃς ἑποίησεν ὁ “πατὴρ αὐτῷ, καὶ 
συνέτριψεν, αὐτάς" πλὴν ἐν ταῖς ομαρτίαις οἴκδ 
Ἱεροβοάμ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, ἐκολλήϑη, δὰ 
ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτῶν" καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ κύριος εἰς 
τὸν οἷἶκον᾿4χααβ(" ἈΕΧ, 5εὰ Α Τ ἴῃ ν, 17).--τ ἅν ΑΒ: 
ἀνάγειν (6. ἘΧ). 2. Α58: ̓ ἦλϑον (ἔρχ. ἘΧῚ). ὃ. ΑΒ: 
ἤλϑον ... εἶπ. πρὸς αὐτόν..." δὴ (ὁ. Χ). Β: ἐπά- 
νωϑεν (ἀπ. ΑΧ). 4. ΑΒ: πρὸς (τῷ ΕΧ). ὃ. ΔΒ: πρὸς 

ΠΝ ὩΓ τ ἼΩΝ, ΜΠ πῆ 
ΠΡῸΣ πον 355] σξξ 70 
"10 ὉΝΉΘῚΞ ΒΞ ΡΝ ὌΞΩ 
ϑῷ τΡΌΡ ΩΝ ΠΩ ἸΞὉ ΠῚ 
Γη ΤΩ Θ᾽ ΓΙ) ππῷ- 
ἸΠΡῸΝ ἜΞΊ ΩΝ (τὴ ποτ 2 ῚΞ ΤΩΡ 11 
δῷ ποῶϑ ὍΏΓΙΣΙ ΘΠ) 3291 

πθτ, 9 ὈΡΘΊ ητ]Β. Ὀτήτος 
3 ἴο πιστνο 5. 

πῶ ἼΩΝ ὙΠΤΤΝ Ὑ2Ὶ ἼΠ 18 

"ΩΤ “ϑοτὸν, ΞΘ ΩΣ" “αοα 
ΣΝ. ΞὉῺὉ ΘΛ ὩΠ 

Ἴπ ον τῶ πὸ ΤΌΣ ΠΞ ὙΠῚῚ ἘΠ. 
ἼΠΡΟΝ ΜΝ ΘΔ ΠΉΡῸΞ 
Ἴσον ἸΩΝΡῚ : ὈΒΌΞΡΊΟΟ » ΟΝ 3 
πὴσπο 5. πθ Ν)τϑῷ πεῖ ον 
» ὮΝ ΝΘ ἘΝ ΤΟ Ξ ῚΡ ὉΠ 
ἼΞΊΣΝ ΤΟΝ τ 89. ΠῚ πὴποτ 
ΘΟΝΎΞΏ ΓΙῸ ΝΧΡῚ ἐν ΝΊΤΟΞ Ὑ1Ὶ5Ὶ 3 

ἸΏΝ σον τον Ἐαττ: ἼΩΝ 

πρὸ τὴπο Ὀϑπ 9. ΠΣ ΘΣ ΛΝ 
τῶϑ ἼΩΝ ΡῚ ΤΩΝ Ἢ ὉΡῸ ΠΝ ΤΟΝ 
ὭπθοΝ Ἴ2 ὙΩΝΡῚ τ ΤΙΣΙ ἜΣ ἪΣ ὮΝ 4 τὸν κύριόν σου ἐπάνω τῆς κεφαλῆς σου; Καὶ 

πο κα πὶ 5 ΠΘ Ἀπ ΡΩΝ 

πῶ Ξ9. Π πὴ ΤΙ “ΩΝ δῚ ἽΠ 
ΣΙ 

ον ἼΠΡΥΞ ἼΩΝ τ ΘΝ ΣΙΣΙ ΓῺ 
5 ὨΡΠ ἔν ἸΏ 5) ϑῳστῆα 
ὉΣὮ ΠΌΝΟΝ ΠΡῸ τῆπο ὈΡα 
ἐ ΏΣΓΙΣῚ ὭΣ Το ὭΝ ΤΩΝ ὙΩΝΘῚ ΠΡ 
5. πϑῷ' Ν)σϑῶ ἩπΡῸΝ "ὃ ΔὮΝΡΣ 6 

πΠΠ ἼΩΝ 51 ἘΕΡΘΟΝ πο Ἴαν 

Υ. 1. ὙΡ ὨΡΓΙΣ "ὌΠ 

αὐτὸν (αὐτῷ Χ), Β: ἐπάνωθεν (ὁ. ἘΕΧ). 6.48: ὧδε 
(ἐντ. ἘΧ). ΑἾξἕως. ΑΒ: εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην(τδ. ἘΕΧ). 



Ζ, δὲῤπίᾳο. 

ζζρταπι, (δία ππὸ (Πα. δεν τορθείοη δίπδοετ, 

Ὧι: θα Ξϑοίεπ διπαοζαποί ᾿πιὸ Ταΐεπ {τας 
6ὲπ Ξ85ααἱ Θεῦπθ, δὲπ Θοῖς δι Θἔτοπ, 
αἴἷϑ τοᾶτο ἔεὶπ Θοῖς ἱπ ϑἴγαοῖ, δὍὲ8. ϑδοτί 

πῖαπ {ταροπ πιδύρίο: [0 [0Π| ὃ. ϑοη δὲπιὶ 
ἙΒείίε πἰῶῶιὶ ἔοπιπιεπ, ϑαται δι. οἱ) σοῖορί 
Ῥαῖ, [οπϑετπ [0 ὅὍε8. Φονεδ Πετθοπ. 

17 ἘΔ ΠΠΠ0Ὸ [ατθ εὐ πα ὃεπι θον δὲεθ 
ὥεῖτπ, δα8 ΟἸία σετοθεῖ Ῥαῖίε, τὸ 30: 

ταῦι τρατὸ δὺπὶᾳ απ {εἶπε Θιαίς ἱπὶ απε 

Ὁεῖπ δαῦτ ϑδοταπιδ, 08 Θοῦπϑ Δοαρθαίδ, 

Ὁε8 δὺπίαδ δια; Ὁέππ ἐν θαίε ἔείποπ 

Θοϑι. 
βα8 αδὲν πιοῦν υο θαδία ζει [α6ὲπ 

{π, Ὁα8 εὐ σεἴθαπ θαι, ἤθε, δα8 {Π| ρὲς 
ζὠτνίεδεπ ἱπ ες (δρτοπίοα. δὲν δδηίρᾳο Δ: 

ταῦ. 

ΗΠ. ὅ9.4 αδεὲῦ δεῖ εῖῦ ὉΠ ΟἸία, ἱπὶ 
θείου σοι Θἰπιπιῖ δῖοι, οαἰπο ΟΤία, τππὸ 

2 (}ὰ σοι Θίίᾳα!. ἘΠπὸ (Τα. Ἰρτα διὶ 
ΘΙ7α: Αἰεδεῦ, διεῖθε ΟοΥ, Ὁεππ ὍὲῚ ΘοῚ 
δαὶ πὶ φεπ 5.15 ΟἹ ρεζαποί. (ΟἸα αδὸν 
ἴρταῦ: Θο τραῦτ δὲν ψὅεττ [δὲ ππὸ εἶπε 

18 

Φεεΐς, ἰἄ) ϑετίαίε οἰ πε} Ἰϊπὸ δα {{ 
8 δίπαρ σοι Βε10 ΟἹὅ' ἔαπιοι, ὃ αἰἴπροπ δεν. 
γορδείοι δε ποον, οἷς χὰ 560 ΟἿ τσατοι,, 
δεζαιϑ 1. (δὰ ἀπὸ ἡρτασοπ κι ἴθπι:, 
δείβεῖξ δὰ. αὐ, Ὁαβ δεγ ϑεττ υοἱτὸ θεῖς. 
πὸπ ϑεῖήπ δειίε τοπ Ὀείποη Θάπρίοπ πεθε 
πἰοπξ, (ὅτ αδεῦ ἡγταῷ; ὦ τϑεὶβ εδ. αἰ) 

ἀτοθί, ζ{Φιοείσες παν {{Π. ἢ πὸ ΟΤία 
[ντα καὶ ἰθπι; ΟἸζα, Δἰεθεν, εἶδε Οίον, 
πη δε ὥεῖν Ῥαὶ πὐἰῷ σοπ Δεν 6ὲΞ 
απὸ. ὁ αδεὲῦ ἰγταἄ: ΘῸ τᾶθν τεγ 
οττ ΤῊδῚ τἰπὸ εἶπε (Θεοῖς, (ἃ σοτίαΐε οἰ 
πἰῶ!! 1{πὸ2 Ὅᾳ. 015 σοπ Δοτίαο, ἔαπιη, 

5 Ἔτταίοπ θεὲγ του θείοπ δείποοῦ, οἷο ἐπι ὅθε, 

, 6δη.5,24. 

το άατεπ, δι (δα ἀπὸ Ἰρταεπ πὶ 
ἰθπι: ϑβείβεε οιι αἰ), Ὁ εν δεῖν υἱτὸ, 
ϑείποπ ϑεῖτπ θείς υοπ Ὁείποπ Θάπρίοπ, 
πεθπιπ (ὅν αδεὲν ἤὑγταῷ: δῷ τεὶβ ἐδ, 

θ απ τοῦ, ζιρεῖαες παν Π{Π.. Ἐπ, 

(ΘΙία Τρταῦν 211 ἰθπι: βἰοθδον, διοίδε θίεν,, 
ϑεηπ δεῖ ὥοτν Ῥαὶ πιῶ σοζαποι απ δεπο 

χρτῦαπ. δγ αδὲῦ Ἰρταῷ: Θὺ ταῦτ δεῖ, 

10. δἰπαδαεῖ. ... δεταδβοπιπιεπ, Β: {{Π Ὁεππ Ὁα 

δαταπι αἴ... δαβ ππαπ δεί {. ϑθοτίς [ταρτς ἐ(Θϑ 6 53..4.) 
1. γΕ.Α: ἰππ Θέιπε, Β: δἰπαπζοίοπ. νῈ: δίπε 

απἰτίθτει. ΑὟΝ.Α: αὐθοδεπ. 

2, ΑΥ̓͂ ΥΕ: [ποεῖ ταί. Β.ΑΥ͂: κα αἰπροη (ἸἸπῦ 

τ Ομ μηδ δίϊ πα ποῖ δά σΘΟΠβ.] 6 η Δ 1 

Β66]Ζ6}}}} ἀθὴ ΑὐοΔΡΟΏ, 45] ΠΟῊ 

οβ886ῖ Πθι15 ἴῃ ἴβγδθὶ, ἃ 40 Ρ05565 

ἱπί ΓΟ ΓΘ. 5ΒΘΡΙΠΟΠΘΠ, ἰᾳ60 46 ἰ6- 

οἴ] 0, ΒΌΡΟΙ 46 ΠῚ ἃβοθη 511, ΠΟ 

ἀδβοθηά 65, 566 ΠΠΟΓΘ ΠΠΟΤΙΘΓΡΙ5. ἢ ΝΟΓΙ- 

ἴχι15 οϑὲ 6ΓρῸ, χία 56ΓΠΟΠ6η) Πο- 

ΤΠ] 4.6) ἰοοιῖι5 οϑὲ Ε]185, οἱ 

ΓΟΡΏΔΥΠ Φ9ΦΌΓΔΠ) ἰγάΐθ 6115 ΡΓῸ 60, 

ΔΠΠ0 560Π0 ΖΤογὰπ) ἢ] {οβαρ]αί 

ΓορὶΒ Φυάδο; ΠΟΙ 6ηΐὴ δα οθαὶ 

ΒΠΙα πη. 

ἈοΙααὰ δαΐθη νγθΟσ απ ΘΟΠΟ ἰδ 6 

4186 ορογδίαβ δϑί, ΠΌΠη6 ἢὰ60 50ΓΙρία 

8πη0 ἴῃ ΠΠὈΓῸ 5ΘΙΠΟΠΙ1Π) ἀϊ ΘΓ ΓΘ- 

σὰπῃ [5 γδ6}7 

νυ.8. 

ν.4. 

(6υ.5,24. 
ν0]1οἱ ΠοΙηΪηπ15. ΕἸ᾿Δηὶ ΡΟΓ {ἀγ}] 61 

Ϊ σορίαπιη, ἰθαπὶ ΕΠ] 185 οἱ ΕἸ 5615 

46 Οα]σα}15. Ἔ ΠΙχίίψαο Ε]1ὰ5. δά ΕἸ!- 

5611}: 5646. ἢΙ6, 44 ΠΟΙ ΠῈ5. 1151} 

16 π5ῆπ ἰῃ Βοίμ]. (Ἕυϊ αἱν ΕἸΪ- 

565: ιν! ΠΟΠΊΪΠῸ5. οἱ νἱνὶ ΔΠἰΠ}ᾶ 

ἰπἃ, 4ἰὰ ΠῸῚ ἀθγο! πη] πδπ 6! (ΠΠ)- 

406 ἀρβοθηάίββοη! Βθιμ6!, Ἔ ΘρΓΘΒΕΙ 

δαηΐ ΠῚ ρΓΟΡΠΘἰγα ἢ, 4] Θγδηΐ ἰῃ 

Β6ΙΠ6], δά ΕἸ βθιη, οἱ ἀϊχογαηῖ "οἱ: 

Ναυμπηψαϊά πΟ51} 4αϊὰ ποάϊα ΠΟ ΏΪηῈ}5 
(οἰ ἀοπλίπιη ἴα ἃ ἰ6Ὶ Θὰ] 

γοβρομαϊ: Εἰ 6ρὸ πονὶ, 5616: Ἔθὶ- 
χὶὶ δυίΐοιῃ ΕἸΪὰ85 δὲ ΕἸβθυιη: ὅ6468 
Πἰς, 4υἱὰ ΟΠ Πι15. 1511 πὴ6 ἴῃ 46- 
γίομο. Εἰ Π|6 αἰ: νι Ποιηίηιι5 οἱ 
γῖνις ἀηϊηὰ (ἃ, ααϊὰ ΠῸΠ ([ΓΒ]]η- 
απδηὶ ἰ6} Ομ 4186. νομί εβθηὶ {θυ 10 Π0, 
Ἔ ΔΟΟΘΒΒΘΓηΐ ἢΠΠῚ ΡΓΟΡΠΘαγὴ, 48] 
ογαηΐ ἴῃ Φογιπο, κά ΕἸΙδθπ), οἱ 

ἀϊχθγαηὶ οἱ: Νιπη αι! ποϑὶϊ φαϊὰ ἢ ο- 
τ ΪΠ115. ᾿ιΟ 16 ἰ01161 ἀ ΟΠ πη} {ππ1π ἃ 

ἰοὐἱ Εἰ «αἷ: Εἰ ορὸ πονὶ; 56.686! 
ἜΠΙΧΙΕ ἁυίθη] οἱ Εἰϊὰ5: δήθ ἢϊο, 

4υἰὰ ΒΟΠΉΪη5. Πηϊδὶΐ Π6 546 δά 
ν4.... δογάαποιη. Οἱ αἰ0: γιν}: Βοπηίηι5 οἱ 

1{Ην. 
19,19: 

70ς.4,19, 

4,30, 
ὥϑτη. 
15,521. 

1Βᾳ. 
2|),35. 

3,11, 
(Αοτ. 9,3 

νυ.2.. 

ν.3.. 

[0 ἔαπιοπ) {0 Βίπαδ , 33, 

(1.17.::.2,6) 0719 

Ἑ. 

17 

18 

Ἡδοίυμη δϑί δυΐθπι, οἰπὶ ἰονατο ἘΠ. 

5» 

ὃ. ΝΕ: σοπ δίτ Ἰσραπεθπιοπ, ΟὟ .Α: τ, δίν ππππι, 
ΑΥ̓Υ.ΝΕ.Α: θειὦ (ὦ τ. οδ, [ιτοείρ 6} 

4, Β: ΠπῸ {. ἕαιποπ, ΑΥ̓: 11. [0 ἢν 



20 (,7--10.0 ᾿ Βξοριαπι ΕΠ. 

᾿Α 

Π. 

εἶπεν Ἑλισαιέ" Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή 
σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. Καὶ ἐπορεύϑησαν 
ἀμφότεροι. Καὶ πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ 
τῶν προφητῶν ἦλϑον καὶ ἔστησαν ἐξ ἐναντίας 
μακρόϑεν" ἀμφότεροι δὲ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ 
Ιορδάνου. 8 Καὶ ἔλαβεν ᾿Ηλίας τὴν μηλωτὴν 
αὐτοῦ καὶ εἵλησε, καὶ ἐπάταξεν 'ἐν αὐτῇ! τὰ 
ὕδατα, καὶ διῃρέϑη τὸ ὕδωρ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, 
καὶ διέβησαν ἀμφότεροι διὰ ξηρᾶς. 

» -“ 3 

9 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς εἶπεν 
Ἠλίας πρὸς ᾿Ελισαιέ" «Ἵἴτησαι τί ποιήσω σοι, 
πρὶν ἢ ἀναληφϑῆναί μὲ ἀπὸ σοῦ. Καὶ εἶπεν 
“Ελισαιέ" Τενηϑήτω δὴ τὸ πνεῦμα τὸ ἐπὶ σοὶ 
δισσῶς ἐπ᾿ ἐμέ. 10 Καὶ εἶπεν ἨἩλίας᾿ 
ρυνὰς τοῦ αἰτήσασϑαι" 
βανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔσται σοι οὕτως" 
καὶ ἐὰν μή, οὐ μὴ γένηται. 11 Καὶ ἐγένετο 
αὐτῶν πορευομένων καὶ λαλούντων, καὶ 
ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρύς, καὶ διεχώ- 
ρισαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήφϑη 
᾿Ηλίας ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν. 
12 Καὶ Ελισαιὲ ἑώρα, καὶ αὐτὸς ἐβόα" Πάτερ, 

᾽ὔ σ 2 θ Α Ἁ ἢ γ - 

πάτερ, ἀρμὰ Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὑτοῦ" 
καὶ οὐχ εἶδεν αὐτὸν ἔτι. Καὶ ἐκράτησεν 
ι- Γ] - ς ΄ 2 “- ᾿ “ΜΠ τς 

Ἐλισαιδ' τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ διέῤῥηξεν 
ν ’ . ως Α ἐν 

αὐτὸ εἰς δύο, 15 καὶ εἴλετο τὴν μηλωτὴν 
᾽ Α - 47} 5» - ᾿ 
Ἡλίου τὴν πεσοῦσαν ἑπάνωϑεν αὐτοῦ. Καὶ 
ἐπέστρεψεν Ἑλισαιδ καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους 
τοῦ Ἰορδάνου, 14 καὶ ἔλαβε τὴν μηλωτὴν 
Ἠλίου ἣ ἢ ἔπεσεν ἐπάνωϑεν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε 
τὰ ὕδατα, "καὶ οὐ διῃρέϑηγ. Καὶ εἶπε" 

ξηρᾶς ᾿Ελισαιε. 
18 Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ τῶν π προφητῶν οἱ ἐν 

“εριχὼ ἐξ ἐναντίας ἀναστρέφοντα αὐτόν, καὶ 
εἶπον" 
Ἑλισαιέ" καὶ ἐπορεύϑησαν εἰς 

6 καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν᾽ 

1. ΑΒ" ἤλϑον... . καὶ ἀμφ. ἔστ. (ο. τὰ 
(ἐν αὐδῇ) τὸ ὕδωρ... ἔνϑα χ. ἔνϑα. . ἀμφ. ἐν 
ἐρήμῳ (ο. ΕΧ). 9. ΑΒ: καὶ ἨΔ. εἶπε. ̓ ς διπλᾶ ἐν 
πνεύματί σδ. 11. ΑΒ: πορευομένων ἐπορεύοντο 
καὶ ἐλάλδν ... διέστειλεν 5. ταν (ὁ. ΕΧ). 12..ΑΒ 
αὐτὸς. ἐπελάβετο τῶν ἱματίων. . αὐτὰ εἰς 
δύο ὁ Ἡγμρτς (ς. ΕΧ). 18. ΑΒ: ὕψωσεν... 
σεν . Ἑλισσαιέ (ἘΠ Χη- 
ὁ δι Ἴῶ . διεῤῥάγησαν ἕξ. 
(ς, ΕΚῚ. 16. ΑΒ. Τρ λ υρεόσοα: 
τόν. . ἦλϑον (ὦ, ΕΧ)..Β 
ΑΒ: αὐτῶ (-τῷ ΕΧ). 

14, ΑΒ: τὸ ὕϑωρ " 

Ἐάναστρ. αὖ- 
: συναντὴν (ὁ. ΑΒΕ Χ 

16, ΑΒ εἰσὶ (1 ΕΧ). 

᾿Εσκλή- 
ἐὰν ἴδῃς μὲ ἀναλαμ- 

Ποῦ ὁ 

ϑεὸς Ἠλίου ἀφφώ; καὶ ἐπάταξε τὰ ὕδατα," 

καὶ διῃρέϑη ἔνϑα καὶ ἔνϑα, καὶ ἤλϑε διὰ 

᾿Επαναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ἤλίου ἐπὶ. 

συνάντησιν Ι 

αὐτῷ, καὶ προρεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν. ] 

᾿Ιδοὺ δὴ εἰσὶ μετὰ 

8. ΑΒ: 

. ἢ ἔπε- ] 

ὙΠ ΕΣ ἫΝ διέβη "διὰ ξι 

ἩΤἴῖαο ἕπτ ουοῖο5 διιρταξῖο. 

ἼΞΦ5Ὶ ἼΖΊΣΝΤΩΝ ΘΒ ΓΗΠῚ 
ὩΞ δὴ ΘΥΦΏΓΙῚ. ὩΣ ὦ 
ῬΊΓΉ ΦΘ ὙΡΩΦΟῚ ἼΞΌΡΙ δυν ΒΆΣῚ 
ΠΡΟ ΕἸΤΡΙΤΩΡ ὙΤῺΣ ὉΠ’2 5 
προ δοθυ ἼπΝττΝ, ππῖθὰ 
ἼἼΞΣΡᾺ ΠΡ] ΠΡΡῚ ἸΣΠΙΝῚ ΘΌΞΓῸΝ 

ΠῚ τ) 
ΓΝ ΩΝ ὙΠῚΞΝῚ ΘΉΣΣΞ ὙΠ} 
ΒΩ ἩρττοΣΝ τ ὅδῷ ΚΘΛῸΝ 
ΠῚ ΣῶτΟΝ, ἼΩΝ ΠΡ ΠΡῸΝ 
ἜΩΝῚ ἐὮν ΠῪΞ Θλϑτθ ΝῺ 
πρὸ ὮΝ πα στον Οὐδ ἈΝ 
ΝὉ ἸΝΤΩΝῚ 13 ΠΈΣΙΣΣ ἸΝῺ 
πῆρα ἝΩΣ ΠΩΣ ὙΠ ΓΟΠΣΤΙ 
ὧδ "Ὁ" ὥδν "29 ΡΠ ἼΞΤ 
πον Ὁ5θὴ ὉΠ 3 ὙΤΊΒΕΊ 

πο γΟλοΝ} ἐθυθόσι ΠΌΣΘΞ 
5 δ᾽ 35} ἽΝ 13 ΡΣ ΣΙ ΡΠ, 
ῥιποὶ, τὴν πὴ ΝΟ δ 8: 
ΘΟ πος ὈΡΡῚ Δ23 
ΠΡ} ὍΝ ἜΠΙΟΝ ΓΤ ΤΩΝ ΘΝ] 3 
ἼτΡσ ὑϑίοτν ΤΩΝ 3:95] ΟΡ 
τ. "ὧν ὙπΡῸΝ ΣΝ τΩΝ ἧρ: ὯΝ 
ον ἼὨΝΡῚ ΘΥΘΠΤΙΝ ΓΞ προ 
ΓΕΝ ̓ ΝΉΠΤΩΝ ἩΠΡΌΝ ἢ “πὸ τὴ τὶ 
ἜΣ ΤΙ3 1) ΓΒΕ ΣΤῚΣ ΘΞΠῸΝ 

ΡΝ 

τῶν ΘΒ ΛΞΉΠ 3 ΠΝ 
τῆ ΠΣ ἸΏΝ ΑΘ ἸΓΙΎΞ 
ΠΝ Ὁ ἢ 35) νῷ Ὀν τὸν γοῦν 
ΠῚ ἢΔΏΝΡῚ ΣΠΙΣ Ν ἡοτηη ΠΤ ΘΝ 18 

"ὮὩ 

7. Β.ΥΕ: δίεδεπ α, ὃ) Πεδοπ, ΑὟΥ: ἐταΐεπ απ Ὅεπ κ᾽, 
᾿ς 8, ΕΥ̓ .ΝΕ.Α : [{ᾧϊ. (απ) γα 56 958, Β. θίοῦ : π᾿ 
Ὁουτρίπ, ΑΥ̓ΣὙΕ: δἰοθίπια, σαθίπ, Β,ΑΥΝ ΝΕ. Α; απ 

» 1 δὸπι Φ τοάεποπ. 



Φ, δὲύπίᾳο. 

(ΟἸία᾽ 8 Θ)λαπίει τὸ (ΣΙ α᾽8 ιείε, “εν εμτίρε σΘαρεη, 

δμὸ μι τπἀἰπὸ Ὁείπο (Θεοῖς, ἰὰ) σοτίαίε οἰ, 
πἰᾶ!! {πὸ αἰπροπ οἷο δεῖοο πες εἰπαπϑεῦ. 

7 Ὁ δεν {ιπῃὶρ ϑὲάπποῦ ἀπίον 6 τορος 
ἔπ δε ποοτπ αἰπραοπ οἰπ ππὸ ἰταίοπ σοσεπι 
ἄδεν υοπ {ὐπε, αθεν οἷς δεῖοε Πα πϑοπ απὶ 

8 δοῖθαπ. Φα παθι (ΟἸία ζείποπ ϑϑὲαπς- 
(1 ππὸ τυἱδεῖίς ἰθπ ξ]απιπιεπ ππὸ Γ π| 
ἰπὸ βαϊεν, Ὁα8 {Πεἰτοῖς Π απ δεΐδεπ 
Θεΐξεαι, δαῇβ οίε θεῖος ἰτοῦξεπ Ὁπτθὲπ 
αἰπρεπ. 

9. τἰπὸ δα ἢε θἰπίθδον. ἔσπιοπ, Ἰρτα ὦ (ΟΤίαᾳ 
1: ΟΘἸα: διε, θα (ἃ οἷν τθιπὶ 0, 
οἢε ἰ σοπ οἷν σεποπίπιοπ τθετθς. (δα 
ἴρταῦ  Φαβ δεῖπ εἰ δεῖ πιίν {οἱ ξυοίος 

10 [ἀπί|ᾳ. ὃ ὅτ ργταῷ: Θὲ θα: εἶπ Θατίοδ 
σοθείεπ, Ὁσῶ, 70. δῇΆ᾽᾽. πᾶ ζεθοπ ἱτῇς, 
ὑσεππ ἰὥ ὑπ οἷγ ρεποπιπιεπ ὑσοτῦο, 0 
τοἰτοϑ ἰα {εἰπ, 0 πἰϑί, [0 τοῖτοϑ πἰῶι 

11 {εἶἰπ. ἘΠπῸ δα {6 ππξ εἰπαπϑον οἰπαοπ 
τὸ ΕΥ̓ τοῦοῖς, {60 6, Ὅᾳ. ἔαπι εἶπ {επί ον 
δαρσοπ τις ζετίσοπ ϑὲοήοπ, ππὸ Τἰεδεπ 
οἷς δοίοο σοὶ εἰπαπεν, ππὸ (δἸία [πῦτ αἴήὸ 

12 ἰπὶ ὁ δείίον αοπ Θἰπιπιῖ. Ὁ (ΟΊ Γα αδοὸν αῦο 
ε8. ππὸὶ Τζἄτίο; λείπ ϑθαῖοεν, πιοίπ ϑαῖοῦ, 
βθαροα ήταοῖδ τἀπὸ ζεἶπο ϑιοιτοτ !. ππὸ 
ζαθε ἰδπ πἰϑε πιοῦν. Ἰἴπὸ εὐ ζαἤείς Τοίπε 
δΙοίδοε ππὸ ξεττίβ [16 ἰπ ζυεὶ ΘΙ ΐξο, 

18 Ἔππὸ θοῦ απ ὃει ϑὲαπίοῖ (ΘἸία,, ὅεγ ἰδ πὶ 
ἐπίζαϊἐπ ατ, ππὸ ἔοεθτεῖς τἀπὶ ππὸ {ταί 

Ἰάᾳπ Ὁα8 ᾿ἴ{ετ Ὁε8 Δοτοραπδ. ἢ Ἰῖπὸ παθπὶ 
πείθοι ἐθὲαπίοῖ (ΟἸία, δὲν ἰθπι ἐπιαιοη 
ταῦ, ππὸ Τὥϊας ἱπ8 ϑθαΐεν. ππὸ Τρταῦ): 
δυο {τ πιὰ δὲν ϑεῖτ, δὲ Θοι (Οία ὁ 
᾿τπὸ ζὥπις ἱπ8 ϑθαΐεῦ; δα {δεἰϊοῖς [8 
αἰ Βεΐδεπ (Θρίτοπ, ἀπὸ ΟΊ α αἰπα δίπε 
Ὁπτὰ). 

1ῦ Ἰἴπὸ δα ἰθπ 71αὔοπ εν τον θείοπ ὁξίπ- 
Ὁεγ, δίς κι δου) σεσοπ ἰθπὶ τράγοι, ἤρτας 
ἄὥεπ Πε: Φεν Θείξε ΘΤία τιθεῖ αὐ (δ Τα, 
ταῦ αἰπαοπ ἰθπι ἐπίσορο. ππὸ δείροίοι απ 

10 ιν ὅτε 

11.Ὁ.1.: {εἰσ οἴοπ, 
15. ὕ.1,: φορεπ ἰῃπ, 

9, πιίε εἶπ ςτυ. ΦΡΕΙ! απ δείπειι (Ὁ. τυετὸς, Β. 
δίποπτῷ αἰποοπὲ Α: σοραπαῦπ, νΕ.Α: ϑβουίαπρο! 
Β: (ο πιΐγει Ὁσ κοί Σ 6. νυ. Ὁ. (δ), απ τπίᾧ ἔουιηπεπ, 
ΑΥ̓͂: ἐαβ εἶπ κυ. 2 0. δείπεθ (δ. ... ΝΕ: ϑ0π Ὁ, (δ, δα ὁ 
Φον εἷς πιίν 218}. 
10, ΑὟ. ἰΝ (τπι) εἰσαὸ Θάδιυετοδ, Α: εἶπ [ἅτυ. 
Φίπα. Β: υυἱτῦ ο8. δίτ αἴήο τοΐδεντζαθτοπ, ΝΕ: [01{ἱγὸ 
ᾳ, πῖνε. ΑΥ̓͂: φοεζώεθε ἐδ ὃ. α. 

4 δοϊσαίυεεπ. (δεῖ, 31, Φ,, 2. 3806 1, 018, 

Ἔ απὸ Ἰρταύγεπ 21 ἰθπι: Θίοῃς,, 

Ὡ,7--16.) 72] 

ΤΙ. 
ΥἸν ΔηΪηᾶ (ἃ, “αἶα ΟῚ ἀδοΓο ἰη- 
41 6! Ιογαηὶ ἰρίιαῦ ἀπ} ρᾶγὶ- 

ὦ. ἴον, Ἔρι αυϊπαυδρίηϊα νἱτὶ 46 Π}1|5. 7 

ῬΓΟΡΠΘίΔΡΙΙΠῚ 5601} 5πηΐ} 6085, 4αϊ 
οἱ δίθίθειιηΐ θοοηῖγὰ ἰοησο: {ΠΠ]| ἃπ- 
ἴθ ἍΠῚΠ0Ὸ βίδθδηΐ βιιροι Φογάδηρμη. 
Ἔ Τυϊίψαρ. ΕἸΪὰ5. ΡΠ] βιπαη} οἱ ἰῃ- 8 
γ Ϊνὶ 114, οἱ ρΘΓοιιβδι: Δ41188, 486 

ἐτ οι ἀἰνίδαθ 5ηΐ [ἢ αἰΓΔΠΊΑ 16. ρΔΓί6Π), οἱ 
(ΓΔ ηΒΙΘΡΓηΐ Δ} 0 ΡΘΙ 5.60 Ὲ1η. 

Ομ. 6 ἰΓὰη 5 58θηΐ, ΕΠ15 αἰχὶὶ ἃά 9 
1Ἀκ.3,.5. 5 θαι : Ροβία]α αοα νἱβ αἱ [Δ ο] 8} 

ϑιεαβ, 1. 10], Δ 6 αΔη} (01 ἃ (6. Πίχ! απο ΕἸ]- 

ναι 1756 5: ΟἸΒΘΟΡΟ αἱ ἢαϊ ἴῃ πιὸ ἀϊ- 

ὈΡΡ ΤΙ ]οχ βρίγα5. ἰα5. Ἔ Οαΐ γτοβροηαι!: 10 
(θεν αν Β ριῃ. ΑἸ ΠΟΙ]Π6Ιὴ ροϑιι!αβιϊ; δἰ θῃ 5ἱ 

Ὑ] θυ 186, 40 [ΟἸ]Γ ἃ ἰθ, 
ΟΡ 101 404 ρθιἰβι1; 5 δαΐθη) Π0ἢ 

ὙΠ 6ΓΪ5, ΠΟ οὐ. ἘΟμμ46 ροΓρο- 11 
γΓοπὶ οἱ ᾿ποράθηΐθθ ΒΕΓ] ΟΟΙ ΠΓΟΠ(ΕΙ, 

ἶριν οὐ, Θ066,, ΘΌΓΓΙΒ ἰρΠ615 οἱ δαὶ ἱσηθὶ 
ϑαθῖ ας γί βογαηὶ ἈΓΓΙΠΙΑ6., οἱ βορθηθ 
Μοῦ δι] ας Ρ6Ρ {γ᾽ ηθι ἴῃ οο6 ιπι, ἘΕΠῚ- 12 

56}8. διίοη νἱάθαὶ οἱ οἰδιηδβαί: 
θἶἔς Ραΐοῦ τη} ρᾶί6Γ. 2}! ΟΌΓΓΕΒ [5ΓΔΒ] 
6ιν.5,24. δὲ Δυγρα 6] 5: οἱ ἤθη νἱΔ 1] ΘΙΙΠῚ 
ἘΡτΟΓ δι ΠΏ 0] 15. ΑΡΡΓΘΒΘΗ Π 46 νοβιϊ πη ὰ 

51ἃ, δ 50.411 1|ἃ ἴῃ ἀϊιὰ. ρᾶΓίθ5, 

τρρδ' Ἔ οι Ἰδναν!ς ΡΠ ΕἸ 6, αιιοιὶ 66- 18 
οἰἀοΡἂὶ οἱ, Γθν ΘΓ ΒΊ 5416 5ίθι! 5ῈΡῸΓ γἰ- 

Ρᾶμ Φογἀλη15. ἕ Εἰ ρ΄}ΠῸ ΕΠ]᾽ὰ6, φαρά 14 
ν8. ΘΟ ἀοΓαϊ 6], ΡΟ 5511 Δ4 1188, οἱ πθη 

88πη1 ἀἰνίβᾶθ. Εἰ αἰχ!: ὕὉὈῚ δβδὶ Πθις 
Ε]1ὰ6 δἰϊδη) πη οὐ ΡΘΓΟιΙ551 1116 ἃ ιιὰ5, 
οἱ αἰνίβαθ ϑηῖ πὰ δία {ΠπῸ, οἱ 
ἰγδηϑ}} ΕἸ 156115. 

γιάοηϊος ἁπίθηῃ ΠΠῚ ΡΓΟΡ]ΙΘίδγι ἢ), 15 

1,8.18ς. 
19,19. 

(20ο. 
1,20, 

19,19. 

ν.7.58 

411 δγᾶπί ἴῃ {ον Π0. ΘοΟηΐΓὰ, ἀἰχΧ6- 
διτάδαθρηῃς: Βααιιίονι 5ρ γί τ8. ΕἸΪΔ 6 ΒῈΡῸΓ 

ΕΒ]Ιβθη]. [ὔϊ νϑῃϊθηΐθ5. 1Π ΟΟΟΙΓΒΊΠῚ 
615 ἀἀἰογάνογαηΐ ΘΠ] ῬΓΟΠΙ [ἢ ἰθγ- 
Γὰ,  ἀἰχουπηίαιια 11: ἔσοθ, οὐπη 10 

14. ΑἸ. Ἐ οἱ ἢ. 8. ἀϊγίβδθ, 15, ΑἸ.: δια [6 Π} 611Π]. 

11, αν, τοδείοπ, Β: Ποῦο [0 ἴσαῦ ... δα, π΄ πταιίς 
εἰπο Θ είσππα δἰ επ ἔθποι 53. ΟὟ: αι. [) εὖ 38. 

12. ΝΕ: Ὅα (δ. δα 6 {1}. (Ἀ: δεν 58... αὶ [. δῆτ» 
τπαππ!}) 

14. (ὅθίε 35..8.) ΑΥ̓͂: δεν δ. (δ., [α Ὁουςοῖθε ὁ αΥὟ. 
ΝΕ: ἘΠπῸ αἴϑ εὖ Ὁ. 5. [1]. Β: 97 {Ὁ} 1. αὐ εὐ πὸ 58), 

10. φερέπιίίδεν.,., δεῖ, ον ἔθπι απ. 

ἀθ 



φῦ ΤΡ ΟῸΝ τὸ 

ΕΠ. 

 Ἀβοθῖα ἘΠ. 

Τἴῖαο ἕν οοοῖο8 δεριαΐϊἕο. 

τῶν παίδων σου πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνά- 

μδῶς " πορευϑέντες δὴ ζητησάτωσαν τὸν κύ- 
ριόν σου, μήποτε ἦρεν αὐτὸν πνεῦμα κυρίου 
καὶ ἔῤῥιψεν αὐτὸν ἐφ᾽ ἕν τῶν ὀρέων ἢ ἐφ᾿ 
ἕνα τῶν βουνῶν. Καὶ εἶπεν '" Ελισαιέ'" Οὐκ 
ἀποστελεῖτε. 17 Καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕως 
οὗ ἠσχύνετο, καὶ εἶπεν" ᾿Αποστείλατε. Καὶ 
ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἄνδρας, καὶ ἐζήτησαν 
τρισὶν ἡμέραις καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν. 15 Καὶ 
ἀνέστρεψαν πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐκάϑητο 

ἐν Ἱεριχώ " καὶ εἶπεν "Ελισαιε" Οὐκ εἶπον 
ὑμῖν" Μὴ πορεύεσϑε; 

19 Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς 

Ἑλισαιέ: ᾿Ιδοὺ δὴ ἡ κατοίκησις τῆς πόλεως 
ἀγαϑή, καϑὼς σύ, κύριε, ὁρᾷς" καὶ τὰ ὕδατα 

πονηρὰ καὶ ἡ γῆ ἀτεκνουμένη. 230 Καὶ εἶπεν 
“Ελισαιδ'" “άβετέ μοι ὑδρίσκην καινὴν καὶ 
ἐμβάλετε ἐκεῖ ἅλας. Καὶ ἔλαβον αὐτῷ. 21 Καὶ 
ἐξῆλϑεν "“Ελισαιδ' ἐπὶ τὴν διέξοδον τῶν ὑδά- 

τῶν, καὶ ἔῤῥιψεν ἐκεῖ τὸ ἅλας, καὶ εἶπϑ᾽ 
7.ἀδὲ λέγει κύριος Ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, 
οὐκ ἔσται ἔτι ἐκεῖθεν 
ἀτεχνουμένη. 322 Καὶ ἰάϑη τὰ ὕδατα ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης κατὰ τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν 
“λισαιέ. 

28 Καὶ ἀνέβη "Ελισαιὲ' ἐκεῖθεν εἰς Βαιϑηλ, 
καὶ αὐτοῦ ἀναβαίνοντος ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ἐξῆλϑϑ 
παιδάρια μικρὰ ἐκ τῆς πόλεως, καὶ κατέπαιζον 
αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ ᾿ἄναβαινε, φαλακρέ, 

ἀνάβαινε, φαλακρέ. 321 Καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω 
αὐτοῦ καὶ εἶδεν αὐτά, καὶ κατηράσατο αὐτὰ 
ἐν ὀνόματι, κυρίου " καὶ ἐξῆλϑον δύο ἄρκοι ἐκ 

τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέῤῥηξαν ἐξ αὐτῶν τεσσα- 
ράκοντα καὶ δύο παιδάρια. 25 Καὶ ἐπορεύϑη 
ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον, καὶ ἐκεῖϑεν 
ἐπέστρειμεν εἰς Σαμάρειαν. 

ἘΠΕ. Καὶ Ἰωρὰμ υἱὸς ᾿Αγχαὰβ ἐβασίλευσεν ἡ 
ὃν ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ 

16. ΑΒ (Ὁ. ἃν, αὐτὸν) ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἤ (ἘΕΧ). 
17. ΑΒ: τρεῖς ἡμέρας (ὁ, ΕΧ). 18. Β: πρὸς ὑμᾶς 
(ὑμῖν ΑΚΧ), ΑΒ: πορευϑῆτε (ς. ΕΧ). 19. ΑΒ δὴ 
«ὁ τὐοιὸς βλέπει (- .ἘΧ). 20.48: ϑέτε ἐκ. ἅλα 

ζο. ὌΧ τ. γ8). (καὶ ἤνεγκαν) πρὸς αὐτόν [ ἘΧ). 
τὰ τ ἯΙ ἐκεῖ ἄλα. . ϑάνατος καὶ ἄτεκν. (ὁ. ΕΧ). 
22. ΔΒ: ἰάϑησαν... ἘΔ. ὃ ἐλ. (ς. ΕΧ), "εἶ ΑΒ ἜΈλισ. 
μάναβ. αὐτῶ. «παιδ. μ. ἐξῆλϑον («. Χ). ΒΈ(αΙι.) 
φαῖ. 24, 8: ὁπ. αὐτῶν. «κατ. ἐ Σ (ο. ΕΧ). ΑΒ 
Ἑ(Ὁ. 54. καὶ) ἐδὸ ΟΕ Χ). Β: ἀπ᾿ (ἐξ ΑΒΕΧ), ΑΞ: 
τ τως (ὁ. ΕΧ). 26. Β: κἀκεῦῖϑεν.--- 1. ΑΒ Ἐὲν ΣΙ. 

ἀποϑνήσκων οὐδὲ 

ΠΝ ΡΝ τῶ, ΝΠ 
ἩΦΡ 30} Ἀ)ΠΊΣ9. ὈΡΠτΞ, ὈΛΩΝ 
πῆπο ΠῚ Ἐπί) Ἰ ἜΠΙΝΟΝ 
ΠΝ ἽΝ ΘΛ ἼΠῈΞ ἡπιροῶθη 
-ΉΣΧΘ) ΠΡ ἊΣ ἼΩΝ ΤῊΝ ΜΠΙΤΟ 
ἡγτοτθθὴ ΠΝ: ὝΩΝ 5) ὥξ εν ἿΔ 
"2" πῦσῷ ἜΡΞΟῚ ΣΝ ΘΥΘΌΓΙ 
ΝἢΠῚ ΠῚ 5199) ἘΝ ΧῺ ΠΝΌγ 18. 
-αὐον ΒΠῸΝ ὝΩΝΘῚ ἡΠυὙ3. 309" 

ἘΌΝ Ὁ ὮΝ ὭΩΝ 
ΘΝ ΟΝ ὌΣΠ ΣΝ ὙΠΌΝΘῚ,. 1 
"ῶν9 2 ὙΠ 2 ΔΝ ΓΏΣΙ 
ὙΠ ὉΡῚ ΘΠ ΠΝ ὍΝ 
τος ὈΌτΉΠ ὝΔΝ ΠΣ 5: 
ΤῊΝ ΠΡ ἐῸΣ Θἰῶ 29) ΠΙΣΊΓΙ 
ΕΝ ἜΡΙΣ ἈΣΤΩ- ὧν ΝΧΒΊΣΙ 
ΝΒ. ΤΠ ἼΩΝ ΡΣ ΔΝΡῚ πθΏ 

ἫΣ Ὁ ΤΡ 9 ΠΡΝΤῚ Θ089 
ἼΣ Θύθτι ἸΞΠῚ ἐΡΘΩσ ΩΝ ΓΟ 
ἐΒῚ ΩΝ ΣΟ ΟΝ ἼΞῚ9 Πῖπ σῆρπος 
3» ι ΝΗ ΠῚ ὈΝΤΤῚΞ ΘΟ ὉΣ51 
ἜΣΤΙ ἼΝΧΣ δ9ῸΡ 5’ 925) 113 
ΠῚ πὸν δ᾽ ἡ ΝῚ ὙΞΞΟΘΡΏ, 
ΘἈΡῚ ἸΠΤΙΝ ἸΕΒῚ ἐΠῚΡ Ἔρ 
Θ᾽τηῷ γον τ. Ἄν βῶξ ΕΝ 
ὩΟ ΓΡΡΡΞΘΣ ΡΠ τ] ΘΡΞ1 
ΘΙ ΠΟΣῚ 195 "909) ὈΠΦΞΝ Π, 
ΕἸ 3 Θυβ 185 ὈΘΞΠ Ὑτῖν 
τὸν πὴ ὩΝΓΙΝῚΣ πὴ ἈΠπ᾿ 
πὴῶν πο Γυῶ3 τ νρῶῦξ δμτῊδ5 

23 

ν. 16. Ῥ ὨΛΝΣΠ 

10. ὥεπδε πίε, Β: [αρῆοεῖς ἃ, ΑὟΥ: τοαίξετο 9)ὲ 
ΥΕ: ἔτάτίαο, Α: Πατῖς Ξ)ὲ, ΑΥ̓ΥὙΕ: ὁ ἰδπ υἱοἴ. Β: 
απροθοδοπ, ΒΒ. ὙΕ.Α: απ εἴποι δὲν ὅβοτας (0 
οι 533.) ...ὄ το τοῦ (θίπροῖ.). 

17, πῷ Τῷ ἄπιοες τι, ἴρν.;: Φεπδοι δίπ, ΑΥ̓ΥΕ. 



ὦ, δὲθπίᾳς. 

ὅεν δ ΡΙΟΡΤ πὸ δὲς δάτεέπ, Φα8 θῦϊε “ϑαῇει, 

ε8. Ππὺ τπίον δοπτη ἀδἰπρθξοα {πα 
ϑὲάππον, Πανῆς ἀπο, οἷο Ταβ ροθεπ ππὸ 
ϑοίποπ. ϑόγτη Πάλε, ἱοο ὉΓ θαι ἰδ π ὉοΥ 
(εἶδ Ὁε8 θοττι σοποπίπιοπ ἀπὸ ἰτγροπὸ 
αἰ εἶποπ θοτα οδοῦ ἰγροπῦ ἰπ οἷπ Φ θα] 
σοσογζοπ. (ὅν αὐον Τρτα: βαβι πἰῶέ ρος 

17 γεπ. Ὁ Ὡίθον {{ς πϑιρίρίοπ ἰῃπ, δἰ8. οὐ ΤΠ) 
πἀπροδογοίρ {πεῖς τἰπὸ ἤρτα: βαβὲ ᾿ἷπες 
σαὐθεπ. ἱτπὸ ἢ Τα ποίοπ δίπ πιπίᾳ ϑὲάπε 
ποῦ, τἀπὸ Πιέρ ἰῃπ Ὁτοὶ Φαρο, αδὸν ἤΐς 

18 {απϑοῖ ἰῃπ πἰῷ!. ἢ πὸ απο τοΐοδοῦ 
ἀπ ἴθπι, ππὸὟ οὐ ΟΙ( ἐδ. κι ον τπῦ 
Ἰρτα κει ἰθποπ; Θαρίς ἰὼ εἰ πἰῶ!, ἰδὲ 
Τοῦεἐ πἰῶε Οἰπροθοπ ὁ 

19 Ἰἴπὸ οἷς ϑὲἤππον Ὅ6Γ (Θίαοι Τρταοπ δὶ 
(Π|}α: Θίερεο, ἐδ. ΠῸ σὰς ὐσθποπ ἰπ Ὁίοζον 
(Θίαδί, τοῖς πιεῖ ὅονν {66 ε1) αδὲν ἐδ {{| 
δύγε8. ὕθαΐον ππὸ Ὅα8 ϑαπὸ παι ίδατ. 

20 Ὁ ὅν ζργα : δυίπροι περ δον εἶπο ποῖιο 
Θϑαἴο ππὸ τι (Θαἵς ϑατοίπ. 11πὸ ἤϊε 

21 ὑγαίοπ ε8 ἰδπι. ὃ α οἰπα εὐ Οίπαιϑ πὶ 
Ὅον δα οποίος, πὸ τρατῇ δα8 (ας 
ϑαγείπ ππὸ ρτα : υ Τρυίε δὲν ὥεῦτ: 
ἢ θαῦε οἰεβ Τθαῇ ον ρσοζπιο σοπα ὅτ, ε8 
ΤΟ δίπξοτε ἔοίπ Σοῦ πο πξι δ ατίοι 

22 ὉΠ ἔσιππιπ. ἢ ΠΠῸ τϑατὸ Ὅα8 ϑθαεν 
σαειπο δί8 απ οἰοίοπ Φαρ, παὰῦ πὶ 
ἔδοτε Ια, Ὁκα8. εὐ τοδείο. 

Ἰϊπὸ εὐ αἰπρ δίπαι ρφοπ ΞΒο.} (Γ. Ἱϊπὸ 
αἴ8. Υ απ ὅόπι ἤϑορς θίπαπ οαἰπα, ἕαπιοπ 
Εεἰπο δὕπαθοπ ζπτ Θιαδί δογαιϑ, τπὉ [ροὲ- 
τοῖοπ θα ππὸ Ἰρταγεπ χὰ ἰθπι: ὁδα  Π ο, 
ἔρπιπι θόται! δξα ίξον, ἔσπιπι ΠογαιΓ! 

24. ὃ Ἰπο εὐ ταποίς (ὃ τπι; τὸ Ὅᾳ. ΟΥ̓ {{ 
ζαῦε, Μιώϊε εὐ ἴθπει ἐπι ϑὲαπιοι. ὃδὲ8 
ὥεττη. Φα ἔκπιοη ἐἴσεοπ ΞΘ ἅτοι ατ8. δὲπι 
θαῖος τπιὸ ξευτί ει Ὅοὸν δε ποο.νγ δυο τπὉ 

2 οἱουία. Ἔϑθυπ Ὁαππεπ οαἷπα οὐ απ δὸπ 
ΞΒογα (δαγπιῖ, τατὸ ἔοθτοῖς ππὶ υ0Π Ὁαπ πὸ π 
6ει (Θαπιατία. 

29 

ἘΒΕ. ζδοταπι, δὲν Θοῦθη ἩΠθα08, τυατὸ διδε, 
πὶᾳ ἄδον Ίγαοῖ 2 (Θαιιατία, ἱπὶ αὐίκοεῦπε, 

δναπροι ἰπ θη. ΑἹ οσαπρεπ ἰῇπ. ὙΕ: δὲ6 εὐ ϑουτοροιι 
τυατῦ, (ΑΥ̓Κ: ἴαπρο, ἴαπρς ") ΑΚ. ΑὟΥ.Ε: ποι 9 Φ, 

18. ΒΑΕ: δὲππ εὐ τϑαῦ (ΟΥ̓ τὸ. αὐο0) 211 δ᾽. 00: 
διίοθοπ. Αν τουθπίο ὁ 

19. Β.ΥΕ: δίς πβούπππα Ὀίοεν ΘῈ {Π ᾳ. Β.Α.: δα ὁ 
58, {{{{{εῦτ) δ. νῈ: {ὦ Γ}}, ΑΥ̓Σ: ππροζιπο.,,, δτίπ: 
6. δορίαεθπτίοπ, 

20. Α: δε[άβ., 

ὦ,17..83,1.).0 193 

1Ι. 

ΒΘΙΎΪ5 ἰπ|58. 5πηῚ «ΟΠ (αδρίηΐα ΥἹΡΙ 
ἴονίθ5. 4] ροϑϑαηΐ [Γ6 οἱ 4αδθγο ΓΟ 
᾿ΦΟΙὨΪΠΠ1ΠῚ ἔπι}, 6. [γί {μ]6 11 οἴη 

ἐδ, ΡΙΡΙῸ5. ΠΟμΙΪηΪ, οἱ ΡΓΟ]ΘΟΟΥΓΙΐ ΘᾺ ΠῚ 

ἴῃ ἘΠΏΙΏ ΤΠΟΠΓ1Π) δι ἰἢ ΠΔΠ| να ]- 
1ππιη}. Οπ| αἰ: ΝΟΙΙ6 το!  (ο- 17 

ἘΠ ΞΘ ΟΓΙΠΙ416. ΘΌΠῚ, ἄἀοπθο δΔΟαιθεοθγοὶ 

τῇ οἱ ἀϊοονόϊ: ΜΙ 61 Ἐξ πίβδγαηὶ 4] η- 
ἀαδοϊηΐα ὙἱγΓῸ5. ΟἿ] ΟΠ (8 65:556ηΐ 

{0115 ἀἰθθ115, ΠῸΠ ἱπνθηθγαηΐ, οι 18 

ΓΟΥΘΙΒΙ δηΐ δ θη]. Αἱ 116 ΠΑ} 118- 
θὰαΐ 1 Φογ 10 Π0, οἱ ἀϊχὶὶ οἷ: Ναιῃ- 

απ πο αἰχὶ νοθὶϑ: ΝΟΙΙΓ6 ἰοῦ 

ὙΔΩΣ 8,11 

Ὠιχοῦαηΐ 4α0α 16 νἱρὶ οἰν (115 δὲ 19 
Ε]Ισοῖη : ἔσο, ΠΡ] 0 οἰγ δ 5 

ἢα}π|5. ΟΡ ΪΠ]ὰ 65, βίας τὰ ἴρ56, 40- 

ΠΪ]Πη6., ρΟΡΒΡΙΟΙδ; 564. 486 ΡΘΒΒΙΠηΔ6 
506η1 δ (θυγὰ 5[6}1}15, ΑΙ 6 ἃ1:20 

ΑἸ ογίΘ. Π]Πἰϊ νὰ8 ΠΟ) οἱ τη} {{{{8 

ΟἹ ΩΝ ἴῃ ΠΠπὰΔ 581. Οαοά οἴ δἰ] 1556, 
1οε.10,.1. Ὁ ΘΘΡΟΒΒΙ5. Δ [ὉΠ6Π) ΔΟΠΔΓΆΙΏ πηϊ- 21 

510 ἸῺ 1ΠΠπΠῃ} 58], οἱ αι: Παρο ἀϊοὶΐ 

Βομ Ϊηπ5: δ ηᾶν) ΔΠ]ἃ5 ᾿ἃ8, οἱ ΠῚ 

ΟΥΙΣ αἰ Γγὰ 1ῃ Οἷ5. ΠΠΟΤ5. ΠΟΘ 5[61}}}}- 

Βκ.15,25.1ἃ85. ἢ Βαηαΐδθ βιιηΐ δΡρῸ ἃσιιὰθ ι.5- 22 
488 ἴῃ ἀἸθιη πᾶ, }υχία νυ} ΕΠ156] 
4ποά Ἰοομία5 68. 

(Ἐκ. Αϑοθηα δαίθη 46 ἴῃ Β6.Π8]. 23 

12,58. (ἸΏ ΖΠ16. ἈΒΟΘΠ ΒΓοί ΓΘ. νἰᾶπὶ, ρα θυ] 
βᾶγνὶ οὐγοδϑὶ δηΐ (6. οἰνιαίθ. οἱ 1|- 

Τὰ πη δὴ ἀϊορηΐθα: Αβοθηΐθ, οαϊνο 

5060 116, οαἰνο! ἜΘῺΪ ΟΠ) ΓΟΒροχίβ- 24 
σ6[, νι 605. οἱ τη] ΙΧ} οἷβ. ἢ Π0- 

ιγ,25. 11Π6 ΠΟΙ, ΘΘΡΘΘΒΙ46. δὴ ἀ60 

ἀν δ ο,σο. γ5] ἀ6. 5] οἱ ΔΟΟΓΑνΟΓΙΩΐ ΟΧ Οἱδ 
ἀιλάἀγαριηία ἀπο5. ρθθγο5. ἜΑΡΙ 20 
πίθηι ἰπἰ6 ἴῃ πιοηΐθη (Δ ΡΠ16}1, οἱ 

᾿πΠ6 ΓΟΨΘΡΒῈ5. 651 ἢ ΘΔΠΙΔΡΙΔ ΠῚ. 

(1,41. 
20),τ 

ΕΣ 

4,25. 

τῷ Φογὰπι νϑγοὸ ΠΙΪα5. ΑΟΠᾺ} γΓοσηὰ- ΕΠ. 

Υἱΐ ΞῈΡΟΡ ἴβγ8] ἴῃ δαιηλγὶὰ ἅΠΠ0Ὸ (6- 

18, Α].: ΝΟ]. γα, 

41, ΑὟΝ. 5. δὲ6 58. νΕ: δίπαπδ, το αὐ 588, δεῖς 
αἰδίαια. ΑΥ̓́Τ: πιαίξς Ὁ, 58, φεῖ. νΕ: δεῖς, Αἱ δανῶι 
[είπ ὁ αΥ̓: δΕΡΙ οδανε, 

22. ΝΕ: φοβεῖ, 
23. οὐη δαπποπ δίπαι, ΝΕ: δ6π 515. δίπαπζοίπα. 

Β. ὙΣ {τἰοθοπ ἰδτοι ΘροΙ ταί! ἰθπι, ΑΥὟ: [εἰπίρ ἐπ 
ἴῃ ὁ 
234, Β: πὸ αἵόδ οὐ Π δίπίον. [{ τ0. πὶ 1, [αὔν, 

Β.ΟΥΥ ΕΑ: υὐπ (απὸ ἰθπ.π) 42 (πα 61), 
4" 



4. 18. 9Ὲ 9} Ἐβοραπι ΕΠ. Ἴ 

ΕΕῚ. « ον απᾷιὶ οὗ « οδαρπαξζὲ υἱοίονἕ ἕα ΘΝ, “«“ χιοαρίίαν. 

Ἰωσαφὰτ βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσε 

δώδεκα ἔτη. 2 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν- 
ὦπιον κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς ὁ πατὴρ αὐτοῦ 

καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. Καὶ μετέστησε τὰς στή- 
λας τοῦ Βάαλ ἃς ἐποίησεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ" 
ὃ πλὴν ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 'Ιεροβοὰμ υἱοῦ Να- 
βάτ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ, ἐκολλήϑη, καὶ 
οὐκ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

4 Καὶ Μεσὰ βασιλεὺς Μωὰβ ἦν Νωκήδ, 
καὶ ἣν φέρων φόρον καὶ ἐπιστρέφων τῷ βασι- 
λεῖ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐπαναστάσει ἑκατὸν χιλιάδας 
ἀρνῶν καὶ ἑκατὸν χιλιάδας κριῶν ἐπὶ πόκων. 
ὅ Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν ᾿Αχαάβ, 
ἠϑέλησε βασιλεὺς Μωὰβ ἐν βασιλεῖ ᾿Ισραήλ. 
ὁ Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ βασιλεὺς Ἰωρὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκδίνῃ ἐκ Σαμαρείας, καὶ ἐπεσκέψατο πάντα 
τὸν Ἰσραήλ, 1καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἀπέστειλϑ 
πρὸς ᾿Ιωσαφὰτ βασιλέα ᾿Ιούδα, λέγων : Βασι- 
λεὺς Μωὰβ ἠϑέτησεν ἕν ἐμοί" εἰ πορεύσῃ μετ᾽ 
ἐμοῦ δῖς Μωὰβ εἰς πόλεμον; Καὶ εἶπεν᾽ ᾿Ανα- 

βήσομαι " ὅμοιός σοι ὅμοιος ἐμοί, ὡς ὁ “λαός 
σου ὁ λαῦς μου, ὡς οἱ ἵπποι σου οἱ ἵπποι 
μου. τ Κα: εἶπε" Ποίᾳ ὁδῷ ἀναβῶ; Καὶ 
εἶπεν᾽ Ὁδὸν ἐρήμου Ἐδώμ. 9 Καὶ ἐπορεύϑη 
ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καὶ ὁ βασιλεὺς Ἰούδα καὶ 
ὸ βασιλευς Ἔδωμ" καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν ἕπτα 
ἡμερῶν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ παρεμβολῇ 
καὶ τοῖς κτήνεσι τοῖς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν. 

10 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς ἸΙσραήλ." Ὦ, ὅτι 
κέκληκε κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς δοῦναι 
αὐτοὺς ἐν χειρὶ Μωάβ. 11: Καὶ εἶπε 'πρὸς 
αὐτὸν' Ἰωσαφάτ" Εἰ ἔστιν ἐνταῦϑα προφήτης 
τοῦ κυρίου καὶ ἐπερωτήσωμεν τὸν κύριον δὶ 
αὐτυῦ; Καὶ ἀπεκχρίϑη εἷς τῶν παίδων τοῦ 
βασιλέως ᾿Ισραὴλ καὶ εἶπεν. Ἔστιν ἐνταῦϑα 
Ἑλισαιὲ υἱὸς «ΣΣαφὰτ ὃς ἐπέχεεν ὕδωρ ἐπὶ 
χεῖρας Ηλίου. 12 Καὶ εἶπεν Ἰωσαφὰτ 'ὁ βα- 
σιλευς Ἰούδα" 
Καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Ἰσραὴλ καὶ 
Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς Ἰούδα καὶ βασιλεὺς ἘἜδωμ. 

2. ΑΒ: ἐν ὀφθαλμοῖς (ἐνώπ. ἘΧ). ΑΓΒ Ὁ (φ. καὶ) 
δὃχ ὡς (ΕΧ). 8. ΑΒ: τῇ ἀμ.. ὙΠΟ . Ἐχκαὶ (6. 
ΕΧ). 4. ΔΒ (οι. Ἰηξτα): Μωσὰ.... ἦν, φ. . καὶ 
ίς, ἘΧῚ): ἐπέστρεφε 5. τψείς. ΕΧ), τ ΑΒΊῚ (ἃ. 8. 
καὶ (ΕΧ). 6. ΑΒ τΕ}}. ἔ πάντα (ἐ Χγ). 7.48: ἐξαπέ-, 
στειλε ... μοι - σοι... (015) μὅ - σϑ (ο. ΕΧ), ΑΒ: ἔρη- 
μον(- ἤμϑ ἘΧ). 10. ΛΞΒΤίρ. τρ. βασ.) Τσύτο Το Ὁ Ὲ 
(ἸΧς 568 ὁ τὅτος). 1} ΑΒ πρὸς αὐτὸν (Ἐ. Ιωσ 
ΒΡΧῚ Β: Οὐκ (ΕἾ ἘΧ; ΑΧ: Εἰ 8). ΑΒ: ὧδε προφ. 

ο. ἐπιξζητ ἥσωμεν,.. παρ᾽ αὐτῶ: ... Ὧ δε Ἔλ. (ο. ΕΧ). 
12. ΑΒ" ὁ βαῦ: Ἰόδα (1 ΕΧ). ). ΒΚὲν (ΤΕΧ ; ΑΧ: σὺν). 

Ἔστιν ἐν αὐτῷ δῆμα κυρίου. 

ἼΞΡΡΟΣ Ἴῖ99 πτητῦ ΠΣ ὈΘ  ἽΣηηῸ 
ἌΣ »Π ΠΩΣ 5. ἐ ΤΊ) πῶ Σ 

"Φ3} 2595 ὌΣΝΞ Ἢ ῬᾺ απ 

ὮΝ πῶν “ῶνπ ὌΣΞΙ ὈΞΧΌΤΩΝ 
“ἼΩΝ Ὁ22 ΓΞ ὉΡ2) ΤΊΝΌΓΙΞ ΡῸ 

“Ὀτν Ὁ ῬΞῚ ὉΝΉΘΥτΝ ΝΌΠΙΠ 

ΣΊΣΘΣΣ 
Ἴ3 Γσ ὩΝ Δ τ ΠΘῺ »ϑ"Ὡ" 

πϑΝ τ ΠΝῸ ΞΜ ϑΣ τ 5, ΞΘ ΠῚ 
ΠῚ ΕΘΝ ΘΛΘῚΝ ὯῸΝ ΠΙΝῺΣ ΘΛ ἽΞ 

ΟΝ 5. »ῶβ"} ΝΠΝ ΠΙῺΞ 

νῶν 

5} 

"5 

τιτο Ἰρ-οῚ παι δῆτα 1:3 
ὈΡιδήποτοΣ ἐθὩθῚ "95) ἈΝ 9. 
»Ὃθ ἀΝ ΤῺ ΠΡ ὝΝΟ ππΊπυ Ὁ 
ΠΟ Ὁ ΞΤΏτοΝ ἫΝ ΠΘΏΣ Ἵ3 
ὮΣΞ Π3. 29 πὸνν ἜΝ 
ΠΙῚΝ ἼΩΝ ἈΠΌ ΤΟΣ "Ὁ)ΌΞ ἼὩΣ9 
ἼΞΤΩ ΤῊΣ πον ΧΣΣ ἼΠῚΠ 

ἐ Οὐτὰ 
᾿Ω ἘΠῊΝ ΓΝ γι ἢ ἀν 
ΠΣ. Ὁ. πὸπσ ΟῚ 5.25 Ὡνϑῦ 
ἜΝ) ΤΌΣ "ῶν ᾿ΠΩΠΞΟῚ 
πὶ ΝΡ τὴ πῖν ὉΝ Π9Ὼ 

"2 

.- 

᾿δΐἷν ΠΏΟ πϑὰπ ΘΙΘΌΩΝ δῦ 

ἼΝπ ὈΡυϑΐτην, ἼΩΝ ἐ ΣΝ ΤΊΟΞ Π 
πήποττΝ ΓΙ τῆποὺ ΝῚ22 ΠΡ 
ἘΠ: Ὁ ὙἸΞΡᾺ τπν ΤΩΙ ἽΝ 
ὈϑῶτΞ νῶτον πΞ ἽΝ ἘΝ. 
ἐΣΠΡῸΝ τοτὸν Ὁ ῬΧη- ΩΝ 
πήποτηοπ ἸῚΝ τῶν ὈΒΙδἾτηΣ ὝΩΝΘῚ 12 
ὈΘΙἿΣ ΠῚ ὈΝτἰρν ΠΩ ΠΝ ὙΤῚ5Ὶ 

ἐδύμὰ Ἴσ 
Υ. 7. ΌΓΙΖ “ὩΣ δὲ΄ 55 



ὥ, διύπίαο, (3.,2-19.}.1230 

φλοζα᾽ ὃ ΓΘ ΤΑΙ, 

τπ δαῦν Φοζαρῃαίδ, ὃὍε8 δευπίρϑ δια, 
2 ἀπὸ τορσίοτεῖς δοδ δαῦτο. ἘἸ1πὸ δα, 
Ὁα8 ὅεπι εττη ἰδεῖ φοβεῖ, Ὁοὰ) πίε υἷε 
Τείπ ὅθαίον ἀπὸ [εἰπε λον. Φεππ οὗ 
{δαὶ τες οἷς Θάϊπεπ Βαασα, δίς ζεῖπ 958ᾳ- 

διοτ πιαΐεπ Τἰοβ, ἜαδοΥ εὐ δΓ1ε5. δαπροπ 
αἴ Ὅπ Θὐποεπ Φοτοδοαπιϑ, ὍὉε8 Θοθπϑ 
ϑὲοδαῖδ, ὃεν ἴτας [ἀποίρεπ πια ὅτε, ππὸ 
168 πἰῷι ϑαυοπ. 

Ῥὲεῖα αθοῦ, δὲν ϑιίοαθίτον δεδηπὶᾳ, θαίίο 
υἱεῖ, Θάγαἴο, ἀπὸ ξἰπίεῖς. Ὁ6πὶ δὲδπίρε “- 
ταῦῖδ δος. υοπ διποετ ἐαπζεπο ἀἀπι- 
πιεῦπ πὸ ϑοπ διιπθοτε ταποπν θ οθετη. 

ὅ  Φα αὔεῦ Ἔα τοῦτ αν, [6] Ὅεγ θὲρας 
ὁ δἰίοεν δὲδπίᾳ αὖ υοὴι δεὐπίρε ϑΊταεῖδ. ἘΦα 

ὁ06 δ} [οἴ δεπ 8 οἰ αι δὲν δεδπίᾳ ϑοταιῖι 
θη (Θαπιατία, τπ|ὸ οτοποίς Ὁᾳ8 σαπλὲ δ΄: 

ά 

7 ταῖῖ, Ἔ ππὸ [αποίς δἰπ 2 οανθαΐ, δεπὶ, 
δὐπίρε δια, τπὸ Τἰ 8 ἴθπι ζαρεπ; Φεῦ 
φθιοα ίτεν δεδηὶς {ϊ σοπ πἰίγ αδαεζαϊεπ, 
ἔοπαπι ππὶξ πιίν χιι Πτείζεπ τοϊρον οἷς ϑ)ῖρας 
δίίεν. (ὁ ὑὑγτα: δῷ οἱ δίπαμ! ἔοπις 
πιεη, ἰῷ δίπ τοἷε δι, ἀπὸ πιρίπ ΠΟΤῈ τοῖα, 
Ὁεῖπ ϑβ01Ε, ἀπὸ πιοεῖπε ϑὲοῇε τοἷς Ὁείπο 

ὃ ϑὲοῇε. ἘΛ1πὺ Τρταῷ : Φιτ τϑοῖεπ ὅθε, 
τοοίεπ τοἷρ δίπαμῇ οἰεθοπ (ὅν νταῦ): 
Φιτ δὲπ ὅδοᾳ. ἱπ δὲν θύπε (ὅοπι. 

9 0 06 δίπ Ὅὲν δὺπίᾳ Δήταρῖϑ, δὲν δὲ - 
πὶρ δια πὸ δεγ δεῦπίᾳ (ὅϑοπιδ. 

10 ἔρίπ βαήεον. 

δεδηίᾳο σοασεπ, ὉαΒ ἐγ [{ε ἱπ δε. ρας 
11 δίτον ἄπο φἄθο. ὃ Δοζαρθαί αδὸν ἤρτα:ς 

ἀΠ ἔεὶπ του θεῖ Ὁ.8 εττη θίοτ, Ὅᾳ τοῖν 
Ὅρι εῖτπ Ὁπτῶ ἰδ ταιρήταρίεπ ὁ Φᾳ 
απιυοτίεῖς. εἶπον ἀπιίοῖ ὅπ δεπεύίεπ δε8. 
δεδηίρϑ Δταοῖδ, τἀπὸ Τρτα): φίον {Π ΟΊ α, 
Ὅν Θυῦπ Θαρθαιδ, δὲν ΟΤίᾳ θαΐον απ 

12 οἱε άποε αοῇ. ὃ Φοζαγθαί ρταῶ: Φ δ 
φεττη ον {Ὸ δεῖ ἰθπι.. ἍΠΠΠ|Π0 ζυσφεπ κι 
ἰθια οίπαθ ὅον δεδπίᾳ ἤγαοῖδ, ππὸ 30- 
ζαρθαῖ, ππὸ Ὅεν δε πίᾳ (δ οιπ8. 

2. Φάιις. ΝΕ; επίξοτπίς! 
9. Β: ὑοῦ) Ποδίε εὐ. Β.ΑὟ.ὙΕ.Α: υἱῷ πίε. 
4, Φιβαζδεοτδεπ, Β: οαἰπα πι Ὁ. Ξθοθλ ΦῚ πππὶ 

ΑΥ̓́Ν ΝΕ: ταν (οἰπ) "Βίονθείθεν, Αἰ: ππξοτθίο! τ. 
Θαῖζῃ. νΕ: ἤοιοῖίο, Β: δταΐϑς δεηι.., ἐἄπιπιον,, 
ἰπ θοῦ 538. εἶπ. Αὐαα ἔθτοι δυἐπ. 

0. ΒΙΑΥ͂Υ.Α: απ δεπιζοίθεπ Φαρεΐ Β,ΑΥ͂,ΥΕ.Α: 
παμτοτίε, 

πὸ 
Ὅαᾳ Π Πεθεπ Φαρτεοίζοι. ἐορεπ, θαῖε δα8. 
Ὅκγ ἀπὸ Ὁα8 5100, Ὁα8 πἰπίον ἰἤποπ τθατ, 

Ἐ Φα ἠνταῦ δὲν δεῦπίρᾳ δ]Ξ 
ταρῖδ: Ὁ θεὲ! δὲῖ ᾧεῖτ θαι οἰεῖε ὅτεῖ. 

Φῖς δτεὶ δ ηΐβε, ἘΕΙ. 

ΟΠη0 Οὐΐᾶνο Φοβδρίιαί Γαρὶβ δυάδθ, 
Γθρηδνίίσιθ ἀπο 6οἰπὶ ἃηηῖ5. ἕ Εἰ 
[6 οἱξ᾽ πη] }Π} ΟΟΥ πὶ Ποπιΐη0, 56 ἃ ΠῚ 
Βἰσα! ρᾶΐοΡ 5115 δἱ τηδίβθυ. Τα] θη ΐτη 

δ ρερῇ βίαϊ 8 ΒΔ] 4χὰ5 ἰδοθγαΐ ρᾶίογ 615; 

τθδν δ γρ γα ΔΙΊ. ἰπ ρΘοραι5 ΘΓΟΒΟΔΠΙ 
ἵκει ΕΠ Ναραΐ, χαΐ ρϑοσαγα [ροὶϊ [5γᾶ8], 
τόπον Δ ΠδΘ5Ιζ, π6 6 ΓΘορϑϑὶϊ ΔΡ οἷβ. 

Ἷ 

ΡΟΓΙῸ Νίαβᾶ, γτὸχ Μοᾶ}, πευίγοθαὶ 

ΡΟΟΟΓὰ Πη}]1ἃ οἱ βοϊνορὰαΐϊ γορσὶ [5γδβὶ 
Δ ΘΠ απ) Π}]Π1|ἃ σΠΟΓΡΙη οἱ ΘΘΠ ΠῚ 
ΚΓ ΠΠ1|ἃ ΓΙ θα) ΟΠ) ΥΘ]]ΘΡΙ 115 58. 
Ἐ αμμααθ. πογίαι8 [ιϊββοὶ ΑΟΠΔΡ, 
ΡΓΔθνΑ ΓΙ Οδί5 οϑὶ [ο6ἀπ5 ψαοὰ ΠΔ}6- 
θὰϊ ΘΠ) ΓΟρΘ ἰ5γ86]. ᾿ ΕρΊ655115 βϑί 
δι  ΓΟΧ ΦοΓᾶμ) ἰῃ αἴθ 1Π|ὰ 46 88- 
ΠΤ] οἵ ΓΘΟΘηΒΕ11 ὉΠ ν ΘΓ ΙΙπὶ 15ΓΔ6], 

Ἔ γη]βίίφαθ 84 7οϑᾶρ]ιαϊ γϑρθῃ δι6ἃ, 
ἀϊόθη5: Ἀθχ ΝΟΔΡ γϑοθβϑὶί ἃ [16, 

ΥΘΩΪ ΠΊΘΟΙΠ ΟΟηΪΓὰ ΘΠ) δά βρΓ88- 
ταχν, 4 ἰπαπη. Οἱ ΓοΒροηαϊί : Αβοθηάδη! ααὶ 

ΠΠΘ8. Θ5ΐ, ἰχ8 65, ρΟρΏΪι15 ΠΙΘῈ5 
ΡΟΡυΪ 5. ἰὰ018, οἱ δαὶ πιθὶ δαυὶ ἰυἱ. 
Ἔ ΠΙχίίψαο: ΡῈ 4αὰπι νἱὰπὶ ἀβοθηήθ- 
"8 Αἴ 1116 ΓΘΒροηά : ΡΟ ἀ656Γ- 
ἴα Ιἀαιηλθὰθ. ἢ Ρθγγθχθγαηΐ ἰρὶ- 
ἴὰΓ ΓῈΧ ἰΙ5ΓΔ6] οἱ τὸχ Δι4ὰ οἱ Γοχ 

οὐῃ, Β4ΌΠ), οἱ οἰ ΓΟ ΘΓ Πΐ Ρ 6. νἰδηὶ 5 ρίθηὶ 
ΑΘΓ; Π6Ὸ δγὰΐ ἃᾳιια δχθγοίίαϊ αἱ 
}υηθη 15 ἀὰᾶθ 564. ΔΓ 608. 
Ἔ ΒΙΧΙ 46 ΓΟχ [5Γ86]: Ηρα, πϑὰ, πρι! 1 
ΘΟΠΡΓΟΘαν ΙΓ ΠῸ5 ΠΟΙΏΪΠΙΙ5 {Γ65 ΓΘΡΘΞ, 
αἱ ἰγδάθγθί ἴῃ τηλη85 ΝΟὰ". ἜἘΕΒΚΕ11 

πε. 811 Φοβάρῃαί: Εβίηβ 1,6 ργορποίὰ ἢ0- 
ἐθοτιδε χῃ]ηἶγ, αἱ ἀΘρΓΘΟΘΠΊΓ ΠΟΠΙΪΠΙ1Π) ΡΒΓ 

θη Εἰ Γοβροηθἰς ἀηι18 46 56 ν 85 
1κε. ΤΟΘῚΒ. ἰβγᾶ81: Εβδι μἰὸ ΕἸϊβθὰβ ἢΠΙΪ5 
αν ρῃδῖ, ἀαϊ Γαηάθραὶ Δα ᾶΠη ΞῈΡΘΓ 

ΙΔ 115 ΕἸΪὰ6. ἢ ΕἸ αἱΐ Τοβᾶρμαί: 12 
ὑϑι, δὶ ἀρ Θι 560 Ποιμὶπὶ. ἢ 6- 

Βοθηἀιί6. δὰ 6 ΓΟχ ἴ5γδθὶ οἱ 20- 
ΒδρΠὰϊ γὸχ Δπ4ὰ οἱ γοὸχ Βάομ). 

10. Α1. (5) θὰ. 13. Α1.Ἀ γοὸχ 76. 
7. τὐ ΠῚ δὲν πὶὶ πὶίν Θέδεπ .., Ὁ. ΒΥ ΝΕ: οἴπῃ 

(6ίπῸ κι. Ταπϑεε ... αἰεδεκ, 
9, ππιρβένξοσοπ, ΟὟ; {001{0 εὐ απ 58. {ἴτ. ΝΕ: κα, 

εὖ ταῦ ἢ, ὅς δα {. Ὁ. βαρεῖ, Β.ΑΥΥ: σα ἰῇπεπ [οἰ μές, 
ΥΕ: ἰῃτεπ δύβεπ. 

10. ΒΑΥ͂ΝΝΕ: (δετγ)αοενπζοπ, Αἱ πιὸ 3 δὲ, σετζαπι: 
τποῖ, --- -- 11. ΑΥ̓Σ ΥΕ: δοίταροπ. Β: νοι ἰθιη {ταρίοπ, 

12, ὙΕ: ὅθ εἰ δεπὶ {8}... 

28τα. 8,2. 

Ε-ς.16, 

ΠΕ 
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ΕΕΙ. 

(ὁ,19--29. 

«᾽ ον αηιΐ οἱ «Ξοδαρδαῖίζὲ υἱοξονῖω οοπ ένα ΠῆοαΡὲξα. 

πβοβεμ ἘΠ. 

18 Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸς τὸν βασιλέα, 
᾿Ισραήλ' Τί ἐμοὶ καὶ σοί; δεῦρο πρὸς τοὺς 

τῆς μητρὸς σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς 

Ἰσραήλ᾽ Μή, ὅτι κέκληκε κύριος τοὺς τρεῖς 

βασιλεῖς τούτους τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς 
χεῖρας Μωάβ. 138 Καὶ Ζῇ 

- “ 5 ΄ 

κύριος τῶν δυνάμδων ᾧ παρέστην ἐνώπιον 

εἶπεν “Ελισαιέ" 

Ὁ ΕῚ δῇ , “32 Ν 

ὁτι εἰ μὴ πρόζωπον τοῦ ]ωσαφὰτ βα- 

εἰ εἰφςέβλεψα 

6 καὶ νῦν λάβετέ μοι 

αὐτοῦ, 

σιλέως ᾿Ιούδα ἐγὼ λαμβάνω, 

πρός σὲ ἢ εἶδόν σε᾿ 

ψάλλοντα. Καὶ ἐγένετο ὡς ἔψαλλεν ὁ ψάλ- 
λων, καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτοῦ χεὶρ κυρίου 1ὃ καὶ 
εἶπε Τάδε λέγει κύριος" Ποιήσατε τὸν χει- 
μάῤῥουν τοῦτον βοϑύνους βοϑύνους, 17 ὅτι 

τάδε λέγει κύριος" Οὐκ ὄψεσϑε πνεῦμα καὶ 

οὐκ ὄψεσϑε ὑετόν, καὶ ὁ χειμάῤῥους οὗτος 
πλησϑήσεται ὕδατος, καὶ πίεσϑε ὑμεῖς καὶ αἱ 

κτήσεις ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν. 18 Καὶ 

κοῦφον τοῦτο ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου, καὶ πα- 

ραδώσω τὴν Μωὰβ εἰς χεῖρας ὑμῶν. 198 Καὶ 

πατάξετε πᾶσαν πόλιν ὀχυρὰν καὶ πᾶσαν 

πόλιν ἐκλεκτήν, καὶ πᾶν ξύλον ἀγαϑὸν κατα- 
βαλεῖτε, καὶ πάσας πηγὰς ὕδατος ἐμφράξετε, 

καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαϑὴν ἀχρειώσετε ἐν λί- 
ϑοις. 20 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ πρωίᾳ, ἀναβαινού- 
σῆς τῆς ϑυσίας, καὶ ἰδοὺ ὕδατα ἤρχετο ἐξ 

ὁδοῦ Εδωμ, καὶ ἐπλήσϑη ἡ γῆ τῶν ὑδάτων. 

21 Καὶ πᾶσα Μωὰβ ἤκουσεν ὅτι ἀνέβησαν 
οἱ βασιλεῖς πολεμῆσαι αὐτούς, καὶ ἐβόησαν 

ἐκ παντὸς περιζωννυμένου παραζώνην καὶ 
ἐπάνω" καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ ὁρίου. 22 Καὶ 
ὥρϑρισαν τὸ πρωί, 
τὰ ὕδατα, καὶ εἶδε Ἰωὰβ τὰ ὕδατα ἐξ 
ἐναντίας πυῤῥὰ ὠςεὶ αἷμα. 28 Καὶ εἶπον" 

«ϊμα τοῦτο ῥομφαίας " ἐμαχέσαντο οἱ βασι- 

19, ΑΒ τὸν εἰ τόὅτὸς( (ΤΕΧ). 14.Ὰ8 Ἐτὅ.. 
πρ.σε καὶ. 16.8: λάβεί(- τετέ ΑἘΧ). ΔΒ: αὐτὸν (-τὸ 
Ἰ), 18. ΑΒ: Ἀπὅφη αὐτὴ ... ἐν χειρὶ. 
ἐκλ.. . ἐμφράξεσϑε [- ΑΡΧ). 20, ΑΒ: ἐγ; πρωὶ 
δος ἤρχοντο... . γῆ ὕδατος («.ἘΧ). 21. ΑΒ: ἤκϑσαν 
-σεν ΕΒ Χ). ΒΤ (φ. εν αν τεῦ οὶ ΑΒ: πολεμεῖν 
τῆσαι ἘΧῚ). Α'ΒΕ: ἀνεβόησαν ( ὁ. ΤΣ ΑἸΧ: ἀνέβη - 
σαν). ΔΒ: περιεζωσμένοι (ο, 1) ξώνην (ο. ΕΧ). Β 
εἶπαν" Ὦ, (ἐπάνω ΔΈΒΧ), 2. ΑΧ: ἴδεν, Β: ὡς 
(ὡς εὶ ΑΕΕΧ). 28, ΑΒ: τῆς ὁ. Β: καὶ ἐμ. 

190, Β'χκαὶ- 

Ν (᾿ Ψ 2 ’ὔ ω ) Α 

καὶ 0 ἥλιος ἀνέτειλδν ἐπὶ 

«ἐπέβλ.. 

θμηῶ» πορτὸς ΕΝ “ἸΏΝ. 13 
πλὴν ἌΞΩΝ Ἴο' ΟῚ "ΒΩ 

-“ ,ὔ ᾿ ’ ] 

προφήτας τοῦ πατρὸς σου καὶ τοὺς προφήτας, 
ΠΦῺ 5 ὝΩΝΟῚ ἨῈΝ ὙΝΞΩ ΟΝ 
δώδῳο πῆπο ἈΉΡ ’5 Ν᾽ ὈΝῊδ. 
ὍΞ ὉΓΗ͂Ν ΤῸ ΠΣ ΡΝ 
πὴποτ Ἢ Ὦτον ἜΝ ΥΞΝ ΤΟ 
ὍΤΩΙ ἼΞ ἔτ ΤΩΡ ὝΩΝ ΠΊΝΞΣ 
ΝΘ Ν ΡΣ ὈΒῸΘ Ἰττυτ2Ὁ 
ΠΡΣῚ ὁ ΠΝ ΙΝ ΟΝῚ πῖν ὉΡΞΝ ῸΝ ̓Σ 
ΣΟῚ Ἰ22,ΩΣῚ 1329 ΓΤ; 32 Ὁ ὌΠ 
πὴ ἼΩΝ ΤΙ ὝΔΝΡῚ ὁ ΤΠῆΣτῚ τον 10 

ΓΞ ἘΘΡΒᾺ ᾿ ΘἾΞ8. ΠπῚ ΓΙ ΓΙῸΣ 1] 
τ Ὶ ΠΡῚ ἘΝ ἼΠΓΝ 5 ΠῚ ὍΝ" ΠΘ 
Θ"Ὦ δὲ 135 ΝΉΓΙΣῚ ὉΓΙ5ΓΙ ὈΙΟᾺ ἽΝ ἜΤ 
ἘΞ ΡΙ3) ΞΡ 85 ΘΩΝ ὩΓΤΙϑἢ 
ΞΝΤΔΤΩΝ 1291 ΓῆτπῚ 93, ὩΝῚ ὉΡ91 1: 
-ῦς7" ἬΣΧΞὩ ὌΣτοΞ, ὩΣ Ξ:ΠῚ ̓ ΏΞΤῊΞ 19 
Ὁ) ὈΣΒῸ, 51 γ» Ὁ} ΠΞῺ ὋΣ 
πρΌ ΠΣ 9) ἩΒΓΘτν ΘΝ ΟΝ 
ΡΞ "ΠῚ ΣΘΣΝΞ ἼΩΝΘ ΤΙ ΓΙΞΊΩΣΙ 
ΦΝΞ ὩΣ “ΓΙ ΤΙΣΙ γῆρνϑ 
ὯΝ ὙῊΝΠ ΡΝ ΙΝ ΠΤ 

ἘΡΣ 
ΒΞ ΦΊΒΓῚ 29 τὴ ὑΣΘΘ ΒΝ 5 ΟΞῚ 
ἘΆΓῚ ἌΓ 2ΘῸ ΡΣ Χ5Ὶ ὯΞ ὈΠΙΞ 
Δ ΞΕ5 ὁ ΘΗ ΞΝΓΊΓΩΡ ΤΩΡ] ΥἹῸΣ 5 22 

21 

ΝΡ ΘΛ ΏΣΊΤΟΡ ΓΙΓΙῚΤ Ὁ ὩἸΩ;ΤΊ ὝΡΞΞ 

ἼΠΞ ΘΟ ΤΝ ΘΠ ΤΙΝ ΔΘ ὩΝ 

ΟΞ ὈΒΠὶ Ἴ27Π2 ΣΉ πὶ ὩΠ ῬΩΝΘῚ 23 

15. ΒΙΑΥΝ ΝΕ. Α: θαθε (ὦ μὲ δέν. 
1ά. σοϊζαρθαεδ.., ϑϑενζοι, ΟὟ : πάρπιο ὦ πὶ. ϑε 

Φι ατὖ. Β: απ οἱ τ. Ταποπ πᾶν Ὁ. ἀπῇ. ΑὟΥ: 
τοϊτῦς ὃ. πὶ απδ. δεπ πὶ απ. 

1ὅ. ΥῈ,Α: δ ανζεπίρίοἴοεν, ΑΥἁ Εν Α: δὲν Θυ, (9...) 
{νίοἴς, ΒΥ ΝΕ: ἀδεν ἰδπ, 

10. ἐπ δίοζοπι σθαι. ΑὟὙΕ: Θτ, απ Θν, 
17. δίοδ ἘΒαΙ ... ἐθτ πν επτὸ ὁδεονδεπ, ΥὙΕ: [[ἢ 



ἢ 

19 άποε αὐδεπ, 

Φ, βδῥύπίᾳο, 

εν Ονίοππαμπ, ΦΟἷο Θειυάεν υυἱο ΘΓ, 

ἃ, 15: ΟῊ ἘΠ 

ΕΕΠ. 

13 (Τα αϑὸν {ρταῦ ζππι δεθηΐρο Δναοῖδ: 
θα θα δὰ. ταὶ πἰΐτ κὶ [1 αῇοπ τ οὐδὲ 
δἰ ἐπι Ὅὸπ τορθείοπ Ὀείποϑ θαίετδ ππὸ 
ἀπ ὃοι τον θοίοπ. είν ϑθείίον. ΦῸΥ 

δ πίᾳ ἤναοῖϑ {ρτα ἃ) κει ἰῆπι: ϑὲοίπ, Ὁόππι 

Ὅ6 ετν δα. οἰεῖς Ὁτοὶ δεθπίᾳε σοϊαθεπ, 

Ὅα8 εὐ [{ε ἐπ δὲν ϑθιοαδίτον πος οἶδε. 
14. ὃ ΘΙ} γταῦ: Θο τϑαῦε δὲν ετν 8ὲ- 

δαρίθ ἴοι, ὉοΥ δὸπι [ἃ [{6,. τοὸππ ἰῷ 
πίε οαρῃ αι, ὃὲπ δεδηπίς δια, απάθο, 
ἰὼ υυοίς ἰῷ πἰῶξ απζὸθεπ ποᾶῦ αὐίοπ; 

τῦ Ἔ7ο ὑτίπροι πρὶ πππ εἰπὲπ (Θρίεἴπιαπη. 

Ἰϊπὸ χα δὲ Φρίοεππαππ αἰ Ὅὲπ ὉΘΘαίζοπ 

Τρίεἴοίς, ἔμπι οἷο απὸ Ὅ68 Φεῦγα απ ἰθπ, 

Ἰθ τ ππὸ οὐ ρα: Θο ζυτί αι δεν ει: 
χε δὲς πιὸ θα Θγαθοι απ οἰοζοπι 55 αα). 

17 Φοππ 00 Ἰρτίαι δὲν οττ: 0. τποτϑοῖ 

ἔρίποπ. θην πο ϑὲοσοπ ζεθὲπ, ϑεππο 
ΤΟ δὲν Βα) 01} ϑθαον τϑετϑοπ, θα ἰὃτ 
ἀπὸ εἰμ (δδεήίποε ππὸ εἴτον Φ5 00 {ΠΕ 

18 ὁ Φαξιι ἢ δα8 εἶπ Θειίπαεδ υοΥ δεπὶ 
οττη, ἐὙ ὐἱτὸ απ) οἷς θὲοαδίξον ἱπὶ ἐπτε 

Ἔ 48 ἴρτ 1 τασεπ τϑοτθοῖ 
αἴίς [πὸ (Θοίς πα αἴΐϊὸ ατϑουο δε 
Φιάοίς, τὸ Ἰυοτοοί [ἀπ αἴίο αἰς Ξϑ ἄππας, 
τἀπὸ τροτοοὶ σου του 7οπ αἴ πα Υδγυιπποη, 
απὸ τϑοτθοῖ αἴτοπ αὐτὸπ δεν τπαΐέ Θίείποπ 

20 σετοετθοηι. ἢ Φο8. Φϑιοτσεπϑδ αδοῦ, τρὸππ 
τπαᾶπ ΟΡεἰϑουζοῦ ὑνΓοτ, [{)ὲ, δα. ἔππι εἶπ 
Θοιυάον δε8 ϑδιροδ υὐπ ὅθοπι ποῦ {{|- 
ἵείε ὅσα απὸ ππ| ϑθαῇἤεν. 

21 Φὧᾳς αδὲῖ αἴΐε Ῥϑιὶοαδίτον Οὐτοίοπ, δαβ 
οἱὲ δεϑπίρο δεγαι φυσοπ τοῖδον Τε 21 {{τεἰς 
τ6π,. δονίεζεπ [{6 αἴτὸ, οἷο ἐν ἘΠ πιπρ αἵί 
αόππῷ ππὸ ὉΠΟῪ σατο, ἀπὸ ταίρι απ 

22 οἱς τες. ἘΛπΌ δα {{εἰ {ἢ Ὅε8. ϑϑὲοτ- 
σαοπϑ {π|ῦς αὐππαάγίοπ ππὸ οἷς Θοππε 
απζαίπα αὐ ὍὉκ8 Θευάίον, ὁάπτο οἷο, 
σα θίίον Ὁᾳ8 ει ϊεν. σοσὺπ ἰθπὸπ τοῦς 

28 [εἶπ τοἷε ϑ1π|, Ἔππο ἡρταΐεπι : (68. ἰ[ 

17...1,: νο11 “Πβαῇετνφ, 19, 05.1,: 5 αῇευδτάππει, 
22. Α.Α.: τοῦ 41 εἴπ. 

ΑΝ ταί! 4. ὃ. ἔδν χα {τὶ θαθοῖ, ἀΥ.Ατοαν ἔδυ [01 
ο(ενδοι) ἔτ. Β: π᾿ οπτον 58. πὶ ες ὦ δίοτε, 

18. αΥὙΕ.Α: (ποῷ 311) Ἰοἐπίᾳ, 
19, ΑΥ̓͂. Ε.Α: αὐδουίοζοιο, Αἰ: δύ δ ἄπιπιὸ 115 

Ῥαιὸπ. ΟΥ̓ .ΝΕ.Α: ϑθαῇἤογαιοῖοπ, ΟΥ̓: αἷΐς οἱε δὲς 
βεπ θείου, νῈ: δεζ )δίρεπ! ΑἹ δεδοίξοπ, 

20. ΑΥ̓͂ .ΥΕ: Ὁαὁ (εἰ 6:)59. (δατ)ροῦταῦδε υοἱτο. 
Β: αἴό,,, ορζετίε, ΑΥ̓́Τ .ΥΕ.Α: Γι ἤθαῇον,,,, τοῦτος νοϊ 

] 

ὨΙχὶΐ δαΐθιη ΕἸΙ5θ5 δὰ τϑρθηὶ [5- 1 
Ὁ ΤΔ6]: Θυἃὰ πὶ οἱ ΕΠ} οϑιὐ νδάθ 

"δά ΡΓΟΡΠΘἴα5. ΡΔι15 ἰὰϊ οἱ τη {115 
“6. Εἰ αἷὖ 11 ΓῸΧ 5Γ86]: Ο.ΔΓΘ 

ΟΟηρΓοραν! ΠΟΙΏΪΠ115. ἰΓ68 ΓΘΟ 65 08, 
αἰ ἰνδάργοΐ 605 ἴῃ Ιηδηι5 δου 

να Ὀιχιίψαρ δὰ απ ΕἸ] 1565: γι νι Π0- 
μἸΪπ5 ὀΧΘΡΟΪ απ}, ἴῃ οὐα8. ὁ0η- 
Βρθοία βίο, «ιθοὰ 51 ποῸὴ να 111 
Φοθαρῃπαΐ Γορὶβ διάδθ ΟΡ ΘΒΟΘΓΘΙΏ, 
ἽΠ0 δἰζθη ἰ5561) 4 46 (6. Π60 Γ6- 

, ΒΡΟΧΙΒ56ΙΩ; ἜπιηΟ δαυΐομῃ δάἀιποῖίθ 
ἘΩΪ] ρϑα!ίομη. ΟἸΠΊΖι6 οαπαογοί ρ58]- 
οἴ65, ἰδοία οϑὲ ΒΌΡΘΙ ΘΠ) Π]81115 θ0- 

ἴηἶηϊ Ἔοὲ αἱ: Ηδθο ἀἰοὶϊ Ποπηπαβ: 16 
Ῥδοιίθ. ΙΝ 1) ἰοΥΓΘΠ 15. ΠᾺ}115 [Ὁ5585 
οἱ [ο5885. ἜΉδθο δηΐμ ἀἰοὶ. Ποιηϊ- 17 
ἢπ8: ΝΟ γἱά 115. νηΐ 6418 
ΡΙανίδη), οἱ ἃἴνθιιθ ἰβίθ. γθρ] θθ πν 
015, οἱ θιθ 615 νὸ5 οἱ [}}}}186 νϑ- 
βίγαθ οἱ υηθηΐᾶἃ γνρϑίγᾶ. Ἔ ῬΆΓΡΙΉΙ- 
46 οϑὲ ποὺ ἰῃ οοηδρθοίι Βοιη]ηΪϊ; 
ἸΠΒΈΌΡΟΙ" ἰΡᾶάοι οἰϊα) ΝΟ ἴῃ ΓΔ 115 
νϑϑίγᾶβ8. ἜΕῚ ρΡοΓΟ 6.15. ΘΙ] 6Π) Οἷ- 
νἱ ΓΘ ηι ΤηΠη11ἃ1} οἱ ΟἸΏΠΘΠῚ ὈΓΌΘΙῚ 
ΘΙ δοίλπη, οἱ ἘΠΊ ΝΟΓΒΊΜῺ [ἸΘΊΠῚ ἔγ 10 11- 
[ΘΓ] 810 ΟΙ 4615, ΟΠ οἴΟ5 416. [ὉΠ165 
ΔΑΓ) ΟἸ 11} 0115, οἵ ΟΠ] 61 ΔΟΤΊΙΠῚ 
ΘΡΡΟΘΊ ΠῚ ΟΡΟΓΙΟ 15. ἰΔριἀθ5. ἜΡα- 20 
οἴχμῃι οϑ[ σι. ΤηΔΠ6, πᾶ η 40 5801 1- 

Ποῖαπὶ ΟἸΘΥΡΙ 50161, οἱ θθ06, ἃ]αὰθ 

γΘηϊοθδηΐ ΡῈ. νἱᾶμη ΚΔΟΠῚ, οἱ ΓΘρ] θὰ 
αϑ᾽ [οΥΓὰ Δ615. 

{ΠΠ]νΘΓΒῚ ἀπο) ΜοΟΔθΙ86, ἁπάϊθη- 21 

ἰ65 40 Δϑοοη ἀἸ556η1 Γορο8, αἱ ρὰ- 
ΘηΔΡΘηΐ ΔάνΘΥΒ 608, ΘΟηγΟθᾶνο- 
ΓΗ ΟἸΠ65. 41] ΔΟΟΙΟΙ ογαμπὶ θ|160 
ἀἰΘΘΙΡΟΥ, οἱ βίθίθγαηϊ [ἢ ἰοΡ 115. 

Ἔ ΡΡΠΒΊΘΙΙΘ. ὰη6. 5 οηΐ 65, οἱ ΟΥἹΟ 22 
Ἰᾶϊῃ 8010 ὁΧ ΔΙνΟΓΒῸ ἀ( Πα 11, νἀ 6- 
γτιηὶ ΜΙΟΔ 6 ΘΟ ἢ ἃ] 15. ΤΠ ἃ 5 
{πᾶ5] βϑαῃησαΐηθ), ἢ ἀἰχογ 46: 58η- 29 

1ῦ 

18 

ν.18.10. 

Ὀε.20,19. 

18. 
18,29. 

13: Οτᾶτο ἦ ὁοηστ. .. ΜΟΔΡ. 

(υ.) 8. Β: ἀπρο.ςος, 
21. Βα  ὙΕ: Ἰοπτδοπ ([{0}) δ απιπιοπδούπίοπ (4π|. 

4ο1.). δ᾽ νοπ οἴπεηι δ οι απ δον δὲπ (δ. Ὑ 1 ἀπρῆτς 
ἐοίο. ΥΕ: Ὁοποπ απ τυ. Ὁ. (δι, απϊοαίοπ, αΥ̓: υ. δ6ἢ 
δ αΠοπζάδίροι απ 

22, φεφοπίίον, νῈ: Ὁ68 δ), αὐ παπόοπ, ΟὟ ΕΑ: 
ἴδεν δοηι δ αἤον, ΒιΑΥ ὙΕνΑ: δα (10) [α θοαὶ. (απ) 
τι τοῖο 51, 



728. (8,34--ἃ, 4.) βόρμπ ΒΚ. 

ἘΠῚ. Ἰπϊδαο πιξν ασιῖα. 

-" « ν᾿ 3 
λεῖς καὶ ἐπάταξεν ἕκαστος τὸν πλησίον αὐ- 

- - Ν - ’ 

τοῦ, καὶ νῦν ἐπὶ τὰ σκῦλα, Μωάβ. 3 Καὶ 

παραγίνονται εἰς τὴν παρεμβολὴν ᾿Ισραήλ, καὶ 
᾿] 2 δὴ ᾿ ’ 4 ΨΖ Ἀ 

ἀνίσταται ᾿Ισραὴλ καὶ τύπτει τὸν δωαβ, καὶ 
μὲ . 2 , ΕΣ - ἘΝ 2.“ 

ἔφυγε Μωαβ ἕκ προφωῶπου αὑτῶν. Καὶ εἰςηλ- 

ϑὸν εἰςπορευόμενοι καὶ τύπτοντες τὸν δῆωαβ, 

25 χαὶ τὰς πόλεις καϑεῖλον, καὶ πᾶσαν μερίδα 
᾽ ᾿ ΓΕ. Ά. ἀν ᾿ , ᾽ τ Ἢ 
ἀγαϑὴν ἔῤῥιψεν ἀνὴρ τὸν λίϑον αὐτοῦ καὶ 

͵ κ᾿ - ᾿ “Ὕ 

ἐνέπλησαν αὐτήν, καὶ πᾶσαν πηγὴν ὕδατος 
- 2 Α 7, 

ἐνέφραξαν, καὶ πᾶν ξύλον ἀγαϑὸν κατέβαλον, 
ἴν͵ » - οὶ » ΄ὔ 

ἕως τοῦ καταλιπεῖν τοὺς λίϑους τοῦ τοίχου" 

καὶ παρεκύκλωσαν οἱ σφενδονῆται καὶ ἐπα- 
ΕΣ ΄ δὴ τυλα, « Α ; 

ταξὰν αὐτήν. 398 Καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς Μωὰβ 
- ᾽ ᾿ Γ- ΄ 

ὅτι κεκραταίωται ὑπὲρ αὐτὸν ὁ πόλεμος, καὶ 
" - ͵ » 

ἔλαβε μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ἑπτακοσίους ἄνδρας σπω- 
μένους ῥομφαίαν διακόψαι πρὸς τὸν βασιλέα 
Ἔδωμ᾽" 27 Καὶ ἔλαβε 

« 2 - ᾿ « .. 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρωτότοκον ὃν ἐβασίλευσεν 

ἀντ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωσιν 
ἐπὶ τοῦ τείχους, καὶ ἐγένετο μετάμελος μέγας 
ἐπὶ ᾿Ισραήλ᾽ καὶ ἀπῆραν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπ- 
ἔστρεψαν εἰς τὴν γῆν. 

2 7 ’ὔ 

καὶ οὐκ ηδυνηϑησαν. 

ΕΝ. Κιὶ γυνὴ μία ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προ- 
φητῶν ἐβόα πρὸς ᾿Ελισαιέ, λέγουσα" Ὅ δοῦλός 

σου ὁ ἀνήρ μου τέϑνηκε, καὶ σὺ οἶδας ὅτι 
δοῦλός σου ἦν φοβούμενος τὸν κύριον καὶ ὃ 
δανειστὴς ἦλϑε λαβεῖν τοὺς δύο υἱούς μου 
ἑαυτῷ εἰς δούλους. 2 Καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿Ελισαιέ" 
Τί ποιήσω σοι; ἀπαγγειλόν μοι τί σοι ἔστιν 
ἐν τῷ οἴκῳ σου; Ἢ δὲ εἶπεν: Οὐκ ἔστι τῇ 
δούλῃ σου οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἀγ- 
γεῖον ἐλαίου ἐν τῷ οἴκῳ ᾧ ἀλείψομαι. ὃ Καὶ 
εἶπε ἱπρὸς αὐτήν" Ζ,εῦρο αἰτήσαι σεαυτῇ 
ἀγγεῖα ἔξωϑεν παρὰ πάντων τῶν γειτόνων 
σου, σκεύη κενώ, μὴ ὀλιγώσῃς, Ἐχαὶ εἰφελεύσῃ 
καὶ ἀποκλείσεις τὴν ϑύραν ἐπὶ σεαυτὴν καὶ 
ἐπὶ τὰ τέκνα σου, καὶ ἐκχέῃς εἰς τὰ ἀγγεῖα 

35, ΔΒ: ἀνὴρ (ἕκ. ἘΧ). 24, ΑΒ: εἰςηλϑον Σ 
ἸΙσραὴλ ἃ ἀνέστησαν κ. ἐπάταξαν τὴν Ἵ. 5": ἔτοι 
γον (" Δ.) ἀπὸ πρ. (6. ΕΧ). 20, ΑΒ: ἐῤῥιψαν ... 
Ἑαύὐτῶ (ο. ἘΕΧ). ΒἘὐδ. (ΓΑ ΒΕΧ). ΑΥΒῚ (Ὁ. τοέχϑδ) 
καϑῃρημένδο (ἘΠ Χ 1). ΑΒ: ἐκύκλ. (ς, ΕΧ). 20, ΔΑ}: 
ἐκραταίωσεν. . ἐσπασμένδς ... Ἐ τὸν (ς, [Ε]ΕΧ). 
ΤΠ ΑΕΣ ὁλοκαύτωμα (. ὉΔῚ. ἘΝ ΒΊ{ (ἃ. λ.) τὸν 
{ ΑΕΧ) τ(Δηῳ). ὁ (ΤΆΒΕΣ.. ΑΒ: ἀπέϑανε. 
ἔγνως (ἢ ἘΧ). 2, Β αὐτῇ (ἢ ΕΧ; ΛΔΕΣ: πρὸς αὖ- 
τὴν). (ΑΒ: ἀνάγγειλον ω. τί ἔστι ΠΟΙ ΠΣ χη ,7.: 
ἀλλ᾽ ἢ ὃ ἀλεύψομαι ἔλαιον( ΘΈΧΟ ἜΑΣΙΝ αἴτη- 
σον. ΑΒ: σκεύη (άγγ. ΕΧ)), ΒΈσϑ (1 ΑΕ ΕΧ). 4. ΔΒ: 
κατὰ σὅ κ. κατὰ τῶν υἱῶν σδ, κ. ἀποχξεεῖς εἰς 
(πάντα) τὰ σκεύη (ὁ. ΕΧ). 

ὰ ΠΏΣ. ΠΣ ΩΝ ΟΣ 159) 

ΠΝ ΓΏΓΙΩ " ΗΝ ἼΝΞ9) ἸΞΝΔ Ὁ 

Ὁ) πα τοτῦν ἸΞ5Ὶ ΕΝ ῬΔ5 
2 ἐΞΝ ΛΩΤῸΝ ΓΞ ΠΙΞ τ Ξ9ὴ ΘΠ 

πξὶο προσ 93} ἸΟΠΠὺ ΘΟ ΉΡΙΤΊ πο 
Ξ2Ξὴ πον Ὁ} πα τῶν ἡϑ Ὁ γο. 
ἢ5555 “ποτ » τ 9) ἸΏ. ὉΠ ἸΣΣ Ὦ 

πη ὙὮΞ ΠῸΞΝ ὙΝΘΡΙΤῚΡ 
Ἴ38. ΠῚ ὉΠΡΣΟῚ ΘΡΡ ΘΒ ΤΙ ἸΞΘ τ. 
ΤΡ ΤΩΓΙ ΟἸΒΕῚ "99 ῬΤΠΙ ΤΣ ΞΔ ΤῸ 
5: Ὡξῶ ὧδ τδ συ ἸΠῚΝ 
εἼθ 35. ΝῸῚ ὈἿΤΝ ἼΞΘΟΝ φΡΞΠΟ 
ποΏσ- τῶν ἰϑξπ τον ΠΡΡῚ2] 
πρππτν ΠῸΡ ΠΟΣῚ ΩΓ 
ἩΦὉΞῚ ὈΝΘ ὮΡ ὈἾΤΗ, ὮΣΡΣῚ 

ΕΥ̓ Ἰϑῶϑι ἐξ ος 
ΘΝ ΞΏΠΠτῺ3 9 ΤΙΝ ΓΙΩΝῚ εν. 
ἜΔῸΝ ΠῚΞΣ ΒΕ νἰϑ νατὸς ἊΣ. - 
ΝΣ πρὶ ἼΤΩΡ 5 Ὡρῆν ΠΡ] ΓΝ 
ὮΝ τΠΡῸ ΝΞ πῶ 1 πήποτ ΩΝ 
πῸΝ ὙΩΝΟῚ ΡῈ Ἔ “19. "ἢ 3 
-ΠῈ "8 ὑθνῚ ἩΡΤΙΌΣΝ ΤῸ ΕΝ 
ΠΠΠΘΙΘΟ ὉΝ ΝΣ ΓῊΞΞ ̓ β Ὁ τῶν 
ὝΔΝδῚ εἸτῦ ΠΌΝΤΟΝ 5 ΤΡΣΞ 85 3 
ΓΝ γΠΠ 2 8089 πςτ νῷ ΣὉ 
ἐλ» ΔΏΤΟΝ ΘῚΡἼ 5109 ἘΡΕΓ ΤΕΣ 
πἼΣΞΣ ἼΠ2Ξ ἀρ τυ ΟῚ ὈΝΞῚ 4 
ΤΌΝ ΤΙ ΘΡΌΞ ὃ ὃν ΠΡΟ Ἵ Ἴ535 

Υ. 2. 5 ν. 5. ΟΙΌΙ ἸΩΞ' δὲ 5953 
ὙΠ ΝΛ ΠΩΣ ΤΥ ΣΡ Τ 

Υ. 8, Ῥ 3 

2, ΑὟ.ΝΕ: φοὔἴδιηινζοῖ ὕαθοπ ππίοτ οἰπαπῦον δίς 
ἀξ, Α: υὐἱδον [{ὦ {66} φοβείξέοπ. ΒΑ ΝΕ. ΑἸ: κι. 
(θαθεπ) εἶπον δὲπ απὸ σοί. (οὐ 1.). Β,ΑΥ ΥΕ: (α.) 
πιιπ 3. δ υπῖς, 

4, ΟὟ: Παπὸ ὦ «ἧς απῇ. Β: αἴήοὸ ἔ, {. δἰποίπ, γὙΕ: πὶ. 
ἰοπὸ υτδτοι τατον ἤΐενον, ΑΥ̓: [Ἴταο}} ἔαπι πὸ απὸ, 



ΖΦ, δὲπίᾳο. (8, 24--4,4.) 129 

εν Θίερ. 8 “ εῖΡ μεν ΘΙ θεῖτ, 

Ῥ[πι, οἷς δύπίρς. αθοὸπ ἢ τις δος 
πὸ εἶπον τοἰτὸ δὸπὶ 

Ῥὲοαῦ,. 
ἄμε ϑετοεῦθεῖ, 
αποέτη σοϑϊαροπ Ῥαθοη. φεὶ, 

24. πιαΐε Ὁ πππ ἐὰν πϑθειο! ἘΙθε δα 
Πε ζιπι ἄασεν δήταοίθ ἕαπιοπ, πιαῶτς Ὁ 
ἀἸταο απ τἀπὸ τ ιρεπ. οἷε Ῥὲοαδίξεν,, 

ὅθεν 7{6 ἕαπιοπ. 
25 οἰπεῖπ, πιὸ [πισοι θθὲραθ; Ἔ οἷς Θιἄδιε, 

{πὸ ἢ Ποθεπ σοῦ ἰθπὲπ. 

ἀγδυαγοι 6, απὸ εἶπ [αἰ σαν ζεἰπς 
Θιτείπο απ αἷΐοὸ αὐτὸ οὐδεν, απὸ ππαϑίοι 
ἤΐε 901, πὸ σον ορίίοπ αἴτὸ ϑθαενδτιπε 
πο, ππὸ [ἀπ είοπ αἴ ατἰς Βἄμππιο, δὲ8 
Ὁαβ πιῖ δες (Θἐρίπο απ δὲπ Θἰεροία αι τη 
ἐδονδιεθοπ, ἀπὸ [6 ππιραδοὸπ Πς ππίςὶ 

20 ΘΟ Ιθετπ ππὸ [Πρὸπ [{6. Ἔ Φα αν 
δὲν Ῥιοαδίτον δοῦπίᾳ, [αθο, Ὅα8 ἰθπὶ δεῖ 
(Οετεῖς 21 {τ ταν, παῦπὶ ἐν {δ επ θιιπε 
Ὁέτὶ Ῥέαππ κι [{}, οἷς Ὅᾳ8 (τορος αἰι8- 
ἀοσεπ, δεταπδ κι τοίβεπ τοΐδεν δὲπ δὲδπίᾳ 

27 (δυοπιβ; αὖὐὖὺ [ζἐὁ ἔσππίοπ πίον. 

Θίαί 0οτὸ δ πίᾳ τϑοτθοπ, ἀπὸ ογ[ογίο 
ἰδ ξππὶ γα ΟΡ ΓοΥ αἰ Ὅν θέσιν; δα 
σατο ὄἤταοῖ ζεθτ ςοτπίθ, δα8 ἤΐε υοπ 
ἰῦπι αδλοσὸπ, τπὸ ἔεθτοίοπ το θεν διπῃ 
ἀᾳπῦε. 

ΕἾ. ἰἰπο εὖ ζῶτίε εἶπ ϑθεῖδ ἀπίον δὲ 
Ὑθοίδογπ Ὅοῖ δὲίποον δὲ. Ῥτορθοίεπ κι 
(Πα, ππὸ Τρταῶ: Φεὶπ ἰποθέ, πιεὶπ 
Ῥίαππ, ἱξ σεϊοτθεπ, [0 τοεῖβε Ὅπ, Ὁαβ εὐ, 
Ὁείὶπ δὲποῦς, δὲπ ϑεῖτπ [ττείο ; πππ 
ἔοιππι δὲν (Θαλἴοθοεῖς ππὸ Οἱ πιοῖπο 
δεΐδοεπ δπίποοῦ ποῦπιοπ 2ιι εἰσοπεπ δὲπεᾷ)- 

2ίοπ. ἢ Ια Τρτα δ κι ἰθτ: θα 8. [01 ἰἄ) 
οἷν ἐθιπὶ Θαρεὲ πιτ, καθ θα} δι ἱπὶ 
ϑαμε ἐ Θίε {ρταῶ : Φείπε Ῥϑίασο δα 
πἰθίδ ἱπι απο. εππ εἶπε. ΕἸ ἔτιρ. 

8. Ὁ (δὲ [ρυαᾶῦ: Θεθε δἰπ ππὸ δίτ{ς Ὁταιβεπ 
οὐῦπ αἴεῖ Ὁείποη ϑὲα δατίππει [θοῦ ες 

ἀ1ἀβε,. ππὸ δουζείσδοι. πἰῶς τϑεπία, Ἔππὸ 
αοῆς δἰπεῖπ, τἀπὸ ΤΠ εβ οἷς Φ ρὔν δίπίον 
οἷν κι πὶ Ὁοίποη Θῦρπεμ, ἀπὸ οἰεβε ἱπ 

20, ὕ.1.: 9 αἤετδτάπποπ, 
27. Α.Α.:. 2 απο, ὕ.1.: 21 ἐαπῦ, 

2, ζείπει Φεΐπ ... δε, δι δ τθατοῖεί, Β: τἰῇεπ 
πίεδοτ, ΑΥ̓Τ.ὙΕ.Α.: ξενπύτίοπ. (ζ8.ο 8..19.) ΒΑῪΥ: 
δίς Θά ειθοτον ππτᾳ. {. νΕ: Φίοβ ππρ. ΘΩ͂. 

20. Β.αΥν.νῈ: (1 Ὁὺπ1) δὲν υ. (δ, Ὀπτάνθτοεπ, 
Α: εἰπειῦτ, απ. ΒΥ ὙΕ. Αι: ϑουπούέοπό ἰῷ, 

27. εὐζεφοδούιοπ,., ἔαπι εἶπ σατοῦεν Θόοτα {δὲν πε, 

ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: αἷό ὅϑ:. νΕ: Θιασεπαμον. .., τοΐδοεν ὃς Α: 

ὈΑΧΣ 
παῦπι εὐ [εἰποπ ἐτεπ ὥΘοθπ, δὲν απ Τεῖπε, 

ἘΠῚ. 

δ15. οἰδά! 651} Ραρηανογαηΐ ΓΘρΘ5 
ὁοηἰ ἃ 856 οἱ 6865] 5πη1 πηγαί: ΠΟ 

ΡΟΡρα δὰ ργδθάδιη, Νοα"!Ὦ ἜΡογ- 24 
ΓΘΧΘΥΓαΠίαι16. ἴῃ οαε Ρὰ ΙΒΓΔΘΙ; ΡΟΓΓῸ 
ΟΟΠΒΌΓΘΘη5. 5 Γὰ 6] ρογοιϑϑὶὶ Μοὰ]}ν; 

αὐ 1Π1 Τὰ ρογαηΐ ΟΡ Π) οἷβ. ϑηθραηὶ 
ἰριϊαν 4αΐ νἱοογᾶηὶ, δἱ ροΡΟββογιηί 

νι. ΜΟαΡ, δι οἰνιϊ65 ἀδβίλιχθυιηι, 2 

οἱ ΟἸΠΠ ΘΙ ἈΘΤΙ ΠῚ ΟΡ πη τ (6165 

δ᾽ ΠΡ ἰΔρΡΙ4 65 ΓΘρΙνθγαηΐ, δὲ 11]- 
ΥΘΥΓΒῸ5. ἰΟηΐ65. Δ4ΌΔΡΙ ΠῚ ΟΡ αΓΑΝΘΙΊΙ, 

οἱ οἰπμηΐὰ ᾿ἰρηὰ [Γιο 6 γὰ βαοοἰ ἀν αηΐ, 
ἰϊα αἱ τηγὶ ἰδηίαμη ἢ οί1]65. ΓΘΙΠΔη6- 
Γρηΐ; οἱ οἰγουμηάαίΐα οϑὶ οἰν (5. ἃ 

[ἀπ ΠΡ] 115. οἱ τηᾶσηὰ 6ὁΧχ ρᾶγία ρ6Γ- 
οἰ588. ἜθῤΘιοά οὐ ντυἱαϊβϑοί τὸχ 20 

Μοὰρ, ργδονα 586. 80] 166ὲ Ποϑ5.68, 
σαάιθναθ. 1} ΘΟ 5Θρ(πρθηΐο5. ΥἱΓῸ5. δα α- 

οΘη65. οἰ α}, αΐ ᾿ΓΓΠΠΙρ θη δὲ 
γΓοσθὴ) ἔάοιη; οἱ πὸ ροίμοιιηί. 

Ἔ ΑΓΡΙρίθηβαιι6. ἢ] πὴ βασι) ΡΓΪπιο- 27 
βθθῃ! πη, 41 γΘσηδίαΓ5. οΓὰΐ ΡΓῸ 60, 
ΟΡ. ΠΟΙ Δ. Π} ΒῈΡΘΓ ἸΠΌΓΕΠῚ; 

δα δ οἱ (λοία ο5. ἱπαϊρπαίίο. πηᾶσπὰ ἴῃ [5- 

] 

(Ε-. 
16.7.11. 

Μὶςμ.6.,7 

16,46. 
Τοεθιῦυι 6}, βία! πη ὰθ ΓΘΟΟΒΒΟΡΙηΐ ἃ} 60, 

οἱ ΓΘΥΘΓΒῚ 5101 [ἢ ἰΘΓΓΔΠῚ 5.181}. 

Μιυμΐον δαίθμι φαδθάδηι ἐδ τχο- Ε Ὗ,. 
(2,5.8.. ΤΡ 5 Ργορἢθίαγαμη οἰδιηαθαὶ δὰ ΕἸ]- 

5611Π|, ἀΙοΘη5: ΘΟΓΥΒ [15 Ν]Γ Π]Θ115 

ἸηοΓία15. δϑὶ, δὲ τὰ ΠΟΒ1] 418 5ΘΓΝῚΒ 

ἴππι5. (1 {πη 5 ΠΟΙ πη, οἱ 6066, 

ΜΕΡ 9 ΟΓΘ ΠΟ νη], αὐ (011 ἀα05. ΠΠΪο5 
[605 δ ϑογνίθηάμη 51:01. (αὶ 
ἀϊχιι ΕἸΙβθαβ: Ουὰ γἱβ αἱ [ἀοίδηη 

εἰ 6 Ὀ1Ὸ πη}, 14 Πα} 65. ἴῃ ἀ0η10 
ἰχα ὁ ΑΥ 1ΠὰΔ γοϑροηάϊ: ΝΟη μά 60 
8Π01}18 (πὰ 4αϊ αι πι ἴῃ ἀ0Π10 ᾿ηθἃ, 

ἐπ τς, πἶδὶ βάρη ο]οῖ 410 ἀπρὰν,  Οἱὶ 
αἰΐ: γα, ρϑίθ ᾿ηπἴαο ἃ) ΟΠ 115 
ν ΟΙΠ5. (15 νᾶϑἃ νϑοσὰ ΠΟῚ ῥδιιοᾶ, 
Ἔρι ηριθάονο οἱ οἴδθ οβίίαηι 
{1}. ΟΠ ἱπι  Π56 0115. [ἘΠ ΘΓῚ5 (ὰ οἱ 

ΔΠ1 τὰ], οἱ τἱ6 ᾿π6 ἴῃ ΟἸΠΠΪἃ νὰϑᾶ 

20. 5: β΄Δα]ο5. 1. 5: Ββαπ,. 

ππίοτ, Β: ἐδ ἐπ] απὸ ἐν αὐ. Ῥδονδίξξναπα τοΐθον ἦ᾽, 
1, ΑὟ ΝΕ: [οδι. αΥ,Α: ΘΙάπθίᾳεν, ΑΥ̓Σ: δπαθει 

λπ| πιὸ 2} εἴπει ἀπ. ΝΕ: χ ΘΙαυεπ, 
2. Β: ὅτ. τί! ΤΟ εἴ, 
3, ϑὲαδατα, Β: [οτοοτο ιν οἱ ἃ). ΑΥ̓͂ ΝΕ. Α΄ θοτρε 

Οὐἰτ ... Θεῖ., πὶυ. Β: Τὰβ Ὀου, πὶ το. [εἶπ 
ἄς, κι θίπεεν δέν αι. ὃ. ὦ, 



130 (4,5ὅ--18.0 πορτε ΕΠ. 

εν. τ ϊϑαο πυΐν αοιἴα- 

ταῦτα, καὶ τὸ πληρωϑὲν ἀρεῖς. ὅ Καὶ ἀπῆλϑε 
παρ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀπέκλεισε τὴν ϑύραν ἐφ 
ἑαυτὴν καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῆς" αὐτοὶ προο- 
ἤγον πρὸς αὐτὴν καὶ αὐτὴ ἐπόχξεν. δ Καὶ 
ἐγένετο ὡς ἐπληρώϑη πάντα τὰ ἀγγεῖα, καὶ 
εἶπε πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῆς " ᾿Εγγίσατέ μοι 
τὸ σκεῦος» καὶ εἶπον αὐτῇ" Οὐκ ἔστιν ἔτι 
σκϑβῦος" καὶ ἔστη τὸ ἔλαιον. 7 Καὶ παραγίνε- 
ται καὶ ας γγ θαι τῷ ἀνϑρώπῳ τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ εἶπεν “Ἑλισαιέ " Πορεύου καὶ ἀπόδου τὸ 
ἔλαιον, καὶ ἀπότισον τοὺς τόκους σου, καὶ σὺ 
καὶ οἱ υἱοί σου ζήσεσϑε ἐν τῷ καταλοίπῳ. 

8 Καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ διῆλϑεν ᾿Ελισαιὲ 
εἰς Σουνάμ, καὶ ἐκεῖ γυνὴ μεγάλη. καὶ ἐκρά- 
τῆσεν αὐτὸν φαγεῖν ἄρτον" καὶ ἐγένετο ἀφ᾽ 
ἱκανοῦ τοῦ εἰςπορεύεσϑαι αὐτὸν ἐξέκλινεν 
αὐτὸν ἐκεῖ φαγεῖν ἄρτον. ϑ Καὶ εἶπεν 'ὴ γυνὴ! 
πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς " ᾿Ιδοὺ δή, οἶδα ὅτι 
ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ἅγιος οὗτος διαπορεύεται 
ἐφ᾽ ἡμᾶς διαπαντός " 10 ποιήσωμεν δὴ αὐτῷ 
ὑπερῷον μικρόν, καὶ ϑῶμεν αὐτῷ ἐκεῖ κλίνην 
καὶ τράπεζαν καὶ δίφρον καὶ λυχνίαν, καὶ 
ἔσται ἐν τῷ αὐτὸν ἔρχεσϑαι πρὸς ἡμᾶς, καὶ 
ἐκκλινεῖ ἐκεῖ, 11 Καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ ἔρ- 
χέται "“Ελισαιὲδ' ἐκεῖ, καὶ ἐξέκλινεν εἰς τὸ 
ὑπερῷον καὶ ἐκοιμήϑη ἐκεῖ, 12χαὶ εἶπε πρὸς 
Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ" Κάλεσον τὴν 
“ΣΣουναμῖτιν ταύτην. Καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ 
ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. 18 Καὶ εἶπε 'τῷ παι- 
δαρίῳ' " Εἰπὲ πρὸς αὐτήν" ᾿Ιδοὺ ἐξέταξας ἡμῖν 
πᾶσαν τὴν ἔκταξιν ταύτην, τί ποιησομέν σοι; 
Εἰ ἔστι σοι λόγος λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα 
Ἶ πρὸς τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως; Ἡ δὲ 

εἶπεν" Ἔν μέσῳ τοῦ λαοῦ μον ἐγὼ εἰμι 
κατοικῶ. 18 Καὶ εἶπε 'πρὸς Γιεζί" Τί δεῖ 
ποιῆσαι αὐτῇ; Καὶ εἶπε Γιεζί" Οὐκ ἔστιν 
αὐτῇ υἱός, καὶ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς πρεσβύτης. 
16 Καὶ εἶπεν “Ελισαιέ' Κάλεσον αὐτήν" καὶ 

ὃ. ΑΒ: ὃ καϑ' ἑαυτῆς καὶ κατὰ τῶν υἱῶν. προς- 
ήγγιξον... ΠΡ. ἐπέχ. ) ἕως ἐπλήσϑησαν τὰ σκεύη. 
ύ. ΑΒ ἐγ. Ὡς ἀγγ. καὶ ... Ἔγγ. ἔτι πρός Ἰν δι 7:8: 
η19:ε (παρ. ΕΧ; ΔΑ: ἀνξοστη). ΑΒ: ἀπήγγειλε (παρ. 
τς . “]εῦρο (Πορ. ΕΧῚ.... ἀποτίσεις. Β: ἐπιλοί- 
πῳ. ἊΒ { (ἰὰ ἢ.) ἐλαέῳ ΟΕ Χ). 8, ΑΒ: διέβη (ο. 
ΕΧ). Β(οι1. Τα γ8): Σωμάν (Σϑνάμ ἘΣ ΑΒ (ας, γαύ- 
τὸν (ΓΕ)... . Ἐ(α. ἐκεῖ) τὸ ("ἘΧ).. Ἐ(α1.) ἄρτον (Ὁ 
ΒΕΧ), 9; Β: ἔγνων! (οἶδα ΕΧ; Α: ἜΣΕΙ 10.4.8 
{(ρ.ῦπ. τόπον... δ Ἑαὐτὸν) εἰςπορεύεσϑαι(ο. ΕΧ). 
ΤΠ ΑΒ: εἰρῆλϑεν Ἐ Ἐλ. (6.1 Χ). 12. ΔΒΈ Ὁ. Καλ.) 
μοι (ἜΕΧ). Β(οῦ, ἴῃ [Ρ8): ΖΣωμανῖτιν(ο. ΑΞΧ), 15.4}: 
εἶπεν αὐτῷ" Εἰπὸν δὴ προ. .... ἐξέστησας ... ἔκστασιν 
τ. τί δεῖ ποιῆσαί σοι. . λόγος σοι (ἢ λαλ.. Β᾽μὅ. 
ΑΒΕΧ: οἰκῶ. 14, ΑΒ: εἶπε Γ' τὸ παιδάριον αὐτᾶ" 
Καὶ μάλα υἱὸς δκ ἔστιν αὐτῇ. Ιῦ. Β εἶπεν - καὶ. 

ΠΟΤῚ ἸΝῺ ΝῺ πον ἘΣ ΌΤΩ ΝΟΒΠῚ Π 
Θυδ 32 ὈΣῚ Γ123). Ἴ935 ΠῚ ΟΝ 
ὈΝΟῺΞ ᾿ Α19) ἐΤΡ ΤΩ ΝΤῚ πρὸν 
πῶλλπ ΚΏΞ ΟΝ ὙΔΝΕΣῚ ποτ Π 
πρὶ ὮΝ ποὖν ἼΩΝ Ὁ Ξ ἦν "ὃΝ 
351 ΝΞῚ ἐὐρδῶσ ἸΌΣῚ ὉΞ 
"ΣῺ ἡ Ὁ ὝΔΝ δ ΡΝ ὡσμῇ 
ὩΝῚ 3 ΓΝ ΩΞΙΘῚ ἸΔΘΠΓΩΝ 

ἐΏ53. ΓΙ 35.322 
τον ῬΏΌΣΟΝ ἼΞΣῚ ΘΊΡΠ ὙΠῸ] 
ἼΞΓΡΙ ΠῚ ΗΝ πῶν δι Θϑτ 
πτν ἀπ|π} τη τλιῚ ὈΠΌτὉΞ Ὁ 
πῶοντον ἜΩΝΤΗ ᾿ΕΠο ΘΝ Ὁ πϑῷ 
ὩΡ Θ᾿ ΠῸΝ ΘΝ 55 ὭΣΤ. ΝΣ ΤΊΣΙ 
ΝΠ ΠΏΣ ἐ ΤΩΣ ΤΣ ἼΩΣ Ν5Π 
Πρ Θϑῦ Ἴ5 89) ΓΡῸΡ ΤΕΣ 

Ἰδὴ8. ΤῊ) ΠΉΡον ἈΦΡῚ ἸΠΌΘῚ 
ΝΞ} Θένα ὙΠῸ Ὁ ΠΊθ Ὁ ΠΡΌΣ ἼΩΝ ἢ 
πβϑῚ ρον τοΝ ΠΟΡῚ τριῶ 

»31 

φΦ 

.- 

ΝῊΡ 1.22 ὙΠΉΓΌΝ ἼΩΝΟῚ ἘΠ 1. 
ἼΏΡΏΣ πϑν ΝΠ 5 ὈΝΤΠ το οθ Ὁ 
ἤρῸΝ ΝΉΤΩΝ ἢ ἼΩΝΡΣ ἘΠ 18 
πτηππο τον ἤ)0ΌΝ τ ΤΥ ΤΙ ΓΙΡΓῚ 
ΠΕΡ τς τ τῚ Ἢ τῆ» Ὁ ΠῺ ὨΝΤΣ 
ὝΔΝΡῚ ΝΩΧΠ ἰοτὸν Ν πορπτὸν 
"ἢ ἼΩΝ ΘῚ ἐ ΤΞΌΘῚ ἼΣ5Ν 2} ΤΊΣ 14 
2 ὍΝ ἾΠ3. ὌΝ. πος ΝΣ 
ΝῊΡ ὙΩΝΟῚ ΕἼΡῚ ΠΝ ποτ ἮΝ ἸΏ 

γ.ὅ. Ῥ ὈΡΝΊΩ 
Υ9 7. Ὁ ΠῺΣ ἰρὴ ΠΡ ΠΡΒΞῚ 

4, δίς Θεῖ,, πὸ τθόππι εἶπ 901 {{π, ἴῸ 688. εὖ Βεί 

Ι Φείες, Β.ΑΥ͂Ν ΥΕ: οίο[ς (Ὁ). Β: τοαϑ νυ. {{Π|αϑ ἔθπο δίς 
Τεί!. ὟΝ - δίς νοΐίοπ ἔταρε [οτέ, ΥΕ : {1 τορος. Α: 
ϑέπτ υς {πὸ, πίπππι [οΥ 

ὅ,. α. ὕοπ ἴδηι, 

0. ΑΥ̓Υ: πο τποῦν δδεζάβε. Βεν}ῦ: δΊ(ο0 Ποῦ επ, 
7. δείπε Φ μηδ. ΑὟΑ: Τοθεΐ. 



ὥ. διύπίᾳςο, 

ὅν  εΙἔτης τὸ δὶς (Θεζάβε, ΦΟὶς μα π, 

(ά,5--15.). 191 

κν. 

αἴ Θεζάβεο, τπιὸ θοππ δι: ΠΣ σε Πε0 Θαῇ, 
Ὁ [0 σἷθ Πΐς δίπ. ὃ Θίς ρἷπα δἰπ ππὸ [Τοῦ 

οἱς Φρῦν δίπτίον ἰδτ κιι, Ταπιπιί ἰθτει Θϑρ- 
πὸπ,) δίε δταίοπ ἰῇτ οἷς (Θοζάβε 21, 70 

ὁ σαὺβ ἤΐε εἶπ. Ἔ1Ϊπὺ δα. οἷς (εζάβε το 
τρατοι, ἤρταῦ Τίς 2: ἰῦτοιι. Θοῦπ: ὅαπρὸ 
τὴν ποὺ) εἶπ οαβ θεν. (ὅτ Τγγα κι ἰθτι, 

Ὧκ [απὸ 
ἜΤΗ [{ε οαἰπαᾳ δίπ τἀπὸ Ἰαρίο, 

(68. ἰξ ἔείπ Θεζαβ πιοῦν θέον. 
7 Ὁᾳ8 Ὁεῖ. 

ε8. δεῖ ϑέαππ (δοί(ς8. απ. (ὅτ Τρταῷ: 
Θεὺς ίπ, οενέαπζε Ὁαᾳ8. 61 τἀπὸ δοξαθῖς 
Ὀείποι ΘΟ θεττα, δι. ἀθὸγν τπ|ῦ δεῖπε 
ΦΘῦθηπε πάᾶδτοι οὔ) Ὁοπ θὸπὶ ἸΙοδτίροι. 

ὃ Ἰ᾿ἴπῦ ε8 δεραῦ ἃ 21 δὲῖ ϑεἶς, δαῇ 

(Πα αἰἷἰπρ φεπ Θιποπι. ΦΑΤΕ τσαν εἰπε 
τοίῶςε ὅταιι, Ὁἱς δέος ἰθπα, ὉαἘ εὐ δεὶ ἰθτ 

αβ. {πὸ αἴθ Γ΄ πππ οὔτε ὉαΓ[ 611 Ὁιτ)- 
ἀδᾳ, ασἰπα εὐ 1 ἰδ εἶπ ππ|ὖὸν͵ αῇ δεὶ ἰδ. 

9. γϊπὸ {{ς Τρυαᾶ) δι ἰθτοιι ϑὲαπη: (Θἰρῆς, 
ἰὼ) τπποτῆρ, Ὅα Ὁἰεζεν ϑθὲέαππι δοίίεδ Θεϊ τα 

10 {ΠΠ, δεῖ ἱπιπιούθαν ὉἰΥ Ὁπτῷ ροθεί. Ἔ ἄαΡ 
απὸ ἴδπὶ εἶπὸ Εοίπο δγοίίοτπς δέαπιπιοῦ 
οδοι ππαᾶλεπ, απὸ εἶπ Βεἰ!, Φ), ΘΡΙ 
ππὸ ἀοιτον δἰπεῖπ [βὸπ, αἰ ὉαΒ, Ῥεππ 

11 εὐ 21 ππι ἔοπιπη, δα ρίπ (ἃ) τ |6. ἢ πὸ 

ε8. δοραῦ Π) 21 Ὅεῖ 8εἰξ, Ὁᾳ8 εὐ δἰπεῖπ 
ἔαπι, ππὸ Τερίς ἃ) οδοπ π᾿ οἷο δὲ απ ΠΊΟΥ 

12 ππῷὸ ΤΠ ϑατίπποι, Ἐππὸ ἠρταῦ) κι {εἰε 

ποὸπὶ δπαθεπ Θεθαΐί: ϑέπζο οἷς Θιιπα πη π. 
18 Ἰπὸ Ὅαᾳ εὐ {{ε τίοῦ, ταὶ 15 ον ἰῃπ.  (ὅγ 

ἴρταῦ 21: ἰῦπι: Θαρὲ ἰδτ, Πεῦο, δι. Τα 
ππ8 αἴΐοπ δίοζει ΦΟρπ οείθαπ, τοαϑ [01] 
ἰὼ οἷν τῶυιπ ὁ Φαῖ δι εἶπε Θαᾶ)ε απ Ὅ6π 

διθπίᾳ οὟοῦ απ Ὅὸπ δεοπαιρίπιαπη Θὶς 
ἤρταῷ: ζὦ τοῦπὸ ἀπο τπποίποπι 301}. 

14. ὅν {γγα): ὅ8.α8 {{π ἴθν θεππὶ πὶ ἐδιπὲ 
Θεμαίί Τρταᾶν: ἍΓὦ, {{ὲ γαΐ ἔρίποεπ. Θοῦθπ, 

1 ππὸ ἰργ ϑίαππ {Π αἷέ. Ἐ(δΥ ἠρταῦ; 

ὕὅ. Α.Α: δίπέειυ Πᾧ. 
10. Α.Α: απ δαβ εὐ. Α.Αἃ: εὐ δα δ ίπ [{6]. 
12. ὕ.1.: ϑύπΊε δεῖ Θ,.... ἰδν τἰοῖ, 

᾿ς 8, πὸ ἴο οἵξ εὐ πππν Β.ΨΕ.Α: οἶποό δ αροῦ ὃ ΑΥὟΝ: 
ὑοῦ ᾧ. ΒΕ; δίπηδθον λ0ᾳ (αἰπ). ΑΥ̓ ΝΕ: πὐεθίᾳές, 
Β.νΕ: (υα6) ὅ8τ, 2π ἴοι. Β,.ΑΥ̓Υ ΝΕ. Α: ἔρητέο εὐ (δεἰ 
61) εἶπ. 

9, εἰπ ΒείΠρεν πὲ, Θ. {{ι|, ΑΥ̓Υ; [ἐδ ς. ΥΕ: τοοίβ. 
10. ΕἸ. Φοδεντδαμπππεῦ πίε θάπδοπ ... ἐν δαθίπ εἰπε: 

Πἕερτε, ΟΥ̓́ ΥΕ: Ὁδενροπια ἃ (Δετί ἐπ). Α: ὌΡεῦς 
2ἰπιπποῦ, 

11. εἰπεῦ Ζαᾳέϑ ὃ, εὐ δαδίπ ἘΔ, τι. ἔεδτείς εἰπ ἐπ 

᾿ἰᾶθ0, οἱ ὁπ] μ]Θηὰ Πιορὶηΐ, (0165. 

Ἔ ἸνΙ 1τίααι16. Π]Ὰ] 16 οἱ οἰδαϑὶῖ οβίϊαμη 

ΒΌΡΘΙ 56 οἱ ἢ]105 8005; {ΠῚ οΟἰΐδγθ- 

υᾶηΐ νὰϑὰ, οἱ {11 ἰηζαηά δαί. Ἔ ππ- 

46. Ρἰθηὰ [πἰβϑθηΐ νὰ8ϑα, αἰχὶΐ Δ 

{Πα δααμ: Αἰδ' τ ῃὶ ἀάμπιιο ναβ! 

Ετ 1116 Γοβρομάϊ: ΝῸη μὰΡθ6ο. δίδθ- 

{|{π6 οἰθαη. Ἔ  ρηΐ δαίθηι 1114 οἱ 

ἰηἀἸοαν ΠΟΙ ἢ 6. Εἰ ΠΠ|6: γάρ, 

πα}, νϑηὰθ οἸθιῃ οἱ γοάάθ ογϑα]- 
ἴΟΥΙ ἰᾳ0, ἰὰ διίθιη οἱ ἢ]1 (αἱ νἱνιῖα 
ἀ6 γϑ]αιο. 

Βαοία οϑὶ δυΐθιη αιυδθάδιη ἀἴ65 οἱ 
709.19,18 ΓΔΏΒΙ Πα, ΕΠΙ5Θ5. ΡῈΓ ϑαηδπι; δγὰΐ 

161} 10] ΤΠ. ] 16 πηᾶσηδ, 486 θη} 
ΘῸΠῚ αἰ οοΙηθάογοὶ ρᾶΠΘη; ΟΙΠΊ(Π6 
[ΓΟ ΦαΘη 6 ἰπ46 ἰγηβίγοὶ, ἀϊνονίοθαὶ 
ἃ ΘἅΠ), αἰ σοπηθάἀογοὶ ραηθη). ἘΘαδα 
ἀἶχὶι ἃ νΊΓαη 5.πη1: ΑΠἰπιδ νογίο 

ααοὰ νῦν ἢ 61 βάποίιβ οδί ἰβίθ, 4υὶ 

ἰγᾶηδὶ} Ρ61 Π05 ἰγβᾳαθηίονῦ;  [Δοἱὰ- 10 
17 τ, ΠΔῈ5. ΘΓΡῸ δἱ ΘΟΘηΔΟΆ] πὶ ρᾶγναη), οἱ 

ΡΟΠΔΠΙ5. οἱ 1 60 ἰθοία πη οἱ Π]6Π- 
581 δἱ 56}11Π}] οἱ οὰηἀθ] θ η1, αἱ 

ΟΠ] νΘΠΘΡΙΐ ἃ 208, πιδηρὰΐ Ι})}]. 

ἘΡδοία οδϑί οὐὔροὸ ἐΐθ5 αυδοήίσμ οἱ 11 
γΘΏΪΘη5 αἰνογι! ἴῃ ΘΟΘΠ ΘΟ] πη), οἱ 

ΓΟααΐθνιὶ 10], ἕ αἰχιίψα. δὰ Αἰοδὶ ρα6- 12 
ΓΙΓΠῚ 5.11}: οοὰ ΘΠ Ι) Πἀ61η ἰ5ἴϑ1η. 
Θπ οὐ γοςᾶβϑοί θὰ οἱ {1Π|ὰ βίθὶϊ5- 

561 ΟΟΥΔΏ 60, Ἔ αἰχίὶ δὰ ρᾷθγαῃ 18 
568}: ΠΟΠΠΘΓῈ δὰ 68η|: ἔσοθ, 586- 
ἄὰ]6. ἴῃ. ΟΙΉΠΙθ5. ΠΗ] ἰδ γᾶβιϊ 0} ]5, 

41 νὶβ αὐ ἰἀοϊαη {ΠῚ} Νυμηαυϊά 
ὑβι. 15,2 Π 65. ΠΘΡΌΓΙΠῚ οἱ νὶβ αἱ ΟΖ Γοοὶ 

51ν 6. ῬΓΙΠΟΙΡῚ τ Πἰὰ6 ὁ Οὐδ ΓΘΒΡΟη- 
αἰ: ἴῃ τπηθαϊο ΡΟρΡΙΪΐ πιθὶ Παβϊίο. 
ἘΒῚ αἰ: Οὐ Θγσοὸ νὰ]} αἱ [ΔοΪΔΠ) 
οἰ ΒΙχίίψαθ Ἃἰἴ621: Νὰ «δοιὰ; 

| ΠΠΪὰἢ ΘηΪΠ) ΠῸΠ ΠᾶΡοὶ οἱ Υἱγ 6]115 
' ΒΘΠΟΧ οδ[. ἜΡγδθοθριί ἰίδαιιθ. αἱ 1 

9 

14 

ὅὃ.. Α.: βαΠ8πι οἰ ν᾽ (Δ [6]. 

δ. δεν, αν {ΘᾺ δαζεῖογε, Β : Τραίς Π πίοδον, Α: 
ταθείς. 

12, ΑΥΝ.Α: Φίεπον, νΕ: δέπο)ίο. 
13. Β: πηὶ παουυ 6π αἰίς Ὁίοῖε Θυταζα  δ6ς 

τοίογοι, ΑΥ̓: [ἴῸ ππὸ φοζοτοί πη α, Ὁ. Ὁ. ΝΕ : οἷν 
ππ τ υορ οι [0 υἱοῖς Θοτραὸ φοπαδέ. Α: επί από 
δοδίοπε ἐπ ΘΠ Γι. Β: εὔσαϑ κι τεδεῖ {τ οἰ Βεῖΐ ,.. 
ΑὟ ΝΕ: (ο[0.} 21 τὶ δῖππὶ 

14, ΑΥ̓: Φταιπ! 
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κυ. 

ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἐλϑοῦσα ἔστη παρὰ τὴν 
ϑύραν. 18 Καὶ εἶπεν "“Ελισαιὲ πρὸς αὐτήν" ο 

Εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ὡς ἡ ὥρα αὕτη ζῶσα 
σὺ περιειληφυῖα υἱόν. 
ἄνϑρωπε ϑεοῦ, μὴ διαψεύσῃ τὴν δούλην σου. 
11 Καὶ ἐν γαστρὶ συνέλαβεν ἡ γυνή, καὶ ἔτεκεν 
υἱὸν εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ὡς ἡ ὥρα ζῶσα, 
ὡς ἐλάλησε πρὸς αὐτὴν ᾿Ελισαιέ. 

(5 Καὶ ἡδρύνϑη τὸ παιδάριον" καὶ ἐγένδτο 
καὶ ἐξῆλϑε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ πρὸς τοὺς 

ϑερίζοντας, 19 καὶ εἶπε πρὸς τὸν πατέρα αὐ- 
τοῦ" 1ὴν κεφαλήν μου, τὴν κεφαλήν μου. 
Καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ ᾿“4γαγε αὐτὸν πρὸς 

τὴν μητέρα αὐτοῦ. 20 Καὶ ἦρεν αὐτὸν καὶ 
εἰρήνεγκεν αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 
ἐκάϑισεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν γονά- 
τῶν αὐτῆς ἕως τοῦ μεσημβρίνου, καὶ ἀπέϑανϑ. 
21 Καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν 
ἐπὶ τὴν κλίνην τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, καὶ 

ἀπέκλεισεν ἐπὶ αὐτὴν καὶ ἐξῆλϑε. 22 Καὶ ἐχά- 
λεσὲ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ εἶπεν" ᾿Α΄πόστειλον 
δή μοι ἕν τῶν παιδαρίων καὶ μίαν τῶν ὄνων, 
καὶ δραμοῦμαι ἕως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, 

᾿ Α καὶ ἐπιστρέψω. 28 Καὶ εἶπε᾽ Τί ὅτι σὺ 
΄. Α Ι] ἣ ᾽ 

πορεύῃ πρὸς αὐτὸν σήμερον; οὐ νουμηνία 
οὐδὲ σάββατον. Ἡ δὲ εἶπεν " Εἰρήνη. 38 Καὶ 
ἐπέσαξε τὴν ὄνον καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ 
αὐτῆς" "4γε καὶ πορεύου, μὴ 
σχῃς μοι τοῦ ἐπιβῆναί μὲ ἕως τοῦ εἰπεῖν 
σοι. 

" ας 
ΚΑΙ ὅσι- 

ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμή- 
λιον" καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ᾿“Ελισαιὲ ἐρχομένην 
αὐτὴν ἐξ ἐναντίας, καὶ εἶπε πρὸς Γιεζὶ τὸ 

παιδάριον αὐτοῦ" 
ἐκδίνη " ὥ2θ γὺν δράμε εἰς συνάντησιν αὐτῆς, 
καὶ ἐρεῖς αὐτῇ" Ἢ εἰρήνη σοι; ἡ εἰρήνη τῷ 
ἀνδρί σου; ὴ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ; 'Καὶ ἔδρα- 
μὲν εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς καὶ εἶπεν" Εἰρήνη 
σοι; εἰρη νη τῷ ἀνδρί σου; εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ 

σου; Ἢ δὲ εἶπεν" Εἰρήνη. 21 Καὶ κατεύϑυνε 

ἜΠΗ ΠΣ ἐν (ἘΧ). 16, ΑΒ αύτη (ἐ ΕΧ). Β 
ἐἄνϑρ.ι Ὁ. (1 ΑΕΧ). 17.Δ8: : ἐλαβεν(σ. ΕΧ, βεὰ 
Ἐἐν γὼ. Ἧι ΑΒ: ἐγ. ἡνίκα (ἐγ. ἡμέρᾳ ϑερισμῷ καὶ 
ΕΧ). 19. ΑΒ: Ἶρον (ἴγ. ΕΧ). 20. ΑΒἘχ, εἰςήν. 
αὖτ. ... κ- ἐκοιμήϑη ἐπὶ τ. γον. αὐτ. ἕως “μεσημ- 
βοίας ( ὁ. ΕΧ). 21, ΑΒ: κατ᾽ αὐτῷ (ἐπ᾽ αὐτὴν Ε. 
29, 48: ρομτνοΣ ἰνϑω. ΕΧῚ, 24. ΑΒ: πρὸς τὸ παι- 
δάριον... Ἐ(544. "καὶ εῖμε: ὅ τι ἂν εἴπω σοιίο. ΕΧ). 
2. ΑΒ Ὁ], Ὁ ((6.) “εῦρο καὶ πορεύσῃ καὶ ἐλεύσῃ 

- - » 

26 Καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἦλϑεν ἕως τοῦ 

τῶν ΘΝ π ΘΝ ΤΟΝ ΝΞ ἼΘΙ Πρ 

᾿δοὸὸ δὴ ἡ ΦΖουναμῖτις, 

Ἡ δὲ εἶπε" Μή, κύριε,, 

Πόραμ ΒΕΙ͂. 

Τϊἴβϑαο πεξν'ασιεῖα. 

ΣΠΤΕΞ ἸΏΣΏΊ πον πὸ 
Ὡν ΠΤ ὈΣΞ πΙΠ τοῦ! ἜΏΝΡῚ 10 

ΣΝ ϑηντῶν ἼΩΝ 3. ὨΡΞΠ 
ἜπῚ ἐπ ΠΘΩΣ ΞΟ Ν, ΘΠΟΝΙ 
τωϑ ἔπππὶ ἸΣΤΩῸ ἸΞ Ἴοτ) πῶνα 

ἘΝ τον ἽΞττ ΩΝ ΠΡ 

“ν ἈΧῸῚ Οὐδτι ὙΠῸ ΤΌντῚ ὉΠ) 
ἌΞΝΤΟΝ ΩΝ ΘΡΉΧΡΠΤΟΝ ἼΞΙΝ 19 
ἡπν ἜρϑσπτοΝ ὝΔΝδῚ ἸὐΝι ὩΝ 

να τοΣ ΠΝ ΞΖ ἽΠΠΩΝ ὁ ΠΝ ΤΟΝ 5 
35) ΘΛ ΣΤ ΠΡ ΓΞ ἼΞ᾽ΟΣ 2:05] 

1ὃ 

ὧν ΓΘ ΟΡ ἼΘΙ ΟΣ 2 
ΝΣ, ΠΣ πὔφλ, ΘΡΠΟΝΕΙ 
πο ΝΡ, ΘΝ τΟΝ ἈΠΡΙῚ23 
ΠΠΝῚ ΘΡΆΡΌΣ 8. ΠΝ 2. ΝῈ 
ὈΡΤϑΝ τι ὐυΝ ΓῚΡ ΠΧ ΝῚ ΓΝ 
ΠΞ2Π ὯΝ ΣΉ ὝΔΝΘῚ ὁ ΤΙΣΊΝ 28 

τβῷ ΝῊ) ὠππτνο τοὐπὶ ὍΝ 
γα ὈΞΠΡῚ "ἐρῶ ὝΩΝΙῚ 24 

τὸν ἸΣῚ 2.2 ΠΉΣΣτΟΝ ὝΩΝΤῚ 

Ὴ ἸΡΎΘΝΤΟΝ ὅ9 359 "2 ἼΣΣΕ 

πῶ ΓΝ. ΠῚ ὉΌΠθπ Ἢ 
πον ΠΌΝΟ ὭΡῸ ΠΓΗ͂Ν ΘΝ Π 
ΕΥ̓ΘΕῚ ΤΡΊΒΣΝΩΟΡῚ Πρτις ἼΠΣ. ἜΤ 
ἘΞ ΤΟΝ ΠΡΝΊΡΟ ΝΣ τ, ΠΏΣ 9ὺ 
αἴρῶτι ἤν οἴσῶτι 2 οἼ Π 
ὥτΆτοΝ ΝΞ ἐοῆτιῦ ὝΜΝΟΣ ἼΦ.2 Ὁ 

γ.10. 28, Ὃ ὉΝ 
Υ. 28. Ὁ ὨΞΟῚΠ ἴῃ. ἸΝ5 15 

πρὸς τὸν ἄνϑρωπον τὸ εδ εἰς ὃ ορος τὸ Καρμήλιον 
ἘΦ). ΑΧ ἘΑ, ἐπορ. -τὸ ὄρ. ΑΒ τὸ Καρμ. ({3) εἰ ἐξ 
ἕναντ. (ἡ ΕΧ). 26, Β: ἀπαντὴν (συνάντ. ΕΧ ; ΑἘΧ 
ἀπάντησιν). ΑΒ αὐτῇ (ἱ ΕΧ). ΑἸΕΡΧ "(ιου)ή. ΑΒ 
ἘΚ, ἔδρ. - παιδ' σδ (1 ΕΧ). 27.148: ἠλϑείκατ. ΕΧ). 



ΖΦ, δ᾽ ὐπίᾳς. (ὰ,16--27.)ὺ) 793 

εν Όοθε ἔθετϑ αθτ, ει πάθε {ἰτδύ. εὖ. 

ϑῖι{ε ΠΠ.- [πὸ δα εὐ ἢ τἰοῇ, ἰταὶ {{ς ἱπ 
10 οἷε αν. Ὁ ἸΔπὸ εὐ Ἰρταῶ: {{π| Ὁΐοῖε Θ εἰς, 

ἄδεν εἶπ ϑαῦν [01ΠῸ δι. εἶἰπεα Θοῦπ θεῖς 
ἀπ. Θἰε Τρταῷ: 1 πίῶε, πιοίπ εν, 
δι. Ῥὲαπη (Θοίίοδ, Πρὸ Ὁείπεν Ῥὲασο πἰϑι. 

17 Σ 11πὸ οἷὲ ὅται! τοατὸ [σαπαοῦ ππὸ ρος 
δαῦ εἶποηπ Θοῦπ, τι Ὁἰοζεῖδε 5εῖς ἅδεν 
εἶπ αῦτ, υἱς ἰῃν (ΟΊ 7α φοτοδοῖ Ῥαίίο. 

18 

Πὥδ, Ὁα8 εἐ8. δίπαιιδ κι ζεἴποπι ϑατοῦ καὶ 
ὯὍκ αϑοὸῦ ὉὍα8 διίπο ατόοβ τυατῦ, δεραδ᾽ 

19 Ὁὲπ Θαλγπίζενα αἷἰπα, ἢ απὸ [ρταῦ κι [εἰτ 
πὸπὶ ϑθαίεγ: Ὁ πιεῖ Θαιρε, πιρὶπ ὥαιρε! 

(ὅτ {ρταῦ) 41ι {εἰπεπι δἔπαθοεπ: Βτίπας ἰθπ 
20 τι {εἶπεν “θλμτογ. 

ται δταίς ἴθι δἰπεῖπ κα [εἶπον ϑθειΐον, 

Ἔ πὸ εὐ παῦπὶ ἰθπὶ 

πὠπὸ Πε [ἐδ ἰθπ απ ἰθτει Θφροβ δἰδ ἀπ΄ 
21 Ὁεπ ας, Ὅᾳ. Πατδ εὐ. ἘἸ1πὸ ΐε αἷπα 

οςς δίπαμί τἀπὸ Ἰεσίς ἰδπ απ Ὁα8 ΞΒείίε, Ὁ.8 
ὲαπποδ Θοι(εδ, [0 ΤΟβ πὶ 

22 Οἰπαιιδ, 

Τρτα ὦ : ΘΘοπὸς πιὶν Ὁὲν δπαθοπ εἴποπ, τὸ 

ππὸ αἰπρς 
Ἔ πη το ἰτοα ϑίαππ πὸ 

εἶπε ]εῖπ, ἰῷ Οἱ 2πι Ὅοπι ϑέαππ Θοίς, 
28 τὲ8, πιὸ τὐἱο εν πιπι6Π. Ἔν Κγταῦ:, 

φβατιππ τοἰ ΠῚ ὅπ κι ἰθηι {ξ Ὁοα) θεῖο, 
πίε σὲειιπιοπὸ ποῦ Θαδδαίῃ. Θὶς Τρτα 

24 (8 ἰῇ οἱ. 

Τάιππε πιά πἰθε ταῖς Ὅοπὶ ϑιοείτεπ, υοἷὶς ἰ) 

“ὔ οἱτ [αε. 

{8 αδεὲῦ δὲν Ῥέαππ (οί(οεδ [{6 φέρε ἴθπὶ 

ἴαθε, Τρταῦ) εὐ 28 {εἴπει δἔπαδει δ έθαΓ: 

Ἔγ1πὸ {{ε Ταίοῖς οἷο ]εἴἰπις 
τἀπὸ Ἰρτα ὦ ἐππὶ δπαθοεπ: Φτεῖδε [οτὲ ππὸ 

Ἔ ΔΠΠῸ 06 [{ δῖα ππὸ ἕαπι δ 
Ὁεπι θέαππ Θοίίο8 απ δὲπ Ξβοτα (ατηιῖ.. 

206 Θίεθε, ὃῖΆε (Θιιπαπιἰπ {ξ δα; {0 ἴαπ 

ἰθτ πιπ ἐπίσεροεπ τἀπὸ ταρὲ ἢ, οὐ ε 

ἰδτ ἀπὸ ἰδτεπι ϑέαππ πὸ Θοῦπ 0 1Ξ 
27 φεδε Θίε Τρτα: θ᾽ 1. ὃ φα Πε αδοῖ 

15. ὕ.1.: ϑύπίε ἰθν... θττ, 10, ὕὉ..: ἴοπα. 
22. ὕ..1.: τοῦ ἔθτεπι, 

106. Β: ϑ{π| οίεἴς δεβίπιπές 5., τοόππ Ὁίεῖς Δαρτός. 
τοϊοδοτξοπιπιί, ΑὟΥ: ἴἴπ| Ὁ. 3. (πὶ ἀπϑοτα δαῦτο. ΝΕ: 
(ὅταῦε ... πα Ὁ. 3. Ὁεδ ϑοδοπό ὁ (Α : [0 δι: πο) αἀπὶ 
φρδεπ δ{Π}) ΑΥ̓ΤΝΕ : πηιατηιπ. ὙΕ: ἰἀπζε π. 
δεΐπο 5) . 

18. ΒΑΑΥ͂Υ ΝΕ: 1ἰπὸ ὦ. δπαθο) τυτῦς στ. Α: Φ, 
ἀπ. αδοὸὺ τυ ᾧ 6. 

19. αν .νΕ: ξονΓ! ΑΥ̓́Τ: παργοπ. ΥΕ.Α: δὲ πε το, 
20. Β.Α ΝΕ: (66) εὐ [{αβ απ (ίθτοι δὲπίεεπ). 
21, ζῶ, δίπεον ἔθπι δ, ΟΑὟΝΥΕ: [0]. δπ εἶπ, 

γούδΓοί 681}: 486 ΘΠ νοσδίὰ [π]5- 
56. οἱ βἰθιϊβϑϑὶ δηΐθ οβίϊαιη, ὃ αἰχι 10 

δ ΘΠ): ἴη ἰθρΡΟΓῈ ἰδίο οἱ ἰῃ Πδο 
Θδάριη ΠΟΓἃ, 81 γ᾽ ἃ ΘΟΙη65 [6 γ]ϊ, ἢ }}6- 

15. ἰῃ αἴθτο Πα. Αἱ {Π|ὰ ΓοΒρΟπ αι: 
ΝΟΙΪῚ 48650, ἀΟΠλΪΠ6 πηΐ, νἱν Ποὶ, Π0]] 

ΠΙΘΏΔΙΡΙ 801} 86 86. ἜΕῚ οοπορρὶ! 17 
ΤΏ] 16. οἱ ΡΘρουὶΐ ΠΠΠαΠ], ἰὴ ἰΘΠΊρΡΟΓΘ 
οἱ ἴῃ Πογὰ θδάθιη 4ἃ ἀϊχθγαΐ Ε]156115. 
τον θη) ΡΥ; οἱ απ] 6556. 18 

αυδθάδη) ἀἰθ5 οἱ θογθϑϑι5 ἰδϑοὶ δὰ 
ΡδίγθΩ. 510Π| δἰ ΠΠΘ550Γ05, 119 
Ρᾶιγὶ δὰ0: ὕἀραΐ τηθὰπ) ἀ0160, ὁαραϊΐ 
Ιηθπ) 4060. Αἱ [Π6 ἀϊχὶὶ ρίθγο: 
ΤΟΙ] οἱ ἄτι δὰ] Δ ΠἸΔίΓΘΙἢ 5118]. 
ἜΘ οὐ] {μ]|556. οἱ ἀμπχίβϑοί δα 20 

Δ ΠηΔίγοιη 51:18Π|, ροϑβα οαπὶ [11ἃ 
ΒΌΡΘΙ ΘΘΠΠἃ 511 5616 δ] ΤΠ ΘΓ 161), 

αἱ ΠἸΟΡΙ5 οϑί.  Αβοθηα διίθιῃ 21 
οἱ οΟἸ]οὐαν! Θὰ πὶ ΒῈΡ 6. ἰθοία! απ Πο- 
ΠΉΪη15 Π6ὶ, οἱ οἴδαβιὶ οβίϊι. Εἰ 

οθγθϑϑὰ Ἔ νοοαν! ΙΓ 5111} 6ἱ 22 
ἃ: ΜΙΓ6 πηθοι ἢ], ΟὈΒΘΟΓΟ, ἩΠῸΠῚ ἀθ 

᾿ΠΡΙΘΡΪΒ. οἱ δ᾽ πᾶ}, αἴ ΘΧΟΌΡΓΔΠῚ 5616 

84. ΠΟΙηΪΠ6ὴ ἢοὶ οἱ γθνογίυ. Ἃ Οὶ 22 
δἰΐ 1Π1|: Ομ) 0} Οἁιιϑὰπ) ναι 5. δά 

κανὸς αθαπη  Πούΐθ πῸη δυηὶ (]οη 6. Π6- 
46 ϑαθθαίαμη. θιὰθ γϑϑροηάϊι : γὰ- 

Θθη. 
18,10.14. 

σ.ῖῦ. 

184. 6. Ἔ ΒιγΑν [416 ἀβίπαπ) οἱ ρΓΔ6- 24 
ἐπα σΘρὶς ραθγο: Μίπᾶ οἱ ργορθῦᾶ, ΠθΘ 

Ἄν ΘῊ 15. ΠῚ ᾿ΠΟΤΆΠῚ ἰαοίαβ ἴῃ απο, οἱ ᾿θο 
56 404. ρΓάροὶρίο {Π}|.. ἜἜΡγοίβοια 2ὅ 
Ε8. σαν οἱ νϑηϊΐ δή νίγιη Πδὶ ἰῃ 

ὅδε Ἰηοη ΘΙ (ἀγπη6} 1. Οὐμη4ι6. νἱἀἰβεαὶ 
ΘΔΠ] ΥἹΓ ἢδὶ φοοηΐίγα, δἱΐ δὶ (Οἱοἱὶ 
ΡΌΘΓΙΠΙ 51η|: Βοθ6, δαΠδΠ, 15. 111} 
Ἔ νὰ ἜΡΡῸ ἴῃ ΟΟΟΌΓΒΙΠ 605 οἱ εἰς 26 
ει: Βθοίΐθηθ ἀρι!Γ οἰγοᾶ ἰ6 οἱ οἰγοὰ 
Ὑ]ΓᾺΠ) ἰαὰτη οἱ οἰγοὰ ἢ]Ππιπ ἰαππη ἢ 
Ουᾶρ ΓΘΒρΟΠαΙ: Ἀδοίθ. ἕΘυμ4ι6 27 

ΕἸ ΑΙ 
23, Α].: Υ 16. 

19. ΑἸ." (015) ἀοἸ6ο. 

22, “ϑὲ, Θ. τείζοι, Β. ὟΝ: εἶπον, δ. (ΘΟ πποπὶ 
ΑὟΥ: εἰἴοεπ. Αἰ: δαβ ἰδ) δίπείίο, νῈ: φοζιοί πο... τοί[οπ, 

28, δι. δοιέε ... δοοῦ πίε, ΥΕ; θᾳβ εὖ ᾳ. {εΐπ. 
ΑΝ: ϑὲθίᾳ  (Β: (δ φοθε 0081.) 

2ά, ἰώ ἢ, δίτϑ δειπ, Β: Χάρτο δίπο αν αίοθο [ον 
γΕ: ὅδ. π᾿ ροῦς. Αἰ: ζυ, {ον τι. εἰἵο, ΟΥ̓; ὅσ. ἵππον {. 
Β.ΑΥ͂Ν.ΝΕ.Α: θαϊν πὶ. πὶ απ. ΥΕ: δ {6 (() οἱτό {. 

“ὕ. ἀν Ε.Α: [αἴ υ. Γεγπο. 
20. ΒΑΕ: [ρτί ἄν) κι ἰῦτ: Οερέδ δίτ 00] 

(ᾳ|) ὁ Ὁ. Ὁείποπι 5)ὲ, το. ὃ (Ὅ, δεπὶ δὲίπος τὺ. ἐ 
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εν. 

πρὸς Ἑλισαιδ εἰς τὸ ὅρος, καὶ ἐκράτησε τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ " καὶ ἤγγισε Γιεζὶ ἀπώσασϑαι 
αὐτήν, χαὶ εἶπεν ᾿“Ελισαιέ" φες αὐτήν᾽ ὅτι 
ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος αὐτῇ, καὶ κύριος 
ἀπέκρυψεν ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἀνήγγειλέ μοι. 
28 Καὶ εἶπεν ἡ γυνή" Μὴ ἠτησάμην υἱὸν παρὰ 
τοῦ κυρίου μου; ὅτι οὐκ εἶπον. Οὐ πλανήσεις 
μετ᾽ ἐμοῦ; 29 Καὶ εἶπεν “Ἑλισαιὲ τῷ Γιεζί" 
Ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ λάβε τὴν βακτη- 
ρίαν μου ἐν τῇ χειρί σου, καὶ πορεύου" καὶ 
ἐὰν εὕρῃς τινά, οὐκ εὐλογήσῃς αὐτόν, καὶ ἐὰν 
εὐλογήσῃ σέ τις, οὐκ ἀποκχριϑῆῇς αὐτῷ" καὶ 
ἐπιϑήσεις τὴν βακτηρίαν μου ἐπὶ τὸ πρόςωπον 
τοῦ παιδαρίου. 80 Καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ τοῦ 
παιδαρίου" Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, 
εἰ ἐγκαταλείψω σε. Καὶ ἀνέστη "Ελισαιὲ' καὶ 
ἐπορεύϑη ὀπίσω αὐτῆς. 51 Καὶ Γιεζὶ διῆλϑεν 
ἔμπροσϑεν αὐτῶν, καὶ ἀπέϑηκε τὴν βακτηρίαν 
ἐπὶ πρόοωπον τοῦ παιδαρίου, καὶ οὐκ ἦν φωνὴ 
καὶ οὐκ ἦν ἀκρύασις" καὶ ἐπέστρεψεν εἰς 
ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ 'εἶπεν αὐτῷ καὶ ἀπήγ- 
γειλὲν αὐτῷ, λέγων" Οὐκ ἐξεγήγερται τὸ παι- 
δάριον. 82 Καὶ εἰςῆλϑεν ᾿Ελισαιὲ εἰς τὸν 
οἶκον, καὶ ἰδοὺ τὸ παιδάριον τεϑνηκὸς κεκχοι- 
μημένον ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ. 58 Καὶ εἰρῆλϑεν 
“Ἑλισαιὲ καὶ ἀπέκλεισε τὴν ϑύραν κατὰ τῶν 
δύο αὐτῶν, καὶ προςηύξατο πρὸς κύριον. 
84 Καὶ ἀνέβη καὶ ἑκοιμήϑη ἐπὶ τὸ παιδάριον, 
καὶ ἐπέϑηκε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ στόμα 
αὐτοῦ καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς 
ὑφϑαλμοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ συνέκαμιψεν ἐπ᾿ αὐτόν, 
καὶ διεϑερμάνϑησαν αἱ σάρκες τοῦ παιδαρίου. 
86 Καὶ ἐπέστρεψε καὶ διῆλϑεν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔνϑεν 
καὶ ἔνϑεν, καὶ ἀνέβη καὶ συνεκάλυψεν ἐπὶ 
τὸ παιδάριον, καὶ ἐνέπνευσεν ἐπ᾿ αὐτό, καὶ 
ἡνδρίσατο τὸ παιδάριον ἑπτάκις, καὶ διεχι- 
νήϑη τὸ παιδάριον καὶ ἡνοιξε τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
αὐτοῦ. 86 Καὶ ἐξεβόησεν "Ελισαιὲ' πρὸς Γιεζὶ. 
καὶ εἶπε" Κάλεσόν 'μοι' τὴν Σουναμῖτιν ταύ- 

Ὁ ΑΝ ΟΡ - ͵ τὴν" καὶ ἐχάλεσε, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὑτόν. 
κ , ᾿ , 

Καὶ εἶπεν “Ελισαιδ" “άβε τὸν υἱόν σου. 

Ὁ, ΔΕΧ (ἃ. Ἕλ. τὸν. ΑΒ: ἐπελάβετο( ἐκρ. ΕΧ). 
28,8: Ἡ δὲ εἶπε" ΑἸῈΧ Ἐόχ, Β: εἶπα(-ον ἈΕΈΧ), 
29, ΑΒ: δεῦρο, ὅτι ἐὰν εὕρῃς ἄνδρα, ὃκ εὐλογή- 
σεὶς .., σὲ ἀνήρ, ὅὃχκ ἀποχριϑιήσῃ .. . Ἀτὸ (ο. ΕΧ). 
91, ΑΒΕ αὐτῆς (ὧν ΕΧῚ. ΑΒΞ; ἐπέθηκε. ΑΕΕΧ: 
ἀπάντησιν. ΑΒ" εἶπ. αὐτῷ κι... ἠγέρϑη (ὁ. ΕΧ). 
82, Β: κεκοιμισμένον (-μήμ. ΑΕ Χ). 88.,.Α8Β ἐφ. 
Ἕλ.) εἰς τὸν οἶκον ("ΕΧῚ. Β: ἑαυτῶν (αὖτ. ΑΕΕΧ), 
84, ΑΒ: ἔϑηκε (ἐπ. ΕΧ οἱἵὶ τὸ πρόςωπον αὐτό ἐπὶ 
τὸ πρόςωπον αὐτὸ καὶ). ΕΧ Τ (Ρ. αἰι. χ. αὐτδ) καὶ 

Ἐξορ ΒΕΗ͂. 

1) Ἰῖδαο πναςσμζα. 

ΝΘ 

ΨΥ ΨΆΨ ΜΗ. 6 Ἢ γ 255. ὈΙΠῸΣ ππτοΝ δΥΠοΝα 
ὧν Νὴ ΠΡ, ΠΤ}. Ὡϑ5Ὶ 
“2 ΠΣ 55.3 δὸς ΠΙΒῚΣΠ ΠΕ 

τρι ΝῸῚ ἩἰοῸ ΘΡΆΦΠ ἐήστ τι 
ὌΝ ΤΙΝ Ἰ5 ἜΌΝΏΡΙ ὝΝΤΊΊ 1 5228 
ὈΡΝ πρῶτ ΝὉ ὮΝ ΝΊΣΠ 
ΠῚ Π3 Ὁ ΜΙ ἼΠ9 ὝΩΝΡγ29 
ΟΝ ΝΣ ὩΣ ὙΞ ΡΝ ἼΏΞ ὙΩΣΙΘῸ 
ΝδὉ ὧν ΠΡἼ3." 9] ἘΞΊΞΖΩ δῸ 
ΣΡ ΠΝ ἜΡΩΣ το ἼΞ)9 
"ΟΓ]Ὶ πὴ ΣΤΡ ΣΙΝ Ὀξ ΤΣ 3 

πρὶ ΘΡρΟῚ πΞΊΡα στον, τὼ) 
ὈἰΟ5) ὩΡΠΣΘ. ἼΞΡ ἸΓΙΔῚ ὁ ΤΌ ΓΙΝ 5] 
ὌΝ ἸΝΝῚ ἼΦΒΠ ἡ ὃν ὶ ΣΡ ΘΓ ΌΝ 

πρὶ ἼΓΝῚΡΌ πῶ») Ξῶρ ῬᾺῚ 
ἘΣΣῚ ὙΡΙ ΝῸ ΝΟ 82 

ΓὩ ὄρὸπ πΡΠῚ ΠΌΣΗ ΦΌΟΝ 
ΤΡῚΣ πβΟ5Ὶ Ν᾽ 35) ΗΓ τ ὩΞΟΘῺ 33 
ἐπύτοτον ὈΣΕΤΟῚ ὈΠΣ πσϑο 
ὙΒ δἰϑϑ) τολττὸν ὩΞυδὉ) ὈΣδΊθ4.ς 
τὸν ῬΕΞῚ ὍΣ τ Ὑ2"Σ ῬΕΓΟΣ ὦ 
ὁ Ἴ ΟΣ ΟΞ ὩΓΙΔῚ ὙΌΡ ὝΠΙ5Ὶ 55 
ὈΓΙΝῚ Ἐπ Ἴχ ΠΝ ὨΛΞΞ ΤΗΝ 3235 γι 
ἜΤΗ ΠΡΌΣ Ἴ29 ἜΓΙΔΝῚ ὈΦΒῚ ΓΊΒΙῚ 

ὯΝ ἼΣΘΙ ΓΙΡΕΡῚ ὉΠ ΦΘ ΞΡ 
ὙΔδδ. ἩΠΒΤΟΝ ΝΉΡΟῚ δ 2 ̓  80. 
ΠΝ ΡοῚ ὨΝῖπ τυ γῶσι- ὃς ΝῚΡ 

ἐπ ἸΝς ὝΘΝΟΣ, ὍΝ ΝΞΟ 

γ. 84. Ὁ Ὲ9 

τὰ ἴχνη αὐτῷ ἐπὶ τὼ ἴχ χνη αὐτῦ. ἘῈΧ ἐ(ρ. ἐπ᾿ αὖτ." 
καὶ ἐνεφύσησεν ἐπ᾽ αὐτόν. ΑΒ: διέκαμψεν.. .διε- 
ϑερμαόνθϑη ἡ σαρἕ (ο. ΕΧ). θῦ. ΑΒ: ἐπορεύϑη 
(διῆλϑεν ἘΧ). ΑΞ: συνέκαμψεν ( (-εκαλ. ΑἸΕΡΧ), 
ΑΒ  χ, ἐνέπν. - -παιδ,.... Ὑ (ἃ. ἐπτ.) ἕως ... (Ἔκ. δέει 
κιν.) κι ἦν. τὸ παιδ. (ὁ ἼἘΧ). 90. ΑΒΆμοι (ἘΕΧ) 



Φ, διδπίᾳς, 

41: δεπιὶ ϑὲαππ δοίίε8. αἰ ὅεπ ΞΒοτα ἔσπι, 
δεῖς {{ς ἰδ δεῖ ζείποπ δύβοι; Θοθα αδὸν 
ταί ἤετλιι, δα εὐ [ὁ αὐῇίεβο. Φ{δὲγ δὲν 
ϑὲαπη οίίε8. Τγταῷ: ὅαβ {{π, Ὁεππ ἰῆτε 
Θεεἴς {ΠῚ δείτίθε, τππὸ Ὅεγ ετν θαι παἰτϑ 

28 ϑετδούρεπ τἀπὸ πίῶϊ απρελείαι. ἢ Θίς 
τρταὰ: ὅϑεππ θαθε (ὦ εἶπε Θοῦδη ρεδος 
ἴοι ὑοπ πιείποιι φοττπἐ Ταρίς ἰὰ) πἰδ)έ, 

29 δι: ΤοΙο{ πα πἰῶε τἀ επ ὁ Ἐ ὅν Τρτα 
4:1: Θοθαῇ!: Θὕτίς Ὁείπε οπθοπ ππὸ πίπιπι 
᾿ποίποη Θὰ ἰπ δεΐπο απὸ, τπὸἪ αὐδὲ 
Οἰπ (10 οἷν [εππαπὸ δερεσπεῖ, [0 στε ἰῃπ 
αἰῶ, ἀπὸ οτὔθει ὁἱ ἃ) [οπιαπο, [0 θαπῆο 
ἴδπι πἰ) απὸ ἴοας πιοίποπ Θία 0 αἰ δε8. 

850 ὅπαδεπ Ἅπ|86. ἢ Φίς θα ον αθὸν Ὅ08. 
δπαῦοη Ἰρταῦ: Θὺ ταῦτ δὲν ον ἴδ᾽, 
τἀπὸ Ὁείπε (Θεοῖς, ἰἄ) Ταῆε πἰῶξ στοὰ οἰτ!, 
ὧς πια τε εὐ Πᾧ απ ππὸ αἷπς ἰθτ πα). 

591 ὃ Θεθαίέ αδὲν οἰπα τον τῇποπ δίπ, πα 
(αἷς δα. Θίαθ δεὲπι ὅπαθοπ αἰ δα 
ὙπΕ 5, δα τθαν αδοὸῦ ἔοίπε (ΘΟείπιπις. ποῦ 
δ δ Ιοπ. {πὸ εὐ οἷπα υυἱοδοταπι ἰῆται ἐπίτ . 
σέβεπ, πα ἐεϊρείς ἰθπι απ ἀπὸ ρτα:, 

32 Φεῦ ὅπαῦε {{{ πιῶ! αὐὐαεσα δ). ἘΜπὸ. 
Ὅᾳ ΟΘἸίζα ἰπ8 ὥαιιδ ἕαπι, [εῆε, Ὅαᾳ ἴαᾳ, 

99 δεῖ δἴπαδε ἰοῦ! αὐ ζείποπι ἔθος. ἜἸΤπὸ 
εὐ αἰπαᾳ δἰπείπ ἀπὸ Τ}]οβ οἷἱε Φρὔν πα. 
[ἀν {{6 δείδο, πὸ δοίοίς ὁπ Ὁὸπι ΦΘΕΥΤΗ. 

84 ἘἼ1πὸ Πίρᾳ δίπαιμ πὸ Τορῖς ἃ) αἴ δα 8 
δίπο, τὸ ἴορίς Τζείπει. Ῥηιπο αἰ δὲ 
δἰηποοβ λιπο ππὸ ζεῖπο ἡπιρὲπ αἰ {εἰπε 
“πρὸπ τἀπὸ {εἶπὸ πος αὐ {εἶπε ᾧἢ ἄπο, 
τιν δτείοεῖς Π() αο ἄδεν ἰῃπ, δα Ὁε8 

850 δεὲίποεδ οὶ τϑατῆὶ τϑατῦ. ἢ (Γ᾽ αδοῦ 
Παπὸ τοοθοῦ αὐ τπὸ οἴπα πὶ απο εἶπε 
ππαὶ δέον ἀπὸ δαῦονῦ, τὸ Πἰεᾳ Οἴπαι 
ππὸ δτείτοείς Π() ἅδον ἰθπ. Φαὰ ζῷπαιδεῖς 
Ὅε1 δπαδο {{εππιαῖ, ὁατπα {θα δεν 

830 παῦε ζείπο ἍΠπισὸπ απ. Ὑπὸ οὐ τἱοῖ 
Θεθαῖ ππὸἋ Τρτα: ϑύι{ε. οἷς (Θιπαπηίπ. 
Ἰ1πὸ δα εὐ ἤΐε τἰοῖ, ἔαπι Π{ε6 Οἰποίπ και ἰδπι. 
(τ ζρταῦ: ΦὍᾳ πίππι δία θείπεη. ΘΟ. 

7. 0.1,: αὐ δοπι ὅβ ετο, 96. 00.1.: 8ὲ, δου, ἔσττι 

27. Β: οτανίῇ [. [εἴπὸ ὃ, ΑὟ.Α: [αβέο, νΕ: ἀππ|. 
Β: δεῖν. πὶ ίῃτ. ΑΥ̓ΣὙΕ: {{| ἰδτ δεπππηϊοτέ, ΑΥ̓: 
ροοἤοπθατί. νῈ: φοζαβέ, 

28, ῷαδε (ὦ ...3 ΟΥ̓Υ.Α : δεροῦτοί, Α: ρος 
πιοὶπ πί . 

29, ΥΕ: ϑθδοππ δι. οηι, δερέσποῖ, Β: τοἱνῇ! απ 
ἐτοῇοπ. αΥΝ: Φ ΎΠ| τι. ΒΑ ΝΕ. Αι: ἀπρυοτίο, 

30, ΑΥ̓͂ .ΥΕ.Α: υετίαῇςε οἰ π. Β: τρετῦε.... 

| 

ΦΟῖς ΤΣ Θιοδετευ υε πᾷ, 

(4,28---30.) 1790 

ΕΥ̓. 

νοηΐβϑοί δὲ νἱγπὴ Ποὶ ἰῃ τηοΠίθΠ), 

ΠΥ ΘΠ ΡΘ05 ο᾽υ8; οἱ δοοοβϑὶΐ 

ΟἸοδὶ αἱ ἀπηονογοί θᾶ), Εἰ ἃἷἱΐ ΠΟΠΊΟ 
ἢ 6ἱ : ΒΙμη6. 1118Π|; ΔηΪΠηἃ ΘΗΪΠῚ 6115 
ἴῃ Δι  ]1η6. 681, οἱ Ποπηηι5. 66]8- 

νι ἃ Π|6 οἱ ποὸη ἱπάήϊοαν! π}}Π]. 
ἜΘ υΔ6. ἀϊχὶ! 111: Νιυμηααϊά μριϊνὶ 28 

. Πα. ἃ ἀοιηΐπο ᾿ηθοΐ παι! ποθὴ 
ὅς ΑἸΧῚ {{ΠῚ: Νὰ ΠῚὰΔ4ἃ5 πο ἘΕῚ Π|629 

αἰ δά (621: Αδοίησα ᾿Π}05 ἴπ05 
“6 0 [0116 ΘΙ. ΠΠῚ Π]ΘῈΠῚ ἰπ ΤΏ ΠῚ ἰἰ|ἃ, 

οἱ νὰ (81 Οσοιγγοῦὶὶ {{0ὶ ΠΟΠ]Ο, 

ἽΠΟΠ 88] 165 ΘῈΠῚ, οἱ δὶ βαϊαίανουϊ 

ἴθ 415 ᾽8Π|, ΠΟῚ ΓΟΒρΡΟΠ 685 1}}}} οἱ 
ΡΟΠΟ5. ΔΟΙ ΠΠῚ ΠῚΘῸΠῚ 5.06 ἰδοίθ ΠῚ 
ΡΙΟΡ. ἜΡΟΥΓΟ ΠηΔίογ ριθγὶ αἷτ: γ1- 30 

. ΜΠ ΠΟΙΏΙΠ15. οἱ νίν! ἃ ΠἸπηἃ ἃ, ΠΟῚ 

᾿ αἰ ἰὰπ| (6! ϑΓΓΟΧΙΙ ΟΓΡΡῸ οἱ 56- 
ΘΟ 15 Θδὲ θη. ὃ ἀἸοχὶ ἃπ16 1} ρΓὰ6- 81 

ΟΟΒβοΡαὶ δηΐθ 605 δἱ ροϑιθγαΐ θᾶοι- 
[Δ ΞΌΡΟΙ ἴδοῖθη ΡΟ, οἱ ΠῸη ογδὶ 
ΝΟΧ ΠΘΩΠ6 56η5115; ΓΒΘΥΘΓΒΊΒΗΙΘ 651 
ἴῃ ΟΟΟΙΙΡΒΙΠ) 6115 οἱ παηςἰαν} οἱ 4}- 
οοη5: ΝῸΠ ΒΕΓΓΟΧΙΓ ΡῈΘΓ. ἜΤη- 8.2 
ΘΓΘΒΒΙ5 Θ5 ΘΓΡῸ ΕἸΠ56 15. ἀοΙη πη), οἱ 
6066, ΡῈΘΡ ΠΠΟΡΙΠ115 Δ οο))αΐ ἴῃ Ἰθοία}}0 
6115. ἜΤἸΠρΡΟββαΒ6 16. οΟἰδιδὶς οβίμπηῃ 83 
ΒΌΡΘΙ 886 οἱ ΒΌΡΘΓ ΡΕΘΓΙΠΊ, οἱ οΥαν! 

δἰ Ποιηϊη). ἜΕῚ ἀβοομαϊ! οἱ ἰη- 84 
ΟἸ] δ ΘΌΡΘΥ ΡΌΘΓΙΠ), ΡΟΒα 416. ὁ 5 
51Π1Π| ΒῈΡΘΙ Ὁ5. 6115 οἱ ΟΟΏ]ΟΒ 5108 
ΒΌΡΘΙ ΟΟἸ]Ὸ5 6115 οἱ ΠΊΔΗΪ5. 5118 
ΒΌΡΘΡ ΠΊΔΠ115. 6]118, οἱ ᾿πΟΌΡ αν} 58 
ΒΌΡΟΙ ΘΠ], οἱ οδ᾽θίαδοία δϑί οὰγῸ 
Ραο. ἜΑΙ 1Π6 ΓΟνΘΓΒῚ15. ἀθαμ}ιι- 80 
Ιανὶ ἴῃ ἀο0ηη0 561η6] τὸ ἃἰιτι6 
1ΠπῸ, οἱ ἃβοθπ ἢ οἱ ποθ }}} ΒῸΡῸΓ 
ΘΠ], οἱ οϑδοϊίανιΐ ῬΊΘΓ 5Θρί165. ἃρθ- 

τ]! π16 ΟΟι]05. ἜΑΙ [Π|6 νούδνι 90 
ΟἸοχὶ οἱ αἰχιη! οἱ: όσα διιηδη 61 
μδη0} Θὰ νοοδίὰ ἰπΠσγοϑϑὰ 6581. δ 

Ουϊ αἷΐ: ΤΌ] ἢ] αι]. 

1Βς. 
15,29. 

(Πρ. 
11,1955. 

ν.21,10, 

Ἀοέ.9,40. 
20,10. 
ΤΕ. 

17,905. 

185 ,17,93 
ΒΡΕτ 550 1}. 

δ᾽ ΟἿ, ἔα πιο. 83. 5: ἀρδιη θυ αθᾶί. 

91, πο ύτεπ, ΟὟ: ϑερῦν. ΒΝ: θιαππούζοπ. 
ΑΥ̓͂ .ΥῈ: οὐὐσα δέ. Αι: αὐουαπδοπ! 

32, Β: τὸᾶῦ ὃ, ὁπ, ἐν ππὸ απ. 33. φοἴορ τ, 
38. θίπέον ἔθποι Βείδοι, 
94. ΒινΕ: απ δῇ εη πὶ... Ὁοῆοι 9. Αἥ.: ὈοΠοδεπ, 

Β: ἔγππηιῖς {. ἀδ. ἰρπ δοτ. ΟΥ̓ ΝΕ.Α : δοιρίο, 
(γπ). Β.4.; δ[οίζα. 

90, ΒΙΟΥ͂Ν: πίοζείς ... (δίδ 2 7 πτὰ1επῈὶ. ΑἹ 
σαάδπίο, ΑΥ̓Υ: [ὦ πιρ [. ϑ΄. απ. ΝΕ: ὀξπιείς, 



190 (4,87.-.-ὅ,2.) Ἑορομι ἘἉ. 

Εν. Ττῖθαο πιῖν αομῖα αἰ κὸ ζαοία. 

1 Καὶ εἰρολϑοῦσα ἡ ῇ γυνὴ ἔπεσε ἐπὶ τοὺς πό- ΠΣ ἜΡΠΟΤ ὉΞ.Ὶ ΝΞΏΣ 27 
δας αὐτοῦ καὶ προςεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ. 
ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτῆς καὶ ἐξῆλϑε. ἁ ἘΝ ΩΣ 3 Τὶ ΝΘ. ΣΝ 

88 Καὶ 'Πλισαιὲ ὙΑΣΩΣ εἰς Γάλγαλα" καὶ [ΞΡ ΠῚ πολοεσ , Ξιῷὼ ΕΝ 88 

ἦν λιμὸς ἐπὶ τὴν γῆν» καὶ υἱοὶ τῶν ρου Υτον 2 Θ'Ξ 08" πο πτιΣ 235 γπὰξ 
Ν] 

ἐκάϑηντο ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν “Ελισαιδ'. 

τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ ᾿Επίστησον τὸν λέβητα ΓΙ ΤΗΣ 5 πξῷ πρ»Ὁ ὝΩΝ5Ὶ 

τὸν μέγαν καὶ ἕψει ἕψημα τοῖς υἱοῖς τῶν Ν ΧΡ ἐ ΡΝ Ξ31 23} “512 ΕΝ 39 

προφητῶν. 589 Καὶ ἐξῆλϑεν. εἰς τὸν ἀγρὸν ἈΧῺῚ ἕξη ς ὉρὸὉ πῶπτον Ἴπν 

συλλέξαι ἀριώϑ, καὶ εὗρεν ἄμπελον ἀγρίαν, 

καὶ συνέλεξεν ἀπ᾽ αὐτῆς τολύπην ἀγρίαν πλῆ-. πτῷ ΤΣΡΘΒ Φ3Ὼ Ὁ δ" πτῷ ἸΞᾺ 

ρὲς τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ" καὶ ἀγα εἰ τὸν σις ὃΝ ΕΓ Ν,35) Ἵ123 ΝῺ 
λέβητα τοῦ ἑψήματος, ὅτι οὐκ ' ει ; αἱ ΒΎϑυ Ὁ ὙΡΧῚ ἘΣ ΝοτοΞ ΤΟΣ ᾿ 

ἐνέχει τοῖς ἀνδράσι φαγεῖν" καὶ ἐγένετο ἕν τῷ 
ἐσθίειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἑψήματος, καὶ ἰδοὺ ΤΠΞ ΚΠ ἜΤΟΣ ἜΣΤΕ "ΠῚ ὈἸΣΝΟ 
ἀνεβόησαν καὶ εἶπον" Θάνατος ἕν τῷ λέβητι, δὴν ῬΛῸΞ ΠΩ ἩΣΔΝΡὴ ρϑς 

ἀνϑρωπε τοῦ ϑεοῦ᾽ καὶ οὐκ ἤδυναντο φαγεῖν, . Ὁ ᾿ ὃ ἰὸ Ε ἷ 

41 Καὶ εἶπε “άβετε ἄλευρον καὶ ἐμβάλλετε ἼΩΝΟΣ ΟΣ Ἴ99. ΝὧῚ Ὁ π δ. 4] 

εἰς τὸν λέβητα " καὶ εἶπεν "Ελισαιδ πρὸς Γιεζὶ ὮΝ ὝΦΠΤΟΝ πρῶ τρ δ τητρἢ 

τὸ παιδάριον'" Ἔγχει τῷ λαῷ καὶ ἐσϑιέτωσαν. » ἜΠΤΊ ΠΟΙ ΝὉ) ΡΩΝ ἀν "- 

Καὶ οὐκ ἐγένϑτο ἐκεῖ ῥῆμα πονηρὸν ἐν τῷ 
λέβητι. 42) Καὶ ἀνὴρ ἦλϑεν ἐκ Βααλ- πῷ Ξῷ ὌΡΞῸ ΝΞ τό" δ": ὁ ὙῸΞ 42 
σαλισά, καὶ ἤνεγκε τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ ϑεοῦ ΠΡ ΘΞ πὸ ΟΡ να δ 33) 
πρωτογεννημάτων εἴκοσι ἄρτους κχριϑίγους καὶ ᾿ ᾿χύγος ὌΝ 
παλάϑας ἐν τῇ πήρᾳ αὐτοῦ. Καὶ εἶπε" Ζ16τε 5) ΣῊ Ὁ)95 ἫΒ ἡδῷ ὌΣΣ 5 ἼΩΣ. 
τῷ λαῷ καὶ ἐσϑιέτωσαν. 43 Καὶ εἶπεν ὃ λει- ΠΏΝ5Ὶ : ΡΝ ὈΡῸ ἢ ἸΏ ἜΝ) 48 
τουργὸς αὐτοῦ Τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν τῷδ ΠΝ "9 ΠΤ ἸΏΝ ΠῺ ἡΠ Ὁ 

Ἂ ΤΌΣ ἘΟΥ ΣΉ ΕΒ Σ 1 01. 8 τε ὈΡΤΙ9 ἀνδρῶν; Καὶ εἶπε" Δὸς τῷ λαῷ καὶ ἐσϑιέ- :- ἐλπενΉΝ δ ἢ 
ΠΌΡΕΝ ἀϑ δργεσ παι Ἷ ὋΣ ΘΝ - : 

τωσαν" ὅτι τάδε λέγει κύριος " (Φαγονται καὶ. ὍΝ τς 3 23 Ν - τς ἸΏ ΠΝΡῚ 

καταλείψουσι. 44 Καὶ ἔφαγον καὶ κατέλιπον, ὈΣΤΣΒΟ 251 ὑπ σῖν δον πὴ πὶ 44 

κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου. ἐππῆὴτηο ἼΔῚΞ ὙΠ ἸΌΞ ΟῚ 
Υ΄. Καὶ Λιεεμὰν ὁ ἀρχιστρατηγὸς βασιλέως ΓΙ ἜΠΙΚΗῚ ἈΝ χ- "ἰῷ τε γ΄. 
Συρίας ἦν ἀνὴρ μέγας ἐνώπιον. τοῦ κυρίου Θ.3}) Νἰρ2" ἜΗΝ 5) δὴ ὁ ὅδην 
αὐτοῦ καὶ τεϑαυμασμένος προςώπῳ, ὅτι δι 
αὐτοῦ ἔδωκϑδ κύριος σωτηρίαν τῇ “Συρίᾳ " καὶ ΠΕ πρηῶτι ΣΝ, ἱἘΡ' ἼΞΙΞ9 
ὁ ἀνὴρ ἣν δυνατὸς ἰσχύι λεπρός. 2 Καὶ Συρία δ΄ ΝῚ ΦΧ Ὁ5Π ὙἿΞ3 ΟΠ ΕΣ ἼἼ 2 
3. Ὁ ἢ ; ΄, "ἢ ᾽ , “- 

ἐξῆλθον μονόζωνοι καὶ ἡχμαλωτευσαν ἐκ γῆς ὈΝΤῊΣ" ΥΝῈ ἡΞ95 Θ᾿ ΤῊ ὮΝ Χ5 

97,48: δβἐφῆλϑεν.... καὶ (εἰρηλϑὅσα ΕΧ). 98, ΑΒ: 
Ἀ. ὁ λιμὸς ἐν τῇ γῆ ... ἕψε (ὁ. ἘΧ). Β (ει. ἴῃ ν8}:, ν. 42. ϑ σΤΟ Ὁ ΣΠΌΒΠ 
ἕψεμ. (-ημ. ἈΕΡΧ). 80, ΑΒ: ἄμπ. ἐν τῷ ἀγρῷ... 58. τοῖᾶῦ ἘΡ..... Θεέ Βεῖ, ΒινΕ: Τα βὲπ σοῦ ([. 3{π 
ὅτι ὅκ ἔγνωσαν (ο. ἘΧ). 40. Α: ἐνέχεαν. ΑΒ: εἰς σοί). Β. ΑΥ̓͂: οι αὐ ὃς ΝΕ; Θετί. 
παν (-ον ἘΧ). 4]. Β: ἐμβάλετε (-ἀλ. ΑΧ). ΑΒ: 539, τοοὔδε δο1. Β: επιῖ δ ἀἰτάπέοε απ. ὙΕ.Α: 
ἐγενήϑη (5. ΕΧ), ΒῈ (ἃ. 6.) ἔτι (ΑΧ). 42. ΑΒ: (δείοἔν.) κι Ταπιπιοίπ, ΑΥ̓͂ ΥΕ : [απὺ το. ϑέοδοπ, Β: 
διῆλθεν (ἦλϑεν ἐΡΘ ΠΡ Βαιϑαρισά (ὁ . 43Ἐ). ΑΒ: εἰποπ τὸ, ϑθοίπποιξ, ΑΥὟ : ιτέοπ, νῈ : ϑ)ὲαπίοῖ υ.Ψ 
Τορ τὸν ἄνϑρωπον (τῷ ἀ. ΕΧ). Β΄" ἐν τῇ π. αὖτ. Α: [ἀ{{|ὸ δαπιξ [. 5). Β. ΑΝ ΝΕ: κουζάπί ΠΕ. Β. ΑΥ̓͂, 

: Α: βακελλὲϑ᾽). 44. ΑΧ Ὁ (1η.) ) Καὶ ἔδωκεν Α: ἱπ δεη δεηι  θέονγ, ΝΕ: δ΄, δε6 ον 66, 
ἐν πρόςωπον αὐτῶν. --- 1. ΑΒ (οι, 1 ρα): Ναιμὰν 4]. νανδ, Α: ξείπε Θ ΠΟΥ ἐς ποτ. 
ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως (τῆς) Συρ. ... ὅτι ἐν αὐτῷ 42. α΄ {εἰτὲ Ξε οβεπο ἀὔτπον, " ̓ Φας. Β: 
ἔδ, Β " τῇ. ΑΒ: λελεπρωμένος (λεπρὸς ΕΧ). ϑυρέ νυ, δὲπ (δΥΠ1. ΑΥ̓ΝΝΕ : δ΄ αγῶο, ἰπ [είποπ 



Φ. δὲϑπίᾳς, 

Φεῦ Ζοὺ ἱπὶ ΣΦ ορῖ, (οἷς διυαπρίᾳ ὅτοίς [τ βιιδετί, ϑιασπιαῃ, 

(4,87.--5,2.) 781 

τιν. 

37 Φα ἕαπι ἤε πτὸἍ ΠῚ χιι {εἰποεπ δύβει, 
τἀπὸ δοίεῖς απ ἀπ (ὅτος, απὸ παθπι ἰθτεπ 
Θοθπ τππὸ αἰπα θίπαιι8. 

Ὅς αδεν ΟἸ[α τοἱεθον σὲπ Θίρα ἔαπι, 
τρατὸ Φθειτιις ἰπι αποο, τἀπὸ οἱε δείπε 
6 δὲ ΦῬτορθείεη. τὐσϑπείοπ τοῦ ἰθπι. 

38 

Ἰπὸ εὐ Τρταγ 2 ζεἰπεπι δπαθεπ: Θεθες 
οςς δπι| εἶπεπ φτοβει ΞΟΡΓ ππὸ ἔρ)ς εἶπ Θ ες 
839 πιὔϊε [ἅτ οἷς δείποον Ὅεν Φτορθείεπ. ὃ θα 

σἰπρ εἶπον αὐ8 δεῖο, Ὁαβ εὐ ται Ἰάζο, 
ἀπὸ [απὸ υἱὸς ϑὲαπξοει, τπτὸ ἴᾳ8 ϑαυοη 
(δοϊοσιίπίει, ζεἰπ δτοῖο το}, τἀπὸ Ὅὰ ΕΥ̓ 
ἕαπι, ζἀπίς οὐϑ ἱπ δεῖ ον ἐππὶ (δὲς 

40 πεὗζε, Ὁεὲππ {{ὸ ἔἕαππίοπ ε8. πίῶϊ. ἢ Ἰπὸ 
Ὅᾳ [ε εθ. αὐϑ ύμτοείοπ [{τ οἷς θλάππεν δι 
ἐἥεπ, αὖ Π σοι ὃεπι (Θεπιΐε αβεπ, 
ζάτίοοπ. ς τἀπὸ Ἰρταεπ: Ὁ Ῥϑέαππ Θοίς 
ἰε8, εν οὐ ἐπὶ Φ ΟΡ! Φεππ {6 ἔοππίεπ ἐδ 

Δἴ πίε εἴτα. ἜδΥ αδὸῦ {ρτα): δυίπρει 
ΠΣ Ὁ δον. {πὸ εὐ τθαὐ ε8 ἱπ Ὅὲπ Σου 
ππὸ ρταῷ: Θαίίς ε8. ὅὸπιὶ Ξθ01Ὲ τοῦ, 
Ὁ [{ εἴεπ. Φα τᾶν πίάι8 Β΄ ὄζεδ ἱπ 

42 δεπὶ Φ0γ1.  (Κ8. ἔαπι αδὸῦ εἶπ ϑθέαππ, 
τη θα (ΘαΙ[α, ππὸ ϑταίε Ὁ6πὶ ϑθέαππι, 
Θοίτεδ (δυξιίπρε ΞΒτοίδ, ποι) ουαπρία, 
Θευζεπδτοῖς, ππὸ ποι Θείτείος ἱπ [εἰποπι 
δΙοῖο. (ὅν αδοὸν Ἰυγαῶ: (Θἰθ8 ὃεπι 5 01Ὲ, 

48 Ὁαβῇ ἤΐε εἴεπ. ὃ Θείπ ΦΟίοπεν Τρτα : ψ58α8 
[Ὁ ἰῷ ϑυποοτὶ ϑϑίαππ απ δὲπὶ σεδεπὲ 
ὅν {ρταῷ : ΟΘἰἷδ δεπι Ξβ01Ὲ, δα [{ε 
ἐἤεπ; δὲππ [0 [ρτί δέ Ὅν ὥεῖν: ϑθὲαπ 

44 τοῖτοὸ εἥεπ, ἀπὸ υὐἱτὸ ἀδεγοιείδεπ. Ὁ Ἰ1πὸ 
εὐ Ἰορίς ἐδ ἰθπεπ τὐῦ, Ὅαβ [{ὲ αἀβὸπ, 
τπὸ ΘΙ. πο ἄβδεῦ, παᾶῦ Ὅεπι ϑοτί Ὁε8 
εττη. 

Φ0ΥῪ {εἰποπι εττη, πὸ δοα) σοθαϊτεπι, δὸππ 
τ ἰθπ σα Ὅν ὥοῖν Θεῖῖ ἱπ τίει; 
πὸ εὐ αν εἶπ σορα ρον ϑέαππ, τἀπὸ 

2 αἰιϑάοίᾳ. " ΦΟίς δευίοερδίοιιτς αδὸν ἱπ Θ᾿ Ὁ- 
τίο ὐατοι δεταιϑαοζαίοι τπὸ δαί εἶπε 

38. Α.Αφἃ: τὅαὐ 5 δεπταπα, 
39,40, 41, ὕ.1.: {πό, ἐπι, ἐπ Ὁα 6, {π᾿ Ῥεπι Φ νίοα., 
42. Α.4ἃ : βπρεξϑτοί, (δι {πρό ϑτοίε, 

ΦΥΠΈ}ἐπ Ὁ) 
4, πστάππεναι ... αι. ἰδείαΙαεη, Β.: ϑουϊοβοπ, 

ΑΥ̓͂Ν.ΥΕ: 58 |ε [οἵ (ὦ δίοδ θ. ")ὲ. σονίεδοπ, ΕΣ πὶ 
τοῖτο πο 16. δαθεπ, 

ἀκ, π΄ ΤΠεβοεπ πού ἐθείᾳ. 

ΟἽ, ἀδεῦ ατϑ., Β: ΟΡοῖῇο ὃ, Θεετδ. ΟὟ: ῷ.: 5. 

ΥΕ: φιοιζάθτει, Α: ὁϑεοτοόζάνῃ, ΒΕ. Α: ρτοβεῦ, 

Ξβοϊφαίοεςοπ»ΞΒ δεῖ, 9., Φ,, 2. 808 1. Χρι. 

᾿ Βαξώ,14 

ὯΝ. ϑιπεπιαπ, δὲν δεϊοθαιρίπιαππ Ὁε8. δὲδε, 
πἰρᾳϑ κι Θϑτίαι, ταν εἶπ ἐπ εν ϑέαππι, 

τὐτο ΚΎΡΩΙ {Πὰ οἱ οογγαϊ δὰ ρ6ά65 6)5, 57 
αἱ δάογανίἱ 5ῈΡΟΓ ἰογγᾶῃη, (1416 
ΘΙ δυιπιπι οἱ οργοββϑᾶ θϑί. 

Εἰ ΕἸΙ5Θ115 ΓΘΝΘΓΒΙΙ5. 651 τη ἀα᾽σαϊα. 38 
Εγαΐ διι6Π}] [διη 65 ἴῃ (θγγᾷ, οἱ ἢ] 

ῬΓγΟρΡΠΘίαγαμη ΠᾺΡ ΟΟΓΔΙ 60. 
Ὀἰχίίααθ ἀἢὶ 46 μι ΟΙ5. 588: ΡΌΠΟ 
ΟἸΪΔ πῇ ΘΓΔΠἀ6ΠῚ οἱ ΘΟ 4.6 ρα] ΘΠ ΠῚ 

Π}}15 Ῥγορῃοίαγαηι. Ἔ ΕἸ οργοβϑαβ 6δι 39 
ὉΠῈ15 ἴῃ ΔΘΤΌΠῚ, τἱ ΘΟ] σοροῖ ΠοΓΡθὰ5 

(πγϑιρι ἀδΓΘδίθ5, ἰπν θη 46. 4ιαδ5ὶ ν᾽ θη} 5|}- 

ἐόϑνθλδν ν ΘΩΈΓ6Π}, οἱ ΘΟΠ]6ρῚ! οχ δὰ οΟ] ΟΥ̓ ἰ- 
ἀᾶ5 ἃ6Γ], οἱ ἱπηρ!ον! ΡΠ} 1 ΠῚ 5111], 
οἱ ΤΟΥΘΓΒΙ5. ΘΟΠΟΙΪΝ ἴῃ ΟΙΪΔπὶ μὲ}- 
"ΘΠ: ΠΟΒΟΙοθαὶ δηΐη αἰ ο55θὶ, 
ἘΠ ΘΘΓαηΐ ΘΓΡῸ 500115, αἱ σοπιοάθ- 40 
ΓΘηΐ; ΘΟΠΊ46 σιιϑίδβϑϑηί 46 σοοί! 068, 
ΟἸαπηάνογιηΐ ἀϊοθηίθθ: ΜΟΓΒ ἴῃ ΟἰΪἃ, 

Ὑἱγ θ61! Εἰ πο ροίμπθγαη! σΟΠΊΘ6ΓΒ. 
ἜΛι ΠΠῸ: ΑΠδγίθ, ἰη4π||, [ἀγίπᾶπὶ. 41} 

συμ 4ι6 (1556 ηΐ, μ]511 ἴῃ ΟἸ]απὶ οἱ 
αἰΐ: Ιηππη6 ἰὰσρᾶθ, αἱ οσοχηριίδηϊ. 

Ἐπ ποη [ἘΠῚ διηρ 5 4α! 8 Π| Δ ΠΥ ]- 
(1 η18. 1ἢ ΟἸΪἃ. ἜγΙΡ ἁυΐθη) 4{|- 4.2 

.8πι.9,,4. ἀπ νη} 46 ΒΔ] 54] 15ὰ ἀθίθγθηβ ν᾽ ΓῸ 
Νπ18.1.. 61 ΡΠ 65. ΡΓΙΠΙ  ΠἸΔΓΠ), Ὑἱ 1] Ρ8Π68 

πν4. Πογάθδοθοβ. οἱ [ΡΠ Θη 11} ΠΟΝᾺΠῚ ἴῃ 
μι. Ρϑγὰ 58. Αἴ {Π6 αἰχίες θὰ ρόραΐο, αἱ 

ἐφῖθν ρρῃῃθἋαι. ἘΒΘΕροΠ 46 οἱ τηϊηἰδίθι 48 
σο.5,9. 6115: Οαδηΐαῃ) 6581 Ποὺ αἱ ΔΡρΟΠΔΠῚ 

Μο δια. δρηία πη νἱγὶ5 ὁ Ἀπ γβαμη {Π|6 δἰς: θὰ ρο- 
Ρα]ο, αἱ οομηθάαι ! Πμδδο 6ηΐ πὶ ἀἰοῖ ἢ - 

ἸΏ] Π115 : Οοτη6η οἱ ΞΡ ΡΘΡΙ, ἘΡΟΒαΙ 44 
γο.6,13. 46 ΘΟΓΔΠῚ 6ἷ5: 4] σΟπηθθγαηΐ, οἱ 
δ κα ΒῸρΟΡαΪ Ἰαχία νογθυιη ΠΟΙ ηΪ. 

Ναλιηλ) ΡΓΪΠΟΘρΡ5. ΠΜΠ|Δ6 τοὶ Ὗ), 
ΥΡΙΔΘ. Γαΐ νἱῦ ΤηᾶρηῈ5. δρι ἀοιηϊ- 
ΠῚ δ π1τ οἱ ΠΟΠΟΡαΐα 5: ΡῸΡ {ΠΠ11ΠῈ 
6η1η] ἀθά!ι ΠΟΠλη1Π15. 58] υ[6η} δα; 
Γαΐ Δα ΐθΠ) ὙἹΓ [ὉΓΠ5 6 ἄϊνθβ, βϑὲ 16- 

ΡΓΟβα5. ἜΡΟΥΤΟ 46 ϑγγὶὰ θργϑβϑὶ [πὸ- 
β ν Τα ΠῚ ἸΔΙΓΌΠΟΙΠΙ οἱ σἂρίϊναμη ἀμχογδηι 

ν.1.6)1. 

2,20, 
ΝΣ 

8,7. 

8: 
ΔΑ. 27. ἣ 

41. Α1.: Εἰ πη ϑῖ! (ργοὸ Οαπη486 1, η1.). 
42. 85: οἱ νἱ βίη. 
1. Α1.: Νᾶδιη). δα (611. 

ΑΥ̓͂: οἰοἴοοἴοποοῦ, ΟὟ ΝΕ: δεί [. ὅ. Β: πα. Ὁ. θοῦ ἐπὶ 
ϑίπζοθοπ, ΟΥ̓ΣΟΝΕ: ἀπροίοθοπ. Α: οσοεῆτεί, Β: θαῖίε 
αεφοδοπ, αν; (οίρᾳ. ΒινΕ: ταγρζετοῦ (ΠΤατἔευ) Ὁ εν, 
ΑΥΥ: διίερδν. 

2. ᾧ. ὥντον δον τυ, Πεείζεη σοόοσεη, ΒΒ: αὐ{{ῆδ αν: 

ἰοΐοπ απόαος. ΑὟΥ̓ ΝΕ: ἐπ ((Θἐτοί[:)͵, Θαατοι, Αἱ απὸ 
Φ, ϑιάπθον, 47 



.- ὃ ὺὕὃΡὕ- .ὄ..,...ϑΘ6σ6ἷἴ΄΄ῸὉΘΟ- .:΄.΄΄΄“Ἕ!ἝὮ!ἷ]΄΄ ὁ -“ὃ’““΄““͵ ῖ͵““-. ὃ ὁ“. -.-.- ΠΡ ΘὀῪὀΘΨ . ...ϑᾳ...........΄΄ ϑΘϑ δ 6 ὁ 

δας πεῖν αοιζα αἴΐαχιο Γ[αςέξα. 

Ἰσραὴλ νεάνιδα μικράν, καὶ ἦν ἐνώπιον τῆς 
γυναικὸς Μεεμάν. δ Καὶ εἶπε τῇ κυρίᾳ αὐτῆς" 
Ὄφελον ὀφϑείη! ὃ κύριός μου ἐνώπιον τοῦ 
προφήτου τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ ' καὶ δεηϑείη τοῦ 
προςώπου αὐτοῦ' . φότε ἀποσυνάξει ἀπ᾽ αὐτοῦ 
τὴν λέπραν αὐτοῦ. 4 Καὶ εἰςῆλϑε καὶ ἀνήγ- 
γειλὲ τῷ κυρίῳ αὐτῆς. καὶ εἶπεν" 
οὕτως ἐλάλησεν ἡ νεᾶνις ἡ ἐκ γῆς ἸΙσραηλ. 
ὅ Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς “Συρίας πρὸς Μεεμάν" 
Δεῦρο, ἄπελϑε καὶ ἀποστελῶ βιβλίον πρὸς, 
τὸν βασιλέα Ἰσραήλ. Καὶ ἐπορεύϑη, καὶ 
ἔλαβεν ἔν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δέκα τάλαντα ἀργυ- 
ρθίου καὶ ἑξάκις χιλίους χρυσοὺς καὶ δέκα 

ἀλλασσομένας στολάς, θ καὶ ἤνεγκε 
βιβλίον τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ, λέγων" Καὶ γῦν 
ὡς ἂν κομισϑῇ τὸ βιβλέον τοῦτο πρός σε, 
ἰδοὺ ἀπέσταλκα σοι Νεεμὰν τὸν δοῦλόν μου, 
καὶ ἀποσυνάξεις αὐτὸν ἀπὸ “τῆς λέπρας αὐτοῦ. 

7 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέγνω ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ. 

τὸ βιβλίον, διέρῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 
εἶπε" Μὴ ,ϑεὸς ἐγὼ τοῦ ϑανατῶσαι καὶ ζωο- 
ποιῆσαι, ὅτι οὗτος ἀποστέλλει πρός μὲ ἀπο- 
συνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ; πλὴν 
γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι οὗτος προφασίζεται 
πρός μδ8. 

8 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ἑλισαιὲ ὁ ἂν- 
ϑρῶπος τοῦ ϑεοῦ, ὅτι διέῤῥηξεν ὃ βασιλεὺς 

Ἰσραὴλ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε πρὸς 
τὸν βασιλέα Ἰσραήλ, λέγων" “Ἱνατί διέρῥηξας 
τὰ ἱμάτιά σου; παραγενέσϑω δὴ. πρός με 
Νεεμάν, καὶ γνώσεται ὅτι ἔστι προφήτης ἕν᾿ 

ἸΙσραήλ. 9 Καὶ παρεγένετο Νεεμὰν σὺν τοῖς 
ἅρμασιν αὐτοῦ καὶ ἵπποις αὐτοῦ, καὶ ἔστη 
ἐπὶ τῆς ϑύρας τοῦ οἴκου ᾿“Ελισαιέ. 10 Καὶ 
ἀπέστειλεν λισχαιὲ ἄγγδλον πρὸς αὐτόν, 
λέγων" Πορευϑεὶς λοῦσαι ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἕβδο- 
μον, καὶ ἐπιστρέψει ἡ σάρξ σου ἐπὶ σοὶ καὶ 
καϑαρισϑήσῃ. 11: Καὶ ἐθυμώϑη Νεεμὰν καὶ 
ἀπῆλϑε καὶ εἶπεν" Ἰδοὺ ἔλεγον" Πρός με 
πάντως ἐξελεύσεται καὶ στήσεται, καὶ ἐπι- 
καλέσεται ἐν ὀνόματι ϑεοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐπι- 
ϑήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον, καὶ 
ἀποσυνάξει τὸ λεπρόν. 12 Οὐχὶ ἀγαϑὸς ᾿4βανὰ 

“8, ΑΒ: Ἡ δὲ εἶπε. Ἐόφϑ'. «.. 7 (Ρ. προφ.) τῷ 
ϑεδ... Ἔχ, δεηϑ,. τὸ πρ. αὐτᾶ. . ἀπ. αὐτὸν ἀπὸ 
τ ῆς λέ ἕπρας α. 4. ΑΒ: ἀπήγγειλε.. «ἑαυτῆς. ὅ. ΑΞΒ 
0. ΔΒ: εἴφελϑε κ. ἐξαποστελῶ... "τὸν. 6. ΑΒ: 
πρὸς τὸν βασιλέα Ἷ: . ὡς ἂν ἔλθῃ... 
πρός σὲ. Ἴ. Β᾽ δ. ΑΒ: Ὁ ὃ. (Μὴ ὃ. ΒΕ . ὅτι 
πλὴν γν. δὴ κ. «προφ. ὅτ. ΑΞΒ: μοι (πρ. μὲ ἜΧῚ: 
8, ΒΟ ἄνϑο. τὸ 9. ΔΒ: ἐλϑέτω δὴ ...γνώτω. 9. ΑΒ; 
ἦλϑε Ν. ἐν ἵππῳ κ. ἄρματι. Β τῆς εἱ τὅ. 10,.Α8: 
ἑπτάκις ἐν τῷ Ἰορὸ. ..." ἐπὶ. 11. 428: Ἰδὸ εἶπον. 

Οὕτως καὶ 

ἢ 
το, 

05). 

"ἸΏ ΤΩ͂Ν 25 ὙΠΙΝῚ ΓΒ ΠΣ 
ΠΡΌ, "3" Ν ὙΣΤΙΝ π 5"ὉΝ ΩΝ ΣῊ 
ἼΣΩΝ ΠΌΝΣ ΤΝ ΡῈ ἼΩΝ ΝΘ9Π 
“δ ΛΝ Ο Ἴ35) ΝΕ 35): ἼΩΡ ἼΣ Ὁ 
"ῶν πῆρο ΠΉΞῚ ὨΝΤΟῚ ὨΝΙΞ 
δ ΒτΠ Ὡ, ὝΩΝῚ, ἐπ πθΣ. ὙΠΝῈ π 
ΠΡΏΤΟΝ “ΡΌ πτ ΘΝ ΝΞ π 

ΠΉΞΘ ὝΩΣ ΤΠῚΞ ΠῚ 9» ὉΝ ΩΣ 
"Ὡϑὴ πὶ θοὸν ΓΦ ὩῸΘ 
-ἰν ΒΟΌΣ ΝΞΡῚ ἐΘΎΤΔΞ ΠΝ 
ΝΞ πΩΡῚ πρνο ἘΝ ΤΣ ἼΞΏ 
ΝᾺ που πὸ δ! πππ ἼΒΌΣΙ 
εἾΩΡ ἸΚῸ ἼΠΘΌΝῚ ἢ} ἸΌΣΣΤΤΝ 
ἜΡΘΠ ΩΝ ἘΝ ΉΘηῸ ἃ ΝΎΞ ὙΠῸ 
ὮΝ ΘΎΟΝΤΙ ἼΩΝ ἼΞ ΣΡῚ 
ἫΝ πο ΠΤΡῸΡ τήδστϑη τοϑ τὸ 
ΝΟΤΉΣΉΤΗΝ Ἵ3. ἸῺ ὙΧ ὍΝ ἘΡΝΣ 

. ΝΠ ΕΝ ἘΝ 
-αἂὐν »ϑον ι »ὩῶΞ ὙΠῸ 
ὌΝ ΡΣ »ῊΡρτ 9 ΒΡῈ Π ᾿ 
πρὉ ὝΩΝΌ πε πα, θῶρι ὉΠ ἢ 
ἢ» ὮΝ ΝΟΤΝΣΣ 3 ΠΡῚΡ 
ἸῺΦ2 35) εὐ ν θη ΝῚΞ9 ὦ 
τ ΠῺΞ ΤΩΡ. ΞΘ) ἡὉΟΞ 
»ῶδὃν ῬῸΝ πρῶ τρϑτονὸ 
-ξῷ ἘΙΠῚ τῖσπ ἽΝΌ ἸΝΘΒ 
ἐπΠΘΊ ἢ ΠΎΣΞ 395] ἘῊΞ τὰν 5875 

τὸ δρδοι ΡΟ ἸΌΣ3 ὨΝΡΝ 
δ ΠῚ ΤΩΘῚ ΝΊΧΟ ΝΧΣ "ΟΝ ΩΝ. 
-ἂν Ἴτο Ὡ21Ὶ ΡΠΌΝ ἀ Χ.5 5. 

ά 

"ι 

- 

᾿5΄Ὁ ὌΝ ΣΣΧΘΠ ὩΟΝῚ ΘΊΡΏΠ 12. 
ἀπέστειλα 

γ.9. Ῥ ἸΠΟἸΌΞ 

ἐπὶ Φίεμπψες, ΕΑ : ἀν γεπ. ΟΥ̓ ΝΕ.Α: (Ἰἰρυς. 
ἐβοζαπηοπ (066). ΑΥ̓Υ: Ὀἱοποίς δεπὶ 8, Β: τυαῖσ 

ἰεἰς απ. ΥΕ: αν θοῦ, 

2 
ΠΩ 



Ἐίπς Φίτης τυεσασοίιθτε απ δεὲπι ϑαπδὲ 
γαῖ, οἷε αν απὶ Φίεπξο δὲ8. ϑθεῖδο8 

5 ϑιαοπιαπ. Ἔ Φίς Τρτα 21 τοῦ ὅται: 
ὦ, κα πιεὶπ θεῖν τὐδτο δεῖ θεπι 5 τος 
γϑείοπ κι Θαπιατία, δὲ τοὐτος ἴδηι τοπ 

ἀ ζεἴπειι. ϑπιδῆαρ ἴο8 πιαεπ! ὃ Φα οἰπρ 
εἹ Οἰπεῖπ 1π {εἰπεπι ὥεττη, ππὸ Ταρίε ἐδ 
ἔπι απ ππὸ ἤρτα : (ΘΟ ποῦ [0 δαὶ οἷς 

ὅ Φίταιε απ δεῖπ απὸ ΔΊγαοῖ σοτοθεῖ. ἘΦ οΥ 
δεὐπίᾳ 21 Θϑτίεπ ἤρτα: ὺ οἰερε θίπ, 
ἰὼ οἱ ὃεπι δεδπίᾳ οἸτγαοῖδ εἴπει ὅθυίοῦ 
ζτεῖθεπ. πὸ εὐ ἐπ θίπ, πιὸ παῦπι πι 
Π ζεῦα (δεπίποεν ΘίΓθὲν πὸ [εἀ) 8 ἴατι- 

θ [πὸ δυϊοεπ ἀπὸ ξεῦπ εἰν εἰθεν, Ἔ ππὸ 
ὑταῦγίς Ὅεπ ᾿Βτίοῦ ὅεπὶ δὲδηίρε ΜταοΙδ, ὍεῪ 
ἴαπίεῖς. αἴὐο: δεππ οἱοζον. ἙΑυίοΓ κι οἱτ 
ἔοπιπι, Πεδο, 70 υἱῇΐε, ἰᾧ Ῥαθὲ πιείποπ 
δπεῶϊ ϑὲαοπιαπ 21: οἷν φοαποί, Ὅα8 διι 
ἰῦπ υοσ {εἰπεπὶ ϑπ|ϑῆαβε. ἴοδ πια[{. 

7 δ Ἰϊπῦ δα δὲ δέδπίᾳ ἤταοίδ ει “θυ 
ἴαϑ, φεγτβ εὐ [εἶπὸ ἀπ Ἰοείδεῦ τἀπὸ [ρταῦ: 
θίπ ἰῷ Ὁὸππ Θοι, θα ἰὰ) ἐδοίοπ τὸ 
ἵεδεποίᾳ. πιαάγει ἔδιπίο, δαβ εὐ πι πιίν 
ζὠϊδοι, α ἰδ Ὅὲπ ϑϑέαπη σοπ. Τεΐποπι 
Πιδῆαβ ἴο8 πιαᾶγε ὁ θλέτξος τπιὸ [δεῖ͵ 
τἷς πιά! εὐ Ἰτ{α ἀ) καὶ πεΐτ. 

8 Φᾳ δα (δα, εν ϑθὲαππ Θοί[εδ, ὃς 
τοῖο, δα δὲν δεδηίς ταῦ. {εἶπε δ[οἰδεν 
4 ἐπ θατίο, ζαπότο οὐ ἐπ ἰθπι τἰπὸ Τἰεβ 
θαι [ασοι; θατιιπ θα δι. θείπε δ εἶδεν 
φεττίἤεπ ὁ ὁαβ ἰθπι ἀπ πιὶτ ἔοπιππεπ, ὉὰἘ 
εὐ ἱππὸ ᾿υετθε, 48 ἐπ τον εί ἰπ δΊταοῖ 

οἰ. ἘΜ ΠῸ0 ἕαπι ϑϊαοπταπ ταῖς ϑὲοεπ. τπὸ 
ἥθαρσοπ, τπὸ- ὉἰοῖΕ σον Ὅον 6 ϊν ἀπτίθαιζε 

10 δΙ}α. ἜΦα {απϑίς (Ἰ[α. εἰπὲπ Βοἴεπ δὰ 
ἴθπι τἀπὸ Τἰὲβ ἰθπι Ταροι; δὲδε θὲπ' τπιῦ 
τραζῶὲ Ὁ) Πεδειπαῖ ἱπὶ δοτοαιι, [0 τοἰτο 
οἷν Ὁεῖπι δ.εἰα), τοΐϊοδεν εὐζέαττοι ππὸ τεῖπ 

11 τυεῖθεπ. ἜΦα εὐξάτνποίς ϑιασπιαπ, τπὸ 
ἀ0ᾳ. τοὲρ ππὸ Ἰρταῦ; Νᾧ πιρίποίο, ἐν ΤΌ Π|Ὸ 
ἀπ πιὶρ δέγαι!8 ἔσπιπιοπ τπιὸ δον γοίοπ,, ππὸ 
Ὁεπ ϑὲαπιοη ὲ8 οτήπ [εἰπο8 Θοίίο8. απ- 
ταξεπ πιὸ πἰξ ζεἴπον απὸ ὑὸν οἷς ΘΟ ἄς 

12. [αθτοπ τπιὸ δε “δα 5. αἴο αὐἰθηπι. Ἐ(Θίπο᾿ 

ἃ. ΑὟ.ΥὙΕ: δε[τείεπ. ν 

δ, “8τ. ζεπδοι ... ΦΈθῚ Θοῖδ. Α: δοοπίε (ἢ) 
ως ϑ ΘΟ ΟΠΠ ἰδοῦν. 

0. Β: Θοδαῖν αἴδ. ΝΕ: θειπιοαππ, ΑΥ̓͂: αἴήο τ, πὸ 
πῖπ, Ἰθοππ, 

. εἴποι ζαπη ... [686 ὲ δοο τὸ. εὐ. Ὑπό εε, ΑὟΥ: 

εἰπ συ }} Β: Φαύππι εὐξοπποίδ Ὁ πεν αὶ, {. δα β εἴ 

{απ παν χα ἔοπιπιοπ, ΑΥ̓͂: τ. απ πτίτ, ΑἸ: ἀναδ)επ 

ὥ, διπίᾳς. 

δεν ϑιίο  δε8 δ ὐπίᾳ8 υοη Θυτίοπ, (ΟΠ [α᾽8 Θεδοί, 

(ὅ,8---12.) 1799 

Υ. 
46 (οῦγὰ ἴβγαθὶ ρα δ! ] πὶ ρᾶγνΪ]ΔΠ), 
4ιὰ6 ογὰΐ ἴῃ ΟὔΒΘααΪΟ ὑχοῦὶα Νδα- 
πᾶ, ἜΘαυδο αἷΐ δά ἀοΙηϊπᾶπ) βιᾶπι: 83 
ὕ{πὰπ| ἰαἰπ55θὲ ἀομλΪηι15. ΠΊθ5 δά 

,,.5. ΡΓΟΡΠΘίαμη, (τὶ 65ι ἴῃ δαπιαγὶ! ΡΓῸ- 
ἴροίο ογᾶβϑοῖ Θὰ ἃ ἰθργὰ 4ἅ1η 
Πᾶθαῖ. Ἔ ἸΏρΓΟ55115 οϑί 8416 Ναλῃη ἅ 
Δ ἀοιηϊπι δα οἱ ημπηίίανι! οἱ, 

ἀἰσθηβ: δ΄᾽. οἱ 815 ἰοουία οϑί ρι8}}ἃ 

(8 ἰογρὰ [5γ86], ἜἘ Πίχιίαιθ οἱ Γὸχ ὅ 
ϑγγίαθ: δάθ, οἵ τη [81} [ΠῚ 6 Γὰ5. δά 
ΓΟρΘΠῚ [5γᾶθ]. Οἱ οὐπὶ ρΓοίδοί 5 οσ86 
οἱ (υ} 5561 βθοπ) ἀδορθιη ἰα]θηΐα ἃΓ- 
ΘΘΏΙ οἱ δθχ Π}}}ΠΠ|Πἃ ἃ Γ6 05 οἱ ἀθαθη) 

ὅ,.. 

ΩΣ τηπἰἀιοῦῖα ναί πη πίογη, 5 δία! 6 

ΕΠ 16 γὰ5 «ἃ Γαρθιὴ [5Γ86], ἰη πὰ νογθὰ: 
10,2. ὑπ ΔΟΟΘΡΟΙΙΒ. Θρί βίο πη. ΠὰΠ 6, 50110 
να. ἀαο( Ἰ] 56] δ 6 ΝΠ] 5ΘΓΝΊΠΠ, 

Ὠ)ΘΙΠΠ1, αἱ ΟἸΓῸΒ. ΘΠ] ἃ ἰθργὰ δ. 
ἜΘυ4ι6. Ἰορίβϑοί Γὸχ βγὰθὶ [{|{0- 7 

ἀκα Γάδ, 50.411 ναϑιϊη]οηϊὰἃ 81ἃ δἱ δἱϊ: 

αὐτοὺς, Νὰ ἃ ΠΘ5. Θρ0. 501η, αἱ οσοίάογα 
Ῥειϑό, ὅθ. ΡΟ 55ἰη). οἱ νἱν Ποαγο, αιΐᾳ ἰι6 τη 511 

δ 16, τ ΘΓΘ ΠΟΙΏΪ 6: ἃ ἰορΓὰ 
18ς20,γυ δὰ ὁ ΑΠἰμΔ ἀν γ 18 οἱ νίοῖο, ας 

ΟὐσΑΒΙΟΠ65. {πᾶ 6ΓᾺ Δ ν ΓΦ 11) 16. 

Ουοά σα Δ 5561 Ε᾽Ί5θιι5 νὴ Ποῖ, 8 

50 61556. ν᾽ ἀθ 1061 τορεπ) ἰβγδοὶ νοβιϊ- 

Πη0 ἃ 51|ὰ, 1η5ὲ1 δ Θι.η], ἀϊοθηϑ: 

Ουάγθ 5614 1511 νϑϑίμηθηία ἰἃ ὁ νρηϊαΐ 

δὶ πη6 οἱ βοΐ 6556 Ργορῃβίαιη ἰῃ 

ἴΞγαθὶ. Ἔν θη οὔροὸ Ναλμηᾶη οὐ] 9) 
6415. οἱ ΘΕΡΓΊ] 115. οἱ βἰθα ἃ Οβί ΠῚ 

ἀοπηιβ ΕἸ σοὶ, Ἐτηἰδιίᾳι8 δὰ θὰ ΕἸ - 10 

56 115 ΠΗ π|π|, ἀἸσοη5: γδ[6 οἱ ἰᾶναγο 

ΒΘΡ(65. ἴῃ Φογάλπθ, οἱ γϑοίρίθί 58 }- 

ἰαΐθη) ΟΓΟ ἰμἃ δἰψιθ πη} 6 15. 

Ἔραῖ5 Ναδιηᾶη γροθάρθαϊ, ἀἄϊσοηδ: 11 

Ῥαυΐαθα) 4αοὰ οργοάθγοίαν δὰ ΠῚ6 

(ΡΎ 6. βίλπβ. ἰηνοσάγοῖ ποιηθη Ποιηίηϊ ἢ οὶ 

μειτηιάν αὶ, οἱ ἰδηρογοῖ τϑηι 58 ἸΟΟιη 16- 
ΡΓὰ6. οἱ ουγαγοῖ πο: ἘΠΠΠ (αἰ 4 πη 12 

8,1: 

6,30. 

6,15. 
Εκπ..,5. 

(4,35. 

υυἱδον πα, ΝΕ: (δεερεπθεί! ρόσοπ ηι. 
ὃ, ΑΥ̓͂ .ΝῈ..Α.. εὐζαῆτο, Β: ἴο [ΟἹ οὐ οὐῇ, 
9, Β.ΑΥΝ. ΝΕ: {εἴποι θὲ. Β: δΙ͂065 δαϊίοπ, Α: απὸ, 
10. αν τοίεε το το, ΑΝ; θαῦο..., δοτοο οἴ {{. Αἃ: 

σολιμι, 
11. Φίοθε ἰώ πα, Β.ΑΥ ΥΕ: (ποὐδαζο. ΝΕ: [εἶπε 

ᾧ, ἄδου ὃ. ΘΙ. ΟἰπΓ ἀρτεπ, αν: απ ὃ. (Θ . Τέρεπ. 
ΒΕ: υιαπέδιεπ, ΑΥ̓Κ: τορο.ἀγαΐζει. 

ἀ7" 



140 

τ. 

(ὅ, 15---20.) ΟΡ ἘΠ. 

1 τἴδαο πιϊγασεῖα αἰτασες ζαοία. 

καὶ Φαρφὰρ ποταμοὶ Δαμασκοῦ ὑπὲρ πάντα 

τὰ ὕδατα ᾿Ισραήλ; οὐχὶ πορευϑεὶς λούσομαι 

ἐν αὐτοῖς καὶ καϑαρισϑήσομαι; Καὶ ἐπέστρειψϑξ 
καὶ ἀπῆλϑεν ἐν ϑυμῷ. 18 Καὶ προςοῆλϑον 
οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, λέ- 

γοντες" Πάτερ, εἰ μέγαν λόγον ἐλάλησεν ὁ 
προφήτης πρός σε, οὐκ ἂν ἐποίησας; καϑότι 
εἶπε πρός σε' «“οῦσαι καὶ καϑαρίσϑητι. 
4 Καὶ κατέβη '"Νεεμᾶν' καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ 
᾿Ιορδάνῃ ἑπτάκις, κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ ἀνθρώπου 
τοῦ ϑεοῦ" καὶ ἀπέστρεψεν ἡ σὰρξ αὐτοῦ ὡς 

σὰρξ παιδαρίου μικροῦ, καὶ ἐκαϑαρίσϑη. 

16 Καὶ ἐπέστρεψε πρὸς τὸν ἄνϑρωπον τοῦ 

ϑεοῦ αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, 
καὶ ἦλϑε καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπεν " 
᾿Ιδοὺ δὴ ἔγνωκα ὅτι οὐκ ἔστι ϑεὸς ἐν πάσῃ 
τῇ γῇ: ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ Ἰσραήλ" καὶ νῦν 
λάβε εὐλογίαν ἐκ χειρὸς τοῦ δούλου σου. 
16 Καὶ εἶπεν "Ἑλισαιέ - Ζῇ κύριος ᾧ παρέστην 
ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ λήψομαι" καὶ παρεβιάσατο 
αὐτὸν λαβεῖν, καὶ οὐκ ἠϑέλησε. 17 Καὶ εἶπε 

ΜΝΜεεμάν" Καὶ εἰ μή, δοϑήτω τῷ δούλῳ σου 
γόμορ ζεῦγος ἡμιόνων γῆς, ὅτι οὐ ποιήσει ἔτι 
ὁ δοῦλός σου ὁλοκαύτωμα ἢ ϑυσίαν ϑεοῖς ἐτέ- 
ροις ἀλλ ἢ τῷ κυρίῳ μόνῳ. 18 Καὶ ἱλάσεταί 
μοι περὶ τοῦ λόγου τούτου κύριος τῷ δούλῳ 
σου, ἕν τῷ δἰςπορεύεσϑαι τὸν κύριόν μου εἰς 

οἶχον ἹῬεμμὰν προςκυνῆσαι ἐκεῖ, ὅτι αὐτὸς 
ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆς χειρός μου, καὶ προς- 
κυνήσω ἐν οἴκῳ ἹῬεμμὰν ἐν τῷ προςκυνεῖν 
αὐτὸν ἐν οἴκῳ Ῥεμμάν, καὶ ἱλάσεται δὴ κύριος 
τῷ δυύλῳ σου ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου. 198 Καὶ 
εἶπεν "Ελισαιδ' πρὸς 'Νεεμάν"" Δεῦρο εἰς 
εἰρήνην. 

Καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ αὐτοῦ εἰς Χαβραϑὰ τῆς 

γῆς. 
τοῦ ἀνϑρώπου τοῦ ϑεοῦ᾽ 

12. ΑΒ: ἐξέκλινε (ἐπ. ΕΧ), 18, ΑΒ: ἤγγισαν οἵ 
. ἐλάλησαν. ἘΧῚ ἢ, . "λέγ. (ὩΣ ΒΥ Πάτερ. ΑΒ 

τοὶ. «ὀχὶ ποιήσεις ; καὶ ὅτι. 14. Δ8: ῥῆμα Ἑλισαιέ" 
κ. πέστρεψαν. 1ὅ, ΑΒ: πρὸς Ἑλισαιὲ αὐτὸς («. 
ἘΧ). Β" δὴ. ΑΒ: λάβε τὴν εὐλ. παρὰ τὸ δὅλϑ 
σδ(ο. ΕΧ). 10. ΑΒ: ΠΚΡΑΝΣ (ὃκ ἡηϑ. ΕΧ), 175, ΔΕ 
1 (Ὁ. δοϑὴ) δὴ ("ἘΧ). Α'Β: γόμος (-ορ Α'ΈΧ). Β 
Ἐγῆς (ΤΕΧ; Α: ἀπὸ τῆς γῆς). ΔΒ: ὁλ. καὶ (ὁλ. ἢ 
ἘΧ). [878 ϑυσίασμα (-ἰὰν ΔΕΧ). ΑΒ: τῷ κυρ. τῷ 
ῥήματι. τὅτῳ. Καὶ ἵλασ. κύρ. καλ. (ς. ΕΧ). 18. ΔΒ: 
καὶ ... ἐν τῷ λόγῳ τὅτῳ (ὅτι ... ὑπὲρ τ. λ. τ. ΕΧ), 
19, Β: ΖΔεβραϑαὰ (ς.ἘΒΧ). 20. ἊΒ Ἐτῷ ἀνϑ. τὸ ὃ. 

20 Καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδάριον ᾿Ελισαιδ, 
Ε] . , « 

Ιδοὺ ἐρεισατο ο΄ 

ἫΝ ῬΘΒῚ ὈΠΤΩ ἼΕΊΒ5 ΠΩ Ν 
πΞ ὙΠ " ἐπ ὈξἼδὺ "ἸΏ Ὁ 

ΤῊΣ ΠῸΝ ἜΞΤ ΝΊΞΘΕΙ ὉἾΠ8. Ἴ2Τ 
γπη τὴν - ὙΩΝ τ ὩΝῚ ΠΏΣΕ 
»Ξῶ ΤῸ ὈΞΩΝ) ἼΠΡῚ ἐπ 14 
25) ΘΝ ΟΝ ἼΖ2Ὶ9 ΘΤΩΣΘ 

ΕΠΘΣῚ ἸῸΡ Ἴ55 539 ἸἼΩΞ 
23} Ἀπ Ὁ ΤΉΝ ΤΙ νλτοι ϑθϑ 
ὝρΝδῚ ἤη9.9. Ὑ2551 ἈΞ:) ἼΠΩΓΤΟ 
τῶ 3 ΘΝ ἸΝ 3 ἼΣΡΤΣ ΝΔ ΤΙΣΙ 
Ν2 ΠΡ ΠΕΣῚ δ ΘΊΣΓΟ ἘΣ "3 ὙΠ 
πῆπνοΣ ὝΩΝΕῚ α ἼΤΩΡ ὨΝῸ ΓΦ 10 
πΧΘῸ ΠΡ ΤΟΝ Ὑ299 ΤΩΣ ΩΝ 
ΝΘῚ 7095 ῬΟΝΡῚ ΣΝ τπρῸ 11 
ΘΒ ΩΣ ΝΘ ΡΟ ΡΩΝ 
πὸν 12 τὴν ΠΤ ΤΣ 3 ΠΝ 
ἘΠ ΟτΩΝ 55 ΠΝ ΠΛΟΗΣ ΠΞΤῚ 

Αἴ ἼπαΣὉ πὴ ΠΡΟΣ πῆρ ἼΩΤΟ 
τϑθ ΓΉΠΘΙ2 ἸΠΒΎΓΤΡΩ, ὯΠᾺ 
ΠΡ Π] ὙΤτῸΣ ἸΡΏ2 τ Ν5ΠῚ 
13} τὴ ὑπ ΠΌΣΙΒ 12 ΓΞ 
ἐπτσὶ ἼΞῚΞ ΠΤΩΣΟ πῆπο ΑἼ το Ὁ 
ΠΝ ἰοῦ πὸ. ἴο ΩΝ 19 

ἼΠΡΒ. ὝΔΝΡΥ, τὸ γὴν ΤῊΣ ἼΣΙΝ 5 
ἐπρπ δον πιστῶν »ΏΣΌΝ 52 

"Ὁ 

γ. 13. ΓΌΟΝ ν. 18. "2 ΝΟῚ ΞὯΞ δὸῸ 
γ. 19. ἸΝ5. ἫΦ 

12. φιύε. Β.ΑΥ͂ ΝΕ, Αι: (δου) 9. κα. 88)., οἷς δῖ, 
(υ0π) Ὁ. ΒινΕ: (Θοί(ἐς ὦ τι. καἰ ἐπ δοπίεῖδοπ ἴο, 
ΑὟΥ: ϑθατιπι [011. 

18, παρείοη {, δπ, ΟΥ̓́ΤΕ Α: (λείπ) βαίον! 
ΥΕ: φοζαρί, Β: 2π δίν φοτοσοί, αΥ: Ἰυοί[[οῇ, ΝΕ, 
τοϊτοοί, Β: τοϊνοοε,., αοεἴθαπ θαθοι ὁ ΑἹ Ἰσαθυῖ, δα 
Ῥ ΔΈΟΙ οὖ {6. πηϊἤοεπ. 

14. Β: ἐαπῶτο ἤ. .... εἶπ. ΟΥ̓ ΥΕ: 
ὙΠ. Α δα δ, ες (ΠΤ οἰποπ) δἦπ, 

ἰδ, οὐβεππε... εἰπε ὦ, ὙΕ: βαρογτξ ΑὟ: 356. 

ππΐοντ, ΒΥ. 

ἼΆΝῚ ὁ ΤΏΓΙΞ “9»Ὶ 55} ἜΠΠΟγ 13. 
δ γΠῺΝῚ ΛῸΝ ὌΞΤΟΑ ὉΠ 



2, βϑὲθηίᾳο. 

Φίς δείπιπῃ. εν ἐοθη. ες (διδὲ δὲδ βαμδεϑ, 

πἰῶι οἷς θαζον Ὑππαπα τἀπὸ Ῥθθατρθαῦ 
ἀ«ι Φαπιαϑέιιό δοῇεν. δοεῖπ αἴ ϑθαῇεν 
ἰπ ἴταεῖ, δα8 ἰἃ) παῖ οτίπποεη. τοὐάε 
τἀπὸ τεῖπ τοὔτοο Ἰϊπὸ ταποίς Π[) ππῦ 

18 206. ες πἰς ϑοτη. ἔφα πιαίοπ Π 
ζεῖπο δππείο 4 ἰθπι, τοροίεπ πα ἴθπὶ 
τππὸ Ἰρταεπ: ἰδοῦ ϑθαίον, τϑεππ Οἷγ Ὅ6Ὁ 
γον θεὶ εἰθαὸ Θτοβεδ δάϊε ροθείβεπ, 
[ΟΠ] ὃ. ε8. πίῶς ἐθιπὶ τοἷς υἱο πη Όν, 
ἴο εὐ 21 οἷν 1αρὲ: ϑθαζάε οἰ, [0 υυἱνῇ! 

14Ὁτι τεῖπ! ἜΦα Πίος εὐ αὖ τπἰπὸ ταπίς 
Πα) ἱπι ϑοτόαπ Πδοππιαῖ, τοῖς Ὅν Ῥὲαππῃ 
οίίεϑ φοτεῦεῖ θαῖίς, τἀπὸ {εἶπ δΓ1οἰ) τϑατὸ 
τοἱονεν εὐαιεῖ, τοἷς εἶπ δΊεἰ ἃ) εἶποϑ {ππ- 
σεπ δἴπαθεπ, ππὸ τρατὸ τείπ. 

᾿πὸ εὐ ἔοδτοῖς τοΐοθοῦ δι δεπι ϑὲαππη 

οίτεδ, ζ{απιππὶ ζείποεπι ρσαπζεπ ὥεεγ. Ἰϊπὸ 

Ὅχα εὐ δἰπείι ἔαπι, (ταὶ εὐ ὑοῦ ἴθπ τπἴπὸ 

1ὃ 

τρταῶ: Θίερε, ἰῷ) τϑεῖβ, Ὁα8 ξείπ Θοῖ! {{πῚ 
ἱπ αἴοπ βαπόεπ, οὔπε ἰπ δήταςι, [0 πἰπιπι 

10 πιιπ Ὅὲπ Θεβὲπ υοπ δείποπι δὲ ποῦ. 

αϑὸν Τρτα: (ΘΟ τραῦν ὍῊΥ Θεῖγ Τεθοῖ, Ὁ0Ὺ 
Ὁεπὶ ἰὼ [δε, ἰἃ ποῦπις ε8. πἰῶτ! Ἀπὸ 

εὐ πϑιρίαίε ἴθπ, Ὅα 8 οὐ πάδιπο, αδοὺ οὐ 
17 υυοἵίε πἰῶ!. ἔα ζρτα ὦ) ϑὲαοιιαπ: θὲ τε 

Ὁέππ δείπειι δἰ ποι πἰῶτ σοσεδεπ τϑετϑὲπ 

Ὁίεζεν (ὅτος εἶπ βα, [0 υἱοὶ φυϑεὶ αι 
ἰρίοετε ἰταροπ ὁ Φεππ δείπ δὲπος τοἱ 
πἰῶξ πιεῦτ απϑοτπ Οδείτπ ορίετπ τπῦὸ 

ΞΒταποορίεν {δππ, ζοπόετπ Ὁὲπιὶ ΘΕΤΤΠ, 

18 ὍαΡ δὲ εῖτ δείποπι δποῶέ Ὁατίπποι 

τἿΓ. οπάδίᾳ [εἶπι, 00. [Ἃ) απδείς ἱπὶ ας 
ϑπϊπιπιοπδ, τοὲππ πποὶπ ὥεῖν ἰπ8 ὅδ 

δ πιπιοπϑ φορεῖ, ὉαΓο 68 απριιθείοι!, πὸ 
19 εὐ {{) απ πιείπο απὸ Τοῦ ποι. Ἔ(δτ Τυταῦ) 

4ι ἱθια: 8 εθε πὶ ταὶς δυίεθει. 
᾿ϊπῦ αἴ οὐ τοὐπὶ ἰθπι Ἰϑεσοοξοσὸπ θα, 

20 εἶπ δείοτθερεδ αὐ δὲπι ἄαποο, ἢ φοδαδητο, 
Θεθαῇ, δον ὅἶπαδε (δἸ7α, ὃὍὲ8. ϑϑὲαπποϑ, 
(οίεϑ: (Θίοεθε, πιεὶπ εγν θαι οἰεζεπ Θς- 

18. ὕ.1.: τοὸππ οἰ δεν τ, 
17. ὕ.1.: κυοεί δὲάπίεν, 

Α: (δεζοῖαε. ΒιΝΕ.Α: απ. σαπρὸπ (τὸς, ΑΕ: 
ει Θεώεπέ, ᾿ 

10. ΑΥ̓͂ ΝΕ: ὅταπα ἰπ θα. Β, ΑΥ̓͂ ΝΕ: τείᾳετίςο [{0).Ψ 
, 17. εἰπο ᾧ, (ὦ, .... 38τ. κα. ΦιΙαερέορζεν ἐθιι, Β. 
ΑΥ̓͂ .ΝΕ: ὅθ πἰθ!. Β: [0 ΤΪαβ Ὁυῷ ... ΑΥ̓͂ .ΝΕ: [ὁ {εἰ 
(ὐετε) ... φεβατοί, Β.ΝΕ;: [ο υ. (δ, αἰό (εἶπ γαατ) 
τὲ. ἐν. πιόρεπ (ἔδπποπ), ΑΥ̓͂ .Α.: δίς ἃ, κιοοίεν Ξ)ὲ, (6, 
ΟὟ ΥΕ.Α: υὐἱτῷ, 

(6, 18--20.) 1741 

γΥ. 

Οαπι. 4, 8. ΕΠ 6] ΟΓ65. δαηΐ ΑΡᾶπᾶ οἵ ΡΠΑΓΡΙΔΡ 
ΠΠαν}} ΠΠηᾶ5οὶ ΟἸΠΏΪθ115 ἃ 45 [5Γ86], 
αἴ ΙᾶνΘΡ ἴῃ οἷβ οἱ ᾿πηΔοῦΐ (μη 
ΟΙΒῸ ΘΓ Ϊβϑθὶ 886. δἱ θ γοἱ Ἰη ἀϊσηδη8, 
Ἔ ΔΟΟΘΒΒΘΡΙηΐ ἃ Θὰ] βογνὶ βὶ οἱ 10- 18 
Οὐαὶ δαηϊ οἷ: Ραΐθν, δἰβὶ Γθ1ὴ βγη θη 
αἰχίββοι {101 Ργοριδία, δοῦῖθ [Δ ΓΘ 
ἀοθιθγᾶθ: ΦυΔηΐΟ Ιηᾶρὶδ αἷὰ ΠΙΠῸ 
Αἰχ!ῦ: Πμἄναγθ οἱ τη α ογ 5! ἜἘΠ6- 14 
ΒΟΘΠα οἱ ἰανὶξ ἴῃ Φογάδηθ βθρίϊθβ, 

1ο0. χίἃ ΒΘΥΠΊΟΠΘΙ) Υἱτὶ Πὶ, οἱ γϑβιϊαία 
τάν, 651 ΘΔΓῸ 6115. 5ἰσαί ΘΑΓῸ ραοτὶ ΡᾺΙ- 

ΥὙᾺ]1, οἱ πησπηάαίι5 οϑί. 
Ἀθνογβιιβαιθ δά νἱγὰμη Π6ὶ οἰηὶ 19 

ὈΠΙΝΘΙΒΟ ΘΟΙΪ αι 510 γϑηὶΐ οἱ βίοι 
ΟΟΓΔΠῚ 60, 6ἱ ἃἰΐ: 6 γ6 βοῖο φιαϑὰ ἤθὴ 
510 ἃΠ18 Π 615. ἴῃ ὉΠΙνΟΓβα ἰθγγᾶ, ἢἰδὶ 
ἰΔηϊαπὶ ἰῃ ἰγὰ 6], ΟἸ βθογο ἰΐααιιθ, αἱ 
'ΔΟΟΙρΡ 85. ΘΠ ΘΟ ΟΠ 6 ἢ) ἃ 56ΓνῸ ἴιο. 

4.4, ΑΓ 116 τοβροηάϊ : γίνι Βοπιίηι5, 16 
Δηΐθ 4161 510, αΪὰ Π0.) ΔΟΟΙρ 41]. 
ΟΠ 118. Υ]}} ἰἀθογθὶ, ρϑηϊίιι5. ΠΟῚ 
Δα ον, ἢ χιίαιια Ναιιηδη : [Π| νἱ5! 17 
56 ΟΡΒΘΟΓΟ, σΟΠ 6416 Π}}}} 5ΈΓνΟ ἰμ0, 
αϊ 10}1 1} Οἤτι5 ἀπόναμ) θα] ΟΠ (6 

ἈΉΡ ΟΡΓᾶ; ΠῸΠ ΘΗΪΠῚ ἰδοίθι ΕΠ Γὰ ΒΟΥ νι ῖς 
τοῦδε (15. ΠΟΙΟΟδιιβίι πη ἀαΐ νἱοἰ πὰ πὶ ἀ{|85 

ΔΙΊΘ 15, Ηἰδὶ Πομἶηο. ἜΠΟοο ἁμίριη 
50] ο5ι, (6 10 ἀδργθοοῦὶβ ΠΟ μΪ- 
ΠῸΠ ΡΓῸ Β6ΡΝΟ (1π0, 4 Π 40 ἰησγθ 18- 
ἴπ} ἀΟΠΊΪΠῚ15. ΠΘ115 ἰθρ! ἢ) ΒΘ], 

ταν. αὐ δάοΓγοῖ, οἱ 10 ᾿πη]!6η16. 5ῈΡΘΡ 
Π] ΔΗ Π]6ΔΠΊ, 51] ΔάΟΥΆΝΘΓΟ ἴῃ [6Π)- 

Ρίο Ἀριῃμηοη, δάογδηΐθ 60 ἰη δοάδιη 
Ιοο0 : αἱ ἰριιοϑοαΐ ΤΠ} Π ΟΠ Πτι5. ΒΟΥΝῸ 
ἴᾳ0 ΡΓῸ Πᾶο τ. Ἔθαϊ ἀϊχίί οἱ: γαὰ46 19 
ἴῃ ρδο6! 

ΑΒΗ ορροὸ ἃ) 60 οἱθοίο ἰθῦγὰβ 
ἰθιροῦτθ. ᾿ ἰχίίαθ Εἰθχὶ ριον. νἱρὶ 20 
θεῖ: ῬΘρϑγοῖς Βοιηΐηι15. ΠΠΘι15 Νὰ πη 

νυ. 10. 

6π.88,11 

18 

ση. ἀδῖδ, 

᾿ 18. Α1.: 5ῖ. 5: ἰδηΐα τη (010 Π. 0). 
15. ΑἸ." 4105. 
17. 8: 81 νἱβ. 

18, ϑὲπν δατίπ τοοῦ!ς ... τοέπη πὶ. Ὁ. ....π0 (0 απιοῦ 
απ. ἐπὶ ὅν, 91., [0 τὉοἷ]6 Το] ὃ πιρίπ ποίη ὃ, ὅς 
ὃ. “π. σεγταεέδοι, ΟὟ ΕΣ: υεγροδοπ ... [ὦ Πάρε, Β: 
Ὁαβ ἰᾧ τπίὦ δδοπ ππβ. Β: ἱπ ἱοίοες Θαο. αΥ.Α: 
δίοζεπι ΘΠ δο, 

19. εἰπ ᾧ. τοείε, ΑΝ: εἰπε βθάπρε ϑβεροῦ, ΝΕ; 
ϑθὶεῖ 1. βαπϑοῦ ὁ Β; εἷπ οί Θέ 90. 

20, ΟὟ: δἴπαγγεο, ΥΕ: δ πεῷί, Α: ίοποτ, 



42 (,21---Ο, 2) 

γτ. 

Πρ ΕΠ. 

Τυτίδαο πεν ασμῖζα αἴδξαηιο Γαοξα-. 

κύριός μου τοῦ Νεεμὰν τοῦ Σύρου τούτου, 
τοῦ μὴ λαβεῖν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ ἃ ἐνηνόχει" 
ζῇ κύριος, ὅτι εἰ μὴ δραμοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ 
καὶ λήψομαί τι παρ᾿ αὐτοῦ. 21 Καὶ κατ- 
ἐδίωξε Γιεζὶ ὀπίσω τοῦ Νιεεμάν, καὶ εἶδε 
ΜΝιεεμὰν τρέχοντα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ κατεπή- 
δησεν ἀπὸ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ εἰς ἀπάντησιν 
αὐτοῦ. 22 Καὶ εἶπεν" Εἰρήνη ὁ κύριός μου 
ἀπέσταλκέ με, λέγων" ᾿Ιδοὺ νῦν παραγεγόνασι 

πρός με δύο παιδάρια ἐξ ὄρους ᾿Εφραῖὶμ ἀπὸ 
τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν δὸς δὴ αὐτοῖς τά- 
λαντον ἀργυρίου καὶ δύο ἀλλασσομένας στο- 
λᾶς. 38 Καὶ εἶπε "Νεεμαν' " ̓Επιεικαίως λάβε 
διτάλαντον ἀργυρίου" καὶ ἐβιάσατο αὐτὸν 
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δύο τάλαντα ἀργυρίου ἐν 
δυσὶ ϑυλάκοις καὶ δύο ἀλλασσομένας στολάς, 
καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ, καὶ 
ἦραν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 24 Καὶ ἦλϑον εἰς τὸ 
σκοτεινόν, καὶ ἔλαβεν ἐκ χειρὸς τῶν παιδαρίων 

καὶ παρέϑετο ἐν οἰκῳ, καὶ ἐξαπέστειλε τὰ 
παιδάρια, καὶ ἀπῆλϑον. 258 Καὶ αὐτὸς εἰς- 
ἤλϑε καὶ παρέστη τῷ κυρίῳ αὐτοῦ. Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν Ἑλισαιέ" Πόϑεν, Γιεζί; Καὶ 
εἶπε 'Γιεζί,. Οὐ πεπόρευται ὁ δοῦλός σου 

ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 26 Καὶ εἶπεν αὐτῷ "Ἑλισαιέ" 
Οὐχὶ ἡ καρδία μου ἐπορεύϑη μετὰ σοῦ, ὅτε 
κατεπήδησεν ὁ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἅρματος εἰς 
συνάϑτῃσίν σου; Καὶ νῦν ἔλαβες τὸ ἀργύριον, 

καὶ νῦν ἔλαβες τὰ ἱμάτια καὶ ἐλαιῶνας καὶ 
ἀμπελῶνας καὶ ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ 

δούλους καὶ δούλας; 27 καὶ ἡ λέπρα Λεεμὰν 
κολληϑήσεται ἐν σοὶ καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ ἐξῆλϑε ' Γιεζὶ ἐκ προς- 
ὥπου αὐτοῦ ἜΤΟΣ ὡςεὶ χιών. 
ΨΕ. Καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν πρὸς 
“Ελισαιέ" ᾿Ιδοὺ δὴ ὃ ὃ τόπος, ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν. 
ἐνώπιόν σου, στενὸς ἀφ᾿ ἡμῶν᾽ 2 πορευϑῶμεν. 

ἀνὴρ δοκὸν μίαν, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ἐκεῖ 
σκέπην τοῦ οἰκεῖν ἐκεῖ. Καὶ εἶπε' Πορεύεσϑε. 

20. ΑΒΕΧ: ἐνήνοχε. Β: ἀπ᾽ αὐτὸ τι {τι π. αὐτὸ 
ἘΧῚ). 21...8: ἐδίωξε(ο, ΕΧ)... εἶδ, αὐτὸν Ν. (ο. ΧῚ 
., ἐπέστρεψεν (κατ. ΕΧῚ ὦ Ἀ(54) αὐτῷ. Β: ἀπαν- 
τὴν. ΑΧῈ (ὰ ξ)καὶ ἜΝΙ ̓Εἰρήνη: 
στειλέ.. νῦν ἡλϑον (ς. ΕΧ). 28, Β'Ν. (1 ΑΕΕΧῚ εἰ 
Ἔπιεικ. (ἘΕΧ  Α: Οὐκον).. «ἔλαβε( ἐβιάσ. αὐτὸν 
ΑΧ, κχ, ἔδωκεν αὐτῷ ΕΧ). ΔΒ ἐλευριευ εἐκέϑ. Χ)), 
24. ΑΒ: ἦλϑεν (-ον Χ). ἐκ τῶν χειρῶν αὐ- 
τῶν... ἐξαπ. τὸς ἄνδρας Ὸ ἸΧῚ. Βἕχ. ἀπῆλϑ. (Τ 
ΕΧ, ΑΧ:; κ' ἐπορεύϑησαν)ὴ. 20. ΑΒ: παρειστήκει 

22, ΑΒ: ἀπέ- 

πππ ΠΑ ΠῚ ἸῺ5) ὮΝ ὮΝ ΩΣ 
Π ἈΞΠΤ ΩΝ ΤΝ ὙΠ ὨΠΡ 
ΠΡΟ, ΠΝ ὭΣ ὙΏΝ 9. ΠῚ) 
ὙΛΓΙΝ ΓΙ ἘΤΡῚ ἘΠ ΣΝῸ ἸΏΝ 91 
ὈΕ5Ὶ ὉΠ ΠΝ ὙᾺ ἸΏΣ2 ΠΝ ἸῺΣ2 
"ΝΣ ΠΝ ὙΡὉ ἌΡΡΉΙΣ ὥρῃ 
ὉΠ ῸΘ ὃ ὕτηις οἴῳ ι ΩΝ ΡῚ 1 Ὁ ἸΩΣ29 
πολ "ὮΝ ἼΝΞ ΠῚ ΠΡ ΓΒ δον Ὁ 
ΒΝ ΒΩ Π ὩΞῺ ΘΛΊΘΝ ὙΠ 52 
ΗΝ θη ὩΌΞ  ἼΞ5 ΘΠ ΝΏΠΠΟτ 

ΡΩΣ ΤΡ ΝΠ ἸΏΣΟ ὝΩΝῚ ἐ ΘΡΤᾺΒ 9 
3 ὩΌ3 Β.ὴ 39 ἽῚ ἸΞΓγἼΒ] 
5 23 τή ὙΠ ΘΡΩΓῚ 
Ν)33) ἘΡῈ ἡΝ 85} Ὅ 592 ὍΘ τῸΝ 2. 
ΓῊΞΞ ἼΡΞ5) ΘΟ ΓΡὀἪ ἀρϑπτον 
ΠΑΡ ἐγ 05) δ" ΠτΩΝ ΠΕΤΝ πϑ 
δὮΝ “ΩΝ Ὶ ΛΘ ΑΤῸΝ ΤΩ55Ὶ Ν2 
ποπσνο., ΔΝ ἼΠᾺ ἸΝῺ » ὮΝ 

μΝ, ὝΡΝΌ) ἘΠΡΝῚ ΤΩΝ ΤῚΣ» 
Ὁ ὩΡΆΤΉΘΡ ὝΘΝΞ πδπ ΞΟ σΝ Ὁ 
Ὧν ὨΠΡῸ ὈΣΠ ΠΝ ἼΣΞΞ 
ΘΔ 2} ΘΓ ΤῚ ΘΎΤΔΞ ὨΠΡῸ: ἘΌΞΙ 
ὈΡΟΣῚ ἘΓΉΓΊΘΟΘὉ ΘΛ 35 Ἴ29 ἸΝΧῚ ΣΤ 
Ν ΚΣ ΓΕ πΣϑ5 ἼΞΊΡΞτΣ ἸΏ92 

ἐϑῶϑ ΞΟ ΕΣ 
»ΟΝΤΟΝ ΘΝ ΛΞΙΠΤΞ ὙἼΩΝῚ ΨΈ. 
Ὡ 312. 12] ὮΝ δ. }Ὶ ΒΊΡὩΠ Ρα Ρῖν 

δὴ ἕως τοῦ Ἰορδάνου, καὶ λάβωμεν ἐκεῖθεν. 
ῚΡ ΝΒΤΤΙΘῸΣ. ΤΕ ἸΒ)9). Σ ἜΡΙΣ οιῷ 

ΠΝ ΠΡ ον δ ΠΡ] Ἰ1ῸΠ 
Ὁ Το ΟἿ Ὁ 55 Π:5] 

Υ. 30. ΓΙ δὲ 23 

πρὸς τὸν κύριον (ο. ΕΧ). 20, ΑΒ: πρὸς αὐτὸν Ἑλ. 
. ὅτε ἐπέστρεψεν (ο. ΕΧ). Β: συναντήν σοι (6. 

ἈΕΓΡΊΧ). ΑΒ: πρόβατα κ. βύας κ. παῖδας κ΄ παι- 
δίσκας (6. Χ), 27. ΑΒ: τὸν αἰῶνα (τὸς αἰ. Χγας 
ἈΠ'---1.8 "οἷ. 2.8: ἀνὴρ εἷς. ΑΒ ἢ σκέπ.. .. Δεῦτε. 

γν. 25. Ῥ ἸΏ 



ῷ, Φύπίᾳο, (ὅ,21--6,2.). 1748 

φε8 ἰεπενϑ (ἰρβεππηθ τ Θέταζε, Φα8 ὅὅ015 2ππὶ ὅθ απ, τ. 

τοῦ ϑὲαεπιαι σε οπεῖ, δα εὐ πίτδ οη΄ 
ἴδπι θα φεποπίπιοι, ὃὍα8. εὐ σεδταί)ε θαι) 
ἴο ταθν Ὅ6Ὶ οτν ἴοδὲ, ἰ Οἱ ἰδπι πά ἂς 

21 Ταῦζεπ ἀπὸ εἴραδ τοπ ἰθπιὶ πρρπιεπ. ἘΞΖΠ|ο. 
ἰαρίς Θεθα θεπὶ ϑὲαεπιαπ πα) ἱπιὸ δα. 
ϑὲασπιαπ [αθ ες, δαβ εὐ ἔπι πατεῖ, [ίερς 
εὐ υοπὶ ϑθαροπ ἰθπὶ ἐπίρεβεπ, ππὸ ἡρτα): 

22 Θεθεῖ ε8 τοῶϊ ἐξ ὃ ὅν ἡγγταῦ : ὅα. 
“δε πιεὶπ θεῖν δαὶ πιῶ ρεζαποΐ πὸ 
ἴἀβὲ οἷν [1αρεπ: (Θἰεῆε, ἰδὲ {πὸ 21 πιίν 
σεξοπιπιει πὶ Θεδίτας (δρθταίπι ἐἴϑεοπ 
ὅπαθεπ αὐ ὃεῖ Ῥτορθείοι δείποοτη, οἱ 
ἴρπεπ εἰπεπ (δεπίπεν Θί[δεγ τπιπὸ διοεί δεῖεῦς 

29 [είσεν. Ἐ ϑὺύπεπιαπ ὑρταῦγ: Αἰοδοῦ, πίπιπι 
ἐρεοπ (δεπίποτ. πὸ εὐ πϑίδίρίς ἰθπ, ππὸ 
δαπὸ ἐσεεπ (δοπίπεν ἰδοῦ ἱπὶ φυσεεπ ὅθ ειι- 
ἐῖ, ππὸ οιρεὶ δε οἰ δον, ἀπὸ ρα ε8 [εἰς 
πεὲπ ξσεεπ δπαθει, οἷς ἰταροπ ἐδ. τοῦ ἰδπὶ 

ὁ ἡ δεῖ. ἘΛΔπὸ δα εὖ ἔαπι φοπ Ὄγθεϊ, παῦπὶ 
ετδ υοπ ἰθτει ϑάποοι ἀπὸ ἴορίς εὖ θεῖς 
[εἰς ἐπὶ ὅαμζε, ππὸ Τεβ οἷς Θεάππεν ρὲ 

2 επ. ᾿ἴπὸ δα [ἔξ ἴοεᾳ τρατὲπ, Ἐταῖ ΟΥ̓ 
τοῦ [εἰπεπ εῖτπ. πὸ (Πα ρτα δι 
ἰρπι; ϑθοθεν, Θερα δ (ὁ [ρταῶ : Φείπ 
δπεῶι {{π τοεδον δίοθοεν πο Ὁαθεν ρεραπ- 

20 φεπ. (ὅτ αϑὲν ρυαῦ δι ἰθπι: Τβϑαπὸοῖίς 
πἰῶε πιεῖπ ϑεῖς, ᾳ δὲν ϑέαπη τπππξεθτοῖς 
νοοῖ Τείπεπι ἡβαρέπ, οἷν ἐπίροσοπ  ὥθατ 
Ὁαϑ οἷς 8 εἰ, Θίδον τἀπὸ δ οἰθεΥ 2: ποῦς 

τς πρπ, Ὁεσάτίοει, ϑβείπδετρε, Θῴϑαἴε, ϑὲϊπε 
27 Ὁετ, ϑιπεάιίςε ππὸ Ῥὲάροε Ἐσὲ. δεῖ 

πιϑήαθ. ϑὲαοπιαπϑ τοῖτὸ οἷν ἀπθαπροπ ππὸ 
δείποπι Θαπιεπ εὐὐἱρ. Φὃᾳ οαἷπα εὐ σοπ 
ἰγπι δίπαιιδ, αἰό͵άδίρ τὶς Θ)πεε. 

ΨῈΕ. φΦἰς φἰποον ον τον θείεπ Τρταεπ 
ἀι ΘΙ}α: Θίεθε, δὲν ϑέαιιπι, δὰ τοἷν 

2 ΌΟΥ οἷν τοοῦποπ, ἱπ ππ 2π ἐπρὲ;) ὅἸαβ 
1π|8 απ Ὅὲπ δούδαπ ροοπ. τἀπὸ εἰπεῖ 
ἱεριεπ θα δ. Θοΐ) θοΐοπ, δαβ τοῖν 
πὸ ὉαΓ6} εἶπε Θιίίς δαιεπ, δα 
τοῖς τοῦπε. (ὁ [ὑγαῦ; Θεθεῖ θίπ. 

ος 20. ΒΑΑΥ͂ΥΥΕ: τοι (απὸ) [εἶπεν δαπῦ, ΥΕ : απ 
ποριπεπ, 

1, Φεορεῖδ 818 ΑΥὟ: εἰτείς 5ὲ. πα. ΥῈ: Τεθές. 
 ΑΥΥ.ΝΕ.Α: [γταπᾳ ... (α. αἰπρ) ἴθπι ἐπί. ΑὟὟ: ΘΠ οὐ 
Θεί[ νΕ: Ξβϑτίπροί: δι. Θκίοθ ὃ Α: ΔΕ πία)! ϑΗΓοό 
το 
25 σα. “δὲείπ ᾧ. ΟΥ̓ ΝΕ.Α: Δ ἰπρΙίπρε. 
23. ΒΙΑΥ͂Υ: βαβ οἰτό φοζαί(οεα, πίπιπι, ΝΕ: 58 εἴθε 

μὸν ἀπ|ποῆπιοι, ΟΥ̓ΤΝΕ,Α: τ. {εἶπεν ἀεί (Οίοπεν, 
ο βαπο 0). 

ΟΥΓΟ ἰδῖϊ, αἱ πο δοορογοὶ ἃ 60 
486 δἰ(} 1}: νἱνιὶ ΠΟμηιι5, 4αΐὰ ΟὉ- 
ΓᾺΠ) Ροϑδὶ Θιπὶ οἱ δορὶ ρίδμ) ἃ}} 60 4}}- 
αὐἱά. ἜΕῚ βθοαίαβ δϑί Οἰθχὶ ροϑβί 21 
ἰοΓραπὶ Νδηηδη; 4116Π] ΟΠ νἱ ἰ586ὲ 
116 ουγγΓθηίθιη δα 56, ἀθβ.} 1 ἀ6 συγ 

ἴῃ ΘΟΟΙΓΒΕΠῚ 6]..5 οἱ αἱ: Ββοίθηβ βυηΐϊ 

οὐγηϊαΐ ἜΕῚ Π|6 αἴ: Βοοϊο! Πομηίπα5 22 
ΤΏΘ115 ΠΗΪΒΙΪ π|6 δά 6, ἀϊσόη5: ΔίοαἋ0 

γΘΠΘηΐ 84 τη6 ἀπὸ Δ4ο]βοθηΐοβ 46 
2,3. ΠΠ0Π16 ΕΡΠΓΔ]Π) Θχ ἢ]}15 ῬΓΟΡΠΘἰδΡΌΙη ; 
νι. ἃ 615 ἰα]Θηΐ 1 ἈΡΡΘΗΙὶ οἱ νϑϑίθϑ Π}1- 

ἰδίου 5 ἀπ ρ] 1665. ἘΠΙχιί4ι 6 Ναδιηδῃ : 2.83 
Μρ 5 οδϑὲ αἱ δοοὶρίὰ5 ἀπὸ ἰα]θηίδ. 
Εἰ οοορὶξ δαη], ᾿σανι αι 6 ἄπο (Δ]ηἰᾶ 
ΡΘΗ ἴῃ ἀποθβ 5δοοὶβ, οἱ ἀρ] οἷἃ 
γροϑί πη θηΐα, οἱ πηροβι ἀπο ι5 ρα οΓἰ5 
515, 4ἱ οἵ ρουῦίανθραηΐὶ ΘΟΓΔΠῚ 60. 

ἘΘαμ4ι16 νϑηϊββοί 781) νϑϑροῦὶ, ἰ0}}| 24 
ἀδ τηδηι1 ΘΟΡῸΠ οἱ ΓΘΡΟϑα ἴῃ ἀΟ0Πη0, 

ΑἸ Ἰβ! 46. νἱγῸ5. οἱ δρθραηΐ; ἜΠρ56 20 
Δ 6} ἱΠΟΤΘ55115 5.6.1} ΘΟ ΔΠ] ἀΟΙΊΪΠῸ 
510. Εἰ ἀἰχὶξ ΕἸ ἴδθας: [{ηπ46 νβηΐξ, 

(κε. Ο᾽θ διέ Θυΐϊ ΓΘΒροπα 1: ΝΟ ἱνὶϊ 56 γνιι8 

Φ,ϑθν 42. (115. ἀ04πη). ῬΑ {Π6 αἰΐ: Νόππο 20 
ΟΟΓ ΙΠΘῸΠῚ ἢ) ΡΡΆΘΒΘΗΙ οὐαί, {Δ η 0 
ΓΘΥΘΡΒΙ5. Θϑ ΠΟΙΏΟ (6. ΘΌΓΓΙ 5110 ἴῃ 
ΟΟΟΌΓΒα ΠῚ ἴα Ναηο ἰρὶ(} Δοσορ 51 
ΔΥΓσΘηΐαμη οἱ Δοοθρ βιϊ νοϑίθ8, αἱ 685 

οἸϊνοία οἱ νἱηθᾶβ οἱ οὐβθβ8 δἱ ονθβ δἱ 
28. 56Υ08 οἱ Δη0}| 5 Ἔ 564 οἵ ἰθρτγὰ 27 
3,39. Ναιηδη Δα ΠΔΘΓΘΡΙ {Π0Ὶ οἱ βϑηληΐ ἰὰ0 

5416 ἴῃ 5601 16 Γη.Πη. Εἰ ΘΡΤΘ55118 
Και υθϑί ἃ 680. ΙΘΡΓΟΒΙ15 485] ἢἰχ. 

Πίχογαπὶ ἃπίθιῃ ἢΠΠ ΡγορΠοία- ΨΕΙ. 

τὰπη δ ΚΕ] ]5θι μη : ἔροθ, ἸΟΟι15, ἴῃ 480 

6,38... ΠΑ ΓΔ 115 ΟΟΥΔΠῚ ίθ, ΔησΊΒίΠ5 65 
ΠΟ Ι5; ἘΘΔΠ5. ἀ54ι6 δή Τογάδη6 1, 
οἱ (0]]ηΐ 5ιπσα! ἀρ 5|[νὰ τηδί θυ ἃ5 
Πρ. 5, αὐ ΔΘ οιηι5. Π0]}18. 101 10- 
οαπὶ δά Παβίαηάπη. θἱὶ ἀϊχὶῖ: [{6! 

5.8} 

." Α1.: (0118 Π}85. 

24. αὐ δεπ ὁοίίαεῖ, ΑΥ̓.Α: δοῦ ἔς (66) απὖ. Β. 
ΑΥ̓́.ΝΕ.Α-: κι. {{ αἰπραὸπ (066). 

20. δα εὐ δίπείπβαπι τι. ... ἐταΐ, ἤρτ, ... δίεδίπ π. 
δαθίπ σειοαπδοῖε, ΒιΑΥΥΕ: ροραπαιπ. 

20, δε δαδ, Β: (δίπῃ ... δαρίπ, ΝΕ: 4, πιίέρες 
σαπρεπ. ὟΝ; ὅϑατ πὶ πὶ, Θ εἰ πίῃ. Α: 5θατ πὶ. ὃ, 
π. δαδεί, ΟΥ̓ .ΥΕ: Ξοεδάππι 

21. Β.Α: δεῖ Θ ῴπεε. 
1, ΑΥ̓͂ .ΥῈ.Α: τί. Β: Θεδέίο, ΝΕ: ἤθδεπ 
2. εἴποι 3 αΙτεπ, ΥΕ: το τυ, ἴδει ἔύππεπ! 
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ΥΙ. 

(6, 8---14.) 

8 Καὶ εἶπεν ὁ εἷς ἐπιεικῶς " Ζ]εῦρο μετὰ τῶν 
δούλων σου" καὶ εἶπεν" Ἐγὼ πορεύσομαι. 

'μεϑ' ὑμῶν'. 4 Καὶ ἐπορεύϑη μετ' αὐτῶν, 
καὶ ἦλϑον ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην καὶ ἔτεμνον 
ξύλα. ὅ Καὶ τοῦ ἑνὸς καταβαλλοντος τὴν δο- 

κόν, καὶ τὸ σίδηρον ἐξέπεσεν. 'ἐκ τοῦ στελέχους' 
εἰς τὸ ὕδωρ' καὶ ἐβόησεν ὁ ἀνὴρ καὶ εἶπεν" 
Ὦ, δή, κύριε, καὶ αὐτὸ κεχρησμένον. 8 Καὶ 

εἶπεν ὃ ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ" Ποῦ ἔπεσε; 

Καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τὸν τόπον" καὶ ἀπέκλασεν 
Ἑλισαιὲ ξύλον καὶ ἔῤῥιψεν ἐκεῖ, καὶ ἐπεπό- 
λασε τὸ σίδηρον. 7 Καὶ εἶπεν ᾿Ελισαιέ" Με- 
τεώρισον καὶ λάβε σεαυτῷ. Καὶ ἐξέτεινε τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν αὐτό. 

8 Καὶ ὁ βασιλεὺς Συρίας ἦν πολεμῶν τὸν 
, “ὦ 2 

᾿Ισραήλ, καὶ συνεβουλεύσατο τοῖς παισὶν αὐ- 
τοῦ, λέγων" Εἰς τὸν τόπον φελωνὶ ἐλμοωνὶ 

» Ἃ , Υ͂ 
παρεμβαλῶ. 9 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ ἀνϑρῶπος 

τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Ἰσραήλ, λέγων " 
Πρόρεχε τοῦ μὴ παρελϑεῖν ἐν τῷ τόπῳ τού- 
τῳ, ὅτι ἐκεῖ Σύροι ἐνεδρεύουσι. 10 Καὶ ἀπ- 
ἔστειλεν ὁ βασιλεὺς Ισραὴλ εἰς τὸν τόπον ὃν 

εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐφυ- 
λάξατο ἐκεῖϑεν οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δίς. 11 Καὶ 

ἐξέστη ἡ ψυχὴ βασιλέως Συρίας περὶ τοῦ 
λόγου τούτου, καὶ ἐκάλεσε τοὺς παῖδας αὐτοῦ 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Οὐκ ἀπαγγελεῖτέ μοι, 
τίς προδίδωσί μὲ τῷ βασιλεῖ Ισραήλ; 12 Καὶ 
εἶπεν εἷς ἐκ τῶν παίδων αὐτοῦ" Οὐχί, κύριέ 

- 2 2 Ἂ ε Ν « ’, « 

μου βασιλεῦ" αλλ ἡ Ἐλισαιδ ὃ προφήτης ὃ 

ἐν ᾿Ισραὴλ ἀναγγέλλει τῷ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ 
πάντα ὅσα ἐὰν λαλήσῃς ἐν τῷ ταμιείῳ τοῦ 
κοιτῶνός σου. 18 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς"" 
Πορεύϑητε καὶ ἴδετε ποῦ οὗτος, καὶ ἀπο- 
στείλας λήψομαι αὐτόν. Καὶ ἀπήγγειλαν 
αὐτῷ, λέγοντες " Ἰδοὺ ἐν ΖΙωϑαΐμ. 

14 Καὶ ἀπέστειλεν ἐχεῖ ἵππους καὶ ἄρματα 

9 Ὲ ΑΒλμ, ὑμ. 4. ΑΒ: εἰς τ... 
ἰδὲ ὁ ὁ εἷς καταβάλλων (85. καταβαλὼν)... «σιδήριον 

"ἐκ τὸ στ. εἰ ὁ ἄν. ὠὰ εἶπ.) εἰ δή... κεκρυμμέ- 
νον. ὁ. ΑΒ: ἀπέκνισε (5. ἵξο τι Ἑλ. Β: σιδήριον. 
[ Β: εἴρηκεν. (εἶπ. ἈΕΕΧ). Α Β: (ἘἘλ.) Ὕψωσον 
κιλάβε. Β" αὐτῷ, 8,48: ἐν 1.5, ἐβολεύσατο πρὸς 
τὸς παῖδας .. ΠΝ τόπον τόνδε τινὰ ἐλω. 9. ΑΒ: 
ἀπέστ. Ἑλισαιὲ πρὸς... Φύλαξαι (" τϑ) μὴ. Συρία 
κέκρυπται 10. ΑΒ: αὐτῷ Ἑλισαιέ, κ. ἐφ. ἐκ. ὃ μίαν 
δδὲ δύο. 11. ΑΒ: ἐξεκινήϑη ἡ ψ.. .. ἀναγγελεῖτε 

129. ΑΒ Ἐ ἐκ. ὅτι Βλ.. πρώσπθε τὸς λόγὃς 
ὃς ἐὰν. ΑΞΒ:ταμείῳ. 19. ΑΒ( ὁ βασὶ Ζεῦτε(᾽ καὶ) 
ἴδ. ΔΕΧ: αὐτός. 14. ΑΒ: ἕππον κ. ἄρμα (ς. ΕΧ). 

ατὰ ἕξι Ὁ: ΔΒῚ Κὶ 

. ΒΒΟΡῚΠΙ ἘΠ. 

Τἴΐεαο πιϊν αοιἴα αἴΐαγιο Γασέα. 

ΝΣ ἼΠΝΡῚ ἸΝΟῚ 15 ἼΩΝ 38 
ὑπὸν ἊΝ ὝΘΝΟ ἩΠΣΣΤΌΝ τὶ Ν2 
2125 ΓΤ ΣΙ ἘΝ 35) ὈΤΝ 5) ά 

παρ ήΡ Πα ὈΙΒῸ ἼΠΕΝΤΕ ΠῚ Ὁ ΘΉΣΕΙ 
ῬΣ ΧΟ ΘΉΘπτοΝ 55} ὈΤΊΞΙ ΠΝ 
ἐφηνθ ΡΠ). ΠΝ ΠΝ ὙΘΝῚ 
ἘΣ Πρ ΘΡΟΝΠΤΘΣΝ, ὝΡΝΡῚ ὃ 
ὙΣΊΞΕΡῚ οἰῤθπτον ὑπν 5) 
ὝΔΝΡῚ Σ ΟΤΊΞΙ ὩΧΡῚ τ Ἴρου") Τ 

ἘΠ ΡῚ ὙΠ ΠΣ πὸ 5ἼΠ 
ὌΝ ΤΘῚΞ δον τσ ΘΝ ἜΝ 8 
δ ΡΟΝ “ὩΝὸ πον ὃν ΥΣᾺ 
τον ΠδΙώΝῚ ἘΣ ΓΣ ΠΟΌΝ 299 9 
“ἀν ὌΝ τὴρ» ποϑτὸν ΩΣ 
θῶτ3 πῖπ ΟἸΡΏΠ ἼΞΡῸ ΔῶΣΙ 
ΕΝ δ 8 πΠοῺ ἐὐδο ᾿Θ ὩΣ 5ῚΝ 
τῶν ἴσον τῶν Οἵρθπ- ὃν 
-ΝὉ τ Δ] ΠΟΙ Ὁ πτὰπ 
τς Ξὸ ὁ ἜΣ ΦΘΒῚ : Θλτη ΓΝ ΠΝ 
ἀοτΞΣ ἊΝ ΝΕ ΡΟῚ ΠῚ ἼΣΠΠΤΡ ἽΝ 
"Ὁ 5 ὙΠΣΙΣ ΝΟΣ ΘΕῸΝ ὌΝ. 

ΆΝθῚ, ΟδΝ ὙΘῚ ΠΡΘτῸΝ ὭΣΘ» 
“ἼΞ ἼΡΘΠ Ὅτ Νὴρ 129 ἼΠΝ 
Ἴ535 ἘΝ ΉΡ.3 ἼΩΝ ΞΘ »ῷτον 
"ὮΝ ὈΛΞΊΠ ΩΝ Ὀδ τ ρ" 9235 
5 ὝΩΝδῚ ὁ ΞΘ ὝΠΠΞ ἼΞΊ 13 

ΠΡ ΠΡΟΝῚ ΝΠ ΠΞῚΝ ἾΝ Ἢ: 
ΕἸΠπ τρτ ον ἡ πηθοὴ 

Ὁ5Ὶ 259} Θ᾿) πϑ τῶν 

ΞΙ 

14 

ν. 10. ῬΎσπτπη 
γ. 18. Ῥ 2" 

Η ΑΥ̓͂: ἀαᾳβ εδ οίτ Ῥοῶ φοζαίίεπ, ὙῈ: ΞΘ οἿ(οδο Ὁ), 
ΒΕ: ([ἀϊ εἴπ) Ὁα 8 ὁ, αΥ̓Υ: δίοεθεπ ϑάππι, 

. εἰπὲ θα! βέπ, 
ΑΥ̓.ΝΕ;: δίπείπ, Β: τοαυνζό δα, δίπ ὁ 

. ΑΥ̓ΤΥΕ: ϑλίπηη (οἰγ) εὖ (θευλαπῇ. Α: 9ὲ, εἀ! Στ θα 



Φ, δ θπίᾳο. 

48 [τυϊπαπέποε (Δί, Φίς θη αἰ] ἀρε δεν ὥντετν, ΥἹΙ. 

8 δ Ἰϊπὸ εἶπον ἡγτα: δοθοῦν, ρεθς πὶ θεΐποπ 
δπετοπ. (δὲ Ἰρταῶ : δ ΟἿ ππί ροῦεπ. 

4. ὃ Ἰϊπῦ εὐ οἰπα πες ἰθποπ. 1{πὸ Ὅα Π{ε απ δὲπ 

ἢ Φοτοαπ ἔαπιεπ, θίεθοεπ {16 Θοῖς αθ. ὃ Ἰ1πὸ 

ἰπ8 ϑθαεν, ππὸ εὐ 1τίε ππὸ ἠρτα): 
“τὴς, πιοὶπ εῖγ! δα [18 ἐπιΓορπεί. 

6 Ἔλ θεν δεν Ῥϑέαπη Θοίίεϑ Ἰρνταῷ: ζ80 [8 

ἐπίζαΠπ| πὸ δα εὐ ἰῦπι δὲ Ὅτι δείρείς, 
Γἀ πίε εὐ εἶπ οῖς, αὖ ππὸ Πἰοβ Ὁα[ 88 

7 θπ. Φᾳ {0 ϑαπιπι Ὁαᾳ8 (δἰ. ἜἸ1πΌ εὐ 
ρταῶ: εθδὲ ἐ8. α΄. Φὰα τροὔϊε εὐ {εἶπε 
απὸ απ πη παῦπι εδ. 

8 Ἰἰἴπο δεν δὐπὶς απ Θρτίοεπ Εἰ τείς εἰς 
πε δτίος τοἱδον ϑήταοί, ἀπὸ θεγαι  αρῖς 
[ἃ πε ζείποεπ δὲ πεῦγίοι τἀπὸ Τρτα : ψ,8 {Ὁ 

9 0Π1ἐπ πἰπϑ ἴαροῖπ Ὅᾳ ππὸ Ὅᾳ. ἘΞ ΓθΕΥ ὍῸΥ 
Ῥϑέαππ Θοίτοῦ Ταποίς δππ δὲδπίαᾳος ΔἸταεῖδ 
απὸ ΠΡ ἰθπι Ταροπ: οἰ οἰ, Ὅα5 δι 
πἰῶς απ δὲπ τί εἰεθ εξ, δεππ οἷς (ϑ τεῦ 

10 τιιθεπ Ῥα 6}. ΘΟ ζαποίος δαππ δεῖ δε 
πὶρ ϑ[ταεῖδ Οἷπ απ δὲπ τί, ὃὲπ ἰθπι ὍὲγῪ 
ϑὲαππ Θοίεδ [αρίε, σετισα δτείς ἰθπ ππὸ 
Οάτοῖς Ὁα 611, ππὸ ἐθαι Ὁαᾳ8 πἰῶξ εἰππιαῖ 

11 οδεν ζιρείπια! αἰξοῖπ. ὃ Ὅα τϑατὸ Ὁαᾳ8 Θεοῖς 
Ὁε8 δδπίᾳϑ κι Θυτίοπ πἀπππτθ8 Ὁατίθοτ, 
τἀπὸ αἰ {εἶπε δπούγίς τπτὸ Τρτα 4π| ἰθπεπ: 
Ὑ 0 ἴθτ πτίτ ϑεππ πἰῶτ απίασεπ, τροεν {{ 
αὐ δεῖ Ἰ1π|οτπ 2 δεπι δὲδπίρε ΔΊταοῖ8 

12 φοἴΐογεπ ἔα ζρταῷ Τείπον δ πε τε εἶπον: 
σὲ αἴο, πιοείπι ὅετν δδπίᾳ, [οπϑετπ (δ 7α, 
Ὅε1 Ῥτονθεῖ ἰπ δήταοί, ζασοῖ ε8. αἴτοϑ Ὁ6πὶ 
διδηίος ταοῖϑ, τθαϑ δι. ἰπ δεῦ δὲα πη ΠΥ 

18 τοδοῖ, Ὅᾳ. δείπ ἄπαον .- (ὅν [ρταῦ): 
ᾧυ φεδεῖ δίπ ἀπὸ εθεῖ, το εὐ {{{, ὅα8 ἰῷ 
Οἰπήεπος. τπὸ Ἰαΐε ἰθα Ῥοΐεπ. Ἰ11πὸ {{6 
ἐεἰσίεπ ἰθπι απ ππὸ Τρταγεπ: (ΟΘἰεῆε, ΕΥ̓ 
{τ 2 Φοίβαπ. 

141 Φὰᾳ Ταποις εὐ θἰπ θοῇς τπὸ ὕδαροι ππὸ 

ὅ. Α.Α: Ὁ τεΐε. 
11. Α.Αἃ.ϑ : πππιαίρίᾳ. ὕ.1.: {εἰπὲπ δὲ πού έοπ, 

Α.Α: ᾿ἰπ{τίρεπ, 

8. Β: ϑϑὺῥείπε θαρευξατίο [01 απ ὅδηὶ τι. δεπι ΚΟ τίς 
{εἰπ. ΑΥ̓͂Ν ΝΕ: θίπ (δοπι ἐπίᾳ6π) 50. {. πὶι βαρεν {. 

9, δὲπ Ὁ. π΄ σενζάινπιεε ... δοιπιοει δ. θεταρ, Β: 
Ὁἱοῆοδ 59. νοτδεί εἰ οθ ὁ ΝΕ: απ Ὁ. 5). σοτδεί χορ επἕ 
ΑΥ̓Υ: Ὁἱεεπ 59. κι ἀδονζεθοπ, Β: βαθεῖ {{Ὁ πίεδοτρος 
Ιαῇει. ΥὙΕ: ρφείαροτί, 

10. φεζαφέ τι. ἐθπι φεισατπε Βαέέε ... π΄. δαὃ φεζαθ, 
Β: ϑαβ εν ῷ ϑα{ε[0}}: δα το εΥ ὙΕ: δάξοίο ὦ, ΑΥ̓Υ: 

Ὅαᾳ εἶπον εἶπ Φοῖς [ἀπεῖς, ΠΕ ὅα8. (δίζεπ, 

ἘΕῚ αἷλ ἀπὰ8 οχ {Π15: γβηὶ οὐρὸ 8 
οἱ ἴὰ οὑπὶ 56 ΓΥΪ5 ἰᾳ18. Ἀθβρομαϊι: 
Εβο νβϑηΐϊδπι. Ἔ Εἰ 11 οὰπ αἷβ. ααπῃ- ἃ 
46 γϑηΐββθηὶ ἃ4 Φογάδηθιῃ, σδθάθῃδηϊ 
᾿ιρπᾶ. ἜΑΘΟΙαΪ  δαΐθηη, αἱ οὰπὶ ἀπὰ5 ὃ 
Τη Δ 6 ἾΔ1 5100] ἀ|556., οδάογοὶ [ΘΓΓΊΙΠῚ 
ΒΘΟΙΓΙ5. ἴῃ Δ4ΌΔΠῚ: Θχοπηανί(αιι 1116 
οἱ αἰ: δι, ἤδι, θὰ} ἀοπηῖπα πηϊ, οἱ 
ΠοΟ ἰρβαπι πηαΐαο ΔοοΘρογαμ! ἘΡΙχὶι ὁ 
δαΐθιη Ποηη0 Π 6]: 0] σροι} Αἱ 116 
ΠΟ ΠΒ Γαν] οἱ ἰΙοομη. Ργαθοίἀϊξ ουρῸ 
Ἰρησπη οἱ μηδ. {Ππ6, πανί 4ιι6. [6 - 
τη. ἘΕῚ αἰζ: ΤΟ]]6! Οὐἱ δχίθπαϊὶ 7 
Τη8Π11ΠῚ οἱ {1} 14. 

Ἦοχ δυίοπι ϑγγίαθ ρυβπαμαὶ οοηϊγὰ 8 

15Ρ8 6], ΘΟ ΒΠ 4186. 1} ΘΠ ΒΟΥ 5 

515, ἀἰσθη5: [ἢ ΙΟ60 {Π|10 δἱ 110 ρο- 

ΠΔΠΊ115 ἰηϑ 415. ἘΜΙβι 1 Δ 4116 νὶγ Π61 9 

δὰ ΓΟΡΘΏ 5ΓᾺ6], ἋἸΟΘη5: ὕδνθ Π6 

ΓΔ 5685 ἴῃ ἰΘΟΙ]Ὼ {ΠΠὰ 1, ααΐα ἰδὲ δ γγὶ 

ἴῃ ἰπ51Π158. 81η1. ἘΜΠΒΙι ἰίάφιια σοχ 10 

1586] δὶ Ἰσθ}, 46 Π) αἰχογαϊ οἱ ΥἹγ 

αἱ, οἱ ργδθοσοιραν! Θ1η1, οἱ ΟΡ 56Γ- 

γᾶν 56. 01] Π0η 56ιηθὶ πρῆϊι6 μ]8. 

Ἔ (οὨἰα [4116 δὲ ΟΟΥ ΓΟρΙΒ 5γ- 11 

γἰὰθ ΡΓῸ Πᾶς ΓΒ, οἱ δοηνοσδί 5 56 ΡΝ 5 

5115. 811: Ομᾶν 8. ΠΟ ἰηάϊοαίἰ5 ΠΏ]Π], 

418. ῬΓΟΔΙΓΟΣΥ ᾿η6ὶ 51} ἂρ τορθπὶ 

ΙΞγ6 1]  ΠΙχιίαιθ ἢ118 5ΘΓΝΟΤΙΗΙ 1 

6}05 : Νραπάφιξιη, ἀΟΙΩΪπΠ6 πιϊ Γοχ ! 5ο 

ΕἸΙ5θὰ5 Ῥγορῃθία, «αὶ οϑί ἴῃ 5.86, 

᾿πἀϊοαΐ γΘρῚ 5Γᾶ 8] ΟΠ) νθΡ θὰ 418 6- 

α..:,3.η4π6 Ἰοσαΐα5. ΠΟ ΓΙΒ πῃ ΘΟ ΠΟΙΑνὶ [ι0. 

Ἔ Πιχιίίααο οἷβ: [6 οἱ νἹἀδίθ, υϑὶ 5ἰι, 18 

αἰ τη οἱ ΟδρΙΔ ΠῚ) θη. ΑΠΠῈΠ- 
{ἀνογαπίαιιθ. οἱ, ἀϊοθηίθβ: Κοοθ ἰπ 

Θ5.87,17.Π (δ ] 

Μιβῖ ογρὸ {ΠὰῸ δαι05 οἱ οἷν- 164 

1Πκ.22,1, 
20,1. 

5,5.2,1ν 

19,19. 

οορυσαῦτείς [. Ὁ. 
11. τὸοῦ ατ|ὃ δι 11, ἐδ πίε... Βάϊε, ΑΥ̓͂ ΝΕ: ππ- 

τιβδίᾳ. Αι: ϑευῖέροπ, ΟΥ̓ ΝΕ: δύπποι ἰθδγ.... 
12. ἴαφέ δέπι 4, ᾧ,... δείπον Φι Ια, τ. ΟὟΑ: 

οἤεπδατοί, Β: τοίτὸ αἰλείροεπ ἐς Β.ΥΕ.Α : δίς (αἰ) 
πβδοτίο. 

15. Β: οὐ τοῦτα ἰδπι απρορείρ! δα πιαπ ἴρτ, ΑΥ̓: 
δεν εες, ἱπϑοπι. 



46 (6,15--24. Ἐοομ ΠΕἙΙ͂. 

ΨΈΕ. ΤΕϊῖφαο πεϊνασιῖζα αἴΐαγχιο Γ[αεέξα. 

καὶ δύναμιν βαρεῖαν, καὶ ἦλϑον νυκτὸς καὶ 

περιεκύκλωσαν τὴν πόλιν. 15 Καὶ ὥρϑρισεν, 

ὁ λειτουργὸς τοῦ ἀνϑρώπου τοῦ ϑεοῦ ἀνα- 

στῆναι 'τὸ πρωΐ" " καὶ ἐξῆλϑε, καὶ ἰδοὺ δύναμις ἜΤ ΩΝ 5210 

ὙΡΡΙΤΌΡ ἸΘΡΘῚ ΠΡ Ὁ. ἸΝΞΡῚ ἼΩΞ 
δηρὉ δ νπ ὧν ΤΡ ΘΞ 05) Ἰὸ 

ὉΠ ΘΠ ἈΝ] 
κυχλοῦσα τὴν πόλιν καὶ ἵπποι καὶ ἅρματα, ἌΝ ῬῸΝ 1.52 ἼΩΝ ΞΕῚ Ὁ ἢ 

καὶ εἶπε τὸ παιδάριον πρὸς αὐτόν' 42 κύριε, 

τί ποιήσομεν; 16 Καὶ εἶπεν "Ἑλισαιέ" - Μὴ 

φοβοῦ, ὅτι πλείους οἱ μεϑ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ τοὺς 
μδτ αὐτῶν. 
εἶπε" Κύριε, ἄνοιξον δὴ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐ- 
τοῦ καὶ ἰδέτω καὶ διήνοιξε κύριος τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς τοῦ παιδαρίου, καὶ εἶδε, καὶ ἰδοὺ 
τὸ ὄρος ὅλον πλῆρες ἵππων καὶ ἅρμα πυρὸς 
περικύκλῳ Ἑλισαιέ. 

18 Καὶ κατέβησαν πρὸς αὐτόν, καὶ προς- 

ηύξατο ᾿Ελισαιὲ πρὸς κύριον καὶ εἶπε" Πα- 

ταξον δὴ τὸ ἔϑνος τοῦτο ἀορασίᾳ " καὶ ἐπά- 
ταξεν αὐτοὺς 'κύριος' ἀορασίᾳ κατὰ τὸ ῥῆμα 
Ἑλισαιέ. 19 Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸς αὐτούς " 

Οὐχὶ αὕτη ἡ ὁδὸς καὶ αὕτη ἡ πόλις δεῦτε 
ὀπίσω μου καὶ ἐπάξω ὑμᾶς πρὸς τὸν ἄνδρα 
ὃν ζητεῖτε. Καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς εἰς Σαμιιά- 
ρδιαν. 30 Καὶ ἐγένετο ὡς εἰςῆλϑον εἰς Σα- 

μάρειαν, καὶ εἶπεν “Ελισαιέ" Ανοιξον δή, κύριε, ὃ 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδέτωσαν. Καὶ 
διήνοιξε κύριος τοὺς ὀφϑαλμοὺς τούτων, καὶ 

εἶδον, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ ἐν μέσῳ «Σαμαρείας. 
21 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς Ισραὴλ πρὸς ᾿Ελισαιὲ, 

ὡς εἶδεν αὐτούς" Εἰ πατάξας πατάξω, πά- 

τερ; 22 Καὶ εἶπεν "“Ελισαιέ'" 
ἠχμαλώτευσας ἐν ῥομφαίᾳ σου καὶ τόξῳ σου 
σὺ πατάξεις " 
ὕδωρ, καὶ φαγέτωσαν καὶ πιέτωσαν καὶ ἀπελ- 

ϑεέτωσαν πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. 38 Καὶ 

Ὶ Ἢ 

Οὐ πατάξεις" οὐς 

, Ε δῷ Υ ᾿ 
παρᾶϑες αὐυτοις αρτοῦυς και 

» ͵ 

παρέϑηκεν αὐτοῖς παράϑεσιν μεγάλην, καὶ 
δ, δὴ ᾿ 7 

ἔφαγον καὶ ἔπιον, καὶ ἀπέστειλεν αὐτούς, καὶ 
2 - μὴ δὴ ’ ᾽ - 

ἀπῆλθον πρὸς τὸν κυριον αὐτῶν᾽ 

προςέϑεντο ἔτι μονόζωνοι Συρίας ἐλϑεῖν εἰς. 
γῆν ᾿Ισραήλ. 

21 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ συνήϑροι- 
σεν ὁ υἱὸς “Α4δερ βασιλεὺς Συρίας πάσας τὰς 

παρεμβολὰς αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ περι- 

15. ΑΒ: λειτ. Ἑλισαιὲ ἄναστ. "τὸ προ. 
πος. ΑΒ: ἄρμα...πῶς ποιήσ. 17. μι διάνοιξον... 
ὁφϑ. τὸ παιδαρίδ ... ὀφϑ'. αὐτῷ... Ἐσλ. 18, Β 
ΠΡ ΑΒ" χκύρ. 1, ΑΒ: πρὸς αὖτ. Ἑλ. (ο. ΕΧ). 
Β: πόλις... ὁδὸς (ὁδ'...πόλ. ΑΕΧῚ.. . ἄξω (ἐπ. ἘΧῚ) 
«ἑπορὸς Σ.. (εἰς Σ'. ΔΕΕΧ). 20. ΑΒ: αὐτῶν... ἦσαν 

17 Καὶ προςζηύξατο ᾿Ελισαιὲ καὶ 

᾿ ᾽ 
και οὅυ 

ΑΞΒ: ὅπ- 

ἈΡτΠΝ ὝΔ 5 1 ΠΙΩΣ2 ΓΙΘῸΝ ΣΝ 10 

ΣΘΓΝ ἼΩΝ ὍΣΣ ΩΝ ΘΡΞῚ ἽΞ 

"ΠΡΘ τῆν ὉὨΝΡῚ νῷ" τὰν ὈΒΒΓΣῚ 1 
πὴπο ΠΡΘῚ ΠΝ ΣΡ ΤΌΝ ΝῺ 
“ππ πὸπῦ ἈΠΡῚ ἜΡΌΣ ὍΣ ΤΤΝ 
ΠΏ ὧν 29] Θ᾽ Ὁ ΝΟ 

ἘΠῊΝ 
τὸν »ῶ ον ΞΕ. ἸῸΝ ἤτΡ}] 18 
πησπτΉ ΓΝ ΝΩΤΠΠ ὝἸΔΝΡῚ ΓΤΙΠῚ 
"ΖΞ ΡΞ Ξ5Ὶ ΘΟ ΩΦ 
-κὸ »ϑτὸν ὉπῸΝ “ὮΝ ἐριϑοΝ 1ν 
"δ πὰ "πὸ ἜΣ πι ΠὴσΝ ΟῚ πππ πὶ 
ἼῶΝ ΟΝ π ὮΝ ὩξῸΝ πϑο ἸΝῚ 
ὅπ. ἐδ ὈΓῊΝ Π591} ΡΞ 5 
πῖπὸ »ὥ ον "ΘΝ ΝῊ Ἴυ ὉΝ 39 
ΓΡΞ5Ὶ δ 5} πρατνΡτΡΝ ἢ πῇρ 
ὙῸΞ τοι ΠῚ ΝΡ ὉΠΟΎ ΡΤΩΝ ΓΠΣ 
τὸς ΕΣ “ὨΝΡῚ ΕἸ 21 
πξὸ πξὲπ ὈΓῚΝ ἸΣΝῚΞ ΟΝ 
τξα “ονπ πϑῃ ἊΣ ὙΩΝΘῚ 12} 22 
δ ΠΙΞῸ πὶ πρΡ3) ΠΞΠΞ 
ἢ") ΕΝ ὈΡΘῸ ὉΔῚ ὩΠῸ 
ΒΗ ΠΙΠΘ ἐπ πν τὸν ἩΞ Ὁ 28 
ΞΡΤΝ ἢζηαϑ5" ἜΒΤΝ πϑήτὰ ΠῚΞ 
᾿Ξ ὙἈΦῈΣ ἢ ΠΣ ΤΝΤΟΝ ΡΝ 

21. γῊΝ3 ΝἸΞ ΘΡΝ Ὑ101 
ἜΡῚ ἸΞ ΥΞΡ᾽Ὶ ὩΣ ὑποῚ 
"ἸΝΡῚ { ἩΓΩΓΡ Ὁ ΤΙΣ ΘΝ ΠΘὮ 

24 

(τὅτων.... αὐτοὶ ΕΧ). 22. ΑΒΈΆΕλ... Στ (8. ὃς) εἰ μὴ 
. σὺ πύπτεις. (ρ.υδ.) ἐνώπιον αὐτῶν (ς. ΕΧ). 

53, ΑΒΈ (ἃ. ἐλϑὴ τῶι (ἘΈΧ): 24, ΑΒ: ἤϑροισεν (ο, 
ΕΧ) Ἐὸ ( Χ) ... πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν (ο. ΕΧ). 



ῷ, δεθπίᾳο, (6,15---24) 74] 

Φοίε ϑοῆεππὸ σϑαρέπ, “(δίς ΘΠ πδθείε υοηι εττη, 068 ρτοβο Ὁ. ΥΙ. 

εἶπε ατοβὸ Φίαῶι, τπὸ δὰ {6 δεὶ ὍεΥ 
ϑὲαῶε Οἰπέαπιεπ, τππραθεπ [ε οἷο Ίανί. 

1τὉ ὃ 11πὸ δεν Φίεπον Ὅε8 ϑθὲαπποδ δοίίεδ8 Πα πὸ 
[τδε αὐ, σα εὐ Πὰ) αὐππαγτε απὸ αἰι- 
δὅρο, τὸ Πθε, Ὅα Ἰὰς εἶπο Ξϑθὲα δ πιπι οἷο 
Φαοε πιίί ϑὲοἤοπ τὸ θαροπ. Φα Ἰγταῷ 
{εἰπ δπαθε κει ἰθπι; πος, πιεῖ εγγ ! υὐἷς 

16 τυϑοῖίει τοῖν πππ τθαπ ὁ ἔ δτ υτα: δάταιτς 
οἰ πίε, ὅόππι δέτον {Π πιοῦν, οἷς δεὶ τιπ8 

17 πὸ, Ὁὲππ Ὁοτοῦ, οἷς δεῖ ἴθποὸπ {{πὸ. ἜἸ1Ὸ 
(Ια δείεῖς ἀπὸ Ἰρταῦ: θεῖν, ὕὅῇπε ἰῃπὶ 
οἷς ἍΠπιρεπ, Ὁα8β. εὐ {ε0ε} Φᾳ δῇπεῖε δὲῪ 
ὅοῖν δὲπι δπαθοι ζεῖποὸ ἥἡπρεπ, Ὁαῇ εἴ 
ἴαθε; αὐὸ Πθε, Ὅᾳ τραῦ ὍῈΓ ὅβετα υο 
εατίρον ϑὲοῆε απὸ ϑθαρσοι ππὶ (ΘΟ α θετ. 

Ἰϊπὸ δα {ς 1 ἰθπι δίπαῦ ἔαπιει, δαί 

(δ Ἰ7α ππὸ Τρταῦ: ϑεττ, ΤΤαρο Ὁ[εβ. 5301 Ὲ 
ταὶς ἘΠ πΌ εἰ! Ἰ1πὉ εὐ [ζῶ 6. Π{ε πα 81 πὸς- 

19 δεῖ παὸϑ ὃεπι ὅθβοτι (Ἰα. ἜΛπῦ ΟΊ[α 

ἤρτα δι ἴθποπ: Φίοεβ {π πἰάε θεν ὅδε 

ποὰϑ Ὁἷς (Θέαδί; [οἵαοί πιὶτ πα, ἰᾧὦ Οἱ 
ει Πιθτοι κι Ὅ6πὶ ϑύαππ, δὸπ ἰδτ {πᾶ εἰ. 

20 11πὸ Πιθτεῖς Πς ρφὸπ Θαπιατία. ἜΊΪπὸ δα 
Πε σοι Θαπιατία ἕαπιοπ, Ἰρτα ὦ (δ 7α : εττ, 

ὄῇπε δἰεζεπ οἷς Ἅπιρεπ, Ὅα 8 1{6 Τεθεπ. Ἰϊπὸ 
Ὅεν εν ὑῇπεῖς ἰθπεπι οἷς πισοπ, δαβ 1 
ζαθεπ, ππὸ Πίος, δα. τρατει [{ε πεἰἐίοπ ἰπ 

21 Θαιπατίᾳ. Ὁ πὸ Ὅεν δὐπίᾳ Δἤταοῖδ, δα 
, εὐ ἤϊε αθε, Τρταῦδ εὐ κι Τα : ϑὲεὶπ ἡϑαίον, 
22 [01 ἰῷ ἢε ΤΙ αασοπ ὁ Ἐδν Ἰρτα : ὃ  ζ0{Π| 

ἴτε πἰῶν Τα σοι; τονε δα. παῖε Ὀείποπι 
Θᾶάμετε τἀπὸ ϑορσεπ [ἀπροῖ, οἷς [Τα ρὸ. 
Θεβο ἰδπεπ ΞῬτοι τἰπὸ θα εν ον, δαβ [{ς 
ἐἥεπ πὸ {ὐἰπέοπ, ἀπὸ ἴᾳΒ [16 2π| ἰδτειι 

28 ὥεῖτη ἐἰεθεπ. Ἔα τυατὸ εἶπ ατὸρ θέα Ὁ 
ἀπρουίιοεῖ, ἀπὸ δα. [{6 σοσεΐει ππὸ 66ς 
{ππέει ϑαίίοπ, Τ{ε8 ἐτ Πἴς σοθει, ὍαἘ Τΐς κι 
ἴθτειπ οττη ζοσὸπ. (Θεῖξ ὃεπὶ ἔαπιοπ οἷς 
δινιεσϑίοιις Ὅεγ Θϑτοῦ πἰᾶε πιρθτ ἰπ8 απὸ 
«γε. 

πα ὦ) οἰοζειι δοραῦ Π)8, Ὁα 8 ει ὅα- 
Ὁαῦ, δὲ. δεθπίᾳ δι (Οὐ τίοεπ, ας {εἶπ ὅοοΥ 
ϑρυγαπιπιείςο, τπῸ 205. δογαι τὸ δοϊαροτίς 

1ὅ. Α΄.Α: Ὁ τεῦς. 10. Ὁ.1.: δεῖ. 
22. ὕ.1.: {ἀδεᾳ. 23, Ὁ..1.: Θίπε δο6 ἔι 

14. Β: Πατές Θεοτόπιαέ. ΑὟΥΕ.Α: οτοβοό ([Πατ- 
ἔρ6) ὅϑοοῦ,,, πππτἰπαίοπ, 

15. “ὦ το. : πὶ δὰ ΕΥ̓ ὐαοϑυ θὰ, ππιραρ, 
ΑΥ̓͂ .νΕ.Α: αἰό (πιπ|, αδον) Ὁ. Ὁ 

10. αΥ̓.Α: πιοῦν {{πὸ πίε ἱπῖδ, ὝΕΣ: πι. ππὸ [. πὶ. 

1δ 

24 

ΓΒ οἱ ΓΟῸΓ ΘΧΘΓΟΙῈ5: 4 ΘΠ) Υ6- 
Πἰβδθηΐ ποοίθ, οἰγοιμπηάδάσογλαηΐ οἰν]- 

ἰαΐθη, ΟΠ ΒΊΓσΘη5. δυΐθηι ἀἰ]υου]ο 1 
ὍΡ ον ΣΙ Πἰβίογ υἱγὶ Π οὶ, ἜΡΓ 655115 ΥἹ1 ΘΧοΓ- 

Οἰζυμπη ἴῃ ΟἸΡΟαΪ. οἰν 8115 οἱ Θαιι05 οἱ 
ΘΌΡΓΙ5, ΗΠ Δν] 616 οἱ, ἀϊσθηβ: Ηρα, 
Ποὰ, θὰ, ἀΟΠ]η6 π|}} Ἁυϊά [δοϊθιηιϑ 

»..3,ν. ΑΓ 16 ΓοΒροΌπα 1: ΝΟΙῚ ἰἰπηθρο! ρ]α- 16 
κε γος Γ65. ΘΏΪΠῚ ΠΟΙ ΒΘΙΠῚ 50 Π| 418Π) ΟἸΠῚ 
ἐολεθν, ΤΠ Π]Π}}5.. Ἔ (ἀΠΠ4π6 οΓαββϑί ΕἸ βοιβ, αἷϊ: 17 

Βοιηηθ: ΔΡΘΓῚ ΟΟυ]05 ἢυ}5 αἱ νἱ- 
ἀθαῖ. Εἰ ἀρθγαϊξ. Οὐ]05 ραογὶ, οἱ 
νἀ, οἱ 6068, ΙΠ0Π5 Ρ]θηὰ8 6410- 

οὐ λθγν ΓᾺΠῚ. οἱ ΘΌΓΓΙΠῚ ἰρηθΟΓΠῚ ἰῃ ΟἱΓ- 
σαϊα ΕἸ156]. 

Ηοϑβίοβ γ6γῸ ἀθβοθηάογαηί δά θη, 18 
ΡΟΓΓΟ ΕἸΙ56 5 οΥαν ἱ δὰ ΠΟΙΠΪΠΙΙΠῚ, 

ἀΐοοηβ: Ῥϑγοαίθ, ΟΠ ΒΘΟΓΟ, σϑηίθπι 

σα 1941.πᾶπο σδροΙίαίο ! ῬΘΓΟΙ 55 416 605 Π0- 
Π]Π5, Π6 νἹάργθηΐ, ζπχίαἃ νΘΓΡῸΠῚ 

ΕἸΪ5 6]. ἜΘΙχΙὶ δαίθιη ἃ 605 Ε]Ιβουβ: 19 
Νοὴ 6βϑὲ ἢδθ6 νῖἃ Π664116 ἰδία δϑί οἰνὶ- 
ἰδ5 ; 5641] 11} Ώ16, οἱ οβίθ πα δη) νΟθ 5 
ΙΡΙΠῚ 4Ἰ16ΠῚ ΦΙΔΟΡ 5, Πυχὶϊ ΘΓΡῸ 
605 1 ΘΑ) ΓΔ. Ἔ ΟἸΠΉ(116 ἰῃσγαβϑὶ 20 
[586 η1 1ἢ ϑαιηαγίδη), αἰχὶὶ ΕἸ 5θὰ5: 

νατ, Βοιηΐπ6} ΔΡΟΥῚ ΟὐΟμ]105 βίον ῃ αἰ νἱ- 

ἀθᾶηῖ. Αρογαϊψπθ ΠΟΙ Ππ18. ΟΟΌ]05 
ΘΟΥΠΠῚ, οἱ νἱἀθυηΐ 56. 6556 1 πη 6610 

ΒΑΙΏΔΓΙΔ6.  ΠΙΧΙΙ416. ΓΤῸχ ἴβγ86] δὰ 21 
ΕἸΊΒΘ ΠῚ, οατη νἱἀἰββοὶ 605: Νυιηαυ 

α,9. σα, ΒΟΓΟᾺ Δ ΠῚ 605, ρᾶΐ6Ρ τ ἘΑῚ 1Π|6ὸ 22 
ἐπτθν α: ΝΟ ΡΘΓΟαΐ65; ΠΟ4Ὲ6. ΘΗΩΪΠῚ 66- 

Ρἰϑί1ϊ 605 ρδάϊο οἱ ἅγοι ἴᾳ0., αἱ Ρ6Γ- 
ρειϑ5,21. Ἴ|85: 5064 ΡΟΠ6 ΡΆΠΘΙ) οἱ Δ4ΠΔ 1 

ΘΟΓΔΠῚ 615, αἱ σοπῃχοάδηϊ οἱ Ὀ᾽ απ οἱ 

νδάδηϊ 84 ἀΟΠ)]Π 11} 511π). ἢ ΑΡροβί(α- 22 
46 6εἰ οἷβ οἰθοσιιπι πη ῬΓΔΟρΑΓἃ- 
110, οἱ σοιῃραθγιηΐ οἱ θἱθογιηΐ, οἱ 

ἀἰμη 51: 605. ΔΙ Θγα πα 6 δὰ ἀμ] ΠΠῚ 
5,5, 500π|: οἱ ΕΠ γἃ Π0Π νϑπΠϑγηΐ ἸΔΊΓΟΠ 65 

ΒΥΓΙΔΘ ἴῃ [ΘΓ ΠῚ [5Γ86]. 
Ἐδοίαηι οϑί δι θη) ροϑί πᾶθο, οοη- 94 

σγοραν! Βροηδάδά Γὸχ ϑυγίαθ ᾿ηΐνθυ- 
51Π| ΘΧΘΓΡΟΙ ΕΠ 51, οἱ δϑοθμάι! οἱ 

Ναι. 
2.,81. 

18Β..20,1. 

1. 5: οργθθϑι5 ρογΓίδΠ,), 

18, αι Θ΄, δὲν ὅεττη πὶ Τρεα τ: ΦΦΩΙ. 
2, Β: ΘΙ ο[} δι: ἸΌ0 Ὁ Ὁΐς [ο ... σεἴαπαοπ αοἤῖδε 

τεὶ ὁ νῈ: 9. δι οίο [ΦΙα ρει... . Δοποπι μι ὃ 
8. Τίεξ εὐ ἰθπεπ.... ξπαγίοεοπ,., ϑοοονδαιίζεπ, Β: 

δυίερόῃ. ΟὟ: ΘιτοΠαατοι. ΥΕ: Φιδαατοπ, 



48 (0,23ὅ---7,1.0 Ἐδορα ΕΠ. 

ΨΠ. ΤΕἸῖοαο νιν αςσιΐζα αἴΐζαχιο Γαοΐζα- 

[ " 

26 Καὶ ἐγένετο 
καὶ ἰδοὺ περιεκά-᾿ 

γενέσϑαι κεφαλὴν. 

ἐχάϑισαν ἐπὶ Σαμάρειαν. 
λιμὸς μέγας ἐν Σαμαρείᾳ, 

ϑηντο ἐπὶ αὐτὴν ἕως τοῦ 
ὄνου ὀγδοήκοντα σίκλων ἀργυρίου καὶ τέταρτον 
τοῦ κάβου κόπρου περιστερῶν πέντε σίκλων 
ἀργυρίου. 26 Καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ δια- 
πορευόμενος ἐπὶ τοῦ τείχους, καὶ γυνὴ ἐβόησε 
πρὸς αὐτὸν, λέγουσα " Σῶσόν με, κύριε βασι- 
λεῦ. 21 Καὶ εἶπεν αὐτῇ 'ὁ βασιλεύς" - Μή σε 
σώσαι κύριος" πόϑεν σὲ σώσω, μὴ ἀπὸ τῆς 
ἅλω ἢ ἀπὸ τῆς ληνοῦ; 28 Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ 
βασιλεύς Τί ἔστι σοι; Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἥ 

γυνή" «Αὕτη εἶπεν πρός με" Δὸς τὸν υἱόν 
σου καὶ καταφάγωμεν, αὐτὸν σήμερον, καὶ τὸν 
υἱόν μου φαγόμεϑα αὔριον. 29 Καὶ ἡψήσαμεν 
τὸν υἱόν μου καὶ ἐφάγομεν αὐτόν, καὶ εἶπον 
αὐτῇ ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ ἄλλῃ" Δὸς τὸν υἱόν σου 
καὶ καταφάγωμεν αὐτόν" καὶ ἔκρυψε τὸν 
υἱὸν αὐτῆς. 80 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ 
βασιλεὺς τοὺς λόγους τῆς γυναικός, καὶ 

διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ (καὶ αὐτὸς εἱστήκει 
ἐπὶ τοῦ τείχους), καὶ εἶδεν ὁ λαός, καὶ ἰδοὺ 

σάκκος ἐπὶ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἔσωϑεν. 81 Καὶ 
εἶπε᾽ Τάδε ποιήσαι μοι ὁ ϑεὸς καὶ τάδε 
πρυςϑείη, εἰ στήσεται κεφαλὴ ᾿Ελισαιὲ υἱοῦ 
Σαφὰτ ἐπ᾿ αὐτῷ σήμερον. 

82 Καὶ Ἑλισαιδ ἐκάϑητο ἐπὶ τῷ οἴκῳ αὖ- 
τοῦ, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐκάϑηντο μετ' αὐτοῦ" 
καὶ ἀπέστειλεν ᾿ ὁ βασιλεὺς" ἄνδρα ἐκ προς- 

ὥπου αὐτοῦ 'πρὸς αὐτόν. Πρὶν ἐλϑεῖν τὸν 
ἄγγελον πρὸς αὐτόν, καὶ ᾿Ελισαιὲ εἶπε πρὸς 
τοὺς πρϑ8 ἐσβυτέρους " Ἑωράκατε ὅτι ἀπέστειλεν 
ὁ υἱὸς τοῦ φονευτοῦ οὗτος ἀφελεῖν τὴν κεφα- 
λήν μου; ἴδετε ὡς ἂν ἔλϑῃ ὁ ἄγγελος, ἀπο- ι- 
ἜΑ τὰ τὴν ϑύραν καὶ ἐκϑλίιψματϑ8 αὐτὸν ἐν 

τῇ ϑύρᾳ" οὐκ ἰδοὺ φωνὴ τῶν ποδῶν τοῦ 
κυρίου αὐτοῦ κατόπισϑεν αὐτοῦ; 535 Ἔτι αὐ- 
τοῦ λαλοῦντος μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελος 
κατέβη πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν" 
κακία παρὰ τοῦ κυρίου, τί ὑπομείνω τῷ 
ἍΠ. κυρίῳ ἔτι; 1 Καὶ εἶπεν ᾿Ελισαιέ" 

24. ΔΒ: περιεκάθισεν. 2. ΑΒ: ἕως ὃ ἐγενήϑη. 
κεφαλὴ ὄνδ πεντήλ.. Ἐ(Ρ18) σίκλων. 2. ΑΒ με. 
27. ΑΒ Ἐὸ βασ... σώσω σε. . ἅλωνος. δ: (015) τῆς. 
28, ΑΒΈαὐτώ.. .(υ15) φαγόμεϑα, αὐτὸν (ς, ΕΧ; αἱῦ, 
αὐτὸν Ἐ ΑΒΕΧ). 29. ΑΒ: προς αὐτὴν (ἢ ἐν).. "ἦμ. τῇ 
δευτέρᾳ φάγ. 80. ΑΒ ἐ(ρ. βασ.) Ἰσραὴλ..Ἅ Ἐ(84.)} 
καὶ ({ ΕΧ).. «διεπορεύετο (εῖστ. Χ.... (κ᾿ ἰδὲ) τὸν 
σάκκον, δ» ̓ΑΒέ(. κεφ.) ἡ (ΕΣ). Βκυϊ Σ. 92, ΑΒ: 
ἐκ. ἐν τῷ. . Ἀὸ βασ.... πρὸ προς. ....ἕ πρὸς αὖτ. 
κ. αὐτὸς σῶς .Εἶ5. Μὴ εἴδετε 5. Ὁ ΌΣΣΕΣ παρα 
ϑλίψ. ... ἐχὶ φωνὴ. 88, Β ὁ, ΑΒ Ἐ(ρι.) τ. 

᾿Ιδοὺ αὕτη ἡ 

Ἰ3. 11 ὩΦῸ "Π0} εἸ δῶ ΟΡ πο 
τῶν ΤῊΣ ἼΡ ΠΡῸΣ ΘΝ ΓΒ 
ΞΡ 593: ὩῸΘ δΥ οῶΞ ὉΠ 
ΠΦΏ ΠῚ ἐΠῸΞ ΓΙΦΏΓΙΞ 8.200 20 
ΠΡΟΣ Σ ΠΩΝῚ πρ τ Ρ ὩΣ δὴ πὴρ᾽ 
ἐπρθπ Ὡπν Πρ ϑὴσι ὙΩΝὉ ΔΝ 
ἘΝῺ ΠῚ πρϑτο-τὸκ ἬΏΝ. 2] 

ἐΞΡΉΠΤ9. ΣΝ ἸΠΒΠΓἼΠΙ ἩΣΘἿΝ 
ἜΩΝΡῚ ΡΠ ΠΘῸΠ ποτ ΝῊ 28 

τΝ 1 ἦν πον τνῖπ πῶνῃ 
ΣΝ ὭΞ ΤΙΝῚ ΘΝ Ἴ9ΟΘΝΩ 23 
ἸΠΣΞΝΒῚ ὭΞΩΝ ΦῶΞ9) ἱ ἼΠΤΏ 39 
ἫΝ Ἢ πῆαπ ΒΞ πΡῸΝ ΠΝ 

ὙΠῸ ΠΩ Ξ ΤῊΝ ἈΞΙΙΣῚ ἸθΦ ΞΜ) 23. 
ΣΡ πώδτι ΣτΤΝ Ἡρ3 ΠΣ ῷ 
ΠΏΓΙΠΤΟΣ ἼὭΡ ΝΣ ὙΞ ΩΝ 
ἼΠΟΞΓΟΣ ῬῸΠ ΓΒ ΡΠ δι 
Θ᾽ ΠΝ ἀπο τῖστε ἼΩΝΘῚ ΓΒ 81 
γον ὥν Ἢ Τῶροτον ὩΦἾ ΓΙΞῚ 

ἐδΊν ΛΌΣ ΘΕ. 
ΕΣ 23 3" Φιϑ"ὈΝῚ 
ἼΠΟΞΏ ΣΝ πϑ θη ἼςΣ ΘΌΞ 
ΩΝ τ ΝΗῚ ὉἿΝ πλϑοπὶ Ν3" ὉἼΩΞ 
ἸΞ πως Ἴ ΝΠ βοόρτα- ἐν 
ἐν Ἢ ΣΎ ΤΙΝ ΠΡΌΤΤΟ ΠΤ ΓΙ ὙΔΙῚ 
ἘΡΤΡΝ Ποὰ τι Ἰ5)Ὸ ΠΌΣΙΣ ΕΕ 
ὙΣῚΝ "055 ὉἿΡ ΜΝ πΟῚΞ ΠΝ 
ΡΠ ΘῺῸΣ ἼΞΤΩ ᾿5 ΤΡ ΣἼΠΤΙΝ 83 
ΤΝΤΤΤΏΣΙ ὝΩΝΡῚ ὮΝ Τὸ ΠΩΣ 
πὴποὸ ὈσΓΉΝ ΤΩ ΓΠΊΓτ ὈΝῺ ΠΡ 
“Δ νῷ »δδὸκ ἼΩΝΟΣ ἐν ΨΙ. 

32 

Υ. Ἐν τ ο πρῖει ν. 82, ΡΝ Ἔτη 

25. ΠΡ ἸΚΩ: ΥὙΕ: ἐπέϊαπο. ΒΕ: φϑιιπροῦόν 
ποίρ. ΑΥ̓͂ .Α: ϑαπρεῦ, ΟΥ̓ ὙΕ; ΘΟΙΙ Θί[δοτό, νΕ: 
Οἔρβοίε, Β: ἔαπι ἀπῇ... Αἥ.Φ πππὶν.. θα α {Ὁ τοιτῦς, 

20, Β,ΑΥΥ.Α: απ Ὁ, 5»), νοτῆδεν (ϑοτθεῖ) α.. ΥΕ: 



ψάρι ᾿ τς ς Ἷ ) 

Ὡὥ, δύπίᾳο, 

(ὲε Φβεμτπρ ιν Θαιπατία, εν Θἰτείειμπ δέπ Θοθη, (Πα ὃ ΞΘετοθππα. 

20 Θαπιατίᾳα. Ἐ πὸ εδ ταῦ εἶπε ατοβο ἢ εῖι- 
ταπα δι (Θαπιατία. (Οἷς αθεὲν δεϊαροτίεπ οἷς 
Φιίαδί, δἰ8 Ὁαβ εἷἰπ 7 δέον αὧΐ Θίθευε 
Ὡπαο, τἀπὸ εἶπ ϑϑίονερ εἶ ὅα 0 Φ απιθοππ 

20 Ππ| ΘΙΓδευϊπαε ραΐι. ἜἸΔηΌ δα δεῖ δὲὐπίᾳ 
Πγαοῖδ κατ ϑὲαιεῦ οἷς, [τίς θα εἰπ 
θεῖ απ ἀπὸ Τρταῦν: ΘΙ παίτ, πιείπ θεττ, 

27 δὐπίᾳ! ὃ (τ Τυγταὰ: ΘΕ οἷν εν θεῖν 
οςς πἰῶς, τοθενῦ [01 ἰῷ οἷν δοΙζοπ ὁ σοπ θεῖ 

28 εηπὸ ΟὟΕΥ Ὁῦπ ΕΓ ὁδοῖγ Ἰ1πῸ δεῖ 

δὺὐπίᾳ ἰρτα και ἰθτ; ὅθα8 {Ὁ οἷν Θίες 
ἤργταῷ: Φίεβ ϑεῖδ γγταῷ κι πὶ Θίδ 
Ὁείπεη Θυΐὴπ θεῖ, θαβ οἷύ θειῖς εἥἤεπ,, 
πιοτὸ ΟΠ τοῦ πιοίπεη Θοῦπ οἤξεπη. 

29 ὁ Θο ὕαθεπ τοῖν πιοίποπ Θοῦπ φοξοε τπὸ 
σέροΐεπ; ππὸ ἰᾧ Τρτα ἐν ἰῦτ αἀπὶ ἀπε 
οι ἄαρε; Θίρ θείπεαθπ Θοῦπ θεγ ππῦ 
ἴᾳβ. πι εἴδει, αδοὸῦ Π{ δα. ἰθτεα Θοῦπ 

30 υετβεῦς. ἜΦα ὁεῖ δεῦπίᾳ οἷἱε ϑβοτίς δε8 
Ὑδοῖθεδ δὕτείς, ξετεὶβ εὐ {εἶπε δε Ιεἰρον, ἱπε 
Ὁθπὶ ΟΥ ἀπ Ὄαποῦ οἷπα; δα [α θὲ αἴ(ε8. 
501, θα εὐ εἶπεπ ΘαΩΣ ππίοπ αἀπὶ ϑεῖθο, 

91 απραῖίο. ἜΛΙπῸ εὐ [ρτα: Θοίέ {διε ππαὶτ 
Ὁἰοεβ ππὸ Ὁα8, τό Ὁα8 αιρὶ ΟἸ7α, δε 
Θοῦπεδ Θαρϑαίδ, δοιίς αὐ ἰδπὶ το θεπ 
τοἰτο. 

92. (Πα αθεν [αΒ ἱπ {εἰπεπι απο, τὸ Ὁἷς 
ἡΓοΙτοἤτοπ 1α θὲ δεῖ ἰθπι. 11πὸ εὐ ζαιποῖε 
εἶποπ ϑίαπη τοῦ ἰθπι θεῖ. ἍΓδογ εδε ὉΟΥ 
ὅΒοῖς πὶ ἰδπι ἔαπι, Τρυα ὦ οὐ ἀπ Ὁεὲπ ἡ ο1{ὲΞ 
ἤεπι: ϑαᾳδὲ ἰδτ φοίεθεπ, τοῖς οἱεβ ϑθὲοτο πὸ 
δαί δετροζαποι, ὉαΒ ΕΥ̓ πιοίπ αιρι αδτεῖβο 
(Θεδεῖ δπ|, θεππ δὲν 'βοίς ἔοπιπιί, Ὁα8 ἰδτ 
οἷος ἀρῦν τ εβεῖ τἀπὸ [τοβεῖ ἰθπι πὶΐ ὍοΥῪ 
ἀθῦν τε; [εῦε, α8 ϑὲαιζά)οεπ ζεἰποϑ 

88 Φεῖτηι δίιβε [οἱρεῖ ἴθπι πα. ἔα εὖ 
ποῦ) αἴὐο πὸ ἰθπὶ τορεῖς, Πεθε, δα. ἔκπι 
0 Βοίε 21 ἴθπι δίπαθ ππὸ ἰρτα 
Θίεθε, [οΓ ὦ Ἰϊεδοῖ ἔσππια! σοπ Ὁεῖπ ϑεῖτπ,, 
κα [Ὁ ἰῷ πιοῦν οι. Ὅὲπι ϑεῖτ εἴς 

ΨΕΕ. τυατίεη κα 

39. Ὁ.1.: φοισατέοπ, 

ἄδον οίε (Θἰανίπι. ΑΥ̓͂: ΘΙ, ὅ., δὲ, 
27. Β: απὸ Ὁοῖ Θίδεοιιον, 
28. ἰθπ δειίε, 
29. θη εἴζεπ, ΑΥ̓Υ.Α: σοτδοταῦπ, ὙΕ: ὅ α (ᾧ αδοῖ 

ὠς δα σόύδατῃ [{6..ν 
30. ἱππεπ απ ἃ, ΑὟΥ: Θαξμιῷ. νΕ.Α: Φταποῦς 

ἔίο. ΒΕ : απ {. ἃ. ἱπισοποίᾳ, ΑΥ̓: ππίον δοπ 
διείοετπ, 

31, (( δύπ. 2, 23,) Β: [οἵ ἢ!. δΙείδεπ, ΑὟΥ̓ ΝΕ: 

Ἔ (δα αδὸν [ρταῦν: Θὕτες, 

(6, 20---Ἴ͵ 1.) 49 

ΥΊΙ. 

ΟΡ 5] ἀοθᾶϊ ϑαιηδγίαμη. ᾿δοίααβ οϑὶ 2 
ἤἸἌΠ165. πηᾶσηᾶ ἰῃ ϑαιηαγία, οἱ ἰἁπηάϊα 
Ουδοβδϑᾶ αβϑί, ἄοπθο υὑϑημμδγοίιῦ 
Οαραϊ ἃβίηϊ οοἰορίπία ἃγροηίοὶβ οἱ 
αυδΡίᾶ ΡᾺΓ5 ΟΔΙὶ βἴθγοο 8. ΘΟ! 1} }ἃ- 
ΓᾺΠῚ Δα Π4118 ΔΓΡρΡΘΠίοῖ5. ἕ συμ 26 
ΓῸΧ ἰΒΓΔ6] ἰγἈηβίγθί ΘΓ ΠΕ}, Πη1}- 

οδ΄ ΠΥ ἀυδοάδηη ΘχοΙἁηηᾶνὶ δὰ δι, ἀἰ- 
ἐϑποια ρθη 5: ΒΆ]νὰ 116, ἀοπιίηθ, πὶ ΤΟΧ! 
»..1.46,.. Ὁ Οὰϊ αἰ: ΝΟ ἴδ βαϊναὶ Ποπηΐπιι; 27 

πα. Π646 [6 ΡΟΒ511ΠῚ 5 ]νᾶγο ἡ 46 ἀγϑᾶ ναὶ 
ἐοοτι 46 ἰοτου!αγὶ ἘΠ χιίψ8 δ θᾶιῃ γοχ: 28 

Ουὰ εἰθὲ νἱδέ Οιὰθ γεβροηάϊι: Μὰ- 
116 ἰδία ἀἰἶχιν τ}: Πὰ ΠΠ Ια ππΠ], 
υἱ ΘΟΙΘΑΔΠΊ115 6111] ΠΟάΐ6, οἱ δ] Ϊ 1 

τν.28,29.1Π 6 11ΠῚ ΘΟΠ]Θ4ΘΠ115 ΟΓα5.  (οχίμημ5 20 
58, 5.57.8 Ὑ6Ὸ ΕΠ Πα τθὰ} οἱ ΘΟΠΊΘα Π}115, 

αἰχίαιιθ. οἱ αἀἰθ ἃ]6γ8: ἢὰ ἢ] ἰαμ]π), 
ὉΠ ΟΟΙ] ΘἰΔΠ}}}158 6111, Οὰδθ Δῃβοοπάϊί 
Δ] 5απη. ἜΘιυοά οὐπ διάϊββαὶ 30 
ΤΘΧ, 5614} νϑϑ( θη 5118 οἱ {γηβιθαῖ 
ῬΟΥ ΠΉΠΙΓΙΙΠ), ὙΠ 4116. ΟΠ] ΠΪ8. ΡΟΡΕΪ 5 

δἰ ὅν, ΟἸΠοἴα πη, 40 νϑϑεϊπι5. ογᾶὶ δ ΘΆΓΠΘΠῚ 
{πεν ΠΡ η56 05. Ἔ ΕἸ αἷΐ τοχ: ἤδθο πὶ 31 

ν8.. ἰαοϊαὶ Πθὰ5. οἱ ἴᾶρο δαί ! ἱ βδἰδίδγιί 
οἀραΐ ΕΠ δὶ ΠΠ1Π δάρΠαὶ ΒΌΡΘΓ ἰρβιιπη 
ποάϊα. 

ΕἸ Ι5α5. δαΐομι «ρήρθαΐὶ ἰῃ ἄομηο 832 
5118, οἱ 5668 5θιἰο1 Ὁ π| ΘΠ] 60. ΡΓδο- 

ΤΩ Ϊδ1 1 ̓ΙΔ 416. νΙΓΊΠῺ ; οἱ ἀη 64 18Π) γ6- 
Πἰγοΐ ΠΠΠΓΠ5. 1116, αἰχὶὶ δά βθηῃθϑβ: 

Νυμπηαιά 5011|5 «πο πηϊβογὶὶ ἢ 5 
Ποιμοἀλθ. Πΐ6, αἱ ργαθοίάδιαν ὀαραΐ 
ΠηΘπ|} ᾽άθίθ ογρο, ΟΠ] νϑηθεὶΐ 
ΠῈΠ1 15. ΟἰδαΠ6. Οβίϊη οἱ ἤθη 8]- 

18κ.14,0.} 15. ΘΠ} ἰΠΙΓΟΙΓΘ; 6066. ΘΠΪΠ), 80}}- 
τὰ 5. ΡΘάπ ἀοΙΪηΪ 6}115 Ροϑὶ δα δϑί. 
ἜΛάμαο, 1Π0Ὸ Ιοααθηίθ οἷ, δρρᾶγαϊ! 38 
ΠῈΠ 1115, 4] νϑηϊοθαὶ δα 6ι1Π], οἱ αἱ!: 

Αποθδι 666, (ἀπ πὶ ΙΔ ]ππὶ ἃ ΠΟΠΙΪΠῸ 6βι; 
μα. 4α1 4 ΔΙ ΡΠ 5. ΘΧρΘοΙΆ 0. ἃ Βοιηϊπο ἢ 

ἜΘΙΧῚ δαΐθι ΕἸ Ί56ιι5: Απαϊΐα νοῦ- ΨΕΕΙ͂. 

31. ΑΙ." ΓΟχ. 

απ δια δ. δέ, 
9), ΟὟ; 2 1 Ταπῦίο [Ὁ.. δὲδπίᾳ] ο. δὲ. σον Πῷ δίπ. 

ὙΕ: υοπ ὦ αἰ, Α΄: ϑοταπ, Β: δἱοζον Θοῦπ δεὸ ἡ)ξῦτε 
Ὁέτό, ΑὟΥΕ.Α: δαβὺ, ϑδλδτοοτόζοηπ, Β: τορι! ποῆηπε, 
ΟὟ ΝΕ: πεῖν (Ὁ. δονῇ αδριϑίαροπ, Α: αδρπθαπεπ. 
ΟὟ: Ὁτάπροι ἰθπ το. ΝΕ: δεί Ὁ. Φ 6. Β: Ἐειπιποί ἰδπ 
ἐπ Ὁ. Φ ὐν ὁ (, ὐπ. 14,6.) 

39. ΒΙΑῪΝ.ΝΕ.Α: (ἱο6) ποία ἃ, Β: {εὐποῦ αὐ Ὁ, 
ᾧ, τυατίεπ, ΑΥ̓ὙΕ: πο (Τάπρεν) θαττοπ, 

1Βκ.18, 

5)7.6)30. 



τὺ (,2--8. 

ΥΨΈΕΙ. 

ΒΒ ΟρΙἊΙ ΒΕΗ͂. Ι 

Τετῖδαο πιϊνασιζα αἴξαχιο Γαοΐα. Ὶ 

"ἄκουσον λόγον κυρίου" τάδε εἶπε κύριος " 

Ὡς ἡ ὥρα αὕτη, αὔριον μέτρον σεμιδάλεως 

σίκλου καὶ δύο μέτρα κριϑῶν σίκλου ἐν τῇ 

πύλῃ Σαμαρείας. 2 Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ τριστά- 

της» ἐφ᾿ ὃν ἐπανεπαύετο ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς 

χειρὸς αὐτοῦ, τῷ ἀνϑρώπῳ τοῦ ϑεοῦ καὶ 

εἶπεν" Ἰδοὺ ποιήσει κύριος καταράκτας ἕν τῷ 

οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; Καὶ εἶπεν 

αὐτῷ Ἑλισαιέ" ᾿Ιδοὺ σὺ ὄψει ἐν ὀφθαλμοῖς 

σου, καὶ ἐκεῖϑεν οὐ φάγῃς. 

Η͂ ῳ Α 

ὃ Καὶ τέσσαρες λεπροὶ ἄνδρες ἤσαν παρὰ 
- “ 

τὴν ϑύραν τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν ἕκαστος 

πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" ΤΊ ἡμεῖς καϑήμεϑα 
᾽ ᾿ Ἄ » 5 ᾽ 

ἕως ἂν ἀποθάνωμεν; ὁ Ἐὰν εἴπωμεν" Εἰς- 
» , Ν - 

ἔλϑωμεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ ὁ λιμὸς ἐν τῇ 
, " ᾽ , » » ν" ᾿) ’ 

πόλει, καὶ ἀποϑανουμεϑαὰ ἐκεῖ" καὶ ἐὰν καϑί- 

σωμὲν ὧδε, καὶ ἀποθϑανούμεϑα. Καὶ νῦν 
- Α 

δεῦτε καὶ ἐμπέσωμεν παρεμβυλὴν 
Συρίας" 

Ν . , τ - Ἁ Ε] 

μεϑα, καὶ ἐὰν ϑανατωσωσιν ἡμᾶς, καὶ ἀπο- 

5 Ἁ 

εἰς τὴν 

ϑανούμεϑα. 
εἰρςελϑεῖν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας" 

᾿ δἰςῆλϑον ἕως μέρους τῆς παρεμβολῆς Συρίας, 
καὶ ἰδοὺ οὐκ ἣν ἀνὴρ ἐκεῖ. ὁ Καὶ κύριος ἀκου- 

και 

ἁρμάτων καὶ φωνῇ ἵππων καὶ φωνῇ δυνάμεως 

᾿ ᾿ " ᾿-ἢ ἐὰν ζωογονήσωσιν ἡμᾶς, καὶ ζησό- 

ὅ Καὶ ἀνέστησαν ἐν τῷ σχότει, 

Ἵπῷ 1 τφῷ τῆπὶ 1 πῷ πήπὶ 
ϑρῷ ΘΙΠΝῸ Ὁρῶξ ποθ τπνο 
ὥλΘΌ 551. ΕἼΤ ο ἼΡΩΣ ἘΦ 
ΟἾΝΟΝ ὙΠ ΟΡ ἸΡὉΣ δοΩὉ ἼΩΝ 

μεγάλης, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν ἀδελφὸν. 
αὐτοῦ" ᾿Ιδοὺ μεμίσϑωται ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ βασιλεὺς, 

» τ 

Ἰσραὴλ τοὺς βασιλεῖς τῶν “Χετταίων καὶ τους 

ξῶ95. γΘ.951 ἢ". ἜΡΡ ΜΕΝ 7 βασιλεῖς Αἰγύπτου, τοῦ ἐλϑεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς" 
7 χαὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπέδρασαν ἐν τῷ σκότει, 
καὶ ἐγκατέλιπον τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ τοὺς 

ἵππους αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἐν τῇ 

παρεμβολῇ ὡς ἤσαν, καὶ ἔφυγον κατὰ τὰς 
ψυχὰς ἑαυτῶν. 8 Καὶ ἦλϑον οἱ λεπροὶ οὗτοι 
ἕως μέρους τῆς παρεμβολῆς, καὶ εἰρῆλϑον ἕως 
σκήνωμα ἕν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ἦραν 
ἐκεῖθεν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμόν, 
καὶ ἀπῆλϑον καὶ κατέκρυψαν" καὶ ἐπιστρέ- 
ψαντες οἱ λεπροὶ οὗτοι εἰςῆλϑον εἰς σκηνὴν 

“, ΑΒ: λέγει κύρ.. . δίμετρον.. «ἐν ταῖς πύλαις 
(ο, ΕΧ). 2.48: ὁ βασ. ἔπαν. ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῷ 
τῷ (5. πρὸς τὸν) Ἑλισαιὲ κ. εἶπ..." (8ᾳ.) τῷ οὐ αὐτῷ 
(δ. εἶπεν) εὐ ἐν (ὑ τοῖξ).. «φάγῃ ΓΕ Χ) 19: ΑΒ: 
ἄνδρ. ἦσ. λεπροὶ... εἶπεν ἀνὴρ πρ....καϑ'. ὧδε ὃ ἕως 
ἀποϑ'. (ο. ΕΧ), ὅ. ΑΒ: κ' ἦλϑον εἰς μέρος 5 . μέσον 

., Ἑτῆς ... ὅδκ ἔστιν (ὁ. ἫΣ θ, ΑΒ τὴ ν(ΓΕΧ; 
ΑἸΕΧ: παρεμβολῇ). Β ἐ(α. Σ.) τὴν (ΑΒΕΧ). ΑΒ 

Ευυλ ἼΩΝΞ 

τῶν τῆν ποτὶ ΠΌΝΟ ἜΡΟΝ Π 
πῖπ ἼΣΤΙ ΉΤΟ ΘΥδῶΞ, ΓΞ ΙΝ 
ἘΡΡΝ ΠῸΣΞ ἤδη ΠΞ3 ΠῚ ἼΩΝ. 

ἜΞΗΣ Ν Ὁ 

ΘΡΟΧῺ ὌΠ ΟΝ ΡΞ ΠΝ". 8 
ἼΠΣ ΤΟΝ ΘΝ ἡ ΩΝΡῚ ἼΣΘΙ ΠΙᾺ 

ΣὨΣΥΘ ΤΣ ΒΞ ΘλΞϑν ἬὌΓΙΣΝ ΓῺ 
ἜΣΞ 2» ὌΨΙ ΝΊΣ2 ἡ) ΟΝ ΤῸΝ 4 
ὭΣ] ΠΡ ΞΘ. ΘΝ δ ἩΣΠῚ 
ὮΝ τρτροτῦν. ἩΦΕ9Ὶ ὑπὸ ΠΡ 
ὁ ΣΤΥ) ἜΣ ΓΥ Δ. ΘΝ ΓΌΤΙΣ Ἰ2ΝΓΤΥ ΝΣ 
5" ΤΏΓΤΩτΌΝ ΒΕ ΘΡΕΙ ὙΩΡ5 
Γ9ΣΠ ὉΣΝ ΓΩΓΙ. ΠΕΡ -ἼΦ 439) 
Ν᾿ ΦΌΩΣ "9 ἸΝῚ ἐὰν στ] Ν ὁ 

1 

στὴν ἐποίησε τὴν παρεμβολὴν «Συρίας φωνῇ ὈὴΡ Ὁ" ΕΣ βία, ὌΡ σαῖς Γ2ΓΠ 

ΤΩΝ τοΝ ὍΝ ἸΠΩΝῚ Ὀότρ ὌΠ 
ττν ὈΝῊδΣ ΠΕΣ δον ποθ ρα 
ΒΥΥΣῸ 3 ΏσΤΝῚ ΒΤ ἘΝ 

Ὁ. ΟΝ ὈΠΟΤΙΝ ΤΌΝ ἼΖΙΣ5Ὶ 

ΣοΓΘ τ ὉΠ ὙΣΓΙ ΤΙΝῚ 
ΠΕΡ 3 35} :θώξΣτΝ ἢΘ35Ἴ 

τὸν ἡ 3) γϑτηρτι ΧΡ τ πὰ π 
ἸΝΘΣῚ, ἸΡῺ5) ΓΝ ἼΠΝ ὑπὸ 

ΡΝ 5 1239 2ΠῚῚ ὩὨῸΞ 
ὉΠ ττοΝ ἢν 35) ἡ ϑ9) ἡ72795 

Υ. ὃ. ΠΧ ὨΠΌΞΠ 

χἰου): φωνὴν (-ἢ Ε): ἄρματος... ἔππδ Ἐ(54.) καὶ... 
Νῦν ἐμισϑώσατο.. «(015) ) βασιλέας (ο, ἦν, γῇ ΑΒ: 
ὡς ἔστι, κ΄ ἔφ. πρὸς τὴν ψυχὴν ἕ, (ς. Ε 8, ΑΒ: 
Ἃ: εἰφῆλθον.. . εἰς σκὴν ὴν μίαν... «καὶ ἜΣ ΩΣ 
σαν (καὶ ἔκρυψαν) καὶ ἐπέστρεψαν ἐκπεῖϑεν καὶ 
εἰςήλϑον (ο. ΕΧ). 



ἘΠ ξυϑυς δε δον Ὁ  Υ ΎΙ ᾧ π ΤΑ ὙΠ᾿ 
ἘΣ ῸΣ ΠΝ τ" εξ "τὶ - ᾿ 

ῷ, διθπίᾳο. Ω͂,2-.-8.) 1751 

(Ι α᾽8 ϑδετθείβιπια τη δὲν ες, ΦΟίς θπιδήάθίρεπ πὸ δα 8 ἴρετὰ βαρέτ, 

ὉὍε8 Φεοῖτη βου! ὍΘὺ {ρτίι δὲν σε, 

ὴοτρεπι πἀπὶ οἱοεῖς 5 εἰς υἱτὸ εἶτ Θά 

(ΘΕ πι ππε 8 1 εἶπεπ (ΘΕ εῖ φοῖίοι, απὸ δγσοοη 

Θῴεἤεῖ Θευίε εἰπε (Θεἴοῖ, ππίον Ὁεπι ἜθοΥ 

2 21 Θαπιατία. Ἔα αἀποροτίοιο εἶπ δὲ ἐγ, 

αἰ το ε8 απο Π) ὃὲν δεδπίᾳ. Τορπείο, 

Ὁέπι ϑὲαππ Θοίεδ απὸ [ρταῦ): πὸ ὑεῖ 

Ὅ6Υ ὅεῖν δεπξεν απὶ Θίπππο πιαίς, τε 

ὐππίε [οΓ8. σε εθεπ (ὅν Ἰρτα: Θίεθο 

οᾳ, τις είποπ ἥπιρει οἱνῇ δι. ἐδ. [εθεπ, 

ἀπὸ πἰῶς Ὁαοοπ εἴ επ. 

8. {πὸ ε8 παῖε υἱεν απϑδίάθίαᾳε ϑὲάπηοῦ 

απ δεῖ Φούν υοὐ Ὅεπι Ἔθον, ἀπὸ εἶπον 

ζρταῦ φππὶ απόετπ: θα 8 τοοῖξοπ υοἷν Ὁἰεν 

ἃ δείδεπ, δἰδ τοῖν {οτθεπὸ ἢ ϑβθεππ τοἷν 

αἰεί) σοοδάγίοπ ἱπ οἷς (Θιαο! δι ἔοπιπιεπ, 

ἴο ἱᾷ ἀθειταπρ ἱπ δὲν Θίαδι, ππὸ πιϊιβίοπ 

Ὁο Ὁα.6}: Πεύθεπ; δΙεἴδοπ οἷν αθὸν Θίον, 

ἴο παύει οἷν αὐτὸ ΠτοΥδοπ. (ΘΥ Ταβὲ τι 

πίη δἰπαεθοπ ἀπὸ 1 δόπι ὅ ἐὸν ὍΕῚ (ΘΌΤΟΥ 

[αεπ; Ἰαῇεπ [πε τἀπὸ Τεθεπ, [0 ἴοδοπ, τοίτ, 

5 (δοιεπ Π ππϑ, [0 {πὸ οἷν ἰονί. ἢ Ππὸ 

πιατοεπ Π ἐπ δὲν δτίθε απ, δα Ἀ 1 ὁππὶ 

ᾧεεν Ὅεν Θυτεῖ ἔπιε. πὸ δα [ὲ υὐτπὸ 

αἰὶ δεῖ τί Ὁεδ εοτβδ ἕαπιοη, {εἴ , Ὅα Ἰοαῦ 

ὁ πίρπιαπὸο. ἜΦεππ δον ετν θαῖτ οἷς Θϑτον 

ἴαΐεπ οὔτοι εἰπ Θετεί νοπ ϑὲοήεπ, ὅ8α- 

66π τἀπὸ στοβον φεετοδέταίέ, ὉαΒ 16 ππίοῦ 

εἰπαπῦον [υταεπ: Θίοῦο, δὲν δε πίῃ δήταοίδ 

δαῖ υυἵδες ἀπ φερίπρεί, οἷε δεὀπίρε δ Ὲ7 

φειβίτον ἀπὸ οἷς δὐπίρο δὲν (ὅαφρίον, θα 

716 ὕδεν τπ|8 ἔοπιπιοπ [οἴ{π. ἜΠπΡ πα ῷε 

τε 7) αὐ πὸ οθοπ πὶ δον δνίιθε, τὸ 

Ἰϊεβει ἰθτε ὕπο, ϑύοῇε τπὸἢ (ΓΕ ἱπὶ 

ἄρον, τοἷς ε8. Παπὸ, τπιὸ Ποῦ πὶ τι ἰδτοπι 

8 ϑρδει δαυοπ. ἢ Ἅ{{8 πιιπ οἷὲ δΠπιδάθίροπ 

απ Ὅεπ Ὅτε Ὅὲ8. ϑαροτὸ ἔαπιοπ, αἰπαοπ ἢ 

ἱπ δὲν φύμποπ εἶπε, αθοὲπ ἀπὸ ἰταπέοπ, ἀπὸ 

παῦπιοι Θίίθοεν, Θοΐο ππὸ δε οἴσετ, ἀπὸ 

αἰπρεπ δἰπ ἀπὸ υογδατρὸπ ἐδ, ἀπὸ ἕαιποπ, 

τοίροοῦ, απὸ οἰπρεπ ἱπὶ εἶπε ἀπόετο ὕπο, 

ἢ ὕ.1,: Θεενίτγαςι. 

1. ΑὟ.νΕ: ϑϑιαβ. αΥ̓γ.Α.: ϑθείβιπει!. ΒΑ Α: 

ὅπ 20. 

2. Β.ΥΕ: δεῖ ϑαπρίπαππ, ΑὟΥ: δαροπἔάπιρίεν, 

ΑΥ̓.νῈ: πάρίο, 
3. ρου δοπὶ δίπ απ δεδ 55. ΥΕ.Α: απὶ (δ. ΟὟ: 

οοῦ δοπι 50. Β: ὅ8α6 δεπ τυ. Ὀίευ, 

4. ΑΥ̓͂: απῷ {ντάεπ. ΝΕ: Θαρεπ τοῖν, ὟΝ Ε: 

ἀδονίαπζοπ. Α: δἰπα δου ίοθεπ ἱπὸ Ὁ, 

5, Φάπιπιεταπα, ΒΥ ὙΕ: απ δα (δπῦς. Α: δεπ 

ν6418. αη Ποιηϊηὶ: Ηδος ἀϊοὶὶ Ποιηΐηιϊι : 

6,25. [ἢ (ΘΠΠΡΟΓΘ ΠΟΟ ΟΓδ5 ΠΙΟΑ 15 51Π|1186 

ΠῸ ἰδία ουϊΐ, οἱ ἄπο τη 041] πον οὶ 

δαί θυ ιΠ0, ἴῃ ΡΟΓίὰ ϑδιηᾶγίαθ. Ἔ Ἀ6- 
ΒΡΟΠάΘη5. πΠ|8 ἀ6 ἀπο] θῈ15, ΒΌΡΟΓ 
6Β}}5 ἸΏ ΔΗ. ΓΘΧ ἱποαΠ] )6}αΐ, ΠΟΙ Ηὶ 
Π)61 [1 : 851 Ποιῃίπιιβ [δοϑγὶί οἰϊαπῃ 

μαι το αἰ ΓΟΙἃ5. ἴῃ 606 10, Πα αἰ 4 ροιοΓὶ! 
νῖτα9. 6588 40ἀ Ιοαπθγδὶ Οαὶ αἱἱ: ὙἹά 6 }}15 

ΟΟἸΠ 5. (15, οἱ ἰηἀ6 ἤθη οΟμηθά65. 

Ουδίαονῦ οΥσῸ ΥἱΡὶ δγᾶηΐ ᾿θργοϑὶ 
υχία ἰηϊΓοΙί απ) ρογίδθ: (αἱ ἀἰχογαπὶ 
δα ἰηνίοθιη: Ὁ ἢἰς 6556. νΟΪΙΠη118 

ἀοηθο ΠΟΥ Ρ ἐ Ἔδινα ἸΠσγοαϊὶ νο- 
ἸᾺΘΓΙ ΠῚ 8. ΟἸν αἰ, [Δ Πη6 ΠΙΟΓΙ ΘΙ, 

51. 6 ΤΠ ΔΉΒΘΓΙΏΙ15 ἢϊΟ, ΠΟΤ ΘΠ 11) ΠΟ- 

015 οδί. Ὑϑηϊθ οὐβο οἱ ἰγδῃβ[ 0 [8 Π}118 
(1 οδδβίγἃ ΒΎΓΙΔΘ:; δὶ ρθρϑγοογίηί η0- 

πειν.4,100 15». ὙΙΝΘΠΠ5, δ᾽ δαίθιῃ ΟΟΟΙά6Γ νο- 

᾿σου] ηΐ, ΠΟΙ] 115 ΠΟΤ ΘΠ. Ἔ 51Γ- 

ΓΟΧΘΡΙηΐ ΘΓΡῸ νοΒρου, αἱ νϑηϊγοηὶ δα 
οαϑίγα ϑ.γίδθ. (ππηη16 νϑηϊββοηὶ δὰ 
ΡΓΙΠΟΙΡ απ οΔ ΓΟΓΙΠῚ δ. γᾶ 6, ΠᾺΠ|1ΠῚ 
ἰδ άθη γορογογαηΐί. ὃ διχαίάθῃῃ ἢο- 

18,7. ΠΠΪΠ115. 50 ΠἾ {πὶ Δ γὶ [Θοθγαὶϊ ἰη ΘΒ ΈΓ15 

ΒΎΓΙΔ6 ΘΌΓΡΓΙΠΙ) οἱ ΘαΌΟΥΠ) οἱ δχϑγοῖ- 
[5 ΡΙατίμηῖ, ἀἰχουαηΐ{π6 δὰ ᾿πνί 6Π): 

ἔσοθ, τῃηργορθίθ οοηάαχὶὶ Δανογβι 

Π05 ΤῈΧ [5Γ86] γθροβ Ποιπαθογαπὶ οἱ 
Αθργρίογαιη οἱ νηΐ 5ΌΡΘΙ Π05] 

ἜΘΟΓΓΟΧΟΓΙΗΐ ΘΓΡῸ οἱ Πιρογιηΐ ἴῃ ἰ6- 
ΠΘΌΓΙ5, οἱ ἀθγο! αιογαηΐ θη! ογὶὰ 518 
οἵ 64.1.05 δἱ 451Π05 ἴῃ ΘΔ 51}}5. [ἸΡΟΓΙΗΪ- 
46. ΔηΪΠη85 ἰΔη 5.185 Βα νὰ ΓΘ. ΟἹἹ- 
Ρἰθηΐο5. ἜἸσίϊαΡ. οαπὶ νϑηϊββθηΐ [6- 
ῬΓΟΒῚ 1Π1] δά. ρΓΙΠΟΙρί ἢ ΘαΒίΓΟΓΙΠ, 
ἰησγαϑϑὶ δαηΐ ἀπ (Δ ΓΔ ΘᾺ] απ], οἱ 
οοιηθάθγιπί οἱ ὈΙΡ ρα πί; ᾿ὰ] ΘΓ ἢ 116 
ἰπ46. γρθηίαπη οἱ ΔΌΓΙΙΠῚ οἱ νθβίο8, 
οἱ δριθγαηΐ οἱ ἀυβοοπάργιηι, οἱ ΓῸΓ- 

5ΠῚ ΓΟΥΟΓΒῚ δυπὶ δα αἰϊαὰ ἰἀθ ΓΠὰᾶ- 

5,18. 

1ν.18,46 

25,11, 

6. Α1.Ὰ (ρτ.) οἷ, 

ΥΨΕΙΙ. 

ϑίπζαπα. Β.ΑΥ̓ ΝΕ. Α-: θαᾳαροτό, Β; ξείπ ὲαππ, ΟΥ̓, 
ΥΕ:: )Πλοπία). 

θ. Θειῦζε. Β: ιετάπ ... Θεζᾧτοί, ΒΑ ΝΕ: 
(θεετοθ:) θα, Α: Θροτοό, ΑΥ̓Ν: ππό ἀδετζαί(επ. 
ΝΕ: φερὸπ πὸ ἀἰεῦοπ. 

7. Φάπιπιοτπα ... δα 9, ΥΕ: γαίζοπ [. απροιη. πὶ 
τοατοπ αεῇ!..., Ποθεπ φοίαοπ, ΒΑ: νου!οβοπ. Β.ΟὟΥ, 
ΥΕ.Α: 3εἴ{ς, Β.ΑΥ̓ΝΕ: υὐἱς οὐ σαν, Β: ππὶ ἰρτ θέ οι, 
ΥΕ: ἰῃτοῦ ὃ. τοεροπ. ΑΥ̓Υ: ἴδτ Ὁ, 211 τε ΓΕ}. 

8. παβπῖοπ σθαι δαππεμ, (9, ὅ.) 



152 (7,9--16.) ᾿βξορααπ ΒΕ. 

ΨΕΙ. μὐὶς δὰ 

ἄλλην, καὶ ἔλαβον ἐκεῖϑεν καὶ ἀπῆλϑον καὶ ὁ "22 Ὁ 5) ὈὐδὩ ἢΝ 125) "Ἦν 

κατέκρυψαν. 
9 Καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ᾽" 

Τυιῖϑαο πεν ασιζα αἴζαχιο ποξζα- 

αρπνο ἢπϑ- ὮΝ, ὥνδ ΩΝ 
Οὐχ οὕτως ἡμεῖς ποιοῦμεν; ὴ ἡμέρα αὕτη. πΞ ὩἽ" πῖπ Ὁ" Θῶν ἼΣΓΙΣΝὲ 
ἡμέρα εὐαγγελισμοῦ ἐστι, καὶ ἡμεῖς σιωπῶμεν 
καὶ μένομεν ἕως φωτὸς τοῦ πρωί, καὶ εὑρή- 
σομὲν ἀδικίαν. νῦν πορευϑῶμεν καὶ ἀναγ- 

γείλωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως. 190 Καὶ 
εἰφῆλϑον καὶ ἐβόησαν εἰς τὴν πύλην τῆς πό- 
λεως, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτοῖς, λέγοντες " Εἰς- 

ἤλϑομεν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ ἰδοὺ 
οὐκ ἣν ἐχεῖ ἀνὴρ οὐδὲ φωνὴ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ 
ἢ ἵππος δεδεμένος καὶ ὄνος δεδεμένος καὶ σκη- ποτ ἼΖΕΞ δ᾿ ὈΠΝῚ "ΟΝ “ΠὨΓΙΠῚ 

11 Καὶ ἐκάλεσαν τοὺς ναὶ αὐτῶν ὡς εἰσί. 
ι Υ , . ϑυρωροὺς καὶ ἀναγγέλλουσιν εἰς τὸν οἶκον 

τοῦ βασιλέως ἔσω. 12 Καὶ ἀνέστη ὁ βασιλεὺς 

νυκτὸς καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ " “4παγ- 

γελῶ δὴ ὑμῖν ἃ πεποιήκασιν ὑμῖν οἱ Σύροι" 
ἔγνωσαν ὅτε πεινῶμεν ἡμεῖς, καὶ ἐξῆλϑαν ἐκ 
τῆς παρεμβολῆς κρυβῆναι ἐν ἀγρῷ, λέγοντες " 

Ὅτι ἐξελεύσονται ἐκ τῆς πόλεως, καὶ συλ- 
ληψόμεϑα αὐτοὺς ζῶντας, καὶ εἰς τὴν πόλιν 
εἰςελευσόμεϑα. 8 Καὶ ἀπεκρίϑη εἷς τῶν παί- 

δων αὐτοῦ, λέγων᾽ ““αβέτωσαν δὴ τῶν ἵππων 

τῶν ὑπολελειμμένων ἐνταῦϑα πέντε τῶν κα- 
ταλειφϑέντων ἐν παντὶ ᾿Ισραήλ (ἰδού εἰσι πᾶν 
τὸ πλῆϑος ᾿Ισραὴλ τὸ ἐλλιπόν), καὶ ἀποστε- 
λοῦμεν ἐκεῖ καὶ ὀψόμεϑα. 14 Καὶ ἔλαβον 
δύο ἀναβάτας ἵππων, καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασι- 
λεὺς ὀπίσω τῆς Συρίας, λέγων" Πορεύϑητε 
καὶ ἰδετε. 18 Καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὐτῶν 
ἕως τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ ὁδὸς 
πλήρης ἱματισμοῦ καὶ σκευῶν ὧν ἔῤῥιψαν οἱ 
Σύροι ἐν τῷ ϑαμβεῖσϑαι αὐτοὺς" καὶ ἀπ- 
ἐστρεψ..ν οἱ ἀγγελοι καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασι- 
λεῖ. 16 Καὶ ἐξῆλϑεν ὁ λαὸς καὶ διήρπασαν 
τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ ἐγένετο μέτρον 

8,48: ἐπορεύϑησαν (ἀπῆλϑ. ΕΧῚ). 9. Α8: εὐαγ- 
γελίας .... ἀνομίαν" καὶ νῦν δεῦρο καὶ εἰρέλϑωμεν 
κ.. (6. ΕΧ). 10. ΑΒ: πρὸς τ. π. ... ὃκ ἔστιν ἐκ. ἀν. 
καὶ φ. ἀνϑρ. ὅτι εἰμὴ ἵ ἵππ.(ο. ΕΧ). ). ΒΈ (ΙΝ. ἡδεδεμ. 
(ἐ ΔΕΧ). ΑΒ αἴ ἘῈΧ). 11. ΑΒ: ἐβόησαν οἵ ὕυ- 
ρωροὶ “. ἀνήγγειλαν (ς. ΕΧ). 152. ΑΒ: πρὸς τὸς 
παῖδας... «ἀναγγελῶ.. ἃ ἐποίησεν ὑμῖν (ἡ ἵν) Συ- 
ρία. , καὶ ἐχρύβησαν ἐν τῷ ἀ. (ο. ΒΧ). 13, ΑΒ: 
καὶ εἶπεν" Δ. δὴ πέντε Ὑ: ἴπ. τ. ὑπολ. οἱ κατελεί- 
φϑησαν ὧδε (ἰδό εἰσι πρὸς πᾶν ... ἐκλεῖπον) (ὁ. 
ἘΧ), 14. ΑΒ: ἐπιβάτας. ΒΤ. βασὴ) Ἰσραὴλ. Δ 
ὁπ. τὸ βασιλέως Συρ. λέγων" Ζεῦτε κα. ἰδ. ΑΒ: 
ἱματίων... . ἔῤῥιψε Συρία... ἐπέστρεψαν ( ο. ΕΧ). 

| 

Ε 

ἸΝ ΤῚΣ Ἡ5:1Ὶ ΘΟ ΘΓΙ2 ἼΓΙΣΝ Ἢ ΝΗΠ 
ΝΞ) 30 ΠΏΡῚ 19 ὈΝΧῺΣ ἼΡΞΙ 
ΝΡ" ἸΝΞ5Ὶ ἐπ ϑῖοτι ΤΟ ΣΤ 33] 
οὗν ὉΠ. ὙΠ} ὭΡ ρίθτος 
Θυ ἼΝ ΤΡ) πεῖν ΓΤ ΩτὃΝ ὮΝΞ 
οΝ ΟἼΦΣΙΓΝ "3 ἘῚΝ ΕΝ ὧν 

᾿  ουυάφιίοτπ. 

ἜΑ ΓΞ Ὑ135) ΘΟ ΝΡῚ 1 
ὙΩΝθη ΠΟῪΣ ΠΟΏΡΙ ΘΡΘῪ τ ΓΙΏ 29 12 
τῶν ΓΝ Ἐ55 ΝΡΤΤΤΙΝ ὌΤΩΣΤΟΝ 
ὭΓΙΣΝ ΘΛΩΣ ὙΠ ἼΞ 1 ὈΤΝ ἫΝ Ἐ»; 
Ἔν ποππὸ ἃ ἈΣΣΙΝ ἜΝΧΣ 
ΞΟ ἜΡΙΣ ἜΝ ΧΟ τὸ ΟΝ 
πὶ ἿΣΣῚ ὁ 13 πον Π ΟΝ ὩΛἘΓῚ 18 
ὉΠ Ἀϑ ΠΡ ὍΝ ἬΠΩΣ 
ΠΝ Ὁ2 ὝΣΝ ΒΥ Νϑ3.Ὶ Ὁ λΘΙτ 
ἼΩΝ ΕΝ ἜΡΥΣ ΒΡ 2 
ἘΝῚ. ἜΡΟΝ Ὡϑτι πΙτΠΝ ὩΣ 
ἘΠΡῚ ὁ ΠΝ πο Ω] ἜβτΥΟΝ 1 
ΠΝ ποϑπ πϑ] Θ᾽ 35 "τ 
ὌΝ Ὁ Ἢ 5Ὁ “ον ὃ δδ - ΓΟΙῸ Ὁ 

παπὸϑ τ. ἸΤΉΠΓῚΣ ἜσοηπΝ 
5 ὈΌΘ ΤΊ ὍΝ 5585) 8.123 ἘΝ 
δ ὩΝ 35 ἡξϑθ᾽) ὈΙΘΠΡΞ ΘῊΝ 

ὮΝ Ἴ735) ὉΦΡῚ ΝΧΒῚ ᾿ ΠΟὉ 135] ιῦ 

Ὀρῶξ ΠδτπνὉ 5}1}2 5ῚΝ ΠΆΓΡῸ 
.γ.12. Ὁ ΠΩΣ ν, 18. ΠῚ ν. 16. “Ὁ ὈΤΒΓΙΒ 

9, Β.Α: ὅθι {0.. πὶ τοῦτ, αν: 9ὲ. τ. ἐθ. τὸ. ΑΥ̓͂. 
ΥΕ: (ϑατίει!) δίδ απ ϑίπδυπε Ὁ66 55ὲ. Β : [ο υυἱτῦ 
πἀπ| Ὁΐο ϑ)ὺ, πϑοπ. ΑΥ̓͂: εἰ απὸ (απΊτο) (Θέταζο, 
Β.αῪ ΝΕ: ἱπὶ Ὁ. Α: απὶ ὅθε, 

10. ν᾿ {{6 δὲπὶ ἘΤΕΗΡΡΕΣ Β: Φδουρίξεν, ΝΕ: δε π 
: {πὸ (οδεπ Ὅα) τοῖο 7. {{πῸ, 

ΑΥ̓: ϑεῖ{ο, τοΐς {. τ κε εν 



Φοίς πὸ υοη δὲν ὥυτοῦ ὁ πιζί, 

Φ, δὲθηίᾳε. ζ,9-:-16) 1δ8 

ΨΈΕΙ. 

πὸ παρπιει ϑαταιϑ, ππὸ αἰπροῖ ΟΠ τὸ 
ὉΘΥδαΥβεη ε8. 

9. 9ίθεν εἶπεν Κρτα), δπιπὶ αποοῦπ; ψαθ1 τῷ 
πίε αἴὐο τῶιπι. Φίοῖοεν Σαὰρ {{ εἶπ Φαρ 
σπίον ΞΒοι[αΓ; τον υοἷν δα 5. σεν ινείσοη, 
τππὸ θαττι δί8 σαβ Τἰὲ θέοτροι τοίτῦ, 
τοΐτο ππζετς θὲ εἴθ αν σεπαπθοπ τϑοτθοπ; [0 
ἴαβέ ππὸ παπὶ Οἰπρεθοι, Ὅα8 οἷν ἔρπιπιοπ 

10 ττὸ ἀπίασοι Ὅοπι ὅαπε δε8. δ δπίᾳ ὁ. ὁ Ἰ1πῸ 
δα ἤΐς ἔπππεπ, τἰοζοπ [{6 πὶ Φ ΘοΥ δεν Θίαοι 
πὸ Ταρτοπϑ ἴθποι απ τπιὸ Τρταεπ: 98:1: 
ἤπο ζιπι ὅσσ δὲ Θϑτ φεξοπιπιοη, 
απὸ ἤΐερο, ε8. {ΠῚ πίοπιαπὸ Ὅᾳ, ποῦ) ἔοι, 
θξοπ.επήείπιπις, ζοπθετη ϑὲοῆε τπὸ (6761, 
απαοδιπιθοπ, τπτὸ οἷο Θἰτίεπ, τοῖς [16 εθεπ. 

11 ἜΦα τίοῦ πιαπ οἷε Φοτθύον, ὅᾳ8 [6 ε8 
οτίπποεπ απασίοπ ἱπὶ ὥαιε Ὁε8. δ πίᾳ δ. 

12. ὁ Ἰτπὺ δεν δεθπίᾳ [απὸ αἰ ἰπ ὅὲὺ ϑὲα δ 
πα Τρτα πὶ [εἰπεπ δὲποίεπ: ἀαρὶ εὐ 
ἴαρεπ, τοῖς δίς Θϑτοῦ παῖς ππ πππιροθοπ. 
Θίς τοἰἤεπ, δα οἷ ὅππρεῦ Τεΐδεπ, τπτὸ 
Ππὸ αὐ Ὅοπὶ βαρον σεραπροπ, δα ἴΐε 
ἐπι δεῖοε οετξγδεπ, τπτὸ Ὁεπξοπ: βψδεππ 
ἴε ατιὃὲ δὲν Θίαοί σεθεπ, τροῖίοι οἷν ἤε 
εδεποίς στείξεπ απὸ ἱπ οἷς (Θίαδί ἔοπιπιεη. 

18 ἜΦα απίοονίείς {εἶπεν δὲ ποτε εἶπεν ππὸ 
ἤρτα : ϑϑὲαπ πεῦπις οἷς [{π| ἀδτίροπ ϑιοί, 
οἷς ποῦ) ὀτίππει. {πὸ ἀδετροδιεδεπ (Ή({ρρ, 
οἷς πὸ οτίππεπ ὑδοτροθιοδοπ. θη αἴΐοῦ 
“δέοπας ἰπ ἤταεῖ, τε ἄς ας απ {{{}, Ὁἷς 

1ἀϊαβε ππϑ [πεῖ ππὸ δοζεθεπ. ἔφα παῦ- 
πιο ἤΐο ζοοοπ θαροπ ταῖς θὲοήειι, απὸ 86 
διὐπίᾳ ζαποῖς [ἰς Ὅὸπι ὅσσον δὲν ϑ τεῦ, 
πα, πὸ ἡγτα : ϑίεθοῖ οἷσι ππὸ δεζεθεῖ.., 

10 δ Ἰπὸ δα [ξὸ ἰθποι παῦξοσοπ δἰδ᾽ απ Ὅὲπ 
ρτοαπ, ἤθε, δα ἴαρ Ὅεν ϑϑος 901 δ εἰδεῦ 
τἀπὸ Θετάϊθε, τοῖς οἷς Θϑτον σοη [{ἃ] 
φοσοτζοι δαϊίεπ, δα. [{ς εἰ[είεπ. Ἰϊπὸ δα 
Ὁΐς Βοίοπι τοἱοδουξαπιοι τπιπὉ [αοίοη ἐδ δὲ πὶ 

10 δὐπίᾳε απ, Ἐσίπα Ὁᾳ8. 5901 δίπαι!δ᾽ ππὸ 
δεταπδεῖς θα8 ἀροῦν Ὅ6 τοῦ. ᾿ϊπὸ ε 
σαὶ! εἶπ ΘΠ Θεπιπι ππ Ὁ 1 εἰποι Θοξῖ,. 

9..Α.Α: εδ Τίδίον ϑϑέοτροπ. 
11. 0.1.: Ῥεὲπ Φρυνράίονπ. 

11, τἰοῖ εὐ ὙΕ : τίοζοπ δίο Φ δον. δαβ πιᾶπ.,ς 
{αρεὲ 

12, ἀνν.νῈ.Α: δι Ὁ ἐπ ῷ {. Β: ἀαἤοξ πα ᾧ εἰ 
Ὁσ απλοίαοι! ... ε6. ππὸ ᾿παδγεπ. ΟΥ̓ΝΕ, Α: τυαῦ Ὁ, 
Θ΄. (φε6επ) ππὸ αοίδαπ, ΑΥ̓: ππρνίᾳ {{πῦ͵, Β: υοῦΣ 
βείξοι. ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α : πὶ δαθοι 7. νου. ΟὟ ΝΕ : εἶπ: 
Ὁτίπρεπ, 

13, δο ὕ δὲν {{ε, 51... ({΄- {{ὖ {{πὸ υυἱς α. πὲ, 

9οϊσαίοείεπ . ΞΒ:6εῖ. 31. ζ΄, 2. 5808 1. ϑδιῇ. 

οαἴαπι, οἱ ἰηἀθ 51}}}Π{0} δα ΘΓ οη 65 

ΔΟΒΟΟΠἀοΓαηΐ. 

ὈΙΧΘΡ απ 486 δα Ἰηνίοθηι: ΝΌΠ γροῖΐα 

[χοϊπηι5. Ηδθο ΘΠ ἀἶθ5. ΠΟηὶ Ὠ. ΠῚ 

οϑῦφ 81. ἰδοῦ 5 οἱ ΠΟΪΠΙΘΓΙΠ.115 

. ΠΕΠΑΔΓΘ 5416 ἸηΔη6, 506] 6 γ15 ἀΓΡΈΘ- 
Νπι. 

δβυῦϑν γη)Ρ ; γοηΪΐ6, ΘΔ Π]115 δὲ ΠΕ ΘΙΠ15 ἴῃ 

81 ΓορῖβΒ. ἘΘαπΊᾳα6 νϑηϊδϑοηΐ ἃ 10 

ΡΟΥΡίδΠπΙ Οἰν 415, ΠΑΡΓΑΝΘΡΏΗΐ 6ἷ5, αἰ- 

Οθηΐθ5: [ν]Π}8 86. οαϑίγὰ ϑυγίὰθ οἱ 
18,26. 

Π.]] 1} ἰδ] 46] ΓΟΡΘΓΙΠΠΠ5. ΠΟΙΏΪΠΘΙΏ, 

᾿ηἰἶδὶ δάιο5. οἱ ἀβὶποβ δΠ]Πραίοβ οἱ ἢχὰ 

ἰθηἰαίογίᾶ. ἜΙΘΓαΠΙ ΟΓΡῸ ροΟΓΙΑΡΙ οἱ 11 

ὨΠΠ ἀν ΘΓ ἢΐ [ἢ ΡΑ]αιϊ0 ΓΘσῖα. ἱΠ ΓΙ η- 

5605. ἜΘΕΙ ΒΌΓΓΟΧΙΐ ηοοίθ, οἱ αἷἱ ἃ 12 

ΒΟΓΝΟΒ 5105: ΠΙ00 νΟὈ]5, ΄υϊὰ [606- 

6,25. ΤΙΗΐ ΠΟΒῚ5. ΘΎΓῚ : ΒΟ Π1 ἀαϊὰ ἴάμπιο ]8- 

ΒΟΓΔΠΊΙ15, οἵ ᾿ΟἸΡΟῸῸ ΘρΡοϑϑὶ βδαηΐ 46 

ΟΔΒΙΡΙΒ. οἱ ᾿δΕϊ8π| 1 ΔΡΡΙ5, ἀἰσθηίαθβ: 

(πη ΘσΓΘ581 {ΠΡ 46. οἰν!ίθ, οἃ- 

ΡΙΘΙΠ 5. 605 νἱνο8, οἵ (πη0 Οἰν (1 0Π| 

[ΠΟΤΘΠ1 ροίογ 5. ἘΠ ΘΒΡΟΠΠΙΙ δι 61 

ἘΠῚ15. ΒΟΓΨΟΓΊΙΠ 6715: ΤΌ] ΔΠη115. 41Π}- 

416 6405, 4] ΓΘΙΠΔΉΒΟΓΙΩΐ ἴῃ ἀ}}}6 

(418 ΙρΡ51] ἰϑηΐα Π) 50} ἢ ἘΠ νΘΓβὰ 

πη {ΠΠππ ἀ1π 6 ἰϑγ86], 4}}1 ΘΠ] ΠῚ] 60η- 

ΒΕΠΙΡΕ 51), οἱ πη [θη 65. ΘΧΡΙ ΓΔ 6 

Ροϊογηι5. Ὁ Αἀάἀυχογαπί οὐθὸ ἀπο 14 

Θ4105, ΠηΪΒ [4116 ΓΘΧ [ἢ Θαδίγα ΚΒ ΥΓῸ- 

ΓᾺΠ, ἀἰοθηβ: ἴί6 οἱ νἱάθιθ. Ἔῤραϊ 1 

ἀΡΙΘΓΠΐ ΡΟΒὶ 605 ἸΞ486 Δι] ΦογΔηθιη. 

ΒοΟΘ. διιῖ6}}, ΟΠΒ. νἱὰ θ|6πἃ ογαΐ 

νΘΒΕ 5 οἱ νᾷβὶβ 46 ΡΓΟ]ΘΟοοΓδηὶ 

ΘΥΡΙ,, ΟΠ ἔπ θὰγ ΘΠ ΠΛ; ΓΘΝΘΥΒΙΩΠ16 

ΔῈ} ἸΠἀἸσαν Γαΐ γορὶ. ἜΒῚ θρρθθ- 16 

518. ΡΟΡΌΪΙ5 ΕἰτΙρι οαϑίγα Βυγίδθ, 

[Δοία54 6. οδὲ μοι 5. 5111Δ6 βἰαίθυο 

σε, [0 δ᾽. θείᾳ {{Ὲ πιν τοΐς αν Σ, πῆγ, 70 δαρίπ {{Ὁ 

θές... δε δεπ, ΑὟ: (15 [{πὸ [α Ὁ)... Ὀα ίπ {{}.Ψ 
14. ἴεῆει, ΑὟ: δείραπης ϑὲοῇο. ΝΕ: παῦ) Ὁ. ᾧ, 

ΟὟ: δίπτον ὃν ὅϑοοτο ὃ. (. ὕεν, 
1ὅ, φατε ὥθοᾳ, ΟΑΥΝΕ.Α: τυρσαου, Β: δαυοπ 

οἰἸορίοπ, νῈ: οἰΤίρ Ποῦ οπ. (Α: εὐζϑτο πτῦρπ.}) ΑΥὟ: 
απ ίθτου δ πιῶ. 

10, ΒΑ ΥΕ.Α: ρίππδονίς, (θ ς 5,1. 
ἀδ 



ΨΈΕ. 

᾿Ἐξορμα ΕΠ. 

Εἰἴΐδαο ἶνασηῖζα αἴΐξαχιο Γαοξαο 

γ 

ὍΣ, ΒΕ ες 

σεμιδάλεως σίκλου, κατὰ τὸν λόγον κυρίου, 
καὶ δύο μέτρα χριϑῆς σίκλου. 11 Καὶ ὃ βασι- 
λεὺς κατὲ ἕστησε τὸν τριστάτην, ἐφ᾽ ὃν ἐπαν- 
ἐπαύετο ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς πύλης, 
καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὁ λαὸς ἕν τῇ πύλῃ. 
καὶ ἀπέϑανε καϑὼς ἐλάλησεν ὁ ἄνϑρωπος 
τοῦ ϑεοῦ, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ καταβῆναι τὸν 
ἄγγελον πρὸς αὐτόν. 18 Καὶ ἐγένετο καϑὰ 
ἐλάλησεν ᾿Ελισαιὲ πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων" 
έτρον σεμιδάλεως σίκλου καὶ δύο μέτρα ρι- 
ϑῆς σίκλου, καὶ ἔσται αὔριον ὡς ἡ ὥρα ἐν τῇ 
πύλῃ Σαμαρείας. 19 Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ τριστά- 
τὴς τῷ ἀνϑρώπῳ τοῦ ϑεοῦ καὶ εἶπε: Καὶ 

ἐὰν “πύριος ποιήσῃ καταράκτας ἕν τῷ οὐρανῷ, 
εἰ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; Καὶ εἶπεν ὃ ἄνϑρο- 
πὸς τοῦ ϑεοῦ- ἴδοὺ ὄψει τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ φάγῃ. 20 Καὶ ἐγένετο 
οὕτως, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὁ λαὸς ἐν τῇ 
πύλῃ, καὶ ἀπέϑανε. 

ΨΈΙΙ. Καὶ Ἑλισαιὲ ἐλάλησε πρὸς τὴν γυ- 
γναῖκα ἧς ἐζωοποίησε τὸν υἱὸν αὐτῆς, λέγων᾽ 
᾿Ανάστηϑι καὶ «πορεύου σὺ καὶ ὃ οἶκός σου, 
καὶ παροίκει οὗ ἐὰν παροικήσῃς. ὅτι κεέκληκϑ 
κύριος λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ παρέσται ἐπὶ 
τὴ» γῆν ἑπτὰ ἔτη. 2 Καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ καὶ 
ἐποίησε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ ἀνϑρώπου τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ ἐπορεύϑη αὐτὴ καὶ ὃ οἶκος αὐτῆς 
καὶ ἌΝ ἐν γῇ ἀλλοφύλων ἑπτὰ ἔτη. 
8 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πέλος 'τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, 
καὶ ἐπέστρεψεν ἡ γυνὴ ἐκ γῆς ἀλλοφύλων, 
καὶ ἐξῆλϑε βοῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα περὶ 
τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν αὐτῆς. 
4 Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐλάλει πρὸς Γιεζὶ τὸ παι- 

δάριον Ἑλισαιὲ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, 
λέγων" 4Διήγησαι δὴ ἐμοὶ πάντα τὰ μεγαλεῖα ἃ 
ἐποίησεν “Ελισαιέ. δ Καὶ ἐ ἐγένετο αὐτοῦ διηγου- 
μένου τῷ βασιλεῖ, ὡς ἐζωοποίησεν υἱὸν τὸν 
τεϑνηχότα, καὶ ἰδοὺ ἡ γυνὴ ἧς ἐζωοποίησε 
τὸν υἱὸν αὐτῆς, βοῶσα πρὸς τὸν βασιλέα 

περὶ τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν 
αὐτῆς. Καὶ εἶπε Γιεζί" Κύριε βασιλεῦ, αὕτη 
ἡ γυνὴ καὶ οὗτος ὁ υἱὸς αὐτῆς ὃν ἐζωοποίη- 

16. ΑΒΕΧ: τὸ ῥῆμα κυρ." δέμετρον πριϑῶν (ο. 
ἘΧ). 17. ΒΤ. δν) ὁ βασιλεὺς. ΒΈ(υ.) ἐπὶ. ΑΒΕΧ: 
τῇ χειρὶ. Β: καϑὼς. 18,4}: ὁ προο δι κρυϑ'ῆς σ. χ. 
μ.6.6. ὡς ἡ ὥρα αὖρ. 19..Α8: τῷ 'Βλισαιὲ κ. εἷ- 
πεν" Ἰδὲ κύρ. ποιεῖ ... μὴ ἔσται... «εἶπεν λισαιέ" 
Β: ὃ μὴ φ. 20, ΑΞ: συνεπάτησαν. --ἼΟᾺΒ (οἷ! 
ἴῃ 8): ἐξωπύρησε.. . Ἑαὐτῆς .. . 4. ἦν δεῦρο σὺ. 
καΐγε ἢλϑεν ἐπὶ τ. γ. 2. ΑΒ: ὁ. Ἑλισαιὲ 5. Β 
Ἐέπορ. 8. ΒῈ Φ. ἄλλὴ εἰς τὴν πόλιν. ΑΒ: ἦλ:ε. 
Β: οἴχκδ ἐαήτηει ΦἈᾺἢΒ: μεγάλα. ὅ. ΑΒ: ἐξηγϑμ. 

.. Ἔ(ρυ.) τὸν, τς Ὁ. Ρ". αὐτῆς) Ἑλισαιέ. 

ἐπῆρτο ἼῚ9 Ὁρῶ 3 Θιηβῷ Θ᾿ ΝΟ 
-ῶδ δθο ΤῊΝ φεπ ἀο3 πη, 
ἼΠΙΘὩῚ “ρῶσπτὸ» τὰς ἸΡῶ) 
ἜΝ ἮΞῚ ΝΞ ΤῺ “ϑὩῶΞ ὈΣΠ 

ΠΕΣ ΤΞ “ἼΞῚ ἼΩΝ ΡΉ 
Θπονπ ΣΝ ἼΞῚΞ "ΠῚ ἘΝ 18 

δ ΘΝΌ ΝΕ ΠΡΏΠ- ἿΝ 

ΤΣΞ ΠΠ51Π0 Ὁρῶξ Ὀοδτπνοὴ Ὁρῶξ 

αὐτὶ Ἰ5ῈῚ} εἸΤΉοΩ ἼΡΩΞ ὙΠ 19, 
πῇ Νὴ πον ΘΝ ΤῸΝ 
γοΣῚ ΘΔ ΠΞῚΝ πῶ ΠῚ 
ΠΉΣΞ ΠΝ Ἢ Ἡ5Π1 ὌΝ ΠΤ ἼΖῚΞ 

ἸΦΙΩ 51 13 ἼΦ 70} ἐπ Ν Ὁ ΝῸ Ὁ" 

εἰ ΤΩΝ] ἼΡΩΞ ὈΣΤῚ ἼΣΑ 
τῶν δώνποον ἼΞῚ ΘΝ ΨΈΞΠΙ. 
θη ΔὴΡ ἼΩΝ πρϑ τ ΠΌΠΠ 
ΓΞ ὙΡΔΣ ὝΘΝΞ Ὁ} Ἴ2)3) ἫΝ 
γαστῦς ἈΞ. Β] πϑηὉ ὶ πὴ ΔῈ 
ὩΣ ΙΠῚ πῶνπ ΘΡῚ ἐδ) »ϑῶ 
ἀπ στὴ οπονπ ὩΝ πΘῚ 
»Ξὼ ΘΒ ἼΝ5 25. π25 
ὦ »Ξβὼῶὼ ΠΣΡῸ "ΠῚ ἐδ) 
ἘΣΤῚ δ ΘὉὉ γΈΝ Ὁ πῶνη ΞΏΤΩ 
-ἰκῈ πθ 3 -ὃΝ προσ ὉΝ ΣΟ 
Ἴ ἀπθτὸν ἩΞΤῸ 812) τε τ 
"Ὁ μρπΤΘῸ ἘΡ πον πτΝ 

ἘΌΝ Πρ ὙΌΣ ΓΗ ΠΕΡΊ ΟΣ ΤᾺ 
ἼΩΝ Ἴ339 ΒΘ τ ΝΠ, ὙΠῚῚ 
- τῶν πῶνπι πϑπῇ ΠΏΤΤΤΙΝ ΓΟΠΠ 
ποϑπτὸν ΠΡΟΣ 3 ΩΝ ΓΌΓΙΣ 
ὙΠῚ ΩΝ πο τ ὃ» ΠΡΟΣ ΡΣ 

ΓΩΞ ΠΤ] ΠΝ ΤΙΝῚ ἼΝΙΘΙΤ 3" 
γειϑος ΝΞ ΣΝ ΡῊΡ οὐδ 

17. (8 ις 33,.32.) Β: ἈΝ δρῇΠοῖ{. νῈ: ΠοΙ{ς. 
20. ΒΑΑῪΥ: φυα αῇ ἔθη αἴ. 

" 



Φ, δεθείς ὁ. Ω,17--8,5)0 10ὃ 

Φοο8 “ἰ{ετ8 Θέταζο, ὥδεν Θιαπίη θε ἀβοῦτ απ δὲς τοηπιδο, ΨΈΕΞΕ. 
Ι 

τπἰπὸ φτυροπ ΘΠ δεν αὐτῷ εἴποι ΘΟΕ, ὉΠῸ οἱ ἄπο πηοάϊϊ ΠοΡ δἰ βίαίουα ἀπΠ0, 
17 πα δὲπι ϑδοντε Ὅε8. ϑοῖτη. Ἔ ἼθΟΥ Ὁ ΤΓΓ Ἰαυχία νοῦθαπὶ Ποιηΐηϊ. ἜΡΟΙΤΟ τὸχ 17 

δεδπίᾳ δεοΠοῖς Ὁὲπ θυϊτον, αἰ Ὁ ἐπ απο. 12, ἀπόθηι ΠΠὰπὶ, ἴῃς Οα} 15 Πη8πὰ ἱποιιη1- 
ἐν Π ἃ Ἰορποῖς, ππίον Ὁᾳ8 ἄθοτ. 11πὸ Ὁα8. ΒοΡαΐ, σοηδιία|0 ἃ ρογίδηι; 4116} 
ΚΟΤΕ ξουίγαι ἰθπ ἐπὶ Αἴθον, ὅαΒ ἐν Πατῦ, ΘΟΠΟΙ] αν ῦ ἰυγθὰ ἴπ ἴῃ ΓΟΪ τι ΡοΓίδ6, 
τοῖς ὅν ϑέαππ δοίίε8. σοτοθοῖ δαίίο, Ὅα δον. οἵ ἸΠΟΡαΠ5 δὶ ἠυχία 4ποά Ἰοουία5 

18 δ πίᾳ 2 ἴθπι δίπαρ ἔππι. Ὁ ἸϊπῸ ἐδ σὸς [πογαΐ νἱνῦ Ποῖ, συᾶηάο ἀθβοθηάογαι 
Τα, οἷς ὅν ϑέαππ δοίίεδ Ὁὲπὶ δὲ δηίρε Γοχ Δ θπ). ἘΒδοίαμη 6 65. βθομη- 18 
ἴασίς, δα εὐ Τρταὅ : ϑὲοταοπ ππὶ Ὁἰεῖς Θ εἰ ἀπ 5ΘΓΙΠΟΠΘΏ1 νΠΠ} Π δῖ, 40 η] ἀϊχογαι 
τοοτθοι δἴθροι Θα)ο 1 Θενο εἰπὸπ ΘΟ Ὑ"Π τορὶ, ἀπαηάο αἷς: θο πηοάϊὶ Ποράοὶ 
σοίεπ απὸ εἶπ (ΘΠ (Θεπιπιππ Ὁ 1 εἴπτοπ βδίαϊογθ ἅΠ0 ΘΓΠΗΪ οἱ Ἰη 0 ἋἸ 5 5. Π}}186 

19 ΘΕῚ ππίοῦ Ὅοπι θοῦ δπι Θαπιατίαᾳ, Ἐπιπὸ βίαίθγθ ἅπῸὺ ἢ Θ046Π) ἰ0ΠΊΡΟΓΕ ΟΓᾺΒ 
Ὅεγ ϑείτον, Ὁεπὶ ϑέαπη (Θοίε8. απίρουζοίο ἴῃ ρογία ϑαιῃηαγίαθ; Ἔ αιλμ 40 τϑβροη- 19 
ππὸ Τρταῦν: (Θἰοθὲ, τϑέππ Ὁ. θετν δοπίθον, 6... ἄδγαΐς ἄὰχ 116 νἱρὸ Πδὶ οἱ ἀϊχογαί: 
απὶ Θἰπιπιοῖ πιαζτο, τοῖς πιϑ τς Το) ε8 αἐΞ Εἰαπ)5ὶ Ποηλίηιι5. ΓΘ υὴ οαἰαγδοία 5 ἴῃ 
Γἄοθεπ ὁ εὐ αδὸν Τρτα: Θίοθε, πις δεἰς ὁ06 10, Βα] 4α 14 ροίονιι ἢΠουὶ χιοὰ 
ποῦ προπ ἱὐ Ὅμ. ἐδ. [0 ὲπ ππὸ πἰῶὶ Ιοαιιονῦῖς ἐ οἱ ἀἰχὶ οἱ: ΥἹΑ6]}15. Θοα] 15 

20 δαϑοπ ἐἤεπ. ἜἸ1πῸ ε8 οαἷπα ἰδπι ἐδοπ αἴ, 5. οἱ ἰη4θ. π0η ΘΟη16465. ἕ Ενϑη τ 26} 
Ὁέππ Ὁα8 Ξ801Ὲ ζετίται ἰθπ ἱπι ον, δα ΘΓΡῸ οἱ βἰοαΐ ρυδϑάϊοίαμιη. [πϑραΐϊ, οἱ 
ἐν Πατῦ. ΘΟΠΟΙ] αν Θὰ} ΡΟΡαΪι5 ἴῃ ροτία, οἱ 

ΠΟΥ }115 681. 

ΨΈΞΚΕ. (Ἰ7α τερείς πες Ὁοπι βεῖδε, δεβ Ε]Ιβθιιβ. ἁτιίθιῃ Ἰοοαία5. οοἱ ΝΕΒΗ͂. 
Θοῦπ εὐ θαίίς Τεδεποίᾳ σοππια δι, τπῖὸ [ρτα δ): ̓ ς 6 30..5. Δά τηθ] 6 γθη., ου)θ. νίνορο ἰβοθγαΐ 
πῶς οἱ αὐ ππὸ φεθε θίπ πίε Ὁείπεπι ΠΠαπη, ἀϊοοηβ: δαγσα, νὰᾳ6 ἰὰ οἱ 
ὥαιζε, τατὸ {εἰ δτεπιοιπα, το δι: ἔπη) ] σα αν,ο.ἀΟἸη15. (ἃ, οἱ ρΟΓΘρ Πα ΓΘ ἈΠ οι πι- 
Ὁ6ΠΠ δὲν Φεῖτ τἱτὸ" εἶπο Φ δεπτιπο Ὑποπ, {πὸ ΓΘΡΘΓΘΓΙΒ : νοσαν Θηΐπὴ ΠΟΙΉΪΠ15 
οἷς τοἱτὸ ἰπ8 απὸ ἔοπιποπ [ἰοδοπ Δαῦτε ς,.41.90.1ἀΠπ]61, οἱ νθηϊθί ΒΌΡΘΙ ἰΘΥΓ ΠῚ 56 Ρ (6 ΠῚ 

Φἴαπα. ἔΦαβ δεῖ δ πιαίς ὦ απ ππὸ 815. ἜΘιυδο 5ΞΌΡΓΟΧὶΐ οἱ [οἱ Πχίὰ 2 
{ραῖ, οἷ͵ἱε δὲν ϑθέαππ οιε8. Ταρίο, ιπιὸ γΘ θη) ΠΟΙ ηἷβ Ποῖ, οἱ νδάθῃς ΟἸΠΠὴ 
ἀ0ᾳ δὲπ περ ἴθτοπι απο, τπὸ τϑαν ὅτοπιῦς- ἀοπηο 8ι1ἃ ρεδγοογίηαία οϑί ἴῃ ἰουγᾶ 
ἵϊπα ἱπ Ὅν ΡΠ ον ἀαπος Πεδεπ αΌ Το. ῬΠΠΠ5.Π Γι ἴθ λ15 π}115. ἘΟπηη]6. ὃ 

3 ἜΦᾳ αὔεὺ οἷο Πεδοπ αῦτο τππὶ τϑατοπ, ἔππι 1 πὰρ.,0. Δ} οββθηΐ 81 βθρίθῃη, γΓδνθυϑβᾶ δϑὶ 
Ὁᾳ8 ψβεἰδ τοΐοθον αὐ ον  Π ον απο, ΒΜ ]16 ἀα ἰθργὰ Ρ] 1511 1π|, οἱ ορτοβϑὰ 
τἀπὸ ἢ οαἷπα απ, Ὅεπ δεδπίρᾳ ἀπριτείοπ., “δ΄ 650 αὐ ἸΠ ΘΡΡΘΙΙαΓ ΟΊ τ σθ ΡΓῸ ἄθπιῸ 

ἄππι ἰθτ θαι ππὸ (δεν. εν δ πίᾳ διὰ οἱ ΡΓῸ ἈΡΥΒ 5118. ἜΒοΧ διιίθηι 4 
αδοῦ τορος πιῖς Θοραῇ, δὲπι δπαθοη Ὅε8 6 ς 5. Ἰοααοθαίαν οαπὶ (ἰθ ὶ ριογο νἱτὶ δὶ, 
ὲαππεϑ Θοιοδ, ἀπὸ Τρταῦ: (τ ἄθ ̓ς πιΐτ ἀἸοθπ5: ΝάΡΓα 1Ώ1Πἰ ΟΠληΐὰ ΠΑ ΟΠ ἰἃ 
αἴΐε ατοβειι Φ ϑαίοπ, οἷς (Τα ρφείδαπ δαί. {πᾶ8 ἴροῖὶ ΕΠβθα5. Ἔ Οιμηααθ. {16 ὃ 

ὅ ἘΊϊηὉ ποῖα εὐ δεπὶ δεθπίσο οὐδ δ]οῖο, τοῖος, 200». ΠΆΓΓΑΡΟΙ ΓΟσΙ, 410 τῃ040.ῳ ἸΠΟΡΙΠΠΠ 
αι άμπε εἶποα Φοδίοπ Ἰοδοεποία ρσοππιαζ, δ 501 5861, ΔρΡρΑΓΕΪ Τ]116,. οὔ] 115 
ἤεθε, δα ἔαπι ἐδεπ δαλιι Ὁαᾳ8 βοΐ, δεβ νἰν Πὰν να ΠΠΙατη, ΟἸΔΠ]Δ 5. ἃ ΓΘΘΌΙΠῚ 
Θοῦπ εὐ ϑαίίο Τοδοποίᾳ σοπια δ, τπιὸ [τίς ΡΓῸ ἄοπιο 5 οἵ ῬγοῸ ἃργὶς 5115. 
Ὁὸπ δὐπίᾳ απ ππ ἰθτ ὅαπ8 ππὸ θεν. Ὀἰχίίψαα αἴθ 1: ΠΟΠΪ 6, μὴ] ΓΟΧ! Πάδο 
Φᾳ ζργτα ὦ Θοραῇ: ἐθὲείπ ὅετν δε πίᾳ, οἷοβ αϑὲ ΠΙ]Π ΟΡ οἱ πο θϑὲ ἢ]Ππ5. 6}115 4 6Πὶ 

ον ἘΠ πεμς λ δυιμλεσλλν ρίαν ᾿ς 17. ΑἸ.: ᾿ποαθαοτγαί. ΑἹ. { νογθυμα. 

18. συ. πὸ φοζάγαῦ, τς ὦν Α].: 8ΠΠηἰ5 Βθρίβπῃι. 

Ί, μαε εἶπεν 2}. σονλπίοη, ΒΥ ΝΕ Α: κι ὃ, 58 ὅ, ἐθεοπ θόρον, Β: χ δ πῦς σοπ δεπ. ΑΕ: παῷ 

ΥΕ: ζππι θοθοπ οεθτα!. Β. ὟΝ Α: (ἰοὔο 564) δ. ϑθουταπ δὲτ. ΕΑ: ἀπλπτπζοπ τυέρὲπ ({Ὁ).... αΥ̓Υ, 
π. δοίπῷ. Β.ΑὟ: δαϊξο οἱ ὦ ἀπ’ τυ δα ὃ. απἴῇ. ἔαππ, ΥΕ: δο(06). 
γΕ: ... ἐπ᾿. τοπιῦο, τῦ0 δι. εἰπε θΠπ{ἐπέθα!! ἅπδε, ά, Β: στ, Φίπρο, ΑὟΝΕ.Α: αἴϊοό (0.6) Θτοβε. 
Α: τοείς τοο Ὁπ τε ποὸπ , (υἱε0,25). ΑΥ̓Υ ΝΕ: ταί. ὅ. Β.ΑΥ͂Υ.ΝΕ: [. δὰ {τίς δ νὸ 98, 



δ0ὺ (8,0--14. 

ΜΞ 

᾿πξοσαιι 58. 
ΨΈΞΙ. ΤΠ τἴδαο πυδν'αφιῖζα αξαηγεο Γαοσῖζα.- 

8 Καὶ ’ ἠρώτησεν ὁ βασιλεὺς τὴν 
λ 

και 

σεν ᾿Ελισαιέ. 
γυναῖκα, καὶ διηγήσατο ἧ γυνὴ αὐτῷ" 
ἔδωκεν αὐτῇ ὃ βασιλεὺς εὐνοῦχον» ἕνα, λέγων" 

᾿ξπίστρεψον πάντα τὰ αὐτῆς καὶ πάντα τὰ 

γεννήματα τοῦ ἀγροῦ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς 

κατέλιπε τὴν γῆν ἕως τοῦ νῦν. 

7 Καὶ ἦλϑεν Ἑλισαιὲ εἰς Ζαμασκόν" καὶ 
υἱὸς ᾿Α4δὲρ βασιλεὺς Συρίας ἠῤῥώστησε, καὶ 
ἀπήγγειλαν αὐτῷ, λέγοντες" “κει ἐνταῦϑα ὁ 
ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ. 8 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 
τῷ ᾿“ἡζαήλ᾽ «Ἱάβε εἰς τὴν χεῖρά σου δῶρα, 
καὶ δεῦρο εἰς ἀπαντὴν τοῦ ᾿ἀνϑρώπου. τοῦ 
ϑεοῦ, καὶ ἐπιζήτησον τὸν κύριον δί αὐτοῦ, 

λέγων " Εἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀῤῥωστίας, μου 
ταύτης; 5 Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Αζαὴλ εἰς ἀπάν- 
τήσιν τῷ Ἑλισαιέ, καὶ ἔλαβε δῶρα ἐν τῇ 

χειρὶ αὐτοῦ ἐκ πάντων τῶν ἀγαϑῶν 41α- 
μασκχοῦ, ἄρσιν τεσσαράκοντα καμήλων. Καὶ 
ἦλϑε καὶ ἔστη ἐνώπιον ᾿Ελισαιὲ καὶ εἶπεν" 
Ὃ υἱός σου υἱὸς “1δὲρ βασιλεὺς «Συρίας ἀπ- 
ἐσταλκέ μὲ πρός σε, λέγων" Εἰ ζήσομαι ἐκ 
τῆς ἀῤῥωστίας 'μου' ταύτης; 10 Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν ᾿Ελισαιέ" Πορδύου καὶ εἰπὲ αὐτῷ" 
Ζωῇ ζήσῃ" καὶ αὐτὸς ϑανάτῳ ἀποϑανεῖται, 
καϑὼς ἔδειξέ μοι κύριος. 11 Καὶ ἔστη "4ζαὴλ 
κατὰ πρόφωπον αὐτοῦ, καὶ παρέϑηκεν ἐνώπιον 
αὐτου τὰ δῶρα᾽ ἕως ησχυνετο- καὶ ἔκλαυσεν ὃ 
ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ. 

γι Ἢ - Η « ᾿ ᾿ 

12 Καὶ εἶπεν ᾿Αζαήλ᾽. Τί ὅτι ὁ κύριός μου 
΄ σ΄͵ ᾿ 

κλαίει; Καὶ εἶπεν" Ὅτι οἶδα ὅσα ποιήσεις 
ἥν δ ΧΡΗ͂Ν Α . “-{ 34] ; ’ Ε 

τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κακα συ τὰς πόλεις αὖ- 
- ᾽ 

τῶν τὰς ἐστερεωμένας ἐμπρήσεις ἕν πυρί, καὶ 

τοὺς ἐκλεχτοὺς αὐτῶν ἀποκτεν εἶς ἐν ῥομφαίᾳ, 

καὶ τὰ νήπια αὐτῶν ἐνσείσεις, καὶ τὰς ἕν 
γαστρὶ ἐχούσας αὐτῶν διαῤῥήξεις. 18 Καὶ 

᾽ 7. , 3 ε “7 « ΄ 

εἶπεν ̓ ζαήλ᾽ Τίς ἔστιν ὁ δοῦλός σου ὁ κύων 
'ὁ τεϑνηκος,, ὅτι ποιήσει τὸ ῥῆμα τὸ μέγα 
τοῦτο; Καὶ εἶπεν 'αὐτῷ' Ἑλισαιέ" Ἔδειξέ μοι. 
κύριος σὲ βασιλευοντα ἐπὶ “Συρίαν. 
ἀπῆλϑεν ἀπὸ Ἑλισαιὲ καὶ ἤλϑε πρὺς τὸν 
κύριον αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί εἶπέ σοι 

6. ΑΒ: ἐπηρώτ.. Ἑῇ γυνὴ (ο. ,ἘΧ). 7.48: ἀνήγγ. 
ἰ Ἐένταῦϑα δ. Ὲ Ἐ(α ἢ) ἕως ὧδὲ (ς. ΕΧ). 8. ΑΒ: 
πρὸς 4." : ἐν τῇ χειρί σδίοι!. ἴῃ) “αναά. Β(ει.. 
9): ἀπαντὴν. ὉΑΒΙΧῚ. ΑΒ: παρ (δι᾽ ΕΕΧ). 9.48: 
εἰς ἀπ. αὐτᾶ... «καὶ πάντα τὰ ἀγαϑὰ Ζ.... ἐνώπιον 
αὐτῷ, καὶ εἶπε πρὸς ἘΠ. (Ὁ: ἸΚῚ ΒῈῸ ΟἸΑΕΕΧ). 
ΑΒ: ἀπέστειλέ (ς. ἘΧ). ΒῚ (Ὁ. λέγ.) ἐπερωτῆσαι 
(ΠΑ ΒΕΧ). 10. ΒἈπρὸς δε { ΛΒΕΧ). ΔῈ: “εῦρο 
εἰπόν (αὐτῷ) Ζωῇ (8. Ζῶν) ζήσῃ, καὶ ἔδειξέ μοι 

14 Καὶ 

» πριθπι ἘΜΙΘΟΣ ἘΡΘΡῸΝ ΤΡΤΉτταθΣ δ 
28 ΠΡ ΣΟῚ Ἴϑτ ΒΟ; πῶ 
ϑτν Ξῦπ ὙῶδὉ ἼΠΝ Ὁ 
πτῶπ τ ϑτο ὨΝῚ ποτῶν 
ἐπ ρ ΠῚ ὙΊΝΠΓΤΝ ΥΙΣΤΡ ΘΠ 

ΠῚ) ΡΟΣ ὅθ πὶ Ν 39) 

ΝΞ ΩΝ ἴδ 20) ΠΌΡῚ ΘΠ ἩΝῸ 
“δὴ, ἘΠΌΣΙ τ ΠΕ ΟΝ 8 
πῆ) ἼῸΞ ΠΡ δμπισ ον Ἴσθι 
ἀπ ΘΠΌΝΠ ΘΝ ΤΝΉΙΣ ὭΣ 
ποτιντ ὮΝ ἸΛΙΝῺ πήποτΩΝ 
πο. ἼΣΑ Ὁ ἘΝΤΠ ΠΡΎ ΠῚ ὉΠ 9 
ΝΘ ῬΩΣΣῚ Ξη 9 Ἔ2. ΤΠ) 

Ὀλπ ΤοΣ») ἤπ.) ὉῸ5 ὈΙΣΞῚΝ 
ΒΝ ΤῸ ὙΠῚΓΞ ἼΞ ὝΒΝΡΙ 
ἜΟ ΤΟΠΝ πα ΩΝ 9. ἼΛΟΝ Το 
ΡΝ ἼΣ »ΘοΝ ΤῸΝ ὝΘΝΟῚ ἐπὶ 
τ πῖπὶ ὈΝΊΠῚ τοπς ποὴπ Ἀϑ 
ΙΝ. ὝΘΤΤΝ ἸΩΣΣῚ ἐΤηῺΣ 72 11 

ἐ ΘΟ ΘΝΕῚ ὉΘῸΝ Ἴ55Ὶ ΘΓ 

Ἷ 

ΤΠΡΞ ΠΝ ΞΉΠΏ ὈΝΤῚ ὍΝ. 12 
δῶρ" ὙῶΝ ΓΝ ὭΣ 0 5. ὝΝΡῚ 
ἘπΣΞ πρὸ ὈΝ ΩΣ, 530 
ΠΏ ΞΠΞ ΘποἼΠ35" ΝΞ ποῦν 
ἜΤΕΙ, ΡΤ ΠῚ υὐΐο τη ΡῈ 
ΣΥΝ ΤΩΣ ΠῸ 3 ὈΝΠῚΠ “ὨΝΘῚ 13 
ΔΝ τσ τὴς ἽΞΠΗ πῶ 3 
] 

τς Ν5391 οὐ έν ἐπι ΘῸΝ αι 
9 ΝΠ 9. ἼΩΝΟΣ Ἴ3ῚΝ 

ν. 10. Ῥ "Ὁ 

κύριος ὅτι ϑανάτῳ ἀποϑανῇ (ο, ΕΧ). 11.4.8: παρ- 
ἕστη τῷ προςώπῳ αὐτᾶ, κι ἔϑηκεν ἕ ἕως αἰσχύνης 
(ο. ΕΧῚ. τ ΑΒ: (" σὺ) τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν ἐξα- 
ποστελεῖ. « ἀναῤδήξεις (ὁ .«ἘΧ). 18. ΑΒ τὸ μέγα 
(1ἘΕΧ). τὴ ΑΒ: εἰρῆλϑε πρὸς (ὁ. ΕΧῚ). 

γ. δ. ΓΕ ΝῸΞ πρὶ 



Φ, δεϑπίᾳς. (8,θ6---14.) 1781 

ὅϑεηι ϑαδαδδ δ ταπρείί, (δεν δι πῇ6ε πίῃ υοι υτίει, ΨΆΕΙ. 

ὁ ἴα θα Ἰοδεποὶς σοπια ὅτ. ἘΛΪπῸ ὉοΥ 
δεθηίᾳ {ταρίς Ὁα8 Ῥδοῖδ, ππὸ Π{ὸ εὐξάδίείο, 
ε8 ἴῇῦπι. Φχ σαῦ ἰῦτ δὲ. δὺπίᾳ εἶἰπεπ 
διἀπηπιονον τπτὸ Ἰρτα: Θῴαῇε ἴθτ τοΐοδοῦ 
αἴε8, Ὁαᾳ8 ἰθν {Ππ, αι αἴ[ε8. (δἰ πξοπιπιοπ, 
Ὁ.8 ἍΓεγδ, ζεἰὉ δὲν 8 εἰ{ {6 Ὅᾳα8 “απὸ υεῖ- 
Ταΐοι δα δι8 Ὀίοθεῦ. 

᾿1πὸ (δ 7α ἕαπι αοπ Φαπιαδέιϑ. Φα ἴαᾳ 
ὅθεη Φαραῦ, δεῖ δδπίᾳ κι (υτίεπ, ἔγαπὲ,. 
ἀπὸ πιαπὶ [ασίς ἐδ ἰδπι απ ππὸ ἡγτα : ον. 

8 Ῥίαππ Θ᾽ οίίοδ {Π δεϊροξοπιπιπ. Ἔα, 
Τρταῦ ὃεν δεδπίᾳ κι Θαζαοῖ: ϑλίπιπι (ὅς 
Τά επές πα οἷν ππὸ ροθς Ὅθπὶ ϑθέαππ Θοίίοδ 
ἐπίρεσοπ, ππὸ [ταρὲ ὃεπ έτη τ ἰθπ 
απὸ ἤρτί: δ ἰῷ σοι δἰεζοεν δταπίθοί 

9 πιῦρε σεπεοη ὁ ἢ αἴ οἷπα ἴδηι ἐπίρορεπ, 
ππὸ παριι Θοεζάεπέο ταῖς ὦ ππὸ αἰξουτοί 
Θὕτζον ι Φαπιαϑέιϑ, υἱονλίᾳ δεαπιροῖς ἀα[ τ. 
᾿ϊπὸ δα εὐ ἔαπι, ταὶ εὐ σοῦ ἰδπ τὸ Τρτα τ, 
Φείὶπ Θοῦπ ϑεπ Φαραν, δὲ. δδπίᾳ 21 
(Θϑτίρι, θαι παν κι οἷν σεζαποις ππὸ Τἀβὲ 
οἷν Τα σεπ; δζαππ ἰἃ) αἰ) θη Ὁἰοζον δταπῆε 

10 δεῖ: φοπείεπ ὁ Ὁ Ια ρταῶ π| ἰθπι: Θεοὺς 
δίπι απὸ ἴαρο ἰθαι; Φιι τοἱτῇ σοιιοζοπ: δον 
Ὅ6Υ Φεττ θαΐ πιΐν αοξοίρεί, ὉαἘ ΕΥ̓ Ὅε8 2 ονεοῦ 

11 ἤεγτθεπ υἱτὸ. ἘἸΙπῸ δον Ῥϑίαππ ϑοί(ε8 
ἴαθε ἐὐπίξ ππὸ [εἴς {{Ὁ) πἀπαοδοτοία, ππὸ 
τορί πεῖς. 

Ὅκ [ρταῷ Φαζαοῖ: ϑθανιπη τοοίποι πιοὶπ 
δεῖ (ὅν ἠντα): “ἃ τϑεῖβ, καῇ ἸΤοδεῖ8 
δι. δεπ δείποοετη δήγαοι τριπι τοἱνήε: δι υυἱτῇ 
ἴδτε {εἴτεπ Θιάοες πεῖ δοιον σοτδτοπποπ, τατος 
ἴδτο μιπος ϑὲαππζάαἴε παῖε δὲι Θάθετε, 
ἐυΐταοπ, ππὸ ἰθτε ἱππιροπ ἀείποον τὔοτοπ,, 
ἀπὸ ἰδτο Τσαπροτοπ δοείθον. φουθαιοπ., 

18 ὁ Θα,αοῖ Τρταῦ: ὅθ α8 {1 δεῖπ δἔπ τ, δὲν. 
Θυιπῦ, ὉαἘβ εν ζοΓ) ατοβεδ Φίπο θιπτ 01 {|Ὸ 
(Ια Τντα: Φοῦ ὅοῖν θαι πιὶν σοξοίροί,, 

14 Ὁαβ δι: δε πίᾳ κιἰ Οϑτίοεπ ζεἰπ τοἰτῇ. πὸ 
Υ οαἷπα ες νοπ (ΟΊ {π΄ ταῦ ἔστι και Τείποιι 
ὥεντπ, ὃ ρτα καὶ ἰθπι:; θα 8 [αι οἷν 

7 

12 

6. {.1,: {π| δον 83 εἰ{. 
9, ὕὉ.1.: δὲαιπροίοπ, Α.Αἃ: δαπιροίοιτ αν 

0. (δίς 1 δὐπ. 22, 9.) Β: ΟΘπεξιπε. ΑΥ̓ΟΥΕ: 
(τίτας. ΟΥ̓ .ΝΕ.Α: υυπ Ὁ, Ζαρε ἀπ. 

ἢ, ΑὟ.Α: (δ6 {{| εἰπ "δὲ... ὁ 
8. Β.ΝΕ: εἶπ δ)εζῷ). ἱπ δείπο απὸ, Β: θ0π ἰθη. 
9. ὥπιοδ, ΑΥ̓͂ .ΝΕ: εἶπο ἃ, {ἰν 40 δὲ, Α: απ. Β. 

ΑΥ̓͂Ν.ΝΕ.Α: βδενὸς (ὦ) υ. Ὁ. ὁντ, φεπ, (ἔύπποπ) ὁ 
10. (Β: ἔππίο φατ 001 α. 9) 
11, οὐ ἢ. Παττ απ ἰδη, δίδ δαῇ εἴ Βεέγείεπ τϑατῦ, 

". δ. δυὴ. Ὁ. τὸ. Β.ΑΥ͂ΥΥΕ: ὑ, ὅ)ὲ, Ὁ, τἰϑ εἰς [. 9Πι-: 

δ 18ο ἀν} Ε]5θὰ5. ἜΕῚ Ἰηϊογγοσαν! 6 
ΓῸΧ 1} ]16Γ 611, 4188 ΠΑΡΓΑΥ οἱ. Πράϊι- 

416. δἱ ΤῸΧ ΘΠ ΟΠ. ΠῚ ΠῈΠ|, ἀϊ66η5: 

Ἐοδιαθ. οἱ Ομ ηἶὰ 4πὰ6 5ἃ βαηΐ, οἱ 

ἘΠΊΨΘΓΒΟΒ ΓΘ (15 ΔΡΤΟΓΆΠῚ, ἃ ἀΐδ ἃ 

ΓΖ (ΘΓΓΆΠῚ τι56116 Δ ΡΥΔ6Β5ΘΠ8. 

18. κ.22,)9. 

τ, ΥΘηῖ φαοᾷαθ ΕἸ βθι5 ΠΑ ΠΠΔΒΟΙΠῚ ; 

6,4. 6. Βοηδάδά γτὸχ ϑυγίὰθ ἁβργοίαθαί, 

ΠΟΙ ἀν ΘΓ 4116. οἱ, ἀϊοθηίθϑ: Ὑηϊ! 

ΠΡ Π)61 ὰὸ. ἘΠῚ αἱ γτοὸχ δὰ ΗδΖδοὶ: 

ὑπεν τ, δ 0 }}8. ἰθο}) ᾿ΠΠ ΠΟΙ δἱ νᾶᾷθ ἴῃ οὐ- 
ΟἸΡΒῈ ΠῚ ΝΙΓΙ Π 6], δἱ Θοηβι 16 ΠΟΙ ΠΠΠΠῚ 

ῬΘΙ Θ.1}), ἀἰσθηβ: δ᾽ δνδάθυβ ροίθυο 
ἀθ Ἰῃῇρηἰ 6 τηθὰ μαοὲ ἜΙνι ἰρι τι 
Ηά28 6] 'ῃ ΟΟΟΙΓΒΙΠ 6}115, ΠΔΠΘῊ5 56- 
ΟΠ ΤΠ ΠΠΘΓὰ οἷ οΠηηϊὰ θ0ηὰἃ ἢΠδιηδ50]. 

ΟΠοΡὰ 4αΔ ΓΔρΡΙηΐἃ ΟΔΙΉΘΙΟΓΠ). (πη- 
6,21. {0 5ἰθι5θθί σου] 60, ἃἰΐ: ΕἸ] 5 

ὑπὸ. ἴαπι5 Βοπδάδα τὸχ ϑυγίαθ χη δὶς πιὸ δά 
ἰ6, ἀἸοθη8: 5᾽Ὶ 5881} ροίθγῸ ἐ6 1η- 

Πριηἰΐαίθ τηθὰ παρ ἢ ὨΙχίί4α6 οἱ ΕἸ1-10 
565: γα 46, αἴὸ οἱ : δ ΠΔ 6ΓΙ5! ΡΟΓΓῸ 
Οϑίθη 1 ΔΉ} ΠΟΙ η15, ἀυΐᾶ ΤΟ 8 
τηογΙθίαν. ἜΒΙΘΙ 46. οὰπὶ 60, 611 

(γι. ΘΟΠ ΡΠ) 5. Θ᾽ 5416 δα 5} {{π|51 0 61} 

τ αὐ νυ] α5; Πονιίααθ νἱν Ποὶ. 
2ο0.11,55. 

(ὑϊ Πδ7ι6] ἃ11: Οτᾶγε ἀοηιίπι5 12 

65. [60 Αἱ 1Π6 αἰχὶτ: Οιΐα βοῖὸ 

486. ἰδοία 15. 515. ΠΠΠ5. [5ΓΔ0] Ἰηδία: 
Οἰν! τα 65. ΘΟΥῚΠῚ ΤΏ. 15. 516 5.0 001- 

(65, οἱ [πνθηθ5 ΘΟΓΙΠῚ ἰηΐοΡἤοίο5 
"σ᾽λ10, οἱ ρᾶγνα!οθ. Θου} οἰ 65, 

οἱ ρΓγΓδορηδηίθβ εἰν θ5.  ΠΙχίίψιο 18 
Π|24 6}: ΟἸ14 ΘΏΪΠῚ Ξ1ΠῚ 5ΟΥΝΙ5. {{Π|15 

ΘΔ 18... 1 [Δ ΟΪ Δ ΤῸ ΠῚ 1518 }} ΤΠ ΘΉ 81 ὅ 
1 αἷϊ ΕἸ βοαβ: βίο! τη] πὶ ΠΟ] ]- 

Ἀ1Π5. ἰ6 ΓΈΡΟΙ ΒΥΡίἃ 8 [Ὁγ6. Ἔ Οἱ οἴη 14 
Ῥ᾽ΟΘΟπβίβδϑί ἃ}0 Εἰ1560., νϑηϊΐ δὰ ἀομὶ- 

μὰ 81π|. Οἱ αἰΐ οἱ: Ουϊὰ ἀἰχὶ! 

1,2. 

1,4. 

10,82, 
12,17. 
18,71. 

Ῥς,187,9 

15,16. 
Ανι.1,18, 

181. 
24,15.. 

1Ὲκς. 
19,158. 

σοι (ΠΕ) Πατὺ απὐ θα. Β: δ. εὐ ᾧ) Γ πιξε, ΥΕ: 
ϑουίοσοι τοατὺ, ΑὟΥ: ἴαπρο. 

12. Φθε 1 ἰδ τυ, ... 4Ὁ, ξουνζονπιείέοτη, ΟΥὙΕ.Α: 

δύ εὖ. Β: δα ΠΟΡεῖ, δαδ... ΒΑ ΝΕ: δοηπιροπ 
ἐπ ϑ ται Πρίξει. ΑΥ̓: αὐδουζεζοπο 5). ΝΕ. Αι: ὔπῃς 
{πος ... (Θάπρίπρ6). ΑΥΝΕ.Α : τε Θῴιν, απ» 
{ᾧπείδεπ. 

18, Β.ΑΥ͂ΥΝΕ;: πιίτ Ὁ αος. (αἹό 48.) 



8 (8, 18---26.) ποραμ ΒΗ. 

ΨΕΙΙ. «ον απ οἴ δ αδήα γ6565 ἡ πάκαρο. 

- , 

Ἑλισαιέ; Καὶ εἶπεν: Εἶπέ μοι" Ζωῇ ζήσῃ. 
" - - ᾿ 

16 Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἔλαβε τὸ 
- ΕΡ; ϑΔὺν "4 ᾿ , 

στρῶμα καὶ ἔβαψεν αὐτὸ ὑδατι καὶ ἐπέβαλεν 

ἐπὶ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ ἀπέϑανε" 
δε Ρ] Α 3 - 

ἐβασίλευσεν ᾿Αζαὴλ ἀντ αὐτοῦ. 

᾿ 
καϊ 

16 Εν ἔτει πέμπτῳ τοῦ Ἰωρὰμ υἱοῦ ᾿“χαὰβ 

βασιλέως ᾿Ισραὴλ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωρὰμ υἱὸς ᾿ω- 
σαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιούδα. 17 Υἱὸς τριάκοντα καὶ 

δύο ἐτῶν ἦν "Ιωρὰμ' ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ 
ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν 'Ἰερουσαλήμ. 
ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ βασιλέων ᾿Ισραήλ, καϑὼς 
ἐποίησεν οἶκος ᾿Αχαάβ, ὅτι ϑυγάτηρ ᾿Ἵχαὰβ 

ἥν αὐτῷ εἰς γυναῖκα" καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν 
ἐνώπιον κυρίου. 19 Καὶ οὐκ ἡϑέλησε κύριος 

18 Καὶ 

ὙΓΡΠΏ ΠΡΓῚ Ὁ ἼΩΝ ἜΝ δὴ »ὥὅτονΝ 

» , »" ζτε ] διαφϑεῖραι τὸν Ἰούδαν, διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλον. 
αὐτοῦ, καϑὰ εἶπεν αὐτῷ δοῦναι λύχνον καὶ 2 

τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας. 
ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἠϑέτησεν ᾿Εδὼμ ὑποκχά- 
τωϑὲν χειρὸς Ιούδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐφ᾽ 

ἑαυτὸν βασιλέα. "Καὶ ἀνέβη Ἰωρὰμ εἰς 

Σιώρ, καὶ πάντα τὰ ἅρματα τὰ μετ᾽ αὐτοῦ" 
καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέστη νυκτός, καὶ ἐπάταξε 
τὸν ᾿Εδὼμ κυκλοῦντα ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ τοὺς “ἡ 

ἄρχοντας τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν ὁ λαὸς εἰς 
τὰ σκηνώματα αὐτοῦ. 33 Καὶ ἠϑέτησεν Ἐδὼμ 
ὑποκάτωϑεν τῆς χειρὸς ᾿Ιούδα ἕως πῆς ἡμέρας 

ταύτης. Τότε ἠϑέτησε “Δεβνὰ ἐν τῷ καιρῷ 

ἐκείῳ. ἔκ ἐ 5 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωρὰμ 
καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα 
γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν 
βασιλέων Ιούδα; 33 Καὶ ἐκοιμή ϑη Ἰωρὰμ 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη μετὰ 
τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Ζ4αυίδ, καὶ 

ἘΠ ρα λευ σεν ̓ Οχοζίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ εἶ τοῦ: 

25 Ἔν ἔτει δωδεκάτῳ τοῦ Ἰωρὰμ υἱοῦ “Ἵχαὰβ 
βασιλέως Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν ᾿Οχοζίας υἱὸς Ἶω- 
ρὰμ βασιλέως Ἰούδα. 36 γὶὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν 
᾿Οχοζίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ ἐνιαυτὸν 

16. ΑΞ8: μαχβὰρ (στρ. ΕΧ). ΑΒ Ἐ αὐτὸ (ἐ ΕΧ). 
ΑΞΒ Ἐ (ἃ. ὕδ..) ἐν τῷ (ἘΕΧ). ΑΒ; περιέβαλεν ( (ὁ. ΕΧ). 
10. Β: τῷ Ἰωρ. υἱῷ 4. βασιλεῖ ἾἸσρ. καὶ Ἰωσαφὰτ 
βασιλεῖ Ἰόδα (ο. [Ἀ]ΕΕΧ). 17. ΑΒῈ Ἴωρ. ({ἘΧ]. 
10, ΑΒ: καϑὼς (-ἃ ἘΧ), Β: δᾶν. αὐτῷ (αὐτῷ δν. 
αὐτῷ ΑΕΧ). 20. Β: ἐβασίλευσαν (-εν ΑΒΕΧ). 
51. ΑΒ: ἐγ. αὐτῷ ἀναστάντος (ς. ἘΧ). Β Ἐνυπτός 
(ΓΑΕΧ). ΑΒ: τὸν κυχλώσαντα. ΟΝ, αὐτῶν («. 
ἘΧ). 22, Β: ὑποκάτω (ο. ΑΕΕΧ, ϑδὰ 11α, Ἐ5ᾳ. τῆς). 
ΑΞΒ: Δοβνὰ. ξνν; ΑΒ: τοῖς βασιλεῦσιν ( (τῶν β. ΕΧ). 
24. ΔΒῚ Ὑ (φ. 4.) τὸ πατρὸς αὐτᾶ (ἘΒΧ), 25. τὴ 
τῷ 1. ΣΙ βασιλεῖ (ο. ΕΧ). ΒῈβ. Ἰόδα ( ΑΕΧ). 

20 Ἐν 

ὈΞΩ9) ἩΞΞΏΓΙ ΤΙΡΟῚ ΤΗΣΓΙΒΊΩ ὁγπ51 9 
Προ ἌΡΗΙ ὙΣΡ ΟΣ ἐδ Ἴ35Ὶ ὈΣΩΞ 

ἐΡΏΠΙΣ ὈΝΡΤΙΙ 
τα πο τον τὴν πΉΠΣ ἼΦῺ ὈΡΘΌΣ) ὉΝ 95 ΠΘῺ 
ἼΦΒ Ὀθ  το ῚΞ ΘΠ) Ἴ2Ὸ 
Δ ΝΟ ῺΣ 
20 ἤγῶ τρρϑν Ἰ59Ὸ3 τ 
ὩΘΘ τ ΠΞ Ἴ2Ὶ ἐΘΟΦΛΎΞΙ 

Ξ ΤΙΝ ΓΞ ΩΣ ΘΝ ὈΝο. 
ΠΕ ΩΙ πώνς, ἼτΠΓΟΣ ΞΑ ΠΝ ΤΣ 
χεαν πϑν Ν ΟῚ ἐπῆσπο 3 ΣῸΡ 

ἽΠΞ9 ῬῈῈΣ πη ΠΩΣ το πο 
γπ Ὁ ΟΣ ἢ ΝΣ ἡδτοον ὝΘΝΞ 
τπτῦο τ »ῸΒ ὁ ΔῚΞ [ὩΣ ΓὉΞ 
ὑπΡὉ. ὈΠῸΣ ᾿5ΌΣῚ ΓΕΉΉΣ ΝΣ 
ἼὮΦ 3" π- 9 ΠΉΣΣ, ΘΠ ἼΞ5)5) 21 
ΟἾΤΝ ῸΝ ΠΣ πρΣδ ΒΡ ΠΤΗΝ 
Ὁ25) ὩΞΠ ὑγ ὨΝῚ δὰ ΠΕΣ 
ΠΕ} αν ΦΦΒΝῚ ἃ ΤΕ ΡΤ 3) 
»ὥθο τὸ πρὶ οὐρα ἼΣ ΠΤ": 
ἸΞῚ ἼΠ5. ΞΟ ΝΟΣ ὨΣΞ ΓΙ ΞὉ 28 
Ὡ:τ- Νοπ πῶ “ὧδ ὉΞῚ ΒΝ» 

ΤΟΡΕ ΒΥ ὩΣΕΊ ΣἼ2Ὶ ἼΡΟ ΡΣ ὈυΞηΩΘ 
ΏΞΝ ΤΩΣ ἢ ΞΘ] ἐ ΠΤ 2, 

ἼΡΘΟῚ ὭΣ ὍΣΣ ὙΤΣΝΤΩΡ ΞΕ 
ὁ ΡΏΓΙΣΙ 22 ἜΠΤΤΙΝ 

δ δ9 ποῦ πον το ΠΡΩΞ 
ἼΓΟΤΙΙΝ ΝΣ ὈΝ δ. ΠΡ 3 ΓΙΝ ἽΞ 

Ὁ ΟΣΤΞ ἐΤΌΠῚ ἼΦῺ ΌΤΙ 30 
τυ δἹ ἸΞΡ.Ξ ἼΤΟΤΙΙΝ, Πλὰῦ Θητγου 

ἽΞ 

Γ: 

ν. 16. ὉΠ ΝΕ 3 
γ.17. ἘΠ 



Ω. δούὐπίᾳο. 

θαυ 8 Φοᾧίρλτιπαπη, 

(8,15---26) 109 

ΨΈΠΕΠ. ΘΙ 07 δὲν (Οδοιπίίεν, 

ΘΙ4. 2 (τ {ρταῷ : ὅν ζαρεῖ πρὶ Φὲ τοί 
1Ὁ φεπεοίοπ. ὃ Φεδ απϑοτα ἥαρϑ αϑὲν παῦπὶ 

ΕΥ̓ δεῖ ὅποτε πὸ τππξοῖς ἴθπ ἰπ ϑθαῆεον, 
ππὸ ϑτοίτοῖς ἰθπ δον. Π) εν; δα Πτανὸ 

πὸ αζαο ται δ ηίᾳ απ [εἶπε ΕἾ: 
Θ ταί. 

10 
ραῦδ, Ὅεὲ8 δ πίρᾳ δ᾽ ΔΊταοῖδ, τθατὸ Δόταπι, 
δεν Θοῦπ δυζαρθαιδ, δθπίς π᾿ ιδα. 
17 ὃ Βιοεὶ παὸ Ὁτοίβία δαῦτο αἰ αν ἐν, δα 

εὐ δεὺπίᾳ ταν, τπὸ τὸρίοτίς αὐ λα θτὸ 
18 .ι. Δογιζαίοπι, Ὁ ππιὸ ᾿υαπθοῖ απ δοπὶ 

ἤθδερο δὲν δεδπίρο Δήταρ8, τὐἱὲ Ὁᾳ8. θαι 
ἜΓθαὉ {ραΐ; Ὅεῖπι ὩΙθαθ8 ΦοΟδέον ταν [εἰπ 
θεῖδ, ἀπὸ εὐ θαι, Ὁα8. ὅθι ὅοττη ὑδεῖ 

19 φοβεῖ. Ἔλίθον δον ὥοιν τὐῖς δα πίε 
φογοογθει. ἀπὶ {οἰπε8 δἰ πο8 Φαυΐο 8. τοἱ[- 
ἴεπι, τοἷο ἐν ἔθει φοτοδεῦ θαι, ἴθπι κιῖ σεδοπ 
εἶπε βεῶτο πἀπίρν Τείποεπ δεποὸτη ἰπιηιοῦε 

20 Ὁατ. 8: {εἰπὸν 8 εἰ: [εῖοι οἷς (δοοπιίίον, 
αὖ τυ διίθα ππὸ πιατοπ εἰποπ δεδπίᾳ 

21 ἴδεν Πἅ. Ἔ Φειπ ϑόταπι ἴσαν Ὁπτ) ὅ αἷν 

σόζοσοιι, ται αἴ ἥβδαρὸπ πὴ ἴδηι, τπιῦ 
δαί {{) Ὅε8 ϑὲα 18. αὐοσοππα δέ τπιῷ οἷς 
(δουπιίίον οὐἼίαροι, οἷο ἀπὶ ἰθπ θεν ας 
τὸν, Ὁαξι οἷὲ δουίζοπ ἔθου οἷο ὅδαρὸμ, ὉαἘ 

22 Ὁᾳ8 901 ἤοθὲ ἰπ ζεἶπο ὐοπ. ἘΦ ατιπι 
Πεΐοιι οἷ (ΘΟ ομα τον αὖ θη θα. δί8 απ 
οἰοζοι Φααᾳ. ὅπ [1 2: {ἴδοι ὅ 61} αὖ 

28 αἴθπα. Ἔβα8. δον πιοῦν θη ογαηι 
41: ἴασοι {ΠΠ, τοι αἰ[ο8, τυαϑ ἐν αοίθαπ θαί, 
Πεῦο, γὍα8. ἰ{ σε τίοδοπ ἴῃ Ὅον ρτοπίοα 

φάος δθπίαε δα. ἜἸΔπΌ οταπι οἰ 16 
ταὐς ζεἰπιοῖι 9 ἄτουπ, ττῷ τρατὸ δόσταδοη ππ|1 
ζει δάξοτα πὶ δὲν Θίαρι Φαυίοδ, τππὸ 
ραβία, ζοεἷπ Θοῦπ, τατὸ δεὐπίᾳ απ [εἶπ 
Θίαᾳτι. 

20 ὅπ ζιοῦίζοοι ον δυταμιδ, δὲ8. Θοθπ 
“γα 08, Ὁε8 δε δπία δ ίγαοῖδ, τυατὸ ἡΙδαδία,, 

20 δὲν Θυῦδι ϑδυταπιβ, δεδπίᾳ ἴῃ θα. ἢ θεῖ 
τ1πιῦ κυυαπρίᾳ δαῦτε αἷλ ταν ϑΠαϑ͵α, δα 
εὐ δεθπίᾳ τυατὸ, τἀπὸ τὸρίοτίς εἶπ σα Ὅν 2: 

19. 0.1.: εἰπ Εἰ. 

14, ζαφίς πίε, (Β: ἔδηππίο σαν 04.) 
1ὅ. δίο Φεέῖδε ... ἴδον ζείπι Θ᾽ είαγε. ΑΥ̓ :- πα ηὶ 

[9 αἴαε!]. αὐ .ὙΕ: δα 8 διζοροιπιοβ, Α: εἶπ ΘΒ.  ΠιΩ). 
ΒΟΥ͂Ν: δαβ εὐ Πατῦ. (Α: π΄. δα ἐν αὐ. ταῦ.) 

18, αΥγ: ἱπϑειι 55... Αἃ: δεπϑθδοροι, Β. ΑΥ ΝΕ: εὐ 
γαΐίε (εἰπο ᾧ΄, 9{.) πη 598, 

19, 3391. 1 δύπ, 11, 30, 15, 4. 

γι [ἀπξοι ϑαθν ϑοναπιδ, δὲ8 (ΘΘοδπδ 

{01 ΕἸΙΒοαδὲ Αἴ 116 σοϑροπάϊ: Ὠἰχ 
Ὠ}1Π1: ἈροΙρὶθ5 βδηϊ αἴθ). ἜΘυμ486 1 
γΘηἶβϑοῖ ἀἰδ5. αἰΐογα, {11} 5.ΓἀρΡ.] 1 
οἱ 1ηἿπ1{ Ἀ4αδηὶ οἱ χράπαϊς ΒΌΡΟΓ 

ναο, ἰδοίθηη. 65; 400 πιο τορηδνιΐ 

Ἠᾶ286] ῥΓῸ 60. 

ἄμμο «υΐμο Τογὰμι ΠΠΠ ΑΟμὰΡ 10 
ΓΕΘῚ5. ἰϑγᾶθὶ οἱ Φοβαρῃαί γϑρ]5 δα ἃ 
Γοσηᾶν Φογαη ΠΠΠ|85 Φοβαρῃαὶ ΓῸΧ 

“ον. 44. ἢ ΤΙϊρίηϊα ἀποτιμ) ΔΠΠΟΡ 17 
ΤΟΝ ΟΡΔΠ. ὉΠ ΠῚ ΓΟΡΏΔΓα οΟθρΙδ586ί, οἱ οοίο 

“ον. 1,6.8 15. ΓΟρηαν [ἴῃ ΦοΓιβαίθη. ἜΑιη- 18 

θα]ανιίαιια. ἰῃ 15 ΓΘΘῚΠ [5 Γ86], δἰοαΐ 
ἐπ Δ θαΪανογαΐ ἀοηλ5 ΑΟΠᾺ} ; ἢΠ]1ὰ Θ ΗΠ] 

νος. ΔΟΠᾺ ΘΓὰΐ ἸΧΟΙ 6}5, οἱ [611 φιοά 

ΒΔ οϑὲ ἴῃ οοηδροοία ὨΟΙΏΙΗΙ. 

ΤῊΣ ΝΟ] αἰν δαίθπι Π ΟΠ π15. ἀϊβρογάοιο 19 
Φυάαμη, ΡγΟρΡίον αν ἃ ΒΘ ΝᾺ 5011, 

πα. 810α} ῬΡΟΠβοραΐ οἱ, αἱ ἀάγοὶ 1] 1ὰ- 

ΚΝ ἐρευλιη οἱ ΠΠΠ|5. θα. ουμοι 5. ἀ16)ι8. 
χθιυ»δ, ἘΙῚ. ἀἰΘΡθῈ5. 6}8. Τϑορϑϑὶ πάθη, πὸ 20 

3,9. 6556. 5} διάἀα, οἱ σοηβι{π|1 5101 Γ- 

θ᾽ ϑθοιη. ἘΘΗΠ 486. Ζογὰηι βοτὰ οἱ 21 
ΟἸΠΘΒ. ΟἸΓΡΒ ΟΠ 60, οἱ βιυοχιΐ 
ῃποοίθ Ρογοπβδίίαθ [Ιἀππη605, 6] 
ΘΠ) ΟἸΓΟι ἰΘἀογαηΐ, οἱ ΡΥΪΠΟΙΡ 68 
ΘΌΡΓΡΆΙΠῊ : ΡΟΡ 5. δαΐθι [αρὶς ἴῃ (ἃ- 

ἜΠΩ θογηδοα]ὰ βιὰ. ἘΠ ροοββιί οῦσο Βάοθη), 22 

Π6 οϑϑθῖ 50} πὰ, ὑδᾷι6 δὰ ἀϊθπὶ 
Πὰπηὺ. Ταηὸ γϑορθδδιΐ οἱ ΟΡ πὰ ἰὴ 
ἰΘΏΡΟΓΘ 1Π|0. Ἔ ΒρΙΙααὰ ἃσίδιῃ 29 
ΒΘΓΙΊΘΠΠΙ ΦΟΓὰ οἱ τηἰνογεὰ 4π8 
ἴδοι, ποηη6 Πᾶ60 50}]ρία δαμι ἴῃ 0 ΓῸ 

γογ ογ) ἀἰθυ αι τόρσαῃὶ πιἀαΐ ἜΕὶ 24 
ἀουιηῖν ΦΟΓΔΏ) ΟΠ] ρΔΙΓΙθΙ15. 5818, 

ΒΘρΡαΪ αβαπ6 δ᾽ ΟΠ 6ἷ5. 1ῃ Οἰν![αΐα 
“οι. θανια, οἱ γσεσῃᾶν! ΟΠ ΟΖ]ὰ5 ΠΙ15. 6}15 
ΠΣ ΡΓΟ ΒΟ: 

Αππὸ ἀποάθοϊμηο Φογαπ) ἢ}1 ΑΟΠὰ} 2 5 
ΓΘΟῚΒ. ἴβυδθὶ γορηᾶνιὶ ΟΟΠ οἱ ἰὰ5. ἢ] 115 

“νου, ΦΟΓΆ1 Το ρα δπἀλ6. Ὁ ὙΙΘΊηΠ ἀπόονιτῃ 20 
ΔΏΠΟΤΡΊΙ δΡὰϊ ΘΟ] Ο 215, ο ΓΟΡΠΔΓΟ 
ΘΟΘρΙβ5οῖ, οὐ ἅΠ0Ὸ ἅΠὴ0 ΓΘΟΗαΥΠ [ἢ 

ΣΤῊ 

20Ἐ.91 

Νιη. 
Πν δ8,εῦ; 

26". 

Ι 31,188. 

Ὁ. ΑΙ.: Ἀοἰιδζίαϑ (61. 544.) 

20. ΒΕ: ἰπ [. Φαροπ. νΕ: ἡ. ὃ. Θευιζϑα! , Α: 
δαβ [. πἰ ὦ Ε ππίου τὸ, τοάτοπ, Β: πὶ ππεῦτ απ. Ὁ, δεῖσατὶ 
τὸ, γοατοπ, ΟΥ̓ ΝΕ,Α: {εθέυπ. 

91. Φὥαξυᾳ ΄. αοπ 8. ... π΄. πιαϑές ἴ,. αἰ... [ὦ πα 
νον αδοὸῦ δα δ, ΑΥὙΕ.Α: δίς ἰρπ ππιτίποί θαΐοπ 
Β: [Ὁ 211 (θη οοισοιδ οί, 

22, ϑυῷ, Β.Α: ϑ{{{0, ΑΥ̓͂: 1{πὸ [Ὁ. 



100 (8,27--9,7.) 

ΨΕΙΙ. 

ἕνα ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ὄνομα 

τῆς μητρὸς αὐτοῦ Γοϑολία ϑυγάτηρ “41μ- 

βοὶ βασιλέως ᾿Ισραήλ. 21 Καὶ ἐπορεύϑη ἐν 
ὁδῷ οἴκου ᾿χαάβ, καὶ ἐποίησε τὸ πονη- 
ρὸν ἐνώπιον κυρίου καϑὼς ὁ οἶκος ᾿“χαάβ, 

28 Καὶ ἐπο- 

οἱ μετὰ ᾿Ιωρὰμ υἱοῦ ᾿4χαὰβ εἰς 

ὅτι γαμβρὸς οἴκου ᾿4χαὰβ ἐστίν. 

ρεύϑη "Οχοζία 
πόλεμον μετὰ ᾿Αζαὴλ βασιλέως Συρίας εἰς 

“Ῥαμὼϑ' Γαλαάδ, καὶ ἐπάταξαν οἱ Σύροι τὸν 

Ἰωράμ. 39 Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς ᾽Ἴω- 

ρὰμ τοῦ ἰχτρευϑῆναι ἐν ᾿Ιεζραὴλ ἀπὸ τῶν 

πληγῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν ῬΡαμωϑ, ἕν 

τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ ᾿Αζαὴλ βασιλέως 

Συρίας" καὶ Ὀχοζίας υἱὸς ᾿Ιωρὰμ ημπν ἰς 

Ἰούδα κατέβη τοῦ ἰδεῖν τὸν ᾿Ιωρὰμ υἱὸν 

᾿Αχαὰβ ἐν ᾿Ιεζραήλ, ὅτι ἠῤῥώστει αὐτός. 

ΕΖ. Καὶ Ἑλισαιξ ὁ προφήτης ἐκάλεσεν ἕνα 

τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

Ζῶσαι τὴν ὀσφύν συν καὶ λάβε τὸν φακὸν 
τοῦ ἐλαίου τούτου ἐν τῇ χειρί σου, καὶ πο- 

ρεύϑητι εἰς ἹΡαμὼϑ Γαλαάδ. 32 Καὶ εἰςελεύσῃ 
ἐκεῖ καὶ ὄψει ἐκεῖ ᾿Ιηοὺ υἱὸν ᾿Ιωσαφὰτ υἱοῦ 

Ναμεσσί, καὶ εἰρελεύσῃ καὶ ἀναστήσεις αὐτὸν 

ἐκ μέσου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, καὶ εἰςάξεις 
αὐτὸν εἰς τὸ ταμιεῖον ἐκ ταμιείου, ὃ χαὶ λήψῃ 
τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπιχεεῖς ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐρεῖς " 7άδε λέγει κύριος" 

Κέχρικά σε βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ. Καὶ ἀνοίξεις 

τὴν ϑύραν καὶ φεύξῃ, καὶ οὐχ ὑπομενεῖς. 
ὁ Καὶ ἐπορεύϑη τὸ παιδάριον ὃ προφήτης εἰς 
Ῥαμὼϑ Γαλαάδ, ὅ καὶ εἰςῆλϑε, καὶ ἰδοὺ οἱ 

ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἐχάϑηντο, καὶ εἶπε" 
“όγος μοι πρός σε, ὁ ἄρχων. 
Ἰηού : Πρὸς τίνα ἐκ πάντων ἡμῶν; Καὶ εἶπε" 

Πρὸς σέ, ὃ ἄρχων. 
ἤλϑεν εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἐπέχεε τὸ ἔλαιον 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Τάδε λέγει κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ Κέχρικά 
σὲ εἰς βασιλέα ἐπὶ λαὸν κυρίου ἐπὶ τὸν 

Ἰσραήλ' ἸΤκαὶ ἐξολοθρεύσεις τὸν οἶκον 
“27, ΒἘ ὅτι - ἐστίν (ΓΑΕΕΧ, ἈΕΧ: γα. γὰρ). 
28, ΑΒ Όλχ. ... (ρτὸ Σίυρ. )ἀλλοφύλωγνίο. ΕΧῚ. Β (οι, 
ἰη γα) Ῥεμμώϑίο. ΑΧ). 29.ΒἘβασ.Ἰ. (Τ ΑἘΕΧ).-- 
1.48: δεῦροί(πορ. ΠΧ κῶς Β (οι. ἴπ 68): Τὸ (ο. ΔΈΧῚ. 
ΑΒ: ταμεῖον ἐν (τῷ) ταμείῳ (ς. ΕΧ). 8, 48: εἰπόν. 
(ἐρ. ΕΧ). 438 Ὁ (ἃ. βασ.) εἰς (Σ Α1Χ). ΑΒ: μενεῖς. 

Καὶ εἶπεν 

θ Καὶ ἀνέστη καὶ εἰς- 

᾿ ' 

Ἰβορπ ΚΗ, 

«οί ρα εν αοζἕδ. 

ΒΝ Ὶ ὈΣΌΞ ΘᾺ ΤΗΝ 

ἐραδὺ ἼΡῸ. ὙΌΣ ΤΣ ἼΠΠΩΣΣ 
απ ὭΣΡῚ ΞΝΤΙΝ ΤῊΣ 13. Ἡ91127 
ἸΏΠῚ 5. ὩΝΠΝ ΤΣ Ξ ΠΊΡΣ ἼΡ25 

ΓΞ ΘΔ ΓΩΝ 25 ἘΝΉΡῚ ΣΝΓΙΝ ΤῊῊΞ 28 

ΒΝ 9 ὉΝΙΓΓῸΡ ΠΌΤ 50 Ξῆτια 
ΣΦ ΓΩΝ ΘΝ 35} ἼΦΩΣ ΓΙΠΔΞ 
ὈΝΦΊΡΞ ἈΒΊΏΠΣ Ἴ38 15 Ξιῶϑ 29 
ΓΞ ΘΌΘἪΝ ἼΠΞ ΩΝ ΘΡΞΘΓΙ 
ΒῚΝ 9 Ὄνστπτον ἼΠ ἸΞ ΠῚ 
5 πα 9 ποθ ὈΠῸΣ ἼΉΤΠΝἢ 

ἘΜΉΝ ΠΥΝΝ 

ὩΞῸ ὙΠῸ ΝΡ ΝΉΞΩΣι Σϑ ΟΝ) ΕΝ, 
ΠΡῚ Ἡ 37 ἬΝ 72. ὝΩΝΡΊ ΘΡΝ ΒΩ 
πρα 6] ΡΞ ΠῚ ἸΔΏΩΣΙ ἼΒ 
ΝΉΠΣ ΘΌ ΠΝ Ἢ θῶ ὨΝΞῚ ἐἸρδ8 2 
ἼΓΏΡ ΤΙ. ΝΣ ΓΉΜΕΙ οι τ 8 
Ἣπ ὮΝ ὨΝΣΠῚ ΠΝ ΠΩ 
ὩΡΧΣῚ ὑϑῶσ Ὁ ΠΙΠΡΘῚ ΣΠΠΞ 
πῆπο ὍΝ τ ΤΡ ΩΝ ΘΝ ΟΣ 
ὩΠΤΘΣ ὈΝ στὸν θῸ5 Ὁ ΠΏ Ὁ 
ΠΟΣῚ ἘΠΘΠΣ ΝΟῚ ΠΕΘ9] ΤΟΊ ἃ 
ΝΞ) ΕἸΡὉ5 ΤΥ Ἢ ΝΛ ΞΘΤῚ ὝΡΞΡΙ ἼΡΞ 
ἽΞῚ ὝΔΝ 5 ΘΊΞυῦ5 ΘΌΠΠ ἜΣ ΓΒ ΠῚ 
μς: ΝΉΣΙΣ ΩΝΘῚ ΩΣ ΤΛῸΝ "Ὁ 
ΒΡ᾿Ὶ τῶ ΤῸΝ ἼΩΝΘῚ ΡΞ ᾿ 
ἸΝ ΓοΝ Ἰὼ Π ΡΚΡῚ προϑηι Ν35 
ΤῊΝ ἐππο ον σπθ. 5 ἼΩΝ 
πρ-ὸν Ἴ9Ὲ5 ΠΆΩ ΚΟ Ὀδ γΩ" 
ΓΡΞΓῸΝ ΠΞΠῚ ὁ ὈΝ δ ητΟΝ Γῆ Τ 

21. Β: εἰπ Θιίῴτυ. δε6 ὃ. νΕ: δεῖ Φοδιεοντπιαππη. 
ΑὟ.Α: νοὐζάδισἀ οτε ταΐἘ θοῖπ ὦ. 

28, ΑΥ̓͂ .Α: π΄ Ὁ. Ὁ, σουυππδοίοπ. 
29, ΟΥ̓ .νῈ: υ. ὃ. θαι (ὐοππί! ἰθπ Ὁ. Ὁ, νοεῖς 

Ἰ γομπῦς!). Β.ΑΥ̓ΤὙΕ.Α: χε Βεζιδει ,., τϑαν ἔτ, 

ΣΙ 



Φ, δὲύπίᾳς, (8. 5) ΞΟ ΤΟ] 

ααοῖθ Θίοα,. (δα [ἀβέ ὅὅοθι }αἾθοπ, ΨΕΞΕΙ. 

ργμζαΐοπι. (Θείπο θενετον. δίοβ ΠΡ αΙ]α, 
εἶπε Φοάτον ἡπιτὶ, θὲ δεθηίᾳ8 δήταςϊϑ. 

27 ὁπ τυαπϑοῖτο αὐ δεπι ὕθορο δε8 ϑαιοῦ 
Ἄθα58, τὸπὸ ἐθαΐ, Ὁᾳ8. δὸπι Φεττα ὑδεῖ ες 

Κεῖ, 
28 Θάιηϑαροῦ ἱπι ὥᾳιζε Ἔα 0. ἢ Ἰἴπὸ εὐ 06 

ταὶς φόοταπι, δὲ Θοθπ θαθ8, ἱπ Θ τείς 

τοΐϑοῦ αΐαοῖ, Ὅεπ δεδπίᾳ κι (Οὐ τίεπ, ρὐπ 

παπποῦ ἱπ ΘΟ ραν; αθοῦ οἰς τεῦ [ᾧΠι- 
29 φὲπὶ ϑοταπι. ὃ αᾳ Ἐοθτεῖς οταπι, Ὅὲ 7 δὲ ὃε 

πᾳ, ππὶ|, δα εὐ Π{) Θείτοπ Τίεβὸ κι οἼτεοῖ 
οπ δὲ Θῴϊάροι, οἷς ἴδπι οἷε ΘτΟΥ 665 
ζῶϊαρσοπ δαίίοπ κει ϑέαπια, ὃᾳ. εὐ ππίξ ὅᾳ- 
ἴαεῖ,, ἐπὶ δεδηίᾳε κι (ϑτίεπ, [τι. Ἰϊπὸ 
ἡ θαδία, Ὅὲὼ Θοῦπ ϑοταπιδ, δὲς δδπίᾳ 
δα, ἕαπι δίπαθ κει δείεθοεπ οταπὶ, ὸπ 
Θυῦπ Ἰἴθαῦϑ, 21: Φεοτροῖ; ϑεππ εὐ ἴαὰβ 
ἔγαπέ. 

εχ. (δα αδον, ὅὲ. βτορθεῖ, τοῦ Ὅὲ: ὅθτος 
γϑοίοπ δείποεῦ εἶἰπδ ππὸ Τρτα κα ἰθπι: 
Θὕτίς θεῖπο φοπθεπ απὸ πίπιπι οἰοζεπ 5 οἷ- 
ἔχις τοῖς οἷν, ἀπὸ σοθε δίπ απ ϑὲαιποιῦ 

2 ἱπ ΘΙΙοαῦ. ὙΠῸ τρέππ δι Ὁαδίπ ἔοπιπιῇ, 
τον δὰ. ὉΛ[6}1 1 οη΄ δεθα, Ὅεπ Θοῦπ 
οαρθαῖδ, Ὁεὲ8. Θοῦποϑ ϑὲὶίπι[. {πὸ σρθς 
διπεῖπ τὸ δεῖβε ἰθπ αὐ πεθοῖι ἀππτον [εἰποπ 
Ῥγοοῦπ, ἀπὸ [ἴτε ἰθπ ἱπ οἷς ἱπποτίι 

9 ὁξαπιπιεν, Ἐππὸ πἰπιπι ὅπ οἴ ξτια,, ππὸ 
ζαϊτίς ε8. απ ζεὶπ ὅαιρε ππὸ [ρει ὦ : 0 
ἴσρί 61 ὅεττ: ὦ θαῦε οἰ 2ππὶ δεδηίρε 
ἴδον γαῖ σοζαῖδεί. πὸ ζ0ΠΠ|| οἷς θύν 
αὐἰίθιπ ππὸ {{ἰοδοπι, ἀπὸ πἰ τ ϑονξίεθοπ. 

4 ἜἸϊπῦ δὲν δύπρι πα Ὁε8 τορθείοιι, ὃογ 
δπαδε, αἷπα δπ σὲπ ϑὲαμποι ἰπ Θ Γεαῦ. 

δ ἘΛ1πὸ δα εὐ δίπεῖπ ἔσπι, [{ῦς, δὰ αβὲπ 
Ὁΐς απρίίοιτς Ὁε8 ὅεογτθ. Ἰ1πῦ οὐ ἡρτα: 
“ῷ θαῦο οἷν, Φαιρίπιαπη, τραϑ ἐπ [αβ6Π. 
ρθι Ἰρταῦ,: ϑθοίάγεπι τὐπίον τπι8 αἸτοι 

6 ὅν ζργα): Φίν, δαιρίηιαππ. Ἔα {απὸ 
εὐ ἀπῇ ππὸ οαἰπα δἰπείπ. (ὅν αδὲὺ [τοῖο 
Ὁα8 εἴ αὐ Τζεῖπ αμπρὶ τπτὸ Τρτα᾽ δι 
θαι: 0 πὲ δε Φοῦν, δὲν οί Δήταείδι 
Χ Ῥαδε οἰ κπι δεῦπίαε σεζαϊδει ἰδὲ 

7 Ὁ.8. ὥεῖτπ 901Ὲ ϑἤταεῖ. ἜΛΙπὸ δῖ [01 

1. σ.1;: δίδου εἴποι, ὅ. Α..Ατ ουσαό δπ }α6επὶ 

1. δίεῖε “δ εἸΠαῖε. Α: 5 εἸΠ Δ! εἴπ, 
2. Β.ΑΥ͂ν.νΕ: Πεῆε (Οἱ ππὶΚ Ὁα([6{06{1) πα (ὅ. ... 

ἴαβ ἰῇπ' απ. (απὸ δον ϑ)δί!ς {. 331,), ΑΥ̓͂ : ϑοπ δὲ, 
3.1 δὲ, ; ᾿ 

3. ΑΥ̓Υ.ΥΕ: αἰεβε [{6... δὲ.) [αἴθε οἱ). Β: πίε σαν, 

τοἷς Ὁᾳα8 αι θα, Ὁεππ οὐ κατ᾽ 

γαλ αὐ Γ 5816}; ΠΟΠΊΘη ΤηΔ 15 6}.5 ΑἰΠ8]ϊὰ 

τοόδίδο; Πα ΑΙΏΡΙ ΓΟρΡῚ5 Ι5γὰ8]. ἝἜΞΕῚ ἀΡυ- 27 

ν18. [ἅν [ἢ ν]ὶδ ἀομη5 ΑΟΠμᾶΡ, οἱ ἴδοὶΐ 

40 ἃ πη] 1 6ϑὲ οΟΓἂΠ ΠΟΙ Ϊη0, 510- 

αἰ ἀοηλιι5 ΑΒΔ: ΘΘΏΘΓΡ ΘηΪΠπ) ἀΟΙΠῈ8 

20.25.5. ΔΌΠΔ] [α{.. ἜΑΡΙ 4πο4α6 οὰπὶ 90- 28 

ΤᾺ) Π]10 ΑΟΠἃ}} δά ργδϑ᾽ ἰδ πά πη ΘΟἢ- 

λον τὰ ΗδΖδ6] ΓΘρ6ΠῚ ϑυγίδθ ἴῃ ΒἈδπηοί] 

(αἰαδ, οἱ νι]ηθγανθραηΐ 5 ΥΓὶ ΖογδΠη. 
ἐοδυῖϑ, θοὸς ἢ] ΤΘΥΘΓΒΙΙ5. Θδὶ, αἱ ουγαγοίαγ ἰη 99 
ΒΥ  62Γ86], αυᾶ νὰ] ΠΡ νου ἃηΐ, Θὰ πὶ ϑυγὶ 

ἴῃ Ἀδπιοίῃ ρΓδο απΐθηι οοηίνὰ Ηά 288] 

ΓΟΘΘἢ ϑυγῖᾶθ. ῬΟΥΓΟ Οομοτίαβ ἢ] 5 

δογᾶη τὸχ Διὰ ἀφβοθηάϊί ἰηνίβθ ιν 6 

Φογὰμπη ἢ] ΑΘ ἴῃ Φθ2γδ6ὶ, 4υϊὰ 

δοργοίαθαΐ 0]. 

ἘΠ Πἴβοιιβ ἀαΐθπι ΡΙΟρ]οί65 νοοὰ- ΕΝ, 
νἱλ ἀπ} ἀθ ἢ]Π1|5 ΡγΟρ]θίδυ πη οἱ 

11 111: Αὐοίηρα ᾿α 005 ἰχ05 οἱ (0116 

᾿Ἰρπεοα πὶ οἱοὶ μᾶηο ἴῃ τηᾶπι πᾶ, οἱ 

νὰδθ ἴῃ Ἠδιη01}} (1848. σαι θ 2 

18,4. Υ̓́ΘΠΘΙῚΒ. {ΠπῸ, νἀ 60 1]5 θα Πα {0- 

ἐρτδν αρΠαὶ ΠΠΠ Ναμηδὶ; οἱ ΠΤ Θ55115 511501- 

να. ἴα 15. Θὰ (6 Ἰη66410 [ΓΙ ΠῚ) 5ΟΓΌΙΩ 

οἱ ἰηἰγοάποθς ἴῃ ἰηίθυ 5. ΘΟ] Ο] ΠῚ, 

Ἔ (ρηθηβϑ4α6. ἰθη Ἰο]π) ο]οὶ [ἀμ 465 8 

1κκ. ϑΈΡΘΓ ὁδραὶΐ 6}115, οἱ ἀϊο65: Παθο ἀἰοι 

νον ον τ. ἸΏ ππι5 : ΠΠηχὶ [8 ΓΘΡῸΠῚ ΒΌΡΘΥ [5Γ86]. 
ἈΡΘΓΙΘΒ46. Οϑίίαμῃ οἱ {πρὶθ5, οἱ. ἤθη 

101 δ 5865. ἜΑΡΙ οὐσο Δ οΙ]βοθηβ. ἅ 
Ριογ. ΡΓΟρΡΠθια6 ἴῃ Βδιηοῖ ἢ (α]δαί, 
Ἔ δι ἸηθΊΘ58115 δὲ {Ππὸ. Εἔδοθ ἁπίθη ὃ 
ΡΓΙΠΟΙΡ65. ΘΧΘΓΟΙ 5. βϑάθθαηί, οἱ αἱ: 
γε ατη τ} ἃ 6, ὁ ρτπο6ρ5} Πἰχι- 
46 δόμα: Αἀ θη 6Χ ΟἸΏΏΪ18 ΠΟ- 
θι5 ὁ ΑΥ {Π6 ἀἰϊχιι: Αα 6, ὁ ΡῬγΪποθρ5! 
ἜΤΙ ΒΌΓΓΡΟΧΙΙ οἱ ἰπργθϑβι5. δδί ο}1- 6 
οα]αμη: ἃΐ 116 {πα} ΟἸΘ ΠῚ ΒΡ ΘΓ ἀραὶ 
6].5 οἱ αι: Ηδλθο ἀϊο Ποιηΐηι5. Π 615 
[5γ86]: ὕηχὶ [6 γθσθῚὴ 5106 ΡΟρΡαΪ 

20μ.26,..θ ΟΠ] [5Γ86]. Ἐ ΕῚ ρϑγοαι65 ἀοιηὰπὶ 7 

6,1. 

4,29. 

18:.10, 

8,29. 

29. ἦν 

ἔοπ, ΑΥ̓: θαττὸ π. ΝΕ: ϑευτοοίίο. 
ἀς σἰΐπαι., δὲν ϑεορθείεπέπαρε, ΑὟΥ: Ἔδτορῇ.ε 

ἄπαγρο. ΝΕ. Ἂ: δἰποῦ! (Οίεπευ) ὑεὁ ὅτ, 
ὅ, ΒΙΑῪΝ.Α: εἰπ ἤθοτε απ δἰ). 
0. ϑυϊξ, ὕδεν ζ, 

Ἠδιηᾶ. 



102 (9,8--10.) 

ΕΧ. 

᾽ , -" ’ ’ Χ 

“Αχαὰβ τοῦ κυρίου σου ἐκ προφώπου μου, και 
σ - - 

ἐκδικήσεις τὰ αἵματα τῶν δούλων μου τῶν 
- [χ2 - 

προφητῶν καὶ τὰ αἵματα πάντων τῶν δούλων 
Α ΄ ν 

κυρίου ἐκ χειρὸς ᾿Ιεζαβελ ὅ᾽ καὶ ἐκ χειρὸς 
ὅλου τοῦ οἴκου ᾿Αχαάβ, καὶ ἐξολοθρεύσεις 

- ἴ ᾽ - λ -“Ἢ 

τῷ “χαὰβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συν- 
δχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν ᾿Ισραήλ. 

͵ «. 

9 Καὶ δώσω τὸν οἶκον ᾿χαὰβ ὡς τὸν οἶκον 

Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ ὡς τὸν οἶκον 
Βαασὰ υἱοῦ Αχια 10 καὶ τὴν Ιεζάβελ κατα- 

, . , 2 -“} Ψ' 

φάγονται οἱ κυνὲς ἐν μερίδι τοῦ ἀγροῦ ]Ιεζραὴλ, 
ν , Ξ “ » Ἁ 

καὶ οὐκ ἔσται ὃ ϑάπτων. Καὶ ἤνοιξε τὴν 
ϑύραν καὶ ἔφυγεν. 

ἽΝ ᾽ ἘΣ ι τ: ᾿- 
11 Καὶ Ἰηοὺ ἐξῆλϑε πρὸς τοὺς παῖδας τοῦ 

κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ Εἰρήνη; τί 
“ 35. ὦ «ς 3 . ΄ὔ 

ὁτι εἰρῆλϑεν ὁ ἐπίληπτος οὗτος πρὸς σδ; 
« πῇ »" κ 
Ὑμεῖς οἰδατὲ τὸν 

12 Καὶ 

Καὶ 
σ΄ “ 

Ουτω καὶ οὐυτῶ 

Τάδε λέγει 

Υ̓ 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

ἄνδρα καὶ τὴν ἀδολεσχίαν αὐτοῦ. 

"ἄδικον" 
Α .“ , 

εἶπεν ᾿"]ηοὺ πρὸς αὐτούς! " 

εἶπον" ἀπάγγειλον δὴ ἡμῖν. 

ἐλάλησε πρός μὲ λέγων καὶ εἶπε" 
κύριος Κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ. ] ἡ 

18 Καὶ ᾿ἀκούσαντες' ἔσπευσαν καὶ ἔλαβεν 

ἕκαστος τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔϑηκαν ὑπο- 

κάτω αὐτοῦ ἐπὶ τὸ γαρὲμ τῶν ἀναβάϑμων, 
καὶ ἐσάλπισαν ἐν κερατίνῃ καὶ εἶπαν" Βεβασί- 
λευκεν Ἰηού. 14 Καὶ συνεστράφη ᾿ἸΙηοὺ υἱὸς 

᾿Ιωσαφὰτ υἱοῦ Ναμεσσὶ ἐπὶ ᾿Ιωράμ᾽ καὶ 
᾿Ιωρὰμ ἐφύλασσεν ἐν ἹΡαμὼϑ' Γαλαὰδ αὐτὸς ], 
καὶ πᾶς Ισραὴλ ἀπὸ προζςώπου ᾿“ζαὴλ βασι- 
λέως Συρίας, ὅ καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωρὰμ ὃ 
βασιλεὺς ἰατρευϑῆναι ἐν ᾿Ιεζραὴλ ἀπὸ τῶν 
πληγῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἕν τῷ 
πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ “ζαὴλ βασιλέως Συρίας. 
Καὶ εἶπεν ᾿Ιηού: Εἰ ἔχετε ὑμεῖς τὴν ψυχὴν 
ὑμῶν μετ ἐμοῦ, μὴ ἐξερχέσϑω διασωζόμενος 
ἐκ τῆς πόλεως τοῦ πορευϑῆναι καὶ ἀπαγγεῖλαι 
ἐν ᾿Ιεζραήλ. 16 Καὶ κατέβη Ιηοὺ καὶ ἐπο- 
ρεύϑη εἰς ᾿Ιεζραήλ, διότι ᾿Ιωρὰμ ἐϑεραπεύδτο 

8. ΒΤ(ρΡ. τῷ) οἴκῳ (ἘΕΧ; ΔΕΧ: τὸ οἴν δ). 9.4 
1. Ἴι οὐ 150.) τᾶ. 10. ΑΒ ἐ Ὁ. ἐν) τῇ... Ἐτὅ 
ἀγρὅ.. εδκ ἔστιν (ο. ΕΧ). 11. 8: εἶπαν (-ον ἈΕΧ). 
ΑΒ: αὐτοῖς (πρ. αὐτὅς ἘΧ). 12. ΑἙΕΧ Κα, εἶπε. 
13. ΑΕ Χ: ἔλαβον. ΑΕΧ : ἐπὶ γὰρ ἕνα τῶν ἀναβ. 
ἐκαάϑηί ν)το. ΑΒ: ᾿Εβασέλευσεν (ο. ἘΧ)ὴ. 14. ΑΒ: 
πρὸς (ἐπὶ ΕΧ). ΑΒ Ἐ(. ἐφ. ) αὐτὸς (ἘἘΧ). ΒΈ(β4ᾳ) 
αὐτὸς (Ὁ ΑΒΕΧ). 1. ΑΒ: ἀπέστρεψεν... ὧν ἔπαι- 

πέοραμ ΕΗ. 

«οδεν γϑὺῦ 5 αρἴἢδ. 

ἬἼΞΘ ᾿ ΏΠ "ΘΒ Ρ3) Ἴ2Π1Ν ὩΝΠΝ 
Ἴ ΠΠΣῚ ὙΦ ΤΟΣ ἸΩ ΤΊ ΘΡΝΛΞ3Π 
35") Ξ ΤΙΝ ΓΌΞΤΟΞ ἼΞΝ ἐΟΞΡΝ ὃ 
ΞΡ ΠΣ ΦῚ ὝΩΞ ὉΠΘ9. ΘΝ ΠῸᾺΣ 
Ὡτν ΓΡΞΤΩΝ ἼΠΙΠΣ ἐὩΝΗΘῚΞ 9 
ΝΏΌΣΞ [5335 323 ὩΣ 3.» ΓΞ3 
Ἔϑϑ 5 ΟΞΙ ἈΝ ΓΝῚ ἐΓΟΠΙΝΓῚΞ 
ΞΡ ΥΝῚ ὈΝΦΉΤΟ ῬΘΓΞ ΘΡΞ99Π 

ἐΌ5νι Τρπρι ΓΙΠΕΣῚ 
ΔΝ δὴ 9 ἽΝ ΠἼΖΡΤΟΝ ΝΣ 55 11 
πῖπ »ἘΘΏΤΙΓΝΞ ΣΈΠῚ οὐδῶπ ΣἙ 
ΘΠ»: ΩΝ πον, ὙΩΝΡῚ τὸν 
ἜΡΙΣ ἩγΩΝ ΡΣ ἽΝ ὉΝΠΙΓΩΝ 12 
ὨΝΤΟῚ ΝΞ ὝΔΝϑ, τ Ἀ2πΊΡΠ 

πῆπο ἼΝ πϑ ΝΟ “ον "ὮΝ 
ἐδπ γϑυτῦὶ ἼΩΝ ΤΕΤΙΘΏ 
ἬΔΝΝ55) 23 ΘΝ ἢΓΙΡ5Ὶ ἼΩΡΠ2) 13 
ΠΤΗΝ ΡΟ ΩΣ ΘΔ οὶ ῬΏΠΟ 
“ὩΡΩΡῚ νη; ΠΡ ἡ ΔΕ ΒΞ}. 
αὐτῶν ἼΘΏΣ)3 ὈΡΙΘΊΣ τ ἼΞ ΝΉΠΙΣ 
ΝΗΣ πϑὸ ΤΩΣ ὦ τσ 8}: 
:ΘΩΝ ΠΟῸ ὈΝΤΠ ὩΒΏ Ὁ ρο-ὦ. 
ἈΕΩΠΣ ηϑοη ὉΠ 5:9) 
πὴ. δ ΘΙΞΘΠΠ ΕΕΣΠΕ 
9} ὈΝΤΗ͂ΓΩΝ ἸΩΓΙΘΡΙΞ ΘΟΘῚΝ 
ὩΞΦΒ) ᾿ϑστον δῆππο ΝΘ ΘῚΝ 
πον ΤΠ Ὲ ΣΕ ἀπτδὰ 

᾿Ξ ὉΠ {πὸ Ξ ἐπνς 

Υ. 10. δ) ΔῸΞ ὉΠ δὲ 22 
γι 10. ΡΠ ΠΡ 

σαν... Εῤ ἔστι ψυχὴ μ.. «μὴ ἐξελϑέτω διαπε- 
φευγὼς ( ἘΧ). Β: ἐκ τῆς πόλ. διαπ. (ο. ΑΚΧΣ), 
16. ΑΒ: ΑΚ, ἔππευσε (5. ἔσπευσε) μι ἐπορεύϑη 8. 
καὶ κατέβη εἰς ἾἸ. ὅτι Ἰ. βασιλεὺς Ἰσραὴλ (ὁ. ἘΧ). 



2, δὲύπίᾳε. (,8--16.) 1768 

θ᾽ 8 ππὮὸ Ἰυΐδεν οταηι υοῖ Θἤταοϊ, 

Ὁαᾷ αιδ ϑίγαθ, Ὁοίποδ έττη, Τ Ταρεπ, 
Ὅαβ ἰΔ) Ὁα8 Βίει θεν του θέίοπ, πιείποῦ 
δπετε, πὸ δα 8 Ξ51π| αἴἴον δὲ ποτ θοῷ 

8 φεῖγη τὰδε υοὴ δον απὸ Δ]οδεῖ8, ἢ δαῇ 
ὑαῦ σαπξὲ αι θα. ππιξοιππιο. Ἰϊπὺ 
ἰῷ ΟἿ ὑπ Ἔθαῦ ατιϑγοίίοπ Ὅὲπ, δε απ 
Ὁίς απὸ υἱϊοῖ, ππὸὟ ὃὲπ. ΞδουΙοἤεποπ 

9 πηὸ ἡδοτίαἤόποπ ἰπ τα. ἜἸ1πὸ Οἱ θα 8 
ῷᾳιϑ ἜΡαῦ πιαγεπ τοὶ Ὁᾳ8 ὥαιβϑ δετος 
δραπιθ, Ὁε8 (Θυῇπϑδ ϊεδαίβδ, ππὸ οἷς θα 

10 αι ἔϑαρζα, 68 Θυρπϑ “Ἰδίᾳ. ἜἸΪπὸ ὃἷς 
ϑιπὸο [υ6π Θ7 6 δεῖ {τΐοπ απ θεπι [δον 
ἀπ “οΊτοοῖ, τπτὸ 701 Πρ πίοπια πὸ δερταθεῃ. 
Ἰϊπὸ εὐ ἐδαἴ οἱς Οὔτ ἀπ ππὸ {{00. 

11πὸ δα ὅεθι δεγαπδ αἴπα δι ὃὲπ δὲ πες 
τον [εἰποϑ εῖτα, Τρταῦῦ ᾿παπ 2π ἴδηι: 
ΘΙ ο ε 8 τοῦτ θβατιπι {Π Ὁἱεζεν ϑὲαζοπῦςε 
πι οἷν σοξοππποι τ Τργα 2 ἰδπεπ: 
᾽ν ἔεπποί Ὁσὰ) Ὁεπ ϑθὲαππι 0 Ὁ] ππὸ τοι 

12 Ὁ ἴαρεί. “ Θῖς ἰρταγεπ: Φαδ {{{ πίω 
Ὡαῦτ; αρὲ ε8 τπ|δ8 αδοὸῦ απ. (ὅγ ἡγταί): 
ῶυ πὸ Το Ῥαΐ εὐ παὶί πρὶ ρογοθοῖ πὸ ρὺς 

11 

ἴαρε: Θὸ ζρυίν εν ὥετε; δ) θαδς οἰ), 
18 {ππ| δέδείαᾳε ὕδογ ϑἼγαοῖ ροζαϊθοί. ὃ θα, 

εἰϊοίρι. Πξ6, ττὸἍ παι εἶπ ἀρα! εν Τεῖπ 
δ [οἷν τὸ Ἰοαίς ε8 ἀπιὸν ἰθπ απ οἷς θοθεπ 
Θιπζοη, τπτὸ ΟΊ οζεπ ταΐξ Ὅὲν ἥδοζαιπτὸ πιὸ 

14 Τρταάγει : δι {Π| δεδπίᾳ σεισοτορι! ἜΘ Π70. 
πιαστε ει, δὲ Θοῦπ Φοαρθαίδ, Ὁοδ᾽ 
Θοδπεϑ ϑὲϊπι, εἴπτεπ ἐΒιπτο τοῖθονῦ όταπι. 

φογαπι αθὸν ἴαα Ὁ01 ϑέαπιοίῦ ἰπ Θ Γραὺ πεν 
Ὅοπι σαπξοπ τας τον Θαγαεῖ, δὲπ δὲὺ- 

1ὅ πᾳ κι. Θφϑτίοι. Ἔ ϑοταπι αθεν, δεν δεὲδπίρ,, 
047 τοΐοδον αοξοιππιοη, Ὁ 8 ἐν ὦ θείίοα 
Ἰΐοβε 1 ϑοτοοῖ σθαι Ὅοπ ΘΟ ἄροι, οἷς ἰθπὶ 
οἷς Θυτὸῦ ροίαροι δαίίοι, δα. ἐν Πτίηε 
μι Θααοῖ, ὅοπὶ δὲδιίαο κι ϑτίεπ. Ἰπὺ 
οι Τρταῶ: 8. ον Θεπ ἢ, [0 01 
πίρηιαπὸ ἐπίτίππιοπ αἰ Ὅε1 (Θιανί, θα ΤΥ 

16 δίπραους ππὸν αἀπήαας δι: σεἼτοοῖ. Ὁ Ἰ1πὸ οὐ 

ΕΧ. 

ἰπκ, ΛΔΟΠὰ ἀΟΙΏΙΩΙ πὶ, αἱ Ὁ] ΟΙΒΟΔΡ 585 ]- 

ΡΥ ἢ] ΒΘΓΨΟΓΊΠῚ ΓΠΘΟΓΕΠῚ Ργορ]ιθίαγ αι 

ἘΝῚ ΒΔΠΘΏΙΠΘΠΙ ΟΙΏΏΪ.ΠῚ ΟΡ ΟΡΙΠῚ Π)0- 

11 46 τηᾶηὰ 4628}}6]. Ἔ Ῥογαδιη 8 

ΟΙΏΏΘΙ ἀπλι1) ΑΘ] Ια}, οἱ ᾿ῃ ογ Π οἰ Δ] 

“ιὖς 46. ΑΟμὰΡ πηηρσοηΐθηι δά ρᾶγὶθίθι οἱ 

14,26. ΟἸΔ 8 η]Ώ οἱ ΠΟΥ ΒΒΙ ΠῚ ἴῃ [5ΓΔ6]. 

οὐ, ἘΞ ἀαῦο ἀομηαμ) ΑΟΠᾺ}}, βίοαὶ 40- 

τὰν 16,3. 1πΔ δοΡΟΡοᾶπὶ ἢ] Ναραΐ οἱ βου 

1δῖϑι ἀριηὰπι Βαᾶδα ΗΠ ΑΠϊὰ; Ἔ 4626} 10 

4ὰ04.6 οοιηράθῃΐ οὰη65 ἴῃ ἅστο 462- 
ΓΔ6], π60 Θ.ΐ αὶ 56 ρ61ᾶΐ 68η). ΑΡ6- 
Γαϊψὰ 6. οϑίϊαμῃ οἱ [ἀρ 

δοιὰ ἁυθηὶ ΟΡ Θ55115 6ϑί ἃ 56ΥνῸ 8 

5.21. ΘΟΙΜΙΠΙ 5815 4] αἀἰχθριηΐ οἱ: Ἀθοΐθηθ 

18.21.21 
14 

9 

ν.37. 
1. 
1,43. 

11 

᾿Ζυχιθ, 65} ΟἸηηἰα ὁ αυϊἃ ν θη 1} ἰη5Δη115. ἰδία 

18 {6} [ἀθτοπ πιὸ ὁ0ᾳ. σὐπ δ γε, ὁόππὶ 
φργαπὶ ἴαα Ὁα[ο 610) 710 ραν “βαθία, δὲ 

7. πὶ, ὅπ, ὃ. 331... ΥὙΕ: δοππ (ὦ τυἱ τά ει, Α: [0 
τῦ, ἰῷ). (αν. [0 1- π.... τάδοπ 6) ; 

8, Β.ΑΥΝ.νΈ: 1πὸ... [011 (πτοτρεθεπ). 356 1.1 δὲὺπ, 
142..10. --- --- 10, Α: ἐδ. 58, [εἶπ δὲν [. δέσταθε. 

11. ΑΥ̓͂: δ[φὺ Θεἰ1 ὁ ὙΕ: ὅϑθατν εὁ ἐπυαό Θμδ ἐ 
Α- βϑΠο6 εἰώτίο ὁ Β: παππίρς, Α: ϑαθιποίθίρ, 
ΒΙΑΥ͂Ν.ΝΕ: ἔν (1α) ὃ. ϑϑὺ. π᾿ {. ϑὲεδε, ΑΙ: υσν ΕΥ ἐς 
Τρτού ει. ; 

12. πα απ. Β: [αἰ[). Α: δι υἱοἰ πιοῦν [. οὐ ππ|ό. 

13, οίεφε, (ΑΥ: δίοβει Θ:.) ΥὙΕ: Ξϑδαπέεί.... οϑοπ 

δα ἰοἐ Οἱ ἃἷΐ 615: Νοβίι5 ΠΟΙ ΘΙ 

οἱ αυϊὰ Ἰοσαῖι5 511. Ἔ Αἴ 11 γθβροη- 

ἀδγαηῖ: ΕαΙβὰπι 6, 56 Ἰηὰρσὶβ ΠαΓΓὰ 

ΠΟΡ15. Θὰ αἱΐ οἷβ: Ηδϑο οἱ ᾿ιᾶθο 1ο- 

οαΐα5. δὲ Π1}} οἱ αἱΐ: Ηδθο ἀϊοὶὶ ἢ ο- 

Ἰηΐπαβ: ἴπχὶ [6 ΓΟΘΘΠῚ 5ῈΡΘΙ [5.86]. 

Ἔ ΘΒ ΠΠανοραην ᾿ἰίδαιιθ. οἵ ἀῃυβ41|8- 1 

46 (0116 5 ΡΠ πὴ βηὶ ΡοϑαθΡηὶ 

51} ρΘα 115 6}5 ἴῃ 5 Πα ἀπ 6} {γἰ- 

θΠ4}15, δἱ οθοϊπογαηΐ ἴα ὰ ἀΐᾳαα 
ἀἰχογαηΐ: ἢδρηανι 56 μὰ. Ἐ Οοηΐαγανι 14 

ΕΡσῸ δοιὰ ἢ]Π15 Φοβάᾶρμαιὶ ΠΠ1 Ναιηϑὶ 

Ομ γα Φογαμη. ΡΟΥΤῸ Φογϊη ορϑθάογαὶ 

,. Βαηοῖῃ (δἰλδ ᾿ρ86. οἱ οἵμηὶβ 15ΓΔ6] 

ὁοηΐγὰ ἨδΖαθ6] Γορθη ϑγγίαθ, Ἔἱ γο- 1 

ΠΟΥΘΓΒῚΙ5 ἰπδγαὶ, αὐ σαραΓ οἴ ἴῃ Φ02 Δ 6] 

ΡΙΟΡΙΘΙ νυ που, 4]ὰ ρΟΓΟ ββθγδηὶ 
ΘΠ ΥΡῚ ρΓΔΘΙ ἰδ ΐθῖη σοηίγα ΗΖδε] 
ΓΟσΘΏ ϑυγῖὰθ. Ὠϊχιίψιθ Φ6Πὰ: δὶ 
Ρίασοι ν Ο δ, ΠΘΙΏῸ ΘρΡΘἰα  ΡΓῸ- 
[ἀρὶὶ5 ἀθ οἰν!αϊθ, πθ νὰάαϊ οἱ παηιοὶ 
ἴῃ δογὰθ]. Ἔ Εΐ ἀβοθηδιῖ οἱ ργοίβοίαβ 16 
δ ἴῃ δογὰθ] ἢ Φογἅϊη Θηΐη] ἁθργοία))αὶ 

»» 2 

{(18πι. 
8,{τ| 

Μει.21,7.. 

απ, Β: δε Ὁ Πτο. ΑὟΝΕ: Πίρβοπ ἐπ οἱ (Φτοπις: 
πιρίο) ... {π| δὐπίᾳ! 

14. ΒΑΑΥ͂Υ : 1πὺ. Β: εἶπε ϑαπηποπίισνότηπῃ. 
ΑΥ̓́Σ.ΝΕ.Α: σευζῴοουν ὦ). Β: δατίς ϑὲ, ἐπ δ᾽, δεισαῦ: 
τοῖν, υον Ὁ. νΕ: δοίασοτίς ἰπ θὲ... ὦ. 

1. ὅτ τυαν ἀδον φυεἰεὔσοσαπαοι (8,29), Β: θοππ 
να οτον ίπη {{{, ΑΥ̓ΣΝΕ ΑΙ: οὐ οπὸν ϑθη{ς, Β: [0 
ἴαβέ.... φόθειι δὲν δὰ οπτίππς, 

10. 1π|ὃ δεθι ζαΐ ἀπ τ. 805. Β: Ὅα [εδῖς ῷ ὅ.. 
απ. ΥΕΣ: {0516 7. δι ϑθαρεπ, 



"04 (9,17--3ῦ.) 
τα χοῦς 

ἀδοραμι, ἈΠ. 

ΕΧ. «οΐεε γα ΠΣ ΦΩΡΑ 

ἐν ᾿Πεξραήλ᾽ 
κατέβη ἰδεῖν τὸν ᾿Ιωράμ. 

1 Καὶ ὁ σκοπὸς εἱστήκει, ἐπὶ πύργου ἐν Ἰεξ- 
ραὴλ καὶ εἶδε τὸν κονιορτὸν Ἰηοὺ ἐν τῷ ̓ παραγί- 

νεσϑαι αὐτόν, καὶ εἶπεν" Ὄχλον ἐγὼ ὁρῶ. Καὶ 

εἶπεν Ἰωράμ: ““άβετε ἐπιβατην ἵππου καὶ ἀπο- 

στείλατε εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν. καὶ εἰπάτω Εἰ 

εἰρήνῃ: ἐδ Ἰιαὲ ἐπορεύϑη ἐπιβάτης τοὺ ἵππου 

εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ καὶ εἶπε" Τάδε λέγει ὁ βα- 

σιλεύς" Εἰ Ἢ ήνῃ; Καὶ εἶπεν Ἰηού᾽ Τί σοι καὶ 

εἰρήνῃ ; ἐπίστρεφε εἰς τὰ ὀπίσω μου. Καὶ 

ἀπήγγειλεν ὁ σκοπός, λέγων" Ἦλϑεν ὁ ἄγγε- 

λος ἕως αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψε. 19 Καὶ 
ἀπέστειλεν ἐπιβάτην ἵππου δεύτερον, καὶ 

ἤλϑεν ἕως αὐτῶν καὶ εἶπεν" Ταδὲ λέγει ὃ 

βασιλεύς" Εἰ εἰρήνη; Καὶ εἶπεν Ἰηού" Τί σοι 

καὶ εἰρήνῃ; ἐπιστρέφου εἰς τὰ ὀπίσω μου. 
Ὃ Καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπός, λέγων" Ἤλϑε 
καὶ οὗτος ἕως αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψε" καὶ 
ἧ ἀγωγὴ ὡς ἀγαγὴ ᾿Ιηοὺ υἱοῦ Ναμεσσί, διότι 
ἐν παραλλαγῇ ἦγεν. 

21 Καὶ εἶπεν Ἰωράμ' Ζεύξατε ἄρματα, καὶ 
ἔζευξαν. Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ιωρὰμ βασιλεὺς Ἰσραὴλ 
καὶ ᾿Οχοζίας βασιλεὺς Ἰούδα ἀνὴρ ἐν τῷ ἅρ- 
ματι αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλϑον εἰς ἀπάντησιν Ἰηού, 
καὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῃ μερίδι Λ' αβοὺϑ τοῦ 
Ἰεζραηλίτου. 22 Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Ἰωρὰμ 
τὸν Ἰηού, καὶ εἶπεν" Εἰ εἰρήνη, Ἰηού; Καὶ 
εἶπεν "Ἰηού"" Τί σοι καὶ εἰρήνῃ; αἱ πορνεῖαι 

καὶ Ὀχοζίας ἐκ ΑΤΩΝ Ἰούδα, 

Τεζάβελ τῆς μητρός σου χαὶ τὰ φάρμακα κα 
αὐτῆς τὰ πολλά. 38 Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωρὰμ 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ τοῦ φυγεῖν, καὶ εἶπε πρὸς 
Ὀχοζίαν" Δ λος, Ὀχοξία. 24 Καὶ ᾿]ηοὺ ἐπλή- 
ρωσε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ, καὶ 
ἐπάταξε τὸν ᾿Ιωρὰμ ἀνὰ μέσον τῶν βραχιόνων 
αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλϑε τὸ βέλος διὰ τῆς καρδίας 

αὐτοῦ, καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ. 
26 Καὶ εἶπεν ' "Ἰηοῦ' πρὸς Βαδεκὰρ τὸν τριστά- 
την αὐτοῦ" ᾿Αρον καὶ ῥίῳψον αὐτὸν ἔν τῇ 

10. Β: ἐν τῷ Ἰ. ΑΒΕΧ Ὶ ῳ. Ἰεξ.) ἀπὸ τῶν τοξευ- 
μάτων ὧν κατετόξευσαν αὐτὸν οἵ ᾿ἀραμὶν ἐν τῇ 
Ῥαμμὰϑ' ἐ ἐν τῷ πολέμῳ μετὰ ̓ Δξαὴλ βασιλέως Συ- 
θέας, ὅτι αὐτὸς δυνατὸς καὶ ἀνὴρ, δυνάμεως (ἐκοι- 
μήϑη ἐκεῖ) (Ὁ Ε). 17. ΑΒ: ἀνέβη ἐ ἐπὶ τὸν πύργον... 
Κονιορτὸν ἐ ἔγω βλέπω.. .«Δαβε... Ἐζππό.. ̓ ἀπόστει.- 
λον ἔμπροσϑεν. αὐτῶν... (εἰ, Ἰοΐν 4) Ἡ εἰρ. 18, ΑΒ 
Ἐτδ. Β: ἀπαντὴν (δἰ: 50) αὐτῶν. 19. ΑΞΒ: πρὸς 
αὐτὸν (ἕως αὖτ. (ἘΧ), 20. ΑΒἤχ. ὅτος.. «κοῦ ἄγων 
ἣγεν τὸν Ἷ. υἱὸν Ν. ὅτι ἐν π. ἐγένετο (ΟΕ ΝῊ: 
21. ΑΒ: Ζεῦξον, καὶ ἔξε υξεν(8. -αν)ἄρμα. ΑΒ: Να- 
βὲ ϑαὶ. 22. ΑΒ: Τί εἰρήνη; ἔτι αἴ π. 39. ΑΒ: καὶ 
τ το ἃ ΕΕΧ). 24.Α8: ἔπλησεν Ἰ. τὴν χεῖρα 
ὦ. βέλ. αὐτᾶ. 25. ΔΑΒ ἘἸηδ ειἾάρ. καὶ ({ΕΕΧ). 

ΓΝ. τὸ ΠΉΠῚ ἩΦῸ ΠΉΠΝἢ 
ἐτΩΝ 

ΞΕ τ: “ “ -ς: 11 

"Πϑ δ δ ἸΩς δὴν ἜΡΩΣ Ν᾽ 
Πρ Θὴπὶ δὴ πν ὋΝ ὨΡΕΩ 

ἐδ ΘΣῚ ὝΩΝῚ ΘΝ Γριδ5 35 
ἜΝ δὴ, ἸΩΝΉΡΟ ὈΘΙ͂ 25 “1291 18 

πον οἴῤῶπ Ἴρθπς ὍΝ ΤΗΣ 
ἜΠΙΝΟΝ ΞΘ ΟἴρΘ 3} Ἡ2 00 ΝῊΡΣ 
ΓῚΣ ΠΝ ΘΠΓΝΞ ὝΣΝὉ ΠΈΣΟΙ 85) 
ὅ)ι Ὁ 25 ΓΙῸ) : Ὡυῦτ ΟἽ ὩΓῚ 19 

29:5 ὝΔΝ ΤΙΞ ὝΒΝΕῚ ὉΡΟΝ δ᾽ 35) 
Θ ου95 Ἡ9 ΤῺ ΝΉΓΠΣ ὝΔΝΘῚ ΘΟΌΣ 
ΝΞ πὐϑν ΠΡΣΠ “ρῚ ὈΣΠΝ τὸν ΦΟΥΞ 
δ) ὯΞ Δ: 81 πῶσ Ὁ} ἜΠΟΣΝ ΤΣ 

ὁ λ01}" ἸΊΦΞΙΘΞ ἼΞ "Ἰ8073. ΝΉΓΙΣ 
ἼΞ5 “ΠΌΝΟ ὍΝ δ ΉΠν ΩΝΟῚ 
ἩΠΉΤΠΝΣ ὈΝΎΡ ΗΘ Ὁ ἧτπλ ΝΧΝῚ 
ΧΡ ἼΞΞΊΞ ὩΝ πτΊπλ τ η98 
ὈΡΌΤΙΞ ἘΣ ΣΝ ΣΡ 
δ πὸ ΤΟΝ ἽΞ ὙΠῸ} ΤΌΝ ΘΊΒΙ ΓἽ22 22 
ἼΩΝ ΘῚ ΝῊ ΣῚΣ οὐοῦτ ἜΝΘ ΝΉΠΟΤΟΝ 

ΠΝ 5. ὙΠ ῚΡ Θὐδώτι 
Θπὶ ἩΒΡῚ, ἐΘΞΠ, ἘΡΕΤΩ35 38 
ΓΔ ὙΓΟΤΓΙΝ  οὲδὲ ΔΝ Ὁ55 Ὑ515 
"ΟῚ ΤΩΡΞ Ἴτ' ΝΘῸ ΝΗ ΠΟῚ ἘΡΟΤΠΝ Ὁ 
ἽΧΓΙΣ ΝΧΡῚ ὌΡΟΣ 13. ΘΠ ΩΝ 
τἂν ἼΩΝ ΣἾΞΘῚΞ »Ή95) ἜΡΙΣ 
τροτξ 

21 

ἘΝ βασῃ ἡπϑοῦσι δ πθῶ ἡ ὙΡῚΞ 

γ. 2ὅ. Ῥ ΕΝ 

10. Β.αΥ̓́Ν.νῈ.Α: Βοιεπ. 
17. δαῇ εὐ ρτεώςε, ΑΝ: {ταρ6, 95 εὖ 61 {Π, γὙΕ: 

ἘΒΟΓΕΘ πιο 66 «ον πὸ ἐν ΠΟ] [Παρ οπ: ΟΠ οὐ εἰυαό δ εδ τ 
Α: ϑείπιμι εἰπὸπ ϑθαροπ, αἰτοῦ τοῦ! ὃ 

18. ΒιγΕ: δα δὰ παῖε... κε [ὥαῇεπ, ΑὟΥ: 538. . 
ε6 δἰ απ, (Α: κἰοῦ νοτίθον τ. {οίρε πιΐτ.) 



ῷ, δύπίᾳο. (9, 17--.25.) 10 

“θ᾽ 8 ὅπ απ “ϑείτεεῖ, ϑέοταπιϑ (ΣΥπιουδΗΠ8, ; ΕΧ. 

δεδπίᾳ δα, δίπαθ σοξορὲπ, ογαπι 2π|ἃὺ 101, οἱ ΟἽ Πμοζίὰ5β γὸχ {π44 ἀδβοθηήογαι 
δεζεθεπ. ᾿ς δῆ δά νἱβ ἰΔπάππὶ ΦοΓᾶπ). 

17 Φοῖ βάσιν αϑοῦ, δεν απ δὲπι θασαι δα, ΙδἰζὰΡ 5ρθου!αίον, 4αὶ βίδ]ναὶ βι ρον 17 
41 οτο απὸ, ἴαθὲ δὲ απο δέρας ἰαργὶ πὶ {62 6], νἱ 1 ρ]Ο] πὶ 6} νο- 
ἔσπιπιοπ ππὸ Τρταῦν: “) 7606 εἰπεπ απ, ΠἰΘῺ 15, οἱ αἷΐ: γίάθο δρὸ δίοθιιμι. 
[ἐπ΄ Φᾳ ζρταὰ), ϑόταπι; ϑὲίπιπι εἴποπ θέον ΠΙχιίψαα Φονᾶηι: ΤΌ]18 ΘΌΡΓᾺΠΙ οἱ τηϊ[16 
τἀπὸ ζεπὸς ἰθποη ἐπίσερεπ τἀπὸ Τρτι ἃ: Π18 ἴῃ ΟΟΟΘΕΓΒΙΙΠ) ΘΟΓῸΠῚ, οἱ ἀἸοαὶ νὰ 6158: 

18 δνίουοῦ ὁ Ἰπὸ δον ϑέοιίον τίς θίπ ἴθι. “15 Ἀθοίοπο βαπὶ οἰμπίαί ἘΑΡΙΙ ΘΓδ0, 18 
ἐπίροσοι. ἀπὸ ἡρταῦ: Θὺ Ταρὲ δεῖ δὲ πίᾳ: (1 ϑοθηογαΐ ΘΌΡΓΕΠῚ, ἴῃ ΟΟΟΙΓΒΊΠῚῚ 
ἢ8. δυίεσο δ. ρα: ὅθα8 ρεθοί Ὁἱ)ς τιι6,4 6}5, οἱ αἷΐ: Ηδϑο ἀϊοῖῖ τοχ: Ῥαραΐδηθ 
Ὅογ δτίεδε απὸ ϑεπος οἱ δίπίεν. πιἰῷ. 5η1 οπηηαΐ Πἰχίίαιι 16 Πα: Οὐἱά ἰδὲ 
Φε ἡδάσίον ϑετειποίρίς ππὸ Τρτα : ον οἱ ῥδοῖ ὁ ἰγαηβὶ οἱ ββάιθυ η6! Ναῃη- 
Βοίς ἱπ 2ι ἴθπεπ σεξοπιπιεπ πιὸ ἔσπιπι {ἰἀν1ϊ φα04116 5ρθου]αΐον, ἀἰσθηβ: Υ6- 

19 πίε τοϊερου. ἢ Φκᾳ ζαποῖς οὗ εἶπε ἀπϑοῦπ ἩΠΟ πη 115 84. 605 οἵ ΠΟ ΓονοΡ [{ΠΓ. 
ϑιειεν. Φα δεῖ 31. ἴδπι ἔαπι, [ρτα, οὐ: Ἔ ΜΙ510 δἰ 18} ΟΌΓΓΙΙΠ ΘἀΌΟΤΙΠΙ 56 η- 19 
Θο ζρτίῶι Ὅν δ ὐπίρ: ὅ.18. δυίοδο ὅεθι ἀστῃ:; νϑηϊία6 δά 605, οἱ «αἰ: Ηᾶθο 
ἤργταῷ : ϑα8 ροθεῖ οἰ δες ὅτίοεθε απὸ αἰοῖς τοχ: Νυμπηαιϊά ρὰχ οδδιὲ Εἰ αἱὶ 

20 βεπὸς οἰ) δίπίεν πὰ. ἢ Φαδ ϑοτξϊιπς δόμα: Οὐ ΠῚ οἱ ρδοὶ ἡ ἰγδηβὶ οἱ 56- 
οἱσίς δῖ δάζιον τἀπὸ Ἰρταῶ: (ὅν ἰ[ δι 4ᾳ6γ τη6]  Νυμηίίαν! δαΐθπι βρθοι- 20 
ἴθπεπ φοξοπιπιει ἀπὸ ἔστιππις πἰ δε τοί οδοῦ; ἰαίοῦ, ἀϊοθηβ: γϑηΐϊ! 5416 δ 605 οἱ 
απὸ ε8 ἰξ εἰπ Φτείδεπι, οἷς Ὁᾳ8 “τεῖδεπ ΠΟ ΓΕΟΥΘΓΓ ΙΓ; δϑὲ διιΐθιη ἰΠ0655115 
ϑρθι, ὃὍὲ8 Θοῦπεδ ϑὲϊπι, Ὁεππὶ εὐ {τοῖθέ, 4αᾶϑὶ ἰποθ58115 {6 Π}} ΝΑΠη5], ρΓ86- 
τοΐς εὐ τπαππίᾳ τρᾶτε. 0605. 6ΠἰΠῚ σγλα ὩΓ. 

21 Φα Τριαῷ ϑοταπι; Θραππεῖ απ! πὸ Εἰ αἱΐ Τογαῃ : δπηρ6 σαγγι} δπη- 21 
πιαπ Πραπποίο [εἰποὴ ὕθαροπ απ) ππὸ ἢε ΧΘΓΠΠΙΉ 18. ΟἸΓΓΙΙ 6115, δἰ ΘΡΓΘΒΞΙΙΒ 
ἀύσει απ, οταπι, δὲν δε ὐπίᾳ ϑἤταοῖδ, τἰπὸ 651. ΤΟΥΔῚ ΓῸΧ [5Γ86] οἱ ΟἿ ΠΟ 8. ΓῸχ 
βαϑία, Ὅεὲῖ δπίᾳ δια, εἶπ ἰεο! εν απ {πάὰ 5: ΠΡῚΠ] ἴῃ ΟΌΓΡΓΙ 5 5115, Θσ Οβα - 
ζείπεπι ὅθαρεπ, ὉαΒ [1 ϑεθι ἐπίρερει ἔἄε 46 ϑηΐ ἴῃ ΟΟΟΆΓβαηι Φ0Ππ, οἱ ἰη- 
τπὸπ, απὸ Π{ς τταζοι ἰθπ απ απ Ὅεπι ΦΓΟΥ 1 τκριον νΘπθ γα} 6.1} ἴῃ ἀργὸ ΝΆΡΟΙΠ {62ΓΔ6- 

22 σὲα δοίθ8, Ὁε8 οίτεοιεπ. Ἔ πὸ θα οταπι 1π|86.. ὁ Οσμπη4α6. νἱἀϊδϑαὶ Φόγδηι 16}, 2 
ρα [αθς, Ἰρτα εὐ: ϑόθα, [18 δτίονες αἰχιι: Ῥὰχ 6ϑὶ, μα Αἱ {Π1Π6 ΓΘΒροπ- 
(ὅτ αδοῦ γγα ἢ: ὅ8α8 δυίερο Φείπον ϑ)ει|τ} κα.5.4. α1: Θὰ. ραχύ δάπαο [ΟΡ οα 0η 65 
τ 6 θοῖ8 διτοτοεί τπιὸ Θαιθοτοί τοῖτο ΔΡῚ 628} 6} πηι γὶβ ἰὰᾶ6 οἱ νϑηθῇοία 6115 

28 ἱππεῖ ατὸβεν. ἔα τραποῖς οταπι ζοἰπὸ ΠΏ] νίρορηι ! Ἔ ΟΟπνογι δαίΐίθηι {0- 28 
απο τπ|ὸ ΠΡ, τπτὸ Τρταῦ, 2 ἽΙδαϑία: ΓᾺΠῚ ΠΠΔΠΙΙΠῚ 5.181), οἱ [Ὡσίθη5. αἰΐ δὰ 

24 (88 {{ξ ϑεεττάϊρετεί, ἡ Γθαδία. Ἔϑίθεν δοῦσα ΟὐΠοΖίαμη : [η5]4ἴαθ, ΘΟΠοχία ! ἘἜΡΟΡΓΟ 91 
[αϊεῖς Ὅεπ Βοσοη ππὸ Το φοταπι οτοὶς- Φοια ἰθίθηἀτι ΔΓΟΙΙΠ τη8ηιι οἱ ΡΘΓΟΙΙ5- 
ἄγει οἷς Ἅἴτπιο, Ὅα8 ὅὍεγ Φ[ε1 Ὀπτῷ [εἰπ 510 Φογᾶπ) 6 Γ ϑοᾶρα 5, οἱ δργδβϑδᾶ 
ἄετς απϑίμιδτε, ππὸ ΠῚ ἱπ ζεἰποπ ὕϑαροπ. εδί βᾶρι ἃ ΡῸΓ ΘΟΥ 6118, 5ἰδι 118 

25 ὁ 1{πὸ εὖ Τρταῦ), ζππὶ θε ον ᾿Βίσεξατ: ϑὴλίπιπι ἙΠΟΡΓΕΠΪΕ [ἢ ΘΌΓΓΟ 510. ἢ Πιχίίψα 6 δοιὰ 95 
ἀπὸ τοὐτῇ θη αἰή8 ΘεῈ δεν θὲαδοιῃ8,} Τὐς δὰ Βαάδοθῦ ἀϊοθιῃ: ΤῸ]16, ργο] θα 

17.Ὁ.1.: Φπτα, 20. Α.Α: τυῦΐε τϑεππ ετ, 21. Α1.: Ταηχίίχαθ. 

19. 21 ἔθπεπ, 23. Α: απὸ δεύππι. Β.ΥΕ: (ἔοθτιο) ὅ. [. Θἀπδο 
20. ΑΥ̓͂: δα8 δαΐτοι {Π. Αι: δεύϑι ὁ ΑΥ̓͂: [ἀθτεί (τπι|). ΑὟ: Τἀπῆίο δον. απὶ. Β: Ξθ εἴτις ὁ 

τοῖς ππ|. ΝΕ: ἔτ. ταὐοπὸ, ΑἸ: ἰοθ ον τα[ᾧ εἰπθοῦ! 24, πὶ εν απ, ὙΕ: 55, π᾿ δίς απὸ, Β: παΐπι Ὁ. 
21, ΑΥ̓́ .ΥΕ.Α.: Θναππ᾿ απ (δὲπ 33}.). 58, πὸ ὃ. (Δ: [γαππεῖε πὴ! Ὁ. 8.) Β. απὸ [. ετλοπ, 
22. Β: ὅα8 [01{δον ὅτ, [0 ἴαπρ αἷδ οἷς πτοτείοπ. ΟΥ̓ ὙΕ.Α: χππ., ΒΥ ΝΕ.Α : δοταπθρίπα. ΑὟΡ: 

ἐν [ο ατοβ {{πὸ ὁ ΑΥ̓Ν: [0 1. Ὁ. υἱεἴοπ ... ϑαποῦπ, νῈ: τππίαπῇ, ΝΕ: πίοθοετί. Α: αἰδδαῖο Βίπί. Β: ἔνάπιπεῖς 
“δίς... δεῖ δεη Ὁ. ... ὅκὲ.. ἔδτεπ οἰεἴοη 3, Α: ϑηοῷ Πώ. Β.ΑΥ͂ΥΝΕ.Α: ἐπ (απ) [εἰποπι γ8. 

τοάδτεπ... 2. ζείπεπι ϑὲίτέεν, 



100 (9,26---34.) πορι ΠΕ. 

ΕΣ. «Ῥοΐτε θοῦ ναοί. 

- ι -} 

μερίδι ἀγροῦ ΝΝαβοὺϑ' τοῦ ᾿Ιεζραηλέίτου, διότι] 
, ἀντ ἃ " Αἧς Ὁ , “νὰ ͵ 

μέμνημαι, ἐγὼ καὶ σὺ ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ζευγους 

ὀπίσω ᾿Αχαὰβ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ κύριος 
γ, ,ὔ ΧΦ“ Ὲ » Α Ἁ - - ,ὔ 

ἐλάλησεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ λήμμα τοῦτο, λέγων" 

26 Εἰ μὲν τὰ αἵματα Ναβοὺϑ καὶ τὰ αἵματα 
τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἶδον ἐχϑές, φησὶ κύριος, καὶ 

Ἁ 

φησὶ 
- « 5. 4ἢ - 

κύριος" καὶ νῦν ἄρατε καὶ ῥίέψατε αὐτὸν ἐν τῇ 
“Ἢ ᾽ , 27 Καὶ Ὀχοζίας 

’ « , , 

βασιλεὺς Ἰούδα εἶδε καὶ ἔφυγεν ὁδὸν Βαιϑγαν" 

Ε] , ᾽ - ’ὔ 

ἀνταποδώσω σοι ἕν τῇ μερίδι ταὐτῇ; 

ὔ " δι εν , μερίδι κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου. 

καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ Τ]ηοὺ καὶ εἶπε" Καί- 
γε αὐτόν, πατάξατε αὐτόν. Καὶ ἐπάταξεν 

αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἅρματι ὄντα ἐν τῇ ἀναβάσει"). 

Γούρ, ἡ ἐστιν ᾿Ιεβλαὰμ΄ καὶ ἔφυγεν εἰς Μα- 

γεδδώ, καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ. 25 Καὶ ἀνήνεγκαν 
αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ 'ἐπὶ τὸ ἄρμα, καὶ ἤγαγον 

αὐτὸν' εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ 

τάφῳ αὐτοῦ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλϑι 
Δαυίδ. 

λέως Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας ἐπὶ ᾿Ιούδαν. 

80 Καὶ ἦλϑεν Ἰηοὺ ἐπὶ ᾿Ιεζραήλ, καὶ ᾿1εζά- 
βελ ἤκουσε καὶ ἐστιμμίσατο τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς αὐτῆς, καὶ ἐκόσμησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆς 
καὶ διέκυψε διὰ τῆς ϑυρίδος. 51 Καὶ ᾿Ιηοὺ 
εἰρεπορδύετο ἐν τῇ πόλει, καὶ αὐτὴ εἶπεν" Εἰ 

εἰρήνη Ζαμβρὶ ὁ φονεὺς τοῦ κυρίου αὐτοῦ; 
ὃ2 Καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν 

ϑυρίδα, 'καὶ εἶδεν αὐτὴν' καὶ εἶπε' Τίς εἶ 
σύ; 'κατάβηϑι πρός με'. Καὶ ἐξέκυψαν πρὸς 
αὐτὸν δύο εὐνοῦχοι αὐτῆς, 398 καὶ εἶπε" 
Κατασπάσατε αὐτήν. Καὶ ἔῤῥιψαν αὑτὴν, 
καὶ ἐῤῥαντίσϑη τοῦ αἵματος αὐτῆς πρὸς τὸν 
τοῖχον καὶ πρὸς τοὺς ἵππους, καὶ συνεπάτη- 
σαν αὐτήν. 84 Καὶ εἰφῆλϑεν "Τηοὺ" καὶ ἔφαγϑ8 
καὶ ἔπιε, καὶ εἶπεν" ᾿Επισκέψασϑε δὴ τὴν 

29 Καὶ ἐν ἔτει ἑνδεκάτῳ Ιωρὰμ βασι- 

20. ΑΒ: ὅτι ὠνημονεύω... 
ἔλαβεν (ἐλάλ. ὈΧῚ.. «Ἐλέγων (ΈΕΧ). 26, ΑΒ: Εἰ 
μὴ ... ἀντ. αὐτῷ... ἄρας δὴ ῤέψον (ΟΥ̓Χ ΡΟ ΧΑΒ 
Ἐπατάξ. αὐτόν (1 Ἐ). Β: πρὸς (ἐπὶ ΕΧ; ΑΕΧ: ἐν). 
ΑΒΕΧ ὄντα (1 ΕΧ). ΑΒ: ἐν (8.  θοῚ τῷ ἀναβαί- 
νειν Ταΐ (ο. ΕΧ). 28. ΑΒ: ἐπ- (5. ἐν-)εβίβασάν 

. ἐπὶ ξεύγη (ες. ἘΧ).. 

(ἀνήν. ΕΧ). ΔΕ ΧῈ ἐπὶ - ἦγ. αὐτὸν. Βἕμ. τῶν πατ. 
αὐτὸ (1 ΑΕΧ), 90. ΑΒΕΧ (οιὶ. 8185}: Ἰεζράελ (ς 
ἯΣ ΑΒ: ἠγάϑυνε (ἐκόσμ. ΕΕΧ). 
ΔΗ εἰθοι «φονευτής (ὁ. ΕΧ). 82,48: ἐπ. τὸ πρός- 
ὠπον. ᾿ς, καταβ. μετ᾽ ἐμδ ... κατέκυψαν.. .«Ἑαὐτῆς 
(ὁ. ἘΧῚ). 
(ἔῤῥ. ΕΧ). 84. ΑΒ Ἐ Ἰηὸ (ΓΕΕΧ). 

91. ΑΒ αὐνὴ ] 

835, ΑΒ: Κυλίσατε τ ΕΧ). Α38: ἐκπϑλξδῶν 

ΝΣ ἜΣΤΙ 5 ὈΑΡΉΤΕ τὴ39 πὸ 
ΠΝ ΤΟΣ ΘΞΞ ΤΝ ΠΙΝῚ 
ὮΝ “ὃν ΝῸ3 ππῚ 3 Ν ΖΝ ΠΝ 
3) "ὮΤΓΩΝ ἘδτῶΝ. ἐπ ΝΘ 20 
"ὩΝ2 ΘῺΝ ὙΟΝῚ Ὑ33. "ΔΤ ΝῚ 
ὈΝτ ΠΡΌ πὸ ὙΠΩΘΩῚ πὴ π' 
τας, νῷ πρρὴ τσ ΟΝ 

-πρ ΣΟΙ, ὁ πῆ ρτη ΠῚ ΠΡΌΓΙΞΟΙ 
ἸΆπ ΤῸ ΤῊΣ, Ὁ3}} πη ἤπηπὸ 
ἼΩΝ ΤΩΣ ἼΩΝΟῚ ΝΗΠῚ ὍπΠΝ ἘΞ). 
Πηλ’ ΠΡ ὯΞ πϑ γι -Ν ἼΠΙΞ 
ἌΝ ὁπ) Ὁ} ᾿ϑοσ-τΝ τῶν 
πβοθηη. Ὁ» ΣΝ ἼΣΗΝ ὁ Ὁ 8 
ΡΝ ὩΨ ἸΉΒΩΞ ἐπν Σ᾽ ΞΡΘῚ 
πὸῷ πΘὉ ΠΝ ὨΣΘΞῚ ΠῚ ὙΣ3 29 
-ἰν ΠΤΠΝ ΠΟ ὩΝΓΙΝ 3 ἘΝ 

τ νταν 
ὉΞΤΝῚ ΠΟΝΦΉΤΙ ΝΗΣΊΣ ΝΊΞΡῚ 
ΞΌ ὩΣ ΠΣ ΤΡΕΞ οἰ πρῶ 
πα ἼΣΞ ὨΡΏΌΤῚ πῶ ῸΝ 
ἍΠΕ ἼΩΝ ἜΡΩΞ ΝΞ ΝΉΣ5 3] 

το Ἴ2 Νῖθ5) ΟΣ τΝ λΣῚ ὙΩΤ ὃ. 
ΩΡ 5) "Ὁ ὮΝ Ὦ ἼΩΝ ἸἸ5Π|π 
ἜΔΝΡῚ Ὁ 5ηὉ ποῦ Ὁ 29 ΟΝ 88 

τον ΒΌΤΟ ΘῈ Πρ Θυνὴ ἵτο οι 
ΝΡ. ὁ ΠΡΟΣ ΘΛ ηΘ ΓΝ ὝΠ18, 
ΓΝ ἈΤΉΤΡΒ ἼΩΝΡΣ ΤΗΘΝῚ ΟΞΝΣ 

Ὁ 

Υ. 28: ΠΥ. 88: Ὁ ΓΕ 
“Ὁ, ϑεππ σοδεν,. απ θπ Ἰεσές (ὐΐε 7,2), ΒΑ: 

(ὦ πὶ δκ πέδὸπ εἰπαποον (ρααττοοί 6) τί τοπ θίπέον 
(θεν). ΝΕ: χαζαπιιοπ, ΑΥ ὙΕ: Ὁἱοζοι 9Ππιδήρτεῶ ἐηαΐ. 

20. Β: Δ ᾧ ὕαῦθε φειυίβί. δα ὁ 5851... ἀπροίοεθεπ, αὶ 
ἰῷ ἱ{ οἰγὸ, ΑὟ ΝΕ) Α: πθαθυῖ. (ὦ οος φεῦ. 

27. αὐ δον θιαθύῃε ὦ, ΑὟΝΥΕ: πα Ὁ. (δ). 5. κι. 
Β.ΑΥ͂.ΝῈ..Α: πιὰ) (Οἰο[οπ) (πώ !αρος, ΑὟΥ: ΠΙπδηιαπ 
{τπ 0 [68] απ. 58. Β: δὰ πιαπ φὸπ δι, δἰπαπζαοθ οί, 

ὃ. ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ: Πιρτείθπ, Αἰ Τεοίεπ ἰδ πὶ απ]. ὅ8α: 
οἐπ ὁ ΟΥ̓ ΕΣ: Ῥοατάδπίβ. 

29, νοατὸ δ ὐπίᾳ, Β: τοῦ δὲ, φοουνδοπ, 



»μ»ζν 

«ὦ ἀξ 

ῷ, δὲύπίᾳο. (9,26--34) ἸΘῚ 

( ποτδηπῃ 9 θα 81α᾽8 υοη πῖδα πιὸ δὲν 7686, ΕΧ. 

εδ δετοοῖ οι. Φεππ ἰἃ) φεδεπῆο, θα ὅπ, 
ταῖς πιὶτ απ εἴποπι ὕθαροι {εἴποι ϑθατον 
ρα πα[ιθτοῖε, κα Ὅεγ εττ [ο[)ε “αἹ | 

26 ὕδεν ἰθπ θοῦ. ἢ ὕἴϑαϑ αἰ8, Ἰρταῦ δὲν 

ὥεῖν, ἰὦ ΟἿ οἷν Ὁα8 51 ϑὲα σοι 8. τπιπῦ 

{εἰπὸν δπτοον, ὅκα 8. ἰἄ) σοίξετπ Ταῦ, 9οὺ- 

εῖζεπ αἰ ἰεζοπι ἄγ. ΘῸ πίπιπι ππιπ 

απὸ οἷν ἴθα αὐ ὃὲπ Ἅδν παᾶ δεῖπ 

27 Ἰδοτίὶ Ὁε8 ὥοιῖπ. ὃ Φα Ὁα8 δαβδία, δεῖ 

δὺὐπίᾳ δα, [αῦε, ΠΟῸ εὐ Ὅεβ8 ϑϑεροδ ζιπὶ 

ᾧαιζε Ὁε8 Θατίεπϑ. δόθι αδὸν ἰασίος ἰδπὶ 

πα, ππὸ Θἰο5 ἰθπ αὖ Τταρει απ δεῖπι 

θαρσοπι σα Θμν δίπαι, οἷε δεῖ Δοδίααπι 

Τϊραί. {πὸ εὐ ΠΟ σεπ θὲορίοοο πὸ [ατὸ 

28 Ὁα1εδῇ. ἜἸ1πὸ ζεἰπὸ δἐπετε Τἰοβεπ ἴδπ 

ὔρτοι αοπ Φογαζαίοπι, απὸ δορταδεη ἴῃπ ἰπ 

ΘΠ] ἴῃ ἅργοὸ ΝΆΡΟΙΠ {6 2ΓΔ 6116; πι6- 
ΠΏ] ΘΠ]Π, 48 η 40 660 οἱ ἐπ βοάἀθηΐθϑ5 

γνῶ, 1Π ΘΌΡΓΙ ΒΘ 4ΌΘ ΡΠ ΑΟΠᾺ}) ρᾶίΓῈΠῚ 

᾿πχ. Πυ}185,. 04 ΠΟΙΏΪΠ15. Οητι85 Π06 [6- 

μοιϑι, ὙΑΥΘΓΙΓ ΒῈΡΘΙ ΘΠ, ἀϊοθη5: Ἐ δ᾽ ποι 20 
ΡΙῸ βᾶησηίηθ ΝΆΡΟΙ οἱ ρΓῸ 5δηριῖηθ 

(26. ΠΠΠΙΟΓΙΙπ 6]15, 4π6πι νἱἀϊ Ποιΐ, αἱΐ 
Ποιηΐη5, τοαάδιη {Π0] ἴῃ ἅσΓῸ ἰβδίο, 

ἀἸοῖῖ Ποιηΐπι5. Ναησ οΥρῸ (0116 οἱ 
ΡΓΟ]ΙΟ6. ΘΠ ἰῃ ΔΟΤῚΙΠῚ }χία ὙΘΡΓΒΌΙΩ 
ΠοΙΉΪη]. Θοποζίαβ. δυΐθη ΓῸΧ δπ- 97 

ΦΟμνθΣ, 9. 1. νά η5 ποὺ ἰχρὶς 6 νἱὰπ) ἀο0- 
1621 δ 15. ΠΟΡΙΪ, ΡοΡβοοιιβ46. οϑί ΘῈΠῚ 

δοθαι οἱ αι: Ειὰῃ) απο ρ γα {6 1 
Οαστὰ 510! ΕἸ ροΓΟυσβθυαηΐ θα ἴῃ 
5ΟΘη51 σἄν}, {1{| οϑί }πχίὰα {6 }}] 481; 
41 [πρὶ ἴῃ Μαροίάο, οὐ πο 118 
δϑὲ 101. ἜΕΐ ΠΩρΡΟΒΌΘΓΙΙΐ ΘΠ] 56 ΡΥ] 28 
6}15 Β1ΡῸΡ ΘΌΡΡΙ δα) δἱ []θυαηί 

23,29, 

44,20. 
23,30. 

{ζείπει. Θταῦς ππὶς {εἴποι “δάτοτπ. ἰπ ὍῸῪ 

29 Θίαρι Φαοίοδ. ὃ ἢἸθαδία αὖον τορίοτίο 

ἄδεν δα ἱπι εἰἴξτοα δαῦν δοταπιθ, δὸ8 

Θρῦπεδ Ιραθ8. 

80 {πὸ δα δεθι σὲπ ϑετοοῖ ἔκπι ππὸ Δ .6δεῖ 

Ὁα8 ετιθτ, [πη πες [{ς ἴτ᾽ προ. τη 

ταπι ἄτρ ἰθτ Θαμρι, τπτὸἋ Ἑπτο ἀππὶ ὅοπε 

81 [εν ατ|8. ἜἸπῸ δα ὅεθι πππρὸὺ Ὁα8 ΦΌ0Υ 

ἔαπι, ἰυτα ε: 5.18 (Οἰπιτί 001 σοραπε 

89 σεπ, δὲν ζεἰπεπ τ οῖτα ουϊτροιο, Ἐπ 

ΕΓ θοῦ {εἶπ ϑΓπροίξαγε αὐ ξῖππ οπΊτεν τὸ 
ἡρταῦ : δεν {Π δεἰ ταῖν δίεν ἐ Φα τϑαποτη 
Π ξἴσεεπ δον τοὶ δε ἀπιππόνοῦ δι! ἰθπι. 

δ Ἐν υγα: Θιΐτροι ες θεγαῦ! πὸ ἤΐε 

Πύνρίοπ [ δεταῦ, θα οίε ϑϑαπὸ απὸ δἷὸ 
ϑὲοῇς πὶ ἔρτεπι ῬΒ1τς δερτόπαοι τοι Ὅ0Π, 

ϑά ππὸ [{ὲ τρανὸ ξοτίτείοπ. Ἔ11πὸ δα. οὐ Ὁ[ι- 

εἶπ ἕαπι ποῦ σεσεοίοι ππὸ σείγιπξοπ δαί, 

ἰρτα οὐὶ ΞΒοοεθοι Ὁ οἷς δου το τππὸ 

30. Α.Α: ριξ... δόταμ δ, 

ΙΝ, 

30. Β.αΥ̓́ ὙΕ.Α: δύτίς, ΑὟ ΝΕ: θα [. Θηπί πῆς 
απ ίρτο θπιαοπ. Αι: δεβυίὦ 1. θέ, ἢ μι, ΑὟΝΕ: 
{ϑαιεῖς (δπτῷ Ὁ. ὅ.).. Αι: [αϑε 2. ὅ. δεταιό απ]. 

31, ΟὟ: δῇ: οὐ εἰ, δ [χτσοἰέογ] 9., Ξϑ)ὲότοον [εἷς 
ποῦ ᾧ. νΕ: ϑθίτο δυίενο θαδοπ Θ. θὸν 5 ὲ. Αι: δὲαππ 
ε6 (ΘΟ, τοῦ ἐγαοῦοπ.... ρθε δ οἘ θατ 

ἴῃ {6 Γιι54] 6}, 56 Ρ 6] ΘΓ {116 θα τη 1 
ΒΘΡΌΪΟΠΓΟ ΟΠ Ρ Δί Ὲ15. 51118. 1η Οἰν!- 
ἰδία Ὠαν ἃ. ἜΛπμΟ ππάθοϊηιο δογαϊῃ 29 
ΠΠΠ ΑΟΠᾶ τοσηῃᾶν! ΟΟΠΟΖιἃ8. ΒῸΡΘΓ 
δαάδῃ. 

8,25. 

νοηιίψαρ Φοιπι τη }62γ86]. Ρουτοὸ 30 
ΦοΖα ) 6}, ΙΠ ΓΟ 6]05 δαάϊίο, ἀ6- 

σον 4.30.ΡΊηΧ} ΟΟᾺ]05. 5105. 5}Π010. δἱ ογπᾶνὶὶ 
σἀρΡιΐ 5111}, Οἵ ΓΟΘΡΟΧΙΐ Ρ6Ι [6 65 ΓΔ ΠῚ 

ἜΡΓ ΘαΙΘμ 6 ΠῚ {θἢιι ΡῈΓ ῬΟΡΔΠη, οἱ 351 
1πε. ἃ1{: Νυιμηαι ρὰχ ροίο5ι 6556 ΖΔΙΏ)ΤΙ, 

16,10. 18. αἱ ἰΠ ΘΓ Γ8 61} ἀπ πὰ Π ϑιιη Ἔ],6- 82 
νᾶνἰΐααθ θἢι ἰοΊ 6} 5ιι8π| δα ἴ6η6- 
Βίγαι οἱ ἃ11: Οπδ 6ϑἱ ἰδία! Εἰ 1η- 

ΟἸΙπανθυαηΐ 56 δά ΘΠ ἀ1Π|0 γ6] ἰγῈ 8 
Θαππ ἢ]. ἜΑΙ "16 ἀἰχὶς οἷβ: Ργὰθ- 88 
Εἰρια6. 6 πὶ ἀθοῦϑὰη., Εἰ ῬΓΔΘΟΙΡ]- 
[νου ηΐ ΘΔ], ΔΒΌΘΓΒΊΒ6Π6 δὲ 8δη- 

Θαΐπο. ΡᾶΡ65, οἱ Θ4ΌΟΓΙΠΙ ἀησι]ὰθ 
ΘΟΠΟΙ] ἀν νηΐ θη]. ἢ (Ἰπηᾳι ἰπ- 84 
ἰΓΟΡΤΌ55115 Θδϑϑί, ταἰ οοιηοάογοί [}1- 
θδγοίψιθ, 1: 16 οἱ νιάἀθίθ χη8]6- 

20. 5: ΝΔΡΟΙἢ, 4α6πὶ Υἱ α] Πουῦὶ, αἰξ Ποιηΐηι5, 58 η-- 
᾿δαΐπρηι Π]Ιοὐὰπὶ 6}88 θά ἀλη). 27. ΑἹ. ἘΕῚ ρογοὰβ5 
θὰ. 5: ἀἀρεσ. 29, ΑἹ.: ΑΟΠὰ τορὶβ. [5Γᾶ6], 

. 32, ΑἸ. Ὁ (ὧα [.} οἱ ἀἰχογαηΐ : Ηδθ0 6581 1118 1628} 6]. 

32, θάϊεδ πιίέ πὶ, ΒΒ. Ὅὥα ζϑαποέσ ,... Βεέταιτ δ 

ΒΑΕ: τπίτ, τοοεν ({{|6) ὁ 5.91. 1 Φόπ, 22, 9. 
33, ΟὟ ὙΕ: θεοῦ... κι. ἴθ υ 581. {ρτίθέο απ... Β 

Ὁαβ νοι ἰθτοπι 581. «.ς {γτ,, πὶ. εὐ {68 {. ξετίτεξοπ, ΥΕ 
λιυτίταί, ὟΝ: {τ, {. πα δ άβεπ, 

94, Φεβθεῖ ὃ. πα δες , 



08 (9,38---10,6.) πόραμι ΞΕ. 

ΕΧ. 

κεκατηραμένην ταύτην, καὶ ἡΕΤ Νν αὐτήν" 

ὅτι ϑυγάτηρ βασιλέως ἐστί, 8 Καὶ ἐπορεύ-. 

ϑησαν ϑάψαι αὐτήν, καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῇ, 

ἀλλ ἢ τὸ κρανίον καὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ 
ἴχνη τῶν χειρῶν. 86 Καὶ ἐπέστρεψαν καὶ 
ἀνήγγειλαν αὐτῷ. καὶ εἶπεν “Τηού᾽" “46γος 

κυρίου ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τοῦ δούλου αὐτοῦ 

᾿Ηλίου τοῦ Θεσβίτου, λέγων" ᾿Εν τῇ μερίδι 
᾿ἸΖεζραὴλ καταφάγονται οἱ κύνες τὰς σάρκας 

Πεζάβελ, 87 καὶ ἔσται τὸ ϑνησιμαῖον ᾿Πεζάβελ 
ὡς κοπρία ἐπὶ προφξώπου τοῦ ἀγροῦ ἐν τῇ 
μερίδι Ιεζραήλ, ὥςτε μὴ εἰπεῖν αὐτούς " 1ε- 

ζαβελ. 

. Καὶ τῷ ᾿Ἵχαὰβ ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἕν 

“Σαμαρείᾳ. Καὶ ἔγραψεν ᾿Ιηοὺ βιβλίον, καὶ 

ἀπέστειλεν ἐν Σαμαρείᾳ πρὸς τοὺς ἄρχοντας 
τῆς πόλεως καὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ 

πρὸς τοὺς τιϑηνοὺς τῶν υἱῶν ᾿Αχαάβ, λέγων" 
2 Καὶ νῦν ὡς ἂν ἔλϑῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς 
ὑμᾶς, καὶ μεϑ᾽ ὑμῶν οἱ υἱοὶ 'τοῦ βασιλέως 
τοῦ κυρίου ὑμῶν, καὶ μεϑ᾽ ὑμῶν τὰ ἅρματα 
καὶ οἱ ἵπποι καὶ πόλεις ὀχυραὶ καὶ ὅπλα" 
ὃ χαὶ ὄψεσϑε τὸν ἀγαϑὸν καὶ τὸν εὐθὺν ἐν 
τοῖς υἱοῖς τοῦ κυρίου ὑμῶν, καὶ καταστήσατε 

αὐτὸν ἐπὶ τὸν ϑρόνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ 

πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ὑμῶν. 
4 Καὶ ἐφοβήϑησαν σφόδρα καὶ εἶπον" ᾿Ιδοὺ 
οἱ δύο βασιλεῖς οὐκ ἔστησαν κατὰ πρόφωπον 
αὐτοῦ, καὶ πῶς ἡμεῖς στησόμεϑα; ὃ Καὶ 
ἀπέστειλαν οἱ ἀπὸ τοῦ οἴκου καὶ οἱ ἀπὸ τῆς 
πόλεως καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ τιϑηνοὶ 
πρὸς Ἰηού, λέγοντες " Ἡμεῖς δοῦλοί σου, καὶ 

πᾶντα ὅσα ἂν εἴπῃς πρὸς ἡμᾶς, ποιήσομεν 
οὐ βασιλεύσομεν οὐδένα, τὸ 
ὀφϑαλμοῖς σου ποιήσομεν. 

ἀγαϑὸν ἐν 

6 Καὶ ἔγραψε πρὸς αὐτοὺς " Τηοῦ' βιβλίον 
δεύτερον, λέγων Εἰ ἐμοί ἐστε ὑμεῖς καὶ τῆς 
φωνῆς μου ὑμεῖς ἀκούετε, λάβετε κεφαλὰς 
ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ ἐνέγ- 
κατὰ πρός μὲ ὡς ἡ ὥρα αὔριον ἐν ᾿Ιεζραήλ. 

τ ϑ4, ΑΒ: κατήραμ. (6. ΕΧ), 85. ΑΒ: ἄλλο τι ἢ 
.οὗ πόδες (ο. ΕΧ). 86. ΛΒ Ἰηδ ει τὸ δόλο οὐτὸ 
(ἘΧ.. -- 1. ΑΒ: Σαμαρείας (τῆς πόλ. ἘΧῚ).... 
υἱῶν ({ ἘΕΧ). 2. ΑΒ ἐτό β... .τὸ ἅρμα... «τὰ ὅς 
(ο. ΕΧ). 8. 458: εὐϑῇ ... ᾿καταστήσετε. 4. ΑΒ: 
στησ. ἡμ. ὅ, Α3Β (015): ἐπὶ (ἀπὸ Α1Χ). ΑΒ: Παῖ- 
δὲς σὸ ἡμ. (αὐτοί) ὡς Ἔπαντα ... ἐὰν... βασ. ἄν- 
δρα. 0. ΑΒ "ἐστε... εἰραχὅετε.... τὴν κεφαλὴν. 

«οἴει νοοῦν 85 “615. 

- πρ8 ΒΞ "3 ΠΗ ΠΔΡῚ ὨΝΤΗ͂ ΠΊΝΕΙ 
ΡΞ ἘΝ Σ ΩΝ ΟῚ Ἔρ: ἜΝ ἘΝ ΠΡ ' 
ΓΒ) ΘΔ ΌῚ, τ βΌΝΊσΘΝ "5. ἢ 
ΠΝ ΡΒ. δ γ139} ἤξι: 9 ἐΘΎΤΡΠ 80 

Ἴπξ 5  Ξ ἼΞῚ ἼΩΝ ΝΗῚ ΗΠ τ ΣΤ 
ὈΝΦῸΤ ῬΌΓΙΞ πρνο ἘΠ ΙΣΙΣ ΠΡῸΣ 
ἘΞΌΝ "ῶϑ- τὰν Β᾽ΞὉ3Π γΌ Ν᾽ 
ὩΘ ῸΡ ἸὩ15 ΞΡΝ ΠΕΣ ΠῚ 37 

πἈΡ πῶν ὈΝΣΉ ῬΌΠΒ προσ 
ΕΞ ΝΤ ΛΩΝ 

ἡγρῶξ ΘῸ3 φῶ Ἰν ΠΝ 5} Χ, 
Ἰἡπϑῷ πδυθοὴ πὰ πο ΔΉΧΗ τ 
ΒΡ ΟΝ ΤΙ ΘΝῚ ΦΘΡ ΤΠ ἜΑΡ "πβο τον 

πτπ Ἴθοσ Ν 29 ΠΩΡῚ ΣΌΝΞ ΣΝΤΙΝ 
ΘΞΩΝῚ ὩΣ 23 ΟΝ ὩΞΊ ΟΝ 
ἐριϑ3 11 ὝΣΖΏ "ΡῚ Θ΄ Θ,ΘΙΤῚ ὩΣ 
ΘΝ 32 ἀδ51Ί Ξ,ΓῚ ὉΠ Ν 5 9 
ὍΝ ΝΟΓΤ ΓῚ ἼΣΝ ἈΘΞ ΟΡ ΠΩ ἰΟἢ 
ἸΝῺ ἼΝῈ ἤδη. ΕΘΝ ὨῈΞ 4 

ὙΤΩΣ ΝῊ ΘΒ ΒΩ )ῷ ἤθιπ ὙνΟ ΝΟ. 
πρυλλ ΕἼΣΓΟΝ ἸΏΣ2 ΝῚ Ὑ2Ρ 
“οϑπτὸν “Νὴ 3 τ ΟΡ τ ἼΩΝ 
ΏΝΟ δηππὸΝ 3 ΝΠ ϑ 3 ΤΠ 

Ἴ) ΟΝ ὌΝ Ρσ ΩΝ Ἴ5: ὭΓΙΣΝ ἼΤΩ 

ΞΙ 

ΠΣΣΞ 2ΊΩΣΙ ὉδΝ “9. Ν Ὁ ΧΡ 
ἐπῶν 

ἌΝ τ᾿ πἘ ὅπποον ΞΩΞῚ ὁ 
ὈΡῸ ὉΠΝ, "ὈΡὉη ΩΝ "ὉτοΝ 

3.21 τ 23 τ ἙΝ ΟΝ ΤΩΝ ΠΡ 
335 ΠΌΝΦΎΤΟ ἼΠΡΩ ΠΣΞ ἽΝ 555 

Υ..31.: ΤΟ ΓῚ 

δῦ, Β: Θἰτηζάγαϊς πὶ. ὃ. δείθοπ ὅ.. τι. Ὁ. δ. ἢ, ᾧ. Α: 
δίοβει. ΑΥ̓͂ .ὙΕ: δίς ὃ. 

90. 8: Ὀπτώ Ὁ. Φοίοπῇ [είποῦ δὴπ. 
37. ππὸ δαϑ 91, “, πείήῦε νοΐς ππείζε,,,, 

Ἑύππε, ΑΥ̓ ΝΕ: θεν θοίγπαπι κ᾽. [0ἹΓ. 
ἤξαᾳεπ ... 



ὥ, Φύπίᾳςο. 

ΘΓδα08 Περδεποίᾳ Θῦθπε δι 

(9, 8ὅ---10,6)ὴ) 1769 

Ἐξ. (Φαϊμπατία, 

δερταδεὶ δ; ὁεππ ἢ {{Π εἰποδ δεδπὶρϑ 
80 Φούίετ. ἜΦα ξε αδὸν Οἰπαίπρεπ, [ὸ ζπὶς 

ος Βερταθεπ, Ταπϑο [Πὸ πἰ 8. σοπ [Ὁ δόππὶ 
Ὁ: Θύ)άδει πὸ οἷς δ ϊβε τπὸ ἰῦτο Πα ὔεπ 

86 ϑάποι, ἔπιπὸ ἕαπιοπ τὐἱεθεῦ ἀπὸ [αρίοπ οϑ 
ἴθπι απ. 

Ἰία, Ὁεὲπ Φ ἰδδίίεπ, απὸ σοζαρί; ἍΠ|0 θεππ 

δεν ϑεγοοῖδ ζοῖεπ οἷς ϑιποο 67 Δο δεῖ 
37 δίε ἢ {τεῆπ. Ἐ ἍΠῸ0 τϑατὸ ὍὉα8 ἡ]αὃ 

Φ δ. υἷος δδοι αὐ δόπι δεῖς ἱπὶ ἡ τ 
Φοίτοοῖδ, ὉαΒ πιαπ πίε αρει ἔρππίε: Ὁ α8 
ἱξ [δε]. 

ΧὩ. ὑἴδαῦ αδεῦ θαι Ποδεπρίᾳ Θὔθπης 2ι ας 
πιατία. {πὸ ὅοθι [τί ἐδυίοζο ππὸ Ταποίς 
ἤε σἐπ (Θαπιατία 41 δὲη. Ὀδενζίει. δεῖ 
(Θιαδι Φ εἤτοοῖ, 2: ὅὲπ ἡ οἸτοῆξοπ ἀπὸ ὅθοτε, 

2 πιϊποουη δα 08, οἷς Ταπτοίοπ αἴο: ἔϑοππ 
οἰεεν ῬΒτίο κὰν οὐ ἔσπιπιῖ, δεῖ Ὁοπεπ εἰτοῦ 
Θεῖτπ Θῦθπς ἤπο, ὕδϑαρεπ, ϑὲοΐε, [εε 

8 Θιΐδις ππὸ θι πππιρ͵, 70 ζεθοῖ, τροίον 
Ὁ6γ δεῖξε απὸ σε ἑτοίτο [οἱ ππίον Ὅὲπ Θὺρθε 
πεῖ εἰτοδ εῖτπ, ππὸ {ἐθὲ ἰθπ απ Τεῖπεδ 
πδαίετθ ΘΕ, τἀπὸ {τεῖος [{Ὸ ἐπτεβδ ὅοττπ 

ἀ θαι. Θίς αδεὲν Πιγτοίοπ {{) [αΠῈ [εν 
οππὸ [ρταεπ: Θίοθε, ξἴροοπ δεδπίρε πὸ 
πῶς σοἴαποοπ τοῦ ἰθπι, τοῖς τοῖο τοὶτσ 

ὅ δεππ Πρ οπ ὁ ἜΊ1πὸ οἷς θεν Ὁα8 απ τπιπὸ 
ἴδον. οἷς Θίαοί τϑθατοπ, τἀπὸ δίς ἥΓοἸτοῆτοπ 
τπιὸ οτιιποεῦ Ταποίοπ δίπ ἐπὶ οθι ππὸ 
τἰεβοπ ἰθπι Ταρεπ: ὅθι: {πὸ Ὁείπε δ πος, 
τοῖν το ἐπ αἴ68 ἔθπιπ, τυαϑ δα τι [αροῇ!, 
τοῖν τοοῖίοπ πίοιπαπὸ πὶ δεύπίρε πιαεπ; 
ἴδιο, τα οἷν φοζάϊῃ. 

6. Φα {τεσ εὐ ὅπ απϑοότπ ϑτίο κει ἰθ- 
πὸπ, δεῖ ἴαπίείς αἴο : Θὺ ἰδτ πιείπ {εἰ 

ππὸ ππείπεν Θιΐππις ρφεδοτάγεί, [0 πεθπιοί 
οἷς πρίν ὑπ Ὁεπ Πὲάπποετη, ἐπτοθ Θεῖτπη 
Θύδπεπ, ππὸ δτίπροι 1{6 2π| παν πιοτροηπ 
τι οἰεῖς Θ εἰς φὲπ Δείτοοῖ. Φὲτ Θῦδπε 

τ 58. ΔΙῚ Φαὸ β ἐδ. 
ὅπ π.: ον ῖποε. 4. Α.Α: ραν [ἐῆτ. 

1. “δι οοπ ὅ., δεπ .εἴ4,. πὸ δε δ. 5, ὟΝ: απ δίε 

αἰποουισάτίοτ. ΥΕ: νχίορεν. δον δίποεν, Α: ϑ οῆ- 

οἄξον! Β: πα. Τ68 [1αα6π. ΝΕ: Ταρίε. Α: Τρταῶ,. 
2. Β: Θυβαίο αἴδ. νΕ: (Θορίεἰᾧ) τσεππ. Α: 9{{6- 

Ῥαΐο. ΑΥ̓͂: Ππὸ πππ. Β: δα... Βεί εἐπῷ πὸ. ΝΕ.Α: 

οἱς ἰδτ... βαθεῖ. ἀδαίτ ἰδτ ἢ. ἰα. Β.ΑΥ͂Ν ὙΕ: κι. εἶπε 
᾿ς Θέαδέ π. (Οἰ6) ϑθαῇεπ. 
ἷ 3. εν ᾿ΕΝ τοπ δεῖοπ τ. (τεζιζαῇεπῇει) 

Ξδοϊραϊοείει ΞΔ δεῖ, 31. 2.2, 806 1, ὙΡι. 

(ὅν αδοὸῦ ἰρταῷ : (δὃ ἱξ8, Ὁα8. 

Ὅ6Γ ὥεῖν σετοοεῖ θαι διττὰ) ζεἴπεπ δἐποῶς, 

1. ὅ. ὕ.1.: ἐδουπιπσ, 

αἸοίατπη [ΠΠ8π| οἱ 56 ρ6]116 δᾶπη, 4υϊᾶ 

τοδί. ΠΠ1ὰ ΓΘ 5. οδί. Ἔα ἰ58θηΐ, αἱ 3 

ΒΘΡΟΙΠΡΟΠ  οᾶτη, ΠΟῚ ἰηνθηουηΐ ηἰδὶ 

σα] ν ΓΙ) οἱ ρ6465 οἱ Β.ΠΠη1η85 ΠηΔ- 

Π180 Ἔ γβνδυβί 6 ΠΙΠ ΓΙ νηΐ οἱ. 86 
Βὲ αἷΐ ΨΦθπα: ὅθγπιο ΠΟΙ Ϊηὶ οϑί 461 

Ἰοοα 5. δϑί ΡΘΓ 56ΓΨΕΠ 51.11ΠῚ ΕΠ Δ ΠῚ 

ΤῊ ΘΒΡΙ6 ἢ, ἀϊσθη8: [ἢ ΔΟΤῸ {627Δ6] 

Οομηθδηΐ ὁ Π65 ΘΆΓΠ65 9628} 6], Ἔ οἱ 37 

7οτ.8,2, ΒΓΠΗΪ ΟΔΓΠΘ65. 0628} 6] εκἰουΐ βίβγοιι5 

ΒΌΡΘΙ [Δ 6]6 ΠῚ ἰΘΓΓᾶ6. ἴῃ στο 6 2Γ86], 

18 αἱ ρΓδοίογθιιηΐθϑ ἀἰοδηΐ: Ηδθοοῖηθ 

οϑ 1114 {62} 6} } 

ν.10.1Ὲ 
ΤΣ 

Βγδηΐ δαί Αο]1ὰ}} Βαρίᾶρίηία [11] ΥΣ. 
1 ΘΑΠΊΔΡΙἃ : ΒΟΓΙΡ51} δγροὸ {6} Π|{8- 
ΓΝ. οἱ Πηϊδῖ. [η ΘΑΠΊΔΓΙ τη ἃ] ΟΡ ΪΠηὰ- 
ἴ65. Οἰν! 4115 οἱ δὰ ΠΔ]ΟΓῸ5 πδίι οἱ 
δα πυΐ 105. ΑΟΠ αἰ), ἀϊσθη5: ὃ Βιίδίη] 

αἱ ΔΟΟΘΡΘΙΙ 5. ΠΠ{ 6 5. ἢ5, 4] ΠΡ 6- 
{15 ΠΠΙῸ5. ἀομΪΠὶ νΘϑι"Ἱ οἱ ΘΌΓΓῈ5. οἱ 
Θ6.05 οἱ οἰν)αίθ5. ἢΡριηὰ85 οἱ ΔΡΓΠΊᾶ, 
Ἃ ο]]ριῖ6. ἸΠ6]ΙΟΓΘΠῚ οἵ ΘΠ (αἱ νΟΒῚ5 
Ρἰδοι οὶ ἀθ ΠΠΠ5 ἀΟΠηὶ νϑϑίγὶ, οἱ 
ΘΠῚ ΡΟΠΪΐ6 ΘΌΡΘΙ 50}1Π} Ρ(Γ5. 51], 
οἱ ρυβηδία ΡΓῸ ἀ40Πη10 «ΟΠ νρεί τυ], 
Ἔ ΤΠΔΠΘΡΙΗΐ 1}}} γοΠο θη ο οἱ ἀἶχο- 
Γαηΐ: ἔσοθ, ἀ10 ΓΟΘ65. ΠΟ ρο ΠΘΓῸΠΙ 

Βίαγθ ΟΟΡΔΠ) 60, οἱ 4110 Πη040 Π05 

ν Δ] 6] Π}115 ΓΟ βἰδίθγοἑ ὃ ΜΊβΘυηΐ ἜΓΡῸ 
ΡΓΔΘΡΟΒΙΠ ἀομη5 οἱ ργδοίθοι οἰν![ἃ- 
[15 οἱ ΠΠΔ]ΟΓῸ5. ηδίι οἱ πα ΡΠ} δ4 
Φοπὰ, ἀϊοοπίθθ: ὅουνὶ ἰυϊ 511Π1118, 

αι ΘΟΙΠΊΖΙΘ [1556 715. [Δ ΟΙ ΘΠ11158, ΠΘ0 
ΘΟΠ ΒΕΓ 6 Π}115 ΠΟ ἢ5 ΓΘΘΘΠῚ; 4.8 ΘΟΙΠῚ- 
486 {Π0}ὶ ρ]δορηΐ, ἴδο! 

ἈΘΒΟΡΙΡΒΙ 1 δαΐθη οἷβ {ΠΠ 6 Γἃ5 50- 
ΟΠ60, ἀἸσΘη5: 8] ΠΟΙ οϑίὶβ οἱ ογϑαϊ- 

[15 τὰ], [Ο0]]1Π6 οδρίία ΠΙΙΟσ πὶ 40- 

ΠΉΪηΪ νΘΘΙΡῚ οἱ νϑηϊΐθ. δ ἴὩ8 ἢδὸ 
ΘΔ 6 η) ΠΟΓὰ ΟΓἃ5 ἴῃ «62Γ86]. ΡΟΓΙῸ 

(σ4.8,30 

ν.6. 

5,6. 
ἐφ 

9,27.24. 
21. 

704:.9,25. 

0 

αἰ. Α: τος... δεν οὖ αογάϊ{ 
4, Β: δεῖ. νΕ.Α: ἔρππέεπ πὶ (δε) ποῦ οπ, ὟΝ: θην 

π. τοἰδευ 
ὅ. ΒΑ: δεύ.... τϑατ, ΝΕ: τοοίάλου, , παν δίς υεῖε 

ἐὸν ΘΟΓ68} τὸ. 
0. ΑΥΝ.Α: εἴποι ειοοίίοπ ὅτ, ΝΕ: ζππι κυ, ππαΐ εἰν 

ποη. ΟὟ: {ἀντ αὐ [οἷ. ΥΕ : κὐ πεν Πατέοπ,.., το, 
Β.ΑΥ͂Υ.ΝΕ.Α: κ. ἔοπιπιοί, ΑὙὟΥ: ΠΥΘΝΙ: 

ά 



110 (10,7--15. Εξοραμ ΕΗ. 

Χ. «Ῥεοδιινοα ἤδναορἕἧϑ. 

Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἤσαν ΣΝ 
ἄνδρες" οὗτοι ἁδροὶ τῆς πόλεως ἐξέτρεφον 

αὐτούς 7 καὶ ἐγένετο, ὡς ἦλϑε τὸ βιβλίον 

πρὸς αὐτούς, καὶ ἔλαβον τοὺς υἱοὺς τοῦ βα- 

σιλέως καὶ ἔσφαξαν αὐτούς, ἑβδομήκοντα 

ἄνδρας, καὶ ἔϑηκαν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν εἰς 
καρτάλλους, καὶ ἀπέστειλαν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν 

εἰς Ἰεζραήλ. ὃ Καὶ ἤλϑεν ἄγγελος καὶ ἀπήγγειλεν 
αὐτῷ, λέγων" Ἤνεγκαν τὰς κεφαλὰς τῶν υἱῶν 
τοῦ βασιλέως. Καὶ εἶπεν "Τηού" " Θέτε αὐτὰς 
δύο βουνοὺς παρὰ τὴν ϑύραν τῆς πύλης εἰς 
πρωί. 98 Καὶ ἐγένετο πρωί, καὶ ἐξῆλϑε καὶ 

ἔστη καὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαόν" Δίκαιοι 
ὑμεῖς" ἰδοὺ ἐγώ εἶμι συνεστράφην ἐπὶ τὸν 
ἐμαυτοῦ κύριον καὶ ἀπέκτεινα αὐτόν" καὶ 

τίς ἐπάταξε πάντας τούτους; 10Ἴδετε ἀφφώ, 

ὅτι οὐ πεσεῖται ἀπὸ τῶν λόγων κυρίου ἐπὶ 
τὴν γῆν ὧν ἐλάλησε κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον 
᾿Αχαάβ, καὶ κύριος ἐποίησεν ὅσα ἐλάλησεν ἕν 
χειρὶ τοῦ δούλου αὐτοῦ ᾿Ἤλίου. 

11 Καὶ ἐπάταξεν ᾿ηοὺ πάντας τοὺς κατα- 

ληφϑέντας ἕν τῷ οἴκῳ ᾿Αχαὰβ ἐν ᾿Ιεζραήλ, 
καὶ πάντας τοὺς ἁδροὺς αὐτοῦ τοὺς 
γνωστοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ, ἕως 

τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ κατάλειμμα. 13 Καὶ 
ἀνέστη καὶ ἦλϑε καὶ ἐπορούϑη εἰς Σαμά- 

θείαν" καὶ αὐτὸς ἦν ἐν Βαιϑακὰδ τῶν ποι- 
μένων ἐν τῇ ὁδῷ. 18 Καὶ ἸἸηοὺ εὗρε τοὺς 
ἀδελφοὺς ᾿Οχοζίου βασιλέως ᾿Ιούδα καὶ εἶπε" 

Τίνες ὑμεῖς; Καὶ εἶπον " Οἱ ἀδελφοὶ ᾿Οχοζίου 
ἡμεῖς καὶ κατέβημεν εἰς εἰρήνην τῶν υἱῶν 
τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν τῆς δυναστευούσης. 

14 Καὶ εἶπεν "Ἰηού'" “Συλλάβετε αὐτοὺς ζῶντας. 
Καὶ συνέλαβον αὐτοὺς ζῶντας καὶ ἔσφαξαν 

αὐτοὺς εἰς, Βαιϑακάδ, ΣΟ ἀμι καὶ δύο 
ἄνδρας" οὐ κατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐτῶν. 16 Καὶ 
ἐπορεύϑη ἐκεῖϑεν "Ἰηοὺ' καὶ εὑρξ τὸν Ἰωναδὰβ 
υἱὸν Ῥηχὰβ 'ὲν τῇ ὁδῷ' εἰς ἀπαντησιν αὐτοῦ, 
καὶ εὐλόγησεν αὐτόν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 
"Ιηού - Εἰ ἔστιν καρδία σου “μετὰ καρδίας, 
μου εὐϑεῖα, καϑὼς ἔστιν ἡ ἐμὴ καρδία μετὰ 

1. ΑΒ: ἐν καρτάλλοις (εἰς καρτ. ΕΧ). 8. ΑΒ: 
ὃ ἄγγ.. οὐ αὐτῷ εἱ Ἰηὅ.... βδνὸς δύο (ς. ΕΧ). 9.48: 
κύρ. μϑ (ἐμ. κύρ. ΕΧ). 10. ΑΒ: τᾶ ῥήματος... εἰς ἢ 
(τῶν λ.... «ἐπὶ ΕΧ). ΑΒ: ὃ (ὧν ΕΧ). ). ΑΒ τῷ (ΓΕ Χ). δ 
11. ΑΒ: ὥςτε (ἕως τὸ ΕΧ). 12. ΒῈκ.ηλϑε( ΑΧ)." 
ΑΒ (αι. γκαὶ εἰὴν (ΕΧῚ), 18. ΒΕΟΓΟΆΧ). 14,Α8Β 
ὙΙηδ (1 ἘΧ). ΒῈΑ., σ. ΞΞ ΡΟ ΑΙ Χ ἼἸΟᾺΡ 
Κῴρυ.) Ἰηὸ (1 ΕΧῚ εὐ ἐν τ. ὁδ' (ὑ ΒΕΧ). Β: ἀπαντὴν 
(ὁ. ΑΕΕΧ). ΑΒ: καϑὼς ἡ καρδ. μ (ς. ΕΧ). 

᾿ 
και 

ὝΣπ πντα Θὰ Θσϑ ἩΘΩΠ 
ἼΒΌΠ ΝΞ. "ΠῚ ΓΝ ΘΥΙΔῺ 

ἼΡΞΣ ὌὍϑτΝ ΠΡ ὈΠῸΝ 

"ὯΝ ὙΔ ΟῚ ὉΣΝ ΘΡΞῺ "ΌΓΙΝ 

ῬῸΝ ΠΟ Ὁ 91 Ὁ. ἼΠΠΞ δππῶΝ ἡ 

ἴοι ΠῈΣ 3: 3) ἘΌΝ 

πθθπιτ 8 ὌΝ, ἽΝ Π ἘΕ 

ΠΤ ΘῚΞΝ 3 ΩΝ ἼΔὴ5 ἼΩΝ 

δ 5 ἜΡΞΞ ΠῚ ΕΡΞΗΤΓῚΣ πρῶτ 

ὉΡῚΣ ὈΦΤΠΤΟ Ὀϑτὸς ΩΝ Ρὴ ὙΔΡ5ὴ 

ἀπατὸρ ππηγῶρ ὋΝ πὸπ ΒΩΝ 
ἘΌΝ ΟΞ ΩΝ πξ "Ὡ} ΠΡ ΠΝῚ 

πότ, “ΖΤῺ ἐξε Νὸ ὃ ΝἿΣΝ »η 

ὭΡΩΝ ὃν νὰν ἽΞῚΠ "ὮΝ πχὴν 

ἼΞῚ ὯΝ ὩΝ τῶν πῆ ὩΝΠΝ 

ἐἸσιδος ἽΠΩΣ ἼΣ2 

ἽΝ Σ ΘΝ ΘΘΒΡΙΓΟΣ ΤΝ ἈΡΡΤΣ ἨῚ 

Ε 

: 
ἥ 
[ 

11 

ἘΣ ἀστν τ ΕΣ ΤΡ 
ΤῊΞ Νηρ ἡ νοῶ πον ΝΞΡῚ ΘΡθγ 1 

ἘΝ ἈΣῸ ΝΊΠῸῚ 1 ΠΎΒ ἈΝ Σ ΤΡ Ὁ 
"Ὦ ὝΩΝΟῚ ΤΉ ΠΦῺ ἼΠΉΤΤΙΝ ἽΝ 
ὭΓΟΝ ποτ ΠΝ ἸΔΏΝ. ΩΝ 
"23 ἸϑΘπ ΤῊΣ δἰοθὉ ΤῊ] 
Ὡ"ΣΓῚ ὈΡΘΒ ΝΡ ἘΠ 3314 

ἸΞΓῸΝ ΘἸΘΓΙ δ ὩΛΡΓῚ ΘΗ ΘΒΤ," 

ΝΡ) ΣΝ Θλϑη ΘΊΘΞῚΝ ἼΒΞ ΤΟΞ 
ΒΘ Ἴ2 ὉΠ ν ὙΝΌΙνο 
ἼΩΝ ΡΟ 29 ἽΞ 3,2 Ἴπ ΤΙΝ ΝΕ ΝῚ 
σῦν ὥσπ ΤΟΝ ΠΩΝΘῚ ἸΠΘἼΞ) 
ΓΕ ἜΡῸ ΝΞ "θν 335 

γ. 9. Ῥ,3ῸΞ ΤΠΠ ἀπ 55 

0. Θεοῇει δ, ὅε, ΝΕ: Ξϑοτποριπῇεπ, ΑΥ̓ὙΕ: δα 
ἐπι {. ὐξοσεπ, Β: δοί δεπ.,.. δίς 7. απ}. 

7. ΑΥ̓͂Ν: [ὦ ἴ. [{ς, 70 39). Ἀ: εὐδεοίοπ δίς 70. 



ῷ, δεὲθπίᾳο. (0, 7---15.). 1171 

(υποτοππῃ δὲν Θἰεθεποίᾳ πιὸ δὲν ϑνήδεν 96 α81α᾽ 8, 

αδεν Ὁε8 δεῦπίᾳϑ τυατὸπ Πεθεπρίᾳ δέαπη, 
ππὸ οἷς Θεβείζοιι δὲν Θίαδι ξοθοη [{ὲ απ. 

7 Φᾳ πιπὶ δὲν Ξβυίοῦ καὶ ἰδπεπ ἔαπι, παῦ- 
πιὸπ {6 Ὅε8 δε πᾳ 8 Θῦθπε ππὸ [Τα  ιείοπ 
Πεδοπεὶς ϑέαππ, ππὸ Τορίοπ ἰῦτε ΘπρΓΥ 
ἴπ δεῦτος, ππὸ 1 τοπ [{ε 5 ἴθπι σὲπ Δ οτροῖ. 

8. ἜΛΙπΌ δα δεν δοῖς ἕαπι πιὸ Τααίς ἐδ ἰθπι 
απ ππὸ ἤρτα : δίς δαδεπ οἷο ὁ ἄποτον Ὁε8 
φδὐπίρδ δίποοεν σοθτα)) Τρταδ) ἐσ Δ: {6 
απ ξεοπ Θαιζεπ ὉοΥ δὲ. Σθὔτ απὶ ἜθοΥ 

9 δἰ8. πιοτᾳειι. ἜΛπὺ Ὅε8. θὲοταεπϑ, δὰ. ΕΥ̓ 
αἰϑαίπα, {ταὶ ἐν Ὁαθὶπ πιὸ Τρτα) δι: αἴξοπι 
01: δὴν ΠῚ ἰαᾳ ϑὲοε θαθεπ! Θίοθε, 
Ῥαθο ἰὰ υυἱοον πιείποπ ϑεττα εἰπὲπ Βπιπῦ 
σέόπια δὲ ππὸ ἰθπ ἐὐτοϊτροῦ: τον θαι ϑὲππ 

10 οἰεἴς αἴ φοά!αροι ὁ ἜΘ ἐγξοεπποί ἰδ Υ [α, 
Ὁσᾷβ ξείπ δοτὶ Ὁὲ8. Θεῖγη {{Π απ οἷς (ὅτοὶ 
αεζαϊίοι, Ὁα8 ὍῈΓ ΦΈΥΥ οὐγεροὶ θαὲ τοῖδον 
Ὁα8 θαιϑ ἍΠΠαῦ, τἰπὸ δεῖ θεῖν θαΐ 6ὲ- 
ἔθαπ, τοἷς ἐν φοτονοῖ δα. Ὁπτῶ [εἰποη δἐποι 
ΟΘΙᾳ. 

11: ἍΠῸ {ἅτις δεθι αὐὲ ἀδτίροεπ σοι ϑαπε 
Ἄθαῦ χιι Φοτοοῖ, αἴἴὸ {εἶπε Θτοβύπ, {εἶπε 
πδονιραποίοπ ἀπὸ ζοἰπὸ ἐθυίεξεοεν, δἰδ ὑαβ 

12 ἴθπι πἰῶε εἶπον ἀδονθ! 5. ἜΊ1πῸ πτα)ίς 

Πα) απ, 205. δία απὸ ἔαππ σὲπ (Θαπιατία. 
18 Ἰϊπιοτισερεϑ αδὲν ταῦ εἶπ Θινίοπθαιβ. ἔα 

τα ϑεθιι απ οἷς Βυῆοον ϑραϑία, Ὁε8 δὲ δε 
πίρᾳ8 δια, ππὸ ρτα: εν [εἰν ἰδὲ Θίς 
ργταῴεπ:; ψθι: πὸ ϑτάοον. ἡθαδία. ππὸ 

ἀἰεθοπ δίπαθ κι στύβει. ὃὍε8. δὲδπίρδ δῖε 

14. εν ππὸ δὲν δεὐπίαι ει δεπιοεν. ἢ (γ᾽ αϑον 
Τρταῶ: Θτοίζεί Π{ Τοδοιοίο  Ἰ1πὸ [6 ατίει 

ἤε Τοδεποίᾳ ππὸ Τα τοῖοι. {16 δεῖ ὃ οπὶ 
ΞΒταπποπ απὶ Θἰττοπθαπζο, ὁτοοῖ πὸ υἱονρία 

ὲαππ; ππὸ Τ{8 πῶ! εἰπεῖ οοπ ἴθποπ 
15 ὑδτίᾳ. ἜΙΪπΌ Ὅαᾳ. ἐν υὐπ Ὀαπποη 206, [ἀπὸ 

εὐ οπαῦαδ, Ὁὲπ Θοῦη πε αθ8, δὲν ἴθι 

δραραπείο, τπατὸ ατἰϊβεῖς ἰθπ απὸ Ἰρταῦ) 1 
θαι: 561 θείπ εν τἰϑιίρ, οἷο πιοῖπ ὅ οὶ 

12, ὕ.1.: {π|ουτοθβοπ. 

8, σ0Υ δὲπ (ίπσαπα δεδ 5. δί8 απ δὲπ 55, Β: {π 

Ὁ. ὦ. 
ὃ ἜΡΙΝ εὐ Ῥ., ἔτ. δι ..0. ὅτ [εἰ σετεύνε, Φ, ἰῷ 
βαδε. Αγν.υῈΕ: [τ [ο8. Β: (εἰν ἰῃτ οἷς δετείγέοπ ὁ 

10. Β.νῈ: (δυΐεπποι οθὲ (ππιπ). ΑΥ̓: (ὅτ, ϑεππ. 
Α: δόππ παπι, ΝΕ: κεν (δ, {ἀ{{| 

11. ζ. δτοιπδο. Β.ΑῪΝ νΕ.Α: Ξθοἴαππηίεπ, 
12, 1πι|ὃ αἵϑ οὐ πῆ, δεῖ δ. ὅδ. τοαῦ, Β; ὃ, ὁδαὁ δα 

Χ. 

καθ ΗΠ τορὶβ βορίπασίπία νἱγὶ ἃραὰ ορί!- 
Πηδία5. Οἰν α 5. πα ΓΘ δηΐαν.  αμ- 7 
4.6. νϑηῃϊβϑθηΐ ΠΠΙογα6 84 605, [μ]6- 

(σα4. Γππ| ἢΠ105 ΓΟρῚ5, οἱ οσοάογαηΐ βορίπα- 

σαν. Εἴ ὙἱΓ05, δἵ ροβαθγιηΐ οἀρὶία 60- 
τη. ἴῃ ΟΡ Πἶβ, οἱ χηἰβουαηΐ δά 
ὁππὶ [ἢ {62γ86]. ἜΘΗ ἃπίθη) πτιη- 8 
{πι5 οἱ ᾿παϊοανΐ οἱ, ἀἴοθηβ: Αἰἰα- 

Ιθγαμΐ οδριΐα ΠΠΙΟΓα τοσὶθ. αὶ] 
ΓΟΒΡΟΙαΙ: Ροπῖΐθ θὰ δὰ ἀτι05 Δ061- 
ν05 ἰαχία ἰηϊγοϊΐαηι ρογίδθ ἀ56116 
Π]Δη6. (ἀμ 1ι6 αἰ] χὶβ8θί, οογθα- 9 
5115 6δ οἱ βίδηβ ἀἰχὶ! δὰ ΟΙΠΠΘΙῺ ρ0- 
Ραμ; {511 5015. 51 66 Ὸ ΘΟΒΪΡανὶ 
ΟΟΠἑΓὰ ἀΟΙΏΪΠ1ΠῚ ΤΠ] 6.1 οἱ ᾿ηί6 66] 

ΘΠ: {15 ΡΘΓΟΙ5511 ΟἸΠΠ65 Ποϑῖ 
ιΆκᾳ.8,56. δ] Ἃ6 66. ἜΓΡῸ ΠῸΠῸ 4ΙΟΠΙ μη Π0η ὁ6- 10 

ὅρου αν 410 46. ΒΘ ΓΙ ΟΠ θιι5. ΠΟΙΏΪΩΪ ἰπ [6Γ- 
Γ8Π), 4105 Ἰοοαίι5 οϑὶ ΠΟΙΉΪΠ 15 ΒῈΡΟΡ 
ἀοιηὴ ΑΘ}, οἱ Ποιηΐηι5 [θοὶΐ 

τὰς 4πο4 ἸΙοοαϊα5. οδὲ ἴῃ ΠηᾶΠῈ 56] δαὶ 
“τϑ. ἜΠ|46. 

ῬΘΓΟΙ 5511 σαν 96. ΟἸΏΠ65 41] 11 
ΓΟΙῸ οραηΐ 46 ἀοηη0 ΑΘΠΔ}} ἴῃ 6682- 
Γ86], οἱ ὈΠΙΨΥΘΙΒῸ5. ΟΡἐΠΊδ65. 6115 

Ἐπμν᾽ οἵ ποίο5. οἱ βδοθυοίθθ, ἀθηθο ΠΟὴ 
ἀθε γρΙΠΔΠΘΓΘηΐ οχ 60 ΓΟ 16. ἘΕΓῚ2 

ΒΌΡΓΟΧΙΪ οἱ νϑηἹΐ 1η ΘΑΠΊ ΔΙ 81 ; ΟΠ]η- 

46 νϑηΐβϑϑὶ ἃἀ ΟΔΙΠΠΘΓΔ ΡΒ. ΟΓΙΠῚ 
1Π νἱᾶ, ἜΠην ΘΗ ἰγαίγος ΘΟῃοζίαθ γο- 18 
σὶ5 πἋ}ὰ ἀϊχιίίαιιθ. δά 605: Οα]ΠὰΠ] 
6515 νοϑὲ ΟἿ] ΓΟΒρΡΟΠἀϑγηΐ; ΕἾΑΓΓ65 
ΟΠ οζίδθ ΘῈ Πη5 οἱ ἀθβ θη πη 115 δά 
Βα] Δ η 105 ΠΠ105 ΓΘΡῚ5. οἱ ἢΠ1οῸ5. Γορὶ- 
πᾶἃ6. Ἔα! δἰ: (οιηργο θη 6. 605 14 
νίνοϑ. (05 ΟἸΠ ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΠαἰβϑθηΐ 

σοτά1,τ δ ν 08, ΖΘ ] ἀν Γι πΐ 605. 10 Οἰβίθγηὰ 
υχία ΟΠΊΘΓΔΠ], ΠυΔαΡ σ᾽ ἃ (105 
Ὑ]ΓῸ5, οἱ ΠΟ ΤΟΙΔᾺΪ. ΟΧχ οἷβ 41161]- 
{81}. ἘΠ 4116 ἃ0115561 16, ᾿πν 6 Η]1 1 Ὁ 

ἐγ Το π 81} Δ] τ ἈΘΟΠΔ ἴῃ ΟΟΟΙΓΒΊΙΠὶ 
5101, οἵ Βοηθαϊχιξ οἱ οἱ αἱΐ δὶ διηι: 

Νυιηαα! ἃ οϑὲ ΟΟΓ ἰὰ) ΓΘοίπη 5ἰουΐ 

15. ΑἸ. Ὁ {Ρ. Γθοία }}) ΘΟ ΠῚ ΟΟΓ46 Π160, 

τίς τίει Ὁ. Θα ὦ πτ βάθει απ ὃ. ὅθορε, ΝΕ : δεῖ 
ΒΕ «(Ο οῦ «ατοίηι. ΟΥ̓: (ὅν τὸ. ἐδεπ δοίπι Ξϑ πδε 
ὅαμζο δον ὅ. 

19. ΑΥ̓.Α: πὸ δεταδαοξοπιπιοι, ΑὟΥ: [21 [668] 
παῷ Ὁ. ϑεβπδοι δεν Θῦθπο. ΝΕ: Θετιζίοτίπ, 

14. Β: ὅαπίοε δεν (Θρα{5π|.. ΟΥ̓Κ ὙΕ.Α.: δεῖ δεῖ 
Θειθε. ΑΥ: απὶ ΘΒ ποσῷ, 

10. Β.Α: αὐτί ἐΐᾳ. ΑΥ̓́ΣΝΕ: τοῦτ}, 
49" 



112 (10,16--24. πξοστπι Β1. 

Χ. «Ῥοΐ γϑοῦ δναωρἕἧδ. 

τῆς καρδίας σ σου; Καὶ εἶπεν Ἰωναδάβ᾽ Ἔστι. 
'Καὶ εἶπεν ᾿]ηού' " Καὶ εἰ ἔστι, δὸς τὴν 
χεῖρά σου" καὶ ἐπέδωκε τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 
Καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
ἅρμα, 18 χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Δεῦρο μετ᾽ 
ἐμοῦ καὶ ἰδὲ ἐν τῷ ζηλῶσαί μ8 τῷ κυρίῳ. 
Καὶ ἐπεκαϑισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ, 
17 καὶ εἰφήηλϑεν εἶς Σαμάρειαν, καὶ ἐπάταξε, 

πάντας τοὺς ὑπολελειμμένους τοῦ ᾿Αχαὰβ ἐν 

“Σαμαρείᾳ ἕως τοῦ ἀφανίσαι αὐτὸν, κατὰ τὸ 

ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησε πρὸς ᾿Ηλίαν. 

18 Καὶ συνήϑροισεν Τηοὺ πάντα τὸν λαὸν. 
᾿Αχαὰβ ἐδούλευσε τῷ καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς 

Βάαλ ὀλίγα, ᾿Ιηοὺ δουλεύσει αὐτῷ πολλά. 
19 Καὶ νῦν πάντας τοὺς προφήτας τοῦ Βααλ 

καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς δούλους 

αὐτοῦ καλέσατε πρός με ἀνὴρ μὴ ἀπο- 
2 - σ΄ ᾿ Γ - 

λδιφϑήτω ἐξ αὐτῶν, ὅτι ϑυσία μεγάλη μὸ τῷ 
Βάαλ' πᾶς ὃς ἂν ἀπολειφϑῆῇ, οὐ ζήσεται. 
Καὶ ἸἸηοὺ ἐποίησεν ἐν πτερνισμῷ, ἵνα ἀπολέσῃ 
ἱπάντας' τοὺς δούλους τοῦ Βααλ. 290 Καὶ 

εἶπεν ]ηού " ““γιάσατε ϑεραπείαν τοῦ Βααλ' 
ἐκήρυξαν. 21 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιηοὺ ἐν 

παντὶ ᾿Ισραήλ, καὶ ἤλϑον πάντες οἱ δοῦλοι 
τοῦ Βααλ καὶ πᾶντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ 

πάντες οἱ προφῆται αὐτοῦ" οὐ κατελείῳϑη 
ἀνὴρ ὃς οὐ παρεγένετο. Καὶ εἰςρῆλϑον εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ Βάαλ, καὶ ἐπλήσϑη ὁ οἶχος τοῦ 
Βάαλ στόμα ἐπὶ στόμα. 32 Καὶ εἶπε τῷ ἐπὶ 
τοῦ οἴκου" Εξένεγκε ἐνδύματα πᾶσι τοῖς 

δούλοις τοῦ Βάαλ᾽ καὶ ἐξήνεγκεν αὐτοῖς ὁ 
στολιστής. 28 Καὶ εἰςῆλϑεν ᾿Ιηοὺ καὶ ᾿Ιωναὰ- 
δὰβ υἱὸς Ρηχὰβ εἰς τὸν οἶχον τοῦ Βάαλ, 
καὶ εἶπε τοῖς δούλοις τοῦ Βααλ" ᾿Ἐρευνή- 

σατε καὶ ἴδετε, εἰ ἔστι μεϑ' ὑμῶν τῶν δού- 
λων κυρίου, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ οἱ δοῦλοι τοῦ Βάαλ 
μονώτατοι. 

᾿ 
“(χι 

24 Καὶ εἰρῆλϑον τοῦ ποιῆσαι τὰς ϑυσίας 

καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, καὶ ᾿Ιηοὺ ἔταξεν 
ἑαυτῷ ἔξω ὀγδοήκοντα ἄνδρας καὶ εἶπεν" 

15. ΑΒ: ἔδωκε (ο, ΕΧ). 16. Β5: ἀπεκαάϑ'. 17. ΑΒ: 
καταλειφϑέντας (ὕπ. ΕΧ).. ΝΣ 8185) Ἠλιδ (6.1). 
19. ΑΒ: πᾶντες οἵ προφῆται... . Ἀ(84ᾳ.) καὶ. δόλος 

. ἱερεῖς... . ἐπισκεπήτω ἐξ αὐτῶν (ὁ. ΠΣ Β: ἐὰν 
ΤΣ ΑΒ Χ). ΑΒ: ἐπισκεπῇ (ἀπολ. ἘΧῚ. Β: ἕν᾽ (ἵνα 
ΑΕΧ). ΑΒ ἔπαάντ. (1 ΕΧ). 20. ΑΒ: ἰἰλέχν τῷ Β. 
(ο. ΕΧῚ). 21. ΒῈ (ἡ. Ἰσρ.) λέγων" Καὶ νῦν πάντες 

» εἰς 4 ὦ»; ᾿ 

οἵ δὅλοι καὶ πάντες οἵ ἱερεῖς αὐτῦ καὶ πᾶντες οἵ 

πτΡΤΝ ἢ ΣΣ υδ5) τὸν 2) ΝΘ 

ἀΠΞΘ ΘΙ ἘΝ ΛῸΝ ἩΠΌΣΡῚ ἴπ0 190 
ὭΝΒΞ. ΠΝ} ΝΣ ΠΡ᾿ ὝΩΝΘῚ 16 
ΝΞ5Ὶ εἸΞΞῚΞ ἼὩΝ 23. ΣῚ ΤΊΣΙ 17 

δ τ ττοΞ ταν ἼΣ ἸἸΩὦ 
“ΞῚ9 ὑτρῶσ ιν Ἰλυοῶ. ΞΝΠΙΝ5 

ΕΣ δ τοΝ Ἴθη νῶν ΠΡ 
ἼΩΝΘῚ ΡΠ ΤΟΞτΤΝ ΝῊ πο ὙΞΡΟῚ 
ὉΣῺ ὌΣΞΙΤΌΝ Ἴ2 ΝΩ͂Ν ὉΠῸΝ 

18 

-ἣς πΩΡῚ ΣΠΙΞΊ ἼΘΠΞΣΟ, ΝΉΣΊ519 
Ἴϑ το - ὉΞῚ ΕΡΣΣ ΞΙ ἘΡΗΝ ἽΝ 

ΓΙΞῚ 5 ἼΡΞυτΟΝ ΔΝ ὮΝ ΝΡ 
Ὁ ἸΡΘΟΓΎΩΝ Ὁ Ὄρϑο. “Ὁ Ὁ473 
ΡΣ ΠΞΡΘΞ ΠῺΡ δηΠ ΠΣ 
ἜΝ, ΕΝ: ἜἸΞ ΩΝ ὌΣΝΠ 5 
ΣΝ Ρ᾽Ὶ ὉΡΞ ποχν προ ΝῚΠΣ 
ἢ 35) ἘΝ ΎΡΡΡΕῚ πο ΤΡ "Ὶ 2] 
ον ἜΝ ΘΣΣΝΟ ὈΣΞΣ ἜἼΩΣτῸΞ 
ὌΣΞΙ ΤῊ ἾΝ 35) ΕΣ “ὧν 
ἼΩΝ ΤΕ "ΒΞ Ὄξος ΝΟΘ5Ὶ 22 
αὔηὩ}Ὁ Νπὶπ ππροϑπτὸν ΘΝ Ὁ 

ΒΠῸ Ἀπ ρθπ ΩΡ Ὁ55 
.Ξ 39 ΣΤῊ ΜΉστυ ΝΞΡῪ εἸθηΞΌΊΘΕ 28 
25 ΞΠ ἼΞ9. ὝΟΝΟΙ ΞΡ ΤῊ 55 
ὙἸΞΣῺ ΘΞῸΦ ΠιΒ 55 ΓΒ ἢν ΙΩΒ 

ὁ ΘΠ ὈΣΞΡῚ ἜΣ, ΩΝ Ἵ5 ΓΕ ῚΠΠΣ 
ΤΠ] ̓ Ὶ ΤΙΣΙ ἘΠ ΡΗ ἜΝΞΡῚ. 24 

Γ ὩΣ Δ ὙΓ13 "δ τοῖο ΝΉ ΜΟῚ 

προφῆται αὐτῦ, μηδεὶς ἀπολιπέσϑω, ὅτι ϑυσίαν 
μεγάλην ποιῶ" ὃς ἂν ἀπολειφϑῇ, ὃ ξήσεται 
(ΚΑΕΧ; 4, Ἔχ πάντ. “πρ. αὐτ.). ΑΒ: εἰς (ἐπὶ ἘΧ) 
22. ἈΕ( ΠΧ: εἶπ. Ἰηὸ τοῖς ἐπὶ. Α Ἐ οἴκχδ, ΑΒ ὁ 
μξε(5. ἡσϑάαλ ΕΧ): Ἐξαγογί(ετ)ς ἔνδνυωα (ο. ΕΧ). 
25, ΔΒ Ἐτὸν (Ἐ ΕΧῚ). ΑἹἸΧ Ἐ(ρ. ἔστιν) ὧδε. 24. ΑΒ: 
δἰςῆλϑε( ον Ἐ). Β: τὰ ϑύματα(τὰς ϑυσ.Ἐ; ΑἘΧ: 
τὰ ϑυμιαάματα). 



ὡὥ. δεθηίᾳς. 

σξοπαδαθ, Εἰ φέρε δὲς Οἰεπεν ϑαα8. 

ἢ 1Ὁ 

Χ. 

(0,16.. 24) 

πες δείποπι Θενλοπ  οπαδαῦ Ἰρταῦ); δα. 

8 αἴἴο, [0 οἷδ πεῖν δείπο ὅαπὸ. πὸ. 
εὐ ρα ἰθπὶι {εἶπε απο. {πὸ εὐ ΤΡ ἰθπὶ 

16 2 ἔδπι απ Ὅεπ ὅδαρει ἤθεα, ἔπι Ἰρταῦ:, 

ὅοπιπι απ ταὶν απὸ ἤ(εδ. πιοίπεμ (δ [εν τη 

δ φεῖσαι. {πὸ {6 Πιθτίρπα θα ππῖγ ἰδ πὶ 

17 αὐ Τείποειι ἤθαροπ. ὁ πὸ δα. οὐ σὲπ Θα- 

πιατία ἔαπι, Τ πιρ εὐ αἴοϑ, τοαϑ ἰἰτίᾳ ραν, 

τοῦ ἴθαθ 2ιι Θαπιατία, δἰδ᾽ δα εὐ ἰθπὶ 

τε σεῖς, πα δὲπι θονί δὍε8. έττη, Ὁα 

ἐΥ δι Τία φοτοῦεῖ Ῥαίίο. 

Ἰϊπὸ δ εθιι υεναπιπιοίς, αἴτοδ Ξθ0ΤῈ ππὸ 

Τἰοβ κα ἴθπὲπ ἤαροι: Ἔα 5 θαι 8 ααῇ τυεπίβ 

αοοίοποι; δόθι Ὁ ἴθπι δεήεν δἰεποπ., 
19 ἜΘ Ταβὲ πιπὶ ταζοπ αἴ τον θοίοπ Ῥ ααἴδ, 

αἴίς ζείπο δποτο απὸ αἴἴὸ ζεῖπο θυίοἴτεῦ ἐπ 

πεν, δαβ ππαπ πἰοπια πο ον 65. δόππ ἰῷ) 

Ῥαδς εἶπ στοβεθ Ὄν[ον δεπι 5.ααἱ 2 τθῖπι. 

ρα πταπ σου ἤει. υυἱτο, δὲν [01 πἰῶθι 

ἴεδεπ. δεν ϑόθι τῆαὶ Το εδ, διῖ ππίρτε 

{τοίεπ, δα β εὐ οἷο Φίοπεν 5 ααἱὸ ππιδτἤ δε. 

20 ὁ ̓τπὸ ϑεθι ρταῦ: οι Προ θεπι Ξ54αἹ Ὁα8 

21 δεῖς ππὸ Ταβὲ ε8. ατδτιζοεπ. Ὁ πιὰ [απο 
ρθα ἰπ σαπὸ ὄἤγαοί πὸ Τίοβ αἴτὸ Φίοπεν 
Ἔκαίβ ἔσπιπιοη, δα πἰοιαπο ἰδτίαᾳ τραῦ, 

δεν πίε ἔἄπις. 11πὸ 16 ἔαπιρι ἰπ θα 8 «τι 

Ἥκαϊδ, Ὅαβ να αι Βαασίδ᾽ γ01 τρατὸ 

22 απ αἴίοπ (ὅπϑοπ. ἔα Ἰρτα, ἐν δι Ὁοποπ, 
οἷς ὕδοεν Ὁα8 δΙειοεγθαιδ τοατεπ; Ξθτίπρεί 
αἴἴοι Φίοποτη ΒααΊ8 δε οἰθεν θεται8. Ἰ1πὸ 

28 1. δταίδίοπ οἷς δ οἴδεν θέταιδ. ὅπ 
φρθι αἰπα ἱπ οἷς δε τᾶ) ἔθ αα]δ αι! οπας 
Ὅα0, δεπι Θοῦπ ϑιοαθδ, τππὸ Ἰρτα δ δι 

δὲπ Φιίοποτα 5ααἴ8: δουζά)εῖ τἀπὸ Το εἰ 

41ι',.,ὔ δαΒ πίε Οίεν ἀπίον ἐπ) [εἰ Ὁεδ (δ οττη 

Φίρποεν ἰεπιαπο, Τοποεῖπ Βααίδ ΦΟίοπον 

αἰείπ. 
οά Ἰἴπῦ δα [{ε θἰπεοίπ ἕαπιοπ, Ὄνου, πὸ 

ῬΒγαπΌΟΡΓΥ κι ἔδιπι, δοοῖεῖς. ἰθπι εθα, 

αὐβοπ αὐ ϑέαππ πιὸ Τρτα: ϑθοηπ 

“ 45.Α.Ατλα τ). 18.0.1: ϑαβ ίεποπ, 19.0.1: 
αἴίοπ πδτονῇ. κα. 7. τῦ..... πίοππιαπϑ εὖ ΜΟΥ, ... “δ εβ 

πιαπ. Α.Α: [ο[ο8, κι σεύδεγροι, 20, {Π10: [αβῈ 

απόταζοπ. 23..ἃ.Νἃ(: π᾿ λαὸ από 5. 21. Α΄᾽ΚΑΣῚ 

δοβεῖ(εἰς ὦ. ὕ.1,: δαπβεπ, | 

16. ΒΑΕ: φοροπ δείπ ᾧ..., Πείρεπ, 
10. Β.αΥ̓.νΕ.Δ: [ἀντ Ὁ. ᾧ. 
17. ΑΝ: αἰ(εδ ϑετέ, 
18, Β.ΑΥΥ.Α: (υἰε1) πποῆτς ὙΕ: υἱεῖ, 

19. εὐὐϊατί. ΑὟΝ .ΑΟ 1, Φίοπον, νΕ: δίς ἰδ πὶ δέος 

πέπ. Β: αὐοίοποί θαδοπ, ΑΥ̓: δεείπον [οηῖς, ΝΕ: [ο(( 

Πδίεπ. Αἱ [οἱ δον αἰ 8  ἔσπιπις, ΒΥ ΝΕ, Α: (θαπ’ 

Ὁ61{6) πὶ Θ πίον , 

18 

ΘΟΥ ΠΠΘΏ ΟΠ] οΟΥ6 ἰιοΐ Εἰ αἱί 
ΦΤοηδάδ: Εδί. 51 οδί, ἰη4{1|, ἀἃ Πηᾶἃ- 

ΠὰΠ ἰἴαλιη ; 641 ἀράϊί οἱ πηδη 
5Β8η). Αἰ 16 ἰΙανανιΐ θὰ δά 56 ἰῇ 
ΘΌΓΓαπ, Ἔ αἰχιίααα δὰ οι: Υϑηὶ τπ6- 10 
ὁπ οἱ νι ἀθ 2611} ΘΙ ΡΓῸ ΠΟΙΏΪΠΟ. 
Ετ ᾿πηροβἰϊαμπη ἴῃ ΟῚ 810 Ἔάααυχιί 17 
ἴῃ ϑϑιηδγΠ), οἵ ρΓΟι581} ΟἸΠΠ6Β 
41 ΤΘΙΨαὶ [ἀογδηΐ (6 ΑΟΠΔ ἴῃ 88- 
ΠΑΡ ]ἃ 05641|6 δ ΠῚ, }χΐδ γΘ ΡΠ 
ΠΟΙΏΪΩΙ φαοα Ἰοομίι85 οϑί ΡῈ. ΕἸ] δὴ. 

Οοησγοσανι ορῸ {61} ΟἸΏΠΘΠ 18 
ΡΟρΡυΪαμ οἱ αἰχὶὶ δά 605: Αομὰ} ὁ0- 
ἴὰ| Β84] ρᾶῦη, 680 διι6 πη) ΟΟἰΔΠη 
ΘΠ] ΔΙΏΡ ἰ5: ἜὰΠη0 ΘΙ ᾺΡ ΟΠ 65 
ΡγΟρΠοία5. Βᾶλ! οἱ ἀπίνθυβῸ5. ΒΘΓΥΟΒ 
6]5. οἱ οαποίοβ ΒΟ} υ Οἱ 65 [0818 γ0- 
οαΐθ δ ἴη6: ΠᾺΠῈ5 511 4] πο0ῃ ν6- 
Ὠἶαι, 5ΔΟΡΙ ΠΟΙ ΘΗ) σγᾶηθ οὶ 
τὶ Βδὰ]; 4υϊοα 46. ἀοίαν[, ΠῸΠ 
γίνοί. ΡοΡΡῸ 6 }ιι [Δ οἰ 6 θα! πος ἰη51- 
ἀἴοβθ, αἱ αἰβρυάθροί οὐ] 0 γ65 [88], 

Ἔ ρἱ ἀἰχ!! : δαποιῇοδία αἴθ βοϊοιηηθῃ 20 
Β88], σάν 46. Ἐδι τϊδὶι 1ῃ ηἰ- 21 
ΥΟΥΒΟΒ ἴδῃ ]Π05 ἰβγᾶρὶ, οἱ νϑῃθγαηΐ 

ΟἸΠΟΙΙ 56 γν] Βδα]:; πο [ἘΠῚ τοδί ἀατι5 6 

ΠῚ15 4! 46 ῃ}, 4] ποη νϑηϊροί. Εἰ 1Π- 
ΘΓΘΒ581 50η1 (ΘΙ ρΙ τη ΒΔ], οἱ γρ  οἰἃ 
αϑι ἀΟΙηι15 Βαὰλ] ἃ 5.210 ὑ56π0 δά 
5 ΠΏ Π.Π1Π]. ἢ ΠΙΧΙ 6. ἢΪ8. σαὶ ογᾶη! 22 
ΒΌΡΟΡ νϑϑίθβ: χοίρου 6 νϑϑι θη ἃ 
ἘΠΙΥΘΡΒΙ5. 50 ΡΥ 5 Βα], Εἰ φῥτοία]ο- 

ΓΗ οἷβ νθϑίθα, ἘΠΉΡΥ ΘΒ 5686 ἤοῃπ 29 
᾿ 6 Φοπαάα ΠΠΠ5 ἈΘΟΠ4}0 ἰθῃρ τὴ 

ΒΔ4] αἷν οὐ] ΟΥΙθ5 Βᾶ 41]: ΡΘΡ ΠΡ (6 
εἴ νἱἀοἰ6, π6 415 [ογίθ νοθ βοιιη 5:1 
46. 50ΥΥῚΒ ΠΟΠΊΙΗΙ, 564 τὶ 5[η1 56ΓΥΪ 

ΒΔ] 50]]. 
Ιησγοϑδὶ δηΐ σαν, αἱ [ἀοοΓθηΐ 2Λ 

ν᾽ Οηὰ5 οἱ Πο]οοαιβία; ἤὅρι διιΐθ ) 

ῬΓΔΘρΡΑΓΆνΘΓΔΙ 510} [Ὁ 18 ΟΟἰ Ορ]η ἃ ν11Ὸ 5 

641.2,9. 

1Βᾳ. 
1,18. 

1Βᾳ. 
10,9155. 

19 

18. 
16,8. 

20, εἰπ δεξί. 1Ππ|8 {(ς τἰείοπϑ απὸ, ΟΥ̓ ΝΕ: οἴπο 
Φο[οονζαππαπηιῃ, Β: εἴποι δ οίοτέαρ,. 

21. ἕαιι. Β.ΑῪΝ ΕΑ: Φα(Τπὸ 66) ἕαπιεπ,, (66: 
ἔσηιπτοπ τοάτο) .., ἡ. εἴποι (ὁ πὸς (66) διππ ἀπϑοῦπ, 

2, δταιθέοπ ἰθποπ, ΒΑ ΥΕ: 21: ΕΠ, ὉΕΥ ... 
(ϑτιίπρο). ΒΕ: εὐ ταις, ΑΥ̓: τπαπὶ 

3, δαῷ ὁαμπὸ 55, Β: Φυταπιεῖ. 
2ά, Β.Α: βαΐο ([Φ) δεβοῖΠ, ΝΕ: δίπροβ, 



114 (10, 5--38.) Πορῖπ ΕΠ. 

Χ. 
«“οῆ ν'᾽οα εν αρἴἧδ. 

᾿Ἄνὴρ ὃς ἂν διασωϑῇ ἐκ τῶν ἀνδρῶν ὧν ἐγὼ 
εἰράγω ἐπὶ χεῖρας ὑμῶν, ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀντὶ 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. 25 Καὶ ἐγένετο ὡς συν- 

τέλεσαν ποιοῦντες τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ εἶπεν 

ἸἸηοὺ τοῖς παρατρέχουσι καὶ τοῖς τριστάταις" 
Εἰςελϑόντες πατάξατε αὐτούς, μὴ ἐξελϑέτω 

ἐξ αὐτῶν ἀνήρ. Καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν 
στόματι ῥομφαίας καὶ ἔῤῥιψαν οἱ παρα- 
τρέχοντες καὶ οἱ τριστάται, καὶ ἐπορεύϑησαν 
ἕως πόλεως οἴκου τοῦ Βάαλ, 2θ καὶ ἐξήνεγκαν 
τὴν στήλην τοῦ Βάαλ καὶ ἐνέπρησαν αὐτήν, 
27 καὶ κατέσπασαν τὰς στήλας τοῦ Βάαλ καὶ 
καϑεῖλον τὸν οἶκον αὐτοῦ" καὶ 'τὸν οἶκον τοῦ 
Βάαλ' ἔϑετο εἰς κοπρῶνα ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

28 Καὶ ἠφάνισεν ᾿]ηοὺ τὸν Βάαλ ἐξ Ισραηλ. 

29 Πλὴν ἀπὸ ἁμαρτιῶν “Ἰεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, 

ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, οὐκ ἀπέστη ᾿Πηοὺ 
ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτῶν" 'ἐπορεύετο ὑπισϑεν' τῶν 
δαμάλεων 'τῆς ἁμαρτίας τῶν χρυσῶν τῶν ἐν 
Βαιϑὴλ καὶ ἐν Δάν. 80 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 

Ἰηού" ᾿ΑἸνϑ᾿ ὧν ἠγάϑυνας τοῦ ποιῆσαι τὸ 

εὐθὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς μον κατὰ πάντα ὅσα ἐν 

τῇ καρδίᾳ μου ἐποίησας τῷ οἴκῳ ᾿4χααβ, 

υἱοὶ τέταρτοι καϑήσονταί σοι ἐπὶ ϑρόνου 

Ἰσραήλ. 81 Καὶ Ἰηοὺ οὐκ ἐφύλαξε πορεύεσϑαι 
ἐν νόμῳ κυρίου ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ 

αὐτοῦ" οὐκ ἀπέστη ἀπάνωϑεν ἁμαρτιῶν Ἵερο- 
βοὰμ ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. 

82 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἤρξατο κύριος 
συγκόπτειν ἐν τῷ Ισραήλ, καὶ ἐπάταξεν αὐ- 

᾿ ᾽ Ἂ: Γ ολὺ Ε , 328 3 Α 

τοὺς ᾿Αζαὴλ ἐν παντὶ ὁρίῳ ᾿Ισραήλ, 35 ἀπὸ 
τοῦ Ιορδάνου κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου πᾶσαν 
τὴν γῆν Γαλαὰδ χαὶ τοῦ Γὰδ καὶ τοῦ Ῥου- 

. κι - » ὙΠ} Ψ᾿ ἢ . ΠΟ ! 
βὴν καὶ τοῦ Μανασσῆ, ἀπὸ ᾿Αροὴρ ἥ ἔστιν 
ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάῤῥου ᾿Αρνών, καὶ τὴν 
Γαλαὰδ καὶ τὴν Βασάν. 

24. Β: ἐὰν (ἂν ΑΕ Χ), ΑΒ: ἀπὸ ... ἀνάγω (ἔκ .... 
εἰράγω ἘΧ). Β: χεῖρα (ο. ἈΕΧ), 326. ΑΒ: συνετέ- 
λεσε ποιῶν (ὁ. ΕΧ). Β: ἐξελϑάτω (- ἕτω ΑΚ ΕΧ).. 
21. Β Ἐκ. καϑ'. -αὐτὸ ({ ΑἘΧ). ΑΒ: καὶ ἔταξαν αὖ- 
τὸν εἰς λυτρῶνα(ς) ο. ἘΧ. 29. Α ΑΒ Ἑαπὸ( (ὁ ΕΧ; 
ΔΕΧ ἡ τῶν) .. . αἵ δαμάλεις αἵ χρυσαῖ (αἴ) (ἐπορ. 
- χρυσῶν τῶν ἜΧ). 90. ΑΡ ΤΙ (. δ ὅσα.. τ τὸ (0: 
ἘΧ). 88, ΑΒ: κατ᾽ ἀν. ... Ἐ(ρυ.) καὶ (6. ΕΧ). Β: 
Γαδδὶ (Γὰδ ἘΧ). 

Ἵ ὑδθτηῶν ὥὐνπ ἼΩΝ 
ΒΌΣΒΟΣ ΝΖ ὋΝ ἼΩΝ δ Π 

ἘΠΡΕΣΕ ΠῚ εὐ 99 ὉΠ ἼΦΒ2 πθ΄. 

ΞΤᾺ ΝΉΠῚ ὝΩΝΡῚ ΠΕΡ τήν Ὁ 
ἘΝ ὧν ΦΗΣΙ ΝΞ ἘΡΡΤῸΝ 
ΙΧ ἼΠ ἜΡΙΝ Ξηπτ ἘΝ "351 
ΒΞ ΣΤΡ ΤΩΝ Θ᾽ ΡΟ αδΠῚ 
ΉΞ. ΓΊΣΚΌΠΩΝ, ἼΝΞῸῚ ΕΞ 30 
ΓΩΚῺ ΠΝ ἼΣΏΡῚ, ὁ  Θ5Ὶ ὈΦΞΙῚΣ 
ὉΣΞΙ ΤΊΞΤΩΝ ἡΣΙΩ) ὌΡΞΙ 

ἐΔἾΠτΣ ΓΗ͂Ν ἘΠ ΩὉ ἼΣΔ Ἶ8 
ἜΣ ὌΡΞΙΤΌΝ ΩΣ Ἰρῶθὴ. 28 
"ὧν ὈΞ5 ΓΞ ὉΡΞ 0. ὙΝΏΓΙ ΡῈ 29 
ΝΠ, ἼΟΤΝΟ Ὀἰηδυ- ΤΣ ΝΟΌΤΙΣ 
ὈΝΓΤΟΞ, ῶν Ξ3π|π ἜΣ ἘΠ ΤΙΝῈ 
ποτὸν πὴπο ΠὩΝῸ ΕΞ “ΩΝῚ 5 
ἜΘ" τήν ΞΡ τ ἼΩΝ ἘΝ 
ΡΟ τῶν "8305 "ὧν ὅθ. ΚὮ 23 
ΝΌΞ- ὌΡ πὸ 3185 ΘΗΣ3 Ὃ3 ΞΝΓΙΝ 
ΠΕΡ "δῶ ᾿ΝὉ ΝΠ ΕὈΝ ΘΎ 81 
.Η ὈΝΤ δο τ ΤῸΝ τσ σ ΠΏ 
ὩΦ35 ΓΝΌΠ ὌΡΏ "Ὁ Νὃ 3: 

ἐὈΝΉτΟΝ ΝΛΌΓΙΠ “Ων 

ΤΉΝ. ΤῊΣ ὑππ ὈΣΙΣῚ ὉΠ Ὧ3Ξ 
ὅπ ἘΝ ΝΣ 55 ἘΝ. 
τΝ Οοτι ΓΤ ἸΤ ΠΏ τον 589 

32 

ΖΝ ΠῚ ὙἼΡΠ ἜΕ γι τὸϑ 
Ἰ5Ν Ἐγητὃν ὍΝ ἜΣ ΣΏ ΩΣ; 

ἐμ Ξ ΠῚ ΠΣ ΠῚ 

ν. 27. Ῥ ΓΝ ΧΊΩΟ 

24, ΑἹ οατοπ Ὁ, ἄδοτροδο. ΒΑΕ: ἱπὶ ἐπτο ὁ. 
Β.Α: {. Ὁ. Πῖν δεῇ. Ὁ. ΑΥ̓ΥΕ: Β: ροδταέ θαῦο. 

σπον ἄοθοπ [τ . ἃ, θαίέοπ, 
φῦ, ζῶΤασέ {{6 2 1 πὶ δενταινδ!.., δὲ σαμπεδ 5, ΑὟ. 

ΥΕ: 41: δὲπ ἐἄπζοτπ. ΟΥ̓ ὙΕ, Αι: τοαύζει [. δἰπί(απ6). 
ΑΥ̓: π᾿ Ῥα 6 (Οἐα ΕΠ εἰ. 

᾿ 

' 
ἷ 



Φ, ὅδὲιίᾳο. (10, 2ὅ-- 83.) 1 

δον  πτᾳ ὅθ ἀα18 αἴ ἰταοῖ, ὁδααοί8 Θίεσῃο, Χ. 

δεῖ Ῥὲάππον ζοπιαπὸ ἐπιείπποι, οἷο ἰὰΣ ἀπίονς 
ἐτε Φάποε οοδο, [0 [01 Πΐτ εἶπε (Θρεῖο. 

20 ὉεΠεἴθ.π. (Θροῖς [εἷπ. ἜΦα εὐ ππτπὶ οἱς. 
ΒΥαποου οεγ νὐΠοποοῖ θαίίς, ἤρταὰ δ εθιι 

κι Ὅὲπ Σταθαπίοπ απὸ θὲ οτη; Θεθ εἴ δἰπε 
εἶπ ππὸ [ὥταρί [οδογταππ, ἴαθὲ πίοπταπὺ 

δέεται σορεπ! πὸ ἢ Ττισει [ΐε. πὶ 
δεν Θῴάτ[ε Ὁε8 Θινετίβ8. 11πὸ Ὁΐς 3 τα- 

δαπίοπ ππὸ ϑύ ον τρατίεπ [{6 θεὲς, πιὸ οἷπε 

20 σοπ ἐπτ Θιαδὲ δὲν δίταε θααίδ, Ἐππὸ 

δταγίεπ δεταιϑ οἷς Θάπίοπ ἰπ δεν δἰτῶς, 
27 θααἴϑ, ππὸ ϑολδταππίοη ο, Ἔ ππὸ ξοῖς 

δταάγεπ οἷς Θάπίο Ῥααῖδ Ἰαπηπί εν ὀδείτα)ς 
Βααἴϑ, ππὸ πιαίοπ εἶπ δεἰπι)68. Θ πα 
ϑαταιϑ δἰ8 απῇ Ὁἱοζοιι Φ α6. 

28 Ἅ{ΠῸ σου !σφοῖς οθιι δὲπ ὅ85ααἹ αἰ8. 3: 

29 γαοῖ. Ὁ ἌΓδεγ υοπ ὍὉὲπ Θύποοπ ϑοτοδεαπιδ, 
θε8 Θοΐπεδ δὲεδαίδ, δὲν ἤταοῖ {πιοίρεπ 
πιαῶίς, Τἰβ δε πἰῶτ, σοπ Ὅὲπ σοϊθεποπ 

80 δ ἀϊθονπ κι 610 ΟἹ ππὸ κι απ. Ὁ Ἰ1πὸ 
Ὅεγ ϑετν ἤρταῦ πὶ δεθι: Φατμπι, Ὁ δι 

τοἰΠίᾳ σεισεζεπ Οἰ{Ὁ και τθππι, τοαϑ πὶ 6ὲΞ 
[αϊπ θαΐ, τττὖὸἮ θα ΠΣ αππ απο ΞΡ α 6. κο- 
ἴθαπ αἴοδ, ταῦ ἱπὶ πιοίποπι Θουεπ τθαῦ, 

ἴοι. οἷν απ Ὁείπεπι ΘΟ  Ἴγαοῖδ δεπ 
81 δείπε δξίποον ἰπ8 οἰοτίς ΘΙίοῦ. ἘΞ [θ᾽ 

Ὁοῦ δίοῖς ϑοθι πἰῶτ, Ὁα8 εὐ πὶ Θεὸ ὃ68 
ὥεῖτη, ὃδε8 (δοίς8 ἤήταρίδ, Ὁϑαπϑοῖς 90π 
σαπξοπι θυ 6π) Ὁόππ ΕΥ Τἰεβ πἰ δ 905 Ὅ6 1 

Θύύποεπ ϑοτοδεαπιθ, Ὅ6} Θἤταςῖ δαίίο {{π|- 
οἰροπ σεπια δ 1. 

8510 {εἰδίᾳει. 8 εἰ πα ὍῈΓ ΡΤ απ, 
ἐιἰθδενονί ἡ}. κι τροτϑοπ ἄδὲν ΔΊτγαοῖ; Ὁόππ 
ῷαζαοί 1 πιρ Το ἱπ αἴτοπ Θτέπροπ ΔΊγαοΙθ, 

δὲ Ἔνοπι δοτθαπ σορὸπ Ὁ Θυππὸὶ ἡ πραπᾷ, 

] 
] 

92 

ππὸ Ὁᾳ8 σαπδεὲ απὸ Θἰίοαν δὲν Θανίθτ,, 
πιδοπίίον ἀπὸ θὲαπαηεν, Ὁ 9π Ἅτοον απ, 
οἷς απὶ Θαὦ) δεῖ Ἄίτποι Τἰεσὶ, τπιὺ Θί[ραὺ 

] τἰπὸ Βαζαπ. 

25.20.27. Α.Α: 66 Θαπίεδ, δὸπὶ απο 8. 

20, “ϑ.{δὐάπιοιι δεϑ 55, γΕ: {παΐοπ,, δοταιό, ΑὟΥ: 
παρπιοπ Ὁ. (Θ. απὸ... Βοταιό, ' 

27, ἰδ ζάμ!ς 35. αν 2οτδε, δαὸ[Ἑο, 535, κα. πὶ. Βείπις 

[ἰῶς Θειπάφρεν, ΑὟΥ: τἰΐοπ., πίρδον, ΥὙΕ: κου τίεπ, 
Α: επιάδηον ὃ. Ππταίῃό. ΥΕ: εἴπει δ ῃ αρὸ 

20, Β: ϑ{οἴπι τα δ ἀπίαπα !..., ΒΥ ΕΣ: τοἱ ᾧ (Ὁ. 

π. Β: ἰθποπ παιριζοίαοπ. 
30, δέπι ΤΠ ΑΥ: τυοϑ! αοίθαπ αι. αεἴθαπ, Β. 

οι ἀϊχογαϊ οἷβ : θαϊοιμηαιιθ ἴπρ- 
ΤΠ 46 ΠΟΙ ηΐθι5. ἢἶ58, {π|Ὸ5 6ρῸ 86- 
ΟἼΧΘΡΟ ἴῃ ΙΠΔΠ15 νοβίρβᾶβ, δΔηϊπ]ὰ 
6115. ΘΓΠΓ ΡΓῸ δηϊπηὰ {Π1|8. Ἔ Βαοίαιη 25 
681: 61}, ΟΠ) ΘΟΠΊΡ] ΘΠ) 6556 1 Πο- 
Ιοοδιιβίμ1., ργαθοδρὶς Φθμα τ {015 
οἱ ἀποῖθιι5. 518: [ΠσΓ αἰ μη οἱ ροΓ- 
ΟαΐΠ6. 605, Π.}1Ππ5 ονδάδι! ΡΘΓΟι.556- 
ΓᾺηΐα16. 605 ἢ ΟΓῈ οἰΔα 1] οἱ ργο]6- 
ΟΘΡΙΐ 11]1165 οἱ ἄπιοθ5, οἱ ἰθιηΐ ἴῃ 
Οἰν! 4.61} θιηρ}1 Β84], οἱ ργοίι]θ- 26 
γαηΐ βἰαϊδηη 46 ἴᾷηο ΒΔ], οἱ 601)- 

Ῥυββθριηῦ δὲ, ΘΟΠΙΠΙΪ ΠΟ. ηΐ ρᾶιη: 27 
,. ἀοβίγαχογαην ἀαθαᾷαθ ἃθάρθπ) ΒΔ] οἱ 
[ϑοθγηΐ ΡΓῸ δὰ ἰδιυηὰ8 5416 ἰῃ 
ἀἴδθιη ἤδηο. 

θοίθνιι ἰἰάᾳθ 96 μπι ΒδΔ] 46 [5- 28 
Γ86]. ἢ ΘΡΙΠ Δ] 6 ἃ ρθοσαιῖ5 16- 29 
ΓΟΡοδπ ἢ] Νὰ) )αϊ, 4] ρθόσαγο [βοὶΐ 
ἴϑγ8 6], 0] ΓΘΟΘβδι[, π60ὺ ἀθΡΘ {αἰ 
Λα] 05. ΔΌΓΘΟ5. (αἱ ορηὶ ἴῃ ΒΘΙΠ6] οἱ 
ἴπ. θᾶη. ὃ Πιχιΐ δαΐθηι Πομΐηι5. δ 80 
δοῖα: Ουΐὰ 5ιπ 1086. Θοῖδυὶ αιοά Γο- 
οἴαπη δΡὰϊ δἱ μ᾽ θαι ἴῃ ΟΟᾺ 15. Π16]5, 

οἱ ΟἸΙΠΠΪἃ, 4186. ΘΓΔΠΐ ἰὴ ΟΟΥ 46. Π]60, 

[6οῖδίϊ οοπίνα οι ΑΟΠᾺ: ΠΠΠ ταὶ 
ὈΒ4Ὸ6. ἃ 4ὰΡί ἢ) ΘΘΠΘΙΡΔΙΙΟΠ ΘΙ) 56- 

ἀθθιιηΐ ΒΌΡΟΡ (ῃΠγομπιιηὶ ἴϑυδ 6]. ἜΡοτ- 81 
ΓΟ θα ποὴ οαβίοαάϊν!, αἱ ἀγα ῖ 

ἴῃ ἰοσα Ποιηϊηὶ Πδὶ β5γὰ6] ἴῃ ἰ(οίο 
. ΘΟΓΔΘ 8110: ΠΟῚ ΘΠ) ΓΘΟΘβ811 ἃ ρΡ60- 
οα(5 ΦογΟθοᾶπ), αὶ ρθοοᾶγα [δοογδὶ 
588]. 

8,24. 
18,.,11. 

15,12. 

2εγ.48,10 

ἴῖπ΄ ἀἴθθ8 115 οοορὶς Ποπιίπι5 82 
ἰλθάθγθ 5006} Ιϑγᾶβθὶ, ρϑγοιββίίαι8 
605 ΠαΖδ6] [ἢ ΠΠΙνΘΓϑἰ5. Πη]θ115 [5Γ86], 

Ἐὰ Φογάδηθ. ΟΠ Γὰ ΟΥΓΙ ΘΗ] 6]η μ]ἃ- 88 
ΘΠ], ΟΙΠΠΘΠῚ ἰρΡΡᾶΠ) (αἰ οἱ (δὰ 

ει Βυθθη οἱ Μδηδββθ, ἃ) ΑΓΟΘΡ 4π|ᾶ8 
Θδ ΒΌΡΘΡ [ΟΥΓΘηΐΘΙῚ ΑΥΠΟΉ, οἱ (δἃ- 

Ιλ οἱ Βᾶϑδη. 

8,12.8. 

Ὀι.3,12, 

ΝΕ: 07 απδαουί τ ο[. Αἥ.: οπιίῃ οἴῃ. Β: ὅούχοπ (ἢ. 
ΑΥ ΝΕ: σαπὶ υοΐο οὐ (πίν ἔπι) ὁ. Ἰραῦ, 

91, Β: εἰπιρβοταοσαποὸπ τοᾶτο, ΟὟ ΝΕ: αὐὐέοίο π. 
δαταπ 21 τοαπϑοῖπ, Αναν πὶ απ 7. ὅθ π|. 

ὅθ. αἀδδιθαιοπ απ, ΟὟ: αὐ ποίδοι νοι. Β: 
ϑθ θυ καὶ ἐδιπὶ ίπ. ὙΕΣ: ςς χὰ σου πϑοῦπ, 

30. ΘΊΓ., δίς 5, .... 55. 9Ὁπ|. ΑΥ̓ΥΝΕ : δἰὸ παῷ 
(6. κι. ὅβαἴαπ. 
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Χ. 

(0, 84--11,8. πορμ ΒΗ͂. 

αΑἰδπαϊα ἐλ ἐν “ιάακο. 

84 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιηοὺ καὶ 
πάντα ἃ ἐποίησε καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία. 
αὐτοῦ, 'καὶ τὰς συνάψεις ἃς συνῇψεν', οὐκ 
ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν 
ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ; 935 Καὶ ἐκοι- 
μήϑη Ἰηοὺ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ 
ϑαάπτεται ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ 
᾿Ιωάχαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 886 Καὶ αἱ 
Ά ἀρ κδε δ λο ΩΝ βόβτ ὙΑΡΡΡΣ 
ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσεν ]}ηοὐ ἐπὶ Ισραηλ είκοσι 
καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ. 

ΧΗ. Καὶ Γοϑολία ἡ μήτηρ Ὀχοζίου εἶδεν 
ὅτι ἀπέϑανεν ὁ υἱὸς αὐτῆς, καὶ ἀνέστη καὶ 
ἀπώλεσε πᾶν τὸ σπέρμα τῆς βασιλείας. 3 Καὶ 
ἔλαβεν ᾿Ιωσαβεὲ ἡ ϑυγάτηρ τοῦ βασιλέως 
᾿Ιωρὰμ ἀδελφὴ Οχοζίον τὸν Ἰωὰς υἱὸν "Οχυ- 
ζίου' τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς, καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν 
ἐκ μέσου τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν ϑανα- 

τουμένων, αὐτὸν καὶ τὴν τροφὴν αὐτοῦ ἐν τῷ 
ταμιείῳ τῶν κλινῶν, καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἐκ 
προςώπου Γοϑολίας, καὶ οὐκ ἐθανατώϑη. 

ὃ Καὶ ἦν μὲτ αὐτῆς κεκρυμμένος ἐν οἴκῳ 
κυρίου ἕξ ἔτη" καὶ Γοϑολία βασιλεύουσα ἐπὶ 

τῆς γῆς. 
4 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἀπέστειλεν 

᾿Ιωιαδὲ καὶ ἔλ αβε τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν 

“Χορρὶ καὶ τῶν Ῥασίμ, καὶ εἰρήγαγεν αὐτοὺς 
πρὸς ἑαυτὸν εἰς οἶκον κυρίου, καὶ διέϑετο 
αὐτοῖς ῥιαϑήκην; καὶ ὥρκισεν αὐτοὺς ἐνώπιον 
κυρίου, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασι- 
λέως, ὅ καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων" Τοῦτο 
τὸ ῥῆμα ὃ ποιήσετε" Τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν οἱ εἰς- 
πορευόμενοι τὸ σάββατον, καὶ φυλασσέτωσαν 
τὴν φυλακὴν οἴκου τοῦ βασιλέως, θκαὶ τὸ τρί- 

τὸν ἐν τῇ πύλῃ τῶν ὁδῶν, καὶ τὸ τρίτον ἕν τῇ 
πύλῃ ὀπίσω τῶν παρατρεχόντων, καὶ φυλάξετε 
τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου. 7 Καὶ δύο χεῖρες ἐν ὑμῖν, 
πᾶς 0 ἐκπορευόμενος τὸ ,σάββατον, φυλάξουσι 

τὴν φυλακὴν οἴκου κυρίου ἐπὶ τὸν βασιλέα. 
" Καὶ κυκλώσατε περὶ τὸν βασιλέα. κύκλῳ, 

ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 

84, ΑΒε ὅσα (ἃ ΕΧ). Β: ϑχὶ τ. (δκ ἰδὲ τ. ἈΈΈΧ), 
ΑΒε:γεγραμμένα... τοῖς βασιλεῦσιν (ὁ. ΕΧ). 80. ΑΒ: 
ἔϑαψαν αὐτὸν (ϑάπε. ΕΧ). 86. ΑΒ Ἐ(α|{.) καὶ. ---- 
1. ΑΒ ἕάν. Ἤδς ΑΒ ἡ. ΒΡ (4}1.) Ὀγ. ΑΒ Ἐ(84ᾳ.) τῷ 
τροφὸν. Β: ταμείῳ. ἈΒ: ἀπὸ (ἐκ ΕΧ). 9. ΑΒ: χρυ- 
βόμενος. 4,8 (οι. 1ῃ τ): Ἰωδαὲ (ὁ. Ε). ΑΒ: ἀπή- 
γαγεν (εἰβήγ. ἘΧ): Β: πο. αὐτὸν. ΑΒῈ Ο. διαϑ') 
κυρίδ. Β: ὥρκωώσε ... αὖτ. ἐνώπ. κυρ. ΑΒΈΡ. αὐ- 
ταῖς) Ἰωδαὲ ΘΈΧ). Ὁ. ΑΒ: Οὗτος ὁ λόγος ὃν. 
(ρτο οἵ εἰςπ. ἘΣ ἣΝ ὙΟΑΡΡΕΤΕΓΕΡΑΙ φ.. κῷ 
(1ι () ἐν τῷ πυλῶνι (ς. ΕΧ), 6. ΑΒ: τρ. τῆς πύλης 

ἐβασίλ ἐυσεν 

] 

τη» ΓΕΡΡ ΘΠ 21 ἼἘΟ ἢ 
ἼΩΝ γΠ2}5) ΏΞΝ ΤΩΡ ΝῚΠΣ ὩΞιθηὴ προ 

τῶν αν - Ὁ} ΝΉΠΣ ὉΠ ἜΓδη 

τὰν βιϑὴτϑ Ἐπ σα ὁ ΒΓ Ὁ 9 

ΣΏΓΙ 123 ΤΙΝ ἽΠ0 ἼΦ9. Ἰγϑξ 
ὈδΉοῸΡ κα δῆ Πὴ “Ὁ "ΩΝ ΘΔ: 30 

ΕἸ οΩ3 πρτῦ Πρ ϑ ΓΘ ον 
ἽΞ πον ἢ ἼΠΉ ΤΙΝ ὩΝ ΠΡ ΏΣη χε. 

»- ὉΞ ΓΝ ἼΞΝΤῚ ΘΡΙῚ [122 ΤᾺ 

τ »ΞΘΥΠῚ ΠΡ ΡΘΕ 
ΟΝ ΤΙΝ ὙΓΌΤΤΙΝ ΤΉΓΙΝ ΘΓ 
πὮ3 ΠΣ ἼΓΝ 33, ΠΤΤΙΝ ΓΞ 
ἽΠΡ2ΔσΝ ἽΝ ΘΠ Ωγ ἼΘΙ 
ὩΒῸ ΣΝ ἼΓΟ5) ΓΠΏΙΣ ὝΠΞ 
ΓΞ δτΝ ἽΣῚ ΩΣ ὯΝ ΠΟΘ ῸΣ 
ποθ τ» Ὡλϑι οὐ ΝΞΓΙΓ ΠῚ." 

Ἐ τα στὸν ΡΝ 

πῆπὶ πο ΤΟΡηΣ γι Πρ τῦΞ5 
39. ΠΆΘΗ, ὙΥΘΤΤΝ ὦν ΠΡ 
πὴπο ΤῸΞ ΤῸΝ ὉΓΝ ΝΞ9Ὶ ΘῸΝ ἢ 
τ23 δΝ ΣΞιῦ5Ὶ ΓῊΩ3 βποὶ Π951 
ἐφπ- 3 ῸΝ ΘῸΝ ΝῊ ΠῆπῚ 
Ῥῶρο ὙῶΝ ἼΣΗ πὶ “Ν Ὁ "5 

ΘΝ ΤΞΘΡῚ ἊΣ ΘΞῸ ΤΡ ουρΣ 
ΡΞ ΩΤ, ἐηρϑτι ΓΞ ΤΥ ΘΟ 
πὶ ἼΡῺΞ τϑϑῶσ) Ὑδ ἼΣΩΞ 
ΤΞΠ ΓΘ ΏΤΩΝ ΘΓ Λϑ195 ΘῸΣ ΣΙ 
ἜΝ ΧΟ ὍΘ ὉΣΞ ΤΥ 25 ἐΠΙΘῺ 
ΣΞ τ ΏστΝ ὙὙ 8] ΤΞΩΣ 
-ἰν ΙΒ ΠῚ Ὁ ποτι- Ἐν πὴ 
Ἴπ53 τἷνς ὧν 230 ΠΩΣ 

ΤΥ 

Υ.1. Ῥ ΓΌΝ ὐγ22. ἔν" ὩΠΓ ὩΣ 

γ. 4. Ῥ ΓΝ ΓΙ 

ὀπίσω... .« φυλάξατε (ο. ΕΧ). 7. ΑΒ ὁ (ἃ. φυλάξ.) 
καὶ..«πρὸς τὸν β. 8. ΑΒ: ἐπὶ (περὶ ΒΕ Χ) ... Ἐ τῇς 
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ἘΠ τ ἀπ Μ᾿ ῖ 

ἈΕῚ ὁ ἣ ͵ 

ῷ, φιιηίᾳο. (10,34--11,8.) 11] 

ϑ6α81α᾽8 Ξθὶμ ξεν, , «ἡοίαδα᾿ ὃ ϑδειζδιυδτιπβ. Χ. 

84 ὕἴδαδ αὔοὶ πιρὸν τοπ ϑὅθδι κι Ταροπ [ἢ 
ἀπὸ αἴεϑ, τοαϑ εὐ αεἴδαπ γαΐ, ππὸ αἴΐς 
{ζείπε ϑὲαθι, [8 ε, θα8 {μι σεζῴτίεδει. ἱπ 

80 Ὁεῖ (δτοπίοα θεν δεδπίαᾳ. ϑήταρίβ. Ὁ πὸ 
φρῦι ἐπι  1Γ παίε ζείπεπ ὅθ ἄξοντα, απὸ [{ς 
δερτιθεπ ἰθπ ιι (Θαπιατία, ττὸὁἋ ραθαδ, 
[εῖὶπ Θυῦπ, τϑατὸ δὐπίᾳ απ [οΐπο Θ αι. 

80 " Φίε 8εἰ: αδὲν, οἷς οθι ἄδεν ΟἼταεῖ τὸς 
αἰεὶ δαῖ δι Θαπιατία, {{πὸ αὐ ππὸ διθαπρὶβ 
σαῦτε. 

ΧΕ. δίιθαια αδεν, ραβδία Ῥθιπεν, Ὅαᾳ. {{ς 
ἴαῦε, Ὁαβ ἰθτ Θοῦπ τονὲ αν, πιατε Π{ε 
Πα) αὐ, ἀπὸ σταῖς τππ αἴοπ Εὐπίρ!)επ 

2 Θαμιπ. Ἔ δεν Φοζεθα, οἷς οὔτον ὃ68 
δὐπίρϑ δοταπι, “θα δία Θρινείεν, παῦθπὶ 
ραϑ, δὍὲπ Θυῦπ Ῥ αϑία, παὸ Πα Ὁ ἰθπ 
αἰιὸ ὃε8 δεθηίᾳ8 δείποοτη, οἷς ρσοἰδοίεῖ 
τοιτϑεῖῖ, τπίς ζείπον ἡπππις ἱπ δὲν Θώ[α[Ξ 
ἔππιπποῦ; ππὸ {{ς ϑογδατροι ἰθπ τον “Πθαἴήα, 

ὃ δα εὖ πἰῶέ φοιδοίοι τυατὸ. ὃ 11πὸ εὐ ταν 
πες ἴτ᾽ ϑευτος ἱππι ὅαπζε δὲ6. έγτη [608 
δρῦτο; Μιραα αδὸῦ αν δὲπίαίπ ἱπὶ 
ἀαπῦς. 

ά ὅἅἅπι {{δεπίοιι δαῦν αδὸῦ Ἰαποίς θίπ δος 
ἰαδα, τπ|ὸ παῦπι οἷο Οδοενίτοεπ ὕδεν θιπθενῖ 
πῆς δὲπ Φαπρίειίεπ, τπτὸἍ οἷο Φ ταθδαπίεπ, 
ἀπὸ Τἰεβ ΤΠ. ἐπ ἃ) ἰπὃ απ Ὁ6δ ϑεττπ 
ἔριπιπεπ, ἀπὸ πια το εἰποπ Ῥπὸ πα ἰθ- 
πὸ, ππὸ παθπὶ εἶποπ (δ σοπ ἰθπεπ ἱπὶ 
αιίε 68. ὥοῖτπ, τπτὸ δείαεῖς, ἰθποπ δε8 

ὅ διὺπίᾳ8δ Θυθι, ἔππὸ σοδο ἰθποπ τπἰπὸ 
ἤγταὰ: Φαβ [{8,. Ὅα8 ἴδτ ἔθπαι Το[{:: (ὅπιον 
εἶπ Ὁτίτεοεν Φ ΘεἰΓ, οἷο ἰθν ὍὉ.8 ΘαΛθαιῃ 8 ατι- 
φεβεῖ, ΤοΓοι Ὅ60 1 τϑανίοι ἱπὶ ϑαιὲ δ68 

0 δὐπίᾳ8, Ὁ τπιῦ εἶπ ὑτίτον Φ ΘΟ ΤῸ] {εἶπ 

απ θοῦ Θιν, τπιὸ εἶπ νιον ΘΕ αἀπὶ 

Φρτ, δα8 Οίπίοῦ δὲπ Σταθαπίοπ {{π, ππὸ 
ζο{ δὲν κι τοαντίοπ απὶ αι ϑϑὲαΐα. 

7 δεν ζυροὶ Φ ΘεἶΤο οἰμὸν αἰτοῦ, Ὁἱς ἰῇ Ὁ 

ΦΟαδαι 8 αὐροθεῖ, {οα΄ Ὅὸγ 1 τρατίοπ 

8 ἱπὶ ὅαιζε δ68 όντα ππὶ δὲπ δὲὐπίρ, ἢ απὸ 

ζοΙ[ες τἰποϑ πὰ δεπ δὲ δπίᾳ οἰ) πια ἄγοπ, τπ|ὸ 

εἶπ ἰεα! ἄγον παΐε {εἶπον δοῦν ἱπ δὲν Θαπῦ, 

1.. Δ: οὐπιρυθείο, ᾿ 
9, Β: πιἰίοπ από, ΑΥ̓͂ ὙΕ.Α: (τὉ64) απὸ Ὁ, Ῥϑδ το, 

ΥΕ: ἰδπ αι. {. ϑίπιπις, ἐπ᾿ εἰπὸ ΘΓ, 
8. Β.ΑΥ͂Ν: τορίονίο ἄδεν δα ὃς ὙΕ.Α: Βοτυζά το, 
4. ζαπιπιε Θοϊδιοάςθεοτα αν ξὺν, ΑΥὟ : ἅδον θιπιῦ, 

δεῖ θάπζον πα. Θϑανείέον, ΥΕ : δὲν δδατί πὶ Ὁ. ὅ, 
Β.ΑΥ͂Υ: Τίεβ ἴε [Φτούτεπ. Αι: δοζάοου 1. ! 

ὅ, δείεεεδ, Β: δἰπείπροποί, οἰο [. το ρυποθπιεπ δὲ 

ἈδΙΙααὰ δαΐθηι γορθογαμῃ Φθμα, οἱ 34 
ὈΠΙγοβἃ {πὰ6 ἴθοϊΐ, οἵ [οὔ 
6}].5, ΠΟΠΠ6 ἰἰᾶθ60 δΒοῦρία ϑιηΐὶ ἴῃ 

Ομ δ γῸ νϑΡθοταπ) ἀϊθγαη τοραμ) [5- 
γ86}} ἜΒῚ ἀογηῖνι 96 σα ρὰ- δῦ 
ΕἸ 115. 515, 58ρ6]} 6 πηίᾳ6. ΟΠ) ἰῃ 

13,.. ϑδΙηΔΓ] ἃ, οἱ σορηᾶνιί ΦοΔΟΠ 2 ἢΠ115 

6}15 ῬΓῸ 60. ἜΔΠΙο5. δαΐθιῃ, 4105 90 
Γθρηᾶν! {61 ΒΡῈ ἴβγαθὶ, υἱρίηί οἱ 
Οοἴο ἃηηὶ 51η} ἴῃ δδιηδυὶὰ. 

Β,26.20Ἀ. ἜΤΟΥΣ Αἰμλ]Π1ὰ νογο πηᾶίοΡ Θομοσξίαο, ΜΗ. 
285,27. γάθης τηογίπΠῚ {ΠΠΠ1ΠΔ 51Π|, 501- 

ΓΟΧΙς οἱ ᾿ηἰ θυ ΟΠ]Πη6. 56ΠΊ6η Γ6- "δ 
ἄτι, δίαμι. ἜΤΟΙ]Θη5. ἀαίθπ) Φοβ θα, ΠΠΪὰ 
.,.19ο. ΓΒΡῚ5. ΤΟΓΔΠ) ΒΟΓΟΡ ΘοΠοχίᾶθ, Φ0ὰ8 

7υ4.9,6. Π} 1] ΟΟΠΟΖίὰθ, [ἀγα οϑί απ ἀθ 
ΠΠ6 610 ΠΙΙΟΡαΙΏ ΓΘΟΪΒ, 4] π|6}ῇ016- 
Βδηίυγ, οἵ πυΐγι θη 6}115 46 {ΓΟ} 1η10, 
οἱ ἀρβοοηάϊι ουτη ἃ ἴδοι Αἰ ἢ Ἰὼ 6, αἱ 

20. ΠΟ ἰηίογβοθγοίαγ. Βγαί! 6. Θὰ ἢ} 

ἐπι. ἃ 56Χ ΔΠΠΪ5. Οἰάη ἰῃ ἀθη)0 Ποπληὶ; 
ΡΟΡΓΟ ΑἰμΑ]Π1ἃ Γορηᾶνΐ ΒῈΡΟΡ ἰδ - 
ΓΆΠΠ. 

ΑηπῸ δαΐθηι 56 ρί[Π)0 τηϊ511 ο]Δ 4, 

οἱ 55.065 ΘΘΗΓΙΡΙΟΠ65. οἱ 1η]]Π1{65 

Ιηἰγοάπχὶὶ δὰ 56 ἴῃ (θη ρ] πὶ ΠΟΙΏΙΗΪ, 
ΡορΙσιίψαιθ. οἰηλ 6ἷ58 ἰὈθάϊι8, οἱ δά- 
ἸΌΓΔΠ5 605 ἴῃ ἀ0110 ])ΟΙη1η1 οβίθηα!ὶ 
οἷβ Πα πὶ ΓΘοῖβ, Ἔδι ρῥΓαθοθριὶ 11}15, 

20.23.40] 06 η5: ἰδία δϑί ΒΓ. 4161) ἴθ 6 ΓΒ 

ἀρθοιθ: ΤΌΡΙἃ ῬᾶΓΒ. νΘΒΙΓᾺΠ ἰπίΓΟ- 
οἂΐ βα))αΐο οἱ οβογνϑὶ θα θὰ 40- 

128 ΓΘ Ὶ5, ἜΓΟΓΓΪὰ 161} ΡᾺΓΒ5 511 δά 
Ρογΐδῃη δ}, οἱ ἰθγίϊἃ ρᾶγ5 811 δά 
ΡοΟΓΐὰπ) 486 οδ΄ ροϑβί ΠΔ ἰδ 01} 11} 

ΒΟΌΪΔΓΙΟΓΠῚ, οἱ ουδιοα οι 15. ΘΧΟῸ ἃ 5 

ἀοιηυ5 Νεϑϑἃ. ἜθυδΔ6 νθγῸ ρᾶγίαβ 6 
γΟΡ 15, ΟΠΠ65 ΘΟΡΘαἸθηΐθ5. 58 0})ᾶί0, 
ουβίοαϊδηΐ Θχοι ὰ5 ἀΟΙΏ115 ΠΟΙΏΙηΪ 

20.28,7. 0 ΤΟΡΘ. ἜΒΙ να ]] 8} 18. ΘΠ], 
Ππαθθηΐθβ ἃγμηἃ ἴῃ ΙΔ} 1}}}115 ΘΒ Γἰ5: 

20}.23,1. 

205.98,8. 

10. 
9.25. 

ΙΒ. 
14,27. 

.“ 

ν.ὅ. 

3. ΑἸ. 1 (ὐκ ἔν) βερίθηι Δῃηη15. 
ὃ. 5: 56 γ. 

θαι απὶ ὅ. ΑΥ̓Ν: ες, ΦυίΉθε.{ υ. οὐ ἐτείοπ απ πὶ 
ϑιπιδείασο αὶ γα τίει Ὁ, θα), νῈ: εἰοῦς απ απὶ Ὁ. ας 
δαῖίς. Α: ἐτροίς οἶπ... Ὁ. ὅδ 81. 

0. [11 αἴῦο. Β: απ Ὁ. 5. δαβ ἰδτ αδτορῦτοί, ΥΕ: 
χε ϑιδιοεῦτ. αΥ̓ τ πὶ. [0 δεισα δε Ὁα 6 ὁ. κ΄. δα ΤΙ αὉ. 

7. σοπ οὐ, αἷς δίς δε ὦ. ἀαδαέθέπ, ΑὟ: α- 
{τοίοπ. Α: αἰδίτ, ΥΕ αθλίεηεπ, Β: δεί θεπὶ δὲ, 

8, δεη δὲν ταπρέδεπ, Β; (δοιοεῦτ, ΑΥ̓́ΤΥΕ.Α: “θαῇεπ, 



ὃ (11,,9--10.) 

Χα. 

πόρταν ΚΠ. 

αΑἰδπαϊ7α νοσῆνα «Κ΄ τα} α. 

καὶ ὃ εἰρερχόμενος εἰς τὰ -σαδηρὼϑ ἀποϑανεῖς- 
ται" καὶ γίνεσϑε μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ἐκ- 
πορεύεσϑαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι 

αὐτόν. 
9 Καὶ ἐποίησαν οἱ ἑκατόνταρχοι κατὰ πᾶντα 

ὅσα αὐτοῖς ἐνετείλατο ᾿Ιωιαδὲ ὁ ἱερεύς, καὶ 

ἔλαβεν ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ τοὺς εἰς- 

πορευομένους τὸ σάββατον μετὰ τῶν ἐκ- 

πορευομένων τὸ σάββατον, καὶ εἰφῆλϑον πρὸς 
᾿Ιωιαδὲ τὸν ἱερέα. 10 Καὶ ἔδωκεν ὁ ἱερεὺς 
τοῖς ἑκατοντάρχοις τὰς φαρέτρας καὶ τὰ 
δόρατα ΖΔαυὶδ τοῦ βασιλέως ἃ ἦν ἐν οἴκῳ 
κυρίου. 1 Καὶ ἀγέστησαν οἱ παρατρέχοντες, 
ἀνὴρ καὶ τὰ σκεύη. αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 
ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἰκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς 
ὡμίας τοῦ οἴκου τῆς ἀριστερᾶς τοῦ ϑυσια- 
στηρίου καὶ τοῦ οἴκου περὶ τὸν βασιλέα 
κύκλῳ. 12 Καὶ ἐξήγαγε τὸν υἱὸν τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἔδωκεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ἁγίασμα καὶ 

τὸ μαρτύριον, καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν καὶ 
ἔχρισεν αὐτόν. Καὶ ἐκρότησαν ταῖς χερσὶν αὐ- 
τῶν καὶ εἶπαν" Ζήτω ὁ βασιλεύς. 

18 Καὶ ἤκουσε Γοϑολία τὴν φωνὴν τῶν 
παρατρεχόντων καὶ τοῦ λαοῦ, καὶ εἰςῆλϑε 

πρὸς τὸν λαὸν εἰς οἶκον “κυρίου, 14. καὶ εἶδε, 
καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς εἱστήκει ἐπὶ τοῦ στήλου 
κατὰ τὸ κρίμα, καὶ οἱ ῳδοὶ καὶ αἱ σάλπιγγες 
περὶ τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς 
ὙΙ0 ΟῚ καὶ σαλπίζων ἐν σάλπιγξι. Καὶ διέῤ- 
ῥηξε τὸν ἱματισμὸν αὐτῆς Τοϑολία, καὶ 
ἐβόησε" Σύνδεσμος, σύνδεσμος. 18 Καὶ ἐν- 
ετείλατο Ιωιαδὲ ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις 

τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως καὶ εἶπε πρὸς 

αὐτούς" ᾿Εξαγάγετε αὐτὴν ἔξωϑεν τῶν σαδη- 

ρώϑ', καὶ ὃ εἰςπορευύμενος: ὀπίσω αὐτῆς ἀπο- 

ϑανεῖται ῥομφαίᾳ. Ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύς" Μὴ 
ἀποϑάνῃ ἐν οἴκῳ κυρίου. 18 Καὶ ἐπέβαλον 
αὐτῇ χεῖρας, καὶ εἰςήγαγον αὐτὴν ὁδὸν εἰς- 
ὁδου τῶν ἵππων οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ 
ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ. 

8. ΑΒ: εἰςπορευόμ. (ο. ΕΧ). Α18: τὰς (τὰ ΑἾἘΧ). 
Ὥ: ἔσονται (γίν. ΕΧ). 9, ΑΒ κατὰ... Ἷ. ὁ συνετός 
ἘΠΕ ΤῸ: αὐτδ) καὶ (0, ΕΧ). 10. ΑΒ: ἕκ, τὸς σειρο- 
μάστας καὶ τὸς τρισσὰς τὸ β. Δ. τὸς ἐν οἴκῳ (ο. 
ἘΧγε ται, Α5Β: ἔστησαν (ο. Αἢ. ΑΒ: τὸ σκεῦος. 
τῆς εὐωνύμδ ... ἐπὶ τὸν β. (ο. ΕΧ). 12. ΑΒ: ἐξα- 
πέστειλε (ἐξήγ. ΕΧ). 438: νέξερ (τὸ ἄγ. ̓ ΧῚ). ΑΒ: 
τῇ Ὥγὴ γι ΓΈ Χ) 55 ΑΒ: τρεχόντων (καὶ) 
τὸ λ. 14,.ΑᾺΒ: στύλδ. . πρὸς τὸν β.... διέῤῥ. Γοϑ'. 
τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς. 15.48: ἔσωϑεν (ἔξ. Ῥ). δλ(αῦ 
καὶ( (Γ ΑΕΧ). ΑΒ: (ϑανάτῳ) ϑανατωϑήσεται. ΑΞΒ 
Ἱ (ἃ. 6.) ἐν εἱ (ἃ. μὴν, αν ἸΟΤΑ Βὲ 
εἰρῆλϑον (8. -αν) ὁδὸν... ἀπέϑανεν ἐκεῖ, 

ἐπέϑηκαν. “ 

τον ὍΣ) τ» Γῆ ΘΝ ΝΞΙῚ 
ἐἾΝΞ3) ἼΠΝΣΞ ἼΡΩΣ 

ΩΝ 925. ΤΥ ΝΒ πὶ τ Ἰῶσι, 9 
τὸ ΘΝ ἐπ. ἸΣΙΒΕ ῬποήτΣ Τῆς 
ὨΞιῦΣ Ἰν πὴ Ἐν πδῶπι ἊΞ ὉΔΩΝ 
Ἰπ3π 5. π9π ΣΤ ΠΟΤΟΝ ἼΝΝῚ 
δῦ ΤΏΠΠτΩΝ ΤΡ ΝΠ ΤῊ 
ΓΡΞΞ ὝΣΝ Ἴ1 Ἴ239 ὝΣΝ Θ᾿ ΌΠ 
ὈΞΞῚ "ΘΝ ΘΛ ΚΣ ἸΏ ΣΡῚ. Ὁ ΠΗ. 
ΠΠΞΓῚΡ ΓΘ. ΤΉΞΙΙ ὩΡΙΞ Ἵ113 
τ ΟΞ ΓΈΤΟ ΓΝ ΟΣ ΓΞ 
ποτ στα ἈΚ ἾΣ, ΣΞΣΌ ΠΡΊΏΠΊ2 
τ» ΠΝ ἬΙΠΩΝ δῸΡ ἸΏ5Ὶ 
ὨΞ 39) ἬΠΗΣ ἼΩΝ ἸΞΌΩΘῚ 

ὁ ΠΟΘΙ ὙΠῸ ὙΠ ΝΘῚ 
Ἰχηπ οἿΡτΤΩΝ απ »ΏΤ 

ἐπῆν ΓῊΞ. ὈρττοΝ πη, Ὡρῖῃ 
ἜΟΡΡΙΓΟΡ ΤΩΡ ἼΘΊΩΡῚ ΓΘ; Ν 2 14 
ἢν ΓΛ ΣΞΠΠῚ ΘΟ ΘΠ ὈΞΘῺΞ 
»ΌΓῚ πρῶ γον τ "9 ἼΡΘΠ 
πὴ ΆΞΤΩΝ ποὸτν »ΡΙῚ ΤΛΣΧΠΞ 
»τπο ἽΧῊῚ τώρ Ὑῶρ ΝΈΡΙῚ 
2 ἼΡΘ  Ὠ λ3: ὙοττΝ ἸΠΞΙῚ 
τὸν ΒῸΝ ἸΝΟΣῚΠ ὉπῸΝ “ἸὨΝ5Ὶ 
τ ΠΡ ΠΝ ΝΞΠῚ ΤΩ ΤΟΞῺ 

ΓΞ ΤΉΒΗΓῸΝ ἸΗ͂ΣΙΣ ὝΩΝ 8 ΞἼΠΞ 
τ ΝΊΖΦΗ ΘΛ 1ὴ ΠΟ ἩΔΟΝῊ ὁ Τπῆττι 10 
ΤΡ ἬΖΘΠ ΓΞ ΘΙ ηΘπ ΝΞ 

ἐῶ 
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γ.9.10. Ῥ ΝΠ 
ὙΣΊΣΜ ΝΥ ΥῈΡ 

νυν. 156. Ὁ ΓΠΝῺΠ 

ὃ, 30. δίε θὲ εἴθ οι... π᾿. [01 αἴ ... [είπ. ΟΑὟΥ̓ΝΕ, 
Α : (ὐεππ εἰπου) εἰπονίποι. Α : ἐπ ὃ. Θῴταπξοι δοὅ 
Φοηροῖδὸ Β: δι Θουδπππροπ. 

9, εἰ σεδον ζοείπς δὲ, ΑὟΥὙΕ.Α: βρπίς. 
10. φορεύζέοπ, ΒΟΥ ΝΕ,Α: δίς Θν. 



Φ, δὲύπίᾳς. (1,9--10.) 119 

068 τυἱτὸ Δδόπια, ϑΓ{θαΠ1α ἐτιποτδοί, 

τἀπὸ τρεν δοτοίπ οἰ επ οἷς ϑϑαπὸ ἔοπιπιΐ, 
Ὅ6᾽ Πετῦο, θαβ ἰδν δεῖ δὸπὶ δεδπίᾳ ζεΐρ, 
ΤΌ ΠΠ ΕΥ̓ αἴι8ς- ππὸ εἰπαοθοί. 

9 {πὸ οἷς Ὀδουίοπ δον διπθοτὶ {ραίοπ 
αἴοϑ, τοἷε ἰθποι οζαῦα, δεν ῬθτίοοΥ, σος 
δοίρη δαῖτίς, ππὸ παθητοπ δι {6} ἴτε πε 
πὸν, οἷς 68 (ΘΑ θαΙἢ 8 απρίπροπ, παῖ! Ὁέποπ, 
οἷο Ὁε8 Θαῦ αι) 8 αὐαίπροπ, τππὸ ἔαπιοπ 

10 Ὁεπι νίοηξεν οίαθα. ὃ πὸ δεν θυιοτον 
σαῦ δὲπ Φαιρίοιοπ Θρίεβο ππὸ Θ ος, 
οἷς ὍὉ6.8 δ δηίρβ Φοαοίο σογοοζοι. τρατοπ τπὸ 

11 ἱπ δεπι ϑαιε Ὁ68. εῖτπ τσατὸπ. ἢ Ἰ1πὸ 
οἷς Φταδαπίοπ Πα πϑὸπ τππ Ὅὲπ δε πίᾳ θεῖ, 
εἶπ ἰοαΙ ἄγον ταῖν ζείπον ϑθεῦτ ἰπ Ὅεγ απ, 
οη δοπὶ δ ΠΕ δε8. Θαιζοϑ κεν ϑὲετεπ 
δί8 χὐπὶ ΤΘίπΈ  ξπν αἰπέοπ, ἐπι ἽΠΙαΥ κι 

12 ππὸ ἐππὶ ὅαπζε. ἢ Ἰ1πὸ εὖ Ἰἰοβ ὍὉε8 δέ δπίρ 8 
Θοῦπ θοῦθοῦ ἔρπιπιοη, ππὸ ζοθίς ἰθπι εἶπεὸ 
ὅτοπο απ, ππὸ ααῦ' ἴῃπι Ὁᾳ8 Θοιρπίβ, πὸ 
πιαγίοεπ ἰθπι ἐπὶ δε πίᾳ, τπῖῦ τοατοπ {τ 8- 
τ) ἀπὸ Τἄπιροπ οἷς πος δπαπιπιρη πὸ 
Τργαεπ: ΘΙ κι Ὁοπὶ δε θπίρο! 

Ἰϊπὸ δα ϑ{θα11α τοῖς Ὁα8 Θεῷ τεί Ὁε8 
18, δα 8 μοῦ, ἔσπι [6 2ιπ|ὶ 5901 Ὲ ἰπ 

1Δ Ὅα8 αι ὃὍε8 ϑεῖτη, Ἔτππν Ταῇς, [εῆε, 
Ὅα απὸ δον δὲθπίᾳ απ Ὅν Θάμπίς, υοΐὲ οϑ 
Θεινο πθεῖς αν, τἀπὸ οἷς Θάπρον τπὸ 
ἀγοπιροίον δεῖ ὃεπὶ δε πίᾳς, πὸ αἴτε8 301 Ὲ 
Ὁ68 ϑαποοεϑ τραῦ {τ 11, ἀπὸ δΙ(οεαι. πξΐ 
Φγριπρείεπ. ρα Πα αδὲν 2εγτίβ ἰδτο δ [εἰς 

15 δὲν ππὸ Τρτα): ἡ τῦτ, πήταθν! ἘΙδον 
δον Ῥυίοξεν ϑοίασα σεδοῖ ὅὍεη Ὀδενίεπ 
ἴδεν θιπροτέ, οἷὲ ὕδονυ Ὁα8 ὅθεν σοοβδὶ 
τρατεπ, τἀπὸ ἤρτα κει ἰθπεπ: δίθτει, [{ς 
ἀππ| ϑαις δίπαιϑ ἱπ ὅθ 07, τὸ το 
ἰρτ Τοἵαει, Ὅὲν Πεἴδο Ὁε8 ΘΟ ετίδ᾽ “ὲππ 
δεν θτίοξεν δαί σοΐαρί, [τ [οΠ{{ὸ π δε ἱπὶ 

10 αι Ὁ68. ὥρητη Πετθοπ. ἜἸ1πῸ [{ς Τορστοπ 
οἷο ποι απ [, πατῷὸ [(ς αἰπαᾳ Οἰποίπ Ὁ68 
“βεροδ, δα οἷς ϑύοίε ἐππι ϑαμε Ὁε8 δὺ- 
πίᾳϑ σεθοπ, τππιὸ τρατὸ Ὁα]Π6}: σειθοτοί. 
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14. ὕ.1.: Φιοπιπιίεν.,,., Φτοπιπτοίοπ, 

11. Β.ΑΥ̓́ΝΕ.Α: ϑοπ δεῖ τοῦτοι (Θοίές δε6 (ἐπι: 
γεῖφ). Β: πα) Ὁ. 91. ...ὄψ.π.. αν: απὶ 3Γ. νΕ: Τἁπρῇ 
Ὁ πι. 

12. πὶ ζαϊδείοι ἰθπ... ΦΘ'8 [δὲ δὲν δ, ΒΑΕ, 
Α: οἷς ἂν, ΑΥ̓͂: δα (Θεοῦ. νΕ: Ὁίς ϑϑοτοτόπππρι 
ΑΥ̓͂: αι έοπ ἐπ οἷς 5. Αι: ππξ δα ᾧ. 

18. Β: δετον δίς βουχιπ οἴει ϑοπὶ 5. ΟὟ ὙΕ;: δὲν 
ἀάπζοῦ κι. Ὁο6 ἢ, 

14. κα. δ. διίίεποπ ... τ είε: πθοσταιθ ! ΟὟ : αὐ 

ὑοπι (Θέαπὸς, ΥΕ: {εἶπον ΘΙάο. ΑἹ αὐ, Φ τοποΐ 

ΧΕ. 

51 4115 ἃίθιἢ ἰΠ ΡΤ Θ55115 [ἀ6Υ}ΐ 56 ρ πὶ 
16}0}1, ἰῃἰογ Ποία; ΘΡΠΠΙ54118 ΘῸΠῚ 
ΓΘ58 ἰηἰγΓοοαηία οἱ οσγθαϊθηίθ. 

Εῤὺ [(δοουπιηΐ ὀθηϊαγίοημθ8 [{ιχία 9 

ΟἸΠηΪὰ 4τιἃ6 ρΓΔθοορογαὶ οἷ {ο]δάᾶ 

5ΔΟΘ (05, Θἱ 55: ΠΏ] 6 [65 51Π 6.1} νἱΓῸ5 

5105, 4] ἸΠρΓΘαἸΟθΔΠια σΒ)ἴμΠ), 

ΟΠ ΠΪ8. 4] Θσγϑι ΘΔ η 1} 58}}}}ῖ0, 

νΘηΘΡηΐ δὰ {ο] 4πΠ| 5Δοθυ οἰ θπ]. 

ἐδ Οὐἱ ἀ6α 11 οἷβ Πιᾶβίαβ οἵ ἅγιηὰ γορὶβ 10 
Πανὶ ἃ, 4186 ογἂηί ἴῃ ἀοιηο ΠοΟΠ]ηΪ. 

Ἔ Εῤ βιἰδίθγαηί βἰμρα] ΠΡ ηΐθα ἀγηὰ 11 
1 ΠΠΔΠΙ1 511ἃ ἃ ρϑΓΐΘ (ΘΡ}1 ἀδχίουᾶ 

566 Δ ρΡΔΓ(ΘΠ) 5115} Γ8Π} 4] 141]58 οἱ 

ὅθι, ΑΘ (15. ΟἸΓΟ. Γαροη,  Ργοάιυχίίημ 12 

᾿ ΒΠΠαπὶ ΓΘΡῚΒ. οἱ ροΟβι τ ΒᾺΡΘΙ δ η} ἀϊὰ- 

᾿ἀθιηὰ οἱ (θϑ πη] 1 ΠῚ, ἰΘΟΘΡΙΏ 4116 

Ε».55,12.Θ 1 ΓΘΘΘΠῚ οἵ ἀηχογιηΐ, οἱ μ]απάθη- 

(65 τηδηὰ ἀϊχογαηΐ: ναὶ τοχ! 

20.23.8. 

26". 
0.10). 

Αὐαὶν δαΐθπη ΑἰΠ4]Π1ὰ νο θπῚ ρο- 18 
ΡᾺΪΠ ΘΌΡΓΘΏ 5, οἱ ἰηργοβδὰ δὶ ἰὰΓὰ5 

᾿ς ἴὴ ἰΘΙΏΡΙα) ΠΟΙ νι αἱ σοσθηὶ 14 
βίδῃη 6} 5006} {ΓἸΡθι1η 8} [πχί ΠΊΟΓΘΠῚ, 

οἱ οδηΐογοθ οἱ ἰχθὰθ ρΡΓῸρΡΘ ΘΌΠΠ, 

ΟἸΠΠΘΠΊ(Ι6 ΡΟΡΆΪ.Π) ἰθγγἂθ ᾿ἰδρθίδη θη 

οἱ σδηθη θη) ἰα 15; οἱ βοιάϊ νρϑβιί!- 5,7. 

᾿Π χῃρηίᾶ 5πᾶἃ., ΟΙΔΠ) αν 486: (ΟΠ] ΓΔ 10, 

“σι. ΘΟ] ΓΔΙΟ! Ἔ ΡΓΑΘΟΘρΙΐ δαΐθῃ) 1ο]4 ἃ 15 
ὙΦ αν ΘΠ ΠΡ ΟΠ 115, 4] δγΔηΐ ΒΌΡΘΙ ΘΧΘΓ- 

Οἰΐαπη, οἵ διΐ οἱ5: Κάποια θὰπὶ οχίγα 

βθρία [6 Π10}1, οἱ Φιυϊοιη 16 Θὰ 56- 

οαΐα5. [πο Υ], [ογιαἰ σ᾽ σ]αάϊο. Ὠϊχογαΐ 

ΘΠΪΠῚ 5Δοθγάοβ: ΝῸΠ οοεἰϊάαίαν. ἴῃ 

γον. ἰθρῖο. Ποιηἶη]. ἜΠΠΠΡΟΒογαηί4α8 10 
ἐθ βε οἱ ἸηΔΠ118, δἵ ἰρΟΡΌΡΙΪ ΘΠ] ΒΓ 

γἱὰπιὶ ᾿Π͵ ΓΟ 5. ΘΑ ΟΙΙ [χὰ ρΔ]ἃ- 
νυ. ἰἰὰπὶ, οἱ ᾿πίογίθοία αϑὶ 10]. 

14. ΑἸ.: (185. 
10. ΑἸ.: ρΔ]. τορίϑ. 

9. 8: βΔθθαίο (05). 
Ἰὅ. Α].: Φο]λ 4ἃ σδοθ γα 08. 

Β: τυἱς δα εἶπ ΘῈ σαν, ΑὟΝΕ.Α : πα) ὃ, (ὅὅ6κ 
βταμῶς. ΑὟ: οἱς Οθενῇοπ. ΟΥ̓ ὙΕ.Α: τίεζ: 5861» 
{ιούταπρ! : 

1ῦ. κοί ει δὲ ϑὲείθεπ Βίπαιδ, τι. το ον... Τρταῦν, 

ἤ. [0Π-ς. Β: δὲδ αἰὲν Ὁὲπ οτόπιηπροπ, νΕ: απ βογθ αὶ 
Ὅον δὲ, ΟΥ̓ : μἱπαπὸ ἐυ. οἷς ϑὲ. δἰποίπ ὁ (Α. τοίς 
"ἢ, ὃ.) 

10. 91. εἰπαοθεπ, ΟὟΝΕ: (. απο, Β: πιαίοπ 
ρτ ῬΙαΒ ὁ ΑὟΥ: Ὁπτῷ Ὁ. (δίπραπρ δεν ϑὲ, 



180 (11,17--12,6.) πέρριπα ΚΗ͂. 

ΧΙ. 

17 Καὶ διέϑετο ᾿Ιωοιαδὲ 'ὃ ἱερεὺς διαϑήκην 

καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ, τοῦ εἶναι εἰς λαὸν 
τῷ κυρίῳ, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέως καὶ 
ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ. 18 Καὶ εἰςῆλϑε πᾶς ὁ 
λαὸς τῆς γῆς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βάαλ, καὶ 

κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ ϑυσιαστήρια αὐ- 
- Α ’ 3 - ΕῚ 

τοῦ, καὶ τὰς εἰκόνας αὐτοῦ συνέτριψαν ἀγα-͵ 

ϑῶς, καὶ τὸν αϑὰν τὸν ἱερέα τοῦ Βάαλ 

ἀπέκτειναν κατὰ πρόφςωπον τῶν ϑυσιαστηρίων. 

Καὶ κατέστησεν ὃ ἱερεὺς ἐπισκόπους ἐν οἴκῳ 
κυρίου. 95 Καὶ ἔλαβε τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ 
τὸν Χοῤῥὶ καὶ τὸν Ῥαασὶμ καὶ πάντα τὸν λαὸν 

τῆς γῆς, καὶ κατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου 
κυρίου, καὶ ἐνφῆλϑον ὁδὸν τῆς πύλης τῶν 
παρατρεχόντων οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκά- 
ϑισεν αὐτὸν ἐπὶ ϑρόνου τῶν βασιλέων. 20 Καὶ 

ἐχάρη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ πόλις ἡσύ- 

χασε" καὶ τὴν Γοϑολίαν ἐϑανάσωσαν ἐν ῥομ- 

ΜΈ.) φαίᾳ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως. 1 Υἱὸς 

ἑπτὰ ἐτῶν ᾿Ιωὰς ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν" 2 ἐν 

ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Ἰηοὺ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωάς, καὶ 

τ σσκρακοντα ἔτη ἐράλονοσον ἐν ']ερουσαλήμ, 

καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Σαβιὰ ἐκ τῆς 

Βηρσαβεέ. 8 Καὶ ἐποίησεν ᾿Ιωὰς τὸ εὐϑὲς ἐν- 

ὦπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἐφώτιζεν ) ἡ 

αὐτὸν ᾿Ιωιαδὲ ὁ ἱερεύς. 4 Πλὴν τῶν ὑψηλῶν 

οὐκ ἀπέστησε, καὶ ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζον καὶ 

ἐθυμίων ἐν τοῖς μετεώροις. 

Πᾶν τὸ 
Ε , - Ὡ 7) ᾿ ᾽ , » " 

ἀργύριον τῶν ἁγίων τὸ εἰςοδιαζόμενον ἕν οἴκῳ 

ὅ Καὶ εἶπεν ᾿Ιωὰς τοῖς ἱερεῦσι" 

κυρίου, ἀργύριον συντιμήσεως ἀνδρός, ἀργύριον 
- -“ ΓΙ [}] »Χ 9 - 

συντιμήσεως ψυχῶν, πᾶν ἀργύριον ὃ ἐὰν ἀναβῇ 
ὑ ΄ 3 , - 3 ΑΞ 3 
ἐπὶ καρδίαν ἀνϑρώπου τοῦ εἰςενεγκεῖν εἰς 

οἶχον κυρίου, ὁ λαβέτωσαν ἑαυτοῖς οἱ ἱερεῖς 

ἀνὴρ ἀπὸ τῆς πράσεως αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ 
, " ᾿ - 

κραταιώσουσι τὸ βέδεκ τοῦ οἴκου εἰς πάντα 

18. ΑΒ Ἐ(ρυὴ) τὸν ... ἔϑηκεν ὃ ἵερ. ... εἰς τὸν οἷ- 
κον (6, ΕΧ), 19. ΑΒ τῆς ({1}. Β: ἐκάϑισαν ̓ ν εν 
ΑΧ).-- 2. Β (οι}.τηῇτα) : Ἰὸ (ο, ΑΕ Χ). 8.48: ἐφώ- 
τισεν (-ξεν ΕΧ). Βᾷοι!. αἰ ρα): ̓ Ἰωδαὲίο. Εἢ). 4, ΑΒ: 
ὃ μετεστάϑησαν, καὶ ἐκεῖ ἔτι ἀτ . ἐθυσίαξε 

ὡς ὑψηλοῖς (ὁ. ἘΧ). ὅ. ΑΒ: πρὸς τὸς ἱερεῖς (τοῖς 
Ἕ ἴ ΕΧ). 9: (. ἐν) τῷ (ἢ ΑΕΧῚ .., συντ., ἀνὴρ ἀργ. 
λαβὼν συντ. 
κεῖν ἐν οἴκῳ (ο, ΕΧ). 6. 458: αὐτὸ (-ῶν ΔΊΕΕΧ), 
Β: κρατήσϑοι (ο. ΕΧ; Α: κρατήσωσι). 

ἜΣ, πο ΩΝ ΣΤΥ ΤΗΣ “ 
᾽ ; , Α 2 ᾿] ’ -“ , ] 

ἀνὰ μέσον κυρίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέως. 

Ἐψυχ. (ο. ΕΧ). ΑΒ: χαρδ. ἀνδρὸς ἐνεγ-, 

«βοαπι5 δα «μά. 
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τῆσπο ὈΣΠ 152} πεῖν 1.2} πῆ 

ἐαστι ΤΡ} ΠΣ ΏΡΙ Ὁ)5Ὶ πῆρ Ἐφ 
ΡΞ ΓΞ ὙΠ ΘΡτΟΘ. ἸΝΞΡῚ 18 
ΤΩΝ ΓΝ ἸΠΓΙΞΤΟ ΤΙΝ ἩΓΙΣΤΝῚ 
ὌΦΞΡ ἸΏ ἸΠῈ πλῚ 3 Ἰγξῶ 
Ἰπϑπ οϑϑη ΤΥΤΙΞΙΞΙ ὭΘ "Δ 
ὙΟΤΩ͂Ν ΠΙΡΡῚ ἢ τῖτο τοξτὸν ΓῊΡΞ 
ΘΠ ΓΝ ὙΠ ΟΝ ΓΝ 
τα Ὑθὴ γπὰπ ἘΡτῸΞ ᾿ ΓΝῚ 
ΠῚ ἸΝΊ29Ὶ τῆ ΓΡΞ ΠΕΣ 

ΓΣ 3051 Ἴφθει ΤῊΣ Θυχητι πρὸ 
ὙΝΠΓΩΣΤ 23 ΓΡΘΙΘΝῚ ἐΘΣ3 ΘΓ ΝῸΞ 
ἼΠΛΌΣΙ ἼΟΣΓΣ ΓΝ, ΠΡ ὥ ὝΣΕ 
ΣΞΟΤΓΊΞ ὁ Ἴθ8. ΓΞ 3:5 ΧΕΙ. 
ὙΞΦΤΤΟΞ  Ἰ5 33. ὩΝ ΘῸΣ}5 5 
τ ΘΟΣΞΊΝῚ Ὡνήττν 3 ΝΉΠΣ 
ΓΝ ἴὩν ὈΣῚ ὉΠ Ξ ΠΟ 
Ὑὔπ ὥνήπῦ ὩΣ ΟΣΞ ΝΞ 
ἡπτῖσπ τῶν ὙΠ: πὴ ἼΔΣΞ 
ΣΡ ΓΞ ῬᾺ ΕἾΠΞΠ »ΤΟῚΠΣ 

ἘΓΠΏΞΞ Θ᾿ ὙΩΡΊΩἢ ΘΟΓΙΞΙΩ ἘΡΕῚ τὴν 
ὍΘ 3 ΠΘΠτΟΝ Οὐ Ἵσπῦ ὝΩΝΡὴ 
πὴ ΤΟΞ ΝΞ} ΩΝ Ὀστρτ ὩῸΞ 
ΞΡ τῖζ9 ὩΌΞ ΘΝ “Βὴν ὩΌΞ 
ὡσπτϑὸ Ὃν ποθὴ ἼΩΝ ὩΌΞΓῸΞ 

ΠΡ ἸΠΡῚ ἐπῆπὶ ΤΡΒ. ΝΠ 
ἘΠῚ ὭΞΒ. ΓΝῸ ὍΝ Ὀϑπθη 
“ΩΝ Ὁ50 ΓΊΞΙ ῬΊΞΤΤΙΝ ἢρτπ) 

»"-ν 9 

γ. 17. Ὁ Ρ ΤΠΌΞΙΙ 
Υ. 18. Ὁ ἼΤΩ ΤΩ 

γ. 20. 75 ἼΡΩΠ 

18, δαδ ὅδαπϑ 35, αν τ ει εἴπ τιν 5ετθε. , 91. τε, {. 
55. ἸΌΟΌΙ, ΟὟΝΕ.Α : ΞΒ([0εγ, ΑΥ̓Ε: φἄπρ  ). 
ΠΕ Ν Ποῖ “θα ει απ. ΑΥ̓Ν.Α : [είς ([οΠ{{6) 58, ἐπ 
αὖ ἢ 



β 

Ὡ, διύπίᾳο, 

ΔΝ ΚΑΤ Σ Ἔν τ ων, Ἂς 
ὟΝ 4 - 

(1,17. 12,6. 781 

εν ϑηιν πἰἰ δεῖ δεῖται, Φα8 Θ εἰ ἐπὶ ΖΦ πιμεῖ, 

170 Φα πιαζτς δοίαδα εἶπεπ ϑππὸ οἰζϑεπ, 
Ὁ6πὶ φεῖτπ πῆὸ δεπὶ δε πίας ππὸ Ὁεπὶ 5 01, 

σῇ [ξς Ὅ.8 εῖτη Ξ01Ὲ {εἶπ [οΠ{επ|, αἴ70 
αἰἢ ουἰάγεπ. δεπὶ δὲδηίαᾳε ππὸ Ὅεπὶ ΞΖ. 01Ὲ. 

18 ὅ Φα αἰπρ αἴτε8 5901 Ὁεὲ8. ἀκποοδ ἱπ οἷς 
δἰτῶνς 9ααἴδ ππὸ σταύγεπ ζείπο ἡἽΠΙάτο αδ, 

απὸ ξευδταίδεπ {εἶπε ΞΒΕΠ0π|7 6 τεῦ ΤΟ ΘΪ, 

ππὸ ϑὶατίθαπ, ὃὲπ θυ γ ἔΒααῖδ, εἴς 

τοϊτρείοπ {{6 τον Ὅὲπ ἩΠΙάτοπ. Φ ον Φτίος 
Ποῦ αδὸν δοοοἴς οἷο δίοπιίενῦ. ἱπι απΊε 

19 δε φεῖτη, Ἔππὸ παῦπι οἷς Ὀδοντεπ ἄδεν 
διποοῦε τπ|ὸ οἷε αι ρει ππὸ οἷο ὅτας- 
δαπίοα ππηῦ αἴε8 01 Ὁε8. ἐαποοϑ, ππὸ 
Πιδτοείοπ δὍὲπ δῦπίᾳ, δίπαθ τοπὶ Θαιε 
Ὁε8 ὥεῖτη, παὸ ἕσπιοπ αὐ Ὁθπὶ ϑθερε σοι 
Ὅοπι ὥΦθον δὲν “ταθαπίοη ζππι ὀξὈπίᾳϑε 
απο, τπ|ὸ εὐ [δῖ {Ὁ} αἴ Ὁε8 δε πίρᾳ 8 

20 ΘΙ. Ἐπ αἴε8. 9001Ὲ πὶ ἐαποε τϑαῦ 
{ὐ θη, απὸ οἷς (Θιαδε τυατὸ {{Π6͵ 9  α1|α 
αδοὸν ὐοτοίοπ Πὸ πῆς ὅοπι Θάιϑετε ἰπ Ὁ68 

ἈΈΕ.") δὐπίρϑ αι. ἜΙπΌ ϑοαδ ταῦ 
ἤεδεπ ϑδαῦτε αἷέ, δα εὐ δὲδηΐϊβ τρατῦ. 
ἔα Πεθεπίοι αῦν δὲ. αν “0αὃ 
δὐπίᾳ, πὸ τορσίοτίε υἱοτιία αῦτε 21 
φργμζαίοπι; ζοίπο θείου. Οἰοθ Θίθεα. σοπ 

ὃ Ξϑεῖζαθα. ἜΜΔπὺ οαδ ἰδαΓ, ταῦ τοῦτ 
ταν ἀπὸ Ὁοπι Θοτγπ ΤΟ Ια εἴ, [0 ἴαπρὲ 

αἰδπα ὅεν Φυϊοίξοεν φοίαδα Τορτοίο) Ἔ οὔπε 
Ὁαβῇ {ξε οἷς Θύθει πίαέ αδἰδαίεπ, ϑεππ Ὁα8 
ΚΞ 07 οὐζοτίς ππὸ τἄπγοτίς ποῦ αἰ ὃεπ 
Θὔδθεπ. 

ὅ Ἰϊπῦ ὅοαϑ [ρταῦ και Ὁεπ θυίοζεγη : ἍΠΙΡδ 
Θεῖον, Ὁα8 σεθεϊτἰφοῖ τοῖτο, θα β ε8 ἱπ Ὁα 
αιϑ δε8 φεῖτη αὐδταῦε τεῦς, Ὁα8 αἤὔπας 
ἀπὸ σῦς {{Π, Ὁᾳ8 (θεῖο, [0 [εδεύππαπη οἰδί 
ἱπ δὲν Θῴάθιπρ ζείπον (Θοεῖς, ἀπὸ αἴ[ε8 
Θεῖο, δα8 ἰεδεγπιαππ ὑοῖ {τείοπι ϑεγξεπ 
ογζετέ, θαβ ε8 ἱπ Ὅε8 δεῖται ὅατ8 σεῦταῦιε 

Θ τοῖος, Ὁ Ὅα8 Ταβὲ οἷο τίοον ἐπ Πᾧ πες 
πτεπ,, εἶποπ [ἐα! επ υοπ [εἰπεπι Θεξαππίρη. 
Φαϑοπ [οἿ ἐπ Πς δοΐετπ, τα σαιἀπ|ς {{ 

18, Α.Α: δα8 απ, {0.1.: {οεἱπ Β {{Ὀπίβ. 

19, φεἰδιυάορέον πα. Ἔτ. ... δεδ ξθοτὸ. (Θθ 055,4.) 
ΑΝ: ὑπτῷ Ὁαὁ ἄπουν ἢ. Α: Θ  [οἐτάρονεν ". 

20. Β.ΑΥ.ΥὙΕ: τοαῦ ταθίᾳ ... δαξίοπ [. φεὐδοίεῖ, Β: 

δείπι ᾧ. : 
3, 10. τοαῦ δέπι Ὁ. Β. ὟΝ ΝΕ: ππίουυΐοῦ, 
4. 9861 δῦπ, 15, 14. 
ὅ. Φῴαριπα. Β: οοπ δοπ σοδεί Πρ ίοπ Ὄίπρεπ, Ὁαῇ 

μ. τοίτο, Ε: [τ σεοεί εἰς Ὁ. ΑΥ̓Υ.Α: φοβεῖ. ὁ, Ὁα ὁ 

ΧΙ. 

δος, Ρρρίρίι γῦρο 7ο͵δάα ἰὈθάπι5. ἰηίον 17 
»8,3. ΒΟΙΏΪΠῈΠΙ οἱ ἰπίο Γ ΓΘρΘΠ) οἱ ἰηΐθ Ρο- 

Ὀλν ρΡα]Ὲπ.. αἱ 6586. ρορυ]υ5 Ποιηηὶ, οἱ 
“οι. ἰΠῈ6 ΓΈΘΘΠη] οἱ ρορα!ὰη. Ἔ]ηρΓΟ8- 18 

ἤθιτι ρῃϑὴπθ. δέ ΟΠΠἶβ ΡΟΡα 8 ἰΘΓΓἂΘ 
τοῦτν (ΘΙ Ρ] απ Β48] οἱ ἀθϑίγιχθραηΐ ἃΓὰΒ 

6}..5, οἱ ᾿πη δοίη 65. ΘΟΙ ΓΙ νου ηΐ ν]1646: 

Μά μδη 4αοαι6 βδοθγοίθη) Β84] οσοὶ- 

1ομ.25. θΡηΐ ΘΟΓΔΠῚ ]ἰατ. Εἰ ροβυϊ 58- 

28. 1.0. 61 405. Οἰβίοἀϊα5. ἰπΠ ἄοτηο ΠΟΠΝηΐ, 

ν«. ὁ ἋὰΠπΠ|4π6 σΘη ΓΙ Οη65 οἱ (ογθίῃϊ 619 

ΡΠΘΙΘ ἢ, ἰθρίοηθθ οἱ ΟΠ ΠῚ μΟρι- 

[ππΠ0 ἰθΓγᾶ6, ἀθἀπχθογαηίᾳιια γορθηὶ ἀ6 

ἀοπηο ΒοιηΪηὶ; οἱ νθηθΡηΐ ΡΘΓ ΥἱΔ}] 

ῬΟΓΙδθ 50ΠΓΔΡΓΙΟΓῺΠ ἴῃ ρα ]α "πὶ, οἱ 

26ι. 56 6411 5ΌΡΘΓ ἰῃΠΓοπὰμ Τθσιη. ἘΠ, Δοία- 20 

ἐο Σιν [Ὠ54016 65: ΟΠΠΪἶδ8 ΡΟΡΌ]Ὲ5 ἴογγὰθ, οἵ 
οἰν!α5. ΟΟΠΖαϊονι; ΑἰΠ4]1ὰ ἁ|6Π| 

ΟΟΟΙδἃ οϑί οἰδαϊο ἴῃ ἀ01)0 Γρ6]5, 

ἀν, Ἔ βϑρίθιηιθ Δηποῦ) ογὰὶ ΧΕ.) 

ἐμ 7085, ΟΠῚ ΓΟΡΊΉΔΓΟ οΟΘρΙ586ῖ. ἘΑΠΠῸ 2 
20 5.24...56Ρ11π|0 Φοῃα γορηᾶν! 9085, οἱ (ἃ- 

ἀγδοὶηία ΔΠηΪ5. ΓΟΘΉΏΔΥΙ ἴῃ {6 Γ0586Π|: 
ΠΟΠΊΘΗ Δ ΓῚ5. 615 5.618 46 Βϑυβα)θο6. 

φ4αν,.. Ἐ ΕΘΟΙαα6. 4085. ΓΘοίιπη οΟγᾶπ ΠῸ- 8 
ΙὩΪη0 ΟΙΠΟΙΪ5. ἀ[6} 115. 4] 5 ἀοου 
ΘΠ Φο]α8 5δοογάοβ ; Ἔ νϑυ Δ Π)6η 4 

18ς.3,2.6 ΧΟ 6 1538 Π0 85}: Δι Θη ἢ ρο- 

ΡαΪῈ5. ΠΟ] αθαΐ οἱ Δ 40] αὶ ἴῃ 6χ- 
6 6515. [ΠΟΘΗΒ11Π1, 

Ομ ΠΙΧΙ6. 1085 δ4 Βδρουβοίθθ: ὅ 
τ ὁ, ΟἸΏΠΘΠῚ ΡΘΟΙΠΪΔΠῚ 5ΔΠΟΙΌΓΙΠ, 486 

μεϑυ (.}Πΐὰ [ἋΘΡΠ ΠΏ ΘΠ] απ ΠΟμΪπὶ ἃ 
κΣ ΡΠ ΡΓΔΘΙΘΓΘΙΏΠΠ}}5, ἀπὰ6 ΟΠΓΙᾺΥ ΡΓῸ 

ῬΓΘΙΙΟ ΔΠΙΠΊ86, οἱ {Π|81 5Ρ0η[6 οἱ ἃΓ- 

ὉΠ ΓΙῸ ΘΟΓΪ5. 511 ΤΠ ΘΓ ΐ [ἢ [6 ΠΡ] ΠῚ 
ΠΟΠΪπὶ, Ἔ δοορίδηΐ {ΠΠ8π| Ξδοογάοίθα 6 

(θα. χὰ ΟΓΑΪΠΘΠΏ 5Π| οἱ ἰηβίδιΓοηὶ 
ἤ0 7. βαγίαίθοία ἀΟΠ|15, 851 αυϊὰ πϑοθϑϑᾶ- 

ν.6. 

17. 5: ἰπίογ Βοπηίπαμπ οἵ ΡΟρυΪυη. 

Ἐ)12,1-22. νυ]ρο: 11, 21, 12, 1-21. 

εἰπαῦθτ, τὸ. ... σαποϑατοῦ δ. (ΝΕῈ.Α: υοπ Ῥβοτήθενς 
σοδοπδοεπ, Β΄: δοῇοπ δὲν ἀδονρύθες,) Β : εἰπεδ κ᾽ 66], 
Ὁ). {ἴτ οἱε 5. παῷ 7. Θῷ. ΑΥ̓͂ .ΝῈ: δα (δ. εἶπον [ο6Γ. 
Θ, (δὲν Θερῖςπ) π΄ ἰθτον Θῷ. Β: Ὁαό εἰποπὶ Κὅ. πὸ 
ον ἔοι πη... 4πι| Βτίπροπ, ΟΥ̓ΝΝΕ : επιαπὸ ἐπ Ὁ 
Θίππ, 

0. Β.ΥΕ: αἰόῦεἤετπ. ΝΕ: οί ϑὲ{{{ε 



18. (12. 7512) Ερμα ΒΗ. 

ΧΕΙ. «βῬοαϑεῖ5 "5. Κ μάκαρ. 

οὗ ἐὰν εὑρεϑῇ ἐκεῖ βέδεκ. Ἴ Καὶ ἐγένετο ἐν 

3 5 , Φν Φ 4 " - » 

οὐκ ἐκραταίωσαν οἱ ἱξρεῖς τὸ βέδεκ τοῦ οἰκου, 
;ὔ ΝῚ 2 ΝῚ 2 ν Α 

8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ἰωὰς ]ωιαδὲ τὸν 
᾿ - ᾿ ἶ 7 ’ὔ 

ἱερέα καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

Τί ὅτι οὐ κραταιοῦτε τὸ βέδεχ τοῦ οἴκου; 
»“"Ἢ΄ , 3 ἢ 5 , »; 

καὶ νῦν μὴ λάβητε τὸ ἀργύριον ἀπὸ τῶν 
, « - “ Ε ᾿ - " 

πρασεῶν ὑμῶν, οτι ξις τὸ βέδεκ του οἴχου 
, 2 , 9 Α ΄ “4. -»- 

δώσετε αὐτο. 5. Καὶ συνεφώνησαν οἱ ἱερεῖς 
- ῳ ᾽ ᾿ - -“ ν 

τοῦ μὴ λαβεῖν ἀργύριον παρὰ τοῦ λαοῦ, καὶ 

τοῦ μὴ ἐνισχῦσαι τὸ βέδεκ τοῦ οἴκου. 

10 Καὶ ἔλαβεν ᾿Ιωιαδὲ ὁ ἱερεὺς κιβωτὸν 

μίαν καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ ὀπὴν μίαν, καὶ 

ἔϑηκεν αὐτὴν παρὰ τὸ ϑυσιαστήριον ἐν δεξιᾷ 
εἰςπορευομένων ἀνδρῶν εἰς οἶκον κυρίου καὶ 
ἐδίδουν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς οἱ φυλάσσοντες τὰ πρό- 
ϑυρα πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εἰςῳερόμενον εἰς 

τὸν οἶκον κυρίου. 1! Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδον 

ὅτι πολὺ τὸ ἀργύριον τὸ ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ 

ἀνέβη ὃ γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ὁ ἱερεὺς 

ὁ μέγας, καὶ ἔσφιγξαν καὶ ἠρίϑμησαν τὸ 

12 Καὶ 

ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ ὁτοιμασϑὲν ἐπὶ χεῖρας 

3 , ᾿ « Ἀ “7 , 

ἀργύριον τὸ εὐρεϑὲν ἕν οἴκῳ κυρίου. 

τῶν ποιούντων τὰ ἔργα τῶν ἐπισκόπων οἴκου 
κυρίου, καὶ ἐξωδίασαν τοῖς τέκτοσι τῶν ξύλων 

καὶ τοῖς οἰκοδόμοις τοῖς ποιοῦσιν ἔργον ἐν οἴκῳ, 
κυρίου. 13 καὶ τοῖς τειχισταῖς καὶ τοῖς οἰκοδό-. 

μοις τῶν λίϑων. τοῦ κτήσασϑαι λίϑους λατομη- 

κου κυρίου, εἰς πάντα ὅσα ἐξωδιάσϑη ἐπὶ τὸν οἷ- 
κον τοῦ κραταιῶσαι αὐτόν. 14 Πλὴν οὐ ποιηϑή- 

σονται οἴκῳ κυρίου ϑύραι ἀργυραῖ, ἧλοι. φιά- 
λαι; σάλπιγγες. πᾶν σκεῦος χρυσοῦν καὶ σκεῦος 

ἀργυροῦν ἐκ τοῦ ἀργυρίου τοῦ εἰςενεχϑέντος 

Ἴ. ΑΒ: ἐγενη 9}: ὦ τῷ βασιλεῖ Ἶ. (9.ΕΧ). 8. Β. 
Ἰωὰς ὃ β. ( ὁ β. Ἰ Ἰ. ΑΕΧ.). ΑΒ: ὧκ ἐκραταιὅσε. 
Ἀ(Δ1.) τὸ (ο. .ΕΧ). 10. ΑΒ: ἔτρησε τρώγλην ἐπὶ τῆς 
σανίδος αὐτῆς χ. ἔδωκεν αὐτὴν παρὰ ἀμμαξειβὶ 
ἐν τῷ οἴκω ἀνδρὸς οἶἴχϑ κυρίδ᾽ κα. ἔδωκαν Ὲ ἐκεῖς... 
τὸν ἐτοῦμσι «τὸ εὑρηϑὲν ἐν οἴκῳ (ς. ΕΧ). 11. ΑΒ 
Ἐ(Ά1ι.) τὸ ({ἘΧ). 12. ΒΈριε. τῶν ({ ΑΡΧ). ΑΒ: ἐξέ- 
δοσαν... Ἐ ἔργον (ς. ΕΧ). 18, ΑΒ: λατόμοις τ. 1. τὸ 
Ἀπ. ξύλα κ. λ1{". λατ. τὸ κατασχεῖν ... Ἐ(Β4.) τὅ οἱ 
αὐτὸν (ο. ΕΧ). 14, ΔΒ (ἃ, σαλπ.) καὶ ΓΠΓΈΕΧΥ 

ΞΜ τῶ "5 ΣΡῚΞ ἰὩϊ 5 ΩΣ 1 

τῷ εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ἰωὰς. ρτπ-ΝὉ δ τιν ΠΟΘ πλοῦ ΘΟΙΘῚ 
ἈΡῸῚ ΡΊΣΠ, ΡΊΩ" τς ὈΏΤΙΣΙΙ 8 
ἡπθπ ὑπο, ὡλῖπι ποὸπ 
5 ΣΤᾺ ΠΝ ἼΩΝΡῚ Ὁ) ΣΙΞ ΟἽ 
τὸς ΠΩΡῚ ΓΞ ῬΊΞΤΩΝ ΠΣ 
ῬΊΞ5 555 Βϑ"-ΞῺ ὨΝῺ ΘΌΞΓΙΡΤΣ 
ΘΣΓΙΞῚ. ἸΠΝΒῚ ΣΟ ΓΏΣ ΓΗΞΠ 9 
οϑππ ΓΝῸ ςϑτηπρ ὑΠΌΞὉ 

ΕΓΟΞΙ͂ ῬΊΞΓΩΝ ῈΠ Ὑο30) 

τον ΛΝ Ἰπθπι »πήτο Πρ Ὁ 
“χὰ ἿΤΆ ἸΩΝῚ ἸΠΟῚΞ ἼΠῚ 305) 
πες ΓΞ ΘΟ ΝΊΣΞ ἸἘ}3 ΠΡΤΘΕΙ 
πρῶ δΉπθπ πϑϑ ΓΟ 
ἘΓΉΣΤΟΞ ΝΘ ὨΌΞΠ ΟΞ ὩΝ 
ΝΞ ὩΦΞΙ 303 ὈΓΝῚΞ. ὙΠῸ 11 
ὈλΝῚ Ἰπ55}. ἤρα ἼΒΘ ὈΣΡῚ 
ΝΣ οοτι ὨΌΞΙΤΩΝ Ἰ9 51 ἈΧΡῚ 
Ἰξτϑπ ΘΞ ΤΙΝ ἠ)9] ΠΟ ΣΒ 1 
ΓῸΞ ἘΣ π ἘΌΝ ὯὮΡ δοτὸν 
᾿8᾽ἢ 50} ὙΠ ἀοπὸ ἡΠΙΝΟΣ Ἴ5. ΤὴΤΠῚ 
2 ΧΠῸῚ ΘΥΎ 39) ἐππὴπηι χὰ" δ ἰόν: 13 

ὩΣΙΙῸ ὩΞ3ΝῚ ΘῚΣ ΓΗ ΡΟῚ ἘΠ 

ΚΡ ΣΝ ἈΓῊΣ Ρῖπς Ἂ ΉΕΥΝ ΜῚ Ὁ" ᾿ -» 
τοῦς καὶ ξυλα, τοῦ κραταιῶσαι το βέδεκ τοῦ οἴ- 

ἫΝ ἘΠΡΙΠ9 ΓΉΞΠΤΟΣ ΝΧΣΤ ΩΝ 1 
Ὦρ3 το τὴπὶ ΓΞ πῶ. νὸ 
ποϑτῸ. ΤΩΣ ἘΣΤῚ ΠΡ ΉΤῸ ΤΑ ΩΤ 
ΝΉΩΣ ὩΌΞΙΤ ἜΚ ΞΠῚ 

γ.10. ΠΕ “3 δ΄ ἽΞῚ ῬἩ ΜΕΝ 
νΤ2  ορτις ΠΟΙ ΠΤΟΘΩΠΙ 

θ, ΝΕ: δὲ6 ὁδαπίεδ ἰδ ογα τοὺ [0 εἶπ θὲ ἅποοί. 
7. δ: (δ σαεἴζῴαϊ αδοὺ ἱπὶ,, αἱ οἷο ὅδτ. αι. απϑαο δ. 

δαίεπ, νῈ: δἰδ χππι., Ὁαβ.. ἐαπδθεἤετίοη, ΑΥ̓͂: 11πὸ 
ἐδ αὐ, πὶ... θα. πι.., οὐδ, 

ὃ, Ὁ, υν ἐπτει 55, Β: δαβ 0γ οὃ... δα ίπαοδεῖ, 
ἡ ΕΣ: δοππ [ἴὐ δα 38. απ, [οἵἐὲ ἴθι εὖ (θετ)» 
σόθοπ. 



Φ, δὲύπίᾳε. 

δου θοπ δα πεν ϑεβτηπρ δ68 55 απά Πρ οη, 

(12,7---:1:Δ 182 

ΧΕΙ. 

απὶ απο (068. φεττη), το [τς Πποοπ, Ὁα8 
7 θαι ἀπὶ6 ἰξ.- ἜΦα αδὸν οἱς ιίοεον δἰ δ 
ἱπ Ὁτεῖ τπἰπὸ ουαπρία τς αῦν Ὁε8. δὲθηίρϑ 
ρα πἰε δοοτίοπ, τα δαμἀπΠίς ραν 

δὲ} πὶ ϑαιζε, Ἔσο εν δεθπίᾳ δυαθ δὲπ 
τίου δοίαδα ζαπιπι ὅὲπ πθηίοϊοτη, ππῦ 
Τρτα 4 ἰθπεπ: θαγαπι δῇ τ! ἰρτ πίνε, 
τα δαπίζάϊᾳ {Ὸ ἀπὶ αιζε ἐς ΘΟ [01{ ἰδτ 
παπ πἰῶς κι οὐ) ποῦπιεῖ Ὅᾳ8 (ΘεΌ, εἷπ 
ἱοοαι ον πη Τείποπι ἐΒοἔαππίοπ, [οποοῦπ 
ΤΟΙ 8 σοθοπ δπι θεπι, Ὁαᾳ8 δαμζάπίς {{{απὶ 

9 ὥᾳιζε. ΤἸϊπὺ οἷς Φθτίοξεν δοιοίΠρίοπ, σοπὶ 
5801 πἰῶτ Θεῖο ζει ποῦπιοπ, τἀπὸ Ὁα8 8 απ- 

. {ἀπίρᾳε απὶ απο κι θοἤοτπη. 
10 Φαὰ παῦπι δεῖ τί εΥ οίαδα εἶπο βαδε 

τὸ δυῦτίς οδεπ εἶπ ἀο Ὁτεῖπ, πιὸ Γεθ ῖς 
Πε ζν τετεπ απὸ ποθεῖ Ὅ.π ἩΠΠατ, δα 
τπαπ ἱπ Ὁα8 ὅαιϑ Ὁ68 οῖτπ οοδεῖ, τὸ 
οἷς υίεξον, οἷς απ Ὁ. Θάγθοῖς Οὐπείεη, 
τραίοπ Ὁτείπ αἴτο8 (δεῖ, Ὁα 8. 21: Ὁ68. Θεῖτη 

11 ἤὅασιπζε σεὐταῦιε τοατὸ. ἔϑθοππ ἤε Ὁαππ 
ἴαθει, Ὁαβ υἱεῖ (Θοῖο ἱπ Ὅὲῖ ἕαδε τραῦ, [0 
ἔαπι Ὁε8 δὲθπίρϑ Θύτεῖδεν δεγαι πΐ ϑεπὶ 
Θοδεπυτίοϊξοεν, τἀπὸ δαποοπ Ὁα8 (ΘοΙΌ 2ι-ε 
ζαιιπιοπ ἀπὸ ζἀθίοίοεπ ε8, θα [Ὁ ὃε8 

12 ϑεττπ ὥαιιθ σογιποοπ τυατὸ. Ἔ Ἰ1πὸ πιαπ 
6α δα8 ϑεῖο ὅπαν ἔθου. Ὅρπεπ, οἷο θα 
αὐδοίτρίοπ ἀπὸ δ ἘοΠ{εΓ τρατοπ τι Ὁεπι Θαιζο 
Ὁ68 φεῖτπ; ππὸἋ ἴδ ρσαθοηϑδ δεγαιδ᾽ Ὁ6Π 
Ἀἰπιπιουϊοιίοπ, οἷς Ὅᾳ. δαποίοπ ππὸ ατδείῖτος 

18 τπ απὶ ὥαιε ὍὉε8. ᾧὥεττη, ὃ πάπι ὦ) ὃοπ 
ϑὲαπτοτπ ππὸ (Οἰοίππιοβει, ἀπὸ οἷε δα 
Θυῖς ππὸ φοδαιοπε (Θἰείπε ἔαμίοπ, δα 
Ὁαῦ Βαιζάπίρε απὶ θαμπε δε8. ϑεῦτη σος 
δροήοτ! υυὔτος, πὸ αἴίοεθ, τυαῦ {{Σ [απϑοπ 

1ά απὶ ἤαπζε 5 δεἤοετπ ποῦ [εἶπ. ἢ Θοΐ 
8 πιαπ πίῶε πιαεπ Πἴθοετπς Θῴαϊεπ, 
αν, Βεέεπ, Φ τοπιρείοπ, ποῦ ἱγαοπὸ 
εἶπ αοἴδοεπεδ οδεῦ Πίδεντποθ (Θετάτρε πὶ 
αιο Ὁ6ὲ8. οῖτη, ὑοη ζοΓεπι εῖοο, δα 

8. {1 τ ϑεῖι Ὅτι τς, 12.4.4: ἀδεύραθ θα 
(Ὁ. ὕαατ δεπεπ. 138..Α.4ἅΔ : {. δαβ.... ποίῃ {εἰ, 
14, ὕ.1.: Φτοπιπιείεπ, 

9, πο δα8 95 απῇ. 

10. εἰπ 4, ἐπ δὲπ Φεεῖ, ΑὟ: ἰπίρτε Φ ρῆτο! ΑΥ̓͂. 
ΥΕ.Α: δίε Φ ράτο Βατοίεπ, 

11. ἰπ δεᾶ ῷ. ᾧ. Β: αἷό {. [. ΥΕ: (Οὺ οἵ {. πιπ, 
Αἱ κι υἱοτ ὃ Β: ϑαπῦοπό 280. δα [. ἐὁ φορά! Πα ΗΠ, 
Ὁαὁ Ὁ, (Α: {Οὐ είοεπὸ από 9) 

12. ὕὥἄδεντφαρ ὃ, Ὁ, φεισσσοη ἐπ δ, άπδε δέτεπ, 

δίε δαὸ ὙθειῈ δείτίεθεπ ... 3... ϑαπΙεμέει, δίε δα 

Τἰαπὶ ν] ἀθγὶηΐ Ἰηβίδιγαϊΐοη6. ἯἸσίγ 7 
8416 δ νἱβθϑβιπ)}}ΠῚ ἰθΡ {ἢ ΔΠΠΙΙῺ 
ΓΘρῚ5. Φοᾶ5. ΠΟῸΠ ἰηδίδ ΓΑ Γαηΐ 5806Γ- 
ἀοίο5. ϑβαγίαίθοίαἃ (θη ρ}1. ὃ γοοανι!- 
416 ΤῸΧχ οᾶ5 4ο͵δάδηη ρομιϊἤσθηι οἱ 
ΒΔοργαοίοβ, ἀ]06Π5 οἷ5: ΟμλΓα βαγίᾶ- 

ἴθοῖα ΠΟ ᾿πϑἰδαγδι15 ἰθ0}} ξ π0] 118 
ΘΓΘῸ ΔΙΠΏΡ 115 ΔΟΟΙΡΘΓΘ ΡΘΟΠηΪδΙη [χίᾶ 
ΟΥΔΙΠΘΙῚ νβϑίγιη, 564. δά ἰηείδιΓ- 

ΟΠ ΘΠ ἰθηρ]ϊ γρααϊΐθ ρᾶη. ἜΡζγο- 
ΒΙΡΙ Ια 6. δαὶ βδοθγάοίθϑ ἈΠΓἃ δοοὶ- 
ῬΘΓΘ ρθΟΙΠΪΔ) ἃ ΡΟρΡαΪοῸ οἱ ἰηβίδι- 
ΓΆΡ βαγίαίθοία ἀΟΙΏ118. 

Βὺ ΠῚ 4ο]λ ἃ ΡομΕΠοχ ρᾶζορηγ- 10 
Ἰδοῖ Π] ΠΙ1Π], ΔρΡΘΓΕΪ 6 [ὈΓΔΙηΘη 
ἀθβῈρΡ6Γ, οἱ ροβαϊ 1] 1πχία Δ] Γ6 
δά ἀἰδχίθγδη ἱπογθά! Θ ἢ 111} (0111 
ΠΟΠΉΙΠΙ, πλ 6 Δ ηΐα 16 ἴῃ 60 5806 γ40- 
ἰ68.. 41] οιιδίο 6 θα ηΐ οβι]8, ΟἸΏΠΘΙῺ 
ΡΘΟμΠΪΔ ΠΏ αἰιὰθ (6 ΓΘ θαι δὰ (θη. 

. Ραι. Βοιηΐηϊ. ἜΘιμ4ι86. νἱάογοηι 11 
᾿ὨΠΏΪΔΠῚ ΡΘΟΙΠΠΪΔ ΠῚ 6558 ἴῃ ΘΔΖΟΡΗΥ]ἃ- 
οἷ0, ἃϑοθηάοθαΐ 5001} γθσὶβ δὲ ροη- 
{ὸχ, οἰπαπ οθαπίαιιθ οἱ πη γα θηΐ 
ΡΘΟΙΠΪΔΠΙ (τιὰ6 ἰῃ νΘη]Θθαίμ1" ἴῃ ἀΟ1η0 

(6κ. 
24,6. 

20"νι.24,8. 
Γ,.21.,1. 
20.8,20. 

22,4. 

ἐν ΠΟΙΉΪη]. ἘΕῚ ἀἀΡᾶη: θᾶπὶ [αχία πὰ- 12 
4,12. ΠΟΥ ἃίη! 8 ΙΠΘΠΒΙΓΔΠ) ἴῃ ΙΠΔΠῚ 

ΘΟΓΙΏ, 64] ΡῥΓΔΘΟΥΔηΐΪ ΟΔΘΙ ΘΠ [ΓΙΪ5 
ἀοηλι5 ΠΟΠΊΪΠ]: 481 Προ μἀοθαηΐ δὰ πῃ 
ἴπ [ΡΥ Ὶ5. ΠΙΘΠΟΓΕΠῚ οἱ ἴῃ ΟΔΘΠΠ ΘΠ ΔΓ] 15 
115, 41 ΟΡΘΡΑΡΔηΪΙΡ ἴῃ ἀοιηο θ0- 
ΠΏ Ἔ οἱ βαγίαίθοία [ΔοΙθθδηΐ, οἱ ἴῃ 
1ἰ5. 4ὰϊ οδράθθαηί 5ᾶχα, οἱ αἱ 61η6- 
τοηΐ ᾿ίρηᾶ, οἵ Ια ρ] 465 «αὶ δχοὶ 8 "8η-- 
ἰὰγ, 1ὰ αὐ ΠΡ] ΘΓ ΘίαΡ ᾿ηβίδυγαίίο 40- 
Τη18 ΠΟΙΏΪΏΙ ἴῃ ἘΠΊ Θ 518. 486 ἰηἀΪ- 
σορδηΐ Θχρθηβὰ δ ΤΠ] 6 Π48Π] 40- 
ἴ1Π|. Ἔ ΟΡ ΔΠΠ]6Π. ΠΟ ἢρθδηί 14 
6Χ θδάθιῃ βθοιηϊὰ Πγα ΓΔ 6 ἰθ}0}1} Πο- 
τΪηϊ οἱ [Ὠβοϊη]Δ6 οἱ {πυγίθ]α οἱ 
6 Θ΄ ΟἸἼΠΘ νὰβ ἃ ΓΘ οἱ ἉΓΡΘη- 
1611Π|, 46. ρϑοιηἰὰ 488 ἰπΙΈ ΓΘ Δ ΓῸΓ 
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208. 
24,14} 

ὃ: Α].: το πρ]!. 

ατθ, ΑὟ: ναὸ 5, [Φαῇίει, Β: απὶ 53, αὐτὸ, ΥΕ: ὃὸπ 
ϑιτδείτετπ, δίς {τ .. σοτοτῦποῖ Ὁ. 

13, πη δῖ ΠΣ, τι, εν, πὸ. 5 ΟΓ5.... 31: απο, δαῇβ οι 
τι 41: αἐπὶ  πδραθει [Ὁ δ. 5 εἴὔεγππα δὲ, ΒΙΟΥ͂Ν. 

ΥΕ: (ἐείπραπονπ (τ. χππὶ ϑ{πξαπ|). Β΄: {ἴτ᾽ αἴίοῦ τὸ. 
τιᾶπὶ Τἰν δα 6 5. απόραῦ ο6 ἀπόλιδ, ΟΥ̓ΝΕ - 2ι αἴξοιπ 
τὸ. από. τοιτος ἀπ| (ΘΠι6:) 8 εῇ. 

14. τπιαύδοι {τ δ. ὅὉ. δοδ ὅὉ. 7, Φ ,, ϑπηεῆεν, Β: 

Θριρπρδεει, ΑΥ̓.ΥΕ: {{} 4 38. Ξϑὲοῆεν, Θῷ., ἄν, 



184 (15,15--13,2. Εοραμ ΠΗ͂. 

ΧΕΙ. «“βοαϑιιδ ρα «ει. “Ῥοαῖα 5 γοο 55» 6613. 

εἷς οἶκον κυρίου " 16 ὅτι τοῖς ποιοῦσι τὰ ἔργα 

ἔδωκαν αὐτό, καὶ ἐκραταίωσαν ἐν αὐτῷ τὸν᾿ 
οἶκον κυρίου. 16 Καὶ οὐκ ἐξελογίζοντο τοὺς 

ἄνδρας οἷς ἐδίδοτο τὸ ἀργύριον ἐπὶ χεῖρας. 

αὐτῶν δοῦναι τοῖς ποιοῦσι τὸ ἔργον, ὅτι ἕν᾿ 
πίστει αὐτῶν ἐποίουν. 17᾽ ργύριον δὲ περὶ 
ἁμαρτίας καὶ ἀργύριον περὶ πλημμελείας οὐκ 
εἰρηνέχϑη εἰς τὸν οἶκον κυρίου" τοῖς ἱερεῦσιν 

ἐγένετο. 

(8 Τότε ἀνέβη “ζαὴλ βασιλεὺς Συρίας καὶ ῆ { 
’ ’ ’ὔ 2 

ἐπολέμησεν ἐπὶ Γεὲϑ, καὶ προκατελάβετο αὖ- 
, 4 ἘΝ 2 ᾿ ᾿ ΄ ᾽ - 

τήν" καὶ ἔταξεν ““ζαὴλ τὸ πρόφωπον αὐτοῦ 

ἀναβῆναι ἐπὶ ᾿Ἰερουσαλήμ. 19 Καὶ ἔλαβεν 
᾽ Α , : ἢ , ’ ᾿Ὶ σ “ ΄ " 

Ἰωὰς βασιλευς ]ουδὰ παντὰ τὰ αγια ἃ ηγία- 
᾽ Α ἘΡΟΥ ἣν Ὑ " 

σεν ᾿Ιωσαφὰτ καὶ ᾿Ιωρὰμ καὶ ᾿Οχοζίας οἱ 
Η "ἢ ᾿ “ Γ ᾿ . 4 

πατέρες αὐτοῦ καὶ βασιλεῖς Ιουδα, καὶ τὰ 

ἅγια αὐτοῦ, καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τὸ εὑρεϑὲν 
ἐν ϑησαυροῖς οἴκου κυρίου καὶ ἐν τῷ οἴκῳ 

- 2 » οἿ 

τοῦ βασιλέως, ἀπέστειλε τῷ ᾿Αζαὴλ 
ἊΣ - . νὰ ὁ 

βασιλεῖ τῆς Συρίας, καὶ ἀνέβη ἀπὸ “Ἰερου- 
σαλήμ. 

δ 

και 

20 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωὰς καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησϑν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέ- 
γραπται ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν 
βασιλέων ᾿Ιούδα; 21 Καὶ ἀνέστησαν οἱ δοῦλοι 
αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν σύνδεσμον, καὶ ἐπάταξαν 
τὸν Ιωὰς ἐν οἴκῳ Μαλλὼ τῷ ἐν Σελα. 22 Καὶ 
Ἰωζαχὰρ υἱὸς Σεμαὰϑ καὶ ᾿Ιωζαβὰδ υἱὸς 

“Σωμὴρ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτόν, καὶ 
ἀπέϑανε, καὶ ἔϑαψοα» αὐτὸν μετὰ τῶν πατέ- 
ρῶν αὐτοῦ ἐν πόλει Ζ,αυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν 

᾿Ἵμασίας υἱὸς. αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ΧΕΤΙ. Ἔν ἔτει εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ τοῦ 
᾿Ιωὰς υἱοῦ Ὀχοζίου βασιλέως Ἰούδα ἐβασί- 
λευσεν Ἰωάχαξ υἱὸς Ἰηοὺ ἐν Σαμαρείᾳ ἑπτὰ 
καὶ δέκα ἔτη. 2 Καὶ ἐποίησε το πονηρὸν 
ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ὀπίσω ἅμαρ- 
τιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ ΝΜαβὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν 
14. ΑΒ: ἐν οἴκῳ (ὁ. ΕΧ.). 1ὅ,. ΑΒ: δώσϑσιν (ἔδ. 

. τὰ ἔργα, ὅτι. . ποιδσιν. ἌΧ ἸΘἈΒ: ἐδίδον... 
17: ΑΒΈῈδὲ... , πλ. δ τι δ) εἰφην. ἐν οἴκῳ : ΕΧ). 
19. ΑΒ: ἄγ. ὅσα ... καὶ οἴκδ τ β. ... ἐτῆς (ς. ΕΧ). 
20. Δ: γεγραμμένα. Β: βιβλέω (-ὃ ἈΕΧ). ἍΒ: τοῖς 
βασιλεῦσιν ἱτῶν β. ἘΧΉΣΑ σς ἔδησαν πάντα 
σύυνδ. (ὁ. ἘΧ). 29. 8: Ἰεξιρχὰρ (6. ΑΕ Χ). ΑΒ: Τὸ 
ιιϑαὰϑ' κ. Ἰεξεβὸϑ ὃ: Ε). ΒΟ ΟἹ ΑΕ ΧῚ. ΑΒ: υἱὸς 
αὐτῷ (ο. ΕΧῚ).. ,. μεσ(σὶ ἴαχε (ς, ΕΕΧ), ἘΠ ΤΑ ΠΥ 
(φ. τρίτῳ) ἔτει (ἢ ΑἸΕΕΧ). Β: τῷ Ἰ. υἱῷ Ὁ. ασιλεῖίο. 
ΔΕΕΧ, ΑΕΧ Ἐτδ). 2. 48: ἐν ὀφϑαλμοὲς (ἐνώπ. ΕΧ). 

Ἴ1)5 ἼΩΝ ΘΝ ΠΤΩΝ ἸΖΌΏΡΓΙΣ Ν ΟῚ 16 
ὠνὉ τῶν δτητὸν ἢρϑπ- ὮΝ 
ὉΞ ἐδ» ὉΠ ΠΒῺΝΞ 5 ΓΙΞΝ ΩΣ 17 

ΓΞ ΝΞ" Ὁ ΓΗΝΩΤ ὩῸΞῚ δὼΝ 
εἀ ὭΣ ΠΠ5 ΘΏΓΙΞΟ ΓΗ 

ὉΠ» ὉὮΝ ΠΟῺ ὌΝΤΠ πδν» ΤΝ 
"535 ΒΆΤΠ δἰ" ΕΝ ΓΕΓῸΡ 
ὠδῖπῦ ΓΙΡΡῚ ΘΟ ΤΉ τΣ τ ορὉ 1 
-ῶς Θϑτρττῦϑ, τὰ προνοτ Ὁ Ὁ 
ἼΧΟΤΓΙΝ ΘΡΥ̓ΣΠὉ ΡΟΣ Ἵν) ἐν 
ὈΝῚ Ὁ δ τρ- ΠΝ Π ΤΊΣ ΣΞῸ ὙὍΏΞΝ 
τβ ΤΧΆΞ ΝΕῸΣ πρηπτὸϑ. 
ἘΝΤΠῸ πο] ΠΡῸΠ ΤΟΣ" ΓΗ 

ἘΓΡΝΝ ὈΡῸ Ὁ55) ἽΝ ΠΡῸ 
πῶν “ῶν Ὁ ΞῚ ΟΝ ἦν ΛΠ2 ἼΩ 5 
Εν Ὥρο- ὃς ΘΞῚΤΞ ὉΠ’ πον 
ὙΠΩ5 ὙΔΡΝῚ ΠΤ ἘΕΡΡ Θ 25:12] 
τὸ ὩντῸΝ ἡ59] Ὑῶρ τ 51 
ὈὨΡΌΣΘΓΞ ἼΤ᾽ ΝΡ ΤΠ τὸν 2) 
Τὐδ5Ὶ ἼΣΙΞΡΙ ἼΞΙΣ ' ΠΘ ΟΣ ἽΞ ἼΩΤΊΓΟῚ 
ἼΙ ὌΣΞ ὈΏΞΝΤΩΡ ΩΝ ἬΞΡ 

ΕΥ̓ΤΤΙ͂Ν ἴρπι ΠΟΣῸΝ τον 
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πῶ ὥθὉ) σῶν τϑῶξ ΧΕΙ͂Ι, 
πο ΠΡ ΠΣ ἼΘῺ ἼΠΗΤΓΙΝ -ἽΞ ΟΝ Ὁ 
Ἰπῶ3 Σω δε νοι ΝΉΣΤΤῚΞ ΤΙΝ 

ΣΞ 505 ὮΣΣῚ ἐπ πῶ »πῷ Σ 
ΓΞ Ὁρϑὴ; ΤΙΝΙ ἼΠΝ ἼΡΟΥ Τὴ 
πο ΟΝ στ ΝΡΌΓΙΓὝΣΝ 5) 

Υ. 17. ἽΝ 

1, δα , δοὃ δι᾿ 5. Β: ὃ, δίς αἴ 5 τὲ ατδοίἐοίοπ 
ΑΥ̓͂: Ὁα ὁ 9. [αβίοπ. 

1ῦ. 3: ϑαπδὲπ τθ. Β: (Θίς δ ἸΤοπ αδον ἔείπο ϑὲε)ε 

ΠΡΛΉΡΩΣ ΔἜΧΟΙ 
ΠΣ ἘΔ ΣΝ ΜΙ ΡΤ ΤῊΝ ἷ 



Φ, ϑὲόπίᾳο. 

αζαεῖ, 

15 21 Ὅε8 ϑεττη απο σοῦταί δε τρατῦ, ἔοπε 

Ὁεῖπ πἰαπ ραῦ8 δεὲπ νθοίίοτπ, δαβ ἤΐξε 
Ὁαιιίέ Ὁᾳ8 Βαϊ ἀπε απὶ ας Ὀε8 δεῖτη 

10 δεἤετίει. Ὁ ϑ(πῷ ὁπτίεπ οἷο ϑὲάππεον πίθος 
δοτεῶπεπ, Ὁόπὸπ πιαπ Ὁα8 (Θεῖο {δαΐ, Ὁαβ. 
Πε ε8. δὲη τθείξευπ σἄδεπ, οπϑετπ 

17 δαποείίεπ αἰ Θίαιθεπ. Ἐ δεν Ὁαὃ ε0 
νοῦ Θόεοονίετπ ἀπὸ ΘΟὐποονζοτπ τρατὸ 
πίε ζιπι αι Ὁε8. εττπ ρεθτα τ) δεῖπ 
ε8 αν δεν θυίείζον. 

18 8.1: δὲν 8 εἶς 290ᾳ. Θαζαεί, δὲν δε δπίρ δι 
Θυτίεπ, δέεται, ππὸ [τί τοΐοον Θ αι τπὸ 
σοαπη {{6.- πὸ δα α]αεῖ ζεἰπ Ὡπροίτδέ 
Πεεῖς κι ϑενγπζαΐοπι ίπαι κι οἰοθοπ, 

19 Ἐπαθπι ϑοαϑ, Ὀεὲν δὺπίᾳ δα, αἴς Ὁα 
Θεθείϊαις, Ὁα8 {εἰπε θ ἀτοεν οϊαρθαι, 306 
ταῖι ππὸ δαδία, οἷς δὲθπίρε πα, 6ὲΞ 
δεϊτἰᾳεὲ θαίτεπ,, ππὸ τραϑ ἐν σεθεἰΠαεἰ Πατε, 
Ὁαξι αἴε8 Θοῖϊο, ὃὉα8 πιαπ [απὸ ἱπὶ (Θγαθῦ 
ἱπ Ὅε8 ϑεῖτπ ϑαιίε τἀπὸ ἱπ Ὁε8 δε ηὶρὃ 
ᾧαιζε, ππὸ Τ τς ε8. αζαεῖ, ὃεπὶ δε ὀπίρε 
4ιὶ' Θυτίοπ; θα 2064 εἴ αὐ σοι ον αἸεπι. 

20 ὥβαβ αδοῦ πιοῦν σοι ϑοαὸ δι Ταθεπ [Π, 

τἀπὸ αἴεδ, τοαϑ εὐ σείθαπ θαι, δα8 {{| σὸς 

ζῴτίεδεπ ἱπ δεν δ τοπίοα δὲν δεδπίροε δια. 

21 ἘΛ1πῦ {εἶπε δὲπορίς επιρϑτείοπ. [ἃ τπὸ 

πιαίεπ εἶπεπ Ῥππὸ, ππὸ ΓΙ ρεπ ἵθπι ἱπὶ 

ῷαπε Ῥε0,. δα πιαπ δίπαῦ σείεῖ 4ιι (Θία. 

22) Ἐ Φεππ δοίαθατ, δεν Θοῦπ Θίπιραι 8, τπὸ 

Φρίαδαῦ, δεν Θοθπ (Θοπιρτδ, {εἶπε δ πε τε, 

ζὠϊαρεπ. θα τοῦς. 11πὸ πιαπ δέρτι ἰδπ 

πε {εἴποι Βάϊοτπ ἱπ δὲν Θίαοὶ ΦΘαυίνϑ, 

πὠἰπὸ ἡπιαρία, {εἶπ Θοῦπ, τοατὸ δεθπίᾳ απ 

{ζεῖπε (Θἰατί. 

ἌΕΙΙ͂. ζπι ὑτοὶ τἀπὸ κισαπρίαεπ δαὴν ϑοαδ, 
Ὁε8 Θούπϑ ραδία, τὉεὲ8. δεθπίᾳ8. ὅπθα, 

τρατὸ δοαθαδ, δεν Θούπ δεθι, δεθπίρ δεν 

2 π[γαεῖ κα (Θαπιατία Ποδεπρεθπ δαῦτο, ἔαιπὸ 

θαι, ὉαὉ ὃεπὶ ϑενγη {δεῖ σοεῖ, ππὸ τραπε 

ϑεῖίς Ὅπ Θὕποεπ πα Δετοδεαπιδ, Ὁεδ 

ΦΘοθπδ ϑιοεδαιδ, δεν ϑἤγαεῖ [ἀποίροπ πιαοδτο, 

ΠΩ Α.Α: εἴν ραῇ. 

παπα ταί! δε 50ὲ, ΑὟΝ ΝΕ: Ππὸ τπαπ τεῷπεοίς πί αν ... 

(αὉ). Α: παθπὶ ἔ, θὲ. υοπ, Β. ΑΥ̓ὙΕ: δέμπ. ΑΥ.Α: 

αὐ τοι, ΘΙ. 
18. νοΐδεν 5ετ, ΑΥ̓.Α: παῦπι εὖ εἶπ, ΝΕ: εἐγοδετίε, 

ΑΥ̓͂Ν.ΝΕ.Α: τἰέοίο, 
19, Β. ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: ἱπ Ὅεπ Θά άβεπ. 

φβοϊρᾳίοείεη “ΞΘ δε1. Ἅ1. Φ, 2. 3808 1. δι. 

οαϑ᾽ (ΣΥποΥδηπ6, 

(12, 15--18,,2.). 1788 

ΧΕΙ. θ᾽ 8 ΘόΡη. 

ἴῃ ἰθρ] απ Βοιηΐηῖ; 115 6ηΪΠὴ, 4υἱ 15 
[οἰ θδηΐ Ορ5, ἀαβθαίυν, αἱ ἸηϑίδυΓα- 

"ἡ,υ. ΓΘΙῸΡ ἴθιῃρίυπ Βομη. ἘΕῚ πο 16 
ἤοθαΐ Γαίΐο 115 ΠΟΙ θ15, 4υΐ δοοὶ- 
ΡΙοθηΐ ρϑουπηίαμῃη, υἱ ἀἰδι θα Γθηΐ 
ΘΔ ΠῚ ΔΓ ΠΟΙθι.5, 564 ἴῃ ἢάδ6 ἰγδοία)αηὶ 

ιν.5,15..88Π}. ἘΡΡΘΟΌΠΙΔΠῚ ΥΘΓῸ ὉΓῸ ἀο]ίοίο 17 

το οἱ ΡΘΟΙΠΪΔΠῚ ΡΓῸ ρϑοσαί5. ποη ἰη[6Γ6- 
βᾷηΐ ἴῃ (θη ρ] πὶ ΠΟΙ ΪηΪ, 4ἷὰ 5866 Γ- 
ἀοίαμπη οΓαὶ. 

8... ΤῸπ0 δϑορηάιῖ ΗδΖᾶ6] Γὸχ ϑυγίδθ 18 
κλ όδνς δ᾽, ριρπαθαὶ σοηϊγὰ δι, οθρί 486 
τῴλδ, θᾶ οἱ αἰγοχὶς [Δ᾽ 6 ΠῚ 518Π|, αἱ 50 θη- 

ἀπ ἀοΓοὶ ἴῃ. Φογαβαί θη. ἢ Ουδη) 0} Γ6π 19 
δε (}} 1085 ΓῈχ Φι6ἃ οἴηηΐᾷ 58 πο Ἰβοαιἃ 

46 ΘΟΠΒΘΟΓανογδηΐ Φοβᾶρπαὶ οἱ 70- 
ΓᾺΠ) οἱ ΟΟΠΟΖΙ85 ΡδΙΓῸ5. 6]118, ΓΘΡ68 
Φυάλ. οἱ 46 ἰρβ6 ΟΡίμογαΐὶ, οἱ 

το δ τ δ ἀΠΙν ΘΓΒΠῚ ἃΓσθπίαπ) 404 ἱπνθηϊγὶ 
Ροίαϊ ἴῃ {Π6ϑϑυγὶ5 ΘῊΡ }} ΠΟΙ οἱ 
π΄ Ρα]αιῖο ΓΘρί5, ΠηἸβιία 6 Η 828 6}1 ΓΘΟῚ 
ΒΥΓΙΔΘ: οἱ γθοθβϑὶί ἃ ΦθΓ ΒΔ] 6Πη. 

ἈοΙΙψα δαΐθη) 56 ΓΠΊΟΠΠῚ 9085 οἱ 20 
ὈΠΙνΟΓβϑἃ 486 ἴδοϊΐ, ΠΟΠΠΘ ᾿ιᾶθο 
ΒοΙρί8 δυηΐ ἴῃ ΓΟ νϑΡθοΓη) ἐΐ6- 

(4,5 ον Δ. ΓΟσ Φυάαΐ ἘΒυγγοχθγιηΐ 21 
ἐφ, θεν ΔῈ 6 56 ΓΝ 6}15. δ ΟΠ] ΠΓᾶν6- 
(τ 15. χη ἰῃΐ6Γ 586, ΡΟΥΘ ΒΒΘΓΙΠί 416 1085 
ἐβπιδ,ϑῃ ἀρη0 Μί8]|10 ἴῃ ἀδβοθηβὰ δ6||Δ. 

Ἔ ΦΟΘΔΟΠΔΓ ΠΑΠΊ4116 {115 δϑιηδδίῃ οἱ 22 
Φοζαθδα ΠΠΪ5 ΒΟΠΊΘΙ 5ΘΡΝῚ 6}115 Ρ6Γ- 
ΟἸὈΒΒΘΓΘηΪ Θ11Π|, Οἱ ΠΟΤ 15 658], οἱ 

0». β56ρ6!θγαηΐ ΘΠ ΟΠ ΡΔΙΓΙ 15 51}115 
2εῦθ: Ἰῃ οἰν 6. Πᾶν], Γαρηδνίί 6 ΑΠ]ᾶ- 
14,100 5185. ΠΠ]Ὸ5. 6]5 ΡΓῸ 60. 

Αμπο ν]βθβίμηο ἰογιῖο 1085 ΠΕ. 

ι0,,5. ἅΠΠ Οομοζίδθ ΓορῖὶΒ διά Γρρπᾶν!ΐ 
Τοδομα ἢΠΠΙὰ5 ὅθ ΘΌΡΘΟΙ 5Γ86] ἴῃ 
δαΠΊΔΓΙα ἀθ06 1) οἱ ϑβθρίβθῃη) ΔηΠΙ85. 

ἜΡῚ ἴροἱ τη] ΘΟΟΓᾺΠπῚ ὨΟΠΊΪηΟ, 86- 2 
3,8.1πα. 5486 68. ρϑοσαία δογοθοᾶπι ἢ- 

12,255 5.}}} ΝᾺΡαϊ, 4ὰἱ ρϑοσᾶγα [βοΐ 15Γγᾶ6], 

1ὅ. Α].: ἰηϑίδιΓ. οχ 6ᾶ. 
19. ΑἸ.: δυγαμ. 

21, δα εὃ δίπαδ 4. ει ὦ, Β: βαπῦεπ απ. ΑὟ: 

πιαέοπ [ἀ) απ|. ΝΕ : οἐτῆοθεπ [. Α: Το πίοπ [. απ. 
ΑΥ̓͂ .νΕ: (Π|{{εΐεπ) εἰποϑβειζιούτιπα. Β. ἱπ δεν 85: 
ἢππα δτίππεπ, ΑΥ̓́Τ: Ὁα ὁ πα) Θ. ". [{ερεΐ. Α: δείπι 
ϑίδθαπας Θ. 

22, Β,ΑΥ͂ ΥΕ: {Φ. ἰθπ δϑαβ εὐ Πατδ. 
00 



80 (13, 8.13) 

ΧΙΙΙ. 

Εοραπ ΒΗ͂. 

«Ῥοαΐα5 οὗ ““ Ὅὁαϑ 7 665 ον αοῖ 8. 

᾿Ισραήλ, οὐκ ἀπεστὴ ἀπ᾿ αὐτῶν. ὃ Καὶ ἐϑυ- 
ἘΣ ΘΝ ΕΑΝ, να ᾿ ἡ 

μώϑη ὑργῇ κύριος ἕν τῷ Ισραήλ, καὶ ἐδῶκεν 

αὐτοὺς ἐν χειρὶ ᾿“ζαὴλ βασιλέως «Συρίας καὶ 

ἐν χειρὶ υἱοῦ ᾿Αἴδερ υἱοῦ ᾿“ζαὴλ πάσας τὰς 

ἡμέρας. ἃ Καὶ ἐδεήϑη Ἰωάχαζ τοῦ προτῶώπου 
κυρίου, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ κύριος, ὅτι εἶδε 
τὴν ϑλῖψιν τοῦ ᾿Ισραήλ, ὅτι ἔϑλιψεν αὐτοὺς 

βασιλεὺς Συρίας. ὅ Καὶ ἔδωκε κύριος σω- 

τηρίαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ὑπο- 
κάτωϑεν τῶν χειρῶν Συρίας, καὶ ἐχάϑισαν 

οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἕν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν 
χαϑὼς ἐχϑὲς καὶ τρίτης. ὁ Πλὴν οὐκ ἀπ- 

ἔστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν οἴκου ᾿Ἱεροβοὰμ ἃ 
ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, ἐν αὐταῖς ἐπορεύ- 

ϑησαν" καίγε τὸ ἄλσος ἐστάϑη ἐν Σαμαρείᾳ. 

Τ Ἕως ὅτου οὐχ ὑπελείφϑη τῷ ᾿Ιωάχαζ λαὸς 

ἀλλ ἢ πεντήκοντα ἱππεῖς καὶ δέκα ἄρματα 
καὶ δέκα χιλιάδες πεζῶν, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτοὺς 

βασιλεὺς Συρίας, χαὶ ἔϑετο αὐτοὺς ὡς χοῦν 

εἰς καταπύτησιν. 8 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 
λόγων ᾿Ιωάχαζ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ αἱ 
δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται 
ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων 
᾿Ισραήλ; 9 Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿ἸΙοάχαζ μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν Σαμα- 

θείᾳ, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωὰς υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 

αὐτοῦ. 

10 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τοῦ 
᾿Ιωὰς βασιλέως ᾿Ιούδα ἐβασίλευσεν ᾿Ιωὰς υἱὸς 

᾿Ιωάχαζ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἕξ καὶ δέκα 

ἔτη. 1} Καὶ ἐποίησεν ᾿Τωὰς τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς κυρίου" οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἂμ αρτιῶν 
Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, 

ἐν αὐταῖς ἐπορεύϑη. 12 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 
Ἰωὰς καὶ πάντα ὃὁσα ἐποίησε καὶ αἱ δυναστεῖαι 

αὐτοῦ ἃς ἐποίησε μετὰ “ἡμασίου βασιλέως Ἰού- 

δα. οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων 

τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ: 5 Καὶ 
ἐκοιμήϑη Ιωὰς μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ 
2.Ἐ: αὐτῆς (ῶν ἈΒΕΧ). 8. ΑΒ: ὠργίσϑη ϑυ- 
ὦ (ὁ. ΕΧ). 4. ΑΒἘ(υΠ) τό (ΓΕΧ). ὁ. ΑΒ: ἘΣ 
ὯΝ 5. τὸν ὑπ. χειρὸς (ὁ. ἸΧΟΣ ὩΣ Β'τῶν(} )-. 
αὐτῇ ἐπορεύϑη (ὁ ἈΒΈΧ) ΖΑΒ Ὅτι: ἔρευτο 
(Ἕως ὅτὸ.. . ἔϑετο ΕΧ). 8.8: ὀχὶ (ὁκ ἰδὸ ΑΒΧ)Α 
γεγραμμένα... . τοῖς βασιλεῦσιν (ο. ΕΧ), 10. εν 
Ἐ(411.) ἐτεὺς ΑΒ: τῷ Ἵ1: βασιλεῖς... «ἑκκαίδεκα (ὁ. ἘΧ.. 
ι ἡ ἐὰ ΑΒΈΙΩας... ἀπὸ πόσης ἘΓΕΩΣ υἷδ᾽ι Ν. ἁμαρτίας 

(ο. ΕΧ). Β: αὐτῇ (-αἷς ΑΒΕ Χ). 12, ΑΒ: τοῖς βα- 
σιλεῦσιν (τῶν β. ἘΧ). 

ἘΝ ΘΣΞ πὴτπΣ ὈΝτΉΓΙΝῚ ὁ ΓΙ). “Ὁ 

ΠῚ ΘΗΝ ΠΟ ἘΝΤΤ! ΞΘ ΠΡῚ 
ὉΠΡῚ τ ΒΡ ΏΡΠ Ὸ9 ὌΝΤΟῚΞ ἽΠΠῚΞ εἢ 
ἢν »2 5) τῆστῦ ὭΒΤΤΝ ΤΙΝ 0 
προ Ὀν το. γηῶσην ἢ ΠΝ 13 πῆ π᾿ 
πὴσο ἸΠΡῚ ΓΘῸΝ ΤΕΣ 5ΏΝ γπὸ 
το ΠΡ ΕΝ ῬΘΊΩ ΕΠ 
ἘΓΡΌΣΙΝΞ ὈΝ τ ἼΞ 5) ΘῸΝ 
ΤΙΝΙ γηθ Ὁ τί ἘΠΕῚ Ὁ ΏΩ ὃ 

ὈΝΤΘτΝ ὌΠ ΥΩΝ ὩΣ ΞΟ ΤῸΞ 
ἡ τον ΘΝΤῚ ΘΔ ἼΣΡῚ ΓΙ 
τον ὁ ̓  τῆν ῖποο ΟΝ ώτι ΝῸ οΞ 
τππΟΣῚ ΞΞ ΤΡ ΟΦ. Ὁ: ΠΣ 
ἢν ΠΕ ΟῚΞΝ ὁ 55 ΒΞΟΝ 

ἜΒῈ ἼΠΝ, ΤῸ ἼΒΞ ὈΒΙΘῊ 8 
ἸΤΣ) πῶ ὍΝ τ 9 ΤΙΝ ἽΠ0 
"25Ὶ προ τὸν ὩΞὴΣ᾿ ἘΠ’ ΠΝ 
ΞΞῶ5)] ΟΝ Ὶ ΒΘ ΘΊΩΡΕ 9 
ἸΘῶΞ ἡπΉΞΡΟῚ Ὁ ΏΞΝ ΤΩΡ ΤῚΝ ΠῚ 

ἐΘΓΙΣΙ ἤ)ῷ. νυ ἘΣ 
ὥν Ὁ πῶ » 31) βυϑοῷ τῶ 
τ ἽΣΠ ἽΞ ΘΝῚΓΙΣ ΠΡ ΓΤ ΠΘῺ 
πῶ ὥς Ἰπὧ3 θμτηρυτὸν 
πὴπο ὌὍΣΞ ΡῊΠ ΠΡ πο 1 
ΓΞ ὈΡΞ" τὐΝ ΌΤΙ τ ὈΞῺ "Ὁ Νὸ 

ΤΣ ὈΝΎΘΟΤΙΝ ΜΌΓΙΣ ἼΩΝ ὍΞῚ 
ποϑῇ ὥνδι ὭΞτ τ ΕἼΡΠῚ 
ἘΠῚ) ἼΩΝ ἸΠΊΡΣΣ ΠΩΣ ὝΣΝ 
ὉΠ ΟΠ, ΠΉΠΙΓΡ ΓΟΞῺΝ ὃν 
3:29 Φ.ὉΝῚ 3 ἼΞΌΤΟΣ ΘΊΞΉΞ 
ὙΏΞΝ τον Ν᾿ 2595) ἐΡ Ων 18 

ν, δ, ΓῬ δππΌΓΙΠ 

ὁ, ΒΑ ΝΕ: ἐπίδταππίο, Β. ΑὟνΕ.Α: ἐπ δίς ᾧ, 
Β.νΕ: αἷΐς (Ο(0) ξαρο, ΑΥ̓Υ: δίε φαπλς ϑεῖ τ, Ας: πὶ: 
πιέταγ, 
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Φ, διδείᾳο. 

φὲείίπα υοη .η αδαὺ υοη Θυτίεη, 

πιο {8 πἰῶξ θαυοα. ἘΠπΌ Ὁὲ8 δεῖται, 
8οτπ ετατίπιπιεῖς ἀδὲν ϑΊταοῖ, ἀπὸ σαν ἤΐε 
{ἀπιὸν οἷς απὸ αζαοῖδ, Ὅεὲ8. δε πίᾳ δ᾽ δι 
(Φρτίεπ, ὑπὸ ξ8εὲπ Θαναῦϑ, δὲ8δ Θοῦπϑ 

4 ϑααεῖδ, ἰδτ ϑοδεπαπα. ὃ ἴδεγ οαῇαϑ 
δαί δεὲδ έτη προ, τἀπὸ δὲ δεῖν 
εὐρὕτείς ἰθπ,; δὸππ εὐ [αθε Ὁὲπ απιΠΊΟΥ 
Δ γαεῖδ απ, τὐἷἱς [{ Ὅεν δδπίᾳ, 2 (Θϑτίεπ 

ὅ Ὁτάπρεί. Ὑ11πῸ Ὅὸ. ὅοττ σαθ ΔΙταεῖ εἶπεπ 

φείίατιο, Ὅὲ᾽ Π{ς ατ|8ὃ δεν ΘεσαἹ δὲν Θύτοῦ 
Πιθτεῖς, Ὅα8 οἷε δείποον Δήτγαο ἱπ ἴθτοπ 

ὁ Φύςεπ τυοϑπείοη, τυἷς σοτθίπ. ἢ ΦΘο Τἰοβεπ 
ἤε πἰῶε σοπ δεν Θύμπιδε Ὅ68. Θαιεδ οτος 
δραπιδ, δεν ἤταο {ποίαεπ πια τε, [πε 
Ὁέτη τραποεῖίει Ὀατίππεπ. ἡπ|ἃ) ΒΤ 166. Πεθεπ 

7 Ὁδ ϑαίΐπ 21 (Θαπιατία; Ἐδόπη ε8 σαν δε8 

οΙδ ϑοαθαδ πίε τποῦτ ὑδετρεδιοθεπ, 
θεῖπ {ππ|εἰς ϑέοιίον, ἐοθπ ἤθαροπ τπιὸ δεθπ 
ταιζεπῦ διβοοῖέδ. Φεππ δὲν δεὐπίᾳ κι 

Θφτίεπ δαί Πς ππιρεῦτα δι, ἀπὸ θαι [{ε 
8 ρειιαέ υἷε Φτοζά)εναι. ἜΘΉ 68. αδεῖ 

πιρὴν τοῖ ἀοαθαδ δι [αρὸπ ἢ ἘΠ, ἀπὸ αἴ, 
τὐαϑ εὐ σφοίθαπ θαΐ, ποῦ {εἰπὲ ϑὲα τ, 666, 

δα (ἢ σεάγτίεδεπ ἱπ δεν (ὀ τοπίοα δὲν δὲ δε 
9 πίε ϑήταεῖό. ἜπΌ οαθαϑ ἐπι 16 πη. 

ζείπεπ Ξβάτοτπ, απὸ} ᾿παπ δερταδ ἰθπ 8 

(ΦΘαπιατία, ππὸ [εἷἰπ Θυῦπ ϑοαθ ϑατὸ δε 

πὶς απ [εἰπε (Θιαί. 

10 ὅπ Πεδει ππὸ τοί βίαᾳ επ αῦν οαϑ, 
Ὅε8 διὐπίρᾳδ δια, τϑατὸ οαθ, δὲν Θοθπ 
ἄραθαδϑ, δεπίᾳ ἴδεν Δήταοῖ 21 (Θαπιατία 

11 ζεκεθα ϑαῦτο, Ἐπιπὸ τῆαί, Ὁ 8 δὲπὶ δ ενγη 

ἰδεῖ φοβεῖ, απὸ ΤΠ 8 πίῶτ οὐπ απὲπ Θῖμις 
Ὅοπ Φροτοδιαπιδ, οὲ8 Θοῦπϑ ϑὲρθαίδ, δὲγ 

Δα Τὐποίροπ τπα το, Ἰοπθόγπ τρια πϑυϊτο 
12 Ὁατίππεπ. Ἔ θαΒ8 αδοὸν πιοῦν θη ρα 

411 Τα σὸπ {Π, τὸ τραϑ Ὁ σείθαπ θαΐ, τὸ 

ζείπο Ῥὲαγε, τοἷς ἐν πὶ! ϑΠππαρία, Ὁὲπι δὲ ὃς 
πίρο δα, σὐβυίτοπ δαί, Π{ογ 6, Ὅα8 {{{ 60 

ζώτίοδεπ ἐπ δεν (τοπίορα δὲν δε πίρο Δ ταοἴ8. 

13 ἘΛΙπὸ οαϑ ἐπι Το τἱ ζείπεπ ϑἀτοετη, 

4, ΑΥ̓͂.νΕ: Πεδεῖε κα δῦ. Α: σοῦ δεῖμ θίπρεῖ. Β: 

οἱς Ἐπεοτοτάξιπις, . απ, δαβ ... πηι του ΠἿἿο. ὟΝ, 
νΕ: ιν, Α: Φτιαπρζαί, νῈ: ϑὲππὶ... ὑυπτ [. 
Α: τε. 

5, ΑΥ̓Υ.νῈ.Α: ϑιοείίεν, Α: δαβ οὖ εὐτεῖίος τοατὸ από 

Ὁ. απὸ. ΑΥ̓.ΝΕ: ε Τοδἕαπιοπ σοι (απ6) Ὁ. ᾧ. Β: 

(18,3. 13... δὲ 

ΧΈΕΙ. 

(ὐα.», 460 Π0η ἀθοΙ] πᾶν! ἃ} οἰ5. Ἔ [γαΐαβαιθ ὃ 
οϑδί [ὍΓΟΡ ΠΟΙΏΪΗΙ ΘΟηΐΓ [5 Γ86], οἱ 

ἰγδάϊαϊ 605 1 τη8η1π ἨλδΖδο] ΓΘΟῚ5 
 ΒΥΓΙΔΘ οἵ 1ηὴ πῆλη1 Βοπδαδα ἢ]1Π Ηὰ- 

(Ἀκ15,6.28 6} σὐποῖ5 ἀἰθθ5. ἢ Ποργθοδίι5 

οδί ἃιΐθῃ {08 0ΠΔ2 [Δ ο] 6 ΠΟΙΊΙΗΙ, οἱ 

-, ἀπά ᾽ν} οαπὶ Ποιηΐη5; νἱ 1} θη. 8}- 

ΘυδιΙπΠ| 5ΓΔ6], 41 δἰγνογαὶ 608 
ΓῈΧ δυγίᾶθ. ἜΒῚΓ ἀθά] ΠοΙηΪπα5 
Βαναίου ἴϑγδρ!ϊ, οἱ ΠΠοΡαί5 δὶ 

ἀθ τηᾶηὰ ΓΟρὶ5. ϑΎΓΙΔ6, Πα ἀν ΘΓ ηἰ- 
46 ΠΙΠῚ Ι5γ861] ἴῃ ἰδθθ Δ 0.115. 5115 
βίοα! ΠΟΙ οἱ παά!ιβίογι5. ἘΥ6- 
ΤΠ ΔΠΠ]Θη ΟΠ ΓΘΟΘΘΒΘΡΙΠΐ ἃ ρΘΟΟδί 5 

ἀοπι5 Φογο οᾶτη, 411 ρθοοᾶγα [βοὶΐ 
ἴβγδϑὶ, βϑὰ [ἢ ᾿ρ515. ἃ  ] να ηΐ, 51- 
αυ] 6 οἱ [6115 ΡΘΙΙΏΔη511 ἴῃ δ8Π)ἃ- 
τὰ. ἜΕ{ ποη βαηΐ ἀθγο] οἱ] ΦοΔο ἢ ΔΖ 
48. ΡΟΡυ]0 πἰδὶ ααϊηαδσίηϊα 4165 
οἱ ἀθοθῃ ΘΌΓΓΙΙΒ οἱ ἀθοθη] τη}}Π1ἃ Ρ6- 
ἀἸαπι; πο Γίδο Γαΐ ΘΠἾ ἢ 605 ΓῸΧ 5 γ- 

»..18,..3.} 186. οἱ γϑάθρογαί 4881] ΡΌ]ν ΓΘ ἴῃ 
{γ1Π{π|Γἃ ἅΓ686. Ἐ ΒΘΙΙααἃ διι[θ πὴ 
ΒΒΓΠΙΟΠΙΠ) ΤΟΔΟΠΔΖ οἱ ἘΠΊ οΓβἃ 6088 
ἴροι᾽, οἱ ουιπἀ0. 6115, ΠΟῚΠ6 Πᾶθ6 

ΒΟΓΙρΡία βαηΐ ἴῃ ΠΠΡΓῸ 5ΘΓΠΙΟΠ ΠῚ) ἀΪ6- 
ΓῸΠῚ ΓΘΘῚΠ] ἴβγαθὶ ἡ ΠΟΙ ν 4116 
Φοδοι ΟΠ] ρΔίΓ 115 5115, οἵ 56ρ68- 
ΠΙΘΡ ἢ ΘΠ ἴῃ δΑΠΊΔΡΙἃ, ΓΘΘΟΉΔΥ (116 
ἀολβ ΠΠΠΠ5. 6115 ΡΓῸ 60. 

ΑΠΠῸ {ΓΙ 51 Π10. 5ΘΡ 110 {085 ΓΘοῚ5 10 
δυάδα τοσηᾶνὶ 9085 ΠΙΙ5 ΦοΔΟΠ ΔΖ 
ΒΊΡΟΙ ἰβγδθ] 1 ΘΠ ΔΓ] 566 0|ΠῚ 8η- 
πἰ8, οἱ [δοῖὉ φιοὰ τηΔ]ππ| οϑὲ ἰη 11 
σοηδρθοία ΠΟΙ ηΙ ; ΠΟ 6ο! Πᾶν] 80 

ΕΣ ΟΠΙΠΪθ5. ρΘοοδί5. θγο θοᾶπὶ ΠΠ1Π] Νὰ- 
15 γϑθοεν γᾺ 1, 4αὶ ρΘοοᾶγο (οἷ! [5γὰ0], 564 ἴῃ 

ἱρ515. Δι} }ν]]. Ἔ ΒοΙαπὰ δαίοπ 12 
ΒΘΓΒΠΘΏΠΙ 9085 οἱ πηίνοῦβα 486 [6- 
οἰἵ,. οἱ ΤὈγι 40. 6}5, 4αοιηοάο ρὰ- 
σηλνογ σΟηΓὰ ΑἸ] 518 ΠῚ ΓΟΘΘΠῚ ὅπ- 
ἀ, ΠΟΘ Πᾶρο 50ΓΠρία 561η1 [ἢ ΠΌΓῸ 

ΒΘΓΡΙΠΠΟΠΊΙΠ1 ({Π6 111} ΓΘΟΊ ἢ ἰ5γὰθ }  ἘΒΕ18 
14,16. ἀογηἶν 2085 οἷπὶ ρα Πθι15 58|8, 

ν.2.. 

1πε. 
16,88, 

14,15. 

14,858. 

ὅ. ΑἸ. Ἐ τορίβ. 

ππίον δεν δου. Ὁ. 5, δεΥθου απιοη. 
βούπ τι. ἐδ φοῇ, 

0. ΑὟΥ: οἱς ϑήπατίς. 
7. ΑὟΝ: ὅ.. δαίίενοπι 8. πὶ τὶν ἄδτ. δοθαϊοπ, Β: εὐ 

δ. ὅς, πὶ πα, ἜΟΓΕ8. ἄδουθῖ. ΤΙαῇεπ. νῈ: κει Θτιπῦε 682 
τί οί, Β.ΑΥὙΕ: (06π) Θ.. τ᾽, τοί επ, 

ΑΥΝ.Α: τυΐς 66: 



3» 

88 (48,14--23. Βέροιαν ΚΒ. 

ΧΙ. Ἰυτίδαο "ο75 οὐ ἔνι ποτ εϊ οὐρα. πεᾶδ' αοτεῖηι. 

Ἱεροβοὰμ ἐχάϑησεν ἐπὶ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, ἢ" ΠΞΡΕΥ ἸΝΌΞΤΟΡ 3" ὩΦ93)] 

καὶ ἐτάφη "Ἰωὰο' 
βασιλέων Ἰσραήλ. 

14 Καὶ Ἑλισαιὲ ἠῤῥώστησε τὴν ἀῤῥωστίαν, 

αὐτοῦ, δ ἣν ἀπέϑανε. 

ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν 

ἐμτγαλα ΩΣ ΘΝ απ ει Τἢ πρὸς -πἰ νι ΛΝ ΤΡ ἼΞ ΓΗ" 
αὐτὸν Ἰωὰς βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ἔκλαυσεν, 

- , ,’ 

ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ καὶ εἶπε' Πάτερ, πα-᾿ 
“ ᾽ Α ν ΕῚ - 

τερ, ἄρμα ᾿Ισραὴλ καὶ ἱππεὺς αὑτοῦ. 

εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιέ" “άβε τόξον καὶ βολί- 

δας" καὶ ἔλαβε πρὸς αὐτὸν τόξον καὶ βέλη. 

16 Καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ ᾿Ισραήλ" ᾿Επιβίβασον 

16 Καὶ 

᾿ “ν» 32 « }Ὶ ἀ ᾿ ι ’ ᾿ 

τὴν χεῖρα σου ἔπι τὸ τόξον" καὶ ἐπεβίβασεν 

"Ἰωὰς! τὴν χεῖρα αὐτοῦ. Καὶ ἐπέϑηκεν ᾿Ελισαιὲ 

τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως. 

ΠΩΘΟῚ ΠΌΤΡ ἡρππ ΠΡ “ὮΝ 1 
τολάς" καὶ ἤνοιξε. Καὶ εἶπεν “Ελισαιέ" Τόξευ- 

ἢ " , " 2 

17 χαὶ εἶπεν" “Ανοιξον τὴν ϑυρίδα κατὰ αἀνα- 

σον᾽ καὶ ἐτόξευσε. Καὶ εἶπε Βέλος σωτηρίας 

τῷ κυρίῳ καὶ βέλος σωτηρίας ἐν Συρίᾳ, καὶ 

ΤῚΣ ῬΕΝΞ ΘΉΝΤΩΝ ὨΡΞΙΠῚ ΘΠΝΞ πατάξεις τὴν Συρίαν ἐν ᾿“φὲκ ἕως συντελείας. 

18 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" “άβε βέλη" καὶ ἔλαβε. 
Καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ" Πάταξον εἰς τὴν 
γῆν" καὶ ἐπάταξε τρὶς καὶ ἔστη. 19 Καὶ 
ἐλυπήϑη ἐπ᾿ αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ 

Ὗ » 3 , , .) «6 

καὶ εἶπεν" Εἰ ἐπάταξας πεντάκις ἢ ἕξακις, 
, Ἅ 2 [ὰ Α , Φ , ᾿ 

τότε ἂν ἐπάταξας τὴν Συρίαν ἕως συντελείας 
καὶ νῦν τρὶς πατάξεις τὴν Συρίαν. 30 Καὶ 
ΟῚ ᾽ « Ἁ Ν "» ᾽ ,ὔ 

ἀπέϑανεν ᾿λισαιξ καὶ ἔϑαψαν αὑὐτον" 

τοῦ ἐνιαυτοῦ. 
" “ . 2 ; 4 ΄ 

τῶν ἄνϑρωπον ἕνα, καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονό- 

Η͂ - 

“Ελισαιέ" καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἥψατο τῶν 

’ Ἅ - 

ποδὰς αὑτοῦ. 

22 Καὶ ᾿Ἵζαὴλ βασιλεὺς Συρίας ἐξέϑλιυψε 
τὸν Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας Ἰωάχαξ. 25 Καὶ 
ἠλέησε κύριος αὐτοὺς καὶ φκτείρησεν αὐτοῦυς, 
καὶ ἐπέβλεψεν πρὸς αὐτοὺς διὰ τὴν διαθήκην 
αὐτοῦ τὴν μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ 
Ἰακώβ, καὶ οὐκ ἠϑέλησε κύριος διαφϑεῖραι 

138. ΑΒ: ἐκάϑισεν (ς. Ε). Β Ἐ Ἰωὰς ({ ΑΕΧ). 
15. ΔΑΒ: βέλη (βολ. ΕΧ). Β: ἑαυτὸν (αὖτ. Ἡπετεν 
106. ΒἘἜΙσρ. (1 ΑΕΧ). Ἢ ΑΒ: κατ τ ἘΧ). Α 
" οἰξήσον" κ. Τβο δεν: 18. ΑΒ; τόξα (βέλη ἘΧ) 
ΧΡ φ; ἐπατ. ) ὁ βασιλεὺς (ΕΧ). 21. ΑΒ: τὸν ἄν- 

δρα (ἄνϑο. ἕνα ΕΧῚ... . ὀστέων. τ. ἀνέστη (ὁ. ΕΧ). 
ὍΘ βασι: (ἐ ΑΕΧ). Β: ἐπ᾽ [πρὸς ΛἈΈΚΧ). 

καὶ 

μονόζωνοι Μωὰβ ἦλϑον ἐν τῇ γῇ ἐλθόντος, 
21 Καὶ ἐγένετο αὐτῶν ϑαπτόν-. 

ὑπ) ΝΞ ὙΝΞ ἼΝ2. ἸΣ ἡ πη: 
ζωνον καὶ ἔῤῥιψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ, 

Ω - ’ ΟΡ " ᾽ Ϊ ΓῚ - 

ὀστῶν Ἑλισαιέ, καὶ ἔζησε καὶ ἔστη ἐπὶ τοὺς ἼΞ3 ῶ ὌΣΣΕ) 

Ν᾽ "ΦΟ ὉΡ Ἰ ρῶ3 
πῶς ὁἴοτ- ΌΝ πὸ π ϑϑ Ὁ ΝῚ "4 

ΕἾΩΝ ΝΡ ἼΕΕΤΟΣ ἼΞΟῚ ὌΝ" 
ὝΩΝΡῚ ὙΠ Ἴ55 “δμτρ. 259 ἼΞΝ Ὁ 

ΠΡΟ ΘῚΣΠῚ τϑρ ΤΡ »Θ ΣΌΝ 
ΠΦΞ 1 ὝΝΘῚ ἐ ΘΟ ΠῚ ΤΡ, ὍΝ 10 

33.}91 ΤΏΡΙΠΤΟΣ ἼΤ 3ΞἼΠ οΝ ρ. 
ἐΠΦΞΣῚ ΤΤΟΤῸΣ Ὑ10 ΣΌΛΩΝ ὈΩΒῚ ὙΠ) 

“ἽὮΝθῚ θῇ ΠῚ" »ῶΣΌΝ, “ὮΝ 

προ τ ὙΠ πῆποῦ πρηθῃ- γη 

ΠΡΟ ΘΧΓΣ ΤΡ ὝΩΝΟῚ ἐπὸϑ Ι8 
ΠῚ ΓΕ Ν ΤΟΝ Ὑδ᾽ ποῺΝ ὝΩΝΡῚ 

ὙἮΦ ὩΝΒΟῚ ΣΕ ΤΟΡΟ ὈΥΟΦΕ ΘΟ 19 
Ὁ ΏΓΙ ΓΞ ὙΔΝΒῚ ΘΠ ΝΡ ὍΝ 

ΒΌΝΤΤΙΝ ΤΟΣΤΙ Τὰ Θο. Ὁ ϑϑτῖΝ 
ΠῚ ΘΡΌΡΒ ϑρῷ ΠΣ ΠΡΞΓῚΣ 
ὙΠΈΡ Ὶ ΣΌΛΩΝ ΤΟΩΣῚ ΣΘΌΝΤΌΝ 5 

ΞΣ Ὑ1712} 
ὧν ΘΛῚΞΡ ! ΣῚ ὙΠ} 21 

ΠΕΡ. ἤλπΓῸΝ 
τ ΡΞ ὐπν τι ΨΒΡῚ Ἴ09) ῬΏΣΟΝ 

ΕΘ ΓῸΡ ΘΒ. ὙΠ: »ΙΘ᾽ὃΝ 
ἘΝ ΤᾺ ὙΠ 5.Ν Ἴ2 ὉΝΤΤῚ 39 
ον πῆπο ἸΠΡῚ ἐτπν πὶ "20 933 
ἼΣΟΊΞ ἸΡῺ στοῦς. ἸΒ5Ὶ ΘΏΓΙ 
ξν δ ΞΡ. ῬΓΙΝΣ ὈΠΊΞΝΡΝ 

ἘΝ ΓἼ3:1Ὶ 

14. ἴαᾳ απ [είπεν δταπδρείέ, δαταπ εν , Β: τθατ 
[ἀνοα. αὐ ΝΕ: [οἱ (πὶ ζείπο (εἰπε) δτ,, ΑἹ ΤΠ απ 
εἰποτ, Β: δα β εὐ αἰ Ὁ. αοἤοτδοπ, (341. 2,12.) 

10. {είπε δπδε,... δάπδε. Β.ΑΥΥΝΕ.Α: δεροδείπε 
ὅν απ δοπ 55. ... απ (δαταπ). 

17. ἀνν: Θίεροδ!' νῈ: απγαονίοθεπ γα, Β.ΑΥ͂Υ: 
σἰ6 πηι θ( τοί δοπ, 



εν ὌΓΕΓΓδε5. Θεῖ[8 υυἱδὲν Θντίοπ, Οἷς δτεὶ ΘΙ άρε, 

Φ, ϑδὲύπίᾳς, (18, 14-:π23) 789 

ΧΕΙ. 

ππὸ Φοτοδοαπι αβ απ {εἰπεπι ΘΕ 61, ϑοαβ 
δε τρατὸ δρρταθοῖ 1 (Θαππιατία δεὶ οἷς 
δεὐπίρε Ἰταοῖδ. 

(Ια αδὲν τρατὸ ἔγαπε, ϑαύαπ εὐ αὐ) 
ἤατθ. πὸ ϑοαϑ, ὃ δ δπίρ Ἰταοῖϑ, ἔασπι 
4ι ἴθπι δίπαθ τἀπὸ τϑείπεῖς ϑοΥ ἰθπὶι ππὸ 
Τρταὰ: λείη σβθαίονῦ, πιοὶπ ἡϑαίον, ὅδαροπ 

τ ϑΙταοῖδ τἀπὸ {εἶπε ϑύοιογ! ἢ (Ια αϑὸτ 
ρταῦγ κι ἰθαι; ϑιίπιπι Ὅὲπ ϑορεπ τππὸ 
Ῥ[εἰἴς. πὸ Ὅᾳ εὐ Ὅεπ Ῥυροπ τὸ δἷς 

10 Ῥ [εἰς παῦπι, ὃ [ρταῦ εὐ ζππὶ δ πίρς δ1- 
ταρῖδϑ: Θγραππς πες Ὁείποεῦ απὸ δὲπ 580- 
6ὲπ); ππὸ εὐ Τραππεῖς ταὶς {εἶπεν απῦ. 

᾿ππὸ (Ια Ἰορῖς [εἶπε απὸ απ Ὁε8 δδπίᾳ 8 
17 απὸ, ἔππὸ ἤρτα: ὅθι ὅὍα48 δοπ[οΥ απ 

σέρεπ ϑὲοτραοπ; πιὸ ἐ τρα18 απ. ἢ 11πὸ 
ΘΙ. Ἰγταν: Θῴίοβε; τπτὸ ἐν [ὥο8. (δὲ 
αδεῦ {ρταῷ : (δίπ [εἴ ὅε8. «Θεῖ[δ υοπι 
ϑεῖτη, εἶπ 5 [6 Ὁ 69 Φ εἰ [8 τοϊδεν οἷς Θύ τον! 
ππὸ δι. ἱτῇ οἷς Θυτοῦ [ὅταρσεπ 2π| Ὡρ Ὁ ἔ, 

18 δἰ8 Π{ς αὐ[αοτίεδεπι πο. ἢ πὸ εὐ Τρταῦ: 
πππι Ὁἱς θ7εἶ[ο. 11πὸ δα εὐ {6 παῦϑπι, 
Τρταῦ εὐ ἐππὶ δπίαε δήταοῖδ: Θὥϊαρο ὃς 
(ὅτε; ππὸ εὐ [ὥπιᾳ Ὁτείπι!, ἀπὸ {απὸ 

19 {|Π-. ἘΦα τϑατὸ δεῖ Ῥὲαπη Θοίε8 ξοτπίρ 
αἰ ἰδπ απὸ [ρταῦ: άτζο[ε ὃι. [{{π| οδοῦ 
[εϑηιαι οεϊαροπ, [0 τοὐϊγοο! δι. οἷς 
Θϑ τοῦ σεάώϊαρεπ θαθεῖ, δ8. {6 απ[αετίος 
δοπ τοᾶτεπ;; παπὶ αδὲν υοἱτῇς δι. [{ς Ὁτοίππαϊ 

20 [Φἴαρεπ. Ἔα αϑὸν (ΟΊ 4 σοβονθεπ τυραν 
ππὸ παρ ἰθπ δεσταθοπ δαίίε, Πείοπ δἷὲ 
διτιεσϑίοι!ς Ὅεν οαδίίοεν ἰπ βαπὸ ὁο εἴς 

21 δὲπ ϑαῦτϑ. ἜἸ1πὸ ε8 δεραῦ Π), Ὁαβ {{ε 
εἰπεα ϑίαππ δερσταθδοπ; δα ἤΐε αϑοὸν οἱὲ 
δ τιεαϑίοιίς ἤαθοπ, τοατίειι. [{6 Ὅὸπ ϑέαπη 
ἱπ ΘΙ {}α Θταδ. 1{πὸ δα εὐ δίπαν ἔσπι τπῖῦ 
οἷς Θεδείπε (6114 απτίθτοῖς, τρανὸ ΕΥ̓ ἴὸς 
δεποίᾳ παὸ (ταὶ απ εἶπο δΊ1βε. 

{ΠῸ ζἴσαπα πππ Θα,αεῖ, δεῖ δεδπίᾳ κι 
Φυτίεπ, ϑἴταει, [0 ἴαπρε ϑοαθαθ Τοῦτο. 

2 ἜΦίθεν Ὅν ὥεῖν {θαι ἰθποι δπαῦὲ τπ|ῦ εὐς 
δατπιεῖς Π) ἔθτεῦ, απὸ τσαποίο [{{) 41 ἰδπεπ, 
πὦἀπὶ {εἶποδ ΒΘ πποοθ ἰποπ πα Ιθταθαπι, 
Δ ααῈ ππὸ αἴ 6, τπιὸ τος [16 πίς ϑοτε 

14 

22 

13. Α.Α: δεί νὲπ δὲδυίροπ, 
21. Δ.Α: θἰπείπ ἔαπι, ὕ.1.: Β{παπι. 

18. απ ὃ. Φ. αν.ΥΕ.Α: απ. Β: ρερεπ, ΑΥ̓͂ .ΥΕ: 
απὸ δίοΓ{ {ππὸ, 

19. Β: Φι ἀξ... [1 [οἱίοπ, αἰόδαππ... 
20. πεῖεπ δεοτβαμίει, ΑὟΥΕ: (Θεεἰ[:) Θἄαα:- 

τεπ, Α: ϑίάπθον, Β: κε (δίπραπρ Ὁεὸ “ὃ, ΑὟΥΕ: 

Φογοθολ δαΐθπ) 56 αἰ 5ῈΡ6Γ 501ΠῚ 
6708; ΡΟΡΓῸ 9085 56ρυ 5 δ ἴῃ 88- 
ΤΠ] ἃ ΟἸΠῚ ΓΘΡΊ 115 [5ΓΔ6]. 

ΕἸΙΒΘῖι5. ἀσίθη) Δοργοίααί ἱπῇΓπιϊ- 14 
ἰαΐθ. ἃ οἱ πηοῦί5 οϑ᾽, ἀθβοθηάι- 
4π6 ἃά οὶ 085 ΓΟΧ ἴβγ86], οἱ Περαΐ 
ΘΟΓΔΠ) 60 ΔἸ οΡθαί4ι6: Ραΐθν τηϊ, 

ΡᾶΐοΓ 1], ΟΘΕΓΓΕΒ ἰ5γ86] οἱ δυγσὰ 
6]}ὰ5: ἘΞῚ αἷν 111 ΕἸΙβοβ: ΑἸ ΘΓ γ- 15 
ΟΠ) οἱ βᾶρὶ 5. ΟἸΠΠΧᾺΘ ἃἰία} 1556 
δ Θ1ΠῚ ἉΓΟΊΙΠΙ οἱ βρὶ (85, “ αἰχὶί δὰ 16 
ΓΒΘΘΙῚ ΙΒΓΔ6]: ῬΟηΘ [ΔΗ [18 ΠῚ 
ΒΌΡΘΡ ΔΙΌ. Εἰ ΟΠ) ΡοΟβυϊδδοῖ 1116 
ΠΠΔΠΠῚ 511810, 5ῈΡΘΡΡΟΒΐ ΕἸ 5615 

ἸΏΔΠ15 5185 ΤΠ ΔΉ]θῈ5 ΓΘΡῚ5. Ἔ οὶ αἷϊ: 17 
ΑΡΘΓΪ [θη θϑίγαᾶι ΟΥΙ θη 4]6Π). (ἸΠΊ(Π6 
ἀρΘΡΪσ5οῖ, αἰχὶ ΕἸΊΒθβ: 9866. 5ᾶσί!- 
ἰἅτη: οἱ 1661. ΒΕ. αἷΐ ΕἸ βθαβ: 88- 
δ {ἃ 541π|15. ΠΟΙΉΪΗΙ οἱ βαρ 5415 
οοη γᾶ ΒΥΓΙὰ ΠῚ ΡΘΡΟ. ΘΕ 46. ΒΥ ΓΙΔΠῚ 
ἴῃ Αρῆθο, ἀοῆθο ΘΟηΒ.Πη85 θᾶ, ἘΕῚ 18 
Αἰ: Τ0}16 βαρὶ 5. Ουἱ οαπ (1586, 
ΓΌΓΒΕΠΊ αἀἰϊχὶξ οἱ: Ρϑγοιίθ 180 ]0 ἰ6Γ- 
Γᾶ. Εἰ οὑπὶ ΡθΓΟΙβϑἰϑδοί {γἰθ5 
Ὑἱοθ5. οἱ βἰθίϊϑϑοὶ, ἜΙγαί5 οϑί νὶγ 19 

δὶ σοηίΓὰ 61Π) οἱ αἱΐ: δ᾽ ρϑγοιι5515- 
565. αΌΪΠ 4 11165. ἅπῚ 5ΘΧί 68. 5ῖν 6 560 [[68, 
ΡΘΓΟΙ55Ι5565. ΒΥΓΙΔΠ) 5486 δ 60η- 
Β.ΠΙΡΙΟΠΘΙ:; ΠΟ Δαυίθιη {ΓἸ} 115 νἱ- 

ΟἸθ18. ΡΘΓΟΙ 165 θη]. ἜΜΝογίαις οϑ 20 
6ΓρῸ ΕἸ] 5θι15. δὲ βϑρϑί!θγαηΐ θη; ἰἃ- 
ὑγαπο}} ἁυΐοη) 46 ΝΟΔ νϑηθγιηΐ ἴῃ 
ἰθγγᾶ 1 ἴῃ ἶρ80 8Πη0.  Ουϊάδηη 8υ- 21 
ἴθ 8606! θηΐθ5 ΠΟΙ ΪΠΘὴ νἱἀθγαηὶ 
ἰδία ποι] 05. οἱ ρΓΡΟ] οογαηΐ Δαν Γ ἴῃ 
ΒΘρΡΌΪΟΠΓΟ ΒΠΪδοῖ; 4αροά οαπὶ [ρ6ἰ]- 
δἰδεοῖ οὐδ ΕἾ1561, Γονίχιὶ ΠΟΤ. οἱ 
βδίθιιἐ ΒΌΡΟΓ Ρ6 65 51108. 

Ἰσιυγ Ηλχ86] τὸχ ϑυγίδθ ἁ[ΠΙχις 2.2 
ἴϑγαθὶ οαηοίϊβ ἀἰθῦι5 ΦΖοΔοΠ8,, Ἔ οἱ 28 

ΠβοΓί5 οί ΠΟΠΊΪΠ15. ΘΟΓΆΙΏ, οἱ Γ6- 

πχι2,34. ΝΟΓΒΙ5. οδ δά 605 ΡΓΟΡΙΘΓ ΡϑοίαΠ 
πχλφ δ ϑαιπῃ 4π0ἃ ΠΔ} 6 αὶ οὰπὶ ΑΡΓΑΠ αι οἱ 

Ιβαλο οἱ 0400}, δ ποία! ἀἰβρογάθγ 

(1Βς. 
1,18. 

2,12... 

10,38. 

1Βκς. 
20,26. 

Β'τ. 
48,.8ς. 

ν.8.. 

ν.(-. 

ϑίπζαπα. 
21. δὲπ ὅεευθ, Β; {0 τὐδιίς Ὁοῖ "5ὲ. .... ἀπ. ΝΕ, 

βεῖίες ὦ. Β: τες. Α: Παπῦ απ [εἰπεπ ὃ, 
22, Β.ΟΥ͂Υ.ΝΕ.Α: (ππίουλονπο, 
28. ΑΥ̓͂ΤΕ: δορπαδίᾳίς ἔε, 



100. (18,24--Ἰ4, 9.) βορῖιαιη ΠΗ͂. 

ΧΕΙ. «ἀπιαςσέἕαϑ γοα «δι αθ. 

᾽ Τὰ ΟῚ ᾽ Α γ , 

αὐτούς, καὶ οὐκ ἀπέῤῥιψεν αὐτοὺς ἀπὸ προῦο- 

ὠπου αὐτοῦ ἕως νῦν. 28 Καὶ ἀπέϑανεν 

᾿Αζαὴλ βασιλεὺς Συρίας, καὶ ἐβασίλευσεν υἱὸς. 
ΞῶθῈ ἃ ἘΣ 23: ὙΠΠΠῚΞ 9.) πϑ 

ἌΡΗΣ ' δτηνπτΟΝ. ΓΡ᾿Ὶ ΤΙΝ ἽΠνΠΞ ΝΣ 
ἃς ἔλαβεν. τιν δ ἘΣ Τὰ ον ΚΜ ΛΊο» “τ : 

"Ἧδερ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ψεν ᾿Ιωὰς υἱὸς Ιωαχαζ καὶ ἔλαβε τὰς πόλεις 

ἐκ χειρὸς υἱοῦ “Ἵδερ υἱοῦ ᾿Αζαήλ, 
ἐκ χειρὸς Ἰωάχαζ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ 

πολέμῳ" τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν ᾿Ιωὰς καὶ 
ἐπέστρεψε τὰς πόλεις ᾿Ισραηλ. 

25 Καὶ ἐπέστρε- 

9 ; ὁ ᾿ -" 
ΧΙ. Εν ἔτει δευτέρῳ τοῦ ᾿Ιωὰς υἱοῦ 
᾿Ιωάχαζ βασιλέως ᾿Ισραὴλ ἐβασίλευσεν ᾿Ἅμα- 

« 1 . ; ΄ « } 

σίας υἱὸς ᾿Ιοὰς βασιλεὺς Ἰούδα. 2 Υἱὸς ὧν 

εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, 
καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ὄτη ἐβασίλευσεν ἐν “16- 

ά ᾽ “»Ὕ Α Ε] - 

ρουσαλήμ᾽ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
᾿Ιωαδεὶν ἐξ ᾿Ιερουσαλήμ. 8. Καὶ ἐποίησε τὸ 

» κι παν ν ᾽ - ᾿ ε 

εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου" πλὴν οὐχ ὡς Δαυὶδ ὁ 
ν - Χ ’ “ οἿ 

πατὴρ αὐτοῦ" κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν Ἰωὰς 
« ἃ 3 -» ,ὕ 4 ᾿ . « : 

ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐποίησε. 1 Πλὴν τὰ ὑψηλὰ 

οὐκ ἐξῆρεν" ἔτι ὁ λαὸς ἐϑυσίαξε καὶ ἐθυμίων 

ὃν τοῖς ὑψηλοῖς. ὅ Καὶ ἐγένετο ὡς ἐκραταιώϑη 

ἡ βασιλεία ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε 
τας 

καὶ 

αὐτοῦ πατάξαντας τὸν 

6 καὶ τοὺς υἱοὺς 

τῶν παταξάντων οὐκ ἐθανάτωσε, καϑὼς γέ- 

γραπται ἐπὶ βιβλίου νόμου Μωῦσῆ, ὡς ἐν- 
ἐτείλατο κύριος, λέγων " Οὐκ ἀποϑανοῦνται 
πατέρες ὑπὲρ τέχροων οὐδὲ υἱοὶ ἀποϑανοῦνται 
ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ ἢ ἕκαστος ἕν τῇ ἁμαρ- 
τίᾳ αὐτοῦ ἀποϑανεῖται. 1. ὐτὸς ΨΊΗΣΣ 
ἐπάταξε τὸν ᾿Εδὼμ ἐν 1 ἐμελὰ δέκα χιλιάδας, 

παῖδας τοὺς 

βασιλέα τὸν πατέρα αὐτοῦ" 

᾿ , ) ᾿ , ἢ " , ὙΠ} 
καὶ συνέλαβε τὴν πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ 

μὲ » ὃ. ε ᾿ - 

ἐκάλεσε τὸ ὑγομα αὐτῆς ]Πεκϑοὴλ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης. 

» ᾽ ᾽ ] 

8 Τότε ἀπέστειλεν “““μασίας ἀγγέλους πρὸς ὌΝΌΡ" πρώτοις ΝΡ ΠΟΓΙΟΩΞ 
᾿Ιωὰς υἱὸν ᾿Ιωάχαζ υἱοῦ ᾿Ιηοὺ βασιλέως. 
᾿Ισραήλ, λέγων" Δεῦρο ὀφϑῶμεν ἕν προς- 
ὥποις. 98 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιοὰς βασιλεὺς ᾿1σ- 
ραὴλ πρὸς ᾿“Ἱμασίαν βασιλέα ᾿Ιούδα, λέγων᾽ 

ΡΝ ν ΑΒῚ (φρ. ἀποὸὶ τὸ ἘΕΧ).. «ἕως νῦν (1 Ε). -- 
Ἶ ΑΒ: τῷ Ἰωὰς υἱῷ Ἰ. βασιλεῖ Ἶσρ. καὶ ἐβασ. (ος 
Χ). Β: Ἀμεσσίας (ο. ΑΧ). 2. ΑΒ Ἐῶν.. Ἐ. ἐτ 5} 

ΕΧ). ὅ. ΑΒ: ὅτε κατίσχυσεν. ἐν ραν δόλος. 
Β' τὸν βασ. 6. Β: ἐν βιβλέῳ (ἐπὶ β. ἘΧ.). ΑΒ: νό- 
μων. ΑΒ: υἱῶν, καὶ υἱοὶ ὃκ ἀπ. ἜΝΙ ἀλλ᾽) ὅτι, 
«ἐν ταῖς ἁμαρτίαις (ο. ΕΧ). 7. ἊΒΧ ἅμ. Β: τὴν 

Ἔδ. ἐν Γεμελὲδ... Ἰεϑοὴλ. 8. ἈΒἘἐν (1 ΕΧ). 

ἀπ: ὈΞ᾿οϑτ τδ) ΓΤ 

ΡΝ Θ᾽ ὌΝΤΙ ΤΩΡ ΠΡΟΣ 34. 

πρὸ Ἰῶν ὈΝΤΠῚΞ ἘΠΠΓῚΞ ΠΡῺ 
θῶ ΠΡΡΕΟῚ ὍΝ ΤΠΙΝ πὴ ΠΡ 
"ΤΌΝ 'Ξϑ ΠΛΉΝ ΣΡΙΣΝ τν. 025 

ἘΟΡῈ 

ἩΠΝ Ὁ ΠἼΞ νὴ ὐῶ τοῦ ΧΕΨ. 
ΝΞ ὙΠΟΧῸΝ ΠῚ ἘΝ 5 "ΠΟ 
πο ΘΏΤῚ ΘΟ ΟΣ ῚΞ ὁ ΓΙ) ΠΏ 
ποῦ ΩΣ Θυ Σ) ἡ Ὁ ΏΞ: ποπ 
Ἰδπρήσο ἼΩΝ ΘΘῚ ἘΝ ΠΣ 
ὭΣΏ ὙΦΗΓΙ ὩΣ. ἼΒϑΙ θη. Ὁ 
τῶν ἜΞΩ ὍΝ Τ19 ΝῸ ΡῊ ΠΡ 
τΏΞπ ῬῚ ἐπῶν ΛΞ δὴν ΠῺΡ 
ΩΡ" ΘΓΙΞΙ ὈΣΤΙ ΤΡ Ὁ τ ΝΟ 
ΠῈΣ ΠΡῚΠ ἜΦΝΞ ΠῚ ἸΠΏΞΞ 
ὯΝ ΘΙΞΏΣΙ ἜΡΕΝ τΝ πρὶ ΤῸΞ 
Ν Ὁ ΘΞΏΠΣ ὩΞΓΩΝῚ ΕἼΩΝ ΠΣ 
πρϑτΠ ἢ ΠΡΌΞ ὩΏΞΞ ΤΠ 
ἘΣ Ωη τ Ὁ “ὮΝ ο πῆ πὴς- "ὧν 
-» ΠΟΝῸΝΣ: 822} δΣπτὸν τὴΞΝ 
ἐτῆ 5. ΝΌΤΞ ὥσν τον 55. ΓῚΣΝ 
μοδπτΞ, ΟἾΝττν ΠΕ ΤΝἘΠ 

ΣΙ 

γϑθπτοΝ ΦΒΠῚ ΠΝ πῶ 

τὸν ΒΝ ΠΟΣῸΝ ΠΟ ΤΝ 

ΟΝ ΕΧ). Β: Ἰωαδὶμν. 8. ΑΒ: ἐν ὀφθαλμοῖς ἐνώπ. τὸς ΕΣ ΉΣΡΟΥ ὠνήτν πο) 

ἐπ ΘΉετ τ 
ΠΣ ΝΠ Ξ. ΤΠ ποτΞ Νὴ 
89 ΤΙΝ ἼΣ πρὸ ἼΏΝΟ ὈΝ δ᾽ 

πὶπα ἸΏΝὉ τη 5 ὙΠΟΣῺΝ 

ΥΩ Ὑ ΟΡ ΒΥ 7 Ρ λον, 



χα.» -. "ἃ Γ΄ ἰδ 2 γι ν “1: εἶ ΚΓ Ὺ 

ὦ, δὲϑπίᾳο, 

ΦΟὶς δτεῖ Θίερε θεν υτίεμ, ϑιπιαρία᾽ δ Θίρᾳ ἴδεν δίς (Οομείου, 

Ὁοτδεπ, ϑετσατ [6 αὐ πἰς στοαὶ ζείπεπι, 
24 [προ οι δἰδ απ οἱοεῖς Θμμιοο. ὅπ 

Φαζαοῖ, δον δεὺπὶᾳ 21. Θϑτίεπ, {{ατδ,. τὸ 
[εῖπ Θοῦπ ἔϑεπ Φαραῦ τϑατὸ δὲθπίᾳ απὶ 

“2 {εἶπε Θία. ἢ οαϑ αϑοὸν ἔο τοῖς πππ ππὸ 
παθπὶ οἷς (Θιἤοίς αἰ 6 απὸ ὅθεπ ὅᾳ- 
Ῥαῦϑ, Ὁ.8 Θοθπεϑ Θαζαεῖδ, Ὁΐε οὐ αι ὍῸῪ 
απ [εἰπο8 “θα τοτῷ οαθαϑ ροποιππιοι δαί, 
τ! (Θἰτεῖς ; ὁτοίππαι ζῶια ἰθπ οαϑ ππῦ 
τατος οἷς Θεάοίς Δήγαοιϑ᾽ τοΐοθετ. 

ἍΕΥ. “π αἀπθοτη ϑαὴν ϑοαδ, Ὁε8. Θοϑπθ 
ραθαθ, Ὁε8 δὲ δηίρ8 ήταρῖδ, τϑατὸ ϑΠππαρία 
δὐπίρ, εν Θοῦπ υαδ, ὃὉε8 δ ̓ πίρϑ “πδα. 

2 Ἐπ πῈ ππὸ ἐυαπεὶρ, αῦτε αἵ τραῦ εὐ, δα 

εὐ δῦπίᾳ τρατῦ, ππὸ τορίετίς ποθ ππὸ 

ἐσαπξία ὅαῦτο 41 οτιαϊοπι; ζεἰπο δι τ{εν 
δ ίεβ ϑοαραπ ὑοπ. δ οτιζαίοπι. Ὁ πὸ εὐ 

ἴθαι, τοι Ὅεπὶ ον Ια οἴ, Ὁ) πίε 

τοῖς {εἶπ ϑθαίον Φανίο, ζοποοετπ τοῖς Τεῖπ 
Αϑϑαίον ϑδοαϑ τῇαὶ εὐ απ. ἢ Φεππ δἷς 

φῦθεπ τὐπτοοπ πἰέ αθαείθαπ, [οπϑοτη Ὅᾳ8 

Ξ01Ὲ ρίζες ἀπὸ τἀπγετίς ποῦ ἀπῇ Ὅὲπ 

ὅ Φύθεπ. ἔφα εὐ πππ νε8 δεπί τοι) πιά ὅς 
ἰἰς τοατὸ, Τὥπιρ εὐ [εἰποὸ δὲ ποῦγίς, οἷς Γεῖποπ 

0 Ξϑαίου, δεη δὲ δπίρ, σεάτα ρει δαίίοεπ. ἜΘ ΓδοῪ 
οἱς δε ἰποενῦ ὃεν Ζ οὐ] ἄρον (οτος εὐ πί) τ; 

τοῖς ο8 Ῥεππ σοζτίεθοπ {01 πὶ Θοο δ) 
Ῥϑὲοζοε, Ὅχ. Ὁ6Υ τὺ σοδοίοπ θα. ππὸ σεαρί: 
Οἷς ἢ ἄτον [οἹΤοπ πίε ππὶ δὲν δείποον τοί οπ΄ 
Πούθεπ, [οπϑοτπ εἰπ [σ᾽ ἄγον [01 ππὶ {εἶπον 

7 Θὕύποε υὐἱϊοι {γθοπ. ἢ (ὅν [10ὅπιρ απ ὦ 
Ὅ01 (δυοπίίον ἱπὶ Φαρα ξεῦπ ἰαπεπῦ, 
ππὸ σοαππ οἷὲ (Θιαδί (Θεῖᾳ. πες Θ τίς, 
απὸ δίοβ [{ς ΑΕ ΟἿ δὲδ᾽ απ Ὁἰοζεπ Ξ ́αα. 

8 Φὰ Ταποίς ἡΠππαρίᾳ Βοίεπ τι δοαδ, δὲπὶ 
Θοῦπ οαθαθ, Ὁε8 Θοθπδ εθιι, δὲπι δὲ δε 
πίρε Φήταοίδ, πιὸ Τἰβ ἰθπι [αροπ: ὁδοπιηι, 

9 γεν, ἴαβ απ ταἰξ εἰπαπϑον δοζεθοπ. 3 (δον 
ρα, δεῖ δεδηίᾳ Ἴταεῖδ, [απότο κι Ἅπας 
ἀἰᾳ, Ὁθπι δὲ πίρο διοα, τἀπὸ ΤΠ 8 ἰδπι Ταρὸπ: 

23. ΒΕ: τϑατῇ [{0 (απ) πἰ ὦ (064). Β.ΑὟΝ ΝΕ: 
δἰ ἜΝ 

ῦ, σ, αδεῦ, δὲῦ ὥορη ὥοαθαϑδ, παθπι ϑερεξμιν, 
αν. ἜΝ ἔπι Φῖν. Β: δτίορρε. Α- ἔταζε ο6 (έτ, 
τοΐεδον Ποτθεί. νΕτ ον απ (ὦ. ΑΥ̓: ξατπ, (Α: π. " 
σα... κατ.) 

3, Β.ΑΥ͂Ν.ΥΕ: (πα) αἰίοι) ραπὸ ({0) τυΐε .. 
(θαΐίε, 10) ἐδ αν εν. 

. θείθαπ 

(18;,.24--1.2.9.). 191: 

ΧΕΙ. 

Θθ05 ΠΘΙΠΘ Ρ᾽Ο]ΟΘΡΟ. ΡΘΗΪΐα 5. 5418 
ἴῃ ῬΡΔΘΒΘΩ5. [ΘΠΡιι5. ἘΝογίαμβ οϑί 24 
ἃι6η}] ἢ Δ2468] ΓῸχ ϑδυγ6, οἱ [θ- 
Βηᾶν"; Βοπδάαά ΠΙΪ5. 6]18 ΡΓῸ 60. 
ἜΡΟΥΡῸ 2045 ΠΙ5. ΤοΔΟ Πα (11 υγ- 2ὅ 
θῈ5. 46 τηᾶμι Βοπδήαα ΠΙΠ ΗδζΖδοὶ, 
45. ἰὰ]6γὰΐ (ἰ6 τηδηπ 908 0112 ρΔΙΓ 5 
51 Π0ΓΘ ῬΡΔΘΠΠ ; {0115 νἱ οἰ 18. Ρ6-: 
ΟἸΙ5511 Θ1) Φ045 οἱ γα]: οἰνι(ι65 
[5Γ86]. 

Ϊὴ δππο βϑοιπίο {085 ΠΙΙΙ εΥ. 
ΦοδοΠἃ 2 Γ6Ρ15 ἴ5Γ6] γϑρηῃδνὶ ΑΔ 5.ἃ5 

17,20. 

ν.8.. 

ν.19. 

46. 

ὅδμς, ΒΠῸ8Β. 2085. Τορὶ5 Φπ4ἃ.  ΥἹρίηιϊ! 2 
4υΪΠ 4116 ΔΠΠΟΥΠῚ Γαΐ, ΟΠῚ ΓΟΡΠΔΓΘ 
ΘΟΘρ 5856, νἱρὶητ! δα 6} οἱ πονθῖη 8Π- 
Ὧ15. ΓΕΡΊαν ἴῃ {ΘΓ .58]|6Π);: ΠΟΙΊΘΗ 
1 ΔΙΓΙΒ. 6]ὺ5 ὀοδάδη 46 Φεθγ 5861). 

ἐσμιβδ, ον ἘῸ (6011 τθοἴμι) οογᾶη ΠΟΠΊΪηΠ0, γ6- 3 
16,2.18,3 ΤΠ Δ Π]8 ἢ ΠῸῚ τἰ Πᾶν] ρᾶΐον 6] 885: 
ιν. χὰ Οἷα α8ἃ6 ἴδοι! 705 ρᾶϊον 

δαα5. [6ο1. ἜΝΙΚ5Ι ΠΟ. ἰἀπίιπι 4ιοἀ 4 
1δταδι ρχρο]δα ΠῸΠ ΡΒ. άθαο ΘηΪμ ρο- 

ΡΌ]α5. πη] 010] οἱ δάο]οθαὶ ἰποθη- 
20μ.25,5.5 11 ἸῺ ΘΧΟΕΙ515. Ὁ Οαμηάιι6 ΟΡ ἰηαἷ5- ὅ 

19,0. 560 ΓΘΡΉ 1, ῬΘΓΟ 5811 ΒΘΡΨΟ5 5105, 4] 
20.5.4. Ὁ ΓΘ οογηΐ ΓΘ ΘΙ μά "61 διαιμη; Ἐ ἢ- 6 

υ,6. ΠῸΒ ΔΠΘΠ) ΘΟ, 4πἱ Θοοἰ ογδηΐ, 

ΠΟῸΠ ΟΟΘΟΙΕἰ, Πιχία ἀπ0α 5ΟΥἸρίιιπι οϑὲ 

ἴῃ ΠΡ τὸ ἰορὶβ Μογϑὶ, βίοαϊ Ῥγαθοθρὶϊ 
Πρερά, 10. θΟΙΏΪΠ 15, ἀἰσθη5: ΝΟῺ ἸΠΟΓΙ ΘΠ  ρᾶ- 

Τονρλάν γ65. ΡΓῸ ΠΙΠΒ. πθαθ ΠΠῚΪ πηον θη! 
᾿ ΒΑΡ ΠΎΡΓΟ ΡΔ ΓΙ 5, 564. ππαβαυίδᾳαθ. ἰῃ 

20. Ρθύσαϊο. 510 ΠΟΘ". Ἔ]ρ58 ρ6ῖ- 7 
ἔρια οφοαβϑ Βάοιη. ἴῃ νά }16. 84] πᾶγιπὶ, (6- 
(βκιι6,1. 6611. 1111Π1ἃ, δ ΔΡΡΡΘΠΘ Πα ρμοίγαιη ἴῃ 

ΡΙΔΘ6]19 νοοᾶν 416. ΠΟΙ] ΘΠ 6] 15 Φθοῖθ- 
Ὧ6Ι ἀβ4π6 [ἢ ΡΓάΘΘΘη θη ([6Π]. 

αν. ΤῸΠῸ χρΐδὶὶ. ΑΙΠϑἰὰ5. ΠΟΙ 05 84 8 
0α5. ΠΙΙαπὶ ΦοΔοΠὰ ΠΠΠ] 96] Γορὶβ 

ναι, 5Γ86|, ἀἰοθη5: ΘΠ] οἱ νἀ ΘΔ Π}}}5 η05! 
ππὸν ὁ Ἀοιμίβίίαια {085 γὸχ [586] δὲ Απιὰ- 9 

σὰ ὑπ, ϑἰλτη ΓΟΘΘη πάλ, ἀΐοθη5: (γα αι5 

ὁ. ΑἹ.: ΠΟΙΊΘη ΔΘ ΠΏ. 

ὅ. Ὥ. ΑΥ̓͂ .ΝΕ: δα δύπίρι, (δ πίρθ1ππ) ἐπ [είπον 
απ δοζοπίο! τσαῦ, 

θ. ΑΥ̓͂ .Α: Θύδπε. Α: 9 δε8. δεῖ, 5)ὲ. Β. 
ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: αὐἰδοτος τυρτῦθπ, 

7. ΒινΕ.Α: παῦπι (οἰπ). ΑὟΥ: ἐτοδοτίε, 
δυίορ,. 

8. ΒΙΑΥΥ: Φαπιαῖδ. νῈ: ϑ{δοαππ Α: 81: δεῖ 
ϑεῖ:. ΒΑ ΝΕ: ἃς ππὸό εἰπαπῦον (ὐἷτ τοοί(επ ππ|6) 
νοι ϑίπροίὦ {ἢ ἐπ. 

Β: ἰπ δὸπὶ 



792. (Δ,10--18. 
κεν. 

Ποριτπι ΕἸ. 

Απιασὲἕαϑν ρα “ πᾶσα οί “οαδβνροο Ζ15τ6πρζἴέ. 

ὋὉ ἀκχὰχ ὃ ἐν τῷ Αιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸς 
τὴν κέδρον τὴν ἕν τῷ Αιβάνῳ, λέγων" 4ὺς 

τὴν ϑυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα " 
καὶ διῆλθε τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ 
“ιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὴν ἀκχάχ. 10 Πα- 
τάξας ἐπάταξας τὴν ᾿Ιδουμαίαν, καὶ ἐπῆρέ σὲ 

ἡ καρδία σου" 

πεσῇ σὺ καὶ ᾿Ιούδας μετὰ σοῦ; 
11 Καὶ οὐκ ἤκουσεν ᾿Αμασίας. 

᾿Ιωὰς βασιλεὺς ᾿Ισραήλ, 
προςώποις αὐτὸς καὶ ᾿Αμασίας βασιλεὺς 

᾿Ιούδα ἐν Βαιϑσάμις τῇ τοῦ ᾿Ιούδα, 12 καὶ 

ἔπταισεν ᾿Ιούδας ἀπὸ προςώπου ᾿Ισραήἤλ, καὶ 

ἔφυγον ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. 138 Καὶ 
τὸν ᾿ΑΔμασίαν βασιλέα ᾿Ιούδα υἱὸν ᾿Ιωὰς υἱοῦ 
᾿Οχοζίου συνέλαβεν ᾿Ιωὰς βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν 
Βαιϑσάμις, καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ̓ Ιερουσαλήμ, 
καὶ καϑεῖλε τοὺς τείχους “Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ 
τῆς πύλης ᾿Εφραΐμ ἕως τῆς πύλης τῆς γωνίας, 
τετρακοσίους πήχεις, 14 καὶ ἔλαβε πᾶν τὸ 

χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη 
τὰ εὑρεϑέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν ϑη- 
σαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς 

τῶν συμμίξεων, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Σαμά- 
ρειαν. 

165 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωὰς ὅσα 
ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἃ ἐπολέμησε 
μετὰ ᾿Αμασίου βασιλέως ᾿Ιούδα, οὐχὶ ταῦτα 
γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν 
τῶν βασιλέων ᾿Ισραηλ; 18 Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Ιωὰς 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν Σα- 
μαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων ᾿Ισραηλ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

17 Καὶ ἔζησεν ᾿“ἱμασίας υἱὸς ᾿Ιωὰς βασιλεὺς 

Ἰούδα μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν τὸν ᾿Ιωὰς υἱὸν 

Ἰωάχαζ βασιλέα ᾿Ισραὴλ πέντε καὶ δέκα ὅτη. 
18 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿“Ι“μασίου καὶ πάντα 
ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βι- 
βλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ΠΡ ἣν 

“9, ΔΒ: ἄκαν (ἀκχὰχ Ε). Β: διῆλθον (-ε ἈἘΧ), 
ΑΖΒ: ἄκανα (6. ΕΧ). 10. ΑΒ: Τύπτων (Πατάξ. 
ἘΧ). Βτ ἡ (ξ ΔΕΡΧ). ΑΒ (ρ. κακ ) σα "ΡΧ). 1.48 
Ωρ.) ἐν ΤΙ ἘΧῚ)... (6ε1. την) Βηϑ'- 5. Βαιϑσαμὺς 
(ο. ΒΕ). 12,48: ἔφυγεν (- ον ἘΧ). 18. ΒΈβασ. Ἰ6δ. 
ΑΒ: ἦλϑεν εἰς Ἴερ. κι καϑ'. ᾿ διέκοψε) ἐν τῷ τεί- 
χϑι ὑ ἐν τῇ πύλῃ. Β" (54.) τῆς. 14. ΑΒ τοὶ]. Ἐπᾶν 
(ὃ : 158. (Α}8Β ( Ἰ 18): ἐπὶ (5. ἐν) βιβλίω... . τοῖς 
τυ ῤοας, ι7. ΑΒ "τὸν. 18. ΑΒ: γεγραμμένα. 

Καὶ ἀνέβη. 
καὶ ὠφϑήσαν ἐν. 

ΠΕΣ 

ἐνδοξάσϑητι καϑήμενος ἐν τῷ 
» . « 7 , ᾿ οἴκῳ σου, καὶ ἱνατί ἐρίζεις ἐν κακίᾳ, καὶ 

! 

ΤΉΝ ΠΓΟΝ πο γ,593.93 ὑῶν «: - 

Ὅ35 ἩΠΞΤΟΝ ΤοτῚ ὝΣΝ9 [5323 
τῶν πτῶπ τὴ πῶσ πῶνο 

ἐπήιστον, Ὁ 112333 Ὁ 
ἼΞΞΠ ἼΞ5 ἨΒ222) ΘηπατΟΝ ΤΟΣ 
ΠΣῚΞ ΠΆΏ ΠΙΒΣῚ ΠΣ 3} 

ἘΣΣΣΩΝ το αν Ὁ 
ὥδῖτὶ ΣῪ ἸΣΟΣῸΝ τ ΟῚ 
ΝΠ ΒΘ ἸΝΠΓΡῚ ὉΝ ἩΘλ τη 28 
ΘΟ ΓῊΞΞ ΠΡ] Ὸ ὙΠΟ Σ ὩΝῚ 
ὭΒ ΓΡΤΓΣ ΒΡ ὦ γΤΤΉΣΤΟ ΘΝ 12 
ὨΝῚ εἴοπινο τιν ἸΌ35 ὈΝ Ων 13 
“Ξ ὧν ἡπη ἼΞ πη τ ἼΣΩΝ 
ΞΡ. Ὁ δ ἵπῦ ὥθτν ἩΓΟΤΩ͂Ν 
8... πϑιόηη» “Ν 55} ϑθῶ ΓΡ33 
τρ δηρΝ πρῶ ΞΗΡΌΝ ὈᾺΠ 
ΠΝ ΤΪΝῸ ΣΞῚΝ ΠΡΡΠ “»ὦ 
ΓΝῚ ὩΌΞΙΤῚ ΞπτπτϑτΩΝ ΠΡΟῚ 14 

ΓΉΓΟ ΤΟΣ. ΘΝ ΣΌΣ ὈΡ ΞΕ Ὁ 
ὮΞ ΓΝῚ ἼΡΩΠ ΓΞ ΓΙ ΧῚΝ2: 

ἐπ) γρ Ξιῦϑ) ΓΉΡΩΣ 
μῶν τῶν δὴ Ἔ3Ὶ Ν 
ἼΟΧῺΝ ἊΨ ΡΕΙ ἼΩΝ ἼΠ92}) 
τὸν δϑηγ5 ἘΡΤΡΗ πρτοτ 5 
ἐν δ᾽ ἘΡῊ ὈΣΔΝΠ ἼΠ2Ὶ ΠΡΌ 
ἜΞΡῚ ὉΠΟΝτΩΣ ΟΝ) ὩΞυδ9Ὶ 10 
ΠΡΡΝ ὈΝ Θ᾽ "ΠΟ ὩΣ ἸἾ ΔΩ 

ἐΠΏΓΙΣΣ ὯΞ ὉΦΞἼ" 
ΠΡῺ ΝΣ] ἸΠΥΧῸΝ ὙΠΡῚ 
ΤΙΝ ΣΤΥ ΓἽΞ ΘΝῚΣΣ ΤΊ ὙΠΤΙΝ ΤΙ ΤΉ 
ἐπ πῶ ΘῺΠΙ ὈΝ δ᾽ ΜΝ 
ΘΞ.Ξ ΡΝ ἼΟΧῺΝ ὙἼΖῚ ὝΠΟ 18 
ἘΠΉΠΣ "3 Ὁ Ὁ ΘΛ ὩΣΠῚ 521 ὩΣ 

γ.12. Ὁ ΌΓΙΝΘ γ.18. Ὁ ΝΠ 18. ΠΣ δὲ 23 

ἐδ] 

19] 

ἸΠῚ 

μλυυοκ τῶ μλκιλιουπερα,». αὐ..- δὶ ὅν. κάρα. τ. ἀνας, υαώνα καὶ 
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δεν Θοτηπταμῷ, Φοαϑ᾽ Θίεᾷ. χιΥτ. 

Φεν Φοτπῇται ὦ, ὅὲν ἰπι δίδαποπ {Π|| απϑίος 

ἀπτ (δεδον ἱπὶ δίθαποπ απὸ Πεβ ἰδτ Τα ρεπὶ 

Θίδ Ὁείπε Φ οὐγτον πιοείποπι Θοθπ ζππὶ β εἶδον 

αδεν Ὁα8 9 |{0 απ Ὁεπὶ δεῖος ἱπὶ ἀἰδαποπ 

Τε{ ἄδεν Ὅὲπ Φογπται) τπ|ιὸ δεντίται ἰθπ.. 

10 Φιι θα οἷς (δοοπιίίεν σοϊασεπ, δὲβ 

ἀδοετθοδε Π δεῖπ Θεῖ5; θαθὲ δὲπ ϑάιθπι 

ἀπὸ δίεῖδε Ὁαθεῖπι, τοαταπι τίπαος δῖ 

παὰ ποῖ, καθ. δι [αΠ{ε{Ὸ πἰπὸ πδα 

ταὶς οἷν ὸ 
δεν ἡπιαξία σοροτ εἰς πἰθ!. Φᾳ δο6 

ραϑ, δῖ δεθηίᾳ δήταοῖδ, θέταμῇ, ππὸ ἔε 

θείαθεπ Π ππἰ εἰπαποον, εὐ απὸ ἡΠππαρία, 

δεν δύπίᾳ δα, κι 60 (Θεπιοδ, οἷς ἰπ 

12 ὅπδα Τἰοαι. δον πνα τρατὸ σε Ια 66 

νοῦ ταις, ὉαἘ εἶπ ἰεα! ον ΠΟ ε ἱπ [εἶπε 
18 φίπο. ἘΛ1πὺ οαθ, δὲν δοῦπίρᾳ ΦΠγαοῖδ, 

αὐῇ Ἡππαρία, Ὅεπ δεπίᾳ δπρα, δεπ Θοῦπ 

αραᾳϑ, δε8 Θοῦπβ βαδία, κι 8:10 ες 

πιεδ, ππὸ ἔαπι σὲπ δεγιζαίοεπι, ἀπὸ ξεν β 
οἷἱὲ ϑὲαιιοετπ δετιζαϊεπιθ υοπ Ὁὲπὶ ΦΧ ΘΟΥ 
ρϑταίπι απ δί8 απ Ὁα8 (δ θοῦ, οἷον 

14. διιποεῦ! ΘἸεπ ἴαπα, ἔππὸ παῦπι αἴ[ε8 

ΘΟ ππὸῷ Θίϊθεν ππὸ Θογτάζηε, ὃδα8. 6ὲΞ 
Πιποεπ τρατὸ ἱπι ὥαιε δὍὲ8. ϑέττη. τπιπὸ 

11 

ἱπ Θὥσθ δὍε8 δεθπίαᾳ8 αιζεδ, δαξι Ὁἷς 

δείποον κι Φθαποι, ππὸ ὁοᾳ. τὐΐεθοῦ σὲπ 

Θαπιατίᾳ. 

Βᾳ8 αὐδεν πιοῦν Ὁοη δοαθ δι [αρὲπ [{ 
Ὁᾳ8 εὐ σείγαπ θαῖ, παὸ {εἶπε ϑὲα ὅλ , ππὸ 

τοῖς εὐ ππὶὶ πιαρία, επὶ δε δπίρε ιῖδα, ρος 

πυίξοα θαι, ἤοῦε, Ὁα8. {ΠΠ σε τίοθει. ἰπ 

10 δε. ὐτοπίοα δεν δεηπίρε Δγαοῖδ. ὙΠῸ 

ρα ἐπι Το ττίς ζείπεπ 9 ἀξεγα, τὸ 

τρατὸ δερταῦεπ ἐπ (Θαπιατία πἀπίεῦ Ὅεπ δὲς 

πίει φταεῖδ, ἀπὸ {εἶπ Θοῦπ ϑοτοδεαπι 

τατὸ δεδηίᾳ απ [εἰπε (ΘΑ. 

ἡπιακία αὔτ, δ Θοῦπ δοαϑ, δε 

δύὐπίρϑ δια, Τοῖς παῦ) ὃεπὶ Φοὐὲ 0αθ, 

Ὁε8 Θοδιιδ8 ϑοαῇαδ, δε8 δὐπίᾳϑ. Πγαεῖθ, 

18 μιπρεῦπ ϑαῦτε. Ἔφθαδ αϑὸῦ πιοῦν 

υοπ ϑπιαξία κπ| [α6επ {{, Ὁα8. {Π φεζάγτίος 

δὲπ ἱἰπ 1 Θυτοπίοεα Ὅε: δεθπίαε πα. 

᾿ 

1 

17 

9, 411 δ εδον ... 
ὑοῦ : 

10. ἐγθεδε. ΒΕ: εὐ. ἰῷ, ὟΝ: οοπίεβε Ὁὸό 

ϑὴπθηιοῦ. ΥΕ: τύθιπο οἱ ὦ Ὀέῇεπ, (Α: Ἰαβ οἷν ρεπίρβεπ 

οἱε ὅ5τε.) ἀνγ: ὉΥΓβ ὅκα οἱ) εἰπταῇεπ πὶ θεπὶ 1πρ, 

δια. ΥΕ: εἰπ Φηίον δὲ6 δεῖ: 

ΠΊθ4ηὶ μδ11 δὰ σθάγιη], 4886 65ἷ ἴῃ 

Πθᾶπηο, ἀϊοθηβ: θὰ ΠΙΙᾶπὶ ἰὰᾶτὴ ἢ]1Ὸ 

ΠῚΘῸ ὈΧΟΓΘΙΏ ; ἰΓΔΗΒΙΘΓΙΠ 416 ᾿65.1ἃ6 

58} 15, 486 5ηΐ ἴῃ Π]θ8η0, οἵ 60η- 

οα]ονογαπὶ οαγάααπι. Ρδγοιυίίθηβ 10 

ἱπνδ] δῖ: ΒΌΡΟΓΡ Βάοιη, οἱ βυθ] νάνι 

ἴθ. ΟΟΥ ἴσπμη; οΟηίθη5 650 ρ] Γᾶ 

οἱ 5646 ἴῃ ἀο0Π10 ἰὰἃ: 408 Γ6 ῥΓῸ- 

γοδὰβ. ΠηΔ}1Π|, ἱ οΔἀᾶ5 ἰὰ οἱ Φυὰ 

ἰθοὰῃ 

φῶς, ΒΕ. πο δοηυίονὶς ΑἸηαβίᾶβ; ἅ56θη- 11 

ς ἀἰἴααθ. 9085 ΤῸΧ Ι5Γδ6], οἱ νἱἀθγαηΐ 

86 1088 οἱ ΑΙηλ51]85 ΓΘΧ διιἀἃ ἴῃ Β6ιἢ- 

τ ἢ Β8Π|65 Ορρίαο ΨΔι64λ6, ὃ ρογοιι55..5- 12 

Ἔ αὰ6. οδὲ Διά ΘΟΓΔΠῚ ΙΒΓΔ6], οἱ ἴὰ- 

26". 
25,19. 

Ῥν.11.,27. 
ϑΔΡ.1,12. 

δας, Βογαπὶ ἀπαβαυΐβ416. ἴῃς ἰΔΡΘΓΠΔΟΙΪἃ 

οι. 8518. Ἔ ΑΙΠ]ΔΒΙΔΠ) γ6ΓῸ Γορθπ] διά 13 
35,23 . Π]μιπι 1085 ΠῚ ΟοΠοζίδθ οορὶΐ 7085 

ΓῸΧ ἴβῦδϑὶ ἴῃ Βριῃβδιηθβ, οἱ δάἀάυχὶϊΐ 

ΘΌ] ἴῃ δαγιιβ ] 6}, οἱ ᾿πίδγΓρΙ πηὰ- 

Νολ 8,16 γι Φ6 0.58 |6Π} ἃ ροΓίἃ ΕΡΉΓΑΙ ΠῚ π54116 

δοτϑαϑδ 4. ρΟΓΙΔΠῚ ἀΠσᾺ]], ἀαδάγίηροη 5. οὰ- 
“οι. θ1{|5.,. ἘταΠ 46. ΟΠ Π6 ΔΓ οἱ ἃΓ- 14 

ἜΑΡ σοηίαπη. οἱ ππίναγβὰ νᾶβᾶ, 4186 ἰῃ- 

᾿νρηΐα δπη1 ἢ ἀοπ)0 ΟΠ οἱ ἴῃ 

{Ππ6 58 }}8 Γοσὶδ, δἱ οϑβί 65, οἱ Γβνϑῦ- 

8115 65 [ἢ ΘΔΙΠΔΡΊΔΙΗ. 

18,12... Βρ] ζαὰ Δα 6 πὶ ν ΘΓ ΟΓ πὶ 7045 4188 1 

[6οἷΐ, οἱ Τογεπ4 0 65, 48 ρυφηδνιὶ 
ΘΟηΐΓἃ ΑἸ)Δ518}) ΓΘΡΘΏ Φπ48, ΠΟΠΠΘ 
᾿ιᾶθ 0 ΒοΙρία βαπηΐ [ἢ ΠΠ0ὙῸ 5ΘΓΙΠΟ ΠῚ 
ἀϊδθγαμῃ σοσαπὶ [ον 6} 6 Ἔ ΠοΡΠ νι 4π6 10 
1085 οὕπὴ ΡΔίΓΙθῈ15. 51.115, οἱ βθρ. [15 
αϑῖ ἴῃ ϑαιηδῦῖα ΟΠ ΓΟΘΊ 15 [5ΓΔ6], 
οἵ τοσῃᾶν! Φο ΓΟ ΟΔΠηῚ ἢ]}5 615 ΡΓῸ 
60. 

ἐς, ΥὙΙχΙι δαΐθιη. Αἰμαβίὰβ ἢ] 5 2085 17 
τοχ δπι4ἃ, μοί ΠΡ 115 Θϑἱ Τ0ὰ5 
ΠΙΪὰ5 Φοδοῃδ: Γαρὶ5 ἴ5γα 6], 4α!  ἀθοἰηῚ 

οι. 8Πη15. ἜΒοΙΙαα δι .6Π| ΞΘΓΙΩΟΠΊΠῚ 18 
25,20.154. ΑἸ) 5186, ΠΟΠΠ6 ἢᾶθο 5ογὶρία βαηΐ ἴῃ 

ΠΠΡΓῸ ΘΘΓΙΠΟΠῈΠῚ ἀἰδγα τη Γορσιμ δια 

13,13. 

17. 8: νἱϑίπι! φαΐπααθ. 

ΥῈ: ἔτίοσεπ τοἰδεν σα 1. Β: Ὁ ὦ χππ Ὁ, ἐπ Θ τεί! 
δερεδεπ. 

13, ΑΥ̓͂ .ΝΕ.Α: πᾳ ... τίβ Ὁ, ϑέαπιον πίοδεν, 
14, ϑαδιε απῷ Θείζεῖπ. Β..ΑΥὟ.ὙΕ.Α: 

Θῴάβεπ, 
ἱπ δὲ 



104 (ι4,19- 29.) βορμ ΠΗ͂. 

ΧΕΥ. 

ι9 Καὶ συνεστράφη σύστρεμμα ἐπὶ ᾿Αμασίαν Ὁ 
Καὶ 

καὶ 

ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔφυγεν εἰς “Ἰαχίς. 
ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ “αχίς, 

ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ. 20 Καὶ ἦραν αὐτὸν 
ἐπὶ τῶν ἵππων, καὶ ἐτάφη ἐν Ἱερουσαλὴμ 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ. 
21 Καὶ ἔλαβε πᾶς ὁ λαὸς Ἰούδα τὸν ᾿Αζα- 
ρίαν (καὶ αὐτὸς υἱὸς ἕξ καὶ δέκα ἑτῶν), 

καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὖ- 
τοῦ Αμασίου ͵ 22 Αὐτὸς φκοδόμησε τὴν 
Αλώϑι, καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ ᾿Ιοὐδὰ 
μετὰ τὸ κοιμηϑῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν 

: ΜΡ 
πατέρων αὐτοῦ. 

28 Ἔν ἔτει πέντε καὶ δεκάτῳ τοῦ ᾿άμα- 
σίου υἱοῦ Τωὰς βασιλέως Ἰούδα ἐβασίλευσεν 

Ἱεροβοὰμ υἱὸς Ιωὰς ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμα- 
ρείᾳ τεσσαράκοντα καὶ ἕν ἔτος» 

ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου" οὐκ 
ἀπέστη: ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν “Ἱεροβοὰμ 
υἱοῦ ΝΝαβὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 25 “0- 
τὸς ἀπεκατέστησε τὸ ὅριον ᾿Ισραὴλ ἀπὸ εἰς- 
ὁδου Αἰμὰϑ᾽ ἕως τῆς ϑαλάσσης τῆς πρὸὺς 

ἑσπέραν, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ 

ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ ᾿Ιωνὰ υἱοῦ 
᾿Αμαϑὶ τοῦ προφήτου τοῦ 

εἰς 

24 χαὶ 

ἐκ Γεϑχόφερ. 

26 Ὅτι εἶδε κύριος τὴν ταπείνωσιν ᾿Ισραὴλ 
πικρὰν σφόδρα, καὶ ὀλιγοστοὺς καὶ συνεχο- 

μένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους, καὶ οὐκ ἣν ὁ 
βοηϑὼῶν τῷ ᾿Ισραήλ. 21] Καὶ οὐκ ἐλάλησε 
κύριος διαφϑεῖραι τὸ ὄνομα Ἰσραὴλ ὑπο- 
κάτωϑεν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ 

χειρὸς ᾿Ιεροβοὰμ υἱοῦ Ιωάς. 

28 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ἰεροβοὰμ καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, 
καὶ ὅσα ἐπολέμησε, καὶ ὡς ἐπέστρειμε τὴν Ζία- 
μασκὸν καὶ τὴν Αἰμὰϑ τῷ ᾿Ιούδα ἐν ᾿Ισραήλ, 
οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν 
ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ; “9 Ααὶ ἕχοι- 
μήϑη “εροβοὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ 
μετὰ τῶν βασιλέων Ἰσραήλ, καὶ ἐβασίλευσε 
Ζαχαρίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

“19. ΑΒ:ς συν "εστράφησαν ἐπ’ αὐτὸν σύστρ. (ο. ΕΧ). 
20, ΑΒ: ἐφ᾽ ἕππων ((. . ΕΧ). 21. Β: ἑκκαίδεκα ον 
ΑΕΧ). 28, Β: ἅμ. υἱῷ Ἰωὰς βασιλεῖ (ς. ΑΕΕΧ). 
ἌΜΗΓΙ βασιλέως Ἴσρ. ἐπὶ Ἴσρ. 24, ΑΒ τῶν (Τ ΕΧ). 
20. ΑΒ: ἀπέστησε.. ϑαλ. τῆς Ἄραβα! ὁ. ΕΧῚ). 20,48 
δ α  κανι (ΓΕΧῚ... ΤίρΡ. συνεχ.) καὶ ἐσπανισμένδς 
(ἘΧ). 27.’ ἐξὰλεῖψαι το σπέρμα (ὃ. τὸ ὄν. ΠΧ). 
28, ΑΒ τία. ὅσα) καὶ ( ΕΧῚ).... ὅσα (ως Χ). ο βιβλίῳ 
. τοῖς βασιλεῦσιν (0. ΕΧ), 29, ΑΒ Ἐ 3 ) τῶν. 

“ον ΟΡ οαπι γ δὰ ἈλΥ ΘΕΟΥ͂: 

ἘΣΣΙ 

Ὀ351 ΘΟΙΟ" 5. ἼῶΡ, ὉῸΨ ὙΉΘΡΝῚ 19. 
πῶ ϑο, ἜΠΤΙΝ ΠΟ ῶθῚ πῶσϑο 
πὰρ ἼΓΝ ἸΝΘῚ ἐῶ 
ὍΤΞΝΤΩΣ τ τ: ἼΞ5) Ὡ"ὈΠΟΠ 
ΠΠ5 0 »-ὸξ ΠΡΟ ΣΠ ὝΦΨΞΞΙ 
ποῦ πτῶν ὥτἹΞ ΝΠ ΠΙΣΤΩ͂Ν 
ΣΧῺΝ ὍΣΝ ΤΠ ἼΩΝ ΕΝ 
πο ΠΞΙῚ ΤΞΊΝΤΌΝ ΓΞ ΝΗΡ 28 

ΣΌΝ ΤΩΡ ἡϑϑ Ξϑῷ ΠΝ 
ἸΓΟΣΏΝΟ, πγῷ πο» ἸΏ ΓΙ ΓΟΩΞ 
53" πο ποῦ ΠΟ ὩΝἽῚ3 
ἸΘΩΞ δνπϑυτ Ὁ τὸν ἢν τΊΞ 

»Π ΣΟῚ ἐσθ ΤΙΝῚ ΘΊΦΞῚΝ 34 
ΓΟΝΌΓΙ ΟΞ ἼὉ ΝᾺ πῆὴπὶ ΟΣ ΣΞ 
ΤΣ ἈΌΤΙΣ ἬΝ ὉΞ2ΓΞ ὈΣΞΤΣ 
ὌΝ ὈἸΖΕ ΤῚΝ 2 ἸΘΣῚ ΝΗΡ ΣΌΝ 9. πο 
ἼΞῚΞ ΠΞΊΡΙ ὈΣΓῚΣ ΓΤ ΝἸΞΘῺ 
ἜΞ ἼΞῚ ὍΝ ὈΝ ἰρυ πον ΠῚ ΠῚ 

ΘΝ Νηβθτι ἸΠΘΝΤῚΞ ὮΝ ΠΩΣ 
ὍΣΩΝ τσὴ ΠΝ ΓΞ δ ἼΒΓΙΡΙ ΓΞ 20 
ὈΕΝΣῚ ἬΧΦ ὈΒΝΝῚ ἸΝῺ ΓΡῪ 2 Ν᾽ 
ἼΞΤΙΝῚ ἘΣ ΠΡ ἩΝῚ 2 2] 
ΠΡ Ν ν οὥὗττΝ ἘΝ ΑΙ 

ἽΞ ὈΣΞῸ Ξ ἘρΘ,Ὶ Θησῶπ 
ἐ ΟΝ 

ὈΡπΣ ΞῚ 
τῶν ΘπΞη τῶν Ἴτθ3}5 τῶν 
ΠΤ ΠΌΤ ΤΙΝῚ 3 τιν 2 ὉΠ 
ἼΡΟΤΟΡ ΘΙΞΉΤΞ ὈΠῸΣ ἘΝ 
ΞΞο5Ὶ τ ὌΝ δὴ ΓΕΡῸ ΞΡ "2:1 29 
ὈΝΊΘ. ἘΝ ῸΣ ὙΏΣΝ ΩΡ ὩΣ 35 

ἘΡΠΙΠΩΣ Ὧ3. ΠΣΊΣΕ ἬΝ 85) 

25 

28 

Υ. 28. ΄ 12 ΥῺΡ 

ΠΩ 5. 

ἡ ἢ 
ἡ 
᾿ 
᾿ 

ν͵ϑδάθια μὐδρὰ 

 ΎΥ ΨΌΨΨΨ ΟΊ Ψ 

» Ψυν  νν πε Τα 



Φ, δεύπίᾳςο,. 

ϑηπαρία᾽ 8 οὗ, εν εἶχεν απ (Στρατηιπ, 

(4, 19--29.) 1796 

χεν. 

19 ὉἸπὸ [{6 πιαγεοπ. εἴπει Ξϑιπιῦ υοἱδον ἰθπι και 
ξρΥμἤαίοπι, εὐ αδοὸῦ σθε σὲπ πα 8. {πὸ 
ἤε Ταποῖοπ δία ἰθπι πα) σὲπ ἀαίδ, ππὸ 

20 εὐοίοτοπ ἰθπ θα. ἜΜμπὸ {{ε δταίεπ 
δα αὐ ϑὲοίει, ἀπὸ εὐ τρατὸ δεέρτα θη κα 
οτιαίοεπι θεῖ {εἶπε ἡθάϊεν ἰπ δὲν Ια 

21 Φανίυδ. ἜἸΪπὺῸ Ὁα8 φαπδὲ 01 ιῦα 
παῦπι ἡ αὐτάν. πὶ ζείπεπι ζεξοθπίοπ δαθτ 
ππὺ πιαίοι ἰθπ δππὶ δεδηίρε ἀπία! {εἰΞ 

2 ποθ ἡβαίετθ ἡϊπιαξία. (ὅτ δαιεῖε (δ ατῇ 
πιὸ δταίς [6 τυὐἱεθον ζει δα, παύλλεπι 
Ὅο᾽ δε πίᾳ πες ζεἶποπ ἡδάτοτπ. ἐπι ὦ] απ 
ἴο6τ. 

αι {ππ|ρερπίεπ δαῦν πιαρία, δε 
Φυοῦπϑ δοαδ, Ὁε8. δύπίᾳῦ θα, τρατὸ 
ρτοθοαπι, δὲ. Θοῦπ ὅοαϑ, δδπίᾳ ὄθονῖ 
δ γαῖ ἐπ (Θαπιατίαᾳ εἶπ ππὸ οἱοτοὶα αῦτε, 

24 ὃ ππὸ ἰραῖ, Ὁα8 ὃεπι εῖτι ἀδεῖ φοβεῖ, 
ππὸ 8 πἰῶς αὖ ϑοὴ αἴίοπ Θύποεπ ὅετος 
δεαπιδ, Ὁε8 Θοῦπῇ ϑὲεθαίδ, δὲν οἸταοῖ 

2ὅ Τὰὐποίρει. πιαῦτο. ἢ (ὅν αθὸῦ δτατς υὐἱος 
Ὅ6᾽ δεῖξαι οἷς Θτέποο ἤταοῖ, τοπ Φεπιαίῇ 
απ δίς απὸ Ῥὲέεοεν, Ὁα8 ἰπι δα επ δεῖος 
ἴΐεαι, πα Ὅεπιὶ θοτε Ὁ68. έττη, Ὁε8 (δοίς 
τε8. δἤταςίδ, θα εὐ ἀετοσοί ϑαῖς Ὁπτά) [εἰς 
πὸπ δἐποῶτ ϑοπα, δεπ Θοθπ ἡπι θα, θὲπ 
του είοεπ, δὲγ υὐπ (Θαίῦ Φέρ θεν τθατ. 

20 ὁ Φοππ δεῖ οττ Τα ῦε απ Ὅὲπ εἴοπθεπ 
“απιπιον ήταεῖδ, δα αἰ) οἷο Ξϑευ [οΠ ες 
πεὶ πιὸ 9θευταἤοποπ. Ὁαθίπ τυατὲπ, τπὸ 

27 ξοῖπ ϑοῖζου αν ἰπ ϑἤταρῖ. ἘΊ1πῸ δὲν θεῖν 
δατίς αἰ) σοτοθοῖ, Ὁαβ εὐ ἸΟΟΠε δὲπ ϑὲαε 
πῖρη ἤγαοῖ αὐϑιᾳοπ πἀπίον θεπι Θἰππιπεῖ, 
απὸ θα} ἰθπεπ Ὁμτὰ ϑετοῦραμπι, Ὁὲπ Θοὴπ 
σ“ραῦ. 

θα8 αδεῦ πιρῦτ τοπ ϑετοδοαπι δι Τα 6ὲπ 
{π, τἀπὸ αἴε8, Ὁαϑ εὐ σείδαπ Πα, ππὸ 
ζεῖπε ϑὲαε, οἷς εὐ σοζυίίεπ. θαῖ, ππὸ 
το εὐ Φαπιαζειδ τἀπὸ επιαῖθ τοϊ θεοὺς 
δταῦε απ ϑιοα ππὺ ϑἤγαοῖ, Ποῦ ς, Ὅα5. ἢῈ 
σε γτίοεδεπ ἰπ Ὅεν (δϑτοπίρα δὲν δε θπίῃο Δ]- 

29 ταοῖϑ. ἢ Ἰἴπὸ οτοδοαια ἐπι Γ πες {εἰς 
πὸπ δάξουπ. πὶ Ὅὲπ δὲδπίροπ ἤταοῖδ, 
πἀπὸ {εἶπ Θοῦπ Θαΐατία τρατὸ δὺπίρ απ 
{ζεῖπε Θιαίί. 

620. Α.Α: δεῖ {εἴποι ἡ άτοτπ. 

19. 3.41.1, 20. 1 δὲόπ, 15, 27, 
22. ΑΥ̓͂: χυτη. νΕ: οἱο {εἰπε ῖθ, αὟ.Α: ([[ᾧ) ρὲ; 

[οαὉ) κι. 3, ; 

“Ὁ. «δὲ. ἐπὶ Β1. ᾧ. ΑὟΝ.ΥΕ..Α: Πεῖ[ος ... τοΐενον δεῦ, 
ΑΥ̓͂Ν.ΥΕ: 59ὲ. δεν ὅθε. Α: ϑθ{{{ε, 

28 

ὃ 

20ση. ὑπ. ὁ Βαοίδαι!6. ο5᾽ σοηϊΓὰ Θὰ (ΟΠ) υΓὰ- 19 
τ,0. (10 1 Φθγαβά ! 61; αἱ 1116 [ἀρ |} ἰῃ [Δ 08. 

γον ἐδ ΜΙ ΒΘΡΙΠ 16. ῬΟδὶ δὰπὶ ἰῃ [0 5, οἱ 
9,28. 1 ΘΓ] ΟΘΡ πὶ θα [δ], Ἔ οἱ ἃβρογία- 20 
Ἄδα" νϑῦαηι ἴῃ Θααϊβ, βθρυαβααθ οϑί ἴῃ 
ἐδῖδε [6 ΓΒΔ] ΟΠ] ρα ΓΙΒῈ5. 515. ἰη οἰνὶ- 
αι, ἰᾶΐα Πᾶν 4. ἜΤΙ δαΐαπι ἀν Γϑιι5 21 
15,1.εὲ. ΡΟΡαΪὰ5. Φαἀλθ ΑΖΑΓΙΔΠῚ ΔΠΠῸΒ Πᾶ- 

ἴα 56 ἀθοίῃ, οἱ δοηβιϊὰθγαηΐ ΘΙ. 

τσμιθ, ΓΘΘΘΠῚ ΡΓῸ ρᾶίγΓ6 6]5 Απιαϑίὰ. Ἔ]ρ88 22 
16,.ὅ. 8ΘαΙΠοαν ΑΘἰα ἢ οἱ γϑϑιϊυϊ θὰ 
ἐΑεῦ ῶθ, 46, ροβίᾳαδιῃη ἀοΙΙἶνὶ ΓΕΧ ὀπὶ 

ΡΙΓΙθ 5. 5015. 
ΑΠΠΩῸ Δαυϊηϊοάθοίϊμηο Αἰηδβῖαθ ΠΙΪ 28 

Ηο,..,1. 085. ΓΟΡῚ5 πὰ γΓορηᾶν! ΦΈΓΟ ΟΠ 

Δα Δ ΒΠ1Π5. 1045. ΓΟρὶ5 ἴϑγδ 8] ἴῃ ϑᾶπηαγίᾶ 
ἀυδανδριηἰὰ οἱ ὍΠῸ ἃηη0, ὅ οἱ [θοὶἱ 24 
4ιαοὰ πη] πὶ οϑὲ ΘΟΓἂΠ) ΒΟΙΏΪΠΟ ; ΠΟ 

τὰν ΓΘΟΘΒΒΙ 1 ἃ ΟἸΠΠΙ θὰ Ρδοοσδίῖ5 {6ΓΟ- 

τὐυϑος θο άπ ΠΠΠ Ναραΐ, 4ὰὶ ρβοοᾶγα ἴδοὶΐ 
ἴ5γ86]. ἜΠρ56 γϑβιϊα! (ΘΠ Π05 15- 2 

τε δῖρ8 6} ἃ} ἰη τοί Επιδῖ} ἀβαι6 Δ4 ΠΠὰΓΘ 
τῖϑε Πα ἢ15,. }πἰχϊἃ ΒΘ ΙΠΘ θη ΒΟΙΪΠὶ 

Π6ὶ Ιβγάθὶ, «ιπθὴ ἰοοαΐαβ δβδὶ ῥ6Γ 
ΒΘΓΝΌΙΏ. 8011 Φοηὰπ) ἢ] Απηδίῃιὶ 
Ργορῃθίαμη, 4] ογὰΐ ἀθ ἄβθιῃ, 486 
δδὺ τὲ. Ορπον, Ἔ ΙΔ φημὶ Βοπλίηιι5 26 
Αἰ ΠΟΙ Π θη ἰβγᾶ 6] ΔΗ ΓΔ Π]Π15, οἱ 

4υοὰ ΟΟΠΒΌΠΙΪ οϑδθηὶΐ 866 δά 
θειϑυγ5δ. ΟἸΔΏ 505 ΘΆΓΟΘΓΘ οἱ Θχίγθιηοβϑ, δὲ πῃ 

αβϑϑῖ 41] δυχ ΓΘ ἰβγ 6}. ἜἘΝρο 27 
Ἰοουΐα5 δδϑὶ Ποιηῖη5, αἱ ἀρ]ογοῖ ἢ0- 

Π1ΘΠ Ι5ΓΔ6] 46 58} ὁ0610, 5864 58]- 
γᾶν 605 ἴῃ πᾶηὰ Φογοθοάιη ἢ] 
ζοᾶϑ. 

Βο Ια ἃ Διι[61ὴ ΒΘΓΠΊΟΠΙΙΠῚ ΘΓ ΟΔΠ) 28 
οἱ υηϊνοῦδὰ «πὰρ [6ο]1, οἱ [οὐ 0 
6]5 41ἃ ργΔθ ΐιι5. δὶ, οἱ ψαοιηοάο 

ἐπα σϑδίιται!. Παιηᾶβοιη οἱ ΒπηΔ 1} Φπάδθ 
ἐλον ὁ ᾧ 1 ΙΒΡᾺ6], ΠΟΠΠ6. Πᾶ60 5οΙρίὰ διηΐϊ ἴῃ 

ΠΌΓΟ 5ΘΓΒΟΠΠ ἋΙΟ ΓΙ) ΓΘΡΟῚΠῚ [5- 
γα ἐ ἢ Πογηηνίίψι6 Φογο θοδπῚ οαπηὶ 29 
Ρδίγιθ 15. 5115 ΓΟΟῚ 5 ἰ5Γὰ 6], οἱ γθρηὰ- 

15,5. ψ}1 ΖΔΟΠαΓΙὰ5. ΠΠΪ5. 6} 15 ΡΓῸ 60. 

Ζοη.1,1, 

18,4.. 

13)5. 

22: 5: ΑἸ]Δ1ὴ. 
2, ΑἸ.: Ργορμοίδρ. 

26. τευ δίεέεσπ, Β: ὑα ὁ (ΟΤ επὺ ζῷ. ὉαἘ οὖ ἤ. δ. ἴσατ. 
ανγν.νῈ : ([εδ τ) ". δ Αἰ ς ἀθετδίτεέετε (1 δῦπ. 14,10), 
ΑΥ̓͂Ν.ΥΕ: {τ τ. 

217. ΥΕ: πίε απδροίρτοει, ΑΥ̓͂: Βεζοῇεπ. 



006 (1,1--19. ποραπι ΕΗ. 

.45αὉ᾽]α »͵οα ἉΨπιάαο. ϑαοδαν]α να δεν αοἴᾷ. 

χυ. Ἔν ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ τοῦ 11ὲἐ-᾿ 

ροβοὰμ βασιλέως ᾿Ισραὴλ ἐβασίλευσεν ᾿“ζαρίας 
υἱὸς ᾿ΑΔμασίου βασιλέως ᾿Ιούδα " 3 υἱὸς ἕξ καὶ 
δέκα ἐτῶν "ζαρίας' ἣν ἐν τῷ βασιλεύειν 
αὐτόν, καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασί- 
λευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Ἱ]εχελία ἐξ ̓ Ιερουσαλήμ. ὃ Καὶ ἐποίησε 
τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα ὅσα 

ἐποίησεν ᾿Δμασίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ" 4 πλὴν 
τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν. ἔτι ὃ λαὸς ἐϑυσίαξε 
καὶ ἐθυμία ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. ὃ Καὶ ἥψατο ὃ 
κύριος τοῦ βασιλέως, καὶ ἣν λελεπρωμένος 
ἕως ἡμέρας ϑανάτου αὐτοῦ " 
οἴκῳ ἀφφουσώϑ, ωάϑαμ υἱὸς 
βασιλέογυς ἐπὶ τοῦ οἴκου κρίνων τὸν λαὸν τῆς 

γῆς. 
θ Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Αζαρίου καὶ 

πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται 

ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων 

᾿Ιούδα; 1 Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Αζαρίας μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Ζ)αυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν 

᾿Ιωάϑαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

καὶ ἐχάϑητο ἐν 

καὶ τοῦ 

8 Ἔν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τοῦ ᾿“ζαρίου 

βασιλέως Ἰούδα ἐβασίλευσε Ζαχαρίας υἱὸς ]. 

“Ιεροβοὰμ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑξάμηνον, 

9καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου κατὰ 

πάντα ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ" οὐκ 

ἀπέστη ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ 
10 Καὶ 

συνεστράφη ἐπ᾽ αὐτὸν Σελλοὺμ υἱὸς ᾿Ιαβείς, 

Ναβὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 

καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Κεβλαάμ, καὶ ἐθϑανά- 

τῶσαν αὐτόν, καὶ 'Σελλοὺμ' ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ 

αὐτοῦ. 11 Καὶ 
Ζαχαρίου ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίου 

λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ. 
τος ὁ λόγος κυρίου ὃν ἐλάλησε πρὸς ἸΙηού, 

λέγων" Υἱοὶ τέταρτοί σοι καϑήσονται ἐπὶ 
ϑρόνου Ἰσραήλ" καὶ ἐγένετο οὕτως. 

Γ1.ΑΒ: τῷ Ἱερ. βασιλεῖς. «᾿ἀμεσσίδ, 2. ΑΒ: ἕκπκαι- 
δεκα (ὁ. ΕΧ) .... "ξ. Β"ίζονι. ) καὶ. ΑΒ: (τῇ) μητρὶ 
(τῆς μ. ἘΧ). 3, ΑΒ: τὸ ἀγαϑὸν ... ἐν ὀφϑαλμοῖς 
(ἐνώπ. ΕΧ). 4. ΔΒ: ἐθυμίων(-α ΕΧῚ. ὅ. ΑΒ 6, Β: 
τὸν βασιλέα(τϑ β. ΑΒΕ Χ), ΑΒ: ἐβασίλευσεν... . τῷ οἷ- 
κῳῷ (ἐκάϑ'. ... τὸ οἴκδ ΕΧῚ. 6. ΑΒ: ὀχὶ τ. γεγραμμένα. 
Β:βιβλέῳ (- ΠΕΧ;Α: ἐν β.). ΔΒ: τοῖς βασιλεῦσιν(τῶν 

κ εἶ - ’ 

τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 

12 Οὗ-᾿ 

ϑρβ σοῦ πϑῷ ὑΞ) βγῶ τῦῶξ χαος 
ΓΟΣΘΝῚ3 ΓΡῚΣ ΠΡῸ Ὁ ΎΘῚ 9 
πὴ πῶ τ ἐπ τη ΠΘῺ 2 
πλῷ ΘΟ. ΘΝ ΡὩΓῚ δ 23 ΓΟ 
ποΌ το ΛΝ ὈΘῚ ἘΝῚ ΠΝ 

τῆττν ἼΞ ἬΘΕΣΙ ὩΣ ἐΒΟΘΥΊῸ 
ῬᾺ ΒΝ ἸΓΟΧῺΝ ΠΩΣ ὝΩΝ ΟΩ9 4 
ΘΠ ὭΣΤ ΤΣ ὙΠΟσΝο ΤΏΞπ 
ΤῸ Πῆτὶ 5520} ΣΓΡΏΞΞ Θο ΟΡ) 
Ξυϑν) ἼΓὩ 15 τἼΣ ΣΧ ὙΠ ΠΟΘΠ 

ἼΦΒΠΞ Ὀγλ τυώθτι ΤῊΞ 
ΕΥ̓ ΔΠ ὉΣτΤΝ Ὀξὺ τΉξπτον 

ΠΝ Ο91}, ἘΠῚ Ἢ ΡΠ π ΠΟ, Ὁ 
“ΒΟ Σ ΘΛ3305 βπ-ϑοπ πῶ» 
ΞΞ 5 ἐ ΡΤ.) ἘΕΡΕ Ὁ ὩΣΓῚ "2 1 

ἜΣ ἼΣΝ ὙΠΒΡ5Ὶ ὙΠΞΝΤΟΣ ΠΡῊΣ 
3. Ὁ ΠΡ ὩΣ ὍἹ ὌΣΞ ὍΏΞΝ 

ΕΡΏΓΠΙ 
πὶ Πρ Ὁρῶ ΠΟ 8 
ΠΡΊΞῚ ἸΏ πτΊπΣ ΠΟῺ ἸΠΟΣῸ 

τρτῦ Ἰλνοῖθξι ἘΜ ϑ τ ὈΡΘΟν 
γὴπο ΣΞ ΦῸΠ ὩΡΒῚ ἐΘΌ ΘΠ 9 
ΤΗΝ ΓΙ Ἢ ἐν ἜΠΞΝ ἨΩΣ ὝΩΝΞ 
τΌΝ ΝΏΓΙΣ ὙῶΝ ὈΞ)ΓΞ ὉΦΞ355 
ὥΞ. "3 πϑῷ ΡῚ ἰδ Ρ5. ἘΌΝ " 
οῊς ἩΠΏ Ὁ πες ἼΠΞ5Ὶ 
ἘΒΡῚ ΓΛ ΞΤ 21 ΠΡ. ὙΏΠΕ Ἢ 
"Ὁ Ὁ, ἘΠ ἈΡΗΣΜΆΡΙ “θο-ὃ» 3.5 

“ΞῚ ἼΩΝ ΠΊΠΥΓἼΞῚ ΝΗΡ ΣΝ 512 
ἼΣϑ5 ΘΠΦ5 ὯΞ. ἼΔΝΟ δσοτοΝ 

ΠΡΟΣ Ὁ 00 ΝΌΞΓΟΣ ἢ 

ΣΙ 

β. ἘΧ), 8.8: τῷ ᾿Δξαρέᾳ βασιλεῖ. 9.Ὰ8: ἐν ὀφϑαλ- 
ΠΑΝ ἐρά: ΕΥ̓Χ).  καϑὰ ἐπ. (κατὰ π. ὅσα ἐπ. ἘΧ). 
Β.. ἀπὸ) πασῶν. 10. δ συνεστράφησαν... 
ἐπάταξαν... "ἐν. Β: Ἰαβίς... Ἐ(84.) Σ:ελλ. 11. (Α)8: 
εἶσι γεγραμμένα (ταῦτα γ. δ ι2, ΑΒ" Οὕτος. 



Φὥ, Ψιῤπίᾳς, 

χῦ. ζδπι ἤΠεδοπ τπιὸ μραπρίαβοπ ϑαῦν 
ργοδοραπιδ, Ὁε8 δε θπίρ ὃ ΦἸταρῖθ, τρατὸ δὲδ- 
πἰᾳ ἡ Πατία, δὲν Θοῦπ ϑἰπιαξίᾳ, δε8. δὲὺ- 

2 πἰρϑ δια, Ἔππὸ ταν Τερεῦπ δαῦτο αἵή, 
δα εὐ δεῦπίᾳ τρανὸ, ὑπὸ τορίετίς ἐτροὶ τπὸ 
{ππ|ιᾳ δαῦτο 21 ϑεγιζαίοεπι; [εἶπε εις 

δον δἰ 5 οάγα!]α τοπ Δοτιαίεπι. ὅ Ἰϊπὸ 
ἴθαῖ, Ὁα8 δεπι ὥεντη 001 φοβεῖ, αἴον 

4 Φίπρε, υὐἷς ζεῖπ ὅϑαίον. ἥἡ(πιαξία; ὃ οὔπο, 
δαἘ Πε οἷο Θῦθεπ πίε αθεθαίεπ, Ὁέππ δα 8 
5 01Ὲ οὐζοεῦίς τἰπὸ τἀπογετίς πο αὐ ὃεπ 

ὅ ϑύθεπ. ὃ εν θεῖν νἱασίε αδὲν δὲπ δὲδ- 
πίᾳ, δαβ εὐ αὐϑδἀθία τσαν δἰ8. απ [εἰποπ 
ἄρ; ππὸ τρϑποῖς ἰπ οἰπὸπι δεζοπϑοῦπ 
ὥαιήε, ϑοίθαπι αδοὸν, Ὁὲ8 δ πίρδ Θοθη, 
τορίοτοῖς Ὁαὃ ὥαι!δ᾽ απὸ τίίοῖς Ὁα8. Ξθ01Ὲ 
ἱπι βαπῦε. 

6 ὥἴθαδ αθεὲῦ πιοῦν υοπ. ατία. 2 [αρὲπ 
ἱξπ, ππὸ αἴε8, τοαῦ εὐ σείθαπ δαί, {εἴ), 
Ὁαϑ ἰ ρετίοδεπ ἱπ δὲν (δτοπίοα. ὃοῖ 

7 δὐπίρε δια. ἘΠπὸ ανζα ἐπή ΘΠ 
πὶ ζείποι βάτου, ἀπὸ πιαπ δέσταθ ἰθπ 
δεὶ {εἶπε ἡ άτον ἰπ εν (Θίαοι Φϑαυϊοδ, τὸ 
[εῖπ Θοῦπ ϑδοίῃαπι Ἰρατὸ δὲδπίᾳ, απ [εἶπε 
Θίαί. 

8 κἀπὶ αὖτ ππὸ Ὁτείβίαεπ ϑαθν ἥατζα, 
Ὁε8 δ ὐπίρδ δια, τυατὸ δὺπὶᾳ (Θαδ)ατἝα, 
Ὅεγ Θοῦπ δετοδεαπιδ, ἴδεν ΔΊταει κι ας: 

9 πιατίαᾳ [ε.8 Ῥθέοπαίο, Ἔππὸ τραΐ, δα 8. Ὁεπὶ 
εῖτη ὕδεῖ σοἤοῖ, τὐἷς ζεἶῖπε ϑθάτου ροίθαπ 
φαΐ. (ὅν 6 πἰῶι αὖ υοπ δὲπ Θίμπιθοη 
Φγοδεαπιδ, Ὁε8. Θυῦπϑ ϑὲεθαιδ, δεν “Ξ- 

10 ταῦ {ἀποίρφοπ ππαῷτο. ἜΠΔπῸ ΘαΙιπι, δὲν 
Θυοῦπ ϑαθεδ, πιαῦτο εἶπεπ ὅθιιπὸ τοίδον 
ἴδηαι, ταὸ Τϊαρ. ἰθπ σοῦ ὅπ 5901Ὲ ππὸ 
ἰὐοίοίς ἰθπ, ππὸῷ τοατὸ δεδπίᾳ απ {εἶπε 

Ἔθαδ αΡοΥ πιοῦν υοπ Θαύατία, 
ἀι 1αρὸπ ἱξ, Πεθε, δα {{{ φεζτίοθεπ ἱπ 

11 Θιίαίί. 

12 Ὅεν ρτοπίοα Ὅὸγ δεὐπίος ϑήταοῖδ. ἘΠπὸ 
Ὁαῦ ἱξ8, Ὁα8 Ὅεγ Θεῖν οθι σογεθο θαίο: 
Φίῖν ζοῖίεπ δείποον ἱπ8 οἰετῖς ΘἸ εν Π6επ 
απ δεπι ΘΠΙΌΙ ϑἼταεῖδ, ἀπὸ {Π αἴὔο ρὲ: 
{δ επ. 

3.1.4: αἰ[ετοίπας. 
7.Δ.Α: δεῖ ζείποι ὅβἀξοτπα. δ. ὕ.1.: ϑϑὲοπδεπ, 

5. ΑΥ̓͂ ΥΕ.Α: πα. Β: δὸπ ζαρ [. Φοδοό, ΝΕ.Α: 

μπη. αὐ: Φοδοδίαᾳ. Β: αδρεζοποετέεπ, ΑὟὙΕ; 

Θιεεπε(ταποπ:) 5. ΒΥ: τοῖν ἄθεν δα ὁ ὥ, (θ6: 

εν ΘοΡθη απήαξέ δε8 απ ϑδίάρίρεη ϑαίετϑ, Θ θη 8 [ἐ6{ε (ΘΘεπεταίίοπ, 

5, ὕ.1.: εἴπεπι [οπϑοτη 9... 

191 

χΥ. 

(8,1--15. 

Αμπο νἱβαϑίπιο ββθρίϊπηο 16- ἌΥ. 
το δι. ΟΡ ΟΠ] ΓΟΡῚ5. [5γᾶ6 ] γοσηᾶνὶ ΑΖαΡΙἃ5 

2σι. {ΠΠ5. Αἰηδβίᾶθ τϑρὶβ δπιάὰ. ἜΘ 6460 1Πὶ 

ἡθϑδεν ΔΠΠΟΓΙΠῚ δᾶ, ΟἸΠῚ ΓΘΘΠΔΓΘ ΘΟΘΡἰ8- 
οί, οἱ αφυϊηψαδρίπια ἀμοθι5 δηπἰ5 
Γοσηδνὶΐ ἴῃ ΦΟΓΊ58]6 1; ΠΟΙΏΘΗ πηδίΓ 5 

20μ.26,4.8} 15. {6061 46 Ψ6Γι58]6π|. ὃ Ε'δοιί- 

46 φιοά ογαΐ ρῥ]δοϊ τη οοΓὰπ ἢ 0- 
1.4.5. ἴΪΠ0, 7υχία ΟΠπἶὰ 4086 ἴδοὶΐ Απιᾶ- 

δἰᾶ5. ρᾶΐθῦ δ᾽5; δ γϑγ Δ Π]6 ἢ ΘΧ- 
Ορἰβᾶ ΠΟ0Π οϑί ἀθιηο 5, δάθαο ρο- 
ΡΌΪ5. δου Ποαθαΐ οἱ Δ40]6 θαι ἰπεϑη- 

20.. 51π| ἴῃ ΘΧΟθ 558. ἘΡργουβϑὶί δυίθιη 
ων 56. ΟΠ Ϊ ΠΠ15. ΓΘρΘη), οἱ [αἱς ἸΘρΓΟβ115. ἃ5- 

4168 ἴῃ αἴθ πὴ ΠΙΟΡΪ5 βιὰ: δἱ Πᾶθ 14] 5αϊ 
1η ἀοπιο [6 Γὰ 5ΘΟΓΒᾺΠῚ,) Φοδίῃδη νθΓῸ 

ΠΠΠ8 ΓΘρΙΒ σαθογηαθαὶ ρα]αί πὶ οἱ 
7παἀϊοαθαΐ ρορα απ ἰοΡΓἃ6. 

ΘΙ Ια ἃιιἴ6} 5ΘΓΠΊΟΘΠ.ΠῚ ΑΖΑΓΙἃΘ 
οἱ αηϊνοῦϑᾷ 4086 ἴδοἰ1, ΠΟΠΏΘ ἢᾶθο 
Βουρία ϑαηΐ ἴῃ ΠΡΟ ΝΟΥ ΟΡ αἰ6- 

ἷ20ν. ΓΙ Γοσι πα Ἐ ΕΓ ἀογιηίνι Α28- 

ἦθ, 28. γ]ὰ5. ΘΠ) ΡΔΙΓΙ15. 51115, 56 ρ 6! θυ αηῖ- 
46 Θ1ΠῚ ΟΠ Π]4)} ΓΙ 115. 515 [ἢ Οἰν]- 
ἰαϊ6 Πανὶ, οἱ γορῃηανιὶ Φοαίῃδη ἢΠ1118 
6]1}5 ΡΓῸ 60. 

Ὁ 

14,4. 

20. 
26,22. 

Αππὸ ἰγσοβδίπηο οοΐαᾶνο Αζαγίᾶθ 
14,29. ΓΟρῚ5. {π4ὰ τορηᾶνὶ ΖδΟΠ Αγ Ϊὰ5. ἢ] 15 

Φογο Δ 5ῈΡΘΙ ΒΓΔ6] ἴῃ δδιηαγὶᾶ 
50Χ ΠΠΘ6Π51}0085, ἢ οἵ ἴροιί χιοά πιᾶ- 
ἴὰμη δδὶ οοῦᾶμη ΠΟΠΊΪη0, 510 αὶ [δ06- 

14,24..ὄ Γᾶηἢ ΡΔΙΓΘΒ5 6]15: ΠΟ. Γρρθδδιΐ ἃ 

ΡΘοσδ 5. Φογοθοδῃ ΠῚ Ναρθαΐ, ααυὶ 
(4.9.. ΡθοσαΓΘ. ἴδοι. [β5γᾶ6]. Ἔ Οοη)αγαν! 10 

Δαΐ6 Π) ΟΠ γᾷ θὰ πὶ 5611 ππ| ἢ 15 Ψ4}065, 

ΡΘΓΟΙΙ55] {6 θυ 1 ρ4]8π| οἱ ἰηίογίβειξ, 
ΓΟΘΠΔν (16 ρΓῸ 60. ἘΒΘΙΙ΄υᾶ δυ- 11 
ἴδηι νΘΓΡΟΓΙΠῚ ζΖΔοῃΠ Δ 6, ΠΟΠΠ6 ΠᾶθῸ 

Βουρία 5π| [π΄ ΤῸ ΒΘΓΠΙΟΠΙΠῚ (16- 
ΓΌΠῚ. ΓΟΘῸΠῚ ἰ5Γ8 6} ὁ Ἔ]σίθ δὶ β6.1η0 12 

10,80. ΠρμΔΪΙ 4πθῃ Ιοσαϊα5 οδϑὶ δά {68}, 
ἀϊοθηβ: ΕἾΠΙῚ ἴα ἀ846 84. 4υδγίδ πη 
ΘΘΠΘΡΔΙΠΟΠ ΘΠ) 5θάθθιηΐ ΒΌΡΟΓ [ἢΓῸ- 
ΠῈΠ ἴβγδ8] ; ἰΔοι απ] 4116 οϑί [ἰἃ. 

ἢ. Α1.: ΠΡ γο. 
12. Α1].: 5646}. ἀ6 6. 

[661). ΝΕ: δαίτο οἷς θΠΠ{ ,..04.: τερίετες ἅδον δεπ 
θα [αἢ. 



108 (1ὅ,138---23. 

χΥ. 

Πορτπι ΕΠ. 

Θαΐϊζιηι οἱ Ποπ αΐφηι "6068 εναρφίἕβ. 

18 Καὶ Σελλοὺμ υἱὸς Ἰαβεὶς ἐβασίλευσεν" οὐ τΩΞ πρῖ ὥπ 3 οϑῷ 
ἐν ὄτϑι τριακοστῷ καὶ ἐννάτῳ τοῦ ᾿“ζαρίου 

βασιλέως Ἰούδα ἐβασίλευσε Σελλοὺμ μῆνα 74 

ἡμερῶν ἐν Σαμαρείᾳ. 18 Καὶ ἀνέβη Μαναὴμ 

υἱὸς Γαδὶ ἐκ Θερσὰ καὶ εἰρῆλϑεν εἰς Σαμά- 

ρείαν, καὶ ἐπάταξε τὸν Σελλοὺμ υἱὸν ᾿Ιαβεὶ- 

ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβα- 
16 Καὶ τὰ λοιπὰ 

τῶν λόγων “Σελλοὺμ καὶ ἡ συστροφὴ αὐτοῦ 

; ΕῚ 2 ᾽ - 

σίλευσεν αντ αὑτοῦ. 

ἣν συνῆψεν, ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίου 

16 Τότε 

ἐπάταξε Μαναὴμ καὶ τὴν Θεφσὰ καὶ πάντα 

λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ. 

τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσά, 
ὅτι οὐκ ἤνοιξεν αὐτῷ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν 

καὶ τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας διέῤῥηξεν. 
17 Ἔν 

᾿Αζαρίου βασιλέως ᾿Ιούδα ἐβασίλευσε αναὴμ 

ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐννάτῳ τοῦ 

υἱὸς Γαδὶ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, ἐν Σαμαρείᾳ δέκα ἔτη, 

18 καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς 
3 γ 7, ν " ς - « Ν 

οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν “Ἱεροβοὰμ 
190Ὲν 

ταῖς ἡμέραις τοῦ αναὴμ' ἀνέβη Φοὺλ βασι- 

κυρίου" 
.- “« Ἂ ΄ 2 , 

υἱοῦ Ναβὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 

λεὺς ᾿ΑΙσσυρίων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Μαναὴμ ἔδωκε 

τῷ Φοὺλ ἼΤΩ τάλαντα ἀργυρίου, τοῦ εἶναι 

τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ κραταιῶσαι 

20 Καὶ 

ἐξήνεγκε Μαναὴμ τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ 

Α Ε] - 3 Ἵ .} - 

τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἐν χειρὶ αὑτοῦ. 

ἐπὶ πάντα δυνατὸν ἰσχύι, δοῦναι τῷ βασιλεῖ 

τῶν ᾿“Ισσυρίων, πεντήκοντα σίκλους τῷ ανδρὶ 

τῷ ἑνί" καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς ᾿“Ισσυρίων, 
21 Καὶ τὰ 

λοιπὰ τῶν λόγων ῆαναὴμ καὶ πάντα ὅσα 
ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ 
βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων 
Ἰσραήλ; 22 Καὶ ἐκοιμήϑη Μαναὴμ μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε (Ῥακϑίας υἱὸς 

αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

καὶ οὐκ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ. 

28 Ἔν ἔτει πεντηκοστῷ τοῦ “ζαρίου βασι- 

568 ὙΠ ἃ. ΡΥ. ἐν) καὶ... τῷ ᾿Δξαρίᾳ͵ βασιλεῖ. 14.8: 
Γαδδὶ ἐκ(ειϊ. ἴῃ τ) Θαρσιλὰ. ΑΒ: ἤλϑεν. Βἤκ. ἐβ. 
ἀντ᾽ αὐτᾶ. 18. ΑΞΒ: ἢ συνεστράφη (ἣν σ. ἘΧ). ΑΒ: 
ἰδέ εἶσι γεγραμμένα. Β: βιβλίῳ. ΑΒ: τῶν ἡμ. τοῖς 
βασιλεῦσιν. 10. Β: Θερσὰ. ΑΒ: ἤνοιξαν ... ἀνέῤ- 
δηξεν. 17. Βὲ τῷ ᾿Δξαρίᾳ βασιλεῖ. 18. ἌΒΈ(α. ἂμ.) 
πασῶν. 19. ΑΒ: αὐτὸ (τὸ Μ΄. ΕΧ᾿. ΑἹΒ (6ιεῖ. Τα ν8}): 
Φῷϑα. ΑΒ τδ. Β ἔκ. κρατ.-ἤη. 20, ΑΒ: πᾶν δυν. 

12 

πτὴπὶ ΠΡῺ πρῆσο τη ΦΦΣῚ 
ὉΣ9) ΗΒ. ΘΡΌΣ ΤΙΣ πο. 
Ἰπ ΝΞΡῚ ΠΣ ἼἸΓῚΞ ΘΠΘῺ 
ἡἡγρῶξ ὦποτ]3. πρώτ ΩΝ "ΠΝ 
ἼῚ ΟΥΥΏΠΩ ΠῚ ΠΤ 5 Ἰὸ 
ΒΡ ρ ἼΩΝ ὙΠ ΡῚ Θηϑῶ "ΠῚ 
Θ᾿ ὩΣ ἼΠἼΞῚ ἼΒΌΞΟΡ δΊΞΓΞ 
ὈΓΣ Ὡ ΡΙΞ ΤῊ εἶν Ὴδ5 ἘΡΡΕΝΝ 
-ΓΝῚ πΞ ΘΝ ΟΞ ΤΙΝῚ πότον 
οι ΠῸΡ ΝῸ "5 πη ΠΡΌΉ58 

ΣΘῈΞ ΤΠ πτῸ ΌΝ 
ῷ ῶ δῦ τῶ 1 

ΒΡ) πϑῺ ὙΠΙΣ ΠΡ» ΠΡΣΟ 
Θ᾽) “» ὈΝΤ συ ττὸν “5 πῚΞ 

πὶ ὩΣΞ »ῸΠ ὭΣ ΕἸΠΩ͂ 18 
ὉΞ5) ΓΞ ὉΡ3)) ΓΊΝΟΓΙ ὈΦῸ “τ Ὁ 
ΕἼ τῸ9 Ὅν ττΝ ΌΤΙ - ΩΝ 
ἸΏ5Ὶ γπαπτον ἡών τ Ὁ Η- ΝΞ 19 
τῆ ΠΌΞ ΞΘ ὯΝ ΘΊΞ. ὨΓΙ2Ὶ 
ΣἿ3 πο ΒΕ Ῥ πο ἴδις ἢ.) 
ἈΝ ὩΌΞΩΝ ὉΠΩ ΝΣ 5 
πὴ" ΩΡ ΓΙ ΠΑ ΟΞ 
ον Ὁ ὩῸΞ ΘΟρῷ ΘΟ ΦΏΓΙ ἜΠΟΣ 
ἸΟΣ ΝΟ ΘΝ ΠΟ ϑῶϑη ἼΠΝ 
ὉΠ "3 Ἴ ΕΥΝΞ θῶ 3] 
ΘΞΘ ΠΤ Ν Ὅ] πῶ ΝΟ 

ἘΡΕ Σ πτρ τ 
ὙΏΞΝ ΤΩΡ ὩΓΙΣ ὩΞ.05) ΣΙΝ 2032 

ΣΏΓΙΣΝ Ἴ22) ΓΤ ἪΡ ὩΞῚ 
"ἸῺ πον πρῶ ΘΟ ὩΠ Τὴ 

δ} 

23 

γ. 16. ΠΏΣΞ ἐξ 53 

ὦ ὅδ. 21. ΑΕΧ: ὀχὶ τ. ΑΒ: γεγραμμένα (ο. ΕΧ). 
Β: βιβλέῳ (-ὃ ΔΈΧ), ΑΒ: τοῖς βασιλεῦσιν ὌΝ 
ΠΧ) 22. ἐν ἰηἴνα): Φακεσίας (ὁ. ΔΕΧ). 

αν μδυ" “τς πρωϑα, Δοιδ-τν»υσών...... δυϑίωλ,,..-.- να. 



ῷ, φιὐπίᾳο. 

Φοῖς Θέεσιον απ δὲς ϑὲει δήξει [τ θ 1 υοη ϑΓ υτίεπ, 

(5, 138---25.0 199 

χν. 

15 (δαΐπιπι αὐετ, εν Θοῦπ αθεδ, τϑατὸ 

δευπὶα ἴι ποῖα τἀπὸ Ὀτεϊβίρει δαῦτ Ἵ{{ατ- 
ἰα, σε δδιΐᾳϑδ θα, τὸ τροίοτίς εἰπεπ 

14 ϑϑὲοπαι 21: ΘΘαπιατίᾳ. ἔἘφΦοιπ θὲεπαθεῖι, 

εν Θυδη αν, 200. θεταμῇ θη ΣΡ ίτρα, 
απὸ ἔἕαπι σὐπ Θαμιατία, τἀπὸ 1ὥπιᾳ (Θα- 
ἴππι, Ὁὲι Θοθ αδεδ, κει (Θαπιατία, ππὸ 

τὐοτεῖς ἰῇπ, ἀπὸ τϑατὸ δὲδπίᾳ απ {εἶπε 

15 Θίατί. ἜΘθ 18 δον τπεῦτ οι Θαἤππι 

ἀπ ἴαροι ἱΠ, ἀπὸ {εΐποπι ϑππὸ, ὃὲπ οὐ 

απτί τοῖς, {εἴ ὲ, Ὅα8 {{Π συ τίεδεπ. ἰπ ὍοῪ 
10 δρτοπίεα δὲν δεδπίᾳε Πταεῖδ. ἢ Φαξιππαῖ 

τῶ πιᾳ ϑὲοπαθειι ΦἰρθΊα τἀπὸ αἴίε, δε 
᾿ ϑατίππει. τυατεῖ, τὸ ἰῆτε Θτέπξε οοπ 
Φ οίνξα, δατιπι, Ὁα [τε ἰῃπ πἰῶς πίει 
εἰπῖαΐοι, παὸ Τὥππιθ αἷς ἰθτε Θιθαπβες 
τοι ἀπὸ δεττίβ ἤξε. 

1. ὅπ|ι ποι ππὸ Ὁτείβίαίει. αῦν ἡ ατ]α, 
Ὁε8 δεδηπία 8 πα, τυατὸ δεθπίᾳ ϑὲεπαθεηι, 
Ὁετ Θυθη Θαρὶ, ἄδεν ϑηταοῖ ξεθπι αῦτε δι 

18 Θαπιατία, Ἔππιὺ {γαΐ, Ὁαᾳ8 δεπι εῖτη 

δὲ: σεβεῖ. (ὅτ Τίεβ {εἶπ ἀοδεπίαπα πίδί 

τοι δὲ (Οἰμπιδειι ογοθεαπιδ, Ὁ66 Θορπθ 
19 ϑὲεδαίδ, Ὅν ταῦ {ποίᾳοπ πιατο. ἘΠΙπῦ 

ε8 ἕσπι θπ|, δὲς δεθπίᾳ οὐπ δίῃ τίοπ, 
ἰπ8 απὸ, τππὸ Ῥὲοπαῦοπι σαῦ δεῖι 081 
ἰαπήειο (δεπίιον Θ θεν, Ὁα8 ἐγ πιῖξ ἴθι 

δἰεῖτς πιὸ δοξτάζείρίς ἰθπι δα 8 δε δηίρτοί ). 

20 ὅ11πὸ ϑϑθὲοπαθοπι [εθῖε εἷπ (ΘΟ ἐπ ϑΊταοῖ 
αἰ οἷς ϑιοι ἤει, τὰπρὶα ΘΕΡΙ (ἰδ εν 
αἰ οἶπεπ {ερ πα ϑέαπη, δα 8. ΕΥ̓ δεῖη 

δὐπίρε τοι ὙΠ τίοιι. οἄδε. ἍΠ7ῚῸ 06. Ὅ6Ὁ 
δὐπίᾳ υὐπ ϊοτίοι. τὐἱεδεν θεῖπι, τπὸ 

21 δ[16 ἰῷ ἰππ βαπῦδε. Ἃ ᾳϑ αὐεῦ 
πιοῦν τοπ Ῥὲεπαθ ει 2π 1ἀρόῖ {{Π, τπτὸ αἵ- 
γεβ8, τοαϑ εὐ σεἴθαπ θαι, Π{ῆ., Ὁα8. {{{ ρὲς 

ζῴτίοθεπ τι δὲν ρτοπίοα δεῖ δεδπίρε δ]- 

22 ταιῖδ. ἜἸπὺ ὁδὲεπαθεπι ΠΤ ταῖς 7εἰς 

πε δάϊτοτηι, ττὸἍ βεξα δία, {εἶπ Θοῦπ, 

τρατὸ δεύπίᾳ απ [εἶπε (ΘίαΗ. 

28 ὅπ {πι|ιἰρξεπ δαῦν ϑ7ατία, Ὁ δε τ 

Π 48. Ὁ.1.: ϑθέοπδεπ, 

10. π΄ {Φ 1. {{6, (0. Τἰοῇ α. ἰθτε Φιυ. δέγτθαιεπ 

(8, 12). Β΄: οἰοισεί  ἀπαπ᾿ ἔδπι π. θα έε απ]ρειπαίε. 

ΥὙΕ: τὸ, [{ ἰῃπι π᾿ αὐὐπαάτς, ΑΥ̓́Τ: πιὰπ ἴδηι πὶ. απ 

θαι. Α: δεππ ἐδ τοοῖἐς ἰδπι πὶ. αὐΤέθππ, : 

19. κ΄ ἔδπι δεῖν. Β: δαβ [εἶπο ὁ ἅποε πι} ἰθπὶ το: 

τὸπ, Ὁ. δδ, ἐπ {εἰποῦν ὁ απὸ κι δο[επίροπ, ΥΕ: 7, απὸ πὶ, 

ΒΘ] ἢΠΠ5. δά} 65 τορηῆαν!ὶ ἰγῖρο- 18 

5110 ΠΟΠῸ ἃΠη0 ΑΖΑΓΪΔ6 ΓΘΟΐ5 διὰ: 

Γθρηδνὶ διι[6}} ὉΠῸ ΠΙ6Π586 ἱῃ ϑ'Δ]ἃ- 

τὰ. ἜΒι δβοθπαϊ! αηάπθη ἢ]185 14 

ἯΠΝ ἀδάϊ 46 ΤΠοῖβα νϑηϊίᾳιθ ἴῃ ϑ8Π)ἃ- 

ὙΦ ΈΣῊ, κα λῃ, οἱ ρϑγοιβϑὶί Β6]]ὰπὴ ΠΠ απ {8- 
Π65 ἴῃ ϑαιηδυια, οἱ ἱπίθγίροιἑ θα Γη 

ΓΘΡΠΔΥΠ ΑΠ6 ΡΓῸ 60. ἘΞ ΘΙΖαὰ 1 

ΔΘ ΨΘΡΒΟΓῚΠῚ ϑ61 1} οἱ ΘΟ] ΠΓἃ- 
γυ.10).. (10 6]05, ῬΕΙ͂ 4υδη ἰοίθηά! ἰη51 4185, 

ΠΟΠΠΘ Πᾶθο ϑβοῦρία βδυηΐ ἴῃ ΙἰΡΓῸ 
ΒΘΡΠΙΟΠΠΙΏ (ΘΓ ΓΟΡῚ [5Γ86]} 

ἜΤυηΟ ΡΘΓΟ 5511 Μδηλποη ΤΠάρβᾶη 10 
οἱ ΟΠΊΠ65, 4] ογδηΐ ἴῃ θᾶ, δἱ ἰϑυτη!- 
Π05 6]15 ἀ6 ΤἼΘΓβα (πο]ογδηΐ θη ΪΠη 
ΔΡΘΙΓΟ 61}, οἵ ἰῃΐογίθοι ΟΠΊΠ65 

Ἀπ 8. ΡΥΔΘΡΉΔΗΐ65. 6}115 οἱ βοΐ θᾶ8. 

ΑΠΠΟῸ ἰγ 5,0 ΠΟΠΟ ΑΖΔΓΙΔΘ ΓΘρὶΒ 17 

Φυ69ἃ τορηᾶν δηλ θη) ἢ]τ5 (δήϊ 

ΒΈΡ ΘΙ ΙΒΓΔ6] 4666) ΔηΠ18. 1] ϑϑιηγἰᾶ, 

Ἔ [ροαπθ6 φαρὰ ογαΐ τη] 11} ΟΟΓΔΠῚ 18 

ΒΟ ηΟ: ΠΟ ΓΘΟΘβ8ι1 ἃ ρϑορδί!5 6- 

ΤΟΡοδηὶ ΠΠΠ Νὰ λαΐ, 411 ρϑοσᾶγα ἴθοίϊ 

ἴ5γ86}, σα ΠΟἿ15. 416 0118. 6115. Ἔγ ηϊο- 19 

10..5 5 }) Δ ΡΠ] ΓΟΧ ΑΞΒΘΥΓΙΟΓΕΠῚ ἴῃ [ΘΓΓΔΠῚ, 

οἱ ἀραὶ Μαπδιθιῃ Ῥῇι)] τὰ }}16 (4] θη ἃ 

εὐ τι ΓΘ ΘΗ, αἱ οβϑθῖ δἱ ἴῃ ΌΧΙ πὶ οἱ 

Ἦ ΒΓΙΠΔΓΟῖ ΤΘΡΉΙΠ) 6]15. ἜΠΙηαΙχί αι 20 

Μηδ ἢ 6 ΠῚ ΔΓΘΘΠ 11Π) ΒΌΡΘΥ ΒΓΔ 6] ΟΠ ἢ- 

ΟἿἿ5. Ῥοίθη! 5. οἱ ἀἰν! 5, αἱ ἀγροὶ 

ΓΕΘῚ ΑΒΒΥΓΙΟΓΙ], ΠΕ] 4ιρίη α 510105 

ΔΡΡΘΗΪ ΡΘΓ Εἰ ΠΡΊ]ΟΒ; ΓΒΘΥΘΓΒΊΙΒΩΙΙΘ 

65. ΓΟΧ ΑΒΒΥΡΙΟΙ ΠΏ), δἰ ΠῸΠ Θβί ᾿η0Γὰ- 
ἴᾳ8. Ιῃ ἰθγΓὰ. Ἔ ΒοΙααὰ δυίθη 21 
ΒΘΡΙΠΟΠ ΠῚ δ Δ ΔΠ16 1 οἱ πηϊνογεὰ 4188 
[6ο11, ΠΟΙΠΘ ᾿ᾶθὺ βουρία βηΐ ἰῃ 
ΠΡΟ ΒΘΓΠΊΟΠΙΠΣ ΑἸ ΘΓΠῚ ΓΟΡῚΠ [5- 
γ86 1]: ἘΠῚ ἀουηἶν ΜΔπΔ ΘΠ) οἰπη 2.2 
ῬΑ ΙΡ5. 5115, Γορηδνυίίαιθ ΡΠ Δ06]ἃ 
ΠΠΠ5. 65. ΡΓῸ 60. 

υ.9. 
14,234.. 

16,75. 

23,35. 

ΑἼΠῸ (4 Θ 5 Π10 ΑΖαγᾶθ ΓΟρῚ5 29 

188. ἍΠΣ Ουποιῖρ ἀ. 6. γθηϊορδί, 85: ἰῃ ΤΉ ΘΓ. 
20. 5: ἰη ΤΠ ογ88ἃ. 

ἴδπι {εἰ π|... δεξοβίαε, 
20, Τεαέε δαδ Θ. απ σ7τ., αἱ ας δίε σ᾽ εἰώεη 

μὸν εἴπει θθέαπη, δα ἐτδι,, Β: δταζίο δα ὁ δ᾽. δυταπὸ 
ϑοπ... ΘΟ Ισοτηιδοποοπ, ΟΥ̓ΝΕ;: Τοαέο (Ὁ..) δ... 
φοτπιδαίίγεπ (τοί ἄγοπ.) θείς. Α: θη ΐρεπ απ, ϑὲς 
ΒΙΑΥ͂Υ ΝΕ: ΒΓ, πι δα οἴ 6 {1 ἐπὶ αὶ, 



800 (ὅ,24---33. Βέορπι ΕΠ. 

ΧΥ. ἹΡοκαῆλα εἴ ἸΡοΚαὴὶ τνοϑῦο8 Τεναοῖἕξδ. 

λέως Ἰούδα ἐβασίλευσε Φακείας υἱὸς Μαναὴμ 
ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δύο ἔτη, 33 καὶ 
ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ οὐκ 
ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ 
ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 325 Καὶ συνεστράφη : 
ἐπ᾿ αὐτὸν Φακεὲ υἱὸς Ρομελίου ὁ τριστάτης 

αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ ἐν 
οἴκῳ τοῦ βασιλέως μετὰ τοῦ ᾿Αργὸβ καὶ μετὰ 
τοῦ «Αρία, καὶ μετ αὐτοῦ πεντήκοντα ἀγδρες 
ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν Γαλααδίτων, καὶ ἐϑα- 

γνάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ 
τοῦ. 26 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φα- 
κείου καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, ἰδοὺ ταῦτα 
γέγραπται ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν 
βασιλέονν ᾿Ισραήλ. 
21 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ 

᾿Αζαρίου βασιλέως ᾿Ιούδα ἐβασίλευσε Φακεὲ 
υἱὸς Ρομελίου ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ 
δίκοσιν ἔτη, 25 καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν- 
ὥπιον κυρίου" οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν 
Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿1σ- 
ραήλ. 29 Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Φακεὲ βασι- 
λέως ᾿Ισραὴλ ἀνέβη Θεγλαϑῳαλασὰρ βασιλεὺς 
᾿᾿σσυρίων καὶ ἔλαβε τὴν Αἰὰν καὶ τὴν ᾿Αβὲλ 
Βαιϑμααχὰ καὶ τὴν ᾿Ιανωχὰ καὶ τὴν Κέδες 
καὶ τὴν σὼρ καὶ τὴν Γαλαὰδ καὶ τὴν Γα- 
λιλαίαν, πᾶσαν γῆν Μεφϑαλεί, καὶ ἀπῴκισεν 
αὐτοὺς εἰς ᾿Αἰσσυρίους. 80 Καὶ συνέστρεψε 
σύστρεμμα ᾿ῷσηὲὶ υἱὸς Ἠλὰ ἐπὶ Φακεὲ υἱὸν 
Ρομελίου, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτω- 
σε» αὐτὸν, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐν ἔτει 
εὐκοστῷ ᾿Ιωάϑαμ υἱοῦ ᾿Ἵζαρίου. 31 Καὶ 
τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεὲ καὶ πάντα ὅσα 
ἐποίησεν, ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίου 
λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ. 

82 Ἔν ἕτει δευτέρῳ τοῦ Φακεὲ υἱοῦ Ῥομε- 
λίου βασιλέως ᾿Ισραὴλ ἐβασίλευσεν Ἰωάϑαμ 
υἱὸς ̓ Αζαρίου βασιλέως ᾿Ιούδα. 338 Υἱὸς εἴκοσι 
καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, 
καὶ ἕξ καὶ δέκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἕν ᾿Ιερουσα- 

“28, Β (οιϊ. 27, 33): βασιλεῖ (-ἔως ΑΕΕΧῚ. 24, ΑΒ: 
ἦν ὀφϑαλμοῖς κυρ. Ἀχαὶ. 20. ΑΒ: ἐναντίον οἴκϑ 
«τετρακοσίων (ἐν οἴκῳ... υἱῶν τ. Γ΄. ἘΧ). 26. ΑΒ: 
ἐδό εἶσι γεγραμμένα. Β (οι. 81): βιβλίῳ. Α8: τοῖς 
βασιλεῦσιν (τῶν β. ΕΧ). 28, λϑ: ἐν ὀφϑαλμοῖς 
κυρ. .., ἀπὸ πασῶν ἀμ. 29. ΑΒ Ἐτδ. ΑΞ28: ἡλϑε 
(ἢ, Ἰη ") Θαλγαϑφελλασὰρ. ΑΒ: δὲν. Β: καὶ τὴν 
ὥ αμααχὰ (Βαιϑμ. ΑΞΧ).... ἀνιὼχ ... Κενὲξ.. Γαὰ- 
λαὰν. . Νεφϑαλί, 90, Β᾽ (αἰι.) αὐτὸν ({ ἈΈΕΧ). 
81. ΑΒ: γεγραμμένα (ο. ΕΧ). 32, ΑΒ" τὸ ἘΣ ΤΙ 

᾽ 
αυ- 

ΤΡ ὈΠΘ 3 πὴ ΠΡ 98 ΠΤῚΠῚ 
»ὴΠ ὩΣῚ ἐΘΛΏὉ ἸΤΥΔΘΞ ὉΝ 524 
ΡΞ) ΤΉΝ ΟΓΙ "Ὁ δὲ Ὁ ΣήΣτῚ ὭΣ 
εὐπ οΤΝ ΌΤΙ ἼΩΝ Ὁ)" ἸΞ 
ἡπΡ ὉΠ τΞ ΠΡ ῬὸῸΡ ἼροΊ πος 
ἸΦΉΝΞ ηνοῶξ πϑὴ ἰῶηθὼ 
ΠΡΊΝ ΠΩΝῚ ὩΡΊΝΤΩΝ Πρ85- Ὁ 

ΒΡὮ3 ΘΞὉ ΘῪΣ ὈΘΌΠ ἸΏ 
ΣΟ ΕΡΌΤΙΣ Ἴ2ΌΝῪ ἸΠΓΙΔῚ) 36 
Ὁρππ ΠῺΣ "δ 25] ΓΌΠΡῸ ἜΣ 
Ἴ3 2,29 Θ᾿ ΠῚ ἼΒΌΤΟΡ ΘΊΞ ΠΣ 

ΚΣ 

πρῶ πῶ ὩΦῺΓΙ Ὠϑῶξ 
-ἼΞ ΠΡῸ ἸΠοὉ πτΊπ: πΠΟῸ ΨΙΡΕ 
Ὁ ΌΡ Δ ὃν ἰρτὸΡ ΡΝ 
"δ Ὁ πήτο ΡΞ ΣΙ 2951 ἘΓῺ 28 
"ὧν Ὁ). ὉΣ3." ΓΝΌΓΙ ἸῺ 
ΠΡ "2.3 ᾿ΕΝ 5 ἘΝ ΝΌΤΙΣΙ 29 
ΠΝ ὭΘΝΌΒ ἜΝ. ἈΞ ὈΝ θ τ Ὁ 
“ΤΊΣ ὈΞΝ τ ΝῚ ἡῤντῶν πρὶ ΩΝ 
-ΠΝῚ ΟἸΡ- ΓΝ 5. τ} ΠΡ 
Ὁ το ΟΞ ΟΝ ἀν ὈΞΠ ΠΝ “ΠΣ π 
τ ἘΠΩ͂Ν ΘΟ)» ΌΤΙ) γῈΣ " 
ΓΞ ἩΡ ὩΣ πϑα τ. »ώϊτι ὙῶΡ 
ἸΡΩΣῚ ὙΠ 2. ἡΠΞ5Ὶ Ἰρινηνς 
ἽΞ ΠῚ Ὁ ων τυῶξ ὙΌΣ 
“δ - Ὁ} ΠΡΌ "21 “5 ἘΠῚ 81 
2 νβρ μος ΘΞ"Ξ ὩΣ πῶ 

ἐ Ν᾽ ἘΡΡΕ ὉΠ 

ἼΠΟΘὩΓΞ Πρ δ τοῶξ 
ὙΠΜΣΓ3. ὉΓη: ΠΡ ὈΝΤΟΣ ΠΡῺ 
πῷ ΘΓ Ὁ ἨΩΣ ΓΞ ὁ ΡΤ Ἢ πϑὉ 88 

ἤθῸ τῷ ΠΤΩΡ ὩΘῚ ἸΒγ5 ΤΟΣ 

21 

92 

ν.25. Ῥ ἼΡΏΓΙ 



μδαᾳ, τοατὸ δπίᾳ οξαδίαὉ, δὲν Θοῦπι 
Ῥὴεπαρεπιδ, ὄβδεν ΟἼταῦῖ κι (Θαπιατία 

24 χιρεὶ δαῦτο, ὅιπιῦ ἐθαΐ, δα 8. δὲπι εῖτη, 
δε. σοοῖ; Ὁρππ εὐ Τ8 πἰῷε θη δον 

Θύποε δοτοθραπιδ, Ὁ.8 Θρῦ8 ϑὲὶοδαιίβ, 

2 ὉδΓ᾽ ἴτας {ἀποίσει ππαῷτο. Ἔ1πῦ οδ 
τπιατο Ξβοἴα, δὲν Θυῦπ ϑὲοπιαϊα, ζείπεθ. 

ϑεονδ, εἰποη ὅθι τοΐθεν ἰθπ, τἀπὸ Τάπιρ., 

ἰθπ ξι Θαπιατία ἱπὶ θα Πα Ὁ.8 δεδηὶρὃ 
Θαιζεδ, πὐἰς Ῥταοῦ ππὸ “{τίς, ππὸ {π|π|Ξ 

κἰᾳ ϑέαππ ταὶ ἰθαι τη Ὅὲπ δε ίποοτη δ - 
Ἰραῦ, πιὸ τὐοίοῖς ἰθπ, τἀπὸ τρατὸ δ πίᾳ 

26 απ {εἶπε Θταίί. Ὁ πβᾳ8. αὐον πποῦτ υοή 
Φβο α ]αὉ πὶ [ασεπ {Ππ, ἀπὸ αἴε8, τυα δ εὐ 

σείθαπ θαΐ, {ῆε, ὅὍ68. ΠῚ φετίεδεπ. ἱπ 
εν ρτοπίοα δὲν δὲδηίρε ΟἸταςῖδ. 

27 ὅὅπι ςτυεἰ ππὸ {ιπ[ ρίξει ϑαῦτ ἡΠατία, 
Ὅε8 δθπίρδ, μα, ϑατὸ δεθπίᾳ Ῥθεξα Ὁ, δον 

(Θοῦπ ϑὲοπια!α, ἰδὲ τας κι (Θαπιατία 
28 ζΣυασπρὶᾳ ϑαῦν, Ἐππὸ {θαΐ, Ὁ 8. ὃὍὲπι Θετγη 

θεῖ φοἴοεῖ; θοππ εὐ Τὸ πίῶι ϑῦπ ὍΕΥ 

Θύποε Φετοδεαπιδ, δε8 Θοῦπϑ ϑὲεδαίϑ, 

29 δε: ϑἴταεῖ [ποίρεπ πιατο. 85 ὃεπ 
ϑείίεπ Ῥθεξα, Ὅὲ8. δεθηίᾳ8. “]ταρῖδ, ἔαπι 

“Βἰρίατο ΦιΓοτ, 9ὲν δ πίς 2 δ} τίεπ, 
τπὸ παῦπι Θίοη, δεῖ, 810 ϑϑὲαρ)α, 

Δαποῦα, ὅδδερεδ, ὥκᾳροτ, Θίϊοαῦ, ΘαῖἊἄα 

απὸ Ὁα8 σαπξρὸ ϑαπὸ θὲαροτθαῖί, τπιὸ [1 - 
ϑ0τεῖς Π θὲς ἱπ ἡΠΠ9τίεπ. ἜΠΗ ὅοΐεα, 

Ὅεῖ Θοῦπ ἴα, πια το εἴπεπ Ῥτπὸ τεῦ 
εξαἢ, ει. Θοῦπ ϑὲεπιαϊία, τἀπὸ [ὥπι 

ἴθπ ἰοῦέ, ππὸ τρατὸ δεδπίρ απ [εις (Θέαε 

ἵπι εσαπρία οι ϑαῦν Δοίβαπιδ, δε6 Θοδπϑ 
91 ||. Ἔ ᾳ8. αὐδοὲν πιοῦν ὑπ Ῥθοξα Ὁ δι 

ἴαρεπ {{π, τπιὸ αἴἴο8, τθα8. εὐ ρείδαπ θαΐ, 
ἤεῦε, α5 [{ φεζάγτίεδοεπ ἱπὶ δὲν δ τοπίρα 

εν δεθπίρε “Ἰταοῖδ. 

ἐδαι απϑεῖπ αν θοῦ, δὍὲ8 Θυοῦπϑ 

Φοπιαϊα, δε8 δῦπίρδ ΔΊγαοῖδ, τοατὸ 
δὐπίς ϑοίθαπι, δὲ. Θοῦπ ἸΠ|α, δε 

83 δὐπίρδ φιθα, Ἔππιὸ τθαῦ Ππ ππὸ 

οὐαί δαῦτο αἷί, δα. εὐ δεδπίᾳ. τρατῦ, 

απὸ τορίοτις Τεξεῦπ δαῦτε δ δέγιζας 

οὕ, ζεῖπ πίτεον (Υ, 2). ΑΥ̓͂: ἱπ δεν ὅὅπτῷ. Α: {πὶ 

Φθατπιο, 
ΞβοΙθα!οεεπν Βίδεῖ, 3}. Φ, 2, 8081, ριῇ. 
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Φ, δὲθηίᾳςο. 

«Οἰρία! δ {εῆτν οι θεΠυτίεπ, 

(15,24-- 38) 801 

Χχτυ. 

ψυ6ἃ τοσηαν!ῖ Ρ]18Δ66}4 Π]Ϊὰ5 ΜΠ ΔΠ6ΠῚ 

ΒΌΡΟΙ Ι5Γ86] ἴῃ ϑδιηδηᾶ ΒΙΘΠΠίοΟ, 

Ἔ ρι ἰβοίὶ αιοά οὐδὲ τῃΔ] 1 οΟΥαμῃ 94 

τε ΒΟΙΉΪΠΟ; ΠΟ ΓΘΟΟΒΒΙΪ ἃ ρουοα 5. 78- 

εὐ υδος, γοῦοαμῃ ΗΠ Να) γαῖ, αὶ ρθοοᾶγο ἴροὶΐ 

δι, ἴ5ν86]1. ἜἜ (οΠ) γᾶν δαΐοπη ἀάνογ- 2 

518. ΘΠ) Ρ]Δ06 6 ἢ] 5 ΒΟοΙη6 46, ἐπ χ 

6}1.5, οἱ Ῥογουββὶϊ Θὰ ἴῃ ϑ'ΔΙηΔΓΪὰ ἴῃ 

ΓΘ ἀ0Π1}5 Γορίδ6 ᾿χία ΑΓΡῸΡ οἱ 

7υχία ΑΥΙΘ, δὲ ΠῚ 60 4] υδσίη ἃ 

νΙΡΟΒ. 46. ἢ|115 (Δ δα γι, οἱ ἰη(6Γ- 

ἴδοῖα ΘΠ ΓΟσηδν 4116 ΡΓῸ 60. ἜΠ6. 206 

ἸΙφὰὰ δῖ) 86ΓΠΊΟΠΠΠ) ΡΠ] 8668 οἱ 

ΠίγοΡβἃ 4υδαὲ ἰροϊῖϊ, ΠΟΠΠ6 ἰιᾶθὺ 

Βοιρία βδαηΐ ἴῃ ΠΡΟ 56ΓΠΊΘηπ) 6- 

ΓῸΠῚ ΓΟΡῸΠ [5 ΓΔ] 7 

1Ὲρ. 
16,18. 

ΑΠΠῸ ΔΙ 4υδοθϑίΠ]0 56ου Π40 Ατἃ- 27 

ΓΔ Γθοὶβ πὰ γΓορηδνὶ ΡΏδοΘα ἢ] 1115 

ΒΟΙΏ6Ι] 46. 5ῈΡΟΓ ἰβγδθ] ἰῇ ϑδηηαγίἃ 

Υ]ΘΊη ΔΠη15, οἱ ἰδοὶΐ χυοά ογὰᾶὶ 28 

ΙΔ] ΘΟΟΥΔΠῚ ΠΟΠΪΠΟ: ΠΟῚ ΓΘΟΘϑβΐ 

ἃ ΡΘΟΟδίΪ5. {ΘΓ θοᾶπ) ἢ] Νὰ θαι, «αἱ 

ΡῬοσθᾶγΘ ἴροὶ! ἰβῦᾶθ]. Ἔ]ὴ ἀἴθθιι5 29 
το τάν ῬΠΔ666 ΓΟΡῚ5 [5ΓΔ6] νϑηἱξ ΤΉ θα] ΠΡ ιὰ- 

ΑΚ ΙΆ58Γ, ΤῸΧ Α55, οἵ δϑρὶΐ Α]οῃ οἱ 

2 6 ΑΡ6] ἀοπμαπι Νλδομα οἱ ζάποθ οἱ 

Ορά465 οἱ Αβὸὺὺ οἱ ἀδ]αδά οἱ (14]}}86ᾶ1η 

οἱ πΠΙνΟ 581) ἰογΓᾶ ΠῚ] ΝΟΡΠΓΠΑ]; οἱ 

1ΓΔηΒ..}}} 605 1 ΑΒΒΥΓΙΟ5.  οη]υ- 80 

γανὶΐ δυο οἱ ἰθίθηας ἰη514148 0566 

ΠΙΠΠ5 ΕἸὰ οοπίγα ΡΏδοθο Π] πὶ Ἀο- 

1161]86, οἱ ῬοΓΟ 551} ΘαΠ οἱ ᾿πίρυ[8- 

ιν... Οἷἵ, τοσπαν 4116 ΡΓῸ 60 ΥἹβ 65, ΠΠ0 ΔΠΠ0 

δολίμαπι ΠΠΠ ΟΣΖίδ6. ἜΒΘΙ4α ἃι- 81 

ἴθι 5ΘΓΠΊΟΠΙΠῚ ΡΏδΔΟΘ6. οἱ πηΐϊνογβᾶ 

ἐμ θδ, θα 88. [60], ΠΟΠΠ6 Πᾶδο βου ρία βαπί 
ἴπ ΠΡΓῸ 5ΘΥΓΠΊΟΠῺΠΊ ἀἸ ΘΓ ΓΘΡΊΠῚ [8- 

ΓΔ6] 7 

ν.24.. 

ν. ἐδ... 

Αππο βϑοιπάο Ῥηδοθα ἢΠΠΠ Βο- 32 

(0. [16]]86 ΤΟρὶ5. Ι5Γ86] Γορηαυ {041} Π| 

ἜΡΗ Β]1ὰ5. Οἐίαθ. τορὶς 7144. “ΥΊρίηι 88 
(16,2. 4! 416. ΔΗ ΠΟΥ ΘΓδί, ΟἸΠῚ ΓΘΡΉΔΓΘ 

οοαρ 5856 ,, οἱ βϑάθοϊ πη 8ΔηΠ15 Γορηδν 

29, ΥΕ: {, [{ φεζαπρεπ. 
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802 (48, 34---16,6.) 

χΥ. 

Πορ ΕΠἙΙ͂. 

«οίπαπι οἵ Αὐαϑ γ6068 πᾶ αϑ. 

ν , - » -- - 

λήμ᾽ καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ “᾿Ἱερουσὰ 

ϑυγάτηρ “Σαδώκ. 
3 2 - δ; , ν » , ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν 

8ὅ πλὴν τὰ ὑψηλὰ 

84 Καὶ ἐποίησε τὸ εὐϑὲς 

᾿Οζίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ᾽ 
οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζε καὶ ἐϑυμία 
ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. «ὐτὸς φκοδόμησε τὴν πύλην 
οἴκου κυρίου τὴν ὑψηλήν. 86 Καὶ τὰ 
λοιπὰ τῶν λόγων Ιωάϑαμ καὶ πάντα ὅσα 

ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ 

βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων 

Ἰούδα; 37 Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἤρξατο 

κύριος ἀποστέλλειν ἐν ᾿Ιούδᾳ τὸν Ῥασὼν βα- 

σιλέα Συρίας καὶ τὸν «Φακεὲ υἱὸν Ρομελίου. -. 

88 Καὶ ἐκοιμήϑη Ιωάϑαμ μετὰ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ ἐν πόλει ΖΔαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ 

ἐβασίλευσεν ᾿χαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ἜΠΡΕ. Ἐν ἔτει ἑπτὰ καὶ δεκάτῳ Φακεὲ υἱοῦ 

Ῥομελίου ἐβασίλευσεν ᾿4χαζ υἱὸς ᾿Ιωάϑαμ 

βασιλέως ᾿Ιούδα. 3 Υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν ἦν "4χαζ 

ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ ἕξ καὶ δέκα ἔτη 

ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ᾽ καὶ οὐκ ἐποίησε 

τὸ εὐθὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ, 

καϑὼς Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 8 Καὶ ἐπορεύϑη 

ἐν ὁδῷ βασιλέων ᾿Ισραήλ᾽ καίγε τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ διῆγεν ἐν πυρὶ κατὰ τὰ βδελύγματα " 
“ - τ Σ ͵ τ 

τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρε κύριος ἀπὸ προφῶπου 

τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 8: καὶ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμία 

ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους. 

ὅ Τότε 

(φακχεδ υἱὸς 

ἀνέβη ἹΡασὼν βασιλεὺς Συρίας 

καὶ Ῥομελίου βασιλεὺς ᾿Ισ- 

εἰς 
ἐπολιόρκουν τὸν Αχαζ, καὶ οὐκ ἠδύναντο 

ραὴλ εἰς Ἱερουσαλὴμ πόλεμον" καὶ 

πολεμεῖν. θ᾽Ἔν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστρεψε 

ἹΡασὼν βασιλεὺς Συρίας τὴν “λὰϑ' τῇ Συ- 

οἰκ" καὶ ἐξέβαλε τοὺς Ἰουδαίους ἐξ Αλαϑ, 

καὶ ἦλϑον οἱ εἰς αδὰϑ 

ἡμέρας ταύτης. 
᾿Ιδουμαῖοι καὶ 

τῆς 

94, ΑΒ: ᾿Δξαρίας (Ὀξ. ΕΧ). 
λήν ΕΧ). 80. ΑΒ: ὀχὶ τ. γεγραμμένα (ὁ. ἘΧΉΊΞΒ: 
βιβλέῳ (-ὃ ΔΕ ΧῚ), ΔΒ: τοῖς βασιλεῦσιν (τῶν β. ΕΧ). 
θ7. ΑΒ: ἐξαποστέλλειν (ο. ΕΧ)., (ὁ, ἴη [Ὁ] Ῥαασ- 
σὼν (ο. Χ). 838, ΑΞΒῚ (. πατέρ. αὐτῶ) καὶ ἐ ἐτάφη 

κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως 

Βὴπ ὩΣ Π "ῶνς ὩὉῚ: ΔΩ͂ ΓΊΖΣΏΞ 

ΟΠΞῚῚ 
ἐν τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν καὶ ΠῚ τήφΒν, ἘΡῚ ΓΠΏΞΞ ἽΩΡ"Ὶ 

] 
᾿ 
᾿ 

90, Δ8: ἐπάνω (ὑψη- ' 

ὯΞ δὐθηὴ' ἼϑΣ ὈΔῚ ΘΟΣΞ. 
55 ΓΙ ἜΣ Ξ ἼΘΙ ὩΣ 9Ὶ ὁ ΡῊΙΣ 34 
ῬᾺ ἐπῶν ὙΣΝ ποτ πον τ ΩΝ τὸ 
Θ᾽ ΤΙΞΤΩ ΡΠ τὴν ὍΝ Νο ΤΏΞΙ 
ἼΣΩΝ ΠῺΞ ΝῊΠ ΤΤΩΞΞ ΘΟ ΘΡὩἢ 

ἜΘ Ὲ πρὶ, ἡρΌϑτι τπντυβθοι 
σὴ π πῶν ἼῶΝ 9] ΒΘ. 
ἙΞΕ ὩΣ ΘΠ Δ5}1 "21 ἼΡ Ὁ» ΠΕΤΗΣ 
π᾿ ἘΠῚ ὉΠ ΘΛΔΞ ἐτΤΤΉΠ 37. Ὁ 
ΒΝ, ΠΡ Ὁ ΣῚ προ ἐϑῶπῷ 
ΤΣ ΞΘ ἃ ὙΠΟ ΘΒ ΠΡΌ ὨΝῚ 38. 
ἜΣ ὈΓΣΝ ΤΩΣ ἼΞΡΟῚ ὙΏΞΝ ΤΩΡ 
ἐΛΛΏΓΙΣΣ ὅ23 ΤΩ͂Ν ΤΡ Ὁ") ὍΝ ὭΤ 
ΡΒ πρὸ ποοντνΞῶ ἐΣοῶξ ΧΨΕΙ, 

τ ἘΠ ἽΞ Ἰτῖν ΠΒῸ ὑπ ΤῚΞ 
323 ΤΙΝ ΠΣ ΘΎΝΝΟΣ ῚΞ ὁ Τα ΤΉΣ 
ὈΡΘΌΣ ἼΦῸ πλῷ ΠΩΣ τὴ 
ἜΣΤΟΝ ΓΗ 98 τ γον τ Ὁ 
ἘῸ ΠῚΞ π9}1 ἐλὩΝ ΤῚΞ 
ὧδ ὝΩΣΙ ὭΞ᾽ΩΝ ὈΔῚ ὈΝΎΣ 

ἐνΝ τ) ὮΞ ὭΒΏ ΩΝ 

ἐ 5 ὙΣΤῸΞ 
ΠΡΌΣ ΘΝ ΠΟ Ὁ Ἐς τὶς 
ἘΡΤΩΝ δ πο: Ὁ. 
ΡΝ ΝῸῚ ἸΠΝΤῸΣ ἢΧ5Ὶ ΠΩΤΙΡὉ 
ΣΧ ΞΕ ΝΠ ΤΣ ἘΠΕΠΑ 
Ὁ τώ5"" ΠΕ ἐπ ΑτΩΝ, ΒΉΝ τ ἸΞ 
ΝΞ δυο ΤΟΝ ΘΓ ΠΤΩΝ 
ἐπῖπ ΘῖρῚ ἪΡ Ξ- ἡπῶῶνι ΤΟΝ 

99» 

γι ν ΕΝ 

μετὰ τῶν πατέρων. αὐτῦ (ἐΑ1Χ). -- 2.48: ἑχκαίἢ 
δεκα(ο, Χ).... 8’. αὐτὸ πιστῶς ὡς 4. ὯΣ ἘΧ), 5.48: ᾿ 
ἐπὶ ἾἌ., (τὸν .4χ. ἘΧ). 6. Β: ἐπέστρ. (ἀπ. ΔΕΧ).. 
ΑΒ: κ. 1δι ἦλϑον (ο. ἘΧ). 

ἣ 
᾿ 

͵ 
Ἁ 
᾿ 
Ν 



Φ. δεϑπίᾳς. (1, 34---ι:τθ,6.) 808 

ἴρπι; Τεῖπε θέμεν Οἰεβ ϑεταζα, εἶπο Φοῷ- 
δά τεὐ Θανοῦδ. ἜΛΪπὺ Τρ αἰ, δα 8 δεπὶ ϑεττη 00] 

σεζεῖ, αἴἴὸν Φίπρε, υἱς [εἶπ ὅϑαίον Πα 6ο- 
80 ἰθαπ θαί(ε, ἔοθπε Ὁαῇ {6 οἷς Θῦθει πἰῶι 

αδίδαίει ; Ὁοππ Ὁα 8 9θ01Ὲ ορζετίε ππῦ τάτις 
ἄγετίς ποὰ) αὐ Ὅὲπ Φὔθεπ. (ὅν δαιεῖς δα 8. 

δύ Ῥοῦε 2 ον απὶ ϑαϊζε Ὁε8 ϑεῖτη. δα 
αὐεν ποτ Ὁ0η Δοίθαπι κει Τα σοι {ΠΠ, ππῦ 
αἴεδ, τραϑ εὐ ρείθαπ Ῥαΐ, Πεὔς, Ὁα8 ἰᾷ 

σεζώτίοεδει. ἱπ Ὅεν (ὀρτοπίοεα. εν δὲδηίρε 
37 ἀπθα. Ἔδϑι δὲν ϑ εἰς 06. δεν ὥεοτν αἱ ἐπ 

[επϑεπ ἱπ διοα ϑὲελίπ, ὃοη. δεδπίρ δι Θὺ- 
τίεπ, τπὸ εξ, δὲπ Θοΐπ ϑὲομπιαϊἝα. 

88 ἜΣ 11πὸ Φοίθαπι ἐπι ΤΠ ταὶς {εἰποπ 99 .- 

τη, τἀπὸ τρανὸ δεαταθει δεῖ {εἶπε “5 {07 
ἰπ δεν (ίανι Φαυίοδ, ζεἰποθ8 ἡδαίοτδ, τἰπὸ 
Ἔραδ, [εἶπ Θοῦπ, τρατὸ δεθπίᾳ απ ζεἰπο 
Φταίί. 

ΧΥΨΕ. ὅπ: Πεδεπροθπίεα. ϑαῦν θοΐαῦ, 
Ὁε8 Θούπϑ ὕϊοιπαῖα, τατὸ δεδπίᾳ Ἅ{Πα8, 
Ὁ Θυῦπ δ οίῃαπιδ, δεὲ8. δὲθηίῃ 8 “δα. 

2 Ὁ ϑιυσκπξίᾳ δαθτ αν θαϑ αἴξ, δα εἴ 
δεδπίᾳ τοατὸ, τἀπὸ τορίοτείς [εὔξοῦπ αὔτ 
ἀι',ὴ δογαζαῖ ἐπι; ππὸ ἰθαι πἰῶτ, το δὲπὶ 
φεῖτη, [εἰποπι Θοίτ, Ὁ] σοβεῖ, οἷς [εἰπ 

5 θαι Φαοίο. ἔΦεπη οὐ ϑαπϑοῖτς απ 
ει ϑερο δεῖ δτθπίρο ήταρίδ; δαξι 
8 εὐ ζεἰπεπ Θοῦπ ουτ δ ον σοθεπ, 
πα δὲπ Θτάμείπ ὅὸγ Φροίδοι, οἷς ὅὲ7 
εΥΥ Ὁ0᾽ δὲπ δ ίποετη γα σοτίτίεδοπ 

ἃ ϑαίίε, Ἔππὸ {γα Ὅν πὸ τἀν γετίς 
απ δὲπ ύθεθι τὸ αὐ αἴΐοεπ Φύρείη 
ἀπὸ ππίον αἴοπ ατίποη δ ἀπππεη. 

δ Φαριπαῖ 206. ϑὲορίπ, δὲν δεῦπίρ κι (Θὺ- 
τίεπ, πὸ Ποία, Ὅ.1 Θοῦπ δὲεπια!ία, δε, 
πίᾳ ἱπ ταῦ, δίπαμ σοπ ουαζαίοπι. 21 
Πτείτοπ, ἀπὸ δεϊαροτίοπ ἥθα8, αδὲν [{ 

0 ἔοππίεπ {6 πἰς σοοίππεπ. Ἔ αν {ε[0ὲ- 
σὲπ 3 εἰς δγαγτς ϑὲορίπ, δὲδηίᾳ κει υτίεπ, 
(Ια) υἱοῦ απ Θϑτίεπ, ἀπὸ Πἰοβ οἷς 
δεῖ απ8 (Τα, αδὲῦ οἷς Θυτεῦ ἕαπιοπ 
τἀπὸ το πείοη σανίπηποη δίδ απ Ὁἱεῖοπ “αρ., 

34, σῃίε ἯΡ 35, π|ρ 7: 

80, ΑΥ̓͂ .ΥῈ: οδοτο 50. Α: θ ὦ { ῬῬ [οτέο, 
87, ΟΥ̓́..νΕ.Α: δεραππ τοίου κὸ, 41. 
3, ΑὟ: τοοΐθείς [. 5. Ὁπτ ὁ δ, 
4, αμῇ δε διίροεῖα, Β.ΑΥΝΥΕ: ογζενίς ποτὶ 

σιὲερίπ υοι υτίοσι πιὸ ἤθοα ἢ υοη Θταοῖ, ΧΥ. 

ἴῃ Φογ Β8]6Π ; ΠΟΠΊΘῺ ἸηΔ[Γ15. 6}15 00- 
φον,τ, 5ἃ ΠΠ]ὰἃ δᾶάοο. ἘΡροίία6. απο 84 

δγᾶΐ Ῥ]δοί Δ οΟΓὰπὶ Ποιηΐπο; {ιχία 
ΟΠ]ηἶᾶ, 4πᾶθ ἰἴδοθγαΐ Οχίὰβ μαΐον 

ΓΟ ΒΙΠ|8, ΟΡΟΓΔίι5. οδῖ, ἢ νογαπιίδηηρη ὦ 

ΘΧΟΘΙδᾶ ΠΟ ΔΡ51}}; δάϊαο ρορι 5 
᾿πη ΠΟ οἱ δάοίοθαὶ ἱποθηβαιῃ ἴῃ 

20π..τ,3.ΘΧΟΘ 515. [086 Δραϊ ἤσαν! ροτίαμη ἀο- 
Π1115 ΠΟΙΏΪΠΪ 51} 1155] 81]. ἘΠ 6- 80 

ἦσμνοτ, τ Π4ὰὰ ἀΐοη ΒΘΓΙΠΟΠῈΠῚ Τοαἰ μᾶπὶ οἱ 
ἘΠΙΝΘΥΒἃ αυᾶρ ἰβοϊΐ, ποῆπθ Πὰθο 
ΒΟΓΙρΡία δαηΐ ἴῃ ἰἰυΓῸ νϑγθογιπὶ ἀΪ6- 

. ΡΠ Γοριηὶ Φπἀαὶ Ἔ]η ἀἰθθὰ5 {{Π|5 87 
 ΟΟΘρΙὶ ΠΟΙ Π115. Ὠλ ἰ6Γ6 ἴῃ {πάλη Ἀᾶ- 

51} ΓΟΘῸΠ) ϑΥΡΔθ. οἱ Ρ]ιᾶσθθ ἢ]. ἢ) 
20..9:,9. 101} 616 ἜΒῚ ἀογη νι! {οδίπᾶηι 38 

ΟΠῚ ΡΔΓΓΙ 18. 51.158. ΞΘρυ] 8416 68. 

14,8. 

ΟΠ 6ἷ8. ἴῃ οἰνιἰαίθ ἤανὶ ἃ ρδιγὶ5 
511) 6δἱ Ταρηᾶν ΑΟΠὰ2 ἢ]π5. 605 
ΡΓῸ 60. 

ΑΠηῸ ἀθοίμηο βθρίϊπιο ῬΠδορο Ἃ ΨΕΗ͂. 

ΠΠῚ Ἀοιηθ|]θ. σορπᾶν Αο]ιὰ ἢ] 5 
νον. 904 |Πᾶπ|. ΤοσὶΒ δπ4ὰ. Ἔ Υ]ρίητ! ἃη- 2 

ἐθηλδδε ΠΟΙ. οΓὰΐ ΑΟΠὰ2, ΟἸΠῚ ΓΟΡΠΔΓΘ 
ΟΟορίβϑοῖ, δἱ βϑάθοιῃη) ΔΠη18 Γοσηᾶνὶὶ 

18ε.14,5.1} θΡαβά] θη. Νοη [6οἰϊ αιοα Γαΐ 

ΡΙδοιίαη ἴῃ οοηβρθοία Ποιηπὶ ἢ οὶ 
20..28,.51,. δίοα! αν ᾳ ρᾶΙΟΓ. 6}05, Ἔβο ὃ 

ΔΉ θα Ϊαν ἴῃ νἱὰ ΓΟΡΟΊΙΠ] [5 ΓΔ 6]; ἰΠ511- 
ΤΟ ΡΟ οἱ. Πϊίαμη. δαππη ΘΟΠΒΘΟΓΑΝΙΙ, 
μενοι ΓΔΉΒΙΘΓΟΠΒ. ΡῈΓ ἰση0 1) ΒΘΟΙΠΑΙΙΠῚ 
ὈΡΊΒ, 10 1 4014 σϑη Ἶπ1π|, 488 αἰδδίρανι Πο- 

ΠΉΪΠ115 ΘΟΡΆΙΏ [118 ΒΓ 6]. ἕΠη0- 4 
“ αθαϊ ἀαοαα6. νἱοίπιὰ5. οἱ δάο! οι 

14,68. ἸΠΟΘΉΒΌΙ) ἰῃ ΘΧΟΘΙβῖβ δ ἴῃ 60} 1}}115 
οἱ 51} ΟἸὨΙΙ ᾿ΐρηο [Γοη 050. 

ΤΌΠΟ 500 η611 ἈΔ51Π ΓῸΧ ΒΥΡΙΔ6 οἱ ὃ 
ῬΠδοθα. ἢΠπι5 ΒΟΉ] 6|7]16. ΓΤ χ [5 ΓᾺ6] ἰὴ 
Φογ δ! 6. ἃ ρΓΔΘΙ]Δ Πα 111}, ΟΠ. 4116 
ΟὈΒΙἀθγθηΐ ΑΟΠὰ2, ΠῸΠ να] ΘΓ Πΐ 511- 

ΡΟΓΆΓΘ θη. ἜΪη ἰθΠΊρΡΟΓΟ 1Π|0 τα- θ 
δίΠπ|1 Πα]. ΤῈχ δγγῖδθ. ΑἸ 8 γ- 
γΐ46, δἱ β]θοῖΐ Φιάλθος 46 Δ|1ὰ, οἱ 
Ιἀστηδοὶ νϑηθυηΐ 10 ΑἸΪΔΠ)] οἱ ἢΠὰ- 
θΠἀνογαηΐ 101] ἸΒ4Ὲ6 πῃ ἀϊοπὴ ΠΔΠο. 

ῦ. ΑἸ.: Τά}. οἱ 5 γγῖ, 

17,8. 

17,10. 

15,837. 
Επ.7,1., 

14,22. 

ὅ. Β: ἔοππίοι ἔπι αἰ 16 ἀπραθοπ ἐπι (ΘΟ τείἐεπ, 
ΥΕ: ἰῇπ αὐοὸν πίε ἀδουυάϊίροπ, Α: ἠδουτοίποοπ, 
ΑὟΥ: σοντηιοτοπ πὶ κι {τοί [0Π|. 

0. αϑον δίς (Φυοπιίτον, Ἀν δν λυτὴν ΥὙΕ.Α:νοτίτίοῦν 
1 



804 (6, 7-ὸ. ὡὼ 

χυ . 

Βορμι ΗΠ. 

Αδαδ νυ δα “εᾶσε. 

1 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿4χαζ 
λαϑῳφαλασὰρ βασιλέα λέγων " 
Δοῦλός σου καὶ υἱός σου ἐγώ" ἀνάβηϑι καὶ 
σῶσόν μὲ ἐκ χειρὸς βασιλέως Συρίας καὶ ἐκ 

χειρὸς βασιλέως ᾿Ισραήλ, ὅτι ἐπανέστησαν μοι. 
8 Καὶ ἔλαβεν ΄4χαζ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον 
τὸ εὑρεϑὲν ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν ϑησαυροῖς 
οἰκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπέστειλε τῷ βασι- 

᾿ σσυρίων, 

"» Ἵ σ- ᾿ "» Φ - Α 

λεῖ θα; 9 Καὶ ἡκουόεν αὐτοῦ βασιλεὺς 

““ἰσσυρίων καὶ ἀνέβη ἐπὶ “αμασκόν, καὶ συν 

τὸν ἹΡασὼν ἐϑανάτωσε. 

1 « ΠῚ 

10 Καὶ ἐπορεύϑη ὁ βασιλεὺς “χαζ 
συνάντησιν Θεγλαϑῳαλασὰρ βασιλεῖ ᾿“Ισσυρίων 

Ν ; 

εἰς Δαμασκόν, καὶ εἶδε τὸ ϑυσιαστήριον τὸ ἐν 
Ζαμασκῷ, καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλ εὺς "ἄχαξ 

᾿πϑῶϑη ΡΞ Ἰῶν ΠΡΊΩΝ πρὸς Οὐρίαν τὸν ἱερέα τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ϑυ- 
σιαστηρίου καὶ τὸν 
πᾶσαν ποίησιν αὐτοῦ. 
Οὐρίας ὁ ἱερεὺς τὸ ,»ϑυσιαστήριον κατὰ παντὰ 
ὅσα ἀπέστειλεν ' αὐτῷ ὁ βασιλεὺς ᾿χαξ ἐκ 
“]αμασχοῦ " οἵτως ἐποίησεν Οὐρίας ὁ ἱερεὺς 
ἕως τοῦ ἐλϑεῖν τὸν βασιλέα ἐκ Δαμασκοῦ. 
12 Καὶ ἦλϑεν ὁ βασιλεὺς ἐκ “αμασκοῦ, καὶ 
εἶδεν ὁ βασιλεὺς ΤΟ ϑυσιαστήριον, 
ἦλϑε πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον ὃ βασιλεὺς καὶ 
ἀνέβη ἐπ᾽ αὐτό, Ιιὁ χαὶ ἀνήνεγκε τὴν ὁλοκαύ- 
τωσιν καὶ τὴν ϑυσίαν αὐτοῦ, καὶ τὴν σπονδὴν 
αὐτοῦ ἔσπεισεν αὐτῷ, καὶ προςέχεε ἐπ᾽ αὐτῷ 
τὸ αἷμα τῶν εἰρηνικῶν τῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον. 
ριον ὃ ἦν ἐναντίον κυρίου, “προςήγαγεν αὐτὸ 
ἀπὸ προ.ώπου τοῦ οἰκου ἔκ μέσον τοῦ ϑυ- 
σιαστηρίου καὶ ἐκ μέσου τοῦ οἴκου κυρίου, 
καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ἐπὶ μηρὸν τοῦ ϑυσιαστηρίου 
κατὰ βοῤῥᾶν. 15. Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς 
“Αχαζ τῷ Οὐρίᾳ τῷ ἱερεῖ, λέγων" Επὶ τὸ ϑυ- 
σιαστήριον τὸ μέγα πρόςφερε τὴν ὁλοκαύτω- 
σιν τὴν πρωινὴν καὶ τὴν ϑυσίαν τὴν ἕσπερι- 
γὴν» καὶ τὰς ὁλοκαυτώσεις τοῦ βασιλέως 

ῥυϑμὸν αὐτοῦ κατὰ 

7. ΒΈ(ροι.. )καὶ (Ὁ ΑΒΕΧ). ΔΒ: τῶν ἐπανισταμέ- 
νῶν ἐπ᾽ ἐμέ (ὅτι κτλ. ἘΝ). 8. ΒἘ(ρε, οἱ 811.) τὸ (Ἐ 
ΑΕΕΧ). ΑΒ: εὖρ. ἐν ἀρ ας οἴκδ κυρ. κ. οἴκϑ 
(ο. ὃ). ΑΕΧῚ (Ὁ. τῷ β.) ᾿Δσσυρίων. 9. ΑΒ Ὲ (Ὁ. ἀν.) 
βασιλεὺς ᾿ἀσσυρίῶων. ΑΒ: εἰς ΖΊ.... ἀπῴκ. αὐτῆ. 
ΒΈ Ὁ. ῬᾺ βασιλέα. 10. ΑΒ ό, Β᾽ (ρ. Ρυ. Ἅχ.) εἰς 
“Ιαμασκὸν,... . ἀπαντὴν (συν. ἘΧῚ.... Ἐ(αΙι.) τὸ. ΑΒ: 
τὸ ὁμοίωμα. ΑἿΒ: καὶ π. (κατὰπ. ΕΧ). 11. ἢ αὐ. 
τῷ. ΒἈδτως- Ζαμν. 12; ΒΈηλϑε- καὶ ἴπ, προφρῆλϑε 
-βασ. 13, ΔΒ: χα, ἐθυμέασε τὴν ὁλ. αὐτᾶ. ΒῈ ἔσπ. 
αὐτῷ. ΑΒ" ἐπ᾿ αὐτῷ. 14, ΔΒ: τὸ χαλλ. τὸ ἀπέναντι 

ἀγγέλους πρὸς »ς Θεγ- τὐσητήτος ΘΞΝ Ὁ ΤῊΝ ΠΟὠΝῚ 

ἡππν ἘΠΣῊΣ τοῶϑὴ πθοπ 
ΡῈ Ὅροι ῶνΝ ΠΡ ΛῸΝ ΣΌΘΌῚ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἀπῴκισε τὴν πόλιν, καὶ 

1 Καὶ φκοδόμησεν | 

καὶ προςο- ] 

14 Τὸ δὲ χαλκοῦν ϑυσιαστή- 

Ὅ23) 118» “ὐνὉ ΡΩΝ Ὁ “οὸθ 
ἘἈ ΔΊΣ.» ὩΣ ὩΣ πον ἊΝ 
τὸν δϑΐρπ ὉΝ δ ἼΩῈ ὩΞ᾿85 
ΓΗ  ΓΝῚ ὩΌΞπτΟΝ ΤΙΝ ΠΡΟ 

ΤΣ ΝΖ) Γῆπὴ ΓΞ ΝΕ 9 

535) ΠΏ δ οπ τον “"ῶνςπ 
“ὮΠΙ ἸΣΧΎΙ ΝῚ ΤῊ 

ΡΣ ΕΣ ΤΙΝ ΠΟΊΩΙ ΠΝ 
ΝῊ ΠΡΌΣ ΡΝ ἼΦΝΌΕ 

τς Ἰπϑπ πεθντὸν τῆν ποθ π 
πὔϑὸ ἸΠΌΣΠτΟΝῚ ΠΞΤΒΠ ΓΡΩῚ 
ΤΝ ΠΣ ΠΡῊΝ Ἰ29Ὶ ὈΠΩΣῈ 1 
τπν Ἴ98Π Ἡξῶτ ΩΝ 55 ΠΞΡΘΣ 
τῖρ Ἰπϑπι πΡῸΝ ΜῺΡ 15 ῬΘΒΤΩ 

ΝΞ5Ὶ. ΡΘΘΠΩ, ΤΝ 9. ΝῚΒΊ2 
ΤΝ ἼΞΘΠΣ ΝΠΡῚ ἜΞῚ ΡΠ 
ΠΞΡΡΤΙΓΩΡ ἼρθτΙ ΞΡ51 ΤΙΞΤΒΡῚ 
“ΓΝῚ ἼΛΟΣΤΟΝ ἼΩΡΘΊ ΕΩΡ ὉΣΝῚ 18 
ΡΝ ῬΡῚ ἼΞΌΣΤΡΝ ἼΦΡῚ ἼΓΓΙΣῈ 
ἐΠΙΞΤΞΙΤΓΩΣ Ἰοτ ΟΝ ΘΒ ΓΟ 
Ὥξ9 τῶν. ᾿ώγιθτη ΠΙΞΌΘτΙ ΠῚ 
ἸΞᾺ ΓΌΞΠ 5. ΠΝ 2 Ρ5Ὶ πὴ 
ΠΝ ἸΠΡῚ πῆ ΓΞ . ΓΠΙΞΤΩΙ 
ἽΠῆΧ ΤῊ ΓΙΞΤ ΠΣ 

ὭΝῸ Ἰπθπ ΠΡΌΝΤΟΝ ᾿ ἼΖΏΠ 

ΞΡῚΤΝ ΠΌΡΕ 2ΤΊΝΣ ΓΙΞΉΒΕΙ ΟΡ 
ΤΕΡΟΝ Ξηῦτὶ ὈΠΝΌσΤΝ ἥρΞπ 

γ. 10. Ἴππν ὯΔ ῬΩΞ ν. 1ὅ. Ὁ ΓΜ 

κυρ. Καὶ προφήγ. τὸ πρόφωπον τῷ οἱ [2 κυρίϑ ἀπὸ 

τὸ ἀνὰ μέσον τὸ ὃ. καὶ ἀπὸ τῷ ανὰ μέσον τὸ οἵἴκ. 

κυρ. κ᾿ ἔδειξεν. 1ὅ. ΑΒ: τὴν ὁλοκαύτωσιν τῷ βασ, 

᾿ πἰ σωω δυν 12.:...- 

»ππυνσπ Υ ΡΝΝΨ.  ΠΡΟ ΥὙ 

ἐξ λυ ὐδινονον... .. νυν νων “0 . «ἀν τὰ ἐὐ 

! 
᾿ 
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φοὶς ΘΎ ΠῚ υοῖι ϑΠυτίεπ, εν ϑΠέίατ παὶὸΚ δοπὶ ϑδουθίοο κι αμπαίέβ8, ἈΨΕ. 

7 Ἐ θεν ρα 8 ζαποίς Βοίοπ 21 Ζ Οἱρίαιῦ 
ῬΙΓεῦ, ει δδηίρο κι 9 τίοπ, ππὸ 
8 ἰθπαι Ταρεπ: δ δίπ. οείπ ἀπο 
ππὸ δοίπ Θυῦπ; ἔοπιθι θοόταιῖ πὸ ΘΠ 
πὶ αὐ δ απο ὑε8 δθηίρ 8. κι Θῦ- 
τίεπ ππὸ δεὲ8 ἀῦπίᾳ8ϑ. ΟἸταρῖδ, οἷς ὦ 

ὃ υοἱδεῦ πιῶ δαθὲπ αὐροια τ. ὃ Ἰϊπὸ 
ἍΠδα8 παῦπι Ὁ 8 Θίίδοεν ἀπὸ Θοῖο, Ὁα8 ἐπ 
Ὁόπι ὥαμπζε θ08. Φετίπ ππτὺ ἰπ δὲη Θῷ ἄθειι 
Ὅε8. δε πίρδ Θαμζεθ ροαποοπ τσατῦ, τπὸ 
αποίς ὅεῖι δεὀπίρε χει ϑ Πρ τίοπ Θεά επέο. 

9 Ἰϊπὺ Ὅο. δεῦπίᾳ 21 ϑιΠ9τίεπ σεροτῶ τς 
ἴδπι τππὸ 206. θέγαι σοπ Φαπιαίξιδ, ππὸ 
σοσαπη ἢ. πὸ [ἰδτοῖς [ε τες σοπ δ ίτ, 
τιὸ τὐοίοῖς ϑὲοχίὶπ. 

10 πὸ δὲ ὁδτθπίᾳ ἡ δα οᾳ. επίρεροπ 

ΦΡίρΙατ ΦΘΊΓ ἐν, ὅεπὶ δ δπίρο κει ἡ Π9τίοπ, 
6ὲπ Φαπιαζέιδ. Ἰ᾿ἴπὸ Ὅᾳ. εὐ εἶπει. ἍΠΠαΥ 

7αθε, δὲ. 41 Φαιπαζῆιδ ταν, [αποίο ὉῸ 1 

δὐπίᾳ α8 δοἤεῖθεπ ἍΠῈατΘ (Οθεμ δ [Ὁ 

ππὸ ΘΙο ἄγ β κῖιπὶ Ῥθυίοίξεν Ἰἰτία, τοῖο δὲγς 

11 ζ{εἴδε σεια τ αν. Ὁ πὸ Ἰἰτίᾳ, δὲν Ῥθτίος 
Πεγ, δαιεῖς οεἰποπ ἍΠτατ, ππὸ πια τε ἰθπι, 
τοῖς δὲν δεὐπίᾳ ὙΓθ. 8. 2 ἔθπι φοαποι δαί 

νοη Φαιπαίέιδ, δἰ8. δεν δὐπίᾳ ἜΓθα 8 τοπ 
12 Φαπιαζέιδ ἔαπι. ἘΔ δα δεν δ πίᾳ νοπ 

Φαμιαζέιδ ἔα ππὸ οι {ταν [αδο, 

18 ογζοτίς εὐ θαταιμῇ, Ἐπ εὐποεῖς ϑαταπ 

απ {εἶπ Θγαποον [Ὁ ἀπὸ ροίδορζεῦ, τπτῦ 

σοβ Ὀαταμ [εἰπε ταπέορζεν, πὸ 68. Ὁα8 

Β1π| Ὅε: ΦαπΕου[Ὑ,. οἷο εὐ ορζετίς, απ 

14 ὉὍεπ ἍΠαΥ ρτόπροα. ἘΦ Ιθον. ὅ6η:. ἐδοτπὸπ 
ὙΠΠαΥ, ΕΓ ὉοΥ ὅ6ηι ϑοῖτπ απὸ, (θαΐ εὐ 
τθα, 48 εὐ πίε {πἄπος οτυἰάγεπι δὲπι 2{- 
ταῦ τἀπὸ δεῖπ αῖιζε Ὁε8. ετῖπ, Τοπϑετη 
ζεδῖς ἰδπ απ οἷε (δ ἧς δε8. “Πτατῦ σεροπ 

15 "ϑλ ετπατ. ἜἸϊπὸ εν δὲδπίρ, [Πα σὸς 
σοί 1{τἰα, δοιι Φθτίοζεν, απὸ ἤγταῦν: ὕ{πῸ 
Ὁόπι στοβὲπ ἡ[Πταν [0ΠΠ ὃι: απρίϊπθοι οἷς 
ῬΒταποονζεν δε8. δθλοτροπδ, πιὸ οἰε (Θρεἰδε 
ον δε Ιθεποδ, τὸ οἷὲ ΘγαΠΟΟΥ[ΕΥ 

7. ΒΕ: απταοπαιοει πὸ. ΑΥ̓Ν.Α: [{ἀ) ἐὐδουπ, 

8, ΝΕ: οὗ ... δπ| δ εἴ): 

9, ΑΥ̓͂: {. [υἱο (δίπισοῦποῦ τυθ6. ΝΕ: Ὁ, (5. σοζαησ 

6επ. 

10. δεῖ ΘΙΠτατ... ασπὶ τοῖς, Βὲ ας δοῇοη Πεα{ού, 
αἀνν.υῈ: (Ὁ. ΘΙ πί6)) ... ϑϑονθίο. Α: ϑίθτίβ αι, ΘΙ. 

ἐπτο, Ἐ ΝΙ5Ι1 δαΐθιη ΑΟΠᾶζ ππη105 ἃ4 ΤΠ66- 7 
5,29. [1 ΠΡ ἢ Δ] 5} ΓΟΘΘ) ΑΒΒΥΓΡΙΟΙΓΠΙ, αἱ- 

ἀρ αθλ ΟΒΠ5: ΒΟΡΥῸΒ ἴππ15. οἱ ΠΠΪα5. ἴὰπ|5. 6ΡῸ 
μο ἡ λα 5 ΠῚ; ἀϑοθηθ οἱ βἈ] νι τη6 ἴὰο ἀ8 

ΠΊ8Π1 ΓΟΘῚΒ. ΟΎΡΙΔΘ οἱ 46 πηληὰ ΓΘΡῚ5 
ἰ5ν 86], ατὶ ΘΟΠΒΌΡΓΘΧΘΙηΐ Δάν ΒΊ1ΠῚ 
116. ἘΕῚ απ ΟΠ ορσ 586ι ἁγρθηΐαμ οἱ 8 
ΔΓ), αα0 ἃ ̓Πν ΘΠ ροΐα! ἴῃ ἀθιη0 
ΠΟΙΏΪΠΙ οἱ ἴῃ {Π 65 Δ }}5. ΓΘΡΊ5,, πιἰδ ῖ 

τπκα α ΓΘΘῚ ΑΒΒΥΓΙΟΓΌΠΙ τη ποτὰ. ἜΘ] εἱ 9 

ἀδνῖθν ἀρααϊονς νοϊαπίαι! 6}ι5; ἀβοθηαιι 
ΘΏΪΠῚ ΓΤῸΧ ΑΒΒΘΥΓΙΟΓΠῚ 1 ΠΗ) ΒΟΙΠῚ 
οἱ ναβίαν! 641η, οἱ ἰγδηβία! 4 11ἃ- 

ΠΣ ΝΣ ἴοΓ6 5. 6}115 Ουγθηθη, Βᾶ51Π δ (6 1} ἰἢ- 

τον θοἱί. 

Ρογγοχίίαιιθ Γοχ ἈΠ ἴῃ οοοαγδαμ 10 

ΤΠ Θ] Πρ] 5} ΓΟΡῚ ΑΒΞΥΓΙΟΓΠῚ [ἢ 

Π) Δ] ΒΟ: ΘΙ 16. νἹαϊββοί 4| 18} 8 

μι.8... θδΙηᾶ801, ΠΪδι1 ΓῸχ ΑΟΠὰΖ δά [{{π|8}} 

ΒΔ Ρ Οἰ ΘΠ) ΘΧΘΙΡ]Δ, 6]}118 οἱ 51}}}}1- 

τὰ] 6} ΟἸἼΠΘ. ΟΡ1Ι5 6]115. 

Ἔ Εχϑιγυχίίιια {Ὁ185. δύο γι 05. ἃ] γ 6: 11 

Ἰυχία. ΟἸΠΠΪὰ ΓῸΧ 

ΑΟΠὰ 46 απ 500, ἰἰὰ ἴοι 5δοθυοβ 

{{π|ἃλ8, ἀοηθο νϑηϊροὶ ΤῸχ ΔΟΠὰζ ἀὸ 

Ὠαμηᾶθοο. Ομ 4ι6 νθηΐδϑοὶ ΓΟΧΊΖ 

ἀβ ἢαιηᾶβοῦ, υἱά τὶ αἰίὰγα οἱ νϑηθγὰ- 

πα. (05. οδ. ΠΠπ44, ἀϑοβθμή!αι1ι6 Ἐ οι ἰπηηο- 13 

ἐλϑδε αν} ΠΟΙοοἁιβίἃ οἱ 5δου ΠΟΙ ΠῚ} 5.111), 
οὐ {Πᾶν} 9 1η]πὰ, οἱ [αἰ 5Δηρι!- 

61] ΡΔΟΙΠΟΟΥἢ) 486 ΟΡ] ΘΓαϊ 81ι- 

φονά θῈΡ ]1γ6. ἜΡΟΙΡΟ Δ|1Γ6 ΔΘΊΘΙΠῚ, 

ααοὰὶ οΡὰϊ ΘΟΡΔΠῚ ΠΟΠΪΠ0., γα ηβί.}1 

46 ἴδοι 6 ἰθ}}1 οἱ ἀθ ἰΙοθ0 Δ] (γ]5. οἱ 

46 Ιοοὺ ἰθι 0} ΒΟΠΪηΪ, ροϑι αι : 

{Ππἃ οχ [τ γ6 ἃ] 1}15. 81 ΔΕ ΟΠ ΘΙ. 

Ἔνθ 4046. ΓΟχ Αὐἰὰ {{π|86 ἰ ἢ 

ΒδοοΡ οἵ], Αἰ 6ἢ5: ΘῈ ΘΙ ἃΓ (68 Π1Δ}115 

ὉΠ Ρ. Ππο]οοδιβίιμη. παι ας οἱ 58ὰ- 

ΟΥΙ ΠΟΙ ν 5 ρον 11) οἱ ΠΟΙ οὐδ απ τη 

18,5. 
1Βᾳ. 

ι5, 15, 

7υχία 

46 ΡΓΔΘΟΟΡΘΡαΙ 

-- -" 

Εκχ.29,38 

8. Α1.: 6068. ΑΟμᾶζ. 12. 8 ἀ6 Πδῃη). 

Ὁανοῦ πα) αἰ ζείποηι αι. ΝΕ : παῷ [. σαπλοη 
πβοτίς, ΑΥ̓: αἱ {. ὅθ απατνί, Β: ϑίτθοί 

11, φαπᾷ τυυΐς, 
12. τταΐ εὐ δίπαιι τι. ΟΡ, 
14. ἁυὐοξεο οὐ το, θα δ. Θίπαοζίοε δε οαμζεδ... 

απ δι Φείες δεὸ 51. 8: [{6β εὐ... δοί[ε{} {6ππ. ΑΥ̓. 
γΕ: τσος [δὴ {. Θ ΤΟΙ] σοῦ Ῥ6πὶ ὦ, 



800 (10,10---17,5.) 

ΧΥΙ. 

Βέοριεῖ ΒΕΗ͂. 

πα γοα «Βίας. ἔφοδοι ρα δναρἴδ. 

καὶ τὰς ϑυσίας αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν 
παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τὰς ϑυσίας αὐτῶν καὶ τὰς 

σπονδὰς αὐτῶν, καὶ πᾶν αἱμα ὁλοκαυτώσεως 
καὶ πᾶν αἷμα ϑυσίας ἐπ αὐτῷ προςχεεῖς " 

καὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἔσται μοι 
εἰς τὸ πρωί. 16 Καὶ ἐποίησεν Οὐρίας ὁ ἱερεὺς 
κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεὺς 

"χαϊ. 17 Καὶ συνέκοψεν ὁ βασιλεὺς Ἄχαζ 
τὰ “συγκλείσματα τῶν μεχωνώϑ', καὶ μετῆρεν 
ἀπ᾿ αὐτῶν τὸν λουτῆρα, καὶ τὴν ϑαλασσαν 
κατεβίβασεν ἀπὸ τῶν» μόσχων τῶν χαλκῶν τῶν 
ὑποκάτω αὐτῆς, καὶ ἔϑηκεν αὐτὴν ἐπὶ βάσιν. 
λιϑίνην. 158 Καὶ τὸν ϑεμέλιον τῆς καϑέδρας 

- ἌΝ ᾽ , ᾿ " , 

τῶν σαββάτων ῳκοδόμησεν ὃν οἴχῳ κυρίου, 
καὶ τὴν είξοδον τοῦ βασιλέως τὴν ἐξωτέραν 
ἐπέστρεψεν ἐν οἴκῳ κυρίου ἀπὸ προφώπου τοῦ 
βασιλέως ᾿Ασσυρίων. 

19 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων χαζ ὅσα 
ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ 
βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων 
Ιούδα; 20 Καὶ ἐκοιμήϑη "Ἵχαζ μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέ- 

πϑ ΤΣ ΓΝῚ ἸΠΓΙ2 ΤΙΝῚ ἼΣΒΠ 

-ἰϑ. πἰλὼσ "Ὁ ΘΏΠ3 2) Ὑ ΝΠ ἘΣ 

ΡΤ ῬῸΣ ΓΙΞῚ ἘΠ’ 99 πον ἘΠ 

ΕἼΘ τοτν Τργιηι ΤΙΒΙῸ 
ΠΡ ΤΎΩΝ ὉΞΞ. ἸΠΊΞΙΣ ΠΛῊΝ ἰρ 55] 10 
Ὧν ΤῊΝ ὭΡΠ ὙΈΡΙ ἐΤΤΝ ΠΟΊΩΙ 17 

ὈΣΡΟΣῺ “Ο5 ΞΘ ΓΞ ΟΒΠ 

ὌΡᾺ ΤΠ ΡΠ Ν 9 ΓΝ 
ἸΏ ΌΤΙ Ἴδα ΤΌΤ, ὝΡΞ 

ρων αὐτοῦ ἐν πόλει “4αυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν. 
᾿Εζεκίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 

ΧΥΈΙ. ᾿Εν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ "4χαζ βασι- 
ὍΠΩΣ ᾿Ιούδα ἐβασίλευσεν "ἐσηὲ υἱὸς ᾿Ηλὰ ἐν 
“Σαμαρείᾳ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐννέχ ἔτη, 2 καὶ 
ἐποίησε τὸ “πονηρὸν ἕν ὀφϑαλμοῖς κυρίου 
πλὴν οὐχ ὡς οὗ βασιλεῖς Ἰσραὴλ οἱ ἦσαν 
ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 3᾿Επ᾽ αὐτὸν ἀνέβη Σα- 
λαμανασὰρ βασιλεὺς “Ἡσσυρίων, καὶ ἐγένδτο 
αὐτῷ “ἐσηὲ δοῦλος, καὶ ἔφερεν αὐτῷ δῶρα. 
4 Καὶ εὕρεν ὃ βασιλεὺς ᾿ΠΙσσυρίων ἐν τῷ Ὡσηὲ 
ἐπιβουλήν, διότι ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς 
“Σονὰ βασιλέα Ἱύπτου, καὶ οὐκ ἤνεγκεν 
δῶρα τῷ βασιλεῖ “Γσσυρίων ἑνιαυτὸν κατ 
ἐνιαυτόν" καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὃ βασι- 
λεὺς ᾿σσυρίων, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ 
φυλακῆς. δ Καὶ ἀνέβη 0 βασιλεὺς ᾿“σσυρίων 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν; καὶ ἀνέβη εἰς Σαμά. 
τατες καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὴν τρία ἔτη. 

16.4.Β:( (υἱ5) τὴν ϑυσίαν.. (τὴν) σπονδὴν (ο. ΕΧ). 
Δ Ὑ (ρ.λαδ)ὴ τῆς γῆς. Β: ἐκχεεῖς (ς. ΑΕ Χ). 17. ΑΒ: 
καϑεῖλεν ἀπὸ τ. βοῶν... εκ, ἔδωκεν (0. ΕΧ). 18,48 
Ἔτι σαββ.... εἰτὴν ἔξω (ο. ΕΧ). ΒἘτδ (ΓΑ ΕΧ). 19. ΔΒ: 
δχὶ τ. γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίω... . τοῖς υραεσσιν 
(ς, ΕΧ). 20. ΒῈ (41}.} μ.τ. πατ. αὐτῶν ( ἈΒΧΊ ΝΕ -- 
1, ΑΧ; βασιλεῖ. 8. ΑΒ: ἐγενήϑη ... κ. ἐπέστρεψεν 
αὐτῷ μαναά(ο. ΕΧ)ὴ. 4.ΑΒ Ἐὸ (ἐ ΠΕΧ).. «ἀδικίαν, 
ὅτι(ο. ΕΧῚ, Β: “Σηγῶρ (Σϑὰ Ἐ). ΑΒ: ἐν τῷ ἐνιαυτῷ 
ἐκείνῳ (ἐν. κατ᾽ ἐν. ΒΕ). ὅ. ΑΒ: ἐν πάσῃ τῇ γῇ 
(ε. ΕΧ). 

ποϑ τ ΝῚ ̓ Ξ ΤΌΣ 2 ΟΣ ἼΩΝ 18 
ΝἸΊΞΩΣΓΝῚ ΤΛΩΞ ὭΞτ τῶν ΤΘΌΙ 
᾿πῆπο ΓΞ ΞῸΠ πρῖξτι:, ΠΩΣ 

ἐῶ ἼΦῸ ὈΘῸ 
ΓΑΤΟ ΣΙ το ὝΣΝ ΤΓῚΝ ὉΔῚ Ἢ. 
ὩὩΝΠ ἼἼΞῚ ἼΒΌΤΟΣ ΘΙΞΊΓΞ ὩΣ 
“ὩΣ ἴπν ὩΞδῚ ΣΤ) ἘΡΡ 3 
Ἢ ὌΣΞ ὙΏΞΝ ΤΩΡ ἼΞΡὉῚ ὙΩΩΝ 

ΣΛΛΤΓΙΪΕ Ἴ23. ἩΠΡΡΤΤΙ ΣΝ 
ΤΙΝ τὸν οῦ Τρῶξ ΧΨΕΙ. 
πΡΝ »Θτι ποῦ πο πῦ ΠΘῺ 
ἐθ) ὦ ὩΣ ὈνοΣ τὸν Ἰρῶβ 
ΝΡ πὶπο ὌΣΞ ΡΠ ὩΡΞῚ 
ἐπ ν Ἤπι ἼΩΝ ἘΝ ἠο. “Ὁ ὩΞ 
ῶνΝ ΠΏ δ ΤΡΗ-: τὸν, ΣΌΝ 
ἘΣ ἴο Ξιῶδ) 135 » ΟΝ 
ὦ »π θῶν - Ἴο Ὁ, ΝΣ ΘΡῚ 
ἘΠ ΝἰδτοΝ δΡΘ Ὁ πο ΩΝ 
ποῦ ΠΣ πονπς -κῦ. Ὁ" Σ 
ΓΕ ἤποΣ »οῚ πρῶξ πρῶ ΩΝ 
ὈΣΞῚ ἐνῶϑι ΓΞ Ἐπ θῚ, ΩΝ 
ὄμϑη γηνηττῖθξ ΩΝ το 9 
ἰϑ)  ὥρῷ ΠΟ; "ἸΧΡῚ νοῶ 

109 

ΣΙ 

γ 17. Ὁ ὌΝ Ϊῃ. ἜΝ δ 2 
ν. 18. Ὁ ἼοῚ5 1. ῬΦΡὩ 
ν. ἅ. Ὁ δι Ὁ 9 Ν᾽" Ὃ “125 
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ϑΠιδευτιυεῖίε ϑοιδοτμπσοι πὶ Φοπροῖ, Θαππαπαῇοτ, ΧΥΙ. 

Ὁε8 δέδηίρϑδ πὸ {εἶπ (ΘΟρείδορζον, παὸ οἷς, 
Ραμ [εν αἸΓὸ8. Γ᾽ ἰπι απὸς Ταπιπις, 
ἴργοπι ΘΟρείδορ[ον ππὸ Φ γαπέρυζον, τὸ αἷΞτ 
1,8 51 ὅεν ϑταποορζοῦ, τὸ Ὁα8 ὅ1π|᾿ 
αἸ ὸν απϑότη [ον [0{ΠῈ δι. Ὁαταμ [ρτὸπε. 
αοπ; αδον πὶ δοπιὶ εθόγπεπ ἡΠταν οἱ ἰὼ 

10 Ὁεπξοπ, τυαϑ ἰΔ) πια γε. ἜἸτία, ὅον Ῥθυίὸς 
ἤτον, δαὶ αἴίοδ, ταῦ ἰθπι ὃὲν ὀπίᾳ ρα 8, 

17 Ὁϊεβ. ἜἸϊπὺ δὲν δῦπίρ ἍΠΠα8 δταὰ) αὖ 
οἷς (Θεἰζοπ απ ὅεπ δ ἘΠ {ὸπ|. πιὸ τ αὲ οἷς 
δε οὔοπ αυοπ, ππὸ Ὁ θέρεν τ αὐ οὐ 

ος νὴ δὲπ εἐθεέγπει οι, οἷο Ὁαγμ ΠΥ τθαΞ 
τὸ, παὸ [516 ἐδ. αἰ να 8 {είπεντπςε ὅ5{α- 

18 εν. ἔφα οἷς Φράς Ὁε8 Θαῦδαιθ 8, οἷς 
τ απ Θαπζε σεδαιοι δαίίπ, ππὸ δὲπ 
Θαπρ δε8 δε ηπίᾳ δ᾽ απθὸπ τοεπθεξὸ ΕΥ̓ δπ|πὶ 
ὥαιζε Ὅε8. ὥεττπ, δὲπι δὲ ηίρο δι) Π}9τίοπ 
ἀπι Φίοπ. 

19 ὥἴδαδ αδοὸν πιοῦν σοπ ϑθαϑ ἐπὶ Ταρὸπ {{| 
Ὁαθ εὐ σείδαπ δαΐ, ἠ{εῦε, ὉὍα8 {Π{ ρεζῶώγίος 
δεῖ ἱπ Ὅεῖ Οὐτοπίοα Ὅὲν δεθπίρς. δα. 

20 πὸ ρα 8 ἐπι 1 ταῖς εἴπει ἡθ ἄτοτη, 
τὴν αν δερταθοπ δεῖ Τεῖπο ἡδάτον ἵπὶ ὍῸῈ 
Θίαρε Φαυΐοθ, ππὸ Θίδεια, {εἶπ Θοῦπ, 
τυατὸ δθπίᾳ απ [εἶπο (Θτατί. 

ΧΥΨΕΙ. ζδπ ουδίμεπ δαθν θαϑ, δεδ 
δὺπίοϑ θα, τρατὺ δεῦπίςᾳ δὲν δΊταεί κι 
(απιατίᾳ ὥοζεα, δὲν Θυῦπ (δα, πεέιη 

2 δαῦτο, Ἔππὸ θαι, Ὁα 8. ὃὸπι ὥεντπ ἀρεῖ 
σεξεῖ, ὁοα) πίε υἷε οἷε δεδηίαᾳο ήταοϊδ, 

8 οἷς οὐτ᾽ ἰδπι τοατὸπ. ὉΠ οοΥ Ὁ πο δεπ 208 
δέεται! Θαϊπιαπαΐεν, δὲν δ πίρ ει ἡ] τί οπ, 

απὸ υζεα ὐατὸ ἰθπὶ παπιονίθαπ, δα} ΟὟ 

ἀἴθιι Θεζώειξε ρα. ἔφα αθὸν δεῖ δεδπίρ 
4: Δι Π9τίοπ ἱππρ τθατὸ, Ὅα8 Φοΐεα, εἰποπ 

πα αὐτί γτεῖς, πὸ ϑοτοπ θαίτς 5: Θυ, 

πὶ δε πίος ἰπ (δαθνίοι, φοαποι, απὸ αἰῶ, 

Ὁαττείώτε Θεάεπέο ὁοπὶ δε δπίαο κι ἍΠ|Ὁ- 

αίοπ αἴἴο φαθτὸ, δείαρσοτίο ἐν ἰθπὶ τὸ [ρτὸ 

ὅ ἰδ ἰπ8 Θεζάπρπίθ. ἜἸλπὺ δὲν δε δπίρ δι 

ϑι{9τίοπ ξοὸ5. αὐ θα 8 ραπλὲ ἀαπὸ ππὸ οὐπ 

ΦΘαπιατία, ππὸ δείαροντίς [6 Ὁτοῖ αθτρ. 

18, Α.Α: τοπ απβοπ. Ὁ.1,: Βαπβεπ. 
20. Α.4: δεί [εἴπει δ ἀξυτπ, 

15. ΑΥ̓Υ.ΥΕ: τορροῖ δοδ ὁ. 5{. οί {{) πι (πο) δ: 

Ὀρπέοπ, ΑἹ θυ... [ο1{υτοῖ [εἶπ πα πιοίποιη 58 {{{ πὴ 
17. δίς ϑϑονεάζοίμπιαοιι. ... εἶπ {ε 1. ΟὟ ΥΕ: 

απ δα ὁ Θεείπρῇαπον ἐ Σ 

18. ἄπβετη δίπααμπα... τοέσὲπ δοδ ὅν, δι φι, ΑὟΥ: 

Φεπ Βουοξίοπ Θαδδαίβδραπα. ΥΕ: δίὲ Θαθθα δε 

δαίίς. Β.ΑΥ : ἐθα! (ταῦπι)} εὐ τοὺ νυῖπ ϑαμοῦ 
ΥΕ.Α: σευίερίς εὐ ἐπ (υεπ Φεπιροῖ), 

ΓΘΡ 18. οἱ β5Δου! ΠοΙ 6]05 οἱ Πο]οσδι- 
5[}} ὈΒΙΨΘΙΒΙ ΡΟΡᾺΪΠ ἰθῦγὰθ οἱ 88- 
ΟΥΙΠ Ια ΘΟΓῸΠ οἱ ΠΠΠ)αιηϊηἃ ΘΟΓῚΠῚ, οἱ 

ΟΠΊΠΘΙῊ 5ΔηΘ.]η 6 ΠῚ ΠΟ] ΟΟΔιι5{1 οἱ ἀη]- 
ΝΘΕΒΙ] Β5ΔΠΘΊΪΠ ΘΠ. ὙἹΟΙ ΠΏ 86. ΒῈΡΘΙ 1]- 
ἴα οἰ πα 465; Αἰ Γ6. νθΓῸ ΔΘ ΓΘ. ΘΕ 

Ράγαίτιη δὰ νοϊαπίαίθιη τηθᾶπ). ὃ Β8- 10 
Οἱ Ἰρίίαν ὕσίαβ. βᾶοοΡά05 [υχία ΟΠ] Ϊὰ 

48 ΡΓδθοθρογᾶΐὶ Γὸχ Α0]|ἃ2. Ἔ ΤΠ 17 
186.7,38.Δ 6}. ΤῸΧ ΑΟΠΔ2 οδο]αίὰβ Ὀᾶ565 οἱ 

ἐπλθ δ] ΘΓ θη, (αἱ δραΐ ἀθβΈροΓ, οἱ ΠΔΓΘ 
ἀθροβαϊὶ ἀθ θΟθῈ5 6 615, 4] βυβίβθη- 
τὰ) ηΐ Ππ4, οἵ ΡΟΒ.1 5ῈΡ ΘΙ ραν] Π]6ῃ- 
{π|| δἰγαίατῃ ἰαρι46. ἜἘΝΜ580}) 410-18 
46. 580 })α{1, «ιοἀ Δραϊῇοανογαὶ ἰῃ 

(Βα τ0,5. [ΘῈ 010, δὲ ΠΡ ΘΒΒ.1) ΓΟΡῚΒ. Θχίθυ 8 

ΟΠ ΘΡΕ ἴῃ. [ΘΠ] 1 ΠΟΙ] ΡΓΟΡίροΡ 
ΓΘΘΘΠῚ ΑΒΒΥ ΙΓ. 

ἈθΙΙαὰὰ ἃπίθηη ὙγθΟΓπ) ΑΟΠ82 19 
ἶτνς, ἀαδ6 [θοἰζ, ΠΟΠΠ6 ἤᾶθο βουρία βυμὶ 

ἰπ ΠΌΓΟ ΘΓ ΠῚ (ΘΓ) ΓΘΡΊΠΏ 
διθσαῤ  Πονηϊνα 6 ΑΟΠὰΣ οὐπὶ 20 
ῬΔίΓΙ 5. 515, οἱ βρη 8. δὶ απ 

18,4... 615. ἴῃ οἰνιαΐα Πᾶν] ἃ, οἱ γϑρῃᾶν!ι ΕΖθ- 
Ομ] ᾶ5 Π]ΪῸ5. 6]15 ΡΓῸ 60. 

Απμπο ἀποάδεϊμηο Αομὰ το- ΨΥ ΕΗ. 

15,30, 515. διὰ γοσηᾶνὶς 566. ἢ]ΐ5 Ε]ὰ ἴῃ 

ΑΙ ΓΙ ΒΌΡΘΙ ἴβγὰ 8] ΠΟΥΘΩῚ ΔΠ}18, 
Ἔ [βοιίαᾳαθ. τῃϑ] πὶ ΟΟΥ̓ἢ ΠΟΠΔ0, 2 
5684. ΠΟῚ 5ἰοΐ γορ 65. [ἴ5ρᾷ 6} ααὶϊ δηΐθ 
δὴ [πϑρᾶηϊ. Ἔ ομίνα ἢ ἅ868η- ὃ 

τον νυ, 610 ΒΑ]ΠΙΔΠᾶΒΔΓ ΓῸΧ ΑΒΒΥΓΙΟΙΠΙ, οἱ 
[αοίιι5 δδὺ οἱ θ566. βϑῦνιβ γϑάβ)αί- 

16. 8.. 4α6 1Π|] ἰθαῖα. Ὁ Οσμη46. ἀθργθ]θη- ἃ 
(ν.8,.2.|5881 ΤῸΧ ΑΞΒΥΡΊΟΤπΙ Θ566, 4106 Γε- 
μο..τια.θΌ0Π ΓΘ Πἰΐθη5. πηἰβίβϑθὶ Ὠ.Ή1]05. δά 

δαὰ ΓΟσΘηῚ Αθρυρίϊ, Π6 ργδοβίαγαι {γ]- 
Ρυιὰ ΓΟΡῚ ΑΒΒΥΓΙΟΡΠΙ, 510} 51Π6}}}}8 

8.15 5011{π5 ΘΓαΐ : ΟὈ56 610 Θὰ) δἱ ν]η- 
ἴθ τη ΠἸ511 [ἢ ΘΑΓΌΘΓΘΙΏ, Ἐρορνασαίι8- ὅ 

18,9... 46. 651 ΟΙΠΠΘΙῺ [ΘΓ ΓΔΠ], οὗ ἈΒΟΘ ἢ 608 
δΑΠΊ ΓΔ ΟὈΒΘα ἢ Θὰ1) {Γ1}}}18. ΔΠ}18. 

16,8. 

19. Α1.: οἵ ομμηΐὰ 4.868. 

2, Β.ΝΕ: φεσύζοει (σατὲπ). 
.. Β: [{εἰπ ἀπεῶί. ΟὟ τα, οἰπζείο ἔπι δ, ὙΕ: ἐπ: 

τἰϑεοίο, Αὐραθ θπι τ υἰθπ, 
4. δίοιοοί ἐν ϑϑοίει δαίίο ... σογθαίζίοες εὐ, Β: Τοβ 

θη εἰπ| Ποβοπ αι. ἰῃπ δίποοι. ἱπὶ δεζαπροιθαιο. 
ΑΥ̓͂Ν.ΥΕ.Α: [ὑὲὲ ἰῃπ φεδιποῦπ πὸ (Θεῖ. 

ὅ, Β: 3. δέταμῇ ὑπνῶν Ὁ, 6. ὃν, ΑΥ̓: ἃ. ἄθεον ὃ, 6. 
ΝΕ: ἰθύγξυᾳ ὃ. 6. 
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ΧΨΕΕΙ. 

ποραπι ΕΙ. 

Ἡὸοϑοα ρα ον αρἴὶ5. 

- Α " 

6 Ἔν δὲ τῷ ἐννάτῳ ἔτει ᾿ῷσηὲ συνέλαβε βασι- " 
΄ ᾿ Ε] , Α ᾽ 

λεὺς ᾿Ασσυρίων τὴν Σαμάρειαν, καὶ ἀπῷ- 
Κῶ, . ΠΡ ᾿ τ 

κισὲ τὸν ᾿Ισραὴλ εἰς “Ισσυρίους καὶ κατῴκησεν 

αὐτοὺς ἐν ᾿4λαὸ καὶ ἐν ᾿Αβὼρ ποταμοῖς 1 ὦ- 
ν᾿ ν 3 σ 

ζὰν καὶ ἐν ὁρίοις Μήδων. 1 Καὶ ἐγένετο, ὁτὲ 
“ ς εἰν Ἢ » , κᾶ - 
ἥμαρτον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῷ κυρίῳ τῷ ϑεῷ 

᾽ - - 3 ᾿ - ’ 

αὐτῶν τῷ ἀγαγόντι αὐτοὺς ἐκ γῆς “Τἰγύπτου 
.ς , Α ", 

ὑποκάτωϑεν χειρὸξ Φαραὼ βασιλέως Αἰ- 

γύπτου, καὶ ἐφοβήϑησαν ϑεοὺς ἑτέρους 8 καὶ 

ἐπορεύϑησαν τοῖς δικαιώμασι τῶν ἐθνῶν ὧν, 
γῳ. ὦ ’ 2 ’ - “Ψ Ε] Ί 

ἐξῆρε κύριος ἀπὸ προφώπου τῶν υἱῶν σ- 

ραήλ, καὶ οἱ βασιλεῖς ᾿Ισραὴλ ὅσοι ἐποίησαν. 

9 καὶ ἠἡμφιέσαντο οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ λόγους ἀδί-. 
κους κατὰ κυρίον ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ᾧκοδό- 

μησὰν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν 

αὐτῶν ἀπὸ πύργου φυλασσόντων ἕως πόλδως 

ὀχυρᾶς " 
ἸΙσραὴλ' στήλας καὶ ἄλση ἐν παντὶ βουνῷ 

ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, 

1 καὶ ἐθυμίων ἐκεῖ ἐν πᾶσι τοῖς ὑψηλοῖς, 

1{ ἢ 3 , ς - ΓΝ: ἂν ἃ 
καὶι ἐστηλωσαν δαυτοις Οεἐ νσἱιοι 

καϑοὸς τὰ ἔϑνη ἃ ἀπῴκισε κύριος ἐκ προς- 

ὠὥπου αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ 

ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον, 12 καὶ 
κς 94! , ᾽ 

ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις οἷς εἶπε κυριος αὖ- 
λο ᾽ , δ ε-“ἥἤ - 13 Ὰ 

τοῖς" Ου ποιήσετε τὸ ῥῆμα τοῦτο. Καὶ 
, ΕἾ κ᾿ . φῳ 15 , « 

διεμαρτύρατο τῷ Ισραηλ καὶ τῷ ]ουδᾷ ὁ 

κύριος ἐν χερσὶ πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, 
. « - " ᾽ ᾿ 

παντὸς ὁρῶντος, λέγων" ᾿Αποστράφητε ἀπὸ 
τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε 
τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ 

, Ἢ ᾽ -"Ὕ 

πάντα τὸν νύμον μον ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν 
δούλων μου τῶν προφητῶν. 18 Καὶ οὐκ ἤκου- 
σαν, καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν 
γῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν οἱ οὐκ ἐπίστευσαν 
κυρίῳ τῷ ϑεῷ αὐτῶν. ὅ Καὶ ἀπώσαντο τὴν 
διαϑήκην αὐτοῦ, καὶ τὰ δικαιώματα ἃ διέϑετο 
τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ 

ἘΚ Ἔν ἔτει ἐνν. (ὁ. ἘΧ). ΒΒ Ἐτὸν (ὑ ΑΕ Χ). 
ὄρη (ἐν ὁρ. ΕΧ). 7: 8: ὅτι (ὅτε ΑΕ Χ). ΑΝ Ἐπ᾿ 
τῷ (Ὁ Ε) ... ἀναγαγόντι (ὁ. ΕΧ). 8, Β: ἐκ (ἀπὸ 
ΑΈΕΧ). ΑΒ "τῶν ({ἘΧ). 9, ΑΒ: κ. ὅσοι ἦμφι. 
λόγ. ὅχ ὅτως κατὰ (ς. ΕΧ). 10. ΔΒ ὃ οἵ υἱοὶ Ἶσρ. 

, ἐπὶ τ. «(0.ΕΧ}. 11]. ΑΒ: ἐθυμίασεν... Ἐτοῖς (ὦ. 
ΕΧ). Β: ἀπῴχησε. 12. ΑΒΧ (ἢ, ἡτῷκυρίωί ὙΕΧΟ. 
18. ΑΒ: τοι ΟἹ κύριος ἐν τῷ Ἰσρ. κ. ἐν (τῷ Ἶ. καὶ ἐν 
χειρὶ ... Ἐ(ρ61..) μὸ (ς. ΕΧ). 145. Β᾽ οἵ - πατρ. αὖτ, 

κα - ἜΞΈκΘ 

ΠΏ ἼΞ9 ϑϑπο ΓΟΡΘΩΣΙ ΓΡΌΞΙ ὁ 
πο μπνς Ἐ55) ἸΣ των ΩΝ 
“Ἴ2 ΓΞ} ΠΣ ΤΞ, πρῖν Ξ) πθῶν 

ἘΣ ἌΡ πον ἀρ ὅπ ττ" 
ὌΣΣΟ ὰν Σιν ον 
ὨΠΙ.. ΘΟ ΠΣ Ὑ ΝΣ ΘῸΝ ΠΡΣΊΒΙΠ 
ἮΝ 9 τας Δ Μη ἜΞ τν 
ΓΉΡΠΞ 995} ΤΟΤΙΝ ΘΎΡΣΟΝ 8 
ὮΞ ὩΘῺ πῆ: ὥνἧπ ΩΝ ὉΒΣ 
ἐῶν ἼΩΝ ὑπ τέο, "25 ὉΝΎ᾽ 
"ὧν ἘΠῚ ΕΝ 3 ἘΝ ΘΓΙΣἢ 9 
925) ὈΠῸΝ πόσο τὸν 5- κὸ 
ὉΠ ὉΠ» - Ἐ23 ΠΏΞ ὩΠῸ 

ἘΠ Ἴ2Ε9) 1 ἼΘΙ ὝΣΣ ΘΛ ΎΔΗΣ Ὁ 
ΡΞ ΠΡ ΞΓῸΞ ὉΣ ΘΝ ΓΞ 
δ πη ΩΡ. ἐ5. τὸ ὨΠῸΣ 11 
πὴ προτητὙῶΝ δὴ ͵ 89 τ 3 τὍ23 
ΠΡ ΈΠΗΝ Θ᾿ Ὁ Ὡ. 2 ἢ) 99) ὉΣΙΣΘ 
"ῶν ΘΡ᾿ὈΝῚ 135 ἐπήτοτ ΩΝ 12 
Ἔρπστον ΤΏΡ ΝῸ 560 μῆστὶ ἼΩΝ 
πΊΠ 25 ὈΝ 93 τεῆτπν ἸΡΘῚ Ὁ ΠΤ 13 
ἡϑῖθ΄ δ Ὁ τ πτῦς ἴδηΞ) 99. 55 
"Χ ἘΔ ΘΟ ΘΘ ΞΕ 
ὍΣ τῶν πσπτοῦ᾿ ἬὨΤΡΓΙ 
ἜΝ πο ὙἩΦΝῚ ὈΡΠΞΝ ΩΝ 
Ἡρώ ΝΟ ΕΘΟΝΊΞΒΙΙ ὙΤῺΣ ἼΗΙ 
ἼΩΝ ΘΠ Σκ ΠῚ. ΒΘ ΉΡ ΩΝ ἩΦΡΘῚ 
᾿αΡΡ ΠΝ πήποβ ΣΝ, Νὸ 
ὝΣΝ ἼΡΉΞΤΓΙΝῚ ὌΡΤΤΤΝ ἸΌΝ 85 ἸὉ 
ἼΩΝ ὙΓῊῚΣ ΠΝῚ ὈΓΊΣΝΤΩΝ ΤΓῺΞ 

γ. 18. Σ ἬΝΣ 
ἰν. “ἡ πϑὩΞ ὈΠΏΣΌΟ "53 

0. α΄ ὅαδον, δέπι δίμῇ Ὁ. Β: Τίεβ {τ Ἰοσῦπεπ, 
ΑΥΟν Ε: αὉ ἰρποι ϑβοθηππῃ. 

7. ΒΑ ΝΕ: πὸ δα ὁ ρον, (ἰδ) εἰ. Α: Φοπη 
εὖ οὐ, δαβ..., φεῦ. δαξέοπ, 



: Ὡ, φιύπίᾳο. 
----.---- Ξε 

οἷς Πϑερῖάδημπα παῷῷὸ ϑΠΠ}Πυτίει -- αἵἷὸ αὐ ᾧ  (έταϊε, 

(7,0--15}0 809 

ΧΥΕΙ. 

6 τη ἱπι πειπίοη ὅαῦν ὥοζεα. σεθαπη 

Ὅε. δεθπίρ 2 ΠΠυτίοπ Θαπιατίᾳ, απὸ [{|- 

τοῖς ἤναο θεᾳ ἴῃ θ Π τέρα, τὸ Τερῖς {6 

δι ΘαΙαῸ ππὸ δι Θαῦον αἀπὶ ϑθαεν Θο- 
ἴα, ππὸῷ ἱπ δὲπ (ιάοίει ὃοὸγ ϑὲοϑον. 

7 ἜΦεππ ὃᾳ. δίς δείποον ϑἼταεῖ τοΐδεν Ὅεπ 
ὥεττα, ἰδτεπ οί, {ἀποίρίει (Ὅ.γ [{6 ατι8 
(αν τ πα σοι τοι θαῖίο, απ 1 Θ απὸ 
ραταῦ, ὃὉὍεὲ8. δε ηίᾳ8 ἰπ (δρονίοα), τὸ 

ὃ απρετὸ τιον Πἰτ τοῖοι, ὃ ππὸ Ἰραπϑεῖτοη 

παῶῦ Ὅν Φείοεπ θεῖε, οἷς Ὅ60 ὥετν τοῦ 
Ὁεπ δείποοῦπ ἤταοῖ ϑουτίεδοπ ϑατο, ὑπὸ 

9 υοἱἱς οἷς δεδηίᾳε ϑήταοδ τραΐοπ. ἜΤ οἷς 
δείποον δήταοῖ [ἀπ ἄτοπ ἰῆτε Θαύ)επ τοΐς 
ὍεΥ δὲπ Θεῖτη, ἰθτοι οί, οἷς σῷ πῶ 

απ σατο) πο ὅκα [{ε ἰῦπεπ Θῦθεπ 

δαμείοπ πὶ αἴξοπ Θιάοίοπ, δείδεδ ἰπ Θῴ ]- 
10 }τπ ππὸ [ἐπ Θιζοιίοπ, ὅπ τἰἀγιοίοπ 

Θάμίει. απ ππὸ Φαίπε απ αἴ θοθοπ 

Φύσει πιὸ ππίον αἴΐεπ ατἴιποι ᾿Βάππιρπ, 
11. ὃ πὸ τἀπαγετίοπ Ὁα 6}: αὐ αἴζεπ Θύδθεπ, 

οἷς οἷς Θείοεπ, οἷὲ Ὅεῖ ὥεῖν τοΥ ἰθπεπ 

τοραασοίγίοδοι θαίίς, πὸ ττίοθεπ δῦγε Θύξο, 
12 Ὁαπῖ! {6 ὅπ εττη εὐλ τποίοπ, ἢ πιὸ οἷος 

ποίοπ δὲπ Θύθοι, Ὁαυοτ ὍῈΥ εΥν δι ἰθπεῖ 

σεασί ραίίο: φῦ τ [01 ζο)ε8. πιῶ! τ μπ. 

13 Ἐπ ὑθεππ εν θεῖν δοεισείε ἰπ Ἰταοῖ 

πὸ δα δ αἷϊτὸ του θοίεπ. τἰπὸ 

Θῴαπον, ππὸ Τεβ ἰθπεπ Τα σοπ; δέοθτοῦ ππὶ 

σοπ ἐατοπ δύζοει. ϑβδέροπ ἀπὸ Θαϊτ πιείπο 
Θεδοίε ἀπὸ ϑϊεῶτς πα αἴΐοπι δδεῖοθ, θα 8 

ἰὼ εατρι θἤξοτπ φοδοίοπ θαδε, τπτὸ Ὁα 
ἰῶ 21 ἐπ σοαπος θαθὲ διτ πιρίππὸ 

14 ἰπεώτο, οἷς Ῥγογρθείοπ: 70 σεθοτάγτοι Τίς 
πἰῶτ, ζοπόογα δἀνεείοα ἔθτοι ϑιαιξοη, υὐἷο 
Ὁεῖ ϑὲαίξεπ ἰθτον δ άτον, οἷς πῶς σἴαπθτοι 

1ὅ απ δὲπ ὥεττα, ἰὅτοι δι. ἜΘ αριι θεῖ- 

αὐὐτείοπ {{6 {εἰποὸ Θεδοῖς, τἀπὸ [εἴποι ὅθιπιο,, 

Ὅθπ οὐ παἰὶ ἰδτεα πθάτοτιι. σοπας θαι, 
απὸ {εἶπὸ Βεπρπίῇε, οἷο εὐ ππίον ἰρπὲπ 

; 9,....1: ὦ Θόμει, 

8. π΄ δον δύπίαο σ,, δίς {{ς τπατῦτοπ, ΒΥ ΝΕ: 

ἰπ (τα) δεῖ Θαθιπροπ. Ατσοηι Θ᾽ εδταπ). 
9. οεζαπποι Φοίπας, δίς πίδοε τς ε τοαύον ... ἔδτοι 

ὥε,, σοι δ αογεερατπι απ δί8 αὐ δίς ,. Φε. Β: δε: 

{πίοι οἷο Φ.. ... ὙΕ: ἐτίοθοπ ρει [Ὁ Φ. ... ὁ 
10. ΝΕ.Α: 9ψ{{0{ἀπίεπ. ΑΥ̓: αι. θήτατέοι, ΥὙΕ,Α: 

ἰεδοια ἢ, ϑύροί. , ([απδὶρε) ὅϑαιπης, 

᾿ 

ἜΛΠΩΟ δαίθηη πΠῸηῸ 0566 οδρὶΐ Γχ 6 

16.2.9. ΑΒΒΥΓΙΟΓ δαιηδγίαιη, οἱ ἰγαηβίαμι 
᾽ ) 

76κ.39,10 Ε ; ς Ὶ 
[5.86] ἰῇ ΑΒΒΥΓΙῸΒ. ΡΟβι 6. 608. ἰῃ 

Ἠα]ὰ οἱ ἴῃ Πάρογ μιχία Πανίπ 2 ἢ 
ΤΟΡ.1,16.: ὡς Εδοία μη ἴῃ οἰν!ἰα{1}}11ι5 ΜΘΘΟΓ. 7 

Θδ. 6111, ΟΠ] ΡΘοοαββθηὶ ΠῚ [5Γ86] 

Πομληο ἤθὺ 810, 4υἱ οἰμυχογαὶ 605 

46 ἴθγγὰ Αθρυρίϊ 46 πηᾶπι ΡΠ ΟηΪ5 

Γ0ρ1]5. Αδργρίϊ: οΟΙαθσηΐ ἀ605. 4186- 

ναι. Π05, ἜΘ᾽ ΔΗ! ανογιηὶ υχία σἰϊα τ 8 

ἐο δ ΣΤΡ ΘΠ 11}, 485. ΘΟΠΒΙΠΙρβογαΐ ΠΟΙ Ϊ- 

ΠῈ5. ἴῃ σοηϑρθοία ΠΙΪογι 5γ86] αἱ 
ΓΘΡΊΙΙ ἴϑ γᾶ 6}, (τὰ 511 }Π6} [6 ογδηί. 
ἜΜῚ οἰϊομίθσιιμ ΠΕ 56] υθγ}}}5 
ὨΘΠ τΓροίῖ5. θοιηϊηιπη Ὠ ΘΠ) 5.1, οἱ 

ΘΟ Ι ΠΟΥ Γαΐ 5101 Θχοοβὰ ἴῃ ΟΟΠΟΙ 8 
5.5. ἈΡΘΠ15. 5115. ἃ ἴαΓΓΟ ουδίοπ1π| 5418 

ιπκ. δα οἰνιἀΐθηη τη,  Βδοογιηι- 10 
14,28. 416 5:01] βίαϊιηαβ. εἱ ἰὰσοβ ἰῃ οἰηηὶ 

6016. 5. ΡΠ] 11} οἱ βαθ 6 Ρ. Ομ 6 ΠΙΚΏ ΠῚ 
ΠΟΠΊΟΓΟΒαΠι, Ἔ οἱ Δ Ο] θαηΐ θὲ ἰη66η- 11 

501) ΒΌΡΘΙ ΓΒ. ἴῃ ΙΠΟΓΘΠῚ ΘΘΠς ΠῚ, 
45 ἰγᾶηῃϑίυ! γα ΠΟΙ Πι15. ἃ ἴδοία 
ΘΟΓΙΏ, ἰδοθγιιηίιι86. νου θὰ ρΘ55ἰΠηὰ 

[ΓΓΓ πη. 65. ΠΟΙ ΠῚ, οἱ οοἰπθγιηὶ 12 

κακοῦν πη] {{188,. (8. 4α θι15. ΡΓΑΘΟΘΡΙΐ 68 
28,18.. ΠΟΙηΪπι5. Π6. ἰαδθθγοηΐ νϑυθα) ἢ00. 

ἜΒῚ ἰοϑΕΠοᾶῖ5 οί οι Ἰη115. ἴῃ [5Γ86] 18 
οἱ ἴῃ δι4α Ρ6Γ πιδηϊπὴ Οἠηηΐιμῃ] ὕΓΟ- 

18πννν θεά γιπὶ οἱ Ὑ᾽Δ θη 1, ἀϊσοη5: Ἀθ- 
Ἐπ ο, ΝΘΡΙΠΏΪΩΙ ἃ 18. ὙΘΒ.ΓῚ8. ΡΘ55. 115. οἱ 

αἰιβίοάϊ6. ργδθοθρία πηθὰ δἱ ΘθγδΠ10- 
ηἶὰ5, 1χίὰ ΟἸΩΠ6Ι) ἰοβ θη 41 8Π| ρΓΔθ- 
οδρὶ ρδίγιθι5 νθϑιγ]5, οἵ βίοαί ῃἰϑὶ 
δ νο5 ἰῇ [ὩΔΠ11 ΒΘΥΝΟΓΙΠ ΠΠΘΟΙῚΙΠῚ 

φΟμ 5 ΘΡΤΟΡΠοίάγιπι. ἦ ΘΩΪ π0 1. ἈΠ ἀἰΘΡΌΠΙ, 
αὐὐιδς, 564 ᾿πἀπΡν ΘΓ1 σΘΡν 661) διιᾶη) χὰ 
Ἐκ  ΘΥν 661}. ῬΔΙΓΙΙΙ) ΒΟΓΙΠη, 41] πο- 

Ισϑυαπὶ οὐ θάμα Πομπο 60 810. 
ἜΒῚ ἃ] οογαηὶ ἰροι(π]ὰἃ 6}15, οἱ 1 
Ρδοίαπι αἰοὰ ΡΘρίδΙ απ ΡΔΙΓΙΠῚΙ5 
ΘΟΓΆΠ), οἱ ἰθβι Πα! 10 ἢ 65. 5. 001- 

[96-. 
4,425. 9 

16,4. 

9. Α1.: Ορδγα ὀτηΐ 5. ἐγ υ ἀγ ΘΓ ηΐ, 

11. ΒΑ νΕ.Α: {δαίει (δεν) δόε Φίπρε. 
12. Β: Φιοάδούβοπ, ΑἹ ὅοπι Ππβα ἢ, 
13. Β: 1{ιὺ ὃ. ὅ. ΤΠ β δεξειθεπ, ΝΕ: Βεβειτίς, 

ΑὟ: τοατπΐο. ΑἹ δολοπαίς [ὦ ὁ 
14. αν: τοατοῖ γαϊόβαττίᾳ οἴοἰὦ ἰθτοπ "8. 
10. ππὸ σοταοέ, Β.ΝΕ.Α : νουσατίεπ. ΟὟ : θεν: 

ζἀπιάδείει .ν. αι {, “θατπαπροπ, ΥΕ: 9961 εναπβ6π. 



810 (17.16--22. Περότ ἘΠ. 

ΧΥΈΙ. 

σ΄ , ᾽ Ἂς, ᾿ ᾽ , 

σα διεμαρτύρατο αὐτοῖς, καὶ ἑπορευϑήησαν 

ὀπίσω τῶν ματαίων, καὶ ἐματαιώϑησαν καὶ 
-» - - - ἢ 

ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν ὧν 
᾽ ἐν μὰ . - ἣ 

ἐνετείλατο κύριος αὑτοῖς τοῦ μὴ ποιῆσαι κατὰ 
-» κ᾿ Ἁ 

ταῦτα, 10 καὶ ἐγκατέλιπον πάσας τὰς ἐντολὰς 
κυρίου ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς 

, ΄ ΄ ἀν ͵ Ὑ " 

χωνευτὰ δύο δαμάλεις, καὶ ἐποίησαν ἄλσος, καὶ 
- - - 2 - 

προφζεκύνησαν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, 
ὺ ἐλὰ ῦὉ Βααλ 17 καὶ διὴ καὶ ἐλατρευσαν τῷ Βαάα καὶ διήγαγον 

-“ ν - 

τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν 

ἐν πυρί, καὶ ἐμαντεύοντο μαντείας καὶ οἰωνί- 
-» - Νὰ ἣ᾿ 

ζοντο, καὶ ἐπράϑησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν 
» - 2 ᾽ 

ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτὸν. 

18 Καὶ ἐθυμώϑη κύριος σφόδρα ἐν τῷ 1σ- 
ραήλ, καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου 
αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑπελείφϑη πλὴν φυλὴ ᾿Ιούδα 

μονωτάτη. 19 Καίγε ᾿Ιούδας οὐκ ἐφύλαξε 
᾿ -"΄᾿ - 3 - 

τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἐπο- 
, ᾽ »" , ᾽ ᾿ τ 

ρξευϑησαν ἕν τοῖς δικαιώμασιν Ισραηλ οἷς 
“π᾿ ΄ ΓΑ «, 

ἐποίησαν. 329 Καὶ ἀπώσατο κύριος ἅπαν τὸ 
᾿ Ἂ , 

σπέρμα ᾿Ισραήλ, 'καὶ ἐθυμώϑη κύριος ἐπ᾽ 
Ἵ ἕν ͵ 7 δ 

αὐτοῖς, ἐσάλευσεν αὐτοὺς 
αὐτοὺς ὃ κύριος ἐν χειρὶ διαρπαζόντων αὐ- 

- ΣΙ « ᾽ 

τούς, ἕως οὐ ἀπέῤῥιψεν αὐτοὺς ἀπὸ προς- 
΄ - ν “ 

ὠπου αὐτοῦ. 321 Πλὴν ὅτι ἐῤῥάγη ὁ ᾿Ισραὴλ 
ἀπὸ τοῦ Δαυίδ, ἐβασίλευσαν 

, ᾿Ὶ 

τὸν Ἰεροβοὰμ υἱὸν Ναβάτ, καὶ ἀπώσατο Ἵε- 
Ν ᾽ Α ᾽ Δ, εὐ - 

ροβοὰμ τον Ισραηλ ἀπὸ οπισϑὲν τοῦ κυρίου, 
3 Δ ΄ Ἂ 

καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην. 
22 Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν πάσαις 
ἁμαρτίαις “εροβοὰμ αἷς ἐποίησεν, 

ἕστησαν οὐ μετέστησε 
κύριος τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, 

Ἁ ᾿ ͵ 3 κ ἧ: - ͵ 

καϑὼς ἐλαλησε ἕν χειρὶ πάντων τῶν δούλων 
᾽ ἘΞ - ᾿ν » ’ ᾽ ι 

αὐτοῦ τῶν προφητῶν. Καὶ ἀπῳκίσϑη Ισραηλ 

Ε ν ᾿ 

καὶ καὶ ἔδωκεν 

οἰκου καὶ 

᾽ .) 

ουκ ἃπ- 

ἀπ᾿ αὐτῶν 25 ἔοις 

ἀπὸ τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς ᾿ΑΙσσυρίους ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης. 

24 Καὶ ἤγαγε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐκ Βα- 
βυλῶνος καὶ ἐκ Χουϑὰ καὶ ἀπὸ ᾿Αουὰ καὶ 

15.Δ8Β 1(ρ. αὐτοῖς) δι ἐφύλαξαν (" ἘΧ). ΒΒ τδ( 
ΑΒΕΧ). 10. ΑΒ "καὶ (ΓΕΧ) εἰ πάσ. (ΓΧ}... χώνευμα. 
ΑΞΒ: ἄλση (- τος ΕΧῚ). ΑΒ: τὺ τὴν ἘΧ). ΤᾺ Β: 
διῆγον ... Ἐ(α!0.) τὅ. 18, ΑΒ (ἃ.πρ.) τᾶ. 20, ΑΒ: 
ἀπεώσαντο τὸν κύριον (καὶ Ὁ κύριος) 
παντὶ σπέρματι Ἰ. καὶ ἐσ. ΑΒτὸ κύρ. 21. ΑΒ: Ὅτι 
πλὴν Ἰ. ἐπάνωϑεν οἴκδ. . καὶ ἐξέωσεν ὝΓΩΣ .. ἐξό- 
πισϑεῖ τῷ. 22. ΔΒ: πάσῃ ἁμαρτία Ἱ. ἬΝ , αὐτῆς. 
29.4Β Ἐ(Ρ. ἐλ. ἡ κύριος (5 Χ)ς. . ἐπάνωϑεν (ἀπὸ ΕΧῚ. 
24, ΑΒ: τὸν (καὶ ΕΧ). ΒΈἘ(84.) καὶ. ΔΒ: τὰ (ὁ.3). 

ολοανφα ἔδυ αφζῆδ. 

ΕΟ ὌΞΗπ" ΠΝ ς 03) ὩΞ ΤΣ 
“ὧν ὩῦΞοΞ Ὁ “ὧν ΘΝ ΠΝ 
ἐ ΘΠ τῶν ΤΡΕΡ ἘΝ τὴς 

προ ὮΝ πὶ ῬηχὩτῦϑ- ἘΝ ἼΞΤΡ5Ὰ 10 
ΒΡ ΣΩ» Ὁ ΠΙΞΘ ΠΡῸΣ ΡΩΝ 
Ἀπστοτο ἘΠ τη» πορῶν ἘΌΝ 
ἼΛΞΣΝῚ ἘΌΡΞΠΤΌΝ ΠΩ Σ5Ὶ βϑώτι 1 
δΞ ΕΟ ΝΣ ὩΠΏΞΌΝ 
ἸΠΞΏΤ) ἨΓ)} ὩΥΩῸΡ ὙΌΡΒῚ 
εἰφο πο πῆ ἜΣΞ εἰωνῦ 
Θ΄" ΠΕΣ ἽΝ τπὴπο ὈΣΝΤῚ 18 
ΠΤ ὈΞῸ ΡῈ ἜΝῸ ΝῸ ἼΩΞ Ὁ 

τ ΣὩτΌΝ "δῷ Νὸ πη πη τ εἼπ2 19 
Ὀν γῶν ΓΡΠ3 ἜΡΙΝ ὈΓΟΠΌΝ πὴπὸ 

»Γ 98 πῆπὶ ὈΝῸΣῚ οἰῶν ἼΕΝ 5 
ἽΣ Θ ἷ ἼΞ ὩΣ" 39») ὌΝ 9. 

ΣΡ ἜΡΙΣ» ΕΙΣ "ῶν 2] 
ὯΝ ἜΡΤΝ Ἢ ΤῸΞ ὉΡῺ Ὀδ πο" 
ἫΝ ὈΣΞ 5 ΝῚΡῚ ὈΖ2 ΓΞ ἘΣ" 
ὈΝ ΟΓΙῚ ΤῚΣ" ΣἸΠΙΝ ΤΟΝ 

Ὀδ δ» ὮΞ ἡΞὉ 5) ἐπι ὴτ, ΣΙΝ ΌΤΙ 22 
-νῦ πῶ Ἴων ΒΡΞ ΓΗΝΌΤΤΘΩΞ 
πὴπο ΡΣ Πτ ΟΝ ἼΦ ἐΓΙΘ). ὙΠῸ 38 
ἼΞῚ ὙῶΝΞ Τὴ ὉΡῸ ὌΝ ΘΟ τΌΝ 
Ὁλ57 Θ ΝΛΞΘΡΙ Ὑπο»- ὌΞ  Ν255 
ἽΣ ποιῶν ἼΤΩΤΝ ὉΡΩ δ. 

ἐπτα ΘΙ 

ΠΤ) ὉΞΞ2 ΟΝ ΠΟ ΝΞῚ 
Τ 

24 

Ὑ.}0. ΡΞ ΟΙΣ 
γν. 16. Ὁ Ὡ 
γ᾽. ΓΙ 

1ὅ, πἰπδ ϑυαπδ, δὲν ΘΟ, ... πὸ δοι ’. πὶ ΟὟ: δεπ 
οοἰξοῖπ δόθοπ παῷ, κι. βαπδείξοι εἰ [οἴ ΥΕ : δὲν θὲ ὦ: 
Τρ ἔοί πὶ ας τοιτθὸῃ [10 }} πἰείᾳ, Α τσαπῦ, θὲ γε: 
οι τπὶ πὶ. 

Ἰῦ. αἴε8 ὅεες, Β.ΑΥΥΕ: 664. “ϑ θεν, (πεθπι.) 
διυεί δὲ, 



Φ, δεθπίᾳς. (1, 16---2.4.) 811 

ΧΥΕΙ. ὅς σΘερτίθτεπ παῷῷὸ ϑΠΠ τίει --- αἴθ αδεε  (Θίταῖο, 

ἰδαῖ, Τοπόετη τϑσπθεϊέεπ ἰθτες (δἰ Γξεἰς 
πα, τὸ τοπτθεπ οἰ} δὸπ είθεπ πα), 

οἷς ἀππ Τίς θὲν τυοϑπείοιι, υοπ τοοίϑ ἐπ ἰἢ- 
πὸ Ὅ6Υ εἴν σεδοίει δαίίο, {{6 [οΠΠτὸπ πἰῶι 

10 υἱὲ ὲ {θιπι. Ἔϑίδεν [{ὸ σεν οβει. ας 
(Θεδοίς δε8 ϑόττη, ἰδτοδ Θοίίεδ, τὸ πια τ᾽ 
ἰεπὶ ἴθποπ δισεὶ ρεροίσεπς δὲ ἄγδεν τὸ Θαίπο,, 
τἀπὸ δοίοίοπ απ αἴς δόοῦε Ὅ68. ἰπιπιοῖδ, 

17 πη Ὁἰεποίοι 5. ααἹ, Ἔππὸ Τἰεβεπ ἰδτε Θύθης 

ταῦ Φϑῶτον Ὁπτ 8 ὅὅέιμον σοθοπ, τππὸ οαἷπε 

σὲπ πα δείδίαροτι. ππὸ απ δογοτη ππὶ, 
τππὸ ἰδετραθοπ Ὁ κει τθιιπ, ὃα8. δεπὶ 
εν δεῖ σε, ἰθπ ζι εὐξὕτπεπ. 

18 ὅκα τϑατὸ δὲ. ὥεῖν ζεθγ ξοτπὶρ ὕδεν 37- 
ταῦ, τἀπὸ {δαὶ [{6 ϑοπ ζείπεηι προ, 
Ὁα8 πίιδ {ρογθη 5. Ὁρππ Ὅεὲγ Θίἰαπιπι 

19 δια. αἴξεῖ. Ἔα δεῖς απὸ δια 

πἰῶς οἷς Θεδοίς Ὁε8. ὥεττη, ἰθτεθ Θοιοδ,. 
ππὸ Ἰραπϑοῖίοει πα Ὅὲπ Θίποπ ταεῖδ,. 

20 δε ἤΐς σείδαπ δαίίεπ. ὃ Φαγι ϑουθατῇ 
Ὅ67 Φεῖν αἴτει (Θαπιεπ “Θἤγαοῖϑ, τπτὸ Ὁτάπε 
σείς ες ππὸῷ ραῦ ε ἱπ οίε απο δοῖ 
ϑλάιθον, δἰδ. Ὁα 8. εὐ Π{6 ϑατῇ σοπ {εἰποπι 

21 “προ ι. ἢ Φεππ Αγαεῖ τρατὸ ρετίεπ 

πὶ απ Φαυίοδ, ππὸ [{ς πια τεσ ἐπὶ 

δὐπίσε Φοτοῦραπι, δα Θοῦπ ϑὲεθδαίδ; 

Ὁο εἶδε ὐαηποίς γα Οἰπίοπ αὖ υοπι 
ὥοττη, ππὸ πιατε, Ὁαβ {{ἰ Τ εὐ {πε 

22 οἱᾳίοπ. ἜΞΠῚΟ τυαποοίξειι οἷς δε ποοεν 3- 
ταῦ ἱπ αἴὸπ Θύποοπ δοτοδεαπιθ, οἷε οὐ 
απροτίτεῖ θαιίο, ππὸ Τἰεβεπ πἰ τ θαυοη, 

29 ὅδὲ8. δὲν ὅὅετν δγαοῖ ϑοπ Τεἴποπι ὩΙπροίί:, 
ἰραΐί, τοῖς εὐ σετερδεῖ δαίς Ὁπτ) αἷς [ζεἶπε, 
δὲπεῦίς, τἱς του θείοπ. ἍΠΠ0 τοατὸ 37: 
ται απϑ ζείπειι ἑαπος τορρροζίθτε ἰπ 7 9Ξ 
τίοπ δ8 αὐ οἱεζοπ 6. 

24 Φεῦ δὐπίᾳ αδον ει ϑΠΠ}9τίοπ Τἰοβ ἔοπις. 
πιεπ το Βαθεῖ, τοῦ (ὅμίθα, σοῖ να, 

15. Α.Α: παὸὸ ϑαπϑοῖίοπ, 
10. Α.Α: πιαδέοι ᾧ. ὕ.1.: αἴίο θοῦ, 

17. πιίε τβαρτίζασοι τι. ϑαμπδεῖπ (10, 3). ΑΥ̓.Α: 
(ἰτίοθ οι) ϑθαρυζαροτοί τι. ϑε εποοιοτοί, νΕ: δ αῦυς 
Ταροτείοπ αι. ϑαιδοτοί. ΟΥ̓ Αι: φαθοη [(ᾧ (6612) δίπ. 
ΒΕ: σοτξαυζίοι [{) ({6{6{. 

19, Β: δεισαϊτείο. Β.ΑΥ νΕ: Θαβυπροπ Κ[Ὁ, δίς 
{. (ὦ) σοεπια δε (θαἰίοπ). Α: τυ πουπ ὃ 

20, τοροσινατί,. ΑΥΟΥΕ : νεπιπδίρέε ... Ἅ ΠιπΣ 
Ὁύτοῦ, 

7οτ.;)5. ἰΘδἴδία5 δὲ 608, 5600} 46 βαηΐ νἃ- 
δα,2ι. Ὠἰαΐο5. οἱ νη θρϑυπηΐ, οἱ βϑοιίὶ 

50η1 φοηΐθ5. 4ὰ6 ΘΓΔηΐ ΘΓ ΟἸΓΟΌ ΠῚ 
τιν.18,24.ΘΟΓ 1}, ΘΌΡΘΓ (8 ῬΓδοοθρογαὶ 
ἰθὺ. ΒΟΤΩΪΠ15. οἶδγ αὐ ΠῸΠ [ἀροΓρηΐ βίοιΐ 

οἱ 1186 [οἰ θθαηὶ. ὃ Εἰ ἀδγοιφαθγαπί 16 
ΟΠ]ηἶὰ ΡΓΔοοθρία ΠομἸηὶ Π6ὶ βαΐ, [6- 

ιὐ νέσο, ΘΘΓΠΠΙα 6. 5:01 σΟηΠα.11865 ἀπι058. νἱ- 
1θϑϑν Ἰ1]05. οἵ [Ιὰθ05, δἱ δἀογανθγαηὶ αηΐ- 

νΘΓΒΔΠῚ Π}]Π 1181) ΘΟ 6}1 5ΘΓν ΘΓ 4118 
ν.81.1.6,3.884], Ἔ οἵ σΟηϑθογνογαηΐ ἢ]105 5005 17 

Ῥειοδ τ, Θ0 Π]185. Β15. ΡῈΓ ἰβη6Πη), οἱ αἰνὶ πᾶ- 
ἀθ τον ΠΙΟΒΪΡῈ5. ᾿πβουν ο αηΐὶ οἱ αι 5, οἱ 
οἰ νῦ, (ΡΠ ἀΘγηΐ 586. τἱ ἰΔοθγθηΐ πη Δ] 1) 60- 

ΤΠ) ΠοΙηΪΠ0, αἱ ΓΕ αΓοὶ θυχη. Ἔ [Γἃ- 

ἴσβᾷαθ δϑί ΠΟ ΪΠη18 υϑ θη ηΐο " [8- 
28,.γ. ΓΆΘ6]1, οἱ δ) 5} 605 ἃ ΘΟΠΒρθοία 

5110, Θἱ ΠΟῚ ΓΘΙηΔη511 8] {ἸΡῈ5 {πᾶ ἃ 

Ηο:-.4,.15.1Δ 040. Ἔδρ πθ0 ἰρ86 δι6419 

Ῥαντθ δος πῃ (Οἀἰνι τπηδηάαία Πομηἰηὶ Ποὶ 58], 
ΥΘΙΊΙΏ ΔΩ ]α νὴ ἴῃ ΘΡΓΟΓΙΒῈ5. [5.86] 

σον. 7,15. 105. ΟΡΘΓαΪὰ 5. {πορᾶὶ, ἘΡγο]θοίίαιο 20 
ὨΟΙΏΪΠΙΒ ΟἸΏΠΒ 5616 [5Γ86], οἱ αἵ- 

δυδιῦ, 14 ἢ Ἰχις 605. δἱ ἰγδά! ἀν 605. ἴῃ πηᾶηὰ ἀΪ- 
νιι8.. ΤΙΡΙ θη μα, ἀἄοηθὸ ργο]οογοῖ 605 ἃ 

1ϑηνϑι (ᾳοῖ6. δι, ἜΕΧ 60 81) ἰθΠρΟΓΌ, 21 
εὐ δ,. 410. 50 155118. 681 ἴ5γᾶ6] ἃ ἀοιηο Πανὶ (, 

οἱ σοηβιπθγαπὶ 5101 Γορθ ΦοΓΟθΟΔΠῚ 
(ας. ἔππαπι Νάθραὶ; βαράγανῖ θηΐπ Ζ6)Ὸ- 

1 νέδεα. 0 Δ] ἴ5Γ86] ἃ Ποηλΐπο, οἱ ρβθοοᾶγθ 
605. ἴδ! ρϑοσδίιμη τηᾶσηη. ἜΕῚ 22 
Δα ανογαμΐ ΠΠΠ [5Γ86] ἴῃ ὩΠΙνΘΓΒῚ5 
ΡΘΟοΟδ 5 Φογοθοδπι 4υὰθ ἰβοθγαΐ, οἱ 
ΠΟΠ ΓΘΟΘΒΒΘΙΙηΐΪ ἃ})} οἷ ὃ Π54116 410 28 

γ.20.15. ἢ ΘΙΪΠ 15. Δα Γοὶ [5.86] ἃ [δοῖθ 5.1, 
Πρ. Τά τος ρα! ἸΟΟΌ 5. ΠποΡαΐ ἴῃ Ἰηδηὰ ΟΠΊΗΪ- Ηο5.1.6. 

Μαο Θτἢ  ΒΘΓΨΟΓῈΠῚ 5.01ΠῚ ΡΓΟΡΠΘΙΔΓΕΠΙ. Μετ. ἐ5)9. 

ΤΥΔη ΒΔ 54.186 65 ἱ ἴσγὰ6] 46 ἴθῦγὰ βυὰ 
πων... ἢ ΑΒΘΥΓΙΟΒ. 5416 ἴῃ ἀἶθπ) ἢάΠ0. 

Πι.4,19. 

18 

Αἀάπχὶΐ δα ῖθη) ΓῸΧ Αβϑυγ σὴ 46 24 
ΒαΡγ]οηθ οἱ ἀθ υίμπὰ οἱ ἀθ Ανδῇ οἱ 

Ε:τ. 
4,.).10. 

| ̓ 19, ΑἸ.: γογυπηίδμηθη. 22. ΑἹ. " οἵ. 
24, ΑἸ.: γίγοβ ἀθ Β. 

21. τὐίερ σε. Β: Φεππ εὐ Βαίξε.., αὔρον, ΟὟ ὙΕ: 
ϑχοθιπί, ὲς δαττο ΠΤ Τοόροῦ. ο.. {ἀθτίο τι ϑοπ λεθουα 
αθ. ΑΥΥ: πατο ὅτι... αδιοοποίᾳ σοπαε αὶ {. σον εἰς 
[6 2π ατοβεῦ (πος. ΝΕ: πὶ. [{68 {. αὐ. 5. βερεθεμ, 
Α: πιαζτς [. Πποίφοι Ὀπτῶ εἶπο στ. Θ. 

22. Β: δεραπρει. ΑὟὙΕ.Α: ρεἴδαπ. 
23. Β: ππιβίε.... δανοπ δἰ δ 6π. 
24. ΑΝ: Τἰεβ [3010] ἔ, ΥΕ: [ἀρ τίε θεμίε, 



812. (7,.25-.-:38.0 πἰερ ον, ΞΕ. 

ΧΥΨΕΙ. 

ἀπὸ ᾿μὰϑ καὶ «ΣΣεπφαρουναΐμ, καὶ κατῴκισεν 
αὐτοὺς ἐν ταῖς πόλεσι Σαμαρείας ἀντὶ τῶν 

υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν “Σαμά- 
ρέιαν καὶ κατῴχησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς. 
25 Καὶ ἐγένετο, ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν 
οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸν κύριον, καὶ ἀπέστειλε 
κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέοντας, καὶ ἐϑανάτουν 
ἐν αὐτοῖς. 25 Καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ ᾿σσυ- 
ροίων, λέγοντες" ἹἙὰ ἔϑνη, ἃ ἀπῴκισας καὶ 
κατῴκισας ἐν ταῖς πόλεσι “Σαμαρείας, οὐκ 
ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ ϑεοῦ τῆς γῆς; καὶ 

Αἥοσοώ τρα ἔδυ ας 5. 

ὍΔΥΞ ξιϑϑὴ ΒΡ ὙγΘ θη ΠΌΓΡΘη ἕηρ 
ΓΝ Ἴ 1 ὉΝ 5 523. ΤΠ ἸΥνϑῷ 
ὈΣΠΏΞ 5515 ΣΠΉΦΞ 3095) ἸἸ ΟΣ πο 
πϑΣι πῆ ῸΝ ἘΝ) Νο, Ξῷ οξῷ 
ὉΔῚ ἬΠΠΡῚ τῆλ ΝΣ ὉΣῚΞ πὴ 
ΝΟ τῶν ΠΡ ΩΝ δ. ΣΏΣΙΞ 20 

ἌΑΡΞ ΞΡ ΡΟΣ ἼΩΝ ὉΛΊΝ 
ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέοντας, καὶ ἰδού 

εἰσι ϑανατοῦντες αὐτούς, καϑότι οὐκ οἰδασι 
τὸ κρίμα τοῦ ϑεοῦ τῆς γῆς. 321 Καὶ ἐνετεί- 
λατο βασιλεὺς ᾿ΗΙἰσσυρίων, λέγων" 
ἐκεῖϑεν ἕνα τῶν ἱερέων ὧν ἀπῴκισα 'ἐκ Σα- 
μαρείας . καὶ πορευϑήτω καὶ κατοικήτο) ἐκεῖ, ' 

καὶ ψωτιεῖ αὐτοῖς τὸ χρίμα τοῦ ϑεοῦ τῆς γῆς. 
28 Καὶ ἤγαγον ἕνα τῶν ἱερέων ὧν ἀπῴκισαν. 
ἀπὸ ,αμαρείας, καὶ ἐκάϑισεν ἐν “Βαιϑήλ, 
χαὶ ἦν» ὁ ἱερεὺς! φωτίζων αὐτοῖς πῶς φοβὴ- 
ϑῶσι τὸν κύριον. 29 Καὶ ἦσαν ποιοῦντες 
» ἡ ᾿ 

δϑνος ἔϑνος ϑϑους αὐτῶν, καὶ ἔϑηκαν αὐτοὺς 

ἐν οἴκοις τῶν ὑψηλῶν ὧν ἐποίησαν οἱ “Ζαμα- 
θεῖται, ἐϑνος ἔϑνος ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἐν 

αἷς κατῴκουν. 80 Καὶ οἱ ἄνδρες Βαβυλῶ ὥνος 

ἐποίησαν τὴν “Σωκχὼϑ Βανωϑ, καὶ οἱ ἄνδρες 

'Χοὺϑ᾽ ἐποίησαν τὴν Νεργέλ, καὶ οἱ ἀνδρες 
᾿ἵμὰϑ' ἐποίησαν τὴν ᾿σιμάϑ, 51 καὶ οἱ 
Εὐαῖοι ἐποίησαν τὴν Νιῴχαξ καὶ τὴν Θαρ- 
ϑάκχ, καὶ οἱ “Σεπφαρουαὶμ κατέκαιον τοὺς υἱοὺς 
αὐτῶν ἐν πυρὶ τῷ «Αδραμέλεχ καὶ ᾿Ανημέλεχ 
ϑεοῖς “ΣΣεπφαρουαϊμ. 82 Καὶ ἦσαν φοβούμενοι 
τὸν κύριον, ' καὶ κατῴκισαν τὰ βδελύγματα 
αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ὑψηλῶν ἃ ἐποίησαν 
ἐν ἜΡΙΣ ἔϑνος ἔϑνος ἐν πόλει ἐν ἢ 
κατῴκουν ἐν αὐτῇ,, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἱερεῖς 
τῶν ὑψηλῶν, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἐν τοῖς 
οἴκοις τῶν ὑψηλῶν. 38 Τὸν κύριον ἐφοβοῦντο, 
καὶ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν ἐλάτρευον κατὰ τὸ κρίμα Ὦ 

τῶν ἐϑνῶν ὅϑεν ἀπῴκισαν αὐτοὺς ἐκεῖϑεν. 

24, ΑΒ: (ει, 80) πυ γι (ο. ὃ). Αγ. 3.})Β : (015) 
κατῳκίσθησαν (ο. ἘΧ ἐς (δ. 26} ταῖς (ΓΕΕΧῚ 
20. ΑΒ: ἤσαν ΡΣ ΝΣ (ἐϑαν. ἘΠ ΘΟ 5Βι 
εἶπαν (-ον ΑΕΧ). ἸΣ ἀνεταθχοου πο τον ΕΧῚ). 
27. ΑΒ Έ (ἃ .βασ.) ὁ 6 .«- ένα - Σαμ.. . πορευξ- 
σϑωσαν ΟΣ τ τω ῇ «φωτιὅσιν (εἴ. 28) αὖ- 
τὸς (ς. ΕΧ). 28. ΑΒΕΧ᾿ ὁ ἵερ. (ἢ ἘΧ). ΑΕΧ: ὅπως. 
29. ΑΒ: (015) ἔϑνη ἔϑνη ... (ἢ αὐτὸς) ἐν οἴκω(- .ἘΧ). 
80. Β: Βενίθ' (ΕΣ Ἐργέλ (ὁ. Α3Χ). 31.8: Ἐβλα- 
ξὲρ (Νιβχὰξ Ε). ΑἾΒΕΧ: ὍΣ, (οἵ ΣΧ ΧΒΣ 
ἡνίκα. ΒῸΣ Ἀρίῷ, ἐν αὐτῇ) καὶ ἦσαν φοβϑμενοι 
τὸν κύριον ... ἐν οἴκω. 80. ΔΒ {(1ε.) Καὶ. 

“Ἵπαγάγετε 

Ι ὯΝ 5 

ἜΠΟΣ ὈΒ ΤΩΝ ἸΡῚΣ δ νοῦ 
9.1 ΤῊΝ ΤΩΝ ὩΞ ΓΙ Θυδ" Ὑ ΝΣ 
Θο ΣΤ σον ὝὩΝΞ ὉΓῚΝ ΘΟ ΤΥ 
“προ χι Ἰγπνπι ΠῸΝ ὈΒΏΌΤΡΝ 
παν πρῶ πρὸ Ἤν ΩΝ 
ἫΝ Ὀἰ ὈΡΘΆ ἼΩΝ ΘΟ ΓΙΞΙΠ 
ἜΠῸΝ ὉΕΙ Δ ΤΙΝ ΕΝ τῷ γ3 09:1 

ὝΦΝ ΘΌΠΞΠ ἼΠΝ ΝΞ5Ὶ ΣὙΠΝ 8 
ὑπο ὉΝΤΟΞΞ 35] ἡ ΡὉ ἸΦΣΓῚ 

ἐτήσιον ΝΣ ΠΝ ὉΓΝ ΠῚ 
' ἤΓΤ35} ὙΣΤΟΝ ΟἿ ΟἿΣ ΘΛ δ: γ5 15} 29 
δ νδιῦτι Ἠῶ ῶν ΓΞ ΤΣ 
ΘΞΣ ἘΠῚ’ ἼΩΝ ὉΠῚΣΞ "ἦἈ »ἦϑ 

τὴ τ ΌτΩΝ ἸῺ ὉΞ3. ὙὩΣΝῚ ἐσ 

"3 550 - τν Ἴων τῆ" αὐ 
ΦΉΣ ὁ ΝΌΟΝ ΟΝ ΩΦ ΓΤ 3] 
ΘΛ ἼΞΟ ΣΙ ῬΠΠΓΝῚ Π22) ἨΩΦ 
πο ΥΙΝὉ ΝΞ ΘΠΏΞΤΟΝ ΘΘ ἰ 
ὩΠ ΝΣ 1} ἬΣ]Ὶ Σ ὩΡΘΌ δῶν ἩΡΘ55}:9 

ὈΡΣΡ ὡπρ νη] τήστ τσοὶ 
23 πὸ οὐῶν 5; τ ὯΠΞ 

πῆ στῦν Σ ΤΠΏΞῸ 85 
Ὀξι Ὡ9 ὈΥτΡ Ὁπ ΘΠΣ ΤΟΝ ΟΝ 
ἐῶ δ Ἴρλπστ ἼΩΝ ΘΡΊΒΠ 

γ. 24. ΓΝ ΦῺΡ ἰδ. Ὁ ΞΟ ὩἽ 
ν. 80. ΒΞ ἐξ 95 

ν. 81. "Ξ 11 ἰ0. Ὁ πο 
10. Ῥ Ὁ“ ἸΠΒῸ 



Φ, δὲύπίᾳο. 

ίὲπειοη (ποθ πόν τὸ δὲς Θδιυνη, 

(17,25--.383) 818 

ΧΥΕΣ. 

οι επιαῖί ππὸ Θερ αγοαίΐπι, τὸ δὲς 
[ἐδῖε οἷς Θιάοίς ἱπ ΘΘαπιατία απίατί δὲν 
δἰποον ϑύαεῖ, 
τία εἶτ απὸ τοσθποίοπ ἱπ δετ εἴδὲπ Θιάοίοη. 

20 ὄφθᾳ ἢ αὖοῦ΄ ἀπθοθεπ Ὁα[ 6} κι οῦποπ 
απὸ δὲπ ὥεττη πἰῶτς Γὐττείοπ, ζαποῖς δον 
δεῖν ἀϑτοὺπ ππ|ὺ [{ὲ,. οἷὲ εὐτοϊγροίει. {0 

26 Ὁ Ἰ1πὸ [6 Τἰοβὲπ Ὁὲπι δεθηπίᾳε 4ιι 709 τίσι 
ζαρφὸπ; Φς Φείοεπ, οἷο Ὅπ θα] δετοοδταῦε 
ἀπὸ οἷς Θιάοίε (Θαπιατίᾳ απ δεζοθί, 
τοἰεπ αἰ εδ υὐπ δὲν ϑθεἶε Ὁ68 Θοίίοεδ ἱπὶ 
ἀᾳποὲὶ; δατιπι ἤαὶ ἐν ἀθιοοπ ἀποὺ [6 ρὲπ 
ζαποί, ππὸ ἤο ε, Ὁϊο οἴ δὲπ {δοτοπ Π{ς, τοοῖΓ ς 
Πε πἰῶξ ἱΐει ππὶ οἷς ϑθοίζε Ὅ.8. Θοίίοδ᾽ 

Ἔ Φεῦ δευπίᾳ κι Πρ τίοπ σε, 
δοί ππὸ Τυταῦ : ἐθτίπρο α πη θοὸν θτίος 

27 πὶ βαπῦε. 

εν εἰπεπ, Ὁἷε σοπ Ὀαππὲπ πὸ τρεσαο τί, 
απὸ οἰοθοῖ δίπ τἀπὸ τοοῦπεί Ὁα.[ἴ6}, ππὸ 
εὐ ἴοῦτε Πὲ οἷε πϑοἶζε Ὁε8 Θοιο8. ἐπὶ ϑαπδε. 

28 Σ Φᾳ ἔπτη δεῖ τί τευ εἶπον, οἷο υοπ Θᾳ- 
πιατία τϑεσαοῖίθτοι σατὸπ, ἀπὸ {είς Π) 
4: 5.0 ΟἹ, ὑπὸ Τοδτεῖς Π{6, τοἷὲ {{6 ὃὲπ 

20 ϑεῖτπ {ἰττοιι ζοπ. ἜΓδὸγ εἶπ {ὲᾷ- 
Τἄεδ ΞΞ01Ὲ παῖς {εἰποπ οί, ππὸ δας 
τὸπ Πὲ ἱπ οἷε ἄπ]. απ Ὅὲπ δῦροπ, δὶς 
οἷς Θαιπατίξον πια τοι, εἶπ ἰαΠὔε8. ΞΘ 01Ὲ, 
ἐπ ἴθτοι Θιάδτεπ, δατίπποπ [{ς του πείοπ, 

“0 ὃ Φίε σου Βαθεῖ πιαγίοεπ Θιο1 ΞΒεποίῃ, 
οἷε υοή ὅπ) πιατοπ ϑέρταοῖ, 

81 Θειπαθ πιαϑτοα Πα, Ἔ οἷο σοι ἴσα 
τιασϑτοπ ϑιίδεθαϑ απὸ Φ θανίαξ, οἷἱε οοπὶ 
(Φερ ατοαίπι ϑεγθταππίοι ἰῦτο Θύθπεὲ ὃεπὶ 
υταπιῖ) πὸ ἡ παιποῖρ, ὃὸηι Θϑίζοτπ,, 

ἈΛπὸ προ! ἢὸ 82. Ὁρτεῖ υὐπ (Θερϑατυαίηι. 
( πια τοι. [ε Ὅοπ φεῖτπ αἰὦ [ἀτϑτοίοπ, 

ἰρπει φουίοίτον αὐ Ὁὲπ ϑὕθοη αὐ δρπ πε 
(ὐἤεπ ἀπίον ἰθπὸπ, ππὸ {ραίοπ {{ε ἰπ οἷος 

Ἔ ΦΠΠ0ὺ [ἰττοίοπ., 99 Θάπζεη απ ὅπ Ούθεπ. 
ἤε Ὅὲπ εῖτπ, τππὸ δἰοπείοπ αὐ) δὲπ 
Θ είεῖπ, πα εἰπε 

392, εἰν 95. 10. 

24. Β: Τἰεβ [{ὸ τσοῦπεπ ἰπ δ. (5 . ὙῈ ΑὟΥ: τι. [ἐσ {ς 
ἤε (6). Β: παθπιοπ Ὁ. εὐδι ὦ). εἶπ, ὙΕ: ἰπ θ ε[6. 
ΑὟ.Α: 8ε{. νοι Ὁ. 

“5, Β: 1{πὸ εὁ αὐὐῶαῃ πὶ θππίαπα, αἵό {. δα}. τοοῇ- 

πείοπ, ΑΥ̓͂: κι 90. ἔρτουν ϑὲίοδονίαηπιᾳ, ὙΕταπὶ θέ. (ἢ: 

τοῦ θΠι{οπίθαϊε8. ΟὟ ΝΕ: τοῦτα, ἀπιὸν ἰθπὸπ, Β: 

οἱς ππίον ἔθποπ ἐὐο. πππβίοπ, 
20. ζαφέοπ ... δίπισοααοδε, Β: ἢ. πίε δαὁ ϑὲοῶ!. 

ΥΕ: πί τὸ ν. Ὅοι Θεδτάιεπ. ΑΥ̓ΚΑ: ξεπποπ πὶ δ Ὁ, 

27, δίο ἰθτ Ὁ. δ. δαδειτοοᾳ8., δαῇ {{6 Βἐπρίεθέπ, 

πὸ [ὲ παθπιὸπ (Θαπιας 

Ὁΐς τὐπ 

[ρἄεπ Ξθ01Ἐ8 
βεἶζο, οπ Ὁαπποπ ἢ δογροδτα δ: τρατοπ., 

ΟΡ 486. ΕΤηΔΙΠ οἱ 46 ΒΘ ρΠαγγαίπ), οἱ οο]- 
βοβη δι ]σοανὶς 605. ἴῃ οἰν (Δ 1015. ΘΠ ΓΪΔ8 

ΡΓῸ ἢ] 5 Ιβρδοὶς; αὶ ροββθάθγιηι ϑἃ- 
ΤῊ. 81η οἱ ἢΔΟ ἀν υηΐ ἴῃ ὈΓΡΙΡ118 
6.15. Ἐσιππμάιο 101 ΠΡ Γ6. ἐοορί5. 20 
5Β6ηΐ, ΠΟ0ῺῚ {{Ππ|60}) πὶ ΠΟΙ 1Π}; 6[ [1ἢ- 

με ἀπ. ΠΠ151} ἴῃ 605 ΠΟΙΏΪΠῈ5. [60Π65, ΄αὶ ἰη- 
[θγΠοίο θα! 605. Ἔ Ναπιαίαμη 6 οδἱ 26 
ΓΟΘῚ ΑΒΒΥΡΙ ΘΛ οἱ ἀϊοία πη: (6η168, 
4185 {ΓΔ 5.0} 1511 οἱ ΠΡ 6 [6 οἰ βιΪ ἴῃ 
Οἰν ΠΑ} 015 ϑδηηατγίδθ, ἰσηογδηΐ [6 σ᾽ ἰ- 
τηἃ ἢοὶ ἴδυγαρ, οἱ πη }511 ἴῃ 605 Π0- 

ΤῊ] 115 60:68. οἱ δοῦθ ἰηϊογβοίαηΐ 

808, 60 4υοα ἱρπογοηΐ γἰΐαη] Π οἱ [6 Γ- 
80. ἘΡυδθοθρὶΐ δι .6Π}: ΓῸχ ΑΒΞΥΓΙΟ- 27 
ΓΙ, ἄἀϊοοηβ: Ποία 10 ἀπ] 46 

ΒϑοΟΡ ΟΕ 5, 405 ἰπ 6 σαρίϊνοβ. δά- 
ἀυχιβι15, οἱ ναάαϊ οἱ 4 }}}61 οὐ οἱβ, 

αἱ ἀοσραΐ 605 Ἰορ (πὰ Ποὶ ἰθῦγᾶθ. 
1π.. ΙΘΙΓΡ ΟαΠΔ νθηἶβδοί ΠΠῈ5 46. 5806 Γ- 28 

12,31. ἀρΕ 05. Πἷ8, αὶ σαρίϊνὶ ἀποίὶ Ππογαηὶ 
μο..10,6.ἰ6. Βαπηαγα, ΠΑΡ αν ἴῃ ΒΟΙΠ6] οἱ 

ἀοοοθαί 605, 4ιοηοο ΟΟ]ΘΓθηὶ ἢο0- 
πηι. ἘῬΕ{ ὑῃδαιᾶθαι6 σθη5 [ὰἃ- 29 
Ὀγιοαίᾳ οϑί ἀ6 0} 5.1}, ΡΟΒΌΘΙΙΗἰ- 
416 605 ἴῃ ἴδηϊ5 Θχοθὶϑἰβ {86 [66 8- 
γδηΐ ϑδαιηδυϊίδθ, 565 δἱ βὍ0η5 [ἢ 11}- 

ῬΙθὰ5 581ι|5 ἰῇΏ 4 ]θι15 [Δ 14} }41. 
τὴ ὅν δηΐπη ΒΑΡΎ ]ΟΗΪ [Θοογαπὶ 80- 

ΘΠ ΒΘ ΠΟ ἢ, νἱΓὶ δαΐοιη (ὑπ ἢ δ] [8- 

ὁογαηΐ ΝΌΓΟΘΙ, οἱ υἱγὶ 6 Επηδίἢ [6- 
ΘΘΡΓαΙΐ Αϑἰηᾶ; ἜΡΟΙΤΟ Πονδοὶ ἴβοθ- 51 
γαηὶ ΝΟ Δ Π42 οἱ Ὑ Πᾶσι πᾶς, Πὶ δα ίθη 

νάττθ,9 4αἰ ογηΐ ἀ6 ΒορΠαρνδίπ, ΘΟΙΏΡΕΓΕ- 

ὈρΎδιτ Δ ηὉ ΒΠ105. 5105 ἰρηὶ Αἀγδιηθ 6. ἢ οἱ 
ἈΠΔΠΊΘΙΘΟἢ ἀἰϊ5 ϑαρηάγναπη, ὅΕἰ52 
Πἰ ΠΟ ππ5. σοΟΙ αι ΠΟΙ Πα Π|; [6 06- 

Γαηΐ ἃ 6) 5101 ἀ6. ΠΟν 551Π}18. 580 6Γ- 
τ ἀοίο5. Θχο βουὴ, οἱ ΡΟΠ θυ ηΐ 605 ἴῃ 

ἴαμἷ5. 5] 5. ἜΕῚ οαπὶ Ποιηίπιπ 3.3 
σοἰθγθηΐ, αἰ5. ΦΟΑ4116 5115 βουνίθυδηΐ 
Ἰυαχία οοπβαθι μη θὴ φθηΐ πη, 46 
4α 1} 115. ἰγδηβ]α 1 [ἸΘΡᾶηΐ ϑΔΠ]ΔΡΙΔΠῚ. 

28, ΑΥ̓͂ .νΕ.Α: τουδποῖίςε. 
20, φοπιαεδε δαίεεπ, ΟὟ ΥΕ: 11πὸ (9600) [{6 πὶ 

Πῴ [Ὁαδε1]. Βυν]ῦ; Τειι δόέίοτ, Β.ΑΥὙΕ.Α: [ο[{0- 
ἔξπ. ΟΥ̓: Θόθοπεϑάπ|ου. 

80, ΑΥ̓͂: Φ᾽ δ ουν  {{6π|} 
32, ὅν, δεῖ ὅ5..,... δίς {Ὁ {{ς σρζενέςη πὶ δ ὁ ἅτις 

ἤετα, Β: πιῶ {. ἴτε... ϑετίπαοη. ΑΕ; αἰιὸ δοηῚ 
[ἀπιπε τ ἄγει (φαπλοπ) ἢ ΟΠ ὁ 

33. ἰθτεπ ὦ. ΒΥ ΝΕ: π. δον 8, (δοη δεδτάιι: 
ἄγοπ) ον δ Ποτ, Α: δοιοοθπθεί!, 

18,83, 
1Β. 
20,28. 

(ο".1,5. 

Υ 80 

ΠΙΣ ἘΦ 



814 (17,34--18, 4.) 

ἊΨΈΕΙ. Ποϑδοαγφοῦ Τδναοζἢ5. 

δ. Ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης αὐτοὶ ἐποίουν 
κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς οὐκ 
ἦσαν φοβούμενοι τὸν κύριον, καὶ οὐκ ἐποίησαν 
κατὰ τὰ δικαιώματα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ κρί- 
ματα αὐτῶν καὶ κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ 
τὴν ἐντολὴν ἣν ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς 
Ἰακώβ, ᾧ ἐπέϑηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ισραήλ. " 
86 Καὶ διέθετο κύριος μετ᾽ αὐτῶν διαϑήκην, 

καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων" Οὐ φοβηϑήσεσϑε 
ϑεοὺς ἑτέρους καὶ οὐ προςκυνήσετε αὐτοῖς 

καὶ οὐ λατρεύσετε αὐτοῖς καὶ οὐ ϑύσετε αὐ- 
τοῖς, ὅθ δτι ἀλλ ἢ τῷ κυρίῳ τῷ ἀγαγόντι 
ὑμᾶς ἐκ γῆς «Αϊγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ 
ἐν βραχίονι ὑψηλῷ" αὐτὸν φοβηϑήσεσϑε καὶ 
αὐτῷ προῤκυνήσετε, 57 τὰ 
δικαιώματα ᾿'αὐτοῦ' καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν 
νόμον καὶ τὰς ἐντολάς, ἃς ἔγραψεν ὑμῖν, 

φυλάξεσϑε ποιεῖν πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ οὐ 

φοβηϑήσεσϑε ϑεοὺς ἑτέρους " 
ϑήκχην ἣν ἔϑετο μεϑ' ὑμῶν» οὐκ ἐπιλήσεσϑε, 
καὶ οὐ φοβηϑήσεσϑε ϑεοὺς ἑτέρους, 89 ὅτι 
ἀλλ᾽ ἢ κύριον. ϑεὸν ὑμῶν, αὐτὸν φοβηϑή- 

σεόϑε. καὶ αὐτὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς 

πάντων τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν. 20 Καὶ οὐκ 
ἤκουσαν, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τοῖς δικαιώμασιν. αὐτῶν 
τοῖς πρώτοις αὐτοὶ ἐποίουν. 1. Καὶ ἤσαν τὰ 
ἔϑνη ταῦτα φοβούμενοι τὸν κύριον. καὶ τοῖς 
γλυπτοῖς αὐτῶν ἐδούλευον" καίγε οἵ υἱοὶ καὶ 
υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν, καϑὼς ἐποίησαν οἵ πα- 
τέρες αὐτῶν. αὐτοὶ ἈΝ ΝΗΣ ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

ΧΥΈΕΕΙ͂. Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ 
᾿ῷσηὲ υἱοῦ ᾿Ηλὰ βασιλέως Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν 
᾿Εζεκίας υἱὸς “Ἵχαξ βασιλέως ᾿Ιούδα. 32 Υἱὸς 
εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν 
αὐτόν, καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν. 
ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ͵ 
““βὶ ϑυγάτηρ Ζαχαρίου. ὃ Καὶ ἐποίησε τὸ 
εὐϑὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα ὅσα 
ἐποίησε 4αυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς 
ἐξῆρε τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψε τὰς στήλας 

“84. 4}: αὐτῶν᾽ αὐτοὶ φοβᾶνται, καὶ αὐτοὶ ποι- 
ὅσι (αὐτῶν τὸ - ἐποίησαν ΕΧῚ.... τὴν κρίσιν (τὰ 
κρίμ. ἘΧ) ... ὃ ἔϑηκε (ᾧ ἐ ἐπ. ἘΧ). 86. Β: ,“ϑυσιά- 
σετξε (ο. ΕΧ). 80, ΑΒ: ὃς ἐΡηΣαεν (τῷ ἀγ. ΚΧ). 

᾽ - ’ 

αὐτῷ ϑυσετϑδ᾽ 

88 χαὶ τὴν δια- 

ορμ ΜΙ. 

Τὶ δα γοο αἶα. 

Β: ἡμᾶς (ὑμ. ΑΕ ΧῚ. 57.4.8} αὐτᾶ. (Α)Β: ποιεῖν φυ- 
λάσσεσϑε. 58, ΑΒ διέϑετο (6.8). 89. Β ἔτι. ΑΒΤ 
(ἃ. κύρ. τὸν... Ῥ αὐτὸν οἱ χειρὸς. 40. ΑΒ: Κα ὃκ ἀκό- 
σεσϑε ἐπὶ τὸ Ἀρέματι αὐτῶν ὃ αὐτοὶ ποιϑσιίο, ΕΧλ 
41, ΑΒ: ἦσαν δολεύοντες ... καϑὰ ἐπ. ... ὃ αὐτοὶ 

ῳ; 

᾿ 

ΚΕΝ ΤΟΥ 

ἘΒΟΣΤΑΣ ΝΣ 

«ἰ΄.ν..,.. 

ΒΡ ΘΙΘῺΞ οῶν ἴα ΠΣ ὉΠ ἼΦ 51 

πῆποττν ΘΝ. ὉΣΝ ΘΝ Ἢ 

ΘΟ 53) ὈΠΡΠΦ ὉΩΣ 5" ΝῚ 
πἰπὸ τὴς ῶν ΓΊΣΘΞῚ ΠΛ Ἰ9Ὶ 
ΟΝ ὑρῷ ϑοτυῶΝ 3055 ὭΞΤΤΙΝ 
ΒῚΣἪ τοὴξ ὅν πήπὶ ὈβΘΡῚ τὸς 
ΠΝ ΘΠῸΝ ἸΝΉΩ ΝῸ ΝΟ 

βλῆβντὶ Ὁ) Θπο ἩπρΘΟτ ΝΟ} 6 
ΠΠ ΤΌΓῸΝ 1 Σ 1 ΓῚ5 ἘΠΙΞΉΣ δφγ80.ς 
ΘΧ Δ ὙΠΝῺ ὉΞῸΝ πορπ ἫῊὴΩΝ 
ΝΠ ὯΝ πη) Σ᾽ 12} Ὁ ΠΞ3 
ΡΝ ΠΠΞΤΩ, Ἰ9Ὶ ΠΌΤ 307 91 
ποῖ ὈΡΟΘΘΘ τ - ΓΝῚ ΘΡΠΠ 
Ῥυρϑς 39 39 “ὧν ΣΣΏΡΗ 
ΒΟ ΠῸΝ ἘΝ ΤῸ ΝῸ ΘΟΩΣΠΤῸΘ ΠΕΡ 

Θϑῖν ὙΠ Ξ ΘΝ ΤΌ Π3Π) ἸΘΟΣ ΩΝ 98 
ΘΡΡΤΟΝ ΝΥ ΝΟ. ὙΓΙΞΘ ΝὉ 
ὩΞπΠο ΓΙ ΤΝΓΩΝ Ἵ5. ΣΘΌΣΙΝ ὅθι. 
"Ὧ3. Ὁ ΘΞΓΝ Ὁ ἈηΠῚ πα ἢ 
ὈΡΕΌδΘΞ ΩΝ Ὑ9 ἸΡΊοιὸ ΝΕ} ἘΟΞΟΞῚΝ Ὁ 
ὩΡΉΆ ᾿ ΠΝ ἐῶ» ΠῚ Ἰ ΟΝ ΣΉ] 

ΤΝῚ πῆποτῦν δλνηὴ:. ΠΟΝΕ 
᾿Ξ ΤΩΝ ΘΊΏΦ ὍΣ ΓΘ ΌΒ 
ΠῚ ΘΩΞΝ Ἴω ἼΩΝΞ ΘΠ 3225 

Ὁ πῖτι ΘΗΡΕῚ Ἴν Θίῶν 
»ῶΐϊπο σῷ ΓΞ ὙΠ ΧΨΕΕΤ. 
ἘΡΡΤΠ ἼΡὉ ἘΝ ΊΘΥ ΠΟ ΠΟΝ 
ΘΟ ὩΣ ῚΞ Τα ἼΘΏ ἸΠΝΤῚΞ 2 
Θ᾽ ἸΩΡῚ ἸθΌ 85. ποτ πρῶ ΘΦΌΠῚς 
ἤρα σῶν σΟν 5 ΘῸ τιν ῥΘΣ 
ὌΣΞ ἼΣΟΣ ὩΡΞῚ ΣΓΝΉΞΤΓΤΙΞ ὩΝ 8 
ἐδ ὭΠ ΓΙΌΣ ΣΝ 959 ΓΗ 
ὯΝ ἽΞΩ ΓΊΞΠΓΩΝ ὙΌΣ ᾿ ΝῚΣ 4 
(6. ΕΧ).--- 1. ΑΒ: τῷ Ὧσ, υἱῷ Ἦ. βασιλεῖ (6. ΕΧ). 
2. ΒῈ ἦν ( ΑΒΕΧ). ΑΒ: τῇ μητρὶ αὐτῷ 4β8 (ο. Ε). 

εὐπκο δῶν. δοιορῥ λα, ταις, πῶσ εν οντ,ν 

δυάδα, 0.“ 4ἐὁωως Δ Φι. ἃ ὁὰ 



Ζ, δύπίᾳς. (17, 84---18,4). 810 

ΘΘοἐίεϑ πα δεῖ Θόβεη ίεπ, οιδδία, 

84" 1πὸό δἰδ απ οἱεζει “ας τππ ες πα 

εν αἴέοι δ εἰζε, Ὁ [{ τϑοδεῦ Ὅεπ οττη 

Πιτῶτοπ, πο ἰθτε Θίξίεπ ππὸ ϑέετς ἐθππ 

πα Ὁεπὶ Θεεθ ππὸ Θεδοί, Ὁα8 ὃὲγ εῖτ 

σεδοίεπ Ῥαὶ ὅπη δείποετι ϑαῖοδ, τορεπι 

80 εὐ δὲπ ϑὲαιπεπ Ἴγταεῖ ρα; ὄππὸ πια τς 

εἶπεπ ξϑπο. πἰΐε ἰθπεπ, τὸ σοδοῖ ἰδπει 

πὸ Γρτα: διντει ἔοεῖπο ἀπόετοπ Θ εετ, 

τἀπὸ δείοί Πς πῶς απ, τπἰπὸ Ὁἱοποὶ ἰθπεις 

36 πίῶε, ππὸ οὐζοτε ἴθπεπ πῶ; Ὁ [οπϑετπ 

Ὅ6π εττπ, δὲ. οὐ) αὐ (ρονίοπίαπο (ἐς 

Πιδτοῖ θαι πἰἰξ οτοβοῦ τα ἀπὸ ατϑρες 

τοὔίειι Ἅτπι, δεῖ [ἀτῶτοῖ, δεῖ δείοι απ, 

57 πὸ δὲπι οὐοτί; ὅππὸ οἱ (Θἰέίοεπ, θείς, 

Θείεδε τἀπὸ Θεδοίε, οἷς ἐτ ὦ δαὶ δὲς 

ζῶτεῖδοπ Ταΐει, οἷο δαῖτ, Ὅα8 ἰδτ γαῦς 

πα {δι αἰζοῖσεαο, ἀπὸ εἰς ἀπϑοτο Θ᾽. 

88 εν {ἰτϑτοι; Ἔππὸ Ὁε8 Βππϑοδ, δεπ εὐ πα 

ἐπ σεπιαέ θαΐ, σετροίει πἰῷε, δα ἰδὲ 

89 πἰῶε απϑοτε Θὕτον [ὑτεί, ἜΤοπϑετη 

Πτάτος ὅπ δεῖται, οατοπ Θοί,, δεῖ τοἰτὸ 

οι) εὐτοῖίοπ ὑπ αἴθ εἰτοι δείποοῃ. 

40 θεν οἷοεε σοροτάτει πἰῶε, ζοπόοῦπ {0α- 

411 παὰῦ ἰδτοεῦ υοτίαοπ ϑθεἰζς. Ὁ 270 

τὐτιείοεπ Ὁΐεῆε εἰδοπ Ὅὲπ ὅοῦτη, ππὸ Ὁἷος 

πεῖ αὐῷ ἰθτα Θὔθεπ; αἷήο {βαίοπ 

αὐὖο ἰδτοε δείποον τππὸ δεἰποοϑείπθεν, τοῖς 

ἴτε ϑἄτοεν σείθαπ θαδοπ, δδ αἰ} οἰείεη 

ζαᾳ. 

ΧΥΕΙΕ. “ὅπ οτίεοη ϑαθν ϑοίεα, δε 

ΦΘοΐπϑ (ἴα, τε δεδπίρ8 Δίταεῖδ, τϑατὸ 

δθπὶᾳ ἰδέα, Ὅὲ. Θοῦπ ραδ, Ὁε6 διε 

Σ πίαδ δαδα, Ἐππιὸ τυραν [{π| πἰπὸ δισαπρίρ 

χαῦτο αἴξ, δα οἵ δεὐπίᾳ τρατὸ, τπιπὸ τορίοε 

τοῖς ποι ἀπὸ ευαπρία δαῦτο 1 δόγιας 

ἵοπι; [εἶπε θέον. Οἱεβ δὶ, εἰπε Ζοϑ)- 

5. (ιν Θαατία. ἘΠπΌ τραΐ, θα Ὁεπὶ Θεττη 

Δ ΌΟΌΙ σεβοῖ, υὐἱς [εἶπ ϑθαίον Φαυνίο. ἢ δν 

ἴα αὖ οἷε ει, ιπὸ δεγθταῦ), δἷὸ 

34, πο πα ἔδεε Φ, ...ὄ πο πα δὲπ ὦ. Β: π. 

δὲπ σοτίαοι σΒοίζει. ΑΥ̓͂ .ὙΕ.Α: (ἔθτοπ) αἴτει δ οθυ, 

7: Β ἀὙ ΝΕ: (αβιπίρεπ ... δαό δ᾽ ε[. τι. Ὁ, (ὅοθο. 

“ς (σον) ρεζτίεθοπ, 

ΧΥΈΕΙ. 

ἜΤΊΒ]6 ἴῃ ΡΥΔΘβθηΐθιη ἄϊθιη ΠΌΤ 84 

ΒΘ]ΌΠΠΓΥ ΔΠΕ 4 .ΠῚ; ποη {ἰπηοηΐ Πο- 

ΠΪΠ ΠῚ ΠΘα6 ομδίοάϊ πη: ΟΘΓΘΙΠΟ- 

Πἰὰβ. 6115, 6 1ο]4 οἱ Ιθρθηὶ οἱ ῃ]δη- 

ἀαίαπὶ ἀαοὰά ρΓδθοθρογαὶ ΠΟΙ Π115 

δα 9 ΠΝ {860}, 4αθπὶ οοΟρποιηίηανί! [8- 
γ86], ρί Ρϑγοιββογαΐ ΟΠ οἷς ρᾶ- ϑῦ 

Βχ 28,04. Π|, οἱ πηληπάδνογαΐ οἷβ, αἰσθη8: 

Τρ ΝΟ] 6. {{ΠἸ6Γ6 ἀθο05. Δ]Ί6η08, οἱ Π0ῃ 
ὐλλῦνς καάβοτοιῖα 605 ΠΟΩ06. οοἰα5. 605, οἱ 

ΠΟΙ πη] 0615 οἷα; Ἔ 564 Ποιηίπαπ) 86 

Ποαπὶ νοϑίγαη, 4π| οἀπχὶς νὸ5 468 

(ΟΓΓὰ ΑΘρυρΡ ἴῃ [ΟΥ απ 6 τπηᾶρπᾶ οἵ 

ἴῃ ὈγδΟ ο οχίθηϊο, ἰρϑαμῃ {Ππη6ί6, οἱ 

{Πὰπ δάογαΐθ, οἱ 1ρ51 ᾿]ηο0]Αί6 ; Ἔς6- 57 

ΓΘΠΊΟηΪα5 4π0 4116 οἱ ἡπάϊοϊα οἱ Ἰθρθιη 

οἱ τηδηδδίιπη, αιιοἀ ΞΟ ρΡ511 ν }}}5, 

ουδίοα! 6 αἱ ἰΔοϊαῖ 15. ΘΟ ΠΟΓ15. αἰ6}}118, 

οἱ ΠΟῚ [Πηθα.15 4605 Δ]|16η05: οἱ 88 

Ρδοΐπμη, αιοά ρδγοιβδιῖ νΟΡΙΒΟΊΠ, 

ΒΟ] 6 ΟὈ]Ϊν 1561, 66 6014 {15 605 816- 

Π05, Ἔ5θ4 Ποπιίηπμῃ ἢοι νρβίγαπ 89 

{ἰπ|6ῖθ, οὖ ἴρ56 δγιοΐ νὸβ 46 τη8ηὰ 

ΟΠΊΠΪῈΠῚ ΠῚ ΠΠ]ΟΟΓ ΠῚ] ν βίου). ἘΠῚ 40 

Υ6ΓῸ ΠΟ ΔάϊοΡμηΐ, 564 {ιχία 60η- 

56. 1 Π 61} 5118 Π] ΡΥ 5 Π8Π) ΡΘΓρ6- 

ἰγαθαηῖ. Βαθγαηΐς ἰρί σρηίοβ 41 

ἰδίδϑ {{π|6ηΐ65 φαϊάθιη ΠομΠ1Π], 56 ἀ 

ΠΪΠΠ ΟΠ Ππ15. οἱ 1Δ0}15. 5115 Βουν θηΐθ5: 

Π8Π| οἱ ἢΠ}} ΘΟΓΙ ἢ οἱ προίθ5, 5ἰοαΐ 

[δοουηΐ ραΐγο5. 5αΪ, [18 ΙΔ Πιπηΐ 5416 

πῃ ῬΓδαβθηΐίθπι ἀϊ θη). 

Απποὸο ἰογίϊο 0566 ΠῚ ἘΠΛΉἩ ΨΥ ΕΗ. 

16,.00ϑ. Ε]ὰ Τορὶ5 ἴβγᾶθὶ γϑρηᾶνιὶ ΕΖθο 5 

οὐνῦον; ΠΠΠὰ5. ΑΘΠὰΖ γορσὶβ δπ4ὰ, ἜΥΊρίΩΠ 

γεόν Τα] 4116. ΔΙ ΠΟΙ} ΘΓἂΐ, ΟΠΊ ΓΘΡΉΔΓΒ 

ὁΟΘΡ 556ῖ, οἱ υἱβίη!! ΠΌΝΩΙ ΔΠΠΪ5 

γοσηαν ἴῃ ΟΡ ΙΒΆ] ΘΙ ; ΠΟΙΏΘη [ὩΔΙΓῚ5 

δον... 6}15. ΑΒῚ ΠΠ1ὰ ΖΔΟΠαγ8. ἕ ΒΘΟΙ 4116 

δ 88,8. ΟἿ οΓαΐ ΠΟ ΠΙΙΠῚ ΘΟ ΓΔ] ΠΟΙΪΠΟ, χία 
ἐπρ 1.6.0 ηἷὰ ααὰθ [ΘΟΟΓὰϊ [)αν] ἃ ΡᾶΙΘΡ 6118. 

τιον. ἜἼΡΒ6. ἀἰδδίρανιε. θχοθὶδα δ ΘΟΕ" 4 

ν.7. 

ν.15. 

γ.85.. 

18πι. 
12,24. 

Ῥε.84,10, 

Υ.83245. 

Ὡ 

38, ἰδ τὶν ἐπ σοι, θαθε, 

41. Β: αοἴῷπίθέοι ΞΒ{εὐπ. 
3. απ} τοίς, 
4, ΑΥ̓́..ΥΕ.Α: ξεν πιπιενίε, 



810 (18,ὅ-- 14. 

καὶ τὰ ἄλση ἐξέκοψε" καὶ συνέκοψεν "Εζεκίας' 
, “ ᾿ - 4 ; , τ 

τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν ὃν ἐποίησε Μωυσῆς, 

ἡμερῶν 
᾽ ν - ᾽ » «"» ’ δ᾿ 

Ισραηλ ϑυμιῶντες αὐτῷ, καὶ ἑκαλέσαν αὐτὸν 

Ννεεσϑαν. 
Υ ᾿ 3.41} 7 4} ἃ σ 

καὶ οὐκ δ γένετο μὲτ αὐτὸν ομοιὸς 

“ . - Ω , Ἕ « ΡΤ 
ὅτι ἕως τῶν ἐκείνων ἤσαν οἱ υἱοὶ 

- . δὲ 

δ᾽ Εν κυρίῳ ϑεῷ ᾿Ισραὴλ ἢλπισε, 

αὐτῷ ἐν 

τοῖς βασιλεῦσιν Ιούδὰ καὶ ἐν τοῖς γενομένοις 

ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 9 Καὶ ἐκολλήϑη τῷ κυρίῳ" 
οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτοῦ" καὶ ἐφύλαξϑ8 

᾽ γὶ ᾿ ᾽ ψω ΨΦ' 3 " -“ “᾿ - 

τὰς ἐντολᾶς αὐτοῦ σὰς ἐνετείλατο τῷ Μωῦσῃ. 
1 ᾽ - ᾽ - ᾽ 

7 Καὶ ἣν κύριος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν πᾶσιν οἷς 
“- Ὑ ΡΤ 3 ἿΞ 

ἐποίει συνῆκε καὶ ἡϑέτησεν ἕν τῷ βασιλεῖ 
Ε Ε -»" ἌΝ Ἂ 

““Ισσυρίων, καὶ οὐκ ἐδούλευσεν αὐτῷ. ὃ Αὐτὸς 

ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύλους ἕως Γάζης καὶ ἕως 

ὁρίου αὐτῆς, ἀπὸ πύργου φυλασσόντων καὶ 

ἕως πόλεως ὀχυρᾶς. 

9 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ βασι- 

λεύοντος ᾿Εζεκίου (αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἕβδομος τῷ 
ἘΑΣ δ 9 ! 2 - 

Ὡσηὲ υἱῷ Πλὰ βασιλεῖ Ισραηλ) ἀνέβη “Σαλα- 
, , ᾽ , ἡ Ὁ Ὕ , 

μανασσὰρ βασιλεὺς ““'Ισσυρίων ἐπὶ Σ᾽ιαμαάρξδιαν, 

καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν, 10 καὶ κατελάβετο αὐτὴν 

εἰς τέλος τριῶν ἐτῶν " ἐν ἔτει ἕχτῳ τοῦ Ἔζε- 
᾿- Ὶ 5 Α » “7 8 

κίου (αὑτὸς ἐνιαυτὸς ἔννατος τῷ Φσηὲ βασι- 
- , ’ -ν ΄ 

λεῖ ᾿Ισραηλ) συνελήφϑη «Σαμάρεια. 11 Καὶ 
» ΄ οἶ ᾽ ’ὔ Ἁ ᾽ν Υ 

ἀπῴκισεν βασιλδὺς “σσυρίων τὴν Σαμαρξειαν 

εἰς ᾿ΑΙσσυρίους, καὶ ἔϑηκεν αὐτοὺς ἐν ᾿4λαὲ καὶ 
3. ΔΝ ᾿ -“ σ 

ἐν “Αβὼρ ποταμῷ 1 οζὰν καὶ ἐν ὅροις Μήδων. 
΄ 2 " » - αν 

12) Ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ 
- 235 Η , ; ,ὕ 

ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ παρέβησαν τὴν διαϑήκην 
᾽ Ἐ᾿ , “ ΤΣ ΣΆ. « ἊΨ 

αὐτοῦ πάντα ὁσαὰ ἐνετείλατο ῆωῦυσης ὁ δοῦ- 
᾿ ΕῚ [2 ᾽ 

λος κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποί- 

ησαν. 

16 Καὶ ἐν τῷ τεσσαρεςκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ 

βασιλέως ᾿Εζεκίου ἀνέβη “ΣΣενναχηρὶβ βασιλεὺς 

᾿Ασσυρίων ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ἰούδα τὰς 

14 Καὶ ἀπ- 
, ᾿ ᾿Ὶ 7 , 

ἔστειλεν ᾿Εζεκίας βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἀγγέλους 
δὰ ᾽ -" 

πρὸς τὸν βασιλέα τῶν ᾿“'σσυρίων εἰς «Ἰαχίς, 

γ " Ἁ ,ὔ 2 , 

οχυρὰς καὶ συνέλαβεν αὑτας. 

λέγων" Ἡμαρτηκα' ἀποστράφηϑι ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
καὶ ὅσα ἂν ἐπιϑῆῇς ἐπ᾿ ἐμέ, ἌΡΟΦῸΣ Καὶ 

ΑΓ Α Βύ ΧΙ, ἐξωλοί(έ ἐ)ϑιρευσετὰ ἄλση..." σ. Ἐξ.... ἐκά- 
λεσεν. ὃ. ΔΒ: μετ᾽ αὐτὸν ἐκ ἐγενήϑη. Β (θυ. τοῖς. 
0. ΑΒ ἀπὸ οἱ τῷ. 9. ΑΒ: βασιλεῖ Ἔξεκίᾳ. ΑΞΒῈ (ἃ. 
ξβδ.) ὁ. ΑΒ Ὁ (Ὁ. ἐπολ.) ἐπ΄. 10. 48: ἀπὸ τέλϑδς... τῷ 

ποραμι, ΕΝ. 
ἩΣιεκῆῖσ γρὰ «ει αδ. 

ΠῚ πον πον ὨΠΞῚ ΓΞΧΏΣΠ 
5 πι ποτῶν ΤΏΓΙΌτΙ Ὁ 
Ὀμη5-Ὁ5 ΠῚ ΠΡ ΘΝ" ἼΡ 

ΕἸΣΙ ἠδ τι ΠΡ 15. 8.5 “7. 
ἽΣΠΓΙΝῚ ΓΙΌΞΙ ὉΝΘΠΟΝ ΤΗΣ 
ππο το ΤῸΝ ΟΞ ἘΠῺΞ ΓΟΣΤΝ εἢ 
πτο3. ΡΞ 
ΣΧ ΔΘ ἬΠΓΙΝῸ Ὁ" ΝῸ 

πο ἐπ ΏτΤΝ Τὴ ΠῚ ποτ ΩΝ ῖ 
Ὀυξίρ. ἈπλτῶΝ 52 ἸῺΦ ἐπὴΣ" 

ΝῊΠ ΕἼΣ ΝὉῚ “"ὧδ 

ΤΙΝ ΠῚ ΤῚΣ Ὥσορον τς ΠΞΠ 
ΣὝΣΞ τ ἼΦ Ὁ Χ 2 ΡΣ π᾿ “ὈηΣἢ 
ΠΕΡῈ 3 γπ πρῶ ΠΣ 
τ Π ΓΘ ΝῊ ὙΓΡΡΙΓ 
τὸν ὉΝῊδΥ ΠΟ ΠΝ ῸῚΞ τθήπο 
ἡ ΘΘτῸΣ ΩΝ τ ΠΟΘ ἼΚΝΏΔΟ 
ὥοιῷ ΠΕΡ ἜΡΕΣος ΣΌΣ ἼΧΤΙ 5 
-Ὠρῷ Ν᾿ πὶ πρρτττο ὥστ 3 Θοϑ τ 

ἸΡῈΣ χονδι ΠΣ ΕΣ »Οΐὰ 
ὈΝϑοστΝ ΠώΝ τῇ Δ ὉᾺΡὴ ΟἸΤ δ 1) 
ἜΓΩ ὙΞΠΞ} ΓΙΟΤῚΞ 5.135) πθῶν 
ἡϑοώ τ Νο "ΩΝ α ὉΣ ΕὙΤΩ "ΠΡῚ 5 
τ ἩΠ29 5 ἘΌΝ, πὴπ᾿ ἘΞ 
ἼὩΣ ΠΩ ΠῚΣ σθπτὸϑ τν ἾΠ5:3 

ΩΡ ΝὈῚ ἸΦὩὥ ὮΣ πὴτ 
ἼρΏο πὴ πῶ ΣΞΉΝΞ: 
ὉΨΡ πῶΝ 0 2. ΠΓΙΩΌ ΓΩΣ ἼΣΟΥ 
ΘΒ ΤΣῚ ΤΊ ΧΞΙ ΓΙΤῚ) πος 
ροττα πτπο τη Ὁ ΓΡΡΤΙῚ ΠΘαῚ μ 
"τ ὈΩΝΌΤΙ τ ὙΝ ΟῚ εἰ τρσι ὅηῶνΝ 
αλλ ΝῸΝ νὸν ἸΏτνΩΝ ὉΝ ΣΦ Ὦ 

Βξ-. 
ἐ 14. ἐπι. ἀνθ ὧν. ΑΒ τῦ. 13. 
Σενναχηρὶμ. 14.48Β Ἐτὸν οἱ τῶν. 

13 

ἢ 

ἘΡῈ Π ἼΩΝ 6 

“ἸΘῺΞ ΤῊ 8. 

ἡ (ἃ, συν.) καὶ. 11. ΑΒ: ὄρη (ἐν ὅρ. ἘΧ)..12, Β᾽ 
ΑΒ ἐν οἱ πάσ. Β: 
οὐ καὴ ὃ ἐὰν ἐπ᾿ 

νὰν ΨΥ Ὁ ΠΟ ΨΥ τ μοὺς, 



2, δὲπίᾳς. (48,5--14.) δι] 

“ίε ἐθέτπε Θῴταπρε, Θίες δεν οἷς οἰ Πετ, Θαμδεῖίβ, 

Θάϊπεπ. ππὸ τοιείς οἷς αίπε απ8, τπὸ 
δεν ίοβ οἷς. ἐθοτπε Θῴϊαπρε, δίς Ἔθυσες νιν οι, βείγο α6 ΒΟΥΡΘΠἴθΠ) ἀΘΗΘᾺΠῚ ΠΠ16ΠῚ 
σέπια δε θαῖο) δοππ δἰδ κει Ὅεῦ ϑ εἰς θαίεπ 
ἰδτ οἷς δείποον ϑήταοῖ σεγάπογετι, τπὸ πταπ 

ὅ δίεβ {6 ϑὲοδιήίθαπι. Ἔ(δγΎ σετίται είς δεπι. 
ὥεῖγπ, δόπι οίί ἤταεῖδ, ὃα8. πα ἰδπὶι 
Ἰείποϑ (ΘΓ᾽εί γε πὲ τραῦ τππῖοῦ αἴοη δὲς 

ὁ πίρειι θα, ποᾶῦ τοῦ ἰδπι φοοεῖοπ. ὅτ 
δίπα ὃεπὶ ϑοττ απ ππὸ τοἱ ἃ πίῶι δἰπίοπ 
ὁπ ἰθπι αὖ, τἰπὸ δ οἴ ζεῖπο Θοδοίς, οἷς 

7 ὍΠῚ ὥεῖν Ῥλος σοδοίεπ θαϊίο. ἢ 11πῸ ὍεΥ 
ΘΟ τραῦ τας ἰθπι; ππὸ Ὁ. οΥ αιδέθα,. 
δαποοῖίε εὐ ΕΠ. Φαξι τϑατὸ εὐ ας 
τοὐππίᾳ οοπι δεδπίαο κι ΓΠ9τίεπ, ππὸ 

8 οαῦ ἰῇπι πἰῶς ππίοτίθαπ. ὅτ 1 πᾳ. 
αἰ) οἷς 6 Π|{εν δἰδ απ Θαζα πὸ ἰδ τὸ 
(ὅτεπλε, 0. Ὅεπ ΘῴΙἤοτπ απ 18. απ οἷς 
[ζει ὉΘεάδίς. 

9. ὅπ υἱοτίοη δαῦν Φίδειᾳ, Ὁε8. δε δηΐρ δ 
δα (048 τῦαῦ Ὁα8 Πεοθεπίς δαρτ θοΐεα, 
Ὁε8 (Θυῦπβ (ἴα, ὍὉεὲ8 δ ηίᾳϑ “Ίταςῖ8), δα 
ἀ0ᾳ (αϊπιαπαίον, δεῖ δῦπίᾳ 1. ὩΠΠυτίοπ, 
δου ἱδον (Θαπιατία, τἰπὸ δοΐααοτίς {{ς, 

10 ππὸ σοεσαπη [ὁ πα) τοῖο δαῦτο, ἱπὶὶ 

ποι δαῦτ Θιδέια (ϑα8. {{ πὶ πειπίοπ 
αῦν οζεα, Ὁε8 δῦπίοϑ Δίταεῖδ, δα. τρανὸ 

11 Θαιπατία σεὐσοπποπ). Ἔ Ἰ1πὸ δεν δεδπίᾳ 2π 
ἀ{τἰοπ [δτεῖς δήταοῖ ες σοπ ἡ Ὁ τίεπ, 
ἀπὸ [οδὲς [6 411 Θαα πτὸὟ αθοῦ απὶ 
πβθαῇεν Θοΐαπ, ππὸ ἱπ οἷε (Θιάδίε εν 

12 ϑὲεδεν. Ἔ Φατιηι, δα [16 πἰῶι αοθοτα 
δαιίεπ δὲν (Θεΐπιπιο Ὅε8. ὥεττη, ἰθτοδ (δος 
ἰε8, πιὸ ἔδετραπαοι δατίοπ ζεἴποπ ἐδιππῦ, 
πὠἰπὖ αἴεθ, τοαῦ "γέοΊο, δὲν δέ πε! Ὅε8. Θεγτη, 
σεέδοίεπ ϑαίο; δεγοῦ θαίίεπ [6 ἔείποπι 66ς 
δοτάει ποὰ) σείθαπ. 

13 ὅπι υἱογχεθπίοη ϑαῦν θοὸν Ὁε6. δεδπίᾳϑ 
φίδεια 206 δεζαι ΘΘαπθετίδ, δὲν δεδπίᾳ 21 
ἡ {9 τίεπ, υἱοον αἴ [εἴτ Θιἄοις δα, τπὸ 

1ά. παϑπι [6 εἶπ. ἜΦα αποῖς ἰδέα, δὲν 
δὐπίᾳ δια, φπὶ δεθπίαᾳο ὅπ ἍΠΠ τίοπ 
απ βαίδ, τὸ Τἰ68 ἰθπι Τα σεπ: δα) θαθὲ 
πὶ) υοτποίρει; ἔοθτε ππὶ σοπ παῖτ, τα 
1: πιτ' αὐὐίοαοῖς, Οἱ ἰδ) ἰταρεπ. κα 

12.Ὁ10τδὲεν ων ξείποδ σοδοτε..Α..Α:πο ἐδ ρει ῇ. 
τα 

7. ΑΥ̓͂: ταῦ εὐ ρα). νῈ: ἐπ ϑΠΓπι, Ἰυ δι Εν 
[τί ε, δαί εὐ ΘΠΙΣ, νῈ.Α: οἱοποίς ἔθπι πίε. 

8. 5θιο δὲ, 17,9. 
10. Β: Ἐπὸ ἴδ φοσαππεπ. ΟΥ̓ΥΝΕ.Α : παῦπὶ οὖ 

(εἶπ). 
ΞοΙαίοείεη» (661, Ἅ1, Φ. 2, ΞΒ08δ 1. ἩΡι0, 

26.32.8. 

ΟΧΨΕΙΙ. 
δαί οἱ ϑιοοϊά! Ιυ605, 60ῃ- 

ἜΡ  Γ[Θοογαΐ ΝΌγ505, 8  α  46η] 566 84 
{Ππ4 ἰθπηρι5 ΠΠΠ Ι5γδ6] δά] Ρδηί οἱ 
ἸΠΟΘΠΒ.ΠΊ, νΟΟΔΨ 416 ΠΟΙΠ6Π 6115 

19.1.5. Νοῃοβίδη. ἝἜ]η Ποιηηο 60 [580] ὅ 
ΒρΡΘγαν: 46 ροϑί θπὶ ποη [ϊΐ 

εὐ β 5 ΠΏ]15. οἱ ἀθ οαποιίς γϑρίθιι5 Τιἀὰ, 
564. Π646 ἰῃ ἰδ 4υϊ δηΐθ ΘΠ 
[Ὡθρυηΐ. ἜΕῚ Δαῃδοβὶὶ Ποιηΐπο, οἱ 8 

ῬπΠδ, ΠΟῚ ΓΘΟΘΒ8᾽{ ἃ ν68 {6118 6] 5, (δοι (46 
ὅπτοῦν γῃδηΔαία 65. 4ιδ6 ργΓθοθρογαΐ ἢο- 
ὅσα. ΠΠΠΠ5 Νογδὶ. ἜΠΠ46 οἱ ογαΐὶ ἢ0- 7 
ὅλον ΤΏ]. ΘῸΠ 60, δἱ ἴῃ οαποιίς, δα 486 

ἐδ: ργο Θὰ ϊ, 5ΔΡΊ ΘΓ 56 ἃσουδί; ΓΘ- 
θ6|1αν 4αο4ι6 οΟΠπίγὰ ΓΘΡΘΠῚ Α8- 
ΒΥΓΙΟΓΕΠῚ, Θὲ ΠΟῚ 56 υν νι! οἷ. ἜΪρβ6. 8 
ῬΘΓΟΙ 551} Ρ]]151Π6 05. ἀ54ι6 δὰ (δ- 
21, δ΄ ΟΙΠΠ65 ἰδ] Ο5 ΘΟΓᾺΠ ἃ 
ἴπγγθ ὁαβίο 1} 546. δὲ] οἰν [16 Π) 
Π. 1] (81. 

ΑἼΠῸ 4 ΔΡΙΟ ΓΟΟῚ5 ΒΖΘΟΠΪΔ6, 4] 9 
ΟΥδΐ ΔΠΠΙ5 5ΘΡ 5 566. ΠΠΠ ΕἸὰ 

ιτ,3. ΓΘΟῚΒ. ἴ5γδ6}, Δϑο θη]: δ] Δ Π ΒΔΓ ΓῸΧ 

Τόν. οδν Α  ΘΥΤΙΟΓΙΠῚ ἴῃ ΒΔΙΠΔΓΙΔΠῚ, οἱ ΟρΡρὰ- 
θπαν 68] Ἔ οἱ οδθριῖ; π8π| ροβῖ πη- 10 
ΠῸ5 {Γ65, ΔΠη0 56χίο ΚζΖϑομιαρ Ἰὰ αϑδί 

ΒΟΠῸ ἃηΠη0 0566 Γρορὶβ ἴ5γᾶοὶ, ἐδρίᾶ 
1,5. 851 Βαιηλ "ἃ. ΕἸ ἰγΔηβ..}} γὸχ Α8- 11 

ΒΥΓΙΟΓΊΠΏ 5ΓΔ6] ἴῃ Αβϑυγίοβ, ΩΟ]]Ο ἃ- 
ΠΑ 6. 605 [ἢ ἢα]ὰ δἱ ἴῃ ἤλ)ο. ἤπ- 
115 ἀοζὰη ἴῃ οἰν!{1}}15. ΔΘ ἀΟΓΙΉ,. 

1ὔῖεν. κε Θὰ πΠῸη Δα ογιιηΐ νοθθηὶ Ποιηϊηί 12) 
δὶ 81], 564. ῳ ΡΓΔΘΙΘΓΟΓΘΒ5ὶ 50ηΐ ρὰ- 
οἰὰπη. 6115: ΟΠΊηΪὰ 41ὰ6 ρ᾽ἀροθρογαΐ 

Μογϑθ5, ϑ6γν5 ΠΟΙΏΙηΪ, ΠΟῚ δπάϊθ- 

Γαΐ πο αιι6 [ΘοΘγιηΐ. 
ΑΠη0 4ΠΔΓΙΟ ἀθοίΠ10 ΓΘοῚ5 ΕΖΘΟ 6 12 

δ ΒΟ Θ Πα: ΒΘΠΠΔΟΠΘΡΙ) ΓΟΧ ΑΞΒΥΓΙΟΓΙΙΠῚ 
θιθραν 4 ὉΠ νΟΓβὰ5. οἰν [αϊ65. {π41ὰ πη 15 

οἱ ὁθρὶϊ 685. ἜΤιης τηϊ5ι1 ΕΖΘΟΠἶΔ5 14 
Γοχ δυΐδὰ παπιῖ05 ἀά γθῦρὴ Α8- 

“ ΒΥΓΙΟΓΙΠΏ ἴῃ [,Δ0}}15,. ἀἴοθηα: Ρθο- 
1889. ραγὶ; ΤΘΟΘ4Θ ἃ Π16, οἱ ομηθ 404 

ἱΠ] ΡΒ. ΘΡΙ5. ΤΏ1}Π}1, [6 Γὰπὶ. [ηαἰχὶὶ 1[ἃ- 

ἙΕε.14,29, 

17,9. 

17,58. 

Ἐπ5.36,7:» 
2(". 

ἀ. Α].: Νομυδίδη. 

11. ϑθ|ὁ δὲ, 17,0. 
12. δεπι βαίίεη [. πε 665. ποῦν εὖ φαε5. ΟὟ. 

ΥγΕ.Α: ἀδοτίτοίεπ, 

14, ΑΥ̓͂: πιί ἢ ϑέτραπρεπ, 

92 



818 448, 1ὅ---22. 

ἈΨΈΕΗΙΙ. 

ἐπέβαλεν ὃ ἐπα: "Ἴσσυρίων. ἐπὶ Ἐξ 

κίαν βασιλέα ᾿Ιοὐδα τριακόσια τάλαντα ἀρ- 

γυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου, 1ὅ καὶ 
" ΕῚ Π - Ἁ Ε] " 4 « 4 

ἔδωκεν Ἐζεκίας πᾶν τὸ ἀργυρίον τὸ ευρεϑὲν 
“᾿ δὶ ᾿ - 

ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν ϑησαυροῖς οἴκου τοῦ 

βασιλέως. 
᾽ - , Δι ον 

Εζεκίας τὰς ϑύρας ναοῦ κυρίου καὶ τὰ ἑστη- 

16 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ κατέκοψεν 

ριγμένα ἃ ἐχρύσωσεν ᾿Εζεκίας βασιλεὺς Ἰούδα, 

καὶ ἔδωκεν αὐτὰ τῷ βασιλεῖ ᾿“Ισσυρίων. 

17 Καὶ ἀπέστειλε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὸν 

Θαρϑὰν καὶ τὸν ἹΡαψαρὶς καὶ τὸν ἹΡαψάκην 

ἐκ “αχὶς πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Εζεκίαν ἐν δυνά- 

μει βαρείᾳ εἰς Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἀνέβησαν καὶ 

ἤλϑον εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησαν ἐν τῷ 

ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήϑρας τῆς ἄνω, ἥ ἐστιν 

ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως, 18 καὶ 

Καὶ ἐξῆλϑε πρὸς 

αὐτὸν Ἑλιακὶμ υἱὸς Χελκίου ὁ οἰκονόμος, καὶ 

ἐβόησαν πρὸς ᾿Εζεκίαν. 

Σωβνὰς ὁ γραμματεύς, καὶ Ἰωὰς ὁ υἱὸς ᾿Ασὰφ) 

ὁ ἀναμιμνήσκων. 

19 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ραψάκης " Εἰπατε 
δὴ πρὸς ᾿Εζεκίαν᾽" Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ 

μέγας, βασιλεὺς ᾿“Ισσυρίων" Τίς ἡ πεποίϑησις 

αὕτη ἣν πέποιϑας; 20 Εἶπας " Πλὴν λόγοις 

χειλέων καὶ βουλῇ παράταξις γίνεται εἰς πό- 

λεμον" καὶ οὖν ἐπὶ τίνι πέποιϑας ὅτι ἠϑέτη- 
σας ἐν ἐμοί; 21 ᾿Ιδοὺ πέποιϑας σεαυτῷ ἐπὶ 

τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεϑλασμένην 
ταύτην, ἐπ᾿ Αἴγυπτον; ὃς ἐὰν ἐπιστηριχϑῇ 

ἀνὴρ ἐπ αὐτήν, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα 

αὐτοῦ καὶ τρήσει αὐτήν᾽ οὕτως ἐστὶ Ψαραὼ 
βασιλεὺς “Ἵἰγύπτου πᾶσι τοῖς πεποιϑόσιν ἐπὶ 
αὐτῷ. 22 Καὶ ἐὰν εἴπῃς πρός “5 Ἐπὶ κύριον 
τὸν ϑεὸν ἡμῶν πεποίϑαμεν᾽ οὐχὶ αὐτὸς οὗτος 
οὐ ἀπέστησεν Ἐξεκίας τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ 
ϑυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ 
καὶ τῇ ἸἹερουσαλήμ᾽ Ἐνώπιον τοῦ ϑυσιαστη- 
Οίου τούτου προικυνήσατε ἐν “Ἰερουσαλήμ; 

“14. ΔΒ: ἐπέϑηκεν (ἐπέβ. ἘΧ)ὴ. 10, ΑΒ: συνέ- 
ποψεν. Β'κυρίδ.... ὁ β. 1. χβέτῷ, 1 Β: Ῥαφὶς. 
ΔΒ; ἐπὶ (εἰς ἘΕΧ). 18. ΑΒ: ἤἠλδον. Β: Σιωμνὰς... 
Σαφὰτ. 19. Ὁ: Τί. 20. ΑΡ: λόγοι χειλέων, βδλὴ 
καὶ δύναμις εἰς π. Β: νῦν ὃν (κι ὃν ἈΕΧ). ΑΒ ἐπ 
ο πεποιϑὼς ἠϑ.. 21. 48: Νὺν ἰδὲ π. σαυτῶ. ὡς ὃς 
ἂν στηρ.... Ἐ ἐστὶ ... ἐπ᾽ αὐτόν. 

.. Ἐπὸν οι ἡμῶν. Βκδ, 38; προςκυνήσετε. 

ππιρκῖα γ'ραῦ «πε αθ. 

Ὡς. ΑΒ: ὅτι εἶπας ] 

πραντρῃ ΓΡΡΊΠΓΟΣ πηθατησος 
ἼΞΞ δ ϑουῦη ὨΌΞ ἼΞ3 ΠΝ ὐοῷ 

ΘΞΙ ΟΞ ΤΙΣ ΠΡΡΤΠ ὙΠ ἐΞΠ 5. 
ΓΞ ΤΙΣ ΝΞΣ ΠΣ ΤΣ ΝΣ ὩΣ 

τΝ πρρ ται ὙῈΡ ΝΠ ΤΡΞ ὁ ΡΠ τος 
τ ΝΠ ΤΝῚ Γῆπο Ὁπὴπ ΤΠ ὦ 

προτὶ ἩΦῸ ΤΡΡΙΠ ΠΕΣ ἼΩΝ 
“ἼΡῸ ΠΡΦΡῚ ἐΡΩΝ ΦῺΦ ΘΠ 17 
᾿ δ τ ΞΔ ἸΊστοΝ "ΩΝ 
ΠΡΌ ΤΟΝ ϑΘ τ] ΠΡΌ  ὨΝῚ 
ἘΣ Ρ5) Ὁ αδη." ἼΩΞ Ὁ ΤΙΞ ἼΣΘΙ 
ΩΣ ἢΝ 35) ΌΡοὴ ΞΡ ἽΝ") 
"ῶν πὸρῦντι πΞῚΞΠ ΠΌΡΩΞ 
τὸν ἘΝ ΠΡΟ :ὈΞῚ5 πῶ ΓΣΘῺΞ 18 
ΓΞ ἜΝ ΒπὸΝ Ν ΧΡ ποσοῦ 
ΣΟῚ ΓΟΞΠΤῸΣ ἼΩΝ ἘΠΡΡΌΠ 

ἐΡΞΤΩΠ ὨΌΝ ῚΞ ΠΝ 1 ἼΒῸΣ 
δ) ΩΝ πρῷ3" ΠῸΝ, ὝΝΡῚ 
ΘΑΤΡΣῚ ΠΟΙ ὍΝ ΠΘ ἩΠΡΌΥΤΙΓΣΝ 
"ὯΝ τσ ἸἸΠΌΞΙ πῸ ὝῶΝ ΠΘῺ 
οὔθ ἼΣΤΗΝ ΠΊΩΝ ΓΠΠῸΞ 5 
"ὩΠῸΡ ΠΩΡ προσ Ὁ, ΠΉΉ225 ΠΣ 
ποτὶ ΠΩΣ εὐ. ΦΊΡΟ 5 ὩΠΏΞΉ, 
ὙῊΣΠ ΠΡ ξοΡ ΦΩΤῸΣ ΠΕ ὉΠῸΞ 
Ὧν ΠΏΘ ἼΩΝ ΘΟΟΣ Ὁ Ὁ» ΓΙπ 
ΠΡ 15. ΠΙΞΡ.) ΒΞΞ ΝᾺ ὙῸΡ 
τὸν ΘπΠΌΞπ- ὉΞὉ ΘΠ ΧὩ - πὸ 
ὭΉΣΤΟΝΣ πῆποτὸς "ὃν ἸΏΝ; τ 3.22. 
ὙΠ πῶς ΝηΠτΝΠ ὩΠΌΞ ὦ 
ὙὨΠΞΤΩ ΟΝῚ ὉΠΩΞΓῸΝ ἼΠΡΡΤΙ 
ρν Ὀϑαθ Ὁ) ΠΣ ἽΝ ΘῚ 

ἐΠΕΘΟΟΣ, ΠΤ ππτι ΠΞΠΘΙ 

19 

Ἰά. Β.ΑΥΥ ΝΕ; ΘἰδΥία δεῖπ δὲ, δ, ἀπῇ. ; 
10. αι. δίε οήοήεει, Β: δε πίε, ΑΥ̓͂: νευῶπ. ΝΕ: 

παῦπὶ [Ὁ α 8 (δ 0[Ὁ}] αὖ οὐκ δεπ 2}. ' 
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Θεφεπξε απ Θαπθετὶδ, ΦΘείπε δεοτοδηιαίέυον ϑουμίαῖομι, ΧΎΥΈΕΙΙ. 

ἴερίς εν δὲδπίᾳ τοπ ἩΠοτίεπ αὐ Φιδέία, 
Ὅεπ δεῦπίᾳ δια, ὑτεὶ διποετὶ (δεπίπεῦ 

15 Θίϊδον τἀπὸ Ὁτοίβίᾳ (δεπίπεν Θοΐο. ὃ 70. 
ααῦ ἰδέα αἴε Ὁα8 (Θἰίδετ, να8 ἱπὶ απο, 
68. οῖτη ππὸ ἰπ ὅπ Θὥάθοπ νε8 δὲδ- 

10 πίρϑ Θ αἰ68 φελιποοπ τρατὸ. ὃ 3 τν εδίρεπ 
εἶξ ξευδτα ἰδέα, Ὅεὲν δεδηίᾳ θα, Ὁἷο 

φρὔτοεη απὶ Φεπμοῖ Ὅε8. ᾧοττπ, τπἰπὸ δῖε 
ΒΙος, οἷο οὐ ζ6611 ὑδετιίεθεπ Ῥατς Ταΐεπ, 
ππὸ σαῦ ἢ δὲ δεθηίρο υοπ ἡἸἤντίοπ. 

17 ἘἸϊεῦ δεν δεπὶρ το τέο Ταποῖς θαῖς, 
ἴθαπ ππὸ δὲπ (δΥ  ἀπιπιοτοῦ τπῸ δὲπ ϑὲαδε 
αξε υὐπ ἀαίδ ἐπὶ δεδπίαᾳς Φίδει πὶ 

ατοβοῦ Ῥέα ὅὲ ἐπ ϑεγπζαΐεπι. Ἰ1πὸ ἤΐοε ξορὺπ 
δεύαμῇ, ἀπὸ δα. ἢ ἕαππεπ, διοίτοπ {{ απ 
δὲν ϑθαἤεγατιθε δεῖ οι οδοτπ Φ οἰ, δεῖ 
δα Ἰίεσί απ δ. Θίταβε απ Ὁεπὶ ἽΓξογ Ὁε8 

18 Ἰθαϊέαν8, Ἐππὸ τίοῦ Ὅεη δεπίᾳ. ΦὍα, 

ἔαπι. θεταιϑ ἐπι ἰθποπ ΘΙ ἔπι, Ὅν. Θοῦπι 
ΘΙ ΓΕα,, ὍεΥ οζηιείοτ, ἀπὸ (Θοδεπα, δεῖς 
Θτείδον, ἀπὸ οαῦ, ὃε. Θοὺπ Παρ Ὁ 8, 
Ὅ6 απ ἴεν. 

19 Ἰ᾿ϊπὸ δεῖ υάεπεξε ἤγτα 2π ἰδπεπ:, 
Αἰ εδεν, Τασί δὸπι δε πίε Θίδεία : (0 Τρτι 
Ὅε᾽ στοβε δε πίῃ, ὃεν δὲ δπίᾳ υοπ “9 τίεπ 
θα 8 {{ Ὁα {τ εἶπ τόρ, Ὁαται δῖ. οἱ 

20 υετ ἀξ Ὁ Θϑξοίπεῖς ὅτ, ἐδ [εἰ πο) θέα, 
απὸ αι κει Πτοίτο ὁ ϑθοται σου {6 
δι: Ὁεππ πππ Ὁ), θα δι. αδιτίππὶρ τὐπ 

21 τὶν δἰ σειθοτοοπ ὁ ὁ Θίεθε, οεὐά ε{} δι 
οἱ απ οἰοζεπ. ξουοβοπει ὑϊοθυαθ, απ 
(Θαᾳαϑνιὲπ ὁ τοογεῦ, [0 {6} ἀόπιαπὸ Ὁαγαι 
Ἰεθπεῖ, τοἱτὸ ἐσ ἴθπὶ ἴπ Ὁΐε ὁ απὸ φορεῖ τὸ 
Πε ουτῶδοῦτεπ. Ἅ{ΠῸ0 {Ὁ ἥθθαταο, δεῖ 

] 

δὐπίᾳ ἱπ (δαϑρίεπ, αἴτὸπ, οἷ Π) αὐ ἰδπ 
22 ϑετίαἤεπ. ἜΩΡ ἰδν αδοὸν ἸροΙεγ κι πρὶ 

ζαροπ: Κψθ|. οὐταἤει. ἀπ απ Ὅὲπ Θοττπ,, 
πἀπζετπ Θ οί: {18 Ὁεὲππὶ πἰ δι Ὅεγ, Ὁὲβ Θῦθοπ, 

απὸ ΙΓ άτε ἰδία δαὶ αδρείθαπ ππὸ σοΐασί, «4. ὃ ἀπ π,.. ΒΧΟ658 
ἀι δια ππὸ 21: ογιζαϊοπι: ὅθ0γ Ὁἱοζοπι 
ἍΠίατ, Ὅογ 21: ϑεγαζαίοπι {{|| [00 ὃν ἀπϑείοπε 

14. {50.1.: ΘΙ Ιθετὸ ... διοϊθεῦ, 
18. ὕ.1.: δεπὶ δόπίρο, Α.ΑΔ: ππὸ ([{6) τί εἴπ. 

17. ν᾿, δε Θυςζάεπξοπ, θη 9...... δόπὶ Φθαευς 

σταδεη δε 06. Φ, ... Φέν, δὲ 58 ἀζάγενζειδεδ, ΒΑ, 

ὙΕ.4: ϑὲαδγατί δ π. ϑὲαρίζαξε δ Β: ογ. Θορτοόπιαδέ, 

ΑΥ.Α: εἰπὸπι στ (Πατξνπ) ὅεοτο, Β: διίοδοπ Ποῖ. 

Α: πυίίοι πᾧ. ΝΕ: Ταρετίοεπ [. Β: δεί οὺπ ὅθαβευ: 

τόρτοπ ... ϑ{(ὅ, 06 Φθαϊξοτό, ΑΥ̓ΝΕ.Α: ϑθαενίείς 

ἔπι. ΥΕ: απ δὲν θαποβτ, απὶ 8[εἰενζοῖδο, 
18, τἰεζοι, Β.Α: δὲν ἄδεν δα από ταῦτ, ΑΥ̓: 

{{ὐπίᾳ1.} Ὁ. φεἴορε το. ΥΕ: ΘΦΙοβηαπρηππαπα, 

406 ΓΤῸχ ΑΒΒΥΓΙΟΓΙ ΕΖΘΟΠ ΔΘ Τοσὶ 

ΨιἋδο ἰγθοθηΐα ἰδ]θηΐα ἃΓρθηΐ οἱ {γἰ- 

Θἰηία ἰα]θηϊᾶ δυγὶ, ἕ ἀοαϊίααα Ε26- 1 

ΟΠ 5. ΟΠ ΔΡρθηΐαη) 404 ΓΘΡΕΙ- 

ἴᾳπη [ὈΘΡὰΐ ἴῃ ἀἄοιηο ΠοΙηΐπὶ οἱ ἴῃ 

{Π|6 5815 ΓΘρί8. ἜΠῚὴ ἰορρογα [Π| 010 

οοηΐγροριῦ ΕΖΘΟΠ 5. ναϊνὰβ ἴθ} 0}} Π0- 

205.29,3.1Π1Π] Οἵ ᾿ΔΙΠΊ]ηΔ5 ΔΓ, 485 Ιρ86 αἵ- 

28 Πχογαΐ, οἱ ἀθάϊ! οὰβ γθσὶ ΑϑϑΥΓΙΟΓΆΠΙ. 

ἀὰ ας," ΜΙ511 δαΐθιη. ΤῸχ ΑΒΒΥΓΙΟΓα πὶ ΤΠὰγ- 17 
Ῥειδθ,αν 4ῃ οἱ ΒΔΡΘΑγ 5. οἱ ΒΑΡβδοθη 46 ]1,8- 

015. δὰ Τοσθη ΕΖΘΟΙΪΔΠῚ ΟἸΠῚ ΠΊΔΠῚ 
ν]14ἃ ΦΟΓῸΒ4]6Π1: (ΕΪ ΟἿΠῚ 506 Π615- 
56 ηΐ, νϑηθγιηΐ 6 γα 586} οἱ δἰθίθγαηὶ 

7υχία δαυδοάποί η) Ρ᾽ΒοΙηΠἃ 6. ΒῈΡΘΓΙΟ- 
Υ8, 4186 651 ἴῃ υἱᾶ ἅργὶ {ἘΠ]0Η]5, 

Ε..30,3. Ὁ γΟΘΑνΘΓΙΠΙΠ86. ΤΟσΘ. ΕΡΓΘ58185 18 

πι.25,.0.651 Δυΐθη) δὰ 605 ΕἸ]ΙΔ Ομ ἢΠ15. Ηε]- 

Οἶδθ ῬΓΔΘρΟΒΙ 5. ἀοιηι5, οἱ δΟΡθπᾶ 
5008, οἱ Φόοᾶπο ἢΠΙ 5. Α580}} ἃ 60πι- 
ΤΠ] ΘΠ ΔΓ Ϊ5. 

12,18. 

20,20. 
Ε9.7,3. 

8τη. 
8,105. 

ἢειδθα,, ΠΧ χα δά 605 Βδρ58σθ5: [οααϊ- 19 
ἜΘ ΠΩ ΒΖΘΟΙΠΐΔ6: Πδλθς. ἀΐοῖὶξ Γοχ πηᾶ- 
ΕΖ. 
Εϑτ.τ 

Β..30,5.Πἀποῖα 4υὰ πἰΐογβὲ Ἐ ΒΟΓΒΙίΔη ἰηἰβιϊ 20 

ΘΟΠ51|11Πη, υἱ ΡΓΔΘρΡΆΓΟΒ ἰ6 ἃ4 ΡΓδ0- 

᾿ατη: ἴῃ 400 ὁοηΠα 5. αἱ ἁιιά6λ5 ΓΘ- 

Ες.36,6; Ρ6Πᾶγο ἜΛΑῊ 5ρ6ΓᾺ5 ἴῃ θΔΟΙ]0 ἅγιη- 21 

ρου ἰβἀΠΠ 60. δἴαα6 σοπίγδοίο Αθσυρίοἑ 5ῈΡΟΓ 

ὅδε 6 πὶ δἰ ἱποα θυ ΠΟΠΙΟ, ΘΟΠΊΙΪΠΙΙ- 

ἴι5. ἱπργθάϊ οί ΤΏ ΔΠΕΠῚ 6}115 οἱ ρ61- 

(ὉΓΔ1 οᾶμη. δῖ. οδί ῬῇΔγὰΟ ΓῸΧχ 

Αδρυρίϊ οτηπῖθι5 41 σοηἢΠάιτπὶ ἴῃ 586. 

Ἐε.56,7. Ὁ Οτοά 51] ἀϊχογη 5. ]Πϊ: Ιῃ Ποπλΐηο 22 

ΦλΠ. Π60 ΠΟΒΙΡΟ ΠΆΡΘΠΙ5 ΠάπιοἰαΠΙ: ΠΟΙΠΘ 

ἄς, ἰδία. 65. ΟὨ}Π5. 0511}, ΕΖΘΟ] ἰὰ9 

οἱ 4] γα, οἱ ργδθεθρίΐ 

δυάὰθ οἱ ΦΖογυβα θη: Αηΐθ δἰΐαγα 

Ποὺ δάογαθιῖῖδ ἴῃ ΦΖοΓιβ8 θη ζ 

527. : - 
“ σηῈ5 ΓΤῸΧ ΑΒΒΥΓΙΟΓαπι: Οδ6 δὶ ἰβίᾶ 

Ἐχ.ι),24. 
Βε ἢ, 
5.11, 

19, ΑὟΝ: ϑβετίταπεη, θα ὁ δι Πραεῇ, ΝΕ: Δα πδοἰ, 
Ὁΐς ὃκ ΠαΠ, Α: ϑαυοεν Πάν, τοοταῖ δι. οἱ Το ποῇ, 

20. Θ᾿ ἐρείε πὰρ σαπς Ὀεταοδίξ), ἐδ τεί, Β: 
γι, δι, δα οὁ δοῦ πεν οἷπ ϑθοτέ δον θίγυοπ (ἢ... 
ΟὟ: Φπ ρυ. (δά εδ {{Π ο. Τεοτοϑ 58.,)}: (δ {{, ΝΕ: 
Ταρῇ (δοᾶ πεν τ. ἥθοτές πὸ ο6 1)... δ ὦ φεσὸι πἰῷ 
αὐ πο. 

41, νῈ: Προ οἰ). ΑὟΥ: ξεγδτούιεπ. ΝΕ: 2612 
ἔπίες ϑέουτ, ΟὟ ὙΕ: οοὔοί πα [. Ὀπτῷ Πἰ), 



820 (8,23--3190 

ἙΥΈΙΙ. 

πόρε ΜΒ. 

ἩΗἩΗἱοκία νοϑα  πάαε. 

28 Καὶ νῦν μίχϑητι τῷ κυρίῳ μου τῷ Ουσιλεὶ 

᾿Πσσυρίων, καὶ δώσω σοι διςχιλίους ἵππους, εἰ 
͵ »"» - “2 δ, 5 ἊΣ ᾽ ͵ 

δυνησῃ δοῦναι σξβαυτῷ ἐπιβάτας ἐπ αὕὐτους. 
κι - 2 , ᾿ ’ 

24 Καὶ πῶς ἀποστρέφεις τὸ πρόῤωπον τοπαρ- 

χου ἑνὸς τῶν δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν 
Ε] ͵ ΠΑ, -ν» » 

ἐλαχίστων; καὶ ἤλπισας σεαυτῷ ὃπ .«Αϊγυπτον 
σι - 

ἐπὶ ἄρματα καὶ ἱππεῖς: 
ὡ ᾿ ᾽ ν κ, ἷς 

τοῦ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ 

διαφϑεῖραι αὐτόν; κύριος εἶπε πρός με" 
᾿Ανάβηϑι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφϑειρον. 

αὐτήν. 

26 Καὶ εἶπεν Ἑλιακὶμ υἱὸς Χελκίου καὶ 

Σωβνὰς καὶ ᾿Ιωοὰς πρὸς Ραψάκην' “άλησον 

δὴ πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριστί, ἀκούομεν γὰρ 

ἡμεῖς, καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς ᾿Ι]ουδαϊστί, καὶ 

ἱνατί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ 

τοῦ τείχους; 27 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ραψά- 

κης᾽ Μὴ πρὸς τὸν κύριόν σου ἢ πρὸς σὲ ἀπ-᾿ 
, ,ὔ « ’ , - Α ͵ 

ἑσταλχέ μὲ ὃ κύριος μου λαλῆσαι τοὺς λογους 
’ ἐν Ὅ ᾿ Ἁ ἣ Α 

τούτους; οὐχί πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς καϑη- 
-“ σ΄ ΄ ᾿ ’ 

μένους ἐπὶ τοῦ τείχους, ἵνα φάγωσι τὴν κό- 
ΕῚ - Α Ψ } - » 

προν αὐτῶν καὶ πίωσι τὸν οὐρον αὐτῶν μεϑ 
« - σ 

ὑμῶν μα; 

28 Καὶ ἔστη Ῥαψάκης καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγά- 
λῃ Ἰουδαϊστί, καὶ ἐλάλησε καὶ εἶπεν" ᾿ΑἸἰκούσατε, 

σοὺς λόγους τοῦ βασιλέως τοῦ μεν ἄλου, βασι- 

λέως ᾿“Ισσυρίων. 2971 δὲ λέγει ὁ βασιλεὺς" Μὴ 
ὑμᾶς ἐπαιρέτω Ἐζεκίας, ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὑμᾶς. 
ἐξελέσθαι ἐκ χειρός μου. 80 Καὶ μὴ ἐπελπιζέτω 
ὑμᾶς Ἐζεκίας. ἐπὶ κύριον, λέγων" Ἐξαιρούμενος. 
ἐξελεῖται ὑμᾶς κύριος καὶ οὐ μὴ παραδοϑῇ 
ἡ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας “βασιλέως “Γσσυρίων.. 
δι γὴ ἀκούετε Εζεκίου, ὅτι τάδε λέγει ὁ ὁ βασι- 
λεὺς ̓ Πσσυρίων᾽" Ποιήσατε μετ᾽ ἐμοῦ εὐλογίαν. 
καὶ ἐξέλϑετε πρός μὲ, καὶ φάγεται ἕκαστος 
τὴν ἄμπελον. αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὴν συκὴν 
αὐτοῦ, καὶ πίεται ἕκαστος τὸ ὕδωρ τοῦ λάκκου 

“93, ΑΒ: :μίχϑητε δὴ (ὁ. ΕΧῚ). Β (α)τῷ (ΓΑΈΕΧ). 
ῬΑ: ἀποστρέψεις... σαυτῷ... εἰς ἃ ἄρμ. (ὁ. ΕΧ). 
26. ΑΒ "τὸ ( ΕΧ). 26. ΑΒ: ὅτν ἄκδομεν ἡμ. κ. ὃ 
λαλήσεις ( ὃς ἘΧῚ): Β: μεϑ' ἡμῶν (πρ. ἣμ. ΑΒΕΧ). 
ΠΡ ΒΣ ἐπὶ τὸν (πρ. τ. ΛΔΈΕΧ). 48: καὶ πρ.σξὲ ἀπέ- 
στειλέ.. νυν «τὸ φαγεῖν... -πιεῖν τὸ ὃρ. (ς. ΕΧ). 
28, δ τῷ β. (Γ ΑἘΧ.). 29. ΑΒ: ἐπαιρ. ὑμᾶς (ὁ. ΕΧ). 
5Ἐ . Ἔξ.) λόγοις ... χ. αὐτῷ (α. ΔΕΕΧ). 80. ὙΣ 
πρὸς (ἐπὶ ἘΕΧ). Β υμᾶς ({ ΕΕΧ). ΑΒ καὶ... 
χειρὶ (ι .ἘΧ), 61. ΑΡ: ἐξέλϑατε.. ἐπι πίεται ἀηδὴς 
ἄμπ. α. καὶ ἀνὴρ τ. σ.α. φάγεται ... Ἐ ἕκ. τὸ (ο. ΕΧ). 

» ν » 

25 Καὶ νῦν μὴ ἄνευ 

Ἰροττα ἘΝ ΩΝ ΝῺ ΞΉΦΏΣΙ ΓΙ ΘῚ 23 
Ὁ" δὴ Θ᾽ ἘΝ ἐῸ ΤΩΝ ΩΝ 
ὙΠ Σ "29 3 τι ὌξηΡτΩΝ, 
"129 ΤΙΝ ΙΒ Ὃ τ 25 ΠΝ 721 
ΟΣ Ὁ ῸΣ ἢ ΓΙΌΞΙῚ ΘΟ3Ό ΣΙ ΔΙ 

ἩΡΌΞΌΤΣ ΠΡ ἐδ Θ ἢ ΞΡ Ὁ γ9 
ταπὶ ΟΥΡΘΙΤΩΣ ΩΣ Γῆ) 
ταμΑ Εν τὰ ὍΝ πὴπο ἸΠτῦπο 

πΟΤΘΠ Ὀδττ γῊΝ 
τϑ 0] ΠΩΣ ἸΞ ΣΕΥ "ὨΝΡῚ 

τὸν ΩτΊΞτ' πρώξητον. ΠΑΡ 
ὭΓΩΝ ΘΟΣ δ ἽΞ ΔΝ ΤΩΣ 
ΦΡῚ 2ΤΝΞ ΡΝ ΣΡ ἩΞΊΤΙ- ΟΝ 
ΒΟ ΌΝ πϑοδϑὴ ὁ ΠΏΓΙσσ ὃν "ὧν 37 
ὉΠ ΣΡΘΝῚ ΠῸΣΝ ὈΡΠ πρῶ" 
ἐπ ΠΡ Σ ΘΌΞΉΠΤΤΙΝ ἼΞΤΟ Ὁ ἼΝ 
πε ππ- Ὧν διϑῶνπ Ὀόην τς ὃν 
-τν ΠΩ ΘΠ πτῶνΝ ΕΣ 

ἐὩΘΩΨ ὩΙΤ 2 
ἙΡΊΤΟΝ ΝΑ Ρ5Ὶ πρῶ. ὙΩΣ 
ἤισιι Ἴ Ὧ ἼΩΝ5Ὶ ἽΞῚ ΟΝ 

“ὮΝ πξ ΡΩΝ ΠΘῺ Ὄπ πϑϑπ 29 

ἜΣ Ων ΝΣ ΜΗ ν 
3" ΟΝ ΕἾ 19 ΘῸΝ ΟΣ Ο8η" 
ὉΝΙ -ἰὐνὸ ΡΟΝ Ὑπορττι ὈΞΩ͂Ν 
ὌΣΠΤΩΝ ἸΠΘ ΝὉῚ πὴτο ΤῈ 

Ἰριρϑπτ ὍΝ ἐτῶν ΠΡ 25. ΤΉ τΊ5) 
ΟΝ Π9Ὸ ὍΝ Πϑ 5 ἼΠΡΡΊΠΤΟΝ 
ἼΩΝ ὌΝ ΝΣ ΠΡ ἜΝ ἰὼν 
δὴν ὙΠ ἼΠΟΝΙΩ ὩΣ ΝῚ ἼΘΒΓΟΝΝ 

20 

28 

γ. 27. ὈγΣ ἰδ. ὉΠ’ Ά ἡ "ΔΩ 

23. τοεείς πιίέ πὶ, Ῥ. ΑΥ̓: πίπιπι εὅ Ὁσῷ απ. ΝΕ. 
Β: οὐ δι: οὐγπιαρ ἢ δεῖ οἷν θὲ, 

ϑαταπῇ Δι [θὲπ. ΑΥ τσοππ δι! Γαππῇ οἷο θὲ, Ὁ. αεθεπ, 
σείε .ος εἶπο ϑθρετο εἴπ. 

ΥΕ: [0 υἱοῦ θὲ. δα χει {{εΠ{δπ ἢ, 



ὡ, Φιὐπίᾳς, (18,23-. 81) 821 

Φαπθενίθ8 Φίεπεν υοτ ξουμαίοηι, ΧΥΈΕΕΙ. 

28 " ϑγιπι βεῖοδε πιείποπι ὅεττη, ὃὸπὶ δεδπίρε, 
τοῦ ἩΠοτίεπ; ἰὦ Οἱ οἷν οτροὶ ται επῦ 
ϑέοῇε ρσέδεπ, ὉαΒ δι. πιο ϑὲειτον. Ὁαξι 

2 φεῦεπ. Ἔθίς Οἱ ὃ. Ὁεππ ΟἹοίθεπ 
0Υ Ὁεπὶ σοτίπαϊεπ εττη, εἰπεπὶ πιοίποϑ 
ϑεῖτη ἰπιετίθαποη 

25 ἰοπ ἢ Θἰεῖπεῖς δι. αδετ, ἰῷ [εἰ οδπς 
Ὅοπ ϑεῖτη θοταμῇ σεξοσοπ, δα8 ἰ δἱεζε 
Θιάείε σεγοοεγτδείος Φοῖ οι δαὶ πιτϑ 
σορείβεπ: 5 εθς δίπαι ἱπ Ὁϊεβ, απὸ ππὸ 
ϑΟΤΌΕΤθο εδ. 

206 Φὺς {ρταῷ ΟἿΤαὔίπι, εν Θοῦπ ΘΙ ία, 
τὸ Θεδεπα τἀπὸ ρα ζππὶ (δ ἀ επέει: 
ϑὲοδε πἰἰς Ὁείποι. δεπεάγίοπ αὐ Θϑτ), 
Ὁθππ τοῖν σευ εῦοπϑ, πὸ τοῦς πἰε πα! 
ππϑ απὖ δύ οἰ) τον Ὅεπ τοι θε8 5018, 

27 Ὁα8 απ Ὅεῖ Ῥέαιον ἰ.- ἜΛθεν ὅον (δτς- 
{ἄεπξς υταὰγ ιι ἰδποπ: θα. πὶ ϑὲππ 
πιεῖπ ετΥ δι δείπεπι εττη οὐδοῦ δι Ὁἱτ 
σεαποι, δα ἰῷ) [οΓἅ)ε ὅδοτίς τεροῖ δα 
κι Ὅεπ εάππετι, οἷς απ δεν ϑέαπεν ἤθδεπ, 
Ὁαβ [{ε πες ἐπα) ἰθτοπ, εἰρεποι ΠΣ Π1 {τοῆεπ 
ἀπὸ ἰδτοπ ὅατη Ταῦζεπ! 

ἍΠῚ0 ἤαπὺ εν τ επξε απὸ τίο παὶς 
αι (Θεπιπιε απὉ δ οι, ἀπὸ τερεῖς 
ἀπὸ Τρτα: φὕτοει Ὁα8 βοτε Ὅε8. στοβοπ 

29 δὺπίρδ, Ὁε8. δε πίᾳϑ τοπ “Πρ τίεπ! ΘΟ 
ζρτίαε δὲν δεδπίᾳ: βαβί εἰ) ἰδέα πἰοὲ 
αὐ }εθεπ, Ὁόππὶ οΤ σεύπιαρ εἰ) πίδτ κι ἐτε 

80 τοῖξεπ τοπ πιείπε απο. ἘΛπῸ [αθι εἰ 
φιϑεια πἰῶτϊ οετιτόεπ αἰ Ὅεπ ϑεῖτα, Ὁαῇ 
εὐ [ασοῖ: Φεῦ 617 υοἱτὸ τπιὸ ἐγτοίίομ, ἀπὸ 
οἰεῖς (Θιαδε τοἰτὸ πᾶ! ἱπ οἷς Θάπος Ὁοῦ 
δὐπίρδ υοπ ΜΠντίοπ. σέβεδο. ὙροτθεΠ. 

841 Θεροτῶει Θίδεια πἰῷ!. Φεππ [0 [ρτι δὲ 

Ὁοῦ δ ὐπίᾳ υοπ ϑ{Π τ τίεπ: 9γοθ πιεῖ απ πιεῖπο 

παῦε ππὸἍ ἔοπιπιεῖ κι πιὶν δετγαπϑ, [0 

[07 ἐεδοτιπαππ [εἰπεθ ΠβεἰπΠο7δ τππὸ [εἰπε 

δείρεπδαιπιδ ἤει, ἀπὸ Τείποθ ϑτιππεπϑ 

28 

5. ὕ.1.: πιίῷ δ φσοδείβεπ. 29. Α.Α : απ: 

ἴεθοπ [θἰπέρτρεθοπ]. Ὁ.1,: πί ὦ  ἐττείίοπ, 

24, τοϊδονίεεθεπ επεπι εἰπρίσεπ Θαιρίππαππ ὑθπ 

ὃ. σεείποζεοι πὶ, ὁ. δπεύτοπ, Β: δα ὁ θίπρεί δ) εἰποό 

ἀατῇοπ... κατ γοοίζοει. ΑΥ̓͂: τοϊθονί, ο. ε. ΞΒε[ο 16: 

δαθεῦ, εἰποιι δεν αὐτ, ΝΕ: το δι αιῷ πεν (δ ίπεπ 

δοῦ αοῦ. δεουζάθτον πὶ. ὁ. δι Τα ρει Τόππεπ. 

οδ, Β: 8 π|.ὦ) ὑεππ παπ... αὟΥ: ϑέππ δίπι.., ΝΕ: 

θίδοτ ... τοίσον 68. θοαὶ φοαοπ δίοίοπ ΣΟΥ Βεταπρὸς 

τε, πὶ ἰθπ 2 σου επ. ΑὟΑ: οΥ θεν. 

20, ΥΕ: αταπιά [ὦ ... ϑϑδέαπον [61 

πὸ υεὐάπε οἰῶ 
αἰ δρονίεπ ττὐὖ Ὅοὲν ὕβαροπ τἀπὸ ϑὲοιτον., 

κ..36,5.ὄ ΝαΠΟ ἰσίἰαΓ ἰγαηβίίθ δὰ ἀοιηπιηι 23 
ΓΠΘΙΙΠῚ ΓΘΘΘΙῚ ΑΞΒΥΓΙΟΓΊΙΠ), οἱ ἀᾶ 00 γ0}}15 
ὅ010 Π.1ΠΠ1ἃ Θ4ΆΟΓΙΙΠ,, οἱ νἀ αἴθ Δἢ ΠΡ ΘΓΘ 

Ε..86,9. Ν8]6 115 ΔΒΟΘΏΒΟΓΟΒ ΘΟΓ). ἘΒῚ 4ὰ0 24 

τηδάο ροίθβιϊβ γϑβίβίαυ ἃπίθ ἘΠῸΠῚ 
δ ΓΔραΠ 46. 505. ἀΟμΪηἰ πηϑὶ ΠΠ]ηἰ- 

γι. δ ὁ Αἡ Πάποίδπι Πᾶ})65 ἰῃ Αθσυρίο 
Ἀλλ τε Ρ ΟΡΙΘΡ ΟΙΥΓᾺΒ οἱ δαυίοε ἜΝιμ- 2 
Ῥνυλον τ κα ἃ δ'πθ Ποιῃΐηὶ νο]αηίαϊο ἀβοθμαὶ 
65.10,18:8 6 ἸΟΘΙΠῚ ἰδία π), αἱ ἀθῃ) ΟΠ ΓΘ. θυ 7 

ἔδιο. ΒοΙμΪπὰ5. αἰχὶς πὰ] ἰ : Αβοθηθ δα (ο1- 
ΓᾺΠ) ἤδη οἱ ἀθιη 0} 1} γ6 681. 

Ἐοϑθια.. ΠΙχρραηΐ δαΐθπι ΕἸΪΔοίπη ἢ] 5 Η6]- 20 
οἶδα οἱ δοΡρπηᾶα οἱ 4041}86 ΒΡ 580]: 
ῬΓΘΟΔΠΙΙΡ, αἱ ΙΟΔΦΌΔΙΙΒ. ΠΟΡΪ5. 56 ΓΝ 5 

ΘΙ: ἴα }5. Βγγίαθθ, βἰααϊάθιη. ἰπ16}ΠΠσ πὶ 
ᾶηο ᾿ϊηριᾶμη, οἱ ἤθη ἸΟΠΙΔΡΙΒ. Π0- 
"15. Φπάαϊοοθ, ἁπαϊθηΐα ρΟρα ο «αὶ 6ϑἱ 

ΒΌΡΟΓ ΠΌΓαΠ]. Ἐ Ἀοβροπάϊίιιθ οἱβ 27 
Ῥειθόναδν ἘΠ 5 8065, ἀἰοοηδ: Ναμηχυϊὰ 84 ἀ0- 

ΤΠ ἰὰη}] οἱ δὰ ἰδ τῃηϊδὶΐ τη6 40- 
ΠΊΪΠ115 Π1Θ.15, αἱ ἸΟΦΌΘΓΘΙ ΒΘΓΙΏΠΟΠ6Β 

Ιι05, δἱ ΠΟΙ μοίϊπι5 δὰ νἱγὸ5 4] 86- 
ἀθηὶ 5ῈΡΟΓ ὨΌΓΙΠ], ὑἱ οσοιῃθδάδηϊ 
βίθγοογα δὰ οἵ δῦ Δηΐ ὩΓΙΠ ΠῚ 5118 1 
νοθ βοῦμῃ 

δίδει. Πἀχαρ Ἀάῃ 5668 οἱ βχοἸπ)ὰ- 98 
νἱὶ νοῦθ τηᾶρῃὰ Φιάᾳαϊσο, οἱ δ: Αὐ- 

τάθε ἀΠ|6. νουθὰ Γορὶβ πηᾶσηὶ ΓΘρΙΒ. Α55γ- 
Ε..86.1.4.ΠἸ Λα} ἘΗΔΘο ἀἰοῖ! γοχ: ΝΌη νο5 29 

βοάποαὶ ΕΖΘΟΠΙᾶΞ ἢ ΠῸῚ ΘὨΪΏ ΡοἰΘΓγὶΐ 

με.36,15, ΓΠΘΓΘ ΝῸ5 ἀθ Τ28Π|1 ἴ)ὴθ8. ἘΝραμσο 80 
Παιιοδη γὙ0}}18 {τ θαδί ΘῸΡῸΡ ΟΠ, Ϊ- 
ΠᾺΠῚ, ἀϊοθηβ: Εγαθηβ ΠΙΡΟΓΔθΙΣ ΠῸ5 

Ποπηΐπιι5. οἱ ποη ἰγδάθίῃυγ οἷν 5 ἤᾶ6ο 
Ε-.86,16.1} ΙΔ Π0 ΓΘ 18. ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΠ). ΝΟ] 6 81 

δαάινο ΕΖθοῃίαιη. Ηδθὺ δηΐϊ ἀἰοὶΐ 
ΓῸΧ ΑΒΒΥΡΙΟΓΌΠΙ: Εδοϊίθ πηθοιπ αυοὰ 
νΟ ὴ5 δϑὶ {|6, οἱ οσγθα πη ηὶ δὰ Π]6, 
οἱ οομηθάθὶ ὑπιβαυϊ54ι6 ἀ6 νἱηθᾶ 

»κ.",15. 581ὰ οἱ ἀθ ἤρα 808, οἱ 010 6115. 4188 

(920, 
3,18, 

Ε.5..19.,18, 

Ἑ9.36,13. 

19,10. 

18.4.25. 

27. 9ιεῖπ, δι: δ. τ. 
28, ΒΑ: Ὁ α {ταὶ ϑὲα δ[αξε αὐ (0{π). ΥΕ.Α: Θος 

ζοτε (ΘΓ{{0) Ποῖ Πᾧ) ϑὲ. δίπ, 
29, Βειγίίᾳοπ, ΑὟ ΝΕ: ἀπ επ. Αι: ϑευζάθτοπ, 
30. ΝΕ: διτοδοι οὦ αὐ (ΘΟΓ τὰ σευαῇεπ, ΑὟΥ. 

ΥΕ: ἱπῦοπι (ἴ06ππ) οὐ [ρυ ὦ {, 
31. Β: ὁϑαπδοι ταί! ππν ὁατῷ οἰπ δ επες ὟΝ. 

ΥΕ: δια ο! πὶ, πὶ. δυίοδει, Α-: Φθ πε πα ξ πὶ, τοῖα ἐδ 
εὐ πάρε πὲ 



822 (18,82--Ἰ1θ9,4.) πορα ΕΗ. 

ΧΥΨΈΊΗΙ. Τπὶοκῖῆα γε « μάκαρ. 

αὐτοῦ, 32 ἕως ἂν ἔλϑω καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν 

ὡς γῆ ὑμῶν, γῇ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτου καὶ 
᾽ ͵ - π . , 
ἀμπελώνων, γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος" καὶ ζή- 

2 “-“ Ὁ ἐν , 

σεσϑὲ καὶ οὐ μὴ ἀποϑανεῖσϑε. Καὶ μὴ ἄκου ετξ 
σ 3 δ᾿ ὙΦ - ͵ - 

᾿Εζεκίου, ὁτιάπατᾷ ὑμᾶς, λέγων" Κύριος ἐξελεῖται 

ὑμᾶς. 
5 - “ ν - 2 ἀν 9 " ’ 

ἐϑνῶν ἕκαστος τὴν γῆν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς βασιλέως 

88 Μὴ ῥυόμενοι ἐῤῥύσαντο οἱ ϑεοὶ τῶν 

᾿Ἰσσυρίων; 84. Ποῦ εἰσὶν οἱ ϑεοὶ ᾿“μὰϑ' καὶ 

᾿Αρφάδ; ποῦ εἰσὶν οἱ ϑεοὶ Σεπφαρουαΐμ, ᾿“νὰ 

καὶ ᾿Αονά, ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρϑιαν ἐκ χειρός 

μου; 88 Τίς ἐν πᾶσι τοῖς ϑεοῖς τῶν γαιῶν, ὃς 

. ἐξείλετο τὰς γᾶς αὐτῶν ἐκ χειρός μου, ὅτι 
ἐξελεῖται κύριος τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ χειρός 

μου; 

80 Καὶ ἐσιώπησαν καὶ οὐκ ἀπεκρίϑησαν 
᾽ “«- “ σ 53 Ὶ - , ν 

αὐτῷ λόγον, οτι ἐντολή τοῦ βασιλέως αὕτη, 

57 Καὶ 

εἰρῆλϑεν “Ἑλιακὶμ υἱὸς Χελκίου ὁ οἰκονόμος 
λέγοντος" Οὐκ ἀποχριϑήσεσϑε αὐτῷ. 

καὶ Σωβνὰς ὁ γραμματεὺς καὶ ᾿Ιωὰς υἱὸς 

᾿σὰφ ὁ ἀναμιμνήσκων πρὸς Ἐζεκίαν, διεῤῥη- 

χότες τὰ ἱμάτια, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺς 
λόγους Ραψάκου. 
ΧΈΝ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς 
᾿Εζεκίας, διέρῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ περι- 
ἐβάλετο σάκκον, καὶ εἰςρῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον 
κυρίου, 2 καὶ ἀπέστειλε τὸν “Ἑλιακὶμ τὸν 
οἰκονόμον καὶ “Σωβνὰν τὸν γραμματέα καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους τῶν ἱερέων, περιβεβλημένους 
σάκκους, πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν ““μὼς τὸν προφή- 
την. 3. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν: Τάδε λέγει 
᾿Εζεκίας" Ἡμέρα ϑλίψεως καὶ ἐλεγμοῦ καὶ 
παροργισμοῦ ἥ ἡμέρα αὕτη, ὅτι ἦλϑον υἱοὶ 
ἕως ὠδίνων, καὶ οὐκ ἔστιν ἰσχὺς τῇ τικτού- 

σῃ. Δ ΠΥ ΣΩΣ εἰςακούσεται κύριος ὁ ϑεός σου 
΄ ,ὔ , ο .) ᾽ 

παντὰας τοὺς λόγους “Ῥαψάκου, ὃν ἀπέστει- 
ΕῚ , 

λὲν αὐτὸν βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, ὁ κύριος 

αὐτοῦ, ὀνειδίζειν ϑεὸν ζῶντα καὶ ἐλέγχειν. 

ἐν λόγοις οὗς ἤκουσε κύριος ὃ ϑεός σου, 

92. ΑΒ "ἂν ... ξήσετε. - ἀποθάνητε... . ῥύσεται 
τυ μ ον ἘΧῚ): 50: ΑΒ: τὴν ξαυτῷ χώραν ἴω. ΤᾺ 

84, ΔΒ: (018) ἐστὲν ὁ ϑεὸς. Β(οιϊ.19, 198): ᾿βά (0.8 
ΑΕΧ; “4Ὁα). 8ὅ. ΑΒ: οἱ ἐξείλαντο. 80. ΑΒ: ΠΩΣ 
φευσαν....τῦ β. λέγων. 51. Β: Σαφὰν ἕο. ΑΕΧ), 
--- 1. ΑΒ  (. δ.) καὶ... .Ἶ τὸν, 2. ΑΒ γο}}. Ἐ(ρυ.) τὸν 
(Ἐ Χ) ... τὸν προφ. υἷ. ᾽4. 8, ΑΒ: ἐσ. θὰ, ἔστι. 
4,48: βλασφημεῖν (ἐλ. ἘΧ). Α5Β: οἷς (ὃς ΕΧ), 

ὍΚΩΣ ΠΡΟ ἌΞΙῚΣ ὙΠ 5 89 
ΦΊΛ ἸΔῚ ὙΣ ὈΞΧ ΝΘ γον 
ἩπΙΣῚ ΤῊ ὙῈΝ Θ 2:95 ὉΓΠῸ γὴΝ 
ἡ τος ΣΝ] ΓΤ, ὮΝ ἢ πὸ ὦ Τὶ 
“ἰὐνο Ἔξῶν τφοτΞ ἘΡΡΡτΤΩΝ 
ὙΠῸΝ ΣΙ ὈΣΤΙῚ ΕΡΟὈΎΣ. ΠῊΡΊ 88 
ΠΟῺ ἼΡὩ ἼΣΑ τῶν ΦΝ ὉΤΗΒΕΙ 
τον ἸΒ ΝῚ ΓΤ τον δον ἐπῶν 8. 
ὌΝΤΩΣ πῆ 5271 ΘΒ “τὴν 
πο τὸ2Ξ Δ ΕΥΡῸ ἡτρῦττν πὸ 
Βα Ν τον Ἰοσπτῶν ΓΉΣΊΝΠ 

ΝΣ Σὰ Ἐν: 

ἼΒῚ ἼΩΝ ὭΣΤ. ὉΣΤΙ Ἰ ΛΓ) 96 
Ν Ὁ ἜΝ ΝΠ ἸΡῸῺΠ ΤΊΣΙΣ 
πρροσι- ἸΞ ΘΥΡ᾿ὮΝ ΝΡ ΦΉΣ δ] 
τιν ἢ πθϑιπ Νϑ 30) ΠΕΡ 

ὙΣΘῚΡ ἸΠΡΡΤΠΓῸΝ ὝΒΡΕΙ ΟΝ ῚΞ 
ἐπρῶξ ΠῚ ΤΝ 12. ὙΠ} ΘΤΩΞ 
Ἡπορτ ἡρθπι Ὁ ΘΚ 
ΝΞ ῬΩΞ ὈΞΙ5Ὶ ὙΤΞΤΤΝ ΞΟ 05 
ΡΞ ντοΝ προ ἐπήτῦ, ΤῊ 2 
ΠΝῚ ἼΒ θα ἈΞ) ΓΞ Π ΟΣ ἼΩΝ 
τὸν ὈΡΩΞ ΘΡΌΞΤ ΘΘΓΙΞΙῚ ΡῚ 
ΟΝ ΕΥ̓ΤΩΝΤΊΞ ΝΣ3Π ἼΣΩΣ ὁ 
ΠΣ ΟἿ ἸΠΡΡΤΤΙ ἼΩΝ Ππϑ ὙΌΝ 
ἾΝΞ 5 ΓπῚ ΘΠ ΠΙΧΝῚ ΠΓΙΞῚΓῚ 
ΤΡΗ ἮΝ ΠῚ “ξϑ- ἽΣ 82 
τι τὰ ῬΠΣΝ πῆπο Ῥϑθθυ Ἴδην ὦ 
“ἼθῸ ἡπϑῷ ὁὩν προ τ ὍΔ5Ὶ 
ἢ Ὁπῶν ἢππὸ ὉΝ ̓  ΩΝ 

πὴπ ΣῸ ἼΩΝ ΘΛ Ἴ313. ΠΣ ΠῚ 

32. δ. τπὸ ϑυὲ., ϑτ. αν 8., 15. αν Ὁ. 
ὁ, ΟΥ̓: [ἀπϑετπ] ἡθότξον. ΥΕ: {τοηιῦού ὅ5. 

Ἐπ ΧΕΧ. 
: 
᾿ 

β 



(18,82. 19,40 828 

832 {ἰτἰπέεπ, Ἐδ8. ἰῷ ἔοπιπιο τἀπὸ ῬοΤς οἰ) ἰπ 
εἶπ απὸ, δα ἐπτὸπι ἀαποὶ σοι ἢ {{, δα 
δοτη, οί, τοι, ϑβείπδεταιο, ΘΙ δ ἄπαις, 
δ ππαὸ ϑυπίᾳ ἱπποὸπ {0} 70. τρετθοῖ ἰδν 
[εδὸπ δΙείδοπ ἀπὸ πἰῶτ Πύτθεα. Θεροτάγεῖ 
Θιδεία πἰῶτ; θεππ εὐ σον θτοῖ ἐπ, θα, 
εὐ Τρυϊτ: Φὸν ὅεττ υὐἱτὸ ἀπὸ εὐγοίτοπ. 

88 ἔφαθοπ αἰ οἷς Θτίον δὲν Θεϊοεπ εἶπ 
ρα γον ζεῖπ απὸ ὀὐτοῖτοι σὐπ Ὁ απὸ, 

δά δὍε8 δεθπίρϑ υοπ “ Πητίοπ  Ἔ θ0 ἤπὸ οἷς, 
Θὕείον ἐπ Θεπια ἀπὸ τρθανὲ ὅθο Ππὸς 
οἷς Θϑείεν κι Θερδατοαίπι, πα ππὸ διοα ὁ κα τρο, 
Θαδὲπ [{ αἰ ΘΘαπιατία ἐττοοι σοπ πιοὶς 

δ πὸὶ απο Ἔθο {Π εἶπ Θοτ ππίον αἴ} 
ἀαπος (Θὐτίετπ, οἱε ἰθτ ἕαπὸ δαδὸπ τοῖ 
ππείποῦ απὸ ἐγτοίοί, Ὁαβ ΕΓ ϑεγν [016 
δργαζαϊοια. θη ππρί ποῦ απὸ ἐὐτοτοπ ὁ 

86 Φαβ Ξ01ξ αδὲν Τιυϊερ, {{Π{6 ππὸ αἀπίς 
τοοτίοῖς ἴθπι πἰϑτδ, Ὀύππ δὲν δεδπίᾳ δας 
σεδοίοπ ππὸ σοαρί; Πιθοοτίς ἰθπὶ πἰ 18. 

87 ἔΦᾳ ἔαπι ΟἸα πηι, δὲ. Θοΐπ ΘΙ ΓΕ α, δὲ 
ο[ζπιείεν, ππὸ Θεδεπα, ὃν (ῴτείδετ, 
αὐ σαν, δὲς Θοθι ΠΡΌ 8, δὲν δέ απ [γ, 
1. φίδέια. ππίξ φεττ ἤοιεπ δετοἰοετπ, τπιὸ 
ζασίοπ ἰγπι απ οἷς ἤϑυτίο Ὁ.8 (τε δειξεπ. 

ἙΕΠΝ. φΦὰ δὲν δπίᾳ ἰδέα Ὁ48. θὐτείε,, 
φοττίβ εὐ ζεῖπο δδτοῖθον τὸ Τερίς εἴποι Θα 
απ, ἀπὸ αἷπα ἰπ Ὁᾳ8 θαι ὃὍὲ8. εττη, 

2 Ἔ πη ζαποῖς (6Ἰ α ἔπι, δὲπ δου πιοῖ τεῦ, πὸ 

Θέδεπα, δὲπ Θῴτεϊδον, αθιπι Ὅὸπ ἀϊτεπ 

αὐτίοίξετι, παρ Θάδεπ αἀπαρίθαπ, 4π δεπὶ 

γορθείεπ. δεζαία, δὍπι Θοῦπ πιο. 

8 ἜΠπῦ ἤτ Ἰρταλυπ λει ἔρια: Θὺ Ταρσὶ ἰδέα: 

Φαϑ (ἢ εἶπ Φ ας δὲν ϑὲοίρ ταῦ Θ εἸτὐπ8 

πὸ ϑάξυτπϑ; οἷε δείποοῦ {{πῸὺ σοξοηιητοπ 

απ οἷς Θεδατί, ππὸ {Π Ἐεϊπὸ ταί! δα. 41 

ἃ φοδάτοπ. ἘΡῸΡ οἱουίε δον εττ, ϑεΐπ Θυίι, 

δὐτοπ ΠῚ. αἴὸ ϑοτίς 98. (στ επέοι,, 

Ὁὲπ ζεῖπ ὥοιτ, δὲν δὐπίᾳ υοὴ ἤϑτίεπ, 

φοἴαποι δας υθπ {πὶ Ἰρτοάγει Ὁὲπὶ Τοδοποίς 

απ Θοιί, πὸ κι 1 εῖπ πῆς σϑονίεπ, 

οἷο δὲν εις, δεῖὶπ Θοίί, ρεθῦτοι θαί. 

32, Α.4: δατίπποι ... {{|. 

84, Β.ΑΎΥ: δαβ ἥε ... εττ, ἢά τοπ, ; 

35. ὅδον {πὸ {{Ὁ, ππέρε.ν.. ΒΙΟΥ͂Ν: ὅθ {Π. ΝΕ.Α: 

βοάν... {{πὸ οὅ. 
386. ΒΥ: δοππ δα (06) ταν σα Θεθυΐ δὲό δὲ, 

ΥΕ: δὲὸ 4, “ΒΓΕ σαν. : 

1. ϑάπειε πῷ ἐπε. Φ. Β: δερεέε [ὦ τπ|, ΑὟΥ: 

Β..36,1:. (6. ΟἸΒίΘΡΩΪΒ. γΟΒΊΓΙΒ, ὁ ἀθη6 0 γϑηϊὰπὶ 52 

οἴ {ΓΔ 5 6 γι] νῸ5. ἴῃ ἰΘΥΓὰΠῚ, 418 
5ΠῊ}Π15. δὲ ἴθυγὰθ νϑϑίγᾶθ, [ἢ θυ ΓΔ ΠῚ 

δ᾽ {γα ΘΕΠΠ6 1 οἱ [Ὁ  ] Θὰ. νηὶ, ἰδυγᾶμη 
Ρδη15. οἵ ἱΠΘΔΡ 111, ἴθΡΡΔ ἢ} ΟἸ νΑΓΊΙῚ 
οἱ οΪ61 8 Π16|115: οἱ νἱνϑίϊβ. οἱ Π0ἢ 

Ε-.36,.8. ΠΟΤ ΘΙ. ΝΟΙΙ6. ἃ αἰ 6. ΕΖΘΟΙ ἰδ ΠῚ, 

4αΪ νο5. ἀθοιριῖ, ἀϊοθηβ: ΠΟΙΠΪΠῈ5. 1]- 
ἀκ 15, ΒΘΡΔΒΙ ἢ05. ἘΝαμχα ΠΡ Θγάνογαπι 83 
1τ,.6. ὍΠ σΘηϊηϊ ἰθγΓᾶ 1) 51.181] 46 Δ η8 

Ἐδε το, τὸν υ5. ΑΒΒΥΓΙΟΓαΙΣ ἘΠΡῚ οὶ ἄἀθυβ 84 
Ετηαὶ ἢ οἱ Αὐρῃαά ἐ }ὴ᾽Ὶ᾽ 6ϑί ἀθὰβ 86- 
ΡΠαγναΐη, ἀπηᾶ οἱ ἀναΐὲ Νυιηαυϊα Ἰἰ- 
ΒΘΓΑνΘΓΙηΐ ΘΑ ΠΥ Δ] ἀ6 πᾶ} πηρᾶΐ 

Ἐπ λον ῖθ. ΚΟ] ηΔτὴ 11}1} 5αηΐ ἴῃ αμϊνο βίβ 4115 9 
δ 4.17. ΓΘΡΓΑΓΌΠῚ, 4 ΘΓ ΘΓ αΙΐ ΓΘΡΊΟΏ ΠῚ 5118) 
και0, 0,48. τηᾶηιι Πιθᾶ, αἱ ρο551} ΘΡΊΘΓΟ Π0- 

1Π1Π115 ΦοΓ 58] 61 (6 τηδηὰ πηθἂΐ 
Τοῦ ᾿ἴάαπθ ΡΟΡαΪ5. οἱ ἤθη γο- 80 

ΒΡΟΠΑΙ οἱ χυϊἀψαδηη, 5] 4! 461 ΡΓδθ- 
ὁσρίαμη ΓΘΡῚ5. Δοοθρογδηΐ, αἱ Π0ἢ Γθ- 

νι8, ϑροπάούθηΐς αἱ. Ἔ θαυ ΕἸΪδοίτη 87 

Ἐπ β6, 82. θ}}}}5. Ηδ]οἶὰθ, Ῥγδθροβίίι5. ἀθιηι8, οἱ 
ΒΟΡΠᾶ 50}}08, οἱ Φοα!δ ἢ] 8. Αβ8ρΡἢ 
ἃ ὈΟΠΙΘΗ 1115, δὲ ΖΘΟΙΪΔΠ) 5015515 

γνΟϑ. 5, οἱ πη ἰάνογαηΐ οἱ γνϑυθὰ 

ἘΔ 58 018. 
Ουδθ οἰ] δι ἰ55οὶ Εζθοῃ5 ΕΝ, 

Γχ, 5011} νϑβιπηθηΐᾶ βιὰ οἱ ΟΡΘΥ 8 
οϑ᾽ 58000, ἱΠπΠρΓΘΘΒΊΒ]16. οϑὶ ἀοΙΠΠΠῺ 

ΠΟΙ, Ἔοὺ ἰδ ΕἸ 401 η) ΡΓδθ- 
Ροβιϊαη. ἀοιηι8 οἱ ΒΟ "81 50. ηὶ 
οἱ β6η65 ἀθ βου οίϊθι5, Ορϑυίο5 

Ε-.1,.. ϑ8 0015, δὰ Ιβα]Δ) ῬΓΟΡ]Θίαπι ἢ] 
ε..3:,8. Απι05. ἜΘ] αἰχογαπί: Πὰθο ἀἰοῖῖ 

ε-.13.8, ᾿ΖΘΟΠΪὰ5: Π 165. {ΓΠ0.] ΔΙ] 18. οὐ ΠΟ. 6- 
δ 5 Ζ0.ρ [10 15. οἱ Ὁ] ΒΡ Θμἶὰ 8. αἀἴ65 ἰδία ; νϑ- 

ΠΟΡΙμὗ ΠΠ1 ἀβαι6 δ ΡΑΓ1Π), οἱ Ὑἱγο 8 
Β..37,4. ΠΟ. Παρ 6ὶ ΡΑΡΙαΘη5. ἜΜ᾽ [ΓΘ 

διιάϊαΐς ΠΟ} 15. 6115. (15. ΠΠΙ νοΓβἃ 
γΟΥ}) Δ Ρ058Δ015, 4ΌΘΩ ΠΪδ1 ΓῈΧχ Α5- 
ΒΥΓΙΟΤΊΠΙ, (ΟΠΊΪ ΠΕ. 5115, αὖ ΘΧΡΓΡῸ- 

γα ὶ Θ 1) νἹ ΘΙ 6. οἱ ἀυριθγοὶ 

ὙΘΓΡΙῚ5. 4ιὰ6 Δάν ΠΟ 5 Π Θὰ 

Ῥέ.8, 

7,24. 

10,9. 

Ἐ5.80,21. 

ΕΞ.37,1.5 

6,80. 

18,37.18,. 
Ε-ς5.3 7,2. 

151. 
17,10. 
ΒΗ κ. 

20,28, 

8. ΑἸ.: ἀἰχ. οἷ. 

ἱπ Θασμιῷ. ΥΕ.Α: ἐοᾳ (Πα) εἶπ Φ ταπογαοσαπὸ απ, 
Ὡ, ΑΥΝΕ.Α: θ.υ{{ε|τοπ δον τ. Β: νοπ δε ὅθ τ. 
ὃ. Β.νῈ: θπρ!. ΟὟ : ϑεδτάπῃπίβ. Δ: Φ Ύ  γαί, 

ΑὟ.Α: κ᾿ ὃ. ϑυδήρφαα κι Ὁ. Θάπα, (ἐἀξοναπα), 
γΕ: δον (ΘΙταῖς πα. Ὁ. ὃ, ΑΥ̓: δὲ8 2ππ| ϑϑὲ πα  ενηπηὺ, 
ὙΕ: ποθεῖ ἰπ Ὁ, δ, 



824 (49,ὅ---16.) 

ἌΕΧ. 

ποριπι ΒΗ. 

Ἡδιοκῖα το μά αφ. 

καὶ λήψῃ προςευχὴν ὑπὲρ τοῦ λείμματος τοῦ 

εὑρισκομένου. ὅ Καὶ ἦλϑον οἱ παῖδες τοῦ 
βασιλέως ᾿Εζεκίου πρὸς Ἡσαΐαν, 8 καὶ εἶπεν 

αὐτοῖς Ἡσαΐας" Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τὸν κύριον 

ὑμῶν: 1 ἀδὲ λέγει κύριος. Μὴ φοβηϑῇς ἀπὸ 

τῶν λόγων ὧν ἤκουσας, ὧν ἐβλασφήμησαν εἰς 
ἐμὲ τὰ παιδάρια τοῦ βασιλέως ᾿ΑΙσσυρίων. 

Τ᾽ Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐν αὐτῷ πνεῦμα, καὶ ἀκού- 

σδται ἀγγελίαν, καὶ ἀποστραφήσεται εἰς τὴν 

γῆν αὐτοῦ, καὶ καταβαλῶ αὐτὸν ἐν ῥομφαίᾳ 

ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἀπέστρεψε Ῥαψάκης καὶ εὗρε τὸν 
βασιλέα ᾿Ἵσσυρίων πολεμοῦντα ἐπὶ “οβνά, 
ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἀπῆρεν ἀπὸ “Ααχίς. 9 Καὶ 
ἤκουσεν 'ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿“Ισσυρίων' περὶ Θα- 
ρακα βασιλέως Αἰϑιόπων. λεγόντων" Ιδοὺ ἐξ-. 
ἐλήλυϑε πολεμῆσαί σε. Καὶ ἀπέστρεψε καὶ 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ἐζεκίαν, λέγων" 
101άδε ἐρεῖτε πρὸς Ἐζεκίαν βασιλέα τῆς Ἴου- 
δαίας: Μὴ ἐπαιρέτω σὲ ὃ ϑεός σου ἐφ ᾧ σὺ 
πέποιϑας ἐπ᾿ αὐτῷ, λέγων" Οὐ μὴ παραδοϑῇ 
Ἱερουσαλὴμ, εἰς χεῖρας βασιλέως ““σσυρίων. 
11᾿Ἰ1δοὺ σὺ ἤκουσας πάντα ὅσα ἐποίησαν βασι- 
λεῖς ᾿“σσυρίων πάσαις ταῖς γαίαις, ὡς ἸξῶλοΣ 
ϑρευσαν. αὐτάς, καὶ σὺ ῥυσϑήσῃ; 12 Μὴ ἐξεί- 
λοντο αὐτοὺς οἱ ϑεοὶ τῶν ἐθνῶν οὗς διέφϑει- 

ρὰν οἱ πατέρες μου, τήν τε Γωζὰν καὶ τὴν 
Χαῤῥὰν καὶ τὴν Ῥασὲφ καὶ υἱοὺς Εδὲν τοὺς 
ἐν Θαλασσάρ; 15 Ποῦ ἔστιν ὁ βασιλεὺς ̓ Ἵμὰϑ 
καὶ ὃ βασιλεὺς ᾿Αρφψάδ; καὶ ποῦ ἔστιν ὁ βα- 
σιλεὺς τῆς πόλεως Σεπφαρουαΐμ, ᾿Ανὰ καὶ 
᾽Φουνά; 

14 Καὶ ἔλαβεν Ἐζεκίας τὸ βιβλίον ἐκ χειρὸς 
τῶν ἀγγέλων καὶ ἀνέγνω αὐτό, καὶ ἀνέβη εἰς 
οἶκον κυρίου. 

πρὸς κύριον, λέγων" Κύριε ὁ ϑεὸς Ἰσραὴλ ὁ 
καϑήμενος ἐπὶ τῶν “Χερουβίμ, σὺ εἶ ὁ ϑεὸς, 
μόνος ἐπὶ πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς; σὺ 

ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 15 Κλῖνον, 

4. ΑΒ: περὶ (ὑπὲρ ΕΧ). 6. 48: Τάδε ἐρ.... "εἰς 
ἐμὲ ΘΕ ΤΟΥ ΟΕ ΧΟ. “8. 5 ὲ ,ἐπέστρ. (, ΔΕΈΧΣ). ΒΕΧ: 
ἐκ (ἀπὸ ΛΑΕΧ). 9, ΑΒ "ὁ βασ. τ. 4σοσ.. «λέγων (, 
ΕΧ). ΑΞ38: ἐξῆλθε ( 6. ΕΧ). ΑΒ: πολεμεὶν μετὰ σ᾽ 
(ο. ΕΧ). Β: ἐπέστρ. (ο. ἜΝΙ 10.Β ἘΤάδε- ἜΤ, 
(ΤΈΕΧ; βίην. ΔΈΧ). ν (ἐπ ἈΒΕΧ 11: ΑΒ: 
ἀναϑεματίσαι (ὡς ζει, ἘΧῚ 12. ΒΊ. Μὴ) γὴν 
ρὅμενοι. ΑΒ: ἐξείλαντο. Β: Ῥαφὶς.. Πρ τς .Θαε- 
σϑέν. 14. 8: τὰ βιβλία... (015) αὐτὰ. «ἐναντίον, 
15. Β "καὶ πρ. - κύριον. ΑΒ: καὶ εἶπεν ... ἐν πάσ, 

Καὶ ἀνέπτυξεν αὐτὸ "Εζεκίας' 
2 ΄ ᾿ , 15 Ἶ ζει Εν 7, ] 

ἐνώπιον κυρίου, 15 καὶ προςηύξατο ὁ Εζεκίας, 

ΤΡ ΝΘ ἼΣΞ, ΠΞΘΤῚ ΤΙΝΙ] ἬΤΟΝ 
ΠΟΣῚ 129 ἼΝΞ9Ὶ ΣΝ ΩΒΙ 
ΠΟ ΩΝ. ἘπονΘστὸΝ ΠΝ 
ΞΎΠΝΑ τοΝ ἸΏΝ ΠΞ ὙΠ Σιν 
ΒΘ δΏστοΝ τῆσι ἼΩΝ ᾿ ΠΘ 
3 πὸ τῶν Ὡρϑῶ ὍΩΝ ΘΟ ἼΖΤΠ 

ἼπΝο 3] ΠΡ δ »ὩΘῚ ΠῚ 
ΕἾΧ ΝΞ 2ἼΠΞ ἩΠΌΒΠῚ 

ἸΞΏΤΤΝ ΝΧῸῚ πρώ ΞΘ ὃ 
"5 »᾽ δῷ 55 γρπὸ- ΣΦ ὩΓΙΟ2 ἸΟΝΝΝ 
πρπΊστον »Ὡ 5. ΤΡΩ͂Ν 5»Ὸ2 9 
ΓΞ, ΝΧῚ ρα ἼΩΝΟ ἀθη 9 

ὍΝ ΘΊρΝ Ὁ Πραυ] ΞΘΝ} ἼΩΝ 
τὸν ΩΝ ΠΘ ἘΝ ἸΠΡΡΙΠ 
τὰ ᾿ τὴς ὙΡΠΝ ΤΡ ὍΛΟΙ: 

ἦο ἫΞ δεν ΕἸΣ ΓῊ ἜΣ 
τῶν ὮΝ Ὡρ ΠΡ τ ΠΩΣ ἐῶν ἢ 
πὐχην π- ἘΞο, ῶΝ "5328 ΩΣ 
ἡδηςπτι ἘΣῈΣ ΠΕΝῚ ΘΙ 12 
"ΣΝ Ἰτῷ ΩΝ Ὡ Δ ἽΠ ὌΝ ΩΝ 

ἩΡΤΘΣ. ὩΣΣῚ ἸΠΓΠΝῚ ἸΠΡΤΌΝ 
ΩΓ ΠΡ ὍΝ ἘΥΟΝΘΩΞ ἼΩΝ 18 
ΘΒ ὍΣ ποῺΣ. ἼΞΝ π92) 

ΕΚ 
ἼὩ ΘΘΦΠΙ ΤΩΝ ἼΠΡΡΤΓΙ ΠΡΡῚ 
Τῆπο ΓΞ ὈΣΘῚ ὩΝ ΟῚ ΘΞΝ ΘΠ 
Γν 

14 

Ὁ ἼΠ ΣΣ ἡ Θ ἼΡ9Ὶ 
ΘΝ). Πὴπὶ θῸ ἘΓΡΡΤΠ ἜΒΕΓηῸ 
ΡΞ ητη 3" ΕΝ ὙΠῸΝ ΠΊΠῚ 
ΕΞ π1Ὁ δ δ πΠτ ΠΩΝ 
τῶν τῶν πὶ γΝπ ΓΞ Ὁ 
απο πῶσ ΕὙΠΝ ΤΙ ΓΝῚ ΘΎΔΟΣΣ 10 

Ξ ἸΏ Ἴ321 ὯΝ ΡώΝ τη 22 Ἰ 

ἀώκυ τὰς Ὡσχλρος ἀζονσος 

ἌΡ ΞΘ ων ΣΤ 

ὈΡΕ 

-οὐωΌΣ 



ὦ, δὲθηίᾳς, 

«δείαία᾽ ὃ “δετθείβιπῃ. ἰδ ϊα᾽ 8 ὐ εδεί, 

(9,5---16.) δ20 

ΧΙΧ. 

Θυ βεῦδε δεῖὶπ ρθε απ [τ οἷς Ἰϊοδτίαεπ, 
ὕ οἷε ποᾶῦ υοτθαποοπ Πηῦ. ἘΜΠπῸ ὑα, 

τὶς δὲπεῦγις Ὁε8. δὲὺπίᾳδ ἰδέία, κει Δοἤαία,ς 
6 ἔππιεπι, ἜἸρτα, εζαία κι! ἰθπεπ: Θὺ Ταρὲ, 

ἐτοπι εττηα: (Θ0 Τρτί τ εν ϑεῖτ; δύτῶιο, 
οἰῶ πἰῶξ τον Ὅεὲπ ϑβοτίεμι, οἷς δι. σερῦτει, 
δα, δαππίε ταὶ οἷς δπαθεπ Ὁε8. δὲ πίρϑ 

7 υὧὐ {9 τὈίοπ σοϊάξεεντε θαθεπ. ὃ Θίοθε, ἰὼ 
οὗ ἰδπι εἶποπ (εἰ ΠΣ σοδεπ, Ὁαβ εὐ εἰπ 
Θεέ θύτοπ υοἱτὸ ἀπὸ τοϊεθεῦ ἐπὶ [εἶπ 
“απ δἰοθεπ, ἀπὸ Οἱ θα Ὁπτῶ δ Θαγετί 
[ἀϊξοπ ἱπὶ ζείπεπι απο. 

᾿πὸ Ὅαᾳ δὲν (δτεζάλεπξε υὐἱεδετέαπι, [απὸ 
ἐν δεπ δεδπίᾳ τοπ ῬΠΠ}9τἰοπ Πτεϊτει. τοῖδοῦ 
αἰῦπα; ϑὸππ εὐ δαῖς αορῦτοί, θα εὐ υοπ 

9 ἀκα 8 φοξορεπ τας. Ὑπὸ δα εὐ θὐτοίς 
οὐῦ Φριτραξα, Ὁοπὶ δεδπίαᾳς θεν ϑιοθτοπ; 
Θίεθε, εὐ {Ππ αὐϑροξοσεπ αὐἰτ οἷν και {τεὶς 
ἰθπ, τοοπϑοίς α΄ ππὶ πὸ Ταποίς ἡΒοίο δι 

10 διδέία ππὸ Τ᾽ ἰθπὶ Τα 6οπ: Ἐ ΘΟ Ταρεῖ 
δα, δεπὶ δὐπίαᾳς δαδα: ἀκ οἱ) Ὁείπεπ 
οί πἰῶτ αὐεθοπ, αὐ Ὅεπ Ὅπ. τἰ) υεῖς 
ἀΠ εξ ἀπὸ ζρυ ὥξι: οναζαίοπι. τοἱτὸ πῶς 
ἴθ οἷε απὸ ὃε8 δεὲθπίρ8 υοπ ΜΠ τίει: 66ς 

11 φεδεπ τοετθοπ. ἜΘίεθε, δὰ. θα}: σορὑτεί, 
τραϑ οἷς δε πίε τοπ ΠΠ τίεπ σοεῖθαπ Βαδὸπ 
αἴτεπ βαπῦοπ, τππὸ [15 ϑετδαππεῖ, ππὸ δι 

12 ζο[{{ε|ξ οὐτοῖτοι τϑοτθοπ ὁ ἔϑαθοπ 61 Θείοεπ 
θεοῦ απ [{ς εὐτοῖτοι, τοῖο πιοῖπο 95 ἅτον 
Ῥαθει ϑετϑετθεῖ: Θοΐαπ, ὥαταπ, ϑύοξορῦ, 
μπὸ οἷς δίποες δεπ, δίς 4 Φθείαϊατ 

18 τορατπ ὁ ἢ 80 ἰξ δεν δῦπίρ κι Θεπιαίῇ, 
Ὅεν δεδπίρ κι Φτρθαῦ, τἀπὸ δεν δεδπίρ, δε 
Θιαῦὶ Θορθατναίπι, Θόπα τὸ ὅρα ἐ 

Ἰῖποὸ Ὅδαᾳ φιίϑέϊια οἷο ἐΒτίοξε θη Ὅεπ ΞΒοίεπ 

ἐπιρίαπαοι ππὸ σείοεζεπ θα ῖίε, σἰπα ἐν θἱπε 

απ ἐπα δας δε8 δέττη, ἀπὸ δτείτοίς {6 

15 αἰι8 οὐὐ Ὅοπι ὥεῖτπ, ἔππὸ δείοίο ὉοΥ ὃεπὶ 

ᾧοιτπ ἀπὸ ἤρταῶ: φεῖν, ΘΟῊ “Ἴταεῖδ, 

Ὅ67 δα ἄδεν (εν δίηι ει, δι. δ αἰξεὶπ 

Θοίς ππίου αἴτοπ δε ηϊρτειεπ αὐ δτϑεπ, 

16 οι δας ίμππιοῖ ἀπὸ τος ρφεπια ὁ} ἢ ἐτν, 

8 

14 

ἀ. οτθοδὲ ὃ. Θεδ.{. Β:00 δι. εἰπ δ᾽, τοί αὐὐθοδεπ. 

ΑΥ̓́Τ: Θὺ δεῖς δεππ. νΕτΤοαε δοίπο δατθίηε εἶπ. ΑΥ̓͂. 

ΥὙΕ: ζὰτ δὲπ (1ο661:) ϑὲοῦ! [Ὁ6 ὅϑ01{66] δὲν ποά δα {{. 

θ. αΥ: πείο. ΝΕ.Α: Φίεπον, ΠΣ 

ἢ. α. εἴ τὸ. ε, Θ. Ρ., δαῇ ἐν... ἕ ὔΒ: Θείᾷ ἱπ ἴῃπ 66: 

βοπ ὃ ΑΥ̓͂: ἰθπι εἶπ Θώτοσοπ εἰπρόδεπ, Α: (ΘΕ, 1 

{επῦοπ τ 
9, ταπδέε εὐ τοίοδονιιπι,,.. ας ἡρταώ, ΒΑὟ: ϑιιὦ 

(αλλ ϑύτείε εὐ. ΥΕ: πὸ εὐ θα ϑὲα τί)! εὐ ατ6π.., 

ἴχι8: οἱ ἴὰς ΟΓΔἰΙΟΠ6Π) ΡΓῸ ΓΘ] αἰ 5 
κν.8τ,5. {186 ΓΘρογίδθ 50η|. Ἔ γρηθγαπὶ 

ΘΡΘῸ 56 ΓΥΪ γϑρὶβ Εζθομίαθ δὰ [54 ΔΠ|, 
ὍΣ αἰχί 8. οἷ Ιβαῖὰβ : Ηδβο ἀϊδϑιὶς ἀο- 
ΠΉΠΟ ΥΘΒΙ1Ὸ: Ηδθο ἀϊοὶὶ Ποιηΐπιβ: 
ΝΟΙΪ {π|0Γ6 ἃ ἴδοὶθ 5ΘΥΓΠΠΟΠΙΠῚ 4108 

ι8,1τ ἅ84 511, Φα]θῈ5 θ᾽ ΒΡ Πθιμανθγαηὶ ρα θυὶ 

κο.37,7. ΓΒΘῚ5. ΑΒΒΥΡΙΟΓΙΠ 6. ἜΚΟΟΘ, 650 

ν. 8569; ἱΠ]Π}} {81} οἱ βρι για πὶ, οἱ δαάϊθί πὰ η- 

τῶν [10], οἱ ΓΘΥΘΡΙΘίαΣ ἴῃ ἰΘΓΓΔΠῚ ΒΔ ΠῚ, 

᾿ οἱ ἀδ) οἰ πη δαμ ο]δἰο ἴῃ ἰθγγὰ δ. 

Ἐεϑτ,δι ΠΘγρΓΒ5 δϑ' ΘΓρΡῸ Βλθβαθ65 οἱ ἰῃ- 
γΘΗΪΐ ΓΘΘΘΠῚ ΑΘΒΥΓΙΟΓΆΙΏ ΘΧρΡΟρΡὨδΔηΐθιη 
ΠΟΡπδμ ; ἁυάϊογαὶ θηΐπὶ 404 ΓΘ6688- 
βίβϑδϑὶ 46 [0 η18. Ἔσιμηαι6 δα ββοὶ 
ἀ6 ΤΙ άγᾶοα Γορσο Αθί μορίδθ, ἀϊσθηί68: 
Εδθοθ ΘρΊΘ55118 θϑὲ αἱ ρυρποί ἀάνογ- 

ποῦν, πὶ ἴθ, οὐ ΙΓϑὶ ΘΟηΪΓᾶ 6.11, Τη]51} 

ΠΠ.105 δὰ ΕΖθοῃίδπι, ἀϊοθη5: Ηδρο 10 

ἀϊοῖίς ΕΖροῃϊαα τορὶ Φι44: ΝῸη (ἰδ 
βοάμοδὶ 605 ἰὰ 5 ἴῃ 40 Π8}}65 Πάιι- 
οἶδ, Π64116 ἀἰοα5: Νοη γα οί 96- 
ΓῸΞΔ]ΘΠ1 [Π ΠΠ]ΔΠ118 ΓΘΘῚ5. ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΏ,. 

ἘεϑτηΠ1. 4 ΘὨΪ ΠῚ 'ρ86. 1511, 4π86 ΘΟ γιηΐ 11 
Γθσ65 ΑΒΒΥΓΙΟΓΌΠΙ ὈΠΙΝΘΓΒΙ5 ἰΘΓΡΙ8, 
410 πη0Ἃ0 ναβίανθγιηι 6ᾶ5; ΠΙ1ΠῚ 

ι5,33.. ΒΓσῸ 50118 ΡΟΙΘΡΙ5. ΠΠ|Θγασ  ἘΝαμ)- 12 
Βεδτοῖν Κα ΠΠΘΡάνθγιηὶ αἰ ροηί πὶ βἰπριι- 

105 4105 νᾶϑίανϑγιηΐ ρϑίγο5. τηθὶ, (ὁ- 
φᾶη νἱ ο]οοὶ οἱ ἤάγδῃ οἱ Ἀθβορἢ οἱ 
ΒΙΠΙὼ5 Βάδα αὰὺϊ ογᾶηὶ ἴῃ ΤΠ αβαγῇ 

κεόόῃ ἘΠΡΙ 6ϑὲ τὸχ ΕἸηλι]} οἱ γὸχ Ασρἢὰὰ οἱ 13 
ΓΟΧ οἰνι α115 6 ρ ΠΡ 811, Απᾶ οἱ ἀναΐ 

ΤΠ 4π6 οὐμρὲ ἀσοορίβδοὶ ΕΖΘΟ 8 14 
{π||θγὰβ 46 πιᾶπα ΠΌΠΙΪΟΓ ΠῚ οἱ 166 }5- 
βϑί ρᾶβ, 5οθηῃθ ἴῃ. ἀοιηθπη ΠΟΙ] ηὶ 

οἱ δχυρδηῃά!ιὶ δὰ5. οογᾶμπι Ὠοιηΐηο, οἱ 1 

ποι ϑνν ργαν ἴῃ οΟπβρθοία 618 ἀΐσθῃβ: 
ὅτε ἢ ΘηἾη6 Π 615. [5086], 4] 56.485 5061 
ἀνα, ὈΠΟΓΌΡΙ πα, ἰὰ 65. 68. 5015 ΓΘΡΊΠῚ 
θεά 85᾽ ΟΙΏΠΠΙΠῚ ἰθΓΓὰ6, (ὰ [οἰδεῖ ΘΟ 6 τπη οἱ 
ἘΡΑἸογγαη ! Ὁ ΙμοἸ μὰ αγοπὶ ἰμὰπ) οἱ 10 

Ε:.37, 
5: 

σ,22. 

18,14: 
Επε.37,)9. 

18,80. 

Ἐν τ, 28, 

Ἐ5-.37,14. 

26. 
82,17. 

Π11.41.: τὰ (ρτγο παῃ}). 

Ὁοῦ ϑίοιοίορίοτ, ΑΥ̓͂ .Α: ϑὸπ θιο  ίορίοπ. 
10. Βειεύᾳφεπ, (ΘΒίς 18,29.) 
11. νΕ: υεὐΠ!ροὲς.. Α: σευ βούτοῖ, 
12. (δίς 18,33.) νΕ εὐβουζαθτοπ, αΥ̓:8 Οτιπδε 

σεν ὦ {66} 
14, Β: Φα παῦπι ᾧ. οἷς ὅθτ, υ. δὲν ϑαπῦ δεν 38. πὶ. 

ἴαό ἔε, π΄ αἰπα. ΑὟΥ: {πὸ ὅ,. π. 
15. ἐπ αἴεπ δ, ΒΑΥ͂Ν.Ε.Α: ἄδεν δὲ ἤετ, Β: 

τοοῆπεῖ!, ΑΥ̓́Τ .ΥΕ: ἐθτοποῖ, 



826 (49,17--26. 1 ΕΥ̓Ο Ὑ1}}} ἘΠ. 

ΧΙΧ. ΤἩϊξεκῖα το δ μά ας. 

κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον, Ζρδήξον, 

κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδε, καὶ ἄκου- 

σον τῶν λόγων Σενναχηρὶβ οὗς ἀπέστειλεν 

ὀνειδίζειν ϑεὸν ζῶντα. 17 Ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ γάρ, 

κύριε, ἠρήμωσαν βασιλεῖς ᾿ΑΙσσυρίων τὰ ἔϑνη 

καὶ 'πᾶσαν' τὴν γῆν αὐτῶν, 18 καὶ ἔδωκαν 

τοὺς ϑεοὺς αἰτῶν εἰς τὸ πῦρ' οὐ γὰρ ἦσαν 

ϑεοί, ἀλλ᾿ ἢ ἔργα χειρῶν ἀνϑρώπων, ξύλα καὶ 

19 Καὶ γῦν, 
͵ ν᾿ « - -“ . - " .. 

κύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἔκ χειρὸς 

« ᾽ ) ’ 

λίϑοι, καὶ ἀπώλεσαν αὕτους. 
᾽ 

αὐτοῦ, καὶ γνώτωσαν πᾶσαι αἱ βασιλεῖαι τῆς 
- σ ᾿ « ΟἹ ΄ 

γῆς ὅτι σὺ εἶ κύριος ὁ ϑεὸς μόνος. 

20 Καὶ ἀπέστειλεν Ἡσαΐας υἱὸς μὼς 

πρὸς ᾿Ἐζεκίαν, 

ὁ ϑεὸς ᾿Ισραηλ᾽ 

μὲ 

δι Οὗτος ὃ λόγος ὃν ἐλάλησε κύριος πρὸς 

λέγων: Τάδε λέγδι κύριος 
Ἤκουσα ἃ προςηύξω πρός 

περὶ «“ΣΣενναχηρὶβ βασιλέως ᾿“'σσυρίων. 

αὐτόν: ᾿Βφαύλισέσε καὶ ἐμυκτήρισε σὲ παρ- 

ϑένος ϑυγάτηρ Σιών, ἐπὶ σὲ κεφαλὴν αὐτῆς 
22 Τίνα ὠνεί- 

δισας καὶ ἐβλασφήμησας; καὶ ἐπὶ τίνα ὕψω- 
ἐκίνησε ϑυγάτηρ Ἱερουσαλήμ. 

σας τὴν φωνήν σου καὶ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς 
ὀφϑαλμούς σου; Εἰς τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραήλ. 
28 Ἔν χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισας κύριον καὶ 

εἶπας" Ἔν τῷ πλήϑει τῶν ἁρμάτων μου ἐγὼ 

ἀνέβην εἰς ὕψος ὀρέων μέρους τοῦ “1ιβάνου, 

καὶ ἔχοψα τὸ μέγεθος τῆς κέδρου αὐτοῦ, 
ἐκλεκτὰ κυπαρίσσων αὐτοῦ, καὶ ἦλϑον εἰς 
μέσον δρυμοῦ τοῦ Καρμήλου. 
λαξα καὶ ἔπιον ὕδατα ἀλλότρια, καὶ ἐξήρανα 

μου, 
26 Οὐκ ἤκουσας ὅτι 

μακρόϑεν ἐγὼ ἐποίησα αὐτήν; ἘΞ ἡμερῶν 

ἀρχῆς ἔπλασα αὐτὴν καὶ γῦν ἤγαγον αὐτήν" 
καὶ ἐγένετο εἰς ἐπάρσεις ἀποικεσιῶν μαχί- 

μῶν πόλεις ὀχυρᾶς. 

Εν ἰϑβι όσον ο 

24 Ἐγὼ ἐφύ- 

Ν - " - - ΄ 

αὐτὰ τῷ ἴχνει τῶν ποδῶν πάντας 

ποταμοὺς συνοχῆς. 

20 Καὶ οἱ ἐνοικοῦντες 

τὸς λογὸς (ο. ΕΧ). 17. Α8: 

Α Ἐπᾶσ᾽) 8. ΑΒ: ὅτι ὃ ϑεοί εἰσιν... λίϑος (ς. ἘΧ). 
19. ΑΒ: σῶσον ἡμ. . γνώσονται (ὁ, ΕΧ).. Β᾽" εἶ. 
20. ΑΡΕ Χ ΟΝ ϑεὸς) τῶν δυνάμεων, ἁγεὸς (" ἘΣ 
21. Β: ἐπ᾿ (πρὸς ΔΕΧ). ΑΒ; ᾿Εξοδένωσέ(Εφ. ΕΧ). Β 
ἐπὶ σοὶ. 22. ΒΈ (Ὁ. με. καὶ) ένα. ΑΒ τὴν οτσϑ. 28,.Β: 
ἀναβήσομαι. Ἀ328: μηρὸς. ΑΒΈ(ἃ. ἐκλ. τὰ, ΑΕΡΧᾺ | 
(»4.) τὸ ΕΝ :Β: καὶ). 24, ΔΒ: ἔψυξα (ἐφ. ΑἸΈΡΧ). 
ΔΒ: ἐξερήμωσα" αὐτὸ... τ ποδὸς...περιοχῆς. 25.8 
ἘΟὺυλ- αρχῆς οἱ κινῦν: συνήγαγον. ΔΑΒ: ΤῈ 

πν τ 7» χην ΠΡΞ »Ὡ" ΣΙ 
ἴπϑῳ ἼΩΝ 3 ἼΠὉ "2 ΤΣ ϑϑὉη 
πὴπῦ ὉΣῺΝ ὉΠ ΘΠΌΝ ΠΡ 
ϑοήνπτ ΩΝ ῶΝ ΤῊΣ ἼΞΛΉΠΙΣ 

ἘΠΡΤΟΓΡΝ ὌΠ} ἐΘΧΉΝ ΤΙΝῚ 18 
"Ν 3 πῶς ΟἾΟΝ ΝῸ 5 ΝΞ 

ἐΘΥΤΞΝΣ ἸΞΝῚ ΥΣ ὉΠ τΤ ΠΩΣ 
Ν) ἸΣΣΊΣΙ ἼΣΟΝ ΓΗ ΓΠΩΣῚ 19 

Ἔ ὙΠ ΤΊΣ ΞΘΌΤΩΣ ἘΡΤῚ Ὑ1Ὲ 
ἐ 129. ΘλπΝ πῆι ΠΩΣ 

-ἣν γ 72. ἼποΣΣ ΠΟ 5 
πὸν ἃ πο ἼΩΝ ΗΘ ἘΑΝΕ ἼΣΡΤΓΙ 
-ἰὰ “ὮΝ πο θτπ “ῶν οὐδε 
πὶ ΠΏΣ "ΩΝ τ ΠΟ Ξ2Ὁ 2! 
"ΙΞ ὌΝ πὴ ἜΣ ΩΝ ἼΖῚΠ 
πὴ πὶ ἩΣΤΞ ΠΌΛΩΞ τρρὸ ΠΝ 
"ὭΤΩΝΣ ἐΘΟΘη} ΓΞ ΠΡ ὩΣ ὩΝ 5.2 

δὴρ ΠΡΟΣ "Ὁ ΣΞῚ ΤΠΕΠ)) ΠΡῚΠ 
ἐφ δ. ὩΥ̓ΤΟΤῸΣ ἩΡΣῸΣ ὈΛῈ ΝΊΘΙΟη 
ἼΩΝ ὍΝ ΠΘῚΓΙ Ἤ ΛΘ ΝΟ 338 
ὩΣ Ὁ ἜΠΟΣ, ὮΝ ΞΘ ΞΘ 
ὙΤΩΝ ΤΡ ΓΘ ΝῚ ἘΞΕ ΠΡ 
ΠΡ 5 ΠΝ ἸΣΝῚ Ὁ ἬΠΞ Ὁ 
Θ᾽ ΠῚ ἼῚ ὋΝ ΝΟΣ Ἔ 34 
ἜΝ ὉΞ "ὩΣ ὩΞ33 ΞΠΙΝῚ ὉΔῚ 
δὴ π ἘΝ ΣΟ - ΝΌΠ ΣἸΣ ΘῊΣ 
ΠΣ ΘῊΡ "ΘΥὉ τῶν πῶς 

ὈὐδῈ Πῆθτ5. ΠΠη ΠΟΠΆΛΞΗ ΠΩΣ 
ΠῚΡ ἸΠ ΞΘ ἘΊΣΞ ΘῸῚΡ ΘΉ2 30. 

Ὅτι ἀληϑείᾳ, κύρ. (.. ΕΧ). Β "καὶ -αὐτῶν (ΓΑ ἘΧ,, ᾿ τα θυ ἘΝ ΕΑ ΤΑΨΈΞΕΙΣ Σὲ 
γ. 16. ΓΞ ὙῈΡ ν. 20. Ὄϑ ΝΣ ΒΞ 

ν. 38. Ὁ 32. ἰδ. Ὁ ΧΡ ν..25.  ὨΊΝ ΠΟ 

10. δείπ  )᾽τ. 
17. φεϑϊασοι, ΒΑ: δανοαῦν! ΑἹ 9θαρυ ὦ! 

ΟΕ: ϑι{{οτοπαό. Β. ΑΝ Α νου ποῖ, ὙΕ: σετθεοτοῖ, 
18. Φεείπ, ΟὟΥ: [{ Ππῦ. 
21. ΒΑΑΥ͂Υ: δἰπίεν οίτ θεὲς. (Ε: ἄδεν οἰ) Α: 

δίπτίεν δείπειι θέ οπ. 



ὩνΦ» ἘΞ ᾽Υ 

Φ, δὲ πίᾳ ὁ. 

ιθεϊα᾽ 8 (Θεθεῖ, ϑθιθυοτέ διτῷ ϑείαζα, 

πείρε δεῖπο οθτοπ τἀπὸ Οὗτο, {δι Ὀείπε ὅ{π|τ 
θὲπ απ τἀπὸ [0 ., ππὸ οὗτο οἷς βοτίο Θαπες 
γενίθϑ, δὲν δετρεζαποι θαι Φοῦη 21 ρτοοεπ 

17 δόπι Γεδεποίαοπ Θ οι... Ὁ (68 {Π ποαϑν, ον, 
οἷς δε πίε σοπ θΠΠ τίεπ θαδοη οἷς οίοοπ, 
πὶ ὅοπι Θ δισοτ ππιρεδταιδε τπιὸ ἴρν βαπῦ, 

18 ὅππὸ θαθεπ ἰδτο Θύττον ἰπ8 οιιον σουοοτίοπ. 

“Θεππ ἐδ τοατεῖ πἰῶε Θ δέον, [οπϑετη ϑὲοπς 
Τὰ επ τῷ ἀπὸ οι: θοτῈ, 015 πὸ (Θιεῖπε, ϑατιπι 

19 ϑαῦεπ ΠΣ [ε ππιροῦτα!. Ἔα αϑεν, 
ὥεῖτ, ἀπο Θοίς, ΠΕ ππὸ ατ|8 εἶπον 
Φαπῦ, απ Ὁαβ αἴΐο δεπίρτεί)ε απ (δτοοπ 
ἐΥξπποη, δα Β δι, Θεῖν, αἰείπ Θοί δἰ. 

20 ΦὍκ Ταποῖς δείαία, δεῖ Θοὺπ Ἵπιος, κι 
φίϑεία ππὸ Τἰεβ ἰθπι Τα ρὲπ: Θὺ [ρτίι 
6 ϑεῖῦ, δὲῖ Θοῖίξ ϑήταεῖϊδ: ὅϑαδ δι 
ι ππὶρ΄ φοθείοι θα τἀπὶ Θαπϑενίδ, δεπ 
δδπίᾳ τοπ ἈΠ τίοεπ, α8 θαθε ἰώ) σερϑτεί. 

21. Ὅα8 ἰβδ8, ὃα8 δε εῖν τοϊδεῦ θη 6ες- 
τοῦεῖ θαΐ: Ὅίς διπρίγαι,, οἷε ΦοτοΥ 
ϑίοπ, ϑεγατοει οἰ ππὸ Τροίεί δοεῖπ; δἷς 
“οῦτον εγιαίοπιδ [οἴ ἴθ ὅαμρε οἷν 

22 παῷ. 

Τἀ[ποτε 
ΕΥϑοδοπὸ 

28 τοἷδεν Ὅοι. ΦεἰΠᾳεπ ἰπ ϑήταεῖ. ἜΦμ θαᾷ 
Ὁὲπ ὅεττπ Ὀπτῶ) Ὁεἶπε ἔδοίοπ σε θεῖ ππὸ 
σοαρί; δὰ) δίπ Ὁπτὰ οἷς Ῥξεπρο πιρί ποῦ 
ἥθαροπ απ οἷο Θὔθεπ δον δοῦρε ρσεξίερεπ, 
αἰ Ὅεπ (Θείτεπ Ὅ68. Αἰδαποπδ, ἰῷ θαδε [εἶπε 
Ῥοθεπ (δοδοτα τππὸ ατιϑουίεζοεπεπ ΣΦ απποπ αὔ- 
αοθαπεπ, ππὸ δίπ φοξοπιιοπ απ οἷς ἄπβεν[ε 

24 φεύδετρε δε6 ϑαίγε8 ζεἰπεϑ (δατηιοῖδ. ὅδ 

Ἔ θοη θα δ δὰ σορύθποί ππῦ ρος 
Ἰζεδεν τοεὲπ θα]ξ δι. Ὁεῖπε (Θείπιπις 

θαῦε σερταθεῖ τπτὸ ατιϑαοίτι ποι οἷο [γοπιθοπ᾿ 
Ὑθαΐοτ, ππὸ βαῦο σεντιτοποι, πὶ πτοίπεπ, 

ας δὰ. δεν 20 διιβίο ίεπ δίς Θρεπ. 
πῶς φοθῦτοί, δα ἰὰ [οΙεϑ απο ΣΙΘῸΥ 
σείθαπ θαδε, ππὸ τη ἥΓπζαπα ὕαδο (8 
δετείτει ἐ ϑὲιπι ἰθὲ αθὸν θαθε ἰὥ δ᾽ ἔοπιπιοπ 
ἴαΐεπ, Ὅα8 [εε Θιάοιτς υυὔτοοπ [απ ἱπὶ 

20 εἶπε. τοὔεεπ (ιείπθαμπζει, ἢ τπιὸ οἷε 

48. ΑνΑι (δεν) “λεη[Ὡεπθάποε θεν. 
22. ΒΑ, ΝΕ: Ἰ1πὸ φεαοπ (υἱδο:) τθ6η... ΑὟ : πὶ 

Ὁοίποπ Ποίχοπ 51 φοτί το ὃ Θέροπ,... Ὁ ΥΕ: θοῦ 

τε εὐ. δι δείπον ϑίιρεπ ἢ. 35. ΤῸ 
28. φὔθε... απὶ δεπι Βίπεενήεεπ κα, ΑὟΥ: ὅ)Ὲ{{ πιεῖ: 

ποπ 8. ἄδεν 70... εὐβίεροπ, δὸπ ἀπβονίοπ ὁ. ὙΕ: 5). 0 
πιρίπον 18. “"ὲ. εὐβείᾳε [ὦ Ὁ. ὁδῶποι 58., Ὁ. (Θεἰτει , 

ΑΥ̓͂: υρτοῇοπ, δαβ (ὦ) ἕάτπις απ ἀπβ. ., απ [. Θαῖ; 

ἰοπισαῖο. ΝΕ: οὐ Πίπιπις {δ πο Ὁ. [. “δ αἴοοῦ τα. 

54. αἴ[ς ΦΠΠε Θαυρέοπϑ. ὟΝ .Α : (ἸΤτοῦπο) πὶ. ὃ. 

Φ τίς πιρίπον δήβε. ΝΕ: διβένἝ. Α : νου ὦ ΟΠ ποπ 

Ὅν βα Σ ϑείπε ἍΠπισοπ ἐὐθοθεπ, 

(19,17-- 26.) 821 

ΧΙΧ. 

ἃ], ἀρογὶ, ΒομηΪΠ6, ΟΟᾺ]05 ἴπ05 οἱ 
νά: πα] οηηΐα νογθα ΘΘηΔΟΠ ΟΣ", 
ἀαϊ 1151} αἱ ΘΧρυΟθΓαγοὶ πο 015 ΠΘᾺΠῚ 

κειϑτ,18. ν᾿ νθηΐθη). ἜΎρΡο, ΠΟμΊΪη6, ἀἰ55ιρα- 17 
γΘΥΠΐ ΓΘΡῸ8. ΑΒΒΥΓΡΙΟΓΙΠῚ σθηΐα5. οἵ 

Βα. 8τ,19. (ΘΓΓΆΒ. ΟὨΊΏΪ), οἱ τη]βοῦιηΐὶ ἀ605 18 
ΘΟΓΆΠῚ ἴῃ ᾿σηθη); ΠῸΠ ΘΠΪΠῚ δγδηὶ ἀϊὶ, 
561 ΟρΘΓὰ πηΔΠΌ11Π) ΠΟΙ ΪΠ111) ΟΧ ΠσΠ0 

5-.87,20. δἰ ἰὰρί 46, οἱ ρου άθγαηὶ 605. ἜΝαης 19 
Ἰρί αν, Βοιηΐπθ 615 ποβίθι, βᾶϊνο 8 

70.424. Π05 ἴΔ0 ἀθ Ἰηδηιι 6115, αἱ 5οἰδηΐ ΟΠ] ηΪἃ 

ν.4.. 

Ρ-.115,4. 

1Βν.5,43. ἔ Σ Ν 
ϑιδ,)5. ΤΒΡΙἃ ἰθγγᾶθ αἶα ἰὰ 65 ΒΟΙΪΠΙΙξ 

Πθι15 5010. 

Ἐεότδι.. ΠΥ Π 911 δαίθηι ἰ5ᾶϊὰ5 ἥΠϊι5 Αἰηο5 αἂ 20 
ΕΖοΟ ΔηΠ, ἀΐοθηβ: δοο ἀϊοῖὶ Ποιηϊ- 

20,5. ΠῚ5. Π65. Ι5γ86 1]: πᾶ ἀβργβοδίι5 

68. Π]8 ΒΡΘΡ ϑθηδο! 6 "}}} ΓΘρΘ Α55γ- 
μι. 3τ,ν, ΤΟΤΕ, διάῖν. Ἔ]βῖ6 δϑί βΒ61)0 21 

465} ἰοοαϊαβ δὲ Βοιηϊηβ ἀδ 
60: ϑΡΓΘνΙ (6 οἱ ϑ 5βαπηᾶν! (8 

τινα, ΥΙΓΒῸ Πα δίοη, ροβί ἰϑγρίμῃ ἰαθπη 
δ ρηιο αν ραραΐ τηονὶς ἢ] Ϊα Φογαβα θὰ. (αἱ 22 

ΘΧΡΡΟΡΓΑΒΙϊ οἱ 4αθη θ] ΔΒ ΡΠ ΘΠ] 511} 

ΘΟΠἰΓὰ 416Π| ΘΧα (511 νοΘθ πᾶ οἵ 
ΘΙθναβίϊ ἴῃ ΘΧΘθ]βὰ Οὐμ]05. ἰαοβῖ 

Ὁ (οπηΐγα ϑαποία μη [5γὰ6]. ἜΡΘΓ τηἃ- 28 
ποιϑτ, να, ΠΤ. ΒΘΓΨΟΓΙΠ) ἰΠΟΓῸΠΣ ΘΧΡΙΟΒ ΡΒ Ϊ 

Ποιηΐηο οἱ ἀϊχιβϑιῖ: [π΄ τη] Δ ϊη 6 
ΘΌΓΓΙῸΠ ΠΙΘΟΓΙΩ ἀϑοθηὶ Θχοθὶβᾶ 

ΠΠΟΏ ΠῚ [ἢ 5ῈΠΙΠ]Π 416. [98 ηΪ, 5110- 

ἀμ νοἰ αἱ 5. ΡΠ Π]658. ΟΘάγο 5. 6}115 δἱ οἰβοίὰϑβ 
ΔὈΙΘ 65. 1118, οἱ ᾿Π ΟΡ ΘΒΒ115 811Π| Π5ΠΠ6 
Δ ἰΘΓΠΏ]Π05. 6}5, οἱ βαϊ τὴ Οἁγιη 6] 

μν..3ν,25. 6115. Ἔ650 50 0141; οἱ ΠΟ Δαιὰβ. 4116- 24 
85, Οἱ 5 οοᾶν! ν 6511 }15 ΡΘΕ 111} Π] ΘΟΤΊΙΠ) 

π.37,26. ΘΠ 65 685 ΟἰΔ 1585. ἘΝιυμα 20 
ΠΟ ΔΙ Ι511 φαΐ 40 τΠ{10 [ΓΘ ΘΘΡΊη ὁ ἔχ 
ἀἰθθ5. ΔΗ Πα 15 ρ] βιηᾶν! {ΠΠπ14, οἱ πὰ πὸ 

Ε-.»5,.. ἁἀἀπχ!, ΘΓ 46. ἴῃ ΓυΪη πη ΟΟΠ] Τὴ 
Ρυφρηδμ αι οἰν! 65. τηηἰΐδ6. ἜΕῚ 20 

Ε5.8:,28, 

Ε5.5,: 

16.4. ἘΠ ΟΡΐ5. 17. ΑἸ]. " ὁπ) ΠΏ. 
23. ΑἸ. Ἐ (α]1.}) οἷ, 20, 85: σοιῃριϑηδηί πη. 

θαῇου ὃ Β : Θέγδηις δὲν δοϊαροτέοη ᾿οετίου ὃ ΝΕ : ὉοΥ 
ϑϑοῆππα θαβοταταθοπ ἐ ΟΥ̓: ΘΘιτόμπιο (δαυ νέειν δ. 

20. δεγζαπει ἐπὶ τοὐθεε Θὲ. ΒΒ: ϑὸπ {εγπὸ θεν οεῇ. 
Ῥαβ ἰἄ) [. αοἴῇ. ΑΥ̓ : ν. [- γεν δίοδ᾽ νοταπίαιεῖ, Εν: 
Ὁ. ἰΤαἄπρὲ Ὁ. Ὁ. σονδροτοίἐεί, Αι: τοαὸ ἰἄ) ν. ϑίπθορίπη 
σεἰῇ. ὁ ΦΘείΕ Ὁ, αἴτει Σ αροπ Ὁ. (ὦ) εὖ σούδοῦ, Β: νυ, ὃ, 
νοτίφοπ ἄς θοῦ. δε Ια. αΥ̓: νοῦ Ταπαεν ϑ 6} εὖ 
δεν, ὙΕτ ϑὸπ ἄπορον 3. δον εὖ ϑεταπῇ, 8. ΑὟΝ : δαβ 
δι (Οἱ. }{. (ΘῈ. κουέδτε ([0Π{{π|} 2ε1}|.}.. ΝΕ: δε[οβίρ τε 
ΘΙ, ἱπ ΘΕ}. σεν απθοῖ τορτθεπ, 



828 (19,27--30. Εέοσ ΕΕΗ͂. 

χιενξτ. ἩΗἱεκῖα γοα μά ας. 

ἐν αὐταῖς ἠσϑένησαν τῇ χειρί, ἔπτηξαν καὶ [ῬῚ πτῷ ΞῺΦ ὧν πε 1525} ἼΣΠ τὸ 
κατῃσχύνϑησαν᾽ ἐγένοντο ὡς χόρτο. ἀγροῦ ἢ 
χλωρὰ βοτάνη, ὡς χλόη δωμάτων. καὶ πάτημα ὁ ΠῺΡ ΤΡ ΓΞ 15 ΤῊΣ ΣΕ ΝῺῸΞ 
ἀπέναντι ἑστηκότος. 27 Καὶ τὴν ἐκαθε γον ΤΙΝῚ ὭΣ) την 3} ἩΤΝΧἢ ἩΞΙῚ 97 
σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἰςοδόν γ: ΤΑ ΐ τ ἷ ἩΔΑΕ 
σου ἔγνων, καὶ τὸν ϑυμόν σου τὸν ἐπ᾽ ἐμὲ. "Νὰ ΤΡ Ὶ ἸΣΝ, ἐδϑιὲ ἘΠΟΝΗ ἜΣ 
28 Διὰ τὸ ὀργισϑῆναί σε ἐπ᾽ ἐμέ, καὶ τὸ στρῆ- "ὙἼΓῚ Δ᾽ ΝΞ ΧΡ: 29 5 19 
»ός σου ἀνέβη ἐν τοῖς ὥσί μου" καὶ ἐμβαλῶ 
τὸ ἄγκιστρόν μου εἰς τοὺς μυχτῆράς σου καὶ ΠΥ ΟΝ ΝΣ Ἂ ΠᾺΣΡΣ Εταο ἼΞΝΞ 
χαλινὸν. ἐν τοῖς χείλεσί σου, καὶ ἀποστρέψω ΤῊΝΠ πρσπη: ἐ Π2 ὈΝΞΤ ΟΝ ΠΎΤΞ 29 
σὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἡ λϑὲς ἐν αὐτῇ. 39 Καὶ τοῦτό Ἰ τς ον μὲ Λε γος δ πάτο οὐδ ς 
σοι τὸ σημεῖον" (Ῥάγῃ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν τὰ ᾿ 225 "2122 ΓΘ πὴῶπ τοὶ 
συνηγμένα καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τὰ ἀνα- ἸΧΡῚ ἼΦ τδοτπι ποῦ 3: ΠΌ 
τέλλοντα, καὶ τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ σπαρεῖτε καὶ “ν᾽ ἢ ἐ (δὶ ἜΕΙΠΕΣ ΩΣ 
ἀμήσετε καὶ φυτεύσετε ἀμπελῶνας καὶ φάγεσϑε ΞΘ ἐΘΞ 29 2: "22 " 
τὸν καρπὸν αὐτῶν. 80 Καὶ προςϑήσει τὸ τ ΝΣ πΠ τΞ 9 
διασεσωσμένον οἴχου ᾿Ιούδα τὸ ὑπολειφϑὲν : ὑκεν ἘΦ ὧν: ΣΡ ΈΣ ΤῊΣ ΞᾺΣ 
ὀίζαν κάτω καὶ ποιήσει καρπὸν ἄνω. 51Ὅτι Ξ ΠΡΣῺΣ Ξ πΩΣη ΠΩΣ 1] 
ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἐξελεύσεται κατάλειμμα, καὶ π55 τλν ΝΥ δι" π" 
ἀνασωζόμενος ἐξ ὀρους Σιών" ὃ ζῆλος κυρίου 
τῶν δυνάμεων ποιήσει ταῦτα. 52 1ιὰ τοῦτο ΩΣ ἢ “τὶ ΣΡ) ΝΡ ΤΣ ἽΠΠΩ 
τάδε λέγει κύριος πρὸς βασιλέα “Ησουρίων" “ὰ χει. ἢ δι τος δὼ ἸΞ9 ἐ ὨΝΤΌ2 
Οὐκ εἰςελεύσεται εἰς τὴν πόλιν ταύτην, φησὶ τῷ τ ἷ ἿΝ ; 
κύριος", χαὶ οὐ τοξεύσει ἐκεῖ βέλος, καὶ οὐ ΠΝ ΤΙ Ἢ »ῃ δ ΝἼ3) ν ῬῶΝ 3 Ἃ 
προφϑάσει ἐπ᾿ αὐτὴν ϑυρεῷ, καὶ οὐ μὴ προς- Ἰλ2 τ Δ ΥΠ οῷ ποτ Ὶ 

χέῃ ἐπ᾽ αὐτὴν πρόςχωμα 58ὃ καὶ τῇ ὁδῷ ἢ 
ἤλϑεν ὃν αὐτῇ ἀποστραφήσεται, καὶ εἰς τὴν 13 ΠΡ: Ὁ ΠΡῸΣ ἘΠΕ ΡΝ "9 
πόλιν ταύτην οὐκ εἰςελεύσεται, φησὶ κύριος. ΓΝΤΕ ὙΠ ΣΝῚ 318" ΡΞ τ ΩΝ 
81 Καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης ΣΌΣ εἶε ἐ Ξ 
δὶ ἐμὲ καὶ διὰ Ζαυὶδ τὸν δοῦλόν μου. ἜΣ Ν ἌΡΡΗΝ Υ πῆτι πὼς, Ν 2 Ἰ Ἔ Ἂ 

85 Καὶ ἐγένετο, γυχτὸς καὶ ἐξῆλϑεν ἀγ- 71 ἸΣΏΣΣ ἘΡΡΩ παρ Ἰϑ το ὈΝΤΗ 
γελος κυρίου, καὶ ἐπάταξεν ἐχ τῆς παρὲμ- δον; Σ 
βολῆς τῶν ᾿ΑΙσσυρίων ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε Ξ 
χιλιάδας" καὶ ὥρϑρισαν τὸ πρωί, καὶ ἰδοὺ ἸΝΘῺ ι ΧΡ ΡΠ ΠΡ 53 ὅπ πὸ 
πάντες σώματα νεκρά. 5858 Καὶ ἀπῆρε ἌΣ ΟΣ τς ΡΤ τὰς πα ΛΑ ΎΔΥΣ ΠΝ ΟΣ 

ΠΝ ΩΝ ΓΏΠΏΞ Ὶ, ΠῚ 
20. ΑΒ Ἐ(Ρ15) ὡς (ἐ ΕΧ). 27. Ἔχ. τ, εἴςοδ. σδ (Ὁ παν ΟΝ ᾿ ΔῈ ΤΛΤΗΙ͂Σ πριν Ὁ 

ΑΕΧ). Β (αι, τὸν! (Υ ΕΧ), 28. ΑΒ: ϑήσω τὰ ἄγκι- ΠΑ τ πο) σὴ ὯτΝ ΠΘΏΓΠ ΘΟ Ἰ 

595) ἐ ΘΟ ΘΔ ὩΣ ΓΙΒΓΠ ἼΞΞ 86 

ΣῊΞ9 

στρά μὃ ἐν τοῖς μυλχτήρσέ (ο. ἘΧΊΟ; ΑΒ: Φαγε 
(ε. ΑΤΡΕΧ). ΑΒ: αὐτόματα(τὰ σ. ΕΧ)... Ἔἐν (1 Ὲ Χ ̓  
Β: καὶ ἔτει τρ. (ς. ΔΕΕΧ), ΔΒ: σπορὰ καὶ ἀμητὸς 
καὶ φυτεία ἀμπελώνων (ὁ. ΕΧ), 80, Β: τὸν δ. (το 
ὃ. ΑΕ ΧῚ. 91]. ΔΒ: τὅτο Χ  ΘΧ ΑΒ: Οὐχ 

ὅτως: (2... Ἐ)... Ἐ φησ. κύρ.. οϑυρεόρ(ο. Χ).... ἐκχο 
πρὸς. 90, ἐπε ρη μων ̓ λέγει κύρ. 94, ΒῈ (. 
ταῦτ.) τὸ σῶσαι αὐτήν. 85. ΑΒ: ἐν τῇ παρεμβ. 

ν. 38. ΠΏΞΞ ἡ δὰ 23 
γ. 81. ΞΞ ΝΡῚ ἼἼ ὨΊΝΣΣ 

20. τοῖς ὅθεν... ππὸ τοΐε δαὃ οεγτδιαππίςε Θείτείος, 27. Β: Ὁείπ ΞΒΓοἴδοπ.... Ὁεῖπ ΦΉδοπ. αν: Θίβεπ.., 
ἐθὲ ἐδ δῖπὶ ὅδ αἴπι Ταγίεῇε, Β΄: Φατηηι πὸ ἔδτε (δίπς θαΠιόραπα ππῦ (ίπραπρ, ἔοεππ᾽ (ὦ κι. ὃ. Ἰεδουππ. 
ἸΟΟθπον 70 οὐ ππιά γε. αουροζοι, [{ πὸ εὐ υοξοπ αν, ΝΕ: ϑπιδαοῦοπ,, (ἰπθενξοπιπιοπ... ϑοτπ. Ατοννν θαδο 
δι ϑϑιϑαπδεπ Ἰοοτϑοι, [. ἅπὸ τοοτῦεπ τυΐς οἷς δτάπίον. ἰῷ ΤΣ ΤΣ 
Ὁεὸ ὅ. κὉν οΥ. Θταδ... Ξϑταποξοτη, ἐδε 65 ἐπ οἷος. 428, πιείπεπ 91, ... πείπ Ὁ. ΒΒ: Θέο, ΑΥ̓͂: {{π| 
ζοπιπι. ΑΥ̓Ν: ποίθτε (δ. οππιπά είς, σετγαρίοπ.. (δ, δοπτο6 ἸΤοθοτπηι. τοί οπ... ΟΦ οθεῖ ἰπ πὶ. 5. αοὐταπροπ, 
απ Ὁ. Ὁ)... απο δυῇαι, νΕ: τϑετῦεπ ἔνα ΠΓοδ πιὸ δὼ: νῈ: δι πππὶ Ὁ, ϑοτπ φοροι ταί αοτίϑεοε {{π αν Ὁ. 
δε, απ ππί: (Θύγααιη εὙΤΓ{Ὸ... δουπδταπῦ, εἴς οὐ αἰῇ. διοθεί! δίδ δίπαπ 2ιι πὶ, Ὁ. Ποίᾳί, ΒΑ .Α: ἐπ 
{ὦ ἰβὲ, (απ) εκ δίρρει. 



2. διθπίᾳι, 

πο υοτέ φέρει ϑυτίεπ, εν (Ηρ ΕἾ δὲ8 ὅδεττη, 

(19,27-- 36) 8290 

ΧΙΧ. 

Ὁτίπποεπ ποθ, τ ατὶ τροτϑοπ, πὸ ἢ [τ)- 
{ἐπ ππὸ [)ἄπιοπ πιϊβίοπ, ἀπὸ τϑεγθεπ τοῖς 
Ὁαϑ Θταθ αὐ Ὁεπι δείοε, τὸ τοἷς Ὁα8 
σατῆποε δἴται! ζπὶι ει αἰ Ὅεπ Φιδετπ, 
Ὅα8ϑ τετοοττεῖ, εἴς Ὁόπι εἐ8 τοὶ υὐἰτὸ. 

27 "π τοοὶβ Ὀεἰπ ὕβούπεπ, οίπ ὅ{ι|8- τηὉ 
(ἰπρίεθοπι, ἀπὸ δαΒ δι: το δε: υυἱθον πιί ἃ). 

28 ἘΞ 9611 δι. Ὁοππὶ τοϊδοῦ παῖ) το εξ ππὸ δεῖπ 
Ἰϊεδεύπι 0. τοῦ πιοῖπὸ Ὀρτεθ. θοται 6ὲΞ 
ἔοιππιοπ {{π, [0 Ὁἱ ἰῷ οἷν εἶποπ ϑιϊπα απ 
ϑείπε ϑὲαζε ἴοσοιν, τἀπὸ εἰπ δεδὶβ ἰπ Ὁεἰπ 
απ, ἀπὸ ΟἿ οἱ) Ὅεὲπ δος, τοϊεδοῦ τπ|- 

29 {ὑῦτοπ, Ὅα(. δι. θετροξοιππιει. δἰ. Ὁ πὸ 
{εἰ οἷν εἶπ Βεἰεπ; ὅπ δίεζεπι αῦν ἰβ, 
τραϑ ξεγίτείοπ {{, ἴπι ἀπϑοὸτπ αῦν, τοι 
{δεν τάδε, ἐπὶ οτί ἐπ αῦτ [ἀει ππὸ 
ἐγπίεὶ τπὸῪ ὑῇαπροί Τθείπδοτας, απὸ} οἤεῖ 

80 ἴῦτο ὅτι το. ὁ πὸ οἷς Σούτεν ιια, οἷς 
ἐὐτοῖίει ππὸ ἀδεγροδιίοδει {ξπ, οἱτὸ ζότθοῦ 
παπίον Πα) τυπτλεῖπ ἀπὸ ἄδεν Πὰ) δυιί 

31 ἰταρεπ. ἘΦεππ θ0π δεγαζαίοπι τροτθεῖι αἰι8ς 
αέθεπ, οἷς ἀδοετα οΙεδοπ πὸ, ππὸ οἱο (ὅγτοίς 
τοῖο οοπὶ ἔβοτας Θίοπ; δεῖ (δ [Ὁ θε8 ϑοττη 

82 ϑεδαοίρ υυἱτῦ ζο[ ε8. τρῖπ. Ἔ Φαταπι 
ζρυίὲ ὅεγ δεῖν ὑοπὶ δδηπίρο ει “Πρ τίεπ 
αἴὐο: (ὅτ {01{ πίῶτ ἐπ υἱεῖς Θιαδὶ ἔοπιπιεπ, 
ππὸ ξοείπεπ [εἰ ατεὶπ {ἰεβεπ, πα ἔεὶπ 
Θἰο ϑασοῦ ἔοπιπιεπ, ππὸ [01 ξείπει 

38 θα} θαταπι [ὐεπ, Ἐοποεῦπ εὐ [01 ὃεπ 
θεὲς. ὐεδονῦ τπὐπρίοθεπ, ὅπ εὐ σε πιπιοπ 
ἱξ, ππὸ [01 ἰπ οἱοεῖς (Θίαοί πἰῶι ἔοπιππεη, 

ϑά δεν εῖν αρὶ ε86.. ἘΛπῸ ἰὰ) υὐἱ{{δἱεῖο 
(Θίαδὲ δεζάγίτπιεπ, Ὅα5 ἰἄ) ἰῃτ θεῖε ππὶ 
πιεϊπεοίοπ, ἀπὸὋἜὟΦ ππι Φαυίοδ, ππείπεδ 
δπεάτδ, Οἱ π. 
πὸ ἱπ θευζείδεπ ϑὲα ὅλ πιῦτ αἰι8 ὍῸῪ 

(προῖ ὃδε8. εοῖῖπ τἀπὸ τις. ἱπὶ ἐαροῦ 

οὐπ ἩΠορτίοπ. δαπθετὶ ππὸ [π| απὸ αὐ) ΐᾳ 

ἰαιεπο Ὅϊαππ; ππὸ δα ἤε Π) Ὁε6 ϑϑθέοτε 

σὲπδ {τὔρε αὐππαά)τοπ, Ποῦ ε, Ὅᾳ. ἴὰᾳ. ἐδ 

86 αἴτο8 εἶτ τοῦτο βείώπαιπε. ἢ ΠΟ ὕὑταῦ) 

ϑὺ 

20, ..Α: Ἐκπῦ εὁ {εἰ. 
830. ὕ.1.: [ἀτοτ, Α..Α: [οτ ίπ. 
35. Α.Α: αἰξεὸ οἵ! τοὐτε ἃ, 

59, Φίεξ ζεἰ ,... 10. Ὁ. {Ἐ15 61 τὸ. .... ἀδεγπται το 61 

αὐΐαεθει, ΒΙΑῪΥ : δα 3. ΝΕ: ἀπὸ δευίάεγαπα. Β: 

ϑαυοη τοίοσοῦ δυτοουζρτοίεί. ΑΥ̓͂: οἷτι 5 ἀβεὶ {δν, τὸ. 

σοπὶ θιπδᾳεζαίἊ.ἐποπ τον ὦ ὁ ... τοϊεδον υ. ὑΠπιδ8. Ὁ. 

30. τοαῦ ἐπίτοππεπα, τδοτα. ἔζέυοπι ὅδατε τ, Β: δίς 

πέτ, υ. ὦ. ὅ, οἷς 18. {. ΑὟΥ: (δΥτοίοίοπ δε Ὁ. ΝΕ: 

δεν ἸΙοδοττοίς... δεν ποῦ φετοῖτο: {{Π, ΑΥὟΥ: 1), [ΦΙαρὲπ 

ππίοπ πὶ οδοπ ὅτάδες ἔτι Ὑ: σοπ αὶ τοϊεδεν 58. ῶ. 

βεϑτεῦτι (α] ΒΘ οπὶ ἴῃ οἷς, ΠΌΠΊΪ65 Πη8ΠῈ, 
ΘΟ ΓΘΙΠΠΘΡΩΠΐ οἱ ΟΟΠΙΞΙ δαηΐ, ἴδοι! 

ΒῈΠῚ νον [ὉΘΠ11Π] ἃστὶ οἱ ὙΓΘη5 
ΤΡ ΒΡ ΠΡ ἰΘΟΙΟΓΙΙ, 486 ἀγοίδοία οϑὶ 

ἀΠ 6418 Π)| γϑηγοὶ Δ4 τηδίμ [4161]. 
ἘΠ ἰἀσαϊ. ἰαὰπὶ οἱ δργοβϑιηι 27 
ἴσπ| οἱ ἰη Γοϊΐαη ἰὴ οἱ ν]ᾶΠ] {Δ 1 
680 ΡΓδΘϑοῖνὶ, οἱ [ἸΓΟΓΘΩῚ ἰὴ 00Π- 

ἐλ τῦθι γᾷ τη6. ἢ ΠβΔηϊβι] ἴῃ Πη6 οἱ ΒΌρ0Γ- 28 
θ1ὰ ἱπὰ ἃ8οΘ Πα ἴῃ Δ1Γ65 Ὠ]6ᾶ5:; ρ0- 
ΠΔΠΊ [Δ 4116 ΟἸΡΟΌ]ΙΠ) ἴῃ ΠΑΓ1}}118. {{|5 
οἱ σαπηα 1 ἴῃ [Δ}}}}5 (158, οἱ γάλι 

Ει.3τ,80. (8. ἴῃ νη) ΡΘΡ 418) νϑηϊβϑιῖ. ἘΤΙΡΙ 29 
δαΐοπ], ἘΖΘΟΠα, ΠΟΟ δΥΪΐ 5| σΠῈΠῈ: 

ὑομηθ8 06 8Π110 {6 ΓΟρΡΘΓΘΓ5, ἴῃ 
ΒΘΟΙΠἋΟ Δ 6 ΔΠΠ0 απὰ6δ Βροῃίβ 
ΠΑΒΟΙΠΙΟΓ: ΡΟΓΓῸ ἴῃ ἰθγι]0 ΔῆΠῸ 86- 

ΠΪηῖ6 οἱ πηθι16, ρ]δΔηίαί 6 νἱπθὰβ 
Ἐν 7,3.. δ ΘΟμ]Θά1 6. ἰγαοία) δάραπ). ἜΕΙ80 

ἦρθε φαράοσπιᾳιθ. ΓΘΙΖαὰη) [ποῦς (6 
ἄἀοιηο {π|8, τηἰ6ι τά! θη ἀθοῦϑ. 1η 

κ.3ν,32.6 1 Ι͂Δοἰϑὺ [γοίμ!) ξιγϑιη. ἕ )6 81 
δογΓ 54 16 η} ἀΟΪρΡρ6 Θσγθα! θη ΓΘ] ]- 
4186, οἱ 4ιοἀ βϊνθίΡ (6 τηομΐ8 

π..9,-. ϑίθη: 2618. ΠΟΙΉΪηΪ Θχθγοί ἐπὶ [ἃ- 
μν. 37,35. 161 ΒΟΟ, Ἐ Θυλη οὉ Γομ ᾿ᾶθο 82 

ἀἸοῖι οι 5 46 Γαρθ ΑΒΒΥΓΙΟΓΌΠΙ: 
ΝΟῚ ἱπργθα!θίιγ ΓΘ ᾿ΔΠ6, 60 

τη {61 1ἢ ΘΠ] 5801 {{8Π|, Π6 6 ΟΟΟῸΡ ΔΙ 
χοτ.6,6. ΘΠ ΟἸΥΡΘΙ5, Π60 ΟἸΡΟΙΠΙ 01} δὰ Πι 
Β..3:,34. ΠΏ ΠΟ: ΡΟΓ νἱὰπ 4αὰ νηΐ Γ6- 83 

νογίθίυν, οἱ οἰν!ἰαϊθ) πη ΠΟη ἰπΠρΓῸ- 

.0,.. θἸοίαν, ἀϊοῖί Ποιμίηι5. ἜΡΓγοιθραμηαιο 84 
Ἐπ.8:,85. Πγῃ 6 η} ἢᾶΠΟ, δἱ 54 |ν80 0 6ἅ1ὴ ΡΓΟΡίραγ 

Π16 οἱ ργορίον αν] ἀ 5ΘΥΨΙΠ ΤΠΘΌΠΏ. 
ἐδόϑοσι Βδοίαπι Θδὲ ἰρίιαγ, ἴῃ ποοίθ {Π|ὰ δῦ 
ἐμ Ύ ΠΝ Ὁ ΑΠρ6]5. Βοπιΐηὶ οἱ ρβγοιβϑβιϊ 
ἐμοδιθῃ. ΟαΒΙΓΙΒ. ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΠῚ ΠΟ απ) ΟΟἴο- 
τϑρῖθεον σηὰ (αἰπα6 1118:  ΟἸΙΠΊ4Ὲ8 

ΒΌΓΓΟΧΙ556., νι ΟἸηΐἃ 2θα ει Δ] Οα]0 
ποϑτ,ᾶτ. ΟΓΡΟΡὰ που αογαμ. ὍΕῚ γθοθάθῃβ 86 

Εκ.31,28. 

Ρ».32,9. 

20, ΑἹ.: {γασία8. 

31. Β: (δπέτοππειεπ. ΝΕ: δίε (δ ζευτεδε! 
39). Βείπεπ Θ. δι δείπαεπ, Β: πὶ} Θ. δασοῦ ἔ, 

ΑὟΝ: δαρίρεπ τἰτοπ .., Ὁα6. ααιθοτζεοι, 
3, τοΐεδεύηπι δίοθοπ, 
834. Β: δοζάιροπ... [{6 εὐόζο, ΟὟ : δεζῷαθε... 

τοῖο. νΕ: [Φ θ6π τυἰ{{.00 Ὑοττοπ. 
80. αἴϑ 901 τοῦτον 5, ΟὟ: αἰπα ... αό. ΒΙΑῪΥ: 

ὥατοῖ οὁ ([{} αἰίς ἐ, (δ εἰῷπ). νΕ: αὐ πταπ δι πδοται 



8.90 (49,37---20,9.) Ββοστπ ΚΕΙ͂. 

ΧΕΧ. Ἡ!ϊεκῖα τρϑα «Βεκαο. 
ὃ 

ἐπορεύϑη καὶ ἀπέστρεψε Σενναχηρὶβ βασιλεὺς 
» 7 ΝΥ ἰῳ Δ᾽ -» 37 Υ Ἁ 

᾿Ασσυρίων, καὶ κατῴκησεν ἐν ΛΙινευῇ. αἱ 
ἐγένετο αὐτοῦ προοχυνοῦντος ἐν οἴκῳ Νιεσρὰχ 
τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ, καὶ ᾿Αδραμέλεχ καὶ Σαρ- 

. ὦ εὖ ΕῚ Ἵ 

Καὶ αὐτοὶ ἐσώϑησαν εἰς γῆν ραράϑ', καὶ 
ε 3 - 3 

ἐβασίλευσεν ᾿Ασοῤῥαδὰν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ 
αὐτοῦ. 

᾿ ἐν ΑΗ ΓΝ »γ γε," 
ΧΕ. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠῤῥώστησεν 
᾽ , - Ἁ 

Ἐζεκίας ἕως ϑανάτου.ς Καὶ εἰςτῆλϑε πρὸς 
ΩΣ ΤΑΝ: ἢ 4 Ὁ9 ι ε , ᾿ 

αὐτὸν Ἡσαΐας υἱὸς ᾿“μὼς ὁ προφήτης καὶ 

εἶπε πρὸς αὐτόν" Τάδε λέγει κύριος" Ἔντει- 
- Ἶ ) ν ) 

λαι τῷ οἴκῳ σου, ὅτι ἀποϑνήσκεις σὺ καὶ οὐ 

ζήσῃ. 

πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ προφηύξατο πρὸς κύριον, 

2 Καὶ ἀπέστρεψε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 

“ , κ᾿ « 

λέγων" 35.422 δή, κύριε, μνήσϑητι δὴ ὡς περι- 
’ ᾿ς » Ψ , Ἁ 3 

ἐπάτησα ἐνώπιόν σου ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἐν καρ- 
δίᾳ τελείᾳ, καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου 
ἐποίησα. 

, Ἔ « « 3 - - - 

μεγάλῳ. 4 Καὶ ἥν Ἡσαΐας ἐν τῇ αὐλῇ τῇ 
Καὶ ἔκλαυσεν ᾿Εζεκίας κλαυϑμῷ 

μέσῃ, καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτόν, 

λέγων" δ᾽ Ἐπίστρεψον καὶ ἐρεῖς πρὸς Ἐζεκίαν 

Τάδε λέγει 
, ε “- Π] 

κύριος ὁ ϑεὸς Ζ;.αυὶδ τοῦ πατρός σου" ᾿Ηκουσα 

4 « , - - 

τὸν ἤγουμδνον τοῦ λαοῦ μου᾽ 

τῆς προςζευχῆς σον καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου" 

ἰδοὺ ἐγὼ ἰάσομαί σε, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀνα- 
βήσῃ εἰς οἶκον κυρίους ὅ Καὶ προςϑήσω ἐπὶ 

τὰς ἡμέρας σου δεκαπέντε ἔτη, καὶ ἐκ χειρὸς 

βασιλέως ᾿“Ισσυρίων ῥύσομαί σὲ καὶ τὴν πόλιν 

ταύτην, καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύ- 
τῆς δι' ἐμὲ καὶ διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου. 
7 Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας. “αβέτωσαν παλάϑην 
σύκων καὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλκος, καὶ 
« ’ ; 

ὑγιάσει. 8 Καὶ εἶπεν ᾿Εζεκίας πρὸς 
« ἦ δι , ε ιᾶς . ΕΣ ὔ ΄ 
Ἡσαϊαν" Τί τὸ σημεῖον ὁτι ἰάσεταί μὲ κύριος 

ΕΣ ; - , »" 

καὶ ἀναβήσομαι εἰς οἶκον κυρίου τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ; 3 Καὶ εἶπεν ἩΗσαΐας" Τοῦτό σοι τὸ 

μὰ σ , 
σημεῖον παρὰ κυρίου, ὅτι ποιήσει κύριος τὸν 

86. ΑΒ: ῴκησεν (κατῴκ. ἘΧ). 37. Β: Μεσερὰχ 
(ς.Ε). ΑΒ: ᾿Ἡσορδὰν (ὁ. ΧῚ. --- 1, ΑΒ; εἰς ϑάνατον 
(ἕως ὃ. ἘΧ). ΒΈΡότι (ἐ ΑΕΕΧ]. Φ.ΑΒῚ . ἀπ.) Ἐξε- 
κίας (" Χ) Ἐτὸ πρ. αὐτϑ(Ἱ ΒΕΧ).. .ηὐξ. (ο. ΕΧῚ). 3.8 
ἘὮ, δὴ ({ ΑΕΧ). ΑΒ: ὅσα (ὡς ΕΧῚ]. Β’ (41..) ἐν ({ 
ἈΕΈΕΧ), ΑΒ: πλήρει (τελείᾳ ΕΧ), ὅ. 48» (41.) καὶ 
(ἘΕΕΧῚ). 6.48: πέντε καὶ δέκα... σώσω σὲ (ς. ΕΧ). 
Ἴ, ΒΈΗσ. ( ΑΕΕΧ), 9, ΑΒ ἔσοι (ΕΧ.. 

ΠΣ ΒΝ 
Α « ᾿ ἄνω, .} -, ’ ᾽ Α ' 

ασαρ οἱ υἱοι αὐτοῦ ἐπάταξαν αὑτὸν ἐν μαχαίρᾳ. 

ΝΡ ΞΡ 3) ΡΝ 
ΠΣ. ΝΗΡ ὙΠΟ 1223. 3005) 37 

πο, ΟΣ. ΤῊ 
τϑ.} ΞΎΠΞ Ἴπϑτιςς,  ὝΣΝΉΣῚ 
ἩΠΠΤΊΘΝ ἘΦ ΣῚ ὉῚΝ ὙΝ ἸΘΞῸΣ 

ἐΡΌΠΙΣ ὯἋ3 
ΓΗΔ ἼΓΙΒΟΤΓΙ ΣΠΘΤΓῚ ὩΡΙΣῚ Ὁ. 853 ΧΧ. 

ἈΛΞΞΣῚ Ὑ ΠΑΝ ΓΞ. Ἡπορϑὶ ὙΝ ΑΞΡῚ 
ἽΣ πὶπο ἬΝ ΤΠ ΤΟΝ ἼΩΝΟῚ 
ἐποπρ ΝῸ) ΠῸΝ ΓῺ ἽΞ ἼΠηΞ0 
ΒΒ. πρπτὸν ὙΕΤῸΝ 2951 
Νοτοτ ΠῚ ΤῸΝ ἢ “ΩΝ πτοτὸν 8 
ΠῺΝΞ ΠΡΓΕ ΘΕΌ ΠΡ "ῶνπ ΓΝ 
ἜΡΩΣ Ἴ2ΦΞ 2ΩΠῚ θῶ 3303 
ἡππλυθ ὙΠΟῚ Εὐ7τὸ Ξ ὝΠΡΡΤπ ἼΞ0Ὶ ἢ β 
πῆ Ἴ2 1) ΓΩΘΩΣΙ ἜΣΗΙ Δ ΚΣ Ὁ 
τὰ ἢ ΠΝ 25 ἘΣ ἽΝ χα 
πὴπο ἼΩΝ ΤΤΙΘ. "ὩΣ ΤῺ" ἘΠΡΡΤΙΙ 
ΠΣ ἢ νῷ ΣΝ "ἢ ὑπὸν 
ἼΦ ΝΘ 22:1 ΠΡ ΏΠΤΌΝ ὮΝ 
ἐππήὴσπο ΤῸΞ πονῇ αἀδοοΠ ΘΠΣ3 
πλῶῦ ΠΟ ἸὩΘΏΤῚ προσ», ὭΡΟΠῚ ὃ 
ΣΙ ὨΝῚ ἜΦΕΝ ἐῶν Ὁ ὩΞὩΞ 
ΣΕΡΕ ὈΝτπ ΠΕΣ 93) ΤΟΤΕ 

ἸποΣΘΣ ὝΩΝΟΣ ΕΥ̓ΩΡ Ἴ ἸΡΘΟῊ Τ 
Δ ἶ53) ὙΠΙΡΟῚ ὈΛΣΝ ΤΡΞῚ ἼΠΡ 
ἤπΡΡΥΓΙ ΠΝ. ΞΟ Ὁ ὙΠῸ ὑπώπτῦν 8 
γὴτῦ ΝΕ 3 ΓΝ ΤῊ ἼΣΟΝ 
ἐπῆτπι ΓῸΞ πῶσ "3 ὙΠῸ Ὁ 

ΓΝ ΠΝ ἩΡΓΠῚ ΠΡ ΊΘ. ΘΝ δ᾽ 
ὍΝ ἼΞΊ ΤΩΝ ΠῚ ΠΏΣ: Ἵ5 ΠῆπῚ 

[ 

πὴ 

ν. 87. Ξ[ὯΞ ΝΟ ἸἼΡ Ὁ ὙΥ. 4. Ῥ “ΝΠ 

. Β: ὐπ δεπ[οῖδεπ Φαρεοπ. ΝῈ : {δ {ἢ} ἔτ, Α: ἔν. 
υἱὰ Ἅππ “Συδὲ, ΒΑ: ξππὶ (ΘΘέούδεπ. ΟΥ̓ΝΕ : 580 
Πεῖίς. Α: Θοδίεις ἄδεν, Β : Ξθ [ες δείπεπι ὃ. ΑὟΥ τ 



ῷ, φόπίᾳςο. (19, 37--20,9.) 891 

Φαπρενίθ8 (Φυιποτδππα, ἰϑϊα᾽ 8 Δ ταπ  εἰΐ, ΧΙΧ. 

Θαπδονίδ, δὲν δεὐπίᾳ τοπ Ἡβοτίοπ, αὐ 
απὸ 06. θεᾷ, ππὸ ἔεθτοῖς τἀπὶ ππὸ ΘΙ. δ. 

97 κι δι πίσο, Ἔπῦ θα εὐ απϑείεῖς ἰπι απὸ 
οπδτοῷ δ, [εἰπε Θοίεδ, Τἄπιροπ ἴθπὶ παῖς 
Ὁεπι Θόρετι οτα θεοῖο) τἀπὸ Θαν ὅξεν,. 
ζεῖπς Θῦρπε. πὸ [{ς ἐπίταπποπ ἰπ8 απὸ 
γίταταί, ππὸ [εἶπ Θοῦπ Π}ατ΄ Θαῦδοι 
τρατὸ δεπίᾳ απ Κεῖπε (Θἰαί. 

ἌἘῸ. 9.1 δὲν 83εἰ τοατὸ ἰδεέίαᾳ ἰοοιγαπέ. 
Ἰϊπὸ Ὅεῖ τον θεῖ ϑοζαία, δὲν Θοῦπ ὅππος,, 
ἕαπι ιὶ ἰθπὶ ππὸ Τρταῦ) κι ἰδπι: 0 Τρυίϑι 
εν ει: είς ὁεἰίπ ὅαιιδ, Ὁεππ δι 
οἰ Πούδεπ ἀπὸ πἰῶξ Τοδεπ Οείδεπ. 

2 (ὅν αδὲν τὐαποῖς [εἶπ ἩΓΠΕΠῚ 8 κιν ὕθαπῦ, 
3. ππὸ δοίείς ζππὶ ὅεττα ἀπὸ [ρτα: Ἐπ, 

ἄεῖτ, σερεπέο Ὁσ, αῇ ἰὰ) σον οἷν τε 
αοραποοῖς θαθὲ ττὸἍ ταῖς το γα ἐπὸπὶ 
φουῦξεπ, ἀπὸ θαδε αεἴθαπ, Ὁα48 οἷν τοῦ ]- 

ᾧ σαεἴάι. {πὸ ἰδέα τρείπεῖς [εῦγ. ἢ 9 α 
αδεν δεαία ποῦ πίῶι πτ Θίαρε θα 
Οίπαιϑ σοραπαὲπ θαῦ, ἔαπι Ὁεὲ8 ϑεττη 

ὅ ϑ8οτίέ πὶ ἰῦπι απὸ Ἰρτα: ἢ δέεῦτε τππ τπηῦ 
ζαᾳε ἰδέα, δεπὶ τοι πιοῖποϑ Ξβ0 18: 
Θο ρτι δε ὅν εῖν, δεν Θοί Ὁείποδ 58α- 
ἰετ8 Φαυίο: δ) θαῦε Ὁεῖπ Θ δεῖ σεθῦτεί 
απὸ δείπε Φοτάποεπ σεεθεπ; ἤθε, ἰῷ 
ἿΠ οἰ) σεἤιποὸ πιαὔεπ, απὶ Ὁτίοπ Ζαρε 
τοἶτῇ δι. δίπαμῇ ἱπ Ὁᾳ8. αιϑ δὲ8 εῖτη 

θ αοῦεπ. ἢ πὸ ΟἿ {ππίεθπ δαῦτο κπ| θεῖς 
ποὸπὶ ϑοόδοι τππ, πὸ Ὁἰα) τὸ Ὁΐοῖε (Θἰαδε 
εὐτείτοη ὁοπ δὲπὶ δεπίᾳ και “Πρ τίοπ, ππὸ 
οἰεῖε Θἰαοὶ δε ίτιπεπ. ἀπὶ πιοίπεθοιοπ 
απὸ ππὶ πιείποϑ δπεῶτ8 Φαοίοϑ τυἱϊεπ. 

7 ΣἸἰπὺ δ οαία [ρταῶ : ϑυίπροι θεῦ εἰπ 

Θεϊ δείσε. πὸ Ὅα. [ΐε οἷς δταίοπ, ἴὲ6- 

τη ἢ Πε απ οἷς Φνῦζο, ππὸ ἐν τρατὸ σἐς 

8 {ι|πῦ. ἃ ΘΙ δΕα αδὸν Τυταῦ κι ϑείαία: 
δ οΙε8. ἰ Ὁα8. Ξεἰάγεπ, δαβ πιϊ) ὅὲ} 
ὥοτν τοἷτο σοἤιπο πιαγειι, απὸ ἰΔ) ἱπ 868 

εῖτα απ δίπαμ σοεθοεπ τθετοὶ απὶ ὈΥ ΠῚ 

9 αροῦ ἢ οζαία Ἰνγτα : Φαϑ Θεἰάγεπ το} 

Ὧι θαδοι σοπὶ φέγγη, Ὁαβ Ὅ60 ΘΕ1Ὶ {θιιπ 

᾿ Ε.37,38, 
2 

φοποίεπ. ΥΕ: τοΐεδεν αὐ οπηπιεπ, 
3, ΒΙΑ: τοῖς ἰῷ. νΕ: το. ὟΝ : τπ|} Φ ται, 

Β.Α: ἱπ(ρογ) ᾿θαρυθεί!., σοξοπιπιοποπι Ὁ. ΑὟΥΟΥΙ: 

(4απ2) ἐταἐδεπέπι, 
4. ΒΑ χππὶ πα ΠΤοτεπ ϑθουθοῦ (θοταιό). ΝΕ: 

πΠ. ϑοῖς. Αι: ἄθενς Ὁ. θεῖ { Ὅ66 ἔδοτθ. : 

δ, Β: ἀπρεζοῆεπ, αΥ̓ΟνῈ: δείίοπ, Α: ὅαδὲ οἱ) 66ἐν 

ΔΡῚΠ οἱ ΓΟΨΘΓΒΙ15 δὲ ΘΠ ΔΟΠΘΓΙ ΓΟχ Α5- 
ΒΥΡΙΟΤΊΠΗ, οἱ πη η51 ἰη Νίηἶνο. Ἐ ὐπι- 87 
416 ΔάοΓαΓοί ἴῃ (6 Π1ρ1|0 ΝΘΒΓΟΟΙ ἀθιιπη 
51], ΑἀγΔΠΊ 6] 60 ἢ} οἱ δα γΆ ΒΔΓ ΠΠΠ] 6}}}5 

τοὺ τ 24: ΡΟΓΟΙΒΒΘΡΙΗΙ ΘΠ ρα ϊο. ΕἸ ΡΘΓ απ {16 

Τοη δ. τ ἢ (ογΓΔ ΠῚ ΑΡΙΠΘΒΪΟΤΙΠΙ, οἱ τορηᾶνίϊ 
Ῥετιάγδν ἈΦ ΒΔ] Ἃ0η ΠΠ 5. 6}115 ΡΓΟ 60. 

2υη.1,2. 

ἿΝ 
82,21. 

ΘΚ Τὴ ἀἴθθὰ5 1115 δοργοίανι! Ε26- Ἰ ΞΕ. 
ΟΠ]85 546 δα πηογίθηι. Εἰ νϑηϊΐ δά 
Θαπὶ βᾶϊὰ5 Π8ΠΠ5 Απη05 ΡγορΠθία, ἀϊ- 
ΧΙ 6 6ἱ: ἢδθο ἀϊοὶΐ θομλ 5 Π 6.15: 

ὑξρῦ, Βγαρθοῖρθ ἀομηαΐ [χ6, ἸΠΟΓΙΘΓΪ5. ΘΠ ΪΠν 

32,24. 

κι.85,.. (ὰ οἱ ΠῸη νἶνθϑ. ἝἜΘυϊ σοηνορι ἃ- 2 

σου. ΟΙΘΙῚ 581 δά ραγιθίθιῃ, δὲ ογανὶΐ ἢο- 

βεδθιϑ, ΤΠ ΠῚ, ἀἰοθη5: ἘΘΌΒΘΟΓΟ, Ποιηΐπο, 3 
18... ΠΙΒΠΊΘηΪΟ 418650, 410 Π)040 ΔΠ}}}ἃ- 
εν, Αι γ 6 γ]Π| ΘΟΓΔΠῚ ἰ6 ἴῃ νϑρ δία οἵ ἴῃ οΟΓἀ 6 

Ρογίθοίο, οἱ φιοά ρδοϊϊαμη οϑί ὁ0- 
Γᾶ ἰ6 [Θ θυ. ΒΊθνι ᾿ἰααθ ᾽26- 
ΟΠ 5 Ποία τηᾶσηο. ἘΕῚ ἀπίθαιαπη 4 
Θσγθαθγοίῦ ϑϊ]35 πηθάϊδηη ρΔΓίΘΙη 

μ..38.4. 8111, ἰδοία5. 8. 56 ΓΠ|0 ΠΟΠΙΪΠΙ δή 

5..88,5. δ, ἀϊοθη5: ἢ ΘνΘΓίοΡΘ οἵ ἀϊὸ ἔΖζθ- ὅ 
28πν.7,5, ΟἶΔ6. ἀποῖ ΡΟΡῸΠ π|6]: Ηδθο ἀϊεῖὶ 
πε 8,»5. θοΙηἶηΠ5. Π6ι15. Πᾶν ἃ ραίγῖβ ἰα]: Απ- 

ι9.,0. δἰνὶ ΟΓΔΙΙΟΠ 6 πὶ ἰπ8π| ἱ νἀ ᾿ΔΟΓΥΠΊἃ8 
ἰ0ἃ5, Οἱ 6008 58ΠΔ 71 ἰ6, αἀἰδ6 ἰδγίϊο 

ϑοθηάθ5. ἰθπηρίαμη ΠοΙηΪηΪ. ἜἘΕῚ δά- 6 
ἀλη αἴθ θυ5 (15 4υϊηθοῖ ΔΠη05: 

με θ,6.584. οἵ ἀθ τηᾶπτι ΓΘΡῚ5 ΑΒΒΥΓΙΟΓῈΠῚ [1- 
ῬΟΓΆθΟ ἰθ οἱ εἰν αἴθ] Πδηὺ, οἱ ΡΓγῸ- 

19,84. [0 σ Δ ὈΓΡΘΠῚ ἰβίδη) ργΟΡίοΡ π|6 οἱ 
ΡΓΟΡΙΘΓ Πᾶνα 86 ΓνῸΠῚ πηθ. ἤ ἢ]- 7 

Ἐαιϑδιδα, ΧΙ 4ὰ6. 5αϊᾶ5: Αἰΐδγία τηαβϑᾶμη ἢ00- 
(ρερν συ. Οὐδ. ΟαΠ] αἰ} 1556η| οἱ ρο- 
Μο δε τδες ὨἸ5ΒΘΗΐ ΒῈΡΘΡ ὉΠΟῚ5. 6118.) ΟΟΡΔΙΙΒ 
ΠΡ ΉΣ  ΤΟ5 1: Ἃ Πχογαΐ δ 06 ΠῚ ΕΖ60}}1ἃ5 δὴ 8 
γααοαν, ἰβαίαα : Ομ ΘΓ δἰβηαπὶ 4α]ὰ [)0- 

ΤΠ 15 [6 58 ΠΔ}}}{ οἱ 4] Δ566}511- 

ΓΝ 5110 416 (οΓίῖα ΘΠ ρ! πη ΠοιΉ 1 
κε 88,:-. ἢ αἱ αι Ιϑαϊὰ5: ΗΘῸ ΘΓ! βίβπυπὶ ἃ 9 

Ποιαΐηο, Τυοὰ [Ἀσία Γιι8. 511 ΠΟΙΏΪΠΙ15 

47, ϑ: ΑΥ̓ΠΙΘΠΟΓΙΠ,. 
1. Α1." Που5. 8: ΠΊΒΡοΠΘ, 

δοῖ[οἵ. 
0. Β.Α: 25 δείποπ Ξαροπ, 
Ἴ, εἴτις παῖε δείασοεπ, Β: δίππροι, ΟὟΝΕ: 

«εἰσεπξπάγεπ, ΥΕ : εις, Β.ΑΥ̓Α : Θε[αιοῦν 
Αγ: αεπαῦ, 

8. Βείϊεπ. Β: δαί φοαρέ, ΝΕ : {ταρίς 3..: 58 α6 
τοἰτο παίν {τ εἶπ 3. 

5. ΑἸ.Ἐ (10) οἱ. 



δ.) (20,10--18.) Εἰ Ε ἢ, 

χχ. Τϊοκῖα γρϑοὺ «ιῖσο. 

λόγον ὃν ἐλάλησε Πορεύσεται ἡ σκιὰ δέκα 

ἀναβαϑμούς, ἐὰν ἐπιστρέψῃ δέχα ἀναβα- 

ϑμούς. 10 Καὶ εἶπεν ᾿Εζεκίας" 
Ἂ » ) Ε ΄ 

σκιὰν κλῖναι δέχα ἀναβαϑμοὺς" 

Κοῦφον τὴν 

οὐχ οὕτως, 

ἀλλ ἀποστραφήτω ἡ σκιὰ δέκα ἀναβαϑμοὺς 

εἰς τὰ ὀπίσω. 1: Καὶ ἐβόησεν Ησαΐας ὁ προ- 

φήτης πρὸς κύριον, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σκιὰ ἐν 

τοῖς ἀναβαϑμοῖς ᾿Αχάζ, οἷς κατέβη τοὺς δέκα 

ἀναβαϑμούς, εἰς τὰ ὀπίσω δέκα ἀναβαϑμούς. 

12 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλε Βαρωδὰχ 

Βαλαδὰν υἱὸς Βαλαδὰν βασιλεὺς Βαβυλῶνος 

ἐπιστολὰς καὶ δῶρα πρὸς ᾿Εζεκίαν, ὅτι ἤκουσεν 

ὅτι ἠῤῥώστησεν ᾿Εζεκίας. 18 Καὶ ἐχάρη ἐπὶ 

αὐτοῖς ᾿Εζεκίας, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς πάντα τὸν 

οἶκον τοῦ νεχωϑά, καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ 

χρυσίον, καὶ τὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἔλαιον 

τὸ ἀγαϑόν, χαὶ τὸν οἶκον τῶν σχευῶν, καὶ 

πάντα ὅσα ηὐρέϑη ἐν τοῖς ϑησαυροῖς" καὶ 

οὐ παρέλειπεν οὐδὲν ὃ οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖς 

᾿Εζεκίας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἐν παντὶ 

ϑησαυρῷ αὐτοῦ. 14 Καὶ εἰρῆλϑεν Ἡσαΐας 

ὁ προφήτης πρὸς ᾿Εζεκίαν τὸν βασιλέα καὶ 

εἶπεν αὐτῷ: Τί ἐλάλησαν οἱ ἄνδρες οὗτοι, 

καὶ πόϑεν ἧκον πρὸς σέ; Καὶ εἶπεν ᾿Εζεκίας" 

Ἔκ γῆς ποῤῥωϑεν ἥκασι πρός με, ἐκ Βαβυλῶ- 
γος. Τί εἶδον ἐν τῷ 

οἴκῳ σου; Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας" Πάντα ὅσα ἐν 

τῷ 
ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς, καὶ τὰ ἐν τοῖς ϑησαυροῖς 

ιὅ Καὶ εἶπεν "Ησαΐας"" 

οἴκῳ μου εἶδον, οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ μου 

μου. 10 Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας πρὸς ᾿Εζεκίαν" 

"Ἄκουσον τὸν λύγον κυρίου: 17᾽ δοὺ ἡμέραι 
ἔρχονται, 'φησὶ κύριος', καὶ ληφϑήσεται πάντα 

τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ὅσα ἐϑησαύρισαν οἱ 
πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς Βα- 
βυλῶνα, καὶ οὐχ ὑπολειφϑήσεται ῥῆμα, εἶπε 
κύριος. 18 Καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν σου τῶν ἐξ- 

ἐληλυϑότων ἐκ σοῦ ὧν ἐγέννησας λήψεται; 
9, Β (οι. ἰῃῇγα): βαϑμδς. 10. ΑΒ: χίέ, ἀλλ᾽ ἐπιστρ. Β 

Ἐ(ρ.σκ. γἐν τοῖς ἀναβαϑμοῖς. 11.488 Ἐ4χ. ΒΥ οἷς. 
τὸς δ. ἂν. 12. Β: Μαρ. Δ}: βιβλία». μαναὰ (ἐπ. χ. δ. 
ΕΧῚ). 18,8: ὅλον τὸν... (54. )καὶ.} Β᾽ (ἃ. τὰ) καὶ. ΑΒ 
Ἐπαντα... Τρ. ) αὐτϑ: καὶ ὀκὴν λόγος (8. τόπος) 
ὃν. Ὁ: ἐν πάσῃ τῇ ἐξϑοίᾳ. 14. 4}: πρὸς τ.β. Ἔξ: Ἂ: 
εἶπε ε πρὸς αὐτον. 
(ἃ. καὶ) ἀλλὰ. 10. βατὸν. 17. ΑΒἔφ. κύρ.. 
18. ΔΒ: οἵ υἷοί σὸ οἱ ἐξελεύσονται.. 

οὐ. 6.) δ. 
ὃς γεννήσεις. 

ἥκασι. 15.4 .}ηῆσ.ΒῈἘΈξ. ΑΒΤῚ 

Ὅν ΤΟΣ "ἰῶν ὉΣΠ ἼΘΣῚ ἼΞΙ 
ἼΠΡΡΊΓΙ" ΔΏΝῚ ᾿ ΓΡΟΝ ΩΣ ἘΠῊΝ " 
Ν᾿ ΤΊΣ τον τόρ" ἘΞ Ὁ 

ἐ ΓΛ ΣῺ ὍΩΣ ΤΡΒΉΓΙΝ ὉἸΣῚ ΞηδΣ 55 
ΣΉποτρΣ, ΝΉΞΘΣΙ, ἘΠ ΣθΣ, ΝΆΒΟΛΗ 
πη; ὝΩΝ ΓΊΘΣΩΞ ἜΚ ΠΓΤΝ 30: 
ἐ ΓΗ ΡῸ ΟΡ ΤΡΘ ΙΝ ΤΟΙ͂Ν ΓΗ ΣΡ 
ἸἸΊΝΌΞ ΠΊΝῚΞ πρῶ ΝΠ ΤΣΞ 
ΣΙ 25) ΘΒ Ὁ; Ὁ ἩπΝ 5 ῚΞ 
ΣΣΙΡΡΤΓΙ πὸπ "Σ΄ ἽΞ ἸπθρτττῸΝ 

Ν ΘΝ Ὶ ἤΠΡΡΤΠ ἘΠΟΌΣ ΦΊΡυθΝῚ 18 
ΠΤ ΤΙΝ ὨΌΞΗΓΤΝ ΠΞ9 ΤΊΣ ΟΞ 
ὨΝῚ 2,ΩΣῚ γώ ̓ ΝῚ ΟΞ" ὨΝῚ 
ΝΧ ΩΝ ΟΣ ΓΝῚ οὐϑ ὨΣΞ ῸΞ 

ἼϑΝ πϑῚ πηττν Ὁ ὙΓΟΧΊΑΞ 
πΡΘ35 ἼΠΊΞΞ ὙΠΈΡΤΙ ΘΝ ΊΠ ΓΝ 
-ἂν κλπ πονῶν ΝΞΡῚ Ὁ ΠΣ "4 
“ἘΔ Ν ἼΩΝΟΣ ἩΠΡΡΤ ΠΡῸΣ 
435 ὈΝῺ5 πὰ ΘΝ ̓  ὉἼΩΝ 
ΠΡ ΝῺ ὙΠΉΡΤΓΙ ὙΔδ τὴ τὸν 
ἼΠΞ3 δ ΠῸ “ὮΝ 5) ἐοΞΞῸ ΝΞΟ 

ὌΘΞΞ ὝΘΝΓΞ ὈΝ ἸΠΡΡΙΓΙ ὙΟΝΟῚ 
ὈΤΝ ἭπΤΝὉ ὝΩΝ Ἴ3Ὶ ΠλπΓ Ὁ ἼΝῚ 
πον ὙΠΟ ΘΣ ὝΝῚ,. Ο ΣΓΗΧΈΞΊΟ 
ΘΡΛ2Σ ΤΒΕῚ ἐ ΠΡ ΠΣ ἼΣΗ ΣΟ ἼΠΕΡΤΓΙ 17 
μὰ ΜΠ ΩΝ Ὁ ΟΝ.) ΘᾺ 

12 

' 

Ξ ΤῚΣ ΡΠ ΤῚΣ ΣΝ ἼΠΧΝ 

τὐϑὸ ἐτῆπο ΟΝ ἼΖῚ ἼΠΉΤΝΟ 5 

ἢ προ ἼΩΝ ΤΡ ἊΣ ἼΩΝ 
ΥΣ 18. Ὁ ΠΩ 
Υ. 18. Ῥ Ἵπρὶ 

9. υοτιρᾶτεδ, ΒΙΑῪ : ὅταῦο! (Α: θἰπίοπ.... δ'ταν 
Π 2.) 00] 

10. Β: δὲιι Θῴ. εἶπ θείϑεοβ  ., [1 χιι ποίᾳοπ, 
ΑΥ̓͂: εἰπ ἃ,, δὰβ δεν (Θῷ. ἵπῆο. ΝΕ: θη Θῷ. [εἰῶε... 
ζυτματήδοπ. 

11. εὐ Τίεῇ δὲπ... σόθεπ, ΟαὟΕ : (Θομπποπξείμον 



ὡ, διεῤπίᾳς, 

᾿Ὡ» δ υ Ἱ 3 β..- Ν' ὐ τ ὶ ς 

0, 10--18.) 888 

εν Θιβϑαΐξει απ Θοῖρεν 0 α8, ΦΟἷο Θεπδηπα θη 95 δεῖ, χα. 

τοἰτο, τθαϑ εὐ σοτοδοῖ θαι: (ΘΟΓ δεν Θ αἰίοπη 
ἀεθπ (Θιπει ζτοεν σοθεπ, οὐδοῦ ἐπ Θιι- 

10 [ἐπ δατ ρει ὁ Ὁ Θίδέϊια ρτα: (8. [ς΄ 
τε ε, Ὁα 8 δεν (Θι αἰίοπ κορπ Θειξοπ πἰοδεῦς 
τοᾶτιδ φοῦε; δα8 1Χ0}Π ἰα) πἰε, ζοπϑουπ, 
Ὁ4Ἠ εὐ δεῦπ (Θέπζεπ οἰπίον {6} κεν  σοῦε 

11 ἘΦα τἰοῦ ον τον θεῖ δ εζαία. ὅπ οῖτη 
απ, ππὸ δεν (Οαίίοπ αἰπῷ Οἰπίον {{) 2π|π 
τα ζοῦπ Θαιζοπ απὶ Βείρον ρα, οἷο εὐ 
ραν πἰερετισάτίβ σοραπρεπ. 

12. 8. δεῖ 83εἰ Ταῖς Ξτονα, δεῖ Θοῦπ 
ΞΒαϊοεδαπϑ, Ὁε8. Θυοῦπ8 “Βαϊεδαιδ, δέδηΐρο 
41ι| 8 αδεῖ, ἐΒτίοζς ταῦ (δ 7 λει κι Φ δεϊα; 
Ὁοππ αὐ θατίς αοὐρῦτοί, Ὅᾳ8 Θίξεια ἔγαπε, 

13 ταν σουροίεπ.  Φίδεία. αδὸν τθαν {τ [ὦ 

παϊξ ἰθποπ, ἀπὸ κοἰροίς ἰθποπ Ὅᾳ8. σαπδὲ 
Θὥαβδαιβδ, Θίίδον, Θοῖο, Θρεεοτοῖ ππῦ 
Ὁαϑ δεῖϊε 3561, ππὸ οἷε Θαγπί [ὦ ἔα πιπιοῦ, 
ἀπὸ αἴε8, τα ἰπ ζεἰποι Θάάρεπ τοῖ- 
δαπθεπ ταῦ; ε8 τθατ πίτδ ἰπ {εἰποπι 
αιζε τἀπὸ ἰπ [εἶπεν ααπρὸπ Θεττζάγα, Ὁα8 

14 ἰθπεπ ἰδέα. πίε κεἰροίς. Ἔα ἔππι ες 
7αϊα, δε. Ῥτονθοι, ζππὶ ἀπδηίαᾳο ιδέϊ, 
απὸ Τρτα ἀπ ἰθπι; ὅ8α8 δαδεπ οἰεῖε οι 
αὐασί, ππὸ ἸΌΟΘΟΥ {{πὸ [6 1 οἷν 6ἐΞ 
Ἑρπιπιεπ ὁ φίδέία ρτα ὦ : Θἰς {{πῸὸ ατι8 [εγε 
ποῖ βαποοπ 1 πιὶν φοξοπιπιεπ, το ὅ5.αθ0]. 

15 Ἐν ργα: ϑθαϑ θαδεπ [{ς ρεζεθοπ ἰπ δεἰς 
πεπὶ απ ὁ ἰδέα Τρταῦγ: (Οἷς θαθοπ αἴε8 
σεζεθεπ, τϑαϑ ἐπ πτοίπεπι ὅατς {Ππ, πὸ [{ 
αἰτ8 ἐπ πιείποπ Θ ἄθεπ, σα 8 ἰὼ πἰ δ ἰδ πεπ 

16 σελείφοει δάτίο. Ἔ Φα [ρταῷ δεζαία 21 
17 φίδειᾳ; οὔτε Ὁε8 ὅεττη δον: ἘΘίεθο, εὖ 

ἔοπππί οἷς 3 εἶξ, Ὁα8 αἴὸ8 υοἱτὸ σεπ 5 αθοῖ 
γροσαοίίθτε τϑοτθοη απ Ὁείποπι απο, τπτὸ 
τοαϑ ὁεῖπο δάτον σοζαπιπιει θαδεπ δἰδ απ 
Ὁἱεζεπ Φαα, ππὸ τοἱτῦ πίτ8. ἰδετροίαξεπ 

18 τοοτϑπ, ζρτί ἄς Ὁ Θεῖτ. 
δἰποεν, οἷς οοσ. οἷν ἔοπιποπ, δίς 
ἀειισοπ τοῖν]δ, τροτθεῖι. σοποπιπιο του οπ, 

θ9θ,..4.Α: Πιτῦοτ. Δ.Αἃ.: υονοάτίδ, 
12.4.4: ϑϑετοσαῦ, ΞΘ αἴαδαπ, δὲν Ὁ. 38. 
18, ὕ.1.: ον δὲίπδοτ, 

Αν [ἀρτῖς ὃ, Θῷ. σαν οἷς θἰπίοπ.., ἀπ δεν οππεης 

1 ΡΠ ΈΤς 
ἢν “ρτοδα,εϑαίαδαι, δοῦ Φοθη 35., δθπίᾳ. 

13. {εἶπ σαπξε8, Β: Ἰ1πὸ αἵό ὃ. [{{ απαορῦτε δα τίς, 

ανγ: οὔτοι [. απ. νΕ: φἰιτάδον Ττοιιοῖς (ὦ) ὁ. ΑἹ {τὶ 

Πῷ ἰθτον θιτξιπί!. ΝΕ: Θαρέαπηπον, Αι: Θαπό δον 

Φειυΐτοο. αΥ̓ὙΕ: 6 Π {ὦ ο (αἴ δὲη). Βὲ αατε θα δε 

ὁ[. Β.ΟΥΝΕ: ϑοιιῃθαιό, Α : θαιό [εἴπου δεζάβε ἐ 

“οϊραίοιξίεοι - Βιδε., 31. ξ΄. 2, 808 1. 101}, 

ἜΦαζα οἷος 
δι, 

ΒΘΓΙΠΟΠΘΠ {Π61ὴ ἸΟΟΘΙί5. 651: ΥἹἱβ αἱ 
ἀϑοθηδαΐ πη} γἃ ἀθο 6) [11615,0 8 αἱ 

γον ΘΓία α Ρ (ΟΓ 461 σγδά 5} ἘΕῚ 16 10 
ΕΖΘΟΙΙὰΝ : ΕΔΟΙΠ6. ο5ὲ ΤΠ ΓΔΠῚ ΟΡΈΒΟΘΓΘ 
ἀβθοθηὴ [1Π6158, Προ Ποὺ νοΐὸ αἱ ἢαΐ, 

564. ϊ ΓΟνΘΡ (ἢ ΓΘΙΓΟΡΒΙΠῚ ἀθΟ ΘΠ) 
20. δΓΔή 5. Ἔ]ηνοσαν [(Δ 46 5αϊᾶ5 11 

ἐὐῦθα, ΡΤΟΡΠοία Π)ΟμΪΠ ΠῚ, δἱ σράαχί!. ἀπη- 
δικιά θη ΓΔ] ΒΘ Πἰπ 65, 4 θ 115 78η) 465 66η- 

ἀογᾶϊ ἴῃ ΠΟΡΟΪΟσΙΟ ΑΟΠ82, ΓΘ ΓΟΓΒΊΙΠῚ 
ἀθοοθιη σγδά!}}}8. 

ἴῃ ἰθΏΡΟΓΘ. 1Π10Ὸ τηϊδὶὶ Βογοάδοῃ 12 
ποθι Βαϊαθλη ΠΠΪα5. Βα] λη, τὸχ ΒΆΡΥ]Ὸ- 

ΠΟΤῚ). ΠΙΙΘΓὰς. δὲ Ἰηπηθγὰ δὰ ΕΖο- 

ΘΠ ; ἀπά] ναὶ 6η ἢ (04 ἁθοΓΟἰδ5- 
πε.39,., 881 ὕΖθοῃϊα5. Ἔ [Πιδρίδί5. δϑί δυίθῃ) 18 

ἴῃ δάνρηία ΘΟΥ) Κ2ΘΟΠ 5, οἱ οβίθη- 

ὙἸ οἷ ἀοιλιτὴ ΔΓΟΠ Δί) οἱ ΔΙΓΓῚΙΠῚ 
οὐ ΔΡΘΘΏ ΠῚ οἱ ΡἰσΙη θὰ νὰ γᾶ, π- 
σαθηΐὰ 4ὰ04π6. οἱ ἀοηλ}) γΑΒΟΓΆΙΩ 

ΒΌΟΡΙη), οἱ ΟΠἸΠΪὰ αἃ86 ὨΔ]Π6ΓΘ ρο- 
ἰ6γὰϊ 1 {Π6 580 15. 515: 0} [α 404 
ΠῸἢ ΠΙΟηΞίΓαΓοί οἷ ΕΖΘΟΠ 5. ἴῃ ἀ0Π10 
58 δ ἴῃ ΟἸΠΪ ΡοίΘβίαία δι. Ἔνο- 14 

ἢΪ δα 61 581ὰ5 ΡΡΟρ]θία ἀ ΓΘΘΘΙῚ 
ΕΖΘΟΠΙΔ πὶ ἀἰχιίπι6. οἱ: Οὐ ἀϊχϑγαηΐ 
ὙΠΓῚ κι], δα ἀπᾶθ νϑηθγΐ ἃὰ ἰδὲ 

Οὐ] αἷΐ ΕΖθομῖαβ: θ6. ἰθγῦγὰ [ΘΠ σΊ ἢ 4ιἃ 
γΘΏΘΡΙηΐ δὰ τη6, 46 Βα γίοηβθ. ἘΑιΓ15 
116 γτϑβροπάϊ: Οὐ νάθγαηι ἴῃ ἀοΊη0 
ἰὰααΓ ΑΙἸΙ ΕΖΘΟΙ 5: ΟμηΪὰ 48 ΘΟ. Π1- 
{6 5ηΐ ἴῃ ἀ0η)0 Πη18ἃ, ν᾽ 6 ΓΙη!, Πἰ- 
ὮΠ οδὲ αι πη ΤΠΟΠΒΙΡΑΥΘΓ ἢ Θἷ5 

μ..39,5. π΄ {π65Δ 0 Ὁ}5. Π]6Ι8. Ἔ ΙΧ ΠΙΆ 46 16 
“οι, 5815 ΕΖΘΟΒίᾶΘ: ΑἸΠ]] ΘΓ ΠΘη] ἢο- 

ἀρ οϑτηίηῖ: ἘΒΟΘΘ, ἀΐδ5. νθηΐθηϊ, δἱ δι ΐ8- 17 
γ4,.13.. ΤΘΏΓΕΡ ΟΠ 4188 811ηΐ ἴῃ 4010 

[ῖ0ἃ, δἱ 4υὰθ σοπαήϊἀθγηΐ ράΐΓο5. (ὰ] 

5606 ἴῃ ἀἰθῖη πη, ἴῃ ΒΑΡΎ ]ΟΠΘΙῚ ; 

Π0η ΓΘΙΏΔΠΘΌΙ 4] ἀπ ὰπ|, 841: ΠΟΠΙΪ- 
᾿8..89,5. Π15.. ἘΒ64 οἱ 46. ΠΠ115. 1α]5. ααὶΐ Θρτο- 

ἀἸδηΐαν οχ ἴθ, 4105 σ ΘΠ 6. . 155 [0] Π6Π1ῈΓ, 

Ες.39,1655 
26Ὁἢ- 

Ε5.39,3, 

Ἐ-.39,4. 

3; ΑΙ. ἐφ. [α}{} νογθαπη, 14. ΑἹ. " δα π16. 
18. Α].: το] ηΐ. 

ὙΕ: ἠαπροπ (δοιθαἱ!, Α: α. ϑβογτπιδαοι ὃ 
14. ΑΥ̓͂ .ΥΕ.Α.: ϑϑὲάπιον. ΝΕ: Ῥαΐοπ οἷο 95 ὲ, {ἀντ 

θαι {τᾶᾳο, 
10. ΝΕ: δεγπίπιπι οι ϑπιὀἼγτι. 
17. τοαῦ ἱπ δ. δ. ἐξ. ΥΕ τ πταπ... Πα!" .,, τυεβ: 

{ιν ρὲπ τοίτο, 
18. απὸ δοίπεπ δ, ΑὟΝ.Α : Θόθπομ, ΟΥ̓ Α: 

δουυούροθοι (ὐετθ6π) απὸ οίτ, ἀν οἷν αὐ Παιπ πιο, 
δ): 



534 ἕυ, 19---21,7.) 

καὶ ἔσονται εὐνοῦχοι, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ὁ βασιλέως | 

Βαβυλῶνος. 9 Καὶ 

Ἡσαΐαν" ᾿4γαϑὸς ὁ λόγος κυρίου ὃν ἐλάλησεν" 

εἶπεν ᾿ζεκίας πρὸς 

ἔστω εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη ἐν ταῖς ἡμέραις. 

μου. 
20 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Εζεκίου καὶ 

ὅσα ἐποίησε καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, 
καὶ τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδραγωγὸν ἃ ἐποίησε 
καὶ εἰρήνεγκε τὸ ὕδωρ εἰς τὴν πόλιν, οὐχὶ 
ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 

τῶν βασιλέων Ἰούδα; 21 Καὶ ἐκοιμήϑη Ἔζε- 
κίας μετὰ τῶν πατέρων αὑτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε 
Μανασσῆς υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ΧΎΙΥ. Υἱὸς δώδεκα ἐτῶν Μᾶανασσῆς ἐν τῷ 

βασιλεύειν αὐτόν, καὶ πεντήκοντα καὶ πέντε 

ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνυμα 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Εψιβά. 
πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ βδελύγματα 

2 Καὶ ἐποίησε τὸ 

τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρε κύριος ἀπὸ προςώπου 
τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, 8 καὶ ἐπέστρεψε 'Μανασ- 

σῆς, καὶ φκοδόμησε τὰ ὑψηλὰ ἃ κατέσκαψεν 
Ἐζεκίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἀνέστησε ϑυσια- 
στήριον τῷ Βάαλ, καὶ ἐποίησεν ἄλση καϑὼς 
ἐποίησεν ᾿“χαὰβ βασιλεὺς ᾿Ισραήλ, καὶ προς- 
εχύνησε πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἐδούλευσεν αὐτοῖς, 4. καὶ φκοδόμησε ϑυσια- 
στήριον ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν ᾧ εἶπεν" ᾿Εν Ἵερου- 

Α , νγ , ΕΣ ΄, 

σαλὴμ ϑήσω τὸ ονομά μου. ὃ Καὶ ῳκοδόμησε, 

ϑυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν 
ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου, 5 καὶ διῆγε 
τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρί, καὶ ἐκληδονίζετο καὶ 
οἰωνίζετο, καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύϑους καὶ 
γνώστας᾽ ἐπλήϑυνε τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν 
ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου, τοῦ παροργίσαι αὐτόν. 
7 Καὶ ἔϑηκε τὸ γλυπτὸν τοῦ ἄλσους ἐν τῷ 
οἴκῳ ἐν ᾧ εἶπε κύριος πρὸς Δαυὶδ καὶ πρὸς 

“Σαλομῶντα τὸν υἱὸν αὐτοῦ" Ἔν τῷ οἴκῳ τούτῳ 
10. ΑΒ κα, δεν. (ἐ ΕΧ). 20. ΑΒ ροῃ. κ. ὅσα ἐπ. 

Ρ. δυν. αὐτᾶ. ἸΔΌΣΩΝ καὶ εἱ ἃ ἐπ. (ο. ΕΧ). Β: 
εἰςήγαγε (εἰςήν. ἈΡΧῚ. ΑΒ: πες τάν . τοῖς ] 
βασιλεῦσιν (ς. ΕΧ).--- 1. ΑΒ: τῇ μητρὶ (ς. ΕΧ). Βι:] 
ψ.(ἜἘφψ. ἘΧ). 2. ΑΒ: ἐν ὀφϑαλμοῖς͵ τοῖς ΕΧ). 
3. ΑΒ αν. (ΕΧ).Ψ Β: κατέσπασεν Ἐξ. ... τῇ Β. 
(ει. ΕΧ). Β 1 (ἃ. ἄλση) τὰ (ἢ ΔΕΧ), ΑΒ (εἰ, Δ): ἐλ νεη 
μειίστρατ. ἘΧ). 4. ΑΒ: ὡς εν ἢ ἘΧῚ). ὅ. ΑΒ: ΠΟΣῚ 
σιαστήριον (- ια ΕΧ). ὁ, ΑΒ: τὸς υἷδς (τὰ τ Ὲ ΣΧ). 
Β: τεμένη (ἐγγαστρ. ΕΧ; ΑΕΧ: 9ελ ητὴν). ΑΒ: 
ποιεῖν... Ἐ(84.) τᾶ (ς.ΕΧ). 7. ΔΒ Ἐ(α|1.) ἐν ({ ΕΧ). 

ΟΠ ΩΒΓ ΟΞ ἸΓΘΡΤΙ͂ "ΔῊ ΟῚ 

Εοριῖπι ΒΗ͂. 

απαδδονοα «Κιάκο. 

τὔ53 ΕΝ ἜΝ "δ ἘΠῚ 
Ξ'Ὁ Ἰπυνοτῖν ὦ ὙΠΡΡΊΓΙ ΩΝ 19 
ΔῊΝ ἜΝ δ. ΠΉΞῚ νῶν ΓὴΣΠΣ τ ἼΣῚ 

ἐλ. Τρ; ΤΌΝ. ΘΟ δτδὶ 

ἈΣΣΟΧΔ ΩΣ ΒΟΣΕΣ ΣΝ 
ὈΠΝΦΠ ΤῊ ΣΕ δ αν Ν35Ὶ 

ἼΒ2.25 Θ.ὉΝΕῚ ὙΛΞῚ ἼΒΌΤΟΡ Θ᾿ΞῚΤΣ 
ὍΣΣ ΩΣ ἼΠΡΡΥΓΙ 9155) ὁ ΠΤ 2] 

ἘΛΠΊΣ 23). ΓΙ) Ἢ 295 
πῶ πῶ πων τ. ΧΧΙ. 
3 πλῶ ΘΠ ΘΟ ΦΏΓΙῚ ἼΞ9 5 
ὭΡΝῚ ἘΠ ΓΣΘΤῚ ΤΩΝ ΘΙ ὈΡΘΌΝ 
Ὀρι ΠΕΣ πὴτ ὩΣ ΦῸΠ 
ἘΝ 5 23 3Ε. τῆνον Ὡϑ  ῆτι ἼΩΝ 
βὰν ὧδ ΠΤΏΞΠΤΤΝ 331 3031 Ὁ 
ὌΣΞΙ9 ΓΉΓΙΞΤ ΘΡΡῚ ὍΝ ἼΠΡΡΤΠ 
ἼΞῸ ΞΕ ΠΝ πῶ ἼΩΝ Ξ δοῦν ὩΣ 
διῶ ἘΣ ΞΟ. Ἡπιξινγ δἰ τε 
ΓΞΞ ΓΠΓΙΞΙ ΓΞ") ΓΌΤΝ ἼΩΣΡῚ 4 
ἘΝῚ πῆσπὶ ἭΝ ἼΩΝ Πὴπο 

τὐϑὉ ΓΗΠΞΡΩ 50} ὑϑθττις οοΝ 
τ τ πὶ ΦΞ ϑυρῶπ ΝῈΣ 
Ὁ) ΘῈᾺΞ ὌΞΩ ὌΞΥΠῚ ἐπὴ πὴ ὁ 
ΠΞῚΠ Θ257}} 2ῚΝ ΠΡ Ὁ} 
ΤΣΕΠΡΝ αν ΩΣ »ῈΠ τῆορ 
πῶν τῶν πΎΘΝΕΙ ὈΌΌΤΤΌΝ δἰ" Τ 
-Ὀιὶ ἀγητὸν ἢ αν "ὮΝ "ὧν ὨΛΞΞ 
Ὀδτθγ.35 πῖπ ΓῊΣΞ 23 πρῷ 

Υ. 19. ΓΝ ΠῸ 

18. ΥΕ: οζδεοίοπίοπ, ΟὟ : Θάπιπαε! 
19, Φαὸ ὅβοτε δεὸ ὅ5. {{ 4. δι δὲ φετ, Βαζε.,, Φο 

τοίτδ.., Θείέε 5. ΟὟ : δ τίᾳ {{|... ΝΕ: Φπάδίρ. Β: 
σῇ ΤΥ πἰϑί [οἵ (ΘΟ πέεπιαί ... [εἶπ τὸ. ἐπὶ πὶ, Φαροπ.ς 

ΑΥ̓͂; ϑθοθίαμ! Διῦρε πεν ΘΙ δ κ. ΞΒεΠαπῦ {. [0 ἼαΣ; 
(ὦ [ἐδε! ΥΕ: ΜΠ εὖ π΄ [ο, τοὲππ ὅτ. τ. Θίφοτθεῖε, 



Φ, δἐϑπίᾳς. (0, 19.--21,7.0 898 

ιϑδία᾽ 8 Φ ον, ϑθὶαπαῇε 8 Πεδεδαΐεπ, Χχχ. 

Ὁαῇ Πε δε ἀπιπιοτοῦ ζεΐεπ ἱπι Ῥθαἴα Ε ὍὉὲ8 δὲ ὃς 
19 πίᾳϑ κι Βαθεῖ. ὅ θεία αδὸν [ρταῦ) κι 3 ες 

ζαία: Φαϑ {{ στ, δα 8 δε 9 6τὺ σετερεῖ δαῖ. 
᾿ἰὰὺ ρταῷ τροίτεν: (68. υοἱτῦ Ὁο δτίοος 
απὸ ἄσειιο [εῖπ κι πιοίποπ Θ εἰτεπ! 

20 808 πιοῦν υοπ ίδέία. κι Ταρεῖ ἰῇ, 
πὸ αἴ {εἰπε ὲα τ, ἀπὸ τθαϑ εὐ 6ὲΞ 

. Τ8π|.3,18 

ἴθαπ θαΐῖ, ἀπὸ Ὅον δ οἰ) ππὸ οἷς θαἤενε, 
τόθτει, Ὁαπη εὐ Πβαον ἱπ οἷς (Θιαδὲ φοἰοἰς, 
ἰεἰ ϑαῖ, Πεθε, Ὁα8 ἰΠ οοάτίεθεπ ἰπ Ὁεν 

21 (ρτοπίοα δεν δπίρε “υθα. Ἐπ δίδεα., 
τπὸ ϑὲας- ἐπι ἹΓ πιτ ζεἰπεπ “δ ἄτοτε, 

παΐε, [εἶπ Θοῦπ, τϑατὸ δεῦπίᾳ απ [εἰπὲ 
Θιαί. 

ΧΎΙ. χαιαῇε τοαν ουοῦι δαῦτο αἵέ, δα 
ἐν δεθπίὶᾳ τρατὸ, τἀπὸ τεσίοτεῖςε {{π|| τἀπὸ 
πιπρὶᾳ δαῦτο κι Δοταζαίειι. (Θείπε ϑθὲι 

ἘΠΙπῸ εὐ {ραῖ, Ὁα8. Φίεῦ δίεβ Θερθρίθα. 
Ὁοῖι ετται ἰδὲ} σεβοῖ, πα δεὲπ Θτάϊεϊι 
Ὅεγ Θείδεπ, οἷς ὍΕΥ ΘοῖΥ τον Ὅὲπ δείποοτη 

3 δίταοῖ υετίτίοδοι. θαίς, Ἔππὸ σευξοθτοῖς 
πώ, ππὸ δαπεῖς οἷς Θὔθεπ, οἷὲ [εἶπ ϑθαῖοῦ 
ιδέία θαϊτίε αδρεδταῦε, τπὖὸ τἰϑτεῖς Ῥαα 
ἡ Γἄτε απ, ππὸ ππαῶτς αίπο, τοἱς Ῥθαῦ, 
Ὅεῖ δύπίᾳ ταοῖδ, σφείθαπ δαί, απὸ θεῖοῖς 
απ αἴξοτῖεἰ ὅεον απὶ φἰπιπιεῖ 

ὥεῖτπ, Ὁασοπ εν ὥετν σοασί Ῥατίε: δ 
ΟἿ ππείπεπ ϑέαπιοπ χὰ “δεναζαίοπι ζεθεπ., 

ὅ ἘἸΪπΌ εὖ δαιιείς αἴεπ. εοτεπ απὶ Θἰπιπιεῖ 
πᾶτε, ἰπ δεΐδει ὕζεπ απὶ ϑαιε δε8 

6 θεῖα, Ἔππὸ Τἰοβ [εἶπα Θοῦπ θυτ) ὃ 
δεῖν σεῦοεπ, απὸ αὐτοῖο απ Ξθορεϊαοζῶτεῖ, 
απὸ Βεϊώει, ππὸ οἰεἴς Ἡδαθυζασον ἀπὸ. 
ϑεἰδιεποεμπίεν, τἀπὸ θαι Ὅ68. οἷεἴῖ͵, Ὁα8. δέπι, 
ϑεῖτη ὕδεῖ ρφεβεῖ, απ οὐ ἰθπ εὐρ τπείο., 

7 ὅν ζεθίε αἰὦ εἰποπ Θαίποῦθεπ, ὃὸπ εὐ 
σεπια δι θαίο, ἱπ Ὁα 8 δαιιδ, υοπ τϑεϊ)επὶ 
9εὲγ ζοῖν 21 Φαυίο τπηῦ κι (Θαίοπιο, ζεἴποπι 
Θούπ, ρεΐαρί βαί(ε: ὅπ ὁἰεἴεπι απ. ἀπὸ 

3. 4.4: αἰζετῖεἰ ὅεετε. 

{8....3 Αὔτπιῦρε ὅτε, ϑθα τε ϑαποτπ ἐπ πὶ,  αρεπ! 
20. Β: τι. τοαό εὐ Βα. τπιαϑεπ Τα επι, Ὅ6Π... δα εὐ 

Ὁα6 58. ... δἰπείπροδτα δὲ θα! ΑΥ̓͂ ΥΕ.Α : υοἵε εὐ 

Ὁεπ Φ΄. κι δ. ϑθαβειίείπππο αεπα ε αν (0ᾳ 6) 588. οὐς 
{ἄρτοι (ρ61.). 

3, δεῶ δίπηπεῖδ. ΒΑΕ: δαπείο τοίοσεν (απ) 
οἱς ᾧ. ΒΑ ὟΝ: σευ εἴ. Αἃ.: σου οαεί, ΝΕ: ξεν ξῦτε, 

ἀ, ανν .ΥΕ: ϑια ὅ.. τί... Τεροπ. 
ὅ, αΠεπὶ ἤεεν δεὸ Ὁ. Β.ΑΥ͂Υ ΕΑ: δεπὶ σαπλει,.. 

απὸ οἱοπείε, 

ἀϊϑπεπ, ὃ ππὸ δαϊεῖς ἡΠάτε ἱπὶ αι Ὁε8. 

ῃ. ἐ ᾿ . : , Ω 

Ἔα δρι ΘΓαηΐ ΘΟΠΙΟΝ ἰπ Ρα]αίϊο τορὶϑ 
ἔεϑϑδι ΒΡ γ]οηἶ5. Ἐ ΘΙχις Εζθο ας δὰ ᾿βαΐδπι: 19 
ϑέυν, ΒΟΠῈΒ. 56.110. ΠοΙηΐηὶ {π8Π] ἸΘοαίι5 
οὐπᾶν 65] 51} ρᾶχ οἵ νψϑυ 5 ἴῃ ἀἴθθι5 

Π1615. 

ἘΘΙΙΦα δι 6Π} 56 ηπ ΕΖθο 6 20 
δἰ ΟΠΊΠΪδ ΤΟΥ ΕΓ 0. 6118, οἱ 4ι0 τπο 0 

οἰκέβι 18.806 Υ1} Ρἰβοϊπδη) οἱ ἀσαδθάμποίαπι. οἱ 
ὍΝ ἸηἰΡοἀαχογὶί ἃ 4185 ἴῃ Οἰν (61, ΠΟΠΠΕ 

Πᾶθ0 50γῦρία βαπὶ ἴῃ ΠΠΓῸ 5ΘΓΠΊΟΠΙΙΠῚ 
πα. δίθγαη. τθσ) {π4α 1 ἢ Ποτιηϊνίίαιι 21 

δ δ, Ἐ ΘΟ Ϊὰ5. απ] ρΔίΓΙθιι5. Ξἷ8, οἱ Γθ- 
δηανι Μδηδ5565 ἢΠΠ8. 615 ΡΓῸ 60. 

20. 
ϑὼ,52. 

26". 
83,1.ε5.  υοάοοίμ ἀπηογιπι ογαί »ΦῈῊΉΜ 

Μίαπ855685, ΟΠ ΓΘΡΏΔΓΘ οΟΘρίβϑβοί, εἱ 
Ταϊηυδσιπία 4αΐϊη 416 πη 5. Γορηανιΐ 
ἴῃ Φουυβά] θη; ΠΟΠΊΘη ΠΔ ΓΒ 6}115 

26μ.35,. ΗΔρ!5ιρα. ἢ Εδοίίαι6. τη] πη} ἴῃ ὁ0η- 
1π.. ϑΡρθοία Πομ ηΐ, πχία. ᾿4018 σΘη 11] 
1οδαν Παὰ5. ἀ6[ ον! ΠοπΐΠιι5. ἃ [ὰοἰ6 ΠΙΙΟΥ μὴ 

20.38.3. 516}, ἢ ΘΟΠΥΘΓΒΊΒΠ]Ι6. οδι οἱ θα ]- 
ὑπ ῆς, ἤσαν! Χο 5ἃ, ἀὰ6 ἀἰδβίρανογαι ΕΖθ- 
18... Ο᾽ᾶ5. ΡάΐΘΓ 6118, δἱ δγοχιί ἃγὰ5. ΒΔ] 
κα. δ᾽ ἴδοιι ἰὰ008, 56 ἰθοογαὰΐ ΑΘ} 

θη. γοχ [συ], οἱ δάογανιἱ Ομ θη. 1η1}- 

Ομ ὅθ. (ΔῈ 606}1} οἱ ΘΟ] αἱ 68], ἢ Θχβίγηχί- 
“5,12, 1186. ΓΔΒ. ἴῃ ἄοῃ!0 ΠοΠἶηΪ, ἀ8 48 
να. αἰχι Βοιηϊπαβ: [ἢ δογαβα 6) ρΡΟΠΔΠῚ 

26.38.5. ΠΟΠΊΘ ἢ ΘΠ]. ἯΙ ΘΧϑιΓαχὶἐ δἰ ἰὰγὶἃ 
ν3..9. ΠΙΝΘΓΒ86. Π}} 186 006}} ἴῃ (0]}18 
ἐλόθις, Δ[ΓΠ|5. ΤΘΙΏρ}1 Ποιηΐηὶ, οἱ ἰγαθαχὶιϊ 

4... {ΠΠ1Π} ΘῈ ΠῚ ΡΘ ἰσηθηη, οἱ Γι οἰ αἰι5 
ἐδ Γ651 οἱ ΟὈΒαΡναν ἃυσαγία, οἱ [βοὶΐ 

ΡΥΓΠΟΙ65. οἱ ΔΡΠΒΡΙσ65. πη} 10 ἀν], 
αἰ [ΔοΘΓοῖ τη8}11ΠῚ ΟΡ ΠῚ] ΠΟΠιΐηῸ οἵ 

46ν.35,. ΡΓΠᾶγοὶ πη. ἜΡΟΒυΪ ἀυοαα8 ἰ(0- 
ι3,0.ὕ. πὶ ἰα0], 406 πὶ ἰδοθγαϊ, ἴῃ ἰθΠΊΡ ]|0 

1πκ.9,3. θ01η 117). ΒΙΡΘΡ 4π04 ΙοΟα 5 6ϑὶ 1)0- 
δε  ἶπ5. 44 Πανὶ ἀ οἱ 4 ϑδ]οιποπθιη 

ΠΠἸὰπὶ 6}05: [η΄ ἰθπρ]ο ἰιος οἱ ἴῃ 

19. ΑἸ.: )᾽χ αι 6ἐ: 511 ἰδηΐαπι ἢ. 

(βου  όγοπ) δε6 Ὁ. (Ξ ἐπιροἴ6). 
0. ἐτίορ ϑαμδετεὶ πα. θαρτεζασενεί,,.. ϑεζάγιούτεν 

-. ᾧ. Β΄: ταῦ εἶπ Τ αροιυάδιον ας οαἰπα τα 5, πηι, 
ΑὟΝ : {τε 3... ϑεἰιποοπίοτεί. ΝΕ: 58, πὲ. ὅαπ. 
Α- σαῦ [ αὐ6ὸ δ αθτίαρεπ πα. πιοτῆϊε απὐ οἰ γεπ. 
Β: 5001 ϑαπδέτοῦ κι. ϑεἰἄ). ΟὟ ΝΕ: δε ΠΟΙ ς 5 οδτεις 
δεζζισδτεν κι. ἔππαε ϑὲάππον (ϑεἶϊε ἐο10). 

Ἵ. Β: ναὸ φεῆαποπε Ξθ [Ὁ δε δὸεπιραϊοοῦ, ΑΥ̓: 
ΞΒ{[Ὁ δον θ|{1ατίς.Ψ 

ὅ9᾽ 



826. οΟἹ,8-.-160 

ΧΧΙ. 

καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἡ ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυ- 

λῶν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ ϑήσω τὸ ὄνομά μου εἰς 

τὸν αἰῶνα, 8 καὶ οὐ πρυςϑήσω σαλεῦσαι τὸν 

πόδα ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα τοῖς πα- 

τράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὰν φυλάξωνται τοῦ ποιεῖν 

κατὰ πάντα ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, κατὰ πάντα 
τὸν νόμον ὃν ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ παῖς μου 

Μωῦοῆς. 9 Καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐπλάνησεν 

αὐτοὺς Μανασσῆς τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν 

ἐνώπιον κυρίου ὑπὲρ τὰ ἔϑνη ἃ ἐξῆρε κύριος 

ἀπὸ προςώπου υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

10 Καὶ ἐλάλησε κύριος ἐν χειρὶ τῶν δούλων 

αὐτοῦ τῶν προφητῶν, λέγων" 11 4νϑ᾽ ὧν ὅσα 
ἐποίησε Μανασσῆς βασιλεὺς ᾿Ιούδα τὰ βδελύ- ἡ. 
γματα ταῦτα τὰ πονηρὰ κατὰ πάντα ὅσα 
ἐποίησεν ὃ ᾿Αμοῤῥαῖος ὃ ἔμπροσϑεν, καίγε 
καὶ τὸν ᾿Ιούδαν ἐξήμαρτεν ἐν τοῖς εἰδώλοις 

αὐτῶν: 12 τάδε λέγει κύριος ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ᾽ 

᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ ']Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐπὶ 
Ιούδαν, ὥςτε παντὸς ἀκούοντος αὐτὰ ἠχῆσαι 

18 χαὶ ἐκτενῶ ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ τὸ μέτρον Σαμαρείας καὶ τὸν 

- , . 3 3 » 

αμφοτερα τὰ τὰ αυτου. 

σταϑμὸν οἴκου ᾿Αχαάβ, καὶ ἀπαλείψω τὴν 

Ἱερουσαλὴμ καϑὼς ἐξαλείφεται ὁ ἀλάβα- 

στρος καὶ καταστρέφεται ἐπὶ πρόζωπον αὐτοῦ. 

14 Καὶ ἀπαλείψω τὸ ὑπόλειμμα τῆς κληρονο- 

μέας μου, καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς χεῖρας 

ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ ἔσονται εἰς διαρπαγὴν καὶ 

εἰς προνομὴν πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν, 1ὅ ἀνϑ᾽ 

ὧν ὅσα ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς 

μου, καὶ ἦσαν παροργίξοντές μὲ ἀπὸ τῆς ἡμέρας 
ἧς ἐξ ξήγαγον τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ “Ἵἠγύπτου 
καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 10 Καίγε αἷμα 
ἀϑῶον ἐξέχεε Μανασσῆς πολὺ σφόδρα, ἕως οὐ 

ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ στόμα ἐπὶ στόμα, πλὴν 
τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ ὧν ἐξήμαρτε τὸν Ιούδαν 

τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου. 

ΓΒ. ΑΒΈᾳ(α.σ. )τὅ. Β: οἵτινες φυλάξϑσι πάντα ὅσα, 
γε μὴν κατὰ πᾶσαν τὴν ἐντολὴν ἣν ἐνετεί- | 
λατο αὐτοῖς ὁ δδὅλός μδ.Μ. (πλὴν κτλ. Ε). 9.48: ἐπ 
ὀφϑαλμοῖς κυρ... : πξώρε κει ἐκ πρ. 10. ΑΒΥῤρυ. ) 
τῶν. 11. ΑΒ Ὲ(. ἍΜ) πον. ἀπὸ πάντων ὧν ἐπ... 
ἈΣΡΣ καὶ ἐξ, καίγε τὸν Ἰ 15. ΑΒτ(η. γΟύχϑτως (ἢ) 
«φέρω κ. Β΄" (α"ι.) ἐπὶ. ΑΒ: (αν. γήχήσει. 18, Α38: 
τὸ στάϑμιον. ΑΒ: ἀπαλ. ὁ ἀλ. ἀπαλειφόμενος κ. κ. ἰ 
14,48: ἀπεώσομαι τὸ. 10. ΑΒ: εἰς στ. πλὴν ἀπὸ. 

᾿ῶν ΟὐβΠΠ]Ὦ 

ΕΠ ορτεπι ΕΠ. 

ε:απαδθονοα Ππιάαρο. 

ὉΝ δ᾽ "ὭΞ ὉΞῺῸ ἸΠῚΠΞ ἼΩΝ 
ἘΌΝ ΝὉ) ἐΘ Ὁ ΔῶτΤΝ ΩΝ 8 
"ῶνΝ ΠΝ ΤΠ ΑΙ Ὁλ5 ΡΝ 
ἼΘΣσῸΝ 1 ΒΡ ΞΟ ΓΆΡ 
-ὐϑὉ: δος ὧν ΡΥ το 
᾿ ΠΣ 512» 5ὩΝ ποσ τ ΩΝ πρμΣ 
γήορὸ ΠΣ ὈΡΏΡΊ ἸΡΏ ΟῚ 9 
τρῶσ ἼῶΝ ὩΡἸΔΠ Ῥῆπττν 

ἐ ΝΣ ΒΘ ΤΊΣ) 
ΘΝ ΞΩΣῚ ὙἸΞΣ ΟΞ ΓΗ ἼΞΤ 
-πϑ τ} τῶν ὝΩΝ ἼΡῸ ΕΣ ἼΩΝΌ ΤΙ 
ὉΘῺ ὉΠ ΓΝ ἜΡΩΣ ἈΦΩΣΝ 
ΝΌΓΙΣῚ Ἴ2ΘῸ ἜΝ ὙΠΝΠ Ἰῶν τὙΩΝ 
5513 ἘΠ ἘΣΣῚ ΣΉ ΤΏΝΤΩΔ 15 
ΝΟΞῺ 2251 ἘΝ πῶ» πον: Στ ΩΝ 

-ἰϑ ἼῶνΝ ΠΉ ΠῚ πον Ὁν πϑη 
"ΠΟΣῚ ΣἼΤΝ Πῶ ἘΡΕΝ, ἰδοῦ ι3 

ΑῚ Ἡπρ Ἵ ΤᾺ Θόφνυ ον 
τὰ ΠΣ ΞΝΠΝ ΓΞ. ΓΡΡΙΘῸ 
Ἡπϑππτον, ΠΡ ὝΘΝΞ ὩΘῚΘ5" 
τ ΡΘΘ3) ἘΠ ΏΘ ΟΣ ἼΒΙΠῚ ΠΙΠῸ "4 
ΞῚΝ ὍΞ ΘΓ} ἼΌΓΙΣ ΓΝ ὦ 
ἘΠΕ ΡΝ τ3Ὁ ἢΠῚ 

3 πον τῶν ἼΩΝ ἸΡῚῸῸ 
ἊΝ ΘΡΟΣΘῺ 710 

δῆ ἸΣῚ ΘΌΠΣΘ. ΠΣ ἼΝΣΣ 
: ΠΙΣ Ἴῷ 2 1 ΔῊ ἐ ΓΙ 16 
τΝ ΝΡΏΤΩΝ ἽΡ ἸΝῺ ΠΞῚΠ 

ἼΡΑΘΠΒ ἸΒῸ περ ΠΕ ΘρώητΝ 
ΤΟΣ» πτοσοΝ, ΌΤΙ, ὝΘΝ 

ΑΧΟΙ  Ρ Ρυμο σον τὸ 



Ζ, Δύπίᾳςο. (2Ἱ,8--16) 891. 

Φεταζαπεξἠβηποίφιπα εθουα᾽ δ, ΧΧΕ. 

ἀπι δεγιζαΐεπι, δίς (ἃ) ἐττο ἀδιες θαδςε απϑο 
αἴ Θιάπιπιει ήταεῖδ, ἷ ἰὰ) πιρίποπ, 

ὃ ϑὲαπιοπ 91εἐθεὲπ εἰ, Ἔαπὸ Οἱ δὲπ 
δι “ἤταοῖδ πἰῶλ πιοῦν δειρέροπ Ἰαΐεπὶ 
πὶ βαπὸς, Ὁα8 (ὦ) ἔρτειν δ άτοετπ φερέδεπ, 
Ῥαθδε, [0 Ὁσῶ, [0 {6 θαΐτεπ τἀπὸ τθῖπι πα 
αἴτοπι, ὃα8 ἰἃ) σεθοίοπ θαῦο, ππὸ παῷ 
αἴίεπι δδεῖεθε, Ὁα8 πιοὶπ ποι ϑθεοζοδ, 

ἜΦΙθον 1{6 σοθοτάτοπ, 
πἰῶξ, Τοπόετη ὲαπαῇε σενζάθτεῖε [{6, ναβ 

9 ἴδοι φοδοςτὲπ θαι. 

ἤΐε ἄτρον τραΐοπ Ὁὸπη οἷο Θείδοπ, οἷο 86} 
ει ὑοῦ δὲπ δείποετη οἤταεῖ νετεαεῖ 
Ῥαίίε. 

10 Φὰα τοῦείς δεν ὅεῖν Ὁπτὰ) [εἰπε δ πε ίο, 
11 Ὁἱε τον θείεπ, ππὸ Τρταῦ: ἢ ὥατμηι, δαβ 

ξαπαίο, δεν δεδπὶᾳ δα, θαι ὑἱεῖο Θνάπεῖ 
φείδαπ, οἷς ἄτρετ πὸ δὲππ αἴὰὲ Θτάιεῖ, 
[ο οἷο Ἡπποτίτου αείθαπ θαθοπ, Ὁἷς το ἴθπι 
φετρεζεπ {{πὸ, τπιὸ θα: απ ϑδπδα {ποίρεπ 

12 φρειπαέ ταἰξ ζεῖπα ΟΘὔβεπ: γαγαπι 
ἰρτίε δεν θεῖν, δεν Θοῖί ηγαρίδ, αἰο: 
Θίερε, ἰὼ οἱ Ἡπαι ἢ ἅδον εγααίεπι 
τὸ δια δτιίπρεπ, δαβ, τοῦ εῷ Ὀῦτεπ 
τοΐτο, Ὁθπηὶ [0Π{6π| [εἰπε δείρδει ϑτεπ σοεπ, 

18 Ἔπποὸ ΟἿ ὕδεῦ ϑεταζαίοπι οἷς θὲ οβ] ππτ 
(απιατίαᾳ εἰεθεπ, τἀπὸ ὍὉᾳ8 Θερίι! δὸ8 
Φαιεϑ Ῥθαδ 6, ππὸ Οἱ οταζαΐοπι ατιὅς 
ταϊτεπ, τοῖς πιαπ Θ εἴπ ατιϑ[άγιτεΐ, 

14 απὸ Οἱ {ἰς παιεύτρεπ. Ἐπ ἰᾧ Ὁ 
εἴγε πιοῖποδ (Υθ δ οἰ[8. ἀδετθίείδει. Ταἤεπ 
πὸ [ες σέδεπ ἱπ οἷς πος ἰὔτεῦ δείπος, 
Ὁαβ Πΐξε εἶπ ϑέαπιθ ππὸ ϑὲοίβει τρετθοπ αἴ ον 

1Ὁ ἰῦτες δείπος, ὃ ϑατπι, δα [{6 σείθαπ 
δαδεπ, δα8 πιὶς ἅδε: ρφοἴά, ἀπὸ θαθεπ 
πιΐῷ εὐεάτπει τοπ δὲπι Ἔαρὲ απ, δα ἰδτε 
βάτον αὐ (αονίει σελορὸπ πὸ, δἰ6. απ 

10 Ὀἱεῖοπ “΄α6. ἘΔ ϑετσοβ Ῥϑὲαπαίε 
ζεῦν υἱεῖ ππίαΐᾳε8. ΘΠ, 68. Ὁα 8 δες, 
ταζαίοπι οἷς ἀπὸ Ὅᾳ. 901 τρατὸ, οὔπε οἷὲ 

Θΐποε, δαπιίς εὐ δδα {πποίρεπ πιαῦῦτο, 

Ὅαβ [{ὸ ἰδαΐεπ, δαᾳ8 δέπι ὅεττη. ὕδεῖ 

σεβεῖ. 

8. ΑΥ̓́Τ ΝΕ: τυαπϑεῖπῖ. Β ΑΝ ΝΕ.Α: απὸ Ὁ. ἃ, 

11. ππὸ ε8 ἄταον φεπιαςῦε δόππ ἍΠῚεδ δαὸ, ΑὟΥ. 

ὙΕ: 2 Θάποε σουίοίτος. Β.: Φιιδοῦθοπ, Α : π’ 

Πά{δυτοίοι. 
13. αἰιδιοίζαλοπ ... ἀπϑιον παν [. ταπγείτφει, ΟὟ ΝΕ: 

(Θεπέδιοἰ ...ἕ ({ραππεπ). Β: δίε Β.εἰοαρὲ ... τι. δα 

ΦΟδουίο δασοι πππξεθτεῖ, ΝΕ: αϑτοίζἀγειι,,, αδὺυ,» πιαπ 

τὸ. {. αὐ α΄ [. {. ππὶ. ΑΥ̓ : .νν αἰ αν τϑεποοε [. απ, 

Φογαβαϊθιη, αᾶπὶ οἱερὶ 46 ὁὰποιὶϑ ἰγὶ- 
θα ι15 Ι5ΓΔ6], βΡΟΠΔΠῚ ΠΟΠΊΒΠ ΙΠΘΏΙῚ 

20κπ.35,5.1Π 56 ΠΡ (ΘΓηθη, οἵ υἱἰγὰ ποη [ἃ- 

28γν.7,10 ΟἰΔΠ]. ΘΟΙΠΠΠΟΥΘΙΙ ΡΘάθη) ἰβγὰθ!] ἀθ 

αὐδ ἰθγὴα, 4αᾶπη ἀθαϊ ρδίγιθιι5 δογιπι; 5 
1Εκς.8,25..8 16} Ο510 4 6} 1ηΐ ΟΡΘΓ6. ΟὨ]ηΪὰ 4188 

ῬΓΆΘΟΘΡΙ οἷ, δ ὉΠΙνΘ Βα ΠῚ ἰΘρῸ ΠῚ 
48πΠ| Ιηηἀᾶν! οἷ8 ΘΘΓΥΙΞ ΠΊ6118 
Μογϑθ5. ἜΠΙ ὙῈΓῸ ΠΟ ΔυΔΙθγιηΐ, 
506. ἀράποιϊ βαηΐ ἃ δληδ556, αἱ ἴδο6- 

ΓΘηΐ Π]Δ]11Π| ΒΌΡΘΙ σθηΐθ8, 45 Ο0η- 

{νι Ποιηΐηθβ ἃ ἴδοίθ Π]ΙΟΓᾺΠῚ 
[5Γ806]. 

Πιοουΐαβαι6. θὲ ΠΟΠΪΠ15. ἴῃ τηδηπ 10 
ΒΘΡΥΟΓΙΠ ΒΌΟΤΠῚ ΡΓΟΡΘίΔΡαΠ, ἀἰ- 
οθη5: ἜΘαυϊα ἴδοι! δ ημ85565 τὸχ Φπ4ὰ 11 

ΔθΟΙΩΪΠ [0165 ἰϑία5. ΡΘ581Π|85, ΒΘ 
ΟΠ]ηΪὰ 486 [δοογαηΐ ΑΠ)ΟΥΓΠδοὶ ἃηΐα 

1τι19.. ΘΠ], οἵ ΡΘοσάΓα [δοἰΐ οἰ Φαάλιη 

εἰπῶ ἴῃ ἸΠ] απ {{|5 δῖ: ἜρΓορίογθα Πᾶ60 
ἀἰοῖς Ποιηΐηι5. ἢ Θ15 ΒΓΔ 61: Εθθ6, 660 
ἰπἀσὰμη 18] 5ῈΡῸΓ Φογιβα θη οἱ 

ι5ιν.3,.1. ἀἀπ|,. αἱ ἀαϊσυμη 16. Δ ον}, {ἰη- 

δοτ αν δε] Δη} ΔΙΠθΔ0 ΔΌΓΘ5. 615, Ἔ οἱ βχίοη- 
Ἐν θά, Εν Δ) 5ΠΡ6Γ {6 Γι 58 16 π| {πη οα πὶ 88- 

ἸμΓἃ6. οἱ ροηάι5. ἀμ 15 Αοἢα}), οἱ 
ἄο]6 0 Φογιβα! θη, εἰσὶ ἀθίοσὶ βο]οηΐ 

ἰαθ}6, οἱ ἐ6] θη 5. νϑυίδπη οἱ ἀ08ΠῈ 

ΟΓΘΌΓΡΙ5. 5 Ὑ}Π} ΦΌΡΟΙ ἰδοίθ 6115. 

ἜΠἢ{{Π} νΘΡῸ ΓΘΙ αι 5. ΠΔ ΘΓΘα 415 14 
πηθὰ6 οἱ ἰγαάδτη Θὰ5 1Π [2 ΔΠ118 [Π]Πη]- 
ΘΟΓΡΏ 615, ΟΥΙΠΙΩΠ6 [ἢ νὰβι [6 
εἰ ἰὴ ΓΑΡίΠλη ΟἸΠΟἰἰ5 ΔάνθΓ ΒΡ 5 
5115, Ἐ 60 (404. [ΘορΡΙηΐ πὰ! τὰ ὁ0- 1 
ΓΔΠῚ 116, οἱ ρουβθνογυθγιηΐ ἰγγ Δ ηΐ65 
26, 6Χ 4ἴ6 4ἃ ΘΟ 551] 51Π| ρδΙΓ65 

ΘΟΓΙΙ ὁχ Λοσυρίο 8416 ἃ Πᾶηο 
ἀΐ6η1. ἜΤΏΒΟΙΡΟΓ οἱ βδηραίηθιῃ 16 
᾿ῃὩ ποχίαπὶ [11 ΜΠ] 8556 5. ΤΠ Π| ἢΪ- 
Π115, ἀοπθο ΠΡ 6 Γοὶ {6 Γι 1586} ᾿5686 
8 05, 8646. Ὀθούδί15. 518. 115 
ΡΘοοᾶγο ἴροϊ( Φπάἀὰπη, αἱ ΙΔ0Θ Γαΐ Πηὰ- 
ΙὰπΔ ΟΟΓᾺΠῚ [)ΟΠΊΪη0. 

20}.38,9. 

24,2. 

'ν.245. 
28,8. 

Ζεν.15,4. 

.Ὁ ἐφ 

3.7. 

24,4. 

γΥ.11.. 

14. οεναΐεπ δίς ἸΠεδείσοπ πὶ, δ᾽, Β : [αδτοη Ἰαἤεπ 
ὡς Ὀαδίπαοεδεπ, ΑἸ : ὨΓΟΒΕΥΒΙ οἰ ,ε. πὶ. (δ ροπέθιππδ, 
ΥΕ: δεῖ δέος πηι. (τδεό. ΒΥ: χπὴι θὲ, πὶ χπν ἢ Π1 πε 
δέταπα. ΥΕ τ: αὶ. 3. 55 6πῖς, 

10. δεῇ ὅ. α΄ αἴεπ δπδεπ, ΒΑΥΥ : εὐ ἧς, (δαιπί! 
εὐ ΓΓοἐ6) απ ΠΗ. σ. εἴποι (δ, ἐπὶ απὸ. ΥΕ: [0 Ὅ4Β εὐ τι, 
ΠΗ εῖς, 



δόδ (1,17---22, 4. ποριπ ΕΙ͂. 

ΧΧΙ. πιο οἵ “- οϑἷα γεοσ65 μάκαρ. 

«" - , - 

11 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ῆανασσῆ καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ 
ὃς ἥμαρτεν. οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βι- 
βλίῳ λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰούδα; 
18 Καὶ ἐκοιμήϑη Μανασσῆς μετὰ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν κήπῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ 
ἐν χήπῳ Ὀζά, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ἵμὼν υἱὸς 
αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 

, - ᾽ ΣῚ - 

19 γϊὸς εἰχοσι καὶ δυο ἐτῶν ᾿“μὼν ἐν τῷ 

“Τερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Π71ε- 
σολλὰμ ϑυγάτηρ “Ἱροῦς ἐξ πέβα. 
ἐποίησε τὸ πονηρὸν ὀφϑαλμοῖς χυρίου 
καϑὼς ἐποίησε Μανασσῆς ὃ πατὴρ αὐτοῦ, 

Ἅ1 καὶ ἐπορεύϑη ἐν πάσῃ ὁδῷ ἢ ἐπορεύϑη ὁ 

ἂν 

ξ»ὔ 

ἐδούλευσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ προςξκύνησεν 
56 ἣν ᾿ ᾿ »ν 

αὐτοῖς 22 χαὶ ἐγκατέλιπε κύριον ϑεὸν τῶν 
χ ΨΦ ͵ ἢ 

πατέρων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπορευϑὴ ἕν ὁδῷ 
κυρίου. 298 Καὶ συνεστράφησαν οἱ παῖδες 
ἐὴ ν Ά, 

“Ἱμὼν ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἐθανάτωσαν τὸν βασιλέα 
5 “π δ 3 - 24 Κ κ᾿ Ἂ " « ᾿ Ἁ ᾿ 

ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. αἱ ἀπέχτειναν ὁ λαὺς 
τῆς γῆς τοὺς συστραφέντας ἐπὶ τὸν βασιλέα 
᾿ Ἁ - - Ἁ 

᾿Αμών, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν 
- 2 2 - 

᾿Ιωσίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
" - Ν᾿ ὦ 

26 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿“Ἱμὼν ὅσα 

20 Καὶ 

ΩΝ 
βασιλεύειν αὐτόν, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν. 

πῶν ἼΩΝ ΟῚ ΠΣ ΠἼΖΤ ἼΠἢ 17 
ΘΞ"ῸΞ ΡΤ ἴοι ΝΌΓῚ ἼΩΝ ἸΏΝΏΙΤΙ 
ἘΜΌΣ ἘΠῈ ΔΩ "ΠῚ ΡΟ Ὁ» 

ἼΡΡῸ ὙΠΞΝΓΕΣ ΠΩΣ 3ΞΌ99)18 
ὯΞ ὙοΝ ἽΝ ΝΤΣΓΊΔΣ ἼΓΟΞΓΊΞ 

ΣΡΏΠΣ 
πρῶ τη ΘΟ ὩΣ τἹΞ 

ΞΕ ΣΙ οῸ δηλ Θοττυθη ᾿Ξ ὩΞ, 
“ἸῺ γῆ ΠῺΞ ΓΌΡΘΩ. δῶν ΘΘῚ 
ὝΝΞ ΓῆτπῚ ΣΞ ΠΕ ὩΣ 9Ὶ ΠῺΣ 5 

19 

π᾿ ὉΞΞ ποθ ΣΝ ΠΡ) Ὁ τῶν 31 
πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐδούλευσε τοῖς εἰδώλοις οἷς. δρϑηστς ἼΞ5) ἬΝ ἢ ποσῶν 

ΞΙΦΡῚ α ἼΡ ἩΓΙΓΙ δ Ὁ] 3 Ν ἼΞΦ ΩΝ 2 

3 3. ἈΝ. ᾿ - , 3, 
ἑποίησεν, οὐχί ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ 

, , “- ΄ -» » , Ε ͵ ] 

βιβλίῳ λογων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων ]ουδα; 
26 Καὶ ἔϑαψαν τὸν ᾿Αμὼν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ 

- 2 3 , Ν 2 «λ 

ἐν τῷ κήπῳ Οζα, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωσίας υἱὸς 
- 3 -» 

αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 
ν 3 εἶ - - 

Χ ΧΕΙ. Υἱὸς ὀκτὼ ἐτῶν ᾿Ιωσίας ἐν τῷ βα- 
σιλεύειν αὐτόν, καὶ τριάκοντα καὶ ἕν ἔτος 
ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ 

2 - Ὑ , “- μητρὶ αὐτοῦ ᾿Ιεδδίδικι ϑυγάτηρ ᾿Εδεϊὰ ἐκ 
Βασχάϑ. 2. Καὶ ἐποίησεν "]Ιωσία.; τὸ εὐϑὲς 

2 τῇ ᾿ ΄ ᾿ , 
ἐν ὀῳφϑαλμοῖς κυρίου, καὶ ἐπορευϑὴ ἕν πασῃ 
- - " - Ἁ ᾽ - 

ὁδῷ Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" οὐκ ἀπέστη 
Ν ")} 7 

δεξιὰ ἢ ἀριστερά. 
ὁ Καὶ ἐγένετο ἕν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει 

᾽ ͵ Ἶ ᾧ » 
Ἰωσίου βασιλέως Ιοὐδὰ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ 
᾽ ,ὔ ε ι κ᾿ ᾿ 4) Ὁ ἢ. χπ 
ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς τὸν Σαφὰν υἱὸν ἔσσε- 
λίου υἱοῦ Μεσολλὰμ τὸν γραμματέα οἴκου κυ- 

͵ὔ Ἦν ΠῚ ᾿ ε« 

ρίου, λέγων" 1 ΑΙνάβηϑι πρὸς Χελκίαν τὸν ἱερέα 

17. ΑΒ: ἡ ἁμαρτία α. ἣν.. 
βασιλεῦσιν (ο. ΕΧ.. 
(ει. ἰη ) “ἡμὼς (ς ο: 

«τῶν ἡμ. (ει), 26) τοῖς 
16. 8 ΡΞ ΩΝ: ἐν) τῷ (Σ ἈἙΧῚ ΝΣ 

ἘΧ), 10. 58: Ιέτέβαι(α. ἘΧ). 
21. ΑΒ (015): ἐλατρευσεί ἐδ. ὌΧΙ 22. ΑΒ Τ (᾿. ἐγπ. ) 
τὸν ΡῈ 29. Α: πρὸρι (ἐπ᾿ ΕΧ). 24. ΑΒ: ,ἐπά- 
ταξεν (ἀπέκτ. ΕΧ  ΔῈΧ Ὁ ᾿ πᾶς).. ἐτδι τὸς) πάντας 
ΔΈΕΧ). 325. Δ38: δὰ (ὄχὶ Χ). 26. ΑΒ: αὐτὸν (τὸν 

ποσὶ ΝὉῚ ὍΣΩΝ “πὸν πῆπτΤΝ 
ΠΝ τΉΙΣΣ. ὙΠΘ ΡΝ ἐπῆτῦ ΠῊῚΞ 29 
ΠΡῚ 1 Πλ33. ΠΟΏΡΤΙΝ ἸΠ ΩΣ ῬῸΣ 34 
τὸν ΒΟ ΘΡ-ὸΞ τΝ γονπτον 
ὙΝΠΤΩΡ ἸΞΟ ΟῚ ἨἿῺΝ ἨΟῺΠ 

τ τ Φ 1. Σ ν ΔΝ ν ᾿λϑεῖς 

ΡΞ 3 
πντοσ πῶ ἼΩΝ ἸἿῺΝ 521 Ἴ) 
ΘΔ 21 ΕΣ ΘΞ"Ξ ἘΠ 

Γ9 

ἤΠΊΞ}Ξ ἸῸΝ ἼΞΡΟῚ ΣΉ ΠῸΣ ἘΌΝ 20 

ἘΌΡΥΠΙΣ Ὅ5 πΓΙαδΝδν ἬΝ) ΝΥ ΊΞ 
ΞΘ ῸΞ ὑποιδνδη ἐγ πολ τ-]5 ΧΕΙ. 
ΘΡΙΘ53 ἼΦ πλῷ ὨΠΙΝῚ ΘΉΘουθῚ 
ὑπησ τ ΠΡ ΤΩΞ ΠΤ ὋΝ Ὁ 
ΠΟΘ. ΠΞΘῚ ΓῊΤΣ ΣΞ Ἔδ5 ΠῚ Ὁ 59) 

ἜΡΙΣ 5 “ΟΝ δ. ΣΝ ἜΤ 
985 πϑῦ ΠΟ; ΠΩ ΘΞ ὙΠ 
ΓΞ Ἰξῶτην ηρ9η πὸ ἼπΙΘ 
πὴπ ΤῊΣ Ἔξοσπ ΘΙ ΦὩ 3 ἩΠΛΌΣΝ 
Ἰπθπ Ἐπθροτιτὸ ὌΝ ὩΣ ἐΠΩΝ Ὁ 4 
4. ἘΧ)..--- 1. Β: Ἰεδία (Ἰεδδι Ε). ΑΒ: Βασϑρώϑ' (ὁ 
Ε). 3. ΑΒΈΩωσ. (ἐ ΕΧΟ, Β: καὶ (ἢ ἈΡΧ). 8. ΑΒ 
ἐγενήϑη.. «τῷ βασιλεῖ Ἰωσίᾳ (ς. 1. Χ), Β: (οι, Ἰη νι) ; 
Σαπφὰν (ς. ἘΧῚ).... Ἔξελ. (Ἐσσ. Σ. [ 



Ζ, δθπίᾳο. 

Ξηγαπαε᾽ 8 Φοῦ, ϑποπϑ (δτπποτομπα, δοία, 

(1,17---29,4..) 899 

17 ὅἴϑαϑ αδεὲν πιοῦν Ὁοπ Ῥὲαπαῇε 211 [αρεπ 
ἱΠπ, τοῦ αἴε8, τὐαϑ εὐ σείθαπ Ῥαΐ, ππὸ 
ζεῖπε Θάπος, οἷο εὐ ται, Πεῆε, Ὁα8 ἰξ 
σεγτίοθοπ ἱπ δὲν (δρτοπίοα δὲν δέ πίβε 

18 ὅπδα. ὃ [πὸ ϑθὲαπαίε ἐπι Το πίε ζεἰπρα 
δ άϊοετη, τἀπὸ τρατὸ δερσταδεπ ἱπὶ Θατίοπ απ 
Τείπεσι. ὅαμε, πάπι ὦ ἱπὶ Θατίεπ Ἰ1α, 
ἀπὸ {εἶπ Θοθπ ἴπιοπ τϑατὸ δεὲδπίᾳ απ 
{εἶπε (Θἰαί. 

ϑυεὶ ππὸ οιὐαπρίᾳ αῦτε αἷξέΎ ἴραῦ 
ἡπποπ, δα εὐ δὲθπίᾳ τϑατὸ, τπιὸ τερίετεῖς 
ἀρεὶ ϑαῦτε 21 ϑοταζαίοιι. (εἶπε Ξθεπίον 
δἰεβ ϑὲοζαΓπιοῖῃ, εἶπε Φοὔτεν Θατις, τη 

ὼ0 δαίδθα. ἘἸ1πὸ τας, Ὁα8 δεπι εττη {δεῖ 
σεβεῖ, οἷς [εἶπ ϑθαίον ϑίαπαΐε ρσεῖθαπ 

21 δαί(ε, ᾿ππὸ τϑαποεῖτε ἐπὶ αἴτεπι ὅθερο, ὅεπ 
[εἶπ ὅϑαίεν. φουαπθοῖς θαίε, ἀπὸ οἰεπεῖς 
Ὅεπ Θῦύθεπ, τοοῖάγειι {εἶπ ϑθαίεν. σελίοπεί 

2) δαί, τπὸπὸ δείείς {{ απ, Ἐπιπὸ σεντοβ Ὅὲπ 
ὥεττπ, ζείπεν ὅθ ἄτον Θοί, ππὸ τοαπϑεῖίε 

28 πίω! ἱπιὶ ὕδερε Ὁε8. εττπ. ἢ πὸ [εἶπε 
ει δα πεῶϊς πιαίοη εἰπεῖ Βπ πὸ τοῖοεν ίπιοπ, 
αὐτὸ ἰδοτοίοπ Ὅὲπ δε δπίᾳ ἱπ Τείποιι. ὅαπε. 

94. Ὁ ἢδεγ Ὅα8 Ξ8301Ὲ ἱπὶ βαπὸς [ὥπιρ αἴτο, οἷς 
θεπ πὸ σεπια δέ θαίίεπ τοίθεν θὲπ δ πίρ 
ἡΠπποπ. [πὸ Ὁα8 5501Ὲ ἱπιὶ ἕαπὸς πιαῦ)ῖε 
δρῆα, {εἰπεπ Θοῦπ, ξππὶ δεθπίαε απ [εἶπε 
Θίαί. 

ὕθᾳ8 αδεὲν γίπιοπ πιοῦν σείδαπ θαῖ, [{εθε, 
Ὅκα8 ἱβ φεζῴτίεδει. ἱπ Ὅεὲν ϑτοπίρα δὲν 

20 δὺὐπίρε δια. πὸ πιαπ δερτιθ ἰθπ ἰπ 
[είποει Θταδὲ ἱπιὶ Θατίεπ 1{{π, ππὸ {εἰπ 
Φρδη δοῖα Ἰρατὸ δεπίρ απ {εἶπε (Θἐα. 

19 

20 

ἜΧΕΙ. δυῇα τοας αὧΓ ϑαῦτε αἷέ, ὑα εἴ 
δὐπίᾳ τοατὸ, πὸ τορίετείς εἶπ ππὸ Ὁτείβίᾳ 

χαῦτο ἐπ ϑετιαίεπι. (Θείπο Ῥϑέιμτεν. θἰεβ 

ροΐοα, εἶπε Φούίοεν ϑοαία, 90π. Βαξξατῃ. 

2 ἘἸ1πὸ ἰθαῖ, Ὁα8 ὃεπὶ Θεῖτα ΤΟ ῸΪ σεβεῖ, 

ππὸ Ἰραπϑεῖτο ἱπ αἸΤεπὶ ἤϑερε [εἶπεϑ Ξθατοτϑ 

Φαοίο, ππὸ υυἱᾶν πἰῶξ τοεθοῦ δ ϑὲετοπ 

ποῦ ἐπτ αἰπέοπ. 
8 ἀπὸ ἱπὶ αὐἰξερπίεπ δαῦν Ὅε8. δε πίρδ 

ρῇα ζαποίς ὃεν δεπίρ δἷπ Θαρθαπ, δέπ 

Φοῦπ ἽξαΠ|α, ὍὉε8. Θοῦπϑ “ϑθὲεζιαπι8, δὲπ 

Θώτείθετ, ἱπ δα 8 ὅτι 68 ΘΕΥΤη, τππὸ ἵρταῦ) : 

4 ἔΘεβθε θδίπανῇ κι Ῥεπι Φοθεπρτίοξεν ΙΓ α, 

24. ΒΥ͂Ν.ΝΕ.Α: δο8 βαπδοῦ, Α: οεὐ[ ἀὙΥ: ἐδτοίε, 
αἴίς τίς Ξϑ ον Φιοοτέπεπ, 

ΧΕΙ. 

26Β. . 
ἜΤΗ ΒΘ φυα Δα 6} 56 ΓΠΊΟηι πὶ ΝἴδηΔ556 17 
(11.186 

19. 6 ἀπίνογβα 4086 ἴδοὶΐ, οἱ ρϑοθαίιπη 

6}05 φορὰ ρϑοοᾶν!ϊ, ΠΟηΠ6 ᾿ᾶ66 50Γ]1- 

Ρία βαηΐ ἴῃ ΠΡ ΓῸ ΘΓ] ἢ τη αἰ θη 
. ΡΘδὰπὶ δα 1 ἘΒΟΓΙΗΪν 46 ΝΔΠ 5565 18 

ΟΠ) Ρὰ Ρ}15. 518, οἱ βϑραϊιὰβ 6ϑΐ ἴῃ 
. ΒοΡρίο ἀοιηὰβ βιδο ἴῃ Ποῦίο 0Ζα, οἱ 

Γορηδνὶῖ ΑἸηθη Ἤ]Ϊ5 6]8 ΡΓῸ 60. 

δι 
3,1... ΥἹΡΙΗΙ ἀποόγαπ) ἃπποῖη ογαί 19 

ΑΙΏΟΘΏ, ΟΠῚ ΓΟΡΏΔΓΕ οΟΘρί55θῖ; ἄπο- 

5 4ιΟ4ι6. Δηη5 ταρηᾶνὶ ἴῃ 761ι- 
Β8]6 ΠῚ; ΠΟΙΏΘ ΙηΔίγ15. 615 Νί65586- 
τ26 111 ἢΠΠ1ὰ Ηᾶγβ ἀ6 {οίοθαὰ. ἢ θοι.- 20 
46 πη] 1} ἴῃ ΘΟηϑρθοίιι Ποιῃηϊ, 5ιοαί 
[ϑοθγὰΐ Νίαῃδββδθβ ρϑίθς 605, ὅ εἰ 21 
ἈΠΏΒΌ]ανΣ Ἰῃ ΟΠ Υἱὰ ΡῈ 48Π) 
ΔΙΠΡΟΪ αν ογαὶ ρᾶίοῦ 6]5, 56 48 
᾿πλ πη} 118 Δα θι15 ΒΟΥν ρα ρΔΙΘΓΡ 
6}5, οἱ δάογαν!᾿ θὰ5, Ἔ οἱ ἀθγο 4} 22 
Ποιηπμ) θυ ρΔΙΓ ΘΌΟΓΌΠΙ, οἱ 

ΠΟ Δαν ἴῃ νἱὰ Ποιηΐηϊ. ἜΤο- 28 
᾿θπἀθΓαπίαι6 οἱ ἰηβ᾽ 4185 βϑῦνὶ δαὶ, οἱ 
ἱπ ον θοογαπί ΓΘΡΘΠῚ πῃ ἀοιηο 818. 
ἜΡργοαβϑιῖ. δυΐθημβ ΡΟραΪὰ5 ἴογγαθ 94 
ΟΙΏΠΘ5. 4 ΘΟ] Γᾶ γὰπὶ ΘΟ Γὰ ΓΘ- 

Θθῖη ΑἸηοη, οἱ σοηϑιΠ ΠΡ ηΐ 510] ΓΘ- 
θ6π Φοβίαπι ΠΙ ΓῺ 6}118 ΡΓῸ 60. 

ΒΘΙΦαα δι θη) 5ΘΓΙΠΌΠΙΠῚ ΑΠΊΟῚ 20 
4υδρ ἴδοϊϊ, ΠΟΠη6 Πᾶθο ϑουρίδ ϑιηϊ 
ἴῃ ΠΡΓῸ 5ΘΓΠΙΟΠΙΠ) (ΘΓ ΠῚ ΓΘΟῈΠῚ 
δυδαΐ ὃ Βορο!!ογαηίαιι6 ΘΠ ἰπ 56- 20 
ΡΌΪΟΝΓΟ 500 ἰῃ Πογίο θΖὰ, οἱ γΓθρῃὰ- 
νἱὶ δοϑίαβ ΠΠΠπ5. 6}118 ΡΓῸ 60. 

Ο εἰ ἀππογιπι ογαὶ 1οβίαβ, ἈΠΕ. 
ΟὟ ΓΕΡΉΔΓΕ ΟΟορί5ϑοί, ἰγίριηΐα οἱ 

ὍΠῸ ΔΠΠη0 ΓΘρηδν ΐ [Π {6 Γ0158]6Π}:; Π0- 
ΤΠ6Π πιαΐΓ 5. 6}}1.5 [ἀ164 ἢΠ1ὰ ΗΔ48}4 ἀδ 

20ν.34,.. 656 64 1ῃ. Ἔ Εοίίφαο αιιοἀ ρμ]Δοίία) 2 
δΓἂΐ ΟΟγᾶπὶ ΠΟΠΏΪΠ0, οἵ Δ}. ]ανὶΐ ΡῈ. 
ΟἸΠΠ65 Υἱὰ5 Πᾶν! ρα ΓῚ5. δἰ; πΠ0η 46- 

ΟἸμανη δά ἀὀχίθγα Π) βῖνο δὰ βἰ ἢ] 5 ΓΔ}. 
5. ΑΠῺῸ διίθπη ΟΟΐᾶνο ἀθοϊπιο ΓΕ- ὃ 

δὶ8 Ζοβίαθ τηἰδὶὶ Γὸχ δϑάρῃδη ἢ- 
28πν.5, τ απ. Α5114 ἢΠῚ Μοββυ]άμη, 5801} 1) 

(6 0}} ΠΟΙΏΪηΪ, ἀἰοθη8 οἱ: Ἔναϊθ 4 
ἀἀ ἨΠεΙοϊλη 5δοθυοίθηη ΙὩΔΟΠΌΙΗ, 

260. 
38,22. 

Υ͂. ἐ5ε. 

26σῃ. 
83,28, 
12.ε. 

26. 
38,24. 

(12,20. 

260. 
88,25. 

γν.18. 

105.3,14. 

20.34.15 
51-.49.,155 

18,3. 

2ο5.28,6. 

260". 

16ι.0,18 

3. 5: ᾿Αβϑίδ. 

ὃ, Α: Θὥνγ, Ὁε6 Φεπιμεῖό, 



840 (22, ὅ---18. οι ΜΗ͂. 

ἈΧΗΥΙ. 
Ν 2 ΄ Ά, ᾽ 

τὸν μέγαν, καὶ χωνεύσατε τὸ ἀργύριον τὸ εἰς- 
, τ « , ζ΄ 

ἐνεχϑὲν ἕν οἴκῳ κυρίου, ὁ συνηγαγον οἱ φυ- 
’ Ὶ ἢ ᾿ - - ἘΣ ν 

λάσσοντες τὸν σταϑμὸν παρὰ τοῦ λαοῦ, “καὶ 
ἰῷ - - ͵ Αν 

δοϑήτω αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα τῶν ποιούντων τὰ ἔργα 
τ ; "» ΄ " 

τῶν καϑεσταμένων ἐν οἴκῳ κυρίου. Καὶ ἐδῶκεν 
ν "ἢ .«-" - , Ι » 

αὐτὸ 'κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως τοῖς 
- , " 3 ω - - 

ποιοῦσι τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ" κυρίου, τοῦ κατισχῦ- 
, , » -“ ’ 

σαι τὸ βέδεκ τοῦ οἴκου, ὅ τοῖς τέκτοσι καὶ 
Γ φ᾿ δ. - ΞΖ 

τοῖς οἰκοδόμοις καὶ τοῖς τειχισταῖς, τοῦ κτῆ- 
͵ ’ὔ - 

σασϑαι ξύλα καὶ λίϑους λατομητοῦς, τοῦ 
“ ν ,ὔ -» ᾽ Σ σὶ νὰ 3 

χραταιῶσαι τὸ βέδεκ τοῦ οἴκου πλὴν οὐκ 
3 ᾿ ᾽ κ᾿ . Υ ͵ Α , 

ἐξελογίζοντο αὐτοὺς τὸ ἀργύριον τὸ διδόμενον ἡ 

ὃ Καὶ 

εἶπε Χελκίας ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας πρὸς “Ζαφὰν 
τὸν γραμματέα" Βιβλίον τοῦ νόμου εὗρον ἐν 

οἴκῳ κυρίου. Καὶ ἔδωκε Χελκίας τὸ βιβλίον 
᾿ Ἅ“ ΄ ᾿ 3 2 , 9 κ᾿ ᾿ 

πρὸς «αφᾶν, καὶ ἀνέγνω αὕτο. Καὶ εἰς- 
, τ ι ξ: ὌΝ. , Η͂ ᾽ 
ἤνεγκε Σαφὰν τῷ βασιλεῖ ]ωσίᾳ καὶ αἀπ- 

» -- ) ͵ 

ἐστρεψεν αὐτῷ ῥῆμα, καὶ εἶπεν: Εχώνευσαν 
οἱ δοῦλοί σον τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεϑὲν ἐν 
οἴκῳ κυρίου, καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρας ποι- 

᾿ Α ᾿ 
οὐντων τὰ ἔργα τῶν καϑεσταμένων ἐν οἴκῳ 
κυρίου. 10 Καὶ ἀπήγγειλε Σαφὰν ὃ γραμμα- 

ἢ “- Αὐμο , " 
τεὺς τῷ βασιλεῖ ἸΙωσίῳ, λέγων" Βιβλίον ἔδωκέ 

« ΄ γ ἢν δ. Ὁ ἢ - 

μοι Χελκίας ὁ ἱερεύς. Καὶ ἀνέγνω αὐτὸ Σαφὰν 
ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

2 ΞΑ “ ᾽ ͵ 2 Ν ,ὕ 

αὐτοῖς, τι ἐν πίστει αὐτοὶ ἐποίουν. 

11 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τῶν 
λόγων βιβλίου τοῦ νόμου, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια 
ἑαυτοῦ. 12 Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ 
Χελκίᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ τῷ ἄχικαμ υἱῷ Σαφὰν 
καὶ τῷ ᾿Αχοβὼρ υἱῷ Μιχαίου καὶ τῷ Σαφὰν 
τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ 'σαΐᾳ τῷ δούλῳ 
τοῦ βασιλέως, λέγων" ι8 Δεῦτε ἐκζητήσατε 
τὸν κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸς 
τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸς Ἰούδα ὑπὲρ 
τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ εὑρεϑεν- 
τος, ὅτι μεγάλη ἡ ὀργὴ κυρίου ῇ ἐκκεχαυμένη 
ἐν ἡμῖν, διότι οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν 
τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου, τοῦ ποι- 
ΤΡ ἀπε πανία: τὰ γεγραμμένα καϑ᾽ ἡμῶν. 

4. ΑΒ: σφράγισον (χων. ἘΧ). ΔΈΧ; εἰς οἶκον. 
ὁ. Δ0: δότωσαν.. Ἐζ84.) τῶν εἰ κατὰ τ. ὁ. τ. β. (ο. 
ἘΧ). ΑΞΒ Τῷ. ἐφ) τοῖς (ἢ ΔΊΒΕΧΣ). 'Α ΑΒ Ὁ (8, ργ. τὸ) 
καὶ (ἘΕΧ). ᾿ ΝΜ ποιὅσοι (ἐπ. ΕΧῚ. 9. ΑΒ: εἰφῆλϑεν 
ἐν οἴχῳ (5. εἰς οἷἶκ.) κυρί ποὺς οὸν βασιλέα, (ς. ΕΧ). 
ΠΕ ἀπέστρ. (ἐπ. ΔΕΕΧ). ΑΒ: τῷ βασιλεὶ (αὐτῷ ΕΧ). 
.««χεῖρα (ὁ. ΕΧ), Β τῶν (Ὁ ΔΕΡΧ). 10.4.8: εἶπε Σ. 
πρὸς τὸν βασιλέα "Ἰωσ. (ς. ΕΧ), 11. ΑΒ: τὸς λ6- 
γός Ὁ ἱ (ἃ. διέῤῥ.) καὶ (ο. ΕΧ), 12, ΑΒ Ἐ(α}})) τῷ (1 

«θοϑβϑῖα ταῦ «ια α6. 

ΤῸ ΝΞΉΘΡΙ ὨΌΞΙΓῸΝ ΘΙ ΟἾΤΣ 
ΝῺ θσ ὑΔ ἸῸΝ ΩΝ ΠῚΠῸ 

ΠΕΣ ὯΣ ἀστὸν ἜΝ ἐ ὩΣ 
τ. 5) γὴπὺ ΤΛΩ3 ΞΤΡΘΒΠ 
πΐπο ΤΡ2Ξ ἼΩΝ ἩΞΝΞῸΠ νος 

ΡΥ ΠΣ ΟΓΟΒΠ ῬΊΞΓΟΝ ΡΙΠῸ 
"92 ΝῚ ΣΦ τ) ὉῚ ΘὙἸ189 259 
“Ὁ ἘΝ ἸΡΓΞΙΓΩΝ δηπο ΞΧΓ 
ἽΞ ἐς ἸΣ9 ῃοξπ Ων ΞΘ" 
ΤΗΣ “ὮΝ ἐῶν ἘΠ το ὮΝ 

ἜΞ ἼΒΘΠ ἸΡΩΓΩΣ 57: τῚ ἸΠΘΗΙ 
Ἰῶ3ὺ τσὴ ΤΞΞ ΠΝΧ ΠΩΣ 
ἘΠ ὙΡῚ Ἰβυῦτον ἜΞΘΤΤΤΝ ΟΣ 
303) πρϑσισοΝ ἼΞΘΠ ἸΞῶ δ59) 
ἬΠῚΩΣ ΣΙ ὝΝΘῚ ἼΖΤ ἼΞ9:1" ὮΝ 
ἩΡ2 τη") ΓΞ3 ἈΣΏΒΣ ἘΞ ὮΝ 
ὯΣΞ ΘΟ ΤΡΘΊΩΣΙ πὲνϑπ "ὧν ἀστὸν 
τ νὸ τὐβυς ἜΘΌΠ ἊΣ ἼΞ5Ὶ ἐπὴπὸ 
ἼΣΙΝ ὙΡΡῚ ἸΠΞῚῚ ΠΡ Ὸ ΤΙ Ὁ ἸΓΩ ἜΡΌ, 

ἐπΡ 9 90 Ἰϑῷ 
ἼΒΌ ΤῸΝ Ὥρα ᾿Ξ ΠῚ 1 
ΠΣ ἽΧῚῚ ΠΥΆΞΓΩΝ ΣῚΡ. ΠΛ ΊΙΤ 2 
ἽΞ ΘΡΠΝΤΩΝΊ ἸΠ95 ΠΡΡΟΓΙΓΩΝ 
ι ὩΝῚ ΤΘΟὩΤῚΞ ὙἸΞΟΡ ΠΝ ἸΘῶ. 
ΠΈΡΙΣ ΓῊΣΣ ΤΙΣ ΤᾺ πϑὸπ Ἰθῷ 
ἜΣΞ ΓΝ 9 ἘΗ ΣΝ 18 
ἙΞΊΓῸΡ Π ΤΟΡοτῸΞ ἸΣΞῚ ὈΡΙΤ Τὴ 
ΩΤ τϑΉ τῷ ΝΥ ἼΒΌΠ 
ῶν ὋΣ ὯΞ. ΠΧ} ἈΠ ΟΝ ΓΤ 
ΕΘ ἸΠΞΤΣ ΤΣΝ ἡϑρθσΝ Ὁ 
ΤΡΝ Ξηϑτ -Ὅ55 τσ πὴπ 

πὸ 
9 ᾿ 

στη 

5} 

γῦσ. Ὁ ὙΠ 10. Ὁ ΓΒ 

ΕΧ). 18..48Β: τῷ Ἰόδ. (ὁ. ὌΝ Β ὁ καὶ (ΑΕΕΧ), 
ΑΒ: περὶ (ὑπὲρ ΕΧ). Β (Δι) ἡ (Ὁ ΑΕΧ). ΑΒ: ὑπὲρ 
ὃ (διότι ΕΧ). 



ὥ, ὅξόμπίᾳο, 

ὅσα ἵπι ὅδαιε δε5 ὅϑεῖτη ρεϊππδεπε (εερδιῷ, 

(2, ὅ----18.) 841 

ΧΧΗΝ. 

ὉὍαβ παῖ ἰθπὸπ σοθοὸ Ὅᾳ8 Οδιϊῦ, 
ἀππι| ϑαιζε δε8 δεῖται φοδται {{{, Ὁα 8. οἷο 

Ὁαῦ, 

ίμτον απ δε. Θύτυεἴς ρφεαπια! ει θαδοπ. 
ὅ υοπι 01, ἢ ῬαΒ [{6 οδ ρεδεπ δὲπ ϑίτθείς 

τοτπ, δίς δεζε{εἴ Ππὸ ἱπὶ ὅαπζε δε8. εῖτη, 
πὸ ρόδεπ ἐδ. Ὁεηι ϑίγθείίετη απὶ ὅαιε Ὁ8 
ὥρυτπ, 48 [{6 δεϊετα τθαϑ θαι ἰᾳ {{| 

ὁ απὶ ϑαμπίε: Ἔ πάπι ὦ ὅὲι. Θἰπππποτεπτὸπ 
ππὸ ϑαπίεπίοα πὸ ὲαπτοεῦπ, τπὸ οἷς δα 
ΦοῖςΣ ππὸ σοθαπεις (Θἰείπε ἔαπξεπ [ΟΠ π, 

7 ὉὍ4ᾳ8 ὥαιιδ 21: δεΐοῖπ; ὃ θοῦ, θαβ πιαπ 
ἔξοῖπο ϑϊεώπιπα τοπ ποι πεῦπις υοπῖ 
(ϑοῖος, Ὁα8 ππίον ἴῦτε απὸ ρείθαπ υυἱτῦ, 
Τοποετη Ὅα 8 ἤΐς ε8. αἰ Θίαμπθεπ θαπῦεπι. 

8 ἜΊϊαῦ δὲς Θοθερτίεξον. ΘἰΓἶα. Τρτα δῦ κι 
δεπι (Θώγτεῖθεν Θαρθαπ: δ θῬαθε δα8 
Θεεθθι ὦ ρφεπίποοπ ἱπι ὅαιε Ὅε8. Θεῖτη. 
Ἰπῦ ΘΙ ραθ Ὁα8 ὦ Θαρθαπ, δαβ 

9 εὐ ἴἀἄϊε. ἘἸϊπὺ Θαρθαι, δὲν Θῴτείδετ, 
δταῦγίο ε8. ὅ6πι δὲθηπίρε. τπὸ Τασίε εδ ἴδηι 
τοίου ἀπὸ ἠρτα: Φεῖπε δπεζίς θαθεπ 
Ὁα (δεῖ κοιάπιπιοθ οοἤορροῖς, ὃα8. ἱπὶ 
ὥαιζε σοεζιποεπ {{Ππ, ἀπὸ θαθὲπ ε8 δὍὲπ )1τ- 
δείξοτη. σοροθοπ, οἷς δε {εΓ {πὸ ἀπὶ ϑατε 

10 08 ὥεττη. ὅπ Ταρίς Θαρθαπ, δεῖ 
Θῴτείσεν, Ὁὲπὶ δε πίρο τἀπὸ ρτα): ΘΙ Πα, 
δεν θτίοϊον, σαδ παν ἐΐπ Β). πὸ (Θα- 
ϑθαι ἴαϑ ε8. Ὁ0Υ Ὅεπι δ πίρε. 

11: Φὰᾳ αὖοῦ δὲν δὐπὶαᾳ δύτεοις οἷς ἤδοτίς ἰπὶ 
12 (Θεζεθ δι, ξεττίβ ἐν ζεῖπο δον. ὅ Ππὺ 

δον δεὐπίᾳ σεδοί Θί[Εα, Ὁεπι τθτίεξεν, ππὸ 
ἡ ριέαπι, ὅεπι Θοῦπ αν θαπϑ, τὸ ἡ δον, 
θεπι Θοθπ ϊαία, ἀπὸ Θαρθαπ, δοῖι, 
Θῴγτεϊδεν, ταὸ θϊαία, δὲπι δποῶν 8 

18 διθηίρδ, ττὖὸὖ ᾿ὑταῶ: ὁ Θεθεί οἷα ππὸ 
ἴτασοῖ ει εττη [ν᾿ πα, [ἴῸ Ὅα8. 3501} 
πὸ Τἰν ααπὶ ιθα, τππ οἷς ϑθοτίς δἱοεϑ 
Θπβ, δα8. σοἤπιθει {Π7 δὸππὶ ἐδ {ΠῚ εἶπ 

ατοβον Θυίπιπι Ὅε8. εττη, δον ἔδὲν τπ|8 
ἐδταππε {{{, Ὁαταπι, ὁαβ ππζοτο δ άτον 

αἰῶ σοροτῶοε θαθεπ δὲπ ϑβονίοπ. Ὁἱεζοῦ 

8, δα 16 ἐδ άτοι αἴε8, ταῦ ϑατίπποπ 

7, ΔΑ. ε απ ΘΊἸαιθοπ (δ απϑεῖίει). 

4. ϑαῇ εὐ αδέτασε, Β΄: χαπιπιοππια δε, ΝΕ: 38]. 

πόθηιο, ΑἹ δαβ πὶ. 4π|. τίτο, ΑὟΝ ΝΕ. ΑΔ:  ρἀτρ τεῦ, 
ὅ. Ὑβονυδπιοί τη .... ἀπὶ ὅ5..... δίοίε σόδεπ (Ἰοίς 

12, ὅ. 11). ΥΕ: απ δίς απὸ δεν ϑθουῇοιο, τε! Ὁ, 

ϑ.π{{{}ῖ θαδοπ ἄθεον υαὐ ὦ. 
ἐγ τὴν (ΘΟιοίππιοβοπ αν δόπεπ οίε δα ὁ ἘΠ πθα 

απόζαϊ(οπ. ΑὟΥ: δππὶ θπξαπ ϑὸπ Ὁ. 

. Β: Ὡπτδο ας ἰηποπ πὶ ρετεῶπει τοὐρὲπ Ὅ66 Ὁ, 

οςς δἰ ὁΟηΠ δία ρϑοιηἶὰ {86 {Π|1ἃ 651 ἴῃ 
δὸς θη ρΡ αιη ΒΟ ΐ, φαμὶ ΘΟ] ρΘΡαηὶ 7ἃ- 

Ομ ι9.2 9, ΠΠΓΟΤΘ5 (ΘΠ}ρ0}} ἃ ρΡοραΐο, Ξ ἀδίυγ αι [ἃ- 
12,19. ὈΓῚΒ. ΡῈΡ ΡΓδθροβίίοβ. ἀομηι5 ΠΟΠΊΪηΪ, 
9110». 40 οἱ 5 ὉΠ] απ: 68 πὶ 15 4αϊ ΟροΓἂη- 

ἴὰ ἴῃ [ΘΠ 010 Ποιηΐηὶ δα ἰηβἰδιγδη ἃ 
βαγίαίθοία [ΘΙ], Ἔ ΤΡ ΏΔΓΙ15. ν] 6] σα 
οἵ ΟΔΘΙΘΠΑΓΠ5. οἱ 115. Χαϊ ᾿η ΘΓΓαρίᾶ 
ΟΟΙρΟημπηΐ, οἱ αὐ Θῃδηίι ᾿ἰσηᾶ οἱ 
ἰὰρί 65. ἀ6 ἰαρίοἰἀηθ Δ ἰηβίδιΓδη- 
ἀσπὶ [θη ρ]π) ΠοπηηΪ; ὃ νϑγυμηϊᾶ- 
ὨΘὴ ΠΟ ΒῈΡΡι θη" 615 ΔΓΘΘΗ 1, 

40 ΔοοΙρίαη!, 564 ἴῃ ροίοβίαία Πιᾶἃ- 
θοᾶηι οἱ ἴῃ ἢ46. ὃ Ὀἰχί: δυίοπιὶ Η6]- 
Οἰὰδ. ΡΟὨΙΪὸχ ἃ4. ϑΔ 0118) 50} 108}: 
ΠΡγαμὴ ἰορὶβ ΓΘΡΟΓΪ ἴῃ ἀοπιο Πομίηὶ. 
᾿)δαϊίψιιθ Πα]οἰαΒ. νοϊαμηθη ϑάρἢδη, 
41 οἱ ἰϑσὶν ΠἸὰ 4. ἜΘ «0416 
ΘᾺ ρ]18}) 50 θὰ Δ ΤΘροη) οἱ γοηυ ἰ8- 
νἱΐ οἷ, φαοα ργαθοθρογαί, οἱ αἰ: (οη- 
Πανοραηΐ βοῦνὶ (αἱ ΡΘΟμΪΔ), 488 
ΓΘΡΘΡΪἃ δϑί 1 ἀοιη0 οι ηὶ, οἱ ἐθ6- 
ἀογαην αἱ Εἰ5 γ ΘΓ. ἃ 5. ἃ 
ΡΓΔΘίροιΒ. Οροῦαὴ [θη 0}} ΠΟΙΙΗΪ. 
Ἔ ΝΓΡαν ἀπ 16 ΒΔ ΌΠΔἢ 507} ΓΟρὶ, 
ἀϊοθηδ: [γι ἀθάϊι τ ΗΘ] οἰἃ5 
5ΔΟΘΓΩ08. 

Ουθπ οαπὶ ἰαρΊβϑθί δΆ}]} 181) ΘΟΓΔΠῚ 
Δ ἢ τόρ Ἔοι ἀπ 5861 Τοχ νοῦθρὰ ΠΡΥὶ Ιορὶς 11 
δ ἦρε, ΘΟΙΏΪΠΪ, 5011} νϑϑιπθηΐα σὰ, Ἐδ6Γ12 
20 ἈΟΡΤΓΆΘΘΘΡΙ Ηρ! οἰδθ βδοογαοι! οἱ ΑοΠΪ- 
νιν: εε. ἃ]. ΠΠῸ Θαρηᾶη οἱ ΑΘΠΟΡΟΓ ἢ]ϊῸ 

ἐόν θέν ΜΠΟΠὰ οἱ ϑαρῃὰη βου 8. οἱ ᾿Αβᾶ]ὰθ 
20. 860 ΤΟρίβ, ἀἸσθη5: ἘΠῸ οἱ δοπϑη! δ 13 
ὅΦ 51. ΠΟΙ ΠΠῚ ΒῸΡΘΓ ΠΙΘ δἱ 5106 ΡΌΡ]Ὸ 

οὐ ΒΠΡ6Γ ΟἸηηὶ δια 46 νου} ]5 νο]ιι- 
ΤΉ Ϊ 15. ἰδέ 5. 40 Ἰην Θη 11Π) Θ5ῖ; Π]1- 
θη ΘΠΪπὶ ἰΓὰ ΠΟΙηΪηΐ 500 θη5ὰ 681 
ΟΟΠΙΓὰ ΠΟῸ5, (πἰὰ Π0η ΔΙΙαΙΟΡαἢΐ ρὰ- 
{Γ65 ΠΟΒΙΓΡῚ νογθὰ ΠΠΡΓῚ ἢι]115,. αἱ [ἃ- 
ΟΘΓΘηΐ ΟΠ} 6 ́πο0ε] 5ΟΡΙΡΙ.1) 658ὶ ΠΟ} ]8. 

12,15. 

26Ἀ. 
84,15. 

28,2. 
Ὀὲε.31,26. 
17,185. 

20. 
34,10. 

26σι. 
84,17. 

26Ἀ. 
84,18. 

5..Α1.: ΡΓΔ6Ρ. ἴῃ 4οπ1ο. ΑἸ. { ((η (..) Βοιηηὶ. 
9. Α].: Ὧἃο ργδρῖ, 12, Α].: ΜΙομ θᾶ, 

ΑὟ: ῬΓδεὺ πταὰ τοῦ πὸ... ἴδεν, (ϑαῖ. 12,15.) 
8. τι. εὐ [αὖ δατίπ, 
9, ὕαπι ξιεπι 4, αι, δεαςδές ἔθπὶ ΘΠ ΟΟΥΕ ... απὃν 

σον εισε,,., χ8 ἐν Βιπείζεενπα, ΒΒ: Σ]απηπι προθτα δ. 
11. Β.ΑΥ.ΝΕ.Α: δε6 (δι. 
13, δίεζεϑδ σοζιιπδοποι 3., δόππ στοῦ {{8᾿00 τοΐδεν 

πα... δον απ σον. ΒΟΥ ΝΕ ΑΣ 6 σοτρεζῷτ, 



842 ὥΣ, 14.-2 8, 2) πορπ ΕΠ. 

Χχχαι. «βοβδία νει  μᾶάαρ. 

11 Καὶ ἐπορεύϑη Χελκίας ὁ ἱερεὺς καὶ ᾿4χι- πἸΣΘΡῚ ΡΤΙΝῚ ἸΠΞΩ ἘΣ ΠΟΣῚ 14 

κὰμ καὶ ᾿Ἵχοβὼρ καὶ «Σαφὰν καὶ ““]ὅσαΐας 
πρὸς Ὄλδαν τὴν προφήτι» γυναῖκα Σελλοὺμ 
υἱοῦ Θεκουὲ υἱοῦ ᾿Αρὰς τοῦ ἱματιοφύλακος" 
καὶ αὕτη κατῴκει ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ Μα- 
σενᾷ, καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτήν. 

16 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς. Τάδε λέγει. κύ- 
ρίος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ᾽ Εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ 
ἀποστείλαντι ὑμᾶς πρός με᾿ 
κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ κακὰ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον 
τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας, αὐτόν, πάν- 
τας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου οὺς ἀνέγνω ὁ 

βασιλεὺς ᾿Ιούδα, 17 ἀνϑ' ὧν ἐγκατέλιπόν μὲ 
καὶ ἐθυμίασαν ϑεοῖς ἑτέροις, ἵνα παροργίσωσί 
μὲ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ 
ἐκκαυϑήσεται ὁ ϑυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ 

καὶ οὐ σβεσϑήσεται. 15 Πρὸς δὲ τὸν βασιλέα 
᾿Ιούδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς τοῦ ἐκζητῆσαι 
τὸν κύριον, οὕτως ἐρεῖτε πρὸς αὐτόν" 71άδε 
λέγει κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ' Οἱ λόγοι οὕς 
ἤκουσας - 19ανϑ' ὦ» ὅτι ἡπαλύνϑη ἡ ἡ καρδία 
σου, καὶ ἐνετράπης ἀπὸ προςώπου ΤὐεΝν ὡς 
ἤκουσας ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον 
καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῷ, τοῦ γενέ- 
σϑαι εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἷς κατάραν, καὶ 
διέῤῥηξας τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσας ἐνώπιόν 
μου, καίγε ἐγὼ ἤκουσα, φησὶ κύριος. 20 Ζιὰ 
τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ προςτίϑημέ δὲ πρὸς τοὺς πα- 
τέρας σου καὶ συναχϑήσῃ εἰς τὸν τάφον σου 
ἐν εἰρήνῃ, καὶ οὐκ ὄψονται οἱ ὀφθαλμοί σου 
πᾶντα τὰ κακὰ ἃ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν τύπον 
τοῦτον. Καὶ ἐπέστρεψαν τῷ βασιλεῖ ῥῆμα. 

ΧΧΈΕΙΙ. Καὶ ἀπέστειλεν "ἸΙωσίας' ὁ βα- 

σιλεὺς καὶ συνήγαγε πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς 
πρεσβυτέρους Ἰούδα καὶ “ερουσαλήμ. 2 Καὶ 
ἀνέβη ὃ βασιλεὺς εἰς οἶκον κυρίου, καὶ πᾶς 

ἀνὴρ Ἰούδα καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες Ἵερου- 
σαλὴμ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προ-᾿ 

- -“ ς ν Α - 

φῆται, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγά- 
ΕῚ - » - ’ 

λου, καὶ ἀνέγνω ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν πάντας 

14, Β: μητέραι γυν. ΔΕΒΧ) Σελλὴν (-ὃμ Α). 
κϑὰν (-ὶ ΕΕΧ). Ιῦ. Β: αὐτοῖς (πρ. αὐτός ΑΕΧ). 
16. ΑΒ: Ὅτ: κακὰ --, τὸς ἐνοικ. ὁ (ο. ΕΧ). 
1ἿγῈ ἍἊἈΒ: ἐθυμίων ὃ. ἠϊ ὅπως. Βκ. ΓΝ ΑΒ: Καὶ 
πρὸς βασ. Ἰ. ... (" τδ) ἐπιξητῆσαι τ. ᾿.,) τάδε ἐρ. 
19. ΒΈ κυρ. ΑΒ: γοικ. αὐτὸν τᾶ εἶναι... λέγει κύρ. 
20. Α.}Ὁ: Οὐχδτως (2. τ. ΧῊ. Β» ἐγὼ. ΑΒ: ἐφ τύ ζορος 
ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς σδ ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς οἷς. 
Ἑ(ρ. ἐγὼ) εἰμι ... τὸ δ.--- 1. ΑΒ Ἰωσ..  πρ. ἑαυτὸν 
(ο. ΕΧ). 2. ΔΒ: ἐν Ἱερ. ΑΒ: καὶ ὃ ἕως. Β τοῖς. 

10 Τάδε λέγει 

πδϑθπ πο ἘΠπῸΝ ΠΟΣῚ ἸΡΩῚ 
ὉΠ Π ῚΞ πῆρτ- ἸΞ πρῶ ι τῶν 
πο} ὨΣῚΝ ΘΟΆΞΙΣ νοῶ 

ἐΣΡΌΝ ἬΠΞΤῊ ΓΡΟΘΊΩΣ 
πότ Ὄρατπθ ΘΡΡΣΝ ρΝπῚ 
τῶν ὐολθ ὙΟΝ, ἘΝ ΟῚ ΠΝ 

ἼΩ 

το ὮΝ Πϑ ἐ "ὮΝ ὈΞΩΝ πρῶτ 

ω.Θε- 1 ἃ 

ΤΙΡῚ ἸΟΣῸΡ ἘΣ 

π πἰρϑ πον ΠΣ ΝῺ 522. 
Ἴθϑπ "2 1τὸ ἘΝ ἩϑΘυτ Ὁ. 
ἼΩΝ τ ὁ ΡΠ 9 ΝῊΡ "υῦδὲ 17 
ὙΡῺΝ οὔτις ΠΠΡῪΣ ὙΛΘΡῸῚ ἜΞΙΣ 
χτπρ ΣῈ παλαν ΠΩΣ ὯΞΞ ΟΡ ΘΠ 
-ἰὰῚ ἸΠΞΞῸ ΝὉ ΓΘ ῚΡΏΞ ὙΓΏΓΙ 18 
στο ἄστν ποσὶ πῆ ὮΣ ΩΝ 
ἼΩΝΤΗΞ ὍΝ ὙΎΘΝῸ ΠΘ ΓΤ ΤΙΝ 
ἼΩΝ ΘΟΉΣΤΡΙ ΘΝ Ὁ ἘῸΝ ΓἢΠ) 
Θ᾿ ΣΏΞΤ ἜΞΩ ΟΝ ἘΦ Ω 19 
ρ ἸΉΞῚ ἼὩΝ ἩΣΡΩΞ ὙλΙαν 
προ ὙΞϑυτο τη πῖπ πΥρ:π 
Π ἌΞ᾽ΤΝ ΦΌΡΙΣ τπὸϑρς ἢ ΠΝ 
“ὯΝ ὭΣ ἡξὸν ΘΔ) 5 Ὁ ΠΙΞΞΓῚ 
φΏΞ ΝΣ ΠΡῸΝ 525 5 ἐπὴπ 
πο. δήρῶξ ἩΈΡΞΡ ΟΝ ΤΕῸΝ 
ὨΝΊΩΝ ΠΡ ὉΞΞ ΤῸ» ΠΡ 

τὸ σῦν: πππ ΘΊΡΩΠΓΕΣ ΝΡΞῈ 
ΣΤ 28" 

ῬΌΝ ΕΌΝΟΙ ἼΡΏΠ ΠΟ" ἈΧΈΙΙ. 

Νὰ Υ ΝΣ .} 

Ππὴ ον τ 9 ΠΊΠΟΞ. ΠΟΙ 

ἘΡΙΣΡΙΧΗ Ὡς ΕΡΝΝ ἘΤΩ͂Ν 

-ἰ3) ὩΣ Ν 331) 

ἘΣ το 
γ. 1. ΠῸΞ Ὁ ἢ ΒΡ ΤΌΣΗ 



2, δεύπίᾳς, 

Ι 

ΟΣ, 14---283,23.) 843 

ίο ϑτορθοίπ ὄπα, 

14 φεἴώτίεθεπ ἢ. ἢ Φα αἷπα θΐπ ΘΙ [ία, σέτὶ 
ϑυίεϊεν, Ἡθίξαπι, δον, Θαρθαπ ππὸ 
Ἅ7α]α και Ὅεν του θείη Θι10α, ὅεηι ἡ θ εἶδο 
Φαϊμιπιδ, Ὁε8 Θοῦπ8 ἘΡίδθα, Ὁε8 Θοθπϑ 
Θαγθαπιδ, Ὁεὲ8 ίπτοτδ δὲν δ Ιείθον, ππὸ ἢε 
το θπεῖο 2πι δογπαίοπι ἱπι αἀπϑοῦπ  θεἰΓ, ππὸ 
Πε τεδοίοπ αἰ ἰθτ. 

ιῦ 

Ὅν Φοττ, δὲν Θοῖς δταρίϑ: Θαροῖ ὃεηὶ 
10 ῬῬξαππ, δὲν οἰ) καὶ ταῖν σεαποι θαι: ἘΘΟ 

ζρυίαε Ὅὸν ὥεττ; Θίοθε, ἰά). Οἱῇ ππριΣς 
ἴδον Ὁΐεῖε Θεῤίς ππὸ ἰθτο (δ πιοοθπεν δτὶπς 
θέπ, αἴἴο βοτίο δε8 (Θεζεδεδ, οἷς δὲν δε πίᾳ 

17 δια θαΐ Ταΐεπ Τοεπ, Ἔαταπι, Ὁαβ [{ε 
ταὶ ϑοταεπ ἀπὸ απϑοῖπ (Θὑτίετη ροΞ 
τἀιάγετε θαδεπῖ, Ὁα 8 [{ς τη) εὐ τπείοπ 
πἰΐξ αἴὲπ βονέοεπ ἰδτον Φάποε: δατιπι 
τοῖτο πιρὶπ Θτίπιπι [Ὁ τοΐθον οἰοῖς (Θιάτε 
αἰ πϑοπ ἀπὸ πίῶς αἰτδαοῖ οι Ἰορτθεπ. 

18 ἜΠθεν ὅεπι δεδηΐρε Δα, δεῖ οἰ) φοζαποι 
δαί, δὲπ θεῖτπ τ [ταρὲπ, [01 Ὸ ἰδ ἴὸ 
ἴαρεπ: (Θυ (ρει 61 ὥεῖν, δεν Θοῖς 3: 

19 ταιῦῖδ: ὃ Φατιπι, Ὁα8 δείπ εῖς εὐ δὲ 
ἱξ θεν ὅεπ ϑθοτγίει, οἷς δι. σερύτει βαῇ, 
ππὸ θα οἱ σεδειι τίσει ὉοΥ ϑόπὶϑόττη, δα 
δι. δὑτοιο, τοαϑ (Δ) φετγοδοῖ θαθε τοΐδον Ὁἱοο 
Θιζες ἀπὸ ἰθτε (Θἰπιοῦπεῦ, ὉαΒ [{ε 1οΠεπ 
εἶπε ϑθεττούξηπα πὸ δι) {εἶπ, απὸ θα 
ϑείπο δεοίοεν ξευτί ἤει ἀπὸ θα ΠΣ ρειϑείποί 
0 π|ὶῖ, [0 θαδο ἰἄγδ᾽ αἰ ἐτθῦτει, [ρτί δὲ 

20 δεν εν. Φατιπι ὉΠ ἰἃ) οἱ) δι Ὁ εἰς 
πὸπ ϑάϊοτη Ταιπιοπ, Ὁα 5 ὃπ πιὶς δ υίεθεπ 
ἵπ Ὁεὶπ Θταῦ τυετζαπιπιῖοι. τοουθε, τἰπὸ 
Ὁείπε ἴπαυπ πἰῶξ ζεθεπ αἴς Ὁ 8 ᾿ἰπρῖ (, 
Ὁα8 ἰῷ ὕὄδον οἱεῖε Θιάπε θτίπροι. Ὁ. 
Ἰ1πῸ Π Ταρσίοεπ ε8 Ὁεπὶ δεδπίᾳε τοί δεν. 

ΧΎΕΙΙ. ἴπὸ δεν δὐπίᾳ ζαπϑῖς θίπ, ται 
ἐδ ϑοτ]απιπίειοπ ΠΠ 21 ἰθπὶ αἴ ἡ ΓοἸτο]τὸπ 

2 ἱπ θα ππὸ δετιζαίοεπι. ἜἸ1πὸ δὲν δεῦπίᾳ 
αἰπῷ θίπαι ἰπ Θαιδ θεδ. δεττπ, ππὸ 
αἴτὸ θὲάππον οὐαὶ δια τἀπὸ αἴΐὲ (δπτοοῦς- 
ποῦ ζιι δογαζαίοπι παΐ ἰθπι, βυίε δον ππὸ 
του δείοπ, ἀπὸ αἴε8 5016 δεῖοε Ἐπ πιὸ, 

ἀπὸ πιαπ ἴα8 τοῦ ἰθτὲπ Ὀϑτὸπ αἴ στυβ; 

2. ὕ.1.: παπὸ αἴίς ϑϑέαππ. 

14. ΝΕ: κιοείίοπ Οἐα εἰ. 
10. δεὸ δ. ΑὟΝΝΕ.Α : αὐἴεζεπ (θα). 
17. Α: απ δι γάοπ. Β.ΑΥΥ: (0) τ1. 
19. ΑΥ̓͂ΤΕ : οτο. τοοτοεπ ({{}). Β : {{| τε ᾧ είν. 

Α: εὐώτοδει, Β.ΑΥ̓ΥΕ: φπν ὅ3ν πὶ ἐππὶ δ΄. (σεν: 

Θίς αϑεῦ Τρτα ἐπ ἰθποπ: (υ ἠρτίῶε, 

ἀρ, ὙΙΘΛαπΐ ἰδ]. Ηο]εἶας. βδοδγάος οἱ 14 
ΑἸ οδπΙ οἱ ΑΟΠΟΡΟΡ οἱ ϑᾶρμδη οἱ 

ἡπάά, δ. ἃς] δῇ ἨΟ]ἀΔπι ργΟρ ποι άθ ιν ἀχόγθιῃ 
ϑ6ΠΠαπὶ ΠΠΠ ΤὨθοιᾶ6 ΠΠ1 ΑΓδὰ5. οἰιβίο- 
ἀἰ5᾽ νρϑιϊαηι, 4αὰθ Πα τὰ θαὶ ἴῃ Ζογὰ- 
5 [6 1) Βθοἀἃ, Ἰοσυ 46 βαηΐ δά 
ΘΔ). 

Εὰ 118 τοϑρομάϊί οἷβ: δος ἀϊοὶϊ 1 
Βομλἶμπ5 Ποιι5. ἰ5γαθ! : Πίοἰ[6. νἱγὸ «αὶ 
1511 νῸ5 δὰ τη6: ἜΉδΔοο ἀϊοῖ! Ποιϊ- 16 
Ὠϊι|5: Βθσθ, 650 ΔάΔιιοᾶΠ) πη4]ἃ ΒῸΡΟΓ 
Ἰο μη} ἰδία μη οἱ 51}0 61" ΠΑ ἰ[ΟΓ65 615, 
ΟΠ] ηΪὰ γ61})8 ἰδ σ]8 486 ἰοσὶΐ γὸχ Δα, 

σφ(ὠν, Ἐ΄αϊα ἀδΓΘ 4 ΘΡαηΐ πμ8 οἱ 58 οδ- 17 
7ετ. 85,7. ΘΓαΩΐ 115. ]Π16 18, ἰΡΡ Δηἴ65 πη6 ἰῃ 

ΟὈΠΟΙΪΒ. ΟΡΘΙθιι5 ΠΙΔΠΕ1ΠῚ 5111], 
ὅδε ΘΕ οΠ ΟΠ ΘίΡ. ἱπαϊρηαϊίο τηθὰ ἴῃ 

“σν. [060 ΠΟΟ δἱ ποῃ οχιπσιθίυγ. ὙΒερὶ 18 
ἀρῖθι δαίθῃ δα, ααϊ τηϊδιϊ γὸ5. αἱ Θ0η81:- 

Ιογοῖῖβ ΠΟΙ ΠῚ, 56 ἀϊοϑίϊα: δος 

ἀϊοῖι Πομηηι5 Πθὰι5 ἴ5:86}: ῬΓῸ 60 
"ον. 4πο4 ἀα δι] νοῦθὰ νο] πη, Ἔ οἱ 19 
ὅ25 7. ΡΘΓΙΘΡΓ [ΠΏ δδὶ ΟΟΓ ἰασμη, οἱ Πιπιΐ- 

᾿ϊαΐι5. 65. ΟΟΓᾶη ὨΟΠΊΪΠΟ, δα 115. 56Γ- 

ΠΟ ἢ θ 8. ΘΟηΐΓὰ ἰΟΟΌ ΠΏ ἰβίμπι οἱ ἢἃ- 
ὈιςΔῖοΓ68. 6}15, αυρά νἱἀδ]οοὶ βογαπὶ 
1ῃ 5ἰιρογοη) οἱ ἰῃ τηδ]ράϊοιη, οἱ 
50Ι 1511 νϑϑι πη θηΐα (ἃ, οἱ {Π ν]βιϊ ο0- 

ΓΔΠ) ΠΙ6: οἱ 6σῸ δαάήϊν!, 11 ΠΟΙ Π.18. 
ϑ.ων, ὙΤΘΔΟΙΓΟΟ ΟΠ] ρὰπὶ ἰ6. δ ρϑίγο5 ἴι05 20 

Τυάι,τῦν οι ΘΟ] σους ἃἀ ΒΘραΪΟγΓαπὶ ἰχ πὶ ἴῃ 
Τοεδτοῖεερᾳρθ, αὐ πῃ νἱἀθαπὶ ΘΟ] (αἱ ΟμηηΪὰ 

πιὰ ]ὰ 411ὰ6 ᾿πατιοί αΓῚ18 811Π| ΒΌΡΘΓΙ ἰῸ- 
οαπὶ ἰδίι}}. 

Ν6}.1:1,9. 

20". 
84,23. 

26. 
84,24 

Εἰ τϑη Εν θταηὶ γορὶ φυοιὶ ἀϊχθγαῖ. 
ὅν, ἘΘαΐΪ πηἰβὶῖ, οἱ ὁοηστοραι ΧΕΗΗ. 

διηΐ δὰ ΘΠ] ΟΠΊΠ65 86η65 διὰ εἱ 
ἦν, Ζθγαβαίοπ. ἢ Αβοθηαί]18. ΓῈχ ἰθῃ)- 

Ρίαπι ΠοιηΪ πὶ, οἱ ΟΠ]Π65. ΥἹῈῚ Φυαἀ8ἃ 
ἈΠΙν ΓΒ 46. 4υὶ ΠΡ ἀδηΐ ἴῃ Τθγὰ- 
58 6Π] οἴη 60, ϑδρογάοίθο5 οἱ ῬγΟρἢ6- 
ἰα6, οἵ οἸηηἶβ ΡΟΡΪ 15 ἃ ρΡᾶΓΡνΟ 1154118 
ἃ τηᾶσηιμ: ἰθρίίᾳιι6. οαποί 5 Δ 416 ῃ- 

4) 
-- 

20. 8: ἰηϊγοάἀαοίαγαϑ. 

Ὁεπ). ΑὟ ΝΕ: [08] απ ῷ 668. 
20. φεζαιππιοῖέ. 

1. Β: δαβ ἤε κι ἰθπι υεταπιπιείεμ, αν : μ. νεῖ 
[απιπποῖίς 2ε| ὦ. 



844 (53,8--.-8.) 

ΧΎΈΕΙΙ. 

πορσιῖ ΕΠ. 

«Ῥοκῖα γοα «μάκαρ. 

᾿ - - ; " 

τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου, τῆς διαϑήκης τοῦ 
ΩΝ ᾿ « 

εὑρεϑέντος ἕν οἴκῳ κυρίου. 3. Καὶ ἔστη ὁ 
’ 

βασιλεὺς ἐπὶ τὸν στῦλον καὶ διέθετο διαϑή- 
“" ΄ - - ω 

χὴν ἐνώπιον κυρίου, τοῦ πορευϑῆναι οπίσω 
, - , 9, -Σ᾿ 

κυρίου καὶ τοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
Α -»" Ἀ ᾽ 

καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ προςτάγματα 
᾽ - « - , 1.2 ῳ - - 

αὐτοῦ ἐν ολῃ τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν ολῃ τῇ ψυχῇ» 

τοῦ ποιῆσαι τοὺς λόγους τῆς διαϑήκης ταύτης, 
ν ᾽, 5 - ’ ἤπια ΨὉ 

τὰ γεγραμμένα ἕν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Καὶ ξστὴ 

πᾶς ὁ λαὸς ἐν τῇ διαϑήκῃ. 

φ 2 Α - - 

4 Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Χελκίᾳ τῷ 
» - Ν ῷ « “ »-» 

ἱερεῖ τῷ μεγάλῳ καὶ τοῖς ἱερεῦσι τοῖς δευτε- 
΄ Γ« , Ν , 

ρξύουσι καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὸν σταϑμον, 
ΒΑ τὶ - - , ͵ ι 

τοῦ ἐξαγαγεῖν ἐκ τοῦ ναοῦ κυρίου πᾶντα τὰ 
’ Ὁ ἃ) ’ - , 4 “ἡ . 

σκευὴ ἃ ἐποίησαν τῷ Βααλ καὶ τῷ ἀλσει καὶ 

κε το. Ὅν, « ; ᾽ - - 

σεν αὐτὰ ἔξω Ἱερουσαλὴμ ἐν τῷ ἐμπυρισμῷ 
ΡΝ κ᾿ - 2 -“ 

Κέδρων, καὶ ἔβαλε τὸν χοῦν αὐτῶν εἰς Βαιϑήλ. 
΄ Ω τ Ἁ 

ὅ Καὶ ἱερεῖς οὐς κατέστη- 
σὰν οἱ βασιλεῖς Ιούδα, τοῦ ϑυμιᾶν ἐν τοῖς 
« ἐὺ φ 19 ἮΝ , ) , ᾿ , 
ὑψηλοῖς καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν ]ούδα καὶ κυκλό- 

« , - - - 

ϑὲν Ἰερουσαλήμ, καὶ τοῦ ϑυμιᾶν τῷ Βάαλ καὶ 
- «. - ͵ ῳ ἀς 

τῷ ηλίῳ καὶ τῇ σεληνῃ καὶ τοῖς πλανηταῖς 
’ - - - - τ 

καὶ πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ. 5 Καὶ 
ῳ " ᾿Ὶ ΥἽ τ 

ἐξήνεγκε τὸ ἀλσὸς ἐξ 

Ψ Α 

κἈατεχχυσε τους 

" , κᾷ “μ' οἶχου κυρίου ἔξω τῆς 

ποθ ΟῚ 
πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ" καὶ κατέκαυ-᾿ 

“Ἱερουσαλὴμ εἰς τὸν χειμάβρῥουν Κέδρων, καὶ 
, ΕΣῚΝ ᾿ -» τ κε »- 

κατέχαυσεν αὐτὸ ἕν τῷ χειμαρύῳ Κέδρων, 

καὶ ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν, καὶ ἔῤῥιψε τὸν χοῦν ᾿ 

φῶσι ΠΕΡ Ὁ Ῥ1Ὶ ἩΤῚΡ ὅπ} ΠῸΝ 
7 Καὶ καϑεῖλε τὸν οἶκον τῶν Καδησὶμ τῶν. 

Ὺ - ᾿ , - » - - 

αὐτοῦ δ8ἰς τοὺς τάφους τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ. 

τ « ἃς 7 
ῳ αἱ γυναικὲς υφάςψον Ω 

ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, ἐν 
ἐκεῖ Χεττιὶμ τῷ ἀλσει. 

τας τοὺς ἱερεῖς ἐκ πόλεων Ἰούδα, καὶ ἐμίανε 
τὰ ὑψηλὰ οὗ ἐθυμίων ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς, ἀπὸ 
Γαβαὰ καὶ ἕως Βηρσαβεέ, καὶ καϑεῖλε τὸν 
οἶκον τῶν ὑψηλῶν. τὸν παρὰ τῇ ϑύρᾳ τῆς πύλης 

Ἰησοῦ ἄρχοντος τῆς πόλεως, τῶν ἐξ ἀριστερῶν 

ἀνδρὸς ἐΥπρΟ με χὸν τὴν πύλην τῆς πόλεως. 

8.48: πρὸς τ. στ.. τπορεύεσϑαι. ΒἘ(βᾳ. )καὶ. ΑΒ: 
δικαιώματα αὐτῦ ἐν πάσῃ κ-κ. ἐν πάσῃ ψ. τὸ ἀνα- 
στῆσαι... ἐπὶ τὸ βιβλίον τᾶτο. 4. ΑΒ: τῆς δευτερώ- 
Οὐ . τὰ πεποιημένα τῷ 8..... (οἱ. δ) δυνάμει τὸ 

{72} σαδημὼϑ' Κέδ. ὃ. : '“Χωμαρὶμ (ἴερ. ΕΧ). 
Ὁ ἔδωκαν (κατ. ΕΧ). ΑΒ οΐ.. «καὶ ἐθυμίων ἐν τ. 
ὑψ...«καὶ (ἐν) τοῖς περικύχλῳ Ιερ.Ἀ. τὸς ϑυμιῶν- 
τας.. «μαξϑρὼϑ' (πλ.Χ}), ὁ. ΔΒ: ἔξωϑεν ἽἼξρ. ἐν: 
αὐτὸν (- τὸ Χ). Δ: τὸντάφον. 7. ΔΒ: δ(ἐν ᾧ ΕΧῚ). 8 
ΑΒ: ἀνήγαγεν. ΔΒ ἘΧ: ἐθυμίασαν. Ὁ: Γαιβαλ. ΔΒ: 
πυλῶν(υφψ. ΕΧ). τὴν ϑύραν ... [“εἰςπ.) ἐν τῇ πύλῃ. 

8 Καὶ ἐξήγαγε πάν-᾿ 

ἐπήτο ΓΡΩΞ ΝΕΏΣ ΓΞ ἼΒΌ 
τΝ ΤΉ35 ΠΡ ΣΗτῸΡ ΠΟΙ ΤΩΣΘῚ 3 
δ τὶς ΠΕΡ τὴν ὍΘ ! τοηΞ5 
ῬΠΉΤΣΣ ΠΝ ὈΡΗΣῸ Δ ΟἽ ΤΊ 
ὥξἢ “ὍξΞὴ οσῖϑΞ ῬΏΡΠ ΠΝῚ 
τνπ τβπ ΞΊσΟΝ ΘΎΡΠΟ 
πὃϑ ἼΩΡ9Ὶ ΓΠΠ “ΒΘ πτῸΡ ΡΞΏΞΙ 

ΣΓΡΉΞΞ ὩΣ 
ἸπθπΠ ἸπτροΓΙΤΝ ἸΦΈΠ ἼΧῚ 4 
ΔΘ ΝῚ ΠΏΣ ΓΙ Ξ ΤΙΝῚ δήπη 
εἰ τὰ τῆπ' ἘΞ.) οχὴπο ἢθπ 

ὌΣΞ5 δνηοστι ΘΡΘ ΞΕ 
ὙΠ} ὈΞρτὴ συθῶπ ΝῈΣ 9595 
Ν22) ἰλλρ ὙΠ ΣΞ ϑγ Ὁ 
ἫΝ ΤΞΟΣΠῚ ἐΌΝΤΩΞ ΘΊΘΡ ΩΝ 
ἌΜΩΣΝ ΕΣ Ἴ22 “ὧν ΕΙΣ 
"ὩΌΔῚ ΤΙΣΙ ΛΠΡΞ. ἸΏΞΞ ἼΩΡΟῚ 
ὥρῶν ὉΣΞῸ ΩΡ ὩΡΤΤΙΝἽ ΘΙ Ὸ,) 
ἐΘΥΔΟΣΓΙ ἈΞ Χ 5555 τῆ 99) ΤΌΣ 
ὙΠῈ τσ ΤΛΞῸ ΠΊΟΝΕΓΩΝ ΝΕΡῚ ὃ 
ἘγϑοῚ Ὁ πρ Ὁποτῦν. δϑθητος 

μ 

ὙΡΡῚ ἐθστι ὍΞ ἼΞΕΤΩΣ ΠΉΡΣΤΟΝ 7 
πὶ ΓῊΞΞ ἼΩΝ Ὀρπ ὭΞΠΠΝ 
ὉῺΞ τῷ ΓΝ Θῦθη ὝΣΝ 
ΘΌΠπθπτοΞτῸΝ, ΝΞΟ ἐπ ΘΝ 8 
τήΞπττΝ, ΝΊΘΟΣΣ ΠΡ ΠΣ ὙΠΡῸ 
ΤΊΣ ΣΦΙ ΔΒ: 13. πΘ τ ἼΡ ἼΩΝ 

ἘΟΡΛΟΙΣ ΓΏΞΓΩΝ ΥΩ »3ὦ ἽΝΞ 

Ἔ»π ανα... ἐπ ταν “ρῷ πρθτῶν 

ἘΎΨΗ ἼΣΩΞ ΘΝ ὈΝοτον τῶν 
2. 55, δεὸ ϑιιπδοῦ, 

3, Παπδ απ δον ὦ, (061. 11,14). Α: διεος ΘΉΠῸ 
: ΟΠ Γρ τε Β: δαβ Τ. δοἀοίοπ, αΥ ὙΕΣ: 25 ἐὙ ΠΠΙεπ. Α 

ἐπ. 38. ΝΕ: ἐν. δ6πι 38. δεί, 

β 
᾿ 

; 
: 

Ἶ 



τς ἐγ τ 

Φ, δεθπίᾳς, 

(εἰ τευιπια δὲν αθδαδί [ὁ ἐπ ΦΟἰοεπίξε, 

πθδοτίς Ὁ.δ Βιιἢδ σοπὶ Ξϑιιπδο, δα ἱπιῚ 
8 ϑαιζε δε8. εῖτη σεπιπόοπ τρατ.  Ἰ1πὸ 

Ὅοεῦ δῦπίᾳ ταὶ απ εἶπε (Θάμπίς. ἀπὸ πα ίς 
εἶποη διιὉ Ὁ0Υ Ὁόπὶι ὥεῖτπ, αβ {6 [οἵ {ὸπ 
τραπϑεῖπ δὲπὶ ὅεττα παᾶ), ππὸ δαίτοπ {εἰπε 
(εδοίο, Θειαπίε απὸ ϑὲροθτο, υοπ ραπξεῖι 
Θούφεπ τἀπὸ υοῖ σαπξοῦ (Θ ρος, Ὁαῇ [ΐε απ|Ξ 
τί ιείεπ οἷς ϑδοντίε οἰοζοδ “Βιιπθεδ, οἷς 
αεἴτίοεδοι. ΠΠαπϑοπ ἐπὶ δἰεζεπι Θ᾿. πὸ 
αἴε8 3901 (ταὶ ἰπ Ὅεὲπ ΞΒιπὺ. 

ά πὸ δεῖ δῦπίᾳ σφεδοῖ Ὅὲπὶ ΘΟ ἐπ Υ τεῦ 
ΘΙ ΓΕα τἀπὸ ει Ἡτίοἤξοτα. ὍῈῚ ἀπϑοτη τὸς 
παῖς ἀπὸ δὲπ ἰζετπ απ δῖ Θά εἴ, 
Ὁαβ ἴΐε Το {πὶ αἰι8 Ὅεπὶ Φεπιρεῖ Ὁ68. ϑεττη 
ἐθιιπ αἴο8. ὅειια., δὉα8 δεπὶ Βααὶ τππῦ Ὁεπὶ 
Θαίπο ἀπὸ αἴΐοπι θοῦ Ὁε8. Φἰπιπιοῖϑδ (ἐς 
πιας θατ; τἀπὸ ουδταππίοπ [{6 αἰβοπ 
ον Φογιζαΐοεπι ἱπι|ι θα] διίοτοπ, ππὸ ἰδν 

ὅ Θίαμδ τυατὸ σείταρεπ σοὶ Ξε 1. πὸ 
εὐ ἰθαὶ αὖ οἷὲ (αππατίπι, τρεῖ ἄγε οἷο διε 
πίρε θα δαῖίοπ φοξί[{εἴ, 2: τά πεν απ 
δεῖ ύθει ἱπ Ὅὲπ Θιάζοίοπ θα τἰπὸ πῆ 
“εγπζαίοπι θεγ, απ οἷς ϑίηπάγοτοῦ δεδ 
Βααὶ πη ὍεΣ Θοππς ππὸ Ὅε8. Ῥὶοποοδ 
απὸ δεῖ Ῥίαπείοπ ἀπὸ αἴο8 ει απὶ᾿ 

0 Φίπιπιοι. Ἔ1Ιπὺ Τἰβ ὅπ αὶπ αἰ Ὁεπὶ 
αμζο δε8. Φεῖτπ [τοι δίπαι8 τοῦ ὅτις 
ζαΐοεπι ἰπ π΄ Βα δ οτοπ, ππὸ σετθταππίς 
ἴρπ ἐπι Βα δε ἰοτοπ, ππὸ πιαγίε ἰθπι δι 
Θίαιδ, ππὸ τραῦῇ Ὅὲπ Θίαιδ αἰ οἷς Θτάς- 

7 δὲν Ὅεγ σεπιείποπ βοιίς. ἘΊΙπῸ εὐ τα αὖ 
οἷς άμζον Ὅεγ ὅπτον, οἷο απ δοπι απο 
Ὅε8. φεῖτπ τρατεπ, δατίππεη οἷς θείδεν, 

8. τοἰτξοείεπ ἅπζεν ζιππ απ. ἜἸ1πὸ οὐ Τἰοβ 
ἔοπιπιοπ αἷς Φτίεεν αἰ Ὅὲπ Θιάνίεπ 
σα, ἀπὸ σοτιπτοίπίαίε οἷς Θῦθεπ, δα 

οἷς Ῥθυίεξεν τἀπαγοτίοπ, οπ Θοῦα απ δίδ᾽ 
δὲπ ὅθεν Θεῦα, τπὸ στα αὖ οἷε ρει ἱπὶ 
Ὁὲπ ΦῬοτεπ, οἷς ἱπ δεν Σ θατ Ὁ68 5. Ποτθ τρατὸπ 
οζια, Ὁε8 Θἰαλίουοίδ, προ γε8 τραν κεν αἰπε 

ἔφα, τοεππὶ πιαπὶ ζιιπὶ Φ ΘοΥ ὅεγ Θιαδι σεδεῖ. 

4.0.1,: ὅελεια. Α.4.: ὅδετάς. 
0.1.: γαιβεπ νοῦ ὅδ εῦ, 

ὅ. ὕ.1.. Ὁε6 Ἐδὲοπδεπ. 

4, ΑΥ̓͂ : ἱἱπίοτρυίοξοτπ. ΟὟ ὙΕ.Α : Φ παν οτπ, 
ΑΥ̓͂ : Θετάϊῃ. ΝΕ : αἴίε δετάίῃε. Α΄: διεζάβε. Β: ἃ, 
οἷο Θοτάτ]άγαε ... απ Ὁ. ϑιρξιτπ απὶ δὲ. αΥΝ ΥΕ : ἱπ 

(απ) Ὁ. δείσενι δ. Β : εὐ Τίοβ δὲπ (ΘΕ. ϑανοῖ ᾳ. 9. 
ἐἔζαροπ. ἀΥ̓ ΝΕ. Α: δταῶ τε. ἃ 

ὅ. Β.ΑΥ͂ΝΕ: {ᾧαῇτς Ὁ. δ όβοπ θγαξει (“δ τίοϊου) 

αδ. Β: εἰπρεῖεθέ, ἀΥ ΝΕ: δο[εἴ{{. ὟΝ: αι. Ὁολι “ὁ θέ ετ: 
ἔγοίε ΑἹ θεαὶ χοῦ ϑείοι ὁ ΝΕ; Θε[ίτπεπ. 

5,8... ΠΠ|ΡΠΙ5. ΟἸΠἶὰ γ6γ0ὰ ΠΡ ΓΟ ἀογὶα, αὶ 
ϑιτ, 94,25." ᾿ Εν). ΟΝ, ἸηνΘηΐ5. δϑί ἴῃ ἀοιηο Ποιηϊηὶ. Ἔϑ[6- 

84,381. ,. ἘΠ {Πα 10 ΓΤῸΧ ΒΌΡΟΙ ργαάαμ) οἱ [Ὀθ615 
11,14,17. . : 
δι. ΡΟΓΡΟΙ551. ΟΟΓᾺΠ) ΠΟμΠλΪπ0, τ ΔΠ}}}}}}ἃ- 
ΡΣ τ ᾽ 

Ο2ος 4 ΓΟ ροϑί ΠΟΙΪΠΠΠῚ, οἱ οι β᾽ οἰ γθῃ} 
να. ΡΓΔΘΟΘρίᾶ 6}118. οἱ ἰθϑι πη ηϊὰ δἱ σογο- 

ΠΠΘΠΪὰ5. ἴῃ ΟΠΊΩΪ οΟΓί6 οἱ ἰῃ ἰοία 
ΔΗΪΠΏδ, 6ἱ 5150] ΓΘ ηΐ γοῦθα [ΟΘἀογ 5 
Πα} 5. 4186 βογρία δγαηΐ ἰπ ΠΡ γῸ 1110. 

ἀϑς. ΔΟ΄]υΪον 4 Ὲ ΡΟΡΌ]α5. ρᾶοίο. 
Εν ργᾶθοθρὶὶ τὸχ Πδ]οῖαθ μοηιϊβοὶ 

οἱ βδοθγ οί ]ιι5. βθοιηαϊ ΟΥ ΪΠἰς. οἱ 

πὰρ Δ π|τογῖθι8, αἱ ΡΓΟ)  ογθηΐ 46 (οι ρ]Ὸ 

ϑικάν,8. ΠΟΠΊΪΗΪ ΟΙΠΠΪὰ νὰϑὰ 4π86 [ἀοία [πογᾶμπΐ 

ωι,7.5. Βᾶ4] οἱ ἴῇ ἰοὺ δἱ υπίνογβαθ π} 186 

τας 606]; οἱ ΘΟΠΙΒΡι551 οᾶ [ὉΓῚ5 {ογιιβὰ- 

νι6.. [61 ἰῃ σοην4}}6 βάγοῃ, δὲ {|| ρα]- 

25,18, 

ΨΘΓΘΠῚ ΘΟΓῚΠ)Ὶ ἰῃ Βοῖῃ6].. ἜἘἘΕῚ ἄο]ο-, 
Ηο5.1.),5. 
Ζερμ 411 ΔΡΌΒΡΙΟΘΒ, 4105 ΡΟ ΘΓαηΐ ΓΘΡΘ5 

ΦυἋὰ δ( 5Δου 1 Ποληά μη ἴῃ Θχο θ᾿ βἰ5 ΡῈ 

οἰναι65 {πᾷ δἱ ἴῃ οἰγουϊία {6 Γι 154 61], 

οἱ 605 4] δέξο θθαῃι ἱποθηβιῃ Βα] 

οἴ 5011 οἱ ᾿ππὰ6 οἱ ἀποίοοὶμ βρης 

οἱ ΟΠΊΩΪ 11ΠΠ{ἰὰ6 6061}. ΠῚ οἰ ΡΤΙ 

[θοῖδ Ιὰθὰ (6 ἀοπηο Ποπϊπὶ [ὉΓἃ5 

ἐν οΡαΞΑΙ ΘΠ. ἴῃς ΘΟηνα}16 (δάγοη, οἱ 
Ἐκ αν δ ΘΟΙΏΡ 5511 δὰπὶ 101, δὲ γϑάορίι ἴῃ ρὰ]- 
ΚΟΡΑΕ ΘΓΘΠΏ, 6. ΡΓΟΪΘΟΙΓ 5Ὸρ6 1 ΒΘρυ]ΟΠ Γᾶ 

να] σ᾽. ἢ Βοβίγυχιί 4ΌΟ(116. ΔΘ Ἰο}ὰ5 

αῇ, ΘΠ πη Παίοσι, ἀα86. ΘΓΔηΐ ἴῃ ἀ0Π10 

ΠΟμ]ηΪ, ῬΓῸ 4] 115 ΤΠ] 665 ἰοχθρθδηΐ 

4υᾶ81 ἀοιηπποια5 0]. Ἔ ΟοηρΓορᾶ- 

ν 4118 ΟΠ1Π65 5δοοΡάἀοἱθ5 46 ΟἰνΠ {1015 

νά. 4, οὐ ὁοπίδηηην! Θχοθ]5ὰ 8] 838- 

εὖ νγ. ΟΥΙΒοΆΡ ΔΗ βσογάοίθ5, 46 (4) 54116 
Βογβᾶθθ6, οἱ ἀδβίγιχιί ἃγΓὰ5 ΡΟΓΙΔΓ ΠῚ 

1 ἱπίγοῖία ο511 ΦΟ 5116 ΡΤ Ι ΠΟΙ ΡΙῚ5 οἰν 8 }15, 

4004 ογαὶ δ( 5115 Γᾶ} ροΟΓίδ6 οἰν (8115. 

4. ΑἸ." (ρτ.) ἴῃ. 

(23,8--8.) δ4δ 

ΧΧΙΙΙ. 

3 

ὦ- 

0. δαδ Φ)α1 4, .., 2ετπαϊπιίε ... δεῖ Φίπδεν δεὸ 
Ἀδοῖδδ, ΟὟ: ὅοπίο υοπι ἢ). Αι: δε 6 σεῖπ. 53, 

7. τἀν δὲπ ᾧᾧ. (ὐἱο 1 δύπ. 14,24), ΑΥ̓.Α : τἱἷἱβ 
πίοσον. νῈ: ξευπότε, ΟὟ ΕΑ: ἔπι όϑαπίε, ΑὟ ΝΕ: 
οἴ τοεδίεπ. Αν δαίπεῶ. 

8. απἰ Φίπααποε δὲς Ῥίοτίς ας, ΟὟ: δἰ 5. σοῦ δοπ 
ΦῈ. ΝΕ: ᾧ. δεν ὅ θυτο, Β: ΘΙανίσ δετἤεπ. ΑὟ ΕΑ: 
5. δεῖ Θέ. 



840 (23,9.-17. 

ΧΎΤΙΙ. 

9 Πλὴν οὐκ ἀνέβησαν οἱ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν 

πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον κυρίου ἐν ᾿Ιερουσαλήμ, εἰ 
μὴ ἔφαγον ἄζυμα ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 
10 Καὶ ἐμίανε, Τόφεϑ' τὸ ἐν φάραγγι υἱοῦ 
Ἕννόμ, τοῦ μὴ διάγειν ἄνδρα τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

καὶ τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ τῷ Μολὸχ ἐν πυρί. 

11 Καὶ κατέκαυσε τοὺς ἵππους οὖς ἔδωκαν 

βασιλεῖς ᾿Ιούδα τῷ ἡλίῳ ἐν τῇ εἰρόδῳ οἴκου 
κυρίου πρὸς τὸ γαζοφυλάκιον Νάϑαν εὐνούχου 
τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν Φαρουρίμ' καὶ τὸ ἅρμα 
τοῦ ἡλίου κατέκαυσε πυρί. 12 Καὶ τὰ ϑυσια- 
στήρια ἃ ἣν ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ ὑπερῴου 
᾿“χαζ, ἃ ἐποίησαν βασιλεῖς ᾿ΙΖούδα, καὶ τὰ ϑυ- 

σιαστήρια ἃ ἐποίησε Μανασσῆς ἐν ταῖς δυσὶν 
αὐλαῖς οἴκου κυρίου, κατέσπασεν αὐτὰ ὁ βα- 

σιλεὺς καὶ καϑεῖλεν αὐτὰ ἐκεῖθεν, καὶ συν- 

ἔτριψε τὸν χοῦν αὐτῶν εἰς τὸν χειμάῤῥουν 
Κέδρων. 18 Καὶ τὸν οἶκον τὸν ἐπὶ προςώπον 
Ἱερουσαλὴμ τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ ὄρους τοῦ 
Μοσχίϑ, ὃν ῳχοδόμησε Σαλομὼν βασιλεὺς 
᾿Ισραὴλ τῇ ᾿Αστάρτῃ βδελύγματε Σιδωνίων 
καὶ τῷ Χαμὼς προζφοχϑίσματι Μωὰβ καὶ 
τῷ Μολὸχ βδελύγματι υἱῶν ᾿Αμμών, ἐμίανεν 

ὁ βασιλεύς, 14 καὶ συνέτριψε τὰς στήλας 
καὶ ἐξέκοψε τὰ ἀλση καὶ ἔπλησε τοὺς τόπους 
αὐτῶν ὀστέων ἀνϑρώπων. 1ὅ Καίγε τὸ ϑυ- 
σιαστήριον τὸ ἐν Βαιϑὴλ τὸ ὑψηλὸν ὃ ἐποίη- 
σεν Ἱεροβοὰμ υἱὸς Ναβάτ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν 

᾿Ισραήλ, καίγε ἐκεῖνο τὸ ϑυσιαστήριον τὸ 
ὑψηλὸν καϑεῖλε, καὶ “συνέτριψε τοὺς λίϑους 
αὐτοῦ καὶ ἐλέπτυνεν ὡς χοῦν, καὶ κατέκαυσε 

τὸ ἄλσος. 16 Καὶ ἐξένευσεν Ἰωσίας καὶ 
εἶδε τοὺς τάφους τοὺς ἐκεῖ ἐν τῷ ὄρει. καὶ 
ἀπέστειλε καὶ ἔλαβε τὰ ὀστῷ ἐκ τῶν τάφων, 

καὶ κατέκαυσεν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ 
ἐμέανε τὸ ϑυσιαστήριον, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου 
ὃ ἐλάλησεν ὁ ἄνϑρωπος, τοῦ ϑεοῦ ἐν τῷ 

ἑστᾶναι Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ ἑορτῇ ἐπὶ τὸ ϑυσια- 
στήριον. Καὶ ἐπιστρέψας ρε τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τάφον ἀνϑρώπου τοῦ ϑεοῦ' τοῦ 

λαλήσαντος τοὺς λόγους τούτους, ᾿Πκαὶ εἶπε' 

9.48 {(4. εἰ) ὅτι. 10. ΑΒΊΤ(4.Τ.) αι ει Β: Ταὰα- 
φὲϑ. ΑΒ "μὴ. Β: διαγαγεῖν. ΑΒ Ὲ (ρ. καὶ) ἄνδρα. 
11. ΑΒ: εἰς τὸ γ. Ν. βασιλέως τῶ εὐνδχϑ. Β"(54.) 
τὸ, 12. ΔΒ: ϑυσ. τὰ ἐπὶ. καϑεῖλεν ὁ β. Ἀ. κατέ- 
σπασεν ἐκ. κ. ἔῤῥιψεν. 15. ἈΠ: ἐπὶ πρόςωπον. 
458: Μοσϑαϑ'. ΑΒ: (Ὀ]5) ΣΟ Εἰ .βδελύ- 
γματι. 14. ΔΒ: ἐξωλόϑρευσε( ἐξέχ. ΕΧ), 18. ΔΒ: 
τό ϑϑυσ. ἐκ. τὸ ὑψ. κατέσπασε. .. εἰς χὅᾶν. 10, ΑΒ: :τῇ 
πόλει(τῷ δρ. ΕΧ).. “ἐμίανεν αὐτὸ κατὰ... .τάφ. τϑά. 

πορππι ΠΗ͂. 

«οεία τοα  ιάαφ. 

ΠΞΤτοΣ ΓΞ ὭΣῚ9 Ἴ595 ΝῸ ἫΝ 9. 
ΤΣ "ΌΞΝΤΟΝ 3 Θο θη" πὴ 
πρῦσττν ΝΘΘῚ ΓΟΤΤΝ πὴτξ Ὁ 
“ΣΡ πὸ ὙΠῸ ΞΟ πϑττὸς ἊΞ ἼΩΝ 
ὑπο Ὁ. ὧν Ξ “3 ΓΑ ἼΞ ΤΙΣ ΘΝ 
ἰπρον 12 "ῶΝ ΘΟ ΘΌσ Ν ΞΟΠ 
τὸν! πῆ πο Το ΝΞ Θὰ ΓΕΤΡΡΣ 
“ὧν ὈπηΦΠ ἥφτὶ τ φῶ 

Ὡλ ΘΘΣ ΤΠ39 ὙΘ ΓΝ ΘΡΠΕΞ 
ἌΜΠΤΟΣ ὝΣΝ ΠΊΠΞΤΘΙ ΓΝ. ΕΟΝΞ12 
ΡΣ Ξ9  ἰορτυῶν ΤΙΝ ΠΡῸΣ 
πῶ πῶρ τῶν ὕπϑτ-ὉΝῚ 
ποθ π γῪ5 πήτητο ὈΠΣ ΤΙ ΤΩ 
τὰν ΘΒ. ΤΙΝ πο ῶ τη ΟΡ Ὑ}} 
ι τῶν τ 3 ΓΝῪ ΕἸΡ ὉΠ213 
-πὸ γ Ὁ ἼΩΝ, Ὀδτθηπν ὩΒτῸΡ 
ἘΠ" πὐε ποῦ τῶν ὨΠΩΘΙ 
ΘΛ Ὑῶ. ΠΣ Ὁ 
ΠΩΣ ΣΙ ἘΞ Ὁ 85: Ξδ τ γῶ 59 
τν ΠΞΩῚ ΡΝ ΝΘ ἸἩἸΏΡ ῺΞ 1 
ΣΝ ΘΝ ΓΝ ΤΠΘΟῚ ΓΉΣ ΝΣ 

ΤΝ δ ΟΝ ΤΣ» ΘΟ Ρ ΘΓ Ρς 
"ῶν ΠΏΞΕ ὈΝτρῚ3Ξ "ὮΝ ΠΕΤΣ 

ΝΌΠΣΙ ὙῶΝ ὉΞΣΓΞ ὉΣ3η πῶν 
δηππ ΠΘΤΘΓΤΝ ὉΒ οὐ ρστπα 
ΠΒΞΗΓΤΝ ἘΠῚ ὙΠ} ΠΏΞΗ ΓΝ 
Ἰϑντ ἐπηῶν ΠΘῚ ἼἜΤ. ΡΠ ΊΝ ἢ 
ἸῸΝ ΦΌΒΟΝ ΔΗΒῚ ὙΠΡΌΝΣ 
ΛΟ ΧΣ ΤΙΝ ΓΙΡΡῚ ΓΙ ΦΘῚ ἼΞ δῶ 
ΠΞΙΏσ τ Ὁ ῶΣ, ΘΉΞΡ ἸῺ 
ΝΡ τῶν τὴπὺ "ΔῚΞ ΣΝ 
τν ΝὮΡ τῶν δϑν πὶ Ον 

Ἰξτι ΤᾺ. ὝΝΝΡῚ ἐΠΒΝΣ ΘΡΉΒΉΠΤΙ 
γ.10. Ῥ 3 



ὡ. δὲπίᾳς. 

Φηίζευσπππρ δὲν αδᾳδε{ ἐπ ἰοεμίε, Φοῖς Θτάδετ, 

(23,9---17) 847 

ΧΧΈΕΙΙ. 

9." Φοΐ Ῥαίίεπ οἷς βυίεξεν Ὅεν Θθεη πίε σες 
ογζετί απ Ὅεπὶ ἍΠΙαν θεϑ θοττη χε ϑογιαἴοπι, 
[οπϑετη αθὸν δε8 ππροάποτίοπ ϑτοίδ ἀππΊοῦ 

10 ἰδτει Ῥτύδετπ. (ὅτ ϑογιπτείπίαίε αὐ 
Ὁαᾷ ΦΘορθεί ἱπὶ  θαἹ δὲν δε ίποον ίπποηι, 
Ὁ πίοπια πὸ {εἰπε ΘΟθ πη οδοῦ [εἶπο Φ οὐίεῦ 

11. Ὁεπὶ Ῥὲοϊε Ὁπτ 8 δόμον Ποθὲ φοὸθεπ. ἘΊΔπῦ 
{θαι αὖ οἷς ϑίοίε, τυϑεῖ)ε οἷε δεθπίᾳς ϑιδα 
δαίεπ 6. Θοππε σεζεδέ ἰπι (δίπραπα Ὁεδ 
ϑεῖτπ φαιζεδ, απ δὲ: δέαπιπιοῦ ϑιεί απ 
φεῦ δ, Ὁε8 δέ αππηπιοτοῦϑ, Ὅον χιι θατισας- 
τίπι ταῦ; ππὸ οἷς ὕθασεη δὲ. Θοππεὲ σεῖς 

12 δταππίε εὐ πὶ δεῖν. ἜΛΙπΌ οἱε ἡΠΙάτο 
αἰ δεῖ ας ἰπ Θααΐ ρα, οἷς οἷς 
δύπίρε θα σεπια τ θαι, τπτὸἍ οἷς 
ὙΠάτε, οἷς θὲαπαῇε σοπια δι Παῖς ἰπ Ὅεπ 
ἀϊθοοπ Θὕζοπ Ὁε8. δεῖται Θαιίεδ, ὑτα δεῖ 

δοῦπίᾳ αὖ, ππὸ Τοῦ θη ϑαππεπ ππὸ τρατῇ 
18 ἴθτει Θίαιδ ἐπ δει ϑ αὖ δἰοτοπ. Ἔ ἡ υ 

οἷς ὕει, οἷο ὑοῦ δογαζαΐοπι τράτεπ, 28 
πείοπ απὶ Ξθετρε θὲαϑθ 10, οἷς (Θαΐοιπο, 
δεῖ δεὐπίᾳ ϑ[ταεῖδ, σοεθαιοι δατίς ἩΠΕΘοτειῦ, 
Ὁεπι Θτάϊεϊ τοι Θίοοπ, ππὸ θαπιοῦ, Ὁεπὶ 
Θιάμοῖ υοή ϑὲίὶοαθ, τἀπὸ Φθλἔσπι, ὅεπὶ 
Θυάπεϊ ὅεν δείποεν ϑίπιπιοι, ϑετιπτείπίρίε 

14. Ὁεν δὺπίᾳ, Ἐππῦ ξενδτα δίς Θάπίεπ, 
τἀπὸ τοιεἴς απ οἷς απο, ππὸ {{{Π εἰς ἰθτς 

1 Θιάτε πιΐξ ὲεπ δεπέποδηεπ. ἢ ι δεπ 
ἍὙΠΙαν 28 “80 ΟἿ, οἱε ρθε, οἷς ϑοτοδεαπι 
σαὐπιας δαῖίε, δὲ. Θοῦπ ϑὲεδαίδ, δεῖ 
ται ζἀποίρεη πιατο, Ὀεπζοῖδεπ ἍΠΙαΥ 
δτα εὐ αὖ τπηῦ οἷς Θῦθοε, τππὸ σεγθταιπτς 
οἷς δῦθε ππὸ πιαίς ε 2: Θίαμδ, ππὸ 

106 σετδταππίε Ὅὲπ αίπ. Ἐπ ϑοήία 
τυσποίς Πα) ππὸ 7αῦε οἷς Θτεάδεν, οἷς Ὅα 
τοατεπ αἰ ὃεπὶ ΒεΥαε, ππὸ Ταποῖς δίπ ππὸ 
Τεβ οἱε ποώεπι απ Ὅὲπ Θνάἄβοτη δοΐοπ, 
αὐὸ οενδταππίε ἤε αἰ Ὁοπι ἽΓΓταΥ τἰπὸ 
οετγιπτειπίαις θα, πα Ὅεπι θοτε δε 
φεῦ, Ὁα8 δεῖ θϑὲαππ οίτοθ αἰιδαογαζεπ 

17 δαίίς, δεν Το εδ αὐϑυίοε[. ἘἸ1πῸ εὖ ἡρτα: 

9, ΦΙδεν... ορίετέει πίε, ΟὟ ΝΕ: Ἰπροζάιπενίοῦ, 
11. 4“. ἐπι 35. ΒΙΟΥ͂Ν ΝΕ: [Ὡα ες αὐ... (απῇα ἐΠ61{{).Ψ 

Α: παθαπ τσεᾳ ... φοσείθ!. ΟὟ ΝΕ: (δ εἴ) δὲν είς. 
ΑὟΥ : Ὁεὺ ὑπ Ὁ, ϑθοναῦι τοσοῦ ποίο ὅ 

12, απὶ Φὥααϊ... εἰῇ {6 Ὁ. δαππεπ, Β: Φ). 06 θοῦ: 
{αα]ά. ΑΥ̓͂.ΝΕ: Οδετρεπαιεό, Α: ΞΟδεγλἐ πηιετό. 
ΑΥ̓͂: φεϑαιοί. Β.ΑΥ.Α: ἐθονῃόϊεπ, ὟΝ: Ῥταῦ {. αὖ 
Ὁ. δα. ΝΕ: [ἄαβέε [. τὸεᾳ. Β: δευιπαππίε, ΑὟΑ : 
(βτειέο) ἰθτε θ{ᾧ ε. 

τς] ΣΥ̓ΘΓυΙΙΙΔΠΊΘη ΠΟη ἀβοθηθοθαηί 5ὰ- 9 
Ι μΠ0,.. ΟΟΓΟἴ68 ΘΧΘΟΙΒΟΓα πὶ δ αἰίασο ἢ0- 

ΠΏ ἴθ Φ6ΓΙ54|6η), 564 ἰδηίαπὶ 
ΘΟΠΘἀθθαηΐ γᾶ ἴῃ πηθαΐο [Γά ΓῈΠῚ 

κ.5.30,33. 5 ΤΊΠΠῚ. Ἔ (οπίδηηανίὶ 4πο486 Το- 10 
ἀειδ 8, ΡΠ, 4ιοά δβὶ ἰπ δοηνδιο ἢ] Πη- 

ΠΟΠῚ, ἢ ΠΡΠῚῸ σοΟηβρογαγοί ἢ] Πὴ 
5001) ἅπί ἢ] ΪΔη) ΡῈΓ ἴσποθπὶ ΜΟΙΟΟΙ. 
ἜΑΡ βίαι φιοαι8 θαϊιο5, 4105 ἀ646- 11 
Γδηὶ ΓΟΡῸ8Β διά 5011, ἴῃ ἰηίγοίία 
1610Ρ}1 Ποιηΐπὶ ᾿χία ὀχθάγαμ Ναί Πδη- 

16)8.. 

ιοι. Π.6]6 0}. θαπποηΐ, «αὶ δγὰϊ ἰη Ῥῃᾶγα- 
ἐδὲ μη; ΘΌΡΓΙ5. Δα ΐ6Π) 5018. ΘομΡ 55 1 

76τ 19,18 1881... Ἔ ΑἸ γα Φιοααθ, χα ογᾶηί 12 
16.4.10. ΒΌΡΘΙΡ ἰθοίᾶ ΘΟΘηΔΟΙΪΝ ΑΟΠὰΖ, 4186 

[βοογὰηΐ ΓορῈ5 {πάὰ, οἱ δ ἰἃγία. α1|ὰ8 
[θοθγὰί Νίδηδββθβ ἰῇ ἀποθι5 ἁἰγὶϊβ 
ΘῈ Ρ}1 Ποιηΐηΐ, ἀδδίγαυχι: γοχ, δἱ οἱ- 
ΟΟΡΓΙ ἰη46 οἵ ἀἰΒρΘΓ511 οἰ ΓΘ ΘΟΓΙΠῚ 
ἴῃ ᾿οΓΓθπίθηι θάγοπ. ἜΕχοοίσα 4ὰ0- 18 
406 416 δγδηΐ ἴῃ Φθγιιβα πὴ ἃ ἀοχ- 
ἰδ ΡΠ ρᾶΡ(ΘΙη ΠΟ ἢ 5 ΟἹ 510 η 15, 488 

Δρα!βοανογαὶ ϑ]οι θη Γὸχ [5γᾶ0] Αβία- 
ΤΟΙ Ιάο9 διάοπίογαμμθ οἱ ΟΠ δη085 

Φαιν Ὁ ΟἸδηβίοηὶ 08} οἱ Ν6]οοπὶ Δ οπιὶ- 
παίϊοηΐ ΠΙΪΟΓ ΠῚ ΑἸ Π]0Π, ΡΟ] Γοχ, 

Ἔρι ΘΟΙΓΓΙΝΙΙ 5ἰαίααβ, οἱ βασοία! [ὰ- 14 
005. ΓΟρΙ]θνιίᾳιι6. ἰοοᾶ ΘΟΡΠῚ Ο55 05 
ΤΟΥ ΠΟ Γαη. ἘΪΏΒΊΡΟΓ οἱ αἰΐαγα αιοά 1 
αΓαΐ ἴῃ ΒΘΙΠ6], οἱ θχοθίβῃπ) 4αοὰ [6- 
οοΓαὶ Φογοθοδηι ἢ] 115 Ναβαΐ, αυΐ ρ66- 
ΟᾶΓ6 ἴδοι! ἰϑγὰθὶ, οἱ δ᾽ίασα {Πι{ οἱ 

Θχοθ ϑιπὶ ἀΘβίγαχς δία ΘΟΠ) 551}, 
οἱ ΘΟΠΠΪΠαΪ ἴῃ ραν ΘΟ ΠῚ 5:0 6 411- 
416 οἰϊὰπη [16 Ὲ1Π]. ἜΈΕῚ ον Γι 16 
Τοβιαβ. ν᾽ 1} 101 ΒΘρΡΌΪογα, αιιὰθ δγδηὶ 
1η Ιηθηΐ6, τηἰδίίαιι6. οἱ (ὰ}}1 ο588 ἀθ 
ΒΘΡΌΪΟΏΓΙ5, οἵ σΟΠΙθι5511 δὰ 5ῈΡ6Γ ἃ]- 

᾿πκ 3, γ 6. οἱ ΡΟΠΠαΠ  {Πὲ4, 7υχία. νϑγθ μη 
Βοηλπὶ 404 Ἰοσαίι5. 65ι ΥὙἱν Ποῖ, 4] 
ΡΓΔΟάΪχογαὶ νοῦ) ἰᾶθ06. ἜΒῚ αἷϊ:17 

21,5. 

1Βκ. 
11,5.7.. 

1Βς. 
14,28. 

1Βχ. 
12,8}. 

11. 5: ΝΑΙ ΒδπιθΙθοἢ., 158. ΑΙ." (Α11.. οἱ. 

18. Φϑειαι δ, σίπδεν ϑπιπιοπ, ΑΥ̓́ΝΟΥΕ : [101 ὦ 
(εὐ) 18) σοι θοπι, ΒΑ : 533, Ὁε6 βετοετθεπά. ΝΕ. 
ϑογοΥθ, 55, Α: 538. Ὁε6 ϑίετροτπί 6. 

14. ΑΥ̓͂ .ν; 99ὶ.-Θεδείπεπ. 

10. ΑΥὟ : δΙ{(({ὸ ππὶ ὦ. ΝΕ: αἵό 5, ππὶ [. δΙ{((ο. 
Β.ΑΥΝΝΕ.Α: (δἰ οδείπο. ΑΥ̓Ν : σοΥἰποίᾳίο, τοο γεν Ὀΐεῖς 
Φίπρε ϑετῇ, ΝΕ: ρφεγαζοπ δαΐίε, δα εὐ... ΑΔ: σερτοεα 
τι. Ὁ. Φ). σοτδετρείαρί Βαΐέίε, 



848 (23,18-- 26.) δορί ΕΠ. 
«βῬοοία τοα «ιιεῖκφ. ἘΈΕΈΕΕΙ. 

« ᾿ ἐπ , « - Ἂ 

Τίς ὁ σκόπελος ἐκεῖνος ὃν ἐγὼ ὁρῶ; Και 
ΕῚ -» « Ἵ [5 τ 

εἶπον αὐτῷ οἱ ἀνδρὲς τῆς πόλεως" Οὕὑτος 

ὁ τάφος τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐληλυ- 
ϑότος ἐκ τοῦ Ἰούδα καὶ λελαληκότος πάντας 

τοὺς λόγους τούτους οὖς ἐποίησας νῦν ἐπὶ 

τὸ ϑυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιϑήλ. 15 Καὶ εἶπεν 
"Ἱωσίας" " 

ὀστᾷ αὐτοῦ. 

Ἔασατε αὐτόν, μηδεὶς κινησάτω τὰ 

Καὶ εὑρέϑησαν τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὀστῶν τοῦ προφήτου τοῦ ἥκοντος 
ἐκ “Σαμαρείας. 19 Καίγε πάντας τοὺς 
οἴκους τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι Σὰ- 
μαρείας, οὺς ἐποίησαν βωσιλεῖς ᾿Ισραὴλ τοῦ 

παροργίσαι τὸν κύριον, καϑεῖλεν ᾿Ιωσίας, καὶ 

ἐποίησεν ἐν αὐτοῖς κατὰ πᾶντα τὰ ἔργα ἃ 
ἐποίησεν ἐν Βαιϑήλ. 20 Καὶ ἔϑυσε πάντας, 
τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ὄντας ἐχεῖ ἐπὶ. 

τῶν ϑυσιαστηρίων, καὶ κατέχαυσεν ὀστᾶ τῶν 

ἀνθρώπων ἐπ᾿ αὐτά, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς “1ε- 

ρουσαλὴήμ. 

21 Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς παντὶ τῷ λαῷ, 
λέγων" Ποιήσατε τὸ πάσχα κυρίῳ τῷ ϑεῷ 
ἡμῶν καϑὼς γέγραπται ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς δια- 
ϑήκχης ταύτης. 22 Ὅτι οὐκ ἐγένετο τὸ πάσχα 
τοῦτο ἀφ ἡμερῶν τῶν κριτῶν, οἱ ἔχρινον τὸν 
᾿Ισραήλ, καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις βασιλέων 
᾿Ισραὴλ καὶ βασιλέων ᾿Ιούδα' 28 ὅτι ἀλλ ἢ ἐν 
τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως ᾿Ιωσίου 

ἐγένετο τὸ πάσχα τῷ χυρίῳ ἕν “ερουσαλή ἡμ- 
“Ἔ Καίγε τοὺς ἐγ γαστριμύϑους καὶ τοὺς γνώ- 

στὰς καὶ τὰ Θεραφὶν καὶ τὰ εἰδωλα καὶ πάντα 
τὰ προφοχϑίσματα τὰ γεγονότα ἐν τῇ γῇ Ιούδα 
καὶ ἐν τῇ “Ἱερουσαλὴμ ἐξῆρεν ᾿Ιωσίας, ἵνα 
στήσῃ τοὺς “λόγους τοῦ νόμου τοὺς γεγραμμέ-. 

νους ἐπὶ τοῦ βιβλίου οὐ εὗρε “Χελκίας ὃ ἱερεὺς 

ἕν οἴχῳ κυρίου. 

ἔμπροσϑεν αὐτοῦ βασιλεύς, ὦ ὃς ἐπέστρεψε πρὸς 
κύριον ἕν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ Ι 
αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι, αὐτοῦ κατὰ πάντα 
τὸν νόμον Ἡωῦσῆ, καὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη 
ὅμοιος αὐτοῦ. 20 Πλὴν οὐκ ἀπεστράφη κύριος 

17. ΑΒ: Τί τὸ σκόπελον ἐκεῖνο ὃ. 
πος τὸ ϑεὅ (ἐστινὴ ὁ ἐξεληλυϑὼς ἐξ Ἰόδα καὶ ἐπι- 
καλεσάμενος τὸς 1. τ. ὃς ἐπεκαλέσατο ἐπὶ... ΤΟ 

ἐν(ς. ΕΧ). 18. ΑΒ: (Ἴωσ.) Ἄφετε αὖτ. » ἀνὴρ μὴ 
κιν.(ο, ΕΧ), Β: κινησάτωσαν (ὁ. ΔΈΕΧ). ᾿ΞΒ; ἐρύ- 
σϑησαν (εὺρ. ΑἸΕΧ). 19. ΑΒ: ὑρδὴ παροργέξειν 
( τὸν) κύρ. ἀπέστησεν (ς. ΕΧ).. . κατὰ (ΓΧ Ὁ). 
50, ΔΒ; ἐθυσίασε.... ᾧ (ἃ. ὀστ.) τὰ .. ἐπεστράφη (ο. 
ἘΧῚ. 21. ΑΒ: (τὸ) π. τῷ κῦρ. “ὃ. (ο. ΕΧ). Β: ἐπὶ 
βιβλίδι ἐν τῷ β. ΕΧ;Α: ἐπὶ βιβλίῳ). 22. ΑΒ: (ει, 
28) ἐγενήϑη (ἐγέν. ἘΧ). ΑΧ: ἔκριναν. Β’ πάσας 

2ό“Ὅμοιος αὐτῷ οὐκ ἐγενήϑη 

ΞΟ ἄνϑρω- 

ὙδΝ ὙΥΩΝΟῚ ΠΝ ὋΝ ὝΘΝ ΤΟΙ 
ΘΝ Πτ ΣΝ ἜἼΞΦΙ ὍΡΩΝ 
ΘΠ ΓΩΝ δ Ρ5Ὶ ΠΤ ΝΞ ΘΝ, 
“ῚΞ ΓΙΞΤΩΣΙ ὍΣ; τοῶν τῶν πξὰπ 

ΦΕΡΕ δ "ὃ ἢΠΉ3:Π ὙΩΝΘῚ ὮΝ 18 
τ. τν ὉΠῸΣΡ ῬΟΘ 95 ὈΠΓῸΣΡ 
ὉΔῚ ΕἸΣ ΔΘ ΝΞΤ ΩΝ ΝΉΞΘΙ 19 
ὭΦΞ τῶν ΓΞ ὥξαῦΞτῦν 

"δα 9. ἘΣ Ἰών τῶν ἸἸο 
᾿ὩΠῸ ὩΣΒῚ ἸπρσδΝ ον ὙΌΣ ΠΈΣΕ 
ἘΝ ΤΤΟΞΞ πῶ ΣΝ Β δ ΘΓ ἘΣ. 
τῶν ἘΡΕΙ͂Ν Πρ πϑτῦξτον ΓΙΞΙΝῚ 5 
τ ΡτοΝ ὉΠ 5Ὶ τήμπξτρητὸν κ δὼ 

ιπϑῷ 55 3:99) διττὸν ἘπΝ 
ἘΡΡ ΒΡτοὉ- τΝ ΠΩΣ ἸΞῚῚ 
ΞΘ ὈΞΊΤΩΝ τῇσι: πῸΞ Ἰὼ; 

ΩΡ Ὁ 5. ΣῈ ΓΟΊΞΕ “ΞΌ Ὧν 5 
"ΩΝ οορτίῦσ ὩΣ ΠΡ ΠΌΞ9 
ΤῊΣ "Ὧ" 9) ἘΝ ΘΌΝ ΘΙ 

ΤΘΦΣΓΘΝ "8 ἐπτθρΣ ΣὉ.5 ὉΝΤ᾽ 98 
πῶϑὴ Ἴππος πρῶ πον 
ΠΣ πο Ω πῖπ ΠΌΒΙ 

-ΓΝῚ ΘΏΣΤΖ- ΝῊ τήξ πΩΝ ὉΔῚ 21 
-ὸϑ ὈΝῚ ἜΡΡΣΝ ΓΝ ΘΠ ὦ 
πὶ ΥῈΝΞ ἘΝ ΩΝ Ὀς ρῶς 
δρρτι ἸΡῺΘ ἼπρΘ Ὁ ἼΦΞ ΘΟ "13" 

ἼΒΦΠΤΟΣ δΞτϑηι Π ΡΣ ΠΞΠΠΤΝ 
ἐππὴτῦ ΓΒ Ἰπ5Π ἩΓΙΝΟὉΤΙ ΝΣ ἜΝ 
Ξῶ στ ὧν ἼΦ Ὁ ἜΤΗ τάν, ἽΠὩΘῚ πθὸ 
Ἰῶθο- ἘΕΕΝ ἜΡΟΝ Ἐπ3 ἐπποτὸν Ἡ 
ὙΠΓΙΝῚ ΓΙ ΤΟ τῶ “Ἐπ Ὡ το 35 ] 
πῆπο ΞωτΝΟ  πΝ ὑπο ὈΡ ΝΌ 26. 
τὰς ἡμέρας (ἐν π. τ. οἣμ. ἘΧ; ΔΈΧ:; πασῶν ἡμξ-, 
ρῶφ). 29. ΑΒ (ρι.) ν(Ἱ ἘΕΧ). ἈΕΧ Έ (ρ.πι)τὅτο. 
24, ΑΒ: ϑελητὰς (ἐγγ. ἘΧῚ) ων γνωριστὰς (ο, ἘΕΧ) 
.Ἀ(αΠ) τῇ (11). 88. ΑΒΈτῇ (ἘΧ). ᾿ 

2] 



ὥ, βδιύπίᾳο. 

48 Θταῦρ δε8 ϑθλαιπεδ (Θοίίεϑ, Το α᾽ 8 ϑθαῇαθ, 

θαηδ ἱ Ὁα8 [τ εἰπ Θταδπα, δα8 ἰῷ 
{ες Ἰϊπὸ οἷο ἀρ ἐπ Ὅεγ (Θἐαδέ Τγταοπ 

ὁ1: ἴδηι: (8. [ϊὀ Ὅα8 Θταῦ ὃὍὲδ ϑὲαπποδι 
(ϑοίίεϑ, δὲν 05 δια ἔσπι τ τε [οΓ)ε8 
αἰ, Ὁα8 δι: ρείδαπ θα τοϊδενῦ δεὲπ ἽΓΠΙαν 

18 κι εἴ) ΟἿ. ἘἼ1πὸ οὐ ρτα: βαβθὲ ἰθπς 
Πραὸπ, πίοιπαπο δείσεσε Τείπο Θεδεῖπεο., 
Ἅ{ΠῚ0 τσατόεπ [εἶπ Θεδείπε οἐὐτοίτοι παι δεπι 
Θεδείπεπ Ὅε8 Ῥτορ θ είοη, Ὅὲ7 σοη (ΘΘαπιατία 

19 φεξοιππιο ραν. Ἃ (ὅν αἱ απ τθεᾳ 

αἷς Θάμπζοι δον δύθεπ ἱἰπ Ὅὲπ Θιοίεπ 

(απιατίαϑ, τορος οἷο δεδηίᾳε ΔἸταοίϑ σὸς 

πας δαίίεπ δὰ οὐύτπει, ἀπὸ {ραν πες 
ἴδπεη αἰοτοίπρο, τοἷς εὐ χι (Ὁ (ΟἿ φείθαιι, 

20 βαίί(ε. Ὁ Ἰ1πὸ εὐ ὀρζετίο αἴὸ Φθτίοτου ὍῈΥ 

ύθει, οἷς ϑα.ἴ6 {6 σατεπ, απ Ὅοπ θ{πάᾶ- 
τοῦ, τπὸθ οελδταππίς αἴήο “θὲοπζαγεπ εἶπε 

Ὁαγαμ, τὸ ἔαπι τοίου. φο ουμαίοπι. 

᾿τπὸ δὲν δεὐπίᾳ σοδοῖ Ὅὲπι Ξθ01Ὲ ππὸ 
ἤρταῦ: αῖζο Ὅοπι Θοῖτη, ἐπτόπι (Θοί, 

ῬαΠαῦ, υἷε ε8. σοζά)τίεθεπ ποθεῖ ἱπὶ ΞΒι 

22 δἰεεβ Ξβιιπθρεδ. ὃ Φεππ ἐδ. τθαγ ἔείπ 

Παἤαῦ [0 φεθαϊίοῖι αἱ οἰοῖεθδ, σοι: ὍῸΡ 
ϑιί εν. 5 εἰς απὶ, οἷς ΘΊταο φρενί τεῖ θαῦεπ, 
ππὸ ἱπ αἴ Θεἰίοπ δὲν δεδηπίᾳε ϑταρ 

28 τατὸ δεν δῦπίᾳε δια, ἢ Τοπόεῦπ ἱπὶ αὐὖρίς 

δερπίπ δαῦν δὍε8. δὐπίρϑ δοήα τρανὸ δίεβ 

θα ἃ σοδαοή Ὅεῖπ ϑοττπ ζπ| δ εγμ απ. 
ὦ [εαίε ϑοῇα αἰ αἴὲ ϑϑαρυίαρεῦ, 

Βεἰδγεποειίες, ΦΒ|{00Ὁε τἀπὸ ΟΘὕθει, τιπὸ 

αἷς Θνάμποε, οἷς ἰπι ἄαποὸ δα τ 

41 δεγιζαϊοπι ἐὐζεθοπ τοιτθεπ, αὐ Ὅα 8 ἐν 

αὐτο τοῖς οἷς θοτίε δε8. (Θεεθεδ, Ὁἷο 

αοζφτίοδοι. Παποοπ ἱπὶ ϑ κι), ὅὍα8. ΘίΓα,, 

δεν “δυίοίοεν, [απὸ ἱπι Θαπζε Ὅεὲ86. Θεττπ. 

25 ἘΦΘΘείποδ ΘΙοίαγεπ ταῦ σοῦ ἰθπι ἔείπ δε δηπΐρ 

σειροζοι, εν [0 σὺ σαπδεπι ϑέγδεη, 905 

σαπρον Θεοῖς, υδπ αἴἴοπ δτάξεεπ. [{6) ἀπ|πὶ, 

ἄττα δεξοῦτείς παρ αἴτὸπὶ ε7ε6. “θύοο, 

πὸ παᾶῦ ἴθπι ἕαπι {εἰπε8 ΘΙ ἄγει. πίε 

20 απ. ὃ Θοΐ ἔεθτεῖς Π δὲν θεῖν πίοι 

: 19. Ὁ.1.: αἴτον Φίπαε, Ἔγδεν 

95, ὕ.1.: Θείποδαίεί οι ... Το πριεἰ (Θἐπ, 

21 

24 

17. αὟΥ: ϑλααϊ. Β: ϑοΠ στα! δα, 
18, ΑΥ̓.ΝΕ: δειιπτιῆίμο. 
20. Β: [Τα τοῖο, ΑἹ τδοξείε, 
ὩἹ], ΑΥ̓͂ ΝΕ: οἰοζοιη 8, δε 55, 

“βοϊσαίοείο"Βίδεῖ. γ{. Φ, 2, 808 1. Χριῇ. 

(8,18.26) 849 

χΧΧ ΠΗ. 

Οὐ 5. οϑὲ {ππ|15 116 χιθηῃ νἱ 4601 ἢδ- 

ΒΡΟΠἋΟΓΙΠΙ 416. οἱ Οἶνθ5 ὈΓ 5. {Π||π|5: 

ΒΟΡΌΪΟΠΡαΙη οϑὲ ΠΟηλΪηἶ5. Π αὶ, αὶ νθ- 

ἱΐ ἀ6 Δπ4]ὰ οἵ ρ᾽Δοαἰχὶὶ νουθὰ ᾿ὰθο, 

4188 [Θοἰδι} ΒΡ ΘΙ 4Π14Γ6 Β6.Π61. ἜΠῚ 18 

Αἰ: ΒΙ {116 ΘιιΠη, ΠΘΙ0 οΟμηηογοὰδὶ 

ο588 6].5. Εἰ Ἰηϊδοία τη η ΒΘ ΠΠὶ ο0558ἃ 

118 ΘΟ} Ο55|θ115 Ργορῃθίδθ, 48] 

νθηργὶ 46 ϑδιηδγίἃ. ἜΤΉΒΙΡΟΥ οἱ 19 

ΟΙΊΠΪὰ Δ Πἃ ΘΧΟΘΙΒΟΙΠ), 4π|6. οὐ ΔΗ Ϊ 

1Π. ΟἸν {1} 5 ΘΠ] Υ 186, τὰ 6 (ΘΟ ΓΗ 

ΓΘΘ 65 ἰ5νᾶ6} δὶ ᾿ΡΓ (ἀπ τι} Π ΟΠ  Π11Π], 

δία 1| Φο5145, οἱ ἴοι οἷβ 56 {118} 

ΟΠΊΠΪὰ ΟΡΘΓᾶὰ ἀπ|ὰθ ἰροθγαὶ ἴῃ ΒΘΙΠ6]. 

ἜΒΕ Οσοι 1 ἀῃΐν 808 ΒΔΓ Ο65 6χ- 20 
ΘΘΙΒΟΓΙΠΏ, 4] ογᾶηΐ 10] ΒΌΡΘΓ Δ] [Γ]ὰ, 

δι ΘΟΙΏ 5511 οδϑᾶ ΠΕΠΊἃ Πὰ ΒΈΌΡΘΙ 68, 

ΓΘΥΘΡΒΊΒΉ 6. Θ8. {6Γ11586Π]. 

Εἰ ρΡδθοθμ ΟΠ ηΐ ΡΟριΠ]Π0, ἀϊο6η5: 21 

Βαοιία ΡΙ486 ΠΟΠΊΪη0 ἢ 60 νϑβίγο 50- 

ν.5. Ἐκ. σα πάθη 40 Ουρια οδϑὲ ἢ ΠΠὈΓῸ 

ων ἀδ δς [64 6γ5. Πυ]α5. ἘΝΟοΟ οπίπι [δοίη 2 

ἰῶςΣ αϑὲ Ρ]ιᾶ56. (416 ἃ αἴθ 15 ἠιάίδαπι, Τὰ] 

30,.25.17. [14] ΘΓ ηΐ [Γᾶ 0], Οἱ ΟΠ] αἰ 6 ΓΙ 

ΓΘΟΊΠ [5Γ8 6] οἱ γοσαπ δπιἀἃ, Ἔϑιεα{ ἴῃ 23 

Οοίανο ἄθοιη0 ἃηΠ0 ΓΘΡῚΒ5 {ο51Δ6 [Δ Ο ΕΠ 

οϑί Ρ[ᾶ56 ᾿βίπια ἢ ΟΠΊΪη 0. 1 Φδ 88 6ῃ}. 

Βοά οἱ ρυ.Π0Πη65 οἱ ἅΓγΊ0]05 οἱ δά 

ἢριιγα5. ἰἀΟ] ΟΠ] οἱ 1 4 1{|ἃ5 οἱ 

ΑΙ ΟΠΊΪ Δ Ι0η65., 64πὰ6 [ργᾶη! ἰὴ 

ἰοστα 1π4ὰ οἱ ΖογαβΆ] 6, 051} 

Φοϑ᾽α5, υἱ βίαια νουθὰ [6 οῖ5. 4188 

ΒΟ ρία βαμῃΐ ἴῃ ΡΓῸ, αἀαθμὶ ἰηνθη 

Ηδ]οἰα5. β5ΔοθΡἄο5. ἴῃ ἰθιηρ]ο ΠΟΙΠΙῊΪ. 

ἜΘ ΏΠΠ15. 111 πο {|| ἃηῖ86. ΘΠ) ΓΟΧ, 20 

41 ΤΟνΟΓΘΓΘΓ. ὯΔ ΠΟΙ) ἰὴ 

ΟΙΠΙΪ οοΓάθ 810 δ ἴῃ ἰοἰᾶ ΔηΪΠΊἃ 

511ἃ οἱ ἴῃ ππίνοῦβα υἱγία 6. 8118 {ιχίὰ 
ΟἸΏΠ6ΠΙ ἰοροὴ ογϑδὶ, πθάιθ μοϑί 
ΘῸΠῚ ΒῈΓΓΟΧὶζ 51Π}}}15 111, Ἔ γαη- 20 
ἰὴ. ΠΟ 68ΐ ΔΥΘΓΒ5 ΠΟΙΏΪΠΙΙ5 

1Β;. 
18,8ι),1, 

ν.18. 

1Πᾳ. 
18,51 

1Βς. 
12,81. 

ν.15. 

1Π8,..18,.2. 

26}, 
35,1.055. 

20". 
85,19. 

21,6. 

ν.8. 

18,5! 

22, Τοϊδγεϑ 35, 4.8, οὐη.... 
24, {, ατὃ δίε Θεἰζέουδαππεν, Θείεπδ, (01. 21,0, 

Ἷ ΟΘΩ» 
0, ΑΥ̓́Τ Ε: Τἰοβ π. αὐ. Αι: τοαποίς [) π. αὖ, 

, δά 



8500. (23,27--85. 

ΧΈΈΕΙΙ. 

᾿ - - ᾽ “- - ΄, Ἔ 

ἀπὸ ὀργῆς ϑυμοῦ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ου 
- 2 - Ὅμ δ “ , 

ἐθυμώϑη ὀργῇ αὐτοῦ ἐν τῷ ᾿Ιούδα ἐπὶ πάντας 
᾿ «Ὁ {' ἌΡ ὁ 

τοὺς παροργισμοὺς οὖς παρώργισεν αὐτὺν 

Μανασσῆς. 21 Καὶ εἶπε κύριος" Καίγε καὶ 

τὸν Ἰούδα ἀποστήσω ἀπὸ τοῦ προςώπου μου, 

καϑὼς ἀπέστησα τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἀπώσομαι 

τὴν πόλιν ταύτην ἣν ἐξελεξάμην, τὴν [ἹἸερουσα- 

λήμ, καὶ τὸν οἶκον ὃν εἶπον" Ἔσται τὸ ὄνομά 

μου ἐκεῖ. 

28 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωσίου καὶ 

πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γέγραπται 

ἐπὶ βιβλίῳ λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ιουδα; 

29 Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Φαραὼ 

Νεχαὼ βασιλεὺς “Αἰγύπτου ἐπὶ τὸν βασιλέα 
τῶν ᾿ΑΙσσυρίων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην, 
καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιωσίας ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπάντη- 
σιν αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτονσεν αὐτὸν Φαραὼ ἐν 
Μαγεδδῷ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν αὐτόν. 80 Καὶ 
ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ νεκρὸν ἐκ 
Μαγεδδώ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, 
καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ. Καὶ 
ἔλαβεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν ᾿Ιωάχαζ υἱὸν 'Ἴω- 
σίου, καὶ ἔχρισαν αὐτόν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν 
ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

51. Ὑ ὸς εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν ἦν ̓ Ιωάχαξ 
ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ τρίμηνον ἐβασί- 
λευσεν ἐν “ερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ “Ἅμιτὰλ ϑυγάτηρ “ερεμίου ἐκ «εβνά, 
82 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου 
κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 
88 Καὶ μετέστησεν αὐτὸν Φαραὼ Μεχαὼ ἐν 

 Ῥεβλαὰ ἐν γῇ ᾿“μάϑι, τοῦ μὴ βασιλεύξιν ἕν 
Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐπέβαλε φόρον ἐπὶ τὴν γῆν 
ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ δέκα τάλαντα 
χρυσίου. 84 Καὶ ἐβασίλευσε Φαραὼ Νεχαὼ 
ἐπὶ αὐτοὺς τὸν ᾿Ελιακὶμ υἱὸν Ιωσίου βασιλέως 
᾿Ιούδα ἀντὶ ᾿Ιωσίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐπ- 
ἔστρεψε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωακίμ᾽" καὶ τὸν 
Ἰωάχαζ ἔλαβε καὶ Ὅς εἰς “4ἴγυπτον, 
καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ, 588 Καὶ τὸ ἀργύριον 

20. ΑΒ: ἀπὸ ϑυμὅ τῆς “της αὐτᾶ τῆς μεγάλης 
ἐς οἴ πάντ. 27. ΔΒ: Καέγε τὸν (Ὑ καὶ ΕΧ). Β: ἀπεώσ. 
ΑΒ: ὃ (ὃν ΕΧ). 28, ΔΒ: γεγραμμένα... 
λεῦσιν. 29. ΒΤ. Ἐν) δὲ... Ἐ τὸν εἰ τῶν εἱ ἼΤ 
οἱ ὁ β. Β: ἀπαντὴν. . Νεχαὼ, (Φ. ΕΧ, ΑΧῸ. 
Ἐ(α].) αὐτόν. 81.8: ̓ Μοβίε) να. 82,Α8: ΣῈ δθὰν 

Ποριεπε ἤξ. 

« οαδαϑ αν “ιάαε. 

«τοῖς βασι- 

ϑν ποτ ῶΝ δας ἼΞΝ ἸῺ 
“ὥς ΘΟΥΞΗ ΟΞ ΟΣ ΓΉΓΙΗΣ 
ἢ Γῆ ΩΝΡῚ ὁ ΠΟ) ἌΦΟΣΞ ΠΤ] 
ΝΞ ἢ τες ὌΝ ΠΌΤ ΩΝ 
ὍΝ "ΠΟΝῺ ὈΝΉΟΤΕ ἜΠΕΡΌΡΙ 

τὸν ΉΠΞτΣΝ τππ ὙΠ 
ΠΝ ἼΩΝ ΤΛΞΠΓΤΝῚ Ὀβθηη 

ἐῶ τῷ ΤΡ) 
ἜΝ ΟΞῚ ὙπΡΌΝ᾽ ΛΠ Ἴ5) 
"21 ἼΒΟΤΟΣ ΘΛΞ5ΌΞ Ἐπ δαὶ πῶ» 

ἐπ ἘΡΡΡ Ὁ 255 
“ΠΘῺ ΠΡ) ΠΡ δὲν» "ΔῚ3 
ἼΠΣΤΟΣ ΩΝ 90" ὧν» ΒΡ ἸΣῺ 
ΠΣ ἜπθΟΝν ἼΞΘΠ Ὥς. ΧΡ 
εἶτ ΝΞ ΠῺΞ Ἐπ ὩΣ 
ὙπΝ35. ἸΠ) 9 Ὁ ἼΠῺΣ ἽΠΣΞ ΣΡ 
ΠΡ ἸΠΠΣΕΞ ἩΠΉΞΡΣ Ὀὐθη). Ὁ 
ἡπθΝ 53. Ἐπ ΤΩΝ ὙΉΝΠΓΩΣ 

ΓΤ ἼΓΆ ΛΒ ΦΟΣῚ ἼΣΑ ἩΠΦ ΘΙ 

238. 

ἐλβΣ ἢ 
τπνπὸ πη ὠς Ὁ ΟΣ 3 81 
ΤῊΣ ὉΠ πῶϑῶη ΘΦῺΞ 
ΞῸΞ ὈΏΤΩΤΙ ἴῶν Ὁ ΒὈΦΟΣ Ἶ 
ἌΦΞ, ΣΙ ὩΣ} ΤΠΕΡΣ ὙΠ. 32. 
ἐὐτῶνΝ τῶν τῶν ὅθ ΓΗ͂Σ Ι 
ΥἹΝΞ ἩΞ 3 ΓΞ) ΠΙϑ Ὁ ἡπ ΘΝ. 38 ᾿ 
39 τ. ΒοώνἊΞ ΠΕΡῚ τσ ἢ 
“33 ΠΌΞ. 39 ΠΝῸ γηνπο ὃ» 
ΘΡΟὈΝ ΩΝ ΠΞ9 ΠΡ ΠΞ5) ἜΠΗ 
35} ὍΞΝ Ὑπό ὨΓΙΣῚ ΣΡ ϑΝ τἼ]3 Ὁ 

ἘΣ ΣΗΣ ΥΝΝ Ω, 
ὨΣΊ ἐδῶ ΤᾺΣ ΘΡΧῺ δΞΡΎ ΤΡ. 

" 

γ. 83. Ὁ ΡΘΩ 
99. Β: ἐρβίραι: « Ἐμὰϑ. ΑΒ: 

. ἑκατὸν (ἐπέβ. φόρ.. τ δέκα ἘΧ).. 
μοὶῖς (ἐνώπ. ἘΧῚ. 
ἔδωκεν ζημίαν... 



ᾧ, δὲύπίας. (38; 7 8 5, δῖ 

θαταῦ ϑὲεῶο: “οΠα᾽ 8 Φοὺ τὸ οαθαϑ (Θεϊαπροιπεθπηπια, ΧΧΕΕἵΙ͂. 

ϑοη δόπιὶ (Θνίπιπι {εἰπο8 ατοβὸπ ϑοτπβ, 
Ὁαπι ἐν ἔδὲν δα εὐ τποὶ τθαῦ, τπῇ αἴτοῦς 
δῖ ϑὲοίξιπρεπ τοἰοπ, ὁατπί! ἰθπ ϑὲαπαΐε 

27 αὐτοίξει θαίίε. 

ἴθιιπ, τοἷς ἃ) Ἴταοῖ τορραοίθαπ θαθε, τππὸ 
τἶ  Ὁἱοῖε ΦΟίαοι ϑεγτούτζοπ, οἷς ἰῷ εἐτυρἀῃε 
[εἐ δαίζε, πάπι ἃ) Δοναζαϊοπι, τπτὸ΄ Ὁαᾳ8 
ὥαιδ, δαϑοπ ἰὰ σοζασί θαδε: Ῥθ οίπ ϑύαηις 
ΤΟ Ὁ. 6} ζεἰπ. 
θα 8 αὐον πιοῦν σοη Δοήα εἰ [αρὲπ ἰ{, 

ππὸ αἴο8, τῦαθ εὐ σείθαπ δαί, {δ ὲ, ὃα8 
{π σεζάγτίοδεπ ἱπ Ὅεν ρτοπίρα Ὅν δε πίαε 
πδα. 

29 38,1: {εἶπον 53εἰ. 206. Ὥξφαταν οι), ον 
δὐπίρ ἰπ (ὅᾳονρίοπ, δόγαι υἱοῦ Ὅοι. δὲς 
πἰς σοῦ οτίοπ απ Ὁα8 δαΐεν θταίῦ. 
δεν ον δεὐπίὶᾳ δοήία 205. ἰθπι ἐπίροροπ, 
ππὸ ἤατὸ 2. θὲορίουο. δα εὐ ἰδῇπ σοζοδοπ 

90 δαί(ς. ἜἸ1πὸ ζεἰπο δὲπεῦίς [ἰρτείοπ ἰθπ 
ἰοοέ τοη ρα, ππὸ σταίη ἰθπ σοπ 
φογααῖοπι, ππὸ δερτηδοπ ἰθπ ἱπ ζεἰποπι 
Θταθο. πὸ Ὁα8 Φ01Ὲ ἰπι απος παῦπὶ 
ραθαϑ, δὲπ Θοῦπ δοΐα, τὸ. ζαϊδείοεπ 
ἴα, πιὸ πιαίοε δα ἐπι δεθπίαο απ 
ζείποϑ ϑθαίοτ Θιαί. 

28 

τε ππῦ σαπρίᾳ δαῦτο τον ϑοσῦαϑδ 
αἴξ, Ὅᾳ. εὐ δεθπίς τρατὸ, ἀπὸ τοαίοτίς Ὁτοὶ 
θιοπαίε 21 Φογααίοπι. (Θείπο ἐθεμτοεν Οἱοβ 
φαπιπίαι, εἶπο Φ οτον ονοπιία οοπ Βίθπα. 

52. ἘΊϊπο δαὶ, ὉὍα8 ὃεπι ὥοττη ἴδ} σοβεοῖ, 
38 τοἷς ζεἰπο ὅτου ρείθαπ δαϊεπ. Ἐ1δο᾽ 

Ὅραταο ϑιοσ ἤπς ἰθπ κει δι δΤα ἱπὶ 
ἄᾳποὲ φϑεπταίῃ, Ὁα8 εὐ πἰ δε τορσίοτοεπ [0 1{Ὸ 
4:1: ϑδεγτιήαίοπι, ππὸ Τοσίς εἶπε Θῴαθιπο 
αἰ8 βαπὸ, διποοτ (δοπίπον ΘΓ θεν τιπὸ 

84 εἶπε δεπίπον Θοῖο. ἜΛΔπὸ θαταο ϑὲο)9 
πιαῶτο ἐππὶ δεὐπίρε ΘΙ αἴπι, δὲ. Θοῦπ 
δ ρῇα, απῇαι {εἰπε Ῥθαίοτϑδ οΐα, τπὸ 
τὐαποῖς ζείπεπ ϑίαπιοπ οα πι; αν 
ραθαθ παῦπι αὐ ἀπὸ ταί ἰθπ τπ 

8ῦ ρφονίοι, Ὁα[ο 6}: αν ἐν. ἜΠπῸ δ ο[α- 

91 

20. ὕ..1.: οὐτοί κοι, 
31. ὕ.1.: ϑϑιοπδεπ, 
33. 0.1.: ΘΙ Γδοτό.., Θυϊο(ό, 

τ 20, τοαΐὸ σεεύδεοεε, Β: ὅπιβ. ΑὟΝΕ.Α : Θίτοηι 

(πρῆταί, Β.ΑΥΥ ΝΕ: εὐ ([6πο0) ἐὀότοίο ἔθπ. ΝΕ: [δα 10 
οὐ ἰθπ [αὐ ὃ. ΑΥ̓͂: ἐπὶ Φτοῆεπ ὅ 

80. ΑὟ: 2 ὕδαροπυ, 5), τόξα. 
33, Θεϊδδμῇς, Β.ΑΥ.Α: Π6β ἰγπ δίποοπ, ΥΕ: [ερὲς 

ἜΛΙπΌ δὲ. ὥροιν {ρτα 
Ὁ) ὉἱΠ πα αἰιὰ υοπ πιοίποπι ϑ πος 

ἃ [τᾶ [ἉΓΟΓῚ5. 5] ΠΙΔΡῚΐ, 410 ἰΓᾶϊα5 

οϑ᾽ [ὈΓΟΡ 6115. οοηίγὰ {π4δ1η, ΡτΟΡίρι" 

ἐρ Δ {1065 4 θτ15. ρΓονο αν οΡἂΐ, ΘΙ1ΠῚ 

Μδηδβ8θ5. ὃ διχὶ!ὶ ἰδ] Πομηΐημ5: 27 

Ετίδη) Φυἀὰπ) δι ὉΠ) ἃ ἴδοὶθ "ηθἃ, 

δῖα! ἀΡ 5.1} [5Γ86], οἱ ργο]] οἰδτ οἰνὶ- 

ἰαΐθιη Πᾶη6 4 6] θσὶ, {8.586 Π) οἱ 

ἀοιημη, ἀθ πὰ ἀἰχὶ: ΕΤῚΐ ΠΟΙΊΘη 

1611} 1}}]. 

44,85. 
21,11. 

17,18 
24,2. 

ΟΥΠΑν 

26". 
85,265. ΠΘΙΙψαὰ δι6Π1] 56 ΠΟ ΠῚ Π| Φοβίθ 28 

αὐ πηϊνοῦβὰ 486 [6ο]ζ, ΠΟΩΠ6 Πᾶρο 
Β0ΓΙρία 5 η} [ἢ ΠΡΤῸ γΘΓΡΟΓΙ αἰ ΘΓᾺΠῚ 
Γοσαιη διάαΐ 

Ιηὴ ἀἴθθιι8 6}115 Α50θη 1 ΡΏΔΓδΟ 29 
Νροπᾶο Τὸχ Αορυρίϊ ὁοη!Γὰ ΓΘΘΘΠῚ 
ΑΒΒΥΡΙΟΤΙΠῚ δ Πππ]6η ΕΠ ΓΙ θη, οἱ 
ΡΠ Φοβ᾽α5. ΓῸΧ ἴῃ ΟΟΘΟΙΓΒΙΠ) 6]858; 

“. οἱ ΟΟΟΙδ5. οϑὲ ἰὴ Μασθαάο, οἰ νἱ- 

ὅ.. 5860 θη. ἜΒῚ ρογίανογαπι οαπ 30 
ΒΘΡῪ 51 πηοῦίαη] 46 Μασοήάο, οἱ 

τ ΡΟ] ΘΓαμ [ἢ {6} 1154 16 1), οἱ 5606116- 
26ι. ΓΠῚ ΘῈΠῚ [ἢ ΒΘΡ.ΪΟΠΓΟ 5110. ΤᾺ] 8 

σὴ τι ΡΟΡΌΪΙ5. (ΘΓ 6 ΦοΔοΠ2 ΠΠ πὴ Φοβίδθ, 
τΟΒιϑ δ. 6 0 ΠΏΧΘΡΙΠΐ 6ΘΠ|, οἱ σοπβιίϊπθγιηΐ 

ΘΕΠῚ ΓΘΟΘΠῚ ΡΓΡῸ ΡϑίΓΡ6 5110. 

208. 
35,20... 

βον.36,}.. ὙΠΡΙΠΠ {γίαμη ἀΠΠΟΤΠῚ δαὶ 708- 31 
ΟΠ], ΟΠ ΓΟΡΠΔΓΘ ΘΟΘρ 556, δ {{- 
Ὀὰ5. ΤΠΘΠ510115 ΓΘΘΉΔΥΙΠ 1η ΦθΡ 158 ]61Ὲ ; 

24... ΠΟΙΏΊΘΠ ΙΠΔΙΓ185. 6115 ΑΠΙΠᾺ] Π]1ὰ 96 Γ6- 
πηἶὰ6 6 ΠΟῸΡηᾶ. ἝἜΒῚ ἴδοι! τη] πη 32 
ΟΟΓΡΔΠ) ΠΟΙΠΪΠΟ, Πιχία ΟΠηἶὰ 4118 

[ϑοθυδηΐ ρᾶΐγ65 6}115. ἜΝΙ ΧΙ 4116. οιπὶ 83 
525,... ῬΠᾶγαο ΝΘΟΠΔΟ0 ἴῃ 6], 480 68ἱ ἴῃ 

δ26κ.30,5. [6 ὉΓ ΕΤηΔ 1}, Π6 ΓΘΘΉΔΓΘΙ 11 {6 1158 6 ΠῚ: 
οἵ ππροϑα τη] οἴη ἰθυγᾶ8 ΘΘΠΓΠΠῚ 
14] 6 η{15 ἀΓσθηΐὶ οἱ ἰα]θηΐο Δὰν]. ἘΠ 6- 84 
Βθιη4186. Οομηϑίϊ1 ΡΏαΓαΟ ΝρΟΠδΟ 
ΕἸ] Ομ Π]ϊ πη δοβίᾶθ ῬΓῸ Φο5᾽α ρ 8 

“44τ. 8108, νΘΓΠΙΦΘ. ΠΟΙΠΘἢ 65 ΦοΔΜΊΙη ; 
ο Φ  ΡΟΓΡΓΟ ΦοδΔοΠ82 (}} οἱ ἀπχὶξ ἴῃ ΑΘργ- 
τος, τ 01}, Θ᾽ ΤΠΟΓί 115 651 101. ἘΑΡροηίαπ 8 

24,9,19, 

208.80,4. 

29. Α1.: ΝΘοΠο (61. 544.). 
38, 5: ΒΘΡΙ δίῃ (Α1.: ἈΘὈ]Δ1Π8). 
84. 5 οἱ πηοτί. δϑί [δ]. 

ἰγπ ἰπ δοῇοῖπ, ΑΝ: πὶ πτοῦν τορίοτες, ΝΕ: πὶ δεγεζϑοπ 
ἔσππίς, ΑὟΥ̓Υ.Α: 3386. ΒΕ: ((δ 102) Θίταζε. 

34. ἱπ σοί, ΑΥ̓.Α : τοαπϑεῖίε, ΥΕ: σεγάποοτέο, 
ΒΑ ΝΕ : παῦπὶ εὐ πα! (ὦ). ΑὟΝ : {π (ὅᾳ,. ΥῈ : πὶ, 
Ὁεγζεῖθε ἔαπι παῷ (δ, Β : π΄ αἴό ὭΣ 6. ἔπτη. 



852 (,28,80--. 22,70 πεοσηπι ΠΗ͂. 

Χ ΧΕΙ. «Ῥο]ακῖηι "δα πιιάαο. 

2 - - ᾿ 

καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκεν Ιοακὶμ τῷ Φαραῷ: πλὴν 

ἐφορολόγησε τὴν γῆν τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ 
- ΕΣ Α ᾿ Χ 

στόματος «φαραώ" ἀνὴρ κατὰ τὴν συντίμησιν. 

αὐτοῦ ἔδωχαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον 

μετὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοῦ δοῦναι τῷ Φαραῷ 

Νεχαῷ. 

86 γἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν Ἰωακὶμ ἐν 
τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασί- 
λευσεν ἕν Ἱερουσαλήμ: καὶ ὄνομα τῆ: μητρὸς 
αὐτοῦ Ζαβουδὰ ϑυγάτηρ Φαδαΐα ἐκ ἹῬουμά. 
87 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου 
κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὖ- 
Ἃ ΧΕΥ͂. τοῦ. 1 Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ 
ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, 
καὶ ἐγένετο αὐτῷ Ἰωακὶμ δοῦλος τρία ἔτη" καὶ 
ἐπέστρεψε καὶ ἠἡϑέτησεν ἐν αὐτῷ. 2 Καὶ ἀπ- 
ἔστειλε κύριος αὐτῷ μονοζώνους τῶν Χαλδαίων 

καὶ μονοζώνους Συρίας καὶ μονοζώνους Μωα- 
βίτων καὶ μονοζώνους υἱῶν ᾿Αμμών, καὶ 
ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν Ἰούδαν τοῦ ἀπο- 
λύειν αὐτόν, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν 
ἐν χειρὶ δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν. ὃ Πλὴν 
ϑυμὸς κυρίου ἣν ἐπὶ τὸν ᾿Ιούδαν, τοῦ ἀποστῆ- 
ναι αὐτὸν ἀπὸ προορώπου αὐτοῦ, διὰ πάσας 

τὰς ἁμαρτίας Μανασσῆ κατὰ πάντα ὅσα 
ἐποίησε, Δ καὶ ἐν τῷ αἵματι τῷ ἀϑώῳ ᾧ 
ἐξέχεε, καὶ ἐνέπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ αἵματος 

ἀϑώου" καὶ οὐκ ἠϑέλησε κύριος τοῦ ἱλασϑῆ- 
ναι. 5. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ]ωακὶμ 
καὶ πάντα ὅσχ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα 

γέγραπται ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν 
βασιλέων ᾿Ιούδα; 6 Καὶ ἐκοιμήϑη μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Ιωαχὶμ υἱὸς 

αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 7 Καὶ οὐ προςέϑετο ἔτι 
βασιλεὺς Αἰγύπτου τοῦ ἐξελϑεῖν ἐκ τῆς γῆς 

αὐτοῦ, διότι ἔλ αβὲ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ἀπὸ 

χειμάῤῥου “ἠύπτου ἕ ἕως ποταμοῦ Εὐφράτου, 
ΡΝ ΧῸ ὈΠΡῸ ὉΞΞ ἼΞῸ ΠΡῸΞ πάντα ὅσα ἣν βασιλέως Αἰγύπτου. 

50. ΑΞΒ: ἐτιμογρόφησε (ἔφορ. ΕΧ). 86. ΑΒ ἢν 
ον. τῇ μητρὶ (ὁ. ἘΧ). ΑΞΒ: Ἰελδὰφ ὃ. Φαδαὶλ (ο. 
ΓΕ ΕΝ 57.8: ἐν ὀφϑιαλμοῖς (ἐνώπ. Α1.---Ἰ. ΔΒ" ὁ 

εν ἐγενήηϑη ἰδ ΠΣ 2. ΔΒ (πίον) Ὁ (ἃ. μον.) τὸς 
«Μωὰβ ... τῇ) γῇ Ἰόδα τὸ “κατισχῦσαι κατὰ 
τὸν λόγον ἼΩΝ ἐτ Ἵ (8; δόλ.) τῶν. 8. ΑΒ: .Π.. ἐπὶ 
τὸν ϑυμόνκυρ. ἦν ἐν τῷ 1." τ ( .«ἘΧ). ΑΞΒ; ἀποστῆ- 
σαι. Ὁ, (ἃ. πρ. τὅ. ΔΒ: ἐγ τμ νοεῖς ἐδ 4, ΑΒ: Καΐγε 
τὸ) αἷμα ἀϑῶον.. . ἔπλησε. Ὁ Ἔτῦ, ὁ, ΔΒ: γεγραμ- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ... «τοῖς βασιλεῦσιν. ̓ ς ΑΒΈΟ. ἐκ.) 
Ἰωακέμ. Ἴ. ΑΒ" τᾶ....ὅτι ἔλ. ...1(4. χ. οἰποτ. εἰ β.) τῶ. 

ἼΝ πϑηθο ΘΟρΝήΣΣ 102 Ξ.ῚΠῚ 
ΘΠ ΓΝ τ ΝΌΟΝ ἩῊΡΠ 
ὯΝ 832 Ξ.ΣΞ υδν ΠΡ "ΒΡ 
γονπ ὈστῸνΝ Σπτπ- ΓΝῚ ΌΣΠ 

122 Πρ ἽΞὉ ΤΠ 
Ῥπὴ ΠΡ ΘΏΓῚ ΘΟ» ]Ξ 

τς πϑῷ πη ΓΠΝῚ ᾿ΦΟῺΞ 
36. 

ΤΡΊΒΟΙ πῆϑα] ἴον Ὁ9Ὶ Β ΙΘυ.5 
ὉΞ9 ΓΠῆΣΤῚ ΣΞ ΡΣ ὩΣ ΒῚ ἘΣ. 837 
ἼΛῚΞ ΕΡΩΣΝ ΟΡ ΩΝ χχεῦ. 

ἜΝ 5:2 ΠΏ ΚΝΟΊΞΞ) ΠΡ 
3) Ὁ νοῶ ἼὩὉ Θ᾿ Ἶπὶ 

τὰ 8. πῆπὶ ΠΡΟ, ΕἸ ΓΤΎΘΡΣ 
ι ΤΙΝῚ ΘΩΝ ὙΠ ΣΓΝἽ ὈΥΤΩΞ ὙΠ 
ἸΡτῺΞ ΡΒ. ΣΝῚ ΖΝ ΤῸ ὙΠ 
“213 ἀρ πὸ ΣΤῊ ΗΝ 
ἸΘΟΝ ΞΘ ἼΣΩΣ Ἴ3 ἼΞῚ ὍΝ ΓΗ ΡῚ 

ΡΟΣ ΠΡΣΣ ΓῆΓυς ἜἘΓῸΡ ̓ ἮΝ 
55 ΓΙ) Ὁ ΓΙΝΌΓΙΞ᾽ 525) ὉΣῺ 61) 
θῶ ῶν, ὑρϑΠ τ ὉΔ᾽ ὁ πΩΣ ἼΩΝ 
ΝΘ ἼΡ9. ὉἹ ὈὈΦΥ Ν, ἈΘΘῚ 
"Ὡ2Ἴ ἼΤη ἐπροῦ τὴσ ΠΝ 
ππο ὉΠ πῶΣ ΘΝ ΘῚ, δ ΠῚ 
"Ὁ ΞῊΝ "521 ΠΕΣ ΘΙ ΞῚΓΙΞ 
ὙΏΞΝ ΤΩΣ ΘΎρΟἧνηΣ ΞΞΝῚ ἐ ΣΤ ΤΊΣ) 
-κῷ. ΣΡΏΤΙΣ Ὧ3. Ὁ2 010 ΠῚ 
ἽΧΝῺ ΓΑΣΟ Θ᾿ ΧὩ πθὴ. ἫΝ Ὁ, ὉΠ 

Ἱ 

ἸΡΩ5 προς ἼΩΝ 5 ΓΗΒ ΠΟΘ 

ἀπ τπον 
15. Ὅλπα Ἐπ 

Υ. 4. ΤΊΞ ΥῈΡ 
γώ 80. 5. ΓΙ ΤΊΞῚ 

9ὅ, Βεζέεοτες ἐν απὶ Φ, ΥΕ; Τοαίς εἶπεὸ Θϑαβαπα Ἵ 
απ Ὁ. ὁ. Αι: παδρδεπι εὐ Ὁ, ἃ. οοἴάβει!, ΒΑ ΝΕ: 
(μη) δαό (δεῖο 41|ρόδεπ (φαϑίεπ), Αι: ππὶ ἐδ ὑαα 



ποθ αὺ ϑζοόλαν, 

Φὥ, δὲ πέρε. (8,36--24,1.) δὺό 

Χ ΧΕΙ. 

Εἴπι αὖ Ὁα8 Θίίδεν ππὸ Θυΐϊο Ῥθαταυ, 
οί [ὁ ὐβίο εὐ Ὅα8 απὸ, δαβ εὐ [οἴ ε8 
ΘΙ. αὔθε πα ΒΘ ραταο; εἶποπ 
ἱερ! ἄεπ πα) ζεἰποπι Ξθετπιῦροπ [ ἀδίο εὐ 
αἴ (Θί[θεν τἀπὸ (Θοῖο ππίον Ὅὲπὶ ΞΘ 01Ὲ ἰπὶ 
ἀᾳηοο, Ὅα8 εὐ δεπὶ ἥδθαταο θὲ) σὐθὸ. 

ὃ0 δαπί ππὸ διυαπρὶα ϑαῦτε αἴ θοῦ ϑ0- 
απ, θα. εὐ δε δηΐᾳ τϑατὸ, ἀπὸ νορίετίς οἰ 
αῦτο 41 δετιαϊειι. (Θεῖπο θυμὸν. δἰεβ 
ΦΘοδδα, εἶπε Φούτοε θοθαία υοπ ϑέιπια. 

857 Ἰἰπ ἰδαΐ, Ὁα 8 ὅεπὶ Θεττπ {δ 61 οοεῖ, υὐἱἷο 

Χ ΚΕ Υ. [εἰπεῖ άτον φείθαπ δαίίεπ. Ἐ8. 
ζείπον ὅϑ οἷς 205. δέεται θιοθπιοαῦ ϑέοξαν ὍῸΥῪ 
δὐπίᾳ χὰ Βαδοῖ, ππὸ οϊαξίπι τοατὸ ἰθπὶ 

πἀπτου  ἀπίς Ἄτοὶ δαῦτο, τἀπὸ εὐ τραποίς ὦ 

2 τἀπὸ τϑατὸ αὐ ππὶρ υοπ ἴδπι. ἘἸπΌ δὲῪ 
οῖν [8 απ θα δ τίορϑέποις ἔοπιπιεπ 

αἰ θαϊοἄα, ατιὁ (Θϑτίεπ, απ θὲοαθ ππὸ 
αἰ δεῖ δέίποοετη ϑίπιπιοπ, ππὸ Τ66 [{ο 

ἱπ ὅπᾳ ἔοιιπιοπ, Ὁ [6 ἰθπ ππιδτά τοι, 

παᾶῦ Ὅεπι πβοτέ Ὁε8. εῖτη, Ὁα8 ΕΥ̓ σετρδοῖ 

δαίτο Ὁπτὰ) {εἶπο δὲπρᾶτο, οἷς θτορθοίοπ. 

8 (68 σεώῶαθ αὐον διοα αἴο παὰ) δεπὶ δον 
Ὁε8 εῖγη, ὉαἘ εὐ [{6 σ0π [εἰπεπι ἍΓπρο 0 

τράϊε, απὶ δον Θἰπδε τοἰοπ ϑὲαπαῇε, δίς 
ἀ εν σεἴθδαπ δαίϊε; απ ἀπ| ὃὍ68. ππε 

[ὠιοΐρεπ Β1π|8. ΤἸΠΓοπ, θα ΟΥ ϑετροβ 
τὺ πα τε ογαα πὶ υ9 ταὶς ππ[άγιςε 
οἰρειι ΒΓ, τος δὸς θοῦ πἰ  σεγε 

ὅ ροθεπ. ἜΘ 6ᾳ8. ππεῦν ἐπ 1αρὲπ {{ ϑὸπ 
“οἑαξίηι, τἀπὸ αἴτοθ, τὐαϑ εὐ ρείδαπ θῬαΐ, 
ἤεῆε, Ὁαδ {{ ρεζάγτίοθεπ ἱπὶ δὲν (δρτοπίρα 

θεν δύπίαε δια. πὸ Δοαξίπι ἐπί- 
ΓΤ πὶ ζείποπ 95 ἄτονηι, πιὸ {εἶπ Θοθπ 
Σρίααγίπ τοατὸ δῥπίᾳ απ [εἰπε (ὉΟἰαί. 

7 ΣἸλπῦ δεν δθπίᾳ ἱπ Θαφρίοπ ἀοα πίε πιοῦν 
αἰι8 ζεἰποηι βαπδο; δόππ Ὅεν δεδπίᾳ 21 
ΞΒαθοῖ δαΐίο ἰδιπ φοεποπιπιὸπ αἴξοθ, τϑαϑ Ὁε8 
δὐπίαβΒ ἱπ ρϑρίοπ τραᾶῦ, ὑθπι 8θα() 
Θρορίεπϑ απ δίδ απ Ὁα8 ϑθαεν ᾿θταίῃ. 

αὐοπριδείπρεπ, Β: ϑὲαῷ εἰπεὸ (,. Θϑσδηπρ γε οὐ 
ταῦ... δεταπό τοι Ὁ. 8, Ὁ06 δ, ΑΥ̓͂ ΝΕ: υὐπ ο. δ. παῷ 
{. Θιῷἀβ. ἐν. εὐ εἶπ, Α Ὁ [οτδενέε εὖ πὶ {. ἤδουπι, 

1. Β.νΕ.Α.: ὅπ {εἴποι (ἢ εἴδεπ) ξαροπ. Β: τὺ, 
{εἰπ περ. ΟὟ ΝΕ - το. τοΐοδοῦ αδίτ, Α : Το πές (Ὁ) 

τοΐεδογιιπ απ αέσεῖ ἰῃπ. : 
ὦ, ϑιείεσδθαινζειι ... σεγδενθοίει, Β: ΓΘ (Σ τοΐθεν 

δυίθ) οἱ ΔΓ ἢ] 61 Φοακη ΡΠὰ- 
ι5,20. Γᾶ], ΘΠ ἱπαἸχίβϑοί ἰθῦγᾶθ ΡῈΓ 

5ΒΙΠΡῚ]05, αἱ ΘΟ ΓΡΟίαΡ [αχίᾶ ΡΓΔ6- 
οδρίαμ) ῬΠΔΡΔΟΙΪΒ: οἱ ἸΠῸΠ ΘΙ 4 18 

Ἰυχία νγθ5 8185 δχθρίί, ἰἅπ| ἃΓΡΘὨΪΆΙη 
481 ΔΙΓ], (6. ΡΟΡαΪΟ (ρῦγᾶθ, αἱ 
ἀᾶναὶ ΡῬῃΔγδΟηΙ ΝΘΟΠΔΟ. 

ὙΊΡΊΩΔ ἀαϊηψπ6 ΔΠΠΟΤη ογδί Φ08- 80 
ἰΠπ, οἴ ΓΟΡΏΔΡῈ ΘΟΘρΙ 556, δἵ ἢ- 
ἀθοίμη. ἃΠΠη18. ΓΒΡΏΔΥΪ ἴῃ ΦΘΡαβ 8] θη: 
ΠΟΙΏΊΘΗ ΤηΔίΓ18. 0715 ΖΘ 44 Π]ϊὰ Ρ])ὰ- 

20 5.36,5.08]}ὰ ἀ6. Ἀμηὰ, ἜΕῚ ἰδοῖὶ πηά]ὰπ 87 

ΟΟΓΔΏῚ ΠΟΠΪΠ 0 {ιχία Ομ] ηἶὰ 4πᾶ6 [6 66- 

γᾶηΐ ρᾶΐΓ65. 6]15. ῃ ἘΕΝΕΥ,. 
θίθον, αἰ 6115. 65 ἀβ θη ΝΑ ΟΠΟἀΟΠΟΒΟΙ 

ΓῈχ ΒΑΡΎ ]ΟΪ5, οἱ ἰδοία8. βϑὶ οἱ 40ἃ- 
ΚΙΠῚ 5ΘΡΝΙΒ. {ΓΠ0 5 ΔΠΠΪ5; δἱ ΓΌΓΒΘΌΙΏ 

ΓΘ ΘΠ]αν} ΟΠ ἃ ΘΠ].  ΠΠΠΠΪδ [4116 
οἱ Ποιητ5. ἰαἰ γι ηου]ο 5. ΟΠ] ἀΘΟΥὴ 
αἱ Ἰαϊγα οι ]ο5. ϑυγίαθ οἱ ἰαἰγα 1085 
Μίοα!" οἱ ἰαίγιι μοι] 05 Π]ΙΟΓΠ ΑΠΊΠΊΟΗ, 

οἱ ΠΏΙΪδῖ 605 ΄ῃ. Φαάδιῃη, αἱ ἀαΪ5- 

2.10... ΒΘΡ΄ΘΓΘΩΐ 611}, {χίὰ νϑυθαι ΒΟΙΏΪηὶ 

ἐκ  ααοα Ἰοοαία5. [πργἂὶ ΡῸΓ 5ΘΓΝΟΒ. 51108 
Ργορῃθίαβ. Ἔ Βδοίαμ δϑί δαί ΠοΟ 

28,26.. ΒΟΙ νΘΡθυ] ΟΙΏΪηΪ Ομ ἃ Φι48 1), 
ὄιτθεδι 0 Δα ΟΡΓΟΙ ΘῈΠῚ ΘΟΥΔΠ) 586, ΡΓΟΡΙΟΓ 

Ῥθοοδία δη 8556. ΠΠΙνοΥβὰ 486 [60], 
2116. δἰ ΡΓΟΡΙΟΙ ΒΔΠΡΊΠΠΘΙη ΙΠΠΟΧΙΙΠΠ 

ρα ΤΟ ιοπὶ οἰ α11, δι ἱπηρ] ον" {ΘΓ 58] 61ὶ 
ΟΓΌΆΟΓΟ ᾿ΠΠΟΟΘη πὶ: οἱ Οἢ ἤλΠῸ ΓΘΠῚ 

πο] υν Βοιμίηι5. ΡΓΟρ ἰἰανὶ. ἘΠ. 
“οι ϑ δ Β] 3ὰὰ ΔΌ ΘΠ) ΒΘΙΙΠΟΠΠΠΙ Φοακίπι οἱ 

αΠἰνοδἃ 4ὰἃ6 [Ὁ0]1, ΠΟΙ Πιᾶθὸ 

Βουρία δυηῃῖΐ ἴῃ ᾿ἰΠΡῸ ΒΘΓΒΙΟΠΠῚ 
ἀϊογα τόσα {πὲ Εἰ ἀοτϊνὶ 
Φο ΚΠ η] ΟΠ] ρα ΓΙ θι18. 5.18, Ἔ δἱ Γθ- 

ρα σπαν! Δοδοιη. ΠΠμι5. 615 ΡΓῸ 60. 
δον ΕΠ ]Ρὰ πὸ Δα τὸχ Αοργρίὶ, 
ορθε αι ΘρΓΘάθγθίαν 6 ἰθγγὰ σᾶ; (αἰογαΐ 
23,59. ΒΠΪΠῚ ΓΟΧ ΒΑΡΎ ΟΠΪ5, ἃ τῖνο ΑΘρΥυρίὶ 
σηη1δ, 1θ 566 δά Πυνίαιη ΕΠ ΡΠ Ραί θη, ομληϊᾶ 

40ὰ6 [ΘΓΔηΐ γορὶ5. Αθργρίϊ. 

208.36,5. 

ν.82.. 

30. Α].: Ζοδυάδ. 

ἰδπ. ΑΥ̓́Τ .ΝῈ.Α: {αποές. Β : οἷς δετίἐρδίγτπρρεπ, ΑΥ̓, 
ΥΕ: (016) Θῴδαατοπ. Α: ϑὲάπδον. ΒΑ ΝΕ Α : ἐπ 
(παῷ,, τοΐδου) δα, (1ππ) οὁ κι ϑοτοῦθεπ (γ1 Θυῦς 
ἐπ τ ςπ). 

3. Β: αεἰοίβι) π. Ὁ. ΞΘ ε[01. ΑΥ̓ΥΝΕ : δα π. ὃ. 
ΘΕ Γοπ ((85ε{.). 

4, Οϑρί, 21,10.) Αι: ὦ π. σεὐζόρπει απ, 



δῦά (ΟΛ,8-.-17.0 Ἐδορ ΞΕ. 

ΦΟΙΘΟΗΤΗ γ6ῦ «Βιοὔαθ. 

8 γιὸς δέκα καὶ ὀκτὼ ἐτῶν ἣν Ἰωαχὶμ ἐν τῷ | ἸιΣ πρῶ απ... πρὸς ἼΞ 8 

βασιλεύειν αὐτόν, καὶ τρίμηνον ρον νῶν 

ἐν ἹἹερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῆς αὐ αὐτοῦ 
Νεεσϑὰ ϑυγάτηρ ᾿Ἐλνασϑὰν ἐξ 
9 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς κυ- 
ρίου κατὰ πάντα ἃ ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐὖ- 

10 Ἐν τῷ 

χοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς ]ερουσαλήμ, 
11 Καὶ εἰρῆλϑεν 

Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς τὴν 

τοῦ. καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη Λ' αβου- 

τ - 
καὶ ἤλϑεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇ. 

, Α « ἊΝ Ι] - Ε] ’, 2 

πόλιν, καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἑπολιορκουν αὖ- 

12 Καὶ ἐξῆλϑεν ᾿Ιωαχὶμ βασιλεὺς ᾿Ιούδα 

ἐπὶ βασιλέα Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ. 
τήν. 

αὐτοῦ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες 
αὐτοῦ καὶ οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν αὐ- 
τὸν βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ. 15 Καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάν- 

τὰς τοὺς ϑησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ 

τοὺς ϑησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ συν- 

ἔκοψε πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ ἃ ἐποίησε 
Σαλομὼν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ ναῷ κυ- 
οίου κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, 14. καὶ ἀπῴκισϑ 
τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ 

τοὺς δυνατοὺς ἰσχύι αἰχμαλωσίας, δέκα χιλιά- 
δας, καὶ πᾶν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα, καὶ 

οὐχ ὑπελείφϑησαν πλὴν τῶν πενομένων τοῦ 
λαοῦ τῆς γῆς. 15 Καὶ ἀπῴκισε τὸν ᾿Ιωαχὶμ 
εἰς Βαβυλῶνα, καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως 
καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς δὺ- 

γούχους αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς 
ἀπήγαγεν εἰς ἀποικεσίαν ἐξ ᾿Ἱερουσαλὴμ εἰς 
Βαβυλῶνα, 10 καὶ πάντας ἀνδρας δυνατούς, 

ἑπτὰ χιλιάδας, καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγ- 

κλείοντα, χιλίους" πάντες δυνατοὶ ποιοῦντες 

πόλεμον, καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βα- 

βυλῶνος μετοικεσίαν εἰς Βαβυλῶνα. 171 Καὶ 

ἐβασίλευσε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν ατϑα- 

νίαν ἀδελφὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, 
καὶ ἐπέϑηκεν αὐτῷ ὄνομα «Σεδεκίαν. 
“8. ΑΒ: ὀχτωκαΐέδεκα.. υκήν.. το μητος Β: Νέσϑα 
ἅ). λλανασϑὰμ. 9. ΔΒ: ὅσα (ἃ Χ). 11.8 "τὴν. ΔΒῈ 

,ἐπ.) ἐπ᾽. 12..Ἀ: οἵ παῖδες... ἡ μήτ. 18. ΑΒ:ϑησ. 
οἴκϑ. 14. ΑἸΒΤ(. χιλ. γαὐχμαλωτίσας. ΑΒ: ὑπελεί- 
φϑη͵ πλὴν οἵ πτωχοὶ ἔτὅ λαδ. 10. ΑΒ: π. τὸς ἄ. τῆς 
δυνάμεως ἑπτακιςχιλίδς .. «ἤγαγεν. 17. Β: Βατϑ. 
ΔΒ: υἱὸν (ἀδ' τῷ π. ΕΧ).... τὸ ὃν. αὐτῷ. Β: ΣΙεδεκέα. 

“ερουσαλήμ.. 

ΡῈ ΘΠ πῶθῶ ᾿ΦΘῺΞ 
ὝἼΞ ἈΡώΤΣ. ἸῸΝ ΘΙ ΕΤΟΥΣ 
ὍΣΣ» ὨΡΘῚ ΘΟ ΘΘ Ὁ. ἸΓΘΌΝ 9 
ΡΞ ΕΞ Ν ΠΌΣΩΝ ὉΞ}5 πήπο ἢ 
τῆν ἜΧΝΣΤΟΞΣ 512} δὸν ἈΠΠ 
ἐὐΧΏΞ ἜΣΗΙ ΝΏΓῚ ΠΝ ὯΞΞ 
Ἔν ΡῸΡ ὈΞΞ ΠΣ ΣΝ): ΝΞ 11 
ἸΞΗΠῚΝ Ν ἈΝ ἐπρὸν 5.:Σ ὍΊΞ2Ὶ5 
Ξ|5Ν} ΝῊπι ὉΞΞ ἼΘΏΤΟΡ ΤΌΠΟ ΠΟ 
ἾγΝ ΠΡΡῚ Ὁ ΟΣ ὙΠ ΥΘῚ ἼἼ29. 
εὐρορ τῷ Γυῶξ 9823 ΠΟῺ 
το ἔπηχ ἸἘτοστΩΝ ΘΘῸ ἈΧΤΡῚ 19 

ΥΞΡῸῚ Ἴφϑα ΤῈΞ ΤΟΣ λῚ πῆι 
προῦ πῶν ὑῶν 2ππτπ οϑτοϑτΩΝ 
ἘΡΡῚ ΩΣΝ Ὄξοτξ, ἘΝ Στ Ὁ 
πον ποθ τΝ ΠΟΣῚ ἐΓήττΣ ἜΞῚΜ 
ΠΑΡῸΝ ἜΝ ΓΝῚ δ ῶπ- ἦϑ- ὈΝῚ 
-Ὦ9} πον ΠΘΌΝ πῶ Ἐρδπ 
ἜΝ] ΤῊ ἜΝ. Νὸ ΒΟ; ΠῚ ΠΕ 
πθ33 ἩΞΉΣΟτΤΝ ΒΕ ΕΥ̓ΠΆΙΤΩΡ 
ποϑπ οὐδ τ πϑ9Π δ τ ΠΝ 
ΕΣ γοδπ ὌΕ ὈΝῚ Ὁ. ἸΟτ ΩΝῚ 
τῷ ΣΝῚ ὌΡΕΣΙ ΡΝ παρ π5 10 
ὥ ἡΓΙ;ΠῚ ΞῊΝ πρϑὺ Ὧππ 2 Ν 
ὧν Θήξε ὅθ ὩῸΝ ᾿ΒΦΘΠῚ 
πϑὴρ Ὁ33- Ἴο ὈΝΞῚ ΠΏ 
το τΟΝ ὉΞΞ. ΠΟ ἼΘΏΡΙ ἐποΞΞ Το 
ἐσορ τς ὑρῶτον 52 ῬΏΓΙΝ ΠῚ 

γ:10. Ὁ 9 νι14. Ὁ ὨῶΣ Ὑ. 15. ῬΝΝο 

10. κι. δίε ὥε, ἕαπι ἔπ ϑϑοῖαφονπα, ΒΑ ὙΕ: οπτῦς 
δείαρον!, Α: τἰπαύππι δοΙ, ᾿ 

11. αἵ 7, 40. {, Βεϊαφοτέει, Β: ϑ[π| ἔαπηι., τοἰδενς 
Ὁ. Θὲ,, δα... ᾿ 

12. φίπα σ΄. .... παρπὶ ἔθη, ἐπὶ... Β: πὶ ἰδπ πῆς 
ΑΥ̓͂: φοἴαπροπ, 

15... Β: δευ π {} (Λοπ| οἷς 18, 10). 



ὦ, δὲθπηίᾳο. (4, 8--17.0 δδῦ 

«λοϊαίπ παξουυῖ{{ῷ. ϑΓργάθτιπιρ ραεη ΒΘ αδεΓ, χχεν. 

8 Ἰώιρεῦπ δαῦτς αἴξ αν δολαίπ, θα. εὐ 

δ πίὶρ τοατὸ, τπὸ τορίετίς Ὁτεῖ θὲοπαίς δι 

φογααῖοεπι. (Θείης ϑθλείοεν Ὁΐοβ ϑὲερυ θα, 

εἶπε Φοάγίοεν (ΘἸΙπαίθαπθδ, τοπ Δεγηαίοπι. 

9. ἘἼΠη τα, Ὁα8 ὃεπι ὥενττη ὕδεῖ φοβεῖ, 

10 τοῖς [εἰπ ϑθαῖον φεἴθαπ δαίίο. Ἐῶ} δετὶ 
εἷς ξοσεπ θεγαι δἷε δπεῦτε ϑλοδιιοαῦ 
δλρξατδ, Ὁε8 δὲδπίᾳϑ 2 Βαδεῖ, σὲπ ετις 

[αῖεπι, ἀπὸ ἕαπιοι απ οἷς Θιαδὲ πεΐξ “8 ο1{τ 

11 τοετῇ. Ὁ Ἰ1πὸ Ὅᾳ ϑιοεθηοαν ϑδεξαν ζπτ Θίαοι 
ἔσπι, ππὸ {εἶπε δὲπεῦγς, δεΐαρετίς εὐ [{ο. 

12 δεν ϑοία(ίπ, δεν δὐπίᾳ δποα, αἰἷπρ δεῖς. 

αὐϑ πὶ δὲ πίρε υοη 5 αθεῖ παίΓ [εἰποῦν θ μ τον, 
τὶς ζοίπει δε πεύγτοπ, πα {εἴπει Ὁ δενἤξοπ πιὸ 

δ ἀπηπιετοῦη, πὸ θεν δ πίᾳ ὁοπΒαΒεῖ παῦ πὶ 

ἴθπ απ ἱπὶ αὔτοι ϑαῦρν ζεἰποϑδ δε πίατοί )8. 

18 Σ πὸ παῦπι υοπ Ὁαππὸπ θέταιδ αἴίε 

Θῴἀθε ἱπὶ ὅαιε Ὁε8. οττηα ππὸ ἱπὶ θ απο 
Ὁε8 δύπίρϑ, ππὸἋ ξουζῶπιᾳ. αἴΐε οοθοπεπ 

Θεάβε, οἷε (Θαίοπιο, δὲν δε πίᾳ. ϑΊγπεῖϑ, 
σεπια δὲ θαι ἐπὶ Φεπιρεῖ δὲ8. ᾧεντη, τοἷς 

14 Ὁεπη δεῖ εῖν σετοδοῖ θαίίε, Ἔππὸ Πιθτεῖε 

τέ Ὁαὃ ραιξε δογηζαίοπι, αἷς Ὀδευεπ, 

αἴίΐς Θειραἴτίᾳε, ξεθπ ἐατπεπὸ (Θεζαπβεπο, 
ἀπὸ αἴς ΒΞ πιπιοτίειιε, ἀπὸ αἴὲ Θῴπιϊος 

Ὅ6, ππὸ Τἰεβ πἰά8 ἀδτίᾳ Ὅὲππ σοετίπιροδ 
1 ΟΕ δε8. ϑαπνοῦδ. ἜΛπῸ [ἀρτεῖς τοεα 

φρίαδίπ σοπ Ῥαὐεῖ, οἷς θεοῦ δε. δὲς 

πίρδ, οἷς ϑθείθεν. Ὅεὲ8. δὲδπίρᾳ δ᾽ ππὸ {εἶπο 
δἀπιπιοετοῦ; δαλι οἷς Θ ἀείρεπ ἐπι Ἔαπδε 
Πιδτεῖς εὐ απ σεαπρεπ τοπ δεγι]αίοπι 

160 ρει Ῥαδεῖ, ὅπη τῦαϑ δεν θεΐϊεπ βοις 

τρατπ, ἤΐεδεπ ἐαπζοπ, ἀπὸ οἷο Θ πιπιεῖε 

ἵεπῖς απὸ Θύγπιϊεδο, ἰαπζεπο, αἷς Πτατέε 

δυίερϑηιάππεν, τἀπὸ δεν δδπίᾳ υοπ. ΒΘ αθοῖ 

17 ὑταιε [{ὸ σὲπ Ῥαθεῖ. ἜἸ1πὸ θὲν δὲδπίᾳ 

οὐοθ ϑαθεῖ πιαῶϊε Ῥϑὲαϊίδαπία, εἰποι 

“ριον, ἐπι δξπίᾳ απ [εἶπε (ταί, ππῦ 

ταποεῖίς ζεἰποπ ϑέαπιοπ 3 ἰϑρεία. 

8.01. Φλοπϑεπ. 

14. Β.ιΝΕ: δάτνῇοι ... ([αγζοετς 9 εἴδεπ). ΟὟ ΝΕ: 

διίορδίοιίς. Α : ὅ. ... Φαρζοτὸ, ΑΥ̓͂.νΕ: Θῴπι. τ, 

Θῴϊοον. Α: δου οπίο τι, ΘΓ. ... αὐπις Ἢ, ΥὙΕ: δίς 

θίσιποπ Ὁοὁ δ᾽, Σ 

15, ΑΥ̓͂ ΝΕ: Ξβοτποῆπιοπ, (Α: θεν.) 

160. δύ, {{6 φείαπρεπ. Β: σοτηιροποβοπξ, ΑΥ̓͂. Ε: 

ἐ0Β. . σμνδθ,θ.. Πρρρη οἱ θο0 ΔΗΠΟΙΙΠΙ ογδΐ {08- 8 
ΟἸἸη, ΟΠ ΓΟΡΠΔΓΟ ΟΟδρί5886ι, οἱ 

{1} 15. ΠΠΘΠ51}0 18 ΓΘρηᾶν] ἴῃ 96 ιι8ᾶ- 

[61 ; ΠΟΙΏΘΗ Πηδίγ]5 6115 ΝοΙθϑία ἢ]ἰὰ 

20ν.86,9. ] Δ Πὰπ ἀ6 ΦοΓαβα! θη. ὯΙ ἴδοι 9 

.8,3γ.82. Δ] ΠῚ ΟΟΓΔΠῚ ΠΟΠ]η0 {χ᾽ ΟὨ]ΠΪἃ 

486 [Θοογαΐ ρδΐον 6]15. ἜἜΪ]ὴ ἴοη)- 

40α. ΡΟΓΘ ΠΠ|1Π0Ὸ Δ5σοηἀθρηΐ 56 γν1 ΝΑ ΡῈ ΟΠ 10- 

ὑωμ, ΠΟΠΟΒΟΙ ΓΟρὶ5 ΒΑΡΎ ΟΠΪ5. ἰπ ΠοΓαπᾶ- 

Ι61η, οἱ οἰγοιμηάαϊα θεῖ 0Γ05 ΠΗᾺΗΠ0- 

ἢ1}}85, Ἔ νϑθηϊααθ ΝΑΡΙΘΠΟἀΟΠΟΒΟΡ 11 

ΓῈχ Βαργίοηϊβ δὰ οἰν[(ίθη ΟῚ 

ΒΘΓν 5. 8115, υἴ Ορριρβηάγθηΐ 681]. 

σρνυ, Ὁ ΕΓ Θββυβήαθ. οϑὶ Φοδοηΐη τὸχ δαάὰ 12 
ἃἀ τορθιὴ ΒΑΡΎ ]ΟΙΪΒ, ἰρ86. οἱ 1ηἃ- 

χδοδν [6 65 δὺ βθυνὶ 6} 5 δἱ ῬΕΙΠΟΙρ 65 6}85 
“οα. δὲ ΘαΒ ΟΠ} 6115, οἱ βαβοθριί ΘΠ] ΓῸΧ 

ϑό10, ΒΑΡΎ] ΟΠΪΒ. ἅπη0 Οοίᾶνο ΓΒσηὶ 88]. 
ἘΜ ργοί!ι ᾿μἀθ ΟΠ η65 {Π|68Δ}Γ08 18 
ἀοπιαβ Ομ οἱ ἰΠ65ΔῈΓΟΒ. (Ο]ηῈ5 

10 

ψον.80, ΓΒρΡΙ.θ,, οἱ ΘΟΠΟΙαΪς ππίνοῦϑἃ γαδὰ 

πη δλξ᾽ ΔαΡΘὰ Αἰᾶ8. ἰθοργαΐ ΒΆΙΟΙΠΟΠ ΓῈΧ [8- 
νὼ. ΓΔ6] ἴῃ ἰθῃρ}]0 ΠοΙηἸηὶ χα ν ΘΓ] 

ἤ0, 15. Πρηἶηΐ, Ἔ οἱ γῆι}! οἴηηθιη 96- 14 
ΓΒ] οἱ ὈΠΙΝΘΡΒῸ5. ΡΓΙΠΟΙΡ65. οἷ 
ΟἸΉΠ65 ἰοΥΐο5. ΘΧΟΓΟΙ 5, ἀθορθ) 1η}}- 

18... [ἴ4,. 1ῃ οδριϊν αι 6), οἱ Ομ ηθ ΑΓ ἢ- 

πο α οοπὶ δὲ ΟἰαΒΟΓΘΠΙ, ΒΙΠΊΠΖπι6. το] οἰ απὶ 
25,12. 651 ΘΧΟΘΡ(Ϊ5. ΡΔῸΡΘΓ 5. ΡΟΡῸ] [θΓ- 

νὰ... Γᾶ6.. Ὁ ΤΊδηβία] φαοαι6 Φοδομίη ἰη 1 
ἜΡῚ ἐν ΒΑΡΎ ΟΠ ΘΙ, οἱ ἸΠΔίΓΘ ἢ] ΓΘΘῚΒ οἱ ΧΟΓΕΒ 
ας. ΤΟρῖ5. δὲ ΘΠ ΟΠ08. 6}18,. οἱ μα 1065 

ἴογρὰθ ἀἰιχὶζ [ἢ οαρι ἰϊν!ἀΐοιη ἀ8 ΦοΓα- 
Βα] 0 ἴῃ Βα Ύ]ΟΠΘη, οἱ ΟΠΊΠ68 16 
γ|Γ05 ΓΟ 5105, βθρίθιῃ χη }}Π1ἃ, οἱ ἅΓι- 

ἢοο5 οἱ οἰιβ0 65, Π}}}16,. ΟἸΏΠ65. Ν]ΠῸ 8 

[οτσίθ5. οἱ θ6}}]αιον 65, ἀπιχί 8. 608 ΓῸΧ 
ΒΑΡΎ ]Ομἶθ οδρίϊνοβ ἰπ ΒΑΡΎ ]ΟΠΘΏΙ. 

ἐν Εἰ οοηδία! ΜΑΙ ΠδηἼ πὶ. Ραίχιμπι 17 
25,.4. 615 ΡΡῸ 60, ἱπηροϑιίία!θ. ΠΟΙΏΘΗη οἱ 

ΒΘ ΘοΙΔΠ). 

Ε-.8,.).«5. 
ΕΔ.1,15. 

8. Α1.: Νοἢιαδίδ. 
Ρυρπῃᾶτγοηί. 14, 85: ἱπο! ΒΌΓΘΠ,. 

11. Α1.: συμ βϑυνΐ 50 ορ- 
10. 8: ἱΠ0] .50Γ65. 

. 17. 85: ϑοαοομίδιηῃ (61. 544.)" 

δυίορο!. Α: Πατές ϑθλάππον, 8: 9ΠΠς δίεἴο σατο ὁ εἷς 

υπ, 7ο ἐπὶ δτίοα φοδε τυ, ΑΥ̓͂: αἴίο ΘΟ τοίέδατοι, δίε 
41π|| δὲ. ταπρῖ. ΝΕ : Πανέοεπ, Πτοί! 6, ὅ9ὲ, Α-τςῈα» 1. "δὲ, 
τι, διτίοα ο]. 

17. ἔπ 3εδ.. ΥΕ: νοτάποενίο, ΑΥ̓: Οὐ εἶπι, ΥὙΕ.Α: 
Βαίοτὸ ϑτηθεῦ, 



8δ00 (4,18-- 25,8.) πόσαι τα. 

Χχχαν. ΦΖεραεκῖῆα γροῦ «πεέαο. 

“ ἘΣ 

18 Ὑἱὸς εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν ἡν Σεδε- 
, 2 - ’ γ , ν᾿ [2 " 

κίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα ἕτή 
͵ ᾿ μέ - 

ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ἱερουσαλῆμ΄ καὶ ονομὰ τῇ 
ν 2 -“- 2 ͵ ς 

μητρὶ αὐτοῦ ᾿Αμιτὰλ ϑυγάτηρ Ϊερεμίου ἐκ 

«Ἱεβνα. 
κ᾿ ΄, “ ᾿ 2 , 

κυρίου κατὰ πάντα ὁσὰ ἐποίησεν ]ωάαπιμ. 

"- Α Δ, 

19 Καὶ ἐποίησε τὸ πονῆρον ἐνώπιον 

᾿ ι ΟῚ . 
20 Ὅτι ἐπὶ τὸν ϑυμὸν κυρίου ἣν ἐν Τ]Ιερουσα- 

»" δ 7 ψὰ" ΒῚ ᾿Ὶ 

λὴμ καὶ ἐν τῷ ᾿Ιούδα, ἕως ἀπέρῥιψεν αὐτοὺς 

ἀπὸ προφώπου αὐτοῦ" καὶ ἠϑέτησε «Σ 8δε- 

κίας ἐν τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος. 

.Υ. 
, Ε » » ᾿ - ᾿ ΣΎΝ 

βασιλείας αὐτοῦ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ ἕν 
- .) , 

δεκάτῃ τοῦ μηνὸς, ἤλϑε Μαβουχοδονοσορ βα- 

ΣῈ 3. ᾽ δῶ τ 9 , Υ - 

“λαὶ ἔγενδτο ὃν τῷ ἐνγφατῷ δῖξι Τὴς 

σιλεὺς Βαβυλῶνος αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ δύναμις 

αὐτοῦ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ παρενέβαλεν ἐπ᾿ 

αὐτὴν καὶ περιῳκοδόμησεν ἐπ᾿ αὐτὴν τεῖχος 

κύχλῳ. 2 Καὶ ἦλϑεν ἡ πόλις εἰς περιοχὴν 

ἕως τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους Σεδεκίου τοῦ βασι- 

λέως" ὃ ἐννάτῃ τοῦ μηνὸς ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐν 

τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦν ἄρτος τῷ λαῷ τῆς γῆς. 

4 Καὶ ἐῤῥάγη ἡ πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες 

οἱ πολεμισταὶ ἐξῆλϑον νυκτὸς ὁδὸν πύλης τῆς 
ἀνὰ μέσον τῶν τειχῶν, ἥ ἔστι τοῦ κήπον τοῦ 
βασιλέως. Καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐκύκλουν τὴν πό- 

λιν, καὶ ἐπορεύϑησαν ὁδὸν τὴν ἐπὶ δυσμάς. 

ὅ χαὶ κατεδίωξεν δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω 

τοῦ βασιλέως, καὶ κατέλαβον αὐτὸν κατὰ 

δυσμὰς Ἱεριχώ, καὶ πᾶσα ἢ δύναμις αὐτοῦ͵ 

διεσπάρησαν ἐπάνωϑεν αὐτοῦ. ὁ Καὶ συν- 
ἔλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς 
βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς ῬΡεβλαά, καὶ ἐλάλησε 
μετ αὐτοῦ κρίσιν. 1 Καὶ ἔσφαξε τοὺς υἱοὺς “ 
αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

Σεδεκίου ἐξετύφλωσε, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν᾿ 
πέδαις, καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα. 

8 Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ἑβδόμῃ τοῦ 

“18,48 ΑΒϑῆν. ΒῈ ἐκ 4. 20. ΑΒ: ἐπὶ (ἐν ἘΧ). --1. 8: 
ὙΦ δι ΔΒ: ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνν. ΒῈ ἐν δεκ. τῷ μ. 
οὐ βασ. ΑΒ αὐτὸς (Ἐ).. «φᾧκοδόμησεν.. -περίτει- 
ος. 2.8: ἐν περιοχῇ. ΔΒ: τὸ βασ. ΣΙεδ. 8. ἈΒ ἡ (ἃ. 

ἕνίσ .) καὶ (ἢ θ)ννν ἤσαν “ἄρτοι (6. ΕΧ)ὴ. 4: ΑΒ: τῷ 
πολὲμδ (οἵ π. ΕΧ). Β: αὕτη (ὴ ἘΧ). ΑΒ: χιοὗ Χ, 
ἐκὶ τὸν πόλιν κύκλῳ. Κ. ἐπορεύϑη ὁδ. τὴν᾽ ἄραβα. ᾿ 
ὅ. 48: ἐδέωξεν. ΑΒΧ: ἐν ̓ Δἀραβὼϑ' Ἵερ. (κατὰ δ. Ἱ 
ΕΧ). ΑΒ: ἐμ εδαοῖ, θ. ΑΒ: ἤγαγον (ο. ΕΧ). Β: 
Ῥεβλαϑά ( ο.ἢ. 7, ΑΒ: ,τὸς υἱὸς “Σεδεκίδ ἔσφ. 
κατ᾽ ὀφϑαλμὸς αὖτ. ...ἤγαγεν (" αὐτ.) εἰς (ο. ΕΧ). 

δώτ)3. ὙΠΦΝΡῚ, ΗΝ 

ὔτπο πρϑῶξ ἘΦ ΓΙΣῚ 9172" 

ΑῚ 

ὙΟΡῚΣ, πῶ ὨΠΙΝῚ ΘΟ ΩΣ ΓΞ 
ἼΡ τὴ ΠΩΣ ὨΠΝῚ 593 
Ξ ὈΟΡΑΓΙ ἤν Ὁ Θουθ5.3 

ὌΣΞ »ῸΠ ὩΣΣῚ ἘΠ Ὸ ἸΠΣ1 
ἐδ ῖρς, ΠΌΣ ΤΟΝ ορ9 ΓΗ͂Σ 
δρῶν Ποπ ΠῆΓΣ ὩΝΤῸΣ ΟἽ 5 
Ὑ28 ὉΦῺ ΒᾺΝ ΘΟ ΡΣ ΓΙ ΤΊΣΙ} 

ΕἾ ΞΞ 905, ἼΠΤΣ ΤΥΔΡῚ 

1ὃ 

ϑοῖο9 ΣΤ πΣΩΞ ὙΠῸ χχυ. 

ΝΞ 1Π|2 ἬΟΣ9 ΩΡ ὩἼΓΙΞ 
ἡ γη-ὉΞῚ ΝῊΠ ὈΣΞ ἜΣΝΟΊΘΖΟΩ 
ΠΡ 2351 πὸ» 75. πον τ Σ 

ν ὙΣῸΞ ὙΣΝ ΝΞΣῚ ΞΡ Ὁ ΤῈ 
ἐἸΠΡΡῚΣ ἼρΘ9 πῶ πῶ» ΩΣ 
ἜΦΞ ΞΡ ῬΤΠ5Ὶ ὉΠ, ΠΡΏΌΤΞ 3 
ΣΈΞΙΙ ΣΝ ΕΣ Ὁπὸ ΡΠ ΝΕ] 
Ἡϑιθτ νι ΠΏ ΘΠ "θ)Ν τ ΟΞ ἜΣΕΙ 
ΤΩΝ ὙῶνΝ ὈΏΓΙΣ 13. ἜΣ ἘΡῸ 
πὰ Ξ2Ὸ ὌΡττῸν ΤΠ 91 ΠΡ 

Ὀοηΐρττϑ τ! ἸΒΤῚ Ὁ ΠΒ ΡΣ ΠῚ 
ἽΠ} ΓΦ Ξ ἼΩΝ Ἰλ99Ὶ ΠΏΣ ἼΠΙΝ 
ΉΝ ὉΡΟ ἼΧ82 δ, 5} δ 

ἹἿ 

35 πΡΏΟΝ, ἼΩΝ ὌΝ ἸΡΏΤΓΩΝ 
-ὨΝῚ ᾿ΟΘΦ ἼΩΝ ΞΟ προ 3 1 ᾿ 
"ϑ- ΟΝ ΕΣ ἸΓΙυ ἩΠΡΡῚΣ 23 

ἢ ΤΣ 

553,3. ΠΝ 30) 

Υ. 18. ΓῬ ΘΠ 

20. Β: τούρὸπ δε6 ὅν, ΑΥ̓Υ : πηι... τοί[οπ ἐτρίπα ἐδ 
[α110]. νΕ: διττὰ δὸπι.,, ἔθοῦ,, ερο[ν, ἐδ, δάβ ... ϑεγς 
Πίεβ. Α: [οῖ αὐ. ᾿ 

1. απ’. Ἰασοτές, Α: ϑὲεί) δ, ΒιΑὟΝΝΕ: ϑὲερ συνε, ᾿ 
Β: Θοοτοδπιαέ. ΝΕ. Ατ:ϑροῦ, Β.Α: ΘΙ εν ὐίδεν 
δ τὸ ΑΥ̓͂ ΝΕ: εἴποι Βα, Ὶ 

. ΟὟ ΝΈΑ - παΐπι (Οἱε ὈΠΑΡΈΘΕΤΟΙ ἰδεν απ, 
Β. ἰς ξρίπ νυ Ε , ΑΥ̓͂ ΥΕ : αι, εὖ τραν Ἐ, 58. γα [ἅτν 



Φ, διθπίᾳς. (24, 18---90,8.) δ01 

ΘΟ ῖα᾽ 8 ΘΓδ͵α!, -ϑεένμζαίεμι τυἱτο ἐτοθετί, Χχεν. 

18 (δῖπ πὸ ἐὐυασπξὶᾳ δαῦτο αἴξ ταν Ὁ ἰδος 

Εᾳ, ὃὍαᾳ. εὐ δεὐπίᾳ τρατὸ, τὖὸὖῪ τερίονίς ΕΠ 

δαῦτο κι δεταζαίοηι. (Θοίπιο θείου Οἱὲβ 

Φαιπίται, εἰπὸ Φ οί τον ϑοτοπία θη Αἴθπα. 

19 ὁ ἸΙπὸ εὐ τθαὶ, ὃὍα8 ὃὍεπιὶ εῖτη δεῖ ροβεΐ, 

20 υἱὲ Δοϊαξίαι αεἴδαπ δαί. ἜΦοππ εδ 

αοαῦ αἴο ταῖς ογπζαίοπι ἀπὸ δια αὐ 

Ῥὲπι Βοτη δε ὥεῖτπ, δδ ῬαΒ εὐ [{6 ϑὺπ 

[εϊπεπι πα. Ὁ τοὐτῖο; ππὸ Βἰθοξα τϑατὸ 

αδισίπιπίᾳ ϑοπὶ δεδηΐσο δι 5 αθε]. 

ἈΦ, ᾿ἰπὸ εὃ δερᾳαῦ {0} ἐπὶ πειπίοπ αθν 
ζείποϑ δε δηίρτοί δ, απ ξεθπίοπ Σαρεὲ Ὁ66 

ἀἐθπίνπ ϑὲοπαίβδ, ἔσπι ϑὲεθιιραῦ ϑγέξαν, ὍῸΥῪ 

ὀτπίρ, ἀπ Βαθοῖ, πὶ αἰὲν Τζείπεν. θέαι 

τον ογιζαίοπι, τπτὸῷἋ [ἰς Ἰαρονίοπ [0 

του ἢ. πἰπὸ δαιείοπ εἶποι. Θά τἀπὶ 

Φήἤς δοτ. ἜἍΠ0 τρατὸ οἷς (ταί δείαρετί 

δί8 ἰπ8 εἰ δαῦν Ὅε8 δὐπίᾳϑ 5 ὈρΕα; 

3 Ἔαθον ἱπὶ πεππίοπ (0ε8) θὲοπαίδ ϑατὸ δεῖ 
ΦμΠΘΟΥ [ατῈ ἰπ Ὅ6Υ (ΘΙαδί, ὉαἈ Ὁαὃ 5501} 

ἀ δὲδ ἀαπορθ πἰ τ 8᾽ δι εἤεπ θα. ἢ α 
τα, πιαπὶ ἰπ Ὁἱς (Θιαθί, τπτῦ αἴίς δετίορβε 

πἰάπποῦ {0 επ θεῖ δὲν ϑὲαι Ὁεδ ϑθερδ 
θη Ὁόπι Φ ΘΟΥ εὐὐἰάγεπ θη ζυὺ ϑὲαπετη, 

Ὅ6 δπι|ὃἢ δε8. δεπίρ8δ (Θατίοπ αοδεῖ; αδὸν 
οἷς δαϊοδεν Ταροὸπ ππὶ οἷς (Θίανέ. Ἰ11πὸ 

εὐ Ποθε Ὅε8 δοεροδ ἐπι δαεπ δεῖοο; 

ὅ Ἔ αθεν οἷο θέα Ὅεν ΘΟ δαϊο εν ἰαρσίοπ δεπὶ 

δδηίρε πα τπιὸ εἐτρτίἤεπ θα ἐπὶ δ᾽ αγοπ 
δεῖοε ἐπι δον), ππὸ αἴὸ δετίραϑίοιίςο, οἷς 

δεὶ ἰθπι τράτεπ, τυπτοοπ σοπ ἴθπι ξεν τ εῖιοῖ. 
ὁ ἔΘίς αθὲν ατἰἤοπ Ὅεπ δε δπίᾳ τπὸ Γἰρτείοιι 
ἴδπ δίπαι καὶ δὲθπίαᾳε οοπ βαθεῖ σοι 
ϑιθΙαἰδ, τἀπὸ Πε Τρταεπ εἶα ἸΥ 0 Εἰ ὅθεν 

7 ἰθη. Ἔ11πὸ Τίς Τἀ Τα ιείοπ οἷς δείπϑεοῦ 
Ἀἰοοῖα ον Τείποπ Ἄπρεπ, τἀπὸ δΙοποοίοπ 
δἰδοξα ζεἰπὸ ἡπιρεπ, ἀπὸ δαπόεπ ἰθπ πὶ 
ὅλοίίεπ, ἀπὸ {ἰρτοῖοπ ἰθπι σὲπ ΞΒαδεῖ. 

8 ὅ{π| Πεδοπίρη Ζαρε Ὅε8 [π|{οπ ϑθὲοπαίβ 

9. ὕ.1.: απ πειπιίοπ, Α.Α Δ: [οἱοτίοη] Ῥϑὲοπα δ, 
4, ὅ, ὕ.1.: ΞΒΓαεπίεϊοο, 

4, διτῶϑ:5.... πιὸ δι ΘΡ.... 9δὲὲ εἴ... Β: Ἰυμτῦς 
ον οἰπροδτού)επ, ΑΥ̓Υ: δίς (Θὲ, τυ, Ὀπτῶ τ, ὙΕ.Α.: εὐθτ, 
Β: δρραθοπ ὦ. ΑὟ.ΥΕ : )ὲ. απὶ δατέεπ. Β : θα 
δεὶ ... {π|} Β.ΑΥ̓Υ : π΄ πιαπ 304. ΥΕ - {{ὸ τοοπϑείοπ (ᾧ,. 
ΑΥ̓.Ε : πα ν. (ὅδοπο ἐπὶ (η{π). Α: (δ. δὲν ΞθΠε, 

ΡΣ Ὑ ροθιμαπι οἱ ῬΥΪΠΙ ΠῚ δηπιπη 18 
δρία!5 Παρ αὶ δοαθοὰβ, ΟΠ ΓΘ: 

ΒΠ81.8. οΟθρί58θῖ, δἰ ἀπάθοϊμη. Δ ΠΗ 8 
ΡΘΟΉ αν 1η Φ6Γι158 6}; ΠΟΠ]Θη ΠΊΔ (15 

ἤφϑιν β]Π5. δγᾶΐ ΑΜ 4] Π]1ὰ Φογοιηΐδθ 46 
Ἐρμν δ θη. Ἃ ΒῚ [δος τηά]απι οοτγὰμ Πο- 19 

ν.9.. ἴὩ1Π0 μιχίᾶ οἸηηϊὰ 486 ἰδοογαί 908- 

20.866 Κῖπ|. Ἔ ΙΡΔβοθθαΐα. θη) Βοιηΐηι8 20 
ἐκ ΑΣ Θοπίγὰ ΦοΓ βΒΆ]6 πη. οἱ οοηΐγὰ Ζ{α68π|, 

28,57. ΦἈΟΠ60. ΡΙΟΪΙΟΟΓοῚ 605 ἃ ἴδοϊβ 808; 

νι. Γθοθϑϑιίᾳαβ ϑϑάθοϊαβ ἃ τ6ρ6 ΒδΡγ- 
80ιι.86,18. 0 ῃ 

ϑθτις, Βρίαμ). 68. δαίθη) ἃὅὴὺὼ Ἄ Ἦ Υ. 
ΤΡ ΔΚ ΉΟΠΟ ΓΘΡῊΪ 6118, ΠΊΘΠΞ6. ἀθοίιη0 ἀ6- 

οἰηὰ ἀϊ6 π]6 515, γϑηϊ ΝΡ ΟΠΟΔ0Πη0- 

ΒΟ ΓΘῸΧ ΒΑΡΎ ΟΙΪ5 1ρ56 Θἷ ΟἸΏΠ18 ΘΧΘΡ- 
ΟἸΐα 5. 6715. 1 {6 Γ05416 1], οἱ ΟἸΓΟΙΙΠῚ- 

π1.4,..ὄ ἀϑἀθγαηΐ Θὰ πὶ οἱ ΘΧϑί ΓΙΧΘΙηΐ ἴῃ ΟΙ}- 

τὸς ,5. ΟΠ Πα. 6}15. ΤΠ]  Π0η65. ὮΙ οἰαιϑὰ ὁ 

ἀϑοθν Θ5. Οοἰν 85. δίᾳιι8. να] ] ἃ τ5416 δὰ 
ὉΠ ΘΟΙΠΙΠ ΔΠΠῈ12) ΓΘΡῚ5 ϑϑάθοϊδΕ, 

Τρ ο Ἔ ηρηὰ Ἃἴ6. τηθη5]8, ργΔθνδ] αἰίαιι 8 
[πη 65. 1η Οἰν 6, η60 ογὰΐ ρϑη5 ρὺ- 

τον δῶ,τΟ ΡΌ]Ο ἴθυΡᾶθ. ἢ Εἰ Ἰπἰθγγαρία δϑβὶ οἰἶν!- 4 

(ἃ5, Θ᾽ ΟΙἸΠΠΘ5. ΥἹΓῚ ᾿6]] ίοτθ5. ποοίθ 

76: 89,4. ΠΠσΘ γα ΡῈ νἱᾶπ ροΓίδθ, 4.86 6ϑ5ἱ 
ἸηοΥ ἀαρ!ΙΟθ πη. πη] ἃ ΠΟΙ] 
γοσὶβ. ΡΟΥΓΟ (πα! λοὶ ουϑίάθθδηὶ ἴῃ 
οἰγοῦϊα αἰγηἀΐθιη; [ἀρὶῖ ᾿ἰδαὰθ ὅ86- 

ἔδια. ἀρρίαθ ΡῈ νἱᾶπι 4πιὰ8 ἄπ} ἃ] 68η1- »ὗϑι 
σοι 58,8. ΒΞ ΡΙὰ 501 Π 0115, οἱ ρΡδρβθουίαϑ ὅ 

89,5. Θ5 ΘΧΘΓΟΙ 5. ΟΠΔ] ἀΔΘΟΙ ΓΘΡΘΙῚ, 
ΤΣ 5: ΘΟΙΙΡΓΘΒΘΠΘΙ 16 ΘΠ) [ἢ ΡΙΔηΪ 6 

δ,10.. {6 γ]0Π0; δἵ Οηη68 Ὀ6]] Δί γ65, 4αὶ 
ΟΡ ΟΠ 60, ΟἸΒΡΟΙΒΙ δηΐ οἱ Γο- 

σον,58,9. Πα ΌΘΓΙΠΙ θη. ἜΑΡΡΓΘΠΘηδιὴ ΘΡΡῸ ἢ 

39,5. γρσθῃ) ἀπχϑγιηΐ 4 ΓΟροπ] ΒΑΡΥ]ΟΗΪ5 
δ. 58. ἴῃ. ἈΘΡ]ΔΙΠὰ; αἱ ΙΟΟΌ 15. 651 ΟΠ) 60 

σα. ὁπάϊοίαη. ἕ ΕΠΠΟ5. δαίθιῃ ϑθάθοϊαθ 7 
ὅφτος; ΟΟΟΙ αν ΘΟΓΑΠῚ 60, δὐ ΟΟ105. 6}115 6ἰ- 

70. 16,2 160 41}, νἱηχι 6. θα (α[6}}}8 οἱ 86- 
ἀιχις τη. ΒΑΡΎ ]ΟΠΘΠΙ. 

Τοτιδο ρῃβο αιἰπίο 56Ρ(Πηὰ ἀἷθ6 Π]6η518 8 

19. 5: ]οδκίη. 

ὅ, α. {εἰπε δε. Β. ΑΥ̓͂ ΥΕ: εττοί δέει... ας [ (απ 
66) Θθεὺ κεγἤτοπείς ὦ. 

0. ΝΕ: δα ὁ (Οἰγτατιν. ΑΥ̓͂: {ρτ. Θειί  , 
7. ΒΙΑΥΥ.ΝΕ.Α: Θόθπε, Α: βαᾧ ἰῆπι ὑ. ϑί, αι6. 

ΒΕ: διυεῖ (οθετποι) δ, 



δῦ8 (2ῦ,9-- 17. 

Χχχτ. 

Πόρῖπ ΕΗ. 

Ζεσεκὲῆα »οα “ πάρ. 

μηνός (οὗτος ἐνιαυτὸς ἐννεακαιδέκατος τῷ ΠΦ3Ὁ πϑῷ ΠΣ» ΘΤΩ Ὠ)ῶ ΝΠ 

Ναβουχοδονόσορ βασιλεῖ Ῥαβυλῶνος) ἦλϑε 

Ναβουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος ὁ ἑστηκὼς ἕν-᾿ 
ὥπιον τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος εἰς “Ιερουσα- 

λήμ, ϑκαὶ ἐνέπρησε τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν 
οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάντας τοὺς οἴκους 

Ἱερουσαλήμ, καὶ πάντα οἶκον μέγαν ἐνέπρη- 

σεν ἐν πυρί. 10 Καὶ τὸ τεῖχος “Ιερουσαλὴμ 
καϑεῖλεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων κυκλόϑεν, 

οἱ σὺν ἀρχιμαγείρῳ. 11 Καὶ τὸ καταλειφϑὲν 

τοῦ λαοῦ ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς προκεχωρη- 

κότας τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ τὸ κατά- 

λοιπὸν τοῦ λαοῦ μετῴκισεν Νιαβουζαρδὰν ὁ 

ἀρχιμάγειρος. 12 Καὶ τῶν πενήτων τοῦ λαοῦ 
τῆς γῆς ὑπελείπετο ὁ ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπε- 

λουργοὺς καὶ εἰς γεωργούς. 18 Καὶ τοὺς στύ- 

λους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ 
Ἁ ᾿ ᾿ Α 7 αἢ - 

τὰς βάσεις καὶ τὴν ϑαάλασσαν τὴν χαλκῆν 
Α 5 » ᾽Ὶ ς 7 “-“ 

τὴν ἕν οἴκῳ κυρίου συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι; 

καὶ ἔλαβον τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰς Βαβυλῶνα. 

14 Καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰ ἰαμὶν καὶ τὰς 

φιάλας καὶ τὰς ϑυΐσκας καὶ πάντα τὰ σκεύη 
Α ἘΞ 7. } , ᾿ ᾽ ἐς ΕΥΤΕῚ 

τὰ χαλκᾶ, ἐν οἷς ἐλειτούργουν ἐν αὐτοῖς, ἔλαβον. 
{8 ᾿ , » ᾿ . , ᾿ - 

Καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς φιάλας τὰς χρυσᾶς 

καὶ ἀργυρᾶς ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος. 16 Στύ- 

λους δύο καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν καὶ τὰς 
΄ Ὁ » ΄ 

βάσεις ἃς ἐποίησε Σαλομὼν ἐν οἴκῳ κυρίου --- 
᾿ - -“ -“ - 

οὐκ ἣν σταϑμὸς τοῦ χαλκοῦ πάντων τῶν 
- ᾽ ᾿ , ἷ 

σκευῶν. 1Π᾿ Οκτὼ καὶ δέκα πήχεων τὸ ὕψος 
"" ,ὕ ΚΣ ΟΣ ᾿ ὯΝ.» ᾽ὔ - 

τοῦ στύλου τοῦ ἑνὸς, καὶ τὰ ἐπιϑέματα χαλκᾶ, 
- , - ᾿ [ -» 

τῶν στύλων, τριῶν πήχεων τὸ ὕψος τοῦ ἐπι- 

ϑέματος τοῦ ἑνός. καὶ δίκτυον καὶ δοαὶ αἷ ἐπὶ. 
. » Α 

τὰ ἐπιϑέματα κύκλῳ πάντα χαλκᾶ᾽ καὶ κατὰ 
ταῦτα τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τοῦ δικτύου. 

9. ΑΒ: αὐτὸς ἐν.. ΠΟ ἑστὼς..." τᾶ (ο. ΕΧ). .9.8: 
πᾶν (πάντα ΑἘΕΧ). , ΑΒ Ἐμέγ. (ΈΕΧ). Βτ ὃ ἄρχι- 
μάγειρος (ἐν πυρί ἈΡΧ). 10. ΑΒ ροη. κυκλ. (Α 
κύκλο). Ἵερ. (ῳ. Χ. ΕΧῚ). Β: κατέσπασεν(καϑ'. ἘΧ) 

: ππΟΣ σὺν ἀρχ. (ΧΉ. 1. ΑΒ: τὸ περισσὸν τὸ 
χαᾷ τὸ καταλειφϑὲν... . ἐμπεπτωκότας οἱ ἐνέπε- 
σον (8. -ανῚ πρὸς τὸν βασιλέα Βαβ.κ. τὸ λοιπὸν τῦ 
στηρίγματος μετῆρε Ν. (ὁ. ΕΧ). 12. ΑΒ: Ἐπ τῶν 
πτωχῶν (Ἐτδ λ.)... ; ὑπέλζεγιπεν (6. ΕΧ). Β: γαβίν 
(γεωργ. ΕΧ), 19. ἍΒ: (ει. ἰμι8) μεχωνῶϑ'.. «ἦραν 
(βάσεις ... ἔλαβ. ΕΧ). 14. ΑΒ: λειτόργδϑσιν.... ἔλαβε 
ἣν ἘΧ). 105. ΑΒ: τὰς ἀργ.(ο. ΕΧ)... ἄρχιμ.; στύλος 
δ.ι.υὐκυρίδ᾽ ὃκ ἦν. 10..48: τῷ(ἐνΈ Χ) 17.4 8, Ργ.) 

Ἰ1Ν 1522 ΝΞ ὈΞ ΠΟῸ ὝΚΝΔΊΞΞ2 
ἘΤον Ὀπξ Ὁ ἼΞΣ ΘΠΞΌ 35 
ΓΞ ΓΝ πῆπῦ ΓΉΞ ΤῸΝ 3851 9 
-ὉΝῚ πο θ55) 3:9 ὈΝῚ ΠΕΣ 
τ ΣΝ ἐῶν 5 Ὁ 18 ΠΝ . 
Θ᾿ ΠΩΞ ὈΥΓΩΡ ἯΧΤΣ Ξ᾿3Ό ΞΕ 
δΡπ πρὸ ὨΝῚ ἐ δπΞ τ Ἢ ἼΩΝ 
“ὧν Θ᾿ ἢ "ΓΝ ἜΣΞ ΘΝ ὩΣ Π 

5 ΓΝῚ ὉΞ3 πρ8π- ὉΡ ἜΝ 
ΣΟ ΓΙΞΌ ΞΖ ἸΝἼΠ22 ΓΊΘΆΣῚ ἸΥ̓ΔΡΙΣΙ 
ΘΠΞΏΣΞῚ ὌΝΘΣΙ ὙῊΝΠ ΤΌΣ 1 
ΤΓΙ9.Ὶ ὙἸ 3» ΓΙΝῚ ἐΘΛΞΔΟἢ Θ᾿ 85 13 
-ΓΝῚ Το 9 ΓΝ πῆ ΤῊΣ ἼΩΝ 
ἼΞ9 πῆ ΤΉ 3 ΟΝ ΤΏΓΙΏΣ ὩΣ 

ΤΌΣΟ ΘΠ ΓΝ ἘΝ Ω5. ἘΣ τΩ9 

-ὉΝὮ ϑοϑ5π- ὈΝῚ ΤΣ “ ὨΝῚ 
᾿Ξ ΟΣ ΤΙΝῚ ΠΊΒΞ ΓΝ ΓΎΡΩ 
ΠΡ Ξ Γι γϑ"- ἼΟΝΝ, ΤΩΓΙΩΙΣ 
"ΩΝ, τὴ ροπ- ΟΝ ΡΠ ΘΠ ΤΙΝῚ τὸ 
“Ξῷ ΠΡΌ ΦΞ ὨΦΞ ἜΘΝἢ πὶ 2 Π| 
ἼΠΙΝΠ ὉΡΠῚ Θη ὦ ΕΝ ἐΘΠΞῸ 10 
ΕΟ πον πορτῶν ΤΙ: 
-ὰξ τῶτὉ ὈΡΘΏ ποπτν πὴ 

πρρὰ πδίον πο ἐ ΠΡ ΘΡΘΞΠ 
ΕΣ Σ ΠΣ ΞῚ ἼΠΝΡΙ ΤΉΩΣΕῚ ν ΓΥΔῚΡ 
μὸν σῷ ὥσθ ΤΠ ΡῚ ΘΓ) 
32 τοΓΘ ΡΤ ῸΣ 22. ΓΞ Ὁ 

ἜΡΓΟΙΣ ΠΡ ΠΟΝΞῚ ΩΤ Ὁξπ 
ΤΕ ΠΕΣ 

ν. 12. "Ῥ ΡΝ 
γ. 17. Ὁ ΓΝ 

τὸ. . καὶ τὸ χωϑὰρ, ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ χαλλδν, καὶ τὸ 
ὕψος τὸ χωϑὰρ τριῶν πήχεων" σαβαχὰ καὶ δοαὶ 
ἐπὶ τῶ χωϑὰρ κύκλῳ τὰ πάντα χαλκᾶ.... (ἐπ ἢ.) ἐπὶ 
τῷ σαβαχά (ἐ. ἘΧ). 



Ὡ, διύπίᾳο. 

Θὲοδηζαν ϑίδαπ: δετδτέππηπα πὸ πο ρ ΤΊ θτππ, Ῥπιπϑετιπβ δε8 Φεπιρεῖϑ,. 

(2 ὅ,9-- 17.) 869 

χχν. 

(δα ἰ[ ὍὉα8 ποππροῦπίς ΘαῸν ϑὲοδιοαῦ 9ες 

2ατῦ, ἐδ δὲδπίρδ 21 5 αθ 6.1) ἔαπι ϑὲοθιζαν 

ἡοαπ, ὅὲν οποίον, δε8 δὲ δηΐρ 8 2ιι 5 αδεῖ 

9 δἰ πεῶι, φὲπ δογμζαίομι, ἢ ππὸ σεγθταππί 

Ὁα ζαιϑδ Ὁ6ε8. ϑεῖτι πὸ Ὁᾳ8 αι δε 

δὺπίρϑ παὸ ας Φάμπζοε 21 Δογιήαϊεπι, 

τἀν αἷΐε στοῦ άπζεν. ϑεγδταππίο οΥ πὶ 

10 ὅειιοτ. Ὁ Ἰ1πὺ οἷς ααπλε ας Ὁὲν ὁ θαϊς- 

Ὁάον, οἷς παὶξ Ὁὸπὶ ᾧ οὐπιοι{γ τθατν, ξευστα 

11 οἱς Ῥϑὲαπιεῦπ πὰ δουπαίεπι δε. Ἷ Θα8 

απϑοῖο Φθ01Ὲ αδοὸῦ, Ὁα8 ἀδτίᾳ ταν ἰπ ὍῈ 

ΦΘται, τὸ ὃς δῖιπὶ δὲ δηπίρε θη 5 αθεῖ οἴη, 

πη δὲπ ἀποοτη Φθῦδ.1 ζἰρτεῖς ϑὲοσμαν 

12 Ὡθαπ, δὲν Φοζηοίζεν, τθεᾳ. Ἔ πὸ σοὴ 

Ὁὲπ Θετίποοπ ἐπὶ βαπὸς Τεβ δε. Θοῃπείῖς 

18 [πν ϑθείπράνίπον ππὸ ἡ δενίοπίο. Ὁ 38 

οἷς ἐροντπὸπ Θάμίοι απ αμπζὲ Ὁὲ8. Θέττη, 

πη δίς (δ [0 1ς, τἀπὸ Ὅα8. ἐθοτπε Ῥθέδοῦ, 

Ὁ48 απὶ ὥαμίε Ὁε8. οττπ τθατ, ξετθταγοπ 
οἷς (αϊοἄον τἀπὸ Ὑπρτοίοπ Ὁα8 (δτὶ σοπ 

14. 38 αδεῖ. ἘἸ1πὸ δίς Φὄν[ς, Θά αμζεῖπ, 99 ε1- 

[ν, ὐῇεἴ, ππὸ αἴο ἐδότποι Θεζάβο, ϑαπῖ 

1δ πα Ὁἱεποίς, παρπιο ἤ(ς τθο6. Ὁ Φακι 

παῦπὶ ον Φυζπηιοίζον οἷς Φθήαπποι. τἰπὸ 

ΞΒείεπ, ἀπὸ τϑαϑ αοἴοοπ ππὸ {{Π ρτπ Ἰραῦ, 

10 Ὁ ξου Θάπεπ, εἶπ ϑϑθέθοῦ πὸ οἷς ΘΟ. ΠΡ ]ς, 

οἰὲ (Θαίοπιρ σαοπια δε ϑαῖς ζππὶ ὅαιε δε 

ὥουτπ; ε8. αν πἰῶτ κι τυάρσοι Ὅᾳ 8. (δὅτὰ 
17 αἴίον δεῖν Θεάβε. ἀπ εῦπ (Ἰίοπ. θο 

σαν εἷπὸ Θάπίο, ππαὸ ἰθν παι ϑαται 

αν αὐὖὦῦ ἐδέτη πἰπὺ τοὶ (Ἰἐπ θοα), ιτπὸ 

οἷς ὅὲοῖζε τἀπὸ Θταπαιάγ[ο! απ δεπὶ δἔπαι 

ἘΠῚ Ὶ αν αἴε8. οὔετη; απ οἷς ϑθεῖζε 
αν αὖ οἷς απϑετὸ Θάμπϊες πὶ ὃεπ 
Ῥείζεπ. 

14. Ὁ.1.: Σ ὄν {ἐπ.Ψ 

8. Φειαδαπίεπθαπρίπαππ, Β: Φδενίς ον Φ ταῦ, 
ΑὟΥ: Θανζίέον, νΕ: βοίδια δε, ΑἹ δε Θεοτοῦ, 

9. ΝΕ: [αὰ [οδο6 στ, ὁϑαπό, 
10. (ὅθ ̓ς 35,.1.) ἀΥΥ.ὙῈ.Α: τίβ... πίεδουν, 
11. {θείᾳε 5, αϑεῦ, δα {δενδίίεθοι.., δίς {δυ, 

φρέειας, ΟΥ̓ ΥΕ: οι θὲ. δε ἢ, Α΄: ἀδτ, ΦΘοί!. 
Β.ΑΥ͂Ν.ΝΕ: δίς ἸἸεδετίἀ πον, δίς... (σεζαϊοπ.) {δεντρὸ 
απὸ τσατὸπ. Α: δι ηίπαε, δίς ἀδουρο εἴ, 
ΑΥ̓ ΝΕ: (κ.} ὃὺπ ϑὲο} θεν ἡβοΓἔδπιρπρο, 

12. 1. εὐ 3. 8. ΑΥ̓ ὙΕ.Α: (Οἰε)  δίπεεν αι, ϑ., αν, 

(ἰρ58. δϑὲ ΔΠΠῚ ΠΟΠΙ15 ΘΙ ΠΊ115 ΓΟρὶδ 

ΒΑΡ ΠΟ ἢ 5} νϑηἱί ΝΑ αχγάδη ΓΙ ΠΟΘ Ρ5 

ΘΧΘΡΟΙΙ15, ΒΘΡΥῈ5 ΓΘΟῚ5. ΒΑΡΎ ΠΟ15, ἰὴ 

6.58, 9 96 Γ 5461), οι. ϑασορηάι ἀοιμμῃ 9 

ἀν, θομἰηἰ οἱ ἀμ ΓΘΟσῚ5 οἱ ἀοιηο5 66- 

ΟΝ ΓΒ 61}, ΟΙΏΠΘΙΠ4Π16 ἀΟΠΊ ΘΟΙΠ- 

7οτ.55,14 ΒΌΒ51} ἰρηϊ. ἜΒῚ τηθΓ05 Φογαβαίριῃ 10 

ΤΟΙ ἴῃ αἰγοαϊία ἀθϑίγαχὶὶ ΟἸΠηΪ5. ΘΧΘΡΟΙ (5 
ΝΘι. 1,8, 

ΟἸ] ἀδθογη, 41] ογαὶ οἴιπὶ ΡΓΙΠΟΙΡ6 

44..4. Πα.  ἈΘΙΙ απ δαί ΡΟΡᾺΪ]] 11 

ον ϑ, ΡΆΓΙΘΠῚ, 486 ΓΘΙ)Δηβογὰΐ ἴῃ οἰνί[αΐο, 

ϑδ,δ. οἱ ΡοΡαραβ 4 ἰγληβίασογαηὶ δὰ 

ΓΘ 6 ΠῚ) ΒΑΡΎ ]ΟῊΪ5, οἱ ΓΘ] 41} να! ΡῈ 5 

(γᾶ δία}! ΝΑ αζάγάδη. ΡΥ ΠΟΘ Ρ5. 1 Ϊ- 

“4.α. {π||6.'. ἜΒῚ 46. ρΔῈρΘΡ] 5. (ΘΓΓᾺ8 12 

Το ΝΣ στο 41} νἱπἰολο5. δὲ ἀρτίοο 5, Ἔ ο- 18 
Οὴ. ἠδ, ̓ ΠἸΠἃ5 δαΐθ Π ΔΘΓΘὰ5, 486 ογδηΐ 

Ἔδει 1 (ΘΠ }Ρ10 ΟΠ], οἱ θᾳ565 δἱ 78 

76 δτιν ΔΘΡΘΌΠῚ, 4 οὐαί ἴῃ ἀομηο ΠομηϊΪ, 

οοΟμΓορουπηΐ (Δ } δ 6] οἱ ἐγ ηβί ] ουηὶ 
7ετ.52,18 865. ΟΠἼΠ6. ἴῃ Βα γ])οηθπη. ὃ Ο]]ὰ5 14 

γάθο. Φ 4116. ἀΘΡ Θὰ 5. οἱ {Γ}}15. οἱ {πάθη 65 
οἱ 5ΟΥΡΙΟΒ. δἰ ΠΟ ΓΙῸ] οἱ ΟΠ) ηΪᾶ 
γαϑὰ ΔοΙθᾶ, [ἢ 41Π|]|}18. Π}1} 5 ΓΒ αηΐ, 

ἴα] οσηϊ. ἘἜΝοο ποθὴ οἱ {Ππ||||}}}}ἃ οἱ 1 
7οτι58,19 ΡΠ]4 185, πὰρ ΔΓΘὰ ἀπ Γθὰ, οἱ 4086 

ἀγσθηΐθα ΔΓΘΘ θα, {{Π1Π1 ὈΤΊΠΟΘΡ5. 1 Ϊ- 

σοκ. δ, 0 {86 : ἘἸᾺ 6δ. ΘΟ] ΠΠἃ5. ἀπ85, ΠΠᾶΓ6 10 

Πα ]ὴ οἱ 5685, 45 [Θοογαὰΐ δ410- 
ΟΠ ἴῃ ἰθηρῖ0 Πομἶηϊ. ΝΟ διαΐ 

ῬΟΠάΙ5. ΔΘΓΪΒ ΟὨΠΠΙΠΠ ΥΑΒΟΙΊΙΠΊ. 
Ἔ ΠΟΘ οἱ οὐΐο ΘΕ Γο5. ΙΕ ΠῚ 15 17 

τας ΠΑΡ ΘΓ ΘΟ ΠῚ Πἃ πη, 6ἱ σαρ (ΘΠ ΠῚ 

᾿.. ἈΘΓΘΙΠῚ ΒῈΡΟΡ 856. ΔΙ ΕΠ] Π15. {ΓΠῈ|Π| 
ΘΒ ΟΓΠῚ, οἱ τοιοῦ απ) οἱ πηᾶ]0- 

σΥδη δα. ΒῈΡΟΡ ΘΔΡΙ ΘΙ] ΠΏ ΘΟ Π]Π 86, 
ΟΠΪἃ ΔΟΙΘᾶ;: 5]Π|}16Π}] οἱ οἰ] ἃ 

βοσαηα Πα 6 )αὶ ΟΥΠ Δ ΠΠ. 

9, ΑἸ. 1 οπλ 68 (ἃ. ἀ0Π)05) θὲ πηᾶρη δ) (8. 0011- 
5511). 

ΤῈ ρ. 
7, Ἵν Ἰπ8: 

76:. 
δι ἜΝ 

13. δαδ ἐπὶ ὅν, ΒΑ ὙΕ.Α: (δ ιβ-:) Θοβεῖίςο, 
14, Β:.ὕ..πιὸὺ. Θαϊοπ, αὟ: Ῥεϑεν, νΕ: θέαι): 

νίαπποπ. Αἰ: Φίοπ {δα . ΑΥ̓ : θοὸν Φίοπῃ ϑουτί ει 
τοστϑοι, (Ὲ : δοτὸπ [{ς [{ὦ δείπι (δδοίίοὐδ. δοδίοπέοπ.) 

15, Β: ΘΟγτεπρδείοπ, ΑΥ̓͂ ὙῈ: δ Ρ.... Θ ϑαΙ επ, 
Α: ϑὲα άξοευ. 

17. διειδέοεπ ας Θε, Β: δον δἴταπὶ ϑαται, ΝΕ: εἷπ 
ἀπ πρθαπρί. Β: δα ὁ ϑὲεδ. Α: ϑιεθίείπ, ΑΥ̓Ν : εἴπ 
Θίοτ, ΥΕ : διε τῇ, 



800 (ὔ,18- 20. βξορίνμι ΕΠ. 

χχνΥ. Φξοαςεκῖα Ἦγδοῦ εΎΚ: μάκαρ. 

18 Καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος τὸν Σαραΐαν. 

τὸν ἱερέα τὸν πρῶτον καὶ τὸν “Σοφονίαν τὸν 

ἱερέα τὸν δεύτερον καὶ τοὺς τρεῖς τοὺς φυ- 
λάσσοντας τὸν σταϑμόν" 19 καὶ ἐκ τῆς πόλεως 

ἔλαβεν εὐνοῦχον ἕνα, τὸν καϑεστάμενον ἐπὶ 

τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμιστάς, καὶ πέντε ἂν- 
δρας τῶν ὁρώντων τὸ πρόξφωπον τοῦ βασιλέως, 

τοὺς εὑρεϑέντας ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν γραμ- 

ματέα τὸν ἄργοντα τῆς δυνάμεως τὸν ἐκταάσ- 

σοντὰ τὸν λαὸν τῆς γῆς» καὶ ἑξήκοντα ἄνδρας 
ἀπὸ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοὺς εὑρεϑέντας ἐν τῇ 

πόλει. 20 Καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς Ναβουζαρδὰν ὁ 

ἀρχιμάγειρος καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν 
βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Ῥεβλαά, 531 καὶ ὃ: 

πάταξεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ] 
΄ ᾽ 2 ᾽ ἀν ΄, 

ἐθανάτωσεν αὐτοὺς ἐν ἹΡεβλαὰ ἐν γῇ “Ἵμαϑ. 
Π 2 Π 2 ’ὔ ᾽ , - - ᾽ - 

Καὶ ἀπῳκίσϑη Ιοὐδας ἀπὸ τῆς γῆς αὑτοῦ. 

22 Καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν καταλειφϑέντα ἐν 
γῇ 1ούδα, ὃν κατέλειπϑ Ναβουχοδονόσορ βασι- 
λεὺς Βαβυλῶνος, κατέστησεν ἐπὶ αὐτῶν τὸν 

Γοδολίαν υἱὸν ᾿Αχικὰμ υἱὸν Σαφᾶν. 38 Καὶ 
Ι Υ - 

ἤκουσαν πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως, 
Ε ; Ν γ Ε ἜΞ ἢ 

αὐτοὶ καὶ οἱ ἀνδρὲες αὐτῶν, ὅτι κατέστησε 
- ᾿ ΣΝ 

βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν 1 ὁδολίαν, καὶ ἡλϑον 

πρὸς Γοδολίαν εἰς Μασσηφά, καὶ ᾿Ισμαὴλ ἢ 
υἱὸς Ναϑανίου καὶ Ἰωνὰ υἱὸς Καριὲ καὶ Σα- 

ραΐας υἱὸς Θανεμμὰϑ ὁ Νετωφαϑίτης καὶ 
᾽ “ , ελ - , 3 ᾿ ᾿ φυ 
Τεζονίας υἱος τοῦ αχαϑί, αὐτοὶ καὶ οἱ ἀτ- 

δρες αὐτῶν. 2} Καὶ ὥμοσε Γοδολίας αὐτοῖς 

καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Ν ΟΣ γ - 

Μὴ φοβεῖσϑε ἀπὸ τῶν Χαλδαίων: καϑήσατε 

ἐν τῇ γῇ καὶ δουλεύσατε τῷ βασιλεῖ Βαβυ. 
λῶνος, καὶ καλῶς ἔσται ὑμῖν. 325 Καὶ ἐγένξτο, 

- - ἘΣ ᾽ ; « 

ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἤλϑεν ᾿Ισμαὴλ υἱὸς 
ΜΝαϑανίου υἱοῦ ᾿Ελισαμά, ἐκ τοῦ σπέρματος 

- Ὶ , Υ ΕῚ 2 - 

τῆς βασιλείας, καὶ δέκα ἀνδρὲς μετ αὐτοῦ, 
ΙΝ ͵ Ἅ ͵7 » ᾿ 

καὶ ἐπαταξαν τὸν ΤΠ δολίαν καὶ ἐθανάτωσαν 

αὐτὸν καὶ τοὺς Ιουδαίους καὶ τοὺς Χαλδαίους 
᾿ 2 » 7 - 3 Ι 26 ἘΕΥΝ τοὺς οντὰς μὲὲ αὑτοῦ ἐν ἢῆΖῆΠισσηφα. Καὶ 

9. »" ε ͵ ᾿ , »“ 

ἀνέστη πᾶς ὁ λαύς, ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου, 

18. ΑΒΈ(αΑ11) τὸν... ΣΙ. υἱὸν τῆς δευτερώσεως (ο. 
ΕΧ.. 19. Β: ἔλαβον ( τὸν ΑΕ Χ), ΑΒΕΧ: ὃς ἦν ἐπι- 
στάτης (ἐπὶ) τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν (ὁ. ὌΧ) 

. τὸ ἄρχοντος (ὁ. Χ)... Ἑἀπὸ ({ ΕΧ). 
γεν(ἀπ. ἈΚΧῚ... (εἰ, Ἰη 8) Ῥεβλαϑὰ (5). 2]. ΑἘ: 
ἔπαισεν ἜΣΗΣ ΕΧῚ. Β: δ (ἐν ἈΕΧ). ΑΒ: ἐπάνω- 
ϑὲεν (ἀπὸ ΕΧῚ). Α3Β: Αἰμάϑ' (ο. 9). 22, ΑΒ: ὃ λαὸς 
ὁ καταληφὺ εὶς (ἐπὶ τ. λ. τ. κατ. ΕΧ). Β Ὁ (ρ. ἐν) 

ἸΠΞ πε τΩΝ ΘΠΞΌσΞῚ ΠΡ 18 
ΓΘ ἸΠΞ ΠΏΘΣ τ ΝΠ 

ΠΕΡ ΘΠ τ το Ὁ ΓΝῚ 19 
ἐἜΡΕ πηπστῶΝ, πν Ὀσὰς Προ 
Ὁ. ΓΙ Ὡ1ΠῚ ἘΡΟΥΣ τος 
ἜΣΞ ΝΣ Στ ΩΝ πε α-- ἽΝ 

ΝΞΣΘ Ἀπππ ἢ ἼΒθπ ὨΝῚ 
ὩΡῺ ὧν οὐ) γι. ὈΡΤΤΝ 
ἘΝ Το τ 
ΓῸΣ ΘΝ 991 ΘΤΙΣΌΤΞῚ ἩΒ Π122 
Ἴ98 ΒΝ ΠῚ ΠΟ ΞἼ 253 ἼΦΙ 
ΓΤ ΝΞ ΠΡΞΞ ὈΠῸΣ 555 

ΣἾΣΔἫΝ ὍΣ ΓΤ ΘΔ5Ὶ 
"ὧν πο ὙῊΝΞ ὈΝΘΘΣ ὈΣΤῚ Ὁ 
ἼΡΒ5Ὶ ὉΞ 13 ΠΦῸῺ ἼΚΝΦΊΞΗΣ2 ὌΝΟΣ 
ΓΞ Ὀρ᾿ ΠΝ τ] Ἰποῦπθτον ΒΡΡῸΡ 
ΘΠ ποτοῦ ἢν ϑθλλ  ἸΕῚ 28 
ῬπΞ ΠΟ ἜΘ ὈΘΣΝΙῚ ΠΣ 

Ἀπ θττοΣ ἸΝΞΣῚ, ἸΠΊ ΡΝ 
ὩΠΠΣ ΠΟ ΓΟΓῚΞ ξαρον! ΠΡ ΕΘ 
ΒΞ ΠΏ 3 ΠΡ 5 
ἌΡΡΙΑ ΠΣ ΌΤΙ τ ῚΞ ὙΓΠΔΤΝ ἢ 
Ἐπόοδτι ὉΠ »ϑῶδ᾽ 1 ΘΠ 3 ΝῚ 24 

ἜΡΓΩΝ ὉΠῸ Ὄρεοὶ Πα θη θη 
ὙΞΡῚ ὙῊΝ3 "3:9 Θ 3 ΠἸΙΞΣῈ 
ππρπλην ἐς ΏΣ9. ΞΟ} ὑσθὴν πο ὦ 
-Ἰ ὈΝΦΩΟ" ΝΞ πῶ ὉἼΠΞ 
ἜΣ ΟΣ »" ΤᾺ » ον ἸΞ ΠΣ 
ὌΝ 5 ἽΟΝ ΘΝ ΠΙΩΡῚ 
ὌΝ ΘΥΠΠΉΠ ΤΙΝ ΤΩΡ ἡποδ τς 
ἹΠΕΧΏΞ Ἴτν Ὀπτνῶν Ὁ ΠΩΘ τ 

τῶλί ὌΜΆΤΣῚ ἸΩΡῸῺ ΡΠ τῸΞ ΠΩ 5 26 
ἤγα- 

ῇ (ΚΑΈΕΧ). ΑΒ: ὃς (ὃν ΕΧ). ΑΞΒ: κατέλιπε (ὁ. 
ΑἸΡΧῚ. ΑΒ Ὁ (ἃ. κατεστ.) καὶ (ΠΕΧ.. 28, Β: αο- 
σηφαϑ' (ο, ΑἸ Χ). ΑΒ: Καρὴϑ' (-ιὸ ΕΧ). Α3Β: Θα- 
ναμὰϑ' (6. Ε), ὅ6ᾳᾳ. ν, ρ85. 80), 

ὙΠ ῊῊν ὙΠ ΣΝ Ὁ Κ κι νοιου Β αὐ ἀπ ΨΥ 



Φ, διθείᾳς. (δ, 18--.-96)ὴ 8601 

(Θεδα]1α 311: δὲ μρα, (δτυπιοτδιπα δι Θγπαεῖ, ΧχΥ. 

18 ᾿ἴπὸ δεῖ οζηείζζεν παῦπι Ὅεπ θτίοβοῦ 
ΦΘεταία δε. εὐβεπ νθπππρ, πὸ δεη 
ει Θερθαπία Ὅεγ απρὸτπ τνόπαπα, 

19 πὸ Ὁτοὶ Φρανράϊοεν, ὃ ππὸ εἶπεπ δδάπις 
πιοτὸῦ αἰ Ὅο1 (ἰᾳοί, δὲγῦ σεζοθοῖ τραῦ 
ἴδεν οἷς δευϊορϑπιάππον, πιὸ Πἴπ| θὲ ἅπποῦ, 
οἷς Πεῖδ τοῦ πὶ δεῦπίας τθατοπ, οἷς ἰπ 
Ὅεν (Θἰαθι φεζιποοπ τοπτθει, τπιὸ (ΘΟ ἢ εΥ, 
Ὅεπ δοοθδαιρίπιαπη, δεῖ 48. Ξθ01Ὲ ἱπὶ 
ἀρηῦς ἔγίεροπ Τορτοίς, τἀπὸ εὐ κα ῬῬέσπη 
οπι ὅθ01Ὲ αὐ Ὅει ἀαποο, οἷε ἰπ ὍεΥ 

20 Θίαδὲ σεζιποεπ τοπτθει. Ὁ Φίρε παῦπὶ 
ϑὲοεδυζαν Ἰθαπ, Ὅὲν οζηιοίζεν, πὸ στα 
ες ζαπὶ δε θηπίρε τοπ Βαθ 0} αοπ δ Ια, 

21 ὃ μη δὲν δεῦπίᾳ Ὁοη Βαδοῖ Τὥπις Τ{6 ἰοοι 
ἀπ θυ θ᾽. τ ἐπὶ βαπὸς Θεπιαῖῃ. ἍΠῸ τϑατῦ 
δα τοεσαοίίτει απ {εἰπεπι απο. 

δεν ἄδεν Ὁα8 ἀδτίᾳς ΞΒ01Ὲ ἱπὶ ἀᾳπδο 
θα, Ὁᾳ8 θτοδιιοαῦ ϑΐελαν, ὃὍὲῖ δεδπίᾳ ϑ0Π 
Βαδοῖ, ἰδευεβ, {εθς εὐ δέθαϊα, ὃὲπ 
Θοῦπ ρίξαπιδ, Ὁ.68. (Θοῦπεδ αρῇαπδ. 

28. Ὧᾳ πππ αἴἴο Ὁα8 δε τϊερϑυοίξ, απ τις 
ππῦ οἱρ Ῥΐάππον, Οὐτοίοπ, Ὁᾳ8 δὲν δὲδπίᾳ 
τοῦ αδεῖ Θεδαἴία φοζεθὶ δαί, ἕαππει 1{ς 
4«ιὦι' Θεδαϊα σα ὲρα, πάπα) Δπιαεῖ, 
ὍΣ Θοῦη ϑὲείθαπία, τἀπὸ οθαπαπ, δεῖ 
Θοῦη δξατραῦ, τππὸ (Θργαΐα, δὲ. Θοΐπ 
Φ απδαπιοίθ8, ὅεν θλοιορ αι τον, πὸ ὅαος 
απία, δὲ Θοῦπ ϑὲαεάγαι!, ζαπιπιξ ἰθτὸπ 

24 ϑάππετπ. Ὁ πὸ Θεδαῖίία [τον ἰθπεπ 
ππὸ ἰδτει ϑὲάπποετπ, ταῦ Τρταῦ) κι ἴθ ποπ; 
σύττο ὦ πἰῶε ππτουίθαπ κι {εἶπ δὲπ 

22 

(βαϊοάενπ; διεῖδιε ἐπι βαπὸς ππὸ [οἷ ππ|τ΄ 
τευ ἄπίᾳ Ὅεπὶ δεδπίοᾳο τοπ. Βα θεῖ, [0 υυἱτὸ 

20 ο8 εἰ) ΤΌ Γ σεροπ. δον ἱπὶ Π{δεπίοπ 
θοπαί ἔαπι ΦΊπιαοῖ, ὅν Θυῆπ ϑὲειθαπία, 
ὉὍε8 Θοΐπεθ (Ἰίζαπια, οπὶι ἕὐπια! δ επ 
Θεζϊετς, ἀπὸ ςὴπ ϑὲάπποῦ παὶς ἰθπι, 
ἀπὸ Τα π. ΟΘεναία ἰοδί, ὃαλι! δἷε 
ποι τὸ (ὁδαϊοάετ, δίς δεὶ ἰδ 

20 τατὸι κι γα. ἜΦα πιαὔτεπ [ἃ 
αἰ αἴο8 Ξδ01Ε, δεῖΐος ΕΓπ ἀπὸ οτοβ, 

2ὅ. ὕ.1,: ϑδιὲοπδοι. 

18. οδενίεεπ θε. Β: ἢ. δεπ απὸ, ὅθ τ, ΥῈ: κδιϑοίξεπ, 
Α: εὐἴοπ ... κυ. ΟΥ̓ ὙΕ: ϑοδοῖγτ, «.. (Ἰπέοτρτ.). 

10. ροπ δόέπεπ ὃ. {{ετδ ,... αν. δὲπ Φιτείθοῦ «0. π|πὶ 
Φυίεαδοίεπ απ 880... 35, δο8 9, Β: Ὁ66 Μὰ, ϑπροί 
{αϑεπ. ΥΕ: 9{π|| 6... οὔ. δαΐίοει ὁ ΑΥ̓.Αν σον Ὅθηι δὲ, 
(φο)ῇαπῦοπ ... δοπ Θοεγε δενεπ, ΝΕ : ὁϑοουζάνοπ, 
ΑἹ ὅ.. Ὁ Ὁ. ὟΝ: χ. ὅεετε απόῇ. ΥΕ : 2, δτίορο αἰ 
λἰορεπ Τοβ,.. Β: αὐτί 8. Ε 

21. Β.ΑΥν.Α: [ὦ]. {π΄ ἐδότοῖο {,. ΕΣ: Τί [{ [ὦ [α- 

Ἴουδθά ΤΠ} Ζασαιθ ΡΥΪΠΘ6Ρ5 πη 186 18 
ον δ, Τά ς ΡΠ 5ΔοοΓἀοἰοπ) ρΥΪπηαπὶ οἱ 80- 

23,4. ΡΠΟηΪΔΠ 5δοθγάοίθιη ϑθοσηάαπη οἷ 

Τοκ δ, 5 ΡῈ5. Δ ΠΠ10Γ65; Ἔοὲ 46 οἰν (αἴθ οα- 19 
ΠΟ] 1Π11Π|, 4] οΓἂϊ Ργδοίβοίβ 
ΒΌΡΟΡ ΘΙ] ΟΓ 65. ΥἹΡΟῸΒ, δ Ζυϊηηι6 
ΥΓῸ5 ἦἀθ [ἷἰβ 4 5ἰθίθγδηϊ οΟγᾶϊη 
Γθ56, 4105 ΓΘρΡΟΙΙῚ 1ἢῃ οἰνιίαία, οἵ 
ΒΟΡΠΘΡ ΡΓΙΠΟΙΡΟΠῚ δχθγοϊΐαθ, αὶ] 
ΡΓΟΡαθαΐ ΠΡΟΠ65 46 ΡΟΡΙ]Ὸ ἴθυγδθ, 
αἱ βοχδσίηίἃ ΥἱγῸὉ8 6 νυ]ρὺ 4] ἰῃ- 

7ον.52,26 611 ἰἀθγαηΐ ἴῃ οἰνιαίθ. ἜφΘαο5 20 
101]|6η5 ΝΑ υΖαγ δ ῬΥΪΠΟΘΡ5. ΠΗ  ΠΠ{{|π| 

νι1..6. 4αχὶς 84 τορι ΒΑ] Ϊ5 ἴῃ ἈΘΌ Δ ἢ, 

τος Ἔ ΡΘΡΟΙ 55 46. 605 ἴῃ ἈΘΌ]ΔΙΠὰ ἴῃ ἰθΓΓγὰ 2] 

(260Κ. 
θ,ιι. 

Φοτν. 52,27 

18... διηᾶῖῃ. Εἰ ἰγδηβίαίιιβ δὶ δι4ὰ 46 

ἰθΓὰ 818. 

Ρορι!ο δυίθη 4] ΓΘ]Ἰοία5 ογαΐ 22 
ἴῃ ἰοργὰ δι4α, «θη ἀϊηϊβαγαΐ Νὰ- 
ῬαΟΠΟΔΟΠΟΒΟΙ ΓῸχ ΒΑΡΎ] ΟηΪβ, ρΡΓΔ6- 

ρον Τ6 6 (οάο]]4π Πα ΑΒίοαιη ΠΙῚ 
τοτά0,5. ϑρῃᾶη. ἜΘι0ο4 οὐπ] διιάίββθηιί 28 

ΟἸΠΠ65. ἀτπ665 ΤΠ {1}, Ιρ51 δὲ νἱρὶ 4] 
ΘΡδηΐ ΟὈΠ 65, νἱ 6] 1 6οὲ αιοα ὁ0Π5|1- 
(586 Τὸχ Βα υ]ΟηΪ6 (40]]8Π), 
νοηθΡαΐ 84. (ΟΠο0]]ΔΠ) ἴῃ ΝΑ5ρ|ἃ, 
ἰϑιηδ6ὶ ΠΠΠ5 Ναί δηϊδθ οἱ ΨΦο δηδη 
ΠΠΠ5. ἄγθθ οἱ ϑ584γα]8 ἢ 5 ΤΠ ἀπ 61- 
τιθίῃ Νοίορ! 165. οἱ 6 ΖΟ 5. ἢΠΠ|5 
ΜΟΙ Δίϊ, ᾿ρδὶ οἱ 50011 θοῦ. ἘΦυΓὰ- 

3. γι 416 ἀ040]}15 ᾿}0515 οἱ 50 0115 ΘΟΡΊΠῚ, 
ἀϊοοηβ: ΝΟΙΓ6. {ΠΠῸΓΘ 56 γ6 (8]- 
ἄδροια: πιᾶποίθ ἴῃ ἰθγΓὰ οἱ ϑϑυῦν δ 

ΓΟΡῚ ΒΑΡΎ ]ΟΗΪΒ, οἱ θ6π6 δυὺὶΐ γ0}}]8. 

79. ΑἸ 15, Δ [1ΠῚ Θ5 0 Δ [61Π1, ἴῃ Π]6Π56 ΞΘ Ρ ἾπΠ10 2 
νθη!ΐ [586] ἢΠΠπ|5 ΝΑΙ ΠΔηϊα 6 ἢ] [}}1- 
Βα Πηὰ, 46. ΒΘΙΏΪΠ6 ΤαρίΟ, οἱ ἀθ08ΠῚ 

ΝΠ] ΟἸΙΠ] 60, ΡΘΓΟΙΒΘΘΡΓ ΠΙ 4116 (040]- 

7, 4] οἱ ᾿ηουίιι5 6ϑ΄, 864 οἱ Ψψι- 
ἄδθο5 οἱ (μαίἀλθοϑ, «αὶ δγδηΐ ΟΠ] 

60 ἴῃ Μίδβρ!ᾶ. ἜΟΟΠ ΒΕΓ ΡΟ ΘηΒ 4116 ΟΠ] ηἷ5 20 
ΡΟΡΌΪ5, ἃ ρᾶΡνΟ 5486 ἃ Π]ΔΡΉ ΠῚ, 

76κ.40,8; 
15πι.7)5. 

24 
δοτ.40, 

Ζετ. 
41,8,7. 

ἐέλξες ἕν. 
19. 5: 80χ (ρτο βοχᾶρίηΐ8). 23. 5: Μρίορμαιῃ! 65. 

σοπ αν ἐν, ΒΒ: ππιβίε ... ϑαϑοπρίοηοπ. ΝΕ : ἱπ ὃ, (δ: 
Ταπροπία! αοἴ, -τ- -- 22. γ: ζππ| ϑ.π {οἤοτ, 

20. αἴε ὦ. δεὸ 4 υ, πὶ ἰδτε οὶ, Β: α, Οθευίοπ δεῖ 
ὥεοτς, [0 ποθ δοπ ὅλ, ΑΥ̓Υ - {, αι. οἷο )ὲ.. νΕ : αν οἷο 
ϑϑξα πα. αΠ. 

2ά. ΑἹ πιο δίοεποεπ, Β: δὲν δῇ, δ πεϑίς χε {εἰπ, 
ΒινΕνΑ : αι. Ὁἱοποί θη δὲ, 

2. Β.ΑΥΥ.Α : ἔῤπίο!, Θαπιεπ. Β.ΑΥ͂.ὙΕ.Α : {], 
(, δαβ εὖ αὐ, 



802 (5,27---80. 

Χχν. 

ποριαμι ιπ 

Ζεοαοκῆα τοῦ “ μάαρὶ 

καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως, καὶ εἰρῆλϑον 
εἰς Αἴγυπτον, ὅτι ἐφροβήϑησαν ἀπὸ προςώπου 
τῶν Χαλδαίων. 

27 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριαχοστῷ καὶ ἑβδόμῳ 
ἔτδι τῆς ἀποικεσίας τοῦ ᾿Ιωαχὶμ βασιλέως 
᾿Ιούδα, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰ- 
κάδι τοῦ μηνός, ὕψωσεν Εὐιαλμαρωδὰχ βασι- 
λεὺς Βαβυλῶνος, ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωαχὶμ βασιλέως Ἰούδα, 
καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἴκου φυλακῆς, “5 καὶ 
ἐλάλησε μετ αὐτοῦ ἀγαϑά, καὶ ἔϑηκε τὸν 
ϑρόνον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν ϑρόνων τῶν βασι- 
λέων τῶν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι, 29 καὶ 
ἤλλαξε τὰ ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτοῦ᾽ καὶ 
ἤσϑιεν ἄρτον διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ πά- 
σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, 80 καὶ ἡ 
ἑστιατορία, αὐτοῦ ἑστιατορία διὰ παντὸς ἐδόϑη 
αὐτῷ ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, λόγον ἡμέρας ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
αὐτοῦ. 

ΥΡΗ ΠΑΒῚ πάροδον (ἀπὸ ἘΧ 
20, ΑΒ: ἐγενήϑη ἐν τῷ ἐβδ. μηνὶ... 
σιλέων (ὁ. ΕΧ). Β: ἐπάταξε(- αν ΔῈ Χὴ ΑΒ: ἀπέϑανε 
(ἐθανάτωσαν 5,τ-ὲν ΕΧῚ),,.. οὗ ἦσαν (τὸς ὄντ. ΕΧ). 
20, Α:Β: τῶν δυνάμεων (τῆς δ. ΑἸΈΕΧ). 27. ΑΒ: 
ἐγενήϑη(ο. ΕΧῚ. Β: ἀποικίας (- ἑσίας ΕΕΧ; Α: μετ- 
οικεσίας).. ἀ διοτον (ς. ΕΧ; ἃἹ. Ἅ1.} ἐς (Ὁ. 
54. Ἰωχ.) τὸ ΟΑΕΕΧ). ΑΒ Ὁ ((ὰ 4) αὐτὸ ΟἜΧ). 
28, ΑΒ: ἔδωκε .. . ἐπάνωϑεν (ε, [Ε]ΕΧ). 29. ΑΒ: 
ἠλλοίωσε 5. -αν (ἤλλ. ΕΧ). 

. καθίσατε (6, ")). 
«σπερμ. τῶν βα- 

ἜΝ 5 ΦΘΊΣΙΣ ἘΝ ΞΝῚ ὈΛΘΎΠΡῚ ὙὙΡῚ 
᾿Ξ ὩΒῺ 

Ὠηδὴς πὴ »Ξ δὴ δῶ ΠῚ 
3. ΠΤ, τ ΠΡ Ἰ)501| 
ὐἼπο ΠΡ ΞΘ ΘΠ ΟΣΞ ΟΠ 
ΕΡΕ Ὁ35 ποῺ ΤΩ ὉῸΝ 

ΓΟΒ ΠΤ 9 ΤΥ ΟΝ ΤᾺ 
ἫΝ ἴδον Τὴ ἼΩΝ ἼΞΤΟ ἐν 9538 
ἼΩΝ ἜΝ ΟΞ ΩΣ ΝῸΞ ὉΦῺ ΝΌΞ 
ὉΞΝῚ Ν 5 “ὩΞ ἘΝ ΑΘ ΕΣ ὮΞΞΞ39 
ΣΡ Π “ρν-Ὁ9 ΕΟ ἘΡΙᾺ βτς 
ἐν- γ ΤῸ ΤῚΝ ἸΠΠΝῚ 
Ὁ ΔΒ ὈδΠΤΊΞῚ ΠΡῸΣ ΓΝῺ 

ΣΉ ΠΘΒΣ 

ἡ Ὁ Ὁ 
ςἰ 

τ“ 

ο 

20. δεῖ δείερόϊεμεε. 
27. Β.Α Α: ὅ., (πα) δὲν ϑθορίθταπα. ὙΕ: δεῖ 

(ϑεαπβ οι γα}, αν. ὙΕ: Τείπον ϑὲοραίοντιπα. Β : ἱπ 
σρπι τὸς δὰ εὐ δὲ ὐπίᾳ τοῦθ, Αἰ τ λπ τορίοτοπ δεραππ. 



Φ, βδιὲθπίᾳο. (38, 37---80.) 868 

(υΐϊ! ϑθλετοδα ππὸ οζαίπ, ΧχΥ. 

τἰἰπὸ οἷς Ὀδενίει Ὅε8 δ τίορϑ, ππὺ ἔσπιοπ γονιει τοῦ. ΡΓΙΠΟΙΡῸ5. ΤΠ, νϑπογαηΐ ἰῃ 
ἱπ ὅρογρίοπ; οὲππ ἢς ζὐτϑτείοπ Ὁ) 907 
Ὅεπ (δαϊοάετπ. 

27 ὅθεν ἱπι ἤεδει. ππὸ ὁτείβίροπ ΔαΌτ, 
παδοεπι ϑοίαίπ, δὲν δεδπίᾳ υοπ. πα, 
τροσαοίαθτοῖ ταῦ, απὶ Πεδεπ απὸ διυαπίρε 
ἤεπ ὅ'αρε δὲ8 κοὐ!οπ θὲοπαίβδ, θ00 (δἰ 
ϑ)λετοσα, ὅεν δε δπὶρ κι Θαδεῖ, ἱπὶ εὐζζοπ 
αῦν ζεἰποθ δε δηϊρτεί 8, θα 8 Θαιρὶ δ ογα- 
ὐπὸ, Ὁεὲ8 δε δηίρᾳβ8. δια, αι Ὁὲπὶ δδενξον 

28 ϑοῖοον, ὅππὸ τερθοῖο {το πΌΓ{) παῖ ἰθπι, 
απὸ ες {εἰποι Θέ] ἅδον οἷο ΘΕῈ ὍῸΣ 

29 δὐπίαο, οἷς δεῖ ἴθπι ϑατοπ κει 5.αθε:, Ἔαππὸ 
τοαπορῖίς οἷς δ Ἰεἰθοῦ {εἰπε8 Θοζάποπίἤεβ; 
{πὸ οΥ αὶ αἰξοσερε ον ἴθπι ζεῖπ ἀοδεπε 

ϑ0ἴαπα, ὁ ππὸ δοζίπιπίς ἴδπὶ {εἶπ ΣΦ εἶ, Ὁα 8 
τππαπ ἴθπι αἰξοσεαε σα σοπι δεδπίαε, απ 
εἶποα ἰοαι πα Φ ας {εἶπ σαπρεδ φοθεπς- 
ἴαπᾷ. 

27. ὕ.1.: ϑ)λοπόεπ. 
. ΑΥ̓͂ : οὐδοῦ... δὸπ δύπίᾳ υ. 5. απὸ ὃ. Θεζάπρπίβ, 
γΕ: [π0 ἐπηίεβ 0π] αἰὸ ὃ. Θ᾽, Β: (δ εζαπροπῆαπο. 

28. ΑὟΥ: αὐτί ... ἅδον δεπ ΘΈΙΙ (Α: Φθτοπ ἢ). 
29. "αὖ Φϑτοέ οὐ ἴδιαι, Β.Α.: υογάπδοοτίο, ΥΕ: 

τε [οΓ{0.. ΑΥ: Τ{6Β ἰῃπ απδῥίοθεπ, 

48,6. Αοργρίαπ) {πηρηΐ658 ΟΠ] 4860. 

Βοία πη 65. Ὑ6ΓῸ ἴῃ 8ΠΠ0 {ΓΙ σθβίῃμη0 27 
ΒΟΡ.ΠΠ10 ἰγΓδη 5 ΠΟ ΔΙ ΟἢἾ5 ΦοΔ ΟΠ Γ6- 
615 δπ4 8, πηθη56. ἀπο θοίη]0 νἱρ 5 1Πἃ 

σπ.40,,4.58Ρπηὰ ἀ16 Ἰη 6515, 510 6 νᾶν Εν}]- 

ΙΠΘ ΓΟ ἀΔ0 ἢ) ΓῸχ ΒΑΡΎ ]ΟΠΙ5, ἅπη0 410 
ΓΟΡΠΔΓΟ οΟσροΓᾶί, σἂραΐ ΖΦοΔΟΠη Γο- 

1οι.52,32 55 διάὰ 46 ΟΑΓΟΘΓΘ, οἱ Ἰοσαίι5 28 

Βειμ.3,1. 658. δἱ θθηίρηθ, οἱ ροβαϊ {ΠΓΟΠῸ ΠῚ 

6115 5106} [ΠΓΟΠῸΠῚ ΓΘΡΊΙΠ], 4αἱ δγὰπὶ 
7οκ.52,38 ἼΠῚ 60 ἴῃ ΒΑΡΎ]ΟΠ6, δὶ χηιϊίαν! 29 

νοβίθϑ. 6}15, 45 ΠΑΡΘΓαΐ ἴῃ ΟΔΓ- 
25π:.9,7. (6Γ6, οἱ σοΙηθάοθ)αὶ ῬΔΠΘΙῺ 86Π1ρΡ6 

ἴῃ. ΘΟηδρθοίι 6}115 ΟΠ Οἱ 5. 16 015 νἱδ8 

γον. 5.,34 580: Ἔ ΔΗΠΟΠΔΠ (αύ4π6 οοπϑία 30 
οἱ 81η86 ἰῃίθυ 581 0Π6, 4886 οἱ ἀΔ})8- 
ἰὰ οἱ ἃ Γθῦ8 ΡῈ ϑ5]ηρΊ108 ἀΪ685 
ΟΠ θῈ15. ἀἴ6]}}115 νἱΐὰθ 5186. 

26τ. 
52,314. 

30. κα, Βεδαπι ἵν, Βεζείπιπιέε ΣΡ, Β : τοαῦ . {{πίοτς 
δατ δεν {{Ἐ, το τοατὸ ἔθπι εἶπ βοείου 11. ν, δὲ, φοροῦδοπ, 
ταῦ α, 1. ᾧ. διζϑίεδοπ τυατ, αἰΐς οἷς Φαρο {. οδεπό, 
ΑὟ : οὐ τὺ. ἔθπι 11, αὐα.. αἸΓο κοί, δα 6 Φ ἀρ). τ Ὁ. 

οΣαρ. ΥΕ: {εἶπ Ὁ. τὸ. ἰθπὶ δεἀποίᾳ ... α΄, Γἶν Φ΄, 



ΔΕΡΕΡΕΝΙΕΡΕΘΙΝ. 

Ι. 

ΕΡΙΟΙΝΙΝΕΝ ΜΑΝΟΙΕΤΗΛΒΠΗ 
ΜΙΝΟΠΠΙΝ ΠΙΒΕΙΝ ΒΌΒΙΒΟΤΑΕ, 

Ἴϑο οὦ Θ᾿ ΌΞΗ ΘηΣὉ 
ἰλαν 

᾿πῷ Ὶ ΘΟ ΠῚ ΓΝ 
ΕἸ Ὁ ἘΞῈ γ19 7) 

ΣΠΒΧ ΘΙ ΤῊ Ἢ ἼΦ ἩἸΞΌΓΡΟῚ ΤΣ ΠῚ 

"ΩΣ ΠΣΞῚΝ ὉΠ 
ἐ Ὁ 5 ἽΣ "ἢ » ΣΆ Μν 

“ΕῸ Ὀῶ Θρ"ῸΡ Θ᾿ΞΌ 
δΟΘῚ 
“τῶν ποθὴ ΓΝ 

ε Δ ΡΩΝ Ἰδ 

Πὖ Ή19 
ἐγ Ὁ ΘΣΘῚ ὙΣ 9 221 

ἐπ δ ΘΞ ΠΝ ΣΧ ἸΣΣΑ ὍΣΠῚ 

τι ῦ - 400 - 200 -Ὁ δ0 --- 0560. 

δι ηἃ ὑδ7 5 ἐ7γι. [τὶ 

δοθεδθ 

ΒΟΧΟΘΏΓΙ οἱ σα ψπᾶρίηϊα οἱ ξοχ: 

1 βοπεαθῖύ ἐΐπρα πιμίΐ [165. 8ὅ,6] οἱ 
ΒΥ 0] πὶ 1). 

ΕΓ τηράϊαπι 6]15 οϑί: Εἰ αὖ ἤοδθοηο αὐ 
ἤανιαπι Ἠήίσραο [105. 13,26]. 

Εἰ ογαΐμθ5 6]05 2) φιυδίμπογ θοΐη1: 

Μμὴΐ δμρ61" πι6 πινενπντεῖι [-Ξ 10 -[- 4] δογιίηϊ 
[ἔζϑοῃ. 87,1] δϑὺ 5.) 0} πη. 

ΘΠ Πη8ἃ υδγδιμ7ι ΠΡ Τὶ 

Ψυάδέοιιπν 

ΒΘΧΟΘηΐ οἱ οοἰοα ΘΟ Πὴ: 

ἘΠ οίς δογιμππ. δαποίϊ 67ι5 [ὃῬ5, 84,10] 
65. 5ΥΠΊθΟ]]η. 

Εὶὲ ογαΐμθ5 6}115 βαπὶ 4αδίμοΓ 60 ιὴ : 

Ἐτυθρθπβ ἰαδία αἀονηιθοημίιιηι [δηϊ. 7,10] 
81 5010 00] 1. 

Ετ πηράϊαπι ο᾽ι5: Εἰ σοποιδδογμηΐ οἱ ΘΟΉ {2- 
ἀογμηΐ Μίϊος ]δγαθίϊς [1π4. 10,8]. 

1) ϑοίθηϊ Μδβογθίιδθ ἴῃ Πα 6ΥἾ5 ΠΠ{6 18. χρυ 6 415 οἴαία ϑογρίαγδθ 5δογᾶθ θ᾽ 56 ΓΘ, ΠΟΤῚ 

αὰ ρ] αν θαβνα νοοῖ θι5 Πἰἰ6 γᾶ ἴῃ μη ἀϑὰπὶ ΠΘΟοδϑαγίᾶθ ΟΟη {Π6ΓΘΗΓΌΓ. 

ΑἸΙΡῚ ρΙδοαϊ: νοσ68 ἤπϑογθ, 4} 05 ΠαπΠιθτὶ 5 ϑ(θ θη γ (Υ. Ὁ. ὙΘΓΒΊΠΙΠῚ 

14 ἢ. 1. 165. 8ὅ,0. δ] ἡ" Ἢ 

ἀθηθβθοβ: Ἴ ἫΝ τες 1000 -- δὺ0 - 80 -Ὁ 4 --ἰ 1534). 
2) ϑηὐ ςϑοίΐοπος 5. σαρίξα,, ἴῃ χαοτγαμπη ἸΟΟῸ ΠῚ 56 115 ΒΟ οββογαηΐ ὉΠ, 486 ἰη Ῥοηίδίθ0Π0 

ΡΓΔΘίοΓ ὉΠ Ὸ παπηθογᾶία Πα ΘηίΐαΓ. 



ἐδ ἢ ἘΣ ΣΜΟΣ τι ἈΞ 

ΕΡΙΟΆΙΒΕΘ5. ΜΑΘΟΒΕΤΗΛΕΌΜ ΒΙΝΟΌΠΙ5. ΜΙΒῊΙ5 ΒΌΒΜΕΟΤΛΕ. 

ἜΞῸΠ πὶ ὦ ΒΡΒΙ ΘΣΞΌ 

[πὴ] 
᾿πΘ9] ΓΗ͂Ν ὩΏΓΡῚ ΤῸΝ 

ἐγ 2 Ὑδ 5"0) 

“ΤῸ Ὄτηρι 
ΠΟ τΝ ΓΒ 2,2" ἡ 

ΡΞ 99 πῶν ΟἹ ΤΣΠῚ 

ἘΡΙΠΙΟῚ ΡΠ 
“ΞΦῚ ΟΕ ΘὴϑὉ 

ὈΞΟΙ 
"ΠΡ ΞῚΝΊ ΘΟ οὉ ΓΝ ΘΌΓΙῚ ΤῸΝ 
ἐσκτοΣ  ἼΩΝ ὙΠ δ δα Ἴ)8] 
β ᾿ϑοιδουθη ΤΙ ΌΤῚ Ὑ 1 

ὨΔῚΠ π ὉΝ} ΓΊΘΟΓΟΣΙΝ ΟΝῚ Ἴ00.] 
ἐΠΙΘ ΩΞ ΓΣΙΝ Τ2995 2)2Ὁ ὩΝ 

ἫΝ ΟΝ θὺ. ΘῈ ὙΞΡὴῚ ὙΣΠῚ 
ΠΟΊΞΟΣ 

ΒΝ ὈΝ9Ὶ ΠΡ ὩΡ55 ἸΠήοτ, ἼΝῚ 
ΣΠΞ ΠΣ» 

800 

ΘΠ Π|8 067, 5.447.) ἢ }15. ΠΡ ΤῚ 

[ϑ δ 6 115] 

γ}}16 οἱ αυϊηρσθηι οἱ 56Χ: 

Εἰ βυθοῦ! αη 6]15: Βδοοίαμ ἔδοῖές 607- 

γωρίμηι [165.1,17]. 

Εἰ ογαἰΐ65 6}.5 ἰγιριηΐα {λίπ}: 

Εὺ 5γμ ]} } 0] 1} 6}15: “4967 165,5 πὰ υπατε παν ἐπι δ χει 
[Ρ5. 145,16]. 

Ελ τπηρήϊπ ο]π5: ΕἸ πιοῦν ογαΐ υἱζμέμα 
δαρίη αι [1 ϑαιη. 28,24]. 

βογ[ἷς οϑίο οἱ ἤογίος πος ρογαπιμδ! 1) 

Βαιηη8ἃ ὑθδ) 5ιμμ7γ} 11] 

᾿ ΤΟΥ ΤΥ 

ΠΉ}16 οἱ φαϊησθηι οἱ (γὶσίηΐᾳ οἱ ψαδίμπογ. 

Εὶ 5υθ ο] πὶ 65: δοοΐδ, ΘΒ οἰ7ὼ5 υ6- 
ἀουα τς [Ὁ9. 383,12]. 

Εἰ ογαἴμεδ 6].5 φαϊπααο οἱ {γισίηίᾶ. 

Ετ συ. Π 11} 6}115 οδ: δ  θρὸ 6)0 Φἷ. αϊοίμηι 
Ψοῤουαδ, πλμ) 5. ἴρηῖ5 Οἱγομηιοῖγοα, οἱ ἵπ 

δἰογίαηι 6ΓῸ ἴῃ πιθαϊο 67ὲ5 [246 }.. 2,9]. 

Ει τπϑάπιιη ο}π|5: δ σοηργοραυΐ γοα ]ογαο ἐς 
»ηορλοίας [ἸἘοσ. 22,6]. 

βοηοαϊοίμδ οὐ, φεὶ αἱ! [6550 υἱῦ 5 οἱ ἀροίϊίο 
οἷν ῖδιδ 7.0 δι" ατρ᾽6ὲ} 2) 

1) Εχοϊίδιϊο ᾿θοἰοτίβ οχ 3 8ὅ8η). 10,12. δυιηία, ἰΐθπὶ δρροβίίᾶ ἃ4 165, δ6γ, οἱ Οἤτγοη. 

4) Βοχοϊορία ἀοβαπιίᾶ οχ 765. 40,29, 

“οΙ αἰ οείεπ, Βίδεῖ. 31, Φ, 2. 3809 4, Ἡδ 0, 90 



Π. 

ΟΟΝΝΡΕΟΤΟΝ 
ΝΘΤΑΒΟΝ ΜΑΒΟΒΕΤΆΗΙΘΑΆΤΙΝ, 

ἀξ 1) Τἰτο ἃ ἜΝ ὁ ΟἾΔΌΞ ἊΠ Ἵἰορὴ οι 

ϑοροί 1λ6ν.10,2 4: 2) πη ΘΓῸ15: μη 5 γ6] 

»νίπιιιδ: "δὰ πΡῺ3 Θ᾿ ὩΡῺ “3 ἄμο αο- 
οοπίμδ ἴῃ υοοθ πὰ 2 Βθ6. 17.18. 

ἘΝῚ ὌΝ ΠΡ (εἰ. Ἀχ7 22) αἰΐα δαοιηρίανία ὃΝ 

(ρνὸ “Ὁ 9) 1 5). 21,11.12.22,9. 18. 1 ες. 

21,7. 6΄. ὉΚ. 
( 1) ποτὰ ΤΏ; 2) παι π 6 τ 5 (ν. 588} Δ); 

8) ργδοροβίίίο: ἐπ, διεὶς ν. ο. ὙΦ ΞΠ 

Βοίζ οἰπὶ Τ267)»6 1. ὅδ. 22,20. : 

ῬΊῚΞ Ξος ἸῺΡ ὌΡΤΞ ομπὶ ϑαϊερὴ ραγύο. 

Οἵ. ὙὯΡ.- 

ΝΞ τῷ ΠΝ ΤΙΝΙ Ξ ἐμ αἰίιε 
ὀαφοπιρέαγ δες Ἷ Ὁ ἱσαποίαξ, {"α8- 

5ορ»ἵροῖι), ν. ο. δὶ Ἀθρ. 14,18: “ΦὩΩ Ν 52 

ἀδτῦ ἜΣ); {68} 

ἘΣ, 1ΞΞ ΠΝ ΘΠΞΌΞ ἠὰ αἰϊῆς ἐϊδνῖδ. 

Ὁ: Ξο 9 ὩΌΞ μη “πὲ νογδμδ. (ΟἹ. 

ΓΙΩΞ. 

γῦθ5 αἱ. ΠΞ. 

γῈΡ-Ξ οἱ ὙγῺΡ. 

ὩΔῚ ΠΝ ὩΔΊ ΡΞ μη ϑολμγοῖ 

ξεσμδηίδ ϑαροοοὶ 2 ἴλορ. 10,10. 265 6556- 

ἐᾳ6 ᾿ϊοΓὰθ (ὗδλΊΞ νο] υὐϑλη δὲ τ 57) ῃ0- 

ἰαίδθ βαηΐ: κἰἱ Βοξ. 19.3.2. (00: 8. 2) 

21λὸς. 28,36: 5. 188η.13,11 (Δ ὮΞ 
ριον πο ἢ ὙΠΓΙΝ Οαρὴ ἀαβοοδαίαμη 
ροϑὶ Τἀοϊἑεολα Ῥανυμ!ῃ): ὃ 605. 5,5. δι. 

18,5. 18,29. 20,31. 1 ὅλη). 8,19. 2 δα. 

7.28. 1 Ἐ6ρ. 7,7. 12.221; 5 1Περ. 18,21; 
Ρ δυά. 20,32. 1 ϑαη. 28,10. Ἃ 710υκ. 18,21. 

1 ϑα. 1,6. 10,24. 17,25. 2 Βερ. 6,32; 

δα. 17,395. ΟἹν, ΠΙΘ. 

ΤΠ 41)1{πτὰ ΝΕΙΊ, ν. ον οΣ ὨΓΙΓῚ ΝΡ οαπι 
ἢ6 ἰοοο Αἰερἠ 1 Ἀες.10,19:; 2) παι 6 Γὰ5: 

2 Βορ. 9,28 ( 1: 6: γμιμασατος οΘΟα 11); 

8) ργδβῆχυς γί οα 5, ν. ο. ΤΙ 5. ΩΣ 
σαά. 16,5. 1. 8αιη. 17,35; ΡΒ ΝῸΞ ΠΠ 
ἢς6 5ἴπὸ ωρρτὰ 2Β6ρ. 8,6. 

ΠΟΣῚ αἰηιίδοῖο. ϑαηὶ 5 8 ο 10} 68 6Χ ΡΓΟ- 

ΠΟΙ ς (Θ 2 ΠῚ 2 Ν Ἢ Δ 532) 58- 
Ἰθοΐδθ, 486 ρᾶγιΠπη [6 615. 560 ΟΠ] 118. 8. 

αἰυϊδίοη δι (πῶ, τ Ρ Ἴ5), φυΐϊθι 

Θὰ ὑπῃϊνογϑἃ ΡΟ ΔΠηὶ ΒΡ (Π1ΠῈ ἴῃ Θοπνθμ θεῖς 

580 γ 8. ρΓδοίδροηο ΔΡ5ΟΙνοΡοίαν, διά θηάδθ, 

ΡΑΓΓ ΠῚ [5118 ἀἰ 6 θ 5 ργδοὶθσθηίδο, ἀϊοίδθ 

Βιηΐὶ αἀἰὐηδδίοηθδ. (αἰᾶ ΘΑΓΙΙΠῚ ΡῈ] 1οὰ ρΓὰθ- 

ΙοοίΙοηθ ΔΡ5ο α ΡΟΡαΪ 5 αἰἐπιΐϑϑμ5 [ἘθΥὶϊ 

( “ὭΞ, υὑπάς ἰροῖον Παρλίαγαθ. ἀϊοαίαν 

ἜΛΘ Ὦ αἰηι{{6.5). ἤπο ϑρθοίδηϊ 05. 2,1: 

ΠΣ πϑῷ ΠΟΘ ΣΙ αρλίανα τοβροπάθηβ 
ΡΑγΆΞοΠα6 Ναπι. 13, 2. αᾶ6 νοσλθ}}} 15 πρὸ 

ὙΕ ἱποῖριι: 44, 4,4: πϑὼξ [8 191» 1 

ΠῚ ὍΤΙΣ ιϑ5 Α΄. τὸ: 
Ξροιάδην ὙΚΣΡΝΤΟΣ Βχ, 13,17. ἃ βθοιηάᾶ 

νοῦ ΓῚ 2123 Δρρθ!]αιδο οὐ μη φιῖ ἱμοίρίαπ 

(μοη ἃ ἡ,4. 564 ἃ νογθὶ5 5,1 1) ΕἸ οοοΐηϊξ 

θαίαν!, 2 ὅλη). 22,1: ΤΣ Π ΓΙ ΟΞΙ 

ΓῸΡ δῷ ΠΣ ΔΞ 115 Ὁ" Η. ἜΤΕΞΈ τες ἽΕΙ 

52,1. δὲ αἰδὶ φοριἰπιὶ Ραδοἠαίε; 1ῆρ5.7,40: 

ΝΠ ὈΞΩΝ ἈΠ) ῺΞ ΠΡΟ ΤΟΙ 

ὈΥΤΊΡΘΙΣ ὋΞ ὙῬΡΘ ΠΏΘΕΣΙ Μ΄. Ρε: 
ΓάΒ0 6 ἔχ, 85,1. δοομπαάμηι πιοῦν ἢ 6γη1α- 

πορηῆὶ θασάεοπισθ ἢ. ῬαγΆβοῃδο ἔχ. 38,21. 

δέσμη νη ποῦ θηι ἢ ίραπογίπι (Ω0}}. 1 Ἀθρ. 

7,18.51): 05.1.1: πὴ ΠΙΠὉ ΤΌΘ 



Ἢ ἐν ὁ" ΚΑ φνξ ῥὶς 
" ΄ ΓΤ κυ ἌΡ ἊΣ ε 

ΤΕ »ς Τῶν κι 

ΟΟΝΒΡΕΟΤΟΒ ΝΟΤΑΑῸΜΝΜ ΜΑΘΟΒΕΤΗΙΟΛΆΌΝ. 

ΠΗ. ἀϊοὶ ἐαοίϊἰαθ 1δρὶ5 ἰ. 6. αἰζπιὶ αἰεὶ 
ἴδοι ΤᾺΒΘΥ ΠΔοΙ]Ογιιπ, 410 ἰδοῖτο ῬΑΓΔΒΟΠἃ- 

ται ἀθβοϊ νυ; 2. ἰὸς. 11,17: ὉΠ Ὶ 

δ ρῷ ἢ. ἀἰεὶ αιὸ σἑοίδ ἰθιρ]ὸ βοἸνομαὶ 

γροϊρίαπίατ; 1 Βος. 8,54: τῷ [π8 19 5] 

ΤΣ ΡΠ ἰεὶ οοΐαυὲ οἰαιιϑεέαο (ΣΡ ΔΙῚ 
δϑίιμη οἰαιμδιίαθ ὶ. α. [511 [ΤΡ ΘΡι δοα! γι} 

50 [6115 4 ϑὶ ἤηἷς, ἀἴο5 Οοἰανι5. 5. ὉΠ {π|115}}; 

1 ϑατ, 1,1: Ἢ μῖ.: δ ἢ Ὡ" ΓΘ 

ΓΣΟΤΙ ΗἩ. αὐοὶ μγϊηι πουΐ απ ΐ; 20,28: 

᾽ν ἢ Θὴ13 ὠπΓι ΘΝ ὉΠ πΌΞΙΙ 
ΗΠ. ομηὶ ἱποΐα (ἃ ὈΗΓῚ ὁαάδν 6, ἑποίάθ} 9) 

ἑηὐμῆι πιθηδὶς αἷθ ργίμιο. --- ἴλο! ατιὰ 

(οοηϑρθοίαμι δχῃῖθοὶ Αρρϑμ. Π1.)} ρθοὰ- 

Π|ᾶΡὶ οχρ] οι! 6. 0 Θροηί. 

ῷ 1}}1} ἃ ἼἼ, γν. 6. 2 5διη. 1,10: ΠΩ Ἢ 

αι ομπὶ Ραίαο; 2) ργαθῆχα ὁ Ρ]8. 

{ 1) 1ἰἴογὰ 1.1, ν. ὁ. 28Β6ρ. 17,31: 

ἼΩΞ Ἢ δϑαΐη πιαβημηι 5. πα μδομέμηι (οἵ. ΣΤ 

οἱ 50); 2} 1 6 ΓῈ1 8: δοβέθηι ν68] 86} ἔἰηι15. 

τὶ 2 ὅ4η). 22,1. ; 

ἜΤ 7 “Ἢ βδοοὴ ραγυμπι, πυϊημϑομίμεηι, 

2 88.21.19; οοπίγάνίαμι θϑὶ 3 πιαβητιπι 

((οθιη. ἃ 2 οὰὔπὶ 904 ραιάρορίο0) 208. 

ιά4,11. 2 ες. 17.381. δὲ οδιδὰ τη060 

πια)μδομέθ τηοο πιΐρμμδοιθ 5ου 6 η 1 ν. 5ὰ} 

“ἼΡ. 

ΩΤ γαρίθηβ ἱ. 6. ϑοίιινὰ ἀυΐρρα 70} {πὶ 

ρνοπαποίαπάθμι: 2. Βορ. 8,7: ὮΪΠ δ΄ 22 

ΦΏΓΙΞ ἐπ αἰϊὶς οαοπιρίανλ ἔδὼς Ἤδηι ομπι 

ϑοήνα; (6 ΥῈῺΡ ΘΩ͂ ν. 5} ὙῺΡ. 

ΡΤ ὁ 2 8δι,1,10: ῬΤΙΞ 12 Διο. οππιὶ 

(λένεῇ (ργο ΚΚαμηθι2- Ο]αϊαρ), Ἶ292 ΡΓῸ 

532). 

ὌΧΙ εἱ “ΟΠ ἀεβοίοης, ἀεβοῖ!: "δὰ “ὉΠ 

ἀοπΠοὶ! «4 ἰορὰ 1. 4,19. 1 5δ:). 25,8. 2 ὅλη. 

19,14; ἡ “ΌΓΙ 105. δ,15. 2 5δπ). 11,11. 
(οπηιγαγία βὰηὶ ΠΩ" οἱ ΝΘ, 4186 ν, 

ΒΟ "ΧῚΙ γιδδίμηι ἐνὶ 105. 13,26. (το- 

ΠΟ ὙΠ ἜΡΓΟ Γ ΠῚ πΙΘ 41} νϑγϑιβ βαπι δ. 

10,8. 1 ϑδιη. 28,24. 1 ἢορ. 22,0). 

Ῥτ --ς ΥγῊΡ ΘΠ οὐ ὙΡ. 
ὩΣ Ὼ αοοοπίμς (ᾳ. ἃ. δαροῦθ5 οἱ σϑηϑιΐδ. οὐτὴ 

ΞῈ ΡΠ 

Ἂς 

8601 

ΒΓΟΠῸΠοΙ ΔΙ Οἢἶθ ἰ} 566} 1186): 1. Βθρ. 

11,22: 1 Ῥ ΘΒ ὩΦῸΞ οὐ αι δοπίω 

Μαρρτλ οὐ βοφποηίο )αρδοοῖ; 2Ιλορ. 17,18: 

( ΠΘῺΞ ὉΠ ΓΞ ἀμοὸ ἀδοθηΐι5 ἴῃ 

υοοϑ ὠπα. 

δΣ ΠῚ Ὡ δοοοητας ((υὶ οτίδηι δὲ ΓΊΞΟΤΟ ἀρ 0061}: 

704. 17,1. 1866. ὅ,31: ΝΠ ΩΞ γῺΡ. 
ἰζαπιοίς σπηὶ Τ᾽ αροῖα. 

4) 1ειθτᾷ Τὴν; 2) παιηογαδ: ἀθοθιν νῈ] 

αἰδολη8. 

(δ δεί, δμηΐ: Λυά. 4,4: ἘΦ δὲ δμπί (το !- 

48 ν. 8.} ν. 5 ΩΣ). : 

ἜΣ, Τὴ αωπάαηο: Ἂ ΠΣ ὑρ 67. 

μμηι εβι κ1{6}}} ἀα. 13,1.8. 1 δα). 10,17. 

11,1.24.12,1.4..: ΓΔ 105.9,7.15,638.24,19. 
1υὰ. 4,19. 7,20. 8,1. 1 80η). 22.185. 1 ας, 

0,16. 14,6. 15,3: ἡ 105. 10,8. 104..18,17. 
1 ὅλη. 10,7. 24,5. 26,8. 28,8. 2 δαιη. 1,10. 

21,9. 23,57. 1 Ἀεσ, 2,24. 18.86. 22,54. 

2Β6ρ. 14,2. Οἱ ΝΘ εἰ “ΟΠ. 
Ὁ 1) {ποτὰ ΦΞ 105.14,11: 2) πα πη ὁ Γ115: 

υἱρίηεἑ νοὶ υἱρϑϑίηιμδ: 8) ΒΓ ἃ 6 {Ἰχὰ πῇ δρἢ 

ΒΔ ηἰ58: δϑομμάμηι (οἴ. ΠΏ): 

4) τῷόεα 3 (46 ψιὸ ν. 58} ὅ). 

Ἵ)Ὶ2 ΟἵἹ ὙῺΡ. 
ΕΞ ΠΡ “ἼΝ 13 οἷο ορογίθί 6586 

ἰ.. 6. ἀ6 ᾿ἸῃαιιβιΓᾶφ ΟῚ θη) Γ6 βου] ρία 6ϑ1, 

405. 7,7. 1. ὅλη). 10.,Ἅ11. 2 δαιη. 14,19. 

ὉΓΙΩΞ Οἵ. ΣΊΘΘΤΊ. 
[Ὁ 1) Πποτὰ ΤΩΡ, ν. ὁ. 1 8ᾶπι, 16,7; 

2) πυιηθγι85: ἔρήρεηία νὸ}] ἔγρὲρ' 5,ηι5; 

3) ρΡγδοίχαπη, ν. 0. 

“ἼΩΘ τὸ ἼΝ ΠΣ ΤΌ ΟΝΓΙΣΤῺ τα ΓΤ 
Ον θη 5) δεομπάμηι ογίθηίαίος Παήαθο5 

(2 ερ. 17,4: » δ Ὁ “5 δ "Ὁ ΠΝ ρα 

Ονιοηίαίος δὲ Οἰἠτὺ 50 ΠΡ). 

"ῬῺΝ - "ΞΡ (ΘἽΡὮ Οοοίάθηφ) 56- 
ομριάμνι οδοΐἀθηίαίος ἰφίαθον (2 ἔορ. 17, 

24: ΠΡ" ῬῺΡ, οὐπὶ Ηδ ἰοοο Αἰορ}). 

ΕᾺ 1) ᾿ἰτορὰ Θ᾽, ν. ο. 108.1,0: 2) πὰ- 

ΙΠ6ΓῸ 5: φμασγαρτηία νοὶ φαα α᾽ ΟϑΊηλ15; 

3) ρΡγδοίίχαῃ (2) 45. 

ΝῺ: 74. 2,7: ἢ ΝΘ γ»ίεμμηι ΕΓαμ ἰ. 6. 

0 ἢ 

’ 



δ0δ 

Ρτᾶοίου Ἰπογοῖη ΠῸη ἀθίθοϊἑνο “ΦϑπῸ) 564 

»Ῥίθμε ὡϑπῸ) ΒΟΡΙΡί {τ τοὶ 

ΘΙ: 

ΘΑ Ψ ΟἿ δρνα ἰ. 

ΠΝ ΠΟ ΓΒΠῚ 

2 ον, 10,18. 

2 ἐμξρα ἰ. 6. ἴῃ μἰέμια ἰοπῖ ἢ 0618, 

10. 4,18. ὅ,12.. 1 886. 19,18. 
0122 μοί ἱ. 6. ἐδ ι5, πι08, ν. ο. 1 Ἀ6ς.7,40: 

ΘΠΘΩΝ ΓΙ ἈΠ: ὈΣΙΡΟῚ ΓΒΕ 
ἘΣΤΟΝ ἜΦ ΠΡ ΤΌΘ ΝΠ 

Μαρλίαγα ΤΟΞΡΟμ ΘΗ Ῥαγάβοπαθ, νΟΘΆθ.}0 

ὈΣΠΙΡΒῚ ἰποἰρίθηι! (ἔχ. 8ὅ,1) γι07}6 (6) η1α- 

μΟΡ ΔΝ αἰφμὸ οαάθηι ἢ. γτοϑροπάθί Ραγὰ- 

5086. ἃ}} ἰπ {0 580 ΡΞ ἀἰοιδο (ἔχ. 88,21) 

δϑομπάμηι ἤίδραπος. (Οἵ. ἸΠΩΒΘ Ί. 

Ὅ 5. "ΠἸΘ τῷ ΠΟ 5. ΤΠ ἸΘ Μα- 
50} 8 1. 6. ρααΔἰ[ἴο., 5ιη συ ίαι!η) ΓΙΒΟΟΡΙΙΠῚ 

6. ἴῃ μεπμἐηια δοροηίαιη 

Βα θη5; 2 ὅᾶμῃ). 17,12. 

ἀοοίοτιιη) ἀοοίγῖμα οὐ ἴοα οἵγσα ἰθωρίμηι 

(48 πο Ὁ 

86,965 {6515 ἰδ ]αῖὰ ΘΧ ὝΤΤΡΕτς {νἃ- 

αἰ ἰομ. ἀν να οί"): 105. 21,36. 37: ὍὍΩΞ 

ΠΡΝΠ Ὁ ΟΘΩ͂Ι ἸΝ ἐπι Πάδον α ποθὴ ααἀ- 

σμρη δὲ υϑροιιϑ (ψαῖρρο οχ 10πγοη.θ,68.θ4. 

860)" }7}ι ἰἀΠ 40 ἢ 

5..7,78.79.. Ἰη1ΘΓΡΟΪ αἰ). ᾿νθγδγάϊβ ν ἃ ἢ (6 Ὁ 

ΠΟο σ᾽ τ, αΪ νΘΡΒ115 ΟἹ ]51ι, Δἀβουρϑι δά ν. 9: 

ΘΡ"ΌΞ “3 ἸΝΞ ὅν ΘΟ ΠΕῈΡΞ 
ΝΠ ΤΗΦῺΣ ᾿ὙἸΔΔῚ Ἰ2Ν5 ΠΟ" 
ὥρΡΌΞ ΠΡῚ Τρ ΩΝ Ὠ9"ΝῚ 
ἜΤ ΝΣ ΘΝ, 151 ΠΥ ]ΘΏΞ" Ῥ΄15Π 
"1 ὈΞΛΩΞ ὩΡΎΤΩ ὯΔ. ΞΟ 

ἴῃ ραν ἐν» ογ" μη ομμὶ ἀϊ ἀμο υϑγϑιι: Εἰ Ἁ 

ἐγύδι μι θη οἴο.; 564 ἦος υἱζίμηι 681, 

πόφιθ οοπυθηῖ {ἰίος αὐθ656: υἱάθ οἰϊαηὶ 

Ουμιπιοηἑαγ μι Παὺδὲ )αυϊα 5 Π ἐπιο ἡ οἱ 

Μαδογαηι. “ἰψιθ τα γϑρορίμηι 68. ἐπ {7 1- 

ὀτι5 ἐϊῤγὴδ αρἐἰψιῖς ΘΟ οἰ ἶδ Πα Ή 50} ἐν {15 

(πὸ. Κα ΟΠ 11 νοῦ} ὰ ΑἸ] σαΐα ὰθς βιηῖ: 

ὩΊΩΞ οὶ ΘΡΊΌΘ "3 Ἴο Ν ΟῚ 
ὌΝΤΩΣ 5 ἼΓΟΝ ὙἹ ον ΡΟ ΤῺ ἸῺ" ἼἼΘΌ 
ΠΟΝΩΣΙ ῸΝ Ὡς ΑΝ ΡΊ Ἴ252 Ἴ πθφιθ υἱάϊ 

αμο5 ὑθγδὲι5. {085 12 μἐΐο απέΐφιο ἐϊδΡὸ 

΄ 

ΟΟΝΒΡΕΟΤυϑΒ 

σογγθοίο .. οἱ υἱαϊΐ ἐπίογΓορ᾽ αἴμπι 6556 Παὺ δὲ 

ποδί Πα)ὶ ὀθαίαθ ηιθηιογίαθ ἀθ ἤἄδο 

φιαθοίοη 8). 

ῬΘ ψφιοά ἠαοίαί δαῖγ8 (ρεαπαποίδθσῃο); 

2 ες. 8,6: ΡΞ Ὁ ΤΠ Δὲ εἴμο 

Παρρτῇ. 

Ἢ 1) ΠΠἰοτὰ 112. ὁ: ΣΤ. 3 Νιη 54596η- 

δμηὶ 14. 18,30; 2) παιηογαβ: φμίηψμα- 

δίμία νοὶ φιῖρφιεαρ᾽ 6δ᾽πιμ8. 

δ 2 ΟΣ ΝΕ Θ:Νν 
ὙΓΠ2 φιϊοδοθης, ΨΊΓΙΩ ἘΠ «ἱερὴ φιιίοεοϊϊ 

ἸΆρε. 11,89. (ρτο ΤΙΘ ΣΝ); τες "0 ΝῸ 
δ ποη ργοπμμοίαί Αερὰ 705. 12,20. 

(οὐ, 50); σοπίγαγί πη οϑὲ 42 πιουθν. 

“22 μωποίαϊϊο (ἃ "ἼΡ2 ἀπά46 οἰἴδιῃ "Ἴ2) 

βαη). 19,20: δὲ ΡΨ Ἴ|Ρ2 ρμηποία!ίτο 

δΏΡ 67 νοθ8 δὰ λυ, 

Ὁ 1) Π|οτὰ Π2Ό, ν᾿ ο. ὙῺ ἘΏΓΙΞ ὉΠ 
ϑαπιθοὴ ομπι Οἠλαίϊορὴ- απο 1 Ἀθο. 18,7. 

2,Πορ. 2,1; 2) Πυ!)6ΓῈ5: 

δα Ρ 6διηιμ5. 

ΝΘ ΟΝ ΝΊΘΣ ᾿ . 

ἜὩΟ ρμίαίμηι 5. σοη͵θοίαμθιπι (ὰ ὩῸ 

»μίαυϊι, οοηἼθοῖ), 1 ϑαιη. 2,106.12,ῦ. (ἰε- 

δοηάμηι υἱάθρὶ ἅτ Ιοοὺ δὲ ρτὸ 2) 

ΔΙ [6ΓῸ ἼΩΝ ργὸ 455). 

ΦΔΌ 5. ΟΔΌΣ 1 66. 16,24: ὉΔΌΞ ΝΗ 
Αἰορὴ ομηὶ δϑ6ροἐ βουιρίαμη (11 βθοιηάπιηῃ 

δοααρῖμία γε] 

ἀΠΔΙΟσί}) ΤΖΘΡΘ ΟΠ θΘ πη} {1556}; 2 ἤοσ. 

9,10. 10.9. 

ΤῊΞΗΟ μαϑογηαομία ἰ. 6. ἤοδίωπι Ταδονηα- 

ὀμίονιη, 1 ἌΡ. 8,2: 2 ὩΣ ΓΠΏΘΙ 

ΓΞ Ὁ Παρἠΐϊαγα αϊθὲ δθομηαὴ ειὶ 

Τανογπαοιμίογμηι. 

Δ. 1.) 10 5), τος Ο ποσ, 9.10. 2) ΠΠ- 

ΘΓ 5: δορίμαρίημξα νοὶ δορ μα 65 1Πηλ1ι5. 

5,“ ΝΞ ἼΦ ἀσφθ ἄμο 58. θχίθη 

Ἰοοι]ο. 5. 560[10 ἰοσοηάἀᾶ, 41ἃ ποίδι! 06. 51- 

σπμἰΠοαίαν Μη15 ἩΔΡΠ ΔΓΆΓΊΙΠι. 

Ὧ0} πὶ: δ (εἴ. δ5723) αἰΐα οαοηιρίσνία Ὁν 

(ργο Ὁ) 2 851).13,38. 1 Ἀ66.16,,12. 19,8. 
2 Πρ, 19,20. 0, ὌΝ, 

ΓῊΧΦ οἱ ΠΏΣ. 



ΝΟΤΑΚΌΝ ΜΑΒΟΒΕΤΗΙΟΛΆΙΝ. 

6,17; ὙΏΡΞ ΝΞ 1.851.21,11.12. 2 Βάτη. 
8,34); »ῈῺς ἘΣΓΙΞ οι Οἠαίορὶ- απιθίτ: 

Ὃ 186. 13,7. 2 Βορ. 2,1. Ὦ 1.860. Ὁ 

Έ 1) ἰ{6γὰ δὲ, ν, ο. 1 Β6ς. 18,21; 2) ηπ- 

6} 15: οοἰορίμέα νοὶ οοίορ 6δ πηι". 

ΝΡῸΒ ῥύδλα ἱ. 8. σϑϑδαίίο, δραίίμηι, δα Ὁ 

ῬΌΘ ΩΝ δραϊρη ἴμ πιθαϊο υθ γι 

(τοι. ἰϊαίαν ἀ] 115. δ τὴ ΝΡ οἱ 

δ Δ ΞΟ ἀἰοίαμν, γΟΘΗΠΟΓῸ5. ΠῸς ἐαθμηαθ 

ἱπαϊοίαμι. οδ56 56 δ την }μποίοη δ ἀἰϑουὶ- 

τηἰπὰ ρΟΓΓΠ ΘΓ. οχἰβι πὰ 1} (05. 4,1. 8,24. 

δια. 2,1. 1 δὴ. 10,22.14,190.30.10,2.12. 

17,97.21.10. 23.2.11. 2 88η). ὅ,2.19.0,20. 

2 515 109. 17.0.23 1ϑ᾽.  ι; 0: 

24,10.11. 28. 1Π6ρ, 18,20. 

ΓΩΞ ὁ ΓΙΏΞΞ (ὦ δδι.1,10: ΠΣ) συηι 

Ραίϊαοὰ: δ Ὁ ὅ8μι. ΠΣ ΠΏ 1 88). 17 ΔῈ: 

21,10. 1865.19,18: Ἢ 188μ.1,10: Ὁ 1Βαμι. 
10,7; Ὦ 105. 1.0; 5 2 ϑλιη. ἘΦῚῸ: Ό 1 Ἐυρ. 

20,43. 21,4; Ἢ 105. 14,2; 12 104. ὅ,7; Ἢ 
14. 160,5; ΠΏΞΞ Ν΄2 αὐΐα φαοηιρίαρία 

απ Βαϊαοὴ 1 ϑδιη. Ὁ. 1.8:.21 τοσν.1..9. 

2 6ο. 17,30. 19,28. --- Νοίαϊον, Ὁ] 0} δ0- 

ὁδηΐίαη βαίαοὐ ἴῃ αγιοίς ργοάαοθηιηι 

[υἰδ5οι: ΓΝ 3 ΓΊΣΞ Ραίαολ οὑπὶ “41ἢ- 

παοὶ Διά. 1,10.28. 1541:.10,2.27,4.30,22. 

2 80}.2,27. 6,7. 20,24. 28ι65.20,19; ΠΩ 

ΡΒ ΟΞ βαϊαοὴ ἐμ βηε υδγδὼ5 διά. 

1,30.6ὁ8.85.6,19.36.97. 1 δά. 15,15.20. 

17,42.18,28.27,.2. 2 ϑαιη.7,2ὅ. 1 Βερσ.4,6. 

ΤΩ. ἸΩΡ ὩΡ13 ΓΊΩΒ Ραίϊαοὴ οἰ ἃ0- 

οθηία ϑαζορή Ῥαρυὸ 1Β6ρ. 7,398. 19,. 

1) Πεθνὰ “ἼΧ; 2) πα τ 185: πομαβ πα 

ν6] πο αρ' 5 )λ15. 

ΒΝ ΕΒ᾿ ΦεΊ α οἷν νοὶ ἡτΊλυσ ΟΝ 156} 

ΡΡαθιογ ἸθοΓθπῚ βου ρίμπι 6556 ποίαν 15 Δ). 

22,20. 28αι.9,12; Ὦ 1 Πὸρ.ὕ,20; 5. 4. 
8,10; Ὦ 405.7,9; Ὦ 105. 2,18. 

Ῥ 1) ΠΠ{οΓὰ ἘΡ, ν. ο. 1Βορ, 18,27; 2) πτ- 

6 Ρι 5: ΘΘΉ ΓΜ ν6] ΘΘη ὀϑύηημα; ὃ) τις “ἢ 

4πο4 νι. 

ὙῺΡ: ὙΠ οὑπὶ Ἰζαηιοίσ 1 βου. 7,22.20. 

(ἴὰ 115 1015. ἀβογ μία. οδὶ ἜΠΟΣ 4αος 

γν.} ΡΓῸ τιϑἰἰαἰὰ ποίαί᾽οη 6. {Πὸρὰπι ὉΠ] 118 ΠῚ 

ὙῺΡΞ βογΙριλπὶ 6586 ἼΩ 2 δ]. 1,1: "ν 

14.19,5; Ἢ 205.11,4. 44.4.11; ὦ 44. 

19,20. (οἱ. ὩΌΓΙ); ὙῺΡ Ἰ9Ὸ5. τού “μά 
οπ ἤΐαηιοίς 05. 10,18. 1 δαιη. τ,17. -- 

ἸΏὯΡ ὌΡΙΞ ὙῈΔ» ἰἰστηοί πα ΟΜ δοοθΠ 

ϑαδερὴ ραρυὸ 105.ὕ,14.8,1.17,1.4.19,50. 

διά.1,10.5,27.7.5.8,26. 1541η.17,9.21:10. 

2 δᾶ: 12... 5. 12.7.17; ὃ. 2,7 1. ὙΠ ΩΣ 

οι 7: “ὺς 0;4.:9;17..11.15..15.0. 1 ΣΧ αΣ 

18.1.2..21.27. 2), ν. ΦΈΡΕ, 10:12: 1} 98] 

17,18..19,16..21,9. 24,4. ΝΙΠΩΞΙ 7 
Παριοῖίς μὴ δούθῖι. 7 αγοήα (οἰϊδπΠ) 

ΝΥΤΞ ΤΩ ὁἴοι0) 104..17,1.1 ἤορ. 5,81; ὙῈῺ 

ΦΛΔΊΦ ἤαηιοίπ μη ἤδάϊα 1 Ἰλορ. 7,18. 

ὙἼΡ ΞΞΞ δ Πρ Ἰροίμηι 5. ἐδβ᾿ὁπάμη,, 1) ποίαις 

᾿ΠΠ γα 6556 ργοημποϊαηαηι 5. πιουθηααηι, 

105.12,20: Ν ΔΕ Ν δ πο} Ἰηουθίι" 4 ἰορὴ 

(ΞΞ 3 ΝΠ 1Πορ. 11,39; οἵ, 5113): 
2) ΔρροηΙα" ἀσοοιὴ νοοῖ 5. ΟΡ 5 ΘΟ 6115. δὲ 

ΘΟ] Θἰδοίθη 05. ἰθοίουθθ, ΠῸΠ 65. {{ὰ5 

ἰοχίιι5 Παρ οί, 561 4|185. 1} ἃ ΘῚ ἢ 6 ΟΡ ΡΔ8, 

4πὰ8 τηᾶρὶς. ΠΟηΘϑἰᾶ8. ν᾽ ἀθ ΓΘ ἢ ΠΠ,), 6556. 9)0- 

ημποΐαηάας, αἰ 1ϑα.5,6.9.12.6,4.8. 2 ΠΕ ον, 

0,25. 18,27. (ᾳυὰδ ν. ἴῃ. Αρρϑῃά, {Π|. 505 

11.}; --- 8) ρμ]οσα 8. 5.5} [οι 018 

ΘΠ ΘΠ Αἰ ΟΠΘ1ὴ, 4Π8Π| (ΠΟΙ ΠΠ15. ἴῃς ἸΡΒῈ) 

ἰοχία πη ΓΘΟΙΡΟΓ μα ΜΟΙ Π86, θΓΟΠ 1 τ6- 

᾿ἰσῖο 6.5 φαοα δοσορογδηὶ δορ ρέμη (ΤΊ, 

ιοα 5118} οὐ Δ ΘΧ ΠΝ νο.. Αρρϑδά. {Π).. 

Δὰ Πιο0 οὔτοι. θη ὰ5. ΡΟΡ πο: ἃ). ΠΡ 

ΞΘ ΝῊ ὉΠ νοῦς 20) 507 .6|5. 6558 [οἰ 

δοηίας οἰσηϊβολίαν νοσδ ἢ 185. 1 (ΘΧίΙ 

ῬΟΒἢΠ5. ΤΟ ΕΠ] ΟΟΙΒΟΠΔΠ 65. [ἢ ΠΤ ΘΙΠ. ΟΧ- 

ΤΠ οπιαν (233) 7ι8.20,18; ΤΥ 2 ϑαιη.8,2; 

ἴδ 10,28; 15 18,20; ΓΊΝΘΣ 2Πορ. 
19,31: Ἴ.2.3. 19,37) -- Β) ΣΡ δὲ Ὶ 219 
ἘΠῚ νοῦο5. [ἢ ἰοχίὰ ὁ ζρίαθ 60 ἰΔΠ ΙΔ ῊΙ 

Ἀ0ἢ} ἰοροημίαθ γΥΟΒΟΡΙ ΒΓ, 4α0 4. μι}|6 

Δ 0186 δῖ νορλ]ο5. (ΩΣ 258). 13,89. 

10,21: δ᾿ 2Βδ8ρ.5,18): --- 0). ἀπδα 

5,518} ν οσα ] θ.Ὲ5. 4πὰ6, Πυδ ) 60» 

ΒΟΒΔΗ 15. ἰπ ἰοχίι δορίρεϊ8 ἀρροβίϊλα, ἐδ- 
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ϑομάαθ ἴδιθὴ βαπηί οπὶ ΘΟΠΒΟΠΔΗΓ}115 ἴῃ 

ΠΠΔΡΘΙΠ 6. μοι 115, ἰἰὰ «αιἀθιη, αἱ ΘΟΙΟΡΙ 5 

ἡπαϊοῖο ΓΘ πψαδίαγ, αα1}}15. νΟΘΔ]1}}115. 60Η- 

ΒΟπΔηΐ65 ἰοχ 5 (2775.29) ρΡγοηπηοϊαηπάδα βἰηϊ 

(υ- ὁ. 105. 34,3. 8.. αδἱ Ξ ΝΕ ἰδεῖν [ον- 
ἸΏΔ) ΔρΟΘΟρᾶϊλ 2 ἼΝΝὙ ΡΓῸ πὰ Ρ]ΘΙ1Δ}) 

ΠΞΊΝῚ οὶ νοϊαπι ΜΆΒΟΓΘΙΠΙὰ6, Ομ Ρὰ 

ΓΝ ΛΞ ΝΣ [ὈΓΗΙὰς ρΓαρΟβίοΔη) ΤΠ Δ Δ Ἵ 

ὑα] ΜΑΒΟΓΘΙΠὰ6. 5Πη01ὸχ δὰ ΛΔ Ἢ ργΔϑ θυ). 

Ργδθίοῦ (απ πη 4661} νοθ68, 4πὰ6 δὰΐ 56} 6- 

γαπάαθ δαὶ οοηγμηβοηάαέ νἱἀθθηϊαν (ν. ὁ. 

1 ϑα1η. 9,1), οἱ δὰ ὀχϑιηρ]α, Ὁ] ἅ11ἃ υοσα- 

ὀμέογιηι ἐἰΐδ ον πιΐμ αἰΐο σοναιηθη ἐγ ιν (ν. ὁ. 

ἸΘΌΠΙ ὕτν 0. 1.}1}80} Ποὺ ὍΣ οἴϊα τ 

ΡαΡ(ποηὶ (βοχαρίηϊα ἀ186} νοῦ 65, ἴῃ 41}}118 

(μοη πη (ἰ6 ἰπα 5.Ὑ1ἃ 5. ΘΡΓΟΓῈ, 4181} [ὉΓ- 

1η18 ααΐρρα γάγίου 5) Πίορὰθ. ἐραηϑ}ο- 

δ᾽ίαθ βαηϊ. Οθυδο οἰάριῃ ΟΥὔἰ {160 ΘΟΏΒΠΠ10 

᾿πΒ ΡΝ ΓΘ. ΠΟΠΉ 1115. νἰ8ὰ6 διιη1 θραθ ἀμοίω 

δίίεψμθ ἐμδοίϊίο ρίοίαθ (ἃ) 50] 86, 1η]- 

ἘΠ 156 186, ΒΌΒΡΘΉΒ.6, ἰπνθοῦβᾶο, ἰη61586}, ἰῃ- 

βοῦνίαμὶ ροιὰ5 ψπἀαϊοαθ ουϊάλπ) ΓΙ αἰ ΟΠὶ 

ἀπ: ᾿ΠΘο]ορίαθ. (Οἱ. ΠΏ , ΝΖ, ΤΙ ΝΊΘ ΩΣ 

Οοίθγαη π6 ἰοἰΐϊθ8. θαάθη) Γοροίθγθ οορθ- 

γα, Δγὶ ἀἰδοῦῖθ ἤο ΓΘ. Ρ]ΆΠ6. ΟΙΙΒΘΓΙηΐ 

Μαβογθῖμαθ ἴθ νοΟ  .}} 15. {τιἃ8 ν6] 56 ΠΊρΘΙΡ 

ν6] 586 ρ᾽5531Π18 50 ὁσοθγτογθηί (ν.0. 9.25} 

βθοιηάμη νοςὰ]θ5 Θ᾽ 25, 

ΟΟΠΒΟΠΔΠ (68 Ὀριώ)"; ἼΘ᾽ ΠῚ 

γΟΟΔ]65 “9 Ὁ", 

ΞΘ", ἌΣ ὙΣΣυ» οὕ. αὶ νοοα]ος 

8101 ΠΟΙΠἰΠἰ8. 33 Τὰς, φιοιηδἀπηούια ἰη »ΠἼ.1} 

560. ἀ11}}} 

“ΘΟ. ΟΟΠΒΟΠ ΔΙ 6 

ΘΟΝΒΡΕΟΤΌΝ ΝΟΤΑΆΌΝ ΜΑΒΟΒΕΤΗΙΘΑΒΟΜ. 

ἢ ῥΓΟΠλλα 5 π0 γνο 65 ΟΠ 15 πον; ΠῚ 

ἀπῶ6 ρ] τα π 416. πη ποίληιυν ΣΝ ΏΓΙΊ, 

ΘΝ ΔΙ. οοι.). 
Ἢ 1) Πῖοταὰ ἀδνη, ν. ὁ. 204. 4,11; 
ΓΑ: αἀμοθηἶ νοὶ ἀμοομ θϑἔ)η15. 

ἀμ π ὯΝ: ΥΡ. 

ΠΩ 4ο5.14,11]. 

2) πὰ- 

2Ἐ6..17,31. ΝΣ. 

ΓΙ Ξ-Ξ ΓΩΤΙ ΟΝ Ἢ ἐπ ἐζίμηι αι, 1. ϑδτη. 

1.1: ΠῚ μιν ἸΝ ἢ ὩΣ ΤΏΡ 

Πηρἠλϊαρα αὐρὶ ργύμὲ πουΐ απ. 
! 

ΓΙ ἢ -- ὩΣΠΓῚ ΤΟΝ γητπἕηι ηιϑηϑδῖς, πουΐ- 

ἐμη πηι ὉΤΩΣ ὈΡΌΥΟδΙΝ 8 ἴῃ βγηδρορὶδ, πηἦθ 

405. 60,1: Γἔ τας ὨΞῸ ΓΞ ἤαμλίανα 

»αὐϑθαιὶ οἱ ἑατἰ ὝΣΣ. 

ΓΞ 5 . Β Πορὰ ἐθη δ ἰ, 6. 5146 δαρ 6. λ 

ΩΝ. τ: 2Ἐ6ρ.12,10; “Ὁ μι. 16,16; 

» 1 Κορ.18,27; Ὦ 1ι4.16,28. 

(:: 1) ἰδ γὰ "ὦ οἱ 1: 5. Ὁ «ἰθ ΠΣ οἱ 

οἰ δληι, 1 Ἀ6ρ.8,25: ΤΠ} ἊὮΞ Ν2 

τη αἰϊῖδ ὁασοηιμίαρἦϑιι5 φμμηὶ φρλτη ἀοα 0 

Ιούο δ η 51 η|5{Ὁἱ (ΠΝ ΔΩ 9. το) 

ἰ,. 6, δίη; 2) Πυπηογι 5: ἐγ δοοηίἑ νοὶ {7)6- 

3) Φ 564. Πάσθϑβοῦ [, -ξ 

ποίᾳ σδητίυλ (ἃ το]αιῖνο ρΓο- 

θη θδίμιμδ; 

[6οἰΔ}. : 

Ώ 1. {6 τὰ Ἵ, ν. 6. 7105.2,18; 2) πι1π|6- 

γιιδ: φώα 86 11 νοὶ φηαα νη ΘΉ ἐθϑίηιμδ, 

ΠῚ (ἀθπομι. ἃ ΚΣ ΓΤ, ἐμίδίμτη.} δι σα αἰ πὴ 

ὉΠΏΠ ἐμοθρίϊ, ν. ας. 44. 4,4. 

ὈΠΤΤ Οντ' 

ΣΡ ΟΝ 2. 
ΝΘ Οἱ, ὩΔΊ. 



Π|. 

ΟΟΝΝΡΕΟΤΕῸΝ 

ΚΒΟΤΙΟΝΙΌΝ ΜΑΒΟΒΕΤΙΠΟΛΆΌΝ ΚΑΆΦᾺΝ ΕΤ ΚΕΤΗΙΒΑΝ ". 
Οἰμλὶϑ. “οδιιῖν. Κρὶ. Αἰλιδ. Ἀρὶ. 

5.15: ἌΓΉΓΙΝ νος ΠΡΊ ΣΛΤΙΝ 19,22. ΠΕ ἸΧΠῚ «Ὁ. , ἀρὴν 2π|... 
8, 10. ἘΝ ὩΣ ΤῊ ὉΠ ΠῚ ΘΝ ΕΔΗ ΔΕΊΝ Ὁ ες. οὐ τες Ἰρ ὩΣ τὸς ἢ 

4, 18. ΓΊΟΣΞ τ ΣΌΣ ΛΟ ἘΜ Κρ ΤΆ νΝι 223 20, 8. 1153 ὄν προ τατον ὐτὴν Ἰὴ30) 

5 ον τ ΘΠΞ. 0) 21. 10 ἸΔΟΟΣ Ἢ 5 ων. 0 Ὁ ΤΟΝ ΕΙ 
ΟΡ ΘΟ ΘΟΞ, τ τ ΘΟΣΏΩΣ 92,7. ΟΣ ΘΛ Ὁ Ὁ ν0 4. Ὡς “293 ") 

ἢ, ὙγΩΝ 5. ἐκ τβαν. πολ δα στ ὙΝ Ὁ 24, 3. ἘΝ ἍΤ το ΠΣ ΤΠ ΧΡ α..}} 

9.. ρον ΡΡΩΣ ΒΓΙΝΉΩΝΤ ΣΙ τε ΚΣ ΘΡΡ τ ΤΣ ΜΆΤΙ 
ὙἈ  ΞαΣ τῶ σΠπ τ  ἐ δ ΎΡΡΡΕ ἐν τ συύντν κι; 
ΣΕ ΤΣ ὑὉ 0. Ὡ τ τε τας δ ΠδΕ ΨΨαάἔοιιπι. 

ΒΡ ΠΠέΠοΠὁΠΠἔεΠρῚ  ΠΠΠ ρυυδ ον, γε ηθλον. πο γτο τ ον ξευδσσθου 
10,8. ἼΡΕΞ. εὐνο νον νον ΤῊ θ0.Π: ΘΏΡΑΞ ον νον ΘΉΣΣΣΣ 1 οροόορον ρ ΛΝ ΘΙ θ. ἼΘΙ οι τ τν πὸ ΤΈΣΣ ΝΞ 

ἸππῸτ ς ον Τὴ ηον 00. οὐ ο οα 
5535. ΠΛ γον ἐπ ἀν ἀπ αλο τος τορος Ὁ". 215 ΘΝ οἷς λέ ας τῶν δι λο ἸΘΛσϑ 

Ὑπόκες τ τε ἀβον σον τς Ἴ255 ΠΣ κα μον τν ππτ Ὁ πον 0 
15.100. ΠΣ Ν ΣΟ ον ΣΌΝ ΊΟ Ή 57 ΛΒ 5). δι τος ΣΌΣ ΡΉΡΑ ΧΗ. 
Σὸν τ. τ ΤΟ 15,5. πρλνηγν. ς τ ΠΟΝΩΝΥΝ, 

1) 6 ὙἽΡ εἰ 3.5 ν. Ἀρρ. 11. 581} 1}. Οπιΐῖββδ8 βιηΐ ποίδι!0η 68 ἃ) φογἐρέϊοπὶς ρίδπαθ ρ»Ὸ ἀδ- 

Πθοἰΐυα (αἱ 3 ΡΓῸ 3 οἱ 6) πιο ρΡ] αγἰ πιὰ ; δ 2 δ, ἀν) 2}. ΔΝ 125) ΡΓῸ ΟΝ 3» “53 1 Βθς. 

Φ1;29; 21. 12, 12; ΠῚ ΡΓῸ ὍΠΠ 2 Βορ. 13,0); Ὁ) δογὶρἑτοπὶς υεΐξαγίς »»}Ὸ γατίογ δ (αὐ Ἰρῦρυ; 

ῬΓῸ Ἤν ΒΨ 7205. 1], 10. οἱ δ] ϊὰ τ ὐαδηιοαιὶ ϑυίῆχα; ΒΡ ῬΓΟ ὨΥϑὰ 705. 9,7); 0) να εεία ἢ 

ΡΘ7 86 ἀρογέαϑ (αν 15 ρτὸ ΝΟ εἰ β'πη.). Ουοα ἰβίᾶ 50 {{|χὰ ΠΟΠΏΙΠῚ 4118 ΠῚ Ἰιὰ Θχρ! οάτὶ ροβϑιιηΐ, υἱ [ἢ 

(ρτο 1) ἱοθηιϊτιϊγιὶ οἱ ἡ (ρτοὸ γ}) ϑἐγιριεἱαγὶς 6556 ἀϊσᾶίαγ, οἱ γᾶγ 5 Δρ 0] ἀγὶ ροίθϑι οἱ Ἰοηρί5 ρΡ! γα πη 46 

Ροίϊιαπι 6ϑ., 4 8πὶ αἱ ΡοΒϑ᾽ πη 05 οατῃ Ε ἅτ ϑιϊο ἴδοογο, ααΐ ἐπ ἐἰδηογηπι Κ΄. 7. Οοποοναπέτὶς 60 ἀθοἸ  ΠδΥ8 
β0]οῖ, Οείογαπι αδὲ Θδ 6 6π) ποδί ΟΠ 65 Γοροίοπάδο [υΐ55θηΐ, Ρ]δευϊ δα Δ η} ποία ΔΡ]οβάγο. 2)) εἴ. 4,2. 

3) οἵ, 1 88. 12,10. 4) οἵ. Ργον. 13,20. 6 ὑ,15. οἵ. 4,738, 5) ἴΐοπι ν. 10. 6 9,7. εἴ, 6,7. 6) ν. 1}. 

14. 19: οἵ, 1ὅ,4. 7) ἰίθι 21,27. 8) οἵ, 70}. 15,7. 8,8. (απάο 4{Π|: ΣΙ) 5. 2..). 9) εἴ, 24,15. 
10) δι1ϊ ργο ΓΟ.) 90}}. Ρ5.20,2. Ναπι. 23,7. 11) οἵ. Θεη. ὅ0,20. 34,34, 
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Οἰλὶδ. Κρ ὶ. 

18,11. Ἤ Ή3Ὶ 13} 
18. ἜΣΘ. 

10,18. πὸ ΟΣ ΣΡΌ 
21. δ. ΛΌΝΤ. ΘΠΟΝΠ 

"Ὁ. 2 55 21Ὁ3 

26. ὩΣ. ὍΘ ΊΏΓΙΣ 
11,3. "ὩΝ Ὁ) ΤΗΝ 

19,3. ἼΣΘΙΤΟ ΠΣ 
1: ΘΉ57 ΞΕ. 
1. 20, ΣΧ)... ἢΧ1) 
ΟΝ ΟΡ πα, ἐς ὑπο πϑὴΣ 3.9 

ΒΕ. Θττ 119. 

5: 0.) ιν τ ἰς τρ ἘΘΝΩ͂Ν 
ὅν Ὁ ὌΛΘΟΦΞ ΟῚ . ὌΠῺΞ ὃ) 
Ἵ,". ΓΟ ΣῚ : : ἡ; 125 5 

Ὁ 1535 ον 1)... 
26. 2511 ΣᾺ 
10,1. ΠΣ 31 . ΠΏΝΖ. 
111),9. ὩΙῚΞ ες ΠΤ 
12,10. 2 δ 5 ἼΩΝ ἢ 
18,8. Ὁ[Π55 ὉΓ] 5] 

19. ὮΝ ἼΩΝ 
14,21. τ ΓΙ. ΝΣ 

5). ὩΣ) ὉΣ5Ὶ 

ἵν. ϑριῷ οφῶπο) 
11,1. γ) ΑἸ 
33. ΤΣ) ΤΊ ΦΘ 
ΤΣ ΣΡ ἐν ρον δ, νον λους τ 

ΟΟΝΒΡΕΒΟΤΟΒ 

Οὐδ. Κεί. 

18,1. Ἴδ ΓΙ 5. ὙΠΙΞΡΙΝ ΟῚ 
ὁ. Ἤηιϑο τῶ 
9. 115 5. 12 ἸΝὴ2 

1055: ΠΒΉ 25 τες πα Ομ, 
30,5. πῶ» το πῶ Στ Ν Ὁ 
Ἢ Ὁ 
38. ἽΧΤΙΣΙ.. ΘΧΠΙΣ 
23,11. ἡδτὶς ἌΤΙ 

18. 22. Ἀγ ἈΝ ΤΊΩ 

34,5. ὭΣΞῚΝ . ΣΙΝ 
9. ΠΣ ΠῚ ΠΤ ΈΠΩ 

19. ὩΝῚ . ΠΩΝἧἢ 

25,3. ἼΞ99 399 
18. Θ᾽ λη: 

'ν. τῆ Σ 

. ΘΎΔΊΩΝ ὃ) 

. ΤῊΣ 9) 
84. ΝΖ : ὨΝΞῚ 
5010),22. ΤΣΤΙΡΙ.. πὲ [πὶ 

21, 4. Ὁ" Ὁ" 

ϑυ ΠΤΆΡΙ] ΝΣ 
28,8. "Δ ἿΌΡ. ἼΘΙ 

80, 24 ΠΣ ρος τα ΣΦ ΎΩΣ ΣΤ ΛΔΕΙ 

ΕΝ. ϑ'ϑπιθλῖο. 

1 5 ΛΑΝῚ ΝῊ 
10. ἬΡΩῈ. ΤΡ 
8,3. Ὑ7Ρ1η ὙἹ355 
3. ὉΔΞΝΟ ᾿ ΘΡλΣ ΝΟ 1) 

1π: ΠΡ ΉΘΤΣ Ὁ 

ἢ5. ΠΝ 
ὅ,2. ΝΟΣ πο. 

- ἼΝΞ 
. ΝΟΣ ἸΒΡ ΤΠ 

1) ἴογπιὰ ρ!θηΐογ, οἰΐδαι ἰῃ αβῆο 2. μθ75. 706ηι. 5[ πϑι [Δ(1π| ἂρ. εν. εἱ ΕΖ. (ν. ὁ. 10,18. ΣΝ 

ΡἴῸ ὨΣῚΝ) σομηρᾶγοηϑ, Ὠθ0 η0η ἴη 5: ι:οἷς 2. ρ67.5. 061}. (3 οὐ 2} ργοὸ Ἴ οἱ Ἴγ υ. ὁ. 2Β6ρ. 4,2, 7 ΗΠ 

ρμδιιῖο  ρ 15, αὐ ν. 39: ΩΣ ῚΓΠ Ργὸ ΣῪ, 651 ροία5 Ψζο« μα α 505. 4ιοα οἰΐδπ ἴῃ πιά 50} π|5 σοι ρᾶΓοί). 

2) ν. 20: οἵ, 5305. 4,18. 

0) 15,10: οἵ, 505. 60,7. 

οἴ. 24,ὅ. 

7) ἴΐθπι γ. 19. 22. 23. 20,1. 
11) οἵ. 1 88}. 25,18, 

3) ἴΐοια ν. 9. 12, 0,4. ὅ ; εἷς, θαι. 28,27. 4) ν. ὃ: οἵ, 705. 0,5. 

δ) οἵ. 2 ὅ8ηι. 3,3. 

5) οἵ, 7105. θ,7. 
9) οἷ. 2 Ἀερ. 29,4. 10). 8: 



ΓΚΕΘΟΤΙΟΝΌΝ ΜΑΘΟΒΕΤΗΙΘΟΛΔΆΙΝ ΚΑΒΙΑΝ ΕΤ ΚΕΤΗΙΒΑΝ. δὴ 

Οἰλιδ. Αγ. Οἰλιϑ. Κρὶ. 
ὅ, 8. δ) 85. 3. . . ΝΟ). 30,28. ἜΞΠ. . .0.Ὁ ὙΠΞΠ 
Ἐν ἀπ ν ΕΟ ΟΣ 57 ΟΡ ΉΝόΟν : κ κ Ἐπ ΠΟΠΩΝ 
ΒΕ 30 μέν το ἘΠ Τ 5:Ί 23 ΣΙ  κποπ κι τν 1 03 ΠΣ ἩῸ 
10,9. ὉΝῚ2 Ὑ ἘῸΤ τ τ ΟΣ αἰ πρτν κρον ν. ἡςς Ἐν πο τ ἀκ} 0 7. 

12, 22. 5291) ὌΝ ΤΣ 23Γ} κοθ ΤΊΣ ΚΕ Ὁ κου ονν ἀπ τ ετος ΞΡ Σι- 

ἘΠ Προρορορο τ ΝΡΩΣ στ οι, το ον νεῷ ὙΠΞ 
ἘΠ 3 Στ Ὁ τ3 95. ΝΠ ΘΡΙΓΙν τς ον ποῦν τς ΦΕ ΗΑ ὴ ΘΡΊΓΟΕΙ 

155 Ἐπ το το ττ| ΘΟ, 12  5ηΟ [τιν ἐλ τον νον ΟΡ ΠΕΣ ΘΗΝ ΘΙ] 
2. πρῶ... . 0.0. - Πρ ᾿ν, σα ὦ. ΘΠ Ὁ ΙΒ 
ΠΝ Τρ ο τ το Αρεν ΟΤΠΡ ὙΠ ὙΠ 05} ΠΤ Δ) τ τ ν τον με ες τι τὸν ἐδ η ΠΟ Ἐ 

πο δος το ακετ τ ες ΠΛ ΔΟΣ, ΣΠο ΠΠΟΕ δὲς ΟἹ 7 ΚΣ Στ τες ΗἾ ΤΩ 

ΤΟΣ ΤΩ. ΟΡ ΥΟΞΙΩ, ΦΙΛΟ τὼ τ νυ μοι ΠΝ ΦΉΣ 

οτος τ ΡΟΣ 2.5. 8. ΨΔΟγ πεν νος πος ἧς ΡΒ 

ΠΣ ϑειρκορτον τ μροινο, ἀρ οϑα σϑτι 
Ὁ πῆρ 5 Ἐς ΥΠΙΟΝΙΙ 35 μη πρις 0 ΑΘ ΟΞ Ὶ 
Ὦ  εβΝνοϊοον πδηπθλη ὁ τ τ 
ΠΡ Ν τριΠπΠοΠὲ’ ἐπ ΕΑΠΡΌΝΣ δοίη: ος  , ς τ 
38. ΤΊ ΠΞΣΞ - - 9000. ΤΥΞΊΣΞ 38,8. ὌΧΘΗ .. .. 0.0.0 0 ΧΗ 

πη πΠ τ τ ὐοοῆρ τς Εν 
τ συμ ρας νον τς Ομ ον λοις ας ει τος τα Εν τ 

ποτ το πεῖρς τς ΚΥΟΝΕΣΣ ΕΙΣ 5.20. ον τ Ἐττϑ, Ὁ, ἐν ὩΥὙἾΞ3Π 

᾿ογέ Σ ὙΌΣΒ. ὦ; Θεοῖς. ἐπ ποτ ΟΣ ΠΩΣ 

ι. ὌΝ 0. ὉὉν ἡΠΟΌΡ 18. ῳδῶσ νον νον πρδῶπ 
ἘΠ ΥΟΓΙΝ Ξε ν εθν τ ν τἀ ΙΝ ΞΙ ΤΣ ΣΕ ΩΣῚ πον τον τῆς ὃς ΟΡ ΗΝ ΡΝ 

πτρῖς αρηρσ ἀΡΡ ΑΝ ΤΥ τὐ τυρε ΡΝ Τα τα Στ περ: 
ΧΡ το ρε τ νον ΟΡ ΦΊΡΊ ΣΙ ΟΝ ΤΑ ντονς τ ΘΥ ΟΥΣΟΞΕΣ ὯΝ 
τς τ ΡΥ ΤΡ τγτοον Ό ὙΡῚ ΎΕ  τρτ ρτοο τ μ΄ 
13. ΠΏ Ἐ55 ἘΣ τς τι ΡῈ ΠΡ ΔΘ Ὁ5 Ὁ Τὶ ΟΣ ΤΩΡ ΝΠ 5 τς ΤΣ νὴ τι ἐπ τ μὸν ον δύο δ ΝῸ2 

10.590 ἼΔΕΙ 5. 11ΉΞ.-ον τ ΠΛΔΣ 34)10. ΠΣ ΠΝ τς. ρὸν ΔΊΝΗΙ 

ΓΤ Πρ ΠπΠπΠΠ τε πο δν τιν τ ὑπο ΠΣ) Ν 

δῦ, Ὁ πος 5. Ἔπλῖν τς ρον ΠΣ τ’ ποξυϊοὶ 
Πρ ΠΡΠΙΘ, 1.27: ὉΤΉΞΣ Ὁ ν΄. ᾿ς ΠΠΌΤΙ 

1) ν. 24: οἵ. 105.0,5. 2). 21: οἵ, 13,38, 3)ν.10: οἵ, 15,28. 4) γ.7: οἵ, 18,12. δ) οἵ, Ρκ, 18,51. 

ὁ) ν. 33: οἷ, 188. 20,24. ὗ 



814 

Οὐδ. 

ΕἸ δΥέ οον αν ΡΝ ὍΝ 

ΟΝ δον ἐς 

ὦ, 24. "251. 

4,1. ππὶὶ. 
5.1 91 

0, ὅ. ὁ. 0. ΣΧ" 

10. "ΞΡ. 

21. ΓΠΡΩἽΞ.. 

1.2υ. π2ΞὩ. 

39. ΣΡ... 0.0: 

80, ῬΘῸ Λ5ΣῚ 8. "5 
45. πδ πὶ 

8 ..), 48. 23 

ἢ)..9. ὙΠ ΝῚ 

18, ὝΩ. 

12, 3..21. ἢδΣ2)5) 

7. ἼΞΤΣ 
33. ἼΖ9 

143),26. Ῥῷ "ὦ. 

16, 16. "3 1} 

Ιδ. Ὁ 
10, 20. ἬΝ ΌΓΙΞ: 

84, 2.23). 

17,14. ἸΏ Ὁ) 

1ὅ. πο ΝΗΠ. 

18,8, ΠΡΊΞ ἸῺ 
19, 4. ΠΝ. 

20,41. ὉΡῺ 

31,8. ΠΡΌΣ. 

22 6), 34. 71 ᾿ 

1) ν. 20: οἵ, 7υὰ. 13,17. 
5). 36: οἵ, 7αα. 13,17. 
9) νυ. 10. 23: οἵ. 1Τυἀ. 17,2. 
18) οἵ. Κκαν. 25,21. 

ἣῦ 

ΘΟΝΒΡΕΟΤΟΒ 

Κρὶ. ΟἸλδ. Κιί. 
πο 28,49. ὮΣ . . . . . ΠῺΣ 

ΘΎΩΝ ΠΝ ΞΊΘ, οι τὴν ΠΡ 
22 915 ΕΙ. Βοσυμ. 

«ΠΝ 2,16. ΓΗΝΆΠ. ΝΞ 
ἈΠ ΆΣ. ϑ δός, 557.) 0) πηθν ον: 251 
ϑχῚ 4.2. ἘΡρροάφοὺ τ 

ὙΌΣ εἰ οτν ον Δ ατ στ τὸ . 29} ἢ 
. ὨΤΡΉΩΊΞ 

πρϑῶς 

τ ΟΣ 
. ΠΡΝΠ 

3 
πρῶ 

ἽἸΠ 

δξ 25} 
. ἼΠΞΤΣ 

ἸΞΞῺ 
5}... 

ΤΡ, 
Ἴ3Ὲ5 

ἸΣΝΏΓΙΞ" 

. 2.2" 

τ 
ΝΠ ΝΗ 

. ΠΓΙΞΙΤΙ Ὁ) 

.Φ 

. ΠΝ 
"ΟΣ 
Ὁ 

71} 

2) οἵ. ἄεη. 27,29. 

θ) ν. 13: οἵ, 3, 13,17. 

10) εἴ. 7.α. 17,2. 

14) 14,18: οἵ. 1 Βερ. 12,3; 15,20: οἵ, 11,20. 

7) 1 Βορ. 12,12. 

ὅ. ΤΡ : ΡΣ Ὁ) 
93, ἘΆΡΕΙΣ ὨΞΌΙῚ Ὁ) 

δ λλ ΙΝ ἐδ τς τὐκα ΝΣ . ΠΝ 

ὙΡΝ ΤΡΕΣΣΝΝ ἐπ ος ἘΝ Ὼ 
ὅ, 26. Ὡ5)7. "ΠῚ . Ὁ 272 

1,15. ΤυΠΘΡΙἢ . ΤΠῸ5 
13. ἸΠΣ . ἢ π 

15. ὨΤΘΓΙΣΙΞΙ - ὨΤΘΓῚΞ 
Β.0» 1 Πρ τς ΟΣ 
Ὁ,.15: ὙΟΒῸ 15). Ὁ τς . 3 Πρ 
88. ΠΟ. .. Ὁ. ΠΡ 

ὁ. ΤΏ") ΤῊ ΠῚ 
10,217. ΓΥΝΉ 

11,1. ΠΏΣ ἢ 
3. ΘΙ ΔΩΣΙ 
4.9. 10. 16. ΝΘ : 

δ). ἼΦ8. «τ΄ 
13,10. 223 

ἐπέ ϑῳ ΣΡ αν 

ἵν ΘΉΡΕΗ. 
13,3. ὙΠΣ Ἵν 
θ. ΤΣ" ἈρΈ οἴν, ΠΕ τέ αν γτὰ 

ΤΕ ΌΤΙ τ Ἀν τς 

. ΓΝ  ΤΩ9 

ἘΣΤΊ. 
. ΘΠ 

ΓΊΝΩ 

᾿ Ἴ9ΒΠ 
.- ἸῸ8 

Ἐν τς 

τα ΠΕ ΠΣ 
. ἩΣΊΠ) 

ΤῺ" 
ΕΝ, Ἰυμθλιν 

3) ν. 2: οἵ, 2υἀ. 17,2. 4) εἴ. 1 ες. 0,19. 

8) ἰίθιη ν. 7. δἷ5; οἵ, Τὰ, 17,2. 

11) ν. 1: οἷς Φυά. 11,2. 2. ἴον 90. 

ΒΟΕΙΒΡΕῊΨ Ὑ ΒΌΝ Ή ΟΕΥ ΨΥ ΠΣ 

.- πρῶ πω μκυδδοαυυἱ. νι 



ΜΕΟΤΙΟΝΟΜ ΜΑΒΟΒΕΤΗΙΟΛΑΑΌΝ ΚΑΆΙΑΝ ΕΤ 

Οἰλὶϑ. Κρ ί. 

16,6. ΘΝ Ν. .. ΔΝ ἢ 
16, ΠΗ ΣΝῚ . ποὺς νος ΠΣ 

70 ΤἼλνν, το ο μ ξεν τε νυ κυ ἸῸΝ 

δ ΠΣ τα ον δὺς οὐ δὲ “ΘΟ, Ὡ 

17 7 ΔΝ ΒΣ ΣΕ ἀπο το ἼΝ522 
10. "ἢ : ")ὦ 

ἜΠΟΣ 51 ΠΡΊΩΝ 
21. ΘΔ ΟῚ ὩΣ ΠΘΘῺῚ 

δ πτρς : Ἐ ΘΛ ῚΒΘ 
18,27. ὉΠ . ὈΤΝ ΣΝ 

ἰν. ὉΠ) ὦ ΣΤ Ὁ. "Ὡ Ὦ 
10.9.55: ΖΞ ΞΞ 

25. τῆθη5 5." πο 8. πους γνῷ 

1) εἴ, Ρ5. 73,4. 

Οἰλίδ. 

50,4. ὍΣΣ 

18. ΠΡῚ . 

ΦΊ, 12. ὌΦΩ 

22, ὅ. Σ2 15 

[. ὭΡΩΞ 
28,10. 52 
38. ΠΦῺΞ 
90. ΠΤ2] 

ΣῈ ἀνα κὸν τὶ 

μι, ΠΉΩΣ 
15. "δὴν ἢ) 
18. ΘΏ"ὩΠ 

35,12. ὩΠΖλΟἢ 
11. ΒΝ. 

ΚΕΤΗΙΒΑΝ. 87 

ἜΣΠΙ 
. ΠΡ" 
ΠΡ 

ἼΣΟΣ 
ἘΣ ΌΛΩΣ 

εν 
. ΠΟΘ 
. ΠΣ 

ἼΟΨ 
. ΤΩΣ 

ἘΝῚ 
ΦΌΩΤΙ 

δ᾽ 3258} 
. ΓΝ 



ΙΝ. 

ΟΟΝΝΡΙΟΤΟΝ 

ΠΑΡΗΤΑΒΑΒΌΝ ΕἸ ΒΕΒΡΟΝΘΕΝΤΙΠΝ ΡΑΒΑΒΟΒΑΒΌΝ ἢ. 

ΤΩ ἼΠΙΝ ὙΠ 705.1,1--δ.. 0000 νων πὴ Ὁ ΤΠΌΒΠ 

ἐπα προ ροροέΨἔέἜρυΨὌἘΕοΠψσοΠΕΠ πο πο. 
ἼΩΝ ΝΠ ΤΡΞῚ »»ὄ δ,2--θ,1,27.. (νον ΠΌΒ δῷ ἡ Οἷς Ὁ 
πῶ ΓΠΥΣ Τ0ὰ, 4, 4--ἰδ,81} ὦν νὸν ρος τ πϑῶξ ..,.. ΕΚ 517 

5. ΠΝ ΠΡΌΣ 11,2: 38.8.  ππὺ πΠ τπΠΦΠ' ρπ ν 

ΠΝ αν Π 0,. 13,2-τ-ῶῦν Ὁ. νον ΝῚ22 Ξ' Ναμπῃ, 4,21. 

ἼΠΙΝ Οὐον ὙΓΙΛῚ 158|.1,1--2,.10....... πὴ δώ “Ν Ὁ, 

ἜΝΉΘ ἼΔΝΔΥ », 1,142 2. τς πῆ τον ΠΡῸΈέΕ 
Ὀπη ΘΙ ἸΌΝ, 0, 15,| 28. ὉΠ Πρ πποΠ ΡΠ Δ μι 

Ἰ.2 0 δ ἼΩΝ .»ὄ 20,18--.4ἃ2... 3 Πἢ πῶ ἣν 

Ἢ ΤΡ ὩΦ 5 288πι.0,1--29. . . . .- ἐν Ἐ ΠΩ  ,» Μμεν.9,}. 

πὴπὸ 1 ἽΞ τ 2. 1.5 ΒΊΟΝ Ἐν τ ΟΣ ἘΚ ΣΝ ΚΝ ΘΝ Ν᾿ Ὠοαΐ. 32,1. 

ἼΡῚ ἼἹ ΠΟΣῚ 18ε6..,.1-τ-|.. 0.0 Ὁ. ὦ τς πη ΠῚ ΟΠ, δ6π. 237: 
ΛΘ ΡΝΊ Ὁ) ὙΦ παν πο ππονας ΞρΦ" ὙΓΙΉΣ ἢ 6εη. 47,28. 

πο ὙΡοον 3.156. δι ύ σος τσ οὐ ο 
ΓΙ 102 πὴ » 5,20--δ,13... Ὁ... 0Ὸ0 ΠΩ .,,), Ἐχ.25,.. 

ΠΡ ΠΡ τ ΠΑΝῚ ᾿ 
. ἢ Εχ. 35,1. 

(Ὁ 8 Π 9 ,, 1,40---0. ΠΡ » χ 

(1) θὲ Παρμέαγἷς Ἰρεἰ5. οἱ φιᾷδθ ργδοίθγθα ἰῃ ἢοο Οοηϑρθοία οχρ!!οϑίίοπο οβθαιΐ, νἱά. ρρεπάα. ΠΠ. 

Βα γν. ΠΡ. 

() 21 Ὁ) ἼΣΣΙΣΣ 127) δὲ ϑιιπέ χε ἱποίρίαπέ ἃ γεν 15: Εὲ οθοΐηϊέ Ποϑονα (Τἀ. ὅ,1). 

(3) πῸΡ δ) δα ον, ΓΣῚ ὈΥΤἼΡΟΣ ΣΞ δϑοιγάιηι πιογ 6 πὶ Πιδραπογῖη, δὲ οἰϊαηε αὐοὲ 

ἘΠ ῬΑ, ΣΝ ἐποἢ δ αν φονΣ ᾿ 

() ὈΣΤΡΘΙ ΔΓ. 5θοιπάπηι πλοῦ θη Ηρ αηΟ» πηι. ' 

(5) ὈΣΤΊΡΘΠ )))22 ὙΡΘ ὨΘΒΠ δ) ὈΣΦΝΠ ΠῺΣ σϑομπάμηι πιολθπὶ Οεγπια- , 

πο ηι, δὲ δἰΐαπι Παρλίατα ῬτΑΒΟΝδ6 ὙΠ} (Εχ. 88,21) δϑοιγπάμηι Πίδραλος. 



κακῶ δὲ 
, 

ΘΦΟΝΒΡΕΟΤΙΚ ΠΑΡΗΤΑΒΑΒΌΝ ΕΤ ἈΕΒΡΟΝΒΕΝΤΙΌΜ ΡΑΒΑΒΟΗΛαῦΜ. 8717 

ὉΞ ὩΘΦΙΟῚ 166. 7,51544. «6.0 0 0ν Ὁ. ΟΒΡΘ ΓΛΘΘΕΙ Ἐκ. 88,21. 

ΠΘΏΓΙ ΟΝ ἼΣΣΙΡΤῚ ν» ὄ8ι2τῶ!, νον νον ΠῖϑηῸ ὦ 3 Ὁ) Ὁ 
ὨΠΘΘΞ ΠῚ Δ. δι52 δῦ. 1210. ΠΟΣῚ δῶ. Ὁ; 

(ΘΡΞ Φ'Ὦ" "πὴ ..»ὄ 18,1--.0Ὁὕ9. 

ὥΞν πὶ τ κ ΟἸΠΕΣΗΝ 

ΠΡ ΠῚ Ἴ 5 0, 18,40-19,21.... «0... ὉΠ. ,, Ναπι.2ὅ,10 

ΤΙΝ ΠΙΩΝῚ 2Ε6ρ.4,1-τ-ῶλδ. 00.0.0 ω νυν ΝΗ ,,, Βμη.18,1. 

ΡΞ ἘΞΙΠΟΝῚ τ, Ὁ. 42:0. 10. γε τον ἀντ θεῖς ἐς ΦΡΉΣΙ τον Ὁ ταν ΤΠ 

ΕἸ πΡΞΊ ΔΙ. Π 820: το τ. φΝο,  , ΚΤ: 
51, ΠᾺ ΠΣ, 17 ΠΡ ΟΡ ἢ 

ΡΠ 9 δ ΠΥ ΠΟ Ὁ 5. 8} ὧν 

ΝΣ 3. ὉΠ ἘΧΒ0)1: 

6) ὈΣΞΨΝΠ ΔΩ. οϑονσιαμμ)η πιο} 67: (᾿Θγ πα) ογΠι. 

Ω) ΟΞ ΝΠ δ) 9 δΘΟιγιεἰη42)} 7102" 61η. (677: 71 ΟἹ 7). 

(3) ὉΠ ΡΟ ΓΛ βδοιεγεζγη Ὁ107"6η) ΠΤ} αγΟὙ71. 
ἐν τ ἐς ΤΥ ΚΊ 
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ἿΞῚ ΓΞ οὖ - ω Ξ τα κὶ ξὸὺ Ξ ΦΞ Ἔ Ξ ἃ 
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